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 الملخص 
؛ ُٔب ُٚ ٖٓ هذع٤خ زشاّ ال ٣غٞص ٓؼبسمزٚ أٝ ٓخبُلزُٚٚ ؽغ٤خ ٝاؽ ونبئ٢اُؾٌْ اُإٕ       

ٓب عجن ػشمٚ ػ٠ِ اُونبء ٝرْ اُلقَ ك٤ٚ ال ٣غٞص إٔ ، ٝإٕ ؽلظب ُِؾوٞم ٖٓ اُن٤بع

ٓشاػبح ٣طشػ ُِ٘وبػ ٓشح أخشٟ ٝرُي ثٜذف ٝمغ ؽذ ُِٔ٘بصػبد ٝرغ٘ت ر٘بهل األؽٌبّ ٝ

د؛ ُٜزٙ األٓٞس ؽشع ك٢ اُوبٕٗٞ ٓب ٣طِن ػ٤ِٚ "اُذكغ ثبُون٤خ ُٔقِؾخ األكشاد ٝاُغٔبػب

 لقَ ك٤ٜب". أُون٤خ" أٝ "اُذكغ ثؼذّ هجٍٞ اُذػٟٞ ُغبثوخ اُ

َٛ ٛٞ ٖٓ اُذكٞع اُؾ٤ٌِخ أّ اخزِق كوٜبء اُوبٕٗٞ ك٢ ٓٞهغ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ٖٓ اُذكٞع، ٝ

أُٞمٞػ٤خ أّ اُذكٞع ثؼذّ اُوجٍٞ، ػ٠ِ إٔ اُشاعؼ اػزجبسٙ ٖٓ اُذكٞع ثؼذّ اُوجٍٞ، ٝأٓب 

 ػْٜ٘ ٓؾشٝع ثؤدُخ ٖٓ اُغ٘خ اُ٘ج٣ٞخ ٝأكؼبٍ اُقؾبثخ سم٢ هللا ثبُ٘غجخ ُؾٌٔٚ اُؾشػ٢ كٜٞ

 ٝأهٞاٍ ٝأكؼبٍ اُلوٜبء اُوذا٠ٓ.

قّٞ، صالصخ ؽشٝه: ارؾبد اُخٝٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُذكٞع ٤ُظ ػ٠ِ إهالهٚ ثَ ال ثذ ك٤ٚ ٖٓ رٞاكش 

ٖٓ اُ٘ظبّ اُؼبّ ك٢ اُؾش٣ؼخ اإلعال٤ٓخ  ، ٝٛزا اُذكغ ٣ؼذارؾبد أُٞمٞع ٝارؾبد اُغجت

  اُخقّٞ.ٝاُوبٕٗٞ كزون٢ ثٚ أُؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب ُٝٞ ُْ ٣ضشٙ 

 

Abstract 

     The judicial ruling is authentic and respected, and it is not 

permissible to oppose it or disobey it. Because of its sacredness to 

preserve rights from loss, and that what has previously been presented 

to the judiciary and has been adjudicated, may not be discussed again 

with the aim of putting an end to disputes, avoiding contradictory 

rulings, and taking into account the interests of individuals and groups. 

For these matters, what is termed "pleading the adjudicated case" or 

"pleading not accepting the case due to the previous ruling in it" is 

prescribed in law. 

The legal jurists differed on the location of the payment of the 

precedent of the dismissal of the defenses, whether it is from the 

formal, objective or non-acceptance defenses, provided that the most 

likely consideration is among the defenses of non-acceptance, and as 

for its legal ruling it is legitimate with evidence from the Prophet’s 

Sunnah and the actions of the Companions, may God be pleased with 

them, and the sayings and actions of the jurists Old-timers. 

 

This type of defense is not at all, but it is necessary to fulfill three 

conditions: the union of the litigants, the union of the subject and the 

union of the cause, and this defense is part of the general order in 

Islamic Sharia and the law, so the court decides on its own initiative 

even if the litigants did not raise it. 
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 انًقذيح

اُؾٔذ هلل سة اُؼب٤ُٖٔ، ٝاُقالح ٝاُغالّ ػ٠ِ أؽشف اُخِن ٝأُشع٤ِٖ، ع٤ذٗب ٓؾٔذ ٝػ٠ِ آُٚ  

 ٔؼ٤ٖ، ٝثؼذ:ٝفؾجٚ أع

ثٞاعطخ ٝأٗضٍ ػ٤ِٚ اُوشإ اٌُش٣ْ  -ػ٤ِٚ اُغالّ-ٓؾٔذ ٗج٤٘ب  ٖٓ رٔبّ ٗؼٔخ هللا رؼب٠ُ ػ٤ِ٘ب إسعبٍكئٕ   

زبعٞٗٚ ك٢ ؽ٤برْٜ ٤ٌُٕٞ ٓؼغضح خبُذح إ٠ُ ٣ّٞ اُو٤بٓخ، ٣ؤخز اُ٘بط ٓ٘ٚ ٓب ٣ؾ ؛-ػ٤ِٚ اُغالّ-اُٞؽ٢ عجش٣َ 

ُؼغٌش٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ إ٠ُ ؿ٤ش رُي، ٝعؼَ عجؾبٗٚ ك٤ٚ آ٣بد زوبد٣خ ٝاالهزقبد٣خ ٝاُغ٤بع٤خ ٝاػٖٓ اُ٘بؽ٤خ اال

بَٗبِد إ٠َُِ  ُّ هبٍ رؼب٠ُ: ًش٣ٔخ إلهبٓخ اُؼذٍ ث٤ٖ اُ٘بط ٝسد اُؾوٞم إ٠ُ أفؾبثٜب، َٓ ٝا اأْلَ ْٕ رَُؤدُّ ْْ أَ ًُ ُش ُٓ َ ٣َؤْ َّٕ هللاَّ إِ

 ْْ زُ ْٔ ٌَ إَِرا َؽ َٝ َِِْٜٛب  ٞاأَ ُٔ ٌُ ْٕ رَْؾ َٖ اَُّ٘بِط أَ ٍِ إِ  ث٤َْ َُْؼْذ ٤ًؼب ثَِق٤ًشاثِب ِٔ َٕ َع ب ًَ  َ َّٕ هللاَّ ِٚ إِ ْْ ثِ ٌُ ب ٣َِؼظُ َّٔ َ ِِٗؼ  58اُ٘غبء:  َّ ََّّٕ هللاَّ

كئهبٓخ اُؼذٍ ك٢ اُذ٤ٗب ٣٘ؾش اُلن٤ِخ ٣ٝجؼذ اُشر٣ِخ، كئرا ًبٕ أؽذ اُ٘بط هذ ظِْ كئٗٚ ٣شكغ أٓشٙ إ٠ُ  

٤ُؼ٤ذ اُؾوٞم إ٠ُ  ؛ػ٤ِٚٝاُونبء ثذٝسٙ ٣ؾون ٣ٝجؾش ك٢ اُظِْ اُٞاهغ ث٤ٖ أُذػ٢ ٝأُذػ٠  ،اُونبء

أفؾبثٜب، ٝإرا أفذس اُوبم٢ ؽٌٔٚ ك٢ هن٤خ ٖٓ اُونب٣ب كئٕ ٛزا اُؾٌْ إرا فذس كئٗٚ ٣ؾٞص ؽغ٤خ ال ٣غٞص 

اُزالػت ك٤ٜب ٝال ٣ؼزجش ُٜٞاً، كٖٔ أخز ؽوٚ ػٖ هش٣ن اُونبء كال ٣ؾن ُٚ إٔ ٣شكغ ٗلظ اُذػٟٞ ك٢ أُؾٌٔخ 

ٞمٞع ك٢ ؿب٣خ األ٤ٔٛخ، كئرا سكغ جن اُلقَ ك٤ٜب، ٝٛزا أُٗلغٜب أٝ ك٢ ٓؾٌٔخ أخشٟ؛ ألٕ ٛزٙ اُون٤خ ع

٣غ٤ش  ٓون٤خ؟ أّؽذْٛ دػٟٞ هذ عجن اُلقَ ك٤ٜب كَٜ ُِٔذػ٠ ػ٤ِٚ ؽن ك٢ دكغ ٛزٙ اُذػٟٞ ثٌٜٞٗب هن٤خ أ

 ك٢ اُذػٟٞ ًٔب ٢ٛ ثبإلهشاس أٝ ثبإلٌٗبس أٝ ٓب ؽبثٚ رُي.

 ."قثىل انذعىي نساتقح انفصم فيها انذفع تعذوُزا عؤر٘بٍٝ ٛزا أُٞمٞع ثبُجؾش رؾذ ػ٘ٞإ: "  

ٝٛزا اُجؾش ؽبُٝذ إٔ أمغ ُٚ خطخ رلّقَ ػ٘ٞإ اُجؾش ؽز٠ ٣ٌٕٞ أُٞمٞع ٓزقالً ثجؼنٚ  

 اُجؼل ارقبالً ٝص٤وبً ٤ُٝظ اُٜذف ص٣بدح ؽغْ اُجؾش، ٝٛزٙ اُخطخ هغٔزٜب ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢:
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 انتًهيذ

 برٜب.ٝرًش أعبع٤ اُذساعخاُزؼش٣ق ثٔقطِؾبد  انًثحث األول:

 أُطِت األٍٝ: رؼش٣ق اُذكغ ُـخً ٝافطالؽبً.

 أُطِت اُضب٢ٗ: رؼش٣ق اُذػٟٞ ُـخً ٝافطالؽبً.

 أُطِت اُضبُش: ٓؾشٝػ٤خ اُذكٞع ك٢ اٌُزبة ٝاُغ٘خ ٝأُؼوٍٞ.

 أُطِت اُشاثغ: أٗٞاع اُذكٞع ػ٘ذ أَٛ اُوبٕٗٞ.

 أُطِت اُخبٓظ: ؽغ٤خ اُؾٌْ أُون٢ ثٚ.

 لو٢ٜ ُِذكغ ثغبثوخ اُلقَ ك٢ اُذػٟٞ.اُز٤٤ٌق اُ انًثحث انثاَي:

 أُطِت األٍٝ: ٓب٤ٛخ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ك٢ اُذػٟٞ.

 أُطِت اُضب٢ٗ: ٓؾشٝػ٤خ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ك٢ اُذػٟٞ.

 أُطِت اُضبُش: ؽشٝه اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ك٢ اُذػٟٞ.

 أُطِت اُشاثغ: اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ٝرؼِوٚ ثبُ٘ظبّ اُؼبّ.

 .انُتائج

 .انًصادس وانًشاجع أهى

 كبهلل أعؤٍ إٔ ٣ٞكو٢٘ ُٔب ٣ؾت ٣ٝشم٠ ٝإٔ ٣ؤخز ث٘بف٤ز٢ ُِجش ٝاُزوٟٞ إٗٚ ٢ُٝ رُي ٝاُوبدس ػ٤ِٚ. 

        

 كتثه       

 عًش عىدج انغثيٍ قاضي انذكتىسان       
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 يشكهح انذساسح:

 رزٔضَ ٓؾٌِخ ٛزٙ اُذساعخ ك٢ ػذح أٓٞس ٜٓ٘ب: 

غ ك٢ ٛزا أُٞمٞع؛ ألٕ أؿِج٤خ ٖٓ ًزت ك٢ اُذكٞع أدسط ٛزا أُٞمٞع ك٢ هِخ أُقبدس ٝأُشاع أوالً:

كشٝػٚ ٝاُز٢ ٣ذسعٜٞٗب رؾذ ػ٘ٞإ: اُذكغ ثؼذّ اُوجٍٞ أٝ اُذكغ اُؾ٢ٌِ أٝ اُذكغ أُٞمٞػ٢ ٝرُي 

الخزالكْٜ ك٢ ٓٞهغ ٛزا اُذكغ ٖٓ اُذكٞع اُضالصخ أُزًٞسح، ٝإْٜٗ ٣ٌبدٕٝ ٣زلوٕٞ ػ٠ِ ٗٔو ٓؼ٤ٖ ػ٘ذ اٌُالّ 

 ٖ ٛزا أُٞمٞع.ػ

 فؼٞثخ اُٞفٍٞ إ٠ُ اُزؤف٤َ اُؾشػ٢ اُلو٢ٜ ُٜزٙ أُغؤُخ. ثاَياً:

 اُزؾبثٚ اٌُج٤ش ث٤ٖ كوٜبء اُوبٕٗٞ ػ٘ذ ًالْٜٓ ػٖ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ.ثانثاً: 

 أهذاف انذساسح:

 رزٔضَ أٛذاف ٛزٙ اُذساعخ ك٤ٔب ٢ِ٣: 

 ."اُذكغ ثغبثوخ اُلقَٚ ٝاُز١ ٗؾٖ ثقذدٙ "ٝٓب ٣٘ذسط رؾز اُزؼشف ػ٠ِ أ٤ٔٛخ اُذكغ ثؼذّ اُوجٍٞ أوالً:

ٝع٤ِخ ٖٓ اُٞعبئَ اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ ٝمؼٜب أُؾشع  ٝأُزٔضَ ك٢ أٗٚ ٓؼشكخ دٝس اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ثاَياً:

 ث٘لظ اُؾن.مذٙ  ُؾٔب٣خ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ٖٓ فذٝس أًضش ٖٓ ؽٌْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في القانون األردني الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها

73 
 

 أهًيح انذساسح:

ُٔون٢ ثٚ ٝأٗٚ ٣ؾٞص دسعخ ًج٤شح ٖٓ االؽزشاّ رظٜش أ٤ٔٛخ ٛزٙ اُذساعخ ك٢ ٓؼشكخ ٓذٟ هٞح اُؾٌْ ا 

 رغؼِٚ ك٢ ٌٓبٗخ ال ٣غٞص ٓؼبسمزٜب ُٝٞ ثؤ١ ؽٌَ ٖٓ األؽٌبٍ إال ٓب ٝمؼٚ اُوبٕٗٞ.

 انذساساخ انساتقح:

 ،عبئَ اُغبٓؼ٤خ ثؾضذ ك٢ ٛزا أُٞمٞعثؾض٢ ك٢ ٛزا أُٞمٞع ٝعذد ثؼل اٌُزت ٝاُشػ٘ذ  

 ٌُٖٝ اُزؤف٤َ اُؾشػ٢ ُٜزٙ أُغؤُخ ،٢ء ه٤َِ ٖٓ اُزلق٤َْٜٝٓ٘ ٖٓ ثؾضٚ ثؾ ،ْٜٔ٘ ٖٓ ثؾضٚ ثؾٌَ ٓٞعضك

ػجبساد اُلوٜبء ك٢ ثؼل ًزت اُلوٚ  ٝاُشعبئَ ٝك٢ ٛزٙ اُذساعخ ع٤٘وَ اُجبؽشاٌُزت ُْ ٣غذٙ اُجبؽش ك٢ ٛزٙ 

 ، ٖٝٓ ٛزٙ اُذساعبد اُغبثوخ:أُزؼِوخ ثبُزؤف٤َ اُؾشػ٢ ُٜزٙ أُغؤُخ اُوذ٣ٔخ

"، دساعخ ٓوبسٗخ، ػجذ اُؾ٤ٔذ ػجذ اُشؽ٤ْ ضيح انًقضيح في انتششيع األسدَيانذفع تانقسعبُخ ثؼ٘ٞإ: " أوالً:

 اُغؾ٤ٔبد، سعبُخ ٓبعغز٤ش، عبٓؼخ ٓؤرخ. 

ٝٛزٙ اُشعبُخ دساعخ ٓوبسٗخ ث٤ٖ اُوبٕٗٞ األسد٢ٗ ٝاُوبٕٗٞ أُقش١، ٝأهِن ػ٠ِ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ اعْ 

 ب.اُذكغ ثبُون٤خ أُون٤خ ُْٝ ٣زطشم إ٠ُ اُزؤف٤َ اُلو٢ٜ ُٜ

ػجذ اٌُش٣ْ كٞص١  "، سعبُخ ٓبعغز٤ش،انذفع تعذو قثىل انذعىي في انتششيع األسدَيسعبُخ ثؼ٘ٞإ: "  ثاَياً:

 اُوذ٢ٓٝ، رًش ك٤ٜب ٓٞمٞع اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ثؾٌَ ٓٞعض.

 يُهجيح انثحث:

 اػزٔذد ٛزٙ اُذساعخ ك٢ ٜٓ٘غ٤زٜب ػ٠ِ ٓب ٣ؤر٢:

 كغ ثؼذّ هجٍٞ اُذػٟٞ ُغجن اُلقَ ك٤ٜب رؤف٤ال ٝر٤٤ٌلب.ٝرُي ثبعزوشاء اُذ أٝال: أُٜ٘ظ االعزوشائ٢:

صب٤ٗب: أُٜ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِ: ٝرُي ثطشػ أُغؤُخ ك٢ عضئ٤بد ٝرؾ٤ِِٜب رؾ٤ِال ؽبك٤ب ٝاك٤ب؛ ُنٔبٕ خشٝط اُذساعخ 

 ثؤث٠ٜ كٌشح ٝأعَٔ صٔشح.
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 انًثحث األول

 اوركش أساسياته انذساسحانتعشيف تًصطهحاخ 

 كغ ُـخً ٝافطالؽبً.أُطِت األٍٝ: رؼش٣ق اُذ

 : اُذاٍ ٝاُلبء ٝاُؼ٤ٖ أفَ ٝاؽذ ٓؾٜٞس ٣ذٍ ػ٠ِ ر٘ؾ٤خ اُؾ٢ء.انذفع نغحً  

٣وبٍ: دكؼذ اُؾ٢ء أدكؼٚ دكؼبً، ٝداكغ هللا ػ٘ٚ اُغٞء دكبػبً، ٝأُذكّغ اُلو٤ش؛ ألٕ ٛزا ٣ذاكؼٚ ػ٘ذ  

عؤاُٚ إ٠ُ رُي.
(i)

 

ٍٕ ٗزًش ٜٓ٘ب ٓب ٢ِ٣:   ٣ٝطِن ػ٠ِ ػذح ٓؼب

: دكؼذ اُوٍٞ: سددرٚ ثبُؾغخ ٝدكؼذ اُٞد٣ؼخ إ٠ُ فبؽجٜب، سددرٜب إ٤ُٚ.أ. اُشد : ك٤وبٍ
(ii)

 

ة. اُز٘ؾ٤خ ٝاإلصاُخ ثوٞح.
(iii)

 

 ك٤الؽع ٖٓ خالٍ أُؼ٠٘ اُِـ١ٞ إٔ اُذكغ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طِن ػ٠ِ اُذكبع ػٖ اُ٘لظ 

 ثؾٌَ ٓؼ١ٞ٘.

 ٗزًش ٜٓ٘ب ٓب ٢ِ٣: : كوذ ػشكٚ اُلوٜبء أُؾذصٕٞ ٝاُوب٤ٕٗٞٗٞ ثزؼش٣لبد ػذ٣ذح انذفع اصطالحاً أٓب  

( ثـ: " ٛٞ إٔ ٣ؤر٢ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ثذػٟٞ رذكغ دػٟٞ 1631ػشكزٚ ٓغِخ األؽٌبّ اُؼذ٤ُخ ك٢ أُبدح ) .1

 أُذػ٢".

ٖٓ هجَ  –هجَ اُؾٌْ أٝ ثؼذٙ  -ٛٞ اإلر٤بٕ ثذػٟٞ   :ٝعبء ػ٢ِ ؽ٤ذس ؽبسؽبً ُٜزا اُزؼش٣ق كوبٍ: "اُذكغ .2

أ١ رض٣َ دػٟٞ أُذػ٢" :أُذػ٠ ػ٤ِٚ رذكغ
(iv)

 

كٚ اُوبم٢ اُذًزٞس ص٣بد فجؾ٢ ر٣بة ثوُٞٚ: " اُذكغ: دػٟٞ ٣ض٤شٛب اُخقْ أٝ أُزنشس أٝ أُؾٌٔخ ػش .3

ك٢ دػٟٞ ٓوبٓخ هجَ اُؾٌْ ثوقذ سدٛب ٤ًِبً أٝ عضئ٤بً أٝ رؤخ٤ش اُؾٌْ ثٜب أٝ ثذػٟٞ ٓغزوِخ ثؼذ اُؾٌْ 

ثوقذ كغخٚ أٝ رؼذ٣ِٚ أٝ ٓ٘غ ر٘ل٤زٙ ػ٤ِٚ"
(v)

 

فش أثٞ اُجقَ ثوُٞٚ: "ٛٞ دػٟٞ ٖٓ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ٣زشرت ػ٠ِ صجٞرٚ سد ػشكٚ األعزبر اُذًزٞس ػجذ اُ٘ب .4

دػٟٞ أُذػ٢"
(vi)

 

ػشكٚ اُذًزٞس ٓلِؼ ػٞاد اُونبح ثوُٞٚ: "ٛٞ عٞاة اُخقْ ػ٠ِ إدػبء خقٔٚ ثوقذ رلبد١ اُؾٌْ ُٚ ثٔب  .5

٣ذػ٤ٚ"
(vii)

 

كْٜٔ٘ ٖٓ  ،خشاُذكغ، ًَٝ ٣زغٚ ثبرغبٙ ٓخزِق ػٖ ا٥ ٞاػشك اُز٣ٖٝٛ٘بُي ػذد ًج٤ش ٖٓ اُجبؽض٤ٖ  

ْٜٝٓ٘ ٖٓ ؽَٔ  ،ْٜٝٓ٘ ٖٓ ث٤ّٖ ٝهذ إصبسرٚ ،٣خقٚ ثؤٗٚ دػٟٞ رذكغ دػٟٞ أُذػ٢ دٕٝ ث٤بٕ ُٞهذ إصبسرٚ

ْٜٝٓ٘ ٖٓ ُْ ٣ؾِٔٚ ٌٝٛزا، ٌُٖٝ اُجبؽش ٣شٟ إٔ اُزؼش٣ق اُغبٓغ أُبٗغ ُِذكغ ٛٞ رؼش٣ق اُذًزٞس  ،دكغ اُذكغ

 .٤ِخ هب٤ٗٞٗخًٞعالؽزٔبُٚ ػ٠ِ ًَ ٓب ٣ؾ٤و ثبُذكغ ر٣بة فجؾ٢ ص٣بد 
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 أُطِت اُضب٢ٗ: رؼش٣ق اُذػٟٞ ُـخً ٝافطالؽبً.

ػ٠ِ دػبٟٝ.ادػ٢، ٣ذػ٢، ادػبء ٝدػٟٞ ٝرغٔغ  اعْ ُٔب ٣ذػ٤ٚ أُشء، ٣وبٍ: انذعىي نغحً: 
(viii)

 

 ٝرطِن ك٢ اُِـخ ػ٠ِ ٓؼبٕ ًض٤شح ٗزًش ٜٓ٘ب ٓب ٢ِ٣: 

ُٙ  ُّ ٕ أٝ ثبهالً ٝٓ٘ٚ هُٞٚ عجؾبٗٚ:اُضػْ ٝاإلمبكخ، ٣وبٍ: ادػ٤ذ اُؾ٢ء أ١ صػٔزٚ ٢ُ، ؽوبً ًب          ْٝ ب َسأَ َّٔ كََِ

 َٕ ُػٞ ِٚ رَذَّ ْْ ثِ ْ٘زُ ًُ ََ ََٛزا اَُِّز١  ه٤ِ َٝ لَُشٝا  ًَ  َٖ ُعُٞٙ اَُِّز٣ ُٝ ُْلَخً ِع٤ئَْذ  ُص
 (ix)

 27أُِي : َّ

 

إمبكخ اإلٗغبٕ إ٠ُ ٗلغٚ ؽ٤ئبً عٞاء أًبٕ ٌِٓبً أّ اعزؾوبهبً 
(x)

 

ُِذػٟٞ أٜٗب رذٝس ؽٍٞ ٓؼ٤٤ٖ٘ ٛٔب: اُطِت ٝاإلمبكخ؛  ك٘الؽع ثؼذ رًشٗب ُجؼل أُؼب٢ٗ اُِـ٣ٞخ 

 ألٕ االدػبء ٖٓ ؽخـ إٓب إٔ ٣ٌٕٞ هِجبً ُؾن ُٚ ػ٠ِ ؿ٤شٙ أٝ إمبكخ ؽن ُٚ ثذكغ ػٖ ؽن ٗلغٚ.

 كوذ ػشكٜب اُلوٜبء ثزؼش٣لبد ػذ٣ذح ٗزًش ٜٓ٘ب ٓب ٢ِ٣: انذعىي اصطالحاً:أٓب  

ؽن ػ٠ِ اُـ٤ش ُ٘لغٚ"ػ٘ذ اُؾ٘ل٤خ: "اُذػٟٞ: هٍٞ ٣طِت ثٚ اإلٗغبٕ إصجبد  -أ 
(xi)

 

( ثـ: " اُذػٟٞ: هِت ٝاؽذ ؽوٚ ٖٓ آخش ك٢ ؽنٞس 1613ػشكزٜب ٓغِخ األؽٌبّ اُؼذ٤ُخ ك٢ أُبدح ) -ة 

 اُؾبًْ"

ػشكٜب األعزبر اُذًزٞس ٓؾٔذ ٗؼ٤ْ ٣بع٤ٖ ثوُٞٚ: "اُذػٟٞ: هٍٞ ٓوجٍٞ أٝ ٓب ٣وّٞ ٓوبٓٚ ك٢ ٓغِظ اُونبء  -ط 

ب٣زٚ"٣وقذ ثٚ إٗغبٕ هِت ؽن ُٚ أٝ ُٖٔ ٣ٔضِٚ أٝ ؽٔ
(xii)

 

ثؼذ رًش اُجبؽش ُجؼل رؼش٣لبد اُذػٟٞ الثذ ٖٓ ٓالؽظخ إٔ ٛ٘بُي ػذد ًج٤ش ٖٓ رؼش٣لبد اُلوٜبء  

 اُوذا٠ٓ ٝأُؼبفش٣ٖ ُِذػٟٞ رذٝس ؽٍٞ رؼش٣ق اُذػٟٞ ثؤٜٗب هِت أٝ هٍٞ أٝ إخجبس.

ء ٣ٝشٟ اُجبؽش رشع٤ؼ رؼش٣ق اُذًزٞس ٓؾٔذ ٗؼ٤ْ ٣بع٤ٖ ُِذػٟٞ؛ ٝرُي ألٗٚ ه٤ذٛب ثٔغِظ اُونب 

ك٤ذخَ ك٢ ٛزا اُزؼش٣ق ع٤ٔغ ٓب ٣زؼِن ثبُذػٟٞ ٖٓ  ،ٝػجش ػٜ٘ب ثبُوٍٞ أٝ ٓب ٣وّٞ ٓوبٓٚ ًبإلؽبسح أٝ اٌُزبثخ

 ؽ٤ش ٌٓبٕ إهبٓزٜب ٖٝٓٔ رقذس ٝٗٞع اُذػٟٞ.

 أُطِت اُضبُش: ٓؾشٝػ٤خ اُذكٞع ك٢ اٌُزبة ٝاُغ٘خ ٝأُؼوٍٞ

 ٌزبة ٝاُغ٘خ اُ٘ج٣ٞخ ٝأُؼوٍٞ.إٕ اُذكغ ًٞع٤ِخ ٖٓ ٝعبئَ ؽٔب٣خ اُؾن ٣غز٘ذ إ٠ُ أدُخ ٖٓ اُ 

 : كوذ اعزذٍ ًض٤ش ٖٓ اُلوٜبء أُؾذص٤ٖ ثؤدُخ ٖٓ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٜٝٓ٘ب:انكتاب انكشيىأٓب ٖٓ  

َٖ  ُّ ُٞٚ رؼب٠ُ:ه -1 بِرث٤ِ ٌَ ُْ َٖ ا ِٔ َُ ُ ِ إَِّٗٚ ْٕ رَْؾََٜذ أَْسثََغ َؽَٜبَداٍد ثِبهللَّ َُْؼَزاَة أَ َْٜ٘ب ا ٣َْذَسأُ َػ  ٨اُ٘ٞس:  ََّٝ

   

اثٖ ًض٤ش ك٢ رلغ٤ش ٛزٙ ا٣٥خ: ال ٣ذسأ ػٜ٘ب إال إٔ رالػٖ كزؾٜذ أسثغ ؽٜبداد ثبهلل إٗٚ ُٖٔ اٌُبرث٣ٖ٤وٍٞ 
(xiii)

. 

٣ٝوٍٞ اُؾ٤خ ػجذ اُشؽٖٔ ٗبفش اُغؼذ١ ك٢ رلغ٤ش ٛزٙ ا٣٥خ: ٣ٝذسأ ػٜ٘ب أ١: ٣ذكغ ػٜ٘ب اُؼزاة إر هبثِذ 

ؽٜبداد اُضٝط ثؾٜبداد ٖٓ ع٘غٜب
(xiv)

 

ك٢ إٔ اُضٝط إرا الػٖ صٝعزٚ كزغزط٤غ إٔ رذكغ دػٟٞ أُالػ٘خ ٛزٙ اُ٘ـ ٝامؼ  وجه االستذالل:  

 ثؾٜبداد أسثغ ٖٓ ع٘ظ اُؾٜبداد اُز٢ ؽٜذٛب ٝٛزا ٛٞ اُذكغ.

 ػّٔٞ ا٣٥بد اٌُش٣ٔخ اُز٢ رؾش ػ٠ِ اُؼذٍ ٝرؤٓش ثٚ ٖٝٓ رُي: هُٞٚ عجؾبٗٚ:  -2

ْٛ  َّٕ إ ُّ بَٗبِد إ٠َُِ أَ َٓ ٝا اأْلَ ْٕ رَُؤدُّ ْْ أَ ًُ ُش ُٓ َ ٣َؤْ َّٕ هللاَّ ِٚ إِ ْْ ثِ ٌُ ب ٣َِؼظُ َّٔ َ ِِٗؼ َّٕ هللاَّ ٍِ إِ َُْؼْذ ٞا ثِب ُٔ ٌُ ْٕ رَْؾ َٖ اَُّ٘بِط أَ ْْ ث٤َْ زُ ْٔ ٌَ إَِرا َؽ َٝ َِِٜب 

٤ًؼب ثَِق٤ًشا ِٔ َٕ َع ب ًَ  َ َٔ  ُّ: ٝهُٞٚ عجؾبٗٚ 58اُ٘غبء:  ََّّهللاَّ َٖ اَُّ٘بِط ثِ َْ ث٤َْ ٌُ َُْؾنِّ ُِزَْؾ ٌِزَبَة ثِب ُْ َُْ٘ب إ٤ََُِْي ا َْٗض ُ إَِّٗب أَ ب أََساَى هللاَّ

ب ًٔ َٖ َخِق٤ َِْخبئ٤ِِ٘ ُِ ْٖ ٌُ اَل رَ  ١ٓٔاُ٘غبء:  ََّٝ
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ْٕ رُْؼِشْك َػْ٘  ُّ ٝهُٞٚ عجؾبٗٚ: إِ َٝ  ْْ ُْٜ٘ ْٝ أَْػِشْك َػ ْْ أَ ْْ ث٤ََُْٜ٘ ٌُ ْٕ َعبُءَٝى كَبْؽ ِ ْؾِذ كَئ َٕ ُِِغُّ بُُٞ ًَّ ِزِة أَ ٌَ ِْ ُِ َٕ بُػٞ َّٔ ْْ َع ُٜ

ذَ  ْٔ ٌَ ْٕ َؽ إِ َٝ َٝى َؽ٤ْئًب  ْٖ ٣َُنشُّ َّٕ  كََِ ُْوِْغِو إِ ْْ ثِب ْْ ث٤ََُْٜ٘ ٌُ َٖ  كَبْؽ ْوِغِط٤ ُٔ ُْ َ ٣ُِؾتُّ ا  42أُبئذح: َّهللاَّ

كٌزا ػ٠ِ اُوبم٢ إٔ ٣ٌٕٞ ػبدالً ث٤ٖ  ،إٕ اُؼذٍ ٛٞ إٔ رؼط٢ ًَ ر١ ؽن ؽوٚ وجه االستذالل: 

ّ اُخقّٞ ك٤ِظ ٖٓ اُؼذٍ إٔ ٣غٔغ اُوبم٢ ًالّ هشف ٖٓ أهشاف اُذػٟٞ ٣ٝزشى ًالّ ا٥خش؛ ألٕ ًال

 ا٥خش إٓب إٔ ٣ٌٕٞ إهشاساً أٝ إٌٗبساً أٝ دكؼبً ُذػٟٞ أُذػ٢.

اٌة ) ُّ  هُٞٚ عجؾبٗٚ: -3 َّٝ ُ أَ َٝد َرا اأْل٣َِْذ إَِّٗٚ ُٝ ْش َػْجَذَٗب َدا ًُ اْر َٝ  َٕ ب ٣َوُُُٞٞ َٓ َؼُٚ 17اْفجِْش َػ٠َِ  َٓ  ٍَ ْشَٗب اُِْغجَب ( إَِّٗب َعخَّ

ْؽَشاِم ) اإْلِ َٝ َُْؼِؾ٢ِّ  َٖ ثِب اٌة ) (٣18َُغجِّْؾ َّٝ ٌَّ َُُٚ أَ ًُ ْؾُؾَٞسحً  َٓ اُط٤ََّْش  َٝ19 ََ كَْق َٝ خَ  َٔ ٌْ ُِْؾ آر٤ََْ٘بُٙ ا َٝ  ُٚ ٌَ ِْ ُٓ َؽَذْدَٗب  َٝ  )

ُِْخطَبِة )  ٕٓ - ١ٔؿ:  َّ (20ا

: "ٝآر٤٘بٙ اُؾٌٔخ" هبٍ ٓغبٛذ: ٣ؼ٢٘ اُلْٜ ٝاُؼوَ ٝاُلط٘خ، ٝهبٍ ٓشح: ٣وٍٞ اثٖ ًض٤ش اُؾبٛذ ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ:

 بٍ ٓشح: اُقٞاة، ٝهبٍ هزبدح: ًزبة هللا ٝإرجبع ٓب ك٤ٚ.اُؾٌٔخ ٝاُؼذٍ، ٝه

ٝهبٍ اُغذ١: )اُؾٌٔخ(: اُ٘جٞح، ٝهُٞٚ: )ٝكقَ اُخطبة( هبٍ ؽش٣ؼ اُوبم٢ ٝاُؾؼج٢: كقَ اُخطبة: 

اُؾٜٞد ٝاإل٣ٔبٕ، هبٍ هزبدح: ؽبٛذإ ػ٠ِ أُذػ٢ أٝ ٤ٔ٣ٖ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ٛٞ كقَ اُخطبة اُز١ كقَ ثٚ 

أُؤٕٓ٘ٞ ٝاُقبُؾٕٞ ٝٛٞ هنبء ٛزٙ األٓخ إ٠ُ ٣ّٞ اُو٤بٓخ، ًٝزا هبٍ أثٞ ػجذ  األٗج٤بء ٝاُشعَ أٝ هبٍ:

 اُشؽٖٔ اُغ٢ِٔ، ٝهبٍ ٓغبٛذ ٝاُغذ١: ٛٞ إفبثخ اُونبء ٝكٜٔٚ.

 ٝهبٍ ٓغبٛذ أ٣نبً: ٛٞ اُلقَ ك٢ اٌُالّ ٝك٢ اُؾٌْ ٝٛزا ٣ؾَٔ ٛزا ًِٚ ٝٛٞ أُشاد ٝاخزبسٙ اثٖ عش٣ش.
(xv)

 

ثوبػذح: " اُج٤٘خ ػ٠ِ أُذػ٢ ٝا٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ ٖٓ  -سم٢ هللا ػ٘ٚ –ُت ٝكّغشٛب اإلٓبّ ػ٢ِ ثٖ أث٢ هب

أٌٗش"
(xvi)

 

ًَ ٓب ه٤َ ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ ٖٓ رلبع٤ش ٛٞ ػبّ ك٢ إهبٓخ اُؼذٍ ٝاُؾٌٔخ ٝاُقٞاة  وجه االستذالل: 

ثوبػذح: " اُج٤٘خ ػ٠ِ أُذػ٢ ٝا٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ ٖٓ أٌٗش"  –سم٢ هللا ػ٘ٚ  –ٝكْٜ اُونبء خّقٚ اإلٓبّ ػ٢ِ 

ال ٣ٌٕٞ إال ثذػٟٞ، ٝاُذػٟٞ الثذ ك٤ٜب ٖٓ ادػبء ٖٓ أُذػ٢ ٝاُذكغ أٝ اإلهشاس أٝ اإلٌٗبس ٖٓ أُذػ٠  ٝٛزا

 ػ٤ِٚ ٌٝٛزا.

ِ إِ  ُّ هُٞٚ عجؾبٗٚ: -4 َؼبَر هللاَّ َٓ  ٍَ هَبَُْذ ٤ََْٛذ ََُي هَب َٝ اَة  َٞ َؿَِّوَِذ اأْلَْث َٝ  ِٚ ْٖ َْٗلِغ َٞ ك٢ِ ث٤َْزَِٜب َػ َدْرُٚ اَُّز٢ِ ُٛ َٝ َسا َٝ ُ َسث٢ِّ  َّٗٚ

( َٕ ٞ ُٔ ُ اَل ٣ُْلُِِؼ اُظَّبُِ ا١َ إَِّٗٚ َٞ ْض َٓ  َٖ ُْ٘ٚ 23أَْؽَغ َزَُِي َُِْ٘قِشَف َػ ًَ  ِٚ َٕ َسثِّ ْٕ َسأَٟ ثُْشَٛب اَل أَ ْٞ َّْ ثَِٜب َُ َٛ َٝ  ِٚ ْذ ثِ َّٔ َُوَْذ َٛ َٝ  )

( َٖ ْخَِِق٤ ُٔ ْٖ ِػجَبِدَٗب اُْ ِٓ  ُ ُْلَْؾَؾبَء إَِّٗٚ ا َٝ َٞء  ُْجَبةَ 24اُغُّ اْعزَجَوَب ا َٝ ُْجَبِة  (  ُْل٤ََب َع٤َِّذَٛب ََُذٟ ا أَ َٝ ْٖ ُدثٍُش  ِٓ ٤َقُٚ  ِٔ هَذَّْد هَ َٝ
( ٌْ ْٝ َػَزاٌة أ٤َُِ َٖ أَ ْٕ ٣ُْغَغ َِِْٛي ُعًٞءا إاِلَّ أَ َ ْٖ أََساَد ثِؤ َٓ ب َعَضاُء  َٓ ٌِٛذ 25هَبَُْذ  َِٜذ َؽب َؽ َٝ ْٖ َْٗلِغ٢  َدْر٢ِ٘ َػ َٝ ٢َِٛ َسا  ٍَ ( هَب

٤قُ  ِٔ َٕ هَ ب ًَ  ْٕ َِِْٜٛب إِ ْٖ أَ ِٓ( َٖ بِرث٤ِ ٌَ ُْ َٖ ا ِٓ  َٞ ُٛ َٝ ٍَ كََقَذهَْذ  ْٖ هُجُ ِٓ َٞ 26ُٚ هُذَّ  ُٛ َٝ َزثَْذ  ٌَ ْٖ ُدثٍُش كَ ِٓ ٤ُقُٚ هُذَّ  ِٔ َٕ هَ ب ًَ  ْٕ إِ َٝ  )

( َٖ بِده٤ِ َٖ اُقَّ ِٓ27( ٌْ َّٖ َػِظ٤ ًُ ٤َْذ ًَ  َّٕ َّٖ إِ ًُ ٤ِْذ ًَ  ْٖ ِٓ  ُ ٍَ إَِّٗٚ ْٖ ُدثٍُش هَب ِٓ ٤َقُٚ هُذَّ  ِٔ ب َسأَٟ هَ َّٔ ُق أَْػِشْك ( ٣ُٞعُ 28( كََِ

( َٖ َُْخبِهئ٤ِ َٖ ا ِٓ ِْ٘ذ  ًُ ْٗجِِي إَِِّٗي  لِِش١ َُِز ـْ اْعزَ َٝ ْٖ ََٛزا   ٢ٕ - ٣ٕٖٞعق:  َّ (29َػ

أٗٚ أساد ثٜب عٞءاً ٝٛٞ اُض٠ٗ ثٜب  –ػ٤ِٚ اُغالّ  –ادػذ آشأح اُؼض٣ض ػ٠ِ ٣ٞعق  وجه االستذالل:  

ذ صجذ دكغ ٣ٞعق ثؾٜبدح سعَ ؽ٤ٌْ ٖٓ أِٜٛب ، كٔب ًبٕ ٖٓ ٣ٞعق إال إٔ ٣ذكغ ٛزٙ اُذػٟٞ ٤ُشدٛب ػ٤ِٜب، ٝه

ثؤٕ هش٣٘خ هذ ه٤ٔقٚ ٖٓ دثش رذٍ ػ٠ِ فذهٚ كغبء اُؾٌْ ثجشاءح ٣ٞعق ػ٤ِٚ اُغالّ، ٝٛزا ٝإٕ ًبٕ ؽشع ٖٓ 

هجِ٘ب كٜٞ ؽشع ُ٘ب؛ ألٗٚ ُْ ٣شد د٤َُ ػ٠ِ ٗغخٚ.
 (xvii)

 

 :انسُح انُثىيح انششيفحأٓب ٖٓ  

ٞ ٓؼب٣ٝخ ػٖ ٛؾبّ ثٖ ػشٝح ػٖ أث٤ٚ ػٖ ص٣٘ت ث٘ذ أث٢ عِٔخ ؽذص٘ب ٣ؾ٠٤ ثٖ ٣ؾ٠٤ اُز٢ٔ٤ٔ، أخجشٗب أث -1

: )إٌْٗ رخزقٕٔٞ إ٢ُ ُٝؼَ ثؼنٌْ إٔ ٣ٌٕٞ أُؾٖ ثؾغزٚ ٖٓ ثؼل  ػٖ أّ عِٔخ، هبُذ: هبٍ سعٍٞ هللا 

كؤهن٢ ُٚ ػ٠ِ ٗؾٞ ٓب أعٔغ ٓ٘ٚ كٖٔ هطؼذ ُٚ ٖٓ ؽن أخ٤ٚ ؽ٤ئبً كال ٣ؤخزٙ كئٗٔب أهطغ ُٚ ثٚ هطؼخ ٖٓ اُ٘بس(
 

(xviii)
 

ظبٛش اُؾذ٣ش ٣ذٍ ػ٠ِ ٝعٞد دػٟٞ ث٤ٖ هشك٤ٖ أؽذْٛ أُذػ٢ ٝا٥خش أُذػ٠  ستذالل:وجه اال 

ٝؽغخ أُذػ٢ ك٢ إصجبد دػٞاٙ، ٝؽغخ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ٛٞ إٓب إٔ رٌٕٞ إهشاساً أٝ إٌٗبساً أٝ دكؼبً، كٜٞ إٓب  ،ػ٤ِٚ

ٞاٙ ٝإٕ ػغض ٣لْٜ أٗٚ ك٤ٌِق أُذػ٢ ثبإلصجبد كئٕ أصجذ صجزذ دػإٔ ٣وش كزضجذ دػٟٞ أُذػ٢، ٝإٓب إٔ ٣ٌ٘ش 
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٣ؾن ُٚ رٞع٤ٚ ا٤ٔ٤ُٖ اُؾشػ٤خ ُِٔذػ٠ ػ٤ِٚ ٤ُؾِق ػ٠ِ ٗل٢ دػٟٞ أُذػ٢ كئٕ ؽِق سدد دػٟٞ أُذػ٢، 

 ك٤ضجذ دكؼٚ.اُذػٟٞ أٝ ٣ذكغ 

: )إرا روبم٠ إ٤ُي سعالٕ كال رون٢  هبٍ: هبٍ سعٍٞ هللا  –سم٢ هللا ػ٘ٚ  –ػٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ هبُت  -2

ش(ُألٍٝ ؽز٠ رغٔغ ًالّ ا٥خ
 (xix)

 

٣ذٍ اُؾذ٣ش ػ٠ِ أٗٚ إٕ سكؼذ دػٟٞ ٖٓ ؽخـ ػ٠ِ آخش كال ٣ون٢  وجه االستذالل:  

 اُوبم٢ ُِٔذػ٢ ؽز٠ ٣غٔغ ًالّ أُذػ٠ ػ٤ِٚ، ًٝالّ أُذػ٠ ػ٤ِٚ إٓب إٔ ٣ٌٕٞ إٌٗبساً أٝ إهشاساً أٝ دكؼبً.

ٍ ٝأٓٞاُْٜ ٌُٖٝ هبٍ: ) ُٞ ٣ؼط٠ اُ٘بط ثذػٞاْٛ الّدػ٠ ٗبط دٓبء سعب سٟٝ اثٖ ػجبط إٔ اُ٘ج٢  -3

ا٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ أُذػ٠ ػ٤ِٚ(
 (xx)

 

: )ٝا٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ أُذػ٠ ػ٤ِٚ( ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ ًَ ٖٓ ُدػ٢ ػ٤ِٚ دػٟٞ كؤٌٗش كئٕ ػ٤ِٚ ا٤ٔ٤ُٖ ٝٛزا  إٕ هُٞٚ 

هٍٞ أًضش اُلوٜبء.
(xxi)

 

ساً إٕ ٖٓ أُؼِّٞ إٔ ًالّ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ال ٣ؼذٝ إٔ ٣ٌٕٞ إٌٗبساً كؼ٤ِٚ ا٤ٔ٤ُٖ أٝ إهشا وجه االستذالل: 

 أٝ دكؼبً كٜزا د٤َُ ػ٠ِ ٓؾشٝػ٤خ اُذكغ.

: ٣ٌٖٔ إٔ ٗغزذٍ ػ٠ِ ٓؾشٝػ٤خ اُذكغ ٖٓ أُؼوٍٞ ثؤٗٚ ٤ُظ ٖٓ اُؼذٍ إٔ ٣غٔغ انًعقىلأٓب ٖٓ  

ٝثبُزب٢ُ كئٕ كؼَ رُي كِٖ ٣زج٤ٖ ُٚ ٝعٚ اُؾن ُٖٝ ٣طجن اُؼذاُخ، ٝاُذػٟٞ  ،اُوبم٢ ًالّ هشف دٕٝ آخش

إٓب إٔ ٣ٌ٘ش ٝإٓب إٔ ٣وش ٝإٓب إٔ ٣ذكغ ٣ٝزؾٍٞ ؽ٤ٜ٘ب ػ٘ذ اُذكغ إ٠ُ ؽ٤٘ٔب رشكغ ٖٓ أُذػ٢ كبُٔذػ٠ ػ٤ِٚ 

 ٓذٍع ٝأُذػ٢ األف٢ِ ٣ق٤ش ٓذػ٠ ػ٤ِٚ ٌٝٛزا.
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 أُطِت اُشاثغ: أٗٞاع اُذكٞع ػ٘ذ أَٛ اُوبٕٗٞ

 هغْ كوٜبء اُوبٕٗٞ اُذكٞع اُز٢ رضبس ٖٓ أُذػ٠ ػ٤ِٚ إ٠ُ أهغبّ صالصخ ٢ٛٝ ػ٠ِ  

 اُ٘ؾٞ ا٥ر٢:

 فىع انشكهيح:انُىع األول: انذ

 ػشكٜب كوٜبء اُوبٕٗٞ ثزؼش٣لبد ػذح ٗزًش ٜٓ٘ب ٓب ٢ِ٣: 

ػشكٜب د. أؽٔذ اُغ٤ذ فب١ٝ ثوُٞٚ: "٢ٛ اُذكٞع اُز٢ رزؼِن ثقؾخ اُخقٞٓخ أٓبّ أُؾٌٔخ أٝ  

ثجؼل إعشاءارٜب، ًبُذكغ ثؼذّ اخزقبؿ أُؾٌٔخ، أٝ ثئؽبُخ اُذػٟٞ إ٠ُ ٓؾٌٔخ أخشٟ أٝ ثجطالٕ أٝسام 

، أٝ أ١ دكغ ؽ٢ٌِ ٣زؼِن ثبإلعشاءاد" اُز٤ٌِق ثبُؾنٞس
(xxii)

 

ػشكٜب د.سصم هللا أٗطب٢ً ثوُٞٚ: "٢ٛ اُز٢ رٞعٚ إ٠ُ اُخقٞٓخ أٝ إ٠ُ ثؼل إعشاءارٜب دٕٝ  

اُزؼشك ُِؾن أُذػ٠ ثٚ" 
(xxiii)

 

ػشكٜب د.ٓلِؼ ػٞاد اُونبح ثوُٞٚ: "٢ٛ اُذكٞع اُز٢ رٞعٚ إ٠ُ اُخقٞٓخ اُونبئ٤خ أٝ ثؼل  

اُؾن أُذػ٠ ثٚ أٝ أُ٘بصػخ ك٤ٚ"  إعشاءارٜب دٕٝ اُزقذ١ ُزاد
(xxiv)

 

ٝٛ٘بُي ػذد ًج٤ش ٖٓ اُوب٤٤ٖٗٞٗ ٖٓ ػشكٜب ثزؼش٣لبد ػذ٣ذح، ٌُٖٝ رؼش٣ق ع٤ٔغ اُوب٤٤ٖٗٞٗ ُِذكٞع  

اُؾ٤ٌِخ ٣ٌٖٔ رِخ٤قٚ ثؤٕ اُذكٞع اُؾ٤ٌِخ ٢ٛ اُذكٞع اُز٢ رضبس ٖٓ أُذػ٠ ػ٤ِٚ هجَ اُذخٍٞ ك٢ ٓٞمٞع 

  اُذػٟٞ ٝرزؼِن ثئعشاءاد اُزوبم٢.

 ٣ٜذف فبؽت اُذكغ اُؾ٢ٌِ إ٠ُ إػالٕ ػذّ هب٤ٗٞٗخ أُؾبًٔخ أٝ عوٞهٜب أٝ ٝ 

ٝهق ع٤شٛب
(xxv)

 

 انُىع انثاَي: انذفىع انًىضىعيح

 ػشكٜب كوٜبء اُوبٕٗٞ ثزؼش٣لبد ػذح ٗزًش ٜٓ٘ب ٓب ٢ِ٣: 

ػشكٜب د.أؽٔذ فب١ٝ ثوُٞٚ: "٢ٛ اُذكٞع اُز٢ رزؼِن ثٔٞمٞع اُذػٟٞ ٣ٝ٘بصع ثٜب اُخقْ ك٢  

ػ٠ ثٚ ًؤٕ ٣ٌ٘ش اُذ٣ٖ أُطِٞة ٓ٘ٚ أٝ ٣ذكغ ثبٗونبئٚ ثبُٞكبء أٝ ثبُزوبدّ إ٠ُ ؿ٤ش رُي ٖٓ اُذكٞع اُؾن أُذ

أُٞمٞػ٤خ اُز٢ ال روغ رؾذ اُؾقش"
(xxvi)

 

ػشكٜب د.سصم هللا أٗطب٢ً ثوُٞٚ: "٢ٛ اُذكٞع اُز٢ رٞعٚ إ٠ُ راد اُؾن أُذػ٠ ثٚ ًبُذكغ ثبٗونبء  

 اُذكغ ثؼذّ رشرت اُذ٣ٖ ثزٓخ اُذ٣ٖ ثبُٞكبء أٝ ثبُٔوبفخ اُوب٤ٗٞٗخ ٝ

أُذػ٠ ػ٤ِٚ"
(xxvii)

  

إ٠ُ راد اُؾن ٝاالدػبء ًذكغ  –أُذػ٠ ػ٤ِٚ  –ٝػشكذ ثؤٜٗب: "اُذكٞع اُز٢ ٣زؼشك ك٤ٜب اُذاكغ  

دػٟٞ اُ٘لوخ ثبُ٘ؾٞص ٝدكغ دػٟٞ أُطبُجخ ثجبه٢ أُٜش أُؤعَ ثبُٔخبُؼخ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ اُذكٞع 

أُٞمٞػ٤خ"
(xxviii)

 

وب٤٤ٖٗٞٗ ٖٓ ػشكٜب ثزؼش٣لبد ػذ٣ذح ٌُٖٝ رؼش٣ق ع٤ٔغ اُوب٤٤ٖٗٞٗ ُِذكٞع ٝٛ٘بُي ػذد ًج٤ش ٖٓ اُ 

أُٞمٞػ٤خ ٣ٌٖٔ رِخ٤قٚ ثؤٕ اُذكٞع أُٞمٞػ٤خ ٢ٛ دكٞع رزؼِن ثٔٞمٞع اُؾن أُذػ٠ ثٚ كال رزؼِن 

 ثبإلعشاءاد.

٣ٜٝذف فبؽت اُذكغ أُٞمٞػ٢ إ٠ُ سكل هِجبد أُذػ٢ ًِٜب أٝ ثؼنٜب 
(xxix)

. 

 



 في القانون األردني الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها

77 
 

 ع تعذو انقثىلانُىع انثانث : انذفى

 ػشكٜب كوٜبء اُوبٕٗٞ ثزؼش٣لبد ػذح ٗزًش ٜٓ٘ب ٓب ٢ِ٣: 

ػشكٜب د.أؽٔذ فب١ٝ ثوُٞٚ: " ٢ٛ دكٞع ال ٣٘ؼ٠ ثٜب اُخقْ ػ٠ِ ؽٌَ اُخقٞٓخ أٝ ٓٞمٞػٜب  

ٝإٗٔب ٣٘ؼ٠ ثٜب ػ٠ِ ؽن أُذػ٢ ك٢ سكغ اُذػٟٞ ًبُذكغ ثؼذّ هجٍٞ اُذػٟٞ الٗؼذاّ أُقِؾخ أٝ ُشكؼٜب ٖٓ 

ٞاد ا٤ُٔؼبد"ك ُغجن اُلقَ ك٤ٜب أٝ ُشكؼٜب ثؼذ ؿ٤ش ر١ فلخ أٝ
(xxx)

 

ػشكٜب د.سصم هللا اٗطب٢ً ثوُٞٚ: "٢ٛ اُذكٞع اُز٢ ال رٞعٚ إ٠ُ راد اُؾن أُذػ٠ ثٚ ٝال رٞعٚ إ٠ُ  

إعشاءاد اُخقٞٓخ"
(xxxi)

 

ػشكٜب د.سائذ ػ٢ِ ٓؾٔذ اٌُشد١ ثوُٞٚ: " ٛٞ اُذكغ اُز١ ٣ٞعٚ إ٠ُ اُؾن ك٢ سكغ اُذػٟٞ أ١ إ٠ُ  

ؾقٍٞ ػ٠ِ ؽٌْ ك٢ أُٞمٞع"ٌٓ٘خ اُ
(xxxii)

 

ٝٛ٘بُي ػذد ًج٤ش ٖٓ اُوب٤٤ٖٗٞٗ ٖٓ ػشكٜب ثزؼش٣لبد ػذ٣ذح، ٌُٖٝ رؼش٣ق ع٤ٔغ اُوب٤٤ٖٗٞٗ ُِذكغ  

 ثؼذّ اُوجٍٞ ٣ٌٖٔ إٔ ِٗخقٚ ثؤٗٚ ٛٞ اُذكغ اُز١ ٣زؼِن ثغِطخ االُزغبء إ٠ُ اُونبء أٝ اُؾشٝه اُالصٓخ ُزُي.

ٔذػ٢ ك٢ اعزؼٔبٍ دػٞاٙ.٣ٜٝذف فبؽت ٛزا اُذكغ إ٠ُ إٌٗبس عِطخ اُ
(xxxiii)

 

ٝإٕ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُذكٞع أصبس خالكبً ث٤ٖ كوٜبء اُوبٕٗٞ كبُجؼل أُؾوٚ ثبُذكٞع أُٞمٞػ٤خ ٝآخشٕٝ  

أُؾوٞٙ ثبُذكٞع اُؾ٤ٌِخ ٝآخشٕٝ هبُٞا ٛٞ ٗٞع ٓغزوَ؛ ٝاُغجت ك٢ اخزالكْٜ ٣شعغ إ٠ُ إٔ هج٤ؼخ ٛزا اُذكغ 

كٜٞ ك٢ ثؼل األؽٞاٍ ٣زلن ٓغ اُذكٞع أُٞمٞػ٤خ ك٤ٔب  رخزِق ػٖ هج٤ؼخ اُذكٞع اُؾ٤ٌِخ ٝأُٞمٞػ٤خ

٣خزِق ك٤ٚ ٓغ اُذكٞع اُؾ٤ٌِخ، ٝك٢ أؽٞاٍ أخشٟ ٣زلن ٓغ اُذكٞع اُؾ٤ٌِخ ك٤ٔب ٣خزِق ك٤ٚ ػٖ اُذكٞع 

أُٞمٞػ٤خ، كبُذكغ ثؼذّ اُوجٍٞ ٣خزِق ػٖ اُذكٞع أُٞمٞػ٤خ ك٢ أٗٚ ال ٣٘بصع ك٢ اُؾن أُٞمٞػ٢ 

خ اُؾقٍٞ ػ٠ِ ؽٌْ ثؾؤٗٚ أ١ ك٢ رٞاكش ؽشٝه هجٍٞ اُذػٟٞ اُز٢ رؾ٢ٔ ٛزا أُذػ٠ ثٚ ٝإٗٔب ك٢ إٌٓب٤ٗ

اُؾن، ًٔب أٗٚ ٣خزِق ػٖ اُذكٞع اُؾ٤ٌِخ ك٢ أٗٚ ال ٣زؼِن ثئعشاءاد اُخقٞٓخ ٝإٗٔب ٣٘بصع ك٢ ٓٞمٞع ٛزٙ 

اإلعشاءاد كٜٞ إرٕ ٓشًض ٝعو ث٤ٖ اُذكغ أُٞمٞػ٢ ٝاُذكغ اُؾ٢ٌِ.
(xxxiv)

 

أُقش٣خ ك٢ إٔ اُذكغ ثؼذّ اُوجٍٞ را هج٤ؼخ ٓخزِطخ ؿ٤ش أٗٚ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ارلن ٓغ ٓؾٌٔخ اُ٘ول  

٣ـِت ػ٤ِٚ ٝفق اُذكٞع أُٞمٞػ٤خ.
(xxxv)

 

ٖٝٓ فٞس اُذكغ ثؼذّ اُوجٍٞ اٗؼذاّ أُقِؾخ ك٢ سكغ اُذػٟٞ أٝ اٗزلبء ؽشه ٖٓ ؽشٝه فؾزٜب  

ػذّ سكؼٜب ك٢ ًبٗؼذاّ اُقلخ ٝاٗؼذاّ األ٤ِٛخ أٝ عوٞه ؽن أُذػ٢ ك٢ سكغ اُذػٟٞ ُغجن اُلقَ ك٤ٜب أٝ 

اُٞهذ أُؾذد ُزُي.
(xxxvi)

 

٣ٌٖٝٔ ثؼذ ٛزا اُؼشك أُٞعض ُِذكغ ثؼذّ اُوجٍٞ اُوٍٞ ثؤٕ ٛزا اُذكغ ٣ٞعٚ إ٠ُ ؽشٝه فؾخ  

اُذػٟٞ ٝهجُٜٞب ٝال ػالهخ ُٚ ثبُؾن ٓٞمٞع اُذػٟٞ ٝال ثئعشاءاد اُزوبم٢، ٝإ٢٘ٗ عؤثؾش ك٢ أُجؾش 

 ثؼذّ اُوجٍٞ.مٖٔ اُذكغ اُضب٢ٗ ػٖ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ٓذسعبً ٛزا اُذكغ 
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 أُطِت اُخبٓظ: ؽغ٤خ اُؾٌْ أُون٢ ثٚ

ظب٤ٓخ أّ ؽشػ٤خ أّ ػ٘ذٓب ٣شكغ أُذػ٢ دػٞاٙ أٓبّ أُؾٌٔخ عٞاء أًبٗذ ٛزٙ أُؾٌٔخ ٓؾٌٔخ ٗ 

أٗٚ ؽٌْ  أّك٢ ٛزٙ اُذػٟٞ كَٜ ٛزا اُؾٌْ ٣ٌٖٔ ٓخبُلزٚ ٝػذّ األخز ثٚ؟  ب٣ٝقذس اُوبم٢ ؽٌٔ، خبفخ

 هٞح؟ ك٤ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ اُؾٌْ اُونبئ٢ ٓبداّ أٗٚ ٣ٌٕٞ ٝكن اُوبٕٗٞ كئٗٚ ٣ؾٞص فٞس١ ال ؽغ٤خ ُٚ ٝال

االؽزشاّ عٞاء أٓبّ أُؾٌٔخ اُز٢ أفذسد اُؾٌْ أٝ أٓبّ أُؾبًْ األخشٟ ٝٛزا ٝامؼ ك٢ رؼش٣ق ثؼل 

وبٕٗٞ كوٜبء اُوبٕٗٞ ُؾغ٤خ األٓش أُون٢ ثٚ كؼشكٞٙ ثـ: "اُقلخ ؿ٤ش اُوبثِخ ُِٔ٘بصػخ اُضبثزخ ثٞاعطخ اُ

ُٔنٕٔٞ اُؾٌْ"
(xxxvii)

 

 ٝروّٞ كٌشح اُؾغ٤خ ػ٠ِ اػزجبس٣ٖ: 

إٔ ٓب عجن ػشمٚ ػ٠ِ اُونبء ٝرْ اُلقَ ك٤ٚ ال ٣غٞص إٔ ٣طشػ ُِ٘وبػ ٓشح أخشٟ أٓبّ ٗلظ  األول:

أُؾٌٔخ اُز٢ أفذسد اُؾٌْ أٝ أٓبّ أ٣خ ٓؾٌٔخ أخشٟ ٤ُلقَ ك٤ٚ ٖٓ عذ٣ذ إال ثبُطشم ٝأُٞاػ٤ذ اُز٢ 

 ؽذدٛب اُوبٕٗٞ.

٣وّٞ ػ٠ِ أعبط ٓقِؾخ األكشاد ٝٓقِؾخ اُغٔبػخ كال ٣ؼوَ إٔ رغزٔش اُخقٞٓبد ث٤ٖ اُ٘بط ٝال ي: انثاَ

روق ػ٘ذ ؽذ كززؤثذ أُ٘بصػبد، األٓش اُز١ ٣زشرت ػ٤ِٚ ػذّ اعزوشاس أُشاًض اُوب٤ٗٞٗخ ٝرؼط٤َ أُؼبٓالد 

 ،ؽٌبّ اُونبء ُِز٘بهلث٤ٖ اُ٘بط كنالً ػٖ أٗٚ ُٞ عٔؼ ثبُلقَ ٖٓ عذ٣ذ ك٤ٔب رْ اُلقَ ك٤ٚ ُزؼشمذ أ

األٓش اُز١ ٣ن٤غ ٤ٛجخ األؽٌبّ ٣ٝضػضع صوخ اُ٘بط ك٤ٜب.
(xxxviii)

 

ّ 1952ُغ٘خ  30سهْ  ( ٖٓ هبٕٗٞ اُج٤٘بد األسد1٢ٗ( كوشح )41ٝٛزا ٓب ٗقذ ػ٤ِٚ أُبدح ) 

: "األؽٌبّ اُز٢ ؽبصد دسعخ اُوطؼ٤خ رٌٕٞ ؽغخ ثٔب 2017ُّغ٘خ  22سهْ ثبُوبٕٗٞ ٝرؼذ٣الرٚ ٝأُؼذٍ 

ٚ ٖٓ اُؾوٞم ٝال ٣غٞص هجٍٞ د٤َُ ٣٘ول ٛزٙ اُوش٣٘خ ٌُٖٝ ال رٌٕٞ ُزِي األؽٌبّ ٛزٙ اُوٞح إال ك٢ كقِذ ك٤

 ٗضاع هبّ ث٤ٖ اُخقّٞ أٗلغْٜ دٕٝ إٔ رزـ٤ش فلبرْٜ ٝرؼِن اُ٘ضاع ثبُؾن رارٚ ٓؾالً ٝعججبً"

 ( ٖٓ ٓغِخ األؽٌبّ اُؼذ٤ُخ ٓب ٗقٚ:1786ٝعبء ك٢ أُبدح ) 

 ُوبم٢ أُخبفٔخ ٝؽغٔٚ إ٣بٛب ٝٛٞ ػ٠ِ هغ٤ٖٔ:" اُؾٌْ ٛٞ ػجبسح ػٖ هطغ ا

ؽٌٔذ أٝ أػو اُؾ٢ء اُز١  :ًوُٞٚ ،: ٛٞ إُضاّ اُوبم٢ أُؾٌّٞ ثٚ ػ٠ِ أُؾٌّٞ ػ٤ِٚ ثٌالّانقسى األول

 ٣ٝوبٍ ُٚ هنبء اإلُضاّ ٝهنبء االعزؾوبم. ،ادػ٠ ثٚ ػ٤ِي

ي ؽن أٝ أٗذ ٓٔ٘ٞع ػٖ ٤ُغذ ُ :ًوُٞٚ ،: ٛٞ ٓ٘غ اُوبم٢ أُذػ٢ ػٖ أُ٘بصػخ ثٌالّانقسى انثاَي

 أُ٘بصػخ ٣ٝوبٍ ُٜزا هنبء اُزشى "

ٗالؽع ثؼذ رًش ثؼل اُ٘وبه أُٜٔخ ُؾغ٤خ اُؾٌْ أُون٢ ثٚ إٔ اُؾٌْ إرا أفذسٙ اُوبم٢ ًٝبٕ  

ؽٌٔبً هطؼ٤بً كبفالً ك٢ ٓٞمٞع اُذػٟٞ كٜٞ ٣ؾٞص ؽغ٤خ رٞعت ػ٠ِ أُؾٌٔخ ٝػ٠ِ اُ٘بط اؽزشاّ ٛزا 

 اُؾٌْ ٝػذّ ٓخبُلزٚ.
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 انثاَي انًثحث

 انتكييف انفقهي وانقاَىَي نهذفع تساتقح انفصم في انذعىي

 أُطِت األٍٝ: ٓب٤ٛخ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ك٢ اُذػٟٞ

إٕ اُذػٟٞ اُز٢ ٣غجن اُلقَ ك٤ٜب ال ٣غٞص إٔ رؼشك ٓشح أخشٟ ػ٠ِ اُونبء عٞاء ك٢ أُؾٌٔخ  

ػ٤ِٜب ر٘ل٤ز ٛزا اُؾٌْ ٝإُضاّ اُز٢ أفذسد اُؾٌْ أّ ك٢ ٓؾٌٔخ أخشٟ؛ ألٕ اُؾٌْ ٣ؾٞص ؽغ٤خ ٣زشرت 

 اُخقّٞ ثٚ ٝرؾق٤٘ٚ ٖٓ اإلثطبٍ ٝاُزـ٤٤ش.

 ٝػذّ عٞاص سكؼٚ ٓشح أخشٟ ثؼذ كقِٚ ُِونبء ٛٞ ألٛذاف ٜٓ٘ب: 

 إٜٗبء أُ٘بصػبد. -أ 

 ٝؽز٠ ال ٣ؾقَ ر٘بهل ُألؽٌبّ. -ة 

ٝعٞة اعزوشاس أُشاًض اُوب٤ٗٞٗخ ٝػذّ رؼط٤َ أُقبُؼ اُلشد٣خ ٝاُغٔبػ٤خ. -ط 
 (xxxix)

 

 هذ أهِن ػ٠ِ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ػذح ٓغ٤ٔبد ٜٓ٘ب:ٝٛزا 

 اُذكغ ثؾغ٤خ اُؾٌْ أُون٢ ثٚ. -

 هٞح اُؾ٢ء أُؾٌّٞ ثٚ. -

 اُون٤خ أُون٤خ. -

هٞح اُون٤خ أُون٤خ. -
 (xl)

 

ن أٓبّ اُونبء كئٕ ٝث٘بًء ػ٠ِ رُي كئرا سكغ ؽخـ دػٟٞ د٣ٖ ٓضالً ػ٠ِ آخش كقَ ك٤ٜب ثؾٌْ عبث 

 اُون٤خ ٓون٤خ.ذػٟٞ ُغبثوخ اُلقَ ك٤ٜب أٝ ٌُٕٞ ٍٞ اُػ٤ِٚ ٣ِٔي اُذكغ ثؼذّ هج ٠أُذػ

٣ِٝخـ د.أؽٔذ داٝد ٛزا اُذكغ ثوُٞٚ: " اُذكغ ثؤٕ اُذػٟٞ هن٤خ ٓون٤خ أ١ إٔ اُون٤خ هذ ؽٌْ عبثوبً  

ك٢ ٗلظ ٓٞمٞػٜب ٝث٤ٖ راد أهشاكٜب"
(xli)

 

 ،ُ٘ضاعألٗٚ ٣ؾزَٔ أفالً ػ٠ِ هشاس اُوبم٢ اُلبفَ ك٢ ا ؛ٝاألفَ إٔ اُؾغ٤خ ُٔ٘طٞم اُؾٌْ 

ٝأُ٘طٞم ٛٞ " اُغضء اُٜ٘بئ٢ ٖٓ اُؾٌْ ٝاُز١ رؾغْ ك٤ٚ أُؾٌٔخ اُ٘ضاع ٝرؤًذ ثٚ ؽوٞم اُخقّٞ"
(xlii)

 

 أُطِت اُضب٢ٗ: ٓؾشٝػ٤خ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ك٢ اُذػٟٞ

َٛ ٛ٘بُي ٓغز٘ذ ؽشػ٢ ُِذكغ ثغبثوخ اُلقَ؟ ك٤ٌٕٞ  -ٝاُغؤاٍ اُز١ ٣طشػ ٗلغٚ ٛ٘ب ك٢ ٛزا أُوبّ:  

 ٤ُي ٛزٙ األدُخ ػ٠ِ ٓؾشٝػ٤خ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ:ٝإ ،اُغٞاة ٗؼْ

ػّٔٞ ا٣٥بد اٌُش٣ٔخ ٝاألؽبد٣ش اُ٘ج٣ٞخ اُؾش٣لخ اُز٢ رًشٗبٛب ك٢ ٓؾشٝػ٤خ اُذكغ ثؾٌَ ػبّ، أوالً:  

ٝاُز٢ رذٍ ثؼٜٔٞٓب ػ٠ِ إٔ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ٣ِٔي اُذكغ ُِؾ٢ء أُذػ٠ ثٚ ػ٤ِٚ، ٝاُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ؽن ُٚ 

 اُ٘ضاع اُز١ أه٤ْ ػ٤ِٚ ٝعجن ؽٌْ ٖٓ اُونبء ك٤ٚ. ٣طبُت اُوبم٢ ثئٜٗبء

: ) ال٣ون٤ٖ أؽذ ك٢ هنبء ثونبئ٤ٖ، ٝال ٣ون٢ أؽذ ث٤ٖ خق٤ٖٔ ٝٛٞ ؿنجبٕ( كٜزا  هُٞٚ  ثاَياً: 

اُؾذ٣ش ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ ٓب عجن ػشمٚ ػ٠ِ اُونبء ٝرْ اُلقَ ك٤ٚ ثؾٌْ ٓ٘ٚ ُِٔ٘بصػخ كال ٣٘جـ٢ إٔ ٣ؼشك 

 ؛ُوبم٢ اُز١ أفذس اُؾٌْ ك٢ أُٞمٞع إٔ ٣ؼذٍ ػ٘ٚ ٣ٝؾٌْ ثؾٌْ آخشُِٔ٘بهؾخ ٓشح أخشٟ ٣ٝٔز٘غ ػ٠ِ ا

ؽز٠ ر٘وطغ اُخقٞٓخ ٣ٝؾغْ اُزذاػ٢
(xliii)

 

ش ػ٠ِ ؽغ٤خ اُؾٌْ اُونبئ٢ ٝأؽبس إ٤ُٚ ٣اعزذٍ ثٜزا اُؾذ االعزذالٍ ٣وٍٞ اُجبؽش: إٕ فبؽت ٛزا 

ٟ ٝٓب ِونبء ٓشح أخشإٔ ٓب عجن ػشمٚ ػ٠ِ اُونبء ٝرْ إفذاس ؽٌْ ك٤ٚ ٝرْ كقِٚ كال ٣٘جـ٢ إٔ ٣ؼشك ُ

 ثغبثوخ اُلقَ. ٛزا إال ث٤بٕ ُٔب٤ٛخ اُذكغ
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٣وٍٞ: )إرا ؽٌْ اُؾبًْ كبعزٜذ صْ أفبة كِٚ  ػٖ ػٔشٝ ثٖ اُؼبؿ أٗٚ عٔغ سعٍٞ هللا  ثانثاً: 

أعشإ، ٝإرا ؽٌْ كبعزٜذ صْ أخطؤ كِٚ أعش( هبٍ اثٖ أُ٘زس: ٝإٗٔب ٣ؤعش اُؾبًْ إرا أخطؤ إرا ًبٕ ػبُٔبً 

عزٜذ ٝأٓب إرا ُْ ٣ٌٖ ػبُٔبً كال.ثبالعزٜبد كب
(xliv)

 

ٛزا اُؾذ٣ش ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ ؽٌْ اُؾبًْ ُٚ ؽغ٤خ ُٝٞ أخطؤ ك٤ٚ اُؾبًْ ٓبداّ أٗٚ ٖٓ  وجه االستذالل: 

ُْ ٣ول ثجطالٕ ؽٌْ اُؾبًْ إرا أخطؤ، كٖٔ فذس ؽٌْ ثؾوٚ كٜٞ ٣ؾٞص ؽغ٤خ ال ٣ِٔي  أُغزٜذ٣ٖ، ٝإٗٚ 

كئرا سكؼٜب أُذػ٢ كئٕ أُذػ٠  ،ٌٔخ ٗلغٜب أٝ ك٢ ٓؾٌٔخ أخشٟأُذػ٢ ٓؼٜب إٔ ٣شكغ ٗلظ اُذػٟٞ ك٢ أُؾ

 ػ٤ِٚ ٣ِٔي اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ.

ك٢ آشأح  –سم٢ هللا ػ٘ٚ  –س١ٝ ػٖ اُؾٌْ ثٖ ٓغؼٞد اُضول٢ هبٍ: هن٠ ػٔش ثٖ اُخطبة  ساتعاً: 

ّ ٝاألة رٞك٤ذ ٝرشًذ صٝعٜب ٝأٜٓب ٝأخ٣ٜٞب ألث٤ٜب ٝأٜٓب ٝأخ٣ٜٞب ألٜٓب كؤؽشى ػٔش ث٤ٖ األخٞح ُأل

ٝاألخٞح ُألّ ك٢ اُضِش كوبٍ سعَ: إٗي ُْ رؾشى ث٤ْٜ٘ ك٢ ػبّ ًزا ًٝزا، هبٍ ػٔش: "رِي ٓب هن٤٘ب ٣ٞٓئز 

ٝٛزٙ ػ٠ِ ٓب هن٤٘ب ا٤ُّٞ"
(xlv)

 

ٛزٙ أُغؤُخ ك٢ اإلسس رغ٠ٔ أُغؤُخ اُؼٔش٣خ أٝ أُغؤُخ اُؾغش٣خ أٝ أُغؤُخ وجه االستذالل:  

ن٠ ثئؽشاى األخٞح األؽوبء ٓغ األخٞح ألّ ك٢ اُضِش ًٝبٕ سم٢ اُؾٔبس٣خ ِٝٓخقٜب إٔ ػٔش ثٖ اُخطبة ه

هللا ػ٘ٚ هذ ػشك ػ٤ِٚ ٗلظ ٛزٙ أُغؤُخ ك٢ ٝهذ عبثن ُْٝ ٣ؾشى األخٞح ألّ ، كؤفش ػٔش ثٖ اُخطبة 

ػ٠ِ ؽٌٔٚ ك٢ أُغؤُخ األ٠ُٝ كوبٍ: "رِي ػ٠ِ ٓب هن٤٘ب ٝٛزٙ ػ٠ِ ٓب ٗون٢" ٝٛزا ك٤ٚ دالُخ ػ٠ِ ؽغ٤خ 

 ٝؽغ٤خ اُؾٌْ أُون٢ ثٚ ٓب ٛٞ إال عبثوخ اُلقَ.اُؾٌْ أُون٢ ثٚ 

ٓب س١ٝ ػٖ ػٔش ثٖ اُخطبة: " أٗٚ ُو٢ سعالً كوبٍ ٓب ف٘ؼذ؟ هبٍ: هن٠ ػ٢ِ ٝص٣ذ  خايساً: 

ثٌزا، هبٍ: ُٞ ً٘ذ أٗب ُون٤ذ ثٌزا، هبٍ: كٔب ٓ٘ؼي، ٝاألٓش إ٤ُي، هبٍ: ُٞ ً٘ذ أسدى إ٠ُ ًزبة هللا أٝ إ٠ُ 

ى إ٠ُ سأ١ ٝاُشأ١ ٓؾزشى كِْ ٣٘ول ٓب هن٠ ػ٢ِ ٝص٣ذ"ع٘خ سعٍٞ هللا ُلؼِذ ٢ٌُ٘ٝ أسد
(xlvi)

 

كبُوبػذح اُز٢ "ٝعٚ اُذًزٞس ؽغٖ اُؾٔب١ٝ ٛزا اُذ٤َُ ٤ُغزذٍ ثٚ ػ٠ِ ؽغ٤خ اُؾٌْ اُونبئ٢ كوبٍ:  

اعزؾذصٜب ٛزا اُ٘ـ ٢ٛ صجٞد ؽغ٤خ اُؾٌْ اُونبئ٢، ثؾ٤ش ٣ٔز٘غ ػ٠ِ اُخقّٞ إػبدح ػشك أُغؤُخ 

ٝأُ٘بهؾخ ًٔب ٣٘جـ٢ ػ٠ِ اُونبح ٓ٘غ إػبدح عٔبع اُذػٟٞ اُز٢ كقَ ك٤ٜب أُؾٌّٞ ك٤ٜب ٓشح أخشٟ ُِذسط 

ؽ٤ش إٕ ػٔش ُْ ٣٘ظش ك٢ اُذػٟٞ ٓشح أخشٟ أٝ ٣٘بهؼ ٓب هن٢ ك٤ٜب ٝٓ٘غ اُخقْ ٖٓ إٔ ٣غذد اُخقٞٓخ 

أٓبٓٚ إر أٗٚ رخزِق أٗظبس اُونبح ك٢ اعز٘جبه اُؾٌْ اُزؾش٣ؼ٢ ٝٝصٕ األدُخ"
(xlvii)

 

اُونبئ٢ إرا أهِوذ كئٗٚ ٣شاد ثٜب عجن اُلقَ ك٢ اُذػٟٞ ٝال رشكغ ٣شٟ اُجبؽش إٔ ؽغ٤خ اُؾٌْ  

ٗلظ اُذػٟٞ ك٢ أُؾٌٔخ ٓبداّ أٗٚ فذس ؽٌْ ك٤ٜب، ٝال ٣غٔؼ اُوبم٢ ثٔ٘بهؾزٜب ٓشح أخشٟ ٝٛزا ك٤ٚ دالُخ 

 أ٣نبً ػ٠ِ إٔ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ٛٞ ٖٓ اُ٘ظبّ اُؼبّ.

ٞ ادػ٠ سعَ ٌٗبػ آشأح كؤهبّ ث٤٘خ كؾٌْ ُٚ ثٚ ؽز٠ ال ٣وجَ عبدعبً: عبء ك٢ رج٤٤ٖ اُؾوبئن ُِض٣ِؼ٢ ٓب ٗقٚ: "ُ

دػٟٞ أؽذ اٌُ٘بػ ك٤ٜب ثؼذٙ ٌُٜٞٗب أهٟٞ الرقبٍ اُونبء ثٚ، ٝٛٞ أُشاد ثوُٞٚ: أٝ عجوذ ث٤٘خ أؽذٛٔب ألٜٗب 

 ؛ُٔب عجوذ ٝؽٌْ ثٜب رؤًذد كال ر٘ول ثـ٤ش أُؤًذح إال إرا أصجزذ اُضب٤ٗخ إٔ ٌٗبؽٚ أعجن كؾ٤٘ئز رٌٕٞ أ٠ُٝ

ألٕ اُضبثذ ثبُج٤٘خ ًبُضبثذ ػ٤بٗبً"
(xlviii)

 

اُ٘ـ ٣ذٍ ػ٠ِ ؽغ٤خ اُؾٌْ أُون٢ ثٚ "الرقبٍ اُونبء ثٜب" ٝ " ُٔب عجوذ  وجه االستذالل: 

ٝؽٌْ ثٜب رؤًذد" ٝٛزٙ اُؾغ٤خ ُِؾٌْ أُون٢ ثٚ رغزِضّ إٔ ال رشكغ اُذػٟٞ ٗلغٜب ٓشح أخشٟ أٓبّ اُونبء 

ي اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ك٤ٜب ٌُٕٞ اُؾٌْ ٣ؾٞص ؽغ٤خ ٣غت إرا كقِذ، ٝإرا سكؼذ كئٕ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ٣ِٔ

 اؽزشآٜب.

 عبء ك٢ ًؾبف اُو٘بع ُِجٜٞر٢ ٓب ٗقٚ: ساتعاً: 

ً٘ذ ؽٌٔذ ك٢ ٝال٣ز٢ ُلالٕ ػ٠ِ كالٕ ثؾن ٝٛٞ ٖٓٔ ٣غٞؽ  :" ٝإٕ هبٍ ؽبًْ ٓؼضٍٝ ػذٍ ال ٣زْٜ 

٠ رُي اُؾن ُٝٞ ُْ ٣زًش اُؾبًْ هُجَ هُٞٚ أ١ اُؾبًْ ٝأٓن –ثؤٕ ٣ٌٕٞ ٖٓٔ روجَ ؽٜبدرٚ ُٚ  –اُؾٌْ ُٚ 

ُٝٞ إٔ اُؼبدح رغغ٤َ أؽٌبٓٚ ٝمجطٜب ثؾٜٞد ألٕ ػضُٚ ال ٣ٔ٘غ ٖٓ هجٍٞ هُٞٚ ًٔب  –اُز١ ؽٌْ ثٚ  –ٓغز٘ذٙ 

ٝألٗٚ أخجش ثٔب  ؛ُٞ ًزت ًزبثبً إ٠ُ هبٍك آخش صْ ػضٍ ٝٝفَ اٌُزبة ثؼذ ػضُٚ ُضّ أٌُزٞة إ٤ُٚ هجٍٞ ًزبثٚ
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ٝال٣زٚ ٓب ُْ ٣ؾزَٔ اُؾٌْ اُز١ أخجش ثٚ اُؾبًْ ثؼذ ػضُٚ ػ٠ِ إثطبٍ ؽٌْ ؽٌْ ثٚ ٝٛٞ ؿ٤ش ٓزْٜ أؽجٚ ؽبُٚ 

 ؽبًْ.

ٝإٕ أخجش ؽبًْ ؽبًٔبً آخش ثؾٌْ أٝ صجٞد ك٢ ػِٜٔٔب أٝ ؿ٤شٙ أ١ ؿ٤ش ػِٜٔٔب أٝ ك٢ ػَٔ أؽذٛٔب  

ش ٝال دٕٝ ا٥خش هجَ أُخجِش ٝػَٔ ثٚ أُخجَش إرا ثِؾ ػِٔٚ ًٔب ُٞ أخجشٙ ثؾٌٔٚ ثؼذ ػضُٚ ٝال ٣وجَ أُخجَ 

٣ؼَٔ إرا أخجشٙ ثؤٗٚ صجذ ػ٘ذٙ ًزا ُْٝ ٣ؾٌْ ثٚ ٓغ ؽنٞس أُخجِش ٝٛٔب ثؼِٜٔٔب ألٕ رُي ً٘وَ اُؾٜبدح 

كبػزجش ك٤ٚ ٓب ٣ؼزجش ك٢ اُؾٜبدح"
(xlix)

 

ػضٍ  ٝأٗٚ ٣ؾٞص اؽزشآبً ال ٣خبُق ُٝٞ ثٚ،ٛزا ٣ذٍ ػ٠ِ ؽغ٤خ اُؾٌْ أُون٠  وجه االستذالل: 

إ٠ُ هجٍٞ هُٞٚ ٓب ُْ ٣ؾزَٔ اُؾٌْ ػ٠ِ إثطبٍ ؽٌْ ؽبًْ كبُؼجشح  اُوبم٢، ٣ٝؤ٣ذ رُي أٗٚ أؽبس ك٢ اُ٘ـ

ٝػَِ رُي ثؤٗٚ ً٘وَ اُؾٜبدح كبػزجش ك٤ٚ ٓب  ،ثبُؾٌْ أُون٢ ثٚ، ثخالف اُؾٌْ اُز١ ُْ ٣لقَ ك٤ٚ كال ٣ؼَٔ ثٚ

٣ؼزجش ك٢ اُؾٜبدح؛ ٝؽغ٤خ اُؾٌْ أُون٢ ثٚ ٢ٛ عجن اُلقَ ك٢ اُذػٟٞ كٜزا اُ٘ـ ك٤ٚ دالُخ ٝامؾخ ػ٠ِ 

 شٝػ٤خ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ.ٓؾ

 أُطِت اُضبُش: ؽشٝه اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ك٢ اُذػٟٞ

ثؼذ إٔ رؼشك٘ب ػ٠ِ ٓب٤ٛخ ٝٓؾشٝػ٤خ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ، كَٜ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ٣ؾَٔ أ١ هن٤خ  

رشكغ ٓشح صب٤ٗخ أٓبّ اُونبء ُٝٞ اخزِق ٓٞمٞػٜب أٝ اخزِلذ فلبد األهشاف أٝ ؿ٤ش رُي؟ أّ ٛ٘بُي 

اثو ٝؽشٝه؟ ٣ظٜش ُِجبؽش ثؼذ االهالع ػ٠ِ ػذد ال ثؤط ثٚ ٖٓ ًزت كوٜبء اُوبٕٗٞ إٔ ٛ٘بُي صالصخ مٞ

ؽشٝه ُِزٔغي ثبُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ٢ٛٝ: ٝؽذح اُخقّٞ ثزاد اُقلبد ٝٝؽذح أُٞمٞع ٝٝؽذح اُغجت، 

 ٝعؤكقَ اُوٍٞ ك٤ٜب ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢:

 انششط األول: وحذج انخصىو تزاخ انصفاخ

بػذح اُؼبٓخ ٢ٛ ٗغج٤خ ؽغ٤خ اُؾٌْ أ١ إٔ اُونبء ٣وزقش أصشٙ ػ٠ِ أُون٢ ث٤ْٜ٘، كآصبس اُؾٌْ إٕ اُو 

إ٠ُ اُـ٤ش.فذس ك٤ٜب ٛزا اُؾٌْ ٝال رزؼذاْٛ روزقش ػ٠ِ أهشاف اُخقٞٓخ اُز٢ 
(l)

 

( ثبُوٍٞ: ثؤٕ األؽٌبّ ال رٌٕٞ ؽغخ إال ك٢ ٗضاع هبّ ث٤ٖ 41/1ٝعبء هبٕٗٞ اُج٤٘بد ك٢ أُبدح ) 

أٗلغْٜ دٕٝ إٔ رزـ٤ش فلبرْٜ، كبُؾٌْ اُز١ ٣قذس ك٢ دػٟٞ ٣شكؼٜب ا٤ًَُٞ ٣ؾٞص ؽغ٤خ اُؾ٢ء  اُخقّٞ

ؽخـ  أُؾٌّٞ ك٤ٚ ثبُ٘غجخ ُألف٤َ كال ٣غٞص ُألخ٤ش رغذ٣ذ اُذػٟٞ ثقلزٚ اُؾخق٤خ، ٝؽز٠ إرا ؽنش

قلبد، ذ٣ذٛب ػٖ هش٣ن ٤ًَٝ، ٝال ػجشح الخزالف األؽخبؿ ٓز٠ ارؾذد اُغث٘لغٚ اُذػٟٞ كال ٣غٞص ُٚ ر

ٌُٖٝ إرا اخزِلذ فلبد اُخقّٞ كال ػجشح ثبرؾبد أؽخبفْٜ.
 (li)

 

 كبُٔوقٞد ٖٓ ًالّ اُوب٤٤ٖٗٞٗ ٛٞ ارؾبد اُخقّٞ ثقلبرْٜ ٤ُٝظ ثؤؽخبفْٜ.

ٝاُؾٌْ ًٔب ٣ٌٕٞ ؽغخ ػ٠ِ اُخقّٞ كئٗٚ ؽغخ ػ٠ِ خِلْٜ اُؼبّ ٝؽغخ ػ٠ِ خِلْٜ اُخبؿ ثؾشه  

خبؿ، ٝرطج٤وبً ُزُي هنذ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔض ثؤٗٚ: " ال ٣غٞص إٔ ٣ٌٕٞ عبثوبً ػ٠ِ اٗزوبٍ اُؾن إ٠ُ اُخِق اُ

ُِٞسصخ إٔ ٣طشؽٞا ٓٞمٞع اُ٘ضاع ٖٓ عذ٣ذ إرا ارؾذ أُٞمٞع ٝاُغجت ٝاُخقّٞ ك٢ اُذػ٤٣ٖٞ"
(lii)

 

كبُذػٟٞ اُز٢ كقِذ ك٢ أُؾٌٔخ ًٝبٕ أؽذ خق٤ٜٔب ٤ًٝالً كئٕ األف٤َ ال ٣ؾن ُٚ سكؼٜب ٓشح  

 اُلقَ ك٤ٜب.اُذكغ ثؼذّ هجٍٞ اُذػٟٞ ُغبثوخ أخشٟ، ٝإٕ سكؼذ كبُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ٣ِٔي 

 انششط انثاَي: وحذج انًىضىع

ؽز٠ ٣ِٔي أُذػ٠ ػ٤ِٚ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ٣ؾزشه إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞمٞع اُذػٟٞ اُز٢ كقَ ك٤ٜب  

اُونبء ٗلظ ٓٞمٞع اُذػٟٞ أُشكٞػخ صب٤ٗخ ػ٠ِ أُذػ٠ ػ٤ِٚ، كٔضالً: إرا فذس ؽٌْ ٝكقَ ك٤ٚ اُونبء 

ػ٠ِ رشًخ ٝسكغ أُذػ٢ ٛزٙ اُذػٟٞ ٓشح أخشٟ ػ٠ِ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ٝث٘لظ اُؾن أُطِٞة أال ك٢ هن٤خ د٣ٖ 

 ٝٛٞ اُذ٣ٖ كئٕ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ٛ٘ب ٣ِٔي اُذكغ ثؼذّ هجٍٞ اُذػٟٞ ُغبثوخ اُلقَ ك٤ٜب.

ٝال ٣ؼزجش أُٞمٞع ٓزؾذاً ُٔغشد رؼِن اُ٘ضاع ك٢ اُذػ٤٣ٖٞ ثؾ٢ء ٝاؽذ ثَ اُؼجشح ثٔٞمٞع اُ٘ضاع  

ؾٌْ اُقبدس ك٢ دػٟٞ ٤ٌِٓخ ال ٣ٔ٘غ دػٟٞ ٝمغ ٣ذ ثبُ٘غجخ ُ٘لظ اُؼوبسكبُ ،رارٚ
(liii)

ٖٝٓ اُذػبٟٝ اُز٢  

 ٣زؾذ ك٤ٜب أُٞمٞع ُٝٞ اخزِلذ اُزغ٤ٔخ ٓب هنذ ثٚ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔض:
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" إرا اًزغت اُؾٌْ اُوبم٢ ثشد دػٟٞ أُذػ٤خ أُوبٓخ ُِٔطبُجخ ثو٤ٔخ أُ٘ؾآد أُغزٌِٜخ اُز٢  

اُ٘بؽئ ػٖ رُي ثبػزجبس إٔ ٛزٙ أُ٘ؾآد ًبٗذ ٓؼذح ُالعزـالٍ اُذسعخ اُوطؼ٤خ  ٛذٓذ ٓغ اُؼطَ ٝاُنشس

كئٕ اُذػٟٞ اُضب٤ٗخ أُوبٓخ ُِٔطبُجخ ثؤعش ٓضَ ٛزٙ أُ٘ؾآد رٌٕٞ ٝاعجخ اُشد إر إٔ اُؼطَ ٝاُنشس ػٖ 

أُ٘ؾآد أُغزٌِٜخ ٛٞ أعش أُضَ ك٢ اُذػٟٞ اُضب٤ٗخ ٝإٕ رـ٤شد اُزغ٤ٔخ"
(liv)

 

 اد انسثةانششط انثانث: اتح

٣وقذ ثبُغجت "ٓغٔٞػخ اُٞهبئغ اُز٢ ث٢٘ ػ٤ِٜب االدػبء أ١ رؾذ٣ذ عجت االُزضاّ اُز١ ٗؾؤ ػ٘ٚ اُؾن  

ٓٞمٞع أُطبُجخ"
(lv)

 

كبُٔوقٞد ثبرؾبد اُغجت ٛٞ إٔ رٌٕٞ اُذػٟٞ األ٠ُٝ اُز٢ كقَ اُؾٌْ ك٤ٜب هذ ٗزغذ ثغجت ػوذ ث٤ٖ  

 ٗلغٚ ك٢ اُذػٟٞ اُضب٤ٗخ، ٣ٝزٞمؼ رُي ثبُٔضبٍ ا٥ر٢:أُذػ٢ ٝأُذػ٠ ػ٤ِٚ ًؼوذ اُج٤غ، ٣ٌٕٝٞ اُغجت ٛٞ 

سكغ ص٣ذ ػ٠ِ ػٔشٝ دػٟٞ ثؼذّ هجنٚ صٖٔ اُغ٤بسح اُز٢ ثبػٜب ُٚ ٝكقَ ك٤ٜب اُونبء ثؤٕ ػٔشٝ  

٣غت ػ٤ِٚ دكغ اُضٖٔ كذكغ اُضٖٔ، صْ ٣وّٞ ص٣ذ ثشكغ ٗلظ اُذػٟٞ ػ٠ِ ػٔشٝ كؼٔشٝ ٛ٘ب ٣ِٔي اُذكغ ثؼذّ 

 اُوجٍٞ ُغجن اُلقَ ك٤ٜب.

ٌٖ ُٞ سكغ ص٣ذ ػ٠ِ ػٔشٝ ٗلظ اُذػٟٞ األ٠ُٝ ٝكقَ ك٤ٜب اُونبء صْ سكغ ص٣ذ دػٟٞ ػ٠ِ ُٝ 

ػٔشٝ ثؤٗٚ أػطبٙ أُجِؾ ٓضٝساً كٜ٘ب ال ٣ِٔي ػٔشٝ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ثَ رؼزجش ٛزٙ اُذػٟٞ عذ٣ذح ٝرُي 

 ُؼذّ ارؾبد عجت االُزضاّ.

شٝه ٢ٛ عِغِخ ٓزشاثطخ األهشاف ٝثؼذ إٔ ػشك اُجبؽش ُٜزٙ اُؾشٝه ٣ٌٖٔ اُوٍٞ: ثؤٕ ٛزٙ اُؾ 

 كئرا اٗؼذٓذ ٝاؽذح كال ٣ؼزجش اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ٓوجٞالً ك٤٘ظش إ٠ُ دكٞع أخشٟ.
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 أُطِت اُشاثغ: اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ٝرؼِوٚ ثبُ٘ظبّ اُؼبّ

اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ٖٓ اُ٘ظبّ اُؼبّ رون٢ ثٚ أُؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب ُٝٞ ُْ ٣ضشٙ اُخقّٞ، ٝٛزا ُٚ  

ٓغز٘ذ ؽشػ٢ ًٔب ٓش ك٢ ؽبدصخ عؤاٍ ػٔش ثٖ اُخطبة ُشعَ ػٖ أُغؤُخ اُز٢ ٣ش٣ذٛب كوبٍ اُشعَ: هن٠ 

ػ٢ِ ٝص٣ذ ثٌزا ًٝزا كوبٍ ػٔش: ُٞ ً٘ذ أٗب ُون٤ذ ثٌزا، كِْ ٣٘ول ٓب هن٠ ػ٢ِ ٝص٣ذ ٝػٔش ثٖ اُخطبة 

 ٛٞ ثٔضبثخ هبٍك ك٢ ٛزٙ اُؾبدصخ، ٛزا ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُؾشػ٤خ.

( ٖٓ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ثق٤ـزٜب 1( كوشح )111ب٤ٗٞٗخ كئٕ أُبدح )أٓب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُو 

ّ ػ٠ِ " اُذكغ ثؼذّ اخزقبؿ أُؾٌٔخ الٗزلبء ٝال٣زٜب أٝ ثغجت ٗٞع 2001ُغ٘خ  14أُؼذُخ ثبُوبٕٗٞ سهْ 

ٞص إصبسرٚ اُذػٟٞ أٝ ه٤ٔزٜب أٝ ثؼذّ عٞاص ٗظشٛب ُغجن اُلقَ ك٤ٜب أٝ ثؤ١ دكغ آخش ٓزقَ ثبُ٘ظبّ اُؼبّ ٣غ

 ك٢ أ١ ؽبُخ رٌٕٞ ػ٤ِٜب اُذػٟٞ ٝرؾٌْ ثٚ أُؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب".

 كٜٞ ٖٓ اُ٘ظبّ اُؼبّ، ٝٓبداّ أٗٚ ٖٓ اُ٘ظبّ اُؼبّ كئٗٚ ٣زشرت ػ٤ِٚ ٓب ٢ِ٣: 

 رِٔي أُؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب اُؾٌْ ثؼذّ عٞاص ٗظش اُذػٟٞ ُغجن اُلقَ ك٤ٜب. -أ 

اُذػٟٞ ُغجن اُلقَ ك٤ٜب ك٢ أ١ ٓشؽِخ رٌٕٞ ػ٤ِٜب اُذػٟٞ ٣غٞص ُِخقّٞ إصبسح اُذكغ ثؼذّ عٞاص ٗظش  -ة 

 ُٝٞ أٓبّ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔض ألٍٝ ٓشح.

 ال ٣غٞص ُِخقّٞ االرلبم ػ٠ِ اُز٘بصٍ ػٖ اُذكغ ثؼذّ عٞاص ٗظش اُذػٟٞ ُغجن اُلقَ ك٤ٜب. -ط 

ون٤خ ٝرطج٤وبً ُٔب روذّ هنذ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔض ث٤ٜئزٜب اُؼبٓخ: " إٕ اُوٞاػذ أُزؼِوخ ثبالؽزغبط ثبُ 

أُون٤خ ٢ٛ ٖٓ هٞاػذ األفٍٞ ٝاإلعشاءاد ٝإٕ ٛزٙ اُوٞاػذ ٝاألؽٌبّ ٢ٛ أؽٌبّ أف٤ُٞخ خبفخ ٖٝٓ 

ٓشرجخ رؾش٣ؼ٤خ ٝاؽذح عٞاء أٝسدد ك٢ هبٕٗٞ اُج٤٘بد أّ ك٢ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ٣ؼذٍ ك٤ٜب ؽٌْ 

أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ اُز١ ( ٖٓ هبٕٗٞ 112اُ٘ـ اُالؽن ؽٌْ اُ٘ـ اُغبثن، ٝػ٤ِٚ ك٤طجن ٗـ أُبدح )

٣ؼزجش إٔ اُذكغ ثبُون٤خ أُون٤خ ٖٓ ؽن أُؾٌٔخ رون٢ ثٚ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب ألٗٚ ٗـ الؽن ػ٠ِ ٗـ أُبدح 

ٖٓ هبٕٗٞ اُج٤٘بد ثقشف اُ٘ظش ػٖ أ١ اعزٜبد عبثن" 41/2
(lvi)

 

 :ّ ًبٕ ٣٘ـ ػ1988٠ِ( ُغ٘خ 24( ٖٓ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ سهْ )112ٝأُبدح ) 

" اُذكغ ثؼذّ عٞاص ٗظش اُذػٟٞ ُغجن اُلقَ ك٤ٜب رون٢ ثٚ أُؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب" ٝػ٘ذٓب ػذٍ أُؾشع 

اسرؤٟ إٔ ٣غٔغ اُذكٞع أُزؼِوخ ثبُ٘ظبّ اُؼبّ  2001( ُغ٘خ 14هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ثبُوبٕٗٞ سهْ )

 ( ثبُق٤ـخ أُؼذُخ.111ك٢ ٗـ ٝاؽذ ٝٛٞ ٗـ أُبدح )

ٖ عؼِٚ ٖٓ اُ٘ظبّ اُؼبّ: إٔ أُؾشع أساد ٝمغ ؽذ ُِٔ٘بصػبد ٝرغ٘ت ر٘بهل األؽٌبّ ٝاُؾٌٔخ ٓ 

ٖٓ أؽٌبّ.ػخ ٝاؽزشآبً ُٔب فذس ػٖ اُونبء ٝرُي ٓشاػبح ُٔقِؾخ األكشاد ٝاُغٔب
(lvii)
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 انُتائج

ثؼذ االٗزٜبء ٖٓ اٌُزبثخ ك٢ ٓٞمٞع اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ك٢ اُذػٟٞ ٣ٌٖٔ ُِجبؽش إٔ ٣زٞفَ إ٠ُ  

 بئظ ا٥ر٤خ:اُ٘ز

أُؾٌٔخ ك٢ دػٟٞ ٓوبٓخ هجَ اُؾٌْ ثوقذ سدٛب ٤ًِبً أٝ اُذكغ ٛٞ: "دػٟٞ ٣ضشٛب اُخقْ أٝ أُزنشس أٝ  .1

 عضئ٤بً أٝ رؤخ٤ش اُؾٌْ ثٜب أٝ ثذػٟٞ ٓغزوِخ ثؼذ اُؾٌْ ثوقذ كغخٚ ثؾوٚ أٝ رؼذ٣ِٚ أٝ ٓ٘غ ر٘ل٤زٙ ػ٤ِٚ"

 ؼوَ ٣ؾٜذ ثزُي.ٝاُ اُذكٞع ٓؾشٝػخ ثؤدُخ ٖٓ ًزبة هللا ػضٝعَ ٝع٘خ ٗج٤ٚ  .2

ر٘ؾقش أٗٞاع اُذكٞع ػ٘ذ اُوب٤٤ٖٗٞٗ ك٢ صالصخ أٗٞاع: اُذكٞع اُؾ٤ٌِخ ٝاُذكٞع أُٞمٞػ٤خ ٝاُذكٞع ثؼذّ  .3

 اُوجٍٞ.

 اُؾٌْ أُون٢ ثٚ ُٚ ؽغ٤خ ٝاؽزشاّ ال ٣غٞص ٓؼبسمزٚ أٝ ٓخبُلزٚ. .4

ف ٝمغ ؽذ ٓب عجن ػشمٚ ػ٠ِ اُونبء ٝرْ اُلقَ ك٤ٚ ال ٣غٞص إٔ ٣طشػ ُِ٘وبػ ٓشح أخشٟ ٝرُي ثٜذ .5

 ُِٔ٘بصػبد ٝرغ٘ت ر٘بهل األؽٌبّ ٝٓشاػبح ُٔقِؾخ األكشاد ٝاُغٔبػبد.

اخزِق كوٜبء اُوبٕٗٞ ك٢ ٓٞهغ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ٖٓ اُذكٞع، ٝاُز١ ٣شاٙ اُجبؽش ٛٞ إٔ اُذكغ ثغبثوخ  .6

 اُلقَ ٛٞ ٖٓ اُذكغ ثؼذّ اُوجٍٞ.

اُؾٌْ أُون٢ ثٚ أٝ هٞح اُؾ٢ء أُؾٌّٞ  ٖٓ أُغ٤ٔبد اُز٢ رطِن ػ٠ِ اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ: اُذكغ ثؾغ٤خ .7

 ثٚ أٝ هٞح اُون٤خ أُون٤خ.

اُذكغ ثغبثوخ اُلقَ ٓؾشٝع ثؤدُخ ٖٓ اُغ٘خ اُ٘ج٣ٞخ ٝأكؼبٍ اُقؾبثخ سم٢ هللا ػْٜ٘ ٝأهٞاٍ ٝأكؼبٍ  .8

 اُلوٜبء اُوذا٠ٓ.

 ُِذكغ ثغبثوخ اُلقَ صالصخ ؽشٝه: ارؾبد اُخقّٞ، ارؾبد أُٞمٞع ٝارؾبد اُغجت. .9

خ اُلقَ ٖٓ اُ٘ظبّ اُؼبّ ك٢ اُؾش٣ؼخ اإلعال٤ٓخ ٝاُوبٕٗٞ كزون٢ ثٚ أُؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب ُٝٞ اُذكغ ثغبثو

  ُْ ٣ضشٙ اُخقّٞ.
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 306ـ، دار المطبوعات الجامعية،ص 1998

(xxxv) 21السحيمات، الدفى بالقضية المقضية فح التيريى ا ردكح، مرجى سابؽ، ص 
(xxxvi)  198، وأكطا ح، أروؿ المحا مات، ص63 -59يكظر: ال رد ، الدفوع الي لية، مرجى سابؽ، ص 
(xxxvii) ـ، 1994، 2يػػػة والتجاريػػػة، جمعيػػػة عمػػػاؿ المطػػػابى، طالقضػػػا.، د.مفلػػػأ عػػػواد، البيكػػػات فػػػح المػػػواد المدك

 302ص
(xxxviii)  ،263القضا.، أروؿ المحا مات المدكية، مرجى سابؽ 
(xxxix)  القػػدومح، عبػػد ال ػػريـ فػػوز ، الػػدفى بعػػدـ نبػػوؿ الػػدعو  فػػح التيػػريى ا ردكػػح، رسػػالة ماجسػػتير، الجامعػػة

 78ـ، ص 1995ا ردكية، 
(xl) ـ، وتمييػػػػز حقػػػػوؽ 9/4/1974تػػػػاري   113/74كهػػػػا: تمييػػػػز حقػػػػوؽ ورد ذلػػػػؾ فػػػػح نػػػػرارات مح مػػػػة التمييػػػػز م

وتمييػػػػػػػػػز حقػػػػػػػػػوؽ  5/10/2000تػػػػػػػػػاري   2100/2000وتمييػػػػػػػػػز حقػػػػػػػػػوؽ  11/2/2002تػػػػػػػػػاري   381/2002
 مكيورات مر ز عدالة.  17/10/2000تاري   1650/2000

(xli) 310، ص 1داود، القضاد والدعو  واإلثبات والح ـ، مرجى سابؽ، ج 
(xlii) 264حا مات، مرجى سابؽ، ص القضا.، أروؿ م 
(xliii) 1الحمػػػاد ، د.حسػػػف بػػػف احمػػػد، كظريػػػة حجيػػػة الح ػػػـ القضػػػا ح فػػػح اليػػػريعة اإلسػػػممية، دار الثقافػػػة، ط ،

 91-90ـ، ص 2003



 في القانون األردني الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها

87 
 

                                                                                                                                                                      

(xliv) 3العسػقمكح، أحمػد بػف علػػح بػف حجػر، فػػتأ البػار  يػرح رػػحيأ الباػار ، دار السػمـ، دار الفيحػػاد، ط ،
 389، ص 13لسكة، باأل أجر الحا ـ إذا اجتهد فأراأل أو أاطأ، ج ـ،  تاأل االعتراـ بال تاأل وا2000

(xlv) 255، ص 6أارج  البيهقح فح سكك ،  تاأل الفرا ض، باأل الير ة، ج 
(xlvi) 120، ص 10أارج  البيهقح فح سكك ،  تاأل آداأل القاضح، ج 
(xlvii)  104الحماد ، كظرية حجية الح ـ القضا ح فح اليريعة اإلسممية، مرجى سابؽ، ص 
(xlviii)  ،الزيلعػػح، فاػػر الػػديف عثمػػاف بػػف علػػح، تبيػػيف الحقػػا ؽ يػػرح  كػػز الػػدنا ؽ، دار ال تػػأل العلميػػة، بيػػروت

 370 - 369، ص 5ـ، ج2000، 1لبكاف، ط
(xlix)  ،البهوتح، مكرور بف يوكس،  ياؼ القكػاع عػف مػتف اإلنكػاع للحجػاو ، ت: محمػد عػدكاف ياسػيف درويػش

 6ـ، ج2000، 1طدار إحياد التراث العربح، بيروت، لبكاف، 
(l)  المرر ، سليـ علح، التداؿ وااتراـ الغير بيف أدأل القضاد اإلسممح ونػواكيف أرػوؿ المحا مػات، مطػابى

 40ـ، ص 2007الدستور التجارية، 
(li)  والقضػػا.، أرػػوؿ المحا مػػات المدكيػػػة، 80يكظػػر: القػػدومح، الػػدفى بعػػدـ نبػػوؿ الػػػدعو ، مرجػػى سػػابؽ، ص ،

، وراو ، الوسيط فح يرح 65وال رد ، الدفوع الي لية، مرجى سابؽ، ص  ،267 -266مرجى سابؽ، ص 
 248 -247ناكوف المرافعات المدكية، ص 

(lii)  267القضا.، أروؿ المحا مات المدكية، مرجى سابؽ، ص 
(liii)  ،.260، ص 2ـ، ج1972كيأت، أحمد، رسالة اإلثبات، دار الف ر العربح، القارر 
(liv) 267لمدكية، مرجى سابؽ، ص القضا.، أروؿ المحا مات ا 
(lv)  82القدومح، الدفى بعدـ نبوؿ الدعو  فح التيريى ا ردكح، مرجى سابؽ، ص 
(lvi)  ـ.1994لسكة  1630/93تمييز حقوؽ رنـ 
(lvii)  ، يكظػػر: يويػػار ، رػػمح الػػديف محمػػد، الػػوافح فػػح يػػرح نػػاكوف أرػػوؿ المحا مػػات المدكيػػة، دار المكػػار

 266 -265ـ، ص 2003، 2ط
ـ، 2000، عمػاف، 1، موس  فهد، سلسلة يرح نػاكوف أرػوؿ المحا مػات المدكيػة ا ردكػح، دار ال رمػؿ، طا عرج

  32-31ص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 "76-98" 0209، يوليو 91لة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية(، العدد مج

86 
 

                                                                                                                                                                      

 انًصادس وانًشاجع:

 ّ.2006،  2أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ، د.ػٞك أؽٔذ اُضػج٢ ، داس ٝائَ ، ه .1

 ٓطجؼخ عبٓؼخ دٓؾن.،  5أفٍٞ أُؾبًٔبد ك٢ أُٞاد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ ، د. سصم هللا أٗطب٢ً ، ه .2

،  1أفووٍٞ أُؾبًٔووبد أُذ٤ٗووخ ٝاُز٘ظوو٤ْ اُونووبئ٢ كوو٢ األسدٕ ، د. ٓلِووؼ ػووٞاد اُونووبح ، داس اٌُشٓووَ ، ه .3

1988.ّ 

 ّ.1994،  2اُج٤٘بد ك٢ أُٞاد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ ، د. ٓلِؼ ػٞاد اُونبح ، عٔؼ٤خ ػٔبٍ أُطبثغ ، ه .4

ٕ ثٖ ػ٢ِ اُض٣ِؼ٢ ، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔوخ ، ث٤وشٝد ، ُج٘وبٕ ، رج٤٤ٖ اُؾوبئن ؽشػ ً٘ض اُذهبئن ، كخش اُذ٣ٖ ػضٔب .5

 ّ.2000،  1ه

اُزذخَ ٝاخزقبّ اُـ٤ش ث٤ٖ أدة اُونبء االعال٢ٓ ٝهٞا٤ٖٗ أفوٍٞ أُؾبًٔوبد ، ٓطوبثغ اُذعوزٞس اُزغبس٣وخ ،  .6

2007ّ 

 2الٓخ ، هرلغ٤ش اُوشإ اُؼظ٤ْ ، اعٔبػ٤َ ثٖ ػٔش ثٖ ًض٤ش ، داس ه٤جخ ُِ٘ؾش ، رؾو٤ن : عب٢ٓ ثٖ ٓؾٔذ اُغو .7

 ،2011.ّ 

 ّ.2003، 5رٞم٤ؼ األؽٌبّ ٖٓ ثِٞؽ أُشاّ ، ػجذهللا ثٖ ػجذاُشؽٖٔ اُجغبّ ، ٌٓزجخ األعذ١ ، ه .8

،  1ر٤غوو٤ش اٌُووش٣ْ اُووشؽٖٔ كوو٢ رلغوو٤ش ًووالّ أُ٘ووبٕ ، ػجووذاُشؽٖٔ ثووٖ ٗبفووش اُغووؼذ١ ، ٓؤعغووخ اُشعووبُخ ، ه .9

2001.ّ 

 ّ.1967، داس اٌُبرت اُؼشث٢ ، اُوبٛشح ،  اُغبٓغ ألؽٌبّ اُوشإ ، ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ األٗقبس١ اُوشهج٢ .10

 االخز٤بس ُزؼ٤َِ أُخزبس ، ػجذهللا ثٖ ٓؾٔٞد أُٞف٢ِ ، داس أُؼشكخ ، ث٤شٝد. .11

 دسس اُؾٌبّ ؽشػ ٓغِخ األؽٌبّ ، ػ٢ِ ؽ٤ذس ، ٌٓزجخ اُٜ٘نخ ، ث٤شٝد. .12

ُغوؾ٤ٔبد ، سعوبُخ اُذكغ ثبُونو٤خ أُونو٤خ كو٢ اُزؾوش٣غ األسدٗو٢ )دساعوخ ٓوبسٗوخ( ، ػجذاُؾ٤ٔوذ ػجوذاُشؽ٤ْ ا .13

 ّ. 2006ٓبعغز٤ش ، عبٓؼخ ٓؤرٚ ،  

 ّ.1995اُذكغ ثؼذّ هجٍٞ اُذػٟٞ ك٢ اُزؾش٣غ األسد٢ٗ ، ػجذاٌُش٣ْ كٞص١ اُوذ٢ٓٝ ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ،  .14

اُذكٞع اُؾ٤ٌِخ ث٤ٖ اُؾش٣ؼخ ٝهبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ، د. سائذ ػ٢ِ ٓؾٔذ اٌُشد١ ، سعبُخ دًزٞساٙ  .15

 ،2006.ّ 

 ّ.1972صجبد ، أؽٔذ ٗؾؤد ، داس اُلٌش اُؼشث٢ ، اُوبٛشح ، سعبُخ اإل .16

، ػٔوبٕ ،  1عِغِخ ؽشػ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ األسدٗو٢ ، ٓٞعو٠ كٜوذ األػوشط ، داس اٌُشٓوَ ، ه .17

2000.ّ 

 عٖ٘ اُج٤ٜو٢ ، أثٞثٌش أؽٔذ ثٖ اُؾغ٤ٖ اُج٤ٜو٢ ، داس اُلٌش ، ث٤شٝد. .18

ظبّ اُونبء اُؾشػ٢ ، أ. د ػجذاُ٘بفش أثٞاُجقوَ ، داس اُضوبكوخ ، ؽـشػ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد اُؾشػ٤خ ٝٗ .19

 ّ.2005،  1ه

 ّ.1995،  1فؾ٤ؼ ٓغِْ ثؾشػ ا١ُٝٞ٘ ، ا١ُٝٞ٘ ، داس أث٢ ؽ٤بٕ ، ه .20

،  3كزؼ اُجبس١ ؽشػ فؾ٤ؼ اُجخوبس١ ، أؽٔوذ ثوٖ ػِو٢ ثوٖ ؽغوش اُؼغووال٢ٗ ، داس اُغوالّ ٝداس اُل٤ؾوبء ، ه .21

2000.ّ 

 ّ.1998اُزغبس٣خ ، ٗج٤َ اعٔبػ٤َ ػٔش ، داس أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ، هبٕٗٞ أُشاكؼبد أُذ٤ٗخ ٝ .22
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 ّ.2012،  1اُونبء ٝاُذػٟٞ ٝاالصجبد ٝاُؾٌْ ك٢ اُؾش٣ؼخ االعال٤ٓخ ٝاُزطج٤ن اُونبئ٢ ، داس اُضوبكخ ، ه .23

ًؾبف اُو٘وبع ػوٖ ٓوزٖ االه٘وبع ، ٓ٘قوٞس ثوٖ ٣وٞٗظ اُجٜوٞر٢ ، رؾو٤ون : ٓؾٔوذ ػوذٗبٕ ٣بعو٤ٖ دس٣ٝوؼ ، داس  .24

 ّ.2000،  1ُزشاس اُؼشث٢ ، ث٤شٝد ، ُج٘بٕ ، هإؽ٤بء ا

 ّ.1956ُغبٕ اُؼشة ، ٓؾٔذ ثٖ ٌٓشّ ثٖ ٓ٘ظٞس ، داس فبدس ، ث٤شٝد ،  .25

ٓؾبمشاد ٓغبم دساعخ ٓزخققخ ك٢ دكغ اُذػٟٞ ، د. ص٣بد فجؾ٢ ر٣بة ، ٓؾبمشاد أُو٤وذ كو٢ عبٓؼوخ  .26

 اُؼِّٞ االعال٤ٓخ اُؼب٤ُٔخ االسدٕ ُطِجخ اُذًزٞساٙ.

 ـخ ، أث٢ اُؾغ٤ٖ أؽٔذ ثٖ كبسط ، رؾو٤ن : ػجذاُغالّ ٓؾٔذ ٛبسٕٝ، داس اُغ٤َ.ٓؼغْ ٓوب٤٣ظ اُِ .27

،  2أُقووجبػ ا٤ُ٘ٔووش كوو٢ ؿش٣ووت اُؾووشػ اٌُج٤ووش ، أؽٔووذ ثووٖ ٓؾٔووذ اُل٤وو٢ٓٞ ، أُطجؼووخ اٌُجووشٟ األ٤ٓش٣ووخ ، ه .28

1906.ّ 

،  1، هٗظش٣ووخ ؽغ٤ووخ اُؾٌووْ اُونووبئ٢ كوو٢ اُؾووش٣ؼخ االعووال٤ٓخ ، د. ؽغووٖ ثووٖ أؽٔووذ اُؾٔووبد١ ، داس اُضوبكووخ  .29

2003.ّ 

ٗظش٣خ اُذػٟٞ ث٤ٖ اُؾش٣ؼخ االعوال٤ٓخ ٝهوبٕٗٞ أُشاكؼوبد أُذ٤ٗوخ ٝاُزغبس٣وخ ، أ. د ٓؾٔوذ ٗؼو٤ْ ٣بعو٤ٖ ، داس  .30

 ّ.2000،  2اُ٘لبئظ ، ه

،  2اُووٞاك٢ كوو٢ ؽووشػ هووبٕٗٞ أفووٍٞ أُؾبًٔووبد أُذ٤ٗووخ ، فووالػ اُووذ٣ٖ ٓؾٔووذ ؽٞؽووبس١، داس أُ٘ووبٛظ ، ه .31

2003.ّ 

ؼووبد أُذ٤ٗووخ ٝاُزغبس٣ووخ ، د. أؽٔووذ اُغوو٤ذ فووب١ٝ ، داس اُٜ٘نووخ اُؼشث٤ووخ ، اُٞعوو٤و كوو٢ ؽووشػ هووبٕٗٞ أُشاك .32

1981.ّ 


