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يندملانوناقلاىلعةيمالسإلاةعيرشلاريثأت
ةنراقمةسارد:يرطقلا
يواربلانيسحنسح
صخلم
وأماعلانوناقلاةلئاعو،ةينيتاللاةلئاعلا:ثالثىلإةيسيئرلاةينوناقلاتالئاعلانراقملانوناقلاحارشفنصي
ةيبلاغهعمويرطقلايندملانوناقلانأًايرهاظودبيامممغرلاىلعو،ةيمالسإلاةعيرشلاو،ةينوسكسولجنالا
لثمتتو.كلذسكعفشكيتاعيرشتلاهذهايانثيفثحبلانأالإ،ةينيتاللاةلئاعلاءاولتحتجردنتةيبرعلاتاعيرشتلا
ىدمنايبيفثحبلاةلكشملثمتتثيح،يرطقلايندملانوناقلاىلعةيمالسإلاةعيرشلاريثأتراهظإيفثحبلاةيمهأ
يفيضاقلاوعرشملاىلعهرثأو،ريثأتلااذهلايحيغبنيامو،يرطقلايندملانوناقلاىلعةيمالسإلاةعيرشلاريثأت

.ةذفانلاةينوناقلاصوصنلالظ

يتلاءاوسةيبرعلالودلانيناوقنمددعوةيرطقلاةينوناقلاصوصنللةنراقملاةيليلحتلاةساردلاجهنمةساردلاجهنتو
رطقروتسديفيروتسدلاصنلالالخنمريثأتلااذهةساردلاتلوانتثيح.ةيندملاتانودملاوأريتاسدلايفتدرو
يندملانوناقلاىلعيروتسدلاصنلااذهريثأتىدمو،عيرشتللًايسيئراًردصمةيمالسإلاةعيرشلالعجييذلاومئادلا
اهرابتعابةيمالسإلاةعيرشلاىلعيندملانوناقلايفصنلاكلذكو.هذافنىلعةقباسلاوةقحاللاتاعيرشتللةبسنلاب
اذهليلحتمتثيح.يعيرشتصندوجومدعةلاحيفهيلإأجلينأيضاقلاىلعنيعتيعيرشتلاىلعًايلاتاًردصم
ليعفتةيفيكيفتلثمتتايصوتوجئاتنةدعىلإةساردلاتهتناو.ةهباشملاةيبرعلاصوصنلابةنراقمهتساردوصنلا
أجلييتلارداصملادادعتبةصاخلاويندملانوناقلانمىلوألاةداملاصنةغايصةداعإبةيصوتلاو،يروتسدلاصنلا
ىلإءوجللاىودجىدمورداصملاهذهنيبفرعلابيترتبقلعتياميفةصاخةداملاهذهليلحتءوضيفيضاقلااهيلإ
هقفلايفداهتجالابابحتفةداعإبةادانملاو،يمالسإلاهقفلاوةيمالسإلاةعيرشلانيبةقرفتلابوجوو،ةلادعلادعاوق
تصلختساو،ةنيعمطباوضبيمالسإلاهقفلانينقتبذخألاو،اهبمازتلالانيعتييتلاطباوضلانايبعميمالسإلا
نوناقلايفاهيلعصوصنملاوةيمالسإلاةعيرشلانمةدمتسملاةيليصفتلاماكحألاوةماعلاتايرظنلاضعبةساردلا
.ةيمالسإلاةعيرشلابيرطقلايندملانوناقلارثأتىدمرهُظتيتلاويرطقلايندملا

:ةيسيئرلاتاملكلا

ةلادعلادعاوق;فرعلا;نينقتلا;يندملانوناقلا;يمالسإلاهقفلا;ةيمالسإلاةعيرشلا

ABSTRACT
Commentaries on Comparative Law classify law into three types: Roman, Common or Anglo-Saxon,
and Islamic Shari’a. In spite of the fact that Qatari civil law, as well as the majority of Arab legislation,
appear to fall within the Roman family, research into the details of these systems reveals the opposite.
The importance of this research lies in the fact that it shows the extent of the influence of Islamic
Shari’a on Qatari civil law. The problem of conducting this research lies in revealing the extent of the
influence of Islamic Shari’a on Qatari civil law, what needs to be done in view of this, and its
influence on the legislator and the judge within the context of the applicable legal provisions.
This study follows the method of the comparative analytical study of Qatari legal texts and a number

of laws from Arab countries, both those contained in constitutions and those contained in civil codes.
The study looks at this influence through the text of the permanent constitution of Qatar, which
stipulates that Islamic Shari’a is a main source of legislation, and the extent of the influence of this
constitutional text on civil law, both texts previously in force and those subsequently in force.

Cite this article as: Elbarawy H. The influence of Islamic Shari’a on Qatar’s civil law:
A comparative study. International Review of Law, 2013:cl.2 http://dx.doi.org/10.5339/irl.2013.cl.2

http://dx.doi.org/10.5339/irl.2013.cl.2

Submitted: 22 October 2012
Accepted: 14 May 2013
ª 2013 Elbarawy. Licensee
Bloomsbury Qatar Foundation
Journals. This is an open access
article distributed under the terms of
the Creative Commons Attribution
License CC BY 3.0 which permits
unrestricted use, distribution and
reproduction in any medium, provided
the original work is properly cited.

Faculty of Law, Qatar University, Doha,
Qatar
Email: h-elbarrawy@qu.edu.qa



Similarly, the fact that civil law refers to Islamic Shari’a as a source of legislation requires the judge to
refer to it in the absence of a legal text. This text is subjected to an analytical study in which it is
compared to similar Arab texts. The study reaches a number of conclusions and recommendations
focusing on how to implement the constitutional text and recommends that Article One of the civil law
relating to the enumeration of the sources to which the judge must refer, to be reformulated in light of
the analysis of this article. This should be done especially as regards the customary ordering of these
sources, the effectiveness of referring to rules of justice, the need to distinguish between Islamic
Shari’a and Islamic Fiqh, the call for the door of ijtihad to be reopened in Islamic Fiqh while listing
the principles which must be observed and the need for Islamic Fiqh to follow specific principles. The
study concludes with some general reflections and detailed provisions drawn from Islamic Shari’a and
spelled out in Qatari civil law, which show the extent to which Qatari civil law has been influenced by
Islamic Shari’a.

Keywords: Islamic Shari’a; Islamic Fiqh; Civil Law; legislation; custom; rules of
justice.

ةمدقم

وأماعلانوناقلاةلئاعو،ةينيتاللاةلئاعلاعمبنجىلإًابنجةيسيئرلاةينوناقلاتالئاعلانمضةيمالسإلاةعيرشلافنصت
لحارميفاهنأنعانلفشكت،ةيمالسإلاةعيرشلاريغ،ةينوناقلاتالئاعلاهذهلةيخيراتلاتاساردلاتناكنإو،1ةينوسكسولجنالا
لاوقألايفءاجامك،ةلودلاونيدلانيبلصفلاأدبمىلعموقتةيحيسملاةنايدلاتناكاذإف.امدحىلإنيدلابترثأتدقاهروطت
اذهنممغرلاىلعهنإف،"هللهللامو،رصيقلرصيقلامعد"هلوقو"ملاعلااذهيفيتكلممتسيل":مالسلاهيلعحيسمللةروثأملا
ةيسينكلالاجردييأتتبثيهلحارمىدحإيف-ةينيتاللاةلئاعلليخيراتلالصألاوهو-ينامورلانوناقلاروطتنأالإلصفلا
ةفصينامورلانوناقللتحبصأثيحباهتاحوتفرشنباهترشنوةيحيسملاةنايدلاتديأيتلاةلودلانوناقوهو"،هلةيحيسملا
.2"اهنوناقبةرمواهنيدبةرمواهشيجبةرم؛تارمثالثملاعلاتحتفامورنأبليقىتح،ةيملاع

نيدللاًماظننمضتتيهف،ةلودلاونيدلانيبلصفتالاهنأبةينوناقلاتالئاعلاهذهنيبزيمتتاهنإفةيمالسإلاةعيرشلاامأ
نوناقلانأامبو،ةعيرشلاهذهميمصنمتايوتسملاعيمجىلععمتجملادارفأنيبةيعامتجالاتاقالعلاميظنتف،َمثنمو.3ايندلاو
تاقالعلاهذهمكحيًاينوناقاًميظنتةعيرشلاىوحتنأروغالف،عمتجملالخاديناسنإلاكولسلاميظنتاهبمتييتلاةادألاوه
.4ةيناسنإلا

أشنتيتلاةينوناقلاطباورلاعيمجميظنتلابلوانتيهنألاًرظن؛اهمهأًايعقاوو،نوناقلاعورفمدقأ،ًايخيرات،يندملانوناقلادعُيو
30/6/2004يفرداصلاو2004ةنسل22مقريلاحلايندملانوناقلايرطقلاعرشملاردصأدقلو،ضعبلامهضعبدارفألانيب
نوناقيفةمظنمنكتمليتلالئاسملانمديدعلايرطقلاعرشملاهيفلوانت،لماكتميرطقيندمنوناقلوأنوناقلااذهدعيو
ءالجبنيبتهتساردنأالإ،ةينيتاللاةلئاعلانمضنوناقلاهذهفينصترهاظنممغرلاىلعو،قباسلاةيراجتلاوةيندملاداوملا
.ةنراقملاةيبرعلاتاعيرشتلابوةيمالسإلاةعيرشلاب-ريبكدحىلإ-هرثأت

يفيروتسدلاصنلالالخنمريثأتلااذهلوانتنثيح،يرطقلايندملانوناقلاىلعةيمالسإلاةعيرشلاريثأتيفثحبننحنو
ةعيرشلاىلعيندملانوناقلايفصنلاكلذكو،عيرشتللًايسيئراًردصمةيمالسإلاةعيرشلالعجييذلاومئادلارطقروتسد
نيبنمث،يعيرشتصندوجومدعةلاحيفهيلإأجلينأيضاقلاىلعنيعتيعيرشتلاىلعًايلاتاًردصماهرابتعابةيمالسإلا
.ةيليصفتلاماكحألاضعبكلذكو،ةيمالسإلاةعيرشلانميرطقلاعرشملااهاقتسايتلاةماعلاتايرظنلا

ةساردلاةطخوجهنم
لودلانمددعلةينوناقلاصوصنللةنراقمةيليلحتةساردلالخنميرطقلايندملانوناقلاىلعةيمالسإلاةعيرشلاريثأتلوانتن
ىدموةيمالسإلاةعيرشلليقيقحلارودلاىلإلوصولاةيغبكلذو،ةيندملاتانودملاوأريتاسدلايفتدرويتلاءاوسةيبرعلا
هيفددحنيديهمتثحبمامهقبسينيلصفلالخنمعوضوملالوانتمتيهيلعو.رطقةلوديفةصاخيندملانوناقلاىلعاهريثأت
ةيمالسإلاةعيرشللجودزملاريثأتلالوألالصفلايفلوانتنو،يمالسإلاهقفلانيبواهنيبقرافلاوةيمالسإلاةعيرشلابدوصقملا
،يمالسإلاهقفلانينقتةلأسميهوالأةساردلاعوضومباًقيثوًالاصتالصتتةلأسمتريثأدقهنأديب،يرطقلايندملانوناقلاىلع
ةلاحيفةيمالسإلاةعيرشلليضاقلاةلاحإنمةيبرعلالودلايفةيندملاتاعيرشتلاهتنمضتاملظيفةلأسملاهذهةيمهأودبتو
نميرطقلاعرشملااهاقتسايتلاةيليصفتلاماكحألاوةماعلاتايرظنلانيبنيناثلالصفلايفو.عازنلامكحيصندوجومدع

.91صـ1980ـتيوكلةعماجتاعوبطمـةرصاعملاىربكلاةينوناقلاجهانملاونراقملانوناقلا:ينينامرتلامالسلادبع.د1
.39صـ1935رياربفوريانيـيناثلاولوألاناددعلاـةسماخلاةنسلاـداصتقالاونوناقلاةلجمـعئارشلالوصأيفثاحبأ:ىودبىلعذاتسألا2
ضايرلابةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماجهتدقعيذلايمالسإلاهقفلارمتؤمىلإمدقثحبـةيمالسإلاةعيرشلاقيبطتبوجو:روكدممالسدمحم.د3

.262ص.ـه1396ةنس
ربمسيدوربمتبسـعبارلاوثلاثلاناددعلاداصتقالاونونافلاةلجم)ماعلانوناقلاخيراتو،ةيسايسلاةفسلفلايفثحب(ةلودلاأشنلصأ:ىلوتمديمحلادبع.د4

.14صـ1948
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ةطخنوكتهيلعو،تايصوتلاوجئاتنلانمضتتةمتاخبمتخنو،يندملانوناقلايفاهيلعصوصنملاوةيمالسإلاةعيرشلاماكحأ
:يلاتلاوحنلاىلعثحبلا

يمالسإلاهقفلانيبواهنيبقرافلاوةيمالسإلاةعيرشلابدوصقملاديدحت:يديهمتثحبم

يرطقلايندملانوناقلاىلعةيمالسإلاةعيرشللجودزملاريثأتلا:لوألالصفلا

يندملانوناقلادعاوقىلعةيمالسإلاةعيرشلاىلعيروتسدلاصنلارثأ:لوألاثحبملا

يندملانوناقلايفةيمالسإلاةعيرشلاىلعصنلارثأ:يناثلاثحبملا

يمالسإلاهقفلانينقت:ثلاثلاثحبملا

صوصنملاوةيمالسإلاةعيرشلاماكحأنميرطقلاعرشملااهاقتسايتلاةيليصفتلاماكحألاوةماعلاتايرظنلا:يناثلالصفلا
يندملانوناقلايفاهيلع

ةيمالسإلاةعيرشلاماكحأنميرطقلاعرشملااهاقتسايتلاةماعلاتايرظنلا:لوألاثحبملا

ةيمالسإلاةعيرشلاماكحأنميرطقلاعرشملااهاقتسايتلاةيليصفتلاماكحألا:يناثلاثحبملا

.ةمتاخ

يديهمتثحبم
يمالسإلاهقفلانيبواهنيبقرافلاوةيمالسإلاةعيرشلابدوصقملاديدحت
هذهنمديدعلايفيروتسدلاعرشملاصنثيح،ةنراقملاةيبرعلاتاعيرشتلاةيبلاغيفةزرابةيمهأةيمالسإلاةعيرشلاتبستكا
يفيندملانوناقلاتانودممظعميفيداعلاعرشملانأنعًالضف،عيرشتلارداصمنماًردصماهرابتعاباهيلعتاعيرشتلا
صوصنلايفاًمكحدجيملاذإاهيلإعجرينأيضاقلاىلعنيعتييتلارداصملانماهرابتعاباهيلعصندقةيبرعلالودلامظعم
هقفلاحلطصمىرخأةراتو،ةيمالسإلاةعيرشلاحلطصمةراتامدختسايداعلاويروتسدلانيعرشملانأديب،ةيعيرشتلا
يفةيمالسإلاةعيرشلاةناكمًالوأنيبننكلو،يمالسإلاهقفلاوةيمالسإلاةعيرشلانيبقرافلانايبهعمنيعتيامم،يمالسإلا
ةعيرشلاىلعتصنيتلاةيبرعلاتاعيرشتلايفةيندملاوةيروتسدلاصوصنلاضارعتسالالخنمةيبرعلاتاعيرشتلا
.ةيمالسإلا

ةيبرعلاتاعيرشتلايفةيمالسإلاةعيرشلاةناكم:ًالوأ
ترمدقلو،ةيبرعلاةريزجلاهبشيفمالسإلاروهظبًايسايسواًيعامتجاتريغتدقبرعلاةايحنأةيخيراتلاتاساردلارهظُت
ةزرابةناكمبةعيرشلاىظحتنأاًبيرغنكيملكلذل؛5ريبكهيفةيمالسإلاةعيرشلارثأناك،ينوناقروطتلحارمبةيبرعلالودلا
.ةيندملاوةيروتسدلاصوصنلالالخنمكلذرهظي،ةثيدحلاةيبرعلاتاعيرشتلايف

ةيروتسدلاصوصنلا:ًالوأ
مالسإلانأىلعصنلاىلإةفاضإعيرشتللاًيسيئراًردصمةيمالسإلاةعيرشلارابتعاىلعةحارصةيبرعلاريتاسدلاضعبتصن
:ريتاسدلاهذهنمةلودلانيد

ردصمةيمالسإلاةعيرشلاو،مالسإلاةلودلانيد":هنأىلعهنمةيناثلاةداملايفصن1962يفرداصلاتيوكلاروتسد-1
."عيرشتلليسيئر

يمسرلانيدلاوهمالسإلا":هنأىلعهنمةعباسلاةداملايفصن1971يفرداصلاةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلودروتسد-2
."ةيبرعلاةغللايهةيمسرلاداحتالاةغلو،هيفعيرشتلليسيئرردصمةيمالسإلاةعيرشلاو،داحتالل

ردصمةيمالسإلاةعيرشلاو،مالسإلاةلودلانيد":هنأىلعةيناثلاةداملايفصن2002يفرداصلانيرحبلاةكلممروتسد-3
."ةيبرعلاةغللايهةيمسرلااهتغلو،عيرشتلليسيئر

،مالسإلااهنيد.ةدايستاذةلقتسمةيبرعةلودرطق":هنأىلعىلوألاةداملايفصن2004يفرداصلارطقةلودروتسد-4
نمءزجرطقبعشو.ةيبرعلاةغللايهةيمسرلااهتغلو،يطارقميداهماظنو،اهتاعيرشتليسيئرردصمةيمالسإلاةعيرشلاو
."ةيبرعلاةمألا

اهتغلةيبرعلاةغللاو،ةلودلانيدمالسإلا":هنأىلعةيناثلاةداملاتصنثيح2011ماعيفيرصملايروتسدلانالعإلا-5
ةروثىتحيراسلا1971روتسدنموهامكلقنصنلااذهو."عيرشتلليسيئرلاردصملاةيمالسإلاةعيرشلائدابمو،ةيمسرلا

.2011رياربف13يفرداصلايروتسدلانالعإلاىضتقمبهبلمعلالطعيذلاورياني25

ردصميهةيمالسإلاةعيرشلانأىلعصنتنأنودوةلودلانيدمالسإلانأىلعتصنةيبرعلاريتاسدلانمةفئاطةمثو
ةلودلانيدمالسإلا":هنأىلعندرألاروتسدنمةيناثلاةداملاصنتثيح،برغملاورئازجلاوندرألاريتاسدكلذنم،عيرشتلا
.رئازجلاوبرغملاريتاسديفهيلعصنىنعملاسفنو"ةيمسرلااهتغلةيبرعلاةغللاو

يفبرعلالاحيفرـظناو.اهدعبامو15صـنييالمللملعلارادـاهرضاحواهيضامةيبرعلالودلايفةيعيرشتلاعاضوألا:يناصمحمىحبص.د5
.اهدعبامو14صـ1976ـةلاسرلاةسسؤمـةيمالسإلاةعيرشلاةساردللخدملا:ناديزميركلادبع.دمالسإلالبقةيبرعلاةريزجلا
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.عيرشتلليساسأردصموهويمسرلاةلودلانيدمالسإلا:ًالوأ:هنأىلعةيناثلاةداملايفصندقفيقارعلاروتسدلاامأ

.مالسإلاماكحأتباوثعمضراعتينوناقنسزوجيال)أ

ةيندملاصوصنلا:اًيناث

نأيضاقلاىلعنيعتياًيطايتحااًردصماهرابتعابةيمالسإلاةعيرشلاىلعةيندملااهتانودميفةيبرعلاتاعيرشتلاةيبلاغصنت
نيبةعيرشلاهيفتعضويذلابيترتلالوحاهنيباميفتفلتخااهنأديب،عازنلامكحييعيرشتصندوجومدعةلاحيفهيلإأجلي
:ةيلاتلاةيندملاةيبرعلاصوصنلاضارعتسانمكلذحضتي،ىرخألارداصملا

ةيبرعلارصمةيروهمج)1

يتلالئاسملاعيمجىلعةيعيرشتلاصوصنلايرست-1"1/1ةداملاصنت1948ةنسل131مقريرصملايندملانوناقلا
.اهاوحفيفوأاهظفليفصوصنلاهذهاهلوانتت

؛ةيمالسإلاةعيرشلائدابمىضتقمبف،دجويملاذإف؛فرعلاىضتقمبيضاقلامكح،هقيبطتنكمييعيرشتصندجويملاذإف-2
".ةلادعلادعاوقويعيبطلانوناقلائدابمىضتقمبف،دجوتملاذإف

ةيروسلاةيبرعلاةيروهمجلا)2

يتلالئاسملاعيمجىلعةيعيرشتلاصوصنلايرست-1":ىلوألاةداملاصنت1949ةنسل84موسرميروسلايندملانوناقلا
ئدابمىضتقمبيضاقلامكح،هقيبطتنكمييعيرشتصندجويملاذإف-2.اهاوحفيفوأاهظفليفصوصنلاهذهاهلوانتت
".ةلادعلادعاوقويعيبطلانوناقلائدابمىضتقمبف،دجويملاذإو،فرعلاىضتقمبف،دجوتملاذإف،ةيمالسإلاةعيرشلا

قارعلاةيروهمج)3

لئاسملاعيمجىلعةيعيرشتلاصوصنلايرست–1":هنأىلعىلوألاةداملاصنت1951ةنسل)40(مقريقارعلايندملانوناقلا
.اهاوحفيفوأاهظفليفصوصنلاهذهاهلوانتتيتلا

ةيمالسإلاةعيرشلائدابمىضتقمبف،دجويملاذإف؛فرعلاىضتقمبةمكحملاتمكح،هقيبطتنكمييعيرشتصندجويملاذاف–2
.ةلادعلادعاوقىضتقمبف،دجويملاذإف؛نيعمبهذمبديقتلانودنوناقلااذهصوصنلةمئالمرثكألا

عماهنيناوقبراقتتيتلاىرخألادالبلايفمثقارعلايفهقفلاوءاضقلااهرقأيتلاماكحألابكلذلكيفمكاحملادشرتستو–3
".ةيقارعلانيناوقلا

رئازجلاةيروهمج)4

صنتثيح،يندملانوناقلانمضتملا1975ربمتبس26يفرداصلا75/58مقررمألابرداصلايرئازجلايندملانوناقلا
.اهاوحفوأاهظفليفهصوصناهلوانتتيتلالئاسملاعيمجىلعنوناقلايرسي":هنأىلعىلوألاةداملا

؛فرعلاىضتقمبمكح،دجويملاذإف؛ةيمالسإلاةعيرشلائدابمىضتقمبيضاقلامكحيضاقلامكح،يعيرشتصندجويملاذإو
.ةلادعلادعاوقويعيبطلانوناقلائدابمىضتقمبف،دــجويملاذإف

ةيمشاهلاةيندرألاةكلمملا)5

:هنأىلعةيناثلاةداملاصنتثيح،1976ةنسل43مقريندرألايندملانوناقلا

.صنلادروميفداهتجاللغاسمالواهيناعمواهظافلأبصوصنلاهذهاهلوانتتيتلالئاسملاىلعنوناقلااذهصوصنيرست-1"

،دجوتملنإف،نوناقلااذهصوصنلةقفاومرثكألايمالسإلاهقفلاماكحأبتمكح،نوناقلااذهيفاًصنةمكحملادجتملاذإف-2
.ةيمالسإلاةعيرشلائدابمىضتقمبف

اًماعنوكينأفرعلايفطرتشيو،ةلادعلادعاوقىضتقمبتمكح،دجوتملنإف؛فرعلاىضتقمبتمكح،دجوتملنإف-3
همكحيرسيف،نيعمدلبباًصاخفرعلاناكاذإامأ.بادآلاوأماعلاماظنلاوأنوناقلاماكحأعمضراعتيالواًدرطمواًتباثاًميدقو
.دلبلاكلذىلع

".ركذامعمضراعتيالأىلعهقفلاوءاضقلاهرقأامبهلككلذيفدشرتسيو-4

تيوكلاةلود)6

يتلالئاسملاىلعةيعيرشتلاصوصنلايرست-1":هنأىلعىلوألاةداملايفصن1982ةنسل67مقريتيوكلايندملانوناقلا
.اهموهفمبوأاهقوطنمبصوصنلاهذهاهلوانتت

،دجويملنإف؛اهحلاصمودالبلاعقاوعماًقافتارثكألايمالسإلاهقفلاماكحألاًقفويضاقلامكح،يعيرشتصندجويملنإف-2
".))ىلوأةدام1996ةنسل15مقرنوناقلابجومبةرقفلاهذهلادبتسامت((.فرعلاىضتقمبمكح

ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلود)7

:هنأىلعىلوألاةداملاصنت1985ةنسل5مقريندملانوناقلا
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دروميفداهتجاللغاسمالو.اهاوحفواهظفليفصوصنلاهذهاهلوانتتيتلالئاسملاعيمجىلعةيعيرشتلاصوصنلايرست"
بسنأريختيعارينأىلعةيمالسإلاةعيرشلاىضتقمبمكح،نوناقلااذهيفاًصنيضاقلادجيملاذإف.ةلالدلايعطقلاصنلا
هيضتقتامبسحةفينحيبأمامإلاويعفاشلامامإلايبهذمنمف،دجيملاذإف؛لبنحنبدمحأمامإلاوكلاممامإلايبهذمنملولحلا
.ةحلصملا

ةرامإباًصاخفرعلاناكاذإو،بادآلاوأماعلاماظنلاعماًضراعتمنوكيالأىلعفرعلاىضتقمبيضاقلامكح،دجيملاذإف
".ةرامإلاهذهىلعهمكحيرسي،ةنيعم

نيرحبلاةكلمم)8

:هنأىلع2001ةنسل19مقرينيرحبلايندملانوناقلانمىلوألاةداملاصنت

.اهموهفمبوأاهظفلبصوصنلاهذهاهمكحتيتلالئاسملاعيمجىلعةيعيرشتلاصوصنلايرست)أ"

ًايدهتسمةيمالسإلاةعيرشلاىضتقمبمكح،دجويملاذإف؛فرعلاىضتقمبمكح،يضاقلاهبمكحييعيرشتصندجويملاذإف)ب
.ةلادعلادعاوقويعيبطلانوناقلائدابمىضتقمبمكح،دــجويملاذإف؛اهلاوحأودلبلاعقاولرظنلاباهيفءارآلاحلصأب

رطقةلود)9

:هنأىلع2004ةنسل22مقريرطقلايندملانوناقلانمىلوألاةداملاصنت

.اهموهفمبوأاهقوطنمبصوصنلاهذهاهلوانتتيتلالئاسملاىلعةيعيرشتلاصوصنلايرست-1"

ىضتقمبفالإو،فرعلاىضتقمبمكح،دجيملاذإف؛ةيمالسإلاةعيرشلاىضتقمبيضاقلامكح،يعيرشتصندجويملاذإ-2
".ةلادعلادعاوق

ةيمالسإلاةعيرشلابدوصقملاديدحت:اًيناث
عبتتالواهعبتافرمألانمةعيرشىلعكانلعجمث"لجوزعهللالوقيىنعملااذهيفو،ةميقتسملاةقيرطلاينعتةغلةعيرشلا
.)18-ةيثاجلا("نوملعيالنيذلاءاوهأ

هناحبسهللااهبىحوأيتلاماكحألاةعومجميهف،6هيبنناسلىلعىلاعتهللاهعرشام:يهةعيرشلانيملسملاءاملعدنعو
.8اهلكةايحلانوئشيفماكحألاودئاقعلانمهدابعلهللاهعرشاميهف.7سانللاهغيلبتلملسوهيلعهللاىلصدمحمانديسلىلاعتو

:ماكحألانمعاونأةثالثىنعملااذهبةعيرشلانمضتتو

.مالكلاملعمسقلااذهبلفكتدقو،رخآلامويلاوهلسربوهبناميإلابوهتافصوهللاتاذبةقلعتملاماكحألاك،ةيساسألادئاقعلا-1

ىلحتينأناسنإلاىلعنيعتيو،ةعاجشلاوةنامألاوقدصلاكلئاضفللةنيبملاماكحألاك،اهحالصإوسفنلابيذهتبقلعتيام-2
.قالخألاملعماكحألاهذهنيبيو،نبجلاوةنايخلاوبذكلاكاهنعىلختينأناسنإلاىلعنيعتييتلاولئازللةنيبملاكلتو.اهب

مهضعبعممهتاقالعميظنتو،جحلاوةاكزلاوةالصلاوموصلاماكحأكمهقلاخبمهتاقالعميظنتوسانلالامعأنايببقلعتيام-3
.9هقفلاملعىمسيصاخملعمسقلااذهبدرفنادقو،جاوزلاونهرلاوةراجإلاوعويبلاماكحأكضعبلا

.10ةيليصفتلااهتلدأنمةدافتسملاةيلمعلاةيعرشلاماكحألابملعلاوهيعرشلاحالطصالايفو،مهفلااهبدصقيةغلفهقفلاامأ
،سيسأتلاوةأشنلارود:ةعبرأراودأبيمالسإلاهقفلارمدقو.11تالماعملاوتادابعلاماكحأيأةيلمعلاماكحألابالإىنعُيالهقفلاف
.ةيلاحلاةضهنلاروداًريخأو،اهلكديلقتلاروصعلمشيومدقتلانعفوقولاوميظنتلارودو،لامكلاوءانبلارودو

بهاذمو،ةيليعامسإلاوةيرشعينثالاةيمامإلاوةيديزلامهبهاذموةعيشلاو،ةيضابإلاهقفوجراوخلاةيهقفلابهاذملالمشتو
يعزوألابهذمكىرخألابهاذملاضعبىلإةفاضإ،يلبنحلاويعفاشلاويكلاملاويفنحلابهذملا:يهوةعامجلاوةنسلالهأ
.يرهاظلابهذملاو

.نيينوناقلاىدلةفورعملاةينوناقلاتاميسقتلالثامياًميظنتيمالسإلاهقفلابتكنمضتتو

يمالسإلاهقفلاوةيمالسإلاةعيرشلانيبقرافلا
دعاوقلاو،ةيلكلائدابملانمةعومجمىلعةعيرشلاتوحدقلو.لكنمءزجوهف،12اهلاًيواسمسيلو،ةعيرشلانمصخأهقفلا
هذهنمديدعلاهقفلالوصأبتكتنمضتدقلو،ةرصاعملاةينوناقلاتايرظنلانمديدعلاهيلعسسؤتنألحلصتام،ةماعلا

.22صـنييالمللملعلارادـمالسإلايفعيرشتلاةفسلف:يناصمحميحبص.د6
.اهدعبامو38صـ1976ـةلاسرلاةسسؤمـةيمالسإلاةعيرشلاةساردللخدملا:ناديزميركلادبع.د7
.188صـيمالسإلاهقفلارمتؤمىلإمدقثحبـةيمالسإلاةعيرشلاقيبطتبوجو:ناطقلاليلخعانم:خيشلاةليضف8
.29صـ1985ةرشاعلاةعبطلاـةيعماجلارادلاـيمالسإلاهقفلايفلخدملا:يبلشىفطصمدمحم:خيشلاروتكدلاذاتسألاةليضف9

.11صـ1990ـملقلارادـهقفلالوصأملع:فالخباهولادبعخيشلاةليضف10
.65صـقباسلاعجرملا:ناديزميركلادبع.د11
.33صـقباسلاعجرملا:يبلشىفطصمدمحم:خيشلاةليضف12
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.ةماعدعاوقوئدابمنمهيوحتامبلوألاماقملايفةيمالسإلاةعيرشلاحبصتكلذءوضيفو.ةماعلائدابملاوةيلكلادعاوقلا
،ماكحأنمهبىحوأاميفهتطخوعراشلادصاقمنعةعيرشلاهذهايانثيفبيقنتلاوثحبلاءاملعلاونيدهتجملارودحبصيو
.13اهبلطتييتلاماكحألاطابنتسالرصعلكتادجتسمىلعكلذدعباهقيبطتو

نمرصعيفنيملسملاءاهقفلاهنيودتبماقامهبدصقيف،بهاذملانمبهذميفوأروصعلانمرصعيفيمالسإلاهقفلاامأ
اذهعضوينأهيلإرظنلانيحنيعتيهنإفَمثنمو،مهرصعوقفاوتتماكحأنمهيلإاوهتناامنيودتباوماقكشالومهو،روصعلا
.رابتعالايف

اهنمضعبلانأديب،ةيمالسإلاةعيرشلاحلطصممدختسياهتيبلاغنأركذلاةفلاسةيندملاوةيروتسدلاصوصنلانمحضتي
اماهنمطبنتسينألحمستامةباحرلاوةنورملانمةيمالسإلاةعيرشلافنينثالانيبقرافو،يمالسإلاهقفلاحلطصممدختسا
،رصعلاتادجتسمبعوتسيامةماعلائدابملاوةيلكلادعاوقلانمةعيرشلاهذهنمضتتثيح،رصعلاتادجتسموقفاوتيومءالتي
كرتيىتحكلذو؛هنعتوكسموهامبنروقاماذإليلقتالماعملالاجميفماكحأنمهيلعصوصنملانأكلذقدصةيآو
ةحلصملافادهتساو،صنهبدروامىلعهسايقنكميهيفصنالامو،قبطتنأتاداعللو،اًعرشربتعملا،فرعلللاجملا
هللانمةمحرهذهو؛هللاعرشمثفةحلصملاتققحتثيحهنأنمةيميتنباهركذامباًذخأ،صنالثيح،لماعتلايفةماعلا
رمأوهامنإوةفداصمالواًطابتعائجيملةقطنملاهذهعيسوتف"،اًدصقوفعلاةقطنمعيسوتنعًالضف.14هدابعبىلاعتوهناحبس
.15"لاحوناكمونامزلكلةيحالصلاودولخلاومومعلاةعيرشلاهذهلدارأيذلا،عراشللدوصقم

صندجويالامنيحهيلإأجلييطايتحاردصمكةيمالسإلاةعيرشلاىلإيضاقلاعرشملاةلاحإنأيندملانوناقلاحارشىريو
دعاوقلاوةيعرشلائدابملالامعإبنوكييمالسإلاةعيرشللعوجرلانأساسأىلع،يمالسإلاهقفللهتلاحإنملضفأيعيرشت
نوكيسيضاقلانإف،يمالسإلاهقفلاىلإةلاحإلايفامأ؛عازنللًالحيضاقلااهنمطبنتسيلبهاذملافالتخابفلتختاليتلاةيلكلا
.16يمالسإلاهقفلابتكاهبرخذتيتلاةيهقفلاتاعيرفتلاوتاليصفتلاباًديقم

نيبقرافةمثذإ،"يمالسإلاهقفلا"حلطصمىلع"ةيمالسإلاةعيرشلا"حلطصملضفامنيحًالعفيرطقلاعرشملانسحدقو
.انّيباموحنىلعنينثالا

لوألالصفلا
يرطقلايندملانوناقلاىلعةيمالسإلاةعيرشللجودزملاريثأتلا
ةداملاصنةيحاننمةيناثلاو،يروتسدلاصنلاةيحاننمىلوألا:نيتهجونميرطقلانوناقلاىلعةيمالسإلاةعيرشلاريثأتودبي
:نييلاتلانيثحبملالالخنمجودزملاريثأتلااذهثحبنو،يندملانوناقلايفىلوألا

لوألاثحبملا
يندملانوناقلاىلعهرثأوةيمالسإلاةعيرشلاىلعروتسدلايفصنلا
ةعيرشلاو،مالسإلااهنيد.ةدايستاذةلقتسمةيبرعةلودرطق":هنأىلعىلوألاةداملايفيرطقلايروتسدلاعرشملاصن
ةمألانمءزجرطقبعشو،ةيبرعلاةغللايهةيمسرلااهتغلو،يطارقميداهماظنو،اهتاعيرشتليسيئرردصمةيمالسإلا
."ةيبرعلا

اًضيأو،نيرحبلاو،تارامإلاو،تيوكلاريتاسدكلذنمةيبرعلاةيروتسدلاصوصنلانمديدعلاعميرطقلاصنلاقباطتيو
راشملاةيبرعلاريتاسدلالكلةقباطملصألايفهتغايصتناكريخألااذهنأفالتخاعمىغلملايرصملا1971روتسدعم
هنمضتاماذهو."عيرشتلليسيئرلاردصملاةيمالسإلاةعيرشلاو..."حبصتلةداملاهذهتلدع1980ماعيفهنأالإ،اهيلإ
.2011ماعليرصملايروتسدلانالعإلا

صنلااذهلةينوناقلاةميقلالوحاهلكتراد،ةيهقفلاتاشاقنلانمديدعلاليدعتلادعبيرصملايروتسدلاصنلااذهراثآدقلو
يسيئرلاردصملاةيمالسإلاةعيرشلايروتسدلاعرشملالعجنأىلإضعبلابهذنأتاشاقنلاهذهةصالخو.17يروتسدلا
ىرخأرداصمدجوتهنأهنممهفيريخألامادختسالانأنمدنسىلع،طقفيسيئرردصمحلطصمهمادختسانملضفأعيرشتلل
يذلاساسألاردصملايهةيمالسإلاةعيرشلانأبعطقيةفّرعميسيئرلاردصملامادختساامنيب،ةيمالسإلاةعيرشلاريغةيسيئر
ينعيامم،ةيروتسدئدابمةيمالسإلاةعيرشلائدابمنملعجيصنلااذهنأاهدافمةجيتنكلذىلعبترتيو.عيرشتلاهنمىقتسي
.18ةيمالسإلاةعيرشلائدابملعيرشتلاةفلاخمزاوجمدع

.اهدعبامو16صــةداعسلاةعبطمـةيمالسإلاةعيرشلاقيبطتونوناقلاةساردللخدملا:راطعلارصانلادبع.د13
.310صـةيقوقحلايبلحلاتاروشنمـنوناقللةماعلاةيرظنلا:دعسليبن.دولامجلاىفطصم.د14
.73صـيمالسإلاهقفلارمتؤمىلإمدقثحبـةيمالسإلاةعيرشلايفةنورملاوةعسلالماوع:يواضرقلافسوي.د15
ـنوناقلالوصأ:ىناوهألانيدلاماسح.د.اهدعبامو278صـ1993ـةيعماجلارادلاـةينوناقلامولعلللخدملا:جرفقيفوت.د:نملككلذيفعجار16
.187صـ1988
.د.اهدعبامو15صـةثلاثلاةعبطلاـفراعملاةأشنمـروتسدلليساسأردصمكةيمالسإلاةعيرشلا:ىلوتمديمحلادبع.د:نملكتاشاقنلاهذهيفرـظنا17

امو19صـقباسلاعجرملا:ميلسرونأماصع.د.اهدعبامو136صـفراعملاةأشنمـةيمالسإلاةعيرشلائدابموةينوناقلادعاوقلاجردت:نيدلالامجيماس
.اهدعب

.اهدعبامو23صـ1996ـفراعملاةأشنمـيندملانوناقلاىلعةيمالسإلاةعيرشلائدابمةنميه:ميلسرونأماصع.د18
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ةغيصيفءاوسيسيئرردصمحلطصمليروتسدلاعرشملامادختسانيبةقرفتلايفرثأالهنأىريهقفلانمرخآاًبناجنأديب
.19تاعيرشتلاهنمىقتستيذلاردصملاةيمالسإلاةعيرشلالعجوهونيتلاحلايفدحاومكحلاف،ةفرعملاوأريكنتلا

رثأالفيسيئرلاردصملايهةيمالسإلاةعيرشلانأىلعصنيملوأصنءاوسهنأررقوكلذنمدعبأىلإبهذضعبلانألب
ةيعامتجالاوةيسايسلاميقلانمةيلوألاهتدامدمتسيعيرشتلانأنمدنسىلععيرشتلليسيئرلاردصملااهلعجىلعكلذل
ميقلاهذهيتأتنأيقطنملانمهنإف؛مالسإلاباهتيبلاغنيدتةيبرعلاتاعمتجملاتناكاملو،عمتجملايفةدئاسلاةيداصتقالاو
.20صنيملمأاهيلعصنءاوسرثأتتنلةيمالسإلاةعيرشلاةناكمنأىلإكلذبيهتنيو،ةيمالسإلاةعيرشلانمةدمتسم

ًايداماًردصمةيمالسإلاةعيرشلاةداملاهذهبلعجعرشملانأيندملانوناقلاويروتسدلانوناقلاحارشنيباًهقفهيلععمجملاو
رداصملايقابلبقعرشملاهيفثحبينأنيعتييذلاسيئرلاردصملالثمتاهنأو،هنمهماكحأيقتسينأعرشملاىلعنيعتي
.21ىرخألا

صوصنيفةغاصمنكتملنإوىتح،يروتسدلاصنلااذهلًالامعإقيبطتللاهتاذبةحلاصةعيرشلاحبصتلهنكلو
يفةعيرشلاىلعصنلانأ،ءاضقلاضعببكلذيفاًديؤمضعبلاىأرف،يرصملاهقفلايفاًشاقنةلأسملاهذهتراثأ؟ةيعيرشت
ةعيرشلاماكحأتاعيرشتنمهنسياميفمهلتسينأيداعلاعرشملليروتسدلاعرشملانمباطخىوسنوكينأودعيالروتسدلا
ضرفلاو،اًعرشميضاقلاحبصيثيح،تاطلسلالالقتساأدبمىلعناودعهيف،مهرظنةهجونم،كلذريغبلوقلاو،ةيمالسإلا
.22هلاًعناصالعيرشتللاًقبطمهنأهيف

ةمزلملانوناقلارداصمنميهفَمثنمو،رصميفنوناقللةماعلائدابملانمدعتةيمالسإلاةعيرشلانأضعبلاىريو
نوكيىلوأبابنمف،ةعيرشلاماكحأعابتابةمزلماهرودبةدارإيهوعرشملاةدارإبًالصأمزتلييضاقلاناكاذإف"،ىضاقلل
.23"كلذكيضاقلا

نأةيندمتاعيرشتنسيامنيحيداعلاعرشمللزوجيالهنأيفيندملانوناقلادعاوقىلعيروتسدلاصنلااذهريثأتلثمتيو
نيعتيثيحلبقتسملايفاًيلجريثأتلااذهرهظيو،يداعلاعيرشتلاىلعيروتسدلاصنلاومسبًالمعةيمالسإلاةعيرشلافلاخي
ةيناكمإىدمويرطقلاروتسدلابلمعلاىلعةقباسلاتاعيرشتلاامأ.يروتسدلاصنلااذهفلاختتاعيرشتنسيالأعرشملاىلع
ءاشنإب2008ةنسل12مقرنوناقلاردصأيرطقلاعرشملانأهيلإةراشإلاردجتاممهنإف،ةيروتسدلامدعبهمدعنماهيفنعطلا
اًصننأهلىءارتاذإىوعدلايفلصفلافقوينأيضافللزوجيةمكحملاهذهنوناقىضتقمبثيح24ايلعلاةيروتسدلاةمكحملا
.ةعيرشللفلاخمةحئالوأنوناقيف

.اهدعبامو23صـقباسلاعجرملا:ميلسرونأماصع.داضيأو.اهدعبامو16صـقباسلاعجرملا:يلوتمديمحلادبع.د19
.اهدعبامو136صـفراعملاةأشنمـةيمالسإلاةعيرشلائدابموةينوناقلادعاوقلاجردت:نيدلالامجيماس.د20
ءاضقلا:يميشلاظيفحلادبع.دليمزلاةلاسرةيمالسإلاةعيرشلانمهماكحأيقتسيليداعلاوىروتسدلاعرشمللباطخةباثمبةيناثلاةداملارابتعايفرظنا21

.اهدعبامو220صـ2001ـةرهاقلاةعماجنمةلاسريسنرفلاويرصملانينوناقلايفةيساسألاتايرحلاةيامحويروتسدلا
بيبحروتكدلاحيقنتـةسداسلاةعبطلاـيندملانينقتلليديهمتلابابلاحرشوةينوناقلامولعلللخدملاـ1ـيندملانوناقلاحرشيفيفاولا:سقرمناميلس.د22

.اهدعبامو446صـ1987ـةرهاقلاـيليلخلاميهاربإ
.اهدعبامو144صـقباسلاعجرملا:نيدلالامجيماس.د23
هذهنأىلعصنثيحايلعلاةيروتسدلاةمكحملاءاشنإب2008ةنسل12نوناقلاىضتقمبحئاوللاونيناوقلاةيروتسدىلعةباقرلايرطقلاعرشملامظن24

دقو،ةيعيرشتلاصوصنلاريسفتىلوتتامك،حئاوللاونيناوقلاةيروتسدىلعةيئاضقلاةباقرلااهريغنودىلوتتاهنإو)1م(ةيئاضقلاةطلسلانعةلقتسمةمكحملا
مكحلارثأنيبو،ةيئاضقلاةباقرللةمكحملايدصتتاءارجإنوناقلانيبدقو،ةيمسرلاةديرجلايفايلعلاةيروتسدلاةمكحملاماكحأرشنتنأىلعةداملايفصن
.ةيروتسدلامدعب
،ةيداعلاةيئاضقلاةطلسلانمضتسيلاهنأيأ،اهتاذبةمئاقةلقتسمةيئاضقةئيهايلعلاةيروتسدلةمكحملانإف2008ةنسل12نوناقلانمىلوألاةدامللاًقبطو
مهتايمدقأددحي،يريمأرمأبءاضعألايقابنيعيو،ريزوةجردبنوكيو،يريمأرمأةمكحملاسيئرنييعتبردصيو،ءاضعأةتسوسيئرنمةمكحملالكُشتو
ةيئاضقلاةطلسلانوناقيفاهيلعصوصنملاءاضقلايلوتلةبلطتملاطورشلاةمكحملاباًوضعنيعينميفرفوتتنأبجيهنإفةثلاثلاةدامللاًقبطو،)ةيناثلاةداملا(
ءارآةيبلغأبةببسماهتارارقواهماكحأةمكحملاردصتو.ةنسرشعةسمخنعلقتالينوناقلالمعلايفةربخهيدلنوكتنأو،اًماعنيعبرأنعهرمعلقيالأىلع
.سيئرلاهنميذلابناجلاحجري،تاوصألاتواستاذإو،نيرضاحلا
:ىلياميفرطقيفنيناوقلاةيروتسدىلعةباقرلادعاوقزجوننأاننكمينوناقلااذهماكحألاًقبطو
نمحضتيو.)(حئاوللاونيناوقلاةيروتسدىلعةيئاضقلاةباقرلاب،مكاحملانماهريغنودصتختاهنإف،ايلعلاةيروتسدلاةمكحملانوناقنم12ةدامللاًقبط:ًالوأ
ءاضقلامكاحموأيداعلاءاضقلامكاحمتناكءاوسمكاحملانميأهيفاهعزانياليراثئتساصاصتخاايلعلاةيروتسدلاةمكحملاصاصتخانأصنلااذه
،)نيناوقلا(يداعلاعيرشتلاةباقرلمشتةباقرلانأامك،اهريغنوداهدحوايلعلاةيروتسدلاةمكحملاىلعةروصقمنيناوقلاةيروتسدةباقرف،يرادإلا
تناكءاوسو،اهتيروتسدبقارتنأايلعلاةيروتسدلاةمكحمللنوكي،حئاوللاوأنوناقلانمتناكءاوس،روتسدلاماكحألةفلاخمةيأف)حئاوللا(ةيعرفلاتاعيرشتلاو
.ةيعوضوموأةيلكشةفلاخملا
:ةيتآلاتالاحلايفمتيةمكحملاىلعحئاوللاونيناوقلاةيروتسدةلأسمضرعنإفةمكحملانوناقنم13ةدامللاًقبط:ًايناث
،عازنلايفلصفللمزال،ةحئالوأنوناقيفصنةيروتسدمدعىواعدلاىدحإرظنءانثأيئاضقلاصاصتخالاتاذتائيهلاوأمكاحملاىدحإلىءارتاذإ)أ(
.هتيروتسديفلصفلل،ةيروتسدلاةمكحملاىلإقاروألاتلاحأو،ىوعدلاتفقوأ
يفلصفللمزالصنلااذهناكو،ةحئالوأنوناقيفصنةيروتسدمدعىواعدلاىدحإلاهرظنءانثأ،مكاحملانمةمكحميأتدجواذإهنإفصنلااذهلاًقفوو
.ةيروتسدلاةلأسملايفلصفلاىلوتتل،ايلعلاةيروتسدلاةمكحملاىلإقاروألاليحتوىوعدلافقوتنأاهيلع،عازنلا
وأةمكحملاتأرو،ةحئالوأنوناقصنةيروتسدمدعبيئاضقلاصاصتخالاتاذتائيهلاوأمكاحملاىدحإمامأىوعدرظنءانثأموصخلادحأعفداذإ)ب(
ىوعدلاعفرُتملنإف،ةيروتسدلاةمكحملامامأةيروتسدلاهاوعدعفرلاًموينيتسزواجيالاًداعيمعفدلاراثأنملتددحو،ىوعدلارظنتفقوأ،عفدلاةيدجةئيهلا
.نكيملنأكعفدلاربتعا،ددحملاداعيملايف
وأنوناقيفصنةيروتسدمدعبموصخلادحأعفد،ةيرادإةمكحموأ،ةيداعةمكحمتناكءاوس،ةمكحميأمامأىوعديأرظنءانثأهنإفصنلااذهلاًقفوو
ةمكحملامامأةيروتسدلاىوعدلاعفربهلحرصتو،اًموينيتسزواجتيال،داعيممصخللددحتو،ىوعدلافقوتنأ،عفدلاةيدجتأراذإةمكحمللنإف،ةحئال
ةمكحمتدرتساو،نكيملنأكعفدلاربتعا،عوضوملاةمكحمنمددحملاداعيملايفايلعلاةيروتسدلاةمكحملامامأهاوعدمصخلاعفريملاذإف،ةيروتسدلا
:صنلااذهقيبطتلطرتشيهنأكلذلحضتيو،عازنلارظنيفاهتاطلسعوضوملا
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.دعبةمكحملادقعنتملونوناقلااذهليعفتمتيملةيلعفلاةيحانلانمنكلو

مدعبهيفنعطلازوجيةيمالسإلاةعيرشللفلاخم،يندملانوناقلاريغناكولوىتح،ةحئالوأنوناقيأنأكلذىلعبترتيو
ةلوديفردصتيتلاتاعيرشتلالكلاًيسيئراًردصمةيمالسإلاةعيرشلالعجدقيروتسدلاعرشملانأنمدنسىلع،ةيروتسدلا
.ةفاكنوناقلاعورفلمشيلب،بسحفيندملانوناقلاىلعرصتقياليروتسدلاصنلاقيبطتلاجمنأينعياذهو،رطق

صاخلاانيأر
ةينوناقلاةيحانلانمهنأالإ،هتيمهأنممغرلاىلع،ةيبرعلاريتاسدلامظعميفيروتسدلاصنلااذهنأىرنانبناجنمو
:نيببسلكلذو،ةيمالسإلاةعيرشلاقيبطتيفةبغارلاةيبرعلابوعشلاهيلإوبصتامققحيملةيعقاولاو

ةينوناقلاةيحانلانم:لوألا
ىهتنااموحنىلعواذهو،سيئرردصموأ،عيرشتلليسيئرلاردصملايهةيمالسإلاةعيرشلانأىلعصنييروتسدلاعرشملا
ةعيرشلاهينيعبصنعضيليداعلاعرشملليروتسدلاعرشملانمهيجوتةباثمبدعُييندملاويروتسدلانوناقلاءاهقفهيلإ
ةفلاخمتاعيرشترودصعنمتةينوناقةيلآدجوتالنكلو،تاعيرشتلانسبموقيامنيحاًيداماًردصماهرابتعاب،ةيمالسإلا
ةقباطمبوجواهلحارمنمضنمدجينلةيبرعلالودلاةيبلاغيفعيرشتلانستاوطخلعبتتملانإف،ىرخأةرابعبوأ.ةعيرشلل
.اهايإهتفلاخممدعوةيمالسإلاةعيرشللحرتقملاعيرشتلا

دوجولظيفةصاخ،اهئاغلإلًالوصواهتيروتسدمدعبنعطلانكميهنإف،ةعيرشللةفلاخمتاعيرشتنسضرفىلعليقاذإو
دبالةيحاننمف،رثألاةدودحماهنأالإةيناكمإلاهذهنممغرلاىلعهنألوقن،ةيبرعلادالبلامظعميفايلعلاةيروتسدلاةمكحملا
الدقو،دارفألليناثلاو،ةمكحملللوألا،ايلعلاةيروتسدلاةمكحملاامهتددحامهلثلاثالنيقيرطنمةمكحملامامأنعطلانم
ةيناثةيحاننمو؛ىوعدلاعفرنعمهبناجنمدارفألافزعيدقو،ةيروتسدةفلاخمةهبشدوجواهسفنءاقلتنمةمكحمللىءارتي
فلاخمعيرشتدوجوًالصأعنمتةقباسةباقرةمثنوكتنأىنمتنانكو،ةعيرشللفلاخمعيرشتدوجوعنمتةقحالةباقرهذهف
.ةعيرشلل

ةيعقاولاةيحانلانم:يناثلا
وأةيعيرشتلاةطلسلاىدلكلذناكءاوس،ةيمالسإلاةعيرشللةقباطماهرودصلبقتاعيرشتلانأنمدكأتللةلعافتاودأدجوتال
ةيعرشىدميفثحبياًصصختمًايملعاًدهعملودلاهذهنمةلوديأيفأشنيملةريخألاهذهىوتسمىلعف،ةيذيفنتلاةطلسلا
ةيعرشناجللهتشقانملبقنوناقعورشميأةلاحإىلإ،ردنامالإ،اهبناجنمةيعيرشتلاةطلسلاَعستملو،اهنسلبقتاعيرشتلا
.همدعنمةعيرشللهتقباطمىدمنايبوهتساردل

ةعيرشلاقيبطتيفبغرتةيقيقحةيعامتجاوةيسايسةدارإةمثنكتملامةريبكةدئافيذريغصنلااذهنأدقتعناننإفكلذلو
نمريثكلاعييضتو،يروتسدلاصنلااذهلظيف،لازيامو،رصميفثدحيذلاريبكلالدجلاكلذقدصةيآو،ةيمالسإلا
ئدابمحلطصممدختسنلهو،سيئرردصممأسيئرلاردصملاةرابعمدختسنلهلوحاهاحررودتتاشقانميفدهجلاوتقولا
ةمكحملانعتردصيتلاةيئاضقلاماكحألاءوضيفديدجيئاضقلدجيفلخدنىتحلدجلااذهنميهتننالو،ماكحأمأ
ماكحألانودتوبثلاةيعطقةلالدلاةيعطقماكحألالمشتمأةفاكماكحألالمشتلهئدابمةملكلوحرصميفايلعلاةيروتسدلا

يتلانوديروتسدلاصنلارودصىلعةقحاللاتاعيرشتلاىلعرصتقيصنلاقيبطتقاطنلهو.توبثلاةينظةلالدلاةينظ
؟ةقحاللاوةقباسلاتاعيرشتلاعيمجلهقيبطتقاطندتميمأ،هلبقتردص

رمألاىلعنيمئاقلاىدلةقداصةدارإهقفارينأبجيةيبرعلاريتاسدلايفةيمالسإلاةعيرشلاىلعصنلانأدقتعناننإفكلذلو
عابتاوةمئاقلاتاعيرشتلاةيقنتنيعتيىلوأللةبسنلابف،اهرادصإعمزملاوأ،ةقباسلاتاعيرشتللكلذءاوس،صنلااذهلثمليعفتب
لمعلانيعتيهنإفةيناثللةبسنلابو،اهلمحتيالةفينعتازههبثدحيالوعمتجملارارقتساىلعرثؤيالامباهتيقنتيفجردتلاةنس
نماهتساردوتاعيرشتلاةعجارمبحمستيتلاةينفلاتايلآلارفاوتلالخنمةعيرشلافلاختاللبقتسملايفتاعيرشتنسىلع
.ةيذيفنتلاوةيعيرشتلانيتطلسلانعاًمامتةلقتسماهبقوثومةيملعتاهجلالخنمو،اهرادصإلبقةيعرشلاةيحانلا

وأنوناقيفصنةيروتسدمدعبيئاضقلاصاصتخالاتاذتائيهلاوأمكاحملاىدحإمامأًالعفةروظنمىوعدرظنءانثأموصخلادحأنمعفد:لوألاطرشلا
.ةحئال
.نأشلااذهيفةيريدقتةطلسعوضوملاةمكحملو،ةيروتسدلامدعةهبشدوجوب،عفدلاةيدج:يناثلاطرشلا
.ايلعلاةيروتسدلاةمكحملامامأهاوعدعفربعفدلامدقيذلامصخللحرصتو،اهرظنتيتلاىوعدلاعوضوملاةمكحمفقوت:ثلاثلاطرشلا
ددحتامبسحلقأوأ،رهشداعيملانوكيدقف،ىصقألادحلالثميداعيملااذهو،اًموينيتسزواجتيالأطرشبةيروتسدلاىوعدلاعفرلداعيمديدحت:عبارلاطرشلا
.عوضوملامكحم
ايلعلاةيروتسدلاةمكحملانمرداصلامكحلارثأ:ًاثلاث
امك."ةفاكللوةلودلاتاطلسعيمجلةمزلمنوكتو،نعطللةلباقريغوةيئاهنريسفتلاباهتارارقوةمكحملاماكحأ":هنأىلعةمكحملانوناقنم27ةداملاصنت
نمرثكألاىلعاًمويرشعةسمخلالخةيمسرلاةديرجلايفريسفتلاباهتارارقوةيروتسدلالئاسملايفةرداصلاةمكحملاماكحأرشنت":هنأىلع28ةداملاصنت
مدعبهيفلصفلاقبسنوناقةيروتسديفةمكحملارظنتالفهيلعو،ةقلطمةيجحايلعلاةيروتسدلاةمكحملاماكحألنأكلذنمحضتيو."اهرودصخيرات
ءاضقلانأىنعياذهو،صنلااذهقيبطتفقويو،ةلودلاتاطلسعيمجىلعو،ةفاكلاىلعىرسيمكحةحئالوأنوناقيفصنةيروتسدمدعبءاضقلاو.ةيروتسدلا
.ةحارصكلذررقتالصوصنلانأولو،روتسدللفلاخملاصنلاءاغلإىنعيةيروتسدلامدعب
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يناثلاثحبملا
يندملانوناقلايفةيمالسإلاةعيرشلاىلعصنلارثأ
يتلالئاسملاىلعةيعيرشتلاصوصنلايرست-1":هنأىلع2004ةنسل22مقريندملانوناقلايفيرطقلاعرشملاصن
.اهموهفمبوأاهقوطنمبصوصنلاهذهاهلوانتت

ىضتقمبفالإو،فرعلاىضتقمبمكح،دجيملاذإف،ةيمالسإلاةعيرشلاىضتقمبيضاقلامكح،يعيرشتصندجويملاذإ-2
."ةلادعلادعاوق

مكحيصندوجومدعةلاحيفيضاقلااهيلإأجلييتلاىرخألارداصملايقابنيبةيمالسإلاةعيرشلاةناكمصنلااذهددحي
نعفلتخيو،رئازجلاوتارامإلاوندرألاوتيوكلا:نملكيفةيبرعلاتاعيرشتلاعميرطقلاصنلاقباطتيو،عازنلا
ةثلاثلاةبترملايفةيمالسإلاةعيرشلائدابمتاعيرشتلاهذهلعجتثيح،نيرحبلاةكلممورصم:نملكيفةيندملاتاعيرشتلا
.يلاحلايندملانوناقلارودصلبقرطقةلوديفهبًالومعمناكاماذهو،فرعلاوعيرشتلادعب

تنيابتدقلو،عيرشتلايفاًصندجيالامنيحعرشملاهيلإعجرياًيطايتحااًردصمةيمالسإلاةعيرشلانمصنلالعجيو
امكةيمالسإلاةعيرشلائدابمىلعصناهنمضعبلاف،ردصملااذهىلعةلادلاتاحلطصمللاهمادختسايفةيبرعلاتاعيرشتلا
:تاعيرشتيفلاحلاوهامكنيعمبهذميفلاوقألاحجرأىلعصناهنمرخآلاضعبلاو،رئازجلاورطقيفلاحلاوه
.ندرألاو،تيوكلاو،تارامإلا

اهلعجب،ةصاخةيمهأةيمالسإلاةعيرشلاىلعىفضأدق،ةيبرعلالودلامظعميف،عرشملاناكاذإهنأهقفلانمبناجىريو
،رشتنادقثيدحلارصعلايفعيرشتلانإثيح؛اًدودحمودبيدقةيمهألاهذهرثأنأالإ،نوناقللةيمسرلارداصملانمض
.25اهمظنيعيرشتباهتهجاومبعرشملاعراسوالإ،دجتةلأسمنمامو،نهارلاتقولايفعيرشتلاةكرحتديازتو

:يليامىلإصلخنةيبرعلاتاعيرشتلايفصوصننمهلباقيامعميرطقلاصنلاةنراقمبو

وأ،ةيصخشلالاوحألالئاسميفقبطتيتلاةينوناقلادعاوقلاةعومجمددصلااذهيفةيمالسإلاةعيرشلابدوصقملاسيل-1
نمناكتاعوضوملاهذهميظنتنإثيح،لاملاىلعةيالولاوفقولاوةيصولاوثاريملاماكحأعرشملااهبمظنيتلادعاوقلا
عرشملاهلعفاماذهو،دعاوقلاهذهللوألاردصملاوهعيرشتلاربتعيكلذلو،ةبوتكمةينوناقصوصنةروصيفعرشملا
مَثنمو؛ةمولعموةبوتكمةينوناقصوصنةروصيفلئاسملاهذهمظنثيح،يلاحلايرطقلاةرسألانوناقيفيرطقلا
.26ةيمالسإلاةعيرشلانمةدمتسمةيعيرشتلاصوصنلاهذهنأنممغرلاىلع،ةيمالسإلاةعيرشللسيلو،عيرشتللانهردصملاف

الهذهو،ةيليصفتلائدابملانود،ةعيرشلاهذهاهيلعموقتيتلاةيساسألاةيلكلائدابملاانهةيمالسإلاةعيرشلابدصقُيامنإو
اهيلإأجليال،يرطقلانوناقلارداصمنماًيطايتحااًيمسراًردصمربتعتىنعملااذهبيهو.ةيهقفلابهاذملافالتخابفلتخت
دعاوقاهرابتعابسيلاهقبطيهنإف،ةيمالسإلاةعيرشلاىلإأجليامنيحيضاقلاو.يعيرشتصندوجومدعةلاحيفالإيضاقلا
.اًدوجومناكنإعيرشتلانأشكلذيفاهنأشةينوناقدعاوقاهرابتعابامنإو،ةينيد

نكميالو،عازنلامكحييعيرشتصندوجومدعةلاحيفلحلايضاقللنيبياذإةيمهألانمريبكبناجىلعصنلااذه-2
يتلالئاسملالكباًملعطاحينلةوقنميتوأامهمعرشملانألكلذ؛عيرشتلاراشتناىوعدبدودحمصنلااذهرثأنأبجاجتحالا
ضورعملاعازنللمكحبيضاقلادمتاهنوكيفةيمالسإلاةعيرشلارودو،صنلااذهةيمهأىدبتتانهنم؛ءاضقلاىلعحرطتس
.27هيلع

تاعيرشتلاضعبتلعفامكيمالسإلاهقفلاحلطصممدختسيملوةيمالسإلاةعيرشلاحلطصميرطقلاعرشملامدختسا-3
عرشملاةغايصلضفتو،نينثالانيبقرافلاانّيبدقو.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاويتيوكلاويندرألاعيرشتلاكةنراقملاةيبرعلا
بهذمبدييقتلانوديعرشلامكحللًالوصوةماعةعيرشلايفثحبلاةيرحيضاقللحنمتثيحةيبرعلاتاعيرشتلاهذهيرطقلا
لضفأةغايصلايفمومعلااذهويرئازجلاويرصملاعرشملالعفامك،ماكحأوأئدابمبةديقمريغةماعةلاحإلاتءاجو.نيعم
اهنأىلعءاهقفلاضعبىدلاهفينصتمتيماكحأوأئدابمبدييقتلانودةيمالسإلاةعيرشلايفةيرحبثحبينأيضاقللحيتيثيح
.ماكحألاوأئدابملانم

ةبترملايففرعلالعجو،يعيرشتصندوجومدعةلاحيفةيناثلاةبترملايفةيمالسإلاةعيرشلايرطقلاعرشملالعج-4
وهامكةثلاثلاةبترملايفةعيرشلاوةيناثلاةبترملايففرعلالعجييغلملايرطقلاةيراجتلاوةيندملاداوملانوناقناكو،ةثلاثلا
ةغلابةلأسملابسيليمالسإلاهقفلانعهريخأتوأفرعلاميدقتنأضعبلاىريو.يرئازجلاويرصملاعيرشتلايفلاحلا
نمذإ،رداصملانمهريغوفرعلابجيةعيرشلاميدقتنأانهدقتعنو.28فرعلالامعإبرمأيهتاذيمالسإلاهقفلانأل؛ةيمهألا
وهويناثلاردصملايفهدهجيضاقلادفنتسينأروصتملاريغنمو،29اًعرشربتعملافرعلالمعتةعيرشلانأهبملسملا

صـرشنللةديدجلاةعماجلارادـ2002ـنوناقلاةيرظن:روصنمنيسحدمحم.د.139صـ1984ـنوناقلالوصأيفسورد:يواقرشلاليمج.د25
343.
.168صـ1972ـنوناقلائدابم:هدصلامعنملادبع.د26
يضاقلامكح،يعيرشتصندوجومدعةلاحيفهنأىلعهنمةعبارلاةداملايفصني1971ةنسل16مقريرطقلاةيراجتلاوةيندملاداوملانوناقناك27

.ةيمالسإلاةعيرشلائدابمتقبط،فرعدجويملاذإف،فرعلاىضتقمب
ىلوألاةعبطلاـعيزوتلاورشنللةفاقثلارادةبتكمـيمالسإلاهقفلابةنزاومةسارديندرألايندملانوناقلايفةماعلاتاهاجتالا:راوسنيدلاديحودمحم.د28

.245صـ
نأو"هبلمعلابجيةجحسانلالامعتسانأ"و"ةمكحمةداعلا"نأررقتف،ماكحألاضعبلاًعجرمفرعلارقتةيمالسإلاةعيرشلائدابموةيهقفلادعاوقلا"29
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نمضنمنأنعًالضف،ناكمونامزلكلةعيرشلاةيحالصنمررقموهامويفانياذهف،فرعلايفمكحلادجيلةعيرشلا
نماًيساسأاًنوكميروتسدلاصنلاىلإاًدانتساو،ةيمالسإلاةعيرشلادعتو،بادآلاوماعلاماظنللهتفلاخممدعفرعلاطئارش
فرعةمثنوكينأروصتملاريغنمهنأينعيامم،ماعلاماظنللةفلاخميهاهتفلاخمفمَثنمو؛ةلودلايفماعلاماظنلاتانوكم
ردصمكةعيرشلاىلعاًقباسوعيرشتلاىلعاًيلاتاًعرشربتعملافرعلانوكينأةغايصقفوألافكلذلو،ةعيرشللفلاخم
يرئازجلاويرصملاعرشملاةغايصلضفتكلذلو.ةعيرشلاواًقفاوتمنوكيثيحبعيرشتلاكٍذئدنعهيلإرظنيو،يطايتحا

.ىرخألاةيبرعلاتاعيرشتلاةغايص

صندوجومدعةلاحيفهيلإأجليريخأردصمكةلادعلائدابمىلإيضاقلاىلوألاةداملاةياهنيفيرطقلاعرشملالاحأ-5
كلذو؛هنعيطايتحاردصمكةعيرشلاينغتثيح،هلةجاحيفناكامعرشملالبقنماًديزتاذهنأانبناجنمدقتعنو.يعيرشت
:ةيلاتلابابسألل

هديدحتمدعورايعملااذهضومغ:ةلادعلاىنعمديدحت)أ

هبىحويو،ميلسلالقعلاهنعفشكي"،سفنلايفنماكروعشيهةلادعلاف،ةمهبمةركفيأ،ةددحمريغةركف،ةلادعلادعاوقةركف
اًقافتااهرثكأو،لولحلالضفأرايتخاىلإفدهييزيرغروعشيهف،30"هقحقحيذلكءاتيإىلإفدهيو،رينتسملاريمضلا
دعاوقويعيبطلانوناقلاةرابعتمدختساةنراقملاتاعيرشتلاضعبنأىلإةراشإلاردجتو.ينوناقلاماظنلاعمضرغلاعم
اهلرقتسيمليتلاةمهبملاوةماعلاراكفألانمةعومجمىوسمايألانمموييفنكيملةلادعلادعاوقويعيبطلانوناقلاف.31ةلادعلا
نأشلاوهامك،اهاضتقمبمكحيلةنيبماكحأو،ةددحمدعاوقىلإيضاقلاليحتالةلادعلادعاوقنأكلذىنعمو.32نيعمنومضم
هدحىلعةلاحلكيفاهنمصلختسيل،ةطبضنمريغةماعئدابمىلإهليحتيهامنإو،فرعلاوةيمالسإلاةعيرشلاوعيرشتلايف
ىلإيضاقللعرشملاةلاحإىودجلوحلؤاستلاراثيكلذل؛عازنلكتاسبالموفورظءوضيف،عازنلاىلعهقبطييذلامكحلا
؟ددحملاريغردصملااذه

ةلادعلادعاوقىلإءوجللانمةياغلا)ب

ضورعملاعازنللاًمكحدجيلهيأربدهتجينأبهلحامسلاوهةلادعلائدابمىلإيضاقلاةلاحإنمدوصقملانأىلعهقفلاعمجي
يضاقلاةلاحإف.ةلادعلاراكنإةميرجلاًبكترمدعيالىتح،ةلادعلادعاوقىلعةقباسلاةثالثلارداصملايفاًمكحدجيملاذإ،هيلع
.33ةضورعملاةلأسملايفيأرلابدهتجينأهفيلكتنمرثكأينعتالةلادعلادعاوقىلإ

:ثيح،ةيمالسإلاةعيرشلايفكلذاندجولةيطايتحالارداصملانمضاهدوجونمةياغلاوةلادعلاىنعمديدحتىلإانرظناذإو

،ةيهلإةفصلدعلاف،ةيمالسإلاةعيرشلايفنايعللرهاظلكشبررقماذهنإفهقحقحيذلكءاطعإوهةلادعلاىنعمناكاذإ-1
هلدعلامكلكلذو،سنويةروس"ائيشسانلاملظيالهللانإ"هناحبسلاقو،ءاسنلاةروس"ةرذلاقثمملظيالهللانإ":ىلاعتلاق
نإ":ىلاعتوهناحبسهللالوقي،هقحقحيذلكءاطعإولدعلاىلعثحتةعيرشلاهذهلةيسيئرلارداصملانإلب.ىلاعتوهناحبس
قحيذلكءاتيإوهةلادعلاىنعمناكاذإهنأكلذنمحضتيو،34لحنلاةروس"ىبرقلايذءاتيإوناسحإلاولدعلابرمأيهللا
.اًديدجردصملااذهانلفضيملفمثنمو،ةيمالسإلاةعيرشلايفتباثوررقماذهفهقح

"صنلابنييعتلاكفرعلابنييعتلا"نأو"اًطرشطورشملاكاًفرعفورعملا"نأو"نامزألارييغتبماكحألاريغتركنيال"هنأو"ةقيقحعنتمملاكةداععنتمملا"
:فالخباهولادبعخيشلاةليضفو.اهدعبامو260صـقباسلاعجرملا:يبلشىفطصمخيشلاةليضفيمالسإلاهقفلارداصمنيبهتناكموفرعلايفرـظنا
.اهدعبامو89صـقباسلاعجرملا

.345صـقباسلاعجرملا:يواردبلامعنملادبع.د30
لواحدقو،ةلادعلادعاوقويعيبطلانوناقلائدابموهيرصملانوناقللريخألاردصملانأىلع1/2ةداملايفصنامنيحيرصملاعرشملاكلذنم31

الةعيبطلايفنماكوهف،ةيعامتجالاطباورلاةعيبطنميرشبلالقعلااهصلختسييتلادعاوقلاةعومجمهنأبيعيبطلانوناقلافيرعتيرصملاهقفلاضعب
.تاعمتجملالكيفدحاووهو،هلقعبهنعفشكيلب،ناسنإلاهعنصي
اميهيعيبطلانوناقلائدابمف،اًدحاوًائيشعرشملاامهنمدصقيناريبعتامهةلادعلادعاوقويعيبطلانوناقلائدابمنأىرييرصملاهقفلانمًابناجنأديب
،لوقلااذهةحصيفكشلاانجلاخيالو،ةلداعريغدعاوقضرفتنأنكميالةعيبطلاف،ةلادعلادعاوقيهنوكتنأدبالو،رشبلاكولسمكحلاهتاذةعيبطلاهضرفت
اًفلتخمنكيمل،يعيبطلانوناقلائدابمهيلإفيضينأنود،ةلادعلادعاوقحلطصملمعتساامنيحيرطقلاعرشملانإفكلذلو،دحاوىنعملنافدارتمناريبعتلاف
سفننايدؤينافدارتمةلادعلادعاوقو،يعيبطلانوناقلائدابمف.ةلادعلادعاوقويعيبطلانوناقلائدابملمشيهنوكبردصملااذهددحامنيحيرصملاعرشملانع
ليمج.د.345صـ1962ـةينوناقلامولعلللخدملا:يواردبلامعنملادبع.د:كلذيفرظنا.حيحصسكعلاوةلداعلادعاوقوهيعيبطلانوناقلاف،ينعملا
مولعلاةساردللخدملايفسورد:ةعمجنامعن.د.173صـ1972ـنوناقلائدابم:روصنمىفطصمروصنم.د.140صـقباسلاعجرملا:يواقرشلا
.217صـةينوناقلا

.216صـ1979ـنوناقلاةركف:نمحرلادبعيدمح.د32
:اهيفءاجثيح،هذهرظنلاةهجوديؤيام،يرطقلانوناقللًايخيراتاًردصمدعييذلاو،يرصملايندملانوناقللةيريضحتلالامعألاةعومجميفدجنو33

)1/2(عيرشتلارمأبهيلإدهعولدعاوقلانموههعضيناكامةلاحلاهذهيفقبطينأبيضاقللنذأيفيرسيوسلايندملانينقتلاىراجينأأشيملعورشملانإ"
عورشملاأشيملو.بسحفماكحألاقيبطتيفرصحنيهلمعنأعم،ةينوناقلاماكحألاءاشنإقحءاضقلالوختاهنألكشلاةيحاننمةغيصلاهذهىلعذخأنأدعب
نينقتلانمىلوألاةداملا(بسحفةماعلانوناقلائدابمىلإوأ،)ديدجلايلاطيإلايندملانينقتلانم3م(ةلودلانوناقيفةماعلائدابملاىلإيضاقلاليحينأكلذك
اهيلعذخؤيامببسب؛هوجولاضعبنمنيترابعلانيتاهلضفتةثيدحلاتانينقتلاةرابعتناكاذإو،ةلادعلادعاوقويعيبطلانوناقلايترابعبظفتحالب)ينيصلا
نعلوكنلاليبسهيلععطقيىتح،هيأردهتجينأهمزلتيهامنإو،ينيقيطباضىلإيضاقلادرتالاًعيمجتارابعلاهذهنأعقاولانأالإ،ماهبإلانمًةداع
ىلإةراتاهبسنتةيلكدعاوقوأئدابمىلإهليحتف،صاخيتاذريكفتنعال،ةماعةيعوضومتارابتعانعردصينأاذههداهتجايفهيضتقتيهو،ءاضقلا
يندملانوناقللةيريضحتلالامعألاةعومجم"صيصختوأتعننود،ماعهجوبنوناقلاىلإوأ،ةلودلانوناقىلإةراتو،ةلادعلاىلإةراتو،يعيبطلانوناقلا
.188صـلوألاءزجلاـيرصملا

نأ:ناسحإلاوالمعهلللماعلكنمةينالعلاوةريرسلاءاوتساوه:عضوملااذهيفلدعلا:ةنييعنبنايفسلاقو":ةيآلاهذهلريثكنباريسفتيفءاج34
هتريرسنمنسحأهتينالعنوكتنأ:ركنملاوءاشحفلاو.هتينالعنمنسحأهتريرسنوكت

Page 10 of 21
Elbarawy, International Review of Law 2013:cl.2



هيأربداهتجالليضاقلاةوعدوه،يندملانوناقلاحارشررقياموحنىلعو،ردصملااذهىلإءوجللانمةياغلاتناكاذإ-2
لسرأامنيحمولعملاثيدحلايفةلاسرلابحاصندلنمررقملاداهتجالانيعوهاذهنإف،هيلعضورعملاعازنلللحللصيل
ةنسبفلاق؟هللاباتكيفدجتملنإفلاق.هللاباتكبىضقأ:لاق؟ءاضقكلضرعاذإيضقتفيك":لاقنميلاىلإذاعمانديس
الويأردهتجألاق؟هللاباتكيفالوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةنسيفدجتملنإفلاق.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
".هللالوسريضُرياملهللالوسرلوسرقّفويذلاهللدمحلا":لاقوهردصّملسوهيلعهللاّىلصهللالوسربرضف؟ولآ
نكلو،هيلعضورعملاعازنللمكحللصيلهيأربداهتجالليضاقلاةوعديهةلادعلادعاوقلةلاحإلانمةياغلاتناكاذإفهيلعو
هنيبوًاليصفتداهتجالالوصألاءاملعلوانتيثيح،ةيمالسإلاةعيرشلايفةققحمةياغلاهذهنإف،ةلادعلادعاوقراتستحت
.35هلامعإلاجمو،دهتجملايفاهرفاوتبجييتلاطورشلاو،هفيرعت

ثلاثلاثحبملا
يمالسإلاهقفلانينقت
اهتيحالصةرورضلابمزلتسياذهو،ىرخألاةيطايتحالارداصملايقاببُجتةيمالسإلاةعيرشلانأىلإقباسلاثحبملايفانيهتنا
لاؤسلاو،ًايعيرشتاًصنهلدجياليذلاعازنلامكحللصيلةعيرشلايفثحبينأهيلعيضاقلانأينعيامم،ناكمونامزلكل
ةلأسملاهذه؟يضاقلااهيلإأجلينأنكمييعضولانوناقلاقسنىلعيمالسإلاهقفلايفتانينقتةمثلهو؟يضاقلاثحبينيأ
لالخنمةلأسملاهذهلوانتن،عازنللاًمكحيضاقلاهيفدجينأنيعتياًريخأًايطايتحااًردصمةعيرشلانوكباًقيثوًالاصتالصتت
.ًالوأنينقتلافرعننأانبردجينكل،صاخلاانيأرنيبُنيناثلايفو،يمالسإلاهقفلانينقتيفءاهقفلاءارآلوألايفنيبُننيبلطم

،ةعومجملاىمست،ةقسنموةبترمةدحاوةعومجميفنوناقلاعورفنمنيعمعرفبلصتتيتلاتاعيرشتلاعيمجتوه:نينقتلا
هقفلانينقتبءاهقفلانمضعبلاىداندقلو.ةيراجتلاةعومجملاوأ،ةيندملاةعومجملا:لاقيكلذنموCodeـلاوأةنودملاوأ
نييأرلاالكلضرعنو،يمالسإلاهقفلانينقتزاوجمدعىريءاهقفلانمرخآاًبناجنأديب،ةيعضولانيناوقلاقسنىلعيمالسإلا
.لوألابلطملايف

لوألابلطملا
يمالسإلاهقفلانينقتبقلعتياميفءاهقفلاءارآ
فيلكتمتامنيح1869ماعنيينامثعلاديىلعتناكثيدحلارصعلايفيمالسإلاهقفلانينقتلةيلمعلوأنأىلإحارشلاريشي
ىلعةيندملاتالماعملانينقتبةيلدعلاماكحألاناويدرظاناشابتدوجدمحأةسائربءاملعةعبسمهددعغلبيءاملعلانمةعومجم
عضومتثيحـه1293قفاوملام1876ماعيفاهلمعتزجنأثيحتاونسعبسةنجللاتقرغتساو،ةيعضولانيناوقلاقسن
نمريذنلاالإيفنحلاهقفلاةيوارلارهاظنماهماكحأمظعمتدمتساو،ةدام1851ىلعةلجملاىوتحتوةيلدعلاماكحألاةلجم
اهمهأواهربكأ،حورشاهلترهظوةيمالسإلادالبلاضعبيفةقبطمةلجملاهذهتلظو،ىرخألابهاذملابهيفتذخأماكحألا
.36زابميلسحرشاًضيأةلجملاحورشنمو،ينيسحلايمهفهبيرعتبماقو،ةيكرتلابرديحيلعحرش

ناريحلادشرمباتكعضوامنيحاشابيردقهبماقامكلذنمنيمتهملانمرفناهبماقةيدرفىرخأتالواحمكلذتبقعأو
.كلذكيفنحلاهقفلانمهماكحأدمتساو،ةيعضولانيناوقلاقسنىلعناسنإلالاوحأةفرعميف

رهزأللعباتلاةيمالسإلاثوحبلاعمجملبقنمةلواحمتماقلبدحلااذهدنعيمالسإلاهقفلانينقتتالواحمفقوتتملو
.اًدحاوًانينقتعضتملوادحىلعبهذملكيفعويبلاماكحأتننقاهنكل،عويبلايفهقفلاماكحأنينقتبفيرشلا

كلذنألهقفلانينقتبوجومدعىلإبهذيلوألا،نييأرىلإهمدعنميمالسإلاهقفلانينقتزاوجىدميفءاهقفلابهذيو
ءاضقلابيضاقللدييقتهقفلانينقتيفنأامك،اهلامكوةعيرشلاحوروقفتيالاموهو،نيعمبهذميفةعيرشلارصحلةاعدم
لاق،لدعللاًققحمهارياموهو،لدعلابمكحينأبرمأريخألاف،37يضاقلاىدلداهتجالاحورللتقكلذيفونيعمبهذمقفو
.38بهذملاكلذريغيفقحلارهظيدقفهنيعببهذميفرصحنيالقحلاو"قحلابسانلانيبمكحاف":ىلاعت

ةيادبنوضاقتملاملعيثيحتالماعملارارقتسالةاعدمكلذيفنأليمالسإلاهقفلانينقتنيعتيهنأىلإبهذييناثلاقيرفلاو
،ةيهقفلابهاذملافالتخاعمةصاخفالتخاللةاعدمكلذنإفءاضقلاداهتجاورمألاكرتاذإامأ،مهقحبنوكينأرظتنملامكحلا
هقفلايفثحبلاةلأسمنإثيحيضاقلالهاكىلعنمءبعلاففخينأهنأشنماذهنأامك،دحاولابهذملاراصنأفالتخالب
.39مايألاهذهمهنمةيبلاغلايفرفاوتتالتافصيضاقلايفبلطتتو،ةنيهلاةلأسملابتسيلمكحلللوصوللهلكيمالسإلا

اذهلاننيودتيفلهف،يمالسإلاهقفلانيودتةيناكمإبانملساذإيهوىرخأةلأسمىلإهزواجتلبدحلااذهدنعرمألافقوتيملو
بتكيفمكحلاسمتلننأانيلعلهنينقتلاةيلمعيفهنأمث؟انتاجاحوقفاوتيامببهذملكنمذخأنمأ،اًنيعماًبهذممزتلنهقفلا

.اهدعبامو216صـقباسلاعجرملا:فالخباهولادبع35
.اهدعبامو197صـ1981ـةعبارلاةعبطلاـنييالمللملعلارادـاهرضاحواهيضامةيبرعلالودلايفةيعيرشتلاعاضوألا:يناصمحميحبص.د36
.56صـ1986ـىلوألاةعبطلاـرشنللةوحصلارادـديدجتلاوةلاصألانيبيمالسإلاهقفلا:يواضرقلافسوي.د37
.37صـةيناثلاةعبطلاـ1986ـةحودلابيمالسإلاثارتلاءايحإةرادإـ)قيبطتلاوجهنملاوأدبملا(يمالسإلاهقفلانينقت:ربلادبعىكزدمحم.د38
.اهدعبامو49صـقباسلاعجرملا:ربلادبعىكزدمحم.د39
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لاؤسلااذهةاعدمو؟ةيمالسإلاةعيرشلامكحتيتلاةيلكلادعاوقلاوتباوثلاراطإيفمكحلللصننألواحنمأ،نيمدقألاءاهقفلا
دجينيأفةيمالسإلاةعيرشلاىلإأجلينأيضاقلاىلعنوكيانهعازنلامكحيصندوجومدعةلاحيفةصاخةيمهألاةياغيف
هنأنمدنسىلعهبذخأينأيضاقلللهفةيبنجألانيناوقلايفاًمكحعازنللناكاذإةصاخ،ةيمالسإلاةعيرشلايفمكحلايضاقلا
؟كلذليعرشلاساسألاوهامفةيبنجألانيناوقلايفدوجوملالحلابيضاقلاذخأنإو؟ةعيرشللقفاوموهفةعيرشلافلاخيالام

الامنأةركفبللعتننأانلزوجيالو،هقفلااذهبتكيفمكحلاسمتلننأانيلعيمالسإلاهقفلانينقتيفهنأىلإضعبلابهذ
ةرداصاًماكحأنمضتت-يأرلااذهبحاصرظنةهجونم-ةعيرشلاف،هبلمعلازئاجولوبقموهفةيمالسإلاةعيرشلافلاخي
سيلف،هبلمعلابجيالفمثنمو،ةعيرشلانمةرداصتسيليهفماكحألانمكلذادعامو،اهبلمعلابجيهذهوةعيرشلانع
40ةيمالسإلاةعيرشلانمسيل"ةيمالسإلاةعيرشلافلاخيال"امف،ةعيرشلافلاخيالامىمستنينثالانيبىطسوةقطنمكانه

.مكحلللوصوللًالوأانثارتيفثحبلابوجوكلذىلعبترتيو

،ضورعملاعازنللاًمكحنمضتتةيبنجألانيناوقلاتناكو،عازنلامكحياًصنيضاقلادجيملاذإامةلاحيفهنأضعبلاىريو
نمانعرشممرحننأانلزوجيالف،داهتجالابابحتفبانلقاملاطف،ةيبنجألانيناوقلايفدوجوملالحلااذهبذخأينأيضاقللهنإف
فارعألاوةيبنجألاتاعيرشتلانوكتنأيقطنملالب،اًيبنجأناكولو،يعضوردصمتاذاهنأدرجملةينوناقةدعاقبذخألا
ينطولاءاضقلاوهقفلاكلذكوةينطولافارعألاوةقباسلاةينطولاتاعيرشتلاىلوأبابنمو،نايبنجألاءاضقلاوهقفلاوةيبنجألا
يفهيلعصوصنملامكحلادانسإنكميوةرصاعملاتاجاحلاوقفاوتييذلامكحللًالوصودهتجملاثحبهيلعدرياملوأيه
.41هيلإءوجللابمزلميضاقلاو،ماكحألاهيلعىنبتيعرشساسأكفرعلاىلإةيبنجألانيناوقلا

يناثلابلطملا
عوضوملايفانيأر
امونينقتلاةيلمعلاماونيبثيح،يمالسإلاهقفلانينقتةلأسميفاوبتكنيذلاءالجألاءاملعلاتادوهجمبفارتعالانمدبالًةيادب
يندملانوناقلاصنلانمهفءوضيفانيأريدبننحنو،هقفلااذهنينقتبمايقلاءانثأاهبمازتلالانيعتييتلاتاطارتشالاو،اهيلع
هيلعنيعتييطايتحاردصمكةيمالسإلاةعيرشلاىلإيضاقلاتلاحأيتلاةنراقملاةيندملاةيبرعلاتاعيرشتلاكلذكو،يرطقلا
:ةيلاتلاطاقنلايفانيأرلمجنو،يعيرشتلاصنلاهزوعيامنيحهيلإءوجللا

مكحييعيرشتصندوجومدعةلاحيفهيلإأجلينأيضاقللنيعتياًديحواًردصمدعتةيمالسإلاةعيرشلانأبدقتعن:ًالوأ
يفةهباشملاصوصنلاويرطقلاصنلااهدروأيتلاىرخألارداصملايقاببعوتستةعيرشلانأداقتعالااذهىنبمو،عازنلا
.ةلادعلادعاوقو،فرعلا:يفرداصملايقابلثمتتثيحةيبرعلاتاعيرشتلا

ءاهقفلااهددحريياعموطباوضبةيمالسإلاةعيرشلايفررقمةيعرشلاماكحألاهيلعىنبتردصمكفرعلانأنايبانلقبسدقو
.ةيمالسإلاةعيرشلافلاخيفرعأشنينأروصتملاريغنمفمثنمو،مهتباتكيف

نمهيجوتوههتقيقحيفردصملااذهنأنايبانلقبسدقف،يعيبطلانوناقلاوةلادعلائدابموأةلادعلادعاوقلةبسنلابامأ
ةعيرشلالوصأنملصأدعيداهتجالانأنايبانلقبسدقو،هيلعضورعملاعازنلايفلصفيلهيأربدهتجينأبيضاقللعرشملا
ةقيقحهبيفخنلطبضنمريغرايعمو،ددحمريغردصملراتسنعثحبلانود،اهتايمسمبءايشألاةيمستيغبنيفمثنمو،ءارغلا
.عازنلايفلصفيلداهتجالابهمايقوهويضاقلارود

ةعيرشلانأءاهقفلانمريثكلاهاريامعمدقتعنو،دجتستةلأسملكلةيواحةيمالسإلاةعيرشلانوكتنأًالوأكلذىلعبترتي
ىتح،ءاهقفلااهلوانتلئاسووتاودأعابتابدجتستيتلالئاسملاهذهمكحىلإلوصولانوكيو،دجتستةلأسملكلمكحىلعىوحت
هبولسأهقفلكلفكلذيفةضاضغالو،مكحلللوصوللةيعضولانيناوقلااهعبتتيتلاكلتنعةرياغملئاسولاهذهتناكولو
.42ةينفلاهتاودأو

ءاهقفلالوانتيراطإلااذهيفو،ةديدجلئاسمنمدجتسياملكبعوتسيثيحبةنورملانميمالسإلاهقفلانأءاهقفلاىريو
ئدابملاو،ةيلكلاماكحألانمديدعلارداصملاهذهتنمضتدقلو،ةنسلاونآرقلايهوةيمالسإلاةعيرشللةيسيئرلارداصملا
سانلالاوحأريغتركنيالف،اهئاقبوةعيرشلاهذهدولختامالعنماذهنأءاملعلاىريو،ةيليصفتلالئاسملانمليلقلاو،ةماعلا
يفلوخدنودلماعتلاسسأعضتيتلاةماعلادعاوقلاوةيلكلائدابملاةيسيئرلارداصملاهذهتنمضتكلذلو،نامزلاريغتب
رداصملاهذهاهتنيبدقهذهفنامزألانيابتبنيابتتاليتلاةيعرفلالئاسملاامأ.43ءاملعلاداهتجالتاليصفتلاةكرات،تاليصفتلا
عونلاءاقبةيقابلئاسملاهذهنإثيح،ثاريملادعاوقو،قالطلاماكحأميظنتكلذنم،رييغتوأليوأتىلإجاتحيالًانايبت
.44لدبتتالوريغتتال،يناسنإلا

ناكو83صـةيناثلاةعبطلاـ1986ـةحودلابيمالسإلاثارتلاءايحإةرادإـ)قيبطتلاوجهنملاوأدبملا(يمالسإلاهقفلانينقت:ربلادبعىكزدمحم.د40
نينقتناجلىدحإيهو،يربجلاذيفنتلاونعطلاقرطوماكحألادعاوقيفرظنلاةداعإليضاقتلاةنجلنعةقثبنملاةيعرفلاةنجللاريرقتىلعهبيقعتيفكلذ
.ىرصملابعشلاسلجمبةيمالسإلاةعيرشلا

.119صـقباسلاعجرملا:ميلسرونأماصع.د41
ةيرجه1396ةنسضايرلابةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماجهتدقعيذلايمالسإلاهقفلارمتؤمىلإتمدقثاحبألانمةعومجمكلذيفرـظنا42

.19ـ1981ـيملعلاسلجملاـاهقيبطتلوحراثتيتلاتاهبشلاوةيمالسإلاةعيرشلاقيبطتبوجو:ناونعتحتترشنو
.24صـيمالسإلاهقفلارمتؤمىلإمدقمثحبـةيمالسإلاةعيرشلاقيبطتبوجو:ةجوخلابيبحلادمحمخيشلاروتكدلا43
ـ1986ـىلوألاةعبطلاـرشنللةوحصلارادـديدجتلاوةلاصألانيبيمالسإلاهقفلا:يواضرقلافسوي.د44
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كلذدعبمث،سايقلاو،عامجإلادجنثيح،ةنسلاونآرقلاىلعةيلاتلايعرشلامكحلارداصمنايببهقفلالوصأبتكرخذت:اًيناث
،ضعبىلعاهضعبمدقينممهنمفءاهقفلانيبفالخلحماهعيمجرداصملاهذهو.فرعلاو،ةلسرملاحلاصملاوأ،ناسحتسالا
نمو،رخآلهيقفنمريغتيريسفتلاومهفلانأكشالو،هريسفتوهيقفلكمهفءوضيفكلذو،ضعبنوداهضعببذخأينممهنمو
.رخآلنمز

اهتساردوبتكلاهذهيفثحبلانيعتيو،لئاسملالكتلوانتيمالسإلاهقفلابتكنمةميقةورثنيملسملاءاهقفلاانلكرتدقلو
هتميقهل،يرشبدهجهنألالخنمنوكيهقفلااذهلرظنلانكل،ةيعرشلاماكحألاطابنتساةيفيكىلعفوقوللاهبءانتعالاو
هيقفلكمهفءوضيفةيهقفلابهاذملانيبفالتخادوجوركنيالو،يبنريغلةمصعالف،أطخلانمموصعمريغهنكل،هريدقتو
اميفةفينحىبأمامإلاافلاخدقفسويوبأودمحمف،مهنيباميفنوفلتخيدقدحاولابهذملاباحصأنإفاذهنمرثكألب،ةلئاسملل
كلذل،رخآوحنىلعىتفأرصمىلإلقتنااملو،نيعموحنىلعىتفأقارعلايفناكامنيحيعفاشلاو،بهذملاثلثنمبرقي
.رصميفناكامنيحو،قارعلايفناكامنيحيعفاشلالوقكلذبنودصقيو،ديدجلاوميدقلايفمهلوقةيعفاشلابتكيفدجن

ءاهقفلاتاباتكلالخنماًقيرطاهلسمتلينأ،تالماعملالاجميفةصاخ،ةديدجلالئاسملالوانتيامنيحضعبلالواحي:اًثلاث
نمزيفتغيصدقبتكلاهذهنأعم،45سايقلاقيرطنعهباهقحليفبتكلاهذهيفاًهيبشاهلدجيهلعل،ةميدقلاهقفلابتكيف
رظنلاةداعإبجوتسياممةلأسملاةعيبطيففالتخاهيلعبترتينامزألافالتخانأكشالو،نمزلااذهيفةلأسممكحلنيعم
نأءاملعلاىريو،اهبفرتعمريغهقفلابتكيفاهيلعصوصنمريغةلأسملكلعجياًطوحترخآلاضعبلاو.ةلأسملامكحيف
يفنأو،اهثودحنمزيفاهيلإرظنينأةديدجةلأسمضرعتامنيحنيعتيهنألكلذ،باوصلاةداجنعاداحدقنيكلسملانيذه
.نيكلسملانيذاهبذخألانودةلأسملاهذهلمكحللصننأهبنكميامرداصملانمةعيرشلا

ريسفتلادعاوقةفاكلامعإعم،ةنسلاونآرقلا:يهوةيسيئرلارداصملايفًالوأاهيفثحبلانوكيدجتستيتلالئاسملانإ:اًعبار
ثيح،ىرخألارداصملاىلإكلذدعبانلقتنااهلاًمكحدجنملنإف،46نيردصملانيذهلايحلوصألاءاملعىدلاهيلعفراعتملا
يغبنيثيح،دهتجملاىلعةريخألارداصملاهذهدمتعتو،فرعلاوناسحتسالاوةلسرملاحلاصملاو،سايقلامث،47عامجإلادجن
.48ةيعرشلاةلدألانميليصفتليلدنميعرشلامكحلاىلإلوصوللدهجلالذبينأهيلع

حيرصصنهيفاميفداهتجاللغاسمال"ةيلوصألاةدعاقلاىلعديكأتلايغبنيددصلااذهيفوداهتجالاىلإلصن:اًسماخ
نمهقالغإدحأكلميالفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهحتفبابلااذهنأل،ديدجنمداهتجالابابحتفىلعديكأتلاو"يعطق
امنإو،صخشيأنمنوكيالداهتجالانكل،49ًالعفهتسرامميغبنيامنإ،داهتجالابابحتفنعنالعإلادرجميفكيالو،هدعب
مكحللًالصومداهتجالانوكينأهعمنكميام،ةيهقفلاثوحبلازكارموأ،ةيهقفلاعماجملاةبرجتيفلعلو،هلًالهأنوكينمم
ةيوضعنوكتنأةطيرش،هقفلالوصأءاملعهررقاملاًقفواهبمزتلينأدهتجملاىلعنيعتييتلاطباوضلاءوضيفيعرشلا
اًوضعنوكينمفدهتجملاطورشرفاوتىدماهيفرايعملانوكيو،ةيسايسلاتاءامتنالاوتاموكحلانعةديعبةيهقفلاعماجملاهذه
.اهيف

حلاصموقفاوتياماهنمريختيوبهاذملاعيمجيفمكحلانعثحبيلب،نيعمبهذمبهداهتجايفديقتيالأدهتجملاىلعو
تناكنإو،معنواهبف،اًمكحاهيفدجونإفهقفلابتكيفمكحلاسمتلينأدهتجملاىلعنوكيٍذئدنعو،هنعجرحلاعفديوسانلا
ىمادقلاءاهقفلابتكيفمكحدوجومدعنوكيالأيغبنيالو،ةيلوصألادعاولاءوضيفمكحلانعثحبينأهيلعفىرخألا
لكلةحلاصاهنوكوةعيرشلاةعيبطوميقتسيالاذهف،ةعيرشلاماكحأفلاختاهنأوأ،ةلأسملليعرشمكحدوجومدعبلوقللةاعدم
مظنلاداجيإرمألايلولنكميهساسأىلع،يمالسإلاهقفللبصخردصموميظعلصأةلسرملاحلاصملاف.ناكمونامز
.50ماكحألاهيلعىنبتًايهقفًالصأدعيهنإفاًعرشربتعملافرعلانعًالضف،سانللةحلصملاوريخلاققحتيتلاةيرورضلا
حلصأامباهوؤلميلةمألايفنيدهتجملاداهتجالالإتدجوام،اًدصقصوصنلااهتكرتيتلاغارفلاوأوفعلاةقطنمعاستاو
دحهللانإ":لاقهنأملسوهيلعهللاىلصىبنلانعءاجامىلإاًدصقتكرت"وفعلا"ةقطنمنابلوقلاىلإءاملعلادنتسيو،سانلل
اوثحبتالفنايسنريغمكبةمحرءايشأنعتكسو،اهوكهتنتالفءايشأمرحو،اهوعيضتالفءايشأضرفو،اهودتعتالفاًدودح
.51"اهنع

.244صـ1982ـةيعماجلارادلاـةيعقاولاوةيلاثملانيبيمالسإلاهقفلا:يباشىفطصمدمحمخيشلاروتكدلاةليضف45
ءاملععمجيو،ةلالدلاةيحاننمامأو،توبثلاةيحاننمامأ،نيتيحاننمكلذكنوكتيهو،ةينظلاماكحألاو،ةيعطقلاماكحألانيبلوصألاءاملعقرفي46

:كلذيفرظنا.ليوأتلالمتحتهذهفةلالدلاوأتوبثلاةيحاننمءاوسةينظلاماكحألاامأ،ًاليوأتلمتحتالةلالدلاةيعطقتوبثلاةيعطقماكحألانأىلعلوصألا
.اهدعبامو35صـقباسلاعجرملا:فالخباهولادبعخيشلاةليضف

.نيعميعرشمكحىلعهتافودعبملسوهيلعهللاىلصدمحمةمأنمنيدهتجملاعيمجقافتابجيثيح،يلاحلارصعلايفعامجإدوجوبلوقلابعصي47
تدجو،ةيمالسإلاراصمألايفءاملعلاقرفتدقفرصعلااذهدعبامأ،رمعوركبيبأنيتفيلخلادهعيفققحتينأنكميناكعامجإلانألوصألاءاملعىريو
دبعخيشلاةليضفكلذيفرـظناةلأسملايفنيدهتجملالكيأرةفرعمرذعتيلقألاىلعوأ،نيدهتجملاعيمجنيبقافتالارذعتملانملعجت،ةيسايسثادحأ
.248صـيمالسإلاهقفلايفلخدملا:يباشىفطصمدمحمخيشلاروتكدلاةليضفو.اهدعبامو48صـقباسلاعجرملا:فالخباهولا

.216صـقباسلاعجرملا:فالخباهولادبعخيشلاةليضف48
.39صـقباسلاعجرملاـديدجتلاوةلاصألانيبيمالسإلاهقفلا:يواضرقلافسوي.د49
.اهدعبامو67صـقباسلاعجرملا:ناديزميركلادبع.د50
مدقمثحبـةيمالسإلاةعيرشلايفةنورملاوةعسلالماوع:يواضرقلافسوي.دكلذيفعجارنيعبرألايفيوونلاهنسحوىنطقرادلاهاورثيدحلااذه51

.72صـيمالسإلاهقفلارمتؤمىلإ
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ىريكلذلو،ريسيتلابترمأاهسفنةعيرشلانأيواضرقلاةمالعلاىريثيح،سانلابقفرلاوريسيتلاىلإدهتجملاهجتينأو
ميلعهللاىلصهللالوسربًءاستئاوقفرأهنألرسيألابذخأن،رسيأرخآلاو،طوحأامهدحأنالداعتمنالوقةلأسملايفناكاذإ
.52اًمثإنكيملام،امهرسيأراتخاالإنيرمأنيبريخاميذلا،ملسو

هلعجل؛ةرتفدعبنينقتلااذهيفرظنلاداعينأىلع،بيرقلاىدملاىلعيمالسإلاهقفلانينقتنمسأبالهنإفكلذققحتاذإو
نمذخأيلب،نيعمبهذمىلعنينقتلارصتقيالأىلعةيعضولانيناوقلاقسنىلعةيعامتجالاتادجتسملاوتاريغتلاعمًابكاوتم
هتاموقموهرداصمبيمالسإلاهقفلاف.ةعيرشلايفلصأهلكلذناكىتم،هتادجتسمورصعلاتاجاحومءالتيامببهذملك
.53ةلودلاودارفألاوسانلاتاجاحعيمجبءافولالكيفي،ةعيرشلاىلإهدانتساو

يناثلالصفلا
يمالسإلاهقفلانميرطقلاعرشملااهاقتسايتلاةماعلاتايرظنلا
اياضقنمدجتسيامللولحعضودحدنعفقوتيملو،اياضقنمدجتسيامللولحعضوبهنيوكتلحارميفيمالسإلاهقفلامتها
ىرخألاةينوناقلاتالئاعلاضعبسكعىلعكلذو،اهوضرتفامهنكلوةدوجومريغضورفللولحعضوىلإءاهقفلابهذلب
نأشلاوهامكةماعتايرظنةغايصباًمامتهايمالسإلاهقفلايفدجنالكلذل؛اهلليصأتلاوةماعلاتايرظنلاةغايصبمتهتيتلا
دعيو،ةثيدحلاتاعيرشتلاهذهيفاهيلعفراعتملاتايرظنلاكلتاهتاذيههقفلااذهيفًالولحدجناننكل،ةينيتاللاتاعيرشتلايف
يفاهيلعفراعتملاةماعلاتايرظنلاضعبلصفلااذهيفنيبنو،هتاودأوهتعانصهقفلكلذإ،ًايعيبطاًرمأنيابتلااذه
يتلاةيليصفتلاماكحألاضعبلريشنكلذكو،ةيمالسإلاةعيرشلاماكحأنميرطقلاعرشملااهاقتسايتلاوةثيدحلاتاعيرشتلا
:نييلاتلانيثحبملالالخنمكلذو،ءارغلاةعيرشلاهذهماكحأنمةدمتسملاويرطقلايندملانوناقلااهنمضت

لوألاثحبملا
ةيمالسإلاةعيرشلانميرطقلاعرشملااهدمتسايتلاةماعلاتايرظنلا

بسحىلعتايرظنلاهذهو،ةعيرشلاماكحأنمعرشملااهدمتساةماعلاتايرظنلانماًددعيرطقلايندملانوناقلانمضتدقل
:يهيندملانوناقلايفاهبيترت

.قحلالامعتسايففسعتلا-1

.مازتلاللةيعوضوملاةعزنلا-2

.ةئراطلاثداوحلا-3

.نيدلاةلاوح-4

.نيدلادادسدعبالإةكرتال-5

.يرطقلانوناقلايفةدئافلا-6

.ةعبتلالمحت-7

قحلالامعتسايففسعتلا:ًالوأ
."ررضنمكلذنعأشنياـمعًالوئسمنوكيالاًعورشمًالامعتساهقحلمعتسانم"يرطقيندم62ةداملاصنت

اذهو،ررضنملامعتسالااذهنعأشنينمنمضيملاًعورشمًالامعتساهقحلمعتسانمثيحماعلاأدبملاررقتةداملاهذهو
اهيلعصوصنمةدعاقلاهذهو"نامضلايفانييعرشلازاوجلا"نأنميمالسإلاهقفلايفةررقملاةدعاقلايفهساسأدجيأدبملا
.ةلجملانم91ةداملايف

:ةيلاتلاتالاحلايفعورشمريغقحلالامعتسانوكي"هنأىلعيندم63ةداملايفيرطقلاعرشملاصنو

.ةعورشمريغاهقيقحتىلإيمرييتلاةحلصملاتناكاذإ-1

.ريغلابرارضإلاىوسهبدصقيملاذإ-2

.ريغلابقحلييذلاررضلاعمةتبلابسانتتالاهقيقحتىلإيمرييتلاةحلصملاتناكاذإ-3

."فولأمريغاًشحافاًررضريغلابقحلينأهنأشنمناكاذإ-4

بجومثنمو،عورشمريغقحلالامعتسااهيفنوكييتلاريياعملاتددحثيح،قحلالامعتساطباوضددحتةداملاهذهو
عيمجىلعقبطت،ةماعةيرظناهفصوبةيرظنلاهذهتغاصيتلاةيمالسإلاةعيرشلانمةداملاهذهتدمتسادقو،نامضلا
ىلإريياعملاهذهدنتستو،صاخلاوماعلانوناقلاعورفعيمجىلعو،ةيصخشلالاوحألاطباورو،ةينيعلاو،ةيصخشلاقوقحلا

.62صـقباسلاعجرملا:يواضرقلافسوي.د52
.اهدعبامو69صـقباسلاعجرملا:ناديزميركلادبع.د53
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ررضلا"و"فخألاررضلابلازيدشألاررضلا"و"لازيررضلا"و"رارضالوررضال":ةيلاتلاةيهقفلادعاوقلانمةعومجم
.54"عفانملابلجنمىلوأدسافملاءرد"و"هلثمبلازيال

يرطقلايندملانوناقلاصوصنضعبيفةيرظنلاهذهلاًرثأحملناننألب،ماعلكشبةيرظنلاةغايصىلعرمألارصتقيملو
"هيففرصتلاوهلالغتساوهلامعتساقح،نوناقلادودحيف،هدحوءيشلاكلامل":هنأىلعصنيذلاو837ةداملاصنكلذنم
يففسعتلامدعأدبملاًقيبطتةيعامتجاةفيظونمةيكلمللامباهديقلبهكلمىلعكلاملاتاطلسقلطينأأشيمليرطقلاعرشملاف
.قحلالامعتسا

مازتلاللةيعوضوملاةعزنلا:اًيناث
،ةينيتاللاتاعيرشتلايههذهو،ةيصخشلاوأ،ةيتاذلاةعزنلابلغياهنمضعبلاف،مازتلاللاهترظنيفةنراقملاتاعيرشتلانيابتت
ةدارإلانودةنطابلاةدارإلاىلعدقعلايفلوعتو،يداملاهعوضوماليصخشلاهرصنعمازتلالايفتاعيرشتلاهذهبلغتثيح
.ةرهاظلا

لوعتو،يداملاهعوضوممازتلالايفبلغتهذهو.ةينامرجلاتاعيرشتلايههذهوةيعوضوملاةعزنلابلغيرخآلاضعبلاو
.ةرهاظلاةدارإلاىلعدقعلايف

تابثىلعاهيفعرشملاصرحنعفشكت،ةمدقتمتاعيرشتيهةيعوضوملاةعزنلابلغتيتلاتاعيرشتلانأحارشلاىريو
.اهرارقتساوتالماعملا

نود-يناعملاباهيفةربعلاتناكاذإف.ةيتاذلاةعزنلاىلعةيعوضوملاةعزنلابلغتثيحيناثلاعونلانمةيمالسإلاةعيرشلاو
نأاذهينعيالو،رودصلايفةنيفدلاةينلانمال،ظافلألانمصلختستيتلايهاهدنعفقتيتلايناعملانأىلإ،ظافلألا
اًقيقحتلمعتسملاظفللااهنعفشكييتلاةرهاظلاةدارإلادنعفقتيهامنإ،اًمامتةنطابلاةدارإلالمهتةيمالسإلاةعيرشلا

.تالماعملارارقتسال

ةيساسألاهئدابمنمديدعلايفرثألاريبكاهليتلاو،هدوستيتلاةيعوضوملاةعزنلانعمنييمالسإلاهقفلايفدقعلافيرعتف
.55ةنطابلاةدارإلانودةرهاظلاةدارإلابذخأيهتلعجيتلايهو،هماكحأتاليصفتيفو

لاجميفهنأًالثمكلذنم،ةيمالسإلاةعيرشلاباًرثأتةيعوضوملاةعزنلاراثآضعببذخأيندملانوناقلايفيرطقلاعرشملاو
نيربتعمهببسوهلحمناكاذإ،لوبقلابباجيإلاطابترادرجمبدقعلادقعني":هنأىلعيندم64ةداملاصنتثيح،دقعلاماربإ
نوناقللةيحاضيإلاةركذملايفءاجدقو56"دوقعلاضعبداقعنالةصاخعاضوأنمنوناقلاهبلطتيامبلالخإنودكلذو،ًانوناق
دقعلافةنطابلاىلعةرهاظلاةدارإلابهذمراثيإءاهقفلافيرعتنمرهاظو":يرطقلاصنللاًهباشماًصننمضتملاو،يندرألا
130و66داوملااًضيأو،57نيتدارإلاسفنبسيلودقعلاىلعامهتقفاومبنيفرطلانمةنلعملاةدارإلابيألوبقلاوباجيإلابدقعني
.دقعلاريسفتيف169ةداملاو،دقعلاماربإيف138/2و135/2و

،هتاذةدارإلانودةدارإلانعريبعتلابدتعيةزرابةيعوضومةعزنوذيمالسإلاهقفلاناكنإوهنأىلإةراشإلاردجتهنأديب
لماوعلاهيفبلغتتهقفىرخأةهجنميمالسإلاهقفلانكلو":ببسلاةيرظنلوانتامنيحيروهنسلاةمالعلالوقيامكوهنأالإ
نمضيقنلاىلعيغبنيناكف،اهتراهطواياونلافرشهبساقتيذلاثعابلابهيفدتعينأىضتقياذهو،ةينيدلاوةيقلخلاوةيبدألا
.58"ينيتاللاهقفلايفاهناكميهاضيظوحلمناكملوألاماقملايفةيقلخةيرظنيهوببسلاةيرظنلنوكينألوألارابتعالا

ةئراطلاثداوحلاةيرظن:اًثلاث
ةرقفلايفعرشملاعضونأدعبف،يندم170ةداملانمةيناثلاةرقفلايفةئراطلاثداوحلاةيرظنىلعيرطقلاعرشملاصن
الف،نيدقاعتملاةعيرشدقعلا-1":هنأىلعصنثيح،ةيرظنلاهذهىلعةيناثلاةرقفلايفصن،دقعلاراثآلةبسنلابأدبملاىلوألا
.نوناقلااهررقييتلابابسأللوأنيفرطلاقافتابالإهليدعتالوهضقنزوجي

ملنإو،يدقاعتلامازتلالاذيفنتنأاهثودحىلعبترتواهعقوتعسولايفنكيملةماعةيئانثتساثداوحتأرطاذإكلذعمو-2
نيفرطلاةحلصمنيبةنزاوملادعبوفورظللاًعبتيضاقللزاج،ةحدافةراسخبهددهيثيحبنيدمللاًقهرمراص،ًاليحتسمحبصي
."كلذفالخىلعقافتالكًالطابعقيو.لوقعملادحلاىلإقهرملامازتلالادرينأ

مازتلالاذيفنتلعجيالعقوتملاريغئراطلاثداحلانأيفةرهاقلاةوقلاةيرظننعةئراطلاثداوحلاةيرظنفلتختو
لكرثأيفلثمتيةرهاقلاةوقلاوئراطلاثداحلانيبرخآقرافو،ةلاحتسالادحىلإهبلصتالةجردلاًقهرمهلعجيلب،ًاليحتسم
نود،لوقعملادحلاىلإمازتلالادريفهرثأرصحنيفئراطلاثداحلاامأ،مازتلالاءاضقنااهيلعبترتيةرهاقلاةوقلاف،امهنم
.ةيلكهنمنيدملاءافعإ

.ةلاسرلاةسسؤمـيمالسإلاهقفلايفقحلالامعتسايففسعتلاةيرظن:ينيردلايحتف.داهدنسوةيرظنلاهذهساسأيفرظنا54
.77صـلوألاءزجلاـيبرعلاركفلارادـيبرغلاهقفلابةنراقمةسارديمالسإلاهقفلايفقحلارداصم:يروهنسلاقازرلادبع.د55
:ىتربابلااًضيأو،رديحيلعلاهحرشوةيلدعلاماكحألاةلجمنم167و104و103داوملاو،ناريحلادشرمنم262ةداملايفاهساسأةداملاهذهدجت56

.147صسداسلاءزجلاـعيبلاباتكلوأنمةيانعلا
.97صـلوألاءزجلاـيندرألايندملانوناقللةيحاضيإلاةركذملا57
.51صـعبارلاءزجلاـيبرغلاهقفلابةنراقمةسارديمالسإلاهقفلايفقحلارداصم:يروهنسلاقازرلادبع.د58
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ةيكلاملاءاهقفىدلو،رذعلاأدبمبفرعياميفةيفنحلاءاهقفىدليمالسإلاهقفلايفاهساسأةئراطلاثداوحلاةيرظندجتو
اهلضرعتيتلاتاقيبطتلارثكأوهئراطرذعلراجيإلادقعخسفناكدقفرذعللةبسنلابامأ.ةحئاجلابفرعياميفةلبانحلاو
رامثلابيصياميهفةحئاجلاامأ.ةرجؤملانيعللوأ،رجأتسملاوأرجؤمللضرعرذعلراجيإلادقعخسفاوزاجأثيحءاهقفلا
لامعإىدمو،ناسنإلالعفنمةحئاجلانوكتنأةيناكمإىدملوحءاهقفلانيبفالخةمثونفعلاودربلاكةيوامسةفآنم
.59لوقبلاىلعةحئاجلا

يضاقللزوجيكلذعمو-2":هنأىلعصنتيتلاو375/2ةداملاصنيفيرطقلانوناقلايفةيرظنلاهذهلاًرثأدجناننألب
كلذهتلاحتعدتسااذإهيلعنيدلاطسقيوأبسانملجأىلإنيدملارظنينأ،نوناقلايفصنهعنميملاذإ،ةيئانثتساتالاحيف
دقو،ةيئانثتساتالاحةمثتناكاذإةرسيمةرظننيدملاحنمينأيضاقللةداملاهذهيطعتثيح."ميسجررضنئادلاقحليملو
.ئراطلاثداحلاةيئانثتسالاتالاحلاهذهنمضنمنوكي

نيدلاةلاوح:اًعبار
ةلاوحنإثيح،ةيمالسإلاةعيرشلانمةدمتسمماكحألاهذهويندم353–337نمداوملايفنيدلاةلاوحيرطقلاعرشملامظن
يبرعلاعرشملااهدمتسادقلو،ةينيتاللاتاعيرشتلاضعبيفاهيلعصوصنمريغو،ةينامرجلاتاعيرشتلايفاهبذوخأمنيدلا
.700ةداملاىلإ674ةداملانمةيلدعلاماكحألاةلجميفةلاوحلاتمظندقلو،ةيمالسإلاةعيرشلانمتاعيرشتلانمريثكيف

ماكحألاةلجمنم683ةداملانمةسبتقم"اهرقأاذإالإنئادلاقحيفةذفانةلاوحلانوكتال"نأىلعصنت338ةداملاف
.ريدقلاحتفيفمامهلانبانيباموحنىلعةفينحىبأبهذمنعذوخأمريخألااذهو،ةيلدعلا

نيدلادادسدعبالإةكرتال:اًسماخ
ثيح،ثرإلايفمهتبصنأو،ةثرولامهنمددحتيتلايهةيمالسإلاةعيرشلاماكحأنأىلعةحارصيرطقلاعرشملاصن
ماكحأاهنأشيفيرستمهيلإةكرتلالاومألاقتناوثرإلايفمهتبصنأديدحتوةثرولانييعت":هنأىلعيندم973ةداملاتصن
لاومألاقتناةيفيكددحتيتلايهةيمالسإلاةعيرشلانإف،صنلااذهلاًقيبطتو."اهنأشيفةرداصلانيناوقلاوةيمالسإلاةعيرشلا
.ةثرولاىلإةكرتلا

،ةكرتلاتامازتلاذيفنتدعب":هنأىلعصنتيتلاويندم997ةداملايفةحارصنيدلادادسدعبالإةكرتالأدبمىلعصنو
."يعرشلاهبيصنبسحبلك،ةثرولاىلإاهلاومأنميقباملوؤي

،هتثروىلععزوتنألبقهلاومأنميفوتسينأبجيثروملاىلعيذلانيدلانأبىضقتنيدلادادسدعبالإةكرتالةدعاقو
،هيلإلآامدودحيفالإثروملانويدبمزتليالثيح،ثراولاىلعاًمازتلاضرفينأنودنينئادلاقوقحنمضيأدبملااذهو
ثراولالعجتيتلاةيعضولاتاعيرشتلاضعبسكعىلع،ىرخأرزوةرزاورزتالفلدعلايمالسإلاهجوتلااذهققحيو
.درجلاطرشساسأىلعةكرتلالبقيملىتمهنويدنعلأسييلاتلابو،ةثرومةيصخشلاًدادتما

يرطقلايندملاعيرشتلايفةدئافلا:اًسداس
نيدملامقيملودوقنلانماًغلبممازتلالالحمناكاذإامةلاحيفنئادللقحتسملاضيوعتللاهترظنيفةيبرعلاتاعيرشتلاتنيابت
نأيفاًساسأنمكينيابتلااذهيفببسلاو.ةينوناقوأتناكةيقافتادئاوفلابفرعياماذهو،ذيفنتلايفرخأتوأهمازتلاذيفنتب
.نأشلااذهيفةنيابتمةيبرعلاتاعيرشتلاتءاجكلذلو؛هنعىهنتوابرلامرحتأدبملاثيحنمةيمالسإلاةعيرشلا

نمو.يسنوتلاوينانبللاعيرشتلاتاعيرشتلاهذهنمو،دويقوأطباوضنودبو،قلطملكشبةدئافلازاجأنمتاعيرشتلانمف
زاوجىدميفقرفنمةيبرعلاتاعيرشتلانمو.يرصملاعيرشتلاكلذنمةنيعمدويقبنكلودئاوفلاهذهزاجأنمتاعيرشتلا
كلذنمنيرخألاتالماعتيفاهزاجأو،نيلوألاتالماعتيفاهمرحف،نييونعملاونييعيبطلاصاخشألانيبهمدعنمةدئافلا
ىرخأتاعيرشتيفاهحابأوداعهنكل،يندملانوناقلابلصيفةدئافلازجيملنمةيبرعلاتاعيرشتلانمو.يرئازجلاعيرشتلا
.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاو،ندرألاتاعيرشتكلذنم

هبءافولابنيدملامقيملو،دوقنلانماًغلبممازتلالالحمناكاذإ":هنأىلعيندم268ةداملايفصندقفيرطقلاعرشملاامأ
."ةلادعلاتايضتقمهيفىعارتضيوعتبنيدملاىلعمكحتنأةمكحمللزاج،ررضكلذببسبهقحلهنأنئادلاتبثأو،هراذعإدعب
.60يتيوكيندم306ةداملايفيتيوكلاعرشملاصن-فالتخالاضعبعم-يرطقلاصنلابراقيو

نمغلبمبنيدملارخأتةلاحيفنئادلاهقحتسيضيوعتكدئاوفلاماظنىلعصنيملنإوهنأيرطقلاعرشملاصننمحضتيو
اذهنمةلعلاو.همازتلالهذيفنتيفهرخأتةلاحيفدوقنلانمغلبمبنيدملاةلءاسمةيناكمإررقهنأالإ،همازتلاذيفنتنعدوقنلا
نمحضتيو.61همازتلاذيفنتيفنيدملارخأتلةجيتناًمومعيداصتقالاطاشنلابو،نئادلابقحلتيتلارارضألاةهجاوميهصنلا

اًضيأو.اهدعبامو90صـسداسلاءزجلاـيبرعلاركفلارادـيبرغلاهقفلابةنراقمةسارديمالسإلاهقفلايفقحلارداصم:يروهنسلاقازرلادبع.د59
.216صـمازتلالارداصمـلوألاءزجلاـيرطقلايندملانوناقلايفتامازتلاللةماعلاةيرظنلا:تايبلامتاحدمحم.دوةديجنىلع.د

كلذببسبهقحلدقهنأنئادلاتبثأو،هراذعإدعبهبءافولابنيدملامقيملو،دوقنلانماًغلبممازتلالالحمناكاذإ"هنأىلعيتيوكيندم306ةداملاصنت60
."ةلادعلاتايضتقمهيفيعارتضيوعتبنيدملاىلعمكحتنأةمكحمللزاج،فولأمريغررض

.73ةرقفـمازتلالاماكحأ:ليللاوبأميهاربإ61
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يفةمكحملاةطلستيحنمدعاوقهمكحتصنلاقيبطتقاطننأامك.62هقيبطتلاهرفاوتنيعتياًطورشكانهنأيرطقلاصنلا
.63ضيوعتلارادقمثيحنمو،ضيوعتلابمكحلا

ةعبتلالمحتةيرظن:اًعباس
،دقعلايفاهساسأدجتو،يدقعمازتلابلالخإلاةلاحيفنوكتلوألا،ةيريصقتوةيدقعةيلوئسمىلإةيندملاةيلوئسملامسقنت
ىلعةيادبلايفسسؤتتناكفيعضولانوناقلاهقفيفةيلوئسملاهذهتروطتدقلو،ينوناقبجاوبلالخإلاةلاحيفموقتةيناثلاو
ةيناكمإبيعضولانوناقلاهقفيفروطتلاىهتناو،ضرتفمأطخىلعسسؤتتحبصأوكلذدعبتروطتمث،تابثإلابجاوأطخ
.ةلادعللاًقيقحتكلذو،ررضلاىلعةصاختالاحيفةيلوئسملاموقتنأ

ةيلوئسمف،ةعبتلالمحتةيرظنبةيمالسإلاةعيرشلاذخأتثيحةيعضولانيناوقلاهذهنمقبسأةيمالسإلاةعيرشلاتناكدقلو
نأطرتشيالكلذلو،ررضلاىلعموقتامنإوأطخلاىلعموقتاليهف؛ةيلامةيلوئسميهيمالسإلاهقفلايفهريغبرضينم
."هلامنمنامضلامزليفهريغلامىبصفلتأاذإ":هنأ916ةداملايفةلجملايفءاجدقو،اًزيممراضلالعفلابكترمنوكي

هقفلاباًرثأتهنأالإ،199ةداملايفكلذىلعصنثيح،أطخلاساسأىلعةيلوئسملاسسؤيهنإفيرطقلاعرشملاامأ
نمررضلاعقواذإكلذعمو-2":هنأىلعصنثيحيندم200ةداملانمةيناثلاةرقفلايفةعبتلالمحتةيرظنبذخأيمالسإلا
نممزلينأيضاقللزاج،لوئسملانمضيوعتىلعلوصحلارذعتوأ،هنعلوئسموهنمكانهنكيملوزيممريغصخش
."موصخلازكرمكلذيفاًيعارم،لداعضيوعتبررضلاهنمعقو

يناثلاثحبملا
ةيمالسإلاةعيرشلاماكحأنمةدمتسملاةيليصفتلاماكحألا
يرطقلايندملانوناقلايفاهيلعصوصنملاو
نمبابولخيداكيالوةيمالسإلاةعيرشلاماكحأنمةدمتسملاةيليصفتلاماكحألانمديدعلايرطقلايندملانوناقلانمضتدقل
يرطقلايندملانوناقلارثأترهظتيتلاةلثمألاضعبلضرعنو،ةيمالسإلاةعيرشلانمدمتسمرثأنميندملانوناقلاباوبأ
:كلذنم،ةينيتاللانيناوقلاةلئاعنمضهفينصتنممغرلاىلعةيمالسإلاةعيرشلاب

دقعلاةيرظن:ًالوأ
يفئدابملاهذهيرطقلايندملانوناقلامجرتدقلو،ةماعدوقعلابقلعتياميفئدابملانمةعومجمةيمالسإلاةعيرشلاترقأدقل

:ئدابملاهذهنمةينوناقصوصنةروص

دجنأدبملااذهو.هلاًصوموأ،اًثراوناكءاوسهفلخينمىلإلقتنيدقاعلامازتلاو،هريغنودهدقاعلمزلمعورشملادقعلا-1
.ةدئاملا"دوقعلاباوفوأاونمآنيذلااهيأاي":ةينآرقلاةيآلايفهساسأ

.ةنيعمتاءارجإوميسارمىلعفقوتنودورحلايضارتلارفاوتبدقعنتدوقعلاف،دوقعلاةيئاضر-2

هيلعهللاىلصلوسرلاثيدحأدبملااذهدنسو،بادآلاوماعلاماظنلافلاخيامالإنيدقاعللةمزلموةرحةيدقعلاطورشلا-3
.ًالالحمرحوأاًمارحلحأاًطرشالإمهطورشدنعنونمؤملا:ملسو

:يهطورشةدعيرطقيندم268ةداملاصنقيبطتلطرتشيو62
،هيفرخأتوأ،همازتلاذيفنتبنيدملامقيملو،ءيشميلستوأ،لمعنعاًعانتماوأ،ًالمعنيدملامازتلالحمناكنإف.دوقنلانماًغلبمنيدملامازتلالحمنوكينأ-1
.ضيوعتلاريدقتيفيضاقلامكحتيتلاريياعملاو،قاقحتسالاطورشثيحنم)ضيوعتلا(لباقمبذيفنتلايفةماعلادعاوقللعضخيهنإف
نعكلذيفيرطقلاعرشملافلتخيو.راذنإلاماقمموقياموأ،نيدملاراذنإبنوكيراذعإلاو،نيدملاراذعإًالوأبجيذإ.هراذعإدعبهمازتلابنيدملاءافومدع-2
ريغوأ،هيلعاًرداقنيدملاناكءاوس،ءافولامدعبطقفيفتكييرطقلاعرشملاامنيب،هبهمايقمدعو،ءافولاىلعنيدملاةردقريخألاطرتشيذإيتيوكلاعرشملا
.يرصملاعرشملاعمقفتياذهيفوهو،رداق
نئادلاناكةحبارةقفصتيوفتيفررضلالثمتيدقو،تابثإلاءبعنئادلاقتاعىلععقيو.همازتلابءافولابنيدملامايقمدعلةجيتنررضنئادلاقحلينأ-3
.هدادسلنيدملاىدلامىلعلوعيناكهيلعنيدبهئافومدعلةجيتنضيوعتبنئادلاىلعمكحلاوأ.هدعوميفهمازتلابءافولابنيدملاماقولاميفاهدقعيس
مدعدرجمثيح،دئاوفلاماظنبذخأتيتلاويروسلاويقارعلاويرصملاعيرشتلا:ةيلاتلاةنراقملاةيبرعلاتاعيرشتلانعطرشلااذهيفيرطقلاعرشملافلتخيو
نأتبثينأنئادلاىلعنيعتييرطقلاعيرشتلايفامنيب،سكعلاتابثإللباقريغضارتفالااذهو،ررضهقحلدقنئادلانأهعمضرتفيهمازتلابنيدملاءافو

.همازتلابءافولابنيدملامايقمدعلةجيتنهقحلدقاًررض
يذلاررضلايفيتيوكلاعرشملاطرتشيثيح،يرطقلاصنللامدحلاًهباشماًصننمضتييذلاويتيوكلاعيرشتلانعةيناثةيحاننميرطقلاعرشملافلتخيو
.نئادللةريبكةراسخىلإيدؤيهنأىنعمب،ةيئانثتساةفصهلناكاذإكلذكنوكيوهو،فولأمريغاًررضنوكينأنئادلابيصي

.ضيوعتلابمكحلايفةمكحملاةطلسثيحنمف-631
.ةمكحمللىءارتيامبسحىلعضيوعتلابىضقتالأاهلو،ضيوعتلابىضقتنأاهلف،نأشلااذهيفةيريدقتةطلساهلنأىنعمب،ةمكحملليزاوجرمألاف
.ضيوعتلارادقمثيحنمو-2
نئادلاضيوعتيأ،ًالماكضيوعتلانوكينأبوجوثيحنم،يئاضقلاضيوعتللاهريدقتيفاهبمزتلتيتلاطباوضلابضيوعتللاهريدقتيفديقتتالةمكحملاف
.ةلادعلاتايضتقمكلذيفةيعارمـةلاحلاهذهيفـنئادلاهقحتسييذلاضيوعتلاةمكحملاردقتامنإو.بسكنمهتافامو،ةراسخنمهقحلامع
.لداعلاضيوعتلاوهةمكحملاهبيضقتيذلاضيوعتلاف،نئادلاونيدملافورظضيوعتلاريدقتدنعاهرابتعايفعضتةمكحملاف
كلذريغبلوقلانأل؛تئافلاحبرلالمشتنلو،همازتلابنيدملاءافومدعةجيتننئادلابتقحليتلاةراسخلاىلعرصتقيفوسةلاحلاهذهيفضيوعتلانأدقتعنو
.يندملانوناقلايفدئاوفلاماظنبذخأينأأشيمليرطقلاعرشملاو،رشابمريغقيرطبدئاوفلاةزاجإىنعي
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نمديدعلايندملانوناقلانمضتدقلو،دقعلاهنعتكساملكيفنيدقاعتملاتامازتلاوقوقحديدحتلساسأةداعلاوفرعلا-4
نمكلذريغو،راجيإلادقعيفةيريجأتلاةنايصلالامعإبمزتلينمديدحتو،عيبملاميلستناكمونامزبقلعتياميفصوصنلا
.ماكحألا

هلوخيو،رخآلادقاعتملارايختوبثلًاببسليلضتوأعادخوأشغلكو،ةيننسحباهذيفنتودوقعلاءاشنإةعيرشلاتبجوأ-5
.اضرلانكربهلالخإلدقعلاخسف

:اهنمركذنئدابملاهذهىلإدنتستيتلاصوصنلانمديدعلايندملانوناقلانمضتدقلو

ةدارإلانعريبعتلا-1

لامعتسالاةعئاشلاةراشإلابوأةباتكلابوأظفللابنوكيةدارإلانعريبعتلا":هنأىلعيندم65/1ةداملايفيرطقلاعرشملاصن
."هنمدوصقملاةقيقحىلعهتلالديفاًكشلاحلافورظعدتالرخآفقوميأذاختابوأ،يضارتلاىلعةلادلاةيلعفلاةلدابملابوأ
ةدارإلانعريبعتلاناونعتحتةدارإلانعريبعتلابقلعتياميفنيملسملاءاهقفلااهبتكيتلاةيهقفلاصوصنلاضارعتسابو
نيبفالتخالاةاعارمعملئاسولاهذهبدادتعالايفيمالسإلاهقفلابيرطقلاعرشملارثأتانلحضتيظفللاريغةيجراخرهاظمب
.64ىرخألانودةليسوبدادتعالايفةيهقفلابهاذملا

نبغلا-2

بيعك146ةداملاىلإ143ةداملانمةيادبةدامنمرثكأهلصصخوءاضرلابويعنمبيعكنبغلايرطقلاعرشملالوانت
راقععيبضرفيفنبغلالوانتامنإو،ًالقتسماًميظنتنبغللادرفيمليذلايروسلاويرصملانيعيرشتللاًفالخكلذو،65لقتسم
.يندرألاهريظنعمكلذيفيرطقلاعرشملاكلسمقفتيو.يرصميندم425ةداملايفءاجاموحنىلعةيلهألاصقانلكولمم
نوناقلانيبقرافلارهظيو.ناريحلادشرمنم546و300ناتداملايفو،ةلجملانم356ةداملايفهساسأميظنتلااذهدجيو
ثيحنمو،هيلعبترتتيتلاراثآلاثيحنمو،بيعلااذهقيبطتقاطنثيحنمىرخأةهجنميرطقلاوةهجنميرصملا
.مداقتلاةدم

لحملا-3

عيرشتلايفةداملاهذهلباقتو."ررغلاىفتنااذإ،لبقتسمءيشىلعدقعلادرينأزوجي"149/1ةداملايفيرطقلاعرشملاصن
يرطقلانوناقلارثأتودبيو."ًالبقتسمًائيشمازتلالالحمنوكينأزوجي":هنأىلعصنتيتلاو131/1ةداملاصنيرصملا
يفالوهللاباتكيفسيلهنأىريثيحميقلانبالنيعقوملامالعإيفءاجاموحنىلعررغلاءافتناهمازلتسايفيمالسإلاهقفلاب
لوسرلالوقكةمودعملاءايشألاضعبعيبنعيهنلانمةنسلايفدروامو،زئاجريغمودعملاىلعدقعلانأديفيامهيبنةنس
اذإف،دراشلاريعبلاعيبكميلستلاىلعةردقلامدعببسبررغلاوهامنإو،مدعلاهيفةلعلاتسيلف"كدنعسيلامعبتال"مالسلاهيلع
.مكحلادجويملةلعلاتفتنا

ةلاقإلا-4

ىلإةلاقإلاةيعورشمدنتستو،يمالسإلاهقفلاماكحأباًرثأت19066و189نيتداملايفدقعلانمةلاقإلايرطقلاعرشملامظن
دقعلافاهزاوجىلعنيملسملاعمجأدقو،"ةمايقلامويهترثعهللالاقأهتعيباًمدانلاقأنم"ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاثيدح
.امهتجاحلاًعفدهعفرناكلميوامهقح

عيبلادقع:اًيناث
:عيبلادقعلهميظنتيفةيمالسإلاةعيرشلانميرطقلايندملانوناقلااهاقتسايتلالئاسملامهأىلإريشن

ةيؤرلارايخ)1

:هنأىلعصنتثيحةيؤرلارايخبيمالسإلاهقفلايففرعياميندم421ةداملالوانتت

.عيبلالاطبإبلطيفقحلاهلناكالإو،ًايفاكاًملعيرتشمللاًمولعمعيبملانوكينأبجي-1"

.هفرعتنمنكمياًنايب،ةيساسألاهفاصوأوعيبملانايبىلعدقعلالامتشا،عيبملابًايفاكاًملعربتعيو-2

.عئابلاسيلدتتبثأاذإالإ،هبهملعمدعىوعدبعيبلالاطبإبلطهلنوكيال،عيبملابملاعيرتشملانأدقعلايفركذاذإو-3

.اهدعبامو99صـلوألاءزجلاـيمالسإلاهقفلايفقحلارداصم:يروهنسلاقازرلادبع.د64
.نوناقلااهددحييتلاةصاخلالاوحألايفالإدقعلاىلعريثأتهلنوكياللالغتساوأهاركإوأسيلدتوأطلغةجيتننوكياليذلانبغلا:يندم143ةداملا65

نأنوبغمللزاج،فقولاةهجلوأاهيصقانوأةيلهألايميدعدحألوأةماعلاةيونعملاصاخشألانماهريغلوأةلودللشحافنبغدقعلانعجتناذإ-1"144ةداملا
.نبغلايفشحفلاهنععفريامبوههمازتلاليدعتوأرخآلافرطلامازتلاليدعتبلطي
.سمخلاىلعدقعلاماربإدنعدازاذإاًشحافنبغلاربتعيو-2
.ةمكحملاهبتنذأوأ،نوناقللاًقفوهنعبونينمنوبغملانعدقعلاىرجأدقنوكينأنبغلابنعطلانودلوحيالو-3
.هفالخىلعنوناقلاصنيملامكلذو،خسفلابلطبدقعلارثأليدعتىقوتينأنوبغملاعمدقاعتمللزوجي"145ةداملا
.نوناقلاهبيضقيامقفولصحدقكلذناكاذإ،ةصقانملاوأةديازملاقيرطبمتدقعيفنبغلابنعطلازوجيال"146ةداملا
.دقعلاماربإتقونمفقولاةهجلوةماعلاةيونعملاصاخشألانماهريغوأةلودللةبسنلابأدبت،ةنسلالخعفرتملاذإنبغلاىوعدمداقتلابطقست"147ةداملا
.دقعلاماربإتقونمةنسةرشعسمخيضمبىوعدلاطقستلاحةيأىلعو.توملاوأةيلهألالامتكاخيراتنماهيصقانوةيلهألايميدعلةبسنلابو

.امهدحأدييفاًدوجومواًمئاقهيلعدوقعملايقبام،هداقعنادعبامهئاضربدقعلاالياقتينأنيدقاعتملل-1":189ةداملا66
.ضرعلايفهتصحردقبهنميقابلايفةلاقإلاتزاج،هيلعدوقعملاضعبيفريغللفرصتلالصحوأفلتوأكلهاذإف-2
.ريغلاقحيفديدجدقعةباثمبونيدقاعتملاقحيفخسفلاةباثمباهرثأثيحنمةلاقإلاربتعت":190ةداملا
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."هلًالوبقكلذربتعا،ةلوقعمةدملالخهيلعضرتعيملوعيبملايرتشملاملستاذإو-4

اًطورشءاهقفلاعضودقو.67هيفريغتيالتقوبدقعلاخسفينأدقاعللهاضتقمبتبثيقح:هنأبءاهقفلاىدلةيؤرلارايخفرعيو
.يندملانوناقلاهررقاماذهودقعلابدقاعلانمينمضلاوأحيرصلاءاضرلارايخلااذهتاطقسمنمدعيو،68رايخلااذهلامعإل

عيبلايفنبغلا)2

،نيموقملاميوقتتحتًالخادنكيملاموهشحافلانبغلاو،دقعلاخسفلًاببسدعيشحافلانبغلانأةيمالسإلاةعيرشلايفةدعاقلا
،كلذكنكيملاذإهعنمو،هريغريرغتةجيتننبغلاناكاذإنوبغمللخسفلاقحتوبثاهحجرأ،نبغلارثأيفءاهقفللءارآةمثو
رغاذإالإعيبلايفشحافنبغبدرال":هنأىلعناسنإلالاوحأةفرعمىلإناريحلادشرمباتكنم438ةداملاتصناذهىلعو
ماكحأباًرثأتلقتسمبيعكةدارإلابويعنمضنبغلايرطقلاعرشملاعضودقلو."لالدلاهرغوأرخآلانيدقاعتملادحأ
كولممراقععيبةلاحيهةيدرفةلاحيفالإةيمالسإلاةعيرشلاماكحأبذخأيمليذلايرصملاعرشملاسكعىلع،ةعيرشلا
.ةيلهألاهيفرفاوتتالصخشل

ةنامألاعويب)3

عيبىلإعيبلامسقنيثيح؛نمثلاديدحتةقيرطىلإرظنلابعيبلاميسقتتاميسقتلاهذهنم،ةدعتاميسقتىلإءاهقفلاىدلعيبلامسقني
.ةنامألاعويبو،ةديازملاعيبو،ةمواسملا

وأاًكارشإوأةيلوتوأةحبارمعيبلازوجي-1":هنأىلعيندم428ةداملايفريخألاعونلااذهىلعيرطقلاعرشملاصندقلو
.ةعيضو

وأةدايزنودلوألانمثلالثمبعيبةيلوتلاو،مولعمحبرةدايزعمعئابلاهبىرتشايذلالوألانمثلالثمبعيبةحبارملاو-2
.هنممولعمرادقمناصقنعملوألانمثلالثمبعيبةعيضولاو،نمثلاضعببعيبملاضعبةيلوتكارشإلاو،صقن

.يقيقحلانمثلابكسمتينأيرتشمللناك،هركذامملقأعئابلاهبىرتشايذلانمثلانأتبثاذإ-3

ريدقتلقرطلاهذهو."يرتشملاءاضريفرثؤتنأاهنأشنمناكاذإ،هئارشبتطاحأتاسبالمعئابلانامتكاًسيلدتربتعيو-4
عرشملاسكعىلع،نمثلاريدقتقرطنمقيرطلااذهبيروسلاويرصملايندملانوناقلاذخأيملو،ةعيرشلانمذوخأمنمثلا
.)يتيوكيندم462م(يتيوكلاو)يندم480م(يندرألا

يفخلابيعلانامض)4

اذإهخسفوأدقعلاءاضمإيفقحلاكلمتمللنوكيهنأبمهيدلفرعيو،بيعلارايخمساتحتنامضلااذهيمالسإلاهقفلالوانت
ةفرعمىلإناريحلادشرمهباتكيفاشابيردقدمحملوانتدقلو.69دقاعتلادنعهيلععلطيملنييعتلابدقعلالحميفًابيعدجو
455ةداملايفيفخلابيعلانامضىلعيرطقلاعرشملاصندقلو43070ىلإ418نمداوملايفبيعلااذهناسنإلالاوحأ
صقنيوأ،هتميقنمصقنيبيعميلستلاتقوعيبملابناكاذإ،)451(ةداملاماكحألاًقفونامضلاباًمزلمعئابلانوكي":هنأىلع
،هـلدعأيذلاضرغلاوأعيبملاةعيبطنمرهاظوـهامموأدقعلايفنيبموـهاممةدافتسمةدوصقملاةياغلابسحبهتعفنمنم
.71"هدوجوباًملاعنكيملولوبيعلاعئابلانمضيو

ًالثمكلذنمةيمالسإلاةعيرشلانمعيبلادقعلهميظنتيفيرطقلاعرشملااهدمتساىرخأماكحأةمثماكحألاهذهىلإةفاضإو
سبحيفعئابلاقحو،عيبملاكالهةلاحكلذكو،عيبملارادقميفةدايزلاوأزجعلاةلاحيفيرتشملاوعئابلاقوقحبقلعتيام
.توملاضرمضيرملاعيبو،نمثلابيرتشملايفيىتحعيبملا

.617صـقباسلاعجرملا:يبلشىفطصمخيشلاةليضف67
.اهدعبامو619صـقباسلاعجرملا:يبلشىفطصمخيشلاةليضف68
.606صـقباسلاعجرملا:يبلشىفطصمخيشلاةليضف69
"همدععيبلالاثمأيفنوكينأطرشبحيحصضرغهبتوفياموأاًريسيولونمثلاصقنياموهعيبملادرلبجوملابيعلا":420ةداملا70

."اًميدقعيبملادرلبجوملابيعلانوكينأطرتشي":421ةداملا
."ميلستلالبقعئابلادييفوهوهدعبثدحوأدقعلاتقوعيبملايفاًدوجومناكاموهميدقلابيعلا":422ةداملا
ىرتشملاهلبقولو،رخآبيعبهدرهلوىمسملابيعلابهدريفهلرايخيفهامسيذلابيعلابىرتشملاهارتشافًًابيععيبملايفنأعئابلاركذاذإ":423ةداملا
."رخآبيعبوأىمسملابيعلابهدرهلسيلفهبويععيمجب
هدقنناكنإنمثلادرتساوهدرءاشنإوىمسملانمثلالكبهلبقءاشنإرايخلاهلفهيفبيعىرتشمللرهظواًراقعوأناكًالوقنماقلطمعيبام":425ةداملا
."عئابلل

هلسيلوىمسملانمثلابهلبقءاشوأهدرءاشنإاًريخميرتشملاناكميدقبيععيبملايفرهظاذإ-1-513ةداملا":يندرأىندم513ةداملاصنرظنا71
.نمثلانمبيعلاهصقنأامبةبلاطملاوهكاسمإ
.ميلستلالبقعئابلادييفوهوهدعبثدحوأعيبلالبقعيبملايفاًدوجومناكاذإاًميدقبيعلاربتعي-2
.عئابلادنععيبملايفدوجومميدقببسىلإاًدنتسمناكاذإميدقلامكحبيرتشملادنعثداحلابيعلاربتعي-3
الإرهظيالوأريبخريغهفشكيالوأيداعلاصخشلاهنيبتيالوأعيبملارهاظةدهاشمبفرعياليذلاوهيفخلاواًيفخنوكينأميدقلابيعلايفطرتشي-4
.ةبرجتلاب
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ةبهلا:اًثلاث
ضعبويرطقلاعيرشتلانيبانراقاماذإًايلجاذهرهظيو،ةيمالسإلاةعيرشلانماهماكحألجدمتساوةبهلايرطقلاعرشملامظن
ىلعيندم496ةداملايفصنيثيحعاشملالاملاةبهبيرطقلاعرشملاذخأيلاثملاليبسيلعف،ىرخألاةيبرعلاتاعيرشتلا
.يرطقلانوناقللًالثامماًصنيندرألاويرصملايندملانوناقلانمضتيملو"ةمسقللًالباقناكولوةزئاجعئاشلالاملاةـبه":هنأ

صنقباطيو،هباحصأوةفينحوبأهبلوقيامبًالمعةبهلامتتىتحضبقلا493/1ةداملايفيرطقلاعرشملاطرتشيو
.يندم558/1ةداملايفيندرألاعرشملاصنيرطقلاعرشملا

ةينيعلاقوقحلا:اًعبار
يتلاماكحألانإفةيكلملاقحيفف،ةينيعلاقوقحللهميظنتيفةعيرشلانمةيليصفتلاهصوصننمديدعلايرطقلاعرشملادمتسا
نمهبلصتياموةعفشلاماظنكلذك،ةعيرشلاماكحأنمةدمتسملفسلاولعلاو،تاقبطلاةيكلمماكحأو،راوجلاراضمبقلعتت
.يعضولانوناقلاهقفيفقافترالاقوقحبىمستاموأةدرجملاقوقحلاو،ركحلاقحو،ماكحأ

ةمتاخ
طاقنلايفتايصوتوجئاتننمهيلإانلصوتامصخلننأيرطقلايندملانوناقلاىلعةيمالسإلاةعيرشلاريثأتةسارددعباننكمي
:ةيلاتلا

هقفلاحلطصمرخآلااهضعبيفو،ةيمالسإلاةعيرشلاحلطصمةيبرعلاتاعيرشتلانمضعبيفعرشملامدختسا:ًالوأ
دمحمانديسلىلاعتوهناحبسهللااهبىحوأيتلاماكحألاةعومجميهةعيرشلاف،نينثالانيبقرافةمثنأانّيبدقو،يمالسإلا

اهتلدأنمةدافتسملاةيلمعلاةيعرشلاماكحألابملعلاوهيعرشلاحالطصالايفهقفلاامأ.سانللاهغيلبتلملسوهيلعهللاىلص
.لكنمءزجوهف،اهلاًيواسمسيلو،ةعيرشلانمصخأهقفلاف.ةيليصفتلا

،هتاذيندملانوناقلاةيحاننموروتسدلاةيحاننمجودزمريثأتيرطقلايندملانوناقلاىلعةيمالسإلاةعيرشلاريثأتنإ:اًيناث
نمو،عيرشتللًايسيئراًردصمةيمالسإلاةعيرشلارابتعاىلعروتسدلانمىلوألاةداملايفصنلالالخنمكلذرهظثيح
أجلينأيضاقلاىلعنيعتياًيطايتحااًردصمةعيرشلاعرشملااهيفلعجييتلاويرطقلايندملانوناقلانمىلوألاةداملالالخ
.يعيرشتصندوجومدعةلاحيفهيلإ

نأةيندمتاعيرشتنسيامنيحيداعلاعرشمللزوجيالهنأيفيندملانوناقلادعاوقىلعيروتسدلاصنلاريثأتلثمتي:ًاثلاث
نيعتيثيحلبقتسملايفاًيلجريثأتلااذهرهظيو،يداعلاعيرشتلاىلعيروتسدلاصنلاومسبًالمعةيمالسإلاةعيرشلافلاخي
نكميهنإفيرطقلاروتسدلابلمعلاىلعةقباسلاتاعيرشتلاامأ.يروتسدلاصنلااذهفلاختتاعيرشتنسيالأعرشملاىلع
دقعنتملةمكحملاهذهنأديب2008ةنسل12مقرنوناقلااهبردصيتلاوايلعلاةيروتسدلامكحملامامأةيروتسدلامدعباهيفنعطلا
.نآلاىتح

رمألاىلعنيمئاقلاىدلةقداصةدارإهقفارينأبجيةيبرعلاريتاسدلاةيبلاغيفةيمالسإلاةعيرشلاىلعصنلانأىلإانيهتناو
ةمئاقلاتاعيرشتلاةيقنتنيعتيىلوأللةبسنلابف،اهرادصإعمزملاوأ،ةقباسلاتاعيرشتللةبسنلابكلذءاوس،صنلااذهلثمليعفتب
هنإفةيناثللةبسنلابو،اهلمحتيالةفينعتازههبثدحيالوعمتجملارارقتساىلعكلذرثؤيالىتحاهتيقنتيفجردتلاةنسعابتاو
تاعيرشتلاةعجارمبحمستيتلاةينفلاتايلآلارفاوتلالخنمةعيرشلافلاختاللبقتسملايفتاعيرشتنسىلعلمعلانيعتي
ةيعيرشتلانيتطلسلانعاًمامتةلقتسماهبقوثومةيملعتاهجلالخنمو،اهرادصإلبقةيعرشلاةيحانلانماهتساردو
.ةيذيفنتلاو

يضاقلاهيلإأجليًايطايتحااًردصمةيمالسإلاةعيرشلايرطقلاعرشملالعجثيحيندملانوناقلاةهجنمريثأتلالثمتي:اًعبار
،ةثلاثلاةبترملايففرعلاوةيناثلاةبترملايفةعيرشلالعجتصنلاةغايصنأىلإانيهتناو.يعيرشتصندوجومدعةلاحيف
ملسملانمذإ،يطايتحاردصمكةعيرشلاىلعاًقباسوعيرشتلاىلعًايلاتاًعرشربتعملافرعلانوكينأةغايصقفوألانأدقتعنو
دجيلةعيرشلاوهويناثلاردصملايفهدهجيضاقلادفنتسينأروصتملاريغنمو،اًعرشربتعملافرعلالمعتةعيرشلانأهب
.ىرخألاةيبرعلاتاعيرشتلاةغايصيرئازجلاويرصملاعرشملاةغايصلضفتكلذلو.فرعلايفمكحلا

لبقنماًديزتاذهنأانبناجنمدقتعنويضاقلااهيلإأجلييتلارداصملارخآيرطقلاعرشملااهلعجةلادعلادعاوقلةبسنلابو
اهدوجونمةياغلاوةلادعلاىنعمديدحتىلإانرظناذإو؛هنعيطايتحاردصمكةعيرشلاينغتثيح،هلةجاحيفناكامعرشملا

ررقماذهفهقحقحيذلكءاتيإوهةلادعلاىنعمناكاذإف.ةيمالسإلاةعيرشلايفققحمكلذاندجولةيطايتحالارداصملانمض
دعاوقلةلاحإلانمةياغلاتناكاذإةيناثةيحاننمو.اًديدجردصملااذهانلفضيملفمثنمو،ةيمالسإلاةعيرشلايفتباثو
ةياغلاهذهنإف،ةلادعلادعاوقراتستحتنكلو،هيلعضورعملاعازنللمكحللصيلهيأربداهتجالليضاقلاةوعديهةلادعلا
.ةعيرشلالوصأنمداهتجالادعيثيح،ةيمالسإلاةعيرشلايفةققحم

نمهقالغإدحأكلميالفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهحتفبابلااذهنأل،ديدجنمداهتجالابابحتفىلعديكأتلا:اًسماخ
نممامنإو،صخشيأنمداهتجالانوكيالو.ًالعفهتسرامميغبنيامنإ،داهتجالابابحتفنعنالعإلادرجميفكيالو،هدعب
يعرشلامكحللًالصومداهتجالانوكينأهعمنكميام،ةيهقفلاثوحبلازكارموأةيهقفلاعماجملاةبرجتيفلعلو،هلًالهأنوكي
هذهةيوضعنوكتنأةطيرش،هقفلالوصأءاملعهررقاملاًقفواهبمزتلينأدهتجملاىلعنيعتييتلاطباوضلاءوضيف
اًوضعنوكينمفدهتجملاطورشرفاوتىدماهيفرايعملانوكيو،ةيسايسلاتاءامتنالاوتاموكحلانعةديعبةيهقفلاعماجملا
.اهيف
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مكحلانعثحبيلب،نيعمبهذمبهداهتجايفديقتيالأدهتجملاىلعنيعتيهقفلاوةعيرشلانيبةقرفتلانايبءوضيف:اًسداس
بصخردصموميظعلصأةلسرملاحلاصملاف،هنعجرحلاعفديوسانلاحلاصموقفاوتياماهنمريختيوبهاذملاعيمجيف
اًعرشربتعملافرعلاو،سانللةحلصملاوريخلاققحتيتلاةيرورضلامظنلاداجيإرمألاىلولنكميهساسأىلع،يمالسإلاهقفلل
اهنأءاملعلاىرييتلاو،اًدصقصوصنلااهتكرتيتلاغارفلاوأوفعلاةقطنمعاستانعًالضف.ماكحألاهيلعىنبتًايهقفًالصأدعي
.سانللحلصأوهامباهوؤلميلةمألايفنيدهتجملاداهتجالالإتدجوام

هلعجل؛ةرتفدعبنينقتلااذهيفرظنلاداعينأىلع،بيرقلاىدملاىلعيمالسإلاهقفلانينقتنكميهنإف،كلذققحتاذإو:اًعباس
نمذخأيلب،نيعمبهذمىلعنينقتلارصتقيالأىلعةيعضولانيناوقلاقسنىلعةيعامتجالاتادجتسملاوتاريغتلاعمًابكاوتم
هتاموقموهرداصمبيمالسإلاهقفلاف.ةعيرشلايفلصأهلكلذناكىتم،هتادجتسمورصعلاتاجاحومءالتيامببهذملك
.ةلودلاودارفألاوسانلاتاجاحعيمجبءافولالكيفي،ةعيرشلاىلإهدانتساو

هذهو،ةعيرشلانميرطقلاعرشملااهدمتسايتلاةيليصفتلاماكحألاوةماعلاتايرظنلاضعبثلاثلالصفلايفانّيب:اًنماث
ثداوحلاو.مازتلاللةيعوضوملاةعزنلاو.قحلالامعتسايففسعتلا:يهيندملانوناقلايفاهبيترتبسحىلعتايرظنلا
.ةعبتلالمحتو.يرطفلانوناقلايفةدئافلاو.نيدلادادسدعبالإةكرتالةدعاقو.نيدلاةلاوحو.ةئراطلا

قوقحلايفو،ةبهلايفو،عيبلايفو،دقعلاةيرظنيفيندملانوناقلايفاهيلعصوصنملاوةيليصفتلاماكحألاضعبانلوانتو
.ةينيعلا

؛؛؛دصقلاءارونمهللاو
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