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فـقه القـضاء
تأليف
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العالــــم الربـــــاني

الشيخ حممد أمني املامقاني

فَلَ والَ ََ َفرَ وزََ ك وََِّ و َ كفزَقَ و مَ ك ومَو ََ
طَا كئرَوووو يَتكفَ َق َرواوووووالدَفكوووو َدتوووو َِّ
وَتكفمذكرودَقَوالَ َو ََََِدَرَََُوالدَِتَوفَو ََ
تََُلاو ََ َحَذَرونَ دتقالب َ211 :
صدق اهلل العلي العظيم

[وَأَنََدحَك ََ َب َفمَو ََبكمَاَأَف َزلََدتلاىَوَ ََ َت َّق كبعَََأهَالَدءَه َ

] املاٜدٗ 84 :

[ ز ونََ ز ونََأَنََ َ َقحَا َمالدَِتَىَدتطااغالتكَوَ َق ََأ زودَأَنََ َكْرزودَ
بكىكَ َو ز َدت َّشفَطَانَأَنََ ضكلاو ََ َ
ضالَ ًَبَُكف ًد ] اليسا:6 : ٛ
[ِفَّاَأَف َز ْتمَاَِ َت َفكََدتْ ككقَابََبكا ْتحَقَ كت َقحَك ََ َبفَََِّدتمَّاسَبكمَواَأَرَدَََدتلاوىَوَ ََ
تَكََِّتك ْلخَا ك
ئمكنيََخَصكفمًا ] اليسا569 : ٛ
خفَزَدتْرَاصكلكنيَ
[ِنََدتْح ْك َِ اَتكلاىكَ َوصَُّد ْت َحقََّوَهالََ َ

] األىعاو 9; :

[فَوواحَك ََبَوفَََِّدتمَّوواسَبكووا ْتحَقَوَ ََ َت َّقبكوعََدتْوَوالَىَفَفضكو الكََنَوََِّيَوبكف َ
دتلاىك ]ص6::
حقَّووىَ حَكفموالَََفكفمَوواََْو َُزََ َبفَومَو ََ و ََّ ََ
[فَوالََوَرَبوكََ ََ َِ كمووالنََ َ
ضفَتََ َ
حزًََاَ كمَّاَقَ َ
َ كُ ودَ كف َأَفرسكو ََ َ
و سَلفمالدَتَسَلكفمًا ] اليسا:9 : ٛ
[وَ َاَ َانََتكمَِ كٍَِّوَ ََ َِ كمَ مَََِدَقَضَوىَدتلاوىَوَرَيوالتىَأَ َوزًدَأَنََ َكوال َنَ
تَو ََد ْت كخ َفزَةَ كََِّأَ َز كه ََوَ َََِّ ََُوصَدتلاوىََوَرَيوالتَىَفَوَو ََضَو ََّضَوالَ ًَ
بكفمًا ] األحزاب 7: :
صدق اهلل العلٕ العظٔه

ال حند هلل رب الع املا ّال

ٗ ّالس

و لٙ

ٔ

األىبٔ اّ ٛاملزني لا اني ٔنا و اهَه ّني ٔدٍه ذلن د ّ ل  ٙل ُ
الطاٍزًٓ ّصحبُ املتقا ّمً تب بإحساٌ اىل ْٓو الدًٓ .
ٍذا الكتاب  -فقُ القطا - ٛجز ٛمً مْنيْ تيا اإلنيتدالٔ٘
(بشز ٚالفقاٍ٘) قد نيبقُ أجزا ٛنيت٘ يف املكاني

ارزم ٘ ّالبٔ

ّاخلٔارات ّالزبا ّ ,جز ٛنياب يف فقُ املس تحدااتّ ,ج ز ٛا امً
يف فقُ اخلنس ّاألىفال ّ ,أجزا ٛمخس٘ يف فقُ احلج ّالعنزٗ .
ٍّذا اجلز ٛالزاب

ش ز م ً مْني ْ تيا ٍّ ْ ٓتكف ا

ط اٛ

صْرٗ ىاصع٘ ً القطا ٛالشز ٕ اإلني مٕ مستق ٙم ً أنيس ُ
األصٔل٘  :الكتاب ّالسي٘ ّٓتط نً وْا ام م ً الفق ُ اإلني تدالٕ
املزتبط جبْاى

مً فقُ القطاّ ٛاحلكه الفاصا لليزاع با األى او

ٍّٕ جز ٛمً اإلطار الْنئ املس تْ

جلْاى

القط اّ ٛح ا

اخل ْمات با أفزاد اجملتن .
ّتبق ٙوْث دٓ دٗ ٓتع ارط طزقَ ا يف ت

فقَٔ ٘ أو زٚ

زضيا لبعطَا  -أحكاو القاصزًٓ  -يف أحكاو البٔ ّفق امل يَج
البحثٕ الساٜد يف ت

الفق ُ اإلم امٕ ّٓ ,لحقَ ا و ْث احل دّد

ّالتعزٓ زات ّالق اص ّال دٓات ّا ٍ ا ا تكتن ا ب ُ ص ْرٗ
القطا ٛاإلني مٕ .
ٍّ ذِ البح ْث ىافع ٘ يف اجمل الا العلن ٕ ّالعنل ٕ :فإىَ ا
وْث فقَٔ٘ نيتدالٔ٘ تكش

ن ق ال تفك الفقَ ٕ يف مدرني ٘

أٍا البٔت ( ٍّٕ , )/تعطٕ صْرٗ جلٔ٘ ً مْني ْ ٔ٘ الفق ُ
اإلني مٕ ّص حُ إلدارٗ

يٌّ احلٔ اٗ اإلجتنا ٔ ٘ ّتبط ا

ال ْرٗ الط ٔق٘ لسني و العظ ٔه ّال خ ٓتأل َا أرب اب احلداا ٘
ّالعلني٘ اّ ٓتَنٌْ بَا الدًٓ اإلني مٕ احلئ

.

ّق د تب ت ٍ ذِ البح ْث طب ق الت

ْرات الفقَٔ ٘

ّالتفكزات العلنٔ٘ الساٜدٗ يف مدرني٘ الفق ُ اإلم امٕ أتب اع أٍ ا
بٔ ت اليب ْٗ ( )/لك ً بإني لْب ّتفك

ٓتياني

م

التط ْر

املشَْد يف قطا ات القطا ٛالع زٖ ّدّا ٜز القط ا ٛالْض عٕ ,
ّبيح ْمي نك ً اإلني تفادٗ ميَ ا يف دل ال التطبٔ ق العنل ٕ للقط اٛ
الش ز ٕ اإلني مٕ ال ذٖ ٓت

بالس ع٘ ّالش نْل ّبش فافٔ٘

التطبٔق الخ تسنح باإلنيتفادٗ مً التا

ات ّتقس ٔه األدّار

الشا ٜيف دّاٜز القطا ٛالع زٓ٘ .
م ا أٌ تيف

ٍ ذِ البح ْث  :ط ب اإلجتَ اد يف العل ْو

الدٓئ ٘ ّاألحك او الش ز ٔ٘ ّفقَ ا ٛالق اىٌْ احل دٓ

ّ ,أني لُ

ني بحاىُ أٌ جيعل ُ او زام يف ص حٔف٘ أ ن الٕ وال

ام لْجَ ُ

الكزٓه ّ وز د ْاىا أٌ احلند هلل رب العاملا ّال
ل ٙذلند ّ لُ الطاٍزًٓ .

ٗ ّالس و

َعٓ ٢ايكغا)3( ........................................................ ٤

معنى القضاء :
يفظ ايكغا ٤ذَ ٚعإٍ عدٜد ٠ال ٜعًِ أصلٌ ٚعلع٘

يةل ١ايعلسة

ال ٚتالاهز با ٖل ٛاؿهلِ ,
بٓط ٛايٝكني  ,يهلٔ َلٔ أغلٗس َعاْٝل٘ عضلثعُا ب
ٚقللد عضللثعًُج ايًف لل١

لٜللاح ايكللسلٕ ا ٝللد

َعللإٍ َثعللدهٚ , ٠

ندري َٓٗا أزٜد َعٓ( ٢اؿهِ ٚفضٌ األَس) ْ ري قٛي٘ ضلاطاْ٘ غَٚايًَّل٘
َٜكْغِ ٞبِا ْيطَلِّظ غافس ٖٓٚ . 02 6ا عٛر تعسعٗا تااعاب 6
اياطذ األ 6 ٍٚيفظ ايكغا ٤عطب اإلصطالح ايفكٗ ٖٛ ٞاؿهِ
بللني ايٓلاع ٚفضللٌ اـضلل ١َٛبللني انيثٓللاشعني عكٝللب ايٓ للس
انيدعٚ ٞزأ ٟاـضِ  -عقلسازاب أ ٚعْهلازاب ٚ -عكٝلب ايثطكٝلل

هعلل٣ٛ
اتح

خاٛح اؿل انيدع ٢أ ٚعدّ خاٛتل٘ عطلب ايػلسل ايطلُا , ٟٚفايكغلا٤
ايػسع ٖٛ ٞفضٌ اـض ١َٛبني عخلٓني أ ٚأندلس ٚعْٗلا ٤انيٓاشعل ١بثطاٝلل
ضهِ غسعٞ

َٛزه زصَٛ ٖٛ ٞ٥عٛل انيٓاشعٚ ١اـض. ١َٛ

اياطذ ايداْ 6ٞايكغا٤

ْ س ايثػسٜع ايطلُاٚ 6 ٟٚالٜلٚ ١ضلًطٓ١

عً ٢اؿهِ ٚعخااح اؿكٛم أْ ٚفٗٝا  ,ؼثاص عىل زعٌ غسعْٚ ٞضلب
تػسٜع ٞضطاُا ْطكج بل٘ أبالاز انيعضلَٛني ( ْ )/لري َعثل  ٠أبلٞ
بده 6) (١غفإْ ٞقد زعًث٘ قاعٝاب فثطانُٛا عي٘ٝظ  ,بٌ ٜادٖ ٚرا َلٔ
بعض ْضٛظ ايكسلٕ ايهس ْ ِٜلري غَٜلاهَاٚٚه عَِّْلا زَعًََْٓلاىخ بًَِٝفخل١ب فِلٞ
ضهِْْ بَل َْٔٝايَّٓللاعِ بِللا ْيطَلِّظظٚ ,02 6قٛيلل٘ ضللاطاْ٘ ؿاٝالل٘
األخ ْزضِ فخللا ْ
ى
ع ِبَُلا خأزَا خ
ٔ ايَّٓلا ِ
ِ بَل َْ ٝ
هَ
طْ
ل يِل َث ْ
ط ِّ
ة بِلا ْي َ
هثَلا َ
و ا ْي ِ
(*)  6غ ِعَّْا أخْ َص ْيَٓا ِع خيْٝل خ
ضهْلِْ
ايًَّ٘ظ ايٓطا , 21 6 ٤نُا أَس ضاطاْ٘ ْآٝلا (*) بكٛيل٘  6غَٚأخْٕ ا ْ
بَ َِْْٗٓٝبَُِا أخْصٍََ ايًَّ٘ظ انيا٥د , 84 6 ٠فااغس ايكغلا ٤اؿلل بلني انيطلًُني
األٚاٚ ٌ٥عًِّ مجعاب َلٔ أصلطاب٘ ايكغلا ٤اؿلل ٚأزضلًِٗ عىل بعلض
( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص 6 4ة َٔ أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح. 1

( .......................................... )4بػس ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكغا٤

اياًللدإ ايللل أضللًُج ٖٚ ,هللرا

ايكغللا ٤ايٛعللع ٞال ٜسقلل ٢أضللد

َٓضب ايكغا ٤عال ظعٌ قلاْٚ ْٞٛتػلسٜع ضهلٜ َٞٛالضلظ فٝل٘ نفلا٠٤
انيٓضٛة ٚعًُ٘ بايكغا. ٤
ٚبثعاريٍ خللإٍٍٍ  6ايكغللا٤

اإلضللالّ ٚالٜلل ١غسعلللٚ ١ٝزاْللب َللٔ

زلٛاْل للب اؿهَٛللل ١اإلضلللالَ ١ٝايٛضلللٝع ١انيطلللثٛعا ١ؾٛاْلللب اؿٝلللا٠
اإلزثُاعٚ ١ٝايفسهٜٗٚ , ١ٜدف ايثػسٜع اإلضالََٗٓ ٞا ضفلظ َضلا
ايٓاع ٚضكٛقِٗ ٚزفع اي ًِ ٚاؿٝف عٔ ايٓاع

فثُع اإلضلالّ ,

ن ٞتضلًع األزض ٚتعُلس ٚتطلثك ِٝضٝلا ٠اإلْطلإ ٚتطلثكس

فثُلع

اإلضالّ ٖٚ ,ل ٛعلسٚزَ ٠لٔ علسٚزاح اإلزثُلال اياػلس ٟإلضلثكساز
أَٓ٘ ٚعضلثكاَ ١ضايل٘  ,فلإ ايكغلا ٤ايعلاهٍ تضلًع بل٘ األزض ٚتعُلس
ٚتطثك ِٝضٝا ٠اإلْطإ ٚتطثكس

فثُع اإلضالّ 6

ٚاي ًِ َلٔ غل ِٝايٓفلٛع فلإ تللسد
فاْفاْفإْثسلللللللللللللللللللللد ػلللللللللللللللللللللدذا علللللللللف ٍٍ١فًلللللللللعً ٍٍ١ال ً ٜللللللللِ
ٚبايكغا ٤ايعدٍ ٜستفع اي ًِ اير ٟزاًج عً ٘ٝايٓفٛع ٚغلال
األَضاز  ٚعُ ّٛاألعضاز  ,أٜ ٚكٌّ

أقٌ تكدٜس .

َٚلٔ ٖٓلا نلإ َٓضلب ايكغللآَ ٤ضلا با ع ُٝل با ٚبطلس ٙنلاري با ألْلل٘
بايكغا ٤اؿل تعُس األزض باؿل ٜٚعلِ ايعلدٍ

اـًلل ٚ ,بايكغلا٤

ايااطللٌ ٜػللٝع اي ًللِ ٚايفطللل ٚاؾللٛز ٚتفطللد األزض َٚللٔ عًٗٝللا
ٜٓٚططس ايدٜٓٚ ٜٔثػلس اي ًلِ ٚتلرٖب اؿكلٛم  ,نُلا زأٜٓلا ٙزًٝلاب
اـازص

عُ ّٛاألَضاز ٚاألعضاز بضٛصاب

ٚهلرا ٚيةري ٙمما ٜدزن٘ أٌٖ اؿل أَسْلا ا

األعلٛاّ األبلري, ٠

ضهخُْلثِْ
ضلاطاْ٘  6غَٚعِذَا َ

طهُْٛا بِايْ َعدٍِْظ ايٓطاْٚ 14 6٤س ٣أَري انيلمَٓني ()
بَ َْٔٝايَّٓاعِ أخْٕ َت ْ
بعللللد عبكا٥لللل٘ يػللللسٜع قاعللللٝاب يًُطللللًُني

فثُللللع اإلضللللالّ أٜللللاّ

َعٓ ٢ايكغا)5( ........................................................ ٤

بالفث٘(ٜ )ك ٍٛي٘6غٜا غسٜع  ,قد زلًلطج َللسًطاب ال ٜللسًط٘ عال
ْيب أٚ ٚصْ ٞيب أ ٚغكٞظ( ).
ٚقللد تطللاق فكٗا ْللا (زض) فُٗ لاب َللٔ لٜللاح ايكللسلٕ ٚأضاهٜللذ
ايسضللل ٍٛاألع لللِ (*) ٚاألُ٥للل ١األبلللساز ( - )/عًللل ٢إٔ ايكغلللا٤
َٓضب ايٓاٚ ٠ٛاإلَاَلٖٚ ١ل ٛع ل ِٝاـطلس علاي ٞايػلنٕ ٚ ,ايكاعلٞ
عً ٢غفري زِٗٓ  ,عال إٔ ٜكغ ٞباؿل ٜ ٖٛٚعًِ أْ٘ ضل ٚعً ٢طال
َا أْصٍ ا

نثاب٘ أ ٚضلْٓ ١اٝل٘ ٚ ,قلد عضلثكسح عًٝل٘ أْ لاز ايفكٗلا٤

ٚتطانيج عً ٘ٝنًُاتِٗ ٚفثاٚاِٖ  ,بٌ ضثل ٢عًُلا ٤ايكلاْ ٕٛايٛعلعٞ
ٚززاٍ ايكغا٤

احملانِ ايعضس ٚ ١ٜايٓ اّ ايكاْ ْٞٛايعاني ٞانيثطٛز

قللد تٛافكللٛا عًلل ٢ع لل ِٝبطللس ايكغللا , ٤ألْلل٘ بايكغللا ٤ايعللدٍ ايكللِٜٛ
تللٓطفظ اؿكللٛم ٚاألَللٛاٍ ٜٚطللثاب األَللٔ ٜٚطللثكس ايٓ للاّ ايعللانيٞ
اإلزثُاعٚ ٞاإلقثضاهٚ ٟاإلْطاْ. ٞ
ْعِ ايٓيب (*) ٚأٚصٝا  )/( ٙقلد ْضلاٛا ا ثٗلد ايعلدٍ قاعلٝاب
ْٝابلل ١عللِٓٗ نُللا ضللٝنت , ٞفنْللابٛا غَللٔ ْ للس

ضالهلللِ ٚضللساَِٗظ

ٚغز ٣ٚأضاهٜدِٗظ( )0يٝكغ ٞبلاؿل ْٝابل ١علِٓٗ

ايكغلاٚ ٤اؿهلِ

ٚفضٌ اـضَٛاح ٚايٓصاعاح اؿاصً ١بني ايٓاعٖٚ,رإ ايعٓٛاْإ 6
ايٓاظس

ضالهلِ ٚضساَِٗ ٚزا ٟٚأضاهٜدِٗ  -تعاريإ ناغلفإ علٔ

ايعازف بنضهاّ ا

ضاطاْ٘ َٔ طسٜكِٗ  َٔٚأباازِٖ ٚ ,ال ٜٓطاكإ

عال عً ٢ا ثٗد فإْ٘ اير ٜٓ ٟس
ٚفثللاٚاِٖ بعللد اإلزثٗللاه

أضلاهٜدِٗ ٜٚثعلسف عًل ٢أضهلاَِٗ

نثللاة ا

ٚضللٓ ١قُللد(ٚ )ليلل٘ ()/

ٚايٓ س فٗٝا عل ٚزدازٚ ٠أًٖٚ , ١ٝال ٜٓطال عً ٢نلٌ َلٔ ْ لس ٚقلسأ
( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص 6 4ة َٔ 3أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح. 0
( )0ايٛضا 6 ٌ٥ص 6 4ة  َٔ 6أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح  +ح + 2ح. 5
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أضاهٜدِٗ نُا ٖٚ ٛاعع  ,بٌ ايٓاظس
ٖ ٛاير ٟعسف أضهاَِٗ  ْٚس

أضلاهٜدِٗ علٔ فٗلِ ٚهزاٜل١

ضالهلِ ٚضساَِٗ .

ٚبإبثضاز  6البد إٔ ٜه ٕٛايكغا ٤صاهزاب َٔ فثٗد عدٍ يٝهلٕٛ
ضهُ٘ (ضهِ ا ) ٜٚثطكل ب٘ غسض انيػسل اؿه ِٝايًطٝلف ضلاطاْ٘
غ خفاَعَلذَ ايًَّلل٘ اي َّٓاِلِّٝنيَ َاَػِّلسََِٓٚ َٜٔلرِزَِٚ َٜٔأخْلصٍََ ََعَٗلِْ ا ْيهِثَللاةَ بِللا ْيطَلِّ
طهَِْ بَ َْٔٝايَّٓاعِ فَُِٝا ابْثَ خًفْٛا فِِ٘ٝظاياكس ,0 3 6 ٠فإٕ غسع٘ ضاطاْ٘
يِ َْ ٝ
ايكغا ٤اؿل ٚاؿهِ ايك ِٜٛايعلدٍ بلني ايٓلاع ٚ ,ا ثٗلد ٜٓلٛة علٔ
ايٓيب ٚايٛصٞ
اير ٟأْصي٘ ا

ايكغا ٤اؿل بٓطٜ ٛثٛافل قغا َ ٙع قغا ٙ٤ضاطاْ٘
عً ٢قًب زضٛي٘ (*) ٚب٘ تٓطالل ايٓضلٛظ ايكسلْٝل6١

غعِْٕ ايْطهِْ عِالَّ يِ ًَِّ٘ظاألْعلاّ ٚ ,136ال ٜهل ٕٛقغللللا َ ٙضلدام قٛيل٘
ٕظ أٚ
ِ ا ْيهخلافِسَ ٚ
و ٖل ْ
ٍ ايًَّل٘ خف ْن ْ ٚخيِ٦ل خ
ِ ِبَُلا أخْل َص َ
طهْل ْ
ِ َْ ٜ
ٔ يخل ْ
ضاطاْ٘6غ َْ ََ ٚ
غِْٖ ا ْيفخاضِكَْٕٛظ أٚغِْٖ اي َّايَُِٕٛظانيا٥د. 83 + 81 + 88 6 ٠
ٖٓ َٔٚا عضثكسح نًُ ١فكٗآ٥ا (ٚ )تطانيج عً ٘ٝفثلاٚاِٖ عًل٢
إٔ ايكغاٚ ٤غمٚ ْ٘ٚال ١ٜغلسعَٓٚ ١ٝضلب ق هعًل٘ ا

عال يًُسثٗلد

ايعدٍ فال وٌ ألضدٍٍ ممازضل ١ايكغلاٚ ٤اؿهلِ بلني ايٓلاع عال عذا نلإ
فثٗداب قلاهزاب عًل ٢عضلثٓااح أضهلاّ ايػلسل َٚعسفل ١قغلاَ ٘٥لٔ أهيثل٘
ايثفض , ١ًٝٝبٌ قد صسضج بٗرا بعلض األبالاز ايضلطٝط 6 ١غفلاْٞ
قللد زعًثلل٘ عًللٝهِ ضانُ لابظ أ ٚغزعًثلل٘ عًللٝهِ قاعللٝابظ خللِ أَللسح
بايثطللانِ ٚايفافللع عيٝلل٘ غفثطللانُٛا عيٝلل٘ظ َٓٚعللج َللٔ ايثطلانِ عىل
أٌٖ اؾٛز أ ٚعىل ايطًطإ اؾا٥س ٚايكاع ٞغري ايعاهٍ .
اياطذ ايدايذٚ6ايكغا ٤غري ايفثٝلاٚ,ال زٜلب
غسعٝثني فعٛيثني

نُْٗٛلا ٚظٝفلثني

عضٛز ايةٝا ١يًُسثٗد ايعدٍ باصل ١نُلا ؼكلل

قً٘ٚ ,تثاني انيةاٜس ٠بُٗٓٝا

زٗثني َٛعٛعٚ ١ٝضهُ6 ١ٝ
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اؾٗ ١األٚىل  6إ ايفثٝا تعين بٝإ ايلطهِ ايػسع ٞايهً ٞايدابج
يللللُٛعٛع٘ بٓطللل ٛايكغللل ١ٝاؿكٝكٝلللَ ١لللع تعلللٝني َلللا ٜعثل ل غلللسعاب
َٛعٛل اؿهِ أَ ٚثعًك٘ َٚا ٜمبر فُٗٝلا قٝلداب ْ -فٝلاب أ ٚعخااتلاب َ -لٔ
ه ْ ٕٚسٖللا -ايفثٝللا -عىل تطاٝكٗللا بازز لاب عًللَٛ ٢ازهٖللا ٚزصٝ٥اتٗللا
ايضةس َٔٚ , ١ٜٚه ٕٚعيصاّ انيفلل يًُطلثفل أ ٚغلري ٙبثٓفٝلرٚ , ٙعمنلا
يآلبس  -انيهًف  6اياايغ ايعاقلٌ  -تٓفٝلر ايفثٝلا أ ٚعلدّ تٓفٝلرٖا ضثل٢
ٜه ٕٛذيو بابثٝاز انيهًف ٚعزاهت٘ .
ٖٚللرا غللالف ايكغللا ٤ايضللاهز َللٔ ا ثٗللد ايعللاهٍ أَٓ ٚضللٛب٘
يًكغا ٤فإٕ قغاْ ٙ٤افر عً ٢اؾُٝع َا ق ٜعًِ بطم ٙأ ٚبطلن بعلض
َكدَات٘ نُا ضٝنت ٞبٝاْ٘ .
ٚايكغاٜ ٤عين ضهُاب عهلٝاب باصاب بكغ ١ٝغخضٚ ١ٝهعل ٣ٛزصٝ٥ل١
باززَٛ ٖٞ ١ٝزه ايفافع ٚايثػازس ٚايثخاصِ بلني غخضلني أ ٚبلني
فُٛعثني َٔ اياػسٚ ,وهِ ايكاع ٞبعلد ايفافلع عيٝل٘ ٚبعلد اإلهعلا٤
ٚايٓفللل ٞأ ٚاإلْهلللاز  ٚلللاّ انيكلللدَاح ٚعضلللثعساض ٚضلللا ٌ٥اإلخالللاح
ٜٚكغ ٞعطب َعسفث٘ مبا أْصٍ ا
ٜكغٞ

ضلاطاْ٘ َلٔ قغلاٚ ٤ضهلِ  ,نلنٕ

ٚاقع ١باززٚ ١ٝقغ ١ٝزص ١ٝ٥بعد ايفافع ٚاإلهعاٚ ٤اإلْهلاز

َٚالض لللٚ ١ضلللا ٌ٥اإلخالللاح عٓلللد ٖلللرا ايطلللسف أ ٚذاى  ,خلللِ وهلللِ
ايكاعل ٞبللنٕ ٖلرا انيللاٍ يصٜلد ال ياهللس  ,أٖ ٚلر ٙانيللسأ ٠شٚزل ١فللالٕ أٚ
يٝطج شٚزث٘ أ ٚاْٗا طًٝك ١با َ٘ٓ ١ٓ٥أ ٚم ٛذيو .
اؾٗ ١ايداْ َٔ ١ٝاإلففام ٚايثةلاٜس  6عٕ ايفثٝلا ضسل ١عًل ٢انيهًلف
انيكًد يًُفل قهَٛل ١بلايٓفٛذ عًٝل٘ ٚاإلزلصا ٤علٔ ايٛاقلع يل ٛبايفثل٘
ايفثٝا ٚ ,يرا تساِٖ ٜنبر ٕٚايسضاي ١ايعًُ ١ٝثٗلدِٖ يةلسض ايعُلٌ
بفثاٚاٖاٜٚه ٕٛايثطاٝل اـازز ٞيًفثٝا بٝد ايلُهًف َ 6كًد ايلُسثٗد
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ٚعطب ْ س انيطثفل ٚ ,يٝظ بٝد ا ثٗد انيفل .
بُٓٝللا ايكغللا ٤ايضللاهز َللٔ ا ثٗللد ايعللدٍ أَ ٚللٔ َٓضللٛب٘ ٜهللٕٛ
ايثطاٝل بٝد ا ثٗد ايكاعٜٚ ٞه ٕٛقغلا ْ ٙافلراب عًل ٢اؾُٝلع ,مبعٓل٢
أْ٘ عذا تسافع اـضُإ أ ٚاـضُا ٤عىل ا ثٗد أَٓ ٚضٛب٘

ٖرا انياٍ

أٖ ٚر ٙانيسأ ٠أٖ ٚر ٙايٛاقع ١اؾص , ١ٝ٥خِ قغ ٢اؿانِ عطب َٛاشٜٔ
ايكغا ٤انيعثُلد ٠عٓلدٚ ٙانيطابكل ١يفثلاٚا ٙنلإ ايكغلاْ ٤افلراب عًل ٢نلٌ
أضد ضث ٢ا ثٗد اتبس  ,فًل ٛفلسض نل ٕٛأضلد انيثٓلاشعني فثٗلداب أٚ
نللإ يًُسثٗللد عزتا لاح بللراى األَللس َ -ثعًللل ايكغللا - ٤يصَلل٘ ايعُللٌ
بكغاْٚ ٙ٤فر عًٚ ٘ٝق هص ي٘ كايفث٘  ,فاذا قغٖ( ٢را انياٍ يصٜلد) أٚ
(ٖر ٙانيسأ ٠شٚز ١شٜد) ق هص ألضلدٍٍ ضثل ٢ا ثٗلد عضلثطالٍ انيلاٍ أٚ
انيسأ َٔ ٠ه ٕٚضاب غسع ٞضاهر .
ْعِ ٜطثدٓ ٢أَسإ 6
اإلضثدٓا ٤األ 6 ٍٚإٔ وضٌ ايعًِ ايكاطع هلرا ا ثٗد أ ٚايفاعٌ
انيساٖللل ٜٓٚعكللد ايللٝكني

اياللاطٔ غطللن ا ثٗللد ايكاعللٞ

بعللض

َكدَاح قغا - ٘٥فٝسٛش كايفث٘ ٚال ٜٓفر ايكغلا ٤عًل ٢ا ثٗلد انيطًلع
ٜكٓٝاب عً ٢بطن ايكغا ٤أ ٚفطاه بعض َكدَات٘ .
ٖٚهللرا يلل ٛتللٝكٔ أضللد اـضلل ّٛبعللدّ تطللابل ضهللِ ايكاعللَ ٞللع
ايٛاقع  ,فإٕ ايكغا ٤ال ٜةّٝلس ايٛاقلع عُلا ٖل ٛعًٝل٘ ٚقلد ٚزه
ايضلللطٝع قللل ٍٛزضللل ٍٛا

اـل

(*)( )  6غعمنلللا أقغللل ٞبٝلللٓهِ بايآٝلللاح

ٚاألميإ ٚبعغهِ أؿٔ عسث٘ َٔ بعلض ,فنميلا ززلٌ قطعلج يل٘ َلٔ
َاٍ أب ٘ٝغل ٦ٝبا فإمنلا قطعلج يل٘ بل٘ قطعلَ ١لٔ ْلازظ َٓٚ .ل٘ ٜثطكلل إٔ
ايكغا ٤ال ٜةّٝس ايٛاقع عُلا ٖل ٛعًٝل٘  ,فُلٔ تلٝكّٔ ٚزلداْاب إٔ ايكغلا٤
( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص 6 4ة َٔ 0أبٛاة نٝف ١ٝاؿهِ  6ح

.
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عً ٢بالف ايٛاقلع ٚزلب عًٝل٘ َساعلا ٠ايٛاقلع ٚعلدّ تٓفٝلر ايكغلا٤
انيخايف يًٛاقع ٖٚ ,را ايٛازب خابج عً ٢اؾُٝلع َٚ -لِٓٗ احملهلّٛ
ي٘ بةري ضل مبًو َاٍ أ ٚبصٚز ١ٝأ ٚبٓطُٖٛلا َلٔ اؿكلٛم ٖٚ -لٛ
باطٓ٘ َثٝكٔ َٔ كايف ١اؿهِ يًٛاقع .
اإلضللثدٓا ٤ايدللاْ 6 ٞإٔ ٜٓػللن اإلبللثالف بللني ا ثٗللد ايكاعللٚ ٞبللني
ا ثٗد اتبس ٜٓٚػن  6عبثالف ايفث٣ٛ

انيٛعٛل اؾص ٞ٥انيكغ ٞف٘ٝ

ٚقللد ؼلانِ فٝلل٘ اـضللُإ يللد ٣ايكاعلل ٞايػللسع6 ٞا ثٗللد ايعللدٍ أٚ
َٓضلللٛب٘ يًكغلللا ٤طالللل فثلللا ٣ٚا ثٗلللد  -فطهلللِ ايكاعللل ٞضطلللب
ععثكللاه - ٙعزثٗللاهاب أ ٚتكًٝللداب  -نللإ ضهُلل٘ ْافللراب عًلل ٢اـضللُني
مبكثغلل ٢عطللالم هيٝللٌ ْفللٛذ ايكغللا ٤ايػللسع ٞضثلل ٢عذا نللإ اؿهللِ
غالف فثٜ َٔ ٣ٛسزع عي ٘ٝاحمله ّٛعً. ٘ٝ
ٖٚرا ْ ري َا عذا تٓلاشل ايٛزخل١

أزاعل ٞانيٝلج انيلٛزر فاهعلج

ايصٚز ١ذاح ايٛيدعضثطكام عزخٗا َٓٗا ٚأْهس باق ٞايٛزخل ١عضلثطكاقٗا
َٔ األزاعل ٞفثطانُلا يلد ٣ايكاعل ٞايػلسع ٞخلِ ضهلِ عًل ٢طالل
فثٝا ٙأ ٚفثٝا َلٔ ٜكًلدٜٓٚ ٙلٛة عٓل٘ نلإ ضهُل٘ ْافلراب عًل ٢اـضلُني
ضللٛا ٤نللإ َٛافكل با يفثٝللا اـضللُني أ ٚفثٝللا َسزللع تكًٝللدُٖا أ ٚكايفلاب
يفثٝاُٖلا أ ٚيفثٝللا َسزللع تكًٝلد احملهلل ّٛعًٝلل٘ ٖٚ ,لرا َكثغلل ٢عطللالم
هيْ ٌٝفٛذ قغا ٤ايكاع ٞاؾاَع يػسا٥ط صط ١ايكغا. ٤
يهلللٔ اإلضثٝلللاح انيسغلللٛة بللل٘ غلللسعاب

األَلللٛاٍ ٚاألعلللساض

ٚاألْفللظ اي  ٦ٜل ١احملفَللٜ ١كغلل ٞعًلل ٢طللس اـضلل - ١َٛاحملهلل ّٛيلل٘
ٚاحملهلل ّٛعًٝلل٘ ًٜٚ -صَُٗللا ايثللٛزل َٚالض لل ١اإلضثُللاٍ اتبللس بللنٕ
ٜطثطضللٌ ايفاعللل ٞبلللني انيفافعلللني بعلللد اؿهلللِ ٚايكغلللاٖٚ , ٤لللرا
اإلضثٝاح ألزٌ عدّ عضساشْلا ازاه ٠عطلالم هيٝلٌ ْفلٛذ قغلا ٤ا ثٗلد
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زداب ٚقضد ٙيًُػسل ٚاقعاب بٓطلٜ ٛػلٌُ ٖلر ٙانيلٛازه اـالفٝل١

فثٝلا

ا ثٗللد ايعللدٍ ايٓا٥للب عللٔ اإلَللاّ ايةا٥للب (عسللٌ) فللإ ايٓضللٛظ
ايعدٜد٠

ايكسلٕ ٚايطٓ ١ايداي ١عًْ ٢فٛذ ايكغاٚٚ ٤زٛة قاٛي٘ ٚأْل٘

عالَ ١اإلميإ .
ٚهيٝللٌ ايٓفللٛذ ْ للري قٛيلل٘ تعللاىل غفخللالخ َٚزَبِّللوخ الخ ٜمَِْٓلل َٕٛضَثَّلل٢
غسَسَ بَ َِْْٗٓٝخَِّ الخ َٜسِدٚا فِ ٞأخْفْطِِِْٗ ضَ َسزًا ََُِّا قخغَل ْٝجَ
طهُِّٛىخ فَُِٝا َ
َ ٜ
َٜٚطًَُِّٛا تَطًًُِْٝاظايٓطلاٖٚ ,21 6٤ل ٞؽاطلب زضل ٍٛا

(*) ٚتلاني

ٚزٛة تطً ِٝانيمَٔ يكغاٖٚ ,٘٥هرا قغا ٤أضد األ )/( ١ُ٥فاِْٗ
بًفللا ٤زضلل ٍٛا

(*)  ,يهللٔ ال عُلل ّٛفٗٝللا ٚال عطللالم قللسش ٜعللِ

قغا ٤ا ثٗد ايعدٍ غزٚا ٠أضلاهٜدِٗظ انيٓضلٛة يًكغلا ٤بلني ايٓلاع
عضللس ايةٝالل ١ضث ل ٢عذا نللإ َٓػللن عبللثالف ايطللسفني عبللثالف فثٝللا
َكًدِٖ .
ْعللِ يلل ٛق ٜهللٔ عبللثالف ايفثللَٓ ٣ٛػللن ايثٓللاشل بٝللِٓٗ فُكثغلل٢
اإلميإ ٖ ٛايثطً ِٝيكغا ٤ا ثٗد َٚ,كثغ ٢عطالم هيٝلٌ قٝلاّ ا ثٗلد
َكللاّ اإلَللاّ ْٚفللٛذ ضهُلل٘ ٖللْ ٛفللٛذ قغللا ٘٥عًلل ٢اؾُٝللع ٚٚزللٛة
ايثطً ِٝيكغلا ٘٥يثٓصّيل٘ َٓصيل ١قغلا ٤زضل ٍٛا

(ٚ ,)ض٦ٓٝلرٍٍ ٜمبلر

بايكللدز انيثللٝكٔ َللٔ ْضللٛظ ْضللب ايفكٝلل٘ ٚهعللا ٣ٚاإلمجللال بللٌ
ايغللسٚز ٠ايفكٗٝلل ١عًللْٝ ٢ابلل ١ا ثٗللد ايعللدٍ عللٔ انيعضللَٛني ()/
عضس ايةٝاَ ٖٛ ١لا عذا ق ٜٓػلن عبلثالف انيثخاصلُني َلٔ عبلثالف
ايفثٝا  ,فٝمبلر بايكلدز انيثلٝكٔ َلٔ ايلدي ٌٝايٓلاٖض عًلْ ٢فلٛذ ضهلِ
ايلُسثٗد ايعدٍ ٚيص ّٚتٓفٝر قغا ٘٥عً ٢ايلخضُٝللٔ ٚ ,فللُٝا ضل٣ٛ
ايكدز انيثٝكٔ البد َٔ اإلضثٝاح.
ٚتعٝلَ ّٔٝا ٜلثلطًا٘ اإلضلثٝاح

ٖر ٙايلُٛازه ٜلطثاص عىل َسازع١

ايفسم بني ايكغاٚ ٤ايفثٝا ) 1( .............................................

ا ثٗللد ايعللدٍ يثعٓٝٝلل٘ ٚ ,ؽثًللف انيللٛازه ضطللب عبللثالف األْ للاز
ٚايفثللآٜٚ , ٣ٚاةلل ٞاإليثفللاح عىل إ ايضللًع بللري  ,فٓٝاةلل ٞتضللا
اـضُني ٚتساعُٗٝا عً ٢صلٝة ١ضلٌ  -قالٌ ايفافلع أ ٚبعلد ٙأ ٚبعلد
ايفافع ٚايكغاٜ - ٤فاعٝإ عًٗٝا  ٖٛٚاألضٛح ٚا
اياطذ ايسابع  6عْ٘ َٔ انيطًُاح
ايعدٍ
ا

انيٛفل .

فكل٘ اإلَاَٝلْ 6 ١ضلب ا ثٗلد

عضٛز ايةٝا ١نيُازض ١ايكغا ٤اؿل ٚاؿهلِ ايعلدٍ مبلا أْلصٍ

ضاطاْ٘  َٔٚ ,انيطًُاح ضع ١ها٥س ٠ايكغا ٤ايػلسعَ ٞلٔ ه ٕٚإٔ

ىثط فك٘ ايكغاٚ ٤أضهاَ٘ ٚصالض ١ٝايكاعٚ ٞممازضلات٘ مبلا تعلازف
عسع٘ َٔ فسٚل األضهاّ ٚايفثا٣ٚ

(فك٘ ايكغا. )٤

ٚيعٌ َٔ تطاق فكٗا ٤اإلَاَ( ١ٝزض) عً ٢عغلفاح اإلزثٗلاه
ايكاع ٞايػسعٜ ٖٛٚ - ٞعين ايكدز ٠عً ٢عضثٓااح األضهلاّ ايػلسع١ٝ
ايفسع َٔ ١ٝأهيثٗا ايثفضْ - ١ًٝٝطثهػف ضع ١ها٥لس ٠ايكغلا ٤ايػلسعٞ
ٚضعَ ١طمي ١ٝايكاع ٞايػسع. ٞ
بٌ عٕ األٚاَس اإلهل١ٝ

ايكسلٕ ا ٝد ينأْاٝا )/( ٤عَُٛاب ٚيٓآٝا

األع ِ (*)كضٛصاب بايثضد ٟيًكغا ٤ايػسع ٞباؿل ٚيًطهِ بلني
ايٓاع مبلا أْلصٍ ا

ضلاطاْ٘ َلٔ تػلسٜعاح تمنلد ضلع ١ها٥لس ٠ايكغلا٤

ٚضللعَ ١طللمي ١ٝايكاعللٚ ٞصللالضٝات٘ ٚضللًطٓث٘  ,فللإْ س قٛيلل٘ ضللاطاْ٘
َ لستني

ضهِْْ بَ ْٝلَِْٓٗ بَُِللا أخْ لصٍََ ايًَّلل٘ظ
ضللٛز ٠انيا٥للد 85 + 84 6 ٠غفخللا ْ

َٚلللا أْلللصٍ ا

عًللل ٢زضلللً٘

ايكلللسلٕ  ٚاإللٝلللٌ  ٚايثلللٛاز- ٠

ٖٚلل ٞنثللب ةاٜٚلل ١غللاًَ ١ألْاٝللا ٤أٚيلل ٞايعللصّ ٚقللد بعدللٛا يعُللّٛ
اياػللسٖٚ,للرا ايثعللاري ايكساْللٜ ٞطللع للاّ أضهاَلل٘ ضللاطاْ٘ ٚعُللّٛ
تػسٜعات٘ ٚال ٜلخثط بلُا أْصي٘ ا

َٔ أضهاّ فلسعَ ١ٝلدْٚل١

( فلك٘

ايكلغاٚ,)٤قلاٍ ضللاطاْل٘ 6غ َٚيْلَٝلطْلهِْْ خأْٖلٌ اإلِْلسللِٝلٌِ بِلَُا أخْلصٍََ ايًَّ٘

( ......................................... ) 2بػس ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكغا٤

ضهِْْ بَل َْٔٝايَّٓلاعِ بِلا ْيطَلِّظ ظ ٚ 02 6مٖٛلا
فِِ٘ٝظ انيا٥د + 83 6 ٠غفخا ْ
انيغُ ٕٛندري ٖ ,ر ٙصسوٗا ٚأٚعطٗا .
ْعللِ تٛضللعج فللسٚل ايكغللاٚ ٤تعللدهح هٚا٥للسٙ

احملللانِ اؿدٜدلل١

ايكاع ١ٝبايكلاْ ٕٛايٛعلع ٞاألزعل ٞنُلا ٖلَ ٛعًل ّٛنيلٔ ٜعلسف ضلري
ايكغا ٤ايٛععٚ ٞاؾاَعاح اؿكٛقٚ ١ٝهزاضاح ايكاْ ٕٛايٛعع. ٞ
ٖٓ َٔٚا ؽ ٌٝبعض َٔ ال عطلالل يل٘ عًل ٢ضلري ايفكل٘ اإلضلالَٞ
ٚضع ْ ١اّ ايثػلسٜع ايطلُاٚ ٟٚمشٛيل٘ يثُلاّ َٓلاض ٞاؿٝلا ٠فنغلهٌ
عً ٢ايكغلا ٤ايػلسع ٞاإلضلالَ ٞبكضلٛزٚ ٙعلدّ عضلثٝعاب٘ نيلا ٜثطًال٘
ايكغا ٤اي 6 ّٛٝفسزّع بعغِٗ اإلعثُلاه عًل ٢ايثطلٛز ٚايثٛضلع ايلرٟ
غٗدت٘ ايدزاضاح ايكاْ ١ْٝٛاؿدٜدٚ ١هٚا٥س ايكغا ٤ايٛعع , ٞبٌ بايغ
بعض ْاقض ٞايدٚ ٜٔانيعسف ١بطع ١ايكغا ٤اإلضالَ ٞفلاهع ٢علسٚز٠
اإلعللساض عللٔ ايكغللا ٤ايػللسع ٞيغ لٝل ها٥للس ٠صللالضٝات٘ ٚأضهاَلل٘
ٚعدّ تٛافكل٘ َلع َثطًالاح ايعضلس اؿلدٜذ ٚتطلٛز ٙايعًُلَٓٚ - ٞل٘
اؾٛاْب ايكاْٚ ١ْٝٛايثخضضاح اؿكٛق. - ١ٝ
ٚعقفح لبس ٕٚاإلضثفاهَ ٠لٔ بل اح ايكلاْ ٕٛايٛعلع ٞانيثطلٛز
اير ٟأبدل هٚا٥س ٚؽضضاح َثهدس ٠يػم ٕٚايكغاٚٚ ٤ظا٥ف٘ .
ٚميهللٔ إ ٜهلل ٕٛذاى ايفزللٝع أٖ ٚللرا اإلقللفاح ْاغلل٦اب َللٔ قًلل١
اإلطالل عًل ٢علٛر ايفكل٘ ٚتٛضّلع فسٚعل٘ ٚأضهاَل٘ ٚمشٛيل٘ يثُلاّ
زٛاْللب اؿٝللاٚ ٠قابًٝللْ ١ضللٛظ ايػللسل األقللدع إلعطللا ٤ايثػللسٜع
انيٓاضللب يهللٌ ٚاقعللَ ١طللثطدخ ٚ ١نللٌ ها٥للسَ ٠للٔ هٚا٥للس ايكغللا٤
ٚٚظا٥ف٘ َٚا ٜثضد ٣ي٘ َٔ انيضايلع ايكاْٚ ١ْٝٛانيٓافع اؿكٛق. ١ٝ
ٚأعٛه ٚأقل 6 ٍٛعٕ زعلٌ ْٝابل ١ايكغلا ٤علٔ ايلٓيب (*) ٚاألُ٥ل١
( )/عىل َٔ ز ٣ٚأضاهٜدِٗ  ْٚس

ضالهلِ ٚضلساَِٗ  -نُلا زلا٤

زعٌ ايكغا ٤يًُسثٗد ايعدٍ َٓٚضٛب٘) 3(................................
()

األبااز
أْصهلا ا

ٖ -را َعٓ ٢عاّ ٜػٌُ اّ األضهاّ ٚايثػسٜعاح ايلل

ضاطاْ٘ عً ٢ضاٝا٘ ْٚا ٘ٝانيضلطفٚ )*( ٢ق هعلٌ ايكغلا٤

ـضلللٛظ ايعلللازف بفلللسٚل ايكغلللا ٤ايلللل عسعلللٗا ايفكٗلللا٤
ايكغاٚ )٤ايل ٖ ٞبعض َا أْصٍ ا

(فكللل٘

ضاطاْ٘ .

ٚبثعللاري خللإٍ  6عٕ انيطًللٛة غللسعاب  -نُللا ْطكللج لٜللاح ايكللسلٕ
انيثكدَٚ ١أضاهٜذ ايطٓ ١انيطٗس ٖٛ - ٠إٔ وهلِ ايكاعل ٞايػلسع ٞمبلا
أْصٍ ا

َٔ األضهاّ ٚايثػسٜعاح  -عُ ّٛاألضهاّ ايل ىثًف فٗٝا

ايعااه ٚميهٔ إٔ تضري َٓػ بن يًثٓاشل ٚاإلبثالف . -
ٖرا هيًٓٝا عً ٢عُ ّٛها٥س ٠ايكغاٚ ٤ضع ١ها٥لس ٠األضهلاّ ٚضلع١
ٚظلللا٥ف ايكغلللا ٤ايػلللسعٚ ٞقابًٝثللل٘ يًثخضّضلللاح اؿدٜدللل ١ضطلللب
َثطًاللاح اؿازلل ١اياػللس ١ٜاإلزثُاعٝللَٚ ١كثغللٝاح اهلللدف األعًلل٢
يًػازل  6ضفظ اؿكٛم ْٚػس ايعدٍ ٚزفع اي ًِ .
ْٚغلللٝف نيلللا تكلللدّ تٛنٝلللداب ٚتعسٜفلللاب بٛاقلللع ايكغلللا ٤ايػلللسعٞ
ٚعضثٝعاب٘  6عٕ ايفكٗا( ٤زض) قد أٚضعٛا عداب
نيا أْلصٍ ا

َلٔ األضهلاّ ايٓافعل١

نثب فكٗٝلَ ١ثعلده٠

ايكغلاٚ ٤احملثلاص ايٗٝلا

هٚا٥لسٙ

ٚعبثضاصات٘ 6
ْ لللري األٚقلللاف ٚأضهلللاّ ايعالقلللاح ايصٚزٝلللٚ ١أضلللااة ايفلللسام
ٚايطالم ٚأضهاَٗا فإْلٗا نلثلالج فسٚعٗا ايهلدلري ٠فلل ٞفللك٘ األٚقللاف
 ٚفلك٘ ايٓهاح ٚفلك٘ ايطالم نُا َٖ ٛعً ّٛيًُطًع اـاري .
 ْٚللري انيٛازٜللذ ٚايللدٚ ٕٜٛأَللٛاٍ ايكاصللسٚ ٜٔأضهاَٗللا ايللل
أٚضعٗا ايفكٗا ٤عداب ٚؼسٜس با

فك٘ انيٛازٜذ ٚايدٚ ٕٜٛانيهاضب .

 ْٚلري ايعكٛباح -ايلطلدٚه ٚايثعصٜساح ايلل ٖ ٞتنهٜلب يًسللٓا٠
( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة

َٔ أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح  +ح  + 2ح . 5

( ......................................... ) 4بػس ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكغا٤

ا سَني ٚايعضا ٠انيرْاني

فثُع اإلضالّ .

 ْٚري ايفسٚل ايفك ١ٗٝانيطثطدخ ١انيعسٚع١

فك٘ انيطثطدخاح .

ٚا ثٗد انيطًل انيطلثٓاط يفثلاٚاٜ ٙهل ٕٛقٝطلاب بثُلاّ ٖلر ٙاؾٗلاح
ٚغريٖللا ٚ ,يلل٘ ْ للس ٚزأٚ ٟفثٝللا

مجٝعٗللا ٚ ,قللد زعًللج يلل٘ ٚالٜلل١

اؿطا ١غسعاب ٚايل ميهٓ٘ ممازضثٗا ٚعضثٓابٖ َٔ ١ل ٛأٖلٌ نيُازضلثٗا ,
ٜٚطللثفاه َٓٗللا

نللدري َللٔ غللم ٕٚايكغللا ٤ايعللاهٍ ٚضفللظ اؿكللٛم

ٚضاظ انيطثطل ٚتستٝب صةسٜاح ٚزصٝ٥اح األَلٛز ايلل تلمه ٟعىل
اـري ٚايعدٍ َٓٚع اي اق أ ٚهفع٘.
فًثللرٖب عغلللهاالح اإلعلللساض علللٔ ايكغلللا ٤اإلضلللالَ ٞأهزاص
ايسٜاح انيطُ ١َٛايغاز ,٠فإٕ ايصبلد ٜلرٖب زفلاَٚ , ً٤لا ٜٓفلع ايٓلاع
ٚوفظ ضكٛقِٗ ٚوسضِٗ َٔ اي ًِ ٚاؾٛز بلامٍ ٜٓثفلع َٓل٘

فثُلع

اإلضالّ ٚضهَٛث٘ .
اياطذ اـاَظ 6ايلكغا ٤ايلُػسٚل ٖل ٛضهلِ ايكاعل ٞمبللا أْلصٍ
ا

ضاطلللاْ٘ َلللٔ ضلللهِ ٚتػللسٜع

ايٛاقعللل ١اؾصٝ٥للل ١انيثٓلللاشل فٗٝلللا

ٚانيفافع بٗا عيٚ ,٘ٝايكغاٜ ٤ثطًلب ايفافلع بلدٚاب ٚتاًٝلغ انيلدع ٢عًٝل٘
ٚعبالغ٘ بايدع ٣ٛعً ٘ٝي ٛق ٜعًِ َٔ ْفط٘ ٚ -ذيلو ألزلٌ ضغلٛزٙ
يد ٣ايكاعٚ ٞعلسض ايلدع ٣ٛعًٝل٘ يل ٛق ٜعًلِ بٗلا ٚق وغلس َلع
اـضِ أَاّ اؿانِ ايػسع. ٞ
نُللا ٜثطًللب ايكغللا ٤ايٓ للس
ٚزٛابلل٘ ٚ ,ايٓ للس

هعلل ٣ٛانيللدع ٚ ٞزأ ٟاتبللس

أهيلل ١اإلخاللاح  -اإلقللساز أ ٚايآٝلل ١أ ٚايللُٝني أٚ

مٖٛا  -عٓد انيدعٚ ٞعٓد انيٓهسٜٚ,الضلظ ٚخلا٥ل ٖلرا ٚذاى يًثطكٝلل
صط ١ايلدع ٣ٛأ ٚاإلْهلاز ٚايثطكلل َلٔ ٚضلا ٌ٥اإلخالاح أ ٚاتح
اإلْهللاز ٚ ,ملل ٛذيللو َللٔ َكللدَاح ٝٗ ٚللداح ضضلل ٍٛايكٓاعلل ١عٓللد

زعٌ ايكغا ٤يًُسثٗد ايعدٍ َٓٚضٛب٘ ) 5( ...............................

ايكاعللٚ ٞايللل تللمه ٟعىل ايٓثٝسلل ١ايٓٗاٝ٥لل 6 ١ايكغللا ٤بداللٛح هعلل٣ٛ
ايلللُدع ٞنيلللاٍٍ أ ٚضلللٍ أ ٚشٚزٝللل ١أ ٚفسقللل ١أًَ ٚهٝللل ١أ ٚمٖٛلللا َلللٔ
ايللدعا , ٣ٚأ ٚايكغللا ٤بٓفلل ٞايللدعٚ ٣ٛصللط ١اإلْهللاز ٚ ,البللد إٔ
ٜعثُللد َللٛاش ٜٔايكغللا ٤اإلضللالَٚ ٞقٛاعللد ٙايػللسع , ١ٝفللاذا نللإ
ايكغاَ ٤عثُلداب عًٗٝلا ٚبإغلساف ا ثٗلد ايعلدٍ نلإ َضلدام اؿهلِ
ٚايكغا ٤مبا أْصٍ ا

ضاطاْ٘ .

ٚنٝف نإ  ,فايكغا ٤ضهِ غسع ٞزص٥لٖٚ ٞل ٛضهلِ ظلاٖس6 ٟ
قد ٜطابل ايٛاقع ٚقد ىايف٘  ,فاؿل انيدع ٢ب٘ أْ ٚف6 ٘ٝ
عذا قغ ٢ب٘ اؿانِ ٚنإ َٛافكاب يًٛاقع فٗ ٛبري .
ٚعٕ نللإ كايفلل با َللع ايٛاقللع ٜاكلل ٢ايٛاقللع عًلل ٢ضايلل٘ ال ٜثةّٝللس
بايكغاٚ - ٤عٕ صدز َٔ قاضٍ غسع ٞزاَع يًػسا٥ط ٚال ٜٓكًب علٔ
ضاي٘  ,بٌ ٜاك ٢ايٛاقع قفٛظاب عٓد ا
ٚزه

واضب عًٝل٘ َلٔ أْهلس ٙفكلد

اـ ( ) عٔ ٖػاّ بٔ اؿهلِ علٔ ايضلاهم ( )ضهاٜل ١قلٍٛ

زللد 6 )*( ٙغعمنللا أقغلل ٞبٝللٓهِ بايآٝللاح ٚاألميللإ ٚبعغللهِ أؿللٔ
عسث٘ َٔ بعض فنميا ززٌ قطعج ي٘ َٔ َاٍ أبٝل٘ غل٦ٝاب فإمنلا قطعلج
ي٘ قطع َٔ ١ايٓازظ  ٖٛٚصطٝع ايطٓد ٚاعع ايدالي ١عً ٢إٔ ٚضلاٌ٥
اإلخااح انيثعازف - ١ايآٝلٚ ١ايلُٝني ٚمُٖٛلا  -قلد تضلٝب ايٛاقلع ٚقلد
ؽط , ٘٦فاذا أبطنت٘ ق ٜثةّٝس بٗا ايٛاقع بلٌ ٜاكل ٢قفٛظلاب ٚيلرا زتّلب
األخس غفنميا ززٌ قطعج ي٘ َٔ َاٍ أب ٘ٝغ٦ٝابظ أ ٟبايا ١ٓٝايهاذبل ١أٚ
بلاؿًف ايهلاذة غفإمنلا قطعلج يل٘ قطعللَ ١لٔ ايٓلازظ فلاذا عًلِ أضللد
اـضُني أ ٚنالُٖا أ ٚغريُٖا بنٕ ٖلر ٙايلداز أٖ ٚلر ٙاياطلثإ ايلل
تٓاشعٛا عًٗٝا ٚتسافعٛا أَاّ ايكاع ٞضلًَ ٍٛهٝثٗلا خلِ غلٗدح ايآٝل١
( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 6 0أبٛاة نٝف ١ٝاؿهِ  6ح

.

( ......................................... )02بػس ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكغا٤

أ ٚضًف أضد اـضُني عً ٢اْٗا يٝطج يفالٕ َ ٖٛٚايهٗلا ٚاقعلاب خلِ
قغلل ٢اؿللانِ بٓفللًَ ٞهٝلل ١فللالٕ هلللا أ ٚأخاللج ًَهٝثٗللا يفللالٕ ٖٚللٛ
غري َايو ٚغري َطثطل هللا  ,فلإ ايٛاقلع ٜاكل ٢عايل٘ ٚال هلٛش يةلري
َايهٗا ايثضسف فٗٝا ضث ٢بايضال ٠أ ٚمٖٛا عال بسعا َايهٗا ايلٛاقعٞ
ه ٕٚانيايلو اي للاٖس ٟايللر ٟقغلل ٢اؿلانِ ايػللسع ٞمبايهٝثلل٘ أ ٚبٓفللٞ
انيًهٝلل ١عللٔ انيايللو ايللٛاقع , ٞفٝسللب عًلل ٢احملهلل ّٛي ل٘ مبًهٗللا قغللاً٤
ظاٖسٜاب ًٜٚصَ٘ عززاعٗا عىل َايهٗا ايلٛاقعٚ , ٞعال فٗلٜ ٛثطلًط عًل٢
قطعْ َٔ ١از زِٗٓ .
ٚال ىثط ايكغلا ٤بانيلاٍ ٚال ؽلثط ايكغل ١ٝبانيدلاٍ انيٓضلٛظ ,
فً ٛفضٌ ايكغا ٤عَسأ ٠عٔ شٚزٗا أ ٚزبطٗا بسزلٌ لبلس نلإ ايٛاقلع
قفٛظلاب ٚتاكلل ٢شٚزلل ١يصٚزٗللا ايللٛاقعٚ ٞال تٓثكللٌ شٚزٝثٗللا بايكغللا٤
ٚعٕ قاَلج ايآٝل ١ايهاذبل ١أ ٚصلدز اؿًلف ايهلاذة عًل ٢أْٗلا يٝطلج
شٚز ١يفالٕ  ٖٞٚشٚزث٘ ٚاقعاب .
ٚعًٝلل٘ َ 6للٔ ٜعًللِ ايٛاقللع ًٜ -صَلل٘ تستٝللب األخللس عًٝلل٘  ,فًلل ٛعًلِ
احمله ّٛي٘ بصٚز ١ٝانيسأ ٠يصٜد ه , ْ٘ٚأ ٚعًلِ بفطلاه ايعكلد بعلد فضلٌ
ايكلغا ٤هلا عٔ شٚزلٗا َٔ ه ٕٚطالم غلسع ٞال ٜلسلٛش تستلٝلب أخلس
ايصٚزٝللل ١يللل٘ ٚال ٜلللطٌ يللل٘ َلعاًَلللثٗا َعاًَللل ١ايصٚزلللللَ ١لللع عل للًُ٘
بلعلدّ ايصٚز ١ٝبُٗٓٝا أ ٚعًُ٘ بصٚزٝثٗا يةري , ٙأ ٟال وٌ نيلٔ ٜعلسف
ايٛاقع  6ايعٌُ بايكغلا ٤انيخطل ٤ٞيًٛاقلع ٚال ٜٓفلر عًٝل٘ ٚ ,عمنلا ٜٓفلر
ايكغا َٔ ٤زضل ٍٛا

(َٚ )لٔ ْٛابل٘ عذا زٗلٌ ايٛاقلع ٚق ٜعلسف

ٚاقع ايكغ ١ٝايل تسافع اـضُإ عًٗٝلا عٓلد ايكاعل ٞايػلسعَٚ ٞلٔ
ٜعًِ بايٛاقع ٖٚ -ل ٛبلالف قغلا ٤ايكاعل - ٞق هلص يل٘ تستٝلب لخلاز
بالف ايٛاقع ععثُاهاب عً ٢ايكغا. ٤

زعٌ ايكغا ٤يًُسثٗد ايعدٍ َٓٚضٛب٘ )0 ( ...............................

صالح ا ثٗد انيطًل ايعاهٍ يًكغلا٤

اياطذ ايطاهع 6ال زٜب

ٚاؿهِ بني ايٓلاع عذا نلإ َطلثٓاطاب فعلالب ألضهلاّ ايػلسل ٚقغلا, ٘٥
ٚالبللد َللٔ نْٛلل٘ َللاٖساب

أهٚاح ايكغللا ٚ ٤تػللخٝط انيٛعللٛعاح

ايضةس َٔٚ ١ٜٚن ْ٘ٛعازفاب بارياب بثطاٝل ن ٜاح ايكغلا ٤ايهًٝل ١عًل٢
َضاهٜك٘ ايضةس ١ٜٚبفعٌ اـ ٚ ٠ايثسسبلٚ ١ايثلدزة
انياعٞ

شَاْل٘ ٚعُلسٙ

قغس فثٗد ضابل عً. ٘ٝ

ٚاي للاٖس عَهللإ ْضللب ا ثٗللد ايعللدٍ يًكغللا ٤اؿللل بللني ايٓللاع
ٚتعللٝني غللخط أٖٝ ٚللن ٠عًُٝلل ١تعللسف أضهللاّ ا

ٚقغللا ٙ٤فثثضللد٣

ْٝاب١ب عٓ٘ يًكغلاٚ ٤اؿهلِ بلني ايٓلاع فُٝلا ىثًفل ٕٛفٝل٘ ٜٚثٓلاشع, ٕٛ
ٖٚرا زأ ٟنثازٚ ٙفاق با يضاضب اؾٛاٖسٚقً َٔ ٌٝفكٗآ٥ا (. )

 ٚاي للُكابٌ  6قللَ ٍٛػللٗٛز بعللدّ صللالح غللري ا ثٗللد يًكغللا٤
ٚاؿهِ ضث ٢عذا نإ فاعالب قد بًغ هزز١ب َٔ ايعًلِ بنضهلاّ ايكغلا٤
()

ٚايػسٜع ١أ ٚنلإ َٓضلٛباب َلٔ ا ثٗلد ايعلدٍ ٚ ,قلد عهعل ٢ايػلٗٝد

اإلمجال عً ٢عغلفاح اإلزثٗلاه فلٜ ُٔٝثضلد ٣يًكغلاٚ ٤اؿهلِ بلني
ايٓللاع عزثٗللاهاب َطًكلاب َطللثٛعا با ؾُٝللع أضهللاّ ا

ضللاطاْ٘ ٚ ,ننْلل٘

(قد )ٙفِٗ َٔ عااز( ٠ايػساٜع)  6ععثااز اإلزثٗلاه انيطًلل

ايكاعلٞ

فال ٜهف ٞاإلزثٗاه انيثسص ٤ٟباعض األضهاّ  ,يهٔ ايفٗلِ صلعب ال
تطاعد ٙعاازتٗا ( 6البد إٔ ٜه ٕٛعازفاب ظُٝع َا ٚي. )٘ٝ
ٚيعللٌ َطللثٓد انيػللٗٛز

عغللفاح عزثٗللاه ايكاعللَ ٞللا ٜاللدَ ٚللٔ

زٚاٜاح( )0ندري َٔ ٠عغفاح ايعًِ بايكغا٤

صط ١ايكغاٚ ٤غلسعٝث٘

ْ ري صطٝط ١ضًُٝإ  6غعتكٛا اؿه ١َٛفإٕ اؿه ١َٛعمنلا ٖل ٞياَلاّ
( ) زازع َطايو االفٗاّ  6ص. 304 6 3
( )0ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  + 3ة  َٔ 8أبٛاة صفاح ايكاع. ٞ

( ......................................... )00بػس ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكغا٤

ايعاق بايكغا ٤ايعاهٍ

انيطًُني  6يلٓيب أٚ ٚصلْ ٞليبظ ٚانيسفٛعل١

انيعث  ٠ضٓداب عٓدْا ايداي ١عً ٢إ َٔ غقغ ٢باؿل  ٖٛٚال ٜعًلِ فٗلٛ
ايٓازظ ٚإٔ َٔ غقغ ٢باؿل ٜ ٖٛٚعًِ فٗٛ

اؾٓ١ظ ٚمُٖٛلا -

قد عضث ٗسٚا َٓٗا إٔ ٚالٜل ١ايكغلا ٤كثضل ١بايعلاق بلاؿل ايعلاهٍ
انيطًُنيٚ,ال تعِّ غري ايعاق ا ثٗد انيٓضٛة َٔ قاًِٗ (.)/
ٚعًٜ ٘ٝه ٕٛايكاع ٞبةري عزثٗاه غكٝاب ألْ٘ يلٝظ بلٓيب ٚال ٚصلٞ
ْيب ٚيٝظ فعٛالب ْا٥ااب عٔ ايٛصٞ
مبا أْصٍ ا

ايكغا ٤اؿل ٚاؿهِ بني ايٓاع

.

ٚميهٔ إٔ ٜكاٍ 6
أٚالب  6عٕ اإلمجللال انيللدع٢

(انيطللايو) ٚغللري ٙال ٜعًللِ عْعكللاهٙ

عمجاعاب تاَاب ٚتطلانياب َطلثٛعااب يفثلا ٣ٚايفكٗلا , ٤نُلا ال ٜعًلِ تعادٜثل٘
ٚال ولللسش نػلللف٘ علللٔ زأ ٟانيعضلللٚ,)( ّٛنٝلللف ٜهللل ٕٛناغلللفاب؟
ٚانيللدزى َعًللٖٚ ّٛلل ٛقاصللس ايداليلل ١عًلل ٢يللص ّٚاإلزثٗللاه أ ٚعًلل٢
عمضللاز ٚظٝفلل ١ايكغللا ٤با ثٗللد  ,ه ٕٚايفاعللٌ ٚا ثٗللد انيثسللص ,
ٚه ٕٚايكاع ٞانيثعًِ يًكغا ٤ايٛعع ٞاألزع. ٞ
ٚخاْٝاب  6عٕ تثاع ْضٛظ ايهثاة ٚايطلٓٚ ١ايثنَلٌ فٗٝلا ٜفٝلد يلصّٚ
َعسفللل ١ايكاعللل ٞبايكغلللا ٤اؿلللل ٚنللل ٕٛقغلللا ٘٥علللٔ عًلللِ ٚنْٛللل٘
َٛايٝلاب هلللِ ()تابعل با يطللسٜكثِٗ ٚيللٝظ فٗٝللا هاليلل ١عًلل ٢نلل ٕٛايعًللِ
بلطدّ اإلزثٗاه انيطًل .
ْعِ انيطثفاه َٔ قٛي٘ ضاطاْ٘  6غَٜلاهَاٚٚه عَِّْلا زَعًََْٓلاىخ بًَِٝفخل١ب فِلٞ
ضهِْْ بَل َْٔٝايَّٓلاعِ بِلا ْيطَلِّظ ظ  , 02 6إٔ ايكغلاٚ ٤اؿهلِ
األخ ْزضِ فخا ْ
بني ايٓاع وثاص عىل زعٌ انيٛىل ْٚضا٘ يٛال ١ٜايكغاٚ ٤اؿهِ .

زعٌ ايكغا ٤يًُسثٗد ايعدٍ َٓٚضٛب٘)03( ...............................

ٖٚهرا ٜطثفاه َٔ زٚاٜاح( ) صلطٝط ١إٔ ايكغلاٚ ٤الٜلٚ ١ضلًطٓ١
زعًللٗا ا

نيللٔ عللسف أضهللاَِٗ ٚز ٣ٚأضللاهٜدِٗ  ْٚللس

ضالهلللِ

ٚضللساَِٗ ٖٚ ,للر ٙايثعللارياح ال تٓطاللل ظللاٖساب عال عًلل ٢ا ثٗللد فإْلل٘
َضدام ايٓاظس

ضالهلِ ٚضساَِٗ ٚايعلازف بكغلاٚ ِٖ٤أضهلاَِٗ

ٚعالهلللِ ٚضللساَِٗ ٚايللسا ٟٚألض لاهٜدِٗ َ ,غللافاب عىل أْلل٘ انيضللدام
اي للاٖس أ ٚاألظٗللس يًعللاق بايكغللا٤

صللطٝط ١ضللًُٝإ ٚيًكاعللٞ

َسفٛع ١عبٔ أب ٞعُري انيثكدَثني(. )0

باؿل ٜ ٖٛٚعًِ أْ٘ ضل

عذٕ ا ثٗد ٖ ٛا ع ٍٛي٘ ايكغاٚ ٤انيٓضٛة نيُازضث٘ بني ايٓلاع
بايعللدٍ ٚاؿللل  ,ه ٕٚغللري ا ثٗللد ضثلل ٢عذا نللإ فاعلالب َطًعلاب عًلل٢
أضهاّ ايػسل ٚقغا ٘٥عَُٛابْ ,عِ َكثغ ٢ايكس ١ٜٓاـازز ١ٝايكطع6 ١ٝ
قضٛز أعداه ا ثٗدَُٗ - ٜٔا ندسح  -عٔ ضاز ١ايٓاع ٚعضثٝلازِٗ
عىل ايكاعلل ٞايػللسع ٞاؿللانِ مبللا أْللصٍ ا
ايػازل انيكدع

تعللاىل  ,فٝطثهػللف زعللا

عضٛز ايةٝا ١بإَغاْ ٤ضب ايفك ٘ٝايعدٍ مجعاب َٔ

ايفغال ٤انيثفكٗني بنضهاّ ايػلسٜعٚ ١ايكغلا ٤ايػلسعٚ ٞتعٝٝلِٓٗ نيُٗل١
ايكغاٚ ٤اؿهِ بني ايٓاع ْٝاب ١عٓ٘ ٚعًل ٢طالل فثلاٚا ٙايلل عضلثكاٖا
ٚعضثٓاطٗا َٔ نثاة ا

تعاىل ٚضْٓ ١ا. )*( ٘ٝ

ال خاْ ٝبا عًل ٢غلسعْ ١ٝضلب ا ثٗلد نيلٔ ٜعلسف أضهلاّ
ٜٚمند ٙهي ٝب
ا

ٚقغا ٙ٤يٝكغْٝ ٞاب ١عٓ٘ َ 6لا ٜالدَ ٚلٔ َعثل  ٠أبل ٞبدهلٖٚ ١لٞ

ايل زٚاٖا انيػا٥خ ايدالخ١

( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة

زٛاَعِٗ ايدالخ ١بطسٜل َعث

()3

ظلاٖساب

َٔ أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح  +ح  + 2ح . 5

( )0ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 6 3أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح  + 3ة َٗٓ 8ا  6ح . 2
( )3ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة

َٔ أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح  + 1ة

ٚزازع  6ايها  6ص + 8 0 6 3ايفك 6 ٘ٝص + 0 6 3ايثٗرٜب  6ص. 0 5 6 2

َٓٗا  6ح , 2

( ......................................... )08بػس ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكغا٤

عٔ ايضاهم (6)غ عٜانِ إٔ وانِ بعغهِ بعغا عىل أٌٖ اؾٛز ,
ٚيهللٔ عْ للسٚا عىل ززللٌ َللٓهِ ٜعًللِ غلل٦ٝاب َللٔ قغللاْ٤اظ ٖهللرا
(ايها ) (ٚايفكٝل٘)  ,يهلٔ

(ايثٗلرٜب) 6غقغلاٜاْا فلازعً ٙٛبٝلٓهِ

فإْ ٞقد زعًث٘ قاعٝاب فثطلانُٛا عيٝل٘ظ ْٚطلخ ١غقغلاْ٤اظ أقلسة عىل
ايٛخٛم بايضدٚز َٔ ْطخ ١ايثٗرٜب غقغاٜاْاظ نُا ال ىف. ٢
ٚعًلل ٢نللٌ تكللدٜس  6فللإٕ ايفاعللٌ َللٔ أٖللٌ ايعًللِ بعللد هزاضللث٘
ألضهللاّ ايػللسٜعٚ ١فكلل٘ ايكغللاٜ ٤ضللري َضللداقاب نيللٔ ٜعًللِ غلل٦ٝاب َللٔ
قغللا ِٗ٥أ ٚقغللاٜاِٖ ٚعٕ ق ٜهللٔ فثٗللداب عاني لاب عالهلللِ ٚضللساَِٗ
ٚقغا َٔ ِٗ٥ايهثاة ٚايطٓٚ ,١البد َٔ ن ٕٛانيعً ّٛي٘ قدزاب َعثداب ب٘
يٓٝطال عً ٘ٝاـ ايضطٝع ايداٍ عً ٢زعً٘ قاعٝاب َٔ قاًِٗ (. )/
يهٔ ضٝذ ٜاك ٢عضثُاٍ عدّ اإلْطاام عً ٢غري (ا ثٗد ايعلازف
ظٗد )ٙقاُ٥اب

ايٓفظ ٚ ,ذيو يٛعٛح إٔ اإلْطإ َُٗلا بًلغ هززل١

َٔ ايعًِ ٚاإلزثٗاه ال ميهٓ٘ اإلضاط ١بكغاٚ ِٗ٥عًلٚ َِٗٛقغلاٜاِٖ
اؿللالٍ ٚاؿللساّ  ,فٗللٜ ٛعللسف غلل٦ٝاب َللٔ أضهللاَِٗ ٚقغللاٚ,ِٗ٥ال
ٜلطسش عْطاام عٓٛإ ايضطٝط ١عً ٢غري (ايلُسثٗد) ,فثثٛقف غسع١ٝ
قغا ٤ايفاعٌ ايعازف بكغا ِٗ٥عً ٢عذٕ ا ثٗد .
بٌ ٜكٖ ٣ٛرا اإلضثُاٍ عٓد َالض  ١ايٓطخ ١األبس ٣يسٚا ١ٜأبٞ
بده ) ( ١انيٓطضس زٚاٜثٗا

(ايثٗرٜب)  6غعزعًٛا بٓٝهِ ززلالب قلد

عللسف ضاليٓللا ٚضسآَللا فللإْ ٞقللد زعًثلل٘ عًللٝهِ قاعللٝابظ ٚانيضللدام
اي اٖس اؾًلَ ٞلٔ تعلاري غعلسف ضاليٓلا ٚضسآَلاظ ٖل ٛايعلاق براتل٘
ٚانيطللثٓاط ألضهللاّ ايكغللاٚ ٤اؿللالٍ ٚاؿللساّ َللٔ نثللاة ا

ضللاطاْ٘

ٚضْٓ ١اٚ )*( ٘ٝلي٘ (ٚ )/ايسا ٟٚألضلاهٜدِٗ  ,فًلرا ْفلل عضثٝاطلاب
( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص 6 4ة َٔ أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح + 2ايثٗرٜب  6ص. 323 6 2
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بًص ّٚعضث٦رإ ايفاعٌ ايعازف بايكغا َٔ ٤ا ثٗلد ايعلدٍ ٚعضلثٓابث٘
عٓ٘

ايكغاٚ , ٤البد َٔ ن ٕٛقغا ٙ٤عً ٢طالل فثلا ٣ٚفثٗلد علدٍ

ضثٜ ٢ه ٕٛقغا َ ٙضدام (اؿهِ ايعدٍ مبا أْصٍ ا ) .
ٜٚمند َا ذنسْا  6صدم (ايعاق بايكغا( ٚ )٤اؿانِ بايعدٍ ٚمبلا
اْصٍ ا ) عً ٢ايفاعٌ انيطًلع عًل ٢فثلا ٣ٚا ثٗلد ايعلدٍ

ايكغلا٤

اؿل  ٚاّ أضهاّ ايػسل بعد ٚخٛم ا ثٗد ب٘ ْٚضلا٘ يل٘ يًكغلاْٝ ٤ابل١ب
عٓ٘ ,خِ ال ميغ ٞقغا ٚ ٙال ٜٓفر ضهُ٘ بني ايٓاع عال عذا نلإ قغلاً٤
ضلاطاْ٘ ٚفلل فثلا ٣ٚا ثٗلد ايعلدٍ ايلرٟ

عدالب ٚضهُلاب مبلا أْلصٍ ا

ضالهلللِ ٚضللساَِٗ ٚعضللثٓثش َٓٗللا ايكغللا٤

ز ٣ٚأضللاهٜدِٗ  ْٚللس

اؿل ٚاؿهِ ايعدٍ مبا أْصٍ ا

عً ٢ضاٝا٘ انيضطف. ٢

ٚأَا ا ثٗد انيثسص 6 ٤ٟفإٕ عضثٓاط َا وثاز٘ ايكاع َٔ ٞأضهاّ
ايػللسل ٚايكغللا ٤اؿللل نللإ َضللدام (ايعللازف عالهلللِ ٚضللساَِٗ
ٚايسا ٟٚألضاهٜدِٗ) فثٓطال عً ٘ٝأضاهٜلذ زعلٌ ايكغلاَ , ٤لٔ هٕٚ
ضاز ١عىل عذٕ ا ثٗد انيطًل ايعدٍ عً ٢األق. ٣ٛ
بُٓٝا عذا ق ٜطثٓاط ا ثٗد انيثسص ٤ٟأضهاّ ايػلسل ٚقغلا ٘٥نلإ
ضهُ٘ ضهِ ايفاعٌ

يص ّٚعضث٦رإ ا ثٗد انيطًلل ايعلدٍ

يلصّٚ

ايكغا ٤عً ٢طال فثاٚا. ٙ
ٜٚمند ذيلو نًل٘  6هاليل ١ايٓضلٛظ ايكسلْٝل ١ايعدٜلد ٠عًل ٢عزاه٠
ايػللازل اؿهللِ بايعللدٍ ٚمبللا أْللصٍ ا

ضللاطاْ٘ ٚعزاه ٠ايكغللا ٤بللاؿل

طهُْٛا بِايْ َعدٍِْظ ايٓطلا6 ٤
ضهخُْثِْ بَ َْٔٝايَّٓاعِ أخْٕ َت ْ
ه ٕٚاؾٛز  6غَٚعِذَا َ
ضهِْْ بَلَْٔٝ
ضهِْْ بَ َِْْٗٓٝبَُِا أخْصٍََ ايًَّ٘ظ انيا٥د 85+84 6 ٠غفخلا ْ
 14غَٚأخْٕ ا ْ
ايَّٓاعِ بِايْطَلِّظ ظ ٚ , 02غريٖا ندري ٜدٍ عً ٢ععثااز اؿهلِ ايعلدٍ
ٚايكغا ٤ايلطل بلُا أْصٍ ا

ضاطاْ٘ ,ال بلُا ٚععث٘ عك ٍٛاياػس َٔ

( .........................................)02بػس ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكغا٤

قٛاْني  ,يهٔ ال صساض ١هلا

نفا ١ٜنٌ ضهِ عدٍ ٚنٌ قغا ٤ضلل

ضث ٢قغا ٤ايعاَ ٞانيثعًِ ياعض َٛاه ايكغا ٤اؿل .
ٚبثعاري ٚاعع ٖ 6ر ٙاتٜاح َطًكٚ ١بضلده بٝلإ يلص ّٚايعلدٍ
اؿهِ ٚٚزٛة ايكغا ٤مبا أْصٍ ا

ْ ٖٞٚ ,ضٛظ َاّ ١ٓٝهلر ٙاؾٗل١

اـاصلل ١انيطللثكاَ ٠للٔ زٚاٜلل ١ايعًُللا ٤ألضللاهٜدِٗ ٚايٓ للس

ضالهلللِ

ٚضساَِٗ ٚ ,ىسص َٓ٘ قغا ٤أٌٖ اؾٛز ٚاإلمساف علٔ طسٜلل اؿلل
ٚايضساح انيطثك . ِٝيهٔ ال عطالم هلر ٙايٓضٛظ ظلاٖساب عٝلذ ٜعلِّ
نٌ قغا ٤باؿل ٚضهِ بايعدٍ .
بللٌ عٕ األباللاز( ) ايػللسٜفٖٚ -١لل ٞتفطللس ايهثللاة ٚتٛعللع بٝاْاتلل٘
ايثػسٜع -١ٝقٝدح اؾعٌ با ثٗد ايعدٍ اير ٟوهِ بني ايٓاع بايعلدٍ
ٚمبا أْصٍ ا

.

ٚغري (ا ثٗد ايعدٍ)  َٔ6ق ٜهٔ علدالب أ ٚق ٜهلٔ فثٗلداب  -ق
ػعٌ ي٘ ٚال ١ٜايكغاٚ ٤اؿهِ  ,فٝهل ٕٛبكغلا ٘٥زلا٥ساب ظانيلاب َطلثطكاب
يًٓاز ٚغكٝاب َٔ األغلكٝا,٤عال ايعلازف بنضهلاّ ايػلسل ٚايكغلا ٤اؿلل
عذا ْضا٘ ا ثٗلد ايعلدٍ ْا٥ال با عٓل٘
انيطًُني غري زا٥س

ايكغا ٤عٝذ ال وٝد ٚال ٜٓطسف عُا أْلصٍ ا

فْٗ ٛا٥ب ا ثٗد ايعلدٍ
ٚمبا أْصٍ ا

ال
ايكغلاٚ ٤اؿهلِ ٚنلإ علاه ب

قغلآٜٚ ٘٥لدزص ؼلج لٜلاح اؿهلِ بلاؿل

ضاطاْ٘ .

ٜٚمٜد ٙأٜ ٚمنلد 6 ٙايكغلا ٠ايلر ٜٔبعلدِٗ زضل ٍٛا

(*) ٚأَلري

انيمَٓني ( )عىل اياًدإ فلإِْٗ قلد تعًُلٛا بعلض أضهلاّ ايكغلا ٤أٚ
نلللدرياب َٓٗلللا ٚق ٜهْٛلللٛا فثٗللدٚ ٜٔقلللد أَغلللٛا ( )قغلللا ِٗ٥بلللٌ
ْضا ِٖٛيًكغاٚ ٤بعد ِٖٛيًاًدإ ألزٌ ايكغا ٤اير ٟتعًُ. ٙٛ
( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة

َٔ أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح  +ح  + 2ح ٚ 5غريٖا.
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ْعِ البد

ايلُٓضٛة يًكغا َٔ ٤بل  ١ٍٍ ٜٚزٝد ٠بنضهاّ ايػلسل

عَُٛاب ٚأضهاّ ايكغا ٤بضٛصاب ٚفلل فثلا ٣ٚا ثٗلد ايعلدٍ ٚ ,البلد
َللٔ هقثلل٘

ؼضلل ٌٝايكللسا ٔ٥انيطللاعد ٠عًلل ٢عهزاى اؿللل ٚاؿكٝكلل, ١

ٚالبللد َللٔ َٗازتلل٘ ٚب ٜٚثلل٘

نػللف اؾللسّ َٚللٔ تدزٜالل٘

نػللف

اؿل ٚعَثٝاشَ ٙلٔ ايااطلٌ َٚلٔ ٝٝلص بضٛصلٝاح انيثخاصلُني عٓلد
اإلهعللاٚ ٤عٓللد اإلْهللاز عٝللذ تهلل ٕٛيلل٘ ذٖٓٝللٚ ١قّلاهٚ ٠بل  ٠قّٜٛل١
ايكغاٚ ٠ٚايٛص ٍٛعىل اؿل ٚؼكٝك٘ ٚعنثػاف ايٛاقع .
ٚعٓد٥رٍٍ ٜٓضا٘ ا ثٗد ايعدٍ أٜ ٟع ّ٘ٓٝبعد عضساش َعسفثل٘ بايكغلا٤
اؿل ٚعُ ّٛاألضهاّ يٝه ٕٛقغا ْٝ ٙاب ١عٔ ا ثٗد ايعدٍ خلِ ٜااغلس
ايكغاْٝ ٤اب ١عٔ ا ثٗد ايرْ ٟضا٘ ألٕ ايػازل زعٌ يًُسثٗلد ٚالٜل١
اؿهِ ٚايكغا ٤ضثٜ ٢ه ٕٛضهِ ايٓا٥لب ضهلِ ا ثٗلد ايعلدٍ ٚطالل
فثاٚا , ٙفٝه ٕٛناتي ١انيٓفرٚ ٠انيطاكل ١يفثل ٣ٛا ثٗلد ايعلدٍ َٚلا أه٣
عي ٘ٝعزثٗاه ٙأْ٘ ضهِ ضل ٚقغلا ٤علدٍ ٚفلل َلا أْلصٍ ا

ضلاطاْ٘ ,

فٝهللَٓ ٕٛللدززاب ؼللج ايكطللِ ايسابللع َللٔ َسفللٛل ابللٔ أبلل ٞعُللري 6
غٚززٌ قغ ٢باؿل ٜ ٖٛٚعًِ فٗٛ

اؾٓ١ظ( ).

َ ٚعث  ٠أب ٞبده 6 ١غعزعًٛا بٝلٓهِ ززلالب قلد علسف ضاليٓلا
ٚضسآَا فلإْ ٞزعًثل٘ عًلٝهِ قاعلٝابظ خلِ قلاٍ  6غٚعٜلانِ إٔ ىاصلِ
بعغهِ بعغاب عىل ايططإ اؾا٥سظ  ٖٛٚاير ٟي٘ ضًطٚ ١قلٜ ٠ٛطلثةًٗا
اؾٛز ٚاي ًلِ ٖٚ ,لرا ؼلرٜس َلٔ ايسزلٛل عىل قغلا ٠اؾلٛز ايلرٜٔ
وهُلل ٕٛبللنٖٛا ِٗ٥أ ٚبكٛاعللد ايعػللا٥س أ ٚبايكللاْ ٕٛايٛعللع ٞايللرٟ
غسّع٘ اياػس 6فكٗا ٤ايكاْ ٕٛايٛعع -ٞخِ ٜدزض٘
ٚايكاَْٚ ٕٛعاٖد ايكغا ٤ايعضس. ١ٜ
( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 6 8أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح . 2

زاَعاح اؿكٛم

( .........................................)04بػس ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكغا٤

عٕ ضلهِ ٖلمال ٖٛ ٤ضهِ ايلساٖلًٚ ١ٝقد أزلُع فلكٗا ْا عً ٢إٔ
ضهُِٗ غري ْافر ٚ ,أْ٘ وسّ ايفافع عيٚ ِٗٝايػٗاه ٠عٓدِٖ

َكلاّ

عخاللاح ايللدع ٣ٛأ ٚعْهازٖللا عٓللد أضللد ٖللمالٚ , ٤إٔ انيللاٍ انيللنبٛذ
بكغا ِٗ٥ضطج ضساّ ٚعٕ نلإ اتبلر قكلاب َٚطلثطكاب َلا هاّ أبلرٙ
ال يًكغا. ٤
بكغا َٔ ٤يٝظ أٖ ب
ٚض لسّ تًللو األضهللاّ نًللٗا ٖ 6للَ ٛعًَٝٛثٗللا َللٔ َللرام ايػللسٜع١
احملُدْ َٔٚ ١ٜضٛصٗا ايضطٝط ْ ١ري َعث  ٠أب ٞبضلري( )  6غاؿهلِ
ضهُإ  6ضهِ ا

عص ٚزٌ ٚ ,ضهِ أٌٖ اؾاًٖٚ ١ٝقد قاٍ ا

ٚزٌ  َٔٚ 6أضطٔ َٔ ا

علص

ضهُاب يكٜٛ ّٛقٕٓٛظ.

ٚعً ٘ٝفاير ٟوهِ بفث ٣ٛا ثٗد ايعدٍ انيٓضلٛة غلسعاب يًكغلا٤
ضاطاْ٘ .

ْ ٖٛٚا٥ب عٓ٘ ٚعازف بفثاٚا - ٙوهِ عهِ ا

بُٓٝللا عذا أبطللنٚ ٙضهللِ بٗللٛا ٙأ ٚبكٛاعللد عػللريت٘ أ ٚبايكللإْٛ
ايٛعع ٞق تٓفع٘ ْٝابث٘ عٔ ا ثٗد ايعلدٍ ٚق ٜٓسل٘ َلٔ ْلاز زٗلِٓ 6
عْاب ١ا ثٗد ي٘ يًكغا ٤بني ايٓاع  ,فُا ق ٜهلٔ قغلا  ٙبٓٝابل ١ا ثٗلد
ٚطال فثلاٚا ٙق تٓفعل٘ ايٓٝابلٚ ١ق ٜهلٔ ضهُل٘ ْافلراب عًل ٢ايعالاه ٚال
َنزٛزاب عً ّٜٛ ٘ٝانيعاه  ,بٌ ٜهَ ٕٛنخَٛاب ْ ٚاز زِٗٓ .
ٚبثعاري كثضس ٜ َٔ 6كغ ٞبني ايٓاع بايعلدٍ ٚاؿلل ايلر ٟأْصيل٘
ا

فكغا َ ٙػسٚل ٚزٗدَ ٙنزٛز عًٚ , ٘ٝال ٜه ٕٛقغا َ ٙػلسٚعاب

عال َع عزثٗاه صطٝع أْٝ ٚابٚ ١تكًٝد صلطٝع  ,يٝهلَ ٕٛضلدام (َلٔ
عللسف أضهللاَِٗ ٚز ٣ٚأضللاهٜدِٗ  ْٚللس
(قغ٢

ضالهلللِ ٚضللساَِٗ) ٚ

ايٓاع بايعدٍ ٚاؿل ٚضهِ مبا أْصٍ ا

ضاطاْ٘) .

َٚلُا تللكدّ ٜثاني إٔ عبثٝازْا غسعْ ١ٝضب ايلُسثٗد يًكغأَ ٤
( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 8أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح . 4
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ٜعلسف ايكغاٜٚ ٤عدٍ

انيطًُني يلٝظ َلٔ بلاة (ٚالٜل ١ايفكٝل٘) ٚإٔ

يًُسثٗد مجٝع َلا ياَلاّ ضلَ ٣ٛلاهٍّ ايلدي ٌٝعًل ٢بالفل٘ ٚ -ذيلو
يعدّ خاٛح ايٛال ١ٜايعاَ ١نُا ضككٓاٙ

عٛر اياٝلع

اؾلص ٤ايدايلذ

َٔ َٛضٛعثٓا (بػس ٣ايفكاٖ. )١
اياطذ ايطابع 6ضال بٝإ إٔ َٓضب ايكغاٚ ٤اؿهلِ بلني ايٓلاع
َٓضب ع َٚ ِٝكاّ بطري زعً٘ ا

ضلاطاْ٘ ألْاٝا٥ل٘ (ٚ )/أٚصلٝا٤

أْاٝللا )/( ٙ٤خللِ زعًلل٘ أٚصللٝاْ ٤آٝللا (*) يًُسثٗللد ايعللدٍ ايثكلل, ٞ
فهلإ ايكغللا ٤غضللٓاب َلٔ غللسس ٠ايٓاللٚ ٠ٛاإلَاَلٚ ١ايصعاَلل ١ايدٜٝٓلل١
ايد ٜٔاإلضالَ ٞايػسٜف .
 ٚعضس ايةٝا ١يٝظ ألضدٍٍ َٔ اياػس أًٖٝل ١ايكغلاٚ ٤عٕ بًلغ َلٔ
ايعًِ ٚايفغٌ َٚعسف ١ايكغا ٤هزز١ب عال ا ثٗد ايعدٍ ايثك ٞفإْ٘ ميدّلٌ
ايٓيب (*) ٚايٛصل )( ٞضطلب هاليل ١األبالاز ايضلطٝط ١انيثكدَل١
ايدايلل ١عًللْ ٢ضللاِٗ نيللٔ ْ للس

ضالهلللِ ٚضللساَِٗ ٚز ٣ٚأضللاهٜدِٗ

ٚعسف أضهاَِٗ ٚقغاٚ , ِٗ٥ض٦ٓٝرٍٍ ٜٓدزص ؼلج ايضلطٝط ١غعتكلٛا
اؿهَٛلل ١فللإ اؿهَٛلل ١عمنللا ٖلل ٞياَللاّ ايعللاق بايكغللا ٤ايعللاهٍ
انيطللًُني  6يللٓيب أٚ ٚصللْ ٞلليبظ( )  ,فللإٕ ا ثٗللد ميدّلٌ ايٛصلل)( ٞ
ٜٛٓٚة عٓ٘

ٚال ١ٜايكغا , ٤نُا ٜٛٓة ايفاعلٌ انيلنذَ ٕٚلٔ ا ثٗلد

قغا ٘٥عً ٢طال فثاٚا. ٙ
ٚعً ٘ٝهب ززٛل ايٓاع

بضَٛاتِٗ  ٚعخالاح ضكلٛقِٗ ٚ

بالفللاتِٗ عىل ا ثٗللد ايعللدٍ ايٓصٜللل٘ أ ٚعىل َٓضللٛب٘ يًكغللاٚ ٤ضلللٌ
اـضلللَٛاح  ,ال عىل قغلللا ٠ايعػلللريٚ ٠ال عىل قغلللا ٠اؾلللٛز ٚايكلللإْٛ
ايٛعع , ٞفإٕ ايكغا ٤انيػسٚل انينذ ٕٚف ٖٛ ٘ٝقغا ٤ا ثٗد ايعلدٍ أٚ
( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 8ة  َٔ 3أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح . 3
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َٓضٛب٘ باص ١ممٔ عسف األضهاّ ايػلسعٚ ١ٝايكغلا ٤ايطلُا ٟٚطالل
فثا ٣ٚا ثٗد انيطثٓاط هلا .
ْعِ ٖرا قدٚه باإلَهلإ َٛٚافكل ١ايطلسف اتبلس  -اـضلِ  -عذ
ي ٛيلِ ٜٛافل اـضِ ٚق ٜثابعل٘
يًكغا ٤بني ايٓاع مبا أْصٍ ا
أ ٟفا٥د٠

ايفافلع عٓلد ايللُسثٗد أَٓ ٚضلٛب٘

ضاطاْ٘ -نُا ٖ ٛايةايب

عضلٛزْا-

تسافع أضد األطساف أ ٚأضد اـضُني ه ٕٚاتبس؟.

 ٌٖٚتعث أعًُ ١ٝا ثٗد انيفافع عي ٘ٝأّ ال تعث ؟
ْطب عىل انيػلٗٛز ععثاازٖلا ٚ ,بلايف مجلع َلٔ ايفكٗلا ٤فُٓعلٛا
ععثااز أعًُ ١ٝا ثٗد ايكاع ٖٛٚ , ٞاي اٖس ألْ٘ ال هيٚ ٌٝاعلع عًل٢
ععثاللاز االعًُٝلل ١انيطًكلل١

ا ثٗللد ايكاعللٚ ٞال األعًُٝلل ١اإلعللاف١ٝ

بايٓطا ١عىل فثٗد ٟبًد انيسافعٚ ١انيكاعا. ٠
ْعِ قد ٜطثدٍ يًُػٗٛز6ععثااز أعًُ ١ٝا ثٗد ايكاع - ٞبنَٛز 6
األَ6ٍٚا أفاه ٙضٝد انيطثُطو ( ) َٔ إٔ َا هٍ عً ٢نل ٕٛا ثٗلد
ايعازف بنضهاَِٗ قاعٝاب ٚضانُاب ٖل ٛهيٝلٌ ياّلٜ ٞثعل ّٔٝاإلقثضلاز فٝل٘
عً ٢ايكدز انيثٝكٔ ٚ ٖٛٚ -ال ١ٜأعًِ ا ثٗد ٜٔعٓد ايثُهٔ َٓ٘ .
يهٔ ميهٓٓا هفع٘ بنٕ َا هٍّ عً ٢نل ٕٛا ثٗلد ايعلازف باضهلاَِٗ
قاعللٝاب ٚضانُللاب ٖلل ٞأباللاز صللطٝط ١صللسو١

زعللٌ ايكغللا, ٠ٚ

ٚيٝطج هيٝالب ياٝاب ضثٜ ٢ثعني اإلقثضاز ف ٘ٝعً ٢ايكدز انيثٝكٔ .
ايدللاْ 6 ٞاإلضللثدالٍ بسٚاٜللاح تللنَس بللايسزٛل ٚعْفلاذ ضهللِ األفكلل٘
األعًِ بسٚاٜاتِٗ .
ٚعُدتٗا زٚاٜاح خالخ , ١يهٓٗلا قاصلس ٠ايداليل ١علٔ عخالاح يلصّٚ
ايسزٛل عىل ايفك ٘ٝاألعًِ

باة ايكغا ,٤فٓطثعسعٗا ْٚكسبٗا 6

( )زازع َطثُطو ايعس ٠ٚايٛخك 6 ٢ص . 22 6
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األٚىل َ 6للا ٜاللدَ ٚللٔ َكاٛيلل ) (١عبللٔ ضٓ ًللَ ١للٔ ْفللٛذ ضهللِ
أعدهلُاٚأفكُٗٗا  ,فثكّٝلد أبالاز ْضلب ايعلازف بكغلا ِٗ٥غضلٛظ
أفك٘ ا ثٗدٚ ٜٔأعًُِٗ .
ٖٚلللر ٙايسٚاٜلللَ ١كاٛيللل ١عٓلللدْا ٖٚلللَ ٞفضلللً ١ألضهلللاّ نلللدري, ٠
 َٔٚفسٚعٗا َ 6ا عذا ؼانِ اـضُإ عىل عازفني بنضهلاَِٗ ٚعبثًفلا
ٚنإ َٓػن عبثالف اؿانُني ٖ ٛعبثالف اؿدٜذ ايلر ٟعضلثٓدا عيٝل٘
قغاُٗ٥ا ٚضهُُٗا ,فنعطا ٙاإلَاّ ()عالزاب ٚتسزٝطاب6غاؿهِ
َا ضهِ ب٘ أعدهلُا ٚأفكُٗٗا ٚأصدقُٗا

اؿدٜذ ٚأٚزعُٗا ٚ ,ال

ًٜثفللج عىل َللا وهللِ بلل٘ اتبللسظ ٖٚ ,للرا عللالص يًكغللا٥ني انيخللثًفني
انيٓادكني َٔ عبثالف اؿلدٜذ ايلر ٟززعلا ايٝل٘

ايكغلاٚ , ٤ال ٜلدٍ

عً ٢ععثااز أعًُ ١ٝايكاع ٞعً ٢اإلطالم .
ٜغللاف عيٝلل٘  6عٕ اي للاٖس َللٔ انيكاٛيلل ١عزاه ٠اإلَللاّ ( )عضهللاّ
انيسزع ١ٝهلرا ايطاٚ ٌ٥اْ٘ عٓد عبثالف ايكغاٚ ٤اؿهلِ ٚعضلثٓاه نلٌ
قللاضٍ عىل ضللدٜذ َللٔ أضللاهٜدِٗ ٜسازللع َللٔ ٜٛخللل بكغللاٚ ٘٥فُٗلل٘ 6
اعدهلُا ٚأفكُٗٗا ٚأصدقُٗا

اؿدٜذ ٚأٚزعُٗا  -فإٕ اؾُع بلني

ٖر ٙاألٚصاف هي ٌٝعزاه ٠اإلَاّ َٔ غٝعث٘ عضهاّ َسزعٝثِٗ مبعٓ6 ٢
عْلل٘ عٓللد تللٛفس أندللس َللٔ فكٝلل٘ قللاضٍ ٜسازعللَ ٕٛللٔ مجللع ايضللفاح
 -األفغلللٌ

ايلللٛزل ٚايفكللل٘ ٚايضلللدم ٚايعدايللل - ١ضثلللٜ ٢هلللٕٛ

ززٛعُٗ لا قهُ لاب َغللاٛطاب ٚ ,يللٝظ

اـ ل هاليلل ١عًلل ٢تللسزٝع أٚ

تعٝني بضٛظ األعًِ األفك٘  -عً ٢اإلطالم  -ضث ٢تضلًع ايسٚاٜل١
هيٝالب عً ٢ععثااز أعًُ ١ٝا ثٗد ايكاع. ٞ
ٚاي اٖسززٛل ايلُثٓاشعني عىل عدٍ َٔ ايلُٛايني ٜعسف قًٝالب َٔ
( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة

َٔ أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح .
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قغاٚ )/( ِٗ٥يٝظ فثٗلداب أ ٚفاعلالب  -ضثل ٢تضلًع انيكاٛيل ١هيلٝالب
عً ٢يصَ ّٚسازعٚ ١تٓفٝر ضهِ أعًِ ا ثٗدٚ ٜٔأعدهلِ .
ٜٚمند ٖرا ايفِٗ  6اؿدٜذ
ايداَْ6 ٞعث  ٠هاٚٚه بٔ اؿضني( ) ايل زٚاٖا ايػٝخإ ايضدٚم
ايضدٚم ٚايطٛض ٞبطلسٜكني صلطٝطني عًل ٢اي لاٖس ٚ ,قلد فسعلج
ايسزٛل عىل عديني ٚ -يٝظ عىل علانيني  -ضٝلذ ضلنٍ اإلَلاّ ايضلاهم
( )عللٔ ززًللني عتفكللا عًلل ٢عللديني زعالُٖللا بُٗٓٝللا

ضهللِ ٚقللع

بُٗٓٝا ف ٘ٝبالف فسعٝا بايعديني فإبثًف ايعدالٕ بُٗٓٝلا  ,علٔ قلٍٛ
أُٜٗلللا ميغللل ٞاؿهلللِ؟ قلللاٍ ( 6 )غ ٜٓلللس عىل أفكُٗٗلللا ٚأعًُُٗلللا
بنضاهٜدٓا ٚأٚزعُٗا فٓٝفر ضهُ٘ ٚال ًٜثفج عىل اتبسظ فلإٕ اؾلٛاة
عٓٗللا ٖلل ٛاؾللٛاة عللٔ ايسٚاٜلل ١ايطللابك , ١فللإ اؾُللع بللني األٚصللاف
غأفكُٗٗا ٚأعًُُٗا بنضاهٜدٓا ٚأٚزعُٗاظ ٚقد عًلل عًٗٝلا  6غفٓٝفلر
ضهُلل٘ظ ظللاٖس ظللال٤

عزاه ٠اإلَللاّ ()عضهللاّ َسزع ٝل ١اؿهللِ

ٚايكغلللا , ٤فلللال ٜضلللع ايسزلللٛل عىل َطًلللل ايعلللديني ايضلللاؿني
ضللًٛنُٗا  -نُللا ٜالضللظ

بعللض األعضللاز ٚاألَضللاز َللٔ ززللٛل

ايٓلللاع عىل ايطلللٝد ايعًللل ٟٛأ ٚيًضلللا

ا ثُلللع ؿلللٌ َػلللهًثِٗ

ٚبضَٛثِٗ  ,فنزاه اإلَلاّ ( )تعًل ِٝغلٝعث٘ عضهلاّ َلسزعٝثِٗ
َٛاعع ايكغا ِٖٚ - ٤ععثاهٚا إٔ ٜثكاعٛا عىل َطًلل ايعلدٍ ايضلا
أ ٚايعً - ٟٛفنَسِٖ بايسزٛل عىل َٔ ٖ ٛأفك٘ ٚأعًِ باؿدٜذ ٚأٚزل
ايطًٛى .
ٖٚللرا اـ ل َ -للع ٖللر ٙايكسٜٓلل ١اـاززٝلل 6 ١ايسزللٛل عىل ايضللا
ٚايعازف بنَٛز ايدٚ ٜٔيٜ ٛطرياب َ ,مند٠ب بكس ١ٜٓضلماي٘ اير ٟفسض
( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 6 5أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح . 02
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ززٛل انيثخاصُني عىل علديني َلٔ ايعلٛاّ ال عىل علانيني ٜ -فٝلد ٜٚلدٍ
بٛعللٛح عًلل ٢ززطللإ قغللا ٤ايعللاق  6األعًللِ َُٓٗللا بنضللاهٜدِٗ ,
ٚيٝظ ايكاعٝإ

ايسٚا ١ٜفثٗد ٜٔضث ٢تدٍ ايسٚا ١ٜعًْ ٢فٛذ ضهِ

أعًِ ا ثٗد ٜٔباصْٚ. ١مٜد ذيو نً٘ باؿدٜذ 6
ايدايذ  ٖٛٚ 6بل َٛضل ٢بلٔ أنٝلٌ( )  6ضل - ٌ٦اإلَلاّ ايضلاهم
( - )عٔ ززٌ ٜه ٕٛبٚ ٘ٓٝبني أخ ي٘ َٓاشع١

ضلل فٝثفكلإ عًل٢

ززًللني ٖٚ -للرا تعللاري َطًللل  6قللد ٜهْٛللا عللانيني ٚقللد ٜهلل ٕٛعللاَٝني
عازفني باعض قغلا - ِٗ٥فطهُلا فابثًفلا فُٝلا ضهُلا  ,قلاٍ (6 )
غٚنٝللف ىثًفللإ ؟ظ قللاٍ  6ضهللِ نللٌ ٚاضللد َُٓٗللا يًللر ٟعبثللازٙ
اـضُإ  ,فكاٍ  6غ ٜٓس عىل أعدهلُا ٚأفكُٗٗلا

هٜلٔ ا

ضهُ٘ظ فإٕ اؾُلع بلني ٚصلف ٞغأعلدهلُا ٚأفكُٗٗلا
َع ؿاظ ايكس ١ٜٓاـازز ١ٝايػا٥ع ١اني ٢َٛعيٗٝا قسٜالاب ٚقٛيل٘
( ٜثفكإ عًل ٢ززًلني) ٜٓلثش ظٗلٛز اـل
عضهللاّ َللسزعٝثِٗ

فُٝغلٞ
هٜلٔ ا ظ
ايطلماٍ

عزاه ٠اإلَلاّ َلٔ غلٝعث٘

َٓاشعللاتِٗ عىل ايعللاق ايعللاهٍ َٚ ,للٔ احملثُللٌ

ال َلٔ
ززٛعُٗا عىل ززًني علاهيني َلٔ علٛاّ ايػلٝع ١مملٔ علسف قًل ٝب
قغاٚ ِٗ٥أضهاَِٗ  ,فنزغدِٖ اإلَاّ ( )إلبثٝلاز األعًلِ األٚزل
َٓٗا  ,فإْ٘ ٜػا٘ ايفاعٌ َٔ أٌٖ ايعًلِ

شَآْلا ٚ ,قلد بلط ()

َغ ٞاؿهِ بٗرا  6غأعدهلُا ٚأفكُٗٗا

ه ٜٔا ظ فلال هاليل ١فٗٝلا

عً ٢ززطإ أ ٚعبثضاظ انيغٚ ٞايٓفٛذ بكغا ٤ا ثٗلد األعًلِ َلٔ
ا ثٗدٖ , ٜٔرا نً٘ َع غض ايطسف عٔ ضٓد اؿدٜذ .
ٚبإبثضللاز  6تًهللِ ايضللطٝطثإ ٚغريُٖللا ال ٜثٓافٝللإ َللع عطللالم
أهي ١زعٌ ايفك ٘ٝايعازف بكغاٚ ِٗ٥ضالهلِ ٚضساَِٗ ْٚضا٘ قاعٝاب
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ٚضانلُاب َ ,لٔ ه ٕٚهالي ١عًَ ٢سزلع ١ٝبلضٛظ األعلًِ األفلك٘ َٔ
ا ثٗد ٜٔانيفافع عيُٗٝا.
خِ عٕ أضثاذْا احملكلل (قلد )ٙبعلد ْفل ٞاإلغلهاٍ علٔ علدّ ععثالاز
ا ثٗللد ايكاعلل ٞانيٓضللٛة َللِٓٗ ( )/عضللثكسة

األعًُٝلل ١انيطًكلل١

ععثااز أعًُ ١ٝا ثٗد

بًد ايكغاَ ٤طثٓداب عىل األصلٌ انيكثغل ٞعلدّ

ْفٛذ ضهِ َٔ نإ األعًِ َٓ٘ َٛزٛهاب
انيللمَٓني ()

اياًد  ,خِ أند ٙبك ٍٛأَلري

عٗللد ٙعىل َايللو األغللف( )  6غعبللف يًطهللِ بللني

ايٓاع أفغٌ زعٝثو

ْفطو ممٔ ال تغٝل ب٘ األَٛز ..ظ (. )0

يهٔ ٖرا األصٌ َسهٚه بإطالم أهي ١زعٌ ايكغاٚ ٤اؿهلِ نيلٔ
ز ٣ٚضدٜدِٗ  ْٚلس

ضالهللِ ٚضلساَِٗ ٚعلسف أضهلاَِٗ  ,فإْٗلا

تللدٍ عًللٚ ٢الٜلل ١نللٌ فكٝلل٘ يًكغللاٚ ٤عضللثٛا ٤األفكلل٘ ٚايفكٝلل٘

ٚال ٜل١

ايكغاٚ ٤اؿهِ  ,فال َٛقع ينأصٌ ايعًَُ ٞع ٖر ٙاألبااز.
ٚايعٗد ٚعٕ نإ صطٝع ايطٓد
عىل األصاغ بٔ ْاات ١ايلُرنٛز

زٚا ١ٜايػٝخ ايطٛض ٞي٘ بطلٓدٙ

فٗسض٘ (قد ,)ٙعال إٔ ايداليل ١قاصلس٠

عذ البد َٔ َالض َ١ا ٜلطثفّ ايٓط َٔ ايكس ١ٜٓايللخازز ١ٝايكطعٝل١
َكاّ فُٗ٘ ٖٓ ٖٞٚا عدّ ٚزٛه َللسثٗد ٜٔأ ٚعًُلا ٤بايكغلا ٤ايٓلاشٍ
عً ٢صدز قُد (*)

ذاى ايصَلإ  ٚتًلو ايلااله َ6ضلس -ضٝلذ

ناْج ضدٜدل ١ايعٗلد باإلضلالّ  ,فاإلَلاّ ()

عٗلدٜ ٙسغلد َايلو

األغف ٜٚنَس ٙبإبثٝاز أفغٌ زعٝث٘ يًكغاٚ ٤اؿهِ بني ايٓاع .
ٚعذا الض ٓا ايكس ١ٜٓاـاززَ ١ٝلع ْلطّ ايعٗلد  -ايكسٜٓل ١ايدابًٝل١
غأفغٌ زعٝثو

ْفطو ممٔ ال تغلٝل بل٘ األَلٛزظ عًُٓلا إٔ َلساهٙ
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( )األفغللًَ ١ٝللٔ ضٝللذ ايللدٚ ٜٔايعللدٍ

انيطللًُني َٚ ,للٔ ضٝللذ

ايعًِ َٚعسف ١ايكغا ٤ايػسعٚ ٞي ٛبايثعًِ َٔ ايلٛايَ 6 ٞايلو األغلف
ضثٜ ٢ه ٕٛقغا  ٙباؿل ٚضهُ٘ طال َا أْصٍ ا
عذٕ يٝظ
ٚ -يللٛ

أ ٚأقسة عي. ٘ٝ

ب ايعٗد هالي ١عً ٢ععثااز أعًُٝل ١ا ثٗلد ايكاعلٞ

ذاى اياًللد  -بللٌ عٕ أفغللٌ زعٝثلل٘

َضللس ايللل ٚال ٙعًٗٝللا

يٝظ فثٗلداب ٚال عانيلاب بايكغلاٚ ٤ال فاعلالب  ,فلنَس ٙإٔ ىثلاز األفغلٌ
َِٓٗ  ,فالبد إٔ ٜساه َٓ٘  6األفغٌ هٜٓاب ٚبًكاب ٚضع ١صدز غَلُٔ ال
تغٝل ب٘ األَٛزظ ضثلٜ ٢كالٌ عًٝل٘ ايٓلاع ٜٚسازعْٛل٘ ٜٚعًُّل٘ َايلو
األغف ايكغا ٤اؿل خِ ٜٝٓا٘

ايكغاٚ ٤اؿهِ بني ايٓاع ٜٚطًب َٓ٘

إٔ ٜسازع٘ عٓدَا تػلهٌ عًٝل٘ األَلٛز  ْ -لري َلا صلٓع٘( ) عَاَل٘ أَلري
انيمَٓني َع غسٜع نيا أبكا ٙقاعٝاب عٓلد بًلٛخ بالفثل٘ اي لاٖسٚ ٠عغلفح
عً ٘ٝإٔ ال ٜٓفر ايكغا ٤ضثٜ ٢عسع٘ عً. ٘ٝ
ٚبإبثضاز  َٔ 6انيكطلٛل بل٘ علدّ هاليلْ ١لط ايعٗلد عًل ٢ععثالاز
أعًُ ١ٝا ثٗد ايكاع ٞبني ايٓاع  ,يكضٛز ايدالي ١زداب .
ٚاؿاصلللٌ ٖللل ٛايكطلللع بعلللدّ ععثالللاز أعًُٝللل ١ا ثٗلللد ايكاعلللٞ
 ال األعًُ ١ٝانيطًكٚ ١ال األعًُ ١ٝاإلعاف ١ٝبايٓطا ١ياًد ايكغا6 - ٤يعدّ ايدي ٌٝعً ٢ععثااز أعًُ ١ٝايكاع. ٞ
بللٌ يًللدي ٌٝايٛاعللع عًلل ٢عللدّ ععثاازٖللا ٖٚ -لل ٛظٗللٛز اإلزاه٠

ايػسع ١ٝايثاَ ١بلطض ٍٛايكغلا ٤ايلُػلسٚل ايلر ٟأْصيلل٘ ا

ضاطللاْ٘

َلٔ ه ٕٚععثااز األعًُ , ١ٝبثكسٜب 6
عٕ األباللاز انيثكدَللٚ ١اعللط ١ايداليلل ١عًلل ٢عزاه ٠انيػ لسل تضللدٟ
ايعازف بكغا ِٗ٥ايعاهٍ

انيطًُني  ,ه ٕٚقغا ٠اؾلٛز ٚاـلالف ,

( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 3أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح  +ح . 0
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نلٌ شَلإ -

بٌ عٕ تضد ٟأعًلِ ا ثٗلدٖٚ - ٜٔلٚ ٛاضلد أ ٚعخٓلإ

يًكغا ٤بني ايٓاع نًِٗ ٚضٌّ بضَٛاتِٗ أَلس َثعلرز عًٝل٘ ضثل ٢عذا
ؽًلل ٢عللٔ بللاق ٞايٛظ لا٥ف انيٓٛطلل ١بلل٘ ناإلفثللاٚٚ ٤الٜلل ١اؿطللاٝاح ,
بللٌ يعًلل٘ ًٜللصّ عبللثالٍ ايٓ للاّ ضثلل ٢عذا فللسض ْضللا٘ يٓللٛاة عٓلل٘
ايكغاٚ ٤ايفثٝا ٚمُٖٛا َٔ ٚظا٥ف٘ .
ٜٚمٜد ٙأٜ ٚمند 6 ٙعٕ َااغس ٠ايكغا ٤ق تثعني عً ٢ايٓيب ()أٚ
ايٛص )( ٞفإُْٗا قد بعدا ْٛابِٗ يًكغا ٤بني ايٓاع نُا َٖ ٛعًّٛ
َللٔ ايثللٛازٜخ ٚنثللب ايطللري - ٠قطعلاب عمجايٝلاب -ممللا ٜهػللف عللٔ عزاه٠
انيػللسل اؿهلل ِٝتضللدَ ٟطًللل ايلللُسثٗد ايعللدٍ أَ ٚطًللل ايعللازف
بايكغا ٤ايػسعٚ ٞايلطهِ بلُا أْصٍ ا

أ ٚايلُللطثعًِ يل٘ َلٔ فثلا٣ٚ
()

َلسثٗد علدٍ  -عًل ٢قل ٍٛلبلس ْطلا٘ صلاضب اؾلٛاٖس

عىل بعلض

انيثكدَني ٜٚاد َٔ ٚغٓا ِ٥احملكل ايكُ 6ٞزٛاش َااغس ٠ايعاَ ٞيًكغا٤
ٚاؿهِ بني ايٓاع ٜٚثعًِ َٔ ا ثٗد نٝفٝث٘ ٚضهِ ايػسل ف. ٘ٝ
بٌ ا ثٗد ٕٚبنمجعِٗ ال ٜفٚ ٞقثِٗ ٚقلدزاتِٗ يًكغلاٚ ٤اؿهلِ
بني عُ ّٛايٓاع  ,فًرا هٛش هلِ ْضب قاضٍ
عي٘ٝ

اياًد ايرٜ ٟسزعٕٛ

ايثكًٝد ٚوثاز ٕٛيكغا ٘٥فٝه ٕٛقغاْٛ ٤اب٘ بدٜالب عٔ قغا. ٘٥
ٜٚمند عدّ ععثااز األعًَُ - ١ٝغافاب يًٛزل ٙٛايكطعٝل ١انيثكدَل- ١

َللا ٜاللدَ ٚللٔ َعث ل  ٠أبلل ٞبدهلل )0(١ايللل ٜكلل ٍٛفٗٝللا اإلَللاّ (6 )
غعٜانِ إٔ وانِ بعغلهِ بعغلاب عىل أٖلٌ اؾلٛز ٚ ,يهلٔ عْ لسٚا عىل
ززٌ َلٓهِ ٜعًلِ غل٦ٝاب َلٔ قغلآ٥ا  -أ ٚقغلاٜاْا  -فلإزعً ٙٛبٝلٓهِ ,
فإْ ٞقد زعًث٘ قاعٝاب فثطانُٛا عي٘ٝظ فإٕ ظاٖسٖا زعٌ ٚال ١ٜايكغا٤
نئ عًِ غ٦ٝاب َٔ قغاٖٚ . ِٗ٥را ايعٓلٛإ ال ٜضلدم ضكٝكل١ب ٜٚكٓٝلاب عال
( ) زازع زٛاٖس ايهالّ  6ص. 5 6 82
( 6 )0ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة َٔ أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح . 1
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عً ٢ا ثٗد ايعازف بنضهاَِٗ فاْ٘ َُٗا بًغ ا ثٗد َٔ ايعًلِ فٗل ٛال
وٝط بعًلٚ َِٗٛقغلا ِٖ٤أ ٚبكغلاٜاِٖ ٚ ,عمنلا ٜعًلِ بعلض عًلَِٗٛ
ٚغ٦ٝاب َٔ قغاٜاِٖ أ ٚقغا. ِٗ٥
ْعِ بعض ايفكٗاْ - ٤طب عىل غٓا ِ٥احملكلل ايكُل( ٞقلد - )ٙأفثل٢
ظٛاش قغا ٤غلري ا ثٗلد عذا علسف قغلاٚ , ِٖ٤يعًل٘ إلعثكلاه عْطالام
عٓللٛإ (ايعًللِ بػللَ ٤ٞللٔ قغللا ِٗ٥أ ٚقغللاٜاِٖ) عًلل ٢ايفاعللٌ غللري
ا ثٗد عذا عًِ غ٦ٝاب َٔ قغاٚ ِٗ٥ي ٛبثكًٝد ا ثٗد ايعدٍ.
يهٔ اإلْطاام غري ٚاعع ال ضُٝا َع ظٗٛز انيكاٛي ١عٓد َالض ١
مجٝع فكساتٗا غَٔ نإ َٓهِ َلُٔ قد ز ٣ٚضلدٜدٓا  ْٚلس

ضاليٓلا

ٚضسآَلللا ٚعلللسف أضهآَلللا فًريعل لٛا بللل٘ ضهُل لاب فلللإْ ٞقلللد زعًثللل٘
ضانُلللابظ( ) ٖٚلللرا ايلللٓط ظلللاٖس ظلللال٤
ألضهللاَِٗ (ٚ )زٚاٜثلل٘ ي للطدٜدِٗ  ْٚللسٙ
ٖٚر ٙأٚصاف ال تٓطال ظاٖساب -

يلللصَ ّٚعسفللل ١ايكاعلللٞ
ضالهلللِ ٚضللساَِٗ ,

عضس ايةٝا ٖٞٚ ١فثُع ١عال عًل٢

ا ثٗللد انيطًللل أ ٚانيثسللص ٤ٟايللر ٟعضللثٓاط أضهللاَِٗ احملثللاص عيٗٝللا
ايكغا ٤بني ايٓاع ٚ ,ال تدٍ ايضطٝط ١عً ٢عبثضاظ ٚالٜل ١اؿهلِ
ٚايكغا ٤با ثٗلد األعًلِ األفكل٘  ,بلٌ زعًلج ايٛالٜل ١يهلٌ َلٔ عًلِ
غ٦ٝاب َٔ قغاٚ ِٗ٥عٕ نإ

اياًد َٔ ٖ ٛأفك٘ َٓ٘ .

اياطذ ايدلأَ  6قلد تلاني إٔ يًُسثٗلد ايعلدٍ ضلل ْضلب ايعلدٍ
انيثعًِ ألضهاّ ا

ضاطاْ٘ ٚقغا , ٙ٤فاذا تعًِ ٚتدزة عً ٢أضايٝب

ايكغ لاٚ ٤فضللٌ اـضللَٛاح ٚفطللط ٚضللا ٌ٥اإلخاللاح ٚعللسف نٝفٝلل١
ايثطكللل َللع انيثٓللاشعني زللاش يلل٘ ايثضللد ٟيًكغلا ٤بللني ايٓللاع ٚفضللٌ
بضَٛاتِٗ عً ٢طال فثا ٣ٚا ثٗلد ايعلدٍ ضثلٜ ٢هل ٕٛقغلا  ٙضكلاب
ٚبلُا أْصٍ ا

ضاطاْ٘ َٔ تػسٜع .

( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة

َٔ أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح .
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ٚعال عذا قضّ لس

ايكغللا ٤بللاؿل  -عًلل ٢طاللل فثللا ٣ٚاي للُسثٗد

ايعلللللدٍ  -أ ٚقغللل ٢بنضهلللاّ ايعػل لري ٠أ ٚبللللُٛاه ايكغلللا ٤ايٛعلللعٞ
ٚايكاْ ْٞٛاألزع ْ ٞري انيثدزبني

َعاٖد ايكغاَٚ ٤لدازع ايكلإْٛ

ٚانيفسٚض عً ِٗٝتطاٝل ايكغا ٤ايٛعع ٞنإ َٓدززاب ؼج لٜلاح ا
ضللاطاْ٘

ِ
و ٖلل ْ
ٍ ايًَّلل٘ خف ْن ْ ٚخيِ٦لل خ
ِ ِبَُللا أخْلل َص َ
طهْلل ْ
ِ َْ ٜ
ٔ يخلل ْ
قسلْلل٘  6غ َََٚلل ْ

و ٖ لِْ ا ْيفخاضِ لكَْٕٛظ
و ٖ لِْ اي َّللايَُِٕٛظ غفخنْ ْٚيخ ِ٦ل خ
ا ْيهخللافِسَٕٚظ غفخنْ ْٚيخ ِ٦ل خ
ٖ ٚهرا قغا ٠ايعػلا٥س عذا ضهُلٛا بةلري َلا أْلصا ا

ٖلِ َٓلدززٕٛ

ٖر ٙاتٜاح  ,عْ سب عضطام اير ٟقايل٘ أَلري انيلمَٓني ( )يػلسٜع
بعد عبكا٥ل٘

َٓضلب ايكغلا ٤يلاعض انيضلا

ايٛقثٝلٚ ١بعلد عغلفاط٘

عً ٘ٝإٔ ال ٜٓفر قغا ً٤ضثٜ ٢عسع٘ عًٝل٘ قلاٍ( ) يل٘  6غٜلا غلسٜع  6قلد
زًطج فًطاب ال هًط٘ عال ْيب أٚ ٚصلْ ٞليب أ ٚغلكٞظ فلإذا علسض
غسٜع قغا ٙ٤عً ٢ايٛصٚ ٞأَغا ٙنإ قغا  ٙضكاب ٚعال فال ٖٚ ,هرا
عذا عسض ْا٥ب ا ثٗد قغا ٙ٤عً ٢ا ثٗد ٚأَغا ٙنإ قغا  ٙضكلاب ,
ٚعال نإ باطالب ٚنإ غكٝاب ٚ ,أٚىل َٓ٘ بايػكاٜ َٔ 6 ٠ٚكغ ٞبايكإْٛ
ايرٚ ٟعع٘ اياػس ٚق ٜٛافل َا أْصٍ ا

ضاطاْ٘ .

ٚعً ٘ٝفا ثٗد ٜكغ ٞبإَغا ٤ايٛصٖٚ , ٞهلرا َلٔ ْضلا٘ ا ثٗلد
يًكغللا ٤عًلل ٢طاللل فثللا ٣ٚا ثٗللد ايعللدٍ ٚ ,عال عذا ق ٜهللٔ ايكاعللٞ
فثٗداب ٚال َٓضٛباب َٔ قاٌ ا ثٗد ٚال قاعٝاب بفثاٚا ٙفٗ ٛغكْ ٚ ٞاز
زِٗٓ ضطاُا هيج عً ٘ٝايسٚا ١ٜاحملُدٜلَ 6 ١سفٛعل ١ايهًلٝين ٚاي قلٞ
ٚانيفٝد ٚانيس١ٜٚ

بضاٍ ايضدٚم .

ٖ ٚر ٙايسٚاَ ١ٜعث  ٠ايطٓد عٓدْا يه ٕٛطسٜل ايضدٚم صلطٝطاب
عىل عبٔ أب ٞعُري ٚقد زفع٘ عىل أب ٞعاد ا

ايضلاهم (ٚ , )ضٝلذ

( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 6 3أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح . 0
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إٔ عبٔ أب ٞعُري بٓٝل٘ ٚبلني اإلَلاّ ايضلاهم ( )طاكلٚ ١اضلدٚ ٠زاٍٍٍٚ
فازه  -نُا ٖٚ ٛاعلع ألٖلٌ اـل  ٠بطاكلاح ززلاٍ اؿلدٜذ  -فٗلٞ
َسضًٚ ١انيعسٚف عٔ ابٔ أب ٞعُري أْ٘ ال ٜسضٌ عال عٔ خكل , ١فثضلري
ايسٚاَ ١ٜعث َ ٠كاٛي ١عً ٢انيآ ٢انيخثاز .
ٚقد تغُٓج ايسٚا 6 ١ٜغايكغا ٠أزبع 6 ١قاضٍ قغل ٢بلاؿل ٖٚلٛ
ال ٜعًِ أْ٘ ضل فٗٛ
باطٌ فٗٛ

ايٓاز ٚ ,قاضٍ قغ ٢بايااطٌ ٖٚل ٛال ٜعًلِ أْل٘

ايٓاز ٚ ,قاضٍ قغ ٢بايااطٌ ٜ ٖٛٚعًِ أْ٘ باطلٌ فٗلٛ

ايٓاز ٚ ,قاضٍ قغ ٢باؿل ٜ ٖٛٚعًِ أْ٘ ضل فٗٛ

اؾٓل١ظ فلإ ٖلرا

اـ ٜدٍ بٛعٛح عً ٢إٔ ايكاع ٞباؿل ٚايعدٍ البد إٔ ٜه ٕٛعانياب
عكّٝلل ١ايكغلللاٚ , ٠عال عذا ق ٜعًلللِ فٗلللٛ

ايٓلللاز -مملللا ٜلللدٍ عًللل ٢إ

ايكاع ٞعً ٢غفري زِٗٓ ىػل ٢ضلكٛط٘ فٗٝلا َلا ق ٜثلٝكٔ إٔ قغلاٙ٤
ضاطاْ٘ ٚ ,البلد إٔ ٜهل ٕٛفثٗلداب

ضل ٚضهُ٘ عً ٢طال َا أْصٍ ا

ال َٓضلٛب با َللٔ فثٗلد ْا٥ال با عٓل٘
ال علد ب
علدالب أ ٚفاعل ب

ايكغلا ٤بللاؿل

ٚعً ٢طال فثاٚا ٙايػسع ١ٝانيطثُد َٔ ٠ايهثاة ٚايطٓ. ١
ْعِ غري ا ثٗد هٛش ي٘ ايعٌُ

هٚا٥س ايكغلاَ ٠لا هاّ ال ٜكغلٞ

ٚال وهللِ ٚ ,نللإ عًُلل٘ تٗٝللنَ ٠كللدَاح قغللا ٤ايكاعللٚ ٞضهُلل٘ َللٔ
هَ ٕٚػازنث٘

َ ًُٚ , ١ال

عهلاه ايكغلاٚ ٤عْػلا ٤اؿهلِ ٚذيلو

نللنٕ ٜػللري عًلل ٢ايكاعللٜٚ ٞعٓٝلل٘

َكللدَاح ايكغللاٚ ٤عللاط اتتلل٘

ٚٚضا ٌ٥عخاات٘ َٚا ٜلمه ٟعىل عبلساّ ايكغلاٚ ٤عضهاَل٘ ٚتطاٝلل ْ اَل٘
ٚقاْْٛل٘  ْٚ ,للري نثابلل ١ايللدعٚ ٣ٛتطللسًٗٝا ٚتعللٝني َٛعلدٍٍ هلللا ٚتاًٝللغ
انيللدع ٢عًٝلل٘ بايللدع ٣ٛعًٝلل٘ ٚطًللب اؿغللٛز َٓلل٘ يللد ٣ايكاعللٞ
ايػسع ْٚ , ٞري ةال غٗاه ٠اياٚ ١ٓٝتطسًٗٝا ٚتدٜٗٓٚا ٚايثطكل َلٔ
صطثٗا ٚٚزداْٗا يػسا٥ط صطثٗا  ْٚ ,ري ايثطكل عٔ ضلاٍ ايػلٗٛه
ٚبضٛصٝاح ايدعٚ ٣ٛاإلْهازَٚا ٜهثٓف ايدع َٔ ٣ٛبضٛصلٝاح
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تعللني ايكاعلل ٞعًلل ٢عضثهػللاف اؿللل ٚصللدم ايللدع ٣ٛأٚنللربٗا أٚ
صدم ايا ١ٓٝأ ٚفطاهٖاٚ,مٖٛا َٔ انيكدَاح ايل تعني ايفك ٘ٝايكاعٞ
عً ٢صدٚز ايكغا ٤اؿلل

ايٛاقعل ١انيخضٛصل ١انيفافلع فٗٝلا ٚعًل٢

طال َٛاش ٜٔايػسل يٝضدم عً ٘ٝأْ٘ قد ضهِ مبا أْصٍ ا

ضلاطاْ٘ .

ٖٚهرا يٛاضل ايكغلاٚ ٤فسٚعل٘ ٚتٛابعل٘ نلنٕ ٜطلسٌ قغلا ٤ايكاعلٞ
ٜٓٚػسٙ

اؾسٜد ٠أٚ ٚض ١ًٝاإلعالّ أٜ ٚاعذ ب٘ عىل ايلدٚا٥س انيخثضل١

أ ٚاحملاٍ انيستاط ١أٚم ٛذيو مما ال زبط ي٘ باْػا ٤ايكغاٚ ٤اؿهِ .
َكللدَاح ايكغللا٤

ٚهللٛش يًُسثٗللد ايعللدٍ إٔ ٜطللثعني بةللريٙ

ٚيٛاضك٘ أٜ ٚطثٓٝا٘ فُٝا ي٘ ب  ٠ف , ٘ٝبٌ عْ٘ البد َٔ عضثعاْ ١ايكاعٞ
ايػسع ٞبةريٙ

تٗٝلن ٠ايللُكدَاح ايللُمه ١ٜعىل ايكغلاٚ ٤اؿهلِ بلني

ايٓاعٚ ,ال َٛزب نيااغس ٠ا ثٗلد ايكاعل ٞنيكلدَاح ايكغلاٜٚ ٤لثعني
تضد ٜ٘يٓضب أ ٚتٛظٝف أغخاظ َدزبني عً ٢تٗٝلن ٠انيكلدَاح َٚلا
ي٘ هبٌ ٚع ٕٛعًٚ ٢ص ٍٛايكاع ٞعىل ايكغا ٤اؿل ٚاؿهلِ ايعلدٍ
مبا أْصي٘ ا

ضاطاْ٘ عً ٢ضاٝا٘ انيضطف. )*( ٢

بٌ اي اٖس أْ٘ ال ٜثعني َااغس ٠ا ثٗد ايعدٍ يًكغا ٤بني ايٓاع مبا
أْصي٘ ا

ضاطاْ٘ ,بًطاظ انيػاغٌ ايع  ١ُٝايٛاقع ١عً ٢ناٖلٌ ا ثٗلد

ٚايداع ١ٝيثكط ِٝايعٌُ ٚايٛظٝف ١ايػسعٚ ١ٝتٛشٜعٗا عً ٢األعٛإ 6
فٝخثاز فُٛع َٔ ١أٌٖ ايفغٌ ٚايعًلِ بنضهلاّ ايػلسل األقلدع
ٚايكغا ٤اؿل ممٔ ولسش تكلٛاْٚ ٙصاٖثل٘ ٚعديل٘

انيطلًُني انيفافعلني

ٜٓٚضا٘ يًكغاٚ ٤اؿهِ بني ايٓاع ضطب فثاٚاٜٚ ٙسزع انيٓضٛة عي٘ٝ
انيُٗاح ٚانيػهالح ايةاَغ ١عً. ٘ٝ
أٜ ٚػهٌّ ا ثٗد ايعدٍ ؾٓ ١يًكغا٤

بًدت٘ أٚ

اياًد ٠األبس٣

أ ٚاياًدإ ايلل ي٘ ٚنال ٤فلغالٚ ٤فلٝلٗا َلكًد ,ٕٚبلطلٝذ تلثنيف َٔ

ْفٛذ قغا ٤ا ثٗد ايعدٍ َٓٚضٛب٘ )8 ( ....................................

فغللال ٤أتكٝللاَ ٤للٔ اؿللٛش ٠ايعًُٝلل ١بإغللساف ٚتٛزٝلل٘ ا ثٗللد ايعللدٍ
َٚهثب فثاٚاٚ , ٙتثضلد ٣ؾٓل ١ايكغلاٖٝٚ ٤لن ٠انيكاعلاٚ ٠اؿهلِ بلني
ايٓللاع

بضللَٛاتِٗ يفللو ْصاعللاتِٗ بضٛصللاب َللا ٜللستاط بايكثللٌ

ٚاؿاالح اإلزثُاع ١ٝايلل ٜاثًل ٢بٗلا نلدرياب ٚ -بعغلٗا تعسلص احمللانِ
ايعضس ١ٜايلل تلدعُٗا اؿهَٛلٚ ١أزٗلص ٠األَلٔ ٚايػلسط ١علٔ ضًلٗا
ٚغًل ًَلف ْصاعٗلاٚ,تلثُهٔ اؾٗلاح اـريٜلٚ ١اهلٝلن ٠ايعًُٝل ١انيٓادكل١
عٔ انيسزع ١ٝايدٚ ١ٜٝٓتكدز عً ٢ضًٗا ٚعْٗاْ ٤صاعٗا ٚغًل فثٓثٗا .
يهلللٔ البلللد َلللٔ عغلللساف ايللللُسثٗد َٚثابعللل ١قغللللاٚ ٤نللللالٙ٤
ايلُٓضٛبٝلٔ يًكغاٚ , ٤ايًسٓ ١ايعًُ ١ٝانيٓضٛب ١يًكغا - ٤نُلا أَلس بل٘
أَري ايلُمَٓني (َ )ايلو األغلف

عٗلد ٙايضلطٝع ضلٓدٚ ٙايكا٥لٌ

ف 6 ٘ٝغٚأندس تعاٖد قغاٙ٤ظ( ) ٜعين قغا ٤ايكاع ٞايرْ ٟضا٘ .
خِ عذا َاح ا ثٗد بطًج اهلٝنٚ ٠ايٓٝاب١

نٌ َا عضثٓاب٘ فٝل٘ َلٔ

ٚال ١ٜايكغاٚ ٤تٓفٝر , ٙياطالٕ ٚال ١ٜا ثٗد فثاطٌ ٚالٜلْ ١ا٥ال٘ قٗلساب ,
ًٜٚصَل٘ ايسزللٛل عىل فثٗلدٍٍ عللدٍ ضل ّٞيٝػللسف بٛالٜثلل٘ عًلل ٢قغللاِٗ٥
ٜٛٚزِّٗٗ  -بعد تكًٝدٚ ٙاعثُاهًٜٚ - ٙثصّ اإلغلساف عًل ِٗٝنُلا ٖلٛ
اؿاٍ

ايثكًٝد ايطابل عًَٛ ٢ح ا ثٗد انياع ٞعىل زب٘ .

اياطللذ ايثاضللع  6ايكاعلل ٞاؾللاَع يػللسا٥ط ايكغللاٚ ٤أٚصللاف
ايكاع ٞاؿل  -عذا ضهِ نلإ ضهُل٘ ْافلراب ال هلٛش ْكغل٘ ضثلَ ٢لٔ
ا ثٗدٍٍ ات بس عال َع عْهػلاف بطلن ايكغلاٜ ٤كٓٝل با عٝلذ ٜكطلع ا ثٗلد
اتبس بعدّ َٛافك ١قغاَ ٘٥ع ايثػسٜع ايٛاقعٚ ٞايكغا ٤اؿلل ٚ -يلٛ
ـطن طسٜك٘ أ ٚبعض َكدَات٘ انيعثُد عًٗٝلا

صلدٚز ايكغلاٖ , ٤لرا

ٖ ٛانيػلٗٛز ٚانيعلسٚف بٝلِٓٗ  ,بلٌ عهعل ٞاإلمجلال عًل ٢أصلٌ ْفلٛذ
( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 6 4أبٛاة لهاة ايكاع 6 ٞح . 5
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ايكغا ٤عذا صدز َٔ ايكاعل ٞاؿلل اؾلاَع يًػلسا٥ط ٚٚ ,افلل مجلع
عًٖ ٢ر ٙايفثٝا خِ عضثدٓٛا (تا ّٔٝايلخطن ٚعْهػاف٘) .
ٚميهٔ اإلضثدالٍ عً ٢أصٌ ايٓفٛذ بٓضٛظ َلٔ ايكلسلٕ ٚايطلٓ١
تفٝد عَغا ٤ايكغا ٤اؿل بلُا أْصٍ ا

ضاطاْ٘ بٌ تنَس ب٘ 6 ٖٞٚ ,

ايطا٥فلل ١األٚىل  6ايٓضللٛظ ايكسلْٝلل ١ايللل تللنَس بايكغللا ٤ايعللدٍ
ٚاؿهللِ مبللا أْللصٍ ا

ضهخُْللثِْ بَلَْٔٝ
ضللاطاْ٘ ْ للري قٛيلل٘ تعللاىل  6غَٚعِذَا َ

طهُْٛا بِايْ َعدٍِْظ ايٓطلا , 14 6 ٤غعَِّْلا أخْ َصيَْٓلا ِعيخْٝلوخ ا ْيهِثَلاةَ
ايَّٓاعِ أخْٕ َت ْ
ضهِْْ
طهَِْ بَل َْٔٝايَّٓللاعِ بَُِللا أخزَاىخ ايًَّلل٘ظ ايٓطللا , 21 6 ٤غفخللا ْ
ل يِل َث ْ
بِللا ْيطَ ِّ
ٔ يخلِْ
بَْٝلَِْٓٗ بَُِللا أخْلصٍََ ايًَّلل٘ظ انيا٥للدَٚ , 85 + 84 6 ٠فٗلل ّٛلٜللاح غَََٚل ْ
و ٖللِْ
و ٖللِْ ا ْيهخللافِسٕٚظ غ...فخنْ ْٚيخِ٦لل خ
طهْللِْ بَُِللا أخْللصٍََ ايًَّلل٘ فخنْْٚيخِ٦لل خ
َْ ٜ
و ِْٖ ا ْيفخاضِكْ َٕٛظ انيا٥د. 83+81+88 6 ٠
اي َّايَُِٕٛظ غ...فخنْ ْٚيخ ِ ٦خ
فللإٕ ٖللر ٙاتٜللاح ايهسميلل ١انيػ لسّع ١يًكغللاٚ ٤اؿهللِ بللني ايٓللاع
ٚعطللب ايفٗللِ ايعللس هلللا ٚبًطللاظ انيلرام ايػللسعٚ ٞطسٜكلل ١انيػللسل
ضاطاْ٘

انيٓع َٔ ايثطانِ عىل ايطاغٛح غٜسِٜد َٕٚأخْٕ َ َٜثطَانخُٛا عىل

هفْسٚا ِبِ٘ ظ ايٓطا - 22 6 ٤يلٗ ٞهيٚ ٌٝاعلع
ايطَّاغْٛحِ  َٚخقدْ أَِْسٚا أخْٕ َْ ٜ
عًلل ٢عَغللا ٤اؿهللِ اؿللل ٚايكغللا ٤ايعللدٍ ٚعْفللاذ , ٙمبعٓلل ٢هاليثلل٘
 باإليثصاّ  -عًْ ٢فٛذ اؿهلِ ايعلدٍ اؾلاَع يػلسا٥ط ايكالٚ ٍٛعلدّزٛاش ْكغ٘ ٚ ,عال ًٜصّ ية ١ٜٛتػسٜع ايكغا ٤اؿل ٚاؿهِ ايعلدٍ مبلا
أْصٍ ا

ضاطاْ٘ ٚتػسٜع ضسَلَ ١سازعل ١ايطلاغٛح  -ايلرٖ ٟل ٛغلري

ايكاع ٞانيٓضٛة ٚاؿانِ باؿل  , -بٌ قد ٜطلث ٗس َٓٗلا إٔ يًكغلا٤
انيػسٚل َٛعٛع١ٝب تاَ١

فضٌ اـضَٛاح ٚضٌّ ايٓصاعاح ٚعٜضلاٍ

اؿكللٛم عىل أًٖللٗا َٚطللثطكٗٝا  ,فٝللثعني عيثللصاّ ٚزللٛة عْفللاذ اؿهللِ
ايعدٍ ٚعدّ زٛاش ْكض ايكغا ٤اؿل .
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ايطا٥ف ١ايداْ 6 ١ٝايٓضٛظ اؿدٜد ١ٝايل تضسح بانيٓع َٔ ايثطلانِ
عىل قغا ٠اؾٛز ٚايطلاغٛح ٚ ,تلنَس بلايسزٛل عىل َلٔ ٜعًلِ قغلاِٗ٥
 َٔٚز ٣ٚأضاهٜدِٗ  ْٚس

ضالهلِ ٚضلساَِٗ ٚ ,تلٓطّ عًل ٢اْٗلِ

زعً ٙٛقاعٝاب ٚضانُاب بايٓٝاب ١عِٓٗ  ,فلإ انيلدي ٍٛاإليثصاَل ٞنيفاهٖلا
 ضللًااب ٚعهاب لاب ٖ -لل ٛغللسع ١ٝقغللا ٤ا ثٗللد ايعللدٍ َٚللٔ ٜٓللٛة عٓللٜ٘ٚكغ ٞبفثاٚاٚ ٙيص ّٚتٓفٝرٚ ٙعدّ زٛاش ْكغ٘ أ ٚعدّ عْفاذ. ٙ
ٖٚر ٙايٓضٛظ( ) ْ ري َكاٛي ١عُس بٔ ضٓ ً - ١بلٌ ٖل ٞعُلدتٗا
 ٚقللد ضللنٍ عللٔ ضلٌّ ايسزللٛل ٚايثطللانِ عىل ايطللًطإ ٚقغللات٘ عٓللدايثٓللاشل قللاٍ  6غَللٔ ؼ لانِ عيللِٗٝ

ضللل أ ٚباطللٌ فإمنللا ؼ لانِ عىل

ايطللاغٛح ...ظ ٖٚللرا ٖلل ٛاؾاْللب ايطللًيب َللٔ تػللسٜع ايكغللا , ٤خللِ
ضنٍ  6فهٝف ٜضٓعإ ؟ ٚقد َٓعا َٔ ايسزٛل عىل قغلا ٠اؾلٛز  ,قلاٍ
( )فٝااب ٖٚ -را ٖ ٛاؾاْب اإلهاب َٔ ٞتػسٜع ايكغا 6 ٤غ ٜٓلسإ
َٔ نإ َٓهِ ممٔ قد ز ٣ٚضلدٜدٓا  ْٚلس

ضاليٓلا ٚضسآَلا ٚعلسف

أضهآَا فًريعٛا ب٘ ضهُاب فإْ ٞقد زعًث٘ عًٝهِ ضانُابظ .
ٖٚرا اؾٛاة اإلهلاب ٞهيٝلٌ ٚاعلع عًل ٢غلسع ١ٝقغلا ٤ا ثٗلد
 نُللا تكللدّ اإلضللثدالٍ بلل٘ َٚ -ديٛيلل٘ اإليثصاَللٖ ٞلل ٛضسَلل ١ايللٓكضٚٚزٛة ايثٓفٝر ٚاإلْفاذ ,بٌ ٖرا انيلدي ٍٛاإليثصاَل ٞقلد صلسضج بل٘
اؾُالح ايالضكَ ١لٔ انيكاٛيل ١ضٝلذ قلاٍ ( )عكٝلب ذيلو  6غفلإذا
ضهِ عهُٓاظ ٚصدم ٖرا ايػسح َٛقٛف عً ٢إٔ ٜكغ ٞا ثٗلد أٚ
ٜكغ ٞايفاعٌ ايعلدٍ ايعلازف بفثلا ٣ٚفثٗلد علدٍ خلِ ٜكغل ٞعًل٢
طاكٗا ٚ ,عٓد٥رٍٍ ٜفتب قٛي٘  6غفإذا ضهِ عهُٓا فًِ ٜكالٌ َٓل٘ فإمنلا

( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص 6 4ة  َٔ 6أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح  + 1ة
 + 2ح ٚ 5غريٖا .

َٓٗا ح  +ح
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عضثخف عهِ ا

ٚعًٓٝا زهّ ٚ ,ايساه عًٓٝا ايلساه عًل ٢ا

ٖٚل ٛضلد

ايػسى بلا ظ ٖٚ ,لر ٙاؾُلالح ٚاعلط ١ايداليل ١عًل ٢اْل٘ يل ٛضهلِ
ضالهلللِ ٚضللساَِٗ ٚايعللازف

ا ثٗللد  -ايللسا ٟٚؿللدٜدِٗ ٚايٓللاظس

بنضهاَِٗ  -خِ قغ ٢مبلا ٜلسا ٙضهُٗلِ ٚقغلاَ ِٗ٥طلثكَ ً٢لٔ نثلاة
ا

ضللاطاْ٘ ٚضللْٓ ١اٝلل٘ (*) ٚزللب عًلل ٢اؾُٝللع قاٛيلل٘ ٚضللسّ زهّٙ

ْٚكغ٘ ٚنإ ايساهّ َطثخفاب عهِ ا

ٚزاهاب عً ٢أٌٖ اياٝج (. )/

 ْٚري صطٝطل أب ٞبده ١اير ٖٛ ٟضاق بٔ َهلسّ ايلر ٟقلاٍ
ايٓساغ ٞعٓ٘ (خكل ١خكلٚ )١قلاٍ عٓل٘ عبلٔ فغلاٍ (صلا )  ,يهلٔ قلاٍ
ايػللٝخ فٝلل٘ فٗسضلل٘ (عللعٝف) َٚ ,كثغلل ٢تثًُللرُٖا عٓللد ايةغللا٥سٟ
األة ٚتعاصسُٖا ٖل ٛعضثُلاٍ اـًلٌ ٚايةُلٛض

تغلعٝف ايػلٝخ

قااٍ ايثٛخٝل انيمند َٔ ايٓساغ , ٞفًرا ٜسزع تٛخٝلل ايٓساغلٚ ٞعبلٔ
فغاٍ عًل ٢تغلعٝف ايطٛضل , ٞبلٌ وثُلٌ قٜٛلاب إٔ تغلعٝف ايػلٝخ
ٜعٛه عىل (ضاق بٔ أب ٞضًُ )١اير ٟعلعّف٘ صلسواب  6عبلٔ ايةغلا٥سٟ
ٚقاٍ عٓ٘ ايٓساغ( ٞضدٜد٘ يٝظ بايٓكٚ )ٞيعلٌ ايػلٝخ عضثُلٌ عؼلاه
(أب ٞبدهَ )١ع (ضاق بلٔ أبل ٞضلًُ )١فسازلع َلا افلاه ٙأضلثاذْا

()

احملكللل (قللد )ٙيثٛزٝلللل٘ اإلضثللللُاٍٜ ,هلفٝللللٓا اإلضثُللللاٍ َاْعللاب عللٔ
ايٛخٛم بعٛه ٠ايثغعٝف عىل عبٔ َهسّ.
ٚصطٝطثا أب ٞبدهُٖ ١ا 6
األٚىل َس( ١ٜٚايها )(ٚايفك(ٚ)٘ٝايثٗرٜب) ٜٚك ٍٛفٗٝا اإلَاّ
ايضللاهم ( 6 )غعٜللانِ إٔ وللانِ بعغلهِ بعغلاب عىل أٖللٌ اؾللٛزظ
ٖٚرا ٖ ٛاؾاْلب ايطلًيب َلٔ ايثػلسٜع خلِ قلاٍ  6غٚيهلٔ اْ لسٚا عىل
ززٌ َٓهِ ٜعًِ غ٦ٝاب َٔ قغآ٥ا  -قغاٜاْا  -فإزعً ٙٛبٓٝهِ فاْ ٞقلد
زعًث٘ قاعٝاب فثطانُٛا عي٘ٝظ ٖٚرا ٖ ٛاؾاْب اإلهاب. ٞ
( ) زازع َعسِ ززاٍ اؿدٜذ  6ص. 03 6 4
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ٚايداْ ١ٝصطٝطَ ١س١ٜٚ

(ايثٗرٜب) باصٚ ١يعًلٗا ْفلظ األٚىل

ٚاإلبلللثالف ايٝطلللري لح َلللٔ ايلللسٚا 6 ٠غعٜلللانِ  -عذا ٚقعلللج بٝلللٓهِ
بض ١َٛأ ٚتدازٟ

غ َٔ ٤ٞاألبر ٚايعطلا  -إٔ ؼلانُٛا عىل أضلد

ال قلد علسف ضاليٓلا ٚضسآَلا
َٔ ٖمال ٤ايفطلام  ,عزعًلٛا بٝلٓهِ ززل ب
فاْ ٞقد زعًث٘ عًٝهِ قاعلٝاب ٚ ,عٜلانِ إٔ ىاصلِ بعغلهِ بعغلاب عىل
ايطًطإ اؾا٥سظٚايثداز ٟأ ٚايثداز ٖ ٛايثدافع
ٖللر ٙايسٚاٜلل١

اـض. ١َٛ

ضللٓدٖا (أبلل ٛاؾٗللِ) ٜسٜٗٚللا عٓلل٘ (اؿطللني بللٔ

ضعٝد) ٖٚلٜ ٛسٜٗٚلا علٔ أبل ٞبدهل ١علٔ ايضلاهم (ٚ, )انيعلسٚف
بنب ٞاؾِٗ ززالٕ ( 6خٜٛس بٔ أب ٞفابث َٔ ٖٛٚ )١أصلطاة ايطلساه
(( ٚ )بهري بٔ أعني) ٚقد َاح شَٔ ايضاهم ( َٔٚ , )انيطُنٕ
بلل٘  -بًطللاظ طاكللاح ايسزللاٍ  -عللدّ عْطاللام (أبلل ٞاؾٗللِ)

ضللٓد

ايسٚا ١ٜعً ٢أضد ٖلر , ٜٔفلإٕ (اؿطلني بلٔ ضلعٝد) ق ٜلدزى اإلَلاّ
ايهاظِ ( )فال ميهٓ٘ ايسٚا ١ٜعُٔ َاح شَٔ ايضاهم ( )أ ٚعلٔ
أضللد أصللطاة ايطللساه ( , )فاي للاٖس نْٛلل٘ غللري ايللسزًني ٖٚ ,للٛ
صللطٝع ايسٚاٜلل ١يسٚاٜلل( ١عبللٔ أبلل ٞعُللري) عللٔ (أبلل ٞاؾٗللِ)

ٖللرٙ

ايطاك , ١فثه ٕٛايسٚا ١ٜصطٝط ١عًَ ٢طًهٓا َٔ تٛخٝل َٔ ٜس ٟٚعٓ٘
(عبٔ أب ٞعُري) .
ٖللر ٙايسٚاٜللاح َٚ -للا ذنسْللاٖٛ ٙايعُللد ٠يضللط ١ايطللٓد ٚٚعللٛح
ايدالي - ١تدٍ َطابكل ب ١عًل ٢غلسع ١ٝقغلا ٤ا ثٗلد ايعلدٍ َٚلٔ ْضلا٘
يًكغا ٤ايعلدٍ ٚاؿهلِ بلاؿل ٚمبلا أْلصٍ ا

ضلاطاْ٘ عذا صلدز عًل٢

طاللل ايهثللاة ٚايطللٓ ١عللٔ عزثٗللاه صللطٝع أ ٚعللٔ تكًٝللد صللطٝع ,
فٝه ٕٛيًكغلا ٤اؿلل ايضلطٝع َٛعلٛع ١ٝتاَل١

فضلٌ اـضلَٛاح

ٚضٌّ انيٓاشعاح ٚعٜضاٍ اؿكٛم ألًٖٗا.
ٚهلر ٙايسٚاٜاح َدي ٍٛعيلثلصاَ ٖٛ ٞإ ضهِ ايلُسثٗد ايعدٍ أٚ
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قغآَ ٤ضٛب٘ ْٚا٥ال٘ عذا صلدز ضكلاب ٚعلدالب َ -لع عزثٗلاه صلطٝع أٚ
تكًٝلللد صلللطٝع  -نلللإ ٚازلللب ايثٓفٝلللد ٚاإلَغلللاٚ ٤ضلللساّ ايلللٓكض
ٚاـالف  ,فإ ٖرا انيدي ٍٛاإليثصاَ ٞالبد َٔ اإلذعإ بل٘  ,عذ يلٛالٙ
ًٜللصّ يةٜٛلل ١عهللاة ايفافللع ٚايثطللانِ عىل قغللا ٠اؿللل ٚيةٜٛلل ١ؼللسِٜ
ايفافع ٚايثطانِ عىل قغا ٠اؾٛز .
ٖٓ َٔٚا ميهٓٓا َٓع عضثٓ٦اف اإلهعا ٤عً ٢قغا ٤ا ثٗلد ايعلدٍ أٚ
ْا٥ا٘ أَٓ ٚع تلُٝٝص ايدع ٣ٛبعد بجّ ايكاع ٞايػسع ٞبٗا ٚضهُ٘ فٗٝا
 عذا نإ ايكغاْ ٤اغ٦اب علٔ عزثٗلاه صلطٝع أ ٚعلٔ تكًٝلد صلطٝع -فال هٛش يًخضُني أ ٚألضدُٖا ععاه ٠ايفافع عٓلد قلاضٍ لبلسٖٚ ,لٛ
انيعاّلللس عٓللل٘

شَآْلللا ٚايػلللا٥ع

عضلللٛزْا باضلللِ (اإلضلللثٓ٦اف) أٚ

(ايثُٝٝللص) ٖٚ ,للرا انيٓللع ٖللَ ٛكثغلل ٢عطللالم َللا هٍ َللٔ ايٓضللٛظ
 َطابك ل١ب أ ٚعيثصاَ لاب  -عًللٚ ٢زللٛة قالل ٍٛايكغللا ٤ايػللسعٚ ٞتٓفٝللرضهِ ايكاع ٞبايعدٍ ٚضسَْ ١كغ٘ ٚزهّ , ٙفإْ٘ ٜعِّ َا ي ٛعًلِ بطلن
ايكغا ٤أ ٚبطن َااهَٚ ٘٥ا ي ٛعضثٌُ ذيو.
ٜٚمنللللد اإلطللللالم  6ظٗللللٛز ايٓضللللٛظ ايكسلْٝللللٚ ١اؿدٜدٝلللل١
انيٛعٛع ١ٝايثاَ ١ؿهِ ايكاع ٞانينذ ٕٚغسعاب بايكغلا ٤اؿلل ٚاؿهلِ
ايعدٍ بني ايٓاع ٚبلُا أْصٍ ا

ضاطاْ٘ .

ْعِ تطثدَٓٛ ٢ازه ايعًِ مبخايف ١اؿهلِ ايكغلا ٞ٥ايضلاهز يٛاقلع
ايثػللسٜع اإلضللالَ ٞايكغللاٖٚ - ٞ٥للرا ايعًللِ ٜثطك لل نللدرياب

قغللا٤

احملللانِ ايعضللس ١ٜايعسفٝلل ١نُللا ٖللٚ ٛاعللع زللد با ٚيللرا لللصّ ظللٛاش
اإلضثٓ٦اف فٗٝا ٚايثُٝٝص هلا .
بٌ ي ٛؼكل بطن ايكاع ٞايػسع ٞزصَاب ٚتاني بًٌ قغلا ٘٥قطعلاب
فاي اٖس زٛاش ايٓكض عٓد ايعًلِ بلايٛاقع ٚكايفل ١ايكغلاَ ٤عل٘ زصَلاب
ٜٚكٓٝللاب  ,فٝخللثط ٚزللٛة تٓفٝللر ايلللطهِ ٚضسَلل ١ايللٓكض بايكغللا٤
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ايللػلسع َٔ ٞايللساَع قغلا  ٙيػسا٥لللط غلسعٝث٘ ٜٓٚ -طضلس مبلٛازه
عدّ ايعًِ بلخطن اؿهِ أ ٚبلخطن انيطثٓد .
ٚأَللا عٓللد ضضلل ٍٛايعًللِ غطللن اؿهللِ ٚكايفثلل٘ يًٛاقللع أ ٚعٓللد
ضضلل ٍٛايعًللِ بلللخطن َطللثٓد ايلللطهِ أَ ٚكللدَاح ايكغللا ٤فللال وللسّ
ايٓكضٚ,ذيو ألٕ ايٛاقع الٜثةّٝس بايكغا ٤ايػسع ٞغالفل٘ ٚال ٜٓكًلب
عُللا ٖلل ٛعًٝلل٘  ,بللٌ ٜاكلل ٢ايٛاقللع عايلل٘ ٚ ,ضهللِ اؿللانِ طسٜللل عىل
ايٛاقللع قللد ٜطابكلل٘ ٚقللد ىايفلل٘ ٚ ,اذا صللدز ايكغللا ٤ايػللسعٚ ٞنللإ
بللالف ايٛاقللع ٚعًللِ مبخايفثلل٘ يًٛاقللع فللإٕ ايٛاقللع ٜاكلل ٢عايلل٘ ٚ ,قللد
ضللال اإلضللثدالٍ عًللٖ ٢للرا األَللس بضللطٝطٖ ١ػللاّ( ) عللٔ اإلَللاّ
ايضاهم ( )ضانٝاب يك ٍٛزلد 6 )*( ٙغعمنلا أقغل ٞبٝلٓهِ بايآٝلاح
ٚاألميإ ٚ ,بعغهِ أؿٔ عسث٘ َٔ بعض  ,فنميا ززٌ قطعج ي٘ َلٔ
َاٍ أب ٘ٝغ٦ٝاب فإمنا قطعج ي٘ ب٘ قطعْ َٔ ١از ظ.
اذٕ َللا ذنللس ٙمجللع َللٔ ايفكٗللاَ )( ٤للٔ عللدّ ٚزللٛة اإلْفللاذ
ٚعدّ ضسَ ١ايٓكض ي ٛعًِ كايف ١ايكغا ٤ايػلسعَ ٞلع ايٛاقلع زصَلاب
ٖ ٛايضطٝع ٚ ,الشَل٘ زلٛاش عضلثٓ٦اف اإلهعلاٚ ٤ايفافلع خاْٝل با فلده با
عٓد فثٗد لبس ي ٓٝس

ايكغٜٚ ١ٝثطكل ٜٚكغ ٞفٗٝا .

بلٌ ال ٜاعللد زللٛاش اإلضللثٓ٦اف َلع قلل ٠ٛعضثُللاٍ اـًللٌ

ايكغللا٤

ايػسع - ٞعٔ عزثٗاهٍٍ صطٝع أ ٚتكًٝد صلطٝع  -نُلا ٜثطكلل أضٝاْلاب
قغا ٤ايفاعٌ انينذ ٕٚبايكغا َٔ ٤فثٗدٍٍ عدٍ عٓد عضثُلاٍ بطلنٙ
قغللاَٚ , ٘٥علل٘ ٜضللع ٚهللٛش اإلضللثٓ٦اف بللٌ ٚايثُٝٝللص الضكلاب عٓللد
ا ثٗد ايعدٍ أ ٚعٓد ايفاعٌ ايعدٍ .
ٚايلخطن ميهٔ تلطكك٘

قغا ٤ايلُسثٗد ايعدٍ ننٕ ٜطثٓد قغا ٙ

( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 6 0أبٛاة نٝف ١ٝاؿهِ  6ح .
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نيكدَاح ال ؽً َٔ ٛبًٌ أ ٚعغثاا ٙأ ٚبالف فكٗلٚ , ٞعٓد٥لر ٜهلٕٛ
ا ثٗللد َعللرٚزاب يعللدّ عًُلل٘ بللايٛاقع أ ٚؿضلل ٍٛاـًللٌ

َكللدَاح

قغاْ ٙ٤ثٝس ١ايثصٜٚس فٗٝا أ ٚايػٗاه ٠ايهاذب ١أ ٚم ٛذيلو ٚ ,ال ٜهلٕٛ
عضثٓ٦اف ايدع ٣ٛأ ٚطًب تلُٝٝصٖا ٚععاه ٠ايٓ س فٗٝا عٓد فثٗلدٍٍ لبلس
أ ٚفاعللٌ َللنذَ ٕٚللٔ فثٗللد ْ -كغ لاب ٚزهّاب يًطهللِ يٛزللٛه عضثُللاٍ
اـطن أٜ ٚكني اإلغثاا ٙأضٝاْلاب ٚ -يل ٛعطلب هعل ٣ٛاحملهل ّٛعًٝل٘ أٚ
احمله ّٛي٘ عذا نإ َعثكداب ـطن ايكغا ٤أ ٚعدّ عْضاف٘ اٜلاٖٚ , - ٙلرا
َاْع عٔ صدم (ايسهّ) عً ٢ايكغا ٤ايػسع. ٞ
ٚممللا تكللدّ ٜثللاني إٔ انيهًللف ال ٜهللَ ٕٛمَٓلاب عللل ٚصللدم عال عذا
زازع

ضلًٛنٝات٘ ٚععثُلد ا ثٗلد ايعلدٍ ٚعُلٌ بفثلاٚا ٙبلنٕ ٜهلٕٛ

َكًللداب يلل٘ ٚ ,زازعلل٘

بضللَٛات٘ 6ا ثٗللد ايعللدٍ أٚ ٚنًٝلل٘ انيعثُللد

يًكغا ٤أٖٝ ٚنت٘ ايػسع ١ٝانيٓضٛب ١يًكغلاٚ ٤اؿهلِ بلني ايٓلاع ٚايلل
ميغٗٝا ا ثٗد ٚته ٕٛؼج عغساف٘ ٚزعاٜث٘ .
خِ عٕ ا ثٗد َٓٚضٛب٘ ايعاٌَ بكغاٚ ٙ٤فثاٚا ٙنيا نلإ ميدّلٌ ايلٓيب
(ٚ )ايٛص)( ٞ

ضهُ٘ ٚقغلا ٘٥بلني ايٓلاعٖٚ ,هلرا ْا٥ال٘ عذا

قغ ٢عً ٢طال فث ٣ٛا ثٗدٍٍ -فعالَل ١اإلميلإ ٖل ٛايسعلا بكغلا ٙ٤عذا
نإ ضطب َٛاش ٜٔايكغا ٤ايل ٜعسعٗا ا ثٗد ايعدٍ
ٚهي ٌٝذيو ٖ ٛق ٍٛا

فثاٚا. ٙ

ضلاطاْ٘  6غفخلالخ َٚزَبِّلوخ الخ ٜمَِْٓل َٕٛضَثَّل٢

غسَسَ بَ َِْْٗٓٝخَِّ الخ َٜسِدٚا فِ ٞأخْفْطِِِْٗ ضَ َسزًا ََُِّا قخغَل ْٝجَ
طهُِّٛىخ فَُِٝا َ
َ ٜ
َٜٚطًَُِّٛا تَطًًُِْٝاظ ايٓطا , 21 6 ٤فإٕ اتٚ ١ٜاعط ١ايدالي ١عً ٢تٛقف
اإلميإ عً ٢ايثطانِ فُٝا ٜثػازس ٕٚفٜٚ ٘ٝثخاصُ ٕٛعىل ايٓيب خلِ ال
ٜثطسزللَ ٕٛللٔ قغللا ٘٥بللٌ ٜسعلل ٕٛبلل٘ ٜٚطللًُ ٕٛيلل٘ تطللًُٝا تاَللاب,
ٚايلُسثٗد ْا٥لب ايٛصٚ ,)( ٞايٛصَ ٞلُدٌّ ايٓليب (*) ٚبًٝفث٘

ْفٛذ قغا ٤ا ثٗد ايعدٍ َٓٚضٛب٘ )85( ....................................

فًٝطكُٗا ضهِ قغا ٤ايٓيب (*) .
عذٕ البد َٔ ايثطانِ

عضلس ايةٝال ١عىل ا ثٗلد ايعلدٍ أٖٝ ٚنتل٘

ايػسعٚ ,١ٝالبلد َلٔ زعلاِٖ مبلا وهلِ ٜٚكغلٚ ٞالبلد َلٔ تطلًُِٗٝ
يكغا ٘٥تطلًُٝاب تاَلاب َٚ ,لٔ ه ٕٚاإليثلصاّ بلايٛظٝفثني  6ايثخاصلِ عىل
ا ثٗد ايعدٍ أْ ٚا٥ا٘ ٚ ,ايسعا بكغا - ٘٥ال ٜه ٕٛاإلْطإ َمَٓاب عٓد
ا

ضاطاْ٘ تاّ اإلميإ ب٘ ضاطاْ٘ ٚبد ٜ٘ٓايك. ِٜٛ
اياطذ ايعاغس  6ايكغا ٤اؿل ٚاؿهِ ايعدٍ مبا أْصٍ ا

ضاطاْ٘

عً ٢زضٛي٘ (*) ٖٚ ٛازلب نفلاٜ ٞ٥ثٛزل٘ عىل نلٌ علازف بايكغلا٤
قاهز عً ٢ممازضث٘ بٓطَ ٍٛػلسٚل  -ضطلاُا تكلدّ تفضلٖٚ - ً٘ٝلرا ٖلٛ
انيػللٗٛز  ,بللٌ

ايسٜللاض (ال بللالف فٝلل٘ بٓٓٝللا) ٚقللاٍ ايػللٗٝد ( ) 6

(ٚظٝف ١ايكغا َٔ ٤فسٚض ايهفا ١ٜيثٛقف ْ اّ ايٓٛل اإلْطاْ ٞعً, ٘ٝ
ٚألٕ اي ًِ َٔ غ ِٝايٓفٛع فالبلد َلٔ ضلانِ ٜٓثضلف يًُ ًلَ ّٛلٔ
اي اق)  ٖٛٚتٛز ٘ٝيطٝف َٚدزى ٚز ٘ٝيٛزٛة ايكغا ٤نفا. ١ٜ
ٚميهٔ تٛعٝط٘  6إ اإلْطلإ َلدْ ٞعزثُلاع ٞبطاعل٘ ٚاي ًلِ
اياػس غا٥ع  َٔ ٖٛٚغ ِٝايٓفٛع  ,فٝطثلاص عضلثثااة أَٓل٘ ٚعضلثكساز
ْ اَ٘ اؿٝاتٚ ٞاإلزثُاع ٞعىل قاضٍ وهِ باؿل ٜٓٚثضلف يًُ ًلّٛ
َٔ ظانيل٘  6ميٓلع اي لاق َلٔ ظًُل٘ أٜ ٚنبلر ضلل اني ًلَ ّٛلٔ ظانيل٘ ,
ٖٚرا ٜعين تٛقف ْ لاّ اإلزثُلال اياػلس - ٟانيلاهٚ ٟانيعٓل - ٟٛعًل٢
ايكغا ٤بلاؿل ٚاؿهلِ بايعلدٍ

ايسعٝلٚ ١ايلدفال علٔ اني ًلَٓٚ ّٛلع

اي اق عٔ ظًُ٘ ٚعٔ عفطاه اإلزثُال ٚتعهٝلس صلف ٛاألَلٔ  ,عذ َلٔ
ه ٕٚتٛفس اؿانِ بايعدٍ ٚايكاع ٞباؿل اير ٟأْصيل٘ ا

ضلاطاْ٘ عىل

عااهٜ ٙضري اإلزثُال اياػس ٟفٛعٜ ً٢ػٝع ف ٘ٝاي ًِ ٚاؾلٛز  ,فالبلد
َٔ قاضٍ باؿل ٜضًع ايعااه ٚايااله بكغاٚ ٙ٤ضهُ٘ بني ايٓاع .
( ) َطايو االفٗاّ  6ص. 332 6 3
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ٚميهٔ إٔ ٜمنلد ٚزلٛة ايكغلا ٤نفاٜل ب ١عًلَ ٢لٔ ٜعلسف ايكغلا٤
اؿل ٜٚعدٍ بني انيطًُني بنْ٘ َٔ فسٚل (األَس بلانيعسٚف ٚايٓٗل ٞعلٔ
انيٓهللس) ٚعللٔ اي ًللِ ٚاؾللٛز ٖٚ ,للٚ ٛازللب قطعلل ٞفُللع عًٝلل٘ بللني
انيطًُني فإ ايكاع ٞعل ٜنَس ايٓاع بانيعسٚف ٜٗٓٚلاِٖ علٔ انيٓهلس,
ٖٚللرإ ٚازاللإ َفتاللإ عً ل ٢ايكغللا ٤بللاؿل فٝهللٚ ٕٛازا لاب نفاٝ٥للاب
َثٛزٗ لاب عىل عُلل ّٛايعللازفني بلل٘ ايكللاهز ٜٔعًٝلل٘  ,فالبللد إٔ ٜكلل ّٛبلل٘
بعض انيهًفني ايكاهز ٜٔعًٚ , ٘ٝاذا قاّ ب٘ بعض ايعازفني ب٘ ايعاهيني
ايسع ١ٝضكط ايٛزٛة عٔ اتبس. ٜٔ
ٖرإ َدزنإ يٛزٛة ايكغا ٤نفا١ٜب

عضٛز غٝا ١اإلَاّ ()

ٚٚزٗلللإ َكثغلللٝإ يٓضلللب ايٛصللل )( ٞبعلللد غٝاللل ١ايلللٓيب (*)
ٚزضُٖٚ ,ً٘ٝا َكثغٝإ يٓضلب ا ثٗلد ايعلدٍ ْٚضلا٘ نيلٔ ٜدلل بدٜٓل٘
ٚعدايث٘ َٚعسفث٘ بايكغا ٤اؿل ٚفل فثا ٣ٚا ثٗد ايعدٍ ٖٚ ,لرا نًل٘
َٔ فسٚل ايًطف اإلهل ٞايثػسٜع ٞبعااهَٚ , ٙع ٖرا ايثكسٜب ال ٜلنتٞ
َا أغهً٘ صاضب اؾٛاٖس( ) فسازع .
ٖٚهرا ػب نفاٜل بَ ١كلدَاح ايكغلا ٤ايلل ٜثٛقلف عًٗٝلا ايكغلا٤
بازز لاب ٚقللد ضللال بٝللإ بعللض َكدَاتلل٘ ٚ ,اؾللاَع هلللا  6نللٌ عُللٌ
ٜثٛقف عً ٘ٝقغلا ٤اؿلانِ بلاؿل أٜ ٚعٓٝل٘ عًل ٢ايكغلا ٤اؿلل ٜٚلثُِّ
اؿهِ ايعدٍ َٔ ه ٕٚعبثضاظ بفعٌ َعني .
َ َٔٚكدَاح ايكغلا 6 ٤ايثفكّل٘
انيطثفاه َٔ نثاة ا

ايلدٚ ٜٔتعًّلِ ايكغلا ٤ايػلسعٞ

تعاىل ٚضْٓ ١اٝل٘ (*) َكدَل ١يًثضلد ٟيًكغلا٤

اؿل ٚضٌ بضلَٛاح انيطلًُني انيثٓلاشعني  ,فلاذا ضضلٌ عًلًَ ٢هل١
االزثٗاه ٚنإ عدالب
( ) زٛاٖس ايهالّ  6ص. 2 6 82

ضًٛن٘ نإ َٓضٛباب غسعاب يًكغا َٔ ٤اإلَلاّ

ٚزٛة ايكغا ٤عً ٢ايعازف ب٘ )1 ( ..................................

انيعضللٚ , )( ّٛاذا ق وضللٌ عًلل ٢انيًهللٚ ١نللإ فاعللالب عازفللاب
بنضهاّ ايكغاٚ ٤أضهلاّ ايػلسل انيستاطل ١بل٘  -انيعلاَالح ٚايطٝاضلاح
ٚايثنهٜااح ٚمٖٛا َ -لُا وسش َع٘ صريٚز ٠قغلاَ ٘٥طلثكاالب َضلدام
(اؿهللِ ايعللدٍ مبللا أْللصٍ ا

ضللاطاْ٘) ( ٚايكغللا ٤اؿللل)  -عضللثنذٕ

ايفكٝلل٘ ايعللدٍ نيُازضلل ١ايٛازللب ايهفللا , ٞ٥فللاذا ْضللا٘ ايفكٝلل٘ ايعللدٍ
يًكغاْٝ ٤اب ١عٓ٘ ٚؼج عغساف٘ ٚ -زب عً ٘ٝنفا١ٜب  6ايثضد ٟيًكغا٤
د عدٍ .
اؿل ٚفل فثا ٣ٚفثٗ ٍٍ
ٚعًٝلل٘  6عذا تعللده َللٔ يلل٘ أًٖٝلل ١ايكغللا ٤بللاؿل ٚقللدز ٠اؿهلللِ
بايعللدٍ ٚقللاّ بلل٘ أضللدِٖ ضللكط ٚزٛبلل٘ ايهفللا ٞ٥عللٔ اياللاقني َللا ق
وثش عي ٘ٝايٓاع أٜ ٚفافعٛا يد ٜ٘فٝسب عًٝل٘ ضلٌ بضلَٛاتِٗ ٚبٝلإ
ضهِ ا

ف. ِٗٝ

ٚقد ٜضري ايكغا ٤اؿل ٚازااب عٝٓٝاب  -بايعسض  -عً ٢ايعازف بل٘
انيللنذ ٕٚمبااغللست٘ َ -للٔ اإلَللاّ األصللٌ ( )أَ ٚللٔ ا ثٗللد ايعللدٍ -
فٝثعني عًَ ٘ٝااغست٘ ٚ ,ذيو عٓد ضاز ١ايٓلاع عيٝل٘ ٚعمضلاز انيعسفل١
بايكغا ٤اؿل ٚاالذٕ ف - ٘ٝأ ٟضاٍ عدّ تضد ٟغري ٙأ ٚعدّ ٚزلٛه
ايعدٍ ايعازف بايكغا ٤اؿل ضٛا. ٙ
ٚالبد َٔ ن ٕٛايكاع ٞعدالب تكٝاب ال  ًِ ٜأضداب ٚال ٜثالع ٖلٛاٙ
قغاٚ ٘٥ال تمخس ف ٘ٝايسغااح ٚايٓٛاشل ايٓفطٚ , ١ٝعال ي ٛق ٜهلٔ علدالب
نٝف ٜضع َٓ٘ ايكغا ٤اؿل ٚاؿهِ ايعدٍ

انيطًُني  ًِ ٜ ٖٛٚأٚ

ٜفطل عٔ أَس زبّ٘ تعاىل ؟ َع أْ٘ ٜساه َٔ قغا 6 ٘٥زفع اي ًِ ٚاؾلٛز
ٚعْضاف انيطًِ ممٔ ظًُ٘ ٚزاز عًَٚ ,٘ٝلٔ ٖٓلا قلاٍ عَآَلا ايضلاهم
()

صللطٝطل ضللًُٝإ ٚأبلل ٞبدهلل6 ) ( ١غعتكٛااؿهَٛلل,١فللإ

اؿه ١َٛعمنا ٖ ٞياَاّ ايعاق بايكغا ٤ايعاهٍ

انيطًُنيظ غٚعٜانِ

( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص 6 4ة َٔ أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح + 2ةَٗٓ 3ا  6ح. 3
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.....إٔ ؼانُٛاعىل أضد َٔ ٖمال ٤ايفطامظ.
ٚعً ٘ٝعذا ق ٜثلٝكٔ َلٔ ْفطل٘ ايعدايلٚ ١ايٓصاٖل١

قغلا - ٙ٤ولسّ

عًٝلل٘ ايثضللدّ ٟيًكغللا ٤بللني ايٓللاع ٚال هللٛش يلل٘ فللثع بابلل٘ يفضللٌ
بضلللَٛاح ايعالللاه ضثللل ٢عذا تسافلللع عيٝللل٘ ايٓلللاع ٚععثكلللدٚا عدايثللل٘
قغا.٘٥

ْٚصاٖث٘ َا هاّ ال ٜعسف ْفط٘ عاهالب أ ٚىػ ٢إٔ ٜثاع ٖٛاٙ

 ٚانيكابٌ عذا ٚخل َٔ ْفط٘  َٔ 6ايثةًب عًٖٛ ٢اَٚ ٙلٔ قغلاٙ٤
بللاؿل عًلل ٢طاللل عزثٗللاه ٙأ ٚفثلل ٣ٛا ثٗللد ايعللدٍ  -عضللثطب يلل٘
ايثضد ٟيًكغلاٚ ٤نلإ َدابل با َلنزٛز با ٚقسٜال با َلٔ ا

ضلاطاْ٘ يع لِٝ

فا٥دت٘ ٚزصْ ٌٜفع٘ يًٓاع ٚ ,غبري ايٓاع َٔ ْفع ايٓاعظ ٖٚل ٛلَلس
بانيعسٚف ْٚا ٍٍٙعٔ انيٓهس بعًُ٘ ٚقغا , ٘٥فٝطثطب ي٘ انيااهز ٠عي ٘ٝبعلد
تٛزّ٘ ايٛزٛة ايهفا ٞ٥عيٜٚ , ٘ٝه ٕٛعًُ٘ ٚازالاب نفاٝ٥لاب َثٛزٗلاب عىل
َثع لدّه ايكللدز ٠عًٝلل٘ ٖلل ٛأضللدِٖ  ,نُللا ٜهللَ ٕٛطللثطااب ع ٝٓٝلاب مبعٓلل٢
عضللثطااة اإلضللثاام ٚانياللاهز ٠عيٝلل٘ ضللاٍ ٚخٛقلل٘ َللٔ ْفطلل٘ َٚللٔ عللدّ
َثابعٖٛ ١اٙ

ضهُ٘ ٚقغا. ٘٥

اياطذ اؿلاه ٟعػلس  6قلد تلاني َللُا َغل ٢إ ايسزلٛل عىل غلري
ا ثٗللد أَٓ ٚضللٛب٘ عُللٌ ضللساَّٚ ,عضللل ١ٝنللاري ٠بللٌ عهعلل ٞعًٝللل٘
اإلمجال

نًُاتِٗ ٚقد هٍّ عً ٘ٝاؿضس

صطٝط ١ضًُٝإ  6غفإٕ

اؿه ١َٛعمنا ٖ ٞياَاّ ايعاق بايكغا ٤ايعاهٍ

()

انيطًُنيظ

.

ٜ َ٘ٓٚثاني ضسََ ١سازعل ١احمللانِ ايعضلس ١ٜايلل تكغل ٞبايكلإْٛ
األزع ٞايٛعلع ٞغلري انيطلابل يهثلاة ا

تعلاىل ٚضلٓ ١زضلٛي٘ (*)

فللإ قغللا ِٖ٤زللٛز ٚظًللِ ٚبللالف ايػللسل األقللدع ٚعٕ نللإ بعللض

( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 3أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح . 3

ضسَ ١ايفافع عٓد غري ا ثٗد ايعدٍ أَٓ ٚضٛب٘ )13( ....................

بٓللٛه ايكللاْ ٕٛايٛعللعٞ

بعللض اياًللدإ َللنبٛذاب َللٔ قللٛاْني ايػللسل

انيكدع أَ ٚطابكاب هلا َثفكلاب َعٗلا  ,يهٓل٘ يلٝظ لاّ ايكغلاٚ ٤ايكلإْٛ
انيكغ ٞب٘ َٛافكاب فال ٜهَ ٕٛضدام ايكاع ٞاير ٟوهِ مبلا أْلصٍ ا
ضللاطاْ٘  ,ألْلل٘ وهللِ مبللا ٚزه

ايكللاْ ٕٛايٛعللع ٞانيفللسٚض عًٝلل٘

ٚعطللب بٓللٛهَٚ ٙللٛاه ٙايكاْْٝٛلل ١ايللل هزضللٗا

انيعاٖللد ايكاْْٝٛلل١

ٚانيللدزاع اؾاَعٝلل ١اؿكٛقٝللٖٚ , ١للمالٖ ٤للِ انيكضللٛهٕٚ

()

ايسٚاٜلل١

انيعثلل  ٠بطابللاب َللٔ اإلَللاّ ايضللاهم عىل أتااعلل٘ 6غعٜللانِ إ وللانِ
بعغهِ بعغاب عىل أٌٖ اؾٛزظ.
ٚنُللا وللسّ ايثكاعللٚ ٞايفافللع ٚايثطللانِ عٓللد ٖللمال -٤ولللسّ
ايثضد َِٗٓ ٟيًكغاٚ ٤اؿهِ بلني ايٓلاع,ألٕ ايكغلاٚ ٤الٜل ١فعٛيل١
غللسعاب يًُسثٗللد ايعللدٍ َٚللٔ ْضللا٘ ا ثٗللد ايعللدٍ يًكغللا , ٤بُٓٝللا
ايكاعٞ
ا

احملانِ ايعسف ١ٝايػا٥ع١

ٖرا ايعضس ٜكغ ٞبةلري َلا أْلصٍ

ضللاطاْ٘ ضٝللذ ٜكغلل ٞبايكللاْ ٕٛايٛعللعٚ - ٞبٓللٛهَٚ ٙللٛاهّّ ٙال

تثٛافل َع ايكاْ ٕٛايطُاٚ - ٟٚقد قاٍ عَآَا ايضاهم ()

اـل

ايضللطٝع عًلل ٢طسٜللل ايضللدٚم َمّٜللداب بسٚاٜلل ١ايػللٝخني  -ايهًللٝين
ٚايطٛض 6 - ٞغعتكلٛا اؿهَٛل ١فلإٕ اؿهَٛل ١عمنلا ٖل ٞياَلاّ ايعلاق
بايكغللا ٤ايعللاهٍ

انيطللًُني  -يللٓيب أٚ ٚصللْ ٞلليبظ( ٚ )0ب ل

()3

عضللطام ضهاٜلل ١قلل ٍٛأَللري انيللمَٓني يػللسٜع ايكاعلل ٞبعللد إ أبكللاٙ
َٓضب ايكغاٚ ٤عغفح عً ٘ٝإٔ ال ٜٓفر قغا ً٤ضثٜ ٢عسع٘ عً ٘ٝفكلاٍ
ي٘  6غٜا غسٜع قد زًطج فًطاب ال هًطل٘ عال ْليب أٚصل ٞأ ٚغلكٞظ
( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 6أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح . 1
( )0ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة َٔ 6 3أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح. 3
( )3ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة َٔ 6 3أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح  + 0ح .
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ٚايكاع ٞبايكاْ ٕٛايٛعع ٞيلٝظ ْاٝلاب ٚال ٚصلْ ٞليب ٚال ٖل ٛمبسثٗلد
عدٍ ميدًِّٗ ()بايكغا ٤عً ٢طالل أضلاهٜدِٗ بعلد َعسفل ١أضهلاَِٗ
ٚايٓ س
ا

ضالهلِ ٚضساَِٗ  ,فال بد إٔ ٜهٖ ٕٛرا ايكاع ٞغكٝاب عٓد

ضاطاْ٘ ٚعٓد ٚي ٘ٝأَري انيلمَٓني ( )عطلب ٖلر ٙايسٚاٜل , ١بلٌ

عٕ ضهُ٘ ٚقغا ٙ٤غري ْافر عً ٢أضدٍٍ َٔ اياػس  -اـضلُني ٚغريُٖلا
ممٔ ي٘ عزتااح بايكغ ١ٝانيثٓاشل عًٗٝا  -يفسض غكاٚت٘

قغاٚ ٘٥عدّ

أًٖٝث٘ ي٘ ٚ ,انياٍ ايلرٜ ٟمبلر بكغلا ٙ٤ضلطج ضلساّ ٖ ٚ,هلرا بلاقٞ
اؿكٛم ال تداج بكغا َٔ ٤يٝظ ي٘ أًٖ ١ٝايكغاٚ ٤زبضَ ١ااغست٘ .
ٚبثعاري لبلس  6عذا ق ٜهلٔ ايكاعل ٞفثٗلداب عازفلاب بلاؿهِ ايعلدٍ
ٚايكغللا ٤اؿللل ايللر ٟأْصيلل٘ ا

ضللاطاْ٘ عًلل ٢ضاٝالل٘ انيضللطف ٢قُللد

(*) ٚق ٜهٔ َثٝكٔ اإلزثٗاه ٚانيعسف ١باألضهلاّ ٚايكغلاٚ ٤ق ٜهلٔ
َسبٛص با بايكغاَ ٤نذ ْٚبا فَ ٘ٝلٔ فثٗلد علدٍ قلد عضلثٓاط فثلاٚاَ ٙلٔ
أهي ١ايػسل ضسّ عً ٘ٝايثضد ٟيًكغا ٤بني ايٓاع ٚفضٌ بضلَٛاتِٗ
فاْ٘ َع علدّ َعسفثل٘ بايكغلا ٤اؿلل انيٓلصٍ َلٔ ايطلُاٜ ٤هل ٕٛقغلا ٙ
زاًٖ ٝلاب ضطللب ععثكاهْللا ٚعًُٓللا َللٔ اؿللدٜذ ايضللطٝع  6غاؿهللِ
ضهُللإ  6ضهللِ ا

عللص ٚزللٌ ٚ ,ضهللِ أٖللٌ اؾاًٖٝلل١ظ( ) ٜعللين إٔ

اؿهِ ٚايكغاْٛ ٤عإ6ضهِ ا

ٖٚ -را ال ٜعسف٘ ايكاعلٞ

احمللانِ

ايعضللس ١ٜأ ٚال ٜكغلل ٞبلل٘ ضطللب ايفللسض ٚ -ضهللِ اؾاًٖٝللَٚ , ١للٔ
ايٛاعع إٔ َٔ أبطن ضهِ ا
ٖٚرا اؿهِ ٜنتٞ
ززاٍ ايد ٜٔايدابًني

نإ ضهُ٘ ضهِ اؾاًٖ ١ٝال قاي. ١

ايكاع ٞبةري َلا أْلصٍ ا

ضثل ٢عذا نلإ َلٔ

انيدازع ايدٜٝٓل ١يلثعًِّ ايكغلا ٤ايػلسع ٞعذا

( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 6 8أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح . 4
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ق ٜضس عازفاب بايكغاٚ ٤أضهاَ٘ علٔ عزثٗلاهٍٍ ٚعضلثٓااح ٚق ٜلنذٕ يل٘
ا ثٗد ايعدٍ فإٕ قغاٚ ٙ٤ضهُ٘ ضهِ أٌٖ اؾاًٖ. ١ٝ
نُا ٜنتل ٞايلطلهِ فل ٞايلكاع َٔ ٞززلاٍ ايلكاْ ٕٛايدابًٝلٔ فلٞ
ايللُعاٖد ايكاْْٝٛلٚ ١اؾاَعلاح اؿكٛقٝل ١ايلل تعًّلِ ايكلاْ ٕٛايٛعلعٞ
األزع , ٞفطهُ٘ ضهِ أٌٖ اؾاًٖ. ١ٝ
ٚايلساَع يلطهِ ايلساًٖ ٖٛ ١ٝضهلِ َلٔ ق ٜللطهِ مبلا أْلصٍ ا
ضاطاْ٘  ,ضٛا ٤قغا َٔ ٤ق ٜثعًِ ايكغا ٤اؿلل ٚاؿهلِ ايلر ٟأْصيل٘
ا

عً ٢زضٛي٘ انيضطف )*( ٢أ ٚقغلاَ ٤لٔ تعًُل٘ ٚق ٜهلٔ فثٗلداب

ٚال َنذْٚاب َٔ فثٗد عدٍ قاعٝاب طال فثاٚا.ٙ
ٜٚفتللب عًٝلل٘  6ضسَلل ١تسافللع ايٓللاع عيٝلل٘ ٚتكاعلل ِٗٝعٓللدٚ ٙضللٌ
ْصاعاتِٗ يدٚ ٜ٘تستٝب األخلس عًل ٢قغلاٚ ٘٥ضهُل٘ ٚ ,ضسَل ١ايػلٗاه٠
عٓد ٙألْٗا عَغا ٤يعًُ٘ اؿساّ ٚقغا ٙ٤ايااطلٌ ٚ ,علدّ ْفلٛذ ضهُل٘
ٚقغا ٙ٤عً ٢ايٓاع ضث ٢احمله ّٛي٘ ٚاحمله ّٛعً. ٘ٝ
اياطذ ايداْ ٞعػس ٜٚ 6فتلب عًل ٢قغلا ٤غلري انيمٖلٌ غلسع با أخلس
ع  ٖٛ ِٝإٔ انياٍ ٚاؿل انينبٛذ بكغاَ ٖٛ ٙ٤اٍ ضطج ضلساّ ٚضلل
باطٌ غري َطثطل ضث ٢عذا نإ لبر انياٍ أ ٚاؿل احمله ّٛب٘ َطثطكاب
ي٘ ٚاقعابٚ ,قد عهع ٞعً ٘ٝاإلمجال .
ٜٓٚاة ٞتٛعٝع ٖلرا األخلس انيفتلب عًل ٢ايكغلا ٤ايفاقلد يًػلسع١ٝ
فاْ٘ قٌ اإلبثال ٤ندرياب

شَآْا اير ٟغاعج ف ٘ٝاحملانِ ايعضس6 ١ٜ

عْ٘ يلُا نإ ايكغا ٤بةري َا أْصٍ ا

ضاطاْ٘ باطالب غري َلنذ ٕٚبل٘

غللسعاب  -نللإ الشَلل٘ إٔ ٜهلل ٕٛايلللُاٍ أ ٚايلللطل ايلللُنبٛذ بلل٘ بللاطالب
ٚضساَاب ٚ .قد عضثدٍ عً ٘ٝباإلمجال .
ٖٚرا عمجال َٓك ٍٛالضسٝل ١يل٘ ,بلٌ ٖل ٛقلٌ عغلهاٍ َٓٚاقػل,١
يعدّ عضساش تعاّدٜث٘ ٚناغفٝث٘ عٔ زأ ٟانيعض. )( ّٛ
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ٚتفض ٌٝايلُكاٍ6تازْ ٠اطذ َا تكثغل ٘ٝايكاعلدٚ ٠األهيل ١ايعاَل,١
ٚتازْ ٠اطذ َا تمه ٜ٘ايٓضٛظ ايػسع ١ٝاـاص6 ١
 أَا َكثغ ٢ايكاعد ٠فاي اٖس ٖٛايثفض ٌٝبني ايدٚ ٜٔبني ايعلنياؾًُللٚ , ١ذيللو ألٕ عللني انيللاٍ ايػخضلل ١ٝاؾصٝ٥لل ١عذا ضهللِ بٗللا
قاع ٞاؾٛز نيطثطكٗا ًَ ٖٞٚه٘ ٚاقعاب ضطب ايفلسض فلال َلاْع َلٔ
أبلر ٙيل٘ ٚعضفزاع٘ يلطٛشت٘ ٚتضلسف٘ فٝل٘ تضلسف انيلالى ٚعٕ قغل٢
اؿانِ ب٘ ي٘ ٚنإ قغا  ٙباطالب .
ٖٚهرا ايد ٜٔاؿاٍ أ ٚانيمزٌ ايلر ٟضلٌّ أزًل٘ ٚضهلِ ايكاعلٞ
غري ايػسع ٞبًص ّٚهفع٘ عىل صاضا٘ ٚ -نإ ٖرا انياٍ ًَهاب يًُطهّٛ
يلل٘ ٚاقع لاب  -ال َللاْع َللٔ أبللر ٙيلل٘ ٚعضللفزاع٘ ؿٛشتلل٘ ٚتضللسف٘ فٝلل٘
تضسف انيالى ٚعٕ نإ األبر بكغا ٙ٤ايااطٌ ايفاقد يًػسع , ١ٝبلٌ ال
َاْع َٔ أبر ٙبلايك ٠ٛايكلاٖس ٠أ ٚباؿًٝلٚ ١انيهلس  ,الْل٘ َايل٘ ٜطلثٓكرٙ
بريو أ ٚبكغلا ٤اؿلانِ غلري ايػلسع , ٞفلال بلنع بنبلر ٙزغلِ نلٕٛ
ايفافع عيٚ ٘ٝايثكاع ٞعٓد ٙضساَ با باطالب .
بُٓٝا عذا نإ انياٍ انينبٛذ عهِ ايكاعل ٞغلري ايػلسع ٞهٜٓلاب نًٝلاب
غري َعني ٚغري َػخط باززاب  -نُا ي ٛتٓاشعا

هٜلٔ َمزلٌ قالٌ

ضًلل ٍٛأزًلل٘ فاهعللا ٙشٜللد ٚأْهللس ٙبضللُ٘ ٚتسافعللا عٓللد ايكاعلل ٞغللري
ايػسع ٞفطهِ بداٛت٘ يصٜد ٚيص ّٚأها ٘٥عىل َدع - ٘ٝشٜد . -
ٚذيو ألٕ انياٍ انيلد ٜٔبل٘ نًل ٞال ٜلثعني ٚال ٜثػلخط عال بثعلٝني
انيد ٕٜٛانيايو ي٘ ٚ ,ضٝذ نإ تػخٝض٘ -

ايكغلا ٤غلري انيػلسٚل -

بٝد ايكاع ٞاؾا٥س نإ ضهُ٘ ب٘ باطالب غري زا٥ص غسعاب ٚنلإ ايثعلٝني
بكغا ٤غري انينذ ٕٚأ ٚبفعٌ ايدا ٔ٥تعٓٝٝاب غري غسعٚ ٞتػخٝض با يًلدٜٔ
ايهًٞ

زص ٖٛ ٞ٥تػخٝط باطٌ غري صطٝع ٚ .عً 6٘ٝيٝظ يًدأ٥
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ايثضسف فٜٚ , ٘ٝاك ٢ضك٘ هٜٓاب نًٝاب َمزالب ٚال وٌ ي٘ َاٍ انيد ٜٔألْل٘
 أعلين ايدا٥لٔ -أبر ٙبإزلااز ايلطلانِ ايلسلا٥س ٚقلغا ٤ايكاع ٞغريايػسعٚ ٞق ٜلطضٌ َا ٜلٛزب عْلثلكاي٘ غسعاب عىل ًَو ايدا ٔ٥فلٝاك٢
انياٍ انينبٛذ ًَو انيدٚ ٜٔال ٜٓثكٌ عىل ًَو ايدا. ٔ٥
ٚ -0أَا َا تكثغ ٘ٝايٓضٛظ ايػسع ١ٝايلخاص ١فكد ٜكلاٍ بثطلسِٜ
انيللنبٛذ عهللِ ايكاعلل ٞغللري ايػللسعَ ٞطًك لاب  -ع ٓٝلاب نللإ اّ ه ٜٓلاب -
ٜٚطثدٍ ي٘ مبكاٛيل( ) (١عُلس بلٔ ضٓ ًل )١ايطلاَ ٌ٥لٔ اإلَلاّ ايضلاهم
( )عللٔ ززًللني َللٔ أصللطابٓا بُٗٓٝللا َٓاشعلل١

هٜللٔ أَ ٚللريار ,

فثطانُللا عىل ايطللًطإ ٚاىل ايكغللا ٠أٜلللطٌ ذيللو ؟ فنزابلل٘ (6 )
غَٔ ؼانِ عيِٗٝ

ضل أ ٚباطٌ فامنا ؼانِ عىل ايطاغٛح َٚا وهِ

ي٘ظ ٚايفاعٌ ٖ ٛايطاغٛح  6ايطًطإ أ ٚقاع ٞايطًط ١غ فإمنا ٜنبلر
ضطثاب ٚعٕ نإ ضكاب خابثاب ي٘  ,ألْ٘ أبر ٙعهِ ايطلاغٛح َٚلا أَلس ا
إٔ ٜهفس بل٘  ,قلاٍ تعلاىل ٜ 6سِٜلد َٕٚأخْٕ َ َٜثطَلانخُٛا عىل ايطَّلاغْٛحِ َٚقخلدْ
هفْسٚا ِبِ٘ظ ايٓطاٖٚ , 22 6 ٤ر ٙايسٚاَ ١ٜس ١ٜٚبطسم َثعده٠
أَِْسٚا أخْٕ َْ ٜ
ٜهفٓٝللا طسٜللل ايهًللٝين ٖٚلل ٛصللطٝع فايسٚاٜللَ ١كاٛيلل ١عٓللدْا يللٝظ
ضٓدٖا َٔ ميهٔ ايةُص ف ٘ٝأٜٛ ٚزب تغعٝف ايسٚا ١ٜض( ٣ٛعُس بٔ
ضٓ ًٚ , )١قد قاٌ انيػٗٛز زٚاٜث٘ ٚتٛزد َطايو يكاٛهلا َٚ ,طلًهٓا
قا ٍٛزٚاٜث٘ ٖ ٛانيآ ٢انيخثاز َٔ تٛخٝل َٔ ٜس ٟٚعٓ٘ أضد ايدالخ6 ١
اياصْط ٞأ ٚصفٛإ أ ٚعبٔ أب ٞعُري ٚ ,يعً٘ هلرا عغثٗسح بانيكاٛيل, ١
يهللٔ أضللثاذْا احملكللل (قللد )ٙقللد علعّفٗا يعللدّ ععثُللاه ٙانيآلل ٢انيللرنٛز
ٚعدّ تٛفس أَاز ٠أبسَ ٣عث  ٠عٓد. ٙ

( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة

 َٔ 6أبٛاة صفاح ايكاع 6 ٞح .
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َٚكثغلل ٢عطللالم ايسٚاٜلل١

ذًٜللٗا  6غَٚللا وهللِ يلل٘ فامنللا ٜنبللر

ضطثابظ عدّ ايفسم بني انياٍ ايهً ٞايد ٜٔاؿاٍ ٚانيمزٌ ٚبلني ايعلني
انياي ١ٝانيػخض ١احمله ّٛبٗا  ,بٌ ميهٔ عضث ٗاز ايثعُ َٔ ِٝصلدزٖا 6
(تٓللاشعٛا

هٜللٔ أَ ٚللريار) ٚ ,ظللاٖس انيللريار ٖلل ٛايعللني ايػخضلل١ٝ

اؾص ١ٝ٥اـازز ١ٝايل تسنٗا انيٝج

قثٜٛات٘ .

َٚكثغلل ٢عُلل ّٛايثعًٝللٌ غألْلل٘ أبللر ٙعهللِ ايطللاغٛحظ ٖللٛ
ايثعُللل ِٝيهلللٌ قلللاضٍ غلللري َلللنذ ٕٚغلللسع با بايكغلللا ٤ضلللٛا ٤ايطلللًطإ
عٗٛه األٚ ١ُ٥قاع ٞاحملانِ ايعضس١ٜ

عٗٛهْا ٚقاعلٞ

ٚايكاعٞ

ايعػريٚ ٠ايكاٚ,١ًٝم ِٖٛممٔ ٜكغ ٞبةري َا أْصٍ ا

ضلاطاْ٘ َٓٚ .ل٘

ٜثطضٌ عَهلإ اإلضلثدالٍ بكٛيل٘ ( 6 )غَٚلا وهلِ يل٘ فإمنلا ٜنبلر
ضطثابظ عً ٢ضسَ ١انياٍ انينبٛذ عهِ ايكاعل ٞغلري ايػلسع ٞغألْل٘
أبر ٙعهِ ايطاغٛحظ .
يهٔ ميهلٔ اإلغلهاٍ عًل ٢اإلضلثدالٍ بلإطالم انيكاٛيلٚ ١مشٛهللا
يًعني انياي - ١ٝمبٓاقػاح 6
انيٓاقػ ١األٚىل  6عدّ هالي ١غضطجظ عًل ٢ضسَل ١انيلاٍ انيلنبٛذ
بكغا ٤غري انيمٌٖ يًكغا , ٤فإٕ يًططج عطالقني ٚعضثعُايني 6
تازٜ ٠طثعٌُ ايططج ٜٚساه َٓ٘ َ( 6ا ال وٌ أنً٘ ٚنطا٘) .
ٚتازٜ ٠طًل ٜٚساه َٓ٘ َ( 6ا ٖ ٛباٝذ قاٝع) .
ٖٚللرإ انيعٓٝللإ ال ٜٓطاكللإ عًللَ ٢للا

ايسٚاٜلل ١بًطللاظ عللني انيللاٍ

 احمله ّٛب٘ نيدع َٔ ٘ٝقالٌ ايكاعل ٞاؾلا٥س  -عذ ٖلًَ ٛهل٘ ٚال ىلسصعٔ ًَه٘ بكغا ٤ايكاع ٞعًٚ ٢فك٘ أ ٚعً ٢بالف٘  ,فال ٜهل ٕٛأبلرٙ
ضساَلاب ألْلل٘ يللٝظ ممللا وللسّ أنًلل٘ ٚنطللا٘ ٚال ٖلل ٛباٝللذ ايللراح قاللٝع
ايعٌُ ٚ ,نٝف وسّ ٜٚكاع ؟ َ ٖٛٚاي٘ ًَٚه٘ قد تطًط عًٝل٘ اي لاق

لخاز غسع ١ٝيًفافع عٓد غري ا ثٗد ايعدٍ أَٓ ٚضٛب٘ )15( ................

ايةاصب خِ عْثصع٘ َايه٘ َٓ٘ بٛاضط ١ايفافع عىل َٔ يٝظ أٖالب غسعاب
يًكغللاٚ , ٤ايللر ٟتعكالل٘ ضهللِ ايكاعلل ٞغللري ايػللسع ٞبانيللاٍ يضللاضا٘
َٚايه٘ فًٝظ ٖ ٛبهطب ضساّ ٚال نإ األبر عُالب قاٝطاب باٝداب .
ْعِ ايسزٛل عىل َٔ يٝظ َمٖالب غلسعاب يًكغلاٖ ٤ل ٛعُلٌ باٝلذ
ضساّ قاٝع  ,يهٔ بعد ايكغا ٤يٝظ أبر انيايو عني َاي٘ باٝداب ٚقاٝطاب
ٚضساَلاب  ,عذ ال وثُللٌ بللسٚص عللني انيللاٍ عللٔ ًَللو صللاضا٘ َٚايهلل٘
بطاب ضهِ اؾا٥س ٚقغا ٙ٤ضث ٢ال وٌ أبرٚ ٙعضفزاع٘ .
انيٓاقػلل ١ايداْٝلل 6 ١عٕ انيللريار

قلل ٍٛايطللآَ( ٌ٥اشعلل١

هٜللٔ أٚ

َللريار) ال ىللثط بللايعني ايػخضلل , ١ٝبللٌ عطللالم ايًفللظ ٜع لِّ ايعللني
انيػفن ١ايل ٖٞ

ضهِ ايد ْ ٜٔري أعٝإ انيلريار انيػلاع ١انيػلفن١

بني ايٛزخ , ١فثثٛقف ضً ١ٝانياٍ انيلنبٛذ بكغلا ٤ايطلاغٛح عًل ٢زعلا
ايطسفني بايكطلُٚ ,١ال ٜهفل ٞيضلط ١ايكطلُ 6 ١تكطل ِٝاؾلا٥س أ ٚأَلسٙ
بثكط ِٝانيريار بلني ايٛزخل ١انيثٓلاشعني  ,فلال هلٛش يًُطهل ّٛيل٘ َلِٓٗ
ايثضسف

انياٍ انيكط ّٛاحملهل ّٛبل٘ يل٘ ٚ ,ذيلو يعلدّ بلسٚص ايعلني

عللٔ اإلغللفاى ٚاإلغللاع ١ضثلل ٢بعللد تكطلل ِٝايكاعلل ٞاؾللا٥س يًُللريار
فٝه ٕٛانينبٛذ ضطثاب ياكاَ ٘٥االب َػفناب ال ٜٓكطِ بثكط ِٝايكاع. ٞ
ٚميهٔ إٔ ٜكاٍ زٛابلاب  6عٕ اي لاٖس َلٔ انيكاٛيل ١إٔ ايلد - ٜٔانيلاٍ
ايهًلل6ٞأيللف هٜٓللاز ,أَ ٚللن ٠هٚالز -عذا قغلل ٢بلل٘ اؿللانِ اؾللا٥س غللري
انيللنذ ٕٚبكغللاَ ٙ٤للٔ فثٗللد عللاهٍ  ,خللِ أبللر ٙانيطللثطل يلل٘ نللإ َللاالب
ضطثاب  -مبعٓ ٢بااخث٘ ٚقاع أبر - ٙضث ٢عذا نإ َطلثطك با يلراى انيلاٍ
ايهًلل ٞانيػللةٛي ١بلل٘ ذَلل ١انيللد ٜٔاحملهلل ّٛعًٝلل٘  6ألْلل٘ أبللر ٙعهللِ
ايطاغٛح ٚ ,ألٕ تعٝني ايد ٜٔايهً ٞبنَس ايكاع ٞغلري انيلنذ ٕٚغلسعاب
باطٌ غسعاب ٚال ٜضري ًَو ايدا ٔ٥بثع ٘ٓٝٝأ ٚبثعٝني ايكاع ٞاؾا٥س .
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بُٓٝا عني انياٍ ايػخض ٞانيدع ٢ب٘  -نُا ي ٛغضلاج هاز شٜلد أٚ
عسبث٘ انيع - ١ٓٝخِ تسافع شٜد عىل ايكاع ٞغلري انيلنذٚ ٕٚقغل ٢يل٘ مبايل٘
ايػخض ٞطال ايكلاْ ٕٛايٛعلع ٞاألزعل ٞزلاش أبلر 6 ٙيلٝظ ألزلٌ
قغا ٘٥ايااطٌ  ,بٌ ألْ٘ ًَهل٘ فُٝهٓل٘ أبلرَ ٙلٔ غاصلا٘ ٚعضلفزاع٘
َٓ٘ٚ ,ذيو نيا تكدّ َلٔ أْل٘ ال ٜستفلع ًَهل٘ علٔ َايل٘ انيعلني ٚال ٜثةّٝلس
ًه٘ يػخط انياٍ ٚع ٘ٓٝمبسسه َسازع ١ايكاع ٞايطاغٛح أ ٚمبسسه
قغا ٘٥بإضثطكاق٘ ْ .عِ ال زٜب

إٔ ايفافع عىل َلٔ يلٝظ يل٘ أًٖٝل١

ايكغللاٚ ٤اؿهللِ ضللساّ َللنخ ّٛعًٝلل٘  ,يهٓلل٘ ال ٜطللثًصّ ضسَلل ١انيللاٍ
انيعني عً ٖٛٚ ٘ٝممًٛى ي٘ بػخض٘ .
ٚعً ٢نٌ تكدٜس ٜ -طثدٓ َٔ ٢ضسَل ١انيسازعلَٚ ١لٔ ضلطث ١ٝانيلاٍ
انينبٛذ عهِ ايكاع ٞغري انينذَٛ 6 ٕٚازه تعلرز ايفافلع عٓلد اؿلانِ
ايػسع -ٞا ثٗد ايعدٍ أٜٛٓ َٔ ٚة عٓ٘
فاْ٘

ايكغا ٤عً ٢طال فثاٚا-ٙ

شَآْا ال ٜعثين عُ ّٛايٓاع بكغا ٤ا ثٗلد ايعلدٍ أَٓ ٚضلٛب٘

ٚال ٜفافعلل ٕٛعيٝلل٘ ٚال ٜستالل ٕٛاألخللس عًٝلل٘ ضللاٍ ايثٓللاشل ٚايفافللع عيٝلل٘
ٚقغا ٙ٤باؿل,فٓٝطضس ايٛص ٍٛؿك٘ بسفع أَس ٙعىل احملهُ ١ايعسف.١ٝ
ٚاذا عمضلللس عضلللثٓكاذ ضكللل٘ انيعًلللٚ ّٛاقعل لاب بلللايفافع عىل احمللللانِ
ايعضس ١ٜايل تكغل ٞبايكلاْ ٕٛايٛعلع - ٞضلٌّ ايفافلع عىل َلٔ يلٝظ
َمٖالب يًكغا ٤غسعاب َ -لٔ بلاة اإلعلطساز  6ضٝلذ ٜٓطضلس عضلثٓكاذ
ضكللل٘

انيلللاٍ ايػخضللل ٞأ ٚايهًللل ٞمبسازعللل ١ايكاعللل ٞانيٓضلللٛة

احملهُ ١ايعضس ١ٜايثابع ١يًدٚيل , ١فريتفلع اإلخلِ علٔ انيغلطس إلضلثٓكاذ
ضكٜ٘ٚ ,اك ٢اإلخلِ عًل ٢ايكاعلٚ ,ٞؼلٌّ َسازعثل٘ يًُغلطس باصل,١
يلُا ٚزه

بعض األبااز ايضطٝط 6 ) (١غٚيٝظ غَ ٤ٞلُا ضسّ ا

( ) ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 8ة َٔ أبٛاة ايكٝاّ

ايضال 6 ٠ح  + 2ح . 3

لخاز غسع ١ٝيًفافع عٓد غري ا ثٗد ايعدٍ أَٓ ٚضٛب٘ )2 ( ................

عال ٚأضً٘ نئ ععطس عي٘ٝظ.
ٚميهٔ اإلضثٓاه خاْ ٝبا يديْ ٌٝف ٞايغسز بٓا ً٤عًَ ٢اْلخلثازٙ

فِٗ

َعٓ ٢اؿدٜذ َٔ أْ٘ يٓف ٞاؿهِ ايرٜٓ ٟػن َٔ عَثداي٘ ايغلسز  ,فإْل٘
ي ٛق ٜفافع عىل َٔ يٝظ َمّٖالب يًكغاٜ - ٤رٖب ضك٘ أَ ٚاي٘ ٜٚثًف
عًٝللٖ٘ٚ ,لل ٛعللسز ٚازه عًٝلل٘  ,فٓٝثفللَ ٞعلل٘ اؿهللِ اإليصاَلل 6 ٞضسَلل١
َسازع ١ايكاع ٞغري ايػسعٚ ٞضسَ ١ايفافلع يدٜل٘ ٜٚ -هل ٕٛضلدٜذ
غال عسزظ ضانُاب عً ٢هي ٌٝضسَ ١ايفافع .
يهٔ اؾٛاش اإلعطسازٚ ٟبايعٓٛإ ايداَْ ٟٛػسٚح بنَس6 ٜٔ
األ 6 ٍٚإٔ ٜعًللِ بداللٛح ضكلل٘ أَ ٚايلل٘  -ايهًلل ٞأ ٚايػخضلل- ٞ
ٜٚثلللٝكٔ عضلللثطكاق٘ ٚخاٛتللل٘

ذَللل ١ايةلللري  ,ضلللٛا ٤ايعًلللِ ايٛزلللداْٞ

ايااحّ غري انيضاضب يًفهه ٚعضثُاٍ اـلالف ٚ ,ايعًلِ ايثعالد ٟبلنٕ
تك ّٛعٓد ٙأَازَ ٠عث  ٠غسعاب عً ٢أْ٘ هاٚ ٔ٥بضلُ٘ َلد ٜٔيل٘ بانيلاٍ
ال
أ ٚباؿل انيصع ,ّٛفال ٜلنت ٞضهلِ زلٛاش ايفافلع عٓلد َلٔ يلٝظ أٖل ب
يًكغا ٤عٓد عدّ ايعًِ بانياٍ أ ٚباؿل .
ٚايداْ 6 ٞإٔ ال ٜنبلر غلري ضكل٘ ٚال ٜصٜلد عًلَ ٢كلدازٚ , ٙض٦ٓٝلر
هٛش ي٘ ايثضسف

انياٍ انينبٛذ عهُل٘ بعلد ععلطساز ٙيًفافلع عٓلدٙ

بٛفللاب َللٔ ذٖللاة ضكلل٘ أَ ٚايلل٘ (ٚ ,ايغللسٚزاح تاللٝع احمل للٛزاح)
ٚتثطده بكدز اإلعطساز ال تصٜد عٔ ضد . ٙخِ ْاطذ 6
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األجر على القضاء :

ٚقللع ايهللالّ ٚاـضللاّ بللني ايفكٗللا)( ٤

زللٛاش أبللر األزللس٠

عً ٢ايكغا ٤أ ٚعدّ زلٛاش 6 ٙفانيػلٗٛزٖ ٛانيٓلع انيطًلل ٚعلدّ زلٛاش
أبر األزس أ ٚاؾعٌ عٛض ايكغا ٚ , ٤قااي٘ ق ٍٛباؾٛاش َطًكاب .
ٚمثلل ١قلل ٍٛخايللذ ٖلل ٛايثفضلل ٌٝبللني تعلل ّٔٝايكغللا ٤عًٝلل٘ غللسع با
 إلضثٝاص ايٓاع عىل قغاٚ ٘٥علدّ تٝطّلس غلريَ - ٙلع عضلثةٓاٚ ٘٥علدّعضثٝاز٘ فٝطسّ أبر األزس ٠أ ٚاؾعٌ يٛزٛة ايكغلا ٤عًٝل٘ َثعٓٝلاب ,
ٚبٝلٔ عدّ تع ّٔٝايكغا ٤عً - ٘ٝيٛزٛه َٔ ب٘ ايهلفاَ - ١ٜع عضلثلٝازل٘
عىل انياٍ نيضازف٘ ٚغم ْ٘ٚفٝسٛش أبر األزس عً ٢ايكغا. ٤
ٚاي اٖس إٔ األزس ٚاؾعٌ ٖٓا

َٓ ٛز ايفكٗاٚ ٤اضلد  -ال ٜلساه

َٓ٘ ايفسم ايفكٗ ٞانيعسٚف  ,بٌ ٜساه َٓل٘ انيلاٍ انيالر ٍٚبلاشا ٤ايكغلا٤
بللني انيثخاصللُني تعٜٛغلاب عللٔ عًُلل٘ ٚزٗللدٙ
ه ٕٚفللسم

ضلٌّ اـضللَ , ١َٛللٔ

اؿهللِ انيخثللاز بللني إٔ ٜعطلل ٞاألزللس ٚاؾعللٌ نللٌ َللٔ

انيثطانُني أ ٚأضدُٖا أ ٚغريُٖا .
ٜٚففم ٖرا األزس عٔ ايسغ - ٠ٛاؿساّ بإمجال انيطًُني -
ايسغ ٠ٛفعٛي َٔ ١ايساغ ٞيًُستػل ٞقالاٍ ايكغلا ٤يضلاؿ٘

إٔ

ٚاقعثل٘

انيثٓاشل فٗٝا  ,بُٓٝا األزس فع ٍٛقااٍ ايكغاٚ ٤فضٌ اـضل ١َٛضلٛا٤
نإ قغا  ٙيضا

ٖرا اّ نإ يضا

عٛع لاب عللٔ زٗللدٖٚ 6 ٙلل ٛايٓ للس

اتبس  ,فإْ٘ أزس عًُ٘ ا عٍٛ
اـضللٚ ١َٛايكغللا ٤مبللا أْللصٍ ا

ضللاطاْ٘ َللٔ ه ٕٚعمٝللاش يطللسفٍٍ َللٔ طللس اـضللٚ . ١َٛبإبثضللاز 6
األزس عٛض ايكغاٚ , ٤ايسغ ٠ٛعٛض ايكغا ٤يضا

ايساغ. ٞ

ٚنٝف نإ ْاطذ  -بدٚاب َ -ا تكثغل ٘ٝايكاعلدٚ ٠األهيل ١ايعاَل, ١
خِ ْاطذ َا تكثغ ٘ٝايٓضٛظ اـاص ,١فٓك6 ٍٛ
عٕ َكثغ ٢ايكاعد ٠عًَ ٢آ ٢ايلُػٗٛز -ضسَ ١أبر األزس ٠عً٢

ضهِ األزس عً ٢ايكغاَٚ ٤كدَات٘ )23( ................................

ايٛازااح ٚ ,ايكغاٚ ٤ازب نفا ٞ٥أ ٚعٝين  ٖٛ -عدّ اؾٛاش .
َااضذ (انيهاضب احملسَ 6 )١عدّ اّ

يهٔ بعد إٔ ؼكل عٓدْا

هيٝللٌ عًلللل ٢ضسَلل ١أبللر األزللس ٠عًلل ٢ايٛازاللاح عَُٛللاب أ ٚعًلل٢
ايعاللاهاح َطًك لاب عال َللا عًللِ كضٛص لاب  6عزاه ٠انيػللسل عٜكللال ايفعللٌ
فاْاب -فُكثغ ٢ايكاعد ٚ ٠األهيل ١ايعاَلٖ ١ل ٛزلٛاش أبلر األزلس ٠عًل٢
ايكغا , ٤فإ ايكغاٚ ٤اؿهِ ٚفضٌ اـضٚ ١َٛعٕ نإ ٚازااب نفاٝ٥لاب
ْفط٘ ٚقد ٜضري بايعسض ٚازااب علٝلٓٝاب ,عال أْ٘ عٌُ َلطفّ ٚزلٗد
َكدع ٜطثطل صاضا٘ عً ٘ٝاألزس ٚايعٛض .
ًٝ ٚللو ايعُللٌ بعللٛض ال ٜثٓللافَ ٢للع ٚزٛبلل٘ بعللد إٔ ؼكللل عللدّ
َاْع ١ٝايٛزٛة عٔ أبر األزس ٠عًٚ ٘ٝعلدّ عقثغلا ٤ايٛزلٛة فاْٝل١
ايعُللٌ  ,فللال ٓللع األهيلل ١ايعاَلل ١عللٔ ًللو ايكاعلل ٞايعللٛض انيكابللٌ
يًسٗد ايٛازب ٚايكغا ٤اؿل ايالشّ .
ٚقللد ٚقللع ايلللخالف

َكثغلل ٢األهيلل ١اـاصللٖ 6 ١للٌ ٖلل ٛزللٛاش

أبر األزس ٠عً ٢ايكغا ٤أ ٚعدّ زٛاش ٙ؟ .
فإضثدٍ مجع  َِٗٓ -أضثاذْا احملكل( )  -عً ٢اؾلٛاش انيطًلل بنْل٘
(ال هي ٌٝعً ٢عدّ زٛاش أبر األزس َٔ ٠انيثخاصُني أ َٔ ٚغريُٖلا
عً ٢ايكغاَ , ٤ا عد ٣هع ٣ٛاإلمجال عً ٢ذيو  ٖٛٚ ,غري خابج ,
فاألق ٣ٛزٛاشٖٚ . )ٙرا زأ ٜ٘األبري ٚب٘ فثٛا. ٙ
ٖٚرا كايف نيلا أفلاهٙ

علٛر انيهاضلب احملسَل ١ضٝلذ قلاٍ(6 )0

(ال هٛش أبر األزلس ٠عًل ٢ايكغلا ٤يًسٚاٜلاح اـاصلٚ , ١عٕ اي لاٖس
َللٔ لٜلل ١ايٓفللس اتَللس ٠بايثفكلل٘

ايللدٚ ٜٔعْللراز ايكلل ّٛعٓللد ايسزللٛل

( ) َااْ ٞتهًُ ١انيٓٗاص  6ص . 8 6
( )0زازع َضااح ايفكاٖ 6 ١ص . 022 + 84 6
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ايػلسٜع ١انيكدضل ١فثطلسّ أبلر األزلس٠

اي 6 ِٗٝإٔ اإلفثا ٤أَس فاْٞ

عًٝللل٘)َٛ ٚ ,علللع لبلللس  6عضلللثدٍ ؿسَللل ١أزلللس ٠ايكغلللا ٤بلللاطالم
ايسٚاٜاح ايداي ١عً ٢ضسَ ١أبر األزس ٠عً ٢ايكغاٚ , ٤قاٍ ٖٚ( 6لرا
انيعٓ ٖٛ ٢اير ٟتكثغلَٓ ٘ٝاضلا ١اؿهلِ ٚانيٛعلٛل  ,فلإٕ ايكغلاَ ٤لٔ
ايلُٓاصب اإلهل ١ٝايل زعًٗا ا
عًل ٘ٝا

بٗرا ايلُٓضب ايسفٝع إٔ ٜنبر عً ٘ٝاألزس. )٠

ٖٚرا ايلثخايف غلري علصٜص
تلخايلللفج نًُللاتِٗ نللدرياب
ايٛاضللد

يًسض ٍٛفلال ٜلللٓاة ٞيللُٔ ٜلثللفغٌ

َٛعللعني الضللُٝا

نًُات٘ ٚعٓد بعض ايلفكٗا , ٤ضٝذ
ايهثللاة

ايهثللب انيثعللده ٠بللٌ أضٝاْ لاب

ٖللر ٙانيطللني ْٚ ١ا٥سٖللا ممللا ٚقللع فٝلل٘

اإلبثالف ايرزٜع ٚ ,اؾٛاه قد ٜهاٚ ٛغري انيعض ّٛقد ٜطٗ. ٛ
ٖٚرا اإلضثدالٍ انيثهلسز َلٔ بعلض ايفكٗلاٜ ٤ثٛقلف عًل ٢عضلساش
عللدّ خاللٛح هيٝللٌ ٚاعللع عًلل ٢ضسَلل ١أبللر األزللس ٠عًلل ٢ايكغللا, ٤
فٓٝاةلل ٞعسعللٓا يللدي ٌٝاؿسَلل ١انيعثُللد عٓللدْا َمّٜللد با مبعثلل  ٠عُللاز
ٚبللدع ٣ٛاإلمجللال انيثهللسزَ ٠للٔ بعللض ايفكٗللا ٚ , ٤قللد ذنسْاٖللا
عٛر ايسغ٠ٛ

(انيهاضب احملسَ6 )١

عْ٘ قد ٜطثدٍ باإلمجال عً ٢علدّ زلٛاش أبلر األزلس ٠أ ٚاؾعلٌ
عً ٢ايكغاٚ,٤قد عهعا ٙغري ٚاضد َِٓٗ احملكل ايهسنٞ
يهٔ

زاَع٘.

خاٛت٘ ٚعْعكاه ٙعغهاٍ ع ٚ , ِٝأع ِ َٓل٘ عغلهاالب عخالاح

تعاّدّٜث٘ ٚنػف٘ عٔ زأ ٟانيعض. )( ّٛ
ٚقللد ٜطللثدٍ خاْ ٝلاب  6مبللا ٜطللثفاه َللٔ َعث ل  ٠عُللاز( ) -

ْطللخ١

اـضاٍ ٚانيعاْ ٞيًػٝخ ايضلدٚم ايلر ٟزٚاٖلا بطلسٜكني َعثل  ٜٔعىل
اؿطللٔ بللٔ قاللٛة عللٔ أبلل ٞأٜللٛة اـللصاش عللٔ عُللاز بللٔ َللسٚإ 6

( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 0ة  َٔ 6 1أبٛاة َا ٜهثطب ب٘  6ح  + 0ح .
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غٚايططج أْلٛال نلدريَٗٓ 6 ٠لا َلا أصلٝب َلٔ أعُلاٍ ايلٛال ٠اي ًُل١
َٗٓٚللا أزللٛز ايكغللاٚ ٠أزللٛز ايفللٛازس ..ظ بٓللا ًَ٤عًلل ٢ززللٛل عللُري
غَٗٓٚا أزلٛز ايكغلا٠ظ عىل غايطلطج أْلٛال نلدري٠ظ فثلدٍ عًل ٢إٔ
َٔ أْٛال انياٍ ايططج اؿساّ ٖل ٛأزلٛز ايكغلا ٠فٝطلسّ أبلرٖا ٚيلٛ
َٔ غري احمله ّٛي٘ .
يهٔ قد ىدش

هالي ١ايسٚا َٔ ١ٜزٗاح 6

ايلسٗ ١األٚىل  6ألٕ زٚا ١ٜايػٝخني -ايهًٝين ٚايطٛض -ٞيلُعث ٠
عللُاز بايلَ ١ٝللٔ اؾًُثني انيرنٛزتني قٌ ايػاٖد غَلا أصلٝب َلٔ
أعُاٍ ايٛال ٠اي ًَُٗٓٚ ١لا أزلٛز ايكغلا٠ظ ٜٚ ,كلسة ٚضلد ٠ايسٚاٜل١
ٚعدّ تعدهٖا نُا ٖٚ ٛاعع يًخاري انيثنٌَ

فكساتٗا زغلِ عبلثالف

اإلَاّ انيطٓد عي ٘ٝاـ  -ايااقس أ ٚايضلاهم ( )+عذ ال وثُلٌ ضلماٍ
عُاز َستني َ 6سَ ٠لٔ ايالاقس (َٚ )لسَ ٠لٔ ايضلاهم (ٜٚ )ضلدز
زللٛاة ٚاضللد َثطللابل عال مجًللثني ْكضللثا َللٔ عضللد ٣ايللسٚاٜثني ٚال
ٜضًع ٖرا هيٝالب عً ٢تعده اـ  ,فإٕ ايٓكط َعثاه َثٛقع .
ٖٚلر ٙايسٚاٜلل ١ايٛاضللدَ ٠للسهه ٠بللني ةللال اؾًُللثني ٚصللدٚزُٖا
ٚبني عدّ صدٚزُٖا َٔ اإلَاَني ( )+فال تدالج هيلٝالب عًل ٢ضسَل١
أزٛز ايكغا. ٠
ٚميهٔ اؾٛاة بهفا ١ٜزٚا ١ٜايضدٚم ٚعضثُلاٍ ضلكٛح اؾًُلثني
َللٔ ْطللخل ايهًللٝين ٚايطٛضلل ٞيللاعض األضللااة ايعاهٜلل ١انيٛزالل١
يًطللكٛح ٖٚ ,لل ٞغللري عصٜللص ٠نُللا ال ىفلل , ٢فللال ميٓللع عللدّ ٚزللٛه
اؾًُثني

ْطخل (ايها ) (ٚايثٗرٜب) َٔ ايٛخٛم بضلدٚزٖا نُلا

تدٍ عًْ ٘ٝطخثا (بضاٍ ايضدٚم) َ(ٚعاْ ٞاألبااز) .
ة -عً ٢فسض ايثلطً ِٝبضدٚز ايلسلًُثني فاْل٘ ٜلطثٌُ ززلٛل
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ايغُري غَٗٓٚا أزٛز ايكغا٠ظ عىل عضِ انيٛص 6 ٍٛغَلا أصلٝب َلٔ
أعُاٍ ايٛال ٠اي ًُ١ظ يٛزٗني  6يكسب٘ ٚيعدّ تهساز (َٗٓٚلا) بعد٥لرٍٍ,
فللال ٜضللع عززاعلل٘ عىل غايطللطج أْللٛالظ ياعللدٙ

تستٝللب اياٝللإ

ٚاأليفاظ ٚ ,ايغُري ٜعٛه عىل األقسة نُا ٖلَ ٛعًل ّٛعطلب قٛاعلد
ايًة ١ايعسب. ١ٝ
ٜٚسه عً 6 ٘ٝقل ٠ٛعضثُلاٍ ززلٛل علُري غَٗٓٚلا أزلٛز ايكغلا٠ظ
عىل6غايططج أْٛالظ بكس ١ٜٓتهسازٖلا َلستنيَٚ ,لٔ ايٛاعلع عطلب
اياٝللإ ايعسبلل ٞاياًٝللغ انيثعللازف  6عللدّ يللص ّٚايثهللساز
َستني

ايغللُري بعللد

َدٌ َا مٔ ف , ٘ٝضٝذ ٜضري ايطٝام اياٝاَْ ٞعٓٝلاب عًل ٢فٗلِ

األْٛال َٚةٓٝابَ عٔ ايثهساز ٜٚ ,ثطضٌ ٚزلٛه اإلضللثُاٍ ايكلل ٟٛفللٞ
علللٛه ايغللُري عىل 6غايططلللج أْلللٛالظ فٝهلل ٕٛأزللس ايكاعللَ ٞللٔ
ايططج  -عضثُاالب َطثفاهاب َٔ ٖر ٙايسٚا. ١ٜ
زللل -يكلل ٠ٛعضثُللاٍ عزاه ٠ايعٗللد ايللرنس ٟأ ٚايللرٖين َللٔ قٛيلل٘
غَٗٓٚا أزٛز ايكغا٠ظ فٝضري انيفلاه َٚ( 6لٔ أْلٛال ايطلطج  6أزلٛز
ايكغا ٠انيعٗٛه ٜٔذٖٓاب

ذاى ايصَإ انيٓضٛبني َٔ قالٌ ٚال ٠اؾلٛز)

أ َٔ( ٚأْٛال ايطلطج  6أزلٛز ايكغلا ٠انيعٗلٛه ٜٔبايلرنس ايلرٖ ٜٔلِ
عُاٍ َٓضٛب َٔ ٕٛقاٌ ايٛال ٠اي ًُلٚ , )١عضثُلاٍ عزاهتٗلِ ٖٚ -لِ
ندري ٕٚشَٔ صدٚز ايسٚا - ١ٜهعٌ ايكغ ١ٝباززٝلٚ , ١يٝطلج قغل١ٝ
ضكٝكٝللَ ١طًكللٜٓ ١فللع اإلضللثدالٍ بإطالقٗللا نيللا مللٔ فٝلل٘  6ضللطث ١ٝأزللس
ايكاعلل ٞايػللسعٚ ٞاؿللانِ بللاؿل ٚمبللا أْللصٍ ا

ضللاطاْ٘  ,فُٝثٓللع

اإلضثدالٍ بٗا قطعاب  ,يهٔ عضثُلاٍ هاليثٗلا قلا ِ٥فثضلًع ايسٚاٜلَ ١لع
اإلمجال َمٜد ٜٔيًٛز٘ انيِٗ ايعُد6 ٖٛٚ , ٠
إٔ ٜطثدٍ خايداب عً ٢تلطس ِٜأبر األزس ٠عً ٢ايكغا ٤بلُا ٜطثفاه
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َللٔ اتٜللاح ٚايسٚاٜللاح انيثعللدهَ ٠للٔ نللَٓ ٕٛضللب اؿهللِ ٚاؿهَٛلل١
َٓضااب عهلٝاب ٚٚظٝفل ١زبٛبٝلٖٚ , ١لَٓ ٛطالل ٜكٓٝلاب عًل ٢ايكغلاٚ ٤فضلٌ
اـضلل ١َٛبللني ايٓللاع ٚعًلل ٢اإلفثللاٚ ٤تاًٝللغ األضهللاّ عىل ايعاللاه فُٝللا
ٜثٛقللع اإلبللثال ٤بلل٘ فع لالب أ ٚعللاه٠ب ٚ -قللد أْٝطللج باألْاٝللاٚ ٤األٚصللٝا٤
ٚايعًُا ٤األتكٝلا ٤ايكلاُ٥ني َكلاّ ايٛصل ٞاحملثسلب ؿهُل ٍٍ ١علٔ أْ لاز
ايعااهغأْ ْٚيخ ِ٦وخ ا َّيرِ َٜٔلتََْٓٝاِْٖ ا ْيهِثَاةَ َٚايْطهَِْ َٚايُّٓال َّ٠ٛخظاألْعلاّ ,45 6
 ٚصللطٝط ١ضللًُٝإ عًلل ٢طسٜللل ايضللدٚم 6غعتكللٛا اؿهَٛلل ١فللإٕ
اؿه ١َٛعمنا ٖ ٞياَاّ ايعاق بايكغلا ٤ايعلاهٍ

انيطلًُني  6يلٓيب أٚ

ٚصْ ٞيبظ( )ٚ ,قاٍ ضاطاْ٘  6غعِْٕ ايْطهِْ عِالَّ يِ ًَِّ٘ َٜكْلطُّ ا ْيطَللَّ َٖٚلَٛ
بَْٝللس ا ْيفخاصِ لًِنيَظ األْعللاّ ٚ , 13 6قللد فّٛعلل٘ عىل األْاٝللاٚ ٤األٚصللٝا٤
َٚللٔ ٜكللَ ّٛكللاَِٗ ظعللٌ َٓلل٘ ضللاطاْ٘ 6غعَِّْللا أخْ َصيَْٓللا ِعيخْٝللوخ ا ْيهِثَللاةَ
ٔ يِ ًْخَلآِِ٥نيَ بَضِلًُٝاظ
طهَِْ بَ َْٔٝايَّٓاعِ بَُِلا أخزَاىخ ايًَّل٘ َٚالخ َتهْل ْ
بِا ْيطَلِّ يِ َث ْ
ايٓطللا , 21 6 ٤نُللا زعللٌ ضللاطاْ٘ أزللس عًُللِٗ ٚعللٛض زٗللاهِٖ
عًٝلل٘ ضللاطاْ٘ َٓطضللساب  -ال ٜطللني ٕٛأضللداب عًلل ٢أزللس ٚ ,قللد ْطكللج
لٜللاح ةطلل١

ضللٛز ٠ايػللعساٚ ٤عًلل ٢يطللإ ةطلل ١أْاٝللا ٤غَََٚللا

خأضْ خن ْيهِْْ عًَخ ْ َِْٔ ِ٘ٝخأزْسٍ عِْٕ خأزْسِ ٟعِالَّ عًَخل ٢زَةِّ ايْعَلايخُِنيَظ ٖٚل ٞهعل٠ٛ
ٚاعللط ١يثنضّلل ٞايكللاُ٥ني َكللاَِٗ

ٖللرا انيٓضللب ايسبللٛب ٞا عللٍٛ

كضٛصاب يكً ١قً َٔ ١ًٝاياػس .
ٖرا ايديٜ ٌٝفٝد ضسَل ١أبلر األزلس عًل ٢ايكغلا ٤اؿلل َلٔ هٕٚ
فسم بني تع ّٔٝايكغا ٤عً - ٘ٝإلْلطضاز ٙفٚ - ٘ٝبني علدّ تعٓٝل٘ يثعلده
َٔ ٖ ٛصا

يًكغاَٚ ٤طلثعد نيااغلست٘ َٚ ,لٔ ه ٕٚفلسم بلني ضازل١
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ايكاع ٞعىل األزس ٚانياٍ ٚبني عضثةٓا ٙ٤عٓ٘  ,فإْ٘ ٚزل٘ يطٝلف قهلِ
ٜكثغ ٞضسَ ١أبر األزس أ ٚاؾعٌ عً ٢ايكغا ٤اؿل .
بٌ ايفثٝا اؿك ١نريو فإ ٖرا ايدي ٌٝضسْ ١عثُدٖا ْٚطلثٓد ايٝل٘
ضسَ ١أبر ايعٛض عًٗٝا ضٛا ٤األبر بٓط ٛايسغل ٠ٛأ ٚاألزلس ٠أٚ
اهلدٜلل ١أ ٚاؾعللٌ قاللاٍ ايفثٝللا بللاؿل يلللُٔ وثازٗللا بايفعللٌ أٜ ٚثٛقللع
اإلضثٝاص عيٗٝا عاه٠ب  ,فإٕ َٓضب ايفثٝا ٚتاًٝغ األضهاّ اإلهل ١ٝايهً١ٝ
عىل ايعااه َٖٓ ٛضب فع ٍٛيًٓاٚ ٠ٛاإلَاَ ١اؿكٚ ١قلد أْلٝط بايعًُلا٤
األتلكلٝاٚ ٤ايلُثفكٗني ايضًطا ٤عً ٢غسح عدّ أبر ايعٛض َٔ أضدٍٍ
َٔ ايعااه َع عضثطكاق٘ ألزس ٙعً ٢ا

ضاطاْ٘ .

ٚعذا نللإ اإلفثللآَ ٤ضللااب عهلٝلاب َٛعللٛعاب عًلل ٢ا اْٝلل ١ضللسّ أبللر
ضلاطاْ٘ نُلا ٖلٛ

األزس ٚاؾعلٌ ايلدْ ٟٛٝعًٝل٘ ٚنلإ أزلس ٙعًل ٢ا

هأة األْاٝللاٚ ٤األٚصللٝاٚ ٤ايعًُللا ٤األتكٝللاٚ ٤ايضللاؿني األصللفٝا, ٤
ٜٚمٜد ٙزٚاٜٛ ١ٜضف انيثكدَ 6 ١غيعلٔ زضل ٍٛا

(*) ززلالب عضثلاص

ايٓاع عي ٘ٝيفكٗ٘ فطلنهلِ ايسغل٠ٛظ( ) َٚلٔ احملثُلٌ قٜٛلاب عزاهَ ٠طًلل
ايعٛض َٔ (ايسغٚ )٠ٛيعلٌ عطالقٗلا ٖٓلا يًثٜٗٛلٌ ٚتننٝلد اؿسَل ١أٚ
بًطللاظ انيعٓلل ٢ايًةلل ٟٛيًسغلل ٠ٛايللرٖ ٟلل( ٛانيللٛاهٚ ٠انيضللاْع )١فٝعطللٞ
انياٍ يًفكَ ٘ٝضاْع١ب َٛٚاه٠ب ياٝإ اؿهِ ٚتعً ُ٘ٝعٜا. ٙ
ٜ َٔٚاين عً ٢ضسَ ١أبر األزلس ٠عًل ٢ايٛازالاح َطًكلاب أَ ٚلع
ايثعللٝني ٚ ,تعًلل ِٝايفكلل٘ باألضهللاّ َللٔ ايٛازاللاح ايهفاٝ٥للَ ١للع تللٛفس
اـلاري َٚ ,لٔ ايٛازاللاح ايثعٝٓٝٝل ١عٓللد اإلمضلاز فٝلل٘ ٜ -كل ٣ٛاؿهللِ
ايثطسميلل ٞعٓللد ٙبكلل ٠ٛانيآلل . ٢يهللٔ فٝلل٘ عغللهاٍ عٓللدْا ميٓللع خاٛتلل٘ ,
ٚكثضس ٙعدّ ايدي ٌٝايٛاعع عً ٢انيآ 6 ٢ضسَ ١أبلر األزلس ٠عًل٢
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ايٛازالللاح أ ٚايعالللاهاح ٚ ,تفضلللً٘ٝ
احملسَ)١

أٚابلللس َااضلللذ (انيهاضلللب

َٛضٛعثٓا ( 6بػس ٣ايفكاٖ 6١ص. )0

ٚيلل ٛق ٜهللٔ اإلفثللاٚ ٤ازالاب  -نفاٜلل ١أ ٚتعٓٝٝلاب  -بللنٕ نللإ اإلفثللا٤
ٚايثعً ِٝغري قثاص عيٝل٘ بايفعلٌ أ ٚغلري َثٛقلع اإلضثٝلاص ٚاإلبلثال ٤بل٘
عاه ٠فاي اٖس زٛاش أبر األزلس ٚاؾعلٌ عًٝل٘ ٚصلط ١اإلزلاز ٠عًل٢
تعً ِٝايفك٘ يةري احملثاص عي. ٘ٝ
ْعللِ قللد عضثػللهٌ فٝلل٘ مجللع َ -للِٓٗ أضللثاذْا احملكللل
عٗدٚ ٙطاعاح َٓٗاز٘ ٚ ,ق أزد

أبسٜللاح

نًُات٘ ٚزٗلاب هاعٝل با إلضثػلهاي٘

اؾٛاش ضاٍ عدّ ٚزٛة ايثعً ِٝأ ٚاإلفثاٚ . ٤ايلر ٟأضثًُل٘ َٓػلن
إلغهاي٘ ٖ ٞزٗاح قد ته ٕٛبعغٗا أ ٚاَٗا َٓ ٛز ٠ي٘ 6
األٚىل  6إلضثُلللاٍ ٚزلللٛة تاًٝلللغ األضهلللاّ ايػلللسعٚٚ ١ٝزلللٛة
تعًُٗٝا يًٓاع فاْاب ٚعً ٢اإلطالم .
يهٓ٘ عضثُاٍ ال ٜطاعد ٙهي ٌٝعًل ٢ايٛزلٛة انيطًلل ٚ ,ال ٜٛزلد
هيٚ ٌٝاعع عً ٢ضسَ ١أبر األزلس ٠عًل ٢ايٛازالاح ايهفاٝ٥لَ ١طًكلاب
عالَا عًِ عزاه ٠انيػسل عتٝاْٗا فاْاب نُا ضككٓاٙ

عٛر(انيهاضب) .

ايداْٝلل 6١يسٚاٜللٜٛ ١ضللف بللٔ زللابس( ) عللٔ اياللاقس ( )ضان ٝلاب عللٔ
زد )*(ٙأْ٘6غيعٔ ززالب عضثاص ايٓاع عي ٘ٝيفكٗ٘ فطنهلِ ايسغ٠ٛظ.
يهٔ َع غض ايطسف عٔ ععف ضٓدٖا ٚعدّ صالضٗا ضسل- ١
ٖ ٞقاصس ٠ايدالي ١بًطاظ أْٗا تعِّ  -بإطالقٗلا َ -لا يل ٛعضثلاص ايٓلاع
عىل فثٛا ٙايفكٗ ١ٝأ ٚعىل ْكً٘ فث ٣ٛفثٗد زاَع يػسا٥ط ايثكًٝد ٚ ,تعِّ
عمضاز انيفل ب٘ ٚعدّ عمضازٚ , ٙتعلِّ اإلضثٝلاص ايػخضل ٞايفعًلٞ
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يًفثٝا ايٛاقع ١ؼج عبثال ٤انيغطس يًعٌُ بٗا ٚاإلضثٝاص ايٓٛعٚ ٞعٕ ق
ٜكع ؼج اإلبثال ٤فعالب أ ٚعاه٠ب .
ٚبإبثضللاز 6ال وللسش صللدٚز ايسٚاٜللٚ ١ال وللسش عطالقٗللا ايٛضللٝع
ايللرٜ ٟعللِ اإلضثٝللاص ايٓللٛع ٞيفكٗلل٘ ضثلل ٢عذا ق ٜهللٔ قللٌ اؿازلل١
ٚاإلبثال ٤فعالب .
ايدايد 6 ١إلقثغا ٤اإلفثآَ ٖٛٚ - ٤ضب زبٛب - ٞفاْ ١ٝايثعً. ِٝ
ٚف ٘ٝعغلهاٍ ْاغلَ ٤٢لٔ علدّ هيٝلٌ ٚاعلع عًلٖ ٢لرا اإلقثغلا٤
ايٛضٝع ,بٌ يًدي ٌٝعً ٢عدّ ايٛزٛة  ٖٛٚيص ّٚاؿسص ايػلدٜد َلٔ
عيثصاَ٘ ٚزٛباب عَُٛلٝاب غاَالب يةري َٛازه اؿازٚ ١اإلبثالٚ ٤بإػا ٙنٌ
غخط زاغب

ايثعًِ .

ٚقد ؼضٌ مما تكدّ  6ظٗٛز ايديٌٝ

زٛاش أبر األزس - ٠فغالب

عللٔ اهلدٜللٚ ١ايهساَلل - ١عًلل ٢تعًلل ِٝايفكلل٘  6غللري انيطللا ٌ٥اإلبثال ٝ٥ل١
ٚايفثا ٣ٚاحملثاص عيٗٝا فعالب  ,فإْل٘ بعلد عْثفلا ٤ايلدي ٌٝانيعثل انيلاْع علٔ
اإلعطاٚ ٤األبر

تعً ِٝايفك٘  -غلري انيطلا ٌ٥اإلبثالٝ٥ل ١احملثلاص عيٗٝلا

فعالب  -ميهٔ ايك 6 ٍٛإ ايثعً ِٝعٌُ َطًِ  ٖٛٚ ,عٌُ قفّ ٚزٗلد
َهسّ ٚال ٜرٖب ضل َطًِ ٖدزاب َٔ ه ٕٚتعٜٛض .
نُللا ؼضللٌ  6ضسَلل ١أبللر األزللس ٠أ ٚاؾعللٌ عًلل ٢ايفثٝللا اؿكلل١
اإلبثال ١ٝ٥فعالب أ ٚعً ٢ايكغا ٤ايػسع ٞبني انيثخاصلُني بعلد ايثلداعٞ
ٚايفافع عىل ا ثٗد ايعدٍ أَ ٚنذ - ْ٘ٚايفاعٌ أ ٚاهلٝن ٠ايعًُ. - ١ٝ
ٖللرا نًلل٘

األزللس عًلل ٢ايكغللا ٤بللني انيثخاصللُني ٚعًلل ٢اإلفثللا٤

باألضهاّ ايػسع. ١ٝ
ٖٚللٌ هللٛش أبللر األزللس أ ٚاؾعللٌ عًللَ( ٢كللدَاح ايكغللاَ )٤للٔ
َالض لل ١هعللا ٣ٚانيثخاصللُني ٚفطللط غللٗٛهِٖ ٚتداّللج عللدايثِٗ
ٚغٗاهتِٗ ٚتعازعاتٗا ,أ ٚأبر ٙعًَ ٢لا ٜثلنبس علٔ ايكغلاٚ ٤فضلٌ

ضهِ األزس عً ٢ايكغاَٚ ٤كدَات٘ )3 ( .................................

اـضللَ ١َٛللٔ نثابلل ١ايكللساز بطًللب َللٔ احملهلل ّٛيلل٘ أ ٚعًلل ٢تٓفٝللر ٙأٚ
عبالغلل٘ اؾٗلل ١انيعٓٝللٚ ١نثابلل ١ذيللو أ ٚعزضللاي٘ ٚتللد ٜٔٚبضٛصللٝاح
ايػللٗاه ٠أ ٚهعللا ٣ٚانيثخاصللُني ٚتٛخٝكٗللا أ ٚملل ٛذيللو ممللا ٜللستاط
بايكغاٜٚ ٤ثضٌ ب٘ ضابكاب عً ٘ٝأ ٚالضك با ي٘ ؟ .
قلللد ٜكلللاٍ بعلللدّ زلللٛاش أبلللر األزلللس أ ٚاؾعلللٌ عًللل ٢انيكلللدَاح
ٚايًٛاضللل ٚ ,ذيللو يثٛقللف ايكغللاٚ ٤فضللٌ اـضلل ١َٛعًٗٝللا ٖٚ -للٛ
َطًلللٛة َلللٔ ايكغلللا ٤ايٛازللب نفاٜللل ١أ ٚعٓٝللاب أ ٟبٓطللل ٛايٛزلللٛة
ايهفا ٞ٥أ ٚايعٝين َٚ -ا ٜثٛقف عً ٘ٝايٛازب اإلهلٚ ٞازب غسعاب.
يهٔ اي اٖس ٖ ٛاؾٛاش عذ ايلُطًٛة غسعاب َٔ األْاٝاٚ ٤األٚصٝا٤
ٚايعًُا ٤األتكٝا ٤انيٓضٛبني نيُٗ ١ايكغاٖ ٤ل ٛفضلٌ اـضلٚ ١َٛضطلِ
ايٓللصال ضطللا١ب َٚعسٚفلاب تطللد ٜ٘ألفللساه األَللٖٚ , ١لل ٛايللر ٟوللسّ أبللر
األزس ايدْ ٟٛٝعً. ٘ٝ
ٚأَا تٛابع ايكغا َٔ ٤انيكدَاح ٚايًٛاضل فلال هيٝلٌ عًل ٢ضسَل١
أبر األزس عًٝل٘ ٚذيلو ألٕ ٖلر ٜٔايعًُلني َٚضلاهٜكُٗا ال َدبًٝل١
هلُللا

ضطللِ ايٓللصال ٚفضللٌ اـضلل ١َٛبٓطلل ٛايفعًٝللٚ , ١عمنللا تهللٕٛ

تاعٝثٗللا ٚعزتااطٗللا بٓطلل ٛايثهًُللٚ, ١ال ٜثٛقللف عًٗٝللا ايكغللاٚ ٤ضطللِ
ايٓصال تٛقفاب فعًٝاب باززٝاب ضٝذ ميهٔ ايكغا ٤باززاب َٔ ه. - ْ٘ٚ
ٚعً ٘ٝي ٛطًب أضد انيثخاصلُني فطلط ايػلٗٛه ٚايثطكلل َلِٓٗ
ياطُٓ٦لللإ بعلللدايثِٗ ٚصلللدم غلللٗاهتِٗ َلللدالب  ,أ ٚتداٝلللج أقلللٛاهلِ
ٚنثابثٗللا  ,أ ٚععطللا ٤ضللٓد بللاؿهِ بعللد صللدٚز , ٙأ ٚتٛقٝللع ايكاعللٞ
عًٝلل٘  ,أ ٚطًللب أضللد انيثخاصللُني ضغللٛز ايكاعللٞ

بٝثلل٘ يفضللٌ

اـضلل ١َٛضٝللذ ال هللب عًٝلل٘ اؿغللٛز ٖٓللاى يفضللٌ اـضلل ١َٛأٚ
ملل ٛذيللو َللٔ األعُللاٍ ايطللابك ١أ ٚايالضكلل ١عًلل ٢ايكغللاٚ ٤ضطللِ
اـضٚ ١َٛايل ال َدبًٝل ١هللا

ايكغلاٚ ٤اؿطلِ ٚال ٜثٛقلف عًٗٝلا
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باززاب  -قًٓا ٖ 6ر ٙأعُلاٍ يًكاعل ٞأ ٚيًعاَلٌ أ ٚيًهاتلب ٚ ,عُلٌ
انيطللًِ قللفّ ٚزٗللدَ ٙهللسّ ٚال ٜللرٖب ضللل َطللًِ ٖللدزاب َللٔ هٕٚ
تعٜٛض  ,فاْ٘ بعد عدّ ايعدٛز عً ٢هيَ ٌٝعث ميٓع َٔ أبلر األزلس٠
أ ٚاؾعٌ عً ٢تٛابع ايكغاَ 6 ٤كدَات٘ ٚيٛاضك٘ مما ال َدبًٝل ١هللا
ايكغاٚ ٤ال ٜثٛقف ضطِ ايٓصال عً - ٘ٝوٌ أبر األزس عً ٘ٝزصَاب.
ٍ ايدي ٌٝعًل ٢ؼلس ِٜأبلر األزلس عًل ٢ايكغلاٚ ٤ضطلِ
ْعِ قد ه ّ
ايٓصال ٚ ,ال هي ٌٝعً ٢ؼلس ِٜاألزلس عًلَ ٢كلدَاح ايكغلاٚ ٤يٛاضكل٘
َلُا ال ٜثٛقف ايكغا ٤عًٚ ٘ٝال هب فعً٘ عً ٢ايكاع ٞأ ٚأعٛاْ٘ .

اإلرتزاق من بيت املال :
ال عغهاٍ ٚ -يعً٘ ال بالف -

زلٛاش عزتلصام انيفلل ٚايكاعلٞ

َٔ بٝج َاٍ انيطًُني ألْ٘ َعدّ يلُضاؿِٗ ٚ ,عُلٌ ايكاعلٚ ٞانيفلل
َلللٔ َُٗلللاح َضلللا

انيطلللًُني ايلللل ٜضلللًع بٗلللا هٜلللِٓٗ ٜٓٚلللث ِ

بٗا عزثُاعِٗ ٜٚطثك ّس ب٘ أَِٓٗ ٚضالَثِٗ .
ٚانيكضٛه َٓ٘ َٛعٛعاب  6أبر ايسشم ٚايٓفع ٚانيلاٍ ايلر ٟوثازل٘
ايكاع ٞانيثفلسخ ؿلٌ اـضلَٛاح ٚفضلٌ ايٓصاعلاح َلٔ بٝلج انيلاٍ ,
ٖٚلل ٞاـصٜٓلل ١انيايٝلل ١انيعللد ٠نيضللا

انيطللًُني ٜٓٚللاح ايثضللسف فٗٝللا

ٚتٛشٜع٘ بٓ س اؿانِ ايػلسعٚ ٞعطلب َلا ٜلساَ ٙلٔ انيضلًط ١ايدٜٝٓل١
ٜٚثكدز انيكداز انيسشٚم بثع. ٘ٓٝٝ
ٜ َ٘ٓٚثاني تاا ٜٔاألزس ٚاؾعٌ َع اإلزتصام ٚتةاٜسُٖا 6
فإٕ األزسعٛض َكدز َعني قااٍ عُلٌ قلده َغلاٛحٚ ,اؾعلٌ
ٖ ٛعٛض عٌُ قده َغاٛح  ٖٛٚغلري قلده انيكلداز  ,بُٓٝلا ايلسشم
َللٔ بٝللج انيللاٍ ٖلل ٛبللاٍٍ َللٔ زٗللل األزللس ٚاؾعللٌ  6زٗلل ١ايعٛعلل١ٝ
ٚزٗ ١ايثكدٜس انيعني احملده انيغاٛح قااٍ عٌُ قده َغاٛح .

ضهِ اإلزتصام عً ٢ايكغا)33( ..........................................٤

ٜ َ٘ٓٚثغع ايفسم بني ايسغٚ ٠ٛبني ايسشم 6
فإ ايسغ ٠ٛتمبر َٔ احمله ّٛيل٘ أَ ٚلٔ ُّٜٗل٘ أَلس ٙننبٝل٘ باصل١
ٚباشا ٤اؿهِ ي٘ ٚعٛض ضطِ انيسافع ١يضاؿ٘ .
بُٓٝللا ايللسشم ٜمبللر َللٔ غللري احملهلل ّٛيلل٘ ٖٚللَ ٛكابللٌ انيٓضللب
ٚايثفسخ يًكغاٚ ٠ٚيرا ال ٜٓاح بضدٚز ايكغا ٤عٓ٘ فعالب ٚقد ال ٜكغلٞ
يعللدّ ايفافللع عٓللد ٙنُللا ال ٜثةّٝللس ايللسشم أَ ٚكللداز ٙبثةّٝللس ايعُللٌ
ايكغللا ٞ٥أ ٚبهدستللل٘ أ ٚقًثلل٘  -إلْاطللل ١ايللسشم باؿازللل ١عىل انيلللاٍ أٚ
بايثٛضع ١عً ٢غخط ايكاعٚ ٞفطع ايارٍ ي٘ يثفسّغ٘ يًكغا. ٤
ٚقد ضال زٛاش عزتصام انيفل ٚايكاع َٔ ٞبٝج َاٍ انيطًُني .
يهٔ قد ٜث ِٖٛهاليلَ ١عثل  ٠عبلٔ ضلٓإ( ) عًل ٢ضلطث ١ٝايلسشم أٚ
ضسَلل ١عزتللصام ايكاعللَ ٞطًكلل با ضٝللذ ضللنٍ اإلَللاّ ايضللاهم ()
عللٔ قللاضٍ بللني قللسٜثني ٜنبللر َللٔ ايطللًطإ عًلل ٢ايكغللا ٤ايللسشم ؟
ٚأزاب٘ ( 6 )غذيو ايطلطجظ ٖٚلٚ ٞازه٠

زشم ايكاعل ٞعًل٢

قغا ٘٥باص , ١فٝخسص بٗا عٔ َكثغ ٢ايكاعد ٠ايعاَ ١ايكاع ١ٝظٛاش
عزتصاق٘ َٔ اـص ١ٜٓانيعد ٠نيضا
عال إٔ ايسٚا ١ٜظاٖس٠

انيطًُني  ,فإٕ ايكغا َٔ ٤أُٖٗا .

بضٛظ ايكاعل ٞايااطلٌ انيٓضلٛة َلٔ

ايٛال ٠اي ًُٚ ١ايطًطإ انيعٗٛه

شَٔ صلدٚز ايسٚاٜل , ١ال أقلٌ َلٔ

عضثُاٍ ذيو عضثُاالب َعثداب ب٘

ٖر ٙايسٚا , ١ٜفال تضًع هيٝالب َاْعلاب

عٔ عزتصام ايكاع ٞاؿل َٔ بٝج َاٍ انيطًُني .
فللإٕ ايثنَللٌ

ْضللٛظ ايسٚاٜللٚ ١أيفاظٗللا ٜػللٗد بهْٗٛللا قغلل١ٝ

باززٝلل ١ال ضكٝكٝلل( 6 ١قللاضٍ بللني قللسٜثني ٜنبللر َللٔ ايطللًطإ عًلل٢
ايكغا ٤ايسشم)  ٖٛٚضماٍ َٓ ٛز ف ٘ٝعىل ايٛاقلع اـلاززٚ ٞقلد ٚزه
( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 6 4أبٛاة لهاة ايكاع 6 ٞح .
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اؿهللِ غذيللو ايطللطجظ َفتا لاب عًلل ٢انيٛعللٛل انيٛزللٛه
ندرياب

شَٔ صدٚز ايطماٍ ٚاؾلٛاة ٚ .ال زٜلب

اـللازص

علدّ َػلسٚع١ٝ

قغا ٤أٚي٦و ايكغا ٠انيٓضٛبني ٚعدّ يٝاقلثِٗ يًكغا ٤اؿلل َلٔ هٕٚ
فسم

ضطث ١ٝزشقِٗ َٔ ايطًطإ اؾا٥س بني أبر ٙبعٓلٛإ األزلس أٚ

اؾعٌ أ ٚايساتب ايػٗسٚ ٟاإلزتصام انيطلثُس أ ٚانيٓكطلع احمللدٚه مبلد٠
َع ,١ٓٝفٓٝلدزص مجعٝل٘ ؼلج عٓلٛإ 6غَلا أصلٝب َلٔ أعُلاٍ ايلٛال٠
اي ًُ١ظ ايٛازه

َعث  ٠عُاز( ) انيثكدَ ١انياٝلّٓ ١ألْٛال ايططج .

ٚاؿاصلللٌ علللدّ هاليللل ١ايضلللطٝط ١عًلللَٓ ٢لللع عزتلللصام ايكاعلللٞ
د نيضلاؿِٗ ٖٚ ,لرا اإلضلثطكام
ايػسع َٔ ٞبٝج َاٍ انيطًُني ايلُع ّ
َللع ضازلل ١ايكاعلل ٞعىل ايللسشم ٚتفسّغلل٘ يًكغللاٚ ٤ضللٌ اـضللَٛاح
ٖ ٛضهِ ٚاعع ال عغهاٍ فٚ ٘ٝال بالف .
ٚامنا اإلغهاٍ ٚاـالف قد ضضٌ

زٛاش عزتلصام انيطلثةين َلٔ

بٝج انياٍ قااٍ تضدّ ٜ٘يًكغاَٚ ٤ااغس ٠ضٌّ اـضَٛاح ٚانيٓاشعاح6
فرٖب مجع َٔ ايفكٗا ٤عىل َٓع اإلزتصام ٚ ,عًً ٙٛبنٕ ايكاعلٞ
انينذ ٕٚغسعاب ٜمهٚ ٟازااب عهلٝاب عًٚ , ٘ٝال هلٛش أبلر ايعلٛض عًل٢
ايفعٌ ايٛازب  .يهٔ ٖرا ايثعًٝلٌ َسفلٛض عٓلد َلٔ ق ٜدالج عٓلدٙ
ضسَ ١أبر األزس ٠عً ٢ايٛازب أ ٚعٓد َٔ ٜعثكد زٛاش أبر األزس٠
عً ٢ايٛازااح عال َا عًِ عزاه ٠انيػلسل األقلدع يللُساْٝث٘ ٚصلدٚزٙ
َٔ انيهًف َٔ ه ٕٚعٛض .
ٚذٖب مجع لبس عىل زٛاش اإلزتصام َطًكاب ٚعٕ نإ غٓٝاب َٝطٛز
اؿاٍ  ٖٛٚ ,ايضطٝع فإٕ بٝج انياٍ َعدّ نيضا

انيطًُني ٚ ,ايكغا٤

َٔ َُٗاح َضاؿِٗ ْ ري ايلسٗاه ايٛاضب غسعاب ُٖٚ ,ا َضًطثإ
( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص 6 0ة َٔ 6 1أبٛاة َا ٜهثطب ب٘  6ح. 0

ضهِ ايكاع ٞايػسع ٞبعًُ٘ ٜٚك)31(................................. ٘ٓٝ

عضالَٝثإ ع ُٝثإ ٚال زٜب

زٛاش عزتصام ا اٖد َٔ ٜٔبٝج َاٍ

انيطللًُني ضثلل ٢ايةللين َللِٓٗ فهللرا ال زٜللب عٓللدْا

زللٛاش عزتللصام

ايكاع ٞايةين َٔ بٝج انياٍ .
ْعِ بٝج انياٍ ػثُع ف ٘ٝاؿكٛم ايػسع ١ٝانيخضٛص ١بايفكسا ٤فلال
ٜعط ٢ايسشم َٓ٘ ٚ ,ف ٘ٝايٛز ٙٛاـري ١ٜايعاَٚ ١انيٓطاكل ١عًل ٢انيضلا
اإلضالَ ١ٝايع ُ ٢ناؾٗاه ٚايكغا ٤فٝعط ٢ا اٖد ٚايكاعَٗٓ ٞا .
ٜٚمند زٛاش اإلزتصام َطًكاب  6عٗد أَري انيمَٓني ( )عىل َايلو
األغف ()

ضلل ايكاعل 6 ٞغٚعفطلع يل٘

ايالرٍ َلا ٜلصٜع عًثل٘

ٚتكللٌ َعلل٘ ضازثلل٘ عىل ايٓللاعظ( )  ,فللإٕ ٖللرا ايثعللاري ظللاٖس

زللٛاش

اإلزتصام َٚػسٚع ١ٝايثٛضع ١عً ٢ايكاعل ٞضثل ٢ال وثلاص عىل َعْٛل١
ايٓاع أ ٚزغٛتِٗ ٚ ,قد ٚصلًٓا ايعٗلد بطسٜلل صلطٝع أٚزه ٙايػلٝخ
ايطٛضٞ

فٗسض٘

تسمج ١األصاغ بٔ ْاات. ١

ٚانيثطضلٌ زلٛاش عزتلصام ايكاعل ٞبللاؿل َلٔ بٝلج انيلاٍ بلٌ ٖللٛ
انيثعني عذا فسض خاٛح ضسَل ١أبلر األزلس أ ٚاؾعلٌ َلٔ انيثطلانُني
أ َٔٚغريِٖ ضٛا ٤أبر زشقل٘ بٓطل ٛايساتلب ايػلٗس ٟأ ٚعٓلد اؿازل١
ٚبكلللللدزٖا ٚ ,ضلللللٛا ٤احملثلللللاص عىل ايلللللسشم ٚغلللللري احملثلللللاص يثٝطلللللس
عضثٝازات٘ َٚضازف٘ َٔ بعض انيٛازه ٚاإلنثطاباح .
ٜ َ٘ٓٚثغع  -ظال - ٤زٛاش عزتصام ضلا٥س ايعلاًَني ٚانيلٛظفني
هٚا٥لس ايكغلا ٤اؿللل مملٔ ٜثلٛىل َكللدَاح ايكغلا ٤أ ٚيٛاضكل٘ انيثللنبس٠
عكٝب صدٚز اؿهِ َٔ ايكاع ٞايػسع . ٞخِ ْاطذ 6

( )  6ايٛضا 6 ٌ٥ص  6 4ة  َٔ 6 4أبٛاة لهاة ايكاع 6 ٞح . 5
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الرشوة على القضاء :
ال إؾهاٍ ٚال خالف بني فكٗاا ٤اسغاالّ ح مطَا ١ايطؾاً ٠ٛا٢
ايكطاٚ ٤اؿهِٜٓٚ ,ةغ ٞؼكٝل َفازٖا َٛض ٛاّ قةٌ بٝإ مهُٗا :
ايطؾ ٠ٛح ايًغَ ١رًر ١ايطاَ ٤ع غه ٕٛايؿني ٖ ٞاحملابا ٠أ ٚاؾعٌ
أ ٚاملالطف ١أ ٚايٛصً ١إىل اؿاش ١باملصاْعٖ ٚ , ١صا َعٓا ٢ااّ ٜعا
ايعط ١ٝاملةصٚي ١قاباٚ ّ٠باظا ٌُ ٤حيحاش٘ ايةاشٍ ٜٚحعاضف بني ايعكاال٤
بااصٍ ايعُااٌ فاْااّ َاأ زَ ٕٚكابااٌ ْ :ظااع ُااٌ ايكاضاا ٞايااصٜ ٟااطاز
فاْٝاا ١فعًاا٘ ؾااط اّ  ٚااسّ بااصٍ ا شااط باااظا , ٙ٤فاااشا بااصٍ اسْػااإ
يًكاضَ ٞاالّ أَ ٚحا اّ أ ٚمُٖٛا يه ٞحيهاِ يا٘ أٜ ٚعٓٝا٘ ح اـصا١َٛ
ٚاحملانُٜٚ ١ه ٕٛإىل شاْة٘ نإ ايةصٍ ضؾٖٚ , ٠ٛهاصا ُاٌ امل ٛا
اجملع ٍٛي٘ ضاجةاّ َٔ ايسٚي ١باظاَ ٌُ ٤عاني  ,فااشا باصٍ أماس َااالّ يا٘
باظاَ ٤ا حيحاج َٔ ايعٌُ امل ٛا

فٝا٘ أ ٚأ طاا ٙاملحاات جٛصًاالّ يكطاا٤

ايعٌُ احملحاج إيٚ ٘ٝاملطًٛث إجياز َٔ ٙاملٛ

فاْاّ  -نإ ضؾ. ٠ٛ

ٚقس أقُٓا ح عٛس (املهاغت احملطَ )١ؾٛاٖس ًاُ ٢اَ ّٛعٓا٢
ايًفظاا ١يغ اَ ّ١اأ ز ٕٚزيٝااٌ ًاا ٢إخحصاصااٗا بايكطااا ٤فكٗ ااّ ٚمهُ ااّ
ؾط ٝاّ باؿطَ ١فطاشع اؾع ٤ا َٛ َٔ ٍٚغ ٛحٓا (بؿط ٣ايفكاٖ. )١
يهٓ٘ قس إؾاحٗط فاكاٗااٝاّ جادصااٝصٗا بايكطاا ٤باٌ جاثذااط با٘ بعااا
ايًااغٜٝٛأ املحثخط ٜٔفعطًفٖٛاا بثْٗاا َاا ٜةصيا٘ أماس امل افعاني يًكاضاٞ
يٝحهِ ي٘ بايةاطٌ أ ٚيٝحهِ يصاؿ٘  -مكااّ ناإ أّ بااطالّ  -أٜ ٚعٓٝا٘
ح ايكطاٜٚ ٤عًُ٘ غة ٌٝاـالص أ ٚاسْحصاض ً ٢اـصِ  ,نُا ٚضز
ح بع

ا خةاض( ) جكٝٝس اؿطَٚ ١ايػحح ١ٝغصٛص ايطؾاا ح اؿهاِ

محٚ ٢ضز [ :ايطؾا ح اؿهِ ٖ ٛايهفط باهلل ايعظ. ]ِٝ
( ) ايٛغا : ٌ٥ج  : 1ث  َٔ : 5أبٛاث َا ٜهحػت ب٘ .

مهِ ايطؾ ٠ٛح ايكطاٚ ٤غع)66( ....................................... ٙ

يهٔ قاٍ ح (فُع ايةحاط : ٜٔضؾاا) ٚ( :ايطؾا ٠ٛقًمُاا جػاحعٌُ
إال فُٝااا ٜحٛصااٌ باا٘ إىل إبطاااٍ مااال أ ٚمتؿاا ١ٝباطااٌ) ٖٚااصا ٜعاا
اغحعُاهلا ح غع(ايطؾاا ح اؿهاِ) باٌ ٚضز ح خان) (ٜٔصاحٝحني :
إغحعُاٍ ايطؾ ٠ٛح غع اؿهِ(ٜطؾ ٛايطشٌ ايطؾً ٠ٛا ٢إٔ ٜححاًٍٛ
َٔ َٓعيا٘ فٝػاهٓ٘) (ٜؿا ًَٓ ٕٚاا ايكاطث ٚا زا ٟٚفٛٝنًا ٕٛايٛنٝاٌ
محٜ ٢ػحٛفَٓ ٘ٝا فٓطؾ ٙٛمح ٢ال ٜظًُٓا) ٖٚصا نً٘ ٜؤنس َُ ّٛعٓ٢
ايطؾ ٠ٛيغع ايطؾ ٠ٛح اؿهِ ٚايكطا. ٤
ٜطاف ايٝا٘ :إٕ ضؾا ٠ٛايعُااٍ ٚايااُ ٛفني ح ايغايات جاؤز ٟإىل
(إبطاٍ مل أ ٚجاُؿ ١ٝباطٌ)ٚ ,أْ٘ ٜٓطةل ايظًِ ايكةٝح كالّ اياحطاّ
ؾط اّ ً ٢أْٛات ايظًِ َٚصازٜك٘ اييت َٓٗا (ايطؾا ٠ٛح غاع ايكطاا٤
ٚاؿهِ) َاُا ًٜعّ املهً

صٓع٘ فاْاّٚ ,اْ٘ ٜٛشس ٓسْا ْص( )1حياطًّ

أخص ايٛاي ٞايطؾٚ ٠ٛاهلسٖٚ,١ٜص ٙقطاَ ُّٛ ٢ً ٔ٥عٓ ٢ايطؾ. ٠ٛ
ْعِ ايطؾ ٠ٛجغاٜط ا شط ٚاؾعٌ املثخٛش ً ٢ايكطااٚ ٤ايااُدحًف١
فحٛاِٖ باحًم٘ أ ٚمطَح٘  :فإ ا شط أ ٚاؾعٌ ٖٛ ٛض ايكطاا ٤باني
اـصاااُني َااأ زَ ٕٚطا ااااَ ٠صاااًح ١أماااسُٖا أ ٚاسمٝااااظ يااا٘ زٕٚ
اـصِ اآلخط  .بُٓٝا ايطؾا ٚايطؾ ٠ٛجع

املااٍ املةاص ٍٚبااظا ٤اؿهاِ

ماااس امل افعاااني أَ ٚعْٛحااا٘ ح ايكطاااا ٤يإلْحصااااض ًااا ٢خصاااُ٘ أٚ
يًحدًص َٔ ز ٛا . ٙذِ بعس ٖصا ايحُٗٝس ْك:ٍٛ
ال ضٜت ٚال خالف ح مطَا ١ايطؾاً ٠ٛا ٢ايكطااٚ ٤اؿهاِ باني
املحداصُني ٚقس جعاضس ايهحاث ٚايػٓٚ ١اسمجات ًا ٢إذةااد ؼط ا٘
( ) ايٛغا: ٌ٥ج : 1ث َٔ 55ابٛاث َاٜهحػت ب٘ :ح + 1ث َٔ76ابٛاث امهاّ ايعكٛز .

( )1ايٛغا : ٌ٥ج  : 1ث  َٔ : 5أبٛاث َا ٜهحػت ب٘  :ح  + 1ج
أبٛاث شٗاز ايٓفؼ  :ح  + 77ح . 77
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قاٍ اهلل غةحاْ٘ ح غٛض ٠ايةكطَٚ[ : 55 : ٠الَ جَثِنًُُٛا أََِاَٛا َيهُِِ بَِٝا َٓهُِِ
حهَّاِّ] ٖٛٚ,خياطت املهًفني باسَحٓاات أ
سيُٛا بَِٗا إىل ا ِي ُ
بِا ِيةَاطٌِِ ُ َٚج ِ
أنااٌ املاااٍ بايةاطااٌ  -أَ ٟاأ غااع ماال ؾااط  ٞأ ٚإغااححكام ااطح
أَطااا ٙايؿااطت ٚ -ا نااٌ نٓاٜاا ١اأ ايحًُااو ٚايحصااطف ح املاااٍ ,
ٚايةاطٌ ٖ ٛقةااٍ اؿال ٚ ,اسزالَ ٤أ إضغااٍ اياسيٖٚ ٛا ٛنٓاٜا ١أ
جكطٜت املاٍ يًحانِ ٚإضغاي٘ إيٝا٘ ٖٚاٜ ٛعا

اسضجؿاا ٤اياصٜ ٟححكال

بازال ٤املاٍ باطالّ يًكاض ٞاؿانِ يصاؿ٘ .
ٜٚححصٌ َٔ َالمظٖ ١ص ٙاآل : ١ٜزاليحٗا ً ٢املٓع َأ اسضجؿاا٤
ٚإزال ٤املاااٍ إىل اؿااانِ ايكاضاا ٞيٝحٛصااٌ ايطاؾاا ٞبةااصٍ املاااٍ ياا٘
يٝكطاا ٞيصاااؿ٘  ,فٝدااطج َاأ اآلٜاا ١املدحصاا ١بطؾاا ٠ٛاؿااانِ يٝكطااٞ
يصاحل ايطاؾ : ٞايطؾٚ ٠ٛزفع املاٍ باظا ٤مل ٜطُٓ٘ اآلخط ي٘ خااضج
ايكطاٚ ٤اؿهِ نُا غٛف ْػحظٗط َٔ ٙصحٝح ١قُس بٔ َػًِ( ) .
َٚكحط ٢إطالم اآل ١ٜأَ ٚكحط ٢غعَ ١اسيٛهلا ٖاُ ٛا ّٛاياآُع
ٚايححااط ِٜياااُا إشا قطاا ٢اياااحانِ باياااحل ٚياااُا إشا قطاا ٢بايةاطااٌ
ٚاياُِٗ قطاؤ ٙيصاحل ايطاؾ ٞقةاٍ َاٍ ايطؾ ٠ٛاملةصٚي. ١
ٚقااس إغحفاضااخ ايطٚاٜاااد( )1ايٓاطكاا ١بححااط ِٜايطؾاا ٠ٛح اؿهااِ
ٚايكطاٚ ٤جعظ ِٝأَطٖاا ٚجٜٗٛاٌ إاٗاا محاٚ ٢صا

اسَااّ ( )ح

اـن ايصاحٝح ايطؾاا ح اؿهاِ بثْا٘ [نفاط بااهلل ايعظا , ]ِٝنُاا إٔ
ايطؾاا ٠ٛح اؿهااِ َاأ أ ٗااط َصااازٜل ايظًااِ ايكةااٝح كااالّ اؿااطاّ
ؾااط اّ ٚ ,يااصا أمجااع فكٗااا ٤اسغااالّ قاطةااً ١اا ٢ؼااط ِٜايطؾاا ٠ٛح
ايكطاٚ ٤اؿهِ بني ايٓاؽ ٖٚ ,ص ٙايطٚاٜاد بعطٗا ٜػحفاز َٓ٘ ذةاٛد
( )  :ايٛغا : ٌ٥ج  : 1ث  َٔ : 55أبٛاث َا ٜهحػت ب٘  :ح . 1
( : )1ايٛغا : ٌ٥ج  : 5ث  َٔ : 5أبٛاث آزاث ايكاض. ٞ
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اؿطَ ١ايحهًٝفٚ ١ٝاسذِ ا خاطً ٟٚا ٢ايطؾا ٠ٛح اؿهاِ ٜٚ ,ػاحفاز
َٔ نرع َٓٗا  :ذةٛد اؿطَ ١ايٛضع ١ٝيًطؾ ٠ٛح اؿهِ ٚغحح ١ٝاملاٍ
املثخٛش ضؾَٚ ّ٠ٛصاْع ّ١يًكاض ٞفطاشع .
َٚاُا جكسّ ٜححصٌ ُ ّٛمطَ ١ايطؾٚ ٠ٛاسضجؿا ٤ملاا إشا قطا٢
اؿانِ باؿل أ ٚقط ٢بايةاطاٌ ٚيغاع املػاححل ٚ -املٗاِ ح ايححاطِٜ
قطاااؤ ٙيصاااحل ايطاؾااٚ , ٞجةاَُٗٛ ًٔٝااا ملااا إشا نااإ املةااص ٍٚبعٓااٛإ
ا شط ٠أ ٚاؾعاٌ أ ٚاهلسٜا ١أ ٚمٖٛاا َأ ايعٓاا ٜٔٚايايت ٜححاٜاٌ بٗاا
ايٓاااؽ ملصاااؿِٗ ٚيًٛصاا ٍٛإىل ماشاااجِٗ ,فاْٗااا ٓااا ٜٔٚمجًٝاا ١ال
جسفع َثا ١ايفعٌ ٚمطَح٘ َٚصساقٝح٘ يًظًِ أ ٚيًهفاط بااهلل ح َٓظاٛض
ايؿاضت  ,فاْ٘ ح اؿكٝك ١أنٌ َاٍ بايةاطٌ ٚباظا ٤ايفعٌ اؿطاّ .
نُا ؼصٌ ُ ّٛاؿطَ ٢ً ١ايسافع  -ايطاؾاً ٚ - ٞا ٢املاسفٛت
ياا٘  :ايكاضاا ٞاملطجؿااْ ,ٞعااِ إال إٔ ٜطااطط أمااس إىل زفعٗااا فٝحااٌ ياا٘
خاصٚ ١بكسض ايططٚض , ٠نُاا يا ٛإضاطط ياسفعٗا َكسَا ّ١يًٛصا ٍٛإىل
مكم٘ أ ٚيًحدًمص َٔ ًِ اآلخط أ ٚنصب٘ ً ٘ٝأ ٚجًفٝك٘ أ َٔ ٚؾاٗٛز
ايااعٚض أ ٚماا ٛشيااو عٝااز جٓػاسً ًٝاا٘ أبااٛاث ايااحدًص ٚال جحٝػًااط ياا٘
ايٓصاَ ٠أ غصات مكا٘ ًُ ٚا٘ أ ٚناصث ز ا ٣ٛغًٝا٘ أ ٚظٚض ؾاٗٛز
خصُ٘ إال بططٜل ايطؾ ٠ٛإىل ايكاض ٞأ ٚاملٛ

أ ٚمُٖٛاا  ,فٝحاٌ

ي٘ زفعٗا مااٍ ايطاطٚض ٠ايكصاٚ ٣ٛبكاسضٖا ,مبعٓا ٢إْحفاا ٤اسذاِ ٓا٘
خاص -١ز ٕٚايكاب

 -يااُا زياخ ًٝا٘ ْصاٛص صاحٝحٚ[ :١ياٝؼ

ؾ ٤ٞمما مطّ اهلل إال ٚأمً٘ ملٔ إضطط إيٚ ,) (]٘ٝجةك ٢اؿطَٚ ١اسذاِ
ً ٢خصٛص ايكاض ٞاملطجؿ ٞغع املططط إىل قةطٗا ٚأخصٖا .

( )  :ايٛغا : ٌ٥ج  : 6ث  َٔ :أبٛاث ايكٝاّ ح ايصال : ٠ح + 7ح + 6ج : 7ث: 1
َٔ أبٛاث ا

إ .
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نُا ٜحة ًٔٝمما جكسّ إ ايطؾ ٠ٛح ايكطااٚ ٤اؿهاِ َصاسام يًظًاِ
بٌ ٖ ٞمبٓعي ١ايهفط أ ٖٞ ٚنفط نُا ح بع

أمازٜز ا , )/( ١ُ٥

ٚال ؽحص مطَحٗا مبا ٜةصٍ باظا ٤ايكطاٚ ٤اؿهِ يصاحل ايةااشٍ  ,باٌ
ٜعًِ نٌ َاٍ َةص - ٍٚيع  ِٝأ ٚؾاٝذ أَ ٚحػاً  -قةااٍ ًاِ أماس ,
فإ أخص ًِ ٙمطاّ ٚاملاٍ غحخ خةٝاز ال ًها٘ ايكااب

ٚال حياًٌ

ي٘ ايحصطف ف , ٘ٝفحرةخ اؿطَ ١ايحهًٝفٚ ١ٝايٛضع ١ٝبااطالم ايطٚاٜااد
ايساي ٢ً ١غاحح ١ٝايطؾا ٠ٛح اؿهاِ ٚأْٗاا نفاط بااهلل غاةحاْ٘  ,فاإ
زفع املاٍ أ ٚاملحات َصاْعَٛٚ ّ١از ّ٠يًُحػً يٝظًِ خصِ اياسافع يا٘ -
َٖ ٛصسام يًظًِ اؿاطاّ كاالّ ٚؾاط اّ نُاا ٖاَ ٛصاسام يًطؾا ٠ٛح
اياحهِ طفاّ ٚجآاطاةل ً ٘ٝايٓصٛص( ) ايهرع ٠ايساي ٢ً ١أْاٗا نفط
باهلل ايعظٚ ِٝإٔ املاٍ غحخ .
ٚقااس ؼصااٌ إٔ بااصٍ املاااٍ يًكاضاا ٞبااثٓ ٟااٛإ إشا نااإ شااٌ
ايكطا ٤يصاحل ايةاشٍ ٖا ٛضؾا ٚ, ٠ٛباصٍ املااٍ يًُحػاًم ياٝظًِ غاعٙ
يصاحل ايةاشٍ ٖ ٛضؾٚ ,٠ٛبصٍ املاٍ ملٔ ٚشت ً ٘ٝبصٍ ايعُاٌ فاْااّ
ناملٛ

ايصٜ ٟثخص ضاجةاّ ؾٗطٜاّ قةاٍ ًُ٘ املٛ

ف ٖٛ ٘ٝضؾ. ٠ٛ

إشٕ املاٍ املةص ٍٚهلؤال ٤قةاٍ ًُِٗ ايٛاشات ًاٖ ِٗٝا ٞضؾا٠ٛ
جعًُٗا ْصٛص مطَ ١ايظًِ ٚايطؾ. ٠ٛ
ٚأَا بصٍ املاٍ ح مل َؿطٚت َطخٛص ف ٘ٝفاال باثؽ بةصيا٘ قةااٍ
مل ذابخ أ ٚزفع باطٌ أَ ٌُ ٚةاح غع ٚاشت ٚ -ي ٛباايحٝ ٛ

-

ٚقس ٚضز ح اـن ايصحٝح ( )1غؤاٍ ايصازم ( ٔ )ايطشٌ ٜطؾاٛ
ايطشٌ ايطؾ ٢ً ٠ٛإٔ ٜححَ ٍٛأ َٓعيا٘ فٝػاهٓ٘  ,قااٍ ([ : )ال

( ) ايٛغا : ٌ٥ج : 1ث َٔ : 5ابٛاث َا ٜهحػت ب٘ :ح + :ح+1ح+5ح. 1

( : )1ايٛغا : ٌ٥ج : 1ث َٔ : 55أبٛاث َا ٜهحػت ب٘  :ح. 1
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بثؽ ب٘] فإ اـن اٖط ح شٛاظ ايطؾٚ ٠ٛايعط ١ٝقةاٍ ايعُاٌ املةااح
 -ايححَ َٔ ًٍٛهإ ْعٚي٘  :خإ ٚقا

أ ٚغاٛقاّ أَ ٚسضغا ١أ ٚمٖٛاا

َاااُا هاأ ؾااط اّ اسْحفااات َٓاا٘ ٚ -البااس َاأ فااطض ناا ٕٛاملٓااعٍ ْفع ااّ
َؿ ناّ حيٌ هلُا  -ايطاؾٚ ٞاملطجؿ - ٞغهٓا. ٙ
ٚح خاان صااحٝح( )  :إٕ ايػااًطإ ٜؿا َٓ ٕٚااا ايكااطث ٚا زاٟٚ
فٛٝنًاا ٕٛايٛنٝااٌ محااٜ ٢ػااحٛفَٓ ٘ٝااا فٓطؾاا ٙٛمحاا ٢ال ٜظًُٓااا  ,فكاااٍ
([ : )ال بثؽ َا جصًح ب٘ َايو] ذِ غهخ غا  ١ذِ قااٍ [ :إشا
أْخ ضؾٛج٘ ٜثخص أقٌ َأ ايؿاط؟ ] قًاخ ْ :عاِ  ,قااٍ [ :فػاسد
ضؾٛجو] ٖٚصا اـن ٚاضح ايسالياً ١ا ٢إٔ ايطؾا ٠ٛقةااٍ اؿاالٍ :
إصالح املاٍ َٔ ز ًِ ٕٚأمس أْ ٚكاص مكا٘ ,شاا٥ع ٠ال باثؽ بٗاا ,
ٚاشا نإ فٗٝا ًِ أمس ْ :ظع ْكصإ اؿل أ ٚاملةٝع املسفٛت إىل ٚنٌٝ
املؿ  ٟفٗ ٛمطاّ ٜٛشت فػاز ايعطا - ٤ايطؾ. - ٠ٛ
ٚيٓا جفص ٌٝبٝاإ ما ٍٛايطؾاٚ ٠ٛأمهاَٗاا ح َٛغا ٛحٓا (بؿاط٣
ايفكاٖ )١اؾع ٤ا  ٍٚحيػٔ َطاشعح٘ .
ذِ ْةحز ْ ٞ ٛايكاض: ٞ

القاضي املنصوب وقاضي التحكيم :
قةااٌ ايؿااطٚت ح ااطض ايؿااطٚ؟ املعحاان ٠ح ايكاضاا ٞايؿااط ٞ
ٚؼكٝكٗااا ٚإذةاجٗااا ٜٓ -ةغاا ٞايحعااطض يٓاا ٞ ٛايكاضااَ ٞكسَ ا ّ١يحعااٝني
ايكاض ٞاملؿطٚت قطاؤُٖٚ ,ٙا ايكاض ٞاملٓصاٛث َأ املعصا)( ّٛ
ٚقاض ٞايححهْٚ , ِٝةسأ بةحز ايٓٛت ا : ٍٚ
ا : ٍٚايكاض ٞايآُصٛث ؾط اّ َٔ قةٌ اسَاّ اياُعص)( ّٛ

( )  :ايٛغا : ٌ٥ج : 1ث  َٔ : 76أبٛاث أمهاّ ايعكٛز .
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بايٓصت اسبحسا ٞ٥ايعُ َٞٛح صٛض ايغٝةٚ , ١قس غةل أْ٘ الباس َأ
ن ْ٘ٛفحٗساّ سالّٚ ,غةل أْا٘ هٓا٘ إْابا ١ايفاضاٌ ايعااضف بايكطاا, ٤
ٚالبااس إٔ ٜكطااً ٞاا ٢طةاال فحااا ٣ٚفحٗااس ااسٍ ٚ ,البااس َاأ مجعاا٘
يؿطا ٥ؾط  ١ٝايكطا ٤اآلجٖٓٚ. ١ٝا ٜٓةغ ٞطض َا ٜسيٓا ًاْ ٢صات
اجملحٗس قاضٝاّ َُٝٛاّ  ,فٓك: ٍٛ
هٔ اسغحسالٍ ًْ ٢صت اجملحٗس قاضٝاّ ح صٛض ايغٝةا ١بٛشا٘
إ حةاض ٟماصً٘ :
إٕ ايكطاااٚ ٤الٜاا ١ؾااط ً ١ٝاا ٢فصااٌ اـصاا ١َٛبااني املحٓاااظ ني
يغاااطض مفاااا ايٓظااااّ ٚإغاااححةاث ا َااأ َٓٚاااع جفؿااا ٞايٓعا ااااد
ٚاـصااَٛاد ٚ .الؾااو ح إٔ ْفااٛش مهااِ أم اسه ًاا ٢غااع ٙخااالف
ا صٌ ا ٚيٚ ٞإٔ ايكسض املحٝكٔ خطٚشا٘ أ ٖاصا ا صاٌ ٖاْ ٛفاٛش
مهِ اجملحٗس ايعاسٍ ٚياع ّٚإجااًةات قطااٚ , ٘٥جياط ٟح ايكاضا ٞاياصٟ
الٜه ٕٛفحٗساّ مهِ ا صٌ :سّ ْفٛش مهُ٘ ٚقطا ,٘٥فاْ٘ ال ٜٛشاس
س قاضاّ ٝا إبحاسا ّ ٤يٝحُػاو باطالقا٘ ٜٚعًُاِ
زي ٌٝيفظاٜ ٞفٝاس ْصات أما ه
يًُصحٗس ٚغع اجملحٗس  ٚ ,شً٘ البس إٔ ٜكحصاط ًا ٢ايكاسض املحاٝكٔ -
 ٖٛٚقطا ٤اجملحٗس ايعسٍ ايعاضف بكطا. )( ِٗ٥
ٖصا جٛضٝح ايٛشا٘ اياص ٟإ حُاس ٙأغاحاشْا احملكال( ) ٚإ حان - ٙح
فًؼ عر٘  :زيٝالّ كالٝ٥اّ قطعٝاّ ًْ ٢صت اجملحٗس قاضٝاُّ إبحسا٤اّ.
ٚإمنا هٔ اسغاحسالٍ با٘ ملأ حيصاٌ ايكطاع ٓاس ٙبٓحٝصحا٘ ٚ ,مل
حيصٌ يٓا ايكطع فًاصا ْػاحٓس إىل بعا

ايطٚاٜااد املعحان ٠ايايت هٓٓاا

اسغحسالٍ بٗا ًْ ٢صت اجملحٗس ايعاسٍ قاضاٝاّ ً -ا ٢اسطاالم  :ح
صٛضِٖ ٚح صٛض ايغٝةُ ٚ - ١سجٗا ذالذ: ١
( ) َةاْ ٞجهًُ ١املٓٗاج  :ج . 7 :
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ا ٚىل َ :كةٛياا١

ُااط باأ مٓظًاا ١ايااص ٟغااثٍ اسَاااّ ايصااازم

( )اأ ضشًااني َاأ أصااحابٓا بُٗٓٝااا َٓاظ اا ١ح زٜاأ أَ ٚااعاس
فححانُااا إىل ايػااًطإ ٚاىل ايكطااا ٠أحيااٌ شيااو قاااٍ (َ[ : )اأ
ؼانِ اي ِٗٝح مل أ ٚباطٌ فامناا ؼاانِ إىل ايطااغٛد ].....إىل إٔ
قاٍ يًُحٓاظ ني ٜٓ[ :ظطإ َٔ نإ َآهِ ممأ قاس ض ٣ٚماسٜرٓا ْٚظاط
ح ماليٓا ٚمطآَاا  ٚاطف أمهآَاا] ٖٚاصا ايحعاةع  -نُاا غاةل  -ال
ٜٓطةاال إْطةاق ااّ مكٝك ٝااّ َطُ ٓ٦ااّ باا٘ إال ًاا ٢اجملحٗااس فاْاا٘ ايااصٜ ٟااطٟٚ
مااسٜرِٗ ٜٓٚظااط ح مالهلااِ ٚمااطاَِٗ ٜٚعااطف أمهاااَِٗ ذااِ ٜكطااٞ
ً ٢طةل ضٚاٜاجِٗ ٚأمهاَِٗ ٚ ,قس قاٍ ٓ٘ [:فًعضٛا ب٘ مهُااّ ,
فاْ ٞقس شعًح٘ ًٝهِ مانُاّ] .
ٖٚصا ايةٝإ  -كٝت ؼط ِٜاي افع إىل ايطاغٛد  :قطا ٠ايػاًط١
ٚإجياث اي افاع إىل اجملحٗاس ٖ -ا ٛجعاةع ٚاضاح ايسالياً ١اٚ ٢شاٛث
ايطضا عهاِ اجملحٗاس ايعاسٍ ٚجٓفٝاص ٚ ٙاسّ ضزْٚ ٙكطا٘ [فااشا مهاِ
عهُٓااا فًااِ ٜكةااٌ َٓاا٘ فامنااا إغااحد

عهااِ اهلل ًٓٝ ٚ ,ااا ضزً] ٖٚااصا

ٚاضااح ايساليااً ١ااْ ٢صاات اجملحٗااس قاضااٝاّ مانُااّ ْٝاباا ١اآِٗ ً ٚاا٢
اسطالم -ح صٛض مطٛضِٖ ٚح صٛض غٝةَٗ ١س ًِٜٗصٌ. -
اشٕ ٖص ٙايطٚا ١ٜجاَ ١ايسالي ٢ً ١ايٓصت  ٖٞٚ ,صحٝح ١ايػآس
ٓسْا ٚفاقاّ يًُؿاٗٛض اياص ٜٔإ حنٖٚاا َكةٛياٚ , ١مل ٜطجطاٗا أغاحاشْا
احملكل يٛقٛت ( ُط بٔ مٓظً )١فٗٝا َ ٖٛٚ ,كة ٍٛايطٚآ ١ٜسْا يطٚا١ٜ
صافٛإ ٓاا٘ ٖٚاَ ٛعااطٚف بثْا٘ ال ٜااطٚ ٟٚال ٜطغاٌ إال اأ ذكا ١نُااا
مككٓا ٙح عٛذٓا ا صٛي. ١ٝ

( )ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث  َٔ :أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح .

( ........................................ )56بؿط ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكطا٤

ايراَْ : ١ٝعحاان ٠أبا ٞخسٜااص[ : ١اْاظاااطٚا إىل ضشاٌ َآهِ ٜعًاِ
ؾاٝا٦اّ َٔ قطآ٥ا] ناح  +فكٚ , ٘ٝح ايحٗصٜت  :قطاٜاْا ٜ -عا

ٜعًاِ

ؾ٦ٝاّ َعحساّ ب٘ َٔ قطا ِٖ٤أ َٔ ٚقطاٜاِٖ [فاشعً ٙٛبٓٝهِ فااْ ٞقاس
شعًح٘ قاضٝاّ فححاانُٛا إيٝا٘]( ) ٚقاس غاةل اس اا ٤إىل إ حةااض غآسٖا
ٚصااحح٘ ٚ ,زاليحٗااا ٚاضااحً ١ااْ ٢صاات ايعااامل بؿااَ ٤ٞاأ قطاااِٗ٥
ٚايعاااضف بكااسض َعحااس باا٘ َاأ قطااا ِٗ٥أ ٚقطاااٜاِٖ ٚ -شعًاا٘ قاضااٝاّ
حيهااِ بٝاآِٗ ؿ اًٌ خصااَٛاجِٗ  ,فااإ ايعًااِ بؿااَ ٤ٞاأ قطااا ِٗ٥أٚ
قطاٜاِٖ ال ٜع

نفا ١ٜايعًِ عسٜرني أ ٚؿط ٠أ ٚؿط , ٜٔبٌ ال باس

َٔ ايعًِ بكسض َعحس ب٘ َٔ قطا ِٗ٥أ ٚقطاٜاِٖ ٚأمازٜرِٗ عٝز ياٛ
جطافااع إيٝاا٘ اـصااُإ ح أٚ ٟاقعاا ١نااإ ٓااس ٙاؿااٌ ٚايكطااا ٤ايعااسٍ
مػت قطا ِٖ٤أٚقطاٜاِٖ ( )ايايت ال ٜاحُهٔ أماس َأ اسماطا١
بٗا ٚاسطالت ًٗٝا .
ٖٚصا ايعٓٛإ ٜآاطاةل ٚاضحاّ ً ٢اياُصحٗس اياُطًل ٚاياُصحٗس
املحصااع ٤ٟايااص ٟإغااحٓة بايفعااٌ أمهاااَِٗ املطجةطاا ١بايكطاااٚ ٤مااًٌ
اـصَٛاد َُٛاّ  ,بٌ  ٢ً ٚايفاضٌ ايعاضف بثمهااَِٗ ٚقطااِٗ٥
ٚاملثش َٔ ٕٚفحٗس سٍ بايكطاٚ ٤فل فحا ٣ٚاجملحٗس املػاحٓة بايفعاٌ
يكطاٜاِٖ ٚأمهاَِٗ .
ٚباخحصاااض :إٕ ٖااؤال ٤ايرالذااَ ١صااسام (ايعااامل بايكطااا ٤اؿاال
ٚايعاااضف عالهلااِ ٚمااطاَِٗ ٚايٓااا ط ح أخةاااضِٖ) ٚايااصٜ ٟهاإٛ
قطاااؤً ٙاا ٢طةاال َااا طفاا٘ َاأ أمااازٜرِٗ ( )نُااا ٜهاا ٕٛايرالذاا١
َصسام [َٔ قطا ٢بااؿل ٖٚاٜ ٛعًاِ اْا٘ مال] اياٛاضز ح املطف ٛا١
املكةٛي ١املحكسّ بٝإ إ حةاضٖا ٚقةٛهلا .
( )  :ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث  َٔ :أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح. 5
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َٚا غ ٣ٛاجملحٗس املطًل أ ٚاملحصع ٤ٟاملػاحٓة فعاالّ ال حياطظ أ ٚال
ٜعًِ ْصة٘ يًكطا , ٤بٌ جهاز جها ٕٛصاحٝح ١غاًُٝإ زياٝالّ ٚاضاحاّ
ًاا ٢ااسّ ْصااة٘ ,فااإ اجملحٗااس ٜٓااٛث اأ اياآي ٚايٛصاا ٞفٓٝااسضج ح
()

صااحٝح ١غااًُٝإ اؿاصااط٠

 [ :اؿهَٛاا ١إمنااا ٖاا ٞيإلَاااّ ايعااامل

بايكطا ٤ايعازٍ ح املػًُني  :يٓي أٚ ٚصا ]ٞإش اجملحٗاس ْا٥ات ٜااُرًٌ
املٓااٛث ٓاا٘ (ٜٓٚ)ااسضج ؼااخ ٓٛاْاا٘ ز ٕٚغااع (اجملحٗااس املػااحٓة
بايفعٌ يكطاٚ ِٗ٥أمهاَِٗ) ٖ .صا ٖ ٛايفِٗ ايٛاضح َٔ ايطٚا. ١ٜ
يهٔ أؾهٌ ً ٘ٝأغحاشْا احملكال (قاس )1()ٙباثٕ ايطٚاٜا ١غاع ْاا ط٠
إىل ْصت ايكاضا ٞإبحاسا , ّ٤أ ٚأْٗاا ْاا ط ٠إىل شعاٌ قاضا ٞايححهاِٝ
ٚقةٛي٘ قاضٝاّ قاٍ ٚ( :شيو ٕ قٛي٘  -  -فاْ ٞقاس شعًحا٘ قاضاٝاّ ,
َحفطت ً ٢قٛي٘  : فاشعً ٙٛبٓٝهِ  ٖٛٚ ,ايكاض ٞاجملعَ ٍٛأ قةاٌ
اياُحداصُني ,فايٓحٝص ١إٔ اياُػحفاز َٓٗا إٔ َٔ شعً٘ اياُحداصُإ
بُٗٓٝا مهُ ّا ٖ ٛايص ٟشعً٘ اسَاّ  -  -قاضٝاّ) .
ٚيعً٘ (قس )ٙإغحظٗط اٛز ايطاُع ح قٛيا٘ [قاس شعًا٘ قاضاٝاّ]
إىل [فاشعً ٙٛبٓٝهِ] فٝه ٕٛاملفاز ( :قس شعًخ َٔ شعًحُ ٙٛبٝآهِ
قاضااٝاّ) ٖٚ ,ااصا فٗااِ بعٝااس حيحاااج إىل َؤْاا ١بٝااإ ظا٥ااس نااثٕ ٜكاا: ٍٛ
(إْظطٚا إىل ضشٌ َٓهِ ٜعًِ ؾ٦ٝاّ َٔ قطآ٥ا فاشا ضضاٝحُ ٙٛفااشعًٙٛ
بٓٝهِ قاضٝاّ فاْ ٞقس شعًخ َٔ شعًحُ ٙٛقاضٝاّ فححانُٛا إيٖٚ )٘ٝصا
َاُا ال ٜحٛقع إضازج٘ ضباث ايفصامٚ ١ايةالغ , ١يركً٘ أٚيطنانح٘ .
اشٕ ال ٜااحِ إؾااهاي٘ (قااس )ٙيةعااس فُٗاا٘ َاأ ايطٚاٜاا , ١فااإ اااٖط
ايطٚا ١ٜأٜ ٚكاطث زاليحٗاا ًا ٢إَطاا ٤قطاا ٤اجملحٗاس ايعاسٍ ٚإَطاا٤
قاض ٞايححه ِٝفاُْٗا َعااّ َصاسام قٛيا٘ ([ : )إْظاطٚا إىل ضشاٌ
( )  :ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث َٔ : 6أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح. 7
(َ )1ةاْ ٞجهًُ ١املٓٗاج  :ج . 5 :
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َٓهِ ٜعًِ ؾ٦ٝاّ َٔ قطآ٥ا فاشعًٛا بٓٝهِ] ف ٝجًت قٗطاّ [ :فاْ ٞقاس
شعًح٘ قاضٝاّ فححانُٛا إي. ]٘ٝ
ٜٚؤنااس فُٗٓااا  :ايٓػااد ١ايراْٝااَ ١اأ ضٚاٜاا ١أباا ٞخسجيااٖٚ - ) (١ااٞ
َعحاانَ ٠كةٛياآ ١ااسْا ًااَ ٢ااا جكااسّ  -مٝااز قاااٍ [ :إشعًااٛا بٝاآهِ
ضشاالّ قااس ااطف ماليٓااا ٚمطآَااا] فاْاا٘ ٜٓطةاال ٚاضااحاّ ًاا ٢اجملحٗااس
املطًل ٚاجملحٗس املحصاع ٤ٟاملػاحٓةطني بايفعاٌ مهااّ ايكطااٚ ٤مٖٛاا
َٔ أمهاّ ايؿطت مما حيحاج إي ٘ٝايكاض ٞيًفصٌ بني املحداصُني .
ايراير : ١ايحٛقٝع( )1ايؿاطٜ

اياص ٟضٚا ٙايؿاٝذ ايصاسٚم ح نحابا٘

(إنُاٍ ايس ٔ )ٜٔإبٔ صاّ ٔ قُس بٔ ٜعكاٛث أ إغاحام بأ
ٜعكٛث ايص ٟغثٍ ايػفع قُاس بأ رُاإ ايعُاط ٟإ ٜٛصاٌ نحابا٘
إىل اؿص ( ١صٌ) ٚشا ٤فٚ[ : ٘ٝاَا اؿٛازس ايٛاقع ١فااضشعٛا فٗٝاا
إىل ضٚا ٠أمازٜرٓا فاِْٗ مصيت ًٝهِ ٚاْا مص ١اهلل] بحكطٜت :
إٕ اؿٛازس ايٛاقع ١جٓطةل ًا ٢ايحٓاظ ااد ايٛاقعا ١باني املاؤَٓني
ٚاؿازذ ١ح صفٛفِٗ ٚفاحُعِٗ ٚايايت ؼحااج إىل ماًٌ ٚفصاٌ ٚقطاع
يًدصٚ , ١َٛقس أَط ( )بايطشٛت إىل ضٚا ٠أمازٜرِٗ ٜع

اياطأٜٚ

هلااا ايٓااا ط ٜٔفٗٝااا ايصاااؿني ملطشعٝاا ١أفااطاز ا َاا, ١فٓٝطةاال ًاا: ِٗٝ
[إِْٗ مصيت ًٝهِ ٚاْا مص ١اهلل] ٖ .صا
ٜٚطز ً ٢اسغحسالٍ بايحٛقٝع:قصٛض ٙغٓساّ ٚزالي ٔ ١اؿص: ١ٝ
أٚالّ  ٕ :ح غاآس اؿااسٜز شٗايااَ ١حهااطض ٠ح ُاا ّٛضشاياا٘ بااني
ايصسٚم ٚبني اسَاّ اؿص ( ١صٌ) ْ ,عِ ْظٔ صسٚض ايحٛقٝع إال إٔ
[ايظٔ ال ٜغ

َٔ اؿل ؾ٦ٝاّ] .

( ) :ايٛغا : ٌ٥ث  َٔ :أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح. 7
( :)1ايٛغا : ٌ٥ث  َٔ :أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح. 7
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ٚذاْٝاّ  ٕ :ح زاليحٗا ًَ ٢ا مٔ ف ٘ٝغُٛضاّ ٚإمجااالّ ال خيفا٢
ً ٢أٌٖ اـنٚ ٠املعطفا , ١فاإ ااٖط جعاةع[ ٙاؿاٛازس ايٛاقعا: ]١
ٖاا ٞا َااٛض اياايت ؼااسس ٚجحصاسًز ٚجكااع بااني ةاااز اهلل ٚحيحاااج ايةاخً
فٗٝااا إىل ايطشااٛت إىل َاأ ٜهاا ٕٛمصاا ١اهلل ًاا ٢ايعةاااز ٚ ,قااس شعااٌ
ايحٛقٝع ضٚا ٠أمازٜرِٗ مص ٢ً ١ايعةاز ح اؿٛازس ايٛاقعْٝ ١ابٔ ّ١
اؿص ١ا صٌ ( صٌ) .
ٚيٝؼ اٖط ايحٛقٝع خصٛص ا َٛض اييت ؼاسس فٗٝاا اـصا١َٛ
ٚاملٓاظ ااٚ ١جطفااع إىل ايكاضاا ٞاااز ّ٠محااٜ ٢صااح اسغااحسالٍ بااايحٛقٝع
زيٝالّ ًْ ٢صت اجملحٗس قاضّ ٝا إبحسا. ّ٤
ذِ َع ايحٓعٍ ٚجػً ِٝايظٗٛض  -فاإ اسضشاات إىل ضٚا ٠أماازٜرِٗ
اٖط ح شعٌ املطشع اؿص ٖٛ ١ضا ٟٚأمازٜرِٗ (ٖٚ , )صا ٓٛإ
ٜعًِ اجملحٗس ٚغع اجملحٗس  ,فاال جصاًح ايطٚاٜا - ١ايحٛقٝاع  -زياٝالّ ًا٢
ْصت خصٛص اجملحٗس قاضٝاّ  ,يكصٛضٖا غٓساّ ٚزالي. ١
ٚاملححصٌ اْ٘ ال إؾهاٍ ح ْصت اجملحٗس ايعسٍ قاضاٝاّ َأ قةًاِٗ
(ٖٚ , )صا ايكاض ٞاملثش ٕٚؾط اّ حيل ي٘ إمطااض املاس ًٝ ٢ا٘ إىل
فًؼ ايكطا ٤يغطض مػِ ايٓعات ٚسغحُات ز  ٣ٛاملاس ٚ ٞشاٛاث
املس ٚ ً٘ٝ ٢إذةاد اؿل ٚإٜصاي٘ إىل َػححك٘ بعس ذةٛج٘ ٚفل ايكطاا٤
اؿل ايص ٟأْعي٘ اهلل غةحاْ٘ ً ٢صسض مةٝة٘ املصطفٖٚ , )*( ٢اصا
ايكاضٜٓ ٞفص مهُ٘ ً ٢املحٓاظ ني  ٢ً ٚغعُٖا َٔ ز ٕٚإ ٜحٛق
ً ٢ضضا أمس َٔ املحٓاظ ني أ ٚغعٖاِ  -مبعٓا ٢ياع ّٚجٓفٝاص اؾُٝاع
مهُ٘ ٚقطاَ ٤ا مل ٜعًِ خطاؤ ٙح اؿهاِ ٚايكطاا ٤أ ٚخطاث َػاحٓسٙ
أٚ ٚشٛز اـًٌ ح َكسَاج٘ .
ٖصا نً٘ َطجة بايٓٛت ا  ٞ ْٛ َٔ ٍٚايكاض. ٞ
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ايٓٛت ايراْ : ٞقاض ٞايححهٖٚ ِٝا ٛايفاضاٌ أ ٚايعااضف بايكطاا٤
ايؿااط  ٞايااص ٜ ٟاضاا ٢اـصااُإ ًاا ٢ايححااانِ إيٝاا٘ ٚايٓااعات ٓااسٙ
يفطً٘ ٚمًم٘  ,فٝحك ّٛبطضا املحٓاظ ني ً ٢ايححانِ ٓسٚ ٙشعًُٗا يا٘
قاضٝاّ بُٗٓٝا فُٝا جٓاظ ا ف ٘ٝفًصا مس( ٞقاض ٞايححه. )ِٝ
ٚالباااس َااأ نْٛااا٘ اضفااااّ بثمهااااّ ايكطاااا ٤ايؿاااط ٚ ٞفصاااٌ
اـصَٛاد ٚ -ي ٛمبكساض ٜحُهٔ ب٘ َٔ مٌ اـصٚ ١َٛفصاٌ املٓاظ ا١
ٚبٓحٜ ٛهَ ٕٛطابكاّ يحؿطٜع اهلل غةحاْ٘ نٜ ٞصسم ً ٢قطاا : ٘٥أْا٘
مهِ اهلل ٚايكطا ٤ايعاسٍ ٚايكػا  ,فٝحاطّ ايكطااً ٤اَ ٢أ جطافاع
إيٝاا٘ اـصااُإ ٖٚاا ٛال ٜعااطف مهااِ اهلل غااةحاْ٘ ح ايكطاا ١ٝاـاصاا١
املطف ٛااا ١إيٝااا٘ ٚاملعطٚضااآ ١اااسٚ , ٙال حياااٌ يااا٘ اؿهاااِ ايفصاااٌ إال
بعس َطاشع ١اجملحٗس ايعسٍ املػحٓة

مهاّ ايؿطت .

نُا ال حيٌ يا٘ ايكطاا ٤إال إشا ناإ اسالّ جكٝااّ ال ٜظًاِ أماس ّا ٚال
ٜٓحاااظ إىل أمااس املحداصااُني إشا نااإ بٓٝاا٘ ٚبٓٝاا٘ َااٛز ٠أ ٚقطاباا ١أٚ
َصًح, ١إش املٓحاظ إىل أمسُٖا غع ازٍ  ,فالبس َٔ ساي ١ايكاضٞ
إش ايكطاااٚ ٤الٜاا ١كحصاا ١بايعااامل بايكطااا ٤ايعااازٍ ح املػااًُني غااع
ايظامل ٚغع ايآُحاظ إىل أمس املحداصاُني نُاا زياخ ًٝا٘ صاحٝح١
غًُٝإ( ) ٚغعٖا .
ٚال ضٜاات ح ؾااط  ١ٝقطااا ٘٥بعااس إشحُااات ايؿااططني فٝاا٘ َ :عطفاا١
قطا ٤اهلل غةحاْ٘  ٚ,ساي ١ايػًٛى  ٚسّ ايظًِ . -
ٚاؿاصااٌ اْاا٘ ٓااس جطاضاا ٞاـصااُني باا٘ ٚؼانُُٗااا ٓااسٜ ٙصااع
مهُ٘ َؿط ٚاّ ٚقطاؤْ ٙافصاّ حيطّ ضزًْٚ ٙكط٘  .شناط ٖاصا مجاع َأ

( )  :ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث َٔ : 7أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح. 7
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ايفكٗا , ٤بٌ قس إؾحٗط بني املحثخط : ٜٔؾط ( ١ٝقاض ٞايححهْٚ)ِٝفٛش
مهُ٘ بؿطٚط٘ ٚ ًُ٘ :سايح٘ ٚجطاض ٞاـصُني ب٘ .
 ٚهاأ اسغااحسالٍ يؿااط ٝح٘ بايٓصااٛص ايكطآْٝاا ١اآلَااط ٠باااؿهِ
مهَُِاحُِِ بَا َِٔٝايٓسااؽِ إَِٔ
بايعسٍ ٚبايكػ ٚمبا أْعٍ اهلل غاةحاْ٘ [َٚإِشَا َ
حهُُُااٛا بِايِعَااسٍِِ] املا٥ااسَٜ[ 5 : ٠ا َأَُّٜٗااا ايَّااصِ َٜٔآََُٓااٛا نُُْٛااٛا قَااٛساَِنيَ
َج ِ
حهُاِِ بَُِاا أَْاعٍََ
بِايِكِػِ ِ] ايٓػاَٚ , 75 : ٤فٗ ّٛآٜااد َََٚ[ :أِ يَاِِ َِ ٜ
اي ًَُّ٘ فَثُ ِٚيَ ِ٦وَ ُِِٖ ا ِيهَافِطُ[ ]َٕٚفَثُ ِٚيَ ِ٦وَ ُِِٖ ايظَّايُُِ[ ]َٕٛفَثُ ِٚيَِ٦اوَ ُٖاِِ
ا ِيفَاغِكُ ]َٕٛاملا٥س. 66 + 65 + 66 : ٠
ٖٚص ٙايٓصٛص  -بآُطٛقٗا أ ٚبااُفَٗٗٛا  -جاآطةل ًا ٢قاضاٞ
ايححه ِٝإشا قط ٢مبا أْعٍ اهلل ٚمهاِ بايعاسٍ ٚأقااّ ايكػا ٚايعاسٍ
بني املحداصُني  ,فٝؿطت قطاؤ ٙبٗص ٙايٓصٛص .
 ٚهٔ اسغحسالٍ بٓصٛص أمازٜز ُ ,سجٗا ٚأٚضحٗا َعحان٠
أب ٞخسجي[ : ) (١إْظطٚا إىل ضشاٌ َآهِ ٜعًاِ ؾا٦ٝاّ َأ قطاآ٥ا  -أٚ
قطاٜاْا  -فاشعً ٙٛبٓٝهِ فاْ ٞقس شعًحا٘ قاضاٝاّ فححاانُٛا إيٝا٘] فاإ
قاض ٞايححه ِٝإشا نإ َٔ املٛايني  -املعحكس ٜٔبايٛال ١ٜاؿكٚ - ١نإ
ال ْعّ ٜٗا ٚناإ ٜعًاِ ؾاّ ٦ٝا َعحاس ّا با٘ َأ قطاا ِٗ٥أَ ٚأ قطااٜاِٖ
س ّ
فاضجطااا ٙاـصااُإ ٚؼانُااا إيٝاا٘ ٚشعًاا ٙٛبُٗٓٝااا مانُ ااّ ٚقاضااٝاّ ح
خصَٛحُٗا نإ َصسام ايطٚا ١ٜايصاحٝح ١ايساياً ١ا ٢شعًا٘ قاضاٝاّ
ؾط اّ َثشْٚاّ بايكطا ٤املثذٛض ِٓٗ .
ٚقطٜت َٓٗا صحٝح ١اؿًي()1ايػا َٔ ٌ٥اسَاّ ايصازم (: )
 :ضمبااا نااإ بااني ايااطشًني َاأ أصااحابٓا املٓاظ اا ١ح ايؿاا ٤ٞف ٝاضااٝإ
( )  :ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث  َٔ :أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح. 5
( : )1ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث  َٔ :أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح . 5
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بطشٌ َٓا ٜ -ع

ايطشٌ املاٛاي ٞاملعحكاس بٛالٜا ١أَاع املاؤَٓني (- )

فثشاب٘ ([ : )يٝؼ ٖ ٛشاى  ,إمنا ٖ ٛايص ٟجيع ايٓاؽ ً ٢مهُا٘
بايػااٝ

ٚايػااٛ؟] ٚايظاااٖط إ اسَاااّ فٗااِ َاأ ايااطا ٟٚأْاا٘ مسااع

ؼصٜطاج٘ ( َٔ )ايححانِ إىل قطا ٠اؾاٛض اياص ٜٔحيهُا ٕٛبغاع َاا
أْااعٍ اهلل فكاااٍ ياا٘ [ :يااٝؼ ٖاا ٛشاى] أ ٟيااٝؼ ايححااصٜط ٚاي ٖٝاات
َٓطةكاّ ً ٢ايطشٌ املطجط َٔ ٢أصحابهِ  ,بٌ اياُطاز ايححاصٜط َأ
قطاا ٤اياااصا٥ط ٜٔاياااحانُني ح ايٓاااؽ باياااصٛض -بايػااٝ

ٚايػااٛ؟ -

فحاااسٍ ايصاااحٝحً ١ااا ٢ؾاااط  ١ٝايكاضااا ٞاياُٛاياااا ٞاياااصٜ ٟطجطااا٘ٝ
اياداصُإ ؿًٌ خصَٛحُٗا ٚفصٌ ْعا ُٗا بكطا ٤اهلل غةحاْ٘ .
ٚاؿاصٌ أْ٘ ال إؾهاٍ ح ؾط  ١ٝقطا( ٤قاضا ٞايححها )ِٝاياصٟ
 ٜاض ٢ب٘ اـصُإ َؿطٚطاّ بكطا ٘٥عهِ اهلل ايص ٟأْعي٘ غةحاْ٘.
ٚالباااااس َااااأ اسيحفااااااد ٚايحٛشااااا٘ إىل إٔ قاضااااا ٞايححهاااااِٝ
امل اضااًٝ ٢اا٘ بااني اـصااُني  -البااس َاأ َعطفحاا٘ بكااسض َعحااس باا٘ َاأ
أمهاّ اهلل ٚقطا, ٙ٤أ ِ َٔ نْٛا٘ فحٗاساّ أ ٚفاضاالّ أٚ ٚشٗٝااّ ْعٜٗااّ
ٜعطف ؾ٦ٝا َٔ قطا ِٗ٥أ ٚقطاٜاِٖ :
فاشا نإ قاض ٞايححهاٝاِ اياُححاناِ إيَ ٘ٝاصاحاٗساّ أَٚاثشْٚااّ َٔ
فحٗس  ٖٛٚاضف بثمهاّ اهلل غةحاْ٘ فحهُ٘ ْافص َاضٍ .
ٚاشا مل ٜهٔ فحٗساّ ٚال َثشْٚاّ فالبس َٔ مهُ٘ ٚقطا ٘٥مبا ٜعطفا٘
َاأ مهااِ اهلل غااةحاْ٘ أٜٛ ٚشااس ايحصاااحل ٚاي اضاا ٞبااني اـصااُني
ٚايصًح خع ٚ ,ال ٜةعس ن ٕٛا خع ٖ ٛاملاثَ ٍٛاملطًاٛث َأ قاضاٞ
ايححهٚ ِٝإَطا , ٙ٤أ ٖٛ ٚاملٛضز املؿطٚت َٔ ايحكاض ٞإي. ٘ٝ
ٚإال فايححانِ إىل نٌ أماس ياٝؼ َؿاط ٚاّ ح ْفػا٘ إشا مل ٜهأ
قاضٝاّ مبا أْعٍ اهلل غةحاْ٘ ٚ ,ال ٜه ٕٛنصيو إال إشا نإ قطاؤٚ ٙفال
فحا ٣ٚفحٗس سٍ أ ٚباملصاؿ ١مبا ال ٜحٓافَ ٢ع قطا ٤اهلل غةحاْ٘ .
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ًٝ ٚاا٘ خيااحص ْفااٛش مهااِ(قاضاا ٞايححهاا )ِٝباااُٛاضز مكااٛم
اآلزَٝني املحٓاظت ًٗٝا ٚ ,أَا مكٛم اهلل ٚمسٚزٚ ٙمٖٛا َٔ ا َٛض
اييت ال جكةٌ ايصًح نثَٛض اياعٚاج ٚايطاالم  -ايفطقاٚ - ١ا ْػااث ,
فالبس َٔ جٓفٝص ٙمهاِ اهلل غاةحاْ٘ إشا ناإ (قاضا ٞايححهاٜ )ِٝعطفا٘
َٔ فحا ٣ٚفحٗس سٍ أٜ ٚػحفح ٘ٝح ايكط ١ٝاملطف ١ ٛإي. ٘ٝ
ذِ إٕ زي ٌٝايٓصت ٚزي ٌٝايححه ِٝاملصاححني يكطاا( ٤ايكاضاٞ
املٓصٛث) (ٚقاض ٞايححه - )ِٝايظاٖط ُا ّٛزيًٝٝحا٘ ٚإْطةاقا٘ ًا٢
ظَاْ ٞاؿطٛض ٚايغٝة ,١إش ال ٜظٗط َٓ٘ إخحصاصا٘ بعَاإ اؿطاٛض أٚ
بعَإ ايغٝة ٕ ٚ , ١اؿاش ١إىل قطا ٤ايكاضَٛ ٞشاٛز ٠ح ايعَااْني ,
ٚال ضٜت ح َُ ّٛطُ ٕٛايٓصات يعَاإ ايغٝةاٚ , ١ماسٜرِٗ ٚاماس
ٜٓطًل َٔ َٓةع فاضز .
ٓ ٚس٥ااصه ال ٜكاااٍ  :إٕ ْصاات اجملحٗااس قاضااٝاّ أ ٚإَطااا( ٤قاضااٞ
ايححه )ِٝح ا خةاض مصاٌ ح ظَاإ اسَااّ ايصاازم ( ٚ )ااٖطٙ
شعً٘ ملعاصط ٜ٘ممٔ ض ٣ٚمسٜرِٗ .
يهٓ٘ غع صحٝح إشا ًُٓا أِْٗ (ْٛ )ض ٚاماس ٚماسٜرِٗ فااضز
ٚإَطا ٤أمسِٖ ٜهًُ٘ اسَاّ ايالمل  ٚط. ٘ٝ
ذِ ْةحز ٔ :

تعيني القاضي :
قس ٚقع ايهالّ بني ايفكٗا ٤ح جعٝني ايكاض ٞامل افع إي: ٘ٝ
ٌٖ ٜه ٕٛايحعٝني بٝس املس ٚ ٞفل جعٚ ٘ٓٝٝإضازجا٘ أّ ٜها ٕٛبٝاس
املس ٚ ً٘ٝ ٢جعٚ ٘ٓٝٝإضازج٘ أّ بطضاُٖا ٚجٛافكُٗا ً. ٘ٝ
ٓ ٚاااسْا مايحاااإ  :مايااا ١املاااس ٚ ٞاملٓهاااط ٚ ,مايااا ١ايحاااسا , ٞ
ٚاياكاضْ ٞا ٛاإ  :قااض ٞاياححهٝااِ ٚايكاضا ٞايآُاصاٛث ْٚ ,اةسأ

( ........................................ )71بؿط ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكطا٤

بكاض ٞايححهْٚ ِٝك: ٍٛ
أ -ال ضٜاات ح إٔ (قاضاا ٞايححهاا - )ِٝغااٛا ٤اجملحٗااس ايعااازٍ ,
ٚايفاضااٌ َاأ أٖااٌ ايعًااِ ٚ ,ايؿااطٜ
بااةع

ايٛشٝاا٘ ح اجملحُااع ايعاااضف

أمهاااّ ايكطااا - ٤البااس َاأ ضضااا املحٓاااظ ني بااامل افع إيٝاا٘

ٚاملححانِ يسٖٚ, ٜ٘صا آده ح املس ٚ ٞاملٓهط ٚح املحسا ٝني ٚ ,شيو ملا
جكاااسّ قطٜةااااّ َااأ إٔ قاااٛاّ ؾاااط ( ١ٝقاضااا ٞايححهاااٖ )ِٝااا ٛضضاااا
املحداصُني ب٘ ٚقٓا حِٗ بكطاٚج٘ ٚمهُ٘ فُٗٝا عٝز ال ٜٓفاص مهُا٘
إال بعس إخحٝااض املحٓااظ ني يا٘ ٚضضااُٖا با٘ ٚجطافعُٗاا ٓاسَ ٙحاٛافكني
ً , ٘ٝفٝعطضإ ْعا ُٗا ٚإخحالفُٗا ًٝا٘ ذاِ ٜكطا ٞفُٗٝاا مباا أْاعٍ
اهلل بعس ايححكل َٔ خصٛصٝاد اياس ٚٚ ٣ٛغاا ٌ٥إذةاجٗاا ٚ ,بعس٥اصه
ي ٛقط ٢عهِ اهلل جطجت ٚشٛث إْفاش مهُ٘ ٚجٓفٝص قطا. ٘٥
ْعااِ قااس ٜحٓاااظت إذٓااإ ٚخيحًفااإ ح أَااط  :ز ااَ ٣ٛاااٍ أ ٚماال أٚ
مُٖٛا ٜٚ -طض ٢أمسُٖا بكاض ٞؼهَ ِٝعاني ٚال ٜطضا ٢اآلخاط با٘
أٜ ٚطضاا ٢بغااعَ - ٙاأ اجملحٗااس ٜٔأَ ٚاأ ايفطااال ٤املااثشْٚني أَ ٚاأ
ايٛشٗااا ٤عٝااز ٜححكاال إَحٓااات اـصااِ َاأ ايححااانِ إىل َاأ ٜكطااٞ
بُٗٓٝا ٚحيػِ ْعا ُٗا  ,فٓٝحصط أَط ٙأٜ ٚحعني ضفع أَط ٙإىل اجملحٗس.
ذِ ٖ - ٛأ

اجملحٗس عػت ٚالٜح٘ اؿػة : ١ٝاملعطٚف ايصٜ ٟطٜس

املؿطت ا قسؽ فعً٘ ٚال ٜطض ٢باُٖاي٘ ٚجطن٘  -جين املس ٚ ٞاملس ٢
ًًٜٚ ٘ٝعَُٗا باؿطٛض ٓسٚ ٙاي افع ٚمًٌ اـصٚ ١َٛف

ً املؿاهً١

ٚإ طا ٤ش ٟاؿل َُٓٗا مك٘ .
ثٚ -أَااا ايكاضاا ٞايااآُصٛث  -اجملحٗااس أْ ٚا٥ةاا٘ املااثشَٓ ٕٚاا٘
بايكطاااااٚ - ٤قااااس غااااةل ٚشااااٛز مااااايحني  :اياااااُس ٚ ٞايااااآُهط ,
ٚاياُحسا ٝني ٖٓٚ ,ا ْةسأ بةحز :
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اؿاي ١ا ٚىل َ :ا إشا نإ ايحٓاظت بٓح ٛاملس ٚ ٞاملٓهط .
ٚايظاااٖط إ جعااٝني ايكاضاا ٞبٝااس (املااس ٚ )ٞباخحٝاااض - ٙفااااشا
إضجط ٢املس  ٞملاٍٍ أ ٚمل ً ٢غعٚ ٙإخحااض فحٗاساّ اسالّ أ ٚفاضاالّ
اااسالّ َثشْٚااا ّا بايكطااااَ ٤ااأ فحٗاااس اااسٍ  -عٝاااز ناااإ شاَعااااّ
يؿطا ٥صح ١ايكطاٚ ٤اؿهِ بني املحداصُني  -جعً ًٔٝا( ٢املاس ٢
ً )٘ٝقة ٍٛاي افع ٓس ٙبعس ضفع املس  ٞز اٛاٚ ٙإباالا املاس ًٝ ٢ا٘
بس ٛاًٝ ٙا٘ٚ ,قاس إز ا ٞاسمجاات ًٝا٘ ح نًُااد بعا

ايفكٗاا, ٤

فًٝعَ٘ اؿطٛض يس ٣ايكاض ٞايؿط  ٞيًسفات ٔ ْفػ٘ ٚإباساٚ ٤شٗا١
ْظط - ٙقةٛالّ أ ٚإْهاضاّ .
ٚايٛش٘ ح ن ٕٛجعٝني ايكاض ٞاملٓصٛث بٝس (املس  ٖٛ )ٞايحػامل
ايعكال٥ااا ٞايعااااّ  -ح بااااث اياااس اُ : ٣ٚااا ّٛاياااس ا : ٣ٚايعًُٝااا١
ٚايحصاضٚ ١ٜغعُٖا ٚ -شط ٢ً ِٜٗإيعاّ املس  ٞباذةااد ز اٛاً ٙا٢
غاااعٚ ٙباااايٓح ٛاياااصٜ ٟؿااااٜٚ ٙ٤طٜاااسَ ٙااأ ز ٕٚإ ٜهااا ٕٛيغاااع: ٙ
املس  - ً٘ٝ ٢اؿل ح إيعاَ٘ بسي ٌٝكصٛص أ ٚططٜل َعني سذةااد
ز اااٛا , ٙباااٌ َاااا خيحااااض ٙاملاااس ٜٚ ٞعًٓٝااا٘ َااأ ايططٜااال ٖااا ٛاملعحااان ,
ٚاملحداصُإ إشا إخحاض املس َُٗٓ ٞا ططٜل اي افع إىل ٖصا ايااُصحٗس
أ ٚايفاضٌ يعّ اياُس  ً٘ٝ ٢ايكة ٍٛب٘ َ ,ا مل ٜاحاططًض أٜ ٚاححاطًج -
فُٝهٓ٘ املطاية ١بحغٝعٚ ٙاسْحكاٍ إىل قاضٍ ذإٍه.
ٚبحعةع ذإٍ  :أ ٟز  ٣ٛال جػُع  -كالٝ٥اّ َ -ا مل جس ِ بايسيٌٝ
ٚبطٖااإ ايصااحٚ , ١جعااٝني ايااسيَٓ ٌٝااٛ؟ باخحٝاااض املااس  ٞفٗاا ٛاملًااعّ
باذةاد ز ٛا ٖٛٚ ٙاحملحاج إىل إقاَا ١اينٖاإ ًا ٢ظ ُا٘  ,فاال باس يا٘
َٔ إذةااد ز اٛا ٙبااُا ٜاادحاضَ ٙأ اياسي ٌٝأَ ٚأ ا زياً ١ا ٢إذةااد
ز ٛا َٔ , ٙز ٕٚإٔ ٜه ٕٛيًُس  ً٘ٝ ٢مال فاطض ماَ ٍٛأ اياسيٌٝ
ً ٢املس  ٞأ ٚجعٝني ايططٜل ً ٘ٝسذةاد ز ٛا. ٙ
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ٚباخحصاض :ال ًٜعّ املس  ٞبٓح ٛكصٛص َأ اسذةااد محا ٢إشا
أضاز ٙاملاس ًٝ ٢اا٘  ,بااٌ ٖاا ٛش ٚاؿال ح إذةاااد ز ااٛا ٙبااسي ٌٝخيحاااضٙ
ٚبايططٜل ايصٜ ٟطجطٓ ٘ٝس ٖصا اؿانِ أ ٚشاى .
ْعِ إال إٔ ٜحططض املس ًٝ ٢ا٘ َأ اي افاع ٓاس ٖاصا ايكاضا ٞأٚ
ٜححطج فٝطايت بحغٝع ٚ ٙهٔ اسْحكاٍ إىل قاضٍ ذإٍ .
اؿاي ١ايراَْ : ١ٝا إشا ناإ ايحٓااظت بُٗٓٝاا بٓحا ٛايحاسا  ٞباثٕ ناإ
نٌ ٚامس َٔ اـصُني ٜس  ٢ً ٞصامة٘ َا ٜٓهط ٙصامة٘ .
ٚفٗٝااا البااس َاأ جٛافاال اـصااُني ًاا ٢قاااضٍ َٓصااٛث َعااني :
َاصحٗس سٍ أ ٚفاضٌ ااسٍ َٓصٛث َٔ فحٗس اسٍ ٚ -شياو ٕ
نٌ ٚاماسه َُٓٗاا ٜاس ً ٞا ٢صاامة٘ َااالّ أ ٚمكااّ ٚ ,يًُاس  ٞمال
جعٝني ايكاضٚ ٞإذةاد ز ٛاٚ ٙيٝؼ ـصُ٘ َٓع٘ ٓا٘  ,فااشا ناإ ناٌ
ٚامس َٔ اـصُني َس ٝاّ -نُا ٖ ٛفاطض عرٓاا ح املحاسا ٝني  -ناإ
يهٌ ٚامس َُٓٗا مل جعٝني ايكاضاٚٚ ٞغا ١ًٝإذةااد ز اٛا , ٙفاال باس
َٔ جٛافكُٗا ً ٢جعاٝني ايكاضا ٞايؿاط  - ٞباخحٝاضُٖاا ٚجطاضاُٗٝا
ن ٜ ٞافعا ٓسٜٚ ٙعاطض ناٌ ٚاماس ز اٛاٚ ٙمكا٘ ذاِ ٜرةاخ ز اٛاٙ
يس , ٜ٘فٓٝظط فُٗٝا ذِ ٜكط ٞباؿل .
فً ٛإخحًفا ح جعٝني ايكاض - ٞاجملحٗس أ ٚايفاضٌ ايعسٍ املثش- ٕٚ
عٝز إضجط ٢ناٌ ٚاماس قاضاّ ٝا غاع َاا إضجطاا ٙاآلخاط ٚجؿااما فًاِ
ٜحٛافكااا ًاا ٢قاااض ٚامااس ناْااخ ايكط ااٖ ١اا ٞاؿااٌ ملااا زيااخ ًٝاا٘
ايطٚاٜاد( ) ايعسٜس َٔ ٠إ ايكط  ١يهٌ أَط َؿهٌ أ ٚفٗ ٍٛايٝ ٛفا١
ايٝ ٛفاا ١ايؿااط  , ١ٝفٝكااطت يحعااٝني ايكاضاا ٞايااص ٜ ٟافعااإ ٓااس ٙنااٞ
ٜفصٌ خصَٛحُٗا َ ٜٞٗٓٚؿهًحُٗا  .ذِ ْةحز :
( )  :ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث َٔ : 7أبٛاث نٝف ١ٝاؿهِ .
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شرائط شرعية القاضي :
ذ ااُ ١أَااٛض ٚصاافاد ًٜااعّ جٛفطٖااا ح ايكاضاا ٞنااٜ ٞهااَ ٕٛااؤٖالّ
يحػًِٓ َٓصت ايكطاَٚ ٤ثشْٚاّ مبةاؾطج٘ : ٖٞٚ ,
ا  : ٍٚايةًااٛا  :البااس َاأ بًااٛا ايكاضاا ٞاؿًااِ ايؿااط  , ٞفااال
ٜؿطت قطا ٤ايصي ٚإٕ نإ َطاٖكاّ َكاضب ّا يًةًٛا ايؿط . ٞ
ايراْ : ٞايعكٌ فال ٜؿطت قطا ٤اجملٓ ٕٛغٛا ٤املطةل أ ٚا زٚاض. ٟ
ٚقس إز  ٞاسمجات ًٖ ٢ص ٜٔايؿططني  ٚاسّ اـاالف فُٗٝاا ,
ٖٚاا ٛايصااحٝح يكٛياا٘ ( )ح َعحنجاا ٞأباا ٞخسجياا[ : ) (١إْظااطٚا إىل
ضشٌ َآهِ] ٚح ضٚاٜحا٘ ا خاط[ ٣إشعًاٛا بٝآهِ ضشاالّ قاس اطف
ماليٓااا ٚمطآَااا] ٖٚااصإ جعااةعإ اااٖطإ ح ْصاات ايطشااٌ ايةاااي
ايعاقٌ ٖٚ ,هصا َكةٛي ١إبٔ مٓظً ١ح اـصُني املحٓاظ ني ٜٓ[ :ظاطإ
َٔ نإ َٓهِ ممٔ قس ض ٣ٚمسٜراّ ْٚظط ح ماليٓا ٚمطآَا] فاإ ٖاصا
اـن جطُٔ ْصت اجملحٗس قاضٝاّ ٖٚ ,صا ايحعةع ايٛاشاس يوٚصااف ال
ٜححكل ي٘ َصسام ٚاضح إال ايةاي ايعاقٌ .
 َٔٚاملكطاٛت با٘ اسّ صاالح اجملٓا ٕٛا زٚضا ٟيًكطاا ٤ح زٚض
شٓٚ , ْ٘ٛايظاٖط اسّ صاالم٘ قاضاٝاّ ح زٚض إفاقحا٘ ٝ ٚٚا٘ محا ٢إشا
نإ املاّ بايكطا ٕ , ٤ايكطااٚ ٤الٜا ١ؾاط ٝ ٚٚ ١ٝفاَُٗ ١ا ١ظُٝا١
ايؿااثٕ ال ٜالُٗ٥ااا ناا ٕٛامل ٛا

بٗااا فْٓٛااّ ٚ -ياا ٛأزٚاضاّ  -محاا ٢إشا

باؾطٖا ح زٚض اسفاق. ١
ٜٚؤنس : ٙإٔ َٓصت ايكطاٚ ٤ال ١ٜؾط  ١ٝضفٝع ١ال ٜٓاغةٗا ْصات
ايصااي أ ٚاجملٓاا ٕٛهلااا بحً ااّ  -نُااا ٖااٚ ٛاضااح كال ٝ٥ااّ ٚ -يااصا ًْحاال
( )  :ايٛغا: ٌ٥ج  : 5ث  َٔ :أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح  + 5ث َٗٓ :ا  :ح.7
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بايعكٌ  :ايطؾس  ,فال ٜؿطت قطا ٤ايػف ٘ٝإشا نإ غافٗ٘  ٚاسّ ضؾاسٙ
ب ًٓٝااّ ٚاضااح ّا يًٓاااؽ ٚ ,قااس إز اا ٞاسمجااات ًاا ٢إ حةاااض ٚ , ٙهاأ
جٛش ٘ٗٝبٓفؼ ايحٛش ٘ٝاملحكسّ ح ؾطط ٞايةًٛا ٚايعكٌ .
ٜٚؤنس ٙأٜ ٚؤٜس : ٙإْصطاف أزي ١ايكاض ٞايؿاط ٚ ٞأخةااض ْصاة٘
ٔ ايصي ٚاجملٓٚ ٕٛايػاف , ٘ٝفاإ ايكطااٚ ٤الٜا ١ؾاط ٚ ١ٝال ٜصاًح
ٖؤال ٤يٛال ١ٜايكطا , ٤فاْٗا ؼحاج إىل ْصات اياٛي - ٞايآي( )أٚ
ايٛصٚ -)( ٞقس زيخ ا خةاض املاضْ ٢ً ١ٝصت اجملحٗاس ايعاسٍ ,
ٚال حيحٌُ ْصت امس ايرالذ ١مح ٢إشا فطضه ْ٘ٛفحٗساّ .
ايؿااط؟ ايرايااز  :اسغااالّ ٚاس ااإ  ,فااال ٜؿااطت قطااا ٤ايهااافط
ٚاملؿااطى ٚمُٖٛااا مماأ ال ٜااؤَٔ إ ٜهاا ٕٛقطاااؤ ٙبايعااسٍ ٚال حيااطظ
مهُ٘ باؿل أ ٚخيؿ ٢قطاؤ ٙبايةاطٌ ٚبغع َا أْعٍ اهلل غةحاْ٘ .
ٜٚسيٓا ً : ٘ٝسَ ٠أ ايطٚاٜااد( ) املحكسَا ١ايٓاٖٝا ١أ ايححاانِ
إىل أٌٖ اؾٛض ْظع املكةٛيَٚ ١عحن ٠أب ٞخسجي ١بططٜكٗٝا [َأ ؼاانِ
إياااا - ِٗٝايػااااًطإ ٚقطاااااج٘  -ح ماااال أ ٚباطااااٌ فامنااااا ؼااااانِ إىل
ايطاغٛد] [إٜانِ إٔ حيانِ بعطهِ بعطاّ إىل أٌٖ اؾٛض] [إٜانِ
 ...إٔ ؼانُٛا إىل أمسه َٔ ٖؤال ٤ايفػام] ٖٚاْ ٞصاٛص صاحٝح١
ايػٓس ٚاضاح ١ايسالياً ١ا ٢املٓاع َأ ايححاانِ إىل ايكطاا ٠املٓحاطفني
ٔ ططٜل اس إ ٚايٛال ١ٜاؿك , ١أٚايحابعني يػاًطإ اؾاٛض ٚاؿهااّ
ايظًُٚ , ١جسٍ  -بططٜل أقٚ ٣ٛأٚضح  ٢ً -املٓاع َأ ايححاانِ إىل
ايهافط ٚاملؿطى ٚمُٖٛا.
ٚبحكطٜت ذإٍ أ ٚزي ٌٝذإٍ  :إٕ ايكطا ٤ايؿط َ ٞحك ّٛباؿهِ مباا
أْعٍ اهلل غةحاْ٘ أٚبايكطا ٤اؿل ٚبايعاسٍ ٚايكػا ٖٚ ,اصا ال ٜحٛقاع
( )  :ايٛغا:ٌ٥ج : 5ث  َٔ :أبٛاث صفاد ايكاض:ٞح + 6ح + 5ث َٗٓ :ا :ح. 7
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ؼكك٘ َٔ ايكاض ٞايهافط أ ٚاملؿطى أ ٚاملٓحطف ٔ ططٜال أٖاٌ بٝاخ
ايطغاي ١أَ ٚأ قطاا ٠ايػاالطني  ,باٌ خيؿا ٢نارعاّ َأ قطااٖ ٤اؤال٤
ٜٚحٛقااع مهُٗااِ مبااا ؾااطً ٘ ايكاااْ ٕٛايةؿااط ٟا ضضاا -ٞايعؿااا٥طٟ
ٚايٛضعٚ ٞمُٖٛا َٔ ايكطا ٤ايةاطٌ .
ايؿط؟ ايطابع  :طٗاض ٠املٛيس  ,فال ٜؿطت قطاٚ ٤يس ايعْاا املححككا١
ٚالزج٘ َٔ ايعْا ز ٕٚاملؿحة٘ احملحٌُ ٚالزج٘ َٔ ايعْا ٚ ,قس إز ً٘ٝ ٞ
اسمجااات  ٚااسّ اـااالف ٖٚ,ااصا ٖاا ٛايصااحٝح ٚ,شيااو يكصااٛض أزياا١
َثش ١ْٝٚايكطا َٔ ٤ايآي (*) ٚايٛصا )( ٞأ وٛيا٘  ,بًحاا
ااسّ اسطُٓ٦ااإ باْطةااام صااحٝح أباا ٞخسجياا[ : ١إْظااطٚا إىل ضشااٌ
َٓهِ] َٚكةٛي ١إبٔ مٓظًآٜ[ : ١ظاطإ َأ ناإ َآهِ ممأ قاس ض٣ٚ
ماسٜرٓا ً ]...اٚ ٢ياس ايعْاا ٖٚاَ ٛةغاٛض املٓؿاث باني ايعةااز َُٛااّ
محااا ٢املحداصاااُني احملحااااشني إىل ايكاضااا - ٞاملٓصاااٛث أ ٚقاضاااٞ
ايححهاا , ِٝالغااُٝا َااع اسيحفاااد إىل َٓااع إَاَحاا٘ ح صااال ٠اؾُا اا١
 ٚسّ قة ٍٛؾٗازج٘ ٚمُٖٛا َأ ا مهااّ املٓظاٛض ح جؿاطٜعٗا يػا٤ٛ
َٓةحااا٘ َٓٚؿاااث ٚالزجااا٘ ٚ ,ياااصا ال ؼاااطظ َثشْٝٚحااا٘ يًكطااااٚ ٤إٕ مجاااع
ا ٚصاف ا خط ٣املطًٛب ١ح ايكاض. ٞ
ٚقس ظ ِ بعطِٗ ٚشٛز ايسي ٢ً ٌٝسّ ْصت ٚيس ايعْاا قاضاٝاّ
 ٚسّ صالم٘ يًكطا ٤محا ٢إشا مجاع ا ٚصااف ا خاطٚ . ٣اياسيٌٝ
ٓسِٖ فحَ ٣ٛا زًٍ ً ٢سّ قةا ٍٛؾاٗازٚ ٠ياس ايعْاا  ٚاسّ صاح١
إَاَح٘ يصال ٠اؾُا . ١
يهاأ ايفحاا ٣ٛال جهاا ٕٛزيااٝالّ إال َااع ايكطااع بٗااا أ ٚاسطُٓ٦ااإ
با ٚيٚ , ١ٜٛمص ٍٛايكطع أ ٚاسطُٓ٦إ ٖٓا َؿاهٌ شاساّ  ,فايعُاس٠
ٓسْا قاصاٛض زياٝاٌ ايآصات ٚاسشٕ باياكاطا ٔ ٤ؾاُٚ ٍٛياس اياعْاا
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احملككٚ ١يسٜح٘ َٔ ايعْا ز ٕٚاملؿحة٘ ٚالزج٘ َٔ ايعْا .
ايؿط؟ اـاَؼ  :ايصنٛض , ٠فاال ٜؿاطت ٓاسْا ً -ا ٢ا ماٛ؟ -
قطااا ٤ا ْرااٚ ٢مهُٗااا ح املحداصااُني ٚفصااٌ خصااَٛحُٗا ٚإٕ ناأ
ْػاَ ّ٤رًٗا ٚ ,قس إز  ً٘ٝ ٞاسمجات  ٚسّ اـالف .
يهٓ٘ ال قطع ٚال إطُٓ٦اإ بؿاطط ١ٝاياصنٛض , ٠فاإ ُاس ٠اياسيٌٝ
ً ٖٛ ٘ٝاسغحظٗاض َٔ َعحن ٠أب ٞخسجي[ ١إْظطٚا إىل ضشٌ َآهِ]
 َٔٚاحملحٌُ بٌ املطُثٕ ب٘ سّ خصٛصا ١ٝايطشاٌ  ٚاسّ نْٛا٘ قٝاساّ
إم اظٜاّ  :ي٘ َٛض ١ٝ ٛخاصٜٚ , ١هفٓٝا سّ اسطُٓ٦اإ مبٛضاٝ ٛح٘
ٚإٔ املٛضااا ١ٝ ٛاملكصاااٛز ٠يًُؿاااطت نْٛااا٘ [ًَٓاااا] أَ ٟااأ املاااٛايني
املًحعَني بايعكٝس ٠اؿك. ١
ْعِ ض ٣ٚايصسٚم ح (ايفك )٘ٝبططٜل ضاعٝ

 :قا ٍٛايآي (*)

ح ٚصٝح٘ َع املؤَٓني (ٜ[ : )ا ً ٞياٝؼ ًا ٢املاطأ ٠مجعا... ١
ٚال جااٛىل ايكطااآٖٚ . ) (]٤اااى فُ ٛاا ١ناارعَ ٠اأ ايٛصاااٜا ح ٖااصٙ
ايطٚاٖ : ١ٜص ٙاؾًُ ١أمسٖا ٚ ,بعطٗا ٜكطع بعسّ إضاز ٠اسياعاّ َٓٗاا
ٚإٕ نإ ٜكطع باضاز ٠اسيعاّ َأ بعطاٗا اآلخاطٚ ,بعطاٗا َاؿحااة٘ ال
زيا ٌٝاً ٢إضاز ٠اسياعاّ َآٗا َٗٓٚ -ا قٛي٘ [ :ال جاٛىل ايكطا.]٤
ْعِ فِٗ مجع َٔ ايفكٗا )( ٤املٓع ٚاسيعاّ باي ى .
يهٔ ال ؾاٖس هلِ ً ٘ٝعٝز جطُثٕ ايآفؼ با٘ ٚال زا اِ يا٘ َأ
ا خةاض .
ٚاٚ ١ش ٙٛإ حةاض ١ٜيؿط؟ ايصنٛض ٠أَٓ ٚع املطأ َٔ ٠جٛيم ٞايكطاا٤
 يهٓٗا ال جصًح بطٖاْاّ ؾط ٝاّ َكةٛالّ  ٚ ,شً٘ ْفيت  -إمحٝاطااّ  ,الشعَااّ  -بعاسّ ؾاط  ١ٝقطاا ٤ا ْرااَ ٢اع جاٛفط ايكاضا ٞاياصنط ٚنفاٜاا١
( )  :ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث  َٔ : 1أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح .
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سز ايصنٛض عاش ١املحداصُني  ,فًْ ٛكص سز ايكطا ٠اياصنٛض أ
ماش ١املحداصُني ايهرعٚ ٜٔجٝػًطد املطأ ٠املحٛفط ٢ً ٠ؾطا ٥صح١
ايكطاٚ ٤ناْخ ْعٜٗاَٚ ١ؤمتٓا ٚ ١اضفا ١بايكطاا ٤اؿال ٚاؿهاِ ايعاسٍ
ايص ٟأْعي٘ اهلل غةحاْ٘ ً ٢مةٝة٘ املصطف )*(٢شاظ جٛيٗٝا ايكطاا,٤
ٚا ٚىل شعًٗا قاض ١ٝملٓاظ  ١ايٓػاٚ ٤مًٌ خصَٛاجٗٔ .
ٖصا نً٘ كحص بايكطاٚ ٤اؿهاِ ايفاصاٌ باني املحداصاُني  ,فاال
ٜعًِ املٓع َ :كسَاد ايكطاٚ ٤يٛامكا٘ ,فٝصاٛظ يًُاطأ ٠ايعاضفا ١املؤًٖا١
يًكطااااا : ٤مماضغاااا ١بعاا ا

املكااااسَاد ٚايًٛاماااال ْ ,ظااااع جااااسٜٔٚ

ايااس  ٣ٛاملكةٛيااٚ ١ضأ ٟاـصااِ أ ٚإْهاااضْٚ , ٙظااع جطجٝاات ٚغاااٌ٥
اسذةااااد ٚضاااة صاااالمٗا يإلذةااااد قةاااٌ طضاااٗا ًااا ٢ايكاضاااٞ
ايؿط ْٚ , ٞظع فحص غةٌ اؿهِ ٚٚغا ٌ٥اسذةاادٚ ,جاس ٜٔٚغآس
اؿهااِ ًَ ٚحكاجاا٘ ْٚ ,اااح ٛشيااو َاااُا ياا٘ زخاياا ١ح غااالَ ١اؿهااِ
ٚايكطا ٤ايصازض َٚطابكح٘ يًفحٝا ايؿط ٚ ١ٝايكطا ٤ايٛاقع. ٞ
ٚٚشاا٘ اؾااٛاظ  :ااسّ ايااسي ٌٝاملاااْع اأ َةاؾااط ٠املااطأ ٠ملكااسَاد
ايكطاٚ ٤يٛامك٘  ٚ ,سّ صسم (جٛي ٞاملطأ ٠ايكطا )٤أ( ٚقطاا ٤املاطأ٠
ٚمهُٗا بني ايٓاؽ) ً ٢مماضغحٗا َكسَاد ايكطاٚ ٤يٛامك٘  -محا٢
ٜؿًُ٘ زي ٌٝاملٓع ي ٛمصٌ اسطُٓ٦إ بٛشٛز. ٙ
ايؿااط؟ ايػااازؽ  :ايطااة ٚإغااحٛا ٤ايفهااط بكااسض َحعاااضف بااني
ُ ّٛايعكال , ٤فال ٜؿطت قطا َٔ ٤مل ٜهٔ ٓس ٙايطة املحعااضف أٚ
َٔ ٜه ٕٛنرع ايٓػٝإ ٚايػٗ ٛأ ٚاـطث أ ٚايغفً ١ظا٥ساّ أ املحعااضف
باني ايٓااؽ  ,فااإ ايكطااٚ ٤الٜاا ١ؾاط َُٗ ١ٝا ١ؼاًٌ بٗاا خصٛصااٝاد
ايٓاؽ ْٚعا اجِٗ ٚجحةني بٗا مكٛقِٗ ٚإغححكاقاجِٗ .
ٚا َٛض اياُُٗ ١آس ايعاكالٚ ٤اياُكاصس ايعظٜ ١ُٝاحاطًة ٕٛفاٗٝا

( ........................................ ) 11بؿط ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكطا٤

ايطة ٚقً ١ايػٗٚ , ٛايكطا َٔ ٤أ ظِ املُٗاد ٚاملكاصس فالباس َأ
ن ٕٛايكاض ٞغ ًٟٛايفهاط ضااب ا َاٛض محا ٢ال ٜػاٗٚ ٛال خيطاث ح
ايكطااا ٤ايصااازض ٓاا٘ َٚ ,اأ ٖٓااا ْكاا: ٍٛجكصااط أزيااَ ١ثشْٝٚاا ١ايكطااا٤
ٚأخةااااض ٙااأ ايسالياااً ١اااَ ٢ؿاااط ١ٝ ٚقطااااَ ٤ااأ ال ٜهااا ٕٛفهاااطٙ
غٜٛاّ َحعاضفاّ أٜ َٔ ٚهرط ْػٝاْ٘ ٚجغًت غفًح٘ ٔ ا َٛض ٚبكسضٍ ظا٥س
ٔ ايكسض املحعاضف ططٓ ًٙٚس ايعكاال , ٤فاحاآصطف ٓا٘ أخةااض شعاٌ
ايكطاٚ ٤اسشٕ ف ٘ٝإْصطافاّ قطعٝاّ .
ايؿط؟ ايػابع  :ايعسايٚ ١ايٓعاٖ ٚ ١سّ ايظًِ .
ٚايعساي ٖٞ ١اسغحكاَٚ ١ايسٜاْٚ ١ايػع ٚفل ايٓظاّ ايؿط  ٞبثزا٤
ايٛاشةاااد ٚإشحٓاااث احملطَاااد ٚ ,بايعساياا ١ؼااطظ ا َاْااٚ ١ايٓعاٖاا١
ٚاؿفااا

ًاا ٢مكااٛم ايٓاااؽ امل افعااني  ٚااسّ اسمٝاااظ إىل ا قطبااا٤

ٚا صسقاٚ ٤املعاضف ٚش ٟٚاؾآ ٙس ايكطاٚ ٤احملانُ. ١
ٚالبس َٔ إمطاظ سايا ١ايكاضا ٞمبعٓاٖاا ايكا ِٜٛايٛغاٝع ٚ ,الباس
َٔ إمطاظ أٚي ٞا َط أ ٚاجملحٗس ٜٔيٓصت َٔ ؼطظ سايحا٘ ٚإغاحكاَح٘
مبعٓاٖااا ايكاا ِٜٛايٛغااٝع ٚ ,ال ٜغاا ًٚا بهااٌ أمااس غااُٝا اياااُحًُكني
ٚاياُحعيفني فاْ٘ ال ػس ٟاملظاٖط ايهاشبٚ ١اييت خيؿ ٢نارعاّ َعٗاا َأ
إٔ جٓعيل أقساّ ايكاض ٞم ٛاملطااَع ٚاملصااحل خصٛصااّ ٖاصا ايعَاإ
ايص ٟضع

ف ٘ٝايسٚ ٜٔايعسٍ ح ا ْاّ .

ٚقس إز  ٞاسمجات ً ٢إؾ ا؟ ايعساي ٖٛٚ, ١ايصحٝح :
أٚالّ  :ملا زيخ ًٝا٘ صاحٝح ١غاًُٝإ( ) َأ إٔ ايكطااٚ ٤اؿهاِ
كصٛص بايعامل بايكطا ٤ايعازٍ ح املػًُني فاال ٜصاًح غاع ايعاازٍ
قاضٝاّ ٓس ا  ١ُ٥ا بطاض(.)

( )  :ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث َٔ : 7أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح . 7
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ٚذاْٝاّ  ٕ :ايظامل أ ٚغع ايعازٍ أ ٚغاع احملاطظ ٠سايحا٘ ْٚعاٖحا٘
خيؿ َ٘ٓ ٢ايظًِ ٚاؾٛض ح ايكطاآ ٤اسَا ٜها ٕٛح اـصاُني بعا
أقطباااا ٙ٤أ ٚأصاااسقا ٙ٤فٝححُاااٌ إ ٜٓحااااظ يصااااؿِٗ ٚال ٜكطااا ٞح
اـصااُني باااؿل ٚمبااا أْااعٍ اهلل غااةحاْ٘ أ ٚحيااطف ايكطااا ٤اأ فااطاٙ
ايصاااحٝح ,فٝصاااٛض ٚحيٝاا

أٜ ٚحصااااٚظ اؿكاااٛم ٓ ٚاااع اسغاااححكام

اأ املػااححل  ,فًااصا ال ٜؿااطت قطااا ٤ايفاغاال َٚاأ ال جعااطف سايحاا٘
فطالّ ُٔ طف بايظًِ ٚاؿٝ

ٚاؾٛض ٚاسمٝااظ بٓاا ٤ؿاعج٘ أٚ

َعاضف٘ أ ٚطف بثخص ايطؾ ٠ٛأ ٚمل ٜعطف بايٓعاٖ. ١
ٚذايراّ  :إٕ ايطنا ٕٛإىل قطااَ ٤أ مل ٜعاطف بايعساياٚ ١ايٓعاٖا ١أٚ
ااطف بااايظًِ ٖاا( ٛضناا ٕٛإىل ايظ اامل) ايفاغاال ٚقااس ْٗٓٝااا ٓاا٘ [َٚالَ
ػهُِِ ايٓساضُ] ٖٛز . 7 :
جَطِنَُٓٛا إىل ا َّيصًََُُِٛ َٜٔا فَحََُ س
قس ٜكاٍ( ) إؾهاالّ ً ٢اسغحسالٍ باآل ١ٜاملةاضن ١بثٕ ايطشٛت إىل
مهِ غع ايعازٍ َع ٚذاقح٘ يٝؼ َصسام (ايطنا ٕٛإىل ايظاامل)  ,باٌ
ْٖ ٛظع أخص ايفكٗا ٤غن غع ايعازٍ إشا ناإ َٛذٛقااّ با٘ َأ ز ٕٚإٔ
ٜعسً ضنْٛاّ َِٓٗ إىل ايظامل .
ٜٚطز ً: ٘ٝ
إٕ ٌُ ايفكٗا ٤أ ٚبعطِٗ غن ايرك ١غع احملطظ ٠سايح٘ أ ٚاحملطظ
إماااااطاف كٝسجااااا٘ إمناااااا ٖااااا ٛمباااااالى ٚذاقحااااا٘ ٚإماااااطاظ صاااااسق٘
ح مهاٜاا ١خاان املعصااْٚ )( ّٛكًاا٘ ٓاا٘ ,فًااصا ال ٜهااَ ٕٛصااسام
(ايطن ٕٛإىل ايظامل)  .بُٓٝا ايححانِ إىل ايظاامل  -أ ٚغاع ايعاازٍ ح
املػًُني  ٖٛ -إ حُاز ًٚ ٘ٝضن ٕٛإي ٘ٝح قطاٚ ٘٥مهُا٘ ٖٚا ٛاامل
فٝهَ ٕٛصسام اآل. ١ٜ

( )  :شاَع املساضى يًػٝس أمحس اـْٛػاض( ٟقس : )ٙج. 6 : 7
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ايؿط؟ ايرأَ  :املعطفا ١مباٛاظ ٜٔايكطاا ٤ايؿاط ٚ ٞاؿهاِ املٓاعٍ
ً ٢ايطغا ٍٛا

ظاِ (*) ٚاملاةني ح نحااث اهلل غاةحاْ٘ أ ٚح غآ١

ضغااٛي٘ (*) ٚ ,قااس إؾااحٗط ايحعااةع فكٗٝاااّ اأ ٖااصا ايؿااط؟ بعٓااٛإ
(إشحٗاااز ايكاضااٚ , )ٞقااس غااةل ايحعااطض ايحفصاا ًٞٝملٓؿااث ايؿااط؟
َٚسضن٘ ٚأْا٘ ٜػاح ٟٛاجملحٗاس ايعاسٍ َاع ايفاضاٌ ايعاسٍ املاثشَ ٕٚأ
اجملحٗس ايعاسٍ بايكطاا ٤إشا قطا ٢طةال فحاا ٣ٚاجملحٗاس ايعاسٍ  ,مٝاز
جكااسّ إٔ اجملحٗااس ايعااسٍ ٖاا ٛايكااسض املحااٝكٔ َاأ أخةاااض شعااٌ ايكطااا٤
يطا ٟٚأمازٜرِٗ ٚايٓا ط ح مالهلِ ٚمطاَِٗ ٚايعاضف بثمهااَِٗ ,
أ ٖٛ ٚايظاٖط َٔ ٖص ٙايحعاةاعاد  ,ناُا شنطْاا زال٥ااٌ ًاا ٢ؾط ااا١ٝ
ْصت اياُصحٗس ايعسٍ يًفاضٌ ايعااضف مباٛاظ ٜٔايكطاا ٤اياص ٟأْعيا٘
اهلل غةحاْ٘ َ -عطف ١جكًٝس . -
ٚقااس ؼصااٌ إٔ ايكااسض املحااٝكٔ َثشْٝٚحاا٘ َاأ اياآي (*) ٚايٛصااٞ
( )بايكطاااٖ ٤اا ٛاجملحٗااس ايعااسٍ ٚ ,إغااحظٗطْا  -بايااسي : ٌٝايكااطأ٥
اياُحعسزًُٓ ٚ - ٠ا نفا ١ٜقطاا ٤ايعااضف بايكطاا ٤أ جكًٝاس صاحٝح
بعس إشٕ اجملحٗس ي٘ ح ايكطا. ٤
ٚالبس َٔ جٛفط ٚص

َِٗ ح املحصاس ٟيًكطاا ٤ايعااضف بثمهااّ اهلل

ٚقطاااٖ ٘٥اا ٛايفطٓااٚ ١ايٓةاٖااٚ ١املكااسضً ٠اا ٢متٝٝااع ايااس اٚ ٣ٚاملاسً ني
ٚإغًٛث ايس ٚ ٣ٛططم ايحعةع املًح ١ٜٛاييت ٜػًهٗا بعا

امل افعاني

سخفا ٤اؿل أ ٚس ٗاض ايةاطٌ مبظٗط اؿل ٖٚ ,ص ٙاؾٗاَُٗ ١ا ١شاساّ
ٜعطف أذطٖا  :اـةع املُااضؽ يًكطاا ٤باني املحداصاُني ٖٚ ,ا ٛؾاط؟
َهًٌُ يؿط؟ املعطف ١مبٛاظ ٜٔايكطا ٤اؿل ٚاؿهِ ايعسٍ اياص ٟأْعيا٘
اهلل غةحاْ٘ ً ٢مةٝة٘ (*) .
ٖٚصا اياؿاط؟ باداصاٛصاٝح٘ ٜاػاح ٟٛفا ٘ٝايكاض ٞايآُاصٛث
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َُٛاّ  -اجملحٗس أْ ٚا٥ة٘ ح ايكطااَ - ٤اع قاضا ٞايححهاٚ ِٝاي اضاٞ
يعسّ ايفطم اؿهُ ٞبُٗٓٝا َٔ ٖص ٙاؾٗٚ , ١نإ يٓا بٝإ جفصا ًٞٝح
ايحعطٜااا

بكاضاااا ٞايححهاااا , ِٝبااااٌ إٕ غااااا٥ط ايؿااااطٚ؟ اياااااُحكسَ١

ٚايصاافاد املطًااٛث جٛفطٖااا ح ايكاضااٜ ٞؿ ا ى فٗٝااا ْ ٛااا ايكاضاا: ٞ
املٓصٛث َِٓٗ (ٚ )/قاض ٞايححه - ِٝيهٜ ٞه ٕٛقطااؤَ ٙؿاط ٚاّ
َثشْٚاّ ف ٘ٝؾط اّ .
َٚسضى إؾ اى ْ ٞ ٛايكاض ٞح ٖص ٙايؿطٚ؟ َسضى ٚامس ٖٛ :
سّ ايفطم بُٗٓٝا َٔ مٝز زخاي ١ايؿطٚ؟ ح صح ١ايكطااٚ ٤إماطاظ
َثشْٝٚح٘ َٔ ايٓي (*) أ ٚايٛص. )( ٞ
ٚا ١ؾطٚ؟ ٚأٚصاف شنطٖا بع

ايفكٗا ٤ال زي ٢ً ٌٝإ حةاضٖا

ٚإؾ ا اطٗا ح صااح ١ايكطاااْ : ٤ظااع اؿطٜااَٚ ١عطفاا ١ايهحابااٚ ١ايةصااط
ٚايٓطل ٚ ,ال زيٝاٌ ٚاضاح ًا ٢إؾا اطٗا ٚ ,إمناا شناطد هلاا بعا
ايٛش ٙٛاس حةاض ١ٜاسغححػاْ ١ٝايايت ال جطقاَ ٢ػاح ٣ٛاياسي ٌٝاؿصا١
ً ٢يعٚ ّٚشسإ ايكاضاا ٞايؿط  ٞيًةصط ٚايهحاباٚ ١مُٖٛاا مماا يا٘
زخاي ١ح ضة املس ٚ ٞمتٝٝع ٔ ٙاملٓهط ٚجفحص ايؿٗٛز ٚما ٛشياو
مما ٜحٛق

ً ٘ٝايكطا ٤اؿل :

فإ نإ ايكاض ٞاملٓصٛث ٚاشساّ يوٚصاف ايسخ ١ًٝح َكسَاد
ايكطاْ - ٤ظع ايةصط ٚايهحاب ١فٗ ٛخع .
ٚإٕ مل ٜهٔ ٚاشساّ هلا  :نثٕ ال ٜها ٕٛبصاعاّ أ ٚال ٜها ٕٛاضفااّ
بايهحاب ١فُٝهٓ٘ اسغحعاْ ١بايةصع ايهاجت املٛذٛم ب٘ يطة قطا. ٙ٤
ٚاملِٗ ؼصٜ َٔ ٌٝطٜس جصس ٟايكطاَٚ ٤ةاؾطج٘ يًُٗاضٚ ٠اـن٠
ح ضة َكسَاد ايكطاٚ ٤إزاض ٠فًؼ ايكطاٚ ٤مسات املحٓاظ ني َاع
جٛفط ايةصعٚ ٠اـنَ , ٠طافاّ ملعطفح٘ باُٛاظ ٜٔايكطاا ٤اؿال ٚاؿهاِ
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ايعسٍ ايص ٟأْعي٘ اهلل غةحاْ٘ ً ٢مةٝة٘ املصطف )*( ٢عٝز جححكل
يًكاضاا ٞايٛاشااس يٛصااف ٞاـاانٚ ٠املعطفاا : ١اياااُكسضً ٠اا ٢ايعساياا١
ٚجطةٝال ايهنٜااد ايفكٗٝاٚ ١أمهااّ ايكطاا ٤ايؿاط ً ٞا ٢صااغطٜاجٗا
ايااايت ٖااا ٞقاااٌ ْاااعات املحداصاااُني ٖٚ ,اااصا َطًاااٛث ح (ايكاضاااٞ
املٓصٛث) َُٛاّ ٚح (قاض ٞايححهٚ )ِٝاي اض. ٞذِ ْةحز :

معرفة صالحية القضاء :
بعااس ااطض ايؿااطٚ؟ املصااحح ١يكطااا ٤ايكاضااٚ ٞؾااط ٝح٘ ٜكااع
ايهالّ ح ططٜل ذةٛد ايكطا ٤ايؿط  ٞأ ٚططٜل َعطف ١أًٖ ١ٝايكاضاٞ
يًكطااا ٤ؾااط اّ  ٚ ,هاأ إٔ جعااطف صااالم ١ٝايكاضااٚ ٞأًٖٝحاا٘ ؾااط اّ
يًكطا ٤بثمس م ٜٔٛأ ٚططٜكني :
ايططٜل ا  َٔ ٍٚاملعطف ٖٛ ١إٔ ٜححكل ن ْ٘ٛفحٗساّ سالّ :
ٚجعطف سايح٘ ٚإغحكاَح٘ ح ايػاًٛى ًا ٢طةال ايؿاطت ا قاسؽ
َٔ مػٔ اٖطٛٗ َٔٚ ٙض ْعاٖا ١غاًٛن٘ ال غاُٝا ح جاطى املعاصاٞ
املػحةام ١ح صٛضْا نايغٝةٚ ١ايظًِ ٚح ايٛقاا٥ع امل افاع فٗٝاا إيٝا٘ ح
ايعَٔ املاض ٞعٝز ٜعاطف أْا٘ ال ٜٓحااظ إىل صاسٜل أ ٚقطٜات أ ٚشٟ
ؾااافٝع ٚال ٜظًاااِ بكطااااٚ . ٘٥اؾااااَع إٔ ٜهاااَ ٕٛعطٚفاا ّا بايعاااسٍ ح
غًٛن٘ ٚح أمهاَ٘ َؿٗٛضاّ بٗا ٚحيصٌ اسطُٓ٦إ بعسيا٘ َأ ايؿاٝات
أ ٚجك ّٛاية ١ٓٝايؿاٖس ٠بعسايح٘ .
نُا ٜعاطف إشحٗاازَ ٙأ أٖاٌ اـانٚ ٠جااُٝٝع ايااُصحٗس مكااّ َأ
َس  ٞاسشحٗاز باطالّ  -بال مل . -
ٚيٝؼ نٌ ضشٌ ز ٜٔأ ٚزاضؽ ح اؿٛظٖ ٠اَ ٛأ أٖاٌ اـان, ٠
بااٌ خصااٛص املااطاٖكني املكاااضبني يإلشحٗاااز ٚاجملحٗااس ٜٔفع االّ  ,فاااشا
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طًف ٙٛبثْ٘ فحٗس أ ٚجػاملٛا ً ٢إشحٗاز َٔ ٙز ٕٚجطزز  ,أ ٚؾات
إشحٗاز ٙح صفٛفِٗ ٚبني أجةا ِٗ ايػاَعني َِٓٗ  -ؼكل إشحٗاز. ٙ
ٚايااصاَع إٔ ٜاااحطظ إشحٗاااز ٙبؿااٗازَ ٠اأ أٖااٌ ايااادنَ ٠اأ زٕٚ
ؾو ح إشحٗاز ٙأ ٚح إغحآةاط٘ ايفحا ٣ٚايفكٗ,١ٝفاشا أمطظد سايح٘
ٚأمطظ إشحٗاز - ٙصًح يًكطاٚ ٤اي افع ٓسٚٚ ٙشت جٓفٝص قطا.٘٥
ايططٜل ايرااْ : ٞإٔ ٜححكال قطعٝااّ نْٛا٘ َأ اٖاٌ ايعًاِ ٚايفطاٌ
ٚاملعطفاا ١بايفحااااٚ ٣ٚايكطااا ٤ايؿاااط ٚ ٞأغااايٝت ايكطااااَٛٚ ٤اظٜٓااا٘
ٚأمهاَاا٘ ٚ ,إ ٜححكاال نْٛاا٘ َثشْٚااّ َاأ اجملحٗااس ايعااسٍ ْا٥ةااّ ٓاا٘ ح
َةاؾط ٠ايكطاآَ ٤صاٛب ّا َأ قةًا٘ يًكطاا ٤باني ايٓااؽ مػات فحاا٣ٚ
اجملحٗس ايعسٍ نثٕ ٜنظ نحاباّ كحَٛاّ غحِ اجملحٗس سذةاد َثشْٝٚح٘ عٝز
ال ٜؿو ح صح ١اسشٕ ٚاـحِ .
فاااشا ؼكاال نْٛاا٘ َٓصااٛباّ َاأ فحٗااس ااسٍ َ -حااٝكٔ اسشحٗاااز
ٚايعسايٚ - ١نإ ٖصا املٓصاٛث َعطٚفااّ بايعساياٚ ١ايٓعاٖا ١ح ايػاًٛى
ٚح ايكطااا ٤بااني ايٓاااؽ طةاال فحااا ٣ٚاجملحٗااس ايعااسٍ صااًح يًكطااا٤
اٖطاَّ ,ا مل ٜرةخ ٜٚححكل ن ٕٛقطا ٙ٤باطالّ خالف ايؿطت ٚفحاا٣ٚ
اجملحٗس ايعسٍ .
ٚايححكل ٜػحس  ٞاسمطاظ ٚاسطُٓ٦اإ بصاح ١ز ا ٣ٛاسشحٗااز
ٚايعساي ١أ ٚايفطٌ ٚاملثشْٝٚاٚ ١ايعساياٚ , ١ايححكال ٚاسماطاظ حيصاٌ
باطُٓ٦إ ايٓفؼ ْاؾ٦اّ َٔ أغةاث كالٝ٥ا ١هأ أزاؤٖاا ٓاس ايعكاال٤
إىل اسماااطاظ ٚاسطُااآ٦إ ٚ ,ال ٜآااافع ماصاااٛي٘ َاأ ز ٕٚغااةت ٚال
مصٛي٘ بػةت جاف٘ ٚجػاَح ٚاضح .
بااٌ البااس َاأ غااةت كال٥ااٜ ٞفٗااِ ااس ٍٚايٓاااؽ َٓاا٘ سايحاا٘ أٚ
إشحٗازْ ٙظع ؾاٝات سايحا٘ ٚإشحٗااز ٙبٓحاٜ ٍٛفٝاس اسطُٓ٦اإ باجصااف٘
بايعساياااٚ ١اسشحٗااااز أ ٚإجصااااف٘ مبثشْٝٚااا ١ايكطااااْٚ , ٤ظاااع ايةٓٝااا١
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 ايؿااااٖس ٜٔايعاااازيني ٜ :ؿاااٗسإ بعسايحااا٘ ٚإشحٗااااز ٙعٝاااز جهااإٛؾٗازجُٗا مصَ ١عحن ٢ً ٠ايعسايٚ ١اسشحٗاز املؿٗٛز ب٘ ٚبؿاط؟ إٔ
ال جٛشس ؾٗازَ ٠عاضض ١غالفٗا .
فاشاجعاضض ايؿٗٛز:بع
ٚبع

ٜؿٗس بعسايح٘ أ ٚباشحٗاز ٙأ ٚمبثشْٝٚح٘

ٜٓف ٞأٜ ٚؿهو  ,فال جٓفع ايؿٗاز ٠اياُرةح ١شاٌ ايحعااضض ,

ٚالبس َع٘ َٔ اسطُٓ٦إ بعسايح٘ ٚإشحٗاز ٙأَ ٚثشْٝٚح٘ .
ٚالبس َٔ جٛضًت املٓصٛث يًكطا ٔ ٤ايكطاٚ ٤اؿهِ ْٚعاٖح٘ َٔ
ايعٌُ ً ٢طةل ا ٖٛا ٤ايٓفػ ١ٝأ ٚايٓٛاظت ٚايكٛا س ايعؿاا٥ط ١ٜايايت
ٜعطفٗا ٚ ,البس َٔ جٛض ٘ ٔ ايكطا ٤طةل ايكاْ ٕٛايٛضع ٞا ضضاٞ
ايص ٟقًٓٓ٘ ايةؿاط  ,فاإ قطا ٢باصيو ناإ َصاع ٙإىل ايٓااض شعَااّ ٚال
كًااص ياا٘ َاأ شٗاآِ قطعااّ ٚ ,ال جٓفعاا٘ ايحٛباا ١إشا مل ٜحااساضى مكااٛم
ايٓاؽ ايفا٥ح ١بػةت قطا ٘٥ايفاغس ٚمهُ٘ ايةاطٌ .
ٓ ٚس ٥اصه إشا ؼكاال يًُصحٗااس ايعااسٍ صااسٚض ايكطااا ٤ايةاطااٌ َٓاا٘
ٚشاات ًٝاا٘ عياا٘ َاأ َٓصاات ايكطاااٚ ٤ايااناَ ٠٤اأ قطاااٚ ٘٥مهُاا٘
ايةاطٌ ٚ ,البس َٔ إ الٕ شيو يًُو ال غُٝا ح بًس إقاَح٘ .
ٖٚهاااصا هااأ مصااا ٍٛاسطُٓ٦اااإ بايعسايااا ١أ ٚإشٕ اجملحٗاااس يااا٘
بايكطا ٤بايٛغا ٌ٥اؿسٜرْ ١ظع ْؿط ٙح شطٜسَٛ ٠ذاٛم بٗاا أٚ ٚصاٍٛ
مجااع َاأ اااٖط ٟايصااالح ٜؿااٗس ٕٚمبثشْٝٚحاا٘ َاأ فحٗااس ااسٍ َااع
نحاب ١كحٚ , ١َٛحيػٔ اسغحفازٚ َٔ ٠غا ٌ٥اسجصاٍ اؿسٜر ١يًححكال
َاأ َهحاات اجملحٗااس ٖ .ااصا نًاا٘ بًحااا (ايكاضاا ٞاملٓصااٛث) إبحااساّ٤
ٚاملثش َٔ ٕٚقةً٘ بايكطا. ٤
ٚقاضا ٞايححها ِٝال باس َأ َعطفحا٘ بثمهااّ اهلل ٚقطااَٚ , ٙ٤أ
ز ْ٘ٚحيطّ ً ٘ٝقة ٍٛاي افع إيٚ , ٘ٝالبس ي٘ َأ ايحرةاخ ٚايححكال َأ
مهِ اهلل غةحاْ٘ ٚقطا ٙ٤ح ايكط ١ٝامل افع ٓٗا يس ٚ ٜ٘سّ ايحػطت
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ح ايكطا ٤قةٌ ايححكل ٚايحرةخ  ٚ ,هٔ إ ٜححكل ح املٛاضز اجملٗٛيا١
أ ٚاملؿااحةٜٗٚ ١ػااثٍ َاأ اجملحٗااس ايعااسٍ املحااٝكٔ إشحٗااازٚ ٙإغااحٓةاط٘
مهاّ ايؿطت ايؿطٜ

نُا جكسّ جفص ٌٝايةٝإ ٓس ايحعطض يؿط ١ٝ

قاض ٞايححه . ِٝذِ ٜكع ايهالّ ٔ :

قضاء من مل يستجمع الشرائط :
ٖٓٚااا حيػاأ ايااحهًِ ُاأ مل ٜػااحصُع ايؿااطاٚ ٥املٛاصاافاد
املطًٛب ١ح ايكاض ٞايؿط ٖٚ , ٞصا نرع اسبحال ٤خاضشااّ ح صاٛضْا
مٝز ٜحصسً ٣ايهرع َأ ؾاٛٝر ايعؿاا٥ط ٚاآلف ايكطاا ٠يًكطاا ٤غاع
ايؿط  ٞح ز ٍٚاسغالّ ٜٚحدطج نٌ اّ  :امل٦اد َٔ طالث نًٝااد
اؿكٛم ٚايكاَْٚ ٕٛعاٖس ايكطا ٤ايعايٚ ٞقس جعًُٛا أغاايٝت ايكطاا٤
ٚأمهاَ٘ ذِ ٜحػًَُٓٓ ٕٛصت ايكطا ٤ح احملانِ ايعطف ١ٝايعصط , ١ٜذِ
ٜكط ٞأٚي٦و ٖٚؤال ٤مبٛشت ايكٛاْني ايعؿا٥ط ١ٜأ ٚايكٛاْني ايٛضع١ٝ
اييت جعًُٖٛا ح اؾاَعاد َٚعاٖس ايكطاٚ , ٤بعا

ايكاٛاْني َطاابل

يًؿااطت املػااحكَ ٢اأ ايهحاااث ٚايػاآٚ , ١بعطااٗا أ ٚأنرطٖااا كاااي
يكٛاْني ايؿطت ٚآٜاد ايهحاث ٚضٚاٜاد ايػْٓ , ١عِ َع جسضٜةِٗ ًا٢
ايٛغا ٌ٥ايكطا ١ٝ٥اؿسٜر ١املحطٛض ٠ح فاٍ ايححكٝل ٚايحٓفٝاص ٚبعطاٗا
أَٛض صاغط - ١ٜٚبحعاةع ًُآَ ٞطكا - ٞجعاني ًا ٢جطةٝال ايهنٜااد
ايكاْ ٖٞٚ ١ْٝٛقس جٛافل ايؿطت ا قسؽ ٚقس ؽايف٘ .
ْٚةحز ٖٓا أ ٚلٝت ٔ غؤاٍ :
ٖااٌ جيااٛظ ياااٗؤال ٤ايحصااس ٟيًكطااا ٤ح احملااانِ ايعصااط ١ٜأ ٚح
ايعؿااعٚ ٠ايةًااس ٠املدصٛصااٖٚ ١ااِ فاقااس ٕٚيااةع
ايؿط  ٞاملحكسَ. ١

ؾااطا ٥ايكطااا٤
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أقا : ٍٛا ٚىل جصااسٖ ٟااؤال - ٤إبحاسا - ّ٤يًصااًح ٚاملصاااؿ ١بااني
املحٓاظ ني ٚيوَط باملعطٚف ٚايٓٗا ٞأ املٓهاط فاْا٘ ال ضٜات ح شاٛاظ
ٚؾط  ١ٝجصس ٟفاقس بعا

ايؿاطا ٥يًصاًح باني ايعةااز املحٓااظ ني ٚ

[ايصًح خع] ٚضمحٖٚ , ١هصا ا َاط بااملعطٚف ٚايٓٗا ٞأ املٓهاط
فاْ٘ ال ٜحٛق

ً ٢إشٕ اسَاّ املعص ّٛأ ٚاجملحٗس ايعسٍ .

يهااأ ايةحاااز ٖٓاااا ح اي افاااع ٚايححاااانِ ايااااُؤز ٟإىل ايكطاااا٤
ٚفصااٌ ايااادص ١َٛماااٍ ااسّ شااس ٣ٚايصااًح أ ٚا َااط باياااُعطٚف
ٚايٓٗ ٔ ٞايآُهط .
قاٍ احملكل اؿً ٞح قطا ٤ؾطا٥ع٘ ح املػاثي ١ايعاؾاطَ ٠أ يٛامال
ؾاااطاٚ ٥صااافاد ايكاضااا( : ٞإشا إقحطاااخ املصاااًح ١جٛيٝاااَ ١ااأ مل
ٜػحهٌُ ايؿطا ٥إْعكسد ٚالٜح٘ َطا ا ٠يًُصًح ١ح ْظط اسَاّ نُا
إجفل يةع

ايكطا ٠ح ظَإ ًٚ , )( ٞضمبا َٓع َأ شياو فاْا٘ مل

ٜهأ ٜفاًٛض إىل َأ ٜػحكطاٚ ٘ٝال ٜطجطا , ٘ٝباٌ ٜؿااضن٘ فُٝاا ٜٓفااصٙ
فٝه ٖٛ ٕٛاؿانِ ح ايٛاقع , ١ال املٓصٛث) .
ٖ َٔٚص ٙايعةااض ٠اؾًًٝاٜ ١فٗاِ إخاحالف أْظااض ايفكٗاا ٤ح املػاثي١
ً ٢قٛيني  ,بٌ جٛشس أقٛاٍ ذالذ: ١
ايكاا ٍٛا  : ٍٚشااٛاظ ايحصااس ٟيًكطااا ٤إشا إقحطااخ اياااُصًح١
ايسٜٝٓاا ١ايعًٝااا ح ْظااط اسَاااّ املعصاا ّٛأْ ٚظااط ْا٥ةاا٘  :اجملحٗااس ايعااسٍ ,
فٝصٛظ ي٘ إَطا ٤جصاسَ ٟأ ٖا ٛقاصاط ايعًاِ أ ٚايعسايا ١أ ٚمُٖٛاا
ٚإْفاااش َةاؾااطج٘ يًكطاااً ٤اا ٢طةاال ايهحاااث ٚايػاآٚ ١مػاات فحااا٣ٚ
َاصحٗس سٍ  -إشا أَهٓ٘ .
ٚقس ٜػحسٍ ي٘ مبا صٓع٘ أَع املؤَٓني (َ )ع ؾطٜح املعً ّٛسّ
صالم٘ يًكطا ٤مٝز أبكا ٙح َٓصاة٘ سقحطاا ٤املصاًح ١ايسٜٝٓا ,١قااٍ

قطا َٔ ٤مل ٜػحصُع ايؿطا) 17( ..................................... ٥

ايؿٗٝس( )َػحسالّ يًك ٍٛباصٛاظ جٛي َٔ ١ٝمل ٜػحهٌُ ؾطا ٥ايكطا: ٤
ْ( :ظطاّ إىل ٚشٛز املصًح ١ايهً ١ٝاييت ٖ ٞا صٌ ح ؾطت ا مهاّ,
ٚيٛقٛت َرً٘ ح ظَٔ ً --ٞفكس نإ ٚىل ؾطحياّ يًكطاَ ٤ع ٗٛض
كايفح٘ ي٘ ح ا مهاّ املٓاف ١ٝيًعساي ١اييت ٖ ٞأمس ايؿطا. ) ٥
أق : ٍٛاملصًح ١أ ٚاملفػس ٠ايايت ٖا ٞا صاٌ ح جؿاطٜع ا مهااّ
ٖ ٞمما ال حي ٝبٗا غع املؿطت اؿه ِٝشٌ  ٚال  ,فاْ٘ احملا ٝايٛمٝاس
عكا٥ل ا َاٛض ٚاملاسضى ايٛمٝاس يًُصااحل ٚاملفاغاس ٚايكاازض ايٛمٝاس
ً ١ًُٝ ٢ايهػط ٚاسْهػاض ٚإغاحٓحاج ايحؿاطٜع ايصاحٝح ايصااحل ,
ٚال ٜااحُهٔ ايةؿااط ًاا ٢اسماطاا ١ظُٝااع شٛاْاات املالناااد ٚشٗاااد
املصاحل ٚاملفاغس ٚايهػط ٚاسْهػاض بٗٓٝا ٚ ,ال ٜٓفع إزضانٓا ؾَٗٔ ١
شٗاااد املصاااحل ,ز ٕٚباااق ٞاؾٗاااد اياايت مل جٓهؿا

يٓااا ٚال ٜػااعٓا

اسماط ١بٗا .
ايكااا ٍٛايراااآَْ : ٞاااع ايحصاااسٚ ٟإٕ إقحطاااخ املصاااًح ١ايسٜٝٓااا١
يًٓصاااٛص( )1املطًكااا ١املاْعااا ١ااأ اي افاااع إىل قطاااا ٠اؾٛضٚايػاااًط١
اؾا٥ط ْ٘ ٠جطافع يًطاغٛد ٚ ,قس إ حصض ايكا٥اٌ أ إبكاا ٤ؾاطٜح ح
َٓصاات ايكطااا ٤مبااا شنطجاا٘ ايطٚاٜاا ١املعحاان٠

()7

اأ ايصااازم (: )

[ملا ٚىل أَع املاؤَٓني  - -ؾاطحياّ إؾا ؟ ًٝا٘ إٔ ال ٜٓفاص ايكطاا٤
محٜ ٢عطض٘ ً ]٘ٝفاْ٘ ٜظٗاط َأ ٖاص ٙايطٚاٜاَٚ ١أ ضٚاٜا )6( ١غاًُ١
كاطةاّ ؾطحياّ ٚ[ :إٜاى إٔ جٓفص قط ّ١ٝح قصااص أ ٚماسً َأ ماسٚز
اهلل أ ٚمل َٔ مكٛم املػًُني مح ٢جعطض شيو ًاٜٚ ]ًٞةاس : ٚإٔ
( ) َػايو ا فٗاّ  :ج. 771 : 7
( )1ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث  َٔ :أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح + 6ح. 5
( )7ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث َٔ: 7أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح .
( )6ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث  َٔ :أبٛاث آزاث ايكاض : ٞح .

( ........................................ ) 1بؿط ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكطا٤

أَااااع املااااؤَٓني َطااااطط إىل إبكااااا ٙ٤ح َٓصااااة٘ يظااااطٚف غٝاغاااا١ٝ
ٚإشحُا ٝاا ١قاا اٖطٚ ٠أْاا٘ مل ٜفااٛض إيٝاا٘ أَااط ايكطااا ٤طااط ّا بااٌ ٖااٛ
َؿاضن٘ ح ايكطا ٤الؾ اط٘ طض قطا ً٘ٝ ٘٥قةٌ إْفاش. ٙ
ٖٓٚا إمحُاٍ آخط ٖ: ٛ
ايك ٍٛايرايز  ٖٛٚ :اٖط اياُحكل ا ضزب : ًٞٝشٛاظ جٛيٝا ١غاع
شاَع ايؿطاٚ ٥شٛاظ إْفااش قطاا ٘٥بكاسض ايطاطٚض - ٠ال أظٜاس  -قااٍ
(قااس)ٙبعااس َٓااع ايكاا ٍٛباْاطاا ١اؾااٛاظ باقحطااا ٤املصااًحٚ( : ١إال َ -ااع
فطض املصاًح ١عٝاز ال جٓاسفع املفػاس ٠إال با٘  -فايظااٖط اؾاٛاظ َأ
غع ْعات نػا٥ط ايططٚضٜاد ٚيهٔ ال جيٛظ ايححانِ إيٚ ٘ٝإْفااش أَاطٙ
إال بايططٚضٚ ٠بكسضٖا) ( ).
أق : ٍٛجاضْ ٠الماا ايطاطٚضٚ ٠اسضطاطاضايؿاداصاا ٞاآس ٖاصا
أ ٚشاى فٝططط يًححانِ يس ٣فاقس ايؿطا ٥أٜ ٚططط ايفكٝا٘ ح صاط
ايغٝة ١يٓصت فاقس ايؿطاٚ , ٥ايطاطٚضاد جةاٝح احملظاٛضاد [ٚياٝؼ
ؾ ٤ٞمما مطّ اهلل إال ٚقس أمً٘ ياأُ أضاطط إيٝا٘] نُاا ٚضز ح اـان
ايصحٝح( ,)1فحححسز ايطخص ١عسٚز ايططٚض. ٠
ٚجاااضْ ٠المااا ايطااطٚضٚ ٠اسضااططاض ايٓاا ٞ ٛإىل ْصاات قاااضٍ
نثٕ جيس ايفك ٘ٝح صٛضْا إمصاض ضشٛت ايٓاؽ إىل قطاا ٠ايػاالطني
ٚاحملاااانِ ايعصاااط ٚ ١ٜاااسّ قسضجااا٘ ًاااٚ ٢الٜااا ١ايكطاااا ٤ايؿاااط ٞ
طةاال ايهحاااث ٚايػاآ ١املطٗااط , ٜٔأً ٚاا ٢ز ااِ ايكطااا ٠ايفطااال ٤إشا
ْصةِٗ يًكطاا , ٤يعاسّ ٚاشسٜحا٘ ايػاًط ١ايحٓفٝصٜا ١ايااحاضغ ١يفاطض
نْٗٛااا بٝااس ايػااًط ١اياااحانُٚ , ١اسْػااإ َااسْ ٞبااايطةع إشحُااا ٞ
( ) فُع ايفا٥سٚ ٠اينٖإ  :ج. 17 : 1

( : )1ايٛغا : ٌ٥ج : 6ث  َٔ :أبٛاث ايكٝاّ ح ايصال : ٠ح + 7ح. 6

قطا َٔ ٤مل ٜػحصُع ايؿطا(...................................... ٥

)

بايكطع ٚؼصٌ ب ِٗٓٝايحٓاظ اد ٚايحدايفااد باايكٗط ٚجطاٝع اؿكاٛم
أ ٚأنرطٖا ي ٛمل ٜهٔ قاضٍ  ٜافع إي ٘ٝيٝحفظٗا .
ٚمحاا ٢ال جطااٝع مكااٛم ايٓاااؽ ح فحُااع اسغااالّ ٜااٛي ٞاجملحٗااس
ايعسٍ يًكطا ٤اؿل َٔ مل ٜػاحهٌُ ايؿاطا٥

ًا ٢إٔ ٜكطا ٞبااؿل

ٚمبا أْعٍ اهلل غةحاْ٘ ٚ ,مح ٢ال جحعطٌ أمهااّ اهلل غاةحاْ٘ ٚمكاٛم
ةااااز ٙح اااطٚف ٜحعاااصض ًااا ٢اجملحٗاااس ايعاااسٍ  :جطةٝااال اؿهَٛااا١
اسغالَ ١ٝأ ٚفطض ايكطا ٤ايؿط ْٚ ٞصت ايكطا ٤اؾاَعني يؿطا٥
ايكطا ٤اؿل ٚصفاد ايكاض ٞايؿط  , ٞفًصا ٜااُط ٞاجملحٗاس قطاا٤
ايكاصط أ ٚالٜا ١ايكطاا ٤ؾاط ّا يغاطض جطةٝال أمهااّ اهلل غاةحاْ٘
ٚمفا مكٛم املظًَٛني امل افعني يس ٣احملهُ ١ايعصط ١ٜاحملطٚغَ ١أ
قةٌ ايػًط ١اؿانُٚ , ١يعٌ ٖص ٙاؾٗ ٖٞ ١اييت ز خ بعا

ايفكٗاا٤

سَطاٚ ٤إْفاش قطا ٤ايػًط ١ح بعاص ا َصااض  ,أ ٚيعاٌ ٖاص ٙاؾٗا١
ٖ ٞاييت ز خ ؾٝذ ايفكٗا ) (٤احملككني (قس )ٙإىل إٔ جيٝع ايٓصت بعس
بعااس قٛياا٘  ( :هاأ ايكطااع َاأ َااصٖةٓا بعااسّ إْعكاااز ايكطااا ٤يفاقااس
ايؿطا ٥نايعًِ ٚمٚ ٢ً ٙٛش٘ ًٜحكا٘ مهاِ ايكطاا ٤ايصاحٝح ٚإٕ
مهِ بغع َا أْعٍ اهلل جعاىل  )...ذِ قاٍ بعس قًْ ( : ٌٝعاِ قاس ٜكااٍ :
إٕ ايااصٜ ٟكحطاا ٘ٝاسْصاااف ٚايحااسبط فُٝااا ٚضز ح ؾااطٜح  :أْاا٘ جيااٛظ
ْصت غع َػحهٌُ ايؿطا٥

ًا ٢إْفااش ايكطاا ٤اؿال بعاس ايعًاِ با٘

غصٛص٘) .
ٚالبس َٔ ن ٕٛقطا ٤ايكاض ٞشاضٜاّ ً ٢طةل فح ٣ٛفحٗاس اسٍ
قس إغحٓةطٗا َٔ نحاث اهلل ٚغٓ ١ضغٛي٘ (*) محٜ ٢صسم إٔ قطااٙ٤
مهااِ ااسٍ ٚقطااا ٤ماال َطابكاااّ ملااا أْااعٍ اهلل ًاا ٢ضغااٛي٘ (*),
( )  :شٛاٖط ايهالّ  :ج. 6 : 61

( ........................................) 1بؿط ٣ايفكاٖ - ١فك٘ ايكطا٤

فٝداااحص ايٓصااات أ ٚاسَطاااا ٤غصاااٛص ا مهااااّ ايااايت ٜصاااسضٖا
ايكاض ٞطةل ايؿطت ايؿطٜ

ٚمػت ضأ ٟاجملحٗس ايعسٍ  -ال مػات

ضأٚ ٜ٘ال مػت املٛاز ايكاْ ١ْٝٛايٛضع ١ٝاييت زضغٗا ٚجاسضث ًٗٝاا -
بٌ مػت فح ٣ٛاجملحٗس ايعسٍ محٜ ٢صسم أْ٘ [قط ٢عل ٜ ٖٛٚعًِ
()

أْ٘ مل] يٝه ٕٛايكاض َٔ ٞأٖاٌ اؾٓاٚ ١ايٓعا ِٝنُاا ٚضز ح اـان
اياُؿٗٛض  -اياُطفٛت اياُكة. - ٍٛ

ٚايظاٖط إٔ إبكا ٤أَع املاؤَٓني يؿاطٜح قاضاٝاّ َأ بااث ايطاطٚض٠
ٚاسضططاضٚ ,يٓا ف )( ٘ٝأغ ٠ٛمػآَٚ , ١اع شياو حيحااج اسَطاا٤
إىل ْظاااط ايفكٝااا٘ ٚمػااااث املصاااًحٚ ١ايطاااطٚض , ٠فااااشا أ كةااا٘ اسشٕ
ٚاسَطا ٤ناْخ غالَ ١ايكاضَ ٞؿطٚط ١بثٕ ٜكط ٞباؿل ً ٢طةال
َا أْعٍ اهلل غةحاْ٘ ٚمػت فحا ٣ٚفحٗس سٍ ٚ ,بٗصا ٜصح قطاؤٙ
ٜٚهَ ٕٛؿط ٚاّ ٜٚؤشط ٚ,إال فصعاؤ ٙشِٗٓ قطعاّ .
ذِ ٜكع ايهالّ ح :

( ) :ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث َٔ : 6أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح. 7

مهِ ايكاض ٞايؿط  ٞبعًُ٘ ٜٚك) 7( .................................٘ٓٝ

حكم القاضي الشرعي بعلمه :
إشا مصٌ ٓس ايكاض ٞايؿط ً ٞاِ ٚشاساْ - ٞبااؿؼ ناايٓظط
ٚايطؤٜااا ١أ ٚايػاااُات املةاؾاااط  ,أ ٚباؿاااسؽ ايكطٜااات َااأ اؿاااؼ -
َحعًكاااّ باااؿل اياااُحٓاظت ًٝاا٘ ٖااٌ ٜاااُهٓ٘ ايكطااا ٤باااُكحطًُ ٢اا٘
ايٛشساْٚ ٞإطال ٘ ايٝكٝ

.

اياُعطٚف ٚاياُؿٗٛض بني ايفكٗا ٖٛ )( ٤شاٛاظ مهاِ ايكاضاٞ
ايؿط  ٞبعًُ٘ اؿكٝكٜٚ ٞك ٘ٓٝايٛشساَْ ٞأ ز ٕٚزيٝاٌ إذةااد  -بٓٝا١
أ ٚإقااطاض أ ٚمُٖٛااا ٚ -يعًاا٘ ٜٛشااس قاا ٍٛمبٓااع ايكاضاا ٞاأ اؿهااِ
مبكحط ًُ٘ ٢ايٛشساْ ٞنُا صطح ايؿٗٝس ح َػايه٘ .
يهٔ املؿٗٛض اجملٛظ يًكطا ٤بعًُ٘ ايٛشساْ ٞمل ٜفطًقٛا  -ح شٛاظ
مهِ ايكاض ٞبعًُ٘  -بني مكٛم اهلل ٚبني مكٛم ايٓاؽ .
ٚح َكابًااِٗ  :قاا ٍٛباخحصاااص شااٛاظ ايكطااا ٤بعًااِ ايكاضااٞ
عكٛم اهلل خاص ١فال جيٛظ ي٘ ايكطا ٤بعًُ٘ ح مكٛم ايٓاؽ .
ٚقاا ٍٛآخااط باخحصاااص اؾااٛاظ عكااٛم ايٓ ااؽ ز ٕٚمكااٛم اهلل
ٚمسٚز ٙغةحاْ٘ ,فال ٜكط ٞفٗٝا إال باية ١ٓٝأ ٚاسقطاض .
ٚايصااحٝح ٖاا ٛاؾااٛاظ ٚايحعُاا ِٝاملؿااٗٛض فحٛاٝ٥ااّ  ,فااإ يًكاضااٞ
ايعسٍ ايٓع - ٜ٘فحٗساّ نإ اّ َثشْٚاّ َٔ اجملحٗس ايعاسٍ  -مال ايكطاا٤
بعًُ٘ ايٛشساْ ٞإشا نإ ي٘ إطالت ٜكٝ

باثٕ اؿال َاع املاس  ٞأَ ٚاع

املس َ ً٘ٝ ٢أ ز ٕٚماشا ١ملطايةا ١أماس املحٓااظ ني بةًٓٝا ١أ ٚإقاطاض أٚ
ٚذٝكَ ١ع , ١ٓٝفاْ٘ َحاٝكٔ أَ ٚطُاثٕ باايٛاقع ٚإٔ اؿال َاع املاس  ٞأٚ
َع املس . ً٘ٝ ٢
ٖٚاص ٙايٛغاا : ٌ٥ايةٓٝاٚ ١ايااُٝني ٚمُٖٛاا  -جٛشات اياٝكني ااازّ٠
بصااح ١ايااس  ٣ٛأ ٚفػااازٖا أ ٚجٛشاات ايااٝكني بصااح ١إْهاااض املٓهااط ,
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ٚاملفطٚض ٚشسإ ايكاض ٞيًعًِ ايكاطع قةٌ َطايةحا٘ بٗاص ٙايٛغااٌ٥
املؤز ١ٜياحص ٍٛايٝكني .
ٚبحعةع ذإٍه  :إشا نإ ايكاضٚ ٞاشساّ يًٝكني ٚايعًِ باؿل ٚايٛاقع
ايصحٝح َٚطًع بؿدص٘ ً ٢اؿكٝك ١أ ٟماش١ه ي٘ إىل ٚغا ٌ٥ايعًاِ
بايٛاقع أٚ ٚغا ٌ٥اسذةاد ايؿط ٞ
بٌ إٕ ًُ٘ ايٛشساْ ٞبثٕ اؿال َاع املاس  ٞأَ ٚاع املاس ًٝ ٢ا٘
ٜغٓٝاا٘ اأ املطايةاا ١بةٓٝاا ١املااس  ٞأ ٚاملٓهااط أ ٚااني أمااسُٖا أ ٚإقااطاض
أماااسُٖا أٚ ٚذٝكااا ١جٛشااات يًكاضااا ٞايعًاااِ باؿكٝكااا ١أ ٚبااااؿل َااأ
خص ١َٛاملحٓاظ ني  ,بٌ إٕ ٚغا ٌ٥اسذةااد قاس ؽااي

ايٛاقاع  ,إش ال

حٓع إٔ ٜهصث ايؿاٖسإ أٜ ٚسيػا ايؿٗاز ٠أٜ ٚهصث اؿاي

أ ٚماٛ

شيو َٔ أيٛإ اـًاٌ اؿاصاً ١ح ٚغاا ٌ٥اسذةااد ٜٚعطفٗاا َفصاالّ :
اـةع بايكطا ٤املحصس ٟي٘ .
ٚح ضٜ ٘٥ٛحة ًٔٝإٔ ًِ ايكاض ٞايٓاؾ َٔ ٤ٞإطال ا٘ ًاٚ ٢اقاع
املحداصُني ٚمكٝك ١ا َط  َٔٚي٘ اؿل َُٓٗاا ٜكٓٝااّ أ ٚإطُٓ٦اْااّ  ,باٌ
ٜهاا ٕٛإطُٓ٦ااإ ايكاضاا ٞبااصيو أٚىل باس حُاااز َاأ ٚغااا ٌ٥اسذةاااد
ايكابًاا ١يًدًااٌ ٚايهااصث ٚاـطااث  ,بااٌ إ مهااِ ايكاضاا ٞبعًُاا٘ ٖااٛ
َصسام اؿهِ بايعسٍ ٚايكػا ٚايكطاا ٤اؿال مباا أْاعٍ اهلل غاةحاْ٘
حهُُُاااٛا
مهَُِا احُِِ بَا ا َِٔٝايٓسااااؽِ إَِٔ َج ِ
فحعًُااا٘ اآلٜااااد ايؿاااطٜفَٚ[ : ١إِشَا َ
مهُِِ بَ َُِِِٗٓٝبِايِكِػِا ِ إِٕس ايًَّاَ٘
مهَ ُِخَ فَا ِ
بِايِعَسٍِِ] ايٓػاَٚ[ + 55 : ٤إِِٕ َ
ُٜحِااتُّ ايُُِكِػِ اطِنيَ] املا٥ااس[ + 61 : ٠إِْسااا أَْ َعيَِٓااا ِإيَ ِٝاوَ ا ِيهِحَاااثَ بِااا ِيحَل
مهُِِ بَِٝآَُِِٗ بَُِاا
حهَُِ بَ َِٔٝايٓساؽِ بَُِا أَضَاىَ اي ًَُّ٘] ايٓػا[ + 15 : ٤فَاا ِ
يِ َح ِ
أَْااعٍََ ايًَّااُ٘ َٚالَ جَ سحةِااعِ َأِٖااَٛا َ ]ُِِٖ٤املا٥ااسَٜ[ + 67 + 65 : ٠ااازَاُٚٚزُ إِْسااا
مهُِِ بَ َِٔٝايٓساؽِ بِا ِيحَل]ص.17 :
شَعًََِٓاىَ خًََِ ٝف ّ١فِ ٞا َ ِضضِ فَا ِ
 ٚآس٥صه ٜاُهٔ اياك ٍٛباٛذااٛم ٜ :آافاص ماهاِ اياكااضا ٞباعاًُ٘,
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ٜٚؿااًُ٘ زيٝااٌ ايٓصاات باطالقاا٘ [قااس شعًحاا٘ قاضااٝاّ] أ[ ٚشعًحاا٘
مانُاّ]ٚ ,جٓطةل ً ٘ٝايطٚا ١ٜايااُعحن[ : ٠ضشاٌ قطا ٢بااؿل ٖٚاٛ
ٜعًِ فٗ ٛح اؾٓ. ) (]١
ٜٚححصٌ صالم ًِ ١ٝايكاض ٞعكٝك ١ا َط املحٓااظت فٝا٘ ٚأمكٝا١
ش ٟاؿاال ٚنفاٜاا ١شااعّ ايكاضاا ٞباااؿل ًُ ٚاا٘ ايٛشااساْٚ ٞإطال اا٘
ايٝكٝ

يًكطا ٤بني املحٓاظ ني ٚاؿهاِ َراٌ ايةٓٝاٚ ١اياُٝني ٚاسقاطاض ,

ٚاملسضى اؾاَع صسم ايكطا ٤باؿل ٚاؿهِ ياص ٟاؿال َُٓٗاا َ ,أ
ز ٕٚماش ١ملطاية ١أمسُٖا باية ١ٓٝأ ٚمٖٛا َٔ ٚغا ٌ٥اسذةادٚ ,نُا
حيل ي٘ ايكطا - ٤ماٍ سّ ًُ٘ بٛاقع ا َاطَ -عحُاساّ ًاَ ٢اٛاظٜٔ
ايكطاٚٚ ٤غا ٌ٥اسذةاد ايغايت إ حُازٖا َرٌ ايةٚ ١ٓٝايُٝني ٚاسقطاض
ٚمٖٛا  ,ناصيو حيال ٜٚؿاطت يا٘ ايكطااَ ٤عحُاس ّا ًاًُ ٢ا٘ َٚاسضى
ايؿط  ١ٝاؾاَع  ٖٛ :صسم ايكطا ٤بااؿل ٚاؿهاِ ايعاسٍ ْاؾا٦اّ أ
ايعًِ ايٛشساْ ٞايصاج ٞأ ٚايعًِ ايعاز. ٟ
ْعااِ البااس َاأ ؼككاا٘ ٚجثنااس ٙاأ صااحًُ ١اا٘ باااؿل َٚطابكحاا٘
يًٛاقع  ,فال ٜهفاَ - ٞارالّ  -فاطز ًُا٘ مبسْٜٝٛا ١ظٜاس ـاياس يًكطاا٤
عل ايس َٔ ٜٔز ٕٚؼكل ٔ سّ ٚفا ٤املس ٜٔكٝت اسغحساْ , ١نُا
ال ٜهف ًُ٘ ٞبعٚشٖٓ ١ٝاس َأ ظٜاس َأ ز ٕٚؼكال أ اسّ ؿاٛم
ايطالم ٚم ٛشياو مماا ٜعطفا٘ املُاضغا ٕٛيًكطاا ٚ ٤اضغا٘ ايهارع َأ
ايسشايني ٚاملٓحطفني بايحُػهٔ ٚإ ٗاض ايةاطٌ مكاّ .
يهٔ قس ٜكاٍ  -إؾهاالّ ً ٢ؾط  ١ٝايكطا ٤بعًُ٘ ايٛشساْ: - ٞ
إٕ املػااحفاز َاأ بعاا

ايطٚاٜاااد ايااٛاضز ٠ح ايكطااا ٤ايؿااط ٞ

ُ ٚااسجٗا املكٛياا ١احملُسٜاا ١ح اـاان( )1ايصااحٝح [ :إمنااا أقطاا ٞبٝاآهِ
( )  :ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث  َٔ :أبٛاث صفاد ايكاض : ٞح  +ح + 7ثَٗٓ : 6ا  :ح. 7
( : )1ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث َٔ : 1أبٛاث نٝف ١ٝاؿهِ  :ح .
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بايةٓٝاااد ٚا

ااإ] بفعااٌ أزا ٠اؿصااط ٖ -اا ٛإمصاااض ايكطااا ٤اؿاال

ٚاؿهِ ايعاسٍ مباا إ حُاس ايةٓٝاٚ ١اياُٝني  ,فاال ٜؿاطت  -عػات الظّ
َٓطااٛم ايصااحٝحٚ - ١ال ٜصااح ايكطااا ٤بغااع ايةًٓٝااٚ ١ايااُٝني َٓٚ -اا٘
ايكطا ٤بعًِ ايكاضٜٚ ٞك ٘ٓٝباؿل ٚاؿكٝك. ١
 ٚهٓٓا اؾاٛاث أ ٖاصا املكااٍ بعاسّ ٗاٛض غايات ايطٚاٜااد

()

املػحسٍ بٗا ح اؿصط املاْع َٔ ؾط  ١ٝايكطا ٤باايعًِ ايٛشاسآْ ٞاس
ايكاض - ٞغ ٣ٛايصحٝح ١املصنٛضٚ , ٠لٝت ٓٗا :
أٚالّ  :إٕ ايااآي (*) ح ٖاااص ٙايصاااحٝح ١ياااٝؼ ح َكااااّ بٝاااإ
إمصاااض ايكطااا ٤بططٜاال ايةٓٝااٚ ١ايااُٝني  ,بااٌ ح َكاااّ بٝااإ ايططٜاال
ايغاياات ايؿااا٥ع ح ايكطااا ٤ايؿااط  ٞفاْاا٘ ٜٓةغااَ ٞالمظاا ١متاااّ اـاان
ايصحٝح اؿان ٞيك ٍٛضغ ٍٛاهلل (*) [ :إمنا أقط ٞبٝآهِ بايةٓٝااد
ٚا

إ ٚ ,بعطهِ أؿٔ عصح٘ َٔ بع

 ,فث ا ضشٌ قطعخ ي٘ َأ

َاٍ أخٝا٘ ؾاّ ٦ٝا فامناا قطعاخ يا٘ با٘ قطعاَ ١أ ايٓااض] ٖٚ ,اصا ٚاضاح
ايساليااً ١اا ٢اْاا٘ بصااسز بٝااإ أْاا٘ ٜكطاا ٞعػاات ايظاااٖط َاأ طااطم
اسذةاااد  -ال عػاات ايٛاقااع املعًاآ ّٛااس اهلل غااةحاْ٘  ,إش ايكطااا٤
ايظاٖط ٢ً ٟطةال ايةٓٝا ١أ ٚاياُٝني قاس خيااي

ايٛاقاع أ ٚخيفاَ ٢عا٘

ايٛاقع إش هٔ ٗٛض املس  ٞايةاطٌ مبظٗاط اؿال ٜٚهاصث ؾااٖس ٙأٚ
ؾاٖساُٖٚ ٙا اٖطا ايصالح ٚايعسايٚ - ١قس جكسّ اْ٘ ال ٜحةسٍ ايٛاقع
ٚال ٜحغع بايكطا ٤ايظاٖط ٢ً ٟطةل ايةٚ ١ٓٝايُٝني .
ٚبعةاض ٠كحصط: ٠اؿصط إضاح ٚ -باسضاف ١إىل ايغايت ايؿا٥ع -
ٚيٝؼ مصطاّ مكٝكٝاّ محٓ ٢ع أ ايكطاا ٤باايعًِ ايٛشاساْ ٞايكااِ٥
ح باطٔ ايكاض ٞايؿط  َٔ ٞز ٕٚإغحعاْح٘ بة ١ٓٝأ ٚني أ ٚمُٖٛا .

( )  :ايٛغا : ٌ٥ج : 5ث  َٔ :أبٛاث نٝف ١ٝاؿهِ  :ح + 7ثَٗٓ : 7ا .
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ٚذاْٝاّ َ :ع ايحٓعٍ ٚفطض ن )*( ْ٘ٛح َكإ بٝإ إمصاض ايكطا٤
ايؿااط  ٞبططٜاال ايةٓٝااٚ ١ايااُٝني  ,فاؿصااط املػااحفاز َاأ اااٖط اـاان
ايصحٝح ٖ ٛقابٌ يًحدصٝص مبٛاضز ًاِ ايكاضا ٞبااؿل َأ ططٜال
إقطاض أمس اـصُني باُحكٛقٝاحا٘  ,فاْ٘ ال ضٜت ٚال خالف ح ؾاط ١ٝ
قطا ٢ً ٘٥طةل اسقطاضٚ ,ال ضٜات ح ؽصاٝص ايصاحٝح ١املاصنٛض٠
باسقطاض َع أْ٘ غع ايةٚ ١ٓٝايُٝني .
ٖٚهصا َٛاضز ْه ٍٛاملاس  ٞأ اياُٝني بعاس فكاسإ ايةٓٝا ٚ ١اسّ
مً ا

املااس ًٝ ٢اا٘ فاْاا٘ ٜكطاا ٞاؿااانِ بااايٓهٓ ٍٛس ٥اصه ٖٚاا ٛغااع

ايةٚ ١ٓٝايُٝني .
فًٝهٔ َٛاضز ًِ ايكاض ٞاملٓصٛث  -اجملحٗس أْ ٚا٥ة٘ املثش٘ٓ ٕٚ
بايكطاٜٚ - ٤ك ٘ٓٝبها ٕٛاؿال يًُاس  ٞأ ٚيًُاس ًٝ ٢ا٘ فٝكطاَ ٞأ
ز ٕٚني أ ٚب. ١ٓٝ
ْعِ الباس َأ ايححاٛ؟ ايحااّ ٚجثنماس ايكاضاَ ٞأ ًُا٘ ٚإطال ا٘
ً ٢ايكط ١ٝاياُحٓاظت فٗٝا  ٚسّ جةسٍ اياحاٍ ٚجغًٝط اياحل  ,فاٝالما
َااارالّ  :إمحُااااٍ اااطٚض ٚفاااا ٤اياااس ٜٔبعاااس اسغاااحساْ ١املحٝكٓااا ١يسٜااا٘
ٚإمحُااٍ ايطاالم كٝات اياعٚاج املحاٝكٔ يسٜا٘ ٚ ,إمحُااٍ اياعٚاج أٚ
ايطشعاا ١كٝاات ايطااالم املحااٝكٔ يسٜاا٘ ٚماا ٛشيااو  ,فااال حيااٌ يًكاضااٞ
ايص ٟي٘ ًِ بايكطٜٚ ١ٝكاني بايٛاقااعٚ ١ال ٜااصٛظ يا٘ ايحػاطت بايكطاا٤
قةٌ ايححكل ٚايحثنس َٔ َطابك ًُ٘ ١يًٛاقع.
ٚايظاٖط ُ ّٛؾط  ١ٝمهِ ايكاض ٢ً ٞطةال ًُا٘ بااؿل َأ
ز ٕٚماشاا ١إىل املطايةاا ١بةٓٝاا ١أ ٚااني أ ٚإقااطاض أ ٚمٖٛااا َاأ طااطم
اسذةاد مبعٓ ٢سّ ايفطم بني مكٛم ايٓاؽ ٚبني مكٛم اهلل غةحاْ٘.
ْعااِ ح َااٛضز ٜٔال جيااٛظ يًكاضاا ٞايؿااط ٚ ٞال حياال ياا٘ ايكطااا٤
ٚاؿهِ بايعًِ ايٛشساْٚ ٞمس َٔ ٙز ٕٚضُُٖٚ , ١ُٝا :
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ا  : ٍٚاملااٛاضز ايحعةًسٜاا ١املًعَاا ١بايةٓٝااْ ١ظااع مااسٚز اهلل غااةحاْ٘
نايعْا ٚايًٛا؟  ,فاْ٘ البس َأ ؾاٗاز ٠ا ضبعا ١باؾط ا ١فاإ اهلل حيات
ايػ ٚايػاجطٚ ٜٔالبس َٔ غ اؿانِ ايؿط  ٢ً ٞايعاْا ٞياً ٛاِ
بعْا ٙملا ٜػحفاز َٔ جعةًس ١ٜؾٗاز ٠ا ضبع ١أ ٚاسقاطاضاد ا ضبعا ١ايايت
ٖ ٞمبرابا ١ايؿاٗازاد املحعاسز ٠نُاا ٜفٗاِ َأ ايطٚاٜااد( ) ايظااٖط ٠ح
ياع ّٚايؿاٗازاد ٚاسقاطاضاد املحعااسز ٠شاٌ ايكطاا ٤بااشطا ٤اؿاسً ,
ٜٚؤٜسٖا قٛي٘ (*) ح مسٜز اياُال ٓ ١ايص ٟمل جرةخ صاح ١غااآس:ٙ
[ي ٛنٓخ ضامجاّ َٔ غع ب ١ٓٝيطمجحٗا](. )1
ايراااْ : ٞاؿااسٚز ايؿااط  ١ٝاملطجةطاا ١عكااٛم ايٓاااؽ فاْاا٘ ال جيااٛظ
يًكاض ٞايؿط ٚ ٞاجملحٗس ايعسٍ إقاَ ١اؿسً قةٌ َطاية ١صاامت اؿال
عك٘ ٚإٕ ًاِ اؿاانِ باايٛاقع ,فااشا ضأ ٣اجملحٗاس ايعاسٍ أَٓ ٚصاٛب٘
املثش َٔ ٕٚقةً٘ ٚجٝكٔ َٔ اؿل ايةؿط : ٟغاطق ١ظٜاس َااٍ ُاط , ٚأٚ
قصف ظٜس ُطاّ  ,أ ٚمُٖٛا مما ٜطشع إىل مل اآلزَ ٞقطاّ  -مل جيع
يًُصحٗس أَ ٚثش : ْ٘ٚإقاَا ١اؿاسً أ ٚايحععٜاط مبكحطاًُ ٢ا٘ ايٛشاساْٞ
ٚإطال اا٘ ايٝكااٝ

محااٜ ٢طاياات باا٘ صااامت اؿاال  -املػااطٚم َٓاا٘ أٚ

املكصٚف أ ٚمُٖٛا ٜٚ ,ثج ٞجفص ٌٝبٝإ هلاص ٜٔاملاٛضزٚ ٜٔإغاحسالٍ
ح (فك٘ اؿسٚز ٚايحععٜطاد) .

( )  :ايٛغا : ٌ٥ج : 6ث َٔ : 7أبٛاث مسً ايعْا .
( : )1ايػٓٔ ايهن ٣يًةٗٝك : ٞج. 616 : 6
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أحكام الدعوى يف دللص الكضاء
الــدعٌٔ  :هــُ أن ٍطلــش غــن

ٕلــظ

مــن ناــس ًٍنلشعــى

القطــلٕ علــٓ مــل أً سـ أً ٌٙهمــل ًٍسٍــد منــى ملكــى أً سقــى مـ مس
القلضــُ ،فــإذا تنــلشش غننــلن أً ٕمٌعتــلن مــن الرػــس فــ

لــٌ

سلهلمــل :إمــل ان ٍكٌ ــل مــن ملرَــو املــدعُ ًاملنكــس ،أً ٍكٌ ــل مــن ملرَــو
الـمتداعَني ،فوري سللتلن سلصلتلن

ٕلظ الدعٌٔ ًأملم القلضُ

الػـــسعُ ٍنرأـــُ أن اـــسي هلمـــل تبنـــَ ّ ًمـــن ا متـــدإ أل ومـــل
مٌضٌعلن لألسكلم ال سقْ ً ،ردأ ملٓللْ االًىل :
متييز الـمدعي من الـمنكر :
المد -

ا متدإ  -من متََص املدعُ من املنكس  -املدعٓ علَى فإ ـى

ملــد ًزدت عرلزتــل (املـدٓعُ) ً(املـدٓعٓ علَــى) أً (املنكــس)

األارــلز

ً البتــلًًٔ ،كل تــل مٌضــٌعني ألسكــلم غــسعَْ متاــددّ كتكلَــ
القلضُ املدعُ مللرَنْ ًتكلَ

املنكـس مـللَمني ًٌٙهمـل مـن األسكـلم

اآلتَْ ً .ملد إاتلبت أ ظلز البقولٕ

متََص اللبظني ًتاسٍبومل :

ًالظلهس عند ل أن املدعُ هٌ الرِ ٍدعُ علٓ غـهي مـلالّ أً سقـلّ
أً غــسًلّ أً دٍن ـلّ أً شًدَــْ أً ٌٙه ـل ًٍكــٌن

ظــس الاق ـ ٕ ملصم ـلّ

مإثرلت دعٌاي مطللرلّ مإمللمْ الدلَو علٓ صدملى .
ًاملنكــس هــٌ الــرِ ٍنكــس مــل ٍـدٓعٓ علَــى ًال ٍكــٌن ملصمـلّ مإثرــلت
إ كــلزي ًال مطللر ـلّ مإمللمــْ الــدلَو علــٓ صــد ك مــى ٍطــش اْــسِ
الاق ُٖ الالم .
فإذا تنلشش إثنـلن ًإدعـٓ أسـدهمل أ ـى داٖـن لصٍـد أً شًز هلنـد -
ًللرى الاق ٕ مإثرلت دعٌاي ًصد ك مى ًألصمٌي مإمللمْ الدلَو علـٓ
دعٌاي من دًن ان ٍطللرٌا املدعٓ علَى مإثرـلت دعـٌاي ًصـد ك مـى
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ًألصمٌي مإمللمْ الـدلَو علـٓ دعـٌاي مـن دًن أن ٍطـللرٌا املـدعٓ علَـى
مإثرلت صد ك مى ًصشْ إ كـلزي  -للـدٍن أً للصًدَـْ ً ، -هكـرا
لٌ إعرتف مللدٍن ًإدعـٓ ًفـلٕي أً إعـرتف مللصًدَـْ ًإدعـٓ ً ملوـل
ألصمى الاق ٕ مإثرلت دعٌاي ًصدملى ًمل ٍلصمٌا اآلاـس مإثرـلت إ كـلزي
ًصشْ مقللى الرِ هٌ عدم ًفلٕ الدٍن أً عدم الط

.

هرا هٌ البوم املنتلز للمدٓعُ ًاملنكس ،لكنى ملد إاتلبـت األملـٌا
تاسٍبومل ًمتََصهمل علٓ إستملالت ث ثْ غه مل إارت لي  ،هُ :
أ -املــدعُ مــن ٍــدعُ ا ـ ف الظــلهسً ،املنكــس مــن ٌٍاف ـ ملٌلــى
الظلهس .
ب -املدعُ من ٍدعُ ا ف األصو الاملُ ً ،املنكس من ٌٍافـ
ملٌلى األصو الاملُ.
دـ -املدعُ من لـٌ تـسا أنـٌمْ لـرتا ًسللـىً ،املنكـس مـن لـٌ
تسا أنٌمْ مل ٍرتا أِ مل ٍرتكى املدعُ من دًن مقلضلّ أً مر مل
ٍدعَى علَى.
إال أن هــري األملــٌا الج ثــْ  -زغــم إغــتولزهل فقوَ ـلّ  -إال أ ــى ال
دلَو ٍدعمول ًال سذْ تجرتول  -ال من نٌص األارـلز ًال مـن دلَـو
الاقو الطلَمً ،ال تطلعدي اللأْ فإن تاـره (املـدعُ) ًمـلدّ الـدعٌٔ
ال ٍبوــم منوــل لأ ـّْ أســد املاــل ُ املــركٌزًّ ،هكــرا تاــره (املنكــس) أً
(املدعٓ علَى) ٍطش امل ثٌز

ملٌامَظ اللأْ .

ًمإاتنلز  :التارهان سقَقتلن ًمٌضٌعلن غـسعَلن ملـد عسٓفومـل
مػــوٌز البقوــلٕ مــمل ال ٍدعمــى دلَــو مــن الػــسش ًال تبطٓـسي مــدً لت
اللأـْ ،فـ سذـْ علَوـل ،مَنمـل التاسٍـ

املنتـلز تجرتـى آذـْ القطاَــْ

الــــماتربّ الــــمطتقلّ مـــن الننـــٌص النـــشَشْ ًالبوـــم الاق ٖـــُ
الـمشلًزِ ً .تٌضَشى :
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أرب النشَض( : )1طالرَنْ علٓ مـن إدعـٓ ًالـَمني

إ ى ملد ًزد

علٓ مـن إدعـُ علَـىص ًمل ٍـسد

األارـلز مَـلن املـساد الػـسعُ مـن

سقَقْ املـدعُ أً سقَقـْ املـدعٓ علَـى  ،فَكـٌن املسدـ

تػـنَ

املٌضــٌعني  -ملوــساّ  -هــٌ البوــم الاــس ًالترــل ُ الاق ٖــُ مــل دام
ال ٌٍدـــد هلـــرٍن املٌضـــٌعني مَـــلن لـ ــشقَقتومل الػـــسعَْ ًمقنـــٌد
املػــسش األملــدع مــن لبظومــل ً ،همــل ــل ٍرتتــش علَومــل عــدّ مــن
األسكــلم الػــسعَْ
األملدع إً

القطــلٕ الػــسعُ ،ف مــد مــن إٍكــل الػــلزش

لبظومل إىل مل ٍبومى الاسف احمللًزِ منومل ًالمد من

إعتملدي علَى ًإضتأنلٖى مبومى عن تبطه مسادي منومل .
مَنمل التبطه االً (أ) ال غلهد علَـى مـن لأـْ أً عـسف ًال مَـلن
مـــن الػـــسش  -كل ستمـــللني اآلاـــسٍن (ب)(دــــ) -إذ مل ٍتـــرني مـــن
األارــلز داللــْ أً إغــالز متبطــه اللبظــني م ســد احملــتم ت الج ثــْ،
ٍطلف هلرا كلى  :ا غكل علٓ كو ًاسد منول :
أًالّ  :إن تاسٍ

املدعُ مـمن لل

ملٌلى الظلهس  -غـه ًاضـض،

فإن الظلهس :إن أزٍد منى األصو زد التبطه إىل احملتمو الجل ًُ ،إن
أزٍد منى مانٓ ناس ف ٘د مانّٓ صشَشلّ لتبطـه املـدعُ مـى  -ضـٌٔ
ٗللبْ ملٌلى األصو  -إذ أِ مانٓ للظوـٌز ٍـساد مـن متََـص املـدعُ عـن
املنكس مبنللبْ ملٌلى للظلهس من مٌافقْ ملٌلى للظلهس ؟ .
ًثل َلّ  :إن تاسٍ

املدعُ مـمن لل

ملٌلى األصو ال دلَو علٓ

إزادتى للمػسش  :ال مـن نـٌص األارـلز ًال مـن اللأـْ ًال مـن فوـم
الاسف الاق ُٖ .

( )1الٌضلٖو  :ز : 18ب : 2من أمٌاب كَبَْ آكم .
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ٍطــلف إلَــى  :إن التاسٍــ

ًإن كــلن صــشَشلّ تلمــ ّل

كــجه مــن

املٌازد ،لتطلمقـى مـ البوـم الاـس الاق ٖـُ للبظـُ املـدعُ ًاملـدعٓ
علَـى

النتَذــْ ًالتطرَـ  ،لكنــى مللصـس غــه ــلف

ماـ

املـٌازد،

ف ٍكٌن دلمالّ مل الّ :
ًذلك أل ى ال ٌٍدد أصو

ما

املٌازد أً ٌٍدد فَول األصـو

ًجيــسِ ثــم ٍالزضــى أصــو ناــس ًٍتطــلملطلن ،فـ ٍرقــٓ أصـو لَكــٌن
ماَــلزاّ مــلٖصاّ للمــدعُ عــن املنكــس مبنللبــْ ملٌلــى لألصــو ًمبٌافقتــى،
ًهرا ٍتشق

مٌازد تٌازد آلدثني ًآللتني ًاليت إاتلبت أ ظـلز

األصٌلَني فَوـل مـني القـٌ ماـدم دسٍـلن ا ضتنـشلب لاـدم إتنـل
شمــلن الــَقني مصمــلن الػــك ًمــني القــٌ ٌسٍــلن األصــو

آــللتني

ًتالزضومل ًتطلملطومل ً ،طسب لى مجللني تٌضَشلّ :
أ -إذا إملرتي شٍـد مـن مكـس ثـم أداي ثـم إملـرتي منـى ثـم أداي ثــم
إملتـــسي منــى ثـــم أدايًّ ،للبــل

املــسّ األاــهّ هــو هــُ القــسي أم

األدإ ؟ هرا تـٌازد سـللتني فوـو جيـسِ فَومـل إضتنـشلب عـدم أدإ
القــسي األاــه ًإضتنــشلب عــدم ا ملــرتاي عقَــش األدإ األاــه
ًٍتطـــلملطلن ؟ ام ال جيـــسِ ا ضتنـــشلب

مـــٌازد تـــٌازد آـــللتني

املتالملرتني ؟ .
ب -إذا تصًز إمساّّ متاـّْ ًإ قطـت املـدّ أً ًهروـل إٍلهـل ثـم متتـ
موــل ًًهــش ثــم متت ـ ًًهــش ،ثــم إاتلبــل

آللــْ األاــهّ فــإدعٓ

السدــو مقــلٕ املتاــْ مــن دًن هرــْ املــدّ أً إ قطــلٖول ً،إدعــت املــسأّ
إ قطلٕهل أً هرتول من دًن تاقرى ماقد مادي ،فوو ٍتاـلزي األصـ ن
ًٍتطلملطلن ؟ ام ال جيسِ األصو ؟ .
ًٍتشنو مإاتنلز:إن تبطه الـمدعُ ًالـمنكس مـمنللبْ األصو
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ًمٌافقتى  -لَظ فَى عمٌمَْ صلْٓ للتمََص مَنومل .
املــدعُ م ــى الــرِ لــٌ تــسا

ًثللجــلّ  :طــش إىل املػــوٌز تاسٍــ
أنٌمْ لرتا ًضكت عنىً ،هرا التاسٍ
املجرت لى ،مو هٌ مللصس

ال ٕ من الدلَو الٌاضـض

بطى فإ ى ًإن كلن لداـلّ صـشَشلّ

كـجه

من املٌازد ،لكن ال عمٌمَْ فَى غلملْ لتملم املٌازد ستٓ ٍنلض متََـصاّ
مقرٌالّ ،فإ ى لٌ إدعـٓ شٍـد أ ـى أملـسي مكـساّ مـ ّ دٍنـلز ًإعـرتف مكـس
مــل ملرتاي ًإدعــٓ الٌفـلٕ أً ا مــسإ ًأ ــى غــه مػــأٌ الرمــْ فاـ ّ،
فلملدعُ ٍطش التاسٍ

املػوٌز هٌ املقـسي أل ـى لـٌ تـسا أنـٌمْ

ًضكت عن د ل هي املْٗ لرتكـى الطـسف اآلاـس  -مكـس ً -ضـكت عنـى،
لكن

الٌامل

أن املـدعُ هـٌ املاـرتف مـل ملرتاي ًالٌفـلٕ السقـلّ أً

مدعُ مسإتى من عوـدّ القـسي مـصعم إمـسإي  ،فل ـى ٍـدعُ الٌفـلٕ أً
ا مسإ ًلرا ٍطللرى الاق ٕ علدّّ مل ثرـلت ًإمللمـْ الـدلَو علـٓ الـربإّ
مٌفلٕ الدٍن أً إمسإ الداٖن ملرو النصاش .
ًمن هنل ٍترني صشْ مل إارت لي من السدـٌش إىل الاـسف الاق ٖـُ
تـمََص املدعُ مـن املنكـس -ماـد إ تبـلٕ الرَـلن الػـسعُ الــممَٓص هلمـل
ًال ــماسٓف مومــل -ف ـ مسداَــْ

متََــص املــدعُ مــن املنكــس إال البوــم

الاس احمللًزِ من اللبظني .
كمــل ٍتــرني -

مجــللُ تــٌازد آــللتني  -أن املــدعُ هــٌ مــدعُ

القسي ً ،مدعُ الصًدَْ املنقطاْ  ،فإ ومـل مطللرـلن عق َٖـلّ ملثرـلت
مــل ٍدعَل ــى علــٓ غههمــل  .كمــل تــرني ان املــدعُ هــٌ املاـرتف مللــدٍن
الصاعم لٌفلٕي أً مسإي منى .
اــم ملــد ٍقــل مت ملــُ التاسٍــ

املنتــلز للمــدعُ مــ التاسٍــ

املػوٌز  -من أ ى لٌ تسا أنٌمْ لرتا ًضكت عنى  -ملشلظ داـٌ
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(تٌازد آللتني)

كربٔ التاسٍ

املػوٌز سَـح أن مـدعُ القـسي

أً الدٍن أً مدعُ الصًدَْ املنقطاْ لٌ تـسا أنـٌمْ أً تـسا دعـٌاي
القسي أًالصًدَْ علٓ اآلاس لرتكى انمى ًضكت عنى،كمل ا ـى هـٌ
املطللش عق َٖلّ مإثرلت الدٍن ًتـ اسي عـن الٌفـلٕ أً إثرـلت الصًدَـْ،
ًهكرا املارتف مللـدٍن املـدٓعُ لإلمـسإ أً للـربإّ مٌفـلٕ الـدٍن ٍكـٌن
مطللر ـلّ عق َٖ ـلّ مل ثرــلت ًهــٌ مــل لــٌ تــسا دعــٌٔ ا مــسإ أً الــربإّ
مللٌفلٕ لرتكى انمى ًداٖنى إذا أعقرى ًفلٕ دٍنى ًإزدلش ملسضى.
إال أ ى م ذلك  -أِ م تطلَم املقل  -فإن التاسٍـ

املنتـلز هـٌ

املدعٌم مللدلَو  ،سَح ذكس ل أ ى ملل مل ٍكـن مَـلن غـسعُ ٍسدـ إلَـى
متََص املدعُ من املنكس ً -همل مٌضـٌعلن غـسعَلن ٍرتتٓـش علَومـل
كــجه مــن األسكــلم الػــسعَْ

القطــلٕ ًآكــم مــني النــلع لبنــو

انــٌملتوم  -فـلملسد هــٌ البوــم الاــس الاق ٖــُ للبظـني  :املــدعُ
ًاملـــدعٓ علَـــى ،فَتمَـــص املـــدعُ م ـــى املطللـــش  -عق َٖــلّ  -مللـــدلَو
ًإمللمْ آذْ علٓ مل ٍقٌ ًٍصعم  ،دًن املنكس املدعٓ علَى .
ًلرا تـسٔ الاقـ ٕ ٍ :لصمـٌن مـن ٍـدعُ علـٓ غـهي مـلالّ أً سقـلّ
مإثرلت دعٌاي ًإمللمْ مسهل ى علٓ صد مقللـى ًإدعـلٕي ،دًن انـمى
املنكــس لــدعٌٔ املــل أً آ ـ املصعــٌم علَــىً ،هكــرا تــساهم ٍلصمــٌن
املارتف مبل أً س لأهي ٔ -نـمى  -إذا إدعـٓ أـسًز مـن عودتـى
ًالٌفلٕ لى أً مسإّ صلسش املل أً صلسش الـش لى فرتاهم ٍلصمٌ ـى
ملثرــــلت دعــــٌاي ًإمللمــــْ مسهل ــــى علــــٓ صــــد مقللــــى ًإدعــــلٕي،
دًن انمى فل وم ال ٍلصمٌ ى ملثرلت صشْ مقللى ًإ كلزي .
مَنمل إمتَلش (من لٌ تسا أنٌمْ لـرتا) ًا فـى  -مــمل ال دلَـو
علَى ٍدعمى ًال سذْ غسعَْ تجرتـى ،فإ ـى تاسٍـ
م التاسٍ

الـمنتلز -

مػـوٌز :ملـد ٍتطـلم

مٌازد كجهّ ً -ملد ٍـنتلبلن ً ،الـموم ا ى

تـمََص املتداعَني)125( ....................................................

ال دلَـــو ًال سذـ ـْ تدعمـــى ًتطـ ـندي إمتَـــلشاّ للمٌضـــٌعني املرتتـــش
علَومـل كــجه مــن أسكــلم القطـلٕ الػــسعًُ ،مــن هنــل ٍــسدض عنــد ل :
التمََـص الاــس ًا متَــلش الاق ٖــُ القـل ٌ ُ مــني املــدعُ ًمــني املنكــس
املدعٓ علَى  .ثم رشح :

تـمييز الـمتداعيني :
ًهــُ سللــْ ثل َــْ مــن النــصاش ًأنــٌمْ نــو فَوــل النــصاش مــن
ًسفني ًتكٌن الدعٌٔ من دـل رنيً ،هـُ سللـْ التـداعُ ًالتنلصـم
ال أً
من ًسفنيً ،تتشقـ مـ ن ٍـدعُ كـو ًاسـد مـن املتنلصـمني مـل ّ
سق ّل علٓ انمى ًٍنكـسي اآلاـس مـن دًن تٌافـ دعٌاهمـل علـٓ ملـدز
ماني م ا ات ف

الصاٖد علَى ،فَشتلز كـو ًاسـد منومـل ثرـلت

مــدعلي ً بــُ دعــٌٔ انــمى علَــى إذ طآقــٌ كلــول  :الرَنــْ علــٓ
املدعُ ًالَمني علٓ املدعٓ علَىص(.)1
ًمجللى  :مل إذا إدعٓ شٍـد سنـل لّ مَـد عرَـدً ،أ كـس عرَـد مللكَـْ
شٍد للشنلن ًمتطك مظلهس ٍدي ًضـلطل ى علـٓ آنـلن ً ،املقلمـو
إدعٓ عرَـد غـصاالّ مَـد شٍـد ًأ كـس عرَـد دعـٌٔ شٍـد مللكَتـى للأـصا
الرِ مَدي .
هرا هٌ التداعُ ًهـٌ آللـْ الجل َـْ مـن أنـٌمْ ًهـٌ مٌضـٌش
مطتقو عن آللْ االًىل  -املدعُ ًاملنكس  -مألٍس هلل ًالزز عنول.
ًتـذسِ مٌاشٍن التـداعُ علـٓ كــو ًاسـد مـن الـنـنمــني فـإن
كو ًاسد منومل ٍدعُ لنبطى مل ٍنكسي انمى :
فإذا أمللم ك همل أًأسدهمل الرَنْ علٓ صد دعٌاي ً بُ دعٌٔ
( )1الٌضلٖو  :ز : 18ب : 3من أمٌاب كَبَْ آكم  :ح. 2
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انمى  -أار القلضُ مللرَنْ .
ًإذا فقد ك همل الرَنْ علٓ صـد دعـٌاي ًإ كـلزي  -إضـتشلبومل
القلضُ الػسعُ  :فَشلـ

كـو منومـل علـٓ تكـرٍش دعـٌٔ انـمى

ً بُ دعٌٔ صلسرى  :فإذا سلبل مالّ ضقطت دعٌاهمل ًٍرقٓ كو مل
-

املجل  -أً س

ٍد صلسرى ًِت ضلطل ى .

ًملد ِنو من ٕمٌش مل تقدم :
إمتَلش املدعُ عـن املنكـس  -املٌضـٌعني املرتتـش علَومـل عـدد مـن
األسكلم الػسعَْ ً -ان املدعُ هٌ من ٍطللرـى الاقـ ٕ مإثرـلت دعـٌاي
ًصــد ك مــى ًان املــدعٓ علَــى أً املنكــس هــٌ مــن ال ٍطللرــى الاقـ ٕ
مإثرــلت إ كــلزي ًصــد ك مــىً ،أن املتــداعَني همــل اللــران ٍطللرومــل
الاق ٕ مإثرلت دعٌاهمل ًإمللمْ الربهلن علٓ صد ك مومل .
ثم ماد هرا ا متَلش مني املدعُ ًاملنكس ًمني املتداعَني  -قٌ :
المد ملن ٍدعُ ملالّ أً سقلّ أً ٌٙهمل علٓ غهي من إمللمـْ الـدلَو
ًالرَنْ الػلهدّ علٓ صد دعٌاي ًإثرلتول :ك ن ٍػـود عـدالن منـشْ
مــل ٍــصعم أً ٍػــود عــد ًإمسأتــلن صــلٓتلن أً ٙــٌ ذلــك ــل ٍ ـ تُ
تبنــَلى ،فــ مــد مــن إمللمــْ املــدعُ الرَنــْ الػــلهدّ منــد دعــٌاي
ًمطلمقتول للٌامل ستٓ تكٌن ًضَلْ إثرلت دعٌاي ملرل إ كلز انمى.
مَنمل املنكس للدعٌٔ  -املدعٓ علَى ٍ -كبَى آلـ

علـٓ إ كـلزي

ًعدم صشْ دعٌٔ انمى أً تكرٍرى فَمـل ٍدعَـى علَـى مـن املـل أً
آـ أً ٌٙهمــل ،فتطــقو الــدعٌٔ إذا مل ٍقــم املــدعُ مَنــْ ًسلـ
املنكس علٓ إمطل الدعٌٔ ً بَول .
ًهنــل مـــشح تــلم متبــسٓش علــٓ مــل ضــر  :سَــح أن منــدا
الـمدعُ ًالـمنكس ًماَلز تطرَقى ًتـمََص الـمدعُ من الـمدعٓ عـلَى
ًإمتَلشهمل عن الـمتداعَني ٍ -ـنتل

أسَل لّ :
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ملشلظ ان املاَلز

التطرَـ ًالتمََـص :هـو هـٌ منـشٓ الـدعٌٔ

ًعرــلزّ املتنــلشعني ًمــل تتال ـ مــى الــدعٌٔ مــدًاّ مــن دًن ظــس إىل
الأـــسي القـــلٖم

الـــنبظ ًمـــن دًن إعتنـــلٕ ملهلـــدف املقنـــٌد

للننمني ًالكلٖن ًزإ ألبلظ الدعٌٔ ًالنصاش ؟
أم أن املاَلز هٌ الأسي املقنٌد للمتنلشعني ًالألٍْ امل مٌلْ من
النصاش ًاهلدف املقنٌد املرتتش علٓ تنلشش أنمني ؟ .
ًمتاره ناس  :هو املاَلز

تاَني املدعُ ًمتََـصي عـن املنكـس هـٌ

متالـ ـ الـــدعٌٔ لبظـ ـلّ ًاملـــدلٌ املطـــلمقُ لك مومـــل ًدعٌاهمـــل
ظـــلهساّ ؟ أم أن املاَـــلز هـــٌ الألٍـــْ املقنـــٌدّ ال شمـــْ لك مومـــل
ًدعٌاهمل ؟ ً ٌضشى ململجل :
ان أنــمني املنــتلبني

أ ــى مــلش الكتــلب اٍــلي أم ًهرــى ٕل ـلّ :

إذا دالنـــل املاَـــلز هـــٌ منـ ـشٓ الـــدعٌٔ ًعرـــلزّ املتنـــلشعني فومـــل
متداعَلن  :كو منومل ٍدعُ مل ٍنكسي اآلاس  :هـرا ٍـدعُ الرَـ دًن
اهلرْ اليت ٍدعَول انمىً ،ذاا ٍدعُ اهلرْ اجملل َْ دًن الرَ الـرِ
ٍدعَى انـمى ً .إذا دالنـل الـمــاَلز الأــسي الـمقــنٌد ًاهلـدف
الـمنػٌد من الدعٌٔ ًهٌ ثرٌت الاٌي أً عدم ثرٌتى  :فقد ٍكـٌن
املدعُ هٌ مـن ٍـدعُ الرَـ ًٍطللـش مـللجمن إذا كـلن غسضـى الـجمن
ًالاٌيً ،ملد ٍكٌن املدعُ هـٌ مـن ٍـدعُ اهلرـْ إذا كـلن الأـسي
إضتش

إضرتدلش الاني املللَْ املنقٌلْ مللرَ أً ملهلرْ .

ًهكرا لٌ تل

مل شٍد عند مكس  :فإ ى إذا إدعٓ مكس أ ى علزٍـْ

فــ ضــملن علَــى ًإدعــٓ شٍــد ا ــى ملــسي مطــمٌن المــد مــن أدإ
عٌضــى  :ف ـإن دالنــل املنــلع متال ـ الــدعٌٔ إمتــدإّ ًمن ـشٓ عرــلزّ
املتنلشعني فومل متداعَلن  :هرا ٍـدعُ الالزٍـْ ًذاا ٍـدعُ القـسي
ًكو منومل ٍنبُ مل ٍدعَى اآلاس .
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ًإن دالنــل املنــلع الألٍــْ ًاهلــدف املرتتــش علــٓ الــدعٌٔ كــلن
املتنلشعلن من ملرَو املدعُ ًاملنكس ًملد ًض مكس ٍدي علٓ مـل شٍـد
ًأتلبى ٍقَنلًّ ،هرا ً -ض الَد  -مقت

ٕ للطـملن غـسعلّ ًمل ٍجرـت

كٌن ملرطى أمل ّْ مللكَْ أً غسعَْ ستٓ ٍنتبـُ عنـى الطـملن ،فَكـٌن
مكس مدعَلّ أل ى ٍدعُ الالزٍـْ ًعـدم الطـملن فإ ـى صـلسش غـسي
ًهـدف مــن ًزإ دعــٌاي للالزٍـْ ًهــٌ بــُ الطـملن عــن بطــى ماــد
تل

مل انمى الرِ ٍنه منكساّ ال ٖللْ .
ًالظــلهس تـ اس ِسٍــس هــري الكــربٔ البقوَــْ ً ،إن أمكــن ً -لــٌ

إستمــلالّ ضــاَبلّ  -دعــٌٔ كــٌن دــرًزهل ًتطرَقلتوــل مأسًضــْ
أذهلن البقولٕ الطلمقني ً كلملتوم ًفتلًاهم .
ًملــد مــدأ ِسٍسهــل غــرزات ًاضــشْ متبسملــْ
 -الرَـ ًالقطــلٕ ًٍ -ظوــس مــن ماـ

كتــلب اْــٌاهس

عرلزاتــى تسدَشــى كــٌن املنــلع
()1

منــش الــدعٌٔ ًصــٌزّ ألبــلظ أنــٌمْ ،لكــن ٍظوــس مــن مَاــى
تــسدَض غــسي الــدعٌٔ ،ملــل
الجمن ( :أمل لٌ أمسشت

تػنَ

دعــٌٔ املترــلٍاني املنــتلبني

مطـ لْ إاــت ف املترــلٍاني
ضرش الػـأو) ٍاـ
ملــدز الــجمن اجملاــٌ

ملــدز

لـٌ أمـسشت
عقــد الرَــ

ًأظوست منشٌ مَلن ضرش غأو الرمْ مللصاٖد من الجمن ٍَح ٍكٌن
الأــسي مــن التنــلشش تاــَني هــرا الاقــد أً ذاا ًهــو هــٌ عقــد مَ ـ
آنطــْ مبٗـــْ أم عقـــد مَاوـــل َمطـــني ؟ ،ثـــم ملـــل ٍَ( :ـــح ٍكـــٌن
ا ضتشقل تراَلّ فقد مين تقدٍم ملٌ املػرتِ فَى  ،ضسًزّ كٌن كو
منومل مدعَلّ ًمنكساّ) ًذلك سَح أن الرلٖ املدعُ للقدز الصاٖد من
الجمن ٍدعُ ًزًد الرَ علـٓ ًـنٓ آنطـْ مبٗـْ دزهـمً ،ذاا ٍـدعُ
( )1دٌاهس الك م  :ز. 186 : 23
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ًزًدي علَى َمطـني دزهمـلًّ ،ملـل كـلن صاعومـل

الاقـد

تػـنَ

آلصو مَنومل ًهٌ الأسي املقنٌد من الدعٌٔ كل ل متداعَني.
ثم أكد (ملدي)األمس أاهاّ دلشملّ مقٌلى ً( :ال زٍش

كٌن كـو

منومــل مــدعَلّ فَــى ًمنكــساّ) م ــمل ٍظوــس من ـى تــسدَض منلًَــْ غــسي
الــدعٌٔ دًن منـرٓول ًألبلظوــل ،ثــم طــش (ملــدي) القــٌ مللتشــلل
املرت

هنل علٓ م سظْ غسي الدعٌٔ دًن منـرٓول إىل الا مـْ

كــجه مــن كترــى ًإىل ًلــدي ًالػــوَد
دلم املقلصد ،لكن الظلهس من تتر ما

ملٌاعــدي ًاحملق ـ الكسكــُ
فتلًٔ (دـلم املقلصـد)

ال ٍطلعد علٓ منلٕ فتلًاي علٓ هري الكربٔ القطلَْٖ ًاهلل الالمل .
ًميكن تٌضَض الكربٔ مبجل ناس  :لٌ إاتل

املتالملـدان

ملـدز

األدــسّ املطــملّ فقــل املــ دس ( :ندستــك الــداز غــوساّ مبــ ّ) ًملــل
املطــت دس ( :مــو ندستنَوــل َمطــني) ف ـإذا لٌسظــت صــٌزّ الــدعٌٔ
ًمنرٓول ًألبلظوـل كل ـل متـداعَني ًظَبتومـل التشـلل

سَـح أن كـو

ًاسد من أنمني ٍجرت صـٌزّ عقـد ٍنبَوـل اآلاـس ،اـم لـٌ كل ـت
الدعٌٔ منٌزّ ( :لُ علَك مـ ّ دزهـم أدـسّ) فقـل اآلاـس ( :مـو
لك مخطٌن دزهملّ أدسّ) كل ت صٌزّ الدعٌٔ ًألبلظول من ملرَـو
املدعُ ًاملنكس ،لكن مللتنٌٍس الطلم همل متداعَلن .
ًإذا لٌسظ -

إات ف املتالملدٍن  -غـسي الـدعٌٔ ًغلٍتوـل

ًهُ مننرْٓ علٓ إضتشقل أمطـني الصاٖـدّ أً عـدم إضـتشقلملول -
كلن صاعومل من ملرَو املدعُ للصاٖد ًاملنكس ضتشقلملى ،فَقـدم ملـٌ
املطت دس م ميَنى ،مـل مل ٍقـم املـ دس الرَنـْ علـٓ إضـتشقل الصاٖـد،
ًهكــرا أفتــٓ الـــمػوٌز مالٓلَـــن ( :ألصــللْ عــدم لــصًم الصاٖــد)،
ًلٌ كلن غسضومل من الدعٌٔ ًأنـٌمْ تاـَني هـرا الاقـد أً ذاا
كل ل من ملرَو املتداعَني .
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ًهكــرا لــٌ إاتل ـ

املتالًضــلن َٓــٌان مبــسام مــج ّ ًتنلشعــل

تاَني املػرتِ  -القلمو جيـلب الرَـ  -منومـل هـو هـٌ صـلسش
آَـــٌان ًمتملكـــى ام انـــمى  -صـــلسش البـــسام  -منـــلّٕ علـــٓ
إاتنــــلص أَــــلز مبػــــرتِ آَــــٌان ،ثــــم منَنــــل علــــٓ منلًَــــْ
صٌزّ الدعٌٔ ًمنرٓول ًألبلظول كلن املٌزد من صـأسٍلت التـداعُ
ًٍـــتاني التشـــلل

،ألن كــ ّ منومـــل ٍجرـــت املػـــرتٍْ لنبطـــى ًٍنبَوـــل

عــن انــمى فَكــٌن كــو ًاســد منومــل مــدعَلّ ًمنكــساّ فَتشللبــلن
ًتطقو الدعٌٔ لٌ سلبل مالّ .
ًإذا منَنـــل علـــٓ منلًَـــْ غـــسي الـــدعٌٔ ًغلٍتوـــل املقنـ ـٌدّ
للمتنلشعني كلن املٌزد من منلدٍ املدعُ ًاملنكس سَح أن الأسي
األصـــلُ مـــن دعٌاهمـــل (أ ـــل املػـــسِ ًأ ـــت الرـــلٖ ) هـــٌ تستـــش
أَــــلز ملتملــــك آَــــٌان ًعــــدم تسترــــى ٔنــــمى فَكــــٌن مــــدعُ
أَلز ٖتلدلّ إىل ا ثرلت مطللرـلّ مـىًٍ ،كـٌن منكـسي  -أعـ

مـدعُ

لــصًم الاقــد ًإ تبــلٕ أَــلز  -منكــس ّا لجرــٌت اَــلز آَــٌان سَــح
ال ٍطللرى الاق ٕ مإثرـلت دعـٌاي  :عـدم أَـلز ٔنـمى ًٌٍافـ ملٌلـى
أصللْ اللصًم ًعدم أَلز ًٍ،كبَى الَمني .
ًلاــو غــَننل األعظــم(( )1ملــدي) إضــتقسب التشــلل

هنــل ألســد

أمــسٍن  :إمــل لرنــلٕي علــٓ منلًَــْ منــشٓ الــدعٌٔ دًن غسضــول،
ًهــرا م ــنلل

ل ــمل سك ـلي ض ـَد ال ــمطتمطك()2مــن ـطـــرْ منلًَ ـْ

غــسي الــدعٌٔ إىل مرشــح ملطــلٖى  ،أً لبسضــى كــٌن الاٌضــني
سٌَا لّ

عقد الرَ مَنومل -ال أسدهملً -ملد إدعٓ كو ًاسد منومل

( )1املكلضش م سلغَْ غلٍْ اآلمل  :ز. 245 : 4
( )2مطتمطك الاسًّ الٌثقٓ  :ز - 159 : 12كتلب ا دلزّ .
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أ ـى هـٌ املػــرتِ مطـتش الــنَلز ًهـٌ فـسي ــلدز آنـٌ

تــلز

إزادتى إىل تنسٍض .
ًكَــ

كــلن ٍقــٌٔ

النظــس تــسدَض منلًَــْ غــسي الــدعٌٔ

ًالألٍْ املقنٌدّ مـن النـصاش ًزإ األلبـلظ  -منـشٓ الـدعٌٔ  -فـإن
األلبلظ ال إعترلز موـل أشٍـد مـن كٌ وـل ًضـَلْ للكػـ

عـن املقنـٌد

ًإفولم املطلٌبً ،ملد تقنـس الٌضـَلْ عـن أدإ الٌظَبـْ ًملـد تتاجـس،
ًا عترلز كلى للقند الرلًن املنكػ
دع ـلًٔ القلصــسٍن لطــا

مـلللبظ ً،مـن هنـل ال ت سـظ

كػــبول عــن مقلصــدهم ًأغساضــوم أً

لقنـــٌز أغساضـــوم ًمقلصـــدهم عـــن دزدـــْ الكمـــل ً ،هكـــرا
ال ت سظ ًال تطم الدعلًٔ اللبظَْ إذا علـم الٌٓهـل عـن الأـسي
الاق ُٖ املرتتش علَول .
ً ضٌٕي ٍترني أن عمدّ النظس ًامل سظْ متٌدوـْ إىل الأـسي
ًالألٍْ اليت هُ األصو املرتدم ملللبظً ،لَطت متٓذوْ إىل األلبـلظ
ًمنـ ـشٓ الـــدعٌٔ الـــيت هـــُ متبسٓعـــْ عـــن ذاا األصـــو الرـــلًن
املاتنــٓ مــى ،فـتـــننسف أدلــْ القطــلٕ ًألبــلظ املــدعُ ًاملــدعٓ علَــى
ًاملتداعَني إىل مل ٍبومى الاـسف الاق ٖـُ ٍطـش م سظـْ الأـسي
األصو دًن اللبظ البسش

تاَني املانٓ  ،هرا .

ًالظلهس إمتنلٕ الكربٔ املصمٌزّ علٓ مل هـٌ املػـوٌز مـني البقوـلٕ
املتــ اسٍن فتــٌٔ ًتطرَقــ ّل

تاــَني املــدعُ ًاملــدعٓ علَــى مبنللبــْ

األصـــو ًمٌافقتـــى ،فَــ تُ النـــصاش

أن النظـــس

ٗللبـــْ الـــدعٌٔ

لألصـو أً مٌافـقـتول هو هـٌ لـمـنشٓ الدعـٌٔ ًلـبظـول ًصـٌزتـول
ا متداَْٖ ؟أم هٌ لأسي املتنلشعني ًغلٍتوم امل مٌلْ من التنلشش ؟.
لكن التشقَ عند ل هٌتاَني املدعُ ًتػنَنى من املدعٓ علَى
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(املنكس) ملشلظ الند الاـس ًالرنـلٕ الاق ٖـُ سَـح أن الانـٌا ني
ملد دا

الننٌص الػسعَْ مٌضٌعلّ ألسكلم القطلًٕالتقلضـُ:

ظه داو الرَنْ علٓ املدعُ ًالَمني علٓ املدعٓ علَـىً ،مل ٍـسد
الرَل ـــلت ًالننـــٌص الػـــسعَْ مَـــلن املـــساد الػـــسعُ مـــن هـــرٍن
املٌضـــٌعني ،فَـــتاني السدـــٌش -

مانلهمـــل  -إىل البوـــم الاـــس

احمللًزِ كطـلٖس الــمٌضٌعلت الـيت مل تجرـت هلـل سقَقـْ غـسعَْ أً
متػسعَْ ٍسكن إلَول

متََص الانٌان ًتػنَ

املٌضٌش .

ًلــٌ زدانــل إىل البوــم الاــس ًدــد لي لًق ـلّ م ـ ن املــدعُ هــٌ
الــرِ ٍــدعُ ًٍــصعم لنبطــى مــل لــَظ لــى ظــلهساّ  -فَلصمــى الاقــ ٕ
إدتمـــلعوم مل ثرـــلت ًٍطللرٌ ـــى

ملـــل ٌ وم مللـــدلَو ًآذـــْ

ًالربهلن علٓ صد دعٌاي .
مَنمل املنكس أً املدعٓ علَى ال ٍطللرٌ ى مدلَو علٓ صـد إ كـلزي
ًال ٍلصمٌ ـى مل ثرــلت

ٕتم ـ الاق ـ ٕ ًملــل ٌن تقلضــَوم ًٍطــش

التالزف القل ٌ ُ الطلٖد مَنومً ،لٌ فسي مطللرـْ الاـسف الاق ٖـُ
ك املتنلشعني مل ثرلت ًإلصاموم لكلَومل مإمللمْ الـدلَو علـٓ صـد
ا دعلٕ كلن مندامللّ للتداعُ املطتلصم غسع ّل للتشلل

.

ً ضـــــٌٕي ٍكـــــٌن مـــــدعُ إغـــــرتإ آَـــــٌان إذا أزاد مـــــن
دعــٌاي إثرــلت إضــتشقل فطــا آَــٌان

األٍــلم الج ثــْ  -كمــل هــٌ

الظــلهس  -كــلن ملصمـلّ عق َٖـلّ مإثرـلت كٌ ــى املػــرتِ ستــٓ ٍجرــت لــى
إضتشقل البطا .
مَنمــل الـــمدعُ اآلاــس ال ٍرتتــش علــٓ دعــٌاي أثــس البطــا ًال
ٍطللش عسفلّ عق ٖـَلّ مل ثـرـلت ًال ٍـلصم مإمللمـْ الدلـَـو علٓ صـد
دعٌاي فَكٌن مندامللّ للمدعٓ علَى ًٍكبَى الَمني .

غسًع مسلش الدعٌٔ من مدعَول )133(..................................

شسوط مساع الدعوى
الدعٌٔ ًلش إ طلن من غهي ملالّ أً سقلّ أً ٌٙهمل ًٍ ،شمـى
انٌمْ الأه ماى أً إستمـل أنـٌمْ عنـد عـسي الـدعٌٔ علَـى
ًمطللرتــى مــ دإ املــل أً آــ  ،فــإذا إدعــٓ أســد علــٓ غــهي أمــساّ
فَػــرتع

ًدــٌب مســلش القلضــُ دعــٌاي أمــٌز :ماطــول ٍــسترو

ململــدعُ ً ،ماطــول ٍــسترو مللــدعٌٔ ً،ماطــول ٍــسترو ململــدعٓ مــى،
ًالمد من تٌفس هـري الػـسًع ستـٓ ٍرتتـش ًدـٌب الطـملش ًًلـش
القلضــُ سطــٌز املــدعٓ علَــى ًدٌامــى عــن دعــٌٔ املــدعًُ ،هــري
األمٌز هُ :
الػــسع االً  :تــٌفس الاقــو ًالػــاٌز مبــل ٍـدٓعُ أً ٍنطـ  ،فـ
تطــم دعــٌٔ اجملنــٌن  -مطرقـلّ كــلن أم أدًازٍـلّ ســل دنٌ ــى ًعــدم
غاٌزي مبل ٍـدعُ أً ٍنطـ ً ،ملـد إدعـُ علَـى إاـلش البتـلًٔ ،ملـل
صلسش اٌْاهس(( : )1م ا ف أددي فَى كمل إعـرتف مـى ماطـوم،
مو هٌ إالش) ًهرا إعرتاف منى ٍنٌ ا الش ًإ اقلدي .
ًميكن تٌدَوـى مـ ن الاقـو هـٌ آـد البلصـو مـني الرػـس ًمـني
الرقس ًٌٙي من الرولٖم ًأن اجملنٌن املطر أً األدًازِ سل اْنـٌن
 هٌ فلملد للاقو ًهٌ مبنصلْ الروَمْ اليت ال تاقـو ًال تػـاس ً ،ماـىال مانٓ لطملش دعٌاي .
ًملد دست ضـهّ الاقـ ٕ علـٓ عـدم ا عتنـلٕ مللــمذنٌن ًعـدم
مسلش دعٌاي مل دام ٕنٌ ـلّ ال ٍاقـوً ،هكـرا إتبقـت فتـلًٔ البقوـلٕ
ًدست ضهتوم علٓ عدم مسلش دعـٌاي

أنـٌملت ًاملقلضـلّ،

ًلالــى ألدــو أن مســلش الــدعٌٔ مــن أســدٕ هــٌ مٌضــٌش ترتتــش
( )1دٌاهس الك م  :ز. 376 : 41
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علَى أسكـلم غـسعَْ متاـددّ ظـه ًدـٌب مسلعوـل ًتستَـش نثلزهـل
ًمقلضلّ أنم ماد إم غى ٍطٌز ٕلظ القطلٕ ًمسـلش الرَنـْ أً
آل ـ

ًإدــسإ مساضــَم القطــلٕ ًالتشــلكم امل ـ دِ

اآلاــسّ إىل

آكم ًالقطلٕ ،ف مـد  -لطـملش الـدعٌٔ  -مـن ماقٌلَـْ الـدعٌٔ
ًإستمل صدملول ًلٌ ضاَبلّ دداًّ ،اجملنٌن البلملد للػاٌز مبـل ٍنطـ
 ال تاقو دعـٌاي ًال تمـو صـدملول ًمطلمقتوـل للٌاملـ إذا مل ٍكـنعندي غُٕ من الػاٌز .
ًمن هنل إذا كلن دنٌ ى أدًازٍلّ غه مطر ًكل ت لى ضـلعلت أً
أٍلم إفلملْ ًإ ترلي ًتاقٓو لـمل ٍنط مى ًٍدٓعَى  ،ثم ط سَنٗرٕ ًإدعٓ
ملالّ أً سقلّ علـٓ أسـد مساـت دعـٌاي لاـدم املـل

املصمـٌز ًملنـٌز

دعٌٔ ا الش أً عدم أ ف عن مشٌلى  ،فإ ى دلَو لرُٓ ٍ اـر
منى مللقدز املتَقن ًٍقتنـس علَـى ً ،هـرا البـسي اـلزز عـن القـدز
املتــَقن مــن مل اَــْ اْنــٌن عــن مســلش الــدعٌٔ ًملرــٌ املقلضــلّ
ألدلول ،ثم ُسِ املسافاْ ًاملقلضلّ سطش مٌاشٍن القطلٕ .
الػسع الجـل ُ  :ملـٌ آلـم الػـسعُ مـ ن ترلـد املدعَـْ التلضـاْ
ًتكملول ًتداو

الالغسّ سطش املػوٌز املننٌز ملٓذـْ ،أً أن

ٍرلد املدعُ ألمطـْ عػـس ًٍكملـول ًٍـداو
عمسي سطش املػوٌز املننٌز ملٓذْ

الطلدضـْ عػـس مـن

تاَني الرلٌ ًِدٍدي.

ًملــد إغــتوس فقوَ ـلّ عــدم مســلش دعــٌٔ النــو ًالنــرَْ علــٓ
ا ً

ً -ان كـلن َـصاّ أً مساهقـلّ ٍـتمكن مـن إثرـلت دعـٌاي عنـد

القلضُ ًكل ت دعٌاي ماقٌلْ مقرٌلْ عق َٖلّ .
ًملــد إدعــُ ا اــلش ًعــدم أ ـ ف

إغــرتاع الرلــٌ ًعــدم

مسلش دعٌٔ النأه ،منوم صلسش اْـٌاهس

عرلزتـى املتقدمـْ
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اجملنٌنً ،إضتد هلل م ن عرلزّ النو مطلٌمْ غه ماتـربّ ًأ ـى ًزد
الن

(ً)1أاات البتلًٔ علٓ أ ى ال جيٌشأمسي ستٓ ٍدزا ًٍـرلد .
ًهري الدعٌٔ  -ا الش ً ـ ٓ عـدم دـٌاش أمـس غـه املـدزا-

نـدٓملول ً قرلــول

النــو غــه املمَــص ملــل ٍقــٌ فل ــى غــه مـدزا ملــل

ٍــدعُ  -علــٓ ا ًــ
سلالت الصْ ملد ت تُ

 فــ تطــم دعــٌاي ًمــل ٍنطــ مــى إالما

الرشٌخ املقرلْ .

ًهنــل رشــح مبن ـ ّ عــن مســلش دعــٌٔ النــو املمَــص لألمــٌز
املدزا ملل ٍنط ًٍدعُ ،فإذا إدعٓ أسد النرَلن املمَصٍن  :أن شٍـداّ
دسح أملي أً دسسى  -بطى  -أً ضلش مللى أً ثَلمى أً كترـى أً متـلش
ٖو أمَـى أً غنـش غـسفى أً ٙـٌ ذلـك ،فوـو تطـم دعـٌاي ًٍبـتض
ٕلظ القطلٕ ألدلول ًترتتش أسكلم املقلضلّ ؟ .
عند ل تـبنـَو مـَـن الدعلًٔ الـمللَْ ًالتنـسف موـل  -داٖــنلّ أً
مدٍنلّ ،مطتشقلّ أً ٖقٌمللّ ً -مني غههل :
أ -امل الدعلًٔ املللَْ فللظلهس عدم مسلعول مـن النـو أل ـى ال
ضلطنْ لى علٓ أمٌالىً ،ألن املسافاْ ًاملقلضلّ تتطلش القطلٕ ًإ ولٕ
انٌمْ النو م انمى ،كمل تتطلش  -عند عدم الرَنـْ ِ -لَـ
النو لـننمى أً زدٓ آل

علٓ النو ًال إعترلز ٍلبى ًإس فى

ملطالّ ،كمل ال عربّ مإملسازي ًإعرتافى ململـل ًالتنـسف املـللُ املاـرتف
مى منى أل ى ٖذٌز علَى ًال جيٌش أمسي

أمٌالى مل دام صرَلّ ًمل دام

مل ٍرلد آلم سطرمل ٍطتبلد من الننٌص :
ظه نٍْ النطلٕ  6 :طًَامِتَلٌُا الِ َتَلمَٓ سَتٖٓ إذا مَلَأُـٌا ال كنكَـلحَ فَـإٔنِ
غدّا فَل ِدفَاٌُا ٔإلََِؤمِ أَمٌَِالَوُمِص فل ول أ لًت غـسعَْ دفـ
نَطِتُمِ مٔنِوُمِ ُز ِ
( : )1الٌضلٖو  :ز : 1ب : 4من أمٌاب مقدمْ الارلدات  :ح. 2
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أمٌاهلم الَوم ًإضتق هلم

التنسف مول ًعلٓقتى علٓ ملـٌ آلـم

ًأ ــظ السغــد مــنوم سَــح أن تاــره دفـ أمــٌاهلم الــَوم كنلٍــْ عــن
إزتبــلش آذــس علــَوم مــن أمــٌاهلم ًعــن إضــتق هلم

التنــسفلت

الـمللَْ غسعلّ ،فتد اآلٍْ مللـمبوٌم علـٓ عـدم غـسعَْ تنـسفوم
أمٌاهلم مطتق ّ إذا مل ٍرلأٌا آلم ًمل ٍ ظ زغدهم .
ً ظــه اـــرب

ــسان( )1املـــسًِ

(الكــل ) مطـــنداّ ًاملظنـــٌن

صــدًزي ملٌٍ ـلّ عــن ا مــلم الرــلملس ( : )طإن اْلزٍــْ إذا تصًدــت
ًداو مول ًهلل تط ضنني ذهش عنول الَتم ًدف إلَوـل ملهلـل ًدـلش
أمسهل

الػسإ ًالرَ ص ًملد عسضنل

اًاٖـو مرلسـح الرَـ ِقَـ

ضــندهل ًداللتوــلً ،مــن الٌاضــض داللــْ ملٌلــى  :طًدفـ الَوــل ملهلــل
ًدلش أمسهلص ًكػبول عـن إضـتق لَْ املـسأّ

التنـسف املـللُ ماـد

ملٌ التلضاْ ًإكملهلـل ًعـدم إضـتق لَتول ملرـو إكمـل التلضـاًْ،ملد
تطمن أرب ملٌلى(:)طًالأ م ال جيٌش أمسي

الػسإ ًالرَ ص.

هري الننٌص كلغـبْ عـن ملنـٌز ضـلطنْ النـو ًالنـرَْ عـن
الطــلطنْ التلمـــْ علــٓ األمـــٌا ًإضــتق لَْ التنـــسفً ،هــُ تـــد
 مل لتصام  -علٓ املن من مسلش دعٌاي أً ًدٌب تستَـش القلضـُاألثس علٓ دعٌاي علٓ انمىٍ ،كبَنـل  :عـدم الـدلَو الٌاضـض علـٓ
ًدــٌب مســلش دعــٌاي ً -هــٌ صــو  -أً علــٓ ًدــٌب تنــدِ
القلضُ للقطلٕ ًإ ولٕ انٌمْ النو م انمى .
متاره ثـلنٕ  :القـدز املتـَقن مـن دعـٌٔ إاـلش األصـشلب علـٓ
إعترلز الرلٌ

مسـلش دعـٌٔ املـدعُ ًمطـلٌمَْ عرلزتـى ًملنـٌزهل

هُ الـدعلًٔ املللَـْ الـيت ِتـلز إىل ضـلطنْٕ ً -النـو فلملـد هلـل -
( : )1الٌضلٖو  :ز : 1ب : 4من أمٌاب مقدمْ الارلدات  :ح. 2
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ًالقطــلٕ فَوــل ًالرتافـ ملــد تــلز إىل إملــساز النــو أً إىل سلبــى أً
إس فى ٔنـمى ًال عـربّ منـدًزهل مـن النـو الـرِ مل جيـص أمـسي
ًمل تطم أميل ى ًإس فى غسعلّ .
ًألدو عدم مسلش هري األمٌز من النـو

املللَـلت ستـٓ إذا

أدزا ًمَٓص ًزاه  ،ف تنتوـُ أنـٌمْ  -لـٌ مساـت دعـٌاي علـٓ
انــمى ،إذ ال ٍ ـتمكن القلضــُ الػــسعُ مــن فنــو أنــٌمْ مــني
النو ًمني انمى ،ملشلظ ا ى ال عربّ مإعرتاف النو مجرٌت املل
 لــى أً علَــى  -أً بَــى ًال أثــس ٓلبــى منبطــى إذا زدٓ انــمى آل ـعلَىً ،ال أثس س فى ٔنمى كمل هٌ آل

ضلٖس تالم تـى املللَـْ

ًتنسفلتى سَح ال ٍاترب إ ػلؤي مل دام مل ٍرلد آلم.
ًإذا مل ميكن فنو انٌمْ النو فت دو إىل شملن ملٌغى .
أً ٍكٌن لى ًلُ غسعُ  -اب أً دد ،ثم ملتل فٌصُ أسدهمل :
مــن لــى ملَمٌمــْ علــٓ النــو مــن ملرلــومل ماــد ًفلتوم ـل ،ثــم آــلكم
الػــسعُ أً مننــٌمى لألمــٌز آطــرَْ ٍَ -ــح ٍكــٌن ًلــُ النــو
مطلالّ مللدزاّ علـٓ املقلضـلّ  :مـ ن ٍكـٌن علزفـلّ َنٌصـَلت دعـٌٔ
النو فـُ املل  ،أً ٍتاسف ًلُ النو أً النرَْ تاسفـلّ ٍقَنَـلّ علـٓ
املل أً آ املصعـٌم للنـو ستـٓ ٍقـدز غـسعلّ ًٍـتمكن مـن إمللمـْ
الدعٌٔ مإمللمْ الرَنـْ عـٓ ثرـٌت املـل أً آـ للنـو ًٍقـدز علـٓ
إس ف املنكس ًعلٓ آل

إذا زدٓ املنكس علَى الَمني.

فإذا متكن الٌلُ عندٖـرٕ مـن سبـظ سـ النـو ًإضـرتداد مللـى
الــرِ تــَقن ال ـٌلُ مكٌ ــى س ـ النــو أً مللــى ،ثــم تنــدٔ الــٌلُ
للمسافاــْ منبطــى ٍ -طــش ًالٍتــى علــٓ النــو أً النــرَْ ًعلــٓ
أمٌاهلمـــل  -فَقلضـــُ أنـــم ًٍسافاـــى عنـــد القلضـــُ الػـــسعُ :
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اجملتوــد الاــد أً مننــٌمى للقطــلٕ  -أِ ٍنػــُٕ الــدعٌٔ املللَــْ
َلمّْ عن النو أً النرَْ ًٍطش ًالٍتىً ،تطم الـدعٌٔ سَنٗـرٕ
ملطالّ ًُسِ املقلضلّ ٍطش مٌاشٍن القطلٕ الػـسعُ ًٍقـٌم الـٌلُ
مقــلم النــو ًٍقــٌم انــمى

الطــسف اآلاــس ًٍتقلضــَلن م مــو

ًصٌ الٌلُ إىل س النو املٌىل علَى .
ً -2أمل دعلًٔ املظلٌمَْ غه املللَـْ احملطـْ كـ ن ٍـدعُ النـو
أً النرَْ أ ـى دنـٓ شٍـد علَـى فذسسـى أً كطـس ٍـدي أً زدلـى أً فقـ
عَنى ،أً ٍدعُ أ ى ضس أسد مللى أً غنـش مـل

ٍـدي مـن مـل أً

ثَلب أً مطلعْ تاٌد لى أً لأهي :
فـــإن كـــلن لـــى ًلـــُ غـــسعُ ًهـــٌ عـــلزف ململظلٌمَـــْ عـــلمل
َنٌصَلتول متشق منول  -أمكنى زف األمس إىل القلضُ  -مدالّ عن
النـــو ً -مقلضـــلّ أنـــم ًإمللمـــْ الرَنـــْ ًآلــ

ًٌٙهمـــل ـــل

ٍتطلر ـى القطــلٕ ًتطــم الــدعٌٔ دصم ـلّ ًُــسِ املقلضــلّ ًاحمللكمــْ
ًف ـ مــٌاشٍن القطــلٕ الػــسعُ ًمإغــساف القلضــُ الػــسعُ ،م ـو
األســٌع تنــدِ الــٌلُ للتشــلكم ستــٓ ال ٍػــكو علــٓ القلضــُ
الػسعُ مسلش الدعٌٔ .
لكن لـٌ لـم ٍـتـاـسف الـٌلُ الػسعُ علٓ انٌصَلت مظلٌمَْ
النــو فللظــلهس مســلش دعــٌٔ النــو ً -لــٌ مــن دًن الــٌلُ -
ًاألسٌع ًملٌف ًلَى ماى ًمطلعدتى ملدز ا مكلن .
ًلــٌ مل ٍكــن للنــو أً للنــرَْ ًلــُ مػــسف علــٓ أسٌاهلمــل
ًأمٌاهلمل فوو تطم دعٌاهمل

مظلٌمَتومل علٓ ظلملومل ؟ .

الظلهس مسلش دعٌاهمل ًال ٘د مل الّ عنى ًال سذْ غـسعَْ متنـ
منى ًال دلَو علـٓ كـٌن النـو املمَـص املـدزا مطـلٌب الارـلزّ عـن
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مظلٌمَتى ،فإن ا الش علٓ مطلٌمَْ عرلزّ النو دلَو لرُٓ ٍ اـر
منى مللقدز املتَقن الرِ هـٌ الـدعلًٔ املللَـْ الـيت ٍطـتقو النـو أً
النـرَْ مللتنـسف ضــلمقلّ ثـم ٍاقرــى أنـلم ًالنــصاش ًٍـدعُ النــو
علٓ انمى ًٍسٍد املسافاـْ ماـى مـن دًن تـدآو الـٌلُ الػـسعُ أً
من دًن ماسفتى َنٌصَلت النصاش .
ًالك م فَمل ضٌٔ الدعلًٔ املسترطْ متنسف النو أً النـرَْ
ملهلمــل -فللظــلهس أ ــى ال مــل

مــن مســلش القلضــُ دعــٌاي ،إذ

القلضُ مننٌب غسعلّ لسف الظلم عن الارلد الضَمل النألز .
مــو إن أمكــن النــو أً النــرَْ إمللمــْ الرَنــْ علــٓ مظلٌمَتــى
ًصــد دعــٌاي ً -دــش علــٓ القلضــُ مســلش الــدعٌٔ ًإدــسإ
الـمشلكمْ ًفـ مـٌاشٍن القـطلٕ الػـسعُ ،إذ عـدم الطــملش ًعـدم
احمللكمْ ٌٍدش إات

النظلم ًإ تػلز الظلم ًالبطلد

األزي .

مَنمـل مســلش دعــٌاي ًإدــسإ مقلضــلتى مـ انــمى ِبــظ النظـلم
ا دتملعُ ًِسضى عن ا ات

ًالبٌضٓ ًعن إضتأ

النرَلن

ًظلموـــم ًإضـــتاملهلم دًن ًدـ ـى سـ ـ ًٍ ،طـــلهم هـ ـرا  -مســـلش
دعٌاهمل -

إضتترلب األمن ًاألملنً ،هرا دلَو ًدـٌب القطـلٕ

مني الكرلز ً ،بطـى دلَـو ًدـٌب القطـلٕ مـني النـأه ًمـني اْـل ُ
علَى الظلمل لى .
مو إن مسلش دعٌٔ النو ًإدسإ القطلٕ مَنى ًمـني انـمى -
عنــد إمكــلن إمللمــْ النــو الرَنــْ الالدلــْ علــٓ دعــٌاي هــٌ منــدا
آكــم الاــد ًتنطرــ علَــى إً ملــلت الننــٌص القسن َــْ اآلمــسّ
ًالداعَــْ للشكــم مللاــد ًالقطــو ًالقطــلٕ آـ الــرِ أ صلــى اهلل
ضرشل ى .
ام ال ٍنب إس ف النو  -لٌ زدٓ الـمدعٓ علَى الـشل

علٓ

( .........................................)141مػسٔ البقلهْ  -فقى القطلٕ

انمى ًهٌ صـو  -كمـل ال ٍنبـ إملـسازي ًال ًلرـى إسـ ف انـمى
 املدعٓ علَى ً ، -المد للقلضُ الػسعُ مـن إدـسإ ضـرو القطـلٕالػــسعُ ًمٌاشٍنــى الالدلــْ  :ظــه الرَنــْ الالدلــْ لــٌ أمكــن الن ـو
إمللمتول علٓ صشْ دعٌاي ،أً ِنَو إملـساز املـدعٓ علَـى ،أً ماـ
بــظ

الطــرو التشقَقَــْ الــيت تٌدــش سنــٌ ا ًمٗنــلن مــلٓ

القلضــُ أً تٌدــش الــَقني ًالقنلعــْ الػننــَْ مــلٓ  -للنــو أً
ٔنــمى  -فَقطــُ علــٓ ًرقــى ًٍكــٌن ملطــلؤي سق ـلّ ًسكمــى عــدالّ
ًعلٓ ًر مل أ ص اهلل ضرشل ى .
مــو ميكــن أن ٍقــل

الــدعلًٔ املللَــْ مقرــٌ دعــٌٔ النــو

ًمسلعول ًإدسإ املقلضلّ إذا مل تطتلصم دعٌاي املللَْ تنسفلّ

مللـى

أً مــل غــهي ،فــإن ا اــلش دلَــو لــو ًالقــدز املتــَقن عــدم مســلش
دعــٌٔ النــو

املللَــلت الــيت تطــتلصم تنــسفلّ مللَ ـلّ ك ـ ن ٍــدعُ

النو علٓ شٍد أ ى أملسضى أً ملعـى ًأدٓـو مثنـى ًمل ٍقرطـى منـى فـ
تطم هري الدعٌٔ .
مَنمل إذا إدعٓ أ ى غنرى مللى أً مل أمَى أً ضس ثٌمى أً ضـس
متلش غهي الرِ دالـى مللٖمـلّ علَـى  -فـ مـل

مـن مسـلش دعـٌاي إذا

متكن النو من إمللمْ الرَنْ علٓ إثرلت دعٌاي ًتقدٍم منلغـُٕ ٍقـني
القلضُ أً إًمٗـنل ـى مـش النو ًمظلٌمَتى .
الػسع الجللح  :السغد  ،مبانٓ ا هتـدإ إىل التنـسف الطـلَم
ًإصــــلمْ الٌدــــى النــــشَض مــــن األمــــٌزًٍ ،ــــساد منــــى غــــسعلّ :
ا ضتقلمْ ًسطن التقـدٍس ًالتنـسفً ،هـُ سللـْ بطـل َْ

مـلًن

ا طلن تطتدعُ سطن تقدٍس صـلسرول ًضـ مْ تنـسفلتى املللَـْ مـن
التررٍس ًالتطََ ًا فطلد ًتتمجو
الطَلش ًالتل

سبظ األمـٌا ًسساضـتول مـن

ً ،من هنل تـذد الالملو السغـَد مـتشـسٍلّ

تـنسفلتى
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مت م ّ

األسطن منول فَاملى .

ًمتاـــره ٗتنـــس  :السغـــد هـــٌ متََـــص مـــل ٍنـــلض ا طـــلن مـــن
التنسفلت املللَْ عمل ٍبطديً ،السغـَد هـٌ املتشـسِ للامـو النـل
أًاألصــلض األسطــن ًالــرِ ال ٍقــدم علــٓ تنــسف إال ماــد التشــسِ
عن التنسف النل

أً األصلض .

املاسًف ًاملػـوٌز مـني البقوـلٕ ( )إغـرتاع السغـد

مسـلش

دعٌٔ املدعُ ،فمن ال ٍكٌن زغَداّ ًٍدعُ علٓ غهي مـلالّ أً سقـلّ
أً ٌٙهمل ال تطم

دعٌايً ،ملد إدعُ ا الش علٓ إغرتاًى .

ًالتشقَ أ ى المد من التبنَو مني سللتني :
آللْ االًىل  :الدعلًٔ غه املللَْ ظه دعـٌٔ ملـرف الطـبَى أً
اْنلٍْ علَـى  :مطـسب أً ٙـٌي ،أً دعـٌاي علـٓ غـهي ملتـو ًالـدي أً
دسسى أً دسح دطدي أً كطـس ٍـدي أً دعـٌاي شًادـى مـن إمـسأّ أً
 ٌٙذلك ل لَظ فَى تنسف مللُ من الطبَى ًال ٌٍدـش علَـى مـر
مل ٕ ،فإ ى ال دلَو علٓ عـدم مسـلش دعـٌاي ًعـدم ملرـٌ ِلكمـى إىل
القلضــُ ،إذ ال ٌٍدــد دلَــو مــل

عــن مســلش دعــٌٔ الطــبَى ضــٌٔ

ا الش ًهٌ دلَو لرُٓ لٌ تـمٓ سذـّْ ًدلـَ ّ قتنـس منـى علـٓ القـدز
املتَقن ًهُ الدعلًٔ املللَْ دًن غههل .
مو الدلَو علٓ مسلش دعٌاي مٌدٌد ًهٌ إً
إىل الاـــلمل مللقطـــلٕ الاـــلد

املطـــلمني ًنٍـــلت آكـــم مللاـــد

ًالقطلٕ مبل أ ص اهلل ،من دًن ظوٌز ٗن
دعــٌاي ســرزاّ مــن إاــت

أدلـْ التشـلكم

هلل ،ف مد من مسـلش

النظــلم ًإسقلملـلّ للشـ ًإٍنــللى ملطــتشقى

مللاـد ً ،سللــى ســل السغــَد

ملرــٌ دعــٌاي ًمسلعوــل ًالتنــدِ

للقطلٕ مَنى ًمني انمى سقل الـش ًالـشكم مللاد الـم مٌزمى
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شكُمٌُا مٔللِ َادِ ٔص النطلٕ . 58 :
سكَمِتُمِ مََِنَ النٖلعٔ أَنِ َت ِ
طًَإذا َ
آللْ الجل َْ  :الدعٌٔ املللَْ كـ ن ٍـدعُ الطـبَى غـسإ داز مكـس
أً عسمتى أً ٍدعُ إملساضى كرا مقداز من املل أً ٌٙهل ،فلن دعـٌاي
ملًلْ غه مطمٌعْ لداللْ الدلَو القطاُ  -الن ٓ ًا الش  -علٓ
ٖذٌزٍتــى عــن التنــسفلت املللَــْ ،ملــل اهلل ضــرشل ى :طًَالَ تُ ِتُــٌا
الطٗ ـبَوَلَٕ أَمِ ـٌَا َلكُمِص النطــلٕ  ً ،5:ماتــربّ الاــَ

( )1الطــلٖو عــن

الَتَمْ متٓ ٍدف الَول ملهلـل ؟ ف دـلب ( : )طإذا علمـت أ وـل ال
تبطــد ًال تطــَ ص ًمــن املقطــٌش مــى عــدم البــس مــني األ جــٓ ًمــني
الركس ،فإذا أسسش زغـد النـو ًالنـرَْ ًعـدم إفطـلدي ملللـى ًعـدم
تطََاى إٍلي دلش دفـ مللـى إلَـى ًإضـتقو

تنـسفلتى املللَـًْ ،إذا مل

سش زغدهمل أً زغد الرللد مل ٍدف إلَى مللى ًال ٍصً عنى سذـسي
من املللَـلتً ،هـران الننـلن الػـسٍبلن همـل عمـدّ دلَـو املنـ عـن
إتَلن الطبَى املل  -مللـى أً مـل غـهي ً -علـٓ سذـسي عـن التطـلو
علٓ املل ًالتنسف فَى.
ًعندٖرٕ قـٌ  :إذا كـلن الطـبَى مــشذٌزاّ علَـى مـن التنـسفلت
املللَْ مـمنٌعلّ عنول غسعلّ ،فـدعٌاي املللَـْ ال تطـم ستـٓ ٍرتافـ مـ
انمى ًٍتقلضٓ أملم القلضُ الػسعُ ،إذ أ ى ملل كلن ضبَولّ نٌعـلّ
مــن التنــسف املــللُ ٖذــٌزاّ علَــى مل ٍكــن لــدعٌاي املللَــْ أثــس أل وــل
دعٌٔ أمس ملًو غه مقدًز لى غسعلّ .
ـاـم ٍـمـكن أن ٍـقل  :إن الـدعـٌٔ الـمللـَـْ من الطـبـَـى إذا مل
تطتٌدش تنسفلّمللَلّ من الطبَى أً مل تطتٌدش اطلزّّ مللَْ منى ال
مل

من مسلش دعـٌاي ًملـرٌ مـنلصمتى عـند القلضُ  ،إذ ال دلـَو

( : )1الٌضلٖو  :ز : 13ب : 45من أمٌاب أسكلم الٌصلٍل  :ح. 1

إغرتاع زغد املدعُ ًسكم دعٌٔ الطبَى )143( ..........................

علٓ إعترلز السغد أً مل اَْ الطبى ضٌٔ الن ٓ ًا الش :
ًالن

القسن ُ ًآـدٍح النـشَض ظـلهسان

املنـ عـن إتَـلن

الطبَى مللى ًعن دف مللى إلَى ستـٓ ٍالـم زغـدي ً سشأ ـى ال ٍبطـد
مللــى ًال ٍط ـَٓاىً ،ال ٍــدالن علــٓ املن ـ املطل ـ مــن التنــسف ًعــن
مسلش دعٌٔ الطبَى مطلقل ،فلذا إدعٓ الطبَى علٓ شٍـد مـلالّ ًأثرتـى
علَى ًسكم القلضُ لى ململل مل ٍـدف القلضـُ أً احملكمـْ الػـسعَْ
املل إىل الطبَى مو ٍدفاى إىل ًلَٓى املتندِ ملنلْٓ املللَْ .
ًا الش ال مين عن مسلش دعٌاي املللَْ علٓ ا ً

 -ستـٓ

إذا مل ٍطتٌدش الطملش دفـ املـل إلَـىً ،ذلـك ألن ا اـلش دلَـو
لرُٓ ٍقتنس منى علٓ القـدز املتـَقن ًهـٌ ٗنـٌص مبـل إذا إضـتٌدش
تنــسف الطــبَى

مللــى مــن دًن إغــساف ًلــُ أمــسي ،فــإذا إدعــٓ

غنــش شٍــد ملللــى أً لجٌمــى أً ملتلعــى فللقطــَْ لنــلٓىً ،إذا أمكنــى
إثرلتول أملم القلضُ ًسكم لى ململل فوٌ لنلٓى ،ام ال ٍاطٓ املـل
ٍدي ٓذسي عنى طًَالَ تُ ِتٌُا الطٗـبَوَلَٕ أَمِـٌَا َلكُمِص النطـلٕ ً ،5 :إمنـل
ٍاطٓ لٌلَٓى ٍنسفى لنلٓى ً منلٓى .
ًهكرا إذا أ كس شًدَْ إمسأّ أً إدعٓ دنلٍـْ شٍـد علَـى أً علـٓ
ًلــدي فإ ــى ال مين ـ ضــبوى عــن مســلش دعــٌاي ًمقلضــلّ انــمى أمــلم
القلضُ الػسعُ ،فإن دلَو ًدٌب مسلش الدعٌٔ هٌ الــشرز مـن
إاتــ

النظـلم ًغَـــٌش البٌضـٓ ًالــمنلصملت ًاملػـلكوً ،هـٌ

نتٕ هنل ًداش ٕ لطملش دعٌٔ الطبَى هريً ،ال ٍنلض ا اـلش دلـَ ّ
ماترباّ علٓ السغد أً مل اَْ الطبى عن مسلش دعٌاي .
ًمإاتنــلز:ال ــمطم ن مــى عــدم غــسًَْ السغــدً ،عــدم مل اَــْ
الطبى ًمسلش دعٌٔ الطبَى ًلصًم مقلضلّ انـمى ،مـل مل تــتطمن
تـنسفلّ مللَلّ فَمن عن التنسف

مللى ًٍاطٓ مللى إىل ًلَى لَنسفى
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علَى

منلٓى .

الػسع السام  :كٌن الدعٌٔ لنللـض الــمدعُ أً ملـن لـى ًالٍـْ
أً ملـَمٌمْ علَى أً ًكللْ منى ،فـ تطـم دعـٌٔ البطـٌلُ الـرِ ال
زمو لى مللدعٌٔ املسترطْ مأهي ،إذ أ ى فطـٌلُ أدـنو عـن الـدعٌٔ
ًال منشــض لــدعٌاي ًال أثــس هلــل ،مــو إن دعــٌاي  -لاــدم زمطــى موــل
ًعدم األثس هلل  -هـُ

سكـم الاـدم أً هـُ لأـٌ ال ٍلـصم القلضـُ

مسلعول .
ًهرا الػسع موـرا التقسٍـش ًاضـض الجرـٌت ًمـن القطـلٍل الـيت
ملَلضلتول ماول ًال ِتلز إىل دلَو شاٖدً ،ال سلدـْ إىل إدـسإ أصـو
عدم ًدٌب مسلش دعٌاي علٓ القلضُ .
ًملــد إدعــُ علَــى ا اــلش

كلمــلت ماـ

البقوــلٕ كنــلسش

اٌْاهس (ً )هٌ م ٍد .
مَنمــل لــٌ أملــلم الــدعٌٔ عنــد القلضــُ مــن لــى إزترــلع منــلسرول
األصــلُ ظــه الٌكَــو عنــى أً إىل الــٌلُ علَــى كــلألب أً اْــد أً
الٌصُ عنومل أً القَٓم علَى من ملرو اجملتود الاد  -ملرلـت الـدعٌٔ
ًًدش علٓ القلضُ مسلعول زترلًى منـلسش الـدعٌٔ األصـلُ
ًتالقى مى ،فتكٌن دعٌاي ماقٌلـْ ًترتتـش نثـلز التشـلكم ظـه دعـٌّ
املدعٓ علَى للشطٌز

ٕلظ القطلٕ ًإدسإ ملل ٌن احمللكمْ ًإترلش

مٌاشٍن القطلٕ ًآكم مللاد ًمبل أ ص اهلل ضرشل ى.
ًإذا أدسٍـــت املقلضـــلّ ًأظوـــس املـــدعُ مـــل ٍجرـــت ًكللتـــى عـــن
صلسش الدعٌٔ األصو أً ٍجرت ًالٍتى أً ملَمٌمتى علَى  :فإن متكن
الٌكَو أً الٌلُ أً الٌصُ مـن إثرـلت الـدعٌٔ مرَنـْ أً ٌٙهـل فوـٌ
اه ًُسِ املقلضلّ .
ًإن مل ٍـتمكن أً تـمكن ًمل ٍقـرو القلضُ منى الرَنْ لطـرشٕ أً
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آلاس كلن لى إس ف اآلاس  -املدعٓ علَى املنكس لـدعٌاي  -فإ ـى مـن
س املدعُ إذا تاـرزت الرَنـْ علَـى أً مل تقرـو منـى  :أن ٍطلـش مـن
القلضُ إس ف انمى  -املدعٓ علَى  -علٓ بُ دعٌاي ًإ كلزهل،
ًال مين من إضتشقل إس فى  :كٌ ى مدعَلّ لأهي ًأ ـى غـه صـلسش
آ األصلُ ،فـإن مـل د ٓ علـٓ إضـتشقل املـدعُ إسـ ف انـمى
ٍامٓ مإً ملى مل إذا كلن الـمدعُ صلسش الـش الـمدعٓ مى ًمـل إذا
كلن ًكَلى أً ًلَٓى أً ًصَٓى كمل هٌ ٖو الرشح .
املدعٓ علَى ضقطت دعٌاي ًكلن إسـ ف الٌكَـو أً

فإذا سل

الـٌلُ أً الٌصــُ علــٓ صــلسش آ ـ مبنصلــْ إدعــلٕ صــلسش آـ
ًإس فــى ٔنــمى  -املــدعٓ علَــى  -فلــٌ إضــتذلب ًسل ـ

ضــقطت

الدعٌٔ املقلمـْ علَـىً ،ذهرـت الـَمني ٍـ املـدعُ ظـلهساّ  -أِ
علمل الد َل  -كطـلٖس األٍــملن
املاترب  -اسضى

ٕـل القطـلٕ كمـل ضـَترني مللـدلَو

ٖلى مطتقر ّ .

ًاذا كو املدعٓ علَى عن الَمني ًآل

علـٓ النبـُ ًا كـلز

أً زدٓ الَمني علٓ املدعُ  -الٌكَو عن صلسش آ أً الٌلُ علَى
أً الٌصُ -أمكنى آل

ماد أن ٍ مسي القلضُ ًٍطلش منـى آلـ

علٓ صد دعٌاي :
فإن سل

املدعُ ثرت آ املدعٓ مىً ،ذلك ً

()1

أارـلز

دلٓت علٓ زدٓ الَمني علٓ املدعُ ًثرٌت آ املدعٓ مـى عنـد سلبـى
علٓ صد دعٌاي ظـه صـشَشْ ٖمـد مـن مطـلم ًزًاٍـْ عرَـد مـن
شزازّ املتطـمنْ أ ـى طإن زدٓ  -املــدعٓ علَـى  -الــَمني علـٓ صــلسش
آـ فلــم لـ

فـ سـ لــىص أً أ ــى طإن مل ٍباــو فـ سـ لــىص

( : )1الٌضلٖو  :ز : 18ب : 7من أمٌاب كَبَْ آكم  :ح + 1ح + 2ح. 3
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ًمبوٌموــل  :إن فاــو ًسل ـ

ثرــت لــى آ ـ املــدعٓ مــىً ،صــشَشْ

هػلم عن النلد ()طتسدٓ الَمني علٓ املـدعُصأعـم مـن كـٌن
املدعُ صلسش آ األصلُ ًمن كٌ ى ًكَ ّ أً ًلَلّ أً ًصَلّ .
ًٍ كد ا ً

 :إن آ ملد ٍـنبٓ علـٓ صـلسرى ًٍطلـ علَـى

الٌكَو أً الـٌلُ أً الٌصـُ إً عـلّ ملطاَـلّ ٍقَنَـلّ لنـدًز التنـسف
املٌدش للش من أسد الج ثْ  :الٌكَو أً الـٌلُ أً الٌصـُ  -كـ ن
ٍقسي أسدهم أً ٍرَ مل النأه أً املٌكـو مـ ت دَـو الـجمن ثـم
ٍنكس املقرتي القسي أً الدٍن أً الجمن ،فإذا ِق ا كـلز منـى أً
اململًلــْ زفـ الٌكَــو أً الــٌلُ األمــس إىل القلضــُ مللــدعٌٔ ًأملــلم
الرَنْ  -إن كل ت عنـدي  -أً سلـ

 -إن إمتنـ الــمنكس مـن آلـ

ًزدٓ الَمني علٓ املدعُ ً -كَو صلسش آ أً ًلَى أً ًصَى . -
ًسَنٗ ـرٕ إذا ملَــو  -أً إستمــو  :إاتنــلص املــدعُ

صــشَشْ

هػلم َنٌص صـلسش آـ األصـلُ ٍ -لـصم فـٌات سقـى علَـى ،
لادم إً عى علَى ٍقَنلّ ًٍتارز آلـ

علَـى سَنٗـرٕ ،مـ أن الٌكَـو

أً الٌلُ أً الٌصُ مطل ٍقَنلّ ًٍقدز علٓ آل
ثــم إن كــو املــدعُ عــن آلــ

ملٓ ًاملالّ .

ًإمتنــ منــى ضــقطت دعــٌاي

املنتنْ مى كٌكَو أً ًلُ أً ًصـُ علـٓ صـلسش آـ الػـسعُ،
ًٍرقــٓ سـ صــلسرى الػــسعُ األصــلُ  :ميكنــى ُدٍــد الــدعٌٔ عنــد
إزتبــلش املــل

 -النــرلًّ ًالقَمٌمــْ مــج ّ  -فَرلغــس أنــٌمْ أمــلم

القلضــُ سَنٗــرًٕ ،ذلــك لاــدم الــدلَو علــٓ ذهــلب سقــى ًفــٌات
إضــتشقلملى مل دعــلٕ ًاملقلضــلّ م ـ انــمى مرلغــسًّ ،إن ضــر مــن
ًكَلى أً ًلَى أً ًصَى  :الدعٌٔ ًاملسافاـْ عنـد القلضـُ الػـسعُ،
فإن املسافاْ من ه الٕ الج ثْ ًعدم سلبوـم ثرـلت سقـى ال ٌٍدـش
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فــٌات سقــى علَــى أً ضــقٌع دعــٌاي ًعــدم إضــتشقل ا دعــلٕ ٍقــى
ًمقلضلّ انمى ماد شًا املل

عنى ًإمكلن املسافاْ منى مرلغسّ .

ثم إذا إدعٓ صـلسش آـ األصـلُ فاـ ّ مساوـل القلضـُ منـى
ٕــدداّ ًأدــسٔ املسافاــْ ثل َ ـّْ ًســلً املــدعُ األصــلُ إثرــلت سقــى
مإمللمْ الرَنْ  -لٌ كل ت عندي -أً ملٓل
أً زدٓ آل

لٌ كو املنكس عن آلـ ،

ًالَمني علٓ املدعُ ،فلذا سلـ

ًالسدٓ أً ماد ًلش القلضُ منى آل

املـدعُ ماـد النكـٌ

ثرت سقى املدعٓ مى ًٍطـش

مٌاشٍن القطلٕ الػسعُ .
الػسع أـلمظ  :أن تكـٌن الـدعٌٔ ماقٌلـْ كنـْ مـ ن ٍكـٌن
متال الدعٌٔ أمساّ ٖتمو الند ًالنشْ  -ال أن ٍدعُ الـمشل
عقــ ّ أً عــلدّ أً غــسعلّ ً -أن ٍكــٌن متالــ الــدعٌٔ  -مطــتشقلّ
للمـــدعًُ -لـــٌ مــــشطش إعتــــقلدي الػننـــُ ً -أن ٍكـــٌن سقـ ـلّ
مػسًعلّ غه ٖسم

غسش اهلل ضرشل ى.

ًعلَى  :ال تطم دعٌٔ املطلم ملـل سـسام غـسعلّ ًأ ـى ٍطـتشقى
علــٓ غــهي  -مطــلملّ كــلن أً كتلمَ ـلّ أً كــلفساّ  -فــإن أمــس مــج ّ أً
أنصٍــس أً م ـل القمــلز أً أدــسّ املــل املأنــٌب :دازاّ أً دكل ـلّ أً
ٌٙهمــل  -هــري األمــٌا ًأمجلهلــل ال ميلكوــل املطــلم ًال كــم لــى
متملكول غسعلّ ،مـو ًال كـم لـى ٍـ األًلٌٍـْ ًا اتنـلص موـل،
ًلــرا ال أثــس لــدعٌٔ متلكوــل علــٓ غــهي أً إضــتشقلملى هلــل علَــى ألن
دعــٌاي ملًلــْ غــه ٖقــْ ًلــرا ال ٍلــصم القلضــُ الػــسعُ مسلعوــل
ًالتندِ لبنو انٌمتول.
الػـسع الطـلدع  :أن ٍكـٌن متالـ الـدعٌٔ أمـساّ ذا أثـس ملــصم
ٔنــمى  -لــٌ ثرــت آ ـ املــدعٓ مــى عنــد القلضــُ  -ستــٓ ٍــتمكن
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املـدعُ مـن إلـصام انـمى  -املـدعٓ علَـى  -مـرلك آـ املـدعٓ مــى
عقَش إثرلتى أملم القلضُ ،فلٌ مل ٍكن لـدعٌاي أثـس ملـصم ٔنـمى -
ك ن ٍدعُ علٓ انمى هرْ مل أً ًملبى من دًن إملرلي ،أً ٍدعُ
علٓ غهي عقداّ دـلٖصاّ  -فـ أثـس غـسعُ لـدعٌاي أل ـى ملـل كـلن جيـٌش
السدٌش غسعلّ

هري الاقٌد ً ـ لـى فطـنول مل ٍكـن لـدعٌاي أثـس

غسعُ ستـٓ إذا كـلن املـدعُ صـلدمل ّل

دعـٌاي ًال إلـصام لـى مللاقـد

املدعٓ مى ستٓ لٌ أثرتى أملم القلضُ ،إذ ال ٍرتتـش األثـس علـٓ اهلرـْ
ًالٌمل

 ً ،ستمـل السدـٌش عـن الاقـد اْـلٖص -

مـن دًن القـر

مبانٓ إ ػلٕ فطنى ًإمطللى

الصمن امللضُ أً

آلضس سني ٍنكـس

علٓ املدعُ سقى .
ًمإاتنــلز  :ال أثــس لــدعٌاي الاقــد اْــلٖص أً الاقــد املػــسًع
مــللقر

إذا مل ٍقــر

متالقــىً ،ماــى ال مانــٓ لطــملش دعــٌاي ستــٓ

ٍلصم القلضُ التندِ للمقلضلّ ًاحمللكمْ ًإ ولٕ أنـٌمْ مللقطـلٕ
آ  ،مكـلن زدـٌش املـدعٓ علَـى عـن الاقـد اْـلٖص ًإمطللـى إٍـلي
مبطنى مرات ا كلز .
الػسع الطـلم  :أن تكٌن الدعــٌٔ ملطاَْ دــلشمْ  ،فـ تطـم
إذا كل ت منشٌ الظن أً ا ستمل  -هرا هٌ الـمػوٌزً ،ملد ملللـــٌا :
المد من إٍساد الدعٌٔ منَأْ اْـصم ،فلـٌ ملـل  :أظـن أً أتـٌهم مل
تطم دعٌاي الظنَْ.
ً ملرللــى :ملــٌ ماــدم ا غــرتاع فتطــم الــدعٌٔ ًإن كل ــت
إستمللَــْ عن ـد املــدعًُ ،ا ـ ٓ ماط ـوم الطــملش منــٌزّ التومــْ أً
الظـــن منـــشْ الـــدعٌٔ الـــيت ٍاطـــس أً ٍتاـــرز ا ًـــ ش علَوـــل
كللقتـــو ًالطــسملْ ًٌٙهمـــل ثـــم ٍتـــرني آــ ململقلضـــلّ ًمــللتشقَ
ًإدسإ مٌاشٍن القطلٕ .
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ًمـــن هـــري األملـــٌا ٍتـــرني  :أن ال إغـــكل

ملرـــٌ الـــدعٌٔ

ًمسلعوـــل إذا كل ـــت الـــدعٌٔ ملطاَـــْ دصمَـــْ أً مـــٌزد إًمٗنـــلن
املدعُ ،أً كل ـت دعـٌاي منـشٌمْ م مـلزّ ٍ -ـد أً ٌٙهـل  -تػـود
مإمكلن صشْ الدعٌٔ ًثرٌتول ماد التشلكم ًالرتاف .
كمل ال إغكل

زف

القلضُ الدعٌٔ إذا كل ت مأـه أضـلع

عق ُٖ أً م أضلع مصعٌم لكنى ضاَ
عندٖرٕ من زف

للألٍْ ًٍ -تمكن القلضُ

الدعٌٔ املسفٌعـْ إلَـى ًزدٓهـل ًإهملهلـل ،فَنـت

ملرــٌ الــدعٌٔ مــلليت تكــٌن منــشٌمْ م ضــلع مقرــٌ عق َٖــلّ أً
مػبٌعْ ٍذْ ًلٌ مـشدٓ ا ستمل الاق ُٖ .
ًا غــكل فَمــل ضــٌٔ ذلــك  :إذا مل تكــن الــدعٌٔ ملطاَــْ أً
منـشٌمْ م مـلزّ النــد  ،كـ ن تكـٌن مظنٌ ــْ أً مــشتملْ النــشْ
عند املـدعُ ً .ملـد إضـتد أضـتلذ ل احملقـ (( )1ملـدي) غـرتاع اْـصم
ًعدم ملرٌ الـدعٌٔ الظنَـْ مقٌلـى ( :ألن ملـٌ املـدعٓ علَـى مطـلم
ألملزّٕ أً أصو من األصٌ الاملًَْ ،مقتطٓ إً

دلَـو آذَـْ

فَول  :لصًم تستَش األثس علٓ املدعُ أٍطلّ ،ف جيٌش لى إلصام املدعٓ
علَى مػُٕ) ٍا

 :إ ـى مـل مل ٍكـن املـدعُ دلشمـلّ مـدعٌاي ال ٍنـض

منى إلصام انمى :املدعٓ علَى  -مل ثرلت ٍلـ ٕ أً إملـسازٕ أً مَنـْٕ أً
ٌٙهل من ًضلٖو ا ثرلت  .هرا هٌ الدلَو األً للػسع املػوٌز.
ًٍسد علَى :
أًالّ  :إن هرا الك م لظس ملل ماـد مسـلش الـدعٌٔ ًفـتض ٕلـظ
احمللكمــْ املنتوــُ إىل آكــم ًالقطــلٕ ً ،الرشــح

مســلش أصــو

الــدعٌٔ ًفــتض مــذلظ آكــم ً ،الظــلهس عــدم تٌملبــى علــٓ اْــصم
( )1مرل ُ تكملْ املنولز  :ز. 12 : 1
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مللــدعٌٔ  ،إذ لاــو ال ــمدعُ عنــدي مَنــْ أً ميكنــى إضتشنــل إملــساز
املدعٓ علَـى ٍقـى أً مبللـى عنـد الرتافـ ًالتقلضـُ

ٕلـظ آكـم

ًسطـــٌز القلضـــُ  ،فَنـ ـض إدعـــلؤي ًجيـــٌش ًٍقرـــو منـــى ًإن مل
جيصم مى ً ،لالى ميكنى إلصام املدعٓ علَى ملٓ املدعٓ مى .
ًثل َلّ  :إ ى ال ٍنض النظس إىل ملٌ املدعٓ علَى ًمطلمقتـى ألمـلزّٕ
أً أصــو  ،دًن ملــٌ املــدعُ إذا كــلن تمــو ًصــٌلى ٓقــى مبسافا ـْ
انمى ًمقلضلتى.
ًثللجلّ  :إن هرا الرَـلن ا ضـتداللُ منـى (ملـدي) ٍـ تُ

الـدعٌٔ

اْصمَْ  ،فإن ملٌ املدعٓ علَى ًإ كلزي مطـلم ألمـلزّٕ أً أصـو ًال
جيٌش للمدعُ إلصام املدعٓ علَى مػُٕ ل ٍدعَى دصملّ  -ال ظنلّ . -
لكن هرا الرَلن ال ٍنلض دلَ ّ علٓ إغرتاع ملطاَْ الـدعٌٔ مـن
املــدعُ أل ــى ال ٍطــتلصم عــدم مســلش الــدعٌٔ إذا كل ــت ظنَــْ أً
إستمللَْ الصْ  ً ،لٌ صلض دلَ ّ لـمن عن مسلش الدعٌٔ ستٓ
مــٌازد اْــصم ًالقط ـ مللــدعٌٔ ً .مإاتنــلز  :ال داللــْ فَمــل ذك ـس
(ملدي)علٓ عدم مسلش الدعٌٔ غه اْصمَْ .
مـو ٌٍدـد عنـد ل الـدلَو الٌاضـض علـٓ مسـلش الـدعٌٔ الظنَـْ
ً -لــــٌ

ماـــ

املــــٌازد ًهــــُ الــــيت ال ِــــسش كٌ وــــل كَدٍــــْ -

ًضنركساألارلز اليت تنلض دلَ ّ علٓ مسلش الدعٌٔ غه اْصمَْ .
ًملد ٍطتد ثل َـلّ للمػـوٌز :إغـرتاع كـٌن الـدعٌٔ ملطاَـْ عنـد
املدعُ  -مادم صد (الدعٌٔ) علٓ غكلٍْ من ٍظن صد دعـٌاي
أً تومتى ٔنمى أً تمو مطلمقتول للٌامل ًالٍقط مول،متقسٍش :
إن الدعٌٔ هُ ا ارلزاْصمُ عن الـش ف ترتتش نثلزهل مـن
دًن اْصم مول .
ًمـتقسٍـش ثلنٕ  :الـنـنٌص الكـجهّ الـمـرـَٓنْ لـمٌاشٍـن القـطلٕ
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الػـسعُ تنـسٓح مانــٌا ني همـل مٌضـٌش القطــلٕ  :املـدعُ ًاملــدعٓ
علَـــىً ،أصـــو الكلمـــتني هـــُ (الــدعٌٔ) ًهـــُ متقٌمـــْ مللـــذصم
ًالقط ً ،من دً ـى ال تنـد الـدعٌٔ ًال ٍنـد علـٓ ًسفَوـل :
املدعُ ًاملدعٓ علَى .
ًٍسد علَى :
إن هــرا ا ضــتدال  -متقسٍرنــل ًمَل نــل  -مــتني

أصــلى ،لكنــى ال

ٍنتر لصًم اْصم ًالقط مللدعٌٔ ًمتالقول  ،ام ٍنتر لـصًم صـد
الدعٌٔ ًأنـٌمْ عسفـلّ ًصـد (املـدعُ) ً(املـدعٓ علَـى) ستـٓ
تطم الدعٌٔ ًتقرـو ثـم تستٓـش نثلزهـل مـن الرتافـ ًاملقلضـلّ ًفـ
مٌاشٍن القطلٕ الػسعُ .
هــران الٌدوــلن اــهّ الٌدــٌي الـــمطتد موــل علــٓ إغـتـــساع
الـذصم

مسلش الدعًٌٔ ،مـل ضـٌاهمل أغـرى مللـدعٌٔ ًال تنـلض

دلَ ّ علٓ ا غرتاع املصعٌم،أً ال ٍنض إتنلفول ملٓذْ
ًال زٍش

ملرٌ الدعٌٔ ًمسلعول

األملو .

املٌازد اليت تتشق فَوـل

أنــٌمْ الزد ـلّ ًٍنــد (املــدعُ) عسف ـلّ ًٍنــد علــٓ غــهي :
(املــدعٓ علَــى)  ،أً ٍنــد الانــٌان الاــس (املػــتكُ) ً(املػــتكٓ
علَى)

احملكمْ الػسعَْ .

ًمـن الٌاضــض عــدم تٌملـ

النـد الاــس ًالتشقـ أــلزدُ

علــٓ اْــصم مللــدعٌٔ ًالقطــ منــشتول ً -لــٌ منظــس املــدعُ  -إذ
الاسف القل ٌ ُ تل
أ-

عندي صد (املدعُ)ً(املدعٓ علَى) ،فإ ى :

املٌازد اْنلَْٖ اْسمَْ ًاليت ٍتارز الَقني مراطول ًٍتاطٓس

ماطــول اآلاــس ً ،إمنــل اجمل ـ

علَــى أً متــٌلُ أمــسي ٍظــن أً ٍ ـتٓوم

غننـلّ أً أكجــس مل ضــساز مــى أً مــلْسم الــٌازد علَــى ً ،هــرا ظــه
القتو أبُ  -ا غتَل  ً -ظه الطسملْ ،فإ ى

هري املٌازد ٍنـد
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علَى الـرِ

عسفلّ عنٌان (املدعُ) ً(املػتكُ) علٓ املتطسز أً اجمل

ٍظن أً تمو ًزًد الطسز ًاْنلٍْ علَى من فـ ن الاـدً أً املوـدٓد
لى مللقتو أً اْلز القسٍش من مطكنى الرِ ٍتٌمل منى ضسملتى ملللى .
ام

هري املٌازد ٍتالزف إدسإ التشقَ ماى ًالتدملَ  -ملل ٌ لّ

عق َٖلّ -لكن القلضـُ الػـسعُ ًأترلعـى ميلزضـٌن التشقَـ مللاـد
ًا نــلف ًالطــ ا ًاْــٌاب زٍجمــل ٍنــو القلضــُ ًاحملقــ إىل
النتَذــْ القطاَــْ ضــلرلّ أً إجيلم ـلّ  -ظن ـلّ أً ملطا ـلّ أً إستمــلالّ  ،لكــن
القلضــُ الػــسعُ ال ميــلزع الٌضــلٖو الانَبــْ  :الطــسب ًالػــتم
ًالتاــرٍش ًالاــدًان مبنتل ـ
الػسعَْ ًغلش إضتندامول
ب-

ألٌا ــى الــيت ضــلدت

احملــلكم غــه

الدًاٖس الػَطل َْ ا ضتردادٍْ الظلملْ .

املٌازد الالدٍْ الـيت ٍتَطـس ٍقـني املـدعُ موـل أً إًمٗنل ـى

مدعٌاي ًًثٌملى ٍقى فَول فَدعُ سطش ٍقَنى أً إًمٗنل ى  ،أً ٍـدعُ
ظنلّ منـى مللتمـلع سقـى عنـد فـ ن الـرِ ضَنـه انـمى

احملكمـْ

الػسعَْ ماد إتٓولمى مللتذلًش علٓ مللى أً سقى .
هري املٌازد ال ٍاترب الاسف الاق ٖـُ القـل ٌ ُ  :لـصًم اْـصم
الدعٌٔ كُ تنـد عنـدهم (الـدعٌٔ) أً (املـدعُ) ،مـو ٍكتبـٌن
مٌثــٌ املــدعُ املػــتكُ منــشْ دعــٌاي علَــى ًلــٌ

ظــسي ًإعتقــلدي

مطتمداّ من أمـلزّ أً أصـو ماتـرب  -غـسعلّ أً عق َٖـلّ  -أً مطـتمداّ
من ًثَقـْ ًلـٌ ظنَـْ  :مطـتند أً دفـرت سطـلملت ًان مل تكـن ماتـربّ
غــسعلّ لكنوــل تٌدــش التومــْ عــلدّّ أً الٌثــٌ البالــُ عنــد غــن
املدعُ ًمنظسي  ،فَدعُ علَى ًٍتومى ًٍنشش دعٌاي هرا املطتند أً
ذاا  ،فتنـــد علَوـــل عسفــلّ (الـــدعٌٔ) ًٍنـــد علَـــى (املـــدعُ)
فـتطـم دعٌاي غسعلّ عندٖرٕ ً ،ـ
ملٓكم ًالقطلٕ مبل أ ص اهلل ضرشل ى :

مل د ٓ علٓ الـتشلكم ًاألمـس
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ًهرا كمن ًزخ من أمَى دازاّ أً عسمّْ أً ٌٙهمل ًملـد كل ـت
ٍد مٌزٓثى متطلٓطلّ علَول مدّّ ماتـداّ موـل مـن دًن منـلشش أً مػـلزا ،
ثم ملت ًأارهل شٍد من الٌازخ غنرلّ علَى أً علزٍْ منى أً ًدٍاْ
 ثم دشدهل ًا كسهل علٓ الٌازخ  ،فسف الٌازخ أمسي ً صاعى مـشٍد إىل القلضُ الػسعُ ًإدعٓ غنرَْ شٍد لدازي أً عسمتى مـ أ ـى
ال ٍقني عند الٌازخ ًال إًمٗنلن عندي علٓ أن الـداز أً الاسمـْ مـل
مٌزٓثــى  -أمَــى أً ٙــٌي ً ، -إمنـل مطــتندي أمــلزّ الَــد علــٓ امللــك ًأن
الــداز كل ــت

ٍــد مٌزٓثــى مــن دًن منــلشش أً مػــلزا ستــٓ مــلت

ًًزثول منى  ،فورا القدز من ا دعلٕ ًأنٌمْ ًهرا املطتند القلمو
للنطــ كــلفٕ لقرــٌ الــدعٌٔ ًزفاوــل للقلضــُ الػــسعُ مقدمــْ
للمسافاْ م انمى ًإثرلت آ .
ًهكرا لٌ كلن عند غن

ً:زملْ مٌملاـْ مـن غـوٌد أً كمرَللـْ

أً غَك أً ٌٙهل من مٌدرلت ثرٌت إدا ْ شٍد لارَد عسفلّ  ،ثم أ كس
عرَــد علَــى فإ ــى ستــٓ لــٌ مل جيــصم شٍــد صــلسش الٌزملــْ منــشتول -
ٍـمكنى إتولمى  -ضـٌإ كـلن شٍـد مللكـلّ أً ًكَلـى أً ًازثـى ً -أمكنـى
ا دعلٕ علَـى ًعـسي الٌزملـْ ماوـل فتطـم دعـٌاي ًُـسِ احمللكمـْ
ًاملقلضلّ ًر مٌاشٍنى الػسعَْ .
اذن تطم الدعٌٔ مقدمْ للقطلٕ امل مٌز مى غسعلّ ًللشكم مني
أنمني ًٍ ،ـمكننل ا ضتدال علٓ مسلش الدعٌٔ م مٌز :
األً  :ماـ
ًتـشلَ

األارــلز( )1املتطــمنْ لطــملش الــدعٌٔ مـ التومــْ

الـم تـمن علٓ الـمل عند إتولمى ًعدم كٌ ى م مٌ لّ ،ظه

ماتربّ أمُ منه الساًِ لـشدٍح ا ملم النلد (:)طال ٍطمن

( )1زاد  :الٌضلٖو  :ز : 13ب + 29ب 31من أمٌاب أسكلم ا دلزّ .
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النــلٖد ًال القنــلز ًال آلٖــك إال أن ٍكٌ ــٌا مــتٓومني فَنــٌٓف
 -فَذٌَٗن  -مللرَنْ ًٍطتشل

لالى ٍطـتنسز منوـل غـَٗلّ صً ،زًاٍـْ

مكس من سرَش  :ملل  :أعطَت درْٓ إىل القنٓلز فرهش مصعمـى  ،ملـل
( : )طإن إتٓومتى فإضـتشلبىصً ،هـُ ًضـلمقتول ًاضـشتل الداللـْ
علٓ كبلٍْ ا تٓولم ً -هُ دعـٌٔ ظنَـْ أً إستمللَـْ مكـٌن املطـت من
متادٍٓلّ أً مقنٓـساّ
ض

سبـظ املـل ً ،ماتـربّ دابـس مـن عجمـلن الـرِ

النلد ( )عن أمَى الرِ

فركس أن

و متلعلّ إىل الػلم م آـل

ّ منى ضلش ً ،أدلمى ( )ضلٖ ّ منى :أتتٓومى ؟ فقل :

ال ً ،أدلمـ ـى ( : )طفـ ـ تطـــمنىص ً .ملسٍـــش منوـــل  :السًاٍـــلت
املتطمنْ لادم ضـملن الالمـو إذا كـلن م مٌ ـلّ ،سَـح تـد مـلملبوٌم
علٓ ا ى ٍطمن إذا مل ٍكن م مٌ لّ أِ كلن متٓوملّ فساداول.
ًاملطتبلد من ٕمٌش هـري األارـلز أ ـى

صـٌزّ ا توـلم ًعـدم

امل مٌ َْ ميكـن تودٍـدي ًٌٍّبـى ملحمللكمـْ لـدٔ القلضـُ مـ ن ٍطللـش
مللرَٓنـــْ أً ا ضـــتش ف ً ،مـــن الٌاضـــض أ ـــى مــ ا توـــلم ال ٍقـــني
ًالدــصم مــإت ف الالمــو أً املـ متن علــٓ املــل أً تقنــهي

سبظــى

ًم ذلك تطم الدعٌٔ من ٓ األارلز ًُسِ املقلضلّ ًت تُ الرَٓنـْ
ًآل

لأسي إثرلت آ أً بَى .

الجل ُ  :الترل ُ الاق ُٖ علٓ مسلش الدعٌٔ ا ستمللَْ فَمل لـٌ
كل ــت ذات أضــلع عق ٖــُ أً مطــتند عــس ًإن مل ٍكــن املــدعُ
دلشملّ -

ٕلالت ا تولم انٌصلّ

األمٌز الــنبَْ الـيت ٍتاـرز

سنٌ الَقني فَول أً ا ًمٗنلن أً ٍتاطس سنٌهلمل ًا ً ش علٓ
مل هٌابُ أًمل ٍامو ملٔبلٕ كللقتو ًالطسملْ ًإت ف املل املٌدش .
الجللـــح  :إًـــ

اآلٍـــلت الادٍـــدّ اآلمـــسّ ٍـــوٓ النصاعـــلت

ُٕٕ فَـسُدًٗيُ إىل اللٖـىٔ ًَال ٖسضُـٌ ٔ إٔنِ
ًاملػلدسات طفَـإٔنِ تَنَـلشَعِتُمِ فٔـُ غَـ ِ
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كُنتُمِ تُ ِمٔنٌُنَ مٔلل ٖلىٔ ًَالِ ٌَِمٔ اآلأسٔ  ...ص النطلٕ  - 59 :فلن ملٌلى تاـلىل
ُٕٕص مطل ـ ٍا ـمٓ الــدعٌٔ ا ستمللَــْ املنــشٌمْ م ضــلع
طفٔــُ غَ ـ ِ
عق ُٖ جيالول مندا املنلشعْ عسفـلّ طفَـ َ ًَزَمكـكَ الَ ٍُ ِمٔنُـٌنَ سَتٖـٓ
شكِّمُــٌاَ فَٔمَــل غَـذَسَ مََِـنَوُمِص النطــلٕ ً ، 65 :إًـ
ٍُ َ

طفَٔمَــل غَـذَسَ

مََِنَوُمِص ٍامٓ الدعٌٔ ا ستمللَْ إذا كلن هلل أثـس أنـٌمْ ًالػـذلز
ًِتلز إىل سوٓ ً -هرا ٍكػ

دلَلّ عـن ِقـ أنـٌمْ ًالػـذلز

ســل عــدم اْــصم مللــدعٌٔ :أِ مـ إستمــل غــأو الرمــْ ململــل أً
ملٓ املصعٌم للمدعُ أً إستمل صدًز اْنلٍْ عنى .
ًمإاتنــلز  :ميكــن أن ٍطــتظوس مــن ٕمــٌش ذلــك ًٍطــتبلد أن
الاــربّ منــد الــدعٌٔ ًاملنلصــمْ ًالػــذلز عسفــلّ  -لاــدم مَــلن
املٌضٌش :طفَمل غذس مَـنومص مَل ـلّ غـسعَلّ ً ،مـن الٌاضـض صـد
الدعٌٔ ًالػذلز عسفلّ

مٌازد التومْ  :األمل لت املللَْ ًاْنلٍـلت

ًٌٙهمل ً ،التومْ ملـد ِنـو مبذـسد ا ستمـل مـو هـرا هـٌ املنػـ
الأللـــش ٓنـــٌ التومـــْ ً ،ظـــلهس الننـــٌص املتقدمـــْ ًالترـــل ُ
الاق ُٖ القل ٌ ُ هٌ مسلش التومْ ًدعٌاهل غه اْصمَْ .
ًمــــ هــــري الٌدــــٌي ًالــــدالالت ال سلدــــْ إىل ا ضــــتدال
م صــللْ عــدم إغــرتاع اْــصم

الــدعٌٔ  ،كمــل ال ٍنبـ أصــو عــدم

ًدٌب مسلش الدعٌٔ علٓ القلضُ إذا مل ٍكن دلشملّ مدعٌاي .
فإن األصو دلَو سَح ال دلَو ً ،ملد د ٓ الـدلَو علـٓ ًدـٌب
الطــملش مـ صــد الــدعٌٔ ًاملنلشعــْ ًالػــذلز عسفـلّ ًان مل ٍكــن
املدعُ دلشملّ مدعٌاي .
الػــسع الجــلمن  :ان ٍكــٌن املــل ًآ ـ املــدعٓ مــى مالٌم ـلّ ف ـ
تطم دعٌٔ ٍكٌن املدعٓ مـى ٕوـٌالّ  ،هـرا مـل أفتـٓ مـى اـ مـن
البـقـولٕ  ،مو أفـلد مـاطوم أ ـى إذا كلن الـمدٓعٓ مـى مـن األعـٌاي
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إستلز ملرٌ الدعٌٔ إىل تاَني اْنظ ًالٌص

ًالقدزًٌٙهل مـمل

ٌٍدش تاَني املدعٓ مى ًمالٌمَتى .
لكن الل

كجه أً األكجس ًذهرٌا إىل مسـلش الـدعٌٔ مـلجملوٌ

م إلصامى متبطه املدعٓ مى اجملوٌ .
ًالظلهس عدم الدلَو الٌاضض علٓ الػسع .
لكــن ملــد ٍقــل م ــى ال فلٖــدّ

الــدعٌٔ مــلجملوٌ ملشــلظ إ تبــلٕ

البلٖدّ لٌ سنلت املسافاْ ًاحمللكمْ ًأدلب املـدعٓ علَـى مل جيـلب
ًملطٓ آلكم للمدعُ علٓ ًف دعٌاي اجملوٌلْ غه املاني فَول سقى
املدعٓ مى .
ًميكــن زدٓي م ــى ملــد ال ٍاــسف املــدعُ مــل غنــرى منــى انــمى أً
أاري مللأَلْ ًأبلٕ من أمٌالى  ،فَكٌن

الدعٌٔ فلٖـدّ الٌصـٌ

إىل سقى اجملوٌ لدٍى ًٍلـصم املـدعٓ علَـى ملٓطـٌز ًُـسِ املسافاـْ
ًٍلصمى القلضـُ مللتبطـه عنـد ثرـٌت الـدعٌٔ علَـى غـسع ّل ًٍطـش
مــٌاشٍن القطــلٕ  .اــم اجملوــٌ املطلــ ال ٍنبــ إدعــلؤي َ ،ــ ف
اجملوٌ القلمو للتبطه ًالتاَني ً -لٌ مللط ا ًالتبطـه السقـلّ فوـٌ
كلفٕ لقرٌ الدعٌٔ ًمسلعول .
ًثـمْ غسًع لطملش الدعٌٔ ذكست
ال دلَو علٓ إغرتاًول ،مو إً

ماـ

كتـش البقـى،لكن

دلَو غسعَْ القطلٕ مـلٓ دلَـو

ًاضض علٓ عدم إغرتاًولً ،ال مٌدش لإلًللْ  .ثم رشح :

إحضاز املدعى عليه وتبليغه :
إذا عسي املدعُ دعٌاي ًمساـت منـى ًًلـش املـدعُ إسطـلز
انمى للمسافاْ ماى ًإضتا م دٌامى ضٌإ كلن دٌامى إملسازاّ ملٓ
أً تػكَكلّ أً إ كلزاّ  -هو جيش علَى إسطلزي أم ال جيش ؟.
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املاسًف ًاملػوٌزًدٌب تندِ آلكم  -أًاحملكمْ الػسعَْ -
سطلزانم املدعُ ًًدٌب إدلمْ ًلش املدعُ ضاَلّ سطلزي،
ًاذا إمتنــ عــن آطــٌز إضــتالن القلضــُ مللػــسًْ ًٙــٌهم مــن
أعٌان الطلطْ التنبَرٍْ آلكمْ ً .هرا هٌ النشَض :
فل ـــى إذا ًلـــش املـــدعُ إسطـــلز املـــدعٓ علَـــى ًدـــش علـــٓ
احملكمــْ الػــسعَْ ترلَأــى ملٓطــٌز ًًد ـش علَــى ا دلمــْ ملٓطــٌز
مرلغسّ ًغننَلّ أً ٌٍكو من طس َلمّْ عنـى ًٍـداف عنـىً ،جيـش
علَى عسي دٌامى ًمَلن سقَقـْ الـدعٌٔ املقلمـْ علَـى ٍطـش ظـسي
ًإعتقلدي .
ًالٌدى فَى  :إ ـى امنـل نـش القلضـُ لــشوٓ أنـٌملت ًسبـظ
آقٌ ألهلول ًإسقلملول هلم ًمتكَنوم من ِنَلول ً ،عدم سطـٌز
املدعٓ علَى أً عدم إسطلزي ـٌ دًن املقلضـلّ ًاحمللكمـْ امل دٍـْ
إىل فنــو أنــٌمْ ًس ـوٓ املنلشعــْ ًإضــتترلب أمــن الارــلد ًالــر د
ًغل أمٌاب البطلد ًالنصاش ًأنٌمْ ًهري هُ الأسي األضـلع
من إجيلب القطلٕ غسعلّ ،ف مد من آطٌز ًا سطلز ً ،إال ٍاٌد
ألــو ًا اــت

الــرِ غ ـسٓش القطــلٕ ًآكــم مــني النــلع ل ــمناى

ً ضتترلب األمن ًا ضتقساز .
لكــن طــش( )1إىل مطــتند احملقــ النساملــُ ّ :ــَه آــلكم مــني
إسطــلز املــدعٓ علَــى ًمــني سكــم القلضــُ علَــى غلٖر ـلّ  ،ثــم ملــٌٔ
صلسش (ملشقـلت الاـسًّ) مادٖـرٕ  :عـدم ًدـٌب إسطـلز املـدعٓ
علَى مطلقلّ  -ملرو ِسٍس الدعٌٔ ًمادي ً -عدم ًدـٌب سطـٌزي ،
من دًن عسضى ( )دلَ ّ علٓ مل إضتقٌاي .
( )1زاد  :ملشقلت الاسًّ الٌثقٓ  :ز. 31 : 3
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ًٍسد علَى  :ا ى ال دلَو ًاضـض علـٓ أسـد القـٌلني  ،كمـل أ ومـل
ٍتنلفَــلن م ـ الأــسي األملنــٓ مــن تػــسٍ القطــلٕ  :س ـوٓ صاعــلت
النــلع ًانــٌملتوم ًالــرِ مــن أدلــى غــسٓش ًدــٌب الـــمشلكمْ
ًالـمقلضلّ مَنوم  .ثم رشح :

تشوية الكاضي بني اخلصمني :
ال زٍــش ًال اــ ف
املرتافاــني لدٍــى

ٖرٌمَــْ تطــٌٍْ القلضــُ

تالملــى مــ

أِ ملطــَْ ًٌمَـ ًدــٌي التالمــو ًا ســرتام :

زانْ الداٌ ًعسي الـدعٌٔ ً اْـٌاب ًالطـملش منومـل ً
ً ملْ الٌدى ًٓلظ الاني ً ظسهل إلَومل ً،ا ذن ملْلٌع هلمل ،
ً ٌٙذلك من مالملْ القلضُ ماومل  -إسرتاملّ أً عدمى  -من دًن
أن ٍـننٓ

أسدهمل م سد ًدٌي ا سرتام ًا كسام دًن اآلاس .

ًأعظم ألٌان التطٌٍْ مني أنمني هٌ التطٌٍْ مَنومل

عدالـْ

آكم فإن القطلٕ الػـسعُ متقـٌم مللادالـْ  -ملطـلٕ ًمللضـَلّ  -فإ ـى
شكُمٌُا مٔللِ َادِ ٔص النطلٕ :
سكَمِتُمِ مََِنَ النٖلعٔ أَنِ َت ِ
ملل ضرشل ى طًَإٔذَا َ
ً ، 58ملل ( : )طإن الـشكٌمْ ا ـمل هُ لإلمـلم الاـلمل مللقطـلٕ
الالد

املطلمنيص

ًملد إاتلبٌا

()1

.

ِدٍد دزدْ آطـن ًاحملرٌمَـْ  :هـو هـُ مــشدٓ

الٌدٌب أم هُ مـشدٓ ا ضتشرلب ؟  .ملل الػوَد(( : )2التطٌٍْ مـني
أنمني

الاد

آكـم ًادرـْ مأـه اـ ف ً ،أمـل

األمـٌز

الرلملَْ فوو هـُ ًادرـْ أم مطـتشرْ ؟ األكجـسًن علـٓ الٌدـٌب  ،ملـل
زًِ عن النو ( )أ ى ملـل ( : )3مـن إمتلـُ مللقطـلٕ مـني املطـلمني
( : )1الٌضلٖو  :ز  : 18ب : 3منم امٌاب صبلت القلضُ كْ ح. 3
( : )2مطللك األفولم  :ز. 428 : 13
( : )3ضنن الرَوقُ ز + 135 : 11ضنن الداز ملط

 :ز. 215 : 4
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فلَاــد مَــنوم

لــشظى ًإغــلزتى ًمقاــديً ،ال ٍــسفانٓ صــٌتى علــٓ

أسدهمل مل ال ٍسفاى علـٓ اآلاـس ً ،ملـٌ ( )1أمـه املـ منني  : مـن
إمتلُ مللقطلٕ فلٌَاع مَنوم

ا غلزّ  ً ،النظـس  ً ،اجمللـظ .

ًملَو  :ان ذلك مطتشش ً ،إاتلزي الا مْ
ًضــا

املنتلـ

 ،لألصـو ،

مطــتند الٌدــٌب ً ،ص ـ سَتى لإلضــتشرلب) ا توــٓ ك ـ م

الػــوَد (ً . )ملــد إاتــلز ا ضــتشرلب ا ـ ك ـجه  ،لكــن األكج ـس
إاتلز الٌدٌب ً ،هٌ النشَض ًً ،دوى :
أًالّ  :ا ى ال دلَو صللـض علٓ ا ضتشرلب :
أمل األصو املطتد مى علٓ ا ضتشرلب فوٌدلَو سَـح ال دلَـو
ًدلَو الٌدٌب مٌدٌد ،ف ٍنلز إىل األصو ًال ٍاتمد علَى .
ًامل ضا

مطتند الٌدٌب فوٌ غه صشَض ملل ضـنركس لـى مـن

املطتند  :أرب النشَض ً ،مـ متـلم املطـتند  -لنـشْ أـرب ًظوـٌز
داللتى علٓ الٌدٌب ال ٍنلض أربان ًدوـلّ لإلضـتشرلب  ،إذ همـل
صلٓلن لإلضتدال لإلضتشرلب لٌ فسي ضا

ضندهمل  ،دًن مـل

لٌ ثرت للنربٍن أً ألسدهمل ضند صشَض .
ًثل َلّ ٌٍ :دد الدلَو النل

للٌدٌب ًهٌ أرب النرٌِ املسًِ

ضنن الرَوقُ مـدعٌملّ مـلٔرب الالـٌِ الـٌازد مطسٍـ مٌثـ ماتـرب
عن النـلد ( )سلكَـلّ لقـٌ دـدي أمـه املـ منني ( : )طمـن
إمتلُ مللقطلٕ فلٌَاع مَنوم
ما

ا غلزّ ً النظس ً اجمللـظص ً

طا السًاٍْ طفلَطلًص ًهرا أمس ململطلًاّ أً املٌاضلّ ً ،هـٌ

ظلهس فـُ الٌدٌب الرِ هٌ مانٓ ملتٗم م منلٕ القطـلٕ ا ضـ مُ
علٓ الادالْ

آكم ًالقطلٕ مني املتنلصمني .

( : )1الٌضلٖو  :ز : 18ب : 3من أمٌاب نداب القلضُ  :ح. 1
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ًثـمْ زًاٍلت( )1ضاَبْ الطند تنلض م ٍداّ ًمقٌٍٓلّ ٓذَـْ أـرب
املٌث ضنداّ ًالٌاضض داللْ علٓ الٌدـٌب ً ،ال مٌدـش للتػـكَك
الٌدٌب م هري الرَل لت املتاددّ ًفَول مل صضٓ ضندي ًًضـشت
داللتى علٓ الٌدٌب من دًن ملسٍنْ صلزفْ عنى إىل ا ضتشرلب .
ًالظــلهس أن مٌضــٌش الٌدــٌب هــٌ التطــٌٍْ

ٕلــظ آكــم

ًٍطش الظلهس من أفال ًسسكلت القلضُ ًتالملى م املتنلشعني،
ف ٍامٓ الٌدٌب املَو القلو غه الظلهس ًلرا ال جيش علٓ القلضُ
التطٌٍْ مَنومل
القلو كلغ

املَو القلـو  .اـم ال زٍـش

أن التطـٌٍْ

املَـو

عـن علـٌٓ مقـلم القلضـُ ًعلـٌٓ دزدـْ إميل ـى  ،فَكـٌن

ك ٓ النبظ عن املَو إىل أسد املتنلشعني دًن اآلاس أًىل ًأسـٌع ،
ًعلَى مـو مـل ًزد

صـشَض( )2الجمـللُ عـن الرـلملس ( ، )فـإن

مطلمَنى تطلعد علٓ األًلٌٍْ األا ملَْ دًن ا لصام فساداى.
ًالشم ًدٌب التطٌٍْ علٓ القلضُ مني أنمني ان سم علَى
متََص أسـد أنـمني ًتبطـَلى علـٓ انـمى  ،فـإن مقتطـٓ ًدـٌب
التطٌٍْ مَنومل

األفال الظلهسّ من القلضُ،أً إن الشم الٌدـٌب

هٌ ِسٍم تـمََص أسد أنمني ًتسدَشى علٓ اآلاس ًمتكَنـى  -دًن
انمى  -من الكـ م أًمـن التشـسا

دلطـْ الـدعٌٔ  ،فل ـى ٍلـصم

تاــللُ أنــم الـــممَٓصعلٓ انــمى ًهطــم القلضــُ سقــى

الرَــلن

ًالدفلش عن بطى ً ،هرا ظلم ٍتنلفٓ م عدالْ القلضُ .
ٍطلف إلَى  :إن تبنَو أسـد الـنـنمـَـن ًتـمَــَـصي عـن اآلاـس
مإغساف القلضُ  -فط ّ عن صدًز الرتدَض ًالتمََص مـن القلضـُ
مرلغسّ  -هرا ا ف الادالْ املطلٌمْ من القلضُ مـن مـدً املقلضـلّ
( : )1الٌضلٖو  :ز : 18ب + 1ب : 2من أمٌاب نداب القلضُ .
( : )2الٌضلٖو  : 18 :ب : 9من أمٌاب نداب القلضُ  :ح. 9
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ًســني املسافاــْ ستــٓ صــدًز آكــم ًالقطــلٕ  ،ف ـلذا مَٓــص أســدهمل
ضقطت ص سَتى للقطلٕ

تبلٕ عدالتى .

ًهكرا سم علٓ القلضُ أن ٍتات املدعُ أً املنكـس أً الػـلهد
م ن ٍـنَبى أً ٍآنبى ف ٍقدز علٓ طـ مـل ٍسٍـد مَل ـى مـن دعـٌٔ أً
غولدّ أً إ كلز ملـل إدعـُ علَـى  ،أً ٍـدااو القلضـُ ك مـى ضـمن
ك ـ م املــدعُ أً املنكــس أً الػــلهد  ،أً جيالــى

ّلــَو أً تــسدد أً

غلــو أً اــٌف مــن الك ـ م أً الــدفلش أً عــسي الك ـ م النــشَض
املقتن مى ًً .دى التشسٍم ًاضض :
أًالّ  :إ ى ماد ثرـٌت ًدـٌب التطـٌٍْ مـني أنـمني

األفاـل

ًآسكلت الظلهسّ من القلضُ ،فإ ول سسكلت تنل ًتطلد التطـٌٍْ
الٌادــش علــٓ القلضــُ مساعلتوــل مــني أنــمني  ،فتشــسم مــل لتصام
ًمتر ًدٌب التطٌٍْ .
ًثل َلّ  :ا ى م غـ

ٓ الطـسف عـن ًدـٌب التطـٌٍْ  ،فـإن ملـٌام

القطــلٕ الػــسعُ هــٌ عدالـْ القلضــُ ً ،هــري آسكــلت تتنــلفٓ م ـ
إغرتاع عدالْ القلضُ

صشْ ملطـلٕي ًسكمـى مـني النـلع ً ،هـُ

تـ ـ دِ إىل ذٍـــٌش الرلًـــو ًضـــَلش آـ ـ ًفٌاتـــى علـــٓ صـــلسرى :
الـمستـذ

من هَرْ القلضُ ًتانَبى .

ًهكرا سم تلقني القلضـُ أسـد أنـمني مـل ٍقـٌِٓ سذتـى أً
ٍودٍى ملل ٍنباى ًٍطسٓ َنمى ك ن ٍالمى ما

انٌصَلت الـدعٌٔ

النشَشْ املقرٌلـْ أً مـل ٌٍدـش غلرتـى علـٓ انـمى أً فـٌات سقـى
ًضَلعى علَى أً أن ٍودٍى لٌدٌي احمللدذْ ًالـدفلش عـن بطـى منشـٌ
ٍنذٌ من انمى أً ٍبٌٓت سقى  ،كمل لٌ أزاد أنم ا ْملساز مللدٍن
ًالٌفلٕ لى فَقٌ لى القلضُ ( :أ كس الدٍن من أصلى ستٓ ال ٍلصمـك
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انمك مى  ،ال أن تدعُ الٌفلٕ ماـد ا ملـساز مللـدٍن  ،فإ ـى ٍلصمـك
إثرلت الٌفلٕ ًملد تاذص عن ا ثرلت) ًٍ.دلنل علٓ سسمتى :
أًالّ  :إن أنــمني إضــت منلي علــٓ ســوٓ انــٌمتومل مبــٌاشٍن
القطلٕ الػسعُ الالد ً ،الػلزش املقدع إضت منى ًأزاد منى الاد
املتنلشعني ً ،تلقَنى ألسدهمل دًن اآلاس ًهداٍتـى ًتالَمـى ألسـد
أنمني مبل ٌٍدش غلرتى علٓ اآلاس أً ٘لتى من دعٌاي علَى  -هـٌ
ا ف ا ٖتملن ًالاد املطلٌب

القلضُ الػسعُ .

ًثل َـلّ  :إن املطلـٌب مـن القلضـُ الػـسعُ  :آكـم الاـد مــني
املتنلصمني ،فإذا تندٔ للشكم مني النلع ًصـدز منـى تلقـني أسـد
أنمني دًن اآلاس مل ٍكن آكم النلدز عنى  -ملآلاسّ  -عـدالّ
ًملططلّ  ،مو ٍكٌن مندا الظلم آسام عق ّ ً ق ّ .
اــم ميكــن أنــم  -هــرا أً ذاا  -ان ٍطــتاني ملحملــلمُ للــدفلش
عنــى ماــد أن ٌٍكلــى

الــدفلش  ،أً ٍاَنــى متلقَنــى ًدــٌي احمللدذــْ

ًالدفلش عن بطى ً ،المـد للمشـلمُ مـن تقـٌٔ زمـى ًعـدم مالً تـى
علــٓ الظلــم ًعــدم داللتــى علــٓ ًسٍـ ًصــٌلى إىل ظلــم انــمى أً
ضَلش سقى علَى .
ًَ فى القلضُ ف جيٌش لـى ان ٍالٓـم أسـد أنـمني مـل ٍودٍـى
للألرــْ علــٓ انــمى  ،ألن املطلــٌب منــى أن ٍق ـ

علــٓ آَــلد مــن

أنمني ًٍكٌن مبطـلفْ ًاسـدّ منومـل ماـلّ مـن دًن متََـص ًتبطـَو
ًمطلعدّ أسدهمل دًن اآلاس .
ًهنــــل رــــَٓن -أا ملَــــلّ -أ ــــى ماــــد مســــلش الــــدعٌٔ ًملرــــو
إدسإ احمللكمْ ٍطتشش للقلضُ أن لً ا ص ح مني أنمني
ًدعٌتومــــل للرتاضــــُ علــــٓ ســـوٓ النــــصاش  ،فوـــ الٕ املتنــــلشعٌن
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طالِمُ ِمٔنُــــٌنَ إٔاِــ ـ ٌَّْص ًملــــد أمس ــــل ضــــرشل ى  :طفَ َصِــ ـ ٔلشٌُا مَــ ـَِنَ
أَاَ ٌَ ٍِكُمِصآذسات ً ، 11 :ملل ضرشل ى  :طالنٗلِضُ اََِـسْص النطـلٕ :
 - 128من النصاش ً ،النلض أه هٌ الرتاضُ مني الػننـني منشـٌٕ
ٍنشــو مــى النــصاش ًٍتشلــو كــو ًاســد منومــل عمــل ماودتــى لنــلسرى
ًٍنتوُ النصاش مَنومل من دًن سلدْ للمقلضلّ أً للقطلٕ .
فــلذا إمتناــل عــن النــلض ًمل ٍتٌافقــل علــٓ ٙــٌٕ مــن الرتاضــُ
ًالتنللـض فَمل ّلصمل مى ً -لـٌ لـسف

أسـدهمل النـلض ًالسضـٓ

عن سقى مػُٕ ٍتٌافقلن علَى  -أدسٔ آـلكم املقلضـلّ ًًلـش مـن
املدعُ ثم من املنكس ً :ضلٖو ا ثرلت مقدمّْ للقطلٕ عم ّ مـمٌاشٍن
القطلٕ الػسعُ امل دٍْ للقطلٕ ًآكم مني النلع .
ثم ٍق الك م

ٍح موم عند فتض ٕلظ القطلٕ ًماد مسـلش

الدعٌٔ ًماد ثرٌت ًدٌب سطٌز ًإسطلز املدعٓ علَى ً ،هٌ :

جواب املدعى عليه
إذا سطس املدعٓ علَى ًمل ٍكن غلٖرلّ ً -ضَ تُ سكم الألٖش -
ماد زف الدعٌٔ إىل القلضُ ًًلـش املـدعُ إسطـلزي ًإضـتذلمت
احملكمْ الػـسعَْ لدعٌتـىً ،ماـد سطـٌزي ًفـتض ٕلـظ آكـم ًملـد
شعم املدعُ ملالّ أً سقلّ علَـى  ،ف مـد أن ٍــذَش املـدعٓ علَـى عـن
زأٍى ًملنلعتى ماد عسي الدعٌٔ علَى ًمَلن ًلش املدعُ علَىً ،ال
لٌ دٌاب املدعٓ علَى ًمل ٍندز عنى من أسد أمٌز ث ثْ :
ا ملــساز ًا عــرتاف مــلٓ املــدعٓ مــى  ،أً ا كــلز ً بــُ آـ
املدعٓ مى  ،أً ضكٌتى ًعدم طقى مجرٌت آ أً بَى .
هري صٌز أً سلالت ث ثْ  ،اسي هلل مبن ّ ً ،هُ :
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احلالة األوىل  :اإلقساز واإلعرتاف باحلل املدعى به .
م ن ٍارتف املدعٓ علَى ًٍقسٓ للمدعُ ملٓ أً ململل املـدعٓ مـى
ًهــٌ دــلٖص التنــسف  -مـ ن ٍكــٌن مللأـلّ عــلمل ّ زغــَداّ ً -مل ٍكــن
إملسازي لغٗلّ عن إكسايٕ أً إدرلز أً ملوس علٓ ا عرتاف ًا ملساز :
فإن ا ملساز ا اتَلزِ من الرللد الالملو هٌ املاترب الرِ ٌٍدـش
علٓ املارتف تنبَر إملسازي ًاملطُ عم ّ علٓ ًرقـى ًإن مل كـم مـى
القلضُ فط ّ عمل لٌ ملطٓ مى .
ًهكرا جيش علـٓ القلضـُ ان كـم علـٓ ًرـ ا ملـساز املاتـرب
ًٍ اار املارتف مإملسازي ًٍلصم املاـرتف احملكـٌم علَـى مرـر املـل أً
آــ املــدعٓ مــى ً ،إن إمتنــ أدــرب علَــى مــللقٌّ التنبَرٍــْ سطــش
ا مكلن ًٍ .دلنل علٓ هرا آكم الٌدٌمُ ًدى مسكٓش من :
أ -إضـــتقساز الطـــهّ الاق َٖـــْ القل ٌ َـــْ علـــٓ بـــٌذ ا ملـــساز
ًم اارّ الـمقسٓ مبل ٍارتف مى علٓ بطى ً ،ملـد أمطـٓ الػـلزش هـري
الطهّ الاق َْٖ علٓ أار الـمارتف مإملسازي ًإلصامى مإعرتافى .
ًٍكبــُ

س ــذَْ مجــو ه ــري الطــهّ  :عــدم زدعــى عنوــل ًهــُ

مـمسأٔ ًمػود من أًلَلٖى ًضبساٖى (ً )هُ مـشو إمت ٕ النـلع
كجهاّ ،فللطكٌت

مجلى دلَو إمطلٖى .

مـــو هـ ـري الطـــهّ مٌضـ ـ ا مطـــلٕ النـــسٍض مننـــٌص نتَـــْ،
مو دسًا ( )علَــول ًأمطٌهل عم ّ ًالزدلّ كمل هٌ سل ضـلٖس
الاق ٕ ًهم ( )ضلدتوم .
ب -داللــْ الننــٌص الػــسعَْ علــٓ إمطــلٕ القلعــدّ الػــسعَْ
القل ٌ َْ أع

م اارّ املقس مإملسازي ًإلصامى مبـٌدٔ إعرتافـى إذا كـلن

مطساّ مى أً علٓ ا ف منلشتى ً ،هُ أارلز كجهّ متبسملـْ مرجٌثـْ
مٌضٌعْ (الٌضلٖو)ًغههل ً أمٌاب فقوَْ متاددّ ظه أمٌاب
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ا ملساز ًالات ًالٌصَْ ًا زخ ًالقطلٕ ًآدًد ًٌٙهل .
ًهري الننٌص كلغبْ عم ّ عن إضتقساز اْسِ املتػسعُ علٓ
()1

بــٌذ إملــساز املاــرتف ًم اارتــى مــى ست ـٓ إغــتوس أــرب املسضــو
كتش البقى ا ضتداللُ  :طإملساز الاق ٕ علٓ أ بطوم دلٖصص .

ًأملٌٔ منى الــنرب( )2النـشَض  -مداللـْ مبوٌمـى ال منطٌملـى : -
طال أملرــو غــولدّ البلضــ إال علــٓ بطــىص  ،فــلن هــرا أــرب زًاي
املػــلٖا الج ثــْ مطــسملوم املتنــلْ ً كتــروم الج ثــْ  ،لكــن ًسٍــ
الػــَنني الكلــَ

ًالطٌضــُ املتنــو إىل دــساح املــداٍ

ضــاَ

ٍنلض م ٍداّ لطسٍ الػَا الندً املتنو إىل ٖمد مـن ملـَظ عـن
الرلملس ()فإ ى ًسٍ صشَض مقرٌ ًهٌ آذْ املاتمدّ .
ًهــرا املطـــمٌن النــشَض ضــندي ًاضـــض الداللــْ علــٓ ملرــٌ
غ ــولدّ البلض ــ علــٓ بطــى ً -هــٌ إملــساز ل ــمطسٓتى ًعلــٓ ا ـ ف
منلشتى ًٍ -د ملوـساّ ًاضشلّ  ،أً ٍبوم منـى ملطاـلّ  :ملــرٌ غــولدّ
الا ــلد ع ــلٓ ــبطى ًإمل ــسازي عل ــٓ ا ــ ف ًإعـرتافــــى منــلشتى ،
.

ًٍتشنو ملرٌ إملساز البلض ًالالد علٓ بطى ًعلٓ ا ً

فلذا إعرتف املدعٓ علَى ٍ املدعُ ًدش علٓ الـمدعٓ علــَى
أدإ سـ املدعُ ًًدش علٓ القلضُ آكم مى ًإلصام املدعٓ علَى
م دإ سـ املـدعُ ًإن مل ٍطلـش منـى املـدعُ  ،فـإن تػـسٍ القطـلٕ
ٍطتدعُ آكم ًا لصام ملٓ لنلسرى من دًن ان ٍتٌمل

الــشكم

علٓ ض ا صلسش آ أً ًلرى للشكم ٍقى من القلضُ .
ثــم إن املــدعٓ علَــى ماــد إملــسازي علــٓ بطــى ًإعرتافــى ملنــلشْ
املدعُ مجرٌت سقى املدعٓ مى علَـى ًماـد سكـم القلضـُ مإلصامـى مبـل
( )1الٌضلٖو  :ز : 16ب : 3من أمٌاب ا ملساز  :ح. 2
( )2الٌضلٖو  :ز : 18ب + 32ب : 31من أمٌاب الػولدات  :ح + 3ح. 4
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إعرتف مى من آ املـدعٓ مـى ال ٍطـم ًال ٍقرـو منـى إ كـلزي للشـ
املارتف مى ماد ا عرتاف ًالتندٍ ملٓ املدعٓ مى :
ًذلــك ألن ا عــرتاف ــن لــى أهلَــْ ا عــرتاف القــل ٌ ُ  -م ـ ن
ٍكــٌن مللأــلّ عــلمل ّ زغــَداّ كمــل هــٌ املبــسًي  -هــٌ ضــَد األدلــْ
ًأملٌاهل إذا كلن صلدزاّ مإاتَلز الـمقسٓ املارتف علـٓ بطـى ًٍ ،تقـدٓم
علٓ اَ األملزات املنللبْ لــمطمٌ ى  ،فـلذا أملـلم مَنـْ علـٓ بـُ
آ املدعٓ مى أً سل

علٓ بَى أً دلٕ مجقْ أً عد ًاسـد ٍػـود

َ ف آ املارتف مـى مل ٍنباـى لطـر ا عـرتاف منـى ً -هـٌ ضـَد
األدلْ ًآلكم علَول م ااول .
ام ٍطتجنٓ من ذلك مٌزدان :
مل لٌ إدعٓ املقسٓ املارتف ٍ املدعُ علَى ان ا ملـساز ملـد صـدز
منى مأه إاتَلزي  -ك ن ٍدعُ أاري منى مللقوس ًا كـساي أً مل درـلز
أً منشٌ ذلك ل ٍكٌن ا ملساز ماى غه إاتَلزِ .
ًهكرا لٌ إدعٓ املارتف ٍ املدعُ أ ى ملد صدز منى ا عـرتاف
مصاسلّ من دًن ملند ددِ .
فإ ــى -

هــرٍن املــٌزدٍن ٍ -كــٌن ا عــرتاف الشم ـلّ ثلمت ـلّ علــٓ

الـمقسٓ املاـرتف ٍـ املـدعُ مبقتطـٓ دلَـو بـٌذ ا ملـساز علـٓ املقـس
املارتف ً ،ال ٍتنل

من الشم إملسازي ًإعرتافى مبذسد ا دعلٕ  ،مو

تكــٌن دعــٌاي  -هــري أً تلــك ٖ -تلدــْ إىل ا ثرــلت فَلصمــى إثرــلت
صشْ دعٌاي  -القوس ًعدم ا اتَلز  :إ تصاش إعرتافى منى مكـسيٕ منـى ،
أً صدًز ا ملساز منى مصاسلّ ً ، -ميكنى عسضول علٓ القلضُ مقدمْ
ثرلت دعٌاي  -هري أً تلك . -
ثم إذا عسي املقسٓ دعٌاي ًإدتمات فَول غساٖو مسلش الدعٌٔ
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ًدــش علــٓ القلضــُ مسلعوــل ًفــتض ٕلــظ القطــلٕ ضــتملعول
ًالتشق عنول ًًلش ًضـَلْ إثـرلت لـول إذ ال تـقـرو دعـٌاي من دًن
إثرلتول كطلٖس الدعلًٔ :
فإذا أمكنى إثرلت دعـٌاي  -هـري أً تلـك  -مرَنـْ أً ٌٙهـل ضـآ
لإلثرلت ًًلـش مـن القلضـُ أن ٍطـتم لاـسي مَنتـى أً ٌٙهـل مـن
ًضــلٖو إثرــلت دعــٌاي  -هــري أً تلــك ً -دــست املقلضــلّ سطــش
مٌاشٍن القطلٕ الػسعُ  .ثم رشح :

احلالة الثانية  :اإلنكاز ونفي احلل املدعى به .
ًهري آللـْ تتشقـ مإ كـلز املـدعٓ علَـى دعـٌٔ انـمى ً بَـى
للمــل أً آــ الــرِ ٍدعَــى انــمى ًٍصعمــى ً ،عندٖــرٕ ٍتنــدٔ
القلضُ لـمطللرْ املـدعُ مإثرـلت دعـٌاي ًٍطـ لى  :هـو لـك مـل ٍجرـت
دعٌاا ًسقك علٓ انمك ؟ .
ًالمد أن ٍـذَش املدعُ ً لً إثرـلت دعـٌاي مـن ًسٍـ الرَنـْ
أً عــسي ًثــلٖ مقرٌلــْ عق َٖـلّ تػـود منــشْ الــدعٌٔ ًمطلمقتوــل
للٌامل  -م مو سنٌ الَقني عند القلضًُ -ذلك :
أًالّ  :ألن مقتطٓ القلعدّ الالمْ هـٌ مطللرـْ الــمدٓعُ -

أِ

دعــٌٔ  :رــٌّ أً س ـ أً ظسٍــْ علمَــْ أً ًكللــْ ً -إلصامــى مإمللمــْ
الدلَو علٓ صد دعٌاي ًصـشتولً .مـن صـأسٍلت هـري القلعـدّ :
دعــٌٔ آـ أً الــدٍن علــٓ الأــه

مـــذلالت القطــلٕ ًأنــٌمْ

فـَـلـصمـى ا ضـتـدال عـلٓ صـشـْ دعـٌاي ً ،الرـَـنـْ مـن أًضض أدلْ
ا ثرلت

ٕلالت القطلٕ ًاملنلشعْ .

ًثل َلّ :للننٌص( )1الػسعَْ النشَشْ الدالْ علٓ أنطالـشقٌ
( )1الٌضلٖو  :ز : 18ب + 1ب + 2ب : 3من أمٌاب كَبَْ آكم ًأسكلم الدعٌٔ .
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كلــول  :الرَن ـْ علــٓ ال ــمدٓعُص فــإذا أملــلم ال ــمدٓعُ الرَنــْ الػــلهدّ
منــشْ دعــٌاي ًصــدملول ًمطلمقتوــل للٌامل ـ أمــلم القلضــُ الػــسعُ
ًإملتن مول سكم لى ملٓ علٓ ًرقول ماـد ِقـ القلضـُ مـن عدالـْ
الػوٌد ًت كدي من صدملوم .
ًهنل  -سَح أًضشنل ًضَلْ ا ثرلت الــمومْ  :الرَٓنـْ ٍ -ــشطن
منل أن رشح أمساّ موملّ مسترطلّ مول  ،هٌ :

تفسيل الشهود :
الظــلهس دــٌاش تبسٍ ـ القلضــُ للػــوٌد

مقــلم الػــولدّ علــٓ

الٌاملاْ أ فَـْ املتنـلشش علَوـل ضـٌإ كـل ٌا غـوٌد املـدعُ أم كـل ٌا
غوٌد املنكس -منلّٕ علٓ ملرٌ مَنْ املنكس كمل ـنتلزي ًٍ تُ تـشقَقى -
ًذلك مقدمْ للتشقـ مـن الػـوٌد ًشٍـلدّ التجرٓـت مـنوم مإضتقنـلٕ
الط ا من كو غلهد عن انٌصَلت الٌاملاْ املػوٌد مول من دًن
سطٌز الػلهد اآلاس أً علمى مـمل ٍط لى القلضـُ مـن انٌصـَلت
الػــــولدّ ًالـــــمػوٌد مــــى لَاــــسف القلضــــُ تٌافــــ غــــولدتوم
للننٌصَلت ً نو عندي الٌثٌ أً ال ٍـشنو .
ًٍدلنل علٓ الـذٌاش  :أصو الـربإّ مـن الــمن ًالتشـسٍم  ،فإ ـى
مل ٍد دلَو علٓ تـشسٍـمى  ،مو ٌٍدد دلَـو ملطاـُ علـٓ الــذٌاش،
هــٌ أن الــمقنٌد مــن التبسٍـ عــلدّّ  :التجرٓـت ًالتشقٓـ مــن صــد
الػلهد فَمل ٍػودً ،لكُ ٍطم ن القلضُ مـن غـولدتى كَمـل تتشقـ
منى عدالْ القطلٕ ًسقٓل َْ آكم النلدز عنى .
ًلرلك ٍـنت
القلضــُ

دٌاش الـتبسٍ مـمٌازد الػـروْ  ،كمل لٌ إزتــلب

غــولدّ الػــوٌد أً

عــدالتوم أً صــدملوم فإغــترى علَــى

سل غوٌد املدعُ أً غوٌد الـمنكس  ،أً إستمـو غلطوـم ًإلترـلع
األمس علَوم

اـنـٌصـَلت غـولدتـوم  ،أً إسـتمو تـصًٍـسهم فـُ
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الػــولدّ ًا ارــلز عــن الٌاملاــْ املػــوٌد موــل ًاملتنــلشش علَوــل مــني
ال ــننمني أً تصًٍــس ما ـ

الٌثــلٖ ال ــماسًضْ منــشرْ الــدعٌٔ

ًالػولدّ علَول من غوٌد املدعُ .
فإ ى

اَـ مـٌازد ا غـترلي ٍــذٌش تبسٍـ الػـوٌد ًإضـتا م

األمس منوم ًالتشق ًالتجرت من انٌصَلت غولدتوم ستٓ ٍاسف
إتبـــل غـــولدتوم أً إات فوـــل ًٍنتوـــُ األمـــس إىل أن ٍجــ القلضـــُ
ًٍطمـ ن منــد الػــولدّ ًمطلمقتوــل للٌاملـ  ،أً مكــرمول  -فــَشكم
للمــدعُ أً للمنكــس عنــدمل ٍطم ـ ن منــد غــولدّ الػــوٌد  ،أً ال
كم عندمل ال ٍطم ن مللنـد  ،أً تطـقو الـدعٌٔ عنـدمل ٍطمـ ن
مكرب الػولدّ ًعدم مطلمقتول للٌامل .
ام المد مـن كـٌن تبسٍـ الػـوٌد منشـٌٕ ال ٍنـل ملٌاعـد الػـسش
آنَ

ك ن ال ٌٍدش تبطَ الػوٌد أً مول توم ًضقٌع إسرتاموم

مني النلع ،فَمكن تـنبُٓ القلضُ متبسٍ الػوٌد ذًِ الٌدلهْ .
ًالمد من كٌن التبسٍـ منشـٌٕ ال ٌٍدـش إاـت

القطـلٕ  ،فإ ـى

إذا غلش تبسٍ القلضُ الػوٌد أمكـن تـرمس الػـوٌد ًتـٌافقوم فَمـل
مَــنوم ًمــني املػــوٌد لــى متٌسَــد الػــولدّ ًاألملــٌا ًمــللتٌاف علــٓ
املػوٌد مى مـمل مسترو مللٌاملاْ ًانٌصَلتول ً ،آلـ

فَمـل مَـنوم

علٓ عدم التأَه أً الرتاد عمل إتبقٌا علَى ً ،سَنٗرٕ تنتبُ البلٖـدّ
من تبسٍ الػوٌد  ،ف مد من ِرز القلضُ ًمـن مـ ٕي

الطـ ا

ًالتشقَ عند تبسٍ الػوٌد .
ًمإاتنــلز  :دــٌاش التبسٍ ـ مقدمــْ لتشقــ القلضــُ ًصــدًز
آكم الاد منى ًالقلضُ مبل أ ص اهلل ضرشل ى ًعلٓ ًر الٌامل .
مو ملد ٍقل مإضتشرلب التبسٍ

مٌازد الػروًْإضتمسازهل لـمل
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ماد غولدّ الادلني  ،سَت ٍتمكن القلضُ مـن ماسفـْ سقَقـْ األمـس
ًصد الـدعٌٔ أً كـرمول  :عنـدمل ٍبـسٓ الػـوٌد ثـم ٍتبقـٌن علـٓ
آكلٍْ ًأـرب ًانٌصـَلت الػـولدّ ًاملػـوٌد مـى  ،فَجـ منـد
الــدعٌٔ ًالػــولدّ أً تلبــٌا
ا ملتدإ ًالت ضُ مرا

ذلــك ً .هــرا التبسٍ ـ

ــشٌ م ــن

األ رَـلٕ ًاألًصـَلٕ فــُ ملطـلٍل مـ ثٌزّ عـن

النو دا َل ًداًد ًعن أمه امل منني( )فسادـ صـشَض مالًٍـْ
من ًهش ًزًاٍْ أمُ منه (.)1
مــو الظــلهسمن صــشَض مالًٍــْ آــلكُ لقطــلٕ أمــه ال ــم منني
()

عود ألَبْ الجل ُ هٌ دٌاش التودٍـد ًالٌعَـد عنـد تبسٍـ

الػــوٌد للتشق ـ مــن كــو فــسد مــنوم  ،مقدم ـّْ ملاسفــْ آ ـ ًشًا
السٍش ًالػروْ ًالٌصٌ إىل الٌاملـ ًدفـ الظلـم عـن املظلـٌم مـن
املتنلصــمني  ،سَــح تطــمن أــرب النــشَض تودٍــد أمــه امل ـ منني
سداهن مطَبى من دوـْٕ ًإعطلٖوـل األمـلن مـن دوـْ أاـسٔ عنـدمل
تند ماى

الػولدّ  ،كمـل أ ـى إضـتامو ا ٍوـلم مـللتكره منـٌت

عل ٕ ٍطماى الػوٌد اآلاسًن لكـُ ٍارتفـٌا مـلٓ ًالنـد فسادـ
النشَشْ متملم فقساتول .
ًاملتشنو من أرب النشَض :إضتشرلب تبسٍ الػوٌد لـٌ أزاد
القلضُ شٍلدّ ا ًمٗنلن ملٓ املدعٓ مى املدعٌم مإمللمْ املدعُ مَنـْ
علٓ سقى .
ثم رشح :

( )1زاد  :الكل  :ز : 7ص . 372 + 427
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عس ض وثيكة شاهدة باحلل املدعى :
ًإن مل تكن عند املدعُ مَٓنْ علٓ دعٌاي  -أع

الػلهدٍن الالدلني

 ًكلن للمدعُ ًثلٖ مقرٌلـْ عسفـلّ عق َٖـلّ تجرـت صـشْ دعـٌاي -أمكنى عسضـول علٓ القلضُ الػـسعُ :الــمذتود الاـلد أًمننـٌمى
للقطلٕ  ،ماد ذكـس دعـٌاي ًدعموـل موـري الٌثـلٖ ً ،هـُ ِتـلز إىل
ملنلعْ القلضُ ًإًمٗنل ى ًٍقَنى منـشْ الـدعٌٔ ًثرٌتوـل مللٌثَقـْ أً
مللٌثلٖ املاسًضْ  -أمكن القلضُ الػسعُ إضتش ف املدعُ علـٓ
صد دعٌاي  ،لأسي شٍلدّ إًمٗنل ى منـشْ ًثلٖقـى ًصـد مـدٓعلي
 مقدمّْ لتٌلٓد الَقني أً ا ًمٗنلن عندي مند الدعٌٔ ًمقـلٕ سـاملــدعُ علــٓ املــدعٓ علَــىً ،منـشٓشلّ لنــدًز آكــم منــى ماتمــداّ
علٓ ٍقَنى أً إًمٗنل ى لٌ سنو عندي .
فــــلذا ســنو الَـقَــن عنــد القــلضُ منشــْ دعــٌٔ الـمدعــُ
الٌثـَــقـْ أً ا ًمٗنلن مندملول مطتمداّ من هري الٌثـلٖ الــمنلسرْ
لدعٌاي أمكنى آكـم علٓ ًر الَقني أً ا ًمٗنلن الـشلصو عندي،
ل ــمل ذكس ــلي مبن ـ ّ مــن إمكــلن آكــم ًالقط ـلٕ علــٓ ًر ـ علــم
القلضُ ًٍقَنى  .ثم رشح :

مطالبة املهكس إستحالف املدعي بعد البيهة :
إذا أملـلم الـمدعـُ عـلـٓ دعٌاي أً أظوس ًثَقْ أً ًثلٖ ًأمسشهـل
للمشكمْ الػسعَْ ًإملتن القلضُ مللرَنْ أً مللٌثَقـْ ًملطـٓ آـلكم
علٓ ًرقول أً ًر إسداهمل ،ثم إلـتمظ املنكـس القلضـُ إضـتش ف
املـــدعُ ماـــد عسضـــى لرَنتـــى أً لٌثَقتـــى ًإملتنـــلش القلضـــُ مومـــل أً
م سدهمل -هو جيش علٓ القلضُ إدلمتـى ًإضـتش ف املـدعُ علـٓ
صشْ دعٌاي ًمطلمقتول للٌامل ؟ .

( ........................................)172مػسٔ البقلهْ  -فقى القطلٕ

الظلهس عدم ًدٌب ا ضتذلمْ ،إال
ضَ تُ ً ،إال إذا زضُ املدعُ ملٓل

الدعٌٔ علٓ املَـت كمـل

ًتربٓش مى ً ،ذلك ألن الـن ٓ

النــشَض د ٓ علــٓ كبلٍــْ الرَنــْ مــن املــدعُ ًأ وــل ًظَبتــى ًًادرــى
ثرــلت سقــى املــدعٓ مــى ً ،ال دلَــو علــٓ إلصامــى مــللَمني ماــد إمللمــْ
املدعُ الرَنْ ضٌٔ زًاٍْ مسضلْ لطـلمْ مـن كوَـو ًهـُ ِكـُ ملـٌ
أمه امل منني ( )لػسٍض القلضُ  :طً زدٓ الَمني علٓ املدعُ م
مَٓنتى  ،فإن ذلك أدلٓ للامٓ ًأثرت

القطلٕ)(. )1

إال أن هــري السًاٍــْ ضــاَبْ الطــند ال تنــلض سذــْ علــٓ آكــم
الػسعُ  ،مو هُ مللصسّ الداللْ علٓ ا لصام من دولت :
أًالّ  :إن هري السًاٍْ  -عند الت مو

مـذمٌش فقساتول ًملساٖتوـل

َربًًٍْٕ ،عند م سظْ تالَلول ٍ -قـسب عندالبقَـى أـره  :أن ٍبوـم
كٌ ول متندٍْ لرَلن نداب القطـلٕ ًمطـتشرلتى ًأًلٌٍلتـىً ،ال داللـْ
فَول علٓ الٌدٌب ًا لصام.
ًثل َــلّ  :مــ تطـــلَم صـــدًزهل ًداللتوـــل علـــٓ الٌدـــٌب فـــإن
مطمٌ ول ٍتنلفٓ م ظلهس زًاٍلت صشَشْ تد علـٓ عـدم ًدـٌب
آل

أً عدم داو آلـ

علـٓ املـدعُ ً ،هـرا الظـلهس ٌٍدـش

زف الَد عن الٌدٌب الظلهس مـن زًاٍْ امن كوَو ٍمو األمس علٓ
()2

ا ضتشرلب االّ عسفَلّ ضلَملّ ً ،هـري الننـٌص

ظـه صـشَشْ

اَـو ًهػــلم آلكَــْ لقــٌ زضـٌ اهلل ( : )طالرَنــْ علــٓ مــن
إدعــٓ ً ،الــَمني علــٓ املــدعٓ علَــىص ًصــشَشْ مسٍــد مــن مالًٍــْ
طآقٌ كلول  :الرَنْ علٓ املدعُ ً ،الَمني علـٓ املـدعٓ علَـىص ،
( : )1الٌضلٖو  :ز : 18ب : 1من أمٌاب نداب القلضُ  :ح. 1
( : )2الٌضلٖو  :ز : 18ب : 3من أمٌاب كَبَْ آكم  :ح + 1ح + 2حً 3غههل .
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ً ظههل صشَشْ أمُ منه  ،فإن التبنـَو ملـلً للػـسكْ مبانـٓ ان
هــرا املطــمٌن املبنــو لٌظَبــْ املــدعُ ًاملــدعٓ علَــى ٍ -بَــد داــو
الرَنــْ علــٓ املــدعُ ًعــدم داــو آل ـ
ظلهس مدًاّ

عدم ا غرتاا

علَــى  ،فوــٌ  -التبنــَو -

الٌظَبْ ململ ٍجرت ا فى .
()1

صسٍــشْ فــُ عـدم داـو الــشل

ًثللجلّ  :ا ى تـٌدد زًاٍلت

علــٓ املــدعُ إذا أملــلم الرَنــْ ظــه صــشَشْ ٖمــد مــن مطــلم املسًٍــْ
مطس متاددّ ً -ماطـول صـشَض ٍ -طـ

فَوـل ا مـلم الرـلملس ()

عن السدو ٍقَم الرَنْ علٓ سقى،هو علَى أن ٍطتشل
طالص ً ،هــرا الطـ ا ٍكػـ
ًدٌب ا ضتش ف

ملـل (:)

عــن إستمــل الــساًِ البقَــى اْلَـو

ذهنى مطلفلّ إىل الرَنـْ الـيت أمللموـل املـدعُ ،

ًاٌْاب مللنبُ ٍكلد ٍكٌن صس ّل
ًهكرا ماتربّ اَـو املسًٍـْ

بُ ًدٌب ا ضتش ف .
(البقَـى) عـن النـلد (: )

طإذا أمللم املدعُ الرَنْ فلَظ علَى مينيص فإ ول تنبُ مٌضٌح ًدٌب
الـــَمني علـــٓ املـــدعُ ماـــد إمللمتـــى الرَنـــْ ً ،تـــد صسٍــــشلّ علـــٓ
عدم ًدٌب ا ضتش ف الـمشـتـمـو ًدـٌمـى مـن زًاٍْ امـن كوَـو
طًزدٓ الَمني علٓ املدعُ م مَنتىص .
ًهلتلن النشَشـتلن م ٍـٓدّ مـسًاٍْ أمـُ الاـرلع عـن أمـُ عــرد
اهلل ( )ملــل

 :طإذا أملــلم السدــو الرَنــْ علــٓ سقــى فلــَظ علَــى

ٍـمنيص ًهري السًاٍْ هلل ًس مل ٙسش صشْ أسدهل ًلكنول مظنٌ ـْ
الندًز مو مطم ن مى غننَلّ ًٍ ،كبُ كٌ ى م ٍداّ للنرب النشَض
الداللْ النس ْ علٓ عدم ًدٌب إضتش ف املـدعُ ماـد إمللمتـى
الرَنْ علٓ سقى ًٍ ،نـلض صـلزف ّل لظـلهس األمـس

زًاٍـْ إمـن كوَـو

( :)1الٌضلٖو  :ز : 18ب : 8من امٌاب كَبَْ آكم :ح + 1ح+ 2ب : 7منول  :ح.6

( ........................................ )174مػسٔ البقلهْ  -فقى القطلٕ

عن الٌدٌب إىل ا ضتشرلب  -لٌ ِقـ صـدًزهل عـن ا مـلم أمـه
امل منني (ً )ضلمت دوتول  :سَح ٍقسب إستمل صدًزهل تقَـّْ
ًفلمل ّل لبتلًٔ ما
هرا كلى

البقولٕ ً ،اهلل الالمل .
ضمٓ الَمني إىل الرَنْ  .ثم رشح :

الكضاء بالبيهة حكم ظاهسي :
ثم ا ى إذا ملطٓ آلكم ملٓ ماد ٍقَنى مجرٌتى للمـدعُ مطـتبلداّ
من الٌثلٖ املاسًضْ أً من الرَنْ الػلهدّ منشْ الدعٌٔ ًصـدملول
كــلن ملطــلّٕ ظلهسٍـلّ  -كمــل تقــدم أً الرشــٌخ البقوَــْ

القطــلٕ ،

ًٍرقٓ الٌامل ٍللى كمل دلت علَـى صـشَشْ هػـلم ( )1آلكَـْ لقـٌ
زضٌ اهلل ( : )طإ ـمل أملطُ مَنكم مللرَنلت ًاألميلن ً ،ماطكم
ألـشن مـشذتى من ما

ف ٍـمل زدو ملطاـت لـى مـن مـل أاَـى غـَٗلّ

فإ ـمل ملطات لى مى ملطاْ من النلزص .
ًمن هنل لٌ كل ت الدعٌٔ ًمَٓنْ صلسرول كلذمْ  -مبانٓ ٗللبتوـل
للٌامل  -كلن سكم القلضُ علـٓ ًرـ الرَنـْ الشمـلّ ٍطـش الظـلهس
من أدلْ القطلٕ ًآكم مني النلع ًجيش التنبَر .
لكن سم علٓ الالزف  -مـدعُ آـ ًمقـَم الرَنـْ الكلذمـْ -
ًال ــو لــى أاــر املــل أً آ ـ املــدعٓ مــى  ،أل ــى ثلمــت لنــلسرى
الٌاملاُ مبقتطـٓ صـشَشْ هػـلم ً ،ال ٍجرـت للمـدعُ احملكـٌم لـى
ملٓ ظلهساّ ً ،إذا أاري املدعُ ًملرطى من املدعٓ علَى كـلن ظلمـلّ
ًملطاــْ مــن ــلز دوــنم ً ،ال ٍنتقــو ل ــملك املــدعُ ًال ٍنباــى ملطــلٕ
آلكمًٍ ،كٌن املدعُ مػأٌ الرمْ ململقرٌي  -مل الأه ًاملالّ -
( : )1الٌضلٖو  :ز : 18ب : 2من امٌاب كَبَْ آكم ًأسكلم الدعٌٔ  :ح. 1
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فَلصمى التنل

منى ًإمسإ ذمتى مإعلدتى ماَنى م ًدـٌدي ً ،ضـمل ى

مدف مجلى أً ملَمتى عند تلبى .ثم رشح :

طلب املدعي إستحالف املهكس عهد فكد البيهة :
إذا مل ٍكن عند املدعُ مَنْ أً ًثَقْ تجرت سقى املدعٓ مى فتاـرز
علَى إثرلت دعٌاي  ،أً كل ت عندي مَنْ أً ًثَقْ تػـود ٍقـى ًصـد
دعٌاي  ،أً كلن عندي إسداهمل لكن القلضُ مل ٍقرلول لاـدم إملتنلعـى
موــل أً لٌدــٌد الــو فَوــل  -ظــه عــدم إًمٗنل ــى مادالــْ الػــوٌد
ً صاهتوم أًمنشْ الٌثَقْ  -فلم ِنو عند القلضـُ القنلعـْ التلمـْ
ًا ًمٗنلن مجرٌت آ املدعٓ مى ًمند الدعٌٔ  -أمكن املدعُ
أن ٍطتشل
ٍطتشل
ل

املـدعٓ علَـى مبانـٓ أن ٍطلـش املـدعُ مـن القلضـُ ان
املدعٓ علَى املنكس ٓقى  ،ثم ٍطلش القلضُ مـن املنكـس ان

علٓ إمطل دعـٌٔ املـدعُ ً بـُ سقـى علَـى  ،فـلن طآقـٌ

كلول  :الرَنْ علـٓ املـدعُ ًالـَمني علـٓ املـدعٓ علَـىص كمـل ًزد
صشَشْ مسٍد ًغههل من السًاٍلت( )1النلًقْ م ن ًظَبـْ املنكـس هـُ
الَمني ًآل

علٓ بُ مل إدعُ علَى من املل أً آ .

ًٍ كدهل  :زًاٍلت( )2عدٍدّ عمدتول صشَشْ ٖمـد مـن مطـلم:
السدـــو ٍـــدعُ ًال مَنـــْ لـــى  ،ف دلمـــى ( : )طٍطـــتشلبىص ،
فَطتبلد منوـل أن ًظَبـْ املنكـس هـُ آلـ

علـٓ بـُ آـ أً عـدم

ثرــٌت املــل املــدعٓ مــى علَــى  ،مــو ٍطــتبلد منوــل تٌملــ

إســ ف

املنكسعلــٓ ًلــش املــدعُ مــن القلضــُ إضــتش فىً ،هــٌ الظــلهس إذ
ا ضتش ف س املدعُ فَتٌمل

إضتَبلؤي علٓ زضـلي ًمطللرتـى مـن

( )1الٌضلٖو  :ز : 18بً 3غهي من أمٌاب كَبَْ آكم ًأسكلم الدعٌٔ .
( : )2الٌضلٖو  :ز : 18ب : 7من أمٌاب كَبَْ آكم ًأسكلم الدعٌٔ .
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القلضًُ ،ال

لى إضتش ف املنكس مرلغـسّ مـو هـٌ سـ القلضـُ

ماد زضل املدعُ مى ًًلرى منى .
إذن المـــد أن ٍكــٌن سلــ

الـــمنكس ماــد ًلــش القـــلضُ منــى

إضتـذلمْ لطلش املدعُ إس فـى ً ،المـد أن ٍكـٌن آلـ
مللضُ الػسش  ،إذ ال أثس ٓل

ٖطـس

املنكـس مـن دًن زضـل صـلسش آـ

ًًلرى  ،كمل ال أثس ٓلبى الزز ٕلظ القطلٕ الػسعُ .
ً طن منل أن رشح هنل أمٌزاّ ،ردأ منول مرشح :

احللف قبل طلب الكاضي :
إذا سل

املنكس ٓ الأه  -املدعُ ً -أملطم مـلهلل الاظـَم دـوٓ

ًع  -علٓ إ كلز س املدعُ ماد مسلش الدعٌٔ علَى سلبلّ تربعَـلّ
منى ملرو ًلش املدعُ من القلضـُ أً ماـدي ملرـو ًلـش القلضـُ مـن
املنكس ً -هرا مل نو كجهاّ

ألزز سَح ٍطلزش املنكس للشلـ

علٓ إ كلز س الأه ً بَـى عـن ذمتـى سـني التنلصـم  -ملرـو الرتافـ
إىل القلضُ أً مادي ملرو سطٌز ٕلظ القطلٕ .
ًذلك ألن الظلهس من الننٌص  :إاتنـلص الـشـلــ
للش ظلهساّ ً علمل الد َل ًاملل

املطـقو

من املطللرـْ مـلٓ ًمـن املقلصـْ

َنــٌص مــل إذا كــلن ا ضــتش ف صــلدزاّ مــن القلضــُ الػــسعُ
 اجملتود الاد أً مننٌمى للقطلٕ . -ًعلَــى  :إذا ًمل ـ مــل املنكــس مَــد املــدعُ املتــَقن مــن إضــتشقلملى
ًكرب سل

انمى  -دلش لى املقلصْ من مللى الٌامل

ٍد املدعُ

 صــلسش آ ـ  -كمــل ُــٌش لــى املطللرــْ ٍقــى ًالــدعٌٔ علَــىالـمشكمْ أملم القلضُ الػسعُ  .ام إال أن ٍتشق من الـمدعُ

سل

املنكس ملرو ًلش القلضُ )177( ..................................

إس ف انمى املنكـس ٓقـى أمـلم القلضـُ ًسنـٌ الـَمني مسضـلي
علٓ بُ سقى علَى

ٖطس القلضُ .

ًهكرا لٌ كلن ا سـ ف مسضـل املـدعُ ًًلرـى مـن املنكـس ٓقـى
فشل ـ

علــٓ أن ال س ـ لــى ملرلــى  ،فــإن الــَمني تــرهش ٍ ـ املــدعُ

ظــلهساّ ً عــلمل الــد َل  ،سطــش داللــْ الننــٌص الػــسعَْ امللضــَْ
ظه ماتربّ امن امُ ٍابٌز طإذا زضُ صلسش الـش مَمني الـمنكس
لـــشقٓى فإض ــتشلبى ف ــشل

أن ال س ـ لــى ملرلــى ذهرــت الــَمني ٍ ـ

املــدعُ فــ دعــٌٔ لــىص

()1

ًزًاٍــْ امــن ًضــلح ط ًلــٌال أ ــك

زضَت مَمَنى فشلٓبتى ألمستك أن ت ار من تـ شت ٍدا ًلكنك
زضَت مَمَنى ًملد ذهرت الَمني مـمل فَولص (. )2
ًملـــد ٍقـــل  :ظـــلهس اـــرب إمـــن ًضـــلح عمـــٌم آكـــم ًعـــدم
إاتنلصى ملٓل
سطٌزاملكل

املنػ عند آلكم الػـسعُ ً ،ذلـك لكـٌن أـرب
املنلصم للَوٌدِ املنكس ٓقى عند الـٌالُ ًسلـ

الَوٌدِ املنكسعند الٌالُ دًن القلضُ .
لكــن قــٌ  :إن ا عترــلز مــلٔرب النــشَض الــرِ زًاي إمــن أمــُ
ٍابٌز ً ،ظلهسي إ لًْ آكم مسضل صلسش آ مـَمني املنكـس عنـد
القلضــُ الػــسعُ املرتافـ لدٍــى  ،أً مبطلـ السضــل ًان كــلن اــلزز
ٕلظ القطلٕ إذا كلن آل

مسضل صلسش آ

ًًلرى  ،ف ٍ تُ

آكــم مطــقٌع الــدعٌٔ ًمن ـ املقلصــْ إذا كــلن آل ـ

تربع ـلّ مــن

الـمنكس للشـ من دًن ًـلـش صلسش الـشـ أً من دًن سـنـٌلى
عند القلضُ الػسعُ .
( )1الٌضلٖو  :ز : 18ب : 9من امٌاب كَبَْ آكم  :ح. 1
( )2الٌضلٖو  :ز : 18ب : 11من أمٌاب كَبَْ آكم  :ح. 2
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ًالمــد مــن كــٌن املقلصــْ

مــٌزد دٌاشهــل إملتنلص ـلّ مــن مــل

املنكس ٓقى مقدز سقى علَى  -ال ٍصٍد علَى  .ثم رشح ثل َلًّ،هٌ :

ذهاب اليمني الشسعية حبل املدعي ظاهساً :
املاسًف ًاملػوٌز مني البقولٕ (زي) أ ى إذا سلـ
بــُ سـ املــدعُ ًإ كــلز ثرٌتــى علَــى لنــل

املنكـس علـٓ

املــدعُ ًكل ــت الــَمني

مطلــش القلضــُ إضــتذلمْ لطلــش املــدعُ  -فقــد ذهرــت الــَمني ٍ ـ
املــدعُ ظــلهساّ  -لــٌ كــلن لــى س ـ علــٓ املــدعٓ علَــى ً ،هــرا هــٌ
النشَض .
ًالٌدى فَى  :داللْ الـسًاٍْ( )1الـماتربّ  -متملم ًسملول عنـد ل :
(الكل ) ً(البقَى) ً(التورٍش)  -إىل عرد اهلل من أمُ ٍابٌز عـن
النـــلد ( : )طإذا زضـــُ صـــلسش آـ ـ مـــَمني املنكـــس ٓقٓـــى
فإضتشلبى فشل

أن ال س لى ملرلى  -ذهرت الَمني ٍـ املـدعُ فـ

دعٌٔ لىص فإن ضَلملول ًعمـٌم مَل وـل كلغـ
السضل مَمني املنكس

دلـُ عـن لـصًم كـٌن

ٖطس القلضُ الػسعُ .

ًٍرتتش علٓ مل ذكس ل :

حسمة املكاصة بعد حلف املهكس للحل :
إذا ًلش املدعُ مـن القلضـُ إضـتش ف املنكـس (املـدعٓ علَـى)
فطلــش القلضــُ منــى آلـ

ٖطــسي ًٕلــظ ملطــلٕي  ،ثــم سل ـ

املنكس إضتذلمْ لطلش املدعُ ًألمس القلضُ ًأملطـم مـلهلل أن ال سـ
للمدعُ أً ال مل لى عندي  -أِ سل

علـٓ بـُ آـ الــمدعٓ مـى

( )1الٌضلٖو  :ز : 18ب : 9من أمٌاب كَبَْ آكم  :ح + 1ح. 2
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علَى  ،ضقطت الدعٌٔ ًذهرت الَمني ٍقى ظلهساّ ً علمل الـد َل،
ـو للمـدعُ  -ماـد آلـ

فـ

ًسكـم القلضـُ ماـدم آـ ً -ال

جيٌش لى املقلصْ من مل املنكس آلل

لٌ ًمل مللى

ٍدي مقدز سقـى

أً أملو أً أشٍد ستٓ إذا كلن متَقنلّ من إضتشقلملى الرِ أ كـسي اآلاـس
علٓ إ كلزي .

ًسل

ًٍدلنل علٓ هرا آكم عدّ من السًاٍلت عمدتول ماتربتلن :
أ -ماتربّ امن أمُ ٍابٌز( - )1املسًٍْ

(الكـل ) ً(التوـرٍش) -

عن ا مـلم النـلد ( )طإذا زضـُ صـلسش آـ مـَمني املنكـس
لـشقٓى فإضتشلبى فشل

أن ال س لى ملرلى ذهرت الـَمني ٍـ ٓ املـدعُ

ف دعٌٔ لىص مللـت لـى ً :إن كل ـت علَـى مَنـْ علدلـْ ؟ ملـل :ط اـم
ًإن أملـلم ماـد مـل إضــتشلبى مـلهلل مخطـني ملطـلمْ مــل كـلن لـى ًكل ــت
الَمني ملد أمطلت كو مل إدعلي ملرلى ل ملد إضتشلبى علَىص.
ب -ماتــربّ ضلـــَملن مـــن اـللـــد( )2عــن ا مــلم النــلد ()
ض لى  :عن زدو ًمل لُ عندي مل فكلمس ُ علَى ًسل

ثم ًملـ لـى

عنــدِ مــل ناــري  -فراــري  -ل ــمكلن مــللُ الــرِ أاــري ًأدشــدي
ًأسلـ

علَــى كمــل صــن ؟ ملــل ( : )طإن ال ــك فـ تــننى ًال

تداو فَمل عرتى علَىص .
هلتلن السًاٍتلن همل الامدّ لنشْ ضندهمل ًًضٌح داللتومـل ،
ًهلمل اربان( )3م ٍدان ً ،هـُ  -متملموـل  -تـد مٌضـٌح علـٓ ان
صــلسش آــ علــٓ غــهي إذا زضــُ مــَمني منكــس سقــى فإضــتشلبى
( : )1الٌضلٖو  :ز : 18ب : 9من امٌاب كَبَْ آكم  :ح. 1
( )2الٌضلٖو  :ز : 12ب  83من أمٌاب مل ٍكتطش مى  :ح. 7
( )3الٌضلٖو  :ز : 18ب 11من امٌاب كَبَْ آكم  :ح  + 1ح. 2

( ........................................ )181مػسٔ البقلهْ  -فقى القطلٕ

املنكس لى علٓ ا ى ال سـ لـى علَـى ذهرـت الـَمني ٍـ املـدعُ

فشل

ًأمطلت كـو مـل إدعـلي ملرـو آلـ

 ،فتطـقو دعـٌاي ًال سـ لـى

علمل الد َل ستٓ إذا كل ت عندي مَنْ علدلـْ علـٓ ثرـٌت سقـى عنـدي ،
لــٌ ًملــ

ًال ــ لــى املقلصــْ مــن مــل آــلل

ٍــدي مطــتقر ّ،

ملل (:)طإن ال ك ف تـننى ًال تداو فَمل عرتى علَىص .
ًهــرا َـ ف مــل إذا مل ٍطــتشل

انــمى املنكــس ٓقٓـى  -أِ مل

ٍط لى صلسش آ أن ٍقطم ًمل ٍسيَ ملٓل

منى علـٓ بـُ سقـى

فشقى مل ٕ ٍللى  :ميكنى ان ٍقـَم مَٓنتـى أً ًثَقتـى أً ٌٙهمـل ـل ٍتٌملـ
أ ن ٍتٌصو مـى لتشنـَو سقـى ًملطـلٕ آـلكم الػـسعُ لـى مـل دام مل
ٍطــتشل

منكــس سقــى  ،فــلذا أسلبــى مطــو سقــى ًذهرــت الــَمني ٍـ

املــدعُ ًال جيــٌش لــى  -ماــد آل ـ
آلل

ًا ضــتش ف  -مقلصٓ ـْ املنكــس

لٌ ًمل مللى مَد املدعُ صلسش آ .
ام ملد ٍقل  :إ ى تٌدد زًاٍْ ماتـربّ الطـند ًمـدلٌهلل ماـلزي

لــرلك املطــمٌن النــل  -املننــٌص

املاتــربتني ًغههمــل ً -هــُ

ملزًاي امٌ مكس آطسمُ( )1ملل  :مللـت لـى  :زدـو لـُ علَـى دزاهـم
فذشد ُ ًسل

علَول أجيٌش لـُ إن ًملـ لـى ملرلـُ دزاهـم أن ناـر

منى مقدز سقُ ؟ ملل  :فقل  :ط امص ً ،هري السًاٍْ تـد مٌضـٌح
علٓ دٌاش املقلصْ من مـل

اْلسـد ٓقـى مقـدز سقـى علـٓ آـلل

علــٓ بــُ سقــى ،فتاــلزي تلكــم السًاٍــلت املل اــْ م ـن املقلصــْ مــن
اْلسد لـشقٓى إذا سل

علٓ بُ سقى .

لكن ٍـمكن زدٓ هرا ا ضتدال :
( )1الٌضلٖو  :ز : 12ب 83من أمٌاب مل ٍكتطـش مـى  :ح + 4التوـرٍش :ز:6ص348
ح + 928ا ضترنلز:ز:3ص : 52:ح.168
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سسمْ املقلصْ ماد سل

أًالّ  :إن زًاٍــْ أمــُ مكــس آطــسمُ املطــتد موــل علــٓ دــٌاش
املقلصْ هُ مطمسّ ال ٍالم تلقَول من ا ملم املانـٌم (ً ، )ملـد
(التوــرٍش) ً (ا ضترنــلز) ً هــري النطــنْ  :السًاٍــْ

زًاهــل

تتطــمن عنــٌان آل ـ
ًهري دوْ الو

(فذشــد ُ ًسل ـ

علَوــل) ًهــُ مطــمسّ ،

السًاٍْ ً -إن كل ت ٍطهّّ . -

ًثل َلّ :ان السًاٍْ املصمٌزّ مسًٍْ

()1

مٌض ثـلنٕ

مطندّ إىل ا ملم النلد (ً )لَظ فَول (ًسلـ

(التوـرٍش)
علَوـل) سَـح

تطمنت ض االّ عمن (كلن لـى علـٓ زدـو مـل فذشـدي إٍـلي ًذهـش
مى) ًمن املقطٌش مى ًسدّ السًاٍـْ  ،فتتاـلزي النطـنتلن ًال ٍـدزٔ
صدًز الْ (ًسل

علَول) أً عـدم صـدًزهل ،فتطـقو النطـنتلن

للمالزضْ .
مــو ميكــن الٌثــٌ مسدشــلن هــري النطــنْ علــٓ تلــك النطــنْ
املطــمسّ ضــنداّ ًمــن دوــتني  :مــن دوــْ إضــنلدهل ًعــدم إضــملزهل
َ ف النطنْ املطتد مول ً( :سلـ
()2

منطنْ السًاٍْ
(ًسل

علَوـل) ًمـن دوـْ إعتطـلدهل

(الكل ) ( :فذشدي إٍلي ًذهـش مـى) ًلـَظ فَوـل

علَول) ً ،هكرا طنْ (البقَى) فإ وـل ظـه طـنْ (الكـل )

ًملد زًاهل الندً مطسٍقني ٍنتوُ أسدهمل إىل (آطن مـن ٖرـٌب
عــن ضــَ

مــن عمــهّ عــن أمــُ مكــس آطــسمُ) ًٍنتوــُ اآلاــس إىل

(ٌٍ ظ من عرد الس

ن عن أمُ مكسآطسمُ) .

ًآلصو إضملز السًاٍْ الـمطتد مول علٓ دٌاشالـمقلصْ ماد
سل

الـمنكس ًمالزضتول لنطا متاددّ من السًاٍْ تـنلٌ من الْ

( )1زاد  :التورٍش  :ز: 6ص  : 198ح. 439
( )2زاد  :الكل  :ز : 5ص : 98ملب ملنلص الدٍن  +البقَى  :ز : 3ح. 485
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علَوـل)  ،فتنـرض النطـنْ مسدٌسـْ أً ضـلملطْ عـن دزدـْ

(ًسل

الـشذَْ ًالدلَلًَْٓ،ال ٍـشسش عندٖر:صدًز الْ (ًسل

علَول) .

ًم التنص ًتطلَم صشْ الطند ًعدم ا ضـملز ًًدـٌد الـْ
علَوــل) أً بــرتي تاــدد السًاٍــْ ًزدشــلن زًاٍــْ آل ـ

(ًسل ـ

ٍـمكننل أن قٌ :
ثللجلّ  :ميكـن اْمـ الاـس مـني ماتـربّ ضـلَملن طذهرـت الـَمني
ٍ املدعُص املطتد مول علـٓ أ ـى ال جيـٌش املقلصـْ مـن مـل املنكـس
آلل

مإضتش ف املدعًُ،مني ماتربّ أمُ مكس اليت َُصاملقلصْ :

ًذلك متقََد ماتربّ ضلَملن من اللد الطلٖو عن (زدو ًمل لُ
عندي مل فكلمس ُ علَى ًسل

ثـم ًملـ لـى عنـدِ مـل ناـري ملكـلن

مللُ الرِ أاري ًأدشدي ًأسل

علَى) ًملد دلت علٓ عدم دٌاش

املقلصْ مقٌلى( :)طإن ال ك ف ّنى ًال تداو فَمل عرتى علَىص
 قَٓدهل مباتربّ أمـن أمـُ ٍابـٌز  :طإذا زضـُ صـلسش آـ مـَمنياملنكس ٓقىص الـيت تنـلض غـلهد اـ مـني ماتـربّ ضـلَملن ًماتـربّ
آطسمُ  ،فتشمو ماتربّ ضـلَملن علـٓ إضـتش ف املـدعُ لــمنكس
سقى ًزضلي مَمَنى ثم ل

لى ًِ ،مو ماتربّ أمـُ مكـس علـٓ عـدم

إضتش ف الـمدعُ  -صلسش الـش ً -صدًز سلـ

املنكـس تربعـلّ

منــى مــن دًن إضــتش ف ،فهتبــ التاــلزي موــرا اْمــ الاــس ،
ًغلهد اْم ًمنشٓشى صسٍض ماتربّ إمن أمُ ٍابٌز .
ثــم إن الظــلهس تٌملـ

ضــقٌع الــدعٌٔ ماــد آلـ

علــٓ ملطــلٕ

آلكم علٓ ًرـ الـَمني  -كمـل هـٌ املػـوٌز  -فـ ٍكبـُ لطـقًٌول
ٕسد آل

تربعلّ مـن دًن ًلـش املـدعُ ًزضـلي  -كمـل هـٌ غـلٖ

متالزف مني املتطلٖني

املرلدزّ إىل آل

علَوم  -ستٓ الدعٌٔ آقْ  -فلذا سلـ

مبذـسد مسـلش الـدعٌٔ
تربعـلّ ال ٍطـقو آـ مـل

سسمْ املقلصْ ماد سل

مل ٍكن آل
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مطلش املدعُ من القلضُ ًإضـتش ف القلضـُ إٍـلي

ًسكمى مادم آ ً ،ذلك :
أل ى من الٌاضض

مجلى ً -هـٌ كـجه ا مـت ٕ

أـلزز  -مقـلٕ

آ ًإضتشقل الدعٌٔ ًالػكٌٔ عند القلضـُ سـل ّلصـم ذِ
آ م منكس سقى ملرو املسافاـْ إىل القلضـُ ًفـتض ٕلـظ القطـلٕ ،
فلٌ كلن آ ٍطقو ًٍنتبُ مبذسد آل

 -ستـٓ إذا سنـو اـلزز

داٖــسّ القطــلٕ ًٕلــظ القلضــُ  -لكــلن ٍظوــس هــرا آكــم ًٍػــَ
ًتػتوس البتٌٔ م أن الػـوسّ البتٌاَٖـْ مـو ا اـلش علـٓ ا فـى ،
مو هٌ ظلهس الننٌص مقسٍنْ ًزًدهل مٌزد القطلٕ ًآكم ًفنـو
أنٌمْ عند القلضُ .
ًمــ دعــٌٔ ا اــلش ًظوــٌز الننــٌص ٍ -طــش ا زتكــلش
املٌزدِ القطاُ ًٍ ،طش ظلهس غَلش األمس املقتطُ لػٌَش البتٌٔ
 ال ٕل للتمطك مإًآل

ما

األارلز ًظوٌزهل الردًِ

ٕـسد

ًلٌ تربعلّ .
ًهكــرا الظــلهس ا ــى ال فــس

ضــقٌع آ ـ مــلٓل

الدعٌٔ عَنلّ ًمني كٌ ول دٍنلّ إضتظولزاّ من إً

م ـني كــٌن

صشَشْ ضـلَملن

الطلٖو (عن زدو ًمل لُ عندي مل ) سَح أًل ا ملم دٌامى مـن
دًن إضتبنللى
إزادّ ا ً

دٌامى مني كٌن املل عَنلّ ًمني كٌ ـى دٍنـلّ فللظـلهس
دداّ .

ًاذا ًزدت زًاٍْ( )1امن ًضلح ًإضتظوس أسد منول  :إاتنلص
اْـــٌاب مللـــدٍن فوـــُ ضـــاَبْ الطـــند أًالًّ،مللصـــسّ الداللـــْ علـــٓ
ا اتنلص ثل َلّ ً ،ال تطسٓ داللتول مـل ً

ًال تقَٓـدي ثللجـلّ  :ألن

( : )1الٌضلٖو  :ز : 18ب : 11من امٌاب كَبَْ آكم  :ح. 2
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التقََــد ٍتطلــش التنــل مــني املطلـ ًمــني املقَــد ً ،هنــل املقَــد مللــدٍن
مجرت ً ،الـمطل مجـرت ً ،ال تنل مني الـمجـرتني ستٓ ٍقَٓد الـمطل
ًٍستب التنل

 ،فساد السًاٍْ الـمبنلْ ُد صشْ منلملػلتنل هلـل إن

كنت من أهو أربّ ًاملاسفْ.
اذن دعٌٔ إاتنلص سسمْ املقلصْ مللدٍن ًعدم ت تَٓى
ضلملطًْ ،

النشَشْ ًظوٌز إزادّ ا ً

ًعلَــى إذا إدعــٓ شٍــد عسمــْ م ــننٌصْ
عندي مَنْ مقرٌلْ فإضتشل

عرَد ًسلـ

الاني

دداّ .
ٍــد عرَــد ًمل تكــن

لـى أمـلم الـقـلضـُ مـطـلــت

دعٌاي علَى ًإن كل ت الاسمْ ململَْ ًاملالّ علٓ ملكى  ،لكن ال جيٌش لى
التنسف فَول ًال ٍـذٌش لى مقلصْ الـمنكس ًال الـدعٌٔ السقـلّ علَـى
ًال أارهل منى ًإن كلن متَقنلّ من إضتشقلملى للاني الـمللَْ ًملكى هلل
 .ثم رشح :

تكريب املهكس نفشه بعد احللف :
لٌ أكرب املنكس آلل

بطى  -م ن أملسٓ مللـش لنلسرى ًتسادـ

عن سلبى -دـلش للمـدعُ مطللرتـى ململـل ً ،اذا إمتنـ مـن دفـ مللـى
ًًفلٕ سقى سلٓت مقلصتى من أمٌالى لٌ ًملات

ٍد صـلسش الــش

ًالـمل الجلمت علَى ًالـمارتف مى  ،هرا مل ذكـسي اـ مـن البقوـلٕ
ًهٌ النشَض عند ل ً ،ملد إدعُ علَى ا الش ًعدم أ ف ًهرا
م ٍد ً .الدلَو علَى :
أًالّ  :مل د ٓ علٓ بٌذ ا ملساز ًملرٌلى  ،فـإذا سلـ

املنكـس علـٓ

بُ آ مطو س املدعُ ظـلهساّ ًمل ٍرطـو آـ ًاملاـلّ ًال ٍطـقو
مللى ًال ٍصً ملكى عنى ًاملالّ  ،فلذا زد املنكس عـن سلبـى ًإعـرتف
ٍ املدعًُ -لٌ سنو السدٌش الزز الـمشكمْ الػسعَْ ًٕلظ

تكرٍش املنكس بطى ماد آل
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القطلٕ  -أمكنى مطللرتى مى ماد إعرتافى ٍقى ًإضتشنل مللى منى :
فإن إمتن أً ملًو سلت لى مقلصتى لٌ ًمل مللى

ٍدي ًدلش لى

مسافاتى عند القلضـُ إذا مل ٍظوـس زدٌعـى عـن سلبـى ًإ كـلزي أمـلم
القلضُ  ،ثم ٍ تُ صلسش آ مللرَنـْ الالدلـْ علـٓ تكـرٍش املنكـس
بطى ًزدٌعى عـن سلبـى ًإ كـلزي  ،فـلذا ِقـ لـدٔ القلضـُ ذلـك
ًإملتن مى ًدش علَى القطلٕ لنل

ذِ آ ثـم ٍلـصم اآلاـس مـ دإ

س انمى .
ًثل َلّ  :إن ا ملساز ال سـ مرطـو للشلـ

الطـلم ًمـصٍض ألثـسي

غسعلّ ف ٍكٌن ٓلبى علٓ بُ سقى أثس ًت ثه

إمطل سقى غسعلّ،

ًذلك لنشَشْ هػلم من آكم عن النلد ( : )طإمنـل أملطـُ
مَنكم مللرَنلت ًاألميلن ًماطكم ألـشن ٍذتى من ما

ف ميـل زدـو

ملطات لى من مل أاَى غَٗ ّل فإمنـل ملطاـت لـى مـى ملطاـْ مـن النـلزص

()1

ًهـُ تبَــد كـٌن القطــلٕ الػــسعُ سكمـ ّل ظلهسٍـلّ ٍاتمـد علــٓ الرَنــْ
ًاألميلن ًكٌ ى سكملّ

مسسلْ الظـلهس ال ٍــمظٓ الٌاملـ  ،مـو ٍرقـٓ

الٌامل علٓ سللى فلذا ملطـٓ ألسـدٕ مبـل أً سـ لـَظ لـى ًاملاـلّ فقـد
ملط لى مقطلٕي ملطاّْ من لز دونم .
ًثللجلّ  :إن األارلز املتقدمْ ً -عمدتول ماتربّ( )2إمن أمـُ ٍابـٌز
ًمطمَمْ صشَشْ هػلم  -تد علٓ ان الَمني تـرهش ٍـ املـدعُ
ًترطو دعٌاي ًسقى ظلهساّ ً علمل الد َل ً ،هـرا سكـم ٗـت

مبـل

إذا مل ٍلشـ ـ إ كـــلزي ًسلبـــى  :ا ملـــساز ململـــل ًا عـــرتاف مـــلٓ
ًالسدٌش عـن آلـ

 ،فل ـى إذا أملـسٓ السقـلّ ٍقـى فقـد تـلب مـن ذ رـى

( : )1الٌضلٖو  :ز : 18ب : 2من أمٌاب كَبَْ آكم :ح. 1
( : )2الٌضلٖو  :ز : 18ب : 9من امٌاب كَبَْ آكم  :ح. 1
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ًإعــرتف مــلٓ فَ ااــر مــى مبقتطــٓ اْــسِ الاق ٖــُ ًاملتػــسعُ
املمطٓ غسعلّ علٓ بٌذ ا ملساز ًملرٌلى مـن البلضـ ًالاـلد  -كمـل
ضر ملسٍرلّ تبنَلى .
ًٍ كــدي  :ماتــربّ( )1مطــم  :إ ــُ كنــت إضــتٌدعت زد ـ ّ مــلالّ
فذشد َى ًسل

لـُ علَـى  ،ثـم إ ـى دـلٖ

ماـد ذلـك مطـنتني ململـل

الــرِ اًدعتــى إٍــلي  ،فقــل  :هــرا مللــك فنــري ً ،هــري أزماــْ اآلف
دزهم زٍتول فوُ لك م مللك ًإدال

سوٓ  ،ف ارت منى املل

ًأمَت أن نار السمض منى ًزفاـت ً -أًملبـت  :طـنْ  -املـل الـرِ
كنت إضتٌدعتى ًأمَت أاري ً -أتَت  :طنْ  -ستٓ أضتطل زأٍك
فمل تسٔ ؟ فقل :طار نـ

الـسمض ًأعطـى الننـ

ًسلٓلـى  ،فـإن

هــرا زدــو تلٖــش ًاهلل ٍ ــشش التــٌامنيصً،الظــلهس أن أمــسي ()
مإعطلٕ ن

السمض ت دٍش أا ملُ زفَ من ا ملم( )لتلماى ذِ

املقلم م ن ٍ اـر نـــ

زمــض أمٌالــى ًٍاطــُ نــ

التلٖش الرِ ٍــشرى اهلل هدٍـْ لطـ

ًز

زمــشول لــورا

ـْ ًتػـذَالّ للتلٖـش علـٓ

تٌمتى .
ًهري السًاٍْ زًاهل الندً ( )مطندي املتنو إىل مطم مـن
مللك الرنسِ  -أمُ ضَلز ًً -سٍقى إىل كتلمى ماترب عنـد ل ً ،فَـى :
(عن آطني من ضاَد عن القلضـم مـن ٖمـد عـن أمـلن عـن مطـم )
ًلــَظ فَــى مــن ٍأمــص فَــى إال (القلضــم مــن ٖمــد) ًهــٌ مــسدد مــني
اٌْهسِ ًمني األصرول ُ .
ًالظــلهس كٌ ــى األً مقسٍنــْ مــن ٍــسًِ عنــى هنــل ( :آطــني مــن
ضاَد) ًزًاٍْ (أمـلن عـن مطـم ) ًالـرِ ٍـسًِ عنـى هـٌ (أمـلن مـن
( )1الٌضلٖو :ز : 16ب 48من امٌاب األميلن :ح + 3ز :13ب 11من أمٌاب الٌدٍاْ .
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عجملن) ًمقسٍنْ زًاٍْ (آطني مـن ضـاَد) عـن (القلضـم اْـٌهسِ)
مكسزاّ ٍ -تشنو ظوٌز كٌ ى (القلضم مـن ٖمـد اْـٌهسِ)

ضـند

الندً إىل مطم ً .الـذٌهسِ صشَض السًاٍْ عنـد ل لسًاٍـْ إمـن
أمُ عمه ًصبٌان عنى مكـسزاّ سطـش املرنـٓ املنتـلز مـن تٌثَـ مـن
ٍسًِ عنى هران الساًٍلن الـذلَ ن .
كمــل زًاهــل الػــَا الطٌضــُ

(التوــرٍش) مطــندي املتنــو إىل

(مطـــم ) ً الطسٍـ ـ (آطـــن مـــن عمـــلزّ عـــن أمَـــى) ًك همـــل
ٕوــٌالن ،فتنـــلض السًاٍـــْ مطسٍقوـــل هــرا م ٍـــد ّا لنـــدًز السًاٍـــْ
ًصشتول سطش ًسٍ الندً .
ًهــرا أ ـرب النــشَض ٍنــلض ٗنن ـلّ ملاتــربّ إمــن أمــُ ٍابــٌز
َنٌص مل إذا مل ٍكرٓب املنكس آـلل

بطـى ًمل ٍسدـ عـن ميَنـى

الكلذمْ  ،فلذا زد ًتلب ًكرٓب بطى مـإملسازي علـٓ بطـى ًإعرتافـى
ملٔط ًأظوس الن ح ًمر آ لنلسرى ف ضهًٍ ،كٌن ا ملساز
ال س سذْ علٓ املقسٓ ٍلصم مى ًجيش علَى مر س الأهً،ال مـ ع
علٓ صلسش آ من أار سقى ًإضرتدادي إىل ملكى .
ًملد ترني من إً

الدلَو ًمن تقسٍش آكم  :عدم البس مني

ا ملــساز املنػــ أمــلم القلضــُ الػــسعُ ًمــني ا مل ـساز املنػ ـ مأَــلب
القلضُ أًالزز ٕلظ القطلٕ ًمني املنػ ملٔبلٕ مَنى ًمـني املـدعُ
املقسٓ لى .
هرا كلى مسترو ملٓللْ الجل َـْ مـن دـٌاب املـدعٓ علَـى مل كـلز
ماد فتض ٕلظ القطلٕ ًعسي دعٌٔ املدعُ علَى .
ثم رشح آللْ األاهّ ً ،هُ :
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احلالة الجالجة  :سكىت املدعى عليه .
إذا عسضت الدعوى على املدعى عليه يف فلظ القضاء وضكتت
املككدعى عليككه ود ككسدٓ بحلزككدى اؿككال
خككواب بككار ساز بككاؿى املككدعى وه

املاضككي

 :فلككي رككدز ع ككه

ككدز ع ككه إعتككاز اؿككى املككدعى

عليه ،فهرا ه كخلو من عكسو ن :
ال سككو الو  :مككا إذا كككاس ضككتوعه ل ككرز :ععككا الرك ي  ،وععككا
عدم فهي اللغة املخاطب بها،أو ضوء فهي الدعوى امل سوضة عليه.
ووظيفككة القاضككا ه ككا إشالككة عككرزب وطلككب خوابككه ككك س ػككاز
لل دعى عليه ز ى فهي أو عرتخي الدعوى ملن ه فهكي اللغكة أو مكو
ذلك ،فالبد أس ركدى القاضكا رشالكة ال كرز وإفهكام املكدعى عليكه
مبض وس ما إدعا عليه مع طلب اؾواب م ه -بال سو املقدوز له .
ال سو الثاعا  -وهرا هو الكك عوز ه كا  : -املكدعى عليكه كا ذ
ال رز إذا ضتت ود هب .
و لسى به  :ما لو أخاب  -ب د عسض الكدعوى عليكه بحلضك سقا
املدعا -فقا  :ه أدز  ،أو ه أعلي عقه علا ،وضي عا عفريله .
ويف هككرب اؿالككة رككدى القاضككا الػككسعا  -اجمل هككد ال ككد أو
م رككوبه للقضككاء  -رلصامككه بككاؾواب وار ككساز عليككه للظيككاس بلفككغ
س ص أو ظاهس يف ارعتاز أو يف ار ساز  .والوخه واضص :
فحلس القضاء  -زطظ ا ط فاد مكن أدل كه  -كد غكسٓعه اس ضكظساعه
لكسلٓ اـرومات وال صاعات وإزقا اؿقو وم ع العلي رضك ظاب
المن وإضك قساز ال عكام ارخ كاعا  ،ومكن دوس إلكصام املكدعى عليكه
بكككاؾواب الواضكككص عظقكككى املػكككتلة واـركككومة  ،بكككل ع ضكككي إليهكككا
اـرومات الخكسى الكال ه ركدى املكدعى عليكه للدكواب ،فيلكصم

ضتوت املدعى عليه )889( ................................................

عساكي اـرومات وإخ ال ععام ارخ اع  ،وعليه هبكد مكن ؼركيل
اؾواب من املدعى عليه ز ى عظدأ املساف كة وع كسض وضكاال ارتظكات
وع ها إىل القضاء باؿى وال د والقطط .
وعفريل القو فكي ا إذا عكاعكد وإمك كع عن الكدواب وأ كسٓ علكى
الطتوت  ،فاعه عوخد إز اهت م كدد يف وظيفكة القاضكا ع داكرٕ،
ع سضها يف عقاط :
أ -أف ى مجع من الفقهاء ب س وظيفة القاضكا زظطكه ز كى هيكب
و ظيٓن ما ع دب من إ ساز أو إعتكاز  ،بكل بكالب ب ضكهي وأخكاش إخظكازب
على الكدواب  -ولو بالضسب أو ارهاعة أو موه ا  -م رزاً ب عه من
مق ضيات المس بامل سوف  ،ز ى كديب و ظيٓن .
لتن هر ن املقال

فقداس الكدليل الواضكص علكى غكسعية اؿكظظ

أو الضككسب أو موه ككا ككا هككو ظلككي ه موخككب لككه وه داعككا  ،فككحلس
الضسب وارهاعة وموه ا و اخاس إىل دليل السخرة .
وأخظاز ال ها عن امل تس ػتل إعطظا ها ه ا :
أوهً  :رز كككا عرز كككه عكككن عكككسم اؾكككواب وإضكك سازب علكككى
الطتوت  ،وميتن أس عظدأ املساف ة واحملاك كة مبطالظكة القاضكا املكدعا
بحلتظات دعواب من دوس عو ف على خواب اآلخس -املدعى عليه . -
وتاعياً  :ل كدم وضكود دهلكة أخظكاز المكس بكامل سوف وال هكا عكن
امل تس على خكواش الضكسب أو ارهاعكة لكك دسد ضكتوعه عكن اؾكواب
على دعوى املدعا وعن بياس إض سقا ه أو عدم إض سقا ه .
و د ط د ٓ لػسعية زظطه وضسبه وإهاع ه غرب:ضلآ الواخد وكل
عقوب ه وعسضهش( )8فاذا ضتت املدعى عليه
( : )8الط ن التربى للظيهقا  :ر. 18 : 6

د عسفاً عليكه  :ضلكآ
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الواخككدش لعككه ك تن مككن اؾككواب وإم ككع ع ككه وأ كسٓ علككى عككدم
الظياس  ،ف سلٓ عقوب ه أو زظطه أو ضسبه أو مو ذلك .
لتككن هككرا ال ك
إزساش

دوزب عن الك

 مككع ككط الطككسف عككن ض ك ف ض ك دب وعككدم( )بهكرب الركيا ة  -ع ازضكه ال ركو

املك توز عككن ال ككرت الطككاهس زوا كةً للخككرب املككركوز عككن ال ك

()

بريا ة  :ضلآ الواخد بالد ن ول عسضه وعقوب هش( )8مؤكّداً بسوا ة
بسوا ة م رب الط د  -موتقة  -عكستا ضاء أمكا املكؤم

( )أعكه

إذا زأى ضالسخل ل و على سمااه  -كسظطهش( ) .
وهككراس خككرباس ككدهس علككى إخ رككا

ال قوبككة واؿككظظ بلككآ

الواخد لد ن الكداان وإل وااكه علكى سمااكه  ،ولكيظ يف اـكرب ال ظكو
دهلة على زظظ املدعى عليه إذا ضتت ود هب بكحل ساز اؿكى علكى
عفطه أو بحلعتازب على املدعا .
ع ككي لككو إ ضككى اؿككا زظطككه أو عهد ككدب أو موه ككا ـرو ككيةٕ
ومرلسةٕ عق ضا ذلك  -ب عس الفقيه ال د الولا -أع ل وه كه ولكو
بار اش إىل م روبه وم ذوعه لكسظطه ،ومن دوعها ه موخب له .
ب -و ككد قككا  :وظيفككة القاضككا مككع املككدعى عليككه الطككاكت هككو
عهد دب ( :أخب وإه خ ل ك عاكالً وزددت الي
أ سٓ وإض س على الطتوت زدٓ القاضا الي

على املدعا) فكاس
على املدعا .

وإضكك د عليككه بكك س ار ككساز علككى الطككتوت عتككو بلسككاظ أس
الطاكت م تس أو عت ه و ع عن اؿلف وعن زدٓب على املدعا .
ولت ه مسدود ب عه ليظ يف ال رو
الكككستي والقضككاء مككدازب وع ككد

ع واس (ال تو ) ز ى كدوز

ككد ع واعككه  ،وإعككك ا الككوازد يف
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ككسيسة ق ككد بككن مطككلي  :يف زككى املككدعى عليككه إذا د ولككف ب ككد
علكككى

إضك ك سالفه  ،كككا ( : )ضزدٓ الكككي

()8

كككازب الككككسىش

وععاهكككا زوا كككة عظيكككد بكككن شزاز  :ض كككسدٓ الي يككككن علكككى

كككازب

اؿككىشوهككرا ال ككواس مغككا س لل تككو  ،و سرككل أس ه دلكككيل علككى
سة القول

أو اهز ال

امل قدم

.

خككك -والرككسيص العككاهس مككن ال رككو

يف مككوازد الطككتوت ومككا

لسى به  :هكو إلكصام املكدعى عليكه بكاؾواب  ،فكحلس عاعكد وأ كسٓ علكى
الطتوت  -عردٓى القاضا وعوخٓه إىل املدعا ملطالظ ه بحلتظكات دعكواب
وإبساش بيٓ ه وغهودب ال كدو أو وتااقكه ومط طكتاعه الكال كد عثظكت
دعواب ع د القاضا لي عس فيها .
وزي ئرٕ  :فحلس أ ام املدعا بيٓ ة مقظولة أو وتيقة ومط طكك كؤد
إىل اعة القاضا بثظوت اؿى  -زتي على طظى الظي ة أو الوتيقة .
واس د قككي املككدعا بي ككه أو وتيق ككه وطلككب املهلككة مككن القاضككا
ز ث ككا هككدها و ك عا بهككا إليككه  ،أو أ امهككا ود عقظككل م ككه ل ككدم تظككوت
عدالة الػهود ع د القاضا أو لكخللٍ آخس يف أداء الػكهاد أو مكوب -
أخٓككل القاضككا الككدعوى واملساف ككة ز ث ككا قككيي املككدعا الظي ككة ال ادلككة
املقظولككة أو وضكككس الػكككواهد والوتككااى و ثظكككت

كككس ها ووا ي هكككا .

وهترا عؤخل املساف ة لو أزاد القاضا ال سقى من عدالكة الػكهود أو
د غهادعهي أو سة الوتااى وفسرها أومو ذلك من العراز .
وإس إع كرز املكدعا عككن إ امكة الظي كة أو ع ككرزت عليكه أو د ع فككع
وتااقه ل وليد وتو القاضا أو قي ه بثظكوت زقكه -ألكصم املكدعى عليكه
باؿلف على عفا زى املدعا لوطلب املدعا إزالفه وزضا علفه.

( : )8الوضاال  :ر : 88ب : 7من أبواب كيفية اؿتي  :د + 8د .

(  ....................................... )89بػسى الفقاهة  -فقه القضاء

وإه إذا د طلب املدعا إزالفه أو طلب ع خيل املساف ة مكؤمالً
ؼريل الدليل املثظت ؿقكه  -أخابكه القاضكا لل خيكل ود طك سلف
املدعى عليه ز ى طلب املدعا إزالفكه  ،وذلكك لعكه لكيظ للقاضكا
املظكككادز إىل إضك ك سالف املكككدعى عليكككه إذا طلكككب املكككدعا الرت ٓكككج ،
في ظغككا إع عككازب مككا دام و ككع املككدعا وخككداس الككدليل  -الػككهود أو
الوتيقككة املثظ ككة لككدعواب  -بككل هبككد مككن إع عككازب وع خيككل املساف ككة ز ككى
رز عليه ؼريل إ ساز اـري عقه أو الظي ة الػاهد عقكه  ،ول لكه
تن من إزضاء خر ه بال راحل عن زقه  -ولو بحلضكقاط ب ضكه -
خازر فلظ القضاء أو داخله .
وليظ لل دعى عليه زطي الكدعوى املسفوعكة عليكه بكاؿلف علكى
عفككا اؿككى مككن دوس طلككب املككدعا وزضككاب  -مبككا هككو

ككازب اؿككى

املدعى  -أو من دوس إزالف القاضا له ب د طلب املدعا إزالفه .
ولو

دز من املدعى عليه اؿلف فهو عربع ه أتس لكه ك كا عقكدم ،

إض اداً إىل الرسيسة امل قدمكة( )8الدالكة علكى أس أتكس اؿلكف غكسعاً :
(ذهاب الي
بي

عى املدعا) مرتعظاً على ما (إذا زضكا

كازب اؿكى

امل تس ؿقه) .
والظسج ع دارٕ يف وظيفة القاضا ب د إع كراز املكدعا عكن الظي كة

وطلظككه إزككالف خركك ه  -ووظيف ككه أس لككصم اؿككاكي املككدعى عليككه
باؿلف  -أ زي ا قسز املدعا إزالفكه و طلظكه مكن القاضكا  -فكحلس
القضاء الػسعا

د الظي ة أو الي

 ،ومع إع فاء بي ة املدعا ركل

المس إىل زلف املدعى عليه  :قطي باس ال عيي خلٓ وعال على عفكا
اؿى املدعى عليه  .تي قع التالم يف :
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قبىل بينة املنكز :
وه ا ليب عكن ضكؤا

طكسد عفطكه  :هكل لل تكس الكر وظيف كه

اؿلف على عفا دعوى املدعا  :أس رتم اؿلف باس ع عي كاً لػك عه
ضظساعه أو لغسض آخس ،تي قيي الظي ة على

د إعتازب لكو أمت كه

وهرا عادز ال سقى فحلعه لٓ ما طلكع ارعطكاس علكى بكساء

كاب وعكدم

زى املكدعا عليكه ز كى ػكهد لكه بكالرباء ،وذلكك لعكه يف الغالكب ه
يطس غهاد ال دل

على

د ارعتاز .

فلو إض داس ش د من عظكيد د ازاً تي إخك ككلفا  :فكادعى ش كد وفكاء
الد ن والرباء أو إبساء الكداان إ كاب وه غكاهد ع كككدب علكى أزكده ا،
وعظيد الداان أعتسه ا  ،ويف الغالب ه طلع أزد علكى اربكساء  -لكو
دز عن الداان -و د ه ػهد أزد وفاء مد ه لد ازب .
ويف املقابل دز ارطالع على

د ارعتاز ك س وضس ال كدهس

وفكككككاء الكككككد ن أو إبكككككساء الكككككداان ش كككككد مد كككككه عظيكككككد أمامه كككككا
فيػككهدا بككه ،فككحلذا ؼقككى الككيق

ع ككد ال ككدل

برككد إعتككاز املطك د ن

وب سقى الرباء أو اربساء لعه ا زاضساس ع كد وفكاء الكد ن أو ابكساء
الداان -أمت ه ا اؿضوز أمام القاضا للػهاد ب زده ا  :الرباء أو
اربساء -عن ق

وإطالع .

فاذا كدز املكدعى عليكه الكد ن وعكك تّن مكن إغكهاد ال كدل

علكى

سة إعتازب وعفا دعوى املدعا ك ا إذا كاعا ل اس زقّيٓ كه و كد
إعتازب هل عقظل م ه الظي ة ال ادلكة الػكاهد عقيٓكة إعتكازب أم ىك
ظو الظي ة غرو

املدعا على اب زقاً أو ماهً .

واؾكككواب عككن هكككرا الطكككؤا مكككك ا أ فلكككه الفقهكككاء (زض) ود
سضوب يف ك ب القضاء إه ب كط اهواخكس  ،وهكو أمكس مهكي و ظ لكى
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به يف فا القضاء الػسعا ،بكل إس فك ص بكاب ظكو الظي كة مكن امل تكس
ب د فقد املدعا الظي ة  -هو ف ص لظاب كظا عؤد إىل عيطا القضاء،
وهرا ما ن ازب وفا اً لرازب اؾواهس الكر
مط فاداً من ال رو

كوٓى ( ظكو بي كة امل تكس

( )8اـا ة ومن ف اوى ال ساب ومكن ع كوم

ما د ٓ على زدية غهاد ال دل ) ( ) .
وعوخٓهه ب س الظي ة واخكب املكدعا املطالكب مبالكه أو زقكه رتظكات
دعككواب و ككد عطقككت بككرلك السوا ككات( )1ال د ككد ععككا اـككرب احمل ككد
الرسيص  :ضالظي ة على من إدعى  ،والكي
واـرب الرسيص عن
على املدعا والي

علكى مكن إدعكا عليكهش

اد آ ق د ( : )ضاؿقكو كلكها  :الظي كة
على املكدعى عليكهش  ،فالكك دعا هكو الكك طالب

بالظي ة ،والك تس عليه الكي

ب فكا زكى الغكا واؿلكف علكى إعتكازب

ل فا عه ة املدعا وربطا دعواب عليه .
وب ظا آخس  :امل تس ه طالب بالظي ة اعوعياً بل طالب املدعا بها
تي لو د هدها املدعا طولب املدعى عليه بالي

 ،فاذا أعػ الكي

على إبطا دعوى خر ه وعفا إعهامه إ اب ضقطت الدعوى.
لتن لو فقد املدعا الظي ة املقظولة ع كد القاضكا وأزاد امل تكس عكسم
الي

-ل

سض ،وأفضل كسض ع ص كه اس ضكظساعه عكن اؿلكف

بحلمسه املقدع ال عيي  -تي طلكب مكن القاضكا إ امكة الظي كة  :غكهاد
ال دل

له بركسة إعتكازب إذا ككاس للػكاهد ن علكي وخكداعا وإطكالع

قيين على عفا اؿى أو بساء املدعى عليه من املا أو اؿى تي غهد
( : )8الوضاال  :ر : 88ب  : 8من أبواب كيفية اؿتي .
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ال دهس أو غهد ال د مع إمسأع
علككى وخككه اؾككصم والككيق

الكس

ب فا الككسى أو بصوالكه

ظلككت م ككه الظي ككة علككى بساءعككه ع ككدعا .فلككو

إض داس ش د مكن بتكس د كازاً تكي وفكاب الكد از أو أبكسأب بتكس مكن د كه
عضوز الػاهد ن وعل ه كا بكالرباء أو بكاربساء عكن إطكالع و قك
فػككهاد هككر ن املطل ك

،

لل تككس  :ش ككد بربااككة ذم ككه مككن الككد ن  -هككا

الظي ة املقظولة مكن امل تكس ،رطالعه كا قي كاً علكى وفكاء الكد ن أو إبكساء
الداان بتس ملد ه ش د.
وهبد من كوس الػهاد عن إطالع قيين كطااس الػكهادات  ،وه
تفككا ارع ككاد علككى أ ككل ال ككدم  -عككدم اؿككى املكدٓعى  -وه علككى
أ ككل الككرباء مككن اؿككى أو موه ككا ككا ه تككوس فيككه إطككالع قككيين
وخداعا  ،بل ه بد من ككوس الػكاهد ن عكامل
أواربككساء إطالع كاً قي ي كاً  -ه م
الشلككا  ،فككاذا كاعككا مطّل ك

علكى الكرباء

مطل ك

ككد ن علككى أ ككل الككرباء أو ال ككدم

وكاعككا عككدل

عككص ه

م ككسوف

بالرككد

ظلت غهادعه ا لل تس.
و دل ا على ظو غهاد ال دل

لل تس أمساس :

الو  :ما زقق اب يف ب ط عوح املتاضب وأ
على اس الظي ة  -غهاد ال دل

كا الػكواهد فيكه

اوغهاد ال د واملسأع

الركاؿ

-

أ وى دليل إتظكات للسقكو علكى ارطكال ويف كام املكوازد  ،إه مكا
خككسر بالككدليل اـككا

ععككا ب ككط اؿككدود الػككسعية الككال طلككب

رتظاعها  :أزب ة غهود عدو مثالً .
ومككن دوعككه ف ق ضككى القاعككد الوليككة والدلككة ال امككة أس الظيٓ ككة
-غككهاد ال ككدل

أو غككهاد ال ككد مككع إمككسأع

ككاؿ

 -وضككيلة

إتظات غسعية وزدة مثظ ة ملا عػهد به وعلى ارطال  :من دوس فكس
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بكك

إ امككة املككدعا ككا وبكك

 -ك ا ضي ظ

إ امككة امل تككس ككا  ،وه دليككل واضككص

 -على خسور بي ة امل تس عن هرب املطلقات .

الثاعا  :عد من السوا ات( )8اـا ة بالقضاء وإتظكات الككسقو ،
وع دعها من زيج الط د والدهلة :

سيسة ضلي اس بكن خالكد الكال

زواهككا الػككيك التلككيين والطوضككا يف (التككايف) و(ال هككر ب) بطكك د
سيص إىل الراد ( )كا  :ضيف ك كاب علكا  : إس عظيكاً مكن
العظيككاء غككتى إىل زبككه فقككا  :ككا زبٓ كيككف أ ضككا في ككا د أز ود
أغهد ف وزى اس إليكه  :إزتكي بيك هي بت كابا وأضكفهي إىل إمسكا
فسلفهي به و ا  :هكرا لكك ن د عقكي لكه بي كةش والعكاهس عكود ضك ا
ضلككككهش إىل مككككن وظيف ككككه اؿلككككف بحلضككككي اس وهككككو امل تككككس الظكككاً،
ف ككد الرككسيسة علككى إمتككاس أس ثظككت امل تككس إعتككازب بككاؿلف بككاس
ضظساعه وعلكى عكك ت ه مكن أس قكيي الظي كة علكى زقكه وإعتكازب ،زيكج
فسضت الرسيسة اؿلف بحلضي اس الكر هكو وظيفكة امل تكس إب كداءّ ،
و د مي ع امل تس عن الي

و سدٓب علكى املكدعا  ،فيركا اؿلكف بكاس

ضككظساعه وظيفككة املككدعا تككي قظككل القاضككا الػككسعا زلككف املككدعا
و قضككا علككى طظككى زلفككه  ،و ككد تككل أو مي ككع املككدعا مككن الككي
فالزوط لصوماً :عتليف امل تس بحل امة الظي ة على زقه وإعتازب .
وهتككرا ككد ه عوخككد بي ككة ع ككد املككدعا وعوخككد بي ككة ع ككد امل تككس
 غاهداس مطّل اس قي اً على بساء امل تس من الكدعوى املقامكة ضكدب:ػهداس بالرباء و د ارعتاز  -ف كد

كسيسة ضكلي اس بوضكود

علككى ظككو الظي كة ككن وظيف ككه اؿلككف بككاس ضككظساعه  ،فككحلذا د ولككف
الك تس وكاعت عك دب الظكيك ة الك طكل ة قكي اً و د أ امها ظلت م ه فكا
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مكدا القضاء بربكة إطال الرسيسة الػامل لل دعا وامل تس .
ومثككة أخظككاز ككك تن أس عؤ ككد هككرب الرككسيسة  ،و سرككل مككن
مالزعة اجمل وع ارط ئ اس بقظو بي ة امل تس عدة وبسهاس غسعا .
لتن د ط د للقو ب دم ظو الظي ة من امل تس بوخوب تالتة :
الو  :ارمجاع على عدم إع ظاز بي ة امل تس وعدم ظو ا  ،و كد
ككا أض ك اذعا احملقككى( ( : )8ككد إدعككا ارمجككاع علككى أعككه ه أتككس لظي ككة
امل تس ،وهبد من إزالفه) .
وهرا الوخه مسدود :
أوهً  :ب دم ظهكوز إع قكاد ارمجكاع ط ك ًا ل كدم ع كسٓض الفقهكاء
الظاً يف (فقه القضاء) لقظو بي ة امل تس أو عدم ظو ا .
وتاعياً  :على فسض إع قاد ارمجاع فهكو مكك ا ه وكسش كػكفه عكن
زأ امل ركككوم ( )إذ كيكككف تػكككف ع كككه و كككسيسة ضكككلي اس
واضسة الدهلة على خالفه .
الوخككه الثككاعا  :زوا ككة م رككوز( ) الطككاال مككن ارمككام الرككاد
( :)زخل يف دب غا فداء زخل فحلدعاها ف ام الظي ة ال دو أعها
ولككدت ع ككدب ود هككب ود ظككع  ،وخككاء الككر يف ككدب بالظي ككة مثلككهي
عدو أعها ولدت ع دب د ظع ود هب  ،فقا أبو عظكد اس (: )
ضزقها لل دعا  ،وه أ ظل من الر يف دب بي ة  ،لس اس عكصٓ وخكلٓ
إمنا أمس أس عطلب الظي ة من املكدعا  :فكحلس كاعكت لكه بي كة  ،وإه فكي
الر هو يف كدب  -هتكرا أمكس اس عكصٓ وخكلٓش وهكا ظكاهس يف عكدم
ظو بي ة امل تس إس كاعت له بي ة .
( : )8مظاعا عت لة امل هار  :ر. 1 : 8
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وهرا ارض ده باـرب مسدود ض داً ودهلة :
أوهً  :إس يف ضكك د السوا كككة خهالككةً بلسكككاظ أعهكككا مسو كككة للػكككيك
الطوضا يف (ال هر ظ ) بط دب الرسيص إىل الرفاز عكن إبكساهيي بكن
عن م روز ،وق د بن زفك

هاغي عن ق د بن زف

فهكو ه

سف من هو فضالً عن م سفة وتا ه .
ال س

ع ي د قا :إعه ق د بن زف

وكيل ال ازية .

لت ككه مقككا مسفككوض  ،لس ال ككس املككركوز هككو مككن أ ككساب
ارمام ال طتس ( ، )بي ا زاو اؿد ج املط د به ( :ق د بن
زف

) وهو من أ ساب السضا ( )وأدزم ارمام اؾواد ()

وهككو ككسو عككن م رككوز

ككازب ارمككام الرككاد ( )وه و ككع

زوا ه ع ن هو من أ كساب ارمكام ال طكتس ( )لتكوس الطظقكة
ك لفككة والفا ككلة كككظا ك ككا ه ىفككى علككى اـككظا بسخككا اؿككد ج
وطظقاعهي.
وبحلخ راز ( :ق د بن زف

) فهو ه ميتن إع اد زوا ه .

وتاعياً  :إس السوا ة  -على فسض

دوزها  -ع ظكو الظي كة مكن

ذ اليد ،ول له ـرو ية اليد فحلعها أمكاز امللكك  ،ومكع وخودهكا ه
داعا للظي ة ز ى قظلها ارمام ( . )وهرا ه ايف ظكو الظي كة مكن
امل تس إذا د عتن له د .
ك ا أس وله ( : )ضلس اس عصٓ وخلٓ إمنا أمس أس عطلب الظي كة
من املدعا  ...ش ه ايف وه مي ع عن ظو بي ة امل تس لو كاعكت ع كدب
بي ة مطل ة قي اً على

د إعتازب،وهرا واضص ع د ال مل :

إذ أس مفاد السوا كة أس الظي كة عطلكب مكن املكدعا  ،ولكيظ يف هكرا
ال ظا دهلة على اعه زا فقد املدعا الظي ة ووخداس امل تس ا  :أعهكا

ظو بي ة امل تس )899( ................................................

ه عقظل بي ة امل تس ع دار لو أ امها ع د القاضكا وكاعكت مطل كة علكى
د إعتازب ومطابق ه للوا ع .
وأ رى دهلكة السوا كة عكدم مطالظكة امل تكس بالظي كة وأس زكى الظي كة
لل دعا أوهً وأضاضاً  ،وفسض عث ا  :ما إذا د عتن ع د املدعا بي ة
وأمتن امل تس إ امة الظي ة ،ف

ماعع من ظو بي ه إذا كاعت عػهد له

 قي اً وعن إطالع خاشم مكن دوس عكسدد  -علكى إعتكاز اؿكى املكدعىبه وأ دهلة يف السوا ة على م ه .
ع ككي الككب أفككساد ارعتككاز خفيككة ه ميتككن الػككهاد علككى
ارعتاز ،وفسض عث كا  :إطكالع الػكاهد ن قي كاً علكى
ف

ككسة

كد ارعتكاز

دهلة يف السوا ة على م ع ظو بي ة امل تكس إذا كاعكت مطل كة قي كاً

على

د عفا اؿى وإعتاز الدعوى مع فقد املدعا للظي ة .

الوخه الثالج  :إس ظاهس اـكرب ن الركسيس  :ضالظي كة علكى مكن
إدعى ،والي

على مكن إدعكا عليكهش ضاؿقكو كلكها  :الظي كة علكى

املدعا والي

على املدعى عليهش( )8هكو إخ ركا

الظي كة باملكدعا،

وهشمه عدم ظو كا مكن امل تس،بلسكاظ أس ال فركيل امل ركو

كاطع

لػسكة املدعى عليه امل تس  -مع املدعا يف وظيفة الظي ة .
فحلعكككه قكككا  :هكككراس اـكككرباس ظككككيٓ اس الوظيفكككة الضكككاع الوليكككة
لل دعا وامل تس وأس واخب املدعا إ امة الظي كة وأعكه ه هكب إ ام هكا
على امل تس  ،وأس واخب امل تس  -املدعى عليه  -هو الي

فال تلف

به املدعا  ،وهرا ه ع مع أمس ن  ،ه ا وظيفة تاعو كة طك فاد م ه كا
يف فا القضكاء وفركل اـركومات و كد د الكدليل الػكسعا علكى
بياس المس ن  -الوظيفة الثاعو ة  -وه ا :
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( ........................................) 11بػسى الفقاهة  -فقه القضاء

على املدعا الكر لكيظ

أ -أس سدٓ امل تس  -املدعى عليه  -الي

لككه بي ككة علككى عرككد ى دعككواب  ،فيسلككف املككدعا علككى

ككد دعككواب

وعقظككل ميي ككه ع داكرٕ وعثظككت بهككا دعككواب خصمكاً  ،وهككرا ه رككطدم مككع
هر ن اـرب ن الرسيس

يف املفاد  .أو :

ب -أس ه عوخد بي ة ع د املدعا فيقكيي امل تكس الظي كة علكى إعتكازب
لككو أزاد ع ص ككه عفطككه عككن اؿلككف بككاس ال عككيي ز ككي

اع ككه برككد ه

و سة إعتازب  ،فحلس الظي ة عطب الوظيفة الولية وتاب كة لكه هكا زكى
لل ككدعا ،لتككن إذا فككسض عككدم وخداعككه الظي ككة علككى زقككه  -أمتككن
املككدعى عليككه امل تككس ؿككى املككدعا  :إ امككة الظي ككة علككى

ككد ه و ككسة

إعتازب لو كاس للػهود إطالع قيين على مطابقة إعتازب للوا ع كاملثا
امل قدم  ،وه ع ايف ب

الرسيس

وب

هرا املقا .

و ؤكد مكخ ازعا  :عد من السوا ات الرسيسة العاهس يف إمضاء
بي ككة الككك تس وإع ظازهككا دليككل إتظككات غككسعا وم ازضكك ها مككع بي ككة
الككك دعا ععككا م ككرب ( )8إضككسا  :ضفككحلس كاعككت  -الدابككة  -يف ككد
أزده ا وأ اما مجي ا الظي ةش فحلعها ع

سيص الط د ؤككد إمضكاء

الظي ككة مككن املككدعا ومككن امل تككس و ظو ككا مككن امل تككس أ ض كاً ،مب ككى أس
الوظيفة الولية ها إ امة املدعا الظي كة ولتكن ع كد عكدم وخداعكه كا
عقظل بي ة امل تس  ،واس ال اد.
تي عظسج الوظيفة الضاع لل تس  -املدعى عليه  -وها :

حلف املدعى عليه

إذا إدعى أزد زقاً على اب وعسضت دعواب على املدعى عليكه
ف خاب بارعتاز وزلف على عفا زقه عربعكاً مكن دوس طلكب املكدعا
( : )8الوضاال  :ر : 88ب  : 8من أبواب كيفية اؿتي  :د  ،و اب .
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أو القاضا د تن ؿلفه أتس غسعا وه إع ظاز به يف إضقاط الدعوى
 ،وه بككد مككن زضككى املككدعا علفككه وطلظككه لككه  ،إذ ارض ك سالف زككى
املدعا فال فع زلف امل تس من دوس زضا
ولرا لو زلف املدعى عليه بسضا

ازب اؿى املدعا به ،

ازب اؿى خازر فلظ القضكاء

ظلت ميي ه .
دوز اؿلكف مكن املكدعى عليكه

ع ي القدز امل يقن واجمل ع عليه :

ب د زضا املدعا علفكه  ،أو طلظكه مكن القاضكا إضك سالفه تكي طلكب
القاضا من املدعى عليه اؿلكف ل فكا الكدعوى املسفوعكة عليكه  ،فلكو
عربع املدعى عليه بكاؿلف أو أزلفكه القاضكا مكن دوس طلكب املكدعا
وزضاب بحلزالفه د

دٓ ب لك الي

.

هككرا هككو الككك ػهوز و ككد إدعكككا عكككليه إخككك اع الفككك اوى  ،وهكككو
الرسيص و د عقدم ارضك ده عليكه بركسيسة إبكن أبكا فكوز ضإذا
زضا

ازب اؿى بي

ظله ذهظت الي

امل تس ؿقه فحلض سلفه فسلف اس ه زى لكه

بكسى الك دعا فال دعوى له  ...وكاعت الكي

كد

أبطلت كل ما إدعاب ظله ا د إض سلفه عليهش(. )8
وعليككه إذا إضك سلف القاضككا املككدعى عليككه  -امل تككس للككدعوى أو
الطاكت ع ها  -وكاس زلفه بسضا املدعا

ازب اؿكى وبطلكب مكن

القاضا أس ولف على عفا زى املدعا  ،فال ىلو خوابه من زاهت
أزب ككككة  :ككككد طكككك ديب وولككككف علككككى عفككككا دعككككوى املككككدعا ،
و د ىالف ومي ع عن اؿلف و سدٓ الي
فككال ولككف وه ككسدٓ الككي

علكى املكدعا  ،و كد تكل

علككى املككدعا  ،و ككد ككدعا املككدعى عليككه

اؾهل باؿا وبثظوت اؿى املدعى به .
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و ظغا عفريل القو يف هرب اؿاهت :
اؿالة الوىل  :أس ولكف علكى عفكا دعكوى املكدعا وإعتكاز زقكه
الر

دعيه ،فاذا زلف (واس ليظ له هرا اؿكى علكآ) أو مكوب مكن

ألكواس الكي

علكى عفككا اؿكى املكدعى بكه فهككو خكا  ،وع داكرٕ عطككقط

الدعوى وعرهب الي
دلت عليه

عى املدعا وعظطل كل ما إدعاب عليه زطظ ا

سيسة إبن أبا فوز امل قدمة .

وه فس يف هرا ب
هرب ال سبة  -وب

كوس زقه عليه عي اً غخرية  -هرب الكداز أو

كوس زقه عليه د اً كلياً يف الرمكة  -ألكف د كاز أو
كد

تالخة  ،-وذلك رطال الرسيسة أو ع ومها  :ضوكاعت الي
أبطلت كل ما إدعاب ظله ا د إض سلفه عليهش .
وإخ را

زوا ة إبن وضاد( : )8الف دزهي  -و اهكا بالتلككا

الثابكككت يف الرمكة ه وخككب إخ ركا

ال كام بككه ل كدم الكك افا بك

إتظات السوا ة اؿتي على الد ن التلكا الثابكت يف الرمكة وبك
الرسيسة اؿتي على ال وم  -الد ن وال
الد ن أو ال

 -فحلس الي

إتظكات

على عفكا

عكرهب بكاؿى الكر إدعكاب أ عظطكل ككل زكى إدعكاب

وإض سلفه عليه  ،فحلس املثظت اـا

ه ايف املثظت املطلى فضكالً عكن

ال ام  -أبطلت كل ما إدعاب  :د اً أو عي اً . -
تككي إعككه ب ككد زلككف املككدعى عليككه  -امل تككس أو الطككاكت  -و تككوس
زلفه بسضا املدعا :

ازب اؿى  ،وب د أمس القاضا وزت ه على

طظى ميي ه  -ليظ لرازب اؿى مطالظة امل تس لككسقّه تاعيكاً وه وكل لكه
مقا ك ه  -لكو و كع مالككه يف كدب وأمت كه املقا ككة م كه مكن دوس مضككس
خازخية أو مطاالة اعوعية .
( : )8الوضاال  :ر : 88ب : 81من أبواب كيفية اؿتي  :د .
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ولو ػددت بي ة ع كد املكدعا علكى زقكه لكيظ لكه إ امكة الكدعوى
على خر ه تاعية ب د مي
الظي ة على

امل تس بطلظه لرهابها عقه  ،ود ع فع إ ام ه

د دعواب ب د ميك

امل تكس بسضكاب  ،وذلكك كلكه لدهلكة

السوا ات( )8ال د د  -وع دعها

كسيسة إبكن أبكا فكوز  -علكى أس

مي

امل تس بسضا

ازب اؿى على عفا زقه عرهب عقه وعظطل ككل

ما ادعاب من زى أو ما على اب .
ومن ه ا لو أ ام الدعوى وؼقى أمام القاضا اس امل تس د زلف
على عفا زقه  -أبطل القاضا الكدعوى الالزقكة وأضكقطها ز كى إذا
كاس ع د املدعا بي ة علكى زقكه مكا دام اؿلكف بسضكا

كازب اؿكى

وطلب القاضا إضك دابةً لس ظكة املكدعا بحلضك سالف امل تكس ؿقكه  ،إذ
الي

بسضاب أبطلت زقه فال زكى لكه بالكدعوى علكى خرك ه امل تكس

ؿقه اؿالف على عفيه بسضاب زطب دهلة السوا ات  ،وهشمهكا اس ه
عتوس الدعوى مط وعة وه الظي ة مقظولة .
تي إس م لى اؿلف ى لف ب

ما ردز عن امل تكس ؿكى املكدعا

فيسلككف اس هزككى لل ككدعا عليككه  ،فحلعككه  -أ املككدعى عليككه  -لككي
بالوا ع و تس ط يكاً زقٕكاً مصعومكاً لل كدعا عليكه  ،وبك

مكا ركدز

عن الطاكت والر ه دز بالكسكى فكيتفيه أس ولف أس ه علكي لكه
بثظوت زى املدعا عليه ك ا ضي عا .
تكي إس زلكف امل تكس بسضكا املككدعا ظطكل كل كا إدعكاب ظككاهس ًا ويف
عاد الدعيا ،لتن ظقى الوا ع على زاله وه عربأ ذمة امل تس أو املدعا
من اؿى الفاات وا اً بالقضاء ظاهساً على طظى زلف امل تس على مكا
دلت عليه

كسيسة هػكام  :ضإمنكا أ ضكا بيك تي بالظي كات والميكاس ،
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وب ضتي أؿن عد ه من ب ط  ،ف ميا زخل ط ت له من ما أخيكه
غيئاً فحلمنا ط ت له به ط ة من ال كازش( )8فكي لي م هكا أعكه ه عكربأ ذمكة
امل تس وه املدعا لو أ ام أزده ا بي ة كاذبة أو أعه زلف كرباً .
ولخله هب على امل تس  -اؿكالف ككرباً علكى عفكا زكى الغكا -
ك ككا هككب علككى املككدعا  -املقككيي للظي ككة التاذبككة  -أس خلرككا مككك ا
ب هدعه ا وذم ه ا من زى اآلخس :
فاذا كاس زى املكدعا تاب ك ًا وا ك ًا علكى امل تكس اؿكالف بكاس علكى
عفككا زككى املككدعا أوالطككاكت اؿككالف علككى عككدم عل ككه بثظككوت زككى
املدعا عليه وكاس لي باؿى تي أعتس أو ضتت ود رتف بكاؿى -
د عربأ ذم ه من اؿى علفه التاذب  ،وهب عليه ار ساز والك خل
من إض سقا ه عليه و هبكد لكه مكن عرباكة ذم كه في كا بي كه وبك

كازب

اؿى أمام اس ضظساعه .
وهترا لو أ ام الك دعا بي ة كاذبة أو زلف ككرب ًا ب كد زدٓ الكي
عليه  -وخب عليه عرباة ذم ه وؽلكي

عفطكه مكن اؿكى املكدعى ككرباً

إذا أخر اؿى من دوس إض سقا ه عليه .
هككرا كلككه مفككاد
امل

ككسيسة هػككام الدالككة علككى اس القضككاء الػككسعا

ككد علككى الظي ككة أو الككي

إذا خككالف الوا ككع كككاس امل ك خوذ ظل كاً

و ط ة من عاز خه ي  .لتن ه كدوش لر الكسى ب كد الكي

التاذبكة

خا ة وه كسل مقا كة ذ اؿكى مكن مكا خرك ه إذا و كع مالكه يف
دب وظفس به  .ع ي إه اس ترب خرك ه عفطكه و كظ
و رتاخع ع ه ك ا عقدم بياعه س ظاً .
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اؿالككة الثاعيككة  :اس ككك ع امل تككس عككن الكككسلف و ككسدٓ الككي
املدعا ليسلف على
اس سدٓ الي

علككى

سة دعواب و د إض سقا ه  ،وعلى القاضكا

على املدعا :

أ -فاذا زلف املدعا على

د دعواب وإض سقا ه علكى املكدعى

عليه تظ ت دعواب وزقه  ،وهبد أس قضا اؿكاكي علكى املكدعى عليكه
بلصوم أداء زى املدعا .
و ككد علككى مككا ذكسعككا  :مككا فهككي مككن زوا ككات( )8عد ككد ع ككدعها
ض داً ودهلة :

سيسة ق د بن مطكلي الطكاال ع كن كدٓعا وه بي كة

له ف خاب (:)ض ط سلفه ،فحلس زدٓ الي

ازب اؿكى فلكي

على

ولف فال زى لهش ومن العاهس دهل هكا بكاملفهوم الواضكص أعكه إذا زدٓ
امل تس الي

على

ازب اؿى فسلف تظت زقه عليه.

ب -واذا عتل املدعا ود ط دب لمكس القاضكا عكن زدٓ امل تكس
الي

عليه فلي ولف على

د دعكواب ضكقطت دعكواب وهزكى لكه

على خر ه .و د على هرا اؿتي :
م طو زوا ات عد د ع دعها ض داً ودهلة :
مطلي  :ضفحلس زد الي

على

سيسة ق كد بكن

ازب اؿى فلي ولف فكال زكى لكهش

وها ظاهس م طو اً واضساً خداً يف ضكقوط دعكواب وعكدم إضك سقا ه
على املدعى عليه  -امل تس ؿقه  ، -وعليه هب علكى القاضكا اؿتكي
بطقوط اؿى وإع فاءب ب د عتو املدعا عن الي

.

و رتعب على ذلك  :عدم خواش املقا ة من ما امل تكس ؿقكه ب كد
عتو املدعا عن الي

وزتي القاضا ب س ه زكى لكه علكى املكدعى

عليه  ،وهرا مفاد السوا ات ال د د ال اطقة ب عه إذا د ولف املكدعا
( : )8الوضاال  :ر : 88ب : 7من أبواب كيفية اؿتي  :د ، 8و اب .
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عليه فال زى لكه  ،وهشمكه عكدم

على تظوت زقه ب د زدٓ امل تس الي

خواش املقا ة ؿتي الػازع ظاهساً ب عه ه زى له عليه .
ع ي إه أس ترٓب امل تس عفطه و رتاخع عن إعتكازب و كرتف عكى
املككدعا وبرككد دعككواب وإضكك سقا ه  ،فيثظككت الكككسى و لصمككه أدا ب
ووكككسم عليكككه ال ركككسف يف عك ك
م ػخٓراً خازخاً وال

املكككا املطك ك سى لل كككدعا إذا ككككاس

اا ة  ،ك ا لصمه أداء زى املكدعا إذا ككاس

كلي ًا يف الرمة .
وذلك كله لدهلة دليل عفوذ ار كساز وخكواشب علكى املقكسٓ امل كرتف
عككى الغككا  ،وهشمككه خككواش املقا ٓككة مككن مالككه ب ككد ارعككرتاف بككاؿى
وعتر ب ال فظ  ،وخواش مطالظكة املكدعا عقّكه وزفكع الكدعوى علكى
(املدعى عليه) مع إتظات إ سازب عكىٓ املكدعا وإعرتافكه بالظي كة ال ادلكة
الػاهد على زخوعه عن إعتازب وإعرتافه باؿى .
بل لو د

تن ذو اؿكى مكن إتظكات زخكوع خرك ه عكن إعتكازب

ؿقه وإتظكات إ كسازب عقكه أمكام القاضكا الػكسعا أمت كه املقا كة مكن
ماله  -ولو خفاءّ لو و ع ماله يف كدب  -إمضكاءّ ر كسازب وع كالً بكدليل
عفوذ ار ساز  ،و د عقدم عسض دليله مفرالً وه ع يد .
اؿالة الثالثة  :اس تل امل تس عن الي

وعن السدٓ  -مب ى أس ه

ولف على إعتاز زى املدعا وإع فاءب عكن عهدعكه وأس ه كسد الكي
على املدعا  ،وه ا وهس :
الو  :مككا إخ ككازب مجككع مككن أس القاضككا لككصم املككدعى عليككه
باؿلف أو بسدٓب على املدعا  ،وإه إع كربب عكاكالً ووتكي عليكه بكاؿى
الككر

دعيككه عليككه املككدعا  ،مككن دوس اس ككسدٓ القاضككا الككي

املدعا  .و د إض د له بسوا

:

علككى
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الوىل :

سيسة مكس د بن مكطلي الوازد يف بيكاس كيفيكة زلكف

الخسع إذا إدعا عليه د ن وأعتس ود عتن لل كدعا بي كة و كد كا
( : )ضإس أمككا املككؤم
املؤم

 أَعككا بكك خسع  ....تككي ك ككب أمككا

 ...تي طله وأمس الخسع أس ػسبهش أ

املاء ليتوس مب صلة زلفه على

ػسب الخكسع
()8

د إعتازب ضفحلم ع ف لصمكه الكد نش

وظككاهس الرككسيسة عككدم زدٓ القاضككا  -أمككا املككؤم

 -الككي

علككى

املدعا وأس القاضا وتكي بكاؿى لل كدعا مبدكسد إم كاع امل تكس عكن
اؿلف وعن زدٓب على املدعا .
وهرب السوا ة ه إغتا يف

سة ض دها  ،لتن دهل هكا ا كس ،

و تفا وخود ارز ا املخكالف بككسدٓ م كدْ بكه  ،فحلعهكا و كل فيهكا
كوعهككا ضككية إعفا يككة يف وا ككة غخرككية خصايككة ه ع ككسف عفرككيلها
وخرو ياعها وه ميتن ارض ده بها على زتي إ ا كلا  ،ول كل
أما املؤم

( )د أزلف املدعا تي ألصم الخسع بالد ن  ،ود

ال مبدكسد إم اعكه عكن الػكسب
تن إلصامه ا لخكسع يف الوا كع زا ك ً
الر هو مب صلة ميي ه .
وبحلخ رككاز  :ه ظهككوز خلككا يف الرككسيسة علككى زتككي القاضككا
باؿى املدعى مبدسد إم اع امل تس عن الي

.

الثاعية  :زوا كة عظيكد بكن شزاز يف السخكل كدٓعى عليكه بكاؿى وه
بي ة لل دٓعا  ،ا ( : )ض ط سلف أو سدٓ الكي
اؿى  ،فحلس د ف ل فال زى لهش( ) .
لتن هرب السوا ة ا س ض داً ودهلة :

( : )8الوضاال  :ر : 88ب : 11من أبواب كيفية اؿتي  :د. 8
( )  :الوضاال  :ر : 88ب : 7من أبواب كيفية اؿتي  :د .

علكى

كازب

( ....................................... ) 18بػسى الفقاهة  -فقه القضاء

أ -أما ض دها ففيه (القاضي بن ضلي اس) وهرا السخل كا موتكى
إذ ه أماز واضسة على وتا ه  ،ع كي وتقكه الكك سدح ال كوز ()
يف مػيخة الفقيه لوخوب إض وضسها وها ض يفة ا مقظولكة ع كدعا ،
ووتقكككه أضك ك اذعا الكككك سقى( )لو وعكككه يف أضك ك اد (عفطكككا الق كككا)
و(كامل الص ازات) وهرا مظ ى ض يف ع دعا ا ضاً .
ب -وأما دهل ها فالعاهس من ال مل فيهكا عركدٓ ها ؿتكي املكدعى
عليه وأعه ط سلف املدعى عليكه أو كسدٓ الكي
املدعا فحلس د ف ل  -أ د ولف
وبهرا ال قس ب امل

علكى

كازب اؿكى:

ازب اؿى  -فال زى له .

د زخوع ض ا ض ف لش إىل

كازب اؿكى

وهو ال ااد القس ب  -ع فا دهلة السوا ة على مرهب القوم .
لتككن ظككاهسهي أعهككي أزخ ككوا الض ك ا إىل (امل تككس املككدعى عليككه)
ففه وا م ن السوا ة أعكه إس د ف كل املكدعى عليكه اؿلكف أو الكس ٓد فكال
زى له وتظت اؿى لل دعا .
و سد عليه :
أوهً  :ظهككوز اـككرب يف زخككوع الض ك ا إىل القس ككب  ( :ط ك سلف
املدعى عليه أو سدٓ الي

على

ازب اؿى ،فحلس د ف ل

كازب

اؿى  :اؿلف املسدود عليه فال زى له) .
اذس مق ضكككى أ سبيكككة عكككود الضك ك ا إىل ( كككازب اؿكككى) دوس
(املدعى عليه) هو زخوعه إىل ض ازب اؿىش املدعا .
بل إعه ه رص م و اً  :إزخكاع ضك ا الفاعكل ضد ف كلش إىل
(الكككك دعى عليكككه) وهبكككد مكككن زخوعكككه إىل الكككك دعا  ،وذلكككك لس
الككك دعا ثظككت زق كاً لككه علككى الككك تس  ،واذا د كككسلف  -ع ككد زدٓ
الككي

عليككه  -فككا زقككه و رككص القككو ضه زككى لككهش فحلعككه ثظ ككه

بدعواب والػسع فيه ع ه .
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بي ا امل تكس س كد عفكا اؿكى املكدعى عليكه عكن عفطكه  ،فكال ركص
القكككو ع كككه  :ضه زكككى لكككهش  ،وهكككرا ؤككككد زخكككوع الضككك ا إىل
ض ازب اؿكىش مضكافاً إىل كوعكه ال ااكد القس كب  ،فهاعكاس س كاس
على عود الض ا إىلض ازب اؿىش.
وتاعياً  :مع ال ص وعطليي ظهوز عود الض ا إىل (املكدعى عليكه)
فككدهل ها علككى عتككو املككدعى عليككه وتظككوت زككى املككدعا ع ككد عككدم
زلفكككه  -إمنكككا هكككا بكككارطال  ،إذ د عركككسد السوا كككة بثظكككوت اؿكككى
لل دعا لك دسد عكدم زلكف امل تكس مكن دوس زاخكة إىل زدٓ القاضكا
اؿلف على املدعا .
وعلكيه فك ك ك كازض زوا كة عكظكيكد مككع إطكال
ضعسدٓ الي

سكيسككة هكػككام :

على الك دعاش( )8ضكواء زدٓهكا الكك دٓعى عليكه امل تكس أم

زدٓها اؿاكي الػسعا ع د إم اع امل تس عن اؿلف  .وع د ع ازضه ا
وعطا طه ا سخع إىل الدليل الفو

(

)  :وهو مكا د ٓ علكى أس القضكاء

بالظي ات والمياس  ،فحلعها عد على لصوم الي

ع د فقد املكدعا الظي كة

على زقه كا قضا اؿكاكي بكاؿى أو ب دمكه  ،إذ ه ضكاء مكن دوس
بي ة أو مي

زطظ ا ظدو من هرا الدليل الفو .

إذس ما أفادب مجع مكن غكسعية ضكاء اؿكاكي بكاؿى املكدعى ب كد
فقد الظي ة وعتو املدعى عليه من الكي
مبدسد ال تو مكن دوس زدٓ القاضكا الكي

ومكن الكسدٓ وأعكه ثظكت اؿكى
علكى املكدعا  -هكو كو

فقد اؿدة امل رب .
وتكالثاً  :مع الك ك ص عن الدلكيل ارخك هاد ( القكضاء بالظكيك ة أو
( : )8الوضاال  :ر : 88ب : 7من أبواب كيفية اؿتي  :د. 1
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بككالي

) ورككل الػككك يف غككسعية اؿتككي والقضككاء بككاؿى املككدعى

مبدسد عتكو املكدعى عليكه  ،ف سخكع إىل ال كل ال لكا وهكو كاضٍ
ب دم خواش القضاء واؿتي مبدسد عتكو املكدعى عليكه  -عكدم زلفكه
وعدم زدٓب الي

على املدعا  ، -في فكا ال كل ف يكا القكوم بػكسعية

القضاء مبدسد ال تو .
ومن أخل ما عقدم كله فالعاهس

سة القو اآلخس  ،وهو :

القو الثاعا  :وهو مكا إخ كازب مجكع وعطكب إىل املػكهوز مكن اس
القاضا س ٓد اؿلكف علكى املكدعا يف
الي

كوز عتكو املكدعى عليكه عكن

على عفكا اؿكى وإم اعكه عكن ز ٓد اؿلكف علكى املكدعا  ،فكاذا

زلككف املككدعا علككى طظككى دعككواب وتظكككككوت زكككقه زكككتي القكككاضا لككه
بالكسى  ،وإس إمك ك ع بكطككلت دعكواب وأضكقطها القاضكا وإع فكى زقكه
املدعى به  ،وذلك :
أوهً  :ل دم وضود دهلة اـرب ن على القو اآلخس ك ا عقدم.
وتاعيك كاً  :لدهلكككة السوا كككات ال د كككد علكككى اس القضكككاء بالظي كككات
والمياس وزيج ه بي ة ع د املدعا علكى إضك سقا ه و كد دعكواب ،
فالبد من الي

 ،ولك ٓا عتل املكدعى عليكه فكادٓ اؿكاكي الكي

املككدعا  :كككسلف علككى
القضاء بالكسى الر

علكى

ككد دعككواب وإض ك سقا ه ز ككى رككص م ككه

دعيه و توس زت اً بال د والقطط .

اؿالة الساب ة  :أس طتت املكدعى عليكه عكن دعكوى املكدعا  ،أو
قو  :ه أعلي باؿا وه أدز هل اؿكى املكدعى بكه علكآ تابكت ام
هو ا تابت أ د رتف باؿى ود تسب  -فكال ىلكو اؿكا  :إمكا
د املدعا املدعى عليه ظهله باؿكا  ،أو ترٓبكه  ،أو طكتت
اس ر ٓ
فلي تربه ود رد ه :
أ -أمكا إذا

دٓ كه الك كدٓعا بكدكهله بالكسا والكوا كع  -د تكن
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لل دعا إزالفكه ود طك سقه غكيئاً  ،إه أس قكيي الظي كة ال ادلكة علكى
إض سقا ما دعيه على خر ه  ،فاذا د عتكن ع كدب بي كة علكى زقكه
د ك تن املككدعا مككن إض ك سالف امل تككس لعككه ككدعا اؾهككل بككاؿى
املدعى عليكه واؿكا أعكه

د ه املكدعا علكى خهلكه بكالوا ع وبثظكوت
كٓ

اؿككى فتيككف ط ك سلفه علككى عككدم إض ك سقا ه عليككه وهككو -املككدعا-
رتف ظهل املدعى عليه باؿى املدعى .
د املككدعا املككدعى عليككه ود ترٓبككه يف
ب -وهتككرا لككو د ر ك ٓ
دعواب أعه خاهل باؿى املدعى به عليه  ،فحلس املكدعا ه هكصم مب سفكة
املدعى عليه باؿى ز

دعا اؿى عليه فتيف ط سلفه .

وب ككظا آخككس  :املككدعا ه ككدز

ككد املككدعى عليككه أو كربككه يف

خوابككه ( :ه أدز بثظككوت اؿككى املككدعى علككآ) فتيككف طلككب م ككه
اؿلف على ما ه دز ه وه هصم به .
خك -إذا أكرب املدعا املدعى عليه وشعكي أس املكدعى عليكه لكي
عقه عليه ك س قو (هو إض داس مين ألف د از وهكو لكي بالكد ن)
أ

ترٓبه يف دعواب عدم ال لي بكاؿى أو بالكد ن  ،فكحلس د عتكن ع كد

املدعا بي ة مقظولة علكى تظكوت زقكه  -أمت كه أس طلكب مكن القاضكا
إزالف املدعى عليه  ،فيسلف على عدم عل ه بثظوت اؿى عليكه  ،ه
أس طلب املدعا مكن القاضكا إزالفكه علكى عككفا زقكه عليكه  ،كيكف
وهو صعي أس ه علي له باؿى .
تي إعه إذا إعتػكف للقاضكا الػكسعا ككوس زلكف امل تكس أو بي كه
كاذبكككة أو ككككوس بي كككة املكككدعا أو زلفكككه كاذبككاً يف اؿكككاهت والركككوز
امل قدمككة ،وكككاس ارعتػككاف بطس ككى م ككرب غككسعاً أو موخظكك ًا لوتككو
القاضككا بككه عاغككئاً مككن غككواهد أو وتككااى عوخككب ارط ئ ككاس عقالاي كاً
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بتكككرب الظي كككة الػكككاهد أو بتكككرب اؿلكككف الكككر إع كككد القاضكككا
أزده ا يف ضااه وزت ه املاضكا يف الوا كة اـا كة املرتافكع عليهكا
لد ككه  -عقككط اؿككاكي ضككاءب وأبطككل زت ككه مر كسٓزاً ب ككوفس وضككاال
إتظككات لد ككه علككى كالفككة ضككااه للسككى لعككه إع ككد الظي ككة أو الككي
التاذب

في سف ع دار م ػ إبطاله لقضااه وزخوعه عن زت ه .

تي ميتن ف ص باب املساف ة واحملاك ة  -لل كدعا أو لل تكس  -ككا
طالب ذواؿى ب دد د ال عسأوالك ساك ة يف دعكواب أويف إعتكازب ،تكي
هس القاضا الك ساك ة عطب مواش ن القضاء كطااس الدعاوى .
تي اس القاضا الػسعا  -اجمل هد ال د أو م روبه للقضاء وزلٓ
اـرككومات  -إذا عسافككع إليككه اـر ك اس وخككست احملاك ككة تككي

ككدز

اؿتي عطب مواش ن القضاء الػسعا :
وخب القظو به ووخب على احملتوم عليه ع فيرب وعسعيب أتسب.
واذا إم ككع أو ماطككل زفككع احملتككوم لككه أمككسب إىل اضككا ال فيككر
ليردز أمس ع فير القضاء مط ي ًا بالقو ال فير ة الال ع كد القاضكا ،
لخل إعفاذ اؿتي والقضاء وأداء اؿى احملتوم به إىل مط سقه .
و ككد ع ككازف يف احملككاكي ال رككس ة عرككب ككاضٍ لل فيككر  ،ع ضككدب
أخهص الػسطة  ،مه هي ع فير أزتام القضاء وإض يفاء اؿقكو ب كد
اس رله القضاء الػسعا باؿى  ،من دوس فس

عن مكدزم ضكاءب

ومطك د زت ككه  ،وهككرا زطككن خيككد ظازكككه ال ػككس ع ارضككالما  ،إذ
هكوش للقاضكا الػكسعا بكاؿى  :ع فيكر اؿكى مظاغكس  ،ك كا هكوش لكه
إ تا ال فيكر إىل كاضٍ آخكس  ،واملهكي

كدوز القضكاء كن هكو أهكل

للقضاء  -رخ هادب أو ل رب اجمل هد ال د إ اب .
وه ا عظسج أموزاً ؼ ار بياعاً مفرالً ـرو ية  ،عظدأ بظسج :
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تنفيذ احلكم الكضائي بعد ثبىت احلل :
ضظى اس املدعى عليه إذا أ سٓ باؿى املدعى عليه وإعرتف بثظوعه يف
ذم ه لصمه ع فير إ سازب ودفع ال ك

أو الكد ن أو اؿكى امل كرتف بكه إىل

ككازظه أو مطك سقه  ،مككن دوس أس و ككف وخككوب ارل ككصام بككحل سازب
ووخوب أداء زى الغا على املساف كة والقضكاء بكاؿى عليكه  ،فيلصمكه
ع فيككرب ر ككسازب وإس د وتككي بككه القاضككا  ،فضككالً ع ككا لككو زتككي
القاضا على طظى إ سازب .
إذس لصم القاضا الػسعا  -اجمل هد ال د أو م ركوبه للقضكاء -
أس وتككي مبككا إعككرتف بككه املككدعى عليككه و وخككب عليككه أداء زككى الغككا
 -املدعا لل كا أو للسكى علكى كاب  -أ

لكصم أس ع ركدى احملت كة

الػسعية ل فير ار ساز احملتوم ضاءّ غسعياً وإلصام احملقو ب داء زى
الغا زطظ ا إعرتف به .
وهرا اؿتي الوخوبا على القاضا الػكسعا املرتافكع لد كه ك عا
يف بقية وضاال ارتظات املػسوعة إذا أدٓت إىل تظكوت اؿكى املكدعى بكه
على املدعى عليه  -ولو من دوس إ سازب  ، -وذلك ك كا لكو تظكت زكى
الغا  -املدعا  -بالظي ة  :غهاد ال دل
إمسأع

اؿ

 ،أو تظت بالي

عفا زى الغا وزدٓ الي

أو غهاد ال كد مكع غكهاد

إذا إم كع امل تكس عكن اؿلكف علكى

على املكدعا فسلكف املكدعا علكى

دعواب وتظوت زقه على امل تس له  ،أو تظكت اؿكى بكي

كد

املكدعا ب كد

عتو امل تس عن اؿلف على عفكا الكدعوى زطكب املخ كاز  ،أو تظكت
اؿى مبدسد عتو امل تس و ل ا بثظوت اؿى لل دعا مبدسد عتوله .
ع ي ا ار سازه لصم اؿى وه ثظت يف عهد الكك تس الكك دعى
عليه  ،وه ط سى املدعا مطالظة خر ه بكسقّه إه ب د تظوت الكسى
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يف دااس القضاء الػسعا و ضاء اؿاكي الػسعا بثظوعه .
بي ا ار ساز لكصم اؿكى امل كرتف بكه  ،وهكب علكى امل كرتف أداء
اؿى امل رتف به من دوس عو ف على ضاء اؿاكي الػسعا به .
والعككاهس عككدم الفككس بكك

السخككل وبكك

املككسأ يف تظككوت اؿككى

بار ساز على ارطال  -ضواء زتكي القاضكا مبكا إعكرتف بكه املكدعى
عليككه ام د وتككي لككه  ، -وعككدم الفككس بي ه ككا يف تظككوت اؿككى بغككا
ار ساز مكن وضكاال ارتظكات ب كد زتكي القاضكا الػكسعا وخس كاس
املساف ة واملقاضا وعسض وضيلة ارتظات وإ اع القاضا بها .
وعليه إذا إم ع من تظت عليكه زكى الغكا أو ماطكل يف وفكاء اؿكى
الثابت عليه  -بار ساز أو بالظي ة أو بالي

أو موها  -أخكربب اؿكاكي

الػككسعا علككى الوفككاء مككن دوس فككس ب ك

السخككل امل اطككل واملككسأ ،

وذلك مق ضى وه ة اؿطظة الثاب ة للفقيه ال د وميت ه عرب ال ااكب
ع ه يف القضاء ويف ع فير ضاء الػسع املقدع  ،فحلس ع فير القضاء مكن
امل ككككككسوف الككككككر ه سضككككككى الككككككك ػسٓع بحله الككككككه  ،و ككككككد وزد
أس ضمطككل الغككين ظلككيْش( )8ك ككا أزضككله الرككدو يف (الفقيككه) عككن
زضو اس (. )
ضككاف إليككه  :أدلككة تظككوت وه ككة اجمل هككد يف المككوز اؿطككظية فحلعهككا
اؿدككة واملط ك د يف غككسعية إخظككاز الفقيككه أو عااظككه علككى ع فيككر اؿتككي
والقضككاء بككاؿى الثابككت عليككه  ،فككحلس ع فيككر القضككاء اؿككى م ككسوف ه
سضى الػازع بحله اله.
و ؤ دب:الكخرب ال كظو الر زواب الطوضا يف أماليه بط د م رل

( : )8الوضاال  :ر : 81ب : 8من أبواب الد ن والقسض  :د. 1
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إىل زضككككو اس ( : )ض لككككآ الواخككككد بالككككد ن كككككسلٓ عسضككككه
وعقوب هش( )8فيدوش ه ك غكسفه ارخ كاعا وهكوش م ا ظ كه بكاؿظظ
وبالضككغط عليككه وبال ضككييى ز ككى

هككد ب ك داء زككى املككدعا أو مالككه

الثابت عليه بحل سازب له به أو بػهاد الظي ة أو باؿلف على تظوعه .
بككل لككو ماطككل يف أداء زككى الغككا ب ككد تظككوت اؿككى عليككه غككسعاً
وبالقضككاء ال ككد  -ود فككع ارخظككاز بككاللفغ وال هد ككد والوعيككد -
تن اجمل هد ال د من زظطه  -زخالً كاس ام إمسأ  -زظطاً مط ساً
ز ى فا د وعه  ،بل

تن اجمل هد ال كد عطكب وه كة اؿطكظة مكن

مرادز أموالكه العكاهس امل سوفكة لغكسض طك ها علكى د ٓاعكه ووفكاء
زقو ال اع م ها  ،وميت كه أس ظيكع الم كة والظضكاعة الكال ع كدب -
ا مطك ث يات الكد ن وضكسوزات م اغكه وم كال عيالكه -تكي قطٓكي
أتك اس الم ة الال باعها على الد ٓاس أو الداان .
و دل ا على غسعية اؿظظ والظيع وال قطيي :
أوهً  :إعككه مق ضككى وه ككة اؿطككظة الثاب ككة لل د هككد ال ككد  -أو
م روبه للقضاء واؿطظيات  -فحلس الوه ة عثظت لكه زكى اؿكظظ وبيكع
أمواله لغسض وفاء د وعه وإ را اؿقو لهلها .
وتاعياً  :إعه وزد الدليل الكخا
ال اطى ب س أما املؤم

عليه،وهو الك

املوتكى الكك

رب

( )ككاس وكظظ يف الكد ن إذا إل كوى علكى

سمااه تي مس به فيقطٓي ماله بك

سمااكه  ،فكاذا ككاس لكه مكا أعطكاب

الغسماء ،واذا د تن له ما أو عظيٓن له زاخة وإفكالع أخلكى ضكظيله
ز ى ط فيد ماهً و قو ( : )ضإِسٖ مَعَ الْ ُطِسِ ُطِسّاشالػسد . 1 :
ومن هرب ال ركو

ط فكاد أس الكقكاضا الػكسعا  -الك د هد

( : )8الوضاال  :ر : 88ب : 8من أبواب الد ن والقسض  :د. 4
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ال ككد أو م روبه  -ب د تظوت اؿى أو الد ن علكى غكخ
إ ساز أو ك

بظي كة أو

زدٓ أو عتو وكاس له ما ظاهس ألصمه بالوفاء .

فحلس أبى وإم ع عن الوفاء زظطه القاضكا الػكسعا وأخكربب علكى
الوفاء ود طلكى ضكسازه ز كى فكا الكد ن الثابكت عليكه غكسع ًا  ،تكي
مس القاضا من ظيع أمواله  -لكو إم كع وماطكل  -لغكسض عقطكي ها
على د ٓاعه أو ط ويف اؿاكي الػسعا من أموالكه العكاهس  :كدز زكى
املككدعا ود ككه الثابككت بقضككاءب  ،أو وكككل مككن ثككى ب ماع ككه لظيككع مككا
الك د ن الك سقو لغاب ودفع دز الكسى الثابكت عليكه لكك ط سقه أو
لك ط سقيه  ،تي كخسخه من الطدن و كخلا ضظيله  .ولكو بقكا ب كط
الككد وس عليككه ود عكفٔ أموالككه العككاهس واملظي ككة  -طلككب مككن سمااككه
إععككازب إىل ميطككس لقولككه ضككظساعه ضوَإِسِ كَككاسَ ذُو عُطِكك َس ٕ فَ َعٔكك َس إىل
مَيِطَ َس ٕش الظقس  ، 81 :ز ى يطس له وفاء بقية د وعه .
ك ا أعه د عظيٓن من ارغكاز إىل الخظكاز الكك اضية أعكه لكو إدعكى
الككك د ن أو الككك سقو الثابككت عليككه اؿككى أو الككد ن وشعككي ارعطككاز
و

وبة وفاء الد ن واؿى الثابكت عليكه لغس كك ه أو لغسمااكه  -أمتكن

القاضككا الػككسعا زظطككه ز ككى ثظككت إعطككازب و ط ك س زظطككه ز ككى
ط ئن القاضكا مكن إعطكازب بكدليل إتظكات م كرب غكسعاً  ،فكحلس ظكاهس
اآل ككة امل قدمككة لككصوم إزككساش كوعككه ذا عطككس ز ككى سفككع ع ككه اؿككظظ
واملطالظة و طلب من داا ه إععازب إىل ميطس .
واذا غك يف طاز املدعى عليه الكد ن أو اؿكى الثابكت عليكه ود
وسش إعطازب ود سقى بدليل وأماز م رب غكسعاً فيدكوش بقكا ب يف
اؿظظ و ط س إخظازب ومطالظ ه ب داء اؿى إىل مط سقه ودفكع الكد ن
لداا ه ز ى ثظت إعطازب .
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تي ط تػف اؿاكي الػسعا عن زاله :
فحلس د هد له ماهً  -ولو مبقداز ب ط د ه  -أخلى ضظيله .
ولككو وخككد لككه مككاهً شااككداً عككن ضككسوزات م اغككه أخككرب و طٓ ك ه
بالكسر

على سمااه  ،تي أخلى ضظيله من الطدن .

وهترا ىلا ضكظيله إذا إعكرتف سميكه وداا كه بحلعطكازب  ،أو أ كام
املد ن الظي ة ال ادلة املطل ة على إعطازب  ،وه تفا غهادعهي مبطلكى
ال طككس  ،بككل هبككد مككن الػككهاد عككن إطككالع عفرككيلا بف ككل الرككسظة
الكيد ز ى ورل ارط ئ اس ع د القاضا بال طس .
فاذا زرل ارط ئ اس بثظوت عطسب أخلى ضظيله وه هكوش بقكا ب
يف اؿظظ  ،بل طلب القاضا من داا ه أو د ٓاعه إععاز س ك هي ز ى
يطس له املا و تن من أس ويف د وعه .
و ظغا اس ه كخسر القاضا الك د ن أو الكك سقو مكن الككسظظ
 ب د تظوت إعطازب  -إه ب كد أخكر ال هٓكد م كه بوفكاء د كه أو د وعكهع د ت كه م كه بك س ظيكع أموالكه كا الضكسوز ة وأس طك ى لل تطٓكب
وؼريل زش ه ووفاء ب ط د ه من فااط كطظه ب د إخكسار مركسفه
وضسوزات م اغه وعياله .
بل إذا كاس ع

املا  -الر إعرتف به أو امت الظي ة عليكه ع كد

القاضككا  -موخككود ع ككد املككد ن امل طككس ألصمككه القاضككا بدف ككه إىل
ازظه  -املدعا  -وإس كاس م طساً ،فحلعه ما املطلي الداان وه وكل
ما املطلي إه بطيظكة عفطكه  ،واملفكسوض أس عك

مكا الغكا موخكود

ع ككد املككد ن فككال بككد مككن زدٓهككا إليككه وه وكلٓ عرككسف ككا مالتهككا بهككا
 وإس كاس مد اً م طساً  -من دوس إذس مالتهكا وزضكاب بال ركسف أوبظقااها ؼت ضلط ه .
لتن إذا كاس ما الغا أو زقه د ك اً كلياً يف الرمة فحلعه مع دزعكه
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و طس زاله شااداً على مط ث يات الد ن وضسوزات امل ال لصمه أداء
زى الغا :
فحلس أمت ه أداء اؿى دف ة وازد فهو .
أو أمتن أداء الكسى إىل أهله أ طاطاً مؤخلة  -ككل غككهسٍ أو ككل
إضظوع ٕ أو عكسو ذلك  -ألصمكه القاضكا بكدفع الككسى زطكظ ا ككك تن
و قدز -دف اً مرتعظاً م وا الً ز ى ت ل زى املدعا و رله عاماً.
وإه إذا ماطل وإم ع ود ثظت إعطازب عردٓى القاضا الػسعا
لكككسظطه ز ككى سقككى لككدى القاضككا إعطككازب وعككدم واخد ككه لغككا
مط ث يات الد ن وضسوزات امل ال  .تي عظسج :

إستئناف الكضاء ومتييزه بعد صدوره :
إذا ف ص فلظ القضاء وزركلت احملاك كة و كدز اؿتكي الظكاتٓ
من القاضا زطب مواش ن القضاء الػسعا ووفى ف اوى ف هد عد
 د هصٓ الرتافع بالدعوى عفطها ع د كاضٍ آخكس ل قضكه أو لل سقيكىفيككه  ،إه أس

قككد امل اشعككاس أو أزككده ا خطكك القضككاء عاغككئاً مككن

إز ا وخود خللٍ يف مقكدمات القضكاء أو يف ذات القضكاء إز كاهً
م داً به مرسوباً بظياس وخه إز ا اـلل هل هو يف وضكاال إتظكات
اؿى أو ب ط املقدمات الخسى للقضاء الػسعا .
وإه من دوس إز ا الكخلل و اً وعسض وخه الككخلل د ككدص
لل خا ي :الرتافع ع د اضٍ تاسٍ ل قط اؿتي الرادز عن القاضا
الو  -يف احملت ة الػسعية اؾام ة لػسااط

سة القضاء  -وه كيٓ

هرا اؿتي  :ضاء القاضا ا اؾامع لػسااط القضاء .
وب كككظا تكككاسٍ  :كككد عل كككا يف الظسكككوح املاضكككية وإضك ك فدعا مكككن
ال رككو

الػككسعية  :إزاد الػككازع املقككدع ال سككاكي إىل القاضككا

إض ئ اف القضاء وعك ييصب ب د

دوزب ) 89( ..............................

ال اد بالقضاء الر أعصله اس ضظساعه علكى زظيظكه ( )ال كاد يف
املطل

،و د أمسوا أعظاعهي بال ساكي إىل الفقيه ال كد أومكن عركظه

للقضاء وإض فدعا إمضاء زت هي و ضااهي  :ضفحلعا د خ ل ه اضكياً
ف ساك وا إليهش( )8ضإخ لوا بيك تي زخكالً كد عكسف زالل كا وزسام كا
فحلعا د خ ل ه عليتي اضكياً ،وإ كاكي اس ىا كي ب ضكتي ب ضكاً إىل
الطككلطاس اؾككااسشو اه ككا مككن عرككو

القككسآس والطكك ة امل قدمككة

والداعيككة إىل ال قاضككا ع ككد ال ككازف بقضككااهي ال ككاد يف املطككل
وال رو

الك سسٓمة لل قاضا ع د ضا اؾوز و ضا الطالط

ض غكسع ًا وهكو زتكي اس إذا
فالقاضا ال كاد زت كه مكا ٍٕ

،
.
كدز

على طظى مواش ن القضاء الػسعا ه هوش لزكدٕ عقضكه وإبطالكه فحلعكه
عقط ؿتي اس ه رصٓ من أزدٕ ز ى إذا كاس ف هداً عدهً .
القسآعية هو وخكوب ال طكليي لقضكاء السضكو

بل ظاهس ال رو

( )ومككن ككوب م ابككه و قككوم مقامككه  ،ويف عرككس الغيظككة  :اجمل هككد
ال د أو من رظه للقضاء واؿتي ب

ال اع قوموس مقام السضو

ستم ُكومَ فٔي َكا
( )ا اس ضظساعه  :ضفَالَ وَزَبِّكَ هَ ُؤِمٔ ُوسَ زَ ٖكى ُ َ
غَكدَسَ بَيِك َهُيِ تُكيٖ هَ َدٔكدُوا فٔككا أَعفرطٔكهِيِ زَسَخّككا مٔ ٖككا َضَك ِيتَ َو ُطَكلم ُوا
عَطِلٔي ّاش ال طاء . 61 :
وعليه فالرتافع ع د اضٍ تاسٍ مقدمة ل قط ضاء القاضكا الو
اؾامع للػسااط وربطاله خالف ال طكليي املك موز بكه فلكرا ككسسم ،إه
إذا كاس يف القضاء إز ا اـلل إز اهً م د ًا به .
بي ا الكقضاء الكرادز من ا الك دك هد أو م روبه أو مككن ككا
ال اد يف الك طل

 -هو ا ماضٍ غسعاً  ،بل كسسم السخوع إليه

( )8الوضاال  :ر : 88ب : 8من ابواب
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وال سككاكي ع ككد ككا اجمل هككد أو م رككوبه ض ُسِ كدُوسَ أَسِ َ َسَككاكَ ُوا إىل
تفركسُوا بٔكهٔش ال طكاء  ، 61 :والطكا وت هكو
الطَّا روتٔ وَ َكدِ أرمٔكسُوا أَسِ َ ْ
الككر ه قضككا بككك واش ن القضككاء الػككسعا  ،و ككد وز ٓد يف مقظولككة
إبككن ز علككة  :ض مككن ؼككاكي إلككيهي يف زككى أو باطككل فحلمنككا ؼككاكي إىل
الطا وت  ،وما وتي له فحلمنا ؤخر ضس اًش (. )8
فاذا كاس القاضا فا داً لظ ط غسااط

سة القضاء وغكسعي ه د

عػ له أدلة إمضاء القضاء وه ماعع من عقضه وإبطاله ..
وهتككرا ه ب ك ع بسفككع الككدعوى والقضككية والقضككاء إىل (قت ككة
ارض ئ اف) أو (قت ة ال ييص) ملالزعة ؼقكى القضكاء وفكى مواش كه
الػككسعية كككال عس يف ضككا املساف ككة وأدلككة ارتظككات وإعطظككا القككاعوس
الػسعا على الك وزد اؾصاا -الوا ة الػخرية املخ لف فيها. -
تي ردى فقهاء أخالء ل د يى ذلك وموب  ،ؼرزاً على القضكاء
من اـلل أواـط أو ارغ ظاب  ،وعو يكاً مكن عكسوض اـطك يف عطظيكى
القكككاعوس الػكككسعا ومكككن وخكككود كالفكككة  -و لكككها أزكككد امل كككاشع
أوالك ساما الككخظا -ع كافى مكن توابكت الػكسع والقضكاء اؿكى ععكا
إمضاء شوار مسعض ة مك ن و ل كوعه أباً أو أخاً من السضاعة .
فحلعه يف موازد ال لي باـلل أو إز اله و كاً ك تن القاضكا مكن
عقط ضاء اؿاكي اآلخس ب كد مالزعكة ضكا احملاك كة وخرو كيات
القضاء  :فاذا عيقن اـلل أمت ه ال قط مع بياس وخه اـلل .
ومن دوس اليق

باـلل اؿا ل ب د املالزعة ه هكوش للقاضكا

عقككط زتككي القاضككا اآلخككس إذا كككاس خام كاً لػككسااط
وأهلي ه  .تي عظسج تالثاً :
( )8الوضاال  :ر : 88ب : 8من ابواب

فات القاضا  :د. 4

ككسة القضككاء

الدعوى على اؿاضس وإتظاعها بالظي ة ) 8( .................................

الدعىى على امليت
وه ا عظسج الدعوى املقامة على امليت الغااب عن فلظ القضاء
إذا أ ام املدعا الظي ة على زقه  -فهل ؼ ار إىل ضيٓ الي

للظي ة .

ول وضيص الظسج خلياً ع سض بكسوتاً م اب ة :
الو  :يف ضيٓ ك يككن الكك دعا إىل بي كه يف دعكواب علكى الككسا
الكساضس  .فحلذا أ ام أزد دعكوىّ علكى كاب مكن الزيكاء اؿاضكس ن
فلظ القضاء وزفع أمسب إىل القاضا الػسعا وفك ص القاضكا فلكظ
القضاء تكي أعكى املكدعا بػكاهد ن عكادل
اؿ

أو بػكاهد عكد وإمكسأع

فتاعت بي ة غسعية ابلكة رتظكات اؿكى املكدعى بكه  -فوظيفكة

القاضا فس

الػهاد وال سقى من عدالة الػهود و د هي .

وليظ للساكي إزالفه ب د إ ام ه الظي ة الركاؿة رتظكات الكدعوى
واؿى املدعى به علكى اآلخكس  -هكرا هكو املػكهوز  ،و كد إدعكا عليكه
د من ال رو
ارمجاع  ،ودلت عليه  :ع ٓ
أ-

()8ع دعها

سيس اس:

سيص ق د بن مطكلي الطكاال مكن ارمكام الظكا س ( )عكن

السخل قيي الظي ة على زقه هكل عليكه اس طك سلف

كا  :ضهش ،

وهرا عفكا للوخكوب يف مقكام عكوهي اللكصوم  -وهكو فيكد السخركة أو
عدم الوخوب .
ب -و كككسيص مجيكككل:ضإذا أ كككام الكككك دعا الظي كككة فلكككيظ عليكككه
ك

شوهرا عفا ساد م ه عدم وخوب ضي الي
ووخه

إىل بي ة املدعا .

سة اـرب  :هكو أعهكا زواهكا الركدو باضك ادب عكن أبكاس

عن مجيل والعاهس م ه ع كد إطال كه هكو مجيكل بكن دزار  ،وارضكي
الككك ػهوز ب بككاس هككو أزككد إتك

 :إبككن عغلككب وإبككن عث ككاس ال
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وزيج زوى مجيل عن أباس بن عغلب في تػف ككوس الخكا  -أبكاس
بككن عغلككب  -غككيك مجيككل وأضك اذب يف السوا ككة وه و ككع زوا ككه عككن
مجيكل  ،فككال بكد وأس تككوس الكساو عككن مجيكل  :أبككاس بكن عث ككاس ،
وطس ى الردو إىل ك اب أباس بن عث اس
سيسة ودالة على عفا وخوب ضيٓ الي
وعؤ د الرسيس
زقه فليظ عليه ك

كسيص  ،ف ركظص السوا كة
إىل الظي ة .

غرب ابا ال ظاع ضإذا أ ام السخل الظي كة علكى
ش( )8ومفادها عفا الوخوب .
إىل الظي كة -

و رب السوا ات الال مفادها عفا وخوب ضيٓ الي

دوس امل ع ع ه  -ك ت ا أس عقو ظواش إزالف القاضا املدعا املقكيي
للظي ة إذا أزاد القاضا ش كاد ارط ئ كاس بالككسى الكك دٓعى وبثظوعكه يف
عهد املدعى عليه امل تس ؿى املدعا .
بل د وزد يف خرب إبن كهيل  :و أما املكؤم
ضوزدٓ الي

( )لػكس ص:

على املدعا مع بي ه،فحلس ذلك أخلى لل كى وأتظكت يف

القضكاءش( )  ،و كد ككوهي دهل كه علكى وخككوب ضكيٓ الكي

إىل بي ككة

املدعا  .لتن ض ف ض د اـرب ماعع عن السكوس اليه.
ضاف اليه :ظهوز ال ليل  :ضفحلس ذلكك  -ضكي الكي

إىل الظي كة

 أخلكى لل كى وأتظكت يف القضكاءش يف إزاد ارضك سظاب مكن المكسبالي

 ،وكوس اـرب الطو ل م ض اً  -يف أكثس فقساعكه -لل طك سظات

واآلداب املطلوبة يف القضاء الػسعا  ،وكوس اؿد ج خطاباً لػكس ص
القاضا امل سوف زاله والر ككاس أمكا املكؤم
ضككوء ضككااه ز ك

( )م خوٓفكاً مكن

عرككظه مضككطساً مػككرتطاً عليككه أس ه فككر ضككية يف

( : )8الوضاال  :ر : 88ب : 8من أبواب كيفية اؿتي  :د .
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ٕاو زككد مككن زككدود اس أو ز كىٍ مككن زقككو املطككل

ز ككى

سض ضاءب عليه  -هرب ساان م كدد عكؤد بالفقيكه اـكظا بلسكن
خطككابهي وزمككوش زككد ثهي إىل إزاد ارضكك سظاب  ،أ عككؤد هككرب
إىل الظي ككة

القككساان كلككها وعطككاعد علككى فهككي مػككسوعية ضككيٓ الككي

وقظوبي ه  ،من دوس دهلة على وخوبكه أو دخال كه يف وضكيلة ارتظكات
امل رب غسعاً يف مقام القضاء وفرل اـرومة .
بل اعه لو إض ستي إز ا الوخوب أمتن دف ه بعاهس

كسيسة

ق ككد بككن مطككلي الرككسوة يف أعككه لككيظ علككى املككدعا أس طكك سلفه
القاضا أو أس ولف على زقه املػهود به م ٓ اً للظي ة .
واؿا ل وضود عدم لصوم ضيٓ الكي

مكن املكدعا إىل بي كه يف

إتظككات الككدعوى علككى اؿككا اؿاضككس القككادز علككى ال ك تلي وارعتككاز
والدفاع عن ال فظ .
و ظقى اردعاء على امليت وعلى اؿا الغااب .
الظسج الثاعا  :يف ضيٓ املدعا ميي ه إىل بي ه يف دعواب على امليكت
فحلس املػهوز أوخظوا ضيٓ الي

إىل الظي ة  ،ف ظسثه مفرالً :

إثبات الدعىى على امليت
امل ككسوف واملػككهوز هككو لككصوم ض كيٓ املككدعا الككي

إىل الظي ككة يف

دعكواب علكى امليكت  ،وهكرا إز يككاط عكام هشم مكن ال ػكس ع املقككدع ،
عوضص عوته يف مسازل ع سضها عظاعاً  ،عظدأ بظسج :

م اليمني إىل البينة :
الدليل على لزوم ض ّ
أف ى املػهوز بوخوب ضيٓ املدعا الكي
القاضا :اس طلب الي

إىل بي ه،وهكرب وظيفكة

من املدعا ب كد إ ام كه الظي كة  :ولكف بكاس

ضظساعه على بقاء اؿى املػهود به يف ذمة امليت املكدعى عليكه  ،و ظٓكس
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ارضك عهاز) زيكج طك عهس القاضكا بهكا بقكاء اؿكى

عن هرب ( :ميك

و كد من تظوعه وبقاءب يف ذمة املدعى عليه ؿ

موعه .

و د إض د على هرا اؿتي بثالح زوا ات :
السوا ة الوىل  :متاعظة الرفاز( )8و سيس ه الال زواها املػكااك
يف اؾوامع اؿد ثية الثالتة وامل ض ة لضئلة تالتة :
أو ا  :هل عقظل غهاد الو ا لل يت بكد ن لكه علكى زخكل مكع
غككاهد آخككس عككد

فو ككع ( : )ضإذا غككهد م ككه عككد آخككس ف لككى

املككدعا مي ك ش والعككاهس عككدم اميككة الظي ككة فحلز ككار الثظككوت إىل ضككي
مي

املدعا إىل غهاد ال د ليثظت الد ن غسعاً ع د القاضا ووتي

به ،وأما غهاد الو ا لل يكت فكال عقظكل وذلكك لسخكوع فااكدعها إىل
امليكككت املو كككا إليكككه ف تكككوس عتكككي ال كككدم  ،وال فركككيل يف (فقكككه
الػهادات) .
وتاعيها  :أهكوش للو كا أس ػكهد لكوازح امليكت

كغا ًا أو ككظا ًا

وهو القكابط للركغا ولكيظ للتكظا بقكابط فو كع ( )ضع كي ،
و ظغا للو ا أس ػهد باؿى وه ت ي الػهاد ش .
وتالثهككا  -وهككو موضككع اؿاخككة وارضك ده  : -أو عقظككل غككهاد
الو ا على امليت مع غاهد آخكس عكد
ب ككد ككك

ش  .واملككساد م ككه ظككاهساً  :ميك

فو كع ( : )ض ع كي مكن
املككدعا علككى امليككت  ،ف ككد

السوا ة على ظكو غكهاد الو كا علكى امليكت مكع غكاهد آخكس عكد
عليه بض ي ة مي
ولككيظ الككي

املدعا علكى تظكوت اؿكى وبقكاءب يف عهكد امليكت ،

يف الرككسيسة ه ككا علككى الو ككا الػككاهد  ،بككل علككى

الك دعا ك ا عكهس من

دز الك تاعظة فكا خكواب الطؤا الو

( : )8الوضاال  :ر : 88ب : 8من أبواب الػهادات  :د. 8
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ش وهترا فهي املػهوز يف ف اواهي .

السوا كة الثاعيككة  :متاعظكة ضككلي اس املكسوش ( ، )8ومضك وعها ضككؤا
ارمام التاظي ع ن رتف ب س لل يت زه اً يف دب ظا د كنٍ لكه ع كد
امليكت ،و ككد زتككي ( )ب عككه ؤخكر بحلعرتافككه بوتيقككة الككسهن و لصمككه
إزخاعهككا إىل الوزتككة و طالككب بالظي ككة علككى دعككواب و ككوفّى زقككه ب ككد
الي

الال ض ٓها إىل بيٓ ه  -غهاد ال دل

على

وهرب السوا ة واضسة الدهلة على لصوم ضيٓ الي

د دعواب. -
إىل الظي كة إذا

كاعت الدعوى على امليكت  ،إه أس ضك دها ضك يف مكن خهكة زاو هكا
ضلي اس زيج ه أماز واضسة على عوتيقكه و ظكو أخظكازب  ،ف ركلص
مؤ د ً لرسيسة الرفاز .
الثالثة  :زوا ة عظد الكس

ن( ) الكال زواهكا املػكااك يف خكوام هي

الثالتككة ضككؤاهً مككن الػككيك أو مككن موضككى بككن خ فككس  -علككى إخك الف
ال طك  -و كد عضك ت ولكه ( : )ضوإس ككاس املطلكوب بكاؿى كد
بكاس الكر ه الكه إه

مات  ،ف ي ت عليه الظي ة ف لكى املكدعا الكي

هو لقد مات فالس وإس زقكه ل ليكه  ،فكحلس زلكف  ،وإه فكال زكى لكه ،
لعككا ه عككدز ل لككه ككد أوفككاب بظي ككة ه ع لككي موضك ها أو ككا بي ككة ظككل
املوت  ،ف ن تي

ازت الي

مع الظ ية  ،فحلس إدعى بال بي ة فال زكى

لككه  ،لس املكككدعى عليكككه لكككيظ بكككسآش  .ويف كككام طس هكككا  ( :اضكك
الضككس س) وهككو فهككو ه أمككاز علككى وتا ككة أخظككازب  ،ف رككلص مؤ ككد
للرسيسة ه ضي ا مع وضود دهل ها خداً على الف يا املػهوز خصماً
أو اجمل ع عليها عقالً ،وال د يف الدهلة :

سيسة الرفاز .
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لتن د ع ازض برسيس ه الخسى( )8الال ها متاعظة عن زخل
زخل أو ى إىل ولدب وفيهي كظاز د أدزكوا  ،وفيهي
للتظاز اس فّكروا و كي ه و قضكوا د كه ملكن
عدو

غاز  ،أهكوش

ص علكى امليكت بػكهود
ك ٓ

ظل أس دزم الو كياء الركغاز فو كع ( : )ضع كي علكى

الكابس من الولد أس قضوا د ن أبكيهي وه ككسظطوب بكرلكش زواهكا
املػككااك يف خككوام هي الثالتككة وه إغككتا يف

ككسة الط ك د وه ضككس

كوعها متاعظة خصماً .
ع ي إس دهل ها مطلقة زيكج دلكت علكى اعكه ركص الكد ن و ثظكت
على امليت بػكهود عكدو مكن دوس عو كف علكى ميك
هرا ارطال
الي

ابل لل قييد برسيس ه الخسى الدالكة علكى لكصوم ضكيٓ

إىل الظي ة :الػهود ال دو  -إذا كاعت الدعوى على امليت .
و ؤ كككد ال قييكككد  :الوخكككه ارع ظكككاز امل ركككو

الس

املكدعا  ،لتكن

يف زوا كككة عظكككد

ن امل قدمة  ،وهو إز ا وفكاء الكد ن ظكل الوفكا عضكوز بي كة

 غهود عدو  -ه كسفهي أوليكاء امليكت وإز كا وفكاء الكد ن ظكلالوفا بغا غهود عدو ،واملدعى عليكه ميكت لكيظ بقكادزعلى ال طكى
والدفاع عن عفطه وبياس وفكاء الكد ن لكو ؼقكى م كه خازخكاً  ،فحلز كار
تظوت الدعوى عليكه إىل الكي
امليت  .وه ا عوح م

مكن املكدعا املػكهود لكه بالكد ن علكى

ة وفسوع فقهية :

الظسج الو  :العاهس من
كككوس الككي

امل ض ك ة إىل الظي ككة م

سيسة الرفاز مؤ د بالسوا

هو

ككة لوضككيلة إتظككات اؿككى والككد ن

املدعى به  ،زيكج دلّكت الركسيسة علكى اعكه ضعقظكل غكهاد الو كا
د عكد ٍ آخكس ب كد ميك
بالد ن على امليت مكع غكاه ٕ
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املكدعا  ،تكي رتعكب تظكوت الكد ن علكى

امليت و لصم وفا ب على الوزتة أو الو ا املػسف على ما امليت .
وميتن يام إمسأع
أ ع صٓ غهاد املسأع

اؿ

بالػهاد بد السخكل ال كد الثكاعا

م صلكة غكهاد زخكل ،بكدليل ولكه ضكظساعه يف

س لَ كيِ
د ِنِ مٔ كنِ ِزخَككا ٔلتريِ فَ كحلِ ِ
ضككوز الظقككس  : 8 :ضوَاضِ َػِ ك ِهدُوا غَ كهِي َ
َتروعَا َزخُلَيِنِ فَ َسخُلْ وَامِسَأَعَاسِش فحلعه ط فاد من هرا ال كظا القسآعكا :
أس الظي ة املثظ كة للكد ن واؿقكو ع سقكى بػكهاد زخلك
ع سقى بػهاد عد وإمسأع

اؿ

عكادل

ك كا

عقوم غكهادعه ا مقكام غكهاد

ال د اآلخس .
وعليه إذا زلف املدعا على تظوت زقه وبقاءب يف ذمكة امليكت مكن
دوس وفاء فقد تظت الد ن بػهاد ال دو وميك

املكدعا  ،تكي قضكا

بككه اؿككاكي و لككصم الوفككاء لككه مككن عسكككة امليككت واخظ كاً علككى الوزتككة أو
القككاا

علككى مككا امليككت  ،وإس د ولككف املككدعا طالظككه القاضككا

باؿلف وألصمه به ز كى قضكا لكه عقكه املػكهود لكه  :فكحلس إم كع ود
ولف فال زكى لكه ظكاهساً وه لكصم الوفكاء  ،وذلكك ل كدم كام املثظكت
ؿقه على امليت ز ى قضا اؿاكي بكه  ،هكرا ظكاهس الركسيسة وهكو
س ص السوا ة  :ضفحلس زلف  ،وإه فال زى لهش(. )8
الظسككج الثككاعا  :إعككه ككد إض ك عهس مجككع مككن العككاظي ( ككدهي)
إخ را

زتي (وخوب ضيٓ الكي

فلو إدعى اؿا على امليكت عك

إىل الظي كة) غركو

الكد ن ،

مكا بيكد امليكت ويف عسك كه  :ك ابكاً أو

فساغاً إدعى عاز ه أو إخازعه له ظكل موعكه أو دازاً أو بطك اعاً ركظها
أو بضاعة م ي ة أودعها ع دب ليظي ها له مكثالً  -تكي أ كام املكدعا الظي كة
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على ككوس ال ك

ملتكه ومالكه  -ظلكت م كه الظي كة مكن دوس زاخكة إىل

ضيٓ الي

 -مب ى عدم وخوب الضكيٓ  ،وهكرا ل كئي مكع إضك سظاب

ضيٓ الي

لص اد إط ئ اس القاضا عت ه علكى اؿكا أو علكى امليكت

ك ا عقدم  ،بل ارز ياط ارض سظابا كاضٍ بكه أ ضكاً  ،فيسطكن ضكيٓ
مي ك

ككواب القضككاء

املككدعا إىل بي كه وغككهاد ال ككدو لل كككد مككن

واؿتي على امليت ،لتن التالم يف وخوب الضي أو عدم خوبه .
ظاهس مجع هو عدم لصوم ضيٓ الي

إىل الظي كة يف دعكوى ال ك
()8

املالية على امليت  ،وإضك د لكه أضك اذعا احملقكى ()
اؿدككة إىل ضككي الككي

بقولكه ( :لس

علككى خككالف ارطال ككات الدالككة علككى تظككوت

الدعوى بالظي كة  ،وال قييكد و كار إىل دليكل  ،وه دليكل عليكه في كا إذا
كاعككت الككدعوى م لقككة بككال

 ،فككحلس دليككل ال قييككد ككا غككامل لغككا

الد ن) تي ذكس وخه عدم مشو دليل ال قييد لل ك  ،وعكركس عوخيهكاً
مقازباً له واضساً بظياع ا :
اعككه عوخككد ع ككدعا مطلقككات( ) عككد علككى تظككوت الككدعوى بالظي ككة
وتظوت ارعتاز بالي

 ،وهرا ال فريل ب

املدعا وب

املدعى عليكه

 يف املطلقات املومى إليها  -اطع لإلغكرتام  ،فيس كار تظكوت الكيم ضكك ٓ ًا إىل بي ككة املككدعا إىل دليككل واضككص نككسر بككه عككن مق ضككى
ال رو

الرسيسة املفرلة .

ويف الدعوى على امليت زوا كات تالتكة عكد علكى وخكوب الضكيٓ
يف الد ن  ،لتن ه دهلة واضسة فيها على لصوم ضيٓ الي
يف دعوى ال

اـازخية على امليت  ،وها :

( )8مظاعا عت لة امل هار  :ر. 89 : 8
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اـككرب الو ( : )8الواضككص مدلولككه الض ك يف ض ك دب  :ضوإس كككاس
الك طلوب بكاؿى كد مكات ف ي كت عليكه الظي كة ف لكى املكدعا الكي
...ش ا ككس الدهلككة علككى لككصوم ضككيٓ الككي

إىل بي ككة املككدعا علككى

ارطال  -ز ى إذا كاس املدعا كصعي إضك سقا عك

مكا ٍ يف عهكد

امليت وعسك ه  ،فحلعه د ه رد علكى دعكوى اؿكا إضك سقا الكداز
امل ي ككة أو الت ككاب امل ك

أو موه ككا مككن العيككاس املاليككة املوخككود يف

عسكة امليت و دعا اؿا ملته ا أو دعا أس امليت مكؤ ن عليهكا أو
ا ككب ككا  -ه رككد ع ككواس اؿككى الككوازد يف السوا ككة ضواس كككاس
املطلوب باؿى د ماتش أو هو مػتوم الرد خازخاً .
بي ككا إذا إدعككى د كك ًا كليكك ًا تاب كك ًا يف ذمككة امليككت رككد ع ككواس
ضاملطلوب باؿى د ماتش ط اً .
و كد ذلك ط ياً ع دما عالزغ ع ة السوا كة  :ضلعكا ه عكدز :
ل لككه ككد أوفككاب بظي ككة ه ع لككي موضك ها أو ككا بي ككة ظككل املككوتش فككحلس
ع ظاها تاد توس

سواً يف أعها دعوى د ن د وفّيه و د ه وفّيكه،

فيسلف املدعا على بقاء الد ن يف ذمة الك يت دف اً رز كا

الوفكاء

ظل املوت .
وبحلخ راز  :ؽ

السوا ة  -من ع ظا ن فيها  -بالد ن فال دهلكة

ي يف ا الد ن .
فيها على وخوب الض ٓ
اـرب الثاعا  :ما زواب ضلي اس( )  -مع كط الطكسف عكن ضك ف
ض ك دب  -ككك تن أس ط ك عهس م ككه إخ رككا
وخوب ضيٓ الي

اؿتككي بالككد ن  -أعككين

إىل الظي ة  ، -وذلك رخ ركا

موضكوع اؿتكي

يف اـرب بالد ن الر هو ظا الكسهن والوتيقكة املكؤ ن عليهكا  ،و ولكه
( : )8الوضاال  :ر : 88ب : 4من أبواب كيفية اؿتي  :د. 8
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( )فيه  :ضوم ى أ سٓ مبا ع دب أخر به وطولكب بالظي كة علكى دعكواب
وأوفككى زقككه ب ككد الككي
إخ را

ش فككحلس هككرب ال ظككاز واضككسة الدهلككة علككى

اؿتي بالد ن فحلعه اؿى الر

وفى .

اـكككرب الثالكككج املػكك ظهة دهل كككه واملخ لفكككة عطكككخه وهكككو

كككسيص

الرفاز(: )8
فحلس إع ك دعا عطكككخة الركككدو فككا (الفقكككيه) كككاعككت واضكككسة
ارخ را

( :أو عقظل غهاد الو كا علكى امليكت بكد ن مكع غكاهد

آخككس عككد

ش فحلعهككا بككك فهوم

) فو ككع ( : )ضع ككي مككن ب ككد ككك

القيد  :بد ن  -واضسة الدهلة على إخ را
الي

إىل بي ة املدعا  -غرو

اؿتي  :وخوب ضكيٓ

الد ن دوس ال

.

وأمككا عطككخة (التككايف) وعطككخة (ال هككر ب) فهككا ؽلككو مككن كل ككة
(بد ن) فقد

طك بحلطال ها ومي ع ارخ را

لتن ميتن إض عهاز إخ را

املصعوم .

الرسيسة من ب ط الوخوب :

أ -من ظهكوز الركسيسة يف ككوس الكدعوى علكى امليكت (أو عقظكل
غهاد الو ا على امليكت)  ،وع كد إدعكاء ال ك

اـازخيكة املك خوذ

مككن املككدعا رككظاً أو أماعككة ب ككد وفككاء اآلخككر ليطككت الككدعوى علككى
امليت ،رزعفاع دب ع ها مبوعه وشوا ضلط ه عليها  ،بكل هكا دعكوى
علككى الككوازح أو مككوب مككك ن عطكلّط علككى عك

املككا املككدعى عككك لتها

لل دعا وكاعت بيدب وؼت عرسفه .
ب -ومن ظهوزها  -بقس ة

دزها ( :هل عقظكل غكهاد الو كا

لل يت بد ن له على زخكل مكع غكاهد آخكس عكد ) فكحلس هكرا الطكؤا
الو

س ص يف ارخ ركا

بالكد ن  ،وهكو عتكظ الطكؤا الثالكج

( )8زاخع  :الفقيه  :ر + 41 : 1التايف  :ر + 194 : 7ال هر ب  :ر. 47 : 6
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الر هو قكل اؿاخكة والظسكج  ،و كد عقيٓكد موضكوع الطكؤا الو
بالد ن  ،فال ظ كد عقيٓكد الطكؤا الثالكج  -املضكاد لكلو أو امل كاكظ
له  -بالد ن أ ضاً .
خككك -مككن القطككع بوزككد

ككسيسة الرككفاز  -الككال هككا ع ككد

السوا ات  ،يف خصاها الثالج  -و د إخ لفت عطك السوا ة بك
على كل ة (بد ن)  -ك ا يف الفقيه  -فيلصم إخ را
وب

عوفسهكا

اؿتي بالكد ن،

عكدم وخودهكا  -ك كا يف التكايف وال هكر ب  -فالبكد مكن ع كيي

زتي الي

لل

والد ن .

ف ػك يف وخود التل ة أ كالً  ،وع كازض ال طكخ اس و طكقطاس
وه مكككسخص ل طكككخة مكككن ال طكككخ

 ،فيتكككوس امل كككيقن خسوخكككه مكككن

إطال ككات زديككة بي ككة املككدعا  :هككو الككد ن  ،و لككصم م ككه  :أس عتككوس
إطال ككات دليككل زديككة الظي ككة وكفا هككا يف إتظككات ملتيككة ال ك

املاليككة

اـازخية إطال اً قت ًا بارضافة اليها .
هرب وخكوب و كسااكن تكالتكة يف

كسكيسة الركفاز الكال هكا ع كد

الخظاز  ،وميتن اس عضي اليها وخهاً زاب اً مؤكداً :
هككو مككا ط ك فاد مككن

ككسيسة أبككا برككا( )8الككال زواهككا املػككااك

الثالتة يف خوام هي الزب كة  ،و كد وزدت يف خرك

ع اشعكا يف دازٍ

م ي ة إدعاهكا أزكد  -وهكا يف كد آخكس  -إدعكى أس أبكاب الكر كاعكت
الداز يف دب ووزتها م ه د أخرها م ه بغا تك ن  -عاز ة أو إخاز أو
ود ة مثالً  ، -و ازب اليد على الداز د قي بي ة على ملته إ اهكا
ضوى أعه وزتها عن أبيه  ،بي ا الر

دعيها على امليكت ووزت كه أ كام

الظكيككك ة علككى اس الككداز ملتككه  ،فستككي ( : )ضهككا للككر إدعاهككا
( : )8الوضاال  :ر : 88ب  :8من أبواب كيفية اؿتي :د. 8
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وأ ام الظي ة عليهاش ،فحلس هرب السوا ة امل رب ضك داً موزدهكا الكدعوى
على امليت ب

مالية  -الكداز امل ي كة  -و كد إك فكى ( )بالظي كة مكن
إىل بي ه.

دوس إلصام املدعا بضيٓ الي

ومك ا عقدم ك ت ا القو  :القكدز امل كيقن مكن لكصوم ضكيٓ الكي
إىل الظي ككة هككو مككا لككو كاعككت الككدعوى علككى امليككت دعككوى د ككن  ،فككحلذا
إدعى اؿا ع

مكا علكى امليكت وأ كام الظي كة  -غكاهد ن عكادل

غاهد عد مع إمسأع

اؿ

 -على اس هرا املا امل ك

ملتكه كد

خ له ع د امليت ظل موعه  -ظلت م ه الظي ة ود لصم ضيٓ الي
و ف القضاء الػسعا على الي

أو
ود

.

ع ي ط سطن من القاضا  -لغسض ال ككد وال ثظكت يف ضكااه -
أس ط سلف املدعا على ككوس ال ك

املاليكة اـازخيكة هكا عك

مالكه

وأس امليت د وفّه ي ها أو عوضها أو د هظه ا اها  .ك ا وطن مكن
القاضا  :اضرتضاء املدعا باؿلف وإعالم القاضكا ا كاب ب عكه مقدمكة
لق اع ه و ضااه بلصوم دفع الوزتة املا امل

إليه .

الظسج الثالج  :د عظيٓن اعكه إذا إدعكى أزكد اهزيكاء علكى امليكت
د كاً وخككب ضككي الككي

إىل بي ككة املككدعا و ككد ضككظى عككسض دليلككه ،

ومق ضى إطال ه  :عدم الفس بك

ككوس املكدٓعا كدٓعا الكد ن ل فطكه

وب

اس دعيه ملوكله أو دعيه لل يت الر هو و كا ع كه أو دعيكه

لر

أو ف وس هو ولا عليه ا  ،فاعهي بك مج هي مركاد ى (املكدعا

على امليت) أو (الػكهاد علكى امليكت وعقظكل ب كد ميك

املكدعا) علكى

اهطككال أعككي مككن دعككواب لرككاحل عفطككه أو لرككاحل موكلككه أو لرككاحل
املوىل عليه أو لراحل امليت املو ا أو املوزح له .
وعليه  :إذا كاس مدعا الد كن على الك كيت هو و ا الدااكن أو

إتظات الدعوى على امليت بالظي ة والي

وازتككه أو وليككه  -ه غككخ
بلصوم ضيٓ الي
فالبد من مي

) 11( ............................

الككداان -أعككى اهطككال اللفعككا ال ككاطى

إىل الظي ة كا ثظت الد ن على امليت املكدعى عليكه،
دعٍ ككاس  -ميي ك ًا م ضك ة إىل
املدعا علكى امليكت  -أ مك ٓ

بي ه:غهاد ال دو على تظوت د ه على امليكت وبقكاءب ؿك

وفاعكه ،

إذ ه و ل لدعواب خرو ية ؽسخه عن التربى الػسعية امل رو ة
يف اـككرب الرككسيص ال ككاطى بلككصوم ضككي الككي

إىل بي ككة مككدعا الككد ن

علككى امليككت  -ضككواء ادعككاب لرككاؿه أو لرككاحل ككاب مككك ن لككه عال ككة
بامليت  :الوازح أو الو ا أو الولا أو موهي .
وب ظا واضص ك رس  :اعه ه موخب لل ػكتيك يف لكصوم الكي
على الو ا والولا والوكيل عن

ازب اؿى والكد ن ب كد اطكال

الدليل وب د مطكاعد الوخكه اهع ظكاز امل ركو
للرسيص امل

()8

يف اـكرب املؤ كد

د يف ا كل اؿتكي  ،وهكو از كا وفكاء امليكت الكد ن

ظل موعه ،فيسلف املدعا على بقاء الكد ن يف ذمكة املكد ن ؿك

موعكه

كا فا اهز كا ال قالاكا و كدفع  ،والكر ه عقكوى الظي كة علكى
دف كككه هس الػكككهود  -ال كككدل

أو ال كككد مكككع املكككساع

الركككاؿ

-

ػهدوس باض داعة امليكت مكن املكدعا و كد ه ل كوس عركو الوفكاء
 -أ بف ل الوفاء  -أو عرو اهبكساء بك

الكداان واملكد ن مكن دوس

غهاد ازد عليه .
ضاف إليه :إس القاضا الػسعا هبد أس قضا بكاؿى وال كد ،
وكيف ورل ع دب ارط ئ اس بظقاء الد ن علكى امليكت ز كى موعكه إذا
د ولككف املككدعا علككى بقككاءب والػككهود ػككهدوس بالكد ن وه علككي
عاد ع دهي ب دم الوفاء وعدم إبكساء الكداان وه ميتك هي أس ػكهدوا
( )8الوضاال :ر : 88ب : 4من أبواب كيفية اؿتي  +ب : 8من أبواب الػهادات.
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بحلض ساز الد ن ؿ
الككد ن ؿك
املدعا ق

موت املد ن ،فال بد من مي

املكدعا علكى بقكاء

مككوت املككد ن ز ككى ككدفع هككرا ارز ككا وعوخككب ميك
القاضا بكاؿى وبقكاء الكد ن ؿك

املكوت  ،كي كا ط كئن

القاضا ب س زت ه بالد ن عدهً وزقاً فيقضا على طظقه .
الظسج السابكع  :إذا إدعكى أزكد د كاً علكى ميكت وزفكع الكدعوى
ع د القاضا الػسعا وأتظكت زقكه ود كه بوضكيلة إتظكات غكسعية هكا
ا الظي ة فهل لصم ضيٓ الي

إىل وضيلة ارتظكات ك كا إذا إعكرتف

امليت بالد ن زا زياعه ظل موعكه  ،أو إعكرتف وزتكة امليكت بالكد ن ،
أو تظت الد ن ب لي القاضا وإطالعه اليقيين  ،أو تظت بالػكياع املفيكد
لل لي  ،تي إز ل أس امليكت كد أوفكى د كه زكا زياعكه  ،فهكل هكب
اؿلف على مدعا الد ن عيج ه رص مكن القاضكا اؿتكي بالكد ن
.

ظل الي

ي الكي
ه ز ب يف زطكن ضك ٓ

إىل وضكيلة ارتظكات مكع ارز يكاط

بحلضرتضاء املدعا على اؿلف .
ي الكي
لتن اـكالف يف وخكوب ضك ٓ

إىل كا الظي كة مكن وضكيلة

ارتظات أو عدم وخوبه غسعاً  ،وه ا إز اهس :
الو  :إذا إع دعا يف تظكوت الككستي  -وخكوب ضكيٓ الكي
الظي ة  -على

سيسة الرفاز وزوا ة ضلي اس فالعاهس عدم الوخكوب

ه كككا  ،لس الكككسوا
والي

إىل

ظاهسعكككاس يف أس تظكككوت الكككد ن سقكككى بالظي كككة

عيج عتوس كاله ا وضيلة إتظات الد ن املدعى علكى امليكت ،

بي ا لو كاس تظوت الد ن على امليت م سققاً بغكا بي كة  :بكحل ساز امليكت
زا زياعه أو بحلعرتاف وزتك ه به أو ب لي القاضا وإطالعه اليقيين أو
بالػياع املفيكد لل لكي بكالثظوت فهكرب ضكظل أخكسى لثظكوت الكد ن  ،وه
دليل على ع د اؿتي  -وخوب ضيٓ الكي

إىل الظي كة  -مكن مكوزد

إتظات الدعوى على امليت بالظي ة والي

السوا
الي

) 11( ............................

إىل اب أو ه دليل على إز يار هرب الوضكاال ارتظاعيكة إىل
.

وفكا هرب الك وازد ال كا كثكظت د كن الك يكت فكيكهكا بغا الظي كة لكو
إض ك ستي الػككك  -إز ككا وفككاء امليككت الككد ن زككا زياعككه  -فككى
بحلض رساب بقاء الد ن وعدم وفااه زا زياعه .
الثككاعا  :واذا إع ككدعا تظككوت اؿتككي  -وخككوب ض كيٓ الككي
الظي ككة  -علككى زوا ككة عظككد الككس

إىل

ي يف مجيككع
ن فالعككاهس وخككوب الضك ٓ

وضككاال ارتظككات وإز يككار تظككوت الككد ن علككى امليككت إىل ض كيٓ الككي
مطلقاً  ،وذلك ل وم ال ليل الوازد يف السوا ة ضلعا ه عدز  :ل لكه
ككد أوفككاب بظي ككة ه ع لككي موضك ها أو ككا بي ككة ظككل املككوتش فككحلس هككرا
ال ظا ع ليل يٓ كام وضكاال ارتظكات  :ضكواء تظكت الكد ن بالظي كة أو
بغاها  ، -ومق ضى ع وم ال ليل  :ع يي زتي وخوب ضيٓ الي
وب وم ال ليل من ع خس اس ارض ركساب املكركوز يف الكسأ الو ،
ٓ امل لل عليه .

لكستومة ال

وب ككظا تككاسٍٕ  :ظككاهس السوا ككة أس إلككصام املككدعا بككالي
الد ن ؿ

علككى بقككاء

موعه من دوس وفاء أو إبساء هو ؼرٓز ودفع رز ا وفكاء

امل يت د ه من كا بي كة أو مكع بي كة ه ع كسف أو ه كسف موضك ها ،
فحل ضككى ال سككوط ودفككع ارز ككا رلككصام املككدعا بككالي
ع ليل م رو

يف السوا ة

 ،وهككرا

كدى بكه إىل كام وضكاال ارتظكات ل عٓيكه

فيها وعدم إخ را ه بالظي ة .
وزيج أس السوا ة ض يفة من زيج الط د فال عرلص زدة
عليها ،ع ي عرلص م ػ لإلز ياط ارض سظابا بضكيٓ الكي

د

إىل الظي كة

ك ككا هككو اؿككا يف املككدعى عليككه اؿككا -ك ككا عقككدم  . -في سرككل أس
ال وى عدم اؿاخة إىل الي

إه مع تظوت الد ن بالظي كة علكى امليكت

( ...................................... ) 16بػسى الفقاهة  -فقه القضاء

وعليه ثظت الد ن على امليت بغا الظي ة من وضاال ارتظكات الػكسعية
من دوس زاخكة إىل ميك
ضيٓ مي

املكدعا  ،ووكى للقاضكا القضكاء  ،والوىل

املدعا اليها .

الظسج اـامظ  :ضكي عا زتكي تظكوت الكد ن علكى املكدعى عليكه
بػاهد عد ومي

املكدعا علكى

كد دعكواب وتظكوت د كه يف عهكد
()8

املدعى عليه  ،و د دلت عليه زوا ات

مطلقة ع يٓ اؿا وامليت .

وعليه إذا إدعى على امليت د اً وأ ام غكاهد عكد وزلكف علكى
تظوت الد ن يف ذمة امليكت هكل و كار القضكاء بالكد ن علكى امليكت إىل
مي

أخسى ها مي

ارض عهاز لدفع إز ا وفاءب ظل موعه .

هرا ما إخ لفت فيه أععاز الفقهاء فكرهب مجكع إىل لكصوم الكي
الخسى وذهب مجع إىل عدم لصومها .
وال سب لصوم ضيٓ الي

إىل الظي كة  -لكو ضضك ا الطكسف ع كا

ضي عا  -فحلس إطال ات تظوت الكد ن واؿكى بالػكاهد ال كد والكي
عق ضا تظوت الد ن على اؿا وعلى امليت بػاهد وميك

علكى أ كل

ارض سقا والد ن وتظوعه يف ذمة املدعى عليه ،فالبد أس ع ضكي إليكه:
ككك

ارض ك عهاز وهككا مي ك

املوت  ،إذ م لى الي ي
الي

علككى بقككاء اؿككى والككد ن يف ذم ككه ؿ ك

ك لف فيدب كاله كا  ،و كد علكى لكصوم

الخسى  :السوا ة امل للة ب س الي

لدفع إز ا أس امليكت كد

أوفى الد ن زا زياعه أو أبسأب الداان م كه  ،لتكن السوا كة( ) ضك يفة
الط د ك ا ضظى ه عرلص زدة على اؿتي الػسعا .
وزيج ب ي ا  -يف مقام الكسدة والدهلة  -على إع اد

( :)8الوضاال  :ر : 88ب : 84من أبواب كيفية اؿتي
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الرفاز مؤ د بسوا ة ضلي اس( )8وإض عهسعا كوس الكي
رتظات الد ن على امليت  ،فكالي

م ٓ كة للظي كة

مقدمكة لثظكوت الكد ن وعتكوس مكع

الظي ككة وضككيلة إتظككات الككد ن علككى امليككت  :وضككيلة مسكظككة مككن غككهاد
ال كككدو ومكككن ميككك

املكككدعا  ،فيتكككوس مفكككاد الركككسيسة كرٓركككاً

رطال ات أدلة زديكة الظي كة و ك ذ اس (ككل بي كة زدكة مثظ كة إه بي كة
الد ن على امليت ف س ار إىل ضيٓ الي
و ككد عقككدم أس غككهاد املككسأع

).
بالككد ن م صٓلككة م صلككة

الرككاؿ

الػاهد ال د الثاعا علكى مكا عهكس مكن آ كة الكد ن يف ضكوز الظقكس :
د ِنِ مٔنِ ِزخَا ٔلتريِ فَحلِسِ لَيِ َتروعَا َزخُلَيِنِ فَ َسخُلْ
 8ضوَاضِ َػِ ِهدُوا غَهِي َ
وَامِسَأَعَكاسِ مٔ ٖكنِ عَسِضَكوِسَ مٔكنِ الػٗك َهدَاءٔش  ،ود ثظكت ععكاب يف أخظكاز
تظوت الد ن بالػاهد والي

أ ه عهس م ها يام مي

املكدعا م صلكة

الػاهد الثاعا  ،زيج عض ت هرب الخظاز( )  :أس زضو اس ()
كاس ض كديص الػاهد و ك
مي ك

املدعاش وهرا ال ظا ه د ٓ على ع ص كل

املككدعا م صلككة الػككاهد الثككاعا  ،بككل فيككد إخاشعككه( )لػككهاد

الػاهد مع الي

يف مقام تظوت اؿى والكد ن ،وم كى ارخكاش  :أعكه

سضى به و قظلكه وضكيلة إتظكات وزطكب  ،ولكيظ هكرا مكن بكاب يكام
الي

مقام غهاد ال د اآلخس .
فلككرا ػككتل ع ككدعا تظككوت الككد ن علككى امليككت بػككاهد عككد وميك

املككدعا  ،بككل هككو مككك وع خككداً لعهككوز
الك

ككسيسة الرككفاز  -وهككا

د يف الك قام  -يف دخالكة غكهاد ال كدل

مكع الكي

يف ظكو

الدعوى على امليت  ،هرا .
( )8الوضاال  :ر : 88ب 8من أبواب الػهادات  +ر : 81ب 1من أبواب السهن .
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ولككو إدعككى علككى امليككت د كاً أو مككاهً مككن دوس أس عتككوس لككه بي ككة
غاهد عليه تكي إدعكى علكي الكوازح بكه  ،والكوازح م تكس ل ل كه بكه
أمت ه الطلب من القاضا ب س ولفه  :فحلذا زلكف الكوازح علكى عكدم
عل ه بالد ن أو املا املدعى كفى .
وإس د دع علي الوازح فال غاء عليكه وه ميك

 ،لس الكدعوى

على امليت دوس وازته  ،و د عدص عن إتظات دعواب بظي ة وموها .
تي عظسج :

الدعىى على الغائب :
املساد من الغااب عطب الظدو هو الغااب عن الظلكد والكر ه
ميت ه اؿضوز يف فلظ القضاء  ،والعاهس ع ومه ملن إخ فكى يف بلكدب
أو إم ع عن اؿضوز يف فلظ القضاء وإس كاس زاضساً يف الظلد .
وميتكككن إخ ركككاز ال س كككف والقكككو ب عكككه مكككن د ميتكككن إبال كككه
وإعالمكككه بالكككدعوى املسفوعكككة عليكككه ود يطكككس إزضكككازب لل ساف كككة
واحملاك ة  .و تفي ا دليالً عليه  :إطال ع ظا (الغااب) دوس (املطافس)
يف

سيسة مجيل اآلعية الال عظ

غسعية القضاء على الغااب .

وه إغتا ع دعا ول لكه ه خكالف يف إمتكاس زفكع الكدعوى علكى
الغااككب يف احملت ككة الػككسعية  ،وه ز ككب يف خككواش مسككاع القاضككا
الككدعوى علككى الغااككب إذا ؼقككى يابككه وعككدم إمتككاس إزضككازب أو
إعالمه ب كد طلكب القاضكا زضكوزب وإبال كه بالكدعوى مكن الطس كى
الك

ازف الك تن لل ست ة الػسعية  ،فحلذا عكك رز إزككضازب ككضى

القاضا ب د الك ساك ة وإخساء مكواش ن القضاء  ،ضكواء ككاس كيابككه
عن الظلد أو عن فلظ القضاء أو عن أع

ال اع .

إتظات الدعوى على الغااب ) 19( ........................................

ويف ضككواه  :ميتككن قاك ككة الغااككب وفك ص فلككظ القضككاء وميتككن
اع هاء المس إىل اؿتكي القضكااا علكى الغااكب إذا تظكت زكى اآلدمكا
املدعا بظي ة أو موها من وضاال إتظات اؿى غسعاً كالد وس وال قكود
وموه ا .
و ككدل ا واضككساً علككى غككسعية القضككاء علككى الغااككب :

ككسيسة

مجيل بن دزار( )8املسو ة يف (التايف) ويف (ال هر ب) ب ضاعيد م دد
م ككدد وأزككدها مط ك د بط ك د

ككسيص ه ز ككب فيككه وهككو (ق ككد بككن

اؿطن بحلض ادب الرسيص إىل ك اب خ فس بن ق د بن ولو ه عن أبيه
عن ض د بن عظد اس عن أ وب بن عود عن إبن أبا ع ا عن مجيل
بن دزار عن مجاعكة مكن أ كساب الركاد

( )وهكو امل

كد ،

ا  :ضالغااب قضى عليه إذا امت عليه الظي كة و ظكاع مالكه و قضكى
ع ككه د ككه وهككو ااككب و تككوس الغااككب علككى زد ككه إذا ككدمش ككا :
ضوه دفع املا إىل الر أ ام الظي ة إه بتفكالءش  .وهكرب الركسيسة
واضككسة الدهلككة علككى غككسعية القضككاء علكى الغااككب إذا امككت الظي ككة
على اؿى وكاعت خام ة لػسااط

س ها و ظو ا .

ك ككا عككد الرككسيسة علككى املفسو يككة مككن خككواش اردعككاء علككى
الغااب ومساع القاضا الدعوى وإخكساء احملاك كة ب كد عظليغكه أو مكن
سعظط به أو من ميتن إ را خرب الدعوى إليه .
و ؤ د الرسيسة  :ال رو

القسآعية اآلمس باؿتي مبكا أعكص اس

زتريِ بَكيِنَ ال ٖكاعِ بٔكا ْلسَىِّش
ضظساعه وباؿى والقطط وال د ضفَا ِ

:

ي بَكيِنَ ال ٖكاعِ
زتَ ِك ُ ِ
زتريِ بَيِ َهُيِ بٔالْقٔطِطٔش املااكد  4 :ضوَإِذَا َ
 6ضفَا ِ
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ستر ُوا بٔالْ َدِ ِش ال طكاء  ، 18:والخظكاز( )8ال اطقكة بك س القضكاء
أَسِ َع ِ
الػسعا بالظي ة على املدعا والي

على املدعى عليه .

ويف مقابلككها ب ككط السوا ككات الككك اع ة عككن القضككاء علككى الغااككب
وها ما زواب أبو الظخرت

(

) عكن خ فككس عكن أبيكه عكن علكا (: )

ضه قككضى علكى ااكبش لتكن اـكرب ضك يف الطك د بك با الكظخرت
ز ى يل ع ه ب عكه أككرب الرب كة ،فكال ركلص م ازضكاً لسوا كة مجيكل
ذات الضاعيد امل دد وب ضها
بي هككا وبكك

سيص ه إغتا فيه  ،وميتن اؾ كع

ككسيسة مجيككل بال قييككد و كك ذ م ككه ( :ه قضككى علككى

الغااككب إه مككع إ امككة املككدعا الظي ككة املقظولككة)  .و سرككل  :وضككود
غككسعية القضككاء علككى الغااككب عككن فلككظ القضككاء إذا ع ككرز زضككوزب
وإزضككازب  ،تككي تككوس الغااككب علككى زد ككه إذا زضككس وإطلككع علككى
إض يفاء الد ن من أمواله .
تي إعه د و ع التكالم بيك هي يف كفا كة الظي كة ؿتكي القاضكا علكى
الغااب عى املدعا أم هبد مكن إزكالف القاضكا لل كدعا م ضك اً
إىل بي ه .املػهوز هو ارز يار إىل ضيٓ الي

إىل الظي ة .

وعليه اذا أ ام الظي ة على زقه تي زلف املدعا علكى تظكوت زقكه
على الغااكب وعكدم وفكاءب وإبكساءب م كه

ضكى اؿكاكي عقكه وأمت كه

إض يفاءب من أمواله  -ولو بظيع ب ط أمواله ووفكاء د كن املكدعا عقكه
عليه  ،ك ا

سزت

()1

سيسة مجيكل

لتكن ه كدفع القاضكا املكا
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خاء الغااب وزضكس أمكام القاضكا وأعتكس اؿكى أو الكد ن املكدعى بكه
ودافع عن عفطه وأتظت عدم مد وعي ه أو مكسقو ي ه .
و د ذهب أكثس الفقهاء أو مػكهوزهي إىل إز يكار الكدعوى علكى
الغااب إىل مي
علككى الرك
لصوم ضيٓ الي
أما الر

املدعا مضكافاً إىل بيٓ كه ،بكل أضكافوا إليكه  :الكدعوى
أو اجمل ككوس  ،وألكككسقوا الثالتككة بالككدعوى علككى امليككت يف
إىل الظي ة  ،إه أعه ه دليل واضص على ارؿا :
واجمل وس فالكدعوى عليه كا  -يف اؿقيقكة -هكا دعكوى

علككى وليٓه ككا الػككسعا  ،لس الر ك

واجمل ككوس مطككلوبا ال ظككاز مب ككى

عدم عفوذ كالمه ا وع ظاه ا وعركسفه ا  ،فحلعه كا ه إضك قاللية

كا

يف أ عرسف مالا م دٓ به  ،وأس الولا الػسعا  -الب أو اؾكد أو
و ككيٓه ا أو اؿكككاكي الػكككسعا أو م ركككوبه  -هكككو ال كككاطى بامسه كككا
واملدافع ع ه ا وامل رسف بد الً ع ه ا  ،فكالولا كوىل الكد ن الثابكت
عليه ا دفاعاً ع د إدعااه عليه ا  ،وع د وفااه ع ه كا  ،والكولا زك
الدعوى على أزده ا هو زا بكالب عا كل ميت كه الكدفاع وه موخكب
لي

املدعا مضافاً إىل بي ه يف دعوى الد ن على أزده ا .
واما الغااب عن فلظ القضاء فال دليل أ ضاً على إؿا ه بامليكت

يف إز يار تظوت الدعوى عليه إىل الي
لس السوا ككة امل

م ض ة إىل الظي ة  ،وذلك :

ككد يف دعككوى الككد ن علككى امليككت هككا

ككسيسة

الرفاز( )8وها ك رة بامليت وه غكاهد فيهكا علكى ال كوم وال كد
إىل الغااككب أو اجمل ككوس أو الرككغا  ،وإس إغككرتم الثالتككة مككع امليككت يف
ع رز ارض طا ويف ال دص عن الدفاع عن ال فظ .

( : )8الوضاال  :ر : 88ب : 8من أبواب الػهادات :د. 8

(  ....................................... ) 4بػسى الفقاهة  -فقه القضاء

وب ظككاز تاعكية  :الكستي بوخوب ضكيٓ الي كيكن إىل الظكي ككة خكالف
القكاعد ف س ار إىل دليل خا
على ال د ه من داخل

ع دى به إىل ا امليكت  ،وه دليكل

سيسة الرفاز وه من خازخها .

ع ي د ط د فقيكه إىل  :ال ليكل الكوازد يف خكرب عظكد الكس
و ٓي اؿتي للثالتة و وخب الي

()8

ن

م ض ٓة إىل الظي كة لكدفع إز كا

وفاءهي للد ن أو إبساءهي م ه  .لت ه ض يف :
أوهً  :لض ف ض د اـرب فال ميتن ارع اد عليه .
وتاعيككاً  :لس الغااككب علككى زد ككه  -ك ككا وزد يف خككرب مجيككل -
ال  ،فكاذا كدم وزضكس
زيج أعكه ك تن مكن الكدفاع عكن عفطكه مطك قظ ً
فلظ القضاء إعرتض دفاعاً عن عفطكه وأ كام زد كه ربطكا القضكاء
بالظي ة ز ى إذا إض ويف الد ن من أمواله إضرتخ ه مكن املكدعا  ،ولكرا
ه

ٓه ال ليل .
وب ككظا تككاسٍ  :الر ك

واجمل ككوس

ككا ولككا غككسعا ككدافع ع ه ككا

ووضس فلظ القضاء بد الً ع ه ا و قيي زد ه ظا زدة املدعا لكو
كاس ع دب  ،أو هسد الػكهود  ،أو ػكتك يف غكهادعهي أو مكا غكابه،
وه موخب للي

 ،فحلس د فع دفاع الكولا فالرك

واجمل كوس علكى

زد ه إذا بلب أو أفا .
وهترا الغااب على زد ه إذا زضس وإطلكع علكى دعكوى الكد ن
و ضككاء اؿككاكي وإضكك يفاء الككد ن مككن أموالككه  -ميت ككه ال ػككتيك يف
الػهاد  ،وميت ه اؾسد يف الػهود لو كاعت ع دب زدة علكى اؾكسد،
أو قيي بي ة على الوفاء أو إبساء الداان إ اب  ،وليظ هرا عقضكاً ؿتكي
القاضا زقيقة  ،بل هكو عقكط مؤ ّكت رك كا القضكاء ب كد زضكوز
( : )8الوضاال  :ر : 88ب : 4من ابواب كيفية اؿتي  :د. 8
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الغااككب  -أزككد طككسيف الككدعوى  -ورعككك ام الككك ساك ة الطككابقة الككال
أعك ٓها القاضا بغياب املكدعى عليكه وزتكي مكن دوس زضكوز املكد ن.
وعليه إذا إدعى أزد على الغااب د اً أو زقاً فال ىلو من أس كدعا
عليه د اً كلي ًا يف الرمة أو دعى عي اً خازخية  ،فهراس فسضاس :
الفسض الو  :إذا إدعى أزد على الغااب عي اً مالية خازخية -
هرب الداز أو ال سبة  ،أو هرا الت اب أو الفسال  -تكي أبلكب القاضكا
املدعى عليه بالكدعوى ود وضكس لغيابكه عكن الظلكد أو رز دابكه فيكه
وعككدم زضككوزب بالف ككل يف فلككظ القضككاء  ،تككي فك ص القاضككا فلطككه
وأ ام املدعا بي ه على ملكك ال ك

املاليكة املوخكود يف أتكاح املكدعى

عليه  ،ك ا لو إدعى على الغااب أعه أخر م ه املكا امل ك

 -الكداز أو

الت اب  -إخاز وإعقضت مدعها أو أخرب عاز ة أو مو ذلك تكي أ كام
ككسة دعككواب وإ ككع

الظي ككة أمككام القاضككا أو عككسض وتككااى عثظككت
القاضا بها  ،فقضى لل دعا عقه وإض سقا ه ال

املاليكة اـازخيكة

وأخككرها فككحلس الغااككب علككى زد ككه إذا ككدم وزضككس فلككظ القضككاء
وعسض دفاعه وزد ه أمام القاضا على خالف زدة املدعا .
وع دارٕ عس القاضا يف زدكة الغااكب  :فكحلس كاعكت مظطلكة لظي كة
املدعا عقط القاضا زت ه وأزخع املا امل

اـازخا إىل املدعى

عليه ز ى قيي املدعا بي ة عامة مظطلكة ؿدكة املكدعى عليكه  ،وإه فكال
أتس ؿضوز الغااب ودعواب ودفاعه إذا د تن مرسوباً عدة اط ة
وبي ة مقظولة غسعاً مظطلة لدعوى املدعا وبي ه .
الفسض الثكاعا  :إذا إدعكى الكد ن علكى الغااكب وطالكب املكدعا
عقه بسفع الدعوى عليه وكاس املدعى عليه ااظاً د وضس الظلد أو د
وضس فلظ القضاء ود ميتن إزضازب ليدافع عن عفطه و كديب
على دعوى الد ن  -بحل ساز أو إعتاز أو ضتوت  -وع دارٕ :
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إذا أ ككام الككك دعا الظي ككة ع ككد القاضككا علككى د ككه الككر

دعيككه ،

وإ ع القاضا بالظي كة فقضكى لكه  -أمتكن اؿكاكي أخكر زكى املكدعا
وإض يفاء د ه مكن أمكوا احملتكوم عليكه ودف كه إىل املكدعا ب كد إ امكة
الظي ة الػاهد له وب كد اؿتكي والقضكاء عليهكا  ،وهكرب مه كة اضكا
ال فير الك اط به عطظيى القضاء الػسعا  ،و د دلكت عليكه

كسيسة

مجيل :ضو ظاع ماله و قضى ع ه د هش .
تي إعه هبد من أخر كفيل من املدعا باملا  -امل ك

أو التلكا -

إذا أوفاب القاضا د كه مكن مكا املكدعى عليكه  ،وهكرا مكا دلكت عليكه
سيسة مجيل  ،ا ( : )ضوه دفع املكا إىل الكر أ كام الظي كة
إه بتفالءش( )8وهرا مطلى يٓ ما إذا كاس املدعا مليٓكاً ذا تكسو ماليكة
وما إذا د تن تس اً .
لتن يف ب ط عطك الرسيسة عقييد ذلك (إذا د تكن مليكاً) فقكد
ه  ،وذلكك
قرتد أزد  :عكدم لكصوم أخكر التفيكل إذا ككاس تس ٓك ًا م ك ٓو ً
ل قييد اـرب ( أخكر التفيكل مكن املكدعا باملكا املكدفوع إليكه) مبكا إذا د
تن ملياً تس اً  ،ول له خػية

سفه املا وفاء الغااب وإ ام كه زدكة

عظطل زدة الك كدعا بالد ن وه مكا ع كد املكدعا املطك ويف د كه مكن
املدعى عليه ب مس اضا ال فير .
وذلك لس أخر التفيل إز ياط ملا الغااب احملتوم عليكه بالكد ن
وإض يفاء اضا ال فير إ اب من ما الغااب احملتوم عليه .
لتن عقو دف اً را ارز ا أو املقا :
أوهً :اس ال طخة د عثظت بط د

سيص مقظو ز ى
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و قيد إطال الرسيسة امل تسز يف أضاعيد م دد للسوا ة  ،وب ضكها
سيص خا ٍ من هرا القيد .
وتاعياً  :إس أخكر التفيكل إز يكاط ملكا املكدعى عليكه املطك وفى م كه
ع فيككراً للقضككاء علككى الغااككب واحمل ككل دومككه وإده ب عدككة مظطلككة
ؿدككة اؿاضككس املككدعا  ،وارز يككاط يف المككوا مس ككوب فيككه غككسعاً
مطلوب يف القضاء ط اً  ،فال م ا

من أخر التفيل علكى ارطكال

ليض ن القاضا -بالتفالة  -زى املدعى عليه املط وفى م ه املا .
تي الغااب ب د دومه وإطالعه على الدعوى والقضكاء وإضك يفاء
ال

أو الد ن من أمواله  -ميت ه اؿضوز يف فلظ القاضا وعسض

زد ه ودفاعه  ،فاذا أتظت أمام القاضا عدم إض سقا املكدعا املكا
 كله أو ب ضه  -إضرتخع اؿكاكي الػكسعا املكا املكدفوع إىل املكدعامن ما املدعى عليه  ،مب ى إ ام القضاء املاضا بغياب املدعى عليكه
 ،فحلس ماطل املدعا القابط لل كا مكن اضكا ال فيكر ألكصم القاضكا
التفيل أو التفكالء بوفكاء املكا املك خوذ ظل ك ًا ب كد إعتػكاف معلوميكة
املدعى عليه  -الغااب أو الر

أو اجمل وس.

و ظغا ارل فكات إىل أمكس مهكي كركو
اعككد غككسعية فقهيككة ط يككة  :ع ك لخ

بكالفسض الخكا وهكا

يف أس الككد ن التلككا يف الرمككة

و ار عطظيقه على املا اـازخا وع يي ه يف ما ٍ مػكخٓ
والدليل ك

إىل دليكل ،

مبا إذا عيٓ ه املد ن فحلس له الوه ة على أموالكه ،و ركص

ع يي ه وعككػخيره لد ه الثابت فكا ذم ه ودف ه إىل داا ه .
وعليه  :إذا كاعت الدعوى على الغااب د اً كلياً يف الرمة  -كك س
ككدعا إ ساضككه ألككف د ككاز كليككة ككا م ي ككة أو ككدعا بي ككه لككدازب أو
ل سب ككه بك لف د ككاز  ،تككي أ ككام املككدعا بي ككه او عككسض وتااقككه وإ ككع
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الكد ن

القاضا بهكا وزتكي لكه  ،وأز كد ع فيكر اؿتكي  -إز كار ع كي

التلككا يف مككا خصاككا غخرككا مككن أمككوا املككدعى عليككه الغااككب إىل
وعكدم

زضا املد ن  ،واملفكسوض يابكه وعكدم إزكساش زضكاب بكال ي

عوكيلكه أزككداً يف وفككاء د وعككه زطككب الفككسض  ،فلككرا ككد ػككتل علككى
د ه رض يفاء الد ن التلا مبا غخركا مكن أمكوا
اضا ال فير عر ٓ
املد ن احملتوم عليه .
واؾواب  :إس اضا ال فيكر  -لكو ككاس ف هكداً عكدهً أو م ركوباً
من ظله م ذوعاً يف القضاء وال فير  -كاس ضا ب غكسعياً وككاس ع فيكرب
بالوه ة الػسعية ،وعليه و ل

سيص مجيل( )8ال اطى ب س ضالغااب

ضالغااب قضى عليه إذا امت عليه الظي ة  ،و ظكاع مالكه و قضكى ع كه
د ككه وهككو ااككب  ،وه ككدفع املككا إىل الككر أ ككام الظي ككة إه بتفككالء)
وضكك ا فاعككل ( ككدفع) ككود إىل اجمل هككد ال ككاد أو م رككوبه فحلعككه
امل ذوس بالقضاء من أهل بيت ال ظو ( )واملػسوعة وه ه .
تي إس القضاء على الغااكب إمنكا ػكسع كرو كاً عقكو ال كاع،
ك ك س ثظككت زككى آدمككا عليككه  -د كاً أو عقككداً أو إ قاع كاً أو موه ككا -
زطككب دهلككة

ككسيسة مجيككل  ،وهككا ك رككة بػككسعية القضككاء علككى

الغااب يف زقو ال اع خا ة ك ا ه ىفى علكى امل مكل فيهكا زيكج
عضكك ت ضالغااككب قضككى عليككه إذا امككت عليككه الظي ككة و ظككاع مالككه
و قضى ع ه د ه وهو ااب ،و توس الغااب علكى زد كه إذا كدمش
فحلس هرا ال ظا فيد غسعية القضاء على الغااب يف زقو اآلدمكي ،
وه إطال يف ال ظا يٓ زقو اس وزدودب ضكظساعه،وه دهلكة فيكه
على ال وم بل تاد الدليل على اـالف واضساً ك ا ض ظ
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وعليككه فككال ػككسع القضككاء علككى الغااككب يف زقككو اس وزككدودب
ضظساعه ععا زدٓ الصعا واللواط  ،إذ ل كل للغااكب زدكةً عفطكد اؿدكة
املقامة عليه واملوخظة رخساء اؿدٓ عليه  ،بل لو إدعا على الغااب ما
هو مػرتم اؿقّية فتاس ػ ل علكى زكى اس ضكظساعه وزكى اآلدمكا
م كاً ضككى اؿككاكي مبككا ىك

زككى اآلدمككا وه قضككا عليككه عككى اس

ضككظساعه  ،فككاذا إعهككي ش ككد بتككساً بطككس ة مالككه و ككاب بتككس عككن فلككظ
القضككاء ود ميتككن إزضككازب  -اضككاب ش ككد ع ككد اؿككاكي الػككسعا مبككا
ىره من زقّه وماله املطسو تي أ ام الظي ة علكى دعكواب  ،فكاذا ظلكها
القاضا زتي له ب غس ي الطاز ب د تظوت الطس ة عليكه  ،وه قضكا
اؿاكي الػسعا يف زى اس ضظساعه  -زدٓ الطس ة و طع اليد . -
و دل ا على عدم ال وم ؿقو اس أموز :
الو  :ر كوز دليككل غككسعية القضككاء علككى الغااككب عككن مشككو
القضاء على الغااب يف زدود اس وزقو ه املخ رة بكه ضكظساعه  -لكو
د لصم بدهل ه على عدم الػسعية  -و د أوضس اب س ظاً .
الثاعا  :إس الغسض ال لا من القضاء هو فركل اـركومة بك
امل كككاشع

وإ قكككاف الػكككداز  ،كككا ضكككظساعه وا كككف ًا لل كككؤم

غدَسَ بَيِ َهُيِ شواذا
ستم ُومَ فٔي َا َ
ضُ َ

:

دز القضاء ظلواضتُيٖ هَ َدٔكدُوا

فٔا أَعفرطٔهِيِ زَ َسخّا مٔ ٖا َضَ ِيتَ َو ُطَلم ُوا عَطِلٔي ّاش ال طاء .61 :
وزي ئكرٕ إذا كككاس املكدعى عليككه ااظكاً والككدعوى ب قكد أو بككد ن أو
موه ا من زقو ال اع وزرل الػداز واـرام تي كاب املكدعى
عليه  -أمتن القضكاء عليكه بكاؿى لكو امكت عليكه الظي كة  ،وهبكد مكن
عطكككليي الغااكككب بالقضكككاء وهكككو علكككى زد كككه ع كككدما قكككدم و طلكككع
علككى الككدعوى املقامككة عليككه  ،فيككدافع عككن عفطككه عد ككه الككال ع ككدب ،
فيتوس القضاء الػسعا وال كطليي له مكسكققاً رزاد الكػازع و كسضه

( .......................................) 48بػسى الفقاهة  -فقه القضاء

من عػس ع القضاء وهو إض ظاب المن وزفغ اؿقو .
بي ا زى اس وزكدب لكيظ كا فيكه غكداز  ،ول كل للغااكب زدكة
عفطد اؿدة املقامة عليه واملوخب رخساء اؿدٓ  ،ف خا القضاء ؿ
زضوزب م يكن  .و ؤ دب  :ب اء الػازع على دزء اؿدود بالػكظهات ،
والغااب مكا دام د وضكس فلكظ القضكاء و طلكع علكى وضكيلة تظكوت
اؿدٓ عليه هو مردا الػظهة ز ى وضكس و كدلا عد كه  :فقكد كظ
س ها و فا ع ه اؿدٓ  ،و كد كظ
عليه

فطكادها ف ك هط اؿدكة املقامكة

سيسة و ثظت اؿدٓ عليه .

تي عؤ د ارخ را

بارمجاع املكدعى يف ب كط التل كات علكى

أس زككدود اس ضككظساعه ه قضككى بهككا علككى الغااككب ز ككى وضككس أو
وضسب اؿكاكي الػكسعا وعثظكت عليكه اؾسميكة بوضكيلة غكسعية ودليكل
إتظات غسعا فيستي عليه القاضا الػسعا باؿدٓ أو بال ص س .
تي إعه إذا ضى اؿاكي مبا ٍ أو عىٍ م
اليقيين أو على إ ساز أو بي ة أو مي

زدٓ أو مي

داً علكى عل كه وإطالعكه
عتكو وككاس

كازب

اؿى ااظاً وله وكيل مطلى مفوض أو وكيل يف ظط زقو كه ود وعكه
فطالب الوكيل الغس ي ب داء مكا عليكه مكن د كن أو زكى أو موه كا كا
ضى به اؿاكي الػسعا ،فحلدعى الغس ي وفاء الكد ن أو عطكليي ال ك
أو اؿى إىل

ازب اؿى الغااب عن الظلد أو عن فلكظ القضكاء أو

قل ال امل أو إدعى إبساءب إ اب من الد ن أو اؿى  ،وع دارٕ :
أ :إس أ ام الغس ي الظي ة على دعكواب الوفكاء أو علكى اربكساء أمكام
القاضا الػكسعا فهكو خكا ومقظكو م كه  ،و كرز مكن ال طكليي ز كى
عا ال يل ووضس و فاهي م ه على زقه لو د ط ل ه .
ب :وإه -إذا د قي بي ة أو ثظت دعواب أمام القاضا الػسعا-

إتظات الدعوى على الغااب ) 49( ........................................

وخب على الغس ي اس دفع املا امل

أو الد ن أو اؿكى إىل الوكيكل

املفوض أو الوكيل يف القكظط ز كى ك عا ال كيل و طكرتخع الغكس ي
م ه ماله لو كاس د ضل ه زقه .
وهترا لو زضس املوكل -

ازب اؿى  -وأبطل دعواب وككرٓبها

بظي كككة أو أزلكككف الغكككس ي فكككحلم ع ع كككه وز ٓد الكككي
-

علكككى املكككدعا

ازب اؿكى  -فسلكف  ،وخكب علكى الغكس ي عطكليي املكا الكد ن

لرازظه وض اس ال

لو كاعت عالفة إىل املدعا ب د زضوزب وزتي

القاضا له  .وه و ف وخوب دفكع اؿكى إىل الوكيكل علكى إزالفكه
وه ط سى الغكس ي علكى الوكيكل  :اؿلكف علكى عكدم ال طكليي الكر
دعيه الغس ي  ،ل دم الدليل .
ع ي لو إدعى الغس ي علي الوكيل بوفكاء اؿكى أو الكد ن أو إبكساءب
م ه تي أعتس الوكيل عل ه بالرباء أو اربكساء  -أمتكن الغكس ي إزكالف
الوكيككل عضككوز القاضككا  :ولككف علككى عككدم عل ككه بوفككاء الككد ن أو
بابساءب م ه  ،أو على عدم عل ه ب طليي الغس ي زى موكلكه أو د كه أو
ع

ماله .
ع ي إذا بر الغس ي الد ن أو اؿى كاس له زى طلب التفيكل مكن

الوكيل القابط لض اس زقه ز ث ا وضكس املوككل أو قكدم مكن ضكفسب
تي وضس فلظ القضاء و ثظكت وفكاء اؿكى أو الكد ن أو إبكساء املوككل
الداان أو

كازب اؿكى إ كاب  -ضكواء أتظ كه بكحل ساز

ب توله عن الي

كازب اؿكى أو

على عدم الوفاء واربساء  ،فيطرتخ ه الغس ي .
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تهازع ظخصني يف ما ٍل واحد
إذا تٓاشع غخؿإ أ ٚأنجس قم َاٍ ٚاسد  :نٌ ٚاسد َُٓٗا ٜدعٞ
إٔ اـماٍ بتُاَ٘ َٖ ٛايه٘ ًَٚهه٘ َهٔ َ ٕٚػهازى  -ؾؿٝه٘ ؾهٛز  :ؾكهد
ٜه ٕٛاـماٍ قم ٜد أسدُٖا ٚ ,قد ٜهه ٕٛقم ٜهد نًُٗٝها ٚ ,قهد ٜهه ٕٛقم
ٜد ثايح ٖ ٛغري اـمتٓهاشعطم ٚ ,قهد ٜ ٫هه ٕٛقم ٜهد أسهد ٖٓٚ -ها ؾهٛز
َتعههد ٚ ٠قم بعكههٗا إ ههت٬ف ؾتٝهها بههطم ايؿكٗههآْٚ , ٤عههس ـمهها تكتكهه٘ٝ
ايكاعهههد ٠ايعاَهههٚ ١ايٓؿهههٛف اااؾههه ١بػههها ايٓعهههس عهههٔ ا٭قهههٛاٍ
ٚاٱ ت٬ؾات سرزاو َٔ ايتػٜٛؼ .
ؾٓعههسه ٖٓهها يؿههٛز تٓههاشع غخؿههطم َهها بٝههإ سهُٗهها  ٚيًٝههٗا ,
ٜ َ٘ٓٚعًِ سهِ ؾٛز تٓاشع أنجس َٔ غخؿطم  ٚيًٗٝا : ٖٞٚ ,
ايؿهههٛز ٠اٚ٫ظم  :إٔ ٜهههه ٕٛاـمهههاٍ اـمتٓهههاشع ؾٝههه٘ َٛدههه ٛوا قم ٜهههد
أسههدُٖا  ٚههط ضههً ٓت٘  ,ؾٝتٓاشعههإ ًَههه٘ يٝههح  ٜهدٸع ٞنههٌ ٚاسههد
َُٓٗا ًَه٘ يتُاَ٘ َٔ َ ٕٚػهازى ٚ ,ؾٗٝها ؾهسٚه ٚؾهٛز َتخايؿه١
بًشاظ ٚدداُْٗا يًبٝٸٓ ١أ ٚأسدُٖا أ ٚعدّ ٚدداُْٗا هلا : ٖٞٚ ,
ايؿسه ا : ٍٚ٫إ ته ٕٛيهٌ ٚاسد َهٔ اـمتٓهاشعطم بٓٝه ١عًه ٢إ
اـماٍ ي٘ َا ن ْ٘ٛقاُ٥او قم ٜد أسدُٖا َ ٖٛٚتٝكٔ َهٔ أْه٘ َايه٘ ًَٚهه٘
َٓ ٖٛٚهسيهُا ٜدع ٘ٝاٯ س َٔ ًَو اـمهاٍ اـمعهطم نًه٘  -ؾهاذا أقهاّ نهٌ
ٚاسد َُٓٗها بٓٝته٘ عًه ٢عهٛا ٙتعازقهط ايبٓٝتهإ ٚتطهاق تا ٚأسًهـ
ايكاق ٞذا ايٝد  -اـمٓهس  -عً ٢إ اـماٍ ًَه٘ ًَ ٫ ,و ؿُ٘  ,ؾهاذا
سًـ أَاّ ايكاقه ٞعًه ٢ذاى اٱثبهات ٚايطهًق قكه ٢امهانِ عمًهو
اـماٍ بتُاَ٘ يًشايـ ايرٜ ٟه ٕٛاـماٍ قم ٜدٜٚ . ٙدٍ عًَ ٢ا ذنسْا: ٙ
ا٫ٚو  :إٕ َكتكهه ٢ايكاعههد ٠عٓههد تعههازه ايبٓٝههتطم ٖهه ٛتطههاق ُٗا
ؾههأْ٘  ٫بٚ ,١ٓٝظاٖس ايٝد ٖ ٛاـمًو  ,يههٔ شماؾهُ٘ َهٔ ٜهدعًَ ٞهو
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اـمههاٍ نًهه٘  ,ؾٝههأت ٞقههاْ ٕٛطايههُٝطم عًهه ٢اـمههدع ٢عًٝهه٘ص ٖٓٚهها ذ ٚايٝههد
َٓهههس  -سطههق ايؿههسه  -يههُا ٜدٸعٝهه٘ ؿههُ٘ َههٔ ًَههو اـمههاٍ نًهه٘ ,
ؾٛظٝؿت٘ يطق َٛاش ٜٔايككا ٤ايػسع ٖٛ ٞامًـ عً ٢إثبهات اـمًهو
يٓؿط٘ ْٚؿ ٘ٝعٔ ؿُ٘ .
ٖرا َٖ ٛكتك ٢ايكاعد ٠ايعاَ٪ٜٚ. ١ند ٙأٜ٪ٜ ٚد: ٙ
ثاْٝههاو  :إٕ ذا ايٝههد يهه٘ أَازتههإ ُٖهها ايٝههد ٚايبٓٝهه ٚ , ١ؿههُ٘ يهه٘
أَ هازٚ ٠اسههد ٠عًهه ٢عههٛاٖ ٙهه ٞايبٓٝهه , ١ؾريدههض قهه ٍٛذ ٟا٭َههازتطم
عً ٢ق ٍٛذ ٟا٭َاز ٠ايٛاسد. ٠
ٚثايجاو  :يًدي ٌٝااهاف َ :عتهة ٠إضهشام بهٔ عُهاز عهٔ ايؿها م
( : )طإٕ زدًههههطم إ تؿههههُا إظم أَههههري اـمههههَٓ٪طم ( )قم ابهههه١
قم أٜدُٜٗا ٚأقاّ نٌ ٚاسد َُٓٗا ايب ١ٓٝأْٗها ْتذهط عٓهد , ٙؾأسًؿُٗها
عً....  ٞص ق : ٌٝؾإٕ ناْط قم ٜد أسدُٖا ٚأقاَها ؽمٝعهاو ايبٓٝه١؟
قاٍ ( : )طأقك ٞبٗا يًشايـ اير ٖٞ ٟقم ٜهدٙص(ٖٚ )3هر ٙايؿكهس٠
ا٭ ههري ٠ظههاٖس ٠ؾُٝهها ذمههٔ ؾٝهه٘ ٚإٔ ب ٓٝهَ ١ههٔ نههإ اـمههاٍ قم ٜههدٚ ٙبٓٝهه١
ااؿِ تطك إ بؿعٌ تعازقُٗا ثهِ ٜككه ٞامهانِ ايػهسع ٞباـمًهٝه١
يًشايـ اير ٟقم ٜد ٙاـماٍ اـمعطم اـمتٓاشع عً. ٘ٝ
ٚبٗههر ٙاـمعتههة ٠ايٛاقههش٫ ١يتٗهها ْكٝٸ هد إطهه٬م َعتههة ٠غٝههاخ بههٔ
إبساٖ )3(ِٝعهٔ ايؿها م ( )ايٓاطكه ١بهإٔ طأَهري اـمهَٓ٪طم إ تؿهِ
ايٝهه٘ زدهه ٕ٬قم ابههٚ , ١نُٖ٬هها أقاَهها ايبٓٝهه ١أْهه٘ أْتذٗهها  ,ؾككهه ٢بٗهها
يًرٖ ٟه ٞقم ٜهدٙص ٫ٚ ,بهد َهٔ تكٝٝهدٖا بهامًـ سطهبُا يهط عًٝه٘
َعتة ٠إضشام أ٫ ٟبد َٔ ن ٕٛايككا ٤بايداب ١يهر ٟايهٝد بعد إس٬ؾه٘
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33ابٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33ابٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
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ٚؾدٚز ايهشًـ َٓ٘ عً ٢نْٗٛا ي٘  ٕٚؿُ٘ .
ْعِ قهد ٜهدعٚ : ٢ده ٛاـمٓهاقم ٚاـمعهازه ـمعتهة ٠إضهشام ؾُٝتٓها
ا٭ ر بٗا  ٖٛٚ ,أسد أَس: ٜٔ
اَ : ٍٚ٫ا ٍٸ َهٔ ايسٚاٜهات( )3ايعاَه ١عًه ٢إ طايبٓٝه ١عًهَ ٢هٔ
إ عٚ , ٢ايُٝطم عً ٢اـمدع ٢عً٘ٝص ؾته ٕٛب ١ٓٝذ ٟايٝد ٖٚ -هَٓ ٛههس
يدع ٣ٛؿُ٘ ًَو اـماٍ  -يػٛاو  ٫أثس هلا  ٫ٚسذٝه ١ؾٗٝها  ,إذ يهٝظ
َٔ ٚظٝؿت٘ إقاَ ١ايب , ١ٓٝبٌ ٚظٝؿت٘ امًـ ٖٚ ,را ٜٓاقم ظهاٖس َعتهة٠
إضههشام ايههرٖ ٟهه ٛقبهه ٍٛبٓٝهه ١اـمٓهههس ٚضههكٛطٗا باـمعازقههٚ ١إْتكههاٍ
ايٛظٝؿ ١إظم سًـ ذ ٟايٝد .
ٖٚر ٙايهدع ٣ٛضهاق  ١ـمها سككٓهاَ ٙهٔ إَههإ إقاَه ١اـمٓههس ايبٓٝه١
عً ٢ؾدم إْهاز ٙي ٛأَهٔ بإٔ تٝكّٔ ايػاٖدإ َٔ ؾدم إْهاز. ٙ
إذٕ ظههاٖس َعتههة ٠إضههشام اـمتكههُٓ ١ٱقاَهه ١اـمههدع ٞبٓٝتهه٘ ٚإقاَهه١
اـمٓهس -ذ ٟايٝد -بٝٸٓت٘ َٖ ٛكُ ٕٛؾشٝض َ٪ند ـما إ رتْاَ ٙهٔ قبهٍٛ
ب ١ٓٝاـمٓهس,ؾٗه ٞعًه ٢طبهل ايكاعهدٚ ٠ا٭ يه ١ايعاَه ١عَُٛه وا ٚايكاقه١ٝ
يذ ١ٝايب ١ٓٝضٛا ٤ؾدزت َٔ اـمدع ٞاّ ؾدزت َٔ اـمٓهس .
ْعِ اـمٓهس  ٜ ٫ايق بايبٚ ١ٓٝتسدض ب ١ٓٝاـمهدع ٞإبتهدا٤ٶ  ,يههٔ يهٛ
أقاَٗا اـمٓهس ٚإقتٓا ايكاق ٞبٗا عازقط ب ١ٓٝاـمدع. ٞ
ٚايسٚاٜههات ايعاَههَ ١ؿا ٖهها إٔ اـم ايههق بايبٓٝههٖ ١هه ٛاـمههدع٫ٚ , ٞ
 ٜايق بٗا اـمٓهس ٫ ٫ٚ ,يه ١ؾٗٝها عًه ٢إ اـمٓههس يه ٛأقهاّ ايبٓٝه ١عًه٢
إْهازٚ ٙأَهٔ غٗا تُٗا بؿدم اٱْهاز ٚإقتٓا ايكاق ٞبٗا ناْط ب١ٓٝ
 ٬قم يح (ب ١ٓٝاـمٓهس) .
اـمٓهس َسؾٛقٚ , ١قد ضبل تٛقٝش٘ َؿؿ و
ايجاَْ : ٞا زٚا ٙإبهساٖهٝهِ بٔ ٖهاغِ عهٔ َهشهُد بٔ سهؿهـ عهٔ
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب + 3ب َٔ : 3ابٛاب نٝؿ ١ٝامهِ .
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َٓؿهههٛز عهههٔ ايؿههها م ( : )زدهههٌ قم ٜهههد ٙغههها ٠ؾذههها ٤زدهههٌ
ؾا ٸعاٖا  , ...قاٍ أبه ٛعبهد ا

( : )طسكٗها يًُهدع ٫ٚ , ٞأقبهٌ

َٔ اير ٟقم ٜد ٙب , ١ٓٝ٭ٕ ا

عص ٚدٌ إػمها أَهس إ ت ًهق ايبٓٝهَ ١هٔ

اـمدع : ٞؾإٕ ناْط ي٘ بٚ , ١ٓٝإ ٫ؾُٝطم ايرٖ ٟه ٛقم ٜهدٖ - ٙههرا أَهس
ا

عص ٚدٌص (. )3
ٜٚهههس  : ٙا٫ٚو  :إٕ ٖههر ٙايهههسٚا ١ٜقعٝهههؿ ١ايهطههٓد َهذههٗههٛي١

ايهسا ٟٚاـمتٛضههط َ( :هشُد بٔ سؿـ) .
ْعِ سمتٌُ ن( ْ٘ٛحمُد بهٔ سؿهـ بهٔ غٝهاخ) يهٓه٘ به ٬غهاٖد ,
ٚيٝظ ٖرا زاٜٚاو َػٗٛزاو ستٜٓ ٢ؿسف اٱضِ إي ٫ٚ , ٘ٝيٚ ٌٝاقهض
عًههٚ ٢ثاقتهه٘  ,يهههٔ قههد إستُههٌ أ ٚإعتكههد بعهها ا٭دهه )( ٤٬أْهه٘
ايعُسٚ ٟن ٌٝايٓاسٖٚ , ١ٝرا بعٝد دداو بٌ ايعاٖس

هأ ٙؾهإٕ (حمُهد

بٔ سؿهـ ايعُهسَ )ٟهٔ أؾهشاب اٱَهاّ ايعطههسٚٚ ٟنٝهٌ ايٓاسٝه١
اـمكدضٚ , ١إبساٖ ِٝبٔ ٖاغِ ايرٜ ٟس ٟٚعٓ٘ َٔ طبك ١ضابكَ ١تكدَه١
عًٝهه٘ إذ ٖههَ ٛههٔ أؾ هشاب اجلههٛا (ٚ )قههد أ زى ايسقهها (, )
َٓٚؿٛز ايرٜ ٟس ٟٚعٓ٘ إبٔ سؿـ ٖٜ ٛس ٟٚعهٔ ايؿها م (, )
ؾهه ٬بههد إٔ ٜههه( ٕٛحمُههد بههٔ سؿههـ) ايههسا ٟٚعههٔ َٓؿههٛز ؾههاسق
ايؿا م (ٜٚ )س ٟٚعٓ٘ إبساٖ ِٝبٔ ٖاغِ ؾاسق اجلهٛا ()
ٖ َٔ ٛطبكَ ١تكدَ ١عً ٢طبك( ١حمُد بٔ سؿهـ ايعُهس )ٟايهرٖ ٟهٛ
َٔ أؾشاب اٱَاّ ايعطهسٚٚ ٟن ٌٝايٓاس ١ٝاـمكدض. ١
اذٕ بإ تؿاز  :إ ت٬ف اي بك ١بُٗٓٝا ٚتباعهد ايؿهرتٚ ٠اجلٝهٌ بهطم
ايسا( ٟٚحمُد بٔ سؿـ) ٚبطم َٔ ٜس ٟٚحمُد عٓه٘ َٚهٔ ٜهس ٟٚعهٔ
حمُد ؼمٓا تؿدٜل اٱستُاٍ اـمصبٛز دداو .
( )3ايٛضا : ٌ٥ز: 31ب َٔ : 33ابٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 33
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ٚاماؾٌ دٗاي( ١حمُد بٔ سؿـ) ايرٜ ٟهس ٟٚعٓه٘ إبهساٖ ِٝبهٔ
ٖاغِ ٜ ٖٛٚس ٟٚعٔ َٓؿٛز ؾاسق اٱَاّ ايؿا م (. )
ٚثاْٝاو َ :ا تطً ِٝؾش ١ضٓد ايسٚا٫ ٚ ١ٜيتٗا عً ٢عدّ قب ٍٛبٓٝه١
اـمٓهس  -ذ ٟايٝد ْ -ك: ٍٛ
ٖر ٙزٚاٚ ١ٜاسهد ٠تعازقهٗا زٚاٜهات نهجري ٠تؿٝهد قبه ٍٛايبٓٝهَ ١هٔ
اـمٓهههس َٚههٔ اـمههدعَٗٓ : ٞهها َعتةتهها إضههشام ٚغٝههاخ اـمتكههدَتطم ايًههتطم
تكههُٓتا قبههه ٍٛبٓٝههه ١ذ ٟايٝهههد ايهههُٓهس َٚعازقهههتٗا يبٓٝههه ١ايهههُدع, ٞ
ٚغريُٖا زٚاٜات( )3عدٜدْ ٠عريٖا قم ايد٫يه ١عًه ٢قبه ٍٛبٓٝه ١اـمٓههس .
٫ٚشّ َا تكدّ  ٖٛ :سؿ ٍٛايتعازه بطم بٝٸٓتُٗٝا ثِ ًٜهصّ تطهاق ُٗا
٫ٚبد َٔ ايرٖاب إظم امًـ .
ٚؼمهههٔ إ ٜكههاٍ عٓد ٥هرٹ  :عٓههد تعههازه ااههة ايٛاسههد ايػ هاذ َهها
اـمكُ ٕٛايٛاز قم ا٭ باز اـمتعهد  ٠قهد أَسْها( )3بأ هر َها إغهتٗس بهطم
ا٭ؾشاب َٔ ااة ٕٚ ,ٜٔايسٚا ١ٜايػاذ ٠ايٓا ز ٠نٗر ٙايسٚا. ١ٜ
ٚثايجاو  :إْ٘ ؼمهٔ ايتػهٝو قم ٫ي ١زٚآَ ١ٜؿٛز عً ٢عدّ قبهٍٛ
ب ١ٓٝاـمٓهس  ,قاٍ أضتاذْا احملكهل ٖ( :هر ٙايسٚاٜهٚ ١اقهش ١ايد٫يه ١عًه٢
إ تؿاف امذ ١ٝبب ١ٓٝاـمدعٚ ٞإٔ  ٫أثس يب ١ٓٝاـمٓهس أؾه٬و) (ٖ ,)3هرا
خمتاز : )( ٙأْ٘  ٫إعتباز يب ١ٓٝاـمٓهس  ٫ٚإعتُا عًٗٝا نُها أغهازاي٘ٝ
قم نتاب٘ ٖٓا خمتؿساو.
يهٔ قد تكدّ َٓٸا إْهاز اـمبٓ ٢ط عٓٛإ ( :قب ٍٛب ١ٓٝايهُٓهس) قم
َباسههح امهههِ قم اًههظ ايككهها , ٤نُهها أْهه٘ يٝطههط ايسٚاٜههٚ ١اقههش١
ايد٫ي ١عً ٢عدّ إعتباز ب ١ٓٝاـمٓهس,بٌ ظاٖسٖا  ٖٛٚ -سهل -إٔ ايبٓٝه١
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33ابٛاب نٝؿ ١ٝامهِ .
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 9ابٛاب ؾؿات ايكاق : ٞح. 3
(َ )3باْ ٞتهًُ ١اـمٓٗاز  :ز. 35 : 3
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ٚظٝؿ ١اـمدعٚ ٞأْ٘ اـمهًـ بٗا بدٚاو ٚاـم ايق بٗا إبتدا٤ٶ ٚ,إذا مل تهٔ
عٓد اـمدع ٞب ١ٓٝؾايٛظٝؿٜ ١هُطم َٔ ٜهه ٕٛاـمهاٍ اـمتٓهاشع ؾٝه٘ هط ٜهدٙ
ٚضً ٓت٘ ٖٚ ,را ٜٓ ٫اقم  ٫ٚؼمٓا َهٔ قبه ٍٛبٓٝه ١اـمٓههس يه ٛأزا ايتٓهصٸٙ
عٔ ايُٝطم ٚناْط عٓد ٙب ١ٓٝغاٖد ٠عً ٢ؾدم إْهازًّ َٚ ٙعه ١دصَهاو
عً َ ٢ابك ١إْهاز ٙيًٛاقا .
ٚاماؾٌ أْ٘ قم ؾٛز ٠ن ٕٛاـماٍ قم ٜد أسدُٖا ٚناْط يههٌ َهٔ
اـمتٓههاشعطم عًهه ٢اـمههاٍ بٝٸٓهه ١عًهه ٢ؾههدم عههٛا , ٙؾايٛظٝؿهه ١إسهه٬ف
ايكاق ٞذا ايٝد إذا نإ َٓهساو يدع ٣ٛاٯ س .
ٚثهُ ١ؾسٚه أ سَ ٣ػابٗ ١هلرا ايؿسه : ٖٞ ,
أ -إٔ ٜ ٫ه ٕٛذ ٚايٝد َٓهساو يدع ٣ٛاٯ س ًَه ١ٝاـمهاٍ اـمتٓهاشع
عً ٘ٝنإٔ ٜصعِ ذ ٚايٝد دًٗ٘ باماٍ ٚعهدّ َعسؾته٘ بهايٛاقا ٚإٔ اـمهاٍ
قههد إْتكههٌ ايٝهه٘ َههٔ غههري ٖههرا اـمههدع : ٞغههسا٤ٶ أٖ ٚبه١و أ ٚإزثهاو ٜ ٫ٚعًههِ
اـمايو ايهٛاقع , ٞثهِ أقهاّ ذ ٚايٝهد ايبٓٝه ١عًه ٢إ اـمهاٍ يه٘ بطهبق َهٔ
ا٭ضباب ايػسعٚ ١ٝأقاّ ؿهُ٘ َ -هدع ٞاـمًهو ايهرٜ ٫ ٟهد يه٘ عًه٢
اـماٍ  -ايب ١ٓٝايػاٖد ٠عً ٢إ اـماٍ ي٘ .
ٚقم ٖههرا ايؿههسه تههه ٕٛايٛظٝؿهه ١ايػههسعٖ ١ٝهه ٛتٛدٝهه٘ ايكاقههٞ
ايػسع ٞايُٝطم إظم َٔ نإ عهد أؾهسا بٓٝته٘ أنجهس  ,ؾهاذا سًهـ ٖهرا
عً ٢اْ٘ َاي٘ َٔ َ ٕٚػازى ي٘ سهِ ايكاق ٞبإٔ اـماٍ يًشايـ .
ٜٚديٓا عً : ٘ٝؾهشٝش ١أبه ٞبؿهري( )3ايطهاَ ٌ٥هٔ اٱَهاّ ايؿها م
( )عٔ ايسدهٌ ٜهأت ٞايكه ّٛؾٝهدع ٞاز وا قم أٜهدٜٚ ِٜٗكه ِٝايبٓٝه, ١
ٜٚك ِٝاير ٟقم ٜد ٙايداز ايب ١ٓٝأْ٘ ٚزثٗها عهٔ أبٝه٘ ٜ ٫ٚ ,هدز ٟنٝهـ
نإ أَسٖا ؟ قاٍ ( : )طأنجسِٖ بٜ ١ٓٝطتشًـ ٚتدؾا إي٘ٝص ٚذنهس
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
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( : )طإٕ عً ٝهاو  أتهها ٙقهه ّٛشمتؿههُ ٕٛقم بػًهه , ١ؾكاَههط ايبٓٝهه١
هل ٤٫٪أْٗهِ أْتذٖٛها عًهَ ٢هرٚ ِٖ ٚمل ٜبٝعهٛا ٚمل ٜٗبهٛا ٚ ,قاَهط
ايب ١ٓٝهل ٤٫٪عمجٌ ذيو  ,ؾكك  ٢بٗا ٭نجسِٖ بٝٸٓ١و ٚإضتشًؿِٗص .
ٖٚر ٙايسٚا ١ٜؾشٝش ١ايطٓد ٚاقش ١ايد٫ي ١عًه ٢عهدّ اٱ تؿهاف
عمههاٍ َعههطم خمؿههٛف ٚ ,ذيههو يٛزٖ ٚهها سهُ هاو ٚاسههداو غههري فمتههاش قم
ايداز ٚايبػًَ - ١هُا ٜهػـ عٔ ثبٛت امههِ يعُه ّٛايهدعا ٣ٚاـمايٝه١
ٚعهههدّ ؿٛؾههه١ٝٺ قم اـمهههاٍ اـمتٓهههاشع ؾٝههه٘  :از أ ٚبػًههه ١أ ٚغريُٖههها ,
ٚتدٍ عً ٢إضتش٬ف أنجسِٖ بٚ ١ٓٝايككا ٤ي٘ إذا سًـ عً ٢إ اـمهاٍ
ي٘ ٚيٝظ يهخؿُ٘ .
بٚ -ثهُ ١ؾسه ثإٍ ٖٓا  ٖٛٚ :إٔ تتطا ٣ٚايبٓٝتإ عد او ٚعدايه١
ؾايٛظٝؿهه ١إٔ ٜكههسع ايكاقهه - ٞاجملتٗههد ايعههدٍ أَٓ ٚؿههٛب٘ يًككهها- ٤
بُٗٓٝا عً ٢أٜٸُٗا تؿري ايهُٝطم ٚتتٛدٸه٘ ايٝه٘  ,ثهِ َهٔ هسز إيفه٘ قم
ايكسع ١إضتشًؿ٘ ايكاق ٞايػسع , ٞؾاذا سًـ أ ر اـماٍ نً٘ .
ٜٚديٓا عًَ : ٘ٝعتة ٠عبد ايسؾمٔ( )3عهٔ ايؿها م ( : )طنهإ
عً  ٞإذا أتا ٙزدٜ ٕ٬هختؿُإ بػٗ ٛٺ عدهلِ ضٛاٚ ٤عهد ِٖ -
أقههسع بٝههِٓٗ عًهه ٢أٜٸُٗهها تؿههري ايههُٝطم ٚ ,نههإ ٜكهه : ٍٛايًههِٗ زبٸ
ايطُاٚات ايطبا ٚزبٸ ا٭زقطم ايطبا أٜٸهِٗ نإ ي٘ امهل ؾهأ ٸ ٙايٝه٘,
ثِ زمعٌ امهل يًهرٜ ٟؿهري عًٝه٘ ايهُٝطم إذا سًهـص ٖٚ ,هر ٙايسٚاٜه١
َعتة ٠ايطٓد ٚاقش ١ايد٫ي ١عًه ٢اْه٘ قم اـمهٛاز ايه

ٜتطها ٣ٚأؾهسا

ايب ١ٓٝبهطم ااؿهُطم ٜكهسع بٝهِٓٗ عًه ٢أُٜٗها تؿهري ايهُٝطم ٚإظم أُٜٗها
تتٛد٘  ,ؾاذا سدط ايكسع ١عً ٢أسدُٖا إضتشًؿ٘ ثِ دعٌ امل ي٘
بعد سًؿ٘ .
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
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دهٚ -ثهُ ١ؾسه ثايهح ٖٓها ٖٚ :هَ ٛها إذا ؾهدٸم ايجهاَْ - ٞهدعٞ
اـماٍ  -ؾاسق ايٝد قم عٛا : ٙاجلٌٗ باـمايهو ايهٛاقع , ٞيهٓه٘ إ عه٢
ثاْ١ٝو  :إٔ اير ٟإْتكٌ َٓ٘ اـماٍ إي ٘ٝقد غؿق َٓ٘ أ ٚنهإ عٓهد ٙعازٜه١
أٜ ٚ ٚع ١أ ٚإدازٚ ٠إْككهط َهد ٠اٱدهازٚ ٠عؿه ٢ؾٗٝها  ,ثهِ إْتكهٌ
اـماٍ َٓ٘ إظم َٔ بٝد ٙاٯٕ  ,نإٔ ٜهدع ٞعًه ٢أبٝه٘  :أْه٘ غؿهق اـمهاٍ
َٓ٘ أ ٚآدسٚ ٙإْههككط َهد ٠اٱدهازَٚ ٠هات ٚٚزثه٘ إبٓه٘ ايهر ٟقم ٜهدٙ
اـماٍ اـمعطم اٯٕ ٚ .عٓد٥رٺ :
إذا أقاّ ايجهاْ ٞبٓٝه ١عًه ٢عهٛا ٙايجاْٝهٖٚ - ١هَ ٞتٛدٗه ١إظم غهري
ؾاسق ايٝد ايؿعً - ١ٝقك ٢امانِ ايػسع ٞي٘ باـماٍ ٚ ,إ ٫ؾٗ ٛيرٟ
ايٝد ايؿعًٜٚ . ١ٝديٓا عً : ٘ٝذ ٌٜؾشٝش ١أب ٞبؿهري( )3اـمتكدَه ١سٝهح
ضههأٍ أبهه ٛبؿههري َههٔ اٱَههاّ ايؿهها م ( : )أزأٜههط إٕ نههإ ايههرٟ
إ عه ٢ايهداز  ,قهاٍ ( :إٕ أبا ٖرا اير ٖٛ ٟؾٗٝا أ هرٖا بػهري هٔ ٚمل
ٜكِ اير ٖٛ ٟؾٗٝا ب , ١ٓٝإ ٫أْ٘ ٚزثٗا َٔ أبٝه٘) ؾكهاٍ ( )يه٘  :طإذا
نإ ا٭َس ٖهرا ؾٗ ٞيًر ٟإ عاٖا ٚأقاّ ايب ١ٓٝعًٗٝاص أ ٟعًهًَ ٢هو
ايداز اْٗا أ رت َٓ٘ بػري ٔ  -غؿباو أ ٚإدهاز ٠أ ٚعازٜهٚ ١مل تسدها
إيٚ ٖٞٚ , - ٘ٝاقش ١ايد٫ي ١عً ٢تكد ِٜق ٍٛاـمهدع ٞاـمهدع ّٛبايبٓٝه١
ايعا يهه ١اـم ًكههٚ , ١إ ٫إذا مل تهههٔ عٓههد ٙبٓٝهه ١ؾٗهه ٞيههر ٟايٝههد قٗههساو
ٚبهُكتك ٢ي( ٌٝايٝد أَاز ٠اـمًو) ق عاو .
ْعههِ يًُههدع ٞإ ً ٜههق َههٔ ايكاقهه ٞايػههسع ٞقم اًههظ ايككهها٤
ٚامهِ  -يدؾا ايتُٗه - ١إسه٬ف ذ ٟايٝهد  ,ؾٝتٛده٘ ايكاقه ٞب ًهق
ايُٝطم َٔ ذ ٟايٝد  ,ؾهاذا سًهـ عًه ٢عهدّ عًُه٘ بػؿهق اـمهاٍ َهٔ
َايه٘ :ايهُدع ٞيهًُه٘ ٚأْ٘ تًكا ٙبطبق َػهسٚع  -ضهك ط ايهدعه٣ٛ
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
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ٚذٖبط ايتُٗ ٫ٚ ١غ ٤ٞعً ٢ذ ٟايٝد .
ٖرا نً٘ قم ايؿٛز ٠اٚ٫ظم  :إٔ ٜه ٕٛاـماٍ اـمتٓاشع ؾ ٘ٝقم ٜد أسهد
اـمتٓاشعطم ٚ ,قم ؾسقٗا ا : ٍٚ٫إٔ ته ٕٛيهٌ َُٓٗا ب. ١ٓٝثِ ْبشح :
ايؿههسه ايجههاْ : ٞإٔ ٜههه ٕٛاـمههاٍ اـمتٓههاشع ؾٝهه٘ قم ٜههد أسههدُٖا ,
ٚتٛدد بٓٝه ١عٓهد أسهد اـمتٓهاشعطم عًه ٢عهٛا ٕٚ ٙاٯ هس ٚ ,قم ٖهرا
ايؿسه :
أ -قههد تههه ٕٛايبٓٝهه ١عٓههد َههدعًَ ٞههو اـمههاٍ حمكهاو َ -ههٔ  ٕٚإٔ
تههه ٕٛيهه٘ ٜههد ٚضههً ٓ ١عًهه ٢اـمههاٍ اـمتٓههاشع ؾٝهه٘  -ؾايٛظٝؿهه ١عٓد ٥هرٺ إٔ
ٜكُٗٝا عٓد ايكاق ٞايػسع ٞثهِ ٜطهتعدهلا ايكاقه , ٞؾهإٕ إقتههٓا بٗها
سهِ عً ٢إٔ اـماٍ ًَو َدع ٞاـماٍ حمكاو .
ٚايٛد٘ ؾ : ٘ٝإط٬م يٝهٌ طايبٓٝه ١عًهَ ٢هٔ إ ٸعه٢ص  ٚؿهٛف
زٚاٜههات ؾههشٝش ١قههُٔ زٚا ٜهات( )3اٱ ههت٬ف قم ع ها ٣ٚاـمًهٝهه, ١
 ٖٞٚتدٍ عً ٢اْ٘  ٫أثس يٝد اـمٓهس َا إقاَه ١اـمهدع ٞايبٓٝه ١عًه ٢نهٕٛ
اـماٍ ي٘  ٫ ,يؿاسق ايٝد .
بٚ -قههد تههه ٕٛايبٓٝهه ١عٓههد ذ ٟايهههٝد ؾايٛظٝؿهه ١إ ٜكُٗٝهها عٓههد
ايكاق ٞثهِ ٜطتعدهلا ايكاق ٞثِ سمًـ  -إستٝاطهاو قم ايككها - ٤عًه٢
إ اـمههاٍ ًَههه٘  ٕٚاـمههدع , ٞؾههاذا سًههـ بعههد إقاَتهه٘ ايبٓٝهه ١سهههِ
ايكاق ٞي٘ عمًو اـماٍ اـمتٓاشع ؾ. ٘ٝ
ٚايٛد٘ قم قِٸ امًـ إظم ب ١ٓٝذ ٟايٝد ٖ -ه ٛأْه٘ ٚإٕ نهإ يٝهٌ
سذٝهه ١ايبٓٝههٜ ١عههِ بٓٝهه ١اـمههدعٚ ٞبٓٝهه ١اـمٓهههس  -إ ٫اْهه٘ ٭دههٌ ايسٚاٜههات
اـم ًك ١ايٓاطك ١بإٔ طايُٝطم عً َٔ ٢إ ع ٞعً٘ٝص ْههشتٌُ ٖٓها ٚ -يهٛ
قعٝؿاو  -يص ّٚقِٸ امًـ إظم ايب ١ٓٝستٜ ٢تشكل ايككاَ ٤تٓٝهاو ٜٚجبهط
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ .
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امههل دًٝهاو َعتُههداو عًهه ٢ايههُٝطم اـم ًٛبههَ ١ههٔ اـمٓهههس ٚاـمؿسٚقهه ١عًهه٢
اـمدع ٢عً. ٘ٝيهٔ ٖرا إستٝاط ْطتشطٓ٘ قم ايككا ٤ايععه ِٝغهأْ٘ عٓهد
ضبشاْ٘ .

ا

َٚههٔ ْٚهه٘ ٜههتُهٔ ايكاقهه - ٞإذا إقتٓهها َههٔ بٓٝهه ١ذ ٟايٝههد  -إ
ٜكك ٞعً ٢طبل ب ١ٓٝاـمٓهس َٔ  ٕٚساده ١إظم ؼمهطم ذ ٟايٝهد َٓكهُ١
إظم بٓٝت٘ ٚ ,ذيو ـما تكدّ َٔ إعتبهاز بٓٝه ١اـمٓههس قم سهدٸ ذاتٗها ٚقبٛهلها
إذا طًههق ايكاقهه ٞايبٓٝههَ ١ههٔ اـمههدعٚ ٞمل تهههٔ عٓههدٚ , ٙقههد أقُٓهها
ايةٖإ ايك ٟٛعً ٢قب ٍٛب ١ٓٝاـمٓهس  ٚؾعٓا اٱغها٫ت عٓ٘ ٖ -را ٖٛ
َطتٓدْا قم نؿا ١ٜايب. ١ٓٝ
ٚيٝظ َطتٓدْا قم نؿا ١ٜايبٖٓ ١ٓٝا ٚعدّ تٛقهـ ايككها ٤عًه ٢ؼمهطم
ذ ٟايٝد  -عً ٢ؾشٝش ١ؾما ( :)3طبُٓٝها َٛضه ٢بهٔ عٝطه ٢قم ازٙ
ايه

قم اـمطههعٜ ٢ػههسف عًهه ٢اـمطههع ٢إذ زأ ٣أبهها امطههٔ َٛضهه ٢

َكههب٬و َههٔ اـمههس ٠ٚعًهه ٢بػًهه ١ؾههأَس إبههٔ ٖٝههاز  -زدهه٬و َههٔ ُٖههدإ
َٓك عاو إي - ٘ٝإٔ ٜتعًل بًذاَه٘ ٜٚهدع ٞايبػًه , ١ؾأتها ٙؾتعًهل بايًذهاّ
ٚإ ع ٢ايبػً , ١ؾجٓٸ ٢أب ٛامطٔ  زدً٘ ْٚصٍ عٓٗاٚ ,قاٍ يػًُاْ٘ :
رٚا ضسدٗا ٚإ ؾعٛا إي , ٘ٝؾكاٍ ٚ :ايطسز أٜكاو ي , ٞؾكاٍ  :نربط
عٓدْا ايب ١ٓٝبأْ٘ ضسز حمُد بٔ عًهٚ , ٞأَها ايبػًه ١ؾاْها إغهرتٜٓاٖا َٓهر
قسٜق ٚأْط أعًِ َٚا قًطص بهإٔ ٜطهتدٍ بٗها عًه ٢عهدّ اماده ١إظم
امًـ َٔ ذ ٟايٝهد ٚعًه ٢اٱنتؿها ٤ببٓٝت٘ َٓ ٖٛٚههس يهدع ٣ٛاـمهدعٞ
ًَه ١ٝايطسز  -سٝح قاٍ ( : )طعٓدْا ايب ١ٓٝبأْه٘ ضهسز حمُهد بهٔ
عًٞص ٚمل سمًـ اٱَاّ ( )عً ٢إْهاز. ٙ
ٚٚد٘ عدّ إضتٓا ْا إظم ٖرا ايهخة :إٕ ٖرا ايهخة ٜ ٫ؿًض ي٬ٝو
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
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عًههه ٢خمتازْههها  :قبههه ٍٛبٓٝههه ١اـمٓههههس َهههٔ  ٕٚؼمهههطم ٜ ٫ٚ ,ؿٗهههِ َٓههه٘
 ٫ٚتطهههاعدَ ٙكهههاَطم ايؿهههشٝش ١بًشهههاظ إٔ اٱَهههاّ ايههههاظِ ()
إضتٓد إظم ايب ١ٓٝتهرٜباو ـمدعًَ ٞو ايطسز ٚ ,يٝظ ٖ ٛقم َكاّ ايرتاؾا
ٚايتكاق ٞاـمسا َٓ٘ إْٗا ٤ااؿ ١َٛببٝٸٓت٘ َٔ  ٕٚقِٸ امًـ  ,ؾٗهرا
اـمكُ ٕٛقم ايؿهشٝش ١أدهٓع عهٔ دهٛاش اٱنتؿها ٤قم َكهاّ ايتكاقهٞ
ببٝٸٓ ١اـمٓهس عٔ امًـ عًْ ٢ؿ ٞع ٣ٛاـمدع. ٞ
ٚاماؾٌ نؿا ١ٜايبٝٸٓه ١ايه

ٜكُٗٝها ذ ٚايٝهد  ٫ٚساده ١إظم سًؿه٘.

ٖرا نً٘ قم بٝإ ايؿسه ايجاْ , ٞثِ ْٓتكٌ يبشح :
ايؿههسه ايجايههح  :إٔ ٜههه ٕٛاـمههاٍ اـمتٓههاشع ؾٝهه٘ قم ٜههد أسههدُٖا ,
 ٫ٚتٛدد ب ١ٓٝعٓد أسد اـمتٓاشعطم عً ٢تعهٝطم َايهو اـمهاٍ اـمتٓهاشع ؾٝه٘
ٚاير ٖٛ ٟقم ٜد أسدُٖا  ٕٚاٯ س  ,ؾاذا زؾعا أَسُٖها إظم ايكاقهٞ
ايػسع ٞؾايٛظٝؿ ١إٔ ٜطتشًـ ايكاق ٞذا ايٝد ٚٚ ,دٗ٘ :
َهها يههط عًٝهه٘ ايسٚاٜههات ايعدٜههدَ ٠ههٔ إٔ طايبٓٝهه ١عًهه ٢اـمههدعٞ
ٚايُٝطم عً ٢اـمدع ٢عً٘ٝص ٚسٝح  ٫ب ١ٓٝيًُدع ٞؾايٛظٝؿ ١إٔ سمًـ
اـمدع ٢عًٖٓ ٖٛٚ , ٘ٝا ذ ٚايٝد ؾإْ٘ اـمدع ٢عً : ٘ٝأْ٘  ٫ؼمًو َا هط
ٜدٚ ,ٙعٓد٥ر :
إٕ سًـ ذ ٚايٝد عًًَ ٢ه٘ يًُاٍ سهِ ايكاق ٞبإٔ ايهُاٍ ي٘ .
ٚإٕ إَتٓهها عههٔ امًههـ ٚز ٸ ايههُٝطم عًهه ٢اـمههدع ٞأْ ٚهههٌ ٚز ٸ
ايكاقهه ٞايههُٝطم عًٝهه٘  ,ثههِ سًههـ اـمههدع ٞعًهه ٢إٔ اـمههاٍ اـمعههطم ًَههه٘
َٚاي٘ ًَ ٫و ذ ٟايٝد -سهِ ايكاق ٞبإٔ اـماٍ يًُدع ٞامايـ .
ٚإٕ مل سمًـ اـمدع - ٞبعد ايس ٸ عً - ٘ٝنُا مل سمًـ اـمٓهس نهإ
اـماٍ ير ٟايٝد عمكتكٜ ٢د ٕٚ َٔ ٙسذ ١خمايؿ ١يعاٖس ايٝد .
ٖرا َٖ ٛكتك ٢ايكاعدٚ ٠ا٭ ي ١ايعاَٚ ,١قد تعكد -ٙقم اجلًُ-١
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بعا ايٓؿٛف اااؾْ ١عري ؾشٝش ( )3ؽمٚ ٌٝحمُهد بهٔ َطهًِ :
طإذا أقاّ اـمدع ٞايب ١ٓٝؾًٝظ عً ٘ٝؼمطم ٚ ,إٕ مل ٜكهِ ايبٓٝه ١ؾهس ٸ عًٝه٘
اير ٟإ ع ٢عً - ٘ٝايُٝطم ؾأب ٢ؾه ٬سهل يه٘ص طقم ايسدهٌ ٜهدع٫ٚ ٞ
بٓٝهه ١يهه٘  ,قههاٍ ٜ :طههتشًؿ٘  ,ؾههإٕ ز ايههُٝطم عًهه ٢ؾههاسق امههل ؾًههِ
سمًـ ؾ ٬سل ي٘ص ٖٚ .را نً٘ َستبط بايؿٛز ٠اٚ٫ظم َٔ ؾٛز تٓاشع
غخؿطم قم َاٍ ٚاسد .ثِ ْبشح :
ايؿٛز ٠ايجاْ : ١ٝإٔ ٜهه ٕٛاـمهاٍ اـمتٓهاشع ؾٝه٘ بٝهد نًُٗٝها  -از أٚ
بطتإ ٜعٝػإ ؾٗٝها أ ٚحمهٌ ٜهتطهبإ ؾٝه٘ عًه ٢ايطهٛاٜٚ , ٤هدع ٞنهٌ
ٚاسههد َههٔ اـمتٓههاشعطم إٔ غمههاّ اـمههاٍ ًَههه٘  ٕٚؿههُ٘ ٚ .ؾٗٝهها ؾههسٚع
ٚؾسٚه َتعد : ٠
ايؿههسه ا : ٍٚ٫إٔ ٜههه ٕٛيهههٌ َُٓٗهها بٓٝهه ١عًهه ٢عههٛاٜٚ ٙهههٕٛ
اـماٍ اـمتٓاشع ؾ ٘ٝبٝد نًُٗٝا  ,ؾاذا زؾعها أَسُٖها إظم ايكاقه ٞايػهسعٞ
ٚأسكههس نههٌ َُٓٗهها بٝٸٓهه ١تػههٗد يهه٘ بأْهه٘ اـمايههو  ٕٚؿههُ٘  -ناْههط
ايٛظٝؿ ١إضتش٬ف ايكاق ٞن٬و َٔ اـمتٓاشعطم ٚ ,س٦ٓٝرٺ :
إٕ سًـ نٌ َٔ اـمتٓاشعطم عً ٢إٔ اـماٍ بتُاَ٘ ًَه٘ ٚيٝظ ًَو
ؿُ٘,أْ ٚهَ ٬عاو ٚإَتٓعاعٔ امًـ قطٸِ ايكاق ٞاـماٍ اـمعطم بُٗٓٝا
ْؿؿطم َتطاٜٚطم  ,يهٌ ٚاسد َُٓٗا ْؿـ اـماٍ اـمعطم اـمتٓاشع ؾ. ٘ٝ
ٚإٕ سًههـ أسههدُٖا ٚإَتٓهها اٯ ههس عههٔ امًههـ سهههِ ايكاقههٞ
به ٕٛاـماٍ بتُاَ٘ يًشايـ  ٕٚ ,اٯ س اـمُتٓا عٔ امًـ .
ٜٚدٍ عًَ ٢ا ذنسْا :
أ٫ٚو  :إٕ اٱضتش٬ف ٚأسهاّ ايؿٛز ايج٬ثَ ٖٛ ١كتك ٢ايكاعد٠
ٚا٭ ي ١ايعاَ : ١ؾإٕ ظاٖس ايٝد ٖ ٛاـمًو َٚكتكه ٢إغهرتانُٗا قم ايٝهد
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 3أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح + 3ح. 3
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ٚايطهههً ٓ ١عًههه ٢اـمهههاٍ  :إغهههرتانُٗا قم ًَهههو اـمهههاٍ اـمتٓهههاشع ؾٝههه٘ ,
ؾٝتكايفاْهه٘ ْؿههؿطم َتطهاٜٚطم  ,إ ٫إٔ ٜتشكههل  -بههدي ٌٝإثبههاتٺ ٚسذه١ٺ
غههسع : ١ٝبٓٝهه ١أ ٚذمٖٛهها  -إ تؿههاف اـمًههو بأسههدُٖا  ٕٚاٯ ههس ,
ؾ ٪ٝر بامذٜٚ ١كك ٢عً ٢طبكٗا ٚ ,سٝهح مل تتشكهل سذه ١ضهً١ُٝ
َٔ اـمعازه ؾاـماٍ ٜكطِ ْؿؿطم بُٗٓٝا .
ٚثاْٝهاو  :إْهه٘ َكتكهه ٢ايههدي ٌٝااههاف  -أعههم َعتههة ٠إضههشام بههٔ
عُاز ٚ ٖٞٚ -از  ٠قم عَ ٣ٛايَ ١ٝتٓاشع عًٗٝا  -قاٍ  :طإٕ زدًهطم
إ تؿُا إظم أَري اـمَٓ٪طم  قم ابه١ٺ قم أٜهدُٜٗا ٚ ,أقهاّ نهٌ ٚاسهد
َُٓٗا ايب ١ٓٝأْٗها ْتذهط عٓهد , ٙؾأسًؿُٗها عًه  ٞؾشًهـ أسهدُٖا
ٚأب ٢اٯ س إٔ سمًـ  ,ؾكك ٢بٗا يًشايـص ( )3ؾإْٗا تتؿد ٣يههشهِ
ؾٛز َٔ ٠ايؿٛز ايج٬ث َٔٚ , ١ايكسٜق ٫يتٗا عً ٢سهِ ايؿٛزتطم
أ ٚإغههعازٖا بأْهه٘ إذا سًؿهها َعهاو أ ٚمل سمًؿهها َعهاو ناْههط ايدابهه - ١اـمههاٍ
اـمتٓاشع ؾْ - ٘ٝؿؿطم ٱقاَتُٗا ايب ١ٓٝاـمعازق ١بب ١ٓٝااؿِ اٯ س .
ٜٚكهه ٣ٛاٱغههعاز ٚقههد ٜبًههؼ سههدٸ ايد٫يهه ١عٓههد َ٬سعهه ١اجلًُهه١
اي٬سك : ١طؾك ٌٝي٘  :ؾً ٛمل تههٔ قم ٜهد ٚاسهد َُٓٗها ٚأقاَها ايبٓٝه ١؟
ؾكاٍ  : أسًؿُٗا ؾأُٜٗا سًـ ْٚهٌ اٯ س دعًتٗا يًشايـ  ,ؾإٕ
سًؿا ؽمٝعهاو دعًتٗها بُٗٓٝها ْؿهؿطمص ٚاذا قهُُٓا إيٝه٘ عهدّ ٚدهدإ
ؾسم بطم ن ٕٛايداب ١قم أٜدُٜٗا ٖٚ -را حمٌ ايبشح ٚ -بطم عدّ نٕٛ
ايداب ١قم ٜد ٚاسدٺ َُٓٗا ٖٚ -هرا َهٛز ايهٓـ  -تهه ٕٛاجلًُه ١يه٬ٝو
ٚاقشاو عً ٢إقتكها ٤امهل ٚايعهدٍ قم ايككها ٤إٔ ٜطهتشًـ ايكاقهٞ
اـمتٓاشعطم ٚزمعٌ اـماٍ َٓؿؿاو بطم اـمدعٝطم امايؿطم .
ٚبإ تؿاز ٜ :هؿٓٝا َكتك ٢ايكاعدٚ ٠ا٭ ي ١ايعاَٜٚ , ١ه٪نهد ٙؾهٞ
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
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اجلًُ ١أٜ٪ٜ ٚد ٙباجلًُ : ١ايٓـ اااف َ -عتة ٠إضشام . -
ٚقههد تعههازه َعتههة ٠إضههشام ايدايهه ١عًهه ٢إضههتش٬ؾُٗا ٚايككهها٤
عً ٢طبل امًـ  -بأسد ة: ٜٔ
ااة اَ : ٍٚ٫ا زٚا ٙعبد ايسؾمٔ ايبؿس - )3(ٟب سٜل َعتهة : -
طنههإ عًهه  ٞإذا أتهها ٙزدهه ٕ٬شمتؿههُإ بػههٗ ٛٺ  -عههدهلِ ضههٛا٤
ٚعد ِٖ  -أقسع ب ِٗٓٝعً ٢أٜٸُٗا تؿري ايُٝطم  ,ثِ زمعٌ امل يًهرٟ
ٜؿههري عًٝهه٘ ايههُٝطم إذا سًههـص سٝههح تههدٍ بإط٬قٗهها عًهه ٢إ ايههُٝطم
تتعٝههٔ  -بعههد تطها ٟٚايػههٗ ٛعههد او ٚعدايهه - ١بايكسعهه ١ط ثههِ زمعههٌ
امل يًرٜ ٟؿري عً ٘ٝايُٝطم إذا سًـص .
ٚإط٬م ااة ٜؿٝد عدّ ايؿسم بطم ن ٕٛاـمدع ٢ب٘ قم ٜهد أسهدُٖا
أ ٚقم ٜد نًُٗٝا أ ٚعدّ ن ْ٘ٛقم ٜد أسدُٖا ٖٚ -را ٜٓاقم إضتش٬ؾُٗا
َعاو  ,سٝح تدٍ َعتهة ٠عبهد ايهسؾمٔ ؾُٝها يه ٛنهإ اـمهاٍ بٝهد نًُٗٝها
ٚيهٌ َٔ اـمتٓاشعطم ب ١ٓٝأْ٘ ٜتعطم اـمايو بايكسعهَ ١ها إس٬ؾه٘ ٚ ,تهدٍ
َعتة ٠إضشام عًٚ ٢دهٛب إضهتش٬ف اـمتٓهاشعطم قم ٖهر ٙايؿهٛز, ٠
ٖٚرإ َديَ ٕ٫ٛتٓاؾٝإ .
ٚاجلٛاب عٓ٘ ٖ ٛايتؿسف ؾ ٘ٝبايتخؿٝـ ٚإ هساز حمهٌ ايبشهح
َٔ إط٬م اـمعتة , ٠بتكسٜق :
إٕ َههٛز َعتههة ٠عبههدايسؾمٔ (زدهه ٕ٬شمتؿههُإ) َ ًههل ٜعههِ
ايسدًطم اـمختؿُطم قم عَ ٣ٛاٍٍ -اب ١شمتؿهُإ قم ًَهٗها ٜٚ -عهِٸ
اـمختؿههُطم قم غههري ايههدع ٣ٛاـمايٝهه , ١بُٓٝهها َعتههة ٠إضههشام خمتؿهه١
باـمختؿههُطم بههدعَ ٣ٛايٝههًَ - ١ههو ابههٖٚ - ١ههر ٙأ ههـ َههٔ تًههو ,
ؾٓخههسز ااههاف (إ تؿههُا قم ابههٜ ١طههتشًؿإ) َههٔ إطهه٬م اـم ًههل
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
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(زد ٕ٬شمتؿهُإ) ٜٚبكه ٢ته٘ (زده ٕ٬شمتؿهُإ قم غهري ايهدع٣ٛ
اـمايٝههه )١ؾٝهههتعطم اـمايهههو بايكسعهههٚ , ١عٓد٥هههرٺ َٓ ٫اؾههها ٫ٚ ٠تعهههازه
َطتشهِ بعد إَهإ ايتخؿٝـ .
ااة اـمٓهاقم ايجهاَْ : ٞها زٚا ٙايػه ٝايؿهدٚم قم (ايؿكٝه٘) بطهٓدٙ
اـمعتة إظم شزع ١عٔ يفاع ١عٔ اٱَاّ ايؿا م (ٚ )زٚاٖا ايػٝ
اي ٛض ٞقم تٗرٜب٘ بطٓد ٙإظم شزع ١عهٔ يفاعه ١قهاٍ ٖٚ -هرا سهدٜح
َكُس يهٓ٘ َٔ اـمك ٛع ب٘ أ ر َٔ ٙاٱَاّ ايؿا م ٜٚ هؿَٓ ٞػأ
يًك هها َ :عسٚؾٝهه ١سههدٜح يفاعههٚ ١زٚاٜتهه٘ عههٔ اٱَههاّ ايؿهها م 
عَُٛاو  ٚؿهٛف ٖهر ٙايسٚاٜه ١بًشهاظ طسٜهل ايؿهدٚم اـمهأ ٛذ َهٔ
نتههاب شزعههٚ ١أؾههً٘ اـمكبهه ٍٛاـمػههٗٛز  ,ؾهه ٬إغهههاٍ قم ضههٓد ايسٚاٜهه١
ٚإتؿاي٘ باٱَاّ ايؿا م . 
 ٖٞٚزٚا )3(١ٜخمتؿ ١بايدع ٣ٛاـماي ١ٝسٝح ٚز ؾٗٝا :طإٕ زدًطم
إ تؿُا إظم عًه  ٞقم ابه١ٺ ؾهصعِ نهٌ ٚاسهد َُٓٗها  :أْٗها ْتذهط
عًههَ ٢ههرٚ , ٙ ٚأقههاّ نههٌ ٚاسههد َُٓٗهها بٓٝهه ١ضههٛا ٤قم ايعههد  ,ؾههأقسع
بُٗٓٝهها ضههُٗطم ؾعًّ هِ ايطههُٗطم نههٌ ٚاسههد َُٓٗهها بعَ٬هه .... ١ؾخههسز
ضِٗ أسدُٖا ؾكك ٢ي٘ بٗاص .
تكسٜق اـمٓاؾا : ٠إٕ ٖر ٙاـمعتهة - ٠عهٔ يفاعه - ١ظهاٖس ٠قم تعهٝطم
اـمايو يًُاٍ َٔ اـمتٓاشعطم بايكسع ١طؾخسز ضِٗ أسدُٖا ؾككه ٢يه٘
بٗهههاص َهههٔ  ٕٚذنهههس امًهههـ  ,بُٓٝههها َعتهههة ٠إضهههشام( )3ؾهههسسم ١قم
اٱضتش٬ف طؾأسًؿُٗا عً  ٞؾكك ٢بٗا يًشايـص ٚ ,امهٌ ٖهٛ
ايتؿد ٟيتكٝٝد َعتة ٠يفاع ١بايهشًـطؾخسز ضِٗ أسدُٖا ؾأسًؿ٘
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 33
( )3زادا ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح + 3ح. 33
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ايكاقٚ ٞقك ٢ي٘ بٗاص إذا سًـ .
يهٔ قد ٜكاٍ ٖٚ -ه ٛقسٜهق  :إٕ َعتهة ٠يفاعه ١ظاٖسٖها ايككها٤
بايكسع ١عً ٢اٱطه٬م ٚ ,ايتكٝٝهد بهاٱس٬ف غهري ْهاؾا  ,إذ قهد شمتهاز
امًههـ َههٔ مل اههسز ايكسعهه ١بإيفهه٘ ٚ ,ؼمتٓهها عهٔ امًههـ َههٔ ههسز
ضُٗ٘ ٚإيف٘ قم ايكسعٚ , ١عٓد٥ر :
َكتكَ ٢عتة ٠إضشام  :طؾشًـ أسدُٖا ٚأب ٢اٯ س إٔ سمًهـ
ؾكك ٢بٗا يًشايـصٖ ٛايككا ٤بايداب ١يًشايـ َ ًكاو ضٛا ٤سدهط
ايكسع ١بإيف٘ أّ سدط بإضِ اٯ س .
َٚكتكهَ ٢عتهة ٠يفاعه : ١طؾخههسز ضههِٗ أسههدُٖا ؾههكك ٢يهه٘
بٗاص إذا قٝٸدْا ٙبهُا إذا سًـ  -مل ٜٓؿا  ,٭ْ٘ ي ٛؾسه إٔ َهٔ هسز
إيفهه٘ قم ايكسعهه ١مل  ٜههشًـ ستههٜ ٢ككهه ٞاي ههشانِ ب ههًُه٘ ٚ ,سًههـ
غري ٙؾُكهتكَ ٢عهتة ٠إضشام غمًٝه٘ َٚ ,كتكَ ٢عتهة ٠يفاعه ١عهدّ
غمًٝه٘  ,ؾتتٓاؾ ٢ايسٚاٜتإ .
ٚس٦ٓٝرٺ ْس ٸ عًِ َعتة ٠يفاع ١إظم أًٖهٗا  ٫ٚ ,ؼمهٓٓها ايعُهٌ بٗها
ٚمل ٜعٌُ بٗها أسهد َهٔ ايؿكٗهاٖٚ , ٤ه ٞه٬ف َهٛاش ٜٔايككها ٤ؾه٬
سمسش -٭دٌ غرٚذٖا دصَاوٜ ٫ٚ -تٝكٔ إزا َ ٠كُْٗٛا يًػازع دداو.
ٜكاف إيٝه٘  :إٕ َؿها َعتهة ٠إضهشام َٛاؾهل يًطهٓ ١ايك عٝهَ ١هٔ
َٛاش ٜٔايككا ٤طامكٛم نًٗا  :ايُٝطم عًه ٢اـمهدع ٢عًٝه٘ص َٚ ,ؿها
َعتههة ٠يفاعهه ٫ ١ههسش َٛاؾكتهه٘ يًطههٓ ١ايك عٝهه ١قم أبههٛاب ايككهها, ٤
ؾرتدض َعتة ٠إضشام عًٗٝا .
ايؿسه ايجاْ : ٞإ تهه ٕٛ٭سهد اـمتٓهاشعطم بٓٝه ١عًه ٢إ اـمهاٍ يه٘
 ٕٚاٯ س ٜٚه ٕٛاـماٍ بٝد نًُٗٝا َعاو  ,ثِ شمتًؿهإ قم ًَهه٘ ٚ ,نهٌ
َُٓٗا ٜدعَ ٘ٝطهتك٬و  ,ؾهاذا زؾعها أَسُٖها إظم ايكاقه ٞايػهسع , ٞثهِ
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ناْط عٓد أسدُٖا ب ١ٓٝعً ٢عٛا ٕٚ ٙؿُ٘ ؾأقهاّ ايبٓٝه ١عًه ٢إٔ
اـماٍ اـمعطم بتُاَ٘ ًَه٘ َٚاي٘  ٕٚؿُ٘  -إضهتشًؿ٘ ايكاقه : ٞؾهإ
سًههـ َهها ايبٓٝهه ١ايػههاٖد ٠يهه٘ عمًههو اـمههاٍ  ٕٚؿههُ٘ قكهه ٢امههانِ
ايػسع - ٞاجملتٗد ايعدٍ أَٓ ٚؿهٛب٘ يًككهاٚ - ٤سههِ يه٘ عمًهو اـمهاٍ
اـمعطم بتُاَ٘ ٚٚ .دٗ٘ :
إْ٘ بإْكُاّ امًـ إظم ايب ١ٓٝعً ٢عٛا ٙتهتِ امذهٜ ١كٓٝهاو ٜٚك ها
ايكاق ٞبامل ٚبؿش ١قكا َٚ ٘٥ابكت٘ يًٛاقا,ٱنتُاٍ امذ ١عٓهد.ٙ
َٚههٔ  ٕٚإْكههُاّ امًههـ إظم ايبٓٝههٜ ١ػ هوّ ايكاقهه ٞقم غمههاّ امذهه١
ٚإنتُاٍ ايب ١ٓٝعً ٢امل ًَٚو اـماٍ بتُاَ٘ .
ٖٚههٌ ٜػههسع يهه٘ اٱنتؿهها ٤بايبٓٝههَ ١ههٔ  ٕٚقهِٸ امًههـ إيٝهه٘ ؟ ؾٝهه٘
إغهاٍ َٚ ,كتك ٢اٱستٝاط قم ايككا ٤اـم ًٛب ؾ ٘ٝايتشٛٸط ٚايتجبٸهط
يهٜ ٞه ٕٛقكا٤ٶ عد٫و ٚسهُاو سكاو عً ٢طبل َا أْصٍ ا

ٖ -ه ٛقهِٸ

ايُٝطم إظم ايب ١ٓٝنٜ ٞكك ٞي٘ امانِ ايػسعٓ٦ُ َ ٞاو يك٘ .
ٜٚهُهٔ تٛد ٘ٗٝبهشطق قٛاعهد ؾهٓاع ١ايؿك٘ ٚ ,قد أؾا أضهتاذْا
احملكل( - )3( )بٝاْاو يًتٛد - ٘ٝبإٔ اـمهاٍ ـمها نهإ هط ٜهدُٖا َعهاو ,
َٚكتك ٢ايٝد ٚظاٖسٖا ٖ ٛإغرتاى اـمًهو بُٗٓٝها عًه ٢ايطهٛا : ٤يههٌ
َُٓٗا ْؿـ اـماٍ اـمعطم اـمتٓاشع ؾٖٚ , ٘ٝرا ٜطهتًصّ إٔ ٜهه ٕٛنهٌ َهٔ
اـمتٓاشعطم َدعٝاو ـمًهو ْؿهـ اـمهاٍ اـمتٓهاشع ؾٝه٘ َ -هٔ دٗهَٓٚ - ١ههساو
ـمًه ١ٝؿُ٘ اـمػازى ي٘ قم ايٝد  َٔ -دٗ١ٺ أ س. ٣
ٚاذا ناْط ٭سد اـمتٓاشعطم ب ٕٚ ١ٓٝاٯ هس ؾهإط٬م يٝهٌ سذٝه١
ايب ١ٓٝغهاٌَ يبٓٝه ١اـمٓههس نُها ٖه ٛغهاٌَ يبٓٝه ١اـمهدع , ٞإ ٫إٔ َها ٍ
عًهه ٢إٔ ٚظٝؿههه ١ايهههُٓهس ٖههه ٞايهههُٝطم قهههاهٍ بعهههدّ اٱنتؿههها ٤بايبٓٝههه١
(َ )3باْ ٞتهًُ ١اـمٓٗاز  :ز. 33 : 3
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ٚسههدٖا  ,ؾهه ٬بههد َههٔ سًؿهه٘ ستههٜ ٢ككهه ٞيهه٘ امههانِ ايػههسع , ٞؾههإٕ
ايككاٜ ٫ ٤ه ٕٛإ ٫يًـ اـمٓهس .
ٖٚرا ايبٝإ ٜبتم عًٚ ٢دْٗ ١عس أضتاذْا احملكل (ٚ )قٓاعت٘ إٔ
 ٫أثههس يبٓٝهه ١اـمٓهههس ٚ ,قههد ْاقػههٓاَ ٙؿؿهه٬و قم َباسههح نٝؿٝهه ١امهههِ
ٚاـمكاقا ٠قم اًظ ايككاٚ ٤بعد يفهاع ايهدع ٣ٛهط عٓهٛإ (قبهٍٛ
ب ١ٓٝاـمٓهس)  ,نُها ضهبل َٓٸها  -قم ْعهري : ٙايؿهسه ايجهاَْ ٞهٔ ايؿهٛز٠
اٚ٫ظم  -بٝإ نؿا ١ٜايبٝٸٓ ١ي ٛمل ٜس ذ ٚايٝد امًـ .
ٚعً ٘ٝإذا إقتٓا ايكاق َٔ ٞب ١ٓٝاـمٓهس ايػهاٖد ٠يه٘ عًه ٢إٔ اـمهاٍ
ًَههه٘ ٚيههٝظ ًَهههو ؿههُ٘  ,ثهههِ إضهههتعدهلا ايكاقههٚ ٞيفههها َهههٔ
ايػاٖد ٜٔبٝاْاو َكٓعاو َ -جبتاو ْٚاؾٝاو  ٫ ,تس

ؾ ٫ٚ ٘ٝيهبظ  ٫ٚغهبٗ- ١

نؿا ٙيًككا ٤بامل ٖٚ ,را إعتُا عًَ ٢ا إ رتْا َٔ ٙدٛاش اٱعتُا
ٚاٱنتؿا ٤بب ١ٓٝاـمٓهس قم سد ذاتٗا بعد إٔ ً ٜبٗا َٔ اـمدع ٫ٚ ٞزمدٖا
أٜ ٫ ٚكدَٗا.
ايؿسه ايجايح  :إٔ ٜه ٕٛاـماٍ اـمتٓاشع ؾ ٘ٝبٝد نه ٬اـمتٓهاشعطم ٫ٚ
ته ٕٛعٓد أسدُٖا ب ١ٓٝتػٗد يه٘ باـمًهو ٚ ,قهد تٓاشعها ٚزؾعها أَسُٖها
إظم ايكاقهه ٞايػههسع , ٞؾايٛظٝؿهه ١إٔ ٜطههتشًؿُٗا ايكاقهه ٞايػههسعٞ
 اجملتٗد ايعهدٍ أَٓ ٚؿهٛب٘ يًككهاٚ , - ٤ذيهو ٭ٕ ايككها ٤ايػهسعٜٞبتم عً ٢ايبٚ ١ٓٝايُٝطم  ,ؾاذا مل تهٔ عٓدُٖا ب ١ٓٝؾ ٬بد َهٔ اـمؿهري
إظم امًههـ ثههِ ايككهها ٤إعتُهها او عًٝههٜ٘ ٫ٚ ,ؿههض ايككههاَ ٤ههٔ ْٚهه٘ ,
ٚذيههو يهههٜ ٞههتِ ا٭ضههاع ايككهها ٞ٥ايػههسع : ٞطإػمهها أقكهه ٞبٝههٓهِ
بايبٓٝات ٚا٭ؼمإص(. )3
ٚبإ تؿاز ٫:بد َٔ امًـ َا ؾكد ايب ١ٓٝيتٛقـ ايككا ٤ايػسعٞ
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 3أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ .

تٓاشع غخؿطم قم َاٍ ٚاسد)339( ........................................

عً ٢ايب ١ٓٝأ ٚعً ٢ايُٝطمٜ ٫ٚ ,ؿض ايككاُْٗٚ َٔ ٤اٚ .س٦ٓٝرٺ :
إٕ سًـ أسدُٖا عً ٢إ اـماٍ ي٘  ٕٚؿُ٘ ٚإَتٓا اٯ س عهٔ
امًـ قك ٢امانِ عمًه ١ٝاـماٍ يًشايـ اير ٟي٘ ٜد عً ٢اـمهاٍ اـمعهطم
اـمتٓاشع ؾ , ٘ٝنُا إٔ يهخؿُ٘ ٜداو ٚضً ٓ ١عً , ٘ٝيهٔ سٝح مل سمًـ
ااؿِ اٯ س ٜطكط سك٘ ٭ْ٘ إَتٓا عٔ امًـ ٚٚ .دٗ٘ ٚاقض :
ؾإٕ ايككا ٤ايػهسع ٞبايبٓٝهات ٚا٭ؼمهإ ٚطامكهٛم نًهٗا  :ايبٓٝه١
عًههه ٢اـمهههدعٚ ٞايهههُٝطم عًههه ٢اـمهههدع ٢عًٝههه٘ص سطهههبُا يهههط عًٝههه٘
ايٓؿٛف( ٫ٚ )3ب ١ٓٝعٓدُٖا ٚ ,قد سًهـ أسهدُٖا ؾإضهتشل ايككها٤
بهًُو اـماٍ اـمتٓاشع عً , ٘ٝ٭ْ٘ سًـ عًًَ ٢ه٘ ٚإَتٓا اٯ س ؾهرٖق
سل اـمُتٓا عٔ امًـ ي ٛنإ ي٘ سل ٚاقعاو ٚثبط امل يًشايـ .
ٚإٕ سًـ ااؿُإ ايًرإ هلُا ٜد عً ٢اـماٍ  :سًـ نٌ ٚاسهد
عً ٢إٔ اـماٍ ي٘  ٫يهخؿُ٘  ,أْ ٚهَ ٬عاو ٚإَتٓعا عٔ امًـ  -قك٢
امانِ ايػسع ٞبتٓؿٝـ اـماٍ بُٗٓٝا ٚٚ .دٗ٘ :
إٕ ايٝد أَاز ٠اـمًو ُٖٚا َػرتنإ قم ايٝهد ٚايطهً ٓ ١عًه ٢اـمهاٍ,
ٖٚرا ٜكتك ٞإٔ ٜه ٕٛيهٌ َُٓٗا ْؿـ اـماٍ اـمتٓاشع عًَ ٘ٝها مل تكهِ
سذ ١غسع ١ٝعً ٢ن ٕٛاـمهاٍ نًه٘ ٭سهدُٖا  ٫ٚ ,سذه ١خمايؿه ١ؾ٬بهد
َٔ تٓؿٝـ اـماٍ بُٗٓٝا بهُكتك ٢ايٝد .
ٚقد ٜطتدٍ مهِ ايؿٛز ايج٬ث ١عمعتة ٠إضشام( )3ايٛاز  ٠ؾُٝا يٛ
أقاّ َٔ بٝدُٖا اـماٍ  :ايبٚ ١ٓٝامذ ١عً ٢عٛاُٖا  ,ؾإْٗها تهدٍ عًه٢
سهِ ايؿٛز ايج٬ث-١أ ٚتػعس بٗا قم ا٭قٌ ؾتهٜ٪َ ٕٛد:ٖٞٚ ,٠
طإٕ زدًههطم إ تؿههُا اظم أَههري اـمههَٓ٪طم  قم ابهه ١قم أٜههدُٜٗا
ٚأقاّ نٌ ٚاسهد َُٓٗها ايبٓٝه ١أْٗها ْتذهط عٓهد ,ٙؾأسًؿُٗها عًه ٞ
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب + 3ب + 3ب َٔ : 3أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ .
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
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ؾشًههـ أسههدُٖا ٚأبهه ٢اٯ ههس إٔ سمًههـ ,ؾككهه ٢بٗهها يًشههايـص ثههِ
قٝههٌ يهه٘  :ؾًهه ٛمل تهههٔ قم ٜههد ٚاسههد َُٓٗهها ٚأقاَهها ايبٓٝهه ١؟ ؾكههاٍ :
طأسًؿُٗا ؾأُٜٗها سًهـ ْٚههٌ اٯ هس دعًتٗها يًشهايـ  ,ؾهإٕ سًؿها
ؽمٝعاو دعًتٗا بُٗٓٝا ْؿؿطمص ؾإْ٘ ؼمهٓٓا إ ْكسٸب اٱضتد ٍ٫بٗا بهإٔ
َؿههسٚه ٖههرا ايههٓـ  :تههٛؾس ااؿههُطم عًهه ٢بٓٝههتطم أقاَاٖهها أَههاّ
ايكاق , ٞؾتطهكط ايبٓٝتهإ باـمعازقهٚ ١نأْه٘  ٫بٓٝه ١عٓهدُٖا  ,ؾتههٕٛ
َجٌ ؾٛزتٓا  :اب ١قم أٜهدُٜٗا ٚنهٌ َُٓٗها ٜهدع ٞاـمًهو ايتهاّ ٚيهٝظ
هلُههها بٓٝهههٚ ١سذههه ١عًههه ٢عٛاُٖههها  ,ؾتهههأت ٞأسهههاّ ايؿهههٛز ايج٬ثههه١
اـمٓؿٛؾ ١قم ؾسقٓا اـمبشٛخ .
ٖرا نً٘ قم ايؿٛز ٠ايجاْ ١ٝبؿسٚقٗا ايج٬ث . ١ثِ ْبشح :
ايؿٛز ٠ايجايج : ١إٔ ٜه ٕٛاـماٍ اـمتٓاشع ؾ ٘ٝبٝد غخـ ثايح ٖٛ -
غري اـمتٓاشعطم عًًَ ٢ه٘ ٜٚ -عرتف ذ ٚايٝد ٚايطً ٓ ١عً ٢اـمهاٍ ٜٚكهسٸ
بعدّ ًَه٘ يًُاٍ اـمعهطم  ,نايهداز اـمخؿٛؾه ١أ ٚايبطهتإ أ ٚامٝهٛإ
اااف أ ٚذمٖٛا ٚ ,قد تطًّط عًٗٝا غخـ ٚإعرتف بعهدّ ًَهٗها أٚ
إعرتف بأْٗا ًَو غري - ٙثِ ٜدع ٞؿُإ ًَهٝتٗا يٝح ٜدع ٞنهٌ
ٚاسد َُٓٗا أْ٘ ؼمًو اـماٍ بتُاَ٘ ٜٓٚؿ ٘ٝعٔ ؿُ٘ .
ٚقم ٖر ٙايؿٛز ٠ؾسٚه ث٬ث: ١
ايؿههسه ا : ٍٚ٫إٔ ٜؿ هدٸم ذ ٚايٝههد ٚايط هً ٓ ١عًهه ٢اـمههاٍ اـمعههطم
اـمتٓههاشع ؾٝهه٘ ٜٚعههرتف بأْهه٘ ًَههو أسههد اـمههدعٝطم ,أٜ ٟؿهدٸق٘ قم عههٛاٙ
ًَو اـماٍ ٜٚههرٸب اـمهدع ٞاٯ هس ,ؾٝهه ٕٛتؿهدٜك٘ ٚتهرٜبه٘ إعرتاؾهاو
ؾشٝشاو ٚاقشاو زمعٌ أسد اـمتٓهاشعطم َ -هٔ إعهرتف يه٘ ذ ٚايٝهد  -أٚ
ٜؿٝٸس ٙعمجاب ١ذ ٟايٝد ٚ ,ذيهو ٭ٕ إقهساز ذ ٟايٝهد ٚإعرتاؾه٘ بهإٔ اـمهاٍ
ايهُعطم ايهُتٓاشع ؾًَ ٖٛ ٘ٝو ٖرا ايهخؿِ  ٕٚذاى ٜطتًصّ ؾريٚز٠
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ٜهد ٙعمجابه ١ايٝهد اـمعرتؾه ١يه٘ باـمًهو  ,ؾإْه٘ بإعرتاؾه٘ هلهرا اـمهدعٜ ٞتٓهصٍ
اـمعههرتف يهه٘ َٓصيهه ١ذ ٟايٝههد ايكهها ِ٥عًهه ٢اـمههاٍ ٚاـمتطههًط عًٝهه٘ ,ؾٝأ ههر
أسهاّ ايؿٛز ٠ا٭ٚظم بػهكٛقٗا اـمتكدَه : ١إٔ تهه ٕٛبٓٝه ١يههٌ ٚاسهد
َُٓٗا ؾٝشًـ ذ ٚايٝد  ,أ ٚتهه ٕٛ٭سهدُٖا ايبٓٝه ١ؾتكبهٌ بٓٝته٘ ,أ٫ ٚ
ته ٕٛهلُا ب ١ٓٝؾٝشًـ ذ ٚايٝد أَ ٚهٔ ٖه ٛبههُٓصيت٘ ٚ ,قهد ضهبل بٝهإ
أسهاَٗا ٚأ يتٗا تؿؿ٬ٝو .
ايؿههسه ايجههاْ : ٞإٔ ٜعههرتف ذ ٚايٝههد بههإٔ اـمههاٍ اـمعههطم اـمتٓههاشع ؾٝهه٘
ًَو َػرتى بطم اـمدعٝطم  ,ؾٝؿريإ عمجابٚ ١قا ٜدُٖا َعاو عً ٢اـمهاٍ
اـمتٓههاشع ؾٝهه٘ بايتكسٜههق اـمتكههدّ قم ايؿههسه اَ ٍٚ٫ههٔ ؾههسٚه ايؿههٛز٠
ايجايجههٚ , ١٭دًهه٘ ٜٓههدزز ٖههرا ايؿههسه ههط ؾههسٚه ايؿههٛز ٠ايجاْٝهه١
ٚتأت ٞأسهاَٗا ايطابكٚ ١جتس ٟأ يتٗا سسؾاو بهشسفٺ .
ايؿهههسه ايجايهههح  :إٔ ٜ ٫ؿه هدٸم ذ ٚايٝهههد أسهههدُٖا ٜ ٫ٚعهههرتف
بهههًُهٝتُٗا يًُههاٍ اـمتٓههاشع ؾٝهه٘ ًَ ٫ -هههاو َٓؿههس او ًَ ٫ٚهههاو َػههرتناو
بُٗٓٝا  -نإٔ ٜك( : ٍٛأْها َطهتأدس هلهر ٙايهداز) أ( ٚأْها َ٪تههُٔ عًه٢
ٖهر ٙايبطههتإ  ٫ٚ ,أعًههِ اـمايههو ايػهسع ٞايههٛاقع ٞيًعكههاز أ ٚيًُههاٍ)
ٌٖ ٖرا اّ ذاى اّ غريُٖا ؟ .
ٖٚرا ايؿسه سهُ٘ سهِ ايؿٛز اي٬سك: ٖٞٚ , ١
ايؿهههٛز ٠ايسابعههه : ١إٔ ٜتٓهههاشع غخؿهههإ َههها٫و َعٓٝهههاو أ ٚعكهههازاو
خمؿٛؾاو  ٫ضً ٓ ١هلُا عًٜ ٫ٚ ٘ٝد هلُا عً ٢اـمهاٍ اـمتٓهاشع عًٝه٘ ٫ٚ
٭سدُٖا  ٫ٚيػريُٖا  ,ثِ ٜدعٖ ٞرإ ايػخؿإ ًَه٘  :نهٌ َُٓٗها
ٜٓؿًَ ٞو ؿُ٘ ي٘ ٜٚدعًَ ٞه٘ اـماٍ َطهتك٬و َ ٫ -ػهرتناو قم ًَهه٘
َا ؿُ٘ ٚ . -ؾ ٘ٝؾسٚه َتعد ٚ ٠أسهاّ :
ايؿهسه ا٭: ٍٚإٔ تهٛدد بهٝهٓ ١يهٌ َٔ َهتهٓاشعَ ٞهًو ايهُاٍ :
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ٜػٗد ايعد ٕ٫هلهرا باـمًهو َطهتك٬و ٜٚػهٗد ايعهد ٕ٫اٯ هسإ باـمًهو
َطههتك٬و يًُههدع ٞاٯ ههس َ ,ههٔ  ٕٚإ تههه ٕٛهلُهها أ ٚ٭سههدُٖا ٜههد
ٚضهً ٓ ١عًه ٢اـمهاٍ  ,ثهِ ٜسؾعهها أَسُٖها إظم ايكاقه ٞايػهسعٜٚ ٞكُٝهها
بٝٸٓتُٗٝا أَاَ٘ .
ٚعٓد٥رٺ  :تهٚ ٕٛظٝؿ ١ايكاق ٞإضتش٬ف نٌ َُٓٗا :
ؾإٕ سًهـ أسهدُٖا عًه ٢ؾهدم عهٛا ٙإٔ اـمهاٍ يه٘  ٫يههخؿُ٘
ٚإَتٓا اٯ سعٔ امًـ قك ٢امانِ باـماٍ نً٘ يًشايـ  ٕٚاـمُتٓا.
ٚإٕ سًؿا ؽمٝعاو عً ٢ؾدم عٛاُٖا  -أعم عه ٣ٛنهٌ ٚاسهد
َُٓٗا  :إٔ اـماٍ ي٘  ٫يهخؿُ٘  -قك ٢امانِ بتٓؿٝـ اـماٍ بُٗٓٝا .
ٜٚديٓا عًٖ ٢ر ٜٔامهُطم َ :عتة ٠إضشام بٔ عُاز ايطا ٌ٥عهٔ
زدًههطم إ تؿههُا قم ابهه ١مل تهههٔ قم ٜههد ٚاسههد َُٓٗهها ٚأقاَهها ايبٓٝهه ١؟
ؾكاٍ (:)طأسًؿُٗا  ,ؾأُٜٗا سًـ ْٚهٌ اٯ س دعًتٗا يًشهايـ,
ؾههإٕ سًؿهها ؽمٝعههاو دعًتٗهها بُٗٓٝهها ْؿههؿطمص (ٖٚ )3ههَ ٞعتههة ٠ايطههٓد
ٚاقش ١ايد٫ي ١عً ٢امهُطم ٚايككا ٜٔ٤اـمرنٛز. ٜٔ
ٚإٕ ْههههٌ اـمهههدعٝإ ٚمل سمًؿههها عًههه ٢عٛاُٖههها قكههه ٢امهههانِ
بتٓؿٝـ اـماٍ بُٗٓٝا .
ٜٚديٓا عًَ : ٘ٝعتة ٠غٝاخ بٔ إبساٖ ِٝعٔ أبه ٞعبهد ا

(: )

طإٕ أَري اـمَٓ٪طم  إ تؿِ إي ٘ٝزد ٕ٬قم ابٚ ١نُٖ٬ا أقاّ ايب١ٓٝ
أْ٘ أْتذٗها  ,ؾككه ٢بٗها يًهر ٟقم ٜهدٙص ٚقهاٍ  :طيه ٛمل تههٔ قم ٜهدٙ
دعًتٗههها بُٗٓٝههها ْؿهههؿطمص (ٚ )3اٱضهههتدٚ ٍ٫اٱعتُههها عًههه ٢اجلًُههه١
 ٖٞٚقم َٛقٛع (إٔ  ٫تهه ٕٛايدابه ١قم ٜهدٚ ٙنهإ يهًُٗٝها بٓٝهٚ ١قهد
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
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أقاَٗهها) ٖٚههرا ايتكٝٝههد إعتُهها عًهه ٢ؽمًهه : ١طٚنُٖ٬هها أقههاّ ايبٓٝهه١ص
 ٖٞٚقم َٛقٛع َتشد ذ ٟؾسٚه .
ٖٚههر ٙاـمعتههة ٠يّههط عًهه ٢ايتٓؿ هٝـ عًهه ٢اٱطهه٬م ايػههاٌَ ـمهها
إذا سًؿاَٚ ,ا إذا ْهٚ ٬إَتٓعها عهٔ امًهـ َٚ ,ها إذا سًهـ أسهدُٖا
ٚإَتٓهها اٯ ههس  ,ثههِ ْكٝٸ هد اٱطهه٬م ٚرمههسز ا٭ ههري ـمعتههة ٠إضههشام :
طؾأُٜٗا سًـ ْٚهٌ اٯ هس دعًتٗها يًشهايـص ٜٓٚهتر َٓه٘ َٛقهٛع:
(يهه ٛمل تهههٔ ايدابهه ١قم ٜههدٚ , ٙنُٖ٬هها أقاَهها ايبٓٝهه , ١إذا مل سمًههـ
أسههدُٖا ٚسًههـ اٯ ههس) أعههِ فمهها يهه ٛسًؿهها ؽمٝع هاو أْ ٚههه ٬ؽمٝع هاو
ٜٚهههه ٕٛامههههِ :طدعًتٗههها بُٗٓٝههها ْؿهههؿطمص ؾهههإٕ ايؿهههسه ا٭ هههري
ٜككههه ٞامهههانِ ؾٝههه٘ باـمًهههو يًشهههايـ عمكتكهههَ ٢عتهههة ٠إضهههشام ,
ٚغريَ ٖٛٚ ٙا (إذا سًؿا َعاو أْ ٚهَ ٬عاو ٚقد أقاّ نُٖ٬ها ايبٓٝه ١عًه٢
عههٛاٚ ٙمل تهههٔ ايدابهه ١قم ٜههدُٖا دعًههٗا بُٗٓٝهها ْؿههؿطم) عمكتكهه٢
إط٬م َعتة ٠غٝاخ .
ايؿسه ايجاْ : ٞإ تٛدد ب ١ٓٝعٓد اسد اـمتٓاشعطم عًًَ ٢و اـمهاٍ
اـمعطم ٚايرٜ ٫ ٟد  ٫ٚضً ٓ ١٭سدُٖا عً , ٘ٝؾهاذا زؾعها أَسُٖها إظم
ايكاق ٞايػسعٚ ٞأقاّ أسدُٖا بٓٝت٘ عًَ ٢دعاًَ : ٙو اـمهاٍ اـمعهطم,
ثههِ إضههتعدهلا ايكاقههٚ ٞإقتٓهها بأ اٗ٥هها يًػههٗا  ٠عًههًَ ٢ههو أسههدُٖا
قك ٢امانِ ي٘ باـمًو  ٕٚاٯ س اير ٟيٝظ ي٘ ب ١ٓٝغاٖد ٠عمًه٘ .
ٚايٛد٘ ؾ : ٘ٝت بٝل قٛاعد اـمكاقا ٠ؾإ ن٬و َٔ ايػخؿطم ٜهدعٞ
ن ٕٛغماّ اـماٍ اـمتٓاشع ؾًَ ٘ٝه٘ ٚقد أقهاّ أسهدُٖا ايبٓٝه ١ايعا يه ١عًه٢
عٛا , ٙؾ ٬بد َهٔ ايككها ٤عًه ٢طبكٗها ؾهإٕ إثبهات طامكهٛم نًهٗا :
ايب ١ٓٝعً َٔ ٢إ ع٢ص .
ايؿسه ايجايح  :إٔ  ٫تٛدد عٓد أسد اـمتٓهاشعطم بٓٝه ١أؾه٬و نُها
 ٫تٛدههد ٭سههدُٖا ٜههد ٚضههً ٓ ١عًهه ٢اـمههاٍ اـمتٓههاشع ؾٝهه٘  ,ؾههاذا زؾعهها
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أَسُٖههها إظم ايكاقههه ٞايػهههسع ٞإضهههتشًؿُٗا  ,ؾهههإٕ قٛاعهههد ايككههها٤
ايػسع ٞعٓد ؾكهدإ ايبٓٝهٖ ١ه ٛتٛدٝه٘ امًهـ ٚ ,إٕ إثبهات طامكهٛم
نًٗا  :ايبٓٝه ١عًه ٢اـمهدعٚ ٞايهُٝطم عًه ٢اـمهدع ٞعًٝه٘ص ؾهاذا مل تههٔ
عٓههد اـمههدعٖ - ٞههرا أ ٚذاى  -بٓٝهه ١ؾايٛظٝؿههٖ ١هه ٞاٱْتٗهها ٤إظم امًههـ
سطبُا يط عً ٘ٝايسٚاٜات ايعدٜهد ٠اـمهرنٛز ٠قم أٚا٥هٌ أبهٛاب نٝؿٝه١
امهِ قم (ايٛضاٚ , )ٌ٥عٓد٥رٺ :
أ -إٕ سًـ أسهدُٖا عًه ٢إٔ اـمهاٍ ًَهه٘  ٕٚؿهُ٘ ٚ ,إَتٓها
اٯ س عٔ امًـ ,قك ٢امانِ بإٔ اـماٍ يًشايـ ٚأْ٘ َاي٘ ًَٚه٘.
بٚ -إٕ سًؿها َعهاو  :نههٌ ٚاسههد سًههـ عًهه ٢إ اـمههاٍ ًَههه٘ ٕٚ
ؿُ٘  ,قك ٢امانِ بتٓؿٝـ اـماٍ بُٗٓٝا .
ٖٚرإ قكا٤إ عً ٢طبل ا٭ يه ١ايعاَه ١اـمه ٢َٛإيٗٝها  ,ؾإْه٘ عٓهد
ؾكدإ ايبٜ ١ٓٝؿاز إظم امًـ  ,٭ٕ ايككها ٤ايػهسعَ ٞتكهٛٸّ بايبٸٓٝهات
ٚا٭ٜههُإ ٚ ,اذا مل تههٔ عٓههد أسهدُٖا بٓٝهٜٓ ١شؿههس ايككها ٤بههايُٝطم
()3

سطبُا ٜعٗس َٔ بعا زٚاٜات ايككا : ٤عُدتٗا ؾشٝش١

ضًُٝإ

ضًُٝإ امان ١ٝعٔ نتهاب عًه  ٞغهه ٣ٛبعها ا٭ْبٝها  ٤عهٔ
ايككا ٤ؾُٝا مل ٜس ٙؾأٚس ٢إي ٘ٝا

 :طأسهِ بٝهِٓٗ بهتهابٚ ٞأقهؿِٗ

إظم إيف ٞؾشًّؿِٗ ب٘ص ٚقاٍ  : طٖرا ـمٔ مل تكِ ي٘ ب١ٓٝص ؾٝشًـ
بإضِ ا

ايععٜٚ ِٝجبط ي٘ امل ايرٜ ٟدٸع. ٘ٝ

ٚاذا سًههـ اـمههدعٝإ نههإ امهههِ نُهها يهه ٛأقاَهها ايبٓٝههَ ١ع هاو  ,٭ٕ
ظاٖس أ ي ١ايككا ٤إٔ سهِ ا٭ٜهُإ ٖ ٛسهِ ايبٓٝات ٚ ,نُا إذا أقاّ
نٌ ٚاسد َٔ اـمدعٝطم بٝٸٓت٘ عً ٢عٛاٚ ٙسًؿها ٜٓ -ؿٸهـ اـمهاٍ بُٗٓٝها

( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 3أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
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ـمعتةتهه ٞإضههشام ٚغٝههاخ اـمتكههدَتطم  ,نههريو يهه ٛسًؿهها َهٔ  ٕٚبٓٝهه١
ٜٓؿـ اـماٍ بُٗٓٝا .
َٚطتٓد ايتٓؿٝـ ٖ ٛظاٖس أ ي ١ايككها ٤اـمتكدَهٚ , ١يهٝظ قاعهد٠
ايعههدٍ ٚاٱْؿههاف يعههدّ إعتُا ْهها إٜاٖهها نُهها أٚقههشٓا ٙقم َباسههح
أؾ ٍٛايؿك٘  :سذ ١ٝايك ا .
دهٚ -إٕ مل سمًؿا َعاو عً ٢إٔ اـماٍ اـمتٓاشع ؾًَ ٘ٝه٘  ٕٚؿهُ٘
ؾايٛظٝؿهه ١إٔ ٜكههسع ايكاقهه ٞبُٗٓٝهها  :ؾُههٔ سدههط ايكسعهه ١بإيفهه٘-
أع ا ٙاـماٍ ٚقك ٢عمًه٘ ي٘ .
ٚايٛد٘ ؾ ٘ٝضهٛت زٚاٜات ايككا ٤عٔ ؾٛز ٠ايٓه ٍٛاـمبشٛثه, ١
ؾٝأت ٞي( ٌٝايكسع ١يهٌ أَس َػهٌ اٗ )3( )ٍٛؾإٕ ايكاق ٞقم دٗاي١
َههٔ ٖههرا امههل ٖ :ههرا ٜههدع ٞاـمًههو ٚ ,ذاى ٜههدع ٞاـمًههو  ٫ٚبٓٝهه١
٭سههدُٖا  ٫ٚؼمههطم َههٔ أسههدُٖا ٖٚههَ ٛههاٍ أسههدُٖا ًَٚ ,ههه٘ ا٥ههس
بُٗٓٝا  ,إذ مل ٜدٸع٘ أسد غريُٖا  ,ؾٝتعطم َايه٘ بايكسع. ١
يهٔ قد ٜكاٍ  :تٛدد ٖٓا قاعد ٠ايعدٍ ٚايتٓؿٝـ ؾٜ ٬ه ٕٛا٭َس
َػهههه٬و اٗههه٫ٛو  ٫ٚتؿهههٌ ايٓٛبههه ١إظم اٱضهههتٓا إظم قاعهههد ٠ايكسعههه,١
ٚايكاعههدٜ ٠طههتكٌ ايعكههٌ بٗهها ٜٚككهه ٞبتٓؿههٝـ اـمههاٍ بههطم اـمههدعٝطم
سٝح ٜعًِ بٛؾْ ٍٛؿـ اـماٍ إظم َايهه٘ ايهٛاقعٚ ٞإٕ نهإ ٜ ٫ؿهٌ
ايٓؿـ اٯ س إي. ٘ٝ
ٖٚههرا اـمكههاٍ َسؾههٛه ٚ ,قههد أٚقههشٓا َؿؿه٬و قم بعها َباسههح
ايك ا  :عدّ ثبٛت ايكاعدٚ ٠عدّ ايهدي ٌٝايتهاّ ايطهامل َهٔ اٱغههاٍ
عً ٢قاعدٜٸتٗا ٚعَُٗٛا ٚ ,أْ٘ شمتـ سهُٗا بهبعا اـمهٛاز اااؾه١
اـمٓؿٛؾ ٫ٚ , ١ؼمهٔ ايتعد ٟعٓٗا يعدّ ايدي ٌٝعً. ٘ٝ
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ .
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ٖٓٚا ْههشقٸ بٝهإ أَهسَُٗ ٜٔهطم  ,ايجهاَُْٗٓ ٞها َههختـ بؿهسٚع
(تٓاشع غخؿطم قم َاٍ ٚاسد)ٚ ,ا٭ٜ ٍٚهأت ٞقم ٖهر ٙاـمٓاشعه ١بهٌ قم
نجري َٔ ااؿَٛات ٚتٓؿا ايكاق ٞنجرياو ُٖٚ ,ا :
ا٭َس ا٭ : ٍٚؼمهٔ إٔ ٜكاٍ بٛدٛب تؿد ٟايؿك ٘ٝايعهدٍ أَ ٚهٔ
ْؿب٘ يًككا ٤بطم ايٓاع  -يًتشكّل اجلدٸ ٟإبتدا٤ٶ ٚقبٌ طًهق ايكاقهٞ
ايبٚ ١ٓٝايُٝطم َهٔ ااؿهُطم ٚٚ ,دهٛب ضهع ٘ٝيًتعهسف عًه ٢ايكهسأ٥
ايعسؾٝههٚ ١اـمطههتٓدات ايعكٝ٥٬هه ١ايهاغههؿٚ ١ايدايههٜ - ١ك ٓٝهاو أ ٚإستُهها٫و -
عً ٢ؾهدم ايهدع ٣ٛأ ٚنهربٗا َٚ ,هشاٚيههت٘ ايتعهسٸف عًه ٢ا٭ضهباب
ااازدْ ١ٝعري ضه٪اٍ ايٓهاع ايعهازؾطم ايكهسٜبطم َهٔ ايٛاقعهٚ ١ايتشكهل
َِٓٗ َٚهٔ اـمطهتٓدات ٚاـمهدازى ايسيفٝهٚ ١غهري ايسيفٝهٚ ١ذمٖٛها َهٔ
ايٛضا ٌ٥ايد  ١ًٝقم نػهـ سكٝكه ١ايهدعٚ ٣ٛقم ٚؾه ٍٛايكاقه ٞإظم
َعسؾ ١ؾاسق امل َٔ اـمتٓاشعطم َٚا يه٘

ايه ١قم غمٝٝهص اـمهدعَ ٞهٔ

اـمٓهس ٖٚ ,را نً٘ َكدَ ١يًٛؾ ٍٛإظم ايككا ٤امهل ٚامههِ ايعهدٍ ,
َٔ قبٌ إٔ ٜعتُد عً ٢ايبٚ ١ٓٝايُٝطم أً ٜ ٚهق أسهدُٖا اؾه ,١ؾهإٕ
ْؿعُٗا قً ٌٝقم نهجري َهٔ ايٛقها٥ا قم شَآْها بًشهاظ إْههتػاز ايههرب قم
ايدعاٚ ٣ٚا٭ٜهُإ ٚغٛٝع ايهذٛز قم َهذتُعات ايبػس ٚتؿهٓٸٔ ايٓهاع
قم قًههق ايهههشكا٥ل ٚإظٗههاز ايهههُعً ّٛظايهههُاو ٚتًههبظ ايعههامل ثههٛب
ايهُعً ّٛايهُػؿٛب سك٘ ايهُٓتٗه ١سسَت٘ .
ْعِ أضاع ايككا ٤اٱض َٞ٬ايػسع - ٞنُا ٜؿِٗ َٔ ا٭سا ٜح
ايػسٜؿٜ - ١بتم ٜٚعتُد ايبٚ ١ٓٝايُٝطم  ,يهٔ ٖرا ايتشكٝل ايبهد ٟٚيه٘
ايهه ١قم ايٛؾهه ٍٛإظم ايهههشل بههٌ قم تهههُٝٝص اـمههدع ٞايؿهها م َههٔ
ايهاذب َٓ ٖٛٚ ,ػأ ضً ِٝمؿ ٍٛايعًهِ أ ٚاٱطُٓ٦هإ عٓهد ايكاقهٞ
يل ايككاٚ ٤عدي٘ قم ايٛاقع ١اـمسؾٛع ١إي. ٘ٝ
ا٭َهس ايهجاْ : ٞإٕ ايهُسا َهٔ ايبهٝهٓ - ١ؾهٖ ٞر ٙايهُهطأي : ١تهٓاشع
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غخؿطم أ ٚأغخاف عًَ ٢اٍ َعطم ٚاسد ٚ -إقاَ ١نٌ ٚاسد َُٓٗا
بٓٝهه ١أ ٚإقاَهه ١أسههدُٖا ايبٓٝههٖ : ١هه ٛاـمعٓهه ٢ايعههاّ يًبٝٸٓههٚ ١ايههُتبا ز َههٔ
إط٬م يؿعٗا  ٖٛٚ ,غٗا  ٠ايسدًطم ايعا يطم .
ٜٚكَ ّٛكاَ٘  :غٗا  ٠ايسدٌ ايعها ٍ َها اـمهسأتطم ايؿهامتطم  ,ـمها
تكههدّ إضههتؿا ت٘ َههٔ آٜهه ١ايههدَ ٜٔههٔ قٝههاّ غههٗا  ٠اـمههسأتطم ايؿههامتطم
ايهُسقٝتطم َكاّ غٗا  ٠ايسدهٌ ايههُسق , ٞؾهإٕ آٜه ١ايهد ٜٔقم ضهٛز٠
ٕ يم هِٵ ٳٜهنْٛٳهها
دٜٵُٔ َٹ هٔٵ ُزدٳهها ٹيهنِٵ ؾم هإُ ٵ
ايبكههس : 313 : ٠طٚٳاضٵتٳػٵ ه ُٗدٴٚا غٳ هُٗ ٝٳ
ٳزدٴًمٝٵُٔ ؾم ٳسدٴٌٷ ٚٳاَٵسٳأمتٳإُ َٹُٻهٔٵ تٳسٵقٳهٛٵٕٳ َٹهٔٵ ايػټه ٳٗدٳا٤ٹص ٖه ٞظهاٖس ٠قم
تٓص ٌٜغٗا  ٠اـمسأتطم ايؿامتطم اـمسقٝتطم َكاّ غٗا  ٠ايسدٌ ايعها ٍ
اـمسق ٫ٚ , ٞشمتـ ٖرا بايد , ٜٔؾإٕ ظاٖس ايتعبري ٖ ٛايتٓصٜهٌ ايعهاّ
بًشههاظ إ ايبٓٝهه - ١غههٗا  ٠ايعههديطم  -تجبههط بٗهها امكههٛم َ ًك هاو نُهها
إضههتؿدْاَ ٙههٔ ايٓؿههٛف ٚأٚقههشٓا ٙقم اجلههص ٤ايجههاَْ ٞههٔ َٛضههٛعتٓا
(بػس ٣ايؿكاٖ )١ؾسادا .
ٚاٯٜهه ١تههبطم أْهه٘ إذا مل ٜهههٔ عٓههد ايههدا ٔ٥غههٗٝدإ َههٔ ايسدههاٍ
اـمسقٝطم ؾٝهؿ ٞغٗا  ٠زدٌ ٚإَسأتطم ٜهأت ٞاـمهدع ٞبُٗها ٚتهتِ ايبٓٝه١
عً ٢عٛا , ٙأ ٟإٕ ايب ١ٓٝاي

تجبط بٗا امكٛم نُها تتشكهل بػهٗا ٠

زدًطم عا يطم تتشكل بػٗا  ٠زدٌ عدٍ ٚإَسأتٝههٔ ؾايههشتطم َههُٔ
ْسق َٔ ٢ايػٗدا ٤ضًٛن٘ ٚؾدق٘ .
ٚاماؾٌ إٕ اـمتبا ز َٔ يؿغ ايب ١ٓٝايٛاز  ٠قم زٚاٜات ايتٓاشع بطم
غخؿطم قم َاٍ َعطم ٚقٝاّ ايب ١ٓٝ٭سدُٖا أ ٚعٓد نًُٗٝا ٖ ٛغهٗا ٠
ايعديطم أ ٚغٗا  ٠ايعدٍ َا اـمسأتطم ايؿامتطم عمكتك ٢ظاٖس ايتٓصٜهٌ
اـمطتؿا َٔ آ ١ٜايد َٔٚ ٜٔبعا زٚاٜات ايككا )3(٤سٝح تكُٓط إٔ
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 3أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :حٚ , 3غري. ٙ
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طإضتخساز امكٛم بأزبعهٚ ١ده : ٙٛبػهٗا  ٠زدًهطم عهديطم  ,ؾهإٕ مل
ٜهْٛهها زدًههطم ؾسدههٌ ٚإَسأتههإ  ,ؾههإٕ مل تهههٔ إَسأتههإ ؾسدههٌ ٚؼمههطم
اـمدعٞص ٖٚرا ٜٛدق ظٗٛزٖا قم ايبٝٸٓ ١عمعٓاٖا ا٭ؾً ٞاؾ. ١
 ٫ٚتعِ ايبٝٸٖٓٓ ١ا  :غٗا  ٠ايعدٍ َا ؼمهطم اـمهدعٚ ٞإٕ نهإ ٜجبهط
بٗا امكٛم ٚا٭َٛاٍ عٓدَا ٜ ٫ه ٕٛؾٗٝها َٓهاشع يًُهدع , ٞيههٔ َها
ٚد ٛاـمٓاشع اـمدع ٞيًًُو ْعري َا ذمٔ ؾٝه٘ سٝهح ٜٛدهد اـمٓهاشع ؾه٬
ٜأت ٞي ٌٝاٱثبات بايػاٖد ٚايُٝطم ٚ ,ذيو :
أ٫ٚو  :٭ٕ زٚاٜات( )3ايػاٖد ٚايُٝطم  -ظاٖس ٠قم اجلهٛاش ايجهاْٟٛ
طأدههاش زضهه ٍٛا

ٚ أَههري اـمههَٓ٪طم  غههٗا  ٠ايعههدٍ َهها ؼم هطم

اـمدعٞص ست ٢تٓشؿغ امكهٛم يه ٛمل تههٔ بٝٸٓه ١تاَه ١ؾه ٬سمهسش عُهّٛ
إثباتٗا ـمٛاز ايتٓاشع َها تعهد اـمهدٸعطم ٚ ,ايٛاقهض ايعهاٖس َهٔ ٖهرٙ
ايٓؿههٛف دههٛاش اٱعتُهها عًهه ٢غههٗا  ٠ايعههدٍ َهها ؼمههطم اـمههدع ٞقم
َٛاز تٓاشع اـمدعَ ٞا اـمٓهس .
ٚثاْٝاو  :إْ٘ ؼمهٔ ايك ٍٛبإٔ ظاٖس َعتة ٠ا ٚٚبٔ ايهشؿطم(ٖٛ )3
ٖ ٛعدّ ا ٤ٞايػاٖد ٚايُٝطم سٝح ضأٍ اٱَاّ ايؿا م  : ؾهأْ٢
ذنس ا

تعاظم قٛيه٘  :ؾسدهٌ ٚإَسأتهإ ؟ ٚقهد أدابه٘  : طذيهو قم

ايههد , ٜٔإذا مل ٜهههٔ زدهه ٕ٬ؾسدههٌ ٚإَسأتههإ ٚ ,زدههٌ ٚاسههد ٚؼمههطم
اـمههدع ٞإذا مل ٜهههٔ إَسأتههإ  ,قكهه ٢بههريو زضهه ٍٛا

ٚ أَههري

اـمَٓ٪طم  بعد ٙعٓدنِص ؾإْٗا ظهاٖس ٠قم إ تؿهاف غهٗا  ٠ايعهدٍ
ٚؼمهههطم اـمهههدع ٞبايهههدٚ ٕٜٛعهههدّ عَُٛههه٘ يػريٖههها ْ ,عهههِ ٍٸ ايهههديٌٝ
 ؾشٝش ١حمُد بٔ َطًِ  -عً ٢ايتعُ ِٝيًشهكهٛم َا ايدٜه٫ٚ , ٕٛ( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ .
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب ايػٗا ات  :ح. 33
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ي ٌٝعً ٢تعُ ُ٘ٝـمٛقا ايبشح  :تٓاشع غخؿطم قم َاٍ َعطم .
ٚؼمهٔ إ ٜكاٍ  :إْ٘  ٫سمسش ؾدم (ايب )١ٓٝعًه ٢ايػهاٖد ٚايهُٝطم
ؾههٜٓ ٬ههدزز ههط عٓههٛإ ايبٓٝهه ١ايههٛاز قم ْؿههٛف (اٱ ههت٬ف قم
عا ٣ٚاـمًه. )١ٝ
ْٚبشح ٖٓا ؾسعإ َستب إ عمبشح (ايتٓاشع قم اـماٍ اـمعطم) :
ايؿسع ا٭َ : ٍٚها يه ٛتٓهاشع غخؿهإ قم َهايطم َعٝهٓطم  :نهٌ َهاٍ
ط ٜد أسدُٖا ٚنٌ غخـ ٜدعًَ ٞهو اـمهايطم  :ايهر ٟقم ٜهدٚ ٙقم
ٜد اٯ سَعاو ,ثِ زؾعا أَسُٖها إظم ايكاقه ٞايػهسع - ٞاجملتٗهد ايعهدٍ
أَٓ ٚؿٛب٘ ٚ -عسقا عٛاُٖها  :نهٌ َُٓٗها ٜهدعًَ ٞهو اـمهاٍ ايهرٟ
ط ٜهدٚ ٙاـمهاٍ ايهر ٟهط ٜهد ؿهُ٘ ,ؾ ايبُٗها ايكاقه ٞبايبٓٝه, ١
ؾأقاّ نٌ ٚاسد َُٓٗا ايب ١ٓٝايعا ي ١ايػاٖد ٠يه٘ عًه ٢إٔ يه٘ ايههُايطم :
اـماٍ اير ٟقم ٜدٜٚ ٙدع ٞؿُ٘ ًَه٘ٚ ,اـماٍ اير ٟقم ٜد ؿُ٘ .
ٚعٓد٥ههرٺ  :تتعههازه ايبٓٝتههإ ٚتطههك إ عههٔ اٱعتبههاز ٚ ,تؿههري
اـمطأي َٔ ١ؾػسٜات ايهة ٣اـمعسٚق ١قم (تٓهاشع غخؿهطم عًهَ ٢هاٍ
َعطم)  ٖٞٚايؿٛز ٠ا٭ٚظم َٔ ؾٛز تٓاشع غخؿطم قم َاٍ َعطم .
ٖٚهرا ي ٛمل تهٔ ٭سدُٖا ب ١ٓٝعًًَ ٢ه٘ يهُا هط ٜهد ؿهُ٘
ؾإْ٘ ٫بد إٔ سمهِ ايكاق ٞعمًه ١ٝنٌ ٚاسد َُٓٗها ـمها هط ٜهد ٙبعهد
إس٬ؾهه٘ عًهه ٢إ اـمههاٍ ايههر ٟههط ٜههدٖ ٙههًَ ٛههه٘ َٚايهه٘ ٚيههٝظ ًَههو
ؿُ٘  ,ؾاذا سًـ عً ٢ذيو  -قك ٢يه٘ امهانِ ايػهسع ٞعمًهه٘ ـمها
ط ٜهدٖٚ , ٙهر ٙؾهػسَ ٣هٔ نهة ٣تكهدَط قم ايؿهٛز ٠ا٭ٚظم َهٔ
ؾههٛز (ايتٓههاشع قم َههاٍ َعههطم) إذا نههإ اـمههاٍ قم ٜههد غههخـ ٚإ عههاٙ
غههخـ آ ههس ٜ ٫ههد  ٫ٚضههً ٓ ١يهه٘ عًٝهه٘ ٚأقههاّ نههٌ َُٓٗهها  -ذ ٚايٝههد
 ٚؿُ٘ اـمهدع ٞـمًهو َها يهٝظ هط ٜهدٚ - ٙأظٗهس ايبٓٝه ١عًهًَ ٢هه٘
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يًُههاٍ ؾتطههكط ايبٓٝتههإ عههٔ اٱعتبههاز بؿعههٌ اـمعازقهه , ١ثههِ ٜطههتشًـ
ايكاق ٞايػسع ٞذا ايٝد عً ٢إٔ اـمهاٍ اـمتٓهاشع ؾٝه٘ ًَهه٘ ,ؾهاذا سًهـ
عً ٢اْ٘ ًَه٘ ٚيٝظ ًَو ؿُ٘  -قك ٢امانِ عمًه٘ ـما ط ٜد. ٙ
ٖٚهرا ٜأت ٞايتٛدٚ ٘ٝت بٸل ايهة ٣عً ٢اـماٍ اٯ هس ايهر ٟهط
ٜد اٯ س .
ٚي ٛأقاّ أسدُٖا ايب ١ٓٝعً ٢إ اـمهاٍ اٯ هس اـمٛده ٛبٝهد ؿهُ٘
َٖ ٛاي٘ ًَٚه٘ ٚمل تهٔ عٓد ؿُ٘ ب , ١ٓٝؾهاذا نهإ قهد أقاَٗها أَهاّ
ايكاق ٞايػسع ٞثِ إضتعدهلا ٚقبًٗا سهِ به ٕٛن ٬اـمايطم ًَو ذٟ
ايب ١ٓٝبعد إس٬ؾ٘ عً ٢إ اـماٍ اير ٟط ٜدًَ ٙه٘ أٜكاو .
ايؿسع ايجاْ : ٞإذا ااؾِ غخؿإ قم َهاٍ َعهطم ٖ -هر ٙايهداز أٚ
ايبطههتإ أ ٚايههدنإ أ ٚايعسبهه ١أ ٚايدابهه ١أ ٚذمٖٛهها َههٔ ا٭َههٛاٍ اـمعٓٝهه١
اـمتػخٸؿهه , , ١ؾههإ ع ٢نههٌ ٚاسههد َههٔ ااؿههُطم أْهه٘ إغههرتا ٙبههجُٔ أٚ
غمًه٘ بعٛه أ ٚااْاو َٔ  ٕٚعٛه  َٔ -طهسف ثايهح  :شٜهد ٖ -هٛ
ايبا٥ا أ ٚاـمًُو ٚأقبك٘ ايهجُٔ أ ٚايعهٛه  ,ؾههإ نهٌ ٚاسهد َُٓٗها
َعرتؾاو عمًو ثايح يًُاٍ اـمعطم ضابكاو عً. ٘ٝ
ٚايؿههسم بههطم ٖههرا ايؿههسع ٚبههطم ايؿههٛز ٠ايجايجههَ ١ههٔ ؾههٛز ْههصاع
غخؿطم قم َاٍ َعطم ٖ ٛإٔ اي سف ايجايح ٖٓا ٜعهرتف ااؿهُإ يه٘
باـمًو ايطابل عًهًَ ٢هُٗها ,بُٓٝها ٖٓهاى ٜعرتؾهإ يه٘ بايٝهد ٚايطهً ٓ١
عً ٢اـماٍ اـمعطم ٜٚعرتف ٖ ٛبعدّ ًَه٘ غخؿٝاو ٚإٔ اـمايو غري. ٙ
 ٫ٚزٜهق قم نهرب عه ٣ٛأسههدُٖا  ٫ٚغهو قم خمايؿتٗها يًٛاقهها
 يكس ١ٜٓق عٖ ١ٝه ٞعهدّ إَههإ غمًهو غخؿهطم ـمهاٍ َعهطم ٚاسهد قمشَإ ؾاز بٓش ٛاـمًو ايتاّ اـمطتكٌ يهٌ ٚاسد َُٓٗا .
ٚقم ٖرا ايٓصاع ؾٛز أزبع: ١
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قد ٜعرتف شٜد بايبٝا أ ٚايتًُٝو يٛاسهد َُٓٗها بعٓٝه٘ ٚ ,قهد ٜٓههس
بٝا َاي٘ ٚقبا ٓ٘ أ ٚعٛق٘ ٚ ,قد ٜعرتف باـمًو ٭سدُٖا  ٫بعٓٝه٘
 َٔ  ٕٚتعٚ , - ٘ٓٝٝقد ٜعهرتف هلُها ببٝها ْؿهؿ٘ عًهٖ ٢هرا اـمهدعْٞٚؿؿ٘ اٯ س عً ٢اـمدع ٞاٯ س  .ثِ ْٛقض ٖرا ايؿٛز ا٭زبع: ١
ايؿههٛز ٠ا٭ٚظم  :إ ٜعههرتف ايبهها٥ا  -شٜههد  -ببٝهها ًَههه٘ ٭سههد
ااؿُطم ٚغمًٝه٘ ٭سد اـمتٓاشعطم َعٓٝاو ٜٓٚؿ ٞغمًٝو اٯ س بهإٔ ٜٓههس
ايبٝا ي٘  -ؾسسماو أ ٚظاٖساو ٚي ٛبد٫ي ١اٱيتصاّ . -
ٚسٝح إ ااؿُطم ٜعرتؾإ باـمًو ايطابل يصٜد ٚسٝهح إ إقهساز
اـمايو ايعاقٌ باـماٍ ٭سدُٖا َعٓٝاو سذ ١غسعْ ١ٝاؾر ٠باٱؽماع ؾ٬بد
إٔ سمهِ ايكاق ٞبإٔ اـماٍ ـمٔ إعرتف ي٘ شٜد باـمًو ايؿعً ٞاماقهس ,
ٚسمل يًخؿِ اٯ س إ ً ٜهق َهٔ ايكاقه ٞإس٬ؾه٘ عًهْ ٢ؿهًَ ٞهه٘
٭دٌ إْٗا ٤ايٓصاع ٚق ا ااؿ: ١َٛ
ؾاذا سًـ ايبا٥ا شٜد (ٚا

مل أبا ٖرا) َػرياو إظم ااؿِ اٯ س

 غريايهُكسٸ ايههُعرتف يه٘ بايههًُه - ١ٝؾكهد ضهك ط ايهدعٚ ٣ٛإْتٗهطاـمٓاشعٚ ١ثبط  -بايككا ٤ايعدٍ  -ن ٕٛاـماٍ اـمعهطم يًُكهسٸ يه٘ َهٔ قبهٌ
اـمايو ايطابل  -شٜد . -
ٖٚرا امهِ آتٺ ضٛا ٤مل تهٔ يًخؿُطم سذ ١غسعٚ ١ٝب ١ٓٝعً٢
عٛاُٖا أّ ناْهط هلُه ا سذهٚ ١أقهاّ نهٌ ٚاسهد َُٓٗها ايبٓٝه ١ايعا يه١
ايػاٖد ٠يهٌ َُٓٗها باـمًهو اـمطهتكٌ يتُهاّ اـمهاٍ اـمعهطم  ,ؾهإٕ ايبٓٝهتطم
س٦ٓٝرٺ تتعازقإ ٚتطك إ عٔ اٱعتباز يًتعازه ٚايتههاذب ٜٚههٕٛ
إعرتاف ايبا٥ا بتًُٝو اـماٍ ٭سدُٖا اـمعطم ٚإقساز - ٙقم ايؿهٛزتطم -
سذ ١غسعْ ١ٝاؾرَ ٕٚ َٔ ٠عازه َعتة .
ْعِ إذا أقاّ ااؿِ اٯ س  -غري اـمعرتف ي٘ باـمًو  -بٝٸٓ ١تػٗد ي٘
باـمًو اـمدٸعٚ ٢أْ٘ اـمايو ٚاقعهاو هلهرا اـمهاٍ اـمعهطم  ٕٚؿهُ٘ ايهرٟ
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إعرتف ايبا٥ا ي٘ باـمًو  ,ضكط إعرتاف ايبا٥ا عٔ امذٚ ١ٝاٱعتبهاز ,
٭ٕ اٱقساز ٚاٱعرتاف سذَ ١ا مل ٜعًِ أٜ ٚجبط ٬ؾ٘ غهسعاو ٚ ,قهد
ثبط ٬ؾ٘ بايبٓٝه ١ؾهٜ ٬هه ٕٛاٱعهرتاف ْاؾهراو يههشه ١َٛايبٓٝه ١عًٝه٘ ,
ٚس٦ٓٝرٺ ٜكك ٞامانِ ايػسع - ٞاجملتٗد ايعهدٍ أَٓ ٚؿهٛب٘ يًككها- ٤
عمًو اـماٍ اـمعطم يؿاسق ايب. ١ٓٝ
ثِ بعد ضكٛط إقهساز ايبها٥ا  -شٜهد  -عمًهو اـمهاٍ ٭سهد ااؿهُطم
َع ٓٝهاو ًٜ ,صَهه٘ إٔ ٜههس ٸ إظم اـمكههس يهه٘ ٜٚسدهها ايههجُٔ أ ٚايعههٛه ايههرٟ
إعرتف بكبك٘ َٔ اـمكس ي٘ سطم إقساز ٙبأْ٘ باع٘ عًًَّٚ ٘ٝه٘ إٜا. ٙ
ٚٚدٗ٘  :إٕ إقسازٚ ٙإعرتاؾ٘ ْاؾر عًًَٚ ٘ٝصّ ي٘ بايٓطب ١ـما أقهسٸ به٘
ٚإعرتف ي٘ َٔ ايبٝا ٚقبا ايهجُٔ  ,ؾإْه٘ ٜعهرتف عًهْ ٢ؿطه٘ أْه٘ بهاع
ٚقبا ٓاو َٔ ٚ ٕٚد٘ سل  ٕٚ َٔٚضبق َٛدق يتًُه٘ ٚ ,يهرا
 ٫بد َٔ إع ها ٙ٤ايهجُٔ ايهر ٟإعهرتف بكبكه٘ عٛقه وا عهٔ اـمهاٍ اـمعهطم
اير ٟباع٘ عً ٘ٝبإعرتاؾ٘ ٚمل ٜطًِ ي٘ اـمًو .
ثِ إٕ َا ذنسْا َٔ ٙتعازه ايبٓٝتطم ٚتطاق ُٗا َؿسٚه ؾُٝها يهٛ
غٗدت ايبٓٝتإ عً ٢إْتؿا ٤اـمًه - ١ٝببٝا أ ٚذم - ٙٛعًه ٢اٱطه٬م َهٔ
 ٕٚتأز ٜحمد  ,أ ٚغٗدتا ٚناْط اسهداُٖا بٓٝهً َ ١كهَ ١هٔ سٝهح
تهههأز ٜاـمًهههو ٚناْهههط ا٭ هههس ٣بٓٝههه٪َ ١ز ههه ١يًًُهههو  ,أ ٚغهههٗدتا
َ٪ز تطم بتأزَ ٜتشد غري َتخايـ .
يهٔ يه ٛغهٗدت ايبٓٝتهإ ُٖٚها َكٝٸهدتإ بتهأزَ ٜتػهاٜس َتخهايـ
نههإٔ غهههٗدت بٓٝههه ١٭سهههدُٖا بتًُهههو اـمهههاٍ اـمعهههطم َهههٔ ايبههها٥ا شٜهههد
بتأز ٜأ ٍٚحمسّ ٚغٗدت ا٭ س ٣يٰ س بتأزْ ٜؿهـ حمهسّ  ,ؾٗٓها
إيتبههاع ٚإغههتباٚ ٙغهبٗ : ١٭ٕ نه٬و َههٔ اـمههدعٝطم ٜهدٸع ٞاـمًههو ايؿعًههٞ
ستهه ٢ايههر ٟغههٗدت ايبٓٝهه ١يهه٘ بايتًُههو بتههأزَ ٜتكههدّ  -أ ٍٚحمههسّ -
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ٚسمتُههٌ إْتكههاٍ اـمًههو ٚاقع هاو إظم اـمههدع ٞاٯ ههس سطههق غ هٗا  ٠ايبٓٝهه١
ا٭ س ٣عً ٢اـمًو اـمتأ س ٚضط حمسّ .
ٖٓٚا ٫بد يًكاق َٔ ٞايتشكّل ٚايتجبٸهط  ,سهرزاو َهٔ نهرب ايبٓٝه١
ٚتصٜٚس ايػٗا  ٠ؾٝعٌُ ايكاق ٞدٗداو قم ايتشكٝل ـمعسؾ ١ايٛاقا :
ؾههاذا سؿههٌ عٓههد ٙايعًههِ ٚايههٝكطم ٚاـمعسؾهه ١اجلاشَهه ١بامههاٍ عُههٌ
بعًُ٘ ٚقك ٢عً ٢طبك٘ .
ٚإٕ مل سمؿهههٌ عٓهههد ايكاقههه - ٞبعهههد ايتشكٝهههل  -ايعًهههِ اجلهههاشّ
ٚاـمعسؾهه ١ايٝكٝٓٝهه ١بههايٛاقا  -أ ههر ايكاقهه ٞبايبٓٝهه ١ايه

ٜكتٓهها بٗهها بعههد

َ٬سعهه ١تك هدٸّ ايتههأزٚ ٜتههأ ٸس ٙقم غههٗا ت ٞاـمًههو ٬َٚسعهه ١بعهها
ايكهههههساٚ ٔ٥بعههههها ؾًتهههههات يطهههههإ ااؿهههههُطم ٚايػهههههاٖد ٜٔهلهههههرا
ٚايػههاٖد ٜٔيههراى ٚ ,ذمٖٛهها َهههُا ٜهههشؿٸً٘ ايكاقهه ٞايؿ ههٔ ااههبري
ٜٛٚدق عٓد ٙايٛثٛم بر ٟامل َٔ اـمدعٝطم  ,ؾٝككه ٞقكها٤ٶ ُ ٜهٔ٦
بأْ٘ قكا ٤سل ٚسهِ عدٍ بطم ااؿُطم .
ايؿٛز ٠ايجاْ : ١ٝإٔ ٜٓهس اـمايو ايطابل  -شٜهد  -بٝها َايه٘ ٚقهبا
ٓ٘ ٜ ٫ٚعرتف ٭سدُٖا أؾ٬و ٚ ,ؾٗٝا ؾسٚه ث٬ث: ١
ايؿسه ا٭ : ٍٚإ ٜك ِٝأسد اـمتٓاشعطم عًًَ ٢و اـماٍ اـمعطم ب١ٓٝ
عًَ ٢دعا ٕٚ ٙؿهُ٘ اٯ هس ؾًهِ تههٔ عٓهد ٙبٓٝه , ١قكه ٢امهانِ
ايػسع ٞير ٟايب ١ٓٝباـمًو ٚ ,تطكط عه ٣ٛاـمًهو َهٔ اٯ هس ٚتب هٌ
عٛاْٚ ٙصاع٘ عً. ٘ٝ
ْعهِ سمهل يٰ ههس إٔ ً ٜهق َههٔ ايكاقه ٞإسهه٬ف ايبها٥ا  -شٜههد -
عًْ ٢ؿ ٞعٛا : ٙؾهإٕ ايككها ٤بايبٓٝهٚ ١ايهُٝطم ٚ ,سٝهح  ٫بٓٝه ١عٓهدٙ
ؾٝؿاز إظم امًـ َكدَ ١يًككا ٤امل :
ؾاذا سًـ ايبا٥ا عً ٢اْ٘ مل ٜهبع٘ ايهُاٍ ايهُعٝهٔ ٚمل ٜهًُهه٘ إٜاٙ
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بعٛه َعطم َكبٛه  -ضكط سل ٖرا اـمٓاشع .
ٚإٕ مل سمًـ ايبا٥ا ٚأزدا ايهُٝطم عًه ٢ؿهُ٘ َ -هدع ٞاـمًهو
اير ٟمل ٜعرتف ي٘ :
ؾإٕ سًـ اـمٓاشع عًًَ ٢و اـماٍ أْ٘ إغرت ٣اـماٍ َٔ شٜد ٚأقبكه٘
ايجُٔ ثبط سك٘ عً ٢ايبا٥ا -شٜهدٚٚ -دهق عًٝه٘ إٔ ٜهس ٸ إيٝه٘ ايهجُٔ:
اـمكداز اير ٟثبط بامًـ اْ٘ ؾع٘ إيٚ ٘ٝأ ر ٙايبا٥ا َٓ٘.
ٚإٕ ْهٌ اـمٓاشع اير ٟيٝظ عٓد ٙبٓٝه ١عًه ٢عهٛا ٫ٚ ٙإعهرتف يه٘
ايبا٥ا  -شٜد ٚ -مل سمًـ عً ٢إغرتا ٤اـماٍ اـمعطم َهٔ ايبها٥ا  -شٜهد -
ضكط سك٘ عً ٢ايبا٥ا .
ايؿسه ايجاْ : ٞإ ٜك ِٝن ٬ايهُتٓاشعطم ايب ١ٓٝعًه ٢ؾهش ١عهٛاٙ
ٚغمًه٘ اـماٍ اـمعطم َطتك٬و  ,ؾتهرٸب نٌ ب ١ٓٝعمهديٛهلا اٱيتصاَه ٞايبٓٝه١
ا٭ سٚ ٣تطك ٗا عٔ اٱعتباز ٚامذ , ١ٝؾهأْ٘  ٫بٓٝه ١عٓهدُٖا ٫ٚ ,
سل هلُا عً ٢ايجايح ض ٣ٛامًـ .
ايؿههسه ايجايههح  :إ  ٫تٛدههد عٓ هد اـمتٓههاشعطم بٓٝهه ١عًهه ٢ؾههش١
ايههدع ٣ٛأٜ ٫ ٚكُٗٝهها ٚاسههد َُٓٗهها عًهه ٢ؾههش ١عههٛاٚ ٙغمًههه٘ اـمههاٍ
َطتك٬و .
ٚقم ٖر ٜٔايؿسقطم  :ايٛظٝؿ ١ايػسع ١ٝإٔ ٜٛدٸ٘ ايكاق ٞايػسعٞ
اي ههشًـ إظم ايبهها٥ا اي ههُٓهس يتًُّهُٗ ها اي ههُاٍ ايهُ ههعطم بههإٔ  ٜههشًـ :
(ٚا

مل أبا ٖهرا  ٫ٚذاى) اـمهاٍ اـمعهطم اـمتٓهاشع عًٝه٘ ٚاـمهدعًَ ٢هه٘

َههٔ قبههٌ ٖههرا َٚههٔ قبههٌ ذاى ,ؾههاذا سًههـ ٖهههرا ضههكط سكُٗهها عًٝهه٘
ٚإْتٗ ٢ايٓصاع ٚضك ط عٛاُٖا اـمًو ٚ .إ: ٫
إٕ سًـ ايبا٥ا عً ٢عدّ ايبٝها ٚايتًُٝهو ٭سهدُٖا َعٓٝهاو ضهكط
سك٘ عً ٘ٝاؾٚ ١بك ٞسل اٯ س ٫بد ي٘ َٔ ايتخًـ َٓ٘ .
ٚإٕ ْهٌ ايبا٥ا ٚمل ٜهشًـ ,أ ٚز ٸ امًـ إظم ايهُدعٝطم ؾشًـ
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نٌ َُٓٗا عً ٢إ اـماٍ نً٘ ي٘  -قطٸِ ايكاق ٞاـماٍ بُٗٓٝا ْؿؿطم .
ٚإٕ مل سمًؿا َعاو ضكط سكُٗا عً ٢ايبا٥ا شٜد .
ٚإٕ سًـ أسدُٖا عًه ٢عهٛا - ٙايتًُهو بهايبٝا  ٚؾها ايهجُٔ -
ناْط ايٛظٝؿَ ١طتٛدب ١يًككا ٤به ٕٛاـماٍ اـمتٓاشع عً ٘ٝيًشايـ .
ايؿههٛز ٠ايجايجهه : ١إٔ ٜعههرتف ايبهها٥ا  -شٜههد  -ببٝهها غمههاّ اـمههاٍ إظم
أسدُٖا  ٫بع ٕٚ َٔ , ٘ٓٝإٔ ٜعٝٸٔ اـمػرتٜ ٫ٚ ٟهُٝٸصَ ٙهٔ ااؿهُطم
يعرزٍ ٜهخؿٸ٘ نعُا ٙأْ ٚطٝاْ٘ أ ٚغؿًت٘ ساٍ ايبٝا  -دهس ٣عًٝه٘ سههِ
عٜٛطم َٔ َدعٝطم عًهَ ٢هاٍ َعهطم ٜ ٫هد يٛاسهد َُٓٗها عًٝه٘  ,ؾهإٕ
شٜداو  -ايبا٥ا ٜ -عرتف خبسٚز اـماٍ عٔ ًَه٘ ٚبٝع٘ يػري ٙيهٓ٘ ٜ ٫هُٝٸص
اـمػرتٜ ٫ٚ ٟتعٝٸٔ عٓد ٙغخؿ٘ ستهٜ ٢ههُٝٸص ٙأَهاّ ايككها ٤ايػهسع, ٞ
ؾتذههس ٟؾٝهه٘ أسهههاّ ايؿههٛز ٠ايسابعههَ ١ههٔ (تٓهاشع غخؿههطم عًههَ ٢ههاٍ
َعههطم ٜ ٫ههد ٭سههدُٖا عًٝهه٘)ٚ ,قههد تكههدّ تٛدٗٝهه٘ ٚعههسه ؾسٚقهه٘
ٚأسهاَٗا قم ايبشح ايهُاق ٞا٭ؾٌ .
ايؿٛز ٠ايسابع : ١إٔ ٜعرتف ايبا٥ا  -شٜد  -ببٝا ْؿـ اـمهاٍ هلهرا
ْٚؿؿ٘ يراى  ,ثِ ٜك ِٝنٌ َٔ ااؿُطم ايب ١ٓٝعً ٢اْ٘ باع٘ غماّ اـمهاٍ
ايهُتٓاشع عً ٘ٝأ ٚمل تهٔ عٓد أسدُٖا ب. ١ٓٝ
ٚؾٗٝههها ٜككههه ٞامهههانِ ايػهههسع ٞبكطهههُ ١اـمهههاٍ ْؿهههؿطم بُٗٓٝههها ,
ٚذيههو ٭ٕ اـمايههو ايطههابل -ايبهها٥ا شٜههد ٜ -عههرتف بههخسٚز اـمههاٍ عههٔ
ًَه٘ ؾ ٬سغّ ي٘ ؾًَ ٫ٚ ٘ٝو ٜٓٚ ,شؿس اـمًو قم اـمتٓاشعطم  ٫ٚسذ١
عًًَ ٢و أسهدُٖا يه٘ َطهتك٬و  ,ؾ٬بهد َهٔ تٓؿهٝؿ٘  -بهطم اـمهدعٝطم -
عُ٬و بهإقساز ايبها٥ا  :اـمايهو ا٭ؾهً ٞايطهابل ٚ -إعرتاؾه٘ ببٝها ْؿهـ
اـماٍ هلرا ْٚؿؿ٘ يراى .
٫ٚبد َٔ سهًؿ٘ عً ٢ايبٝا ْهؿؿٝهٔ ٚتهًُهٝو ْهؿؿ٘ يهٗرا ْٚهؿؿ٘
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يراى ,٭ٕ ايككا ٤ايػسعَ ٞتكٛٸّ بايبٚ ١ٓٝايُٝطم ٚ ,سٝح  ٫بٝٸٓ ١تاَ١
َكبٛي ١غسعاو ؾ ٬بد َٔ إْتٗا ٤ايككاٚ ٤إضتٓا  ٙإظم امًـ :
ؾاذا سًـ ذ ٚايٝد ايطابك ١عً ٢ايتٓؿٝـ ايهر ٟإعهرتف به٘ قكه٢
امانِ بايتٓؿٝـ قكا٤ٶ سكاو ٚسهُاو عد٫و َ ُٓ٦او ب٘ .
ٚإٕ أقههاّ اسههدُٖا بٓٝهه ١غههاٖد ٠يهه٘ عًهه ٢إ شٜههداو باعهه٘ غمههاّ اـمههاٍ
 ٕٚؾههاسب٘  ٚؿههُ٘ قم ايههدع - ٣ٛقكهه ٢امههانِ عًهه ٢طبههل ايبٓٝهه١
ٚسهههِ بههإٔ اـمههاٍ يههر ٟايبٓٝههٚ , ١أيههصّ ايبهها٥ا إ ٜع ههْ ٞؿههـ ايههجُٔ
اـمعرتف بكبك٘ َٔ اٯ س اير ٟإعرتف ببٝع٘ ْؿـ اـماٍ.
ثِ ْبشح :
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اإلختالف يف العكود
يؿههسٚع ايٓههصاع قم ايعكههٚ ٛاٱٜكاعههات َٚتعًكاتٗهها َؿهها ٜل نههجري٠
دداو  ٫ؼمهٔ سؿسٖا قم يٛخ (ؾك٘ ايككهاٚ , )٤غهأْٗا إٔ تبشهح قم
نٌ نتاب ؾكَٗ ٞستبط بٗا  ,يهٔ تعازف ايؿكٗا )( ٤عً ٢عهسه
ػماذز خمتاز َٔ ٠ؾسٚع إ ت٬ف ايٓاع قم بعها ايعكهٚ ٛاٱٜكاعهات,
ْٛٚاؾكِٗ قم عسه ػماذز ت بٝك ١ٝٱ ت٬ؾات ايعكٚ ٛاٱٜكاعات.
ٚؽمٝا ايؿسٚع  -ػماذز ت بٝك ١ٝخمتاز - ٠تأت ٞؾٗٝا َٛاش ٜٔايككا٤
ٚغمٝٝههص اـمههدعَ ٞههٔ اـمٓهههس أ ٚايتههداعٜٚ , ٞههأت ٞؾٗٝهها ايكههاْ ٕٛايػههسعٞ
طامكٛم نًٗا  :ايب ١ٓٝعً ٢اـمدعٚ ٞايُٝطم عً ٢اـمدع ٢عً٘ٝص .
ْعِ ٜطتجَٓ ٢ا ٜك ّٛايدي ٌٝاااف عً٬ ٢ف ايكهاْ ٕٛايػهسعٞ
ٚاـمٛاش ٜٔايعاَ ١يًككا . ٤ؾٗٓا يٛخ ٚؾسٚع ٖه ٞػمهاذز َهٔ إ هت٬ف
ايعكٚ ٛاٱٜكاعات ْ ,بدأ َٓٗا ببشح :

دعوى زودية إمرأة :
تٛدههد أذمههاَ ٤تعههد َ ٠ههٔ اٱ ههت٬ف قم عكههد شٚاز إَههسأَ ٠عٓٝهه١
ْعسه يؿسٚع ث٬ثَٗٓ ١ا :
ايؿههسع ا٭ : ٍٚإ ٜههدع ٞزدههٌ  -شٜههد  -شٚدٝهه ١إَههسأٖٓ - ٠ههد -
 ٫ ٖٞٚتعرتف ي٘ بايصٚد - ١ٝأعهِ َهٔ عًُٗها بعهدّ ايصٚدٝهَٚ , ١هٔ
دًٗٗا باماٍ ٚايٛاقا  َٔٚ ,عدّ عًُٗها بٛقهٛع عكهد ايهصٚاز بُٗٓٝها
نُا يٚ ٛنًط َٔ شمتاز هلا شٚداو ٜٚعكدٖا ي٘ يهٓٗها مل تعًهِ يؿهٍٛ
اٱ تٝههاز ٚايعكههد  -ثههِ ٜههدع ٞزدههٌ ثهإٍ  -عبٝههد  -شٚدٝتٗهها ٖٚهه٫ ٞ
تعههرتف يهه٘ بايصٚدٝهه ١أٜكهاو  ,ثههِ ٜسؾهها ايههسد ٕ٬أَسُٖهها إظم ايكاقههٞ
ايػسعَ ٞدعٝطم يًصٚدَٗٓ ١ٝا  ,ؾ ٬شمً ٛاماٍ َٔ ؾٛز :
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ايؿٛز ٠ا٭ٚظم  :إ ٜ ٫ك ِٝأسد ايسدًطم ايب ١ٓٝعًه ٢شٚدٝته٘ هلها
ٚعكد ٙعًٗٝا  ,ؾتب هٌ عه ٣ٛنهٌ َُٓٗها  ٫ٚتهه ٕٛشٚده ١٭سهدُٖا
ست ٢تجبط امذ ١عً ٢ع ٣ٛايصٚد َٔ ١ٝأسدُٖا .
ايؿٛز ٠ايجاْ : ١ٝإ ٜك ِٝأسد اـمدعٝطم ايب ١ٓٝعًه ٢عهٛا - ٙقكه٢
امانِ بصٚدٝتٗا ي٘ ٚضك ط ع ٣ٛاٯ س .
ٚاـمسا َٔ ايبٖٓ - ١ٓٝا  : -ايػاٖدإ ايعا  ٕ٫عً ٢سؿه ٍٛعكهد
ايصٚاز  ,أ ٚايػاٖد ايعدٍ َا غٗا  ٠إَسأتطم ؾهامتطم ٚ ,زمهصٖٓ ٟها
 عً ٢اـمختاز  -غٗا  ٠زدٌ عدٍ َا ؼمطم اـمدع ٞأ ٚغٗا  ٠إَهسأتطمؾامتطم َا ؼمطم َدع ٞايصٚدٝه ١بٓها٤ٶ عًهَ ٢ها إ رتْهاَ ٙهٔ نؿاٜته٘ قم
إثبات امكٛم نًٗا .
ايؿٛز ٠ايجايج : ١إ ٜك ِٝنٌ ٚاسد َٔ اـمدعٝطم يصٚدٝٸتٗها  :ايبٝٸٓه١
ايعا ي ١عًَ ٢دعا : ٙشٚد ١ٝاـمسأ ٠اـمع ١ٓٝايٛاسهد - ٠ؾه ٬شمًه ٛساهلُها
َٔ زدشإ ب ١ٓٝأسدُٖا أ ٚعهدّ ايسدشهإٚ ,قم اـمكهاّ تٛدهد زٚاٜه١
ؾههشٝش ١ؼمهههٔ إ ٜطههتؿا َٓٗهها سهههِ ايؿههٛزتطم ْعسقههٗا ْٚكههسٸب
٫يتٗا بعد طسح ايؿٛزتطم ٚسهُُٗا :
أ -إ ته ٕٛقم ب ١ٓٝأسد اـمهدعٝطم َصٜهَ ١سدشه ١نهإٔ تهه ٕٛأنجهس
عد او َٔ ب ١ٓٝاٯ س أ ٚته ٕٛأزدض عدايه : ١ؾه٬ساو ٚٚثٛقهاو بؿهدم
ايػٗ , ٛأ ٚته ٕٛب ١ٓٝأسدُٖا غاٖد ٜٔعها يطم ٚبٓٝه ١اٯ هس غهاٖد
عههدٍ َهها ؼمههطم اـمههدع - ٞؾايٛظٝؿهه ١ايككهها ١ٝ٥إٔ ٜطههتشًـ ايكاقههٞ
ذا اـمص ١ٜقم بٓٝت٘ :
ؾإٕ سًـ عً ٢شٚدٝتٗا قم اماٍ اماقس قك ٢ي٘ بصٚدٝتٗا .
ٚإٕ ْهٌ ذ ٚاـمص ١ٜقم بٓٝت٘ يهجس ٠ايعد أ ٚيك ٠ٛايعدايٚ ١مل سمًهـ
عً ٢شٚدٝتٗا اماقس - ٠سهِ ايكاقه ٞايػهسع ٞبٓؿه ٞشٚدٝتٗها َٓه٘
ٚأضكط عٛا , ٙنُا ضك ط ع٣ٛ

ؿُ٘ َٔ قبٌ .
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ٚبإ تؿاز  :تٓتؿه ٞعه ٣ٛايصٚدٝه ١يتعهازه ايبٓٝهتطم بعهد عهدّ
سًـ ذ ٟايب ١ٓٝايسادش. ١
ب -إٔ  ٫ته ٕٛقم ب ١ٓٝأسد اـمدعٝطم َصَ ١ٜسدش - ١بإٔ تطهاٚت
ايبٓٝتههإ قم ايعههد ٚايعدايهه - ١ناْههط ٚظٝؿهه ١ايكاقهه ٞإٔ ٜكههسع بههطم
اـمدعٝطم يصٚدٝتٗا  ,ؾُٔ سز ضُٗ٘ إضتشًؿ٘ ايكاقه : ٞؾهإٕ سًهـ
عً ٢شٚدٝتٗا قم اماٍ اماقس قك ٢ي٘ امانِ بصٚدٝتٗا .
ٚإٕ مل سمًـ َٔ أؾابت٘ ايكسعٚ ١إَتٓا عٔ ايهُٝطم ْؿه ٢ايكاقهٞ
شٚدٝتٗا عٓ٘ ٚأضهكط عهٛا ٙنُها ضهك ط عه ٣ٛؿهُ٘ َهٔ قبهٌ ,
ٚذيههو يطههكٛط ايبٓٝههتطم بايتعههازه ٚعههدّ سًههـ َههٔ أؾههابت٘ ايكسعهه١
ٚزدٸشت٘ ثِ إَتٓا عٔ امًـ عً ٢ؾدم عٛا ٙيصٚد ١ٝاـمسأ. ٠
ٚايرٜ ٟديٓا عً ٢ايتؿؿه ٌٝاـمصبهٛز َ :عتهة ٠عبهد ايهسؾمٔ( )3عهٔ
ايؿهها م (ٚ )امانٝهه ١يكهه ٍٛعًهه )( ٞأْهه٘ طإذا أتهها ٙزدههٕ٬
شمتؿههُإ بػههٗ ٛعههدهلِ ضههٛاٚ ٤عههد ِٖ  -أقههسع بٝههِٓٗ عًهه ٢أُٜٗهها
تؿهههري ايهههُٝطم ٚنهههإ ٜكههه : ٍٛايًهههِٗ زب ايطهههُاٚات ايطهههبا ٚزب
ا٭زقطم ايطبا أ ِٜٗنإ ي٘ ايهشل ؾأ ٸ ٙإي , ٘ٝثهِ زمعهٌ ايههشل يًهرٟ
ٜؿهههري عًٝههه٘ ايهههُٝطم إذا سًهههـص ؾإْٗههها تهههدٍ بإط٬قٗههها  :طزدهههٕ٬
شمتؿههُإص َٛٚقههٛعٗا نههٌ ؿهه , ١َٛؾتٓ بههل عًهه ٢ؿههٖ ١َٛههرا
ايسدههٌ ٚذاى ايسدههٌ عًهه ٢شٚدٝهه ١اـمههسأ ٠اـمعٓٝهه ١ايٛاسههد , ٠ؾٝكههسع
ايكاق ٞبُٗٓٝا ٜٚطتشًـ َٔ سز ضُٗ٘ .
ٖٚر ٙايسٚا ١ٜتؿٝد عمٓ ٛقٗها دًٝهاو  :سههِ ايؿهسه ايجهاْ : ٞإقهساع
ايكاق ٞبطم اـمدعٝطم اـمتطا ١ٜٚبٓٝتُٗا قم ايعد ٚايعدايٚ ,١مل تتعسه
ؾهههسسماو مههههِ ايؿهههسه ا٭ : ٍٚتؿهههاٚت ايبٓٝهههتطم َهههٔ سٝهههح ايعهههد
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
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ٚايعداي , ١يههٔ ؼمههٔ إ ٜؿٗهِ َٓٗها َ -هٔ قٝهدٖا  :طبػهٗ ٛعهدهلِ
ضٛاٚ ٤عد ِٖص ٜٚطتعٗس اْه٘ َها زدشهإ إسهد ٣ايبٓٝهتطم قم ايعهد
با٭نجس ١ٜأ ٚقم ايعداي ١با٭قٛاٝ٥هَ ١هٔ ا٭ هس ٫ -٣ساده ١اظم ايكسعه١
أ ٫ ٚته ٕٛايٛظٝؿ ٖٞ ١ايكسع , ١بٌ سمًـ ا٭زدهض بٓٝه ١قم ايعهد أٚ
قم ايعداي ١٭ٕ ايككاَ ٤تكٛٸّ بايبٓٝات ٚا٭ؼمإ َٚ ,ا تعازه ايبٓٝهتطم
ٚتطاق ُٗا ٫بد َٔ اٱْتٗا ٤إظم امًـ .
ٚقد ٜكاٍ :اْه٘ َها تؿهاٚت ايبٓٝهتطم ٚزدشهإ إسهداُٖا ـمصٜه ٺ ١ؾٗٝها
 نجس ٠عد ايػٗ ٛأ ٚق ٠ٛعدايتِٗ  ٪ٜ -ر بك ٍٛؾاسق ايبٓٝهَ ١هٔ ٕٚساد ١إظم امًـ ٭ْه٘ َهدٸعٍ يصٚدٝه ١اـمهسأٚ ٠قهد أقهاّ ايبٓٝه ١عًه٢
ؾدم عٛاٚ ٙنإ بٓٝت٘ أزدض َٔ ب ١ٓٝؿُ٘ اـمدع ٞيصٚد ١ٝاـمسأ. ٠
يهٓ٘ َكهاٍ َه س  ٚبهإٔ ايبٓٝه ١ايسادشه ١قهد ضهك ط عهٔ اٱعتبهاز
عمعازق ١ايب ١ٓٝاـمسدٛس , ١ؾإٕ اـمهسدض َٛدهق يسدشهإ عه ٣ٛذٟ
ايب ١ٓٝايسادش , ١يهٔ  ٫ي ٌٝعً ٢نؿاٜتٗا َا ٚد ٛاـمعازه امذه١
ٚ ٫ٚثٛم بإدصاٗ٥ا قم َكاّ ايككا ٤إَ ٫ا قِ امًـ .
ٚنُا إذا تطهاٚت ايبٓٝتهإ ايه

ؾهسسط ايسٚاٜه ١بهاٱقساع بُٗٓٝها

ٚتٛدٝهه٘ امًههـ ـمههٔ أ سدتهه٘ ايكسعههٖ - ١هههرا َصٜهه ١ايبٓٝهه ١نايكسعهه١
َسدش ١مًـ أسهدُٖا عًه ٢ؾهدم عهٛاٚ , ٙنُها  ٫جتهص ٟايكسعه١
 ٫جتههص ٟاـمصٜهه ١بعههد ضههكٛط ايبٓٝههتطم باـمعازقهه٫ٚ , ١بههد َههٔ امًههـ
يػسه إْٗا ٤ااؿ ١َٛبٛض ١ًٝغسع. ١ٝ
ٚ٭دً٘ ي ٛإَتٓا ذ ٚايب ١ٓٝعٔ امًـ ٚ -بٓٝت٘ ضاق  ١عٔ اٱعتباز
بؿعٌ َعازقتٗا بب ١ٓٝاـمهدع ٞاٯ هس  ٫ -تجبهط شٚدٝته٘ يًُهسأ ٠اـمعٓٝه١
ستهه ٢إذا ناْههط بٓٝتهه٘ أزدههض ٚذات َصٜهه : ١نجههس ٠ايعههد ٚقهه ٠ٛعدايهه١
ايػههٗٚ , ٛذيههو يههه ٕٛعههٛاً ٙههٛاو َههٔ امذٝهه ١اـمجبتهه , ١إذ ايبٓٝهه١
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ضك ط عٔ اٱعتباز باـمعازق ٫ٚ ١سذ ١أ س ٣تٓٗه ٞاـمكاقها ٠ضه٣ٛ
امًـ عً ٢نَ ْ٘ٛتصٚداو َٔ اـمسأ ٠اـمعٖٓ - ١ٓٝد . -
ايؿسع ايجاْ : ٞإذا تٛاؾل زدٌ ٚإَسأ - ٠شٜد ٖٓٚد  -عً ٢ايصٚد١ٝ
بإعرتاؾُٗهها ٚإيتصاَُٗهها ايعًكهه ١ايصٚدٝهه ١بًٛاشَٗهها ؾجبتههط شٚدٝتُٗهها
بإقسازُٖا  ,يههٔ يه ٛدها ٤زدهٌ آ هس  -عبٝهد  -ؾهإ ع ٢شٚدٝتٗها يه٘
 ٕٚايسدٌ ا٭ - ٍٚشٜد  -ثِ زؾا ا٭َس إظم ايكاقه ٞايػهسع , ٞؾه٬
شمً ٛاماٍ َٔ أسد أَس: ٜٔ
أ -إ ٜك ِٝاـمدع ٞاٯ س -عبٝد  -ب ١ٓٝعا ي ١عً ٢عٛا : ٙشٚد١ٝ
اـمههسأ ٠اـمعٓٝهه ٕٚ ١ؿههُ٘  -ؾٝككهه ٞامههانِ ايػههسع ٞبايصٚدٝهه ١يههرٟ
ايبٓٝههٜٚ ١ب ههٌ تٛاؾكُٗهها  -شٜههد ٖٓٚههد ٚ -إقههساز ٙبصٚدٝتٗهها ٚتؿههدٜكٗا
عً ٢شٚدٝت٘  ٫ٚ ,أثس ٱقسازُٖا ؾإٕ ايب ١ٓٝهِ اٱقهساز ٚتعًه ٛعًٝه٘
 ٫ضُٝا  ٖٛٚإقهساز يؿها

ْؿطه٘ َهٔ بعها اجلٛاْهق  ,ؾتهه ٕٛايبٓٝه١

سذ ١غسع ١ٝتاََ ٕٚ َٔ ١عازه .
ب -أ ٫ ٚتههه ٕٛعٓههد ايجههاْ ٞبٓٝهه ١عا يهه ١عًهه ٢عههٛا ٙايصٚدٝه ١أٚ
مل ٜكتٓا ايكاق ٞبػٗا  ٠ايب ١ٓٝنهإ يًُهدع ٞسهل إسه٬ف ايسدهٌ أٚ
اـمسأ ٠اـمتٛاؾكطم عً ٢ايصٚد :١ٝأُٜٗا غا ٤ايكاق ٞإس٬ؾ٘  , -ؾهإٕ نهٌ
ٚاسد َُٓٗا َٖٓ ٛهس ـمها ٜدعٝه٘ ايجايهح  -عبٝهد َ -هٔ شٚدٝته٘ يًُهسأ٠
اـمعٚ , ١ٓٝأُٜٗا سًـ  -بعهد طًهق ايكاقهَٓ ٞه٘ ٚ -أقطهِ بها

عًه٢

ْؿ ٞشٚد ١ٝاـمدع - ٞعبٝد  -ضك ط عٛا ٙاي٬سك. ١
ٚاذا إَتٓا ايصٚدإ اـمتٛاؾكإ عٔ امًـ ثِ ز ٸ أسهدُٖا امًهـ
عً ٢اـمدع ٞايجهاْ - ٞعبٝهد  -أْ ٚهه ٬عهٔ ايهُٝطم ٚعهٔ ز ٸ ٙؾتؿهد٣
ايكاقهه ٞيههس ٸ ايههُٝطم عًهه ٢اـمههدع ٞايجههاْ - ٞعبٝههد  , -ثههِ سًههـ عًهه٢
ايصٚدٝهه ١اـمههدعاٚ ٠أْهه٘ شٚدٗهها قم ايٛقههط اماقههس  ٕٚاـمههدع ٞاٯ ههس
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اـمتٛاؾههل َعٗهها ٚ ,عٓد٥ههرٺ ٜككهه ٞامههانِ ايػههسع ٞيًُههدع ٞايجههاْٞ
بصٚدٝت٘ يًُسأ ٠اـمع. ١ٓٝ
ٚإٕ مل سمًـ اـمدع ٞايجهاْ ٞعًه ٢شٚدٝته٘ َهٔ اـمهسأ ٠اـمعٓٝه ١سها٫و
ٚساقههساو ضههك ط عههٛاٚ ٙسهههِ ايكاقهه ٞبصٚدٝهه ١ا٭ ٍٚهلهها بؿعههٌ
تٛاؾكُٗهها عًٗٝهها يتؿههدٜل اـمههسأ ٠بٗهها ٚإقههساز ايههصٚز بٗهها ٚإيتصاَُٗهها
بًٛاشَٗا .
َٚا ذنسْا ٙقم ٖر ٙايؿهٛز ٠نًه٘ ٖهَ ٛكتكه ٢ا٭ يه ١ايعاَه ١اـمبٓٝه١
ـمٛاش ٜٔايككاٜٛ ٫ٚ ٤دد يٝهٌ هاف  ٫ٚساده ١إيٝه٘  ,ؾهإٕ إطه٬م
ا٭ ي ١اـمب ١ٓٝـمٛاش ٜٔايككا ٤سذَ ١عتة ٠نايدي ٌٝاااف .
ايؿسع ايجايح  :إذا تٛاؾل زدهٌ ٚإَهسأ ٠عًه ٢ايصٚدٝهٚ ١إ تًؿها قم
ْٛع ايعكد  :ؾهإ ع ٢ايسدهٌ اْه٘ شٚاز َٓك ها ٚأْه٘ يهٝظ هلها ْؿكه٫ٚ ١
َكههادع ٫ٚ ١قطههِ يٝههاٍٍ ٚإ عههط اـمههسأ ٠أْهه٘ شٚاز ا٥ههِ  ,أ ٚناْههط
ايدع ٣ٛبايعهظ .
ٖٚهرا ي ٛتٛاؾل ٚزث ١ايصٚز َا ايصٚد, ١أ ٚتٛاؾل ٚزثه ١ايصٚده١
َهها ايههصٚز ,أ ٚتٛاؾههل ٚزثتُٗهها عًهه ٢شٚدٝتُٗهها ٚ -إ تًؿههٛا قم ْههٛع
ايعكد ٌٖ ٖ ٛا ِ٥أَٓ ٖٛ ٚك ا ؟ .
ثِ اذا زؾا ا٭َس إظم ايكاق ٞايػسع : ٞؾإٕ ناْط قسٜٓهٚ ١اقهش١
أ ٚغههٛاٖد ق عٝهه ١سؿههٌ عًٗٝهها ايكاقههَ ٞههٔ بعهها ايهههُطتٓدات
ٚايٛثا٥ل يٝهح سؿهٌ يهد ٣ايكاقه : ٞعًهِ أ ٚإطُٓ٦هإ بٓهٛع ايعكهد
أ ر ايكاق ٞبعًُ٘ ٚقك ٢عً ٢طبك٘ بعد ايتشٛٸط ٚايتشكّل ٜكٓٝاو عهٔ
ٚاقا اماٍ ستٜ ٢ه ٕٛقكا ٙ٩عٔ ٜكطم بامل .
ٚإ ٫إذا مل سمؿههٌ عٓههد ايكاقهه ٞؾههؿ ١ايعًههِ بههايٛاقا ؾكههد ٜكههِٝ
َدع ٞايدٚاّ ب١ٓٝعا ي ١عً ٢عٛا ٙايصٚاز ايداٚ ِ٥إقتٓا ايكاق ٞبٗا
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سهِ عً ٢طبكٗا ٚإٔ شٚادُٗا ا ِ٥ترتتق أسهاَ٘ عً. ٘ٝ
ٖٚهرا إذا أقاّ َدع ٞاٱْك اع ايب ١ٓٝعً ٢عهٛا ٙسههِ ايكاقهٞ
عً ٢طبكٗا ٚإٔ شٚادُٗا َٓك ا ترتتق أسهاَ٘ عً. ٘ٝ
ؾاذا ناْط ايصٚد ١ٝحمسش ٠ق عٝاو بطم ايسدٌ ٚبطم اـمسأٚ ٠قد إ تًؿا
أ ٚإ تًـ ٚزثتُٗا قم نْٗٛا شٚد ١ٝاُٝ٥ه ١أ٪َ ٚقتهٚ - ١مل تههٔ بٓٝه١
عا يههَ ١كبٛيهه ١عٓههد َههدعٚ ٞاّ ايعكههد ٚعٓههد َههدع ٞإْك اعهه٘ ,ؾٗههٌ
اـمدع ٞاـم ايق بإثبات عٛاَ ٖٛ ٙدع ٞايدٚاّ أّ َدع ٞاٱْك اع؟.
ايعاٖس تكد ِٜقهَ ٍٛهدع ٞايصٚدٝه ١اـمٓك عهَُٗٓ ١ها َها ؼمٓٝه٘ بٓها ٶ٤
عًَ ٢ا إ رتْا َٔ ٙن ٕٛاـمدعَ ٞعٓ٢ٶ عسؾٝاو ٖ ٛاـم ايق عسؾاو عكٝ٥٬هاو
ٚقاْْٝٛاو بإثبات عٛاٚ ٙإقاَ ١ايدي ٌٝعًٗٝا ٚ .ذيو :
٭ٕ َههدع ٞايههدٚاّ إذا نههإ ٖهه ٛايسدههٌ ؾٗهه َ ٛايههق باٱْؿههام
ٚاـمكادعٚ ١ايكطِ  ٜ ٖٛٚايق اـمسأ ٠باٱضتُتاع ٚايطهه ٕٛقم ايبٝهط
ٚعدّ ااسٚز َٓ٘  -ؾ ٬بد ي٘ َٔ إثبات٘ ستٜ ٢طتشل اـم ايب. ١
ٚاذا نإ َدع ٞايدٚاّ ٖ ٞاـمسأ ٠ؾٗ َ ٞايب ١بايتُهطم ٚايطههٕٛ
قم ايبٝههط ٖٚهه ٞت ايههق ايسدههٌ باٱْؿههام عًٗٝهها ٚايكطههِ ايًًٝهه ٞهلهها
ٚاٱزخ َٓ٘ ٫ٚ ,بد هلا َٔ إثبات٘ ست ٢تطتشل اـم ايب. ١
بُٓٝا َدع ٞاٱْك اع يٝظ نريو  ,إذ َدع ٞايدٚاّ ٖه ٛاـم ايهق
باٱثبات ٚإقاَ ١ايب ١ٓٝعً ٢عٛاَٚ , ٙدع ٞاٱْك اع َٓهس يهريو نًه٘
ؾإْ٘  ٜ ٫ايق بايدي ٌٝعسؾاو ٭ْ٘ شٚاز َ٪قهط يهٝظ ؾٝه٘ يهصْ ّٚؿكه ١أٚ
إضتُتاع  ٫ٚؾ ٘ٝإزخ  ٫ٚإيصاّ  ,ؾٝكدّ قَ ٍٛدع ٞاٱْك اع َا ؼمٓٝه٘
إٕ مل زمههد َههدع ٞايههدٚاّ ايبٓٝهه ١ايػههاٖد ٠يهه٘  -غههاٖد ٜٔعهها يطم أٚ
غاٖد عدٍ َا إَسأتطم ؾامتطم . -
بٌ عً ٢ايسأ ٟايهُختاز َٔ ثبٛت ايهشكٛم ناؾ ١بايػاٖد ٚايُٝطم
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ٜهههُهٔ ايكههه ٍٛبأْهه٘ سٝهههح ناْههط عهههٚ ٣ٛاّ ايعكههد سكههاو غهههسعٝاو
ؾايعههاٖس اْهه٘ ٜجبههط بػ هٗا  ٠ايع هدٍ ٚؼمههطم اـمههدع ٞأ ٚغههٗا  ٠إَههسأتطم
ؾامتطم َا ؼمطم اـمدعٖ . ٞرا .
ٚقد ٜطتدٍ عً ٢تكد ِٜقَ ٍٛدٸع ٞايدٚاّ بٛدٗطم :
ا٭ : ٍٚإضتؿهشاب ايصٚدٝه ١اـمتههٝكٔ سهدٚثٗا اـمػههٛى قم بكاٗ٥هها
ٚإزتؿاعٗا  ,ؾا٭ؾٌ َا َدع ٞايدٚاّ ٱثباته٘ ٚاّ ايصٚدٝه , ١ؾٝكبهٌ
قٛي٘ َا ٜهُ ٘ٓٝإ ٫إٔ ٜجبط َدع ٞاٱْك اع عٛا ٙبب ١ٓٝأ ٚذمٖٛا .
ٜٚههس عًٝهه٘  :إٕ ا٭ؾههٌ اـمصبههٛز َعههازه بأؾههٌ عههدّ إعتبههاز
ايصٚدٝهه ١ايداُ٥ههٚ ١عههدّ إْػههاُٗ٥ا يصٚدٝههَ ١طههتُس ٠يصَههإٍ شا٥ههد عًهه٢
ايصَههإ اـمتؿههل عًٝهه٘ َ -ههد ٠عههاّ َههج٬و  -سٝههح أُْٗهها ٜتٛاؾكههإ عًهه٢
ايصٚدٖ ١ٝر ٙاـمد ٠اـمعٚ ١ٓٝشمتًؿإ قم ايصا٥د عًٗٝا سٝح أُْٗا شمتًؿهإ
قم أْههه٘ عكهههد شٚاز ٜصٜهههد عًههه ٢ايعهههاّ أٜ ٫ ٚصٜهههد  -ؾا٭ؾهههٌ عهههدّ
إعتبازُٖا ٚعدّ إْػاُٗ٥ا يصٚد ١ٝشا٥د ٠عٔ ايكدز اـمتؿل عً. ٘ٝ
ٚعًٜ ٘ٝتعازه اٱضتؿشابإ ٜٚطك إ عٔ امذ. ١ٝ
ايجاَْ : ٞا ٜطتؿا َٔ بعا ا٭ باز( َٔ )3إٔ تسى ذنس ا٭دٌ قم
ايعكههد ٜٛدههق إْكهه٬ب ايعكههد اـمٓك هها إظم عكههد ا٥ههِ َٚ ,هها ايػههو
ؾا٭ؾههٌ عههدّ ذنههس ا٭دههٌ قم ايعكههد ايٛاقهها بُٗٓٝهها  ,يًػههو قم ْههٛع
ايعكد اماؾٌ بطم اـمتٓاشعطم َهٔ سٝهح ذنهس ا٭دهٌ أ ٚعهدّ ذنهس, ٙ
ؾٝجبط ٚاّ عكد ْهاسُٗا بٗر ٙا٭ باز .
ٜٚس عً : ٘ٝأْ٘ قد كل قم (ؾك٘ ايٓهاح) إٔ بعا ايسٚاٜات ايه
إ ع٫ ٞيتٗا عً ٢إْكه٬ب ايعكهد َهٔ اٱْك هاع إظم ايهدٚاّ عٓهد تهسى

( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 33ب َٔ : 35أبٛاب اـمتع. ١
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ذنهس ا٭دٌ يهٝظ ؾهٗٝا ٫ي ١عً ٢اٱْهك٬ب ايهُصعه ّٛبهُهعٓ ٢أْه٘ مل
ٜتشكل ظٗٛز ايهخة ؾ. ٘ٝ
ٚؼمهٔ ايك ٍٛقم َجً٘ بعدّ ٚقٛع عكهد ايهصٚاز َهٔ أؾهً٘  -عمعٓه٢
ؾطا ايعكد اماؾٌ بطم ايسدٌ ٚاـمسأَ - ٠ا قؿدُٖا ايصٚاز اـمٓك ها
ٚاًههـ زنههٔ ايعكههد اـمٓك هها ٖٚ :هه ٛذنههس ا٭دههٌ ٚ -عههدّ قؿههدُٖا
ايصٚاز ايداٚ , ِ٥تؿؿ ً٘ٝقم حمً٘  .ثِ ْبشح :

تهازع السودني يف ممكية األثاخ :
إذا تٓاشع ايصٚز ٚايصٚد ١قم ًَهٝه ١غهَ ٤ٞهٔ أثهاخ از ايصٚدٝه١
 ساٍ بكا ٤ايصٚدٝه ١بُٗٓٝها ٚسهاٍ شٚاهلها ب ه٬م أ ٚذمه , ٙٛثهِ ٚقهااا٬ف بُٗٓٝا قم َتاع ايداز  -أَ ٚات أسد ايصٚدطم أ ٚنُٖ٬ا ؾٛقا
اا٬ف ٚايٓصاع بطم ٚزثتُٗٝها أ ٚبهطم أسهدُٖا ٚبهطم ٚزثه ١اٯ هس بعهد
َٛت نًُٗٝا أَٛ ٚت أسدُٖا ٚ ,نإ َهشط ايٓصاع ٖ ٛبعا ا٭ثهاخ
أ ٚغمههاّ اـمتههاع ٚ ,قههد إ تًؿههط نًُههات ايؿكٗهها ٤قم بٝههإ نٝؿٝهه ١ايككهها٤
ايهشل قم َتاع ايصٚدطم ٚأثاخ از ايصٚد. ١ٝ
ٚايعُد٬َ ٠سعَ ١ا تؿٝهد ٙا٭ بهاز اااؾه ١بههُتاع ايهصٚدطم بعهد
َ٬سع ١ؽمٝعٗا ٚتكٝٝد ايههُ ًل َٓٗها ٚ ,بعهد َ٬سعه ١ا٭ يه ١ايعاَه١
قم ايككاْ , ٤عري سذ ١ٝعًِ ايكاق ٞبايٛاقع ١إذا أَهٓ٘ ؿْ ً٘ٝاغه٦او
َٔ َ٬سع ١ايكهساٚ ٔ٥ايٛثها٥ل ٚاـمطهتٓداتْٚ ,عهري أ يه ١سذٝه ١ايبٓٝه١
َ ًكاو ٚقم ؽمٝا ايدعا , ٣ٚؾٓك: ٍٛ
إذا زؾههها ايصٚدهههإ أٚ ٚزثتُٗههها أَسُٖهها أ ٚأَهههسِٖ إظم ايكاقهههٞ
ايػههسع ٞؾ٬بههد يهه٘ َههٔ ايتشكههل ٚايتجبههط َههٔ ا٭َههس بٓشهه ٛتعٗههس َٓهه٘
آثهههاز ااهههة ٠ايككههها ١ٝ٥قم تعهههٝطم اـمايهههو َهههٔ طسٜهههل ؾشهههـ ا٭ يههه١
ٚاـمطتٓدات ٚايٛثا٥ل ٚأٚزام ايبٝا ٚايػساٚ ٤غٗ ٛإثبات ًَهو اـمتهاع
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اـمعطم ٖ -هرا أ ٚذاى َ -ها َ٬سعه ١ايعها ات اٱدتُاعٝه ١اـمختًؿه ١قم
ايبًدإ ٚذمٖٛا َهٔ ايػهٛاٖد اااؾه ١بايبًهد أ ٚبايعػهري ٠ايه
ايٗٝهها ايصٚدههإ  ,ؾههإٕ يههُ٬سعٖ ١ههر ٙا٭َههٛز

ٜٓتُهٞ

ه٬و قم َعسؾهه ١ؾههش١

ايدع ٣ٛأ ٚنربٗا ٚقم تهُٝٝص ايهُايو ٚتع. ٘ٓٝٝ
ٚس٦ٓٝرٺ تٛدد ؾٛز يًتشكٝل ايككا ٞ٥عٔ اـمايو ايػسع ٞ٭ثهاخ
ايصٚد ١ٝأ ٚا٭ثاخ اـمػتب٘ اـمتٓاشع ؾ ٖٞٚ , ٘ٝؾسٚه :
ايؿههسه ا٭ : ٍٚقههد سمؿههٌ يههد ٣ايكاقهه ٞايػههسع ٞساي ه ١ايعًههِ
اجلاشّ بهُايو ٖرا ا٭ثاخ أ ٚذاى أ ٚساي ١اٱطُٓ٦إ ايٛاثل ايهُشهِ
ْاغ٦او َٔ قهساَٚ ٔ٥طهتٓدات َٛثكه ١أ ٚعها ات إدتُاعٝه ١أ ٚغهٗا ات
 ٚي َٔ ٛايؿاضكطم أ َٔ ٚاٗٛي ٞاماٍ َٔ سٝح ايؿدم أ ٚايعدايه١ٚاي

 ٫ته ٕٛب ١ٓٝعا ي ١يهٓٗا تٓؿا قم ايهػـ عٔ َايهٝه ١ايهصٚز أٚ

َايهٝهه ١ايصٚد هٚ , ١قههد ؿههٌ إسههد ٣امههايتطم َههٔ اُههٛع ايكههسأ٥
ٚايػٛاٖد يٝح ٜٛدق إدتُاع ايكسا ٔ٥سؿه ٍٛايعًهِ عٓهد ايكاقهٞ
ايػسع ٞأ ٚاٱطُٓ٦إ ايٛاثهل عٓهد ٙعمايهٝه ١ايهصٚز أَ ٚايهٝه ١ايصٚده١
يهٗرا اـماٍ اـمتٓاشع ؾ َٔ ٘ٝأثاخ ايصٚد. ١ٝ
َٚههٔ ٖٓهها ْكههٜ : ٍٛطتشطههٔ يًكاقهه ٞايػههسع ٞبههٌ ٜههتعطم عًٝهه٘
َ٬سع ١غماّ ؿٛؾٝات ايصٚدطم اـمتٓاشعطم قم أثاخ ايصٚدَٗٓ : ١ٝها
َا تكدّ اٱؼما ٤إيَٗٓٚ , ٘ٝها َها إذا ناْها َؿرتقهطم بعهد ؾهرت ٠قؿهريَ ٠هٔ
شٚادُٗا  -بعد أضابٝا أ ٚبعهد ضهَٓ ١هٔ شؾاؾُٗها َٗٓٚ , -ها َ٬سعه١
بًد ايصٚدطم َٚا ٜعتا ؾٗٝها ٜٚتعهازف بهرٍ أٖهٌ اـمهسأ ٠غمهاّ أ ٚبعها
َتههاع ايههصٚاز ٚأثههاخ ايبٝههط أ ٚعههدّ بههرهلِ َٗٓٚ ,هها َ٬سعهه ١شَههإ
اـمٛت اي از ٤ٟعً ٢أسد ايصٚدطم َٚكداز ايؿؿٌ بٚ ٘ٓٝبطم ايهصٚاز,
ٚأَجههاٍ ٖههر ٙااؿٛؾههٝات اي ه

هلهها

ههٌ قم تع هٝطم َايههو ا٭ثههاخ
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اـمػهههتب٘ اـمتٓهههاشع عًٝههه٘  ,ؾإْههه٘ ٜهههتعطم عًههه ٢ايكاقههه ٞجتُٝههها ايكهههسأ٥
ٚايػٛاٖد َكدَ ١يهُعسؾ ١اـمهايو ايػسعٚ ٞايككا ٤ي٘ .
ؾاذا سؿٌ عٓد ايكاق ٞايعًِ اجلاشّ أ ٚسؿٌ اٱطُٓ٦إ ايٛاثل
ؾض َٓ٘ ايككا ٤عمكتك ٢عًُ٘ ,ـما تكدّ َٔ غسع ١ٝايككا ٤عً ٢طبهل
ايعًِ أ ٚاٱطُٓ٦إ ايباطم اماؾٌ يد ٣ايكاق ٞايػسعْ ٞاغه٦او َهٔ
َ٬سع ١ايكساٚ ٔ٥ايٛثا٥ل اـمتعازف سؿ ٍٛاٱطُٓ٦إ َٓٗا .
ٚبعباز ٠أ س : ٣٭دٌ إستُاٍ تٛيد ايعًهِ عٓهد ايكاقه ٞباـمايهو
ايٛاقع َٔ ٞايهصٚدطم ْ -كهٜ : ٍٛهتعطم عًه ٢ايكاقه ٞايػهسع ٞجتُٝها
ايكساٚ ٔ٥ايػٛاٖد ٚايٛثا٥ل ٬َٚسع ١ايعها ات ٚايتكايٝهد ٚايتعازؾهات
 ٚعا ٣ٚاي هسؾطم ْٚهة ٠نه ّ٬ايهصٚدطم َٚتعًكهٚ ِٗٝيطهإ غهِٖٗ ٛ
ست ٢غري ايهُٛثٛم بعدايتِٗ ٚؾدقِٗ ٚذم ٛذيو َهُا َ٪ٜهٌ سؿهٍٛ
ايعًِ بعا٥دًَ ١ٜو اـماٍ اـمتٓاشع ؾ ٘ٝبطم ايصٚدطم أ ٚبطم ٚزثتُٗٝا .
ؾاذا إْتٗ ٢ايتشكٝل ايككها ٞ٥إظم ايعًهِ أ ٚاٱطُٓ٦هإ قكه ٢عًه٢
طبك٘ ٚ ,اذا مل ؿٌ قٓاع ١عٓد ايكاق ٞؾاز إظم :
ايؿسه ايجهاْ : ٞأ ٕ تكه ّٛبٓٝه ١عا يهَٛ ١ثهٛم بؿهدقٗا عًه ٢عهٛ
ًَههو ٖههرا اـمههاٍ إظم ايههصٚز ٚعهه ٛذاى اـمههاٍ إظم ًَههو ايصٚدهه ١نههإٔ
ٜػٗد ايعد ٕ٫أٜ ٚػٗد ايعدٍ َا اـمسأتطم ايؿهامتطم أٜ ٚػهٗد ايعهدٍ
َا ؼمطم اـمدع  ٞعًه ٢إ ٖهرا اـمهاٍ إغهرتا ٙايهصٚز َهٔ َايه٘ ااهاف ,
َ َٔ ٫اٍ اـمٗس َ َٔ ٫ٚاٍ آ س ٜع ٛيًصٚد. ١
أ ٚتك ّٛايب ١ٓٝعً ٢إٔ ٖهرا اـمهاٍ إغهرتَ ٟهٔ َهاٍ ايصٚده ١أَ ٚهٔ
َٗسٖا أ ٚأتط ب٘ ٖد١ٜو َٔ بٝط أبٗٝا .
أ ٚتك ّٛايب ١ٓٝبايتؿسٜل نإٔ تػٗد ايبٓٝه ١عمًهو ايصٚده ١ـمكهداز َهٔ
ا٭ثاخ ٚعمًو ايصٚز ـمكداز آ س َٔ ا٭ثاخ .
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ٚبإ تؿاز  :إذا تٝطٸهست ايبٓٝه ١ايعا يه ١عًه ٢تعهٝطم َايهو ا٭ثهاخ
 تهُاَ٘ أ ٚبعك٘  -أ هر ايكاق ٞبايبهٚ ١ٓٝسهِ عً ٢طهبكٗا ٚسهطقَ ٪اٖاٚ ,امذَ ٖٛ ١ا ٍ عً ٢سذ ١ٝايب ١ٓٝٱثبات َ ًل امكٛم .
ٜٚههسا َٓٗهها  :ايػههاٖدإ ايعهها  ٕ٫أ ٚايػههاٖد ايعههدٍ َهها اـمههسأتطم
ايؿهههامتطم ٚقهههد ٍ ايهههدي ٌٝايعهههاّ عًههه ٢سذٝتُٗههها ٱثبهههات عُهههّٛ
ايههدعا ٣ٚفمهها مل ٜكههِ يٝههٌ ههاف عًه ٢عههدّ دههدٚاُٖا نُهها قههاّ قم
بعا امد ٚنايصْا ٚايًٛاط َ ,كاؾاو يًدي ٌٝاااف  :ؾشٝش ١عبهد
ايسؾمٔ بٔ امذاز اٯت. ١ٝ
ٖٚهرا ٜجبط اـمًو ٚتع ٘ٓٝٝيًصٚز أ ٚيًصٚده ١بػهٗا  ٠ايعهدٍ َها
ؼمطم اـمدع ٞعمكتكَ ٢ا ٍ عً ٢ثبٛت امكٛم بايػاٖد ٚايُٝطم .
ايؿههسه ايجايههح ٚ :اذا بكهه ٞقههدز َههٔ ا٭ثههاخ ٚاـمتههاع مل سمؿههٌ
ايعًِ أ ٚاٱطُٓ٦هإ بتُٝٝهص َايهه٘ ٚمل تكهِ ايبٓٝه ١عمًهو أسهدُٖا يه٘ ,
ؾٗرا اـماٍ اـمػتب٘ اـمتٓاشع عًٝه٘ بهطم ايهصٚدطم أ ٚبهطم ٚزثتُٗٝها  ٫شمًهٛ
َٔ سا٫ت ث٬ثٜ ١عسف سهُٗا َٔ ايٓؿٛف :
امايهه ١ا٭ٚظم َ :هها ٜهههَ ٕٛههٔ َ ههختؿات ايسدههٌ  ٫تػ هازن٘ ؾ ٝه٘
اـمههسأ ٠عهها ٚ ٠مل سمؿههٌ ايعًههِ بهْٛهه٘ يًههصٚز أ ٚيًصٚدهه ١نههاـمًبٛع
ايسدههايٚ ٞنتههق زاضههت٘ ٚأ ٚات عًُهه٘ ااههازدٚ ٞذمٖٛهها  ,ؾٗههرٙ
ا٭عٝههإ ايهههُاي ١ٝايهههُختؿٜ ١هههشهِ ايكاقهه ٞبٗهها يًسدههٌ ظههاٖساو ,
َها اّ مل سمؿههٌ ايعًههِ عٓههد ايكاقهه ٞبتُٝٝههص اـمايههو َٚهها اّ مل تكههِ
ايهُسأ ٠بٝٸٓ ١عً٬ ٢ف ظٗٛز ايهُتاع ايهُختـ بايسدٌ .
ْعههِ إذا أقاَههط اـمههسأ ٠ايبٓٝهه ١أ ٚسؿههٌ ايعًههِ أ ٚاٱطُٓ٦ههإ يههد٣
ايكاق ٞعمًو ايصٚد ١ي٘ سهِ ايكاق ٞعمًهٗا ي٘ طبل ايبٓٝهٚ ١إٕ نهإ
َٔ خمتؿات ايسدٌ نا٭يبط ١اي

تأت ٞبٗا ايصٚدٖ ١د١ٜو يًسدهٌ أٍٚ
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ايصٚاز ٚته ٕٛعٓدٖا ايب ١ٓٝأ ٚايٛثٝكه ١اـمٛدبه ١يٲطُٓ٦هإ بهْٗٛها هلها
أ ٚقد أٖدتٗا يصٚدٗا ٚ ,باي ٬م زدعط عٓٗا ٚمل تهتػري ساٍ اهلد١ٜ
يكؿس اـمد ٠بطم اهلدٚ ١ٜبطم اي ٬م َج٬و .
ٚبإ تؿههاز َ :هها نههإ َتاع هاو خمتؿ هاو بايسدههٌ عهها  ٠ؾٗهه ٛيًههصٚز ,
ٚعٓد٥رٺ ًٜصّ ايصٚد ١أٚ ٚزثتٗها إثبهات عهًَ ٛهو َههختؿات ايسدهٌ
إظم ايصٚدههه ١بهههدي ٌٝإثبهههات  :غههههاٖد ٜٔعههها يطم أ ٚغهههٗا  ٠عهههها ٍ
ٚإَههسأتطم ؾههامتطم  ,أ ٚغههاٖد عههدٍ َهها  ٜههُطم اي ههُدع - ٞايصٚدهه١
ايهُدع ١ٝيهًُو اـمتاع اـمختـ بايسدٌ عها  - ٠أ ٚغهاٖدتطم ؾهامتطم
َا ؼمطم ايصٚد. ١
امايهه ١ايجاْٝههَ : ١هها ٜهههَ ٕٛههٔ َ ههختؿات اـمههسأٜ ٫ ٠ػههازنٗا ؾٝهه٘
ايسدٌ عا ٚ ٠مل سمؿٌ ايعًِ به ْ٘ٛ٭سدُٖا  -ايسدٌ أ ٚايهُسأ- ٠
ناـمًبٛضات ايٓطاٚ ١ٝ٥أ ٚات ايتصَٚ ٜٔتاع ايصٚاز اـمتعازف إتٝاْه٘ َهٔ
أٌٖ ايصٚد ١أَٗ َٔ ٚسٖا أ ٚذم ٛذيو  ,ؾٗر ٙا٭عٝإ اـماي ١ٝاـمختؿه١
باـمسأ ٠عا  ٠سمهِ ايكاق ٞبٗا يًُسأ ٠ظهاٖساو َ ,ها اّ مل ٜكهِ ايسدهٌ
ب ١ٓٝعً٬ ٢ف ذيو ٚمل سمؿٌ ايعًِ باا٬ف عٓد ايكاق. ٞ
ْعِ إذا أقاّ ايهصٚز ايبٓٝه ١أ ٚايٛثٝكه ١ايهاغهؿٜ - ١كٓٝهاو أ ٚإطُٓ٦اْهاو
يههد ٣ايكاقهه ٞايػههسع - ٞعًهه ٢إٔ اـمتههاع اـمعههطم اـمخههتـ بايٓطههاٖ ٤ههٛ
يًسدٌ ًَ ٖٛٚه٘ أَ ٚتاع٘ ٚقد أته ٢به٘ َهٔ َايه٘ أَ ٚهٔ بٝهط أًٖه٘ ,
ؾٝخسز عٔ سٛشتٗا ٜٚرٖق إيٜٚ ٘ٝع  ٢ي٘ .
ٚبإ تؿههاز َ :هها نههإ َتاع هاو خمتؿ هاو ب هاـمسأ ٠عهها  ٠ؾٗهه ٛيًصٚدهه, ١
ٚعٓد٥رٺ ًٜصّ ايصٚز أٚ ٚزثت٘ إثبات عًَ ٛهو خمتؿهات اـمهسأ ٠يًهصٚز
بدي ٌٝإثبات غسع : ٞب ١ٓٝأ ٚذمٖٛا .
ايهشاي ١ايجايجَ : ١ا ٜهَ ٕٛتاعاو َهػتهسناو بهطم ايسدٌ ٚبهٝههٔ ايهُسأ٠
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نههأ ٚات ايهههُ ب ٚا٭دٗهههص ٠ايهٗسباٝ٥هههٚ ١أدٗهههص ٠ايتةٜهههد ٚايتدؾ٦ههه١
ٚايؿساؽ ٚايؿسؽ ٚذمٖٛا َهُا سمتٌُ تهًُو ايصٚز ي٘ ٚسمتٌُ تهًُو
ايصٚد ١ي٘ ٚ ,قد إ تًؿا ؾ: ٘ٝ
تدع ٞايصٚد ١اْٗا تهًُهت٘ َٔ َٗسٖا أ ٚإغرتت٘ َهٔ َهاٍ أبٗٝها أٚ
دههاٖ ٤د ٜه١و َههٔ أبٗٝهها أ ٚعُٗهها أ ٚأ ٗٝهها َههٔ ٚ ٕٚدههداْٗا يبٓٝهه ١أٚ
يهُطتٓد ٜٛثٸل تهًُهٗا إٜاٜٛٚ ٙدق ايعًِ بؿدم عٛاٖا .
ٜٚهدع ٞايههصٚز اْهه٘ غمًههه٘ َههٔ َايهه٘ َههٔ ٚ ٕٚدداْهه٘ بٓٝهه ١عا يهه١
تػٗد ي٘ بتًُه٘ َ ٫ٚطتٓد عٓدٜٛ ٙثٸل ًَه٘ بٓشٜ ٛؿٝد ايكاقه ٞايعًهِ
بؿدم عٛاًَ ٙه ١ٝاـمتاع اـمعطم .
ٖٚههر ٙا٭َههٛاٍ سٝههح  ٫بٓٝهه ١تع هٝٸٔ عا٥دٜهه ١اـمههاٍ اـمػههتب٘ َايههه٘ ,
 ٫ٚقههههسا ٔ٥تؿٝههههد ايكاقهههه ٞايعًههههِ أ ٚاٱطُٓ٦ههههإ بعا٥دٜهههه ١اـمًههههو ,
ؾايٛظٝؿه ١ايػهسعٚ ١ٝايككها ٤ايعهدٍ ٖه ٛإٔ ٜكطٸهِ ايكاقه ٞغمهاّ اـمههاٍ
ْؿههؿطم ب ُٗٓٝها ٚبًشههاظ ايكُٝهه ١ايطههٛقٜ ١ٝهه ّٛايتكط ه ِٝسههاٍ ؾهها نههٌ
ْؿههـ يٛاسههد َُٓٗهها  -ايههصٚز ٚايصٚدهه , ١بعههد إؾرتاقُٗهها أَ ٚههٛت
أسدُٖا ٚ ,ذيو ـمها سككٓها ٙقم َباسهح (ايههُكبٛه بايعكهد ايؿاضهد)
َٔ إٔ ايهُعتُد ٖ ٛايكُٝه ١ايطهٛق ١ٝسهطم ؾها امهل إظم َطهتشك٘ ٫ٚ
يٖٓ ٌٝا عً٬ ٢ف َكتك ٢ايكاعد. ٠
ٖٚرا ايتؿؿ - ٌٝث٬ث ٞسا٫ت ايؿسه ا٭ ري ٖ -هَ ٛطهتؿا َهٔ
زٚاٜات عدٜدٚ ٠قد ؾُٗه٘ نهجري َهٔ أؾهشابٓا اـمتكهدَطم أٖ ٚهَٛ ٛاؾهل
يؿُِٗٗ  -عًَ ٢ا ٜعٗس َٔ ؾاسق اجلهٛاٖس(ٚ , -)3ايههُِٗ إضهتؿا ت٘
َٔ ا٭ باز ْ ,عسقٗا ْٚعكّق عًٗٝا :

( )3دٛاٖس ايه : ّ٬ز. 393 : 35
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أَٛ -ثكٜ ١هْٛظ بهٔ ٜعكهٛب(ٚ )3قهد ضهأٍ اٱَهاّ ايؿها م ()
عٔ إَسأ ٠غمٛت قبهٌ ايسدهٌ أ ٚزدهٌ قبهٌ اـمهسأ , ٠قهاٍ ( : )طَها
نإ َٔ َتاع ايٓطا ٤ؾٗ ٛيًُسأَٚ , ٠ا نهإ َهٔ َتهاع ايسدهاٍ ٚايٓطها٤
ؾٗهه ٛبُٗٓٝههاَٚ ,ههٔ إضههتٛظم عًهه ٢غههَٓ ٤ٞهه٘ ؾٗهه ٛيهه٘ص ٖٚههر ٙاجلًُهه١
ا٭ ريٜ ٠كسب نْٗٛا تعً٬ٝو ٚاقشاو يهُا أؾا  )( ٙقم تهُاّ اجلًُتطم
ايطابكتطم عًٗٝا ٚ .عًٜ ٘ٝهُهٔ إضهتعٗاز إٔ َها ٜطهتٛي ٞعًٝه٘ ايسدهٌ
َٔ َتاع ؾٗ ٛي٘  ,نُا إٔ َا تطتٛي ٞعً ٘ٝاـمسأ ٠ؾٗ ٛهلا َٚ ,ا ٜطهتٛيٞ
عً ٘ٝايسدٌ ٚاـمسأ ٠ؾٗ ٛبُٗٓٝا .
ٖٚههر ٙاجلًُهه ١ا٭ ههري ٠طَٚههٔ إضههتٛظم عًهه ٢غههَٓ ٤ٞهه٘ ؾٗهه ٛيهه٘ص
ت٪ند قاعد( ٠ايٝد أَاز ٠اـمًو) أ ٚت٪ضٸظ يػسعٝتٗا  ٪َٚ ,اٖا أْ٘ إذا
إضتٛظم ايسدٌ أ ٚإضتٛيط اـمسأ ٠عً ٢غ ٤ٞنإ ظاٖس ايٝد اْ٘ ًَه٘ .
َٚا غا اي سف عٔ ٫يه ١اـمٛثكه ١عًه ٢قاعهد ٠ايٝهد  -ؼمههٔ إ
ٜطتؿا َٔ اجلًُ ١ا٭ٚظم ٚا٭ ري : ٠إٔ َا نهإ َهٔ خمتؿهات ايسدهٌ
ؾٗ ٛيًسدٌ ٭ْ٘ َطتَٚ ٍٍٛتط ًّط عً , ٘ٝؾًُٝه٘ ظاٖساو ٪ٜٚ .ند:ٙ
بَ -عتههة ٠يفاعهه )3(١ايطهها ٌ٥عههٔ زدههٌ ؼمههٛت َهها يهه٘ َههٔ َتههاع
ايبٝط ؟ ؾأداب ( : )طايطٝـ ٚايط٬ح ٚايسسهٌ ٚثٝهاب دًهدٙص
ٖٚر ٙخمتؿات ايسدٌ َٚتاع٘ اـمختـ ب٘ .
دههههَ -عتهههة ٠زؾاعههه ١ايٓخهههاع( - )3عًههه ٢طسٜهههل ايؿهههدٚم قم
(ايؿك )٘ٝعهٔ ايؿها م ( : )طإذا طًهل ايسدهٌ إَسأته٘ ؾإ عهط إٔ
اـمتاع هلا ٚإ ع ٢إ اـمتاع ي٘  :نإ يه٘ َها يًسدهاٍ ٚ ,هلها َها يًٓطها٤ص
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 33ب َٔ : 1أبٛاب َرياخ ا٭شٚاز  :ح. 3
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 33ب َٔ : 1أبٛاب َرياخ ا٭شٚاز  :ح. 3
( )3ايٛضا :ٌ٥ز :33ب َٔ : 1أبٛاب َرياخ ا٭شٚاز  :ح + 3ايؿك: ٘ٝز + 33 :3ايتٗرٜق :
ز. 393 : 3
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ٖٚرا ٚاقض ايٓعس إظم امايتطم ا٭ٚيٝتطمٖٚ,را غماّ ايسٚاٜه ١قم ايؿكٝه٘.
ٚقدزٚاٖا ايػ ٝاي ٛض ٞقم(ايتٗرٜق) َا شٜا ٠طَٚا ٜه ٕٛيًسداٍ
ٚايٓطهها ٤قطههِ بُٗٓٝههاص ٖٚههرا ْههاظس إظم امايهه ١ايجايجهه , ١إ ٫إٔ طسٜههل
ايػٚ ٝضٓد ٫ ٙشمً َٔ ٛقعـ :دٗاي ١أسد ايسٚا ٠ؾٗ ٛة َٜ٪د.
 ؾشٝش ١عبد ايسؾمٔ بٔ امذاز( )3عٔ ايؿا م (ٖٞٚ )ٛ َ ٖٞٚي ١زٜٚهط ب هسم عدٜهد ٠قم (ايههاقم) ٚقم (ايتٗهرٜبطم) ٚؾٗٝها
سها ١ٜقكا ٤أبٔ أب ٞيٚ ٢ًٝتربرب٘ عً ٢أقٛاٍ َتعد ٚ ٠أقك ١ٝخمتًؿه١
قم تكطههَ ِٝتههاع ايسدههٌ ٚاـمههسأ ٠إذا َههات أسههدُٖا ؾإ عههاٚ ٙزثهه ١امههٞ
ٚٚزث ١اـمٝط ,أ ٚطًكٗا ؾا عا ٙايسدٌ ٚإ عت٘ اـمسأ. ٠
ٚقد قاٍ اٱَاّ ( )قم آ سٖا بٝاْاو يسأَٚ ٜ٘ها ٜكٛيه٘ ٜٚؿه

به٘ ,

ٚقد ؾِٗ ايسا َ٘ٓ ٟٚأْ٘ ٜه ٕٛاـمتاع يًُهسأ ٠إٕ أقاَهط بٓٝه , ١ثهِ قهاٍ
( : )طيهه ٛضههأيط َههٔ بههطم ٫بتٗٝهها ٜ -عههم اجلههبًطم ٚ ,ذمههٔ ٦َٜٛهرٺ
بهُه - ١٭ ةٚى إٔ اجلٗاش ٚاـمتاع ٜٗهد ٣عْٝ٬ه١و َهٔ بٝهط اـمهسأ ٠إظم
بٝط شٚدٗا ؾٗ ٞاي

دا٥ط ب٘ ٖٚ ,را اـمدع ٞؾهإٕ شعهِ أْه٘ أسهدخ

دعٍ يه ٛشعهِ أْه٘ شا قم اجلٗهاش
ؾ ٘ٝؾًٝأت عً ٘ٝايب١ٓٝص أ ٟإٕ ايهصٚز َه ٸ
ٚاـمتاع غ٦ٝاو عًَ ٢ا أتط ب٘ اـمسأ ٠ؾهإ عً ٘ٝإٔ ٜأت ٞبايب. ١ٓٝ
ٚقم َضم امدٜح إ ت٬ف ٜطري بطم ْط ايسٚا ١ٜاـمتعد  ٠أضهٓا ٖا
َٚتْٗٛهها قم ايهتههق ايج٬ثهه ١ايساٜٚهه ١يهه٘ ٚ ,اـمؿٗههَٗٓ ّٛهها إ اـمههسأ ٠أسههل
باـمتههاع أ ٚإٔ اـمتههاع َتههاع اـمههسأ , ٠إ ٫إٔ ٜكهه ِٝايسدههٌ ايبٓٝهه ١عًهه ٢أْهه٘
أسههدخ غهه٦ٝاو ٚشا َههٔ َايهه٘ قم اـمتههاع ٚأثههاخ ايصٚدٝهه , ١ؾٝههه ٕٛيهه٘ :
َا قاَط عً ٘ٝبٓٝت٘ ٚ ,إ ٫ؾاـمتاع يًُسأ. ٠
ٚبعبههاز ٠ثاْٝهه : ١ايؿههشٝش ١ظههاٖس ٠قم أْهه٘ يهه ٛنههإ َتههاع َ ههختـ
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 33ب َٔ : 1أبٛاب َرياخ ا٭شٚاز  :ح. 3
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بايسدههٌ ؾٗهه ٛيهه٘ اؾههٚ , ١يهه ٛنههإ َتههاع خمههتـ بايٓطهها ٤ؾٗهه ٛيًُههسأ٠
اؾٚ , ١اذا أقاَط اـمسأ ٠ب - ١ٓٝغاٖد ٜٔعا يطم أ ٚغهاٖد عهدٍ َها
ٜههُٗٓٝا  -عًهه ٢إ اجلٗههاش ٚاـمتههاع اـمٛدهه ٛقم بٝههط ايصٚدٝه - ١نًهه٘ أٚ
بعك٘  -دا٤ت ب٘ َٔ بٝتٗا إظم بٝط ايصٚد ١ٝنإ ؽمٝع٘ يًُسأ. ٠
ٚيهه ٛشعههِ ايسدههٌ اْهه٘ شا قم ا٭ثههاخ ٚدٗههاش ايصٚدٝهه ١ؾٗههرا ٖههٛ
اـمدع ٜٚ ٞايق با٫ثبات ٚإقاَ ١ايب ١ٓٝعً ٢ؾدم عٛا. ٙ
ٚباشاٗ٥ها زٚاٜتههإ َتكههدَتإ َ -عتةتهها ٜههْٛظ ٚزؾاعهه : ١إسههداُٖا
ٚاز  ٠قم َههههٛت أسههههدُٖا ٚ ,إسههههداُٖا ٚاز  ٠قم اي هههه٬م ُٖٚ -هههها
ظاٖستإ ٚناغؿتإ عٔ إضتٛا ٤سهِ تٓهاشع ايهصٚدطم عكٝهق اي ه٬م
ٚتٓاشع ايٛزث ١ؾُٝا بٚ ِٗٓٝتٓاشع أسدُٖا َا ٚزث ١اٯ س .
ٖٚهرإ ااههةإ ظههاٖسإ جبهه ٤٬قم إ اـمتههاع اـمػههرتى بههطم ايسدههاٍ
ٚايٓطاٜ ٤كطٸِ بُٗٓٝها ْؿهؿطم ٚ -عًه ٢اٱطه٬م ايػهاٌَ ـمها إذا قاَهط
ب ١ٓٝعً ٢إ تؿاف أسدُٖا بػَٚ ٤ٞا إذا مل تكِ ب. ١ٓٝ
ؾٝخؿههـ يٝههٌ ايتٓؿههٝـ بُٗٓٝهها  -ايههرٖ ٟههَ ٛههدي ٍٛايههسٚاٜتطم
اـمعتةتطم  -عما ي ٛمل تكِ ب ١ٓٝعً ٢إ تؿاف غ َٔ ٤ٞاـمتاع بايسدهٌ
أ ٚباـمسأٚ , ٠اـمخؿـ ٖ ٛؾشٝض عبد ايسؾمٔ.
ؾإذا أقاّ أسدُٖا ايبٓٝه ١عًه ٢إ تؿاؾه٘ بهبعا اـمتهاع ؾُكتكه٢
ؾشٝض عبد ايسؾمٔ اْ٘ ـمٔ قاَط ي٘ ايب ٫ٚ ١ٓٝتٓؿٝـ .
ٖٚرا اـمؿا ا٭ هري ٖهَ ٛهدزنٓا يًؿهسه ا٭ هري ٖٚ ,هْ ٛهاتر َهٔ
اجلُهها ايعههسقم بههطم ا٭ بههاز ايؿههشٝش ١ايج٬ثهه , ١ؾههاذا أقههاّ أسههدُٖا
 ايسدٌ أ ٚاـمسأ - ٠ايب ١ٓٝعً ٢بعا اجلٗاش ٚاـمتهاع اـمٛده ٛقم بٝهطايصٚد ١ٝأ ٚعً ٢غماَ٘ أْ٘ ي٘ أ رْا بايبٚ , ١ٓٝإ ٫ؾاـمػرتى ٜكطٸِ بُٗٓٝها
ْؿهههؿطم ٚ ,اـمخهههتـ يههههٌ ٚاسهههد َُٓٗههها سطهههق ٫يههه ١ايهههسٚاٜتطم
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اـمعتههةتطمٚ ,اـمتههاع اـمػههرتى َ -هها عههدّ إقاَهه ١ايبٓٝهه ١٭سههدُٖا عًهه٢
ًَه٘ ٜ -كطٸِ بُٗٓٝا بايتٓؿٝـ .
ْعِ يًصٚز أ ٚيًصٚد ١إس٬ف اٯ س إذا إ عه ٢اْه٘ أته ٢غه٦ٝاو َهٔ
َاي٘  ٖٛٚ ,خمهتـ بهاٯ س أٖ ٚهَ ٛػهرتى بُٗٓٝها ٚمل تههٔ عٓهد ٙبٓٝه١
عً ٢عٛا : ٙؾاذا سًـ عًْ ٢ؿ ٞاٱ تؿاف ب٘ إْتؿط ايتُٗٚ ١طبٸل
ايككا ٤ايػسع ٞبايتٓؿٝـ ي ٛنإ َػهرتناو أ ٚطبٸهل ايككها ٤ايػهسعٞ
باٱ تؿاف إذا نإ َهُا شمتـ بأسدُٖا .
ٖرا ايتؿؿ ٌٝايهُطتؿا َٔ ايٓؿٛف ٖه ٛسههِ ظهاٖس ٟنههطا٥س
ا٭قكٚ , ١ٝا

أعًِ بايطسا٥س ٚٚاقها امهاٍ ٚ ,عًٝه٘ ٜهه ٕٛامطهاب

 ّٜٛايهُعا  :ؾُٔ أ ر َٔ َاٍ اٯ س ٜ ٖٛٚعًِ أْ٘ يٝظ ي٘ ؾكهد أ هر
ق عْ َٔ ١از دِٗٓ ٜٚ ,بك ٢ايٛاقا عً ٢ساي٘ :
قد ٜه ٕٛايٛاقا َعًَٛاو ٭سد ايصٚدطم أ ٚيٛزثتُٗها ؾٝذهق عًه٢
نههٌ َههٔ ايههصٚدطم أٚ ٚزثتُٗهها َعاًَتهه٘ سطههق ٚاقعهه٘ سههرزاو َههٔ ْههاز
دِٗٓ  ,ؾُا نإ َٓ٘ فمًٛناو يػري َهٔ قكه ٢امهانِ به٘ يه٘ ٚدهق عًٝه٘
تستٝق آثاز ايٛاقا ٚعدّ أ رَ ٙهٔ َايهه٘ ٚ ,إ ٫ؾكهد أ هر ق عهَ ١هٔ
ْاز دِٗٓ  .ثِ ْبشح ٖٓا أسد ؾسٚع اـمطأي: ١

موت املرأة ودعوى أبيًا ممك بعض متاعًا :
إذا َاتههط إَههسأَ ٠تصٚدهه ١ؾههإ ع ٢أبٖٛهها إٔ بعهها اـمتههاع ايههرٟ
تسنت٘ ٫ -تهُاَ٘ ٚ -اـمٛد ٛقم بٝط ايصٚد ١ٝقد أعازٖا إٜهاٚ ,ٙيهٝظ
ًَهٗا ٜ ٫ٚه ٕٛتسن١و يٛزثتٗا بٌ ٖ ٛعاز ١ٜباق ١ٝعًًَ ٢هه٘  ,ؾ ايهق
ب٘ ٚأْهس ٙايصٚز أٚ ٚزثتٗا ؾُا ٖ ٛامهِ ؟.
اـمػٗٛز ؾتٛاٝ٥او ٖ ٛايعٌُ عً ٢طبل ا٭ ي ١ايعاَ ١ايههُبٸ ١ٓٝـمهٛاشٜٔ
ايككاٚ ٤طسٜك ١اـمكاقا َٔ ٠إيصاّ اـمدع ٞبإثبات عٛا ٙبايبٓٝهٚ , ١يهرا
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دعٍ ٚنٌ َهٔ ٜهدع٫ ٞبهد
طايبٛا أبا اـمسأ ٠اـمتصٚد ١بإثبات عٛا ٙؾإْ٘ َ ٸ
يهه٘ َههٔ إثبههات عههٛا ٙببٓٝهه ١أ ٚذمٖٛهها  ,نُهها أيصَههٛا غههري ا٭ب بإثبههات
عٛا ٙبايبْ ١ٓٝعري ايصٚز ٚأبٚ ٘ٝأَ٘ ٚأ ٗٝا ٚعُٗها  ٚاهلها إذا إ عهٛا
إعازتٗا َا٫و َٛد ٛاو عٓد اـمسأ ٠اـمتصٚدٚ ١قم تسنتٗا .
ٖٚر ٙايؿتٝا اـمػٗٛز ٖٞ ٠ت بٝل ٱط٬م ي ٌٝعاّ طامكٛم نًهٗا
ايب ١ٓٝعً ٢اـمدعٞص ٚ ,عٓد ؾكهدإ ايبٓٝه ١تؿهٌ ايٓٛبه ١إظم إضهتش٬ف
ذ ٟايٝد  -اـمسأ ٠اـمتصٚد ١ساٍ سٝاتٗا أ ٚبعد اي ٬م  ,أٚ ٚزثتٗها بعهد
َٛتٗا  -ؾاذا سًؿط ايصٚد ١أٚ ٚزثتٗا اْ٘ ًَهٗها ٚيهٝظ عازٜه ١عٓهدٖا
نؿ ٢ٱضكاط ايدعٚ ٣ٛيًككا ٤عمًو اـمسأ ٠إٜا. ٙ
يهٓٸا رمايـ اـمػٗٛز ٚرمهسز عهٔ َكتكه ٢ايكاعهدٚ ٠ا٭ يه ١ايعاَه١
 ٚؾاقاو يبعا ايؿكٗاْٚ - ٤عتُد ايسٚا ١ٜايؿشٝش ١اـمختؿ ١بأب ٞاـمسأ٠ٚقم ؿٛف عٛا ٙٱعاز ٠بعا َتاعٗا  ٕٚتهُاَ٘ ْٚ -ؿ

بكبهٍٛ

عههٛاَ ٙههٔ  ٕٚإيصاَهه٘ بإقاَهه ١ايبٓٝهه , ١بُٓٝهها غههري ا٭ب ًْصَهه٘ بايبٓٝهه١
نطهها٥س اـمههدعطم بههٌ ا٭ب نههريو ًْصَهه٘ باقاَهه ١ايبٓٝهه ١عًهه ٢عههٛا ٙيههٛ
إ ع ٢إعازت٘ غماّ َتاع إبٓت٘ اـمتٛؾ. ١ٝ
ٚاـمطههتٓد ٖهه ٛههة ؾههشٝض( )3زٚا ٙاـمػهها ٥ايج٬ثهه ١قم دههٛاَعِٗ
ايج٬ثَ ٖٞٚ ١هاتب ١إظم اٱَاّ عً ٞاهلا ٜ )( ٟطهأٍ ايهسا ٟٚؾٗٝها
عٔ اـمسأ ٠غمٛت ؾٝدٸع ٞأبٖٛا أْ٘ نإ أعازٖا بعا َا نإ عٓدٖا َهٔ
َتههاع  ٚهدّ  ,أتكبههٌ عههٛا ٙبهه ٬بٓٝهه ١؟ اّ  ٫تكبههٌ عههٛا ٙبهه ٬بٓٝهه ١؟
ؾهتههق إيٝهه٘  :طٜههذٛش بهه ٬بٓٝهه١ص قهاٍ ٚ :نتبههط إيٝهه٘  :إٕ إ عهه ٢شٚز
اـمههسأ ٠اـمٝته ١أ ٚأبهه ٛشٚدٗهها أّ شٚدٗهها قم َتاعٗهها  ٚههدَٗا َجههٌ ايههرٟ
إ ع ٢أبٖٛا َٔ عاز ١ٜبعا ايهُتاع ٚايهخدّ  ,أٜه ٕٛقم ذيو بهُٓصي١
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 3
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ا٭ب قم ايدع ٣ٛ؟ ؾهتق ( : )ط٫ص .
ٖٚرا ايهخة ايؿشٝض ٫يت٘ ٚاقش ١دداو عً ٢ايتُٝهٝص بطم ا٭ب
ؾٝكبٌ قٛي٘ قم عاز ١ٜبعا اـمتاع ٚ -يٝظ غماَ٘  ٕٚ َٔ -بٓٝهٚ , ١بهطم
غري ا٭ب ؾٜ ٬كبٌ َٓه٘ إ ٫ببٓٝهٖٚ , ١ههرا ا٭ب يه ٛإ عه ٢عازٜه ١غمهاّ
َتاعٗا  ٚدَٗا ؾٜ ٬كبٌ قٛي٘ إ ٫بب. ١ٓٝ
ٚبإ تؿاز  :ايسٚاْ ١ٜاطكه ١بكبه ٍٛعه ٣ٛا٭ب يهبعا اـمتهاع َهٔ
 ٕٚب٫ ٚ , ١ٓٝيتٗا ٚاقش ١دداو يٝظ ؾٗٝها إغههاٍ ٖٚ ,ه ٞؾهشٝش١
ايطٓد َكبٛي ١بتُاّ طسقٗا ؾًرا ْكبًٗا .
يهٔ قد ٜكهاٍ  :إٕ ايسٚاٜه ١قهعٝؿ ١ايطهٓد  ٫تؿهًض َطهتٓداو يسؾها
ايٝد عُا تكتك ٘ٝايكاعد ٠ايعاَ ٫ٚ ١يهُخايؿ ١ؾتٝا ايهُػٗٛز .
ٚؼمهٓٓا ايك : ٍٛإٕ زَٗٝا بايكعـ ٬ف اٱْؿاف ٜٚتذًٖ ٢هرا
عٓد َ٬سع ١طسقٗا تؿؿ٬ٝو :
 -3إٕ طسٜهههل ايهًهههٝم ٖههه( ٛحمُهههد بهههٔ دعؿهههس ايههههٛقم) ٖٚهههٛ
أب ٛامططم ايهٛقم ا٭ضد ٟضانٔ ايسٖٚ , ٟه ٛثكه ١ؾهشٝض امهدٜح
نُها قم زدههاٍ ايٓذاغهه - ٞعههٔ (حمُهد بههٔ إيفاعٝههٌ) ٖٚهه ٛايةَهههٞ
ؾاسق ايؿَٛعٚ ١نإ ثكَ ١طتكُٝاو ي٘ نتق َٓٗا نتاب ايتٛسٝد نُها
قم زداٍ ايٓذاغهْ , ٞعهِ سهه ٞتكهعٝؿ٘ عهٔ نتهاب ابهٔ ايػكها٥سٟ
يهٔ تعبري ايٓذاغ ٞؾ ٘ٝأٚقض ٚأَضم ٚأقسب إظم ايكبٚ ٍٛايتؿهدٜل ,
عٔ (دعؿس بٔ عٝط ٖٛٚ )٢فمدٚح َدساو بًٝػاو ٜ ٫ -كٌ عٔ ايتٛثٝل -
ٚز َدس٘ قم زٚا ١ٜؾشٝش ١قم زداٍ ايهػ ٞؾسادا .
 -3إٕ طسٜههل ايػهه ٝاي ٛضهه ٞقم زٚاٜهه ١ااههة َتؿههٌ إظم ايػههٝ
ايهًٝم ٖٚه ٛؾهشٝض دهداو ٚ ,ضهٓد ايهًهٝم إظم (دعؿهس بهٔ عٝطه)٢
ؾشٝض نُا تبٝٸٔ .
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 -3إٕ طسٜل ايػ ٝايؿدٚم ٖ ٛبإضهٓا  ٙإظم حمُهد بهٔ عٝطه, ٢
 ٖٛٚطسٜل ؾشٝض ٖٚ ,را ايسدٌ ثك ١دً ٌٝايكدز ظاٖساو ٚإٕ تٛقهـ
ؾ ٘ٝإبٔ ايٛيٝد  ,يهٓ٘ بهَٛ ٬دهق ؾهشٝض  -عهٔ (دعؿهس بهٔ عٝطه)٢
اـمُدٚح َدساو بًٝػاو  ٍٚ٪ٜإظم ايتٛثٝل أ ٚقب ٍٛايسٚا. ١ٜ
اماؾٌ ظٗٛز إعتباز ايطٓد ٚقبٛي٘ ٚعدّ اٱغهاٍ ؾ. ٘ٝ
ْعِ قد ٜكاٍ  -تؿشٝشاو يؿتٝها اـمػهٗٛز  ٚعُهاو هلها  -بهإٔ ايسٚاٜه١
ٚإٕ ناْط ؾشٝش ١ايطٓد يهٓٗا تكعـ ٚتطكط عٔ اٱعتباز ٚامذ١ٝ
بًشههاظ َكههُْٗٛا  ,ؾإْهه٘ َٓههافٺ يًكٛاعههد ايعاَههَٚ ١ههٛاش ٜٔايككهها٤
ايهُشهُ ١سٝح يهط عًه ٢قبه ٍٛعه ٣ٛا٭ب َهٔ غهري بٝٸٓهَ ١جبته, ١
ٚيرا أعسه ا٭ؾشاب عٔ ايعٌُ بٗا .
يهٓهها قههد سككٓهها قم َباسههح أؾهه ٍٛايؿكهه٘ اْهه٘  ٫يٝههٌ عًهه ٢إٔ
إعساه اـمػٗٛز عٔ زٚا ١ٜؾشٝش ١ايطٓد ٜٛدهق قهعؿٗا ٚضهكٛطٗا
عههٔ زدهه ١امذٝههٚ ١اٱعتبههاز  ,بههٌ إسههساش اٱعههساه َٓبٸهه٘ يًؿكٝهه٘
ايهههُشكل عًههٚ ٢دههٛب ايتشكّههل عههٔ ايهههخة  -ضههٓدَٚ ٙكههُ- ْ٘ٛ
ٱستُاٍ ٚد ٛعً ١ؾٜ ًٌ ٚ ٘ٝدع ٛإظم اٱعساه عٓه٘ ٚاهلذهس يه٘ .
ٖههرا َههٔ سٝههح ايهههةٚ , ٣يعههٌ ايؿههاسـ ٜ ٫جههل بتشكههل إعههساه
اـمتكدَطم عٓٗا ,ؾإْ٘ قهد عُهٌ بٗها ايػه ٝايؿهدٚم ٚايػه ٝاي ٛضهٞ
ٚؽما َٔ أتباع اي ٛض , ٞبٌ ٚبعا ايهؿكٗا ٤اـمتأ س. ٜٔ
ٚبتعهبري ثهإٍ  :مل دمهد ًه٬و ْ ٫ٚعًهِ ٖٓها ضهسٸ إعساقهِٗ  ٚاعههٞ
ٖذسِٖ  ٖٞٚزٚا ١ٜؾهشٝش ١قهد عُهٌ بٗها بعها ايؿكٗها ٤اـمتكهدَطم
ٚإٕ إْ ههتكد عًُههِٗ إبههٔ إ زٜههظ قم ضههسا٥س ٫ , )3( ٙيػهه ٤ٞضهه ٣ٛأْهه٘
ههة آسهها ٚ .بإ تؿههاز  :مل دمههد عًهه١و ً ٫ٚهه٬و ٜههدع ٛإظم اهلذههس
( )3سه ٢عبازت٘ قم دٛاٖس ايه : ّ٬ز - 353 : 35ؾسادعٗا .
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ٚاٱعساه ض ٣ٛعهدّ تٛاؾكه٘ َها عَُٛهات طامكهٛم نًهٗا  :ايبٓٝه١
عًهه ٢اـمههدعٞص ٖٚههرا أَههس ضههٌٗ ٜطههري  ,ؾههإٕ ايؿههشٝش َ ١ههخؿؿ١
يًكهههاْ ٕٛايككههها ٞ٥ايعهههاّ ٚ ,ايهههُٓاؾاَ ٠ههها ايعهههاّ بايتخؿهههٝـ سههٌٸ
َتعازف غري قازٸ  ,إذ َا َٔ عاّ إٚ ٫قد ـٸ .
ٚاـمتشؿههٌ إٕ اٱعههساه ايكههازٸ عٓههدِٖ ٖهه ٛإعههساه اـمتكههدَطم
ٚمل سمسش سؿٛي٘ َٓٚ ,اؾا ٠ايؿشٝشَ ١ها ايكٛاعهد ايعاَه ١ايههُشهُ١
غري قازٸ ٭دٌ تعازف ايتخؿٝـ قم أ باز أٌٖ ايبٝط (ٚ , )مل
دمد اعٝاو يٲعهساه ٚاهلذهس َٛ ٫ٚدبهاو يكهعـ ايطهٓد أ ٚايد٫يه, ١
ؾٝؿض ايعٌُ بٗا ٚايؿتٝا عً ٢طبكٗا دصَاو .
يهٓٗهها ي ههُا ناْههط ايؿههشٝش ١هه٬ف ايكٛاعههد ايعاَههَٚ ١ههٛاشٜٔ
ايككا ٤ايهُشهُ ١طايهشكٛم نًٗا  :ايب ١ٓٝعًه ٢ايههُدعٞص  ٫بهد َهٔ
ايتكٝههد بكٖ ٛٝهها ٖٚهه ٞإٔ ٜههدع ٞأبٖٛهها بعههد َٛتٗهها  :إعازتٗهها يههبعا
َتاعٗا ؾتكبٌ عٛا ٕٚ َٔ ٙبٚ , ١ٓٝشمسز عٓٗا :
أ -عهه ٣ٛغههري ا٭ب ٱعههاز ٠بعهها َتاعٗهها ْعههري ايههصٚز ٚا٭ّ
ٚا٭خ ٚا٭ ههط ٚايعههِ ٚايعُههٚ ١ااههاٍ ٚااايههٚ ١اجلههد ٚاجلههد - ٠ؾهه٬
تكبٌ عٛاِٖ إَ ٫ا ب ١ٓٝعا ي ١أ ٚإقساز ٚزثه ١ايصٚده ١بعا٥دٜه ١بعها
َتاعٗا إظم اـمدعْٗٚ ٞا .
ب -ع ٣ٛا٭ب ٱعاز ٠تهُاّ َتاعٗها  ٚهدَٗا ؾه ٬تكبهٌ عهٛاٙ
إ ٫ببٓٝههٖٚ , ١ههرا عهه ٣ٛا٭ب إعههازَ ٠ايٺه٘ يبٓتهه٘ ايه

ٖهه ٞعًهه ٢قٝههد

امٝاَ ٠ا إْهازٖا ـما ٜدع ٞأبٖٛا .
ٚعٓد٥رٺ إٕ أقاّ اـمدع ٞبٓٝه ١عا يه ١ثهِ إضهتعدهلا ايكاقهٚ ٞإقتٓها
بٗا قكه ٢امهانِ ايػهسع ٞيه٘ باـمًهو ٚ ,إ ٫ؾٗهَ ٛهاٍ اـمهسأَ ٠هٔ ٕٚ
َٓاشع َكب ٍٛايدع ٣ٛبهُكتك ٢قاعد( ٠ايٝد ٚايطً ٓ ١عً ٢اـماٍ أَاز٠
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اـمًههو) ٚإٕ َاتههط ؾاـمههاٍ هلهها ٜٚهههَ ٕٛههٔ تسنتٗههاٜ :ككهَٓ ٢هه٘ ْٜٗٛهها
 ٪ٜٚر ثًج٘ يٛؾٝتٗا ٚايباق ٞيٛزثتٗا سطبُا ؾسه ا

قم نتاب٘ .

ٚقم ٖر ٙاماي ١سمل يهُدعًَ ٞو أثاثٗا  -نً٘ أ ٚبعك٘  -إس٬ف
اـمسأ ٠ساٍ سٝاتٗا أ ٚإس٬ف ٚزثتٗا اـمٓههس ٜٔيهدعٛا ٙسهاٍ َههُاتٗا :
بههإٔ ًههـ عًههْ ٢ؿهه ٞعههٛاِٖ أ ٚسمًههـ ايٛزثهه ١عًهه ٢عههدّ عًُٗههِ
بؿدم عٛاِٖ ًَه ١ٝاـمتاع اـمعهطم أ ٚعُه ّٛاـمتهاع ٖٚ .هرا نًه٘ عُهٌ
عم ٣ ٪ايؿشٝش ١خمؿٛؾاو .
ثِ اْ٘ ي ٛإعرتف ايٛازخ بهإٔ اـمهاٍ اـمعهطم ٚاـمتهاع اـمخؿهٛف قهد
نإ ًَو اـمدع - ٞأبٗٝا أ ٚغريٚ - ٙأْ٘ ٖٚبٗا أ ٚباعٗا قبٌ ٚؾاتٗها -
إْكًق ايٛازخ َدعٝاو ـمًو اـماٍ بعد إٔ نإ َٓهساو ٚ ,عً ٘ٝإقاَ ١ايب١ٓٝ
ٱثبات اهلب ١أ ٚايبٝا أ ٚايتًُٝو بػري ايبٝا َهُا ٜدع ٘ٝايٛازخ :
ؾإٕ أقاَٗا ايٛازخ ثِ إضتعدهلا ايكاقٚ ٞإقتٓها بٗها ثبتهط عهٛاٙ
ٚقك ٢امانِ عً ٢طبكٗا .
ٚإٕ عذص ايٛازخ عٔ إقاَ ١ايبٚ ١ٓٝدٸ٘ ايكاق ٞامًـ إظم اـمٓهس:
ا٭ب أ ٚغري , ٙؾإٕ سًـ عًه ٢إ اـمهاٍ ًَهه٘ مل ٜٗبه٘ ٚمل ٜبعه٘ ٚمل
ؼمًه٘  -قكه ٢امهانِ يه٘ عمًهو اـمهاٍ ٚأ هرَ ٙهٔ ايٛزثه ١أَ ٚهٔ بٝتٗها
 ٚؾع٘ إظم امايـ .
ٚإٕ مل سمًههـ ا٭ب أ ٚغههريٚ ٙز ٸ امًههـ عًهه ٢ايههٛازخ أْ ٚهههٌ
عههٔ ايههُٝطم ؾههس ٸ ايكاقهه ٞاي ههشًـ عًهه ٢ايههٛازخ  :ؾههإٕ سًههـ عًهه٢
ًَه ١ٝاـمسأ ٠ايهُٛزٸث ١هلِ اـماٍ  -بٗب ١أ ٚغسا ٤أ ٚذمُٖٛا  -نهإ اـمهاٍ
ٚاـمتاع هلِ  -تسن ١أَِٗ ايهُٝتٚ - ١ضك ط ايدع ٣ٛعً. ِٗٝ
ثِ ْبشح ْٛعاو آ س َٔ ايٓصاع ٚاٱ ت٬ف قم ايعك: ٖٛٚ , ٛ
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االختالف يف نوع العكد الواقع بيهًنا :
ٚقم ٖرا اٱ ت٬ف ؾٛز ٚأْٛاع :

الهوع األول  :اإلختالف يف صدور البيع أو اهلبة .
ؾإْ٘ بعد تٛاؾل ااؿُطم عًْ ٢كٌ اـماٍ َٔ أسهدُٖا إظم اٯ هس -
ي ٛإ تًؿا قم ْٛع ايعكد ايٓاقٌ  :ؾإ ع ٢ايٓاقٌ أْ٘ باع٘ إٜا ٙبهجُٔ َعهطم
أ ٚؾههام٘ عًٝهه٘ بعههٛه َعههطم ٚ ,إ عهه ٢اـمٓكهه ٍٛإيٝهه٘ إٔ اـمههاٍ ٖبهه١
َٔ  ٕٚعٛهٚ ,نإ غسه ايٓاقهٌ ايهرٜ ٟطهع ٢يه٘ ٖه ٛايههشؿٍٛ
عً ه ٢ايعههٛه ثههِ بٓٓٝهها عًهه ٢إٔ ايعههة ٠قم ت ههُٝٝص اـمههدع ٞعههٔ اـمٓهههس
بًشههاظ ايػههسه ايههرٜ ٟؿههب ٛإيٝهه٘ اـمتٓاشعههإ  ٕٚأيؿههاظ ايههدع- ٣ٛ
نإ ايٓاقٌ َدعٝاو :
ؾإٕ أقاّ َدع ٞايٓكٌ بعٛه ب١ٓٝو غاٖد٠و ي٘ عً ٢ايبٝا أ ٚايؿهًض
ٚإضههتشكام ايهجُٔ أ ٚايعههٛه اجملعهه ٍٛقم ايعكههد  -سهههِ ايكاقهه ٞيهه٘
بًص ّٚايعٛه ٚإضتشكاق٘ عً ٢اـمٓك ٍٛإي. ٘ٝ
ٚإ ٫سًـ اـمٓك ٍٛإيٝه٘ اـمهاٍ َٓ -ههس ايبٝها أ ٚايؿهًض ٚإضهتشكام
ايعٛه عًٚ - ٘ٝأقطِ با

ايععه ِٝضهبشاْ٘ عًه ٢اْه٘ ٖٚبه٘ اـمهاٍ َهٔ

 ٕٚعٛه  ,ؾإذا سًـ ضك ط ايدع. ٣ٛ
ٖٚهههرا نًههه٘ ت بٝهههل يهههُٛاش ٜٔايككههها ٤ايػهههسعٚ ٞإدهههسا ٤يطهههبٌٝ
ايهُشانُ ١ايػسع ١ٝطبهل أضهظ ايككها ٤ايػهسع : ٞطامكهٛم نًهٗا :
ايب ١ٓٝعً ٢اـمدعٚ ٞايُٝطم عً ٢اـمدع ٢عً٘ٝصٖٓٚا ايٓاقٌ ٜدع ٞايعكد
اـمعاٚقٚ ٞإضتشكام ايعٛه عًه ٢اـمٓكه ٍٛإيٝه٘ ٜٚهصعِ إغهتػاٍ ذَه١
اـمٓك ٍٛإي ٘ٝبايجُٔ أ ٚبايعٛه ؾ ٬بد ي٘ َٔ اٱثبات بب ١ٓٝأ ٚذمٖٛا.
ٚإ ٫اذا مل ٜهذد اـمدع ٞايب ١ٓٝؾُٝطم اـمٓهس  -اـمدع ٢عًٚ ٘ٝاـمٓكٍٛ
إي ٘ٝايهُاٍ بايعكدٚ -ذيو ٭ٕ أضاع ايككا ٤ايػسعَ ٞتكٛٸّ بايبٓٝات

اٱ ت٬ف قم ؾدٚز عكد ايبٝا أ ٚاهلب)393( ............................١

ٚا٭ؼمإ ٚ ,اذا مل تهٔ ب ١ٓٝؾايُٝطم ٖ ٛاماضِ يًدع. ٣ٛ
ٖٚرا ايبشح َؿسٚه ؾُٝا إذا نإ اٱ ت٬ف ٚاـمٓاشعه ١ساؾهً١
بعد قبا ايعطم  ,إذ ي ٛنهإ ايٓهصاع قبهٌ قهبا ايعهطم ؾهامهِ ٚاقهض
ٚايبشح ازز عٔ سس ِٜايٓصاع دصَاو  ,إذ ٜ ٫رتتق ا٭ثس عً ٢اهلبه١
قبٌ قبكٗا  -ي ٛنإ ايٛاقها بُٗٓٝها ٖبه ٫ٚ - ١تًهصّ َها اّ اـمهاٍ عٓهد
ايٛاٖههق مل شم هسز َههٔ سٛشتهه٘ إظم ٜههد اـمٖٛههٛب يهه٘  ,ؾ هإٕ اهلبهه ١قبههٌ
قبكههٗا دهها٥ص ٠غههري ٫شَههٚ , ١عٓههد قؿههد ٙايسدههٛع عٓٗهها ناْههط يهههِ
ايعدّ ٚنأْٗا مل تهٔ َٓػأ.٠
ٖٚهههرا ايبشههح اـمتكههدّ َؿههسٚه ؾُٝهها إذا مل تهههٔ ايعههطم اـمايٝهه١
اـمٓكٛي ١اـمكبٛق ١باقٝه ١ياهلها أ ٚنهإ اـمٓكه ٍٛإيٝه٘ زؾمهاو َهٔ ا٭قسبها٤
ايٓطبٝطم ٚ ,أَا إذا ناْط ايعطم اـماي ١ٝباق ١ٝياهلها قاُ٥ه ١بعٗٓٝها ٚذاتٗها
ٚمل ٜهٔ اـمٓك ٍٛإي ٘ٝزؾماو ؾُٝهٔ َدع ٞايبٝا إضرتداعٗا إذا مل زمد
ايب ١ٓٝأ ٚمل تكبهٌ َٓه٘ َ -هٔ  ٕٚتٛقهـ عًه ٢اـمساؾعهٚ ١اـمكاقها ٠عٓهد
ايكاقهه ٞايػههسعَٚ , ٞههٔ  ٕٚتٛقههـ عًهه ٢ثبههٛت ايبٝهها أ ٚايعكههد
اـمعاٚق ٞبُٗٓٝا ٚ ,ذيو :
٭ْ٘ ي ٛنهإ اماؾهٌ بُٗٓٝها ٚاقعهاو  :عكهد اهلبه ١ؾٗه ٞدها٥ص ٠غهري
٫شَ ١يعدّ ٚدَ ٛا ٜٛدق يصَٗٚا ,يؿسه عدّ تًهـ ايعهطم ٚعهدّ
زؾم ١ٝاـمٖٛٛب ي٘ ؾٝذٛش ي٘ ايسدٛع ؾٗٝا .
ٚيهه ٛنههإ اماؾههٌ بُٗٓٝهها ايب ٝها ٚاقع هاو ٚمل ٜع هه٘ ايههجُٔ سطههق
ايؿس ه ٚقد َك ٢أنجس َٔ ث٬ثه ١أٜهاّ ؾًه٘ ٝهاز ايتهأ ري ٚسهل ؾطه
عكد ايبٝا ٖ .را ؾسه .
ٚؼمههههٔ تؿهههٜٛس ااههه٬ف قم ؾهههسه ثهههإٍ تهههٓعهظ ؾٝههه٘ ايهههدع٣ٛ
ٚاٱْهاز ٖٚ ,هرا آت ٺسهطم ٜهدعْ ٞاقهٌ ايعهطم اـمايٝهٖ ١بتٗها إظم اٯ هس
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 اـمٓكههههه ٍٛإيٝههههه٘  -يػهههههسه إضهههههتشكاق٘ ايسدهههههٛع قم عكههههد اهلبههههه١ٚإزداعههه٘ يًُهههاٍ اـمٖٛهههٛب ٜٚ ,هههدع ٞاـمٓكههه ٍٛإيٝههه٘ بٝههها اـمهههاٍ عًٝههه٘
يػههسه َٓعهه٘ َههٔ ايسدههٛع  ,ؾٝههه ٕٛايٓاقههٌ باهلبههَ ١ههدعٝاو ٭ْهه٘ ٜههدعٞ
شٚاٍ ًَهٝهه ١اـمٓكهه ٍٛايٝهه٘ بسدٛعهه٘ عههٔ ٖبتهه٘ ٜٚ ,ههه ٕٛاـمٓكهه ٍٛإيٝهه٘
َٓهساو مل ايسدٛع قم ايعطم اـمايٚ , ١ٝس٦ٓٝرٺ :
أ -إٕ أقههاّ َههدع ٞاهلبهه ١بٝٸٓتهه٘ عًهه ٢أْه٘ ٖٚبٗهها إٜهها ٙثههِ إضههتعدهلا
ايكاقٚ ٞإ قتٓا بٗها  -قكه ٢امهانِ يه٘ بأْٗها ٖبهٚ ١أدهاش يه٘ ايسدهٛع
ؾٗٝا ٚإضرتداعٗا َٓ٘ .
بٚ -إٕ مل زمههد ايبٝٸٓهه ١أٚمل تكبههٌ َٓهه٘ بٝٸٓتهه٘ ؾههايك ٍٛقههَ ٍٛههدعٞ
ايبٝا اـمٓهس يًٗبٚ ١يهذٛاشايسدٛع ٚإضرتداع اـماٍ َ ,ها ؼمٓٝه٘ عًه ٢إٔ
اـماٍ َٓك ٍٛبهايبٝا َها ايعهٛه  ٫ -باهلبه ١اجملاْٝه , ١ؾهاذا سًهـ عًه٢
ْؿ ٞاهلب ١ضك ط ايدعٚ ٣ٛمل زمص يًٓاقٌ ايسدٛع قم ايعطم اـماي. ١ٝ
ٖٚرا نً٘ عً ٢طبل َٛاش ٜٔايككا ٤ايػهسعٖٚ , ٞهرا ٜبهتم عًه٢
َا تكدّ َهٔ إٔ ايعهةٚ ٠ايعُهد ٠قم اـمكاقهاٖ ٠ه ٞا٭غهساه ٚاـمكاؾهد
ايباطٓٚ , ١ٝيٝظ ا٭يؿاظ َٚؿقٸ ايدع , ٣ٛؾإ ايػسه ٖه ٛاـمًشهٛظ
قم تههُٝٝص اـمههدعَ ٞههٔ اـمٓهههس  ,ؾههاذا تههبطم إٔ غههسه َههدع ٞاهلبههٖ ١ههٛ
ايسدٛع نإ َدعٝاو َ ايب وا باٱثبات .
ٖٚهههرا ايؿههسه ايطههابل ؾههإ ايػههسه ٚايػاٜههَ ١ههٔ عهه ٣ٛايبٝهها
ٚإْهازاهلب ٖٛ ١امؿ ٍٛعً ٢ايعٛه ؾٝهَ ٕٛدعٝاو َ ايب وا باٱثبات.

الهوع الجاني  :اإلختالف يف ودود العوض وعدمٌ .
بعد تٛاؾل ااؿُطم عًٚ ٢قٛع عكد اهلب ١بُٗٓٝا أ ٚعكد ايؿهًض
ي ٛإ تًؿا قم إٔ عكد اهلب ١أ ٚايؿًض ايٛاقا بُٗٓٝها ٖهٌ ٖهٚ ٛاقها َها
ايعٛه َٚػسٚط وا ب٘ ؟ أّ ٖٚ ٛاقا ااْاو غري َػسٚط بايعٛه ؟ .
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ٚايعاٖس إٔ َدع ٞايعٛه َُٓٗا ٖ ٛاـمدعَٓٚ , ٞهسٖ ٙه ٛاـمٓههس
اـمدع ٢عً , ٘ٝؾٝأت ٞقاْ ٕٛطامكٛم نًٗا  :ايب ١ٓٝعً ٢اـمدعٚ ٞايُٝطم
عً ٢اـمدع ٢عً٘ٝص ٚ ,س٦ٓٝرٺ :
ؾإٕ ٚدد َدع ٞايعكد اـمعاٚق ٞبٝٸٓ ١عًه ٢عهٛا - ٙأقاَٗها عٓهد
ايكاقهه ٞثههِ ٜطههتعدهلا ايكاقههٚ ٞإذا إقتٓهها بٗهها قك ه ٢عًهه ٢طبكٗهها ,
ٚذيو ٭ٕ َدع ٞايعكد اـمؿهشٛب بعهٛه ٖهًَ ٛهصّ يًػهري بهايعٛه
ؾٝهههٖ ٕٛهه ٛاـمًههصّ باٱثبههات بههدٚاو ٚ ,اذا مل زمههد ايبٓٝهه ١اـمجبتهه ١يههدعٛاٙ
ناْط ايُٝطم عً ٢اـمدع ٢عً. ٘ٝ
ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢ا إ رتْا َٔ ٙإَهإ إقاَه ١اـمهدعٚ ٞاـمٓههس ايبٓٝه ١عًه٢
ع ٣ٛاـمدعٚ ٞإْهاز اـمٓهس إذا أَهٔ سؿ ٍٛايػهٗا  ٠يًُٓههس  -بهإٔ
نإ ايػاٖد َ ًعاو عً ٢ؾش ١اٱْهاز ٚٚاقعٝت٘  ,نُا ٖٓا سٝح ٜؿض
ٚؼمهٔ إٔ ٜػٗد ايعد ٕ٫عً ٢إٔ ايٛاقها بهطم ااؿهُطم ٖبه ١أ ٚؾهًض
اٍٍ َٔ ايعٛه ٚ ,عٓد٥رٺ :
اذا غٗد ايعد ٕ٫يًُٓهس أ ٚغٗد ايعدٍ َا اـمسأتطم ايؿهامتطم أٚ
غٗد ايعهدٍ َها ؼمهطم اـمهدع ٞعًه ٢إٔ ايعكهد ايٛاقها بُٗٓٝها هاٍٍ َهٔ
ايعٛه  -أقاّ ايبٚ ١ٓٝثبط بٗا ًٛٸ َٔ ٙايعٛه ٚقبًط ايبٚ ١ٓٝسههِ
ايكاق ٞعً ٢طبكٗاٚ,إ ٫إذا مل زمد اـمٓهس ايبٚ ٫ٚ ١ٓٝدهدٖا اـمهدع-ٞ
إضتشًـ ايكاقَٓ ٞهس ايعٛه :
ؾاذا سًـ َٓهس ايعٛه عً ٢طبل َا ٜدع - ٞضهك ط ايهدع٣ٛ
ٚذٖبط ايُٝطم بدع ٣ٛاـمدعٚ ٞقك ٢امانِ بعدّ ايعٛه .
ٚاذا إَتٓا َٓهس ايعٛه عٔ ايُٝطم ؾهإ ز ٸ ايهُٝطم عًه ٢اـمهدعٞ
أْ ٚهههٌ عٓٗهها ؾس ٸٖهها ايكاقهه ٞعًٝهه٘ ثههِ سًههـ اـمههدع ٞعًههٚ ٢دههٛ
ايعهٛه قم عكدُٖا ايهُتهؿل عً - ٘ٝايهٗهب ١أ ٚايؿًض  -ثهبط ايعهٛه
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ٚقك ٢امانِ ب٘ ٚإْتٗط ايدع. ٣ٛ
ٖٚر ٙا٭سهاّ ايككا ١ٝ٥نًٗا عًهٚ ٢ؾهل ايكاعهدٚ ٠ا٭ يه ١ايعاَه١
قم أبههٛاب ايككههاٚ ٤نٝؿٝهه ١امهههِ بههطم اـمتٓههاشعطم ٖٚ ,هه ٞت بٝههل هلهها ,
ٖٚر َٔ ٙؾسٚعٗا .

الهوع الجالح  :اإلختالف يف عكدٍ مو حيح السيادة والهكيصة .
ي ٛسؿٌ إ ت٬ف بطم غخؿطم قم ؿٛؾٝات اٱدهازٚ ٠ذمٖٛها
َههٔ ايعكههٚ ٛاٱٜكاعههات ٚ ,نههإ اٱ ههت٬ف ؾ ٗٝها َههٔ سٝههح ايصٜهها ٠
ٚايٓكٝؿ ١ؾً٘ سا٫ت ٚاز  ٠ؾُٝا ي ٛتٛاؾل ااؿهُإ عًه ٢إْػها ٤عكهدٺ
َا أ ٚإٜكاع ٺ َا : ٖٞٚ ,
 -3إ ٜتٛاؾههل ااؿههُإ عًهه ٢إْػهها ٤عكههد اٱدههاز ٠بُٗٓٝهها عًهه٢
َٓؿعهه ١ازٍ أ ٚنههإ أ ٚبطههتإ أ ٚذمٖٛهها يٝههح ٜهْٛههإ َههتؿكطم عًهه٢
إْتكاٍ اـمٓؿع ١اـمعٓٝه ١إظم اـمطهتأدس  ,يهُٓٗها شمتؿهُإ قم قهدز ا٭دهس٠
 شٜا ٠و ْٚكؿاو ٖ -هٌ ٖه ٞأيهـ ٜٓهاز قم ايعهاّ أ ٚؿمطهُآٜ ١٥هاز ؟نإ َدع ٞايصٜا ٖ ٠ه ٛاـمهدعٚ ٞنهإ َهدع ٞايٓكؿهإ ٚعهدّ ايصٜها ٠
عً ٢ااُطُأٜٓ ٠از ٖ ٛاـمٓهس اـمدع ٢عًٝه٘  ٚطامكهٛم نًهٗا  :ايبٓٝه١
عً ٢اـمدعٚ ٞايُٝطم عً ٢اـمدع ٢عً٘ٝص .
 -3إٔ ٜتٛاؾههل ااؿههُإ عًهه ٢إْػهها ٤عكههد اٱدههاز ٠بُٗٓٝهها ٚقههدز
ا٭دسَ ٠تؿل عً ٘ٝبُٗٓٝا  ,ثِ شمتؿهُإ قم قهدز ايعهطم اـمطهتأدسٖ ٠هٌ
ٖهه ٞاز أّ ازإ ؟ أٖ ٚههٌ ٖهه ٞعسبهه ١أّ عسبتههإ ؟ أٖ ٚههٌ ٖهه ٞغمههاّ
ايبطتإ اـمع ١ٓٝاّ ٖ ٞاجلاْق ايػسق ٞاؾ ١؟
 -3إ ٜتٛاؾل ااؿهُإ عًه ٢إْػها ٤عكهد اٱدهاز ٠بُٗٓٝها ٚعًه٢
قههدز ايعههطم اـمطههتأدسٚ ٠قههدز ا٭دههسٚ , ٠يهُٓٗهها شمتؿههُإ قم َههد٠
اٱداز ٠شٜا ْٚ ٠كؿاْاو  ٖٞ ٌٖٚضٓ ١اّ ضٓتإ ؟ .
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ٚقم ٖر ٙايؿٛز ايج٬ث: ١
أ -إٕ أقاّ َهدع ٞايصٜها َ ٠هٔ ا٭دهس أ ٚايعهطم اـمطهتأدس ٠أَ ٚهد٠
اٱداز - ٠ب ١ٓٝعا ي ١تػٗد ي٘ بايكهدز اـمهدع ,٢ثهِ إضهتعدهلا ايكاقهٞ
ٚإقتٓا بٗا  -سهِ ايكاق ٞيؿاسق ايب ١ٓٝبهامل اـمػهٗ ٛبه٘  -أعهم
ايكدز ايصا٥د َٔ ا٭دس ٠أ ٚايعطم اـمطتأدس ٠أَ ٚد ٠اٱداز. ٠
ٜٓٚبػ ٞاٱيتؿات ٖٓا إظم بٓاْ٤ا عً ٢سذٝه ١ايبٓٝه ١ايػهاٖد ٠يًُٓههس
 اـمدع ٢عً - ٘ٝإذا أَهٔ إط٬عُٗا ٜكٓٝاو عً ٢اـمػهٗ ٛبه٘ ٖٓٚ ,ها إذاٚدد َٓهس ايصٜا  ٠غاٖد ٜٔعا يطم ٜػٗدإ ي٘ يؿ ٍٛاٱداز ٠ا٭قٌ
 َههٔ سٝههح ا٭دههس أ ٚاـمههد ٠أ ٚايعههطم اـمطههتأدس - ٠ؾههض َٓ ه٘ ٚأَهٓهه٘إقاَتٗا ٚتكبٌ َٓ٘ إذا مل تهٔ ـمدع ٞايصٜا  ٠ب ١ٓٝغاٖد ٠عًٗٝا .
بٚ -اذا مل زمد اـمدع ٞايب ١ٓٝأٚ ٚدهدٖا ٚمل ٜكتٓها ايكاقه ٞبٗها
ٚمل ٜكبًٗا ٖٚ ,هرا اـمٓهس إذا مل زمد ايب - ١ٓٝإضتشًؿ٘ ايكاق: ٞ
ؾههاذا سًههـ عًهه ٢ايكههدز ايٓههاقـ َههٔ ا٭دههس أ ٚاـمههد ٠أ ٚايعههطم
اـمطتأدسٚ ٠عًْ ٢ؿ ٞايصا٥د  -قك ٢امانِ ي٘ بايكدزاحملًٛف عً.٘ٝ
ٚاذا ْههههٌ اـمٓههههس ٚز ٸ ايهههُٝطم عًهههَ ٢هههدع ٞايصٜههها  ٠أ ٚتؿهههد٣
ايكاق ٞيس ٸٖا عً , ٘ٝثِ سًـ عًه ٢ايكهدز ايصا٥هد ٚأْه٘ يهٝظ بايكهدز
ايرٜ ٟدع ٘ٝؿُ٘  -قك ٢امانِ ايػسع ٞي٘ بايكدز احملًهٛف عًٝه٘.
ٖٚر ٙا٭سهاّ نًٗا آت ١ٝقم ايؿسه ايسابا :
 -3إذا ااؾِ إثٓهإ قم عكهدٺ أ ٚإٜكهاع يٝهح ناْها َتهٛاؾكطم عًه٢
إْػهها ٘٥نههايبٝا أ ٚاٱبههسا ٤بعههٛه ُٖٚهها َتههٛؾسإ عًهه ٢اـمبٝهها ٚايههجُٔ
ٚعًهه ٢عههٛه اٱبههساٖٚ , ٤ههر ٙا٭َههٛز قابًهه ١يًصٜهها ٚ ٠ايٓكؿههإ ,
ؾٝختًؿإ  -بعد تٛاؾكُٗا عً ٢أؾٌ ايعكد أ ٚاٱٜكاع ٚ -شمتؿهُإ قم
قدز ايعٛه  -شٜا ْٚ ٠كٝؿٚ - ١س٦ٓٝرٺ :
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أ -إٕ أقاّ أسدُٖا ايب ١ٓٝايعا يه ١ايػهاٖد ٠بهايعٛه اـمكهدز بههرا
َكههداز ٚإضههتعدهلا ايكاقههٚ ٞإقتٓهها بٗهها  -قكهه ٢امههانِ عًهه ٢طبكٗهها
ضههٛا ٤أقاَٗهها اـمههدع ٞيصٜهها  ٠ايعههٛه أ ٚاـمعههٛه أّ أقاَٗهها اـمٓهههس
يًصٜا َ - ٠دع ٞايعٛه ايٓاقـ أ ٚاـمعٛه ايٓاقـ  -بٓها ٤ٶ عًهَ ٢ها
رمتاز َٔ ٙقب ٍٛب ١ٓٝاـمٓهس ي ٛمل ٜههٔ يًُهدع ٞبٓٝه ١غهاٖد ٠يهدعٛا, ٙ
ٚإػما ٜكُٗٝا عٓد إَههإ ايػهٗا  ٠يًُٓههس  -نُها قم َجايٓها  :ؾإْه٘ ؼمههٔ
إط٬ع ايعديطم عً ٢قدز ايعٛه ْ -اقؿاو أ ٚشا٥هداو,أ ٚقهدز اـمعهٛه:
اـمبٝا ْاقؿاو أ ٚشا٥داو ,أ ٚعٛه اٱبسا. - ٤
بٚ -إ ٫إذا مل ٜتُهٔ أسد ااؿُطم َٔ إقاَ ١ايب ١ٓٝايػهاٖد ٠يه٘
عً ٢عٛا - ٙإضتشًـ ايكاق ٞاـمٓهس اـمدع ٢عً ٘ٝايعٛه ايصا٥هد أٚ
اـمعٛه ايصا٥د  ,أ ٚاـمدع ٞيًٓهاقـ  -ؾهإٕ ايككها ٤اٱضهَ َٞ٬تكهٛٸّ
بايبٓٝهه ١أ ٚايههُٝطم َٚ ,هها تعههرز ايبٓٝهه ١اـمكبٛيهه ١تؿههٌ ايٓٛبهه ١إظم ايههُٝطم
ٚطامكههٛم نًههٗا  :ايبٓٝهه ١عًهه ٢اـمههدعٚ ٞايههُٝطم عًهه ٢اـمههدع ٞعًٝهه٘ص
ؾ٬بد َٔ إضهتش٬ف اـمهدع ٢عًٝه٘ اـمٓههس يهدع ٣ٛايصٜها  ٠قم ايعهٛه
اـمطتشل أ ٚاـمعٛه اـمطتشل بايعكد أ ٚباٱٜكاع ايهُٓػأ :
ؾإٕ سًـ اـمهدع ٢عًٝه٘ عًهْ ٢ؿه ٞايصٜها  ٠اـمهدعا ٠قم ايعهٛه أٚ
اـمعٛه اـمطتشل  :ايصٜا  ٠عًه ٢ايكهدز ايهرٜ ٟعٝٸٓه٘ اـمٓههس ايههشايـ -
قك ٢امانِ يًشايـ ٚعً ٢طبل ؼم. ٘ٓٝ
ٚإ - ٫إذا مل سمًـ ايهُٓهس  -ثِ ز ٸ امًـ عً ٢ايههخؿِ اٯ هس
 اـمهدع - ٞأْ ٚههٌ ؾههس ٸ ايكاقه ٞايهُٝطم عًهه ٢اـمهدع ٞؾاضهتشًؿ٘ ثههِسًـ عًَ ٢ا ٜدع َٔ ٞايصٜها  ٠قم ايعهٛه أ ٚاـمعهٛه ٚنهإ سًؿه٘
عً ٢طبل عٛا - ٙقكه ٢امهانِ يًشهايـ بهايعٛه ايصا٥هد ٚ ,إٕ مل
سمًـ ضك ط ايدع. ٣ٛ
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ٖٚههرا نًهه٘ عُههٌ بايكٛاعههد ايككههاٚ ١ٝ٥ا٭ يهه ١ايعاَهه ١يهههُٛاشٜٔ
ايككاٚ ٤ايهُشانُ ١ايػسعٖٚ , ١ٝر ٙؾػسٜات ت بٝك ١ٝيتًهِ ايكهٛاْطم
ايككا ١ٝ٥ايعاََٛ ٫ٚ ١دق ٱعها  ٠ايٓؿهٛف بعهد تههشكٝل أضهاْٝدٖا
َٚعاَْ ٞتْٗٛا َٚكاَٗٓٝا ٚا

ايهُٛؾل ايعاؾِ .

الهوع الرابع  :اإلختالف يف مكدار الجنو .
إذا إ تًـ اـمتباٜعإ  -ايبا٥ا ٚاـمػرت -ٟقم َكداز ايجُٔ اـمطهُ,٢
شٜا ْٚ ٠كؿاو  -بعد تٛاؾكُٗا عً ٢ايبٝا ٚايػساٚ ٤تطُ١ٝ
ايجُٔ  -ؾٜ ٬هخً ٛسهاٍ ايههُبٝا َهٔ نْٛه٘ تايؿهاو سهطم ايتٓهاشع أ ٚنْٛه٘
باقٝاو قاُ٥او برات٘ :
امايهه ١ا٭ٚظم  :إٔ ٜههه ٕٛاـمبٝهها تايؿ هاو سههطم ااؾههُُٗا قم َكههداز
ايجُٔ ٚ ,قم ٖر ٙاماي ١ـما نإ ايبا٥ا َدٸعٝاو يًصٜا ٚ ٠اـمػرتٜٓ ٟهسٖها,
تههأتَ ٞههٛاش ٜٔايككهها ٤ايعاَهه : ١طامكههٛم نًههٗا  :ايبٓٝهه ١عًهه ٢اـمههدعٞ
ٚايُٝطم عً ٢اـمدع ٢عً٘ٝص ؾايٛظٝؿ ١إٔ ٜك ِٝايبا٥ا ايب ١ٓٝعً ٢عٛا:ٙ
شٜا  ٠ايجُٔ ,أ ٚنإ عٓد اـمػرت ٟب ١ٓٝعً ٢قدز ايجُٔ أَهٓه٘ إقاَتٗها,
ٚإ ٫سًـ اـمػرت ٟعً ٢إْهاز ايصٜا ٚ , ٠عٓد٥رٺ :
أ -إٕ أقاّ ايبا٥ا َ -هدع ٞشٜها  ٠ايهجُٔ  -ايبٓٝه ١عًه ٢قهدز ايهجُٔ
اـمطُ ٢قم عكد بٝا َاي٘ ثِ إضهتعدهلا ايكاقهٚ ٞإقتٓها بٗها  -أ هر بٗها
ٚقك ٢عً ٢طبكٗا .
بٚ -اذا مل تهٔ عٓد ايبا٥ا ب ١ٓٝعًهَ ٢كهداز ايهجُٔ ايهرٜ ٟدعٝه٘
ٚنإ عٓد اـمػرت ٟب ١ٓٝعًَ ٢كداز ايهجُٔ اـمطهُ ٢قم عكهد غهسا ٙ٤ـمهاٍ
ايبا٥ا أقاَٗا  -بٓا٤ٶ عً ٢قب ٍٛب ١ٓٝاـمٓههس ٚ -اذا إضهتُا ايٗٝها ايكاقهٞ
ٚإضتعدٍ ايػٗٚ ٛإقتٓا بٗا  -أ ر بٗا ٚقك ٢عً ٢طبكٗا .
دهٚ -إ ٫إذا مل تهٔ ب ١ٓٝعٓد ايبا٥ا  ٫ٚعٓهد اـمػهرت -ٟإضهتشًـ
ايكاق ٞاـمػرت ٟاـمٓهس يًصٜا : ٠
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ؾإٕ سًهـ اـمػهرت ٟعًهْ ٢ؿه ٞشٜها  ٠ايهجُٔ ٚإثبهات ايكهدز ا٭قهٌ
ايرٜ ٟدع - ٘ٝقك ٢امانِ ي٘ عً ٢طبل ٜهُ. ٘ٓٝ
اماي ١ايجاْ : ١ٝإٔ ٜه ٕٛاـمبٝا باقٝاو قاُ٥او بع ٘ٓٝمل ٜتًـ ٚمل ٜتعهرز
إزداع٘  -يطسقت٘ أ ٚإسرتاق٘ أ ٚبٝع٘ ؾتعرز إزداع٘ . -
ٚقم ٖههر ٙامايهه : ١إٕ نههإ عٓههد ايبهها٥ا اـمههدع ٞيًصٜهها  ٠بٓٝهه ١عًهه٢
عٛا ٙأ ٚنإ عٓد اـمػرت ٟايههُدع ٞيهٓكـ ايهجُٔ بٓٝه ١عًٗٝها  -أ هر
بٗا ايكاق ٞايػسعٚ ٞسهِ ي٘ عً ٢طبكٗا .
ٚإٕ مل تهٔ عٓد ايبها٥ا بٓٝه ١ؾكهد إ تًؿهط أْعهاز ايؿكٗها)( ٤
ؾ ٘ٝعً ٢أقٛاٍ  -عسقٗا ايػٗٝد ايجاْ()3(ٞقد )ٙقم َطايه٘ .
َٚكتك ٢ايكاعهد : ٠طايهُٝطم عًه ٢اـمهدع ٢عًٝه٘ص ٖٚه ٛاـمػهرتٟ
٭ْ٘ ٜدع ٞايبا٥ا عً ٘ٝشٜا  ٠ايجُٔ ٜٓ ٖٛٚهسٖا ؾٝكدّ قٛيه٘ َها ؼمٓٝه٘ ,
ٖرا َكتك ٢ايكاعهدٚ ٠ا٭ يه ١ايعاَه . ١يههٔ اـمػهٗٛز ؾتٛاٝ٥هاو ٚاـمهدع٢
عً ٘ٝاٱؽماع ٖ ٛتكد ِٜق ٍٛايبا٥ا َا ؼم ٖٛٚ , ٘ٓٝايؿشٝض ٚإٕ نهإ
٬ف اـمٛاش ٜٔايعاَ ١يًككا ٤ايػسعٚ , ٞذيو يدي ٌٝهاف ْههخسز
ب٘ عٔ َكتك ٢ايكاعدٚ ٠ايههُٛاش ٜٔايعاَه ١يًككها ٤اٱضهٖٚ , َٞ٬هٛ
ههةإ ؾههامإ يٲضههتد ٍ٫عًهه ٢هه٬ف َكتكهه ٢ايكاعههد ٠ايعاَهه, ١
ُٖٚا ةإ َعتةإ ضٓداو ٚاقشإ ٫ي١وْ -أ ر بعٗٛزُٖاُٖٚ,ا :
ااههة ا٭َ : ٍٚهها زٚا ٙاـمػهها ٥ايج٬ثهه ١قم دههٛاَعِٗ ايج٬ثهه, )3( ١
ٚطسٜل ايػ ٝاي ٛض ٞؾشٝض إظم ايبصْ  ٞعهٔ بعها أؾهشاب٘ عهٔ
أب ٞعبد ا

( : )قم ايسدٌ ٜبٝا ايػ ٤ٞؾٝك ٍٛاـمػرت ٖٛ : ٟبههرا

ٚنرا بأقٌ فما قاٍ ايبا٥ا  ,ؾكاٍ ( : )طايك ٍٛق ٍٛايبها٥ا َها ؼمٓٝه٘
( )3زادا َ :طايو ا٭ؾٗاّ  :ز .339 : 3
( )3ايٛضا: ٌ٥ز : 33ب  َٔ 33أبٛاب أسهاّ ايعك: ٛح.3
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اذا نإ ايػ ٤ٞقاُ٥او بع٘ٓٝص ٖٚر ٙايسٚاَ ١ٜهٔ سٝهح اـمؿها ظهاٖس ٠أٚ
ؾسسم ١قم َٛاؾك ١ؾتٝها اـمػهٗٛز بهٌ قم إْبجهام ؾتٝهاِٖ َٓٗها ,تههخؿٝؿاو
يًكاعد ٠ايككا ١ٝ٥ايػسع ١ٝاـمٓؿٛؾ: ١طايُٝطم عً ٢اـمدع ٢عً٘ٝص .
ٖٚرا ااة َتكُٔ يػسط  :ي٘ َؿٗ ٖٛ ّٛأْ٘ (إذا مل ٜهٔ ايػه٤ٞ
اـمبٝا قاُ٥او بع ٘ٓٝؾًٝظ ايك ٍٛقه ٍٛايبها٥ا َها ؼمٓٝه٘) ٫ٚبهد س٦ٓٝهرٺ َهٔ
تكههد ِٜقهه ٍٛاـمػههرت ٟسطههبُا تكتكهه ٘ٝايكاعههدٖٚ ٠هه٪َ ٛنههد ـمهها ذنسْههاٙ
قم اماي ١ا٭ٚظم .
يهٔ اٱضتد ٍ٫ب٘ َٔ سٝح ايطٓد َبم عً ٢أسد أَهس - ٜٔنُها
أؾهها أضههتاذْا احملكههل (ٚ -)3( )قههد َٓعُٗهها َع هاو ْٚ ,كسٸبُٗ ها سطههق
َراق٘ (َٚ )باْ: ٘ٝ
ا٭ : ٍٚع ٣ٛإٔ ايبصْ ٜ ٫ ٞسٜ ٫ٚ ٟٚسضٌ إ ٫عٔ ثكَ ١ها أْه٘
مل تجبط ٖر ٙايهدع ٣ٛسٝهح ز ٣ٚايبصْ ه ٞعهٔ غهري ايجكه ١قم َهٛاز
َتعههد  ٠قم ايهتههق ا٭زبعههَٚ , ١ههٔ ايههُشتٌُ نهه ٕٛايٛاضه  ١قم ٖههرٙ
ايسٚا - ١ٜاٗ ٍٛاماٍ أ ٚقعٝؿاو ٜ ٫عتُد ة. ٙ
ايجههاْ : ٞعهه ٣ٛإٔ ايسٚاٜهه ١ايكههعٝؿ ١تٓذههة بعُههٌ اـمػههٗٛز ٫ٚ ,
يٝههٌ ٚاقههض ت ُههإٔ بهه٘ ايههٓؿظ ٜههدٍ عًهه ٢ؾههش ١ايههدع , ٣ٛؾتطههكط
ايسٚا - ١ٜٱزضهاهلا  -عهٔ زده ١امذٝهٚ ١اٱعتبهاز  ٫ٚتؿهًض يه٬ٝو
شمسز ب٘ عٔ َكتك ٢ايكاعدٚ ٠اـمٛاش ٜٔايعاَ ١قم ايككا ٤ايػسع. ٞ
يهههٔ ايؿههشٝض عٓههدْا غمههاّ ايههدع ٣ٛا٭ٚظم ٚنؿاٜتٗهها قم إعتبههاز
ااههة ٚؾههشت٘ ٚقبٛيهه٘ سذ ه١و عًهه ٢امهههِ اـمتكههُٔ ؾٗٝهها ٚ ,ذيههو ـمهها
سكّكٓاَ ٙؿؿ٬و قم َباسهح ا٭ؾه : ٍٛسذٝه ١هة ايٛاسهدَ -هٔ قبهٍٛ
َسض٬ت ايبصْ  ٞإذا ٚؾًط إيٓٝا بطٓد ؾشٝض َجٌ ٖرا ايهخة .
(َ )3باْ ٞتهًُ ١اـمٓٗاز  :ز .33 :3
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ٚايهشاؾٌ قب ٍٛايهخة ٚبًٛغ٘ زد ١ايهشذ ١ٝعٓدْا ٚظٗٛز ٙؾهٞ
قب ٍٛق ٍٛايبا٥ا َا ؼم ٘ٓٝإذا نإ اـمبٝا قاُ٥او بع ٘ٓٝغري تايـ  ,أعِ َٔ
نهه ٕٛاـمبٝهها غخؿهه ٝوا َٚههٔ نْٛهه٘ نًٝهه وا ثههِ تعهه ٸٚ ٔٝتػههخٸـ بتعههٝطم
ايبهها٥ا  ,ؾههاذا سًههـ ايبهها٥ا عًهه ٢قههدز ايههجُٔ ايههرٜ ٟصعُهه٘  -سهههِ
ايكاق ٞعً ٢طبل عٛاٚ ٙبكدز ايجُٔ ايرٜ ٟدع. ٘ٝ
ااة ايجاَْ : ٞا زٚا ٙايػٝخإ قم (ايههاقم) ( ٚايتٗهرٜق) ب سٜهل
ؾههههشٝض( )3عههههٔ أبهههه ٞعبههههد ا

( : )قههههاٍ زضهههه ٍٛا

(: )

طإذا ايتادسإ ؾدقا بٛزى هلُا  ,ؾهاذا نهربا  ٚاْها مل ٜبهازى هلُها ,
ُٖٚا بااٝهاز َها مل ٜؿرتقها  ,ؾهإٕ إ تًؿها ؾهايك ٍٛقه ٍٛزب ايطهًع ١أٚ
ٜتتازناص ٚزب ايطًع ٖٛ ١ايبا٥ا ٚ ,قٛيه٘ طؾهإٕ إ تًؿهاص َ ًهل ٜعهِ
إ ههت٬ف ايبهها٥ا َهها اـمػههرت ٟقم قههدز ايههجُٔ ايههرٖ ٟهه ٛحمههٌ ايبشههح ,
ؾتههدٍ ايؿههشٝش ١بٛقههٛح عًهه ٢تكههد ِٜقهه ٍٛايبهها٥ا َهها ؼمٓٝهه٘ أ ٚإٔ
ٜتتازنههها -ايبههها٥ا ٚاـمػهههرتٜٚ -ٟتكهههاٜٚ ٬ٜؿطهههخا عكهههد ايبٝههها ايٛاقههها
بُٗٓٝا بسقاُٖا .
ٖٚههر ٙايؿههشٝش ١جتعههٌ ااٝههاز يًُخههتًؿطم بههطم تك هد ِٜقهه ٍٛزب
ايطهههًعَ ١ههها ؼمٓٝههه٘ ٚبهههطم ايتتهههازى ايهههرٜ ٟعهههم ايتكاٜهههٌ ٚايتؿاضههه
ٚزدٛع نٌ عٛه  -اـمبٝا ٚايجُٔ  -إظم ؾاسب٘ ا٭ؾٌ .
َٚكتك ٢اجلُا بطم ايؿشٝشتطم ؾُٝا ي ٛنإ اـمبٝا قاُ٥او بعٖ ٘ٓٝهٛ
اٝري ايكاق ٞقم أَس اـمتٓاشعطم اـمختًؿطم قم ايجُٔ  -بطم أَس: ٜٔ
ا٭ : ٍٚتكد ِٜق ٍٛايبا٥ا َا ؼمٓٝه٘  ,ؾهاذا أقطهِ ايبها٥ا بها

عًه٢

َكداز ايجُٔ ايٛاقا قم ايعكد قك ٢امانِ عً ٢طبك٘ .

( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 33ب َٔ : 33أبٛاب أسهاّ ايعك : ٛح + 3ب َٔ 3أبٛاب ااٝازات  :ح. 3
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ايجاْ :ٞايتكاٚ ٌٜايتؿاض بهُعٓ ٢تؿد ٟايكاق ٞيرتاقهُٗٝا عًه٢
ؾط ايعكد ايٛاقا بُٗٓٝا ٚاـمتعًل باـمبٝا ايكا ِ٥بعٓٝه٘ نُها ْؿٸهط عًٝه٘
ايؿهههشٝش ١طؾهههايك ٍٛقههه ٍٛزب ايطهههًع ١أٜ ٚتتازنهههاص ؾهههإٕ ظهههاٖس
ايؿشٝش : ١ن ٕٛايطهًع ١قاُ٥ه١و بعٗٓٝها َٛده٠ ٛو مل تتًهـ  ,إذ يه ٛمل
تهههٔ ايطههًعَٛ ١دههَ ٫ ٠ ٛعٓهه ٢يكٛيهه٘ ضههابكاو طُٖٚهها بااٝههاز َهها مل
ٜؿرتقاص إذ ٝ ٫از اًظ َا تًـ ايطًع ١اـمبٝعَ ٫ٚ ١عٓ ٢يًتتهازى إ٫
َا ٚد ٛايطًع , ١ؾإٕ َعٓ ٢ايتتازى ٖ ٛإ ٜرتى نٌ ٚاسد َُٓٗا َها
قم ٜههدَ - ٙههٔ ضههًعَٚ ١ههٔ ثهههُٔ َٚ -هها إْتكههٌ إيٝهه٘ َُٓٗهها ٚ ,ايههجُٔ قم
ايػايق ْكد ٜتؿسف ؾٜٚ ٘ٝتبدٍ  ,يهٔ ايطهًع ١اـمبٝعهٜ ١تهأ ٸس ايتؿهسف
ؾٗٝا ٚإت٬ؾٗا  ,ؾعاٖس ط ؾايك ٍٛق ٍٛزب ايطهًع ١أٜ ٚتتازنهاص ٚدهٛ
ايطههًعٚ ١بكهها ٤ايعههطم اـمبٝعهه ١ستههٜ ٢تؿاضههخا ٜٚسدهها نههٌ عههٛه إظم
ؾاسب٘ ا٭. ٍٚ

الهوع اخلامض  :اإلختالف يف تعيني العوض بػري السيادة والهكيصة .
إذا تٛاؾههل ؿههُإ عًهه ٢ايعكههد اـمٓػههأ بُٗٓٝهها  -بٝهها أ ٚإدههاز ٠أٚ
ؾههًض أ ٚذمٖٛهها ٚ -إ تًؿهها قم تعههٝطم ايعههٛه  -اـمبٝهها أ ٚايههجُٔ أٚ
ايعهههطم اـمطهههتأدس ٠أ ٚا٭دهههس أ ٚعهههٛه ايؿهههًض أ ٚذمٖٛههها ٚ -نهههإ
اٱ ت٬ف بُٗٓٝا بػري شٜا  ٠ايعهٛه أْ ٚكؿهاْ٘ ٖٚ ,هرا ْعهري عه٣ٛ
أسههدُٖا أْهه٘ آدههس ٙازٜٚ ٙههدع ٞاٯ ههس إدازتهه٘ يبطههتاْ٘  ,أٜ ٚههدعٞ
أسههدُٖا بٝهها بطههتاْ٘ يهه٘  ٜٚهدع ٞؿههُ٘ بٝهها از ٙعًٝهه٘  ,أٜ ٚههدعٞ
أسههدُٖا اْهه٘ دعههٌ ايههجُٔ أ ٚا٭دههس سؿههاْاو َعٓٝهاو ٜٚههدع ٞاٯ ههس أْهه٘
غصاٍ َعطم ٖٚ -هرا ٖه ٛايتهداع ٞسٝهح إٔ نهٌ ٚاسهد َهٔ ااؿهُطم
ٜدعَ ٞا ٜٓهس ٙاٯ س عً ٘ٝأٜ ٚدع٬ ٞف َا ٜدع ٘ٝاٯ س ٜٓٚههس َها
ٜدع ٘ٝاٯ س ٚ .س٦ٓٝرٺ :
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أ -إٕ أقاّ أسد ايهخهؿُطم بهٸ ١ٓٝعً ٢ؾدم عهٛاْٚ ٙهؿ ٞعه٣ٛ
اٯ س ثِ إضتعدهلا ايكاقٚ ٞإقتٓا بٗا-أ ر بٗا ٚسهِ عً ٢طبكٗا .
بٚ -إٕ أقههاّ نههٌ ٚاسههد َههٔ ااؿههُطم بٓٝهه ١عًهه ٢ؾههدم عههٛاٙ
ؾتعازقهه هتا  ,أ ٚمل ٜكههههِ أسههههدُٖا بٓٝهههه - ١قكهههه ٢امههههانِ عًُٗٝهههها
بايتشههايـ  ,إذ َهها إقاَهه ١نههٌ ٚاسههد َُٓٗهها ايبٓٝهه ١تتعههازه ايبٓٝتههإ
ٚتطك ا عٔ زد ١اٱعتباز ؾهأْ٘ يٝظ هلُا ب. ١ٓٝ
ٖٚهههرا يهه ٛمل ٜكُٝهها بٓٝهه ١أ ٚمل تكههب ٬يؿكههدإ غههسٚط إعتبازٖها -
ؾٓٝتٗههه ٞأَهههس ايككههها ٤إظم امًهههـ  ,ؾهههإٕ ايككهههاَ ٤تكههه ّٛبايبٓٝهههات
ٚا٭ؼمههإ َٚ,هها عههدّ دههد ٣ٚايبٓٝههٜ ١ؿههري أَههس ايككهها - ٤قٗههساو  -إظم
ايُٝطم  ,ؾٝطتشًـ ايكاق ٞن ٬ااؿُطم ٚ :س٦ٓٝرٺ :
أ -إٕ سًههـ أسهدُٖا ْٚهههٌ اٯ ههس عههٔ ايههُٝطم ٚإَتٓها  -قكهه٢
امهههانِ عًههه ٢طبهههل عههه ٣ٛامهههايـ َٓٗههها  ,إذ عهههٛاَ ٙؿهههشٛب١
بهههُٝطم ؾٝؿهههض ايككههها ٤إعتُههها او عًٝههه٘ بهههُٛدق ايكهههاْ ٕٛايككهههاٞ٥
ايػسع: ٞطإْهُا أقك ٞبٓٝهِ بايبٝٸٓات ٚا٭ٜهُإص .
بٚ -إٕ سًـ نٌ ٚاسد َُٓٗا عً ٢ؾدم عهٛاْٚ ٙؿه ٞعه٣ٛ
اٯ س ضك ط ايدعٚ ٣ٛإْتٗط اـمٓاشعٚ ١بك ٞنٌ َهاٍ قم ٜهد ؾهاسب٘
ٚنأْ٘ مل ٜتعاقدا عً ٢غٚ ٤ٞب هٌ تٛاؾكُٗها عًه ٢ايعكهد  ,ؾهإٕ ايعكهد
ٜطتًصّ ٚد ٛعٛه َٚعٛه ٚقد إ تًؿا ؾٚ ٘ٝسًـ نٌ ٚاسد عً٢
ؾههش ١عههٛاْٚ ٙؿهه ٞعهه ٣ٛاٯ ههس  ,ؾأب ههٌ ايههُٝطم َُٓٗ ها ايعههٛه
اـمصع ّٛيهٌ َُٓٗا ًٜٚصَه٘ ب ه ٕ٬ايعكهد اـمه٬شّ يه٘  ,ؾٝهبم  -ظهاٖساو
يطق ايككا ٤ايػهسع , ٞبعهد ٜههُطم نهٌ َُٓٗها  -عًه ٢إْتؿها ٤ايٓكهٌ
ايعكدٚ ٟبكا ٤نٌ َاٍ عٓد ؾاسب٘ ا٭ؾً. ٞ
ْعِ إذا أَهٔ ايكاق ٞإزقا٤ايهخؿُطم عً ٢ايتؿا

ؾُٝا بُٗٓٝها
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عً ٢سٌٸ َا ثِ تساقٝا عً ٘ٝؾضٸ ٚنإ رياو َٔ اـمٓاشعٚ ١امًـ .

الهوع الصادط  :اإلختالف يف إنعاء البيع أو اإلدارة .
إذا تٛاؾل ؿُإ عً ٢إْػا ٤عكد َعطم بُٗٓٝها ٚإ تًؿها قم إْػها٤
عكهههد ايبٝههها أ ٚإْػههها ٤عكهههد اٱدهههازٚ , ٠ناْهههط ايعهههطم اـمتٓهههاشع ؾٗٝههها
اجلههاز ٟعًٗٝهها ايٓكههٌ ايعكههد ٟايتًُٝهههَ ٞكبٛقهه ١يٰ ههس  :ؾههإ ع٢
قابكههٗا َٚهههُطهٗا ٚشعههِ بٝعٗهها عًٝهه٘ (بعههتم ايههداز عم٦ههٚ , )١إ عهه٢
ؿههُ٘ َ -ايههو ايعههطم ا٭ٚظم ْٚاقًههٗا إظم قابكههٗا ٚ -شعههِ إدازتٗهها
عًٝههه٘ يهههُد( ٠آدستهههو ايهههداز يعػهههس ضهههٓطم)  ,ؾههه ٬شمًههه ٛامهههاٍ َهههٔ
إسد ٣ؾٛزتطم  :قهد تهه ٕٛؿهَٛتُٗا َهٔ قبٝهٌ اـمهدعٚ ٞاـمٓههس ,
ٚقد ته َٔ ٕٛقب ٌٝايهُتداعٝطم :
ايؿهههٛز ٠ا٭ٚظم  :إ تهههه ٕٛؿهههَٛتُٗا َهههٔ قبٝهههٌ ايهههدع٣ٛ
ٚاٱْهاز بإٔ ٜه ٕٛأسهد ااؿهُطم َهدعٝاو ٚاٯ هس َٓههس وا يههُا ٜدٸعٝه٘
عً ٘ٝنإٔ ٜتؿكا عًْ ٢كٌ اـمًو بعهٛه ٚعًهَ ٢كهداز ايعهٛه  -ثههُٓاو
نههإ أّ أدههساو  -يهههٔ ٜههدع ٞقههابا اـمههاٍ غههسا ٙ٤عمههأٜٓٚ ٠هههس ٙاٯ ههس
 َايههو اـمههاٍ ضههابكاو ٜٚ -كهه( ٍٛبههٌ آدستههو ايههداز يعػههس ضههٓطم عمههأ)٠ؾُٗهها َتؿكههإ عًهه ٢غمًٝههو اـمٓؿعههٚ ١غمًهٗهها عمههأٚ ٠يهُٓٗهها خمتًؿههإ قم
ضبق ايتًُٝهو ٚعكهدٖ : ٙهٌ ٖه ٛايبٝها ايهرٖ ٟه ٛغمًٝهو ايعهطم اـمايٝه١
َا اـمٓؿع ١؟ أّ ٖ ٛاٱداز ٠اي

ٖ ٞغمًٝو اـمٓؿع ١ـمدَ ٠ع ١ٓٝ؟ .

ٖٚهرا ي ٛإ عَ ٢ايو اـمهاٍ ايبٝها بهجُٔ َكهداز ٙأنجهس َهٔ ا٭دهس
ايههرٜ ٟدعٝهه٘ اٯ ههس  -قههابا اـمههاٍ  -نههإٔ ٜكهه ٍٛايكههابا اـمُطههو :
طبعههتم ايههداز عمههأتطمص ٜٚكهه ٍٛاـمايههو  :طآدستهٗهها عمههأ٠ص ؾٝتؿكههإ
عً ٢غمًو ايكابا ـمٓؿعه ١اـمهاٍ ٚإضهتشكام اـمايهو اـمهأ , ٠يههٔ ٜهدعٞ
ايكابا ًَه ١ٝايعطم ٚإضتشكام ؿُ٘  -ايهُايو  -عًَ ٘ٝه ١٦أ هس٣

( ........................................)353بػس ٣ايؿكاٖ - ١ؾك٘ ايككا٤

ٖ ٞنُاٍ ايجُٔ ٜٓٚهس عٛاَ ٙايو ايعطم .
ٚقم ٖر ٙايؿٛز - ٠سٝح ٜتؿكإ عًًَ ٢و اـمٓؿعٚ ١قدز َعطم َهٔ
ايعٛه ٚ ,شمتًؿإ قم ايصا٥د ًَ :ه ١ٝايعهطم شا٥هداو عًهًَ ٢هٝه ١اـمٓؿعه١
ؾ٬بد ـمدعًَ ٞو ايعطم اـماي ١ٝشا٥داو عً ٢اـمٓؿع َٔ ١إثبهات عهٛا ٙ٭ٕ
طايهشكٛم نًٗا  :ايب ١ٓٝعً ٢ايهُدعٚ ٞايُٝطم عً ٢ايهُدع ٢عً٘ٝص.
ٚعٓد٥رٺ:ؾايرٜ ٟدع ٞايبٝا ًَٚهو ايعهطم  ٜايهق بإثبهات عهٛا: ٙ
بب ١ٓٝأ ٚبٛثٝكٚ ١غٛاٖد ٚغٗ ٛغري عد ٍٚتٛيّد اُٛعٗها :اٱطُٓ٦هإ
أ ٚايٝكطم بؿش ١ايدعٚ . ٣ٛايب ٖٞ ١ٓٝغٗا  ٠عهديطم بؿهش ١عهٛا, ٙ
أ ٚغٗا  ٠عدٍ َا إَسأتطم ؾامتطم,أ ٚغٗا  ٠عدٍ َا ؼمطم اـمهدع,ٞ
أ ٚغٗا  ٠إَسأتطم ؾامتطم َا ؼمطم اـمدع. ٞ
ؾاذا أقاّ اـمدع ٞايب - ١ٓٝايتاَ ١أ ٚايٓاقؿ ١ايهُتُٸُ ١بايُٝطم  -أ ر
ايكاق ٞبٗا ٚسهِ عً ٢طبكٗا يؿا

اـمدع. ٞ

ٚإٕ مل تكبههٌ بٓٝهه ١اـمههدع ٞاـمجبتهه ١يههدعٛا ٙأ ٚمل تهههٔ عٓ هد ٙبٓٝهه- ١
إضتشًـ ايكاقَ ٞدع ٞاٱدازَٓ : ٠هس ًَه ١ٝايعطم اـماي. ١ٝ
ؾإٕ سًـ اـمٓهس عًْ ٢ؿ ٞايبٝا ٚسؿ ٍٛاٱدازٚ ٠غمًٝو اـمٓؿعه١
اؾ ١قك ٢امانِ عً ٢طبل سًؿ٘ .
ٚإ - ٫إذا إَتٓههها عهههٔ امًهههـ ٚز ٸ ايهههُٝطم عًههه ٢اـمهههدع ٞأ ٚز ٸ
ايكاق ٞامًهـ عًٝه٘  -إضهتشًـ ايكاقه ٞاـمهدع ٞؾهاذا سًهـ عًه٢
ؾش ١عٛا : ٙايبٝا  -سهِ ايكاق ٞعً ٢طبل عٛاٚ ٙسًؿه٘ ٚقكه٢
بههايبٝا ٚايههجُٔ ٚ .إٕ إَتٓهها ايهههُدع ٞعههٔ ايهههشًـ أٜكههاو ضكههه ط
ايدعهٚ ٣ٛإْهتهٗهط اـمٓاشعٚ ١زدا نٌ عٛه إظم ؾاسب٘ .
ايؿههٛز ٠ايجاْٝهه : ١إ تههه ٕٛؿههَٛتُٗا َههٔ بههاب ايتههداع ٞبههإٔ
ٜه ٕٛااؿُإ َتداعٝطم  :نٌ َُٓٗا ٜدع ٞعً ٢ؿُ٘ سكهاو ٜٓههسٙ
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عً ٘ٝؿُ٘  :نهإٔ ٜههختًؿا قم ْهٛع ايعكهد ٚايتًُٝهو  :بٝها أ ٚإدهاز,٠
 ٜٚههختًؿا أٜك ه وا قم دههٓظ ايعههٛه  :أيههـ غهها ٠أ ٚأيههـ بعههري  ,أ ٚإٔ
 ٜههختًؿا قم َكههداز ايعههٛه ٦َ :هه ١غهها ٠أ ٚايههـ غهها , ٠ؾٝههدع ٞاـمايههو
ايٓاقٌ ؾدٚز اٱداز ٠عٓه٘ بعهٛه ٚاٯ هس ٜٓهسٖها ٜٚ ,هدع ٞاٯ هس
ؾدٚز ايبٝا عٔ اـمايو بجُٔ ٚاـمايو ٜٓهس ايبٝا  ,ؾهإ نٌ ٚاسد َٔ
ايهخؿُطم َدعٝاو َٓٚهساو ٖٚرا ٖ ٛايتداعٚ , ٞسهُ٘ س٦ٓٝرٺ :
أ -إٕ غمههههٔ أسهههد اـمتٓهههاشعطم َهههٔ إثبهههات عهههٛا ٙببٓٝههه - ١بأسهههد
َؿا ٜكٗا اـمتكدّ تٛقٝشٗا  -أٚ ٚثٝكٚ ١غٛاٖد تٛدق ٜكطم ايكاقهٞ
أ ٚإطُٓ٦اْهه٘ بؿههدم عههٛا ٙأ ههر ايكاقهه ٞبايبٓٝهه ١أ ٚبههايٝكطم اماؾههٌ
عٓدٚ ٙسهِ ير ٟايب ١ٓٝأ ٚايٛثٝكٚ ١عً ٢طبل َؿا ٖا  ٪َٚاٖا .
بٚ -إٕ غمهٔ نُٖ٬ا َٔ إقاَ ١ايب ١ٓٝأ ٚايٛثٝكه ١عًه ٢عٛاُٖها,
أٚمل ٜهٔ عٓدُٖا يٝهٌ إثبهات أؾه٬و  -ؾها٭َس ٜٓتٗه ٞإظم ايهُٝطم ٭ٕ
ايككا ٤ايػسعَ ٞتكٛٸّ بايبٓٝات ٚا٭ؼمإ َٚ ,ا ؾكد ايبٓٝه ١ؾاـمؿهري إظم
ايُٝطم  ,ؾٝطتشًـ ايكاق ٞن ٬اـمدعٝطم ٚ ,س٦ٓٝرٺ :
أ -إٕ سًههـ أسههدُٖا عًهه ٢ؾههدم عههٛاْٚ ٙؿهه ٞع ه ٣ٛاٯ ههس
ٚإَتٓا اٯ س عٔ ايُٝٝهٔ  -قك ٢ايهشانِ عً ٢طبل ع ٣ٛايهشايـ
يجبٛتٗا بايُٝطم بعد إْتهؿا ٤ايب ١ٓٝاـمكبٛي ١غسعاو .
بٚ -إٕ سًؿا َعاو أ ٚإَتٓعا عٔ امًـ َعاو قك ٢امانِ بإْؿطاخ
ايعكههد اـمٓػههأ ٚاماؾههٌ بُٗٓٝهها ٚاقعههاو ٚبسدههٛع نههٌ َههاٍ إظم َايههه٘
ايطابل ,ؾتطكط ايدعٜٛإ ٚتٓتٗ ٞااؿ.١َٛ
ٚٚدٗ٘ ٚاقض  :ؾإْ٘ بعد عهدّ ثبهٛت إسهد ٣ايهدعٜٛطم بايبٓٝه ١أٚ
ذمٖٛا ًٜصّ اٱْؿطاخ قٗساو  ,إذ مل تجبط ع ٣ٛايبٝا ٚايهجُٔ اـمهدع,٢
ٚمل تجبط ع ٣ٛاٱدازٚ ٠أدسٖا اـمدع ٢ؾ ٬بد َٔ ضكٛط ايدعٜٛطم
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ٚزدٛع نٌ َاٍ إظم َايه٘ ا٭ٚ ٍٚنأْ٘ مل سمؿٌ بُٗٓٝا عكد ْاقٌ.

الهوع الصابع  :اإلختالف يف دعوى العرط أو زيادتٌ .
ايػسط قم ايعكد ٖٚ ٛد ٛإعتبازٚ ٟإيتصاّ قاَْ ْٞٛهستبط بايعكهد
شا٥ههد عًٝهه٘ ههازز عههٔ سكٝكتهه٘ ايه

ٖهه ٞايتٛاؾههل عًههْ ٢كههٌ ًَهوٺ أٚ

إسههداخ شٚدٝهه ١أ ٚذمُٖٛهها َههٔ أيههٛإ اٱعتبههاز ايعك٥٬هه ٞاي ههُُك٢
غسعاوٚ ,ايعكد إيتصاّٚ,ايػسط إيتصاّ آ س شا٥د عًَ ٘ٝستبط ب٘ .
ؾهاذا تٛاؾههل ؿههُإ عًهه ٢إْػهها ٤عكههد بُٗٓٝهها  -بٝهها أ ٚإدههاز ٠أٚ
شٚاز أ ٚذمٖٛاٚ -إ ع ٢أسدُٖا غسطاو شا٥داو عً ٢ايعكد :نإٔ ٜهدعٞ
اـمػرت ٟعً ٢ايبا٥ا غسط تأد ٌٝايجُٔ ,أٜ ٚدع ٞايبا٥ا غسط قهُإ
أ ٚزٖهٔ عًهه ٢ايهجُٔ اـم٪دههٌ ,أ ٚتهدع ٞايصٚدهه ١إغهرتاط امههر عًهه٢
شٚدٗا قم عكد ايٓهاح أ ٚإغرتاط أ رٖا يصٜاز ٠امطهطم ( )يٝهايٞ
اجلُع ١أ ٚغسطط عً ٘ٝإضهاْٗا قم بًدٖا أ ٚقم بٝط أًٖٗا  ,أٜ ٚدعٞ
ايصٚز إغرتاط٘ عًٗٝا إضهاْٗا قم بٝط ٚايد ٙأ ٚقم بٝت٘ َا قسٸتٗا  ,أٚ
ٜدع ٞإغرتاط٘ عًٗٝا تؿدٸٜٗا ي ب اي عاّ ٚغطٌ اـم٬بظ قم ايبٝط .
ٖٚهههرا يهه ٛتٛاؾههل ااؿههُإ عًهه ٢إْػهها ٤ايعكههد بُٗٓٝهها ٚعًهه٢
اٱغرتاط قُٔ ايعكد  ,يهُٓٗا إ تًؿا قم قدز ايػهسط ٚأدًه٘  -ضهع١و
ٚقٝكاو  ,شٜا ٠و ْٚكؿاو  -نهإٔ ٜتٛاؾكها عًه ٢ايبٝها ٚغهسط تأدٝهٌ ؾها
ايجُٔ أ ٚتطً ِٝاـمجُٔ ثِ ٜهدع ٞأسهدُٖا نه ٕٛا٭دهٌ غهٗساو ٜٚهصعِ
اٯ س ن ٕٛا٭دٌ غٗس ,ٜٔأٜ ٚتٛاؾكا عً ٢عكد ايٓهاح اـم٪قط بأدٌ
َعطم َٗٚس حمد بػا ٠أ ٚبج٬د , ١ثهِ شمتًؿهإ ؾٝهدع ٞأسهدُٖا نهٕٛ
ا٭دٌ غٗساو ٜٚصعِ اٯ س ن ْ٘ٛغٗس , ٜٔأ ٚذم ٛذيو .
ٚعً ٘ٝإذاإ تًؿا قم ٚد ٛايػسط َستب وا بايعكد ايهُتٛاؾل عً ٘ٝأٚ
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عدّ ٚد ٙ ٛنإ َدع ٞثبٛت ايػسط قم ايعكد َدعٝاو ٚنإ ايٓهاقم يه٘
َٓهساو ٖٚ ,هرا يه ٛتٛاؾكها عًهٚ ٢ده ٛايػهسط أ ٚا٭دهٌ ٚإ تًؿها قم
شٜا َ ٠كداز ٙأْ ٚكؿاْ٘ نإ َهدع ٞايػهسط ايصا٥هد أ ٚا٭دهٌ ايصا٥هد
َدعٝاو َ ايب وا باٱثبات  ٚ ,ؿُ٘ ايٓاقم يًصٜا ٜ ٠هَٓ ٕٛهساو .
ٜٚتشؿٌ َٓ٘  :إٔ ااؿهٖٓ ١َٛها َهٔ قبٝهٌ اـمهدعٚ ٞاـمٓههس  :ؾهإٕ
أسد ااؿُطم ٜدع ٞاٱغرتاط ٚاٯ س ٜٓهس أؾهٌ اٱغهرتاط  ,أ ٚإٔ
ااؿُطم َتؿكإ عً ٢اٱغهرتاط أ ٚا٭دهٌ ٜٚهدع ٞأسهدُٖا ايػهسط
ايصا٥د أ ٚا٭دٌ ايصا٥د ٚاٯ س ٜٓهس ايصٜا . ٠
ٚاذا ناْا َدعٝاو َٓٚهساو دها ٤ايكهاْ ٕٛايػهسعٚ ٞاـمٝهصإ ايككهاٞ٥
ايعُ : َٞٛطامكٛم نًٗا  :ايب ١ٓٝعًه ٢اـمهدعٚ ٞايهُٝطم عًه ٢اـمهدع٢
عًٝهه٘ص  ,ؾههاذا زؾعهها أَسُٖهها إظم ايكاقهه ٞايػههسع ٞأدههسَ ٣ههٛاشٜٔ
ايككا ٤امل ٚقٛاْطم ايػسع قم اـمدعٚ ٞاـمٓههس ,ؾًٝهصّ ايكاقه ٞبهدٚاو:
إٔ  ٜايق َدع ٞايػسط أ ٚا٭دٌ أَ ٚدع ٞشٜا  ٠ايػسط أ ٚا٭دهٌ
إثبات عٛا ٙبب ١ٓٝأ ٚذمٖٛا .
ٚسٝح إٔ ايػسط ٚا٭دٌ ايصا٥د سل َٔ سكهٛم اـمتعاقهد ٜٔببٝها
أ ٚإدههاز ٠أْ ٚهههاح أ ٚذمٖٛهها ٚ ,ايػههسط قههُٔ ايعكههد أَههس شا٥ههد عًٝهه٘
ٚاز قم ع ٣ٛأسهد ااؿهُطم  ,أ ٚايػهسط ايصا٥هد أ ٚا٭دهٌ ايصا٥هد
عً ٢ايكدز اـمتؿهل عًٝه٘ َهٔ ايػهسط أ ٚا٭دهٌ ٚ ,يهريو ؼمههٔ إثبهات
ايدع ٣ٛبايػاٖد ٚايُٝطم  -عمكتك ٢إطه٬م يًٝه٘  :ؾهشٝش )3(١حمُهد
بههٔ َطههًِ  -نُهها ؼمهههٔ إثباتهه٘ بػههٗا  ٠ايعههديطم  ,أ ٚبػههٗا  ٠ايعههدٍ
ٚاـمههسأتطم ايؿههامتطم  ,ؾهههريو ؼمهههٔ إثباتهه٘ بػههٗا  ٠ايعههدٍ َهها ؼمههطم
َدع ٞايهشل أ ٚبػٗا  ٠ايهُسأتطم ايؿامتطم َا ٜهُطم َدع ٞايهشل .
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 33
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ؾاذا أقهاّ ايهُدع ٞايبهٝهٸٓ - ١ايهتاَ ١أ ٚايٓاقهؿ ١ايههُتُٸُ ١بايُٝٝههٔ-
ٚغٗدت ي٘ بايػسط ايصا٥د أ ٚبا٭دٌ ايصا٥د قك ٢ي٘ امانِ ايػسعٞ
عً ٢طبل ايػٗا ٚ ٠ايب ١ٓٝايػاٖد. ٠
ٚاذا أَهههٔ اي ههُٓهس ٭ؾههٌ ايػههسط أ ٚيًػههسط ايصا٥ههد أ ٚيٮدههٌ
ايصا٥د  -إقاَ ١ايب ١ٓٝاـم ًع ١عًهَ ٢ها ٜهدع ,ٞثهِ أقاَٗها أَهاّ ايكاقهٞ
ايػسعٚ ٞإضتعديههٗا ايكاقهٚ ٞمل ٜكتٓها بٗها  -ؾهاز أَهس ايككها ٤إظم
ايهشًـ ؾإٕ ايككا ٤ايػسعَ ٞتك ّٛبايبٓٝات ٚا٭ٜهُإ .
ٚاذا تعرزت ايب ١ٓٝؾاز ايكاق ٞإظم امًـ ؾإضتشًـ اـمٓهس :
ؾاذا سًـ َٓهس ايػسط أَٓ ٚهس ايػهسط ايصا٥هد أ ٚا٭دهٌ ايصا٥هد
ٚأقطِ با

عًْ ٢ؿ ٞايػسط أْ ٚؿه ٞايػهسط ايصا٥هد أ ٚا٭دهٌ ايصا٥هد

قك ٢امانِ ي٘ عً ٢طبل سًؿ٘ .
ٚإٕ إَتٓا اـمٓهس عهٔ ايهُٝطم ثهِ ز ٸ امًهـ عًه ٢اـمهدع ٞأْ ٚههٌ
عٓهه٘ ؾههس ٸ ايكاقهه ٞامًههـ عًههَ ٢ههدع ٞايػههسط أ ٚا٭دههٌ أَ ٚههدعٞ
ايػهسط ايصا٥ههد أ ٚا٭دهٌ ايصا٥ههد عًههَ ٢ها ٜؿهدٸق٘ عًٝه٘ اـمٓهههس ؾشًههـ
اـمدع ٞعًه ٢عهٛا - ٙقكه ٢امهانِ عًه ٢طبهل سًؿه٘ ٚ ,إ ٫ضهك ط
ايدعٚ ٣ٛإْتٗط اـمٓاشع. ١

الهوع الجامو  :اإلختالف يف مكدار العوض .
ٖٓٚا ؾٛزتإ :تازٜ ٠هختًؿإ قم َكداز ايعهٛهٚ ,تهازٜ ٠ههختًؿإ
قم َكداز ايهُعٛٸه ْ ,عسه هلُا قم َسسًتطم ُٖ ,ا :
ايؿٛز ٠ا٭ٚظم  :إذا إ تًـ غخؿإ  -بعد تٛاؾكُٗا عً ٢إْػها٤
عكههد َعاٚقهه ٞبُٗٓٝهها  :ؾههًض بعههٛه أٖ ٚبههَ ١ػههسٚط ١بعههٛه أٚ
ذمُٖٛا ٚ -تٓاشعها قم َكهداز ايعهٛه أ ٚاـمهاٍ اـمػهسٚط ٖبته٘ ٖهٌ ٖهٛ
أيههـ ٜٓههاز أّ أيؿههإ َكابههٌ ٖبتهه٘ إٜهها ٙ؟ ٚنههإ إ ت٬ؾُٗهها َههٔ سٝههح

اٱ ت٬ف قم ع ٣ٛايػسط أ ٚشٜا ت٘)359( ...............................

ايصٜا ٚ ٠ايٓهكهٝهؿ , ١ثِ زؾعا أَسُٖا إظم ايكاق : ٞأيهصّ َدع ٞشٜها ٠
ايعٛه إثباتٗا  -بب ١ٓٝأ ٚذمٖٛا َٔ أ ي ١إثبات امكٛم .
ٚاـمسا َهٔ ايبٓٝه : ١ا٭عهِ َهٔ ايبٓٝه ١ايتاَهٖٚ ١ه ٞغهٗا  ٠ايعهديطم
عً ٢ؾدم َها ٜهدٸع ,ٞأ ٚغهٗا  ٠ايعهدٍ َها ايههُسأتطم ايؿايههشتطم ,
َٚههٔ ايبٓٝهه ١ايٓاقؿهه ١ايههُتُٸُ ١بههايُٝطم ٖٚهه ٞغههٗا  ٠ايعههدٍ َهها ٜههُطم
ايهُدع ,ٞأ ٚغٗا  ٠اـمسأتطم ايؿامتطم َا ؼمطم اـمدع. ٞ
ٚاـمسا َٔ ذمه ٛايبٓٝهٚ : ١ثٝكه ١أ ٚإعهرتاف َهتهٛب ٜػهٗد بؿهدم
ع ٣ٛأسدُٖا  ,ثِ سمكل ايكاق ٞبٛضا ٌ٥ايتشكٝهل ايههُتكٓ ١امدٜجه١
عٔ َ ابك ١ط ناتق ايٛثٝكهٚ ١تٛقٝعه٘ سته ٢إذا سؿهٌ عٓهد ٙايهٝكطم
بؿدم ع ٣ٛأسد اـمتٓاشعطم أ ر ب٘ ٚقك ٢عً ٢طبك٘ .
ٚقم ٖر ٙايؿٛزٚ ٠قم َكاّ اـمكاقاٚ ٠عسه ٚضا ٌ٥اٱثبات :
أ -إذا أَهٔ اـمدع ٞإقاَ ١ايب ١ٓٝأ ٚايٛثٝك ١اـمٛدب ١يًٝكطم ثهِ إقتٓها
ايكاق ٞبٗا  -قك ٢عً ٢طبكٗا .
ٚإٕ مل ؼمهٓهه٘ إقاَتٗهها أ ٚمل تكبههٌ َٓهه٘ ؾههاز ايكاقهه ٞإظم اـمٓهههس:
ؾإٕ أَهٓ٘ إقاَ ١ايب ١ٓٝأ ٚعهسه ايٛثٝكه ١ايػهاٖد ٠عًه ٢ؾهدم إْههازٙ
أقاَٗهها أَههاّ ايكاقهه ٚ ٞكههل عٓٗهها  ,ؾههاذا إقتٓهها بٗهها قكهه ٢امههانِ
يؿاسبٗا سطق َؿا بٓٝت٘ .
بٚ -إ ٫إذا مل تهٔ ب ١ٓٝعٓد اـمدع ٫ٚ ٞعٓهد اـمٓههس  -ؾهاز أَهس
ايككههها ٤إظم امًهههـ  ,ؾٝطهههتشًـ ايكاقههه ٞاـمٓههههس َ -هههدعْ ٞكٝؿههه١
ايعٛه  : -ؾإٕ سًـ اـمٓهس عًْ ٢كٝؿ ١ايعٛه  -نُا ٜصعِ  -ثبتط
عٛاٚ ٙقك ٢ي٘ امانِ عً ٢طبل قدز ايعٛه اير ٟسًـ عً. ٘ٝ
دهٚ -إ ٫إذا إَتٓا اـمٓهس عهٔ امًهـ ثهِ ز ٸ ايهُٝطم عًه ٢ؿهُ٘
اـمههدع ٞيصٜهها  ٠ايعههٛه  ,أْ ٚهههٌ ؾههس ٸ ايكاقهه ٞايههُٝطم عًهه ٢اـمههدعٞ
ٚطًق َٓ٘ ايُٝطم :
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ؾإٕ سًـ عً ٢ؾدم عٛا ٙيًعهٛه ايصا٥هد قك ٢ايهشانِ عً٢
طهبهل سهًؿه٘ٚ ,إ ٫ضهكه ط ايهدعٚ ٣ٛب ًط ايهخؿ ١َٛيعدّ ٚدهٛ
ب ١ٓٝأٜ ٚهُطم ٜهُهٔ إٔ ٜطتٓد إيٗٝا ايكاق ٞقم ايهشهِ .
ايؿٛز ٠ايجاَْ : ١ٝا إذا إ تًـ ايػخؿإ بعد إتؿاقُٗا عً ٢أؾٌ
اهلبهه ١أ ٚايؿههًض بعههٛه ٚتٓاشعهها قم ايعههطم اـمايٝهه ١اـمتؿهها

عً ٗٝها أٚ

ايعطم اـماي ١ٝاـمٖٛٛب ١بعٛه َٔ سٝح شٜا  ٠قدزٖا أْ ٚكؿاْ٘  :نتهاب
أ ٚنتابطم  ,عسب ١أ ٚعسبتطم  ,ؾايٛظٝؿ ١ايككا ١ٝ٥س٦ٓٝرٺ :
أ -إٕ أقاّ َدع ٞشٜا  ٠اـمعٛٸه -ايعطم اـمايٝه ١اـمتؿها

عًٗٝها,أٚ

ايعطم اـماي ١ٝاـمٖٛٛب ١بعٛه  -ثِ إضتعدهلا ايكاقٚ ٞإقتٓا بٗها ٚقبًهٗا
سهِ ايكاق ٞعً ٢طبكٗا .
بٚ -إٕ أَهههٔ اـمٓهههس إثبههات عههٛاْ - ٙكٝؿهه ١اـمعههٛه اـمٖٛههٛب
أ ٚاي ههُتؿا

عًٝهه٘ ٚ -أقههاّ بٓٝتهه٘ عًهه ٢ؾههدم عههٛا ٙثههِ إضههتعدهلا

ايكاقٚ ٞإقتٓا بٗا سهِ عً ٢طبل َا تػٗد ب٘ ايبٖٚ,١ٓٝرا َبم عًه٢
خمتازْا  :قب ٍٛب ١ٓٝاـمٓهس إٕ مل زمد اـمدع ٞب ١ٓٝعًَ ٢دعا. ٙ
دهههٚ -إٕ مل تٛدههد بٓٝههَ ١كبٛيهه ١يًُههدع ٞأ ٚيًُٓهههس  -إْتٗهه ٢أَههس
ايككا ٤إظم امًـ  ,ؾٝطتشًـ ايكاق ٞاـمٓهس ْ -هاقم ايصٜها َٚ ٠هدعٞ
ْكٝؿ ١ايهُعٛه , -ؾإٕ سًـ عًه ٢ؾهدم عهٛاْ : ٙكٝؿه ١اـمعهٛه
قك ٢ي٘ امانِ عً ٢طبل عٛا ٙاي

سًـ عًٗٝا .

ٚإٕ أب ٢عٔ امًـ ثِ ز ٸ ايهُٝطم عًهَ ٢هدع ٞشٜها  ٠ايههُعٛه
أْٚهههٌ عههٔ ايههُٝطم ؾههس ٸ ايكاقهه ٞاي ُٝٝههٔ عًهه ٢اي ههُدع ٞثههِ سًههـ
ايهُدع ٞعًه ٢نه ٕٛاـمعهٛه ٖه ٛايصا٥هد قكه ٢يه٘ امهانِ عًه ٢طبهل
ٜهههَُ ٘ٓٝههٔ اـمعههٛه ايصا٥ههد ٚ .إٕ ْهههٌ اـمههدعٚ ٞإَتٓهها عههٔ امًههـ
ضك ط ايدع َٔ ٣ٛأؾًٗا ٖٚ .را نً٘ َكتك ٢ايكٛاعد ٚايهُٛاشٜٔ
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ايعاَ ١يًككا ٤اٱضْ ٫ٚ َٞ٬هشتاز إظم ي ٌٝاف  .ثِ ْبشح :

الهوع التاشع  :اإلختالف يف إنعاء اإلدارة أو العارية .
إذا إ تًـ غخؿإ قم إْػا ٤عكد اٱداز ٠أ ٚإْػا ٤عكهد ايعازٜه١
بُٗٓٝهها بعههد تٛاؾكُٗهها عًهه ٢إذٕ اـمايههو ٚز ؿههت٘ بتؿههسف ايكههابا
ٚإْتؿاع٘ َٔ ايهُاٍ ايهُعطم  -ايداز أ ٚايهشؿإ أ ٚايعسبه ١أ ٚايبطهتإ
أ ٚايهتههاب ايههرٚ ٟز ت عًٝهه٘ اٱدههاز ٠أ ٚايعازٜههٚ - ١قههد إ تًؿهها قم
ايٛد٘ ايهُطٛٸؽ غسعاو يًتؿهسف ٖ :هٌ ٖهَ ٛكابهٌ أدهس أّ نهإ عازٜه١
َهذاْ ٕٚ َٔ ١ٝعٛه ؟ نُا ي ٛإ ع ٢ايهُايو أْه٘ أدهاش ٙايتؿهسف
قم از ٙٱداز٠ٺ ٚاقع ١بُٗٓٝا ٚ ,شعِ اٯ س أْه٘ أعهاز ٙايههُاٍ ايههُعطم
ٚز ٸؿ٘ قم ايتؿسف ؾٚ ٘ٝاٱْتؿاع َٓ٘ .
ٚقد إ تًؿط ا٭ْعاز قم ٖر ٙاـمطأي: ١
ذٖق ؽما ٚ -يعً٘ اـمػٗٛز( )3إظم إٔ ايكه ٍٛقه ٍٛاـمايهو ٭ؾهاي١
عههدّ ايعازٜهه ١ؾٝكههدّ قٛيهه٘ َهها ؼمٓٝهه٘ َ ,هها مل ٜكههِ َههدع ٞايعازٜهه ١بٓٝهه١
عً ٢عٛا , ٙؾاذا سًـ اـمايو ضك ط ايدع. ٣ٛ
ٚذٖق ؽما إظم إٔ ايك ٍٛق ٍٛاٯ س َ :دع ٞايعازَ ١ٜها ٜههُ٘ٓٝ
َهها مل ٜكههِ َههدع ٞاٱدههاز ٠بٓٝهه ١عًهه ٢عههٛا , ٙ٭ٕ اـمايههو ٜههدعٞ
إضتشكام ا٭دس ٠عً ٢ؿُ٘ ؾ ٝايق بإثباتٗا .
ٚقد ٜهشتٌُ ايتشايـ ٚؾهػس ١ٜٚايٓصاع يًهتداع ,ٞؾإٕ ن٬و َهُٓٗا
ٜدع ٞغ٦ٝاو :ايعاز ١ٜأ ٚاٱدازٜٓٚ - ٠هس َا ٜصعُ٘ اٯ س .
ٚيعٌ ٖرا ايكا ٌ٥أ ٚايهُشتٌُ ٜعتُد َبٓ ٢يههشاظ أيؿهاظ ايهدع٣ٛ
ٚاٱْهاز ٕٚ ,ايػسه ا٭ضاع ايرٜ ٟؿب ٛإي ٘ٝايهخؿُإ .

( )3نُا قم دٛاٖس ايه : ّ٬ز .393 : 33:
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يهٓ٘ َبٓ ٢قعٝـ ٚاٙٺ دداو  ,ؾإٕ َدع ٞاٱدازٜ ٠دع ٞإضتشكام
ا٭دس عً ٢ؿُ٘ َٚ ,دع ٞايعازٜ ٫ ١ٜدع ٞغ٦ٝاو عً ٢ؿُ٘ ست٢
 ٜايق بإثبات٘  ,بهٌ ٖهٜ ٛهداؾا عهٔ ْؿطه٘ بهدع ٣ٛايعازٜهٜٚ ١هدؾا بٗها
إضتشكام ا٭دس ٠عً. ٘ٝ
ٚتؿؿ ٌٝايك : ٍٛإْ٘ تٛدد ٖٓا سايتإ َتؿٛزتإ :
اماي ١ا٭ٚظم  :إٔ ٜه ٕٛايٓصاع قم إْػا ٤عكهد اٱدهاز ٠أ ٚايعازٜه١
قبههٌ إضههتٝؿا ٤اـمٓؿعهه ١اـمس ههٛف بإضههتٝؿاٗ٥ا  -ؾٝهههَ ٕٛههدع ٞاٱدههاز٠
َ ايب وا باٱثبات ضٛا ٤نإ ٖ ٛاـمايو اّ نإ ٖ ٛاـمس ٛف بايتؿسف:
ؾإٕ نإ َدع ٞاٱدازَ ٠ايو ايعطم ؾٜٗ ٛهدع ٞإضهتشكام ا٭دهس
عً ٢اـمتؿسف ؾ ٝايق بإثبات عٛا. ٙ
ٚإٕ نإ َدع ٞاٱدهاز ٠اـمهأذ ٕٚبايتؿهسف ٚاٱْتههؿاع َهٔ ايعهطم
اـمايٝهه ١ؾٗههٜ ٛههدعًَ ٞهٝهه ١اـمٓؿعهه ١باٱدههازٚ ٠اـمايههو ٜٓهسٖهها ٚ ,عًهه٢
اـمدع ٞإثبات عٛا , ٙؾإٕ مل ٜجبتٗا اـمدع ٞإضرتدا اـمايهو عهطم َايه٘
ٚمل ٜطتشل عً ٘ٝغ٦ٝاو عً ٢نٌ تكدٜسٚ,ذيو يعدّ إضتٝؿا ٙ٤اـمٓؿع.١
اماي ١ايجاْ : ١ٝإٔ ٜه ٕٛايٓهصاع قم إْػها ٤عكهد اٱدهاز ٠أ ٚايعازٜه١
بعد إضتٝؿا ٤اـمٓؿع ١اـمأذ ٕٚب٘ :ضهٓ ٢ايداز َج٬و  -ؾٗٓا ؾٛزتإ :
قهههد ٜههههَ ٕٛايهههو ايعهههطم اـمايٝههه - ١ايهههداز َ -هههدعٝاو يٲدهههاز, ٠
ٚاـمس ههٛف بايتؿههسف َههدعٝاو يًعازٜههٚ , ١قههد ٜههه ٕٛايعهههظ ٜ :ههدعٞ
اـمأذ ٕٚباٱْتؿاع اٱدازٜٚ ٠دع ٞاـمايو ايعاز. ١ٜ
٬ْٚسغ قم ٖر ٙاماي ١بػكّٗٝا اـمبٓ ٢اـمختاز  -أعم ماظ ايػهسه
ا٭قؿ ٕٚ - ٢عبازات ايدعٚ ٣ٛأيؿاظٗا :
ايؿههٛز ٠ا٭ٚظم  :إ ٜهههَ ٕٛايههو ايعههطم اـمايٝههَ ١ههدع ٝوا يٲدههاز, ٠
ٜٚه ٕٛاٯ س  -اـمس ٛف بايتؿسف ؾٗٝا َ -دعٝاو يًعازٚ , ١ٜايػسه
ا٭قؿ ٢يًُايو إثبات ا٭دس ٠عً ٢اـمتؿهسف ٚإغهػاٍ ذَته٘ بٗها ؾًهرا
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إ ع ٢إدازَ ٠اي٘  :از ٙأ ٚبطتاْ٘ بعٛه ٚأدس َعطم إظم أدٌ َعهطم,
ٚأْهس ٙاٯ س  :ؿُ٘ اـمدع ٞيعازَ ١ٜاي٘ إٜا ٕٚ َٔ ٙعٛه .
ٖٓٚا ٜه ٕٛاـمايو َدعٝاو ٜٚه ٕٛؿُ٘ َٓهساو ٱضهتشكام ا٭دهس
عً ٘ٝؾايك ٍٛق ٍٛاـمٓهس َا ٜههُ ٘ٓٝإذا مل ٜجبهط اـمايهو عهٛا : ٙإدهاز٠
َاي٘  -از ٙأ ٚبطتاْ٘ ٚ -إضتشكاق٘ ا٭دس ٠عً ٢ايكابا اـمٓتؿا .
ٚإػما ٜهه ٕٛاـمايهو َهدع ٝوا ٭دهٌ أْه٘ ٜهدع ٞإغهتػاٍ ذَه ١اـمهأذٕٚ
بأدس ٠ايتؿسف قم اـماٍ اـمٓتؿا َٓ٘  -ؾعً ٘ٝاٱثبات بب ١ٓٝأ ٚذمٖٛا .
ٚيٝظ ايكابا اـمٓتؿا َٔ اـماٍ َهدعٝاو ٭ْه٘ ٜهدعَ ٞها ٖهَ ٛتطهامل
عً ٘ٝبهطم ااؿهُطم ٖٚ -ه ٛدهٛاش ايتؿهسف ٚاٱْتؿهاع ْٚ -صاعُٗها قم
إضتشكام ا٭دس أ ٚعدّ إضتشكاق٘ ,ؾاـمايو ٜهدع ٞإضهتشكام ا٭دهس,
ٚاـمٓتؿا ايكابا ٜٓهس اٱضتشكام .
يهههٔ قههد ٜكههاٍ  :يههُا نههإ ا٭ؾههٌ قم ا٭َههٛاٍ ايكههُإ ٭ٕ َههاٍ
اـمطًِ حمرتّ  ,ؾعً ٢اـمتؿسف اـمٓتؿا َٔ َاٍ اـمطًِ أدس ٠إشا ٤تؿهسؾ٘
ٚإْتؿاع٘ ستٜ ٢جبط ٬ؾ٘ ,ؾايك ٍٛقٜ َٔ ٍٛدع ٞاٱدازَ ٠ها ؼمٓٝه٘,
إ ٫إٔ ٜجبههط َههدع ٞايعازٜهه ١قٛي ه٘ ببههه ١ٓٝأ ٚذمٖٛههاٚ ,إ ٫إذا مل ٜهههٔ
عٓد ٙبهٝهٓ ١أ ٚمل تكبٌ َٓ٘ ؾايٛظٝؿ ١إٔ سمًـ َدع ٞاٱداز. ٠
ٖٚرا َكاٍ َس  ٚعمٓا أؾاي ١ايكُإ ؾُٝا ْهشٔ ؾ. ٘ٝ
ٚايٛد٘ ؾ : ٘ٝإْهشؿاز َٛدق ايكُإ بأسد أَس: ٜٔ
ا٭ : ٍٚاٱضت ٤٬ٝايعدٚاْ - ٞبػؿق َهاٍ اـمطهًِ أ ٚحمهرتّ اـمهاٍ
عُداو أٜ ٚطتٛي ٞعً ٕٚ َٔ ٘ٝسل دٗ٬و نإٔ ٜتخ ٌٝن ٕٛاـمهاٍ َايه٘
ًَٚه٘ ؾٝتؿسف ؾ ٘ٝعما أْ٘ َايو  ,ثِ ٜتبطم اْه٘ َهاٍ ايػهري قهد إضهتٛظم
عًٝهه٘ ٚإْتؿهها َٓهه٘ َههٔ  ٕٚإذٕ ؾههاسق اـمههاٍ ٚز ؿهت٘ ٖٚ ,ههرا غههري
َتشكل ؾُٝا ذمٔ ؾ , ٘ٝإذ  ٫إضت ٤٬ٝعدٚاْ ٞأ ٚقهُآْٖ ٞها ,يؿهسه
تطامل ااؿُطم عً ٢دٛاش ايتؿسف َٚأذْٝٚت٘ ؾ. ٘ٝ
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ايجاْ : ٞاٱيتصاّ ايعكد ٟايكهُاْ : ٞبٝها أ ٚإدهاز ٠أْ ٚههشُٖٛا -
ٖٚهرا يهِ ٜهجهبهط  ,يعهدّ إسهساش نه ٕٛايعهكهد ايهٛاقها بطم ايهخهؿُٝهٔ
عكد إداز٠ٺ َتكُٸٓ وا ٭دس٠ٺ َكُ١ْٛٺ عً ٢اـمٓتؿا َٔ اـماٍ .
إذٕ َٛ ٫دهههق يًكهههُإ ٖٓههها ٜ ٫ٚهههدع ٛإسهههرتاّ َهههاٍ اـمطهههًِ
ٖٓا  -ؾُٝا ذمٔ ؾ - ٘ٝيًكُإ ستهٜ ٢هه ٕٛايكه ٍٛقه ٍٛاـمايهو اـمهدعٞ
ٱغتػاٍ ذَ ١اـمٓتؿا با٭دس .
بٌ ايؿشٝض ن ٕٛايك ٍٛقَ ٍٛدع ٞايعاز , ١ٜإ ٫إٔ ٜجبط اـمايو
سؿ ٍٛعكد اٱداز ٠بُٗٓٝا بهبٝهٓ ١أ ٚذمٖٛا ٚ .س٦ٓٝرٺ :
أ -إذا أَهههٔ اـمايههو َ -ههدع ٞاٱدههازٚ ٠إضههتشكام ا٭دههس عًهه٢
اـمٓتؿا عماي٘ اـمأذ ٕٚب٘ ٚ -قدز عًه ٢إثبهات عهٛا ٙببٓٝه ١تاَه ١أْ ٚاقؿه١
َتُُ ١بايُٝطم  ,ثِ إضتعدهلا ايكاقهٚ ٞإقتٓها بٗها  -قكه ٢امهانِ يه٘
عً ٢طبل بٓٝت٘ ٚأيصّ ؿُ٘ با٭دس. ٠
ب ٚ -إٕ مل ؼمهٔ اـمايهو إقاَه ١ايبٓٝه ١أَهٓه٘ اي ًهق َهٔ ايكاقهٞ
إٔ ٜطتشًـ ؿُ٘ عًْ ٢ؿ ٞاٱداز ٠أٜ ٚتؿهد ٣ايكاقه ٞٱسه٬ف
ؿُ٘ َ -دع ٞايعازٚ ١ٜعدّ ايعٛه : -
ؾههإٕ سًههـ عًهه ٢إْػهها ٤عكههد ايعازٜهه ١ايههُذاْٚ ١ٝعههدّ إضههتشكام
ايهُايو عً ٘ٝا٭دس  -قك ٢امانِ ي٘ بايةا َٔ ٠٤ا٭دس .
دهٚ -إٕ مل سمًـ َٓههس اٱدهاز ٠ثهِ ز ٸ ايهُٝطم عًهَ ٢هدعٗٝا أٚ
ْهٌ ؾس ٸ ايكاق ٞايُٝطم عًَ ٢دع ٞاٱداز ٠ثهِ سًهـ اـمهدع ٞعًه٢
إْػا ٤اٱداز ٠بُٗٓٝا ٚإضتشكام ا٭دس ٠اـمع - ١ٓٝثبتط عٛاٚ ٙسههِ
ايكاق ٞبا٭دهس ٠اي

سًـ عًٗٝا ايهُدع ٞبعد ز ٸ ايُٝطم عً. ٘ٝ

 ٚإٕ مل ٜهشًـ َهدع ٞاٱدهاز ٠ضهك ط عهٛاَ ٙهٔ أؾهًٗا,ٚأَهٓ٘ إضرت ا َاي٘ َٔ ؿُ٘ يههذٛاش ايعازٜه ١ايههُصع ١َٛيههخؿُ٘
ٚعدّ يصَٗٚا َٔ باب إيصاّ ؿُ٘ بدعٛا ٙايعازْٚ ١ٜؿ ٞاٱداز. ٠
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ايؿٛز ٠ايجاْ : ١ٝإذا إ ع ٢اـمايو ايعازٚ ١ٜتهًُٝو ؿُ٘ اٱْتؿاع
بهُاي٘ يػسه غمهٓ٘ َٔ ايسدٛع ٚؾط ايعكدٚ ,إ ع ٢ايكابا اـمٓتؿا
إْػا ٤عكد اٱداز ٠بُٗٓٝا ٚغمًه٘ اـمٓؿع ١بعٛه  ,يػسه َٓها اـمايهو
َٔ ؾط ايعكد ايٛاقا بُٗٓٝا .
ٚقم ٖر ٙامايهٜ ١هه ٕٛايكهابا َهدعٝاو عًه ٢اـمايهو ًَهٝه ١اـمٓؿعه١
بأدسٍ ٚعٛه ٚأْ٘ ٜطتشل عً ٘ٝإبكا ٤عطم َاي٘ قم ٜهدٜٓ ٙتؿها َٓه٘ قبهاٍ
ا٭دس ست ٢تٓهكك ٞاـمد ٠اـمع ١ٓٝاي

ٜصعِ تكٝٝد اٱداز ٠بٗا .

ٜٚه ٕٛاـمايهو َٓههسامٶ ٱضهتشكاق٘ بكهآَ ٤ؿعهَ ١ايه٘ عٓهد ؿهُ٘ ,
أَٓ ٚههههساو يتًُٝههه٘ اـمٓؿعههه , ١أقؿههها ٙإعرتاؾههه٘ بهههُأذْٝٚت٘ يهههخؿُ٘ قم
اٱْتؿاع َٔ َاي٘ َ ,ا إْهاز تهًُٝه٘ يًُٓؿع. ١
ٚعً٫ ٘ٝبد يًُدع َٔ ٞإثبات اٱدازٚ ٠غمًهو اـمٓؿعه : ١ببٓٝه ١تاَه١
أْ ٚاقؿ ١أ ٚبٛثٝكَ ١جبت ١تٛدق قٓاع ١ايكاقهٜٚ ٞكٓٝه٘ بؿهدم عه٣ٛ
اـمدعٚ ٞؾشتٗا ٚ .س٦ٓٝرٺ ؾٛظٝؿ ١ايكاق ٞايككا ٤بامل ٚ,عٓد٥ر :
أ -إٕ أَهٔ ااؿِ اـمدع ٞإثبات ع ٣ٛاٱدهازٚ ٠غمًٝهو اـمٓؿعه١
َدَ ٠ع - ١ٓٝبب ١ٓٝتاَ ١أْ ٚاقؿَ ١تُٸُ ١بُٝطم أ ٚبٛثٝك ١ق عٝه - ١أقاَٗها
أَاّ ايكاق ٞايػسع ٞغاٖد٠و ي٘ عً ٢عٛا ٙثِ ٜطتعدهلا ايكاقه ٞأٚ
ٜتشككٗا ٜٚتٛثٸل َٔ ؾشتٗا  َٚابكتٗا يًٛاقها  ,ؾهاذا إقتٓها بٗها سههِ
ايكاق ٞيًكابا باٱدازٚ ٠أيصَ٘ ا٭دهس ٜدؾعه٘ يًُايهو ٚ ,عٓد٥هرٺ ٫
زمٛش ؾط اـمايو ايعكد ٚإضرتداع اـماٍ َٓ٘ قبٌ َك ٞاـمد. ٠
بٚ -إٕ مل ٜهتُهٔ ايكابا ايهُدع ٞيٲداز َٔ ٠إقاَ ١ايبهٝهٓ ١أٚ
أقاَٗهها َههختًّ ١ؾًههِ ٜكتٓهها بٗهها ايكاقههٚ ٞمل ٜكبًههٗا َٓهه٘ يههخًًٗا  -ؾههإٕ
أَهههٔ اـمايههو إقاَهه ١ايبٓٝهه ١عًهه ٢عههٛا ٙايعازٜههٚ ١إْهازاٱدههاز ٠أقاَٗهها
ٚقبًٗا َٓ٘ ايكاق ٞي ٛناْط داَع ١يػسا٥ط قب ٍٛايػٗا  ٖٛٚ,٠ري.
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دهٚ -إٕ مل تٛدد عٓد ايهُدع ٞأ ٚعٓد ايهُٓهس بهٝهَٓ ١كبٛي ١ؾاز
أَس ايككا ٤إظم امًـ  ,ؾٝطتشًـ ايكاق ٞاـمايو ٭ْ٘ اـمٓهس يٲداز٠
ٚيتًُٝو اـمٓؿع ١ايرٜ ٟدع ٘ٝااؿِ :
ؾاذا سًـ عً ٢عهٛا : ٙإْػها ٤عكهد ايعازٜهٚ ١إعازته٘ يههُاي٘ َهٔ
 ٕٚتهههًُٝو ايهههُٓؿع ١بعهههٛه  -قكههه ٢امههانِ بإضهههتشكام اـمايهههو
إضرت ا ايعازٚ ١ٜؾط عكدٖا بُٗٓٝا .
 ٚإٕ أب ٢اـمٓهس عٔ امًـ عًْ ٢ؿ ٞاٱدازٚ ٠إثبهات ايعازٜه١ثِ ز ٸ ايُٝطم عً ٢ؿهُ٘  -اـمهأذ ٕٚباٱْتؿهاع اـمهدع ٞيٲدهاز - ٠أٚ
ْهٌ عٔ ايُٝطم ؾس ٸ ايكاق ٞايُٝطم عً ٢اـمدع: ٞ
ؾههإٕ سًههـ َههدع ٞاٱدههاز ٠عًهه ٢سؿههٛهلا بُٗٓٝهها ٚعههدّ إْػهها٤
اٱعاز ٠قك ٢امانِ باٱدازٚ ٠إضتشكام ا٭دسٚ ٠أيصَه٘ بٗها ٚبكٝهط
ايعطم اـماي ١ٝعٓد امايـ زٜجُا تٓتَٗ ٞد ٠اٱداز ٠اي

سًـ عًٗٝا .

الهوع العاظر  :اإلختالف يف إنعاء الكرض أو الوديعة .
إذا إ تًههـ غخؿههإ قم َههاٍٍ ؾههإ عَ ٢ايههه٘ أْهه٘ أقبكهه٘ اؿههُ٘
قسقاو َ ٖٛٚكُ ٕٛي٘ ٚ ,إ ع ٢قابك٘ أْ٘ أ رٜ ٚ َ٘ٓ ٙع١و ٜ ٫كُٓٗا
إَ ٫هها ايتعههد ٟعًٗٝهها أ ٚايتؿههسٜط قم سؿعٗهها  ,ثههِ زؾعهها أَسُٖهها إظم
ايكاق ٞايػسع ٞؾُا ٖ ٛسهُُٗا ايككا ٞ٥؟ ٖٓٚ ,ا ؾٛز ث٬ث: ١
تازٜ ٠هَ ٕٛاٍ اـمايو تايؿاو غري َٛدهٚ , ٛتهازٜ ٠ههَٛ ٕٛده ٛاو:
قههد ٜهههَ ٕٛجًٝهاو ٚ ,قههد ٜههه ٕٛقُٝٝهاو ٚ ,قم اٱبتههداْ ٤بشههح َهها تكتكهه٘ٝ
ايكاعد , ٠ثِ ْ٬سغ َا َٖ ٛؿا ايٓـ ٚايدي ٌٝاااف ,ؾٓك: ٍٛ
إٕ َكتك ٢ايكاعد ٖٛ ٠نه ٕٛؾهاسق اـمهاٍ َهدعٝاو َ ايبهاو بإثبهات
عٛا : ٙإغتػاٍ ذَه ١ايكهابا ٚ -نه ٕٛؿهُ٘ َ :هدعٜ ٚ ٞعه ١اـمهاٍ
ايهُكبٛه عٓدَٓ ٙهس وا ٱغهتهػاٍ ذَت٘ بػ , ٤ٞؾ ٝايق بايُٝٝهٔ عً٢

اٱ ت٬ف قم إْػا ٤ايسٖٔ أ ٚايٜ ٛع)333( ............................... ١

أَههسْ : ٜٔؿهه ٞعهه ٣ٛايكههسه ٚإثبههات عهه ٣ٛايٜ ٛعهه , ١ؾإْهه٘ ٜههدعٞ
نه ٕٛاـماٍ اـمكبٛه ٜ ٚع١و يٝظ بكسه  ٫ٚتػتػٌ ذَت٘ ب٘ .
ٖٚهههرا ايهههر ٟتكتكههه ٘ٝايكاعهههدٜ ٠هههُهٔ ايهههخسٚز عٓههه٘ أٜ ٚتعههٝٸٔ
ايهخسٚز عٓ٘ يدي ٌٝاف ْٚـٸ َعتة ٍٸ عً٬ ٢ؾ٘ ٚ ,ؾُٝها ضهٛاٙ
ْبكَٚ ٢ا تكتك ٘ٝايكاعد ٠ايعاَٚ , ١ايؿٛز ث٬ث: ١
ا٭ٚظم  :إٔ شمتًـ ايػخؿإ قم ن ٕٛايعكهد اماؾهٌ بُٗٓٝها ٖهٛ
ايكسه أ ٚايٜ ٛعٜٚ ١ه ٕٛاـماٍ قاُ٥ه وا بعٓٝه٘ غهري تهايـ ٚنهإ َههُا يه٘
 قم ااهازز َ -جههٌ َػهاب٘ قم ااؿٛؾههٝات ايد ًٝه ١قم دٜههد اـمايٝهه١ْعري ايدٜٓاز ٚايدزِٖ ايٛزق ٞأ ٚاـمعدْ ٞاـمتدا ٍٚقم عؿٛزْا.
ٚس ٦ٓٝهرٺ  ٫أثههس يًههدعٚ ٣ٛاٱْهههاز ٚايٓههصاع  ,ؾًٝههصّ ايكههابا إٔ
ٜسدا اـماٍ اظم َايهه٘ ٜٓٚتٗه ٞايٓهصاع  :إذ عًه ٢تكهدٜس إْػها ٤ايٜ ٛعه١
ٚاقعه هاو ٜه ههذق عًٝههه٘ ز ٸٖههها اظم َايهٗههها ٭ْههه٘  ٜايهههق بٗههها ٚ ,عًههه٢
تكهههدٜس إْػههها ٤ايكهههسه ٚاقعهههاو ؾايههههُكسه  ٜايبههه٘ بٛؾههها ٤ايكهههسه,
ٚاـمؿسٚه ٚد ٛعطم َايه٘ ٚعهدّ تًؿه٘  -ؾهري ٸٚ ٙؾها٤ٶ يدٜٓه٘ ٚقسقه٘,
ٜ ٫ٚعتة قم ٚؾا : ٘٥إٜكاع٘ بهُاٍٍ ثإٍٚ ,يٝظ ـمدع ٞايكسه  :اٱَتٓهاع
عههٔ قبهه ٍٛاـمههاٍ ا٭ؾههً , ٞؾههْ ٬ههصاع س٦ٓٝهرٺ ستهه ٢سمتههاز اظم اـمكاقهها٠
ٚتكد ِٜق ٍٛاـمايو َا ؼم ٘ٓٝأ ٚق ٍٛؿُ٘ َا ؼم. ٘ٓٝ
ايؿههٛز ٠ايجاْٝهه : ١إٔ شمتًههـ ايػخؿههإ ٚعههطم اـمههاٍ َٛدهه ٠ ٛمل
تتًـ ٜ ٫ٚهه ٕٛاـمهاٍ َجًٝهاو بهٌ ٜهه ٕٛقُٝٝهاو نايههشٛٝإ  :امؿهإ أٚ
ذم : ٙٛؾإ ع ٢ؾاسق اـماٍ أْ٘ قسه  -أ ٟأْ٘ ًَّو ؿُ٘ عطم اـماٍ
ٚإغتػًط ذَت٘ بكُٝت٘ ٚعً ٘ٝؾا ايكٚ ١ُٝؾها٤ٶ يدٜٓه٘ ٚ ,شعهِ ؿهُ٘
أْ٘ ٜ ٚعًٜ ٫ ١صَ٘ إ ٫ز ٸ ْؿظ اـماٍ ٚع ٕٚ ٘ٓٝقُٝت٘ .
ٚقم ٖر ٙايؿهٛزٜ ٠أتَ ٞهكهتهك ٢ايكاعهدٜٚ ٠هه ٕٛايكه ٍٛقهَٔ ٍٛ
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ٜههدع ٞايٜ ٛع هٜٓٚ ١هههس إغههتػاٍ ذَتهه٘ بكُٝهه ١ايهههُاٍٚ ,ذيههو ٭ٕ َ هٔ
ٜه هدع ٞايكهههسه ٖٚ -ههه ٛايه ههُايو ٜ -هههدع ٞقهههُإ ه ههؿُ٘ يه ههُاي٘
ٚإغهتػاٍ ذَهت٘ بايك ٕٚ ١ُٝايعطم  ,ؾعً ٘ٝإثبات عٛا ٙبب ١ٓٝأٚذمٖٛا :
ؾههإٕ أقههاّ ايبٓٝهه ١عًهه ٢عههٛا ٙثههِ إضههتعدهلا ايكاقههٚ ٞإقتٓهها بٗهها -
قك ٢ي٘ امانِ بإضتشكام ق ١ُٝاـماٍ  ّٜٛايدؾا ٚؾا ٶ ٤يكسق٘ عً. ٘ٝ
ٚإٕ مل ٜتُهٔ َٔ إقاَ ١ايب ١ٓٝعً ٢عٛا ٙنهإ ايكه ٍٛقه ٍٛاـمٓههس
ايٓاقم يًكسه ٚاـمجبط يًٜ ٛعَ ١ا ؼم , ٘ٓٝؾهاذا سًهـ اـمٓههس عًهْ ٢ؿهٞ
ايكسه ٚثبٛت ايٜ ٛعٚ ١عدّ ايكُإ ٚعدّ ايتؿسٜط قم سؿغ اـمهاٍ-
إْتٗط اـمٓاشعٚ ١سهِ ايكاق ٞعً ٢اـمٓهس بس ٸ عطم اـماٍ َها ٚدٖ ٛها
أ ٚبدؾا قُٝتٗا  ّٜٛؾعٗا عًه ٢ؾهسه تًؿٗها شَهٔ اـمكاقهاٚ ٠احملانُه١
ٚثبٛت تكؿري ٙقم سؿعٗا .
ايؿٛز ٠ايجايج : ١إٔ شمتًـ ايػخؿإ بعهد تًهـ اـمهاٍ اـمكبهٛه :
ؾٝدعَ ٞايهه٘ نْٛه٘ قسقهاو َكهُْٛاو يه٘ ٜٚ ,هدع ٞقابكه٘ نْٛه٘ ٜ ٚعه١و
تًؿط بػري تؿسٜط قم سؿعٗا ؾ ٬قُإ عًٚ ٘ٝمل تػتػٌ ذَت٘ بػ.٤ٞ
ٖٓٚهها َكتكهه ٢ايكاعهههد : ٠نهه ٕٛاـمايههو َهههدعٝاو يًكههسه  ٜايهههق
باٱثبات بب ١ٓٝأ ٚذمٖٛا ٚ ,نه ٕٛايكهابا َٓههساو ٜطهتشًـ عًه ٢طبهل
ايكاْ ٕٛايعاّ  :طايهشكٛم نًهٗا  :ايبٓٝه ١عًه ٢ايههُدعٚ ٞايهُٝطم عًه٢
ايهُدع ٢عً٘ٝص .
يهٓا ْهخسز عٔ َكتك ٢ايكاعدٚ ٠ايدي ٌٝايعاّ بسٚاٜتطم ٱضهشام
بٔ عُاز َعتةتطم َٔ سٝح ايطٓد :

ا٭ٚظم:أٚقشهُٗا َ )3(ٖٞٚا زٚا ٙايهُػا ٥ايج٬ث ١قم دهٛاَههعِٗ

ايج٬ث ١بأضهٓا َتؿهًَ ١عتهةٜ ٠طهأٍ إضهشام ؾٗٝها عهٔ زدهٌ إضهت ٛع
(: )3ايٛضا : ٌ٥ز : 33ب َٔ : 3أبٛاب أسهاّ ايٜ ٛع : ١ح. 3
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زده٬و أيههـ زٖههِ ؾكههاعط  ,ؾكههاٍ ايسدههٌ  :ناْههط عٓههدٜ ٚ ٟعهه, ١
ٚقاٍ اٯ س  :إػما ناْط ي ٞعًٝو قسقهاو  ,ؾكهاٍ ( : )طاـمهاٍ ٫شّ
ي٘  ,إ ٫إٔ ٜك ِٝايب ١ٓٝأْٗا ناْط ٜ ٚعه١ص ٖٚهر ٙايسٚاٜه ١اـمعتهة ٠ضهٓداو
ؾسسم ١قم ايتًـ (ؾكاعط) ٚظاٖس ٠قم تكد ِٜقه ٍٛاـمايهو أْه٘ قهسه
َهها  ٜههُ ٘ٓٝيٝههه ٕٛاـمههاٍ ٫شَ هاو يًُايههو عًهه ٢اي ههخؿِ  ,إ ٫إٔ ٜكههِٝ
ايب ١ٓٝعً ٢عٛا ٙنٜ ٚ ْ٘ٛع. ١
ايجاْٝهه : ١زٚاٖهها ايػههٝخإ( )3قم (ايهههاقم) ( ٚايتٗههرٜق) بطههٓدٜٔ
َتؿًطم َعتة( : ٜٔقم زدٌ قاٍ يسدٌ  :ي ٞعًٝو أيـ زِٖ ,ؾكهاٍ
ايسدٌ ٚ : ٫ :يهٓٗا ٜ ٚع )١ؾكاٍ أب ٛعبهد ا

( : )طايكه ٍٛقهٍٛ

ؾاسق اـماٍ َها ؼمٓٝه٘ص ٖٚهر ٙاـمعتهة ٠ظهاٖس ٠بههذ ٤٬قم تكهد ِٜقهٍٛ
اـمايو بإٔ اـماٍ قسه َا ٜهُ ٘ٓٝعً ٢أْ٘ قسه  ,ؾٝه ٕٛايههُاٍ ٫شَهاو
ي٘ عً ٢قابك٘  ٚؿُ٘ ,إ ٫إٔ ٜك ِٝايب ١ٓٝعً ٢عٛا ٙنٜ ٚ ْ٘ٛع. ١
ٖٚر ٙايسٚاً َ ١ٜك ١ايهُؿا  َٔ -سٝهح ايتًهـ  -خبه٬ف ايسٚاٜه١
ا٭ٚظم ؾإْٗا ؾسسم ١ؾ( ٘ٝؾكاعط) أ ٟتًؿط ايهدزاِٖ بكهٝاعٗا عًه٢
ؾههاسبٗا ُ ٚ ,ههٌ اـم ًكهه ١عًهه ٢ايكههٝاع ٚايتًههـ يكسٜٓهه ١ق عٝهه ١تكههدّ
تٛقٝشٗا قم ايؿٛزتطم اـماقٝتطم ٖ ٞأْ٘ َها ٚده ٛاـمهاٍ بعٓٝه٘ ؼمههٔ
ز ٸ ٙاظم ؾاسب٘ ٜٚب ٌ ايٓصاع ٚاا٬ف بطم ايػخؿطم .
ٚبإ تؿاز َ :كتك ٢ايكاعد ٠نه ٕٛؾهاسق اـمهاٍ َهدعٝاو يًكهسه
ٚإغتػاٍ ذَ ١ؿهُ٘ بايكهُإ ؾًٝصَه٘ إثبهات عهٛاٖٚ,ٙهرا آتٺ ؾههٞ
ؾههٛز ٠بكهها ٤عههطم اـمههاٍ َ -جًٝههاو نههإ اّ قُٝٝههاو ٚ -قم ؾههٛز ٠تًؿٗهها.
يهٓا رمسز عٔ َكتك ٢ايكاعهد ٠قم ؾهٛز ٠تًهـ اـمهاٍ اـمتٓهاشع قم نْٛه٘
قسقاو أٜ ٚ ٚع ١يًدي ٌٝاااف ٚايهخة ايهُعتة ايداٍ عً ٢تكد ِٜقٍٛ
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 33ب َٔ : 31أبٛاب أسهاّ ايسٖٔ  :ح. 3
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اـمايو َا ؼمَ , ٘ٓٝا مل ٜكِ َدع ٞايٜ ٛع ١ايب ١ٓٝعً ٢أْٗا ٜ ٚع.١

الهوع احلادي ععر  :اإلختالف يف إنعاء الريو أو الوديعة .
اذا إ تًههـ َايههو اـمههاٍ اـمعههطم  -ايههداز أ ٚقهه ٠ ٬ايههرٖق َههج٬و -
ؾههإ ع ٢اـمايههو نْٛهه٘ ٜ ٚعهه ١أ ٚعازٜهه ١عٓههد ؿههُ٘ ًٜصَهه٘ إزداعهه٘
يهُ ايبت٘ ب٘ ٚ ,إ ع ٢قابا اـماٍ أْ٘ زٖٔ بإشاًٜ ٫ ٜٔ ٤صَ٘ إزداعه٘
ستٜ ٢ؿ ٞبدٚ . ٜ٘ٓقد إ تًؿط أْعاز ايؿكٗا ٤قم ٖهرا ايٓهصاع نُها ٜبهدٚ
َٔ ؾاسق(اجلٛاٖس) ( )3ؾإْ٘ عسه أقٛا٫و ث٬ث,١رمتؿسٖا ٚاقش: ١
اـمػٗٛز غٗس ٠عع : ١ُٝتكد ِٜق ٍٛاـمايو َا ؼمٚ , ٘ٓٝق : ٌٝايكٍٛ
ق ٍٛاـمُطو ايكابا يًُاٍ ٚ ,سه ٞعهٔ إبهٔ ؾمهص : ٠ايتؿؿه ٌٝبهطم
إعرتاف ؾاسق اـمتاع بايد ٜٔؾايك ٍٛق ٍٛاـمُطو َا ؼمٚ ٘ٓٝبطم عهدّ
إعرتاؾ٘ بايد ٜٔؾايك ٍٛق ٍٛاـمايو َا ؼم. ٘ٓٝ
ٖٚههرا  -ايكهه ٍٛا٭ ههري ٖ -هه ٛايؿههشٝض ٭ْهه٘ َكتكهه ٢اجلُهها بههطم
ا٭ باز نُا ضٓبٝٸٔ ٚ .ايتشكٝل أْ٘  ٫شمً ٛاماٍ َٔ ؾٛزتطم :
ايؿٛز ٠ا٭ٚظم  :إٔ ٜه ٕٛايد ٜٔثابتاو بُٗٓٝا بإعرتاف َايهو اـمهاٍ
أْ٘ َد ٜٔيكابا َاي٘ ٚ ,س٦ٓٝرٺ :
أ -ي ٛأقاّ اـمايوَ :هدع ٞايٜ ٛعهَٓ ١ههس ايهسٖٔ  -ايبٓٝه ١ايتاَه ١أٚ
ايٓاقؿ ١اـمتُٸُ ١بايُٝطم عً ٢ن ٕٛاـماٍ ٜ ٚع ١عٓد قابك٘ ثِ إضهتعدهلا
ايكاقههٚ ٞزقهه ٞبٗهها  -سهههِ يًُايههو عًهه ٢طبههل بٝٸٓتهه٘ ٚأيههصّ اٯ ههس
إزداعٗا اظم َايهٗا بعد سًؿ٘ .
بٚ -اذا مل ٜكههِ اـمايههو بٓٝهه ١أ ٚأقاَٗهها ٚمل ٜكبًههٗا ايكاقهه ٞٱ ههتٍ٬
بعا غسٚط قبه ٍٛايػهٗا  - ٠ؾهايك ٍٛقه ٍٛايكهابا َها ؼمٓٝه٘ إٕ مل
تهههٔ عٓههد ٙبهٝههههٓ ١عًهه ٢عههٛا: ٙنهه ٕٛايههُاٍ زٖٓهاوٚ ,إ ٫أقههاّ ايهبهٝههٓ١
ٚقك ٢امانِ ي٘ عً ٢طبكٗا .
( )3دٛاٖس ايه.333 : 33 : ّ٬

اٱ ت٬ف قم قدز ايد ٜٔباشا ٤ايسٖٔ)333( ................................

ٚإٕ مل تهٔ عٓد ٙايب ١ٓٝعً ٢عٛا ٙإضتشًؿ٘ ايكاقٚ,ٞاذا سًـ
عً ٢إ اـماٍ زٖٔ يٝظ بٜ ٛع ١سهِ ايكاق ٞي٘ عً ٢طبل ؼم. ٘ٓٝ
ٜٚههديٓا عًههٖ ٢ههر ٜٔامهُههطم (أ  +ب) ههةإ(َ )3عتههةإ ضههٓداو
ٚاقشإ ٫ي ١عً ٢ايتؿؿُٖٚ , ٌٝا :
أَ -عتة ٠إبٔ أبٜ ٞعؿهٛز عهٔ ايؿها م ( : )ؾهإٕ نهإ ايهسٖٔ
أقٌ َهُا زٖٔ ب٘ أ ٚأنجس ٚ ,إ تًؿا  :ؾكاٍ أسهدُٖا ٖه ٛزٖهٔ ٚ ,قهاٍ
اٯ ههس ٖهه ٛعٓههدى ٜ ٚعهه , ١قههاٍ ( : )طٜطههأٍ ؾههاسق ايٜ ٛعهه١
ايبٓٝهه , ١ؾههإٕ مل ٜهههٔ يهه٘ بٓٝهه ١سًههـ ؾههاسق ايههسٖٔص ٖهههرا أيؿههاظ
ايسٚا ١ٜقم (ايهاقم) ٚقسٜق َٓ٘ دداو قم (ايؿك(ٚ )٘ٝايتٗهرٜبطم) ٚايطهٓد
َعتة دصَاو ٚب ٬إغهاٍ َعتد ب٘ .
٫ ٚيهه ١ايسٚاٜههٚ ١اقههش ١عًهه ٢إٔ َههدع ٞايٜ ٛعههٜ ١طههأٍ ايبٓٝهه١
 ٜٚايق بٗا ٱثباتٗا  ,ؾإٕ مل تههٔ يه٘ بٓٝه ١تػهٗد عًه ٢إٔ اـمهاٍ عٓهدٙ
ٜ ٚع ١ؾايك ٍٛق ٍٛايداَ - ٔ٥دع ٞايسٖٔ َا ؼم ٘ٓٝعً ٢اْ٘ زٖٔ بإشا٤
ايد , ٜٔؾإٕ ٖر ٙايسٚا ١ٜايػسٜؿ( ١ؾإٕ نإ ايسٖٔ أقٌ فما زٖٔ به٘ أٚ
أنجس) تطتب ٔ ثبٛت ايد ٜٔعًَ ٢ايو اـمهاٍ ب سٜهل غهسع ٞنهإعرتاف
َايو اـماٍ ب٘ أ ٚقٝاّ ايب ١ٓٝعً ٢نَ ْ٘ٛدٜٓاو أ ٚتطايهُُٗا عً ٢ايد, ٜٔ
بٌ ٜبد َٔ ٚايسٚاَ ١ٜؿسٚغ ١ٝثبٛت٘ .
بَ -عتة ٠عبا بهٔ ؾهٗٝق ايطهاَ ٌ٥هٔ اٱَهاّ ايؿها م ()
عٔ َتاع قم ٜد زدًطم  ,أسدُٖا ٜك : ٍٛإضت ٛعته٘ٚ ,اٯ س ٜكه: ٍٛ
ٖ ٛزٖٔ  ,ؾكاٍ ( : )طايك ٍٛق ٍٛايرٜ ٟكهٖ ٍٛه ٛأْه٘ زٖهٔ  ,إ٫
إٔ ٜههأت ٞايههر ٟإ عهه ٢أْهه٘ أ ٚعهه٘ بػههٗ ٛص ٖٚههر ٙايسٚاٜههَ ١سٜٚهه ١قم
ايهتق ا٭زبع ٫ٚ , ١إغهاٍ قم ضهٓدٖا ٫ ٚ ,يتٗها ٚاقهش , ١إ ٫أْٗها
َ ًكهه ١مل ٜتب هٝٸٔ َٓٗهها ثبههٛت ايههد ٜٔبههطم ااؿههُطم أَ ٚؿسٚغٝهه ١ثبٛتهه٘
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 33ب  َٔ :33أبٛاب أسهاّ ايسٖٔ  :ح + 3ح + 3ايهاقم :ز.333 : 3
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 نُا ٖ ٛظاٖس اـمعتة ٠ا٭ٚظم ٚ -تدٍ عً ٢إٔ ايكه ٍٛقه ٍٛؾهاسقايسٖٔ َٚدٸعَ ٘ٝا ؼم , ٘ٓٝضٛا ٤ثبط ايد ٜٔاّ مل ٜجبط .
ٚقم قباهلا  :ؾشٝش ١حمُد بٔ َطًِ(ً َ ٖٞٚ )3كٚ ١تدٍ عً ٢إٔ
ايك ٍٛق ٍٛاـمايو َ -دع ٞايٜ ٛعَٓ ١ههس ايهسٖٔ  -ضهٛا ٤ثبهط ايهدٜٔ
بُٗٓٝهها اّ مل ٜجبههط ٖٚ ,ههَ : ٞهها زٚا ٙايػهه ٝقم (ايتٗههرٜبطم) بطههٓدٙ
ايؿشٝض اظم حمُد بٔ َطهًِ عهٔ ايبهاقس ( : )قم زدهٌ زٖهٔ عٓهد
ؾاسب٘ زٖٓاو  ,ؾكاٍ ايهر ٟعٓهد ٙايهسٖٔ  :إزتٗٓه٘ عٓهد ٟبههرا ٚنهرا,
ٚقاٍ اٯ س  :إػما ٖ ٛعٓدى ٜ ٚع ,١ؾكهاٍ ( : )طايبٓٝه ١عًه ٢ايهرٟ
عٓد ٙايسٖٔ اْ٘ بهرا ٚنرا  ,ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ ب ١ٓٝؾعً ٢اير ٟيه٘ ايهسٖٔ
ايُٝطمص ٚايسٖٔ ٚثٝك ١اـماٍ اـمتٓاشع عً ٘ٝأْ٘ زٖهٔ أٜ ٚ ٚعهٚ , ١ايهرٟ
ي٘ ايسٖٔ َٖ ٛايو اـماٍ  -ايٛثٝك - ١اـمختًـ قم ن ْ٘ٛزٖٓاو أٜ ٚ ٚع. ١
ٚايسٚاٜتهههإ ا٭ ريتهههإ َعتةتهههإ َهههٔ سٝهههح ايطهههٓد تتعازقهههإ
بإط٬قُٗا قم ايد٫ي : ١سٝح تدٍ َعتهة ٠إبهٔ ؾهٗٝق عًه ٢إٔ ايكهٍٛ
قَ ٍٛدع ٞايسٖٔ َا ؼم ٘ٓٝإ  ٫إٔ ٜكَ ِٝهدع ٞايٜ ٛعه ١بٓٝه ١تػهٗد يه٘
بايٜ ٛعٚ , ١تدٍ َعتة ٠حمُد بٔ َطًِ عًه٬ ٢ؾه٘ ٚأْه٘ اذا مل تههٔ
بٓٝهه ١عًهه ٢عهه ٣ٛايههسٖٔ نههإ ايكهه ٍٛقهه ٍٛاـمايههو  -ايههر ٟيهه٘ ايههسٖٔ
ٜٚدع ٞايٜ ٛعَ - ١ا ؼم. ٘ٓٝ
ٚاذا تعازقط ايسٚاٜتإ ؾ ٬بد َٔ ايع٬ز  ٖٛٚأسد ٚدٗطم :
امههٌ ا٭ ٍٚإٔ ٜكههاٍ  :تعازقههط امذتههإ اـم ًكتههإ َههٔ ٕٚ
َههسدض ظهههاٖس ,ؾٝطههك إ عهههٔ زدهه ١اٱعتبهههاز يطههق قهههاْ( ٕٛاذا
تعازقا تطهاق ا) ٚ ,تبكهَ ٢عتهة ٠إبهٔ أبهٜ ٞعؿهٛز َهٔ َ ٕٚعهازه
 ٖٞٚخمتؿه ١خبؿهٛف اـمخهتًؿطم قم زٖهٔ اـمهاٍ أٜ ٚ ٚعته٘ َها ثبهٛت
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 33ب َٔ : 33أبٛاب ايسٖٔ  :ح. 3
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ايههد ( : ٜٔؾههإٕ نههإ ايههسٖٔ أقههٌ فمهها زٖههٔ بهه٘ أ ٚأنجههس) ٖٚههر ٙايعبههاز٠
ؾههسسم ١اٱ تؿهههاف قم ٚدهههٛ

ٜهههٔ َتطهههامل عًٝههه٘ بهههطم ااؿهههُطم

ٚسؿهه ٍٛاٱ ههت٬ف قم نهه ٕٛاـمههاٍ  -ايههسٖٔ ايٛثٝكهه - ١ا٭قههٌ قُٝهه١
َٔ ايهد ٜٔاـمسٖه ٕٛبه٘ أ ٚا٭نجهس قُٝهٜٚ , ١هه ٕٛايككها ٤خمتؿهاو بٗهرٙ
ايؿههٛزٚ ٠إٔ ايكهه ٍٛقههَ ٍٛههدع ٞايههسٖٔ َهها ؼمٓٝهه٘ َهها مل ٜكههِ َههدعٞ
ايٜ ٛع ١ايبٓٝه ١عًه ٢عهٛاْٚ, ٙسدها قم ؾهٛز ٠عهدّ ثبهٛت ايهد ٜٔاظم
َكتك ٢ايكاعدَ ٠هدع ٞايهسٖٔ ؾ ٝايهق باٱثبهات ٚ ,إ ٫ؾهايك ٍٛقهٍٛ
َٓهسَ ٙا ؼمٖٚ . ٘ٓٝرا امٌ ٖ ٛاـمعتُد .
امٌ ايجاْٜ ٖٛٚ : ٞعتُد نة ٣إْك٬ب ايٓطب ١بطم اـمتعازقطم بهإٔ
ٜكاٍ  :إْه٘ تتعهازه َعتهة ٠حمُهد بهٔ َطهًِ طؾعًه ٢ايهر ٟيه٘ ايهسٖٔ
ايُٝطمص َا َعتة ٠عبا بهٔ ؾهٗٝق طايكه ٍٛقه ٍٛايهرٜ ٟكهٖ : ٍٛهٛ
زٖٔص أ ٟق ٍٛاٯ س غري اـمايو ٚ ,تعازقُٗا باٱط٬م .
َٚعتة ٠إبٔ أبٜ ٞعؿٛز ايداي ١عً ٢تكد ِٜقهَ ٍٛهدع ٞايهسٖٔ َها
ؼمٚ ٘ٓٝايؿسسم ١قم ثبٛت ايد ٜٔبهطم ااؿهُطم طنهإ ايهسٖٔ أقهٌ َههُا
زٖٔ به٘ أ ٚأنجهسص تؿهًض خمؿؿهاو َٚكٝٸهداو ٱطه٬م َعتهة ٠حمُهد بهٔ
َطًِ  ,ؾٓخسز َٓٗا :
ؾٛزَ ٠ا اذا تطاـما عًٚ ٢دهٛ

ٜهٔ بُٗٓٝها ٚايه

تهدٍ ؾهشٝش١

إبٔ أبٜ ٞعؿٛز عً ٢سهُٗا  :تكد ِٜق ٍٛايهدا ٔ٥اْه٘ زٖهٔ َها ؼمٓٝه٘ ,
ٚاتـ ٫ي ١ؾشٝش ١حمُد بٔ َطهًِ  :ايكه ٍٛقه ٍٛاـمايهو ايهر ٟيه٘
ايسٖٔ  -بهُا اذا مل ٜجبط ايدٚ ٜٔمل ٜتطايهُا عً ,٘ٝؾٝكدّ ق ٍٛاـمايهو
اير ٟي٘ ايسٖٔ بهَ ُ٘ٓٝٝا اّ مل ٜكِ َدع ٞايسٖٔ -اير ٟعٓد ٙايهُاٍ
ايٛثٝك - ١ب ١ٓٝتػٗد ي٘ عً ٢عٛاٚ , ٙعٓد٥ر :
تٓكًق ايٓطب ١بطم ؾشٝش ١إبٔ َطًِ ٚبطم َعتة ٠عبا :
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سٝح اتـ َعتة ٠إبٔ َطًِ عما اذا مل ٜجبط ايد ٜٔؾٝه ٕٛايكٍٛ
قههه ٍٛاـمايهههو َههها ٜه ههُٚ , ٘ٓٝاؿهههـ َعتهههة ٠إبهههٔ ؾهههٗٝق ٚاهههسز
َٓٗهههها  :ؾههههٛزَ ٠ههههدع ٞايههههدٜٚ , ٜٔبكهههه ٢تههههشتٗا  :ؾههههٛز ٠ايٓههههصاع
ايهُؿشٛب بجبٛت ايد , ٜٔؾايك ٍٛقَ ٍٛدع ٞايسٖٔ َا ٜهُ. ٘ٓٝ
ٚبتعبري ثإٍ َ :عتة ٠إبٔ أبٜ ٞعؿهٛز َههختؿ ١بههُا اذا ثبهط ايهدٜٔ
بُٗٓٝهها ٚ ,تههدٍ عًه ٢إٔ ايكهه ٍٛقهه ٍٛايكههابا َ -ههدع ٞايههسٖٔ َ -هها
ٜهُٚ ,٘ٓٝعٓد٥رٺ اؿـ َعتة ٠حمُد بٔ َطًِ طعً ٢اير ٟيه٘ ايهسٖٔ
ايههُٝطمص ٚشمههسز َههٔ إط٬قٗهها  :ؾههٛز ٠ثبههٛت ايههد ٜٔعًهه ٢ؾههاسق
ايسٖٔ ٚ ,شمتـ َؿا ٖا  -ايك ٍٛق ٍٛاير ٟي٘ ايسٖٔ  -خبؿهٛف َها
اذا مل ٜجبط ايد ٜٔبطم ااؿُطم .
ٖٚرا ايهشٌ ٜبتم عً ٢اٱيتهصاّ بكهاْ ٕٛإْههك٬ب ايٓطهبْٚ , ١ههشٔ
ْ ٫جل به٘ إَ ٫ها ٚده ٛغهاٖد عًه ٢اجلُها ايعهسقم ٜطهاعد ٙايعٗهٛز
ايعسقم سطبُا بٓٝاَ ٙؿؿ٬و قم يٛخ ا٭ؾ. ٍٛ
ٚٚثٛقٓا بايعٗٛز ايًؿعٚ ٞاجلُها ايعهسقم ٖٚ ,هٖٓ ٛها قسٜهق غهري
بعٝد  ,ؾإْ٘ ؼمهٔ إٔ ٜدٸع ٢ن ٕٛؾشٝش ١إبٔ أبٜ ٞعؿٛز غاٖد ؽمهاٍ
بههطم ايههسٚاٜتطم اـم ًكههتطم َٛ ٫ٚ ,دههق يٲطايهه ١ببٝاْهه٘  :يهؿاٜهه ١امههٌ
ا٭ ٍٚأ٫ٚوٚ ,يعدّ ايٛثٛم بأضاع ٖرا امٌ اـمكرتح ثاْٝاو .
ٚقد ؿٌ اْه٘ َها ثبهٛت ايهد ٜٔبهطم ااؿهُطم ؾُعتهة ٠إبهٔ أبهٞ
ٜعؿههٛز سذهه ١ؾههسسم ١أ ٚظههاٖس ٠دههداو قم تكههد ِٜقهه ٍٛؾههاسق ايههسٖٔ
َٚدٸعٝهه٘ ٖٚ -هه ٛايكههابا َ -هها ؼمٓٝهه٘  ,إ ٫إٔ ٜجبههط َايههو ايههسٖٔ اْهه٘
ٜ ٚع ١بػٗ ٛعدٜ ٍٚػٗد ٕٚي٘ عً ٢عٛاٚ . ٙس٦ٓٝرٺ :
أ -إٕ أقاّ َدع ٞايٜ ٛعَ - ١ايو ايهُاٍ -ايب ١ٓٝايتاَ ١أ ٚايٓاقؿه١
ايهُتُُ ١بايُٝطم عً ٢إٔ اـماٍ ٜ ٚعٚ ١يٝظ زٖٓاو بإشا ٤ايد ٜٔاـمتطامل
عً ,٘ٝثِ اذا إضتعدهلا ايكاقهٚ ٞإقتٓها بٗها سههِ عًه ٢طبكٗها ٚأيهصّ
اٯ س  -ايدا - ٔ٥إزداع ايٜ ٛع ١ـم ايب ١اـمايو بٗا .
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بٚ -إٕ مل ٜكِ َدع ٞايٜ ٛعه ١ايبٓٝه ١إضهتشًـ ايكاقه ٞايهدأ٥
عً ٢إٔ اـماٍ زٖٔ بإشا ٤ايد ٜٔاـمتطامل عًٚ ٘ٝيٝظ بٜ ٛع , ١ثِ سمههِ
ايكاق ٞعً ٢طبل سًؿ٘ .
دهٚ -إٕ مل سمًـ ايدا ٔ٥عً ٢اْ٘ زٖٔ ثِ ز ٸ ايُٝطم عً ٢اـمايهو
أ ٚز ٸ ايكاق ٞايهُٝطم عًه ٢اـمايهو  :ؾهإٕ سًهـ عًه ٢إ اـمهاٍ ٜ ٚعه١
يٝظ بسٖٔ  -قكه ٢امهانِ يه٘ عًه ٢طبهل ؼمٓٝه٘ ٚأيهصّ ايهدا ٔ٥إزدهاع
ايٜ ٛع ١اظم اـمد ٜٔؾاسق ايهُاٍ يهُ ايب ١ؾاسب٘ ب٘ .
ايؿٛز ٠ايجاْٝه : ١إٔ ٜ ٫هه ٕٛايهد ٜٔثابتهاو بهطم ااؿهُطم  -أ ٟمل
ٜهٔ َتطهاـماو عًٝه٘ بإعرتاؾُٗها أ ٚبإقاَه ١ايهدا ٔ٥ايهر ٟعٓهد ٙاـمهاٍ بٓٝه١
عً ٢ثبٛت ايد ٜٔبإشا ٤اـماٍ زٖٓاو ٚ -س٦ٓٝرٺ :
أ -اذا أقاّ َدع ٞايهسٖٔ ايبٓٝه ١ايتاَه ١أ ٚايٓاقؿه ١اـمتُٸُه ١بهايُٝطم
عً ٢إ اـماٍ زٖٔ قباٍ  ٜٔؾٜٗٚ , ٛكك ٞامانِ عً ٢طبل بٓٝت٘ .
ب -أ ٚأقاّ َدع ٞايٜ ٛع ١ايب ١ٓٝايتاَ ١أ ٚايٓاقؿ ١اـمتُُ ١بهايُٝطم
عً ٢إ اـماٍ ٜ ٚع ١يٝظ بسٖٔ  -قك ٢امانِ ي٘ عً ٢طبل ايب. ١ٓٝ
دهٚ -إٕ مل تهٔ ب ١ٓٝغهاٖد ٠عًه ٢طبهل ايهدع , ٣ٛؾهايُٝطم  :إٔ
سمًـ اـمايو عً ٢ن ٕٛاـماٍ ٜ ٚع ١عٓد ؿُ٘ ٚيٝظ زٖٓاو قبهاٍ ٜهٔ
بُٗٓٝا  ,ؾإٕ سًـ اـمايو عً ٢اْ٘ ٜ ٚع ١يهٝظ بهسٖٔ  -قكه ٢امهانِ
بٜ ٛع ١اـماٍ ٚأيصّ اٯ س إزداعٗا ـم ايب ١ؾاسبٗا بٗا .
ٚإٕ مل ٜهشًـ اـمايو إضتشًـ ايكاق ٞؿُ٘ :إَا بس ٸ ايهُايو
ايُٝٝهٔ عًٝه٘ أ ٚبهس ٸ ايكاقه ٞايُٝهٝههٔ عًٝه٘ -ؾهإٕ سًهـ عًه ٢نْٛهه٘
زٖهٓاو يٝظ بٜ ٛع ١قك ٢امانِ عً ٢طبل سًؿ٘ .
ٖٚهههر ٙا٭سهه هاّ نًهههٗا عًهههَ ٢كتكههه ٢ايكاعهههدٚ ٠ا٭ يههه ١ايعاَههه١
طامكٛم نًٗا  :ايب ١ٓٝعً ٢اـمدعٚ , ٞايُٝطم عً ٢اـمدع ٢عً٘ٝص ؾإْه٘
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َا عدّ ثبٛت ايدٜ ٜٔه ٕٛايكابا َدعٝاو يه ٕٛاـماٍ زٖٓاو بإشاٜ ٤هٔ
َهها أْهه٘ مل ٜجبههط ايههد ٜٔبُٗٓٝهها ٚمل ٜعههرتف بهه٘ ؿههُ٘ َ -ايههو اـمههاٍ
اير ٟبٝد - ٙؾٝشتاز ايكابا ٱثبات عٛا : ٙايسٖٔ  -اظم ايب ١ٓٝايتاَ١
أ ٚايٓاقؿ ١اـمتُٸُ ١بايُٝطم َٚ ,ا عدّ ٚد ٛايب ١ٓٝعٓد ٙعً ٢إ اـمهاٍ
زٖٔ ؾايك ٍٛق ٍٛاـمٓهس  :اـمايو ايرٜٓ ٟهس ايهسٖٔ ٜٚهدع ٞايٜ ٛعه- ١
ؾٝشًـ عً ٢عٛاٚ ٙإْهازٜٚ ٙجبط ي٘ امل بإضرتداع َاي٘ .
٪ٜٚند : ٙأْ٘ َا عدّ ثبٛت ايد ٜٔغهسعاو -ببٓٝه ١تاَه ١أْ ٚاقؿه- ١
ؾَٛ ٬قٛع يسٖٔ اـمايو َاي٘ عٓد غري , ٙؾااؿِ اـمدع ٞيسٖ ١ٓٝاـمهاٍ
 ٫بد ي٘ َٔ إثبات عٛا. ٙ
ٜٚصٜدٚ ٙقهٛساو :إضهتٓتاز ؾمهٌ ؾهشٝش ١حمُهد بهٔ َطهًِ عًه٢
ؾٛز ٠عدّ ثبٛت ايد , ٜٔبإٔ ٜكاٍ :
إٕ ؾهههشٝش ١حمُهههد بهههٔ َطهههًِ ٚز ت قم اـمتٓهههاشعطم  ,أسهههدُٖا
ٜكههٖ : ٍٛهه ٛزٖههٔ ٚ ,اٯ ههس ٜ -عههم اـمايههو ٜ -كهه ٖ : ٍٛهٜ ٚ ٛعهه, ١
ؾأَس ( )بإثبات ايبٓٝه ١عًه ٢ايكهابا ايهر ٟعٓهد ٙايهسٖٔ  -ؾهإٕ مل
ٜهههٔ عٓههد ٙبٓٝهه ١ؾعً ه ٢ؾههاسق اـمههاٍ  -ايههر ٟيهه٘ ايههسٖٔ  -ايههُٝطم ,
ً َ ٖٞٚك ١ضٛا ٤ثبط  ٜٔاّ مل ٜجبط ٚ ,رمسز َٓٗا :
ؾههٛز ٠ثبههٛت ايههدٚ ٜٔتطههامل ااؿههُطم عًٝهه٘ يؿههشٝش ١إبههٔ أبههٞ
ٜعؿههٛز ايؿههسسم ١ؾٝهه٘ (نههإ ايههسٖٔ أقههٌ فمهها زٖههٔ بهه٘ أّ أنجههس) ٖ ٚههرٙ
ايعباز ٠ؾسسم ١قم ثبٛت ايدٚ ٜٔن ٕٛاـماٍ زٖٓاو بإشا. ٙ٤
ٚتبك ٢ؾٛز ٠عدّ ثبٛت ايد ٜٔتهشط إط٬م ؾشٝشَ ١هشُد بٔ
َطًِ ايدايه ١عًه ٢ثبهٛت ايهُٝطم عًه ٢اـمايهو ايهر ٟيه٘ اـمهاٍ  ,إ ٫إ
ٜكهه ِٝؿههُ٘ ايبٓٝهٚ , ١يههٝظ ٖههرا َههٔ بههاب إْكهه٬ب ايٓطههب , ١بههٌ ٖههٛ
إضهتعٗاز َههٔ ايٓؿههٛف َٚهٔ قبٝههٌ اجلُهها بهطم اـم ًههل ٚاـمكٝههد َٓٗهها :
بتكٝٝد ايهُ ًل ٚإ ساز ايؿٛز ٠ايهُٓؿٛؾ ١قم َعتة ٠إبٔ أبٜ ٞعؿٛز
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ٚإبكا ٤غريٖا قم ؾشٝش ١حمُد بٔ َطًِ .
ٜ٪ْٚد ٖرا اجلُا ٚايتكٝٝد بعاٖس زٚا ١ٜضهًُٝإ اـمهسٚش )3(ٟايهرٟ
نتق اظم اٱَاّ ايهاظِ ()ضا٬٥و عٔ زدهٌ َهات ٚيه٘ ٚزثه ١ؾذها٤
زدٌ ؾإ ع ٢عًَ ٘ٝا٫و ٚإٔ عٓد ٙزٖٓاو  -أٚ ٟثٝكه ١بهإشا ٤ايهد ٜٔايهرٟ
ٜدع ٘ٝعً ٢اـمٝط  -ؾهتق ( : )طإٕ نهإ يه٘ عًه ٢اـمٝهط َهاٍ ٫ٚ
ب ١ٓٝي٘ عً ٘ٝؾًٝأ ر َاي٘ فما قم ٜدٙص أٜ ٟأ رَ ٙكاؾ١و ٚإضتٝؿا٤ٶ يًهدٜٔ
ايرَ ٖٛ ٟكدٸّ عً ٢ايٛؾهٚ ١ٝاٱزخ  ,طٚيهري ٸ ايبهاق ٞعًهٚ ٢زثته٘ ,
َٚت ٢أقسٸ عما عٓد ٙأ ر ب٘ ٚطٛيق بايب ١ٓٝعً ٢عٛاٚ ٙأٚؾ ٢سك٘ بعهد
ايُٝطمصأ ٟتٓكِ ؼم ٘ٓٝاظم بٓٝت٘ ٭ْٗا عَ ٣ٛاٍ عً ٢اـمٝط ٚقد ضهبل
يص ّٚقِ ايُٝطم ؾٗٝا اظم ايب ١ٓٝطَٚت ٢مل ٜكِ ايبٓٝهٚ ١ايٛزثهٜٓ ١ههسٕٚ
ؾًهه٘ عًههٜ ِٗٝههُطم عًههِ  :سمًؿهه ٕٛبهها

َهها ٜعًُهه ٕٛإٔ يهه٘ عًههَٝ ٢ٸههتِٗ

سكاوص سٝح يط ايسٚا ١ٜعً ٢إٔ ايكابا يًُاٍ اذا إ ع ٢ن ْ٘ٛزٖٓهاو
ٜ ٫طُا قٛي٘  ٫ٚبد ي٘ َهٔ إثبهات عهٛا ٙايهسٖٔ ببٓٝهٚ , ١إ ٫ؾهايكٍٛ
قَٓ ٍٛهس ايسٖٔ -عٓد عدّ ثبٛت ايدَ - ٜٔا ؼم . ٘ٓٝثِ ْبشح :

الهوع الجاني ععر  :اإلختالف يف قدر الديو بإزاء الريو .
اذا تٛاؾل غخؿإ عً ٢ن ٕٛاـماٍ اـمعطم اـمٛد ٛعٓد غهري َايهه٘
زٖٓ هاو بههإشآٜ ٤هه٘ عًٝهه٘  :ؾههإ ع ٢اـمههستٗٔ إٔ ايههسٖٔ بههإشا ٤أيههـ ٜٓههاز
ٚإ ع ٢اـمايو ايسأٖ اْ٘ زٖٔ بإشآٜ ١٦َ ٤هاز  :ؾهإٕ ناْهط بٓٝه ١يهد٣
ايهُدعٖ : ٞرا أ ٚذاى ,ايهُستٗٔ أ ٚايسأٖ ٚ -ناْط َكبٛي ١يهذُعٗا
غسا٥ط إعهتبازٖا ٚقهبٛهلا غسعاو  -قهبًٗا ايكاقٚ ٞسهِ عً ٢طهبهكٗا,
ضٛا ٤ناْط ايبه ١ٓٝتاَه ١أْ ٚاقهؿَ ١هتُٸُ ١بايٝهُٝهٔٚ,قد إ تًؿط أْعاز
ايؿكٗا ٤قم امهِ ايككا ٞ٥قم ؾٛز ٠عدّ ٚد ٛايب ١ٓٝعٓد أسدُٖا .
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 33ب َٔ 35أبٛاب ايسٖٔ  :ح. 3
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ٚحمٌ ايبشهح ٚايٓهصاع ٖٓها ٖه ٛاٱ هت٬ف قم َكهداز ايهد ٜٔايهرٟ
ـ َهٔ نهٕٛ
دعٌ ايهسٖٔ بهاشاٖ : ٙ٤هٌ ٖه٦َ ٛه ١اّ أيهـ ؟ ٖٚهرا أ ه ٸ
ايد ٜٔبكدز ايسٖٔ أٜ ٚصٜد عً : ٘ٝؾكد ٜعرتف اـمد ٜٔايسأٖ بإضهتداْت٘
َٔ ؿُ٘ أيـ ٜٓاز يهٓ٘ ٜدع ٞإٔ ايسٖٔ بإشاَٗٓ ١٦َ ٤ها ٚ ,ؿهُ٘
ٜدع ٞن ْ٘ٛبإشا ٤ا٭يـ غماَٗا .
اـمعسٚف اـمػٗٛز غٗس ٠ععُٝه - )3( ١نُها قم اجلهٛاٖس  -إٔ ايكهٍٛ
قهه ٍٛايههسأٖ َهها ؼمٓٝهه٘ ٚ ,قم اـمكابههٌ قهه ٍٛإبههٔ اجلٓٝههد ا٫ضهههاقم  :إ
ايك ٍٛق ٍٛاـمستٗٔ اذا مل تطتػسم عٛا ٔ ٙايسٖٔ .
ٚايعههاٖس إٔ َهها أؾهها  ٙاي ههُػٗٛز َٛاؾههل ي ههُكتك ٢ايكاعههد ٠ؾههإٕ
طامكٛم نًٗا  :ايب ١ٓٝعً ٢اـمدعٚ ٞايُٝطم عًه ٢اـمهدع ٢عًٝه٘ص ٖٓٚها
ايسأٖ  -اـمايو يًسٖٔ ٜ -هدع ٞايهد ٜٔا٭قهٌ ايٓهاقـ قبهاٍ ايهسٖٔ ,
ٚاـمستٗٔ ايداٜ ٔ٥دع ٞايهد ٜٔايصا٥هد قبهاٍ ايهسٖٔ ؾ ٝايهق باٱثبهات ,
ٚإ ٫ؾايك ٍٛق ٍٛاـمٓههس  -ايهسأٖ اـمعهرتف بايهد ٜٔا٭قهٌ قبهاٍ ايهسٖٔ
ٚاـمٓهس يًد ٜٔايصا٥د اـمسٖ ٕٛعً. ٘ٝ
ٖٚهرا ٜعتكد َكاٍ اـمػٗٛز بعد َهٔ ايسٚاٜهات اـمعتهة )3(٠ضهٓداو
ْعري ؾشٝش ١حمُد بهٔ َطهًِ ايطها ٌ٥عهٔ زدهٌ ٜهسٖٔ عٓهد ؾهاسب٘
زٖٓاو  ٫ب ١ٓٝبُٗٓٝا ؾ , ٘ٝؾإ ع ٢اير ٟعٓد ٙايسٖٔ اْ٘ بأيـ  -زٖهِ -
ؾكاٍ ؾاسق ايسٖٔ  :اْ٘ بهُ , ١٦قاٍ (: )طايب ١ٓٝعً ٢اير ٟعٓهدٙ
ايسٖٔ أْه٘ بأيهـ ٚ ,إٕ مل ٜههٔ ي٘ بهٝهٓ ١ؾعً ٢ايساٖهٔ ايهُٝهٝهٔص ٖٞٚ
ٚاقش ١ايد٫ي ١عً ٢تكد ِٜق ٍٛايسأٖ اـمٓهس جلعٌ ايسٖٔ بإشاٜ ٤هٔ
شا٥د َا ؼمْٚ , ٘ٓٝهشٖٛا عد َٔ ايسٚاٜات اـمعتة. ٠
( )3نُا قم دٛاٖس ايه : ّ٬ز.333 : 33
( )3ايٛضا : ٌ٥ز  : 33ب  َٔ 33أبٛاب أسهاّ ايسٖٔ  :ح + 3ح + 3ح. 3
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ٚقم قباهلا َعتة ٠ايطهه ْٞٛامانٝه ١مهدٜح عًه )( ٞقم زٖهٍٔ
إ تًـ ؾٝه٘ ايهسأٖ ٚاـمهستٗٔ ؾكهاٍ ايهسأٖ ٖ :ه ٛبههرا ٚنهرا ٚ ,قهاٍ
اـمستٗٔ  ٖٛ :بأنجس  ,قاٍ ( : )طٜؿدٸم اـمستٗٔ ست ٢سمهٝط بهايجُٔ
()3

٭ْ٘ أَ٘ٓٝص

ٖٚ ,را ايٓـ َسٟٚٸ قم (ايتٗهرٜبطم) (ٚايؿكٝه٘) ٖٚ ,هٛ

ٚاقض ايد٫يه ١عًه ٢زأ ٟإبهٔ اجلٓٝهد ايهرٖ ٟه ٛتكهد ِٜقه ٍٛاـمهستٗٔ,
ههه٬ف ايؿتٝههها اـمػهههٗٛز ٠اـمعتكهههد ٠بسٚاٜهههات ث٬ثهههَ ١عتهههة , ٠ؾتكههها
اـمعازق ١بٗٓٝا ٚبطم ٖر ٙاـمعتةٚ , ٠ؼمهٔ اجلٛاب بأسد أَٛز :
ا٭ : ٍٚإٕ ا٭ باز ايدايه ١عًه ٢ؾتٝها اـمػهٗٛز أ بهاز ث٬ثهَ ١عتهة٠
ايطٓد ٚاقش ١ايد٫ي ١خمتًؿ ١ايسٚا ٠عٔ اٱَاّ ٖ ,هِ حمُهد بهٔ َطهًِ
ٚإبٔ أبٜ ٞعؿٛز ٚعبٝد بٔ شزازٜٚ , ٠عازقٗا هة َعتهة ايطهٓد يهٓه٘
ة ٚاسهد ٜسٜٚه٘ زا ٍٚؾهاز ٚ ,يعًه٘ َؿهدام تعهازه ايههُػٗٛز َها
ايػاذٚ ,قد أَسْا با٭ ر عما إغتٗس بطم ا٭ؾشاب ايهسٚاٚ ٠تهسى ااهة
ايػههاذ ايٓهها ز ٜٚ ,صٜههد ههة ايطههه ْٞٛغ هرٚذاو  :إعههساه ا٭ؾههشاب
ايؿكٗا ٤عٔ ايعٌُ عً ٢طبك٘ ٚايؿتٝا عمكُ. ْ٘ٛ
ايجاَْ : ٞا ايتٓصٍ ٚعدّ تطً ِٝغهٗس ٠ايسٚاٜهات ايج٬ثه ١ايههُعتة٠
ٜهههُهٔ إٔ ٜكههاٍ  :إ ٖههر ٙايسٚاٜههات ايج٬ثههَٛ ١اؾكهه ١يًطههٓ ١ايك عٝهه١
طايب ١ٓٝعً ٢اـمدعٚ ٞايُٝطم عً ٢اـمدع ٢عًٝه٘ص ؾإْه٘ َكهَُ ٕٛهسٟٚ
ٚأؾٌ غسع ٞعُ َٞٛقه عٜٛ ٞاؾل ٖر ٙايسٚاٜات ٜٚهخايـ َعتة٠
ايطه , ْٞٛؾٝكدّ َا َٖٛ ٛاؾهل يًطهٓ ١ايك هعه ١ٝايعأََٛه ١ٝعًَ ٢ا ٖهٛ
َهخايـ هلا قم اـمكُ. ٕٛ
ايهجايهح  :اْه٘ َا غها اي هسف عهُٸا تهكهدّ ٜ -هُههٔ ايكه : ٍٛإٕ
ا٭ باز ايج٬ث ١تتعازه َا َعتة ٠ايطه ْٞٛثِ ٜطك إ بايهُعازق١
( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 33ب  َٔ 33أبٛاب أسهاّ ايسٖٔ  :ح .3
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ي ٛؾسه عدّ اـمسدض ,ثِ ٜسدا اظم ايعُ ّٛايؿٛم :طامكٛم نًٗا :
ايب ١ٓٝعً ٢اـمدعٚ ٞايهُٝطم عًه ٢اـمهدع ٢عًٝه٘ص ٚايهسأٖ ٖه ٛاـمهدع٢
عً ٜٔ ٘ٝأنجهس  ,ؾعًه ٢اـمهدع ٞايبٓٝهٚ , ١إ ٫ؾهايك ٍٛقه ٍٛايهسأٖ َها
ؼم ٘ٓٝ٭ْ٘ اـمٓهس يصٜا  ٠ايد ٜٔاجملع ٍٛبإشا ٤ايسٖٔ ٚ .س٦ٓٝرٺ :
أ -ـمهها نههإ اـمههستٗٔ َههدعٝاو يًههد ٜٔايصا٥ههد قبههاٍ ايههسٖٔ نههإ عًٝهه٘
اٱثبات  :ؾإٕ أقهاّ بٓٝه ١عًه ٢عهٛا( ٙايهسٖٔ بهاشا ٤أيهـ ٜٓهاز) أَهاّ
ايكاق ٞايػسع ٞثِ إضتعدهلا ايكاقٚ ٞقبًٗا  -سهِ ي٘ عًه ٢طبكٗها
ٚثبط ايكدز ايصا٥د َٔ ايد ٜٔعً ٢ايكدز ايرٜ ٟعرتف ب٘ ايسأٖ .
بٚ -إٕ مل تهٔ عٓد اـمدع ٞبٓٝهٚ ١ناْهط عٓهد ايهسأٖ بٓٝه ١عًه٢
اي هد ٜٔبايكههدز ايههرٜ ٟعههرتف بهه٘ ثههِ أقاَٗهها ٚغههٗدا أَههاّ ايكاقهه ٞثههِ
إضتعدهلا ٚزق ٞبٗا  -قك ٢يًسأٖ عً ٢طبل بٸٓٝت٘ ضٛا ٤ايب ١ٓٝايتاَ١
ٚايٓاقؿ ١اـمتُٸُ ١بُٝطم اـمدع. ٞ
دهههٚ -إٕ مل تهههٔ عٓههد أسههدُٖا بٓٝهه ٫ ١تاَههْ ٫ٚ ١اقؿههَ ١تُٸُهه١
بههايُٝطم,ؾههايُٝطم عًهه ٢اـمههدع ٢عًٝهه٘ :ايههسأٖ اـمٓهههس يههد ٜٔشا٥ههد عًهه٢
ايكدز اـمعرتف به٘,ؾهإٕ سًهـ عًه ٢إٔ ايهسٖٔ بهإشا٦َ ٤هٜٓ ١هاز ٚيهٝظ
بإشا ٜٔ ٤شا٥د نُا ٜدع ٞؿُ٘  -قك ٢امانِ عً ٢طبل ؼم. ٘ٓٝ
 ٚإٕ إَتٓا ايسأٖ اـمٓهس يًصٜا  ٠عٔ ايُٝطم ثِ ز ٸ ايهُٝطم عًه٢اـمههدع - ٞاـمههستٗٔ  -أ ٚز ٸ ايكاقهه ٞايههُٝطم عًٝهه٘  ,ؾشًههـ عًهه ٢إٔ
ايهسٖٔ باشا ٤ايهكدز ايصا٥د ايرٜ ٟهدعٚ ٞيهٝظ باشا ٤ايهكدز ايٓاقهـ
قك ٢امانِ يًشايـ عً ٢طبل سًؿ٘ ٚايكدز احملًٛف عً. ٘ٝ
ٖرا َا أز ْا عسق٘ َٔ ؾسٚع اٱ ت٬ف قم ايعك . ٛثِ ْبشح :
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قصنة الـنال الـنعرتك
ايكطههُٖ : ١هه ٞتػههخٝـ اـمًُههٛى ٚتعههٝطم سؿهه ١اـمايههو َههٔ اـمههاٍ
اـمػرتى ازداو يطهق ضهُٗ٘ ٚسؿهت٘ َٓه٘ ٖٚ ,ه ٞعكهد َهٔ ايعكهٛ
اـمطتكًٚ , ١يٝطط ايكطَُ َٔ ١ؿا ٜل ايبٝا نُا ٖهٚ ٛاقهض  ٫شمؿه٢
ٚإٕ إ عا ٙبعا ؾكٗا ٤اٱض , ّ٬نُا أْٗا يٝطط َعاٚق ١عسؾهاو ٚيهرا
ي ٛتكاضِ ايٛيدإ َرياخ أبُٗٝا أ ٚتكاضِ ايػسٜهإ َاٍ جتازتُٗها مل
ٜؿههض إٔ ٜكهه ٍٛا٭خ يػههسٜه٘ قم اـمههرياخ أ ٚقم اـمعاٚقههٚ ١ايتذههاز: ٠
(تعههاٍ ْتعههاٚه)  ٫ٚإٔ ٜكهه( :٫ٛتعاٚقههٓا) نُهها ٜ ٫ؿههض إ ٜكههٍٛ
أسهههدُٖا ( :بهههاعم أ ههه ٞسؿه ه

َهههٔ اـمهههرياخ) أ( ٚإغهههرتٜط َٓههه٘

سؿ ) ٖٚرا ٪ٜند  :عدّ ن ٕٛايكطُ ١بٝعاو أَ ٚعاٚق١و .
ْعِ بعا أْٛاع ايكطُ ١ؾٝه٘ َؿهام ١سٝهح تهاز (قطهُ ١ايهس ٸ)
اظم تعهههٜٛا ايػهههسٜو عهههٔ ايهههٓكـ اماؾهههٌ قم سؿهههت٘ َهههٔ ذٟ
امؿ ١ايصا٥د , ٠نُا ضٝأت ٞتٛقٝش٘ .
ٚسٝههح  ٫تههه ٕٛايكطههُ ١بٝع هاو َ ٫ٚعاٚقهه ١ؾهه ٬تًشكٗهها أسه هاّ
اـمعاٚق ١نايسبا اذا عُُٓا سسَته٘ ـم ًهل اـمعاٚقهات  -نُها ٖه ٛامهل
ايههر ٟؾؿههًٓا ايكهه ٍٛؾٝهه٘ قم اجلههص ٤ايطهها ع قم َٛضههٛعتٓا (بػههس٣
ايؿكاٖٚ - )١اذا مل تهٔ ايكطَُ ١عاٚق ١ؾ ٬تػًُٗا أ ي ١سسَه ١ايسبها
قم اـمعاٚقات ٚ ,يرا َ ٫اْا َٔ إٔ ته ٕٛسؿ ١أسد ايػسٜهطم أنجهس
َكدازاو َهٔ سؿه ١ايػهسٜو اٯ هس  ,ؾًهَ ٛهات غهخـ ٚتهسى ٚيهدٜٔ
ٚتسى هلُا طٓٸطم َٔ ايتُس ايدٚ ٕٚطٓٸهاو َهٔ ايتُهس اجلٝهد ٚناْهط قُٝه١
اي هٓٸطم ايههدَ ٕٚطهها ١ٜٚيكُٝهه ١اي هٔٸ اجلٝههد ؼمهُٓٗها إقتطههاّ نههٌ ٚاسههد
َُٓٗا  -ايهذٝد ٚايس ٚ - ٤ٟأَهٔ أ هر أسهدُٖا طهٓٸ ٞايهتُس ايهدٕٚ
ٚأ ر ايٛيد اٯ س اي ٔٸ ايهذهٝهد  ٫ٚزبها ٚإٕ نإ ايتُس َٔ اـمٛش.ٕٚ
إذٕ ايؿشٝض إٔ ايكهطُ ١تعهٝٝهٔ سؿ ١ايػسٜو ٚؾهسشٖا عٔ باقٞ
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امؿههـ ٖٚهه ٞإ ههساز اـمههاٍ اـمػههاع بههطم ايػههسنا ٤بؿعههٌ ايكطههَُ ١ههٔ
اٱغرتاى ٚاٱغاع ١اظم اٱ تؿاف ٚاٱؾساش ٚايتعٝطم ٚايتػخـ .
ٚايؿهههشٝض إٔ ايكطهههُ ١عكهههد َػهههسٚع  ,بهههٌ إٕ غهههسعٝتٗا َهههٔ
قسٚزات ايد ٜٔاٱضٚٚ َٞ٬اقشات أسهاَ٘ .
ٚإٔ يهههٌ غههسٜو سههل اـم ايبهه ١بكطههُ ١اـمههاٍ اـمػههرتى بٓٝهه٘ ٚبههطم
غسٜه٘ أ ٚغسناٖٚ , ٘٥را امهِ يعً٘ اُا عًٝه٘ بهطم ؾكٗها ٤اٱضهّ٬
قاطب ١بٌ بطم عك ٤٬ا٭ْاّ ناؾ ١ؾكد دست ضهريتِٗ عًه ٢إع ها ٤امهل
يًػسٜو قم إٔ  ٜايق غسٜه٘ أ ٚغسنا ٙ٤بكطُ ١اـمهاٍ اـمػهرتى ٚإؾهساش
سؿت٘  -ضهٛا ٤اـمطهًِ ٚغهري اـمطهًِ ٚ ,ضهٛا ٤اـمتهدٚ ٜٔغهري اـمتهد: ٜٔ
اجلُٝا ٜطًُ ٕٛقاْْٝٛاو يل ايكطُ ١يًػسٜو ٚإؾساش َايه٘ ٚسؿهت٘ َهٔ
اـماٍ اـمػرتى عٔ َاٍ غسٜه٘ ٚسؿت٘ ٚ ,قد دست ضريتِٗ أٜكاو عً٢
زؾا إَتٓاع٘ عٓٗا اذا طًبٗا أسد ايػسنا. ٤
ٚاذا إَتٓا ايػهسٜو عهٔ ايكطهُ ١بعهد َ ايبه ١ايػهسٜو بٗها ٚأؾهسٸ
عًهه ٢بكهها ٤ايػههسن - ١أد هة عًٗٝهها ٚأيههصّ بٗهها ٜٚ ,تؿههد ٣ٱدبههاز: ٙ
ايعكهه ٤٬بٛاض ه  ١نبههازِٖ ٚسهُههاَٚ ِٗ٥ههٔ ي ههِٗ ايٓؿههٚ ٛايطهه ٝس, ٠
ٜٚتؿد ٣ايؿكٗا ٤ٱدباز أتباعِٗ عً ٢ايكطُ ١اذا طًبٗا أسد ايػسنا٤
َٔ باب  ١ٜ٫ٚامطب. ١
ٖٓٚا بهشٛخ تستبط بأسهاّ ايكطُْ , ١بدأ ببشح :

احلادة اىل الكصنة :
ايكطًُٛ َ ١ب ١قم َههذاٍ ايككهاٚ ,٤قهد ٜتٓهاشع عًٗٝها بهطم ايعبها
ؾٝشتههاز اظم قاضههِ ناَههٌ :بههايؼ عاقههٌ َتٸؿههـ باٱْهههؿاف ٚا٭َاْهه١
ٚايهُعسؾ ١بايهشطاب ٚأسهاّ ايػسٜعٚ , ١يرا ْهؿق زض ٍٛا
ٚأَري ايهَُ٪هٓهٝههٔ ( )قهاضهُاو عًَ ٢ا ز. )3( ٟٚ
( )3زٚا ٙا يػ ٝاي ٛض ٞقم ايهُبطٛط  :ز .333: 1

()
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بههٌ إٕ ْؿههق ايكاضههِ َ هٔ غهه ٕٚ٪ايٜ٫ٛهه ١اذا ؾههاز يًُذتٗههد أٚ
يهُٓؿٛب٘ يًككا ٤ؾعً ١ٝاـمُازضٚ ١امهٚ ١َٛايككا -٤ايٝد اـمبطهٛط- ١
٫ٚزٜق قم ثهبٛت  ١ٜ٫ٚايهشهطب ١يًؿكه ٘ٝبهُعٓاٖا ايٛضٝا ايػاٌَ يهٌ
َعسٚف ٜسٜد ايػازع ٚد ٙ ٛقم ااازز ٜ ٫ٚسق ٢بإُٖاي٘ اتُعٝاو .
ٚعً ٘ٝؾإٕ ايؿك ٘ٝايعدٍ اذا تؿد ٣يًككا ٤أْ ٚؿق َهٔ ٜتؿهد٣
يًككا ٤ايعاّ  -ثِ إستهاز اظم قاضهِ َه٪غمٔ ٜكطهِ يًعبها غهسنتِٗ قم
أَههٛاهلِ  -نههإ يهه٘ ْؿههق قاضههِ َهه٪غمٔ يًكطههُ ١اي ه

سمتادٗهها عٓههد

فمازضت٘ يًككاٚ , ٤ته ٕٛأدس ٠ايكاضِ َٔ بٝط َهاٍ اـمطهًُطم أَ ٚهٔ
بعا امكٛم ايػسع ١ٝاـمٓ بكه ١عًه ٢عُهٌ ايكطهُ ١ايهر ٟؾٝه٘ ؾه٬ح
اـمتٓههاشعطم ٚس هٌٸ َػهههًتِٗ  ,ؾههإٕ مل  ٜهـٹ بٝههط اـمههاٍ بههأدس ٠ايكاضههِ
أَهٔ أ ر أدست٘ َٔ اـمتخاؾُطم اـمكط ّٛهلِ  ,٭ٕ عًُ٘ ـمؿًشتِٗ
ٚعٌُ اـمطًِ حمرتّ  .ثِ ْبشح ثاْٝاو :

أنواع الكصنة وأحكامًا
الهوع األول  :قصنة اإلفراز .
 ٖٞٚقطُ ١اـماٍ اـمػهرتى اـمتطها ١ٜٚأدهصاٚ ٙ٩ؾهؿاو ٚقُٝه ١ضهٛق,١ٝ
ٖٚرا اـماٍ نجري قم ٖرا ايصَإ اير ٟإْتػست ؾٝه٘ اـمٓتٛدهات ايؿهٓاع١ٝ
اـمتُاثًهه ١بههٌ  ٜٓبههل أٜكهاو عًهه ٢بعهها ايكُٝٝههات نههامبٛب ٚا٭ ٖههإ
ٚا٭زاق ٞاـمتطا ١ٜٚأدصاٖ٩ا ٚاـمتشد ٠قُٝتٗها اـمبرٚيه ١بإشاٗ٥ها عها ,٠
ٖٚهرا ايهُجًٝات عَُٛاو نا٭ٚزام اـمعدْٚ ١ٝايٓك ٛايٛزق ١ٝايههُتداٚي١
قم عؿٛزْاٖٚ,هرا َؿهٓٛعات اـمهها ٔ٥امدٜجه ١نايعسبهات ٚا٭دٗهص٠
ايهٗسباٚ ١ٝ٥اـمٓطهٛدات ٚاـمههاٚ ٔ٥ذمٖٛها َههُا ٖهَ ٛتطها ٟٚا٭دهصا٤
َٔ سٝح ايك ١ُٝايطٛق ١ٝيٝح اذا قطٸُط ايعهطم اـمايٝه ١اـمػهرتن ١بؿهسش
سؿ ١عٔ سؿه ١يػهسه تعهٝطم سؿه ١ايػهسٜو اـم ايهق بكطهُ ١اـمهاٍ
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ٚؾسش سؿت٘  -مل ٜتكسز أسهد ايػهسٜهطم أ ٚايػهسناَ ٤هٔ قطهُت٘ ٚمل
تؿههرتم سؿهه ١عههٔ سؿههَ ١ههٔ سٝههح ايؿههؿ ١ايد ًٝهه ١قم دٜههد ايكُٝهه١
ايطٛق ٫ٚ , ١ٝبأع بايتؿاقٌ َٔ سٝح اـمكداز ـما تكدّ َٔ إٔ ايكطُ١
يٝطط َعاٚق ١ست ٢تأت ٞؾٗٝا سسَ ١ايسبا ٚايتؿاقٌ .
ٖٚههرا ايٓههٛع َههٔ اـمههاٍ اـمػههرتى ٜ ٫تشههد ؾكٗٝهاو يطههق اـمؿهها ٜل
ااازد ١ٝبٌ اـمؿٗ ّٛاجلاَا ي٘ َ :ا نإ يه٘ َجهٌ قم ااهازز ٜطها ٜ٘ٚقم
ايؿؿات اـمسغٛب ١عك ٝ٥٬وا ٚقم ايطٛم ايتذازٜٚ ١ٜطا ٜ٘ٚقم ايك. ١ُٝ
ٖٚههر ٙايكطهُ ١تت ًههق تعههد ٌٜايكاضههِ ضههٗاّ ايػههسٜهطم أ ٚضههٗاّ
ايػهههسنا ٤يطهههق ْطهههبتٗا َهههٔ سٝهههح ايهٝهههٌ أ ٚايهههٛشٕ أ ٚايعهههد أٚ
اـمطاس , ١ؾاذا ناْا َػرتنطم قم َ ١٦ن َٔ ًٛٝايتُس أ ٚامٓ ه ١اـمتطها١ٜٚ
أدصاٖ٩ا ٚؾؿاتٗا ٚقُٝتٗها أ ٚناْها َػهرتنطم قم َ٦هَ ١هرت َهٔ ا٭زه
َتطههها ١ٜٚا٭دهههصاٚ ٤ايكُٝههه ١ايطهههٛق ١ٝيهههصّ قهههبط ايطهههٗاّ ٚسؿهههـ
ايػسٜهطم أ ٚايػسنا ٤قبهٌ ؾهسش سؿه ١نهٌ غهسٜو بايهٝهٌ أ ٚبهايٛشٕ
ؾُٝا ٜتعازف ن ً٘ٝأٚ ٚشْه٘  ,أ ٚقهب ٗا باـمطهاس ١ؾُٝها ٜتعهازف ذزعه٘
َٚطش٘ أ ٚذم ٛذيو .
ٚعًٝهه٘ اذا نههإ أخ ٚأ تههإ ٚازثههطم َههٔ أبُٗٝهها ايتُههس ٚامٓ هه١
اـمتكههدَطم قم اـمجههاٍ ٚنههإ ي هٮخ ْؿههـ ايرتن هٚ ١يهههٌ أ ههط ايسبهها ,
ؾتكطِ اـم ١ ٦نًٝهَ ٛهٔ ايتُهس َٚهٔ امٓ ه ١اظم أزبعه ١أقطهاّ  :نهٌ قطهِ
ؿمطٚ ١عػس ٕٚن ًٛٝغهساّ ٚ ,اـمؿهسٚه نُْٗٛها  -ايتُهس ٚامٓ ه- ١
َتطهها ٜٞٚا٭دههصا , ٤ؾتع هه ٢سؿههتإ يههٮخ ٚسؿههتإ يٮ ههتطم يهههٌ
أ ط سؿٖ , ١را ٖ ٛايتعدٚ ٌٜايتشؿٝـ  ٖٛٚغمٗٝد سطٔ يٛؾٍٛ
امل اظم َطتشك٘  ٖٞٚ ,قطُ ١عهدٍ َٚؿهدام يًعهدٍ ٚاٱْؿهاف ,
ٚيًػههسٜو إ  ٜايههق غههسٜه٘ أ ٚغههسنا ٙ٤بكطههُ ١عههطم اـمههاٍ اـمػههرتى
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بُٗٓٝا أ ٚبَ ِٗٓٝت ٢غاٚ ٤أزا ٖٚ ,را سهِ اُا عً ٘ٝؾكٗٝاو َتطهامل
عًهٝه٘ عك٥٬هٝاو ٜ ٫هكبٌ ايػو ؾه , ٘ٝؾإْه٘ قاْه ٕٛغهسع ٞنُا ٖ ٛقاْهٕٛ
عك ٞ٥٬دسٚا عًٚ ٘ٝأَكا ٙايػازع ا٭قدع .
ْعِ إ ٫إٔ ٜتكسز ايػسى َٔ قطُ ١اـماٍ اـمػرتى قهسزاو َعتهداو به٘
 أ ٟبكهدز ًَشههٛظ يًعكههٜ ٤٬عتةْٚهه٘ طههاز٠و ْٚكؿهاو قم َههاهلِ  -ؾهه٬زمق عً ٘ٝاٱضتذاب ١ي ًق ايػسٜو قطُ ١اـماٍ .
يهههٔ قههد تههه ٕٛاـمكههس ٠ايٓاجتههَ ١ههٔ ايكطههَُ ١كههس٪َ ٠قتهه ١ؼمهٓهه٘
 اذا زؾا ا٭َس اظم ايكاق - ٞإٔ ً ٜق ايتأد ٌٝزٜجُها تهص ٍٚاـمكهس٠ايٛاز  ٠عً ٢اـماٍ اـمػرتى بؿعٌ ايتكطٚ ِٝاٱؾهساش ٚ ,ؼمهٓه٘ إٔ ً ٜهق
ايتأد َٔ ٌٝغسٜه٘ أ ٚغسناٚ ٤قتاو  ٌَ٪ٜؾ ٘ٝشٚاٍ اـمكسٚ , ٠بأَهٌ إٔ
ٜتؿاما بسقههههاِٖ َهههٔ  ٕٚزؾها أَسِٖ ايهه ٢ايكهاق. ٞ
ٚي ٛإَتٓا غسٜو عٔ ايكطُٚ ١أؾسٸ عًه ٢بكها ٤ايػهسنٚ ١اٱغهاع١
قم اـمههاٍ اـمػههرتى ٚمل ٜههسه بايكطههُٚ ١ؾههسش سؿههـ ايػههسنا ٤أدههة
عًٗٝههاٚ ,ايههر ٟزمههة ٙعًٗٝهها ٖهه ٛامههانِ ايػههسع : ٞاجملتٗههد ايعههدٍ أٚ
َٓؿٛب٘ يٮَٛز امطب: ١ٝ
ؾإٕ أَهٔ امانِ ايتكط ِٝازداو ٚنإ ايػسٜو َطهتذٝباو ٭َهسٙ
تؿهد ٣يًكطهُٚ ١اٱؾههساشٚ ,إٕ مل ٜطهتذق ايػههسٜو ٚأَههٔ امههانِ
ايػسع ٞإ ٜؿسه ايكطُ ١ايؿعً ١ٝعً - ٘ٝيٛده ٛقه ٠ٛتٓؿٝرٜه ١تعٓٝه٘ :
غسط ١أْٚهش - ِٖٛتؿد ٣بايؿعٌ يًكطُ ١غؿباو عً ٢ايػسٜو اذا مل
تهٔ َكس ٠بأسد ايػسنا. ٤
َٚا عدّ دد ٣ٚقطُ ١ايهشانِ ايػسع ٞأ ٚعدّ إْهتادٗا ايكطُ١
يعدّ َكدزت٘ عً ٢اٱدباز ٜتُهٔ ايػسٜو  َٔ -باب اٱقساز َ -هٔ
ايًذهههه ٤ٛاظم احملههههانِ ايعسؾٝهههه ١ايعؿههههس ١ٜي ًههههق قطههههُ ١اٱؾههههساش
 -يطق ايكاْ ٕٛايٛقع ٞا٭زق ٞايطا٥د قم ايب. ٬
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الهوع الجاني  :قصنة األعياى غري املتصاوية .
اذا نإ اـماٍ اـمػهرتى َتؿهاٚت ا٭دهصاٚ - ٤ؾهؿاو ٚقُٝه١و ضهٛق- ١ٝ
ٚطًق أسد ايػسنا ٤ايكطُ ١ؾٜ ٬هخً ٛايهشاٍ َٔ ؾٛز ث٬ث: ١
ايؿٛز ٠ا٭ٚظم  :إٔ ٜتكسز ايػسنا ٤أ ٚايػسٜهإ َٔ قطُ ١اـماٍ
ٚؾسش سؿ ١نٌ ٚاسد ٖٚ ,را نُا ي ٛإغهرتى إثٓهإ قم بطهاط ناغهاْٞ
 َؿٓٛع ٜدٜٚاو  -أ ٚقم دٖٛس ٠تٓكـ قُٝتٗا نجرياو عٓد قطُتٗا .َٚهه٬ى ايتكههسز ٖههْ ٛكههـ قُٝهه ١سؿهه ١ايػههسٜو عٓههد ايتكطههِٝ
ٚاٱؾساش ْكؿاو ؾاسػاو أْ ٚكؿاو َعتداو به٘  ,ؾإْه٘ عٓد٥هرٺ ٜؿهدم ايكهسز
عسؾ هاو ٚاـمٓههٛط بهه٘ ْؿهه ٞامهههِ غههسعاو  ,ؾٓٝتهههؿ ٞدههٛاش اٱدبههاز عًهه٢
ايكطُ ١عٓد تكسز ايػسناَ ٤هٔ ايكطهُٚ ١اٱؾهساش ٱْ بهام يٝهٌ ْؿهٞ
ايكسزايعاٖس قم ْؿ ٞامهِ ايرٜٓ ٟػأ َٓ٘ ايكسز .
ٚقم ٖر ٙايؿٛزٜ ٫ ٠أت ٞامهِ ايعك ٞ٥٬اـمُك ٢غهسعاو  -دهٛاش
إدبههاز ايػههسى عًهه ٢ايكطههُٚ ١اٱؾههساش  -ؾههاذا زقهه ٞأس هد ايػههسٜهطم
بتشُههٌ ااطههازٚ ٠ايههٓكـ  -ايكههسز ايههٛاز عًهه ٢سؿههت٘ َههٔ اـمههاٍ
اـمػرتى  -مل زمص ي٘ إدباز غسٜه٘ عً ٌُ ٢ااطهاز , ٠ؾإْه٘  ٫قهسز
قم اٱض ٫ٚ ّ٬قساز  :عمعٓ ٢عدّ دٛاش إقساز أسد بأسد قم غهسٜع١
اٱضٚ ّ٬تؿؿ ٌٝايك ٍٛسٛي٘ قم َباسح ط ٫قسزص .
إذٕ ٜ ٫هذٛش اٱدباز عً ٢ايكطُٚ ١ؾسشايهُاٍ اـمػرتى عٓد ْكؿ٘
ساٍ ايؿسش ٚايكههطِ ْههكؿاو ؾاسػاو نايهذهٖٛس ٠ايجُه , ١ٓٝأ ٚعٓد تهعرز
ايكطُ ١ازداو نايعسبٚ ١ايبطاط ايهاغاْ. ٞ
ؾاذاطًق أسد ايػسٜهطم قطُ ١اـماٍ اـمػرتى قم ٖرا ايهُٛز يٝظ
ي٘ إدباز غسٜه٘ عً ٌُ ٢ااطاز , ٠بٌ امٌ :
إَا إٔ ٜرتاقٝا عً ٢تكبٸٌ أسدُٖا يًُاٍ اـمػرتى ٚإع ا ٙ٤يػسٜه٘
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سؿت٘ َٔ قُٝت٘ ايطٛق ّٜٛ ١ٝايتكاضِ .
ٚإَا إٔ ٜبٝعا ٙيًػري ٜٚكتطُا ايجُٔ :
ٚا٭ ٍٚأٚظم ٭ٕ اـمههاٍ َاهلُههاٚ ,أسههدُٖا أٚظم بهه٘ َههٔ ايػسٜههق,
ؾًههرا ٜتعٝههٔ ا٭ ٍٚإستٝاطهاو ٜ ٫ٚ ,ؿههاز اظم ايجههاْ - ٞايبٝهها عًهه ٢غههري
ايػسٜهطم  -إ ٫عٓهد تػهاسٸُٗا ٚعهدّ تساقهُٗٝا عًه ٢تكبٸهٌ أسهدُٖا
اـماٍ اـمػرتى بكُٝت٘  ,ؾٝذةإ عً ٢ايبٝا ٚتكط ِٝايجُٔ .
ٚبإ تؿههاز  :قم َههٛاز تعههرٸز ايكطههُ ١ااازدٝهه ١يًُههاٍ اـمػههرتى
ٜؿاز اظم ايبٝهاٚ ,أسهدُٖا أٚظم به٘ َهٔ ا٭دهٓع ,ؾهاذا تساقهٝا عًه٢
تكبٸٌ أسدُٖا يًُاٍ اـمػهرتى نهإ هرياو ٚ ,إ ٫بٝها عًه ٢ا٭دهٓع ثهِ
إقتطُا ايجُٔ يطق ايٓطب - ١سؿ ١نٌ غسٜو َٔ اُٛع اـماٍ .
ٚإٕ مل ٜرتاقهٝا ٚمل ٜتؿهاما عًهه ٢تكبٸهٌ أسههدُٖا أ ٚبٝعهه٘ يجايههح
غريُٖهها نُهها يهه ٛتػههاسٸا  :نهٌٸ َُٓٗهها ٜسٜههد تكبههٌ اـمههاٍ  ٕٚغههسٜه٘ ,
أ ٚزؾههها أسهههدُٖا ايبٝههها  -زؾههها طايهههق ايكطهههُ ١أَهههس ٙاظم امهههانِ
ايػسع : ٞاجملتٗد ايعدٍ أَٓ ٚؿٛب٘ يًككا ٤أ ٚامطبٝات  -طايباو سهٌٸ
ايٓصاع ٚإدباز غسٜه٘ عًه ٢امهٌ  ,ؾٝتهد ٌ امهانِ ايػهسع ٞيطهق
ٜ٫ٚت٘ ايهشطب ١ٝيٝكك ٞبايهشل بٚ - ِٗٓٝي ٛبٓش ٛإدباز ايهُُتٓا عًه٢
أسد ايهشً ٍٛايهُتاس. ١
ٚؾهَٛ ٞاز تساق ٞايػسٜهطم أ ٚايػسنا ٤عً ٢ايكطهُ ١ايههُكس٠
 ي ٛناْط َهُهٓ ١نذههٖٛس٠ٺ ٜػرتنإ قم ًَهٗا ؾتكطِ ْؿؿٝهٔ سٝحتههٓكـ قُٝهه ١اجلههص٥طم عٓد٥ههرٺ  -زمههٛش اٱقتطههاّ ٚاٱؾههساش ٚإٕ طههسأ
ايٓكـ ايؿاسؼ َٔ ايتكطَ ِٝا اَا َرتاقٝطم عً ٢تهشُٸٌ ايهخطاز٠
ٚايهُكس ٠ايٓاغ َٔ ١٦قطُ ١ايهُاٍ ايهُػرتى .
 ٕٚ َٔٚزقا ؽمٝا ايػسناٜ ٫ ٤هذٛش اٱدباز  ٫ٚتهشٌٸ غسعاو
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ايكطُ ١ايكاز ٠عمطًِ أ ٚحمرتّ اـماٍ َٔ ايػسنا. ٤
ٚؼمههههٔ ايٛؾههه ٍٛاظم ْتٝذههه ١ايكطهههَُ ١هههٔ  ٕٚإؾهههساش بهههإٔ تبهههاع
اجلههٖٛس ٠أ ٚايبطههاط ايهاغههاْ ٞأٚذمُٖٛهها ٜٚػههرتٜٗا أسههد ايػههسنا٤
بايكُٝهه ١ايطههٛق ١ٝاـمبرٚيهه ١ثههِ تكطٸهِ ايكُٝهه - ١ههٔ اـمههاٍ اـمػههرتى  -بههطم
ايػسنا ٤سطق امؿـ ٚايطٗاّ يهٌ ٚاسد َهِٓٗ ٚ ,بٗهرا ٜتشكهل
ذم ٛإَتجاٍ امهِ ٚ(:دٛب إداب ١ايػسٜو يكطُ ١اـماٍ) .
ايؿههٛز ٠ايجاْٝهه : ١إٔ ٜتكههسز بعهها ايػههسناَ ٤ههٔ ايكطههُٕٚ ١
تهُاَِٗ نإٔ ٜرتى اـمٝط قُاؽ سسٜس ب ه ٍٛضهت ١أَتهاز يٛيهدٚ ٙأَه٘ ,
ؾههاذا قطٸ هُط ق عهه ١ايكُههاؽ ٚأع ٝههط ا٭ّ ضدضههٗا َ :ههرتاو ٚاسههداو -
تك هسٸزت يع هدّ إْتؿاعٗهها بههاـمرت ٚس هد ٫ : ٙبههايًبظ  ٫ٚ ,تع هه ٢قُٝهه١
دٝد ٠نُا تع ه ٢قبهاٍ اجملُهٛع  :ضهت ١أَتهاز  ,ؾها٭ٚظم تعٓٝٝهاو إٔ تبهاع
ٚتع  ٢ضدع ٔ اجملُٛع .
ٚقم ٖهر ٙايؿهٛز ٫ ٠زمهٛش إدبهاز ايػهسٜو اـمتكهسز عًه ٢ايكطههُ١
ٜٚتذ٘ بٓؿظ ايتٛدٚ ٘ٝاـمدزى اـمتكدّ قم ايؿٛز ٠ا٭ٚظم  ٖٞٚ,قاعد٠
ْؿهه ٞايكههسز  , -بههٌ ٫بههد َههٔ إزتكهها ٘٥بٓشهه ٛقطههُ١ٺ ٜ ٫تكههسز َٓٗهها
غسٜو نإٔ ٜباع اـماٍ اـمػرتى ٜٚأ ر سؿت٘ َٔ ايهجُٔ أٜ ٚستكهٖ ٞهٛ
بإ تٝاز ٙايكطُ ١ايكاز ٠ب٘ .
ٚؾهٖ ٞاتٝهٔ ايؿٛزتٝهٔ  -ا٭ٚظم أ ٚايجاْ - ١ٝسٝح ٜهتهكسز بعها
ايػهههسنا ٤أ ٚغمهههاَِٗ َهههٔ ايكطهههُٚ ١اٱؾهههساش ؾًهههرا  ٫زمهههٛش ايتكطهههِٝ
زغههِ ايتك هسٸز إ ٫برتاقهه ٞاجلُٝهها أ ٚبسقهها اي ههُتكسز َههٔ ايػههسنا٤
ٚبٓش ٛعا ٍ َٔ ايكطُٚ ١بأقٌ قسز  ٚطاز ٠فمهٓه ١اذا تٛاؾكهٛا عًه٢
ايكطههههُٚ ١اٱؾههههساش أ ٚعًهههه ٢ايبٝهههها ٚتكطهههه ِٝايههههجُٔ ٜٚعبٸهه هس عٓٗهههها
(قطُ ١ايرتاق. )ٞ
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ايؿههٛز ٠ايجايجهه : ١إٔ ٜ ٫تكههسز أسههد ايػههسنا ٤بايكطههُٚ ١إؾههساش
امؿـ ٚ ,قم ٖر ٙايؿٛز ٠اذا طًق غسٜو قطُ ١اـماٍ ٚؾسش سؿت٘
ٚدق ايكبٚ ٍٛاٱضتذاب ١ي ًب٘  ,ؾإْ٘ َٔ سل ايػسٜو طًهق قطهُ١
اـماٍ اـمػرتى ٚؾسش سؿت٘ عٔ سؿ ١غسناَ ٘٥ت ٢غاٚ ٤أزا َ -ها اّ
مل ٜتكسز أسد ايػسنا ٤بكطَُ ١اي٘ ٚؾسش سؿت٘ عٔ سؿ ١غسنا. ٙ٤
ٚبإ تؿاز  :قم ؾٛز ٠عدّ ايتكسٸز ٜتعٝٸٔ اٱضتذاب ١ي ًهق أسهد
ايػسنا ٤قطُ ١اـماٍ اـمػرتى.
ٚاذا إَتٓا أسد ايػسنا ٤أدة ٙامانِ ايػسعَ ٞا بطط ٜد , ٙأٚ
عٓد إيتصاّ اي سف اـمُتٓا بك ٍٛامانِ ايػسعٚ , ٞتطُ ٢قطهُ ١اـمهاٍ
اـمػرتى اير ٫ ٟقسز قم قطُت٘ (قطُ ١اٱدباز) عً ٢ايكطُ. ١
ٚإٕ مل ٜطتذق أسد ايػسنا ٤ي ًق ايكطُ َٔ ١امانِ ايػهسعٞ
أ ٚمل ٜكدز امانِ ايػسع ٞعً ٢إدباز ٙؾإْه٘ ٜهتُهٔ ايػهسٜو عٓد٥هرٺ
َٔ َسادع ١احملهُ ١ايعسؾ ١ٝايعؿسٚ - ١ٜسد ٠إشاي ١ايػٛٝع ٚ -ايػسن١
يػسه ايتكطٚ ِٝاٱؾساش ,أٜ ٚكدٸّ طًب٘ يهُشهُ ١ايبهدا ٠٤نه ٞتههذة
غسٜه٘ عً ٢ايكطُ ١اي

ٜ ٫تكسز َٓٗا أسد ايػسنا. ٤

َٚهُا تكدّ ٜتبٝٸٔ إٔ ايكطُ ١أْٛاع  :قطُ ١إؾساش ٚ ,قطُ ١تساهٍ,
ٚقطُ ١تعدٚ , ٌٜقطُ ١ايس ٸ ْٚ ,بٝٸٓٗا تؿؿ٬ٝو ْٚك: ٍٛ
ايٓهٛع ا٭ : ٍٚقهطُ ١اٱؾهساش ٚتهعم تعٝٝهٔ سهؿـ ايههُػرتنطم.
ٚتأت ٞقم قطُ ١ا٭عٝهإ اـمايٝه ١اـمػهرتن ١اـمتطها ١ٜٚأدصاٖ٩ها َهٔ سٝهح
ا٭ٚؾاف ايد  ١ًٝقم دٜد ايك ١ُٝايطٛق ١ٝنامبٛب ٚا٭ ٖإ .
نُا تأت ٞقم قطُ ١ا٭عٝإ ايهُاي ١ٝايهُتؿاٚت ١أدصاٖ٩ا َٔ سههٝح
ايك ١ُٝاذا أَهٔ قطُتٗا برتاق ٞايػهسٜهطم أ ٚايػهسنا ٤يٝهح تههٕٛ
نههٌ سؿههَ ١طهها ١ٜٚيًشؿهه ١ا٭ ههسَ ٣ههٔ سٝههح ايكُٝهه ١نا٭زاقههٞ
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اـمختًؿههٚ ١اـمتشههد ٠أٚؾههاؾٗا ٚأدصاٖ٩هها ٖٚهههرا ايعسبههات ٚا٭دٗههص٠
ايهٗسباٚ ١ٝ٥اـمؿٓٛعات امدٜجْٚ ١هشٖٛا .
إذٕ ٖر ٙايكطُ ١تأت ٞؾُٝها ٜههَ ٕٛتطها ٟٚا٭دهصاٚ ٤ؾُٝها ٜههٕٛ
َتؿهههاٚت ا٫دهههصا ,٤يهٓٗههها بعهههد تكطهههُٗٝا ٚؾهههسش سؿههه ١عهههٔ سؿههه١
ٚتعٝطم سؿ ١ايػسٜو اـم ايق بايكطُ ١مل ٜتكسز ايػسٜو اٯ س ٚمل
تؿرتم سؿَٗٓ ١ا عٔ سؿ ١أ س َٔ ٣سٝهح ايكُٝه ١ايطهٛق ١ٝاـمبرٚيه١
أَ ٚهههٔ سٝهههح ا٭ٚؾهههاف ايد ًٝههه ١قم دٜهههد ايكُٝههه ١ايطهههٛقٚ , ١ٝقم
ا٭َٛاٍ اـمتؿاٚت ١أٚؾاؾٗا ٚؼمههٔ قطهُتٗا ٚإ ها أقطهاَٗا ٚسؿؿهٗا
قم ايكٚ ١ُٝمل ٜهٔ قم قطُتٗا ز ٸ  ٫ٚقسزٚ ,ناْط قطُ ١إدبهاز نُها
ٖ ٞقطُ ١إؾساش .
ايٓهههٛع ايجهههاْ : ٞقطهههُ ١ايرتاقهههٚ ٞتعهههم تساقههه ٞايػهههسٜهطم أٚ
ايػههسنا ٤عًههه ٢ايكطههُٚ ١ايؿهههسش ٚ .تهههأت ٞقم قطههُ ١ا٭عٝهههإ ايهههُاي١ٝ
ايهُػرتن ١ايهُتؿاٚت ١أدصاٖ٩ا ٚايه

تٛدهق قطهُتٗا تكهسز ايػهسنا٤

قسزاو ؾعًٝاو ْٚكؿاو ؾاسػاو أ ٚقدزاو َعتد وا ب٘ .
ايٓٛع ايجايح  :قطُ ١ايتعد ٌٜبإٔ تعدٍ ضٗاّ اـمػهرتنطم عم٬سعه١
ايكُٝههٚ ١إْؿههاف ايػههسٜو بٓشهه ٛعهها ٍ قم ايكطههُٚ ١بكههدز ْطههبَ ١ايهه٘
ٚسؿت٘ َٔ اجملُهٛع ٖٚ .ه ٞتهأت ٞقم ا٭عٝهإ اـمايٝه ١اـمػهرتن ١اـمتؿاٚته١
أدصاٖ٩هها َههٔ دٗهه ١اـمايٝههٚ ١ايكُٝهه ١ايطههٛق ١ٝاـمبرٚيهه ١بإشاٖ٤هها نايجٝههاب
ٚايدٚز ٚايهدنانطم ٚامٛٝاْهات ٚايبطهاتطم ٚذمٖٛها َهٔ اَ٫هٛاٍ ايه
تتؿههاٚت أدصاٖ٩هها ٚأبعاقههٗا َههٔ سٝههح ايؿههؿات ايد ًٝهه ١قم دٜههد
قُٝتٗا  ,ؾاذا إغرتى إثٓإ قم ث٬خ بكهسات أ ٚثه٬خ عسبهات أ ٚثه٬خ
ٚز َتؿاٚت َٔ ١سٝح اـمايٚ ١ٝايك ١ُٝاـمبرٚي ١بإشا ٤نٌ ٚاسدٚ ٠ناْهط
يٝح تطا ٟٚعسبتإ َٓٗا عسبهٚ ١اسهد ٠أ ٚتطها ٟٚبكستهإ َٓٗها بكهس٠
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ٚاسد , ٠ؾتذعٌ ايجٓتإ ضُٗاو ٚتهذعٌ ايٛاسد ٠ايػاي ١ٝضهُٗاو ٖٚ ,هرا
ٖ ٛتعد ٌٜضٗاّ ايػسنا ٤يطق ْطبَ ١اٍ ايػسٜو َٔ اجملُٛع .
ٖٚر ٙايكطُٜ ١ػًق سؿهٛهلا قم تسنهات اـمهٛت ٢اذا أزٜهد قطهُتٗا
بههطم ايٛزثهه ١بًشههاظ إغههتُاٍ ايرتنهه ١عًههَ ٢تههاع ٚأثههاخ ٚبكههاعٚ ٚ ١ز
 ٚعسبات ٚذمٖٛا فمها ٖه ٞأَهٛاٍ خمتًؿه ١ايكُٝهَ ١تؿاٚته ١اـمايٝه ١اـمبرٚيه١
بإشاٗ٥ا قم ايطٛم ايتذازٚ ١ٜتهْ ٕٛطب ١اٱضتشكام قم ايػايق خمتًؿ.١
ٚتتشكل (قطُ ١ايتعد )ٌٜبإٔ ٜكِٸ بعا اـماٍ اـمػرتى اظم بعهاٍ
ٚت٬سهههغ قُٝتٗههها اتُعهههٚ ١تكطهههِ سطهههق ايطهههٗاّ ٚامؿهههـ ايهه
ؼمًهٗا اـمػرتنَ - ٕٛتطا ١ٜٚأّ َتؿاٚت: - ١
ؾههإذا ناْههط ايطههٗاّ ٚايٓطههق َتطهها ١ٜٚنههأ ًَ ٜٔٛههها بههاٱزخ أٚ
بايػسا ٤بٓطبَ ١تطا ١ٜٚيبكاع ١خمتًؿ ١ا٭ْٛاع َتؿاٚت ١ايكهٚ ِٝا٭ هإ,
ؾٝكِ بعكٗا اظم بعا ٚتكطِ ْؿؿطم .
أ ٚناْ هط ايطههٗاّ ٚايٓطههق خمتًؿهه ١نُهها يهه ٛنههإ ٭سههدُٖا ايسبهها
ٚنههإ ايبههاق ٞيًػههسٜو اٯ ههس  -نُهها ؿههٌ ٖههر ٙايٓطههق اـمختًؿهه ١قم
ااههههازز نههههجرياو بإغههههرتاى ًَههههوٺ أ ٚإزخ  -ؾٝكههههِٸ بعهههها اـمههههاٍ
اظم بعا ٚجتعٌ ايطٗاّ بعد ايػسناٚ ٤ت٬سغ ْطب ١نٌ غهسٜو َهٔ
اُٛع اـماٍ  -نُا ي ٛناْهط أزه تتطها ٣ٚأدصاٖ٩ها قم ايكُٝهٖٚ ١هٞ
َػرتن ١بطم إثٓطم بايسبا ٚث٬ثه ١أزبهاع  ,أ ٚبايجًهح ٚايجًهجطم  -دعًهط
ا٭زه أقطهههاَا أزبعهههَ ١تطههها ١ٜٚأ ٚأقطهههاَا ث٬ثهههَ ١تطههها ١ٜٚيههههٌ
غسٜو سؿ : ١ؾشهؿ ١ايهسبا أ ٚايهجًح ضهِٗ َٔ أزبهع ١ير ٟايسبا أٚ
ضِٗ َٔ ث٬ث ١ير ٟايجًح ٚ ,ايج٬ث ١أزباع أ ٚايجًجإ ير. ٜ٘
ٜٚعة عٔ ٖر ٙايكطُ( ١قطُ ١ايتعد ٖٞٚ )ٌٜعً ٢ذم: ٜٔٛ
ؾإْهه٘ قههد ت ههشتاز ايكطههُ ١عًهه ٢ايػههسنا ٤اظم ز ٸ َههاٍٍ ٖٚ ,ههرا ٖههٛ
ايٓٛع ايسابا َٔ أْٛاع ايكطُ. ١
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ٚقد  ٫تاز ايكطُ ١اظم ز  -بعد ايتعد٬َٚ ٌٜسع ١قُٝه ١أعٝهإ
ا٭َٛاٍ اـمػرتنٜٚ - ١عة عٓٗها (قطهُ ١ايتعهدَ )ٌٜههشكاو نهإٔ ٜػهرتى
إثٓههإ قم ث٬ثهه ١أثههٛاب ٬ٜٚسههغ َطههاٚا ٠قُٝهه ١ثههٛب َٓٗهها يجههٛبطم ,
ؾُٝهٔ دعٌ ايجٛب ايجُطم ٭سد ايػهسٜهطم ٚدعهٌ ايجهٛبطم يًػهسٜو
اٯ س  ,ؾإْه٘  ٫قهسز قم ٖهر ٙايكطهَُٛ ٫ٚ ,١دهق يبٝها بعها اـمهاٍ
اـمػههرتى  ٫ٚتههُاَ٘  ٫ٚ ,يههس ٸ بعهها اـمههاٍ يتطهها ٟٚامؿههتطم  -بؿعههٌ
َطاٚا ٠ق ١ُٝايجٛب ايجُطم يًجٛبطم اٯ س. ٜٔ
ٚس٦ٓٝرٺ اذا تٛاؾكا ٚتساقٝا عً ٢إٔ ٜأ ر ايػسٜو ٖرا ايٓؿـ أٚ
ذاى  ,أٜ ٚأ ر ٖرا ايٓؿـ أ ٚايسبا ٜٚأ ر اٯ هس ايٓؿهـ اٯ هس أٚ
ايج٬ث ١أزباع ا٭ س ٣ؾٗ. ٛ
ٚإ ٫اذا مل ٜتٛاؾكهها تع هٝٸٔ سؿهه ١ايػههسٜو  -ايسبهها أ ٚايٓؿههـ أٚ
ايجًههح يههٗرا أ ٚيههراى  -بايكسعههٚ , ١ذيههو يههُا ثبههط قم َههشً٘ َههٔ إٔ
ايكسع ١يههٌ أَهس َػههٌ اٗه ٍٛامههِ  ٫تهأت ٞؾٝه٘ أَهاز ٠تهدٍ عًه٢
سهُ٘  ٫ٚزمس ٟأؾٌ عًُٜ ٞبٝٸٔ ٚظٝؿ ١اـمهًـ ؾ. ٘ٝ
يهٔ قد ٜكاٍ  :إٕ يٝهٌ( )3غهسع ١ٝايكسعه ١طضهِٗ ا
طنههٌ اٗهه ٍٛؾؿٝهه٘ ايكسعهه١ص طنًُهها سهههِ ا

 ٫شم ه٧ص

بهه٘ ؾًههٝظ عمخ هه٧ص

َ ههختـ عمهها اذا نههإ يهه٘ ٚاقهها اٗهه,ٍٛؾههٝعطم ايٛاقهها ٜٚعًههِ بٛاض ه ١
ايكسع ١٭ْٗا ضِٗ ا

ٚسهُه٘ ايهر ٫ ٟشم ه ٧ايٛاقهاٖٚ ,هرا اٗهٍٛ

ؾ ٘ٝايكسعٜ ٫ٚ ١عِٸ َا يٝظ ي٘ ٚاقا  -نُا ؾُٝا ذمٔ ؾ ,٘ٝإذ سؿٖ ١هرا
ايػسٜو ٚسؿ ١ذاى ايػسٜو مل ٜهتعطم هلها ٚاقها بهٌ ٖهَ ٛهاٍ َػهاع
َػرتى مل تؿهسش سؿهٖ ١هرا َهٔ ذاى ستهٜ ٢هه ٕٛيه٘ ٚاقها ٜعًُه٘ ا
ضههبشاْ٘ ثههِ تعٝٸٓهه٘ ايكسعهه ١ايه

ٖهه ٞسهههِ ا

( )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ .

 ,ؾايجٛبههإ أ ٚايعسبتههإ
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اـمػرتنتإ بطم شٜهد ٚبهطم عبٝهد مل ٜهتعطم َها ٖه ٞسؿه ١شٜهد َٚها ٖهٞ
سؿ ١عبٝد ست ٢تعٝٸٓٗا ايكسعَٚ , ١ا ذمهٔ ؾٝه٘ اٗهً َ ٍٛهل مل ٜتعهٝٸٔ
ٚاقعاو ست ٢تعٝٸٓ٘ ايكسعٚ ١تؿٝب٘,ؾٚ ٬د٘ يًسدٛع ايٗٝا ؾُٝا ذمٔ ؾ. ٘ٝ
ٖٚههرا َكههاٍ َسؾههٛه ْدؾعهه٘ بعُهه ّٛيٝههٌ غههسع ١ٝإدههسا ٤ايكسعهه١
ٚمشٛي٘ يهٌ َٛز َػهٌ اٗ : ٍٛضٛاَ ٤ا نإ ي٘ ٚاقا ْعري ايػها٠
اـمٛط ٠٤ٛاـمختً  ١بػٝا ٙعدٜدَٚ ٠ا ي ٛنإ شٜد َهدٜٓاو ٭سهد غخؿهطم
ٜ ٫هُٝٸص ايدا ٔ٥ايٛاقعَُٗٓ ٞا َٚ ,ا يٝظ ي٘ ٚاقا َتعٝٸٔ نُا ؾُٝا ذمهٔ
ؾٝههه٘ سٝهههح مل ٜتعه هٝٸٔ ايسبههها أ ٚايٓؿهههـ أ ٚايجًهههح سؿههه ١ايػهههسٜو
ايهُ ايق بكطُ ١ايهُاٍ ايهُػرتى .
ٚذيو ٭ٕ زٚاٜات ايكسع ١عً ٢طا٥ؿتطم :
اي ا٥ؿهه ١ا٭ٚظم  :ايٓؿههٛف ايعاَهه ١ايهاغههؿ ١عههٔ غههسع ١ٝايكسعهه١
طنٌ اٗ ٍٛؾؿ ٘ٝايكسع١ص ؾتعِٸ َا نهإ يه٘ ٚاقها َتعهٝٸٔ َٚها يهٝظ يه٘
ٚاقا َتعٝٸٔ ٖٚ .را ايعُ ّٛظاٖس دً َٔ ٞؾشٝش ١حمُد بٔ سهه: ِٝ
طنٌ اٗ ٍٛؾؿ ٘ٝايكسع١ص(ٚ )3ذمٖٛا ْ ٖٛٚ ,اؾا قم اٱضتد . ٍ٫يهٓها
ْٗتِ با٭ ي ١اااؾ ١عما يٝظ ي٘ ٚاقا : ٖٞٚ
اي ا٥ؿ ١ايجاْ : ١ٝايٓؿٛف ايهخاؾ ١بػسع ١ٝايكسع ١ؾُٝا ٚ ٫اقهها
ي٘  ٫ٚتعٝٸٔ ٖٞٚ ,زٚاٜتههإ تهد ٕ٫عًهَ ٢ػهسٚع ١ٝايكسعه ١يتعٝٝههٔ َها
يٝهظ ي٘ ٚاقها َتعطمُٖٚ ,ا(: )3
ا٭ٚظم  :ؾههههشٝش ١إبههههساٖ ِٝبههههٔ عُههههس اـمسٜٚهههه ١قم (ايتٗههههرٜق)
ٚاـمتكُٓ ١ض٪اٍ اٱَهاّ ايؿها م ( )عهٔ زدهٌ قهاٍ  :أ ٍٚفمًهٛى
أًَه٘ ؾٗ ٛسهس ٚ ,ظهاٖس ٙاٱيتهصاّ بتشسٜهس أَ ٍٚها ؼمًهه٘ َهٔ ايعبٝهد
بٓههرز أ ٚعٗههد أ ٚؼمههطم ستههًٜ ٢صَ ه٘ ايٛؾههاٜٚ ٤عههطم بايكسعهه ١نُهها إقههرتح
(: )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح. 33
(: )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح + 3ح. 33
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ٚأؾت ٢اٱَاّ ( )عًٖ ٢را اـمًتصّ ايرٚ ٟزخ ث٬ثه ١عبٝهد ًَٚهٗهِ
َههسٚ ٠اسههد ٠ؾطههأٍ اٱَههاّ ايؿهها م (ٚ )أدابه٘  :طٜكههسع بٝههِٓٗ ,
ؾُٔ أؾاب٘ ايكسع ١أعتلص قاٍ  :طٚايكسع ١ضٓ١ص .
ايجاْٝهه : ١ؾههشٝش ١عبٝهد ا

امًههع ايه

زٚاٖهها ايػهه ٝايؿههدٚم

ٚتكُٓط ض٪اٍ امًع َهٔ اٱَهاّ ايؿها م ( )عهٔ زدهٌ قهاٍ :
أ َ ٍٚههًُٛى أًَههه٘ ؾٗهه ٛسههس  ,ؾههٛزخ ضههبع ١ؽمٝع هاو  ,قههاٍ (: )
طٜكسع بٜٚ ِٗٓٝعتل اير ٟسز ضُٗ٘ص .
ٖٚاتهههإ ايؿهههشٝشتإ ٚاقهههشتا ايد٫يههه ١عًههه ٢ايعُهههٚ ّٛعهههدّ
اٱ تؿههاف ب ههُا يهه٘ تع هٝٸٔ ٚاقع هاو  ٫ٚ ,إ تؿههاف هلُهها ب ههُٛز ُٖا
٭ٕ ظاٖس ايؿشٝشتطم ٖ ٛايعُ ّٛإذ مل ٜتشكل أَ ٍٚهًُٛى بههشطق
ؾههسه اـمهًههـ  ,ؾتههدٍ ؾههشٝش ١إبههساٖ ِٝعًهه ٢ايتعُهه ِٝؾههسسماو ؾإْهه٘
تعكههق اٱَههاّ ( )ايؿههػس ٣اـمطهه ٍٚ٪عٓٗهها ببٝههإ نههة ٣نًٝهه: ١
طايكسع ١ضٓ١ص َتٸبع ١عَُٛاو ضٛاَ ٤ا نإ يه٘ ٚاقها تعٝٸٓه٘ ايكسعهَٚ ١ها
يٝظ ي٘ ٚاقا ؾإٕ ايكسع ١ضٓٸ ١غسعَ ١ٝتٸبع. ١
ثِ إٕ أضتاذْا ايههُشكل ( )3( )قهد إضهتدٍ بؿهشٝش )3(١أ هس٣
ٖٚهَ ٞتكهُٓ ١ٱضههتد ٍ٫اٱَهاّ ( )ـمػهسٚع ١ٝايكسعهه ١ب ٜهٜ ١ههْٛظ
طؾمطٳههاٖٳِٳ مؾهمههإٳ َٹههٔٵ ايه ٴُدٵسٳكٹههطمٳص َٚههٔ ايٛاقههض إٔ أٖههٌ ايطههؿ١ٓٝ
إقرتعٛا عٓهدَا إعتكهدٚا ٚده ٛعهافٍ بٝهِٓٗ قم ايطهؿ ١ٓٝأزا ٚا تعٓٝٝه٘
ٱيكا ٘٥قم ايبشس ٚناْط امٛت ت ًب٘ ؾٗ ٛإقساع يتعٝطم َهٔ ٖهَ ٛهتعطم
ٚاقعاو ٚقم عًِ ا

ضبشاْ٘ يهِٓٗ زمًٗ , ْ٘ٛؾًٝطط اٯ ١ٜاـمطهتدٍ بٗها

قم ايؿشهٝهش ١يتعهٝهٝهٔ ايهُذهٗ ٍٛايهُ هًل َٚا ٚ ٫اقها ي٘ َتعٝٸٔ عٓد

(َ )3باْ ٞتهًُ ١اـمٓٗاز  :ز. 35 : 3
( : )3ايٛضا : ٌ٥ز : 31ب َٔ : 33أبٛاب نٝؿ ١ٝامهِ  :ح . 33
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اـمهًؿطم ٚقم ْعسِٖ ٚإعتكا ِٖ .
ٚقد إعرتف ا٭ضهتاذ ( )بٗهرا ٚإٔ اـمطهاُٖٚ ١اٱقهرتاع قم اٯٜه١
قم َٛقٛع َتعطم ٚاقعاو َعًّٛ

ضبشاْ٘ اٗ ٍٛعٓد زناب ايطهؿ,١ٓٝ

 ٖٛٚغري َا ذمٔ بؿهد  , ٙؾهٜ ٬ؿهض اٱضهتد ٍ٫بايؿهشٝش ١ؾرتادها
( )عٔ اٱضتد ٍ٫بٗا قم اًظ يج٘ قم ايككا ٤بعدَا إضتدٍ بٗا قم
اي ّٛٝايطابل ثِ إضتدزى قم اي ّٛٝايجاْ ٞبايرتادا .
ٚقم ايؿشٝشتطم اـماقٝتطم ايهؿاٚ ١ٜايد٫ي ١ايتاَ. ١
ٖرا نً٘ قم ايٓٛع ايجايح(قطُ ١ايتعدٚ)ٌٜاي

 ٫تاز اظم ز ٸ.

ايٓههٛع ايسابهها  :قطههُ ١ايههس ٸ ٖٚهه ٞتعههم تعههٝطم سؿههـ ايػههسنا٤
َا ز ٸ بعكِٗ عً ٢اٯ س غ٦ٝاو َٔ اـماٍ تدازناو .
ٖٚر ٙايكطُ ١تأت ٞعٓهدَا تهاز قطهُ ١ا٭َهٛاٍ اـمػهرتن ١اظم ز ٸ
َاٍ عً ٢بعا ايػهسناَ ٤هٔ بعها آ هسَِٓٗ  ,نه ٞتتهاؾهأ امؿهـ
ٚتعا ٍ بعكٗا بعكاو ٚتؿًض ايكطُ ١بُٗٓٝا  ,نهإٔ ٜػهرتنا قم عهسبتطم
تطهه ٣ٛإسههداُٖا أيههـ ٜٓههاز ٚتطهه ٣ٛايجاْٝهه ١أيههـ ٚؿمطههُآٜ ١٥ههاز
ٜٚعهههة عٓٗههها (قطهههُ ١ايهههس ٸ) سٝهههح  ٫ؼمههههٔ قطهههُتُٗا إ ٫بهههايس ٸ ,
ؾ ٬بهد َهٔ أ هر أسهد ايػهسٜهطم ايعسبه ١ايس ٦ٜهٚ ١أ هر اٯ هس ايعسبه١
ايجُٓٝههههٖٚ , ١ههههرا إَهههها إٔ سمؿههههٌ بايرتاقههههٚ ٞايتٛاؾههههل أ ٚسمؿههههٌ
بايكسع ١عٓد ايتػاح ٚايتٓاشع٫ٚ ,بد َٔ ز ٸ قابٌ ايعسب ١ايػايْ ١ٝؿهـ
ااُظ َ ١٦إظم ا٭ ٍٚايكابٌ بايعسب ١ايس ٚ . ١٦ٜس٦ٓٝرٺ :
إٕ تؿايهشا ٚتساقٝا عً ٢إٔ ٜأ هر أسهدُٖا ايػايٝهٜٚ ١هس ٸ ايؿهسم
ٜٚأ ر اٯ س ايس ٝؿٜٚ ١أ ر ايؿسم ؾٗ ٛري .
أ ٚإٔ ٜرتاقٝا عً ٢بٝعُٗا ٚتكط ِٝايجُٔ بُٗٓٝا ؾٗ ٛؾًض دا٥ص.
ٚإ -٫اذا مل ٜرتاقٝا عً ٢أسد ايٓش ٜٔٛنإٔ أزا نٌ َُٓٗا أ ر
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ايعسبه ١ايػايٝهه , ١أ ٚأزا نههٌ َُٓٗهها أ ههر ايعسبهه ١ايس ٝؿهه - ١إذمؿههس
تعٝطم سؿ ١نٌ ٚاسد َُٓٗا  -ايػاي ١ٝأ ٚايس ٝؿه - ١بايكسعهٜٚ ,١هأتٞ
ٖٓا اٱغهاٍ اـمتكدّ  ٚؾع٘ بايؿشٝشتطم ايدايتطم عً ٢دسٜهإ ايكسعه١
َٚػسٚعٝتٗا ؾُٝا ٚ ٫اقا ي٘ َتعطم َٛ ٫ٚدق يٲعا  . ٠ثِ ْبٝٸٔ :

كيفية الكرعة :
أ -نٝؿ ١ٝايكسع ١قم ؾٛز ٠تطا ٟٚايهشؿـ قدزاو  :إٔ ٜعٝٸٔ اـمهاٍ
اـمػرتى سؿـ ٚأدصا ٤بعد ضٗاّ اـمػرتنطم  ,ثِ ت ٪ر زقاع بعهد
ايػسنا ٤ؾٝهتق عً ٢نٌ زقع ١إضِ غسٜو ثِ اؿ ٢قم غٚ ٤ٞتػٛٸؽ
َ٪ٜٚس غخـ مل ٜػاٖدٖا ؾٝخسز زقعَٗٓ ١ا ٜكؿد ب٘ إٔ ٜهه ٕٛيه٘ :
ايطِٗ ا٭ َٔ ٍٚاـماٍ اـمػرتى  -نا٭زه اـمتطا ١ٜٚأدصاٖ٩ها اـمكطهُ١
اظم ضُٗطم أ ٚث٬ث ١سطق ْطب ١اٱغرتاى ٚعد اـمػرتنطم :
ؾٝههتعطم يًخههازز ا٭ ٍٚبايكسعهه : ١ايطههِٗ ا٭ ٍٚاـمعههطم َههٔ اـمههاٍ
اـمػههرتى  ,ثههِ ٜههتعطم ااههازز ايجههاْ : ٞايطههِٗ ايجههاَْ ٞههٔ أدههصا ٤اـمههاٍ
اـمػرتى ٖٚ ,هرا تتعطم ضٗاّ اـمػرتنطم بايكسع. ١
بٚ -قم ؾههٛز ٠إ هت٬ف سؿههـ ايػههسنا ٤بعههد تعههد ٌٜايطههٗاّ نههإٔ
ٜههه ٕٛيٛاس هدٺ ْؿههـ اي ههُاٍ ٚيٰ ههس ثًجهه٘ ٚ٭ ههس ضدضهه٘  ,ؾتذعههٌ
ايطٗاّ عً ٢أقٌ امؿـ ,ؾاذا نهإ ا٭قهٌ ٖه ٛايطهدع  -ناـمجهاٍ -
دعًط ايطٗاّ ضهتٚ ١قطهِ اـمهاٍ اـمػهرتى اظم ضهت ١سؿهـ ٚأدهصا: ٤
ْؿرته ضدضاو َٓٗا يصٜد ٚثًجاو يهُذٝد ْٚؿؿاو يهشُٝد .
ٚس٦ٓٝرٺ ٜكسع ب ِٗٓٝبإٔ ت ٪ر زقاع بعهد ايػهسناٚ ٤أيفها ِٗ٥ثهِ
تطرت ٚتػٛٸؽ ثِ َ٪ٜس غخـ مل ٜػاٖدٖا ؾٝخسز زقع : ١ؾإٕ سز
ؾههاسق ايطههدع  -شٜههد -نههإ يهه٘ ايطههِٗ ا٭ٚ ٍٚايهههذص ٤ا٭َ ٍٚههٔ
ايهُاٍ ايهُػرتى .

ايكطُ ١عكد ٫شّ )333( ..................................................

ٚإٕ سز ؾاسق ايجًحَ -هذٝد -نإ ي٘ ايطِٗ ا٭ٚ ٍٚايجاْ.ٞ
ٚإٕ ههسز ؾههاسق ايٓؿههـ  -ؾمٝههد  -نههإ يهه٘ ايطههِٗ ا٭ٍٚ
ٚايجاْٚ ٞايجايح .
ثِ تػٛٸؽ ايسقعتإ ايباقٝتإ ٜٚهخسز ٚاسدَٗٓ ٠ا :
ؾههإٕ ههسز ؾههاسق ايطههدع نههإ يهه٘ ضههِٗ  ,أ ٚههسز ؾههاسق
ايجًههح نههإ يهه٘ ضههُٗإ  ,أ ٚههسز ؾههاسق ايٓؿههـ نههإ يهه٘ ثهه٬خ
ضٗاّ ٖٚ ,هرا ٜع  ٢بايكسع ١نٌ غسٜو سؿت٘ َٔ اـماٍ اـمػرتى .
ٖٚر ٙطسٜك َٔ ١ايكسعٚ ١يٝظ هلا نٝؿ ١ٝغهسعَ ١ٝههخؿٛؾٚ ١قهد
تت ٛز ا٭َٛز ٚتهتػـ ضبٌ سدٜج ١يٲقرتاع ٚ ,ايههُِٗ ؾٗٝها تؿهٜٛا
ا٭َس اظم ا

ضبشاْ٘ سطم اٱقرتاع ٱ ساز ايههشل ٚتعهٝطم ضهِٗ نهٌ

غسٜو بأٚ ٟضَ ١ًٝكبٛيٚ ١طسٜكَ ١تعازؾ . ١ثِ ْبشح :

الكصنة عكد الزم :
 ٫زٜهههق قم إٔ قطهههُ ١اـمهههاٍ اـمػهههرتى َػهههسٚع ١ضهههٛا ٤سؿهههًط
برتاقهه ٞاي ههسؾطم أ ٚبسقهها أطههساف ايػههسنٚ ١إغههساؾِٗ  ,أ ٚعكٝههق
ايكسعٚ ١ي ٕٚ َٔ ٛتساقُٗٝا اذا سؿًط بإغهساف ايؿكٝه٘ ايعهدٍ أٚ
َٓؿٛب٘,أ ٚسؿًط بإدباز, ٙأَ ٚها ايهس ٸ  ,أ ٚبايتعهد ٌٜسطهق أَهس
ايؿكٝههه٘ أَٓ ٚؿهههٛب٘ يًشطهههبٝات  ,إذ ايكطهههُ ١عكهههد  ,ؾتُكههه ٞقطهههُ١
ايرتاق ٞنُا تهُك ٞايكطُ ١ايهشاؾً ١بإغساف ايؿك ٘ٝأَٓ ٚؿٛب٘ .
ٖٚههه ٞعكهههد ٫شّ  ,٭ٕ ا٭ؾهههٌ قم ايعكههه ٛايًهههص ّٚستهههٜ ٢جبهههط
ااهه٬ف  -دههٛاش ايعكههد  -بههديَ ٌٝعتههة  ٫ٚ ,يٝههٌ عًهه ٢دههٛاش عكههد
ايكطُ ١ؾا٭ؾٌ ايًص. ّٚ
ٚعً ٘ٝسمتاز ؾط ايكطُ - ١بعد إْعكا ٖا َػسٚع ١ؾشٝش - ١إظم
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يَ ٌٝهذٛٸش يؿطخٗا  ,إذ ؾطخٗا َٔ غري يٝهٌ أنهٌ يًُهاٍ بايباطهٌ
ٜٚتٓاؾَ ٢ا ا٭َس ايكسآْ ٞبايٛؾها ٤بهايعك , ٛإذ ايكطهَُٓ ١دزده ١هط
إطهه٬م طأم ٵٚؾنههٛا بٹههايهعٴكن ٛٹص ٜٛ ٫ٚدههد يٝههٌ ٜههدٍ عًهه ٢دههٛاش ؾط ه
ايػسن ,١ؾ ٬بد َٔ امهِ بًصَٗٚا ٚعدّ دٛاش ؾطخٗا .
ٚبتعههبري ثههإٍ  ٫ :يٝههٌ عًهه ٢دههٛاش ؾط ه ايػههسٜو بعههد سؿههٍٛ
ايكطُ ١اـمػسٚع ٕٚ َٔ ١زقا ايػسٜو أ ٚايػسناٚ ٤إقهايتِٗ ي ايهق
ايؿط ْ ,عِ َا زقاِٖ ٚتؿايهشِٗ عً ٢ع ٛايػسن ١بهطم أَهٛاهلِ
 ٫قههري ؾٝهه٘ َ ٫ٚهههشرٚز غههسعاو  ,٭ٕ ايكطههُ ١عكههد قابههٌ يًتكاٜههٌ
ٚيًتؿاض بايرتاق , ٞؾرتدا ايػسن ١ب َٔ ِٗٓٝددٜد .
 ٕٚ َٔٚتساق ِٗٝأ ٚتساقُٗٝا  ٫زمهٛش ٭سهدِٖ أ ٚ٭سهدُٖا
ؾط ه عكههد ايػههسنٚ ١إزدههاع اـمههاٍ اـمكطٸ هِ اـمؿههسش اظم اٱغههرتاى بعههد
سؿ ٍٛايكطُ ١ايؿشٝش. ١
بهههٌ إٕ تؿه هسف ايػههسٜو قم سؿههه ١غهههسٜه٘ بعهههد ؾسشٖههها سهههساّ
إَ ٫هها اٱذٕ ٚايس ؿهه , ١يؿههريٚزت٘ أدٓبٝههاو عههٔ اـمههاٍ  ٫ٚسمههٌ يهه٘
ايتؿسف قم َاٍ غري ٙإ ٫ب ٝبْ ١ؿط٘ .
ْعههِ ٖههرا امهههِ خمههتـ بايكطههُ ١ايهههُػسٚع ١ايؿههشٝشٖٚ ١ههٞ
ايهشاؾً ١بايهتهساق ٞأ ٚبهإغهساف ايهؿهكه ٘ٝايعهدٍ أَٓ ٚؿهٛب٘ يًككها٤
ٚيكطُ ١ا٭َٛاٍ ايهُػرتن ١بطم ايػسنا ٤ايهُتٓاشعطم .
ٚاذا ناْهههط ايكطهههُ ١بإغهههساف ايه ههُشهُ ١ايعؿهههسَ - ١ٜه هٔ ٕٚ
قسٚز ٠اع ١ٝيهُسادعتٗا  -ؾٗ ٞقطُ ١باطًهٚ ١نأْٗها مل ؿهٌ سته٢
تؿط  ,بٌ تبك ٢ايػسنٚ , ١إْههُا زمهٛش يًػهسٜو ايتؿهسف قم امؿه١
ايهُدؾهٛع ١اي ٘ٝدهٛاشاو َهكهٝداو بإسهساش زقا ايػهسٜو اٯ هس بايهشهؿ١
اـمدؾٛع ١بد٫و عٔ امؿ ١ايٛاقع ١ٝاـمًُٛن ١ي٘ .

ع ٣ٛغسٜو ٚقٛع ايػًط قم ايكطُ)339( ............................... ١

دعوى ظريك وقوع الػمط أو اخلطأ :
يهه ٛإ عهه ٢أسههد ايػههسٜهطم أ ٚايػههسناٚ ٤قههٛع ايػًههط أٚاٱغههتباٙ
ٚاا أ قم قطُ ١اـماٍ اـمػرتى أ ٚقم تك ِٜٛاـماٍ قبٌ قطُت٘ ٚأْ٘ أع هٞ
 ٕٚسك٘ ٚإضتشكاق٘ أٚأ ر غهسٜه٘ َهٔ اـمهاٍ اـمػهرتى َها ٜصٜهد عًه٢
سكهه٘ ٚسؿههت٘  -ؾٗههَ ٞهههشا عهه ٫ ٣ٛتطههُا َههٔ َ هدٸعٗٝا َ ,هها مل
ٜجبتٗا بديٚ ٌٝسذَ ١عتة ٠غسعاو  -ب ١ٓٝأ ٚإقساز: -
ْعههري ايبٓٝهه ١ايتاَهه : ١غههاٖد ٜٔعهها يطم أ ٚغههاٖد عههدٍ َهها غههٗا ٠
إَههسأتطم ؾههامتطم ,أ ٚايبٓٝهه ١ايٓاقؿهه : ١غههاٖد عههدٍ َهها ؼمههطم َههدعٞ
ايػًط ٚاا أ ,أ ٚغٗا  ٠إَسأتطم ؾامتطم َا ؼمطم اـمدع. ٞ
أ ٚإقساز ايػسٜو اٯ س بهشؿ ٍٛايهخ أ أ ٚاٱغهتبا ٙأ ٚايػًهط قم
قطُ ١اـماٍ اـمػرتى ٚاير ٟإ عا ٙايػسٜو اٯ س .
ؾإٕ أقاّ اـمدع ٞسذ َٔ ١امذر ايػسع ١ٝعً ٢عه ٣ٛايػًهط أٚ
اٱغتبا ٙيفعط ايدعٚ َ٘ٓ ٣ٛأدهس ٟايتشكٝهل ٚايؿشهـ عهٔ ؾهش١
ايههدعٚ , ٣ٛاذا ظٗههست ؾههش ١ايههدع - ٣ٛسهههِ ايكاقهه ٞبههب ٕ٬
ايكطُٚ ١ؾطهخٗا يههشؿ ٍٛايتشكٝهل ٚثبهٛت ايػًهط به٘ أ ٚاٱغهتبا ٙأٚ
ايهخ أ قم ايكطُ , ١ؾتعا ايكطُ َٔ ١ددٜد .
ٚذيو نإٔ ٜرتى اـمٝط ؾة ٠سٓ ١ٺ يٛيهدٚ ٜٔشٚده ١ثهِ تكطٸهِ ايؿهة٠
ب ِٗٓٝؾٝدع ٞأسدِٖ ايػًهط قم ايتكه ِٜٛاـمهبم عًٝه٘ ايتكطه ِٝأ ٚغًهط
ْؿظ ايكطُ , ١ثِ ٜػٗد ايػٗ ٛعً ٘ٝأٜ ٚؿشـ ايهٛشٕ ٜٚتشكهل عٓه٘
ؾ٬ٝسغ إٔ ثهُٔ ايصٚدهَ ١هٔ ايؿهةْ ٠هاقـ أٜ ٚهسْ ٣كؿهإ سؿه١
ٖرا ايٛيد أ ٚذاى  ,ؾٝؿط ايكاق ٞايكطُٜٚ ١ب ًٗا ٜٚهشًّٗا ,بٌ إْٗها
تٓؿطه قٗههساو بعههد تههشكل غً ٗهها ٚ

أٖهها َ -ههٔ  ٕٚسادهه ١ٱْههػا٤

ؾ ههط ايك ههطُ ,١ث هِ  ٜههعا  -ب ههعد ظ ههٗٛز ايػًههط ٚإْهؿ ههطاخ ايكطههُ-١
ٚجتدٸ ايكطُ ١ايعا ي ١ايؿشٝش ١سطق سؿـ ايػسنا.٤
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ٚإٕ مل ٜجبههط َههدع ٞب هه ٕ٬ايكطههُ ١عههٛا : ٙسؿهه ٍٛايػًههط
ٚاٱغتبا ٙؾٗٝا  -أ ٟمل ٜعكد عٛا ٙبب ١ٓٝأ ٚذمٖٛا  ٫ٚ -ثبط غً ٗا
بايؿشـ مل تطُا ايدع ٣ٛق عاو ًٜ ٫ٚتؿط ايٗٝا .
ٚايٛدهه٘ قم عههدّ يفههاع ايههدعٖ ٣ٛهه ٛا٭ؾههٌ ايعك٥٬هه ٞاـمُكهه٢
غسعاو ايهُشكل قم بهشٛخ ايههخٝازات دصَهاو :أؾهاي ١ؾهش ١نهٌ عكهد
غو قم ؾشت٘ ٚقم ؾطا َ ٙا اّ مل ٜجبط أسدُٖا بهشذ ١عك ١ٝ٥٬أٚ
غسعٖٓٚ,١ٝا عكد ايكطُٜ ١بٓ ٢عً ٢ؾشت٘ ٜ ٫ٚعتٓ ٢بإستُهاٍ ؾطها ٙ
ي ههُذس

عهه ٣ٛايػههسٜو ؾطهها َ ,ٙهها مل ٜجبههط اـمههدع ٞايؿطهها يذهه١

غسع ١ٝتدعِ عٛاٚ ٙتجبتٗا ست ٢تطُا ٚتعا ايكطُ َٔ ١ددٜد .
ْعِ ي ٛإ عَ - ٢كاؾاو اظم ع ٣ٛب  ٕ٬ايكطهُٚ ١

أٖها  -عًهِ

غهههسٜه٘ بٛقهههٛع ايهههخ أ أ ٚايػًهههط قم ايكطهههُ ١أَهٓههه٘ إٔ ً ٜهههق َهههٔ
ايكاق ٞإضتش٬ؾ٘ ٚ .ايٛد٘ ٚاقض ٭ْه٘ َٓههسٚ ,ظٝؿته٘ امًهـ عًه٢
طبل إْهازٚ ٙطايُٝطم عً ٢اـمدع ٢عً٘ٝص عًُ٘ بهب  ٕ٬ايكطهُٖٚ ١هٛ
ٜصعِ أْ٘ ٜ ٫عًِ ب ْٗ٬ا  ,ؾٝشًـ عً ٢عدّ عًُ٘ بب ْٗ٬ا ٜٚ ,هؿٝه٘
إٔ ٜهشًـ أَاّ ايكاق ٞعً ٢عدّ ايعًِ بػًط ايكطُ. ١
ٖٚهرا ي ٛإ ع ٢أسدِٖ ايػًهط قم تكه ِٜٛاـمهاٍ اـمػهرتى أ ٚإ عه٢
سؿ ٍٛايػصم قم ايك ١ُٝايهُطعٸس ٠عًَ ٘ٝكدَه١و يًكطهُ ١نُها يه ٛقٛٸَهط
عسب ١عً ٘ٝبعػس ٠آ٫ف ٜٓهاز ٚإ عه ٢أْٗها  ٫تطه ٣ٛأنجهس َهٔ ثههُاْ١ٝ
آ٫ف ٜٓاز  ,أ ٚبايعهظ بإٔ إ ع ٢اٯ س إٔ ايعسبه ١ايههُكٛٸَ ١تطه٣ٛ
ؿمط ١عػس أيهـ ٜٓهاز ؾٗه ٛغهصم طهسأ عًه ٢ايكُٝه ١ايههُطعٸس ٠قهُٔ
تٛشٜا ايهُرياخٚ,قهد ذنسْها قم َباسهح بهاز ايػهصم عهدّ إ تؿاؾه٘
بايبٝا بٌ أثبتٓا إٔ ايػصم سساّ تهًٝؿاو َٖٛٛٚدق يهخٝازايؿط قم نٌ
عكد ٚقعاو َٗٓٚا عكد ايكطُ.١
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ؾاذا أثبط ايػسٜو ايػًط قم ايتكه ِٜٛأ ٚسؿه ٍٛايػهصم ؾٝه٘ تههخٝٸس
بطم اٱَكاٚ ٤ايكب ٍٛب٘ ٚبطم ؾط ايكطهُٚ ١إثبهات ايػًهط قم ايتكهِٜٛ
أ ٚايػصم ؾ ٘ٝثِ تع ٛايػسنٚ ١اٱغرتاى ٚتبدأ ايكطَُ ١هٔ ددٜهد بعهد
ايتجبٸط ٚايتشكّل َٔ ايهشؿـ ٚايٓطق َٚهذُٛع ايهُاٍ ايهُػرتى .

ظًور بعض املال املعرتك مصتحكاً لمػري :
اذا ظٗس بعا اـماٍ اـمػرتى َطتشكاو فمًٛناو يػري ايػسنا - ٤يػؿب٘
أ ٚٱٜداعهه٘ أ ٚٱعازتهه٘ ٚ -نههإ ظٗههٛزٚ ٙإط٬عهه٘ عًٝهه٘ بعههد كههل
ايكطههُ ١ازدهاو  :بههاٱؾساش أ ٚبايتعههد ٌٜأ ٚبههايس ٖٚ ,ههرا ْعههري َهها يههٛ
ٚزخ أ ٛإ أ ٚث٬ث ١أ  ٠ٛتسن ١أبٚ ِٗٝقطٸهُاٖا ثهِ ظٗهس ٚده٦َ ٛه١
ن َٔ ًٛٝامٓ َ ١طتشك١و يًػري ٚقهد قطٸهُط بٝهِٓٗ أ ٚبُٗٓٝها ٫ٚ,شمًهٛ
َٔ ؾٛز ث٬ث: ١
ايؿٛز ٠ا٭ٚظم  :إٔ ٜهَ ٕٛاٍ ايػهري َٛده ٛاو قم سؿه ١أسهدُٖا
أ ٚأسدِٖ  ٕٚغري , ٙؾتب ٌ ايكطهُ٫ٚ ١بهد َهٔ أ اَ ٤هاٍ ايػهري اظم
َطتشك٘  ,ثِ ٜكطِ اـماٍ َٔ ددٜد .
ايؿههٛز ٠ايجاْٝهه : ١إٔ ٜهههَ ٕٛههاٍ ايػههري َٛدهه ٛاو قم سؿههتُٗا أٚ
سؿؿههِٗ ؽمٝعهاو بٓطههب١ٺ غههري َتطهها - ١ٜٚنُهها يهه ٛنههإ ثًجهها َههاٍ ايػههري
َٛد ٛاو قم سؿ ١أسدُٖا ٚنإ ثًج٘ ايباقَٛ ٞده ٛاو قم سؿه ١اٯ هس
ب ًط ايكطُ ١ٱْهػاف عدّ تطا ٟٚامؿهتطم أ ٚسؿهـ ايػهسنا,٤
ٚإذا ب ًط ايكطُٚ ١دق أ٫ٚو :أ اَ ٤اٍ ايػري اظم َطتشك٘,ثهِ ٜكطٸهِ
اـماٍ اـمتبكَ ٞهٔ ددٜهد  ,بعهد ب ه ٕ٬ايكطهُ ١ايطهابك ١يًُهاٍ اـمػهرتى
ٚتطامل ايػسنا ٤عً ٢غً ٗا يٛدَ ٛاٍ ايػري قم اـماٍ اـمكط. ّٛ
ٚبهتعبهري ثهإٍ ٚ :ده٘ به  ٕ٬ايكهطُ ١قم ٖاتهٝهٔ ايؿٛزتهٝهٔ ٚيهصّٚ
إعا تهٗا َٔ دهدٜد ٖ ٛإْهههػاف عهدّ تههطا ٟٚسهؿ

ايػسٜهٝهٔ أٚ
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سؿـ ايػسنا ٤ؾؿطدت ايكطُ٫ٚ , ١شَ٘ ٚدٛب ؾا َاٍ ايػري اظم
ؾاسب٘ ايػسعٜ , ٞعكب٘ إعا  ٠ايكطُ َٔ ١ددٜد َها اّ ايػهسٜهإ أٚ
ايػسناَ ٤تطايهُطم عً ٢غًهط ايكطهُ ١ا٭ٚظم بؿعهٌ ظٗهٛز َهاٍ ايػهري
قههُٔ اـمههاٍ اـمػههرتى اـمكطههٚ ّٛإْهػههاف عههدّ تطهها ٟٚامؿههتطم أٚ
امؿـ ٚ ,يعٌ ٖرا ايتٛدٚ ٖٛ ٘ٝد٘ غٗس ٠ايك ٍٛبب  ٕ٬ايكطهُ, ١
بٌ إ ع ٞاٱؽماع عً ٘ٝأ ٚعدّ اا٬ف

()3

.

ايؿههٛز ٠ايجايجهه : ١إٔ ٜهههَ ٕٛههاٍ ايػههري َٛدهه ٛاو قم سؿههتُٗا أٚ
سؿؿِٗ ؽمٝعاو بٓطبَ ١تطا - ١ٜٚنُا ي ٛنإ أ ه ٠ٛث٬ثهٚ ١زثهٛا َهٔ
أب ِٗٝتسنت٘ ٚإقتطُٖٛا ب ِٗٓٝبايتجًٝح ثِ إْهػـ ٚدَ ٛاٍ َطتشل
يًػري قُٔ ايرتن ١اـمكط ١َٛبايتجًٝح ٚنإ َاٍ ايػري  :ث٬خ َ ١٦نًٝهٛ
سٓ  ١أ ٚث٬خ َ٦هَ ١هرت َهٔ أزه ايبطهتإ َهج٬و َٛ -ده ٛاو عٓهد نهٌ
ٚاسد َٔ ا٭  ٠ٛايٛزث ١بايتطا - ٟٚؿمططم نًٝه ٛسٓ ه ١أ ٚؿمطهطم
َرتاو عٓد نٌ ٚاسد َِٓٗ  ,أ ٟنإ ثًح َاٍ ايػري قم سؿ ١نٌ ٚاسد
َِٓٗ ٚثًج٘ اٯ س قم سؿ ١ايجاْٚ ٞثًج٘ ايجايح قم سؿ ١ايجايح .
ٚس٦ٓٝهرٺ َٛ ٫دههق يههب  ٕ٬ايكطههُ , ١بههٌ زمههق عًهه ٢نههٌ ٚاسههد
َِٓٗ إ ساز ايجًح اـمطتشل يًػهري ٚإزدهاع َهاٍ ايػهري اظم َطهتشك٘ ,
ٜٚه ٕٛايباقَ ٞاي٘ ٚسؿت٘ َٔ اـماٍ اـمػرتى  -ايرتنه ١اـمٛزٚثهَ - ١هٔ
 ٕٚشٜا  ٠أْ ٚكؿإٖٚ ,را َػسٚط بإٔ ٜ ٫هشدخ إزداع َاٍ ايػهري
يهُطتشكّ٘ قسزاو ْٚكؿاو عً ٢أسدِٖ نإٔ ٜطدٸ طسٜك٘ أَ ٚهذسَ ٣ا٥ه٘
أَ ٚهههُسٸ عاً٥تهه٘ أ ٚذمهه ٛذيههو  ,ؾإْهه٘ قم سههاٍ سؿهه ٍٛايكههسز تب ههٌ
ايكطُ ١أٜكاو ٫ٚبد َٔ جتدٜدٖا بعد ؾا َاٍ ايػري .
ٚبتعههبري ثههإٍ ٫ :بههد َههٔ تكٝٝههد ؾههش ١ايكطههُ ١قم ايؿههٛز ٠ايجايجهه١
( )3قم دٛاٖس ايه : ّ٬ز.333 : 35
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ٚبكاٖ٤هها ياهلهها عمهها اذا مل ًٜههصّ قههسز أْ ٚكههـ أ ٚعٝههق قم بعهها
امؿههـ اـمؿههسش , ٠ؾًهه ٛناْههط أَههٛاٍ ايػههري َتٛشٸعهه ١عًهه ٢نههٌ سؿهه١
بكدزٍ َتطا ,ٍٚثِ بعد إزداع َاٍ ايػري سؿٌ ْكـ أ ٚعٝق قم إسد٣
امؿـ  ٕٚا٭ س ٣نهإٔ ٜٓطهدٸ طسٜكه٘ اظم أزه بطهتاْ٘ أٜٓ ٚك ها
اسَ ٣ا ٙ٤أٜ ٚكعـ أٜٓ ٚعدّ ق ٤ٛغسؾت٘ قم بطتاْ٘ أ ٚذمٖٛا.
ٚعٓد٥رٺ ٫ :بد َٔ امهِ بب  ٕ٬ايكطهُ ١يعٗهٛز ْكهـ ٫سهل أٚ
عٝق قم سؿ ١أسد ايػسناٚ ٤إٕ مل ٜهٔ ايٓكـ قم اـمكداز ,ؾ٬بد َٔ
إعا  ٠ايكطُ َٔ ١ددٜد .
ثِ إْ٘ اذا قطِ ايٛزث ١تسن ١اـمٝط بٝهِٓٗ ثهِ ظٗهس ٜهٔ عًه ٢اـمٝهط
ٚقد ثبط غسعاو  -ببٓٝه ١اـمهدع ٞعًه ٢اـمٝهط َها ؼمٓٝه٘ عًه ٢عهدّ بهسا٠٤
اـمٝط َٔ ايد - ٜٔؾ ٬شمًٖ ٛرا َٔ سايتطم :
ا٭ٚظم  :إٔ ٜتةع أسد بٛؾا ٜٔ ٤اـمٝط أ ٟ ٪ٜ ٚايٛزث - ١بعكِٗ
أ ٚتهُاََِٗ َٔ ٜ٘ٓ -اهلِ أٜ ٚهة ٨ايهدا ٔ٥ذَهَ ١هٛزثِٗ  -ؾايكطهُ١
ؾشٝشَ ١طتكسَٛ ٫ٚ ٠دق يب ْٗ٬ها أ ٚجتدٜهدٖا  ,ؾهإٕ ايرتنه ١نًهٗا
 بؿعٌ بسا ٠٤اـمٝط َٔ ايد - ٜٔقد إْهتكًط ايْ ٕٚ َٔ ِٗٝكـ .امايهه ١ايجاْٝهه : ١إٔ ٜبكهه ٢ايهد ٜٔقم ذَههَ ١ههٛزٸثِٗ َههٔ  ٕٚضههكٛط
ؾاي٬شّ ب ه ٕ٬ايكطهُ ١٭ْه٘ إْهػهـ إغهرتاى ايرتنه ١بهطم اـمٝهط ٚبهطم
ايٛزث ١سٝح أْ٘ بعٗٛز نَ ْ٘ٛهدٜٓاو ٜٓهػهـ عهدّ إْتكهاٍ َكدازايهدٜٔ
َههٔ تسنتهه٘ اظم ايٛزثهه ١بٓشهه( ٛايهًهه ٞقم اـمعههطم) أعههم بههاـمعطم  :ايرتنهه١
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تعريف بالـمؤلف :
* ٚيذ يف ايٓذف األػشف يف اخلاَع َٔ ػٗش
سَطإ يف عاّ ٖ1371 /ـ .
*تعًــِ ايكــشلٕ ايهــشٚ ِٜأصــ ٍٛايكــشاٚ ٠٤ايهتابــ ١يف ايعــاّ اخلــاَع
َٔ عُش. ٙ
* دخــٌ ايصــف ايجــاْ ٞبعــذ اَتشــإ ٚاختبــاس يف َــذاسغ (َٓتــذ٣
ايٓؼش) ٚتذسز بتفٛم يف ايذساط ١االبتذاٚ ١ٝ٥ايجاْٚ ١ٜٛاجلاَع. ١ٝ
* دسغ ايعًـــ ّٛايؼـــشع ١ٝيف احلـــٛص ٠ايعًُٝـــ ١يف ايٓذـــف األػـــشف
 املكـــــذَات ٚايظـــــط - ٛعًـــــ ٢أٜـــــذ ٟخـــــريَ ٠ذسطـــــ ٞاحلـــــٛص٠سمحِٗ اهلل ٚأسظٔ إي ِٗٝمجٝعاً .
* ػــشع يف سطــٛس (ايبشــح اخلــاسز) فكٗــاً عٓــذ أطــتار ايفكٗــا ٤أٜــ١
اهلل ايععُـــ ٢ايظـــٝذ أبـــ ٛايكاطـــِ املٛطـــ ٟٛاخلـــ( ٞ٥ٛقـــذغ طـــش)ٙ
ٚأصــــٛال عٓــــذ ايؼــــٗٝذ أٜــــ ١اهلل ايععُــــ ٢املــــريصا عًــــ ٞايػــــشٟٚ
ايتربٜــضٚ ,ٟسطــش ٜظــريا عٓــذ غريُٖــا فًــِ اــذ ضــايت٘ فــاْكطع ٚقــذ
إخـــتب ببشـــح ايظـــٝذ اخلـــ( ٞ٥ٛقـــذ )ٙطًٝـــ ١طـــٓٛات عؼـــشٚ ٠دعًـــ٘
َٓطًكـ ـ ًا يتشكٝـــل ايبشـــٛخ ايفكٗٝـــٚ ١األصـــٛيٚ ١ٝايشدايٝـــ ١ايـ ـ

نـــإ

ٜٓكشٗا يف حبج٘ ايؼشٜف .
*باػـــش ايتـــذسٜع يف متـــاّ املشاســـٌ ايعًُٝـــَ ١تـــذسداً ستـــ ٢ايظـــطٛ
ثـــِ ػـــشع يف ايبشـــح اخلـــاسز َ -ـــٔ د ٕٚإعـــالٕ  -يف ايظـــٓ ١األخـــري٠
َــٔ عُــش ايظــٝذ اخلــ ٞ٥ٛبعــذ تعطًٝــ٘(قــذ )ٙحبجــ٘ ايؼــشٜف ٚإعتــزاسٙ
عـــٔ االطـــتُشاس يظـــ ٤ٛصـــشت٘ ثـــِ طًـــب إ

املؤيـــف  -بإحلـــا -

تــــذسٜع املهاطــــب ٚايشطــــاٚ ٌ٥ايهفاٜــــ ١فاطــــتذاب يععــــ ِٝفا٥ــــذ٠
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ايهتـــب ايجالثـــٚ ١ناْـــت يـــ٘ ايـــذٚس ٠ايجايجـــ ١فـ ــ ٞتذسٜظـــٗا ,ثـــِ بعـــذ
االْتٗــاَٗٓ ٤ــا ػــشع  -عًٓــ ًا يف ايٝــ ّٛايتاطــع َــٔ ػــعبإ ٖ1416 /ـــ -
يف تـــذسٜع ايفكـــ٘ خاسدـ ـاً عًـــَ ٢ـــٓٗر (َهاطـــب) ػـــٝخٓا األععـــِ
األْصـــاسٚ ٟنتبٗـــا بكًُـــ٘ فهـــإ (بؼـــش ٣ايفكاٖـــ )١يف طـــت ١أدـــضا, ٤
ثـــِ ػـــشع طـــابع ًا يف ػـــش (َظـــتشذثات املظـــا )ٌ٥يًظـــٝذ اخلـــٞ٥ٛ
(قـــذ )ٙيف حبـــح فكٗـــ ٞاطـــتذالي ٞعـــاٍ ثـــِ ػـــش

ـــع (ايعـــش٠ٚ

ايــٛثك )٢ثــِ ػــشع يف حبــح احلــر فكٗــاً إطــتذاليٝاً عايٝــاً ,ثــِ ػــشع يف
حبـــح ايكطـــا ٤ايؼـــشع ,ٞثـــِ ػـــش ع يف حبـــح احلـــذٚد ٚايتعضٜـــشات
فكٗاً إطتذاليٝاً عايٝاً .
* ٖٚهــــزا ػــــشع يف تــــذسٜع (أصــــ ٍٛايفكــــ٘) خاسدــــ ًا يف ايٝــــّٛ
ايظــادغ َــٔ ػــٛاٍ ٖ1416 /ـــ ٚقــذ أنُــٌ ايــذٚس ٠األصــٛي ١ٝاألٚ
بعذ عؼش طٓني تكشٜباً ثِ ػشع يف دٚس ٠حبج ١ٝالسك. ١
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طبع للمؤلف :
 -1بؼش ٣ايفكاٖ ١يف بٝإ أسهاّ االنتظاب َع ايذالي - ١خشز َٓـ٘ طـت١
أدضا ٤يف املهاطب احملشَٚ ١ايبٝع ٚاخلٝاسات ٚحبٛخ ايكبض ٚايٓكذ ٚايٓظـ١٦ٝ
ٚايشبا ٖٞٚ ,حبٛخ فكٗ ١ٝاطتذالي ١ٝعاي.١ٝ
 -2بؼش ٣ايفكاٖ ١يف بٝإ َظتشذثات املظاَ ٌ٥ع ايذالي ٖٞٚ - ١حبـٛخ
فكٗ ١ٝاطتذالي ١ٝػاسس ١يشطايَ( ١ظتشذثات املظا )ٌ٥يًظٝذ اخل( ٞ٥ٛقذ.)ٙ
 -3فكــ٘ اخلُــع ٚاألْفــاٍ حبــح فكٗــ ٞاط ـتذالي ٞعًــَ ٢ــٓٗر (ايعــش٠ٚ
ايٛثك.)٢
 -4عكٝذتٓا  -بذا ١ٜايعكٝذ. ٠
 -5أخالقٓا َ -هاسّ األخالم .
ٖٚــزإ األخــريإ نتابــإ َبظــطإ يف ايعكٝــذ ٠احلكــَٚ ١هــاسّ األخــالم
نتبــت ملختًــف املظ ـتٜٛات ايجكافٝــ ١يػــشض ايفا٥ــذ ٠ايعَُٝٛــُٖٚ , ١ــا ْتــاز
َباسج ١املٛضٛعني يف ايٓذف األػشف يف احلٛص ٠ايعًُ ١ٝيف صَإ َاض .
-6بؼش ٣األص ٖٞٚ ٍٛدٚس ٠حبـح يف أصـ ٍٛايفكـ٘ ناًَـ ١ػـشع بعـض
املؤَٓني بطبعٗا ٚصذس يف ايٓذف االدضا ٤ايجُاْٚ ,١ٝبٗا تتِ َباسح االيفـاظ
َٚباسح املالصَات ايعكًَٚ ١ٝباسح احلذر ٚاالَاسات َٚباسح ايتعـاسض
ٚايتضاسِٚ ,األدضا ٤تتٛا

تباعا ٚبكٝت َباسح االص ٍٛايعًُٝـَٚ ١باسـح

االدتٗاد ٚايتكًٝذ .
 -7ايفتا ٣ٚاملٓتخب ١سطاي ١عًُٚ ١ٝفتا ٣ٚػشع. ١ٝ
 -8تبصـــش ٠األْـــاّ بؼـــشاٜع اإلطـــالّ تصـــش يف ايعكٝـــذٚ ٠األخـــالم
ٚايفتا.٣ٚ
 -9االسبع ٕٛسذٜجاً حبٛخ تؼش ٚتٛضح َعاْ ٞاسبعني سذٜجاً صـشٝشاً
صادساً عٔ سط ٍٛاهلل( )أ ٚعٔ أٖـٌ بٝتـ٘ (ٖٚ , )ـ ٞيف َٛضـٛعات
ايعكٝذ ٠احلك ١أ ٚيف أسنإ االطالّ ٚأخالق٘ ايعاي. ١ٝ

تعشٜف باملؤيف ٚنتب٘)499( ....................................................

كتب مل تطبع :
 -1حبٛخ ٚتعًٝكات َ -تابع ١حلهَُٓ ١ع ١َٛاملٛ

ايظبضٚاس( ٟقذ.)ٙ

 -2تفهـــشات يف ايتٛسٝـــذ ٚايعشفـــإ َٚ -عـــ٘ ًَشـــل يف بعـــض قصـــب
ايعاسفني ايصادقني  ,خشز َٓٗا (عامل ايكرب ٚايربصخ) (ٚاالسبع ٕٛسذٜجاً) .
 -3لساْٚ ٤عشٜات يف بعض نربٜات عًُ ٞايشداٍ ٚايذساٚ , ١ٜقذ أٚدع
بعض ٖز ٙايشطاي ١يف حبٛث٘ األصٛيًَ ١ٝشك ًا ملباسح سذ ١ٝخرب ايٛاسذ .
ٖز ٙايشطا ٌ٥ايجالث ١حتتاز ا

تٓكٝح َٚشادعٚ ١إعادْ ٠عش .

 -4طــريتٓا ٚطــٓتٓا  -سًكــات طــبعَ ١تذسدــ : ١األٚ

(تبصــش ٠األْــاّ

بؼشاٜع اإلطالّ) َٛدض يف ايعكٝذ ٠احلكٚ ١فشٚع ايذٚ ٜٔاألخالم ايفاضـً+ ١
ايجاْٝـــ( ١ايفتـــا ٣ٚاملٓتخبـــ )١يف ايعبـــادات ٚاملعـــاَالت  +ايجايجـــٚ ١ايشابعـــ١
ٚاخلاَظــَٗٓ( ١ــاز ايصــاحلني) فــشٚع فتٛاٝ٥ــ ١يف متــاّ فــشٚع ايفكــ٘ ايؼــشٜف +
َظتشذثات املظآَ + ٌ٥اطو احلر .
 -5فك٘ احلر ٚايعُش - ٠حبح فكٗ ٞإطتذالي ٞيف

ع دلًذات .

 -6فكــ٘ ايكطــا - ٤حبــح فكٗــ ٞاطــتذالي ٞيف دلًــذ ٚاســذ ٖٚــٖ ٛــزا
ايهتاب.
 -7فك٘ احلذٚد ٚايتعضٜشات  -حبح فكٗ ٞاطتذالي ٞيف دلًذ. ٜٔ

