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 ـــــــتانمقذمـ

٠ٚؼضذش ٘زث صضؼٍك ِٕٙز ثٌطخ دّمظٛد ُِٙ ِٓ ِمجطذ ثٌششع ٚ٘ٛ ففع ثٌٕفظ,        

ٚٔذً ثٌمجة١ّٓ ثٌمظذ ِشضشوجً ثٔغج١ٔجً ػجِجً ال ٠خضٍف ثفذ ػٍٝ ثال١ّ٘ز, ٚث١ّ٘ز ٘زٖ ثٌّٕٙز 

دٛػٛؿ ثْ ثالٔغج١ٔز. ِٚٓ ٕ٘ج ٠ضذ١ٓ ٌٕج ػ١ٍٙج, ِّٙج وجْ ؽٕغُٙ ٚد٠ُٕٙ ٚفٍغفضُٙ ٌٍق١جر 

عالِز ثالٔغجْ ٚطقضٗ ٚثٌّقجفظز ػ١ٍٙج ِٓ ثال٘ذثف ثٌضٟ ؽجءس دٙج ثٌشش٠ؼز ثالعال١ِز لذً 

ثْ صٕجدٞ دٙج ثٌمٛث١ٔٓ ثٌٛػؼ١ز إال ثْ ثٌضطٛس فٟ ثٌّؾجي ثٌؼٍّٟ ٚثٌضىٌٕٛٛؽٟ ِٚج سثفمٗ ِٓ 

 ثخضشثػجس ٚثوضشجفجس ثلضشٔش دظقز ثٌذشش٠ز إرث ِج ثفغٓ ثعضغالٌٙج.

ثٌضٟ صقىُ ٘زٖ غجْ ِٙذدثً ٌغالِضٗ إرث ٌُ ٠ضُ ٚػغ ثٌؼٛثدؾ ثٌالصِز ٚوً رٌه ؽؼً ثالٔ

ثٌّغؤ١ٌٚز ٚصٛثوخ صٍه ثٌضطٛسثس ٚػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ثْ ِٕٙز ثٌطذ١خ ِٕٙز ثٔغج١ٔز فٟ ثالعجط 

إال ثٔٙج ِٓ ثٌّٙٓ ثٌّؼمذر ٚثٌخط١شر دقغخ ِج ٠ضشصخ ػٍٝ ثٌخطأ ف١ٙج ِٓ وٛثسط صّظ ف١جر 

 ء إٌٝ ثٌٛفجر فٟ دؼغ ثالف١جْ.ثٌذشش ٚلذ صفؼٟ ِغ دؼغ ثالخطج

ِٚغ ثٌضطٛس ثٌٙجةً فٟ ثٌؼٍُ فمذ ثصدثدس دٕغذز ٍِقٛظز ثالخطجء ثٌطذ١ز ثٌضٟ ثطذقش شذٗ 

١ِٛ٠ز ٚثطذقش فذ٠ظ ثٌظقف ثف١جٔجً ٚثسٚلز ثٌّقجوُ ثف١جٔجً ثخشٜ, ٚ٘ٛ ِج ؽؼً ِٓ 

ِٛػٛع ثالخطجء ثٌطذ١ز ِشىٍز ِؾضّؼ١ز صقٛص ث١ّ٘ز خجطز ٌذٜ ؽ١ّغ فتجس ثٌّؾضّغ ٌُٚ 

الصِجً ثال٘ضّجَ دؾ١ّغ ثؽشثف ٌزث وجْ ػّٓ وٛثدس٘ج ثٌطذ١ز صؼذ ِشىٍز ١ِٕٙز ِقظٛسر 

ثٌّؼجدٌز فٟ ثٌّؾجي ثٌطٟ ٌٍّقجفظز ػٍٝ عالِز ثالٔغجْ ٚفّج٠ضٗ ِٓ صؾجٚصثس ثالؽذجء 

ٚوزٌه ِغجءٌز ثالؽذجء ػٓ ثالخطجء ثٌضٟ صشصىخ دقك ثٌّش٠غ دق١ظ ِٕجؽ ثٌٕضثع فٟ ِغجةً 

هللا صؼجٌٝ لذ فىُ دٙزٖ ثٌخظِٛجس ِٓ فٛق ثٌخطأ ثٌطذٟ ٠ضؼٍك دجألٔفظ ٚثالػؼجء دق١ظ ثْ 

ِقظٛس فٟ ثٌضضثَ ِشؽؼ١ز ثٌشش٠ؼز فٟ ثٌضشش٠غ ٚثٌمؼجء عذغ عّٛثس, فأْ صقم١ك ثٌؼذثٌز 

ان النفس ببلنفس والعني ببلعني واالوف ببألوف واالذن ببألذن والسه ببلسه واجلروح قصبص  وكتبنب عليهم فيهب ٚثٌضٕف١ز لجي صؼجٌٝ 

ْ وجٔش فٟ ؽٕج٠جس ثٌؼّذ ٚث ث٠٢زٚ٘زٖ  كفبرة له ومه مل حيكم مبب اوزل اهلل فأولئك هم الظبملىنفمه تصدق به فهى 

ٚثٌؼذٚثْ, فئْ ثٌّمظٛد ِٓ ثالعضذالي دٙج د١جْ ثْ ثٌضقجوُ إٌٝ غ١ش ششع هللا فٟ ثالٔفظ 

ٚثٌؾشثفجس ٠فؼٟ إٌٝ ثٌظٍُ فٟ ف١ٓ ثْ ثٌضقجوُ إٌٝ شش٠ؼز سح ثٌؼج١ٌّٓ ٟ٘ ثٌّالر ثٌٛف١ذ 

َٛ ثٌخطأ ٚثٌّغجٚثر فٟ ػّجْ ثٌقمٛق ٚعٕضٕجٚي فٟ ثٌّذقظ ثالٚي ِفٌٍٙؼذي فٟ ثٌقىُ, 

ثٌطذٟ ٚثٔٛثػٗ, ٚفٟ ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ ثسوجْ ثٌخطأ ثٌطذٟ, ٚفٟ ثٌّذقظ ثٌغجٌظ فىُ صقمك 

 ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز.

ظ ِٚٓ ثّ٘ٙج ثٞ ِٓ ثالفؼجي ثٌضٟ ٠ّجسعٙج ثٌطذ١خ ٌمذ فذدس ثٌذسثعز ػذر ث٘ذثف ٌٍذق

فٟ ِؾجي  ٠ّٚىٓ ثْ صؼذ ِٓ ثٌؾشثةُ ثٌضٟ صغضٛؽخ ثٌؾضثء ػ١ٍٙج ٚدٚس ثالفىجَ ثٌمج١ٔٛٔز

ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز ٌٍطذ١خ ٚوزٌه ٔذسر ثٌضطذ١مجس ثٌمؼجة١ز ٚش١ٛع ثٌفىش ثٌّضغجِـ ٚثٌمؼجء 
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ٚثٌمذس ثٌغجةذ٠ٓ فٟ ثالٚعجؽ ثٌطذ١ز ٚوزٌه ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌطذ١ز ٌٍطذ١خ فٟ ِخضٍف ثٌؼظٛس فٟ 

 ٘ذثف.ٚثٌمج١ٔٛٔز ٌٍؼًّ ثٌطذٟ ٚغ١ش٘ج ِٓ ثالثٌمجْٔٛ ٚثٌشش٠ؼز ثالعال١ِز ٚثالعجط ٌٍٕظش٠ز 
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 انمبحث األول

 ماهٍت انخطأ انطبً

 ٚثألفٛثي ثٌمٛثػذ ػٍٝ عٍٛوٗ فٟ ثٌطذ١خ ِٓ خشٚػ أٚ ِخجٌفز وً ٘ٛ ثٌخطأ أْ       

 أٚ ثٌطذٟ ٌٍؼمذ صٕف١زٖ ٚلش ٚػ١ٍّجً  ٔظش٠جً  ػ١ٍٙج ثٌّضؼجسف أٚ ثٌؼٍُ دٙج ٠مؼٝ ثٌضٟ ثٌطذ١ز

 ؽغ١ّز ٔضجةؼ فؼً ػٍٝ ثٌضش٠ــظ لذـــً ثٌمجْٔٛ ٠فشػٙج ثٌضٟ ٚثٌقزس ثٌق١طز دٛثؽذجس أخالٌٗ

 دجٌّش٠غ ٠ؼش ال ٚثٌضذظش ث١ٌمظز صظشفٗ فٟ ٠ضخز أ, ػ١ٍٗ ٚٚثؽذجً  لذسصٗ فٟ وجْ ف١ٓ فٟ

 ٘زث ٠ٚؼضذش ثٌٕفظ ففع ٚ٘ٛ ثٌششع ِمجطذ ِٓ ػظ١ُ دّمظٛد ثٌطخ ِٕٙز صضؼٍك ف١ٓ فٟ

 ثٌمجة١ّــٓ ٚٔذـــً ثٌّٕٙز ٘زٖ ٚأ١ّ٘ز أ١ّ٘ضٗ ػٍٝ  أفذ ٠خضٍف ال ػجِجً  إٔغج١ٔج ِشضشوجً  ثٌمظذ

 ثٌؼٍّـــٟ ثٌضطٛس ٚأعجس ضذثدثِ ٚأْ ثإلٔغج١ٔز ٌٍق١جر ٚفٍغفضُٙ ٚد٠ُٕٙ ؽٕغُٙ وجْ ِّٙج ػ١ٍٙج

 ثٌّّجسعز ؽذ١ؼز د١ٓ ِج ثخضالف ٚؽـــٛد ثٌٝ ٠مؼٟ لذ ثٌّؾضّؼجس دؼغ ثٌٝ ٚثٌطذــــٟ

 د١ٓ ث١ٌّٕٙز ثٌؼاللز صضقىُ ثٌضٟ ٚثٌؼٛثدؾ ثٌمٛث١ٔٓ ٚد١ٓ ث١ٌَٛ ٚثٌّضشذؼز ثٌّضمذِز ثٌطذ١ز

ِطٍذ١ٓ ٠ضؼّٓ ثٌّطٍخ ثألٚي صؼش٠ف ثٌخطأ  ٌٝإ ٘زث ثٌّذقظ ٔمغُ عٛف. ٚثٌّش٠غ ثٌطذ١خ

 .(1)ثٌطذٟ ٚدسؽجصٗ, ٠ٚضؼّٓ ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ ثٔٛثع ثٌخطأ ثٌطذٟ 

 األول انمطهب

 ودرجاته انطبً انخطأ تعرٌف

 تعرٌف انخطأ انطبً -اوالً:

 لٌٛٗ دّٙج ٚلشا ٠ّذ ٚلذ , ثٌظٛثح ٔم١غ ٘ٛ ثٌخطأ ِؼٕٝ -: ٌغز ثٌطذٟ ثٌخطأ صؼش٠ف       

 ثٌزٔخ ٚثٌخطأ , ٚثفذ ٚدّؼٕٝ , ٚصخطأس أخطأس ِٕٗ صمٛي{  خطأ ِؤِٕج لضً ِٚٓ} صؼجٌٝ

 ٚخطأٖ , خطأ , ٠خطأ , خطأ ِٕٗ صمٛي , ثعّجً  أٞ{   وذ١شث خطأ وجْ لضٍُٙ أْ} صؼجٌٝ لٌٛٗ فٟ

  ٚثالعُ فؼٍٗ ػٍٝ

 ِٕٙج ػذ٠ذر صؼش٠فجس ثٌطذٟ ثٌخطأ ػشف فمذ -( : ثٌمجٟٔٛٔ)  ثططالفجً  ثٌطذٟ ثٌخطأ ف٠صؼش

 دطشق ٚال , ِذجششر دطشق ال ثٌفجػً ٠شد٘ج ٌُ ٔضجةؼ ػ١ٍٗ صضشصخ أسثدٞ صشن أٚ فؼً وً أٔٗ

  0 صؾٕذٙج دٛعؼٗ وجْ ٌٚىٕٗ ِذجششر غ١ش

 ٚػذَ ثٌفجْٔٛ ٠فشػٙج ثٌضٟ ٚثٌقزس ثٌق١طز دٛثؽذـــجس صظشفٗ ػٕذ ثٌؾٕجةٟ ثالخالي ثٔٗ أٚ

 فٟ رٌه وجْ ف١ٓ فٟ ثإلؽشث١ِز ثٌٕض١ؾز ثفذثط ثٌٝ صظشفٗ ٠فؼٟ أْ دْٚ ٌزٌه صذؼجً  ف١ٌٍٛز

 0 ػ١ٍٗ ٚثؽذجً  ٚوجْ ثعضطجػضٗ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2003( د. ثعجِز ػذذهللا لج٠ذ, ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز ٌألؽذجء, دثس ثٌٕٙؼز ثٌؼشد١ز, 1)
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 ٔفظ فٟ ٚؽذ ٠مع ؽذ١خ ِٓ ٠مغ ال ثٌطذٟ ِغٍه فٟ صمظ١ش))  دأٔٗ ثٌذؼغ ػشفٗ ٚلذ

 دجالٌضضثِجس ثٌطذ١خ ل١جَ ػذَ)  ػشفٗ ِٓ ُِٕٚٙ ,(1) ثٌّغؤٚي ٌٍطذ١خ ثٌخجسؽ١ز ثٌظشٚف

 ثٌغٍٛن ػٍٝ ثٌخشٚػ دأٔٗ)  ػجَ دشىً ثٌطذٟ ثٌخطأ ٠ؼشف ٚلذ ,( ِٕٙضٗ ػ١ٍٗ صفشػٙج ثٌضٟ

 .(2)(  ثٌؼجدٞ ٌٍشؽً

 درجاث انخطأ انطبً -ثاوٍاً:

 ٠ىْٛ لذ أٚ ٠غ١شثً  ثٌخطأ ٠ىْٛ فمذ , ثٌٕض١ؾز دؾغجِز ثٌطذٟ ثٌخطأ دسؽز صقذ٠ذ ٠شصذؾ       

 ثٌخطأ , فٕٟ ٠ىْٛ ٚلذ ِجدٞ ٠ىْٛ فمذ ثٌخطأ دٕٛع ثٌخطأ دسؽز صشصذؾ ٚلذ.  ؽغ١ّجً  ثٌخطأ

 فشطجً  دأٔٗ ثٌفمٙجء دؼغ ػشفٗ ٚلذ , ِشصىذٗ ؽجٔخ ِٓ ثالػشثس لظذ ف١ٗ ٠ضخٍف ثٌؾغ١ُ

 فشطٗ فٟ ِؼضجد شخض ٠مضشفٗ ال ثٌزٞ ثٌخطأ فٙٛ ث١ٌغ١ش ثٌخطأ أِج.  ثٌخجطز شؤُٚٔٙ فٟ

 0 ثالخطجء أصفٗ ػٓ ٠ٕؾُ لذ ثألػشثس أشذ ف١ظ ػشس ِٓ ػ١ٍٗ ٠ضشصخ ِج دأ١ّ٘ز صمجط ال

 ِؼ١ٓ عٍٛن ػٍٝ ؽذ١خ ألذَ ثرث فأٔٗ ٌٚزث دغ١طز ثألػشثس ٠قذط ال لذ ثألخطجء أشذ أْ وّج

 ثألػشثس ٠مظذ ٌُ أٔٗ ,ؽجٌّج ؽغ١ُ خطأ فٙزث دٗ ٚلجَ عٍٛوٗ ٔض١ؾز ػشس ٚلٛع ِقضّالً 

 ثفضّجي ألضشح فىجِج0ثٌؼشس فذٚط صٛلغ دسؽز دجخضالف دؾغجِضٗ ٚصخضٍف 0 دجٌّش٠غ

 فٟ ثٌشه صثد وٍّج أٞ طق١ـ ٚثٌؼىظ 0 ثٌخطأ ؽغجِز صثدس ث١ٌم١ٓ ِٓ ثٌؼشس دفٛي

 ثٌطذ١خ دّغؤ١ٌٚز لؼٟ ثٌفشٔغٟ ثٌمؼجء ٚأْ .(3) ثٌخطأ دسؽز لٍش ثٌؼشس فذٚط ثفضّجي

  دّظطٍـ ثٌؾغ١ُ ثٌخطأ ػٓ ٚػذش ثفضشثصٖ ػذَ أٚ سػٛٔز أٚ ّ٘جٌٗث أٚ ث١ٌغ١ش خطتٗ ػٓ

 .(4) ث١ٌّّض أٚ ثٌٛثػغ ثٌخطأ

 ػٕذ ثٌالصِز ثٌؼٕج٠ز دجصخجر وجفز ثٌٕجط ػٍٝ ثٌّفشٚع دجٌضضثَ ثألخالي دأٔٗ -: ثٌّجدٞ ثٌخطأ

 ِششٚػز غ١ش ٔض١ؾز ِٓ ثٌغٍٛن أ١ٌٗ ٠ؤدٞ لذ ِج ٌضؾٕخ ِج فؼً ثص١جْ أٚ ِؼ١ٓ دغٍٛن ثٌم١جَ

 ٚأفٛثٌٙج ثٌطخ ِٕٙز ِّجسعز أعٕجء ثٌطذ١خ ِٓ ٠مغ ثٌزٞ ثٌخطأ))  دأٔٗ ثٌفٕٟ ثٌخطأ ػُشف ٚلذ

 .(5) غ١شٖ ثٌٝ ٔغذز ٠غضق١ً ٚ ٌٙج ثٌّضثٌٚز ثٌطذ١خ دظفز ٌظ١مجً  ٠ىْٛ دق١ظ

 ثٌّٕٟٙ ثٌخطتز د١ٓ ثٌضفشلز ِذذأ ثٌمؼجء ثػضٕك , ٚثٌّجدٞ ثٌّٕٟٙ طأثٌخ د١ٓ ثٌضفشلز شأْ ٚفٟ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌقٍذٟ ِٕشٛسثس(  ِمجسٔز دسثعز) ثٌطذ١ز ثالخطجء ػٓ ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز , ٠ٛعف ؽّؼز ٠ٛعف( 1)

 . 23-22ص 2003 د١شٚس , ثٌقمٛل١ز

 .415ص , 2012, ٌذٕجْ,  د١شٚس ,1ؽ , ٌٍطخ ثٌؾضثة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز , غظٓ ػظجَ ػٍٟ .د( 2)

 .114-113ص , عجدك ِظذس , ٠ٛعف ؽّؼز ٠ٛعف(  3)

 .212-216 ص ,  عجدك ِظذس , فج٠ذ هللا ػذذ أعجِز( 4)

 120-111 ص , عجدك ِظذس , ٠ٛعف ؽّؼز ٠ٛعف( 5)
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 فٟ ثٌؼجِز ثٌمٛثػذ ثٌٝ ثٌّٕٙز دأطٛي ٠ضؼٍك ال ثٌزٞ خطتٗ ٚأخؼغ , ث١ٌغ١ش دْٚ ثٌؾغ١ُ

 ثٌٝ ر٘خ ٚثٌّظشٞ ثٌفشٔغٟ ٚثٌفمٗ ثٌمؼجء أْ صمذَ ِّج ٌٕج ٠ذ١ٓ 0ثٌخطأ ػٓ ثٌّغؤ١ٌٚز

 ػٓ ِغؤ١ٌٚضُٙ فؾؼً , ثٌؾغ١ُ ثٌخطأ ؽجٔذٗ ثٌٝ صٛثفش أرث ثٌؾٕجة١ز ثٌطذ١خ دّغؤ١ٌٚز ثٌمٛي

 فٟ ثٌؼجِز ٌٍمٛثػذ صمذ٠شٖ ف١خؼغ ثٌغجٟٔ أِج , ثٌؾغ١ُ ثٌخطأ دٛؽٛد ثال صٕؼمذ ال أألٚي

 ثٌٝ ٚثٌّظشٞ ثٌفشٔغٟ ٚثٌفمٗ دجٌمؼجء ثٌضطٛس أٔضٙٝ ٚأخ١شثً 0 ثٌؼّذ٠ز ثٌغ١ش ثٌّغؤ١ٌٚز

 ٚال ث١ٌم١ٓ ٚؽٗ ػٍٝ فمٗ فٟ عجدش خطأ وً ػٓ صمَٛ ثٌؾٕجة١ز ثألؽذجء ِغؤ١ٌٚز دأْ ثٌمٛي

 فٟ ثٌّغضمشر ثٌّذجدا أٚ ثالطٛي أفذ ثٌطذ١خ خجٌف ثرث ثال – ٔظشٔج ٚؽٙز ِٓ – ثٌخطأ ٠غذش

 .(1) ٠غ١شثً  أٚ وجْ ؽغ١ّجً  , ػجد٠جً  أٚ ف١ٕجً  ثٌخطأ رٌه وجْ عٛثء ثٌطخ ػٍُ

 انمطهب انثاوً

 اوىاع انخطأ انطبً

 ثٌخطأ ٠ىْٛ فمذ ِضؼذدر الػضذجسثس فمجً  أٔٛثع ػذر ثٌطذٟ ثٌّؾجي فٟ ثٌطذٟ ثٌخطأ أْ       

 ػٓ خجسػ خطأ فٙٛ دّٕٙضٗ طٍز ٌٗ ٠ىْٛ أْ دْٚ ثٌطذ١خ ِٓ ٠مغ ثٌزٞ ثٌخطأ ٚ٘ٛ ِجدٞ

 ؽشثف١ز ػ١ٍّز ثٌطذ١خ ٠ؾشٞ أْ ِٚغجٌٗ ثٌٕجط ِٓ غ١شٖ شأْ ف١ٗ ثٌطذ١خ شأْ ثٌّٕٙز فذٚد

 ثٌخطأ رٌه فٙٛ ِٕٟٙ أٚ فٕٟ ثٌخطأ ٠ىْٛ ٚلذ , ثٌٕظجفز لٛثػذ ِٚشثػجر دجٌضؼم١ُ ٠مَٛ أْ دْٚ

 صشخ١ض فٟ ثٌطذ١خ ٠خطأ أْ ٚ٘ٛ ٚثٌطذ١ز ثٌف١ٕز ٌٍمٛثػذ دجٌّخجٌفز ثٌطذ١خ ػٓ ٠ظذس ثٌزٞ

 ٠مظز ثٌٕجط ألً ِٓ ٠ظذس ال ثٌزٞ ٚ٘ٛ ؽغ١ُ ثٌخطأ ٠ىْٛ ٚلذ , دل١مجً  صشخ١ظجً  ثٌّشع

 ثٌخطأ ٠ىْٛ ٚلذ , ٌٍطذ١خ ثٌّٕغٛح ثٌؼشس ػٕٗ ٠ٕشأ فذٚعٗ فأْ ثٌّفَٙٛ ٚدٙزث. ٚصذظشثً 

 فٟ ثٔٗ ثٌّغؤٚي ثٌطذ١خ ظشٚف ٔفظ فٟ ٚؽذ ثٌزٞ ثٌذؼغ ثٌطذ١خ ٠شٜ ثٌزٞ ٚ٘ٛ ٠غ١ش

 ثال ِٕٗ ثٌظجدس ثٌخطأ ػٓ ٠غأي ال ثٌطذ١خ فأْ رٌه ػٍٝ ٚدٕجءً  ثٌقذٚط ِقضًّ غ١ش ثٌغجٌخ

 ثًٌّّٙ ثٌطذ١خ ِٓ صمغ ٚإّٔج ث١ٌمع ثٌطذ١خ ِٓ صمغ ال ثألخطجء ٘زٖ ٚأْ ؽغ١ّجً  وجْ ثرث

 .(2) ِٕٙضٗ ألطٛي

 انعالج عه االمتىاع -:اوالً 

 , ثٌظق١ز ثٌّٙٓ ِضثٌٚز ٔظٛص ثٌٝ ثعضٕجدث ثٌّش٠غ ػالػ ٚثؽخ ثٌطذ١خ ػٍٝ ٠مغ       

 ِضثٌٚز شأْ فٟ 1725 ٌغٕز( 2) سلُ ثالصقجدٞ لجْٔٛ ِٓ( 22) ثٌّجدر ٔظش وّج

 ِجٌُ ِظجح عؼجفث أٚ ِش٠غ ػالػ ػٓ  ثٌطذ١خ ٠ّضٕغ أْ ٠ؾٛص ال أٔٗ ػٍٝ ثٌذشش0ِٕٞٙز

 ثٌٝ عُ ثٌالصِز ثأل١ٌٚز ثالعؼجفجس ٌٗ ٠ؾشٞ أْ ٚػ١ٍٗ ثخضظجطٗ ػٓ خجسؽز فجٌضٗ صىٓ

 .(3) رٌه فٟ سغخ أرث فىِٟٛ ِغضشفٝ ألشح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .220-217-211ص , عجدك ِظذس , فج٠ذ هللا ػذذ أعجِز. د( 1)

 .72ص عجدك ِظذس , ٠ٛعف ؽّؼز فع٠ٛ( 2)

 .100( ثٌّظذس ٕٔفغٗ, ص3)
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 فٟ ثٌطخ خطأ 1723 عٕز فذشث٠ش فٟ ثٌظجدس فىّٙج ثٌّظش٠ز ثٌٕمغ ِقىّز لؼش ٌٚمذ

 ٠ّىٓ ال ثٌشلجدز ػٕظش أْ ٔشٜ وٕج ٚأْ , ثٌؾشثف١ز ثٌؼ١ٍّز أؽشثء ػمخ ثٌّش٠غ سلجدز

 , ثٌؼالػ ٔض١ؾز صقم١ك فٟ ثٌفؼجي ثٌؼٕظش ٚ٘ٛ ٌٗ ثٌّىًّ ٘ٛ دً , ثٌؼالػ ػٕظش ػٓ فظٍٗ

 ثٌّش٠غ سلجدز فٟ ّ٘جٌٗث دغذخ ثٌطذ١خ دّغؤ١ٌٚز ثٌشأْ ٘زث فٟ ثٌفشٔغ١ز ثٌّقجوُ ألشس وّج

 دٛؽٗ ثالِضٕجع ِغأٌز ٌّؼجٌؾز(  321-320) ثٌّجدص١ٓ ثٌؼشثلٟ ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ خظض  فمذ

 أٚ فش٠ك فظٛي أعٕجء ػجِز دخذِز ِىٍف أٚ , ِٛظف ٠طٍذٙج ثٌضٟ ثٌّؼٛٔز صمذ٠ُ ػٓ , ػجَ

 , وجسعز فٟ ٍِٙٛف إغجعز ػٓ دؼزس, ثٌّذشس غ١ش ٚثٌغٛثٟٔ ثالِضٕجع ٚوزٌه , وجسعز أٚ غشق

 , ش١خٛخز دغذخ ثٌؼؾض سػج٠ز ػٓ ػزس دْٚ ثالِضٕجع ػٓ فؼالً  , ؽش٠ّز فٟ ػ١ٍٗ ِؾٕٟ أٚ

 ثٌظق١ز, ثٌّٙٓ رٚٞ ػٍٝ ٠قظش وّج 0 ثٌشػج٠ز دٙزٖ أصفجلجً  أٚ لج١ٔٛٔجً  ِىٍفجً  ٚوجْ ِشع أٚ

 أٚ أعذجح ٌذ٠ُٙ صٛفشس أٚ ُٙطخضظجث خجسػ فجٌضٗ صىٓ ِجٌُ ِش٠غ أٞ ِؼجٌؾز سفغ

 ثٌالصِز ثٌؼٕج٠ز دزي ثٌطذ١خ ػٍٝ ف١ؾخ ثٌطجسةز ثٌقجالس دجعضغٕجء رٌه صذشس  ١ِٕٙز ثػضذجسثس

 أخش٠ٓ أؽذجء ٚؽٛد ِٓ  ٠ضأوذ فضٝ ٌذ٠ٗ ثٌّضجفز ثٌٛعجةً وً ِغضخذِج   ثٌظشٚف وجٔش ألٞ

 .(1) ثٌّطٍٛدز ثٌؼٕج٠ز ٌضمذ٠ُ ىج١ٔجسٚثالِ ثٌمذسر ٠ٍّىْٛ

 انتشخٍص فً انخطأ -:ثاوٍاً 

 ػٓ دل١مجً  صشخ١ظجً  فجٌضٗ ٚصشخ١ض دفقض ثٌّش٠غ ػالػ لذٌٛٗ دؼذ ثٌطذ١خ ٠مَٛ       

 ثٌضٟ ثاْلالَ  ػالػ ثٌٝ ٠ضٛطً ٌىٟ ٚرٌه ثٌؼ١ٍّز ثٌٛعجةً ٚثفذط ثفؼً ثعضخذثَ ؽش٠ك

 ثعضؼّجٌٗ ػذَ ثٌٝ سثؽؼجً  ثٌضشخ١ض فٟ خطؤٖ وجْ أرث ثٌطذ١خ ٠ٚغأي ثٌّش٠غ ِٕٙج ٠ؼجٟٔ

 ثٌطذ١خ سعُ ٚؽٙجص ثٌّخضذشٞ ٚثٌفقض ٚثألشؼز ثٌطذ١ز وجٌغّجػز ثٌقذ٠غز ثٌؼ١ٍّز ثٌٛعجةً

 ثٌضٟ ثٌقجالس ؽ١ّغ ثٌٝ ٠ٕقشف ٚ٘ٛ ّ٘جيثال ؽش٠ك ػٓ ثٌقجٌز ٘زٖ فٟ ثٌخطأ ٠ىْٛ ٚلذ, (2)

 ٘زٖ أِغش ٌّج ثصخزس ٌٛ ثٌضٟ ثٌغ١ش فمٛق ٌقّج٠ز ثٌالصِز  ثالفض١جؽجس أصخجر ثٌفؼجي دٙج ٠ًّٙ

 ػّذ٠ز غ١ش ثٌؾش٠ّز صىْٛ(  35" )  ثٌّجدر فٟ ثٌؼشثلٟ ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ ٔض ف١ٓ فٟ ثٌقمٛق

 أٚ أٔضذجٖ ػذَ أٚ سػٛٔز أٚ ّ٘جيث ثٌخطأ ٘زث وجْ عٛثء ثٌفجػً خطأ دغذخ ثٌٕض١ؾز ٚلؼش أرث

 فمذ ثالّ٘جي دسؽجس ٚصضفجٚس 0"ٚأالٚثِش ألٔظّزثٚ ثٌمٛث١ٔٓ ِشثػجر ػذَ أٚ أفضجؽ ػذَ

 أوغش ف١ٗ ٠مغ ثٌزٞ ثٌخطأ ٘ٛ ثٌؾغ١ُ ٚثٌخطأ  ٠غ١شثً  ٠ىْٛ ٚلذ ؽغ١ّجً  خطأً  ثالّ٘جي خطأ ٠ىْٛ

 أٚ ثالّ٘جي:  دأٔٗ دؼؼُٙ ٚػشفٗ ثالوضشثط ػذ٠ُ شخض ِٓ ثال ٠مغ ال دق١ظ ّ٘جالً ث ثٌٕجط

 ٠ٕطٛٞ ثٌؼّذٞ ثٌخطأ وجْ ٚثرث خجطز ث١ّ٘ز ٌٗ ٠ؾؼً ثٌؾغجِز ِٓ فذثً  دٍغ ثٌزٞ ثٌضذظش ػذَ

 ثٌخطأ ٚطف ثصثٌز ٠ؼٕٟ ال رٌه ِغ ٌٚىٓ ػ١ٍٙج ٠ٕطٛٞ ال ثٌؾغ١ُ ثٌخطأ فأْ ١ٔز عٛء ػٍٝ

 .(3) ٌٍغ١ش ػشسثً  عذخ ثٌزٞ خطأٖ ػٓ ثٌفؼً ِشصىخ ٠ٚغأي ثٌؾغ١ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21( د. ثعجر ػذذهللا لج٠ذ, ِظذس عجدك, ص1)

 0 104ص , عجدك ِظذس , ٠ٛعف ؽّؼز ٠ٛعف( 2)

  ثٌغمجفز دثس ِىضذز , ثٌّٕٟٙ ثٌغش أفشجء ػٓ ٌألؽذجء ثٌؾضثة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز , ػذ١ذ ػٍٟ ِٛفك( 3)

 0 21-22ص , 1711 , ٚثٌضٛص٠غ ٚثٌٕشش    
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 انعالج فً انخطأ -:ثانثاً 

 ػٍٝ ٠ؼضّذ ثٌطذ١ز ثٌّغؤ١ٌٚز ِغضٕذ أْ ٚؽذٔج ث١ٌَٛ ثٌطذ١ز ثٌّّجسعز ٚثلغ ثٌٝ ٔظشٔج أرث       

 ثألِٛس ؽٍّز ثٌّذذأ ف١ظ ِٓ صؼضذش وجٔش أْ ٟٚ٘ ِؾضّغ وً فٟ دٙج ثٌّؼّٛي ثٌمٛث١ٔٓ

 ٘زٖ ٚأعجس ِٛؽذجس ٚصمش٠ش صم٠ُٛ فٟ ٚثػقجً  صفجٚصجً  ٔؾذ فإٔٔج ػ١ٍٙج ثٌّضفك ثٌّشضشوز

 ٌٚىٕٕج ٌزٌه ٠ضأً٘ ٌُ ِٓ ثٌّٕٙز ِضثٌٚز ِٓ صّٕغ ث١ٌَٛ دٙج ثٌّؼّٛي ثٌمج١ٔٛٔز فجٌٕظُ ثٌّغؤ١ٌٚز

 ٌٍطذ١خ ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍٕظُ صغّـ ٚال 0أأل١ٍ٘ٗ ٘زٖ صقذ٠ذ أ١ٌز فٟ ٚأخش ِؾضّغ د١ٓ صفجٚصجً  ٔؾذ

 أٚ خجطز ٚٚال٠ز طالف١ز ٌٙج عٍطز ثرْ أٚ أرٔٗ دذْٚ صشخ١ض أٚ ثٌّش٠غ ػٍٝ ٌٍضؼذٞ

 ثٌطذ١خ ٚأْ 0 ثٌضؼذٞ ٘زث ػٛثدؾ صقذ٠ذ فٟ ٚأخش ِؾضّغ د١ٓ صفجٚصج ٕ٘جن أْ غ١ش ػجِز

 ٌٗ ٠ىضخ ٚأْ ثٌّش٠غ دقجٌز ثٌّالة١ّٓ ٚثٌؼالػ ثٌذٚثء ثخض١جس فٟ ؽٙذٖ لظجسٞ دذزي ٍِضَ

 أٚ ثٌشفجء صقم١ك دغشع ثعضؼّجٌٙج ٚؽشق ثٌؾشػجس وً ٌٗ ٠ٚقذد دٛػٛؿ ثٌطذ١ز ثٌٛطف

 ثٌطذ١خ ٚػٍٝ 0(1) ثألد٠ٚز دؼغ ِٓ فغجع١ز ٌذ٠ٗ ثٌّش٠غ ًٚ٘ ثٌّش٠غ ػٓ ثألٌُ صخف١ف

 ػٍّٗ ٠ؾؼً ال ٚأْ ػ١ٍّج ثٌّمشسر ثٌفٓ أطٛي ٠ضذغ  أْ ٚثٌّؼجٌؾز ثٌؼ١ٍّز أؽشثةٗ ػٕذ

 ثٌؾشثفز ػ١ٍّجس الْ ٚثٌذقظ ثٌضؾشدز ل١ذ ال٠ضثي ثٚ ف١ٕجً  ِمش غ١ش ِؾجي فٟ ٠غشٞ ثٌؼالؽٟ

 ٠ضشصخ ِّج غ١شٖ ١ٌظ ثٌّش٠غ طقز ٌضقغ١ٓ الصِز صؼضذش ثٌضٟ صٍه ٟ٘ ثٌّذجفز ٚثٌّؼجٌؾز

 ثطٛي دٗ صؼضشف ٚال ثٌطخ ػٍُ ٠مشٖ ال ِش٠غ ػٍٝ ػًّ دأؽشثء ثٌّؼجٌؼ لجَ أرث أٔٗ ػ١ٍٗ

 .(2) ؽٕجة١ج ٠ٚظذـ ثالدجفز فمٗ ِٓ ٠ضؾشد ٘زث ػٍّٗ فأْ  فٕٗ

 نهعالج انالحقت انفىٍت انرعاٌت فً انخطأ -:رابعاً 

 فشؽٗ ثٌّش٠غ فجٌٗ وجٔش ِج ثرث خجطز ثٌٙجِز ثٌّشفٍز ٘زٖ فٟ ثٌّؼجٌؼ ثٌطذ١خ ٠ٍضضَ       

 ثٌطذ١خ ثّ٘جي فجٌٗ ٚفٟ ثٌّش٠غ فجٌٗ ٌّضجدؼٗ دشٔجِؾجً  ٠ؼغ ثْ ثٌطذ١خ ِضجدؼٗ ٚصغضٍضَ

 ٠مف ال ثٌطذ١خ دٚس ثْ ف١ظ ٚثٌقزس ٌٍق١طز ثخزٖ ٚػذَ ثّ٘جٌٗ ػٓ ِغؤٚالً  ٠ؼضذش ٌٍّش٠غ

 ٌىٟ ثٌؼ١ٍّز دؼذ ثٌّش٠غ فجٌٗ ِضجدؼٗ ثٌٝ ٠ّضذ دً فمؾ ثٌؾشثف١ز ثٌؼ١ٍّز ثؽشثء ِؾشد ػٕذٖ

 .(3) ثٌؾشثف١ز ثٌؼ١ٍّز ؽشثء ِٓ ِؼجػفجس ِٓ ٠قذط ثْ ٠ّىٓ ِج صضفجدٜ

"  لذؼش فمذ ٠ٚغ١ش ؽغ١ُ خطج د١ٓ ِفشلٗ غ١ش ثالصؾجٖ دٙزث ثٌؼشثلٟ ثٌمؼجء ثفىجَ ؽشس ٚلذ

 ثٌطذ١خ دٗ لجَ ِج ٠ٚىفٟ ٌٍّغؤ١ٌٚز ثٌّٛؽخ ثٌخطأ ِٓ ثٌضأوذ صغضٛؽخ ثٌطذ١خ ِغؤ١ٌٚز ثْ

 ثٌمٛثػذ ػٓ ٠خشػ ٌٍّش٠غ ثٌطذ١ز دجٌٛطفز ثٌّؼطٝ ٚثٌذٚثء زثٌّغضؼٍّ ٚثٌٛعجةً ثالفؼجي ِٓ

 .(4)"ثٌظق١قز ثٌؼ١ٍّز ثٌطشق ٚ ثٌطذ١ز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .101ص , عجدك ِظذس , ٠ٛعف ؽّؼز ٠ٛعف( 1)

 ِىضذز , ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ فٟ ثٌؼجِز ,ثٌّذجدا ثٌشجٚٞ ثٌمجدس ػذذ عٍطجْ -د , ثٌخٍف فغ١ٓ ػٍٟ -د( 2)

 .265ص 2005, ثٌغٕٙٛسٞ

 0 110ص عجدك ِظذس , ٠ٛعف ؽّؼز ٠ٛعف( 3)

 . 57 ص , عجدك ِظذس , ػذ١ذ ػٍٟ ِٛفك( 4)



8 
 

 انمبحث انثاوً

 انمسؤونٍت انجىائٍتاركان 

 ِغؤ١ٌٚز ,فال ٚثأل١ٍ٘ز ثٌخطأ -: ّ٘ج أعجع١ٓ سو١ٕٓ ٌم١جِٙج ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز صفضشع       

 ٠ىْٛ أْ ٠ىفٟ ال عُ ِٚٓ ٌضقٍّٙج ث٘الً  ١ٌظ ِٓ ػٍٝ ِغؤ١ٌٚز ال وُ خطأ دْٚ ؽٕجة١ز

 ِجد٠جً  عذذٗ طٍز صمَٛ أْ ٠ؾخ ِؼ١ٓ ؽشَ ث١ٌٗ ٠ٕغخ أْ ٠ّىٓ ؽٕجة١جً  خطأ ٠ىغخ أٚ ثٌشخض

 ثٌّجدٞ دجإلعٕجد ٠غّٝ ِج أٞ ثٌغذذ١ز فجٌظٍز , ثٌقجطٍز ثٌؾش١ِز ثٌٕض١ؾز ٚد١ٓ ثٌخطأ ٘زث د١ٓ

 صفضشع ثٌّغؤ١ٌٚز ٘زٖ ٌٚىٓ ثٌخطأ ٘زث ػٓ ثٌّغؤ١ٌٚز ٌم١جَ أعجعٟ ششؽ ٚثٌٕض١ؾز ثٌخطأ د١ٓ

 ػٍٝ ثلذَ دأٔٗ دجإلِىجْ ٠ىْٛ أْ أٞ ػٕٗ طذس ِٓ ثٌٝ ِؼ٠ٕٛجً  ثٌخطأ ٘زث ثعٕجد ثِىج١ٔز

 صشصخ ثٌؾٕجة١ز فجٌّغؤ١ٌٚز , صظشفٗ ػٍٝ ِىشٖ غ١ش فش ٌفؼٍٗ ِذسن ٚ٘ٛ ثٌفؼً ٘زث ثسصىجح

 دشخض ثٌؼمجح ثٔضثي , ثؽضّجػ١ج ٚال ثٔغج١ٔجً  ال ِمذٛالً  ١ٌٚظ ػ١ٍٗ صمَٛ ِٓ ػٍٝ ؽضثة١جً  ػمجدجً 

 .(1) ٚثؽذجس ِٓ ػ١ٍٗ ٠فشع ِج أٚ دٗ ٠مَٛ ِج فُٙ ػٓ ػجؽض ألفؼجٌٗ ِذسن غ١ش أٚ ِخطب غ١ش

 انفرع األول

 انركه انمادي

 ثٌضشن أٚ ثٌفؼً ٠ٚضؼّٓ , ثٌخجسؽٟ ثٌؼجٌُ ثٌٝ ثٌؾش٠ّز دٗ صذشص ثٌزٞ ثٌّظٙش ٚ٘ٛ       

 أٚ ثٌفؼً د١ٓ أٞ , د١ّٕٙج صمَٛ أْ شش٠طز ػّٕٙج ثٌٕجشتز ثٌٕض١ؾز ٚ ػ١ٍٗ ثٌّؼجلخ ثٌّقشَ

 ٔغذٙج أِىٓ أرث ثٌٕض١ؾز ػٓ ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌفجػً صقًّ فجٌشش٠ؼز عذذ١ز سثدطز ٚثٌٕض١ؾز ثٌضشن

 ثٌّقشَ ثٌفؼً) -: ٟ٘ عالط ػٕجطش ػٍٝ ٌٍّغؤ١ٌٚز ثٌّجدٞ ثٌشوٓ ٠مَٛ ٌزٌه, فؼٍٗ ثٌٝ

 ثٌفؼً أعش ٟٚ٘ ثٌؾش١ِز ثٌٕض١ؾز( ثٌؼشس ٚلٛع) ,ثالؽشثِٟ ثٌغٍٛن ػ١ٍٗ(  ثٌّؼجلخ

 .ثٌؾش١ِز ٚثٌٕض١ؾز ثٌّقشَ ثٌفؼً د١ٓ ثٌغذذ١ز ثٌشثدطز ل١جَ أٞ ,ثٌخجسؽٟ

 دجسصىجح ثؽشثِٟ عٍٛن ٘ٛ ٌٍؾش٠ّز ثٌّجدٞ ثٌشوٓ ػٍٝ ثٌؼشثلٟ ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ ٔض ٚلذ

 ثٌّضؼٍمز ثٌّجد٠ز ثٌظشٚف ٚثْ, (1) ثٌمجْٔٛ دٗ أِش فؼً ػٓ ثالِضٕجع أٚ ثٌمجْٔٛ فشِٗ فؼً

 خجٌظز ظشٚف ِؾشد وجٔش ثْ عٛثء ثٌفجػً ِٓ طذس ثٌزٞ ثٌٕقٛ ػٍٝ ٟ٘ ثٌّجدٞ دجٌشوٓ

 ثٌفؼً ِغ صىْٛ ثٌظشٚف فٙزٖ ثٌّجدٞ ثٌشوٓ ػٕجطش ِٓ ٚوجٔش ثٌؼمٛدز ػٍٝ ِؤعشر أٞ

 .(2) ثٌفجػً أصجٖ ثٌزٞ ثالؽشثِٟ

 انمتطهباث انمادٌـــــــــت

  انخطأ -: أوالً 

 ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز ٌم١جَ ثألٚي ثٌشوٓ ثٌؾشِٟ دجٌخطأ ٠غّٝ ِج أٚ ثٌؾٕجةٟ ثٌخطأ ٠ؼضذش       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – د١شٚس , ثٌؼ١ٍّز ثٌىضخ دثس , ثالدجفز ثعذجح فٟ ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز سفغ , ثٌف١جع ؽ١ًّ عجِٟ. د( 1)

  .42-41 ص 1721 , ٌذٕجْ

 .326,ص عجدك ِظذس , ثٌشٚط أدٛ ثفّذ( 2)
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 ثسثدصٗ ػٓ خجسػ فجدط ٠فؼً ٚال ثٌؾشَ ٘زث فجػً ِٓ دخطأ ؽشَ ٚلٛع صفضشع فجٌّغؤ١ٌٚز

 دفؼً صقظً أْ ٠ّىٓ فجٌٛفجر , دجٌزثس ثٌفجػً ٘زث غ١ش أخش ِظذس أٞ ثٌٝ ٠ٕغخ أْ ٠ّىٓ

 دْٚ دجٌّضٛفٟ فً ؽذ١ؼٟ فجدط دفؼً صقظً أْ ٠ّىٓ وّج ثٌغ١ش ٌذٜ أفذثعٙج أسثد شخض

 أٚ , لظذٞ خطأ -:  طفض١ٓ دئفذٜ ٠ضظف ٚثٌخطأ , ثفجعٗ فٟ دخً شخض ألح ٠ىْٛ أْ

 ثٌغ١ش أِج 0 ثٌؾشَ ثسصىجح أسثدر صٌٛذس ر١ٕ٘ز فجٌز ثٌفجػً ٌذٜ ٠فضشع , لظذٞ غ١ش

 صُ ِج أْ دق١ظ ثالفضشثص لٍز أٚ دجإلّ٘جي ص١ّضس ر١ٕ٘ز فجٌز ثٌفجػً ٌذٜ ف١فضشع لظذٞ

 ثٌزٞ ثٌفؼً ػٕٗ طذس ِٓ ثإلّ٘جي ٔض١ؾز ٌٚىٓ ألفذثعٙج أسثدر فظ١ٍز ٠ىٓ ٌُ ؽش١ِز ٔض١ؾز

 ػٓ شخض وً ٠غجي أْ ػٍٝ(  1313)ثٌّجدر فٟ ثٌفشٔغٟ ثٌمجْٔٛ ٔض ٚلذ 0 ثفذعٙج

 .(2) ثفض١جؽٗ ٚػذَ دئّ٘جٌٗ أ٠ؼجً  ٚإّٔج دفؼٍٗ فمؾ ,١ٌظ عذذٗ ثٌزٞ ثٌؼشس

 ٚفظٛي ثٌطذٟ ٌٍؼًّ صٕف١زٖ ٚلش ثٌطذ١ز ٚثالطٛي ٌٍمٛثػذ ِخجٌفضٗ أٚ ثٌطذ١خ خشٚػ فأْ

 رٌه ثٌطذ١ز ثالخطجء ٔشٛء ٠ضشصخ ثٌزٞ ثألعجط ٘ٛ ثٌّغٍه رٌه ؽشثء ِٓ ٌٍّش٠غ ػشس

 ثالطٛي ػٍٝ صمَٛ ثٌضٟ ٚثٌؼالؽ١ز ثٌضشخ١ظ١ز ٚثٌٛعجةً ثٌٍٛثةـ ػّٓ ٍِضَ ثٌطذ١خ ألْ

  .(3) ثٌطذ١ز ثالٚعجؽ فٟ ػ١ٍٙج ٚثٌّضؼجسف ٚثٌغجدضز ثٌّغضمشر ثٌطذ١ز ٚثٌّؼجسف ٚثٌمٛثػذ ثٌؼ١ٍّز

 انضرر -:ثاوٍاً 

 ٚػٕذ دٗ لجَ ثٌزٞ ثٌؾٕجةٟ ثٌفؼً ػٓ ٠ٕؾُ ثٌزٞ ثٌؼشس ٟٚ٘ ٔض١ؾز ثٌطذ١خ خطأ ػٍٝ ٠ضشصخ

 ثٌضٟ ثٌٕض١ؾز ثٌٝ وذ١شثً  ث٘ضّجِج أف١جٔجً  ٠ؼذش أٔٗ ٔؾذ ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ ٔظٛص فٟ ثٌٕظش ثِؼجْ

 أعجعٟ ثػضذجس ػٕٙج ثٌٕجشب ثٌّجدٞ ٌٍؼشس ٠ىْٛ دق١ظ ثٌّقشِز ثالفؼجي ثسصىجح ػٍٝ ٠ضشصخ

 .(4) ٚثٌّؼجلذز ثٌضؾش٠ُ فٟ

 ثٌؾشثفز أدٚثس أٚ ٠ذٖ دجعضخذثَ ثٌطذ١خ لذً ِٓ ثٌؼشس أٚ ثال٠زثء فؼً ٚلٛع صظٛس ٠ّٚىٓ

 ثألفؼجي صٍه ٚأدس ثٌطذ١ز ثٌّٕٙز أطٛي صٍه دأفؼجٌٗ ثٌطذ١خ خجٌف فئرث ثٌطذ١ز ثٌؼمجل١ش أٚ

 ثٌّش٠غ ػالػ ثٌطذ١خ أِضٕجع ٚأْ ٚلغ لذ ثال٠زثء فؼً فأْ ثٌّش٠غ دؾغُ ػجسر ٔضجةؼ ٚلٛع

 .ثٌؾغُ عالِز ػٍٝ ثػضذثء شىً طقضٗ فٟ ثٌؼشس ٚفذٚط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , ٌذٕجْ, د١شٚس , ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌغجٟٔ ثٌؾضء , ثٌؼجَ ثٌؾٕجةٟ ثٌمجْٔٛ , ثٌؼٛؽٟ ِظطفٝ. د( 1)

 . 32ص 1772 ثٌغج١ٔز ثٌطذؼز

 .40-37( ثٌّظذس ٔفغٗ, ص2)

 .7ص – ثٌمج٘شر ثٌؼشد١ز, ثٌٕٙؼز دثس , ثألؽذجء ِغؤ١ٌٚز , ثٌشٛث عجِٟ ِقّذ. د( 3)

 0 150ص , 1767 , ثٌؼجَ ثٌمغُ/  ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ , ثٌغؼذٞ ف١ّذ. د( 4)
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 دضؼ٠ٛغ ثٌّطجٌذز ثٌّضؼشس فك ِٚٓ 0 ثٌطذ١خ ٌؾذش ثٌالصِز ثٌٛعجةً ثفذ ثٌضؼ٠ٛغ ٠ٚؼضذش

 ٌم١جَ ثٌالصِز ثٌششٚؽ صٛثفشس ِج ِضٝ ثٌّؼجٌؼ ثٌطذ١خ خطأ ٔض١ؾز ػشس ِٓ أطجدٗ ِج ػٓ

 رٌه عذ١ً فٟ– ثٌّؼشٚس ٌٍّٚش٠غ 0 عذذٗ ٚػاللز ٚػشس خطأ ِٓ ثٌطذ١خ ِغؤ١ٌٚز

 ٌٍّطجٌذز ثٌمؼجء أِجَ دػٜٛ سفغ أٚ ثٌّخطب ثٌطذ١خ ػذ شىٜٛ دضمذ٠ُ ثٌٕمجدز ثٌٝ ثٌٍؾٛء

 ف١ّج ثٌخجطز ثٌذػٜٛ ٔظش فٟ صمذ٠ش٠ز عٍطز ٌٍٚمجػ0ٟ ػشس ِٓ أطجدٗ ػّج دجٌضؼ٠ٛغ

 دضٛثفش ٠ضؼٍك ف١ّجثال ( ثٌض١ّض) ثٌٕمغ ِقىّز ٌشلجدز ٠خؼغ ٚال , ثٌضؼ٠ٛغ دضمذ٠ش ٠ضؼٍك

 أْ ثٌمجػٟ ػٍٝ ٚؽخ ثٌطذ١خ ِغؤ١ٌٚز عذش ِج ِٚضٝ, ػذِٙج ِٓ ثٌضؼ٠ٛغ صمذ٠ش ػٕجطش

 دجٌىجًِ ثٌؼشس ٠ؾذش أْ ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ٠ٚشضشؽ 0ثٌّضؼشس ثٌّش٠غ ٌظجٌـ دجٌضؼ٠ٛغ ٠قىُ

 0 ثٌشفجء فٟ ثٌّش٠غ فشطز ٚصف٠ٛش ثٌّغضمذً ٚثٌؼشس ِضٛلغ ٚثٌغ١ش ثٌؼشس ف١شًّ

 ثٌٝ ٚطٛالً  ششٚؽٗ صٛفشس ِضٝ ثٌّجٌٟ ثالوشثٖ دٛع١ٍز ٠ضؼ١ٓ أْ رٌه عذ١ً فٟ ٌٍٚمجػٟ

 .(1)دٗ  ٌضضَث ِج دؼ١ٓ ثٌٛفجء ػٍٝ ثٌطذ١خ أؽذجس

 انفرع انثاوً

 انركه انمعىىي

ثْ ثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ ثٔؼىجط ٌّجد٠جس ثٌؾش٠ّز فٟ ٔفغ١ز ثٌؾجٟٔ فجإلسثدر صضؾٗ ٚصغ١طش        

ػٍٝ ٘زٖ ثٌّجد٠جس, ؽذمجً ٌّج ٔٛثٖ ثٌؾجٟٔ ِٓ ٔضجةؼ أٚ ِؾشد عٍٛن ِقظٛس ٚ٘زٖ ثٌؼاللز 

 -ثٌٕفغ١ز ٌٙج طٛسصجْ:

ٟ٘ ثٌخطأ ثٌٛثػٟ أٚ ثٌخطأ ِغ ثٌضذظش ٚثٌؼجدؾ وانثاوٍت, ٟ٘ ثٌخطأ ثٌغ١ش ٚثػٟ,  األونى,

ثٌّشضشن د١ٓ ثٌظٛسص١ٓ أْ إسثدر ثٌؾجٟٔ ٌُ صضؾٗ إٌٝ صقم١ك ثٌٕض١ؾز ثالؽشث١ِز ثٌّضشصذز ػٍٝ 

ثٌغٍٛن ثالؽشثِٟ. ثْ ثالٔغجْ لذ ٠شصىخ فؼً أٚ ثِضٕجع ػٓ فؼً ثسثدٞ ٠ضشصخ ػ١ٍٗ 

ن دْٚ ثٌٕض١ؾز فٙٛ ال ٠ش٠ذ ثٌٕض١ؾز ثالػشثس دجٌغ١ش ٌىٓ فٟ ثٌقم١مز ثسثدصٗ ثصؾٙش إٌٝ ثٌغٍٛ

ال دشىً ِذجشش ٚال غ١ش ِذجشش ٌىٓ وجْ دٛعؼٗ صؾٕخ ثالػشثس دجٌغ١ش ألٔٗ ٌُ ٠ضظشف دّج 

 .(2)ص١ٍّٗ لٛػذ ثٌق١طز ٚثٌقزس ثٌضٟ صضطٍذٙج ثٌق١جر ثالؽضّجػ١ز 

ٚثْ ثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ فٟ ثٌششٚع ٌٗ طٛسر ٚثفذر ٟٚ٘ ثٌؼّذ ٚلذ ٔض ثٌمجْٔٛ طشثفز ٌضَٚ 

( ثْ ٠ىْٛ ثٌذذء فٟ ثٌضٕف١ز ِمضشٔجً دمظذ ثسصىجح ؽٕج٠ز أٚ 45ِج ثشضشؽ فٟ ثٌّجدر )ّذ ثٌؼ

ٚثٌمظذ فٟ ثٌششٚع ٘ٛ ػ١ٓ ثٌمظذ فٟ ثٌؾشثةُ غ١ش ثٌؼّذ٠ز ؽٕقز ِٚؤدٜ رٌه ثٔٗ ال ششٚع 

فٟ ثٌؾش٠ّز ثٌّشثد ثسصىجدٙج فٙٛ ٠شضًّ ػٍٝ رثس ػٕجطشٖ ٚال فشق د١ٓ ثٌششٚع ٚثٌؾش٠ّز 

 ٌٕجف١ز.ثٌضجِز ِٓ ٘زٖ ث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .161-162ص , عجدك ِظذس , ٠ٛعف ؽّؼز ٠ٛعف( 1)

 .152ص( د. ػذذ ثٌمجدس ثٌقغ١ٕٟ ثدشث١ُ٘, ِظذس عجدك, 2)
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 -انمتطهباث انمعىىٌت:

 -:األههٍــــــــت -أوالً 

 دقك ثٌّغؤ١ٌٚز ٘زٖ صمَٛ أْ ٠ّىٓ ال دق١ظ ثٌؾٕجة١ز ٌٍّغؤ١ٌٚز ثٌغجٟٔ ثٌشوٓ ثأل١ٍ٘ز صشىً

 ٠فؼً ِج ٚأدسثن ٚػٟ ػٍٝ ثٌّمذسر ٌذ٠ٗ وجٔش أرث أٞ ٌذ٠ٗ ِضٛفشر ثأل١ٍ٘ز وجٔش رثثال إ فجػً

 صظشف لذ ٠ىْٛ أْ ِٓ الدذ وّج 0 ثٌغ١ش ٚػٍٝ ٔفغٗ ػٍٝ أعجس ِٓ فؼٍٗ ػٍٝ ٠ضشصخ ِٚج

 أفؼجٌٗ ػٓ شخض ٌّغجةٍز الصَ ششؽ ثالسثدر فقش٠ز , ثفؼجي ِٓ ِج أصجٖ ػٍٝ ِىشٖ غ١ش ٚ٘ٛ

 ثٌّغؤ١ٌٚز ٌضقًّ فجأل١ٍ٘ز 0 ػ١ٍٙج صفشع ثٌضٟ ثألٚثِش صٕفز ثٌضٟ ثٌّجد٠ز وجإلسثدر وجْ ٚثال

 ٔضجةؼ ٠ٚذسن ٠فؼً ِج ٠ؼٟ ٠ؾؼٍٗ ثٌفجػً ٌذٜ ع١ٍُ  ػمٍٟ ٚػغ صٛفش أرث صفضشع ثٌؾٕجة١ز

 ثٌضؽش ٟٚ٘ ِؼ١ٕز غج٠ز ٌٍؼمٛدز فأْ 0 ثفضشثصٞ صذد١ش ثٚ ػمجح ِٓ دٗ ٠ٕضي ِٚج فؼٍٗ

  .(1) فجةذر دْٚ أطذقش غج٠ضٙج ثدسثن ػٓ ػجؽضثً  دٗ صٕضي ِٓ وجْ فئرث ٚثالطالؿ ٚثٌشدع

 ػٍٝ لجدس أٔٗ ٚؽجٌّج , أسثدصٗ ػٓ ثٌضؼذ١ش ف١ٙج ٠غضط١غ فجٌز فٟ ثٌّش٠غ وجْ أرث أٔٗ ٚثٌٛثلغ

 ٠قً أْ ٠ؾٛص فال , ثٌؾشثفٟ ثٌضذخً ؽشثء ِٓ ٌٙج ٠ضؼشع ثٌضٟ ثٌّخجؽش ٚفُٙ أدسثن

 ِغٍه ٘ٛ دً لج١ٔٛٔجً  صظشفجً  ٠ؼضذش ال ثٌؾشثفٟ دجٌؼالػ ثٌشػجء ألْ 0 سػجةٗ ِقً سػجء

 فجٌشػجء ثألدثء دأ١ٍ٘ز ثٌّضؼٍمز ثٌمٛثػذ ػ١ٍٗ صضطذك أْ ٠ؾخ فال , ثٌمج١ٔٛٔز فجػ١ٍضٗ ٌٗ أسثدٞ

 ٚػٍٝ , ٚثٌض١١ّض إلدسثن ف١ٗ ٠ىفٟ ِششٚع ٌٕشجؽ ِٚذجششر ثٌّش٠غ ٌقش٠ز ِظٙش  دجٌؼالػ

 أؽشثء أ١ّ٘ز ٌضمذ٠ش ثٌالصِز ثأل١ٍ٘ز ِٓ أوغش ثأل١ٍ٘ز ِٓ ٌٍّش٠غ ٠ىْٛ أْ ٠ضطٍخ ال رٌه

 عٜٛ صضطٍخ ال ثأل١ٍ٘ز ٚ٘زٖ ٌٍّش٠غ ثٌظق١ز ٌٍقجٌز ثٌؼ١ٍّز ٘زٖ ِٕجعذز ِٚذٜ ِؼ١ٕز ػ١ٍّز

 ؽ١ّغ ػٕذ صضٛفش ال ٚثٌفُٙ ثألدسثن ػٍٝ ثٌمذسر أْ غ١ش  , ٚثٌفُٙ ثالدسثن ِٓ وجفٟ لذس

 .(2) ثالشخجص دجخضالف صخضٍف دً , ٚثفذر عٓ فٟ ثألشخجص

  -:واإلدراك انىعً -ثاوٍاً 

 أٚ ششػ١ز طفضٙج ٠ذسن وّج ٚٔضجةؾٙج ذ١ؼضٙجؽ ٠ذسن أفؼجٌٗ ٠ؼٟ فّٓ ٌٍٛػٟ ِالصَ ثألدسثن

 ثٌؼم١ٍز ٌٍمٜٛ ثٌطذ١ؼ١ز ثٌٛظ١فز ف١ٗ صضؾٍٝ رٕٟ٘ ٚػغ ػٓ ػذجسر ٚثٌٛػٟ , ششػ١ز غ١ش

 ثٌؼجٌُ ِٚغ ٔفغٗ ِغ ثألٔغجْ فجصظجي ,طق١قز دظٛسر صؼًّ ثٌمٜٛ ٘زٖ أْ ء صذٕٝ دق١ظ

 ٔفغج١ٔجً  ثفغجعجً  ٠ظذـ وٟ ثٌّجدٞ ثٌضؼم١ذ دجٌغ ٚٔفغجٟٔ ػؼٛٞ ع١جق ػّٓ ٠ضُ ثٌخجسؽٟ

 ثٌٛػٟ أْ وّج ٚٔفغجٟٔ ػؼٛٞ ِشوخ ػٓ ػذجسر رثصٗ ٘ٛ ػمٍٟ ٔظجَ ػّٓ ٠ضقٛي أْ ٠ؾخ

 ِغأٌز ٟ٘ ٚإّٔج ِؼ١ٕز دغٓ ٚثالدسثن ثٌٛػٟ ٠ضقذد فال ثالشخجص دجخضالف ٠خضٍف ٚثالدسثن

 .ثٌقجي ٌظشٚف ؽذمجً  ثٌؾشثؿ ثٌطذ١خ ٠مذس٘ج ِٛػٛػ١ز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0 42ص , عجدك ِظذس , ثٌؼٛؽٟ ِظطفٝ .د(1)

  ثٌٕٙؼز دثس(ِمجسٔز صق١ٍ١ٍز دسثعز)  ظثٌقذ٠ ٚثٌطخ ثٌؾٕجةٟ ثٌمجْٔٛ , خطٛر أدٛ ػّش شٛلٟ أفّذ .د( 2)

 .126ص, 2002 ثٌخجِغز ثٌطذؼز ثٌمج٘شر ثٌؼشد١ز
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 ثٌضذخً ؽشثء ِٓ ٌٙج ٠ضؼشع ثٌضٟ ثٌّخجؽش ثدسثن ػٍٝ لجدس ثٌمجطش أْ ٌٗ صذ١ٓ فئرث

 سغُ ثٌضذخً ٘زث ٠ؾشٞ أْ ٠ؾٛص فال ٌٗ دجٌٕغذز ثٌضذخً ٘زث أ١ّ٘ز ثٌفُٙ أً٘ ٚأٔٗ , ثٌؾشثفٟ

 أْ ٠غضط١غ ال ثٌمجٟٔٛٔ فجٌّّغً , رٌه ػٍٝ ِٛثفمضٗ ثٌمجٔٛٞ ِّغٍٗ أدذٜ ٌٚٛ ثٌّش٠غ ثسثدر

 ثٌٍّىجس ِٓ وجف دمذس ٠ضّضغ ثٌزٞ ٌٍمجطش ٚصشخ١ظ١ز ف٠ٛ١ز ِظٍقز ػٍٝ لشثسٖ ٠فشع

 ٌؼذَ ثسثدصٗ ػٓ ثٌضؼذ١ش ف١ٙج ٠غضط١غ ال فجٌز فٟ ثٌمجطش ثٌّش٠غ أْ ٌٍؾشثؿ صذ١ٓ 0 ثٌز١ٕ٘ز

 ثؽشثء ٚأ١ّ٘ز فجٌضٗ خطٛسر صمش٠ش ثعضطجػضٗ ٌٚؼذَ ثٌفُٙ أٚ ثألدسثن ِٓ وجف دمذس صّضؼٗ

 ػٍٝ ثٌقظٛي ٠ؾخ ٚإّٔج ثٌمجطش ٘زث ػٓ ثٌظجدس دجٌشػجء ثالػضذثء ٠ؾٛص فال’  ٌٗ ثٌؼ١ٍّز

 .(1) ثٌمجٟٔٛٔ ِّغٍٗ سػجء

 -:االرادة -ثانثاً 

 ِج فٟ ثإلسثدر فش ٠ىْٛ أْ ٠ؾخ , ٠فؼً ػّج ٠غأي فضٝ ٚثػ١جً  ثالٔغجْ ٠ىْٛ أْ ٠ىفٟ ال

 ٌٚىٓ ٠فؼً ٌّج ٚثػ١ج ٠ىْٛ أْ ٠ّىٓ فجإلٔغجْ 0 ػٕٗ ِقجعذز صظـ فضٝ ٠فؼً ِج فٟ ٠قظً

 صقذ٠ذ ػٍٝ ٠قظً ِج ٘زث ثٌؼًّ ػٓ أسثدصٗ صؼطٍش لذ وجٔش أرث ٠فؼً ٌّج ِش٠ذثً  فضّجً  ٠ىْٛ ال

 ػًّ ٔض١ؾز ٟٚ٘ , ِؼ١ٓ دفؼً ثٌم١جَ أٚ شٟء صمش٠ش ػٍٝ ثٌّمذسر ٟ٘ فجإلسثدر .ثإلسثدر ِفَٙٛ

 ٌذ٠ٗ صىٛٔش ِؼ١ٕز فىشر ِٓ ثٔطاللج ٚثٌضظشف ثألدسثن ٌٗ ثٌّؤٍ٘ز ثألٔغجْ ٌذٜ ثٌؼم١ٍز ثٌمٜٛ

 ثٌغ١ٍّز ثإلسثدر أْ ٚرٌه .ثٌفىشر ٘زٖ ِٚٛثطفجس دؼٕجطش ٍُِٚ ٚثع رٕٟ٘ ٌغذجق ٔض١ؾز

 ٔض١ؾز أصؾج٘ج ٠ىْٛ دق١ظ ثٌخ١جس ػٍٝ ِمذسر صفضشع وّج ع١ٍّز ػم١ٍز لٜٛ دجٌضجٌٟ صفضشع

 ثٌؼًّ ػٓ ثإلدثسٞ ثٌؼًّ ١ّ٠ض ِج ٚ٘زث , ع١ٍّز ر١ٕ٘ز ػ١ٍّز خالي ِٓ ٠ذشص ِؼ١ٓ ٌضفى١ش

 ِذسن صٛؽ١ٗ ػٓ عُ ِٚٓ صفى١ش ػٓ ٔجدغ ػًّ ٘ٛ ثإلدثسٞ فجٌؼ0ًّ ثٌغش٠ضٞ أٚ ثٌؼفٛٞ

 .(2) دٙج ِٚضقىُ ثٌؼؼ٠ٛز ٌٍمٜٛ

 ِؼضذشر أسثدر ػٓ ثٌضؼذ١ش ػٍٝ لجدس شخض ػٓ طذس أرث ثال طق١قجً  ٠ّىٓ ال ثٌشػج ٚأْ

 ثأل١ٍ٘ز ػٍٝ صفشع ثٌضٟ ثٌّخجؽش صقًّ فٟ ثٌّشجسوز خالٌٙج ِٓ ٠ضُ ثإلسثدر ٚأْ 0 لج١ٔٛٔجً 

 ٠ؾخ شخظٟ لشثس ٘ٛ ٌٍّش٠غ ثٌؼ١ٍّز دأؽشثء ثٌمشثس ٟ٘ أرْ فجٌمجػذر 0 ثٌىجٍِز ثٌمج١ٔٛٔز

 ٠ؼطٟ أْ ف١ؾخ 0 ٚثٌفُٙ ثألدسثن ِٓ وجف دمذس ٠ضّضغ ػٕذِج ٔفغٗ ثٌّش٠غ ػٓ طذٚسٖ

 ٌغج٠ز ؽغّٗ عالِز فٟ فمٗ ػٓ ٠ؼذش دزٌه أٔٗ وّج ِخضجسر فشر ٚدئسثدر شخظ١جً  دٙج سػجءٖ

 .(3) ثٌّشع ِٓ ثٌضخٍض ٟٚ٘ ِششٚػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122-126 ص عجدك ِظذس , خطٛر أدٛ ػّش شٛلٟ ثفّذ. د (1)

 .50-47,ص عجدك ِظذس ,- ثٌؼٛؽٟ .د (2)

 .121-121ص , عجدك ِظذس , خطٛر ثدٛ ػّش شٛلٟ أفّذ .د( 3)
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  -:انسببٍت انعالقت -رابعاً 

 ٚؽٛد ِٓ الدذ دً , ثٌخطأ أٚ ثٌمضً فٟ ثٌّضّغً ثٌؼشس ٚلٛع ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز ٌم١جَ ٠ىفٟ ال

 , ثٌغذذ١ز ثٌؼاللز ٟٚ٘ ػٕٗ ثٌٕجصؼ ٚثٌؼشس ٌٍطذ١خ ثٌطذٟ ثٌخطأ د١ٓ ِج صشدؾ ػاللز أٚ طٍز

 ثٌٕض١ؾز أفذثط فٟ أشضشن عذخ وً أْ ثعجط ػٍٝ ٚصمَٛ ثألعذجح صغجٚٞ أٚ صؼجدي ٟ٘

 ثٌٕض١ؾز فذعش ِج ٚصذثخٍٙج ثألعذجح ٘زٖ ؽ١ّغ ٌٛال أٔٗ دق١ظ , ػٕٙج ِغؤٚال ٠ؼضذش ثإلؽشث١ِز

 ثػضٕجق ػٍٝ ثٌٕمغ ِقىّز لؼجء ثعضمش ٚلذ, (1) دٗ فذعش ثٌزٞ ثٌٕقٛ ػٍٝ ثالؽشث١ِز

 ثٌغذذ١ز ٌٍؼاللز ثٌٕمغ ِقىّز صؼش٠ف ِٓ رٌه ٠ٚظٙش ثٌغذذ١ز ثٌؼاللز فٟ ثٌّخضٍؾ ثٌّز٘خ

 ٠ضٛلؼٗ أْ ػ١ٍٗ ٠ؾخ دّج ثٌّؼ٠ٕٛز ثٌٕجف١ز ِٓ ٚصشصذؾ ثٌّضغذخ دجٌفؼً صذذأ ِجد٠ز ػاللز دأٔٙج

 ثٌضذظش دثةشر ػٓ دخطتٗ ٠شصىذٗ ِج فٟ خشٚؽٗ أٚ ػّذثً  أصجٖ أرث ٌفؼٍٗ ثٌّأٌٛفز ثٌٕضجةؼ ِٓ

 .(2) دجٌغ١ش ػشسثً  ػٍّٗ ٠ٍقك ثْ ِٓ ٚثٌضظشف ٌغٍٛوٗ ثٌؼجد٠ز  دجٌؼٛثلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دسثعز) ثٌطذٟ ثٌّؾجي فٟ ثٌّؼ٠ٕٛز , ٌألشخجص ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز , ثدشث١ُ٘ ثٌقغٕٟ ثٌمجدس ػذذ .د (1)

 0 146 ص 2007, ثٌمج٘شر , ثٌؼشد١ز ثٌٕٙؼز ,دثس(  ِمجسٔز

 ٚثٌؼاللز ثٌششػٟ ٚثٌذفجع ثٌؾٕجة١ز ٚثٌّغؤ١ٌٚز ٚثٌّغجّ٘ز ثٌؾٕجةٟ ثٌمظذ , ثٌشٚط أدٛ ثفّذ. د( 2)

 0 22ص 2001, ثالعىٕذس٠ز , ثٌغذذ١ز
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 انثانثانمبحث 

 بنهطبٍ تائٍانجى تانمسؤونٍ قتحق  كمح

 األول انمطهب

 انطبٍب مسؤونٍت أثباث فً انقاضً سهطت

 ػٕجطش أعذجس ٚػ١ٍٗ ثٌّذػٟ ػٍٝ ٠مغ ثألعذجس ءػخ فأْ ٌٍّغؤ١ٌٚز ثٌؼجِز ٌٍمٛثػذ ٚفمجً        

  شسثٌؼ دأعذجس ثٌّىٍف ٘ٛ فجٌّش٠غ عذذٗ ٚػاللز ٚػشس ثٌخطأ ِٓ ٚأسوجٔٙج ثٌّغؤ١ٌٚز

 ثٌّذذأ ٚ٘ٛ(  لٕجػضٗ صى٠ٛٓ فٟ ثٌؾٕجةٟ ثٌمجػٟ فش٠ز)  ِذذأ ثٌؼشثلٟ ثٌّششٚع ألش ٚلذ  (1)

 صى٠ٛٓ فٟ ٚثٌّقىّز ثٌمجػٟ فش٠ز ِذذأ ِؤدٞ ٚأْ ,ثٌقذ٠غز ثٌضشش٠ؼجس ِؼظُ دٗ صأخز ثٌزٞ

 ِطٍك ٌٙج ٠ىْٛ ف١ظ ثألدٌز ِٓ ِؼ١ٓ ٔٛع فٟ فىّٙج فٟ صضم١ذ ال ثٌّقىّز أْ ٘ٛ لٕجػضٙج

 .(2) ثٌذػٜٛ فٟ ثٌّمذَ ثٌذ١ًٌ لٛر صمذ٠ش فٟ ثٌقش٠ز

 ثٌششٚؽ ٚفك ثٌطخ ِٕٙز ِضثٌٚز ٠خٌٛٗ ثٌزٞ ثٌضشخ١ض ػٍٝ ثٌطذ١خ فظٛي ٚأْ

 ِذجششر ٌٗ ٠ذ١ـ ثٌطخ ِٕٙز ٌّضثٌٚز ثٌّٕظّز ثٌمٛث١ٔٓ فٟ ػ١ٍٙج ثٌّٕظٛص ٚثإلؽشثءثس

 ٠ٚؾخ0 ِذجششصٙج و١ف١ز ٚٔظُ ثٌطخ دّٕٙز ثٌّششع ػضشفِج ث ِضٝ رٌه , ثٌطذ١ز ثألػّجي

 شجِالً  ػجِجً  ثٌضشخ١ض ٘زث ٠ىْٛ ٚلذ ثٌّضثٌٚز لذً ثٌضشخ١ض ػٍٝ ثٌقظٛي ثٌطذ١خ ػٍٝ

 صضٛفش ال ثٌقجٌز ٘زٖ ٚفٟ , ِؼ١ٕز أػّجي دّذجششر خجطز ٠ىْٛ ٚلذ  ثٌّٕٙز أػّجي ٌؾ١ّغ

 ثٌمجػٟ ٌغ١ش ٠غّـ ال أٔٗ ٚوّج , ٌٗ ثٌّمشس ػٍّٗ فذٚد فٟ دثخالً  ثٌؼًّ وجْ أرثال ثال ثالدجفز

 فأْ , ثٌطذ١خ ثٌٝ ٔغذضٗ ٠ذػٝ ثٌزٞ ثٌخطأ ٘زث ؽذ١ؼز وجٔش أ٠جً  ثٌطذٟ ثٌخطأ دضمذ٠ش

 ثٌٝ صٙذف ثٌضٟ ثٌّٛؽذجس ػٛء ػٍٝ ٠ضُ ثإلٔغج١ٔز ثٌطذ١ؼز رثس ثٌطذ١ز ثألخطجء ثعضخالص

 .ٚإٔغج١ٔضٗ ثٌّش٠غ شخظ١ز ثفضشثَ

 -: انتعٍه اجراءاث األثباث فً انقضائً انخبٍر دور

 ٠ٍضضَ ػٛثدؾ ٠ّٕـ ٌُٚ ثٌّٛػٛع ِقىّز دّؼشفز ثٌخذشثء صؼ١ٓ إؽشثءثس ثٌّشؼش ٠ّٕـ ٌُ

 ثٌضقم١ك ِشفٍز ٚفٟ ثالؽشثءثس ٘زٖ ِٓ ف١ٗ دّج ثوضفجء ِأِٛس٠جصُٙ ثدثء فٟ دذشثءصٙج ثٌخذشثء

 ٚؽٙج ٠شٜ ٌُ ثٌضٟ ثٌؾٕجة١ز ثالؽشثءثس لجْٔٛ ِٓ 17 ثٌٝ 15 ِٓ ثٌّٛثد فٟ ثالدضذثةٟ

 ٌضمذ٠ُ ثٌخذشثء دئػالْ ِٕضمغ دٙج ِج صغضىًّ ثْ ٌٍّقىّز ٚثؽجص ث١ٌٙج ثالػجفز ثٚ ٌضؼ١ّّٙج

 ؽٍخ ػٍٝ دذٕجء ثٚ ٔفغٙج صٍمجء ِٓ عٛثء صمشس ثْ ٌٍّقىّز ٠ٚؾٛص دجٌؾٍغز ػٕٙج ث٠ؼجفجس

 ثٌّقىّز سة١ظ أٚ ثالعضتٕجف ّزىِق سة١ظ أِجَ ث١ّ١ٌٓ ٠قٍف أْ ثٌخذ١ش ػٍٝ ٠ٚؾخ ثٌخظَٛ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , ثٌمج٘شر , ثٌؼشد١ز ثٌٕٙؼز دثس‘  ٌٚٝثأل ثٌطذؼز , ثٌؾٕجة١ز ثٌطذ١خ ِغؤ١ٌٚز , ِشلظ ع١ٍّجْ. د (1)

 .326 ص , 1714

 , ٚثٌٕشش ٌٍطذجػز ثٌقىّز دثس , ثٌؾضثة١ز ثٌّقجوّجس أطٛي لجْٔٛ ششؿ , هللا ػذذ هللا فغخ عؼ١ذ( 2)

 .322ص-2000 , ثٌّٛطً

 .414,ص عجدك ِظذس , غظٓ ػظجَ ػٍٟ. د( 3)
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 ,(1) ف١ٙج ٠ٕذح ثٌضٟ ثٌمؼج٠ج ؽ١ّغ فٟ عجسٞ ث١ّ١ٌٓ ٠ٚؼضذش ثالِٛثي  فغخ ػٍٝ ثالدضذثة١ز

 صقش ٠ؼغ ٌٍمجػٟ ػٛٔجً  فجٌخذ١ش ثٌّّٙز ثٌّٙٓ ِٓ ثٌخذشر ٚصؼذ ثٌخذ١ش دشأٞ ٠أخز ٚثٌمجػٟ

 فٟ ٌٍفظً ثٌمجػٟ ٠ٚغجػذ ثٌطش٠ك ١ٙ٠ٚب خفٝ ِج ٌٗ ٠ٚىشف ٚصؾجسدٗ ِؼجسفز صظشفٗ

 ثٌّغجةً دْٚ ٚثٌف١ٕز ثٌؼ١ٍّز ثالِٛس ثٌخذشر صضٕجٚي , ع١ٍُ ثعجط ػٍٝ ثٌّؼشٚع ثٌٕضثع

 فٟ ٌٍفظً الصِز ِؼ١ٕز ثِٛس ِٕٗ صغضٛػـ ثْ سثس ثٚ ثٌّقىّز ٚثؽذجس ِٓ ألٔٙج ثٌمج١ٔٛٔز

 .(2) ف١ٙج ٌٍفظً ِف١ذ صشثٖ ِج ثألعتٍز ِٓ صٛؽٗ أْ ٌٚٙج ثٌذػٜٛ

 سفغ فذط فمذ ثألؽذجء ػذ ُِٕٙ ثٌّمذِز ثٌضمجس٠ش فٟ ثٌخذشثء سأٞ ثٌمؼجء ٠خجٌف لذ ٌٚىٓ

 ثٌذػٜٛ ظشٚف فٟ ٚٚؽذس ثٌّقىّز ٌٚىٓ ثألؽذجء ٌظجٌـ ثٌّمذِز ثٌطذ١ذز دجٌضمجس٠ش ٠أخز أْ

 .(3) ثٌضؼ٠ٛغ دذفغ ػ١ٍٗ ثٌّذػٟ ٚثٌضِش دجٌضمجس٠ش ثالخز ػذَ ثٌٝ ٠ذػٛث ِج

 ٠غذش أْ ٚثؽذٗ ثٌمجػٟ أْ دٗ ال صأخز أٚ ثٌخذ١ش دشأٞ ٌألخز صمذ٠ش٠ز عٍطز ٌٙج ثٌّقىّز فأْ

 ٔغذضٙج سثٌؼش ثٌّش٠غ ٚ٘ٛ ثٌّذػٟ ٠ذش٘ٓ ثٌضٟ ثٌٛلجةغ ػٍٝ ثٌخطأ ٚطف ثٔطذجق ِٓ

 ٌٍّؼ١جس ٚفمجً  ثٌٛلجةغ ِٓ دجٌضقم١ك ٠مَٛ ٌٚىٕٗ ثٌطذ١خ خطأ دأعذجس ٠مَٛ ال فجٌمجػٟ , ٌٍطذ١خ

 ثٌطذ١خ خطأ ل١جَ ػٍٝ ١ٌذش٘ٓ ثٌّذػٟ ثٌّش٠غ ٠ضمذَ أْ ثٌغجٌخ فٟ وجْ ٚإرث , ثٌّٛػٛػٟ

 ثألدٌز ٘زٖ ثػضّجد ثٌّٛػٛع ثٌضقم١ك لجع ٠ٚؾخ , رٌه ػٍٝ ٚلشثةٓ أدٌز ٠مذَ أْ ػ١ٍٗ ٠ؾخ

 فٟ ٚثعؼز عٍطز ٌٍمجػٟ أْ وّج 0 أعذجصٙج ثٌّشثد ثٌّغأٌز ػٍٝ ثٌذالٌز ٚثػقز ِجدثِش

 ٠مَٛ ال فٙٛ 0 ثٌضمذ٠ش عٍطز ِٓ ٌٗ دّج ثٌذػٜٛ ٚٚلجةغ ظشٚف ِٓ ٚثألدٌز ثٌمشثةٓ ثعضٕذجؽ

 ٔجف١ز ِٓ ثٌطذ١خ ػٍٝ ثٌّش٠غ ٠غذضٙج ثٌضٟ ثٌٛلجةغ فذٚط ٔغذز ِٓ ٠ضقمك أّٔج ثٌخطأ دأعذجس

 ثعضٕذجؽ ٠ّىٓ وجْ أرث ِج ٌّؼشفز ثٌخطأ ِؼ١جس ػٍٝ ثٌٛلجةغ ٘زٖ ٠ؼشع أخشٜ ٔجف١ز ِٚٓ

 د١ٓ ثٌّمجسٔز خالي ِٓ ثٌطذٟ ثٌفٕٟ ثٌخطأ دجعضخالص ثٌمجػٟ ٠ٚمَٛ, ف١ٙج ثٌطذ١خ خطأ

 ػٍٝ ثٌطذ١خ خشٚػ ِذٜ ِٓ ٌٍضقمك , ثٌّأٌٛف ثٌفٕٟ ٚثٌغٍٛن( ػ١ٍٗ ثٌّذػٝ) ثٌطذ١خ عٍٛن

 ٌٍمجػٟ ٠ّىٓ ثٌزٞ ثٌّؼ١جس ػٓ ثٌذقظ ػشٚسر ٠ؼٕٟ ِج , ثالصذجع ثٌٛثؽخ ثٌّأٌٛف ثٌغٍٛن

 صمذ٠شٖ ٠ضُ ثٌخطأ أْ رٌه ِٓ ٠ٚضذ١ٓ 0 خجؽتجً  ثػضذجسٖ ِٚذٜ ثٌطذ١خ عٍٛن ١ٍظف خالي ِٓ

 دّغٍىٗ ػ١ٍٗ ثٌّذػٝ ثٌطذ١خ ِغٍه ف١مجسْ أخش ِٚغٍه ِؼ١ٓ ِغٍه د١ٓ ثٌّمجسٔز خالي ِٓ

 .(4) ال أَ ِمظشثً  وجْ أرث ِج فٟ ٌٍٕظش , ثٌؼجدٞ

 دشٞء ثٌّضُٙ أْ ثألطً وجْ فئرث ٚث١ٌم١ٓ ثٌؾضَ ػٍٝ ِذ١ٕز ثٌّقىّز لٕجػز صىْٛ أْ ٠ٚؾخ

 دجإلدثٔز ثٌظجدسر ثالفىجَ فأْ ٌٚٙزث 0 ٌظجٌقٗ ٠فغش أْ ٠ٕذغٟ ثٌشه فأْ 0 أدثٔضٗ صغذش فضٝ

. (5) ٚثالفضّجي ثٌظٓ ِؾشد ػٍٝ ال ٚث١ٌم١ٓ ثٌؾضَ ػٍٝ صذٕٝ أْ ٠ؾخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , 2007ثٌمج٘شر , ثٌؼشد١ز ثٌٕٙؼز دثس , ثٌؾٕجة١ز ثالؽشثءثس لجْٔٛ ششؿ , عجٌُ ِذفش ٔذ١ً. د (1)

  0 2047-2041ص

 0 165ص , عجدك ِظذس , ػذ١ذ ػٍٟ ِٛفك( 2)

 , ثالعىٕذس٠ز , ثٌؾجِؼٟ ثٌفىش دثس ْ ٚثٌؾشثف١ٓ ٌألؽذجء ثٌّذ١ٔز ثٌّغؤ١ٌٚز , فغٓ س٠جع ١ِٕش( 3)

 0 6 00ص 2001

  0 415-414 ص , عجدك ِظذس , غظٓ ػظجَ ػٍٟ .د (4)

 .321ص , عجدك ِظذس , هللا ػذذ هللا فغخ عؼ١ذ( 5)
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 ثٌزٕٟ٘ ٌٚٛػؼٗ ثٌشخظ١ز ٌّٛث٘ذٗ دجٌٕغذز ؽذ١خ ٚػغ فٟ ثٌٕظش ثٌمجػٟ ػٍٝ ٠ضشصخ

 ٠مشس ثٌشخظٟ ثٌّؼ١جس ثػضّذٔج أرث ف١ّج ٘زث ٚثٌغمجفٟ ثالؽضّجػٟ ٚٚػؼٗ ث١ٌّٕٙز ٚخذشصٗ

 ِج أًّ٘ أٔٗ أَ صظشفٗ فٟ دؼجدر ٠ضقٍٝ ثٌضٟ ثٌذسث٠ز أعضؼًّ لذ ثٌطذ١خ وجْ أرث ِج ثٌمجػٟ

  0 ِخطتجً  دزٌه ف١ىْٛ صأد٠ضٙج فٟ ػ١ٍٗ ثػضجد

 صظشف ِٓ ِفضشػجً  وجْ ٌّج ٔظشٞ صظٛس ِٚقٛسٖ , ثٌّٛػٛػٟ ثٌّؼ١جس ثػضّذٔج أرث أِج

 ٔفظ فٟ ٠ٚٛؽذ , ٚثٔضذجٖ ٚوفجءر ٚدسث٠ز ٚفٓ دّؼشفز ٠ضّضغ ثٌزٞ ثٌؼجدٞ ثٌطذ١خ ٌذٜ

 دأْ ٌٍمجػٟ أصؼـ فئرث ٌؼٍّٗ ثدثةٗ ػٕذ ثٌفؼً دّشصىخ ثفجؽش ثٌضٟ ثٌخجسؽز ثٌظشٚف

 أصخجر فٟ ِّٙالً  ف١ؼضذش ِىجٔٗ ٚؽٗ ٌٛ ف١ّج ثٌؼجدٞ ثٌطذ١خ دٗ  ٠مَٛ دّج ٠مَٛ ٌُ ثٌطذ١خ

 فٙٛ ٚثال ِخطب فٙٛ ٚدجٌضجٌٟ دٙج ٠مَٛ أْ ثٌطذ١خ ػٍٝ ٠ؾخ ثٌضٟ ٚثٌقزس ثٌق١طز ٚثؽذجس

   .(1) ِخطب غ١ش

 صٛفش ِٓ ثٌّغضخٍظز ثٌٛؽذث١ٔز ٚلٕجػضٗ ثٌقش سأ٠ٗ صى٠ٛٓ خالي ِٓ ثٌّٛػٛع لجػٟ ٚأْ

 ثٌّمشسر دجٌؼمٛدز ٚثٌقىُ ثٌّضُٙ ػٍٝ ثٌضّٙز أعذجس ٌغشع مؼ١زثٌ فٟ أِجِٗ ثٌّطشٚفز ثالدٌز

 .(2) لجٔٛٔجً  ٌٗ

 انثاوً انمطهب

 انطبٍب مسؤونٍت تحقٍق أثار

 صؾجٖ ثٌطذ١خ ِغؤ١ٌٚز أعجط ألْ ِضؼذدر أعجس رٌه ػٍٝ صشصخ ثٌطذ١خ ِغؤ١ٌٚز أعذش أرث       

 ٚأْ غج٠ز دضقم١ك ١ٌٚظ ػٕج٠ز دذزي ثٌضضثِٗ أٞ شفجء ١ٌٚغش ػٕج٠ز ِغؤ١ٌٚز ٟ٘ ثٌّش٠غ

 دشىً ثال٠ؾجد١ز ٚثٌٕض١ؾز ثٌشفجء ِٓ ١ٌٚظ ٚعجةً ِٓ ٠مظش أٚ ٠غضؼًّ ػّج ِغؤٚي ثٌطذ١خ

 ػٓ عٛثء صقذط ثٌضٟ ثالػض١جد٠ز ثٌٛثؽذجس فٟ صمظ١شٖ ػٓ ِغؤٚي ٘ٛ دجٌضأو١ذ ٌىٕٗ 0 ِطٍك

 ثٌطذ١خ ٠ؼشفٙج أْ ٠ؾخ ثٌضٟ دجألش١جء ثٌؾًٙ أٚ ثٌخفز أٚ ثالّ٘جي أٚ ثٌضظشف فغٓ ػذَ

 ثألخالي فأْ ٚػ١ٍٗ ٔض١ؾز أٚ غج٠ز صقمك دْٚ ػٕج٠ز دزي ػٍٝ ثٌّغؤ١ٌٚز صمضظش دشىً

 ٠ؼٟ ٚدجٌضجٌٟ, ػ١ٍٗ ِفشٚع ٘ٛ ػّج ثٌطذ١خ ٚػشخ ٠ؼٕٟ ثٌطذٟ ثٌّؾجي فٟ دجٌٛثؽذجس

 ِؼجٌؾز فٟ ثٌطذ١خ خطأ فجٌز ٚفٟ ثٌٛثؽذجس  ٌضٍه صشوٗ ٔض١ؾز ثٌطذ١خ ِٓ ثٌخطأ فظٛي

,  ثٌطذ١ز ثٌّغؤ١ٌٚز دٙج صمَٛ ثٌضٟ ثٌطذٟ ثٌخطأ أشىجي ثفذٜ ٚ٘زٖ ٚفجصٗ ثٌٝ ثدٜ ِّج ِش٠ؼٗ

 ثٌخطأ د١ٓ عذذ١ز ػاللز ٚٚؽٛد ٌٍّش٠غ ثٌؼشس فظٛي ٟٚ٘ ألسوجٔٙج وجًِ صٛثفش ِغ

 ِٓ ٟ٘ ٔجف١ض١ٓ ِٓ صىْٛ صقممش أرث ثٌّغؤ١ٌٚز صقمك ٚأعجس, ثٌّٛس ٚ٘ٛ ثٌقجطً ٚثٌؼشس

 .(3) ثٌؾٕجة١ز ٚثٌٕجف١ز ثٌضأد٠ذ١ز ثٌٕجف١ز أٞ ثٌٛظ١فز ٔجف١ز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0 416-415 ص , عجدك ِظذس , غظٓ ػظجَ ػٍٟ. د( 1)

 ,  1770 , دغذثد , ثٌؾجفع ِطذؼز , ثٌؼشثلٟ ثٌؾٕجةٟ ثٌمؼجء فٟ ثٌؾٕجة١ز ثٌّٛعٛػز , ثٌغّجن ػٍٟ( 2)

 .165ص

 ثٌقمٛل١ز ص٠ٓ ِىضذز ,(  ِمجسٔز دسثعز)  ثٌطذٟ ثٌؼًّ فٟ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّغؤ١ٌٚز ْ فغٓ فجسٚق ٌمّجْ( 3)

 .116-74ص 2013, ٚثألدد١ز
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 -:نهىظٍفت انتأدٌبٍت انىاحٍت مه انمسؤونٍت تحقق أثار - اوالً 

 ثٌخطأ ػٍٝ ٔض ثّٔج ثٌطذ١خ ٠شصىذٗ ثٌزٞ ثٌضأد٠ذٟ ٌٍخطأ ِقذدثً  صؼش٠فجً  ثٌّششع ٠ؼغ ٌُ       

 ثٌّضؼٍك(  2001/ 313) ثٌمجْٔٛ ِٓ ثٌغج١ٔز ثٌّجدر ٔظش ف١ظ ِضفشلز ٔظٛص فٟ ثٌضأد٠ذٟ

 , طق١ز , ؽذ١ز ِّٙز ٟ٘ ثألؽذجء ٔمجدضٟ ِّٙز أْ"  ػٍٝ ٌذٕجْ فٟ ٌألؽذجء ٔمجدضٟ دأٔشجء

 ." ثٌطذ١ز ث٢دثح ٚػٍٝ لٛث١ٕٔٙج ػٍٝ ثألؽذجء صأد٠خ صغضٙذف 0 إسشجد٠ز , أدثس٠ٗ , ػ١ٍّز

 ٘ٛ ثٌطذ١ز ث٢دثح لجْٔٛ ػٍٝ ثٌٕمجدز لٛث١ٔٓ ػٍٝ ثٌخجسؽ١ٓ ثالؽذجء صأد٠خ أْ ثٌّجدر ٘زٖ صذ١ٓ

 ثألؽذجء. ِّٙز ِٓ

 فٕظش ػمجدجً  ٌٗ ٚٚػؼش ثٌضأد٠ذٟ ثٌخطأ(  2001/ 33) ثٌمجْٔٛ ِٓ( 32) ثٌّجدر ػشفش ٚلذ

 ٠ّظ ٌّج وشثِضٗ ػشع أٚ ثٌّٕٙز ٚثؽذجس ثٌٕمجدز أػؼجء ِٓ ػؼٛ خجٌف أرث"  ثٔٗ ػٍٝ

  -: ١زثألص ثٌؼمٛدجس أفذٜ دقمٗ صطذك وفجءصٗ أٚ ثعضمجِز أٚ ششفٗ

 .ثٌضٕذ١ٗ -1

 ثٌٍَٛ. -2

 .أشٙش ثٌغضز صضؾجٚص ال ٌّذر ثٌؼًّ ػٓ ثٌّؤلش ثٌضٛل١ف -3

 .(1) ٔٙجة١جً  ثٌّٕٙز ِّجسعز ِٓ ثٌّٕغ -4

 دٙج ثٌضٛل١ف ِذر ؽ١ٍز ثٌّٕٙز ِضثٌٚز ِٓ ٠ّٕغ ثٌّؤلش دجٌضٛل١ف ٠ؼجلخ ثٌزٞ ثٌطذ١خ ٚأْ

 .(2) ِٕٙضٗ ٌٛثؽذجس ثٌطذ١خ ِخجٌفز دغذخ ٚرٌه

  انجىائٍت انىاحٍت مه انمسؤونٍت تحقق أثار -: ثاوٍاً 

 ػٍٝ ِضشصخ وأعش ثٌؾجٟٔ ٠ضقٍّٙج ثٌضٟ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضؼذز"  دأٔٗ ثٌؾٕجةٟ ثٌؾضثء ٠ؼشف       

 فٟ فؼجةٟ فىُ دٗ ٠ٚظذس ثفضشثصٞ صذد١ش أٚ ػمٛدز فٟ ٠ضّغً ٚلذ أسصىذٙج ثٌضٟ ثٌؾش٠ّز

 فؼً أٞ ؽش٠ّز ٚلٛع ثٌٝ ِغضٕذثً  ٠ىْٛ ثٌؾٕجةٟ ثٌؾضثء ٘زث صٕف١ز ٠ٚضُ ؽضثة١ز ِقجوّز أػمجح

 .ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ فٟ ػ١ٍٗ ِٕظٛص أِضٕجع أٚ

 ٚثٌؼمٛدجس ثٌؾشثةُ ششػ١ز ٌّذذأ صطذ١مجً  رٌه ٚدؼذ ثٌؾٕجةٟ ثٌؾضثء عذخ ٟ٘ ثٌؾش٠ّز ٚصىْٛ

 ؽٕجة١جً  ؽجدؼجً  الٌضضثِٗ ثٌطذ١خ ِخجٌفز صأخز فمذ .(3)ثٌمجْٔٛ دٕضثال  ػمٛدز ٚال ؽش٠ّز ال ف١ظ

 ثٌقجٌز ٘زٖ فٟ .ٌٍمجْٔٛ ثٌخجػؼز ثٌؾشثةُ ِٓ ؽش٠ّز ث١ٌٗ ثٌّٕغٛح ثٌفؼً ٠ىْٛ ِٓ ٚػٕذِج

 ِخضظج ثٌؾٕجةٟ ثٌمؼجء ٠ٚىْٛ ٌٍؾش٠ّز ثٌّىْٛ ثٌفؼً ثٌٝ ٠ؼضٜ عٛف ثٌّغؤ١ٌٚز عذخ فأْ

 ثٌؾشثؿ ٔغ١جْ فٟ ثٌغجدك ثٌّذذأ ثٌفشٔغٟ ثٌمجْٔٛ ؽذك فمذ ثالعجط ٘زث ٚػٍٝ ثٌّذ١ٔز دجٌذػٜٛ

 رٌه ٠ٕٚطذك ثٌّش٠غ ٚفجر ػٕٗ صغذخ ِّج ثٌؾشؿ دثخً فٟ ثٌؾشثف١ز ثألدٚثس ِٓ ألدثر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .40-37 ص , عجدك ِظذس , غظٓ ػظجَ ػٍٟ. د( 1)

 .112 ص , عجدك ِظذس , أفّذ ع١ذ إدشث١ُ٘( 2)

 .5, ص1777, د١شٚس, 1ػذذ ثٌّٕؼُ, ٔظش٠ز ثٌؾضثء ثٌؾٕجةٟ, ؽ( د. ع١ٍّجْ 3)
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 أػطش وّج ثٌّش٠غ. ٚفجٖ ٌٍطذ١خ ثٌؾغ١ُ ثإلّ٘جي ػ١ٍٙج ٠ضشصخ فجٌز وً فٟ ػجِز دظفز

 دّٛؽخ ثٌّشىٍز ثالٔؼذجؽ١ز ٌٍؾٕز ثٌقك ثٌظ١جدٌز ٚٔمجدز ثألؽذجء وٕمجدز ث١ٌّٕٙز ثٌٕمجدجس

أعٕجء  فٟ ٚؽذس أرث ٌٍٕمجدز ثٌّٕضغخ ثٌؼؼٛ ػذ ثٌؾضثة١ز ثٌذػٜٛ صقش٠ه فٟ ثٌٕمجدز لجْٔٛ

 ثالفجٌز لشثس ٠ؼذ أرث ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ ٔظش فٟ ؽش٠ّز ٠شىً ث١ٌٗ ثٌّٕغٛح ثٌفؼً أْ ثٌضقم١ك

 ثٌّٕضغخ ثٌؼؼٛ ػذ ثٌؾضثة١ز ٌٍذػٜٛ صقش٠ه دّغجدز ثٌٍؾٕز طالف١ز ػّٓ ٚثٌٛثلغ ٕ٘ج

 .(1) ٌٍٕمجدز

 -صىر انجساء انجىائً:

 ِٓ ػٍٝ ثٌمجػٟ ٠ٚٛلؼٗ ثٌمجْٔٛ ٠مشسٖ ِمظٛدثً  أ٠الِجً  ٠ضؼّٓ ؽٕجةٟ ؽضثء ٟ٘ -انعقىبت:

 " ثٌؾش٠ّز ػٓ ِغؤ١ٌٚضٗ أٞ أدثٔضٗ صغذش

 -تمتاز انعقىبت بجمهت مه انخصائص وهً:

  دٗ ٠مظذ ال أؽشثء فأٞ , ػشػجً  ػ١ٍٗ ثٌّقىَٛ  أٔٗ أٞ -:ِمظٛدثً  ث٠الِجً  ثٌؼمٛدز أْ -1

 .ثٌؼمٛدز طفز ِٓ دضؾش٠ذ ففع صؼّٕٗ ٚأْ ثال٠الَ

 ٚال ؽش٠ّز ال ٌّذذأ صطذ١مجً  دجٌمجْٔٛ ثال ثعضقذثعٙج ٠ّىٓ ال ثٌؼمٛدز أْ أٞ -:لج١ٔٛٔز أٔٙج -2

 .ػمٛدز

 فال ِجٌٗ ثَ دذٔٗ فٟ وجٔش عٛثء ثألٔغجْ فمٛق  أعّٓ ٚصّظ خطشر أٔٙج دّج -:لؼجة١ز أٔٙج -3

 .دجؽٍز صىْٛ فأٔٙج غ١شٖ ِٓ طذسس ٚإرث دٙج ثٌٕطك ثٌمجػٟ غ١ش ٠ٍّه

 ثسصىجدٗ عذش أرثثال  شخض ػٍٝ ثٌؼمٛدز صٛل١غ ٠ّىٓ فال -: دجٌّغؤ١ٌٚز ِشصذطز أصٙج -4

 .ثٌؾٕجة١ز ِغؤ١ٌٚز ٚصمشسس ثٌؾش٠ّز

 ثٌٝ ٠ّضذ فال شش٠ىجً  أٚ فجػال دٛطفٗ ػ١ٍٗ ثٌّقىَٛ غ١ش صظ١خ ال أٔٙج أٞ -: شخظ١ز أٔٙج -5

 .ألجسدٗ أٚ أعشصٗ أفشثد ِٓ غ١شٖ

 ثألخز ِغ ِضغج٠ٚز دظٛسر ثٌٕجط وً ػٍٝ صطذك أٔٙج أٞ ثٌّغجٚثر ٌّذذأ صخؼغ أٔٙج -6

 ١ٌٚظ ثٌمجْٔٛ أِجَ دجٌّغجٚثر ٠ٚمظذ ثٌؼمٛدز صٛل١غ فٟ ٌٍمجع ثٌضمذ٠ش٠ز ثٌغٍطز دجٌقغذجْ

 دٗ ثاللضذثء ِٓ غ١شٖ ٚسدع ٔفغٗ ٚثطالؿ ثٌؾجٟٔ صم٠ُٛ ٚ٘ذفٙج دجٌؼمٛدز ثٌّغجٚثر ثٌّمظٛد

 دٙج ألضشْ أرث ِشذدر صىْٛ ٚلذ ثٌضشذ٠ذ ظشٚف ِٓ خج١ٌز وجٔش أرث دغ١طز صىْٛ لذ ٚثٌؼمٛدز

 . (2) ِغضم١ٍٓ فشػ١ٓ فٟ عذك ِج جٚيٕٚعٕض ثٌضشذ٠ذ ظشٚف ِٓ أوغش أٚ ظشف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16-15ص , عجدك ِظذس , س٠جع ( ١ِٕش1)

 ثٌؾٕجةٟ ثٌمجْٔٛ فٟ ِجؽغض١ش سعجٌز ثٌؼشثلٟ, ثٌضشش٠غ فٟ ثٌخطأ دزطجثال ؽش٠ّز ؽجعُ, صج٠ٗ ( د. فّذ2ٞ)

 .147-141 , ص2000 دغذثد ؽجِؼز ثٌمجْٔٛ و١ٍز ِؾٍظ ثٌٝ دٙج صمذَ
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 انعقىبت فً صىرتها انمشذدة -اوالً:

 سفغ شأٔٙج ِٓ دظشٚف أخش ؽش٠ّز أٞ شأْ شأٔٙج ثٌخطأ ثإلطجدز ؽش٠ّز صمضشْ لذ       

 خالي ِٚٓ ثٌذغ١طز طٛسصٙج فٟ ٌٙج ثٌّمشس ثٌقذ ِٓ أوغش ثٌٝ ثٌخطأ ثإلطجدز ؽش٠ّز ػمٛدز

 ثٌظشٚف ِٓ ِؾّٛػز ٚؽذٔج ثٌخطأ ثإلطجدز ؽش٠ّز ػجٌؾش ثٌضٟ ثٌٕظٛص ػٍٝ ثالؽالع

 .ثٌّٛثد صٍه ػ١ٍٙج ٔظش ثٌّشذدر

 أر ثٌخطأ رٌه ؽشثء ِٓ ِٓ ثٌقجطٍز ٚثٌٕض١ؾز ثٌخطأ دؾغجِز ٠ضؼٍك ِج ثٌظشٚف ٘زٖ ِٚٓ

 -: أٔٗ ػٍٝ( 416) ثٌّجدر ِٓ ثٌغج١ٔز ثٌفمشر ٔظش

 ٚلؼش أٚ ِغضذ٠ّز ػج٘ز ثٌؾش٠ّز ػٓ ٔشأ ثرث عٕض١ٓ ػٍٝ صض٠ذ ال ِذر دجٌقذظ ثٌؼمٛدز صىْٛ

 ثسصىجدٗ ٚلش ٚظ١فضٗ أٚ ِٕٙضٗ أطٛي ػ١ٍٗ ٔفشػٗ دّج ؽغ١ّجً  ثخالالً  ثٌؾجٟٔ أخالي ٔض١ؾز

  ثٌؼشس. ػٕٗ ٔؾُ ثٌزٞ ثٌخطأ

 ػٍٝ ثٌخطأ ف١ٙج ٠ٕطٛٞ ثٌضٟ ٌٍقجٌز ِضٛثفش ف١ٙج ثٌّشذد ثٌظشف ٠ؼذ ثٌضٟ ثٌقجالس ثدشص ٌٚؼً

 ِٓ ػ١ٍٗ صؼجسف ثٌضٟ  ثٌقشفز أٚ ثٌٛظ١ف١ز ِذجششر صقىُ ثٌضٟ ٚثٌذذ١ٙ٠ز ثأل١ٌٚز ٌٍمٛثػذ أغفجي

 .دٙج ٠خذً أٚ ٠ؾٍٙٙج ِٓ ِغ ثٌضغجِـ ػذَ ػٍٝ ػشفُٙ ٚثعضمش ٠ّجسعٙج

  -: ػٍٝ ثٌؼشثلٟ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ِٓ (114) ثٌّجدر ٔظش ٚلذ

 أؽٍٙج ِٓ ػ١ٍٗ ٚفىُ ٔشجؽٗ أٚ فشفضٗ أٚ ِٕٙضٗ دٛثؽذجس ثخالالً  أٚ ؽٕج٠ز شخض أسصىخ أرث

 أْ ثالدثٔز ثٌقىُ أطذسث ٚلش ٌٍّقىّز ؽجص أشٙش عضز ػٓ ِذصٙج صمً ال ٌٍقش٠ز عجٌذز دؼمٛدز

 ثٌخّظ خالي ؽش٠ّضٗ ِغً ثٌٝ ػجد فئرث عٕز ػٍٝ صض٠ذ ال ِذر ػٍّٗ ِّجسعز ػ١ٍٗ صقظش

 ػٓ صض٠ذ ال ِذر دجٌقظش صأِش أْ ٌٍّقىّز ؽجص دجٌقظش ثٌٕٙجةٟ ثٌقىُ ٌظذٚس ثٌضج١ٌز عٕٛثس

 .عذخ ألٞ ثٔمؼجةٙج أٚ ثٌؼمٛدز صٕف١ز ثٔضٙجء صجس٠خ ِٓ ثٌقظش عش٠جْ ٠ٚذذأ عٕٛثس عالط

 -:انبسٍطت انعقىبت

 ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ ِٓ( 416) ثٌّجدر ٔض ٚثفذ ٌٕض صخؼغ ثٌخطأ ثالطجدز ؽش٠ّز وجٔش       

 ِذر دجٌقذظ ٌخطتٗ ٔض١ؾز دجٌغ١ش ػشس ثفذط ِٓ وً ٠ؼجلخ ٚثٌٟ 1767 ٌغٕز( 111) سلُ

 صض٠ذ ال دغشثِز أٚ ثٌّشذدر ثٌظشٚف ِٓ خج١ٌز ثٌؾش٠ّز صىْٛ ػٕذِج ثشٙش عضز ػٓ صض٠ذ ال

 إلّ٘جٌٗ ٔض١ؾز ثٌخطأ ثٌّضُٙ ثسصىجح عذٛس فؼٕذ ثٌؼمٛدض١ٓ ٘جص١ٓ دئفذٜ أٚ د٠ٕجس خّغ١ٓ ػٓ

 دذٔٗ عالِز أٚ طقضٗ فٟ ػ١ٍٗ ثٌّؾٕٝ دئطجدز صضّغً ػجسر ٔض١ؾز ػ١ٍٗ صضشصخ ثفض١جؽٗ ٚػذَ

 ٚإطذثس صضخز٘ج ثٌضٟ دجإلؽشثءثس ٠ضؼٍك دؼؼٙج دجٌّضُٙ. صٍضقك ثالعجس ِٓ ِؾّٛػز ٕٚ٘جٌه ,

 .دقمٗ ثٌؼجدي ثٌقىُ
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 ٚلذ ثالطجدز ٌضٍه ٔض١ؾز ثٌّضُٙ ػٍٝ  ثٌمجْٔٛ ٠فشػٗ ثٌزٞ دجٌؾضثء ثالخش ثٌذؼغ ٠ٚضؼٍك

  -: ػٍٝ ثٌّظشٞ ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ ِٓ( 244) ثٌّجدر ٔظش

 ػذَ أٚ ثفضشثصٖ ػذَ أٚ ثّ٘جٌٗ ػٓ ٔجشتجً  رٌه ٚوجْ ث٠زثةٗ أٚ شخض ؽشؿ فٟ خطأ صغذخ ِٓ

 ٚدغشثِز عٕز ػٍٝ صض٠ذ ال ِذر دجٌقذظ ٠ؼجلخ ٚثالٔظّز ٚثٌٍٛثةـ ٚثٌمشثسثس ٌٍمٛث١ٔٓ ِشثػجصٗ

 .ثٌؼمٛدض١ٓ ٘جص١ٓ دئفذٜ أٚ ؽ١ٕز ِجةضٟ صضؾجٚص ال

 أٚ ثرٜ دخطتٗ أفذط ِٓ وً ػٍٝ ثٌؼشثلٟ ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ ِٓ( 416) ثٌّجدر ٔظش وّج

 ِشثػجس ٚػذَ ث ثفض١جؽ ػذَ ثٚ ثٔضذجٖ ػذَ ثٚ سػٛٔز ثٚ ثّ٘جي ػٓ ٔجشتجً  رٌه ٠ٚىْٛ دجخش

 ػٍٝ صض٠ذ ال ٚدغشثِز ثشٙش عضٗ ػٍٝ صض٠ذ ال ِذر دجٌقذظ ٠ؼجلخ ٚثالٚثِش ٚثالٔظّز ثٌمٛث١ٔٓ

 .ثٌؼمٛدض١ٓ ٘جص١ٓ دئفذٜ ثٚ د٠ٕجس خّغ١ٓ
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 انخاتمـــــت

 ٌذقظ ثٌؼشع صُ فٍمذ , ثٌؾذ٠ذ دجألِش ٌذظ ٚثٌّغؤ١ٌٚز ثٌطذ١ز ثألخطجء ِٛػٛع أْ       

 ثٌخطأ أْ ثٌٝ ثٌضٛطً صُ ٌٚمذ , ؽجصٗٚدس ٚثٔٛثػٗ ثٌطذٟ ثٌخطأ صؼش٠ف صٕجٌٕٚج ٚلذ ثٌّغؤ١ٌٚز

 ثٌّٕٙز ٚلٛثػذ أطٛي دّخجٌفز ٚرٌه ثٌطذٟ ثٌؼًّ أعٕجء ثٌطذ١خ ِٓ ٠مغ ثٌزٞ ٘ٛ ثٌطذٟ

 دجإلّ٘جي ثٌّؼشٚفز ثٌظٛس دئفذٜ أٚ صٛلغ دْٚ أٚ دضٛلغ ثٌطذ١خ ِٓ طذس لذ ثٌخطأ ٠ٚىْٛ

 ٌذسؽجس ثٌؼشع صُ ٚوّج ٚثألٔظّز ٚثٌمٛث١ٔٓ دجٌٍٛثةـ ضم١ذثٌ ٚػذَ ثالفضشثص ٚػذَ ٚثٌشػٛٔز

 أْ ثٌٝ ٚصٛطٍٕج ِٕٟٚٙ ِجدٞ خطأ ٚثٌٝ ٠ٚغ١ش ؽغ١ُ ثٌٝ ٠مغُ أٔٗ ٚٚؽذٔج ثٌطذٟ ثٌخطأ

 ػٍٝ ثٌطذ١خ فشص ص٠جدر ٌغشع ٚرٌه ص١ّض دْٚ ثٌخطأ دسؽجس وجفز ػٓ ٠غأي ثٌطذ١خ

 ثٌخطأ ٌم١جِٙج ٠فضشع ٚثٌزٞ ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز أسوجْ أ٠ؼجً  صٕجٌٕٚج ٚلذ 0 ثٌّش٠غ عالِز

 ال عُ ِٚٓ ٌضقٍّٙج أ٘ال ١ٌظ ِٓ ػٍٝ ِغؤ١ٌٚز ال وّج خطأ دْٚ ؽٕجة١ز ِغؤ١ٌٚز فال ٚثأل١ٍ٘ز

 أْ ٠ؾخ دً ِؼ١ٓ ؽشَ إ١ٌٗ ٠ٕغخ أْ ٠ّىٓ ِضٝ ؽٕجة١جً  خطأ أسصىخ ثٌشخض ٠ىْٛ أْ ٠ىفٟ

  ٚلذ 0 ثٌخطأ رٌه ؽشثء ِٓ فجطٍز ٔض١ؾز أٚ ٚثٌؼشس ثٌخطأ د١ٓ ِجدٞ عذذٗ طٍز صمَٛ

 ال ٚثٔٗ ثعذجصٙج فٟ ثٌمجػٟ عٍطز ٚد١ٕج ٌٍطذ١خ ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز صقمك فىُ أ٠ؼجً  صٕجٌٕٚج

 فٟ ٌٍمجػٟ ٠ٚقك ثٌخطأ ٘زث ؽذ١ؼ١ز وجٔش ِّٙج ثٌطذٟ ثٌخطأ دضمذ٠ش ثٌمجػٟ ٌغ١ش ٠غّـ

 أْ ثٌؼٍُ ِغ ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز ٠غذش ٌىٟ ثٌخطأ ٘زث ؽذ١ؼز وجٔش ِّٙج ثٌطذٟ ثٌخطأ أعذجس

 ثٌضأد٠ذ١ز ثٌٕجف١ز ِٓ ثٌّغؤ١ٌٚز صقمك أعجس أ٠ؼجً  ٚد١ٕج , ثٌغ١ش دشأٞ ٍِضَ غ١ش ثٌمجػٟ

 ٔمجدز لذً ِٓ صأد٠ذ١ز ٌؼمٛدجس دضؼشع ِٕٙضٗ أطٛي ثٌطذ١خ خجٌف أرث د١ٕج ٚف١ٙج ثٌٛظ١ف١ز

 ثٌمٛث١ٔٓ أًّ٘ أٚ أخً أرث ثٌؾٕجة١ز ثٌٕجف١ز ِٓ ثٌطذ١خ صٍقك ثٌضٟ ثألعجس ٚأِج , ثألؽذجء

 ثٌؼمٛدز صىْٛ ٚلذ ثٌؾٕجةٟ ٌٍؾضثء ٠ضؼشع ثٌقجٌز ٘زٖ فٟ ِشثػجصٙج ػذَ أٚ ثٌطذ١ز ٚثألطٛي

 .ثٌّٛؽٛدر ٚثٌؾش٠ّز ثٌقجٌز فغخ ِشذدر أٚ دغ١طز ٌٗ

 -:وانتىصٍاث انمقترحاث

 -:آالص١ز ٚثٌضٛط١جس ثٌّمضشفجس ِٓ ِؾّٛػز ثٌٝ ثٌذقظ ٘زث خضجَ فٟ صٛطٍٕج

 ثٌّغؤ١ٌٚز ٚلٛثػذ ػجَ دٛؽٗ ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز لٛثػذ  دظذد ثٌؾٕجةٟ ثٌضشش٠غ صط٠ٛش -1

 .ثٌطذ١ز

 ثٌطذ١ز. ثألخطجء ِٓ ثٌّش٠غ فّج٠ز ٠قمك دّج خجص دٛؽٗ ثٌطذ١ز ثٌضشش٠ؼجس فٟ

 ثٌضشذ٠ذ ظشٚف دضطذ١ك ٚرٌه ثٌؼمجد١ز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌٕظٛص ٌضطذ١ك ثٌّقجوُ ػٍٝ ثٌشلجدز -2

 ٌٗ صغذخ أٚ إ٠زثءً  إ٠زثةٗ أٚ ثٌّش٠غ ٚفجٖ ػٕٗ ٠ٕؾُ ثٌزٞ ثٌطذٟ ثٌخطأ فجالس فٟ ثٌطذ١خ ػٍٝ

 .ِغضذ٠ّز ػج٘ز
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 ال أٔٗ عذش أرث ثٌّخضظز ثٌؾٙجس لذً ِٓ ٌٍطذ١خ ثٌّّٕٛؿ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌضشخ١ض عقخ -3

 .ثٌطذ١ز ثٌؼٍَٛ فٟ ثٌؾذ٠ذ ٠ٛثوخ

 ثألؽذجء ْال ٚرٌه ثٌطذٟ, ٚثٌضأ١ِٓ ثٌطذ١ز ٚثٌّغؤ١ٌٚز ثٌطذٟ ثٌؼًّ ػٍٝ ثٌضشذ٠ذ ػشٚسر -4

 .ثٌطذٟ ثٌؼًّ ٔطجق ػّٓ صذخً ال ثٌالفمز ثٌّش٠غ سػج٠ز دأْ ٠ضزسػْٛ لذ

 صؼش٠ف ػٕذ , ثٌؼجِز ثٌمٛثػذ ٚفٟ ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ فٟ ثالّ٘جي طٛس ػٍٝ ثٌٕض ػشٚسر -5

 ف١ٙج ثٌؼشس ٠ىْٛ لؼ١ز ػ١ٍٗ صؼشع ػٕذِج ث١ٌٙج ثٌؼٛدر ثٌمجْٔٛ ِطذك ػٍٝ ١ٌغًٙ ثٌخطأ

 .ٚغ١شٖ ثٌطذٟ ثٌخطأ ػٓ ٔجؽّجً 
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 قائمت انمصـــادر

 .انكرٌم انقرآن -

 -انكتب: -اوالً:

 ٚثٌذفجع ٚثٌششٚع ثٌؾٕجة١ز ٚثٌّغؤ١ٌٚز ٚثٌّغجّ٘ز ثٌؾٕجةٟ ثٌمظذ ثٌشٚط, أدٛ أفّذ د. -1

 0 2001 ,ثإلعىٕذس٠ز , ثٌّغذذز ٚثٌؼاللز ثٌششػٟ

, 5, ؽ( ِمجسٔز دسثعز)  ثٌقذ٠ظ ٚثٌطخ ثٌؾٕجةٟ ثٌمجْٔٛ , خطٛر أدٛ ػّش شٛلٟ أفّذ. د -2

 0 2002 ,ثٌمج٘شر , ثٌؼشد١ز ثٌٕٙؼز دثس

 .2003, ثٌمج٘شر , ثٌؼشد١ز ثٌٕٙؼز دثس , ٌألؽذجء ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز , لج٠ذ هللا ػذذ أعجِز -3

 0 1767 ثٌؼجَ ثٌمغُ/  ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ , ثٌغؼذٞ ف١ّذ. د -4

 , ثٌؼ١ٍّز ثٌىضخ دثس , ثالدجفز أعذجح فٟ ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز سفغ , ثٌف١جع ؽ١ًّ عجِٟ. د -5

 .1721 ٌذٕجْ د١شٚ,

 ٌٍطذجػز ثٌقىّز دثس ثٌؾضثة١ز ثٌّقجوّجس أطٛي لجْٔٛ ششؿ هللا ػذذ هللا فغخ عؼ١ذ -6

 .2000 ,ثٌّٛطً , ٚثٌٕشش

 ثٌطذٟ ثٌّؾجي فٟ ثٌّؼ٠ٕٛز ٌألشخجص ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز , ثدشث١ُ٘ ثٌقغ١ٕٟ ثٌمجدس ػذذ. د -2

 .2007 ,ثٌمج٘شر , ثٌؼشد١ز ثٌٕٙؼز دثس(  ِمجسٔز دسثعز) 

 .1770 , ثٌؾجفع ِطذؼز , ثٌؼشثلٟ ثٌؾٕجةٟ ثٌمؼجء فٟ ثٌؾٕجة١ز ثٌّٛعٛػز ,ثٌغّجن ػٍٟ -1

 , ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ فٟ ثٌؼجِز ثٌّذجدا ثٌشجٚٞ, ثٌمجدس ػذذ عٍطجْ د. ثٌخٍف, فغ١ٓ ػٍٟد.  -7

 .2005, ثٌغٕٙٛسٞ ِىضذز

 .2012 , ٌذٕجْ , د١شٚس, 1, ؽٌٍطذ١خ ثٌؾضثة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز , غظٓ ػظجَ ػٍٟ -10

 ثالعىٕذس٠ز ٌٍٕشش, ثٌؾذ٠ذر ثٌؾجِؼز دثس ثٌطذ١ز, ثٌّغؤ١ٌٚز ِٕظٛس, فغ١ٓ ِقّذ. د -11

1777. 

 .2000 .ثٌمج٘شر , ثٌؼشد١ز ثٌٕٙؼز دثس , ثالؽذجء ِغؤ١ٌٚز , ثٌشٛث عجِٟ ِقّذ د. -12

 ٌذٕجْ,  د١شٚس, ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز/  ثٌغجٟٔ ثٌؾضء ثٌؼجَ ثٌمجْٔٛ , ثٌؼٛؽٟ ِظطفٝ .د -13 

 .1772 ثٌغج١ٔز ثٌطذؼز ,
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 .2007, ثٌمج٘شر ثٌّٕٟٙ, ثٌغش أفشجء ػٓ ٌألؽذجء ثٌؾضثة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز ػذ١ذ, ػٍٟ ِٛفك -14

 .ثٌمج٘شر, ثٌؼشد١ز ثٌٕٙؼز دثس , ثٌؾٕجة١ز ثالؽشثءثس لجْٔٛ ششؿ , عجٌُ ِذفش ٔذ١ً 0د -15

 انرسائم واالطارٌح -ثاوٍاً:

 فٟ ثٌّجؽغض١ش سعجٌز , ثٌؼشثلٟ ثٌضشش٠غ فٟ ثٌخطأ دزثإلطج ؽش٠ّز , ؽجعُ صج٠ٗ فّذٞد. 

 .2000 ,دغذثد ؽجِؼز – ثٌمجْٔٛ و١ٍز ِؾٍظ ثٌٝ دٙج صمذَ , ثٌؾٕجةٟ ثٌمجْٔٛ


