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( 92ظزيزي افباحث.... افسؿقم األصع هلذا افعداد هو )افسؿقم افؼديم: ادجؾد )

(، وفغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقدُا إلدراجفا ذم ؿواظد بقاكات 1) افعدد

ظادقة، تم إظادة افسؿقم بطريؼة تسؾسؾقة ـام هو طاهر ظذ ؽالف ادجؾة 

اخلارجي. ذم حال رؽبتؽم احلصول ظذ أي مستـد رشؿي إلثبات ذفك، يؿؽـؽم 

 almajallah@kku.edu.saافتواصل مع هقئة افتحرير ظذ ايؿقل ادجؾة: 
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 أ.د.ػساضحػبنػرجاءػاضضهػاضدضطي

 طحطدػبنػدرجمدطدػبنػأ.د.ػ

 خاضدػبنػطحطدػاضػرظيأ.د.ػ

املكلف اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلميوكيل   

 اإلشـــــراف والتحــــــريـر

 املشـرف العـام

 رئيــس اجلـامعة

 نائب املشـرف العــام

 التحــــــريـررئـيس 



 

 

 

 

  

   اضؼغئظػاإلدتذارغظ  

 

)دابػًا(ػعغئظػصبارػاضطضطاءػرضوػػ نورػدطدػاضخثالــــاذػاضدصتــــاألدتاضذغـــخػ      

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاء  

shfrhW 

 ططاضيػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضوعابػأبوػدضغطان

 

رضوػعغئظػصبارػرضطاءػاألزعرػػػػػػػػ   سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػأحطدػططبدػربدػاضصرغم 

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاءػػ اركـــــورػشغسػاضطبـــــدصتاضذغـــخػاض   

 

اضططاصرةػأدتاذػاضطػغدةػواضطذاعب  سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػظاصرػبنػربدػاضصرغمػاضطػل 

 
أدتاذػاضتغدغرػورضوطهػػػػػػػػ خػاألدتاذػاضدصتورػزاعرػبنػرواضػاألضططيــسضغضظػاضذغ   

 

خػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضرحطنػاضزظغديـــسضغضظػاضذغ أدتاذػاضثػاسظػاإلدالطغظ  

 

 سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػرغاضػبنػظاطيػاضدضطي أدتاذػأصولػاضغػه



 

  

   أرضاءػعغئظػاضتحرغر  

   

 رئغسػعغئظػاضتحرغر

ــرظـيـطدػاضػـنػطحـد.ػخـــاضـدػبأ.  

د.جاططظػاضطضكػخاض/أدتاذػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرةػ  

  

 
7 

أحــطدػآلػدـطـدػاضعــاطــــديػأ.د.  
.جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ  

  

 
8 

 د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
جاططظػاضطضكػخاضد./ػأدتاذػاألظظطظػاضطذارك  

  

 
9 

 د.طـحـطـدػبنػدـاضمػاضذعغـــــبي
.جاططظػاضطضكػخاضد/األدتاذػاضطداردػبػدمػاضدراداتػاإلدالطغظػػػػػػػػ  

  

 
10 

 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأ
 جاططظػاضطضكػخاضداألدتاذػاضطذاركػبػدمػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرة/ػ

 

  

 
6 

ربـدػاضـرزاقػطبـروكػباضطػروزأ.د.ػ  
.اضجزائرػ/2ضطغنػدبازغنػدطغفػأدتاذػاضغضدغظ/ػجاططظػطحطد  

  

 
4 

صطــــالػطـوضــــودػجحغــــــش.ػأ.د  
ظ/ػاضجزائراضططاصرة/ػجاططظػاألطغرػربداضػادرػػضضطضومػاإلدالطغأدتاذػاضطذاعبػ  

  

 
1 

 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري

 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا،ػورطغدػصضغظػاضذرغطظػوأصولػاضدغنػ/ػجاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
2 

جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ  

 رضوػعغئظػصبارػاضطضطاء،ػوأدتاذػأصولػاضغػه/ػجاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
3 

ػغحــيػبنػربـدػاضضهػاضبصـــــــريػأ.د.  
 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا/جاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
5 

طظغــرةػبظتػطحطدػاضـدودــريػأ.د.  
.أدتاذػاضتغدغرػورضومػاضػرآن/ػجاططظػاإلطامػربداضرحطنػبنػسغصلػباضدطامػػػػ  
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 و حثـٕاٌ انبـعُ بحثـى انبـــسا انصفحبث

 د. إميبٌ بُج صبحل بٍ سبمل انعهٕاَٙ 4-46
 (جبيعت أو انمشٖ)

 اإلسجبء اإليبيٙ االثُب عشش٘
 1 )دساست َمذٚت(

 د.سبيٛت بُج عطٛت اهلل ادلعبذ٘ 88 -47
 (جبيعت أو انمشٖ) 

 2 سٕسة االَفطبس ادلعبَٙ ٔانذالالث

 َذٖ بُج محزة بٍ عبذِ خٛبطد.  89-131
 (جبيعت طٛبت)

 3 صفت اجلًبل بني اخلبنك ٔادلخهٕق

 د. عزٚزة عهٙ االشٕل انعًش٘ 172 -132
 (بنمُفزةانكهٛت اجلبيعٛت ب)

 لبٌَٕ اجلزة يفٕٓيّ ٔأدنخّ َٔمذِ
 يف ضٕء انعمٛذة اإلساليٛت

4 

173-209 
 اهلل بٍ يعٕٛض انثبٛخٙ عببذ بٍ عبذد. 

 (جبيعت انطبئف)

 يف ضٕء أدة اخلصٕيت بني األفبضم
 5  خصٕيت انشٛخني

210-242 
 حمًٕد جمٛذ سعٕد انكبٛسٙد. 

 (جبيعت انعني)

 ساليٙإلانُكبح يف انفمّ احكٛٛف عمذ 
)
ٌ
 َمذٚت

ٌ
 فمٓٛت

ٌ
 )دساست

6 

243-291 
 صبحل بٍ عبذ اهلل بٍ شذٚذ انصٛبحد. 

 (اجملًعتجبيعت )

 انذاسلطُٙ انشٛخني  و اإليبو  انزإ
 
 
 َمذٚت(دساست )  حذٚث أبٙ انشٓى إخشاج

7 

 ٕٚسف بشري أمحذ عبذ اهللد.  292-329
 (جبيعت ادلهك خبنذ)

 انُبٕٚت ٔأثشْب عهٗ حٛبة ادلسهًنيخمبنفت انسُت 

 8 (دساست حذٚثٛت يٕضٕعٛت)

330-376 
 د. َٕسة شبكش عهٗ انشٓش٘

   (جبيعت اجملًعت)
 حٕظٛف انخفكري انُبلذ يف محبٚت ادلعخمذ
 9 "انفكش انببطُٙ احلذٚث" أمنٕرجب  

377-422 
 حمًذ بٍ عهٙ حمًذ انمشَٙد. 

 (جبيعت ادلهك خبنذ) 
 انُبشئت عٍ إسبءة االسخخذاو انشخصٙ ادلسؤٔنٛت انخمصريٚت

 10 نٕسبئم انخٕاصم االجخًبعٙ يف انُظبو انسعٕد٘



 

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم

 وبعد:                     . ملسو هيلع هللا ىلصاحلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقاء وأحسن افـاس وأـؿل اخلؾق أمجعغ: كبقـا حمؿد

، وهذا حيتاج إػ إضافة افـظر ومواصؾة افػحص تتبعًا وـشػًا، مع ما يراؾؼه من افتجربةُتصؼل بتتحؼق بافتعؾم و ادعرؾةَ  أن  ؾال صك 

 واشتـباط، وحتؾقٍل وترـقب، 
ٍ
، وحَيُصل افعؾُم هبا من ضريٍق آمٍن، إػ افعؿق؛ حتى يتحصل افؽشُف ظن األصقاء ذم حؼقؼتفا وؽوصٍ اشتؼراء

، ذم ؿافٍب من خالل رحؾة ادػاهقم وافرموز وآصطالحاتام، بعقٍد ظن خداع ادظاهر، ثم ُتـؼل هذه ادعرؾة إػ ادتؾؼي، خاٍل من األوه

من خالل مراظاة ؾؼه اخلطاب ومـاشبته  فاتعؾقؿُ ُفغوٍي رصيح، مسؾٍع ظن اإلهيام بافباضل، مـزٍه ظن زخرف افؼول بغر احلق؛ ؾقتحؼق أخرًا 

 .فؾؿتؾؼي

بادعرؾة دون حد، ُتَسؾِّم فرحؾة افؽشف حتى تستبرص احلؼائق. وؿد  صغوؾةً  اً س، وكػْ اً رحب ؾضاءً  يستؾزمُ  ظذ هذا افـسِق  ادعرؾةِ  وؿقامُ 

 نن زنمن  رن مم ام يل ىل مل يكُّ: تعاػ ؿوفه مـفا ظدة، مواضع ذم افؽريم ـتابه ذم هذا إػ هلالج لجأصار اهلل 
 هت مت خت حت  هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن ُّٱ [، وؿال تعاػ:92، 12]افعـؽبوت: ﴾حجمج مث

 [.11]اجلاثقة:﴾هت مت
ل رظايُة وما ُيْسؾؿـا إفقه هذا هو  أن ادعرؾَة كتاُج افبحث افعؾؿي؛ ؾتََؼدُمفا واختالُؾفا وأثُرها متوؿٌف ظؾقه ذم ادؼام األول؛ وفذا ُتَشؽِّ

افعؾؿي ظذ خصائص مُتقزه، وحتدد  افبحُث  ؛ وهلذا جيب أن يؼومَ إجادته وحتسغ كتاجه رضوراٍت فؾعامل افبؼيافبحِث افعؾؿي وافعؿل ظذ 

ل ؾقام بعد تسؿقة اجلفد ادبذول من ؿِ ه افتي تُ ماهقتَ   بل اإلكسان بافبحث افعؾؿي من ظدمه.َسفِّ

افتعسف فؾوصول إػ كتائج حارضة  افتي تعـي خؾو افبحث من افتحقز ادـُسَبق وممارشةِ  ادوضوظقةذم: تتؿثل وأبرز هذه اخلصائص 

األشافقب وافطرق افعؾؿقة افتي  إمهالِ ظذ  -وإن اّدظى خالَف ذفك-رضورًة افباحث  حيؿل ذم ذهن افباحث بشؽٍل ؿبع، هذا افتحقز افذي

هي ذم ذاهتا. وبافعؽس من هذا ؾنن  افتزاَم ادوضوظقة يعـي ممارشة افطرق  تمدي إػ ؾفم افظواهر واألصقاء واألحداث وادوضوظات ـام

 افعؾؿقة ادحايدة افتي ُتَسفل ظؿؾقة ادعرؾة وافؽشف ظن احلؼائق، وبافتايل تؼديم معرؾٍة صحقحة.

افدؿقق وادالئم. وافبعد من خالل: اشتخدام افتػسر ادـطؼي، وافتعبر افدؿة وافوضوح؛ وإػ جاكب هذا يتؿقز افبحث افعؾؿي بـ 

وى دون تؼديم األدفة افؽاؾقة افسؾقؿة، وآظتامد ظذ مصادر ادعؾومة ؽر اظن: افرمزية وافغؿوض وافتعؿقم ؽر ادـضبط، وإضالق افدظ

 األصقؾة ذم افؼضقة افتي هي حمل افبحث.

ـّؽن ألبسط؛ بحقث يتضؿن افبحُث ُضرؿًا موضوظقًة متَ وتؼديم افتػسرات ادـطؼقة ا بنمؽاكقة افتحؼقافبحث افعؾؿي ٓبد أن يتؿقز و

من إظادة اختبار ما ؿدمه افباحث من كتائج، وافتحؼق من صحتفا؛ وبافتايل صحة تعؿقؿفا إن ـان افتعؿقم من كتائج افدراشة. وهذا ُيسفل 

 تضؿن افبحث فتػسراٍت أبسط هي أؿرب فؾػفم.

: افـص افؼطعي دٓفًة وثبوتًا، أو رضورات افعؼل، أو ام فقس ضريق إثباتهؾقخاصقة آحتامل وظذ رأس هذه اخلصائص تؼف 

وافؼارئ إػ تضؿن افبحث حلؼائق احتامفقة، ـام ُتسفم ذم ؾتح باب آشتدامة افبحثقة من  به افباحَث وصػة آحتامل هـا تـَ  آشتؼراء افتام.

رائن األحوال وشقاؿات األحداث من جفٍة أخرى؛ ٓشقام أن  افبحَث جفة، وجعل ادعرؾة مالئؿة دتغرات افعرص ومستجدات افزمن وؿ

آخر  افعؾم، وأن  ظامَل احلؼائق فقس ظادًَا كاجزًا؛ ؾؼد تظفر حؼائٌق ذم زمٍن ما أو مؽانٍ  افعؼل اإلكساين، وتراـمِ  افعؾؿي ذم جوهره متظفٌر فعؿلِ 

 وؾق مـطق افرضورات واحلاجات وافتحسقـات فؽل ظرص.

تمضر ممارشته افبحثقة وحتؽم كػسقته ظـد تعامؾه مع ما يؽشف  أخالؿقة يـطؾق من مـظومةٍ  ظذ افباحث أنْ  صائص تعـي أن  هذه اخل

وتؼديؿفا ظذ رؽباته افذاتقة أو آظتبارات افسؾطوية  بُخُؾق األماكة وافصدقظـه ويعز ظـه فًخرين؛ بحقث َيستؾزم افبحُث افتحّع 



 رـتحريْال سُـْـئيرَ
 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.

، ويؽون مؾتزمًا أشؾم افطرق وأصوهبا خالل بحثه. ـام يتخؾق افباحُث بافصز افذي يؿؽـه خُمؾصًا فؾحؼقؼة وحدهاادختؾػة؛ ؾقؽون افباحث 

 وافشجاظة ذم تؼديم كتاجه فًخرين بصورته افتي أخذه إفقفا افبحُث من آفتزام بؿـظومة افؼقم وآشتؿرار ذم دراشة ما يؽشف ظـه 

 افعؾؿي.

معارف جديدة تمثر ذم  ظذ إكتاِج  افبحث افعؾؿي وبؼدرةِ بجفده افذي يبذفه  بافثؼة واإليامنأن يتحذ  من واجب افباحث افعؾؿيو

يدرس  ادستؼبل بنذن اهلل تعاػ، ـام ظذ افباحث أيضًا أن يـػتح ظذ ادمثرات وادعارف واألشافقب اجلديدة ادوجودة وادالئؿة فعرصه، وأنْ 

وذم ادؼابل يؼبل  .ا ؿد يؽون ممثرًا ذم ادعرؾةآشتػادة مـفا بؽل دؿة، دون ممارشة افتعسف وافرؾض ؽر افعؾؿي دَِ  ا وإمؽاكقةَ فمتَ ءمال

 احلؼائق ويسؾم هبا ويبتعد ظن اجلدل من أجل افشك ادطؾق أو افرؽبة ذم ادخافػة أو احلؽم ادسبق.

افذي يعـي جمؿوع  مـفج افبحثه، يتؿثل هذا اجلاكب ذم وتطورَ  هؼدمَ تَ يساكد  قٌل أص أبستؿوفوجٌي   ٌيؾزمه جاكب افبحث افعؾؿيو

افطرق أو افؼواظد افتي متؽن افباحث من افؽشف ظن احلؼائق واختبار صحتفا؛ بحقث يؿثل ادـفُج افصورَة افتي كستطقع افوفوج مـفا إػ 

ية أيضًا، وافـسق افذي تـتظم بواشطته احلؼائق ويسفل تػسرها مـطق افباحث ومدى إظامفه دصادر معرؾته افعؼؾقة واحلسقة واخلز

ومؼاركتفا بحؼائق أخرى؛ وهلذا يتلثر ادـفج بادوضوع افذي يدرشه افباحث بحقث خيتؾف اشتخدامه ذم دراشة افظواهر افطبقعقة ظن 

حث ثم ُتستخرج مؽوكاته وُيدرس ؾقام بعد بوصػه أحد اشتخدامه ذم افظواهر اإلكساكقة وكحوها؛ وفذا ؿقل بلن ادـفج ؿد ُيصـع ذم أثـاء افب

 أوجه ظؿل افعؼل اإلكساين ذم حتصقل ادعارف.

وظدم جفوزية ادـاهج ووجودها بشؽٍل مطؾق وثابت يشر إػ إمؽاكقة افتالؿي بغ ادـاهج ادستخدمة فدراشة ادوضوظات وافظواهر 

ادستعؿؾة فدراشة افظواهر وادوضوظات ادختؾػة، ـام يشر إػ خصوبة افتـظر ذم هذا ذاهتا، وإمؽاكقة آشتػادة وفو جزئقًا من ادـاهج 

ادـفج آشتؼرائي وادـفج  اظتامدَ  ادجال، ورضورة تطويره، وافعؿل ظذ دراشته، وإبرازه ذم جفود افعؾامء وؾالشػة ادـاهج. وفعل  

قة واإلكساكقة دفقٌل ظذ إمؽاكقة هذا افتالؿي وافتؽامل ذم ظؿل افعؼل اإلكساين؛ آشتـباضي بصورٍة مشسـة ذم ـثٍر من افدراشات افطبقع

وفذا أويص كػيس أوًٓ وافباحث افؽريم أن يتحذ باألؾق افذي يؿؽـه من اختبار ودمريب ظدٍد من صور ادـاهج بام يالئم موضوع بحثه، 

 إظامفه واإلؾادة مـه ذم آؾاٍق معرؾقٍة جديدة؛ ؾؽم ترك األول فًِخر...!وأن خيتز زماكًا ضويالً إمؽاكقة إظامفه أو اشتـتاج ما يؿؽن 

ؾؾقتلمل افؼارئ افؽريم معي ذفك األثر ادؿتد افذي حيدثه افبحث افعؾؿي حغ حيؼق تؾك اخلصائص ويـطؾق من تؾك وأخرًا 

ذفك ذم افـظر حلؼقؼِة ؿضايا آختالف، وحترير أوجه بوجٍه خاص، ومآٓت تؼققؿه فواؿع افبحث افؼظي ادؼومات ادعرؾقة واألخالؿقة ذم 

افـزاع ؾقفا، وـقف شقؾؼي بظالفه ظذ دؿة ؾفم ادخافف دون ممارشة األحؽام ادسبؼة، وأثر ذفك ظذ حتؼقق آشتـارة ادعرؾقة فألجقال 

ثره افعظقم ذم ؾؼه اخلالف، وإدارة آختالف، افؼادمة، وتزـقة صورة اإلشالم افعظقؿة، وإجياد مزراِت افدظوة افسؾقؿة فه، ؾضالً ظن أ

إػ معاٍن ؾارؽة، ـام ٓ يـؼؾب ؾقه آختالف إػ  ق أؾٍق من افتسامح وافتعايش افذي ٓ تـحل ؾقه احلؼائُق وافؼدرة ظذ افتعامل معه، وخؾْ 

 متطرؾة. رصاظاٍت 

ل إػ جاكب هذا ـؾه ذفك األثر افطقب فؾبحث افعؾؿي افرصغ ظذ اجلواكب افذاتقة ذم صخصقة افباحث افؼظي من خالل:  وتلم 

ّريه افصدق، وحتؼقق اإلخالص هلل  ، واشتشعار األماكة افتي ُُحّؾفا افعدوُل دماه احلؼقؼة، يـػون ظـفا حتريَف افغافغ واكتحاَل ادبطؾغ تعاػحَتَ

بصورٍة حمايدٍة مطابؼة دا هي ظؾقه ذم  ههؾغ. َبْؾَه افرشوخ افعؾؿي وافعؿق ادعرذم افذي يتجذ ذم ؿدرته ظذ توصقف آراء خصومِ وتلويَل اجلا

وهذا ـؾه ذاهتا، وتـؿقة ؿدراته افبحثقة، وصحذ مفاراته ومصادر معرؾته ؾقام يعود ظذ ادسؾؿغ واإلكساكقة مجعاء بافـػع افديـي وافدكقوي. 

ذم حمل ادساءفة حلؼقؼِة وواؿِع افبحث افعؾؿي افؼظي، وـقػقة تطويره وحتسقـه، وافـظر إػ واؿعقة ادسائل افتي يبحثفا وؿرهبا من  يضعـا

 مشؽالت ظرصه وؿضاياه.

 واهلل أظؾم                                                                         

 وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد شقد افعؾامء وؿدوة ادعؾؿغ                               
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 ادلسؤٔنٛت انخمصريٚت انُبشئت عٍ إسبءة االسخخذاو انشخصٙ

 نٕسبئم انخٕاصم االجخًبعٙ يف انُظبو انسعٕد٘
 

 إعذاد
 انمشَٙحمًذ بٍ عهٙ حمًذ د. 
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 ًَخص ايبشح

إن شمٖمٚمٖمؾ اؾمتٕمامٓت وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم جم٤مٓت احلٞم٤مة ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف 

اعم٤ًمس سمح٘مقق اإلٟم٤ًمن وطمري٤مشمف إؾم٤مؾمٞم٦م أو اعم٤ًمس سم٠مُمـ اعمجتٛمع واؾمت٘مراره اعم٤مدي 

واًمٗمٙمري وٟمٔم٤مُمف اًمٕم٤مم، وإن اًمٙمؿ امه٤مئؾ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت واًمّمقر واًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمتقاومرة قمغم 

    وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ، ىمد ي٤ًمء اؾمتخداُمٝم٤م مم٤م ي١مدي إمم اإلضار سم٤مًمٖمػم،مِم٤ّم دقم٤م اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي

إمم ؾمـ أٟمٔمٛم٦م ظم٤مص٦م شمٕمٜمك سمتٜمٔمٞمؿ اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين  وضمرائؿ  -يمٖمػمه ُمـ اًم٘مقاٟملم احلديث٦م-

 ٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م وُم٤م يتّمؾ سمذًمؽ،وشم٠ميت هذه اًمدراؾم٦م ًمإلضم٤مسم٦م قمـ سمٕمض اًمت٤ًمؤٓت، وأمهٝم٤م:اعم

 ُم٤م ُمٗمٝمقم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، وُم٤م اًمتٙمٞمٞمػ اًمٜمٔم٤مُمل ٓؾمتخداُمٝم٤م؟ -2

ُم٤م ُمٗمٝمقم اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتٕمامل اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ  -1

 آضمتامقمل؟وُم٤م أؾم٤مؾمٝم٤م؟

اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ ُم٤م أريم٤من ىمٞم٤مم  -3

 آضمتامقمل؟وُم٤م اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ومٞمٝم٤م؟

وي٘متٍم اًمٌح٨م قمغم شمٜم٤مول اعم١ًموًمٞم٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتٕمامل اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ 

آضمتامقمل، دون همػمه٤م ُمـ جم٤مٓت اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م، سم٤مؾمتٕمامل اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل 

 ٝم٩م اًمتحٚمٞمكم واعم٘م٤مرن.اًمقصٗمل،واعمٜم
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Abstract

"Civil responsibility arising out of Personal Abuse of Social Media in 

the Saudi law Comparative Study of Islamic Jurisprudence" 

The penetration of the uses of social media in the areas of life may result in 

prejudice to human rights and fundamental freedoms or to the security of 

society and its physical and intellectual stability and public order. The 

Saudi legislator, like other modern laws, called for enacting special 

regulations to regulate electronic publishing, information crimes and 

related crimes. This study comes to answer some questions, the most 

important of which are: 

1- What is the concept of social media, and what is the systematic 

adaptation to its use?. 

2- What is the concept of civil responsibility arising out of personal 

misuse of social media? What is its basis? 

3- What are the pillars of civil responsibility on social media abuse? 

What are the factors affecting them? 

The research is limited to addressing the responsibility for the personal 

misuse of social media, but not other areas of civil responsibility, using a 

comparative and descriptive analytical inductive approach. 
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  وسمٕمد: احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده،

اًمتقاصؾ صمقرة ذم وؾم٤مئؾ  -قمٍم اعمٕمٚمقُم٤مت وآشمّم٤مل- ومٞمِمٝمد اًمٕمٍم احلدي٨م

وؾم٤مقمد اشم٤ًمع  وشمٖمٚمٖماًل ُمًتٛمرًا وشمٓمقرًا هيٕم٤ًم ذم أٟمقاقمٝم٤م وظمدُم٤مهت٤م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م، آضمتامقمل،

شمقاومره٤م ًمٕمٛمقم إومراد واعمجتٛمٕم٤مت وإٟمِمٓم٦م وإهمراض،  قمغمٟمٓم٤مىمٝم٤م وؾمٝمقًم٦م اؾمتخداُمٝم٤م 

وطمٞم٨م ٓ ي٘مٚمؾ اعمٜمّمػ ُمـ أمهٞمتٝم٤م ذم اًمتقاصؾ وإشم٤مطم٦م اعمٕمروم٦م وشمٞمًػم اخلدُم٤مت، إٓ أٟمف 

ٟمِم٠مت قمـ ذًمؽ فمقاهر ؾمٚمٌٞم٦م وهمدت وؾمٞمٚم٦م ًمٚمجريٛم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم، وأداة ًمالقمتداء قمغم احلري٤مت 

احل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗمرد واعمجتٛمع أو اًمدوًم٦م أطمٞم٤مٟم٤م أظمرى، مم٤م يًتدقمك اًمٙمِمػ قمـ  اًمِمخّمٞم٦م أو

ىمقاقمد احلامي٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م إلؾم٤مءة اؾمتٕمامل وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، وُمراقم٤مة ًمتٕمدد 

٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، وشمٕمدد جم٤مٓهت٤م، وشمِمٕم٥م اعم١ًموًمٞم٤مت اًمٜم٤مؿمئ

اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة " أطمٙم٤مُمٝم٤م، وم٘مد أمجٕم٧م ىمّمدي قمغم اظمتٞم٤مر ُمقوقع:

أن  ؾم٤مئاًل اعمقمم ، "آؾمتخدام اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

يٚمٝمٛمٜمل اًمّمقاب وأن يرزىمٜمل اًمًداد، وهٜم٤م سمٞم٤من أمهٞم٦م اعمقوقع، وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره، 

 واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م وأؾمئٚمتف، وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م، وظمٓمتف. 

  أ١ُٖٝ املٛضٛع:

 : ٠ميتًمٚمٛمقوقع أمهٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م شمٔمٝمر ضمقاٟمٌٝم٤م ومٞمام ي

اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ احل٤مضم٦م إمم شم٠مصٞمٍؾ ٟمٔم٤مُمل ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م  -2

 ٕمهٞم٦م ذًمؽ ذم جم٤مل اًمدراؾم٤مت اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م. :اًمتقاصؾ آضمتامقمل

ارشم٤ٌمط اعمقوقع اًمقصمٞمؼ سم٤محلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م وشمٓمقراهت٤م، وُم٤م ٟمت٩م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ  -1

 اًمتقاصؾ آضمتامقمل ُمـ اعمٜم٤مزقم٤مت احل٘مقىمٞم٦م، وشمٜمقع شمٚمؽ اعمٜم٤مزقم٤مت سملم احل٘مقق اخل٤مص٦م

وشمِمٕم٥م ُم١ًموًمٞمتٝم٤م سملم اجلٜم٤مئٞم٦م واعمدٟمٞم٦م واًمت٠مديٌٞم٦م، يمام ٓ ختٗمك قمالىم٦م اعمقوقع  واًمٕم٤مُم٦م،

 سم٤مُٕمـ آضمتامقمل واؾمت٘مراره.
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إـم٤ٌمق إؿمخ٤مص واعمجتٛمٕم٤مت قمغم اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل سمِمتك أٟمامـمٝم٤م  -3

، سمام فوٟمِم٤مـم فوأوىم٤مشم وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م، واىمتٓم٤مقمٝم٤م ُم٤ًمطم٦م واؾمٕم٦م ُمـ اهتامم اإلٟم٤ًمن اعمٕم٤مس

شم٘مدُم٦م ُمـ ؿمتك إٟمِمٓم٦م واخلدُم٤مت، مم٤م يٙمِمػ أمهٞم٦م اإلؾمٝم٤مم اعمٕمرذم واعمِم٤مريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 ذم اًمدراؾم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م، ؾمٞمام اعمتٕمٚم٘م٦م سمح٘مقق اإلٟم٤ًمن ومح٤ميتٝم٤م.

  أضباب اختٝاز املٛضٛع:

 إو٤موم٦م إمم ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ أمهٞم٦م اعمقوقع، وم٘مد دقم٤مين ٓظمتٞم٤مر اًمٙمت٤مسم٦م ومٞمف: 
واًمٜمٔمري٦م واًمقاىمع مم٤م يٗمٞمد اًم٤ٌمطم٨م واعمًتٗمٞمد  ع جيٛمع سملم اًمت٠مصٞمؾ واًمتٓمٌٞمؼ،ن اعمقوقأ -2

 ُمـ ذوي آهتامم اًمٌحثل واًمٕمٚمٛمل واحل٘مقىمل.

ًمزي٤مدة احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ذم وقء  - طم٤مضم٦م اعمقوقع إمم دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م ًمتحرير ضمقاٟمٌف -1

 طمٞم٨م مل أضمد دراؾم٤مت شمٓمقرات آؾمتٕمامٓت احلٞم٤مشمٞم٦م ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل

 شمٕم٤مًم٩م ٟمٓم٤مق ُمقوقع هذه اًمدراؾم٦م. - فذم طمدود ُم٤م اـمٚمٕم٧م قمٚمٞم- ؾم٤مسم٘م٦م

ورومد اعمٙمت٦ٌم اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م هبذه اًمدراؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م  اًمرهم٦ٌم اخل٤مص٦م ذم سمح٨م هذا اعمقوقع، -3

 ُمِم٤مريم٦م قمٚمٛمٞم٦م أرضمق ٟمٗمٕمٝم٤م وذظمره٤م.

  َػه١ً ايبشح:

ُم١ًموًمٞم٤مت شمتٜمقع اعم١ًموًمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل إمم 

ٜمقع اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م إمم قم٘مدي٦م وشم٘مّمػمي٦م، ومم٤م تقمدة أمهٝم٤م اعم١ًموًمٞمتلم اجلٜم٤مئٞم٦م واعمدٟمٞم٦م، صمؿ شم

يٕم٘مد اعمِمٙمٚم٦م هق شمٕمدد اجلٝم٤مت وإؿمخ٤مص اعم٤ًممهلم ذم شم٘مديؿ اخلدُم٤مت قمغم ُمًتقى اًمِمٌٙم٦م 

ٜمٞمػ أٟمقاع اًمتل شمرشمٌط هب٤م وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، طمٞم٨م يٛمٙمـ شمّم اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م،

اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل وسمٜم٤مء قمغم إومٕم٤مل 

هل: اعم١ًموًمٞم٦م قمـ إقمامل  ،أٟمقاع صمالصم٦م إمم -اعمدين اًمٜمٔم٤مم ىمقاقمد وومؼ-قمٜمٝم٤م اًمْم٤مرة اًمٜم٤مؿمئ٦م 

 اًمِمخّمٞم٦م، وُم١ًموًمٞم٦م اعمتٌقع قمـ أقمامل شم٤مسمٕمف، واعم١ًموًمٞم٦م قمـ إؿمٞم٤مء.

هذا اًمتٜمقع ؾمٞمتٜم٤مول اًم٤ٌمطم٨م شمٕمريػ اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة وإزاء 

ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، وأؾم٤مس هذه  -اًمِمخّمٞم٦م إقمامل- آؾمتخدام اًمِمخيص
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هذه  يمت٤مسم٦ماعم١ًموًمٞم٦م وأريم٤مهن٤م ووم٘م٤ًم ٕٟمٔمٛم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًم٤ًمري٦م طمتك شم٤مريخ 

 اًمدراؾم٦م، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

 ايبشح:أض١ً٦ 

 ، وأمهٝم٤م: ًمٌح٨م جمٛمققم٦م ُمـ إؾمئٚم٦م سم٤مًمدراؾم٦ميتٜم٤مول ا

 ُم٤م ُمٗمٝمقم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، وُم٤م شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م اًمٜمٔم٤مُمل؟ -2

ُم٤م ُمٗمٝمقم اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتٕمامل اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ  -1

 وُم٤م أؾم٤مؾمٝم٤م؟ آضمتامقمل؟

قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ ُم٤م أريم٤من ىمٞم٤مم اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م  -3

 آضمتامقمل؟ وُم٤م اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ومٞمٝم٤م؟

 ايدزاضات ايطابك١:

سمٕمد اًمٌح٨م واًمت٘ميص ذم ومٝم٤مرس اعمٙمت٤ٌمت وإدًم٦م اًمٌحثٞم٦م واعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م مل أضمد 

دراؾم٦م خمتّم٦م سمتٜم٤مول أطمٙم٤مم )اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتخدام اًمِمخيص 

قاصؾ آضمتامقمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي(، وإن وضمدت سمٕمض اًمدراؾم٤مت اًمتل ًمقؾم٤مئؾ اًمت

 وأمهٝم٤م:  ،شمٜم٤موًم٧م سمٕمض ضمقاٟمٌف

)د. حمٛمد اعمحٛمقد، اعم١ًموًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل  -2

وهل دراؾم٦م  ،(ـه2435، اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م احلديث٦م، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ

٥م اعم١ًموًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م دون سمح٨م اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمتل هل شمٜم٤موًم٧م ضم٤مٟم

 ُمقوقع دراؾمتل.

)ُمٜمّمقر ص٤مًمح اًمًٚمٛمل، اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ٟٓمتٝم٤مك اخلّمقصٞم٦م ذم ٟمٔم٤مم ضمرائؿ  -1

 (ـه2432، اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اًمًٕمقدي رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ

وىمد شمٜم٤مول اًم٤ٌمطم٨م دراؾم٦م اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م وومؼ ٟمٔم٤مم ضمرائؿ اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م وم٘مط، يمام أٟمف 

، سمٞمٜمام أشمٜم٤مول سم٤مًمدراؾم٦م هٜم٤م قمٛمقم صقر "اٟمتٝم٤مك اخلّمقصٞم٦م"طمٍم دراؾمتف ذم طم٤مًم٦م 



 حمٛمد سمـ قمكم حمٛمد اًم٘مرين : د.إقمداد .....         اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتخدام اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ  
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إؾم٤مءة آؾمتخدام اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، وومؼ إٟمٔمٛم٦م ذات اًمٕمالىم٦م 

 اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م.واًمتل ُمٜمٝم٤م ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م ضمرائؿ 

شمقضمد قمدد ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمتل شمٜم٤موًم٧م اعمقوقع أو سمٕمض ضمقاٟمٌف ذم سمٕمض اًم٘مقاٟملم  -3

أو شمٜم٤موًم٧م ُمدى طمجٞم٦م وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ ذم  ،(1)وإردين ،(2)اعمٕم٤مسة، يم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمٕمراىمل

 .(3)اإلصم٤ٌمت

وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل: اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ": اؾمتٕمرو٧م إوراق اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مدُم٦م عم١ممتر -4

اًمذي ٟمٔمٛمتف ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمديٜم٦م  "واإلؿمٙم٤مٓت اعمٜمٝمجٞم٦م

هـ، وهل ُمٜمِمقرة قمغم صٗمح٦م اجل٤مُمٕم٦م قمغم ؿمٌٙم٦م 29/5/2436-28اًمري٤مض ذم اًمٗمؽمة 

وقاسمط اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت ": واؾمتٕمرو٧م إوراق اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مدُم٦م عم١ممتر اعمٕمٚمقُم٤مت.

تف اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ذم اًمٗمؽمة اًمذي ٟمٔمٛم "اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم اإلؾمالم

هـ، وهل ُمٜمِمقرة قمغم صٗمح٦م اجل٤مُمٕم٦م قمغم ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت. ومل 1/2438/ 11-13

 أضمد وٛمـ سمحقث اعم١ممتريـ ُم٤م يتٜم٤مول هذا اًمٕمٜمقان.

ودمدر اإلؿم٤مرة إمم وضمقد قمدد ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمتل شمٜم٤موًم٧م ُم١ًموًمٞم٦م اًمٜم٤مذ قمٛمقُم٤ًم 

ؾ آضمتامقمل ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٜمنم، إٓ أن ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين سم٤مقمت٤ٌمر وؾم٤مئؾ اًمتقاص

ختتٚمػ قمـ اًمٜمنم اًمٕم٤مدي ُمـ طمٞم٨م اًمرىم٤مسم٦م واعم١ًموًمٞم٦م قمـ أقمامل اًمت٤مسمع، وإٟمٔمٛم٦م احل٤ميمٛم٦م 

عم١ًموًمٞم٤مهت٤م وُمٜم٤مزقم٤مهت٤م، وؾمٝمقًم٦م اًمتدظمؾ أو اًمتالقم٥م أو اًمتحريػ ذم ُمْمٛمقهن٤م، واًمٓمٌٞمٕم٦م 

                                                           

امه٤مشمػ اجلقال، جمٚم٦م اًم٘م٤مدؾمٞم٦م ( وأمهٝم٤م دراؾم٦م )د. طمًـ يم٤مفمؿ وحمٛمد ؿمقيع، اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ ؾمقء اؾمتخدام 2)

)د.  يقٟمس صالح، اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتٕمامل وؾم٤مئؾ  ودراؾم٦م، (22م ص 1221، 5، ج2ًمٚم٘م٤مٟمقن، ع

 (.727م ص 1227،  3آقمالم آضمتامقمل ووم٘م٤ًم ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕمراىمل،  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م ضمٞمٝم٤من، ع

وهل دراؾم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن ، م(1222اًمت٘مّمػمي٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، دار اًمث٘م٤موم٦م، قمامن، ( دراؾم٦م )د. قم٤ميد اخلاليٚم٦م، اعم١ًموًمٞم٦م 1)

وُمقوققمٝم٤م أؿمٛمؾ ُمـ ظمّمقص وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل وضم٤مءت دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ذم اًم٘مقاٟملم: إردين واعمٍمي 

 واًمٗمرٟمز.

إسمراهٞمؿ  ٦م وُمدى طمجٞمتٝم٤م ذم اًم٘مْم٤مء، د.( ُمٜمٝم٤م رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ذم اًمٗم٘مف، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مّمٞمؿ سمٕمٜمقان وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل احلديث3)

 هـ.2442اًمّمٛمٞمع، 



 حمٛمد سمـ قمكم حمٛمد اًم٘مرين : د.إقمداد .....         اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتخدام اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ  
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ء وُمدى ُمّمداىمٞم٦م إدًم٦م اعمتحّمٚم٦م ُمـ هذه اعمقاىمع، مم٤م ي١ميد اخل٤مص٦م إلصم٤ٌمت اًمت٠مًمٞمػ واإلٟمِم٤م

 طمداصم٦م اعمقوقع وُمٜم٤مؾم٦ٌم سمحثف ووم٘م٤ًم ًمٚمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، واهلل اعمقومؼ. 

 سدٚد ايبشح: 

شمتٜم٤مول هذه اًمدراؾم٦م اعم١ًموًمٞم٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتٕمامل اًمِمخيص احلدود اعمقوققمٞم٦م: 

)ُم١ًموًمٞم٦م ُمتقزم  اعمتٌقع قمـ أقمامل شم٤مسمٕمفًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، دون اًمتٕمرض عم١ًموًمٞم٦م 

اًّمٚمَذيـ يٛمٙمـ أن  )ُم١ًموًمٞم٦م ُمتقزم احلراؾم٦م( أو اعم١ًموًمٞم٦م قمـ إؿمٞم٤مء، اًمرىم٤مسم٦م واإلذاف(

شمٜمٝمض ُم١ًموًمٞمتٝمؿ سمام يتالءم ُمع إومٕم٤مل اًمْم٤مرة اًمّم٤مدرة قمـ يمؾ ُمٜمٝمؿ، وىمد شمٜم٤موًم٧م اًمٌح٨م 

 ُمـ ظمالل قمدد ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م، أمهٝم٤م: 

 .هـ17/8/2421 :وشم٤مريخ 92أ/ :سم٤مُٕمر اعمٚمٙمل رىمؿ اًمّم٤مدرد ًمٚمحٙمؿ اًمٜمٔم٤مم إؾم٤م -2

 هـ.8/3/2418 :( وشم٤مريخ27ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م ضمرائؿ اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم ) -1

 3/9 :سمت٤مريخ /م31اعمٚمٙمل ٟمٔم٤مم اعمٓمٌققم٤مت واًمٜمنم اًمًٕمقدي اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم -3

 /1759/2 )م/و/ :رىمؿهـ وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمّم٤مدرة سم٘مرار وزير اإلقمالم 2412/

(، وشم٤مريخ: 92523، واعمٕمّدًم٦م سم٘مرار وزير اإلقمالم رىمؿ: )هـ26/6/2411وشم٤مريخ  ،م(

 .هـ9/22/2439

هـ، ُمٚمحؼ 1/3/2438 :اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمِم٤مط اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين اًمّم٤مدرة سمت٤مريخ -4

 ُمـ اعم٤مدة إومم ُمٜمٝم٤م. (29) سمالئح٦م ٟمٔم٤مم اعمٓمٌققم٤مت واًمٜمنم وومؼ اًمٗم٘مرة

ذات اًمٕمالىم٦م سمٛمحؾ اًمدراؾم٦م، وأىمدُمٝم٤م إٟمٔمٛم٦م ووم٘م٤ًم عم٤م شم٘مّدم آٟمٗم٤ًم ُمـ اًمزُم٤مٟمٞم٦م: احلدود 

هذا  ٙمٞمؿطمتك شم٤مريخ حت، هـ17/8/2421 :٤مريخاًمّم٤مدر سمتصدورًا اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ 

 هـ.2442ُمـ قم٤مم  ؿمٕم٤ٌمنذم ؿمٝمر  اًمٌح٨م
 ٟمٓم٤مق احلدود اجلٖمراومٞم٦م ًمٚمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.احلدود اعمٙم٤مٟمٞم٦م: 

 ايبشح:َٓٗر 

يًتٕمٛمؾ اًم٤ٌمطم٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمقصٗمل سم٤مًمرضمقع امم إٟمٔمٛم٦م واًمٚمقائح اًم٤ًمري٦م ذم 

ًمٚمقصقل إمم  اًمتحٚمٞمكم سم٤معمٜمٝم٩م ي٠مظمذ يمام -سم٤معمقوقع اًمّمٚم٦م ذات–اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 
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ويمذا سم٤معمٜمٝم٩م اعم٘م٤مرن سملم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ادم٤مه٤مت اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ذم ُمقوقع اًمٌح٨م، 

 : ٠ميتوومؼ ُم٤م يواًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، وسملم ُم٤م شم٠مظمذ سمف اًم٘مقاٟملم اعمٕم٤مسة ذم إطمٙم٤مم اًمرئٞمًٞم٦م، 

أشمٜم٤مول اجل٤مٟم٥م اًمٜمٔم٤مُمل، سم٤مًمرضمقع إمم إٟمٔمٛم٦م واًمٚمقائح اًم٤ًمري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  -2

 اًمًٕمقدي٦م وىم٧م يمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م.

يّمدر مه٤م ٟمٔم٤مم أو مل يِمتٛمؾ اًمٜمٔم٤مم قمغم ٟمّمقص شمٕم٤مًم٩م ُمقوققمٝم٤م أُم٤م اعم٤ًمئؾ اًمتل مل   -1

إذ يتؿ  :ومًٞمٙمقن سمٞم٤من ُمقىمػ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ومٞمٝم٤م اؾمتٜم٤مدًا إمم أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

ٌَؾ اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمغم اعمٜم٤مزقم٤مت  اًمتٓمٌٞمؼ اعم٤ٌمذ ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ىِم

 .(2)ُٔمرة سمذًمؽ ذم اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿاعمٕمروو٦م أُم٤مُمٝم٤م، ووم٘م٤ًم ًمٚمٜمّمقص اًمدؾمتقري٦م ا

واؾمؿ اًمًقرة ذم امه٤مُمش ُمع يمت٤مسمتٝم٤م سم٤مًمرؾمؿ  ،أقمزو أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمذيمر رىمؿ أي٦م -3

 اًمٕمثامين.

ج يمؾ طمدي٨م قمٜمد أول ُمقوع يرد ومٞمف سم٤مإلطم٤مًم٦م إمم ُمّمدره، ذم  -4 ختري٩م إطم٤مدي٨م: ُأظمرِّ

اًمّمحٞمحلم أو  همػم ذم خمّرضم٤مً يم٤من إذا أٟم٘مؾ طمٙمؿ أهؾ احلدي٨م قمٚمٞمف صح٦م ووٕمًٗم٤م صمؿ 

 أطمدمه٤م. 

 أقمرف اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل حتت٤مج إمم شمٕمريػ، وأسملم ُمٕم٤مين اًمٙمٚمامت اًمٖمري٦ٌم ُمـ ُمّم٤مدره٤م. -5

وم٢مين أيمتٗمل سمٜمًٌتٝم٤م إمم اًمٜمٔم٤مم ُمع ذيمر رىمؿ اعم٤مدة، وذم أول ذيمر  ،قمٜمد ذيمر ُمقاد إٟمٔمٛم٦م -6

 ًمٚمٜمٔم٤مم أذيمر رىمؿ إُمر سم٤مقمتامده وشم٤مرُيف.

 ٝمٞم٦م وآراء ذاح إٟمٔمٛم٦م ُمـ اعمراضمع واعمّم٤مدر اعمتخّمّم٦م.شمقصمٞمؼ اعمذاه٥م وإىمقال اًمٗم٘م -7

ذم طم٤مًم٦م اًمٜم٘مؾ ُمـ اعمرضمع سم٤مًمٜمص يٙمقن اعمٜم٘مقل سملم ىمقؾملم ذم ُمتـ اًمٌح٨م، وذم طم٤مًم٦م  -8

 اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك يٙمقن ظم٤مًمًٞم٤م ُمـ إىمقاس.

واؾمؿ اًمٙمت٤مب أول ُمرة صمؿ أيمتٗمل سمذيمر  ،وم٢مٟمٜمل أذيمر اؾمؿ اعم١مًمػ ،قمٜمد اإلطم٤مًم٦م ًمٚمٛمراضمع -9

وأيمتٗمل سم٤مؾمتٞمٗم٤مء ُمٕمٚمقُم٤مت اعمراضمع ذم اًم٘م٤مئٛم٦م اخل٤مص٦م هب٤م ذم ظم٤ممت٦م اًمٌح٨م اؾمؿ اًمٙمت٤مب 

وم٢مٟمٜمل أذيمر قمٜمقان اًمٙمت٤مب ًمٚمتٗمريؼ سمٞمٜمٝم٤م، وىمد أذيمر أؾمامء  :فُم٤م مل يتٙمرر آؾمؿ ٟمٗمً

                                                           

 .( ُمـ اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ48(، )7) ( م2)
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اعم١مًمٗملم وأصح٤مب أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م جمردًة ُمـ إًم٘م٤مب وإوص٤مف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمع شم٘مديري 

 ودقم٤مئل ًمٙمؾ ُمـ ٟم٘مٚم٧م ُمٜمف وأظمذت قمٜمف.

 خط١ ايبشح:

 وظم٤ممت٦م، وومؼ اخلٓم٦م أشمٞم٦م:  ،وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م ،اٟمتٔمٛم٧م ظمٓم٦م اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م
وومٞمٝم٤م شمقـمئ٦م اعمقوقع وأمهٞمتف، وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وُمِمٙمٚم٦م اعم٘مدُم٦م: 

 اًمٌح٨م وأؾمئٚمتف، وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م، وظمٓمتف.

اًمٕمالىم٦م، وشمٙمٞمٞمٗمٝم٤م  اعمٌح٨م إول: اًمتٕمريػ سمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل واعمّمٓمٚمح٤مت ذات

 ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي.

اعمٌح٨م اًمث٤مين: اًمتٕمريػ سم٤معم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م، وجم٤مٓهت٤م ذم اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ 

 آضمتامقمل.

اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: أريم٤من اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتخدام اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ 

 اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي.

 .٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت، صمؿ ىم٤مئٛم٦م اعمراضمعوشمتْمٛمـ أهؿ اًمٜمت: اخل٤ممت٦م

ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد جمٚم٦م وٓ يٗمقشمٜمل أن أشم٘مدم سمقاومر اًمِمٙمر إمم 

 واهلل وزّم اًمتقومٞمؼ. واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل طمّٙمٛم٧م هذا اًمٌح٨م وٟمنمشمف،
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 املبشح األٍٚ

 ٚاملصطًشات (1)ايتعسٜف بٛضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

 ذات ايعالق١، ٚتهٝٝفٗا يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ. 

املطًب األٍٚ: ايتعسٜف بٛضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚاملصطًشات ذات ايعالق١، يف ايٓعاّ 

 ايطعٛدٟ.

أورد اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي قمددًا ُمـ اًمتٕمريٗم٤مت ذم اعم٤مدة إومم ُمـ ٓئح٦م اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين 

 :ُمٜمٝم٤م ذا قمالىم٦م سم٤محلدي٨م قمـ وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقملًمٚمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمقاردة ومٞمف، وقمدٌد 

 : ٠ميتوٕن اًمٜمٔم٤مم ٟمص قمٚمٞمٝم٤م وم٠ًميمتٗمل سم٢ميراده٤م قمـ إيراد شمٕمريٗم٤مت أظمرى، وذًمؽ يمام ي

جمٛمققم٦م ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت قمغم اإلٟمؽمٟم٧م يٛمٙمـ ُمـ ظمالمه٤م وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل: 

 ، واشم٤ًمب، شمٞمٚم٘مرام، اٟمًت٘مرام،: شمقيؽمأُمثٚمتٝم٤م وُمـ .(1)إٟمِم٤مء وشم٤ٌمدل اعمحتقى سمٙم٤موم٦م أؿمٙم٤مًمف

 .(3)يقشمٞمقب، ؾمٙم٤مي، ومٞمس سمقك

                                                           

 :٠ميت( عمٕمروم٦م واىمع وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم اعمٛمٚمٙم٦م، شمِمػم اإلطمّم٤مئٞم٤مت إمم ُم٤م ي2)

ُمـ إمج٤مزم ُمًتخدُمل امه٤مشمػ ذم اعمئ٦م  56 ، سمـشواشم٤ًمب»قم٤معمٞم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمدد ُمًتخدُمل  24 حتتؾ اعمٛمٚمٙم٦م اعمرشم٦ٌم اًمـ -

 .ُمٚمٞمقن ؿمخّم٤ًم داظمؾ اًمًٕمقدي٦م 14، ويّمؾ قمدد ُمًتخدُمٞمف إمم اجلقال

ُمٚمٞمقن طم٤ًمب ؿمخيص  15وهل اًم٤ًمسمٕم٦م قم٤معمٞم٤ًم ذم قمدد طم٤ًمسم٤مت اًمٗمرد اًمقاطمد ذم مجٞمع ُمقاىمع اًمتقاصؾ، سمام ي٘م٤مرب  -

 ُماليلم طم٤ًمب ُمتٗم٤مقمؾ. 6ًمٚمتقاصؾ، ُمٜمٝم٤م 

 222ضمٝم٤مزًا ذم ُم٘م٤مسمؾ يمؾ  282اًمًٕمقدي٦م ُمـ أقمغم اًمدول ذم اًمٕم٤ممل، إذ شمّمؾ إمم قمدد ُمًتخدُمل امهقاشمػ اعمحٛمقًم٦م ذم  -

 ُمٚمٞمقن ضمٝم٤مز.28 ؾمٕمقدي، وقمدد امهقاشمػ اًمٜمِمٓم٦م ذم ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل طمقازم

 مج٤مدى إومم29آصمٜملم صحٞمٗم٦م قمٙم٤مظ،  )أٟمٔمر: ُمٚمٞمقن. 32.15ذم اًمًٕمقدي٦م  شاإلٟمؽمٟم٧م» قمدد ُمًتخدُمل -

 .https: //www.okaz.com.sa/article/1612359(1228ؼماير وم  5اعمقاومؼ  ،هـ2439

ومه٤م دور ُمتزايد  ."قم٤معمٞم٦م، شمٗم٤مقمٚمٞم٦م، ُمتٕمددة اًمقؾم٤مئط، جم٤مٟمٞم٦م، طمري٦م ُمٓمٚم٘م٦م، ؾمٝمقًم٦م آؾمتخدام"( ُمـ أسمرز ظمّم٤مئّمٝم٤م أهن٤م: 1)

اٟمٔمر: اعمدظمؾ إمم  واًمٕمالىم٤مت.ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ضمٝم٦م ٟمنم اعمٕمروم٦م وإقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ واإلقمالم وآؾمتثامر 

 .93ومٞمّمؾ أسمق قمٞمِم٦م ص .، اإلقمالم اإلًمٙمؽموين د33اًمرزاق اًمدًمٞمٛمل ص قمٌد. وؾم٤مئؾ اإلقمالم وآشمّم٤مل د

 .86ؿمقيؾ اًم٘مرين ص (  اٟمٔمر ذم وصٗمٝم٤م وشمٕمريٗمٝم٤م: اإلقمالم اجلديد د قمغم3)
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          388 
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: اعمقاد اًمٜمّمٞم٦م أو اًمًٛمٕمٞم٦م أو اعمرئٞم٦م اًمث٤مسمت٦م أو اعمتحريم٦م أو اعمتٕمددة اعمحتقى اإلًمٙمؽموين

واًمتل شمِمٛمؾ أي٤ًم ُمٜمٝم٤م، واًمذي يتؿ شمٓمقيره وإٟمت٤مضمف وحتديثف أو شمداوًمف أو ٟم٘مٚمف سمقؾم٤مئط 

إًمٞمف ُمـ ظمالل ؿمٌٙم٦م  يٜمٗمذٜمنم وإًمٙمؽموٟمٞم٤ًم، ويُ  ًم٧مًم٤ًمسم٘م٦م طمقأو أي ٟمقع ُمـ إٟمقاع ا ،إًمٙمؽموٟمٞم٦م

 اإلٟمؽمٟم٧م أو ؿمٌٙم٤مت آشمّم٤مٓت اعمتٜمققم٦م.

: أي ضمٝم٤مز إًمٙمؽموين صم٤مسم٧م أو ُمٜم٘مقل ؾمٚمٙمل أو ٓؾمٚمٙمل حيتقي قمغم ٟمٔم٤مم احل٤مؾم٥م أزم

ُمٕم٤مجل٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت، أو ختزيٜمٝم٤م، أو إرؾم٤ممه٤م، أو اؾمت٘م٤ٌممه٤م، أو شمّمٗمحٝم٤م، ي١مدي وفم٤مئػ حمددة 

 اًمؼماُم٩م، وإواُمر اعمٕمٓم٤مة ًمف.سمح٥ًم 

اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م ذم سم٨م أو إرؾم٤مل أو اؾمت٘م٤ٌمل أو ٟم٘مؾ اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين: 

 اعمقاد اعمٙمتقسم٦م واعمرئٞم٦م واعمًٛمققم٦م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦م أم ُمتحريم٦م سم٘مّمد اًمتداول اًمٕم٤مم.

 سمٖمرض اًمتداول. : ُمـ يتقمم إصدار أي إٟمت٤مج قمٚمٛمل أو صم٘م٤مذم أو ومٜملاًمٜم٤مذ اإلًمٙمؽموين

: اًم٨ٌم قمغم امه٤مشمػ اجلقال ًمٚمرؾم٤مئؾ اًم٘مّمػمة قمؼم ظمدُمتل اًم٨ٌم قمؼم امه٤مشمػ اعمحٛمقل

(SMS) ( وMMS) .وهمػممه٤م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م أظم٤ٌمرًا، أو إقمالٟم٤مت، أو صقرًا، أو همػم ذًمؽ 

 أؿمٙم٤مل اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين:

 اًمًٕمقدي ٟمٔم٤مم اعمٓمٌققم٤مت واًمٜمنميٕمتؼم ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين اخل٤موٕم٦م ٕطمٙم٤مم 

هـ واًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمِم٤مط اًمٜمنم 3/9/2412/م سمت٤مريخ 31اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل

 : ٠ميتُم٤م يهـ، ووم٘م٤ًم ًمٚمامدة اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمالئح٦م، 1/3/2438اإلًمٙمؽموين اًمّم٤مدرة سمت٤مريخ 

)اًمّمح٤موم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ويم٤مًم٦م إٟم٤ٌمء اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، دار اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين، وؾم٤مئؾ 

آضمتامقمل، اًمتٓمٌٞمؼ اإلًمٙمؽموين، اعمٜمتدي٤مت، اعمدوٟم٤مت، اإلقمالٟم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، اًم٨ٌم اًمتقاصؾ 

صقر ...إًمخ، ، إقمالٟم٤مت، أظم٤ٌمر، قمؼم امه٤مشمػ اعمحٛمقل أو وؾم٤مئؾ إًمٙمؽموٟمٞم٦م أظمرى: رؾم٤مئؾ

اعمقاىمع اًمِمخّمٞم٦م، اعمجٛمققم٤مت اًمؼميدي٦م، إرؿمٞمػ اإلًمٙمؽموين، همرف احلقارات، أي ؿمٙمؾ 

 اإلًمٙمؽموين شمرى اًمقزارة إو٤مومتف(. ضمديد ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٜمنم

ػ يٕمرٞمٛمٙمـ شموسمام أن وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل وٛمـ وؾم٤مئؾ اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين، وم

سمقاؾمٓم٦م وؾم٤مئؾ اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م  يتؿيمؾ قمٛمٚمٞم٦م ٟمنم ٕي حمتقى اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين سم٠مهن٤م:  خم٤مًمٗم٦م
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ٟمٔم٤مم ف اًمتٜمٗمٞمذي٦م وسم٤معمخ٤مًمٗم٦م ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وٟمٔم٤مم اعمٓمٌققم٤مت واًمٜمنم وٓئحت

 . (2)ُمٙم٤مومح٦م اجلرائؿ اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م

ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م وم٘مد قمّرف  ن خم٤مًمٗم٤مت اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين ىمد شمقصػ سمٙمقهن٤م ضمريٛم٦مإوطمٞم٨م 

)أي ومٕمؾ ُيرشمٙم٥م  سم٠مهن٤ماجلريٛم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م: ذم اعم٤مدة إومم ُمٜمف  ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م ضمرائؿ اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م

 اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م سم٤معمخ٤مًمٗم٦م ٕطمٙم٤مم هذا اًمٜمٔم٤مم(.ُمتْمّٛمٜم٤ًم اؾمتخدام احل٤مؾم٥م أزم أو اًمِمٌٙم٦م 

 

 املطًب ايجاْٞ

 تهٝٝف ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

شمقصػ وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل سم٠مهن٤م ٟمقع ُمـ أٟمقاع اإلقمالم آضمتامقمل اًمذي يٕمرف 

وشمًٛمح سمت٤ٌمدل  ،سم٠مٟمف: شم٘مٜمٞم٤مت طمديثف ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت شمتخذ ُمـ ٟمٔمؿ احل٤مؾمقب وؾم٤مئط مه٤م

اعمٕمٚمقُم٤مت وإومٙم٤مر واخلدُم٤مت ُمـ ظمالل اًمٌٞمئ٤مت أو اعمجتٛمٕم٤مت آومؽماوٞم٦م واعمٜمّم٤مت 

 .(1) وًمذا يًٛمك سم٤مإلقمالم اًمرىمٛمل :اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م قمؼم اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م

ٕهن٤م شمقصػ سم٤مًمٕمالٟمٞم٦م وآٟمتِم٤مر  :وشمٕمتؼم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل وؾمٞمٚم٦م إقمالُمٞم٦م

واًمتٗم٤مقمؾ ُمع اعمًتخدُملم، وشم٠مؾمٞم٤ًًم قمغم ذًمؽ صٜمٗمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وٛمـ وؾم٤مئؾ اًمٜمنم 

اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م ذم سم٨م أو : سم٠مٟمف ،طمٞم٨م قمرف اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين :اإلًمٙمؽموين

أيم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦م أم ُمتحريم٦م  إرؾم٤مل أو اؾمت٘م٤ٌمل أو ٟم٘مؾ اعمقاد اعمٙمتقسم٦م واعمرئٞم٦م واعمًٛمققم٦م ؾمقاء

ٓئح٦م اًمٜمنم(. وقمّده٤م ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين  2/2)م. سم٘مّمد اًمتداول اًمٕم٤مم

وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، اًمتٓمٌٞمؼ "طمٞم٨م قمّدت ُمٜمٝم٤م:  (1) اخل٤موٕم٦م ًمٜمٔم٤مُمف ذم اعم٤مدة

و اإلًمٙمؽموين، اعمٜمتدي٤مت، اعمدوٟم٤مت، اعمقاىمع اًمِمخّمٞم٦م، همرف احلقارات، سم٨م اًمرؾم٤مئؾ أ

                                                           

( ٓئح٦م اًمٜمنم 26/9ٓمٌققم٤مت واًمٜمنم، )م ( اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعم73( ٟمٔم٤مم اعمٓمٌققم٤مت واًمٜمنم، )م 9( اٟمٔمر )م2)

 اإلًمٙمؽموين.

( اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتٕمامل وؾم٤مئؾ آقمالم آضمتامقمل ووم٘م٤ًم ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕمراىمل، د.  يقٟمس صالح،  جمٚم٦م 1)

 .728م ص 1227،  3ضم٤مُمٕم٦م ضمٞمٝم٤من،  ع
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 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

، واقمتؼمه٤م اًمٜمٔم٤مم "آظم٤ٌمر أو اإلقمالٟم٤مت أو اًمّمقر قمؼم امه٤مشمػ اعمحٛمقل أو وؾم٤مئؾ إًمٙمؽموٟمٞم٦م

 يمذًمؽ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين اًمتل يٛمٙمـ شمًجٞمٚمٝم٤م وشمرظمٞمّمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ وزارة اإلقمالم

ُمع اقمت٤ٌمر أن قمدم اًمؽمظمٞمص أو اًمتًجٞمؾ ٕي ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٜمنم  ٓئحف(5/6)م/

 ٓئح٦م(.24/6)م. ل ص٤مطمٌف ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م طمٞم٤مل ُم٤م شمؿ ٟمنمهاإلًمٙمؽموين ٓ يٕمٗم

اًمتل شمتقومر قمغم ُمقاىمع  -سمِمتك أٟمقاقمٝم٤م وأوقمٞمتٝم٤م- وٟمٔمرًا ًمٚمٙمؿ امه٤مئؾ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت

اًمتقاصؾ آضمتامقمل أو يٛمٙمـ إٟمِم٤مؤه٤م وسمثٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م سمام ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف خم٤مًمٗم٦م اًمٜمٔم٤مم فمٝمر ُم٤م 

أي ومٕمؾ ُمرشمٙم٥م ُمتْمٛمٜم٤ًم " اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي سم٠مهن٤مواًمتل قمرومٝم٤م  "اجلريٛم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م"ـ يٕمرف سم

ضمرائؿ 2/8)م. "اؾمتخدام احل٤مؾم٥م أزم واًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م سم٤معمخ٤مًمٗم٦م ٕطمٙم٤مم هذا اًمٜمٔم٤مم

 ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م(.

وطمٞم٨م شمٗم٤موشم٧م اًم٘مقاٟملم اعمٕم٤مسة ذم اقمت٤ٌمر وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ُمـ ىمٌٞمؾ ظمدُم٦م 

وم٘مد اقمتؼمه٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ظمدُم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت ووم٘م٤ًم ًمالئح٦م  ،(2)اعمٕمٚمقُم٤مت أم ظمدُم٦م آشمّم٤مٓت

 اًمٜمنم أٟمػ ذيمره٤م، واقمتؼمه٤م ظمدُم٦م اشمّم٤مٓت سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمـ ظمدُم٤مت ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت

ووم٘م٤ًم ًمتٕمريػ آشمّم٤مٓت وظمدُم٦م آشمّم٤مٓت ذم اعم٤مدة إومم ُمـ ٟمٔم٤مم  )اإلٟمؽمٟم٧م(

 ،هـ5/3/2411وشم٤مريخ  (74) آشمّم٤مٓت اًمًٕمقدي اًمّم٤مدر سم٘مرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ

 وشمٕمديالشمف.

ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت  )ُمٜمّّم٤مت ظمدُم٦م( وقمغم هذا ومقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل شمٕمتؼم

وآشمّم٤مٓت، وهل ُمـ وؾم٤مئؾ اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين، وىمد يقصػ ُم٤م يتؿ ٟمنمه سمقصػ اًمتجريؿ 

 أو اعمخ٤مًمٗم٦م طم٥ًم اًمقىم٤مئع وشمقصٞمٗمٝم٤م.

 

 

 

                                                           

ذم اإلصم٤ٌمت اجلٜم٤مئل ًمٚم٤ٌمطم٨م ؾم٤مُمل اًمرواؿمدة، اعمجٚم٦م ( اٟمٔمر: إدًم٦م اعمتحّمٚم٦م ُمـ ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل ودوره٤م 2)

 .9م، دار ضم٤مُمٕم٦م ظمٚمٞمٗم٦م سمـ محد ًمٚمٜمنم ص1226اًمدوًمٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن، أسمريؾ 
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 املبشح ايجاْٞ

 ايتٛاصٌ االدتُاعٞايتعسٜف باملطؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ، ٚزتاالتٗا يف اضتخداّ ٚضا٥ٌ 

 : )تٛط١٦(أْٛاع املطؤٚي١ٝ 
شمتٜمقع اعم١ًموًمٞم٦م شمٌٕم٤ًم ًمتٜمقع اًم٘م٤مقمدة اًمتل ظم٤مًمٗمٝم٤م ؾمٚمقك اًمِمخص، وم٘مد شمٙمقن ُم١ًموًمٞم٦م 

ىمد شمٙمقن وىمد شمٙمقن أظمالىمٞم٦م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ىم٤مقمدة أظمالىمٞم٦م أدسمٞم٦م، و ديٜمٞم٦م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ىم٤مقمدة ديٜمٞم٦م،

ىم٤مٟمقٟمٞم٦م قمٜمد خم٤مًمٗم٦م اًمِمخص ىم٤مقمدة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م، واعم١ًموًمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٞم٧ًم قمغم ٟمًؼ واطمد، سمؾ 

ُم١ًموًمٞم٦م ضمٜم٤مئٞم٦م شمٜمِم٠م قمٜمد خم٤مًمٗم٦م ٟمص جيرم اًمٗمٕمؾ ويٌلم قم٘مقسمتف،  :شمتٜمقع طم٥ًم اًمٗمٕمؾ إمم

وُم١ًموًمٞم٦م إداري٦م شمٜمِم٠م قمٜمد إظمالل اعمقفمػ سم٠مطمد واضم٤ٌمت وفمٞمٗمتف، وُم١ًموًمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م شمٜمِم٠م قمـ 

ار سم٤مًمٖمػم، ومٞمٚمتزم اعم١ًمول سمتٕمقيض اعميور، وىمد يٙمقن ُمّمدر آًمتزام قم٘مدًا سمٞمٜمٝمام اإلض

ومتٙمقن ُم١ًموًمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م قم٘مدي٦م، وىمد يٙمقن ُمّمدره خم٤مًمٗم٦م اًمتزام ىم٤مٟمقين سمٕمدم اإلضار سم٤مًمٖمػم 

ومتٙمقن ُم١ًموًمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م شم٘مّمػمي٦م، وىمد درج اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء قمغم اًمتٛمٞمٞمز سملم هذيـ اًمٜمققملم داظمؾ 

 : شمٞملموومٞمام يكم سمٞم٤من ًمتٕمريػ اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م وجم٤مٓهت٤م ذم اعمٓمٚمٌلم أ ،(2)اعمدٟمٞم٦م اعم١ًموًمٞم٦م
 :املطًب األٍٚ: ايتعسٜف باملطؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ

 املطؤٚي١ٝ يف ايًػ١:

أصٚمٝم٤م ُمـ اًمًلم وامهٛمزة واًمالم، وُمٕمٜم٤مه٤م اعم١ماظمذة واًمتٌٕم٦م  ،(1)ُمّمدر صٜم٤مقمل ُمٕم٤مس

وىمقًمف ، (4)َّ مه جه منهنٱُّٱوُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ، (3)قمـ يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٠ًمل قمٜمف اإلٟم٤ًمن

ومٝمل سمٛمٕمٜمك طم٤مًم٦م أو صٗم٦م ُمـ ي٠ًمل قمـ أُمر شم٘مع  ،(2))يمٚمٙمؿ راع ويمٚمٙمؿ ُم١ًمول قمـ رقمٞمتف( ط

 .(1)قمٚمٞمف شمٌٕمتف

                                                           

 .22قمٌد احلٛمٞمد اًمِمقاريب، قمز اًمديـ اًمدٟم٤مصقري، ص د. ،( اٟمٔمر: اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ذم وقء اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء2)

 .2/422عمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ا( 1)

 .22/128، ًم٤ًمن اًمٕمرب 1/228( اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 3)

 .25/74ظمٓم٤مي٤مهؿ ُم١ماظمذون هب٤م، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل،  :( ُمـ ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت، أي14( أي٦م )4)

 .23/212(، أي ُم١ماظمذون قمٜمد اًمت٘مّمػم، ومتح اًم٤ٌمري7238) رىمؿ23/223( صحٞمح اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري، يمت٤مب إطمٙم٤مم 2)

 .326 ٖم٦م وإقمالم، اعمٜمجد ذم اًمٚم2/422( اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 1)
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شمٕمريٗم٤مهت٤م ًمت٤ٌميـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وهدومف، وهل ذم : شمٕمددت وذم آصٓمالح اًمٗم٘مٝمل - أ

اًمتزام ؿمخص سمتحٛمؾ اًمٕمقاىم٥م اًمتل شمؽمشم٥م قمغم ومٕمٚمف اًمذي " ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٕم٤مم قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء

إصمر اًمٜم٤مشم٩م قمـ اإلظمالل سمقاضم٥م قمدم "وقمروم٧م سم٠مهن٤م:  ،(2)"سم٤مذه، خم٤مًمٗم٤ًم سمف ىمقاقمد ُمٕمٞمٜمف

 .(1)"اإلضار سم٤مًمٖمػم
طم٤مًم٦م اًمِمخص اًمذي " :هل ،)اًم٘م٤مٟمقين(: اعم١ًموًمٞم٦م قمٛمقُم٤مً  وذم آصٓمالح اًمٜمٔم٤مُمل - ب

 ويٕمرف اًمًٜمٝمقري ،(3)"ارشمٙم٥م أُمرًا يقضم٥م اعم١ماظمذة عمخ٤مًمٗمتف اًمٜمٔم٤مم )اًم٘م٤مٟمقن(

 .(4)"شمٕمقيض اًمير اًمٜم٤مؿمئ قمـ اًمٗمٕمؾ همػم اعمنموع"ىم٤مٟمقٟم٤ًم سم٠مهن٤م اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م 

م اًمذي يٗمرض قمغم يمؾ اجلزاء قمغم اإلظمالل سم٤مًمقاضم٥م اًم٘م٤مٟمقين اًمٕم٤م"وقمروم٧م سم٠مهن٤م 

اًمتزام اًمِمخص سم٢مقم٤مدة احل٤مًم٦م إمم ُم٤م "وقمروم٧م سم٠مهن٤م:  .(5)"ؿمخص قمدم اإلضار سمٖمػمه

 .(6)")اًمتٕمقيض اًمٜم٘مدي( أو شمٕمقيض اعميور ُم٤مًمٞم٤مً ، )اًمتٕمقيض اًمٕمٞمٜمل( يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف
وُمّمٓمٚمح اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ي٘م٤مسمؾ قمٜمد وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م ُمّمٓمٚمح اًمْمامن أو 

واعمج٤مل اًمذي شمٕمٛمؾ ومٞمف هق ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤محل٘مقق اخل٤مص٦م ًممدُمٞملم  ،(2)اًمتْمٛملم

)إؿمخ٤مص(، واجلزاء اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ي٘مٌؾ اًمّمٚمح واإلؾم٘م٤مط واعمٕم٤موو٦م واًمتقارث 

وهق ٓ ي٘مٌؾ اإلؾم٘م٤مط ، )احلؼ اًمٕم٤مم( سمٕمٙمس اعم١ًموًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م اًمتل يٖمٚم٥م ومٞمٝم٤م طمؼ اهلل

 .(1)وٓ اإلسمراء وٓ اًمّمٚمح وٓ اًمٕمقض قمٜمف وٓ يقرث

                                                           

 .415( ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ص2)

حمٛمد ؿمت٤م أسمق ؾمٕمد، جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ  ،( شمٕمريػ اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م سمقصٗمٝم٤م ضم٤مٟم٤ًٌم ُمـ اًمْمامن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل1)

 ،ٟم٦مظمٓم٠م اعميور وأصمره ذم اعم١ًموًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م دراؾم٦م ُم٘م٤مر ،123ص ـه2423ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمدد اًم٤ًمدس حمرم 

 .73ص٤مًمح سمـ إسمراهٞمؿ احلّملم ص

 .272، ُمّم٤مدر آًمتزام، حمٛمد ضمؼم إًمٗمل ص22ؾمٚمٞمامن ُمرىمس، ص ،( اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ذم شم٘مٜمٞم٤مت اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م3)

 .1/2217ُمّمٓمٗمك اًمٗم٘مل  :شمٜم٘مٞمح ،ًمٚمًٜمٝمقري ،"ُمّم٤مدر آًمتزام"( اًمقؾمٞمط 4)

 .123ؾمٛمػم قمٌد اًمًٞمد شمٜم٤مهمق، ص ،"آًمتزامُمّم٤مدر "( اعم٤ٌمدئ إؾم٤مؾمٞم٦م ذم ٟمٔمري٦م آًمتزام 5)

 .22( اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًم٘م٤مٟمقن، قمثامن سمٓمٞمخ ص6)

 .1/2235، اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمزرىم٤م 69( د. ؾمٞمد أُملم، اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م قمـ ومٕمؾ اًمٖمػم ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعم٘م٤مرن ص2)

 .26د.  وه٦ٌم اًمزطمٞمكم ص( اٟمٔمر: ٟمٔمري٦م اًمْمامن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 1)
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ٚمٛم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام يٛمٙمـ سمٕمد هذا أن أوع ُمٗمٝمقُم٤ًم ًم - ت

ؽمشم٥م قمغم إضار اًمِمخص سم٤مًمٖمػم يي ذاًماًمتٕمقيض " سم٠مهن٤موؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل 

ٟمتٞمج٦م إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل مم٤م يٕمٓمل اعميور طمؼ اًمتٕمقيض 

١ًموًمٞم٦م ٟم٤مؿمئ٦م قمـ اإلضار سم٤مًمٖمػم ٟمتٞمج٦م اًمتٕمدي ذم ، ومٝمل ُم"قمـ اًمير ُم٤مدي٤م أو ُمٕمٜمقي٤مً 

 مم٤مرؾم٦م طمؼ اًمتٕمٌػم قمـ اًمرأي أو اعمِم٤مريم٦م آضمتامقمٞم٦م مم٤م يقضم٥م اًمتٕمقيض ًمٚمٛميور. 
 

 طًب ايجاْٞامل

 ضتخداّ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞزتاالت املطؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ ايٓاغ١٦ عٔ إضا٠٤ ا

أٟمقاع، أو شمٕمٛمؾ ذم قمّدة جم٤مٓت، هل: اعم١ًموًمٞم٦م قمـ شمتٜمقع اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م إمم صمالصم٦م 

)اًمٗمٕمؾ اًمِمخيص(، اعم١ًموًمٞم٦م قمـ ومٕمؾ اًمٖمػم، اعم١ًموًمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ  إقمامل اًمِمخّمٞم٦م

 .(2)إؿمٞم٤مء

وذم جم٤مل اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل 

أن شمٜمٝمض ُم١ًموًمٞمتٝمؿ، ٟمٔمرًا ًمتٕمدد اًمقؾمٓم٤مء هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ إؿمخ٤مص واجلٝم٤مت اًمتل يٛمٙمـ 

واعمِمّٖمٚملم وُماّلك اعمقاىمع واًمتٓمٌٞم٘م٤مت واعمتٕمٝمديـ وُمزودي اخلدُم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت قمغم ؿمٌٙم٦م 

وهق: اًمِمخص اًمذي يتّمؾ أو يًتخدم ُمقاىمع  ،اٟمتٝم٤مًء سم٤معمًتخدم )اإلٟمؽمٟم٧م( اعمٕمٚمقُم٤مت

اًمتقاصؾ آضمتامقمل سم٘مّمد احلّمقل قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت أو إرؾم٤ممه٤م أو إٟمِم٤مئٝم٤م وشمداومه٤م سمِمتك 

ـْ ي٤ٌمذ هذا آؾمتخدام ومٝمق ُم٘مّٞمد سمٕمدم اًمتٕمًػ ذم  أٟمقاقمٝم٤م اًمٜمّمٞم٦م أو اعمًٛمققم٦م أو اعمرئٞم٦م، ومَٛم

وًمذا شمٜمحٍم هذه اًمدراؾم٦م ذم  :ؿاؾمتٕمامل هذا احلؼ أو اإلضار سم٤مًمٖمػم واٟمتٝم٤مك طم٘مقىمٝم

اعم١ًموًمٞم٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتٕمامل اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، دون اًمتٕمرض 

 )ُم١ًموًمٞم٦م اعمتٌقع قمـ أقمامل شم٤مسمٕم٦م( أو اعم١ًموًمٞم٦م قمـ إؿمٞم٤مء ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م قمـ ومٕمؾ اًمٖمػم

اًمْم٤مرة  اًمذيـ يٛمٙمـ أن شمٜمٝمض ُم١ًموًمٞمتٝمؿ سمام يتالءم ُمع إومٕم٤مل )ُم١ًموًمٞم٦م ُمتقزم احلراؾم٦م(

 اًمّم٤مدرة قمـ يمؾ ُمٜمٝمؿ، ودون اًمتٕمرض ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ذم هذا اإلـم٤مر.

                                                           

 .243، ُمٕم٤ممل اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمالًمتزام إًمٗمل ص199د يقؾمػ قمٌٞمدات ص ،( اٟمٔمر: ُمّم٤مدر آًمتزام2)
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هل شمٚمؽ اًمتل شمرضمع إمم ، )إومٕم٤مل اًمِمخّمٞم٦م( وي٘مّمد سم٤معم١ًموًمٞم٦م قمـ اًمٗمٕمؾ اًمِمخيص

أو سمٛمٕمٜمك آظمر: ومٕمؾ يّمدر قمّٛمـ أطمدث اًمير ُمتْمٛمٜم٤ًم  ،(2)ومٕمؾ ؿمخيص أوىمع ضرًا سم٤مًمٖمػم

ظمؾ ؿمخص آظمر أو ؾم٥ٌم أضمٜمٌل ومٞمٜمِم٠م اًمير قمـ ومٕمؾ ون شمدشمدظمٚمف ُم٤ٌمذة ذم إطمداصمف د

وشمٓمٚمؼ إؾم٤مءة آؾمتٕمامل اًمِمخيص قمغم شمٍموم٤مت اًمِمخص  .(1)ُمٜمًقب إمم اًمِمخص ُم٤ٌمذة

 قم٤مم هق قمدم اإلضار سم٤مًمٖمػم: ىم٤مٟمقينو اًمتل شم٥ًٌم ضرًا ًمٚمٖمػم ٟمتٞمج٦م اإلظمالل سم٤مًمتزام ذقمل

اًمٜم٤مس وقمدم اًمتج٤موز قمغم طمٞم٨م ي٘مع قمغم يمؾ ؿمخص واضم٥م ىم٤مٟمقين هق اطمؽمام طم٘مقق يم٤موم٦م 

ظمّمقصٞم٤مهتؿ أو اًمتٕمدي قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ أو اًمتٕمرض ًمًٛمٕمتٝمؿ وذومٝمؿ أو أُمٜمٝمؿ 

اًمِمخيص وإهي، وم٢من اًمتٕمدي قمغم هذه احل٘مقق واإلضار هب٤م جيٕمؾ ُمـ أطمدث اًمير 

 ُمٚمزُم٤ًم سمتٕمقيض اعميور.

 

  

                                                           

 .243إًمٗمل ص ،( ُمٕم٤ممل اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمالًمتزام2)

 . 259( اٟمٔمر: اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ذم وقء اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء د. قمٌد احلٛمٞمد اًمِمقاريب،  قمز اًمديـ اًمدٟم٤مصقري،  ص1)



 حمٛمد سمـ قمكم حمٛمد اًم٘مرين : د.إقمداد .....         اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتخدام اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ  
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 املبشح ايجايح

 أزنإ املطؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ ايٓاغ١٦ عٔ إضا٠٤ االضتخداّ 

 صٌ االدتُاعٞ يف ايٓعاّ ايطعٛدٟايػخصٞ يٛضا٥ٌ ايتٛا

هل: اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر، واًمير اًمذي يٜمت٩م قمـ  ،شم٘مقم اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م قمغم صمالصم٦م أريم٤من

إريم٤من وأشمٜم٤مول  قمـ هذه -حمؾ دراؾمتٜم٤م -وٓ خترج اعم١ًموًمٞم٦م  ،(2)وقمالىم٦م اًمًٌٌٞم٦م سمٞمٜمٝمام اًمٗمٕمؾ،

  ٦م:شمٞمهذه إريم٤من ذم اعمٓم٤مًم٥م أ

 املطًب األٍٚ ٚفٝ٘ ايسنٔ األٍٚ: ايفعٌ ايضاز:

وُمٜمف ُم٤م يم٤من سمقاؾمٓم٦م - ي٘مٞمؿ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م ذم اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين

ُمٓمٌققم٤مت 35) طمٞم٨م ضم٤مء ذم اعم٤مدة: (1)قمغم أؾم٤مس وضمقد اًمير -وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل

، وهق يًتٜمد ذم هذا إمم أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف "... وعمـ أص٤مسمف ضر طمؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض" وٟمنم(

وىم٤مٟمقن اعمٕم٤مُمالت ، (117)م وىمد أظمذ سمف اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٙمقيتل -يمام ؾمٞم٠ميت-اإلؾمالُمل 

واًم٘م٤مٟمقن اعمدين ، (162واًمٜمٔم٤مم اعمدين اعمقطمد ًمدول اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب)م، (181اإلُم٤مرايت)م

وم٤ًم ًمٚم٘مقاٟملم اًمتل شم٘مٞمؿ اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م قمغم أؾم٤مس اخلٓم٠م، يم٤مًم٘م٤مٟمقن (، ظمال124اًمٕمراىمل)م

 شم٠مصمرًا سم٤مًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز (264)م واًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمًقري، (263)م اعمدين اعمٍمي

 (.2381)م

( ُمـ أطمد قمغم آظمر ُيٚمحؼ سمف ضرًا ذم ٟمٗمًف أو ُم٤مًمف  واًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر يٕمٜمل يمؾ دم٤موز )شمٕمدٍّ

وم٠مي قمٛمؾ أو  .طمريتف اعمنموقم٦م وٟمِم٤مـم٤مشمف اًمتل ًمف طمؼ مم٤مرؾمتٝم٤م سمٛمحض اظمتٞم٤مرهأو يمراُمتف وذم 

ٟمِم٤مط ممٜمقع أو إمه٤مل ًمقاضم٥م مم٤م يٕمتؼم سمف اًمِمخص ُمتٕمدي٤ًم أو خمٓمئ٤ًم أو ُم٘مٍمًا، إذا شمرشم٥م قمٚمٞمف 

ضر ًمٖمػمه وًمق ُمـ همػم ىمّمد وم٢مٟمف يٙمقن ُم١ًموًٓ ذم ُمقاضمٝم٦م ُمـ أص٤مسمف اًمير، ودم٥م إزاًمتف 
                                                           

 .519، ُمّم٤مدر آًمتزام قمٌد اعمٜمٕمؿ ومرج اًمّمده، ص776( اٟمٔمر: اًمقؾمٞمط ًمٚمًٜمٝمقري ص2)

( أي: )اإلضار( وهق جم٤موزة احلد اًمقاضم٥م اًمقىمقف قمٜمده، أو اًمت٘مّمػم قمـ احلد اًمقاضم٥م اًمقصقل إًمٞمف ذم اًمٗمٕمؾ أو 1)

 سم٤محلٞم٤مة اخل٤مص٦م ًمِمخص آظمر يمٜمنم صقر أو ُمٕمٚمقُم٤مت شمتٕمٚمؼ إجي٤مسمٞم٦مآُمتٜم٤مع اًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمف ضر، ويتح٘مؼ سمقؾمٞمٚم٦م 

، يمام يتح٘مؼ سمقؾمٞمٚم٦م ؾمٚمٌٞم٦م يم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ شمّمحٞمح ُمقاد ُمٜمِمقره وىمع سمًٌٌٝم٤م اًمير، )اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمالًمتزاُم٤مت دون إذن

 (.18ٟمٌٞمؾ ؾمٕمد، ص
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 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 وسم٤مًمت٤مزم شم٘مقم اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمغم أؾم٤مس .(2)قمغم طم٤ًمب اًمٗم٤مقمؾ

  .(3)"ٓ ضر وٓ ضار" طاًمذي يًتٜمد إمم ومٙمرة اًمتٕمدي أو اًمٕمدوان، ًم٘مقًمف (1)"اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر"

 َفّٗٛ ايتعدٟ:

وقمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء: جم٤موزة احلؼ واجلقاز اًمنمقمل، ومٝمق يمؾ ومٕمؾ  ،(4)اًمتٕمدي ًمٖم٦م دم٤موز احلد

حمرم ذقم٤ًم، أو هق اًمٕمٛمؾ اًمْم٤مر ُمـ دون طمؼ وٓ إسم٤مطم٦م ذقمٞم٦م، أو اعمج٤موزة اًمٗمٕمٚمٞم٦م إمم طمؼ 

وقُمّرف اًمتٕمدي سم٠مٟمف: جم٤موزة اًمِمخص ُم٤م يٜمٌٖمل أن ي٘متٍم قمٚمٞمف ذقم٤ًم  .(5)اًمٖمػم أو ُمٚمٙمف اعمٕمّمقم

ومام زاد قمـ اعمنموع أو اعمٕمروف أو ٟم٘مص قمٜمف يٕمد  ،(6)امٓتأو قمروم٤ًم ُمـ اًمتٍموم٤مت أو آؾمتٕم

وم٤مًمتٕمدي جم٤موزة احلد إمم أسمٕمد وأيمثر ُمٜمف، وم٢مذا ٟم٘مص قمـ احلد إمم أىمؾ أو أدٟمك ُمٜمف ومٝمق  قمدواٟم٤ًم،

شم٘مّمػم، واًمتٕمدي واًمت٘مّمػم يمالمه٤م دم٤موز وشمٕمّد ًمٚمحد اعمنموع، وم٤مؿمتٛمؾ ُمّمٓمٚمح اًمتٕمدي قمغم 

 -اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر- وقمدم آطمؽماز، سم٤مًمٜمٔمر إمم احلدث ذاشمف اًمٕمٛمد واخلٓم٠م واًمت٘مّمػم واإلمه٤مل

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ قمٚمؿ اًمِمخص أو ىمدرشمف قمغم اًمٗمٝمؿ أو اًمتٛمٞمٞمز أو ىمّمده، وم٤مًمٕمٛمد: إرادة اًمٗمٕمؾ 

واًمت٘مّمػم)اًمتٗمريط(:  .وقمدم اًمتحرز: إرادة اًمٗمٕمؾ ُمـ دون اًمتٗمٙمػم ذم ٟمت٤مئجف .وٟمت٤مئجف اًمْم٤مرة

وًمذا ٓ يِمؽمط  :ٗمل ًم٘مٞم٤مم اعم١ًموًمٞم٦م أن يٚمحؼ ضرًا سم٤مًمٖمػمقمدم اًم٘مٞم٤مم سمام يٜمٌٖمل اًم٘مٞم٤مم سمف، ومٞمٙم

ًم٘مٞم٤مم اعم١ًموًمٞم٦م قمـ اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر أن يٙمقن وم٤مقمٚمف ممٞمزًا أو ُمتٕمٛمدًا، ومٗمل اًمْمامن ٓ ومرق سملم 

                                                           

 .5( اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر واًمْمامن ومٞمف ص2)

 .1/332طمٙم٤مم، ىمقاقمد ا1/165ٕ( اٟمٔمر: اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل1)

، واإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد قمـ قم٤ٌمدة 32، سمرىمؿ1/745( رواه اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م، يمت٤مب إىمْمٞم٦م سم٤مب اًم٘مْم٤مء ذم اعمرومؼ 3)

(، واسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜمـ يمت٤مب إطمٙم٤مم، سم٤مب ُمـ سمٜمك ذم طم٘مف ُم٤م يي سمج٤مره 11778) ، سمرىمؿ37/438سمـ اًمّم٤مُم٧م

(، وصححف إًم٤ٌمين ذم إرواء 1345سمرىمؿ  1/66ك، يمت٤مب اًمٌٞمقع ، وصححف احل٤ميمؿ )اعمًتدر1342سمرىمؿ3/226

 .896رىمؿ  3/428اًمٖمٚمٞمؾ

 .25/37( ًم٤ًمن اًمٕمرب 4)

 .14ًمٚمزطمٞمكم ص. د ،ٟمٔمري٦م اًمْمامن، 78ًمٚمزرىم٤م ص  ،( اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر واًمْمامن ومٞمف5)

ُم٤م ٓ جيقز ُمـ  . وقمرومف اسمـ ؾمٕمدي أٟمف: ومٕمؾ54حمٛمد ومقزي ومٞمض اهلل، ص. ومّمقل ُمـ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم، د (6)

اًمرمحـ سمـ  اًمتٍموم٤مت وآؾمتٕمامٓت، )اٟمٔمر: اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م واًمٗمروق واًمت٘م٤مؾمٞمؿ اًمٌديٕم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ًمٚمِمٞمخ قمٌد

 (.51ؾمٕمدي ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم ص
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ٓ  )ضمؼم ضر( ٕٟمف ُيٜمٔمر إًمٞمف أٟمف سمدل ُم٤مل أو ُمٜمٗمٕم٦م :اًمٕمٛمد واخلٓم٠م وٓ سملم اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم

                                       .(2))قم٘مقسم٦م ضمٜم٤مي٦م( ضمزاء ومٕمؾ

 َعٝاز ايفعٌ ايضاز: 

وهق آًمتزام سمٕمدم اإلضار  ،شمٜمِم٠م اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م ٟمتٞمج٦م اإلظمالل سم٤مًمتزام ىم٤مٟمقين قم٤مم

وهق ُم٤م يٕمٜمل اًمتزام اًمِمخص سمٌذل قمٜم٤ميتف سم٤مشم٤ٌمع ؾمٚمقك اًمتٌٍم واًمٞم٘مٔم٦م وآطمؽماز  ،سم٤مًمٖمػم

ًمٖمػم، وم٢مذا اٟمحرف قمـ هذا اًمًٚمقك سم٤مإلمه٤مل وىمٚم٦م آطمؽماز وُمراقم٤مة اًم٘مقاٟملم طمتك ٓ يي سم٤م

ويٕمتؼم  ،(1)وقمدم ُمراقم٤مة اًم٘مقاٟملم وم٢من ذًمؽ يٛمثؾ ومٕماًل و٤مرًا يقضم٥م اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م

اًمًٚمقك اًمِمخيص دم٤موزًا مهذا آًمتزام ُمتك يم٤من خم٤مًمٗم٤ًم عمٕم٤ميػم اًمًٚمقك اعم٠مًمقوم٦م اعمٕمت٤مدة اًمتل 

ًمذيم٤مء واًمتٌٍم ُمع ُمراقم٤مة اًمٔمروف اًمٔم٤مهرة اعمحٞمٓم٦م سمف، أُم٤م يًٚمٙمٝم٤م اًمِمخص اعمٕمت٤مد اعمتقؾمط ا

ُم٤م ٓ يٛمٙمـ آطمؽماز ُمٜمف أو يم٤من ذم آطمتٞم٤مط ُمٜمف ُمِم٘م٦م ومال وامن ومٞمف، وهل ُم٠ًمًم٦م ي٘مدره٤م 

يمؾ "وُمـ ىمقاقمد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،(3)اًمّمحٞمح اعمٜمْمٌط اًم٘م٤ميض اؾمتٜم٤مدًا إمم إطمقال واًمٕمرف

سمام يٕمٜمل أن ُمٕمٞم٤مر اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر  ،(4)"يرضمع ومٞمف إمم اًمٕمرف ُم٤م ورد سمف اًمنمع ُمٓمٚم٘م٤ًم وٓ و٤مسمط ومٞمف

ُمٕمٞم٤مر ُمقوققمل ذو ـمٌٞمٕم٦م ُم٤مدي٦م يٜمٔمر إمم اًمٗمٕمؾ اعمجرد اًمذي أطمدث ضرًا سم٤مًمٖمػم دون اًمٜمٔمر 

وهذا ُمقوع يتٗمؼ ومٞمف اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمع اًم٘مقاٟملم اًمتل  ،(5)إمم وم٤مقمؾ اًمير)أهٚمٞم٦ًم وىمّمدًا(

ّمػمي٦م قمغم أؾم٤مس اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر، ظمالوم٤م عمـ أىم٤مُمٝم٤م قمغم أؾم٤مس اىمتٗم٧م أصمره ذم ىمٞم٤مم اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘م

 اخلٓم٠م اًمذي يتٙمقن ُمـ قمٜمٍميـ: 

                                                           

ُمّمٓمٗمك  د. اإلؾمالُمل ، اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ذم صمقسمف72، ٟمٔمري٦م اًمْمامن، ص1/233اًمًالم  اٟمٔمر: ىمقاقمد إطمٙم٤مم ًمٚمٕمز سمـ قمٌد (2)

 .534حمٛمد اجلامل ص

 .321، ُمّم٤مدر آًمتزام قمٌٞمدات ص779( اٟمٔمر: اًمقؾمٞمط اًمًٜمٝمقري، ص1)

ظم٤مًمد اًمًٞمد . د ، ُمّم٤مدر آًمتزام ذم اًمٗم٘مف آؾمالُمل وإٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م،291وه٦ٌم اًمزطمٞمكم ص .د ،( اٟمٔمر: ٟمٔمري٦م اًمْمامن3)

 .132حمٛمد ُمقؾمك ص

اًمرمحـ  ًمٚمِمٞمخ قمٌد ،، اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م واًمٗمروق واًمت٘م٤مؾمٞمؿ اًمٌديٕم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م35/352جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (4)

 .98سمـ ؾمٕمدي ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم ص

 .253( اٟمٔمر: ُمّم٤مدر آًمتزام ًمألًمٗمل، ص5)
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 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

يتٛمثؾ ذم إظمالل اًمِمخص سمقاضم٥م سمذل اًمٕمٜم٤مي٦م ًمٕمدم اعم٤ًمس  )ُمقوققمل( قمٜمٍم ُم٤مدي -2

 سمح٘مقق أظمريـ واٟمحراومف قمـ اًمًٚمقك اعمٕمت٤مد.

وسم٤مًمت٤مزم ٓ ، ومٕمٚمفوهق أن يٙمقن اعم١ًمول ممٞمزًا ُمدريم٤ًم ًمٜمت٤مئ٩م ، )ؿمخيص( قمٜمٍم ُمٕمٜمقي -1

 ي٠ًمل اًمّمٖمػم وٓ اعمجٜمقن قمام شمرشم٥م قمـ أومٕم٤مًمف. 

وإذ شمتٗمؼ اًم٘مقاٟملم اعمٕم٤مسة ُمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم اقمت٤ٌمر اًمٕمٜمٍم اعم٤مدي اعمقوققمل، إٓ 

 أهن٤م اظمتٚمٗم٧م ذم اقمت٤ٌمر اًمٕمٜمٍم اعمٕمٜمقي اًمِمخيص، سمٜم٤مء قمغم أن أؾم٤مس اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م هق

يمام شم٘مدم، وإن يم٤مٟم٧م ُم٤ٌمدئ اًمٕمداًم٦م وضورات اًمقاىمع ىمد دومٕم٧م  "اخلٓم٠م" أم "اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر"

سمٕمض اًم٘مقاٟملم إمم آؾمتثٜم٤مء ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة واًمٜمص قمغم ُم١ًموًمٞم٦م قمديؿ اًمتٛمٞمٞمز ذم سمٕمض 

وهق ُم٤م يٕمٜمل ؾمٌ٘م٤ًم شمنميٕمٞم٤ًم ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمذي ي٘مر اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م ًمٖمػم  ،(2)احل٤مٓت

وذم شمنميٕمف طمٗمظ حل٘مقق أظمريـ، وٕن  ،(1)ٕن اًمْمامن سمدل ضر وًمٞمس ضمزاء ومٕمؾ :اعمٛمٞمز

 .(3)ًمٚمْمامن أؾم٤ٌمب إذا طمّمٚم٧م شمرشم٧ٌم آصم٤مره٤م ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ احلٙمؿ اًمقوٕمل وًمٞمس اًمتٙمٚمٞمٗمل

ومم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أٟمف ٓ يِمؽمط ذم حت٘مؼ اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر اعمقضم٥م اعم١ًموًمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م 

إذ يٙمٗمل  :ًمتقاصؾ آضمتامقمل، أن يٙمقن اًمٗم٤مقمؾ دء اًمٜمٞم٦مقمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ ا

اإلمه٤مل وقمدم اًمتٌٍم ًم٘مٞم٤مم اعم١ًموًمٞم٦م ٟمتٞمج٦م آقمتداء قمغم طم٘مقق وطمري٤مت أظمريـ طمتك قمٜمد 

 .(4)اًم٘مقاٟملم اًمتل شم٘مٞمؿ اعم١ًموًمٞم٦م قمغم أؾم٤مس اخلٓم٠م
                                                           

 .131ص ، ُمّم٤مدر آًمتزام ذم اًمٗم٘مف آؾمالُمل وإٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م245ًمألًمٗمل ص ،( اٟمٔمر: ُمّم٤مدر آًمتزام2)

إن اإلشمالف ي٘مع سم٤مًمٔمٜمقن وإيدي وإىمقال وإومٕم٤مل، ": 1/233اًمًالم رمحف اهلل ذم ىمقاقمد إطمٙم٤مم ( ي٘مقل اًمٕمز سمـ قمٌد1)

 ."وجيري اًمْمامن ذم قمٛمده٤م وظمٓمئٝم٤م ٕٟمف ُمـ اجلقاسمر، وٓ دمري اًمٕم٘مقسم٦م واًم٘مّم٤مص إٓ ذم قمٛمده٤م ٕهنام ُمـ اًمزواضمر

 .52ص وه٦ٌم اًمزطمٞمكم .د ،( ٟمٔمري٦م اًمْمامن3)

وىمد ٟمّم٧م ٓئح٦م اًمٜمنم  ،145د ُمّمٓمٗمك طمج٤مزي ص ،( اٟمٔمر: اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ًمٚمّمحٗمل قمـ اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م4)

طمٗمظ طم٘مقق  -قمغم أن ُمـ أهداومٝم٤م: مح٤مي٦م اعمجتٛمع ُمـ اعمامرؾم٤مت اخل٤مـمئ٦م ذم اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين  (1)م اإلًمٙمؽموين

ذم طم٤مل اًمِمٙمقى ... وشمٙمريس صم٘م٤موم٦م طم٘مقق اإلٟم٤ًمن: اعمتٛمثٚم٦م ذم طمري٦م إؿمخ٤مص ذم إىم٤مُم٦م اًمدقمقى ًمدى اإلدارة اعمٕمٜمٞم٦م 

( أن ُمـ أهداومف: طمٗمظ احل٘مقق 1اًمتٕمٌػم اعمٙمٗمقًم٦م ًمٚمجٛمٞمع وومؼ أطمٙم٤مم اًمٜمٔم٤مم. يمام ٟمص ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م ضمرائؿ اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م )م

ٕم٤مُم٦م وإظمالق وأداب مح٤مي٦م اعمّمٚمح٦م اًم اعمؽمشم٦ٌم قمغم آؾمتخدام اعمنموع ًمٚمح٤مؾم٤ٌمت أًمٞم٦م واًمِمٌٙم٤مت اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م.

 اًمٕم٤مُم٦م.
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 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

ٓم٠م وشمقاومر يمام أن اقمت٤ٌمر اخلٓم٠م أؾم٤مؾم٤ًم ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م سمام يتٓمٚمٌف ُمـ قم٥مء إصم٤ٌمت اخل

اًمتٛمٞمٞمز يّمّٕم٥م ىمٞم٤مُمٝم٤م، أُم٤م إىم٤مُمتٝم٤م قمغم أؾم٤مس اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر دون اؿمؽماط متٞمٞمز اًمٗم٤مقمؾ وىمّمده 

وأٟمف يٙمٗمل إصم٤ٌمت اًمير سمٛمجرد طمّمقًمف وإصم٤ٌمت وىمققمف، وم٢من ذًمؽ ي٤ًمقمد يمثػمًا ذم وامن 

 .(2)إضار اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل

 صٛز ايفعٌ ايضاز:

 حيّمؾ اًمير سم٢مطمدى صقرشملم: إُم٤م اعم٤ٌمذة أو اًمت٥ًٌم: 

: أن يتّمؾ ومٕمؾ ُمرشمٙم٥م اًمير سم٤معمتير، ومٞمحدث اًمير ُمـ همػم أن يتقؾمط اعم٤ٌمذة

 .سملم ومٕمٚمف واًمير ومٕمؾ آظمر يٛمٙمـ إطم٤مًم٦م احلٙمؿ قمٚمٞمف، يمام ًمق ضمرح إٟم٤ًمن همػمه أو ضسمف ومامت

، وم٤مًمير ذم اًمت٥ًٌم حيّمؾ سمٕمٚم٦م إطمداث أُمر ذم رء يٗميض إمم اإلضار سمٌمء آظمرواًمت٥ًٌم: 

أظمرى، شمتقؾمط سملم وم٤مقمؾ اًم٥ًٌم واعمتير، إذا يم٤من اًم٥ًٌم هق اعم١مدي ًمقىمقع اًمٗمٕمؾ سمتٚمؽ 

اًمٕمٚم٦م، يمٛمـ حيٗمر سمئرًا ذم همػم ُمٚمٙمف ومٞم٘مع ومٞمٝم٤م ؿمخص ومٞمٛمقت، ومحٗمر اًمٌئر ذم همػم ُمٚمٙمف قمدوان 

ر، واعمت٥ًٌم يٜمِمئ ُم٤ٌمذ، وؾم٘مقط اًمٖمػم ومٞمٝم٤م قمدوان سم٤مًمت٥ًٌم، وم٤معم٤ٌمذ هق اًمذي يٜمٗمذ اًمي

 .(1)ووٕم٤ًم يؽمشم٥م قمٚمٞمف طمدوث اًمير إٓ أٟمف ٓ يًت٘مؾ سمٛمٗمرده ذم إطمداث اًمير

ًمٚمٗمٕمؾ  ٤موطمٞم٨م ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم أن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل يٕمتؼم اعمٕمٞم٤مر اعمقوققمل أؾم٤مؾًم 

ؾمقاء ذم طم٤مًم٦م ُم٤ٌمذة  ،ًمٚمْمامن ٤مأؾم٤مؾًم  )اًمٕمدوان( اًمْم٤مر واًمْمامن ومٞمف، ومال سمد ُمـ شمقاومر اًمتٕمدي

أو اًمت٥ًٌم ومٞمف، ومٗمل طم٤مل اعم٤ٌمذة وسم٥ًٌم فمٝمقره٤م وىمقة ارشم٤ٌمط اًمٗمٕمؾ هب٤م يٗمؽمض  اًمير

أُم٤م ذم طم٤مل اًمت٥ًٌم وم٤مًمتٕمدي واضم٥م اإلصم٤ٌمت ٓ ًمْمٕمػ  .وضمقد اًمتٕمدي ىم٤مسماًل إلصم٤ٌمت اًمٕمٙمس

اًمّمٚم٦م سملم اًمٗمٕمؾ واًمٜمتٞمج٦م اًمْم٤مرة، سمؾ ًمٕمدم ووقطمٝم٤م، ويٕمتؼم اًمتٕمٛمد صقرة ُمـ اًمتٕمدي 

سم٤مًمير احل٤مدث دون اًمٜمٔمر إمم اًمٗم٤مقمؾ وىمّمده ومٞمٜمٔمر إمم آقمتداء قمغم وم٤مًمٕمؼمة  ،وًمٞمس أؾم٤مؾم٤ًم ًمف

                                                           

 .227قم٤ميد رضم٤م اخلاليٚم٦م، ص ،( اٟمٔمر: اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م2)

، همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر 128، اًم٘مقاقمد ذم اًمٗم٘مف ٓسمـ رضم٥م ص4/12، اًمٗمروق1/78( اٟمٔمر: آؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ1)

اًمًالم ذم  ، ىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌد32ل د وه٦ٌم اًمزطمٞمكم صٟمٔمري٦م اًمْمامن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُم 2/296ذح آؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر

 ."اعم٤ٌمذة هل إجي٤مد قمٚم٦م امهالك واًمت٥ًٌم إجي٤مد قمٚم٦م اعم٤ٌمذة": 1/232ىمقاقمد إطمٙم٤مم 



 حمٛمد سمـ قمكم حمٛمد اًم٘مرين : د.إقمداد .....         اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتخدام اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ  
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وًمذا يٜمٝمض اًمْمامن سمحّمقل اًمتٕمدي ؾمقاء  :أٟمف واىمٕم٦م ُم٤مدي٦م حمْم٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمتٕمقيض

. (2)وؾمقاء أيم٤من اًمٗمٕمؾ إجي٤مسمٞم٤ًم أم ؾمٚمٌٞم٤ًم ىمقًمّٞم٤ًم أم ومٕمٚمٞم٤مً  ،أيم٤من ُمرشمٙم٥م اًمير قم٤مُمدًا أم ُم٘مٍماً 

اًمتل مل  -يم٤معمٍمي واًمًقري-اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وسملم سمٕمض اًم٘مقاٟملم وهذا حمؾ ظمالف سملم 

 .(1)شمتٓمرق ًمٚمتٗمرىم٦م سملم اعم٤ٌمذ واعمت٥ًٌم

وُمـ صقر اًمير اًمٜم٤مؿمئ قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، ُم٤م يًٛمك 

، وهق اًمير اًمذي يٚمحؼ ؿمخّم٤ًم آظمر همػم اعميور إصكم سم٥ًٌم اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر اًمير اعمرشمد

إظمػم، يم٤مًمذي يٚمحؼ اًمقرصم٦م ٟمتٞمج٦ًم ًمألضار اًمتل وىمٕم٧م قمغم ُمقرصمٝمؿ  ا٤مب هذاًمذي أص

وشمٗم٤مىمؿ اًمير ُمتّماًل هبؿ، وم٢من اًمقرصم٦م يتٚم٘مقن طمؼ اًمتٕمقيض ومهؿ اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م حل٘مٝمؿ، 

واٟمت٘م٤مل طمؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض قمـ قمٛمقم إضار  .(3)وشمًٛمك هذه اًمّمقرة: اًمير اعمقروث

ؾ ظمالف ذم اًمٗم٘مف اًم٘م٤مٟمقين واًم٘مْم٤مء سملم إضم٤مزة وُمٜمع، وم٘مد ىمرر اًم٘مْم٤مء اعمٕمٜمقي٦م ًمٚمقرصم٦م حم

اًمٗمرٟمز اٟمت٘م٤مل طمؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم إمم اًمقرصم٦م، سمٞمٜمام ادمف اًم٘م٤مٟمقن اعمٍمي وإردين واًمٕمراىمل إمم قمدم 

اٟمت٘م٤مل احلؼ ذم اًمتٕمقيض إمم اًمقرصم٦م إٓ إذا حتّدد سمٛم٘مت٣م اشمٗم٤مق أو طمٙمؿ ىمْم٤مئل هن٤مئل، اؾمتٜم٤مدًا 

وأن قمدم اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف شمٕمٜمل اًمتٜم٤مزل، ، "ؿمخّمٞم٦م ـمٚم٥م اًمتٕمقيض قمـ احلؼ اعمٕمٜمقي"إمم ُمٌدأ 

ويتٗمؼ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن قمغم اٟمت٘م٤مل اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض قمـ إضار اعم٤مدي٦م إمم 

وإىمرب ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل هق اًم٘مقل سم٤مٟمت٘م٤مل طمؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض  .(2)اًمقرصم٦م ظمٚمٗم٤ًم عمقرصمٝمؿ

عمٕمٜمقي إمم اًمقرصم٦م ًمٙمقن اًمير يٛمتد إًمٞمٝمؿ وُيٚمحؼ اإلؾم٤مءة هبؿ إذا حت٘مؼ طمّمقًمف قمـ اًمير ا

مهؿ، ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ضمقاز ُمٓم٤مًمٌتٝمؿ سم٢مىم٤مُم٦م قم٘مقسم٦م اًم٘مذف قمغم ىم٤مذف ُمقرصمٝمؿ وهق ىمقل مجٝمقر 

                                                           

اعم٤ٌمذة واًمت٥ًٌم ذم  (2433-2432)م ، جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م احلٜمٌٚمٞم٦م76ًمٚمزرىم٤م ص ،( اٟمٔمر: اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر واًمْمامن ومٞمف2)

 (1229) ( اًمٕم٤مم26) اعمجٚمد (1) د ُمدطم٧م ص٤مًمح هم٤مي٥م، جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م شمٙمري٧م ًمٚمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٕمدداًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن، 

 .72-62ص

 .52ًمٚمزطمٞمكم، ص ،( اٟمٔمر: ٟمٔمري٦م اًمْمامن1)

، اًمير اعمٕمٜمقي واًمتٕمقيض قمٜمف ذم اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء، هٞمٛمـ طمًلم أمحد، 253ٟمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ صا (3)

 .153اعمدٟمٞم٦م ًمٚمّمحٗمل قمـ اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م، ُمّمٓمٗمك طمج٤مزي، ص، اعم١ًموًمٞم٦م 112ص

 .271ًمألًمٗمل، ص ،( اٟمٔمر: ُمّم٤مدر آًمتزام2)
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اًم٘مْم٤مء  وي٠مظمذ ،(1)ًٕمقدي سم٤مًمتٕمقيض قمـ اًمير اعمٕمٜمقيوىمد أظمذ اًمٜمٔم٤مم اًم ،(2)اًمٗم٘مٝم٤مء

اًمًٕمقدي سمٛمٌدأ اًمتٕمقيض اعم٤مزم قمـ اًمير اعمٕمٜمقي، وأٟمف ُيْمع ذم حت٘م٘مف وشم٘مديره ًمٚمٛمحٙمٛم٦م 

 .(3)سمح٥ًم فمروف اًمقاىمٕم٦م وُمالسم٤ًمهت٤م قمغم أن ي٥ًٌم احلٙمؿ سمام ُئمٝمر قمٜم٤مس اًمير اعمٕمٜمقي

 صٛز األفعاٍ ايضاز٠ املتعًك١ بإضا٠٤ اضتخداّ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ:

( سملم خم٤مًمٗم٤مت اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين وضمرائؿ اًمٜمنم 26/9اإلًمٙمؽموين )مُمٞمزت ٓئح٦م اًمٜمنم 

اإلًمٙمؽموين، وإذا يم٤مٟم٧م اعم١ًموًمٞم٦م اجلزائٞم٦م قمـ ضمرائؿ اًمٜمنم شم٘مقم قمٜمدُم٤م يرشمٙم٥م اًمِمخص ومٕماًل 

يِمٙمؾ ضمريٛم٦م سمٜمص اًمنمع أو اًمٜمٔم٤مم، ووم٘م٤ًم ًم٘م٤مقمدة: ٓ ضمريٛم٦م وٓ قم٘مقسم٦م إٓ سمٜمص، وم٢من 

ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ طمٍم إومٕم٤مل اًمتل  :ىم٤ًم ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م اجلزائٞم٦ماعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م شمٕمتؼم أوؾمع ٟمٓم٤م

ومٙمؾ ُمـ ي٥ًٌم ضرًا ًمٚمٖمػم ُيٚمزم سمتٕمقيض اعمتير ؾمقاء أؿمّٙمؾ اًمٗمٕمؾ ، شمقضم٥م اًمتٕمقيض

وسم٤مًمت٤مزم ومٛمٕمٞم٤مر اعمخ٤مًمٗم٦م أظمػ ُمـ ُمٕمٞم٤مر اجلريٛم٦م، إذ شمٕمٜمل أن يمؾ  ،ضمريٛم٦م سمٜمص اًمٜمٔم٤مم أم ٓ

ًمتزاُمف سمٕمدم اإلضار سم٤مًمٖمػم واًمتٕمدي قمغم قمٛمؾ يرشمٙمٌف اًمِمخص يؽمشم٥م قمٚمٞمف اإلظمالل سم٤م

وإذا  .(4)ومٞمٚمزم سم٤مًمتٕمقيض ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ اإلضار -وإن مل يٙمـ ُمٜمّمقص٤ًم قمغم دمريٛمف- طم٘مقىمٝمؿ

 سمام يٕمتؼم)ضمريٛم٦م(ىمد وىمٕم٧م يم٤مٟم٧م إؾم٤مءة آؾمتخدام اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل 

اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ذم جم٤مل وومؼ اًمٜمٔم٤مم، وم٢من هذا وطمده يم٤مٍف ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض قمـ اًمير 

 .(2)احل٘مقق اخل٤مص٦م ًمألؿمخ٤مص

                                                           

 .22/122، اإلٟمّم٤مف8/327، طم٤مؿمٞم٦م اخلرر 1/421( اٟمٔمر: امهداي٦م ذح اًمٌداي٦م 2)

جي٥م أن يتْمٛمـ  -٤مدة اًمٜمٔمر سمٜم٤مًء قمغم ـمٚم٥م إقم -يمؾ طمٙمؿ ص٤مدر سمٕمدم اإلداٟم٦م "ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م(:  127)م 1))

٤م ًمٚمٛمحٙمقم قمٚمٞمف عم٤م أص٤مسمف ُمـ ضر، إذا ـمٚم٥م ذًمؽ ٤م وُم٤مديًّ  ."شمٕمقيًْم٤م ُمٕمٜمقيًّ

وشم٤مريخ  75721سمرىمؿ )دقم٤موى اًمتٕمقيض قمـ اًمير اعمٕمٜمقي( ( ظمٓم٤مب رئٞمس ديقان اعمٔم٤ممل سمٜمت٤مئ٩م شمقصٞم٤مت ورؿم٦م قمٛمؾ3)

 .ـه15/21/2436

أن أؾم٤مؾمٝم٤م هق آقمتداء قمغم طمؼ اعمجتٛمع وىمد دمتٛمٕم٤من إزاء اًمقاىمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ( وإن يم٤مٟم٧م اعم١ًموًمٞم٦م اجلزائٞم٦م أىمقى سم٤مقمت٤ٌمر 4)

، ُمّم٤مدر 112اًمقدود حيٞمك ص وىمد شم٘مقم إطمدامه٤م دون إظمرى، اٟمٔمر: اعمقضمز ذم اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمالًمتزاُم٤مت د قمٌد

 .192-189آًمتزام يقؾمػ قمٌٞمدات ص

 .87يٚم٦م ص( اٟمٔمر: اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، قم٤ميد اخلال2)
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 األَٛز احملعٛز ْػسٖا: 

قمغم اعم٤ًمئؾ اعمحٔمقر  ٓئح٦م اًمٜمنم(25و)م ، ٟمٔم٤مم اعمٓمٌققم٤مت واًمٜمنم(9)م  ٟمّم٧م

  ٟمنمه٤م، وهل:

 ُم٤م ُي٤مًمػ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أو إٟمٔمٛم٦م اًمٜم٤مومذة.  -2

اًمٕم٤مم، أو ُم٤م ُيدم ُمّم٤مًمح أضمٜمٌٞم٦م شمتٕم٤مرض ُم٤م يدقمق إمم اإلظمالل سم٠مُمـ اًمٌالد أو ٟمٔم٤مُمٝم٤م  -1

 ُمع اعمّمٚمح٦م اًمقـمٜمٞم٦م.

اًمتٕمرض أو اعم٤ًمس سم٤مًمًٛمٕم٦م أو اًمٙمراُم٦م أو اًمتجريح أو اإلؾم٤مءة اًمِمخّمٞم٦م إمم ُمٗمتل قم٤مم  -3

أو أي ُمـ ُمقفمٗمٞمٝم٤م أو أي ؿمخص  ،اعمٛمٚمٙم٦م أو أقمْم٤مء هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء أو رضم٤مل اًمدوًم٦م

 ٦م. ُمـ ذوي اًمّمٗم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أو آقمت٤ٌمري٦م اخل٤مص

أو إؿم٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م أو سم٨م روح اًمِم٘م٤مق سملم أومراد  ،اًمٜمٕمرات وسم٨م اًمٗمرىم٦م أو اًمٌٖمْم٤مءإصم٤مرة  -4

 اعمجتٛمع.

 شمِمجٞمع اإلضمرام أو احل٨م قمٚمٞمف.  -5

 ُم٤م يي سم٤مًمِم٠من اًمٕم٤مم ذم اًمٌالد.  -6

 وىم٤مئع اًمتح٘مٞم٘م٤مت أو اعمح٤ميمامت، دون احلّمقل قمغم إذن ُمـ اجلٝم٦م اعمخقًم٦م ٟمٔم٤مُم٤م. -7

 اد ُمـ ؿم٠مهن٤م شمْمٚمٞمؾ اعمًتٝمٚمؽ.ٓ جيقز ٟمنم إقمالٟم٤مت شمتْمٛمـ ُمق -8

أن خم٤مًمٗم٤مت اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين ىمد شمقصػ سمٙمقهن٤م ضمريٛم٦م وىمد ٓ  (26/8وأو٤موم٧م)م

 (7-3) شمقصػ ووم٘م٤ًم ًمٜمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م ضمرائؿ اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، اًمذي أؾمٌغ وصػ اًمتجريؿ ذم اعمقاد

 : شمٞم٦مؾمقاء سم٤معم٤ٌمذة أو اًمتحريض أو اعم٤ًمقمدة أو آشمٗم٤مق قمغم إومٕم٤مل أ

أو أطمد أضمٝمزة احل٤مؾم٥م أزم،  ،قمغم ُم٤م هق ُمرؾمؾ قمـ ـمريؼ اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦ماًمتٜمّم٧م  -2

 دون ُمًقغ ٟمٔم٤مُمل صحٞمح، أو اًمت٘م٤مـمف أو اقمؽماوف.

اًمدظمقل همػم اعمنموع ًمتٝمديد ؿمخص أو اسمتزازه، حلٛمٚمف قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٗمٕمؾ أو آُمتٜم٤مع قمٜمف،  -1

 وًمق يم٤من اًم٘مٞم٤مم هبذا اًمٗمٕمؾ أو آُمتٜم٤مع قمٜمف ُمنموقًم٤م.
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          423 
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اعمنموع إمم ُمقىمع إًمٙمؽموين، أو اًمدظمقل إمم ُمقىمع إًمٙمؽموين ًمتٖمٞمػم شمّم٤مُمٞمؿ  اًمدظمقل همػم -3

 هذا اعمقىمع، أو إشمالومف، أو شمٕمديٚمف، أو ؿمٖمؾ قمٜمقاٟمف.

اعم٤ًمس سم٤محلٞم٤مة اخل٤مص٦م قمـ ـمريؼ إؾم٤مءة اؾمتخدام امهقاشمػ اًمٜم٘م٤مًم٦م اعمزودة سم٤مًمٙم٤مُمػما، أو  -4

 ُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م.

 ٤مئؾ شم٘مٜمٞم٤مت اعمٕمٚمقُم٤مت اعمختٚمٗم٦م.اًمتِمٝمػم سم٤مٔظمريـ، وإحل٤مق اًمير هبؿ، قمؼم وؾم -5

آؾمتٞمالء ًمٜمٗمًف أو ًمٖمػمه قمغم ُم٤مل ُمٜم٘مقل أو قمغم ؾمٜمد، أو شمقىمٞمع هذا اًمًٜمد، وذًمؽ قمـ  -6

 ـمريؼ آطمتٞم٤مل، أو اخت٤مذ اؾمؿ يم٤مذب، أو اٟمتح٤مل صٗم٦م همػم صحٞمح٦م.

اًمدظمقل همػم اعمنموع إلًمٖم٤مء سمٞم٤مٟم٤مت ظم٤مص٦م، أو طمذومٝم٤م، أو شمدُمػمه٤م، أو شمنيٌٝم٤م، أو  -7

 شمٖمٞمػمه٤م، أو إقم٤مدة ٟمنمه٤م.إشمالومٝم٤م أو 

إي٘م٤مف اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م قمـ اًمٕمٛمؾ، أو شمٕمٓمٞمٚمٝم٤م، أو شمدُمػم أو ُمًح اًمؼماُم٩م، أو  -8

 اًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمقضمقدة، أو اعمًتخدُم٦م ومٞمٝم٤م، أو طمذومٝم٤م، أو شمنيٌٝم٤م، أو إشمالومٝم٤م، أو شمٕمديٚمٝم٤م.

٦م، أو طمرُم٦م إٟمت٤مج ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف اعم٤ًمس سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم، أو اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م، أو أداب اًمٕم٤مُم -9

احلٞم٤مة اخل٤مص٦م، أو إقمداده، أو إرؾم٤مًمف، أو ختزيٜمف قمـ ـمريؼ اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، أو أطمد 

 أضمٝمزة احل٤مؾم٥م أزم.

إٟمِم٤مء ُمقىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، أو أطمد أضمٝمزة احل٤مؾم٥م أزم أو ٟمنمه ًمالدم٤مر ذم  -22

 اجلٜمس اًمٌنمي، أو شمًٝمٞمؾ اًمتٕم٤مُمؾ سمف.

ٚم٘م٦م سم٤مًمِمٌٙم٤مت اإلسم٤مطمٞم٦م، أو أٟمِمٓم٦م اعمٞمن اعمخٚم٦م سم٤مٔداب إٟمِم٤مء اعمقاد واًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمتٕم -22

 اًمٕم٤مُم٦م أو ٟمنمه٤م أو شمروجيٝم٤م.

إٟمِم٤مء ُمقىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، أو أطمد أضمٝمزة احل٤مؾم٥م أزم أو ٟمنمه، ًمالدم٤مر  -21

 سم٤معمخدرات أو اعم١مصمرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م، أو شمروجيٝم٤م، أو ـمرق شمٕم٤مـمٞمٝم٤م، أو شمًٝمٞمؾ اًمتٕم٤مُمؾ هب٤م.

ٔمامت إره٤مسمٞم٦م قمغم اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، أو أطمد أضمٝمزة احل٤مؾم٥م أزم أو إٟمِم٤مء ُمقىمع عمٜم  -23

ٟمنمه، ًمتًٝمٞمؾ آشمّم٤مل سم٘مٞم٤مدات شمٚمؽ اعمٜمٔمامت، أو أي ُمـ أقمْم٤مئٝم٤م أو شمروي٩م أومٙم٤مره٤م 
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أو متقيٚمٝم٤م أو ٟمنم يمٞمٗمٞم٦م شمّمٜمٞمع إضمٝمزة احل٤مرىم٦م، أو اعمتٗمجرات، أو أي أداة شمًتخدم ذم 

 إقمامل اإلره٤مسمٞم٦م.

عمنموع إمم ُمقىمع إًمٙمؽموين، أو ٟمٔم٤مم ُمٕمٚمقُم٤ميت ُم٤ٌمذة، أو قمـ ـمريؼ اًمدظمقل همػم ا -24

اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، أو أطمد أضمٝمزة احل٤مؾم٥م أزم ًمٚمحّمقل قمغم سمٞم٤مٟم٤مت متس إُمـ 

 أو اىمتّم٤مده٤م اًمقـمٜمل. اًمداظمكم أو اخل٤مرضمل ًمٚمدوًم٦م،

إفمٝم٤مر شم٠ميٞمد اًمتٜمٔمٞمامت، أو اجلامقم٤مت، أو اًمتٞم٤مرات، أو اًمتجٛمٕم٤مت، أو إطمزاب، أو  -25

آٟمتامء مه٤م، أو اًمتٕم٤مـمػ ُمٕمٝم٤م، أو اًمؽموي٩م مه٤م، أو قم٘مد اضمتامقم٤مت حت٧م ُمٔمٚمتٝم٤م، ؾمقاء 

داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م أو ظم٤مرضمٝم٤م، ويِمٛمؾ ذًمؽ اعمِم٤مريم٦م ذم مجٞمع وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمًٛمققم٦م، أو 

اعم٘مروءة، أو اعمرئٞم٦م، ووؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل سمِمتك أٟمقاقمٝم٤م، اعمًٛمققم٦م، أو اعم٘مروءة، 

ٞم٦م، وُمقاىمع اإلٟمؽمٟم٧م، أو شمداول ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م سم٠مي صقرة يم٤مٟم٧م، أو اؾمتخدام أو اعمرئ

 .(2)ؿمٕم٤مرات هذه اجلامقم٤مت واًمتٞم٤مرات، أو أي رُمقز شمدل قمغم شم٠ميٞمده٤م أو اًمتٕم٤مـمػ ُمٕمٝم٤م

وذم  وسم٤مًمٜمٔمر ذم هذه اًمّمقر يتْمح أهن٤م ًمٞم٧ًم قمغم درضم٦م واطمدة ُمـ اجل٤ًمُم٦م وإصمر،  

سمٛمّم٤مًمح إؿمخ٤مص وإحل٤مق اًمير هب٤م يٕمٓمٞمٝمؿ احلؼ همػم اجلرائؿ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م وم٢من اعم٤ًمس 

يمام أن ـمٌٞمٕم٦م صٞم٤مهم٦م هذه إومٕم٤مل اعمحٔمقرة أو اعمجّرُم٦م  ذم اعمٓم٤مًم٦ٌم سمْمامن اًمتٕمدي قمٚمٞمٝم٤م،

اعم٤ًمس سم٤محلٞم٤مة  اًمٜم٤مومذة(، )ُم٤م ُي٤مًمػ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أو إٟمٔمٛم٦م يم٤مؾمتٕمامل شمٕمٌػم )

اًمٕم٤مم، أو اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م، أو أداب اًمٕم٤مُم٦م، أو  إٟمت٤مج ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف اعم٤ًمس سم٤مًمٜمٔم٤مم) اخل٤مص٦م(،

طمرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م، أو إقمداده، أو إرؾم٤مًمف، أو ختزيٜمف قمـ ـمريؼ اًمِمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، أو أطمد 

( وٟمحقه٤م: وم٢من ُمثؾ هذه اًمّمٞم٤مهم٦م شُمقؾّمع ؾمٚمٓم٦م اًم٘م٤ميض اًمت٘مديري٦م ذم أضمٝمزة احل٤مؾم٥م أزم

 .(2)وـمف وصم٧ٌم وىمققمف، ُمتك ُم٤م حت٘م٘م٧م ذاقمت٤ٌمر اًمٗمٕمؾ و٤مّرًا أم ٓ

 

 

                                                           

 .ـه5/5/2435ذم  (26812) ( ورد اًمٜمص قمغم هذه اًمٗم٘مرة ذم إُمر اعمٚمٙمل رىمؿ2)

 .ٓطم٘م٤مً ؾمٞم٠ميت سمح٨م اًمنموط ( 2)
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 املطًب ايجاْٞ

 ٚفٝ٘ ايسنٔ ايجاْٞ يًُطؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ: ايضسز

 :ٖٛ ،ايضسز يف ايًػ١

 .(2)إذى واًمٜم٘مّم٤من يدظمؾ قمغم اًمٌمء، وهق ود اًمٜمٗمع

 ٚيف االصطال  ايفكٗٞ:

يمؾ أذى يٚمحؼ اًمِمخص ؾمقاء أيم٤من ذم ُم٤مل ُمت٘مقم "وقُمرف أٟمف:  ،(1)إحل٤مق ُمٗمًدة سم٤مًمٖمػم

هق يمؾ إيذاء يٚمحؼ سم٤مًمِمخص ؾمقاء أيم٤من ذم " أو ،(3)"حمؽمم أو ضمًؿ ُمٕمّمقم أو قمرض ُمّمقن

وشمقؾمع اًمٌٕمض ذم شمٕمريٗمف ًمٞمِمٛمؾ اًمير اًمقاىمع قمغم  .(4)"ُم٤مًمف أم ضمًٛمف أم قمروف أم قم٤مـمٗمتف

ُمنموقم٦م ًمٚمٜمٗمس أو ًمٚمٖمػم، شمٕمّدي٤ًم أو  اإلظمالل سمٛمّمٚمح٦م"اًمِمخص وقمغم اًمٖمػم ومٕمرومف سم٠مٟمف: 

)اًمقاىمع قمغم اًمٜمٗمس وإقمٞم٤من واعمٜم٤مومع واحل٘مقق  ومٝمق يِمٛمؾ اًمير اعم٤مدي ،(5)"شمٕمًٗم٤ًم أو إمه٤مًٓ 

ؾمقاء أيم٤من سم٤مًم٘مقل ، )اًمقاىمع قمغم اًمًٛمٕم٦م واًمنمف واًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م( واًمير إديب، اعم٤مًمٞم٦م(

 .(6)وؾمقاء أيم٤من طم٤مصاًل أم ٓطم٘م٤ًم، ويِمٛمؾ وٞم٤مع اعمّمٚمح٦م اعمح٘م٘م٦م-أم ؾمٚم٤ٌمً  ٤مً إجي٤مسم-أم اًمٗمٕمؾ

وشمٕمريػ اًمير ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ٓ ُيرج قمـ اًمتٕمريػ اًمٗم٘مٝمل طمٞم٨م صدرت إطمٙم٤مم 

  .(2)قمغم ضمقاٟم٥م اًمير اعم٤مدي وإديب اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمتٕمددة ُمِمتٛمٚم٦م

                                                           

 .6/253( ًم٤ًمن اًمٕمرب 2)

 .526ٛمل صثاسمـ طمجر امهٞم ،)اًمٜمقوي٦م( ( ومتح اعمٌلم ًمنمح إرسمٕملم1)

 .18ؾم٤مق، صحمٛمد اعمدين أسمق د.  ،( اًمتٕمقيض قمـ اًمير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل3)

 .277حمٛمد أمحد هاج ص  .د ،( وامن اًمٕمدوان ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل4)

 .2/97أمحد ُمقاذم، اًمير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ( د. 5)

، وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من قمٜمد 88، وامن اًمٕمدوان ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 91-92د. حمٛمد ومقزي ومٞمض اهلل ص ،( ٟمٔمري٦م اًمْمامن6)

 اًمت٤مًمٞم٦م. احلدي٨م قمـ ذوط اًمير ذم اًمٗم٘مرة

اعم٤ٌمدئ واًم٘مرارات اًمّم٤مدرة ُمـ امهٞمئ٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م وامهٞمئ٦م اًمدائٛم٦م واًمٕم٤مُم٦م سمٛمجٚمس اًم٘مْم٤مء إقمغم واعمحٙمٛم٦م اٟمٔمر:  (2)

. 324( ص2272هـ، اعمٌدأ رىمؿ )2435، 2اًمٕمٚمٞم٤م، إصدار ُمريمز اًمٌحقث سمقزارة اًمٕمدل سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ط

سم٤مًمتٕمقيض قمـ إي٘م٤مف اًمتٕم٤مُمؾ سمًجٚمف اعمدين سمتٝمٛم٦م شمٕم٤مـمل اعمخدرات سمتٕمقيْمف ُم٤مدي٤ًم عم٤م يمام صدر احلٙمؿ اًمٜمٝم٤مئل ًمٚمٛمدقمل 

هـ جمٛمققم٦م 2436/س ًمٕم٤مم 5172/1طمّمؾ ُمـ شمِمقيف ؾمٛمٕمتف وظمٚمؼ صقرة ؾمٞمئ٦م سملم ذويف وىمٌٞمٚمتف... )اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ 
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          426 
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 فٗٛ: ،أَا يف االصطال  ايكاْْٛٞ 

ٟم٤ًمن ُمـ ضمراء اعم٤ًمس سمحؼ ُمـ طم٘مقىمف أو سمٛمّمٚمح٦م ُمنموقم٦م إذى اًمذي يّمٞم٥م اإل

وٓ ُيرج اًمير اًمٜم٤مؿمئ قمـ ، (2)٤مًمٞم٦م واحل٘مقق واحلري٤مت اًمِمخّمٞم٦مويِمٛمؾ ذًمؽ احل٘مقق اعم ،ًمف

وإذا يم٤مٟم٧م اًمتنميٕم٤مت واًم٘مقاٟملم  إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل قمـ هذا اعمٗمٝمقم.

وم٢مهن٤م مل ختتٚمػ ىمط طمقل اقمت٤ٌمر  ،اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦مىمد شم٤ٌميٜم٧م ُمقاىمٗمٝم٤م ُمـ سمٕمض أريم٤من 

اًمير ريمٜم٤ًم ًم٘مٞم٤مُمٝم٤م، وُمٜم٤مـم٤ًم ٟٓمٕم٘م٤مده٤م ومٝمق ريمٜمٝم٤م اجلقهري وأؾم٤مس ىمٞم٤مم دقمقاه٤م وٓ شم٘مقم ذم 

 .(1)وهذا حمؾ اشمٗم٤مق مه٤م ُمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل طم٤مل اٟمتٗم٤مئف.

د صقره ويتٛمٞمز اًمير اًمٜم٤مؿمئ قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل سمتٕمد

وشمٓمقره٤م وضم٤ًمُمتٝم٤م وقمدم شمقىمٕمٝم٤م، واطمتامل قمدم ُمٕمروم٦م اعمّمدر أو صٕمقسمتف، مم٤م يًتدقمل 

 .(3)إظمذ سم٤معمٗمٝمقم اًمقاؾمع ًمٚمير عمٕم٤مجل٦م اعمٜم٤مزقم٤مت اعمدٟمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ هذه إضار

 غسٚط ايضسز املٛدب يًتعٜٛض: 

ذم اًمٗم٘مف  )اًمتٕمقيض( ًمٞمس يمؾ إظمالل سمح٘مقق أظمريـ أو ُمّم٤محلٝمؿ ُمقضم٤ًٌم ًمٚمْمامن

اإلؾمالُمل سمؾ إن هٜم٤مك ذوـم٤ًم ٓسمد ُمـ حت٘م٘مٝم٤م طمتك يٙمقن اًمير ُمقضم٤ًٌم ًمٚمتٕمقيض، وإمج٤ممه٤م 

 :٠ميتومٞمام ي

 ٓ ُمقهقُم٤ًم أو حمتٛماًل. -ذم احل٤مل أو اعمًت٘مٌؾ- أن يٙمقن اًمير حم٘م٘م٤مً  -2

 أن يٙمقن قمغم وضمف اًمتٕمدي أو اًمتٕمًػ أو اإلمه٤مل. -1

ر، وم٢من يم٤من اإلظمالل سمٛمّمٚمح٦م أن ي٘مع قمغم طمؼ ُمنموع أو ُمّمٚمح٦م ُمنموقم٦م ًمٚمٛمتي -3

 حمرُم٦م أو ممٜمققم٦م ومٝمل همػم ُمٕمتؼمة ذقم٤ًم.
                                                           

مهٚمع ًمٕمٛمقم ُمٜمع (، وصدر طمٙمؿ ىمْم٤مئل هن٤مئل سم٤مًمتٕمقيض ذم اًمٗمزع واخلقف وا1891إطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ اإلداري٦م ص=

 هـ(.181/1/1/2431)احلٙمؿ رىمؿ  اًمير ووضمقب إزاًمتف وضمقاز ضمؼمه سم٤معم٤مل قمٜمد مجع ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء

 .233ؾمٚمٞمامن ُمرىمس ص، )آًمتزاُم٤مت( ( اًمقاذم ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين2)

، ُمّم٤مدر آًمتزام ذم اًم٘م٤مٟمقن 519قمٌد اعمٜمٕمؿ ومرج اًمّمده، ص ،، ُمّم٤مدر آًمتزام776اٟمٔمر: اًمقؾمٞمط ًمٚمًٜمٝمقري ص (1)

 . 232، اًمقاذم ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين)آًمتزاُم٤مت(ُمرىمس، ص198إردين ُم٘م٤مرٟم٤ًم سم٤مًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أٟمقر ؾمٚمٓم٤من، ص 

 .245قم٤ميد اخلاليٚم٦م، ص ،( اٟمٔمر: اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م3)
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يٛمس ُمّمٚمح٦م ُمًتح٘م٦م ًمٚمٛميور ومتٙمقن واضم٦ٌم ًمف أو  :أن يٙمقن اًمير ؿمخّمٞم٤ًم، أي -4

 ُمـ طم٘مف ومتًٛمع دقمقاه ًمدى اًم٘مْم٤مء.
ُمرشمٌٓم٤ًم سم٤مًمٗمٕمؾ ارشم٤ٌمط اًمٜمتٞمج٦م سم٤مًم٥ًٌم، وم٤مًمْمامن يٙمقن  :أي ،أن يٙمقن اًمير ُم٤ٌمذاً  -5

 .(2)سم٤معم٤ٌمذة واًمت٥ًٌم

وىمد درج وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن قمغم اؾمتٜم٤ٌمط ذوط ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، جي٥م شمقومره٤م ذم 

وإن اظمتٚمٗمقا ذم شمٕمداده٤م إٓ أهن٤م ٓ شمتٗم٤موت ذم اعمْمٛمقن  ،اًمير سمٜمققمٞمف اعم٤مدي واعمٕمٜمقي

 :(1)٠ميتوإطمٙم٤مم، وُمقضمز ذًمؽ ومٞمام ي

ىمد وىمع - صم٤مسم٧م قمغم وضمف اًمٞم٘ملم سم٠من يٙمقن اًمير طم٤مًٓ  :أي ،أن يٙمقن اًمير ُمتح٘م٘م٤مً  -2

وهق ُم٤م ي٠مظمذ سمف اًم٘مْم٤مء اًمًٕمقدي اًمٕم٤مم ُمـ قمدم شم٘مدير اًمير اعمتقىمع ىمٌؾ  -ومٕمالً 

وم٘مد اؾمت٘مرت  ،(3)اإلداري واًمدوائر اًمتج٤مري٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم٦م ًمفوىمققمف، أُم٤م اًم٘مْم٤مء 

             ويدظمؾ ومٞمٝم٤م .(1)ًمرسمح اًمٗم٤مئ٧م دون اًمٙم٥ًم آطمتامزمأطمٙم٤مُمف قمغم اًمتٕمقيض قمـ ا

شمٗمقي٧م اًمٗمرص٦م اًمتل حيتٛمؾ أن شمٕمقد قمغم اعمتير سم٤مًمٙم٥ًم أو دمٜمٌف اخل٤ًمرة،  -أيْم٤مً -

اًمٗمرص٦م ٓ قمغم أؾم٤مس ٟمتٞمج٦م هذه اًمٗمرص٦م، ويٙمقن شم٘مدير اًمتٕمقيض قمغم أؾم٤مس شمٗمقي٧م 

ويراقمك قمٜمد ذًمؽ ُمدى رضمح٤من اطمتامل اًمٙم٥ًم اًمذي و٤مع قمغم اعمدقمل سم٥ًٌم شمٗمقي٧م 

 اًمٗمرص٦م ُمراقم٤مة ًمٚمٕمداًم٦م.
ٕن اًمير همػم اعم٤ٌمذ يٕمٜمل  :ٟمتٞمج٦م ُم٤ٌمذة ًمٚمٗمٕمؾ اًمْم٤مر :أي ،أن يٙمقن اًمير ُم٤ٌمذاً  -1

صمػم اًمٗمٕمؾ اًم٤ًمسمؼ وإُمٙم٤من اٟمٗمراده أٟمف ٟمِم٠م قمـ ومٕمؾ آظمر ُم٤ٌمذ، ومُٞمٜمٔمر ومٞمف إمم ُمدى شم٠م

                                                           

محد أد.  ،اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م مه٤م ُمـ خمتٚمػ اًمٙمت٥م اعمذهٌٞم٦م: اًمير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ( أوم٤مض ذم ذح هذه اًمنموط وإيراد2)

 . 911-1/712ُمقاذم 

 ،، ُمّم٤مدر آًمتزام152اًمقدود حيٞمك ص ، اعمقضمز ذم اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمالًمتزاُم٤مت د قمٌد855( اٟمٔمر: اًمقؾمٞمط ًمٚمًٜمٝمقري ص1)

 .329يقؾمػ قمٌٞمدات ص

 هـ.2439 ( ىمٌؾ ؾمٚمخٝم٤م إمم اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم قم٤مم3)

ًمٕمــ٤مم 4/ت/16هـــ، 2429ًمٕمــ٤مم 4/ت/297هـــ، 2412ًمٕمــ٤مم1/د/شمــ٩م/65هـــ، 4/2398/د23رىمــؿ إطمٙمــ٤مم (2)

 هـ.2427



 حمٛمد سمـ قمكم حمٛمد اًم٘مرين : د.إقمداد .....         اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتخدام اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ  
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سم٢مطمداث اًمير ومٞمٜمٗمرد سمتحٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م، أو شمالزم إومٕم٤مل ُمع سمٕمْمٝم٤م ومٞمٙمقن آؿمؽماك 

 ذم حتٛمٚمٝم٤م.

ؾمقاء أيم٤من ذم طمؼ ُم٤مزم أم  ،اإلظمالل سمٛمّمٚمح٦م ُمنموقم٦م أو طمؼ ُمنموع ًمف اقمت٤ٌمره وىمٞمٛمتف -3

اقمت٤ٌمره آضمتامقمل يم٤مًمذي يّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن ذم ضمًٛمف أو ُم٤مًمف أو ، )اقمت٤ٌمري( ؿمخيص

وقم٤مـمٗمتف وؿمٕمقره، وأٓ يٙمقن ذم هذا احلؼ أو اعمّمٚمح٦م خم٤مًمٗم٦م ًمٜمص اًم٘م٤مٟمقن أو اًمٜمٔم٤مم 

اًمٕم٤مم وأداب، ومٛمٓم٤مًم٦ٌم اخلٚمٞمٚم٦م سم٤مًمتٕمقيض قمام أص٤مهب٤م ُمـ ضر ٟمتٞمج٦م اإلؾم٤مءة 

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م خلٚمٞمٚمٝم٤م شم٘مقم قمغم قمالىم٦م همػم ذقمٞم٦م أصاًل.

اًمنموط وومؼ اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ذم اعم١ًموًمٞم٦م وقمٜمد اًمت٠مُمؾ ذم ُمدى ُمالءُم٦م شمٓمٌٞمؼ هذه 

اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة آؾمتخدام اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل وسم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م ؾمٌ٘م٧م 

ذم صقر اًمير  -يٖمٚم٥م وىمد- اإلؿم٤مرة إًمٞمف ُمـ ظمّم٤مئص اًمير اإلًمٙمؽموين، وسمام أٟمف يٛمٙمـ

رشمٌط سم٠ميمثر ُمـ إضمراء ومٜمل سمؾ شمتٕمدد وؾم٤مئٓمف وآًمٞم٤مشمف وي ،اإلًمٙمؽموين أٟمف ٓ حيدث سمّمقرة ُم٤ٌمذة

مم٤م يٕمٜمل طمرُم٤من يمثػم ُمـ اعمتيريـ ُمـ احلّمقل قمغم اًمتٕمقيض،  ،(2)وشم٘مٜمل ويتٕمدد اًمٗم٤مقمٚملم

 وم٢من ذًمؽ يدقمق ًمألظمذ سم٤معمٗمٝمقم اًمقاؾمع ًمٙمقن اًمير ٟمتٞمج٦م ُم٤ٌمذة ًمٚمٗمٕمؾ اًمْم٤مر.

: ٓطمظ قمدد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ذًمؽ اًمتداظمؾ سملم إومٕم٤مل اًمْم٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م صقر اًمير

وسملم اًمير يمريمـ ًم٘مٞم٤مم اعم١ًموًمٞم٦م، طمٞم٨م يتالؿمك اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أو يٙمقن وئٞماًل، وُمرّد ذًمؽ 

، طمٞم٨م إن جمرد ـمٌٞمٕم٦م اًمقؾم٤مئؾ اعمًتخدُم٦م ذم ارشمٙم٤مب اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر أو ـمٌٞمٕم٦م إومٕم٤مل وشمٓمقره٤م

ويٕمد ُمـ صقر اًمير اًمٜم٤مؿمئ قمـ إؾم٤مءة  .(1)ٗمٕمؾ اًمْم٤مر يٕمتؼم ضرًا سمحد ذاشمفطمّمقل اًم

خيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل: اٟمتٝم٤مك اخلّمقصٞم٦م سم٤مًمدظمقل همػم اعمٍمح آؾمتخدام اًمِم

سمف إمم اعمقاىمع اًمِمخّمٞم٦م واظمؽماىمٝم٤م، أو زراقم٦م ومػموؾم٤مت ًمتٕمٓمٞمٚمٝم٤م أو شمدُمػمه٤م، أو آؾمتٞمالء 

قمغم اًمٌٞم٤مٟم٤مت اخل٤مص٦م اعمخزٟم٦م ومٞمٝم٤م أو شمٕمديٚمٝم٤م أو طمذومٝم٤م أو شمزويره٤م أو إقم٤مدة ٟمنمه٤م، أو ٟمنم 

                                                           

اٟمٔمر: شمٕمقيض إضار اًمٜم٤مؿمئ٦م سم٥ًٌم آقمتداء قمغم اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمِمخّمٞم٦م قمؼم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل د حمٛمد اًم٘مٓم٥م  (2)

 .272ص (2) جمٚمد (25) ُمًٕمد، سمح٨م ُمٜمِمقر سمٛمجٚم٦م احل٘مقق سمج٤مُمٕم٦م اًمٌحريـ اًمٕمدد

 .219( اٟمٔمر: اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قم٤ميد رضم٤م اخلاليٚم٦م ص1)
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ٜمققم٦م ذقم٤ًم أو ٟمٔم٤مُم٤ًم، أو اؾمتٕماممه٤م ًمالشمّم٤مل سم٠مٟمِمٓم٦م همػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أو أقمامل ُمقاد همػم ُمنموقم٦م ومم

إسم٤مطمٞم٦م أو اًمتجًس واًمتٜمّم٧م، أو ٟمنم ُمٕمٚمقُم٤مت ُمْمّٚمٚم٦م أو ُمٖمرو٦م أو ُمًٞمئ٦م ًمٚمٖمػم، أو ُمراىم٦ٌم 

آشمّم٤مٓت اخل٤مص٦م أو اقمؽماوٝم٤م واًمت٘م٤مـمٝم٤م، وٟمنم اًمّمقر وإظم٤ٌمر اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م إيذاء 

يمام يٕمتؼم ُمـ اًمير اعمؽمشم٥م قمغم إؾم٤مءة  .ُمتٝمؿ أو ووٕمٝمؿ آضمتامقملأظمريـ أو اعم٤ًمس سمٙمرا

آؾمتخدام اًمِمخيص ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل: اًمتحّٙمؿ ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت أو ُمقاىمع وؾم٤مئؾ 

اًمتقاصؾ آضمتامقمل اًمٕم٤مئدة ًممظمريـ قمـ ـمريؼ اظمؽماىمٝم٤م واؾمتخدام سمٞم٤مٟم٤مهت٤م أو اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م 

ٝمديد أو آسمتزاز واعم٤ًمس سم٤محلٞم٤مة اخل٤مص٦م واًمتِمٝمػم أو سمام يي ص٤مطمٌٝم٤م، أو اؾمتخداُمٝم٤م ًمٚمت

اًم٥ًم واًم٘مذف، أو اؾمتٖمالل وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ًمالؾمتٞمالء قمغم إُمقال أو آقمتداء 

وٟمحق ذًمؽ، يمام يٛمٙمـ شمّمقر اًمير  ،قمغم طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م واًمتج٤مري٦م وسمراءات آظمؽماع

أو احل٨م واًمدقمقة  ،ب أو شم٘مقيض إُمـُمـ اعمحتقى اًمذي يتْمٛمـ اًمدقمقة إمم اإلره٤م

ًمٚمٛم٤ًممه٦م ذم ارشمٙم٤مب اجلرائؿ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٓدم٤مر سم٤مًمٌنم وشمروي٩م اعمًٙمرات 

وم٢من هذه إقمامل شمِمٙمؾ اقمتداء قمغم طم٘مقق  وٟمحقه٤م. ،واعمخدرات، وإٟمِمٓم٦م اإلسم٤مطمٞم٦م

 أظمريـ يتْمٛمـ ذم ذاشمف ُمٕمٜمك اًمير، ويٕمٓمل ًمٚمٛمتير طمؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم سمقىمػ آقمتداء،

 .(2)واًمتٕمقيض قمام شمرشم٥م قمٚمٞمف ُمـ أضار

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .: صقر إومٕم٤مل اًمْم٤مرةٌح٨ماعمهذا ُمـ  اعمٓمٚم٥م إول :اٟمٔمر ((2
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 املطًب ايجايح

 ٚفٝ٘ ايسنٔ ايجايح يًُطؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ: ايطبٝب١

ٓ يٙمٗمل ًم٘مٞم٤مم اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م شمقاومر ريمٜمل: اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر واًمير ومح٥ًم، سمؾ جي٥م 

اًمذي شمرشم٥م قمٚمٞمف،  أن شمتقاومر سمج٤مٟم٥م ذًمؽ راسمٓم٦م أو قمالىم٦م اًمًٌٌٞم٦م سملم اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر وسملم اًمير

 وطمٞم٨م ضم٤مء ذم اعم٤مدة ،(2)ومٝمل ريمـ ُمًت٘مؾ شمٜمٕمدم اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م قمٜمد اٟمٕمداُمف أو اٟمتٗم٤مئف

ومٞمٛمٙمـ اؾمتخالص  ."... وعمـ أص٤مسمف ضر طمؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض" ُمٓمٌققم٤مت وٟمنم(35)

ريمـ اًمًٌٌٞم٦م أن اًمير ُمرشمٌط سمٗمٕمؾ، وذم طم٤مل شمٕمدد إؾم٤ٌمب واًمٜمت٤مئ٩م وم٢من اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي 

يًتٜمد ذم اًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م إمم أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وشمًتخٚمص اعمحٙمٛم٦م شمٚمؽ اًمٕمالىم٦م ُمـ 

 اًمقىم٤مئع ووؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت اعمٕمروو٦م أُم٤مُمٝم٤م.

ومْم٤مء، وهق أن يٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمقصاًل إمم ويٕمؼّم وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م قمـ اًمًٌٌٞم٦م سمٛمّمٓمٚمح اإل

ٟمتٞمج٦م ٓ شمتخٚمػ قمٜمف قم٤مدًة، ومٞمٙمقن اإلٟم٤ًمن ُم١ًموًٓ قمـ أومٕم٤مًمف اعم٤ٌمذة وقمـ ٟمت٤مئجٝم٤م اعمتقًمدة 

وم٢مذا اٟمتٗم٧م قمالىم٦م اًمًٌٌٞم٦م سملم اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر واًمير اعمؽمشم٥م قمٚمٞمف ومال شمٜمِم٠م ُم١ًموًمٞم٦م  ،(2)قمٜمٝم٤م

 ٟم٤ًمن قمـ ومٕمؾ همػمه.ٕن اًمٗمٕمؾ يْم٤مف إمم وم٤مقمٚمف وٓ ي٠ًمل اإل :اعمتٕمدي

ٕن اعم٤ٌمذة أرضمح ُمـ اًمت٥ًٌم وهذا هق  :وم٢مذا اضمتٛمع اعم٤ٌمذ واعمت٥ًٌم وٛمـ اعم٤ٌمذ

إصؾ، وم٢مذا يم٤من اًمت٥ًٌم أىمقى ُمـ اعم٤ٌمذة ىُمّدم اعمت٥ًٌم ذم إو٤موم٦م احلٙمؿ سم٤مًمْمامن إًمٞمف ظمالوم٤ًم 

ٞمٝم٤م أومم ُمـ طمٞم٨م أورد وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م شمٓمٌٞم٘م٤مت وم٘مٝمٞم٦م قمديدة يٙمقن وامن اعمت٥ًٌم وم ،(1)ًمألصؾ

  وأمهٝم٤م: ،اعم٤ٌمذ

 إذا شمقاومر ؾمقء اًم٘مّمد ذم اعمت٥ًٌم دون اعم٤ٌمذ. -2

 إذا يم٤من اًمت٥ًٌم ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٖمرير اعم٤ٌمذ. -1

 إذا ٓسمس اًمت٥ًٌم ُم٤م ي٘متيض ُم١ًموًمٞم٦م اعمت٥ًٌم يم٤مخلٞم٤مٟم٦م واًمٙمذب. -3

                                                           

 .      595اًمّمده ص ،، ُمّم٤مدر آًمتزام871اًمًٜمٝمقري ص ،( أٟمٔمر: اًمقؾمٞمط2)

 .96ومٞمض اهلل ص ،، ٟمٔمري٦م اًمْمامن242ًمٚمًٞمقـمل ،( اٟمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر2)

 .185ٓسمـ رضم٥م ،، اًم٘مقاقمد4/17، اًمٗمروق279اًمًٞمقـمل ،، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر263اسمـ ٟمجٞمؿ ،( اٟمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر1)
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سمحٞم٨م ًمق ختٚمػ اًم٥ًٌم مل ي٘مع اًمير ويم٤من هق  :إذا يم٤مٟم٧م اعم٤ٌمذة ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمت٥ًٌم -4

 .(2)اًمداومع ًمإلضار

أُم٤م إذا شمٕم٤مدًم٧م اعم٤ٌمذة واًمت٥ًٌم وشم٤ًموت ذم اًمت٠مصمػم ومٞمٙمقن اًمْمامن قمغم اعم٤ٌمذ   

 .(1)واعمت٥ًٌم ُمٕم٤ًم إذا يم٤من ومٕمؾ يمؾٍّ ُمٜمٝمام ٓ حيدث اًمير سمٛمٗمرده ومٞمِمؽميم٤من ذم اًمْمامن

ُمـ ٟمقع واطمد، سم٠من يٙمقن اعمِمؽميمقن مجٞمٕم٤ًم أُم٤م ذم طم٤مل آؿمؽماك ذم إطمداث اًمير   

وهذا ذم طم٤مل  ،(3)ُم٤ٌمذيـ أو ُمتًٌٌلم وم٤مًمْمامن قمٚمٞمٝمؿ سم٤مٓؿمؽماك ًمقضمقد اًمت٥ًٌم ُمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤مً 

احت٤مد إؾم٤ٌمب اعمٜمتج٦م ًمٚمير وشم٤ًموهي٤م ذم اًم٘مقة، وم٢من يم٤مٟم٧م ُمتٕمددة وُمتٗم٤موشم٦م اًمقىمقع وم٤مًمْمامن 

يم٤مٟم٧م ُمتٕمددة وُمتٗم٤موشم٦م ذم اًم٘مقة قمغم ص٤مطم٥م اًم٥ًٌم إؾمٌؼ ذم إطمداث اًمير، أُم٤م إذا 

 ،(1)وىمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،(2)وم٤مًمْمامن قمغم اعمت٥ًٌم ذم اًم٥ًٌم إىمقى، وهذا رأي حمٛمد ُمـ احلٜمٞمٗم٦م

 .(3)ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م

: آقمتداد سمجٛمٞمع إؾم٤ٌمب اًمتل (5)ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م (4)ويرى أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق يقؾمػ

 ٤م طم٥ًم اًم٘مقة واًمْمٕمػ.أدت امم اًمير مجٞمٕم٤م وشمقزيع اًمْمامن قمٚمٞمٝم

 ،)ٟمٔمري٦م اًم٥ًٌم اعمٜمت٩م أو اًمٗمٕم٤مل( اًمرأي٤من يٛمثالن آدم٤مه٤من اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٤من اًمٞمقم نوهذا

 )شمٕم٤مدل إؾم٤ٌمب(. وٟمٔمري٦م

                                                           

، اًمير ذم اًمٗم٘مف 222وأورد قمددا ُمـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ خمتٚمػ اعمذاه٥م ص، د. ومٞمض اهلل ،( اٟمٔمر: ٟمٔمري٦م اًمْمامن2)

 .997-992وأورد مجٚم٦م ُمـ اًمٗمروع  998د. ُمقارم ص ،اإلؾمالُمل

 .9/233، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم1/157، ضمقاهر اإليمٚمٞمؾ 185ٓسمـ رضم٥م  ،، اًم٘مقاقمد6/252( اٟمٔمر: شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 1)

 .99/259، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم1/157، ضمقاهر آيمٚمٞمؾ 7/182، سمدائع اًمّمٜم٤مئع 9/565( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل ُمع اًمنمح3)

 .282ٛمع اًمْمامٟم٤مت ص( اٟمٔمر: جم2)

 .9/314( اٟمٔمر: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 1)

 .9/565( اٟمٔمر: اعمٖمٜمك3)

 .282( اٟمٔمر: جمٛمع اًمْمامٟم٤مت ص4)

 .9/565( اٟمٔمر: اعمٖمٜمك5)
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 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

وٓ خترج ىمقاقمد إصم٤ٌمت اًمًٌٌٞم٦م ذم إضار اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ 

هق اعمٙمٚمػ ، وم٤معمدقمل)اعميور(آضمتامقمل قمـ ىمقاقمد اإلصم٤ٌمت اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 

 ،(2)"اًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل واًمٞمٛملم قمغم ُمـ أٟمٙمر" سم٢مصم٤ٌمت وىمقع اًمير سمٙم٤موم٦م ـمرق اإلصم٤ٌمت حلدي٨م

ؾمٌٌٞم٦م اًمٗمٕمؾ اًمذي ىم٤مم سمف وم٤مقمؾ اًمير اؾمتحؼ اًمْمامن، وًمٚمٛمدقمك  )اعميور( وم٢مذا أصم٧ٌم اعمدقمل

ؾ اًمْم٤مر واًمير اعمؽمشم٥م دومٕمف قمـ ـمريؼ ٟمٗمل قمالىم٦م اًمًٌٌٞم٦م سملم اًمٗمٕم )ُمرشمٙم٥م اًمير( قمٚمٞمف

ويٛمٙمـ اًمتٛمثٞمؾ ًمف - (1)قمٚمٞمف، سم٢مصم٤ٌمت وضمقد ؾم٥ٌم أضمٜمٌل ظم٤مرج قمـ اإلرادة يم٤مًم٘مقة اًم٘م٤مهرة

 ،(2)ٕن اًمرو٤م يً٘مط اًمْمامن :سم٢مصم٤ٌمت ومٕمؾ اعمتير أو رو٤مه أو -سمح٤مٓت احلرب اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

أؾم٤مس ىمقاقمد  وهٜم٤م يٙمقن اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م قمغم ،(1)أو سم٢مصم٤ٌمت ومٕمؾ اًمٖمػم وإؾمٝم٤مُمف ذم طمدوث اًمير

ويتٗمؼ اًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن ُمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أٟمف ذم هذه احل٤مٓت  .(3)اعم٤ٌمذة واًمت٥ًٌم وآؿمؽماك

 .(4)شمٜمتٗمل اًمًٌٌٞم٦م أو شم١مصمر ذم إؾمٜم٤مد اًمتٕمقيض وُم٘مداره قمغم اعم١ًمول قمٜمف

                                                           

ِه ىَم٤مَل: ىَم٤مل  22/151( رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى: 2) ـْ ضمدِّ ـْ َأسمِٞمِف قَم ـِ ؿُمَٕمْٞم٥ٍم قَم ـْ قَمْٛمِرو سْم هبذا اًمٚمٗمظ، وروى اًمؽمُمذي قَم

ِّل ا قَمك قَمَٚمْٞمِف  "ًمٜمٌَّ قِمل، َواًْمَٞمِٛملُم قَمغَم اعمُْدَّ ٌَٞمِّٜم٦َُم قَمغَم اعمُْدَّ  ؾمٜمـ اًمؽمُمذي يمت٤مب إطمٙم٤مم سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم أن اًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل"اًْم

 .1662سمرىمؿ8/179(، وصححف إًم٤ٌمين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ 2342رىمؿ 153)ص

، )أُمر ظم٤مرضمل همػم ُمتّمؾ سمٜمِم٤مط وم٤مقمؾ اًمير( ِمخص ذم طمدوصمف( هل إُمر اًمذي ٓ يٛمٙمـ دومٕمف وٓ شمقىمٕمف وٓ يد ًمٚم1)

 ، اعمقضمز ذم اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمالًمتزاُم٤مت د قمٌدأو إوسمئ٦م لزوشمٜمتٗمل سمقضمقده قمالىم٦م اًمًٌٌٞم٦م ويرشمٗمع اًمْمامن يم٤محلرب أو اًمزٓ

 .334، ُمّم٤مدر آًمتزام د. قمٌٞمدات ص156اًمقدود حيٞمك ص 

، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل 2/295اٟمٔمر: اًمٗمروق "ذم اًمتٍمف يً٘مط اًمْمامن إذن اعم٤مًمؽ"( ُمـ ىمقاقمد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: 2)

.يمام ُيِمؽمط ًمً٘مقط اًمْمامن أن يٙمقن اًمٗمٕمؾ اعم٠مذون 2415، جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م احلٜمٌٚمٞم٦م ًمٚم٘م٤مدري إهدل م279ص

 .299ومقزي صٟمٔمر: ٟمٔمري٦م اًمْمامن د.  حمٛمد اسمف ُم٤ٌمطم٤ًم ذم ذاشمف وم٢من يم٤من حمرُم٤ًم ومال يٛمٚمؽ ؿمخٌص اإلذن سمف، 

( اًمٖمػم هٜم٤م هق يمؾ ؿمخص همػم اعمدقمل واعمدقمك قمٚمٞمف، ومه٤م هٜم٤م: ُمرشمٙم٥م اًمير واعميور، ويٕمتؼم ُمـ ومٕمؾ اًمٖمػم أن ي٠مُمر 1)

ًمٚمزرىم٤م ص  ،اٟمٔمر: ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، "إُمر سم٤مًمتٍمف ذم ُمٚمؽ اًمٖمػم سم٤مـمؾ"همػمه سمتٍمٍف ُم٤م، واًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

459. 

 .226، ص( ٟمٔمري٦م اًمْمامن د. ومٞمض اهلل3)

 وُم٤م سمٕمده٤م. 159اًمقدود حيٞمك ص د. قمٌد ،( اعمقضمز ذم اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمالًمتزاُم٤مت4)
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ويرى سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمف ًمٙمقن ٟمٔمري٦م اًمْمامن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل شم٠مظمذ سم٤مًمٜمٔمري٦م 

وشمرشم٥م اًمْمامن ذم إقمامل  ،(2)ًمٜمٔمر إمم إهٚمٞم٦م واإلرادة وُمالسم٤ًمهتامدون ا ،اعمقوققمٞم٦م

اًمِمخّمٞم٦م قمغم اعم٤ٌمذ أو اعمت٥ًٌم ومال جم٤مل ًمإلقمٗم٤مء ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م ًمقضمقد اًمتٕمدي 

وهذا آدم٤مه أيمثر اٟمًج٤مُم٤ًم ُمع  ،(1)وهق ذط اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر ويٙمقن اًمْمامن إُم٤م ُم٤ٌمذة أو شم٤ًٌٌمً 

ٙمؽموٟمٞم٦م اًمتل حتتٛمؾ شمٕمدد اًمٗم٤مقمٚملم وشمداظمؾ أدوارهؿ وإُمٙم٤من ختّٗمٞمٝمؿ ـمٌٞمٕم٦م إضار اإلًم

وصٕمقسم٦م شمقىمع أومٕم٤ممهؿ أو دومٕمٝم٤م مم٤م يًتدقمل قمدم ُمٖم٤مٓة اًم٘مْم٤مء ذم شمٓمٌٞمؼ قمالىم٦م اًمًٌٌٞم٦م طمتك 

ٓ يٙمقن ذًمؽ ؾمٌٞماًل ًمٜمت٤مئ٩م همػم ُم٘مٌقًم٦م ُم٘م٤مسمؾ إضار اعمدٟمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام 

 وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل.

هذا، واهلل اعمقومؼ وامه٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف 

 أمجٕملم، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 
  

                                                           

 .اعمٓمٚم٥م إول ُمـ اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: ُمٕمٞم٤مر اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر( اٟمٔمر: 2)

 .222-96( اٟمٔمر: اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر ًمٚمزرىم٤م ص1)
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 ارتامت١

 .واًمتقصٞم٤مت وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م

 ، أمّهٝم٤م: شمقصؾ اًم٤ٌمطم٨م إمم قمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م أٚاًل: ايٓتا٥ر:

  وؾمٞمٚم٦م إقمالُمٞم٦م وصٜمٗمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وٛمـ شمٕمتؼم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل

 وؾم٤مئؾ اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين وؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مًمف.

  اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م هل إطمدى أٟمقاع اعم١ًموًمٞم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ

وشمٜمِم٠م قمـ اإلضار سم٤مًمٖمػم واًمتٕمدي قمغم طم٘مقىمٝمؿ ُمـ ظمالل  ،اًمتقاصؾ آضمتامقمل

 مم٤مرؾم٦م طمؼ اًمتٕمٌػم قمـ اًمرأي أو اعمِم٤مريم٦م آضمتامقمٞم٦م مم٤م يقضم٥م اًمتٕمقيض ًمٚمٛميور. 

 هق: اًمِمخص اًمذي يتّمؾ أو يًتخدم ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل  ،اعمًتخدم اًمِمخيص

سمِمتك أٟمقاقمٝم٤م اًمٜمّمٞم٦م أو  سم٘مّمد احلّمقل قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت أو إرؾم٤ممه٤م أو إٟمِم٤مئٝم٤م وشمداومه٤م

اعمًٛمققم٦م أو اعمرئٞم٦م، وهق أطمد إؿمخ٤مص اًمذيـ يٛمٙمـ أن شمٜمٝمض ُم١ًموًمٞمتٝمؿ، ٟمٔمرًا 

 ًمتٕمدد اًمقؾمٓم٤مء واعمِمّٖمٚملم قمغم ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت)اإلٟمؽمٟم٧م(.

  ،شمتٜمقع خم٤مًمٗم٤مت اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل وسمٕمْمٝم٤م يقصػ سم٠مٟمف ضمريٛم٦م

 ٕم٤ًم ًمذًمؽ.وشمتٜمقع صقر إضار اًمٜم٤مؿمئ٦م قمٜمٝم٤م شمٌ

  هل: اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر، واًمير  ،قمغم صمالصم٦م أريم٤من-اًمدراؾم٦م حمؾ–شم٘مقم اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م

ويًتٜمد  اًمذي يٜمت٩م قمـ اًمٗمٕمؾ، وقمالىم٦م اًمًٌٌٞم٦م سملم ومٕمؾ اًمير واًمير اًمذي طمدث.

اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ذم اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م وُمدى حتّ٘م٘مٝم٤م إمم أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وشمًتخٚمص 

 اًمقىم٤مئع ووؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت اعمٕمروو٦م أُم٤مُمٝم٤م.اعمحٙمٛم٦م ىمراره٤م ُمـ 

 اًمذي يتؿ إصم٤ٌمشمف،  )وًمٞمس اخلٓم٠م( إن إىم٤مُم٦م اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م قمغم أؾم٤مس اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر

سمٛمجرد طمّمقًمف وإصم٤ٌمت وىمققمف، دون اؿمؽماط متٞمٞمز اًمٗم٤مقمؾ وىمّمده أو قمدم إمه٤مًمف، 

صؾ آضمتامقمل ي٤ًمقمد يمثػمًا ذم وامن إضار اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقا

 سم٥ًٌم شمٕمدد صقره٤م وشمٓمقره٤م وضم٤ًمُمتٝم٤م وقمدم شمقىمٕمٝم٤م.
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  يتٛمٞمز اًمير اًمٜم٤مؿمئ قمـ إؾم٤مءة اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل سمتٕمدد صقره

وشمٓمقره٤م وضم٤ًمُمتٝم٤م وقمدم شمقىمٕمٝم٤م، واطمتامل قمدم ُمٕمروم٦م اعمّمدر أو صٕمقسمتف، واطمتامل 

شمقىمع أومٕم٤ممهؿ أو دومٕمٝم٤م مم٤م شمٕمدد اًمٗم٤مقمٚملم وشمداظمؾ أدوارهؿ وإُمٙم٤من ختّٗمٞمٝمؿ وصٕمقسم٦م 

يًتدقمل إظمذ سم٤معمٗمٝمقم اًمقاؾمع ًمٚمير عمٕم٤مجل٦م اعمٜم٤مزقم٤مت اعمدٟمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ هذه 

 قمدم ُمٖم٤مٓة اًم٘مْم٤مء ذم شمٓمٌٞمؼ قمالىم٦م اًمًٌٌٞم٦م.و إضار.

 ايتٛصٝات: ثاًْٝا: 

  أمهٞم٦م اًمتققمٞم٦م اعمجتٛمٕمٞم٦م سم٤مٔصم٤مر احل٘مقىمٞم٦م اًمتل شمؽمشم٥م قمغم اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ

 امقمل ًمٕمٛمقم ذائح اعمجتٛمع سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم واعمتٜمققم٦م.آضمت

  ضورة إًمزام وؾمٓم٤مء اإلٟمؽمٟم٧م وُماّلك شمٓمٌٞم٘م٤مت ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل واعمِمّٖمٚملم

سمقوع أًمٞم٤مت وآطمتٞم٤مـم٤مت اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمحّد ُمـ إؾم٤مءة اؾمتخداُمٝم٤م واإلضار سم٤مًمٖمػم 

 سمقاؾمٓمتٝم٤م.

 ًمْمقاسمط إظمالىمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ٓؾمتخدام أمهٞم٦م شمٓمقير إٟمٔمٛم٦م واًمٚمقائح اًمتل حتدد ا

وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل وشمٜمٔمؿ احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت اًمتل شمْمٛمـ احلامي٦م اًمالزُم٦م 

 وشمٕم٤مًم٩م أٟمقاع اعم١ًموًمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اؾمتخداُمٝم٤م. ،ًمٚمخّمقصٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م
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 فٗسع املسادع

 نتب ايط١ٓ ٚغسٚسٗا: 

شم٠مًمٞمػ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اعمٙمت٥م  إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ، -2

 هـ.2425، 1اإلؾمالُمل، سمػموت، ط

ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، وقمٚمٞمف شمّمحٞمح اعمحدث إًم٤ٌمين، ومريؼ سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م، اًمري٤مض،  -1

 .ـه2412

ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، وقمٚمٞمف شمّمحٞمح اعمحدث إًم٤ٌمين، ومريؼ سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م، اًمري٤مض،  -3

 .ـه2412

 هـ.2355، 2م احل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مل، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، طاًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمإلُم٤م -4

صحٞمح اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، وذطمف ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  -5

 هـ.2429، 1اًمٕمً٘مالين، دار اًمري٤من، اًم٘م٤مهرة، ط

، 2ٛمل، دار اعمٜمٝم٤مج، ضمدة، طثاسمـ طمجر امهٞم ومتح اعمٌلم سمنمح إرسمٕملم)اًمٜمقوي٦م( -6

 هـ.2418

 درك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، وسمذيٚمف شمٚمخٞمص اعمًتدرك ًمٚمح٤مومظاعمًت -7

 هـ.2398اًمذهٌل، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 

، 1ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط -8

 هـ.2412

سمػموت،  ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وذطمف اعمٜمت٘مك ٕيب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، -9

 هـ.2423، 3ط

 َعادِ ايًػ١ ٚاملصطًشات: 

 اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م.  -22

 هـ.2429، 6ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي -22

 ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل، دار ص٤مدر، سمػموت. -21
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، 2طم٤مُمد ىمٜمٞمٌل، دار اًمٜمٗم٤مئس، سمػموت، ط رواس، د. حمٛمد ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، د. -23

 هـ.2425

 م.2986، 18اعمٜمجد ذم اًمٚمٖم٦م وإقمالم، إًمٞم٤مس ُمٕمٚمقف، دار اعمنمق، سمػموت، ط  -24

 نتب ايفك٘ ٚايكٛاعد ايفك١ٝٗ ٚايفتا٣ٚ: 

سمػموت،  إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر قمغم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن ٓسمـ ٟمجٞمؿ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، -25

 .ـه2425

، 2اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، ط ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ذم ىمقاقمد وومرع اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٞمقـمل، دارإؿمٌ -26

 هـ.2427

آًمتزاُم٤مت ذم اًمنمع اإلؾمالُمل أمحد إسمراهٞمؿ سمؽ، واصؾ قمٓم٤مء إسمراهٞمؿ، اعمٙمت٦ٌم  -27

 .2إزهري٦م ًمٚمؽماث، ط 

 :اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ًمٚمٛمرداوي، حت٘مٞمؼ -28

 .ـه2422، 1حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ط 

 اًمٌحر اًمرائؼ ًمزيـ اًمديـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ٟمجٞمؿ، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل. -29

ًمٕمالء اًمديـ أيب سمٙمر اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل، دار اًمٙمت٤مب  ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع -12

 .ـه2421، 1اًمٕمريب، سمػموت، ط

ىمْمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م إطمٙم٤مم ٓسمـ ومرطمقن، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مُمرة، ُمٍم، شمٌٍمة احلٙم٤مم ذم أصقل إ -12

 .ـه2322، 2ط

شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ًمٚمٕمالُم٦م اًمزيٚمٕمل احلٜمٗمل، وهب٤مُمِم٦م طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٚمٌل،  -11

   هـ.2323، 2اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م، ُمٍم، ط

ؿمت٤م أسمق شمٕمريػ اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م سمقصٗمٝم٤م ضم٤مٟم٤ًٌم ُمـ اًمْمامن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، د. حمٛمد   -13

 . ـه2423ؾمٕمد جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمدد اًم٤ًمدس حمرم 

 ٟمٔمري٦م اًمتٕمًػ ذم اؾمتٕمامل احلؼ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، د. ومتحل اًمدريٜمل،  -14

 هـ.2428، 4ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط 
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 إؿمٌٞمٚمٞم٤م،اًمتٕمقيض قمـ اًمير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل د. حمٛمد اعمدين أسمق ؾم٤مق، دار يمٜمقز  -15

 .ـه2418، 1اًمري٤مض، ط

 هـ.2423دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،  اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٕيب قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌل، -16

ضمقاهر اإليمٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمّم٤مًمح قمٌد اًمًٛمٞمع إيّب إزهري، دار إطمٞم٤مء  -17

 اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م.

ظمٓم٠م اعميور وأصمره ذم اعم١ًموًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، د. ص٤مًمح سمـ إسمراهٞمؿ احلّملم   -18

 رؾم٤مًم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقره، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، اًمري٤مض.

 روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتٞملم ٕيب زيمري٤م اًمٜمقوي، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت. -19

 هـ.2429، 1ًمزرىم٤م، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، طذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ أمحد ا -32

ذح ومتح اًم٘مدير ًمإلُم٤مم اسمـ امهامم احلٜمٗمل، قمغم امهداي٦م ذح سمداي٦م اعمٌتدي ًمٚمٛمرهمٜمٞمٜم٤مين،  -32

 هـ.2425، 2اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرازق اعمٝمدي، دار

 .ـه2428 ،2اًمير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، د.أمحد ُمقاذم، دار اسمـ قمٗم٤من، اًمًٕمقدي٦م، ط -31

وامن اًمٕمدوان ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل د حمٛمد أمحد هاج، اعم١مؾم٦ًم اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت  -33

 هـ.2424، 2واًمٜمنم، ًمٌٜم٤من، ط

اًمْمامن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، قمغم اخلٗمٞمػ، ُمٕمٝمد اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  -34

 م.2972

ٞمؾ اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، ُمٙمت٦ٌم اعمدين حت٘مٞمؼ د. مج -35

 هم٤مزي.

، 2اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذح إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمحٛمقي، دار -36

 هـ.2425

 اًمٗمروق ًمِمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت. -37

 حمٛمد ومقزي ومٞمض اهلل، دار اًمٗمٙمر، سمػموت. د. ومّمقل ُمـ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم، -38

 هـ.١2429مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، دُمِمؼ، اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر واًمْمامن ومٞمف، ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م، ُم -39
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 .ـه2422سمـ قمٌد اًمًالم، دار اًمري٤من، ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم ًمٚمٕمز  -42

 اًم٘مقاقمد ذم اًمٗم٘مف ٓسمـ رضم٥م احلٜمٌكم، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت. -42

اًمرمحـ اسمـ  اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م واًمٗمروق واًمت٘م٤مؾمٞمؿ اًمٌديٕم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ًمٚمِمٞمخ قمٌد -41

ؾمٕمدي ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم 

 هـ. 2433اخلػمي٦م، قمٜمٞمزة 

 اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓسمـ ضمزي اًمٖمرٟم٤مـمل، دار اًمٗمٙمر. -43

يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع ًمٚمٌٝمقيت، ُمراضمٕم٦م هالل ُمّمٞمٚمحل، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٍم احلديث٦م،  -44

 اًمري٤مض.

اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن ُمدطم٧م ص٤مًمح هم٤مي٥م، جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م شمٙمري٧م اعم٤ٌمذة واًمت٥ًٌم ذم  -45

 .م1229 اًمٕم٤مم، (26) اعمجٚمد، (1) ًمٚمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٕمدد

اهلل اًم٘م٤مري،  جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ًمٚم٘م٤ميض أمحد قمٌد -46

 هـ.2436، 2ُمراضمٕم٦م حمٛمد اًمٗمقزان، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مٟمقن وآىمتّم٤مد، اًمري٤مض ط

ْمامٟم٤مت ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن ٕيب حمٛمد سمـ هم٤مٟمؿ اًمٌٖمدادي، اعمٓمٌٕم٦م جمٛمع اًم -47

 ـ.ه2328، 2اخلػمي٦م، ُمٍم، ط 

جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م، مجع وشمرشمٞم٥م قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٜمجدي  -48

 واسمٜمف حمٛمد، دار اعمدين، اًمًٕمقدي٦م.

 اًم٘م٤مهرة.أمحد ؿم٤ميمر، دار اًمؽماث،  ت: اعمحغم ٓسمـ طمزم. -49

 هـ.2387اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم، ُمّمٓمٗمل أمحد اًمزرىم٤م، دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ،  -52

اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م سملم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن د. حمٛمد ومقزي ومٞمض اهلل، )رؾم٤مًم٦م ديمتقراه  -52

 م، ُمّمقر سمدون ُمٕمٚمقُم٤مت(.2961

ُمٖمٜمك اعمحت٤مج امم ُمٕمروم٦م اًمٗم٤مظ اعمٜم٤مه٩م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل، ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل  -51

 .ـه2377

 اعمٖمٜمك ٓسمـ ىمداُم٦م، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. -53
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اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمنميٕم٦م ٕيب إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل دراز، حمٛمد دراز،  -54

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.

ٟمٔمري٦م اًمْمامن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم، د. حمٛمد ومقزي ومٞمض اهلل، ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث  -55

 هـ. 2423، 2اإلؾمالُمل، اًمٙمقي٧م، ط

، 22ٟمٔمري٦م اًمْمامن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل د. وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، دار اًمٗمٙمر، سمػموت ط -56

 هـ.2439

 نتب ٚحبٛخ ايكإْٛ ٚغسٚ  األْع١ُ: 

اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمِمخّمٞم٦م قمؼم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ  شمٕمقيض إضار اًمٜم٤مؿمئ٦م سم٥ًٌم آقمتداء قمغم -57

حمٛمد اًم٘مٓم٥م ُمًٕمد، سمح٨م ُمٜمِمقر سمٛمجٚم٦م احل٘مقق سمج٤مُمٕم٦م اًمٌحريـ  .آضمتامقمل، د

 (. 2) جمٚمد، (25) اًمٕمدد
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 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 م.2972اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ذم شم٘مٜمٞمٜم٤مت اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ؾمٚمٞمامن ُمرىمس، ُمٍم،   -65

اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ذم وقء اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء، د. قمٌد احلٛمٞمد اًمِمقاريب، قمز اًمديـ   -66

 اًمدٟم٤مصقري، ُمٙمت٦ٌم ُمٜمِم٠مة اعمٕم٤مرف.

اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ًمٚمّمحٗمل قمـ اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م ُمّمٓمٗمك طمج٤مزي، دار   -67

 م.1224اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 
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 األْع١ُ ٚايًٛا٥ح: 
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