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ؾك٘ ايـُٛاضٜث )5( ...................................................................

فقه اإلرث
ٚؾٝـ٘ ؾك: ٍٛ
(الفصل األول) :فـي موجبات اإلرث وأىواعُ ٖٓٚ .ا ؾٛا٥س :
(ايؿا٥ــس ٠اىل :):ٚؾـــٝ ٞــإ َٛل ــا
ٚغ

اإضثٖٚ ،ــْٛ ٞنــإ ْ :ػـ

.
أ -ايػ

ٖـ ٛتصكـاٍ ـخ ؾدكـخ نطؾـ رتا ٚتقـلاال ـايٛاز ٠ؾـطن رتا

ناىلال ٚاا ٔ أ ٚاْتٗاُٗ٥ا ت :ثايـث أ ٚأنرـط َؿـطٚطارت كـسم ايٓػـ
ايكطٜ

َع ايـُٛضٚث ايـُـٝت نطؾارتٚ ،ي٘ َطاص

ثـالثَ ١لصّـ : ١

ايـُطص  ١اىل :ٚقٓؿإ  :أحـسُٖا اىل ـٛإ ايــُتكالٕ ز ٕٚاىللـساز
ٚاؾسّا ٚ ،ثاُْٗٝا اىلٚاز ٚ -تٕ ْعيٛا  -شنٛضارت ٚتْاثارت .
ٚايـُطص  ١ايراْ ١ٝقٓؿإ أٜهارت  :أحسُٖا اىللساز ٚاؾـسّا
 -آ ــاٚ ِٗ٥ألــسازِٖٚ ، -ثاُْٗٝــا اىلخــٚ ٠ٛاىلخــٛا

ٚتٕ نًـٛ

ٚأٚازٖــِ ٚتٕ

ْعيٛا .
ٚايـُطص  ١ايرايرـ ١قـٓـ ٚاحـس ٖٚ :ـِ اىلنُـاّ ٚاىلخـٛاٍ ٚتٕ نًـٛا
نأنُـــاّ اء ـــاٚ ٤اىلَٗـــا

ٚأخٛايــــِٗٚ ،أنُـــاّ االـــساز ٚاؾـ ـسّا

ٚأخٛايــــِٗ ٚ ،نـــصيو أٚاز اىلنُـــاّ ٚاىلخـــٛاٍ ٚتٕ ْعيـــٛا نـــأٚاز
أٚازِٖ ٚأٚاز أٚاز أٚازِٖٖٚ ،هصا يهٔ ؿـط قـسم ايكطا ـَ ١ـع
ايـُٝت نطؾارت .
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ال -ايػ

ٖ ٛاإصكاٍ ايـُٝت ػـ ايـٛاز : ٠عٚلٝـ ، ١أٚ ٚا،٤

ٚايٛاَ ٤طاص ٚ :ا ٤ايعتل ،ثِ ٚا ٤نُإ اؾطٜط ،٠ثِ ٚا ٤اإَاَ. ١
(ايؿا٥س ٠ايراْ :)١ٝؾـٝ ٞـإ أقػـاّ ايـٛاضث ،حٝـث ٜٓكػـِ ت :أقػـاّ
مخػ: ١
اىلٜ َٔ : ٍٚطث ايؿطض  -ا غ  -زاُ٥ارت  ٖٞٚ ،ايعٚل ١ؾـإ يــٗا
ايط ع َع نسّ ايٛيس ٚايرُٔ َع ايٛيس ٚ ،ا ُٜطزّ نًٗٝا أ سارت .
ايراْٜ َٔ : ٞطث ايؿطض زاُ٥ـ رتا ٚض ــُا ٜـطث َعـ٘ ـايط ّز نـاىلّ ؾـإ
يـٗا ايػسؽ َع ايٛيس ٚايرًث َع نسَ٘ تشا مل ٜهٔ حال
نًٗٝــا ظا٥ـــسارت نًــ ٢ايؿـــطض -نُــا تشا ظاز

ٚض ــُا ٜـطزّ

ايؿطٜهـــ ١نًــ ٢ايػـــٗاّ،

ٚنايعٚج ؾاْ٘ ٜطث ايط ع َع ايٛيس ٚايٓكـ َع نسّ ايٛيـس ُٜٚـطزّ نًٝـ٘
تشا مل ٜهٔ ٚاضث تا اإَاّ (.)
ايرايث ٜ َٔ :طث ايؿطض صاض ٚ ٠ايكطا  ١أخط ،٣نـاىلال ؾاْـ٘ ٜـطث
ـــايؿطض َـــع ٚلـــٛز ايٛيـــس  ٚايكطا ـــَ ١ـــع نسَـــ٘ٚ ،اي ٓـــت ٚاي ٓـــا
ؾإْٗٔ ٜـطثٔ َـع اإ ـٔ ايكطا ـ ٚ ١سْٚـ٘ ـايؿطضٚ ،اىلخـت ٚاىلخـٛا
يـ ال أ ٚي ــ ٜٔٛؾـإْٗٔ ٜـطثٔ َــع اىلر ايكطا ــَٚ ١ــع نسَــ٘ ــايؿطض،
ٚنـاىلخٚ ٠ٛااخــٛا

َــٔ اىلّ ؾــاِْٗ ٜطثــ ٕٛــايؿطض تشا مل ٜهــٔ لـسّ

ي ّ  ٚايكطا َ ١ع٘ .
ايطا ــع َ :ــٔ ا ٜــطث تا ايكطا ــ ،١نــاا ٔ ٚ ،ااخــ ٠ٛي ــ ٜٔٛأٚ
ي الٚ ،اؾسّ ٚاىلنُاّ ٚاىلخٛاٍ .
اـاَؼ َ :ـٔ ا ٜـطث ـايؿطض ٚا ايكطا ـ ١ـٌ ٜـطث ـايٛاٖٚ ٤ـٛ
ايـُعتلٚ ،نأَ ايـجطٜطٚ ،٠ااَاّ (. )

ؾك٘ ايـُ اث ٚأحهاَ٘ )7(...................................................................

(ايؿا٥س ٠ايراير :)١ؾـٝ ٞإ أْٛاع ايػٗاّ :
ايؿــطض ٖــ ٛايػــِٗ ايـــُكسّض

ايكــطإٓ ايـــُجٝس ٖٚــ ٛغ ـت ١أْــٛاع،

ٚأض ا ٗا ثالث ١نؿط: ِٖٚ ،
 -1ايٓكـ  ٖٛٚيً ٓت ايٛاحـسٚ ، ٠ي خـت ي ـ ٜٔٛأ ٚيـ ال ؾكـ
تشا مل ٜهٔ َعٗا أر ٚ ،يًعٚج َع نسّ ايٛيس يًعٚلٚ ١تٕ ْعٍ .
 -2ايط ع ٖٛٚ :يًعٚج تشا نإ يًعٚلـٚ ١يـس ٚتٕ ْـعٍٚ ،يًعٚلـ ١تشا
مل ٜهٔ نٓس ايعٚج ٚيس ٚتٕ ْعٍ :ؾـإ ناْـت ٚاحـس ٠تختكـت ـ٘ٚ ،تا
ؾٗ ٛيـٗٔ ايػ.١ٜٛ
-3ايرُٔ  ٖٛٚيًعٚلَ ١ع ٚلٛز ايٛيس يًعٚج ٚتٕ ْعٍ  :ؾـإ ناْـت
ٚاحس ٠تختكت ٘ ٚ ،تا ؾٗ ٛيـٗٔ ايػ. ١ٜٛ
 -4ايرًرإ  :يً ٓـتخ ؾكـانسارت َـع نـسّ اإ ـٔ ايــُػاٚ ، ٟٚي خـتخ
ؾكانسارت ي  ٜٔٛأ ٚي ال ؾك َع نسّ ٚلٛز أر يًُٝت .
 -5ايرًث  ٖٛٚ:غِٗ اىلّّ تشا مل ٜهٔ يًُٝت ٚيس ٚتٕ ْعٍ ٚمل ٜهـٔ
ي٘ أخ ٠ٛنً ٢صؿكٜ ٌٍٝأصٚ ، ٞي ر ٚاىلخت َٔ اىلّ َع ايتعسز .
 -6ايػسؽ  ٖٛٚ :يهٌ ٚاحس َٔ اىل َ ٜٔٛع ايٛيس ٚتٕ ْعٍٚ ،يـ ّ
َع اىلخ ٠ٛي  ٜٔٛأ ٚي ال نً ٢صؿكٜ ٌٍٝأصٚ ،ٞي ر ايٛاحـس َـٔ اىلّ
ٚاىلخت ايٛاحسَٗٓ ٠ا.
(ايؿا٥س ٠ايطا ع:)١

طالٕ ايعٚ ٍٛايتعكٝ

.

تشا صعسز ايٛضث : ١ؾتاضٜ ٠ه ْٕٛٛمجٝعارت ش ٟٚؾطٚض َكسّض٠

ايكطإٓ

ايـُجٝسٚ ،أخط ٣ا ٜه ْٕٛٛمجٝعارت ش ٟٚؾطٚضٚ ،ثايرٜ ١ه ٕٛعهـِٗ
شا ؾطضٍ ز ٕٚعض .
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أ  -ؾاشا ناْٛا مجٝعـارت ش ٟٚؾـطٚض  :ؾتـاض ٠صهـ ٕٛؾطٚنـِٗ َػـا١ٜٚ
يًؿطٜهٚ ،١أخط ٣صه ٕٛظا٥س ٠نًٗٝا ٚ ،ثايرْ ١اقك ١نٓٗا :
ؾاىلَ :ٚرٌ إٔ ٜلى ايـُٝت أ ٓ ٚ ٜٔٛتخ ؾـإ غـِٗ نـٌ ٚاحـس َـٔ
اىل  ٜٔٛايػسؽ ٚغِٗ اي ٓتخ ايرًرإ َٚـجُٛنٗا َػا ٍٚيًؿطٜه. ١
ٚايراْٝــَ ١رــٌ إٔ ٜــلى ايـــُٝت ظٚلـارت ٚأ ــٓ ٚ ٜٔٛــتخ ؾــإ ايػــٗاّ
ايؿطض ٖ ٞايط ع ٚايػسغإ ٚايرًرإ  ٖٞٚظا٥س ٠نً ٢ايؿطٜهٖٚ ،١ـصٙ
َٖ ٞػأي(١ايع: )ٍٛ
ٚؾتٝا عـض ؾكٗـا ٤اإغـالّ ؾٗٝـا ٚضٚز ايـٓكل نًـ ٢نـٌ ٚاحـس َـٔ
ش ٟٚايؿطٚض نًْ ٢ػ  ١ؾطن٘ .
ُٓٝا نٓس أص ـاع أٖـٌ اي ٝـت(ٜ )ـسخٌ ايـٓكل نًـ ٢عـضٍ َعـخ
َــِٓٗ ز ٕٚعــض :ؾؿــ ٞتضث أٖــٌ اةطص ــ ١اىلٜ :ٚــسخٌ ايــٓكل نًــ٢
اي ٓت أ ٚاي ٓا .
 ٚتضث ايـــُطص  ١ايراْٝــ - ١نُــا تشا صــطى ظٚل ـارت ٚأخت ـارت َــٔ اا ــٜٔٛ
ٚأختخ َٔ اىلّ  ،ؾإ غِٗ ايعٚج ايٓكـ ٚغِٗ اىلخـت َـٔ اىل ـٜٔٛ
ايٓكـ ٚغِٗ اىلختخ َٔ اىلّ ايرًثٚ ،فُٛنٗا ظا٥س نًـ ٢ايؿطٜهـ،١
ؾٝسخٌ ايٓكل نً ٢ايـُتكطال اىل  ٜٔٛناىلخت

ايـُراٍ ز ٕٚايـعٚج

ٚز ٕٚايـُتكطال اىلّ .
ٚايرايرـ ١نُــا تشا صــطى ٓتـارت ٚاحــس ٠ؾــإ يـــٗا ايٓكـــ ٚصعٜــس ايؿطٜهــ١
ْكؿارت ٖٚ ،صَ ٖٞ ٙػاي( ١ايتعكٚ ، ) ٝؾتٝا عـض ؾكٗـا ٤اإغـالّ ؾٗٝـا
ٖ ٞتنطا ٤ايٓكـ ايعا٥س ت :ايعكـ ٖٚ ١ـِ ايـصنٛض ايـصٜٓ ٜٔتػـ  ٕٛت:
ايـُٝت ـػـ ٚاغطـ ١أ ٚـٛاغطـ ١ايصنٛض ٚض ـُا نـُُّـٖٛا ي ْـر ٢نً٢

َٛاْع اإضث )9(....................................................................

صـــؿك ٌٍٝنٓــسِٖ ُٓٝ .ــا نٓــس أص ــاع أٖــٌ اي ٝــت (ٜ )ــطزّ ايعا٥ــس نًــ٢
ش ٟٚايؿــطٚض ناي ٓــت

ايؿــطض ؾــلث ايٓكـــ ــايؿطض ٚايٓكـــ

اءخط ايطزّ ٖ .صا نً٘ تشا نإ مجٝع ايٛضث َٔ ١ش ٟٚايؿطٚض .
الٚ -اشا مل ٜهْٛٛا مجٝعـارت ش ٟٚؾـطٚض ؾٝكػّـِ ايــُاٍ ٝـِٓٗ نًـ٢
صؿك ٌٍٝآ

.

لـ ٚ -تشا نإ عهِٗ شا ؾطض ز ٕٚآخط أنطـ ٞش ٚايؿـطض ؾطنـ٘
ٚأنط ٞاي اق ٞيػ  ٙنً ٢صؿكٜ ٌٍٝأص ٞتٕ ؾا ٤اهلل صـعا. :

(الفصل الثاىي)  :مواىع اإلرث .
الـىاٌع األوه  :الكفر أو الشرك .
ا ٜطث ايـُؿطى أ ٚايهاؾط َٔ ايـُٝت ايــُػًِ ٚتٕ قـطال َٓـ٘ َطص ـ١رت
ٜٚـدتل تضث٘ ايـُػًِ ٚتٕ عس نٓ٘ َطص ١رت ،ؾً ٛنإ يًُٝت ايـُػًِ ت ٔ
نــاؾط مل ٜطثــ٘ ٚتْـــُا ٜطثــ٘ أحؿــاز ٙأ ٚتخٛصــ٘ أ ٚألــساز ٙأ ٚأنُاَــ٘ أٚ
أخٛاي٘ -ايـُػًِ َِٓٗ خاق ،١تش ايهاؾط ا ٜـُٓع نـٔ اإضث  :ايــُػًِ
ايصٜ ٟتكطّال ٘ٚ ،يصا يَ ٛا

َػًِ ٚيـ٘ ٚيـس ٚاحـس نـاؾط ٚيٛيـسٚ ٙيـس

َػًِ نإ َ اث٘ يٛيس ٚيسٚ ،ٙا ؾطم

شيو خ ايهاؾط اىلقً -ٞشَٝارت

نإ أّ حط ٝارت ٚ -خ ايـُطصسّ  -ؾططٜارت نإ أّ ًَّٝارت . -
( :)1ايـُػًِ ٜطث ايهـاؾط ٜٚــُٓع َـٔ تضث ايهـاؾط يًهـاؾط حتـ ٢اشا
نإ اةػًِ عٝس اةطص ٚ ١نإ ايٛاضث ايهاؾط قطٜ

اةطص  ،١ؾًَ ٛا

ناؾط

ِ َػـًِ ٚضثـ٘ ايــُػًِ اي عٝـس ٚمل ٜطثـ٘
ٚي٘ ٚيـس نـ اؾط ٚأر َػـًِ أ ٚنـ ّ
ايهاؾط ايكطْ ، ٜعِ تشا نـإ مجٝـع أقط ـا ٤ايــُٝت ايهـاؾط ٚؾــ ٞمجٝـع
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ايط كا

نؿّاضارت غ ٣ٛاإَاّ ناْت صطنتـ٘ يٛاضثـ٘ ايهـاؾط حػـ

زٜـاْتِٗ

ٚؾطٜعَٛ ١اضٜرِٖٗ ،صا تشا نإ ايهاؾط أقًٝارت.
ٚاشا نإ اةٝت ايهاؾط َطصسّارت نٔ ًَّـْ - ١كـطاْ ٞأغـًِ ثـِ ضلـع ت:
كــط أ ٚصٗـّٛز  -ؾــال  ٜعــس إٔ
ايٓكــطاْ -١ٝأَ ٚطصــسارت نــٔ ؾطــطَ - ٠ػــًِ صٓ ّ
ٜهَ ٕٛرٌ ايهـاؾط اىلقـً ٞصـٛظّع صطنتـ٘ نًـٚ ٢اضثـ٘ ايهـاؾط تشا مل ٜهـٔ
نٓسٚ ٙاضث َػًِ ٚتٕ نإ عٝسارت .
ايهاؾط ٚي٘ ٚيس قػ أ ٚأٚاز قػاض ؾِٗ َــخهَٕٛٛ

( :)2تشا َا

ايهؿط ص عارت ٚي ٛنإ يًهاؾط ٚاضث َػًِ َٔ غـ ايــُطص  ١اىل :ٚزؾعـت
صطنت٘ ت :ايـُػًِٚ ،ا س إٔ ٜٓؿل ايـٛاضث ايــُػًِ صطنـ ١ايــُٝت نًـ٢
أٚاز ٙحتً ٜ ٢ػٛا ،ثِ تشا أغًُٛا أ ٚعهِٗ  ٚك َٔ ٞايلنـ ١ؾـ ٤ٞمل
ٜٓؿل نًـ - ِٗٝزؾعـ٘ تَ :ـٔ أغـًِ َـِٓٗٚ ،تٕ أغـًُٛا أ ٚعهـِٗ ق ـٌ
اي ًٛؽ غًِّ اي اق ٞت :ايـُجتٗس ايعسٍ يٓٝؿك٘ نً ِٗٝيـخخ ًٛغِٗ ،ؾاشا
ًػــٛا ٖٚــِ َػــًُ ٕٛمل صــتػ زٜــاْتِٗ زؾــع ايـــُجتٗس َــا ص كّــَ ٢ــٔ
ايـــُ اث تيــٚ ،ِٗٝتٕ مل ٜػــتُطّٚا نًــ ٢اإغــالّ زؾــع ايـــُجتٗس ــاقٞ
ايـُ اث ت :ايٛاضث ايـُػًِ َٔ ايط ك ١ايالحك. ١
( :)3تشا َــا

َػــًِ نــٔ ٚضثــ ١ن ّؿــاض ٚضثــ٘ اإَــاّ ( )يهــٔ يــٛ

أغًِ أحسِٖ عـس َٛصـ٘ َـٔ ز ٕٚؾكـٌٍ ظَـاَْ ٞعتـسّ ـ٘ تخـتل ـإضث
ايلنٚ ،١تٕ أغًِ أنرط َٔ ٚاحس ٚ -ي ٛايتسضٜج َٔ ،ز ٕٚؾكٌٍ َعتـسّ
٘ نٔ ايـُٛ

ٚ -ضث ٙٛمجٝعارت َع صػـا ِٜٗٚؾــ ٞايــُطص ٚ ١ايط كـٚ ،١تا

تختل اإضث َٔ نإ َتـكسّ ايط ك. ١
( :)4تشا َا

َػًِ أ ٚناؾط ٚنإ ي٘ ٚاضثإ أحسُٖا َػًِ ٚاءخـط
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ناؾط ثِ أغًِ ايهاؾط عس ايـُٛ
ايـُٛ

مل ٜٓؿعـ٘ تغـالَ٘ ،ىلٕ ايلنـ ١تْتكًـت

ت :ايـُػًِْ ،عِ ي ٛنإ ايٛاضث ايـُػًِ ايٛاحس ٖـ ٛايعٚلـ١

ٚأغًِ ايٛاضث اءخط ق ٌ ايكػُٗٓٝ ١ا  ٚخ اإَـاّ (ٚ )ضث ْكـ٘ ٝ
َٔ ايلنٚ ،١تٕ أغًِ عس ايكػُُٗٓٝ ١ا مل ٜطث .
ُٓٝــا يــ ٛنــإ ٚاضثــ٘ ايـــُػًِ َتعـسّزارت ٚ -يــس ٜٔأ ٚأخــخ َــرالرت  -ثــِ
أغًِ ايٛاضث عس ايكػُ ١أَ ٚكاضْارت يـٗا مل ٜطثٚ ،تشا نإ تغالَ٘ ق ـٌ
قػُ ١ايلن :١ؾإ نإ َػاٜٚارت

ايـُطص َ ١ـع ايـٛاضث ايــُػًِ ؾـاضن٘،

ٚتٕ نإ أَ َ٘ٓ :ٚتكسَارت نً٘ٝ

ايـُطص  ١تْـؿطز ايـُ اث  -نُا ي ٛنإ

ايٛضث ١ايـُػًُ ٕٛاخ ٠ٛايـُٝت ٚنإ ٚيـس ٙنـاؾطارت ؾأغـًِ ق ـٌ ايكػـُ-١
ؾاْ٘ ٜـدتل ايٛيس ايلنٚ ١ا ٜؿاضن٘ اخ ٠ٛايـُٝت .
( :)5تشا أغًِ ايـٛاضث عـس قػـُ ١عـض ايلنـ ١ز ٕٚعـض  -نـإ
يهٌ َُٓٗا حهُ٘ ٜ :طث أٜ ٚؿاضى ؾـ َ ٞاث َا مل ٜكػّـِ ٚ ،مل ٜـطث
َـُّا قػِّ .
( :)6ايـُػًُٜ ٕٛتٛاضثٚ ٕٛتٕ تختًؿٛا

ايـُصاٖ

ٚايعكا٥س ،زٕٚ

ايـُخهَٛخ ايهؿط ؾ ث ايــُػًِ َـِٓٗ ٚا ٜطثـَ ٕٛـٔ ايــُػًِ ايـصٟ
ٖ َٔ ٛؾٗس هلل ( )ايٛحساْٚ ١ٝيـُخُس ( )ايطغاي. ١
ٚايهؿاض ٜتٛاضثـ ٕٛؿـط تْتؿـا ٤ايـٛاضث ايــُػًِ ٚ -يـٛ
ٚايط ك ١اي عٝسٚ - ٠ا ٜـُٓع نٔ صٛاضثِٗ  :تختالؾِٗ
أ ٚايــــُصٖ

ايــُطص ١

ايــًُ ١أ ٚايٓخًـ١

ايــــدام  ،ؾـــإ مل ٜهـــٔ يًُٝـ ـّـت ٚاضث َـــــػًِ ٚضث

ايٝـٗٛز ٟايٓـكطاْٚٚ ٞضث اؿط  ٞايصَ ٚ ٞايعهؼٜ ،تٛاضثـ ٕٛحػـ
قاْ ٕٛتضث ؾطٜعتِٗ .
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( :)7ايــــُطاز َـــٔ ايــــُػًِ ٚايهـــاؾط ٚ -اضثـ ـارت َٛٚضٚثـ ـارتٚ ،حال ـ ـارت
ٚقج ٛـارت  -أن ـِّ َــٔ ايـــُػًِ ٚايهــاؾط اىلقــاي ١أ ٚايت عٝــ ١اي ـ
حاقً١

ٖــٞ

ايـُجٓٚ ٕٛايطؿٌ تش إٔ ايطؿٌ تشا نـإ َــُٝعارت َٚـسضنارت ٚقـس

تختاض ااغالّ أ ٚايهؿط إضازص٘ ٚتختٝـاض ٙؾٗـ ٛنُـا تختـاض ،يهـٔ تشا مل
ٜهٔ َـُّٝعارت أ ٚنإ َـُّٝعارت ٚمل ٜـدل أحسُٖا ؾٗ ٛصـا ع ىل ٜٛـ٘ ٚاشا نـإ
أحس أ َ ٜ٘ٛػًُارت حاٍ تْعكاز ْطؿت٘ أ ٚعس ٙؾٗ ٛعهِ ايـُػًِ يـَ ٛـا
ٚيــ٘ َــاٍ ٚمل ٜطثــ٘ ايهــاؾط ــٌ مٓــع ايــٛاضث ايـــُػًِ ؾــطٜه٘ ايهــاؾط
َطص ـ ١اةـ اث َــٔ اإضث ٚ ،تشا مل ٜهــٔ يًُػــًِ ٚاضث َػــًِ أقـالرت
ٜطثــ٘ اإَ ـاّ زٚ ٕٚاضثــ٘ ايكطٜـ

ايهــاؾطٚ .نــٌ طؿــٌ  -مل ٜهــٔ َـــُٝعارت

َـدتاضارت يإلغالّ ٚ -نإ أ ٛاَ ٙعارت ناؾط ٜٔحاٍ تْعكـاز ْطؿتـ٘ ٖـ ٛعهـِ
ايهــاؾط ٚا ٜــطث ايـــُػًِ َطًكــارت نُــا ا ٜطثــ٘ ايهــاؾط تشا نــإ يًطؿــٌ
ٚاضث َػًِ غ اإَاّ(ْ ، )عِ تشا أغًِ أحس أ  ٜ٘ٛق ٌ ًٛغ٘ ص ع٘
اإغالّ ٚلط ٣نً ٘ٝحهِ ايـُػًِ

ايـُ اث.

(:)8ايـُطصس ٖ ٛايص ٟخـطج نـٔ اإغـالّ ـإٔ لخـس عـض أقـٍٛ
ااغالّ َٔ -ز ٕٚؾ ٗ - ١أ ٚتختاض ايهؿط قطاحارت ٖٛٚ ،قػُإ َ :طصـس
ؾطط. ًَّٞٚ ٟ
ٚايـُطصس ايؿطط َٔ ٖٛ ٟنـإ أحـس أ ٜٛـ٘ أ ٚنالُٖـا َػـًُارت  -حـخ
تْعكــاز ْطؿتــ٘ تَ :ــا ق ــٌ ًٛغ ـ٘  -ثــِ ٜهؿــطٚ ،ا  ٜعــس تنت ــاض تغــالَ٘
عس اي ًٛؽ أ ٚعس ايتُٝٝع ٚاإزضاى ق ٌ تختٝاض ايهؿط حتـٜ ٢عتـم َطصـسارت
ؾططٜارت .
ٚحهِ ايطلٌ ايـُطصس ايؿطط ٟإٔ ٜكتٌ

ايـخاٍٚ ،ص ٝـٔ َٓ٘ ظٚلت٘
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ٜٓٚؿػذ ْهاحٗا َٔ ز ٕٚطالم ٚصعتسّ َٓ٘ نس ٠ايٛؾا َٔ ٠حخ اإضصـساز
ثــِ صتــعٚج َــٔ صؿــاٚ ،٤صكػّــِ أَٛايــ٘ حــخ اإضصــساز  -ــخ ٚضثـــت٘
ايـُػًُخ عس أزا ٤ز َٔ ْٜ٘ٛز ٕٚتْتظاض قتً٘ أَٛ ٚصـ٘ٚ ،ا صػـك ٖـصٙ
ااحهاّ ايتْ ،١ ٛعِ تشا صاال صك ٌ ص ٛت٘ اطٓارت ٚظـاٖطارت ايٓػـ  ١ت :غـ
ااحهاّ ايرالث ١ايـُصنٛض ٠ؾٝخهِ طٗاض ٠سْـ٘ ٚقـخ ١ن ازاصـ٘ ٚقـخ١
صعٚجي٘ عكس لسٜس ٜٚـُهٓ٘ ايعكس نً ٢تَطأص٘ ايػا ك - ١صـُت نـسّصٗا أّ
مل صــتِّ ٜٚ -ك ـذّ صـــًُه٘ يًُــاٍ لسٜــسارت اىلغ ـ اال ايؿــطن ١ٝنايـــخٝاظ٠
ٚاإضث ٚاإلاضٚ ٠اي ٝع ٚحنٖٛا .
ٚايـــُطصس ايـــًُّٖ ٞــ ٛايـــُٛيٛز َــٔ أ ــ ٜٔٛنــاؾط ٜٔحتــً ٢ــؼ ٚأزضى
ٚتختاض ًَّ ١ايهؿط ثِ أغًِ ثِ ضلع نٓ٘ ٚخطج َٔ اإغالّ .
ٚحهِ ايطلٌ إٔ ٜػتتاال  :ؾإ صاال ق ًـت ص ٛتـ٘ٚ ،تٕ مل ٜتـ

َـٔ

ًَّ ١ايهؿط تْؿػذ ْهاح٘ يعٚلت٘ تٕ تضصس ق ٌ زخٛي٘ ٗا أ ٚناْـت ٜا٥ػـ١
أ ٚقػ  ٠مل صهٌُ ايتاغع َٔ ١نُطٖا ٚص خ َٓ٘ َـٔ غـ نـسٚ ، ٠تا -
اشا ناْت ايػ١رت َسخٛارت ٗا غـ آٜػـ - ١تنتـسّ

نـسّ ٠ايطـالم َـٔ حـخ

اإضصساز ٚ ،تشا صاال ٚضلع نٔ ضزّص٘ ق ٌ تْكها ٤نـسصٗا كـ ٞظٚالُٗـا
نً ٢حاي٘ٚ ،تٕ ضلع عس إٔ تْكهت نسّصٗا اْت َٓ٘ ٚا صـخٌّ نً ٘ٝتا
عكس لسٜس .
ػــِ أَــٛاٍ ايـــُطصس ايـــًُّ ٞتا ـــخً ٍٛألًــ٘ أ ٚعــس قتًــ٘ تشا
ٚا صك ّ
صهطض َٓ٘ اإضصساز ٚمل ٜت ٚ ،اشا صـاال ثـِ تضصـسّ ؾؿـٚ ٞلـٛال قتًـ٘ َـٔ
ز ٕٚتغتتا ١

ايراير ١أٚ

ايطا ع ١تؾهاٍ ،اىلحٚ ٛل ٛارت تغـتتا ت٘

نٌ َط َٔٚ : ٠صاال ق ًت ص ٛت٘ َٔٚ ،مل ٜت

تْتظط ثالث ١أٜاّ ؾإ خطج
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اي ّٛٝايطا ع ٚمل ٜت

قتٌ.

ٚايـُطأ ٠ايـُطصس - ٠نٔ ؾطط ٠أ ٚنٔ ًَّ - ١ا صكتٌ ٚا صٓتكٌ أَٛايـٗا
نٓٗا ت :ايٛضث ١تا ايـُ ، ٛيهٔ ٜٓؿػذ ْهاحٗا  :ؾـإ ناْـت ٜا٥ػـ ١أٚ
غ َسخٗ ٍٛـا اْـت ــُجطز اإضصـسازٚ ،تشا ناْـت َـسخٛارت ٗـا ٚمل
صهــٔ ٜا٥ػــ ١تنت ـسّ

ن ـسّ ٠ايطــالم ٚح ػــت ٚن ـّٝل نًٗٝــا

ايـــُطعِ

ٚايـُؿطال ٚايـًُ ؼ ٚايـدسَٚ ١نط ت نً ٢ايكال ٠حت ٢صتـٛال ،ؾـإ
صا ــت ق ً ـت ص ٛتٗــا ٚ،ا صكتــٌ تا َــع صهــطض اإضصــساز َٓٗــا ٚتغــتتا تٗا
ٚتْتظاضٖا ثالث ١اٜاّ ؾإ خطج اي ّٛٝايطا ع ٚمل صت
(ٜ :)9ؿل

صطصٝـ

ؾتكتٌ .

اىلثـط نًـ ٢اإضصـساز  :اي ًـٛؽ ٚنُـاٍ ايعكـٌ

ٚايككــس ٚاإختٝــاض ،ؾًٝػــ ٛتضصــساز َــٔ أنــط ٙنًٝــ٘ ،أ ٚنــإ غـ ناَــٌ
ايعكٌ ،أ ٚنإ غاؾالرت أ ٚغاٖٝارت ،أ ٚغ ل يػاْ٘ اَ :ا ٜؿٝس اإضصساز  ،أٚ
نــإ قــازضارت نــٔ غه ـ

ؾــسٜس مل ٜـــًُو َعــ٘ ْؿػــ٘ ٚخــطج ــ٘ نــٔ

اإختٝاض ،أ ٚنإ نٔ لٌٍٗ ايـُعٓ. ٢
الـىاٌع الثاٌي :القتن .
ايكاصٌ ا ٜطث ايــُكت ٍٛتشا نـإ ايكتـٌ نُـسارت ظًُـارتَ ،ـٔ ز ٕٚؾـطم
ــخ ايــٛاضث ايكطٜـ
ايٓػ

أ ٚايػ

نــاىلال ٚاإ ــٔ ٚغ ُٖــا َــٔ ايٛاضثٝــٔ ايكطٝ ٜــٔ
ٝ ٚـٔ ايٛاضث اي عٝس نإ ٔ ايعِّ ٜكتـٌ ت ـٔ نُّـ٘ حـاٍ

نٚ ْ٘ٛاضث٘ .
( :)10ي ٛنإ ايكتٌ ـخلّ  -قكاقـارت أ ٚحّـسارت أ ٚزؾانـارت نـٔ ْــؿػ٘ أٚ
نطن٘ أَ ٚاي٘  -أ ٚنإ ايكتٌ خطأ َـخهارت مل ٜـُٓع َـٔ ااضث ٚ ،قتـٌ
ال نُـا تشا ضَـ ٢طـا٥ط رتا ؾأخطـأ ٚأقـاال
اـطأ ٖ ٛايكتٌ ايالَككـٛز أقـ رت
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تْػاْارت  :قط ٘ ٜايصٜ ٟطث٘ ٖٚ ،ـٌ ٜـطث َـٔ زٜتـ٘ ايـ

صتخًُّٗـا ايعاقًـ، ١

ٚتٕ أ ت غطَٗا ايكاصٌ صهًٝؿارت ٚلٝ ٛارت ؟ اىلق ٣ٛنسّ تضث٘ َٓٗا .
ٚاشا نإ ايكتـٌ خطـأ ؾـ ٗٝارت ايعُـس ٖٚ -ـَ ٛـا تشا قكـس تٜكـاع ؾعـٌٍ
نً ٘ٝايكتـٌ نـازٚ ٠مل ٜككـس ـ٘ ايكتـٌ يهٓـ٘ قـس

نً ٢ايـُكت ٍٛا ٜلص

قـتً٘ ،نُا تشا نط ٘ قاقسارت نط ٘ ٚناْـت ايهـط َ ١ــُا ا ٜلصـ
ايكتٌ ناز ٠يهٓٗا أز

نًٗٝـا

ا :قتً٘ قسؾ َٔٚ ١غ قكس يكتً٘  -ؾٌٗ ٜهـٕٛ

نايعُس َاْعارت نـٔ اإضث ؟ أّ ٜهـ ٕٛناـطـأ ايــُخض ؟ ؾٝـ٘ تحتُـاإ
أقٛاُٖا أْ٘ ـخهِ اـطأ ايـُخض .
( :)11ايكيب ٚايـُجٓ ٕٛقتًُٗا نُسارت ٖ ٛعهِ ايــدطأ ا ٜــُٓع َـٔ
اإضث ٚا ٜطثإ َٔ ايس ١ٜاي
( :)12ا ؾطم

صتخًُٗا ايعاقً. ١

ايكتٌ ايـدطأ خ ايػ

ايـُ اح ايـُؤز ٟا :ايكتٌ

نـهـطال ايٛايس ٚيس ٙصأز ٜارت  ٚـ ّ ايـُُطّض ايـجـطح أ ٚايكطح ؾــ ٞغـ ٙ
يإلقالح ٚايـعـالج  ٚ -خ ايػ
( :)13ا ؾــطم

اؿطاّ نايهطال تْتكاَارت أ ٚظًُارت .

َاْعٝــ ١ايكتــٌ ايعُــس ٟــخ إٔ ٜهــ ٕٛايـــُ اؾط٠

 نُـــا يـــ ٛنـــط ٘ ايػـــٝـ أ ٚطًـ ـلٍ ْـــاض ٟؾُـــاايتػ ـٝ

 -نُا ي ٛنتّؿ٘ ٚأيكا ٙا :ايػ ع ؾاؾلغـ٘  ،أ ٚح ػـ٘

َٔ ز ٕٚطعاّ أ ٚؾطاال ؾُا
نطؾـــارت ا :ايـــُػ

ايكتــٌ َعــ٘ ا :ايـــُػ ّ

َهـإٍ

لٛنارت أ ٚنطؿارت ،أ ٚأَط ق ٝارت غ َــُّٝع

أَ ٚـجْٓٛارت كتٌ أحس ؾكتًْ٘ٚ ،ـخ ٛشيو َٔ ايتػ ٝ
َعــ٘ ٜٓٚػـ

 ٚ -ـــخ إٔ ٜهـــٕٛ

ٚا ٜٓػ ـ

ايصٜ ٟػتٓس ايكتـٌ

 ،ؾــاشا مل ٜهــٔ ايتػـ ٝ

َـــُا ٜٓػ ـ

ت :ايـــُ اؾط نطؾ ـارت نخؿــط اي ٦ــط

ايططٜل ٚتيكا ٤ايـُعايل نكؿط ايـُٛظ َـٔ ز ٕٚقكـس قتـٌ أحـس ؾاْـ٘ ٚتٕ
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أٚل

ايهُإ ٚايس ١ٜنًَ ٢ػ ّ

ايكتٌ تا أْ٘ غ َاْع نٔ اإضث يٛ

صػ ّ

ايعٌُ ايـُصنٛض يكتٌ قطٜ

َـٛضّث يـ٘ ْ ،عـِ تشا نًُـ٘

ككس قتٌ َٛضّث٘ أ ٚنإ َـُا ٜلص

يًُػ ّ

نً ٘ٝايـُٛ

ناز ٠ؾٗ ٛقاصـٌ نُـسارت

ا ٜطث ايـُكت. ٍٛ
( :)14اشا أَــط ؾدكــارت نــاقالرت كتــٌ قط ٜــ٘ َٛٚضّثــ٘ ٚصٛنّــس ٙــإْعاٍ
ايهطض نً ٘ٝأ ٚنً ُٜ٘ٗ َٔ ٢أَط ٙنٛيس ٙأ ٚظٚلت٘ ؾاَترٌ اىلَط إضازص٘
ٚتختٝاضٚ ٙقتً٘ مل ٜـخطّ َٔ ايـُ اث ىلْ٘ أَط كتٌ َٛضّث٘ ٚيٝؼ كاصًـ٘
حكٝكـ١رت ا نُــسارت ٚا خطــأْ ،عــِ ا تؾــهاٍ
ٜٚـخهِ ع ػ٘ َؤ سارت ا :إٔ ٜـُٛ
( :) 15ا ؾطم

أْــ٘ تضصهـ

ــأَط ٙحطاَـارت

.

َاْعٝـ ١ايكتـٌ ـخ نـ ٕٛايكاصـٌ أ ٚايــُكتٚ ٍٛاحـس رتا

 ٚخ نَ ْ٘ٛتعسزارت  :ؾاشا قتٌ تثٓـإ ؾدكـ رتا نُـس رتا ٚناْـا ٚاضثـخ يـ٘ َٓعـا
مجٝعـارت َــٔ تضثــ٘ ٚنــإ يــٛي ٞايـــُكت ٍٛايككــام َُٓٗــا مجٝعـارت َــع ضزّ
ْكـ ايس ١ٜنً ٢نٌ ٚاحس َُٓٗا.
ٚتشا قتٌ ٚاحس تثٓخ َٛضّثخ ي٘ َٓع ايكاصٌ َٔ تضثُٗـا ٚ ،نـإ يـٛيٞ
نٌّ َُٓٗا ايككام َٓ٘ ؾاشا تقتلّ َٓ٘ ىلحـسُٖا ث تـت يرخـط ايسٜـ١
َاٍ اؾاْ. ٞ
( :) 16ايكاصٌ نُس رتا ا ٜـطث ٚا ٜــخج
نٓ٘ ـخػ

َـٔ ٖـ ٛأ عـس َٓـ٘ َٚتـأخط

ايـُطص  ١أ ٚايسضلٚ ١تٕ صكطّال ٘ ،ؾاشا قتـٌ ايٛيـس أ ـاٚ ٙمل

ٜهٔ يًُكتٚ ٍٛيـس آخـط ٚنـإ يًكاصـٌ نُـسارت ٚيـس نـإ ٚيـسٚ ٙاضثـارت ىلال
ايكاصــٌ -ايــصٖ ٟــ ٛل ـسّ ايــٛاضث ٚ ، -تٕ نــإ يًُكتــ ٍٛأال أ ٚأّ نــإ
اإضث ي٘ ٚيٛيس ايكاصٌ .
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( :)17اشا تْـخكط ايٛاضث ؾـ ٞايـطـ ـك ١اىل :ٚايٛيـس ايكاصــٌ نُـسارت
تْـتـــكٌ تضث ايـــُكت ٍٛت :ايط كــ ١ايراْٝــٖٚ ١ــِ ألــسازٚ ٙتخٛاْــَ٘ٚ ،ــع
نسَِٗ ؾإ :ايط ك ١ايراير ِٖٚ ١أنُاَ٘ ٚأخٛاي٘ٚ ،ي ٛمل ٜهـٔ يـ٘ ٚاضث
َػًِ تا اإَاّ نإ َ اث٘ يإلَاّ (عحل) ٜعطـ ٢يًُجتٗـس ايعـسٍ ٚ ،يـ٘
ايـــُطاي  ١ايككــام يؿــطض نــ ٕٛايكتــٌ نُــسارت ٚ ،يــ٘ أخــص ايسٜــَ ١ــع
ايلانٚ ٞيٝؼ ي٘ ايعـؿ ٛنٔ ايـكاصٌ .
( :)18اشا أغكطت اىلّ لٓٗٓٝا ناْـت نًٗٝـا زٜتـ٘ ىل ٝـ٘ أ ٚغـ َ ٙـٔ
ٚضثت٘ٚ ،تشا نإ اىلال ٖ ٛايـجاْ ٞنً ٢ايــجٓخ  -ايــُ اؾط إغـكاط٘ -
َطاصـ

ناْـت زٜتــ٘ ىل َّــ٘ٚ ،زٜــ ١اؾــٓخ تًـــ َكــساضٖا حػـ

ْـــُ:ّٙٛ

 ٖٞٚنؿط ٕٚزٜٓاضارت شٖ ارت تشا نإ ْطؿٚ ،١أض ع ٕٛتشا نإ نًكٚ ،١غتٕٛ
تشا نإ َهػٚ ،١ثـُاْ ٕٛتشا نإ نظاَارت٦َٚ ،ـ ١تشا صــِّ خًكـ٘ ٚمل صًجـ٘
ايطٚح ،ؾإ ٚؾت٘ ايطٚح ناْت زٜت٘ ز ١ٜاإْػإ اؿ.ٞ
(:)19ايس ١ٜؾـ ٞحهِ َاٍ ايـُكت : ٍٛصكهَٗٓ ٢ا زٚ ْٜ٘ٛصـدطج َٓٗا
ٚقاٜا ٙت تسا ٤ق ٌ صكػُٗٝا َ اثارت َٔ ،ز ٕٚؾطم خ َا نإ ايكتـٌ خطـأ
َٚا نإ ؾ ٘ نُـس أَ ٚـا نـإ نُـس رتا ثـِ أخـص
ايككام يـُٛ

ايسٜـ ١قـًخ رتا أ ٚيتعـصض

اؾاْ ٞأ ٚؾطاض ٙأْ ٚـخُٖٛا  .ثِ عس قها ٤ايسَٗٓ ٜٔا

ػــِ َ اثـارت ٜػــتخكّٗا نــٌ ٚاضث  ،غــَ ٣ٛــٔ ٜتكــطال
ٚصٓؿٝــص ايٛقــاٜا صك ّ
اىلّ  :ااخٚ ٠ٛااخٛا

ٚأٚازِٖ ٚاىلخٛاٍ ٚاىللساز ي ّ .

ٚغ ايـُتكط خ اىلّ ٜطث ٕٛعػ
نــإ َ اثــ٘ ايٓػـ

أ ٚايػـ

غٗاَِٗ  َٔ ،ز ٕٚؾطم خ َـٔ

 ،حتــ ٢ايــعٚلخ

قتــٌ ايعُــس ٜطثــإ

ْكُٗ ٝا َٔ ايسٚ ١ٜتٕ مل ٜهٔ يـُٗا حل ااقتكام .
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( :)20ز ١ٜاؾٓاٜـ ١عـس صــُاّ ايــُٛ

 -نـإٔ ٜكطـع ضأؽ ايــُٝت أٚ

عض أنها ٘٥عس صـُاّ َٛص٘ ا صـسؾع ت :ايٛضثـ ،١ـٌ صكـطف زٜتٗـا
ٚل ٙٛايمّ ٚاـ قسق١رت نٔ ايـُٝتٚ ،تشا نإ نً ٘ٝزٚ ٜٔيـٝؼ يـ٘ َـاٍ
أ ٚقكط

صطنت٘ نٔ ٚؾا ٙ٤أ ٚصػـ ًّ أحـس نًـ ٢صطنتـ٘ ٚتَتٓـع نـٔ ٚؾـا٤

ز ٜٔايـُٝت َٓٗا ٚ -ل

قهاؤ َٔ ٙزٜتٗا ؾاْ٘ طّ ٚخ .

الـىاٌع الثالث :المعان.
ايـــتالنٔ ـــخ ايـــعٚج ٚايعٚلـــ ١يػـــطض ْؿـــ ٞايٛيـــس نـــٔ ايـــعٚج
 ايططٜك ١اؾاَع ١يؿطا ٥صأث  ٙؾطنارت ٚايـُتـكسّ ٝاْٗاَؿكالرت ٜٛ -ل

تْتؿا ٤ايٓػ

(ؾك٘ ايًعإ)

خ ايٛيس  ٚخ ايـُالنٔ ؾال صـٛاضث ـخ

ايٛيس  ٚخ ايٛايس ٚأقاض ٘  -أنُـاّ ايٛيـس ٚألـسازٚ ٙاخــٛص٘ َـٔ طـطف
اىلال  -يهٓــ٘ ا ٜـــُٓع ايـتـــٛاضث ٝـــٔ ايٛيــس  ٚــخ ايٛايــسٚ ٠أقاض ٗــا -
أخٛاٍ ٚخاا
ٚنً ٘ٝيَ ٛا

ايٛيس ٚاخٛص٘ َٔ ططؾٗا ٚألساز َٔ ٙططؾٗا.
ٚيس ايـُالنٔ ؾأَّ٘ اي

صطث٘ َٚ ٖٞ -ـٔ ٜتكـطال ٗـا :

تخ ٠ٛايٛيس ٚأخٛاي٘  -نُا ٜطث٘ أٚازٚ ٙظٚل٘ أ ٚظٚلت٘  :ؾإ صطى أَّـ٘
َٓؿطز ٠نإ يـٗا ايرًث ايؿطض ٚاي اقٜ ٞطزّ نًٗٝا نً ٢ااق. ٣ٛ
ٚتٕ صطى َـع اىلّ أٚاز رتا نـإ يــٗا ايػـسؽ ٚاي ـاق ٞيـ ٚاز يًـصنط
نعـ اىلْر ،٢تا اشا نإ ايٛيس ٓتارت ٚاحس ٠ؾًٗا ايٓكـ ايؿطض ٚي ّ
ايػسؽ ٜٚطزّ اي اق -ٞايػسغإ  -أض انارت نً ٢اي ٓت ٚاىلّ .
ٚتشا صــطى ظٚلـارت أ ٚظٚلــ ١نــإ يــ٘ ْكــ ٘ ٝنػـ ٚ ، ٙصــجط ٟأحهــاّ
َطاص

اإضث مجــٝعٗا َـٔ ز ٕٚؾـطم ٓٝـ٘  ٚـخ غـا٥ط اىلَـٛا

نسّ تضث أ ٜ َٔٚ ٘ٝتكطال تي ٘ٝأ ٚ ٘ٝحس. ٙ

غـ٣ٛ
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( :)21تشا صــطى تخــ ٠ٛأ ٚأخــٛا

عهــِٗ ي ــ ٚ ٜٔٛعهــِٗ يــ ّ

خاق ١قػِّ ايــُاٍ ايــُلٚى ٝـِٓٗ ايػـَ ١ٜٛـٔ ز ٕٚؾـطم ـخ ايـصنٛض
ٚااْاث ىلٕ تضثٗـِ ْاؾـَ ٤٢ـٔ ايتكـطال ـاىلّ ٖٚـٜ ٛكتهـ ٞايتػـ١ٜٛ
ايـُ اث ؾطنارت .
( :)22تشا تنلف ايطلٌ عس ايًعإ ايٛيـس ٚأ ّٛصـ٘ يـ٘ ٚتْتػـا ٘ تيٝـ٘
ٚضثــ٘ اإ ــٔٚ ،مل ٜطثــ٘ اىلال ٚا َــٔ ٜتكــطال ت :ايٛيــس ٛاغــط ١اىلال،
ٜ ٌٖٚطث اإ ٔ أقاضال أ  ٘ٝعس تنلاؾ٘ ٛيسّٜت٘ ؟ ايظاٖط نسَ٘ .
ٚا ٜلص

ايتٛاضث تشا أقطّ ايٛيس ٚتنلف أ  ٠ّٛايـُالنٔ ٚ ،ا ٜٓؿـع

تقطاض غا٥ط اىلقاضال ٛيسٜت٘ يـِٗ ٚقطا ت٘ َِٓٗ ٚصهص ِٗ ٜيًـُالنٔٚ ،ا
أثــط تا إقــطاض اىلال ٚتنلاؾــ٘ٚ ،أثــطَ ٙـــخسٚز ؾـــ ٞتْتػــاال ايٛيــس تيٝــ٘
ٚتضث٘ َٓ٘ ؾك .
( :)23تشا صمّأ اىلال َٔ لطٜطٚ ٠يس َ َٔٚ ٙاثـ٘ ثـِ َـا

ايٛيـس مل

ٜهٔ يًتم ٟأثط ؾـْ ٞـؿ ٞايتٛاضث . ِٗٓٝ
الـىاٌع الرابع  :التولد ون الزٌا .
ايعْا  ٖٛ :ايؿجٛض ٚايٛط ٤ٞغ ايـُػتخل ؾطنارت  َٔٚز ٕٚؾ ٗ. ١
( :)24ا صٛاضث خ ٚيس ايعْا  ٚخ أ  ٘ٝايعاْـَٚ ٞـٔ ٜتكـطال ـ٘  -ا
ٜطثِٗ ايٛيس ٚا ٜطث ْ٘ٛتشا ؼكل نٚ ْ٘ٛيس ظْاٜ ٌٖٚ ،ر ت ايتـٛاضث ٓٝـ٘
 ٚخ أَ٘ ايعاْٝـَٚ ١ـٔ ٜتكـطال ٗـا ؟ تختًؿـت ؾٝـ٘ ايٓكـٛم ٚايؿتـا،٣ٚ
ٚاىلقطال ٖ ٛنسّ ايتٛاضث.
( :)25تشا نإ ايعْا َٔ أحس اىل  ٜٔٛنإٔ قسض ايؿعـٌ َـٔ أحـسُٖا
ؾ ٗ١رت -تْتؿ ٢ايتٛاضث خ ايٛيس  ٚخ ايعاَُْٗٓ ٞـا َٚـٔ ٜتكـطال ـ٘ تيٝـ٘
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ٚث ــت ايتــٛاضث ــخ ايٛيــس  ٚــخ أحــس أ ٜٛــ٘ ايــص ٟمل ٜهــٔ ظاْ ٝـارت َٚــٔ
ٜتكطال ٘ تي. ٘ٝ
(ٜ :)26ر ت ايتٛاضث خ ٚيس ايعْا  ٚخ أقط ا٥ـ٘ َ -ـٔ غـ ايعْـ- ٢
نٛيــسٚ ٙظٚلتــ٘ أ ٚظٚلــ٘ ؾ ثٗــِ ٜٚطثْٛــ٘ٚ ،تشا َــا

َــٔ زٚ ٕٚاضث

ْػيب ؾلنت٘ يًُ :ٛايـُعتل ثِ يهأَ لطٜطصـ٘ ثـِ يإلَـاّ ( ،)ؾـاشا
نإ ي٘ ظٚج أ ٚظٚل ١نـإ يـ٘ ْكـ ٘ ٝاىلنًـ ٢يؿـطض نـسّ ايٛيـس ٜٚـط ّز
ايعا٥س نً ٢ايعٚج ٚا ٜطزّ نً ٢ايعٚلـَ ١ـا ظاز نًـْ ٢كـٗ ٝا ـٌ ٜهـٕٛ
يإلَاّ (ٜ )سؾع ت :ايـُجتٗس ايعسٍ

نكط ايػ. ١ ٝ

( :)27ايتٛيــس َــٔ ايــٛط ٤ٞاؿــطاّ غـ ايعْــا ْ -ظـ ايــٛط ٤ٞحــاٍ
اإنتهـــاف أ ٚحـــاٍ ااحـــطاّ أٚ

ْٗـــاض ؾـــٗط ضَهـــإ َـــع نًُُٗـــا

ايـخطَٚ ١قس نًكت ايٓطؿٚ َ٘ٓ ١صٛيس اإ ٔ َٓ٘  -مل ٜـُٓع َٔ ايتٛاضث
خ ايٛيس  ٚخ أ ٜ َٔٚ ٜ٘ٛتكطال ُٗا .
( :)28ايـُتٛيس َٔ ٚط ٤ٞايؿ ٗ ١نايـُتٛيس َـٔ ايـٛط ٤ٞايــُػتخل
ؾطنارت عكس قخٝذ ؾطنٞ

تغتخكام ايتٛاضث خ ايٛيس  ٚخ ٚايسٜـ٘

َٚــٔ ٜتـــكطّال ُٗــاٚ ،نــصيو ايـــُتٛيس َــٔ ٚطــَ ٤ٞػــتخل انتكازُٖــا
عػ

زُٜٗٓا أَ ٚصٖ ُٗا ايصٜٓ ٟتُٝإ تي ،٘ٝؾٝر ت ايتٛاضث خ ايٛيس

 ٚخ أ ٜ َٔٚ ٜ٘ٛتكطال تيُٗ ٘ٝا .
( :)29تشا صـــعّٚج ايــــُػًِ أحـــس َــــخاضَ٘ يؿــ ٗ ١مل ٜتٛاضثـــا ٗـــصا
ايعٚاج  -ايػ
اؿاٍ ثِ َا
ٖصا

ايػ

ايؿاغس  -نُا ي ٛنكس نً ٢أختـ٘ ايطنـان ١لٗـالرت َٓـ٘
احـسُٖا ٚتْهؿــ ايٛاقـع مل ٜـطث اؿـَ ّٞـٔ ايــُٝت ،
ايؿاغس .
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ايؿاغس ؾاْ٘ ٜر ت ٘ ايتٛاضث َـا مل ٜهـٔ ظْـا ،ؾـإ

 ٚـدالؾ٘ ايٓػ

ٚيس ايعْا ا ٜطثُٓٝ ،ا ٚيس ايؿ ٜٗ ١طث ٜٛٚضّث ٚ ،قس صكسّ اْ٘ ي ٛنإ
ايعْـــا َـــٔ طـــطف ٚايؿــ َٗ ١ـــٔ طـــطف ثـــإٍ حكـــٌ ايتـــٛاضث ايٓػـــيب
ـدكٛم ايؿ ٗ ١ز ٕٚايعْا .
َٓٚــ٘ ٜتـ خ أْــ٘ يــ ٛصــعٚج غـ ااَــاََ ٞــٔ عــطّ نًٝــ٘ ْهاحٗــا نٓــس
م ـسن ٞثـِ أٚيـسٖا ث ـت ايتـٛاضث
ااَاَ ١ٝنايعٚاج َٔ ايــُطًك ١طـال ٍ
خ ايٛيس ٚ -إ قاض تَاَٝارت  ٚ -خ أ ٜ َٔٚ ٜ٘ٛتكطال ا :ايٛيـس أ ٜٛـ٘،
ٖٚهصا ٜر ت ايتٛاضث خ ايعٚلخ  -أال ايٛيس ٚأَّـ٘ -تشا لـط ٣ايعكـس
قخٝخارت ٚؾل َصٖ ِٗ  ٚإنتكاز َـجتٗسِٖ .
(:)30تشا تختًؿا
أ ٚإختالؾُٗا

قخ ١نكس ظٚاج أ ٚؾػاز - ٙتلتٗـازارت أ ٚصكًٝـسارت

صعٝخ ايـُٛنٛع  -مل ٜهٔ يــُعتكس ؾػـاز ٙصطصٝـ

أثـط

ايكخ ١نً ٢ايعكس  ،غٛا ٤أثط اإضث أ ٚغ  َٔ ٙاءثاض .
الـىاٌع الـخاوص :الدين.
تشا َا

اإْػإ َسْٜٛارت ؾال ً ٛحاي٘ َٔ تغتػطام ايـس ٜٔيلنتـ٘ أٚ

نسَ٘ :
 -1تشا نـإ زٜــٔ ايـــُٝت َػــتػطقارت يلنتـ٘ ٚأَٛايــ٘  -ايعكــاض ٚايٓكــٛز
ٚاىلثــاث ْٚـــخٖٛا َ ــُّا خًّؿــ٘ ايـــُٝت  -أ ٚنــإ ايــسٜ ٜٔعٜــس نًٗٝــا مل
صٓتكٌ ايلن ١يًٛضث ٌ ١عطّ نً ِٗٝايتكطف ؾٗٝا ٚي ٛكسض حالتِٗ ؾاْ٘
غك

ىلْٗا حل ايـُٝت قس صعًل ٗا حلّ ايسّٜإ ٜـتعخ قـطؾٗا

زْٜٛــ٘ عــس تخــطاج ايكــسض ايٛالـ

ٚؾـا٤

َــٔ ػٗٝــعٚ ٙزؾٓــ٘ ،ــٌ نًــ ٢ايٛيــس

اىلنم إٔ ٜكطف َــدتكاص٘ :اؿ ـ- ٠ٛ

أزا ٤ايـس ٜٔأٜ ٚتك ًـٗا كُٝتٗـا
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ايؿعًٝـ ١ثــِ ٜـٛؾّ ٞزٜــٔ اىلال َٓٗـاَٚ ،ــٔ ٖٓـا نـسّ ايؿكٗـا(٤ضض) ايــسٜٔ
ايـُػتٛن
(تشا َا

يًلنَٛ َٔ ١اْع اإضث قاٍ ايـُخكل ايــخًٞ
ٚنً ٘ٝزٜ ٜٔػتٛن

ايؿـطاٜع :

ايلن ١مل ٜٓتكٌ ت :ايٛاضث ٚناْت نًـ٢

حهِ َاٍ ايـُٝت) .
 ٚـخهِ ايس : ٜٔايـخج ؾاشا نإ نً ٘ٝحج ١اإغالّ ٚناْت ألطصٗـا
َػــتٛن  ١يًلنــ ١مل ٜهــٔ يًٛضثــ ١ح ـلّ

ايلنــٚٚ ١ل ـ

نًــٚ ِٗٝنًــ٢

ايٛق ٞتضغاٍ َٔ عج نٓ٘ حج ١اإغالّ ـُا صطنـ٘ ايــُٝت َـٔ َـاٍٍ :
ْـكس ٚنكاض ٚأثاث ْٚـخٖٛا .
 -2تشا مل ٜػتٛن

ايـس ٜٔصطنـ ١ايــُٝت تْتكـٌ ت :ايٛضثـَ ١ـا ؾهـٌ

ٚظاز نٔ قسض ايسَٚ ،ٜٔا قا ٌ قسض ايس ٖٛ ٜٔحل ايـُٝت  ٚـخهِ َايـ٘
ا ٜـجٛظ يـًٛضث ١ايتكطف ؾٚ ٘ٝا ايتػً نًْ ،٘ٝعِ جيٛظ يـِٗ ايتكـطف
عض ايلن ١ىلٕ يـِٗ ْك ٝارت ؾٗٝا يؿطض نسّ تغتٝعاال ايس ٜٔايلن،١
ٚايـجٛاظ َؿطٚ
غك

ايتخؿظ نً ٢حل ايـُٝت كسض ز ٜ٘ٓؾإ ايتكطف ؾ٘ٝ

حطاّ .

ٖٓ َٔٚا ْٓكذ ايـُؤَٓخ ٚايـُؤَٓا

ـإٔ  ٜـازضٚا غـطٜعارت عـس ٚؾـا٠

َٛضّثِٗ تٚ :ؾا ٤زٚ ْٜ٘ٛصـدًٝل شَّت٘ َٓٗـاٚ ،يـ ٛنـإ زا٥ـٔ غا ٥ـارت نـٔ
اي ًس أ ٚا ٜتٝػط ايٛق ٍٛتيٚ ٘ٝصػـً ُ٘ٝزٜٓـ٘ تغـتأشْٛا ايــُجتٗس ايعـسٍ
ٚي ٞاىلَٛض ايـخػ - ١ٝ

أَط ز ٜٔايػا٥

نً ٢ز ٜ٘ٓضٜرُا ٜطلع ايسا ٔ٥ايػا٥
(:)31تشا مل ٜػتٛن
اي

يتعٝخ َٔ ٜٛثل ٘  ٚا٥ـتـُاْ٘

ٜٚتٝػط تٜكاٍ َاي٘ تي. ٘ٝ

ايس ٜٔصطن ١ايـُٝت ٚنإ نٓـس ايــُٝت اؿ ـ٠ٛ

تلّ ٗا ايٛيس اىلنم ٖٞٚ -قطآْ٘ ٚخاصـُ٘ ٚغالح٘ ٚثٝاال سْـ٘-
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ٚلـ

نًـ ٢ايٛيـس اىلنـم ايــُدتل ٗـا إٔ ٜػـاِٖ

ٚؾـا ٤ايـسَ ٜٔـٔ

ح ٛص٘ َٚـدتكاص٘ ايٓػ  ١ـُعٓ ٢أْ٘ تشا نإ ايسٜ ٜٔػا ٟٚنؿـط ايلنـ١
نإ نً ٘ٝقطف نؿط ق ١ُٝايـخ ٠ٛ

ٚؾا ٤ايسٜٛٚ ٜٔؾّ ٢اق ٞايسَ ٜٔـٔ

ك ١ٝايلن. ١
الـىاٌع الشاض  :الـحىن .
(ٚ :)32لٛز ايـخٌُ

اطٔ ايعٚلٚ - ١ي ٛؾــ ٞساٜاصـ٘ ٚ -لـٛزارت

َتٝكّٓــارت ٚيـــ ٛمل صًجـــ٘ ايـــطٚح ٜكتهـــ ٞتغـــتخكام اإضث عـــس تْؿكـــاي٘
ح ٝرتا ٜٚـُٓع تغتكطاض اإضث يػـ َ ٙـٔ ايٛضثـَٚ ١ـٔ ايكػـُ ١ايتاَـ ١يلنـ١
ايـُٝت حت ٢تشا ٚؾّٝت ز ْٜ٘ٛايؿطنٚ ١ٝاي ؿطٚ ١ٜأخطج ثًر٘  -يـ ٛناْـت
ي٘ ٚقٚ ، - ١ٝشيو يٛلٛال نعٍ قسضٍ َٔ ايلن ١صــخّٛطارت يًجـٓخ ايـصٟ
ٜػتخل حكت٘ َٔ ايـُ اث تشا خطج حٝارت قس أحطظ

حٝاص٘ عس ٚازصـ٘

 ٚيــ ٛيًخظــ - ١ــإٔ ٜتخــطى حطنــٚ ١انــخٜ :١ػــتٌٗ ٜٚكــٝذ ٜٚػــُعقٛص٘ أ ٚصط ٣حطنت٘ اإضازٚ ١ٜانخ١رت نً ٢لػـسٚ - ٙيـ ٛيــخظ١رتٚ -ا
ٜهؿــ ٞصكًّــل اؾػــس ٚتختاللــ٘ ؾاْــ٘ قــس ٜكــسض ٖــصا َــٔ ايـــُٝت،
نُا ا صهؿ ٞحطنت٘ ايـُتٝكٓ١

طـٔ أَـ٘ ،ـٌ ا ـس َـٔ ؼطنـ٘ ٚانـخارت

عس تْؿكاي٘ نٔ أَّ٘ ايٛاز. ٠
ٚا س َٔ ث ٛ
ٜٛل

اؿطن ١ؾطنارت سي ٌٝتث ا

ٚأَاضَ ٠عتم : ٠تخ اض َٔ

خم ٙايٝكخ أ ٚاإطُٓ٦إ ٚ -احسارت أ ٚأنرط  :شنٛضارت أ ٚتْاثـارت  -أٚ

ؾٗاز ٠نسيخ ا ٜكط إ ايـخطاّ ٚا ٜهص إ .
( :)33ايـخٌُ
أَّ٘ حٝارت ٚظٗط

طٔ أَّ٘ ٚتٕ نًُت حٝاص٘ ،يهٔ تشا تْؿكـٌ نـٔ

حٝاص٘ عطنٚ ١انخٚ ١ث ت ؾطناَ  -أَاضٚ - ٠ضث َـٔ
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قط ٘ ٜايصَ ٟا

حاٍ محً٘ ق ٌ خطٚل٘ ٚتْؿكـايَ٘ ،ـٔ ز ٕٚؾـطم ـخ

تْؿكاي٘ ناٌَ اىلنهاْٚ ٤اقكٗا ٚا خ غكٛط٘ ط ٝعٝارت أ ٚظٓاٜـ ١لـإٍ،
ٜٚهؿ ٞإضث٘ إٔ ٜٓؿكٌ حّٝارت ؿظ١رت ٜٚكٝذ أٜ ٚتخطى ثِ ٜــُٛ

ؾٝـٛضّث

َاي٘ ىلضحاَ٘ حػ ُا ؾطض اهلل غ خاْ٘ .
ٚتشا تْؿكٌ ايـخٌُ نٔ أَّ٘ َٝتـارت مل ٜـطث ٚتٕ نًـِ نْٛـ٘ حٝـارت حـاٍ
ن ْ٘ٛمحالرت ٌ ٚتٕ صكًل لػسَ ،ٙـا مل صظٗـط َٓـ٘ حطنـ ١نًـ ٢لػـسٙ
عس تْؿكاي٘ ؾتهؿـ نٔ تْؿكاي٘ حّٝارت ثِ ٜـُٛ

ؾ ث.

ٚايـخاقٌ صٛقـ تضث ايـجٓخ نً ٢ؾططخ :
أ  :إٔ ٜٓؿكٌ نٔ أَّ٘ حّٝارت ٚي ٛآْارت َا.
الٚ :إٔ عهــِ ؾــطنارت ٛلــٛز ٙحــخ َــٛ

ايـــُٛضث  :تَــا كطــعٍ

ٚلساْ -ٞنُا يٚ ٛيسص٘ أَّ٘ ىلقٌ َٔ غت ١أؾٗط عس ايـُٛ

حّٝارت ناَالرت-

أ ٚكطعٍ صع س ٟؾطن - ٞنُا يـٚ ٛيسصـ٘ ىلقكـَ ٢ـس ٠اؿُـٌ :غـٓ ١عـس
ايـُٛ

ا أظٜس َٔ ز ٕٚإٔ صٛطأ اىلّ ٚطٝارت عتٌُ َع٘ تغتٓاز ايـٛيس ت:

ايٛاط. ٤ٞ
( :)34تشا خطج ْكـ اؿٌُ ٚقاح ثِ َـا

ق ـٌ صــُاّ اإْؿكـاٍ

 أ ٟخطج صـُاَ٘ َٝتارت  -مل ٜطث ٚمل ٜٛضّث.( :)35تشا نــإ يًُٝــت ٚاضث َــٔ ايـــُطص  ١ايراْٝــ ١أ ٚايرايرــ ١نــاىلر
ٚايعِّ أ ٚنإ ي٘ أحؿاز مل ٜسؾع يـِٗ ؾَ ٤ٞـٔ ايلنـ ١حتـٜ ٢تـ خ حـاٍ
اؾٓخ  :تٕ تْؿكـٌ حّٝـارت تخـتل ـاإضث َٓٚـع أٚي٦ـوٚ ،تٕ غـك َٝتـارت
ٚضث اىلقطال َِٓٗ ٚحج

اىل عس .

ٚاشا نإ يًُـٝـت ٚاضث َٔ طـ ـك ١ايـخـٌُ َٚطصـ ـت٘  -نـُا ي ٛنإ

َٛاْع اإضث )25(....................................................................

يًُٝت أ ٛإ أٚ ٚيـس غـ اؿُـٌ -لـاظ صكػـ ِٝايلنـٝ ١ـِٓٗ عـس نـعٍ
َكساض ْكٝ

اؿٌُ :

ؾكـــس ٜعًـــِ نـــسز اؿُـــٌ ْٛٚنـــ٘ٚ -يـــٛ ٛاغـــط ١ايهـــاَ ا اؿسٜرـــ١
ايـُه ٛط ١ايـُعتُس ٠نًُٝارت  -نعٍ ي٘ قسض اؿٌُٚ :احسارت أ ٚأنرط ،شنطارت
أ ٚأْر. ٢
ٚقس ٜؿو ٚمل عكٌ ايعًِ عاي٘ ؾال ـس َـٔ ايتخـٚ ٛنـعٍ ْكـٝ
شنط ٜٔأ ٚكسض َا ٜـختٌُ أٌٖ اــم ٚ ٠طنـ ٢ايٛضثـ ،١ؾـإ مل ٜطنـٛا
نعٍ غِٗ شنط ٚاحس ٚ -ي ٛقٗطارت نً. - ِٗٝ
 ٚعس٥ص  :تٕ غك ايـخٌُ َٝتـارت مل ٜتخـطى حطنـ ١حٝـا ٠قػّـِ ايــُاٍ
ايـُعع ٍٚخ غا٥ط ايٛضث :١نٌ ٚاضث حػ

تغتخكاق٘ٚ ،تٕ غك حّٝـارت

 إٔ صـخطى حطن ١حٝاٚ ٠ي ٛيـخظ - ١ؾـإٕ نـإ ايــُاٍ ايــُعع ٍٚكـسضْك ٘ ٝأ ٚأظٜس زؾع ْك ٘ ٝيٛي ّ٘ٝايؿطنٚ ٞقػِّ ايعا٥ـس نًـ ٢ايٛضثـ :١نـٌ
ٚاضث حػ

تغتخكاق٘ٚ ،تٕ نإ ايـُاٍ ايـُعع ٍٚزْ ٕٚكٝ

ايـُٓؿكٌ حّٝارت  -نإٔ نعٍ ْكٝ
شنط ٜٔؾٛيس

شنـط ؾٛيـس

ايـخٌُ

شنـط ٜٔأ ٚنـعٍ ْكـٝ

ثالث - ١قػُّت ايلن َٔ ١لسٜس ٚتغللع َٔ نٌ ٚاضث

َا ظاز نٔ تغتخكاق٘ ٚأنط ٞحكل ايـُتٛيس. ٜٔ
( :)36ز ١ٜايـجٓخ  -تشا لٓ ٢نًٝـ٘ أحـس ٚأغـكط٘ َ -ـاٍ ٜٓهـِّ ت:
َاٍ ايـُجين نًٜٚ ٘ٝطث٘ َٔ ٜطث ايس. ١ٜ
الـىاٌع الشابع  :الغيبة .
( :)37تشا غاال اإْػإ نٔ أًٖ٘ ٚتْـكـطـعت نـِٓٗ أخ ـاضٚ ٙآثــاضٙ
ؾًــِ ٜعًُــٛا حٝاصــ٘ أَ ٚـــُاص٘ ٚل ـ

ايل ــل ٚاإْتظــاض ٚحؿــظ أَٛايــ٘
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ايعا٥س ٠ايٚ ٘ٝحطّ نًـ ِٗٝتضثـ٘ ٚقػـُ ١أَٛايـ٘ ٝـِٓٗ حتـٜ ٢تخككـٛا َـٔ
ايعًـِ ــُٛص٘ نـاز ٠نٓـس

َٛص٘ عج ١ؾطن: ١ٝصٛاصـط ايـدم عٝـث ٜٛلـ

ايعكال ،٤أ ٚؾٗاز ٠نسيخ لا٤ا َٔ نٓسٚ ٙتطًعا نًَٛ ٢ص٘ .
ْعِ تشا َهت َس ٠ا ٜتٛقع تغتُطاض حٝاص٘ َٔ ز ٕٚخمٍ  ٜعر٘ ىلًٖ٘
أٜ ٚكــًِٗ خــم - ٙلــاظ إٔ ٜطثــ ٙٛعــس ايل ّـل َــسٜٚ ٠كتػــُٛا أَٛايــ٘
حػ ـ

غــٗاّ اهلل غ ـ خاْ٘ َٚــا ؾطنــ٘ ؾـــ ٞنتا ــ٘ٚ ،ؾـــَ ٞــس ٠ايل ــل

ٚاإْتظاض خالف ٚأقٛاٍ :
ٚايظاٖط لٛاظ ايتكػ ِٝؾطنارت عس َه ٞنؿـط غـٓخ نًـ ٢ؾكـسَ ٙـٔ
ز ٕٚحال ١ت :ايؿخـل نٓـ٘ٚ ،ا  ٜعـس لـٛاظ ٙعـس َهـ ٞأض ـع غـٓخ
ؿــط ايؿخــل نٓــ٘ طًٝــ ١ايـــُس٠
عػ

ايـــُختٌُ ٚلساْــ٘ ؾٗٝــا

اؾٗــا

ال ؾــ( ٞؾكـ٘ ايطـالم)،
حاي٘ ٚظطؾ٘  ٚـايٓخ ٛايـص ٟشنطْـاَ ٙؿكـ رت

ؾاشا مل ٜكٌ ايؿخل نٓ٘ تْ :تٝجٚ ١انـخٚ ١زايـ ١قطعٝـ ١نًـ ٢حٝاصـ٘
أَٛ ٚصــ٘ لــاظ صكػــ ِٝأَٛايــ٘ ــخ ٚضثتــ٘ عــس َهــ ٞاىلض ــع غــٓٛا
ايؿخــل ايـــُتٛاقٌ قــسض اإَهــإ  ٚايـــجٗا

َــٔ

ايـــُختًُٜٚ ،١ػــتخل

َ اثــ٘ َــٔ ٜطثــ٘ يــ ٛؾــطض َٛصــ٘ حــخ تْتٗــاَ ٤ــس ٠ايل ــلٚ ،ا ٜطثــ٘
ايصٜ ٜٔطث ْ٘ٛنً ٢ؾطض َٛص٘ عس تْتٗـاَ ٤ـس ٠ايل ـل نُـا ا ٜـطث ٖـٛ
َٔ َا

عس تْتٗاَ ٤س ٠ايل لْ ،عِ ٜطث َٔ َا

ق ٌ تْتٗاٗ٥ا ـُعٓ٢

نعٍ حكت٘ َٔ صطنَٛ ١ضّث٘ حتٜ ٢ت خ حاي٘ ٚصظٗط حٝاص٘ أ ٚعـخ ٚقـت
قػــُ ١ايـــُاٍ نٓــسَا صـــُه ٞأض ــع غــٓٛا
ٜتخكــل َٛصــ٘ ق ــٌ َــٛ
َٓهُ١رت ت :ك ١ٝأَٛاي٘ .

َــٔ ايؿخــل َــٔ ز ٕٚإٔ

َٛضّثــ٘ ،ؾتهــ ٕٛحكــت٘ اي ــُععٚيٜ ١طثٗــا ٚضثتــ٘

َطاص
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ٚق ٌ تْـكها ٤ايـُس ٠ايـُعٜ ١ٓٝـجٛظ قطف عض أَٛاي٘ نً ٢ظٚلت٘
ٚأٚازٚ ٙأ ٜٛــ٘ ــايٓخ ٛايـــُتعاضف حــاٍ حٝاصــ٘ ٚصٛالــسٝ ٙــِٓٗ لــٛاظارت
َؿــطٚطارت ؿكــط ايـــُٓؿل نًــٚ ِٗٝنــسّ قــسضصِٗ نًــ ٢ايعــٝـ ٚيــ ٛعُ ـٌٍ
ٚألط ٠ا صٓاؾـ ٞؾأِْٗ .
ٚاشا ضلـع ـعس قـػــُـ ١ايـُاٍ ـخ ٚضثـتــ٘ َـع ايتـط ــّل

ايــُس٠

ايـُعٝـّٓٚ ١ايؿخل ٚايتخكل نٓـ٘ ،تغـللع َـِٓٗ َايـ٘ ايـص ٟتقتػـُ، ٙٛ
غٛاَ ٤ا أصًؿٚ ٙٛاي اق ٞع ٘ٓٝأٚ

سي٘ يٝ ٛع َاي٘ ٚتؾـل ٟـ٘ َـاٍ آخـط

َع نسّ نُاِْٗ يـُا صًـ َِٓٗ َٔ ز ٕٚنسٚإ .

الفصل الثالث :كيفية التوارث باليسب حسب الـنزاتب .
الـنزتبة األوىل  :األبواٌ واألوالد .
( :)38ي ال ايـُٓؿطز صـُاّ صطن ١ايـُٝت ايكطا ـٚ ، ١يـالّ ايــُٓؿطز٠
أٜهارت صـُاَٗا  :ايرًث َٓ٘ ايؿطض ٚايعا٥س نً ٘ٝايطزّ ٚ ،ي ٛتلتُع أحـس
اىل َ ٜٔٛع ايعٚج نـإ يـ٘ ايٓكــ ٚ ،يـ ٛتلتُـع أحـسُٖا َـع ايعٚلـ١
نـإ يــٗا ايط ـع ٚ ،اي ـاق ٞىلحـس اىل ـ : ٜٔٛيـ ال نًـ٘ ايكطا ـٚ ، ١يـ ّ
ؾطنارت ٚضزارت .
( :)39ي ٛتلتُع اىل ٛإ ٚيٝؼ يًُٝت ٚيس ٚا ظٚج أ ٚظٚلـ ١نـإ
ي ـ ّ ايرًــث ؾطن ـارت ٚاي ــاق ٞيــالال تٕ مل ٜهــٔ ي ـ ّ حال ـ
ايـــُٝت أ ٚأخٛاصــ٘ٚ ،تا ؾًـــٗا ايػــسؽ َــع ٚلــٛز ايـــخال
يؿطا ٥ايــخج
اىلّ نٔ ايرًث .

5

َــٔ اخــ٠ٛ
ايـــجاَع

ٚاي ـاق ) ( ٞيـ ال ٚيـٝؼ يالخـ ٠ٛؾـٚ ٤ٞتٕ حج ـٛا
6
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ٚي ٛنإ َع اا  ٜٔٛظٚج نإ ي٘ ايٓكــ ٚ ،يـ ٛنـإ َعُٗـا ظٚلـ١
نإ يـٗا ايط ع  :ي ّ ايرًث َع نسّ اؿال ٚ ،ايػسؽ َـع اؿالـ ،
ٚاي اق ٞي ال .
(ٜ :)40ــــخج

ااخـــ ٠ٛأ ٚاىلخـــٛا

أّّ ايــــُٝت نـــٔ ايرًـــث ا:

ايػسؽ نٓسَا صتٛؾط ؾ ِٗٝؾطَ ٚع: ٖٞ ١ٓٝ
اا : ٍٚإٔ ا ٜكًـ ـٛا نـــٔ أخـــ ٜٔٛيًُٝـ ـت أ ٚأض ـــع أخـــٛا

أ ٚأر

ٚأختخ .
ايراْ :ٞإٔ صه ٕٛتخّٛصِٗ َع ايــُٝت ي ـ ٜٔٛا ٚيـ ال خاقـ ،١ؾـال
عج

اإخ َٔ ٠ٛاىلّ خاق. ١

ايرايثٚ :لٛز أال ايـُٝت حخ َٛ
ايطا ــع :إٔ ٜهــ ٕٛااخــ ٠ٛأ ٚاىلخــٛا

ايٛيس .
َٛيــٛز ٜٔؾعــالرت ؾــال ٜهؿــٞ

ايـخٌُ .
اـاَؼ  :إٔ ٜهْٛٛا أحطاضارت َػًُخ ؾال َٜخج

ايهاؾط أ ٚايع س .

ٚتشا ؾكـــس عـــض ٖـــص ٙاىلَـــٛض ؾـــال صٓخجـــ

اىلّ نـــٔ ايــــخك١

ايعًٝا  :ايرًث .
(:)41يإل ٔ ايـُٓؿطز صـُاّ صطنـ ١ايــُٝت ايكطا ـٚ ،١يً ٓـت ايــُٓؿطز٠
أٜهــارت صـــُاّ ايلنــْ: ١كــؿٗا ــايؿطض ٚاي ــاقٜ ٞــطزّ نًٗٝــا ٚ ،يإل ــٓخ
ايـُٓؿطز ٜٔؾُا ظاز صـُاّ ايلن ١ايكطا ٜٚ ١كػِّ  ِٗٓٝايػٚ ، ١ٜٛيً ٓـتخ
ػـِ ٝــٓٗٔ ايػــٚ ١ٜٛاي ــاقٜ ٞــطزّ
ايـــُٓؿطزصخ ؾُــا ظاز ايرًرــإ ؾطنـارت ٜ :ك ّ
نًٜٚ ٔٗٝكػِّ  ٔٗٓٝايػ. ١ٜٛ
(:)42ي ٛتلتُع اإ ٔ ٚاي ٓت َٓؿطز ،ٜٔأ ٚاىل ٓاٚ ٤اي ٓا

َٓؿطز-ٜٔ

َطاص
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نإ يـُٗا أ ٚيـِٗ صـُاّ ايلن : ١يًصنط َرٌ حظ ااْرٝخ .
( :)43تشا تلتُــع اىل ــٛإ َــع ت ــٔ ٚاحــس نــإ يهــٌ َــٔ اىل ــٜٔٛ
ايػسؽ ٚاي اق ٞيإل ٔ ٚ ،تشا تلتُعا َع اىل ٓا ٤ايصنٛض ؾكـ نـإ يهـٌ
ٚاحس َُٓٗا ايػسؽ ٚاي اقٜ ٞكػِّ خ اىل ٓا ٤ايػٚ . ١ٜٛاشا تلتُعا َع
اي ٓا

ؾك نإ يهـٌ ٚاحـس َُٓٗـا ايػـسؽ ٚاي ـاقٜ ٞكػّـِ ـخ اي ٓـا

ايػٚ ، ١ٜٛتشا التُعا َع اىلٚاز -شنٛضارت ٚتْاثارت -نإ يهٌ ٚاحس َُٓٗا
ايػسؽ ٚقػِّ اي اق ٞخ ااٚاز  :يًصنط َرٌ حظ ااْرٝخ .
( :)44تشا تلتُــع اىل ــٛإ َــع ٓــت ٚاحــسٚ ٠مل ٜهــٔ يًُٝــت اخــ٠ٛ
ٜـخج  ٕٛاىلّ ايؿط ٚايـُتكسَ - ١قػُّت ايلن ١مخػ ١غـٗاّ  :يهـٌ
ٚاحس َٔ اىل ـ ٜٔٛغـِٗ  -ؾطنـارت ٚضزّارت ٚ -يً ٓـت ثالثـ ١غـٗاّ نـصيو .
ٚتشا نإ يًُٝـت تخـ ٠ٛلـاَع ٕٛيؿـطا ٥اؿجـ

ايــُتكسَ ١نـإ يـ ّ

ػــِ اي ــاق ٞــخ أال ايـــُٝت ٓ ٚتــ٘ أض ان ـارت  -ؾطن ـارت ٚضزارت -
ايػــسؽ ٜٚك ّ
غِٗ ي ال ٚثالث ١غٗاّ يً ٓت .
(:)45تشا تلتُع أحس اىل َ ٜٔٛع ت ٔ ٚاحـس نـإ يـ٘ ايػـسؽ ؾطنـارت
ٚاي ـــاق ٞيإل ـــٔ ٚ ،تشا تلتُـــع أحـــسُٖا َـــع اىلٚاز ايـــصنٛض نـــإ يـــ٘
ايػسؽ ؾطنارت ٚاي اقٜ ٞكػِ ـخ اىل ٓـا ٤ايػـٚ ، ١ٜٛيـ ٛنـإ َـع اإ ـٔ
ايٛاحــس أ ٚاىل ٓــآ ٤ــت أٓ ٚــا

نــإ ىلحــس اىل ــ ٜٔٛايػــسؽ ؾطنــارت

ٚاي اقٜ ٞكػِ خ اىلٚاز :يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .
( :)46تشا تلتُع أحس اا َ ٜٔٛع ٓـت ٚاحـس ٠ا غـ  :نـإ ىلحـس
اا  ٜٔٛايط ع  -ؾطنارت ٚضزارت ٚ -ايرالث ١أض اع يً ٓت نصيو ٚ ،اشا تلتُع
أحس اا َ ٜٔٛع اي ٓتخ ؾُا ظاز ا غ  :نإ ي٘ اـُؼ  -ؾطنارت ٚضزارت -
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ٚاي اق ٞيً ٓتخ أ ٚيً ٓا

ايؿطض ٚايطزّ ٜكػِّ  ٔٗٓٝايػ. ١ٜٛ

( :)47تشا تلتُــع اىل ــٛإ َــع اي ٓــتخ ؾُــا ظاز  -نــإ يهــٌ ٚاحــس
َُٓٗا ايػسؽ ٚ ،اي اق ٞيً ٓتخ ؾُا ظاز نً ٢ايػٛا. ٤
( :)48يــ ٛتلتُــع ظٚج أ ٚظٚلــَ ١ــع أحــس اىل ــَٚ ٜٔٛعُٗــا اي ٓــت
ايٛاحس ٠نإ يًعٚج ايط ع ٚيًعٚل ١ايرُٔ ثِ ٜكػِّ اق ٞايلن ١أض انارت :
ض ع ىلحس اىل  ٜٔٛؾطنارت ٚضزّارت ٚ ،ثالث ١أض اع يً ٓت نصيو .
ٚي ٛنإ َع أحس ايعٚلخ ٚأحس اا ٓ ٜٔٛتإ ؾُا ظاز  -نإ ىلحـس
ايعٚلخ ْك ٘ ٝاىلزْ : ٢ؾًًعٚل ١ايرُٔ ٜٚكػِّ اي اق ٞأمخاغارت  :مخؼ
ػــِ
ىلحــس اىل ــ - ٜٔٛؾطنـارت ٚضزّارتٚ -أض عــ ١أمخــاؽ يً ٓــتخ ؾُــا ظاز ٜك ّ
 ّٔٗٓٝايػ. ١ٜٛ
ٚتٕ نإ ظٚلارت ؾً٘ ايط ع ٚىلحس اىل ـ ٜٔٛايػـسؽٚ ،اي ـاق ٞيً ٓـتخ
ؾُا ظاز ٜكػِّ  ّٔٗٓٝايػٚ ١ٜٛقس ٚضز ايٓكل نً. ٔٗٝ
ٚي ٛنإ َع أحس ايعٚلخ ٚأحس اىل  ٜٔٛت ٔ أ ٚأ ٓا ٤أ ٚأ ٓآ ٚ ٤ا
 :ؾ حــس ايــعٚلخ ايط ــع يًــعٚج أ ٚايــرُٔ يًعٚلــٚ ،١ىلحــس اا ــٜٔٛ
ايػسؽَٚ ،ا ٜت كٜ ٢ه ٕٛيإل ـٔ أ ٚي ٓـا ٤ايػـ ١ٜٛأ ٚي ٓـاٚ ٤اي ٓـا
يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .
( :)49تشا تلتُــع ظٚج َــع اىل ــٚ ٜٔٛاي ٓــت ايٛاحــس : ٠نــإ يًــعٚج
3

4

5

12

12

12

ايط ع ( ) ٚي  ٜٔٛايػسغإ ( ) ٚيً ٓت غسغإ ْٚكـ غسؽ ( )
ٜٓــتكل َــٔ غــُٗٗا ٖٚ -ــ ٛايٓكـــ ايـــُؿطٚض ؾـــ ٞايكــطإٓ ْ -كـــ
ايػسؽ .
ٚي ٛتلـتُع ٓـتإ َع ظٚج ٚأ  : ٜٔٛنإ يًعٚج ايط ع ٚنإ ي ٜٔٛ
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5

غسغإ ٚنإ يً ٓتخ غسغإ ْٚكـ ( ) ؾٓٝتكل َٔ غُُٗٗا ٖٛٚ -
12

ايرًرإ ايـُؿطٚنإ ؾـ ٞايكطإٓ  -غسؽ ْٚكـ غسؽ .
( :)50اشا تلتُعـــت ظٚلـــَ ١ـــع اىل ـــٓ ٚ ٜٔٛـــتخ  :نـــإ يًعٚلـــ١
3

8

13

24

24

24

ايرُٔ( ) ٚي  ٜٔٛايػسغـإ ( ) ٚيً ٓـتخ اي ـاقٖٚ ) ( ٞـ ٛأقـٌ َـٔ
ايرًرخ ايًصُٖ ٜٔا ؾطض اي ٓتخ ؾـ ٞايكطإٓ .

ٚاشا تلتُعت َع ايعٚلٚ ١اىل ٓ ٜٔٛت ٚاحس ٠نإ يًعٚلـ ١ايـرُٔ

3

8

12

24
1

24

24

( ) ٚي  ٜٔٛايػسغإ ( ) ٚيً ٓت ايٓكـ ( ) ٜٚعٜـس ض ـع ايػـسؽ
( ) ؾ زّ نً ٢اىل ٚ ٜٔٛاي ٓـت  :مخػـإ َٓـ٘ ي ـٚ ٜٔٛثالثـ ١أمخـاؽ
24

يً ٓتٚ ،تٕ نإ يًُٝت اخ ٠ٛعج  ٕٛاىلّ نٔ ايرًـث ٚتلتُعـت ؾـِٗٝ
ؾــط ٚاؿج ـ

3

4

24

24

 -ناْ ـت حكــ ١ايعٚلــٚ) (١حكــ ١اىلّ ( ) ٚاي ــاقٞ

ٜكػِ أض انارت:ض ع ي ال ٚثالث ١أض اع يً ٓت.

(:)51تشا تلتُع اىل ٛإ َع أحس ايعٚلخ َع ت ٍٔ ٚاحـس أ ٚأ ٓـا ٤أٚ
ٓا

ٓ ٚخ ؾًًعٚج ايط ع أ ٚيًعٚل ١ايـرُٔ ٚ ،يهـٌ ٚاحـس َـٔ اىل ـٜٔٛ

ايػــسؽٚ ،اي ــاق ٞيإل ــٔ أ ٚي ٓــا ٤ايتػــا ٟٚأ ٚيً ٓــا
يً ٓخ ٚاي ٓا

ايتػــا ٟٚأٚ

يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .

( :)52تشا تلـتــــُع أحـــس ايعٚلـٝــــٔ َـــع ٚيـــس ٚاحـــس أَ ٚـــع أٚاز
َتـعسز ٜٔؾًًعٚج ايط ع أ ٚيًعٚل ١ايرُٔ ٚ ،اي اق ٞنً٘ يًٛيس أ ٚي ٚاز
نً ٢ايػٛاٚ ، ٤تشا تختًؿٛا ؾًًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ.
( :)53أٚاز اىلٚاز ٜكَٛـَ ٕٛكـاّ اىلٚاز

َكا

ـ ١اىل ــٚ ٜٔٛ

حج ُٗــا نــٔ ايػــِٗ اىلنًــ ٢ت :اىلزْــَٓ ٚ ٢ــع غ ٖــِ َــٔ أقــاضال
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ايـُطص  ١ايراْٚ ١ٝايراير ١نٔ ايــُ اث ٚ ،تْــُا ٜطثـ ٕٛتشا مل ٜهـٔ يًُٝـت
أٚاز قً  ، ٕٛٝؾال ٜطث أٚاز اىلٚاز تشا نـإ يًُٝـت ٚيـس ٚتٕ ناْـت
أْرٚ ، ٢نً ٘ٝتشا صطى حخ َٛص٘ ٓتارت ٚت ٔ ت ٔ نإ ايـُ اث يً ٓت.
(ٜ :)54ــطث اىلحؿــاز ٚاىلغـ ا ْكــٝ

َــٔ ٜتكط ــ ٕٛــ٘  :ؾًــ ٛصــطى

ايـُٝت أٚاز ٓت ٚأٚاز ت ـٔ يـٝؼ َعٗـِ أ ـٛإ ٚا ظٚج ٚا ظٚلـ- ١
نإ ىلٚاز اي ٓت ايرًث ْ -كٝ

أَِٗ ٜ -كػّـِ ٝـِٓٗ ايتؿـاٚ

َرٌ حظ اىلْرٝخ ٚ ،ىلٚاز اإ ٔ ايرًرإ ْ -كٝ
ايتؿاٚ

يًـصنط

أ ـٜ - ِٗٝكػّـِ ٝـِٓٗ

أٜهارت ٚ ،تشا نإ َعُٗا أحس ايعٚلخ نـإ يـ٘ ْكـ ٘ ٝاىلزْـ: ٢

ايط ع يًعٚج أ ٚايرُٔ يًعٚلٚ - ١اي اقٜ ٞكػُّ ْ٘ٛثًرارت ٚثًرخ نُا صكـسّ،
ٚتشا نإ َعُٗا أ ٛإ يًُٝت نإ يهٌ َُٓٗا ايػسؽ ٚاي ـاقٜ ٞكػّـُْ٘ٛ
ثًرارت ٚثًرخ نُا صكسّ .
( :)55أٚاز اىلٚاز ٜلص ــٕٛ

اإضث  :اىلقــطال ت :ايـــُٝت ٜـــُٓع

اىل عس ،ؾاشا نإ يًُٝت ٚيس ايٛيس َٚع٘ ٚيـس ٚيـس ايٛيـس نـإ ايــُ اث
يٛيس ايٛيس ز ٕٚاءخط .
(ٜ :)56ؿاضى أحؿاز ٚأغ ا ايـُٝت أ  ٜ٘ٛنآ ا ِٗ٥ىلٕ اىل ـَ ٜٔٛـع
اىلٚاز قـــٓؿإ َـــٔ َطص ـــٚ ١احـــسٖٚ ،٠هـــصا أٚاز اىلٚاز َـــع أ ـــٟٛ
ايـُٝت ،ؾال ٜـُٓع قطال اىل  ٜٔٛت :ايـُٝت تضثِٗ َٓ٘ ،ؾاشا صطى ايـُـٝت
أ ٚٚ ٜٔٛيس ت ٔ نإ يهٌ َٔ اىل  ٜٔٛايػسؽ ٚيٛيس اإ ٔ اي اقٚ ،ٞتشا
صطى أ ٚ ٜٔٛأٚاز ٓت نإ ي ـ ٜٔٛايػسغـإ ٚىلٚاز اي ٓـت ايٓكــ
ٜٚطزّ ايػسؽ اي اق ٞنًـ ٢ايــجُٝع ايٓػـ  : ١ثالثـ ١أمخـاؽ َٓـ٘ ىلٚاز
اي ٓت ٚمخػإ ي  ،ٜٔٛؾٓٝكػـِ َــجُٛع ايلنـ ١أمخاغـارت :ثالثـَٗٓ ١ـا

َطاص
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ىلٚاز اي ٓت  -ايؿطض ٚايط ّز ٚ -تثٓإ َٓٗا ي ـ - ٜٔٛـايؿطض ٚايـطزّ
قـــــٛضَ ٠ـــــا تشا صـــــطى أ ـــــٓ ٚ ٜٔٛتـــ ـارت ٖ ،ـــــصا تشا

 -نُـــــا صكـــــسّ

مل ٜهٔ ىلّ ايـُٝت حال  ٕٛي ّ ؾطنارتٚ ،تا نإ يـٗا ايػسؽ ٚاي ـاقٞ
ٜكػِّ أض انارت :ي ال ايط ع ٚثالث ١أض اع ىلٚاز اي ٓت.
ٚتشا صــطى ايـــُٝت أحــس اىل ــَ ٜٔٛــع أٚاز ٓــت ن ـإ ىلٚاز اي ٓــت
ثالث ١أض اع ايلن - ١ايؿطض ٚايط ّزٚ -ايط ع ايطا ع ىلحـس اىل ـ ٜٔٛنُـا
صكسّ ؾُٝا تشا صطى أحس اىل ـٓ ٚ ٜٔٛتـارتٖٚ ،هـصا اؿهـِ

كٝـ ١ايكـٛض :

ٜطزّ نً ٢أٚاز اي ٓت نُا ٜطزّ نً ٢اي ٓت .
ٚتشا صطى ايـُٝت ظٚلارت أ ٚظٚلَ ١ع اىل ـٚ ٜٔٛأٚاز اي ٓـت  -زخـٌ
ايٓ كل نً ٢أٚاز اي ٓت  :ؾـاشا صـطى ظٚلـارت ٚأ ـٚ ٜٔٛأٚاز ٓـت  :نـإ
يًــعٚج ايط ــعٚ ،ي ــ ٜٔٛايػسغــإٚ ،ىلٚاز اي ٓــت غسغــإ ْٚكـــ
غسؽ ،ؾٓٝكل ْكـ غسؽ َٔ ؾطض اي ٓت

ايكطإٓ ٖٛٚ ،ايٓكــ

ٜٚطز ايٓكل نً ٢أٚاز اي ٓت نُا ٜطز نً ٢أَِٗ ٓ :ت ايـُٝت.
الـحبوة وأحكامَا :
(ٜ :)57ـــخ  ٢ايٛيــس ايــصنط اىلنــم ٚ -ل ٛـارت َـــجاْارت  -رٝــاال ــسٕ
ايـُٝت َٚكخؿ٘ ٚخاصـُ٘ ٚغٝؿ٘  -غالح٘ نايــُػسؽ أ ٚاي ٓسقٝـ - ١ا
غ ٖا َٔ َـدتكّاص٘ نً ٢اىلحٚ ، ٛتشا صعسز

ثٝا ـ٘ أنطـ ٞايــجُٝع،

ٚتشا صعسز غ ايرٝاال ؾايظاٖط تغتخكاق٘ ٚاحسارت َٓٗا ،ؾً ٛنإ ي٘ غٝؿإ
أَ ٚكخؿإ أ ٚخاصـُإ أنط ٞايػايـ
يـٗاٚ ،تٕ غً

تغـتعُاي٘ َٓٗـا َٚـا ٜهرـط ي ػـ٘

تغتعُاي٘ ىلنرط َٔ ٚاحس ؾايظاٖط تغتخكاق٘ يٛاحس َٓٗا

ٚتٕ نــإ اىلحــ ٛايتكايـــذ ــخ نُــ ّٛايٛضثــ ٚ ١ــخ ايٛيــس اىلنــم .
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ٚاىلقطال تؾلا إٔ ٜـدًـ ايـُٝت َاارت غ ٖاٚ ،تا ؾـال ح ـٚ ٠ٛال ـ١
أَ ٚػتخك ١يًٛيس اىلنم .
( :)58ايعم ٠كسم (ثٝاال سٕ ايـُٝت) نطؾارت ال ؾطمٍ ـخ ايهػـ٠ٛ
ايؿــتاٚ ١ٝ٥ايكــٝؿٚ ١ٝا ــخ ايكطــٔ ٚاؾًــس ٚغ ُٖــا ٚا ــخ ايكــػ ٠
ٚايهــ  ،٠ؾٝـــسخٌ ؾٗٝـــا َرـــٌ ايكًٓػـــٚ ٠ٛاؾـــٛضال ٚاؿـــعاّ ٚايٓعـــٌ،
ال ـٌ ٜكـسم
ٚايظاٖط نـسّ صٛقــ قـسم ايرٝـاال نطؾـ رتا نًـ ٢ي ػـٗا ؾعـ رت
أن ـسّٖا

ايعٓــٛإ نًــَ ٢ــا أن ـسّ ٙيً ـ ؼٚ ،يــٝؼ َــٔ اؿ ــ ٠ٛايرٝــاال اي ـ

يًتجاض ٠أ ٚيهػ ٠ٛغ  َٔ ٙأٌٖ ٝت٘ أ ٚأٚاز ٙأ ٚخسّاَ٘ أ ٚأقسقا.٘٥
(:)59ا ٜسخٌ

اؿ َ ٠ٛا ٜـخطّ ي ػـ٘ َرـٌ خاصــِ ايـصٖ

ايـخطٜط ،نُا ا ٜسخٌ
ٚحنٖٛا َٔ َعسّا

ٚثـٛال

اؿ َ ٠ٛرٌ ايػانٚ ١ايسضع ٚايطاؽ ٚايــُػؿط

اؿطالْ ،عِ ٜكطال ص ع ١ٝغُس ايػـٝـ أ ٚايــُػسؽ

ٝ ٚت ايـُكخـ يًخ . ٠ٛ
( :)60تشا نإ ايـُٝت َـكـطـٛع ايٝـسٜـٔ َـٔ أقـٌ خًـكـتــ٘ ؾايــػٝـ
ا ٜه َٔ ٕٛايـخ ٚ ، ٠ٛي ٛنإ أنُ ٢ؾايــُكخـ يـٝؼ َٓٗـا ْ ،عـِ يـٛ
طـطأ شٜٓو تصـؿاقارت ٚنإ قس أنسُّٖا  -ايػٝـ ٚايـُكخـ  -قـ الرت يٓؿػـ٘
ناْا َٔ ايـخ . ٠ٛ
( :)61تشا نــإ نًــ ٢ايـــُٝت زٜــٔ َػــتػطم يًلنــ ١لــاظ يًُخ ـ ّٛإٔ
تلّ ٗا عس إٔ ٜؿهّٗا ـُا ٜـدكّٗا َـٔ ايـسٚ ٜٔل ٛـارت ٚ ،تشا مل ٜهـٔ
ايسَ ٜٔػتػطقارت يـٗا ؾاىلح ٛي٘ ايـُػاُٖ١

أزا ٤ايـسَٗٓ ٜٔـا ايٓػـ : ١
1

ؾً ٛغا ٣ٚايس ٜٔنؿـط َــجُٛع ايلنـ ١قـطف ايــُخ  ّٛنؿـط ( ) قُٝـ١
10
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َطاص

ايتجٗٝع اـاضل َٔ ١أقٌ ايلن. ١
( :)62تشا أٚق ٢ايـُٝت تُاّ اؿ  ٠ٛأ ٚعهٗا يػ ايـُخ  ّٛؾطنارت
ْؿص

ٚقٝت٘ ٚحطّ ايـُخ َٗٓ ّٛا ،تا تشا ناْـت قُٝتٗـا صعٜـس نًـ ٢ثًـث

صطنــ ١ايـــُٝت ؾــااحٚ ٛل ٛـارت صٛقؿــ٘ نًــ ٢تلــاظ ٠ايٛيــس اىلنــمٚ ،تشا
أٚقــ ٢رًــث َايــ٘ َــٔ ز ٕٚصعُُٝــ٘ ايرًــث (حتــَ ٢ــٔ اؿ ــ )٠ٛأخــطج
ايرًث َٔ غ ٖاٖٚ ،هصا تشا أٚق ٢ـُأ ٠زٜٓاض َرالرت ؾإْٗا ؽطج َٔ غـ
اؿ ـَ ٠ٛـا مل ٜعُّـِ ٚ ،يـ ٛناْـت أنٝاْٗـا أ ٚعهـٗا َطْٖٛـ ١يـس ٍٜٔنًــ٢
ايـُٝت ٚل

ؾهّٗا َٔ َـجُٛع ايلن. ١

( :)63ايظاٖط تختكام اؿ  ٠ٛايٛيس ايكًيب َٓـ٘  -ايــُػًِ غـ
ايكاصٌ  -ؾال صه ٕٛيٛيس ايٛيس ٚا يًهاؾط ٚا يكاصـٌ َٛضّثـ٘ٚ ،ا ٜؿـل
ًٛؽ ايـُخ ٚ ّٛا تْؿكاي٘ ايٛاز ٠حخ ايـُٛ

ـٌ صعـعٍ اؿ ـ ٠ٛيــخخ

تْؿكاي٘ حّٝارت ؾٝخ ٗ ٢ا ٚصػًِّ تٚ :ي ّ٘ٝايكـ ِّٝنًـ ٢أَٛايـ٘ إٜكـا ٤اىلال
أ ٚاؾــس تيٝــ٘ أٓ ٚك ـ

ػــُت نًــ٢
ايـــُجتٗس ايعــسٍٚ ،تٕ ٚيــس َّٝت ـارت ق ّ

ايٛضثٓ ١ػ  ١تغتخكاقِٗ َٔ ايـُ اث.
( :)64ايــــُطاز ـــاىلنم :اىلغـــ ل ٚاز - ٠ا نًٛقـــارت ٚ -تشا تؾـــت ٘
ؾايـُطلع

صع ٘ٓٝٝايكطن. ١

( :)65ؽتلّ اؿ  ٠ٛايـصنط اىلنـم  -ايـص ٟا ٜٛلـس شنـط أنـم َٓـ٘
حخ َٛ

ايـُٛضّث ٚ -تشا صعسز ايصنط َع ايتػاٟٚ

ٚت ــين ايه ـطّصخ ايـــُٛيٛزٜٔ

ايػٔ  -نـايتٛأّ

ٚقــت ٚاحــس  -ؾــال  ٜعــس تؾــلانُٗا

اؿ  ٠ٛنايرٝاال ٚ ،اىلحَ ٛع صعسز غ ايرٝاال أخـص نـٌ ٚاحـس َُٓٗـا
َكخؿارت ٚغالحارت ٚخاصـُارت ايلانٚ ٞايتكايـذ ُٗٓٝا  ٚخ غا٥ط ايٛضث.١
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( :)66تشا تختًـــ ايــصنط اىلنــم ٚغــا٥ط ايٛضثــ١
أنٝاْٗــا أٚ

غــ شيــو َــٔ َػــاًٗ٥ا -إخــتالؾِٗ

اؿ ــ ٠ٛأٚ

ث ــٛ

اإلتٗــاز أٚ

ايتكًٝـــس  -ضلعـــٛا ؾــــ ٞؾكـــٌ خكـــَٛتِٗ ت :ايــــخانِ ايؿـــطنٞ
 ايـُجتٗس ايعسٍ . -( :)67ا ٜؿل
تَاَٝارت َعتكسارت ث ٛ

ايــُخ  ّٛإٔ ٜهـ ٕٛنـاقالرت ضؾـٝسارت ٚا ًٜـعّ نْٛـ٘
اؿ  ٠ٛؾطنارتْ ،عِ تشا نإ َعتكسارت ـُصٖ

ٜط ٣ث ٛصٗا ٚنإ َصٖ ٘ ْاؾصارت
نٓٗا أيعّ عسّ ث ٛ

ؾكٗـ ٞا

ًس ٙنً ٢ايٓاؽ ـخٝث ٜــُٓع اإَـاَٞ

ايـخ  ٠ٛي٘.

الـنزتبة الثاىية  :اإلخوة واألجداد .
ا ٜطث أحس َٔ اإخٚ ٠ٛاىللـساز تا تشا مل ٜهـٔ يًُٝـت أحـس َـٔ
اىل  ٜٔٛايـُتكًخ ٘ أَ ٚـٔ أٚاز ايــُٝت ٚأحؿـازٚ ٙأغـ اط٘ ،ؾـاشا مل
ٜهـــٔ أحـــس َـــٔ ٖـــؤاٚ - ٤ضث اؾـــس ٚاؾـــس ٠أ ٚآ ـــاؤِٖ ٚٚضث اىلر
ٚاىلخـــت أ ٚأٚازٖـــُِٖٚ ،ـــا  -اإخـــٚ ٠ٛاىللـــساز  -قـــٓؿإ ٜــــُٓع
اىلقطال َِٓٗ اىل عس َٔ قٓؿ٘ .
( :)68تشا مل ٜهــٔ يًُٝــت لـسّ ٚا لـسّٚ ٠نــإ يــ٘ أر أ ٚتخــَ ٠ٛــٔ
اىل ــ :ٜٔٛؾً ـ ر ايـــُٓؿطز َــٔ اىل ــ ٜٔٛايـــُاٍ نًــ٘ ٜطثــ٘ ايكطا ــَٚ ،١ــع
ايتعسز ٜٓكػِ  ِٗٓٝايػٚ ،١ٜٛي خت ايـُٓؿطز َٔ ٠اىل  ٜٔٛايـُاٍ نًـ٘
صطث ْكؿ٘ ايؿطض ْٚكؿ٘ اءخط ضزّارت ايكطا ٚ ،١ي خـتخ أ ٚاىلخـٛا
َٔ اىل  ٜٔٛايـُاٍ نً٘ ٜطثٔ ثًر ٘ٝايؿطض ٚايرًث ايرايـث ضزّارت ايكطا ـ،١
ٚتشا صطى ايـُٝت أخارت ٚاحـسارت أ ٚأنرـط َـٔ اىل ـَ ٜٔٛـع أخـت ٚاحـس ٠أٚ

َطاص
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أنرط َٔ اىل  ٜٔٛؾال ؾطض ٌ ٜطث ٕٛايـُاٍ نً٘ ايكطا ٜ ١كتػُِٗٓٝ ْ٘ٛ
يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .
( :)69تشا صطى ايـُٝت أخارت َٔ اىلّ َٓؿـطزارت أ ٚأختـارت َـٔ اىلّ َٓؿـطزارت
نـــإ يـــ٘ ايـــُاٍ نًـــ٘ ٜـــطث ايػـــسؽ ـــايؿطض ٚاي ـــاق ٞضزّارت ايكطا ـــ،١
ٚيإلثٓخ ؾكانسارت َٔ ااخ ٠ٛي ّ  -شنٛضارت ،أ ٚتْاثـارت ،أ ٚشنـٛضارت ٚتْاثـارت -
ايـُاٍ نً٘ ٜ :طث ٕٛثًر٘ ايؿطض ٚاي اق ٞضزّارت ايكطا ٜ ١كػِّ ٝـِٓٗ ؾطنـارت
ٚضزّارت ايتػا. ٟٚ
( :)70ا ٜــطث اىلر أ ٚاىلخــت ي ـ ال َــع ٚلــٛز اىلر أ ٚاىلخــت
ي ــْ ،ٜٔٛعــِ َــع ؾكــسِٖ ٜــطث اىلخــ ٠ٛيــ ال نًــْٗ ٢ــج َ اثٗــِ :
ؾًـ ر َــٔ اىلال ٚ -احــسارت نــإ أَ ٚتعــسزارت  -صـــُاّ ايـــُاٍ ايكطا ــ، - ١
ٚتشا صعــسزٚا ٚصـــدايؿٛا تقتػــُٛا ايـــُاٍ  :يًــصنط َرــٌ حــظ اىلْرــٝخ،
ٚي خــــت ايٛاحــــس ٠ايٓكـــــ ــــايؿطض ٚايٓكـــــ اءخــــط ايكطا ــــ،١
ٚي خــٛا

ايـــُتعسزا

صـــُاّ ايـــُاٍ ٜــطثٔ ثًرٝــ٘ ــايؿطض ٚاي ــاق ٞضزّارت

ايكطا ٚ ،١تشا تلتُـع ااخـٚ ٠ٛاىلخـٛا

نًـِٗ يـ ال نـإ يــِٗ صــُاّ

ايـُاٍ ٜكتػُ ِٗٓٝ ْ٘ٛيًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .
( :)71تشا تلتُع اإخـ ٠ٛعهـِٗ َـٔ اىل ـ ٚ ٜٔٛعهـِٗ َـٔ اىلّ :
ؾإ نإ اىلر َـٔ اىلّ ٚاحـسارت نـإ يـ٘ ايػـسؽ  -شنـطارت نـإ أّ أْرـ- ٢
ٚاي اق ٞإخٛص٘ َٔ اىل ـٚ .ٜٔٛتشا نـإ اإخـَ ٠ٛـٔ اىلّ َتعـسز ٜٔنـإ
ػــِ ٝــِٓٗ ايػــ - ١ٜٛشنــٛضارت نــاْٛا  ،أّ تْاثـارت  ،أّ شنــٛضارت
يـــِٗ ايرًــث ٜك ّ
ٚتْاثارت ٚ -اي اق ٞيــُٔ نـإ أخـارت َـٔ اىل ـٚ - ٜٔٛاحـسارت نـإ أّ َتعـسزارت،
َٚع تصـؿاقِٗ

ايصنٛضٚ ٠اىلْـٛثٜ ١كػِّ ايػَٚ ،١ٜٛع اإختالف ؾـُٗٝا
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ٜكػِّ يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .
ْعِ

قٛض ٠نـ ٕٛايــُتكطال ـاىل  ٜٔٛتْاثـارت ٚنـ ٕٛاىلر َـٔ اىلّ

ٚاحــسارت نــإ َــ اث اىلخــٛا

َــٔ اىل ــ ٜٔٛــايؿطض ثًــرخ  ٚايكطا ــ١

ايػـسؽٚ ،تشا نــإ ايـــُتكطال ــاىل  ٜٔٛأْرـٚ ٢احــس ٠نــإ يـــٗا ايٓكـــ
ؾطن رتا َٚا ظاز نً ٢غـِٗ ايــُتكطال ـاىلّ ٖٚـ ٛايػـسؽ َـع ٚحسصـ٘ أٚ
ايرًث َع صعسز ٙضزّارت نًٗٝا  -اىلْرـ ٢ايــُتكط  ١ـاىل  ٚ -ٜٔٛا ٜـطزّ نًـ٢
ايـُتكطال اىلّٚ ،تشا ٚلس َعٗـِ تخـَ ٠ٛـٔ اىلال ؾـال َـ اث يــِٗ ىلٕ
اىلخ َٔ ٠ٛاىل  ٜٔٛأقطال ت :ايـُٝت ٚأ َِٗٓ :ٚايـُ اث .
( :)72تشا مل ٜٛلس يًُٝت تخ َٔ ٠ٛاىل ٚ ٜٔٛنإ ي٘ تخ ٠ٛعهـِٗ
َٔ اىلال ؾك  ٚعهِٗ َٔ اىلّ ؾك ؾـاؿهِ نُـا غـ ل

اإخـَ ٠ٛـٔ

اىل َ : ٜٔٛـٔ أْـ٘ تشا نـإ اىلر َـٔ اىلّ ٚاحـس رتا نـإ يـ٘ ايػـسؽٚ ،تشا
نإ َتعسزارت نإ هلِ ايرًث ٜكػِّ  ِٗٓٝايػٚ ،١ٜٛاي اق - ٞايعا٥س نًـ٢
ايػسؽ أ ٚايرًث ٜ -ه ٕٛيإلخ َٔ ٠ٛاىلال ٜكػِّ  ِٗٓٝيًصنط َرٌ حظ
اىلْرٝخ َع تختالؾِٗ

ايصنٛضٚ ٠اىلْٛثـَٚ ،١ـع نـسّ تخـتالؾِٗ ٜكػّـِ

 ِٗٓٝايػٚ ،١ٜٛؾــ ٞايكـٛض ٠ايـ

ٜهـ ٕٛاةتكـطال ـاىلال أْرـٚ ٢احـس٠

ٜه َ ٕٛاثٗا َا ظاز نًـ ٢غـِٗ اةتكـطال ـاىلّ عهـ٘ ـايؿطض  ٚعـض
ايطزّ ايكطا . ١
(:)73

مجٝــع قــٛض تْـــخكاض ايــٛاضث ايكط ٜـ

ــاإخ ٠ٛيعــسّ

ٚلٛز ألساز  -غٛا ٤نـاْٛا َـٔ اىل ـ ٜٔٛأّ َـٔ اىلال ،أّ َـٔ اىلّ ،أّ
عهــِٗ َــٔ اىل ــ ٚ ٜٔٛعهــِٗ َــٔ اىلال  ٚعهــِٗ َــٔ اىلّ  -تشا نــإ
يًُٝــت ظٚج نــإ يــ٘ ايٓكـــٚ ،تشا ناْــت يــ٘ ظٚلــ ١نــإ يـــٗا ايط ــع،

َطاص
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ٚي ر َٔ اىلّ َع اإصـخاز ايػسؽَٚ ،ع ايتعسّز ايرًث ٚاي اق ٞيإلخ٠ٛ
 َٔ اىل ٚ ،ٜٔٛتٕ مل ٜهْٛٛا ؾً خَ ٠ٛـٔ اىلال  -تشا نـاْٛا شنـٛضارت أٚشنٛضارت ٚتْاثارت ؾًًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .
ٚأَــا تشا نــاْٛا تْاث ـارت ؾؿــ ٞعــض ايكــٛض صهــ ٕٛايؿــطٚض أنرــط َــٔ
ايؿطٜهــ : ١نُــا تشا صــطى ظٚل ـارت أ ٚظٚلــٚ ١أخــتخ َــٔ اىل ــ ٜٔٛأَ ٚــٔ
اىلال ٚأخــتخ أ ٚأخــَ ٜٔٛــٔ اىلّ  ،ؾــإ غــِٗ ايـــُتكطال ــاىلّ ايرًــث
ٚغِٗ اىلختخ َٔ اىل  ٜٔٛأ ٚاىلال ايرًرإ ٖٚصا صــُاّ ايؿطٜهـٜٚ ١عٜـس
نًٗٝا غِٗ ايعٚج أ ٚايعٚلـٚ ،١نـصا تشا صـطى ظٚلـارت ٚأختـارت ٚاحـسَ ٠ـٔ
اىل ــ ٜٔٛأَ ٚــٔ اىلال ٚأخــتخ أ ٚأخــَ ٜٔٛــٔ اىلّ ؾــإ ْكـــ ايــعٚج
ْٚكـــ اىلخــت َــٔ اىل ــٜ ٜٔٛػــتٛؾٝإ ايؿطٜهــٜٚ ١عٜــس نًٗٝــا غــِٗ
ايـُتكطال اىلّ َ ٚ .رٌ ٖص ٙايؿطٚض ٜسخٌ ايٓكل نً ٢ايــُتكطال
اىل  ٜٔٛأ ٚاىلال خاقـٚ ١ا ٜـسخٌ ايـٓكل نًـ ٢ايــُتكطال ـاىلّ ٚا
نً ٢ايعٚج ٚا ايعٚل. ١
ٚؾـ ٞـعـض ايكـٛض صه ٕٛايؿطٜـه ١أنـرـط  :نُا تشا صـطى ظٚلـ ١يـٗا
ايط ـــع ؾطنارتٚ ،أختارت َٔ اىل  ٜٔٛيـٗا ايٓكـ ؾطنارتٚ ،أخـارت أ ٚأختـارت َـٔ
اىلّ يـ٘ ايػسؽ ؾطنارت ؾإ ايلن ١صعٜـس نًـ ٢ايؿـطٚض ٓكــ غـسؽ،
ٜٚــطزّ ايعا٥ــس نًــ ٢اىلخــت َــٔ اىل ــ ٜٔٛنُــا ٚضز ايــٓكل نًٗٝــا ؾـــٞ
ايؿطض ايػا ل .
( :)74تشا مل ٜهٔ يًُٝت أر أ ٚأخـت ٚتْــخكط ايـٛاضث اؾـسّ أٚ
اؾس - ٠ي ال أ ٚي ّ  -نإ ي٘ ايـُاٍ نً٘ٚ ،تشا تلتُـع ايــجس ٚاؾـس٠
َعارت :ؾإ ناْا ي ال نإ ايـُاٍ يـُٗا ٜكػِّ ُٗٓٝا يًصنط نـعـ اىلْرـ،٢
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ػــِ ُٗٓٝــا ايػــٚ ،١ٜٛتشا تلتُــع
ٚتٕ ناْــا ي ـ ّ ؾايـــُاٍ يـــُٗا يهــٔ ٜك ّ
اىللساز عهـِٗ يـ ّ  ٚعهـِٗ يـ ال نـإ يًجـس اىلَـ ٞايرًـث ٚ -تٕ
نإ ٚاحسارت ٚ -نـإ ايرًرـإ يًجـس اىل ـَ ٞـٔ ز ٕٚؾـطم ؾُٝـا شنطْـا ـخ
ايـجسّ اىلزْٚ ٢اىلنً. ٢
ٚتشا تلتُع اؾـس اىلزْـٚ ٢اؾـس اىلنًـ ٢نـإ ايــُ اث ي زْـٚ ٢مل
ٜطث اىلنً ٢ؾ٦ٝارت َٔ ،ز ٕٚؾطم خ إٔ ٜهـ ٕٛاىلزْـَ ٢ــُٔ ٜتكـطال ـ٘
اىلنً -٢نُا تشا صطى لسّٚ ٠أ اٖا  ٚ -خ غ  - ٙنُا تشا صـطى لـسّارت ٚأ ـا
ايـــجُٝع ي زْــ ٢اىلقــطال يًُٝــتٖ ،ــصا َــع

لــسّ - ٠ؾــإ ايـــُ اث
ايـُعامح. ١

ٚأَا َع نسّ ايـُعامح -١نُا تشا صطى ايـُٝت تخ٠ٛرت ي ّ ٚلسّارت قط ٜارت
س رتا
س رتا قط ٜـ رتا يـ ّ ٚلـ ّ
ي ال ٚلـسّارت عٝـسارت يـ ّ ،أ ٚصـطى تخـ ٠ٛيـ ال ٚلـ ّ
عٝسارت ي ال  -ؾإ اؾسّ اي عٝـس ؾــ ٞايكـٛضصخ ٜؿـاضى اإخـ ٠ٛايــًُتكخ
َع٘

قطا  ١اىلّ أٚ

قطا ـ ١اىلالٚ ،ا ٜــُٓع ايــجسّ ايكطٜـ

َـٔ تضث

ايـجسّ اي عٝس .
( :)75تشا تلتُع ايعٚج أ ٚايعٚلَ ١ع اىللساز نـإ يًـعٚج ْكــ
ايلنــٚ ١يًعٚلــ ١ض عٗــاٜٚ ،عطــ ٢ايــُتكطال ــاىلّ ايرًــثٚ ،اي ــاقَ ٞــٔ
ايلن ١يًُتكطال اىلال.
( :)76تشا تلتُــع اإخـــَ ٠ٛـــع اىللـــساز ؾاؾــسّ ٚتٕ نـــال نـــاىلر،
ٚايـجسّٚ ٠تٕ نًـت ناىلخـت ،ؾاؾـسّ ٚتٕ نـال ٖٚهـصا اؾـسّٜ ٠كـا

ٕٛ

اإخٚ . ٠ٛنً ٘ٝتشا تلـتـُع اإخـٚ ٠ٛاىللساز :
ؾـكس ٜـتخس ْـٛع نٌ َـُٓٗا َع اإصـخاز ؾـ ٞلـٗ ١ايـٓـػ

إٔ ٜـهٕٛ

َطاص
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اىللساز ٚاإخ ٠ٛنًِٗ ي ال أ ٚنًِٗ ي ّ أَ ٚع اإختالف ؾُٗٝا نـإٔ
ٜه ٕٛاىللساز ي ال ٚاإخ ٠ٛي ّ .
ٚقــس ٜـتـعـــسز ْــــٛع نــٌ َٓـــُٗا نــإٔ ٜهــــ ٕٛاىللـــساز ٚاإخـــ: ٠ٛ
ـعـهـِٗ يـ ال  ٚعهـِٗ يـ ّ  ،أٜ ٚتعـسّز ْـٛع أحـسُٖا ٜٚتخـس اءخـط
نــإٔ ٜهــ ٕٛاىللــساز ْــٛنخ  :عهــِٗ ي ـ ال  ٚعهــِٗ ي ـ ّ ٜٚ ،هــٕٛ
اإخ ٠ٛي ال ا غ  ،أ ٚي ّ ا غـ  ،أٜ ٚهـ ٕٛاإخـ ٠ٛعهـِٗ يـ ال
 ٚعهِٗ ي ّٚ ،اىللـساز نًـِٗ يـ ال ا غـ  ،أ ٚيـ ّ ا غـ  .ثـِ تٕ
نالرت َُٓٗا  :تَا إٔ ٜهٚ ٕٛاحسارت شنطارت أ ٚأْر ،٢أَ ٚتعسّزارت شنٛضارت أ ٚتْاثـارت
أ ٚشنٛضارت ٚتْاثارت ،ؾٗٓا قٛض ٚأحهاّ ْعطنٗا نم ايؿطٚع اءص: ١ٝ
( :)77اؾسّ َٔ ق ٌ اىلّ ٚاحسارت نإ  -شنطارت أ ٚأْرـ - ٢أَ ٚتعـسزارتَ :
شنــٛضارت ،أ ٚتْاثــارت ،أ ٚشنــٛضارت ٚتْاثــارت  -تشا تلتُــع َــع اىلر نًــ ٢أحــس
اىلقػاّ ايـُصنٛض ٠أٜهارت َٔ ق ٌ اىلّ  -تقتػُٛا ايـُاٍ  ِٗٓٝايػ. ١ٜٛ
( :)78تشا تلتُع اؾـسّ ٚاىلر نًـ ٢أحـس اىلقػـاّ ايــُصنٛض ٠ؾُٗٝـا
ٚناْت قطا تُٗا َٔ ططف اىلال تقتػُٛا ايـُاٍ  ِٗٓٝايػ ١ٜٛتٕ تؼسٚا
ايصنٛض ٠أ ٚاإْٛثٚ ،١تٕ تختًؿٛا ؾُٗٝـا تقتػـُٛا ايــُاٍ ايتؿانـٌ :
يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ.
( :)79تشا تلتُـــع ايــــجسّ يــ ال ٚاىلر ي ـــ ٜٔٛؾايــــخهِ نـــايؿطع
ايػا ل .
( :)80تشا التُع اىللساز َتؿطّقخ  :عهِٗ يـ ال ٚ ،عهـِٗ يـ ّ
 شنٛضارت ناْٛا ،أ ٚتْاثارت ،أ ٚشنٛضارت ٚتْاثارت َ -ع اإخَ ٠ٛتؿطقخ :عهـِٗي ال ٚ ،عهِٗ يـ ّ  -شنـٛضارت ،أ ٚتْاثـاَ ،أ ٚشنـٛضارت ٚتْاثـارت  -ؾًًُتكـطال

(َٗٓ .................................................................. )42اج ايكاؿخ/ج3

اىلّ َٔ اإخٚ ٠ٛاىللساز مجٝعارت ايرًث ٜكتػُ ْ٘ٛايػٚ ،١ٜٛيًُتكـطال
اىلال َِٓٗ مجٝعـ رتا  :ايرًرـإ ٜكتػـُُْٗٛا يًـصنط َرـٌ حـظ اىلْرـٝخ َـع
ااختالف ايصنٛضٚ ٠اىلْٛثٚ ،١تا ؾ ايػ. ١ٜٛ
( :)81تشا تلتُع اؾسّ ي ال  -نً ٢أحـس اىلقػـاّ ايــُصنٛضَ - ٠ـع
اىلر ي ّ  -نً ٢أحس اىلقػاّ ايـُصنٛض - ٠نإ يـ ر ايػـسؽ تٕ نـإ
ٚاحسارتٚ ،ايرًث تٕ نإ َتعـسزارت ٜ :كػّـِ ٝـِٓٗ ايػـٚ ،١ٜٛاي ـاق ٞيًجـسّ
ٚ -احـــسارت نـــإ أَ ٚتعـــسزارت َٚ -ـــع ااخـــتالف

ايـــصنٛضٚ ٠اىلْٛثـــ١

ٜكتػُ ْ٘ٛايتؿانٌ .
( :)82تشا تلتُع اؾس ي ّ  -أقػاَ٘ ايـُصنٛضَ - ٠ـع اىلر يـ ال:
ؾٝه ٕٛيًجس ايرًـثَٚ ،ـع صعـسزٜ ٙكػّـِ ايرًـث ٝـِٓٗ ايػـٜٚ ،١ٜٛهـٕٛ
ػِ ايـرًــرإ ايتـــؿانٌ َـع تخــتالؾــِٗ
ي ر ايرـًـرإ َٚ ،ع صــعسزٜ ٙكـــ ّ
شنٛض٠رت ٚأْــٛثـ١رت  ٚايتػاَ ٟٚع نسّ تختالؾِٗ .
ٚتشا ناْت أخت ي ال َع اؾـسّ يـالّ  :ؾـإ ناْتـا تثٓـتخ ؾُـا ظاز مل
صعز ايؿطٜه ١نً ٢ايػٗاّ حٝـث ٜهـ ٕٛايرًرـإ ي خـتخ ٚايرًـث يًجـسّ،
ٚتٕ ناْت اىلخت ٚاحس ٠نإ يـٗا ايٓكـ ٚيًجـس اىلَّـ ٞايرًـث ٜٚعٜـس
َٔ ايؿطٜه ١غسؽ ؾاىلحٚ ٛل ٛارت صكاؿُٗا نً. ٘ٝ
( :)83تشا تلتُع اىللساز َتؿـطقخ  -نـاْٛا َـٔ اىلال َٚـٔ اىلّ -
َع أر أ ٚأنرط ي ال نإ يًجس أ ٚيًجس ٠ي ّ ٚ -تٕ ناْت أْرٚ ٢احـس٠
 ايرًــثَٚ ،ــع صع ـسّز اؾ ـسّ ٜكتػــُ ْ٘ٛايػــٚ ١ٜٛيــَ ٛــع ااخــتالفايصنٛضٚ ٠اىلْٛثٚ ،١نإ ايرًرإ ىلقط ا ٤أال ايـُٝت  :ي لساز ٚاإخـ٠ٛ
ٜكتػُ ْ٘ٛيًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .

َطاص
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( :)84تشا تلتُع اىللساز َٔ طـطف اىلال َٚـٔ طـطف اىلّ َـع أرٍ
ىلّ  :نــإ يًجـسّ يـ ّ َــع اىلر يـ ّ ايرًــث ٜكتػــُاْ٘ ايػــٚ ١ٜٛيــَ ٛــع
ااختالف ايصنٛضٚ ٠اىلْٛثٚ ،١ي لساز ي ال ايرًرـإ ٜكتػـُ ْ٘ٛيًـصنط
َرٌ حظ اىلْرٝخ .
( :)85تشا تلتُع اؾسّ أ ٚاىللساز ي ال ا غ َع اإخَ ٠ٛتؿـطقخ
 عهِٗ ي ال  ٚعهِٗ ي ّ  -نإ يإلخ َٔ ٠ٛططف اىلّ ايػسؽ تٕنإ ٚاحسارتٚ ،ايرًـث تٕ نـإ َتعـسزارت ٜكتػـُ ْ٘ٛايػـٚ ،١ٜٛنـإ اي ـاقٞ
يإلخــ ٠ٛي ـ ال َــع اىللــساز يـ الٚ ،تشا تختًؿــٛا

ايــصنٛضٚ ٠اىلْٛثــ١

ؾًًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .
( :)86تشا التُـــع اؾـــسّ أ ٚاىللـــساز يـــ ّ ا غـــ َـــع اإخـــ٠ٛ
ايـُتؿطقخ  -عهِٗ ي ال  ٚعهِٗ ي ّ  -نإ يًجسّ اىلََّ ٞع اإخ٠ٛ
ي ّ ايرًث ايػٚ ،١ٜٛنإ اي ـاق ٞيـ ر أ ٚاإخـ ٠ٛيـ الٚ ،تشا صعـسزٚا
ٚاختًؿٛا ؾًًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .
( :)87أٚاز اإخ ٠ٛا ٜطثَ ٕٛـع اإخـ ٠ٛؾـ٦ٝارت ؾـال ٜـطث ت ـٔ اىلر
ي َ ٜٔٛع اىلر َٔ اىلال أ َٔ ٚاىلّ ٌ ايــُ اث نًـ٘ يـ رٖ ،ـصا تشا
ظامح٘ .
ٚأَا تشا مل ٜعامح٘  -نُا تشا صـطى لـسّارت يـ ّ ٚت ـٔ أرٍ يـ ّ َـع أر
ي ال  :ؾا ٔ اىلر ٜطث َع اؾسّ ايرًث يكطا تُٗا َٔ أّ ايـُٝت ٜأخـصإ
حكّتٗاٚ ،ايرًرإ ي ر َٔ ططف اىلال ٜأخص حكّت٘ .
( :)88تشا مل ٜهــٔ يًـــُٝت تخــ ٠ٛقــاّ أٚازٖــِ َكــاَِٗ
َ ٚكا

 ١اىللسازٚ ،نٌ ٚاحس َٔ اىلٚاز ٜطث ْكـٝ

اإضث

َـٔ ٜتكـطال
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ــ٘  :ؾًــ ٛخًّـــ ايـــُٝت أٚاز أرٍ أ ٚأخــت ىلّ  -ا غــ  -نــإ يـــِٗ
غسؽ أ  ِٗٝأ ٚأَِٗ ايؿطض ٚاي اق ٞـايطزّٚ ،يـ ٛخًّــ أٚاز أخـٜٔٛ
أ ٚأٚاز أختخ أ ٚأٚاز أر ٚأخت نإ ىلٚاز نٌ ٚاحس َُٓٗا غـسؽ
ايؿطض ٚغسغإ ايطزّٚ ،ي ٛخًّـ أٚاز ثالثـ ١تخـ ٠ٛأ ٚأخـٛا

نـإ

يهٌ ؾطٜل َٔ أٚاز ٚاحس َِٓٗ حك ١أ ٝـ٘ أ ٚأَـٖ٘ٚ .هـصا اؿهـِ ؾــٞ
أٚاز اإخ ٠ٛي  ٜٔٛأ ٚي ال.
ؾإٕ ناْٛا أٚاز أر أ ٚأخت ىلّ ايـُٝت ٜكػِّ ايـُاٍ ٝـِٓٗ ايػـ١ٜٛ
ٚتٕ تختًؿٛا

ايصنٛضٚ ٠اىلْٛث.١

ٚتٕ نــاْٛا أٚاز أر ي ــ ٜٔٛأ ٚي ـ ال ؾايـــُؿٗٛض نًــ ٢إٔ ايتكػــِٝ
ايتؿانٌ يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ ٚ،يهٓ٘ ا ٜـدً َٔ ٛتؾهاٍ إحتُـاٍ
ايتكػ ِٝايػ ١ٜٛؾاىلحٚ ٛل ٛارت ايتكايـذ ٓ ِٗٓٝخ ٛصكػـٜ ٍِٝلانـٕٛ
نًٚ ،٘ٝايكًذ خ .
(:)89تشا خًّـ ايـُٝت أٚاز أرٍ ي ّ ٚأٚاز أرٍ ي  ٜٔٛأ ٚي ال :
نإ ىلٚاز اىلر ي ّ ايػسؽ ٚتٕ نرـطٚا ٜ -تكا

ْٛـ٘ ايػـٚ ،١ٜٛنـإ

اي اق ٞىلٚاز اىلر ي  ٜٔٛأ ٚي ال ٚتٕ قًّـٛا ٜ -تكا

ْٛـ٘ يًـصنط َرـٌ

حظ اىلْرٝخ .
( :)90تشا مل ٜهٔ يًُٝت تخٚ ٠ٛا أٚازِٖ ايكً  ٕٛٝنإ ايـُ اث
ىلٚاز أٚاز اإخٚ ،٠ٛاىلنً ٢ط ك١رت َِٓٗ ٚتٕ نإ َٔ اىلال ٜــُٓع َـٔ
تضث ايط ك ١ايٓاظيٚ ١تٕ ناْٛا َٔ اىل .ٜٔٛ
الـنزتبة الثالثة  :األعناو واألخوال .
ا ٜـطث أحس َٔ اىلنـُاّ ٚاىلخـٛاٍ أ ٚأٚازٖـِ َـع ٚلـٛز ٚاحـس
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َــٔ ايـــُطص تخ ايػــايؿتخ  -اىل ــٚ ٜٔٛاىلٚاز ٚ ،اإخــٚ ٠ٛاىللــساز -
ٖٚــؤا : ٤اىلنُــاّ ٚاىلخــٛاٍ ُٖــا قــٓـ ٚاحــس ٜـــُٓع اىلقــطال َــِٓٗ
اىل عس .
( :)91يًعِ ايـُٓؿطز صـُاّ ايـُاٍ ٚ ،نصا يًعُّّخ ؾُا ظاز ٜكػِ ِٗٓٝ
ايػٚ ،١ٜٛنصا ايعُٚ ١ايعُتإ ٚايعُا  -ىلال ناْٛا أّ ىلّ أّ يـُٗا.-
( :)92تشا تلتُـــع ايـــصنٛض ٚاإْـــاث نـــايعِ ٚايعُـــ ١أ ٚاىلنُـــاّ
ٚايعُا

ؾايظاٖط إٔ ايكػُ ١ايتؿانٌ يًـصنط َرـٌ حـظ اىلْرـٝخ غـٛا٤

ناْٛا ي  ٜٔٛأ ٚي ال أ ٚي ّٚ ،ااحـ ٛاىل:ٚ

اىلنُـاّ ٚايعُـا

ي ّ  -أنـين تخـ ٠ٛأال ايــُٝت ٚأخٛاصـ٘ َـٔ أَـ٘ ٖ -ـ ٛايتكـاب ٝـِٓٗ
إحتُــاٍ صػــاُٜٗٚا

ايـــُ اث ؾٝخػــٔ ايلانــٝ ٞــِٓٗ ٓخــ ٛقػــُ١

ٜلان ٕٛنًٗٝا َكاؿ١رت .
( :)93تشا التُــع اىلنُــاّ ٚايعُــا

ٚصؿطّقــٛا

لٗــ ١ايٓػ ـ

ــإٔ

نإ عهِٗ ي  ٚ ٜٔٛعهِٗ ي ال  ٚعهِٗ ي ّ  -مل ٜطث ايــُتكطال
اىلال ،تا إٔ ٜؿكس ايـُتكطال اىل  ٜٔٛؾٝك ّٛايـُتكطال اىلال َكاَ٘ .
ٚايظ اٖط إٔ ايــُتكطال ـاىلّ تٕ نـإ ٚاحـس رتا نـإ يـ٘ ايػـسؽ ٚ ،إ
ػــِ ٝــِٓٗ ايتؿانــٌ يًــصنط َرــٌ حــظ
نــإ َتعــسزارت نــإ هلــِ ايرًــث ٜك ّ
اىلْرــٝخ ٚ ،ايعا٥ــس نًــ ٢ايػــسؽ أ ٚايرًــث ٜهــ ٕٛيًُتكــطال ــاىل ٜٔٛ
 ٚاحسارت نإ أ ٚأنرط ٜ -كػِّ  ِٗٓٝايتؿانٌ يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ ،ؾإ مل ٜٛلس ا يــُتكط  ٕٛـاىل ٚٚ ٜٔٛلـس ايــُتكط  ٕٛـاىلال نـإ يــِٗ
ايعا٥س نٔ ايػسؽ أ ٚايرًث ايتؿانٌ .
( : )94يًداٍ ايـُٓـؿـطز ايـُاٍ نـً٘ ٚ ،نـصا ايـداإ ؾُا ظاز ٜـكػِّ
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ٝـــِٓٗ ايػـــٚ ، ١ٜٛيًدايـــ ١ايــــُٓؿطز ٠ايــــُاٍ نًـــ٘ ٚ ،نـــصا ايــــدايتإ
ٚاـاا ٚ ،تشا تلتُع ايصنٛض ٚاإْاث  -إٔ نإ يًُٝت خاٍ ؾُا ظاز
ٚخاي ١ؾُا ظاز ٜ -كػِّ ايـُاٍ  ِٗٓٝايػـ - ١ٜٛشنـٛضارت نـاْٛا أّ تْاثـارت أّ
َـدتًؿخ  ، -غٛا ٤أ ناْٛا ي  ٜٔٛأّ ي ال أّ ي ّ .
( :)95تشا تلتُــع اىلخــٛاٍ ٚاـــاا
ايٓػ ـ

ٚصؿطّقــٛا َــٔ حٝــث ايتكــطال

ت :ايـــُٝت ؾهــإ عهــِٗ ٜتكــطال ــاىل  ٚ ٜٔٛعهــِٗ ــاىلال

خاق ٚ ١عهِٗ اىلّ ؾايظـاٖط إٔ يًُتكـطال غكـٛم اىلّ ايػـسؽ تٕ
ػــِ ٝــِٓٗ ايػــٚ ،١ٜٛاي ــاقٞ
نــإ ٚاحــسارتٚ ،ايرًــث تٕ نــإ َتعــسزارت ٜك ّ
ػــِ ٝــِٓٗ ايػــٚ ،١ٜٛتٕ مل ٜٛلــسٚا ؾًًُتكــطال
يًُتكــط خ ــاىل ٜ ٜٔٛك ّ
اىلال ٚحسٜ ٙكػِّ  ِٗٓٝايػ. ١ٜٛ
( :)96تشا التُع اىلنُاّ ٚاىلخـٛاٍ  :نـإ ي خـٛاٍ ايرًـث ٚ -تٕ
نإ ٚاحسارت :شنطارت أ ٚأْرٚ - ٢ايرًرإ ي نُاّ ٚ -تٕ نإ ٚاحـسارت  :شنـطارت
أ ٚأْر ، - ٢ؾإ صعسز اىلخٛاٍ تقتػُٛا ايرًث نًـ ٢ايػـٛاٚ ،٤تشا صعـسّز
اىلنُاّ تقتػُٛا ايرًرخ ايتؿانٌ يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .
( :)97أٚاز اىلنُاّ ٚايعُّا

ٚاىلخٛاٍ ٚايـداا

ٜكَٛـَ ٕٛكـاّ

آ ا ِٗ٥نٓس ؾكسِٖ صـُاَارت ،ا ٜطث ٚيس نِّ أ ٚنَُّ ١ـع نـِّ ٚا َـع نُّـ١
ٚا َع خاٍٍ ٚا َع خايٚ ،١ا ٜطث ٚيس خاٍ أ ٚخايَ ١ـع خـاٍٍ ٚا َـع
خايٚ ١ا َع نِّ ٚا َع نُّٜ ٌ ، ١هـ ٕٛايــُ اث نًـ٘ يًعـِّ أ ٚيًدـاٍ
أ ٚيًع ُّــ ١أ ٚيًدايــ ١يـــُا نطؾــت َــٔ إٔ َطص ــ ١ايعَُٛــٚ ١اـؤٚيــ ١نًــٗا
قٓـ ٚاحس ٚيٝػٛا كٓؿخ ،ؾال ٜت : ِٖٛإٔ ٚيس ايعِّ ا ٜطث َع ايعِّ
أ ٚايعُّٚ ١يهٔ ٜطث َع اـاٍ أ ٚايـداي ، ١أ ٚإٔ ٚيس ايـداٍ ا ٜطث َع
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ايـداٍ أ ٚايـدايٚ ١يهٔ ٜطث َع ايعِّ أ ٚايعُّ ، ١ـٌ ايٛيـس ا ٜـطث َـع
ٚلٛز ايعِّ أ ٚاـاٍ  -شنطارت أ ٚأْرٚ - ٢تْـُا ٜطث َع ؾكسِٖ مجٝعارت .
(ٜ :)98ــطث نــٌ ٚاحــس َــٔ أٚاز ايعَُٛــٚ ١ايـــدؤٚيْ ١كــٝ

َــٔ

ٜتكطال ٘ ،ؾاشا تلتُع ٚيس نُّٚٚ ١يس خاٍ أخص ٚيـس ايعُّـ ١ايرًـرخ ٚتٕ
نــإ ٚاحــسارت أْرــٚ ، ٢أخــص ٚيــس اـــاٍ ايرًــث ٚتٕ نــإ شنــطارت َتعــسزارت،
ٚايكػـــُ ١ـــخ أٚاز ايعَُٛـــ ١نٓـــس ااخـــتالف ايتؿانـــٌ  ٚـــخ أٚاز
ايـدؤٚي ١ايتػا. ٟٚ
( :)99قـــس نطؾـــت إٔ ايعـــِّ ٚايعُّـــٚ ١ايــــداٍ ٚايــــدايٜ ١ــــُٓعٕٛ
أٚازِٖٜٚ ،ػترٓ َٔ ٢شيو قٛضٚ ٠احسَ ٖٞٚ : ٠ا ي ٛصطى ايـُٝت ت ٔ
ايعِ ي َ ٜٔٛع نِّ ي ال ؾإ ت ٔ ايعِ ٜـُٓع ايعـِّ ٜٚهـ ٕٛايــُاٍ نًـ٘
هلا ٔ ايعِ ٚا ٜطث َع٘ ايعِّ ي ال أقالرتٖٚ ،هصا ي ٛصعسّز ايعِّ أ ٚت ٔ
ايعِّ أُٖ ٚاٚ ،ا  ٜعس لطٜإ اؿهِ ي ٛنإ َعُٗا ظٚج أ ٚظٚلْ ،١عِ
يــ ٛنــإ َعُٗــا خــاٍ أ ٚخايــ ١غــك ت ــٔ ايع ـِّ ٚنــإ ايـــُ اث يًع ـِّ
ٚايـداٍ أ ٚايـداي. ١
( :)100اىلقطال َٔ ايعُٚ ١َٛايـدؤٚيٜ ١ـُٓع اىل عس َُٓٗا  :ؾاشا نإ
يًُٝت نِّ ٚنِّ أال أ ٚنِّ أّ أ ٚخاٍ أال أ ٚخاٍ أّ نإ ايـُ اث يعِّ
ايـُٝت ٚا ٜطث َع٘ نِّ أ ٚ ٘ٝا خـاٍ أ ٝـ٘ ٚا نـِّ أَـ٘ ٚا خـاٍ أَـ٘،
ٚي ٛمل ٜهٔ يًُٝت نِّ أ ٚخاٍ يهٔ نإ ي٘ نـِّ أال ٚنـِّ لـسّ أ ٚخـاٍ
لسّ نإ ايـُ اث يعِّ اىلال ز ٕٚنِّ اؾسّ أ ٚخاٍ اؾسّ .
( :)101أٚاز نِّ ايـُٝت ٚنُت٘ ٚأٚاز خاٍ ايـُٝت ٚخايت٘ َكسَٕٛ
نً ٢نِّ أال ايــُٝت ٚخـاٍ أ ــٚ ٘ٝنـِّ أّ ايــُٝت ٚخايــٗا ٚ ،نـصا َـٔ
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ْعيٛا َٔ اىلٚاز ٚتٕ عسٚا ٖ -ؤاَ ٤كـسَ ٕٛنًـ ٢ايسضلـ ١ايراْٝـَ ١ـٔ
اىلنُاّ ٚايعُا

ٚاىلخٛاٍ ٚاـاا .

( :)102تشا تلتُع نِّ اىلال ٚنُّت٘ ٚخاي٘ ٚخايت٘ ٚنـِّ اىلّ ٚنُّتٗـا
ٚخايـٗا ٚخايتٗا  -نإ ايرًث ي خٛاٍ ٚايــداا

ٚاىلنُـاّ ٚايعُـا

ىلّ ايـُٝت ٜكػِّ  ِٗٓٝايػـٚ ،١ٜٛنـإ ايرًرـإ اي اقٝـإ  :ثًرُٗـا يــداٍ
ػــِ ٝــِٓٗ ايػــٚ ،١ٜٛثًرــا ايرًــرخ يعـِّ أال اةٝــت
أال ايـــُٝت ٚخايتــ٘ ٜك ّ
ٚنُّت٘ يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .
( :)103تشا زخــٌ ايــعٚج أ ٚايعٚلــ ١نًــ ٢اىلنُــاّ ٚاىلخــٛاٍ نــإ
يًعٚج أ ٚايعٚلْ ١ك ٘ ٝاىلنًَ ٢ـٔ فُـٛع ايلنـ : ١ايٓكــ يًـعٚج أٚ
ايط ــع يًعٚلــٚ ،١ي خــٛاٍ ايرًــث َــٔ فُــٛع ايلنــٜ : ١كػّــِ ٝــِٓٗ
ايػٚ ،١ٜٛي نُاّ اي اقٜ ٞكػِّ ايتؿانٌ َـع تخـتالؾِٗ شنـٛضارت ٚتْاثـارت،
ٖٚهصا اؿهـِ يـ ٛزخـٌ ايـعٚج أ ٚايعٚلـ ١نًـ ٢أٚاز ايعَُٛـٚ ١أٚاز
ايـدؤٚي. ١
( :)104تشا زخٌ ايعٚج أ ٚايعٚل ١نًـ ٢اىلخـٛاٍ ٚاــاا

ٚنـاْٛا

َتعــسز ٜٔأخــص ْكــ ٘ ٝاىلنًــ : ٢ايٓكـــ يًــعٚج أ ٚايط ــع يًعٚلــ، ١
ٚاي اقٜ ٞكػِّ خ اىلخٛاٍ ايتػاٖٚ ،ٟٚهصا اؿهِ ي ٛزخٌ ايعٚج أٚ
ايعٚلــ ١نًــ ٢أٚاز ايـــدؤٚي ١ؾــاِْٗ ٜكَٛــَ ٕٛكــاّ آ ــاٚ ِٗ٥أَٗــاصِٗ
 -اىلخٛاٍ ٚايـداا

.-

ٚيــ ٛزخـــٌ ايـــعٚج أ ٚايـعٚلـــ ١نًــ ٢اىلنـــُاّ ايـُـتـعسزٜـــٔ أخـــص
ػــِ اي ــاق ٞنًــ ٢اىلنُــاّ ايتؿانــٌ َــع تخــتالؾِٗ
ْـكـٝـــ ٘ اىلنًــٜٚ ٢ك ّ
شنـٛضارت ٚتْـاثـارتٖٚ ،هصا ايـخهِ ي ٛزخـٌ ايـعٚج أ ٚايـعٚلـ ١نً ٢أٚاز

تضث ايعٚل)49(.................................................................... ١ٝ

اىلنُاّ ؾاِْٗ ٜكَ َٕٛٛكاّ ايعُّا

ٚاىلنُاّ.

( :)105تشا تلتُع يٛاضث غ إ يًُ اث :
أ -ؾإ مل ٜــُٓع أحـسُٖا اءخـط ٚضث ُٗـا َعـارت  -غـٛا ٤تصــخّسا
ايٓـٛع نجـسّ ىلال ٖــ ٛلـسّ ىلّ ،أّ صعـسّزا
ايؿدل ىل  ٘ٝأخت٘ ىلَـ٘ ؾٛيـس

ايٓــٛع نُـا تشا صــعٚج أخــٛ

يـ٘  :ؾٗـصا ايؿـدل ايٓػـ  ١تٚ :يـس

أخ ٘ٝايـُتعٚج نِّ ٚخاٍٚٚ ،يس ايؿدل ايٓػـ  ١تٚ :يـسُٖا ٚيـس نـِّ
ىلال ٚٚيس خاٍ ىلّ .
الٚ -تشا َٓــع أحــس ايػــ خ اءخــط ٚضث ايـــُاْع نُــا تشا صــعٚج
اىلخــٛإ ظٚلــتخ ؾٛيــسصا يـــُٗا  ،ثــِ َــا
ؾٛيــس

أحــسُٖا ؾتعٚلٗــا اءخــط

يــ٘ ،ؾٛيــس ٖــص ٙايــُطأَ ٠ــٔ ظٚلٗــا اىل ٍٚت ــٔ نـِّ يٛيــسٖا َــٔ

ظٚلٗا ايراْٚ ٞأر ىلّ  ،ؾ ث اإخ ٠ٛا ايعُ. ١َٛ
الفصل الزابع  :أحكاو اإلرث بالسبب .
ٚؾـــ ٞايؿــطع غ ـ إ يــإلضث ُٖــا ايعٚلٝــٚ ١ايــٛاٜٚ ، ٤كــع ايهــالّ
نُٓٗا :
اإلرث بالزوجية :
(ٜ :)106ـطث ايعٚج ايٓكـ َٔ صطن ١ظٚلتـ٘ ايـ

يـٝؼ يــٗا ٚيـس -

َٓ٘ أ َٔ ٚغ ٜٚ - ٙطث ايط ع َع ايٛيس ٚتٕ ْعٍٚ ،صطث ايعٚلـ ١ايط ـع
َٔ صطن ١ظٚلٗا ايص ٟيٝؼ ي٘ ٚيس َٗٓ -ا أَ ٚـٔ غ ٖـا ٚ -صـطث ايـرُٔ
َع ايٛيس ٚتٕ ْعٍٚ ،تشا صعـسّز
ايرُٔ ايتػا. ٟٚ

ظٚلـا

ايــُٝت تؾـلنٔ

ايط ـع أٚ
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( :)107تشا مل صلى ايعٚلٚ ١اضثـارت يــٗا شا ْػـ

أ ٚغـ

تا اإَـاّ

( )ؾايٓكـ يعٚلٗا ايؿطض ٚايٓكـ اءخط ٜطزّ نً ٘ٝنً ٢اىلق٣ٛ
ٚتشا مل ٜلى ايعٚج ٚاضثارت ي٘ شا ْػ

أ ٚغ

تا اإَاّ ؾًعٚلت٘ ايط ـع

ؾطنارت ٚا ٜطزّ نًٗٝا ٌ ٜهـ ٕٛاي ـاق ٞيإلَـاّ ( )نًـ ٢اىلقـٜ ٣ٛـسؾع
ا :ايـُجتٗس ايعسٍ ظَٔ ايػ.١ ٝ
(ٜ :)108ؿــل
ُٗٓٝا

ايتــٛاضث ــخ ايــعٚلخ زٚاّ ايعكــس ؾــال َــ اث

ايعكس ايـُؤقت َا مل ٜؿـل أحـسُٖا أ ٚنالُٖـا ايــُ اث

ايعكس ؾٝر ـت ايؿـط ٚقـس صكـسّ صؿكـً٘ٝ

ؾـطٚع (ايٓهـاح ايــُؤقت)،

ٜٚهؿــ ٞيًتــٛاضث  :حكــ ٍٛايعكــس ايؿــطن ٞايــساَ ُٞ٥ــٔ ز ٕٚتؾــلا
ايسخ ، ٍٛؾًَ ٛا

أحسُٖا ق ٌ ايسخٚ ٍٛضثـ٘ اءخـط  -ظٚلـارت نـإ أّ

ظٚلْ ، - ١عـِ ٜػـترٓ ٢ايــُطٜض تشا صـعٚج زاُ٥ـارت ٚمل ٜـسخٌ ٗـا ٚمل
ٜمأ َٔ َطن٘ حتَ ٢ا

ؾعٚال٘ اطٌ  :ا َٗط يـٗا ٚا َ اث ُٗٓٝـا،

ْعــــِ يــــ ٛزخــــٌ ايـــــُطٜض ٗــــا عــــس ايعكــــس نًٗٝــــاٚ -يــــَ ٛػــــُاٙ
 َٔٚز ٕٚتْعاٍ  -ثِ َا

ٚضثـت٘.

( :)109ايـــُطًك ١ضلع ٝـارت صــطث ظٚلٗــا ٚصٛضّثــ٘ َــا زاَــت ايعــس ٠مل
صٓكضِ ،ؾـاشا تْـكـهــت أ ٚنـإ ايطــالم ا٥ــٓارت  -نايـُطــًك ١ثــالثارت ٚغـ
ايـُسخـٗ ٍٛا ٚايٝا٥ـػٚ ١ايـُدتًعٚ ١ايـُ اضأ - ٠ؾال صٛاضث ُٗٓٝا .
(ٜ :)110كذ طالم ايـُطٜض يعٚلت٘ٚ ،تٕ نإ َهطٖٚارت ؾطنارت ،ؾاشا
طًكٗـــا

َطنـــ٘ طالقـ ـارت لاَعـ ـارت يؿـــطا ٥قـــخت٘ ثـــِ َاصـــت ايعٚلـــ١

ايـُسخٗ ٍٛا أثٓا ٤نسصٗا ايطلعٚ ١ٝضثٗا ٚ ،ا ٜطثٗا
ٚتشا َا

غ شيو .

ظٚلٗا ايـُطٜض عس طالقٗا ضلعٝارت أ ٚآ٥ارت ٚضثت٘ ؿط: ٚ
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أ -إٔ ٜهَٛ ٕٛص٘ ق ٌ َه ٞغٓ ١نً ٢ايطالم َـٔ ز ٕٚإٔ ٜـمأ َـٔ
َطن٘ ايص ٟطًّكٗا ؾٝـ٘ ٜٚهـَ ٕٛطنـ٘ خطـ ارت  -أ ٟؿـَٓ ٢ـ٘ ايــُٛ
ناز - ٠ؾًَ ٛا

عس تْتٗا ٤ايػٓ : ١تثين نؿط ؾٗطارت ٖاليٝارت نً ٢اىلحـٛ

ٚيـ ٛػــان ١نكٗ ٝــا مل صطثــٖ٘ٚ ،هــصا يــ ٛــطَ ٤ٟــٔ َطنــ٘ نـُٔ ايػــٓ١
ٚصعــاؾ ٢ثـــِ َــا

مل صطثــ٘ ،تا تشا َــا

ايـــُطٜض أثٓــا ٤ايعــس ٠ايطلعٝــ١

ؾلث٘ نُا غ ل ٖٚ ،هصا ي ٛنإ َطنـ٘ َــُا ا ؿـَ ٢عـ٘ اةـٛ
نُطض ايػهطٚ ٟايهػ ٚحنُٖٛا َٔ اىلَطاض ايؿا٥ع١

نـاز٠

نكٛضْا.

الٚ -إٔ ا ٜه ٕٛايطالم طناٖا  -عـٛضٍ أ ٚسْٚـ٘  ، -ؾًـ ٛنـإ
ايطالم طناٖا أ ٚنإ خًعارت أ َ ٚاضأ ٠مل صطث٘ نً ٢اىلق. ٣ٛ
لـٚ -إٔ ا صتعٚج ػ  ٙحتَٛ ٢ص٘ ق ٌ تْكها ٤ايػٓ ، ١ؾً ٛصعٚلـت
ػ  ٙعس تْكها ٤ايعس ٠أثٓا ٤ايػٓ ١ؾال َ اث يـٗا َٓ٘ .
( :)111تشا طًل ايـُطٜض ظٚلاصـ٘ ٚنـّٔ أض عـارت ٚصـعٚج أض عـارت أخـط٣
ٚزخــٌ ٗــٔ َٚــا
ايـُطًكا

َطنــ٘ ق ــٌ تْتٗــا ٤ايػــَٓ ١ــٔ ايطــالم تؾــلنت

َع ايعٚلا

ايط ع أٚ

ايرُٔ .

( :)112تشا طًّل ايؿدل ٚاحس َٔ ٠ظٚلاص٘ اىلض ع ١ؾتـعّٚج أخـط٣
عس تْكها ٤نس ٠ايـُطًك ١ثِ َا

ٚنطؾـت ايــُطًك ١ؾـال ؾـ ٤ٞيــٗا َـٔ

ايـُ اث ٚيٝؼ نًٗٝا نسٚ ٠ؾـاٚ .٠تٕ مل صعـطف ايــُطًكٚ ١تؾـت ٗت
ايعٚلــا

اىل :ٚنــإ يً ـ

صعٚلٗــا أخـ ارت :ض ــع ثـــُٔ ايلنــ ١تشا نــإ

يًُٝت ٚيسٚ ،تا ؾًٗا ض ـع ايط ـعٚ ،صؿـلى ايعٚلـا

اىلض عـ ١ايــُؿت ٘

ؾ ٔٗٝايـُطًك ١رالث ١أض اع ايرُٔ تشا نـإ يًُٝـت ٚيـسٚ ،تا تؾـلنٔ
ثالث ١أض اع ض ـع صطنتـ٘ ٚ .ا ٜتعـس ٣اؿهـِ ت :نـٌ َـٛضز تؾـت ٗت ؾٝـ٘
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ايـُطًك ١ػ ٖا ٌ ٜعٌُ ايكطن ١يتعٝخ اةطًك ١اةؿت ٗٚ ،١ايكًذ ٔٗٓٝ
خ َٔ نٌ ؾ.٤ٞ
(ٜ :)113ــطث ايــعٚج َــٔ مجٝــع َــا صطنتــ٘ ايعٚلــَٓ - ١كــٛارت ٚغ ـ
َٓك ،ٍٛأضنارت ٓ ٚاٚ ٤غ ُٖا ٚ ، -ا صطث ايعٚلَ ١ـُا صطن٘ ايعٚج َـٔ
أضاضٍ  -ا َٔ نٗٓٝا ٚا َـٔ قُٝتٗـا ٚ -صـطث َــُا ٜر ـت نًـ ٢اىلضض
َــٔ قُٝتــ٘ ٚصــطث َــٔ أنٝــإ َــا غــ ٣ٛشيــو َــٔ ايـــُٓكٛا
ٚايـــخٛٝاْا

ٚغ ٖــاَ ،ــٔ ز ٕٚؾــطم

غ ٖا َٔٚ ،ز ٕٚؾـطم

ايعٚلــ ١ــخ شا

ٚايػــؿٔ

ايٛيــس  ٚــخ

اىلضض ـخ اـايٝـ ١اؾـطزا ٚ ٤ـخ ايــُؿػٛي١

عضعٍ أ ٚغطؽ أ ٚؾجط أٓ ٚا ٤أ ٚنُاض ٠أ ٚػ شيـوَٚ ،ـٔ ز ٕٚؾـطم
ؾُٝــا ٜر ــت نًــ ٢اىلضض ــخ اي ٓــا ٤أقػــاَ٘ ٚأْٛانــ٘  :ايــساض ٚايــسنإ
ٚاؿُاّ ٚايـُكٓع ٚايــُط
ٚأحٛايـــٗا  ٚــخ اءا

ٚحنٖٛـا  ٚ -ـخ اىلؾـجاض تُـاّ أؾهايــٗا

ايـــُطص ط ١اي ٓــا ٤أ ٚايـــُعضٚنا

أ ٚاىلؾــجاض

ناؾــصٚع ٚاىلخؿــاال ٚاؿسٜـــس ٚاءلــط -ايطـــا ٛم  -ــٌ ٚايـــسٚاال
ٚايعطٜـ ايصٜ ٟه ٕٛنً ٘ٝأغكإ ايهطّ ٛٝ ٚ
ايكٓٛا

ايكك  ٚ ،ـخ فـط٣

ٚايـُٝاٚ ٙحن ٛشيو َـُا ٜر ت نً ٢اىلضضٚ ،يًٛاضث إٔ ٜـسؾع

يًعٚل ١حكتٗا َٔ قَ ١ُٝا نً ٢اىلضض ٜٚـج

نًٗٝا ايك . ٍٛ

( :)114صكــ ِٜٛحكــ ١ايعٚلــَ ١ـــُا صــطث َــٔ قُٝتــ٘ ٖٚ -ــَ ٛــا نًــ٢
اىلضض ٚايعكاض َٔ ايـُػانٔ ٚايـُكاْع ٚايعضٚع ٚاىلؾـجاض ٜ -تخكـل
ايطلٛع ت :أٌٖ ايـدمٚ ٠ايــُعطؾ ١ـتًهِ اىلضانـٚ ٞايعكـاضا

َــُٔ

ٜعتين ايعكـال ٤طأٜـ٘ ٚصكٜٛــُ٘ ٜٚكـسض نًـ ٢ؼسٜـس قُٝـ ١اىلضض ٚصــُٝٝع
قَ ١ُٝا نً ٢اىلضض َٔ َٓاؾع ٓ :ـاٚ ٤نُـطإ ،أ ٚظضٚع ٚأؾـجاض ،أٚ
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ْـــخٖٛا ٖٚ -ــ ٞنًــ ٢حايـــٗا ا َٓكٛنــٚ ١ا َكطٛنــٚ ١ا َٓؿكــً ١نــٔ
ايل  ،١ؾاشا تغتدطج ٖصا ايـد

ايـُك ّّٛقَ ١ُٝا نً ٢ايعكاض  -أنطٝـت

ايعٚلــ ١ض عٗــا أ ٚثـــُٓٗا حػ ـ

حايـــٗا َؿــطٚطارت عــسّ ٚلــٛز صكــِٜٛ

َعــاضض  :ؾــاشا ق ـ ّّٛخ ـ

آخــط ق ُٝـ١رت ثاْٝــ ١يـــُا نًــ ٢اىلضض ٚأشنــٔ

ايعكـــال ٤ــــدمّٜٚت٘  -حػـ ـ ٛا ايٛغـ ـ

ـــخ ايكُٝـــتخٚ ،تٕ مل ٜـــصنٓٛا

ـدمّٜٚت٘ نإ اإنت اض ٚايعٌُ نً ٢صك ِٜٛايــد

ايــُعلَفِ ــدمّٜٚت٘

خ ايعكال. ٤
(:)115ايظاٖط إٔ ايعٚل ١صػتخل َٔ نخ َا ٤ايكٓٛا
ايٓدٌ ٚايعضع ٚايؿجط ايـُٛلٛز ٠حاٍ َـٛ

ٚنـخ ثــُاض

ايـعٚج ٚ ،يـٝؼ يًـٛاضث

تل اضٖــا نًــ ٢ق ــ ٍٛايكُٝــْ ، ١عــِ صػــتخل حكــتٗا َــٔ قُٝــ ١ايٓدــٌ
ٚايؿجط ٚايكٓاٚ ٠حنٖٛا .
( :)116ا ٜـجٛظ يًعٚل ١ايتكطف

اىلنٝإ اةايٝـ ١ايـ

صـطث َٓٗـا

أ َٔ ٚقُٝتٗا تا طنا غـا٥ط ايٛضثـ ، ١نُـا ا جيـٛظ يــِٗ ايتكـطف ؾُٝـا
صطث٘ ايعٚلٚ - ١ي َٔ ٛقُٝت٘-تا طناٖا أ ٚأزا ٤حكّٗـا َـٔ نٗٓٝـا أَٚـٔ
قُٝتٗا حػ

َا ؾطض اهلل غ خاْ٘.

( ٜٓ : )117ػ ٞايتعجٌٝ
 ٜٓٚػ ٞايتعجٌٝ

ٚؾا ٤زٜـ ٕٛايــُٝت ق ـٌ صــكاغِ ايلنـ، ١

قػُ ١ايلنٛ ١قت َ هط يٝأخص نٌ ش ٟحلّ حكـ٘ أٚ

ٜلان ٕٛأمجعِٗ نً ٢ايتأخط ٚايتكطف
ٜتكا

ايلن ١ايـُٛضٚث ، ١ؾإشا مل

ٛا أ ٚمل ٜسؾعٛا حك ١ايعٚل َٔ ١قَ ١ُٝـا نًـ ٢اىلضض  -يعـصضٍ

أ ٚيػ نصض  -حتَ ٢هٚ ٢قت  :غٓ ١أ ٚأنرط  -نإ يًعٚلـ ١ايــُطاي ١
ألط ٠اإْتؿاع َٔ اي ٓاٚ ٤حنَ ٙٛـُا صطث َٔ قُٝت٘ ز ٕٚنٓٝـ٘ ٚنـإ يــٗا
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ايـُطاي  ١ـُا صــرُط اىلؾـجاض ٚايـعضٚع ٚصـسضّ ٙايعُـاضا
ز ٕٚاىلضض  ٚ ،ـــخػ

ٓ -ػـ  ١اي ٓـا٤

صكـــسٜط أٖـــٌ اــــمٚ ٠ايــــُعطؾ ، - ١ؾُـــا زاّ

ايٛقــ ٞأ ٚايــٛاضث مل ٜــسؾع حكــ ١ايعٚلــَ ١ــٔ قُٝــَ ١ــا نًــ ٢اىلضض
 َٔ ٓاٚ ٤نُطإ  -ؾٗـ ٞصػـتخل ايــخكَ ١ـٔ َٓـاؾع ٚثــُاض ٚغ ُٖـأَ ْـُا٤ا

َا صطث٘ َـُا نً ٢اىلضض .

( :)118ايكٓٛا

ٚايعٚ ٕٛٝاء اض صطث ايعٚل َٔ ١آاصٗا ٚ ،يًٛاضث

تل اضٖا نً ٢أخـص قُٝتٗـا ٚ .أَـا ايــُا ٤ايــُٛلٛز ؾٗٝـا ؾإْٗـا صـطث َـٔ
نٚ ٘ٓٝيٝؼ يًٛاضث تل اضٖا نً ٢أخص قُٝت٘ ٚ .ي ٛحؿط ايـُايو غـطزا ارت
أ ٚطا كارت غؿًٝارت

اىلضض أ ٚحؿط ٦طارت ق ٌ إٔ ٜكٌ ت :حسّ ايٓ ع ؾُا

ٚضثت َٓٗا ايعٚلٚ ١نًٗٝا أخص ايك. ١ُٝ
( :)119تشا تْكًعت ايؿجط ٠أ ٚتْهػط

أ ٚتْٗسّ اي ٓـا ٤ق ـٌ ايــُٛ

َتّكالرت ٘ ؾايظاٖط نسّ لـٛاظ تل اضٖـا نًـ ٢أخـص ايكُٝـ ، ١ـٌ صػـتخل
ايـــُطاي  ١ــخكتٗا َــٔ ايعــخ نايـــُٓكْ ، ٍٛعــِ تشا نــإ اي ٓــاَ ٤عطّن ـارت
يًٗسّ ٚايؿجط َعطّنارت يًهػط أ ٚيًكطع لاظ تل اضٖا نًـ ٢أخـص ايكُٝـ١
َازاّ مل ٜٗٓسّ ٚمل ٜٓهػط حخ ايـُٖٚ ، ٛهصا حهـِ ايؿػـ ٌٝايــُعس
يًكطع .
( :)120حــل ايعٚلــَ ١ــٔ َ ـ اث َــا نًــ ٢اىلضض ٖــ ٛايكُٝــ ١زٕٚ
ايعخ نُا غ ل  ،يهٔ ي ٛضغ

ايٛضث١

زؾع حكـتٗا َـٔ نـخ ايؿـجط

ٚاي ٓــاٚ ٤حنُٖٛــا َـــُا نًــ ٢ايل ــ ٚ ١اىلضض ؾــااحٚ ٛل ٛـارت ؼكــٌٝ
ضناٖا صيو ،ؾاشا ضنٝت ثِ زؾعٛا حكتٗا َٔ ايعخ ؾٗ ، ٛأ ٚصٛاؾكٛا
َعٗا نً ٢شيو ناْت ؾطٜـهـتِٗ

ايعخ نػا٥ط ايٛضثٚ ، ١ا ٜـجٛظ هلا

اإضث ايٛا)55(........................................................................... ٤

ايـُطاي  ١ايك ، ١ُٝثـِ يـ ٛنـسيٛا نـٔ ـصٍ ايعـخ  ٚـسا هلـِ زؾـع ايكُٝـ١
ؾااحٚ ٛل ٛارت تخ اضٖا ٚؼك ٌٝضناٖا َٔ ز ٕٚتل اض.
( :)121ايـُساض
ظاز

ايك ١ُٝنً ٢ق ّٜٛ ١ُٝايسؾع  ،ا  ّٜٛايـُٛ

ايكُٝــٜ ١ــ ّٛايــسؾع أْ ٚككــت نٓٗــا ٜــ ّٛايـــُٛ

 ،ؾًٛ

ناْــت ايعٜــاز٠

ٚايٓكل َٔ مجٝع ايٛضث َِٗٓٚ ١ايعٚل. ١

اإلرث بالوالء :
ٚأقػاَ٘ ثالثٚ : ١ا ٤ايعتل ٚ ،حٝث ا صه ٕٛؾطٚنـ٘ َــخٌ اا ـتال٤
ا ْتعــــطض هلــــا ٚٚ ،ا ٤نــــُإ اؾطٜــــطٚٚ ٠ا ٤اإَاَــــْٚ ، ١عــــطض
يؿطٚنُٗا :
والء ضناٌ اجلزيزة :
(ٜ : )122ـ ــجٛظ ىلحـــس ايـ ــخطّ ٜٔإٔ ٜتـــ :ٛايـ ــخطّ اءخـــط نًـــ ٢إٔ
ٜعكٌ لطٜطص٘ ـُعٓ ٢نـُإ زٜـ ١لٓاٜتـ٘ نـإٔ ٜكـ ٍٛيـ٘ َـرالرت (:ناقـسصو
نًــ ٢إٔ صعكــٌ نّٓــٚ ٞصــطثين ) ؾٝكــ ٍٛاءخــط ( :ق ًــت) ،ؾــإشا صعاقــسا
نٔ قكسِ ٚصٛاؾل ٚاختٝاض قذّ ٚصطص

نً ٘ٝأثطٖٚ : ٙـ ٛايعكـٌ -نـُإ

ز ١ٜايـجٓاٚ - ١ٜتضث ايهأَ يـُٔ ٜهُٔ لٓاٜت٘.
ٚا س َٔ ن ٕٛايـُتعاقس ٜٔايػخ ناقًخ َتٛاؾكخ نً ٢ايعكٌ نـٔ
صطاضِ ٚاختٝاضٍ ٚقكسٚ ،ا ٜعتم يؿظ ككٛم ؾٜٚ ، ٘ٝهؿـ ٞااقتكـاض
تْؿا ٤نكس ايعكٌ ٚحسَ ٙـٔ ز ٕٚشنـط اإضث ؾٝلصـ

نًٝـ٘ اإضث ،

يهــٔ ا ٜهؿــ ٞااقتكــاض نًــ ٢شنــط اإضث ؾًــ ٛصعاقــسا نًــ ٢اإضث مل
ٜلص

نً ٘ٝايعكٌ ٚا اإضث .
( :)123جيٛظ ايتٛي ٞايـُصنٛض خ اؿطّ َٔ ٜٔططفِ ٚاحس إٔ ٜعكٌ
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احسُٖا ـعٝـٓ٘ اءخط ز ٕٚايـعهؼ ،نُا ٜـجٛظ ايتٛي َٔ ٞططؾٝـٔ إٔ
ٜعـكٌ نٌّ َٓـُٗا نٔ اءخط ؾٝكَ ٍٛرالرت ( :ناقسصو نً ٢إٔ صعكٌ نين
ٚأنكٌ نٓو ٚصطثين ٚأضثو) ؾٝك ٍٛاءخط ( :ق ًت )  ،ؾٝلص

نً٘ٝ

ايعكٌ ٚاإضث َٔ ايططؾخ .
( ٜٓ :)124ػ ٞإٔ ٜه ٕٛايعكس نً ٢ايعكٌ  َٔ -ططفِ أَ ٚـٔ طـطؾخ
 َٛثكارت هتا ٚ ١ؾٗٛز حصضارت َٔ ايؿتَٓ ١ػتك الرت .( :)125ا ٜكذ ايعكس ايـُصنٛض تا تشا نإ ايـُهُ ٕٛا ٚاضث ي٘
َٔ ايٓػ

ٚا ََ :ٛعتل  ،ؾإٕ نـإ ايهـُإ َـٔ ايطـطؾخ تنتـم نـسّ

ايٛاضث ايٓػيب ٚايـُ :ٛايـُعتل هلُا َعارتٚ ،إ نـإ َـٔ احـس ايطـطؾخ
انتم شيو

ايـُهُ ٕٛا غ  ،ؾً ٛنُٔ أحس َـٔ يـ٘ ٚاضث ْػـيب أٚ

ََ :ٛعتل مل ٜكذّ ٚ،ىللٌ شيـو ا ٜـطث نـأَ اؾطٜـط ٠تا َـع ؾكـس
ايكطا  َٔ ١ايٓػ

ٚايـُ :ٛايـُعتل .

( :)126تشا ٚقع ايهُإ َع َٔ ا ٚاضث ي٘ ايكطا ٚ ١ا ََ :ٛعتل
ثــِ ٚيــس يــ٘ عــس شيــو ؾٗــٌ  ٜطــٌ ايعكــس أ ٜ ٚكــَ ٢طانــ ٢ؿكــس ٙ؟ ؾٝــ٘
احتُاإ ا ٜلى ااحتٝا

ايتكايـذ خ ايٛيس  ٚخ ايهأَ .

( :)127تشا ٚلــس ايــعٚج أ ٚايعٚلــَ ١ــع نــأَ ايـــجطٜط ٠نــإ يــ٘
ْك ٘ ٝاىلنًٚ ٢نإ اي اق ٞيًهأَ .
( :)128تشا َا

ايهأَ مل ٜٓتكٌ ايـٛا ٤تٚ :ضثتـ٘ تا عكـس لسٜـس

خ ايـُهُ ٚ ٕٛخ ايٛضث ١أ ٚ ٘ٓٝ ٚخ أحسِٖ .

اإضث ٛا ٤ااَاَ)57(..............................................................١

والء اإلمامة :
( :)129تشا َــا

ايـــُػًِ أ ٚايهــاؾط  -ايـــخط  ٞأ ٚايـــُػاملٚ -مل

ٜهٔ يـ٘ ٚاضث ْػـيب ٚا َـَ :ٛعتـل ٚا نـأَ لطٜـط ٠نـإ ايــُ اث
يإلَــاّ ()تا تشا نــإ تَــطأ ٠يـــٗا ظٚج ؾاْــ٘ ٜأخــص ايٓكـــ ــايؿطض
ٜٚطّز اي اق ٞنًٚ ،٘ٝتشا ناْـت يـ٘ ظٚلـ ١نـإ يــٗا ايط ـع ٜٚهـ ٕٛاي ـاقٞ
يإلَاّ نُا صكسّ .
( :)130تشا نــإ اإَــاّ ظــاٖطارت نــإ ايـــُ اث يــ٘ ٜعُــٌ ــ٘ َــا ٜؿــا٤
ٚنإ نًٜ )(ٞعط ٘ٝيؿكطاً ٤سٚ ،ٙتشا نإ اإَاّ غا ٥ارت ؾايـُطلع ؾ٘ٝ
ايـخانِ ايؿطن - ٞايـُجتٗس ايعسٍ ايٓا٥

نٔ اإَاّ اىلقـٌٜ -كـطؾ٘

ؾُٝا ؾَ ٘ٝكًخ ١ز ١ٜٝٓأْ ٚؿع يًؿكطا ٤ايـُٛايخ ٚضؾع حـالتِٗ ٚنـٛظِٖ
ٚحنٖٛا َـُا عطظ ٘ ضنا اإَاّ اىلقٌ.
( : )131تشا أٚق َٔ ٢ا ٚاضث ي٘ تا اإَاّ كـطف مجٝـع أَٛايـ٘
ايـُػًُخ ٚايـُػانخ ٚت ٔ ايػـ  ٌٝؾـال  ٜعـس ْؿـٛش ٚقـٝت٘
ايــُاٍ نُــا صـسٍ نًٝــ٘ عـض ايطٚاٜــا
أَٛاي٘

مجٝـع

ايكـخٝخٚ ،١يــ ٛأٚقـ ٢ظُٝــع

غ اىلَٛض ايرالث ١ؾاىلظٗط نسّ ْؿٛش ٚقـٝت٘ ـأنرط َـٔ ايرًـث

تا إٔ جيٝعٖا ايٛضثٚ ١اهلل غ خاْ٘ ايعامل.
الفصل اخلامس  :مرياث اخليثى وشبَُ .
( :)132ايـدٓر َٔ ٖٛ ٢ي٘ آي ١ايصنٛضٚ ٠ق ـٌ اىلْٛثـَٚ ١ظاٖطُٖـا أٚ
عهٗاٖٚ ،صا ا ٜـدً َٔ ٛحايخ :
أ -إٔ عكــٌ ايــٝكخ صنٛضٜتــ٘ أ ٚاْٛثٝتـــ٘ ٚ -يــ ٛـــُع ١ْٛايٛغــاٌ٥
ايعًُ ، ١ٝؾاشا أٚل ت ايٝكخ ايٓتٝج ١نٌُ ٘ ٚٚضّث نً ٢ط ك٘ .
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الٚ -تٕ مل عكٌ ايعًِ ايكاطع ٚتؾت ٘ أَط ٙؾايــُطلع ٖـ ٛاىلَـاض٠
ايـُعتم ٠ؾـطنارت ٜٚـطث نًـ ٢ط ـل َـا صؤزٜـٖ٘ٚ ،ـ ٞاي ـَ ٍٛـٔ أحـسُٖا
ع : ٘ٓٝؾإ نإ  َٔ ٍٛ ٜآي ١ايصنٛض ٠ؾٗ ٛشنطٚ ،تٕ نإ  ٜـَ ٍٛـٔ ؾـطج
ايٓػا ٤ؾٗ ٛأْر.٢
ٚي ٛؾطض أْ٘  َٔ ٍٛ ٜنًُٗٝـا نـإ اانت ـاض يــُا ٜػـ ل اي ـَٓ ٍٛـ٘،
ؾإ صكاضْا ٚخطج اي َُٗٓ ٍٛا زؾعٚ ١احس ٠نإ اانت اض يـُا  ٜٓعث َٓـ٘
أقٚ ٣ٛأؾس .
ٖٚــٌ ٜعتــم َــا ٜٓكطــع نٓــ٘ اي ــَ ٍٛتــأخط رتا ؟ ؾٝــ٘ تؾــهاٍ ا ٜــلى
ااحتٝا

ايتكايـذ َع ايٛضثٚ . ١قس صٛلـس عـض اىلَـاضا

اىلخـط٣

يهٓٗا مل صر ت ؾطنارت سيَ ٌٍٝعتم .
ٚاشا ؾكس

اىلَاض ٠ايؿطن ١ٝايـُعتم ٠ايساي ١نً ٢ايصنٛض ٠أ ٚاىلْٛثـ١

أنطْ ٞكـ غِٗ ضلٌ ْٚكـ غِٗ تَطأ : ٠ؾاشا خًّـ ايـُٝت ٚيـسٜٔ
شنطارت ٚخٓر ٢ؾاُْٗا ٜؿطنإ شنط ٜٔؾايؿطٜه ١تثٓإ  ،ثِ ٜؿطنـإ شنـطارت
ٚأْر ٢أخط ٣ؾايؿطٜه ١ثالث ،١ثِ صهطال تحـس ٣ايؿطٜهـتخ
ٜٓٚتج حاقـٌ ايهـطال غـت ، ١ثـِ ٜهـطال اؿاقـٌ

اىلخـط٣

َــدطج ايٓكــ

  ٖٛٚتثٓإ  -ؾٝك تثٓ ٢نؿط :غ عَٗٓ ١ا يًصنط ٚمخػ ١يًدٓر. ٢ً ٚخاظ ثإٍ  :ي ٛناْت اـٓر ٢أْر ٢ؾخكّتٗا َٔ اإثين نؿـط :أض عـ١
غٗاّٚ ،ي ٛنإ شنطارت ؾخكّت٘ غت ١ؾٝعطْ ٢كــ اىلض عـْٚ ١كــ ايػـت١
 ٖٛٚمخػٚ ،١اي اق ٖٛٚ - ٞغ ع – ١يًصنط .
ٚتشا خًّـ شنطٚ ٜٔخـٓـر ٢ؾإْٗا صـؿـطض صاض ٠شنـطارت ؾايــؿطٜه ١ثالثـ١
يرالثـ ١شنٛض ،ثِ صؿطض أْر ٢ؾايؿطٜه ١مخػ : ١يًصنط ٜٔأض عٚ ١ي ْرـ٢
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ٚاحس ،ثـِ صهـطال ايرالثـ١

ايــدُػٜٓٚ ١ـتج مخػـ ١نؿـط ،ثـِ صهـط ٘

ٌ َـٔ ايـصنطٜٔ
تثٓخ ؾٝك ثالثـخ ٜ :عطـَٗٓ ٢ـا يًدٓرـ ٢ثــُاْٚ ١ٝيهـ ّ
أحس نؿط .
ً ٚخاظ ثإٍ  :ي ٛنإ ايــدٓر ٢شنـط رتا نـإ غـُٗ٘ نؿـطَ ٠ـٔ ثالثـخ،
ٚيــ ٛناْــت أْرــ ٢ن ـإ غــُٗٗا غــتَ ١ــٔ ثالثــخ ؾٝعطــ ٢اي ــدٓرْ ٢كـــ
ايعؿطْٚ ٠كـ ايػتٖٚ ١ـ ٛثــُاْ ٜٚ ، ١ٝكـ ٢تثٓـإ ٚنؿـط ٕٚغـُٗارت يهـٌ
شنطٍ ْكؿٗا .
ٚتشا نـــإ َـــع اـٓرـــ ٢أال أ ٚأّ أُٖ ٚـــا َعـــارت نـــإ يهـــٌ ٚاحـــس
َٔ اىل  ٜٔٛغسؽ ايلن ١ت تساٚ ، ٤ي ٛنإ َعِٗ ظٚج يًُٝت أ ٚظٚلـ١
أخـــص ْــــك ٘ ٝاىلزْـــ ٢أٚارت ثـــِ ٜكػّـــِ اي ـــاق ٞحػــ

ْكـــٝ

ايــــدٓر٢

ٚاىلٚاز اي اقخ .
( َٔ :)133لٌٗ حاي٘ ٚمل ٜعًِ أْ٘ شنط أ ٚأْر ٢يػطمٍ ٚحن ٙٛأَٔ ٚ
يٝؼ ي٘ آي ١ايصنٛضٚ ٠ا قُ ٌ اىلْٛث ١أ َ ٚايـٗا ّٜٛ -ضث ايكطن ١إؾـطاف
ايـُجتٗس ايعسٍ أٚ ٚنً٘ٝ

اىلَٛض ايـخػ  - ١ٝنًـ ٢اىلقـ ، ٣ٛؾٝهتـ

نً ٢غِٗ ( :ن س اهلل) ٚنً ٢غِٗ آخط ( :أَ ١اهلل) ثِ ٜططح ايػُٗإ
غٗاّ َ ُٗ - ١ؽً ٚصؿٛف  -ثِ طج غِٗ َٓٗـا ٜٚـٛضّث حػـ ُا
خطج ايػِٗ ٚ ،اىلحٚ ٛل ٛارت إٔ ٜك ٍٛايــُكطع حـخ تلايـ ١ايػـٗاّ :
راللَه أىت اهلل ال إلُ إال أىت عامل الغيب والصَادة أىت تـحكه بـ عبـاد فينـا كـاىوا
فيُ خيتلفوٌ  ،بيًّ ليا أمز ٍذا الـنولود كيف يورّث ما فزضـت لـُ ا الكتـا د ٖٚـصا
ايصنط ٚال

تحتٝاطارت ٚيٝؼ ؿط

قخ ١ايكطن. ١

( َٔ : )134نـإ يـ٘ ضأغـإ نـً ٢قـسضٍ ٚاحـس أ ٚنإ يـ٘ قـسضإ
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ٚضأغإ نً ٢حكـٚ ٍٛاحـس  :ؾـإ ْاَـا ثـِ أٚقظـا كـٝخ ١نايٝـ ١ؾإْت ٗـا
َعارت ؾُٗا ٚاحسٚ ،تا ناْا تثٓخ .
ٚا  ٜعـــس ايتعـــس ٟنـــٔ ايــــُ اث ت :عـــض اىلحهـــاّ نايؿـــٗاز٠
ٚايـــخج

ايـــُ اث ٚايطٗــٛض ٚحنٖٛــا نٓــس حكــ ٍٛايعًــِ عايــ٘ َــٔ

حٝث ايصنٛض ٠أ ٚاىلْٛث. ١
( :)135يٚ ٛيس لػسإ صاَّإ ًَتككإ َٓؿكالٕ اي  ٍٛؾُٗـا تثٓـإ
ايـُ اث ٚنٌ ٚاحـس ٜــًُو ايــُاٍ َػـتكالرت تشا نـإ ططٜـل َؿـطٚع
ًٜٚعَ٘ صهًٝؿ٘ َٔ حٝث ايطٗٛض ٚايكالٚ ٠ايكٝاّ ْٚـخٖٛا.
الفصل السادس  :مرياث الـنصتبُ تقارٌ موتَنا .
ا ضٜ

ؾـ ٞإٔ ؾط صـخكل اإضث ٖ ٛغـ ل َـٛ

ايــُٛضث  ٚكـا٤

حٝا ٠ايٛاضث عسٚ ٙصأخط َٛص٘ نٓـ٘ ٚ -يـً ٛخظـ - ١ؾـاشا َـا
أنرط

ٚقـت ٚاحـس أَ ٚتكـاضال ٚنـإ ُٗٓٝـا أٝ ٚـِٓٗ ْػـ

ٜٛل

اإضث ؾطنارت  ،ؾال ٜـدً َٔ ٛتحس ٣قٛضصخ :

تثٓـإ أٚ
أ ٚغـ

اىل : :ٚإٔ ٜعًِ صكاضٕ َٛصُٗا ٜٚتٝكٔ نسّ ايػ ل  ٚايًخٛم ٚ -يـٛ
ٜػ ارت  -مل ٜطث أحسُٖا َـٔ اءخـط َُٗـا نـإ غـ
تصـــخس غ ـ

ايــُٛ

 ،غـٛا٤

َٛصُٗــا أّ تختًـــٚ ،ح٦ٓٝــص ٜــطث صطنــ ١نــٌ ٚاحــس َــٔ

ايـُٛصٚ : ٢اضث٘ ايـخ ٞز ٕٚايـُكاضٕ َٛص٘ يـُٛص٘ .
ايراْ : ١ٝإٔ ٜؿت ٘ أَطُٖا ٜٚـختٌُ صـكاضٕ َٛصُٗا نُـا ٜــختٌُ غـ ل
َٛ

أحسُٖا ٚيــخٛم َـٛ

اءخـط ،أ ٚإٔ ٜعًـِ غـ ل َـٛ

ٜٚـجٌٗ ايػا ل ٚاقعارتٖٚ ،صإ ايؿطنـإ ا ٜــدً ٛغـ
َٔ ْـخ َٔ ، ٜٔٛز ٕٚؾطم خ نُْٗٛا تثٓخ أ ٚأنرط :

ايــُٛ

أحـسُٖا
ؾُٗٝـا
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ايٓخ ٛاىل : ٍٚإٔ ٜه ٕٛغ

ايـُا ٤أٚ

َٛصُٗا أَٛ ٚصِٗ  :ايػطم

ٖسّ ايـخاٚ ٥اي ٓاٖٚ ،٤صا َتٝكٔ ايتٛاضث ٜ :طث نٌ َُٓٗا اءخط ،أٟ
ٜٛضّث عهِٗ َٔ عض َٔ قً
ايٓخـــ ٛايرـــاْ : ٞإٔ ٜهـــ ٕٛغـ ـ

أَٛايـِٗ ططٜكّٗٓٝ ْ ١ا قط ٜارت .
َٛصُٗـــا أَ ٚـــٛصِٗ غـ ـ (ايػـــطم

ٚايـٗسّ) نايـخطم أ ٚايعيعاٍ أ ٚايكتٌ

ايــُعطن ١أ ٚحـازث تقـطساّ

نط  ١ؾٗٝا َتٛاضث ٕٛأ ٚتؾلاؽ ايػ ع أْ ٚـخٖٛا َٔ أغ اال ايـٌُ ، ٛ
حت ٢تشا َاصا أَ ٚاصٛا حتـ اىلْــ َـٔ غـ غـ

ٚمل ٜعًـِ َـٔ َـا

قٌغ .ٙ
ٚقس ٚقع ايـدالف

صٛاضثُٗا  -تضث نـٌ َُٓٗـا اءخـط ٚ -اىلقـ٣ٛ

أْــ٘ تشا نــإ ا ٜعًــِ ٚا ٜــسض ٣أ ُّٜٗـا َــا

ق ــٌ قــاح ٘ ٜتٛاضثــإ أٚ

ٜتٛاضث - ٕٛأٜٛ ٟضّث عهِٗ َٔ عضٍ  -ؾٝػتٟٛ
َــٔ َــا

حهـِ ايتـٛاضث :

ــايػطم أ ٚايـــٗسّ أ ٚػ ُٖــا َــٔ أغــ اال ايـــُٛ

ايتٛاضث َؿطٚ

 ،يهــٔ

ؿط: ٚ

أ -إٔ ٜه ٕٛيتُاَِٗ أ ٚي عهِٗ َاٍ حتٜ ٢طث َٓ٘ اءخط .
ال -إٔ ٜهَ ِٗٓٝ ٕٛا ٜٛل

ايتٛاضث َٔ ْػ

أ ٚغ

لـــ -إٔ ٜـــجٌٗ ايـــُتكسّ َٛصــ٘ ؾــال ٜعًــِ أُٜٗـا َــا
غـٛا ٤نًـِ تكــسّ َـٛ
َٛ

.

ق ــٌ قــاح ٘،

أحــس ٚلٗـٌ ايــُتكسّ َٛصــ٘ أّ مل ٜعًـِ تكــسّ

أحس .
زٜٚ -ؿــل

ايتــٛاضث َــٔ اؾــاْ خ :خً ـ ّٛن ـٌّ َــٔ ايطــطؾخ نــٔ

َٛاْــع اإضث  -نــايهؿط ٚايكتــٌ ٚ -نــٔ حٛالــ

ااضث  ،ؾًــ ٛنــإ

أحــسُٖا َـــُٓٛنارت َــٔ اإضث أ ٚنــإ َـــخج ٛارت ــاءخط ؾــاىلق ٣ٛتضث
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اءخط  -غ ايـُُٓٛع ؾطنارت ٚغـ ايــُخجٛال  -نُـا تشا غـطم أخـٛإ
أحسُٖا نـاؾط ٚاءخـط َػـًِ ٚضث ايــُػًِ ايهـاؾط ،أ ٚنـإ ىلحـسُٖا
ٚيس  -ت ٔ أٓ ٚت أ ٚأنرط  -ؾإْ٘ عج

نُ٘  -أر اةٝـتٜٚ -ـطث أ ـا،ٙ

ْعِ ٜط ث اىلر ايص ٟي٘ ٚيس َـٔ أخٝـ٘ ايـص ٟيـٝؼ يـ٘ ٚيـس يعـسّ ايــُاْع
ٚنسّ ايـخال

ي٘ نٔ تضث أخ. ٘ٝ

ٖٚهــصا يــَ ٛــا

أخــٛإ يــٝؼ يـــُٗا ٚيــس  ،أٚ

ت ــٔ ٚأال  ،أَ ٚــا

حنُٖٛا ٚنـإ ىلحـسُٖا  -حػـٔ َ -ـاٍ ٜٛضّثـ٘ يرخـط  -نًـٚ - ٞيـٝؼ
يرخــط َــاٍ ٜٛضّثــ٘ ؾاْــ٘ ٜــطث ؾاقــس ايـــُاٍ  -نًــَ - ٞــٔ ٚالــس ايـــُاٍ
 -حػــٔ ٚ -ا ٜؿــل

تغــتخكاق٘ اإضث إٔ ٜــطث اءخــط َٓــ٘ حتــ٢

ٜـُتٓع تضث٘ يؿطض نسّ ٚلساْ٘ َاارت ٜٛضّث٘ يرخط .
ٜ ٌٖٚعتم قا ً ١ٝايتٛاضث ؾطنارت

اؾُٝـع  ٚـخ ايــجُٝع ؟ ايظـاٖط

نسّ اإنت اض ؾ ث خكٛم ايكا ٌ ؾطنارت يًتـٛاضث  ،ؾـاشا غـطم اىلال
ٚٚيسا ٙؾإ ايٛيس ٜٔأخٛإ ا ٜتٛاضثإ تا تشا ؾكس اىلال ٖٚ ،صا ايؿـط
َـجٗ ٍٛيعسّ ايعًِ ـُٛ

اىلال ق ٌ َٛ

ٚيس - ٜ٘اىلخـ ، - ٜٔٛيهـٔ

ٖـصا ا ٜـــُٓع َــٔ صٛضٜـث اىلال يًٛيــسٚ ٜٔصٛضٜــث ايٛيـس ٜٔىل ــَ ِٗٝــٔ
ز ٕٚصٛضٜث ٖصا ايٛيس َٔ شاى ايٛيس إضث اىلخ.٠ٛ
ٚططٜك ١ايتٛضٜث ٖ :ـ ٛإٔ ٜـطث عهـُٗا أ ٚعهـِٗ َـٔ عـض َـٔ
صايس ايـُاٍ ٚقـً ٘ ايـص ٟنـإ ٜــًُه٘ ق ـٌ ايــُٛ

،ز ٕٚطاضؾـ٘ ايـصٟ

صًكّاٚ ٙصـًُّه٘ اإضث ،إٔ ٜؿلض نٌ ٚاحس َُٓٗـا أَ ٚـِٓٗ حّٝـارت حـاٍ
َٛ

اءخط ؾٛٝضّث َـُا نـإ ٜــًُه٘ اءخـط ق ـٌ َٛصـ٘ ٚا ٜـٛضّث َــُا

ٜـًُه٘ احكارت اإضث َٔ اءخط .
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 ٚع ــاضَ ٠ــدتكطٜ : ٠ــدتل اإضث ُٗٓٝــا أٝ ٚــِٓٗ كــً
ايـــُلٚى يـــخظ ١ايـــُٛ

ايـــُاٍ

 ،ز ٕٚاؿاقــٌ يـــِٗ ــاإضث َــٔ عهــِٗ

ايـــ عض َ .ـــرالرت  :تشا غـــطم ايعٚلـــإ ٚتؾـــت ٘ ايــــُتكسّ ٚايــــُتأخط
َُٓٗا ٚيٝؼ يـُٗا ٚيس ٚ :ضث ايـعٚج ايٓكــ َـٔ صطنـ ١ايعٚلـَ - ١ـٔ
َايـٗا اىلقً ٞايتايس ٚٚ -ضثت ايعٚل ١ض ع َا صطن٘ ظٚلٗا َ -ـٔ َايـ٘
اىلقـــً ٞايتايـــس  ، -ؾٝـــسؾع ايٓكــــ ايــــُٛضٚث يًـــعٚج َـــٔ ظٚلتـــ٘
تٚ :ضثـت٘ َع ثالث ١أض ـاع صطنتـ٘ اي اقٝـ - ١عـس تخـطاج ض ـع ايعٚلـ، - ١
ٜٚـــسؾع ايط ـــع ايــــُٛضٚث يًعٚلـ ـَ ١ـــٔ ظٚلٗـــا َـــع ْكــــ صطنتٗـــا
  ٖٛٚاي اق ٞعس تخطاج ْكـ ايعٚج ٜٚ -ػًِّ ايـُجُٛع تٚ :ضثتٗا ،ٖصا حهِ صٛاضث ايعٚلخ ؾُٝا ُٗٓٝا .
ٚأَــا حهــِ تضث غ ُٖــا اي ــخَ ّٞــٔ ايـــُاٍ اىلقــًَٚ ٞــٔ ايـــُاٍ
ايـُٛضٚث ؾٗ: ٛ
أ -أَا تضث اؿ َٔ ّٞأحسُٖا َٔ َاي٘ اىلقً ٞؾٗ ٛإٔ ٜؿطض َٛ
ايـُٛضّث َتكسَّارت غا كارت نً ٢اءخط ؾ ث٘ ايرايث اؿ ّٞنًٖ ٢ـصا ايؿـطض
ٚا ٜؿــطض َٛصــ٘ َتــأخطارت احكــارت َ .ــرالرت  :تشا غطقــت ايعٚلــٓ ٚ ١تٗــا
ؾايعٚج ٜطث َٔ ظٚلت٘ ايط ع ٚتٕ مل ٜهٔ يًعٚلٚ ١يس غ اي ٓت ٚ ،ا
ٜــطث ايٓكـــ يعــسّ ايكطــع تكــسّ َــٛ

اي ٓــت حتــ ٢صهــ ٕٛايعٚلــ١

ايــُٛضٚث ١ــال ٚيــس ٚ ،نــصا تضث اي ٓــت ؾاْــ٘ ٜؿـطض َٛصٗــا غــا كارت نًــ٢
َٛ

أَّٗا اي

َاصت َعٗا ؾٝه ٕٛىل َّـٗا ايرًث ٚىل ٗٝا ايرًرإ تشا ؾطض

إٔ ا ٚاضث يـٗا غ أ ٗٝا .
ٖٚهصا تشا غطم اىلال  ٚـٓـت٘ ٚؾطض إٔ يٝؼ ي ال ٚيس غٛاٖا نإ

(َٗٓ .................................................................. )64اج ايكاؿخ/ج3

يعٚلت٘ ايرُٔ ٚا ٜؿلض َٛص٘ عس اي ٓت حت ٢صطث ايعٚل ١ايط ع .
الٚ -أَا حهِ تضث ايـخ - ّٞغ ايعٚلخ  َٔ -ايـُاٍ ايـصٚ ٟضثـ٘
أحسُٖا َٔ قاح ٘ -

َكا ٌ تضث٘ َٔ َايـ٘ اىلقـً ٞايـص ٟغـ ل ٝـإ

حهُ٘  -ؾٗ ٛإٔ ٜؿلض َٛ

ايـُٛضّث َتـأخطارت احكـارت يــُٛ

قـاح ٘

ؾ ث٘ ٚاضث٘ نًٖ ٢صا ايتكسٜط ٚا ٜالحظ ؾ ٘ٝتحتُـاٍ صكـسّ َٛصـ٘ نهـؼ
َا غ ل

تضث َاي٘ اىلقً. ٞ

ٚتشا نــإ ايـــُٛص ٢ثالثــ ١ؾُــا ظاز ؾــطض َــٛ

نــٌ ٚاحــس َــِٓٗ

َع اي ٓا ٤نً ٢حٝا ٠اءخط ٜٔؾ ثإ َٓ٘ نػ ُٖـا َـٔ اىلحٝـاٚ ، ٤صهـٕٛ
نٝؿٝــ ١تضث ايـــُاٍ اىلقــًٚ ٞتضث ايـــُاٍ ايـــُٛضٚث نُــا غــ ل ٝاْــ٘
َٛ

تثٓخ .

خامتــة َ :ـــداضج ايػــٗاّ ايـــُؿطٚن١

ايهتــاال ايععٜــع مخػــ: ١

ااثٓــإ َ ــدطج ايٓكـــٚ ،ايرالثــ َ ١ــدطج ايرًــث ٚايرًــرخٚ ،اىلض عــ١
َـدطج ايط عٚ ،ايػتَ ١ـدطج ايػسؽٚ ،ايرُاَْ ١ٝـدطج ايرُٔ .
( :)136ي ٛتلتُع ؾـ ٞايلن ١ؾطٚض ٚنإ ؾٗٝا نػطإ ،ؾٗٓا قٛض:
أ -ؾــإ ناْــا َتــساخًخ ــإٔ نــإ َـــدطج أحــسُٖا ٜؿــين َـــدطج
اءخط تشا غك َٓ٘ َهطضارت نايٓكـ ٚايط ع ؾإ َـدطج ايٓكــ ٖٚ -ـٛ
ااثٓـــإ ٜ -ؿـــين َــــدطج ايط ـــع ٖٚـــ ٛاىلض عـــٚ ،١نايٓكــــ ٚايـــرُٔ،
ٚنايرًث ٚايػسؽ .
ٚتشا نإ اىلَط نصيو ناْـت ايؿطٜهـَ ١طا كـ ١ي نرـط  :ؾـاشا التُـع
ايٓكـ ٚايط ـع ناْـت ايؿطٜهـ ١أض عـٚ ،١تشا التُـع ايٓكــ ٚايػـسؽ
ناْت غتٚ ،١تشا تلتُع ايٓكـ ٚايرُٔ ناْت ثـُاْ. ١ٝ
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الٚ -تٕ نإ ايهػطإ َتٛاؾكخ ـإٔ نـإ َــدطج أحـسُٖا ا ٜؿـين
َـدطج اءخط تشا غك َٓ٘ َهطضارتٚ ،يهٔ ٜؿين َــدطلُٗٝا نـسز ثايـث
تشا غك َهطضارت َٔ نٌ َُٓٗا نايط ع ٚايػسؽ ؾإ َـدطج ايط ع أض عـ١
َٚـدطج ايػسؽ غتٚ ،١اىلض ع ١ا صؿين ايػتٚ ،١يهٔ ااثٓخ ٜؿـين نـالرت
َُٓٗاٚ ،نػط شيو ايعسز ٚؾل يـُٗا.
ؾاشا نإ اىلَط نصيو نطال أحس ايـُدطلخ

ٚؾل اءخطْ -كـؿ٘

ايـُراٍ ايـُتكسّ ٚ -صه ٕٛايؿطٜهـَ ١طا كـ ١يــخاقٌ ايهـطال  :ؾـاشا
تلتُع ايط ع ٚايػسؽ نط ت ْكـ اىلض عـ١

ايػـت ١أْ ٚكــ ايػـت١

اىلض عـٚ ١نــإ اؿاقــٌ َطا كـارت يعــسز ايؿطٜهــٖٚ ١ــ ٛتثٓــا نؿــطٚ ،اشا
التُــع ايػــسؽ ٚايــرُٔ ناْــت ايؿطٜهــ ١أض عــٚ ١نؿــط ٜٔحاقــًَ ١ــٔ
نطال ْكـ كطج ايػسؽ ٖٚ -ـ ٛثالثـ-١

ايرُاْٝـ ١أ ٚنـطال ْكــ

َـدطج ايرُٔ  ٖٛٚ -اىلض ع - ١ؾـ ٞايػت. ١
لـٚ -تٕ نإ ايهػطإ َت آٜخ  -إٔ نإ َــدطج أحـسُٖا ا ٜؿـين
َـــدطج اءخــط ٚا ٜؿُٓٗٝــا نــسز ثايــث غ ـ ايٛاحــس نايرًــث ٚايــرُٔ -
نــطال َـــدطج أحــسُٖا

َـــدطج اءخــط ٚنــإ ايـــُتخكٌ ٖــ ٛنــسز

ايؿطٜه ٚ .١ايـُراٍ ايـُصنٛض صه ٕٛايؿطٜهـ ١أض عـٚ ١نؿـط ٜٔحاقـً١
َٔ نطال ايرالث١
تثٓ

ايرُاْٚ ،١ٝتشا التُع ايرًث ٚايط ع ناْـت ايؿطٜهـ١

نؿط حاقً َٔ ١نطال اىلض ع١

ايرالثٖٚ ،١هصا .

( :)137تشا صعسز أقخاال ايؿطض ايٛاحس ٚنإ َعٗـِ ٚاضث آخـط
يٝؼ ي٘ ؾطض َعخ ناْت ايؿطٜه ١حاقً َٔ ١نطال نـسزِٖ
ايؿطض ،نُا تشا صـطى أض ـع ظٚلـا

كـطج

ٚٚيـسارت ،ؾـإ ايؿطٜهـ ١صهـَ ٕٛـٔ
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تثٓخ ٚثالثخ حاقً َٔ ١نطال اىلض ع - ١نـسز ايعٚلـا

-

ايرُاْٝـ١

َـدطج ايرُٔ .
ٚتشا صعــسز أقــخاال ايؿــطض ايٛاحــس ٚنــإ يًــٛاضث يرخــط ؾــطض
آخــط -نُــا تشا صــطى أ ــٚ ٜٔٛأض ــع ظٚلــا
ٚأض عخ حاقً َٔ ١نـطال ايرالثـ ١ايـ
ايـ

ناْــت ايؿطٜهــَ ١ــٔ ثـــُاْ١ٝ
ٖـَ ٞــدطج ايرًـث

ٖــَ ٞـــدطج ايط ــع ؾتهــ ٕٛتثٓتـ ٢نؿــط ؾتهــطال

ايعٚلـــا

اىلض عـ١

اىلض ــع  -نــسز

ٜٚ -هـــ ٕٛاؿاقـــٌ ثــــُاْٚ ١ٝأض عـــخ ٖٚ ،هـــصا صتهـــانـ

ايؿطٜهــ ١عــسز َــٔ ٜٓهػــط نًٝــ٘ ايػــِٗ ٚ ،ايـــخُس هلل ضال ايعايـــُخ
ٚقً ٢اهلل نًَ ٢ـخُس ٚآي٘ ايطاٖط. ٜٔ

ؾك٘ ايـهؿاضا
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فـقُ الـكفـارات
ـُعٓ ٢ايػل ٖٞٚ ،طانَ ١ـدكٛق١

ايهؿاض ٠تغِ َكسض ايتهؿ
ٜؤخص ٗا صع ّسارتٚ ،يـٗا أثط تغكا

ايعك ١ ٛنً ٢ايصْ

أ ٚصـدؿٝؿٗا

اءخطْٚ . ٠تعطض ٖٓا  -نم ؾكًخ  -ىلْٛاع ايهؿاض ٠ايـُجعٛي ١ؾطنارت
ٚىلحهاّ ايهؿاض ٠نَُٛارت ْٚ ،تعطّض يهؿاضا
ايـخج ٚايعُط )٠حػ

(َٓاغو

اإحطاّ

ايـُتعاضف  ْ .سأ ــ :

أىواع الكفارات :
( :)1ايهؿاضا

أْٛاع ٚأقػاّ  :قس صه ٕٛخكاٍ ايهؿاضَ ٠طص ّٚ ،١قس

صهَ ٕٛـدّٝطٚ ،٠قس جيتُع ؾٗٝا اىلَطإ  :ايلصٝ

ٚايتدٝ

خ خكايـٗا

ٚقس صه ٕٛنؿاضَ ٠عٚ ، ١ٓٝقس صه ٕٛنؿاض ٠مجع خ خكاٍٍ َتعسز. ٠
( :)2يًهؿاض ٠ايـُطصّ َٛ ١اضز ثالث: ١
 -1نؿاض ٠قتٌ ايـدطأ .
 -2نؿاض ٠ايظٗاض ٜٚ .ـج

ؾُٗٝا نتل ضق  ،١ؾإ نجع قاّ ؾٗطٜٔ

َتتا عخ ،ؾإ نجع أطعِ غتخ َػهٓٝارت ٚ ،تشا نجع ايـُظاٖط
ايـدكٛم نٔ ايـدكاٍ ايرالث ١قاّ ثـُاْ ١ٝنؿط َٜٛارت .
 -3نؿاض َٔ ٠أؾطط َٜٛارت َٔ قها ٤ؾٗط ضَهإ عس ايعٚاٍ حٝث
ٜـج

ؾٗٝا تطعاّ نؿطَ ٠ػانخ ،ؾإ نجع قاّ ثالث ١اٜاّ ٚ ،اىل :ٚإٔ

صهَ ٕٛتتا عا

.

( :)3يًهؿاض ٠ايـُد َٛ ٠اضز :
-1نؿاض َٔ ٠أؾطط َٜٛارت َٔ ؾٗط ضَهإ َتعُسارت غ ل ٝاْٗا

قًٗا.
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 -2نؿاض َٔ ٠أؾػس تنتهاؾ٘ ايٛال

ايـجُاع ٚ -ي ٛيٝالرت ، -

ٚااح ٛاا :ٚلعًٗا َطصّ . ١
 -3نؿاض ٠حٓث ايعٗس .
ٜٚـج

ايـجُٝع  :نتل ضق  ١أ ٚقٝاّ ؾٗطَ ٜٔتتا عٝـٔ أ ٚتطعاّ

غتٝـٔ َػهٓٝارت ٜ ،تد ايـُهًـ ٗٓٝا ٚا ٜتعخ نً ٘ٝأحسٖا .
(َ :)4كسام ايهؿاض ٠اي

تلتُع ؾٗٝا ايتدٚ ٝايلصٝ

ٖ ٞنؿاض٠

ايُٝخ ٚنؿاض ٠اإٜالٚ ٤نؿاض ٠ايٓصض نَُٛارت حتْ ٢صض قَ ّٜٛ ّٛعخ،
 ٖٞٚنتل ضق  ١أ ٚتطعاّ نؿطَ ٠ػانخ أ ٚنػٛصِٗ ،ؾإ نجع قاّ
ثالث ١أٜاّ َتٛايٝا

.

(َ :)5كسام نؿاض ٠ايـجُع نؿاض ٠قتٌ ايـُؤَٔ نُسارت ظًُارت ٖٞٚ
نتل ضق َ ١ع قٝاّ ؾٗطَ ٜٔتتا عخ َع تطعاّ غتخ َػهٓٝارتٚ ،ث ٛصٗا
َـدتل ـُٛاضز ايعؿ ٛنٔ ايككام أ ٚصعصض صٓـؿٝص ٙنً ٢ايكاصٌ،
ٚنصيو نؿاض ٠اإؾطاض نً ٢حطاّ

ؾٗط ضَهإ نً ٢اىلحٛ

ٚتٕ

نإ اىلق ٣ٛنؿا ١ٜايهؿاض ٠ايـُدّٝط. ٠
( :)6تشا تؾلى مجان١

ايكتٌ  -نُسارت أ ٚخطأ ٚ -ل ت ايهؿاض٠

نً ٢نٌ ٚاحس َـُٔ ٜكسم نً( : ٘ٝايكاصٌ) نطؾارت .
( :)7ايـُػًِ ايصٜ ٟر ت نً ٘ٝايـخسّ ايؿطن ٞايـُٛل

يًكتٌ

نايعاْ ٞايـُخكٔ ٚايال ٥تشا قتً٘ اإَاّ أ ٚايـُجتٗس ايعسٍ ايـُ ػٛط١
ٜس ٙأ ٚايـُأش َٔ ٕٚق ً٘ ؾطنارت كتً٘  -مل صـج

ايهؿاضٚ ،٠أَا تشا نإ

ايكتٌ ػ تشٕ اإَاّ ؾااحٚ ٛلٛال زؾع٘ نؿاض ٠ايكتٌ .
( : )8ايـُطصس ايـؿطط ٟتشا مل ٜـت

ؾكـتً٘ أحس مل صـرـ ت نً ٘ٝنـؿاض٠
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ؾك٘ ايـهؿاضا

ايكتٌ ظاٖطارت .
(َ :)9كسام ايهؿاض ٠ايـُع ١ّٓٝنؿاض َٔ ٠حًـ ايما َٔ ٠٤اهلل
غ خاْ٘ ٚضغٛي٘( )ؾخٓث  -أ ٟخايؿٗا ٚصاال َٓٗا -أ ٚحًـ ايما٠٤
َٔ ز ٜٔقُس ( )أ َٔ ٚتَاّ َعك َٔ )( ّٛز ٕٚصكٖٞٚ ،١ٝ
تطعاّ نؿطَ ٠ػانخ يهٌ َػهخ َسّ ٜٚػتػؿط اهلل َٔ غ ٤ٛؾعً٘ .
( :)10عطّ ايتكطف ايهاؾـ نٔ تْهاض ايـُدًٛم يكها ٙ٤غ خاْ٘
نً ٘ٝإٔ ًٜطِ نً ٢خسّ ٙأ ٚإٔ صـجعّ ايـُطأ ٠ؾعطٖا

ايـُكاال أٚ

صٓتـؿ٘ أ ٚصـخطق٘ أ ٚؼًك٘ أ ٚصس َ ٞقسضٖا أ ٚصؿلّ ايرٛال أٜ ٚؿكّ٘
ايطلٌ ٚ،ا س َٔ اإغتػؿاض ٚايتٚ ١ ٛنسّ ايعٛز ٠ا :تغتٓهاض قها٤
اهلل علّ ن از ٌ ٙاىلحٛ

اىل :ٚيـُٔ لعّ

صهؿط هؿاض ٠اإؾطاض ايعُس

ؾعطٖا  -أ ٟقكّت٘  -إٔ

ؾٗط ضَهإٚ ،يـُٔ ْتـؿت ؾعطٖا أٚ

ْتؿ٘ -أ ٟتغتأقً٘  -أ ٚخسؾت ٚلٗٗا ٚأزَت٘ أ ٚؾلّ ايطلٌ ث ٘ ٛؾـٞ
َٛ

ٚيس ٙأ ٚظٚلت٘ إٔ صهـ ّؿط هؿّاض ٠حـٓث ايُٝٝـٔ ْ ،عِ َع نسّ

قـكس تْهاض ايكها ٤أ ٚنسّ نؿـ نًُ٘ نٓ٘ ا أؽ ٚا تثِ .
( :)11ا ضٜ

حٌّ ايًطِ نً ٢ايـدسٚز ٚؾلّ ايرٛال ْٚـخُٖٛا

َٔ َظاٖط ايتأمل ٚاؾعع نًَ ٢كاال ايـخػخ ٚأْكاض ٙايـُػتؿٗسٜٔ
نطقا

نط الٚ ٌ ٤نُ ّٛايـُعكَٛخ (صلوات اهلل عليَه أمجع ) ؾاْ٘

نٌُ َـخ ٛال ؾطنارت تقتساٚ ٤أغ ٠ٛايؿاطُٝا ٚ ،ؾ ٘ٝاىللط ٚايرٛاال
ايعظٚ ِٝأغأٍ اهلل غ خاْ٘ صٛؾٝك ٞيـٗصا.
( :)12ي ٛصعٚج اَطأ ٠شا

عٌٍ أٚ

ايعس ٠ايطلع ١ٝؾاضقٗا يعَٚارت

ؾٛضارتَٚ ،ع ايعًِ اؿاٍ أَ ٚع اؾٌٗ ٚايسخٗ ٍٛا صـخطّ نًَ ٘ٝؤ سارت ،
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ٚااح ٛي٘ ٚل ٛارت تشا مل ٜطؾع أَط ٙت :اإَاّ أْ ٚا ٘ ٥إٔ ٜهؿط ـدُػ١
أقٛع  -مخػ ١نؿط ن ًٛٝغطاّ  َٔ -زقٝل ايـخٓط ١أ ٚايؿع

أٚ

ْـخُٖٛا َـُا ٜكسم نً( ٘ٝايسقٝل) نطؾارت .
( :)13يْ ٛصض ق ٍّٜٛ ّٛأ ٚأٜاّ ؾعجع نٔ ٚؾا ٘٥ؾااحٛ

ي٘ ٚل ٛارت

إٔ ٜتكسم  -يهٌ  - ٍّٜٛـُسّ حٓط ١نًَ ٢ػهخ أٜ ٚعطَ ٘ٝسٜٔ

نٌ

 ّٜٛيٝك ّٛنٓ٘ .
( :)14اىلحٛ

تغتخ ا ارت يـُٔ ْاّ نٔ قال ٠ايعؿا ٤اءخط ٠حت٢

خطج ايٛقت إٔ ٜك ذ قاُ٥ارت .
( َٔ :)15ايهؿاضا

ايـُٓسَ ١ ٚا ض ٟٚنٔ اإَاّ ايكازم ()

َٔ إٔ  :ركفارة عنل السلطاٌ قضاء حوائخ االخواٌد ٚنؿاض ٠ايـُجايؼ إٔ
الًٌ َعمَى الِىُرِسَمِنيَ
ِزةِ عَىَّا َيصِفُونَ وَ َس َ
صك ٍٛنٓس قٝاَو َٓٗا :ر ُسبِحَانَ ر َِّبكَ رَبِّ ا ِلع َّ
وَالِحَ ِىدُ لِمَّهِ رَبِّ ا ِلعَالَىِنيَد ٚنؿاض ٠ايهخو :رالمهي ال تـىقتيند ٚنؿاض٠
ااغتٝاال  :ااغتػؿاض يًُػتاال ٚ ،نؿاض ٠ايط  : ٠ايتٛنٌ نً ٢اهلل صعا:
ٚصطى ايتطّٝط ٚ ،نؿاض ٠ايًطِ نً ٢ايـدسٚز  :ااغتػؿاض ٚايت. ١ ٛ
ثِ ْتهًِ

ؾكٌٍ ثإٍ نٔ :

أحكاو الكفارات :
( :)16صعتم ايٓ ١ٝايكط ١ٝ

خكاٍ ايهؿاض - ٠ايعتل ٚايكٝاّ

ٚاإطعاّ ٚاإنػاٚ ٤حنٖٛا  -إٔ ٜككس ايتهؿ نٔ غ ٤ٛؾعً٘ صكطّ ارت ت:
اهلل صعاٜ ٌٖٚ ،:عتم قكس ْٛع ايهؿاضٚ ٠صع ٘ٓٝٝتشا ٚل ت ايهؿاض ٠نً٘ٝ
أغ اال َتعسز ٠؟ ا ضٜ

إٔ صعٝٝـٔ ْٛع ايهؿاض ٠أحٛ

صطن٘  ،يهٔ ا زي ٌٝنًٚ ٢لـ ٘ ٛايـصا

ؾاىلقطال نسَ٘ .

ٚأَٔ :ٚ
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ْعِ ٜـُهٔ نطٚض ايٛلٛال

عض ايـخاا

ْظ َا تشا ظاٖط ظٚلتخ ي٘ ٚأضاز ايتهؿ

:
كٝاّ ؾٗطَ ٜٔتتا عخ

َٔ ز ٕٚقكس ايتهؿ نٔ ظٗاض ظٚلت٘ (ال) ايـدكٛم ز( ٕٚج) ؾال
ٜـخٌ ي٘ َكاض ( ١ال) ايـدكٛم ٚا َكاض ( ١ج) حتٜ ٢ك ّٛؾٗطٜٔ
َتتا عخ عس قٝاّ ؾٗطَ ٜٔتتا عخ ؾتخٌّ ي٘ َكاض  ١نًُٗٝآٖ َٔٚ ،ا
ا س ي٘ َٔ صعٝخ (نؿاض ٠ايظٗاض يعٚلت٘ :ال) حت ٢ؼٌ ي٘ َكاض تٗا عس
متاّ قٝاّ ؾٗط. ٜٔ
ْٚظ َا ي ٛتلتُعت نً ٘ٝنؿاضصإ ـخسّ َتخس نُٔ ناْت نً٘ٝ
نؿاض ٠قتٌ ايـدطأ ٚنؿاض ٠ايظٗاض اي

يـٗا خكٛق ١ٝصـخًَ ٌٝكاض ١

ايعٚل ١ايـُظاٖط ، ٠ؾاْ٘ َٔ ز ٕٚصعٝخ قٝاَ٘ يهؿاض ٠ايظٗاض ا صـخٌّ ي٘
َكاض  ١ظٚلت٘ حتٜ ٢أص ٞكٝاّ ؾٗط ٜٔاحكخُٓٝ ،ا ي ٛن ّٔٝقٝاَ٘
يهؿاض ٠ظٗاض ظٚلت٘ ايـُع ١ٓٝحٌّ ي٘ َكاض تٗا.
( :)17ي ٛصطزز ايـُهًـ ايص ٟنًِ تمجاارت ٛلٛال قٝاّ نؿط٠
أٜاّ َرالرت خ نٚ ٕٛل ٘ ٛىللٌ ايهؿاض ٚ ٠خ ن ْ٘ٛىللٌ ايٓصض أٚ
ايعٗس أ ٚايُٝخ نً ٢تصٝاْ٘ ألعأ ٙتصٝإ قٝاّ نؿط ٠أٜاّ ككس صـؿطٜؼ َا
صَت٘ هلل غ خاْ٘.
( َٔ :)18مل ٜـجس ايطق  -١نُا ٖ ٛحاقٌ
ٜٓتكٌ ؾطن٘ٚ :ال

ايهؿاض -٠ت :ايكّٛ

خ ايك ٚ ّٛخ اإطعاّ
ايتهؿ

نكٛضْا ايـُتأخط-٠

ايهؿاض ٠ايـُطص ٜٚ ،١تدّٝط

ايهؿاض ٠ايـُد ٜٚ ،٠ػك

نٓ٘ ٚلٛال

عتل ايطق  ١يتعصّض ٙؾـ ٞظَآْا .

(ٜ :)19تخكل نجع ٙنٔ ايكٝاّ ٖٛٚ -ايـُػٛؽ إْتكاي٘ ت :اإطعاّ
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ايهؿاض ٠ايـُطص  ١عس نسّ ٚلساْ٘ يًطق  - ١تعصض ايكٝاّ نً ٘ٝيتهطّضٙ
َٓ٘ ؿعٌ تحساث٘ ايـُطض ؾ ٘ٝأ ٚتؾتساز ٙنً ٘ٝأ ٚط ٍٛظَٔ ط ،٘٥نُا
ٜتخكل نجع ٙنٔ ايكٝاّ نٓس صـخطّل٘ َٓ٘ َٚؿكت٘ نًَ ٘ٝؿك ١ا ٜتخٌُ
ايعكالَ ٤رًٗا ناز.٠
ٚا ٜتخكل نجع ٙنٔ ايكٝاّ عطٚض ايـخٝض أ ٚايٓؿاؽ نًٗٝا،
ٚا اإنططاض ت :ايػؿط ٚا عطٚض ايـُطض ايـُاْعخ نٔ ايكٝاّ،
ٖٚهصا ي ٛأنط ٙنً ٢اإؾطاض عس ؾطٚن٘
ايهؿاض ٠حت ٢ظايت ايؿُؼ أ ٚأؾطط

ايكٝاّ أْ ٚػٝاْ٘ ْـ ١ٝقّٛ

ايـخاٌَ أ ٚايـُطنع خٛؾارت نً٢

ْـؿػٗا أ ٚضنٝعٗا َٔ ايكٝاّ ؾاِْٗ مل ٜعجعٚا نٔ ايكٝاّ ٌ مل ٜٓكطع
ٗص ٙاىلنصاض  :ايتتا ع ايـُطًٛال

ايكٝاّ  ،ؾ ٝين عس ظٚايـٗا نًَ ٢ا

َهَ َ٘ٓ ٢ا زاّ قس ح ػ٘ اهلل ؾٝعصض ٙاهلل غ خاْ٘ٚ ،ا ٜٓتكٌ ايؿطض
َٔ ايكٝاّ ت :غ ٙ

ايهؿاض ٠ايـُطص . ١

( :)20غ ل ٝإ ٚلٛال ايتتا ع

ق ّٛؾٗطٜٔ

نؿاض ٠ايظٗاض

ٚقتٌ ايـدطأ ٚنؿاض ٠قتٌ ايـُؤَٔ نُسارت  ٚايهؿاض ٠ايـُدّٝط ٠نَُٛارت أٚ
قٝاّ ثالث ١أٜاّ

نؿاض ٠ايُٝخ ٚايٓصض ٚ .نٓس٥ص ا س َٔ ؾطٚع قٝاَ٘

ظَإٍ ا ٜتٛقع ؾ ٘ٝصـدًٌ َا ٜكطع صتا ع٘ ،ؾً ٛؾطع ؾَ ٘ٝع تيتـؿاص٘ ت:
ايكاطع ايكطٜ

ٚل

نً ٘ٝاإغتـٓ٦اف ىلٕ اإؾطاض

اىلثٓاٜ ٤هطّ

ايتتا عٚ ،شيو نإٔ ٜؿطع َٔ نً ٘ٝق ّٛؾٗطَ ٜٔتتا عخ ك ّٛأٍٚ
ؾٗط ش ٟايـخج ١أ ٚأ ٍٚؾع إ ،أٜ ٚؿطع َٔ نً ٘ٝق ّٛثالث ١أٜاّ
َتتا ع ١ك ّٜٛ ّٛنطؾ ١أ ٚآخط ؾع إ يهؿاض ٠ؾاْ٘ ٜٓكطع ايتتا ع
ايـُؿطٚض نًٚ ، ٘ٝا ٜـجعَ ٜ٘رٌ ٖصا ايك. ّٛ
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ْعِ تْـُا ٜهط اإؾطاض ايتتا ع ي ٛحكٌ اختٝاض ايـُهًـ َٚع
تيتؿاص٘ ٚ ،نً ٘ٝي ٛططأ ايكاطع َٔ ز ٕٚتختٝاض ٙأ ٚتيتؿاص٘ مل ٜهطّ
ايتتا ع نُا ي ٛططأ ايـُطض أ ٚايـخٝض أ ٚاإنطا ٙأ ٚايػؿط ايـُهطط
ج أْ ٚـخ ٙٛز ٕٚايػؿط اإختٝاض. ٟ
تي ٘ٝيعال ٍ
(ٜ :)21هؿٞ

تَتراٍ قٝاّ ؾٗطَ ٜٔتتا عخ

ايهؿاض ٠نَُٛارت إٔ

ٜك ّٛؾٗطارت ٖاليٝارت صاَارت َٔ أّٚي٘ ت :آخط - ٙثِ ٜك َٔ ّٛايؿٗط
ايالحل َٜٛارت ٚاحسارت ؾ ٝك ٢نً ٘ٝقٝاّ صػعٚ ١نؿطَٜٛ ٜٔارت ٜـُهٓ٘ صؿطٜكٗا
تختٝاضارت  َٔٚز ٕٚنصض .
( َٔ : )22ؾطع

قٝاّ ؾٗط َٔ ٜٔأّٜٛ ٍٚ

ايؿٗط ايـٗاليٞ

 نٓس ايتأنس َٔ أٚي٘ َٔ ز ٕٚؾ ٗ - ١تلتعأ ايؿٗطٚ ٜٔي ٛنإْاقكخ َٔٚ ،ؾطع

قٝاَُٗا أثٓا ٤ايؿٗط مل ٜـجع ٘٥تا قٝاّ

ثالثخ  َٜٛرتا يهٌ ؾٗطٍ َُٓٗا .
( :)23تشا نجع نٔ ايكٝاّ

ايهؿاض ٠ايـُطصّ  ١تْتكٌ ؾطن٘ٚ :ال

ايهؿاض -٠ت :اإطعاّ ٚ ،ي ٛناْت ايهؿاضَ ٠ـدّٝط ٠أَهٓ٘ اإطعاّ َٔ
س ٚاىلَط ٚ .اإطعاّ ايـُطًٛال
يًُػهخ ٚايؿك

ايهؿاض ٖٛ ٠صٍ ايطعاّ ٚايػصا٤

ايـُٛاي ٞايـُختاج -ايص ٟا ٜـًُو َؤْ ١غٓ ١ؾعالرت

أ ٚقٜٚ ، - ٠ٛتخكل اإطعاّ ايتػً ِٝصاض٠رت  ٚاإؾ اع أخط: ٣
ؾإ ؾا ٤تَتراٍ أَط اهلل ايهؿاضٓ ٠خ ٛايتػً - ِٝيعَ٘ إٔ ٜسؾع
يهٌ َػهخٍ ٜٚـًُّه٘ َ :سّارت َٔ طعاّ  ٖٛٚ -نٌ َا ٜتػصّ ٘ ٣اإْػإ
ناز٠
 ٚطأ

صًهِ اي الز اي

ٜهؿّط ؾٗٝا  -ؾاشا غًُّ٘ ايطعاّ ًَه٘ ايؿك

شَ ١ايـُهًـ غٛا ٤أنً٘ ايؿك

عس ق ه٘ أ ٚان٘ أَٔ ،٘ ٖٚ ٚ
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ز ٕٚؾطم خ نؿاض ٠ايُٝخ  ٚخ غ ٖا َٔ ايهؿاضا
َطًل ايطعاّ ايـُ ص : ٍٚاؿٓط ١أ ٚايؿع
ايتُط أ ٚاىلضظ أ ٚاىلق

 ،ؾٝجع ٜ٘صـًُٝو

أ ٚزقٝكُٗا أ ٚخ عُٖا أٚ

أ ٚايـُاف أ ٚايصض ٠أْ ٚـخٖٛاْ ،عِ ااحٛ

اىل :ٚإٔ ٜسؾع َسّ ٜٔيهٌ َػهخ ٚإٔ ٜعطٞ

نؿاض ٠ايُٝخ ايـخٓط١

أ ٚزقٝكٗا .
ٚي ٛؾا ٤تَتراٍ أَط ايتهؿ

اإطعاّ ٓخ ٛاإؾ اع ألعأَ ٙطًل

ايطعاّ ايـُط ٛر ٚايػصا ٤ايـجاٖع ايـُتعاضف ٜكسَّ٘ يػتخ َػهٓٝارت َٛايٝارت
َـختالارت إٔ ٜؿ ع نٌ ٚاحس َِٓٗ َٔ لٛعٍ َطٚ ٠احسٚ ، ٠أؾهً٘ َا
ٚلس اازاّ ٚايًخِ .
ٚايـُطاز َٔ اازاّ  :ايػصا ٤ايصٜٓ ٟهِّ يًـد ع أ ٚيًطظ  :لاَسارت
ناي كٌ ٚايـجنب ٚايطُاطِ ٚايـدهطٜا  ،أَ ٚا٥عارت نايـدٌ ٚايس ؼ،
ؾاشا تْهِ تي ٘ٝايًخِ ايـُط ٛر نإ أؾهٌ  ٌ ،نٌ َا نإ غصا ٤ألٛز
ؾٗ ٛأؾهٌ ٚأثٛال ٚ ،أقً٘ ؾهالرت ٚتلعا٤

نكطْا  :صٍ ايـد ع َع

ايـدٌ أ ٚايس ؼ أ ٚايـجنب حتٜ ٢ؿ ع ايؿك .
(ٜ:)24ـجٛظ تطعاّ ايؿكطا َٔ ٤ايٓػاٚ ٤ايكػاض ٓخ ٛايتػً ِٝسؾع
َسّ ايطعاّ تي ٔٗٝأ ٚتٚ :ي ّٞايكػاض صـًُٝهارت يـُٗاٚ ،ي ٛنإ ايتهؿ
ٓخ ٛاإؾ اع ؾال ٜعتم تشٕ ايٛي ّٞنً ٢ااقْ ، ٣ٛعِ ااحٛ

ٚل ٛارت

تحتػاال ااثٓخ َٔ ايكػاض ٛاحس .
(ٜ :)25ـجٛظ ايت عٝض

صٍ ايهؿاض ٠ايتػً ِٝي عض ايؿكطا٤

 ٚاإؾ اع ي عض آخطٚ ،ا س َٔ صهطاضٖا يػتخ ْؿػارت ٚا ٜـجعٟ
ايتهطاض نًْ ٢ـؿطٍ ٚاحس يهؿاضٚ ٠احسَ ٠طًكارت إٔ ٜؿ ع ٚاحسارت َطا
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َتعسز ٠أٜ ٚسؾع تي ٘ٝأَسازارت َتعسز َٔ ٠نؿاضٚ ٠احسْ ، ٠عِ تا تشا
صعصض تغتٝؿا ٤صـُاّ ايعسز ايـُطًٛال

ايهؿاض - ٠غتخ أ ٚنؿط- ٠

ؾٝجٛظ ايتهطاض نًَ ٢ػهخ ٚاحس .
( :)26ايهػ ٠ٛيهٌ ؾك

ثٛال َـدٝ

ٚاحس أَ ٚا ٜعسّ  -نطؾارت -

ٜٚتّدص ي اغارت يًطلٌ أ ٚيًُطأٜٛ ٠اض ٟايـجػس  َٔ ،ز ٕٚؾطم خ
ايـجسٜس ٚايـُػتعٌُ َا مل ٜـخػ ٘ ايعطف صايؿارت نايـُٓدطم ٚاي ايٞ
ايـُُهٔ صـُعق٘ عس ؾل ٠قً َٔ ١ًٝايً ؼ ٜٓٚ ،ػ ٞزؾع ث ٛخ تغتخ ا ارت،
ٌ ُٖا َع ايكسض ٠أحٚ ، ٛا س َٔ صهطاض ٙنً ٢حػ

ايعسز

ايـُطًٛال ؾطنارت ٚ ،ا ٜـجع ٟصهطاض ٙنًَ ٢ػهخ ٚاحس ٚ ،ي ٛصعصض
ايعسز نػ ٢ايـُٛلٛز ٚتْتظط اي اقَ : ٞت ٢صٝػّط زؾع اي. ٘ٝ
(ٜ :)27تخكل نجع ٙنٔ اإطعاّ ٚاإنػا٤

نؿاض ٠ايُٝخ ٚايٓصض

  ٖٛٚايـُػّٛؽ إْتكاي٘ ت :ايكٝاّ  -عػط صٍ ثـُُٓٗا ٚصـخطّل٘ َٓ٘ أٚتهطّضٙ

َعاؾ٘ نٓس صٍ أحسُٖا -ايطعاّ أ ٚايهػاٚ -٤ا ًٜعّ

إٔ ٝ ٜع نطٚضا

َعاؾ٘ أَ ٚعاف نٝاي٘ أَ ٚا عتال٘ ٜٚتخطج َٔ ؾكسٙ
زؾع ايهؿاض. ٠

ىللٌ ؾطا ٤ايطعاّ أ ٚايهػا٤

( :)28ايع ـط ٠ؾـ ٞايعجع ٚايكسض ٠ظطف أزا ٤ايهؿاض - ٠ا ـخاٍ
ٚلٗ ٛا نً ٢ايـُهًـ  -ؾً ٛقسض نً ٢ايكٝاّ َرالرت حخ صٛل٘ ايٛلٛال
تي ٘ٝيهٔ نجع نٓ٘ حاٍ صكسّ ٜ٘ىلزاٖ٤ا ٚتَترايـٗا نإ ؾطن٘ اإطعاّ
ايهؿاض ٠ايـُطص ٚ ١ا ٜػتكطّ

نٗسص٘ ٚ :لٛال ايكٚ ّٛتٕ نإ َكسٚضارت

حاٍ صٛل٘ ٚلٛال ايتهؿ تي. ٘ٝ
( :)29ايـُعتم ٖـ ٛايـعجـع ايـعـطؾـٝ ٞـٔ نـُـ ّٛايـعـكـال ٤حـاٍ أزا٤
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ايهؿاض ،٠ؾُٔ ٚل ت نً ٘ٝايهؿاض ٠ايـُطص  ١نايـُظاٖط ٚايكاصٌ خطأ
ٚنعّ نً ٢ايتهؿ ٚأضاز ايتكس ٟي٘ ٚنإ َطٜهارت َعصٚضارت َٔ ايكٝاّ
ٜ ٖٛٚأٌَ صـُاثً٘ يًؿؿاَ ٤ػتك الرت ٚتقتساض ٙنً ٘ٝاحكارت  -أَهٓ٘ اإْتكاٍ
ت :خكً ١اإطعاّ ،ؾاشا أزاٖا حاٍ صعصض ايكٝاّ أ ٚصـخطل٘ َٓ٘ ؾٗ،ٛ
ٚتا تشا أضلاٖا حت ٢ظاٍ نصض َٔ ٙايكٝاّ ٚل
ٜـجع ٘٥اإطعاّٖٚ .هصا

نً ٘ٝايكٝاّ ٚمل

نؿاض ٠ايُٝخ ؾُٔ صعصض أ ٚصعػط

نً ٘ٝتطعاّ أ ٚتنػا ٤نؿطَ ٠ػانخ ألعأ ٙقٝاّ ثالث ١أٜاّ َتٛايٚ ١ٝتٕ
صٛقع ايكسضَ ٠ػتك الرت نً ٢أحسُٖا ،يهٔ ي ٛمل ٜكِ حت ٢صٝػّط ي٘
اإطعاّ أ ٚاإنػاٚ ٤ل

أحسُٖا نًٚ ٘ٝمل ٜـجع ٘٥ايكٝاّ .

ٖصا تشا ناْت ايكسض ٠ايـُأَٛي١
ايـُكسض٠

ظَإ قطٜ

ظَإ غ

ٜػ  ،أَا تشا صٛقع

ناغ ٛع أْ ٚـخ ٙٛؾال عػ ٘ ايعطف َعصٚضارت ٚا

ٜعسّ ٙايعكال ٤نالعارت نٔ خكً ١ايهؿاض ٠ايـُطص  : ١ايكٝاّ أْ ٚـخَ - ٙٛع
صٛقع َكسضص٘ ايكطٚ ١ ٜيصا ا ٜٓؿع تْتكاي٘ ت :اي سٍ
( :)30تشا نجع نٔ ايكٝاّ
نٔ ااطعاّ

ايهؿاض ٠ايـُطص . ١

نؿاضص ٞايظٗاض ٚقتٌ اـطأ أ ٚنجع

نؿاض ٠قها ٤ؾٗط ضَهإ ؾؿطع

اـكً ١ايالحك١

 ااطعاّ أ ٚايكٝاّ  -ثِ صـُهٔ ٚقسض نً ٢ايـدكً ١ايػا ك ١ألعأٙتصـُاّ اإطعاّ أ ٚايكٝاّ ايص ٟؾطع ؾْ . ٘ٝعِ ي ٛنطض نً ٢نًُ٘
اي طالٕ ٚيع ّٚاإغتٓ٦اف  -نإٔ نطض أثٓا ٤قٝاَ٘ يهؿاض ٠ايظٗاض َا
 ٜطٌ ايتتا ع ايـُطًٛال

قٝاّ ايؿٗط - ٜٔصعّٓٝت نً ٘ٝايـدكً١

ايػا ك ١ايـُكسٚض نًٗٝا احكارت ٚحخ أزا ٤ايهؿاض. ٠
(ٜ:)31عتم

َكطف ايهؿاض-٠اإطعاّ أ ٚاإنػا - ٤ايؿكط ٚاؿال١

ؾك٘ ايـهؿاضا
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 ٜٓٚػ ٞزؾعٗا ت :أٌٖ ايٛا ٌ ١ٜا ٜعط ٢ايٓاق
ٜـجٛظ تنطاؤٖا يػ

ايٓاق

لعَارت ٚتٕ نإ

َـُٔ ا ٜعاْس اؿل ٚا ٜٓهط ايٛا،١ٜ

ٚأٌٖ ايٛا ١ٜأٚ :ٚأح. ٛ
( :)32ا َٜجٛظ -نً ٢ااحٛ
صاضى ايكالٚ ٠ا يٛال

 -زؾع ايهؿاض ٠يؿاضال اـُط أٚ

ايٓؿكٚ ،١جيٛظ زؾعٗا ت :ايعٚل ١اةؤقتٚ ١ت:

اىلقاضال ٌ يعً٘ أؾهٌ .
( : )33ا جيع ٟزؾع ايك١ُٝ

نؿاض ٠اإطعاّ أ ٚاانػاًٜ ٌ ، ٤عّ

زؾع ايهػا ٤يًؿك صـًُٝهارت أ ٚصٍ ايطعاّ تؾ انارت أ ٚصػً ُ٘ٝصـًُٝهارتْ .عِ
ي ٛنإ ايؿك َٛثٛقارت ٘ زؾع تي ٘ٝايـُاٍ ٚٚنًّ٘

ؾطا ٤ايطعاّ أ ٚايهػا٤

ٚأخص ٙنؿاض ٠نُّا صَ ١ايساؾع -يهٔ ا صمأ شَ ١ايـُٛنٌّ ايـُهًـ
ايهؿاض ٠تا تشا صٝكّٔ َٔ صكسّ ٟايٛن ٌٝيًؿطاٚ ٤ق ض ايهؿاض ٠يٓؿػ٘ .
(ٜ : )34ـج

ايهؿاض ٠ايـُدّٝط : ٠ايتهؿ

ـجٓؼٍ ٚاحس ؾال جيٛظ

إٔ ٜهؿّط ٓكؿخ َٔ لٓػخ نإٔ ٜك ّٛؾٗطارت ٜٚطعِ ثالثخ َػهٓٝارت
نؿاض ٠ؾٗط ضَهإ أ ٚإٔ ٜطعِ مخػٜٚ ١هػ ٛمخػ١

نؿاض ٠ايُٝخ .

ْعِ ا أؽ إختالف أؾطاز ايكٓـ ايٛاحس نُا ي ٛأطعِ عهِٗ صـُطارت
 ٚعهِٗ خ عارت أ ٚنػ ٢عهِٗ ثٛال قٛف ٚنػ ٢عهِٗ ثٛال قطٔ،
ٚشيو يكسم اإطعاّ ٚاإنػا. ٤
(ٜ :)35ؿطع ايتمع ايهؿاض ٠نٔ ايـُٝت  -قَٛارت أ ٚغ ٚ - ٙجيعٟ
نٓ٘ ؾً ٛأٚقٗ ٢ا َٔ ثًر٘ نؿ ٢ق ّٛايـُتمع ٚ ،مل ًٜعّ ايـُٛق ٢تي٘ٝ
تْؿاشٖا صط ٝكارت يًٛق ١ٝاشا أحطظ قخ ١نٌُ ايـُتمع ْٝا  ١نٔ ايـُهًـ
ايهؿاض ، ٠يهٔ ٜؿهٌ ايتمع ايهؿاض ٠نٔ ايـخ ّٞا غُٝا

ايك،ّٛ
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ٚاىلحٚ ٛل ٛارت صٍ ايـُتمع يًُاٍ ا :ايـُهًـ ايهؿاضٚ ٠صـًُٝه٘ تٜاٙ
ثِ ٜتكس ٣ايـُهًــ يكطؾ٘

تطعاّ ايؿك أ ٚتنػا ٘٥نؿاض٠رت نُا صَت٘.

( :)36اىل :ٚايـُ ازض ٠ت :أزا ٤ايهؿاض ٠ايٛال  ١نً ٢ايـُهًـ
نكٝ

ٚلٗ ٛا ٚاىلق ٣ٛلٛاظ ايتأخ َكساضارت ا عػ ٘ اةتؿطنَ ١تٗاْٚاُ

َتػاَـخاُ

أزا ٤ايٛال

.

( :)37ا ًٜعّ ايتكس َ ٟاؾط ٠ىلزا ٤ايهؿاض ٠ايـُاي : ١ٝاإطعاّ
ٚاإنػاٚ ٤حنُٖٛاَٜ ٌ ،جٛظ ايتٛنٌٝ
ايـُهًـ ايـُاٍ يٛن :ً٘ٝؾ ٟٛٓٝايتهؿ

أزاٖ٤ا تَ :ػتخكٗا سؾع
ٚناي١رت ْٝٚا ١رت ٟٜٛٓٚ ،ايـُهًـ

ايتكطال ت :اهلل غ خاْ٘ ايعٌُ ايكازض َٔ ٚنْٝ ً٘ٝا ١رت نْٓ٘ ،عِ ا س
َٔ َ اؾط ٠ايـُهًـ نؿاض ٠ايك ّٛحاٍ حٝاص٘ .
( :)37ا ٜـج

نً ٢ايٛضث ١أزا ٤نؿاض ٠ايكٝاّ نٔ َٛضّثِٗ ٚا

ًٜعّ تخطالٗا َٔ صطنت٘ ٚتٕ نًُٛا ث ٛصٗا

شَتَ٘ ،ا مل ٜٛمٍ ٗا

ؾٝدطج َكطؾٗا َٔ ثًر٘ٚ ،اىلق ٣ٛنسّ ٚلٗ ٛا نًٚ ٢يس ٙاانم حخ
َٛصْ٘ ،عِ ا ضٜ

أحٛط ١ٝقها ٙ٤نٔ أ  ٘ٝنٓس صع ّٔٝقٝاّ ايهؿاض٠

نً ٘ٝز ٕٚغ  َٔ ٙايـدكاٍ ٖٚ ،هصا ايهؿاض ٠ايـُاي - ١ٝاإطعاّ أٚ
اإنػا - ٤نً ٢ااق : ٣ٛا صـدطج َٔ ايلن ١تا َع تٜكاٗ ٙ٤ا ؾتدطج
َٔ ايرًث ٚ ،ي ٛظاز
(:)38

نٓ٘ قُٝتٗا صٛقـ تخطالٗا نً ٢تلاظ ٠ايٛضث. ١

نؿاض ٠ايـجُع تشا نجع نٔ عض خكايـٗا  -نايعتل -

يعَ٘ تصٝإ اي اقٚ ٞنً ٘ٝاإغتػؿاض تحتٝاطارت ٚ ،تشا نجع نٔ صـُاّ
ايـدكاٍ يعَ٘ اإغتػؿاض ٚايتٚ ، ١ ٛتٕ صـُهٔ َػتك الرت َٔ عهٗا أٚ
صـُاَٗا يعَ٘ ايتهؿ نً ٢اىلح. ٛ
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( :)39تشا نجع نٔ خكاٍ ايهؿاض ٠ايـُدّٝط ٠إؾطاض ؾٗط ضَهإ
نُسارت  -تغتػؿط اهلل ٚصكسّم ـُا ٜطٝل ٚ ،يهٔ تشا صـُهٔ َٔ أحس
ايـدكاٍ عس٥ص يعَ٘ ايتهؿ
( :)40تشا ٚل

ـ٘ نً ٢اىلحٚ ٛل ٛارت .

نً ٘ٝقٝاّ ؾٗطَ ٜٔتتا عخ  -نُا

نؿاض ٠قتٌ

اـطأ ٚنؿاض ٠ايعٗس ٚنؿاض ٠اؾُاع نٓس اإنتهاف ٚ -قس نجع نٓ٘
ؾااحٛ

ٚل ٛارت نً ٘ٝقٝاّ ثـُاْ ١ٝنؿط َٜٛارتٚ ،اىل :ٚصتا ع قٝاَٗا ،

ؾإ نجع يعَ٘ اإغتػؿاض ٚايتٚ .١ ٛؾُٝا غ ٣ٛشيو َٔ ايهؿاضا
غ نؿاض ٠ايظٗاض -تشا نجع نٔ أزاٖ٤ا ٚل

-

نً ٘ٝاإغتػؿاض ٚايت،١ٜٛ

ٚتشا صـُهٔ َٔ ايهؿاضَ ٠ػتك الرت يعَ٘ ايتهؿ نً ٢اىلح. ٛ
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فقه األميان والنذور والعهود
األٜـُإ ٚايٓصٚض ٚايعٗٛز إيتعاَات ؾطع ١ٝعكال ١ٝ٥قاْ ١ْٝٛتتهُٔ
اإليتعاّ بؿعٌٍ أ ٚتطى  -عً ٢اإلطالم أ ٚعً ٢تكسٜط سك ٍٛؾ٤ٞ
أ ٚعسّ سكٛي٘ ٖٚ .ص ٙاإليتعاَات َٛدٛز ٠قبٌ بعٚؽ ؾذط اإلغالّ
ٚقس دا٤ت ايؿطٜع ١ايـُكسغ ١بإَهاٗ٥ا ٚتٗصٜبٗا ٚتكشٝض بعض
أخطاٗ٥ا ٚإغتبسايـٗا بايكشٝض ايـًُتَ ِ٦ع عكٝس ٠ايتٛسٝس  ،قاٍ غبشاْ٘
َقدِ ُتهِ األٍَِنَانَصٚقاٍ
ِاللغٌِِ فُِ أٍَِنَا ِن ُلهِ ًَ َللِنِ ٍُؤَاخِرُ ُكهِ بِنَا ع َّ
طالَ ٍُؤَاخِرُ ُكهِ اللَّىُ ب َّ
طًَلٌَُِفٌُا نُرًُزَ ُههِصٚقاٍ :طًَأًَِفٌُا ِبعَ ِودِ اللَّىِ إِذَا عَا َهدِ ُتهِ ًَالَ تَنقُضٌُا األٍَِنَانَ َبعِدَ
تٌَِكَِدِهَاص ٖٓٚ .ا ؾك ٍٛثالثْ ، ١بسأ يف ايؿكٌ اال ٍٚببٝإ :

أحكاو األيـناٌ
ايُٝني ٖ ٛاذتًـ باهل غبشاْ٘ عً ٢ؾعٌ ؾ٤ٞأ أ ٚتطن٘ ٖٛٚ ،أقػاّ:
ٜ -1ـُني ايتأنٝس َ ٖٛٚ :ا ٜكع تـشكٝكاً يإلخباض عٔ ٚقٛع ؾ ٤ٞأ ٚال
ٚقٛع٘ يف ايـشاٍ ٚ( :اهل يٝؼ ٖصا ايـُاٍ يعٜس ،بٌ ٖ ٛي )ٞأ ٚيف
ايـُانٚ( : ٞاهل قس ضدع ظٜس َٔ غؿط )ٙأ ٚيف ايـُػتكبٌ ٚ( :اهل
غٝأت ٞظٜساً غساً) .
ٜ -2ـُني ايـُٓاؾسَ ٖٛٚ :٠ا ٜٓاؾس ب٘ ايػري ٜٚطًب َٓ٘ ايؿعٌ أٚ
ايرتى َع إسالؾ٘ بككس سجّ٘ عً ٢اإلغتذابٚ ١حتطٜه٘ إلْـؿاش ايـُطًٛب
َٓ٘( :أغأيو باهل إٔ تعطٝين نتابو ألْتؿع َٓ٘) أ( ٚأْاؾسى اهل إٔ
تأنٌ َعٚ( ) ٞاهل يتٓعٍ يف بٝيت ست ٢تػاؾط ٚتطدع إىل بًسى).
ٜ -3ـُني ايعكس َ ٖٛٚ :ا ٜكع تأنٝساً ٚتـشـكـٝكاً يـُا بٓ ٢عً ٘ٝيف باطٓ٘
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ٚإيتعّ ب٘ َٔ إٜكاع ؾعٌ أ ٚتطن٘ يف ايـُػتكبٌ ٚ( :اهل ألقً ٞايً ١ًٝيف
ايػشط ٚأق َّٔٛغساً) (ٚاهل ألتطنٔ ايتسخني)  .قاٍ اهل غبشاْ٘ :
ه األٍَِنَانَص.
َقدِ ُت ِ
ه بِنَا ع َّ
ه ًَلَلِ ِن ٍُؤَاخِ ُر ُك ِ
الل ُى بِاللَّغِ ٌِ فُِ أٍَِنَانِ ُل ِ
ه َّ
ط َال ٍُؤَاخِ ُر ُك ِ
(ٜ :)1ـُني ايتأنٝس  :قس ته ٕٛقازقَ ١طابك ١يًٛاقعٚ ،قس تهٕٛ
ناشب: ١
أ-األٜـُإ ايكازقـَ ١ـهـطٖٚـ ١ؾـطعاً غٛا ٤ناْـت عً ٢ايـُانـ ٞاّ
عً ٢ايـشانط اّ عً ٢ايـُػتكبٌٜٓٚ ،ـبػـ ٞيًُؤَٔ ايتـذـٓب عٓٗا

إدـالالً هل غبشاْ٘ٚ ،ضز يف ايـدرب ايكشٝض عٔ ايكازم (: )ط ال
حتلفوا باهلل صادقيـً وال كاذبني فاىُ عزّ وجلّ يقول  :وال جتعلوا اهلل عزضة
ألمياىكهصأٜ ٟهط ٙيًُهًـ إٔ عتًـ عً ٢ؾ٤ٞأ  ٖٛٚقازم ؾُٝا سًـ
عً ٘ٝأ ٚإٔ عتًـ عً ٢قسم نالَْ٘ ،عِ تٓتؿ ٞايهطاٖ ١يف اذتًـ
ايكازم عً ٢األَط ايـُِٗ ايص ٟتٛدس َكًش ١يف تٛنٝس ٙباذتًـ .
ب -األٜـُإ ايهاشب ٖٞٚ ١اييت ٜتدايـ َتعًكٗا َع ايٛاقعٖٞٚ ،
َـشطَ ١ؾطعاً َٚأث ّٛؾاعًٗا عًٗٝا إثـُاً ععُٝاًٚ ،يـٗا أثط ٚنع ٞزْٟٛٝ
ٚضزيف ايـدرب ايكشٝض إٔ ايُٝني ايهاشبٚ ١قطٝع ١ايطسِ تسع ايسٜاض
بالقع َٔ أًٖٗا ٖٞٚ -نٓا ١ٜعٔ خطابٗا ٚتبسّز أًٖٗا  َٔٚ . -أععِ
أؾطازٖا ٚأؾسّٖا(:ايُٝني ايػُٛؽ)  ٖٞٚاييت تػُؼ قاسبٗا يف األثِ
ٚايعكاب  ٖٞٚتعين ايـشًـ ناشباً يف أَطٍ ععْ ِٝعري َكاّ ؾكٌ
ايسعٚ ٣ٛايـدك ١َٛسُٓٝا ًٜعّ َٓٗا ؾٛات سل َػًِ أ ٚإنطاض. ٙ
ٖٚص ٙايُٝني ال أثط يـٗا غ ٣ٛاالثِ ٚايعكاب ي ٛنإ ايـُشًٛف عً٘ٝ
ناشباً َـدـايـؿاً يًـٛاقـع ٚمل ٜهـٔ يـ٘ عـصض َـٔ تــكـ ١ٝأ ٚنـطٚض ٠أخـط٣
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تسع ٙٛإيٗٝا .
(ٜ :)2ػتجٓ َٔ ٢سطَ ١ايُٝني ايهاشبَ : ١ا ٜككس ايـُؤَٔ بـشًؿ٘
ايهاشب  :زؾع ايهطض ٚاألش ٣عٔ ْـؿػ٘ أ ٚعٝاي٘ أ ٚعٔ بعض
ايـُؤَٓني ؾاْ٘ ال إثِ ؾٗٝا ٚال عكاب عًٗٝا ،بٌ قس تهٚ ٕٛادبٖٞٚ ١
ؾُٝا إشا ٚثل ايـُهًـ َٔ تطتّب ايهطّ عًْ ٢ـؿػ٘ أ ٚعطن٘ أ ٚعً٢
َؤٍَٔ أ ٚعطن٘ بعس تٛقع٘ إنطاض ايعامل أ ٚتٛعس ٙبهطض َـدكٛم
ب٘ أ ٚبػري َٔ ٙايـُؤَٓني ثِ إستٌُ ٚتٛقع ظٚاٍ ايهطض بـشًؿ٘.
ٚاالق ٣ٛعسّ ٚدٛب ايتٛض ١ٜيف ايـشًـ يـُٔ ٜـشػٓٗاْ ،عِ ٖٞ
أٚىل ٚأسٛط ٖٞٚ ،إ ٜككس اذتايـ َعٓ ٖٛ ً٢غري ايـُعٓ ٢ايعاٖط
بسٚاً َٔ سًؿ٘ َٔ ز ٕٚقط ١ٜٓتب ّٔٝقكس َٔ ٙنالَ٘ ٚسًؿ٘ ،نإٔ ٜػأٍ
ايعامل َؤَٓاً عٔ بعض ايـُؤَٓني ؾٝذٝب٘ٚ( :اهل َا ضأٜت٘ قطٜباً) ؾٝككس
عسّ ضؤٜت٘ قبٌ زقا٥ل ٚاذتاٍ اْ٘ ضآ ٙقبٌ غاع. ١
(ٜ:)3ـُني ايـُٓاؾس ٠ال تٓعكس ٚال ٜأثِ قاسبٗا -ايـشايـٚ -ال ٜأثِ
ايـُشًٛف عً ٘ٝعٓس سٓج٘ َٚـدايؿت٘ ٚعسّ حتكٝل َٓاؾس ٠ايـشايـ،
ؾُٔ أقػِ عً ٘ٝقاسب٘ إٔ ٜأنٌ َع٘ أٜ ٚـذًؼ عٓس ٙأٜ ٚعٚض ٙمل ٜأثِ
بـُدايؿت٘ ٚعسّ إغتذابت٘ يـُطًٛب٘ ٚال تـذب ايهؿاض ٠عً ،٘ٝيهٓ٘
ٜـدايـ َػتشباً ؾطعٝاً ؾإ ايـشايـ إشا أضاز إنطاّ ايـُشًٛف عً٘ٝ
ٚبطّ ٙبسعٛت٘ إىل َأزب ١طعاَ٘ أ ٚنٝاؾت٘ َػاؾطاً َجالً ٚأسًؿ٘ باهل
غبشاْ٘ أ ٚبأْبٝا ٘٥أ ٚبأٚيٝا ٘٥إغتشب ي٘ اإلغتذابٚ ١يٜ ٛػرياً .
(ٜ :)4ـُني ايعكس  ٖٞٚتٓعكس َع إدتُاع ايؿطا٥ط اآلت ، ١ٝؾٝذب

بـطّٖا ٚٚؾـاؤٖـا ٜٚـشـطّ سـٓجـٗا َٚـدايـؿتـٗا ٚتـتـطتب عًٗٝا ايهؿاض ٠ط َال
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اللىُ بِاللَّـ ِغـٌِ فُِ أٍَِنَـانِ ُلهِ ًَلَلِـنِ ٍُـؤَاخِـرُ ُكهِ بِنَا عَـقَّـدِتُهِ األٍَِنَانَص ٖٚصٙ
ٍُؤَا ِخـ ُركُـهِ َّ
ايُٝني َٖٛ ٞنٛع األسهاّ ٚايؿتا ٣ٚايـُكبً. ١
( :)5ال تٓعكس ايُٝني إال بـُربظ َعٗطٍ يـٗا ٚ -يف ايػايب ٖ ٛايًؿغ:
(ٚاهل غٛف أتطى ايتسخني) (ٚاهل غٛف أق ّٛيؿطٜه ١ايؿذط) ٚال
ٜػين عٓ٘ ايؿعٌ ايـداضد ٞأ ٚاإلؾاض ٠أ ٚايهتاب ١ؾاْ٘ ال تٓعكس بٗا ايُٝني
َع ايكسض ٠عً ٢ايتًؿغْ ،عِ تك ّٛإؾاض ٠األخطؽ َكاّ ايًؿغ إشا ناْت
َؿٗٚ ١َٛزايّ ١عً ٢عكس ايُٝني ،بٌ ٚتك ّٛايهتابَ ١كاَ٘ يـُٔ عذع عٔ
ايٓطل ٚ -ي ٛيعاضض أٚ . -ال تعترب ايعطب ١ٝال ؾـ ٞايُٝني باهل ٚال ؾـٞ
َتعًكٗا ايـُشًٛف عً ٢ؾعً٘ أ ٚتطن٘ .
( :)6ال تٓعكس ايُٝني عً ٢ايـُان - ٞؾعالً َجبتاً أْ ٚـاؾٝاً ٚ( -اهل
ؾعًت نصا) أٚ(ٚاهل َا ؾعًت نصا) ٚال تـذب ايهؿاض ٠بايـشٓح
ٚايـُدايؿٚ ١إٕ تعُّس ايهصبْ ،عِ ٜـًشك٘ اإلثِ ايعع ِٝعٓس ايهصب يف
سًؿ٘ ٚ .إْـُا تٓعكس ايُٝني عً ٢ايـُػتكبٌ (ٚاهل غأؾعٌ نصا) إشا نإ
ايؿعٌ أ ٚايرتى ضادشاً زٜٓاً أ ٚزْـٝا نُا ٜأت. ٞ
( :)7ال تٓعكس ايُٝني ؾطعاً إال باغِ اهل غبشاْ٘ ،ز ٕٚغرئَ ٙ
ايـُدًٛقات ست ٢ايـُععُ ١ناألْبٝاٚ ٤األٚيٝاٚ ، ٤شيو ٜتشكل بأْـشا: ٤
أ -إٔ ٜـشًـ بًؿغ ايـذالي( ١باهل) أ ٚباغِ َـدتلّ ب٘ ال ٜؿاضن٘
ؾ ٘ٝغري ٙغبشاْ٘ عػب اإلغتعُاالت ايعطؾَ ١ٝجٌ (ٚايطمحٔ).
ب -إٔ ٜـشًـ بأٚقاؾ٘ ايـُدتكٚ ١أؾعاي٘ اييت ال ٜؿاضن٘ ؾٗٝا
غريَ ٙجٌ (َٚكًب ايكًٛب ٚاألبكاض) (ٚايصْ ٟؿػ ٞبٝسٚ( )ٙايص ٟؾًل
ايـشبٚ ١بطأ ايٓػُ.)١
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سـ -إٔ ٜـشًـ بأٚقاؾـ٘ ايـُؿـرتن ١اييت تٓطبل عً ٘ٝغبشاْ٘  -غٛا٤
َا إْكطف عٓس اإلطالم إىل اهل غبشاْ٘ ٚ ( :ايطب ٚ ،ايـدايل ،
ٚايطاظم ) أ ٚإْكطف عٓس ايـشًـ اي ٘ٝغبشاْ٘ (ٚايـش ٞايك،ّٛٝ
ٚايػُٝع ايبكري) ْٚـشٖٛا .
( :)8البس َٔ تعًل ايـشًـ باهل غبشاْ٘  -أ ٟبصاتـ٘ ايـُكسغ- ١
ؾاشا قاٍ (ٚسل اهل) أ( ٚبـذالٍ اهل) أ( ٚبكسض ٠اهل) ٚأضاز ايـشًـ
باهل  -أ ٟبصات٘ ايـُكسغ - ١إْعكست ٜـُٓٝاً ؾطعٚ ، ً١ٝإال إشا قكس ظاٖط
ايًؿغ  ٖٛٚ -ايـشًـ بـذالٍ اهل أ ٚبكسضت٘ أ ٚبهربٜا - ٘٥مل تٓعكس
ٜـُٓٝاً ؾطع. ١ٝ
( :)9البس َٔ ظٗٛض نالَ٘ عػب ايتؿاُٖات ايعطؾ ١ٝيف اذتًـ باهل
َع قكس اذتًـ ب٘  َٔ -ز ٕٚؾطم بني إْؿا ٘٥بـشطف ايكػِٚ( :اهل
ٚتاهل ٚباهل ال أؾعٌ شا) ٚبني إْؿا ٘٥بكٝػ ١ايكػِ (أقػِ باهل) (أسًـ
باهل) (يعُط اهل) .
(:)10ايعاٖط دٛاظ ايـشًـ ايكازم بػري اهل غبشاْ٘ َٔ ايصٚات
ايـُكسغ :١األْبٝا ٤أٚاألٚقٝا ٤أ ٚاألٚيٝا -٤أ ٚاألعٝإ ايـُشرتَ: ١ايكطإٓ
أ ٚايهعب ١أ ٚايـُؿاٖس ايـُؿطؾ ١بايـُعكَٛني -أَْ ٚش ٛشيو ْ ،عِ ال
ٜرتتب عًٗٝا أثط ؾطعٚ ،ٞال تـكبٌ ؾـ ٞايـُشانُات ٚايـُداقُات
ٚعٓس ايكهاٚ ٤ؾكٌ ايٓعاع بني ايـُتداقُنيٚ ،إشا نإ ناشباً يف إخباضٙ
ايص ٟسًـ عً ٘ٝبػري اهل نإ َأثَٛاً َعاقباً يهصب٘  -ال يـشًؿ٘ٚ -ال
إثِ يف َٛاضز اإلنططاض يًهصب عٓس اإلخباض ايـُشًٛف عً. ٘ٝ
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(ٜ :)11ـشطّ ايـشًـ بـُدًٛقات اهل غبشاْ٘ إشا نإ بككس تععِٝ
ٚإدالٍ ايـُشًٛف ب٘ ٚضؾعاً ي٘ يـُكاّ االيٚ ١ٖٝٛايطبٛبٚ . ١ٝال َاْع َٔ
ايـشًـ بـُدًٛقات٘ إشا مل ٜككس َٔ ايـشًـ بٗا تععُٗٝا ٚضؾعٗا يـُكاّ
ايطبٛب - ١ٝنُا ٖ ٛساٍ غايب ايٓاؽ يف سًؿِٗ بايٓـؿٛؽ ايـُكسغ١
ناألْبٝاٚ ٤األٚقٝاٚ ٤األٚيٝا ٤أ ٚبـشٝاتِٗ ،أ ٚبايٛدٛزات ايؿطٜؿ١
ايـُشرتَ ١نايكطإٓ ايـُذٝس أ ٚايهعب ١ايـُؿطؾ ١أَ ٚؿاٖس ايٓيب( )أٚ
األ - )( ١ُ٥ؾاِْٗ ٜـشًؿ ٕٛإشعاْاً بععُتٗا ٚقطبٗا َٔ اهل غبشاْ٘
َٔ ز ٕٚضؾعٗا يـُكاّ األيْ .١ٖٝٛعِ ال تٓعكس بٗا ايُٝني ايؿطعٚ ١ٝال
ترتتب ايهؿاض ٠عًَ ٢ـدايؿتٗا ٚسٓجٗا ٚ .أَا قٛيو ( :غأيتو بايكطإٓ
إٔ تؿعٌ نصا) أ( ٚغأيتو بـشٝا ٠ايٓيب) أ( ٚغأيتو بايعباؽ )أٚ
بٓشَ ٙٛـُا ٜتعاضف بني ايـُتؿطعٚ ١عُ ّٛايٓاؽ ؾال ضٜب يف دــٛاظ، ٙ
 ٖٛٚإغتـؿـؿاع بأٚيـٝا ٤اهل أ ٚبايـُكـسغات ٚتٛغـٝط يػطض ايٛقٍٛ
إىل إغتذاب ١ايـُػؤ. ٍٚ
( :)12تـشطّ ايُٝني بايربا َٔ ٠٤اهل ( )أ َٔ ٚضغٛي٘ ( )أٚ
َٔ ز : ٜ٘ٓاإلغالّ ايـشٓٝـ  -أ َٔ ٚإَاٍّ َعكٜٚ )( ّٛأثِ ؾاعًٗا
ٚإٕ مل ٜـشٓح ٜـُٚ ٘ٓٝتـذب ايتٛبٚ ١ايطدٛع عٔ ايربا. ٠٤
ٚايعاٖط ثبٛت ايهؿاض ٠عًٗٝا  ٖٞٚإطعاّ عؿطَ ٠ػانني  -يهٌ
َػهني َسّ :ثالث ١أضباع ايه َٔ ًٛٝايطعاّٜٚ -ػتػؿط اهل َٔ غ ٤ٛؾعًت٘.
( :)13إٕ قاٍ( :أْا ٜٛٗز ٟأْ ٚكطاْ ٞأَ ٚؿطى إٕ ؾعًت نصا) أٚ
(إٕ ؾعٌ ؾالٕ نصا) أَ ٚا ؾاب٘  -ؾكس ؾعٌ قبٝشاً  ٖٛٚيػ ٛال أثط ي٘ ٚال
ٜٓعكس ٜـُٓٝآًٜٚ ،بػ ٞايتٛبٚ ١اإلقالع عٔ ٖص ٙايعباضات ٚأَجايـٗا.
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(:)14ي ٛسًـ باهل ٚإغتجٓ ٢بايـُؿ ١٦ٝإْـشًت ايُٝني نُا إشا قاٍ:
(ٚاهل ال أزخٔ إٕ ؾا ٤اهل) قاقساً ب٘ تعًٝل سًؿ٘ عًَ ٢ؿ٦ٝت٘ غبشاْ٘،
ٚأَا إشا نإ قكس َٔ ٙايتعًٝل بـُؿ٦ٝت٘ َـشض ايتربى بٗا  -يعَت
ايُٝني ٚإْعكست ٚٚدبت عً ٘ٝايهؿاض ٠ي ٛسٓح ٚخايـ َتعكًٗا .
( :)15ي ٛعًّل سًؿ٘ عًَ ٢ؿ ١٦ٝغري اهل (ٚاهل ال أزخٔ إٕ ؾا٤
ظٜس) أ ٚعًك٘ عً ٢سك ٍٛؾٚ( ٤ٞاهل ال أزخٔ إٕ داٚ ٤يس ٟايّٛٝ
َٔ غؿط )ٙؾاْ٘ ال تٓعكس ايُٝني إال َع سك ٍٛايـُعًل عً - ٘ٝإٔ ٜؿا٤
ظٜس عسّ تسخ ،٘ٓٝأٜ ٚـذٚ ٤ٞيس َٔ ٙايػؿط  -ؾاْ٘ تٓعكس ايُٝني س٦ٓٝص
ٜٚـشٓح بـُدايؿت٘ ٚتـًعَ٘ ايهؿاض. ٠
ٖٚهصا ال تٓعكس ايُٝني ي ٛمل ٜعًِ سك ٍٛايـُعًل عً ٘ٝأ ٚعًِ عسّ
سكٛي٘ نإٔ قاٍ ظٜس ( :ال أؾا )٤أ ٚعًِ عسّ زتٚ ٤ٞيس َٔ ٙايػؿط .
(ٜ :)16ؿرتط إلْعكاز ايُٝني  :إٔ ٜه ٕٛايـشايـ بايػاً ٚعاقالً
ٚقاقساً إىل اإليتعاّ بايؿعٌ أ ٚبايرتى ايص ٟعتًـ عًٚ ،٘ٝإٔ ٜهٕٛ
َـدتاضاً يف اإليتعاّ ٚغري َـشذٛض عً َٔ ٘ٝايتكطف يف َتعًل ايُٝني .
ٚعً ٘ٝال تٓعكس ٜـُني ايكػريٚ ،ال ايـُذٓ ٕٛست ٢االزٚاض ٟإشا سًـ
ساٍ دٓٚ ،ْ٘ٛال ٜـُني ايـُهطٚ ٙال ؾاقس ايككس أ ٚاإلختٝاض :غهطاْاً
نإ أّ غهباْاً  -بـشٝح إْعسّ قكس ٙيًشًـ أ ٚإْتؿ ٢إختٝاض ٙي٘ ،ؾًٛ
ًَو إختٝاضٚ ٙقكس ايـشًـ إْعكس ايُٝنيٖٚ ،هصا ال تٓعكس
ٜـُني ايـُؿًّؼ إشا تعًكت ٜـُ ٘ٓٝبـُا تعًل ب٘ سل غطَا َٔ ٘٥أَٛاي٘ٚ ،ال
ٜـُني ايػؿ ٘ٝإشا تعًكت بأَٛاي٘ غٛا ٤تعًكت بعني َاٍٍ خاضد ١ٝأ ٚبـُا
يف شَت٘ ؾإ ايػؿٚ ٘ٝايـُؿًؼ ََُٓٛع ؾطعاً عٔ َطًل ايتكطف ايـُاي.ٞ
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( :)17ال ٜؿرتط يف ايـشايـ اإلغالّ ؾتكض ٜـُني ايهاؾط ايـُعتكس
باهل إشا سًـ باهل ،ؾإ سطَ ١ايُٝني ْاؾ َٔ ١٦سطَ ١ايـُشًٛف ب٘
ٚإعتكاز ععُتْ٘ ،عِ َٔ مل ٜعتكس باهل ال ٜـععُ٘ ستٜ ٢ككس ايـشًـ
بايععٜٚ ِٝكض سًؿ٘ .
( :)18ال تٓعكس ٜـُني ايٛيس َع َٓع أَّ٘ أَٓ ٚع أب ٘ٝعٓٗا ٚال تٓعكس
ٜـُني ايعٚدَ ١ع َٓع ايعٚز عٓٗا ٚ .ي ٛسًؿا َٔ ز ٕٚإشٕ األب أٚ
ايعٚز  َٔٚغري َٓع أسسُٖا غابكاً نإ يالب سٌّ ٜـُني ايٛيس َػتكبالً
بعس إْعكازٖا ٚيًعٚز سٌّ ٜـُني ايعٚدَ ١ػتكبالً ٚ ،بعس ايـشٌّ ال سٓح
ٚال نؿاض ٠عًُٗٝا بـشٓجٗا .
اشٕ َٓع األّ أ ٚاألب أ ٚايعٚز َاْع عٔ إْعكاز ايُٝني ٚ ،سٌّ
األب أ ٚايعٚز ٜـُني ايٛيس أ ٚايعٚد ١ضاؾع إلغتُطاضٖا .
ٜ ٌٖٚؿرتط إشُْٗا يف إْعكاز ايُٝني؟ ٜٓبػ ٞإغتـ٦صاُْٗا قبٌ إْؿا٤
ٜـُُٗٓٝا ٚتـشك ٌٝضناُٖا بـُا سًؿا عً ٘ٝإشْاً َكاضْ ١يًشًـ ،
إلستُاٍ إٔ ال تكض ٜـُُٗٓٝا بس ٕٚإشُْٗا ،يهٔ إشا مل ٜطًع ايٛايس أٚ
ايعٚز عًٜ ٢ـُني ايٛيس أ ٚايعٚد ١أ ٚمل ٜـشال ٜـُُٗٓٝا ساٍ عًُُٗا بٗا
إْعكست ٜـُُٗٓٝا ظاٖطاً يعسّ زيٚ ٌٝانض عً ٢تٛقـ اإلْعكاز عً٢
إشُْٗا  ،بٌ يف ايُٝني بؿعٌ ٚادبأ ؾطعاً أ ٚبرتى سطاٍّ ال ٜعترب إشٕ
األب يٛيسٚ ٙال إشٕ ايعٚز يعٚدت٘ يف ٚدٛب ٚؾا ٘٥دعَاً بٌ ٜـشطّ
عًُٗٝا سٓجٗا ٚتـذب عًُٗٝا ايهؿاض ٠عٓس سٓجٗا .
( :)19إْـُا تٓعكس ايُٝني ؾُٝا إشا نإ َتعًكٗا َباساً ٚضادشاً ؾطعاً
 -غٛا ٤نإ ٚادباً أّ َٓسٚباً أّ تطى سطاّ أَ ٚهطٖٚاً  ،نُا تٓعكس
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ايُٝني ؾُٝا إشا نإ َتعًكٗا قس تػا ٣ٚططؾا ٙؾطعاً ٚنإ ضادشاً
بـشػب ايـُكاحل ايسْٚ ١ٜٛٝايـُٓاؾع ايؿدك ١ٝيًُهًـ .
ٚال تٓعكس ايُٝني ؾُٝا إشا نإ َتعًكٗا ؾعٌ سطاّ أَ ٚهط ٙٚأ ٚتطى
ٚادب أ ٚتطى َػتشب ٖٚ ،هصا ال تٓعكس ايُٝني ي ٛنإ َتعًكٗا َباساً
َتػا ٟٚايططؾني  -ايؿعٌ ٚايرتى  -زٜٓاً ٚزْٝاً  ،أ َٔ ٟز ٕٚضدشإ
ؾعً٘ أ ٚتطن٘ يف ْعط ايـُؿطّع األقسؽ أ ٚبـشػب ايـُٓاؾع ايسْ١ٜٛٝ
ٚاالغطاض ايعكال. ١ٝ٥
( :)20إشا تعًكت ايُٝني بؿعٌ ضادضٍ زْٜٛٝاً ٚبـشػب َكًش١
ايـُهًـ ؾإْعكست ثِ قاض َطدٛساً  -نُا ي ٛسًـ عً ٢تطى ايتسخني
ط ٍٛعُط ٙيكالح عاؾٝت٘ برتن٘ ،ثِ قاض َطدٛساً بًشاظ أزا ٤تطن٘ إىل
َهطّت٘ أ ٚتـشطّد٘ َٚؿكت٘ عً ٘ٝزْٜٛٝاً إْـشًت ايُٝني ٚال نؿاض ٠عً٢
َـدايؿتٗا  ،ثِ ي ٛعاز َتعًل ٜـُ ٘ٓٝضادشاً بعس َطدٛسٝت٘ السكاً
ٚإْـشالٍ ٜـُ ٘ٓٝمل تعس ايُٝني االٚىل .
( :)21ي ٛتػاَ ٣ٚتعًل ايُٝني  -ؾعالً ٚتطناً  -يف ايسٚ ٜٔايسْٝا
ٚسًـ عً ٘ٝؾاألقٚ ٣ٛدٛب ايعٌُ بـُكته ٢ايُٝني .
(ٜ :)22عترب يف َتعًل ايُٝني نَ ْ٘ٛكسٚضاً يًشايـ يف ظطف األزا٤
ٚاإلَتجاٍٚ ،ال نري يف عسّ نَ ْ٘ٛكسٚضاً سني إْؿا ٤ايُٝني ،ؾً ٛسًـ
عً ٢ؾعٌٍ أ ٚتطىأ ٖ ٛعادع عٓ٘ سني اذتًـ ثِ قسض عً ٘ٝأ ٚتٛقع
ايـُكسض ٠عً ٘ٝسني ايٛؾاٚ ٤يف ظطف اإلَتجاٍ  -قضّ سًؿ٘ ٚ ،ي ٛسًـ
عً ٢أَطٍ َكسٚضٍ سني ايُٝني ثِ تـذسّز ي٘ ايعذع أ ٚايتشطّز َٔ ايٛؾا٤
ب٘

عٓس

تـشكل

ايٛقت

أٚ

ايؿطط

ايـُعًل

عً٘ٝ

ايـشًـ
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 َٔ ز ٕٚإختٝاضٚ - ٙإغتُط عذع ٙإىل إْكها ٤ايٛقت ايـُشًٛف عً٘ٝأ ٚإىل األبس  -إٕ مل ٜهٔ َكٝساً بٛقت  -إْـشًّت ايُٝني ٚال إثِ ٚال
نؿاض ٠عً ٘ٝإشا نإ تأخري ٙألزا ٤ايـُشًٛف عً ٘ٝعٔ عصضٍ نإٔ إعتكس
قسضت٘ عًَ ٘ٝػتكبالً  ،بُٓٝا ي ٛأخّط ٙتػاَـشاً ست ٢عذع عٓ٘ يـشك٘ اإلثِ
ٚٚدبت عً ٘ٝايهؿاضَ ٠ا مل ٜتٛقع ايـُكسض ٠ؾٓٝتعط ٜٚػتػؿط ضب٘ عٔ
ايتأخري تػاَـشاً ٜٚعاٖس ٙعً ٢ايٛؾا ٤ؾـٛض ايـُكسض. ٠
( :)23ي ٛسًـ عً ٢ؾعٌٍ ْعري أنٌ ايربتكاٍ  -أ ٚتطى ؾعٌٍ ْعري
ايتسخني  :ؾإ قّٝس ٙبٛقتأ نايؿتا ٤ايـُكبٌ أ ٚإىل غٓ ١نإ سٓج٘
بـُدايؿٜ ١ـُ ٘ٓٝتًهِ ايؿرت ٠ايـُعٚ ،١ٓٝإٕ أطًل ٚقت٘ نإ َكتها ٙايتأبٝس
ط ٍٛايعُط ؾً ٛخايـ ٜـُٚ ٘ٓٝأت ٢بـُا سًـ عً ٢تطن٘ أ ٚتطى َا
سًـ عً ٢ؾعً٘ َط - ً٠تـشكل ايـشٓح ٚٚدبت ايهؿاض ،٠ثِ ي ٛأت ٢ب٘
ثاْ ً١ٝمل ٜـشٓح ٚمل تـذب عً ٘ٝايهؿاض. ٠
( :)24إشا سًـ عً ٢ؾعٌٍ أ ٚعً ٢تطى ؾعٌٍ ٚمل ٜكطّح نُٔ إْؿا٤
سًؿ٘ بإضاز ٠ايـُؤقت أ ٚبإضاز ٠ايسٚاّ ٚاألبس : ١ٜؾإ نإ قكس ٙتعسّز
ايُٝني  -أ ٟقكس تعسز اإليتعاّ ٚايـًُتعّ ب٘ َٔ ؾعٌٍ أ ٚتطىأ  -نُٔ
ْصض ق ّٜٛ ّٛايػسٜط نٌ عاّ أ ٚق ّٛنٌ مجع ١أ ٚتطى أنٌ ايبكٌ
ٚايج ّٛنٌ مجعٚ ١قس قكس اإليتعاّ ايـُتعسز ٚنأْ٘ قاٍ ٚ( :اهل
غأق ّٛنٌ  ّٜٛغسٜط يف نٌ عاّ) أٚ( ٚاهل غأق ّٛنٌ  ّٜٛمجع١
ط ٍٛعُط )ٟأ ٚقاٍ ٚ( :اهل غٛف أتطى أنٌ ايبكٌ ٚايج ّٛنٌ ّٜٛ
مجع )١يعّ تعسز ايٛؾاٚ ٤ايـشٓح ٚايهؿاض ٠يف نٌ َـدايؿٚ ١بعسز
ايـُطات ايـُشتًُٚ ،١إال إشا مل ٜككس تعسز ايُٝني ٚقس قسض َٓ٘ إيتعاّ
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ٚاسس ٚسًـ ؾاضز َتعًل بـُذُٛع اإليتعاّ  -ؾعالً أ ٚتطناً -مل ٜهٔ ي٘
إال ٚؾاٚ ٤اسس ٚسٓح ؾاضز ٚنؿاضٚ ٠اسس ٠عٓسَا ٜرتى ايؿعٌ ايصٟ
سًـ عً ٢إٜـذاز ٙأ ٚعٓسَا ٜؿعٌ َا سًـ عً ٢تطن٘ ،ثِ ال سٓح ٚال
نؿاض ٠بعسٚ ٙإٕ تـشككت َٓ٘ ايـُدايؿ ١السكاً َتهطضاً .
ًٜٚشل ب٘ َا ي ٛؾو ٚتطزّز يف قكس ٙسني اذتًـ ٌٖ ٖ َٔ ٛايٓشٛ
األ ٍٚأ َٔ ٚايٓش ٛايجاْ. ٞ
( :)25إشا إدتُعت ؾطا٥ط إْعكاز ايُٝني ٚدب عً ٘ٝايٛؾا ٤بٗا
ٚسطّ َـدايؿتٗا ٚٚدبت ايهؿاض ٠عٓجٗاٚ ،إْـُا ٜـشٓح ٚتـذب ايهؿاض٠
إشا ناْت َـدايؿت٘ عُساً ،ؾًْ ٛػٜ ٞـُ ٘ٓٝأ ٚإنطط إىل تطى ايٛؾا٤
بـشًؿ٘ أ ٚأنط ٙعً ٢ايرتى أ ٚدٌٗ ٚدٛب ايٛؾا ٤بايٓصض ٚنإ دًٗ٘
عٔ قكٛضٍ -ال عٔ تككري  -ؾال نؿاض.٠
(:)26يف نؿاض ٠ايُٝني ٜتدري ايـُهًـ بني عتل ضقبٚ ١بني إطعاّ
عؿطَ ٠ػانني ٚبني إنػا ،ِٗ٥ؾإ عذع عٓٗا مجٝعاً قاّ ثالث ١أٜاّ
َتٛايٚ ،١ٝإْـُا تـذب نؿاضت٘ عٓس سٓج٘ اشا تطى َا أٚدب ؾعً٘ عً٢
ْؿػ٘ ب ُ٘ٓٝٝأ ٚؾعٌ َا أٚدب تطن٘ ب . ُ٘ٓٝٝثِ ْؿطع يف ايؿكٌ ايجاْ:ٞ

أحكاو اليذور
ايٓصض ٖ ٛإيتعاّ َـدكٛم ٚدعٌ ؾ٤ٞأ هل عً ٢ايعٗس : ٠ؾعالً أٚ
تطناً .
(:)27ال ٜٓعكس ايٓصض بـُذطز ايٓٚ ١ٝقكس اإليتعاّ ايباطين ،بٌ البس
َٔ إظٗاض ٙبًؿغأ ٚإْؿا ٙ٤بكٝػ١أ َـدكٛقٚ ،١البس َٔ إٔ ٜـذعٌ
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ايـدري ايـُٓصٚض هل ( )ؾٝك( : ٍٛهل عً ٞإٔ أقًّ ٞقال ٠ايً)ٌٝ
ْٚـشَ ٙٛـُا ٜؿٝس اإليتعاّ بؿعٌٍ أ ٚتطىأ هل غبشاْ٘ٚ ،البس َٔ شنط إغِ
اهل غبشاْ٘ يف قٝاغْ ١صضٜٚ ٙهؿ ٞشنط إمس٘ ايـُدتل ايص ٟال
ٜؿاضن٘ ؾ ٘ٝغري ٙؾٝك( : ٍٛيًطمحٔ عً ّٞإٔ أقًّ ٞقال ٠ايًٖ ٌٝصٙ
ايً )١ًٝأٜ ٚكْ( :ٍٛصضت هل) أ( ٚهل عًْ ّٞصض إٔ أق ّٜٛ ّٛايػسٜط)
ؾاْ٘ قس مسّ ٢ايٓاشض اهل يف ٖص ٙايكٝاغات ٚإْعكست ْصضاًٚ ،األٚىل
اإلقتكاض عً ٢يؿغ ايـذالي ١ز ٕٚأمسا ٘٥ايـُدتك ١ب٘ٚ ،ي ٛمل ٜصنط
اإلغِ قطعتاً ٚقاٍ( :عً ٞنصا) مل ٜـذب ايٛؾا ٤ب٘ ٚإٕ ْ ٣ٛيف نُريٙ
أْـ٘ (هل) ْ ،عِ ايٛؾا ٤أٚىل ٚأسٛط .
( :)28ي ٛتعػّط عً ٘ٝاإلْؿا ٤بايعطب ١ٝؾذا ٤بايرتمج ١بًػ١أ ٜتـكٓٗا
ٚشنط اهل غبشاْ٘ ٚي ٛبًػت٘  -إْعكس ْصضٚٚ ٙدب عً ٘ٝايٛؾا ٤ب٘ ٚ .إٕ
نإ َـشػٓاً يًػ ١ايعطب ١ٝيهٔ يػت٘ أٜػط عً ٘ٝؾأت ٢برتمج( ١هل عً).. ٞ
ٚمسّ ٢اهل غبشاْ٘ بًػت٘ إْعكس ْصضٚٚ ٙدب ايٛؾا ٤ب٘ عً ٢األق. ٣ٛ
(ٜ :)29ؿرتط يف ايٓاشض :ايبًٛؽ ٚايعكٌ ٚاإلختٝاض ٚايككس ٚعسّ
َـشذٛضٜت٘ عٔ ايتكطف يف ايـُٓصٚض ،ؾال ٜٓعكس ْصض ايكيب ٚإٕ بًؼ
عؿطاً ٚال ْصض ايـُذٓ ٕٛست ٢األزٚاض ٟإشا ْصض ساٍ دٓٚ ،ْ٘ٛال ْصض
ايـُهطٚ ٙايػهطإ ٚايػهبإ إشا ؾكس ايككس أ ٚاإلختٝاضٚ ،ال ْصض
ايـُؿًّؼ بـُا تعًل ب٘ سلّ غطَا َٔ ٘٥أَٛاي٘ٚ ،ال ْصض ايػؿ ٘ٝغٛا٤
تعًّل ْصض ٙبـُاٍٍ َعني خاضداً أّ بـُاٍٍ نً ٞيف شَت٘ .
( :)30ال ٜكض ْصض ايعٚد ١ساٍ ظٚدٝتٗا ايسا ١ُٝ٥أ ٚايـُٓكطع١
بس ٕٚإشٕ ظٚدٗا أ ٚإداظت٘ السكاً إشا نإ ايـُٓصٚض ؾعالً َؿّٛتاً يـشكّ٘
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يف اإلغتُتاع َٓٗاٚ ،األقطب عسّ إعتباض إشٕ ايعٚز يف قشْ ١صضٖا بـُا
ال ٜٓايف سك٘ يف اإلغتُتاع .
ٚايعاٖط أْ٘ ال ٜكض ْصضٖا يف َايـٗا إال بإشٕ ظٚدٗا إال ؾـ ٞسرٍ أٚ
ظنا٠أ أ ٚبــطّ ٚايسٜٗا أ ٚقًّ ١ضمحٗا ؾال ًٜعّ إشٕ ظٚدٗا ؾٗٝا .
ٚيْ ٛصضت قبٌ ايتعٚز ثِ سكٌ ايؿطط ٚتٓذع ٚدٛب ايٛؾا٤
بايٓصض عًٗٝا بعس ايعٚاز ٌٖ ًٜعَٗا ايعٌُ ب٘ ٚإٕ نإ َٓاؾٝاً يـشكّ٘ يف
اإلغتُتاع َٓٗا ؟ أّ ٜعترب إشْ٘ بًشاظ ايعَإ ايالسل يًتعٚز؟ نُا يٛ
ْصضت ق ّٛنٌ مخٝؼ ٚمجعٚ ١نإ َؿّٛتاً يـشكّ٘ يف اإلغتُتاع َٓٗا
ْٗاض ايَٛٝني -ال ٜبعس إْـشالي٘ سني قريٚضت٘ َٓاؾٝاً يـشلّ ايعٚز يف
اإلغتُتاع َٓٗا َع عسّ إشْ٘ ٚ ،يٝؼ َـذطز ايتعّٚز غبباً إلْـشالٍ
ْصضٖا ٚيصا يْ ٛصضت ق ّٛنٌ مخٝؼ ٚدب عًٗٝا قٝاَ٘ ست ٢تـذسٙ
َٓاؾٝاً بايؿعٌ يـشكّ٘ عًٗٝا ؾًٝعَٗا إغتـ٦صاْ٘  ،ؾإٕ مل ٜأشٕ إْـشٌّ ْصضٖا
ؾتـؿطط .
( :)31إشا أشٕ ايعٚز يـعٚدت٘ يف ْصضٖا ؾٓصضت عٔ إشْ٘،أْ ٚصضت
ٚأداظٖا إْعكس ْصضٖا ٚمل ٜهٔ ي٘ سًّ٘ بعس٥صأ ٚال َٓعٗا عٔ ٚؾا. ٘٥
(ٜ :)32كض ْصض ايٛيس ٜٓٚعكس َٔ ز ٕٚتٛقـ عً ٢إشٕ ٚايس،ٜ٘
ْعِ ي ٛغبل َٔ أسسُٖا ايـُٓع عٓ٘ مل ٜٓعكس ْصضٚ ،ٙإشا ْٗا ٙأسسُٖا
بعس ايٓصض َٓٚع٘ عُا تعًل ب٘ ْصض ٙإْتؿ ٢ضدشاْ٘ ٚإْـشٌ ْصضْ . ٙعِ اشا
تعًل ْصض ٙبؿعٌ ٚادب أ ٚبرتى سطاّ إْعكس ْصض ٙدعَاً ٚإٕ قسض
ايـُٓع أ ٚغبل ايٓٗ َٔ ٞأسسُٖا .
( :)33ايٓصض قػُإ َطًل َٚعًل :
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 -1ايٓصض ايـُطًل  ٖٛٚ :ايص ٟمل ٜعًّل عً ٢ؾططٚ ،يصا مسْ( ٞصض
ايـتـربع) نإٔ ٜـك( : ٍٛهل عً ٞإٔ أقـ ّٜٛ ّٛايػسٜط) ٚ ،ايعاٖط قشت٘
ٚإْعكازٚٚ ٙدٛب ايٛؾا ٤ب٘ إشا نإ َتعًك٘ طاع ً١هل َكسٚضاً يًٓاشض .
 -2ايٓصض ايـُعًل  ٖٛٚ :ايص ٟعًل عً ٢ؾططأ ٚضتب عًٖٛٚ ، ٘ٝ
ْٛعإ :
أْ -صض ايربّ َ ٖٛٚ :ا عًل عً ٢ؾططأ َطغٛب ؾ ٘ٝيًٓاشض  -ؾعالً
ٚدٛزٜاً أ ٚعسَٝاً َٔ ،ؾعٌ ايٓاشض أ َٔ ٚؾعٌ غريٜ - ٙتُٓ ٢ايٓاشض
تـشككٜ٘ٚ ،ؿرتط ؾطعٝت٘ ٚعسّ نَ ْ٘ٛعك ١ٝهل غبشاْ٘ ،ؾً ٛعًّك٘ عً٢
َا َٖ ٛبػٛض هل  :ؾعٌ سطاّ أَ ٚهط ٙٚأ ٚتطى ٚادب أ ٚتطى
َػتشب ،نُا يْ ٛصض( :إٕ اغتػبت ؾًً٘ عً ّٞإٔ أق ّٛغساً ؾهطاً هل)
(إٕ مل أقِ يكال ٠ايكبض ؾًً٘ عً ّٞايتكسم بسٜٓاض ؾهطاً) مل ٜٓعكس
ْصض بـطٍّ ،بُٓٝا ي ٛعًّل ْصض ٙعًَ ٢ا َٖ ٛباح ؾطعاً َطغٛب يًٓاشض
ْـؿػٝاً إْعكس ْصض ٙبـطّاً ،نُا يْ ٛصض( :إٕ تطنت ايتسخني غٓ ١ؾًً٘ عًّٞ
إٔ أق ّٛثالث ١أٜاّ) أ ( ٚإٔ أتكسم بأيـ زٜٓاض ؾهطاً هل) .
ثِ إٕ ْـصض ايربّ  :قـس ٜه ٕٛؾـهطاً هل عً ٢إْـعاَ٘ ٚتـؿـهًّ٘ بإٜـذاز
ايـُعـًل عً : ٘ٝؾطط ايٓصض نٓصض( : ٙإٕ عٛؾٝت ؾًً٘ عً ّٞنصا)
(إٕ ْـذض ٚيس ٟيف اإلَتشإ ؾًً٘ عً ّٞنصا) .
ٚقس ٜه ٕٛبعجاً ٚتـشطٜهاً يًػري ْـش ٛايؿطط ايـُعًّل عً ٘ٝنُا
يْ ٛصضٜ( :ا ٚيس ٟإٕ سؿعت ايكطإٓ ؾًً٘ عً ّٞإٔ أظٚدو) (َٔ ضزّ
عًَ ّٞاي ٞايها٥ع ؾًً٘ عً ّٞإٔ أٖب٘ ْكؿ٘)ٚ .عً ٢ايتكسٜطٜ ٜٔهٕٛ
ايؿطط ايـُعًل عًْ ٘ٝصض بـطّ َطغٛباً يًٓاشض َـشبٛباً ي٘ .
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بْ -صض ايعدط َ ٖٛٚا عًل عً ٢ؾططأ  -ؾعٌٍ ٚدـٛز ٟأ ٚتـطىأ
عسَ َٔ ،ٞؾعٌ ايٓاشض أ َٔ ٚؾعٌ غريٜ - ٙطٜس ايٓاشض َٓ٘ ظدط ْـؿػ٘ أٚ
ظدط غري ٙعٔ ؾعٌٍ َٖ ٛبػٛض أ ٚغري َطغٛب ؾ ٘ٝيًٓاشض أ ٚيـُٔ ٜطٜس
ظدط ،ٙنإٔ ٜٓصض(:إٕ إغتػبت َؤَٓاً ؾًً٘ عً ّٞق ّٛؾٗط) (ٜا ابين  :إٕ
تطنت ايكال ٠ؾًً٘ عً ٞإٔ أٚق ٞبجًح تطنيت يًؿكطا ٤زْٚو).
( :)34إشا عًل ْصض ٙعً ٢ؾعٌ إختٝاض ٟيًٓاشض أَهٔ إٔ ٜه ٕٛايٓصض
ؾهطاً ٚأَهٔ إٔ ٜه ٕٛظدطاً نُا يْ ٛصض( :إٕ إغتػبت ؾًً٘ عً ّٞإٔ
أق ّٛغساً) ٚ .ايـُا٥ع بُٗٓٝا ايككس ايباطين :
ؾاشا نإ قكس ٙسحّ ْـؿػ٘ عً ٢اإلغتػاب ١ايـشطاّ ٚؾهط اهل عً٢
ايٓعُ ١بايك ّٛؾْٗ ٛصض بطّ أٚدعاٚ ٤ال ٜٓعكس ايٓصض ؾهطاً عً ٢ؾعٌٍ سطاّ.
ٚإشا نإ قكس ٙظدط ْؿػ٘ ٚقطؾٗا عٔ اإلغتػاب ١ايـشطاّ ؾٝهٕٛ
ايٓصض ظادطاً عٓٗا  -يته ٕٛقعٛب ١ايعٌُ ايـُٓصٚض غبباً إلَتٓاع٘ عٔ
اإلغتػاب ١ايـشطاّ -ؾْٗ ٛصض ظدطٍ ال ضٜب يف إْعكازٚٚ ٙدٛب ايٛؾا ٤ب٘.
( :)35ال إؾهاٍ يف إْعكاز ْصض ايربّ ْٚصض ايعدط إشا إدتُعت ؾُٗٝا
ؾطٚط قش ١ايٓصض ٚإْعكازَٗٓ ،ٙا  :إٔ ٜه ٕٛايـُٓصٚض َكسٚضاً يًٓاشض
يف ظطف ايٛؾا ٤بايٓصض ٚتـشكل ؾطط٘ ٚتٓذّع ٚدٛب٘ ،ؾً ٛعذع عٔ
ايـُٓصٚض يف ظطف إَتجاي٘ ٚنإ يًٓصض ٚقت َعني إْـشٌّ ْصضٚ ٙإٕ ططأ
ايعذع بعس ايـُكسض ٠عًٚ ٘ٝقت ايٓصضٚ ،ال نؿاض ٠عًَ ٘ٝا زاّ غري قازض
عً ٢ايؿعٌ ايـُٓصٚض ظَٔ ٚدٛب ايٛؾا ، ٤ؾً ٛتـذسزت ايكسض ٠عً ٘ٝيف
ٚقت٘ ايـُشسز ؾطعاً ٚدب ايٛؾا. ٤
ٚإشا إطـًل ايـٓصض ٚمل ٜكـّٝس ٙبٛقتأ -نإ َعصٚضاً َازاّ عادعاً عٓ٘،
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ؾً ٛتـذسزت ي٘ ايكسض ٠عً ٘ٝساٍ سٝات٘ ٚدب عً ٘ٝايٛؾا ٤بٓصض. ٙ
ْعِ ي ٛقّٝس ْصض ٙبٛقت َعني أَ ٚهإ َعني يعّ ايٛؾا ٤يف شاى ايٛقت
ٚايـُهإ ايـُعني سػب تكٝٝس : ٙؾإ قسض عًٚ ، ٘ٝإال إشا عذع عٓ٘ يف
شاى ايـُهإ أ ٚايعَإ ست ٢خطز ايٛقت إْـشٌ ايٓصض ٚال ؾ ٤ٞعً. ٘ٝ
ْعِ إشا ْصض ق ٍّٜٛ ّٛأ ٚأٜاٍّ ؾعذع عٔ ايك - ّٛؾاالسٛط ٚدٛباً
إٔ ٜتكسم يهٌ ْ ّٜٛصض ق َ٘ٛبـُسّ سٓط - ١ثالث ١أضباع ن ًٛٝغطاّ -
عًَ ٢ػهني أ ٚإٔ ٜعطَ ٘ٝسّ ٜٔعٔ نٌ  ّٜٛيٝكْٝ ّٛابً ١عٓ٘ .
(ٜ : )36ؿرتط يف قش ١ايٓصض ٚإْعكاز ٙإٔ ٜه ٕٛايـُٓصٚض طاع ً١هل
غبشاْ٘ ضادشاً ؾطعاً سني إَتجاي٘ بعس تـٓذٝع ٚدٛب٘ عً ٘ٝبتشكل ؾطط٘
ٚتكسّ ٜ٘يٛؾا : ٘٥نإٔ ٜه ٕٛعبازٜ ٠تكطب بٗا إىل اهل أٜ ٚه ٕٛعُالً
َػتشباً ؾطعاً ٜكضّ ايتكطب ب٘ نـكها ٤سادَ ١ؤَٔ أ ٚظٜاضت٘ أ ٚعٝازت٘
ساٍ َطن٘ ،أٜ ٚه ٕٛتطى سطاّ أَ ٚهطَ ٙٚبػٛض يًؿاضع ايـُكسؽ .
ٚباختكاض :نٌ عٌُ ٜكضّ ايتكطب ب٘ إىل اهل غبشاْ٘  -ست ٢إشا نإ
عُالً َباساً بصات٘ يهٓ٘ قكس ايتـكطب ب٘ إىل اهل غبشاْ٘ ٜٓ -عكس ْصضٙ
نإٔ ٜٓصض أنٌ طعاٍّ ٜتك ٣ّٛب٘ عً ٢عباز ٠اهل غبشاْ٘ ،أٜٓ ٚصض تطى أنٌ
ايطعاّ ايـُك ٟٛيـُٓع ْـؿػ٘ عٔ ايؿٗ ٠ٛايـشطاّ ستٜ ٢تعٚز .
ْعِ إشا ْصض ؾعالً َباساً َٔ ز ٕٚإٔ ٜٓهِّ إي ٘ٝقكس أَط ضادضٍ ؾطعاً
 يٝكري ايـُباح ب٘ ضادشاً  -ال ٜٓعكس ايٓصض عً ٢ايعاٖط َٔ األخباض.( :)37إشا ْصض طاعْ ً١صضاً َؿطٚطاً بؿعٌٍ ٖ ٛساقٌ ٚاقعاً قبٌ
إْؿا ٘٥يهٓ٘ مل ٜعًِ ايٓاشض بـشكٛي٘ إال بعس إْؿاْ ٤صض - ٙنُا يْ ٛصض هل
طـاعـ ١إٕ بـطأ ٚايـس َٔ ٙايـُطض أ ٚقـسّ ٚيس َٔ ٙايػؿط أْ ٚـذ ٢أخٙٛ
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َٔ ايػذٔ أ ٚايعاملٚ -نإ ايؿطط َتشككاً ٚاقعاً قبٌ إْؿا ٘٥يٓصض -ٙمل
ًٜعَ٘ ؾ ٤ٞإشا تـشكل َٔ سكٛي٘ قبٌ إْؿا ٘٥يٓـصضٚ ٙي ٛبعَإٍ ٜػري .
( :)38يْ ٛصض طاعَ ١ع - ١ٓٝقال ٠أ ٚقٝاَاً أ ٚقسق ً١أْ ٚـشٖٛا -
ؾإ أطًل ايطاع ١ايـُٓصٚضٚ ٠مل ٜكّٝسٖا بـدكٛق١ٝأ أَهٓ٘ ايٛؾا ٤بأّٟ
َكسامٍ يتًهِ ايطاع. ١
ٚإٕ قّٝس إَتجايـٗا بٛقتأ َـدكٛم أ ٚبـُهإٍ َع ّٔٝأ ٚخكٛق١ٝ
أخطٚ ٣ناْت ضادش ١بصاتٗا نايكال ٠يف َػذس ايهٛؾ ،١أ ٚبايعطض
نإٔ ٜه ٕٛايـُهإ ايـُدكٛم أؾطؽ يعباز ٠اهل َٓٚادات٘ غبشاْ٘ أٚ
أبعس عٔ ايطٜا -٤يعّ إٔ ٜتـكٝس ٚؾاؤ ٙبتًهِ ايـدكٛقًٜٚ ١ٝعَ٘ اإلتٝإ
بايطاعَ ١عٗاٚ ،إال مل ٜهٔ َٛؾٝاً بٓصضٚ ٙالبس َٔ ايتساضى باإلعاز ٠إٕ
بكٚ ٞقت أ ٚمل ٜتـكٝس بٛقتأ َعنيٚ ،إال ي ٛنإ َكٝساً بٛقتأ ٚشٖب
ايٛقت ؾكس سٓح ٚ ،عً ٘ٝايهـؿاض. ٠
(: )39إشا ْصض ؾعٌ طاع١أ عً ٢اإلطالم ٚمل ٜع ّٔٝايطاع ١اييت
ْـصضٖا تـدـّٝط إسس ٣ايطاعات ٚأَهٓ٘ إٔ ٜتكسم بؿ٤ٞأ أٜ ٚكًٞ
ضنعتني أٜ ٚكَٜٛ ّٛاً أٜ ٚؿعٌ َا ٜؿا َٔ ٤ايـدرياتٚ ،يْ ٛصض قالً٠
ٚمل ٜعني ْٛعٗا ٚال نٝؿٝتٗا ٚال قسضٖا -نؿا ٙقال ٠ضنعتنيٚ ،يْ ٛصض
قَٛاً َٔ ز ٕٚحتسٜس ٚقت٘ ٚال عسز أٜاَ٘  -نؿا ٙقٚ ّٜٛ ّٛاسس ٚ ،يٛ
ْصض ايتكسم ٚمل ٜعني ْٛعٗا ٚال قسضٖا نؿا ٙنٌ َا ٜكسم عً ٘ٝإغِ
ايكسقٚ ، ١يْ ٛصض (ق ّٛسنيٍ) نإ عً ٘ٝق ّٛغت ١أؾٗطٚ ،ي ٛقاٍ
(ق ّٛظَإٍ) ؾدُػ ١أؾٗطٚ ،يْ ٛصض ايتكسم بـُاٍٍ نجري ؾايـُط ٟٚأْ٘
ثـُاْـ ٕٛزضٖـُاً ؾـهٚ ١عًـٝـ٘ ايـعـٌُٖ ،صا نً٘ إشا مل تـهٔ ٖٓاى قـطٜـٓـ١
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تكطؾ٘ عٓ٘ٚ ،إال نإ ايعٌُ عًَ ٢ا تؤز ٜ٘ايكطٚ ١ٜٓتسٍ عً.٘ٝ
( :)40يْ ٛصض ق ٍّٜٛ ّٛؾإتـؿل ي٘ ايػؿط أ ٚايـُطض أ ٚسانت
ايـُطأ ٠أْ ٚـؿػت أ ٚنإ عٝس ؾططٍ أ ٚأنش ٢أؾططٚ ٙيعَ٘ ايكهأَ ٤
ز ٕٚنؿاضٚ ،٠ي ٛأؾطط ٙعُساً بػري عصض أٚدب عً ٘ٝقهاؤَ ٙع ايهؿاض، ٠
 ٖٞٚنؿاضٜ ٠ـُني عً ٢ايعاٖط .
( :)41إشا ْصض قَ ّٜٛ ّٛع ّٔٝن ّٛٝايػسٜط داظ ي٘ ايػؿط ؾٚ ٘ٝإٕ مل
ٜهٔ َهططاً ايٚ ٘ٝأؾطط ٚقهاٚ ٙال نؿاض ٠عًٚ ،٘ٝإشا دا ٤اي ّٛٝايـُعني
قَ ٖٛٚ - َ٘ٛػاؾط -مل ٜـذب عً ٘ٝايطدٛع إىل بًسٚ ٙال اإلقاَ ١يف
ايبًس ايـُتٛادس ؾ ٘ٝبٌ ٜـذٛظ ي٘ اإلؾطاض ٚايكها. ٤
( :)42يْ ٛصض ظٜاض ٠أسس ايـُعكَٛني ( )أ ٚبعض ايكايـشني-
إْعكس ْصضٚٚ ٙدب عً ٘ٝايٛؾاٜٚ ،٤هؿ ٘ٝايـشهٛض يف ايـُؿٗس ٚايػالّ
عً ٢قاسب٘ َٔ زٚ ٕٚدٛب قال٠أ أ ٚغػٌٍ أ ٚظٜاض٠أ َـدكٛقٚ ١إٕ
نإ ؾعًٗا أٚىل ٚأؾهٌ ٚ .إٕ ع ّٔٝيف ايٓصض ٚقتاً يًعٜاض ٠نٓٗاض ايـذُع١
أ ٚيًٝتٗا تع ّٔٝايٛقت ٚيعّ ايٛؾا ٤ؾإ خايـ عُساً سٓح ٚٚدبت
ايهؿاضٚ ،٠ال ٜـذب ايكهاٚ ٤إٕ نإ أٚىل .
(:)43يْ ٛصض ايـشر أ ٚايعُط ٠أ ٚظٜاض ٠غٝس ايؿٗساَ )( ٤اؾٝاً
إْعكس ايٓصض اشا قسض عًٚ ٘ٝمل ٜتهطض َٓ٘ٚ ،إٕ عٚ ّٔٝقتاً َـدكٛقاً
 ٖصا ايعاّ :يف ش ٟايـشذ ١أ ٚيف ضدب أَٓ ٚتكـ ؾعبإ -تعٚ ّٔٝيعّايٛؾا ٤ب٘ ٚ ،إشا خايـ ٚؾات ايٛقت سٓح ٚعً ٘ٝايهؿاضٚ ، ٠ال ٜـذب
ايكهاٚ ٤إٕ نإ أٚىل ٚأؾهٌ .
( :)44يْ ٛـصض إٔ ٜـذعٌ َـتاع٘ ْ -عري زابت٘ أ ٚعطبت٘ أ ٚؾطغ٘ أٚ
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ؾطؾ٘ أ ٚدـٗاظاً نـٗطباٝ٥اً أْ ٚـشٖٛا ٖ -سٜاً يبـٝت اهل تعاىل :ايهـعبـ ١أٚ
ايـُػذس أَ ّٟػذس  -أ ٚيبعض ايـُؿاٖس ايـُكسغ ١إغتعًُت يف
َكايـض ايبٝت أ ٚايـُػذس أ ٚايـُؿٗس ،ؾإ مل ٜـُهٔ أ ٚمل ٜتٝػّط
ايكطف يف َكايـش٘ أ ٚنإ َػتػٓٝاً عٔ شاى ايـُتاع أ ٚايـذٗاظ
ايـُٓصٚض أْ ٚـشُٖٛا -بٝع ٚقطف ثـُٓٗا يف َكايـش٘ ْعري تعُريٙ
ٚؾطؾ٘ ٚتطٝٝب٘ ٚأدٛض خسّاَ٘ ٚأثاث٘ ٚتربٜسٚ ٙتسؾ٦ت٘ ٚإْاضت٘ ٚتطَٝـُ٘
َٚع ١ْٛظٚاض ٙايـُشتادني  َٔٚقكطت ْؿكت٘ أ ٚناعت ْٚ -ـش ٛشيو
َـُا ٜـُتّ إيٜٚ ٘ٝـشؿع٘ ٜٚكٜٚ ْ٘ٛس ِٜخسَت٘ ٚؾعريت٘ ايـدري. ١ٜ
ٖٚهصا إشا ْصض ألسسٖا َبًػاً َايٝاً أ ٚشٖباً أْ ٚـشُٖٛا قطف يف
َكايـش٘ٚ ،ي ٛتعػّط ايكطف يف َكايـش٘ أ ٚتعصض ست٦ٜ ٢ؼ أَهٓ٘
قطؾ٘ يف ايـدريات األقطب ؾاألقطب يصاى ايـُٛنع ايؿطٜـ .
( :)45يْ ٛصض َاالً يطغ ٍٛاهل ( )أ ٚإلَاٍّ ( )أ ٚيٛي : ٍٞؾإ
قكس ايٓاشض َكطؾاً َعٓٝاً :تعُري َؿٗس ٙأ ٚإسٝا ٤شنط ٙبٓش َٔ ٍٛاألضتا٤
 قطؾ٘ إيٚ ،٘ٝإٕ مل ٜككس َكطؾاً َعّٓٝاً ٚنإ يـُٓصٚضَ ٙعٓ٢َـدكٛم َٚكطف َع ّٔٝظاٖطاً أَ ٚتعاضؾاً بني ايـُتؿطع ١ؾٗٚ ،ٛإال
إشا ؾو يف َككٛز ٙأ ٚقكس ٙيعٓٛإ شتكٛم ٚدب قطؾ٘ إىل دٗ١
ضادع ١إىل ايـُٓصٚض ي٘ ناإلْؿام عً ٢ظٚاض ٙايؿكطا ٤أ ٚاإلْؿام عً٢
سطَ٘ ايؿطٜـ ٚقشٓ٘ ٚتٛابع٘ ٚأدٛض خسّاَ٘ أ ٚعًَ ٢ا ؾ ٘ٝإسٝا٤
شنطٚ ٙتعع ِٝؾأْ٘ ْٚؿط ؾهاٚ ً٘٥غريت٘ ٚعًَٚ َ٘ٛـشاغٔ نالَ٘ ْٚـشٛ
شيو  ،ؾإ مل ٜتٝػّط شيو قطؾ٘ يف ايـُٛاضز ايـدريٚ ١ٜقكس ثٛابٗا
يـُكاَ٘ ايؿطٜـ .
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( :)46يْ ٛصض ؾا ٠أ ٚبكط ٠أ ٚضتُٖٛا يًتكسم بٗا أْ ٚصضٖا إلَا ٍّ أٚ
يٛي ٍٞأ ٚيـُؿٗسأ َكسؽ ،ؾُٓا ايـشٛٝإ ْـُاَ ً٤تكالً -نايػُٔ -نإ
ايُٓا ٤تبع ايـشٛٝإ يًُٓصٚض ي٘ٚ ،إٕ نإ ْـُآَ ٤ؿكالً  -نايٛيس ٚايًػت
 ؾايُٓا ٤يًٓاشض نُا ٖ ٛساٍ ايُٓا ٤قبٌ إْؿا ٤ايٓصض إال إٔ ٜككس ايٓاشضتبعٝت٘ يًٓصض أ ٚتك ّٛقط ١ٜٓخاق ١أ ٚعاَ ١عً ٢تبعٝت٘ ْ .عِ اشا إْؿكٌ
ايُٓا ٤بعس حتكل ايؿطط ٚتٓذع ٚدٛب ايٛؾا ٤بايٓصض نإ ايُٓا ٤يًُٓصٚض
ي٘ ٚٚدب عً ٢ايٓاشض إٜكاي٘ اي. ٘ٝ
( :)47إشا ْصض ايتكسم بـُاٍٍ َع ّٖ - ٍٔٝص ٙايؿا ٠أ ٚايبكط ٠أٖ ٚصا
ايبػاط  -تع ّٔٝيًكسقٚ ١مل ٜـذع إتالؾ٘ ٚال بٝع٘ ٚال تبس ًٜ٘بػري - ٙست٢
إبساي٘ بـُجً٘ أ ٚؾب -٘ٗٝيهٔ ي ٛتًـ إتؿاقاً  َٔٚز ٕٚتعُس ايٓاشض أٚ
تؿطٜط٘ يف سؿع٘ إْـشٌ ْصض ٙيؿٛات َٛنٛع٘ ٚال نؿاض ٠عًٚ ٘ٝال
نُإٚ ،ي ٛأتًؿ٘ َع إيتؿات٘ إىل تعًّل ْصض ٙب٘ َـدكٛقاً نإ ساْجاً
جتب عً ٘ٝايهؿاضٚ ٠ال ٜهُٔ اذتٛٝإ ٚإٕ نإ أسٛط .
ٚي ٛنإ ايٓصض َعًّكاً عً ٢ؾططأ مل ٜـشكٌ بعس داظ ي٘ ايتكطف
غري ايـُٓاؾـ ٞيبكا ٤ايـُاٍ ايـُٓصٚض ،ؾإ َكته ٢ايٓصض ٖ ٛاإليـتـعاّ
بايـشـؿاظ عً ٢ايـُاٍ ايـُٓصٚض ضٜجُا ٜتشكل ؾطط٘ ،ؾاشا ْصض َاالً َعٓٝاً
دتٗ ١أسطّ ايتكطف يف ايـُٓصٚض تكطؾاً َتًؿاً أْ ٚاقالً عٔ ًَه٘ نُا ٖٛ
ايـشاٍ ؾُٝا بعس ايعًِ بتشكل ايؿطط ايـُعًّل عًْ ٘ٝصض ٙسٝح ٜـشطّ
عً ٘ٝايتكطف ايـُتًـ ٚايٓاقٌ .
( :)48إشا ْصض ايتكسم عً ٢ؾدلٍ َعني إْعكس ْصضٚٚ ٙدب عً٘ٝ
ايٛؾا ٤ب٘ يهٔ ال ٜـًُو ايؿدل ايـُٓصٚض ي٘ إبطا ٤ايٓاشض َٓ٘ ٚ ،ي ٛأبطأٙ
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مل ٜػكط عٓ٘ ٚدٛب ايٛؾا ٤بايٓصضٚ ،ال ًٜعَ٘ قب ٍٛايـُٓصٚض :ؾإ قبٌ
ٚقبض ايـُٓصٚض ًَه٘ٚ ،إٕ مل ٜكبً٘ ٚنإ ايٓصض َكٝساً بٛقتأ ٚضؾه٘
ستَ ٢ه ٢ايٛقت بطٌ ايٓصضٚ ،إٕ نإ ايٓصض َطًكاً أَ ٚؤقتاً بٛقتأ
بامٍ ٜـُهٓ٘ ايطدٛع عٔ ضؾه٘ ٚإغتبساي٘ بكب ٍٛايٓصض ؾٝذب عً ٢ايٓاشض
ايتكسم بصاى ايـُاٍ عً ٢ايـُٓصٚض ي٘ .
( :)49إشا ْصض ايتكسم بـُاٍٍ َع َٔ ّٔٝأَالن٘ ثِ َات قبٌ ايٛؾا ٤مل
غتطز َٔ أقٌ تطنت٘ ،بٌ غتطز َٔ ثًج٘ ٚإٕ نإ االسٛط إغتشباباً
يٛضثت٘  -ايبايؼ ايعاقٌ َِٓٗ  -إخطاز شاى ايـُاٍ ايـُعني َٔ سكتِٗ
َٔ ايـُرياخ ثِ ايتكسم ب٘ عٔ َٛضثِٗ بطاً ٚإسػاْاً .
( :)50إشا ْصض ايتكسم عً ٢ؾدل َعني ؾُات ايـُٓصٚض ي٘ قبٌ
ايتكسم عً ٘ٝبايـُاٍ  -إستٌُ قٝاّ ٚضثـت٘ َكاَ٘ ؾـ ٞايتكسم عً ِٗٝإٕ
ناْٛا ؾكطاٚ ،٤البس يًٓاشض ٚايٛضثَ َٔ ١طاعا ٠اإلستٝاط ٚؾل اإلستُاٍ،
ٚايكًض بايرتان ٞبُٗٓٝا خريٍ .
( :)51إشا ْصض اإلغتُطاض عً ٢عباز٠أ  -نُا يْ ٛصض إتٝإ قال ٠ايًٌٝ
أ ٚظٜاض ٠أَري ايـُؤَٓني ( )أ ٚغٝس ايؿٗسا )( ٤نٌ ي ١ًٝمجع١
َػتُطاً ط ٍٛعُط ٙثِ قاض إغتُطاض إتٝاْ٘ َطدٛساً يعسّ ايكسض ٠عً٘ٝ
أ ٚيـتشطد٘  -إْـشٌّ ايٓصضٖ ،صا إشا نإ ايـشطز أ ٚايهطض يف مجٝع
ايـُٛاضز َرتتباً عً ٢اإلغتُطاض بايـُٓصٚض إىل آخط ايعُطٚ ،أَا ي ٛتـشطّز
أ ٚتهطّض َٔ ايـُٓصٚض يف بعض ايٛقت ز ٕٚبعض -تطى ايٛؾا ٤بايٓصض
يف األٚقات ايـشطد ١ٝأ ٚايهطضَٗٓ ١ٜا ٚٚدب ايٛؾا ٤بايٓصض يف غري
أٚقات ايتشطز أ ٚايتهطض ايؿدكْ . -ٞعِ َع عسّ ايكسض ٠ايتاَ ١يف
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مجٝع ايـُٛاضز أَ ٚع ايتـشطز يف مجٝعٗآٜ -شٌّ ايٓصض يعسّ ضدشإ
ايـُٓصٚض س٦ٓٝصٚ ،إٕ تطن٘ إختٝاضاً عُساً سـٓح ٚإْـشٌّ ْـصض ٙيًعبـاز٠
َػتُطٚٚ ً٠دبت ايتٛبٚ ١ايهؿاض ٠عٔ سٓح ايٓصض َٚـدايؿت٘ عُساً .
(ٜ :)52تشكل ايـشٓح ايـُٛدب يًهؿاض ٠بـُدايؿ ١ايٓصض ايـُطًل
إختٝاضاً ،أ ٚبـُدايؿ ١ايٓصض ايـُؿطٚط بعس تـشكل ؾطط٘ َٚكسضت٘ عً٢
ايٛؾا ٤بْ٘ ،عِ ي ٛأت ٢بؿعٌٍ ْصض تطن٘ أ ٚتطى َا ْصض ؾعً٘ ْ -ػٝاْاً يٓصضٙ
أ ٚخطأ أ ٚإنططاضاً أ ٚإنطاٖاً أ ٚدٗالً َٔ ز ٕٚتككري  -نإ
َعصٚضاًٚ ،البس َٔ ايؿعٌ أ ٚايرتى ايـُٓصٚض َػتكبالً عٓس ظٚاٍ ايعصض
ٚبكا ٤ايٛقت  -نُا ي ٛأطًل ْصض ٙأ ٚنإ ي٘ ٚقت بامٍ . -
( :)53إشا ْصض تعٜٚر بٓت٘  -أٚإ ظٚادٗا ٖ َٔ -امش ٞأَٔ ٚ
طايب عًٍِ أ َٔ ٚإبٔ عؿريت٘ مل ًٜعّ ايٓصض ٚمل ظتب ايٛؾا ٤ب٘ٚ .أؾس
َٓ٘ َ :ا ي ٛإيتعّ بصيو األب أ ٚاألّ أ ٚاألر أ ٚايعِّ َٔ غري ْصضٖا هل
غبشاْ٘ ،بٌ َٜشطّ عً ِٗٝتعٜٚـذٗا بس ٕٚضناٖا ايتاّّ ٚطٝب ْـؿػٗا
ٚقٓاعتٗا بـداطبٗا .
(:)54نؿاض ٠سٓح ايٓصض ٖ ٞنؿاض ٠ايُٝني ٖٞٚ ،عتل ضقب ١أ ٚإطعاّ
عؿطَ ٠ػانني أ ٚإنػا، ِٖ٤ؾإ عذع قاّ ثالث ١أٜاّ َتتابعات .

الفصل الثالث  :يف العَود
ايعٗس ٖ ٛاإليتعاّ ايـُػتٛثل أ ٚدعٌ ايـُهًـ عًْ ٢ؿػ٘ ؾعالً أٚ
تطناً ًٜعّ ب٘ ْؿػ٘ ٜٚؿػٌ شَت٘ ب٘ عٗساً هل غبشاْ٘  ،قاٍ اهل تعاىل:
سئٌُالّص .
ِن الِعَ ِودَ كَا َن مَ ِ
الل ِى إِذَا عَا َهدِ ُتهِص طًَأَ ًِفٌُا بِالِعَ ِو ِد إ َّ
طًَأَ ًِفٌُا بِعَ ِو ِد َّ
( :)55ال ٜٓـعـكس ايعـٗس بـُذطز ايـٓـٚ ١ٝايـكـكس ايباطـين إىل اإليتـعاّ
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ٌ أ ٚتطىأ عً ٢ايٓؿؼ  ،بٌ البس َٔ ايـتًؿغ بايعٗس َٓهُاً
هل ٚدعٌ ؾع ٍ
إىل ايككس ٚ ،إٕ نإ األسٛط أنٝساً ؾـ ٞايعٗس إٔ ال ٜتدًـ عُّا ْٛاٙ
يف قًب٘ ٚقكس ٙيف باطٓ٘ داعالً ي٘ عًْ ٢ـؿػ٘ ٚي َٔ ٛز ٕٚيؿغأ .
(:)56ايعٗس َع اهل غبشاْ٘ إٔ ٜكَ ٍٛع ايككس (:عاٖست اهل إٔ
أؾعٌ نصا) أٜ ٚك(:ٍٛعًَٝ ّٞجام اهل)أ(ٚعً ّٞعٗس اهل َٝٚجاق٘ أْ٘ َت٢
سكٌ نصا ؾعً ّٞنصا).
( :)57ايعٗس ٜٓعكس َطًكاً (عاٖست اهل إٔ أقًّ ٞقال ٠ايً)ٌٝ
بٓش ٍٛمل ٜعًّك٘ عً ٢ؾططأ غري ساقٌ باذتاٍ ،نُا ٜٓعكس ايعٗس َؿطٚطاً
بؿطط ٜتُٓ ٢سكٛي٘ َػتكبالً بربن ١ايعٗس َع اهل  ٖٛٚ .قػُإ :عٗس
بطّ ٚ ،عٗس ظدط ْ ٖٛٚ ،عري ايٓصض ٚقس تـكسّ ايتؿكٚ ٌٝايؿطٚع يف
أسهاّ ايٓصض  ٖٞٚآتـ ١ٝؾـ ٞايعٗس .
(ٜ :)58عترب ؾـ ٞايـُعاٖس إٔ ٜه ٕٛبايػاً عاقالً قاقساً يًُعاٖسَ ٠ع
اهل َٚـدتاضاً يف دعٌ ايعٌُ أ ٚتطن٘ عًْ ٢ؿػ٘ ٚغري َـشذٛض عً ٘ٝعٔ
ايتكطف ايـُاي ٞإشا تعًل عٗس ٙبايـُاٍ نُا تكسّ ؾـ ٞؾطٚع ايٓصض .
( :)59ال ٜعترب يف َتعًل ايعٗس  -ايـُعاٖس عً ٘ٝضب٘  -إٔ ٜه ٕٛعُالً
قايـشاً ٚطاع ١هل غبشاْ٘  -قال٠أ أ ٚقٝاٍّ أ ٚقسق ١أْ ٚـشٖٛا ٚ -إٕ
نإ أؾهٌ ،بٌ ٜهؿ ٞيف إْعكاز ايعٗس ٚٚدٛب ايٛؾا ٤ب٘ عٓس تـشكل
ؾطط٘ إٔ ال ٜه ٕٛايؿعٌ ايـُعاٖس عً ٘ٝضب٘ عُالً َطدٛساً زٜٓاً  -نإٔ
ٜه ٕٛعُالً َـشطَاً أَ ٚهطٖٚاً أ ٚتطناً يٛادب أ ٚيـُػتشب ؾاْ٘ ال
ٜٓعكس عٗساً ٜٚ -هؿ ٞإٔ ٜه ٕٛعُالً َباساً ضادشاً زْٝاً  -بإٔ ٜهٕٛ

ؾك٘ األٜـُإ ٚايٓصٚض ٚايعٗٛز )103(.....................................................

قايـشاً ي٘ زْٜٛٝاً ٚإٕ نإ َهطٖٚاً ؾطعاً أ ٚتطناً يـُػتشب ؾطع،ٞ
بـُعٓٚ ٢دٛز َٓؿع ١ؾدكَٚ ١ٝكًش ١يًُعاٖس ؾـ ٞايؿعٌ أ ٚؾـ ٞايرتى
ايـُعاٖس عً ٘ٝضب٘ .
ٚعً ٘ٝإشا عاٖس اهل غبشاْ٘ عً ٢ؾعٌٍ أ ٚتطىأ ي٘ ؾَ ٘ٝكًش١
ؾدك ١ٝزَْ ٖٛٚ ١ٜٛٝطدٛح ؾطعاً -بإٔ نإ َـشطَاً أ ٚتطى ٚادبأ -
مل ٜٓعكس عٗس ،ٙأ ٚنإ ي٘ ؾَ ٘ٝكًش ١زَْ ٖٛٚ ١ٜٛٝهط ٙٚؾطعاً أ ٚنإ
تطى َػتشب ثِ ظايت ايـُكًشٚ ١إْتؿت ايـُٓؿع ١ؾكس إْـشٌّ عٗسٙ
ٚبطٌ ؾال ظتب ٚؾاؤٚ ٙال نؿاض ٠عً ٢سٓج٘ .
( :)60ال إؾهاٍ يف قش ١عٗس ٙبايتكسم ْٚـش ٙٛبٓش ٛعٗس ايؿعٌ :
(عاٖست اهل إٔ أتكسم بهصا) ،نُا ال إؾهاٍ عٓسْا يف قش ١عٗس
ايٓتٝذ( ١عً ّٞعٗس اهل إٔ بكطت ٞقسق ١عً ٢ايؿكري إٕ ؾؿٚ ٞيسَٔ ٟ
َطن٘).يهٔ البس ؾـ ٞنًُٗٝا َٔ إْؿا ٤ايتكسم سني قكس ايٛؾا٤
بايعٗس ٚعٓس تـشكل ؾطط٘ إشا نإ َؿطٚطاً ٚ ،ال ترتتب ايٓتٝذ١
ايـُعاٖس عًٗٝا ضب٘ إال بإْؿا ٤ايػبب ايؿطع ٞيًتكسم أ ٚيًطالم أٚ
ْـشُٖٛا َـُا ٜعاٖس عً ٘ٝضب٘ َطًكاً أَ ٚؿطٚطاً بٓش ٛعٗس ايؿعٌ أٚ
عٗس ايٓتٝذ.١
( :)61ي ٛعاٖس اهل أْ ٚصض إٔ ٜتكسم بـذُٝع َا ٜـًُه٘ َٔ أعٝإ
ٚأثاخ ٚعكاضات ْٚكٛز ٚغريٖا َـُا ٜـًُو ؾطعاً ٚ ،نإ ايعٗس أٚ
ايٓصض َعًكاً عً ٢ساد١أ ثِ قهاٖا ي٘ اهل غبشاْ٘ ،أ ٟتـشكل ؾطط٘
ٚتٓذّع عًٚ ٘ٝدٛب ايٛؾا ٤بايعٗس أ ٚبايٓصض  ،ؾٛدس َؿك ً١يف ايتكسم
بتُاّ أَٛاي٘ زؾعٚ ً١اسس - ٠يعَ٘ عً ٢األسٛط ٚدٛباً  :إٔ ٜتكسم
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بـُكساضٍ َعتسّ ب٘ َٔ أَٛاي٘ سػب َهٓت٘ َٔ ز ٕٚسطز َٚؿك ،١ثِ
ٜك ّّٛباق ٞأَٛاي٘  -بك ١ُٝعازيَٓ ١كؿٜ ١جبتٗا يف شَت٘ قبٌ ايتكطف ؾٗٝا
ٜٚسّْٗٚا يف غذٌ َـدكٛم ساؾغ يًس ٜٔايجابت بصَت٘ ،ثِ ٜتكسم
عُا يف شَت٘ عً ٢ايؿكري ٚايـُػهني َٔ أضساَ٘ ٚغريِٖ  :ؾ٦ٝاً ؾؿ٦ٝاً
ستٜٛ ٢ؾّ ٞتـُاّ ايـُكساضٚ ،البس َٔ تػذ ٌٝايـُسؾٛع ٚبٝإ ايـُتبك ٞيف
شاى ايػذٌ ٚالبس َٔ اإلٜكا ٤إىل إْػإ َٛثٛم َؤتـُٔ نٜ ٞؤزٟ
ايٛق ٞأ ٚايٛاضخ ايـُؤتـُٔ َٔ تطنت٘ َا تبك ٢يف شَت٘ َٔ ايس ٜٔبعس
َٛت٘ سػب ايػذٌ ستٜ ٢تِ ايسٚ ٜٔايتكسم ايـُٓصٚض أ ٚايـُعاٖس
عً ٘ٝضب٘ .
( :)62إشا خايـ عٗس ٙايـُطًل أ ٚايـُؿطٚط ايص ٟتـشكل ؾطط٘
ٚتٓذّع ٚدٛب ايٛؾا ٤ب٘ عً ٘ٝثِ سٓج٘ ٚخايؿ٘ ٚ -دبت عً ٘ٝايهؿاض،٠
 ٖٞٚعتل ضقب ١أ ٚقٝاّ ؾٗطَ ٜٔتتابعني أ ٚإطعاّ غتني َػهٓٝاً ،ؾإ
عذع عٓٗا ؾاالسٛط ٚدٛباً عً ٘ٝقٝاّ ثـُاْ ١ٝعؿط َٜٛاً ٚاألٚىل
تتابعٗا ،ؾإ عذع يعَ٘ اإلغتػؿاض ٚايتٛبٚ ،١إٕ تـُهٔ َػتكبالً قبٌ
َـُات٘ َٔ إطعاّ غتني َػهٓٝاً أ ٚقٝاّ غتني َٜٛاً َتتابع ١يعَ٘ ايتهؿري
عً ٢االسٛط .
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فقه تذكية احليوان الـمطعوم
أو
فقه الصيد والذباحة
( :)1ايكٝس ٚايصباس ١ططٜكتإ ؾطعٝتإ يتصن ١ٝاذتٛٝإ اييت ٜتٛقــ
ٌ يـبؼ دًـسٙ
عًٗٝا سٌّ أنٌ يــشِ ايــشٛٝإ ايــُشًٌ أنًـ٘ ؾـطع ًا ٚسـ ّ
ٚإغتعُاٍ أدعاٚ ، ٙ٤ايكٝس ٜػتعٌُ يف َعٓٝني :
يف إثبــات ايٝــس عًــ ٢ايـــشٛٝإ ايـــُتٛسـ ٚايـــُُتٓع عــٔ اإلْػــإ
باألقايـ. ١
ٚيف إظٖام ضٚس٘ بآي١أ َعترب َٔ ٠غري شبضٍ .
ٚنالُٖا َؿطٚع بكٛٝز آتٜٚ ، ١ٝـطاز َـٔ ايكـٝس ٖٓـا  -يف ايػايـب -
ايـُعٓ ٢ايجاْ ٞايص ٖٛ ٟططٜك ١ؾطع َٔ ١ٝتصن ١ٝايـشٛٝإ ايـُتٛسـ .
ٚايصباس ١أ ٚايصبض ٖ ٛقطع أٚزاز ايـشٛٝإ ايــُكسٚض عًـ ٢إَػـان٘
بؿطٚط َع ١ٓٝآتٜٚ ،١ٝكَ ّٛكاّ ايصبض  :ايٓشط يف اإلبـٌ خاقـ -١يتشكـل
ايتصن ١ٝايـُشًً ١أل نٌ ايـشٛٝإ ايـُتأٌّٖ ٚيبؼ دًس.ٙ
ٚايعٓــٛإ ايػــًٚ ِٝايكــشٝض ٖٓــا (:ؾكــ٘ تصنٝــ ١اذتٝــٛإ ايـــُطع)ّٛ
سٝح ْبٖٓ ّٔٝا أسهاّ شنا ٠اذتٛٝإ ايـص ٟعتـٌّ أنـٌ ذتُـ٘ ٚيـبؼ دًـسٙ
ؾطعاً ،ؾإشا تـشكل  -يف ؾك٘ األطعُ - ١سٌّ أنٌ ايــشٛٝإ مل ظتـع أنًـ٘
إال بعس تصنٝت٘ .
ٚايتصن ١ٝقس تتشكل بايكٝس ٚقس تتشكل بايصبض أ ٚبايٓشط ٚقس تتشكل
بػري شيو َـُا ٜأت ٞتؿك ً٘ٝعرب ؾكْ ، ٍٍٛبسأ يف ايؿكٌ األ ٍٚبؿطٚع :
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التركَة بصَد الٌحش ًالطري:
ايــــشٛٝإ ايــــشالٍ أنًـــ٘ ايــــُتٛسـ يف ايـ ـربّ ٜــــشٌّ أنـــٌ يــــشُ٘
ٚإغتعُاٍ دًس ٙإشا قاز ٙايهًب ايـُعًِ ٚقتً٘ بعكطٚ ٙدطسـ٘ بؿـطٚطأ
آتٝــ ،١أ ٚإشا قــاز ٙاإلْػــإ بػــالحٍ بكٝــٛزأ آتٝــ ، ١ؾٗــصإ ططٜكــإ يكــٝس
اذتٛٝإ ايـُتٛسـ يف ايربّ أٚيف ايـذ: ٛ
الطسٍق األًل  :الصَد بالللب أً نـحٌي .
( :)2ال ٜـشٌّ ايـشٛٝإ إشا إقطاز ٙغري ايهًب َٔ أْـٛاع ايــذٛاضح
 طٛٝضاً أٚغباعاً ست ٢ايـُعًُّ ١ايـُسضب ١عً ٢ايكٝس نايعكاب ٚايباؾـلٚايككط ٚايباظٚ ٟايؿٗس ٚايُٓـط ٚغريٖـا ْ ، -عـِ ٖـص ٙادتـٛاضح ٜــُهٔ
إضغــا ا بعــس تعًُٗٝــا عًــ ٢قــٝس ايـــشٛٝإ ايـــُتٛسـ يـــذطس٘ بعه ـ١أ
ٚضتٖٛا  -ست ٢إشا أزضن٘ ايكا٥س سٝاً ٚشع٘  -بؿطٚط تصن ١ٝايصباسـ- ١
سٌّ ي٘ أنٌ يـشُ٘ ٚإغتعُاٍ دًس. ٙ
(ٜ :)3ــشٌّ قـٝس ايهًــب ٚقتًـ٘ يًشٝـٛإ ايـــُتٛسـ ايــشالٍ أنًــ٘
بؿطٚط :
ايؿــطط األ : ٍٚإٔ ٜهــ ٕٛايهًــب َــسضباً َعًُــاً عًــ ٢اإلقــطٝاز،
ٜٚتشكل شيو بأَط ٜٔالبس َٔ تهطضُٖا َٓـ٘ ٚإتكـاؾ٘ بُٗـا َـطات ستـ٢
ٜتشكل نَ ْ٘ٛعًُاً :
األَط األ :ٍٚإغرتغـاي٘ إشا أضغـً٘  ،بــُعٓ ٢أْـ٘ َتـ ٢أغـطا ٙقـاسب٘
بايكٝس ٖاز عًٚ ٘ٝإْبعح إي. ٘ٝ
األَط ايجاْ :ٞإٔ ٜٓعدط عٓس ايــٗٝاز ٚاإلْبعـاخ اىل ايكـٝس إشا ظدـطٙ
قاسب٘ٚ ،ال ٜعترب ؾ ٘ٝاإلْعداض بايعدط إشا نإ بعس إضغاي٘ ٚإقرتابـ٘ َـٔ
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ايكٝس ٚٚقٛع بكط ٙعًٝـ٘ ،نُـا ال ٜعتـرب إٔ ٜهـَ ٕٛـٔ عازتـ٘  -ايـيت ال
تـتدًـ إال ْازضاً  -إٔ ٜـُػو ايكٝس ستٜ ٢كٌ قـاسب٘ إيٝـ٘ ٚال ٜأنـٌ
َٓ٘ إال إتؿاقاً  َٔٚز ٕٚإعتٝازٚ ،يصا ظتٛظ األنٌ َـٔ ايكـٝس ايـص ٟأنـٌ
َٓ٘ ايهًب إتؿاقاًٚ ،إٕ نإ االسٛط تطن٘ٚ ،ال بأؽ باعتٝـاز ٙؾـطب زّ
ايكٝس ٚأنٌ أسؿاْ . ٘٥عِ البس إٔ ٜعتاز ايهًـب تـطى قـٝس ٙيكـاسب٘
عٓسَا ٜكٌ اي ،٘ٝؾً ٛأضاز قاسب٘ أخصَٓ ٙـ٘ ؾتُػـو بـ٘ ٚزاؾعـ٘ ٚقاتـٌ
ز ْ٘ٚمل ٜـشٌّ َكتٛي٘ عً ٢األسٛط .
ايؿــطط ايجــاْ : ٞإٔ ٜهــ ٕٛإَػــاى ايهًــب ايـــُعًِ يًكــٝس بإضغــاٍ
قاسب٘ بككس إقطٝاز ،ٙؾً ٛإغرتغـٌ بٓؿػـ٘ َـٔ ز ٕٚإضغـاٍ قـاسب٘
مل ٜـشٌّ َكتٛيٖ٘ٚ ،هصا إشا أضغً٘ ألَطٍ  -غري اإلقطٝاز َٔ زؾـع عـسٚ
أ ٚططز غبع أ ٚضتُٖٛا  -ؾاقطاز سٛٝاْاً مل َٜشٌ َكتٛيـ٘ إال اشا أزضنـ٘
س ٝـاً ٚشعــٖ٘ٚ ،هــصا  -عًــ ٢االســٛط  -إشا إغرتغــٌ بٓؿػــ٘ ثــِ أغــطاٙ
قــــــاسب٘ ســــــاٍ عــــــس ٙٚمل َٜشــــــٌّ َكتٛيــــــ٘ ٚإٕ أثّــــــط اإلغــــــطا٤
ؾ ٘ٝأثطاً  -نؿسّ ٠ايعسْ ، - ٚعِ إشا أزضن٘ سٝاً ٚشنا ٙسـٌّ أنًـٖ٘ٚ .هـصا
ٜـشٌّ َكتٛي٘ ي ٛإغرتغٌ ايهًب بٓؿػ٘ ؾعدط ٙقـاسب٘ ؾٛقــ ثـِ أغـطاٙ
ٚأضغً٘ َْش ٛايكٝس ؾاغرتغٌ ست ٢قازٚ ٙقتً٘ .
ٌ أنًـ٘ ٚيـبؼ
ال غـري ٙسـ ّ
ٍ بعٓٝـ٘ ؾكـاز غـعا ً
ٚإشا أضغً٘ يكـٝس غـعا ٍ
دًسٖٚ ، ٙهصا إشا قازٚ ٙقاز غـريَ ٙعـ٘ ؾاُْٗـا عتـالٕ ٚ .باختكـاض :
ايؿــطط ٖــ ٛإضغــاي٘ بككــس دــٓؼ ايكــٝس بإضغــاٍ ايهًــب  ،ال بككــس
ؾدل َعني َٔ ايكٝس .
ايـؿطط ايـجايـح :إٔ ٜهـ ٕٛايـُطغـٌ َـػًُاً أَ ٚا بـشهـُ٘ نايـكيب
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ايـُُّٝع ايـُتٛيّس َٔ َػًٍِ أَ ٚػًُ١أٚ ،ال ٜهطّ نـ ٕٛايهًـب ًَـو نـاؾط
إشا أضغً٘ َػًِ ،بُٓٝـا اشا أضغـً٘ نـاؾط ؾاقـطاز مل َٜشـٌّ َكتٛيـ٘ ٚ،ال
ؾطم يف ايـُػًِ بني ايـُؤَٔ ٚايـُدايـ ست ٢ايــُطأٚ ٠ايكـيب ،نُـا ال
ؾــطم يف ايهــاؾط بــني أْٛاعــ٘ :ايــٛثين ٚايهتــاب - ٞايـــشطب ٞأ ٚايــصَ- ٞ
ٚايـُعًٔ نؿطٚ ٙايـُعًٔ إغالَ٘ إشا نإ َـشهَٛاً بهؿط ٙنايٓاقب .
ايؿطط ايطابـع  :إٔ ٜػـُّ ٞعٓـس إضغـاي٘ ٚاألقـ ٣ٛاإلدتـعا ٤بٗـا بعـس
اإلضغاٍ قبٌ اإلقاب ،١ؾاشا تطى ايتػُ ١ٝعٓـس اإلضغـاٍ َتعُـساً مل عتـٌّ
َكتٛي٘ٚ ،ال ٜهطّ تط نٗـا ْػـٝاْاً ،نُـا ال ٜهـطّ ٙيـ ٛؾـو أْـ٘ مسّـ ٢أّ مل
ٜػِّ ؾاْ٘ عتـٌّ َكتـ ٍٛنًبـ٘ٚ ،األٚىل شنـط إمسـ٘ غـبشاْ٘ عٓـس اإليتؿـات
ٚعٓس ايؿو إشا أَهٔ ٚمل ٜتـٝكٔ ن ٕٛايـشٛٝإ ايـُكٝس َكتٛالً بعس.
(ٜ :)4هؿــ ٞاإلقتكــاض يف ايتػــُٖٓ ١ٝــا ٚيف ايــصبض ٚايٓشــط عًــ ٢شنــط
اغـِ (اهل) َكرتْـاً بـايتععَ ِٝجـٌ ( :اهل انـرب) أ( ٚاذتُـس هل) أ( ٚبػــِ
اهل) ٚال ٜبعس اإلنتؿـا ٤بـصنط اإلغـِ ايؿـطٜـ (اهل) َــذطزاً ٚاألسـٛط
قطْ٘ بايتـعع. ِٝ
ايؿطط ارتاَؼ :إٔ ٜػتٓس َٛت ايـشٛٝإ إىل دطح ايهًـب ٚعكـط،ٙ
ٚأَا إشا إغتٓس إىل غببأ آخط َٔ قـسَ١أ أ ٚإختٓـامٍ أ ٚإتعـابأ يف ايعـسٚ
أْ ٚـش ٛشيو مل ٜـشٌّ ايٛسـ إال إشا أزضن٘ ايكا٥س سٝاً ٚشبـش٘ .
( :)5إشا ؾو يف إٔ َٛت ايكـٝس نـإ َػـتٓساً إىل دٓاٜـ ١ايهًـب أٚ
إىل غببأ آخط مل ٜـشٌّ َكتٛي٘  ،ؾالبس َٔ ايعًِ باغتٓاز َٛت٘ إىل دـطح
ايهًبٜٚ ،هؿَ ٞا إشا نإ ٖٓاى أَـاض ٠عطؾٝـ ١عًـ ٢إغـتٓاز ٙإيٝـ٘ ؾٝشـٌّ
ٚإٕ مل ٜـشكٌ َٓٗا ايعًِ .
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ايؿــطط ايػــازؽ :إٔ ال ٜــسضى قــاسب ايهًــب قــٝس ٙسٝـاً َـــُهٔ
ايتصنٝــ ١بايــصبضٚ ،إال س ـٌّ َكتٛيــ٘ نُــا يــ ٛأزضنــ٘ َٝت ـاً أ ٚس ٝـاً ٜعادًــ٘
ايـــُٛت ٚمل ٜػــع ايٛقــت يصبـــش٘ ٚ ،تٛنــٝش٘  :إْــ٘ إشا أضغــٌ ايهًــب
قاسب٘ إىل ايكٝس ؾًشك٘ ايكا٥س بعس إقاب ١ايهًب ٚمل ٜسضن٘ سّٝاً سٌّ
أنً٘ ٖٚ ،هصا إشا أزضن٘ سٝـ ًا بعـس إقـابت٘ يهـٔ مل ٜػـع ايعَـإ يصبــش٘
ؾُاتٚ ،أَا إشا ٚغع ايعَإ يصع٘ ؾرتن٘ ستَ ٢ات مل َٜشٌّ .
ٖٚهصا اذتـاٍ إشا أزضنـ٘ بعـس عكـط ايهًـب يـ٘ سٝـ ًا يهٓـ٘ نـإ َــُتٓع ًا
ٚبكَٗٓ ٞعَاً ٜعس ٚؾاْ٘ إشا تبع٘ ايكا٥س ٚنًب٘ ؾٛقـ  :ؾإ أزضن٘ َٝتـاً أٚ
ٌ أنًـ٘ ٚ ،أَـا إشا ٚغـع ايعَـإ
أزضن٘ سً ٝا ٚمل ٜػـع ايعَـإ يصبــش٘ سـ ّ
يصبـش٘ ؾرتن٘ ستَ ٢ات مل ٜـشٌّ .
( :)6أزْ ٢ظَإٍ تسضى ؾٝـ٘ شنـا ٠ايــُكٝس إٔ ٜــذس ٙتطـطف عٓٝـ٘ أٚ
تـطنض ضدًـ٘ أٜ ٚتشـطى شْبـ٘ أٜ ٚـس ، ٙؾاْـ٘ إشا أزضنـ٘ نـصيو ٚايعَـإ
َتّػــع يصعــ٘ مل ٜـــشٌّ أنًــ٘ ٚال يــبؼ دًــس ٙإال إشا شبـــش٘ شع ـاً داَع ـاً
يؿطا٥ط ايتصن. ١ٝ
( :)7إشا أزضى قاسب ايهًب قٝس ٙسٝاً ٚايٛقت ٜػع يصبـش٘ يهٓ٘
إؾــتػٌ بـــُكسَات٘ َــٔ غـٌّ ايػــهني ٚضؾــع ايـــشا ٌ٥عــٔ َٛنــع ايــصبض
ٌ أنًـ٘ ،أَـا إشا مل تهـٔ عٓـس ٙآيـ١
ْٚـش ٛشيـو ؾُـات قبـٌ إٔ ٜصعـ٘ سـ ّ
ايــصبض  -غــهني أْ ٚـــش - ٙٛؾًــِ ٜصعــ٘ ستــَ ٢ــات مل ٜـــشٌّ  -عًــ٢
االسٛط ْ ، -عِ ٜتـُهٔ ؾاقس آي ١ايصبض إٔ ٜرتن٘ ٜٚػط ٟايهًب ب٘ ست٢
ٜكتً٘ ؾاشا قتً٘ سٌّ ي٘ أنً٘ عً ٢األق. ٣ٛ
(:)8ايعاٖط عسّ ٚدٛب ايـُبازض ٠ايـشكٝك ١ٝادتس ١ٜإىل ايـُكٝس َٔ
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سني إضغاٍ ايهًب ٚال َٔ سني إقابت٘ ي٘ إشا بكـ ٞعًـ ٢إَتٓاعـ٘ ْ ،عـِ
االسٛط ٚدٛباً ايـُبازض ٠ايعطؾٝـ ١إشا أسـؼّ إٔ نًبـ٘ أٚقؿـ٘ ٚقـّٝط ٙغـري
َـُتٓع ٚإستٌُ إّٔ يف ايــُػاضع ١إىل ايــُكٝس :إزضاى شبــش٘ ٖٚـ ٛسـّٞ
أ ٚإسطاظ إغتٓاز َٛت٘ إىل دطح ايهًـب ال اىل غـببأ آخـط  ،ؾـاشا تٛقــ
اإلســطاظ عًــ ٢ايـــُػاضع ١ايعازٜــ ١يًتشكــل َــٔ إغــتٓاز َٛتــ٘ إىل د ـطح
ايهًب ٚ -دبت ،يهٓ٘ ي ٛتٝكٔ إغتٓاز َٛت٘ إىل نًب٘ ٚعًـِ بعـسّ إزضاى
ايــــصبض ٚ -يــــَ ٛــــٔ دٗــــ ١بعــــس ايـــــُػاؾ ١عًــــْ ٢ـــــش ٍٛال ٜسضنــــ٘ إال
بعس َٛت٘ بـذطح ايهًب ؾال إؾهاٍ يف عسّ ٚدٛب ايـُػاضع ١إي. ٘ٝ
( :)9إشا ع ـضّ ايهًــب اذتٝــٛإ ايــٛسـ أ ٚأنــٌ َٓــ٘ نــإ َٛنــع
َالقات٘ َتٓذّػاً ٜـذب غػً٘ ٚال ٜـذٛظ أنً٘ قبٌ غػً٘ .
( :)10إشا إدـــتُعت ايؿطا٥ـــط س ـٌّ َكـــت ٍٛنًبــ٘ ٜٚـــًُو ايـــُطغٌ
َكـٝس نًب٘ عٓسَا ٜكّٝط ٙايهًـب بــذطس٘ (غـري َــُتٓع) ٚإٕ مل ٜكبهـ٘
بعس  ،ؾٝشطّ عً ٢غـري ٙتــًُّه٘ ٚأخـصٚ ، ٙيـ ٛأخـص ٙنـإ غاقـب ًا ًٜعَـ٘
زؾع٘ إىل َطغٌ ايهًب ْ .عِ يـ ٛغـع ٢أسـس خًــ قـٝسأ ٖ -ـ ٛأَ ٚـع
نًبــ٘ أ ٚقــكط ٙأْ ٚـــشُٖٛا  -ؾٛقـــ ايكــٝس إلعٝــا ٙ٤مل ٜـــًُه٘ ستــ٢
ٜـُػه٘  ،ؾإ أغطع إي ٘ٝثإٍ ٚأَػه٘ قبٌ ٚق ٍٛاأل ٍٚأ ٚإَػـاى نًبـ٘
إٜاًَ ٙه٘ ايكابض ايـُُػو ي٘ أٚالً .
( :)11ال ٜعترب يف سٌّ ايكٝس إٔ ٜـًُو ايهًـب  ،ؾٝهؿـ ٞإٔ ٜػـتعريٙ
َٔ غري ٙإشا نإ َعًُاً داَعاً يؿطا٥ط سٌّ َكتٛيـ٘  ،بـٌ ال ٜعتـرب إباسـ١
ايهًب ؾايػاقـب يهًـب غـري ٙإشا إقـطاز بـ٘ ٜـأثِ عًـ ٢ؾعـٌ ايػكـب
ٚعً ٘ٝأدط ٠إْتؿاع٘ َٔ ايهـًـب ٚإٕ مل ٜـكـس ،يهـٔ يـ ٛقاز ؾايـُكـٝس
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ٜـًُه٘ غاقب ايهًب اشا أضغً٘ اي. ٘ٝ
( :)12ال ٜعترب يف سـٌّ ايكـٝس ٚ :سـس ٠ايــُطغٌ  ،ؾٝشـٌ ايكـٝس اشا
أضغٌ عًٝـ٘ مجاعـ ١نًبـ ًا ٚاسـس ًا َـع إدتُـاع ايؿـطا٥ط يف ادتُٝـع أ ٚيف
ٚاسسأ َِٓٗ َع إدتُاعٗا ؾ ٘ٝبؿطط نؿاٜـ ١إغطا٥ـ٘ يف شٖـاب ايهًـب إىل
ايـُكٝس ٖٝٚاد٘ عً.٘ٝ
ٌ ايكـٝس ٚ :سـس ٠ايهًـب ؾـاشا أضغـٌ ؾـدل
( :) 13ال ٜعترب يف سـ ّ
ٚاســس نالبــاً ؾاقــطازت عًــ ٢اإلؾــرتاى سٛٝاْــاً ســٌّْ ،عــِ ٜعتــرب يف
ايـُتعسز إدتُاع ايؿطا٥ط ؾً ٛأضغٌ َػًِ ٚناؾط نًبني ؾاقطازا سٛٝاْاً
مل عتٌّٚ ،نصا إشا ناْا َػًُني ؾػُّ ٢أسسُٖا ٚمل ٜػِّ اآلخـط َتعُـساً
أ ٚنإ نًـب أسـسُٖا َعًُـ ًا ز ٕٚنًـب اآلخـطٖ ،ـصا إشا إغـتٓس ايكتـٌ
إيُٗٝا َعاً .
أَا إشا إغتٓس إىل أسسُٖا نُا إشا غبل أسسُٖا ؾأثدٓ٘ دطسـاً ستـ٢
أؾــطف ايـــُكٝس عًــ ٢ايـــُٛت ثــِ دــا ٙ٤ايهًــب اآلخــط ؾأقــاب٘ ٜػــرياً
بـــشٝح يــ ٛإغــتٓس ايـــُٛت عطؾ ـاً إىل ايػــابل إعتــرب إدتُــاع ايؿــطٚط يف
ايهًــب ايػــابل خاقــ ،١بُٓٝــا إشا أدٗــع عًٝــ٘ ايهًــب ايالســل بعــس إٔ
أقاب٘ ايهًب ايػابل ٚمل ٜٛقؿ٘ بٌ بك ٞعً ٢إَتٓاع٘ ٚإغتٓس َٛت٘ عطؾـاً
إىل ايهًب ايالسل خاق - ١إعترب إدتُاع ؾطٚط ايتصن ١ٝؾـ ٞايالسل .
الطسٍق الثانُ  :الصَد بالسالح .
ٜـــشٌّ اذتٝــٛإ اذتــالٍ أنًــ٘ طــا٥طاً أَ ٚتٛسؿــاً اشا قــٝس بايػــالح
بؿطٚط :
ايؿطط األ : ٍٚن ٕٛايطاََ ٞػًُاً أَ ٚا بـشهُ٘ .
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ايؿــطط ايجــاْ : ٞايتػــُ ١ٝســني ايطَــٚ ٞعٓــس إغــتعُاٍ ايػــالح يف
اإلقــطٝاز أ ٚبعــس ٙقبــٌ إقــاب ١ايـــٗسف ،ؾًــ ٛتــطى ايتػــُ ١ٝعُــساً ســطّ
َكتٛي٘ٚ ،ال ٜهطّ ْػٝاْٗا يف سٌّ األنٌ نُـا ال ٜهـطّ َـا يـ ٛؾـو يف أْـ٘
مسّ ٢أّ مل ٜػِّ عٓس ايطَ. ٞ
ايؿطط ايجايح  :ايطَـَ ٞـع قكـس اإلقـطٝاز بـ٘ عٓـس ايعًـِ أ ٚتٛقـع
ٚدٛز ايكٝس بؿطط إغتٓاز ايكتٌ إىل ضَٝتـ٘ ؾًـ ٛضَـ ٢ال بككـس ؾـ- ٤ٞ
ٚي ٛيعسّ تٛقع٘ ٚدٛز ايكٝس  -أ ٚضَ ٢بككس ٖسفأ َعني أ ٚقتٌ عـسٚ
أ ٚخٓعٜط أ ٚؾا ٠ؾأخطأ ٚأقاب غعاالً ؾكتً٘ مل عتٌّٖٚ ،هصا إشا أؾًـت
ال َعٓٝـ ًا بككـس
ال ؾكتًـْ٘ ،عـِ يـ ٛضَـ ٢غـعا ً
ايػالح َٔ ٜس ٙؾأقاب غـعا ً
إقطٝاز ٙؾأقاب سٛٝاْاً أ ٚطرياً غري َا قكس ٙسٌّ أنً٘ٚ ،ايـُِٗ قكسٙ
اإلقطٝاز بطَ. ٘ٝ
ايؿطط ايطابع  :إٔ ته ٕٛاآلي ١اييت ٜكاز بٗا ايٛسـ أ ٚايطري قاتًـ١
:غالساً قاطعاً نايػٝـ ٚايػهني ٚايـدٓذط ٚضتٖٛا َــُا يـ٘ طـطف سـازّ
ٜكطــع َــا ٜكــٝب ،أٜ ٚهــ ٕٛغــالساً خاضق ـاً يـــذػس ايـــشٛٝإ نــايطَض
ٚايػِٗ َٔ اذتسٜس ايص ٟي٘ ْكٌ ،ؾاشا قتٌ بٛقٛع٘ عً ٢ايــشٛٝإ سـٌّ
أنً٘ ٚإٕ مل ٜـذطس٘.
ٚاَا ايػِٗ ٚايعكا ْٚـشُٖٛا َـُا ٜـدً َٔ ٛايٓكٌ ايــشسٜس ؾٝعتـرب
يف سٌّ َكتٛي٘ أَطإ  :إٔ ٜه ٕٛططؾـ٘ َــشسّزاً خاضقـاً يــذػس ايــشٛٝإ
ايــــُكٝسٚ ،إٔ ٜـ ــذطس٘ ٜٚـ ــدطق٘ ٚيـــ ٛقًـ ـٝالً ؾُٝـــٛت بـــصاى ايــــدطم
ٚايـذطح ،ؾال ٜهؿٚ ٞقٛع٘ عً َٔ ٘ٝز ٕٚدطس٘ ٚال ٜـشٌّ أنً٘ عٓس٥ـصأ،
ْعِ يٚ ٛقع عًٚ ٘ٝأزضن٘ سٝاً ؾصبـش٘ ايكا٥س سٌّ أنً٘ .
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( :)14ايعاٖط أْ٘ ٜـذع ٤ٟعـٔ ايٓكـٌ ايــشسٜس  :غـريَ ٙـٔ ايؿًـعات
نايصٖب ٚايؿهٚ ١ايٓشاؽ ٚايهط - ّٚايػتٚ - ٌٝغريٖا ؾٝشٌّ ايٛسـ
أ ٚايطري ايـُكت ٍٛبطَ ٞايػٝـ عً ٘ٝأ ٚايطَض أْ ٚـشُٖٛا إشا قـٓع َـٔ
بعهٗا أ َٔ ٚخًٝطٗا .
( :)15ال عتـــٌّ ايكـــٝس ايــــُكت ٍٛبايــــشذاضٚ ٠ايــــُكُعٚ ١ايعُـــٛز
ٚايؿبهٚ ١ايؿطى ٚاذتبايـٚ ١ضتٖٛـا َـٔ اآلت ايكـٝس َــُا يٝػـت قاطعـ١
ٚال ؾا٥ه ١خاضقْ ،١عِ ال بأؽ باإلقطٝاز بٗا َع ايـُبازض ٠إىل ايـُكٝس
ؾإ أزضن٘ سّٝاً ٚشبـش٘ سٌّ أنً٘ ٚإال ؾال.
(ٜ :)16ؿهٌ اإلدتعا ٤بـُجٌ ابط ٠ايـُدٝط ٚايــُػُاض ٚغـٝذ ؾـٟٛ
ايًشِ ْٚـشٖٛا َـُا ال ٜكسم عً( ٘ٝايػالح) ٚإٕ نإ ؾا٥هاً خاضقاً.
(َ :)17ا ٜكسم عً( ٘ٝايػالح) عطؾاً ال إؾـهاٍ يف ايكـٝس بـ٘ غـٛا٤
َا نإ َعتازاً يف عكٛض ايـُعكَٛني( )نايطَ ٞبايطَض ٚايػِٗ َٚا
إغتشسخ بعسِٖٖٓ َٔٚ ،ا َٜشـٌّ إغـتعُاٍ بٓـازم ايكـٝس ايــُتعاضؾ ١يف
ظَآْاٚ ،اشا ناْت ايطًك ١ايـداضدَٗٓ ١ا َـشسّز ٠تـدطم دػس ايــشٛٝإ
ســٌّ أنــٌ ذتُــ٘ ٖٚــ ٛطــاٖط غــٛا ٤ناْــت ايطًكــَ ١ــٔ اذتسٜــس أّ َــٔ
ايطقام أّ َٔ غريٖاٚ ،عً ٘ٝعتٌّ ايكٝس بايبٓازم ايـيت تهـ ٕٛطًكتٗـا
قــػري ٠اذتذــِ بٓشــ ٛايبٓسقــٚ ١تػــُ( ٢ايكــذِ) ؾــاشا خطقــت دػــس
اذتٛٝإ ْٚؿصت ؾ ٘ٝسٌّ أنً٘ ،بُٓٝا ي ٛمل ختطم ايطًك ١بسٕ اذتٛٝإ ٚمل
تٓؿص ؾٝـ٘ يهٓٗـا قتًتـ٘ بؿعـٌ نـػطٗا ٚسطاضتٗـا ايــُشطق ١أؾـهٌ اذتهـِ
عً ١ٝأنٌ ذتُ٘ بٌ اإلستٝاط برتن٘ ق ٟٛدساًْ ،عِ إشا أزضن٘ ٚؾ ٘ٝسطن١
ٚ -يٜ ٛػري - ٠أَهٔ شبـش٘ عً ٢ايٓٗر ايؿطعٜٚ ٞـشٌّ أنً٘ قطعاً.
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ايؿطط ايـداَؼ  :إٔ ٜسضى ايـشٛٝإ َٝتـاً أٜ ٚسضنـ٘ سٝـاً ٚمل ٜتػـع
ايٛقت يصع٘ ،ؾً ٛأزضن٘ سّٝاً ٚٚغع ايٛقت يصعـ٘ ؾرتنـ٘ ستـَ ٢ـات مل
ٜـشٌّ أنٌ يـشُ٘ .
ايؿطط ايػازؽ  :إٔ ٜػتكٌ غالس٘ ٚضَ ٘ٝيف قتً٘ ؾً ٛؾاضى يف قتً٘
غري (آي ١قٝس )ٙمل عتٌّ ايـُكت ٍٛنُا يـ ٛضَـا ٙؾػـكط اذتٝـٛإ ايــُطَٞ
يف ايـُا ٤أ ٚغكط َٔ أعً ٢ايــذساض أَ ٚـٔ ايــذبٌ إىل األضض بعـس َـا
أقاب٘ ايػِٗ ٚعًِ أ ٚظّٔ إغـتٓاز ايــُٛت إىل ضَٝتـ٘ ٚغريٖـا ٜٚ ،هؿـٞ
يًشطَ ١إٔ ال ٜعًِ إغتٓاز ايـُٛت إىل ضَٝت٘ خاقٚ ١إٕ مجعت ؾـطا٥ط
ايــــشٌّ ٚ ،يـــ ٛؾـــو يف اإلغـــتكالٍ  -أ ٟيف إغـــتٓاز قتًـــ٘ إىل ضَٝتـــ٘
بارتكٛم  -مل ٜـشهِ بـشً ١ٝأنً٘ .
( :)18إشا إؾــرتى يف ضَــ ٞايـــشٛٝإ َػــًِ ٚنــاؾط ،أ ٚإؾــرتى َــٔ
مسّ َٔٚ ٢مل ٜػِّ ،أ ٚضَا َٔ ٙقكس اإلقطٝاز َٚـٔ مل ٜككـس ٙعٝـح
إغ ـتٓس َــٛت ايـــشٛٝإ إىل ضَٝتُٗــا َع ـاً مل عت ـٌّ أنــٌ ايـــُكٝس ،إال إٔ
ٜسضن٘ سٝاً ٜٚصع٘ ؾٝشٌّ أنٌ ذتُ٘ .
( :)19إشا ضَــ ٢غــُٗاً ؾككــس اإلقــطٝاز ؾأٚقــًت٘ ايــطٜض إىل ايكــٝس
ؾكتً٘ سٌّ أنً٘ ٚإٕ نإ يٛال ايطٜض مل ٜكً٘ ٚمل ٜكتً٘ٚ ،نصا إشا أقاب
ايػِٗ األضض أ ٚايـشا٥ط ثِ ٚثب ؾأقاب ايكٝس ٚقتً٘ .
( :)20ال ٜعـــترب يف س ًّـــ ١ٝايكـــٝس بايػــالح ٚ :ســس ٠اآليــٚ ١ال ٚســس٠
ايكـٝس ٚال ٚسس ٠ايكا٥س ،ؾً ٛضَ ٢أسس قٝساً بػٍِٗ ٚطعٓ٘ آخط بـطَضٍ
ؾُات َُٓٗا َعاً سٌّ أنً٘ إشا إدتُعت ايؿطا٥ط يف نـٌّ َُٓٗـا  ،بـٌ إشا
ٕ ؾعكـطٚ ٙدطسـ٘ ٚضَـا ٙآخـط بػـٍِٗ ؾأقـاب٘
أضغٌ أسـس نًبـ٘ إىل سٝـٛا ٍ
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ؾُات بؿعًُٗا َعاً سٌّ أٜهاًٚ ،إشا أضغٌ ٚاسس أ ٚمجع نالباً أ ٚضَـٛا
غالساً عً ٢غطب نبا َٔ ٤ز ٕٚقكس ٚاسس َٓٗا بع ٘ٓٝسـٌّ َـا أقـاب٘
ايطَ ٞأ ٚايهًب َٓٗا ست ٢ايكػاض إشا ناْت َـُتٓع ١تكسض عً ٢ايؿطاض .
( :)21إشا إقـطاز بايػــالح ايـــُػكٛب سـٌّ ايكــٝس ًَٚهـ٘ ايكــا٥س
ٚإٕ أثِ باغتعُاٍ ايػالح ٚنـإ عًٝـ٘ أدـط ٠ايــُجٌ ٜـسؾعٗا يــُايه٘ إشا
نإ يًكٝس ب٘ أدط.
( :)22اذتٛٝإ ايص ٟعتٌّ أنٌ ذتُ٘ ٚيبؼ دًس ٙباقـطٝاز ٙبٛاغـط١
ايهًب أ ٚايػالح ٖ ٛاذتٛٝإ ايـُُتٓع ايـص ٟال ٜكـسض اإلْػـإ عًٝـ٘ إال
بٛغ١ًٝأ غـٛا ٤ايــُتٛسـ ٚايطـا٥ط ٚغـٛا ٤ايــُتٛسـ باألقـٌ نـايطري
ٚايعــيب ٚبكــط ايــٛسـ ٚمحــاضٚ ٙضتٖٛــا ٚاألًٖــ ٞايـــُتٛسـ نــايبكط
ايـُػتعكٚ ٞايبعري ايعاقٚ ٞايكا َٔ ٌ٥ايبٗـا ِ٥نايــذاَٛؽ ايكـاٌ٥
ؾاْ٘ عتٌّ أنً٘ بطَ ١ٝغِٗ أ أ ٚبطعٓ ١غٝـأ ثِ ٜطـاضزَ ٙـٔ ز ٕٚإٔ ٜـسضى
سٝات٘ ستٜ ٢ـُهٓ٘ شبـش٘  ٖٛٚس ،ٞؾاشا أزضن٘ سّٝاً ٚأَهٓ٘ شع٘ مل عتٌّ
إال بصع٘ أْ ٚـشط ايبعري .
( :) 23ال تكــع تصنٝــ ١ايكــٝس عًــ ٢ايـــشٛٝإ األًٖــ ٞايــصٜ ٟكــسض
اإلْػإ عًٝـ٘ بـال ٚغ ١ًٝغٛا ٤ايـُتأٌٖ باألقـٌ نـايبكط ٚايػـِٓ ٚاإلبـٌ
ٚايــسداز ٚضتٖٛــا ٚايـــُتأٌٖ بــايعطض بعــس ايـــتٛسـ نــايعيب ٚايطــري
ايـــُتأًٖني ؾاْــ٘ ال َٜشـٌّ يــشُ٘ باإلقــطٝاز بــٌ بايــصبض ادتــاَع يؿــطا٥ط
ايتصنًٜٚ . ١ٝشل ب٘ٚ :يس ايـشٛٝإ ايٛسؿـ ٞقبـٌ إٔ ٜكـ ٣ٛعًـ ٢ايؿـطاض
ٚاإلَتٓــاعٚ ،ؾــطر ايطــري قبــٌ ْٗٛنــ٘ يًطــريإ ،ؾاُْٗــا عهــِ األًٖــ،ٞ
ٚعً :٘ٝإشا ضَ ٢طرياً ٚؾـطخ٘ أ ٚغـعاالً ٚقػـري ٙؾـكتًُٗا سٌّ أنٌ ايطري
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ٚايػعاٍ ٚسطّ ايؿطر ٚايكػري ايص ٜٔال ٜكٜٛإ عً ٢ايطريإ أ ٚايؿطاض .
(َ :)24ا تطزّ َٔ ٣ايبٗا - ِ٥بعري أ ٚبكط أ ٚؾا - ٠يف ب٦ط أْ ٚــشٖٛا
ٚتعــصض شعــ٘ أْ ٚـــشطٚ ٙقــس خٝـــ َٛتــ٘  -ناْــت تصنٝتــ٘ َتشككــ ١بعكــطٙ
بايػــالح -أ ٟبطعٓــ٘ طعٓــ ١قاتًــ -١يف َٛن ـعٍ َــٔ دػــسٚ ٙإٕ مل ٜهــٔ
َٛنع ايٓشط أ ٚايصبض َع شنط اغـِ اهل غـبشاْ٘ ،نُـا تتشكـل بتكطٝعـ٘
بايػٝـ ٚضت َ ٙٛــع شنـط إغـِ اهل غـبشاْ٘ عًٝـٖ٘ٚ ،هـصا ايجـٛض ايــٗا٥ر
ايـُػتعكٚ ٞايبعري ايـُُتٓع إشا مل ٜكـسض عًـٚ ٢ثاقـ٘ ٚضتـط ٙعتـٌّ نـطب٘
بايػٝـ ستٜ ٢ـُٛت َع شنط اغِ اهل عًٝـ٘ ْ .عـِ إٕ أَهٓـ٘ شبـض ايجـٛض
أ ٚضتط ايبعري ٚ -ي ٛسني نعؿ٘ -مل عتٌّ أنً٘ إال بصع٘ أ ٚبٓشط.ٙ
( :)25ال ؾ طم يف تــشكل ايـصنا ٠باإلقـطٝاز بـني سـالٍ ايًشـِ ٚبـني
سطاَ٘ ؾايػـباع ٖٚ -ـ ٞسـطاّ األنـٌ  -إشا إقـطٝست ٚضَٝـت بايػـالح
قـاضت شنّٝـٚ ١دـاظ اإلْتؿــاع ظًـسٖا يف ايكـالٚ ٠غريٖــا َــُا تعتـرب ؾٝــ٘
ايصنا .٠يهٔ إشا إقطٝست بايهًـب أؾـهٌ تــشكل ايـصنا ٠بـ٘ يف َــشطّّ
األنٌ نايػباع ؾـاألسٛط ٚد ٛبـ ًا تـطى اإلْتؿـاع بــذًسٖا ؾُٝـا تعتـرب ؾــ٘ٝ
ايصنا ٠ؾال ًٜبؼ دًسٖا ؾـ ٞايكالٚ ٠ايطٛاف .
( :)26إشا أباْت آيـ ١ايكٝس عهـٛاً َـٔ ايــشٛٝإ ٜ -ـس ٙأ ٚضدًـ٘ أٚ
شْب٘  -نإ ايعه ٛايـُبإ َٝتٜ ١ـشطّ أنً٘ ٚعتٌ أنٌ ايباق.ٞ
ٚإشا قطعت آي ١ايكٝس اذتٛٝإ قطعتني  :ؾإٕ ناْت اآليَ ١ــُا ٜــذٛظ
االقطٝاز بٗا َجٌ ايػـٝـ ٚايهًـب ٚقـس شنـط اغـِ اهل ٖٚـَ ٛػـًِ ثـِ
ظايــت ايـــشٝا ٠عُٓٗــا َعــاً سًّتــا مجٝعــاً اشا إدتُعــت ؾــطا٥ط ايتصنٝــ١
َٗٓٚا  :إٔ ال ٜسضى ايكا٥س ايــشٛٝإ ايــُكٝس سٝـاً أ ٚأزضنـ٘ ٚمل ٜػـع
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ايٛقت يتصنٝت٘ ،ؾإٕ نإ ايٛقت َتػعاً يصبـش٘ ٚدب شبـش٘ٚ ،قـس سـطّ
عً ٘ٝايـذع ٤ايص ٟيٝؼ ؾ ٘ٝايطأؽٚ ،اشا شبض ايٓكــ ايـص ٟؾٝـ٘ ايـطأؽ
ٌ أنًـ٘ بايــدكٛمٚ ،يـ ٛمل ٜصبــش٘ ستـَ ٢ـات نـإ
ٚايطقب ١طٗط ٚس ّ
صتػاً ٚسطّ عً ٘ٝأنً٘ .
( :)27إشا نــطب ايـــشٛٝإ ٚقطعــ٘ بآيــ١أ ال ٜـــذٛظ اإلقــطٝاز بٗــا
ناذتبايٚ ١ايؿبهٚ ١اذتذاض ٠سطّ َا يٝؼ ؾ ٘ٝايطأؽ ٚسٌّ َا ؾٝـ٘ ايطأؽ
ٚايطقب ١إشا أزضن٘ سٝاً ٚشبـش٘ عً ٢ايٓٗر ايؿطع ،ٞؾـاشا مل ٜصعـ٘ ستـ٢
َات سطّ اٜهاً .

الفصل الثانُ  :طسق تـنلم الطري ًالٌحش .
( :)28ايـشٛٝإ ايـُُتٓع باألقٌ  -طرياً يف ادت ٛأٚ ٚسؿاً يف ايـرب -
ٜـًُو باإلغتٝال ٤عًٜ ٖٛٚ ، ٘ٝتشكل بأسس ططم :
 -1أخص ايكا٥س إٜـاٚ ٙنـبط ايــشٛٝإ بٝـس ٙأَ ٚػـو دـع أَٓ ٤ـ٘ نـإٔ
ٜكبض عًٜ ٢س ٙأ ٚضدً٘ أ ٚضباط٘ ؾاْ٘ ٜـًُه٘ اآلخص .
ٚ -2قٛع٘ يف آي١أ َٔ اآلالت اييت ٜعتاز اإلقطٝاز بٗا  -ؾبه ١أ ٚؾداً
أ ٚؾطناً أْ ٚـشٖٛا -ؾإشا ْكبٗا يإلقطٝاز بٗا ٚٚقع ؾٗٝا ًَو ايـُكٝس.
 -3ضَ ٘ٝباآلت ايكٝس  :بايػالح بٌ ست ٢بايـشـذاضْٚ ٠ــشٖٛا َــُا
ال ٜه ٕٛغالساً ٜكاز ب٘ ٜٚـشٌ ب٘ أنً٘ ،أ ٚبإضغاٍ ايهًب أ ٚايؿٗس أٚ
ْـشُٖٛا َٔ دٛاضح ايػـباع أ ٚايطٝـٛض ؾٝعكـط ٙأٜ ٚــذطس٘ ستـٜ ٢كـّٝطٙ
غري َـُتٓع ،ؾإشا دطح بػالس٘ أ ٚبهًب٘  :ايٛسـ ؾعذـع عـٔ ايعـس ٚأٚ
نػــط دٓــاح ايط ـري ؾعذــع عــٔ ايطــريإ ؾاْــ٘ ٜـــًُه٘ ايطاَــ ٞيًػــالح أٚ
ايـُطغٌ يًهًب أ ٚايؿٗس أْ ٚــشُٖٛا َـٔ ايــذٛاضح ٜٚهـ ٕٛيـ٘ ْــُاؤٙ
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ٚال ٜــــعًَ ٍٚهـــ٘ عٓـــ٘ ٚال ظتـــٛظ يػـــري ٙايتكـــطف ؾٝـــ٘ إال بإشْـــ٘ بـــٌ
ٜه ٕٛايـُػتٛي ٞعً ٢ايكٝس ايـًُُٛى س٦ٓٝصأ بـُٓعي ١ايػاقب .
( :)29إشا إغتٛىل عً ٢سٛٝإٍ ٚ -سـ أ ٚطا٥ط  -ثِ أؾًت َـٔ ٜـسٙ
أٚ ٚقع يف ؾبهت٘ ثِ إْـؿًت َٓٗا ،أ ٚضَا ٙؾذطس٘ دطساً َجبتاً ثِ بطأ َٔ
ايـذطح ٚعـاز َــُتٓع ًا خـطز عـٔ ًَهـ٘ ٚدـاظ يػـري ٙتــًُه٘ باإلقـطٝاز
ٚاإلغتٝال ٤عًْ، ٘ٝعِ ي ٛأؾًت َٔ ٜس ٙأ َٔ ٚؾبهت٘ أ ٚبط َٔ ٤ٟدطس٘
َــٔ ز ٕٚإٔ ٜعــٛز َـــُتٓعاً تـــُاّ االَتٓــاع ؾايعــاٖط بكــاؤ ٙعًــًَ ٢هــ٘ ال
ٜـذٛظ يػريَ ٙعامحت٘ عً ٘ٝأ ٚتـًُه٘ إال بإشْ٘ ٚطٝب ْؿػ٘ .
 -4نــٌ ٚغــٜ ١ًٝعــسّٖا قــاسبٗا يـــُػو ايـــشٛٝإ ايـــُتٛسـ أٚ
ايـطري :نإٔ ٜـشـؿط سؿري ٠يف ايربّ يػكٛط األغس أ ٚايؿ ٌٝأْ ٚـشُٖٛا َـٔ
ايػباع ٚأخصٖا  ،أٜ ٚـذط ٟايـُا ٤يف أضن٘ يتهَٛ ٕٛسًٜ ١كـٝس بٗـا،أٚ
ٜطاضزٖا إىل َهٝلٍ عتكطٖا ؾ ٘ٝعٝح مل ٜـُــهٓٗا ايؿـطاض َٓـ٘ ،أٜ ٚهـع
غؿٓٝت٘ يف َٛنعٍ َعني َٔ ايـُا ٤يٝجب ؾٗٝا ايػُو  ،أٜ ٚهـع ايــشبٛب
يف بـٝت٘ ٜعـسّ ٙيـسخ ٍٛايطٝـٛض ؾٝـ٘ ثـِ تـسخٌ ؾٝـ٘ ٜٚػًـل عًٗٝـا ايبـاب أٚ
ْـش ٛشيو َٔ ططم اإلقـطٝاز بػـري آالتـ٘ املعتـاز، ٠ؾاْـ٘ بٛقـٛع ايطـري أٚ
ايٛسـ ٚثبٛت٘ يف شاى ايـُهإ ٜـًُه٘ ٜٚــشطّ عًـ ٢غـري ٙايتكـطف ؾٝـ٘
أ ٚاإلغتٝال ٤عً. ٘ٝ
( :)30إشا تٛسٌّ ايـشٛٝإ يف أضن٘ ايط ١ٝٓٝأ ٚعؿّـ ايطري يف زاضٙ
أٚ ٚثبت ايػُه ١يف غؿٓٝت٘ مل ٜـًُو ؾ٦ٝاً َٔ شيو َا مل ٜككـس تــًُه٘
بإعساز ايـُٛنع يًكٝس ثِ ٜهع ٜس ٙعًٚ .٘ٝعً ٘ٝإشا تكسّ ٣أسس ألخص
ايطـٝـط أ ٚايـشـٝـٛإ أ ٚايػُهـ ١قـبٌ أخـص قاسـب األضض أ ٚايـساض أٚ
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ايػؿًَ ١ٓٝه٘ اآلخص ٚإٕ عك ٢بسخًَ ٍٛو غري َٔ ٙز ٕٚإشْ٘.
(ٜ :)31عترب يف سك ٍٛايـًُو قكس ايكا٥س متًـو ايكـٝس ؾًـ ٛأخـص
اذتٝــٛإ عبج ـاً  -ال بككــس ايتًُــو  -مل ٜـــًُه٘ٚ ،إشا ْكــب ايؿــبه ١ال
بككس اإلقطٝاز ٚايتًُو مل ٜـًُو َا ٚثـب ؾٗٝـاٚ ،اشا ضَـ ٢بػـالس٘
عبجـاً ال بككــس اإلقــطٝاز ٚايتًُــو  -نــإٔ ضَــ ٢تًـّٗٝاً ٚعبج ـاً أ ٚبككــس
ٖسفأ َعني  -ؾاْ٘ ال ٜـًُو ايـُطَٜٚ ّٞـذٛظ يػري ٙأخصْ ، ٙعـِ يـ ٛؾعـٌ
شيــو بككــس اإلقــطٝاز َــٔ ز ٕٚإيتؿاتــ٘ إىل قكــس تـــًُو َــا ٜكــطاز
ؾاألقطب حتكل ًَه٘ ا .
( :)32إشا غـع ٢خًـــ ٚســٍ أ ٚطــاضز ٙنًبــ٘ أ ٚؾٗــس ٙستــ ٢أعٝــاٙ
ؾٛقـ نإ أسلّ ب٘ ٚمل ٜـًُه٘ ستٜ ٢ػتٛي ٞعًٜٚ ٘ٝأخـص ، ٙؾـإشا أخـصٙ
غــري ٙقبــٌ إٔ ٜـــُػه٘ األ ٍٚمل ٜـــًُه٘ اآلخــص إال إٔ ٜعــطض ش ٚاذتــل
ٜٓٚكطف عٓ٘.
(:)33يٚ ٛقع ٚسـ أ ٚطري يف ؾبهَٓ ١كٛب ١يإلقطٝاز ؾًِ تـُػه٘
ايؿبه ١يهعؿٗا ٚقٛت٘ ؾاْؿًت َٓٗا مل ٜـًُه٘ ْاقبٗاٖٚ ،هصا اذتهِ إشا
أخص ايؿبهٚ ١إْؿًت بٗا َع بكا ٤إَتٓاع٘ بصيو  ،ؾإشا قـاز ٙغـريًَ ٙهـ٘
ٚأضدع ايؿبه ١إىل َايهٗا ٚ ،اشا نعـ إَتٓاع٘ ٚمل ٜكـسض عًـ ٢ايؿـطاض
ؾًَٗ ٛو ْاقب ايؿبه ١ال ٜـشٌّ يػري ٙأخصٚ ٙال ٜـًُه٘ باألخص .
( :)34إشا ضَ ٢ايكٝس ؾأقاب٘ ٚمل ٜــُػه٘ بعـس  ،ؾتشاَـٌ طـا٥طاً أٚ
عازٜاً عٝح بك ٞعً ٢إَتٓاعـ٘ ٚمل ٜكـسض عًٝـ٘ إال باإلتبـاع ٚاإلغـطاع مل
ٜـًُه٘ ايطاَْ، ٞعِ ٖ ٛأسلّ ب٘ ٚيصا ال ٜـًُه٘ َٔ إغتـٛىل عًٚ ٘ٝأخصٙ
إال اشا أعطض ش ٚايـشل عٓ٘ .
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( :)35إشا ضَ ٢إثٓإ بػالسُٗا قٝساً زؾعـ : ١ؾـإ تػـاٜٚا يف ايتـأثري
 نإٔ أثبتاَ ٙعاً أ ٚأقاباٚ ٙقتالَ ٙعاً  -ؾٗ ٛيـُٗا َعـاًٚ ،إٕ نـإ ايتـأثريايهبري يطَ ٞأسسُٖا نإ ايكٝس ي٘ٚ ،إشا إؾرتنا يف ايتـأثري َـع ايتؿـاٚت
بإٔ نإ أسسُٖا داضس ًا ٚاآلخـط َجبتـ ًا َٛٚقؿـ ًا يـ٘ أ ٚنـإ ايتـأثري َُٓٗـا
تسضظتاً ؾاالسٛط ٚدٛباً تكايـشُٗا عً. ٘ٝ
( :)36إشا ضَ ٢قٝساً سالالً نـايػعاٍ بإعتكـاز نْٛـ٘ نًبـاً أ ٚخٓعٜـطاً
ؾكتً٘ مل ٜـًُه٘ ٚمل ٜـشٌّ أنً٘ ،إال إٔ ٜككس بطَٝـ٘ إقـطٝاز َـا إعتكـسٙ
نًباً أ ٚخٓعٜطاً ثِ ظٗـط نْٛـ٘ ٚسؿـاً ؾًُٝهـ٘ ٚعتـٌّ يــشُ٘ عٓـس إدتُـاع
ؾطٚط ايتصن ١ٝايكٝس. ١ٜ
( :)37إشا ضَ ٢ايكٝس ؾذطس٘ َٔ ز ٕٚإٔ ٜـدطد٘ عـٔ اإلَتٓـاع أٚ
طــاضز ٙستــ ٢زخــٌ َٛنــعاً َـــًُٛناً يػــري ايكــا٥س ســطّ عًٝــ٘ زخــٍٛ
ايـُٛنع َٔ ز ٕٚإشٕ َايه٘ ،ؾإشا إدـرتأ ٚزخـٌ ايـساض ٚأخـصًَ ٙهـ٘،
ٚإشا أخص ٙقاسب ايساض ٚإغتٛىل عًًَ ٘ٝه٘ اشا أسطظ إعطاض ايكـا٥س
عٓ٘ٚ ،إال سٝح ٜـشتٌُ ثبٛت سلٍ يًطاَٚ ٞايـُطاضز ؾٚ - ٘ٝي ٛنعٝؿاً-
ؾاالسٛط ٚدٛباً إضناؤ ٙبايتكايـض بُٗٓٝا .
( :)38إشا قٓع بطداً يف زاض ٙيتعؿّـ ؾ ٘ٝايــشُاّ ؾعؿّؿـت ؾٝـ٘ مل
ٜـًُهٗا إال َع قكس سٝاظتٗا أ ٚقكس تـًُهٗا ٚ ،س٦ٓٝـص ال ٜــذٛظ يػـريٙ
زخ ٍٛايساض ٚال أخصٖا َٔ ز ٕٚإشْ٘ ٚال ٜـًُهٗا بأخصٖا .
( :)39ايٓشٌ غري ايــًُُٛن ١ألسـسأ تــًُو إشا إغـتٛىل عًـ ٢أَريٖـا
بككس تـًُه٘ عٓس أخصَٛ َٔ ٙانع ال ٜه ٕٛؾٗٝا إستُاٍ ًَه ١ٝأسسأ يـ٘
ثِ ٜـًُو نٌ َا ٜتبع٘ َٔ ايٓشٌ َـُا ٜػري بػريٜٚ ٙكـ بٛقٛؾ٘ ٜٚسخٌ

تصن ١ٝايػُو )121(.....................................................................

َع٘ ايهّٔ ٜٚـدطز َٓ٘ بسخٛي٘ ٚخطٚد٘ ٚ .يف َٛاضز عًُ٘ بــًُو أسـس
ا أ ٚإستُاي٘ ايـًُه ١ٝال ٜـذٛظ ي٘ أخصٚ ٙال إٜصاؤٚ ٙال ايتكطف ؾ. ٘ٝ
( :) 40إشا أطًل ايكا٥س قـٝس ٙبإختٝـاضَ ٙـٔ ٜـس ٙأَ ٚـٔ ؾـبهت٘ بعـس
إغتٝال ٘٥عً :٘ٝؾإ قاض َـُتٓعاً ٚ -سؿاً أ ٚطرياً ٚ -قازضاً عً ٢اإلؾالت
خــطز عــٔ ًَهــ٘ ٚعــاز َباس ـاً ٜـــذٛظ يػــري ٙإقــطٝازٚ ٙتـــًُه٘ ٚيــٝؼ
يًكا٥س األ ٍٚايطدٛع عً. ٘ٝ
ٚإٕ مل ٜكط َـُتٓعاً  -يـذطس٘ أ ٚيهػـط دٓاسـ٘ أ ٚأليؿتـ٘  -ؾـإٕ مل
ٜككــس بإطالقــ٘ اإلعــطاض عٓــ٘ ؾٗــًَ ٛهــ٘ ال ٜـــذٛظ يػــري ٙأخــص ٙأٚ
إقطٝازٚ ،ٙإٕ قكس اإلعطاض عٓ٘ ٚضن ٞبتًُو ايػري إٜـا ٙدـاظ يػـريٙ
إقطٝازٚ ٙتـًُه٘ َٔ ز ٕٚؾطم بني ْؿ ٤ٛإعطان٘ عٔ عذـع ٙعـٔ بكا٥ـ٘
يف ٜسٚ ٙتـشت إغتٝال ٙ٤يككٛض ايـُاٍ أ ٚايـُايو ٚبني ْؿ ٘٥ٛعٔ غببأ
آخــط  ،ؾــإشا قــاز ٙايػــري تـــًُه٘ ٚيــٝؼ يــه ٍٚايطدــٛع عًٝــ٘ إشا ظٗــط
إعطان٘ عٓ٘ أ ٚظٗطت إباست٘ يػري. ٙ
( :)41ايكا٥س ٜـًُو ايكٝس باإلقطٝاز الغُٝا إشا قكس َع٘ ايتًُو
ٚنإ ايـُكٝس َباساً باألقٌ غـري َــًُٛى ألسـسأ ٚ ،ال ٜــًُه٘ إشا نـإ
َـًُٛناً يـُشرتّ ايـُاٍ نإٔ ٚدس ايطري يف ايـُسَ ١ٜٓككٛم ايـذٓاح.
ٚإشا ؾو ٚإستٌُ ًَو أسسأ يًـٛسـ أ ٚيًطـري بٓـ ٢عًـ ٢اإلباسـ،١
إال إشا ناْت ؾ ٘ٝأَاض ٠عطؾ ١ٝعًًَ ٢و ايػري ي٘ ؾٝشطّ عًٚ ،٘ٝشيو نإٔ
ٜـذس ايطري يف ايـُسَ ١ٜٓككٛم ادتٓاح أٜ ٚعٗط أثط إغـتٝال ٤أسـسأ عًٝـ٘
 نـإٔ ٜــذس طــٛم يف عٓكـ٘ أ ٚقـطط يف إشْــ٘ أ ٚسبـٌ َؿـسٚز يف ٜــس ٙأٚضدًـ٘ أْ ٚــشٖٛا  .ؾــإشا عًـِ ٚتـشــكل نــ ٕٛايـٛسـ أ ٚايطـري َـــًُٛناً
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ٚدب ضزّ ٙيـُايه٘ٚ ،إشا دًٗ٘ دط ٣عً ٘ٝسهِ ايًكط ١إٕ نإ نـا٥عاً،
ٚإال دط ٣عً ٘ٝسهِ َـذٗ ٍٛايـُايو .
ْعِ إشا ًَو ايطا٥ط دٓاسٚ ٘ٝقسض عً ٢ايطـريإ دـاظ تــًُه٘ بكـٝسٙ
ل َعـني ٜعطؾـ٘ أٚ
ٚاإلغتٝال ٤عًٝـ٘ إال َـع ايـٝكني بهْٛـ٘ َــًُٛن ًا يؿـد ٍ
ٜأتَ ٘ٝطايباً ب٘ ٚال ٜتُّٗ٘ ؾايعاٖط ٚدٛب ضزّ ٙإيٚ ٘ٝتػً ُ٘ٝي٘ .

الفصل الثالث  :ذكاة السنم .
( :)42ال ٜـــشٌ أنــٌ ايػــُو إال إشا نــإ يــ٘ قؿــطٚ -يــ ٛقًــٝالً  -ؾــال
ٜـشٌ َا يٝؼ ي٘ قؿطٚ ،إْـُا ٜـشٌ أنٌ َا ؾ ٘ٝقؿط إشا شنـ ٞبأخـص ٙسٝـاً
َٛٚتــ٘ خــاضز ايـــُا : ٤إَــا بإخطادــ٘ َــٔ ايـــُا ٤س ٝـاً بايٝــس أ ٚباآليــ: ١
ايؿبه ١أ ٚايؿل أ ٚايؿاي ١أْ ٚـشٖٛا .
ٚإَا بأخص ٙخاضز ايـُا ٤بايٝس أ ٚباآلي ١بعس َا خطز بٓؿػـ٘ أٚ ٚثـب
يف غؿ١ٓٝأ أ ٚعً ٢ايؿاط ٤ٞأْ ٚبص ٙايـُٛز إىل غـاسٌ ايٓٗـط أ ٚايبشـط أٚ
غــاض ايـــُا ٤ايــصٖ ٟــ ٛؾٝــ٘ ثــِ أخــص ٙأســس س ٝـاً ؾٝكــري شن ٝـاً ٜـــشٌ أنًــ٘
ٜٚـًُه٘ اآلخص ٚ .إشا مل ٜؤخـص ستـَ ٢ـات قـاض َٝتـٜ ً١ــشطّ أنًـٗا ٚال
ٜٓؿع إٔ ٜٓعط إي ٖٛٚ ٘ٝسٜ ٞهططب .
( :)43إشا نــطب ايػــُهٖٚ ١ــ ٞيف ايـــُا ٤بآيــ ١أؾكػــُٗا ْكــؿني ثــِ
أخطدُٗا سٜ ّٔٝٝتشطنـإ  :ؾـإ قـسم عطؾـ ًا عًـ ٢أسـسُٖا أْـ٘ مسهـ١
ْاقك - ١نُا ي ٛنإ ؾ ٘ٝايطأؽ  -سـٌّ ٖـ ٛز ٕٚغـريٚ ، ٙإشا مل ٜكـسم
عً ٢أسسُٖا أْ٘ مسه ١ؾؿ ٞسـًّٗـُـا إؾهاٍ بٌ األظٗط عسّ ايـشٌ .
( :)44إشا أخطز مسهَٚ ١اتت خاضز ايـُا ٤ؾؿلّ بطٓٗا ٚٚدـس ؾٗٝـا
مسهٜ ١أنًُٗا مجٝعاً .
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( :)45ال ٜؿرتط يف تصن ١ٝايػُو  :إغالّ ايكا٥س ٚال تػـُٝت٘  ،ؾًـٛ
تٛثّل ايـُهًـ َٔ ايهاؾط ٚأْـ٘ أخـطز ايػـُو سٝـ ًا َـٔ ايــُا ٤أ ٚأخـصٙ
بعس إٔ خطز َٓ٘ ؾُات نإ شنّٝاً َٔ ز ٕٚؾطم بني ايهتابٚ ٞغرئَٚ .ٙ
ٖٓا إشا ٚدس أسس مسهاً َٝتاً يف ٜس ايهاؾط ٚمل ٜعًـِ أْـ٘ أخـص ٙسٝـاً بٓـ٢
عً ٢اذتطَـٚ ١يـ ٛأخـرب ٙبأْـ٘ شنّـا ٙمل ٜكبـٌ خـرب ٙإال إٔ ٜــشكٌ ايـٝكني
عٓس ٙبإخطاد٘ يًػُو سٝاً ،بُٓٝا يٚ ٛدس ٙيف ٜس َػًِ ٜتكطف ؾ ٘ٝبـُا
ٜسٍّ عً ٢ايتصن ١ٝأ ٚأخرب بٗا بٓ ٢عً ٢ايـشً. ١ٝ
( :)46إشا ٚثبت ايػُه ١يف غؿ١ٓٝأ مل تـشٌ ٚمل ٜـًُهٗا ايػـؿّإ ٚال
قاسب ايػؿ ١ٓٝستـ ٢تؤخـص بايٝـس ؾًُٝهٗـا آخـصٖا ٚإٕ نـإ غريُٖـا .
ْعــِ إشا قكــس قــاسب ايػــؿ ١ٓٝاإلقــطٝاز بٗــا ٚعُــٌ بعــض االعُــاٍ
ايـــُشؿّع ٠يٛثــٛب ايػــُو َكسَــ ١يإلقــطٝاز  -نــإٔ ٜهــع غــؿٓٝت٘ يف
َـذتُع ايػُهٜٚ ١هطب ايـُا ٤بٓشٜٛ ٍٛدب ٚثٛب ايػُو ؾٗٝا  -نـإ
ٖصا َٓ٘ بـُٓعي ١إخطاد٘ َٔ ايـُا ٤سٝاً ؾٝكري شنٝاً ٚتـتشـكل ًَهٝت٘ ي٘.
( :)47إشا ٚنــع ؾــبهت٘ يف ايـــُا ٤يٝكــطاز بٗــا ؾسخًــٗا ايػــُو ثــِ
أخطدٗا َٔ ايـُا ٤ؾٛدس َا ؾٗٝا َٝتاً  -نً٘ أ ٚبعه٘  -ؾايعـاٖط سًّٝتـ٘ .
ٚإشا ْكب ؾبه ١أ ٚقٓع سعـري ٠إلقـطٝاز ايػـُو ؾسخًـٗا ثـِ ْهـب
ايـُا ٤بػبب ايـذعض أ ٚغري ٙؾُات بعس ْـهٛب ايـُا ٤قاض شنٝـاً ًَٚهـ٘
ٚسٌّ أنً٘ٚ ،أَا إشا َات َـشبٛغاً يف ايــشعري ٠أ ٚايؿـبه ١قبـٌ ْهـٛب
ايـُا ٤عٓ٘ ؾؿ ٘ٝقٛالٕ أقٛاُٖا سً ١ٝأنً٘ .
( :)48إشا أخـــطز ايػـــُو َـــٔ ايــــُا ٤سٝــاً ثـــِ أضدعـــ٘ إىل ايــــُا٤
َ -طبٛطاً بؿ ٤ٞأ ٚغري َطبٛط -ؾُات ؾ ٘ٝؾايعاٖط سطَت٘ٚ ،إشا أخطد٘
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ٚمل ٜهــٔ يف سعريتــ٘ أ ٚؾــبهت٘ ؾٛدــسَٝ ٙتــاً ٚؾــو يف أْــ٘ َــات قبــٌ
إخطادــ٘ َــٔ ايـــُا ٤أ ٚبعــس خطٚدــ٘ سهــِ بـــشطَت٘ غــٛا ٤عًــِ تــأضٜذ
اإلخطاز أ ٚايـُٛت أ ٚدٌٗ ايتأضٜـدإ .
( :)49إشا إنطط ايػُّاى إىل إضداع ايػُو إىل ايــُاٚ ٤خـاف َٛتـ٘
ؾ ٘ٝؾٝشػٔ ب٘ إْتعاض َٛت٘ ٚ -ي ٛبإٔ ٜكتً٘ بهطبأ أ ٚبػري - ٙثـِ ٜطدعـ٘
َٝتاً إىل ايـُا. ٤
( :)50إشا طؿا ايػُو عًٚ ٢د٘ ايـُا ٤إلبتالع٘  -ايعٖـط -أ ٚيعهـ١
سٛٝإٍ أ ٚنطب ١إْػإٍ أ ٚيػريُٖا َـُا ٜٛدب عذع ٙعٔ ايػباس : ١ؾإ
أخص ٙسٝاً قاض شنٝاً ًَٚه٘ ٚسٌ أنً٘ٚ ،إٕ َات قبٌ أخص ٙسطّ أنً٘ .
( :)51إشا أيكــ ٢إْػــإ (ايعٖــط) يف ايـــُا ٤ؾإبتًعــ٘ ايػــُو ٚطؿــا مل
ٜـًُه٘ إال إشا أخص ،ٙؾـإ أخـص ٙغـريًَ ٙهـ٘ٚ ،ال ؾـطم بـني َـا إشا أيكـ٢
ايعٖط بككس إقطٝاز ايػُو ٚبني َا إشا مل ٜككس بـ٘ اإلقـطٝاز  ،نُـا
ال ؾــطم بــني إٔ ٜككــس مسهــَ ١عٓٝــ ١أ ٚبعهـاً غــري َعــنيْ ،عــِ يــ ٛضَــاٙ
بػالح  -بٓسق ١ٝأ ٚغِٗ  -أ ٚطعٓ٘ بطَض ؾعذع عٔ ايػباسٚ ١طؿا عًـ٢
ٚد٘ ايـُا ٤مل ٜبعس نًَ ْ٘ٛهاً يًطاَ ٞأ ٚيًطاعٔ .
( :)52ال ٜعترب يف سٌ ايػُو إشا أخطز َٔ ايـُا ٤سٝـاً  :إٔ ٜــُٛت
بٓـؿػ٘ ؾًَ ٛات بايتكطٝع أ ٚبؿلّ بطٓ٘ أ ٚبهطب٘ عً ٢ضأغ٘ سـٌّ أٜهـاً،
بٌ ي ٛؾٛا ٙيف ايٓاض سٝاً ؾُات سٌ أنً٘ ،بٌ االق ٣ٛدٛاظ أنً٘ سٝاً .
( :)53إشا أخطز ايػُه َٔ ١ايـُا ٤س ١ٝؾكطع َٓٗا قطعـٖٚ ١ـ ٞسٝـ١
ٚأيكــ ٢ايبــاق ٞيف ايـــُا ٤ؾُــات ؾٝــ٘ س ًّــت ايكطعــ ١ايـــُبآَْ ١ــ٘ ٚسطَــت
ايكطع ١اييت َاتت يف ايـُاٚ ،٤إشا قطعت َٓٗا قطعٖٚ ١ـ ٞيف ايــُا ٤قبـٌ
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إخطادٗا ثِ أخطز ايباق ٞؾُات خاضز ايـُا ٤سٌّ أنـٌ َـا أخطدـ٘ سٝـاً
ٚسطَت ايكطع ١ايـُباْ ٖٞٚ ١يف ايـُا.٤

الفصل السابع  :ذكاة اجلساد .
( :)54شنا ٠ادتطاز أخص ٙسٝاً غٛا ٤أ نإ األخـص بايٝـس أّ باآليـ ١ؾًـٛ
َات قبٌ أخص ٙسطّ ٚ ،ال ٜعترب يف تصنٝت٘  :ايتػُٚ ١ٝاإلغالّ ؾً ٛأخصٙ
ال ْ ،عـِ ال ٜــشهِ بــتصنَ ١ٝـا يف ٜـس ٙإال إٔ
ايهاؾط سٝـ ًا نـإ شنــً ٝا سـال ً
ٜـعًِ ايـُهًـ بٗا ٚإٕ أخرب ٙبأْ٘ شنّا ٙمل ٜكبٌ خرب. ٙ
( :)55ال ٜـشٌ ايسبا َٔ ايـذطاز  ٖٛٚايص ٟمل ٜػتكٌ بايطريإ .
ع ؾٝـ٘ دـطاز ؾُـات قبـٌ إٔ ٜؤخـص
( :) 56إشا إؾتعًت ايٓـاض يف َٛنـ ٍ
ٌ أنًـ٘ٚ ،إشا
سً ٝا سطّ أنً٘ٚ ،ي ٛأخـص ٙسٝـ ًا ٚؾـٛا ٙأ ٚطبدـ٘ بايٓـاض سـ ّ
س يًذـطاز ؾذـاَ ٤ـٔ ايــُٛانع ايــُذاٚضٚ ٠أيكـ٢
أؾعٌ ايٓـاض نآيـ ١قـ ٝأ
ٌ َا إسرتم َـٔ ايــذطاز يف ٖـص ٙايٓـاض
ْـؿػ٘ ؾٚ ٘ٝإسـرتم بٗا ؾال ٜبعس س ّ
اييت أؾعًٗا بككس قٝس ٙأ ٚطبد٘ ؾٗٝا .
الفصل اخلامس  :التركَة بالربح أً بالنحس .
( :)57اْـــُا تـــشٌّ ايـــشٛٝاْات األيٝؿــ ١ايـــشالٍ أنًــٗا اشا شنٝــت،
ٚتتشكل شناتٗا بصبـشٗا أ ٚبٓشطٖا َؿطٚطاً بأَٛض :
ايؿطط األ : ٍٚإٔ ٜه ٕٛايصابض أ ٚايٓاسط َػًُاً  ،ؾال تـشٌّ شبٝشـ١
مســ ٢اهل عـعّ ٚدـٌّ عًــ ٢االســٛط،
ايهــاؾط ٚإٕ نــإ نتابٝـاً ٚعًــِ أْــ٘ ّ
ٜٚهؿ ٞشبض نٌ َػًِ َا مل ٜهٔ َـشهَٛاً بهؿط ٙنايٓاقب ٚارتـاضدٞ
ٚبعض أقػاّ ايػال ٠ؾتشطّ شبٝشت٘ ٚإٕ مسّ ٢اهل غبشاْ٘ عً ٢األسٛط.
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( :)58ايـــُِٗ َعطؾــ ١اإلْػــإ يًــصبض أ ٚيًٓشــط ايؿــطعٚ ٞإدــاز٠
ايتصن ،١ٝؾـاشا أدازتٗـا ايــُطأ ٠ايــُػًُ ١أ ٚأسػـٓتٗا ايكـب ١ٝأ ٚايكـيب
ايـُتٛيس َٔ أبأ أ ٚأٍّ َػًُ ١سٌّ شبـشِٗ ٖٚ ،هـصا األعُـٚ ٢األغًــ
ٚارتكٚ ٞادتٓب ٚاذتا٥ض ٚايؿاغل ٚٚيس ايعْـا ٚشبـض ايــُهط ٙعًٝـ٘ -
عل نإ إنطاٖ٘ أّ بػري سل  -إشا قكس ايصبض ٚمسّٚ ٢إغتكبٌ .
( :)59ال ٜـــذٛظ شبــض َــٔ ال ؾــعٛض يــ٘ بؿعًــ٘ نايـــُذٓٚ ٕٛايٓــاِ٥
ٚايػــهطإْ ،عــِ ايعــاٖط دــٛاظ شبــض ايـــُذٓٚ ٕٛضتــ ٙٛإشا نــإ َـــُّٝعاً
ؾاعطاً بؿعً٘ َع تـشكل ايؿطا٥ط األخط ٣نايتػُٚ ١ٝاإلغالّ .
ايؿـطط ايجـاْ : ٞإٔ ٜهـ ٕٛايـصبض أ ٚايٓشـط بايــشسٜس سـاٍ اإلختٝـاض
ٚايـُكسض ٠ؾال عتـٌّ أ نـٌ ايــُصبٛح بػـري اذتسٜـس ٚإٕ نـإ َـٔ ايــُعازٕ
ايـــُٓطبع ١نايٓشــاؽ ٚايكــؿط ٚايطقــام ٚايــصٖب ٚايؿهــ ١إال عٓــس
االضتكاض ٚخٛف ايؿٛت .
(ٜٓ :)60بػــ ٞإختٝــاض اي ــشسٜس اي ــدايل أ ٚايـــُدًٛط بػــري ٙخًط ـاً
ٜػــرياًٚ ،أَــا ايـــشسٜس ايـــُطً ٞبــايهط -ّٚايـــُعرب عٓــ٘ باالغــت -ٌٝأٚ
ايـُدًٛط ب٘ بٓػبَ ١عتـسأّ بٗـا ( )%20أَ ٚـا قاضبٗـا ؾـاالسٛط االٚىل تـطى
ايصبض ب٘ َع تٝػّط ايـشسٜس ايـدايل .
( َٔ :)61ال ٜـذس ايـشسٜس داظ ي٘ ايصبض بهٌ َا ٜكطـع األٚزاز ٚإٕ
مل ٜهٔ َهططاً اي ٘ٝنإٔ ٜصبض بككب ١أ ٚخؿب ١أ ٚسذط ساز أ ٚظداد١
 ز ٕٚايػٔ ٚايععِ عً ٢االسٛط ٚدٛباً ْ ، -عِ االسٛط األٚىل عٓـسايصبض بػري ايـشسٜس :االقتكاض عً ٢ساي ١ايهطٚض ٠ايعطؾ ١ٝايعازٚ - ١ٜيٛ
إلغتـعذاي٘ أ ٚيـدٛؾ٘ َٛت اذتٛٝإ ي ٛإْتعط اذتك ٍٛعً ٢ايـشسٜس . -
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( :)62ال ٜبعس دٛاظ ايـصبض إختٝـاضاً بايــُٓذٌ اذتسٜـس ْٚــشَ ٙٛــُا
ٜكطــع األٚزاز ٚ -يــ ٛبكــعٛبٚ - ١االســٛط اإلقتكــاض ؾٝــ٘ عًــ ٢سايــ١
ايهطٚض ٠ايعاز. ١ٜ
ايؿطط ايجايح  :االغتكباٍ بايـشٛٝإ ساٍ ايصبض أ ٚايٓشط بإٔ ٜٛد٘
َكازٜـُ٘ َٚصبـش٘ إىل ايكبً ،١ؾإ أخٌّ باغتكبايـٗا عايـُاً عاَساً سطَـت
ايصبٝشٚ ،١إٕ نإ ْاغٝاً أ ٚنإ خطـأ َٓـ٘ يف االغـتكباٍ بـإٔ ٚدّٗٗـا إىل
دٗ١أ إعتكس أْٗا ايكبً ١ثِ تبني ارتطأ أ ٚمل ٜعطف ايكبً ١أ ٚمل ٜتُهٔ َـٔ
تٛدٝــ٘ ايصبٝشــ ١إيٗٝــا ٚ -يــَ ٛػــتعٓٝاً بػــريٚ - ٙقــس إنــطط إىل تــصنٝتٗا
نايـشٛٝإ ايـُػتعك ٞأ ٚايٛاقـع يف ب٦ـطٍ أ ٚسؿـري ٠أْ ٚــشُٖٛا مل حتـطّ
ايصبٝش ١يف مجٝع شيو .
ٚيــ ٛأخ ـٌّ باالغــتكباٍ دتًٗــ٘ باؾــرتاط٘ يف ؾــطع ١ٝايتصنٝــٚ ١اقع ـاً -
دٗ ـالً بػــٝطاً أ ٚدٗ ـالً َطنب ـاً نُــٔ إعتكــس عــسّ ؾــططٝت٘ تكًٝــساً يؿكٝــ٘
َصٖب٘  -ؾتشٌّ شبٝشت٘ يـُعتكس ؾطط ١ٝاإلغتكباٍ.
( :)63ال ٜؿرتط إغتكباٍ ايصابض بـذػسٚ ٙإٕ نإ أسٛط .
( :)64إشا خاف َٛت ايصبٝش - ١ي ٛإؾتػٌ باغتكبايــٗا أ ٚإْتعـط َـٔ
ٜعطّؾ٘ ظٗتٗا ؾايعاٖط عسّ يع ّٚاإلغتكباٍ .
( :)65ايٛادب إغتكباٍ َكاز ِٜايصبٝشـَٚ ١ـصعٗا أَٓ ٚشطٖـا سـاٍ
ايـصبض ؾٝـتدري ايـصابض بـني إٔ ٜهــعٗا َهـطذع ١عًـٜ ٢ــُٗٓٝا ضتـ ٛدٗــ١
ايكبً ١نٗٝأ ٠ايـُٝت ساٍ ايسؾٔ ٚبني إٔ ٜهعٗا عًٜ ٢ػـاضٖا َـع تٛدٝـ٘
َكازٜـُٗا إىل ايكبًٚ ١بني إٔ ٜـصعٗا ٖٚـ ٞقاُ٥ـَ ١ػـتكبً ١يًكبًـ ١نشـاٍ
اإلْػإ ايـُكً. ٞ
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ايؿطط ايطابع :تػُ ١ٝايصابض أ ٚايٓاسط عً ٢اذتٝـٛإ سـني ايـصبض أٚ
ال بـ٘ عطؾـ ًا  ،ؾًـ ٛتطنٗـا عُـس ًا سطَـت ٚال ٜٓؿـع تػـُ ١ٝغـري
ايٓشط َتكـ ً
ايصابضٚ ،ي ٛتطنٗا ْـػٝاْاً مل تـشطّ ٚاالسٛط إغتشباباً اإلتٝـإ بٗـا عٓـس
ايتصنطٚ ،ي ٛتطنٗا دٗالً بايـشهِ ؾايعاٖط سطَ ١ايصبٝش. ١
(ٜ :) 66عترب اإلتٝـإ بايتػـُ ١ٝعًـ ٢ايصبٝشـٚ ١سـاٍ ايـصبض أ ٚايٓشـط
َكاضْ ً ١يـ٘ عطؾـ ًا ؾـال تــذع ٟايتػـُ ١ٝاإلتــؿاق ١ٝأ ٚايــُككٛز َٓٗـا َعٓـ٢
آخطٚ ،ال ٜـذع ٤ٟاإلتٝإ بٗا عٓـس َكـسَات ايـصبض أ ٚايٓشـط -أ ٟسـاٍ
ضبط ايـُصبٛح أ ٚايـُٓشٛض . -
( :)67ظتٛظ شبض َٔ ٜتعصض عً ٘ٝايٓطل ناألخطؽٚ ،تتشكل تػـُٝت٘
بتشطٜو يػاْ٘ ٚؾؿتٚ ٘ٝإؾاضت٘ بإقبع٘ سػب َتعاضؾ٘ َٔٚ ،قـسض عًـ٢
ِ
ايٓطلٚ -ي ٛستطّؾاً  -دا ٤بـصنط اهل عًـ ٢قـسض َـا ٜــُهٓ٘ ٚعتػـٓ٘ ٜٚهـ ّ
إي - ٘ٝعً ٢االسٛط  -إخطاض شنط اهل بكًب٘ ٚإؾاضت٘ بإقبع٘ .
(ٜ :)68هؿــ ٞيف ايتػــُ ١ٝاإلتٝــإ بــصنط اهل غــبشاْ٘ ٚتعــاىل َكرتْ ـاً
بــايتععَ ِٝجــٌ (اهل انــرب) أ( ٚاذتُــس هل) أ( ٚبػــِ اهل) بــٌ ال ٜبعــس
االنتؿا ٤بـُذطز شنط االغـِ ايــُدتل (:اهل) (ايـطمحٔ) نُـا ال ٜبعـس
نؿا ١ٜايرتمج ١بايًػ ١اييت ٜتكٓٗا ايصابض.
ايؿــطط اي ــداَؼ  :إٔ تكطــع األٚزاز األضبعــ ١يف تصنٝــ ١غــري اإلبــٌ
ٖٚــ : ٞايـــُطٖٚ - ٤ٟــ َ ٛــذط ٣ايطعــاّ ٚ -اي ــشًكٖٚ - ّٛــ َ ٛــذط٣
ايــٓؿؼَٚ ،ـــشً٘ ؾـــٛم ايــــُطٚ -٤ٟايٛزدــإ ُٖٚـــا عطقـــإ َشٝطـــإ
بــاذتًكٚ ّٛايـــُطٚ ،٤ٟاالســٛط ٚدٛبـاً عــسّ االدتــعا ٤بؿـكّٗا َــٔ زٕٚ
قطع ٚعسّ االدتعا ٤بكطع ايـشًكٚ ّٛسس. ٙ
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( :)69البــس َ ـٔ قطــع األٚزاز ســاٍ سٝــا ٠اذتٝــٛإٚ ،ال ًٜــعّ تتــابع
قطعٗا ؾً ٛقطع بعهٗا ثِ أضغًٗا ثِ قطع ايباق ٞقبٌ إٔ تـُٛت ٚتٓكطـع
سطن ١إعهاٗ٥ا عٝح إغتٓس ايـُٛت عطؾاً إىل ايكطعـني طٗـط ٚسـٌّ أنـٌ
يـشُٗاٚ ،ايتتابع أسٛط ٚأٚىل .
( :)70إشا قطعت ضقب ١ايصبٝش َٔ ١ؾٛم ٚبكٝـت ؾٗٝـا اذتٝـا ٠ؾكطعـت
ل بطٓٗـا
األٚزاز عً ٢ايٛدـ٘ ايــُؿطٚع سًـت ايصبٝشـٖٚ ،١هـصا يـ ٛؾـ ّ
ػــطت ععاَٗــا
ٚإْتععــت أَعاؤٖــا ؾــصعت قبــٌ َٛتٗــا س ًّــتٚ ،إشا ته ّ
بايػكٛط َٔ ؾاٖل أ ٚأنٌ ايػبع بعهٗا أ ٚدطسٗـا أ ٚنـطبت بػـٝـأ
أ ٚبطًكــْ ١اضٜــٚ ١أؾــطؾت عًــ ٢ايـــُٛت ؾــصعت قبــٌ إٔ تـــُٛت س ًّــت
ايصبٝشٚ ١طٗطت إشا إدتُعت ؾطٚط ايتصنْ ١ٝعـري شنـط اهل عًٗٝـا عٓـس
ايصبض ٚسطنتٗا بعسٚ ٙخطٚز ايسّ ايـُتعاضف .
( :)71ال ٜؿرتط يـشٌ ايصبٝشـ ١إغـتكطاض سٝـا ٠ايــشٛٝإ قبـٌ شعـ٘،
ٚتهؿ ٞسٝات٘ سني ايصبض ٚإٕ أؾـطف عًـ ٞايــُٛت ،ؾـإشا عًُـت سٝـا٠
ايـشٛٝإ قبٌ ايصبض أ ٚايٓشط ؾٗٚ ،ٛاشا ؾو يف سٝات٘ ساٍ ايصبض نؿـ٢
سسٚخ سطن١أ يف دػُ٘ بعس تــُاَ ١ٝايـصبض أ ٚايٓشـط ٚإٕ ناْـت نـ١ًٝ٦
نــإٔ تطـــطف عٓٝــ٘ أٜ ٚتشــطى شْبــ٘ أ ٚأشْــ٘ أ ٚتــطنض ضدًــ٘ أٜ ٚــس،ٙ
ٚعطنت٘ حتطظ سٝات٘ ساٍ ايصبض ٚتـُاّ شنات٘ .
( :)72ال ظتب يف ايصبض إٔ ٜه ٕٛيف أعً ٢ايطقب ١بٌ ظتٛظ إٔ ٜهـٕٛ
يف ٚغــطٗا أ ٚيف أغــؿًٗاٚ ،ايـــُِٗ إٔ ٜتشكــل قطــع األٚزاز األضبعــ،١
ٚايعــاٖط إٔ قطعٗــا ٜــالظّ بكــا ٤ايـــدطظ -٠ايـــذٛظ -٠يف ايعٓــل ايـــُتكٌ
بايـطأؽ ،ؾً ٛبـك ٞؾَ ٤ٞـٓٗا يف ايـذـػس مل ٜـتشـكل قـطع تـُاَـٗا نُا
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ؾٗس ب٘ بعض ايـُُاضغني ايـُدترب.ٜٔ
( :)73ي ٛشبض َٔ أعً ٢ادتٛظ ٠خطأ ثِ إيتؿـت ايـصابض ؾـصعٗا َـٔ
حتت ادتٛظ ٠قبٌ ظٖٛم ضٚح اذتٛٝإ سٌّ ذتُٗاٜٚ ،عًِ شيو إشا حتـطى
ايـُصبٛح بعس تـُاّ شبـش٘.
( :)74إشا قطع بعض األٚزاز االضبع ١عً ٢غري ايٓٗر ايؿـطع ٞبـإٔ
نطبٗا ؾدل بآي ١ؾاْكطع بعهٗا ،أ ٚعهّـٗا ايـص٥ب ؾكطعـ٘ بأغـٓاْ٘ أٚ
غري شيو ٚبكٝت اذتٝاٚ ٠بك ٞاذتًكٚ ّٛنإ قابالً يًكطع ٚايـطٚح باقٝـ- ١
أَهٔ قطع ايـُتبك َٔ ٞاألٚزاز َع ؾط ٟايـٛزز ايـص ٟقطعـ٘ ايـص٥ب أٚ
غري ٙبإٔ ٜؿكّ٘ َٔ ؾٛم أ َٔ ٚحتت َٛنع قطع٘ ؾٝشٌّ أنٌ يـشُْ٘ .عِ
إشا قطــع ايــص٥ب أ ٚغــري ٙتـــُاّ األٚزاز ؾًــِ ٜبــل َٓٗــا َــا ٜهــ ٕٛقــابالً
يًؿطٚ ٟايؿلّ سطّ أنٌ يـشُ٘ .
ايؿطط ايػازؽ ٜ :ؿرتط يــشٌّ ايصبٝشـ ١إٔ ٜككـس ايـصبض أ ٚايٓشـط
ٜٚطٜس ٙتصنٝـ ً ١يًشٝـٛإ ،ؾًـٚ ٛقـع ايػـهني ايــشا ّز َـٔ ٜـس ٙعًـَ ٢ـصبض
ايـشٛٝإ ؾكطع األٚزاز األضبع ،١أ ٚضَا ٙؾٛقع عً ٢يبّ ١ايبعري  -مل عتـٌّ
أنٌ يـشُ٘ ٚإٕ مسّ ٢سني أقابٗاٖٚ ،هصا يـ ٛقكـس بتشطٜـو ايػـهني
عً ٢ايـُصبض أَطاً غري ايصبض ؾـكطع األٚزاز أ ٚنإ غهطاْــاً أَ ٚــػُ٢
عً ٘ٝأَ ٚـذْٓٛاً غري َـُّٝع ألؾعاي٘ ؾًِ ٜتشكـل َٓـ٘ قكـس ايـصبض أ ٚقكـس
ايٓشط ؾاْ٘ ال ٜـشٌّ أنٌ يـشُ٘.
ايؿطط ايػابع  :خطٚز ايـسّ سـاٍ ايـصبض ٚبكـسض َتعـاضف َـٔ َجـٌ
ايـشٛٝإ ايـُصبٛح ،ؾً ٛمل غتطز ايـسّ أ ٚخـطز أقـٌ َــُا ٜتعـاضف َـٔ
َجً٘ مل تـشٌ ايصبٝش ١عً ٢األسٛط  ،إال إٔ تـتشطى ايصبـٝش ١بعس تـُاّ
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شعٗا ٚي ٛسطنٜ ١ػري ٠نُا غبل.
( :)75ال ٜؿــرتط إغــتٓاز َــٛت اذتٝــٛإ اىل ايــصبض بارتكــٛم ؾًــٛ
أداز أسس ايصبض ٚقـاضٕ شعـ٘ ؾعـٌ ٜعٖـل ايـطٚح عـاز - ٠نُـا يـ ٛؾـلّ
أسس بطٔ اذتٛٝإ ٚقت قطع أٚزادـ٘ أ ٚغـكط َـٔ دبـٌ أٚ ٚقـع يف ْـاضٍ
عٓس تـُـاّ ايصبض أ ٚنطب بػٝـأ أ ٚطًكْ ١اض ١ٜساٍ شع٘ ؾايعاٖط سٌّ
أنً٘ٚ ،يٝؼ ايكٝس نصيو ؾاْ٘ ٜعترب ؾ ٘ٝإغتٓاز ايـُٛت إىل نًب ايكـٝس
أ ٚايطَ َٔ ٞز ٕٚؾطٜو ؾٚ ،٘ٝال ٜعترب ٖصا يف ايتصن ١ٝايصبـش. ١ٝ
( :)76ال ٜؿرتط إتـشاز ايصابض ؾٝذٛظ قسٚض ايصبض َـٔ إثـٓني عًـ٢
غب ٌٝاإلؾرتاى َكرتْني  :بإٔ ٜأخـصا ايػـهني بٝـسُٜٗا ٜٚـصعا َعـاً  ،أٚ
إٔ ٜكطــع أســسُٖا بعــض األٚزاز ٜٚكطــع اآلخــط بــاق ٞاألٚزاز زؾعــ١
ٚاســس ٠أ ٚعًــ ٢ايتــسضٜر :بــإٔ ٜكطــع أســسُٖا بعهــٗا ثــِ ٜكطــع اآلخــط
ايباقٚ ،ٞجتب ايتػُ ١ٝعًُٗٝا ٚاالق ٣ٛعسّ اإلدتعا ٤بتػُ ١ٝأسسُٖا.
( ٜ :)77ــشطّ  -عًــ ٢األســٛط  -قطــع ضأؽ ايصبٝشــَ ١تعُــساً قبــٌ
ظٖام ضٚسٗاٖٚ ،هصا ٜــشطّ  -عًـ ٢األسـٛط  -نػـط ضقبتٗـا ا ٚإقـاب١
طتاعٗــا َتعُــساً قبــٌ َٛتٗــا ،يهــٔ ال عتــطّ أنًــٗا بــصيو ٚ ،ال نــري يف
سك ٍٛشيو غٗٛاً ا ٚغؿً ١عٔ سس ٠ايػهنيٚ ،األٚىل تأخري شيـو نًـ٘
يـُا بعس بطز ايصبٝشٚ ،١ايٓداع ٖ ٛخٝط أبـٝض َــُتس ٚغـط ايؿكـاض َـٔ
ايطقب ١اىل ايصْب .
(:)78تـــدتل اإلبــٌ َــٔ بــني ايبٗــا ِ٥بــإٔ تــصنٝتٗا تتشكــل بــايٓشط
ٚايطعٔ يف ايًبّ ١بإٔ ٜسخٌ اآلي ١اذتسٜس  َٔ -غهني أ ٚغـري ٙستـَ ٢جـٌ
ايـُٓذٌ  -يف ايًبّ ٖٞٚ ،١ايـُٛنع ايـُٓدؿض ايٛاقـع يف أعًـ ٢ايكـسض
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َتكـالً بــايعٓلٚ ،البــس َــٔ إدتُــاع ايؿــطٚط ايـــُان ١ٝيتصنٝــ ١ايصبٝشــ١
ٚظتــٛظ ْـــشط االبــٌ باضنــٚ ١األٚىل ضتطٖــا قاُ٥ــ ١قــس أطًكــت ضدالٖــا
ٚضبطت ٜساٖا َا بني ايـدـ ٚايطنبـ ١إىل إبطاٖـا ثـِ ٜطعٓٗـا َـٔ ٜــُٗٓٝا
ؾإشا غكطت شبـشٗا بٝس. ٙ
( :)79ال ٜؿــطع ْـــشط غــري االبــٌ ٚال شبــض االبــٌ ،ؾًــ ٛشنــ ٞاالبــٌ
بايصبض أ ٚشن ٞغريٖا بايٓشط سطّ انٌ ذتُٗا ٚناْت َٝت ١صتػْ ،ً١عِ يٛ
أزضى شنات٘  -بإٔ ْـشط غري اإلبٌ ٚأَهٔ شع٘ ؾصع٘ قبـٌ إٔ ٜــُٛت أٚ
شبض اإلبٌ ثِ ضتطٖا قبٌ إٔ تـُٛت  -طٗط اذتٛٝإ ٚسٌّ ايًشِ .
( :)80إشا تعصض شبض ايـشٛٝإ أْ ٚـشط االبٌ  -إلغتعكا ٘٥أ ٚيٛقـٛع
دساضٍ عً ٘ٝأ ٚيرتزّ ٜ٘يف ب٦طٍ أ ٚيف َٛنعٍ نٝل بٓش ٍٛال ٜتُهٔ َٔ شبـش٘
أْ ٚـشطٚ ٙخٝـ َٛت٘  -دـاظ إٔ ٜطعٓـ٘ بآيـ ١سسٜـسأ  :سطبـ ١أ ٚغـٝـ أٚ
خٓذـــط أ ٚغـــهني أ ٚضتٖٛـــا طعٓـــ ١قاتًـــٚ ١إٕ مل تكـــازف ايــــُٓشط أٚ
ايـُصبضٜٚ ،ــُهٔ إدتُـاع أنجـط َـٔ ٚاسـس عًٝـ٘ ،ؾـإشا دـطح ايــشٛٝإ
ٚقتٌ بـصيو ايطعـٔ َـع شنـط اهل غـبشاْ٘ سٓٝـ٘ ٚإغـالّ ايعـاقط ٚقكـسٙ
ايكتٌ -سٌّ يـشُ٘ ٚطٗطٚ ،ال ٜه ّط عسّ إغتكباي٘ ايكبً ١سني ايطعٔ.
( :)81ايـ ذٓني تـا ّّ ايــدًك ١شناتـ٘ شنـا ٠أَّـ٘  :ؾـاشا َاتـت أَّـ٘ بـسٕٚ
تصن ٝـ١أ ٚأخــطز س ٝـاً ٚشنــ ٞس ـٌّٚ ،إشا َــات َــٔ ز ٕٚإزضاى تصنٝتــ٘ أٚ
َات يف دٛؾٗا سطّ أنً٘.
ٚإشا شنٝت أَ٘ ؾُات يف دٛؾٗا سٌّ أنً٘ ٚ ،إشا أخطز َٓٗا سٝاً بعس
تصنٝتٗا  :ؾإ شنّ ٞسٌّ أنً٘ ٚ ،إٕ َات ٚمل ٜصىّ سطّ .
ٜٚؿرتط يف سٌّ ايـذـٓٝـٔ بصنا ٠أَـ٘ إٔ ٜه ٕٛتاّ ايـدًـكـ ١بإٔ ٜهٕٛ

ايتصن ١ٝبايصبض ا ٚبايٓشط )133(.........................................................

قس أؾعط أ ٚأٚبط َٔ ز ٕٚؾطم بني ٚيٛز ايطٚح ؾٚ ٘ٝبني عسَ٘  ،ؾإ مل
ٜهٔ تاّّ ايـدًك ١ؾال ٜـشٌّ بصنا ٠أَ٘ .
ٚال ؾطم يف سهِ (شنا ٠ادتٓني بصنا ٠أَّ٘) بني َــشًٌ األنـٌ نـايبكط
ٚايػِٓ ٚاالبٌ ٚبني َـشطَّ٘ إشا نإ َــُا ٜكبـٌ ايتصنٝـ ١ناألغـس ٚايؿٗـس
ٚايجعًب ؾٝه ٕٛاذتٛٝإ طاٖطاً بايصنآٜٚ ٠تؿع بـذًسٚ ٙضت. ٙٛ
( :)82ايعــاٖط ٚدــٛب ايـــُبازض ٠إىل ؾـلّ دــٛف ايصبٝشــٚ ١إخــطاز
ل ٚاإلخـطاز
ايـذٓني َٓٗا عًـ ٢ايٓشـ ٛايــُتعاضف ،ؾـاشا تـٛاْ ٢عـٔ ايؿـ ّ
بكسض ظا٥س عٔ ايـُتعاضف ؾدطز َٝتاً سطّ أنً٘ .
( :)83إشا شنٝت أَّ٘ ؾدطز سٝـاً ٚمل ٜــتّػع ايعَـإ يتصنٝــت٘ ؾُـات
بال تصن ١ٝؾاألق ٣ٛسطَت٘ ٚ،أَا إشا َاتت أَّ٘ بال تصن ١ٝؾدـطز سٝـاً ٚمل
ٜتّػع ايعَإ يتصنٝت٘ ؾُات بسْٗٚا ؾال إؾهاٍ يف سطَتـ٘ ٚ .قـس تًدّـل
إٔ سًّ ١ٝايـذٓني إشا خطز َّٝتاً َٔ بطٔ أَّ٘ َؿطٚط ١بتصن ١ٝأَّ٘ٚ ،بتـُاّ
خًكت٘ ٚ ،بعسّ ايتٛاْ ٞيف إخطاد٘ ٚ ،بـُٛت٘ قبٌ خطٚد٘ َٔ بطٓٗا .
( :)84تكع ايتصن ١ٝعً ٢نٌ سٛٝإٍ َأ نـ ٍٛايًشـِ ؾـطعاً َ :اٝ٥ـاً أٚ
بطٜاًٚ ،سؿٝاً أّ أًٖٝاً أ ٚطا٥طاً ٚإٕ إختًؿـت نٝؿٝـ ١ايتصنٝـ ١ؾـطعاً  :ؾُـا
ش ّنــٜ ٞكــري يـــشُ٘ ٚدًــس ٙطــاٖطاً  ٜــشٌ أنًــ٘ َــا مل ٜـــشطّ بايعــاضض
نايـذالٍ .
ٚال تكــع ايــصنا ٠عًــْ ٢ـــذؼ ايعــني َــٔ اذتٝــٛإ نايهًــب ٚارتٓعٜــط
ٚاالْػإ ايهاؾط ،ؾإشا شن ٞنإ بتُاَ٘ باقٝاً عً ٢ايٓذاغـ ،١نُـا ال تكـع
ايتصنٝــ ١عًــ ٢اإلْػــإ ؾــاشا َــات ْـــذؼ ٚإٕ شنــ ٞؾــال ٜطٗــط بسْــ٘ اال
بايػػٌ إشا نإ َػًُاً ٖٚ ،هصا سهِ ايـشؿطات  ٖٞٚايسٚابّ ايكػاض
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اييت تػهٔ باطٔ االضض نايهبّ ٚايـذطش ٚإٜـٔ عـطؽ ؾـاشا شعـت مل
ٜـشهِ بطٗاض ٠يـشُٗا ٚدًسٖا .
ْعِ ايـشٛٝاْات غري َأنٛي ١ايًشِ اشا مل تهٔ ا ْؿؼ غا ١ً٥ناذت١ٝ
ال تكع عًٗٝا ايتصن ١ٝيعسّ األثـط ال َـٔ سٝـح ايطٗـاضٚ ٠دـٛاظ ايبٝـع ٚال
َٔ سٝح اذتً ،١ٝالٕ اذتٛٝإ طاٖط َٚـشطّ األنٌ .
ٚاشا نإ ا ْؿؼ غاٚ ١ً٥مل تهٔ ْــذػ ١ايعـني ٚال َـٔ ايــشؿطات
ْعري ايػـباع ايــُؿرتغ ١اآلنًـ ١يًشـ - ّٛايعـاٖط ٚقـٛع ايـصنا ٠عًٗٝـا إشا
نإ ا دًس ٜـُهٔ اإلْتؿاع ب٘ بًبؼٍ أ ٚؾطفٍ أْ ٚـشُٖٛا ٜٚطٗط ذتُٗـا
ٚدًسٖا بصعٗا ٚتصنٝتٗا َٔ ز ٕٚؾطم بـني ايطـا٥ط َـٔ ايػـباع نايكـكط
ٚايباظٚ ٟايباؾل ٚبني غري ايطا٥ط َٓٗا ناألغس ٚايُٓط ٚايؿٗـس ٚايجعًـب
ٚإبٔ أٖٚ، ٣ٚهصا ايؿٚ ٌٝايسبّ ٚايكطز ،ؾاشا شعت ٚشنّٝـت  -طٗـطت
ٚداظ إغتعُاٍ دًسٖا ٚإٕ مل ٜسبؼ  -نًبػـ٘ يف غـري ايكـالٚ ٠ايطـٛاف
ٚإؾرتاؾــ٘  -نُــا تػــتعٌُ ؾُٝــا ٜعتــرب ؾٝــ٘ ايطٗــاض - ٠غــري ايكــال ٠بٗــا
ذـــؼ َــا
ٚايطــٛاف  -نـــإٔ ٜـ ّتـــدص ظـطؾـــاً يًػُـــٔ ٚقطبــ ١يـــًُاٚ ٤ال ٜتـٓ ّ
ٜالقـٝـٗا بططٛب١أ ٚ ،األٚىل إٔ ال تػتعٌُ ٖص ٙادتًٛز إال بعس ايسبؼ .
ٚايتصن ١ٝؾُٝا ٜكبًٗا َٔ ايـشٛٝإ تتشكـل بايـصبض ايــذاَع يؿـطا٥ط
ايتصن ، ١ٝأ ٚبايكٝس بايػالح َع ؾطٚط٘ٚ ،يف تصنٝتٗا باقطٝاز ايهًـب
ايـُعًِ إؾهاٍ ٚتطزز .
( :)85إشا ٚدــس ذتــِ أ ٚدًــس سٝــٛإ ٜكب ـٌ ايتصنٝــٚ ١مل ٜعًــِ أْــ٘
َصن ٢أّ ال -بين عًـ ٢عـسّ تصنٝتـ٘ ؾـال ظتـٛظ أنـٌ ذتُـ٘ ٚال إغـتعُاٍ
دًس ٙؾُٝا ٜعترب ؾ ٘ٝايتصن ، ١ٝيهٔ ال ٜـشهِ بٓذاغت٘ ٚال بٓذاغَ ١الق٘ٝ

اَاضات ايتصن ١ٝايؿطع)135(......................................................... ١ٝ

بططٛب ١ست ٢إشا ناْت ي٘ ْـؿؼ غاَ ١ً٥ازاّ مل ٜعًِ نَٝ ْ٘ٛت. ١
ْعــِ تٛدــس أَــاضات ؾــطع ١ٝعًــ ٢ايتصنٝــ ١تٓؿــع يف َــٛاضز ايـــذٌٗ
بايتصن ١ٝأ ٚبعسَٗا : ٖٞٚ ،
األٚىل  :إٔ ٜٛدــس اي ــشٛٝإ أ ٚأدــعاؤ ٙبٝــس ايـــُػًِ ٖٚ -ــ ٛايــصٟ
ٜؿٗس هل بايٛسساْٚ ١ٝيـُشُس ( )بايطغايٜٚ - ١السـغ َٓـ٘ ايتكـطف
ؾ ٘ٝبـُا ٜٓاغب ايتصنَ ١ٝجٌ عطض ايًشِ أ ٚايؿشِ أ ٚايــذًس يًبٝـع أٚ
يًبؼ أ ٚيهنٌ أ ٚإعساز ٙيإلغتعُاٍ  -بًبؼٍ أ ٚؾطفٍ ٚضتُٖٛـا  -ؾاْـ٘
ٜعاٌَ َعاًَ ١ايــُصنٜٚ ٢ــشهِ ظـاٖط ًا بأْـ٘ طـاٖط ٚسـالٍ ستـٜ ٢جبـت
خالؾ٘ ٜٚـشكٌ ايـٝكني بعـسّ شناتـ٘ ؾٝشـطّ ٖٚ ،هـصا ال ٜــشهِ بتصنٝـ١
ايـشٛٝإ إشا مل ٜهٔ تكطؾ٘ ؾَ ٘ٝتٓاغباً َع نَ ْ٘ٛصن ٢نُا ي ٛنإ ذتـِ
بٝس َػًِ ال ٜسض ٣أْ٘ ٜطٜس أنً٘ أ ٚإعطا ٙ٤يًٗطّ أ ٚيـبعض غـباع ايطـري،
ؾالبس َٔ إسطاظ ن ٕٛتكطؾ٘ َتٓاغباً َع نَ ْ٘ٛصن. ٢
ايجاْ : ١ٝغٛم ايـُػًُني  ٖٞٚ ،ايػٛم اييت ٜػًب ايــُػًُ ٕٛؾٗٝـا
ٚتٓػب عطؾاً إيٚ ِٗٝإٕ ؾاضنِٗ ؾٗٝا غريِٖ  -ؾُا ٜبـاع يف ايػـٛم ايـيت
غايبِٗ َٔ ايـُػًُني َٔ ذتـٚ ٍّٛؾـشٚ ّٛدًـٛز َــشه ّٛبأْـ٘ َـصن،٢
ستٜ ٢جبت خالؾ٘ ٜٚـشكٌ ايٝكني بعـسّ شناتـ٘ ؾٝشـطّ ٚال ٜــشهِ عًٝـ٘
بايصنا. ٠
ايجايجــ : ١ايكــٓع يف بــالز ٜػًــب ايـــُػًُ ٕٛعًــ ٢غـهّاْٗا ٚإٕ نــاْٛا
تـشت غًطٓ ١ايهاؾط ،ؾايًش ّٛايــُعًبٚ ١ايــذًٛز ايــُكٓٛع ١سعاَـاً أٚ
ســصا ً٤أْ ٚـــشُٖٛا يف بــالزأ ٜػًــب عًٗٝــا ايـــُػًُٖ - ٕٛــَ ٞـــشه١َٛ
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باذتًّٚ ١ٝايطٗاض َٔ ٠ز ٕٚساد ١اىل ايؿشل ٚايتشكـل ٚإسـطاظ ايتصنٝـ١
بٌ يعٌ ايؿشل َهط ٙٚؾطعاً .
ٚايعاٖط عسّ ايؿطم ؾُٝا قاَت أَـاض ٠ايتصنٝـ ١بـني نـ ٕٛاذتٝـٛإ أٚ
أدعاَ ٙ٤ػبٛقاً بٝس ايهاؾط أ ٚغٛق٘ ٚبني عسَ٘ إشا إستٌُ ن ٕٛايــُػًِ
أسطظ تصنٝت٘ ٚحتكل عٓٗا  ،يهٔ إشا عًِ إٔ ايـُػًِ أخصٜ َٔ ٙس ايهاؾط
أ َٔ ٚغٛق٘ أ َٔ ٚقاْع٘ َٔ ز ٕٚتـشكل عٔ تصنٝتـ٘ ٚإسطاظٖـا سهـِ
عً ٘ٝبعسّ ايتصن. ١ٝ
( :) 86ايـُػًِ ايـصٜ ٟهـ ٕٛتكـطؾ٘ أ ٚغـٛق٘ أ ٚقـٓع٘ أَـاض ٠عًـ٢
ايتصنٜ َٔ ٖٛ ١ٝؿٗس هل بايٛسساْٝـٚ ١يــُشُس ( )بايطغـايَ ١ـٔ زٕٚ
ؾطم بني َـٔ ٜعتكـس طٗـاض ٠دًـس ايــُٝت ١بايـسبؼ ٚبـني غـريٚ ٙال بـني َـٔ
ٜطاع ٞايؿطٚط ايــُعترب ٠عٓـسْا يف ايتصنٝـ ١ناإلغـتكباٍ ٚنـ ٕٛايــُصنٞ
َػًُاً ٚقطع األٚزاز األضبعٚ ١بني َٔ ال ٜطاعٗٝا أ ٚبعهٗا ناإلغـتكباٍ
إعتكازاً َٓ٘ بعسّ يعَٗٚا ٚ -ي ٛتكًٝساً يبعض ؾكٗا ٤االغالّ . -
(َ :)87ـا ٜؤخــص َــٔ ٜــس ايهــاؾط أَ ٚــٔ غــٛمٍ ٜػًــب عًٗٝــا ايهؿــاض
 ستــ ٢أٖــٌ ايهتــاب َ -ــٔ دًــس ٚيـــشِ ٚؾــشِ ٜـــشهِ بطٗاضتــ٘ اشادًٗت تصنٝت٘ ٚمل ٜعًِ عسّ تصنٝت٘  ،نُا عتهِ بعسّ سٌّ أنً٘ أ ٚيبػ٘
ٚإٕ أخرب بأْ٘ َصن ٢أ ٚأْ٘ َصبٛح عً ٢ايططٜك ١اإلغـالَ، ١ٝإال إشا عًـِ
غبل تصنٝت٘ ْاؾ٦اً َٔ أَاض٠أ نتكطف ايـُػًِ ؾ ٘ٝأ ٚأخص ايهاؾط إ ٜأَ ٙ
ٜس َػًِ أ َٔ ٚغٛم ايـُػًُني أَ َٔ ٚكٓٛعاتِٗ.
( :)88االمساى اييت تػتٛضز َـٔ بـالز ايهؿـط أ ٚغـٛقِٗ أ ٚتؤخـص
َــٔ أٜــس ِٜٗإشا أســطظ نْٗٛــا شات ؾًــؼ ٚأخطدــت َــٔ ايـــُا ٤س ّٝــ ١ثــِ
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َاتت أَ ٚاتت يف ؾبه ١ايكّٝاز أ ٚسعريت٘ سـٌّ أنًـٗا ٚ ،إشا مل ٜــشطظ
شيو ٚإستٌُ عسَ٘ سطّ أنً٘ .
( :)89ز ٖٔ ايػُو ْٚـشَ ٙٛـٔ ايعٜـٛت ايــشٛٝاْ ١ٝايــُذًٛبَ ١ـٔ
بال أز ٜػًـب ؾٗٝـا ايهؿـاض عـسز ًا عًـ ٢ايــُػًُني ٚإٕ نـاْٛا حتـت غـًطٓ١
َػــًِ  -ال ٜـــذٛظ تٓاٚيــ٘ إختٝــاضاً َ -ــٔ ز ٕٚنــطٚض - ٠إال إشا أســطظ
تصن ١ٝايـشٛٝإ ايـُأخٛش َٓ٘ ايعٜـت أ ٚأسـطظ تصنٝـ ١ايػـُه ١ايــُأخٛش
َٓٗا ايسٖٔ  -بإٔ أسطظ نْٗٛا شات ؾًؼ ٚقس أخطدـت َـٔ ايــُا ٤سٝـ١
ثِ َاتت أَ ٚاتت يف ؾبه ١ايكٝاز أ ٚسعريت٘ .
ٚأَــا ايـــُذًٛب َــٔ بــالز اإلغــالّ ؾٝشـٌّ تٓاٚيــ٘ إشا إستُــٌ تصنٝــ١
سٛٝاْ٘  -أ ٟمل ٜعًِ عسّ شنات٘ ؾطعاً . -
( : )90يًـــصبض ٚايٓشـــط آزاب ؾـــطعٚ ١ٝاضز ٠عـــٔ ضغـــ ٍٛاهل()
أٌٖ بٝت٘ (: )
ٜػــتشب عٓــس شبــض ايػــِٓ إٔ تــطبط ٜــساٚ ٙضدــٌ ٚاســسٚ ٠تطًــل
األخطٚ ، ٣إٔ ٜـُػو قٛؾ٘ أ ٚؾعط ٙستٜ ٢ربز .
ٚعٓس شبض ايبكط ٠إٔ تعكٌ ٜساٚ ٙضدالٜٚ ٙطًل شْب٘ .
ٚعٓس ضتط االبٌ باضن ً١إٔ تطبط ٜساٖا َ -ـا بـني ايــدـّ إىل ايطنبـ- ١
ٚتطًل ضدالٖـاٚ ،أَـا إشا ضتـطت قاُ٥ـ ١ؾٓٝبػـ ٞإٔ تهـٜ ٕٛـسٖا ايٝػـط٣
َعكٛي. ١
ٚعٓس شبض ايطري ٜػتشب إٔ ٜطغٌ بعس ايصبض .
ٜٚــػتشب إغتكباٍ ايصابض أ ٚايٓـاسط ايكبًـٚ ، ١غـٛم ايــشٛٝإ إىل
ايـُصبض بطؾلٍ ٚ ،عطض ايـُا ٤عً ٘ٝقبٌ شبـش٘ أْ ٚـشـط. ٙ
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ٜٚػتشب إضاس ١ايـشٛٝإ بـشسّ ايؿؿطٚ ٠إَطاضٖا بكـ٠ٛأ شٖابـاً ٚإٜابـاً
يػطض غطع ١ايكطع ٚ ،إٔ ال ٜط ٜ٘ايؿؿطٚ ٠إٔ ال ٜـشطن٘ بعس ايصبض َـٔ
َهإ إىل آخط بٌ ٜرتن٘ يف َهاْ٘ إىل إٔ ٜــُٛت ٚ ،إٔ ٜػـام إىل ايـصبض
بطؾلٍ .
ٚتهط ٙايصباس ١يٝالً أْٗ ٚاض ادتُع ١إىل ايعٚاٍ ٜٚ ،هط ٙشبـض َـا ضبّـاٙ
َٔ األْعاّ بٝسٚ ٙأنٌ يـشُٜ٘ٚ ،هط ٙغًذ دًسٖا قبـٌ خـطٚز ضٚسٗـا،
ٚإدطا ٤ايصبض بـُٓعط سٛٝإٍ آخط .
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فقه األطعمة واألشربة
ٚدــٛز اإلْػــإ ٚبكــاؤَ ٙـــشتاز إىل ايطعــاّ ٚايؿــطابٖٓٚ ،ــا ْب ـّٔٝ
ايـشالٍ ايطٝب َٓ٘ َـُتاظاً عٔ ايـشطاّ ايـدبٝح َطعُ٘ َٚؿطب٘ ٚايـصٟ
ٜتعني إدتٓاب٘ أٜ ٚػتشػٔ ؾـإ ضغـ ٍٛاهل ( )قـاٍ :طأيــّنا عدـن ىدـ
حلنُ مـً حـ

 -أ ٟعًـ ٢أنـٌ أ ٚؾـطب ايــشطاّ  -فاليـار أو بـُص ٚقـاٍ

إَآَا ايكازم ( :)طإٌ اهلل خلق اخللق وعله ما تقوو بُ أبناىَه ومـا يصـل َه
فأحلُّ هله وأباحُ تفضالً ميُ عليَه  ،وعله ما يضزٍّه فيَاٍه عيـُ وحزّمـُ علـيَه ـه
أباحُ للنضطزص.
ٚال ٜـدً ٛايـُطع ّٛايـُؿطٚب َٔ إٔ ٜه ٕٛسٛٝاْاً أَ َٔ ٚؿتكات٘،
أ ٚإٔ ٜه ٕٛغري سٛٝإْٚ ،بسأ ببٝإ أسهاّ ايــُطعَٛات ٚايــُؿطٚبات
ايـشٛٝاْ ٖٞٚ ،١ٝأقػاّ:

القسه األول :حيواٌ الد ز .
( :)1األمساى اييت يـٗا ؾًؼ ٚقؿط ظتٌّ أنٌ يـشُ٘ غٛا ٤بك ٞعًٗٝـا
ثابتاً نايؿبٛط ٚايكطإ ٚايبّٓ ٞأ ٚظاٍ باالستهاى نايهٓعـت ايـيت حتتـوّ
ٜٚػكط قؿطٖا يهٓو يْ ٛعطت إىل إشْٗـا ٚدـست يــٗا قؿـطاً  -ؾُـا نـإ
ا ؾًؼ ٜـشٌّ أنًٗا نايطبٝجا ٚايطُط ٚايطرباْـٚ ٞاالبالَـٚ ٞاالضبٝـإ -
ايطٚبٝإ ٚ -ضتٖٛـا َــُا يـ٘ قؿـط يف أقـٌ ٚدـٛزٚ ٙإٕ نـإ قًـٝالًَٚ ،ـا
يٝؼ ي٘ ؾًؼ َٔ سٛٝإ ايبشط َٔ -أمساى ٚغريٖا-ال عتٌّ أنٌ ذتُ٘.
(ٜ :)2ـشطّ أنٌ اذتٛٝإ ايص ٟعتٝـ ٢يف ايـرب ٚايــُاْ ٤عـري ايػـًشؿا٠
ٚايهــؿسع ٚايػــططإ  ،نُــا ٜـــشطّ أنــٌ َــا غــ( ٣ٛايػــُو ايــص ٟيــ٘
ؾًــؼ) َــٔ سٝــٛإ ايبشــطَ :ــا يــٝؼ َــٔ األمســاى نبكــط ايبشــط ٚؾطغــ٘
ٚنًبَ٘ٚ ،ا نإ َٔ األمساى ٚقس عًِ أْ٘ يٝؼ ي٘ قـؿط يف أقٌ ٚدٛزٙ

(َٗٓ ............................................................ )140از ايكاذتني/ز3

نايـذطّٚ ٟايـُاضَاٖٚ ٞايعَري ٚايعٖٚ . ٛطٛٝض ايبشط عتٌّ َٓٗا َـا عتـٌّ
َجًٗا َٔ طٛٝض ايربّ .
( :)3اشا ؾــو يف ٚدــٛز ايؿًــؼ يف مس ـوأ بــين عًــ ٢عسَــ٘ ٚيــعّ
إدتٓــاب أنًــٜ٘ٚ ،ـــشطّ أنــٌ ايػــُو ايــصَ ٟــات ٜ -كٓٝـاً أ ٚإستُــاالً -
زاخٌ ايـُا ٤ثِ طؿا عًٚ ،٘ٝايػُو ايص ٟأيكا ٙايبشط أ ٚايٓٗط َٝتاًْ ،عِ
ي ٛعًِ َٛت٘ خاضز ايـُا ٤سٌّ أنٌ ذتُ٘ٚ ،عتطّ أنـٌ ايػـُو ايــذالٍ
 ٖٛٚايـُتػص ٟبعصض ٠اإلْػإ َٓشكطاً ؾ-٘ٝسطََ ١ػتُط ٠إىل إٔ ٜعٍٚعٓٛإ ادتًٌ َٓ٘ عطؾاًٚ ،األسٛط األٚىل إطعاَ٘ عًؿاً طاٖطاً َٜٛاً ٚي.١ًٝ
( :)4ايبٝض تابع يـشٛٝاْ٘ ايـُا : ٞ٥ؾٝشٌّ أنـٌ بـٝض ايػـُو ايـصٟ
ي٘ قؿطٚ ،عتطّ أنٌ بٝض ايػـُو ايــشطاّ  -نـادتالٍ َٚـا ال قؿـط يـ٘-
ٚأنٌ بٝض اذتٛٝإ ايـُا ٞ٥غري ايػُو ٚبٝض ايـشٛٝإ ايربَاَٚ ،ٞ٥ع
إؾــتبا ٙبــٝض أبــني نْٛــ٘ ســالالً ٚبــني نْٛــ٘ سطاَ ـاً ٜـــًعّ إدتٓــاب أنًــ٘
إستٝاطاً .

رب .
القسه الثاىي :حيواٌ ال ّ
(ٜ :)5ؤنــٌ َــٔ اذتٝــٛإ اي ـربّ ٟاألًٖــ : ٞاإلبــٌ ٚ ،ايبكــطٚ ،ايػــِٓ
 بأقــٓاؾٗا ايـــُدتًؿٜٚ - ١هــط ٙأنــٌ يـــش ّٛارتٝــٌ ٚايبػــاٍ ٚايـــشُري،ٜٚـشطّ ايهًب ٚايـدٓعٜط ٚايـٗطّ .
(ٜ :)6ؤنــٌ َــٔ اذتٝــٛإ اي ـربّ ٟايـــُتٛسـ  :نــبـ اي ــذبٌ ٚايبكــط
ٚايـشُاض ٚايػعاٍ ٚايٝشُٛضٜٚ ،رتى غريٖا إستٝاطاً يف ايـُطعِ ٜٚــذٛظ
عٓس اإلنططاض .
(ٜ :)7ـشطّ أنٌ ايػباع ايـُؿـرتغ ١ناألغس ٚايـُٓط ٚايؿٗس ٚايجعًب
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ٚايهبع ٚابٔ آ ،٣ٚنُا عتـطّ ايكـطز ٚايؿٝـٌ ٚايـسب ٚاألضْـب ٚايكٓؿـص
ٚايهبّ ٚايريبٛع ٚايـشٚ ١ّٝايعكطب ٚايؿأض ٚايـذطش ٚاذتؿـطات ايكـػاض
اييت تػهٔ يف باطٔ األضض ٚتسبّ عً ٢ظٗطٖـا نايــدٓؿػاٚ ٤ايسٜـسإ
أ ٚتطــري يف ادت ـ ّٛنــايبلّ ٚايربغــٛخْ .عــِ ايسٜــسإ ايـــُٛدٛز ٠يف بطــٔ
ايـدهطٚات أ ٚايؿٛان٘ إشا مل ٜتٝػط إظايتٗا أ ٚمل ًٜتؿت إيٗٝـا ٜ -كـطب
عسّ ايـُٓع عٓٗا ٚعسّ اإلثِ يف أنًٗا َعٗا .
( :) 8عتطّ يــشِ اذتٝـٛإ ادتـالٍ َـٔ ايبٗـاٚ ِ٥ايطٝـٛض ٚاألمسـاى،
ٚعتطّ يبٓ٘ ٚبٝهَ٘ ٖٛٚ ،ا ٜٓشكـط تػصّٜـ٘ بعـصض ٠االْػـإ ٚيــُس٠أ َعتـسأّ
بٗا َٜٛ -ني أ ٚأنجطٚ -ال عتٌّ إال باالغتربا ٤بـُٓع٘ َس ً٠عٔ أنٌ ايعـصض٠
ستٜ ٢ع ٍٚعٓـ٘ قـسم عٓـٛإ ايــذًٌ عطؾـاً ،ؾًـ ٛنـإ ٜتػـص ٣بايعـصض٠
ٚغريٖــا َؿــرتناً مل عتــطّ يـــشُ٘ ،يهــٔ يــ ٛإْـــشكط تػصّٜــ٘ بٗــا مل عت ـٌّ
يـشُ٘ ٚال بٝه٘ ٚال يبٓ٘ إال باالغترباٚ ،٤األسٛط ٚدٛباً إٔ تطعِ اإلبٌ
عًؿاً  -غري ايعصض - ٠أضبعني َٜٛـاً ٚايبكـط عؿـطٚ ٜٔايؿـا ٠عؿـطٚ ٠ايبطـ١
مخػٚ ١ايسداد ١ثالثٚ ١ايػُو َٜٛاً ٚي. ١ًٝ
( :)9ي ٛضنـع ايــذس ٟأ ٚايــشٌُ ٚ -يـس ايــُاعع أ ٚايهـإٔ  -يـػت
خٓعٜطَ ٠س ً٠ست ٢ؾبّ عًٚ ٘ٝإؾتسّ ذتُ٘ ٚععُ٘ بايطناع  -سطّ يــشُ٘
س إغـترب ٤ٟغـبع ١أٜـاّ بًـػت طـاٖط  -نـإٔ
ٚيبٓ٘ ْٚػً٘ ،يهٓـ٘ يـ ٛمل ٜؿـت ّ
ًٜك ٢عً ٢نطع ؾا - ٠ثِ ٜؤنٌ ذتُ٘ ٜٚؿطب يبٓ٘ ٚعتٌ ْػً٘ٚ ،ي ٛنإ
َػــتػٓٝاً عــٔ ايطنــاع ع ًّـــ بؿــعري ٚضتــ ٙٛستــ ٢عت ـٌّ بعــسٚ ،ٙال ٜعــِ
ايتشــط ِٜؾــطبُٗا ايًــػت َــٔ غــري إضتهــاع ٚايــرتى أســٛط ٚ ،األســٛط
ٚدٛباً إيـشام ٚيس ايبكط ٚاإلبٌ يف ٖصا ايـشهِْ ،عِ ال ًٜشل بايـدٓعٜط٠
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ايهًبٚ ١ايهاؾط. ٠
( :)10إشا ؾطب ايــشٛٝإ ايــُشًٌ أنًـ٘ ايــدُط ٠ستـ ٢غـهط ؾـصبض
عكٝب٘ داظ أنٌ ذتُـ٘ بعـس غػـٌ َـا القتـ٘ ايــدُطَ ٠ـع بكـا ٤عٗٓٝـاٚ ،ال
ٜؤنــٌ  -عًــ ٢األســٛط َ -ــا يف دٛؾــ٘ َــٔ ايكًــب ٚايهبــس ٚاألَعــا٤
ٚايهطف ٚإٕ غػٌ بايـُاٜٚ ،٤ـُهٔ إعطاؤ ٙيًكيب ٚايـُذٓ. ٕٛ
ٚي ٛؾطب اذتٛٝإ بٛالً أْ ٚـش َٔ ٙٛايٓذاغات ٚشبض عكٝب٘ مل عتطّ
يـشُ٘ ٚال ٜؤنٌ َا يف دٛؾ٘  -عً ٢االسٛط  -إال بعس غػـً٘ٚ ،ال ٜـأتٞ
اذتهُإ عٓس ايصبض بؿاقٌٍ َعتسأّ ب٘ عٔ ؾطب٘ يًــدُط أ ٚيًبـ ٍٛبــشٝح
ٜتـشًٌ ؾ ٘ٝايـُؿطٚب.
( :)11ايبٗ ١ُٝايـشالٍ أنًٗا إشا ٚطأٖا االْػإ  -قبالً أ ٚزبـطاً ٚ -إٕ
مل ٜٓــعٍ ســطّ يـــشُٗا ٚيبٓٗــا ٚنــصا ْػــبٗا ايـــُتذسز بعــس ايــٛط ٞعًــ٢
االسٛط َٔ ،ز ٕٚؾطم يف ايٛاط ٤ٞبني ايكػري ٚايهبري عًـ ٢االسـٛط،
َٚــٔ ز ٕٚؾــطم بــني ايعاقــٌ ٚايـــُذٓٚ ٕٛايعــامل ٚادتاٖــٌ ٚايـــُدتاض
ٚايـُهطٚ ،ٙال ؾطم يف ايبٗ ١ُٝايـُٛط ٠٤ٛبني ايصنط ٚاالْجـٚ ،٢ال ٜــشطّ
ايـشٌُ إشا نإ َتهْٛاً قبٌ ايٛط ٤نُا ال عتطّ ايـُٛط ٤ٛإشا نإ َٝتاً .
ثــِ إٕ ايـــُٛط ٤ٛإٕ نــإ َـــُا ٜككــس ٜٚطًــب يـــشُ٘ عــاز ٠نايؿــا٠
ٚايبكط أٜ ٚككس ذتُ٘ ٚظٗط ٙناإلبٌ ظتـب شعـ٘ ٚاشا َـات أسـطمٚ ،إٕ
نإ ايٛاط ٞغري ايـُايو أغطّ قُٝت٘ يًُايو ٚ .إٕ نإ مل ٜطًب يــشِ
اذتٝــٛإ عــاز ٠بــٌ نــإ ايـــُككٛز ظٗــط - ٙضنٛب ـاً أ ٚمح ـالً  ،ناذتُــاض
ٚايبػــٌ ٚارتٝــٌْ -ـــؿ ٞإىل بً ـسأ غــري بًــس ايــٛطٚ ٞأغــطّ ايــٛاط ٞقُٝتــ٘
يًُايو إشا نإ غري ايـُايو ثِ ٜباع يف ايبًس اآلخط ٜٚ ،أخـص ايـٛاط٤ٞ
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ثـُٓ٘ بعس بٝع٘ .
ٚاشا إؾتب٘ ايـُٛطَ ٤ٛـُا ٜككس يـشُ٘ بـني َــذُٛع١أ إخـتًط ؾٗٝـا ،
أخــطز بايكطعــ ١بــإٔ تكػــِ ْكــؿني قــشٝشني عــسزاً ثــِ ٜكــطع ثــِ ٜكػــِ
ايٓكـ ايصٚ ٟقع ايػِٗ عًٖٚ ٘ٝهصا ٜكػِّ َا ٜكع ايػِٗ عًٜٚ ٘ٝتهطض
اإلقطاع ست ٢تـدطز ٚاسس ٠ؾتصبض ٚتـشطم ٚتٓذ ٛغا٥ط ايبٗا.ِ٥

القسه الثالث :حيواٌ اجلوّ  -الطيور.
(ٜ:)12ـشطّ أنٌ ذتِ غباع ايطٛٝضَ :ا نإ ا شتًب تك ٣ٛبـ٘ عًـ٢
اإلؾرتاؽ نايباظٚ ٟايككط ٚايؿاٖني ٚايطمخـٚ ١ايٓــػط ٚايبــػاخ ،نُـا
ٜـشطّ َٔ ايطٛٝضَ :ا نـإ قؿـٝـؿ٘ أنـجـط َٔ زؾٝؿـ٘  -أَ ٟـا نـإ ٜبػـط
دٓاس ٘ٝساٍ ايطريإ أنجط َٔ تـشطٜهُٗا  ،-ؾـإ تػـاٜٚا أ ٚنـإ زؾٝؿـ٘
ٚتـشطٜو دٓاس٘ أنجط َٔ بػط٘ ؾٗ ٛسالٍ  -بطٜاً نإ أّ َاٝ٥ـاً  -بؿـطط
إسطاظ ٚدساْ٘ إلسس ٣ايعالَات ايجالثٚ ،١إال ؾٝشطّ .
ٚايعالَات  ٖٞ :ايكاْكَ ٖٞٚ ١ا ٜـذتُع ؾٗٝا ايـشكا ٠ايسقام ايـيت
ٜأنًٗا ايطري  ٖٞٚيف ايطري بـُٓعي ١ايهطف يف غريٚ ،ٙاذتٛقً ٖٞ ١ايـيت
ظتتُع ؾٗٝا اذتبّ ٚضت َٔ ٙٛايـُأن ٖٞٚ ٍٛبـُٓعي ١ايـُعس ٠يف غري ايطري،
ٚايكٝكّٖٚ ١ٝـ ٞايؿـٛن ١ايـيت تهـ ٕٛخًــ ضدـٌ ايطـا٥ط خاضدـ ١عـٔ
ايهـ  ٖٞٚبـُٓعي ١اإلبٗاّ يف اإلْػإٜٚ ،هؿـ ٞيف اذتـٌّ ٚدـٛز ٚاسـس٠
َٓٗا ٚ،ي ٛإْتـؿت تـُاَٗا سطّ أنٌ ايطا٥ط.
ٚاشا تعـاضض إْتـــؿا ٤ادتُٝــع َـع ٚدــٛز ايــسؾٝـ ؾٝـ٘ قـسّّ ايــسؾٝـ :
ؾٝشٌّ َا نإ زؾٝؿ٘ أنجط ٚإٕ مل تهٔ ي٘ إسس ٣ايـجالخٚ ،عتـطّ َـا نـإ
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قؿٝؿ٘ أنجط ٚإٕ ناْت ي٘ عالَ ١أ ٚأنجط َـٔ ايـجالخ ْ .عـِ إشا ٚدـست
ي٘ إسس ٣ايـجالخ أ ٚتــُاَٗا ٚؾـو يف نجـط ٠زؾٝؿـ٘ أ ٚقـؿٝؿ٘ ؾـاالسٛط
ٚدٛبـاً تــطى أنــٌ يـــشُ٘ ْعــري ايًكًــل ايــص ٟإختًؿــت ؾــٗاز ٠ايٓــاظطٜٔ
يطرياْــ٘ َــٔ سٝــح ايكــؿٝـ ٚايــسؾٝـٖٚ ،هــصا ايطــري ايـــُصبٛح إشا مل
ٜعطف ساي٘ .
(ٜ :)13ـشطّ ايـذالٍ َٔ ايطري  ٖٛٚايــُتػص ٟعًـ ٢عـصض ٠االْػـإ
َٓشكــطاًٚ ،تػــتُط اي ــشطَّ ١ستــٜ ٢ػــتربأ ٜٚــع ٍٚعٓــ٘ عٓــٛإ ايـــذًٌ
قــسقاً عطؾٝــاًٚ ،تـــشطّ ايعْــابري ٚايــصباب ٚتـــُاّ ايـــشؿطات ايطــا٥ط٠
 عً ٢االسٛط  -غ ٣ٛايـذطاز ٜٚ ،ـشطّ  -عً ٢االسـٛط  -ايــدؿافٚايطاٚٚؽ ٚايػطاب بأْٛاع٘ .
(ٜ :)14ـــشٌّ أنـــٌ ايطـــا٥ط ش ٟايـــطٜـ  -باغـــتجٓا ٤ايػـــبع ٚادتـــالٍ
ٚضتُٖٛا َـُا غـبل شنـط - ٙؾٝشـٌّ ايـسداز ٚاذتُـاّ ٚايعكـؿٛض ظُٝـع
أقٓاؾٗا ٚايسضاز ٚايكبر ٚايكطا ٚايبط ٚايهـطٚإ ٚاذتبـاضٚ ٣ايهطنـ،ٞ
نُـــا حتـ ـٌّ ايٓعاَـــٜٚ ،١هـــط ٙايــــدطاف ٚايــــٗسٖس ٚايكـــطز ٚايكـــٛاّ
ٚايؿكطام ٚايؿاختٚ ١ايكرب. ٠
(ٜ :)15ـشطّ َٔ ايصبٝش - ١ست ٢ايــُصنا : - ٠ايكهـٝب ٚايبٝهـتإ،
ٚايطشاٍٚ ،ايؿطخ :ايطٚخ ٚ،ايسّ ٚ ،ايـُجاْٚ ،١ايـُطاضٚ ، ٠ايـُؿ: ١ُٝ
َٛنع ايٛيس ٚ ،ايؿطز :ظاٖطٚ ٙباطٓ٘ ٚ ،ايعًباٚإ  :عكبتإ َـُتستإ
عً ٢ايعٗط َٔ ايطقبـ ١إىل ايـصْب ٚ ،ايٓدـاع  :خـٝط أبـٝض ٚغـط ؾكـاض
ايعٗط أقك ٢سسّ ايصبضٚ ،ايػس: ٠عكس ٠يف ادتػِ تؿب٘ ايبٓسم ٚ ،خـطظ٠
ايسَاؽ  :سب ١بكسض اذتُّكٚ ١غط ايسَاؽ يف ايـذُذُٚ ، ١سسق ١ايعني :
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ايـــشب ١ايٓــاظط ٠ز ٕٚدػــِ ايعــني نًــ٘ ٖٚ ،هــصا ايـــذًس ٚايععــِ عًــ٢
االسٛطٖ ،صا نً٘ يف ايصبٝش ١ايهبري - ٠غري ايطٛٝض ٚايػُو . -
ٚأَا ايطٛٝض ؾايعاٖط سطَ ١ايـُٛدٛز َٔ ٖص ٙاألَـٛض ؾٗٝـا نـايطدٝع
ٚايسّ ٚايـُطاضٚ ٠ايطشاٍ ٚايبٝهتني يف بعهٗاٚ ،عتطّ َٔ ايػُو زَـ٘
ٚضدٝع٘ .
(ٜ :)16ؤنٌ َـٔ ايصبٝشـ ١ايــُصنا - ٠غـري ايــُشطَات ايــُتكسَ: -١
ي ــشُٗا ٚقًبٗــا ٚنبــسٖا ٚنطؾــٗا  ْٚــشٖٛا ٜٚ ،ــذٛظ أنــٌ دًــس ٚععــِ
ايػــُو ٚايــسداز ْٚـــشَ ٙٛــٔ ايطٝــٛض ايكــػريٜٚ، ٠هــط ٙأنــٌ ايهًٝــتني
ٚأشْ ٞايكًب ٚايعطٚم ٚأق ٍٛاألقابع .
( :)17عتطّ بٝض ايطري ايــُشطَّٜٚ ،شـٌّ بـٝض ايطـري اذتـالٍٚ ،اشا
إؾتب٘ ايبٝض :ؾُا تػا ٣ٚططؾا ٙسطاَّٚ ،ا إختًـ ططؾاٚ ٙإَتاظ أعـالٙ
َٔ أغؿً٘ سالٍ .
( :)18األٚىل أنٌ َا سٌّ أنً٘  َٔ -يـشٍِ ٚغريَ - ٙطبٛخاًٜٚ ،هـطٙ
أنً٘ ّْٝاً أَ ٚـشطٚقاً إال إشا تأنس نَ ْ٘ٛهطّاً ؾسٜساً ؾٝشطّ .
( :)19عتــطّ أنــٌ ايـــُٝتٚ ١أدعاٗ٥ــا غــٛا ٤ايطــاٖطَٗٓ ٠ــا نايػــُو
ايطاؾـٚ ٞايٓذػ ١نُٝت ١ايـدطٚف ٚضت َٔ ٙٛاذتٛٝإ ش ٟايٓؿؼ ايػا،١ً٥
َٗٓٚا ايًشِ أ ٚاإلي ١ٝايـُباْ َٔ ١ايـشٛٝإ ايـش ،ٞنُا ال ٜـشٌّ اإلْتؿـاع
َٔ ايـُٝت ١بػري االنٌ نًبؼ دًسٖا .
ْعــِ ٜػــتجَٓ ٢ــٔ ايـــُٝت ١أَــٛض ٜـــشٌّ اإلْتؿــاع َٓٗــا  -أنــالً ٚيبػــاً
ٚضتُٖٛا  : ٖٞٚ -يبٓٗا ايـُٛدٛز يف ايهطعٚ ،بٝهـ٘ إشا إنتػـ ٢ايــذًس
ايػًٝغ ٚإٕ مل ٜـتكًبٚ ،اإلْـؿشٖٚ ، ١هصا قٛف َا نإ طاٖطاً ساٍ
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سٝاتــ٘  -نايؿــاٚ ٠ايٓاقــٚ - ١ؾــعطٚٚ ،ٙبــطٚ ،ٙضٜؿــ٘ٚ ،قطْــ٘ٚ ،ععُــ٘،
ٚغّٓ٘ٚ ،ظًؿ٘ .
( :)20عتطّ تٓا ٍٚعُ ّٛايسّ ٚايعصضٚ ٠ايطدٝع ٚايبـ ،ٍٛغـٛا ٤نـإ
َـــُا ال ٜؤنــٌ ذتُــ٘ أّ نــإ َـــُا ٜؤنــٌ ذتُــ٘ٚ ،عت ـٌّ عٓــس ايهــطٚض٠
ناإلغتؿؿا ٤بؿـطب بـ ٍٛاالْعـاّ أ ٚخكـٛم اإلبـٌ ،نُـا عتـطّ تٓـاٍٚ
يػت اذتٛٝإ ايـُشطّ أنٌ ذتُ٘ ٖٚهصا يػت اإلْػإ عً ٢االسٛط ْ ،عـِ
ال بأؽ بـُا ٜكع ؾـ ٞؾِ ايعٚز عٓس َلّ ثس ٟظٚدت٘ يف غاع ١ؾٗ. ٠ٛ
( :)21ي ٛإؾـتـب٘ ايًشِ أ ٚايـذًس ؾًِ ٜعًِ أْ٘ َصن ٢أّ ال ٚمل ٜهـٔ
عً ٘ٝأَاض ٠تصن - ١ٝنٝس ايـُػًِ أ ٚغـٛقِٗ  -أ ٚإخـتًط ايــُصن ٢بػـريٙ
يعَ٘ إدتٓابـ٘ ٚأَهٓـ٘ بٝعـ٘ يــُٔ ٜػـتشٌ ايــُٝت ١يف ؾـطع٘ ٚزٜاْتـ٘ٚ ،يـٛ
إؾتب٘ يـشِ أ ٚدًس سٛٝإ أسطظت تصنٝت٘  -ؾًِ ٜعًِ أْ٘ َـٔ ايــشٛٝإ
ايـشالٍ أ َٔ ٚايـشطاّ  -سهِ بـشًّ٘.
( :)22ال عتطّ بًـع ايٓداَـٚ ١األخـالط ايكـسض ١ٜايـٛاضز ٠إىل ؾهـا٤
ايؿِ ٚال َا غتطز َٔ اإلغـٓإ عٓـس ختًًٝـٗا َـٔ بكاٜـا ايطعـاّٚ ،ال عتـطّ
ضٜل ٚعـطم ظٚدتـ٘ أ ٚطؿًـ٘ أ ٚأبٝـ٘ أ ٚأَـْ٘ .عـِ عتـطّ ايكـٝض ٚايٛغـذ
ٚايبًػِ ٚايٓداَٚ ١ضتٖٛا َٔ ؾهالت االْػإ ٚاذتٛٝإ ايـيت تػـتكصضٖا
ايٓؿٛؽ ٚال تػتطٝبٗاٖ ،صا نً٘ ؾـ ٞاذتٛٝإ.

الـنطعٌمات ًالـنشسًبات من غري الـحٌَان:
( :)23عتــطّ أنــٌ ايطــني :ايططــب ٚايٝــابؼًٜٚ ،شــل بــ٘  -عًــ٢
االسٛط  -ايرتاب ٚايطٌَ ٚاذتكٚ ٢ادتلّ ٚضتٖٛا ْ .عِ ٜػتجٓ ٢ايٝػري
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َــٔ تــطاب قــرب ايـــشػني( )أَ ٚــا ٜكــطب َٓــ٘ دــساً  -تؤخــص بككــس
اإلغتؿــؿا ٤بكــسضٍ ال ٜتذــاٚظ قــسض محكــَ ١تٛغــطٚ ،١األســٛط األٚىل
خًطٗا بايـُاٚ ٤ؾطبٗاٜٚ ،ـشطّ طني قبٛض ايـُعكَٛني غري قرب ايــشػني
إال إٔ ٜـُعد٘ بـُا٥ع ؾٝػتًٗو ؾٜٚ ٘ٝؿطب٘ يًتربى ٚاإلغتؿؿا. ٤
ٚايعاٖط أْـ٘ ال ٜــشطّ تٓـا ٍٚغـري ايطـني َــُا ٜػـتدطز َـٔ االضض
نايـُعسٕ ٚايؿذط ٚٚضق٘ إشا مل ٜهٔ َهطّاً ببسٕ اإلْػإ نطضاً ؾـسٜساً
نُــا ال ٜـــشطّ ايطــني ايٝػــري دــساً ٚايـــُدتًط بايـــشبٛب أ ٚايؿٛانــ٘ أٚ
ايــــدهط أ ٚايــــُٝاٚ ، ٙاألســـٛط األٚىل عـــسّ تٓاٚيــــٗا قبـــٌ ايػػـــٌ أٚ
ايتكؿ. ١ٝ
(ٜ :)24ـــشطّ تٓــا ٍٚايػــُ ّٛايكاتًــ ١أ ٚايـــُذٗه ١دتــٓني اذتاَــٌ
ٖٚهــصا ايػــُ ّٛايـــُتًؿ ١يــبعض أعهــا ٤االْػــإ أ ٚايـــُعطً ١يــبعض
س ٛاغّ٘ ٚقٛا ،ٙبٌ عتطّ تٓا ٍٚنٌ َا ٜهطّ اإلْػإ نطضاً ؾـسٜساً َعتـسّاً
ب٘ عٓس عُ ّٛايعكال ٤غٛا ٤ايهطض ايعادٌ ٚايهـطض اآلدـٌْ .عـِ ظتـٛظ
يًُطٜض ايتسا ٟٚببعض ايـُٛاز ايهُٝٝا ١ٜٚايهاضّ ٠إشا ٚقـؿٗا ايطبٝـب
ارتبري يـُكًش١أ أععِ َٔ َهطّت٘ ،نُا ٜـذٛظ ي٘ قطع بعض األدـعا ٤أٚ
إتــالف بعــض األعهــا - ٤بإؾــطاف ايطبٝــب -زؾعــاً يًهــطض األععــِ :
ايـُٛت أ ٚغطا ١ٜايـُطض -إىل أعها ٤أِّٖ  َٔ -باب اإلنططاض ٚزؾع
األؾػس بايؿاغس . -
(ٜ:)25ـــشطّ إغــتعُاٍ ايـــُدسضات نًــٗا َٗٓٚــا (األؾـٝـــ )ٕٛايـــُعبّط
عٓ٘ بايـتـطٜـام ٚيف تـُاّ األسٛاٍ َ ،ـٔ ز ٕٚؾـطم بـني َـا نـإ إنـطاضٙ
َٔ دٗ ١ظٜاز ٠ايـذطع ١اييت ٜتٓا ٚا أّ َٔ دٗ ١خٛف ايتعّٛز ٚاإلزَإ
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بعس ٚقتأ َٔ تٓاٚي٘ ايكً. ٌٝ
ْعــِ ايـــذع ٤ايكًٝــٌ َــٔ ايـــُدسض ٚايـــُػتًٗو يف بعــض األزٜٚــ١
ايهُٝٝاٚ ١ٜٚاييت ٜكؿٗا ايطبٝب ايـدبري يـُطٜضٍ َعني ال بأؽ بتٓا ٚا .
(ٜ :)26ـــشطّ تٓــا ٍٚايـــدُط ٠بهــطٚض ٠ايــس ٜٔاذتٓٝـــ  ،بــٌ تـــشطّ
ايكطط َٔ ٠ايـدُط تكع يف ايـُا ٤أ ٚيف ايـُطم ايهجري ؾاْ٘ ٜٗطام أٜ ٚطعـِ
بــ٘ ايهــالب أ ٚأٖــٌ ايهتــاب ؾــإ ايـــدُط ٠ضأؽ نــٌ ؾــطّ ٖٚ ،ــ ٞأّ
ايـدبا٥ح ٚأععـِ ايــُشطَات  -بعـس ايؿـطى ٚقتـٌ ايـربٚ - ٤ٟقـس يعـٔ
ضغـــ ٍٛاهل ( )ؾـــاضبٗا ٚغاضغـــٗا ٚساضغـــٗا ٚعاقـ ـطٖا ٚغـــاقٗٝا
ٚساًَـــــٗا ٚايــــــُشُٛي ١إيٝـــــ٘ ٚبا٥عٗـــــا َٚؿـــــرتٜٗا ٚآنـــــٌ ثــــــُٓٗا،
ٚقــس َٓــع (َ )ــٔ إٔ ٜــعّٚز ؾــاضب ايـــدُط إشا خطــب أٜ ٚعــاز إشا
َطض أٜ ٚؿّٝع إشا َـات أٜ ٚؤتــُٔ عًـ ٢ؾـ ٤ٞأٜ ٚكـسّم ؾــ ٞسسٜجـ٘،
ٚؾـ ٞايطٚا : ١ٜطمنمً الـخنز كعابن الو ـًص.
( :)27عتطّ تٓاَ ٍٚا ٜػهط  -قًٝالً أ ٚنجرياًَ ،ا٥عاً أ ٚداَساً ،أغهط
نجريٚ ٙقً ً٘ٝأ ٚمل ٜػهط إال نجري ، ٙأغهط بٓؿػ٘ أ ٚبـدًط٘ بػـريٚ ٙؾــٞ
ايطٚاٜــ ١ايـــُشُس :١ٜطمــً بــزـ الـــنسكز ومــا فنيييــُ جاٍليــة ،وال يــزدّ علـ ّي
الـ وض ،ال واهللص .نُا عتطّ تٓا ٍٚايؿكاع (ايبري )٠ست ٢ايكًٝـٌ َٓٗـا ٖٚـٛ
ؾطاب تعكب٘ ْؿٚ ٠ٛقس ال ٜػهطٚ ،يٝؼ َٓ٘ َا ٤ايؿعري ايـُػتعٌُ طبٝــّاً
ؾـَ ٞعايـذ ١بعض األَطاض .
( :)28إشا إْـكًب ايـدُط خالً طٗطت ٚسًّت بعالزٍ نـإ أّ بسْٚـ٘،
ٚال ٜـشطّ ؾ َٔ ٤ٞايطبٛب َ ٖٛٚ -ا ٜـدجّط َٔ عكـري ايجُـاض  :ايطَـإ
ٚايػؿطدٌ ٚايربتكاٍ ٚايتؿاح ْٚـشٖٛا َ -ا مل عتكٌ ايٝكني بكريٚضت٘
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َػهطاًٚ ،ال ٜهؿ ٞؾِّ ضا٥ش ١ايـُػهط َٓٗا .
(ٜ :)29ـشطّ تٓا ٍٚعكري ايعٓب إشا غً - ٢بأٚ ٟغـٜ ١ًٝػًـ ٢بٗـا -
أْ ٚــّ ٚمل ٜبًــؼ ايػًٝــإٚ ،تػــتُط ايــشطَٚ - ١إٕ قــاض زبػـاً َ -ــا مل
ٜصٖب ثًجا ٙبايٓاض أٜٓ ٚكًب خالًٚ ،البس َٔ اإلطُٓ٦إ بـصٖاب ايجًـجني،
َٚع ايؿو البس َٔ االستٝاط باغتُطاض ايػًٝإ ستٜ ٢ـشكٌ اإلطُٓ٦إ
بصٖاب ايجًجني .
(:)30ايعكري ايعبٝيب ٚايتُطُٖٚ ٟـا ايًـصإ ٜــدًطإ بايــُا ٤ستـ٢
ٜهتػب سالٚتُٗا ٖ -صإ ال ٜـشطَإ بايػًٝإ إال إشا أٚدـب اإلغـهاض
ؾٝشــطّٚ ،ال بــأؽ بٛنــع ايعبٝــب ٚايهؿــُـ ٚايـــشكطّ ٚايػــؿطدٌ
ْٚــشٖٛا يف األَــطام ٚايـــُطبٛخات ؾإْٗــا تؤنــٌ ٚإٕ إْتـــؿشت بايبدــاض
ٚايـــشطاضٚ ،٠يٓــا بٝــإ  -يف (ؾكــ٘ ايطٗــاض - )٠يؿــطٚعٍ إبتال٥ـــٜ ١ٝـــشػٔ
َطادعتٗا .
(ٜ :)31ـشطّ األنٌ َٔ َا٥ـس٠أ ؾٗٝـا مخـط أَ ٚػـهط ٚإٕ مل ٜتٓاٚيـ٘،
بٌ االسٛط تطى ايـذًٛؽ عًٗٝا ٚي َٔ ٛز ٕٚأنٌ .
( :)32عتطّ تٓا ٍٚاألعٝإ ايٓذػ ١أ ٚايـُتٓذػَ ١ـا زاَـت َتٓذػـ١
مل تطّٗط  َٔ -ز ٕٚؾطم بني ايـُا٥ع ٚادتاَس .
( :)33إشا ٚقعــت ايٓذاغــ ١يف ادتػــِ ايـــذاَس  -نايػــُٔ ٚايعػــٌ
ايـذاَس -ٜٔيعَ٘ إظاي ١ايٓذاغَٚ ١ا ٜهتٓؿٗـا َـٔ َالقٗٝـا ٚعتـٌّ ايبـاق،ٞ
ٚإشا ٚقعــت ايٓذاغــ ١يف ايـــذػِ ايـــُا٥ع ســطّ تٓاٚيــ٘ ٚإٕ نــإ نــجرياً
ٚأَهــٔ إعطــاؤ ٙيًكــبٝإٚ ،اشا نــإ ايـــُا٥ع ايـــُتٓذؼ غًٝعـاً ثدٓٝـاً -
عٝح ي ٛأخص َٓ٘ ؾ ٤ٞبكَ ٞهاْ٘ خايٝاً ٚي ٛيؿرت ٠ثِ ٜـُته  -ؾٗ ٛعهِ
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ايـــذاَس ٚال تػــط ٟايٓذاغــ ١إىل تـــُاّ أدعا٥ــ٘ إشا القــت بعهــٗا بــٌ
تـدتل ايٓذاغ ١بايبعض ايـُالق ٞيـٗا ٜٚبك ٢ايباق ٞعً ٢طٗاضت٘ ٚعتـٌّ
تٓاٚي٘ .
( :) 34ال ظتٛظ يإلْػـإ إٔ ٜأنـٌ أٜ ٚؿـطب أٜٓ ٚتؿـع َـٔ َـاٍ غـريٙ
َــٔ ز ٕٚضنــاٚ ٙطٝــب ْؿػــ٘ ستــ ٢إشا نــإ نــاؾطاً َــا زاّ مل عتــاضب
ايـُػًُني ؾُاي٘ سطاّ ال ٜؤنـٌ إال بطنـاٚ ، ٙطَـٔ أنـٌ َـٔ طعـاّ أمل
ٜسعَ إي ٘ٝؾهأْـُا أنٌ قطع َٔ ١ايٓاضص .
ْعِ ظتٛظ األنٌ َٔ بعض ايبٛٝت ايـُٓكٛق ١ؾــ ٞآٜـ ١غـٛض ٠ايٓـٛض
َٔ ز ٕٚتٛقـ عً ٢اإلشٕ  ٖٞٚبٝـٛت اآلبـاٚ ،٤األَٗـاتٚ ،االخـٛإ،
ٚاألخٛاتٚ ،األعُاّٚ ،ايعُّاتٚ ،األخٛاٍٚ ،ارتـاالتٚ ،األقـسقا،٤
ٚايـُٛنٌّ عً ٢بٝت غري ٙايـُؿّٛض إي ٘ٝأَطٖٚ ،ٙهصا ايعٚدـَ ١ـٔ بٝـت
ظٚدٗــا ٚاألب ٚاألّ َــٔ بٝــت ٚيــسُٖا  -ظتــٛظ يهــٌ ٚاســس  :األنــٌ
ٚايؿـــطب َـــٔ ايبٝـــٛت ايــــُصنٛضٚ ٠إٕ مل ٜهـــٔ َهـــططاً يـــ٘ ،ؾتُتـــاظ
ٖص ٙايبٝـٛت عـٔ غريٖـا بعـسّ تٛقــ دـٛاظ األنـٌ عًـ ٢إسـطاظ ايطنـا
ٔ ٚمل ٜعًـِ
ٚطٝب ْؿؼ قـاسبٗاْ ،عـِ ادتـٛاظ َؿـطٚط بــُا إشا مل ٜعـ ّ
بهطاَٖ ١ايو ايبٝت ألنً٘ َٔ بٝت٘ٚ ،البس إٔ ٜأنٌ َا ٜتعاضف أنًـ٘ عٓـس
زخٛيــ٘ ايبٝــت يــ ٛنــإ قــاسب٘ َٛدــٛزاً ؾٝــ٘ ،ز ٕٚاألطعُــ ١ايٓؿٝػــ١
ايـُعٓ ٕٛعسّ ضناِٖ بأنًٗا.
(ٜ :)35ـــذٛظ يًُهــطط تٓــا ٍٚايـــُشطّ اشا إنــطط يتٓاٚيــ٘ عٝــح
تٛقؿت سٝات٘ عً ٘ٝؾٝتٓا َٔ ٍٚايــُطعِ أ ٚايــُؿطب اذتـطاّ َـا ٜــُػو
ضَكــ٘ ٜٚـــشؿغ ضٚســ٘ َــٔ ايـــٗالى أَ ٚــٔ ايـــُطض ايؿــسٜس ايــص ٟال
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ٜتشًُ٘ ايعكال ٤عـاز ٠أَ ٚـٔ زٚاّ ايــُطض ايؿـسٜس أ ٚعػـط عالدـ٘ أٚ
غتاف ايهعـ ايـُؿطط ايـُؤز ٟإىل ايـُٛت أ ٚايـُطض ايؿسٜسَٓٚ -ـ٘
خٛف ايـشاٌَ عً ٢دٓٗٓٝا أ ٚايـُطنع عً ٢ضنٝعٗا  -ؾاْ٘ ظتٛظ تٓاٍٚ
اي ــشطاّ س٦ٓٝــص بكــسضٍ ٜــسؾع بــ٘ ايـــٗالى أ ٚايـــُطض أَ ٚــا ٜـــداف بــٌ
ظتب ايتٓـا ٍٚبكـسض زؾـع ايــٗالى أ ٚايــُطض ايؿـسٜس أ ٚايــُدٛف َـٔ
ز ٕٚظٜاز ٠عٔ ايـُكساض ايـُهطط إي. ٘ٝ
ٖٚهصا ٜـذٛظ إضتهاب ايـشطاّ ايــُهط ٙعًٝـ٘ أ ٚايــُهطط إيٝـ٘ يتكٝـ١أ
َـُٔ ٜـداف نطضٚ ٙأشا ٙعًْ ٢ؿػ٘ أ ٚعطن٘ أَ ٚاي٘ ايهـجري ايـُعتــسّ
ب٘  ،أْ ٚـؿـػاً يػري ٙأ ٚعطناً َـشرتَ. ١
ٖٚهصا ٜـذٛظ ايتسا ٟٚبايـُشطّ إشا إْـشكط عالز ايـُطض ايؿـسٜس
ب٘ ٚٚقؿ٘ ايطبٝب ايـُٛثٛم ب٘ ٚمل ٜتٝػط عـالز آخـطٚ ،ال غتؿـ ٢ععـِٝ
تـشط ِٜارتُط ٠يهٔ ي ٛتٛقـ عالد٘ عً ٢ؾطبٗا ٚإْــشكط ؾٗٝـا بإخبـاض
ايطبٝــب ايـــُٛثٛم بــ٘ ٚمل ٜتٝػــط عــالز آخــط غريٖــا دــاظ ؾــطبٗا بكــسض
ايهطٚض ٠ايككـٚ ٣ٛال ٜهجـطٚ ،تــشسٜس ٙبـأَط ايطبٝـب ايــُدتلٚ ،إٕ
قــسض عًــ ٢حت ُّــٌ ايـــُطض َٚؿــكت٘ ٚٚدعــ٘ َــٔ ز ٕٚؾــطب٘ ؾٗــ ٛأؾهــٌ
ٚيعٌ اهل غبشاْ٘ ٜٓعط إي ٘ٝبطمحت٘ ٚيطؿ٘ ٚضأؾت٘ ؾٝؿاؾ.٘ٝ
(ٜ :)36ػتشب إٔ ال ٜأنٌ  ٖٛٚؾبعإ بٌ ٜأت ٞايطعـاّ ٖٚـ ٛدـا٥ع
ثِ ال ٜـُتً ٤٢دٛؾٜ٘ٚ ،ػتشب إٔ ٜهطّ ايـدبعٚ ،بعس سهٛض ٙال ٜٓتعـط
ؾــ٦ٝاً غــريٚ ،ٙإٔ ال ٜكطعــ٘ بايػــهنيٚ ،إٔ ال ٜأنــٌ ايطعــاّ اذتــاضّٚ ،إٔ
ٜػػٌ ايؿٛانـ٘ ٚايجُـاض قبـٌ أنًـٗاٚ ،إٔ ٜأنًـٗا بكؿـطٖاٚ ،إٔ ال ٜطَٗٝـا
قبٌ إغتككا ٤أنًٗا .
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ٜٚػتشب غػٌ ايٝـس ٜٔقبـٌ تٓـا ٍٚايطعـاّٚ ،ايتػـُ ١ٝعٓـس ايؿـطٚع
ؾٝــ٘ٚ ،األنــٌ بــايٚ ،٢ُٓٝتكــػري ايًكُــٚ ،١إدــاز ٠ايـــُهؼٚ ،إيتكــاط
َا ٜتػاقط َٔ ايطعاّ خاضز ايػـؿطٜٚ ٠أنًـ٘ٚ ،غػـٌ ايٝـس بعـس ايؿـطاؽ،
ٚمحس اهل ٚؾهط ٙتعاىلٚ ،اإلغتًكا ٤عً ٢ايكؿـا ٚدعـٌ ايطدـٌ ايُٓٝـ٢
عً ٢ايٝػط. ٣
نُا ٜػتشب إٔ ٜؿطب ايـُاَ ٤كّاً ٚبتًصش ،قاُ٥اً يف ايٓٗاض دايػاً يف
ايًٚ ،ٌٝإٔ ٜػُّ ٞاهل غـبشاْ٘ قبـٌ ايؿـطب ٚعتُـس ٙبعـسٚ ،ٙإٔ ٜؿـطب
بُٓٝٝــ٘ ٚبجالثــ ١أْؿــاؽ ٚإٔ ٜــصنط ايـــشػني ايـــُعًٚ ّٛأْكــاض ٙبايػــالّ
ًٜٚعٔ قاتً ِٗٝبعس ايؿطب .
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فقه القضاء
( :)1ايكضا ٖٛ ٤ؾصٌ ايـدصٚ ١َٛايٓعاع بني إحٓني أ ٚأنخطٚ ،ايكضا٤
ايؿطع ٖٛ ٞقطع ايـُٓاظع ١بـضهِ ُؾطع ٞرع ٞ٥ةطبٝكاً يـُا قض ٢اهلل ب٘
َاللهُ َي ْقضِي بِا ْلحَقِّط .
ٚصهِ ؾـ ٞؾطع٘ ايًطٝـ :ع و َّ
ٚايكضا ٤غري ايؿتٝاٚ ،ايؿطم بُٗٓٝـا ُٖٚ -ـا ٚيٝؿـ ١ايــُزتٗس ايعـسٍ
خاصٜ - ١تضكل ؾـ ٞرٗتني :
أ -ؾـــ ٞايـــُٛ:ٛع  :صٝــد إٔ ايؿتٝــا ةعــك بٝــإ اةصهــاّ ايؿــطع١ٝ
ايخابت ١يـُٛ:ٛعاةٗا بٓض ٛايكض ١ٝايـضكٝكَ ١ٝع ةعـٝني َـا ٜعتـر ؾـطعاً
َ:ٛــٛعاةٗا أَ ٚتعًكاةٗــا َــٔ ايكٝــٛز ْؿ ٝـ ًا أ ٚإحباة ـاًَ ،ــٔ ز ْ ٕٚــط إ
ةطبٝكاةٗا اخلاضر ١ٝعًَٛ ٢اضزٖا ايصػط.١ٜٚ
بُٓٝا ايكضاٜ ٤عك ايــضهِ ايؿـطع ٞايــزعٞ٥

ايكضـ ١ٝايــداضر١ٝ

ٚايسع ٣ٛاجلع ١ٝ٥اييت ٚقعث َٛضز ايتٓاظع ٚايتداصِ بني إحٓني أ ٚأنخـط
ؾٝضهِ ايكا ٞ:بعـس ةطةٝـا ايــُكسَاج ٚايٛغـا ٌ٥اتحباةٝـٜٚ ١كضـٞ
ايٛاقعــ ١ايـــداضر ١ٝاجلعٝ٥ــ ١بــلٕ ٖــص ٙايــساض يعٜــس أ ٚيٝػــث يــٖ٘ٚ ،ــصٙ
ايـُطأ ٠ةمحس أ ٚيٝػث ي٘ أ ٚحن ٛشيو .
ب -ؾـ ٞايـضهِ ايالصل صٝد إٔ ايؿتٝا َـضه ١َٛبهْٗٛا صزْ ١اؾص٠
عً ٢ايـُهًـ ايـُكًس يصاى ايـُزتٗس خاصٚ ١يصا ٜلخص ضغـايت٘ ايعًُٝـ١
ايــــُتٛؾط ٠عًـــ ٢ؾتـــاٚا ٙيٝعُـــٌ بٗـــا ٜٚهـــ ٕٛايتطبٝـــل بٓ ـــط ايــــُهًـ
ايـُػتؿيت ز ٕٚايـُزتٗس ايـُؿيت.
بُٓٝا ايكضا ٤بعس ةــضكك٘ ةاَـ ًا َـٔ ايــُزتٗس ايعـسٍ أَ ٚـٔ َٓصـٛب٘
ٜهْ ٕٛاؾص ًا ٚٚارـا ايتٓؿٝـص عًـ٢

ٝـع ايــُهًؿني صتـ ٢إشا نـإ أصـس
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ايـُتٓاظعني َـزتٗساً ،ؾاشا صهِ ايكا ٞ:ايؿطع ٞبـًُه ١ٝظٜـسُ يًـساض أٚ
ظٚرٝت٘ تَطأَ ٠ع ١ٓٝراظ بٌ ٚرا ةٓؿٝص قضا ٘٥عً ٢نٌ أصـس ،ؾٝزـٛظ
 َ ـخالً -ؾــطا ٤ايــساض َــٔ ايـــُضه ّٛيــ٘ :ظٜــس  ٜٚــضطّ غصــبٗا َٓــ٘ أٚإعطاؤٖـــا يـــدصُ٘ عًٗٝـــاْ ،عـــِ إن إٔ ٜعًـــِ ٚقـــٛع ايـــدطل

بعــ

َكسَاج قضا ٤ايـضانِ ؾال ٜـزا ايتٓؿٝص عًٜ َٔ ٢عًِ .
(ْ :)2تٝزـــ ١ايكضـــا ٤بعـــس صصـــَ ٍٛكسَاةـــ٘ ٚبعـــس إغـــتعُاٍ نةـــ٘
اتحباةٝــ - ١اتقــطاض ٚايبٓٝــٚ ١ايــُٝني ٚحنٖٛــاٖ -ــ ٞحبــٛج أْ ٚؿــ ٞزعــ٣ٛ
ايـــُسعَ :ٞــاٍ أ ٚصــلٍ أْ ٚــضُٖٛا  -ؾـــٚ ٞاقعــ ١خاصــ ١ةٓــاظعٛا ؾٗٝــا،
ٚايكضا ٤صهِ ياٖط ٍٟقس ٜطابل ايٛاقع ٚقس ٜـدايؿ٘ٚ ،عٓس َـدايؿت٘ ن
ٜتػري ب٘ ايٛاقع ٚن ٜٓكًا بايكضا ٤عـٔ صايـ٘ بـٌ ٜبكـ ٢ايٛاقـع َــضؿٛياً

عٓس اهلل ذلاغباً عًَٓ ٘ٝهط ،ٙقاٍ ضغـ ٍٛاهلل (: )عإمنا أقضياٛأنٚاِلٍأ
ن هب ِّٚتأٗاألميا ْأ أٗنضيالٍأق اّأه مإأًاّأنضايأ أ رٌّٙا أعتاىهأض ضا أهإأ أ
ًّأً يأقخٕٚأشٚئًأ من أض ض أهٕأنٕأض ضةأًّأأُ عط .
ٚبعبـــاض ٠أخـــط : ٣يــــضهِ ايكا:ـــ ٞأحـــطإ  :ضؾـــع ايٓـــعاع ٚؾصـــٌ
ايـدص ١َٛأٚنًٚٚ ،رٛب ةطةٝـا حـاض ايكضـا ٤ايؿـطع ٞحاْٝـاً ٚبــضػا
اي ــاٖط -أ ٟإشا مل ٜعــطف ٚاقــع اةَــط  -ؾُــٔ نــإ ٜعًــِ ايٛاقــع ًٜعَــ٘
ةطةٝا اةحط ايٛاقع ٞنُٔ نإ ٜعًِ ٚاقعاً إٔ َايو ايساض ٚايبػتإ اييت
قض ٢بٗا احلـانِ بعـس ايــُطاؾع ١يعٜـس ٖٚـ ٛغـري َػـتضكٗا ٚاقعـاً ؾاْـ٘ ن
ٜــزٛظ يــ٘ زخٛوــا ٚايصــال ٠ؾٗٝـا أ ٚؾــطاؤٖا إن بط:ــا َايهٗــا ايــٛاقعٞ
ز ٕٚاي اٖط ٟايـص ٟقضـ ٢احلـانِ بــُايهٝت٘ ،نُـا ٜــًعّ ايــُضه ّٛيـ٘
بـًُهٗا ياٖط ًا ٚبــضػا ايكضـا ٚ ٤ـا عًٝـ٘ إضراعٗـا يــُايهٗا ٚاقعـ ًا
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ةْ٘ َاٍ َػصٛب ٚاقعـاًٖٚ ،هـصا يـ ٛعًـِ ايــُضه ّٛيـ٘ بعٚرٝـ ١إَـطأ٠
ايٛاقع ظٚر ١غري ٙأ ٚعكسٖا بعكس ؾاغس ن ٛظ ي٘

َتٓاظع عًٗٝا :أْٗا

ةطةٝا أحط ايعٚر ١ٝعًٗٝا َع عًُ٘ بعسَٗا ٚاقعاً .
( :)3ايكضآَ ٤صا ع َٚ ِٝكاّ خطري رعً٘ اهلل ةْبٝا٥ـ٘ ٚأٚصـٝا٤
أْبٝا ٚ ،٘٥عصط غٝب ١اتَاّ (عجل الله فرجه الشريف) رعً٘ اهلل يٓا٥ا
ايٛصــٖٚ -ٞــ ٛايـــُزتٗس ايعــسٍ ايتكــ -ٞؾٗــ ٛغصــٔ َــٔ ؾــزط ٠ايٓبــ٠ٛ
ٚاتَاَ ٚ ١ايععاَ ١ايس١ٜٝٓ

س َـٔ
عـامل ايـسْٝا ٚعصـط ايػٝبـ ١يـٝؼ ةصـ ُ

ايبؿط أًٍٖٝت٘ غ ٣ٛايـُزتٗس ايعسٍ ايتك،ٞ
ل ْصــا غــري ٙيًكضــا ٤بايـــضل إشا نــإ َتعًُـاً يــ٘
ْعــِ يًُزتٗــس صـ ٍ
َتسضب ًا عًٚ ٢غاٚ ً٘٥أغـايٝب٘ ٚرطقـ٘ ٚ ،نبـس َـٔ قضـا ٙ٤بــُا أْـعٍ اهلل
عً ٢ضغٛي٘ ()

 ٤ٛ:ؾتا ٣ٚايــُزتٗس ايعـسٍ  ،ؾـاشا قصٍـط ؾلخطـل

ايـضهِ نإ َٓسضراً ةــضث قـاْ ٕٛاهلل :ع َومَنِْ لمنهِ يَ ِحمْنهِ ِبنَنا َمَناَلَ اللَّنهُ
الظننا ِلنُ َ  ،الْفما ِس نقْ َط ؾًــصا نــإ َٓصــب ًا خطــرياً
ه ا ْل ممننافِ ُو َ َّ ،
فم ْأ ِو مل ِئ ن م ُم ن ِ
ٚنإ ايكا ٞ:عً ٢ؾؿري رِٗٓ ٜـدؿ ٢غكٛر٘ ؾٗٝا .
(ٜ :)4ـزا ايطرــٛع إ

ايـُزــتٗس ايــعسٍ ؾـ ٞصـٌٍ ايـــٓعاعاج َـع

اتَهإ َٛٚاؾك ١ايـدصِ ،إش نبس َٔ نـ ٕٛايكا:ـَ ٞــزتٗساً عـسنً
غــًٛن٘ عاضؾــ ًا بكضــا ٤اهلل غــبضاْ٘ ٚخصٛصــٝاج أصهاَــ٘ٚ ،ن ةعتــر
أعًُٝت٘ قطعاً ،بٌ ٜـزٛظ ي٘ اتغتعاْ ١بػري ٙؾـَ ٞكسَاج ايكضا:ٚ ٤ـب
نة٘ ايـُؤز ١ٜإ

إبطاَ٘ َخٌ مساع ايبٚ ١ٓٝةبًٝـؼ ادـسع ٢عًٝـ٘ بايـسع٣ٛ

ٚبايـــضضٛض يـــُزًؼ ايكضــاٚ ٤ةـــضكٝل صــاٍ ايؿــٗٛز ٚنتابــ ١ايــسع٣ٛ
ٚايؿــٗازٚ ٠ايتضكــل َــٔ ٚحــا٥ل ايــسعٚ ٣ٛايـــدصْٚ ّٛـــض ٛشيــو َــٔ
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ايـــُكسَاج ايــيت ةعــني ايؿكٝــ٘ عًــ ٢صــسٚض ايـــضهِ اي ــزعٚ ٞ٥ايكضــا٤
ايـُدصٛص بايٛاقع ١ايـُتٓاظع عًٗٝـا ،بـٌ اي ـاٖط أْـ٘ ن ٜـتعني َباؾـط٠
ايـُزتٗس ايعسٍ يًكضاٜٚ ٠ٚـزٛظ ي٘ إٔ ٜٓصا ؾدصاً أ ٚأؾداصاً بعس
إصطاظ ايعسايٚ ١ايٓعاٖ١

ايـُٓصٛب يًكضـاٚ ٤بعـس إصـطاظ نْٛـ٘ عاضؾـاً

بايكضا ٤ايؿطع ٞصػا ؾتا ٣ٚايـُزتٗس ايعسٍ أ ٚةؿهٌّ يًكضاٚ ٤صٌٍ
ايـُٓاظعاج ٖٝل ٠عًُ ١ٝؾطع َٔ ١ٝؾضال ٤ايـضٛظ ٠ايعًُ ١ٝؾــ ٞنـٌ بًـس٠
بإؾــطاف ٚةٛرٝــ٘ ايـــُزتٗس ايعــسٍ ،ؾــاشا َــاج ايـــُزتٗس بطًــث ٖــصٙ
ايـــٗٝلٚ ٠يــعّ ايطرــٛع إ

ٜ ٞؿــطف عًــ ٢قضــاِٖ٤
س عــسٍ صــ ٍ
َـــزتٗ ُ

ٜٛٚرِٗٗ نُا ٖ ٛايـضاٍ
ايطرٛع إ

ايتكًٝس بعس َٛج ايـُزتٗس ٚ .إن ؾٝضـطّ

ايـُضانِ ايعصط ١ٜاييت ةكض ٞبايكـاْ ٕٛاةض:ـ ٞاي:ٛـعٞ

غري ايـُطابل يهتاب اهلل ةعا

ٚغـٓ ١ضغـٛي٘ ( )قـإ قضـا ِٖ٤رـٛض

ٚيًِ ةْ٘ خالف ايؿطع ٚإٕ نإ بع
بع ـ

قً َٔ ٌٝبٓٛز ايكاْ ٕٛاي:ٛـعٞ

ايبًــسإ َــلخٛشاً َــٔ ايؿــطع ايـــُكسؽ  ،قــاٍ إَآَــا ايصــازم

( : )عإ ٙكٍأقْأحي كٍأنضيلٍأنضيًأإىلأقٓىأاجل٘عأ أٗهلاّأإُرااٗاأإىلأعتاىأ
ًِلٍأٙضوٍأشٚئًأًّأضي ئِ أ تضوٖ٘أنِٚلٍأ ُٛأضدأتضومٕأض ضًٚأ مح كٌ٘اأإهٕٚط .
حِ إٕ ايـُهًـ ن ٜهَ ٕٛؤَٓاً بـضلٍ ٚصسم إن إشا ضارع ايــُزتٗس
ايعسٍ أ ٚايـٗٝل ٠ايؿطع ١ٝانرتٗاز ١ٜاييت ةـُخٌٍ احللٍ  -ايٓيب ٚٚصـ- ٘ٝ
ٚض ٞ:بـضهِ ايــٗٝل ٠ايؿـطع ١ٝإشا ناْـث بإؾـطاف ؾكٝـ٘ عـسٍ ،قـاٍ اهلل

غبضاْ٘ يـضبٝب٘ ايـُصطؿ :)( ٢عفمالم وَر َِّب م الم يُ ِؤ ِمنُن َ َََّىني يُ َح ُمنُن فم فِانَنا
شَجَ َ َب ِا َن ُههِ ُثهى الم يَجِدُوا فِي َمَ ْفسِن مههِ ََ َجّنا ِمنىنا ضمضَناِوَ وَ ُيسَنُل ُن ا َلسِنلِانّاط ٖٚـصا
ٜعك ْؿٛش ايكضا ٤ايـضلٍ َٔ ضغ ٍٛاهلل ( )أٍْٛ َٔ ٚاب٘ ٚيع ّٚض:ا
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ايـــُتداصُني بــ٘ ٚ .اشا صهــِ ايكا:ــ ٞايؿــطع - ٞايـــزاَع يؿــطا٥
ايكضا ٤ايـضل ٚ -را ةٓؿٝص صهُ٘ عً ٢ايـزُٝع ٚصطّ ْكض٘ ٚايتدًـ
عٓ٘  ،إن إٔ ٜعًِ خطؤ ٙأ ٚخطل بع

َكسَاة٘ نؿػل ايؿٗٛز أ ٚبطالٕ

ايـضل ايـُضه ّٛب٘ .
( :)5ايكضا ٤ايـضلٍ بـُا أْعٍ اهلل غـبضاْ٘ ٖـٚ ٛارـا نؿـاٜ ٞ٥تٛرـ٘
إ

نٌ َهًـ إشا قاّ ب٘ ايبع

قٝاّ

ع َٔ ايـُؤَٓني بايتؿك٘

غك ايٛرٛب عٔ ايبـاقني ،ؾالبـس َـٔ
ايسٚ ٜٔةعًِّ ايكضا ٤ايؿـطع ٞايــُتني

َٔ ايهتاب ايععٜع ٚايػٓ ١ايـُطٗطَ ٠كسَ ١يـضٌٍ خصَٛاج ايٓاؽ صتـ٢
ٜـــضصٌ ٚ -اقع ـاً  ،ن زعــ -ً٣ٛعًــ ٢انرتٗــاز أ ٚايؿضــٌ ايـــُػتٛعا
ةصهــاّ ايكضــاَ ٤ــع اترــالع عًــ ٢عُــ ّٛأصهــاّ اهلل

ايـــُعاَالج

ٚايػٝاغاج ٚايتلزٜباج يٝضطظ ن ٕٛقضـاَ ٘٥ػـتكبالً بايــضلٍ ٚبــُا أْـعٍ
اهلل عٓس ةصسٍَٚ ٜ٘باؾطة٘ يًكضا. ٤
ٚباختصاض :نبس َٔ ايتؿك٘ ٚايتعًِ صتـٜ ٢صـري عاضؾـاً بايكضـاٚ ٤ؾـل
أصهـــاّ اهلل  -إرتٗـــاز ًا ةاَـ ـاً صـــضٝضاً أَ ٚتعًُـ ـ ًا َتـــسضٍباً َلشْٚـ ـ ًا َـــٔ
ايـُزتٗس ايعسٍ بعس إختباضٚ ٙإَتضاْ٘ .
ٚقــس ٜصــري ٚرــٛب ايكضــا ٤بعــس ةعًــِ أصهاَــ٘ ٚأصهــاّ ايؿــطع
ايـُطةبط ١ب٘ ٚارب ًا عٝٓٝـ ًا َتعٓٝـ ًا عًـَ ٢ـٔ بـ٘ ايهؿاٜـٚ ١ايــُكسضٚ ،٠شيـو
عٓس احلار ١إيٚ ٘ٝاتْـضصاض ؾ.٘ٝ
( :)6إشا مل ٜتٝكٔ َـٔ ْؿػـ٘ ايعسايـٚ ١ايٓعاٖـٜ ١ــضطّ عًٝـ٘ ايتصـسٍٟ
يًكضا ٤بني ايٓاؽ ٚؾصـٌ خصـَٛتِٗ ٚإٕ ةطاؾـع إيٝـ٘ ايــُتداصُ ٕٛأٚ
اعتكسٚا ْعاٖت٘ ٚعسايت٘ .
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( :)7إشا مل ٜهٔ ايكاَ ٞ:ـزتٗساً أ ٚمل ٜتٝكٔ إرتٗـازٜ ٙــضطّ عًٝـ٘
ايكضــاٚ ٤ايـــضهِ بــني ايٓــاؽ

ص ـٌٍ َٓاظعــاةِٗ ٚ ،مــطّ عًــ ٢غــريٙ

ايرتاؾع يسٜـ٘ يؿصـٌ خصـَٛت٘ َـع غـريٚ ٙن ةــزٛظ ايؿـٗاز ٠عٓـسَ ،ٙـٔ
ز ٕٚؾطم بني ايساخٌ
ايساخٌ

ايـُساضؽ ايس ١ٜٝٓيتعًِ ايكضا ٤ايؿـطعٚ ٞبـني

َعاٖس ايكضـا ٤احلهـٚ َٞٛةعًـِ ايكضـا ٤اي:ٛـعٚ ٞايكـإْٛ

اةض:ـــٚ . ٞص٦ٓٝـــص ؾايــــُاٍ ايــــُلخٛش بكضـــا ٤غـــري ايــــُؤٌٖ ؾـــطعاً
ٖ ٛغضث صطاّ ٚإٕ نإ اآلخـص َػـتضك ًا يـ٘ إشا نـإ ايــُسع ٢بـ٘ نًٝـ ًا
نليـ زٜٓاض عطاق ٞأَ ٚا ١٥زٚنض ْ ،عِ ٜػتخَٓٛ ٢ضزإ :
اةَ : ٍٚا إشا أصطظ قضاؤ ٙبايـضل ٚايعسٍ عً ٢ربل ؾتاَ ٣ٚـزتٗسُ
ن َػـتٓبط ًا ةصهـاّ ايؿـطع
َطًل  ٖٛٚ :ايص ٟأصـطظ نْٛـ٘ َــزتٗس ًا عـس ً
ٚقضا. ٘٥
ايخاَْ :ٞا إشا ةعصض ايرتاؾع عٓس ايـضانِ ايؿطع - ٞايـُزتٗس ايعـسٍ
أَ ٚــٔ ٜٓــٛب عٓــ٘ ٜٚطخٍصــ٘

ايكضــا ٤عًــ ٢ربــل ؾتــاٚاٚ - ٙإْـــضصط

إغتٓكاش صك٘ ايـُعًٚ ّٛاقعـاً بـايرتاؾع إ

ايــُضانِ ايعطؾٝـ ١ايـيت ةكضـٞ

بايكاْ ٕٛاي:ٛع ،ٞؾٝضٌٍ ي٘ ايرتاؾع َٔ باب ات:ـططاض َؿـطٚراً بـلٕ ن
ٜلخص غري صك٘ أ ٚظا٥ساً عً. ٘ٝ
( :)8اي ــاٖط عــسّ رــٛاظ أخــص اةرــط عًــ ٢ايؿتٝــا اتبتالٝ٥ــٚ ١عًــ٢
ايكضا ٤ايـضل بـني ايــُتداصُني غـٛا ٤أخـص َُٓٗـا أَ ٚـٔ غريُٖـا ٚإٕ
نـــإ َــــضتاراً إ

ايــــُاٍٜٚ ،ـــتعني إضةـــعام ايكا:ـــَ ٞـــٔ بٝـــث َـــاٍ

ايـُػًُني  :ضاةباً ؾٗطٜاً أ ٚبـضػا ايـضار. ١
ْعِ ن ضٜـا

رـٛاظ أخص اةرط ٠عًَ ٢كسَاج ايكضا َٔ ٤نتابـ١
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ايــــسعٚ ٣ٛةٛحٝكٗــــا ٚ

ــــع ايؿــــٛاٖس ٚايؿــــٗازاج ْٚـــــضٖٛا َــــٔ

ايـــدصٛصٝاج َـــُا ٜػــبل ايكضــاٜٚ ٤ـــٍُٗس يـــضصٛيٖ٘ٚ ،هــصا ٜـــزٛظ
أخـــصٖا عًـــ ٢يٛاصـــل ايكضـــا ْ ٤ـــري ةـــس ٜٔٚغـــٓس ايــــضهِ ٚايكضـــا٤
ٚخصٛصٝاج ايـُطاؾعٚ ١ؾٗاز ٠ايؿٗٛز ْٚـض ٛشيو .
( :)9ةـــضطّ ايطؾــ ٠ٛعًــ ٢ايكضــا ٤غــٛا ٤قضــ ٢بايـــضلٍ أّ قضــ٢
بايبارــٌ ٚيػــري ايـــُػتضلٚ ،غــٛا ٤نــإ ايـــُبص ٍٚبعٓــٛإ اةرــط ٠أٚ
اجلعٌ أ ٚايـٗس ١ٜأْ ٚـضٖٛا ٚ .ايطؾ ٖٞ ٠ٛبصٍ َاٍ أْ ٚـض ٙٛيًكا:ـٞ
ٜلخص َٔ ٙأصسُ يٝضهِ يصايـظ أصس ايـُرتاؾعني  -بـضلٍ أ َٔ ٚز ٕٚصل
 -أ ٚيٝعٓٝــ٘

ايكضــا ٤يصايـــض٘  ،ؾٝهــ ٕٛقضــاؤ ٙبــارالً َـــضطَاً ٚعًــ٢

خالف ايـُٛاظ ٜٔايؿطعٚ ،١ٝايطؾ ٠ٛةػاٜط اةرط ٚايـزعٌ ايصٜ ٟؤخـص
عً ٢ايكضا ٤ايـضل بني ايـُتداصُني .
ٖٚــ ٞصــطاّ عًــ ٢ايكا:ــ : ٞايـــُطةؿٚ ، ٞعًــ ٢ايــساؾع  :ايطاؾــ، ٞ
ْعــِ إن إٔ ٜضــطط إيٗٝــا ٚاقع ـاً ٜٓٚضصــط إغــتٓكاش صكــ٘ بــسؾعٗا ،ؾٝضــٌ
يًُضطط ٜٚـضطّ عً ٢ايـُطةؿ ٞايكاب

يـٗا.

ٚايطؾَ َٔ ٠ٛصازٜل اي ًِ ٚيصا ن ةـدتص صطَتٗا بـُا ٜبصٍ بـإظا٤
ايكضاٚ ٤ايـضهِ يصايـظ ايباشٍ  ،بٌ نٌ َاٍ ٜبصٍ يـعع ُ ِٝأ ٚيؿـٝذ أٚ
ْـضُٖٛا
أ

قباٍ يًِ أصسُ ٖٛ -صطاّ َٚاٍ غضث ن ٜـًُه٘ ايكاب

.

شاٗطأاهق ضٛأاهصاعٛأ:
( :)10ايكا ٞ:ايؿطع ٞايٓاؾص قضاؤ ٙبني ايـُتساعٝني أصس ْٛعني :
أ -ايكا ٞ:ايـُٓصٛب ؾطعاً َـٔ قبـٌ اتَـاّ ايــُعصٖٚ )(ّٛـٛ
ايـــُزتٗس ايعــسٍ ايـــزاَع يؿــطا ٥ايكضــا ٤اآلةٝــٚ ،١يــ٘ صــل إصضــاض
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ايـــُسع ٢عًٝــ٘ إ

َـــزًػ٘ يـــضػِ ايٓــعاع ٚتغــتُاع زعــ ٣ٛايـــُسعٞ

ٚإْهاض ايـُٓهط ٚايـضهِ بُٗٓٝا عًٚ ٢ؾل َا أْعٍ اهلل غـبضاْ٘

قضـاٙ٤

ايـضهٜٓٚ ،ِٝؿص صهُ٘ عً ٢ايـُتٓاظعني ٚعً ٢غريُٖـا َـٔ ز ٕٚةٛقــ
عً ٢ض:ا أصسُ بَ٘ ،ا مل ٜعًِ خطؤ ٙؾـ ٞايـضهِ أٚ

َػتٓس. ٙ

ٚةعــٝني ايكا:ــ ٞبٝــس ايـــُسع ٞؾُــٔ إضةضــا ٙايـــُسعٚ ٞنــإ راَعـاً
يؿطا ٥صض ١ايكضـا ٤أَهـٔ ضؾـع ايــُسع ٞزعـٛا ٙإيٝـ٘ ٚيـعّ ايــُسع٢
عً ٘ٝايكب ٍٛب٘ ٚايرتاؾع عٓسٚ ٙايـضضٛض يس ٜ٘يًسؾاع عٔ ْؿػ٘ أ ٚتْهاض
َــا ٜــسع ٞعًٝــ٘ ايـــُسعْ . ٞعــِ يــ ٛنــإ اي ــُسع ٢عًٝــ٘ ٜتضــطض َــٔ
صضــٛض ٙعٓــس ايكا:ــ ٞايــص ٟعٍٓٝــ٘ اي ــُسع ٞا ٚنــإ ٜتض ـطٍش ؾــسٜساً -
أَهٓ٘ ايـُطايب ١بتػٝري ايكاٚ ٞ:ةعٝني غري. ٙ
ٚإشا نإ ايـُتداصُإ َتساعٝني  -نٌ ٚاصس َٔ ايــدصُني ٜـسعٞ
عًــ ٢صــاصب٘ َــا ٜٓهــط ٙصــاصب٘  -ؾالبــس َــٔ ةٛاؾكُٗــا عًــ ٢ايكا:ــٞ
ٚةعُٗٓٝٝــا قا:ــً ٝا ؾــطعٝاً باختٝاضُٖــا ٚبط:ــاُٖا ،يٝرتاؾعــا عٓــسٜٚ ٙــسيٝا
بسعٛاُٖا ٜٚخبتاْٗا يس ،ٜ٘ؾً ٛإختًؿا

ةع ٘ٓٝٝبـضٝد إضةضـ ٢نـٌ َُٓٗـا

قاٝ:اً َٓصٛباً َ -ـزتٗساً أَٓ ٚصٛب َــزتٗس عـسٍ ٚ -مل ٜتٛاؾكـا عًـ٢
س َُٓٗــا ناْــث ايكطعــٖ ١ــ ٞايـــضٌٍ ،ؾٝكــطع يتعــٝني ايكا:ــ ٞايــصٟ
ٚاص ـ ُ
ٜرتاؾعإ يسٜٚ ٜ٘ؿصٌ خصَٛتُٗا .
ب -قا:ــ ٞايتضهــٖٚ ِٝــ ٛايــصٜ ٟرتا:ــ ٢ايـــُتٓاظعإ بــايرتاؾع إيٝــ٘
ٚايتضانِ عٓس ٙيٝكض ٞيـُٗا بايـضلٍ ؾُٝا ةٓـاظعٛا ؾٝـ٘  ،بؿـطط إٔ ـطظ
عسايت٘ ْٚعاٖت٘ ٚإٔ ٜه ٕٛي٘ عًـِ بايكضـا ٤ايــضلٍ ايـص ٟأْعيـ٘ اهلل عًـ٢
ضغٛي٘ ()غٛا ٤نإ َـزتٗساً اّ ؾا:الً ٜكض ٞبؿتـاَ ٣ٚــزتٗسُ عـسٍ
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نٜ ٞه ٕٛصهُ٘ عسنً ٚقػط ًا ٚبـُا أْعٍ اهلل غبضاْ٘ َٔٚ ،ايٛا:ـظ إٔ
ايرتاؾــع إيٝــ٘ ٜتطًــا ةٛاؾــل ايـــُتٓاظعني ٚةطا:ــُٗٝا عًــ ٢ايطرــٛع إيٝــ٘
ٚايتضانِ عٓس ٙؾٝهـ ٕٛةعٓٝٝـ٘ بٝـسُٖا َعـاً ،ؾـاشا ةطاؾعـا عٓـس ٙبط:ـاُٖا
ٚصه ـِ بُٗٓٝــا بعــس رعًــُٗا إٜــا ٙقا:ــٝاًْ -ؿــص صهُــ٘ عًُٗٝــا ٚٚرــا
عًُٗٝا انيتعاّ ب٘ َا مل ٜخبث عسّ َلشْٝٚت٘ أٗ ٜ ٚط خطل َػتٓس قضا.٘٥
(ٜ :)11عتر ؾـ ٞايكا ٞ:ايؿطع ٞإرتُاع أَٛض ةؤًٍٖ٘ يًكضا: ٤
 -1ايبًٛؽ ؾال ٜؿطع قضا ٤ايصيب ٚإٕ نإ َطاٖكاً .
 -2ايعكٌ ٚايطؾس ؾال ٜؿـطع قضـا ٤ايــُزَٓ - ٕٛطبكـاً أ ٚأزٚاضٜـاً -
ٚن قضا ٤ايػؿ ٘ٝايب ٍٔٝغؿٗ٘ ٚايٛا:ظ عسّ ضؾس. ٙ
 -3اتغالّ ٚاتٜـُإ ؾال ٜؿطع قضـا ٤ايهـاؾط ٚايــُؿطى ْٚــضُٖٛا
َـُٔ ن ٜؤَٔ صهُ٘ بايـضلٍ ٚبــُا أْـعٍ اهلل غـبضاْ٘ أٜ ٚــدؿَٓ ٢ـ٘ إٔ
ٜكض ٞبايبارٌ .
 -4رٗاض ٠ايـُٛيس ؾال ٜؿطع قضاٚ ٤يس ايعْا َـضكّكاً  -ن َؿتبٗاً . -
 -5ايصنٛض ٠ؾاْ٘ ن ٜؿطع  -عً ٢اةصٛط  -قضا ٤اةْخ ٢بايــضلٍ َـع
ةـــٛؾط ايطرـــٌْ ،عـــِ َـــع احلارـــ ١ن بـــلؽ بكضـــاٗ٥ا إشا ناْـــث عايــــُ١
بـــدصٛصٝاج ايكضــا ٤ايؿــطعَٚ ٞتــٛؾط ٠عًــ٢

ٝــع ايؿــطا ٥ايــيت

ةؤًٍٖٗا يًكضا. ٤
ٚن ضٜــا

ؾــطعَ ١ٝـــُاضغتٗا يـــُكسَاج ايكضــاٚ ٤ةٗ٦ٝــ ١ايػــبٌ

ٚٚغا ٌ٥اتحبـاج ْٚــضٖٛا َــُا ٜـؤز ٟإ

ل ايؿاصـٌ بـني
ايكضـا ٤ايــض ٍ

ايــــُتداصُني َكسَـــ ١يعط:ـــٗا عًـــ ٢ايكا:ـــ ٞايطرـــٌ أَ ٚــــُاضغتٗا
يًٛاصل ايـكضا ٤بعس صسٚضٚ ،ٙنغُٝا إشا نإ ْـعٜـَٗ ١ـؤةـُٓٚ ١عاضؾـ١
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بايكضاَٚ ٤ػتًعَاةــ٘ .
 -6ايضــب ٚإغــتٛا ٤ايؿهــط بايكــسض ايـــُتعاضف بــني عُــ ّٛايعكــال٤
ٚايصٜ ٟتطًبْ٘ٛ

َُٗاةِٗ َٚكاصسِٖ ايع  ،١ُٝؾال ٜؿطع قضا َٔ ٤ن

ٜه ٕٛؾهط ٙغٍٜٛاً َتعاضؾاً أ َٔ ٚةعط:ـ٘ ايػؿًـٚ ١ايػـٗٚ ٛايٓػـٝإ ظا٥ـساً
عٔ ايـُتعاضف .
 -7ايـُعطؾ ١بـُٛاظ ٜٔايكضا ٤ايؿطع ٞايـضلٍ ايـُٓعٍ عًـ ٢ايطغـٍٛ
اةع ِ ( )ؾـ ٞنتاب اهلل ةعا

أ ٚغٍـٓت٘ ايــُطٗطٚ ،٠ايكـسض ايــُتٝكٔ

ٖ ٞايـُعطؾ ١عٔ إرتٗازُ ةاٍّ ٚاقعـاًٚ ،اي ـاٖط نؿاٜـ ١ايــُعطؾ ١عـٔ ةكًٝـس
س عــسٍ بعــس إشْـ٘ يــ٘
َــزتٗ ُ

ٌ خصــَٛاةِٗ
ايكضــا ٤بـني ايٓــاؽ ٚصـ ٍ

 ٤ٛ:ؾتاٚا ٙايـُٛزع ١ؾـ ٞضغايت٘ ايعًُ. ١ٝ
 -8ايعسايـــٚ ١ايٓعاٖـــٚ ١عـــسّ اي ًـــِ ؾـــإ َـــٔ مل ٜعـــطف بايٓعاٖـــ١
ٚايعسايــٜ ١ـــدؿَٓ ٢ــ٘ اي ًــِ

ايكضــاٜٚ ٤تٛقــع ايـــزٛض ٚايـــضٝـ

أصهاَ٘ ،ؾال ٜؿطع قضاؤٚ ٙصهُ٘ ،ؾضـالً عُـٔ ٜعـطف بـاي ًِ ٚاجلـٛض
أ ٚعسّ ايٓعاٖ. ١
ٖٚــص ٙايؿــطٚط َطًٛبــ١

ايكا:ــ ٞايؿــطعَ ٞــٔ ز ٕٚؾــطم بــني

ايكا:ـــ ٞايــــُٓصٛب عَُٛـــ ًا َـــٔ اتَـــاّ ( )أَ ٚــــدصٛص ًا َـــٔ
ايـُزتٗس ايعسٍ ٚبني قا ٞ:ايتضهٚ ِٝايرتا. ٞ:
( :)12ةعطف صالص ١ٝايكاٚ ٞ:أًٍٖٝت٘ ؾطعاً يًكضا ٤بلصس ْـض: ٜٔٛ
أ -إٔ ٜتضكل نَ ْ٘ٛـزتٗساً عسنًٚ :ةعطف عسايتـ٘ َـٔ صػـٔ يـاٖطٙ
ٚغــًٛن٘ َٚــٔ ْعاٖتــ٘

ايٛقــا٥ع ايـــُا ١ٝ:ايـــُعط ١:ٚعًٝــٜ٘ٚ ،عــطف

إرتٗــازَ ٙــٔ أٖــٌ ايـــدرَ - ٠ــٔ ايـــُزتٗس ٜٔأ ٚايـــُطاٖكني ايـــُكاضبني
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يإلرتٗاز -إشا عطٍؾ ٙٛبهَ ْ٘ٛـزتٗساً أ ٚةػايـُٛا عً ٢إرتٗـازَ ٙـٔ زٕٚ
ةــطزز ،أ ٚؾــاع إرتٗــاز ٙبٝــِٓٗ َــٔ ز ٕٚؾــو

أصــٌ إرتٗــاز ،ٙؾــإ

أصطظج عسايتـ٘ َـع إرتٗـاز ٙصـًظ يًكضـا ٤رعَـ ًا ٖٚ .هـصا اشا ةــضكل
بهتــابُ َـــدتْٝ : ّٛابــ ١ايـــُعطٚف بايعسايــ ١عــٔ ايـــُزتٗس

ايكضــا٤

َٚلشْٝٚت٘ ي٘ .
ب -إٔ ٜتضـكل قـطـعــً ٝا ْصـا ايــُزتٗس ايـعــسٍ إٜــا ٙيـًــكضا ٤بـني
ايٓــاؽ بـــُا أْــ٘ ؾا:ــٌ عــاضف بلغــايٝا ايكضــا ٤ايؿــطعَٛٚ ٞاظٜٓــ٘
ٚأصهاَ٘ اييت أْعيـٗا اهلل

نتاب٘ ٚبٍٗٓٝا ضغٛي٘ ()

غـٍٓت٘ ٚصهاٖـا

أٚصٝاؤ ،)( ٙؾاشا ةـضكل ْصب٘ يًكضاَ َٔ ٤ـزتٗسُ عـسٍ ٚنـإ ٖـصا
ايـُٓصٛب َعطٚؾاً بايعسايٚ ١ايٓعاٖٚ ١ايكضا ٤ربل ؾتٝا ايــُزتٗس ايعـسٍ
 صًظ يًكضا ٤عٓسْا ياٖطاً ،يهٓ٘ ي ٛقض ٢صػا َعارـ٘ أَ ٚعًَٛاةـ٘ايـــُطابك ١يًكٛاعــس ايعؿــا٥ط ١ٜايــيت ٜعطؾٗــا أ ٚربــل ايكــاْ ٕٛاي:ٛــعٞ
اةض ٞ:ايص ٟؾطٍع٘ ايبؿط نإ قضاؤ ٙبارالً ٚصهُ٘ ؾاغس ًا ةْـ٘ صهـِ
بـدالف َا أْعٍ اهلل غبضاْ٘ٚٚ ،را ععي٘ َٔ َٓصا ايكضا. ٤
( :)13يًكا:ـــ ٞايعـــسٍ ايٓعٜـــ٘ َـــٔ ٖـــ ٣ٛايـــٓؿؼ -ايــــُزتٗس أٚ
ايـُلش َٔ ٕٚايـُزتٗس ايعـسٍ  -صـلٍ ايكضـا ٤بعًُـ٘ ايٛرـساْ ٞإشا نـإ
عٓس ٙإرالع ٜكٝك بلٕ ايـضلٍ َع ايـُسع ٞأَ ٚع ايـُسع ٢عً َٔ ٘ٝزٕٚ
صار ١يـُطايب ١أصسُٖا بب ١ٍٓٝأٜ ٚـُني أ ٚإقطاض أٚ ٚحٝك ١أَ ٚا ؾـابٗ٘ َـٔ
ٚغا ٌ٥ايعًِ أ ٚاتحباج ايؿطع ،ٞنُا يـ٘ إٔ ٜــضهِ ٜٚكضـ ٞبــضػا
ايـُٛاظ ٜٔايؿطع ١ٝيًكضا ٤ايـضلٍ بٛغا ٌ٥اتحبـاج ايؿـطعَ ٞـٔ بٍٓٝـ ١أٚ
إقطاض أٜ ٚـُني أَ ٚا ؾاب٘  َٔ ،ز ٕٚؾطم ؾـ ٞشيو نً٘ بٝـٔ صـكٛم اهلل
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ٚبني صكٛم ايٓاؽ .
ْعــِ ن ٜـــزٛظ إقاَــ ١اي ــضس قبــٌ َطايبــ ١صــاصا اي ــضلٍ ،ؾــاشا ضأ٣
ايـُزتٗس ايعسٍ غاضقاً أ ٚمسع ايكاشف أْ ٚـضُٖٛا َـُا ٜطرع احلسٍ ؾٝـ٘
إ

صل اآلزََ ٞـضضاً مل ع ي٘ إقاَ ١ايـضسٍ بـُكتض ٢عًُ٘ ايٛرـساْٞ

ٚإرالعــ٘ ايٝكــٝك صتــٜ ٢طايــا بــ٘ صــاصا ايـــضلٍ  -ايـــُػطٚم َٓــ٘ أٚ
ايـُكصٚف . -
أ

قحل َأاهدع٘ىأيفأجموسأاهقي ءأ:
إشا ةٓاظع إحٓإ أ ٚأنخط ؾال ٜـدً ٛإَا إٔ ٜهْٛا َسٍع ُ َٓٚهط ،أٜ ٚهْٛا
َتساعٝني :
ن أ ٚصكــ ًا أٚ
أٜ -ـــُتاظ ايـــُسٍع ٞبلْــ٘ ايــصٜ ٟــسٍع ٞعًــ ٢غــريَ ٙــا ً
ْـضُٖٛا ٜٚهٕٛ

ْ ط ايعكالًَ ٤عَاً بإحباة٘ َٚطايباً بايسي ٌٝعً ،٘ٝبُٓٝا

ايـُٓهط ٖ ٛايص ٟن ٜطايا بإحباج نالَ٘ ٚإقاَـ ١ايـسي ٌٝعًـ ٢إْهـاضٙ
ْ ط ايعطف ايعكال ٞ٥ايعاّ  : ٘٥ٛ: ٚ .نبس يـُٔ ٜسعَ ٞـانً أ ٚصكـاً
عً ٢غري َٔ ٙإقاَ ١ايب - ١ٓٝؾـاٖس ٜٔعـازيني ،أ ٚؾـاٖس عـسٍ ٚإَـطأةني
صايـضتني  -ةؿٗس ايب ١ٓٝعً ٢صض ١زعٛاٚ ٙصسم َكايـ٘ ٚةهـٚ ٕٛغـ١ًٝ
إحباج يسعٛا ٙعً ٢ايػـريٜٚ ،هؿـ ٞايــُٓهط إٔ ٜــضًـ عًـ ٢عـسّ صـض١
زع ٣ٛايـُسٍع ٞعً ٘ٝأً ٚـ عً ٢نصب َكايـ٘ ،ؾتػـك ايـسع ٣ٛبعـس
ايـضًـ إشا مل ةهٔ عٓس ايـُسع ٞبـ. ١ٍٓٝ
ٚيــ ٛأقــاّ ايـــُٓهط بٍٓٝــ ١ةخبــث صــض ١إْهــاضٚ ٙةٓـــؿ ٞزعــ ٣ٛايـــُسعٞ
قبًـــث َٓــ٘ ٚحبــث صــض ١إْهــاضٚ ٙغــكطث ايــسعْ ،٣ٛعــِ ايـــُسعٖ ٞــٛ
ايـــُطايا قاْ ْٝٛـ ًا بايبٍٓٝــ ١بُٓٝــا ايـــُٓهط ن ٜطايــا بايبٍٓٝــ ١قاْ ْٝٛـ ًا ٚإْـــُا
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ٜطايا بايـضًـ عًْ ٢ـؿ ٞةُٗـ ١ايػـري ٚإبطـاٍ زعـٛا ٙعًٝـ٘  ،ؾـإ ايبٍٓٝـ١
ٚارب ١عً َٔ ٢إزعٚ ٢ايُٝني عً َٔ ٢أْهط نُا قاٍ ضغ ٍٛاهلل (: )
عاهبِٚةأعوىأًّأإدعىأٗاهٌٚنيأعوىأًاّأإدعاٛأعوٚإأط ٚقـاٍ اتَـاّ ايصـازم
(: )عا ق٘قأكؤ أ:أاهبِّٚةأعواىأاهااٌدعٛأٗأاهاٌٚنيأعواىأاهااٌدعىأعوٚإأط
ؾٛارا ايـُٓهط ايـُسع ٢عً ٖٛ ٘ٝإْؿا ٤ايُٝني عً ٢إبطاٍ زعـ ٣ٛايػـري
عًٚ ٘ٝإةٗاَ٘ إٜا ، ٙيهٓ٘ ي ٛأقاّ ب - ١ٍٓٝؾاٖسإ عـازنٕ ٜعطؾـإ بايٓعاٖـ١
ٚايصسم ٜٚؿٗسإ بصض ١إْهاض -ٙقبًث َٓ٘ بٌ ٖ ٞأق ٣ٛؾـاٖس إحبـاج
ٚايبٍٓٝــ ١صزــَ ١خبتــ ١غــٛا ٤أقاَٗــا ايـــُسع ٞأ ٚأقاَٗــا ايـــُٓهطْ ،عــِ إشا
أقاَٗا ايـُسع ٞحبتث بٗا زعٛاٚ ٙن دلاٍ ص٦ٓٝصُ يب ١ٍٓٝايـُٓهط أ ٚيـضًؿ٘.
ٌ َُٓٗـا َـا
بٚ -قس ٜـضصٌ ايتساع ٞبـني ايــدصُني بـلٕ ٜـسع ٞنـ ٍ
ٜٓهط ٙاآلخط َٔ ز ٕٚةٛاؾل زعٛاُٖا عً ٢قسض راَع َـع انخـتالف
ايعا٥ــس  ،ؾٝضتــاش نــٌ َُٓٗــا تحبــاج َــسعاْٚ ٙؿــَ ٞــسع ٢خصــُ٘ عًٝــ٘

بـُكتضَٛ ٢اظ ٜٔايكضا ٤ايؿـطع ٞعا قا٘قأكوأ أ:أاهبِّٚاةأعواىأاهااٌدعٛأ
ٗاهٌٚنيأعوىأاهاٌدعىأعوٚإأ ط ،ؾـإشا إزعـ( ٢ظٜـس) صصـاْ ًا ٖـ ٛبٝـس (عبٝـس)
ايصٜٓ ٟهط زعٛاٚ ٙيـ٘ ٜـس ٚغـًطٓ ١عًـ ٢احلصـإ  ٚ ،ايــُكابٌ ٜـسعٞ
(عبٝس) غعانً بٝس (ظٜس) ايصٜٓ ٟهط زعٛاٚ ٙي٘ ٜس عًـ ٢ايػـعاٍٚ ،ص٦ٓٝـصُ
ال َُٓٗـا ٜـسعٞ
س َُٓٗـا َـٛاظ( ٜٔايتـساع )ٞؾـإٕ نـ ً
جتط ٟعً ٢نٌ ٚاصـ ُ
يٓؿػــ٘ ٜٓٚهــط صــل خصــُ٘ ٚزعــٛا ٙعًٝــ٘ٚ ،إشا ؾكــسج ٚغــا ٌ٥اتحبــاج
ال َُٓٗــا عًــ ٢ةهــصٜا اآلخــط
َٚــٛاظ ٜٔايكضــا ٤إغــتضًؿُٗا ايكا:ــ ٞنـ ً
ْٚؿ ٞزعٛا ، ٙؾإشا صًؿا غكطث زعٛاُٖا ٜٚبك ٢نٌ َاٍ
ايـُٓهط يسع ٣ٛخصُ٘ .

ٜـس صـاصب٘
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(ٜ :)14ؿرتط

مساع زع ٣ٛايـُسع ٞأَٛض :

اة : ٍٚايعكــٌ ؾــال ةػــُع زعــ ٣ٛايـــُزٓ -ٕٛايـــُطبل أ ٚاةزٚاضٟ
صاٍ رٓٚ - ْ٘ٛن بلؽ بػُاع زعٛا ٙأٜاّ إؾـاقـتــ٘ ٚعكًـ٘ إشا ضؾـعــٗا إ
ايـكا ٞ:ايؿطعٚ ٞةـزط ٟايـُطاؾع ١صػا َٛاظ ٜٔايكضا ٤ايؿطع. ٞ
ايخــاْ : ٞايبًــٛؽ ايـــُتضكل بإنُــاٍ ايــصنط اخلاَػــ ١عؿــط َــٔ عُــطٙ
ٚإنُاٍ اةْخ ٢ايتاغع َٔ ١عُطٖا ،ؾال ةػُع  -عٓس ايـُؿٗٛض  -زعـ٣ٛ
ايصيب ٚإٕ نإ َـُٝعاً أَ ٚطاٖكاً ٜتُهٔ َٔ إحباج زعـٛا ٙعٓـس ايكا:ـٞ
ايؿطعٜٓٚ . - ٞبػ ٞةـؿص ٌٝؾتٝاْا :
إْـ٘ ن ةػُع زع ٣ٛايصيب

اةَٛض ايـُاي ١ٝةْ٘ ن غـًطٓ ١يـ٘ عًـ٢

أَٛاي٘ ٚن عر ٠بـضًؿ٘ ٚن بإصالؾ٘ يـدصُ٘ نُا ن عـر ٠بـإقطاضَٚ ،ٙـٔ
زٖ ٕٚص ٙن ةٓتٗ ٞايـدصٚ ١َٛن ٜـتُهٔ ايكاَ ٞ:ـٔ ؾصـٌ ايــدص١َٛ
بني ايصيب ٚبني خصُ٘ .
ْعِ يٛي ٍ٘ٝايؿطع - ٞأب ٘ٝأ ٚرسٍ ٙأٚ ٚصـٍُٗٝا أ ٚاحلـانِ ايؿـطع ٞأٚ
َٓصٛب٘ يألَٛض ايـضػب - ١ٝصل ايتصس ٟيًـسع ٣ٛبـلٕ ٜٓؿـ ٤ٞايـسع٣ٛ
ايـــُايْٝ ١ٝابــ ً ١عٓــ٘ ٚبـــضػا ٚنٜتــ٘ عًٝــ٘ ؾتػــُع ايــسعٚ ٣ٛةـــزطٟ
ايـُكا:ا ٠بـضػا َٛاظ ٜٔايكضا ٤ايؿطعٜٚ ٞك ّٛايٛيَ ٞكـاّ ايــُسعٞ
ايصيب بلٌَ ايٛص ٍٛإ

صل ايـُٛيّ ٢عً. ٘ٝ

ٚةػُع زع ٣ٛايصيب (ايـٍُُٝع ايـُسضى) بايــُ ً ١َٝٛايـٛاضز ٠عًٝـ٘
نلٕ ٜسع ٞعً ٢ظٜس أْ٘ رٓ ٢عً ٘ٝؾزطص٘ أ ٚنػـط ٜـس ٙأ ٚضرًـ٘ أ ٚؾكـل
ع ٘ٓٝأ ٚأْ٘ غطق٘ أ ٚغصا َا

ٜسَ َٔ ٙاٍ أ ٚحٛب أ ٚبضاع ١حِ ٜلةٞ

بايؿٗٛز عًَ ٢سٍعاٚ ،ٙاةصٛط ةصسٍ ٟايٛيَ ٞع٘

زع ٣ٛايـُ ً١َٝٛ
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إٕ نإ ي٘ ٚي ٞؾطعاً ٚنإ َطًعاً عً ٢احلاٍ ٚاقعاً حِ ةـزط ٟايــُطاؾع١
أَــاّ ايكا:ــ ٞايؿــطع -ٞبـــضػا َــٛاظ ٜٔايكضــاٚ - ٤ن ٜٓؿــع إصــالف
ايصــيب ٚن إقــطاضٚ ٙن رًبــ٘ إصــالف خصــُ٘  -ايـــُسع ٢عًٝــ٘  -بــٌ
ايكا:ــ ٞايؿــطعٜ ٞـــزطَ ٟــٛاظ ٜٔايكضــاٜٚ ٤عتُــس ٚغــا ٌ٥اتحبــاج
اةخط -٣نايب ١ٍٓٝإشا أَهٔ ايصـيب إقاَتٗـا عًـ ٢صـض ١زعـٛاٚ ٙصـسقٗا
ٚاقعآًٜٚ-بػ ٞإٔ ٜتضطٍ ٣ايكا ٞ:غبٌ صص ٍٛاترُٓ٦إ ايؿدصـ ٞأٚ
ايعًِ ؾٝكض ٞعً ٢ربـك٘ ٚبـضػا قٓاعت٘ ايؿدص ١ٝباحلل ٚاتْصاف .
ايخايد :ايطؾس ٖٚـ ٛةــُٝٝع َـا ٜصـًض٘ َـٔ ايتصـطؾاج عٍُـا ٜؿػـس،ٙ
ٚايطؾٝس ٖٜ َٔ ٛكسّ  -بعس ايتضطٍ - ٟعًَ ٢ا ٜصًض٘ أ ٚعً ٢اةصـًظ
َــٔ ايتصــطف  ،ؾــال ةػــُع زعــ ٣ٛايػــؿ٘ٝ

ةصـ ٍطفُ َــاي ٞنــلٕ ٜــسعٞ

ؾـطا ٤زاض أ ٚعطبـ ُ ١أٜ ٚـسع ٞإقطا:ـ٘ نــصا َـاٍ ،ؾـإ زعـٛا ٙبارًـ ١غــري
َػُٛع ١ةرٌ ايـضزط عً٘ٝ
ن ةٛرــا ةصـطٍؾ ًا

ايـُايٝاجٚ ،ن بلؽ بػُاع زعـٛا ٙايـيت

أَٛايــ٘  ،نــلٕ ٜــسع ٞقتــٌ ظٜــس يٛيــس ٙأ ٚرطصــ٘ أٚ

رطح ْـؿػ٘ أ ٚنػط ٜس ٙأ ٚغصا َاي٘ أ ٚظٚارـ٘ َـٔ ؾالْـ ١أَ ٚـا ؾـاب٘
َـُا ن ٜهـ ٕٛعًٝـ٘ َـاٍ ًٜـعّ ببصيـ٘ ،ؾتػـُع زعـٛاٚ ٙةــزط ٟايــُطاؾع١
أَاّ ايكا ٞ:تصكام ايـضل ٚإٜصاي٘ يـُػتضكّ٘ قضا ً٤بايـضل ٚايعسٍ .
ايطابع :إٔ ةه ٕٛايسع ٣ٛيصايـظ ايـُسع ٞأ ٚيـُٔ ي٘ ٚن ١ٜعًٝـ٘ أٚ
ٚنايَٓ ١ـ٘ ،ؾـال ةػـُع زعـ ٣ٛايؿضـٛي ٞايـص ٟن ضبـ يـ٘ بٗـا ؾـطعاً أٚ
عكالٝ٥اً ْ ،عِ ي ٛأقاّ ايسع ٣ٛعٓس ايكا : ٞ:غري صاصبٗا اةصً ْ ٞـري
ايٛن ٌٝأ ٚايٛي ٞأ ٚايٛص ٞقبًث ايسعٚ ٣ٛمسعث تضةبارـ٘ بايـسع٣ٛ
ٚأرطٜث ايـُطاؾع : ١ؾإ ةـُهٔ َٔ اتحباج -بب ١ٍٓٝأ ٚحنٖٛا -ؾٗٚ ،ٛإن
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نإ ي٘ إصالف ايـُٓهط :
ؾــاشا صًـــ ايـــُٓهط غــكطث ايــسع ٣ٛعًٝــ٘ ٚشٖبــث ايــُٝني بـــضل
ايـُسع ٞياٖطاً  ٚعامل ايسْٝا نػا٥ط اةٜـُإ

َـزاٍ ايكضـاٚ ، ٤إشا

ْهٌ أ ٚضزٍ ايُٝني عً ٢ايـُسع - ٞايٛن ٌٝأ ٚايـٛي ٞأ ٚايٛصـ - ٞأَهٓـ٘
احلًـ بلَط ايكاٚ ٞ:رًب٘ :
ؾإ صًـ ايـُسع ٞحبث ايـضل ايـُسع ٢ب٘ ٚ ،إٕ ْهٌ ايـُسع ٞعـٔ
احلًـ ٚإَتٓع عٓ٘ غـكطث زعـٛا ٙايــُدتص ١بـ٘  -نٛنٝـٌ ُ أٚ ٚصـ ٞأٚ
ٚيٜٚ - ٞبك ٢صل صاصبٗا اةصًٜ : ٞـُهٓ٘ ةـزسٜس ايسع ٣ٛبعس بًٛغـ٘
ٚنُاي٘ ؾٝباؾط ايـدص ١َٛأَاّ ايكاٚ ٞ:ةـزط ٟايـُطاؾعٚ ١ما ٍٚإحبـاج
صك٘ بإقاَ ١ايب ١ٍٓٝأ ٚبايـضًـ يْ ٛهٌ ايـُٓهط أ ٚضزٍ ايُٝني عً ٘ٝأ ٚبٓضـٛ
شيو َـُا ٜكتض ٘ٝايكضا ٤ايؿطع. ٞ
ايـداَؼ  :إٔ ٜهَ ٕٛتعًل ايسع ٣ٛأَـطاً َؿـطٚعاً َٚػـتضكّاً ٚ -يـٛ
باعتكـــاز ايــــُسعٚ -ٞيـــٝؼ َــــضطَ ًا

ؾـــطٜع ١اهلل غـــبضاْ٘ نـــسع٣ٛ

ايـُػًِ عً ٢غري ٙمخـطاً أ ٚخٓعٜـطاً أَ ٚـاٍ قُـاض أ ٚأرـطَ ٠ػصـٛبُ أٚ
ْـض ٛشيو .
ايػازؽ :إٔ ٜهَ ٕٛتعًل ايسع ٣ٛأَطاً ًَعَاً يًدصِ يـ ٛحبـث عٓـس
ايكا ،ٞ:ؾال ةػُع زع ٣ٛايـٗب ١أ ٚايٛقـ َٔ ز ٕٚإقبـاٍ ٚن زعـ٣ٛ
س را٥ع ٜــُهٔ ؾػـد٘ ،ؾاْـ٘ ن أحـط ؾـطع ٞيــٗص ٙايـسعاٚ ٣ٚن إيـعاّ
عك ُ
ؾٗٝا إش ٜـُهٔ ؾػدٗا ٚإبطايـٗا ي ٛناْث ايسع ٣ٛصازق. ً١
ايػـابع  :ايــزعّ

ايـسع ٣ٛؾــال ةػـُع ايـسع ٣ٛاي ٓٝـٚ ١ن ةـٓعـــكس

ايـُطاؾع ١عٓس ايـُزتٗس إشا مل ةهٔ ايسع ٣ٛقطع : ١ٝبلٕ ٜه ٕٛايــُسعٞ
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ٚاحكاً بصضتٗا

ْ طٚ ٙإٕ إغـتٓسج صـضتٗا إ

أَـاض ٠ؾـطع ١ٝأ ٚأصـٌ

َعتر ؾطعاً ،ؾُٔ ٚضذ َٔ أب ٘ٝزاضاً أ ٚعطبـ ١أ ٚحنُٖٛـا ٚقـس ناْـث
ٜــس َٛضٍحــ٘ َــٔ زَٓ ٕٚــاظع  -حــِ أخــصٖا َٓــ٘ ظٜــس  -غصــباً أ ٚعاض ٜـ- ً١
ؾزضسٖا ٚأْهطٖا عً ٢ايٛاضذ ،ؾطؾع أَط ٙإ

ايكا:ـٚ ٞإزعـ ٢غصـب١ٝ

ظٜــس يــساض ٙأ ٚعطبتــ٘ َــع أْــ٘ ن ٜكــني ٚرــساْ ٞعٓــس ٙعًــ ٢أْــ٘ َايــ٘ بــٌ
َػتٓس ٙايٝس اييت ٖ ٞأَاضًَ ٠و ٚايس ٙايـُٛضٍذ يـٗاٖٚ ،صا نافُ يكبـٍٛ
ايسعٚ ٣ٛضؾعٗا يًكا ٞ:ايؿطعَ ٞكسَ ً١يًُطاؾعَ ١ع ايـدصِ .
ْعــِ ٜػــتخَٓ ٢ــا إشا نــإ ةصــسِٖ َــاٍ أَاْ ـ ً١عٓــس غــريٚ : ٙزٜعــ ١أٚ
عاض ١ٜأ ٚإراض ،٠حِ إزع ٢ايػري ةًـ ايــُاٍ أ ٚأْـ٘ ةــضكل ةًؿـ٘ ٚإزعـ٢
عــسّ ةـــؿطٜط٘

صؿ ــ٘ أ ٚعــسّ ةعسٍٜــ٘ عًٝــ٘ ٚإةُٗــ٘ صــاصا ايـــُاٍ

بايتكصري أ ٚبايتعسٍ ٟعًٚ ٘ٝإةالؾ٘ َـٔ ز ٕٚرـعّ ٜٚكـني  -أَهٓـ٘ إةٗاَـ٘
ٚايسع ٣ٛعً : ٘ٝؾإ إزع ٢ايتًـ أ ٚايػطق ١رايب٘ بايب ١ٍٓٝايؿـاٖس ٠عًـ٢
زعـــٛا ٙةًــــ ايــــُاٍ  ،أ ٚأْـــ٘ ةــــضكل ايتًــــ خاضرــاً ٚإةٗـــِ خصـــُ٘
ايـُؤةـــُٔ بايتكصــري

ايـــضؿل أ ٚايعــسٚإ عًٝــ٘ -إغــتضًؿ٘ عًــ ٢عــسّ

اتةالف ايعسٚاْ ٞأ ٚعً ٢عسّ ايتكصري

احلؿل ،ؾاشا أقـاّ ايبٍٓٝـ ١عًـ٢

ةًـ ايـُاٍ أ ٚصًــ عًـ ٢عـسّ عسٚاْـ٘ عًٝـ٘ أ ٚعًـ ٢عـسّ ةكصـريٙ
صؿ ٘ غكطث ايسع. ٣ٛ
ٖٚهــصا ةػــتخٓ ٢ايـــُٛاضز ايــيت ٜعػــط أٜ ٚتعــصض ايــٝكني بٗــا ٜٚـــضتٌُ
ايـُتضطض أٜ ٚتِٗ أصساً بات:طاض أ ٚبايـزطّ ايٛاضز عًَ ٘ٝخٌ ايػطق ١أٚ
ايكتٌ أ ٚحنُٖٛا  -ؾاْ٘ ٜـُهٓ٘ ضؾـع زعـ ٣ٛايتُٗـ ١عٓـس ايػـًط ١ايــُعٓ١ٝ
ترـــطا ٤ايتضكٝـــل َـــع ايــــُتِٗ ايــــُسع ٢عًٝـــ٘ بايعـــسٍ ٚاتْصـــاف
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ٚبايٛغا ٌ٥اييت ةــدًَ ٛـٔ اي ًـِ ٚايعـسٚإ -ضٜخُـا ٜصـٌ ايكا:ـ ٞإ
ايٓتٝز ١ايكطع ١ٝؾٝكض ٞعً ٢ربكٗا.
( :)15ةـزا ايتػـ ١ٜٛبـني ايــدصُني
احلهِ:

ايتعاَـٌ َعُٗـا

َــزًؼ

ايػالّ  ٚاجلًـٛؽ  ٚانغـتُاع ٚايٓ ـط ٚإؾػـاح ايــُزاٍ

 ٚاحلهِ بعس عطٍ ايـضزٜٚ -١ـضطّ عً ٢ايكا ٞ:إٔ ٜتعتع ايـُسعٞ
أ ٚايـــُٓهط أ ٚايؿــاٖس ٜٚــساخٌ نالَــ٘ :ــُٔ نــالّ أصــس ٖــؤن ٤بٓضــٛ
ٜـضصٌ عٓس ٙايـدٛف ٚايرتزز ٚقس ٜػً أٜ ٚرتارع ،نُا ٜـضطّ ايتُٝٝـع
ٚايتـؿض ٌٝةصس اخلصـُني عًـ ٢اآلخـطٖٚ ،هـصا ٜــضطّ ةًكـني ايكا:ـٞ

أصسُٖا َا ٜك ٍٟٛصزت٘ أٜ ٚضطٍ بـدصُ٘ قاٍ اهلل غبضاْ٘ :ع َومإذَا ََ ممنِن َُّهِ
َب ن ِاَْ ال ىننناَم َم ِ لَ ِح ْم ُن ن ا بِالْ َ ندِلمط ٚقــاٍ أَــري ايـــُؤَٓني (:)عأٗاسِأناانيأ
اهاٌسوٌني ن٘تٔمأًِٗ قمأٗجموسمأحمىأالأٌ ٙا أضاٙبامأيفأح ٚامأأٗالأأٚٙارسأ
عدٗنأًّأعدهمط.
ٜٓٚبػــ ٞيًكا:ــ ٞإٔ ٜـــضا ٍٚاتصــالح بــني ايـــدصُني بايرتا:ــٞ
ْاِنن ْط ،ؾـــإ مل ٜتٛاؾكـــا عًـــ ٢ايصـــًظ
ٚايصـــًظ بُٗٓٝـــا إش عالصُّننلْخُ َ
خصــَٛتُٗا ٚ -يــ ٛيــطؾ

أصــسُٖا -أرــطٚ ٣غــا ٌ٥ايكضــاٚ ٤عُــٌ

بـُٛاظ ٜ٘ٓايؿطع ١ٝايـُؤز ١ٜيًضهِ بُٗٓٝا.
( :)16إشا إزع ٢ؾدص عًـ ٢غـريَ ٙـانً أ ٚصكـاً إغتضضـط ٙاحلـانِ
َـزًػ٘ ٚن ٜـدً ٛصاي٘ َٔ اتعرتاف أ ٚاتْهاض أ ٚايػـهٛج ،ؾٗـصٙ
صٛض حالح: ١
ايـــضاي ١اةٚ
ايـُسٍعٞ

 :إٔ ٜعــرتف ايـــُسٍع ٢عًٝــ٘ بايـــُسٍع ٢بــ٘ ٜٚصــسٍم

زعٛا َٔ ٙز ٕٚإنطا ٙأ ٚإرباض أ ٚقٗط  ٖٛٚرا٥ع ايتصطف -
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بلٕ نإ بايػاً عاقالً ضؾٝساً  -ؾًٝعَ٘ إقطاضٜٚ ٙـضهِ ايكا:ـ ٞعًـ ٢ربكـ٘
ٜٚؤاخـــص ٙبـــ٘ٚ ،ن ٜٓؿعـــ٘ اتْهـــاض بعـــس اتعـــرتاف ٚايتصـــسٜل  ،ؾـــإ
انعــرتاف َـــُٔ يــ٘ اةًٖٝــ - ١ايعاقــٌ ايبــايؼ ايطؾــٝس ٖ -ــ ٛغــٝس اةزيــ١
ٜٚتكسّ عً٢

ٝع اةَاضاج .

ْعِ إن إٔ ٜسع ٞأخـص اتعـرتاف َٓـ٘ بـايكٗط أْ ٚــض ٙٛأ ٚصـسض َٓـ٘
َعاصاً َٔ ز ٕٚقصس ؾٝضتاش قب ٍٛزعٛا ٙإ

اتحباج ٚايتضكل .

ايـضاي ١ايخاْ :١ٝإْهاض ايـُسٍع ٢عً ٘ٝؾٝطايا ايكا ٞ:ايــُسٍع ٞبايبٍٓٝـ١
ٚايٛحــا٥ل ايؿــاٖس ٠عًــ ٢صــض ١زعــٛاٚ ٙصــسقٗا َٚطابكتٗــا يًٛاقــع إش
عا ق٘قأكؤ أ:أاهبِٚةأعوىأاهاٌدّعٛأٗاهٌٚنيأعوىأاهاٌدّعٛأعوٕٚط.
ٚص٦ٓٝص إشا نإ يًُسٍع ٞؾاٖسإ عازنٕ َعطٚؾإ بايصسم َٓعٍٖـإ
عــٔ ايهــصب ٜؿــٗسإ بـــُا إزعــا ٙعًــ ٢خصــُ٘ أ ٚناْــث عٓــسٚ ٙحــا٥ل
ةصسٍق٘ بـضٝد ٜـضصٌ عٓس ايكا ٞ:ايٛحٛم بصض ١زعٛاٚ ٙصـسقٗا َـٔ
إصــس ٣ايٛغــًٝتني ،ؾٝكضــ ٞيًُــسع ٞصػــا زيٝــٌ اتحبــاج  -قضــاً٤
ياٖطٜاً ٜٚبك ٢ايٛاقع بـضاي٘.
ٚي ٛإيتُؼ ايـُٓهط ايكا ٞ:إغتضالف ايـُسٍع ٞبعس إقاَتـ٘ ايبٍٓٝـ ١مل
ةـــزا إرابتــ٘ إن بط:ــا ايـــُسعٚ ٞةرعــ٘ بايـــضًـ ْ ،عــِ يــ ٛناْــث
ايسعٚ ٣ٛايب ١ٍٓٝناشبَ ١ــدايؿ ١يًٛاقـع نـإ صهـِ ايكا:ـ ٞعًـ ٢ربكٗـا
نظَاً ياٖطاً يهٔ احللٍ حابث يصاصب٘ ٚاقعاً ًٜعّ أزاؤ ٙإ

صاصب٘ ،ؾاشا

قبض٘ ايـُسٍع ٞإؾتػًث شَت٘ ب٘ ٚن ٜٓؿع٘ قضا ٤احلـانِ  ،بـٌ َـا ٜلخـصٙ
بايب ١ٍٓٝايهاشب ٖٛ ١قطعْ َٔ ١اض رِٗٓ ٜٚــزا عًٝـ٘ ايـتدًّص َٓـ٘ ٚاقعـاً
ٚإبطا ٤شٍَت٘ بإعازة٘ بع ٘ٓٝأُ: ٚاْ٘ عٓس ةًؿ٘ .
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ٚإٕ عزــع ايـــُسٍع ٞعــٔ إحبــاج زعــٛاٚ ٙةعـصٍض عًٝــ٘ أ ٚإعتــصض عٓــ٘-
أَهٓــ٘ إٔ ٜطايــا ايكا:ــ ٞباغــتضالف ايـــُٓهط ،ؾٝطًــا ايكا:ــَٓ ٞــ٘
ايـضًـ عً ٢إْهاضٚ ٙعسّ إغتضكام ايـُسٍعَ ٞا ٜسع ٘ٝعًَ َٔ ٘ٝاٍ أٚ
صلٍ أْ ٚـضُٖٛا ،حِ إشا صًـ ايـُٓهط غكطث ايسع ،٣ٛبٌ اي ـاٖط أْـ٘
يــ ٛنــإ يًُٓهــط بٍٓٝــ - ١ؾــاٖسإ عــازنٕ ٜ-ؿــٗسإ يــ٘ بٓؿــ ٞايـــضل
ايـُسٍع ٢عً ٘ٝبٓض ٛايـزعّ ترالعُٗا عًـ ٢اتْتؿـا ٤أقاَٗـا ٚقبًـث َٓـ٘
ؾاشا ؾٗس ي٘ ايعسنٕ بٓؿ ٞاحللٍ ايـُسٍع ٢عً ٘ٝغكطث ايسع. ٣ٛ
ؾـٗٛز ايــُسع ٞأ ٚايــُٓهط أ ٚإصتُـٌ

( :)17إشا إضةاب ايكا:ـٞ

غًطِٗ أ ٚةعٜٚطِٖ أَهٓ٘ ةؿطٜل ايؿـٗٛز

َكـاّ ايؿـٗاز ٠يًتضكـل عـٔ

صسم ؾٗازةِٗ ٚعسّ غًطِٗ أ ٚةعٜٚطِٖ

ْكٌ ايٛاقع ١ايـُؿٗٛز بٗـا

َكسَ ً١يًضهِ بايـضلٍ ٚايعسٍ .
( :)18إشا ض ٞ:ايـُسع - ٞصاصا ايـضلٍ -بُٝني ايـُٓهط أ ٚرًـا
َٔ ايكا ٞ:ايؿطع ٞإصالؾ٘ عً ٢إْهاض صكّـ٘ عًٝـ٘ ،ؾاغـتضًؿ٘ ايكا:ـٞ
ٚصًـ ايـُٓهط عً ٢إٔ ن صلٍ عً ٘ٝيًُسٍع - ٞيٝؼ يًُـسٍع ٞايــُكاصٍ١
َٔ َاٍ ايـُٓهط احلايـ يٚ ٛقع

ٜسٚ ٙأَهٓـ٘ اتقتصـاص بكـسض صكّـ٘

عً ٘ٝصت ٢إشا نإ َتٝكٓاً َٓ٘ .
ْعــِ إشا أنــصب احلــايـ ْؿػــ٘ أ ٚةطارــع عــٔ صًؿــ٘ رــاظ يًُ ـسٍعٞ
َكاصٍت٘ َٔ أَٛاي٘ اييت ةكـع

ٜـس ،ٙبـٌ رـاظ يًُـسٍعَ ٞطايبتـ٘ بايــُاٍ

َٚطاؾعت٘ عٓس ايكاٚ ٞ:إحباج ةهصٜا ْؿػ٘

صًؿ٘  -بؿاٖس ٜٔعازيني

يٝكض ٞي٘ بـضكّ٘ ًٜٚعَ٘ ب٘ .
ٚقس ٜـضًـ ايـُٓهط عً ٢إْهاض ايـُاٍ ةرعاً -نلٕ ٜـضًـ قبٌ رًا
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ايـُسٍع ٞأ ٚايكآَ ٞ:ـ٘ احلًــ عًـَ ٢ـا أْهـط أٜ ٚــضًـ خـاضش زا٥ـط٠
ايكضــاَ ٤ــٔ ز ٕٚإغــتضالؾ٘ ،نُــا مصــٌ َخًــ٘ نــخرياً

اخلــاضش بــني

ايـُتداصُني صٝد ٜـضًـ عً ٢ايٓؿ ٞعٓس ايتداصِ َٔ ز ٕٚةطاؾـع أٚ
رًا ايـُسع ٞأ ٚايكا َ٘ٓ ٞ:بعس ايرتاؾعٚ .عٓس٥صَ إشا ٚقع َاٍ ايـُٓهط
بٝــس ايـــُسٍع ٞايـــُتٝكٔ َــٔ نــصب صًؿــ٘ َٚــٔ إغــتضكاق٘ عًٝــ٘ رــاظ يــ٘
َكاصٍــت٘ بكــسض صكّــ٘ عًٝــ٘ َــٔ ز ٕٚظٜــازْ ،٠عــِ اشا ةـــضكل اتصــالف
ٚايـضًـ عٓس ايكاَ ٞ:ع ايط:ا بـضًؿ٘ ؾضًــ  -شٖبـث ايـُٝني بــضكّ٘
ٚن ةـزٛظ ي٘ ايـُكاصٍ ١عٓس٥ص .
( :)19بعس إقطاض ٙبايـُاٍ أ ٚايـضلٍ ايص ٟإزعـا ٙعًٝـ٘ ًٜعَـ٘ ايــضانِ
ايؿــطع ٞبـــُا اعــرتف بــ٘ ٜٛٚرــا عًٝــ٘ ةػــً ُ٘ٝإ

ايـــُسٍع :ٞصــاصا

ايـُاٍ أ ٚايـضلٍ ايـُسٍع ٢بٖ٘ٚ ،صا ايـضهِ ٜلة ٞي ٛحبث ايـضلٍ ايـُسٍع٢
ب٘ عً ٢ايـُسٍع ٢عًٚ ٘ٝي ٛبػري إقطاض - ٙنُا ي ٛحبث بايب ١ٓٝأ ٚبـايُٝني أٚ
بايٓه َٔٚ - ٍٛز ٕٚؾطم بني ايطرٌ ٚبني ايـُطأ : ٠ؾإ إَتٓع عٔ ٚؾا٥ـ٘
أرر ٙايـضانِ ايؿطع ٞعًٚ ،٘ٝيَ ٛارـٌ صبػـ٘ صتـٜ ٢تعٗـس بـلزا ٤صـلٍ
ايـُسٍع ٞأَ ٚاي٘ أْ ٚـضُٖٛا َـُا إزعا ٙعًٚ ٘ٝإعرتف ي٘ بـ٘ أ ٚقاَـث بـ٘
ايب ،١ٓٝبٌ ي ٛنإ ي٘ َاٍ ياٖط إغـتٛؾَٓ ٢ـ٘ احلـانِ قـسض صـل ايــُسعٞ
ايخابث ي٘ بكضـاٚ - ٙ٤يـ ٛبتهًٝــ َـٔ ٜخـل بلَاْتـ٘ يبٝـع َايـ٘ ٚزؾـع قـسض
ايـضل ايخابث عً ٘ٝيـُػتضك٘ :ايـُسع ٞايخابت ١زعـٛا ٙبكضـا ٙ٤ايؿـطع،ٞ
حِ ٜـدطر٘ َٔ ايـضبؼ .
ْعِ ي ٛإزع ٢اتعػاض  -بعس إعرتاؾ٘ بايـضلٍ أ ٚبعـس حبٛةـ٘ عًٝـ٘ ببٍٓٝـ١
أْ ٚـضٖٛا ٚبعس إَتٓاع٘ عٔ ايٛؾـا - ٤أَهـٔ ايكا:ـ ٞصبػـ٘ صتـٜ ٢خبـث
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إعػاضٜٚ ٙتضكل يس ٣ايكا:ـ ، ٞؾٝدطرـ٘ َـٔ ايــضبؼ ًٜٚـعّ ايــُسعٞ
بإْت اض ٙضٜخُا ٜتُهٔ َٔ ٚؾا ٤ز ٜ٘ٓأ ٚصكّ٘ أَ ٚايـ٘ ايتـايـ ٚن ٜــدطر٘
ايكا َٔ ٞ:ايـضبؼ إن بعس أخس ايتعٗس َٓ٘ ببٝع أَٛايـ٘ غـري ايضـطٚض١ٜ
ٚبايػع ٞيهػا ايـُاٍ ايـضالٍ يٛؾا ٤ز ٜٔزآ٥ـ٘ ٚأزا ٤صكـ٘ عًٝـ٘  ،بـٌ
إشا نإ عني َاٍ ايساَٛ ٔ٥رٛز ً٠عٓس ايـُعػط أيعَ٘ ايكا:ـ ٞبسؾعـ٘ إ
ايـــُسعٚ ٞإٕ نــإ َعػــطاًٚ ،إن إشا أَهــٔ ايـــُسع ٢عًٝــ٘ زؾــع ايـــضل
أقػاراً َؤرً: ١نٌ ؾـٗط أ ٚنـٌ إغـبٛع أ ٚحنـ ٛشيـو  -أيعَـ٘ ايكا:ـٞ
بسؾع ايـضل ْـزَٛاً ٚأقػاراً َطةٍبَ ١تٛاصً ١صتٜ ٢هتُـٌ صـل ايــُسعٞ
ٜٚصً٘ ةـُاَاً .
ايـــضاي ١ايخايخــ: ١إشا غــهث ايـــُسٍع ٢عًٝــ٘

َـــزًؼ احلهــِ بعــس

ل ايــُسع ٢بـ٘ عًٝـ٘ ٚمل ٜٓهـطٙ
عطٍ ايـسع ٣ٛعًٝـ٘ ٚمل ٜعـرتف بايــض ٍ
صطٜـضاً أٚ ٚا:ضاً ةصسٍ ٣ايكا ٞ:يطًا ايب َٔ ١ٓٝايـُسع ٞأ ٚايٛحا٥ل
ايــيت ةـــخبث ايـــضلٍ ايــصٜ ٟسعٝــ٘ عًــ ٢خصــُ٘ :ؾــإٕ أقاَٗــا ٚإقـــتٓع بٗــا
ايكا ٞ:صهـِ عًـ ٢ربكٗـا ٚ ،إٕ مل ٜكُٗـا ٚرًـا ايــًُٗ ١أ ٚمل ةخبـث
عساي ١ؾٗٛز ٙعٓس ايكا ٞ:ؾلضاز ايٛقث يًؿضـص عـٔ عـسايتِٗ  -أرٍـٌ
ايكا ٞ:ايسعٚ ٣ٛايـُطاؾع ١ضٜخُا ٜك ِٝايـُسع ٞايبٓٝـ ١ايعازيـٜٚ ١ــضضط
ايؿٛاٖس ٚايكطا ٔ٥أٜ ٚخبث عساي ١ؾٗٛز. ٙ
ٚإٕ ةعصض عً ٘ٝإقاَ ١ايب ١ٓٝأ ٚإعتـصض عٓٗـا  -أيـعّ ايكا:ـ ٞايــُسع٢
عًٝـــ٘ بايــــضًـ إشا ض:ـــ ٞايــــُسع ٞأ ٚرًـــا إصالؾـــ٘ ٚ ،إن ةلرًٍـــث
ايــسع ٣ٛضٜخُــا ٜػتضصــٌ ايـــُسع ٞايبٓٝــ ١أٜ ٚتصــس ٣تقٓــاع ايـــُٓهط
باتقـطاض أ ٚبايـتـصايـظ عٔ صـكّ٘ عًـٚ - ٘ٝي ٛبإغكاط بـعض٘  -أٜ ٚـكطٍض
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إصالف ايـُٓهط ٜٚطًب٘ َٔ ايكا. ٞ:
( :)20ن ٜٓؿــع صًـــ ايـــُسع ٢عًٝــ٘ ةرعـاً َــٔ ز ٕٚض:ــا ايـــُسعٞ
ٚرًــا ايكا:ــ ٞؾاْــ٘ صًـــ عؿــ ٟٛن أحــط يــ٘ ٚن إعتبــاض بــ٘

إغــكاط

ايسع ٣ٛنُا غبل ،إن إٔ ٜط ٢:ايـُسع ٞبإصالؾ٘ ٜٚطًا َٔ ايكا:ـٞ
إٔ ٜػتضًـ ايـُٓهط يٓؿ ٞايسع ٣ٛعً ، ٘ٝؾـاشا اغـتضًؿ٘ ايكا:ـ - ٞأٟ
رًا َٓ٘ احلًـ عًْ ٢ؿ ٞصـل ايــُسعٚ ٞةهـصٜا زعـٛا - ٙؾـال ٜــدًٛ
رٛاب٘ َٔ صانجُ حالح: ١
أ -إٔ ٜـضًـ عًـْ ٢ؿـ ٞزعـ ٣ٛايــُسعٚ ٞإْهـاض صكّـ٘ ايـصٜ ٟسٍعٝـ٘
ؾٗٚ ،ٛب٘ ةػك ايسعٚ ٣ٛةصٖا ايُٝني بـضل ايـُسٍعَ : ٞايـ٘ أْ ٚــضٙٛ
ايصٜ ٟسٍع - ٘ٝياٖطاً  ٚعامل ايسْٝا َٔ ز ٕٚؾطم بـني نـ ٕٛصكّـ٘ عًٝـ٘
عٓٝاً ؾدصٖ :١ٝص ٙايساض ،أ ٚزٜٓاً نًً ٝا

ايصَ: ١أيـ زٜٓاض.

حِ بعس صًـ ايــُٓهط بط:ـا ايــُسٍعٚ ٞأَـط ايكا:ـٚ ٞصهُـ٘ عًـ٢
ربل ٜـُ - ٘ٓٝيٝؼ يصاصا ايــضل َطايبـ ١ايــُٓهط بــضكّ٘ حاْٝـاً ٚن ةٓؿـع
إقاَتـــ٘ ايبٍٓٝـــ ١عًـــ ٢صـــسم زعـــٛا - ٙإشا ةــــزسٍزج يسٜـــ٘ بعـــس إصـــالف
ايـُٓهط ٚ -يٝؼ ي٘ إقاَ ١ايسع ٣ٛعً ٘ٝحاْٝـ ١نُـا يـٝؼ يـ٘ ايــُكاصٍَ ١ـٔ
َاٍ ايـُٓهط ي ٛصصٌ

ٜسٚ ٙأَهٓ٘ ايـُكاصٍ. ١

ْعِ ي ٛنإ صـل ايــُسٍع ٞحابتـ ًا عًٝـ٘ ٚاقعـ ًا مل ةـرأ شَتـ٘ َـٔ ايــضلٍ
ٜٚـزا عً ٢ايـُٓهط ايتدًص َٔ إغتضكاق٘ عًٚ ٘ٝةر٥ـ ١شَتـ٘ ؾُٝـا بٓٝـ٘
ٚبني ايـُسٍع. ٞ
ب -إٔ ٜـُتٓع عٔ ايـضًـ ٜٚطزٍ ٙعً ٢ايـُسٍع ٞيٝضًـ عًـ ٢صـض١
زعٛا ،ٙؾاشا ضزٍ ايكا ٞ:احلًـ عً ٢ايـُسٍع ٞعٓس٥ص ٚصًــ ايــُسٍعٞ
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حبتث زعٛاٚ ٙقض ٢بٗا ايـضانِ عً ٢ايـُسٍع ٢عًٚ ،٘ٝإشا ْهٌ ايــُسٍعٞ
ٚمل ٜـضًـ عً ٢صسم زعٛا ٙغكطث زعٛاٚ ٙن صل ي٘ عًـ ٢خصـُ٘،
بٌ ن ةـزٛظ ي٘ ايــُكاصٍَ ١ـٔ َايـ٘ بعـس صهـِ ايكا:ـ ٞبـلٕ ن صـلٍ يـ٘،
ْعــِ إن إٔ ٜهــصب ايـــُٓهط ْؿػــ٘ ٜٚرتارــع عــٔ إْهــاضٜٚ ٙعــرتف بـــضلٍ
ايـُسعٚ ٞصسم ايسع ٣ٛؾًٝعَ٘ أزاؤ ٙإي. ٘ٝ
رـ -إٔ ٜٓهٌ ايـُٓهط  -بـُعٓ ٢عسّ صًؿ٘ عً ٢صـسم إْهـاض ٙيــضلٍ
ايـُسٍعٚ -ٞن ٜطزٍ ايُٝني عًـ ٢ايــُسٍع ،ٞؾايـكا:ــٜ ٞــطٍز ايُٝٝــٔ عًـ٢
ايـُسٍعـــٚ ٞإٕ مل ٜطـــًا ايـــُسٍع ٢عًٝــ٘ ٜـــُني ايـــُسٍع ،ٞؾــاشا صًـــ
ايـــُسٍع ٞعًــ ٢صــسم زعــٛا ٙحبــث صكــ٘ ايــصٜ ٟــسع ٞبــ٘ ٚ ،إٕ ْهــٌ
ايـُسٍع ٞغك صكّ٘ ٚزعٛا. ٙ
( :)21إشا إْهؿـــ يًكا:ــ ٞايؿــطع ٞنــ ٕٛصًـــ ايـــُٓهط أ ٚصًـــ
ايـــُسٍع ٞناشب ـ ًا

ايصــٛض ايـــُتكسَ ١بـــضٝد قاَــث ايؿــٛاٖس ايكطعٝــ١

ٚإرُــلٕ ايكا:ــ ٞبهــصبٗا ٚقــس إعتُــسٙ

قضــاٚ ٘٥صهُــ٘ ايـــُاٞ:

ايٛاقعــ ١ايـــداص ١ايـــُطؾٛع ١يسٜــ٘ ْ -كضــ٘ ٚأبطًــ٘ ٚؾــتظ يًُــسٍع ٞأٚ
يًُٓهــط بــاب ايــسعٚ ٣ٛايـــُطايب ١بتزسٜــس ايٓ ــط

ايــسعٚ ٣ٛاتْهــاض

ٚإرطا ٤ايـُطاؾعٚ ١ايكضا ٤بـضػا َٛاظ. ٜ٘ٓ
( :)22إشا إزعـــ ٢أصـــس صكــ ًا أَ ٚـــانً أْ ٚــــض ٙٛعًـــ ٢غـــريٚ ٙظعـــِ
ايـــُسٍع ٢عًٝــ٘ ايـــزٌٗ بايـــضاٍ ؾًــِ ٜعــرتف بـــضكّ٘ عًٝــ٘ ٚا:ــضاً ٚمل
ٜهصب٘ ٚمل ٜٓهطٚ ٙا:ضاً :ؾإ صسٍم ايـُسٍع ٞرًٗ٘ بايـضل مل ٜػـتضك٘
َا مل ٜكِ ايب ١ٍٓٝعً ٢زعٛاٚ ،ٙإٕ أنصب٘ ٚإزع ٢عًُـ٘ بـ٘ إغـتضل رًـا
إصالؾ٘ َٔ ايكا ٞ:عً ٢عسّ ايعًِ بـضك٘ عً. ٘ٝ

ايسع ٣ٛعً ٢ايـُٝث ٚعً ٢ايػا٥ا )177(.....................................................

( :)23يًكا:ــ ٞايؿــطع ٞايـــُؤٌٖ يًكضــا ٤ةٓؿٝــص ايكضــاٚ ٤ايـــضهِ
ايصازض عٓ٘ بعس ةــُاّ ايــُطاؾعٚ ،١يـ ٛنـإ حــُ ١قـاٍ َٓصـٛب يتٓؿٝـص
اةصهاّ ايكضـاٚ ١ٝ٥إغـتٝؿا ٤ايــضكٛم  -أٚصـٌ ايكضـا ٤إيٝـ٘ :بهتابـ ُ١أٚ
ْـضٖٛا -يػطٍ ةٓؿٝصٚ ٙإغتٝؿا ٤ايـضلٍ يــُػتضك٘ َـٔ ز ٕٚؾضـص عـٔ
َسضنـــ٘ َٚػـــتٓسَ ٙـــا زاّ ايكضـــا ٤صـــازض ًا َــــُٔ يـــ٘ أًٖٝـــ ١ايكضـــا٤
 ترتٗاز ٙأ ٚيٓصا ايـُزتٗس ايعسٍ ايتك ٞإ ٜا. - ٙ(:)24بعــس صــسٚض ايـــضهِ َــٔ ايكا:ــ ٞصػــا َــٛاظ ٜٔايكضــا٤
ايؿطع ٞن ٜـزٛظ ايرتاؾع عٓس قـاٍ حـإ يٓكضـ٘ ٚإبطايـ٘ ْ ،عـِ ن بـلؽ
بطؾع ايسعٚ ٣ٛايكض ١ٝإ

(َـضهُ ١اتغتٓ٦اف) أ(ٚايتُٝٝـع) يــُالص ١

غري ايـُطاؾعٚ ١أزي ١اتحباج ٚةطبٝل ايكـاْ ٕٛايؿـطع -ٞأٜ ٟطؾـع قضـٝت٘
يػطٍ ةـسقٝل ايــُطاؾعٚ ١ايتضـصض َـٔ ٚرـٛز خطـل

ايــُكسَاج أٚ

ايٓتٝزٚ ١ايـضهِ أٚ ٚرٛز َـدايؿ ١يـُا حبث قطعٝاً َٔ ايهتـاب أ ٚايػـٓ١
ٌ ْكـ
نإَضا ٤ظٚاش َطةضـعَ ١ـٔ أبٗٝـا أ ٚأخٗٝـا بايط:ـاع ١ؾاْـ٘ ٜــض ٍ
ايكضا ٤ص٦ٓٝصَٚ ،ـٔ ز ٕٚشيـو ٜــضطّ ايـٓك

عًـ ٢ايكا:ـ ٞاآلخـط أٚ

غري. ٙ
أ

اهدع٘ىأعوىأاهاٌ ٚأ:
( :)25إشا أقــاّ ايـــُسٍع ٞايبٍٓٝــ - ١ايؿــاٖس ٜٔايعــازيني عًــ ٢صــسم
زعٛا - ٙيٝؼ يًكا ٞ:إٔ ٜػتضًؿ٘ عً ٢صـسم زعـٛا ٙعًـ ٢خصـُ٘ إشا
نإ صٝاً صا:طاً .
ْعِ إشا ناْث زعٛا ٙعًَٝ ٢ث رًـا ايكا:ـَ ٞـٔ ايــُسٍع - ٞبعـس
إقاَت٘ ايبٚ ١ٍٓٝؾٗاز ٠ايؿاٖسٚ - ٜٔأيعَ٘ بـايُٝني عًـ ٢بكـا ٤صكّـ٘

شَـ١
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ايـُٝث ايـُسٍع ٢عً َٔ ٘ٝز ٕٚإبطاٜٚ ٤عر عٓٗا (ٜـُني اتغـت ٗاض) ةْـ٘
ل
ٜػت ٗط ايكا ٞ:بٗا بكا ٤ايسٚ ٜٔايـض ٍ

عٗس ٠ايـُٝث ٚ ،ص٦ٓٝصُ :

إٕ صًـ ايـُسعٚ ٞأةـِ إحباج صك٘ بايُٝني بعس ايب ١ٍٓٝقض ٢ايــضانِ
ي٘ بـضك٘ عً ٢ايـُٝث ٚأيعّ ايٛضح ١أ ٚايكاُ٥ني عً ٢أَٛاي٘  -بٛؾـا ٤صـل
ايـُسع. ٞ
ٚإٕ إَتٓع ايـُسٍع ٞعٔ  ٍِ:ايُٝني إ

بٍٓٝت٘ أصطٍ عً ٘ٝاحلـانِ ٚأنّـس

رًا ايُٝني َٓ٘ ،ؾإ صًـ عً ٢بكا ٤زٚ ٜ٘ٓعسّ ٚؾا ٘٥يـضني َٛة٘ حبث
صكّ٘ ٚصهـِ يـ٘ ايكا:ـ ٞبٛؾـا ٤زٜٓـ٘ َـٔ ةطنـ ١ايــُٝثٚ ،إٕ مل ٜــضًـ
إْتؿ ٢صكّ٘ عً ٢ايـُٝث ياٖطاً.
ٚايكسض ايـُتٝكٔ َٔ شيـو ٖ :ـَ ٛـا يـ ٛناْـث ايـسع ٣ٛعًـ ٢ايــُٝث
زٜٓاً ،ؾً ٛإزع ٢عني َاٍ عً ٢ايـُٝث ٚأقاّ ايبٓٝـ - ١ؾـاٖس ٜٔعـازيني -
ٜؿٗسإ إٔ ٖصا ايهتاب أٖ ٚـص ٙايـساض أٖ ٚـص ٙايبػـتإ َايـ٘ ًَٚهـ٘ قـس
رعًــ٘ عٓــس ٙقبــٌ َٛةــ٘  -قبًــث َٓــ٘ ايبٍٓٝــٚ ١مل ًٜعَــ٘ :ـٍِ ايــُٝنيْ ،عــِ
ٜـضػٔ  ٍِ:ايُٝني إيٗٝا أَاّ ايكا ٞ:إصتٝاراً ٚيًتلنـس َـٔ صهُـ٘ عًـ٢
ايـــُٝث ٚ ،مػــٔ إغرت:ــا ٤ايـــُسع ٞبايـــضًـ َكسَـ ً١يكٓاعــ ١ايكا:ــٞ
ٚقضا ٘٥بسؾع عني ايـُاٍ إ

َسٍعٗٝا.

ٚن ؾطم ؾـ ٞصهِ  ٍِ:ايُٝني إ

ايب ١ٍٓٝعٓس زعٛا ٙعً ٢ايـُٝث بـني

إٔ ةهــ ٕٛايــسع ٣ٛيصايـــظ ايـــُسٍع ٞأ ٚيصايـــظ َــٔ ٖــٚ ٛي ـ ٍٞعًٝــ٘ أٚ
ٚن ٌٝعٓ٘ أٚ ٚص.َ٘ٓ ٞ
ٚن ٜهؿــ - ٞعًــ ٢اةصــٛط  -ؾــٗاز ٠عــسٍ َــع ٜـــُني ايـــُسٍعٞ
زع ٣ٛايس ٜٔعً ٢ايـُٝث ،بٌ نبس َٔ ؾٗاز ٠عسيني  -عً ٢اةصٛط -
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تحباج ايسعَ ٣ٛع ٜـُني ايــُسٍعٚ ٞصًؿـ٘ عًـ ٢بكـا ٤صكـ٘ ٚعـسّ ٚؾـا٤
ايـُٝث إٜـاْ ،ٙعـِ ةكـ ّٛؾـٗاز ٠إَـطأةني صايــضتني َكـاّ ايؿـاٖس ايخـاْٞ
ٜٓٚضٍِ إيٗٝا ٜـُني ايـُسٍعٚ ٞةـزط ٟايـُطاؾع َٔ ١ز ٕٚإؾهاٍ .
أ

اهدع٘ىأعوىأاهغ ئبأ:
(ٜ :)26ـُهٔ ضؾع ايسع ٣ٛعً ٢ايػا٥ا يًرتاؾع بعس رًـا إصضـاضٙ
ٚةـزط ٟايـُطاؾع ١عٓس ايكا:ـ ٞبــضػا َـٛاظ ٜٔايكضـا ٤ايؿـطع ٞبعـس
إبالغ٘ بايـضضٛض بايططم ايـُتعاضؾٜٚ ،١ـتُهٔ ايكا َٔ ٞ:ايكضا ٤عًٝـ٘
ؾطعاً إشا حبث صلٍ اآلزَ ٞعً ٘ٝنايـسٚ ٕٜٛايعكـٛزٚ ،ن ٜكضـ ٢عًٝـ٘
صكـٛم اهلل ٚصــسٚز ٙغــبضاْ٘ ،ؾــاشا إةٍٗــِ أصـسٌ أصــس ًا بػــطقَ ١ايــ٘ ٖٚــٛ
غا٥ـــا قا:ـــا ٙعٓـــس ايــــضانِ ايؿـــطع ٞبــــُا ٜــــدصٍ٘ َـــٔ صكـــ٘ َٚايـــ٘
ايـُػطٚم ز ٕٚصسٍ ايػطق. ١
( :)27إشا إزع ٢أَاّ ايكا ٞ:ايؿـطع ٞزٜٓـاً عًـ ٢صـيب أَ ٚــزٕٓٛ
أ ٚغا٥ا حِ أقاّ ايب ١ٍٓٝايؿاٖس ٠ي٘ بصـض ١زعـٛاٚ ٙصـسق٘ مل ٜــضتس إ
 ٍِ:ايُٝني باغتُطاض ايسٚ ٜٔعسّ ٚؾاًٜٚ ،٘٥عّ ٚي ٍٞايصيب ٚايــُزٕٓٛ
ايسؾاع عُٓٗا ٚإحباج ٚؾاُٗ٥ا يسُٜٗٓا ي ٛةـضكل ايٛؾـا ٤خاضرـاًٖٚ ،هـصا
ايػا٥ــا يــ ٛنــإ يــ٘ ٚنٝــٌ ،ؾــإ مل ٜخُــط ايــسؾاع ٜبكــ ٢صكٗــِ
ايـضهِ بعس ايبًٛؽ أ ٚبعس اتؾاق ١أ ٚبعس ايـضضٛض

ْك ـ

ايبًس ،يهٔ ٜكض٢

ايس َٔ ٜٔأَٛايـِٗ صانً  ِٖٚعً ٢صزٍتِٗ َػتكبالً .
( :)28إشا إزع ٢عً ٢غا٥اُ عني َاٍ خاضرٖ - ١ٝص ٙايـساض أٖ ٚـصٙ
ايعطب - ١حِ أقاّ ايب ١ٓٝعً ٢صسم زعٛا ٙقض ٢ايـضانِ بايعني ايـُاي ١ٝي٘
ٜٚبك ٢ايػا٥ا عً ٢صزت٘ إشا قسّ ٚصضطٚ ،إشا إزع ٢عًـ ٢غا٥ـا زٜٓـاً
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نًً ٝا حابتـ ًا

شَتـ٘  :ؾـإ رايـا ايــُسع ٞبعس٥ـص بــضكّ٘ ٚايــُسع ٢عًٝـ٘

غا٥ا أ ٚمل ٜـُهٔ إصضاض ٙؾعالً ٚقس أقاّ ايـُسٍع ٞايبٍٓٝـ ١عٓـس ايكا:ـٞ
عً ٢زٚ ٜ٘ٓصك٘ عً ٢ايػا٥ا قضـ ٢ايــضانِ يـ٘ بايــضل ٚايـسٚ ٜٔأَهـٔ
قا ٞ:ايتٓؿٝص بٝع بع

أَـٛاٍ ايػا٥ـا يٛؾـا ٤زٜٓـ٘ ٚأزا ٤صـلٍ ايــُسٍعٞ

ايـــُضه ّٛيــ٘ يهــٔ َــع أخــص ايكا:ــ ٞنؿــٝالً َــٔ ايـــُضه ّٛيــ٘ ٜضــُٔ
ايـُاٍ إشا صضط ايػا٥ا ٚأبس ٣صز ً١ةخبث عسّ إغتضكام ايـُضه ّٛي٘
ةـُاّ ايـُاٍ أ ٚبعضـ٘ ،ؾـإ ناْـث صزتـ٘ ةاَـ ١إغـرترع٘ قا:ـ ٞايتٓؿٝـص
َٓ٘ ٚزؾع٘ يًُسٍع ٢عً. ٘ٝ
( :)29إشا قضـــ ٢ايــــضانِ بــــُاٍ أ ٚبــــضلٍ أْ ٚــــضُٖٛا  -بـــإقطاض
أ ٚببـٝـٍٓ ١أ ٚبٝــُني أ ٚبٓهـ ٍٛأ ٚبعًـِ ايكا:ـٚ - ٞنـإ صـاصا ايــضلٍ
غا٥باً قس ٚنٌّ ؾدصاً يًكب

أ ٚيعُـ ّٛأَـٛض ، ٙؾطايـا ٚنٝـٌ ايػا٥ـا

غــطَٛ ِٜنًّــ٘ بــلزاَ ٤ــا عًٝــ٘ َــٔ ايـــضلٍ ٚ ،إزع ـ ٢ايػــطٚ ِٜؾــا ٤ايــسٜٔ
أ ٚةػــً ِٝايـــضلٍ إ

ايـــُٛنٌ ايػا٥ــا أ ٚإبــطآَ ٙ٤ــ٘  ،ؾــإ أقــاّ ايبٍٓٝــ١

عً ٢زعٛا : ٙايٛؾا ٤أ ٚايتػً ِٝأ ٚاتبطا - ٤أَاّ ايكا ٞ:ايؿطع ٞؾٗـ،ٛ
ٚإن ًٜعَــــ٘ ايــــسؾع إ

ايٛنٝــــٌ َــــٔ ز ٕٚإغــــتضكام إصالؾــــ٘ ،إن إٔ

ٜــسع ٞايػــط ِٜعًــ ٢ايٛنٝــٌ ايعًــِ بايٛؾــا ٤أ ٚبايتػــً ِٝأ ٚبــاتبطا، ٤
ٜٓٚهــط ٙايٛنٝــٌ ؾٝطًــا ايػــطَ ِٜــٔ ايكا:ــ ٞإصالؾــ٘ عًــ ٢عــسّ ايعًــِ
ل
ل ايػا٥ــاٚ ،يًػــط ِٜصــ ٍ
بٛؾــا ٤ايــس ٜٔأ ٚبــإبطآَ ٙ٤ــ٘ أ ٚبتػــً ِٝصــ ٍ
رًــا ايهؿٝــٌ َــٔ ايٛنٝــٌ يضــُإ صكّــ٘ إشا قــسّ ايـــُٛنٌ ايػا٥ــا
ٚأحبث ايػط ِٜايٛؾا ٤أ ٚاتبـطا-٤بـإقطاض ايــُٛنٌ أ ٚبٓهٛيـ٘ عـٔ ايـُٝني
عً ٢عسّ ايٛؾاٚ ٤اتبطا. ٤
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أأأأأأأأأأقحل َأاهٌٚنيأ:
( :)30ايُٝني اييت ةٛرا إغكاط زع ٣ٛايـُسٍعٞ
أ ٚةٛرــا حبــٛج ايــسعٚ ٣ٛإعتُــاز ايكا:ــ ٞعًٗٝــا

بع

ايـُٛاضز

احلهــِ ٚإْٗــا٤

اخلص - ١َٛن ةصظٍ ٚن ةكبٌ -

ايكضا ٤ايؿطع - ٞإن إشا ناْث ٜـُٓٝاً

بــــاهلل ايع ــــٚ(ِٝاهلل) أ ٚبــــبع

أمسا٥ــــ٘ ايـــــُكسغ ١ايـــــُدتص ١بــــ٘

غبضاْ٘(ٚايطمحٔ ايطصٚ()ِٝايصْ ٟؿػ ٞبٝسٚ( )ٙايص ٟؾًل ايـضبٚ ١بطأ
ايٓػُٚ ،) ١ن ةعتر ايعطب ١ٝبٌ ةهؿ ٞأ ٟيػ ١أ ٚيـٗز ١أْؿ٦ث بٗا ايـُٝني
بــاهلل ٚ ،ايـــُِٗ :ٚــٛح نــ ٕٛايــُٝني بًؿــل اجلاليــ ١أ ٚبــبع

أمسا٥ــ٘

ايـــُدتص ،١ؾــال ٜعتــسٍ بــاحلًـ بــٓيب َطغــٌ أ ٚبٛصــَ ٞعــني أ ٚبــٛيٞ
ب َٓـــعٍ أ ٚبٓضـــ ٛشيـــو َـــٔ ايــــُكسغاج
س أ ٚنتـــا ُ
صايــــظ أَ ٚؿـــٗ ُ
ٚايـُضرتَاجٚ ،ن ٜــزٛظ ايكضـا ٤إعتُـاز ًا عًـَ ٢خـٌ ٖـص ٙاةٜــُإ إشا
صسضج َٔ َػًِ ٚإٕ ناْث أٜــُاْاً صـالنً

ْؿػـٗا إشا مل ٜكصـس ضؾـع

ايـــُكػِ بــ٘ يـــُكاّ انيٖٝٛــْ ،١عــِ ٜــتُهٔ ايكا:ــ ٞإٔ ٜػــتعني بٗــصٙ
اةٜـُإ اصٝاْاً يـضص ٍٛايٛحٛم ٚاترُٓ٦إ بايـُػتضل .
ٜٚهؿــ ٞؾـــٜ ٞـــُني اةخــطؽ اتؾــاض ٠ايـــُؿَُٗ ١ــع ةـــضطٜو يػــاْ٘
ٚؾــؿتَ ٘ٝؤؾٍــطاً يًػــُا ٤نُــا ٖــَ ٛتعاضؾــٜ٘ٚ ،ؿضٍــٌ :ٚــع ٜــس ٙعًــ٢
ايـُصضـ ايؿطٜـ صني احلًـ.
(:)31أٖــٌ ايهتــاب إشا ةطاؾعــٛا يــس ٣ايكا:ــ ٞايؿــطع ٞايـــُػًِ
ٚإقتضــ ٢ايكضــا ٤إصالؾٗــِ ن ٜـــزٛظ إصالؾٗــِ بهــٌ ٜـــُني َكبٛيــ ١أٚ
َتعاضؾ ١عٓسِٖ نتضًٝـ ايٓصطاْ ٞباةب أ ٚبـاتبٔ ،بـٌ ٜــضًؿِٗ بـاهلل
ايع ــ ِٝغــبضاْ٘ أ ٚبلمسا٥ــ٘ ايـــُدتصٚ ،١ن بــلؽ بــإصالؾِٗ بــسِٜٗٓ

(َٗٓ ....................................................... )182اش ايصاحلني/ش3

ًَّٚتِٗ أ ٚبهتابِٗ ايــُٓعٍ عًـْ ٢بـٚ )( ِٗٝقـس نـإ أَـري ايــُؤَٓني
(ٜ )ػتضًؿِٗ

َعابـسِٖ بهتـابِٗ ايــُٓعٍ  -نـايتٛاضٜٚ - ٠كـ: ٍٛ

ؾـسٍزٚا عًـ ِٗٝإصتٝارـاً يًُػـًُني ،ؾٝضػـٔ بايكا:ـ ٞإٔ ٜكصـس بــصيو
ــع

إصالؾٗــِ بـــُا ٖــ ٛأضزع ٚأقــَ ٣ٛــٔ إصالؾٗــِ بــاهلل ٚصــسٚ ،ٙيــٛ
ايكا ٞ:إصالؾِٗ باهلل ٚبسٚ ِٜٗٓنتابِٗ نإ أصٛط ٚأ:ب .

ٖــصا صهــِ ايهــاؾط ايهتــاب ٞغــري ايـُـــضاضب يًُػــًُني ٚايـــُضرتّ
ؾدص َٚاي٘ ،ؾً ٛنإ ايهاؾط َؿطن ًا أًَ ٚضساً َٓ -هطاً هلل غبضاْ٘ غري
َعرتؾب٘  -أْ ٚـضُٖٛا َـُٔ مل ٜهٔ َـضرتّ ايـُاٍ أَهـٔ َكا:ـاة٘ بػـري
ايُٝني إش ن ٜـُهٔ إصالؾ٘ باهلل غبضاْ٘ يعسّ إراليـ٘ إٜاٚ ٙعسّ إعتـكازٙ
بــ٘ ٚاصــساً أصــساً (رـٌٍ ٚعــال) صتــ ٢ةــؤحٍط ٜـــُ ٘ٓٝبــ٘ ٚةهؿـــ صــسق٘
زعــٛا ٙأٚ

إْهــاض ،ٙؾٝتعــصض إصالؾــ٘ ٚةهــَ ٕٛكا:ــاة٘ بػــري ايـــضًـ

ٚايُٝني  :نلٕ ٜكطٍ ٜٚعرتف ،أٜ ٚك ِٝب - ١ٍٓٝؾاٖسا عـسٍ َُـٔ ايــُػًُني
ٜؿــٗسإ يــ٘ بصــض ١زعــٛا ٙأ ٚصــسم إْهــاض ،ٙأٜ ٚتضكــل ايكا:ــ ٞعــٔ
ٚغا ٌ٥عكال ١ٝ٥يًٛحٛم بصسق٘ ،ؾإ صصٌ عٓس ٙايعًـِ ايــزاظّ بــضكّ١ٝ
زعـــٛا ٙأ ٚإْهـــاض ٙأ ٚصصـــٌ عٓـــس ٙاترُٓ٦ـــإ ايٛاحـــل بصـــسق٘ قضـــ٢
بـُٛرا عًُ٘ ٚإرُٓ٦اْ٘.
(ٜٓ :)32بػــٚ ٞعــل ايكا:ــَ ٞــٔ ٜطٜــس إصالؾــ٘ ٚإضؾــاز ٙإ

راليــ١

ايـُضًٛف ب٘ غبضاْٜ٘ٓٚ ،بػ ٞةـدٜٛؿ٘ َٔ ايُٝني ايهاشبٚ ١ةصنري ٙبكٍٛ

اتَاّ ايصازم ( :)عًّأحوفأن هللأك ذنًأأك ا أإْأاهللأعزّأٗتىّأٙقا٘يأَ :والم
لَجِ َْل ا اللَّنهَ ُُ ََِن أل يم ِينَنا َِ ْمهِ ط ٚقٛيـ٘ ( :)عاهاٌٚنيأاهل ذناةأعادلأاهاد ٙعأأ
نالض أًّأقٓاوأ طأ ٟخايٚ ،َِٗٓ ١ٝقٛي٘( :)عًّأحوفأعوىأٙاٌنيهأأٗٓ٘ أ

أصهاّ ايُٝني اييت ٜكض ٢بٗا )183(...........................................................

ٙضوٍأقُٕأك ذبأأ قدأن عزأاهللط.
ٜٓٚبػــ ٞةػًــٝل ايــُٝني بـــضػا َــا ٜــطا ٙايكا:ــَٓ ٞاغــباً َٚــؤحٍط ًا
ايصسم  ،يهٔ ي ٛإَتٓع عٔ ايـضًـ ايـُػًّل  -ظَاْاً أَ ٚهاْـاً أ ٚأيؿايـاً
أْ ٚـضٖٛا  -مل ٜـزر ٙايكا ٞ:عًٝـ٘ ٚإنتؿـ ٢بــُا ٜصـسم َعـ٘ ايــضًـ
باهلل غبضاْٜ٘ٚ ،هؿ ٞصصٛي٘ ؾـَ ٞـزًؼ ايـضهِ ٚايكضا. ٤
(ٜ :)33عتــر ؾـــ ٞايـــضًـ ايـــُباؾط ٠ؾــال ٜعت ـسٍ بـــضًـ ايٛنٝــٌ أٚ
ايٓا٥ــا ،بــٌ نبــس َــٔ َباؾــط ٠ايـــُسٍع ٞأ ٚايـــُٓهط إشا نًّؿــ٘ ايكا:ــٞ
بايـــضًـ بـــضػا َــٛاظ ٜٔايكضــاٚ ٤قٛاعــس ٙايؿــطع ١ٝصتــ ٢ةـــزطٟ
ايـُطاؾعٜٚ ١ـُض ٞايكضا. ٤
ْعِ ٜـزٛظ يًكا ٞ:ايؿطع :ٞايـُزتٗس أَٓ ٚصٛب٘  -إٔ ٜٛنٌّ أصـساً
 َٛحٛقاً ب٘  -تصالف َٔ ٚيٝؿت٘ ايـضًـ باهلل غبضاْ٘ غٛا ٤ايــُسٍعٞأ ٚايـُٓهطٜٚ ،ػتضا يٛن ً٘ٝايـٛعل ٚةػًـٝل ايــضًـ عًـَ ٢ـٔ ٜــضًّؿ٘
ْٝاب ١عٔ ايكا. ٞ:
(ٜٓ :)34بػ ٞإقاَ ١ايـضًـ

َـزــًؼ ايكضا ٤إشا أضٜــس َٔ ايـُٓهط

أَ ٚـٔ ايـُسٍع ٞصػا َٛاظ ٜٔايكضاٚ ٤قٛاعس ،ٙيهٔ ن ٜٓضصط َٛقع٘
ؾٝــ٘ يعــسّ ايــسي ٌٝعًــ ٢اتحنصــاضٚ ،يــصا ٜـــُهٔ إْؿــاؤ ٙخــاضش َـــزًؼ
ايكضا - ٤خصٛصاً

َٛاضز ةعصض صضٛض َـٔ ٜـطاز إصالؾـ٘

َــزًؼ

ايكضاٜٚ ، - ٤ـُهٔ إٔ ٜٝٓا ايكا ٞ:عٓ٘ َٔ ٜخل بصالص٘ تصالف َٔ
ٜـًعّ إغتضالؾ٘ بعس َٛع ت٘  ،ؾـاشا أخـص َٓـ٘ ايـُٝني بـاهلل غـبضاْ٘ عًـ٢
صــسم زعــٛا ٙأ ٚصــسم إْهــاضْ - ٙكًــٗا إ
ايكضاٚ ٠ٚايـُطاؾع. ١

ايكا:ــٚ ٞأحبتٗــا

َـــضضط
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( :)35ي ٛصًــ أ ٚعاٖـس اهلل أْ ٚـصض إٔ ن ٜــضًـ أبـساً  ،أ ٚرًٝـ١
عُط ، ٙحِ إةؿل إٔ أقُٝث عً ٘ٝزع ٣ٛبارً ١أ ٚإصتاش تحباج صكّـ٘ إ
ايُٝني راظ ي٘ ايـضًـ

َكاّ ايـُطاؾعَٚ ١ـزًؼ ايكضـا ٤خاصـ ١يـسؾع

ايبارــٌ عــٔ ْؿػــ٘ أ ٚتحبــاج صكــ٘ ،نغــُٝا يــ ٛضرــظ ايـــضًـ نُــٛاضز
ايتضطض أ ٚايتضطش َٔ يٛاظّ عسّ ايـضًـ نـلٕ ٜـسٍع ٞأصـس عًٝـ٘ َـانً
َضطٍاً بـضاي٘ ي ٛإَتٓع عٔ ايـضًـ ٚقض ٢عً ٘ٝايـضانِ بسؾع٘.
( :)36إشا عًِ ايكا ٞ:إٔ ايـضايـ عً ٢عسّ بٝع زاضَ - ٙخالً  -قس
ٍٚض٣

صًؿ٘ ٚقصس َعٓ ً٢حاْٝاً نلٕ قصس ايـضًـ بايالٖ ٞعٓـس ٜــُ: ٘ٓٝ

(ٚايالٖــ ٞمل أبــع زاض )ٟقاصــساً ايـــضًـ بايـــُتًٗ ٞبػٓــاٚ ُ٤حنــٚ ٙٛمل
ٜكصس ايـضًـ باهلل غبضاْ٘ ،أ ٚقصس بـضًؿ٘ عسّ بٝع زاض ٙاةخط ،٣أٚ
قصـس عــسّ بٝــع زاض ٙايـــُتٓاظع عًٗٝــا قبـٌ ٜــ ّٛبٝعٗـا ٚاقعـاًٚ ،صٝــد إٔ
ايـضًـ ٜٓعكس عً ٢ربل َا ٜضُط ٙايـضايـ ؾاي اٖط عـسّ نؿاٜـ ١صًؿـ٘
ؾـ ٞايكضاٚ ٠ٚةطةٝا اةحط ٚقطع ايـدصٚ ١َٛؾصٌ ايسعٚ ،٣ٛاشا عًـِ
ايكا:ــ ٞبتٛضٜتــ٘ ٚخًــٌ ٜـــُٚ ٘ٓٝعــسّ ْـــؿٛشٖا ٚعــسّ نؿاٜتٗــا  -أبطــٌ
صهُـــ٘ ْٚكـ ـ

قضـــا ٙ٤ايػـــابل عًـــ ٢ربـــل ايـــُٝني ايــــُصنٛض ٠صتـــ٢

إشا صصٌ ايعًِ عٓس ايكاَ َٔ ٞ:كسَاجُ صكّكٗـا يـ٘ خصـِ ايــضايـ،
ٚص٦ٓٝص ٜصظٍ ةـزسٜس ايــُكا:اٚ ٠ايــُطاؾع ١بعـس إبطـاٍ ايكضـا ٤يػـطٍ
ايٛص ٍٛإ

ايـضل اي اٖط َٔ اةزي ١اتحباة ١ٝايصضٝض. ١

( :)37إشا إزٍع ٢عًَٝ ٢ث َانً َعٓٝاً ٖ :ـص ٙايـساض أٖ ٚـص ٙايعطبـ،١
أ ٚنًٝاً

ايصَ : ١أيـ زٜٓاض  -ؾإ أقاّ ايب ١ٓٝعً ٢زعٛا ٙحِ  ٍِ:ايُٝني

عً ٢بكا ٤صك٘ ٚعسّ ٚؾا ٘٥أ ٚإبطا ٙ٤قض ٢ي٘ ايـضانِ بـضكّ٘ .
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ٚإٕ مل ةهٔ عٓس ٙبٚ ١ٍٓٝإعتكس عًِ ايٛاضذ بايـضلٍ أ ٚإصتًُـ٘ ؾـلْهط
ايٛاضذ أ ٚايٛضح ١عًُِٗ بايـضلٍ أْ ٚؿ ، ٙٛؾطًـا َـٔ ايكا:ـ ٞإصـالف
ايــٛاضذ أ ٚايٛضحـ ١رــاظ شيــو ٚإغــتزاب يــ٘ ايكا:ــٚ ٞأصًـــ ايــٛاضذ
عً ٢عــسّ عًُ٘ بايـضلٍ َٔ ز ٕٚإٔ ٜتٛر٘ عًـ ٢ايـٛاضذ رًـا ايـُٝني
ايباة ١عً ٢عسّ ايـضلٍ .
( :)38ي ٛصصٌ ايعًِ ايكارع بخبٛج صل  -زَ ٜٔـايَ ٞـخالً  -يعٜـس
عً ٢أمحس ٚإزع ٢ظٜس َٛج أمحس ٚقس ةـطى َـانً عٓـس ٚضحــت٘ ؾطـايبِٗ
بـضكّ٘ عً: ٘ٝ
ؾإ إعـتـطف ايٛضحـ ١بايـضل ٚبايـُٛج ٚبايـُاٍ يــعَِٗ ايٛؾـاَ - ٤ـٔ
ز ٕٚصار ١إ

ايرتاؾع يس ٣ايكا ٞ:ايؿطع. ٞ

ٚإٕ أْهطٚا صكّ٘  -ةـُاَِٗ أ ٚبعضِٗ  -أ ٚأْهطٚا َـٛج َـٛضحِٗ أٚ
ٚرــٛز َــاٍ يــ٘ عٓــسِٖ  -ضؾــع اةَــط إ

ايكا:ــ ٞايؿــطعٚ ٞةـــزطٟ

ايـُطاؾع ١صػا اةص ٍٛايكضاٚ ١ٝ٥ايـُٛاظ ٜٔايؿطع: ١ٝ
ؾإ نإ يعٜس بٍٓٝـ ١ةؿـٗس يـ٘ بــضكّ٘ عًـ ٢غطٜــُ٘  -أمحـس ٚ -بــُٛة٘
ٚبٛرــٛز َايــ٘ عٓــس ٚضحـــت٘ ٚةػ ـًّطِٗ عًٝــ٘  -قضــ ٢ايـــضانِ يــ٘ عًــِٗٝ
بًع ّٚايٛؾاٚ ٤غطٍَِٗ ايـضل  :ايـُاٍ ايعا٥س يعٜس .
ٚإٕ مل ةهٔ عٓس ٙب ١ٍٓٝةؿٗس ي٘ بايــضلٍ ٚبايــُٛج ٚايــُاٍ أَهٓـ٘ إٔ
ٜطًــا َــٔ ايكا:ــ ٞإصالؾٗــِ إشا نــإ ٜعتكــس أٜ ٚـــضتٌُ عًــِ ايٛضحــ١
بايــــضلٍ ٚبايــــُٛج ٚبايــــُاٍ ،ؾـــٝضًّؿِٗ ايكا:ـــ ٞعًـــ( ٢عـــسّ ايعًـــِ
بايـُٛج) أ( ٚعسّ ايعًِ بايـُاٍ) ايعا٥س يـُٛضحِٗ  :ؾـاشا صًؿـٛا

ٝعـاً

عً ٢أصس اةَـط - ٜٔغـكطث ايـسع ٣ٛعًـَ ِٗٝؤقتـ ًا ٚمل ٜخبـث يـ٘ صـل
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عً ٢ايٛاضذ أ ٚايٛضحـٚ .١ص٦ٓٝـص إشا أَهـٔ ايــُسٍع : ٞظٜـس ٚ -يـ ٛبعـس
َس َٔ ٠ايعَإ  -إقاَ ١ايب ١ٍٓٝايـُٛحٛق ١ايـُطًع ١عًَٛ ٢ة٘ ٚأَهٓـ٘ إقاَـ١
ايب ١ٍٓٝعًٚ ٢رٛز َاٍ ايػط ِٜعٓس ٚضحـت٘  -ضؾـع ايـسعَ ٣ٛــزسزاً ٚأقـاّ
ايب ١ٍٓٝبعس رًا ايكا ٞ:يـٗا ٚأحبث صك٘ بٗا صت ٢ن ٜضٝع عً. ٘ٝ
ٚأَا إشا مل ٜـضًؿٛا ْٚهًـٛا

َــزًؼ ايـسع ٣ٛاة ،ٍٚأ ٚإشا ضزٍٚا

ايـُٝني عًــ ٢ايــُسٍع -ٞظٜــس ٚ -صًــ ايـــُسع ٞعًـ ٢ايـــُٛج ٚٚرــٛز
َاي٘ عٓس ٚضحـت٘ قض ٢ايـضانِ ي٘ ٚحبث ايـضلٍ عًٚ ِٗٝيعَِٗ ايٛؾا. ٤
( :)39ن ةػـــُع زعـــ ٣ٛأصـــسُ

ايــــضسٚز إن إٔ ٜكـــ ِٝايبٍٓٝـــ ١أٚ

ٜـضصٌ اتقطاض َٔ ايـزاْ ٞبــُا ٜٛرـا ايــضسٍ عًٝـ٘ٚ ،ن ٜتٛرـ٘ ٜــُني
عًــَٓ ٢هــط ايـــضسٍٚ ،يــ ٛةــرع ٚصًـــ عًــ ٢عــسّ ايعْــا أ ٚايػــطق ١أٚ
س ؾــطعاً مل ٜػــك بـــضًؿ٘ -ايـــضسٍ عٓــ٘ إشا
ْـــضُٖٛا َـــُا ٜٛرــا ايـــض ٍ
قاَث ايب ١ٓٝعً ٘ٝأ ٚصسض اتقطاض َٓ٘ بعس٥ص .
ْعــِ إشا إةٍُٗــ٘ بػــطق ١أَٛايــ٘ أ ٚقصؾــ٘ إٜــا ٙأْ ٚـــضُٖٛا َـــُا ٜٛرــا
ايـضسٍ ٜٚخبث صلٍ اآلزَ ٞمل ٜخبث ايـضسٍ عً َٔ ٘ٝز ٕٚإقاَ ١ايب ١ٍٓٝعً،٘ٝ
ٚاشا رايا ايـُتِٗ بـضكّ٘ َـُٔ إةُٗـ٘ بايػـطق ١أ ٚايكـصف  -أَهٓـ٘ ضؾـع
ةُٗت٘ إ

ايكا ٞ:ايؿطع ٞإشا ةعصٍضج عً ٘ٝايبٚ - ١ٍٓٝص٦ٓٝص :

إٕ أقاّ ؾاٖساً عازنً ٚصًـ عً ٢غطقت٘ َـٔ أَٛايـ٘ ٜ -ــضًـ بـاهلل
إٔ صك٘ صل حابث  -قض ٢ايـضانِ ي٘ بػطاَـ ١ايــُتِٗ يًُـاٍ ايــُػطٚم
ل اهللٚ ،إٕ ْهـٌ ايــُسٍع ٞعـٔ ايــضًـ أصًــ
س ايصٖ ٟـ ٛصـ ٍ
ز ٕٚاحل ٍ
ايكا ٞ:ايـُٓهط عًـ ٢عـسّ صـسٚض ايػـطقَٓ ١ـ٘ أ ٚايكـصف ،ؾـاشا صًــ
غك صل اآلزَ ٞبكضا ٤ايـضانِ .
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س ببٍٓٝــ ُ١أ ٚبــإقطاضٙ
ٚن ٜـــضسٍ ايـــُتِٗ صتــٜ ٢خبــث َــا ٜٛرــا ايـــض ٍ
س ايكــصف أ ٚايػــطقٜٚ - ١ػ ـطٍّ ايـــُاٍ
ٚإعرتاؾــ٘ ؾٝكــاّ عًٝــ٘ ايـــضسٍ  -ص ـ ٍ
ايـُػطٚم .
أ

قحل َأاهٌٚنيأً أاهص ٓدأ:
( :)40ةخبث ايسع ٣ٛايــُاي: ١ٝاةعٝـإ ٚايـس - ٕٜٛعًـ ٢ايــض ٞزٕٚ
ايـــُٝث بؿــٗاز ٠عــسٍ ٚاصــس َــع ٜـــُني صــاصا ايـــضلٍ ٜ -ــضًـ بــاهلل
ن َعٓٝـ ًا بؿدصـ٘
ل حابث ،ؾـاشا إزعـ ٢ؾـدص عًـ ٢غـريَ ٙـا ً
إٔ صكّ٘ ص ٍ
ن نًً ٝا ٚزً ٜٓا
أَ ٚا ً

شَتـ٘ ،حـِ أقـاّ ؾـاٖس عـسٍ أَـاّ ايكا:ـٚ ٞصًــ

عًــ ٢ص ّكــ٘ قضــ ٢ايـــضانِ يــ٘ بــٖ٘ٚ ،هــصا يــ ٛإزعــ ٢قط :ـ ًا عًــ ٢غــريٙ
أ ٚحـــُٔ َبٝــع أ ٚأرــطَ ٠ػــهٔ أ ٚغصــا َــاٍ َٓــ٘ أ ٚإيتكــاط ؾــ ٤ٞأٚ
ْـضٖٛا َٔ اةَٛاٍٖٚ ،هصا َا ٜكصس ب٘ ايـُاٍ ْ ري عكٛز ايـُعا:ٚاج
نـــايبٝع ٚايصـــًظ ٚاترـــاضٚ ٠ايــــُضاضبٚ ١ايٛصـــ ١ٝايتًُٝهٝـــ ْٚ ،١ـــري
اي ــزٓا ١ٜايـــُٛرب ١يًسٜــٚ ١حنٖٛــا َــٔ اةَــٛض ايــيت ٜكصــس َٓٗــا ايـــُاٍ
ٚةــــؤز ٟزعٛاٖــــا ٚإحباةٗــــا إ

إغــــتضكام ايـــــُاٍٜٚ ،ـــــُهٔ ايتعــــبري

عٔ َـزُٛعٗا بعٓٛإ (ايـضكٛم ايـُايٚ )١ٝةخبث

ٝعٗـا بؿـاٖسُ ٚاصـس

َع ٜـُني ايـُسع. ٞ
ٚن ةخبـــث بؿـــٗاز ٠ايعـــسٍ ٜٚــــُني ايــــُسٍع ٞصكـــٛم اهلل ٚأصهاَـــ٘
نايـضسٚز ٚضؤٖ ١ٜالٍ ضَضإ أ ٚؾٛاٍ أ ٚش ٟايـضزْٚ ١ــضُٖٛا َــُا
ن ٜكصس َٓ٘ ايـُاٍ .
ٚن ٜبعس حبٛج صكٛم ايٓاؽ َطًكـاً بؿـٗاز ٠ايعـسٍ ٜٚــُني صـاصا
ايـضلٍ ْ ري نًُه ١ٝؾ ٤ٞأ ٚظٚر ١ٝضرٌ ٚإَطأ ٠أٚ ٚنايـ ١أصـس أ ٚعتـل
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عبس ،ؾاشا إزع ٢أصس ظٚر ١ٝإَطأٚ ٠أؾٗس عـسنً ٚةــضكل يـس ٣ايكا:ـٞ
عساي ١ايؿاٖس  ٍِ:ٚصاصا ايـضلٍ ٜـُ ٘ٓٝعً ٢إٔ ظٚرٝتٗـا صـلٍ ؾـطعاً
ٚحابث ٚاقعاً  -ةـُث ايسعٚ ٣ٛقض ٢ايـضانِ ي٘ بعٚرٝتٗا .
ٚباختصـاض :ةـــُاّ اةَــٛض ايـــُايٚ ١ٝايـــضكٛم ايبؿــط ١ٜةخبــث بؿــاٖس
عسٍ َع ٜـُني ايـُسعَ ، ٞا مل ٜكِ زي ٌٝخاص عً ٢ايـُٓع نُا ةـضكل
ايطــالم ايــص ٟحبــث يــع ّٚؾــٗاز ٠عــسيني عًٝــ٘ أزا ًٚ ٤ةـــضُالً يكٛيــ٘
غبضاْ٘ ع َوَم ِشهمدُوا َذوَى َُدِلٍ ِم ِن ْمهِطأٜ ٚـؿو ؾـ ٞنْٛــ٘ َـٔ صــكٛم ايٓـاؽ
ؾال ةـزع ٟؾٗاز ٠ايعسٍ ايٛاصس َع ٜـُني ايـُسٍع ٞص٦ٓٝص .
( :)41اةصٛط ؾـ ٞايكضا ٤ةكسّ ؾٗاز ٠ايؿاٖس ٚإحبـاج عسايتـ٘ عٓـس
ايكا ٞ:قبـٌ إْؿـا ٤ايــُسٍع -ٞصـاصا ايــضلٍ ٜ -ــُ ٘ٓٝعًـ ٢إٔ زعـٛاٙ
صلٍ حابث ٚاقعاً .
( :)42ةـــزٛظ ٚةٓؿــص ؾــٗاز ٠إَــطأةني عــازيتني ؾـــ ٞايــسٚ ٜٔايـــضكٛم
ٜٓٚضٍِ إ

ؾٗازةٗٔ ٜـُني صاصا ايـضلٍ  ،ؾٝخبث ي٘ ايـُاٍ ايـُسع- ٢

زٜٓاً أ ٚعٓٝاً  -بٌ ةـخبث بصيو صكٛم ايٓاؽ ْ ري ًَه ١ٝؾ ٤ٞأ ٚظٚرٝـ١
ضرٌ ٚإَطأ. ٠
( :)43إشا نإ َاٍ أ ٚصلٍ ًَهاً َؿرتناً ةابعاً ةنخط َٔ ٚاصس -أعـٍِ
َٔ ةـًُّه٘ بػـباُ ٚاصـس نـاتضذ َٚـٔ ةــًُه٘ بػـببني  -نانؾـرتاى
َايني َـًُٛنني يهٌ َٔ ايؿـطٜهني ٚ -مل ٜهـٔ عٓـسِٖ إن ؾـاٖس عـسٍ
ٚاصس أ ٚإَطأةني صايـضتني ؾالبس َٔ إْضُاّ ايــضًـ إ

ايؿـٗاز ٠نـٞ

ةتٍِ ايـضزٍ ١عً ٢ايــُاٍ أ ٚايــضلٍ ايــُسٍعٚ ،٢نبـس َـٔ صًــ ايــزُٝع
 -أ ٟنٌ ؾط ُز ؾطز َِٓٗٚ -ن ٜهؿ ٞيخبٛج ايـُاٍ أ ٚايـضلٍ يـِٗ  :صًـ
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س َِٓٗ َٓضُاً إ
ٚاص ُ

ايؿٗاز. ٠

ؾاشا إَتٓع ةـُاَِٗ أ ٚبعضِٗ عٔ ايـضًـ غكطث زعٛاِٖ ٚشٖـا
صكٗــِ يعــسّ ةـــُاّ صزــتِٗ عًــ ٢صكٗــِ ايـــُسعٚ ،٢إشا صًؿــٛا

ٝعـاً

صــت٘ َــٔ
إغــتضكٛا ايـــُاٍ أ ٚايـــضلٍ ٚ ،إشا صًـــ بعضــِٗ إغــتضل ص ٍ
ايـُاٍ أ ٚايـضلٍ  :ؾاشا نإ ايـُاٍ زٜٓاً نًّٝاً

شَ ١ايـُسٍع ٢عً ٘ٝإختص

بـضصت٘ٚ ،إشا نإ ايـُاٍ عٓٝاً ؾدصٚ ١ٝأخص صصت٘ ؾاضن٘ باق ٞايٛضح١
تعرتاؾــ٘ بلْــ٘ َــرياذ ٖٚــَ ٛــاٍ َؿــرتى بٝــِٓٗ

نــٌ رــع ُ ٤رــعْ ، ُ٤عــِ

صــت٘ َــٔ ايعــني عًــ ٢اي ــُسٍع ٢عًٝــ٘ أ ٚعًــ ٢غــري ٙبــخُٔ
ٜـــُهٓ٘ بٝــع ص ٍ
ٜـدتص ب٘ َٔ زَ ٕٚؿاضن ١ايٛضح ١ؾ. ٘ٝ
(:)44إشا إزع٢

ع َانً  -عٓٝاً ؾدص ١ٝأ ٚزٜٓاً نًٝاً

ايصَـٖ -١ـٛ

يـُٛضٍحِٗ ٚايـُاٍ َٛرٛز أَ ٚؤةـُٔ عٓس ؾدص َعني :عاض ١ٜأٚ ٚزٜع١
أ ٚإراض ٠أ ٚقط ١:أْ ٚـضٖٛا  -حِ أقاَٛا ؾاٖساً عازنً ٜؿـٗس يـسعٛاِٖ
ايـُاي ١ٝأ ٚإَطأةني صايـضتني ةؿٗسإ بايـُاٍ ٚحبتث عساي ١ايؿـاٖس عٓـس
ايكاٚ ٞ:بك ٞايـضًـٚ ،ص٦ٓٝص :
أ -إٕ صًؿٛا

ٝعاً عً ٢إٔ ايـُاٍ يٛايـسِٖ أ ٚيــُٛضٍحِٗ إغـتضكٛا

ايـــُاٍ ٚقضــ ٢بــ٘ اي ــضانِ يـــِٗ ٚإقتػــُ ٙٛبايٓػــب ١صػــبُا ؾــطٍ اهلل
ٚقسٍضَ ٙرياحاً .
بٚ -إٕ إَتٓعٛا

ٝعاً عٔ ايـضًـ مل ٜخبث ايـُاٍ يــِٗ ٚمل ةـٓــؿع

ؾٗاز ٠ايعسٍ أ ٚؾٗاز ٠إَطأةني صايـضتني يعسّ إْضُاّ ايُٝني .
رـــٚ -إٕ صًـــ بعضــِٗ ٚإَتٓــع خــط ٕٚعــٔ ايـــضًـ حبــث صــلٍ
ايـــضايـ بٓػــبت٘ َــٔ ايـــُرياذ ٚقضــ ٢ايـــضانِ يــ٘ ،ز ٕٚايـــُُتٓع عــٔ
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ايـضًـ ؾال ٜخبث ي٘ صـلٍ عًـ ٢ايــُسٍع ٢عًٝـ٘ ٚ .ص٦ٓٝـص إشا نـإ ايــُاٍ
زٜٓاً نًٝـاً ؾــ ٞايصَـ ١أخـص ايــضايـ حًخـ٘ َ -ـخالً يـ ٛؾط:ـٓا ايٛضحـ ١حالحـ١
أٚنز شنٛض ٚصًـ أصسِٖ ٚ -ن ٜؿرتى َع٘ ايـُُتٓع عٔ ايـضًـ ةْـ٘
باَتٓاع٘ عٔ ايـضًـ مل ةتٍِ صزت٘ عً ٢صكّ٘ ٚمل ةخبث زعٛا. ٙ
ٚأَــا إشا نــإ ايـــُاٍ ع ٓٝـ ًا ؾدصــٖ - ١ٝــص ٙايــساض أٖ ٚــص ٙايبػــتإ-
ٚأخص ايـضايـ -

ايـُخاٍ -حًخٗا ؾال ٜه ٕٛايـُاٍ ايـُلخٛش َػـتكالً بـ٘

ٚصس ٙبٌ ٜؿاضن٘ ؾ ٘ٝانحٓإ تعرتاؾ٘ بلٕ عـني ايــُاٍ ايــُٛضٚذٖ -ـصٙ
ايساض أ ٚايبػتإ :نٌ رع َُٗٓ ٤ا َ ٖٞ -رياذ َؿرتى َٚاٍ ؾا٥ع ب. ِٗٓٝ
ْعِ ٜـُهٓ٘ ايتٛصٌ يـُطاَ٘ إشا نإ َتٝكٓـاً َـٔ نـ ٕٛايــُاٍ يــُٛضٍح٘
ٚقــس إْتـــكٌ َرياحـاً إ

ايٛضحــ١

ٝعـاً  -بــلٕ ٜبٝــع صصــت٘ َــٔ ايـــُاٍ إ

ايـــُسٍع ٢عًٝـــ٘ أ ٚعًــ ٢غـــريٜٚ ٙلخـــص حـــُٔ صصـــت٘ َــٔ عـــني ايــــُاٍ
ايـُٛضٚذ ايص ٟأقاّ ؾاٖساً أ ٚؾاٖسةني َع صًؿ٘ عًـ ٢إٔ ايــُاٍ صـلٍ
ايـــُٛضٍذ ٜٚػــتضل صصــت٘ َٓــ٘ بــاتضذٜٚ ،هــ ٕٛةـــُاّ ايــخُٔ يــ٘ ،ن
ٜؿاضن٘ ؾ ٘ٝغري َٔ ٙايٛضح. ١
ٖٚــص ٙاةصهــاّ بتؿاصــًٗٝا ةٝــ١
َؿ ـدٍص ٖ :ــص ٙايــساض  ،أ ٚنًــٞ

زعــ ٣ٛايٛصــ ١ٝبـــُاٍ َ -عــني
ايصَــ : ١أيـــ زٜٓــاض  -قــس أٚصــاٙ

ايـــُٝث يـــزُاع - ُ١إحــٓني أ ٚحالحــ ١أ ٚأنخــط  -ؾــإشا أةــٛا بؿــاٖس عــازٍ أٚ
إغتؿٗسٚا إَطأةني صايـضتني عًـ ٢ايٛصـ ١ٝبايــُاٍ حـِ صًؿـٛا

ٝعـاً -

قض ٢ايـضانِ يـِٗ بايـُاٍ ٚإقتػُ ٙٛبايػَ ١ٜٛا مل ٜخبث ايتؿا. ٌ:
ٚإٕ إَتٓعٛا غكطث زعٛاِٖ يعسّ ةـُاّ صزتٗا .
ٚإٕ إَـتـٓع بع

ٚصًـ بع

 -حـبث صل ايبع

ايـضايـ يتُاّ
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صزتــ٘ عًــ ٢زعــٛا : ٙايـــُاٍ ايـــُٛص ٢بــ٘ ٚ -غــك صــل ايـــُُتٓع عــٔ
ايـضًـ يعسّ ةـُاّ صزت٘ .
ٚي ٛنإ صيب أَ ٚـزٓ ٕٛبني ايـزُع ايـُسٍعني َـانً يــُٛضٍحِٗ ؾٗـٌ
ٜكـــٚ ّٛيٍٝـــ٘ َكاَـــ٘

احلًــــ َٓضــٍُاً إ

ؾـــٗاز ٠ايعـــسٍ أ ٚايــــُطأةني

ايصايـضتني تحباج صل ايـُٛيّ ٢عًٝـ٘  -ايصـيب أ ٚايــُزٓ - ٕٛ؟ قٝـٌ :
ن ٜصــظ ٚن ٜــؤحط صًؿــ٘ٚ ،ةبكــ ٢صصــت٘ صتــٜ ٢بًــؼ ايصــيب أٜ ٚؿٝــل
ايـُزٓ ٕٛؾٝضًـ إٔ (صكّ٘ يـضلٍ) ٜٚلخص صكّ٘ .
يهــٔ ن ٜبعــس ْؿــٛش صًـــ ٚيـ ٍٞايصــيب أ ٚايـــُزٓ ٕٛإشا نــإ عايـــُاً
بايـــضل ٚايـــُاٍ ايـــًُُٛى يًُــٛضٍذ ٖٚــٛ

شَــ ١ايػــري أٚ

عٗسةــ٘ ،

ؾٝك ِٝؾاٖساً عازنً عً ٢ايـُاٍ ٜٚـضًـ ايـٛي ٞعًـ ٢إٔ صـلٍ ايصـيب أٚ
صلٍ ايـُزٓ ٕٛايـُٛ

عًٖ ٘ٝـ ٛصـل حابـث ٚاقعـ ًا  ،ؾـإشا قضـ ٢ايــضانِ

ايؿطع ٞبايـُاٍ يـِٗ إعتُازاً عً ٢ايؿاٖس ٚايُٝني أخص ايٛي ٍٞايــُاٍ :
صصــ ١ايصــيب أ ٚايـــُزٓٚ -ٕٛصؿ ٗــا يـُصايـــضِٗٚ ،إٕ مل ٜـــضًـ
ايــٛي ٞحــِ َــاج ايصــيب أ ٚايـــُزٓ ٕٛقبــٌ بًٛغــ٘ أ ٚإؾاقتــ٘  -قــاّ ٚاضحــ٘
َكاَ٘

ايـضًـ ةٕ صـل ايصـيب أ ٚايــُزٓ ٕٛن ٜػـك بــُزطز عـسّ

صًـ ايٛي ٞعً ٢صكُّٗا .
( :)45إشا إزع ٢غري ايٛاضذ ٚقـ ظٜس يساض ٙأ ٚيبػتاْ٘ عًٝـ٘ ٚعًـ٢
شضٜت٘ ْػالً بعس ْػٌٚ ،أْهط ايٛضحٚ ١قـ َٛضٍحِٗ يًُسعٚ ٞشضٜت٘  :ؾـإ
أقاّ ايـُسع ٞب - ١ٍٓٝؾـاٖس ٜٔعـازيني  -عًـ ٢ايٛقؿٝـ ١حبتـث ايٛقؿٝـَ ١ـٔ
غري إؾهاٍ ٚ ،إن إشا أقاّ ؾاٖساً عسنً أ ٚؾٗسج يـ٘ إَطأةـإ صـاحلتإ
ٚصًـ عً ٢إٔ ايٛقؿ ١ٝصل حابث ظَٔ صٝا ٠ايٛاقـ  -قض ٢ي٘ احلانِ
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ال بعس ْػٌ .
ايؿطع ٞبايٛقؿْ ١ٝػ ً
ٚإشا إزع ٢بع

ايٛضح ١شيو  -نلٕ ٜـُٛج ظٜس عٔ ٚيـسٜٚ ٜٔـسٍعٞ

ال بعس ْػٌ ٚ -أْهط
اةنري ٚقـ أب ٘ٝزاض ٙأ ٚبػتاْ٘ عًٚ ٘ٝعً ٢شضٜت٘ ْػ ً
ايٛاضذ اآلخط زعٛا ، ٙةطاؾعا ص٦ٓٝص يـس ٣ايكا:ـ ٞايؿـطع : ٞؾـإ أقـاّ
ايـُسع ٞب ١ٓٝعً ٢زعٛا ٙحبتث بال إؾـهاٍ ٚقضـ ٢ايــضانِ ايؿـطع ٞيـ٘
بٛقؿ ١ٝايساض أ ٚايبػتإ عًٚ ٘ٝعً ٢شضٜت٘ٚ ،ن ؾَٗٓ ٤ٞا يًُٝث

ٚؾا٤

ز ْٜ٘ٛأ ٚةٓؿٝص ٚصٝت٘ أ ٚإضذ شضٜت٘ .
ٖٚهصا إشا أقاّ ايـُسع ٞؾاٖساً عـسنً أ ٚإَـطأةني صـاحلتني ةؿـٗسإ
بايٛقؿ ١ٝحِ صًـ ايـُسع ٞعً ٢إٔ ايٛقؿ ١ٝصـل حابـث قضـ ٢يـ٘ احلـانِ
بٗاٚ ،إٕ إَتٓع عٔ احلًـ مل ةـخبث يـ٘ ايٛقؿٝـٚ ١نـإ ايــُاٍ  -ايـساض أٚ
ايبػتإ  -ةطن ً١يًُٝث ةـٛؾَّٓ ٢ـ٘ زْٜٛـ٘  ٚـطش َٓـ٘ ايخًـد يٛصـاٜا ٙحـِ
ٜكػٍِ ايباق ٞبني ايٛضحٚ ،١ةه ٕٛصصَ ١سٍع ٞايٛقؿَ ١ٝـٔ ٖـص ٙايـساض أٚ
ايبػتإ ٚقؿاً عًٚ ٘ٝعً ٢شضٜت٘ بـُٛرا إعرتاؾ٘ ٚزعٛا ٙعًْ ٢ؿػـ٘ بعـس
عسّ حبٛج زعٛا ٙعً ٢غري : ٙؾطٜه٘ أ ٚؾطناٙ٤

اتضذ  ،يعسّ ةـُاّ

صزت٘ عً ٢زعٛا ٙبؿعٌ إَتٓاع٘ عٔ ايـضًـ .
حِ إشا إْكطٍ ايـُسٍع ٕٛيًٛقؿ ١ٝؾٌٗ ٜٓتكٌ ايٛقـ إ
ٚايٓػٌ ايالصل بسٜ ٕٚـُني ؟ أّ ٜتٛقـ صكِّٗ

ايـبطٔ ايخـاْٞ

ايٛقــ عًـٜ ٢ــُِٗٓٝ

ال بعـس ْػـٌ؟ قـس إختًؿـث ؾٝـ٘ ايهًُـاج
بلٕ ايـُٛضٍذ ٚقؿٗا عًـْ ِٗٝػـ ً
ٚايؿتــــاٚ ،٣ٚاي ــــاٖط حبــــٛج ايٛقـــــ بايؿــــاٖس ايعــــسٍ أ ٚايـــــُطأةني
ايصايـضتني َع ٜـُني ايـُسع ٞصاصا ايـضل َـٔ أ ٍٚاةَـط ٖٚـ ْ ٛـري
حبٛج ايٛقـ بايب :١ٓٝايؿاٖس ٜٔايعسيني  -ؾال صار ١يـضًـُ رسٜس .
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ٚي ٛنإ ايٛضحـ ١ايــُسع ٕٛيًٛقــ أنخـط َـٔ ٚاصـس ؾضًــ بعضـِٗ
ٚإَتٓــع ايــبع

اآلخــط عــٔ احلًـــ حبتــث ايٛقؿٝــ١

صصــ ١احلــايـ َــٔ

ايـُاٍ ايـُسعٚ ٢قؿٝت٘ ظَٔ صٝا ٠ايــُٛضذ ٚناْـث صصـ ١ايــُُتٓع عـٔ
ايـضًـ ةطنٜٛ ً١ؾَّٗٓ ٢ا ز ٜٔايـُٝث ٜٚـدطش َٓٗا حـًد ٚصٝت٘ حِ ٜكػٍِ
ايباق ٞبني غا٥ط ايٛضح ،١ؾإشا ٚصًث صص َٔ ١ايــُاٍ َرياحـاً إ
ايٛقؿٍُٗ: ١ٝا إ

َـسعٞ

ايـضص ١ايـُكبٚ ١:ٛقؿاً ٚصاضج نًتاُٖا ٚقؿاً ،أخصاً

بإقطاضٚ ٙزعٛا ٙعًْ ٢ؿػ٘ إٔ َٛضٍح٘ ٚقـ ايـُاٍ نً٘ .
ٚإشا إَتٓع بعـ

ايٛضحـ ١عـٔ ايــضًـ حـِ َـاج قبـٌ صهـِ ايكا:ـٞ

ايؿطع ٞبعسّ ٚقؿ ١ٝصص ١ايبع

ايــُُتٓع عـٔ احلًــ أَهـٔ إٔ ٜكـّٛ

ٚضح ١ايـُُتٓع باحلًـ عًٚ ٢قـ ايساض إشا نإ عٓسِٖ عًِ أ ٚإزعـ، ٙٛ
ؾإشا صًؿٛا حبث ايٛقـ

صصَٛ ١ضٍحِٗ ٚقض ٢احلـانِ بٛقؿٝتٗـا ٚ ،إٕ

مل ٜـضًؿٛا مل ةخبث ايٛقؿ. ١ٝ
أ

االخمالفأيفأدع٘ىأاألًالنأ:
غبل إٔ ْكًٓا ايـضسٜد ايصـضٝظ  :عا ق٘قأكؤ أ:أاهبِٚةأعوىأاهااٌدعٛأ
ٗاهٌٚنيأعوىأاهاٌدعىأعوٚإأط ٚايــُتبازض إ

ايـصٖٔ َـٔ ايبٓٝـ: ١ايؿـاٖسإ

ايعازنٕٚ ،قس ةكـ ّٛؾٗاز ٠ايـُطأةني ايصايـضتني َكاّ أصس ايؿـاٖس،ٜٔ
ٖٓٚا  -صٝد ْبضد زعا ٣ٚاةَالى ْ -طٜس َٔ ايبَ ١ٓٝعٓ ً٢عاَاًَ ٖٛ :ـا
ٜكابــٌ ايــُٝني ،ؾــٝعٍِ ٚغــا ٌ٥إحبــاج زعــا ٣ٚاةَــالى ٚاةَــٛاٍ ؾــطعاً
غــ ٣ٛايــُٝنيٖٚ ،ــ : ٞؾــٗاز ٠ايعــازيني ٚ ،ؾــٗاز ٠ايعــازٍ َــع ؾــٗاز٠
إَطأةني صايــضتني ٚ ،ؾٗاز ٠عازٍ َع ٜــُني صـاصا ايــضلٚ ،ؾـٗاز٠
عازيـتٝـٔ َع ٜـُٝـٔ ايـُسعٚ ،ٞايـزاَـع ايبـ ٖٞ ١ٓٝنٌ َـخبـث يًسع٣ٛ
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ايـُاي ١ٝغري ايُٝني .
( :) 46ايٝس أَاض ٠ايــًُو ٚايػـًطٓ ،١ؾًـ ٛنـإ َـاٍ َعـني َتؿـدٍص
خاضراً َٛ ٖٛٚرٛز

ٜس أصسُ  ٚث غًطٓت٘ َٔ زَٓ ٕٚاظع أَ ٚعاصِ

أَ ٚؿــاضى ٜـــضهِ بهْٛــ٘ ًَهــ٘ ٚةـــضث غــًطاْ٘ غــٛا ٤نــإ َــٔ أعٝــإ
اةَٛاٍ أ َٔ ٚايـضكٛمٖٚ ،هـصا يـ ٛناْـث ؾــٜ ٞـس ٙزاض َٛقٛؾـٜ ١ـسعٞ
ٚنٜت٘ عًٗٝا  -صهِ بهٚ ْ٘ٛيٝاً عًٗٝا إشا مل ٜهـٔ يـ٘ َٓـاظع أَ ٚعـاضٍ
زع ٣ٛايٛن ١ٜعًٗٝا ،ؾإْٗا َٓؿع ١أ ٚصلٍ ةـضث ٜسٜ ٖٛٚ ٜ٘ـسعٗٝا َـٔ
غري َعاضٍ أَ ٚعاصِ أَ ٚؿاضى ؾٝضهِ ص٦ٓٝص بهٚ ْ٘ٛيٝاً عًٗٝا .
ْعِ ايٝس أَاض ٠ايـًُو َع ايــزٌٗ بٛاقـع ايــضاٍ  ،ؾًـ ٛقاَـث ايبٓٝـ١
ايعازي ١عً ٢إٔ ايٝس َؤةـُٓ ١أَ ٚػتلرط ٠أ ٚغاصب ١ؾال أحط يًٝسٖٚ ،هصا
ي ٛاعرتف ش ٚايٝس بلٕ ايـُاٍ ايـُعني ًَو غري: ٙظٜـس  -ؾإْـ٘ ن أحـط يًٝـس
أٜضاً ،بٌ ٜه ٕٛاةحط ايؿـطعٚ ٞايكضـا ٤عًـ ٢ربـل ايبٓٝـ ١أ ٚاتقـطاض أٚ
ْـضُٖٛا َٔ ٚغا ٌ٥انحباج ايؿـطعٚ ،ٞيـصا ٜــضلٍ يًُايـو إْتـعاع َايـ٘
َٔ ٜس ايـُػٝطط عً ٘ٝبايكٚ ٠ٛايكٗط ي ٛأَهٓ٘ .
( :)47ي ٛإزع ٢ؾدص َانً َعٓٝاً ٖ -صا ايهٝؼ َٔ ايٓكـٛز أٖ ٚـصٙ
ايساض أٖ ٚص ٙايبػتإ أ ٚحنٖٛا  -أْ٘ ي٘ ٚمل ةهٔ ي٘ ٜس عًٝـ٘ ٚن غـًطإ
يػري ٙعًٚ ٘ٝمل ٜهٔ يسعٛاَ ٙعاضٍ أَ ٚـعاصِ صهـِ بــًُه٘ يـ٘ ؾـطعاً
َــٔ ز ٕٚصارــ ١إ
بايـًُه ١ٝإ

اتحبــاج ببٍٓٝــ ١أْ ٚـــضٖٛا ،بــٌ ن ٜـــضتاش ايـــضهِ

ةصطٍؾ٘ ؾ ٘ٝةصطٍف ايـُالى

أَالنٗـِ يٝػتهؿــ ًَهـ٘ ،

ؾًَ ٛاج نإ ايـُاٍ ةطن ١ةٛؾّ َ٘ٓ ٢ز ْٜ٘ٛحِ ٜػـتدطش َٓـ٘ حًـد ٚصـٝت٘
حِ ٜٛظٍع ايباقَ ٞرياحاّ بني ٚضحـت٘ .
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ْعِ إشا را ٤ؾدص حإ  -بعس زع ٣ٛاةًَ ٍٚه ١ٝايـُاٍ ٚأخص ٙيـ٘
ٚيــٝؼ يــ٘ ٜــس عًٝــ٘ ٚ -إزعــ ٢ايخــاًَْ ٞهٝــ ١شاى ايـــُاٍ ٚن ٜــس يــ٘ أٜضـاً
صـاضا َـسٍعٍٝني ةتعــاضٍ زعٛاُٖـا بـــًُه ١ٝايـــُاٍ ايٛاصـس ٚ ،نبــس َــٔ
إرــطا ٤قٛاعــس ايكضــاٚ ٤قٛآْٝــ٘ ب ُٗٓٝـا ؾـــَ ٞـــزًؼ ايكضــا ٤ايؿــطع،ٞ
ٚص٦ٓٝص :
إٕ أقاّ أصسُٖا ايب ١ٍٓٝعً ٢زعٛا - ٙصهِ ايكا ٞ:ي٘ بايـًُه. ١ٝ
ٚإشا صًــ أصــسُٖا بعــس إقاَــ ١ؾـاٖس عــسٍ أ ٚؾــاٖسةني -إَــطأةني
صايـــضتني -صهــِ ايكا:ــ ٞيــ٘ بـــًُو ايـــُاٍ ،أ ٚإغــتضًؿُٗا ايكا:ــٞ
ْٚهٌ اصسُٖا ٚصًـ اآلخط صهِ ايكا ٞ:بايــًُو يًضـايـ عًـ ٢أْـ٘
َاي٘ خاص. ١
ٚإٕ مل ٜكُٝا ايب ،١ٍٓٝأ ٚمل ٜـضًؿا بعس ايؿٗاز ٠ايٓاقص ،١أ ٚصًؿا َعاً
 رعٌ ايكا ٞ:ايـُاٍ ايـُتٓاظع عًْ ٘ٝصؿني  :يهٌ َُٓٗا ْصـ .( :)48إشا نإ َاٍ َعني

ٜس ؾـدص ٜعـرتف بلْـ٘ يـٝؼ َايـ٘ ٚأْـ٘

يػريَ ٙـٔ ز ٕٚةعـٝني َايهـ٘ أَ ٚـٔ زَ ٕٚعطؾتـ٘ إٜـاٚ ، ٙإزعـ ٢ؾـدص
َعني ًَه ١ٝايـُاٍ ٚضؾع أَط ٙإ

ايكا ٞ:ايؿطع ٞيٝلخص َاي٘ َـُٔ ٖـٛ

ٜس ، ٙؾَٗ ٛسٍع ُنبس َٔ إقاَت٘ ايب ١ٍٓٝعًـ ٢صـسم زعـٛا : ٙؾـإ أقاَٗـا
ايـُسع ٞأَاّ ايكاٚ ٞ:اقتٓع بايبٚ ١ٓٝبعساي ١ايؿاٖس  -قضـ ٢يـ٘ بــًُه١ٝ
ايـُاٍ ٚأخص َٓ٘ نؿٝالً ٜضُٓ٘ ي ٛيٗط غا٥ا ٚإزع ٢ايـًُو ٚأقاّ ايبٍٓٝـ١
عًًَ ٢ه٘ .
( :)49إشا إزعــ ٢ؾــدص -ظٜــسَ -ــانً َعٓٝــ ًا

ٜــس غــري - ٙعبٝــس-

َٚكتضٜ ٢سٚ ٙياٖط غًطٓت٘ عً - ٘ٝؾعالً خاضرٝاً

ايعَـإ ايــضا:ط -
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ٖ ٛإٔ ٜهـ ٕٛايــُاٍ ايــُعني ًَهـ٘ َٚايـ٘ ،ؾـاشا ضؾـع ايــُسٍع ٞأَـط ٙإ
ايكاٚ ٞ:رطج ايـُطاؾع: ١
أ -إٕ أقاّ ايـُسع - ٞظٜس -ب ١ٍٓٝعازي ١ةؿٗس عًـ ٢إٔ ايــُاٍ نـإ
ٜس ٙغابكاً عً ٢ايٝس ايـضا:ط - ٠عبٝـس  -أ ٚةؿـٗس عًـ ٢إٔ ايــُاٍ ًَهـ٘
غــابكاً ،مل ٜهــٔ يـــٗص ٙايبٍٓٝــ ١أحــط ؾــطعَ ٞخبــث يـــًُهٝت٘ ؾعـالً بــٌ اةحــط
ايؿطع ٞي اٖط ايٝس ايؿعً. ١ٝ
ْعِ يــُسٍع ٞايــُاٍ  -ظٜـس  -إٔ ٜطايـا ايكا:ـ ٞبـإصالف ش ٟايٝـس
عً ٢إْهاض ٙيـًُهٝت٘  -ظٜس  -ؾاشا صًـ غكطث ايسع. ٣ٛ
ب -إٕ أقاّ ايـُسٍع - ٞظٜس  -ب ١ٍٓٝعازي ١عً ٢إٔ ٜس احلا:ط  -عبٝـس
 عًــ ٢ايـــُاٍ ٜــس َؤةـــُٓ ١أٜ ٚــس إرــاض ٠أٜ ٚــس عسٚاْٝــ ١غصــبٚٚ ،١ٝحــلايـضانِ بايب - ١ٍٓٝقضـ ٢يـ٘ بايــًُهٚ ١ٝغـكطث ٜـس ٙعًـ ٢ايــُاٍ ٚإْتؿـ٢
أحطٖا ايؿطع ٞؾال َايو يًُاٍ غٛا ٙؾٝكض ٞايـضانِ بايـًُو يــُسٍع: ٘ٝ
ظٜس  ،بعس إقاَت٘ ايب ١ٍٓٝعًًَ ٢هٝت٘ ي٘ .
رـ -إٕ أقاّ ش ٚايٝس ايب ١ٍٓٝعً ٢إٔ ايـُاٍ ايـُعني ًَه٘ ؾعـالً  -قضـ٢
ايـضانِ ب٘ ي٘ بعس إصالؾ٘ عً ٢صسم زعٛا ،ٙؾإ ب ١ٍٓٝش ٟايٝس صزَ ١ـع
ٜـُ  ٘ٓٝتصتُاٍ عسّ ةـُاّ صزتـ٘ بايبٍٓٝـٚ ١أْـ٘ نبـس َـٔ ايـُٝني عًـ ٢شٟ
ايٝس إشا إزٍع ٞعً. ٘ٝ
ز -إشا إعرتف ش ٚايٝس ٚأقطٍ بـلٕ ايــُاٍ ايــُعني نـإ ًَـو ايــُسٍعٞ
غابكاً ٚإْتكٌ إي ٘ٝنصكـاً  -ببٝـع ُأٖ ٚبـ ُ١أْ ٚــضُٖٛا -إْكًبـث صايتـ٘ َـٔ
ايـُٓهط إ

ايـُسع -ٞصٝد إزع ٢إْتكاٍ ايـُاٍ إيَ ٘ٝتلخطاً ٚ -صاض شٚ

ايٝس َٓهطاً ؾتتبسٍ ةرً٘ َٛاظ ٜٔايكضاٚ ،٤ص٦ٓٝص :
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إشا أقاّ ش ٚايٝس  -عبٝس  -ب ١ٍٓٝعً ٢زعٛا : ٙإْتكاٍ ايـُاٍ إي ٘ٝببٝـع ُأٚ
ال ٚغـكطث
ْـض ٙٛحبتـث ايـسعٚ ٣ٛقضـ ٢ايــضانِ يـ٘ بــًُو ايــُاٍ ؾعـ ً
ةُٗ ١خصـُ٘ إٜـاٚ ٙزعـٛا ٙعًٝـ٘ٚ ،إٕ مل ةهـٔ عٓـس ٙبٍٓٝـ ١عًـ ٢اتْتكـاٍ
إغتضًـ ايكا ٞ:خصُ٘ -ظٜس -ؾإ صًـ عً ٢عسّ إْتكاٍ ايـُاٍ عٔ
ًَه٘ إ

خصُ٘  -عبٝس  -قض ٢ايـضانِ بـًُو ايـُاٍ ؾعالً يعٜس ٖ .صا

ال بــًُه٘ َـٔ زٕٚ
إشا إعرتف ش ٚايٝس بـًُه ١ٝخصـُ٘ غـابك ًا ًَهـ ًا َتصـ ً
ؾصٌ ًَو ُ خـط  َٔٚز ٕٚإصتُايـٗا .
ٚن ٜلة ٞايـضهِ ايـُتكسّ ؾُٝا ي ٛإعرتف ش ٚايٝس  -عبٝـس  -يــدصُ٘
 ظٜــس  -بـــًُه ُ١ٝغــابكَٓ ١ؿصــً ١عــٔ ًَهــ٘ نــلٕ ٜكٖ(:ٍٛــص ٙايــساض أٚايعطب ١ناْث يعٜس قبٌ عؿـط غـٓني ٖٚـ ٞاآلٕ ًَهـ )ٞبٓضـٜ ٛؿٝـس ؾصـٌ
ًَوُ بني ًَهٝتُٗا صطٜـضاً أ ٚاصتُانً بـضٝد ٜـضتٌُ إْتكاٍ ايــُاٍ إ
ش ٟايٝس َٔ غـري ايــدصِ :ظٜـس  -ؾـال ةهـ ٕٛزعـ ٣ٛش ٟايٝـس َػـتسع١ٝ
يسع ٣ٛانْتكاٍ إ

ًَه٘ َٔ خصُ٘ :ظٜس ٚ ،ن ٜه ٕٛاعرتاؾ٘ بايــًُو

ايػابل يـدصُ٘ َٛرباً تْكالب٘ َـسعٝاً صتـٜ ٢هًّــ ايبٍٓٝـ ١عًـ ٢إْـتــكاي٘
إيٝــ٘ ٜٚهـــؿ - ٘ٝص٦ٓٝــص  -ايـــضًـ عًــْ ٢ـــؿ ٞزعــ ٣ٛخـــصُ٘  :ظٜــس أْــ٘
َايو ايـُاٍ ؾعالً .
( :)50إشا ةٓاظع ؾدصإ أ ٚأنخـط

َـاٍ ٚاصـس  :نـٌٍ َُٓٗـا ٜسٍعٝـ٘

بتُاَــ٘ أْــ٘ ًَهــ٘ َــٔ زَ ٕٚؿــاضى ٖٚ ،ــصا ايتٓــاظع ٚايتعــاضٍ بــني
ايــسعٜٛني قــس ٜهــ ٕٛصطٜـــضاًٖ :ــصا ٜكــ( ٍٛايـــُاٍ َــايٚ )ٞشاى ٜكــ: ٍٛ
(ايـُاٍ َايٚ ، )ٞقس ٜه ٕٛياٖطاً بانيتعاّ نلٕ ٜسع ٞأصسُٖا اْـ٘ رـط
ظٜساً ٖص ا ايـُاٍ ٜٚـسع ٞاآلخـط أْـ٘ أٚزعـ٘ عٓـس ٙا ٚأعـاض ٙإٜـاٚ ، ٙنظّ
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ال َُٓٗا ٜسعًَ ٞو ايـُاٍ :ٚٚع٘
ٖاةني ايسعٜٛني إٔ ن ً
بإرــاض ٠ا ٚبعاضٜــٚ ،١نــال ايؿط:ــني ٜــسخٌ

ٜس ظٜس أَاًْ١

ٖــص ٙايؿــطٚعٚ ،ايـــزاَع

(ةٓاظع ايـًُهٜٚ )١ٝـلة ٞؾٗٝـا صـٛض َتعـسزْٚ ،٠عـطٍ ٖٓـا يصـٛض ةٓـاظع
ؾدصني ٚصهُٗاٜ َ٘ٓٚ ،تضظ صٛض ةٓاظع اةنخط ٚصهُٗا: ٖٞٚ ،
ايصــٛض ٠اةٚ

 :إٔ ٜهــ ٕٛايـــُاٍ

ٜــس أصــسُٖا ؾٝتٓاظعــإ ًَهــ٘

بـضٝد ٜسٍع ٞنٌٍ َُٓٗا ًَه٘ يتُاَ٘ َٔ غري َؿاضىٚ ،ؾٗٝا ؾط: ٍٚ
أ -إٔ ةه ٕٛيهٌ َٔ ايـُتٓاظعني ب ١ٍٓٝعً ٢إٔ ايــُاٍ يـ٘ َـع نـٕٛ
ايـــُاٍ

ٜــس أصــسُٖا ٖٚــَٓ ٛهــط يـــُا ٜسٍعٝــ٘ اآلخــط َــٔ ًَــو ايـــُاٍ

بـــضٝد ٜهــ ٕٛراظَـ ًا بلْــ٘ َايــ٘ ًَٚهــ٘ ٚيــٝؼ ًَــو خـــصُ٘  -أصـًـؿـــ٘
ايكا:ــ ٞعًــ ٢إٔ ايـــُاٍ يــ٘ خاصــٚ ١قضــ ٢بٗــا يًـــضايـ ايــصٜ ٟهــٕٛ
ايـُاٍ ؾـٜ ٞس. ٙ
ٚي ٛمل ٜهٔ ش ٚايٝس َٓهطاً يسع ٣ٛاآلخـط ًَهٝـ ١ايــُاٍ نـلٕ ٜـسٍعٞ
رًٗ٘ بٛاقـع ايــضاٍ ،أٜ ٚـصنط إٔ ايــُاٍ إْتكـٌ إيٝـ٘ َـٔ غـريٖ - ٙبـ ً١أٚ
ؾطا ً٤أ ٚإضحاً ٚ -ن ٜعًِ ايـُايو ايٛاقعٚ ،ٞقس أقاّ ب ١ٍٓٝعًـ ٢إٔ ايــُاٍ
ي٘ٚ ،أقاّ خصُ٘  َٔ -ن ٜس ي٘ عً ٢ايـُاٍ  -ايب ١ٍٓٝعًـ ٢إٔ ايــُاٍ يـ٘-
ؾايٛيٝؿ ١ةٛر ٘ٝايكا ٞ:ايُٝني إ

َٔ ناْث عسز أؾطاز بٍٓٝت٘ أنخط  :ؾاشا

صًـ عً ٢أْ٘ َاي٘ َٔ زَ ٕٚؿاضى  -صهِ بلٕ ايـُاٍ يـ٘ خاصـٚ ،١إشا
ةػاٚج ايبـٝـٍٓـتإ عسزاً ٚعساي - ً١أقـطع ايـكا ٞ:بـُٗٓٝا عً ٢أٍُٜٗا ةصـري
ايُٝني ٚةتٛر٘ ،ؾُٔ خطش إمس٘ ؾـ ٞايكطع ١صًـ ٚأخص ايـُاٍ نً٘.
ْعــِ إشا ص ـسٍم ايـــُسٍع ٞايخــاْ ٞيًـــُاٍ :صــاصا ايٝــس

رٗايتــ٘

بايـُايو ايٛاقعٚ ،ٞإزع ٢حاْ ١ً ٝإٔ َـٔ إْتكـٌ َٓـ٘ ايــُاٍ إيٝـ٘ قـس غصـب٘
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َٓــ٘ أ ٚنــإ عاضٜــ ً١عٓــس ٙأٚ ٚزٜعــ ١أ ٚإرــاضٚ ٠إْكضــث َــس ٠اترــاض٠
ٚعص ٢ؾٗٝا حِ إْتكٌ ايـُاٍ َٓ٘ إ

َٔ بٝس ٙاآلٕ ٚ ،ص٦ٓٝص :

إٕ أقاّ ب ١ٍٓٝعً ٢زعٛا ٙايخاْ ١ٝصهِ ايكا ٞ:بايـُاٍ ي٘ .
ٚإٕ مل ٜكِ ب ١ٍٓٝؾايـُاٍ يص ٟايٝس عً. ٘ٝ
ب -إٔ ةهــ ٕٛةصــس ايـــُتٓاظعني بٍٓٝــٚ ١مل ةهــٔ يفخــط بٓٝــ ،١ؾــاشا
أقاَٗا يس ٣ايكا ٞ:ايؿـطع ٞصهـِ بـلٕ ايــُاٍ ًَهـ٘ إشا نـإ صـاصبٗا
ايـُسٍعَ ٞـضضاً  َٔ -مل ةهٔ ي٘ ٜس ٚغًطٓ ١عً ٢ايـُاٍ ٚ ، -إشا ناْث
ِ ايــضًـ إ
ايب ١ٍٓٝيـص ٟايٝـس :ـ ٍ

ايبٍٓٝـ ،١ؾـاشا صًــ صهـِ ايكا:ـ ٞيـ٘

بـًُو ايـُاٍ ايـُتٓاظع ؾ. ٘ٝ
رـ -إٔ ٜه ٕٛايـُاٍ

ٜـس أصـسُٖا ٚن بٍٓٝـ ١عٓـسٚ ٙن عٓـس خصـُ٘

ايـُسٍع ٞيـًُه ١ٝايـُاٍ ايـصٟ

ٜـس غـري ،ٙحـِ ضؾعـا اةَـط إ

ايكا:ـٞ

ايؿــطع ٞؾايٛيٝؿــ ١إٔ ٜػــتضًـ ايكا:ــ ٞشا ايٝــس  :ؾــإ صًـــ ش ٚايٝــس
صهــِ بايـــُاٍ يــ٘ٚ ،إٕ ْهــٌ ش ٚايٝــس عــٔ ايـــضًـ أ ٚضزٍ ايــُٝني عًــ٢
ايـُسٍعٚ ٞصًـ ايـُسٍع -ٞصهـِ ايكا:ـ ٞبـلٕ ايــُاٍ يًُـسع - ٞزٕٚ
ش ٟايٝس ٚ ، -إٕ مل ٜـضًـ ايـُسٍعٚ ٞن ايـُٓهط -ش ٚايٝس  -نإ ايـُاٍ
يص ٟايٝس .
ايصٛض ٠ايخاْ :١ٝإٔ ٜه ٕٛايـُاٍ ايـُتٓاظع ؾٝـ٘ بٝـس نًُٗٝـا  -نـساض أٚ
بػتإ ٜػهٓإ ؾٗٝا أَ ٚـضٌ ةـزاضٜ ٟهتػبإ ؾ ٘ٝعً ٢ايػٛاٜٚ - ٤سٍعٞ
نٌ ٚاصس َُٓٗا إٔ ةـُاّ ايـُاٍ ي٘ ز ٕٚصاصب٘ٚ ،ؾٗٝا ؾطٚع :
أ -إٔ ةهــ ٕٛيهـٌٍ َــٔ ايـــُتٓاظعني بٍٓٝــَ ١ــع نــ ٕٛايـــُاٍ
َُٓٗا ،ؾاشا ضؾعا أَطُٖـا إ

ٜــس نـٌٍ

ايكا:ـ ٞايؿـطع ٞإغـتضًؿُٗا  :ؾـإ صًؿـا

(َٗٓ ........................................................ )200اش ايصاحلني/ش3

َعاً  -نٌٍ َُٓٗا ٜـضًـ عً ٢إٔ ايـُاٍ ي٘ ٚيٝؼ يـدصُ٘  -أْ ٚهال َعـاً
ٚإَتٓعا عٔ ايـضًـ قػٍِ ايكا:ـ ٞايــُاٍ ْصـؿني  :يهـٌٍ َُٓٗـا ْصــ،
ٚإٕ صًـ أصسُٖا ٚإَتٓع اآلخـط عـٔ ايــضًـ  -صهـِ ايكا:ـ ٞبهـٕٛ
ايـُاٍ نً٘ يًضايـ ز ٕٚاآلخط .
ب -إٔ ةه ٕٛةصس ايـُتٓاظعني ب ١ٍٓٝعً ٢إٔ ايـُاٍ يـ٘ ز ٕٚاآلخـط،
ؾــاشا ضؾعــا أَطُٖــا إ

ايكا:ــ ٞحــِ أقــاّ بٍٓٝـــت٘ عًــ ٢إٔ ايـــُاٍ يــ٘ -ن

يـدصُ٘  -إغتضًؿ٘ ايكا ،ٞ:ؾإ صًـ َع ايب ١ٍٓٝايؿاٖس ٠بلٕ ايـُاٍ ي٘
 قض ٢ي٘ بتُاّ ايـُاٍ.رـ -إٔ ن ةه ٕٛعٓس أصس ايـُتٓاظعني ب ١ٍٓٝأصـالً :ؾـإ ضؾعـا أَطُٖـا
إ

ايكا ٞ:إغتضًؿُٗا :ؾإ صًـ أصسُٖا ٚإَتٓع اآلخط قض ٢بـًُه١ٝ

ايـُاٍ يًضايـ ٚ ،إٕ صًـ نٌٍ َُٓٗا عً ٢إٔ ايـُاٍ ي٘  -ز ٕٚخصـُ٘
 أْ ٚهال َعاً عٔ ايـضًـ  -قض ٢ايـضانِ بتٓصٝـ ايـُاٍ بُٗٓٝا .ايصــٛض ٠ايخايخــ : ١إٔ ٜهــ ٕٛايـــُاٍ ايـــُتٓاظع ؾٝــ٘ بٝــس حاي ـدُ  -غــري
ايـــُتٓاظعنيٜٚ -عــرتف ش ٚايٝــس بعــسّ ًَهٝــ ١ايـــُاٍ  -نُـٔ ةػـًّ عًــ٢
َػــهٔ أَ ٚـــضٌ ةـــزاضٚ ٟإعــرتف بلْــ٘ غــري َايــو يــ٘  ، -حــِ  ٜـسٍعٞ
ايـدصُإ ايـًُو َػتكالً  -ن َؿرتن ًا بُٗٓٝا  -ؾـٗٓـا ؾط: ٍٚ
أ -إٔ ٜص ـسٍم ش ٚايٝــس عًــ ٢ايـــُاٍ أصــس ايـــُسٍعٝني

زعــٛاًَ ٙــو

ايـُاٍ ٜٚهصٍب اآلخط  ،ؾٝه ٕٛةصسٜك٘ ٚةهصٜب٘ إعرتاؾاً صضٝضاً ٜــزعٌ
أصسُٖا بـُخاب ١ش ٟايٝس ؾتلة ٞؾط ٍٚايصٛض ٠اةٚ

ٚأصهاَٗا .

ب -إٔ ٜعــرتف ش ٚايٝــس بــلٕ ايـــُاٍ يـــًُسٍعٝني َؿــرتن ًا  ،ؾٝصــريإ
بـُخاب:ٚ ١ع ٜسُٖا َعاً عً ٢ايـُاٍ ،ؾتلة ٞؾط ٍٚايصٛض ٠ايخاْٚ ١ٝأصهاَٗا.
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رـ -إٔ ن ٜصسٍم ش ٚايٝس أصس ايـُسٍعٝني ٚن ٜعرتف بــًُهٝتُٗا  -ن
َٓؿــطز ًا ٚن َؿــرتن ًا بُٗٓٝــا ،نــلٕ ٜكــ : ٍٛأْــا َػــتلرط ٚن أعًــِ َايــو
ايعكاض أ ٚايـُاٍ ٚاقعاً َـٔ ٖـٖ :ٛـصا أٖ ٚـصا أ ٚغريُٖـا  -نـإ صهُٗـا
صهِ ايصٛض ٠ايالصك: ٖٞٚ ١
ن أ ٚعكــاضاً ن غــًطٓ ١عًٝــ٘
ايصــٛض ٠ايطابعــ : ١إٔ ٜتٓــاظع إحٓــإ َــا ً
س أصـالً  -أ :ٟن ٜــس يًُـسٍعٝني ٚن غــًطٓ ١ةصــسُٖا ٚن يػريُٖــا
ةصـ ُ
ٌ َُٓٗــا  ٜـسٍعٞ
عًــ ٢ايـــُاٍ ايـــُتٓاظع عًٝــ٘ :ؾٝــسعًَ ٞهــ٘ إحٓــإ  :ن ـ ٍ
ال ن َؿــرتن ًا َـع خصــُ٘ٚ ،ؾٝــ٘ ؾــط ٍٚنايصــٛضةني
ًَـو ايـــُاٍ َػــتك ً
اةٚيٝتني ٚيـٗا أصهاّ :
أ -إٔ ةه ٕٛيهٌ َٔ ايـُتٓاظعني ب ١ٍٓٝعً ٢إٔ ايـُاٍ ي٘ َـٔ ز ٕٚإٔ
ةه ٕٛي٘ ٜس ٚغًطٓ ١عً ،٘ٝؾاشا ضؾعا أَطُٖا إ

ايكا ٞ:ايؿـطعٚ ٞأقـاّ

نٌ ٚاصـس بٍٓٝتـ٘ عًـ ٢زعـٛا ٙإغـتضًؿُٗا ايكا:ـ :ٞؾـإ صًــ أصـسُٖا
ْٚهٌ اآلخط قض ٢ايـضانِ بايـُاٍ نً٘ يًضايـٚ ،إٕ صًؿا َعاً أْ ٚهـال
َعاً قض ٢ايـضانِ بـتٓصٝـ ايـُاٍ بُٗٓٝا .
ب -إٔ ةه ٕٛايب ١ٍٓٝةصس ايــُتٓاظعني ايًـص ٜٔن ٜـس ةصـسُٖا عًـ٢
ايـُاٍ ،ؾاشا ضؾعا أَطُٖا إ

ايكا ٞ:ايؿطعٚ ٞأقاّ أصسُٖا بٍٓٝتـ٘ عًـ٢

َسٍعا ٙقض ٢ايـضانِ بايـُاٍ يص ٟايب ١ٍٓٝايعازي ١ايؿاٖس ٠بـًُه٘ يًُاٍ .
رــــ -إٔ ن ةهـــ ٕٛعٓـــس أصـــس ايــــُتٓاظعني بٍٓٝـــ ١أصــالً نُـــا ن ٜـــس
ةصــسُٖا عًــ ٢ايـــُاٍ ايـــُتٓاظع ؾٝــ٘ ،ؾــإشا ضؾعــا أَطُٖــا إ

ايكا:ــٞ

ايؿطع ٞإغتضًؿُٗا  :ؾإ صًـ أصـسُٖا ٚإَتٓـع اآلخـط قضـ ٢ايــضانِ
بـًُه ١ٝايـُاٍ يًضايـ باهلل إٔ ايـُاٍ يًضايـ ز ٕٚخصُ٘ٚ ،إٕ صًؿا
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َعاً قض ٢ايـضانِ بتٓصٝـ ايـُاٍ بُٗٓٝا.
ٚإٕ ْهال ٚمل ٜـضًؿا ٚ -نٌ ٚاصسُ َُٓٗا ٜسٍعًَ ٞه ١ٝايـُاٍ َػتكالً
َٔ زَ ٕٚؿاضن ١خصُ٘ ي٘ ؾٚ - ٘ٝن َطرٍظ يسع ٣ٛأصسُٖا ،إش ن ب١ٍٓٝ
ٚن ٜـــُني صتــٜ ٢كضــ ٞايـــضانِ َػــتٓساً إ

أصــسُٖا ٚ -ايـــًُو زا٥ــط

بُٗٓٝا ياٖطاً  ،ؾٝكطع ايـضانِ ايؿـطع ٞبُٗٓٝـا َٚـٔ خـطش غـُٗ٘ قضـ٢
بايـُاٍ ي٘ .
ن ٖـٛ
ٌ َُٓٗـا ٜـسٍعَ ٞـا ً
( :) 51إشا ةٓاظع ؾدصـإ  :نـ ٍ
ٚضؾعا أَطُٖا إ

ٜـس اآلخـط

ايكا:ـ ٞايؿـطع ٞؾطايبُٗـا بايبٓٝـ : ١ؾلقـاّ نـٌ ٚاصـس

َُٓٗا ايبٍٓٝـ ١ايعازيـ ١عًـ ٢إٔ يـ٘ ايــُايني  :ايــُاٍ ايـصٟ
خصُ٘ ًَه٘ٚ ،ايـُاٍ ايصٟ
ٚاصس َُٓٗا يًُاٍ ايصٟ

ٜـسٜٚ ٙـسٍعٞ

ٜس خصُ٘  -صهِ ايكا ٞ:بــًُه ١ٝنـٌٍ

ٜس ٙبعس إصالؾ٘ عً ٢إٔ ايـُاٍ ايـصٟ

ٜـسٙ

ًَٖ ٛه٘ َٚاي٘  :ؾُٔ صًـ َُٓٗا قض ٢ي٘ ايــضانِ بــًُه٘ يــُا ةــضث
ٜــسٖٚ ،ٙــصا ايؿــطع صــػطَ ٣ــٔ نــرَ ٣عط:ٚــ١
 -ايصٛض ٠اةٚ

ايؿــطع ايـــدُػني

 :أ  -ؾطارع .

( :)52إشا ةٓاظع إحٓإ ؾـَ ٞـاٍ َعـني ٖ :ـص ٙايـساض أٖ ٚـص ٙايعطبـ ١أٚ
ْـضُٖٛا َٔ اةَٛاٍ ايـُع ١ٓٝايـُتؿدص - ١ؾازع ٢نٌ ٚاصسُ َُٓٗـا أْـ٘
إؾرتا ٙأ ٚةـًُّه٘ َٔ حايد  -ظٜس ٚ -أقبض٘ ايخُٔ أ ٚايعٚ ،ٍٛن ضٜا
نـــصب إصـــس ٣ايـــسعٜٛني َٚــــدايؿتٗا يًٛاقـــع يعـــسّ إَهـــإ ةــــًُو
ؾدصني يـُاٍ َعني

ٚقثُ ٚاصسُ بٓضـ ٛايــًُو ايتـاٍّ ايــُػتكٌ يهـٌٍ

س َُٓٗا ٖٓٚ ،ا صٛض حالح: ١
ٚاص ُ
ايـصـٛض ٠اةٚ

 :إٔ ٜـعـتـطف ايـبا٥ـع  -ظٜس  -بايـبٝع ٚةـُـًـو أصـس
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ايـدصُني ايـُتٓاظعني َعٍٓٝاً ٜٓٚؿ ٞايـًُو عٔ اآلخط -صطماً أ ٚيـاٖطاً
بسني ١انيتعاّ -ؾٝه ٕٛايـُاٍ ايـُتٓاظع عً ٘ٝيًُكطٍ ي٘  -ايص ٟأقـطٍ ايبـا٥ع
ي٘ بلْ٘ َايـو ايــُاٍ ايــُعنيٜٚ -ــضلٍ يفخـط إصـالف ايبـا٥ع بٓضـ ٛج .
ٖٚــصا احلهــِ جُ غــٛا ٤إْتؿــث ايـــضزَُٗٓ ١ــا ؾًــِ ٜكُٝــا بٍٓٝــ ١أّ ناْــث
عٓسُٖا ب ١ٍٓٝؾلقاَاٖا  :يهٌٍ ٚاصسُ َُٓٗا صز ١عًَ ٢سٍعا ، ٙؾإ ايبٍٓٝـتني
ص٦ٓٝــص ةتعاض:ــإ ٚةتػــاقطإ ٚةبكــ ٢ايـــضز ١ٝتعــرتاف ايبــا٥ع  -ظٜــس -
بايـُاٍ ةصسُٖا ايـُعني .
ْعــِ إشا أقــاّ غــري ايـــُكطٍ يــ٘ بٍٓٝـ ً١ةؿــٗس عًــ ٢صــض ١زعــٛاًَٚ ٙهٝتــ٘
يًُــاٍ غــك إعــرتاف ايبــا٥ع ٚمل ٜهــٔ صزــْ ١اؾــصٚ ،٠ص٦ٓٝــص ٜكضــٞ
ايـــضانِ بايـــُاٍ ايـــُعني يصــاصا ايبٍٓٝــ ،١حــِ بعــس غــكٛط إقــطاض ايبــا٥ع
ايـُكطٍ ي٘ ايخُٔ ايص ٟإعرتف بكبض٘ َٔ ايـُكطٍ يـ٘

ٜـزا عً ٘ٝإٔ ٜطزٍ إ

صني إقطاض ٙبلْ٘ باع ايـُاٍ ةصسُٖا ايـُعني .
َٚا شنطْا َٔ ٙةعاضٍ ايبٍٓٝتني ٚةػاقطُٗا َؿـط ٍٚؾُٝـا يـ ٛؾـٗسةا
عً ٢إْتكاٍ ايـًُه ١ٝببٝع ْٚـض ٙٛعً ٢اترالم أ ٚؾـٗسةا بٓضـ ٛإرـالم
ايتــاضٜذ

ب ٍٓٝـَ ُ١ــع ةٛقٝــث ايتــاضٜذ

ايبٍٓٝــ ١اةخــط ٣أ ٚبٓـــض ٛةهــٕٛ

ايبٍٓٝتإ َكٍٝسةني بتاضٜذ َتٍضسُ .
ٚأَا ي ٛؾٗسج إصس ٣ايبٍٓٝتني بتلضٜذ َتكسّ ٚاةخط ٣بتلضٜذ َتلخط
ؾٝضتــاش ايكا:ــ ٞإ

ايتضكــل ٚايتخبــث صــصضاً َــٔ نــصب ايبٍٓٝــٚ ١ةعٜٚــط

ايؿــٗاز ،٠ؾٝعُــٌ ايكا:ــ ٞإرتٗــاز ٙةـــضكٝك ًا عــٔ َعطؾــ ١ايٛاقــع يٝعُــٌ
بعًُ٘ َٚعطؾت٘ ص٦ٓٝص .
ايصٛض ٠ايخاْـ : ١ٝإٔ ن ٜـعـتـطف ايـبا٥ـع  -ظٜـس  -ةصـس ايـُتـٓاظعـٝـٔ
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أصالًٚ ،ن ٜـدً َٔ ٛؾط ٍٚحالح: ١
أ -إٔ ٜك ِٝأصس ايــُتٓاظعني بٍٓٝـ ١عًـَ ٢ـسٍعا ٙز ٕٚاآلخـط ،ؾٝكضـٞ
يــ٘ ايـــضانِ ايؿــطع ٞبـــًُو ايـــُاٍ ٚةػــك زعــ ٣ٛايـــًُهْٚ ١ٝعاعٗــا
عً ٢شاى ايـُاٍْ ،عِ ٜـضلٍ يـدصُ٘ :إصـالف ايبـا٥ع  -ظٜـس -عًـْ ٢ؿـٞ
زعٛا ٙبلٕ ٜـضًـ عً ٢أْ٘ مل ٜبع٘ ايـُاٍ بخُٔ َعني َكب ٍٛنُا إزع٢
عًٝـــ٘  :ؾــإ صـًــــ ايبا٥ـــع عًــ ٢ايٓـــؿ ٞغــك صــل ٖــصا ايـــُٓاظعٚ ،إٕ
ضزٍ ايبا٥ع ايـضًـ إ

ايـدصِ ،ؾإَا إٔ ٜـضًـ أ ٚن ٜـضًـ :

ؾــإ ْهــٌ ٚمل ٜـــضًـ ايـــُٓاظع ايــص ٟن بٍٓٝــ ١عٓــس ٙعًــ ٢زعــٛا: ٙ
إؾرتا ٤ايـُاٍ َٔ ايبا٥ع  :ظٜس  -غك صك٘ عً ٢ايبا٥ع .
ٚإٕ صًـ ايـُٓاظع أْ٘ إؾـتـط ٣ايـُاٍ َٔ ظٜس ٚأقـبـض٘ ايـخُٔ حـبـث
صـكّ٘ عً ٢ايبا٥ع ؾًٝعَ٘ إٔ ٜطزٍ إي ٘ٝايخُٔ :ايـُكساض ايص ٟحبث بايــضًـ
أْ٘ أخص. َ٘ٓ ٙ
ب  -إٔ ٜك ِٝنال ايـُتٓاظعني ايب ١ٍٓٝعً ٢صضَ ١سٍعا. ٙ
رـ -إٔ ن ٜك ِٝأصسُٖا ب ١ٍٓٝعً ٢زعٛا. ٙ
ٚايٛيٝؿ١

ٖاةني ايصٛضةني إٔ ٜٛرٍ٘ ايكا ٞ:ايؿطع ٞايـضًـ إ

ايبا٥ع بلٕ ٜـضًـٚ( :اهلل مل أبع ٖصا ٚن شاى) ٚص٦ٓٝـصُ  :إ صًــ ظٜـس
عً ٢عسّ بٝع٘ ايـُاٍ ايـُعني ةصسُٖا غك صكُٗا عًٜٓٚ ٘ٝتٗ ٞايٓـعاع
ٚةػك ايسع. ٣ٛ
ٚإٕ صًـ عً ٢عسّ ايبٝع َٔ أصسُٖا َعٍٓٝاً غك صكّ٘ عً ٘ٝخاص.١
ػــِ
ٚإٕ ْهــٌ ايبــا٥ع ٚمل ٜـــضًـ ،أ ٚضزٍ ايـــضًـ إيُٗٝــا  :ؾضًؿــا َعـاً ق ٍ
ايـُاٍ بُٗٓٝا ْـصؿـٝـٔ ٚ .إٕ مل ٜـضًـؿا َعاً غــك صـكــُٗاٚ ،إٕ صــًـ
أصسُٖا ز ٕٚاآلخط نإ ايـُاٍ يًضايـ بكضا ٤ايـضانِ ايؿطع. ٞ
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ايصــٛض ٠ايخايخــ : ١إٔ ٜعــرتف ايبــا٥ع  -ظٜــس  -ببٝــع ايـــُاٍ ةصــسُٖا
ن بعٓٝــ٘  -أَ ٟــٔ ز ٕٚةعــٝني ٚةـــُٝٝع ايـــُؿرتَُٗٓ ٟــا يعــصض  :عُــ ٢أٚ
ْػٝإ أْ ٚـضُٖٛا  -رطٖٓ ٣ا صهِ زعٜٛني عًَ ٢اٍ ن ٜس ةصـسُ عًٝـ٘
ٚقــس ةكــسّ -

ايؿــطع ايـــدُػني ايصــٛض ٠ايطابعــ - ١عــطٍ ؾط:ٚــ٘

ٚأصهاَ٘ ؾطارع .
أ
أ

اإلخمالفأيفأاهضق٘د :
يؿــطٚع ايٓ ـعاع

ايعكــٛز َٚتعًكاةٗــا َصــازٜل نــخريٜ ٠ـــتعػط ع ـسٍٖا

ٚصصطٖاْ ،عطٍ يُٓاشش ةطبٝكٚ ،١ٝؾـٞ

ٝعٗـا ةـلةَ ٞـٛاظ ٜٔايكضـا٤

ٚةـُٝٝع ايسعٚ ٣ٛاتْهاض ٚايتساعٜٚ ٞـزط ٟايكاْ ٕٛايؿـطعٞعاهااحق٘قأ
كؤ أ:أاهبِّٚةأعوىأاهاٌدّعٛأٗاهٌٚنيأأعوىأاهاٌدّعىأعوٕٚط ْعِ باغتخٓاَ ٤ا ٜكـّٛ
ايسي ٌٝايـداص عً ٢خالف ايكاْ ٕٛايؿطعَٛٚ ٞاظ ٜٔايكضا ٤ايعاَ. ١
(:)53إشا إزع ٢ضرٌ ظٚر ١ٝإَطأٖٚ ٠ـ ٞغـري َعرتؾـ ١يــ٘ بٗـا ٚ -يـٛ
يـزًٗٗا بايـضاٍ أ ٚيعسّ عًُٗـا بٛقـٛع عكـس ايـعٚاش بُٗٓٝـا -حـِ إزعـ٢
ضرٌ حإ ظٚرٍٝتٗا  ٖٞٚغري َعرتؾ ١ي٘ بٗا ،ؾإ ضؾعا أَطٖا إ

ايكا:ـٞ

ايؿطع ٞؾال ٜـدً ٛايـضاٍ :
 -1إَــا إٔ ن ٜكــ ِٝأصــسُٖا ايبٍٓٝــ - ١ايؿــاٖسإ ايعــازنٕ  -عًــ٢
ظٚرٝت٘ يـٗا ٚعكـس ٙعًٗٝـا ؾتبطـٌ ايـسعٜٛني ٚن ةهـ ٕٛظٚرـ ١ةصـسُٖا
صت ٢ةخبث ايـضز. ١
ٚ -2إٕ أقاّ أصـسُٖا ايبـ – ١ٍٓٝؾاٖـس ٜٔعازيٝـٔ َٛحٛق ًا بصسقُٗا -
عً ٢زعٛا ٙقض ٢احلانِ بعٚرٝتٗا ي٘ ٚغكطث زع ٣ٛاآلخط .

(َٗٓ ....................................................... )206اش ايصاحلني/ش3

ٚ -3إٕ إقاّ نٌ ٚاصس َـٔ ايــُسٍعٝني يعٚرٝتٗـا ايبٍٓٝـ ١ايعازيـ ١عًـ٢
َسٍعا : ٙظٚر ١ٝايـُطأ ٠ايٛاصس - ٠ؾال ٜـدً ٛصايـُٗا :
أ -إَا إٔ ةهٕٛ

بٍٓٝـ ١أصـسُٖا َعٍٜـ - ١بـلٕ ةهـ ٕٛأنخـط عـسز ًا َـٔ

بٍٓٝـــ ١اآلخـــط أ ٚأضرـــظ عسايـــ - ١صـــالصاً ٚٚحٛقـ ـ ًا بصـــسم ايؿـ ـٗٛز -
ؾٝػــتضًـ ايكا:ــ ٞشا ايـــُع١ٍٜ

بٍٓٝتــ٘  :ؾــإشا صًـــ عًــ ٢ظٚرٝتٗــا

ايـــضاٍ ايـــضا:ط ٠قضــ ٢يــ٘ بعٚرٝتٗــاٚ ،إٕ ْهــٌ ٚمل ٜـــضًـ عًــ٢
ظٚرٝتٗا

ايـضا:طَ - ٠ضاؾاً إ

ؾٗاز ٠ايب ١ٍٓٝاةنخط عـسزاً أ ٚاةقـ٣ٛ

عسايْ - ١ؿ ٢ايكا ٞ:عٓ٘ ظٚرٍٝتٗا ٚأغك زعٛا ، ٙنُا غكطث زعـ٣ٛ
خصُ٘ قبالً .
بٚ -إَا إٔ ن ةهٕٛ

ب ١ٍٓٝأصسُٖا َعَ ١ٍٜطرض - ١نُا ي ٛةػاٚج

ايبٍٓٝتإ عسزاً ٚعساي - ١أقطع ايكا ٞ:ايؿطع ٞبُٗٓٝا ،ؾُٔ خطش غـُٗ٘
ٚإمس٘ إغتضًؿ٘ ايكا : ٞ:ؾإ صًـ عً ٢ظٚرٝتٗا

ايـضاٍ ايـضا:ط٠

قضـــ ٢يـــ٘ بعٚرٍٝتٗـــاٚ ،إٕ ْهـــٌ ٚإَتٓـــع ٚمل ٜــــضًـ ْ -ؿـــ ٢ايكا:ـــٞ
ايعٚر ١ٝعٓ٘ ٚأغك زعٛا ٙنُا غكطث زع ٣ٛخصُ٘ َٔ قبٌ .
( :)54إشا إعـــرتف ضرـــٌ ٚإَـــطأ ٠بايعٚرٝـــ ١بُٗٓٝـــا ٚحبتـــث ايعًكـــ١
ٌ حــإ ٚإزعــ ٢ظٚرٍٝتٗــا زٕٚ
بإقطاضُٖــا ٚةٛاؾكُٗــا عًٗٝــا ،ؾزــا ٤ضرــ ٌ
اةٚ ٍٚضؾع اةَط إ

ايكا ٞ:ايؿطع ٞؾال ٜـدً ٛايـضاٍ :

أ -إٕ أقاّ ايخاْ ٞب ١ٍٓٝعً ٢زعٛا - ٙظٚرٝت٘ َٓٗا ز ٕٚاآلخط  -قضـ٢
ايـضانِ بايعٚر ١ٝيص ٟايبٍٓٝـٚ ١بطـٌ اتقـطاض ٚايتٛاؾـل ٚةصـسٜل ايــُطأ٠
بعٚر ١ٝاة. ٍٚ
بٚ -إٕ مل ةهٔ عٓس ايـخاْ ٞبـ ٍٝـٓـ ١أ ٚمل ٜكتٓع ايكا ٞ:بؿٗاز ٠بٍٓٝت٘
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نــإ يًُ ـسٍع ٞإصــالف ايطرــٌ أ ٚايـــُطأ ٠ايـــُتٛاؾكني عًــ ٢ايعٚرٝــ- ١
أٍُٜٗــا ؾ ـا ٤ايكا:ــ : ٞؾــإشا صًـــ أصــسُٖا عًــْ ٢ؿــ ٞزعــ ٣ٛايخــاْٞ
غكطث ايسع ٣ٛايالصك. ١
ٚإشا إَتٓعا ٚمل ٜـضًـ اصسُٖا إغتضًـ ايكا:ـ ٞايــُسٍع : ٞؾـاشا
صًـ عً ٢ظٚرٝت٘ يــٗا قضـ ٢بعٚرٝتٗـا يـ٘ -يًخـاْ ٞايــضايـ ٚ -إٕ مل
ٜـــضًـ غــكطث زعــٛاٚ ٙصهــِ ايكا:ــ ٞبعٚرٝــ ١اة ٍٚيـــٗا  -بؿعــٌ
ةٛاؾكُٗا عًٗٝا ٚةصسٜل ايـُطأ ٠بٗا .
(:)55إشا ةٛاؾل ضرٌ ٚإَطأ ٠عً ٢ايعٚرٚ ١ٝاخـتًؿا ؾـْ ٞـٛع ايعكـس:
ؾازع ٢ايعٚش إْكطاع٘ ٚأْـ٘ يـٝؼ يــٗا ْؿكـٚ ١ن َضـارعٚ ١ن قػـِ يٝـاٍ
ٚإزعــث ايعٚرــ ١زٚاَــ٘ ،أ ٚناْــث ايــسع ٣ٛبــايعهؼ ،أ ٚةٛاؾــل ٚضحــ١
ايعٚش َع ايعٚر ١أ ٚةٛاؾل ٚضح ١ايعٚرَ ١ع ايعٚش  ،أ ٚةٛاؾل ٚضحتُٗـا
عً ٢ايعٚرٚ ١ٝإختًؿا
اةَط إ

ْٛع ايعكـس ٖـٌ ٖـ ٛزا٥ـِ أّ َٓكطـع ،ؾـإ ضؾـع

ايكا ٞ:ايؿطعٚ ٞأقاّ َسٍع ٞايسٚاّ ب ١ٍٓٝعازي ١عً ٢زعـٛا- ٙ

صهِ ايكا:ـ ٞبـسٚاّ ايعكـسٚ ،إن إشا أقـاّ َـسٍع ٞاتْكطـاع ايبٍٓٝـ ١عًـ٢
زعٛا ٙصهِ ايكا ٞ:عً ٢ربل بٍٓٝت٘ .
ٚإن إشا مل ةهــٔ عٓــس َ ـسٍع ٞايــسٚاّ أ َ ٚـسٍع ٞاتْكطــاع بٍٓٝــ ١عًــ٢
صض ١زعٛاٖ - ٙص ٙأ ٚةًو  -ؾاي اٖط ةكس ِٜقَ ٍٛسٍع ٞاتْكطاع َُٓٗا
َع ٜـُ : ٘ٓٝؾاشا صًـ أَاّ ايكا ٞ:إٔ ايعٚرٝـَٓ ١كطعـ ١صهـِ ايكا:ـٞ
بٗا ياٖطاً ٚةطةبث حاض اتْكطاع ٚأصهاَ٘ عً ٢ظٚرٝتُٗا ياٖطاً .
(: )56إشا ةـٓاظع ايـعٚش ٚايـعٚرـ ١ؾـًَ ٞهـٝـ ١ؾـَ ٤ٞـٔ أحـاذ زاض
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ايعٚرَ - ١ٝع بكا ٤ايعٚر ١ٝبُٗٓٝا أ ٚبعس ظٚايــٗا بطـالم أْ ٚــض - ٙٛأٚ
ٚقع ايٓعاع بعس َـٛج أصـسُٖا أ ٚنًُٗٝـا ٚصصـٌ اتخـتالف بـني ٚضحـ١
أصس ايعٚرني َع اآلخط ،أ ٚبني ٚضح ١نًُٗٝا
أ ٚةـُاّ ايـُتاع

ًَه١ٝ

زاض ايعٚرٝـ ، ١حـِ ضؾـع اةَـط إ

بعـ

اةحـاذ

ايكا:ـ ٞايؿـطعٞ

ؾالبس ي٘ َٔ ايتضكٝل ايـسقٝل ٚإيٗـاض ايــدر ٠ايكضـا١ٝ٥

ايؿضـص عـٔ

اةزيــٚ ١ايٛحــا٥ل ٚأٚضام بٝــع أ ٚؾــطا ٤اةحــاذ ٚايـــُتاع ايـــُتٓاظع ؾٝــ٘
َٚالص  ١ايعازاج انرتُاعٚ ١ٝايؿـٛاٖس ايــداص ١بايــُتٓاظعني ْٚــضٛ
شيو ٚ ،ص٦ٓٝص :
 -1إٕ صصـــٌ ايعًـــِ ايــــزاظّ عٓـــس ايكا:ـــ ٞأ ٚانرُٓ٦ـــإ ايٛاحـــل
ايـــُضهِ ْاؾــ٦اً َــٔ قــطاٚٚ ٔ٥حــا٥ل أ ٚعــازاج إرتُاعٝــ ١أ ٚؾــٗازاج
 ٚإٕ مل ةهــٔ َعتــرٚ ٠مل ةهــٔ بٍٓٝــ ١ؾــطعْٚ - ١ٝـــض ٛشيــو َـــُا قــسٜٛرا إرتُاع٘ ايعًِ بهـ ٕٛايــُاٍ -نًـ٘ أ ٚبعضـ٘ ًَ -هـاً يًعٚرـ ١أٚ
يًعٚش ؾٝكض ٞايـضانِ بـُكتض ٢عًُ٘ أ ٚإرُٓ٦اْ٘ .
ٚن بــس إٔ ٜالصــل ايكا:ــ ٞايؿــطع ٞةـــُاّ خصٛصــٝاج ايــعٚرني
ْٚعاعُٗاَٗٓٚ ،ا َا إشا ناْـا َؿرتقـني بعـس ؾـرت ٠قصـريَ ٠ـٔ ظٚارُٗـا أٚ
نــخريَٚ ٠الص ــ ١عــازاج ايبًــسإ َٚــا ٜعتــاز
ايـــُطأ ٠ةـــُاّ أ ٚبع ـ

بعضــٗا َــٔ بــصٍ أٖــٌ

َتــاع ايــعٚاش ٚأحــاذ ايبٝــث ٜٚعتــاز

بعضــٗا

عهــؼ شيــو ٚ ،اْــ٘ صصــٌ ايـــُٛج ةصــسُٖا أٚ ٚإختًـــ ايٛضحــَ ١ــع
ايططف اآلخط  ،ؾإ ٖص ٙايـدصٛصٝاج ْٚــضٖٛا يــٗا زخايـ١
ايعًــِ أ ٚانرُٓ٦ــإ أ ٚاي ــٔ

ْؿـ٤ٛ

ايــٓؿؼ ،ؾالبــس يًكا:ــَ ٞــٔ ةـــزُٝع

ايكطاٚ ٔ٥ايؿٛاٖس َٚالص  ١ايعازاج ٚايتكايٝس ٚزعـا ٣ٚايطـطؾني ْٚـر٠
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نالَٗــــِ ْٚــــعاعِٗ ٚيػــــإ ؾــــٗٛزِٖ ٚٚحــــا٥ل أَٛايـــــِٗ َٚتــــاعِٗ
اييت ٜعطْٗٛ:ا عً ٢ايكاْٚ ٞ:ــض ٛشيـو بلَـٌ صصـ ٍٛايعًـِ ٚايـٝكني
بعا٥سًَ ١ٜو ايـُاٍ ايـُتٓاظع ؾٝـ٘ بـني ايـعٚرني أ ٚبـني ٚضحــتُٗا -ةــُاّ
ايـُاٍ أ ٚبعض٘ . -
ٚ -2إٕ قاَــث ايبٍٓٝــ ١ايعازيــ ١ايـــُٛحٛم بصــسقٗا  -عًــ ٢عــٛز ًَــو
ةـُاّ ايــُاٍ أ ٚبعضـ٘ ايــُعني َ :ــضسٍز ايٓـٛع ٚايــُكساض -إ

ايعٚرـ١

ٚأْٗا إؾرتة٘ َـٔ َايــٗا أَٗ ٚطٖـا أ ٚأةـث بـ٘ َـٔ بٝـث أبٗٝـا ،أ ٚقاَـث
ايبٍٓٝــ ١عًــ ٢عــٛز ًَهــ٘ إ

ايــعٚش ٚأْــ٘ إؾــرتاَ ٙــٔ َايــ٘ ايـــداص ،أٚ

ؾٗسج ايب ١ٍٓٝبايتؿطٜل َ :ـزُٛع َٔ ١اةحاذ يًعٚش َٚـزُٛع ١يًعٚر١
 أخص ايكا ٞ:بايبٚ ١ٍٓٝصهِ عً ٢ربكٗا ٚصػا َؤزاٖا .ٚ -3إٕ مل ةٛرـــس بٍٓٝـــ ١عٓـــس أصـــسُٖا ٚبًضـــاي اةحـــاذ ايــــُؿتب٘
ايــــُتٓاظع ؾٝـــ٘ أ ٚبعضـــ٘ ٚمل ٜــــضصٌ عٓـــس ايكا:ـــ ٞصايـــ ١ايـــٝكني أٚ
اترُٓ٦إ بتُٝٝع َاٍ ايطرـٌ َـٔ َـاٍ ايــُطأٚ ، ٠قـس ٜــضصٌ أصـسُٖا
بًضاي بع

اةحـاذ ز ٕٚبعـ

 -ؾاةحـاذ ايــُؿتب٘ ايــُتٓاظع ؾٝـ٘ بـني

ايطرٌ ٚايـُطأ ٠ن ٜـدً َٔ ٛصانج حالح: ١
أَ -ا ٜهَ َٔ ٕٛـدتصاج ايطرٌ ن ةؿاضن٘ ؾ ٘ٝايـُطأ ٠عازٚ ٠ايصٟ
مل ٜـــضصٌ ايعًــِ بهْٛــ٘ يًطرــٌ نايـــًُبٛؽ ايطرــايٚ ٞنتــا زضاغــت٘
ٚأزٚاج عًُ٘ ايـداضرْٚ ٞــضٖٛا ،ؾٗـص ٙاةعٝـإ ٜــضهِ ايكا:ـ ٞبٗـا
يًطرــٌ يــاٖطاً َــازاّ مل ةكــِ ايـــُطأ ٠بٍٓٝــ ١عًــ ٢ايـــدالف ٚمل ٜـــضصٌ
ايعًِ بايـدالف عٓس ايكا. ٞ:
ٚبتعبري حـإ َ :ا نإ َـٔ َـدــتـصاج ايطرـٌ ؾـٗـ ٛيًـعٚش ٚ ،عـً٢
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ايـعٚرـ ١أٚ ٚضحتٗا إحباج عٛز ًَه٘ يًعٚر - ١بب : ١ٍٓٝؾاٖس ٜٔعازيني ،
أ ٚؾٗاز ٠ضرٌ ٚإَطأةني صاحلتني ،أ ٚبؿاٖس عسٍ َع ٜـُني ايــُسٍعٞ
ل.
صاصا ايـضلٍ ،أ ٚبؿٗاز ٠إَطأةني صايـضتني َع ٜـُني صاصا احل ٍ
ب َ -ا ٜهَ َٔ ٕٛـدــتصاج ايــُطأ ٠ن ٜــؿاضنٗا ايطرـٌ ؾٝـ٘ عـاز٠
ٚايص ٟمل ٜـضصٌ ايعًِ به ْ٘ٛيًُطأ ٠نايـًُبٛؽ ايٓػاَٚ ٞ٥تاع ايعٚاش
ايـــُتعاضف إةٝاْــ٘ َــٔ أٖــٌ ايعٚرــ ١أَ ٚــٔ َٗطٖــا ْٚـــض ٛشيــو ،ؾٗــصٙ
اةعٝإ ٜـضهِ ايكا ٞ:بٗـا يًُـطأ ٠يـاٖط ًا َـا زاّ مل ٜكـِ ايطرـٌ ايبٍٓٝـ١
ٚمل مصٌ ايعًِ بـدالؾ٘ عٓس ايكا. ٞ:
ٚبتعبري َـدتصط َ :ا نإ َٔ َـدتصاج ايـُطأ ٠ؾٗ ٛيًعٚرٚ ،١عًـ٢
ايعٚش أٚ ٚضحت٘ إحباج عٛز ًَه٘ يًعٚش  -بب ١ٍٓٝأْ ٚـضٖٛا . -
رـَ -ا ٜهَ ٕٛؿرتناً بني ايطرٌ ٚايـُطأٜٚ ٠ه ٕٛؾٝـ٘ إصتُـاٍ ؾـطا٤
ايــعٚش يــ٘ ٚإصتُــاٍ إةٝــإ ايعٚرــ ١يــ٘ َــٔ بٝــث أًٖــٗا أَ ٚــٔ َٗطٖــا
نلزٚاج ايـُطبذ ٚأرٗع ٠ايهٗطبـاَٚ ٤هآ٥ـ٘ ٚؾطؾـ٘ٚ ،قـس إختًؿـا ؾٝـ٘ :
ؾايعٚر ١ةسٍع ٞأْٗا إؾرتة٘ َٔ َايـٗا أ ٚرا٤ج ب٘ َـٔ بٝـث أبٗٝـا أَ ٚـٔ
َٗطٖا ٚأَٛايـٗا َٔ ز ٕٚب ١ٍٓٝيــٗا أ ٚقـطا ٔ٥عٓـسٖا ةؿٝـس ايكا:ـ ٞايعًـِ
بصسقٗاٚ ،ايعٚش ٜسٍع ٞأْ٘ إؾرتاَ َٔ ٙاي٘ ٚأْ٘ ًَه٘ َٔ ز ٕٚب ١ٍٓٝعٓسٙ
عً ٢زعٛا ٙأ ٚقطا ٔ٥ةؿٝس ايكا ٞ:ايعًِ بصسم زعٛا. ٙ
ٚؾـٖ ٞص ٙاةَٛاٍ صٝد ن ب ١ٍٓٝةعـ ٍٔٝعا٥سٜـ ١ايــُاٍ ايــُؿتب٘ َايهـ٘
ٚن قـــطا ٔ٥ةؿٝـــس ايكا:ـــ ٞايعًـــِ أ ٚاترُٓ٦ـــإ بعا٥سٜتـــ٘  -ؾايٛيٝؿـــ١
ايؿطعٚ ١ٝايكضا ٤ايعسٍ ٖ ٛإٔ ٜكػٍِ ايكا ٞ:ةـُاّ ايـُاٍ ْصؿني بُٗٓٝا
ٚبًضاي ايك ١ُٝايػٛق ّٜٛ ١ٝايتكػ ِٝصاٍ زؾع نٌ ْصـ يٛاصسُ َُٓٗا .
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( :)57إشا َاةث إَطأَ ٠تعٚر ١ؾازع ٢أبٖٛا إٔ بع
عٓــسٖا

ايـُتاع ايصٟ

بٝــث ايعٚرٝــ ١قــس أعاضٖــا إٜــا ٙؾطايــا بــ٘ ٚأْهــط ٙايــعٚش أٚ

ٚضحتٗا ،ؾاي اٖط قب ٍٛزعٛا َٔ ٙز ٕٚب.١ٍٓٝ
ٚن ةكبٌ زعـ ٣ٛغـري : ٙأٍَٗـا أ ٚأختٗـا أ ٚعٍُٗـا أ ٚخايــٗا -إن َـع
إقاَ ١ايـُسٍع ٞب ١ٍٓٝعازي ١ةؿٗس بعا٥س ١ٜبع

اةَـٛاٍ ايـيت عٓـسٖا يــ٘،

نُا ن ةكبٌ زع ٣ٛاةب َٔ غـري بٍٓٝـ ١إشا إزعـ ٢إعاضةٗـا ةــُاّ َـا عٓـس
بٓت٘ اييت َاةث ،أ ٚإزع ٢إعاض ٠بٓت٘ اييت ٖ ٞعًـ ٢قٝـس ايــضٝا ،٠ؾـإ مل
ٜكِ أصسُٖا ايب ١ٍٓٝعً ٢زعٛا : ٙإعاض ٠ةـُاّ َـا عٓـس بٓتـ٘ أ ٚزعـ ٣ٛغـري
اةب ؾايـُاٍ ايـُتٓاظع ؾ ٘ٝيٛاضذ ايــُطأٜٚ ٠ـتُهٔ ايــُسٍع ٞإٔ ٜطــًا
َـٔ ايكا:ـ ٞايؿــطع ٞإصــالف ايـٛاضذ عًـْ ٢ـــؿ ٞزعـٛا : ٙؾـإ صًـــ
ايٛضح ١نإ ايـُاٍ ةطن ١يـِٗ ٜتـٛاضحْٗٛا صػا ؾطٍ اهلل َٔ ايـُرياذ .
ْعِ ي ٛإعرتف ايٛاضذ بـلٕ ايــُاٍ ايــُعني نـإ يًُـسع - ٞأبٗٝـا أٚ
غــريٚ - ٙأْــ٘ ٖٚبٗــا ايـــُاٍ أ ٚباعٗــا قبــٌ ٚؾاةٗــا إْكًــا ايــٛاضذ َـسٍعٝاً
يـًُو ايـُاٍ ٚعً ٘ٝإقاَ ١ايب ١ٍٓٝتحباج ايـٗب ١أ ٚايتًُٝو ،ؾإ عزـع عـٔ
إقاَتٗا ٚ -رٍ٘ ايكا ٞ:ايـضًـ إ

ايـُٓهط :اةب أ ٚغري ،ٙؾـإ صًــ

عً ٢إٔ ايـُاٍ ًَه٘ مل ٜٗب٘ ٚمل ٜبع٘ قض ٢ايــضانِ يـ٘ بايــُاٍ ٚأخـصٙ
َٔ ايٛضح َٔٚ ١بٝتٗـا ٚزؾعـ٘ إ

ايــضايـٚ ،إٕ مل ٜــضًـ ضزٍ ايكا:ـٞ

ايـضًـ عً ٢ايٛاضذ  :ؾإ صًـ عًًَ ٢ه ١ٝايـُاٍ بٗب ُ ١أْ ٚـضٖٛا نإ
ايـُاٍ يـِٗ  -ةطن ١أٍَِٗ ايـُٝتٚ - ١غكطث ايسع ٣ٛعً. ِٗٝ
( :)58إشا ةٛاؾل ايـدصُإ عًْ ٢كٌ ايـُاٍ َٔ أصسُٖا إ
ٚإخـتًؿا

اآلخط

ْـٛع ايعكس ايٓاقـٌ  :ؾازع ٢ايٓاقـٌ أْ٘ باع٘ إٜا ٙبخُٔ َعني،
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ٚإزع ٢ايـُٓك ٍٛإي ٘ٝإٔ ايـُاٍ ٖب َٔٚ ١ز ٕٚع: ٍٛ
ؾــإ أقــاّ ايـــُسٍع ٞايبٍٓٝــ ١عًــ ٢ايبٝــع ٚإغــتضكام ايــخُٔ صهــِ يــ٘
ايكا ٞ:ب٘ٚ ،إن صًـ اآلخط َٓ -هط ايبٝـع ٚ -أقػـِ عًـ ٢أْـ٘ ٖبـَ ١ـٔ
غري عٚ ٍٛغكطث ايسع. ٣ٛ
ْعِ َسٍع ٞايبٝع إشا مل ٜــزس ايبٍٓٝـ ١أ ٚمل ةكبـٌ َٓـ٘ أَهٓـ٘ إغـرتراع
ايـــُاٍ َــٔ زَ ٕٚطاؾعــ ١عٓــس ايكا:ــ ٞبؿــطط إٔ ن ٜهــ ٕٛخصــُ٘ َــٔ
أضصاَـــ٘ ٚمل ةتًــــ ايعـــني ايــــُاي ،١ٝةْـــ٘ يـــ ٛنـــإ قـــس ٖٚبٗـــا أَهٓـــ٘
ص ٚ ،يـ ٛنـإ قـس باعٗـا ٚمل ٜعـ ايـخُٔ
إغرتراعٗا يعـسّ يعَٗٚـا عٓس٥ـ ُ
َٚض ٢أنخط َٔ حالح ١أٜاّ ؾً٘ خٝاض ايتلخري ٚصل ؾػذ عكسٖا .
ٚقس ةٓعهؼ ايسعٜٚ ٣ٛسٍعْ ٞاقٌ ايــُاٍ ٖبتـ٘ إيٝـ٘ يريرـع

ايــٗب١

ٜٚػــرترع ايـــُاٍ ايـــُٖٛٛب ٜٚــسٍع ٞايـــُٓك ٍٛإيٝــ٘ بٝــع ايـــُاٍ عًٝــ٘
يػطٍ َٓع٘ َٔ ايطرٛع  :ؾإ أقاّ َسٍع ٞايـٗب ١ب ١ٍٓٝعً ٢أْ٘ ٖٚبٗـا إٜـاٙ
قض ٢احلانِ بايــٗبٚ ١أرـاظ يـ٘ ايطرـٛع ؾٗٝـا ٚإغـرتراعٗاٚ،إن ؾـايكٍٛ
قَ ٍٛسٍع ٞايبٝع ٚايـُٓهط يًٗبَ - ١ع ٜـُٓ ،٘ٝؾاشا صًـ عًْ ٢ؿـ ٞايــٗب١
غكطث ايسعٚ ٣ٛمل ٜـزع يفخط ايطرٛع

ايعني .

( :)59ي ٛإختًؿا  -بعس إةؿاقُٗا عًٚ ٢قٛع ايـٗب ١أ ٚايصًظ بُٗٓٝـا -
ٚةٓاظعا

إٔ ايصًظ أ ٚايـٗب ١ايٛاقعَ ١ؿطٚر ١بايع ٍٛأَ ٚـزاْ ١ٝغري

َؿطٚر ١بع ،ٍٛؾإ أقاّ أصسُٖا ايب ١ٍٓٝعً ٢زعٛاٚ - ٙرٛز ايع،ٍٛ
أ ٚعــسّ ٚرــٛز - ٙقبًــث ٚقضــ ٢ايـــضانِ عًــ ٢ربكٗــاٚ ،إن إغــتضًـ
ايكا:ــَٓ ٞهــط ايعــ : ٍٛؾــاشا صًـــ عًــْ ٢ؿــ ٞايعــ - ٍٛغــكطث
ايسعٚ ٣ٛقض ٢ايـضانِ ب٘ٚ ،إٕ ْهٌ ايـضًـ ضزٍ ايكا ٞ:ايـُٝني عًـ٢
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َسٍع ٞايـعـ : ٍٛؾإ صًـ عًٚ ٢رٛز ايعـ ٍٛؾــ ٞعكـسُٖا ايــُتؿل
عًٝــ٘ :ايـــٗب ١أ ٚايصــًظ  -حبــث ايعــٚ ٍٛقضــ ٢ايـــضانِ بــ٘ ٚإْتٗــث
ايسع. ٣ٛ
( :)60إشا ةٛاؾكا عً ٢إْؿا ٤عكـس اترـاض ٠بُٗٓٝـا عًـَٓ ٢ؿعـ ١زاض أٚ
زنــإ أَْ ٚضُٖٛــا ٚعًــ ٢إْتكــاٍ ايـــُٓؿع ١إ
اختًؿـــا

ايـــُػتلرط ،يهُٓٗــا قــس

قـــسض اةرـــط - ٠ظٜـــازْٚ ً٠كصـ ـاً  -أ ٚإختًؿـــا

قـــسض ايعـــني

ايـُػتلرط ٖٞ ٌٖ ٠زاض أّ زاضإ ،أ ٖٞ ٌٖ ٚةـُاّ ايبػتإ أ ٚايـزاْا
ايؿطق ٞخاص ١أ ٚإختًؿا

َس ٠اتراض: ٠غـٓ ١أّ غـٓتني بعـس ةٛاؾكُٗـا

عً ٢ايعني ايـُػتلرطٚ ٠قسض اةرطٚ ، ٠ص٦ٓٝص :
إٕ أقاّ َسٍع ٞايعٜاز َٔ - ٠اةرط أ َٔ ٚايعني ايــُػتلرط ٠أَ ٚـس٠
اترــاض- ٠بٍٓٝــ ١عازيــ ١ةؿــٗس يــ٘ بايكــسض ايعا٥ــس ايـــُسٍع ٢صهــِ ايكا:ــٞ
ايؿــطع ٞيــ٘ بــ٘ٚ ،إن  -إشا مل ٜكــِ بٍٓٝــ ١أ ٚمل ةكبــٌ بٍٓٝتــ٘  -إغــتضًـ
ايكا ٞ:ايـدصِ اآلخطَ :سٍع ٞايكسض ايٓاقص َٔ اةرـط ٠أَ ٚـٔ ايعـني
ايـــُؤرٍط ٠أَ ٚــٔ ايـــُس -٠ؾــإ صًـــ عًــ ٢ايٓــاقص ْٚؿــ ٞايعا٥ــس قضــ٢
احلانِ ي٘ بايكسض ايـُضًٛف عًٝـ٘ٚ ،إٕ ْهـٌ ضزٍ ايكا:ـ ٞايــضًـ عًـ٢
َسٍع ٞايعٜازٜ : ٠ـضًـ عً ٢ايكسض ايعا٥س ٚأْ٘ يٝؼ بايكسض ايـصٜ ٟسعٝـ٘
خصُ٘ ،ؾٝكض ٞايـضانِ ايؿطع ٞي٘ بايكسض ايعا٥س ايـُضًٛف عً. ٘ٝ
ٖٚهصا ايـضهِ

نٌ َتداصُني ٜتٛاؾكـإ عًـ ٢إْؿـا ٤عكـسُ نـايبٝع

أ ٚإٜكاع ناتبطا ٤ايص ٟي٘ ع - ٍٛايـُبٝع أ ٚايخُٔ أ ٚع ٍٛاتبطا ٤أٚ
ْـضٖٛا  -حِ ٜـدتًؿإ

قسض ايع - ٍٛظٜازْٚ ٠كصاً ٚ ،-ص٦ٓٝص :

إٕ أقاّ َسٍع ٞظٜاز ٠ايع ٍٛأ ٚايـُع - ٍٛب ١ٍٓٝعازي ١عً ٢صسم
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زعٛا ٙقبًث َٓ٘ ٚقض ٢ايـضانِ ايؿطع ٞعً ٢ربكٗا.
ٚإٕ أقــاّ خصــُ٘ ايبٍٓٝــ ١عًــ ٢صــسم زعــٛاْ - ٙكصــإ ايعــ ٍٛأٚ
ايـُع -ٍٛقبًث ٚقض ٢ايـضانِ عً ٢ربكٗا .
ٚإن  -إشا مل ةهــٔ عٓــس أصــسُٖا بٍٓٝــ - ١إغــتضًـ ايكا:ــ َ ٞـسٍعٞ
ايعــ ٍٛايٓاقـــص ةْــ٘ َـــٓهط يعٜـــاز ٠قــسض ايعـــ ٍٛايـُـــتػامل عًــ٢
إغـتضـكاقـ٘  :ؾإ صًـ ْاؾٝاً يعٜاز ٠ايع ٍٛعٍُا ٜعٍٓٝـ٘  -قضـ ٢ايــضانِ
ي٘ عً ٢ربل ٜـُ. ٘ٓٝ
ٚإن  -إشا مل ٜـــضًـ ايـــُٓهط -إغــتضًـ ايكا:ــ ٞخصــُ٘ يٝضًـــ
عًــ ٢قــسض ايعــ ٍٛايعا٥ــس ايــصٜ ٟسٍعٝــ٘ :ؾــإٕ صًـــ قضــ ٢احلــانِ يــ٘
بايع ٍٛايعا٥سٚ ،إن غكطث ايسع. ٣ٛ
ٚباختصاض ٖ :ص ٙايططٜك ١ةـزطٟ
ظٜازْٚ ٠كصاً إن

نـٌ إخـتالفُ ْٚـعاع

ايعـٍٛ

صٛضٚ ٠اصس ٖٞ ٠ايؿطع ايالصل (ب) :

(:)61إشا إختًـــ اي ــُتباٜعإ

َكــساض ايــخُٔ -ظٜــازْٚ ٠كص ـاً -ؾــال

ٜـدً ٛصاٍ ايـُبٝع:
أ -إٔ ٜه ٕٛةايؿاً صني ايتٓاظع

قسض ايـخُٔ  :ؾـإ أقـاّ ايبـا٥ع ايبٍٓٝـ١

عً ٢قسض ايـخُٔ  -أخـص ايكا:ـ ٞبٗـا ٚصهـِ يـ٘ بــُكساض َـا ؾـٗسج بـ٘
ايبٚ ،١ٍٓٝإن أصًـ ايكا:ـ ٞايــُؿرتٚ ٟقضـ ٢عًـ ٢ربـل َـا ٜسعٝـ٘ َـٔ
َكساض ايخُٔ ةْ٘ ٜٓهط ظٜازة٘ .
ب-أٜ ٚه ٕٛايـُبٝع ايؿدص ٞقاُ٥اً-مل ٜتًـ ٚمل ٜبع٘ ادؿرتٚ ٟمل

ٜٓكً٘ عٔ ًَه٘  -ؾاي اٖط إعتباض ق ٍٛايبـا٥ع َـع إقاَـ ١ايبٍٓٝـ - ١إٕ ناْـث
عٓس-ٙأ ٚمًـ عً ٢قسض ايخُٔ ،أٜ ٚتكاٜال ايبٝع ٜٚتؿاغدا :ايبا٥ع ٚايـُؿرتٟ

اتختالف

ايعكٛز)215(........................................................... ...

ٜٚطرع ايـُبٝع إ

ايبا٥ع ٚايخُٔ ٜبك ٢ؾـًَ ٞو ادؿرتٚ ٟصٛظة٘ .

( :)62إشا ةٛاؾكـــا عًـــ ٢ايعكـــس ايــــُٓؿل بُٗٓٝـــا  :بٝـــع أ ٚإرـــاض ٠أٚ
ْــــضُٖٛاٚ -إختًؿـــا

ةعـــٝني ايعـــ :ٍٛايــــُبٝع أ ٚايـــخُٔ أ ٚايعـــني

ايـُػتلرط ٠أ ٚاةرط أ ٚع ٍٛايصًظ أْ ٚـض ٛشيو ٚ -نإ اتختالف
بػري ايعٜازٚ ٠ايٓكٝص :١نلٕ ٜسٍع ٞأصسُٖا أْ٘ باعـ٘ زاضٜٚ ٙـسٍع ٞاآلخـط
أْــ٘ باعــ٘ بػــتاْ٘ ،أٜ ٚــسع ٞأصــسُٖا أْــ٘ رعــٌ ايــخُٔ أ ٚاةرــط صصــاْاً
َعٓٝاً ٚإزع ٢اآلخط أْ٘ غعاٍ َعني ،ؾٗصا ٖ ٛايتساع :ٞنٌ ٚاصـس َُٓٗـا
ٜسٍع ٞخالف َا ٜسٍع ٘ٝخصُ٘ ٜٓٚهط َا ٜسٍع ٘ٝخصُ٘ ٚ .ص٦ٓٝصُ :
إٕ أقاّ أصـسُٖا بٍٓٝـً ١عًـ ٢صـسم زعـٛا ٙأخـص ايكا:ـ ٞبٗـا ٚصهـِ
عً ٢ربكٗا .
ٚإٕ أقاّ نٌ ٚاصس َُٓٗا ب ١ٍٓٝعً ٢صسم زعٛا ٙأ ٚمل ٜكـِ أصـسُٖا
ب ١ٍٓٝقض ٢ايـضانِ عًُٗٝا بايتضايـ :ؾـإ صًــ أصـسُٖا ْٚهـٌ اآلخـط
ٌ َُٓٗـا
قض ٢احلـانِ عًـ ٢ربـل زعـ ٣ٛاحلـايـ َُٓٗـاٚ ،إٕ صًــ نـ ٍ
عً ٢صسم زعٛاْٚ ٙؿ ٞزع ٣ٛاآلخـط غـكطث ايـسعٚ ٣ٛإْتٗـث ٚبكـٞ
نــٌ َــاٍ ؾـــٜ ٞــس صــاصب٘ ٚنلْــ٘ مل ٜـتعاقـــسا عًــ ٢ؾــٚ ،ُ٤ٞإٕ أَهـــٔ
ايكا:ــ ٞايؿــطع ٞؾـــٖ ٞــص ٙايصــٛض ٠إٔ ٜط:ـــُٗٝا عًــ ٢ايتصايـــظ ؾُٝــا
بُٗٓٝا ٚايرتا ٞ:عً ٢ؾ ٤ٞصٓع٘ ةٕ ايصًظ خري .
س بُٗٓٝـا ٚإختًؿـا
( :) 63إشا ةٛاؾكا عًـ ٢إْؿـا ٤عكـ ُ
ايبٝــع أ ٚعكــس اترــاض : ٠ؾــازع ٢قــاب

إْؿـاُٗ٥ا عكـس

ايعــني ايـــُتٓاظع ؾٗٝــا ٚظعــِ

بٝعٗــا عًٝــ٘ٚ ،إزعــ ٢خصــُ٘ َ :ايــو ايعــني  -إراضةٗــا عًٝــ٘ يـــُس،ُ٠
ؾال ٜـدً ٛايـضاٍ َٔ إصس ٣صٛضةني :
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أ -إٔ ةه ٕٛخــصَٛـتـُٗا َٔ قـبـ ٌٝايـسعـٚ ٣ٛاتْـهاض بـلٕ ٜهـٕٛ
أصــس ايـــدصُني َ ـسٍعٝاً ٚاآلخــط َٓهــطاً يـــُا ٜسٍعٝــ٘ عًٝــ٘  -نــلٕ ٜتؿكــا
عً ٢ايٓ كٌ بعٚ ٍٛعًـَ ٢كـساض ايعـ : ٍٛحــُٓ ًا أ ٚأرـطاً ،يهـٔ ٜـسٍعٞ
َــــُػو ايــــُاٍ ( :إؾـــرتٜث ايـــساض بــــُٜٓٚ )١٦هـــط ٙايــــُايو ٜٚكـــ: ٍٛ
(بٌ رطةو ايساض يعؿط غٓني بـُ )١٦ؾُٗا َتؿكإ عًـ ٢ةــًُٝو ايــُٓؿع١
ٚةـــًُهٗا بـــُ ١٦يهُٓٗــا َـــدتًؿإ

غــبا ايتًُٝــو ٖ :ــٌ ٖــ ٛايبٝــع

ايــصٖ ٟــ ٛةـــًُٝو ايعــني ٚايـــُٓؿع ١؟ أّ ٖــ ٛاترــاض ٠ايــيت ٖــ ٞةـــًُٝو
ايـُٓؿع ١يـُسَ ٠ع ١ٓٝ؟.
ٖٚهصا ي ٛإزع ٢ايبٝع بخُٔ َكساض ٙأنخط َـٔ اةرـط ايــُسع ٢يفخـط
 -نلٕ ٜك ٍٛقاب

ايعني ( :بعتك ايـساض بــُ٦تني) ٜٚكـَ ٍٛايـو ايعـني :

( رطةهٗا بـُ )١٦ؾٝتؿكإ عًًَ ٢و ايكاب
َ٦ـ ١زضٖــِ ٜٚــسع ٞايكــاب

ايـُٓؿعٚ ١إغتضكام ايـُايو

ًَهٝــ ١ايعــني ٚإغــتضكام خصــُ٘ عًٝــ٘ َ٦ـ١

أخط ٖٞ ٣ةتُ ١ايخُٔ ٜٓٚهط زعٛا ٙايـُايو .
ٚؾـٖ ٞص ٙايصٛض ٠صٝد ٜتؿكإ عًـًَ ٢ـو ايــُٓؿعٚ ١ايكـسض ايــُعني
َٔ ايعٜٚ ٍٛـدتًؿإ

ايعا٥سًَ :ه ١ٝايعني ظا٥ساً عًـًَ ٢ـو ايــُٓؿع١

ؾايصٜ ٟسع ٞايبٝع ًَٚو ايعني ٜطايا بإحباج زعٛا ٙببْٚ ١ٍٓٝـضٖٛا :
ؾإ أقاّ ايب - ١ٍٓٝؾاٖس ٜٔعازيني أ ٚؾاٖس َع إَـطأةني صايــضتني أٚ
ؾــاٖس َــع ٜـــُني ايـــُسٍع ٞأ ٚؾــاٖسةني َــع ٜـــُ - ٘ٓٝحــِ ؾــٗسج ايبٍٓٝــ١
ايـُصنٛض ٠عً ٢صـسم زعـٛا ٙايـبٝع  -أخـص ايـكا ٞ:بـٗا ٚصـهِ عـً٢
ربكٗا يصايـظ ايـُسٍع. ٞ
ٚإن -إٕ مل ةهٔ عٓس َسٍع ٞايبٝع ب ١ٍٓٝإحباج يسعٛا -ٙأصًـ ايكاٞ:
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َسع ٞاتراضَٓٚ ٠هـط ًَهٝـ ١ايعـني ايــُاي : ١ٝؾـإ صًــ عًـ ٢صصـٍٛ
اترــاضْٚ ٠ؿــ ٞايبٝــع قضــ ٢ايـــضانِ عًــ ٢ربــل صًؿــ٘ٚ ،إن إغــتضًـ
ايكا ٞ:خصُ٘  :ؾإ صًـ عً ٢صص ٍٛايبٝع بُٗٓٝـا قضـ ٢عًـ ٢ربـل
صًؿ٘ ٚ ،إن غكطث ايسع. ٣ٛ
ب -إٔ ةه ٕٛخـصَٛتُٗا َٔ بـاب ايتـساع ٞبـلٕ ٜهْٛـا َتساعٝٝــٔ:
ٜسٍع ٞنـٌٍ َُٓٗـا عًـ ٢اآلخـط ؾـً ٦ٝا ٜٓهـط ٙعًٝـ٘ خصـُ٘ نـلٕ ٜــدتًؿا
ْـــٛع ايعكــس ٚايتًُٝــو  :بٝــع أ ٚإرــاض ،٠أٜ ٚـــدتًؿا
أيـ ؾا ٠أ ٚأيـ بعري ،أٜ ٚـدتًؿا

رــٓؼ ايعــ: ٍٛ

َكساض ايع ١٦َ : ٍٛؾـا ٠أ ٚأيــ،

ؾٝــسع ٞايـــُايو ايٓاقــٌ صــسٚض اترــاض ٠بعــ ٍٛعٓــ٘ ٜٓٚهطٖــا قــاب
ايـُاٍ ٜٚسٍع ٞصسٚض ايبٝع بخُٔ ٜٓٚهط ٙايـُايو  -أٜ ٟسٍع ٞنٌ ٚاصـس
َٔ ايـدصُني َا ٜٓهط ٙاآلخطٖٚ ،صا ٖ ٛايتساعٚ . ٞص٦ٓٝص :
إٕ أَهــٔ أصــس ايـــُتٓاظعني إحبــاج زعــٛا ٙببٍٓٝــ - ١بلصــس َصــازٜكٗا
ايـُ ٢َٛإيٗٝا ٚ -إقتٓع ايكا ٞ:بٗا صهِ يص ٟايب ١ٍٓٝعً ٢ربكٗا .
ٚإٕ أقاَا ايب ١ٍٓٝعًـ ٢زعٛاُٖـا أ ٚمل ٜكُٝاٖـا أصـالً ؾٝصـٌ اةَـط إ
ايتضايـ ؾٝػتضًـ ايكا ٞ:نالً َُٓٗا  :ؾإ صًـ أصسُٖا عًـ ٢إحبـاج
زعٛاْٚ ٙؿ ٞزعـ ٣ٛخصـُ٘ ٚمل ٜــضًـ اآلخـط حبتـث زعـ ٣ٛايــضايـ
ٚقضــ ٢ايـــضانِ يــ٘ عًــ ٢ربــل صًؿــ٘ٚ ،إٕ صًؿــا أْ ٚهــال َعــاً قضــ٢
ايـضانِ باْؿػار ايعكس ايٛاقع بُٗٓٝا ٜٚطرع نٌٍ َـاٍ إ

َايهـ٘ ايػـابل

ٚةػك ايسعٜٛإ ٚةٓتٗ ٞايـدص. ١َٛ
( :)64إشا ةٛاؾل ايـدصُإ عً ٢إْؿـا ٤عكـس بُٗٓٝـا  -بٝـع أ ٚإرـاض٠
أ ٚظٚاش أَْ ٚضـٖٛـا ٚ -إزع ٢أصـسٖـُـا ؾـطرـاً ظا٥ـساً ْ :ـ ـٝـط زعـ٣ٛ
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ايـُؿرت  ٟعً ٢ايبـا٥ع إؾـرتاط ةلرٝـٌ ايـخُٔ ،أ ٚزعـ ٣ٛايبـا٥ع إؾـرتاط
ُ:إ ُأ ٚضٖٔ عً ٢ايخُٔ ايـُؤرٌ ،أ ٚزع ٣ٛايعٚر ١إؾـرتاط صزٍٗـا
عً ٢ظٚرٗا أ ٚأخصٖا يعٜاض ٠ايـضػني ( )يٝاي ٞايــزُع ١أ ٚإؾـرتاط
إغهاْٗا

بًسٖا أٚ

بٝث أًٖـٗا ،أ ٚزعـ ٣ٛايـعٚش إؾـرتاط إغـهاْٗا

بٝث أًٖ٘ أ ٚبٝت٘ َع :طٍةٗا ،أ ٚزع ٣ٛإؾرتار٘ عًٗٝا ايطـبذ ٚغػـٌ
َالبػ٘

ايبٝث .

ٖٚهصا ي ٛةٛاؾكا عً ٢ايعكس ٚايؿطط ٚإختًؿا

قسض ايؿطط  -ظٜاز٠

ْٚكص ـاً  ْ -ــري ةٛاؾكُٗــا عًــ ٢ايبٝــع ٚإؾــرتاط ةلرٝــٌ ةػــً ِٝايــخُٔ أٚ
ايـــُخُٔ يهــٔ أصــسُٖا ٜــسع ٞنــ ٕٛاةرــٌ ؾــٗطاً ٚاآلخــط ٜــععِ نْٛــ٘
ؾٗط ْٚ ، ٜٔري ةٛاؾكُٗا عًـ ٢إرـاض ٠ايـساض بؿـا ُ٠يــُسٚ ُ٠إختالؾُٗـا
ايـُس : ٠ؾٗطاً أ ٚؾٗط ، ٜٔأ ٚحن ٛشيو .
ؾــإشا ضؾعــا أَطُٖــا إ
ٚقٛاْني ايؿطع

ايكا:ــ ٞايؿــطع ٞأرــطَ ٣ــٛاظ ٜٔايكضــا٤

ايـُسعٚ ٞايـُٓهط  ،ؾًٝعّ ايكا -ٞ:بسٚاً  -إٔ ٜطايا

َسٍع ٞايؿطط أَ ٚسٍع ٞظٜازة٘ إحباج زعٛا ٙببْٚ ١ٍٓٝـضٖٛا :
ؾاشا أقاّ ب ١ٓٝعً ٢زعٛا ٙايعا٥س ٠قض ٢ي٘ ايـضانِ عً ٢ربل بٍٓٝت٘ .
ٚإن  -إشا مل ٜكِ ايب ١ٍٓٝأ ٚمل ٜكبًٗا ايكا -ٞ:أصًــ ايكا:ـَٓ ٞهـط
ايؿطط أَٓ ٚهط ظٜازة٘  :ؾإ صًـ عًْ ٢ؿ ٞايؿطط أ ٚظٜازةــ٘  -قض٢
ايـضانِ عً ٢ربل صًؿـ٘ٚ ،إٕ ْهـٌ أ ٚضزٍ ايـُٝني عًـ ٢خصـُ٘ أصًؿـ٘
ايكا :ٞ:ؾإٕ صًـ عً ٢زعٛا ٙقض ٢ايـضانِ عً ٢ربل صًؿ٘ .
س بُٗٓٝــا  -إرـاض ٠أٖ ٚبــ ١بعــ ٍٛأٚ
( :)65إشا إةؿكـا عًــ ٢إْؿـا ٤عكـ ُ
ْـضُٖٛا ٚ -إختًؿا

َكساض ايع -ٍٛاةرط ٠أ ٚايـُاٍ ايـُؿطٚط ٖبت٘
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َكابــٌ ٖبتــ٘ إٜــاَ - ٙــٔ صٝــد ايعٜــازٚ ٠ايٓكٝصــ ، ١حــِ ضؾعــا أَطُٖــا إ
ايكا : ٞ:أيعّ َسٍع ٞايعٜاز ٠إحباةٗا ببٚ ١ٍٓٝحنٖٛا ،ؾإ مل ةهٔ عٓس ٙب١ٍٓٝ
إغــتضًـ ايكا:ــَ ٞــسٍع ٞايٓكٝصــ : ١ؾــإ صًـــ حبتــث زعــٛاٚ ،ٙإن
إغتضًـ ايكا ٞ:ايـُسٍع : ٞؾإ صًـ حبتث زعٛا ٙايعٜازٚ ٠قضـ ٢بٗـا
احلانِ عً ٢ايططف اآلخط .
ٖٚهصا إشا إختًؿـا

ايعـني ايــُاي ١ٝايــُؤرط ٠أ ٚايــُٖٛٛب ١بعـٍٛ

َٔ صٝد ظٜـاز ٠قـسضٖا أْ ٚكصـاْٗا  :زاض أ ٚزاضٜـٔ ،عطبـ ١أ ٚعـطبتني -
َع إةؿاقُٗا عً ٢ايعكس ٚقسض ايع ،ٍٛأ ٚإختًؿا َٔ صٝد َس ٠اتراض٠
 غٓ ١أ ٚغٓتني َ -ع إةؿاقُٗـا عًـ ٢ايعـني ايــُؤرطٚ ٠قـسض ايعـ ٍٛأٚاةرــط : ٠ؾــإ أقــاّ َ ـسٍع ٞايعٜــاز ٠ايبٓٝــ ١قبًــث ٚقضــ ٢ايـــضانِ عًــ٢
ربكٗـــاٚ ،إن  -إشا مل ٜكـــِ ايبٍٓٝـــ ١أ ٚمل ٜكبًـــٗا ايكا:ـــ -ٞإغـــتضًـ
ايكا:ـــــَٓ ٞهـــــط ايعٜـــــاز : ٠ؾـــــإ صًــــــ قضـــــ ٢يـــــ٘ عًـــــ ٢ربـــــل
صًؿ٘ٚ ،إٕ ْهٌ ضزٍ ايكا ٞ:ايُٝني عً ٢ايـُسٍع ٞؾـإ صًــ قضـ ٢يـ٘،
ٚإٕ ْهٌ غكطث ايسع َٔ ٣ٛأصًٗا .
( :)66إشا إختًؿــا

إْؿــا ٤عك ـس اترــاض ٠أ ٚعكــس ايعاضٜــ -١بعــس إٔ

ةٛاؾكا عً ٢رٛاظ ةصطف ايكاب
إختالؾُٗا

ٚإْتؿاعـ٘ َـٔ ايــُاٍ ايــُعني  ،ؾهـإ

ايعكس ايـُػٍٛؽ ؾطعاً يًتصطف  :ؾكس ٜسٍع ٞايـُايو إراض٠

َاي٘ بعٜٚ ٍٛسٍع ٞاآلخط إعاضة٘ إٜا َٔ ٙغري عٚ ،ٍٛص٦ٓٝصُ :
إٕ أحبث ايـُايو زعٛا ٙبـبْٚ ١ٍٓٝـضٖٛا  -قض ٢ايـضانِ ي٘ عً ٢رـبل
بٍٓٝتــ٘ ٚأيــعّ خصــُ٘ بــاةرطٚ ، ٠إٕ مل ةهــٔ عٓــس ٙبٍٓٝــ ١ؾطًــا إصــالف
خصُ٘ أ ٚغهث إغتضًـ ايكا ٞ:خصُ٘ عًـ ٢زعـٛا ٙايعاضٜـٚ ١عـسّ
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ايعــ : ٍٛؾــإ صًـــ قضــ ٢احلــانِ يــ٘ بايعاضٜــٚ ،١إٕ مل ٜـــضًـ ضزٍ
ايكا ٞ:ايُٝني عًَ ٢سٍع ٞاتراض : ٠ؾإ صًــ حبتـث زعـٛاٚ ٙإغـتضل
اةرطٚ ،٠إٕ مل ٜـضًـ غكطث زعٛا َٔ ٙأصًٗا  ٚأَهــٓ٘  -أَ ٟايـو
ايـُاٍ ايـُعني  -إغتــطزاز ايـُاٍ َٔ خـصُ٘ َػتــكبـالً يــزٛاظ ايعاضٜــ١
ٚعسّ يعَٗٚا ،إيعاَاً يـدصُ٘ يسعٛا ٙايعاض. ١ٜ
ٚقـس ٜــٓعهؼ اةَــط :ؾٝـسع ٞايـــُايو ايعاضٜــٚ ١ةــًُٝه٘ اتْتؿــاع َــٔ
ايـــُاٍٜٚ ،ــسٍع ٞايكــاب
ايكـــاب

اترــاضٚ ٠ةـــًُّه٘ ايـــُٓؿع ١بعــ ،ٍٛؾًٝــعّ

إحبـــاج زعـــٛا : ٙاترـــاضٚ ٠ةــــًُّه٘ ايــــُٓؿع ١بعـــ - ٍٛببٍٓٝـــ١

ْٚـضٖٛا  ،ؾإ أقاّ ايب ١ٍٓٝعً ٢زعٛا ٙصهِ ايكا ٞ:ي٘ باترـاضٚ ٠أيعَـ٘
بع:ٛــٗا يًُايــوٚ ،إٕ مل ٜكُٗــا  -يعــسّ ٚرــساْٗا أ ٚيعــسّ قبٛيـــٗا َٓــ٘
بعس إقاَتـٗا

َـزًؼ ايكضا - ٤إغتضًـ ايكا ٞ:ايـُايو  :ؾإ أقػِ

عً ٢زعـٛا :ٙإعـاض ٠ايــُاٍ ٚعًـْ ٢ؿـ ٞزعـ ٣ٛايكـاب

ًَ :ـو ايــُٓؿع١

بعــ - ٍٛقضــ ٢ايـــضانِ يــ٘ ٚإغــتضل إغــرتزاز ايعاضٜــٚ ١ؾػــذ عكــسٖا
بُٗٓٝــاٚ ،إٕ مل ٜكػــِ ايـــُايو عًــ ٢زعــٛا - ٙضزٍ ايكا:ــ ٞايــُٝني إ
ايكاب

 :ؾإ صًـ عً ٢صص ٍٛاتراض ٠بُٗٓٝـا ٚعـسّ اتعـاض ٠قضـ٢

ايـضانِ ي٘ بٗا ٚأيعَ٘ باةرط. ٠
( :)67إشا إختًؿــا

صصــ ٍٛايكــطٍ بُٗٓٝــا ٖٚ -ــَ ٛــاٍ َضــُٕٛ

يًُايو  -أ ٚصص ٍٛايٛزٜع ١بُٗٓٝا  ٖٞٚ -غري َضُ ١ْٛإن َع ايتعـسٍٟ
عًٗٝا أ ٚايتؿطٜ

صؿ ٗا  -ؾٗٓا صايتإ :

أ -صٛض ٠ةًـ ايــُاٍ ايــُتٓاظع ؾٝـ٘ بإةؿاقُٗـا  :ؾٝـسع ٞايــُايو أْـ٘
قطٍ َضُ ٕٛيٜ٘ٚ ،سع ٞايكاب

أْ٘ ٚزٜعٚ ١قس ةًؿث َٔ ز ٕٚةؿطٜ

اتختالف
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صؿ ٗا  ،ؾـاشا نـإ عٓـس أصـسُٖا بٍٓٝـ ١عًـ ٢زعـٛا - ٙأخـص ايكا:ـ ٞبٗـا ٚصهـِ
عً ٢ربكٗا .

ٚإن  -أ ٟإٕ مل ٜكِ ايـُايو ايب ١ٍٓٝعً ٢زعٛا ٙايكـطٍ ايــُضُٕٛ
ٚمل ٜكِ ايكاب

ايب ١ٓٝعً ٢أْٗا ٚزٜع ١ةًؿث َٔ غري عسٚإ أ ٚةؿط- ٜ

نإ ايك ٍٛق ٍٛايـُايو َع ٜـُ ٘ٓٝعً ٢اْـ٘ قـطٍ  ،ؾـإ صًــ ايــُايو
حبث ن ْ٘ٛقط:اً ٚقض ٢ايـضانِ بـ٘ يـ٘ ٚ ،إٕ ضز ٍ ايـُٝني عًـ ٢اآلخـط اٚ
إَتٓــع عــٔ ايـــضًـ ؾــطزٍ ايكا:ــ ٞايــُٝني عًــ ٢اآلخــط ٚصًـــ عًــ ٢أْــ٘
ٚزٜع ١ةًؿث َٔ غري عسٚإ أ ٚةؿـطٚ ٜبط٥ـث شَتـ٘ ٚقضـ ٢ايــضانِ يـ٘
بايراٚ ،٠٤إٕ مل ٜـضًـ ضزٍ ايكا ٞ:ايـُٝني عًـ ٢ايــُايو  :ؾـإ صًــ
عً ٢صسم زعٛا ٙقض ٢ايـضانِ ي٘ٚ ،إٕ مل ٜـضًـ غكطث زعٛا. ٙ
ب -صــٛضٚ ٠رــٛز عــني ايـــُاٍ ايـــُتٓاظع ؾٝــ٘ ٚقــس ةٓــاظع ايـــُايو
ٚاآلخط ؾ ٘ٝعً ٢أْ٘ قطٍ أٚ ٚزٜع : ١ؾإ نإ ايـُاٍ َخًٝاً ؾال أحط يًٓعاع
صٝد ٜـُهٓ٘ إٔ ٜػرتزٍ ٙايـُايو غٛا ٤نإ قط:اً أّ ٚزٜع. ١
ٚإٕ نإ ايـُاٍ قُٝٝاً نايـضٛٝإ ؾازع ٢ايــُايو أْـ٘ قـطٍ إؾـتػًث
شَــ ١خصــُ٘ بكُٝتــ٘ ٜــ ّٛايــسؾع ٚعًٝــ٘ ضزٍ ايكُٝــٚ ،١إزعــ ٢خصــُ٘ أْــ٘
ٚزٜع ١ن ًٜعَـ٘ إن ضزٍ ايعـني ٖٚـَٛ ٞرـٛز : ٠ؾـإ أقـاّ َـسٍع ٞايكـطٍ
ايب ١ٍٓٝعً ٢زعٛا ٙقبًـث َٓـ٘ ٚإغـتضل ايكُٝـٚ ١ؾـا ً ٤يكط:ـ٘ ٚ ،إن صًــ
َـسٍع ٞايٛزٜعــَٓ ١هــط ايكــطٍ ٚضزٍج ايعــني َــع ٚرٛزٖــا أ ٚقُٝــٜ ١ــّٛ
ايسؾع َع عسَٗا ٚإْتٗث ايـُٓاظع. ١
( :)68إشا إختًـــ َايــو ايـــُاٍ َــع خصــُ٘ ؾــازع ٢ايـــُايو نــٕٛ
ايـُاٍ ٚزٜعًٜ ١عَ٘ إضراع٘ يـُطايبت٘ ب٘ ٚإزع ٢ايكابـ

أْ٘ ضٖٔ بإظا٤
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ز ٜٔن ًٜعَ٘ إضراع٘ صتٜ ٢ؿ ٞبسٚ ، ٜ٘ٓص٦ٓٝص ن ٜـدً ٛايـضاٍ :
أ -إَا إٔ ٜه ٕٛايس ٜٔحابت ًا بُٗٓٝاٚ ،صٓٝـ٦ص إشا أقاّ َـسٍع ٞايٛزٜـع١
ايبٍٓٝــ ١عًــ ٢نْٛــ٘ ٚزٜعــٚ ١ض:ــ ٞايكا:ــ ٞبٗــا صهــِ عًــ ٢ربكٗــا ٚأيــعّ
اآلخــط إضراعٗ ـاٚ ،إٕ مل ٜكُٗــا أصًـــ ايكا:ــ ٞقــاب

ايـــُاٍ  :ؾــإ

صًـ عً ٢إٔ ايـُاٍ ضٖٔ يٝؼ بٛزٜع ١ؾٗـٚ ، ٛإٕ مل ٜــضًـ ايكـاب
إغتضًـ ايكا ٞ:خصُ٘  :ؾإ صًـ عً ٢أْ٘ ٚزٜع ١يـٝؼ بـطٖٔ قضـ٢
ايــضانِ عًـ ٢ربـل صًؿـ٘ ٚأْـ٘ ٚزٜعـٚ ١أيـعّ اآلخـط بإضراعٗـا يـــُطايب١
صاصبٗا بٗا .
ب -إٔ ن ٜهــ ٕٛايــس ٜٔحابتـاًٚ ،ص٦ٓٝــص إشا أقــاّ َـسٍع ٞايــطٖٔ ايبٍٓٝــ١
عً ٢ن ٕٛايـُاٍ ضٖٓاً قباٍ ز ٜٔؾٜٗٚ ٛكضـ ٞايــضانِ عًـ ٢ربـل بٍٓٝتـ٘،
ٚإن صًـ ايـُايو عً ٢أْ٘ ٚزٜعٚ ١قض ٢ايــضانِ يـ٘ عًـ ٢صًؿـ٘ ،ؾـإ
مل ٜـضًـ ايـُايو إغتضًـ ايكا ٞ:خصُ٘ :ؾإ صًـ عً ٢أْـ٘ ضٖـٔ
يٝؼ بٛزٜع ١قض ٢ايـضانِ عً ٢ربل صًؿ٘.
( :)69إشا ةٛاؾكا عً ٢نـ ٕٛايــُاٍ ضٖٓـاً عٓـس غـري َايهـ٘ بـإظا ٤زٜٓـ٘
عًٚ ،٘ٝإزع ٢ايـُطةٗٔ إٔ ايـطٖٔ بـإظا ٤أيــ زٜٓـاض ٚإزعـ ٢ايـطأٖ أْـ٘
ضٖٔ بإظا ١٦َ ٤زٜٓاض  :ؾإ أقاّ ايـُطةٗٔ بـ ١ٍٓٝعًـ ٢زعـٛا ٙأَـاّ ايكا:ـٞ
ةـؿٗس بلٕ ايطٖٔ بإظا ٤ايـكسض ايعا٥س عًـَ ٢ـا ٜعـرتف بـ٘ ايـطأٖ  -أخـص
ايكا ٞ:بايبٚ ١ٍٓٝقض ٢عً ٢ربكٗاٚ ،إن إغتضًـ ايكا:ـ ٞايـطأٖ :ؾـإ
صًـ عً ٢إٔ ايطٖٔ بإظا ٤ايكسض ايٓاقص ز ٕٚايعا٥س  -قــض ٢ايــضانِ عًـ٢
ربــــــل ٜـــــــُٚ ،٘ٓٝإٕ ْهـــــــٌ ضزٍ ايكا:ــــــ ٞايـــــــُٝني عًــــــ ٢ايــــــــُطةٗٔ:
ؾإ صًـ عً ٢إٔ ايطٖٔ بإظا ٤ايكسض ايعا٥س ايـصٜ ٟسٍعٝـ٘ ٚيـٝؼ بـإظا ٤ايكـسض
ايٓاقص قض ٢ي٘ ايـضانِ عً ٢ربل صًؿ٘ .
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قسمة الـمال الـمشرتك :
قطٌ ٞاهـٌاي اهـٌػرتن بني إثِني أٗ أكجس عٌوً ٞٚػسٗع ٞقطعاًٗ ،هلىّ
غــسٙم ســلّ اهـــٌطاهم ٞبلطــٌ ٞاهـــٌاي اهـــٌػرتن بِٚــٕ ٗبــني غــسٙلٕ أٗ
غسكا ٛٓٗ،ٕ٢تعين تعٚني سؿ ٞاهػـسٙم ٗرسشٓـا ًـّ بـاق ٛاهــشؿـ،
رٚخسز اهـٌاي  -بعد اهلطٌ ًّ - ٞاإلغرتان ٗاإلغاع ٞإىل اإلختؿـاف
ٗاإلرساش ٗاهتعٗ ّّٚاهتػخّـٗ ،هٚطت ٓ ٛبٚعاً ٗال ًعاٗقُ ،ٞعٍ بعـ
أقطأًا رً ٕٚؿاهـش ٞسٚح تــشتاز (قطـٌ ٞاهـس ّ) إىل تعـ٘ٙ

اهػـسٙم

عّ اهِلـ اهـشاؾى يف سؿّتٕ ًّ ذ ٜاهـشؿّ ٞاهصا٢د. ٝ
(:)70اهلطـــٌ ٞيف ااعٚـــاْ اهــــٌاه ٞٚاهــــٌػرتك ٞإذا كاُـــت ًتطـــاٗٞٙ
اادصا ١تـأت ٛيف غاهب اهـٌجوٚات ٗبع

اهلٌٚٚات كاهـشم٘ب ٗاهـدْٓ٘

ٗاازاقــ ٛاهـــٌتطاٗ ٞٙاادــصاٗ ١اهـــٌتشد ٝيف قٌٚتٔــا اهـــٌمرٗه ٞبأشأ٢ــا
عـــا ٓٗ ،ٝلـــرا اهِلـــ٘ اه٘زقٚـــ ٞاهــــٌتداٗه ٞيف عؿـــ٘زُا ًٗؿـــِ٘عات
اهـــٌلا ّ٢اهـــشدٙجً ٞــّ أدٔــص ٝكٔسباٚ٢ــًِٗ ٞطــ٘دات ٗعسبــات ًٗلــاّ٢
ٗحن٘ٓــا ًـــٌا ٓــ٘ ًتط ـاٗ ٜاادــصاً ١ــّ سٚــح اهلٌٚــ ٞاهطــ٘قٓٗ ،ٞٚــرٖ
(قطٌ ٞاإلرساش) ٗٓ ٛتتطوب تعـدٙى ضـٔاَ اهػـسكا ١طـب ُطـمتٔا ًـّ
سٚح اهلٚى أٗ اه٘شْ أٗ اهعـد أٗ اهــٌطاس ٞرـاذا كاُـا ًػـرتكني يف ًـأٝ
كٚو٘ ًّ اهـشِط ٞأٗ ًأً ٝـرت ًـّ اازا اهــٌتطاٗ ٞٙاادـصا ١هـصَ قـم
اهطٔاَ ٗرسش اهـشؿـ باهلٚى أٗ باهـٌطاس ٞأٗ ُـشٌ٘ٓا .
ٗهوػـسٙم ًطاهمـ ٞغـسٙلٕ بلطـٌ ٞاهـــٌاي اهــٌػرتن بٌِٔٚـا ًتـ ٟغــا١
ٗأزا  -إذا مل ٙوصَ ًِٔا تكسّز غسٙلٕ تكسّزاً رعوٚـاًٗ -هـ٘ ًققتـاً  -رـاذا
إًتِــش غــسٙلٕ ٗأؾـسّ عوــ ٟبلــا ١اهػــسكٗ ٞعــدَ اهلطــٌ ٞأدـ ٖ اهـــشاكٍ
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عؤٚاُ ،عٍ إذا هصَ تـكسّز غـسٙلٕ ًققتـاً  -مل ٙــذ عوـ ٟاهلطـٌ ٞستـٟ
ٙصٗي اهكسّز عِٕ أٗ ٙسق ٟبٔا رٚلطٍّ اهـٌاي .
( :)71قطٌ ٞااعٚاْ اهـٌاه ٞٚاهـٌػرتك ٞإذا مل تلّ ًتطاٗ ٞٙاادـصا١
ٙـٌلّ تؿّ٘زٓا بأُـشا: ١
أ -أْ ٙتكسّز اهػسٙلاْ أٗ اهػسكاً ١ـّ قطـٌ ٞاهــٌاي ٗرـسش اهــشؿٞ
كــأْ ٙػــرتن إثِــاْ يف ًؿــِ٘ب ٙــدٗ ٜكمطــا كاغــاُ ٛأٗ ٙػــرتكاْ يف
د٘ٓس ٝتِلـ قٌٚتٔا كجرياً عِد قطٌتٔا ًٗ ،الن اهتكسّز ٓ٘ ُلــ قٌٚـٞ
د ًا بـٕ،
سؿ ٞاهػسٙم عِد اهتلطـٗ ٍٚاإلرـساش ُلؿـ ًا راسػـ ًا أٗ ُلؿـ ًا ًعتـ ّ
ٗاهـٌٍٔ ؾدق اهتكسّز عسراً ًّ قطٌ ٞاإلرساش.
ٗيف ٓرٖ اهؿ٘ز ٝال ٙـذ٘ش إدماز اهػسٙم عو ٟاهلطٌ ،ٞبى البد ًـّ
اهرتاق ٛبني اهػسكا ١بِش٘ٓ ًا ،كأْ تــماب ٗٙــػتـسٙــٔا أسـد اهػـسكا ١أٗ
غٚـسٍٓ ٗتـلطٍّ اهـلٗ ٌٞٚاهجٌّ بـني اهػـسكا ١سطـب اهــشؿـ ٗاهِطـمٞ
هلى غسٙم .
ب -أْ ٙتك ـسّز ًــّ اهلطــٌ ٞبع ـ

اهػــسكا ْٗ ١بع ـ

كــأْ ٙــرتن

اهـٌٚت قٌاؽ سسٙس ضت ٞأًتاز ه٘هدٖ ٗأًـٕ ،رـاذا قطّـٌت ٗأعطٚـت ااَ
ضدضٔا ً :رتاً ٗاسداً -تكـسّزت هعـدَ إُتعاعٔـا بـٕ ٗعـدَ إعطأ٢ـا قٌٚـٞ
ًـذد ٞٙكٌا تعط ٟقماي ضت ٞأًتاز .
ٗرـٓ ٛرٖ اهؿ٘ز ٝال ٙـذ٘ش إدماز اهػسٙم اهـٌتكسّز ًّ اهـلـطٌ، ٞ
بى البد ًّ إزقا ٕ٢بِش٘ قطٌ ٍٞال ٙتكسز ًِٔا كأْ ٙماب اهـٌاي اهـٌػرتن
ٗٙأخر سؿتٕ ًّ اهجٌّ أٗ ٙستك ٛاهلطٌ ٞاهكازّ. ٝ
دـ -أْ ال ٙـتـكـسز أسد ًّ اهــػسكا ١باهــلطـٌ ٞرٚذـ٘ش رـٔٚا إدـماز
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اهـٌٌتِش إذا طوب أسدٍٓ قطٌ ٞاهـٌاي اهــٌػرتنٗ ،إْ زركـٔا أسـدٍٓ
زرش ااًس إىل اهـشاكٍ اهػسع ٛرأد ٖ عؤٚا .
( :)72إذا طوب أسد اهػسٙلني أٗ اهػـسكا ١قطـٌ ٞاهــٌاي اهــٌػرتن
ٗدمت إدابتٕ :راذا مل تلّ قسزّ ٞٙتع ّّٚاهتلطٗ ٍٚاإلرـساش هعـني اهــٌاي
اهـٌػرتن ٗأد اهلاق ٛاهــٌٌتِش عؤٚـا ٗتطـٌ( ٟقطـٌ ٞإدمـاز) ٗ .إذا
ي ًـّ اهلطـٌ ٞبــشٚح ال ٙتكـسّز
كاُت قسزّ ٞٙهـصَ اهرتاقـ ٛبِشـ ٓ٘ عـا ٓ
أسد ًٌِٔا أٗ ًٍِٔ أٗ ٙرتاق٘ا عو ٟاهلطٌ ٞست ٟإذا كاُـت ًكـسّ ٝبٔـٍ
أٗ بمعكٍٔٙٗ ،ع عِٔا (قطٌ ٞاهرتاق. )ٛ
( :)73اهلـــطٌ ٞقــد تلــْ٘ (قـــطٌ ٞإرــساش) ٗٓــ ٛتعٚٚـــّ ســـؿـ
اهـٌػـرتكني ٗ،قد تلْ٘ (قطٌ ٞتعدٙى)ٗ ،قد تلْ٘ (قطٌ ٞز ّ) .
ٗ(قطــٌ ٞاإلرــساش) تــأت ٛيف ااعٚــاْ اهـــٌاه ٞٚاهـــٌػرتك ٞاهـــٌتطاٗٞٙ
أدصاؤٓا ًّ سٚح اهل ٌٞٚاهط٘ق ٞٚكاهـِل٘ ٗاهـشم٘ب ٗاهدْٓ٘ ٗبعـ
اازاقُٗ ٛـش٘ٓا ًـٌا ٙلْ٘ ًتطاٗ ٜاادصا ١بـشٚح إذا قطّـٌت بعـسش
سؿ ٞعـّ سؿـٗ ٞتعـٚني سؿـٓ ٞـرا اهػـسٙم ًـّ ذان مل ٙتكـسّز أسـد
ًٌِٔــا ٗمل تـــختوة سؿــ ٞعــّ سؿــً ٞــّ سٚــح اهؿــعات اهدخٚوــ ٞيف
تـشدٙد اهلٗ ،ٌٞٚال بـأع باهتعاقـى ًـّ سٚـح اهلـدز -كـٚالً أٗ ٗشُـاً أٗ
ًطاس - ٞاْ اهلطٌ ٞهٚطت ًعاٗق ٞستٙ ٟـشسَ رٔٚا اهسبا ٗاهتعاقى .
ٗ(قطٌ ٞاهتعدٙى) ٗٓ ٛاهيت تـعـدّي رـٚـٔا ضـٔاَ اهـٌػــتـسكٚـّ رـٚـٔا
بـٌالسـظـــ ٞاهـــلٗ ٌٞٚإُؿــاي اهػــسٙم بِش ـ٘ٓ عــا ي يف اهلطــٌٗ ٞبلــدز
سؿّـــتٕ ُٗطـــمً ٞاهـــٕ ًـــّ اهــــٌذٌ٘بٓٗ .ـــ ٛتـــأت ٛيف ااعٚـــاْ اهــــٌاهٞٚ
اهـٌػرتك ٞاهـٌتعاٗت ٞأدصاؤٓا ًّ دٔ ٞاهـٌاهٗ ٞٚاهل ٌٞٚاهط٘ق ٞٚاهـٌمرٗهٞ
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بإشأ٢ا كاهجٚاب ٗاهدٗز ٗاهدكاكني ٗاهـش٘ٚاُات ٗاهمطاتني ُٗــش٘ٓا ًـّ
ااً٘اي اهيت تتعاٗت أدصاؤٓا ٗأبعاقٔا ًّ سٚح اهؿعات اهدخٚوـ ٞيف
تـــشدٙد قٌٚتٔــا ،رــاذا إغــرتن إثِــاْ يف ثــالخ بلــسات أٗ ثــالخ عسبــات
ًتعاٗت ًّ ٞسٚـح اهــٌاهٗ ٞٚاهلٌٚـ ٞاهــٌمرٗه ٞبـإشا ١كـى ٗاسـدٗ ٍٝكاُـت
بـشٚح تطـاٗ ٜعسبتـاْ ًِٔـا عسبـ ًٗ ٞاسـد ٝأٗ تطـاٗ ٜبلستـاْ ًِٔـا بلـس ًٝ
ٗاســد ،ٝرتذعــى اهجِتــاْ ضــٌٔاً ٗحعــى اه٘اســد ٝاهةاهٚــ ٞاهجٌِٚــ ٞضــٌٔاً،
ٗٓرا ٓ٘ تعدٙى ضٔاَ اهػسكا. ١
ٗٓــرٖ اهلطــٌٓ ٞــ ٛاهةاهــب سؿ٘هـــٔا يف تسكــات اهـــٌ٘ت ٟإذا أزٙــد
قطـٌتٔا بـني اه٘زثـ ٞبوشــام إغـتٌاي اهرتكـ ٞعوــً ٟتـاب ٍ ٗأثـاخ ٗبكــاعٞ
ٗ ٗز ٗعسبات ُٗـش٘ٓا ًــٌا ٓـ ٛأًـ٘اي فتوعـ ٞاهلٌٚـً ٞتعاٗتـ ٞاهــٌاهٞٚ
اهـٌمرٗه ٞبإشأ٢ا يف اهط٘ق اهتذاز.ٞٙ
ٗتتشلل (قطٌ ٞاهتعدٙى) بأْ ٙكٍّ بع

اهـٌاي اهـٌػرتن إىل بع

ٍٗتالسظ قٌٚتٔا ًـذتٌعٗ ٞتلطٍّ عوـ ٟسطـب اهطـٔاَ ٗاهــشؿـ اهـيت
ٙـٌولٔا اهـٌػرتكْ٘ ً -تطـاٗ ًٞٙكاُـت أَ ًتعاٗتـ - ًٞرـاذا كاُـت اهطـٔاَ
ٗاهِطب ًتطاٗ ٞٙكأخ٘ٗ ّٙزثا أٗ ًولا بِطمً ٍٞتطاٗ ٞٙهمكـاعً ٍٞــختوعٞ
ٍ بعكــٔا إىل بعــ
ااُــ٘اب ًتعاٗتــ ٞاهلــٗ ٍٚااثـــٌاْ ،رٚكــ ّ

ٓ ٗتلطّــٍ

ُؿــعني ،أٗ كــاْ اســدٌٓا اهسبــش ٗكــاْ اهمــاق ٛهوػــسٙم ا خــس  -كٌــا
تـــشؿى ٓــرٖ اهِطــب اهـــٌختوع ٞيف اهـــخازز باغــرتان ٍأٗ إزخٍ  -رٚكـٍّ
بع

اهـٌاي إىل بعـ

ٗتــذعى اهطـٔاَ بعـد اهػـسكاٗ ١تالسـظ ُطـمٞ

كى غسٙم ًّ ًـذٌ٘ب اهـٌاي  -كٌا ه٘ كاُت أزا تتطـاٗ ٠أدصاؤٓـا
يف اهلً ٛٓٗ ٌٞٚػرتك ٞبني إثِني باهسبش ٗثالث ٞأزباب ،أٗ ًػرتك ٞباهجوـح
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ٗاهجوجني  ،رتذعى اازا أقطاًاً أزبعً ٞتطاٗ ٞٙأٗ أقطاًاً ثالثً ٞتطاٗٞٙ
هلى غسٙم سؿّ : ٞرشؿّ ٞاهسبش أٗ اهجوح ضٍٔ ًّ أزبعـ ٞأٗ ًـّ ثالثـٞ
هر ٜاهسبش أٗ هر ٜاهجوحٗ ،اهجالث ٞأزباب أٗ اهجوجاْ هرٙٗ ،ٕٙع عّ ٓرٖ
اهلطٌ( ٞقطٌ ٞاهتعدٙى) ٗٓ ٛعوُ ٟـش٘: ّٙ
ااٗي :قد ال تــشتاز اهلطـٌ ٞإىل اهـس ّ  -بعـد اهتعدٙـــىًٗ -السـظــٞ
قـــ ٌٞٚأعٚاْ ااً٘اي اهـٌػرتكٙٗ - ٞعمّس عِٔـا (قطـٌ ٞاهتعـدٙى ) ًــشكاً
كأْ ٙػرتن إثِاْ يف ثالث ٞأث٘اب ٗٙالسظ ًطاٗا ٝق ٌٞٚث٘ب ًِٔا هج٘بني،
رــٌٚلّ دعــى اهجــ٘ب اهــجٌني اســد اهػــسٙلني ٗدعــى اهجــ٘بني هوػــسٙم
ا خــس ،راُــٕ ال قــسز يف ٓــرٖ اهلطــٌٗ ،ٞال ً٘دــب همٚــش بع ـ
اهـــٌػرتن أٗ تـــٌإًٗ ،ال هــس ّ بع ـ

اهـــٌاي

اهـــٌاي هتطــاٗ ٜاهـــشؿتني بععــى

ًطاٗا ٝق ٌٞٚاهج٘ب اهجٌني هوج٘بني ا خس. ّٙ
ٗس٣ِٚر إذا ت٘ارلا ٗتساقـٚا عوـ ٟأْ ٙأخـر اهػـسٙم ٓـرا اهِؿـة أٗ
ذان ،أٗ ٙأخر ٓرا اهسبش ٗٙأخـر ا خـس اهِؿـة ا خـس أٗ اهجالثـ ٞأزبـاب
ااخس ٠رٔ٘ٗ ،إال تعـ ّّٚسؿـ ٞاهػـسٙم  -اهسبـش أٗ اهِؿـة أٗ اهجوـح،
هـٔرا أٗ هران  -باهلسع. ٞ
بٗ -قــد تـــشتاز اهلطــٌ ٞعوــ ٟاهػــسكا ١إىل ز ّ ًــايٓ عوــ ٟبعــ
اهػــسكاً ١ــّ بع ـ

هتعتــدي اهـــشؿـ ٗتعــا ي بعكــٔا بعك ـاً رتؿــوض

اهلطــٌ ٞبٌِٔٚــا ٗٙــتعني بــدٗاً :تعــدٙى اهطــٔاَ ًــّ سٚــح اهلٌٚــٗ ٞبــري
اهتعاٗت ك ٛتتشلل اهلطٌ ٞاهعا هٗ ،ٞذهم كأْ ٙػرتن إثِاْ يف عـسبتني
أٗ ثالدــتني تطــ٘ ٠إســدآٌا أهــة ِٙــاز ٗتطــ٘ ٠اهجاُٚــ ٞأهعــِٙ ٛــاز،
ٗحس ٜرٔٚا (قطٌ ٞاهس ّ) إذ ال ٙـٌلّ قطٌتٌٔا إال باهس ّ ،رالبد ًّ أخـر
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أسدٌٓا اهعسب ٞاهس ٗ ٞ٣ٙأخر ا خس اهعسب ٞاهجٌ - ِٞٚباهرتاقـٗ ٛاهت٘ارـل
أٗ باهلسعــ ٞعِــد اهتػــان ٗاهتِــاشب ٗ -البــد ًــّ ز ّ قابــى اهعسبــ ٞاهةاهٚــٞ
ُؿة ااهة ( :مخظ ًِٙ ٞ٣ازاً) إىل ااٗي اهلابى باهعسب ٞاهس . ٞ٣ٙ
ٗس٣ِٚــر إْ تؿاهـــشا ٗتساقــٚا عوــ ٟأْ ٙأخــر أســدٌٓا اهةاهٚــٙٗ ٞــس ّ
اهعسق ٗٙأخر ا خس اهسخـٚؿٙٗ ٞأخر اهعسق رٔ٘ خري ،أٗ ٙــرتاقٚا عوـٟ
بٚعٌٔــا ٗتـــلط ٍٚاهــجٌّ بٌِٔٚــا رٔــ٘ ؾــوض دــا٢ص ًػــسٗب ٗ ،إال  -إذا مل
ٙرتاقٚا عو ٟأسد اهِش٘ ّٙكأْ أزا كى ًٌِٔـا أخـر اهعسبـ ٞاهةاهٚـ ،ٞأٗ
أزا كى ًٌِٔا أخر اهعسب ٞاهسخٚؿ ٞأًلّ تعٚني سؿ ٞكى ٗاسد ًٌِٔا
:اهةاه ٞٚأٗ اهسخٚؿ -ٞباهلسع ،ٞأٗ ٙرتاقٚاْ عو ٟبٚعٌٔا ٗقطـٌ ٞثــٌٌِٔا
بٌِٔٚاٙٗ ،تٌلّ كى ًٌِٔا غسا ١أسدٌٓا .
( :)74كٚع ٞٚاهلسع ٞرـ ٛؾ٘ز ٝتطـاٗ ٜاهــشؿـ قـدزاً  :أْ تقخـر
زقاب بعد اهػسكاٙٗ ،١لتب عو ٟكـى زقعـ ٍٞاضـٍ غـسٙم ثـٍ تــخع ٟيف
غٗ ١ٛتػّ٘ؽ ٗٙقًس غخـ مل ٙػآدٓا ،رٚخسز زقعًِٔ ًٞـا ٙلؿـد بـٕ
اهطـــٍٔ ااٗي ًـــّ اهــــٌاي اهــــٌػرتن كـــاازا اهــــٌتطاٗ ٞٙاادـــصا١
اهـٌلطٌّ ٞإىل ضٌٔني أٗ ثالث ٞسطب ُطم ٞاإلغـرتان -ثـٍ ٙــخسز اهسقعـٞ
اهجاُٙٗ ٞٚتعني اهـخازز :اهطٍٔ ااٗي -هوػسٙم ااٗي يف اهلسعـٙٗ ٞتعـّّٚ
اهجاُ ٛهوجآُٗ ،ٛلرا تتع ّّٚضٔاَ اهـٌػرتكني باهلسع. ٞ
ٗرـ ٛؾ٘ز ٝإختالي سؿـ اهػسكا ١بعد تعدٙى اهطٔاَ كأْ ٙلْ٘
ه٘اسدٍ ُؿة اهـٌاي ٗ خس ثوجٕ ٗ خس ضدضٕ ،رتذعى اهطٔاَ عو ٟأقى
اهـشؿـً ،جالً :اذا كاْ ااقى ٓـ٘ اهطـدع -كٌـا يف اهــٌجاي -دعوـت
اهطٔاَ ضـتُ : ٞعـرتا ضدضـ ًا ًِٔـا هصٙـد ٗثوجـ ًا هــٌذٚد ُٗؿـع ًا هــشٌٚد،
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ٗس٣ِٚر ٙلسب ب ٍٔ ِٚبـأْ تقخـر زقـاب بعـد اهػـسكاٗ ١أ

ـا ٍٔ٢ثـٍ تطـرت

ٗتػّ٘ؽ ٗٙقًس غخـ مل ٙػآدٓا رٚخسز زقع : ٞراْ خسز اضـٍ شٙـد
ؾاسب اهطدع كاْ هٕ اهطٍٔ ااٗي ًـّ اهــٌاي اهــٌػرتنٗ ،إْ خـسز
اضٍ ؾاسب اهجوح ً -ـذٚد  -كاْ هٕ اهطٍٔ ااٗي ٗاهجاُٗ ،ٛإْ خـسز
اضٍ ؾاسب اهِؿة  -محٚد  -كاْ هٕ اهطٍٔ ااٗي ٗاهجـاُٗ ٛاهجاهـح،
ثٍ تػّ٘ؽ اهسقعتاْ اهماقٚتاْ ٗٙـخسز ٗاسـدًِٔ ٝـا  :رـاْ خـسز ؾـاسب
اهطدع كاْ هٕ ضٍٔ ،أٗ خسز ؾاسب اهجوح كاْ هٕ ضٌٔاْ ،أٗ خسز
ؾاسب اهِؿة كاْ هٕ ثالث ٞضٔاَ ٓٗ ،لرا ٙعط ٟباهلسع ٞكـى غـسٙم
سؿتٕ ًّ اهـٌاي اهـٌػرتن.
ٗٓـــرٖ طسٙلـــً ٞـــّ اهلسعـــٗ ٞاإلقـ ـرتاب ٗهـــٚظ هــــٔا كٚعٚـــ ٞغـــسعٞٚ
ًـخؿ٘ؾٗ ٞقد تتط٘ز ااً٘ز ٗتلتػة ضمى سدٙج ٞهإلقـرتابٗ ،اهــٌٍٔ
رٔٚا تع٘ٙ

ااًس إىل اهلل ضمشإُ سني اإلقرتاب إلخساز اهـشــلّ ٗتعٚـّّٚ

ضٍٔ كى غسٙم بأٗ ٜضٚوً ٞلم٘هٗ ٞطسٙلً ٞتعازر. ٞ
( :)75إذا مل ٙلّ اهـٌاي اهــٌػرتن قـابالً هولطـٌ ٞاهــخازد - ٞٚكٌـا
هــ٘ كــاْ دــ٘ٓس ٝثـــٌ ِٞٚأٗ عسبــً ٞطــتخدً - ٞثــٍ طوــب اهلطــٌ ٞأســد
اهػسٙلني أٗ اهػسكا ،١راْ تساقٚا عو ٟتلمّى أسـدٌٓا اهــٌاي اهــٌػرتن
ٗعو ٟإعطا ١غسٙلٕ سؿّتٕ ًّ اهل ٌٞٚاهيت ٙرتاقٚاْ عؤٚا أٗ ًّ اهلٌٞٚ
اهط٘ق ٞٚاهيت تدرش بإشا ٖ١رعالً خازداً رٔ٘ ؾوض ٗاهؿـوض خـريٗ ،إْ مل
ٙرتاقــٚا عوــ ٟذهــم اهتؿاهـــض بٚــش اهـــٌاي اهـــٌػرتن ٗإقتطــٌاٖ بـــشطب
ُطم ٞإغرتاكٌٔا يف اهـٌايٗ ،إْ مل ٙت٘ارلا عو ٟاهمٚش زرش اهػسٙم طوـب
قطـــٌ ٞاهــــٌاي اهــــٌػرتن اىل اهــــشاكٍ اهػـــسع ٛأٗ هــــٌِؿ٘بٕ ه ًـــ٘ز
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اهـشطم ٞٚأٗ هولكا ١بني اهــٌتِاشعني ،رٚذ ٌٓـا عوـ ٟاهتؿاهــض أٗ عوـٟ
اهمٚــش ٗت٘شٙــش اهــجٌّ اهـــٌدر٘ب بــإشا ١اهـــٌاي اهـــٌػرتن ٗتلطــ ٌٕٚبٌِٔٚــا
بـِـطم ٞإغرتاكٌٔا رـ ٛاهـٌاي .
(:)76إذا كاْ اهـٌاي اهـٌػرتن غري قابى هولـطٌ ٞاهـخازد ٞٚباإلرساش
ًّ ْٗ إقساز ٗغري قابى هولطٌ ٞباهتعـدٙى ًـّ غـري ز ّ  ،رطوـب أسـد
اهػسٙلني قطٌ ٞاهـٌاي بِش٘ اهس ّ ٗإًتِش غـسٙلٕ عـّ اإلضـتذاب - ٞزرـش
ااًــس إىل اهلاقــ ٛاهػــسعٗ ٛأدـ اهـــٌٌتِش عوــ ٟاهلطــٌ ٞبــاهس ّ  ،رــاْ
تعرز إدمازٖ عؤٚا أد اهـٌٌتِش عو ٟاهمٚش ٗقطٌ ٞاهجٌّ اهـٌدر٘ب بإشا١
ؿــ ٞك ـىّ ًٌِٔــا ،رــاْ تعــرز
اهـــٌاي ٗت٘شٙعــٕ بــني اهػــسٙلني بـــشطب س ّ
إدمازٖ عو ٟاهمـٚـش تؿدّ ٠اهلاق -ٛاهـٌذتٔد اهعا ي أٗ ًِؿ٘بٕ -همٚعـٕ
ٗتلط ٍٚثـٌِٕ بـشطب اهِـطم. ٞ
( :)77ال تؿض قطٌ ٞعني ًاي اه٘قة بني اهــٌ٘ق٘ي عوـ ٍٔٚإال ًـش
إغــرتا اه٘اقــة قطــٌتٕ عِــد اهتػــان ٗاهتِــاشب أٗ عوــ ٟاإلطــالق ،رــاْ
اه٘قــ٘ي ٙتؿــسي رٔٚــا سطــمٌا ٘ٙقعٔــا أٓوــٔاُ .عــٍ إذا ضــاعدت ؾــٚةٞ
اه٘قة عو ٟقطٌ ٞاهـٌِارش أٗ إُتعاعات اه٘قة بني اهـٌ٘ق٘ي عو ٍٔٚرـال
بأعٗ ،عِد٢رٍ ٙـٌلّ تـخؿٚـ ُعش كـى قطـٍ ًـّ اه٘قـة أٗ كـى دـص١
ًِٕ بمع

اهـٌ٘ق٘ي عو. ٍٔٚ

( :)78هـ٘ كاْ ًاي ٗقـةٍ ًػـتـسكاً ًـش ًـايٓ ًـٌـو٘ن طـوـلاً ٙـٌلـّ
رسشٌٓــا ،كــأْ تلــْ٘ أزا ًػــاع ٞبعكــٔا ٗقــة ٗبعكــٔا ًوــم طوــل
ة إذا مل ٙكـ ّس
ة عـّ ٗقـ ٍ
رٚع سش اه٘قة عّ اهطوـل ،بـى ٙــٌلّ رـسش ٗقـ ٍ
باه٘قة ٗمل ٙـٌِش عِٕ إُػا ١اه٘قة ٗؾٚاغتٕٗ ،ذهم كأْ ٘ٙقة أخ٘اْ
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أزقٌٔا اهـٌػرتكً ٞػاعاً  :كى ٗاسد ٘ٙقة سؿّتٕ  -اهِؿة ،أٗ اهسبش
ٗثالث ٞأزباب ،أٗ ُـشٌ٘ٓا -عو ٟذزٙتٕ ،ثٍ ٙػا ١اه٘زث ٞاهـٌ٘ق٘ي عؤٍٚ
قطٌٗ ٞقعٌٔا عّ ٗقة أبِا ١عٌٍّٔ.
(:)79اهلطٌ ٞعلد الشَ إذا سؿوت بإغساي اهـٌاهلني ٗتساقٌٔٚا،
أٗ بإغساي اهلاق ٛاهػـسعٗ ٛسلٌـٕ ،أٗ علٚـب اهلسعـٗ ٞهـ٘ ًـّ ْٗ
تساقٌٔٚا  -ال ٙـذ٘ش رطخٔا اسـدٍ ًٌِٔـا أٗ ًـٍِٔ ٗ ،ال ٙؿـض تؿـسي
اهػسٙم يف سؿ ٞاهػسٙم ا خس أٗ يف ًاهٕ بعد اهعسش ٗاهتعٚنيُ ،عٍ ٓٛ
قابو ٞهوتلاٙى ٗاهتعاضخ بسقآٌاٗ ،بعطخٔا تسدش اهػسك ًّ ٞددٙد .
ٗه٘ إ ّعٗ ٛق٘ب اهةو ٗاإلغتماٖ يف اهلطٌ: ٞ
راْ أثمتٕ اهـٌدّع ٛبدهٚىٓ غسعً ٛعت  :بم ِّٞٚعا ه ،ٞأٗ بإقساز خؿٌٕ
اهػــسٙم ا خــس ،أٗ بػــآد ٗٙـــٌني اهـــٌدّع ٛرٔــ٘ أٗ سؿــى اهعشـــ
ٗاهتشلــل ٗثمــت اهةوــ

قكــ ٟاهـــشاكٍ بعطــخ اهلطــٌٗ ٞإعا تٔــا ًــّ

ددٙدٗ ،ذهم كأْ ٙرتن اهـٌٚت ؾ  ٝسِط ٍٞه٘هـدٗ ّٙهصٗدـ ٞثـٍ تلطّـٍ
اهؿ ـ  ٝرٚــدع ٛأســدٍٓ اهةو ـ يف اهتلطــٗ ٍٚتػــٔد اهػــٔ٘ أٗ ٙعشـــ
اه٘شْ ٗٙتشلل عِٕ رٚالسظ أْ ثـٌّ اهصٗدُ ٞاقـ أٗ سؿّـٓ ٞـرا اه٘هـد
أٗ ذان ُاقؿ ،ٞرٚعطخ اهلاق ٛاهلطٌ ٞبـى إُٔـا تِعطـخ ًـّ ْٗ سادـٞ
هعطخٕ ثٍ ٙعا اهتلط ٍٚؾشٚشاً .
ٗإْ مل ٙجمت اهـٌدّع ٛاهـخطأ ٗال أثمتٔا اهعشـ مل تطٌش اهدع٘،٠
ُعٍ ه٘ إ ع ٟعوٍ غسٙـلٕ ب٘ق٘ب اهـخطأ رٔٚا أٗ اهةو أًلِـٕ طوـب
إسالرـٕ ًّ اهلاقٙٗ ٛلعٚـٕ أْ ٙــشوة أًـاَ اهلاقـ ٛعوـ ٟعـدَ اهعوـٍ
باهةو ٗاإلغتماٖ .
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ٗٓلرا ه٘ إ ع ٟأسدٍٓ اهةو يف تل٘ ٍٙاهـٌاي اهـٌػرتن أٗ سؿ٘ي
اهةنب يف اهل ٌٞٚعِد تـشدٙدٓا ًلدً ٞهولطٌٗ ٞأْ اهعسب ٞأٗ اهداز تط٘٠
أكجس ًـٌا قٌّٚت بٕ ٗبلدزٓ ًعتد بٕ  -رإذا أثمت ذهـم بمِّٚـ ٞأٗ بإخمـاز ثلـٞ
خمري باهل - ٌٞٚقك ٟاهـشاكٍ بعطخ اهلطٌٗ ،ٞإال مل تطٌش ع٘اٖ .
( :)80إذا مٔس بع

اهـٌاي اهـٌػرتن ًطتشلاً ًـٌو٘كاً هةري اهــػسكا١

 هـةؿمٕ أٗ إٙداعٕ أٗ إعازتٕٗ -كاْ مٔ٘زٖ ٗإطالعـٕ عوٚـٕ بعـد تــشللاهلطٌ ٞخازداً باإلرساش أٗ باهتعدٙى أٗ باهس ّ،رال ٙـخو٘ ًّ ؾ٘زٓ ثالث: ٞ
أ -أْ ٙلْ٘ ًاي اهةري ً٘د٘ اً يف سؿـ ٞأسـدٌٓا أٗ أسـدٍٓ ْٗ
طــٍ
غـريٖ رتمطــى اهلطـٌٗ ٞالبــد ًـّ أ اً ١ــاي اهةـري إىل ًطــتشلٕ ،ثـٍ ٙل ّ
اهـٌاي ًّ ددٙد .
ب -أْ ٙلْ٘ ًاي اهةـري ً٘دـ٘ اً يف سؿـتٌٔا أٗ سؿؿـٍٔ ًٚعـاً
بِطــم ٞغــري ًتطــاٗ - ٞٙكٌــا هــ٘ كــاْ ثوجــا ًــاي اهةــري ً٘دــ٘ اً يف سؿــٞ
أسدٌٓا ٗكـاْ ثوجـٕ اهمـاقً٘ ٛدـ٘ اً يف سؿـ ٞا خـس  -بطوـت اهلطـٌ،ٞ
ٗالبد ًّ أ اً ١اي اهةري هـٌطتشلٕ ،ثٍ ٙلطٍّ اهـٌاي اهـٌتمل ًّ ٛددٙد.
دـ -أْ ٙلْ٘ ًـاي اهةـري ً٘دـ٘ اً يف سؿـتٌٔا أٗ سؿؿـٍٔ ًٚعـاً
بِطــمً ٞتطــاٗ - ٞٙكٌــا هــ٘ كــاْ ثوــح ًــاي اهةــري يف سؿــٗ ٞاســد ًــّ
اهػسكاٗ ،١ثوجٕ ا خس يف سؿ ٞاهجاُٗ ،ٛثوجـٕ اهجاهـح يف سؿـ ٞاهجاهـح -
ٗسٚـِـ٣ر ال ًـ٘دب همطـالْ اهـلـطٌـ ،ٞبى ٙـذـب عو ٟكى ٗاسـدٍ ًـِــٍٔ
إخساز اهجوح ٗإزداب ًاي اهةري إىل ًطتشلٕٗ ،اهماقً ٛاهٕ ٗسؿّـتٕ ًـّ
اهـٌاي اهـٌػرتن ًّ ْٗ شٙا  ٝأٗ ُلؿاْ .
(:)81إذا قطٍّ اه٘زثـ ٞتسك ٞاهـٌٚت بٚـٍِٔ ثٍ مـٔس عو ٟاهـٌٚت ٙـّ
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ٗقد ثـمـت غسعاً  -بم ِّٞٚاهـٌدّعً ٛش ٙـٌ - ِٕٚرال ٙـخو٘ ًّ ساهني :
أ -أْ ٙتـ ب أســد ب٘رـاٙ ١ــّ اهــٌٚت أٗ ٙــق  ٜاه٘زثـ - ٞبعكــٍٔ أٗ
تـــٌأًٍ ِٙ -ــٕ ًــّ ًاهـــٍٔ أٗ  ٙـ  ١ٜاهــدا ّ٢ذًــً ٞــ٘زّثٍٔ  -راهلطــٌٞ
ؾشٚشً ٞطتلسّٗ ٝال ً٘دب همطالُٔا أٗ تـذدٙدٓا .
ب -أْ ٙملــ ٟاهــد ّٙرـــ ٛذًــً ٞـ٘زّثـــٍٔ ًــّ ْٗ ضـــل٘ راهـــالشَ
بطـالْ اهـلـطٌٗ ٞالبد ًّ اهمدٗ ب٘را ١اهد ّٙثٍ ٙلطٍّ اهمـاق ٛبـني اه٘زثـٞ
سطمٌا رسا اهلل .

أحلام الـمقاصّة :
( :) 82إذا كــاْ ًــاي ًعــني ًتػــخـ ً٘دــ٘ ًا يف ٙــد غــري ًاهلــٕ
اهػسعٗ ٛكاْ ًــٌتاشاً عٌّـا ضـ٘اٖ ًـّ أعٚـاْ أًـ٘اي اهةـري دـاش هــٌاهلٕ
أخرٖ ًِٕ ٗإُتصاعـٕ ًـّ ٙـدٖ ٗهـ٘ بـاهلٔس  -إذا كـاْ ًولـٕ إٙـاٖ ًعوً٘ـاً أٗ
ًعرتراً بٕ ًّ اهـخؿٍ ،ض٘ا ١كاْ ًةؿ٘باً ًّ ًاهلٕ قٔساً عو ،ٕٚأَ كـاْ
ًقتـٌِاً عِد اهةري  -بعاز ٍٞٙأٗ ٗ ٙع ْٗ ًّ - ٞأْ ٙت٘قة أخر اهــٌاهم
ًاهٕ اهـٌعني ٗتؿسرٕ ر ٕٚعو ٟإذْ ٗزقا ًـّ بٚـدٖ رـاْ اهِـاع ًطـوطْ٘
عو ٟأً٘اهـٍُٔ ،عـٍ إال أْ تجـ٘ز رتِـً ٞـّ إُتـصاب اهــٌاهم هــٌاهٕ اهــٌعني
ٗٙـــخػٗ - ٟهــ٘ إستٌــاالً ًعتـدّاً بــٕ  -توــة اهـــٌاي أٗ اهــِعظ أٗ تكـسّز
اهعــسا رــال ِٙمةــ ٛاإلقــداَ عوٚــٕٗ ،س٣ِٚــر ٙطتشطــّ زرــش ااًــس إىل
اهلاق ٛاهػسع ٛإْ أًلّ إثمات سلٕ عو ٕٚبمُٗ ِّٞٚـش٘ٓا .
ٗإال إُتظس ٗق٘ب ًاي خؿٌٕ يف ٙدٖ رٚلاؾّٕٗ ،ذهم إُ ٙــذ٘ش هـرٜ
اهـٌاي اهـٌعني اهر ٜدشدٖ ًّ ٗقش ٙدٖ عوٗ ٕٚإًتِش ًـّ ز ّٖ إهٚـٕ ٗقـد
عذص ًاهم اهـٌاي أٗ اهـشلّ ًّ اُتصاعٕ ٗاضرتداعٕ هلٔـس غاؾـمٕ ٗق٘تـٕ
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أٗ هتوعٕ عِدٖٙٗ ،ـشىّ هٕ أخر ع٘ا ًاهٕ اهــٌةؿ٘ب ًِـٕ اهتـاهة عوٚـٕ
رٚلافّ اهداً ّ٢د ِٕٙاجلاسد بلدز سلّٕ عو ٕٚعِدًا ٙلش يف ٙدٖ ًاي ٙع٘
ًولٕ هـٌد ِٕٙقطعٚاًٗ ،إْ شا ت قٌٚتٕ عو ِٕٙ ٟأزدش اهصا٢د إه ٕٚبطسٙلـٞ
علالً ٞٚ٢أًُ٘ ٞقطع ٞٚاه٘ؾ٘ي إه.ٕٚ
ٗإذا كاْ ًاي اهةري ِٙاً رـ ٛذً ٞاهةري اهـذاسد  ْٗ ًّ -تعٚني ًاي
اهدا - ّ٢رال ٙـخـو٘ اهـشاي ًـّ ؾـ٘زتني  :إًـا أْ ٙلـْ٘ اهــٌدّع ٟعوٚـٕ
ًعرتر ـاً باهــد ّٙثابت ـاً رـــ ٛذًتــٕ ،أٗ ٙلــْ٘ ًِلــساً هــٕ ،ثــٍ إًــا أْ ٙلــْ٘
اهـٌد ّٙباذالً هٕ ًطتعداً ا ا ٕ٢إىل ًطتشلٕ ،أٗ ٙلْ٘ ًـٌتِعاً عـّ أ ا٢ـٕ
إىل ًطتشلٕ  -أعٍّ ًّ إعرتارٕ باهد ًّٗ ّٙدشد ًاهٕ :
(:)83إذا كــاْ اهــد ّٙثابت ـاً يف ذًــ ٞاهةــري ٗكــاْ اهـــٌد -ّٙاهـــٌدّعٟ
عوً - ٕٚعتـسراً باهدٙـّ اهجـابت رـ ٛذًتٕ ًٗلسّاً باهــشل اهلوـٗ ٛبـاذالً هـٕ
غري ًـٌتِش عّ أ ا ٕ٢هؿاسمٕ ًت ٟطاهمٕ بٕ رال ٙـذ٘ش هودا ّ٢أخـر غـ١ٛ
ًّ ًاي اهـٌد ّٙبدْٗ اذُٕ.
ٗٓلــرا اهـــشلٍ هــ٘ إًتِــش اهـــٌدّ ّٙع ـّ أ ا ١اهــد ّٙاهجابــت يف ذًتــٕ
ٗكــاْ إًتِاعــٕ عــّ س ـلّ ٗعــرزٓ ًػــسٗب  -كــأْ ِٙطــ ٟأٗ ٙـــذٔى ثمــ٘ت
اهـٌاي يف ذًتٕ ٗال عوٍ هٕ بٕ  -رٚرتارعـاْ عِـد اهلاقـ ٛاهػـسع ٛإلثمـات
اهـشلّ أٗ ُع ٕٚبـشطب ً٘اش ّٙاهلكا. ١
( :)84إذا أثمت اهدا - ِٕٙ ّ٢بـم ِّٞٚأٗ بإقـساز اهـٌد ّٙأٗ ُـشٌ٘ٓا -
ٗإًتِش اهـٌد ّٙعّ أ ا ٕ٢إه ٕٚموٌـاً ٗعـدٗاُاً ً -ـّ غـري عـرزٓ ًػـسٗب -
داش هـٌّ هٕ اهـشلّ ٗسوّت هٕ اهـٌلاؾّ ًّ ٞأً٘اهٕ بلدز  ْٗ ًّ ِٕٙشٙا ، ٝ
ض٘ا ١إعرتي هٕ ا ِٕ٢أَ دشد سلّٕ ٗ  ِٕٙاهـٌعوَ٘ ثم٘تٕ يف ذً ٞاهـٌد. ّٙ
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ٗاهظـــآس دـــ٘اش ًلاؾّــــ ٞاهدا٢ــــّ اهـٌلــــٔ٘ز أٗ اهـٌةـؿــــ٘ب ًاهـــٕ
 ض٘ا ١اهـٌاي اهجابت يف اهرً ٞأٗ اهـٌاي اهـٌتع ّّٚاهــٌتػخّـ ٗ -ذهـماهـذ٘اش ًػسٗ بــٌا إذا إًتِـش اهــٌد ّٙعـّ أ ا٢ـٕ ٗتعـرز عوـ ٟؾـاسمٕ
إُتصاعٕ ًّ غاؾـمٕ ٗهـ٘ ًـّ غـري دـِظ ًاهـٕ اهــٌع ّّٚأٗ اهجابـت يف ذًـٞ
ًدً ِٕٙا اَ ًـٌتِعاً عّ أ ا ،ٖ١هلّ البد أْ ال ٙصٙد اهـٌأخ٘ذ عو ٟقـدز
ًاهٕ ٗسلّٕ عو ،ٕٚرٌّ غؿب ًِم أزقاً ًع ِٞٚأٗ ُاُري غري ًعٓٗ ِٞٚـٛ
ًعوً٘ــ ٞاهـــٌلداز ،ثــٍ ٗقــش ذٓمــٕ أٗ ًاهــٕ يف ٙــدن أًلِــم  -كــدا-ّ٢
ًلاؾّتٕ بلدز سلّم عوٗ ،ٕٚاهع  ٝبلدز اهـٌاهٗ ٞٚق ٌٞٚاهـٌاي اهـٌةؿ٘ب
ًِٕ ض٘قٚاً  َ٘ٙاهـٌلاؾٙ ،ٞأخرٓا هِعطٕ ٙ :مٚعٔا ٗٙأخر قدز سلّٕ ٗٙسدش
اهماق ٛهؿاسمٕ بطسٙل علالً ٛ٢أًْ٘ .
ٗإُــٌا تــذ٘ش اهــٌلاؾً ٞـّ اهــٌٌتِش إذا مل ٙسرـش أًـسٖ إىل اهلاقــٛ
اهػــسعٙٗ ٛـــشوة اهـــٌٌتِش عوــ ٟإُلــاز سلــٕ عوٚــٕ ،رــاذا سوــة رلــد
ذٓمت ٙـٌني اهـٌِلس بـشلّ اهـٌدّع ٛيف عامل اهدُٚا ٗمل تــذص هـٕ ًلاؾـتٕ
ه٘ معس بـٌاي غسٙـٌٕ أٗ ٗقـش يف ٙـدٖ ،إال أْ ٙرتادـش اهــٌِلس بعـد سوعـٕ
أًاَ اهلاقٙٗ ٛعرتي اهـٌد ّٙلّ اهــٌدعِٙ ٗ ٛـٕ ،رٚشـلّ هـٕ اهــٌطاهمٞ
بـشلّٕ  ،راْ إًتِش قاؾّٕ ًّ ًاهٕ اه٘اقش يف ٙدٖ .
( :)85اهظآس عدَ ت٘قـة سو ٞٚاهـٌلاؾّ ٞس٣ِٚر عو ٟإذْ اهـشاكٍ
اهػــسع - ٛاهـــٌذتٔد اهعــدي ،أٗ ٗكٚوــٕ اهـــٌعتٌد يف ااًــ٘ز اهـــشطم- ٞٚ
ٗإْ كــاْ إضــت٣رإُ أٗىل ٗأســـ٘  ،بـــى اارـــكى ٓــ٘ زرـــش ااًــس إىل
اهـلاق ٛاهػـسعًٗ ٛـسارــع ٞاهـٌدٙــّ  -هـ٘ أًلِـٕ اهرتارـش ٗإثمـات احلـلّ
عِد اهلاق ٛبمٗ ِّٞٚحن٘ٓا ٗأًلّ اهـشاكٍ إُتصاب سلٕ ًِٕ.
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( :)86اهظــآس دــ٘اش اهـــٌلاؾًّ ٞــّ ٗ ٙعــ ٞاهـــٌٌتِش عــّ أ ا ١سلــٕ
اهـٌعني أٗ  ِٕٙاهجابت يف ذًتٕ ،راذا أٗ ب أسد عِـدن ًـاالً ٗقـد غؿـمم
ًاالً ًعِٚاً أٗ كاْ هم عو ّٙ ٕٚثابت يف ذًتٕ أًلِـم ًلاؾّـِٙ ٞـم ًـّ
ٓــرٖ اه٘ ٙعــ ٞبلــدز س ّلــم ال أشٙــدٗ ،ااٗىل تسكــٕٗ ،ااســ٘ زرــش أًــس
اهـشلّ أٗ اهد ّٙإىل اهلاق ٛاهػسعٗ ٛإثماتٕ عِدٖ  -إْ أًلِـٕ  -هٚلكـٛ
هٕ بـشلّٕ ٗ ٙٗ ِٕٙـذ ٖ عوٗ ٟرا. ٕ٢
( :)87ال ٙػرت رـ ٛد٘اش اهـٌلاؾًّ : ٞماغس ٝاهتلـافّ ،بـى ٙــذ٘ش
هــــٌّ هــــٕ ســــلّ أٗ ٙـــّ عوـــ ٟغـــريٖ ٓٗ -ـــ٘ ًــــٌتِش عـــّ أ ا - ٖ١أْ
٘ٙكّى غخؿاً قا زاً عو ٟاهـٌلاؾّ ْٗ ًّ ٞإثاز ٝرتِ ٞأٗ هصَٗ ًــشرٗز:
سساَ أٗ راضد .
ال
كٌا ٙــذ٘ش هوـ٘ه ٛاهػـسع ٛتؿـدّ ٜذهـم  ،رـاذا غــؿب أسـد ًـا ً
ًعِٚاً أٗ كوٚاً يف اهرًٙ ٞع٘ ًولٕ هؿةري أٗ ًـذِْ٘ ٗقد دشدٖ اهةاؾب
ٗإًتِش عّ أ ا ١اهـشلّ أٗ اهد ّٙداش ه٘هٌّٔٚـا ًلاؾّـ ٞاهــٌٌتِش ًـّ ًاهـٕ
إذا ٗقش يف ٙدٖ ٗ ،أًلِٕ  -بـشطب ٗالٙتٕ اهػـسع -ٞٚأْ ٙلـافّ هوؿـةري
أٗ اهـٌذِْ٘ اهـٌ٘هّ ٟعوً ًّ ٕٚاي اهةاؾب اهـٌٌتِش .
ٗرـــ ٛقــ٘ٙ : ٕ٢ـــذ٘ش هـــخؿ٘ف اهـــٌذتٔد اهعــا ي  -بـــٌا أُــٕ ٗهــٛ
اهـخٌظ ٗاهصكا - ٝأْ ٙت٘هّ ٟاهــٌلاؾًّ ٞــٌّ ٙــٌتِش عـّ أ ا ١اهــشل٘ق
اهػسع ٞٚاه٘ادم - ٞموٌاً ًّٗ ْٗ عرز ًلم٘ي غسعاً  -د٘اشاً ًػـسٗطاً
بأْ ال تجري اهـٌلاؾّ ٞاهعتِٗ ٞال ٙوصَ ًِٔا ًــشرٗز راضـد  :رعـى سـساَ أٗ
ُـــشٖ٘ ٗ -ال تـــذ٘ش اهـــٌلاؾ ٞســا اهعلــساٗ ١اهـــٔارٚني ٗإْ أســسش
اهػـــس اهــــٌرك٘ز إال بـــإذْ اهــــٌذتٔد اهعـــدي أٗ ت٘كٚوـــٕ باهــــٌلاؾ. ٞ
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فقه الشهادات
اهػٔا  ٛٓ ٝاهــشك٘ز ٗاإلطـالب اهٚلـٚين عوـ ٟغـٗ ١ٛاإلخمـاز عِـٕ
قطعٚاً ًّ ْٗ تس ٗ .بتعمري ثآْ  ٘ٓ :إخماز داشَ عّ سل هوةري الشَ .

قاي اهلل ضمشإُ  :ط وَا ْس َتشْه دُِوواشََهِدَ َُ ْن دشنْه ْش دَلَهُ ْم فَْشنْه دلمْشمْهَْش َن فَجَهُشَ ولْه َْ دش

ْم ْشتَ ْرضَ َْمَ ْن ْشامشُّ ََُِاءْص ٗقاي ضمشإُ :طوَالْششنَ ْأبَشامشُّهََُِاءوشِدََاش
نْ َرلولٌشوَانْرَأْتَُمدشن َّ
نَُش ودعوَاص إىل تـشٌى غٔا ٗ ٍٝاهــشك٘ز هإلطـالب اهلطعـ ٛعوـ ٟسؿـ٘ي
ااًــسٗ ،قــاي ضــمشإُ :ط وَالْش َت ْتوموههَاشامشَّ هَُِ َد ْص أ ٜأ ّٗٓــا بعــد اإلطــالب
اهٚلٚين عؤٚا ٗاهـشك٘ز ٗاهسؤ ٞٙهـٔا :طو َن ْش َن ْتومَُِْش ْنلدجَّهوشآثٌَْشقْ ْبوهوص.
ٗقد مٔس ًّ اهتعسٙة  :أْ اهػٔا  ٝتـتلَّ٘ باإلخماز اهلطعـ ٛاهٚلـٚين
اهـخاه ًّ ٛاهرت

ٗإستٌاي اهـخاليٗ ،قد زٗ ٜعـّ زضـ٘ي اهلل ()

إُٔ ضـ٣ى عـّ اهػـٔا  ٝرلـاي هوطـا٢ى ٓ :ـى تـس ٠اهػـٌظ ن قـاي ُ :عـٍ،
رلــاي ( :)طعلــم لجلــاا داأــاد أ َعْص ٙعــين البــد ًــّ كــْ٘ اهػــآد
ًـــخ اً ٙلِٚـاً ع ٌّــا ٙػــٔد كتـــلً ِّٕٚــّ اهػــٌظ يف اهِٔــاز  :ال تــس

هدٙــٕ

ٗال إستٌــاي خــالي عِــدٖ ٗهــ٘ قــعٚعاً ،رــاذا كــاْ خــ ٖ ٙلِٚٚــاً عِــدٖ
ٗٙلْ٘ ااًس اهـٌخ عِٕ ٗاقشاً هدٗ ٕٙق٘ن اهػـٌظ يف زابعـ ٞاهِٔـاز
رٚػٔد بٕ ٙٗ .لش اهلالَ رـ ٛأسلاَ اهػٔا ات ع رؿ٘يٓ ُمدأ بعؿى :

أر ط قبول الشاا ة :
ااٗي  :اهمو٘غ رال تلمى غٔا  ٝاهؿـ

ً -ــٌّٚصاً ًـدزكاً كـاْ أَ غـري

ًـٌّٚص ٗ -عو ٟاإلطالق ،إال رـ ٛاهـلتى خاؾ ًٞرإُ تـلمى غٔا تٕ رـ ٕٚإذا
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ت٘رست عو ٟغسا ٢قمـ٘ي اهػـٔا ٙٗ ٝقخـر بـأٗي كالًـٕ ْٗ ثاُٚـٕٗ ،ال
تلمى غٔا تٕ يف غري اهلتى ست ٟاجلـسنُ ،عـٍ تؿـوض عمازتـٕ ااٗىل ُـ٘اًٝ
تِكـٍّ إهٔٚــا غــ٘آد أخــس ٠قــد تــق  ٜعِــد اهلاقــ ٛإىل سؿــ٘ي اهعوــٍ
اهلاطش أٗ اإلطٌِ٣اْ اه٘اثل باهـذسٙـٌ ٞأٗ ًعسر ٞخ٘ٚطٔـا ااٗىل رٚلـْ٘
اهعوٍ سذ ْٗ - ٞإخماز اهؿ

ٗغٔا تٕ .

اهجاُ :ٛاهعلى رال تـلمى غٔا  ٝاهـٌذِْ٘ ساي دـُِ٘ـُٕ ،عٍ هــ٘ كـاْ
أ ٗازٙاً ٗغـٔد سـاي إراقتـٕ ٗإ زاكـٕ ٗرطِتـٕ كاًوـ ًٓٗ ٞـ٘ دـاًش هػـسا٢
قم٘ي اهػٔا ٗ ٝتـشلل اهلاق ًّ ٛإراقتٕ ساي سؿ٘ي اهـٌػٔ٘ بٕ ًّٗ
إ زاكٕ ٗرطِتٕ عِد غٔا تٕ ٗٗق٘ن إخمازٖ  -قمؤا ًِٕ.
( :)1إذا أسظّ اهلاق ًّ ٛاهػآد :اهطراد ٞأٗ اهةعوٗ ٞقوـ ٞاهعطِـٞ
ٗغسٗ اهـرّٓ  -إضـتةوظ يف إضتػـٔا ٖ ٗتــشلل ًِـٕ ًـّ ْٗ تعِٚـة،
ست ٟإذا تم ّّٚهٕ غوم ٞاهطـٔ٘ أٗ اهِطـٚاْ عوٚـٕ أٗ قوـ ٞاهعطِـًِ ٞـٕ  -هصًـٕ
اهتجمـــت ًـــّ غـــٔا تٕ قمـــى أْ ٙعتٌـــد عؤٚـــا ٗٙـــمين قكـــا ٖ١رــــ ٛسـ ـلّ
اهـٌتِاشعني .
اهجاهح  :اإلٙـٌاْ ٗاإلعتلا اهؿشٚض راهـٌقًّ اهـٌعتلد بإًاً ٞأٓى
اهمٚت ( )إذا كاْ عدالً ًسقٚاً يف ٗ ِٕٙضـو٘كٕ تلمـى غـٔا تٕ دصًـاً
ٗعو ٟاجلٌٚش ض٘اُ ١ظريٖ ًٗـخاهعٕ يف أؾ٘ي اهد ّٙأٗ يف رسٗعٕ .
ٗأًا غري اهـٌ٘اه ٛإذا كاْ قاؾـساً عـّ تــشؿٚى اهعلٚـد ٝاهــشلّٗ ٞمل
ٙعاُــد ٗمل ِٙؿــب ٗكــاْ ًسقــٚاً يف ِٙــٕ ًطــتلٌٚاً يف ضــو٘كٕ ٗعوــٍ ًِــٕ
اهـخري ٗاهؿدق قموت غٔا تٕ عو ٟااق٘ ،٠بى ه٘ غـٔد عوـُ ٟظـريٖ يف
اهـــٌرٓب أٗ عوــ ٟغــري اهـــٌ٘اه ٛقموــت ًِــٕ دصً ـاً إذا عوــٍ ًِــٕ اهـــخري
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ٗاهؿــدق  ،بٌِٚــا اهِاؾــب  :اهـــٌمة

ه ٌ٢ــً ٞــّ مي ًـــشٌد ( )أٗ

اهـٌعاُد أٗ اهـٌلؿّس يف تـشؿٚى اه٘الٗ ٞٙاهعلا٢د اهـشـل ٞرلمـ٘ي غـٔا تٕ
عو ٟاهـٌقًّ اهـٌ٘اهً ٛـٌِ٘ب ٗإْ كاْ ًسقٚاً يف  ِٕٙمآساً.
ٗتلمى غٔا  ٝكى ًطوٍ ًسقٗ ِٕٙ ّٛؾدقٕ عو ٟغري اهـٌطوٍ ،كٌـا
تلمى غٔا تٕ أٓى كى ًوّ ٞعوُ ٟظسا ٍٔ٢يف اهدٗ ّٙاهـٌوً ٞــٌّ ٙسقـُٕ٘
ًّ اهػٔدا ،١راْ مل ٙلّ غآداْ ًّ أٓى ًوـتٍٔ غـٔد اهــٌسقِٙ ٛـٕ
ٗاهـٌعسٗي ؾدقٕ ًّ غري أٓى ًوتٍٔ عو ٟغري اهـٌطوٍ .
ٗال تلمى غٔا  ٝغري اهـٌطوٍ عو ٟاهــٌطوٍ ،إال يف اه٘ؾـ ٞٚإذا ًـات
يف أزا غسبٗ ٞمل ٙـذد ًطوٌني ٙػٔدٌٓا عوٗ ٟؾٚتٕ ،رٚػـٔد كتـابٚني
عؤٚا ٗتلمى س٣ِٚر غٔا  ٝأٓى اهلتاب طسّاً هوٌطوٍ اهـٌ٘ؾ ٛإذا عـسي
باهؿدق ٗاهـخري ًٍِٔ ٗكاُا ًسقٚني عِد أؾشابٍٔ ٗأٓى ًوتٍٔ .
ٗعِد غٔا  ٝغري اهـٌقًّ عو ٟاهـٌ٘اه ٛأٗ عِد عدَ قم٘ي غــٔا - ٍٝ
إذا كاْ اهػآد ًعسٗراً باهؿـدق ٗاهــخري ٗاهؿـالن يف ًــذتٌعٕ ٙـتٌلّ
اهلاق ٛأْ ٙطتعٚد ًّ اهػٔا  ٝكآهٗٗ ٍٞضٚو ٞهتشؿٚى اهعوٍ باهــشلّ يف
اهــدع٘ ٠اهـــٌسر٘ع ٞهدٙــٕ أ ٜبعــد اهتشلــل ًــش اهػــآد ٙك ـٍّ اهلاقــٛ
غــٔا تٕ اىل بلٚــ ٞاهػــ٘آد ٗاهلــسا ّ٢كلجــس ٝاهػــٔ٘ هةــسا تـــشؿٚى
اهعوٍ ٗاهٚلني أٗاإلطٌِ٣اْ بؿدق اهـٌدع ٛيف عـ٘اٖ أٗ ؾـدق اهــٌِلس
يف ُـعٗ ٕٚإُلازٖ ،ثٍ ٙلك ٛبعوٌٕ ٗٙل ِٕٚأٗ إطٌِ٣إُ ٗٗث٘قٕ  -ال بػـٔا ٝ
اهػآد اهـٌخاهة يف اهد ّٙأٗ يف اهـٌرٓب أٗ يف اهطو٘ن .
اهسابــش  :اهعداهــٗ ٞاالضــتلاً ٞيف دــا  ٝاهػــسب ٗكــْ٘ اهػــآد خ ّٚــساً
ؾا قاً ًسقٚاً يف ٗ ِٕٙضو٘كٕ ،رال تلمى غٔا  ٝغري اهؿا ق اهـٌسقٛ

(ًِٔ ...............................................................)240از اهؿاحلني/ز3

ِٙــٕ ٗضــو٘كٕ ًٗ .ــش اهػــم ٙــتعني اهتشلــل عــّ ساهــٕ رــاذا مل ٙعــسي
باهلرب قموت غٔا تٕ .
( :)2ال بــأع بػــٔا  ٝاهعلــري ٗاهــدُٗ ّٛؾــاسب اهؿــِع ٞاهـــٌلسٗٓٞ
كاهـشا٢م ٗاهؿا٢غ ٗذ ٜاهعٌى اهدُ ١ٛكاهصبّـاي ٗاهعـساؽ ٗاهــخا َ إذا
عسر٘ا باهؿدق ٗاهعدي ٗاالضتلاًٗ ٞمل ٙعسر٘ا باهعطل أٗ باهلرب .
ُعــٍ اهطــا٢ى بلعــٕ ًــّ اهِــاع إذا إتــّخرٓا سسرـً ًٞعتــا  ًٝهــٕ بـــشٚح
عسي باالضتذداٗ ١اهطقاي باهلةّ ًّ اهِاع تس ّ غٔا تٕ ٗال ٙعتِ ٟبٔا
ٗهــ٘ كــاْ ًـــشسش اهعداهــُ ،ٞعــٍ ٙـــٌلّ االُتعــاب ًــّ غــٔا تٕ كٌلدً ـٍٞ
هـشؿ٘ي اهعوٍ عِد اهلاق. ٛ
اهـخاًظ :أْ ال ٙلْ٘ اهػـآد ٗهـد شُـا ،رـاذا تــشلل كُ٘ـٕ إبـّ شُـا
مل تـــذص غــٔا تٕ ٗمل تلمــىًٗ ،ــّ مل ٙتشلــل كُ٘ــٕ ًت٘هــداً ًــّ اهصُــا
ٗقد أسسشت عداهتٕ داشت غٔا تٕ ٗإْ ُاهتـٕ ااهطـّ اهسذٙوـ ٞباه٘ؾـة
اهط٘ ،١راْ اهـٌػل٘ن ٙوشل باهعساؽ ٗٓ٘ إبّ ساليٓ ال ًاُش ًـّ قمـ٘ي
غٔا تٕ اذا كاْ ضو٘كٕ ًسقٚاً .
اهطا ع :أْ ال ٙلْ٘ اهػآد ًـٌّ هٕ ُعش ًــشلل أٗ سـلّ ًقكـد يف
اهدع٘ ٠اهيت ٙػٔد رٔٚا إلثماتٔا عِد اهلاق ٛاهػسع ،ٛرال تلمى غـٔا ٝ
اهػسٙم رٌٚا ٓـ٘ غـسٙم ر ٚـٕ ٗهـٕ ُؿـٚب ًِـٕٗ ،ال تلمـى غـٔا  ٝاهـداّ٢
ي هـٕ عوـ ٟغـريٖٗ ،ال
هوـٌشذ٘ز عوٚـٕ اهــٌد ّٙهـٕ إذا غـٔد هــٌد ِٕٙبــٌا ٓ
تلمى غٔا  ٝاه٘ؾ ٛرٌٚا ٓ٘ ٗؾ ٛرٗ ٕٚهٕ ٗال ٞٙعوُٗ ،ٕٚـش٘ ذهم ًـٌّ
ٙـذسّ بػٔا تٕ ُععاً هِعطٕ .
كٌا ال تلمى غٔا ٙ ًّ ٝسٙد رش اهكسز ٗاهةساً ٞعّ ُعطٕ كػٔا ٝ
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أسـد أرـسا اهعاقوـ ٞبتذـسٙض غـٔ٘ اهــذِا ٞٙاهـيت تطـت٘دب اهدٙـ ٞعوــٟ
اهعاقو ،ٞأٗ غٔا تٕ بـذِْ٘ اهػٔ٘ ٗ،حنٌ٘ٓا ًـٌا ٙـٌِش ُع٘ذ اهػـٔا ٝ
ٗتةس ٍٙاهلاقـ ٛهوعاقوـ ٞاهدٙـ ٞعـّ اهلاتى،كٌـا ال تلمـى غـٔا  ٝاه٘كٚـى
أٗ اه٘ؾ ٛبـذسن غٔ٘ اهـٌدع ٛعوـ ٟاهــٌ٘كّى أٗ اهــٌ٘ؾٗ ،ٛحن٘ٓـا
ًـٌا ٙـٌِش ُع٘ذ اهػٔا  ٝهلُ٘ٔا تدرش اهكسز عّ اهػآد .
( :)3ال ًاُش ًّ قم٘ي غٔا  ٝاهػسٙم هػـسٙلٕ رٌٚـا ال ٙـستم بــٌاي
اهػسك ٞكأْ ٙػٔد هٕ بصٗاز أٗ طالق أٗ سل أٗ ًاي هٕ عو ٟغريٖ خازز
ًاي اهػسك ٞأٗ حن٘ ذهم .
( :)4ال ًــاُش ًــّ قمــ٘ي غــٔا  ٝاهعــدي إذا كــاْ اِ٢ــاً هػــخـ مل
ظ أٗ ضع ٍٕ  ،رٚػٔد هـٕ بــشل أٗ بـد ّٙهـٕ عوـ ٟمخـس ًـّ
ٙـشذّس عو ٕٚهعو ٓ
غري رسق بني كْ٘ اهـٌد ّٙاهـٌػٔ٘ هٕ ً٘ضساً أٗ ًعطساً.
( :)5إذا غــٔد اهعــدالْ بـــٌايٓ أٗ سـلّ هـــٌّ ٙسثاُــٕ ســاي سٚاتــٕ قمــى
ًـٌاتٕ رشلٍ اهـشاكٍ عو ٟطمل غٔا تٌٔا رٌات اهـٌػٔ٘ هٕ قمى تِعٚـر
اهــشلٍ ال ًـاُش ًــّ إضـتٌساز اهلاقــ ٛعوـ ٟقمــ٘ي غـٔا تٌٔا ٗال ٙـــٌِش
اهـــٌ٘ت اهالســل ًــّ تِعٚــر اهـــشلٍٓٗ ،لــرا هــ٘ غــٔدا هــٕ ســاي سٚاتــٕ
رٌات قمى سلٍ احلاكٍ ال ًاُش  -عو ٟاهظـآس ً -ـّ إضـتٌساز اهلاقـٛ
يف قمــ٘ي غــٔا تٌٔا إذا ضــمل ًِــٕ قم٘هـــٔا بعــد أْ ٗثـــل بعــداهتٌٔا ســني
اهػٔا  ٝأٗ بعد إقاًتٔا قمى ً٘ت اهـٌػٔ٘ هٕ ٓٗ .لرا تلمى غـٔا تٌٔا
هـٌّ ٙسثإُ ه٘ ًاتا أٗ أسدٌٓا قمـى سلـٍ اهلاقـ ٛرأٌُـا عـدالْ غـٔدا
هلسٙمٌٔا ٗكاُت غٔا تٌٔا داًع ٞهػسا ٢اهلم٘ي .
ُعٍ إذا غٔد اهعدالْ بـٌايٓ أٗ بـشـلّ هـٌّ ٙسثـاُـٕ ٗكاُت غٔا تـٌٔا
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ساي ً٘تٕ أٗ بعد ً٘تٕ ٗؾريٗز ٝأً٘اهٕ ًرياثـاً هــٌٔا مل تلمـى غـٔا تٌٔا
هـٌ٘زّثٌٔا رأٌُا ٙػٔداْ اُعطٌٔا  -بوشام كٌُ٘ٔا ٗازثني ٙـذسّاْ ُععـاً
اُعطٌٔا بٔـرٖ اهػـٔا  ، ٝبـى هـ٘ مل ٙلـّ عوـ ٟاهــٌٚت ٙـّ ٗال ٗؾـٞٚ
رٌٔا ًدّعٚاْ اُعطٌٔا ٗاهػٔا  ٝهوٌدع ٛباطو. ٞ
اهطابش ٙ :عت ً٘ارل ٞاهػـٔا  ٝهـدع٘ ٠اهــٌدعٗ ٛت٘ارـل اهػـٔا تني
ًعِــ - ٟال هعظ ـاً  -أ ٜالبــد ًــّ تــ٘از غــٔا  ٝاهعــدهني عوــً٘ ٟقــ٘ب
ٗاســد ًٗــ٘ز رــاز ال إخــتالي ًعِــ٘ ٜبٌِٔٚــاٗ ،ال قــري يف اإلخــتالي
ال ٗت٘ارلٌٔــا ًعِــ ،ٟرــاذا غــٔد
اهوعظــ ٛبٌِٔٚــا بعــد إتـــشا ٌٓا ًــده٘ ً
أســدٌٓا ( :شٙــد غؿــب عسبــ ٞعمٚــد) ٗغــٔد ا خــس ( :شٙــد أخــر عسب ـٞ
عمٚد قٔساً ٗعدٗاُاً) راهـٌده٘ي اهـٌػٔ٘ بٕ ٗاسد ًعِ ٟرتؿـضّ اهػـٔا ٝ
ٗتلمــى  .بٌِٚــا إذا غــٔد أســدٌٓا بمٚــش شٙــد عسبتــٕ عوــ ٟعمٚــد ٗغــٔد
ا خــس بــاقساز شٙــد بمٚــش عسبتــٕ عوــ ٟعمٚــد كاُــت غــٔا ً ٝـــختوعً ٞعِــٟ
ال تلمى ٗال تؿضّ ب. ِّٞٚ
ٗٓلرا ه٘ إتـعلا عو ٟأًسٓ ٗإختوعا يف شًإُ أٗ يف ًتعولـٕ أٗ ُــشٌ٘ٓا
ًـٌا ٙلْ٘ اهـٌػٔ٘ بٕ ًّ أسدٌٓا ًةاٙساً هوٌػٔ٘ بٕ ًّ ا خس ٗ -ه٘
بوشــام بع ـ

اهـــخؿ٘ؾٚات اهدخٚوــ ٞيف ٗســد ٝاهـــٌعِ ٟاهـــٌػٔ٘ بــٕ

ٗاهـٌسا إقاً ٞاهم ِّٞٚعوٗ ،ٕٚذهم ه٘ غٔد اهعدي إُٔ بـاب شٙـد عوـ ٟعمٚـد
محازٖ يف غٔس زدب ٗغٔد ا خـس أُـٕ باعـٕ يف غـٔس غـعماْ ،أٗ غـٔد
اهعدي إُٔ باب شٙد عمٚد ًا محـاز ًا ٗغـٔد ا خـس أُـٕ باعـٕ سؿـاُاً ،رٔاتـاْ
غٔا تاْ ًـختوعتاْ ًّ سٚح اهصًاْ أٗ اهـٌتعول رتلْ٘ اهػـٔا ًٌِٔ ٝـا
ًتما ِٞٙتةاٙس إسدآٌا ااخس ٠رال تلمى ٗال تؿضّ ب. ِّٞٚ
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ُعٍ ه٘ إختوعا يف بع

اهـخؿ٘ؾٚات اهعسعً ٞٚـش ٗسـد ٝاهــٌػٔ٘

بــٕ مل ٙـــٌِش عــّ قمــ٘ي اهػــٔا ٗ ٝتستٚــب مثازٓــا اهػــسع ،ٞٚكٌــا هــ٘ قــاال
ًعاً( :قد ضسق شٙد ًـّ عمٚـد ث٘بـ ًا ًعِٚـاً) أٗ (باعـٕ عسبـً ٞػخؿـ )ٞثـٍ
إختوة اهػآداْ يف ق ٌٞٚاهج٘ب أٗ اهـٌطسٗق  :رلاي أسـدٌٓا إْ قٌٚتـٕ
أهة ِٙـازٗ ،قـاي ا خـس  :قٌٚتـٕ ًـأِٙ ٝـاز ،رـاْ اهطـسق ٞتجمـت ه٘سـدٝ
اهـٌػٔ٘ بٕٙٗ ،لْ٘ اإلختالي يف أًسٓ خازز عّ اهـٌػٔ٘ بٕ .
ٗٓلرا ه٘ إختوة ًق  ٠غٔا تني ًّ عدهني ًّ ْٗ تـدارش أٗ ًـش
ٗسد ٝاهـٌػٔ٘ بٕ ًّ اهػٔا  ،ٝكٌا ه٘ غٔد عدالْ بةؿب شٙـد ثـ٘ب
عمٚد اامحس ٗغٔد عدالْ مخساْ بةؿب شٙد ث٘ب عمٚد ااخكس ،راْ
اهػٔا  ٝااٗىل تاً ٞؾا ز ٝعّ عدهني ٗاهػٔا  ٝاهجاُ ٞٚتاً ٞؾا ز ٝعـّ
عدهني ٗال تدارش بٌِٔٚا ٗال ًاُش ًـّ قمـ٘ي كؤٌٚـا ه٘سـد ٝاهــٌػٔ٘ بـٕ
ى ًٌِٔا ٗتــٌاَ اهػـٔا تني يف ُعطـٌٔا ،رٚقخـر بلـى ٗاسـدًٌِٔ ٝـا
يف ك ّ
ٗٙعتٌدٓا اهلاق ٛاهػسع ٛسذ ٞعو ٟع٘ ٠اهـٌدع :ٛغؿـم ٞٚاهجـ٘بني
اامحس ٗااخكس .
ٗٓلــرا هــ٘ غــٔد عــدي بـإقساز شٙــد باضــتداُتٕ ًـّ عمٚــد أهــة ِٙــاز
ٗغٔد عدي مخس بإقساز شٙد باضتداُتٕ ًّ عمٚد أهعِٙ ٛـاز ،رـاْ ااهـة
ِٙاز تجمت بتٌـاَ اهمِّٚـ ٞاهعـسب :اهػـٔا تني عوـ ٟإقـساز شٙـد باإلضـتداُ،ٞ
ٗااهــة ِٙــاز اهجاُٚــ ٞتجمــت إذا إُك ـٍّ ٙـــٌني اهــدا ّ٢إىل غــٔا  ٝاهعــدي
بإقساز شٙد اهـٌد ّٙباضتداُ ٞأهعني ًّ عمٚد .
( :)6إذا غٔد إثِاْ ٗقك ٟاهـشاكٍ عو ٟطمل غٔا تٌٔا ثٍ إُلػة
ٗد٘ ًا ٙـٌِش ًّ قم٘ي غٔا  ٝاهػٔ٘  -كؤٍ أٗ بعكٍٔ  -كإُلػـاي
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رطلٌٔا أٗ أسدٌٓا أٗ أْ هوػآد ُععاً يف اهػٔا  ٝأٗ ُــش٘ ذهـمٗ ،كـاْ
اإلُلػاي بعد قكا ١اهـشاكٍ اهػسع ٛعو ٟطمل اهػٔا  ٝرال ٙــخو٘ ًـّ
ؾ٘زتني :
اهؿـــ٘ز ٝااٗىل :أْ ٙلـــْ٘ سؿـــ٘ي اهــــٌاُش  -اهعطـــل أٗ اهِعـــش أٗ
ُـشٌ٘ٓا  -سا ثـ ًا علٚـب اهػـٔا  ، ٝكـأْ غـٔدا ٌٗٓـا عـدالْ ثـٍ رطـلا
ٗعؿٚا زبٌّٔا  -مل ٙكسّ باهــشلٍ إذا ٗثـل اهلاقـ ٛب٘دـداْ اهػـآدّٙ
هػسٗ قم٘ي اهػٔا  ٝسني إقاًتٔا .
اهؿ٘ز ٝاهجاُ :ٞٚأْ ٙلْ٘ سؿ٘ي اهـٌاُش ضابلاً عوـ ٟاهــشلٍ ًلازُـاً
هوػٔا  ٝبـأْ تـمني كُ٘ـٕ راضـل ًا سـني اهػـٔا  ٝأٗ كـاْ ٙــذ ّس اهِعـش هِعطـٕ
ســني اهػــٔا ٗ ٝقــد خعــ ٛعوــ ٟاه ــشاكٍ أٗ أخعــ ٛعوٚــٕ  -بطــى سلٌــٕ
ُٗلكٕ اهلاقًِٗ ٛش ًّ تِعٚرٖ قدز اإلًلاْ .
( :)7ال ٙـــٌِش اإلخــتالي اهــدٙين أٗ اهـــٌرٓ

ًــّ قمــ٘ي اهػــٔا ،ٝ

رتلمى غٔا  ٝاهـٌطوٍ اهعدي اهـخّٚس عو ٟاهٗ ٜ ٘ٔٚاهِؿـساُٗ ٛاهؿـابٛ٣
ٗعوــً ٟـــخاهعٕ يف اهـــٌرٓب ،هلــّ اهعــداٗ ٝاهدُٙ٘ٚــً ٞاُعــٗ ٞذهــم بــأْ
تلْ٘ هٕ غشِاً ١ش مخس رال تلمـى غـٔا تٕ عوـ ٟخؿـٌٕ ٗإْ مل ت٘دـب
عداٗتٕ رطلٕ ًٗـخاهع ّٙ ٞاهلل ضمشإُ.
ُعٍ ه٘ مل تظٔس عداٗتٕ هوٌػٔ٘ عوٚـٕ رـال قـري يف غـٔا تٕٗ ،ذهـم
كٌا ه٘ قري اهـٌػٔ٘ عو ٕٚاهػآد اهعدي أٗ ضمّٕ أٗ مذاٖ أٗ ُــش٘ ذهـم
هلٙ ٛجمـت اهعـداٗ ٝبٌِٔٚـا ٗتطـل غـٔا تٕ ،هلـّ اهػـآد مل ٙـس ّ عوٚـٕ
بِش٘ ًا ؾِش بٕ اهـٌػٔ٘ عوٚـٕ ثـٍ غـٔد عوٚـٕ راُـٕ تلمـى غـٔا تٕ هعـدَ
مٔ٘ز ٗعدَ إسساش عداٗتٕ هوٌػٔ٘ عو.ٕٚ
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( :)8اهلسابــ ٞاهِطــم ٞٚأٗ اهسقــاع ٞٚأٗ اهؿــداق ٞال تـــٌِش ًــّ قمــ٘ي
غٔا  ٝاهعدي  -اهلسٙب أٗ ؾدٙل اهــٌػٔ٘ هـٕ  -رتــلمى غـٔا  ٝاهعـدي
ابٗ ٕٚإً ٗالبِٕ ٗأخٗ ٕٚؾـدٙلٕ ٗإْ تأكـدت اهؿـداق ٞبٌِٔٚـا ٗق٘ٙـت
اهؿشمً ٞا اَ اهػآد عدالً ًعسٗراً باهؿدق ٗاهِصآ. ٞ
ٗٓلرا تلمى غٔا  ٝاهعدي عو ٟااب ٗعو ٟااَ ٗعو ٟاإلبّ ٗعوٟ
ااخ ٗعوـ ٟاهؿـدٙل رــاْ غـٔا تٕ عوـ ٟااقسبــاٗ ١ااؾـدقاً ١لم٘هــ ٞإذا
أســسشت عداهــ ٞاهػــآد ٗعــدَ عداٗتــٕ ًــش اهـــٌػٔ٘ عوٚــٕ ٗعــدَ دـسّ
اهػــآد ُعع ـاً هِعطــٕ ،ضــ٘ا ١كاُــت اهػــٔا  ٝعوــًٗ - ٍٔٚــٍِٔ اه٘هــداْ -
د عوـ ٍٔٚإذا كـاْ اهػـآد ًتٚلِـ ًا
ل عوـ ٍٔٚأٗ بلؿـاف أٗ سـ ّ
ي أٗ س ّ
بـٌا ٓ
ًـٌا ٙػٔد عو ٟقسٙمٕ أٗ ؾدٙلٕ .
( :)9تلمـــى غـــٔا  ٝاهعـــدي عوـــ ٟشٗدتـــٕ ٗهــــٔا  -أ ٜهؿاهــــشٔا -
ٗتــذ٘ش غــٔا  ٝاهـــٌسأ ٝاهعا هــ ٞهصٗدٔـا ٗعوــ ٟشٗدٔــا إذا إُكــٌت إىل
س ـدَآٌَا
ك ـىإ إْ ْ
غــٔا تٔا :غــٔا  ٝإًــسأ ٝأخــس ٠هتلُ٘ــا غــآدتني طأَْْ تَ ِ
خسَ٠ص رإذا إُكـٍّ إىل غـٔا تـٔــٌا غــآد عــدي أٗ
سدَآٌَا ااُ ْ
َكسَ إْ ْ
رَتر ِّ
ٙـٌني اهـٌدع ٛؾاسب اهـشلّ كـٌوت اهــػٔا ٗ ٝاهمـّٚـِــٗ ٞقكـ ٟاحلـاكٍ
اهػسع ٛعو ٟطملٔا .
( :)10تلمــى غــٔا  ٝاهكــٚة هـــٌكّٚعٕ ٗإْ كاُــت بٌِٔٚــا ؾ ـداق ٞأٗ
قسابــ ٞأٗ ًــ٘ ّ ٝباهةــ ٞإذا أســسشت عداهــ ٞاهكــٚة اهػــآد ٗؾــدقٕ رٌٚــا
ٙػٔد بٕ ٓٗ ،لرا تلمى غٔا  ٝاهعاًى اادـري بعـد ًعازقـً ٞطـتأدسٖ إذا
كاْ عدالً ًعسٗراً باهؿدقٗ ،ال تلمـى غـٔا تٕ سـاي إضـتٌساز عٌوـٕ ًـش
اهـٌطتأدسٓٗ ،لرا ال تلمـى غـٔا  ٝاهــخا َ اهتـابش هــٌخدًٕٗ يف أًـ٘زٖ
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كؤا :اهطعس ٗاهـشكس ٗاهلـ٘ي ٗاهععـى ٗاهـسأ ٜبــشٚح ٙعٌـى ًـا ٙعٌوـٕ
ًتم٘عـٕ ٗٙتؿــسي تؿــسي ًـــخدًٕٗ رػــٔا تٕ غــري ًلم٘هــً ٞــا اَ تابعـاً،
راذا إررتق عِٕ ٗإضتلى يف أًسٖ ثٍ غٔد ساي ًعسٗرٚتٕ باهعداهٗ ٞاهؿدق
قموت غٔا تٕ .
( :)11إذا تـشٌّى اهلـارس أٗ اهعاضـل أٗ اهؿـ

غـٔا ٗ ًٝإطوـش عؤٚـا

ٙلِٚـاً ثــٍ شاي اهـــٌاُش عــّ قمــ٘ي غــٔا تٕ  -بــأْ أضــوٍ أٗ إضــتلاَ أٗ بوــغ
ٗعلى -ثٍ غٔد بـٌا تـشٌّوٕ ٗإطوش عوٙ ٕٚلِٚاً ٗكاْ ذاكساً هٕ ًتأكـداً ًِـٕ
غري ُاعٓ هوٌػٔ٘ بٕ قموت غٔا تٕ ،بٌِٚـا هـ٘ غـٔد بــٌا تــشٌّوٕ ٗإطوـش
عو ٕٚساي ٗد٘ اهـٌاُش عّ قم٘ي غٔا تٕ مل تلمى غـٔا تٕ ٗز ّتٗ ،هـ٘
أعا أ ا ١اهػـٔا  ٝبعـد أْ شاي اهــٌاُش بإضـالًٕ أٗ بإضـتلاًتٕ قموـت إذا
تـشلل اهلاق ًّ ٛشٗاي اهـٌاُش ٗإضت٘ثل ًّ غٔا تٕ .
( :) 12إذا طوب ًّ اهــٌطّوش عوـ ٟغـ ١ٛأْ ٙػـٔد بـٕ أًـاَ اهلاقـٛ
ى ٗدمـت عوٚـٕ اهػـٔا ًٗ ٝـّ ٙلتٌٔـا راُـٕ
ل أٗ إلبطـاي باطـ ٓ
إلسلاق سـ ّٓ
مثٍٗ ،إذا أ ّآا ًش ت٘رس غسا ٢قم٘هـٔا قموت ًِـٕٓٗ ،لـرا تلمـى غـٔا ٝ
اهـٌت ّب بٔا  ٘ٓٗ -اهرٙ ٜػٔد قمى أْ ٙطتػٔد ،أ ٜقمى ضـقاهٕ ٗطومٔـا
ًِٕ -إذا ت٘رست يف غٔا تٕ غسا ٢قم٘هـٔا ٗٙرتتب عؤٚا ااثس يف ًـذاي
اهلكاٗ ١اهـشلٍ بني اهِاع ض٘ا ١ت ّب اهػآد بإقاًتٔا ٗأ أ٢ا أَ طومت
ًِٕ راضتذاب ٗغٔدٗ ،ض٘ا ١كاُت يف سل٘ق اهِاع كااً٘اي ٗاهدْ٘ٙ
ٗااًاُات ٗاهصٗاز ٗاهطالق ُٗـش٘ٓا ،أَ كاُـت يف سلـ٘ق اهلل ضـمشإُ
ٗسدٗ ٖ  -كاهصُا ٗغـسب اهــٌطلس ، -أَ كاُـت يف اهــشل٘ق اهــٌػرتكٞ
كشدّ اهطسق ٞأَ كاُت اهػٔا  ٝه ٗقاي ٗاهـٌِارش اهعًٌ٘ٚـٗ ٞاهـٌؿاهــض
اهعاً ٞكاهـٌدازع ٗاهـٌطتػعٚات ٗاهلِاطس ٗاهـٌلتمات ُٗـش٘ٓا .
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الفصل الجاني  :لا تص ّح به الشاا ة
هوػٔا  ٝساهتاْ  :ساه ٞاهتشٌى ٗٓ٘ مـسي سكـ٘ز ااًـس ٗغـٔا تٕ
هـٌا ٙـشؿى ًّ رعى ٗتعسّرٕ عوٚـٕٗ ،ساهـ ٞاا آٗ ١ـ ٛاهــشاي اهالسلـٞ
اهيت ٙق  ٜرٔٚا اهػآد ًا تـشٌّوٕ ٗغٔدٖ ٗأطوش عو. ٕٚ
ٗال تؿض اهػٔا  ٝبػ ١ٛإال ًش تـشلل اهعوٍ اهلاطش ٗاهٚلني باهــخ
اهـٌػٔ٘ بٕ خازداً  -عوٌاً ًطتل ًّ ٟطـسق ًتعازرـ ٞعلالٚ٢ـاً ًـّ ْٗ
تـس

يف اهــِعظ أٗ إستٌــاي خــالي ااًــس اهـــٌػٔ٘ بــٕ  -قــاي ضــمشإُ:

طِدالش َن ْشََ دَُِشبُْمْحَقِّشوَ وهَْشنَعْْموهشَمَص ٗقـاي ضـمشإُ  :طوَالش َتقْهُوشنَهُشمْه َْلَشمْهِْشبْه ْهش
عْ ٌَْص ٗٙلني قاطش كٌا تس ٠اهػٌظ ٗكعّم ٗاقشني ٗتػٔد بأْ اه٘قت
ُٔاز ٗكعّم ضو - ٌٞٚكرهم البد ًّ ٗق٘ن ًا ٙػـٔد اهــٌطوٍ بـٕ هةـريٖ
أٗ عوــ ٟغــريٖ أًــاَ اهلاقــ ٛقــاي زضــ٘ي اهلل (ً )ػــرياً إىل اهػــٌظ
اه٘اقــــش ٞعِــــد زؤٙتٔــــا يف اهِٔــــاز:طعلــــم لجلــــاا داأــــاد أ َعْص
راْ أًس اهػٔا  ٝعظٗ ٍٚأثسٓا خطري بوشـام ًـا ٙرتتـب عؤٚـا ًـّ إثمـات
سلّ أٗ إشٓاق باطىِٓ ًّٗ ،ا ال ٙـذ٘ش اإلخماز ٗاهػـٔا  ٝبـأًسٓ ًظِـْ٘
أٗ ًَ٘ٓ٘ ًـشتٌى  ،بى البد ًّ اهٚلني باهػ ١ٛاهـٌخ بٕ قمـى اإلخمـاز
عِٕ ٗاهػٔا  ٝبٕ ،راذا تـشٌّؤا ٗسكسٓا ٗأ زكٔا عـّ عوـٍ ٗٙلـني دـاش
هٕ أ ا ١اهػٔا . ٝ
ٗاهعوٍ ٗاهٚلني  :قد ِٙػأ عّ سدعٓ ُٗظـس ٗادتٔـا ٗ ،قـد ِٙػـأ عـّ
ســظّ  -أٙ ٜتشلــل ب٘اضــط ٞاهـــش٘اع اهظآسٙــ : ٞزؤٙــ ٞأٗ

ــاب أٗ

ُـشٌ٘ٓا . -
ٗاهـعوٍ اهـشدض ٛقابـى هالغتـماٖ ٗاهـخطأ رال ٙـذـ٘ش اإلخـماز بٕ ٗال
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تلمى اهػٔا  ٝاهـٌعتٌد ٝعو. ٕٚ
رالبـــد  -هلمـــ٘ي اهػـــٔا ً - ٝـــّ اإلخمـــاز اهــــٌطتِد إىل اهــــٌما ١ٜ
اهـشـطّٗ ٞٚاهـش٘اعّ اهظآسٙـ ، ٞأ ٜالبـد ًـّ اهػـٔا  ٝباهــخ اهــٌعوَ٘
اهِاغ ١ٟعّ زؤ ٞٙاهـٌخ بٕ ًٗػآدتٕ أٗ اهِاغ ١ٛعـّ

ـاب اهــٌخ

بــٕ  -كــإقساز اإلُطــاْ عوــُ ٟعطــٕ ًــاالً أٗ ِٙــاً أٗ شٗادــاً أٗ طالقــاً أٗ
ُـش٘ٓا  -راذا

ش اهعدي إقسازٖ ٗتعلّوـٕ ٗرٔـٍ ًعِـاٖ دـاش هـٕ أْ ٙػـٔد

بـٌا أقسّ ٗإعرتي بٕ رإُ عِد٢رٍ ٙػٔد باهـشلّ عّ عوٍ ٗٙلنيٗ ،إذا أسظّ
راقد اهمؿس أٗ راقد اهطـٌش بـأً ٓس ًتٚلِـ ًا ًِـٕ سـاي اإلسطـاع اهــٌتعازي
ال ًأًُ٘ـ ًا ًـّ
هدٗ ٕٙباه٘ضٚو ٞاهـٌ٘دم ٞهوـٚلني عِـدٖ يف أًـ٘زٖ ٗكـاْ عـد ً
اهلرب رػٔد بـٌا أسظّ ٙلِٚاً غري ُاعْ دصًاً كاُت غٔا تٕ ًلم٘ه. ٞ
ٗبعمــازٗ ٝاقــش : ٞالبــد ًــّ تـــشٌّى اهػــٔا ٗ ٝإ زان اهـــٌػٔ٘ بــٕ
ني أ ٜالبد ًّ تـٚلّّ اهػـآد ًــٌا ٙػـٔد بـٕ ُعٚـ ًا أٗ إثماتـ ًا سـني
بعوٍ ٍٗٙل ٓ
اهتشٌى ،كٌا البد ًّ أ ا ١غٔا تٕ ًتركّساً هـٌا غٔدٖ ًتٚلِّـاً ًــٌا ٙػـٔد
بٕ غري ًرت

ساي اا ا ١أ ٜالبد ًّ كْ٘ ٙلُ ِٕٚاغ٣اً ًّ اإلسطـاع بـٕ

باهسؤٙــ ٞأٗ باهطـــٌاب أٗ ُـــشٌ٘ٓا ًـــّ اهـــٌما  ١٠اهــــشطّٗ ،ٞٚال ٙلعـــٛ
هوػٔا  ٝاهـشدع ٗاالدتٔا  ،بى البـد ًـّ تـٚلّ اهػـآد ًــٌا ٙػـٔد بـٕ
ساي اا ا ١بـأْ ٙلـْ٘ ًتـركّس ًا ٙلِٚـ ًا هــٌا إطوـش عوٚـٕ بــش٘اضّٕ اهظـآسٝ
ًٗتٚلِاً غري ًرت ٍ يف إسطاضٕ عِد اهتشٌى .
ٗٓــرا ااًــس  :اإلخمــاز اهـــشطّ ٛاهٚلــٚينِٙ -مةــ ٛهولاقــ ٛتعوٌٚــٕ
هوػٔ٘ ٗت٘كٚـدٖ عوـٗ ٍٔٚتــشللٕ ًـٍِٔ كـٙ ٛلـْ٘ قكـاؤٖ ق٘ٙــٌ ًا ُصٔٙـ ًا
٘ٙؾى اهـشلّ إىل أٓوٕ ٗٙدرش اهماطى عّ غري ًطتشلٕ .
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ُعٍ يف اهتطمٚل تعاٗت سٚح أْ اهعوٍ باهػـ ١ٛاهــٌػٔ٘ بـٕ اهــٌخ
عِٕ ٙـختوة رلد ِٙػأ اهعوٍ ًـّ اإلبؿـاز ٗاهطـٌاب ًعـ ًا ٗ ،قـد ِٙػـأ ًـّ
أسدٌٓا  ًّ -إبؿاز ًا ٙس ٠باهعني ،أٗ ًّ

اب ًا ٙطـٌش بـااذْ ، -

ٗقــد ِٙػــأ ًــّ غريٌٓــا كــإقساز ًــّ عوٚــٕ اهـــشلّ بــأْ ٙطــٌش أســد إقــسازٖ
ٗٙعسي إُٔ يف ساي اهؿشٗ ٞاهـذدّ ال اهـٌصانٗ ،قد ِٙػأ اهعوٍ ًّ غٔسٝ
ي أٗ ًِلــ ٓس هــٕ كاهِطــب رــاْ إضتعاقــتٕ
اهـــخ ٗغــ٘ٚعٕ ًــّ ْٗ ُــا ٍ
ٗغ٘ٚعٕ ًّ ْٗ ًعازآ هٕ ٓ ٛسذ ٞت٘دب اهعوٍ اهعا  ٜبؿشتٕ.
ٗاهـٌٍٔ ٓ٘ سؿ٘ي اهعوٍ ُٗػ٘ ًّ ٖ١ضمب ؾشٚض ٗطسٙل ٙتعازي
سؿ٘هٕ ًِٕ ٗٙلم وـٕ اهعلـال ١طسٙلـ ًا ؾـشٚش ًا هوعوـٍ ب٘اضـطتٕ ،رـال ٙلعـٛ
اهعوٍ اهِاغ ًّ ١ٛاهـشدع ٗاهتخٌنيٗ ،ال اهِاغ ًّ ١ٛطسٙل اهــذعس ،
أٗ اهسًى ًجالً  ،أٗ ًّ خ اهعاضل  ،أٗ اهـٌتٍّٔ باهلرب ،أٗ باهعـداٗ،ٝ
أٗ اهـشاؾى ًّ طسٙل ًتعازي ٗٙعازقٕ ًّ ٙلرّب اهـخ ِٗٙع. ٕٚ
( :)13رـــ ٛاهػــٔا  ٝعوــ ٟرع ـىٓ ًــّ اارعــاي ٙلعــ ٛهوعوــٍ  :إبؿــاز
اهػآد هـٕ سـاي سؿـ٘هٕ خازدـ ًا ٗزؤٙتـٕ هـٕ ًتٚلِـ ًا ًِـٕ ال ٙــشتٌّى ًعـٕ
اإلغتماٖ أٗ اهةو كاهصُا ٗاهطسقٗ ٞاهػسب ٗاهةؿب ٗاإلتالي ٗاه٘ال ٝ
ٗاهسقــاب ٗاإلؾــطٚا ٗاإلسٚــاٗ ١ضــا٢س اهعلــ٘ اهـــٌعاطاتٗ ٞٚاإلتعاقــات
اهععوٗ ٞٚضوطِ ٞغخـ ٗٗقش ٙدٖ عوً ٟايٓ :علازٓ أٗ ًتاب ٍ أٗ أثاخ أٗ
بكــاع ٞأٗ ُـــش٘ٓا  -رتلمــى غــٔا  ٝاهعــدي عِــدًا ٙـــخ بسؤٙــ ٞاهععــى
ٗؾدٗزٖ عّ اهـٌػٔ٘ عو.ٕٚ
( :)14ال ٙؿضّ اهػٔا  ٝباهـٌوم اهــٌطول إذا مل ٙطوـش عوـ ٟسؿـ٘ي
اهعلـــد اهِاقـــى  -بٚـــش أٗ ٓمـــ ٞأٗ حنٌ٘ٓـــا ٗ -ال تلعـــ ٛاهٚـــد ٗاهتطـــو
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ٗاهتؿـــسي باهمِـــاٗ ١اهــــٔدَ ٗاإلدـــازُٗ ٝــــش٘ٓا ً -طـــتِداً أٗ ًطـ ـّ٘غاً
هوػٔا  ٝباهـٌول ٞٚعِد اهتِاشب عؤٚا .
ُعٍ ٙـٌلّ اهػٔا  ٝعو ٟأْ اهـٌاي أٗ اهعلاز يف ٙد رـالْ ٗأُـٕ ًولـٕ
مآساً ًّ ْٗ دصَ باهـٌول ٞٚاه٘اقع ٞٚاهــٌطول ٞاهِارٚـ ٞهــٌول ٞٚخؿـٌٕ
اهـٌتِاشب ًعٕ عوً ٟول ٞٚاهداز أٗ اهعلاز أٗ ُـشٌ٘ٓا .
( :)15يف اهػٔا  ٝعو ٟاإلقساز  :اإلعرتاي اه٘اقض يف ًلاَ اهـذدّ ال
اهـــٔصيٗ ،ضــا٢س اهتعــاًالت ًــّ اهعلــ٘ أٗ اإلٙلاعــات ٗاهػــٔا  ٝعوــٟ
غــٔا  ٝاهةــري ُٗـــش٘ٓا ًـــٌا ٙطــٌش ٙ -لعــٛ

ــاب اهـــٌػٔ٘ بــٕ عــّ

إطٌِ٣آْ أٗ ٙلنيٓ بـشؿ٘هٕ خازداً عّ ددّ  -ال عّ ٓصي ًٗصان . -
ٗٙـٌلّ أْ ٙطٌش بـخ ًٍطتعٚكـاً ً -تلـسزاً بلجـس - ٝكاُتطـاب شٙـد
إىل اهرز ٞٙاهطآس ٝأٗ اهلمٚو ٞاهـٌع ِٞٚأٗ إًتالن عمٚد همطـتاْ كـرا أٗ از
كــرا ًــّ غــري ًِــاشب هــٕ يف اهـــٌوم أٗ ًػــازن يف اهتؿــسي اهـــٌاهل،ٛ
ٗٓلرا ٗقة غٗ ١ٛشٗد ٞٚإثِني إذا إضتعاا اهـخ ًـّ ْٗ ًعـازا
ًٍلم٘ي ٗ هٚىٓ ًعل٘ي داشت اهػٔا  ٝباهطٌاب ًّ ْٗ إعــتِا ١باســتٌاي
اهـخالي ستً ٟش ٗد٘ ًعازا هٚطت عِدٖ سذ ٞعو ٟخالي اهــخ
اهـٌطتـعٚ

.

( :)16قــد ٙـــشتاز اهعوــٍ باهـــٌػٔ٘ بــٕ  -أسٚاُــاًٗ ،كــ ٛتؿــضّ بــٕ
اهػٔا ٙٗ - ٝعتلس إىل اهطٌاب ٗاهسؤٗ ،ٞٙذهم ُظري اهعلـ٘ ٗاإلٙلاعـات
اهـــٌ٘دم ٞهوٌولٚــ ٞأٗ هوصٗدٚــ ٞأٗ هوعسقــ ٞأٗ هو ـ اٗ . ٝ١اهـــٌٍٔ سؿــ٘ي
اهعوٍ عا  ًّ ًٝاهـخ عِد تـشٌّوٕ ستٙ ٟـذ٘ش أ ا ١اهػٔا  ٝبٕ .
( :)17إذا

ش إقسازاً ٗاعـرتارـاً ًـٌّ عو ٕٚاهـشلّ ٙـٌلـِٕ أْ ٙـػٔد
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بإقسازٖٗ ،إذا

ش ًـٌّ غٔد اهـشلّ ٗسكسٖ ٗٓ٘ ًتٚلّ ًِٕ ٙــٌلِٕ أْ

ٙػٔد عو ٟغٔا تٕ  -ال أْ ٙػـٔد أؾـوٚاً ٗكأُـٕ ٓـ٘ اهسا٢ـ ٛأٗ اهطـاًش -
بى ٙػٔد بـٌا

ش ًّ اهسا ٛ٢أٗ اهطاًش ٗ .بتعمري ٗاقـض  :سٚـح البـد

ًّ اهؿدق يف اهػـٔا ًٗ ٝـّ سؿـ٘ي اهعوـٍ باهــٌخ بـٕ ٗاهــٌػٔ٘ بـٕ
بطس ٙـلٓ علال٢ــً ٛــّ زؤ ٙـ ٍٞأٗ

ــاب ٍأٗ ُـــشٌ٘ٓا ُاغــ٣اً ًــّ اهـــش٘اع

اهظــآسٗ ٝبـــشطب اهتعازرــات اهعلالٚ٢ــ ٞاهـــخازدٙ ٞٚوــصَ أْ ٙػــٔد كٌــا
تـشٌّى عِد أ ا ١اهـػٔـا  ٝالبـد ًّ تـركّسٖ هـٌا غٔد ٙلِٚاً ًّ ْٗ تـس
رٚػٔد بـٌا زأ ٘ٓ ٠أٗ بـٌا

ش ٓ٘ أٗ بـٌا غٔد اهسا ٛ٢أٗ اهطاًش .

( :)18تلمى غٔا  ٝاهعدي ااعٌ ٟرٌٚا ٙطـٌش إذا تـٚلّّ ًـّ غـخـ
اهـٌتلوٍ ٗعسرٕ ٙلً ِٚا ٗأسسش ًـسا ٖ قطعـ ًا ثـٍ غـٔد بــٌا

ـش ٗبــشطب

إسطاضٕ اهلطع ٛبـٌا غٔد ٗتـشٌّىٗ ،تلمـى غـٔا  ٝاهعـدي ااؾـٍ رٌٚـا
ٙــسٙٗ ٠مؿــس إذا تــٚلّّ ًــّ غــخـ اهـــٌػٔ٘ عوٚــٕ ٗزمٖ بعِٚــٕ ٗأس ـظّ
بعلسٖ ثٍ غٔد باإلبؿاز ٗاإلسطاع اهلطع. ٛ
( :)19راقد اهِطل كااخسع تلمى غٔا تٕ رٌٚا زأٗ ٠رٌٚـا

ـش إذا

كاْ عدالً ٗرٌٔت ًِٕ اإلغاز ٝاه٘اقشٗ ٞعوٍ ًسا ٖ ًِٔا ،رو٘ ه٘ ٙعٔـٍ
اهلاقــ ٛإغــازتٕ دوٚــاً هــصَ إسكــاز غــآد ّٙعــا هني ٙعسرــاْ إغــازتٕ
ٗٙرتًأُا هولاق ٛهٚطٌ ّ٣بػٔا تٕ.
ٗهـ٘ كــاْ أســد اهػــآد ّٙأعذٌٚـاً ال ٙعٔــٍ اهلاقــ ٛهةتــٕ أٗ هـــٔذتٕ
إضتعاْ بـٌرتًني ؾا قني ؾاهـشني عازرني باهرتً ٞستٙ ٟعٍٔ ًٌِٔا
تسً ٞغٔا  ًّ ٝال ٙعسي اهلاقـ ٛهطـإُ ستـٙ ٟــشؿى عِـدٖ اه٘ثـ٘ق
باهـٌعِ ٟاهـٌػٔ٘ بٕ ب٘اضط ٞتسً ٞاهؿا قني .
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(ٗ :)20دـداْ ٗزقـً ٞلتـ٘ب رٔٚـا اهــشلّ أٗ اهـد ّٙأٗ عا٢دٙـً ٞوـم
علــاز أٗ ُـــشٖ٘ ال ٙلعــ ٛهوػــٔا  ٝباهـــٌومٓٗ ،لــرا اهتطــذٚى اهؿــ٘تٛ
اهـٌطٌ٘ب أٗ اهـٌس ٛ٢ال ِٙعش هوػٔا  ٝباهـٌطٌ٘ب ًِٕ أٗ اهـٌس ٛ٢ر.ٕٚ
بى البد ًّ تـركّس اهػـآد ًكـٌْ٘ اهــٌلت٘ب أٗ اهــٌطٌ٘ب ٙلِٚـاً
ستــ ٟتلــْ٘ غــٔا تٕ عــّ تجمـتٍ ٗتـــشللٗ ،إذا مل ٙتــركسٖ اهػــآد ٙلِٚـاً
عــسا اهـــٌطٌ٘ب ٗاهـــٌس ٛ٢أًــاَ اهلاقــٗ ٛؾـسّن هــٕ بــأُٛ

عــت أٗ

زأٙـت ٗال أتــركسٖ ٙلِٚـاً ٗ .س٣ِٚــر ٙــٌلّ أْ ٙطــتعٚد ًِــٕ اهلاقــ ٛقسِٙـًٞ
تِكٍّ إىل غريٓا ٗتـتذٌش عِـدٖ اهلـساٗ - ّ٢تلـْ٘ ٓـرٖ ًِٔـا ٗ -ترتاكـٍ
اهػـــ٘آد اهـــيت قـــد تـــق  ٜباهلاقـــ ٛإىل اهـــٚلني باهــــشلّ اهــــٌدع ٟبـــٕ
أٗ بإُتعــا ٖ١رٚلكــ ٛبعوٌــٕ  -ال باهػــٔا  ٝاهـــٌعتٌد ٝعوــ ٟاهلتابــ ٞأٗ
اهؿ٘ز ٝأٗ اهؿ٘ت رل ًّ ْٗ تركّس اهػآد ٙلِٚاً .
ٗإذا كاُـــت اهلتابـــ ٞكــــتابتٕ ًٗــــختً٘ ٞبــــختٌٕ أٗ ت٘قٚعـــٕ أٗ كـــاْ
اهؿ٘ت ؾ٘تٕ أٗ كاُت اهؿ٘ز ٝؾ٘زتٕ أٗ ؾ٘ز ٝغريٖ ٗٓ ٛعِـدٖ ٗقـد
تركسٓا ٗسؿى اهـٚلني عِـدٖ بــٌكٌُ٘ٔا رلاُـت اهلتابـ ٞأٗ اهؿـ٘ز ٝأٗ
اهؿ٘ت ضمماً ًِٗػأ هتركّس ًا عوٍ بٕ ٗتـشٌّوٕ ًـّ اهػـٔا  ٝضـابلاً ٗكـاْ
تركسٖ قً٘ ٙا ًـتــٚلِ ًا ال تــس

عِـدٖ رـٚــٕ ٗال إسـتــٌاي تصٗٙـس رٚـٕ  -أًلِـٕ

اهػٔا  ٝعو ٟطمل ٙلٗ ِٕٚإضتشكازٖ هو٘اقع. ٞ
بٌِٚا ه٘ تـس

ٗمل ٙتـركس ااًـس دوٚـاً ،أٗ إستٌـى اهتصٗٙـس يف اهــخ ّ

ٗاهلتابٗ -ٞه٘ يف بعـ

ًكـأًِٚا ٗخط٘طٔـا اهــٌستمط ٞباهــخ اهــٌسا

غٔا تٕ بٕ  -مل تـذص هٕ اهػٔا  ٝيف ٓر ّٙاهـٌ٘ز ٙٗ ّٙلـْ٘ مثــٌاً قطعـاً
بعسا غٔا  ٍٝمل ٙتشللٔا ٗمل تـتكض عِدٖ ٗق٘ن اهػٌظ رـ ٛاهِٔـاز.
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الفصل الجالح  :أقسام الـحقوق أاا تاا
بع

اهـشل٘ق ٓ ٛسل اهلل ًـشكاًٗ ،بعكٔا سل ا

ًـً ٛــشكاً،

ٗبعكٔا سل ًػرتنٗ ،اهػٔا  ٝعوٗ ٟاسدٍ ًـّ اهــشل٘ق اهــًٌ٘ ٟإهٔٚـا
ال تلْ٘ ًلم٘هٙ ٞلك ٟغسعاً عو ٟطملٔا إال إذا كاُت بِش٘ٓ ًّ ااُــشا١
ا ت ٞٚإًاالًُٗ ،عؿّى رسٗعٔا السلاً :
أ-غـــٔا  ٝأزبــش زدــاي عــدٗي ٓٗ -ــرا ًطـــو٘ب يف إثمــات اهصُــا أٗ
اهطشـل أٗ اهو٘ا  ،إال ًا قاَ اهدهٚى اهـخاف عو ٟخالرٕ ٗٙأت. ٛ
ب -غــٔا  ٝزدوــني عــا هني ٗٓــ ٛسذــً ٞلم٘هــ ٞيف ًٚــش اهـــٌ٘از
إال ًا قاَ هٚى خـاف عوـ ٟخالرـٕ كـاهع٘اسؼ اهجالثـٗ ٞاهـدع٘ ٠عوـٟ
ٍ اهـٌٚني إىل اهمِٚـُٗ ،ٞظـري ًـا سـتـ اهِطـا١
اهـٌٚت اهـيت تتـاز إىل قـ ّ
باإلطالب عو ٕٚكاهعرزٗ ٝاهِعاع ُٗـشٌ٘ٓا .
دـ -غٔا  ٝزدى ٗإًسأتني  -كٌا رـ ٛاهدٗ ْ٘ٙسل٘ق اهمػس .
 غٔا  ٝزدى ًش قٍّ اهٌٚني كٌا رـ ٛاهدٗ ْ٘ٙسل٘ق اهمػس .ٓـ -غٔا  ٝإًسأتني ًش قٍّ اهٌٚني كٌا يف اهدٗ ْ٘ٙسل٘ق اهمػس .
ٗ -غـــٔا  ٝاهِطـــاًِ ١عـــس ات ٓٗ -ـــ ٛيف ااًـــ٘ز اهـــيت ٙتعـــرز أٗ
ال ٙتعــــازي إطــــالب اهسدــــاي عؤٚــــا كاهعــــرزٗ ٝاهــــ٘ال ٗ ٝاهـــــشٚ
ٗع٘ٚب اهِطا ١اهماطِ ْٗ ٞاهظآس. ٝ
( :)21ال ٙجمت اهوـ٘ا أٗ اهطـشل إال بػـٔا  ٝأزبعـ ٞزدـايٙٗ ،جمـت
اهصُــا اهـــٌ٘دب هوذوــد ًــش عــدَ اإلسؿــاْ أٗ هوــسدٍ ًــش اإلسؿــاْ
بــأًس : ّٙبػــٔا  ٝأزبــش زدــاي عــدٗي ٗبػــٔا  ٝثالثــ ٞزدــاي عــدٗي
ًش إًساتني ؾاهـشتنيٗ ،إذا غـٔد باهصُا عدالْ ٗأزبش ُـطا ١عدٗي ثـمت
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بػــــٔا تٌٔا اهـــــذود ْٗ اهــــسدٍ ٗإْ كــــاْ ًـــــشؿِاًٗ ،ال ٙلعــــ ٛيف
اهع٘اسؼ اهجالث ٞغٔا  ٝعدهني.
( :)22تـجمـــت اهـــذِاٙات ٗاهـــذسا ٍ٢اهـٌ٘دـــم ٞهوش ـدّ غــسعاً  -غــري
اهجالثـ ٞاهـــٌتلدًُ ٞظــري اهطــسقٗ ٞغــسب اهـــخٌس ٗاهلــري ٗإتٚــاْ اهمٌٔٚــٞ
ُٗـش٘ٓا ًّ سل٘ق اهلل ٗسدٗ ٖ ضـمشإُ  -بػـٔا  ٝزدوـني عـا هني ٗال
تجمت بػٔا  ٝاهِطا - ١ال ًِعس ات ٗال ًِكٌات إىل زدى عدي . -
ُعٍ ًا إدتٌش ر ٕٚسل اهلل ٗسل اهِاع كاهطـسق ٞرػـٔد عؤٚـا زدـى
ٗإًسأتاْ ؾاحلتاْ ،أٗ زدى ٗٙـٌني اهـٌطسٗق ًِـٕ ،أٗ غـٔدت إًسأتـاْ
ًش ٙـٌني ؾاسب اهـٌاي اهـٌطسٗق ثمت اهـٌاي ٗمل ٙجمـت اهــشدّ  :قطـش
اهٚد  -ستٙ ٟػٔد عدالْ عؤٚآٗ ،لرا ه٘ غٔد عو ٟعلد ُلان إثِـاْ :
زدــى عــدي ًــش ٙـــٌني إًــسأ ٝؾاهـــش ٞأٗ إًسأتــاْ ؾاهـــشتاْ ًــش ٙـــٌني
اهـٌدع -ٛثمت اهـٌٔس اهـٌػٔ٘ بـٕ ٗال تجمـت عولـ ٞاهِلـان ستـٙ ٟػـٔد
زدالْ عدالْ عؤٚا أٗ زدى عدي ٗإًسأتاْ ؾاهـشتاْ.
( :)23ال ٙجمــت عِــد اهلاقــ ٛاهطــالق ٗاهـــخوش ٗاهـــٌمازأٗ ٝاهِطــب
ٗاإلٙؿــا ١إهٚــٕ ٗزؤٙــ ٞاهـــٔالي ٗاه٘كاهــ ٞإال بػــآد ّٙدــاًعني هػــسا٢
قم٘ي اهػٔا ٗ ،ٝال تـجمت بػٔا  ٝاهِطا - ١ال ًِعس ات ٗال ًِكـٌّات إىل
زدىٓ عديٓ  -كٌا ال ٙجمت بٔـا اهلتـى اهــٌق  ٜإىل اهلـ٘  -اهلؿـاف -
ٗال اهـشدٗ كٌا تلدَ .
( :)24تجمت اهدٗ ْ٘ٙعول ٞاهِلـان ٗاهلتـى اهــٌ٘دب هودٙـ ٞبػـٔا ٝ
زدوني عا هني ٗبػٔا  ٝزدى عدي ٗإًسأتني ؾاهــشتنيً ،ـّ ْٗ رـسق
يف ثم٘ت اهلتى بػٔا  ٝاهِطا ١اهـٌِكٌّات إىل غٔا  ٝاهسدـى اهعـدي بـني
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اهلتــى اه٘ادــب رٚــٕ اهدٙــ ٞكلتــى اهـــخطأ ٗقتــى اه٘اهــد ٗهــدٖ ٗبــني اهلتــى
اه٘ادب ر ٕٚاهلؿاف رإُ بػٔا  ٝإًسأتني ؾاهـشتني ًِكٌّ ًٞإىل غـٔا ٝ
اهعدي ٙجمت اهلتى ٗحب اهد ْٗ ٞٙاهلؿاف .
( :)25ال ٙجمــت اهةؿــب بػــٔا  ٝاهِطــاًِ - ١عــس ات أٗ ًِكـٌّات -
ٗال اه٘قة اهعاَ ٗال اهسّٓ ٗال اهـٌعاٗقات ٗال اه٘ؾ ٞٚإه ،ٕٚرـاْ ٓـرٖ
ااً٘ز ال تـجمت بػٔا  ٝزدى عدي ًش إًـسأتني ؾاهــشتنيُ ،عـٍ اه٘قـة
اهـخاف  -عو ٟاهرزُٗ ٞٙـشٍ٘ٓ ًّ اهــٌشؿ٘زٙ -جمـت بػـٔا  ٝاهعـدي
ًش إًسأتني كٌا ٙجمت بػٔا  ٝإًسأتني ؾاهـشتني ٗٙـٌني ؾاسب اهـشل.
(ٙ :)26جمت اهـٌاي  -عِٚـاً ًػخّؿـ ٞأٗ ِٙـاً رــ ٛاهرًـ - ٞبػـآدّٙ
عــا هني ،كٌــا ٙجمــت بػــآد عــدي ًــش ٙـــٌني ؾــاسب اهـــٌايٙ :ـــشوة
أْ سلٕ هـشل ثابت أٗ أْ  ِٕٙسـلٙٗ ،جمـت بػـٔا  ٝإًـسأتني ؾاهــشتني
ًش اهٌٚني .
ٗٓلرا تـجمت اهـشـل٘ق ُظري سل اهصٗدٗ ٞٚاهــٌولٗ ٞٚسـلّ اه٘قـة
اهــرز ٜبػــآد ّٙعــا هني أٗ بػــآد عــدي ًــش ٙـــٌني ؾــاسب اهـــشل :
ٙـشوة أْ سلٕ بصٗد ٞٚرالُ ٞأٗ رالْ أٗ بـٌول ٞٚاهداز أٗ ب٘قة اهمطتاْ
ذزّٙاً ٓ٘ سلّ ثابتٗ ،تجمت بػٔا  ٝإًسأتني ؾاهـشتني ًش ٙـٌني ؾـاسب
اهـشل كرهم .
( :)27تجمــت بػــٔا  ٝأزبــش ُطــًِ٘ ٝعــس ات  :اهعــرز - ٝاهملــاز- ٝ
ٗعٚـــ٘ب اهِطـــا ١اهماطِـــ ٞكاهجٚم٘بـــٗ ٞاهِعـــاع ٗاهلـــسْ  ْٗ ،اهعٚـــ٘ب
اهظآس ٝكاهـش٘ي ٗاهعسز ٗاإلقعا .
كٌا ٙـجـمـت بـػٔا تـّٔ :ااًـ٘ز اهيت ٙـتـعرز أٗ ٙـتعطس أٗ ال ٙـتعازي
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إطالب اهسداي عؤٚا أٗ اهِظس إهٔٚا كاه٘ال ٗ ٝاهسقـاب ٗإضـتٔالي اه٘هٚـد
 ٙعين تؿ٘ٙتٕ اهلاغة عّ سٚا ٝاه٘هٚد ُٗ -ـش٘ ذهم .ى ًـّ أزبـش ُطـُ٘ ، ٝعـٍ يف ًـ٘از ًــخؿ٘ؾٞ
ٗال تلع ٛغٔا  ٝأ قـ ّ
ٙجمت بػٔا  ٝااقى ًـّ أزبعـُ ٞطـ٘ : ٝبعـ

اهــٌػٔ٘ بـٕ ٗبِطـم ٞعـد

اهػآدٓٗ ،ٝرٖ :
أ -بػٔا  ٝاهـٌسأ - ٝاهلابو ٞأٗ ُـش٘ٓا  -باضتٔالي اه٘هٚـد عِـد ُصٗهـٕ
ٗٗق٘عـــٕ عوـــ ٟاازا قمـــى ً٘تــــٕ ٙ -ـــسخ زبـــش ًرياثـــٕٗ ،بػــــٔا ٝ
إًــسأتني ؾاهـــشتني ٙجمــت إزثــٕ هِؿــة ًرياثــٕٗ ،بػــٔا  ٝثــالخ ُطــا١
ؾاهـــشات ٙجمــت ثالثــ ٞأزبــاب ًرياثــٕٗ ،بػــٔا  ٝأزبــش ُطــ٘ ٝؾاهـــشات
ٙجمت تـٌاَ ًرياثٕ .
ب -اه٘ؾ ٞٚبـٌايٓ :إذا غٔدت ٗاسد ٝثمت هوٌ٘ؾ ٟهـٕ زبـش اهــٌاي
اهـــٌ٘ؾ ٟبــٕٗ ،إذا غــٔدت إًسأتــاْ ثمــت هوٌ٘ؾــ ٟهــٕ ُؿــة اهـــٌاي
اهـٌ٘ؾ ٟبٕٓٗ ،لرا .
دـ -اهلتى رإُ إذا غـٔدت إًـسأٗ ٝاسـد ٝبلتـى شٙـد عٌـس ًا ثمـت زبـش
اهدٗ ،ٞٙإذا غٔدت إًسأتاْ ؾاهـشتاْ ثمت ُؿة اهدٓٗ ،ٞٙلرا .
( :)28تؿدّق اهـٌسأ ٝيف ع٘آا أُٔا خو ّٞٚهـٚظ اـا شٗز يف اه٘قـت
اهـشاقسٗ ،يف ع٘آا إُلكا ١عدّتٔا أٗ كُ٘ٔا باق ٞٚأٗ كُ٘ٔـا سا٢كـاً أٗ
طآسُ ٝل ْٗ ًّ ،ٞٚساد ٞإىل رشـٓ أٗ إضتػٔا عوـ ٟع٘آـا ُ .عـٍ
ه٘ إ ّعت ًـا ٓـ٘ خـالي اهــٌعتا اهــٌت٘قّش سطـب اهعـا  ٝاهــذاز ٞٙبـني
اهِطاٗ ١اهـٌعسٗي عِدّٓ  -كأْ تـدع ٛتــشّٚكٔا ثـالخ ًـسات يف غـٔس
ٗاسـد -رال تـؿدّق ًا مل تـػٔد ُـطا ١ؾاهـشات ًـٌّ س٘هـٔا ٗٙـعسرـّ
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أس٘اهـٔا ٙ :ػٔدْ بلْ٘ سٚكٔا يف اهػٔ٘ز اهـٌاق ٞٚكرهم .
( :)29اإلغــٔا ًطــتشب يف اهعلــ٘ ٗاإلٙلاعــاتٗ ،هــٚظ غــسطاً يف
ؾشتٔا ،ض٘ ٠اهطالق ٗاهظٔـاز راُـٕ ٙعتـ يف ؾـشتٌٔا تــشٌّى عـا هني
هوػــٔا ًٗ ،ٝــّ ٌُٗٔــا هــٚظ اهطــالق بطــالقٓ ٗال اهظٔــاز بظٔــازٓ ُ .عــٍ
ٙطــتشب اإلغــٔا يف اهِلــان ٗيف زدعــ ٞاهـــٌطولِٙٗ ،مةــ ٛاإلغــٔا يف
اهدٗ ّٙيف تـٌاَ اهـشل٘ق ٗاهعل٘ ٗاإلٙلاعات اهيت ٙــشتٌى رٔٚـا رـ٘ات
سل أسدٍ أٗ ًاهٕ ه٘ مل ٙػٔد عو. ٕٚ
( :)30اهظآس ٗد٘ب اهـشك٘ز ٗتـشٌّى اهػٔا  ٝعو ًّ ٟهـٕ أٓوٚـٞ
اهػٔا  ٝكاهماهغ اهعاقى إذا ع ٛإىل تــشٌؤا ٗسكـ٘ز ًــذوظ اهطـالق
أٗ اهسدعــ ٞأٗ اهِلــان أٗ اهــد ّٙأٗ اهمٚــش أٗ اهةؿــب أٗ ُـــش٘ ذهــم ًــّ
سل٘ق اهِاعُ ،عٍ إال أْ ٙلْ٘ يف سك٘زٖ سسز أٗ ًٔاُ ٞأٗ تكسّز ٙس
عو ٕٚأٗ عو ٌّٕٔٙ ًّ ٟأًسٖ رِٚتـع ٛاه٘د٘ب .
( :)31إذا تـشٌى اإلُطاْ غٔا  ًٝبطوب ؾاسمٔا ثٍ طوب ذٗ اهـشل
ًِٕ أْ ٙق ٔٙا أًاَ اهلاقٗ ٛدب عو ٕٚأ اؤٓا ٗد٘باً عِٚٚاً ،بى ال ٙمعـد
إُٔ ه٘ ُط ٛؾاسب اهـشلّ أٗ دٔى غـٔا تٕ ٗتــشٌّوٕ إٙآـا ٗدـب عوٚـٕ
تعسٙعٕ ٗتركريٖ إْ خٚة بطالْ سل اهـٌطوٍ هـ٘ مل ٙػـٔد هـٕ ،راُـٕ بعـد
تـشٌّوٕ اهػٔا ٙ ٝـشسَ عو ٕٚاهتخوة عّ أ أ٢ـا ٗٙــشسَ كتٌأُـاً ،ـا مل
ٙلــّ يف اا ا ١قــسز عوٚــٕ أٗ عوــً ٟــّ ٌّ ٔٙــٕ أًــسٖ ًــّ عٚاهــٕ ٗإخ٘اُــٕ
اهـــٌقًِني رــال ٙـــذب اا ا ١هــ٘ خــاي اهكــسز أٗ تـــٌلّ اهـــٌدعً ٛــّ
إثمات سلٕ بطسٙلٓ غسع ْٗ ًّ ٛأ ا ٖ١غٔا تٕ كأْ ٙػٔد هٕ عدي عوٟ
سلٕ ٗٙـكٍّ اهٌٚني أٗ ٙطتـشؿى إقساز اهـٌدع ٟعو ٕٚباهـشل أٗ ُـش٘ ذا.
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( :)32إذا غٔد أسد أًساً أٗ سلاً عع٘ٙاً ٗت عاً ًّ ْٗ طوـب ذٔٙـا
هتشٌّؤا رٔ٘ باهـخٚاز بني أْ ٙػٔد أ آ١ا ٗبـني أْ ٙطـلت ٗمل ٙق ّٓـا،
إال إذا خاي ٗزٗ موٍ عوً ٟطوٍ بأْ كاْ أسد طسيف اهـدع٘ ٠ماهــٌاً
ٗ ع٘اٖ شٗز ًا ًّ غـري سـل رٚذـب أ ا ١اهػـٔا  ٝعوٚـٕ هـدرش اهظوـٍ عـّ
اهـٌطوٍ ٗال ٙـشىّ هٕ اهطل٘ت .

الفصل الرابع  :الشاا ة علم الشاا ة .
اهػٔا  ٝأؾوٗ ٞٚرسع: ٞٚ
راهػٔا  ٝااؾو ٞٚأْ ٙػٔد بأًس ٍ :شٗاز ٍأٗ طـالق أٗ بٚـش أٗ ٙـّ أٗ
ُـش٘ٓا  -بعد أْ سكسٖ ٗتـشٌّوٕ ٗغٔدٖ يف ٗقتٕ .
ٗ اهػـــٔا  ٝاهعسعٚـــً ٞتشللـــ ٞرـــ ٌّٚمل ٙــــشكس ٗمل ٙػـــٔد ااًـــس
اهـٌدع ٟبٕ هلِٕ ٙػٔد عو ٟأْ رالُاً اهر ٜغٔد ااًس ٗسكـسٖ ٗتــشٌّوٕ
قد

ش ًِٕ اهػٔا  ٝاهيت تـشٌّؤا رٚػٔد اهعسب ٗٙـق  ٜغـٔا  ٝااؾـى

ه ًس اهـٌدع ٟبٕ .
( :)33اهػــٔا  ٝاهعسعٚــ - ٞاهػــٔا  ٝعوــ ٟغــٔا  ٝاهةــري بٔــا  -غــري
ًلم٘ه ٞيف سدٗ اهلل دصًاً -ض٘اً ١ا كاْ سلاً هلل ًـشكاً كاهصُا ٗاهو٘ا
ٗاهطشل أَ كاْ سلاً ًػرتكاً كشدّ اهلري ٗاهطـسق ،ٞرـإذا غـٔد عـدالْ
عو ٟغٔا  ٝأزبع ٞعدٗي بصُا شٙد ًّ ِٓد ٗزؤٙتٍٔ اهــٌٚى يف اهــٌلشوٞ
مل تطٌش ٗمل تلمى غٔا تٌٔا اهعسعٗ ٞٚمل ٙرتتب اهـشدّ .
ٗٓلــرا اهظــآس عــدَ ثمــ٘ت اهتعصٙــس باهػــٔا  ٝاهعسعٚــ ،ٞروــ٘ غــٔد
عدالْ عوٟ

اب غٔا  ٝعدهٚـّ باضتٌِا ١شٙد مل ٙرتتب عو ٕٚاهتعصٙس.

ٗٓى ٙـجمـت باهػٔا  ٝاهـعسع ٞٚغري اهـشدّ ٗاهتعصٙس ًّ مثاز اهـٌػٔ٘
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بٕ  :ااسلاَ اهػسع ٞٚاهـٌرتتم ٞعو ٟاهـٌ٘ق٘ب اهـٌػٔ٘ بٕ ن راذا غـٔد
اهعـــدالْ  -اهعـــسب  -ســـاكٚني هػـــٔا  ٝاهعـــدهني ٗزؤٙتٌٔـــا هوطـــسق ٞأٗ
هطٌاعٌٔا هولري أٗ هػٔا  ٝاهعـدٗي اازبعـٗ ٞزؤٙتٌٔـا هوـ٘ا أٗ هوصُـا
مل ٙرتتب اهـشدّ دصًآًٗ ،ى ٙرتتب قٌاْ اهـٌاي اهـٌطسٗق  :اهـٌجى أٗ
اهلٌٚــ ٞهــ٘ مل ٘ٙدــد عــني اهـــٌاي اهـــٌطسٗق ن ٗٓــى ترتتــب سسًــ ٞأَ
اهـــٌصُ ٛبٔــا ٗبِتٔــا عوــ ٟاهصاُــ ٛن ٗٓــى ترتتــب سسًــ ٞأَ اهـــٌو٘ بــٕ
ٗأختٕ ٗبِتٕ ن اهظآس ٓ٘ اهجم٘ت ٗاهرتتب .
( :)34اهػـــٔا  ٝاهعسعٚـــ ٞيف غـــري اهــــشدٗ ٗاهتعصٙـــسات اهػـــسعٞٚ
 أعــين اهػــٔا  ٝعوــ ٟغــٔا  ٝاهةــري بٔــا ً -لم٘هــ ٞرٌٚــا كــاْ عل٘بــٞكاهلؿافٗ ،رٌٚا مل ٙلّ عل٘ب ٞكاهطالق ٗاهِطـب ٗاه٘قـة ٗاهعتـل ،
ٗرٌٚا كاْ ًّ اهــٌعاٗقات ٗاهــٌعاًالت ٗتتكـٌّ اهــٌاي كاهــٌكازبٞ
ٗاهلــسا ٗعلــ٘ اهـــٌعاٗقاتٗ ،رٌٚــا ال ٙطوــش عوٚــٕ اهسدــاي غاهمــاً
ٗتــختـ اهِطـا ١عـا  ٝبـاإلطالب عوٚـٕ كعٚـ٘ب اهِطـا ١اهماطِـٗ ٞاهـ٘ال ٝ
ٗاهِعــاع ٗاإلضــتٔالي ٗاهسقــابٗ ،رٌٚــا كــاْ ًــّ سلــ٘ق اهلل ٗأسلاًــٕ
ضمشإُ ًـٌا هٚظ بـشدّ ٗال تعصٙس كاهػٔا  ٝعو ٟاهػـٔا  ٝبسؤٙـ ٞاهــٔالي
ٗكاهػٔا  ٝعو ٟاهػـٔا  ٝبااٗقـاي عوـ ٟاهــٌطادد ٗاهـٌؿاهــض اهعاًـٞ
د ًا ٗال
ُٗـش٘ ذهـم ٗ .اهــذاًش قمـ٘ي اهػـٔا  ٝاهعسعٚـ ٞرٌٚـا ال ٙلـْ٘ سـ ّ
تعصٙساَ ٗإْ كاْ ًّ سل٘ق اهلل ضمشإُ.
ٗال رسق رـ ٛقم٘ي اهػٔا  ٝاهعسع ٞٚبني إهتٌـاع ااؾـى ًـّ اهػـآد
اهعــسب :

ــاب غــٔا تٕ ٗزعاٙتٔــا ٗسعظٔــا ٗأ آ١ــا عِـد اهـــشاد ٞإهٔٚــا

هـشعظ سل اهةري ٗبني عدَ اإلهتٌاع كأْ ٙطٌش اهعدالْ غٔا  ٝااؾى
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ٗٙـشعظا ق٘هٕ اهـٌطٌ٘ب ًِٕ ًجالً ( :أغٔد أْ شٙد شٗز ِٓـد) أٗ (أغـٔد
أْ خاهداً ا ّ٢هعمٚد بأهة ِٙاز)أٗ (أغٔد بسقاب شٙـد ًـّ ثـدِٓ ٜـد)
ُٗـش٘ٓا رٚلْ٘ اهعدالْ غآد ّٙرسعٚني عو ٟغٔا  ٝااؾى .
ٗاهظآس قم٘ي اهػٔا  ٝعو ٟاهػٔا  ٝعو ٟاهػـٔا  ٝرؿـاعداً إذا كـاْ
اهػآداْ زدوـني عـدهني يف كـى ًستمـُ ،ٞعـٍ البـد ًـّ تــش ّ٘ اهلاقـٛ
ٗتـــجمّتٕ ًــّ غــٔا  ٝاهعــسب عوــ ٟاهعــسب عوــ ٟااؾــى ٗسعــظ كــى ًستمــٞ
هوػٔا  ٝااؾى ،رـاْ اهــٌٍٔ ٓـ٘ إسـساش اهلاقـ ٛاهػـٔا  ٝااؾـى ًـّ
غــٔا  ٝاهعــسب أ ٜب٘اضــط ٞاهم ٚــِّ ٞاهعــسب اهػــآد ٝعوــ ٟاهػــٗ ١ٛكأُٔــا
ساقس ٝعِدٖ ً٘ث٘ق بـشؿ٘هـٔا هد. ٕٙ
(ٙ :)35ػرت رـ ٛقم٘ي اهػـٔا  ٝاهعسعٚـ: ٞاهػـٔا  ٝعوـ ٟاهػـٔا - ٝ
أً٘ز :
ااٗي :البــد ًــّ كــْ٘ اهػــٔا  ٝاهعسعٚــ ٞسارظــً ٞتعــد  ٝبــأْ ٙػــٔد
زدالْ عدالْ ٗٙـشعظا دٚداً ًا غـٔدٖ غريٌٓـا  ،رٚلـسز كـى ٗاسـد ًـّ
اهعــدهني غــٔا  ٝزدوــني أٗ غــٔا  ٝزدــى ٗاســد أٗ غــٔا  ٝإًــسأتني أٗ
غٔا  ٝأزبش ُطا ،١رٚجمت بػٔا  ٝاهعدهني اهػـٔا  ٝااؾـوٗ . ٞٚال تجمـت
اهػٔا  ٝاهعسع ٞٚبػٔا  ٝزدى عدي ٗال بػٔا  ٝزدى ٗإًسأتني .
ٗعوٙ ٕٚــٌلّ أْ ٙػـٔد اهعـسب :اهـسدالْ اهعـدالْ ٙٗ -لـسزا غـٔا ٝ
تـــٌاَ اهػــٔ٘  -ذكــ٘زاً كــاُ٘ا أَ إُاث ـاً ٙٗ ، -ـــٌلّ أْ ٙػــٔد اهعــدالْ
ٗٙلسزا غٔا  ًٝبع

اهػٔ٘ ااؾى  -غٔا  ٝزدى أٗ إًـسأ ٝأٗ أكجـس -

رتـجمت بػٔا  ٝاهعسب غٔا  ٝأؾو ٞٚهمع

اهػـٔ٘ ٙٗ .ــٌلّ أْ ٙػـٔد

زدى ٗاسـد  -عمٚـد  -عوـ ٟأًـس ٍٙ -لـْ٘ غـآد أؾـى -ثـٍ ٙػـٔد ٓـرا
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اهسدــى اهع ـدي رسع ٚـاً  -أٙ ٜػــٔد عمٚــد ًــش غــريٖ بــأْ شٙــداً غــٔد ذان
ْ عوـ ٟغـٔا  ٝشٙـد ااؾـى
ااًس ُعطٕ  -راذا غـٔد ًعـٕ زدـى عـدي ثـا ٓ
ثمتت اهػـٔا  ٝااؾـى ٗتِكـٍّ إىل غـٔا  ٝااؾـى ااٗىل ً -ـّ عمٚـد -
رتـتٍّ اهم. ِّٞٚ
اهجــاُٙ : ٛعتــ تــ٘از اهػــٔا تني  -ااؾــى ٗاهعــسب اهـــشاك ٞٚعــّ
د ًٗعِـ ٟرـاز ٍ ٗإْ كاُـا ًــختوعني
اهػٔا  ٝااؾى -عوـً٘ ٟقـ٘ب ٗاسـ ٍ
هعظـ ـاً  ،رالبـــد ًـــّ ت٘ارلٌٔـــا ًعِـــٗ ٟإتـ ــّشا ٌٓا ًـــده٘الً الضـــٌٚا يف
اهـخؿ٘ؾٚات اهدخٚو ٞرـ ٛثم٘ت اهـشلّ اهـٌدع ٟبٕ أٗ يف إُلازٖ ٗ ،قـد
ضمل رـ( ٛغسٗ قم٘ي اهػٔا  )ٝااؾوً ٞٚـا ٘ٙقـض اهػـس رسادـش ًـا
ًكِٓٗ ،ٟا  -رـ ٛاهػٔا  ٝاهعسع - ٞٚالبد ًّ ت٘ارل غٔا تٌٔا اهــشاكٞٚ
هػٔا  ٝاهػآد ّٙااؾوٚني ٗالبد ًّ ت٘ارل سلا ٞٙاهػآد ّٙاهعسعٚني.
اهجاهـح  :هـصَٗ إسـساش اهلاقـ ٛتـ٘رس غـسٗ قمـ٘ي اهػـٔا ٓٗ - ٝـٛ
اهطمع ٞاهــٌتلدً - ٞيف اهػـٔ٘ ااؾـى ُظـري اهموـ٘غ ٗاهعلـى ٗاهعداهـ، ٞ
كٌا ٙوصًٕ إسساش ت٘رس اهػٔ٘ اهعسب عو ٟتـٌاَ غسٗ قم٘ي اهػٔا . ٝ
( :)36اهــــٌػٔ٘ز أْ غـــٔا  ٝاهعـــسب ال تلمـــى إال عِـــد تعـــرز أ ا١
غٔا  ٝااؾى هـٌسآ أٗ غٚم ٞأٗ ً٘ت أٗ سمظ ٘ٓٗ ،ااس٘ هصًٗـاً،
رــإذا ٗدــد عــرز ًــاُش ًــّ سكــ٘ز ااؾــى ٗأ ا ٖ١هوػــٔا  ٝؾ ـضّ أ ا١
اهعسب هػٔا تٕ ٗقموت دصًاً ْٗ ًّ ،رسق بني ًؿا ٙل اهعرز -اهتعـرز
أٗ اهتشــسز أٗ اهتكــسز أٗ ُـــش٘ٓاٗ -اهـــٌٍٔ ٓــ٘ ٗدــ٘ عــرز ًػــسٗب
علالٚ٢ــاً أٗ ضـــا٢غ غـــسعاً ٙعـــرز اهػـــآد ااؾـــى عـــّ اهــــشك٘ز عِـــد
اهلاقٗ ٛأ ا ١غٔا تٕ .
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( :)37إذا غـــٔد اهعـــدالْ بػـــٔا  ٝرسعٚـــٗ ٞأ ّٙـــا غـــٔا  ٝأؾـــوٞٚ
رشكــس ااؾــى ٗأُلــس إغــٔا ٌٓا كــأْ ٙلــ٘ي ( :مل أغــٔد أًأًٌــا) أٗ
(مل أغٔدٌٓا) أٗ (مل أعوٍ بـٌا غـٔدا بـٕ عـين) أٗ (مل أغـٔدٖ أؾـالً)
أٗ أكرب اهػآد ّٙاهعسعٚني  ،رال ٙـخو٘ اهـشاي ًّ :
أ -أْ ٙلــْ٘ اإلُلــاز أٗ اهتلــرٙب بعــد سلــٍ اهـــشاكٍ عوــ ٟطمــل
اهػٔا  ٝاهعسع ٞٚرال ِٙتل

اهـشلٍ ٗال ٙمطى اهلكاُ ٘ٓٗ ،١ظري غـٔا ٝ

ااؾــى إذا قكــ ٟاهلاقــ ٛعوــ ٟطملٔــا ثــٍ زدــش اهػــآد عــّ غــٔا تٕ
بعد ؾدٗز اهـشلٍ .
ب -أْ ٙلــْ٘ اإلُلــاز أٗ اهتلــرٙب قمــى سلــٍ اهلاقــ ٛعوــ ٟطمــل
اهػٔا  ٝاهعسع ٞٚمل تـذص غٔا  ٝاهعسب ٗمل تطٌش إال إذا كـاْ اهػـآداْ
اهعسعٚاْ أعدي ًّ اهػآد ااؾى اهـٌلرّب هوػآد ّٙاهعسعٚني .

الفصل اخلالس  :عوارض الشاا ة أحلالاا .
( :)38إذا غٔد اهعدالْ عوٗ ٟاقعً ٍٞتشد ٝثٍ ًاتا أٗ أسـدٌٓا قمـى
تصكٚتٌٔا ثٍ شكّٚا أًاَ اهلاقـ ،ٛأٗ ًاتـا بعـد اهتصكٚـ ٞقمـى اهــشلٍ عوـٟ
طملٔا مل ٙـٌِش اهـٌ٘ت عّ قم٘ي غـٔا تٌٔا ٗقكـا ١اهــشاكٍ عوـ ٟطمـل
غٔا تٌٔا إذا إدتٌعت رٔٚا غسا ٢قم٘ي اهػٔا  - ٝاهطـمع ٞاهــٌتلدً- ٞ
ٓٗ،لرا اهـشلٍ ه٘ طسأ اهـذِْ٘ بعـد اهػـٔا  ٝعوـ ٟأسـدٌٓا أٗ كؤٌٚـا
إذا أسسش ت٘رس غـسا ٢قمـ٘ي اهػـٔا  ٝرٌٔٚـا سـني اهػـٔا ٗ .ٝباختؿـاز:
اهـٌٍٔ ت٘رس اهعداه ٞيف اهػآد سني غٔا تٕ .
( :)39إذا غـــٔد اهعـــدالْ عوـــٗ ٟاقعــً ٞتّشـــد ٍٝثـــٍ رطـــلا أٗ رطـــل
أسدٌٓا  :راْ كاْ اهعطـل طاز٢ـ ًا بعـد اهــشلٍ عوـٗ ٟرـل غـٔا تٌٔا مل
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ِٙتل

اهـشلٍ ٗاهلكا ١دصًاًٗ ،إْ كاْ ذهـم قمـى أْ ٙــشلٍ اهلاقـٛ

عوــ ٟطمــل غــٔا تٌٔا راهظــآس إًلــاْ اهـــشلٍ ًطــتِداً إىل غــٔا تٌٔا،
اْ اهعـ ـ  ٝبعـــداهتٌٔا ســـني إقاًـــ ٞاهػـــٔا ٗ ٝأ أ٢ـــا هـــد ٠اهــــشاكٍ ،
راذا أسسشت عداهتٌٔا ساي أ ا ١اهػٔا ٗ ٝتٚلّّ اهلاقًِٔ ٛا ًّٗ تـ٘رس
ضا٢س اهػسا - ٢اهموـ٘غ ٗاهعلـى ُٗــشٌ٘ٓا  -دـاش هـٕ اهــشلٍ ٗاهلكـا١
عوــ ٟطمــل غــٔا تٌٔا ســاي عــداهتٌٔاٗ ،ال ٙـــٌِش عــسٗا اهعطــل ًــّ
اإلضتِا إىل غٔا  ٝاهعدهني سني أ ا ١اهػٔا . ٝ
ٗال رـــسق يف ذهـــم بـــني غـــٔا تٌٔا يف سلـــ٘ق اهلل ضـــمشإُ ٗبِٔٚـــا
يف سلــ٘ق اهِــاع ،رــاذا غــٔد اهعــدٗي اازبعــ ٞبصُــا شٙــد ِٗٓــد أٗ غــٔد
اهعدالْ بد ّٙعمٚد هصٙدٗ ،كاُت اهػٔا ٗ ٝادد ًٝهػسٗ قم٘هـٔا ثٍ بعـد
تـٌأًا رطل اهػآداْ أٗ اهػٔ٘ أٗ رطـل بعكـٍٔ قمـى سلـٍ اهلاقـٛ
مل ٙـٌِش عسٗا اهعطـل اهــٌتأخس عـّ قمـ٘ي اهػـٔا ٗ ٝإضـتِا اهلاقـٛ
اهٔٚا يف اهـشلٍ عو ٟطملٔا .
ُعٍ إال أْ ٙؿري عسٗا اهعطـل السلـاً  -كاغـعاً عـّ إُتعـا ١اهعداهـٞ
ٗاقعاً سني أ ا ١اهػٔا  ٝأٗ ٙلْ٘ ً٘دماً هصٗاي االطٌِ٣اْ بعداه ٞاهػآد
ســني اال ا ،١رــاذا شاي االطٌِ٣ــاْ باهعداهــ ٞأٗ تمــدي االطٌِ٣ــاْ بــاهظّ
بٔــا ٗإستٌــاي خالرـــٔا ســاي أ ا ١اهػــٔا  ٝإُتعــ ٟغــس قمــ٘ي اهػــٔا . ٝ
ٗرـٓ ٛرٖ اهـشاه ٞالبد ًّ تـشلل اهلاق ٛعّ اه٘اقـش رـاذا تــشلل عِـدٖ
عداه ٞاهػٔ٘ سني أ ا ١اهػـٔا  ٝكعـاٖ هإلضـتِا إىل غـٔا تٍٔ ٗاهلكـا١
عو ٟطملٔا ًطتِداً اهٔٚا ٗ ،إال رال .
( :)40إذا زدش اهػآداْ أٗ أسدٌٓا عّ غٔا تـٕ يف سلّ ًاهًّ ّٛ
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سلــ٘ق اهِــاع ٙ :ــّ أٗ شٗاز أٗ ُـــشٌ٘ٓاٗ ،شعٌــا اهـــخطأ ٗاإلغــتماٖ
يف اهػٔا ٗ ٝكاْ اهسد٘ب قمى سلٍ اهلاق ٛعو ٟطملٔا  -أهة ٟاهلاقٛ
اهػــٔا ٗ ٝمل ٙطــتِد إهٔٚــا يف سلٌــٕٗ ،البــد ًــّ إقاًــ ٞاهـــٌدع ٛغــٔا ٝ
ددٙد ٝداًع ٞهػسا ٢قم٘ي اهػٔا . ٝ
ٗإذا كاْ زد٘عٌٔا بعد اهـشلٍ ٗإضتٚعا ١اهـشلّ ٗتوة اهـٌشلَ٘ بٕ
مل ِٙــتل

اهـــشلٍ اهلكــاٗ ،ٛ٢سٚــح توــة اهـــٌػٔ٘ بــٕ هةــري ؾــاسمٕ

بععى تؿـسّي اهــٌشلَ٘ هـٕ يف اهــٌاي اهــٌػٔ٘ بـٕ  -قـٌِٕ اهػـآداْ
أٗ اهػآد اهسادش عّ اهػٔا ٗ ، ٝهـ٘ عـاب اهــٌاي اهــٌػٔ٘ بـٕ قـٌّ
اهػــآداْ أٗ اهػــآد اهسادــش عــّ غــٔا تٕ أزؽ اهعٚــب ًــش ز ّ اهـــٌاي
إىل ؾاسمٕ ًٗطتشلٕ ااٗي .
ِٗٙــتل

اهـــشلٍ  -عوــ ٟاالســ٘  -هــ٘ كــاْ زدــ٘ب اهػــآد ّٙأٗ

أســدٌٓا عــّ اهػــٔا  ٝبعــد اهـــشلٍ قمــى إضــتٚعا ١اهـــٌاي أٗ اهـــشل ًــّ
اهـــٌِلس ،أٗ كــاْ اهسدــ٘ب بعــد اهـــشلٍ ٗإضــتٚعا ١اهـــٌاي أٗ اهـــشل قمــى
توة أٗ تعّٚب اهعني اهـٌاه ٞٚاهـٌطت٘را ٝهوٌشلَ٘ هٕ ،رإُ ال ٙـشسش ُعـ٘ذ
اهـشلٍ ٗاهلكـاً ١ـش إُلػـاي خطـأ ًطـتِدٖ بععـى زدـ٘ب اهػـآد عـّ
غــٔا تٕ أٗ زدــ٘ب اهػــآد ّٙاهـــٌعتٌد ّٙيف إُػــا ١اهلكــاٗ ١اهـــشلٍ،
ٗس٣ِٚر ًش بلا ١اهعني اهـٌاه ٞٚالبد ًّ ز ّٓا إىل ؾاسمٔا :اهـٌِلس ًٗ -ش
توعٔا ٙكٌِٔا هؿاسمٔا  :اهػآد اهسادش بأْ ٙدرش ًجوٕ أٗ قٌٚتٕ.
( :)41إذا زدش غآد أٗ أكجس عّ اهم ِٞٚاهػآد ٝبــٌا ٘ٙدـب اهــشدّ
اهػــسع - ٛعوــ ٟشآْ أٗ ال٢ــ ٍ أٗ ضــازقٓ أٗ قــاذيٍ أٗ ُـــشٍ٘ٓ  -قمــى
اهـشلٍ اهػسعٗ ٛقمـى تِعٚـرٖ  -إضـتٚعا ١هوــشدّ اهػـسعً - ٛعتـرزاً عـّ
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زد٘عٕ باالغتماٖ ٗاهـخطأ أٗ اهةو

رال ٙــذ٘ش اهــشلٍ ٗٙــشسَ اهتِعٚـر

قطع ـآًٗ ،لــرا هــ٘ زدــش أســد اهػــٔ٘ أٗ تـــٌأًٍ عــّ غــٔا تٍٔ بعــد
د ٗتِعٚـرٖ ،راُـٕ ِٙـتل
اهـشلٍ ٗقمى إضـتٚعا ١اهــش ّ

اهــشلٍ ٗال ِٙعـر -

عو ٟااس٘  -ستٙ ٟتشلل هد ٠اهـشاكٍ غٔا  ٝؾشٚش ٞتاً ٞرٚشلٍ
عو ٟطملٔا ٗٙطت٘يف اهـشدّ ًّ ًطتشلٕ .
ٗاذا زدعا أٗ زدش اهمع

عّ اهػٔا  ٝبعد اهـشلٍ ٗإضتٚعا ١اهـشدّ

ًــّ اهـــٌػٔ٘ عوٚــٕ  -بلطــش ٙــدٖ أٗ بـــذودٖ أٗ بسًــٕ أٗ بِشــ٘ ذهــم -
د اهــٌطت٘ر ٟبعـد سلـٍ
قٌّّ اهلاق ٛاهػـآد ّٙاهـسادعني ٙ :ـ ٞاهــش ّ
اهـشاكٍ عو ٟطمل غٔا تٌٔا ٗقد زدعا عّ غٔا تٌٔا ،رٚةسًـاْ ُؿـة
اهد ٞٙاهتاًٙ ٛٓٗ - ٞـ ٞاهٚـد اه٘اسـد ٝاهــٌلط٘ع ٞبػـٔا تٌٔا عوـ ٟشٙـد
باهطسق ٞثٍ زدعا عـّ غـٔا تٌٔاٙٗ ،لـْ٘ ُؿـة اهةساًـ ٞعوـ ٟاهػـآد
اه٘اسد اذا زدش عّ غٔا تٕ باهطسق ْٗ ٞا خس .
( :)42إذا زدــش اهػــٔ٘ عوــ ٟس ـدّ اهصُــا أٗ بعكــٍٔ عــّ غــٔا تٍٔ
علٚــب اهـــشلٍ ٗاالضــتٚعا : ١رــإذا اعرترــ٘ا أٗ بعكــٍٔ بتع ٌّــد اهػــٔا ٝ
اهلاذب ٞدس ٠عو ٟاهـٌعرتي سدّ اهلريٗ ،إْ شعٌ٘ا أٗ بعكٍٔ اهـخطأ
أٗ اإلغتماٖ يف اهػٔا  - ٝغسَ اهد : ٞٙراْ كاْ اهسادش ٗاسداً ًٍِٔ غـسَ
زبش اهدٗ ،ٞٙاذا كاْ اهسادش إثِني غسًا ُؿة اهدٙـٗ ،ٞإذا كـاْ اهسادـش
ثالث ٞغسً٘ا ثالثـ ٞأزبـاب اهدٙـٗ ،ٞإذا كـاْ اهسادـش تــٌاَ اازبعـ ٞغسًـ٘ا
تـٌاَ اهد. ٞٙ
ٗإذا اعرترـــ٘ا أٗ بعكـــٍٔ بلـــْ٘ غـــٔا تٍٔ عوٚـــٕ ًتعٌـــدٗ ٝكـــاْ
اهـٌػٔ٘ عوً ٕٚــشؿِاً قـد زدـٍ ًٗـات  -أًلـّ أٗهٚـا ١اهـدَ اهتؿـدٜ
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اهد ٞٙعوـٟ

هلتى اهـٌعرتي قؿاؾاً ًش تطمٚل سلٍ اهلؿاف ٗز ّ بع
أٗهٚا ١اهـٌعرتيٗ ،تعؿٚوٕ رـ( ٛرلٕ اهلؿاف ٗاهدٙات) .

( :)43إذا غٔد اهعدالْ ثٍ زدعا عّ غٔا تٌٔا ثٍ أعا ا غٔا تٌٔا
 مل تلمى ع٘ تٌٔا قطعاً إذا تـشلل أٌُٔا أٗ أسدٌٓا كرب يف غـٔا تٕ،ًّ ْٗ رسق بني ًا إذا كاْ ذهم قمى سلٍ اهـشاكٍ أَ بعدٖ .
ٗهـ٘ أعـا ا غــٔا تٌٔا بعـد اهسدـ٘ب عِٔـا ٗمل ٙتشلـل كـْ٘ اهػــٔا ٝ
ااٗىل كرباً ًتعٌداً أٗ تـشلل كُ٘ـٕ ضـٔ٘اً ٗإغـتمآاً أٗ غوطـاً ٗخطـأ يف
تلسٙــس اهػــٔا  ٝمل تلمــى عوــ ٟااســ٘ ٗمل تـــذص غــٔا تٌٔا اهطــابلٞ
ٗاهالسلٗ ٞال تعتٌد يف إُػا ١اهــشلٍ ٗاهلكـا ١ستـ ٟإذا كـاْ مآسٌٓـا
اهعداهـــ ٞيف اهطـــو٘ن ٗاهكـــم يف أ ا ١اهػـــٔا ٗ ٝأمٔـــسا أٗ أســـدٌٓا
اإلغتماٖ أٗ اهـخطأ يف اهػٔا  ٝااٗىل .
( :)44تـــشسَ غــٔا  ٝاهــصٗز ٓٗ -ــ ٛاهػــٔا  ٝخــالي اهـــشل اه٘اقــش
خازداً ٙٗ -أثٍ غآد اهصٗز عظٌٚاً ست ٟأهـشل  -يف اهـخ  -باهلارس ًّ
سٚح اهعراب ،ثٍ اذا غٔد إثِاْ عوـ ٟأًـسٓ ٗإعتٌـد اهلاقـ ٛغـٔا تٌٔا
ٗقك ٟإعتٌـا اً عؤٚـا ثـٍ تــشلل عِـدٖ علٚـب اهــشلٍ ٗاإلضـتٚعا ١أُٔـا
غــٔا  ٝشٗزٓ ٗكــرب  -إُلػــة بطــالْ سلٌــٕ ٗإُــتل

قكــاؤٖ قٔــساً،

ٗعِد٢ر الٙـخو٘ اهـشاي ًّ ؾ٘زتني :
ال رٚكـٌِٕ اهػـآداْ ٗٙةسًـاْ اهلـدز
أ -أْ ٙلْ٘ اهــٌشلَ٘ بـٕ ًـا ً
اهر ٜرات اهـٌاهم ٗذٓب عو : ٕٚتــٌإً أٗ ُؿـعٕ أٗ زبعـٕ ،بـى إْ كـاْ
اهـٌاي اهـٌػٔ٘ عو ٕٚشٗزاً ً٘د٘ اً قاٌ٢اً بع ِٕٚإضتعٚد ًــٌّ ٓـ٘ يف ٙـدٖ
ٗٗدب ز ّٖ بعٗ ِٕٚذاتٕ إىل ؾاسمٕ  -بعد إُـتـلاا اهـشلٍ ٗاهلكا- ١
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ٗه٘ كاْ ًعٚماً قٌِا أزؽ ُلؿٕ ٗعٚمٕ .
ٗاهـٌػٔ٘ هٕ شٗزاً إذا كاْ عازراً باهتصٗٙس ٗبلـرب اهػـآد  -سـسَ
عو ٕٚأخر اهـٌاي اهـٌػٔ٘ بـٕ ٗسـسَ عوٚـٕ اهتؿـسي يف ًـاي اهةـريٗ ،إذا
تؿسي رٗ ٕٚأتـوعٕ كاْ قاًِاًٗ ،إذا غسَ اهػـآد اهــٌصٗز أٗ اهػـآداْ
زدعا عو ٟاهـٌػٔ٘ هٕ هٚطتلسّ اهكٌاْ عو ٕٚإُ اهـٌتوة سلٚل. ٞ
ٗإذا كاْ اهـٌػٔ٘ هٕ شٗزاً دآالً باحلاي ال ٙدز ٜتصٗٙس اهػـآدّٙ
ٗكربٌٔا أٗ أسدٌٓا -رال قٌاْ عوٗٗ ٕٚدب عو ٟغآد اهصٗز أ اً ١ا
رات ًّ ًاي اهـٌػٔ٘ عو ٕٚشٗزاً ٗغساً ٞاهـٌلداز اهتاهة عو. ٕٚ
بٗ -اذا مل ٙلــّ اهـــٌشلَ٘ بــٕ  -بِــا ١عوــ ٟغــٔا  ٝاهــصٗزً -ــّ
ااً٘اي ُظري قطش اهٚد ٗاهلتى ٗاهسدٍ ًٗا غابٕ  -إقتـّ ًجوٕ ًّ غآد
اهــصٗز إذا تـــشلل تع ٌّــدٖ تصٗٙــس اهػــٔا ٗ ،ٝإذا مل ٙتشلــل تع ٌّــدٖ تصٗٙــس
اهػٔا  ٝأٗ تـشلل إغتمإٓ يف اهػٔا  ْٗ ًّ ٝتعٌّد  -كـأْ ٙػـتمٕ عوٚـٕ
اهـــذاُٙٗ ٛتخٚــى غــريٖ ًـــشوٕ  -مل ٙلــّ عوٚــٕ إال اهدٙــ ٞعــّ اهـــذِاٞٙ
اه٘از  ٝعو ٟاهـٌشلَ٘ عو ٕٚبػٔا تٕ .
( :)45إذا إ ّعت اهـٌسأ ٝطالقٔا ٗغٔد غـآداْ بـٕ رشلـٍ اهلاقـٛ
بطالقٔــا ٗدــا ١اهــصٗز ًــّ غٚمتــٕ ٗأُلــس اهطــالق ٗزدــش اهػــآداْ أٗ
أسدٌٓا عّ اهػـٔا  ٝبعـد سلـٍ اهلاقـ ٛاهػـسعٗ ٛأمٔـسا أٗ أسـدٌٓا
خطأ اهػٔا  - ٝمل ِٙتل

سلٍ اهلاقٗ ٛال أثس هسد٘عٌٔا بعد ؾـدٗز

اهــشلٍٗ ،اهظــآس عــدَ قــٌأٌُا غــ٣ٚاً ضــ٘ا ١كاُــت غــٔا تٌٔا بطــالق
اهصٗدــ ٞاهـــٌدخ٘ي بٔــا أٗ غــري اهـــٌدخ٘ي بٔــا ،رــإْ اهـــٌٔس تـــٌإً ًــش
اهدخ٘ي ُٗؿعٕ ًّ ُٕٗ ًطتلسّ عو ٟاهصٗز روٍ ٙعـّ٘ت اهػـآداْ عوـٟ
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اهصٗز ًاالً ٗمل ٙتوعاٖ عو ٕٚستٙ ٟكٌِاُ ،عٍ ه٘ كاُـا غـآد ٜشٗز أثــٌا
عظٌٚاً ٗمل تصٗي قدًآٌا  َ٘ٙاهلٚاً ٞست ٟتـذب عؤٌٚا ُاز دٍِٔ .
( :)46إذا غٔد غآدا شٗز عو ٟاًسأ ٍٝبـأْ شٗدٔـا طولٔـا رإعتـدت
ٗتصٗدت غريٖ ًعتٌد ًٝعو ٟغٔا تٌٔا ،ثٍ دا ١شٗدٔا ًّ غٚمتـٕ ٗأُلـس
اهطــالق ُٗـــعاٖ ،أٗ غــٔد غــآدا شٗز عوــ ٟاًــسأ ٝأْ شٗدٔــا قــد ًــات
راعتــدت ثــٍ تصٗدــت غــريٖ ثــٍ إُلػــعت سٚاتــٕ ٗ -دــب اهتعسٙــل بــني
اهـٌسأٗ ٝبني ًّ تصٗدتٕ السلاً ٗإعتدت ًِٕ عو ٟرسا خ٘هـٕ بٔـا رإُـٕ
ٗطــ ٛغــمٔ٘ٙ ٞدــب اإلعتــدا  ،ثــٍ تسدــش إىل شٗدٔــا ااٗيٙٗ ،كــسب
اهػآداْ اهـشدّ  -سدّ غآد اهصٗز ٙٗ -كـٌِاْ اهؿـداق هوصٗدـ ٞاهـيت
إضتشى اهجاُ ٛرسدٔا أٗ ٙكٌِإُ هوصٗز إذا برهٕ هـٔا إْ كاُت غٔا تٌٔا
بأْ اهصٗز ااٗي قد طول أٗ ًات  -غٔا  ٝشٗز .
( :)47إذا غٔد غآداْ بطالق اًسأ ٝراعتدّت ًّ طالق شٗدٔا ثٍ
تصٗدــت غــريٖ ،ثــٍ دــا ١اهــصٗز ًــّ غٚمتــٕ ٗأُلــس اهطــالق ٗزدــش أســد
اهػــآدٗ ّٙأبــسش خطــأٖ يف غــٔا تٕ ٗمل ٙتشلــل كٌُ٘ٔــا غــآد ٜشٗز-
ٗدب اهتعسٙل بـني اهــٌسأٗ ٝبـني ًـّ تصٗدتـٕ السلـ ًا ٗإعتـدت ًِـٕ عوـٟ
رـــسا خ٘هـــٕ بٔـــا ،ثـــٍ تسدـــش إىل شٗدٔـــا ااٗيٙٗ ،قخـــر اهؿـــداق
 تـٌإً ًش اهـدخ٘ي ُٗؿـعٕ ًـش عدًـٕ ٙٗ -طـرت ّ ًـّ اهػـآد ٗٙعطـٟهوصٗدـــ ٞإْ مل تلمكـــٕ ًـــّ اهجـــاُ ،ٛأٗ ٙـــدرش هوـــصٗز اهجـــاُ ٛإْ كـــاْ
قد رعٕ إىل اهـٌسأ. ٝ
( :)48إذا سلــٍ اهلاقــ ٛبجمــ٘ت ســل ًــاه ٛإعتٌــا اً عوــ ٟغــٔا ٝ
زدوني عا هني رسدش أسدٌٓا بعد سلٍ اهلاقٗ ٛتِعٚرٖ  -قٌّ ُؿة
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اهـ ٌاي اهـٌػٔ٘ بـٕ بــٌلداز ًـا أتوـة عوـ ٟاهــٌػٔ٘ عوٚـٕٗ ،إْ زدـش
كالٌٓا قٌِا تـٌاَ اهـٌاي اهـٌػٔ٘ بٕ .
ٗإذا إعتٌــد سلــٍ اهلاقــ ٛعوــ ٟغــٔا  ٝزدــى ٗإًــسأتني ثــٍ زدــش
بعكٍٔ  :راْ زدش اهسدى عـّ غـٔا تٕ قـٌّ ُؿـة اهــٌاي اهــٌػٔ٘
بٕٗ ،إذا زدعت إسد ٠اهــٌسأتني عـّ غـٔا تٔا قـٌِت زبـش اهــٌػٔ٘
بٕٗ ،إذا زدعت اهـٌسأتاْ ًعاً عـّ غـٔا تٌٔا قـٌِت كـى ٗاسـد ٝزبـش
اهـٌاي اهـٌػٔ٘ بٕ .
ٗإذا إعتٌــد سلــٍ اهلاقــ ٛباهـــٌاي عوــ ٟغــٔا  ٝأزبــش ُطــا - ١كٌــا
ٙـشؿى يف اه٘ؾ - ٞٚرسدعّ تـٌأًّ أٗ بعكـّٔ عـّ غـٔا تٔا قـٌِت
كى ٗاسدً ٝـٌّ غٔدت ثٍ زدعت عـّ غـٔا تٔا ٗغسًـت زبـش اهــٌاي
اهـٌػٔ٘ بٕ .
ٗإذا شا اهػـٔ٘ عــّ اهلـدز اهــر ٜتجمـت بــٕ اهـدع٘ - ٠كــأْ ٙػــٔد
ثالث ًّ ٞاهسدـاي ،أٗ ٙػـٔد زدـى ًـش ثـالخ ُطـا ١أٗ ًـش أزبـش ُطـا- ١
رسدش غآد ٗاسد أٗ غآد ٝمل ٙكٌّ ُ .عٍ إذا زدش أكجس ًـّ ٗاسـد
بـشٚح تلْ٘ هػٔا تٍٔ خاهـ ٞيف إالعتٌـا عؤٚـا هجمـ٘ت اهـدع٘ ٠كـأْ
ٙسدش غآداْ ًّ ثالث ٞغٔ٘ زداي رإُ ٙكـٌّ اهسادـش أٗ اهسادعـْ٘
عّ غٔا تٍٔ بـٌلداز تأثري غٔا تٍٔ  :راذا زدش إثِـاْ ًـّ ثالثـ ٞغـٔ٘
غسًا ُؿة اهـٌاي اهـٌػٔ٘ بٕٗ ،ه٘ زدعت غآدتاْ ًّ ثالث ٞغٔدْ
هوــدعً٘ ٠ــش غــآد عــدي ٗإعتٌــدٓا اهلاقــ ٛيف سلٌــٕ  -غــسًّ زبــش
اهـٌاي اهـٌػٔ٘ بٕ .
( :)49إذا ثمت اهـٌاي أٗ اهـشلّ بػٔا  ٝزدى ٗٙـٌني اهـٌدع ٛرسدش
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اهػــآد عــّ اهػــٔا ٗ ٝأبــسش خطــأٖ أٗ أكــرب ُعطــٕ ( :هٚطــت غــٔا تٛ
ؾشٚش )ٞقٌّ ُؿة اهـٌاي اهــٌػٔ٘ بـٕٗ ،إذا أكـرب ًـدع ٛاهــٌاي
أٗ اهـــشلّ اهـــشاهة هِـــعطٕ قــٌّ اهـــٌاي كوــٕ ضــ٘ا ١زدــش اهػــآد عــّ
غــٔا تٕ أٗ مل ٙسدــش ،رٚطــرتدش اهلاقــ ٛاهـــٌاي ًــّ اهـــشاهة إْ كــاْ
ً٘د٘ اً أٗ ٙطرتدش بدهٕ  :اهـٌجى أٗ اهل - ٌٞٚإْ كاْ تاهعاً .
( )50إذا غـٔد اهػـآداْ ٗإعتٌـد اهلاقــ ٛغـٔا تٌٔا يف قكـا ٕ٢ثــٍ
إُلػــة رطــلٌٔا علٚــب اهػــٔا  ٝمل ٙك ـسّ بِعــاذ اهـــشلٍ ٗمل ِٙــتل
اهلكا ١اُـٕ ٗرـل ًـ٘اش ّٙاهلكـا ١اهػـسع ،ٛبٌِٚـا هـ٘ إُلػـة رطـلٌٔا
ساي أ ا ١اهػٔا  ٝرلد ضـمل يف اهعـسب ( : )6أُـٕ ٙمطـى سلٌـٕ ِٗٙـتلـ
قكــاؤٖ  ،هعــدَ كُ٘ــٕ ٗرــل ًــ٘اش ّٙاهلكــا ١اهػــسعٗ ،ٛس٣ِٚــر ال ٙـــخو٘
اهـشاي ًّ :
أ -أْ ٙلْ٘ اهـٌػٔ٘ بٕ ًـّ ااًـ٘اي رٚطـرت ّ اهــٌاي اهــٌأخ٘ذ ًـّ
اهـٌشلَ٘ هٕ إْ كاْ ً٘د٘ اً بعٗ ،ِٕٚه٘ ٗدد ًعٚماً قٌّ أزؽ عٚمٕ .
ٗه٘ ٗدد اهـٌاي تاهعاً قٌّ اهـٌدع - ٛاهـٌشلَ٘ هـٕ بـاطالً ً -جوـٕ
إْ كــاْ هــٕ ًجــى أٗ قــٌّ قٌٚتــٕ ٙــَ٘ رعــٕ ٗأ اٗ ، ٖ١ال غــ ١ٛعوــٟ
اهػآد ّٙاهـٌِلػة رطلٌٔا إذا كاُا باقٚني عو ٟغٔا تٌٔا مل ٙرتادعا.
ب -أٗ ٙلْ٘ اهـٌػٔ٘ بٕ ًـّ غـري ااًـ٘اي  -كـأْ ٙلـْ٘ سـدّاً أٗ
 ٞٙأٗ قؿاؾاً إذا غٔدا بطـسق ٍٞأٗ شُـا أٗ بلتـى خطـأ أٗ عٌـدٍ أٗ بلطـش
عكـ٘ٓ ًــّ غــريٖ ٗ -ال إغــلاي يف عــدَ اهلؿــاف ٗاهلــ٘  -ستـ ٟعوــٟ
ًماغس تِعٚر سلٍ اهلاق ،ٛإلختؿاؾٌٔا باهلتى موٌاً أٗ إتالي اهعك٘
عدٗاُآًِٗ ،ا قـتى أٗ إتـالي عـك٘ ًٍش إعتـلا غسعـٚـتٕ إلعـتٌا سلٍ
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اهلاق ٛاهػسع ٛرـ ٛعٌوٕ .
ُعٍ تـجـمت اهد ٞٙاهػسع ٞٚعّ اهلتى أٗ إتـالي اهعك٘ عو ٟتعؿٚى :
أ -راْ كاْ اهـٌماغس هوشدّ ُٗـشٖ٘ اهـشاكٍ اهػسع ٛأٗ ًأذُٕٗ اهلاٍ٢
ًلــاَ اهـــٌذتٔد اهعــدي ٗاهـــٌِؿ٘ب ًــّ قموــٕ إلدــسا ١اهـــشدّ ٗاهـــتعصٙس
ُٗـشٌ٘ٓا كاْ اهكٌاْ عو ٟبٚت ًاي اهـٌطوٌني .
بٗ -إْ كاْ اهـٌماغس ًّ :هٕ ضوطِ ٞغـسع ٞٚخاؾـ ٞعوـ ٟاهلؿـاف
ٗاهل٘ ًّ اهظامل عٌداً بلتى ٍأٗ دـسن ٍأٗ ُــشٌ٘ٓا ًـّ اهــذِاٙات ٗقـد
دعى هٕ اهـٌػسب ضوطِ ًٞعوـ ٟاإلضـتٚعا - ١كاُـت عوٚـٕ اهدٙـ ٞاُـٕ باغـس
إضتٚعا ١اهلؿاف أٗ اهل٘ ًّ ْٗ إضتشلاق غـسع ٛهـٕ بعـد إُلػـاي
إُتلاا اهلكا ،١هلّ ال ٙطتشل ٗه ٛاهدَ ٗاجلِا : ٞٙاهلؿاف أٗ اهل٘
ًـٌّ باغسٖ ،إُ باغس ًعتٌداً عو ٟقكا ١اهـشاكٍ اهػسعٗ ٛسلٌٕ .
( :)51إذا غٔد اهعدالْ ب٘ؾ ٞٚأسدٍ هصٙد بـٌايٓ ثٍ غٔد عـدالْ ًـّ
ٗزث ٞاهـٌ٘ؾ ٛبسد٘ب ً٘زّثٕ عّ ٗؾٚتٕ هصٙد  -رالبد ًّ اهتعؿٚى :
أ -إذا كاْ اهـٌاي اهـٌ٘ؾ ٟبٕ اهـٌتِاشب ر ٕٚتـشت ضـوطِ ٞاهـ٘ازخ،
أٗ كاْ اهـٌاي اهـٌ٘ؾ ٟبٕ ًػاعاً غري ًعسش -رـال تلمـى غـٔا  ٝاهـ٘ازثني
أٌُا غسٙـٌا اهـٌ٘ؾ ٟهٕ ٗال تلمى غٔا  ٝاهةس ٍٙقد غسٙـٌٕ .
ب -إذا كاْ اهـٌاي اهـٌ٘ؾ ٟبٕ اهـٌتِاشب ر ٕٚعِٚاً خازد - ٞٚأٗؾٟ
إه ٕٚازٖ اهـٌع ِٞٚأٗ عسبتٕ اهــٌخؿ٘ؾٗ -ٞمل ٙلـّ اهــٌاي بٚـد اهـ٘ازخ
قموت غٔا  ٝاه٘ازثني بسد٘ب ً٘زّثٍٔ عـّ ٗؾـٚتٕ باهــٌاي اهــٌعني هصٙـد
إذا كاُت غٔا تٍٔ داًع ٞهػسا ٢قم٘ي اهػـٔا ًِٔٗ ٝـا عداهـ ٞاهـ٘ازثني
اهػآد ّٙبسد٘ب اهـٌٚت اهـٌ٘ؾ. ٛ
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( :)52إذا غٔد عدالْ أْ (عمٚداً) أٗؾ ٟهصٙد بـٌايٓ ثٍ غٔد عـدي
ٗاسد بسد٘عٕ عّ ٗؾٚتٕ باهـٌاي هصٙد ٗإُٔ أٗؾـاٖ السلـاً هــخاهد ،رـاْ
سوة اهـٌ٘ؾ ٟهٕ  -خاهد -عو ٟاهسد٘ب اهر ٜغٔد بـٕ اهعـدي اه٘اسـد
ثـمت اهسدـ٘ب غـسعاًٗ ،إْ مل ٙــشوة كـاْ اهــٌاي اهــٌ٘ؾ ٟبـٕ هصٙـد -
اهـٌ٘ؾ ٟهٕ أٗالً بػٔا  ٝاهعدهني . -
( :)53إذا أٗؾــ ٟغـــخـ ب٘ؾـــٚتني ًِعـــس تني ًطـــتلوتني  -كـــأْ
أٗؾ ٟبدازٓ ًع ِٞٚهصٙد أٗٗؾ ٟبـراتٔا هعمٚـد  -رػـٔد غـآداْ عـا الْ
عوــ ٟأُــٕ زدــش عــّ إســدآٌا ٗقــد ُطــٚا ًــا زدــش عِٔــا راهظــآس قمــ٘ي
اهػٔا ٗ ٝتعٚني اه٘ؾ ٞٚاهسادش عِٔا باهلسعُ . ٞعٍ ه٘ تؿاهـض اهــٌ٘ؾٟ
ا اهــٌ٘ؾ ٟبـٕ :اهـداز اهــٌعِٞٚ

هـٌٔا بِش٘ ٙسرش اهِصاب بٌِٔٚا كأْ ٙتلا

أٗ اهعسب ٞاهـٌػخؿ ٞأٗ ُـشٌ٘ٓا  -باهتِؿٚة أٗ ُــشٖ٘ رـال ُـصاب بٌِٔٚـا
ٗال ً٘دب هولسعٗ ٞتعٚني اهـٌػلى اهـٌذٔ٘ي بٔا .
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دقه احلد

التعزيرات

قد دعى اهلل ضمشإُ يف تػسٙعاتٕ عل٘بات ً -لدّزٗ ٝغري ًلدّز- ٝ
عو ٟإزتلاب اهـٌعاؾٗ ٛاهـذسا ٍ٢يف ًـذتٌش االضالَ ٗسظري ٝاإلٙـٌاْ
ٗاهـشلٌ ٞيف تػسٙعٔا ًِ :ش اهـٌعاؾٗ ٛتأ ٙب اهعؿا ٝتـٌٔٚداً هؿالن
اهـٌذتٌش ٗضالً ٞإًِٔ ٗإضتلسازٖ ٓٗ ،رٖ اهعل٘بات عوُ ٟـش٘: ّٙ
أ -اهـشدّ ٗٓ٘ عل٘بً ٞعً ِٞٚلدز ٝغسعاً ال ٙـذ٘ش تـخطّٔٚا ُلؿاً أٗ
د  ٝاهـٌلداز ًّ اهـٌػسب ااقدع إبتدا. ١
شٙا  ، ٝأُا ًـش ّ
ب -اهتعصٙس ٗٓ٘ عل٘ب ٞتأ ٙب ٗإؾالن هتأ ٙب اهـٌذسَ اهعاؾٛ
د اهـٌػسب هـٔا ًلدّزاً ًـخؿ٘ؾاً  ،بى أُا
زبٕ بـٌا مل ٙـش ّ

تلدٙس

اهعل٘ب ٞبِظس اه٘ه ٛاهػسعٗ ٛتلدٙس اهـشاكٍ اهعا يٗ ،بلٚد عدَ اهتلدٙس
غسعاً ٙـٌتاش اهتعصٙس عّ اهـشدّ بوشام كُٕ٘ ًلدزّاً غسعاًٗ ،بوشام كُٕ٘
سلاً هلل ضمشإُ كاهـشدّٙ -ـٌتاش اهتعصٙس عّ اهلؿاف ٗاهل٘ ُٗـشٌ٘ٓا
ًـٌا ٓ٘ سل إبّ م َ .
( :)1إقاً ٞاهـشدٗ ٗاهتعصٙسات ٗمٚع ٞاهـشاكٍ اهػسع : ٛاهـٌذتٔد
اهعدي اهـش ٛاهـذاًش هوػسا٢

ًِٗ -ؿب هٕ ًـذع٘ي غسعاً ،هٚظ

اسدٍ اهتؿد ٜهـٔا يف عؿ٘ز اهةٚم ٞض٘ ٠اهـٌذتٔد اهعدي أٗ ًّ ِٙؿمٕ
هرهم ٙ :ـذسٔٙا عِدًا تطاعدٖ اهظسٗي ٗٙلْ٘ ًمط٘

اهٚد قا زاً عوٟ

إقاًتٔا ًّ ْٗ أْ ترتتب ًعطد ٝعًٌ٘ ٞٚأٗ ًكسّ ٝعو ٟغخـ
اهـٌشدٗ كاهـٌسٙ

أٗ عوً ٟـذس ٜاهـشدّ أٗ عو ٟاهـٌقًِني  ،رو٘
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تـشلل اهمط

ٗاهـٌلدز ٝكاْ اهـخري كى اهـخري يف إقاً ٞاهـشدٗ

ٗاهتعصٙسات يف عما

اهلل ًٗـذتٌش االضالَ ٗقد ٗز

يف اهـخ

اهـٌشٌد ٜاهؿشٚض طإقالة حدّ خري لن لطر أربعني صباحاًص .
(ً :)2ش بط

ٙد اهعلٗ ٕٚت٘رس اهـٌلدزً ْٗ ًّ ٝاُش غسعٙ ٛتعّّٚ

اهتؿدّ ٜإلقاً ٞاهـشدٗ ٗاهتعصٙسات عو ٟاهعل ٕٚاهلع٘ ١اهلا ز ٗ طب
اهـٌ٘اش ّٙاهػسعٙٗ ،ٞٚـٌلّ أْ تـتػلى ٓٚأ ٝغسع ٞٚبإغساي اهـٌذتٔد
اهعدي ٙعٌى أعكاؤٓا عو ٟطمل رتاٗاٖ ٗ ،البد ًّ تـشللٍٔ عّ هٚى
اإلثمات ٗرل ُظس اهـٌذتٔد ٗرتاٗاٖ ٗ ،البد ًّ كْ٘ اهتشلٚل بإغساي
اهـٌذتٔد ذاتٕ أٗ ًـٌّ ُؿمٕ إلقاً ٞاهـشدٗ ٗاهتعصٙسات إذ أْ تـشلل
اهعل ٕٚأٗ ًِؿ٘بٕ عّ هٚى إثماتٍ هـٌا ٘ٙدب اهـشدّ أٗ اهتعصٙس عوًّ ٟ
ٙلاَ اهـشدّ أٗ اهتعصٙس عو ٘ٓ ٕٚأٍٓ غ ١ٛيف عٌى اهـٔٚأ ٝاهػسع،ٞٚ
ٗأعظٍ هٚى إثمات ٓ٘ اإلقساز اإلختٚاز ٜأٗ اهػٔا  ٝاهػسعٗ ،ٞٚرٌٔٚا
تعؿٚى ٙأت ٛيف كى ً٘ز ً٘ز ًّ ً٘دمات اهـشدّ ٗاهتعصٙسٗ ،قد ضمل
رـ( ٛرلٕ اهػٔا ات) تلط ٍٚاهػٔا  ٝإىل أؾوٗ ٞٚرسع - ٞٚأعين اهػٔا ٝ
عو ٟغٔا  ًّ ٝزأ ٠اهـذسَ أٗ

عٕ ًّ اهـذاُ -ٛرالبد ًّ إقساز

اهـٌذسَ ُعطٕ بـذسًٕ ٗدِاٙتٕ عّ إختٚاز ًّ ْٗ تعِٚة ،أٗ غٔا ٝ
اهسا ٛ٢هوذسَ أٗ اهطاًش هٕ براتٕ ٗال تـذد ٜاهػٔا  ٝعو ٟاهػٔا  ٝهـٌا
ضمل ًّ عدَ ثم٘ت سدٗ اهلل باهػٔا  ٝاهعسع. ٞٚ
( :)3اهظآس إُٔ ٙـشلّ هوعل ٕٚاهعدي أْ ٙل ٍٚاهـشدٗ بعوٌٕ ٗٙلِٕٚ
ؿ٘ي ً٘دمٔا خازداً ،كأْ ٙس ٠بع ِٕٚرعى اهصاُ ٛأٗ اهالٙٗ ٢ػخّـ
ذات اهعاعى ًـٌتاشاً عّ ذات اهـٌعع٘ي بٕ كٌا ٙـشلّ هٕ اهلكا ١بعوٌٕ .
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ُعٍ اهظآس ٓ٘ اهتعؿٚى بني اهـشدٗ ٗاهتعصٙسات اهيت ٓ ٛسل اهلل
ضمشإُ ُظري سدّ اهصُا ٗاهطسقٗ ٞغسب اهـخٌس ُٗـش٘ٓا ٗبني اهـشدٗ
اهيت ٓ ٛسل ا

ً ٛكشدّ اهلري ٗتعصٙس اهػتٍ روٚظ هوعل ٕٚإقاً ٞسدّٖ

أٗ تعصٙسٖ إال بعد ًطاهم ٞؾاسب اهـشلّ بإقاً ٞاهـشدّ أٗ اهتعصٙس اهرٜ
ٙـخؿّٕ ٗٙطتشلّٕ ٗ .عو ٕٚرٚشل هوعل ٕٚخاؾ ٞأْ ٙل ٍٚاهـشدّ اهر٘ٓ ٜ
سل اهلل ضمشإُ كٌا إذا ُظس إهٌٔٚا ٙصُٚاْ ًجالً رٚشدٌّٓا بعوٌٕ ٗٙل ِٕٚإْ
سؿى عِدٖ اهٚلني بصُآٌا ًّ زؤ ٞٙاهععى بعٗ ِٕٚتـٌٚٚصٖ اهعاعى ًّ
اهـٌعع٘ي بٕ ٗتأكّدٖ ًّ عدَ ٗد٘ علد أٗ غمٔ ٞعلد ٗإضتشلاق
عِدٌٓاًٗ ،ش سؿ٘ي اهٚلني عِد اهعل ٕٚال ٙـشتاز اهمٗ ِّٞٚال ٙطاهب بٔا
بى ٙـذس ٜاهـشدّ بـشطب عوٌٕ ٗتل٘اٖ رإُ أًني اهلل يف خولٕ ًا اَ
اإلًاَ اهـٌعؿَ٘ (عجل الله فرجه) غا٢ماً .
هلّ ه٘ كاْ اهـشدّ سل م ً ٛكلري غخـ غريٖ أٗ غتٌٕ موٌاً هٕ
ًّ ْٗ سل عو ٕٚمل ٙـذص هوعل ٕٚإذا

عٕ :إضتٚعا ١سدّ اهلري أٗ

تعصٙس اهػتٍ ًا مل ٙـشكس ؾاسمٕ ٗٙطاهب بـشـلّٕ :إقاً ٞسدّ قررٕ أٗ
تعصٙس غتٌٕ هتذاٗشٖ عو ٟكساًتٕ .
(ً : )4ش ثم٘ت اهطمب اهـٌ٘دب هوشدّ أٗ اهـتعصٙس اهػسعٗ ٛإُـتـعا١
اهـٌعطدٗ ٝاهـٌكسٙ ٝـذب اهمداز ٗاهتعذٚى يف إقاًتٕ بعد تـٌاَ إقساز
اهـذاُ ٛأٗ اهػٔا  ٝعوٗ ،ٕٚال ٙـذ٘ش تأدٚى إدسا ١اهعل٘ب ٞرٌٚا ه٘ تـٌلّ
اهـشاكٍ اهػسعٗ ًِٕ ٛمل ترتتب ًعطدُ٘ ٝع ٞٚأٗ ًكس ٝغخؿ ٞٚكٌا
ضمل بٚإُ ُ .عٍ ًش تستب ًعطد ًٝعو ٟإقاً ٞاهـشدّ ِٙتع ٛاه٘د٘ب،
ٗٓلرا ًش تـ٘قـش اهـٌكسّ ٝعو ٟاهـٌشدٗ

كاهـشاًى ٗاهـٌسقش
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ٗاهـٌسٙ

اهرٙ ٜـخػً٘ ٟتٕ أٗ ٗاَ ًسقٕ رٚوصَ تأخري اهـشدّ هـشني

ٗقش اهـشٌى أٗ تـٌاَ زقاب اه٘هٚد أٗ بس ١اهـٌسٙ

.

( :)5ال تػسب اهػعاع ٞيف اهـشدّ بعد ثم٘تٕ عو ٟأسدٍ ٗ -ال ٙـذ٘ش
هـوشاكٍ اهعع٘ عِٕ بػعاع ٞأسدٍ ست ٟاهلسٙب ًِٕ  :زمحاً أٗ ؾداقًٞ
،كٌا ال ٙـذ٘ش تطسٙـشٕ ًّ اهـٌعتلى بلعاهٙ ًّ ٞتعٔد بإسكازٖ هد٠
اهـشاكٍ اهػسع ٛعِد ًطاهمتٕ بٕ ٗإزا تٕ إلقاً ٞاهـشد اهػسع ٛعو ،ٕٚبى

البد ًّ اهمداز ٗاهتعذٚى بإقاً ٞاهـشدّ عو ٕٚرإُ طال أفاعة ال كـفالة يف
حدّص كٌا دا ١يف اهـخ اهـٌشٌد ٜاهؿشٚض .
ُعٍ تطتجًِ٘ ٟاز ٗد٘ب تأخري إقاً ٞاهـشد ُظري ً٘از اهـشٌى
ٗاهسقاب رإُ ٙقدّى تِعٚر اهـشدّ عو ٟاهـشاًى ٗاهـٌسقش ستٙ ٟصٗي
اهعرز اهـٌاُش ًّ إُـعاذٖ ٗإضتٚعا ، ٕ٢هلّ ًش إستٌاي ٓسبٕ ًّ ٙد
اهعداه ٞالبد ًّ كعاه ٞأسدٍ ٗتعّٔدٖ بإسكازٖ سني شٗاي اهعرز ًلدًًٞ
إلقاً ٞاهـشدّ .
(ٗ :)6ز رـ ٛاهـخ اهـٌشٌد ٜاهؿشٚض طال يـمني يف حدّص ًٗعِاٖ
:إُ إذا إ ع ٟأسد عو ٟأسد ٍٗإتٌٕٔ بلررٕ أٗ ُـشٖ٘ ٗطاهمٕ اهلاقٛ
باهم ِّٞٚاهػآد ٝهٕ روٍ تلّ عِدٖ رطوب ًّ اهلاق ٛإسالي اهـٌتٍٔ مل
ٙوصَ إسالرٕ  -ست ٟهدرش اهتٌٔ ٞعّ ُعطٕ ٗ -مل ٙجمت اهـشدّ عو.ٕٚ
( :)7اهـشدّ ال ٘ٙزخ بـٌعِ ٟإُ إذا ثمت ًا ٘ٙدب اهـشدّ اهر٘ٓ ٜ
سلّ م ً ٛال ٘ٙزخ كٌا ت٘زخ أً٘اي اهـٌٚت ،راذا قري أسد غخؿاً
ٗهٕ أخ أٗ أخت رٌات اهـٌلرٗي مل ٙسخ اهـشدّ ٗزثـتُٕ .عٍ ه٘ قررٕ يف
إًّٔ ثٍ ًات اهـٌخاطب اهـٌلرٗي أٗ ععا عّ اهلاذي أًلّ ااخ ا خس
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أٗ ااخت اهـٌطاهم ٞبـشلّ قري أًٌّٔا إلدسا ١سدّ اهلري عوًّ - ٕٚ
باب إضتشلاق اهـٌطاهم ، ٞال ًّ باب إزخ اهـشدّ ًّ أخ ٕٚاهـٌخاطب
باهلري كٌا ٙـٌلِٕ اهعع٘ عّ سلٕ .
( :)8إذا إدتٌعت سدٗ غسعً ٞٚتعد  ٝعو ٟأسدٍ  -زدالً كاْ أَ
إًسأٗ - ٝأًلّ اهـذٌش بِٔٚا -كـٌّ ضسق ٗغسب اهـخٌس -تـخّٚس االًاَ
يف تلد ٍٙأٌّٔٙا غاٗ ،١إال إذا كاُت بِش٘ٓ ه٘ قدَّ بعكٔا رات بع

ًِٔا

ٗدب تلدً ٍٙا ال ٙع٘ت ًعٕ اهـشدّ ا خس كٌا ه٘ شًُ ٘ٓٗ ٟـشؿّ
ٗضسق ٗغسب اهـخٌس رإُ ٙـذود سدّاً هػسبٕ اهـخٌس ٗتلطش ٙدٖ هوطسقٞ
ثٍ ٙسدٍ ٗ ،إذا شُ ٟاهػٚخ اهـٌشؿّ أٗ اهػٚخ ٞاهـٌشؿِ ٞراضتشلا
اهـذود ٗاهسدٍ بد ١ٜباهـذود ست ٟال ٙع٘ت ًعٕ اهـشدّ ا خس ثٍ ٙسدٍ
ٗااٗىل يف ًجوٕ اهعؿى بني إدسا ١اهـشدّ ّٙب٘قتٍ كأْ ٙعؿى بٌِٔٚا
بً َ٘ٚجالً .
(:)9اهـٌطتشاقٗ ٞاهـٌسٙ

إذا شُٚا ٌٗٓا ًـشؿِاْ زًا ًّ

ْٗ تأخري ،هلّ غري اهـٌشؿّ ًٌِٔا ٙقخّس  :رال تـذود اهـٌطتشاقٞ
ستِٙ ٟلطش عِٔا اهدَ ،راذا إُلطش ًٔا دودتٓٗ ،لرا ال ٙـذود
اهـٌسٙ

أٗ ذٗ اهلسٗن ٗاهرٙ ٜـخػ ٟعو ٕٚغد ٝاهـٌسا أٗ اهـٌ٘ت

بى ٙقخّس دودٖ ست ًّ ١ ٙ ٟقسٗسٕ أٗ ًّ ًسقٕ رٚذود ُ ،عٍ إذا ٣ٙظ
ًّ بس ٖ١قسب ًسٗ ٝاسد ٝبعسدْ٘ ر ٞ٣ً ٕٚرساخ ٗال ٙوصَ ٗؾ٘ي كى
رساخ إىل دطدٖ  .بٌِٚا اهـشا٢

ال ٙوصَ تأخري دودٓا ست ٟتطٔس،

ِٗٙمة ٛتأخري دود اهِعطا ١ستِٙ ٟلطش ًٔا ،بى ه٘ خٚة عؤٚا اهـٌ٘ت
أٗ اهكسز اهػدٙد تع ّّٚتأخريٖ زٙجٌا ٙصٗي خ٘ي اهكسز عؤٚا رتذود.
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( :)10اهصاُ ٞٚاهـشاًى إذا كاُت ًـشؿِ ٞسني اهصُا ٙقخّس زًٔا
ست ٟتكش محؤا ٗتسقش ٗهدٓا ًد ٝاهوما : ١ثالث ٞأٙاَ أٗ أكجس سطب
أًس اهـٌذتٔد اهعدي بـٌػ٘ز ٝاهطمٚب اهـٌختـ ،ثٍ تسدٍ إذا ٗددت
ًّ ٙلعى طعؤا ست ٟال ٙتكسز ًّ رلدٓاٗ ،إال إُتظس تـٌاَ زقاعٔا أٗ
ٗدداْ كعٚى هٕ ررتدٍ ٗ .إذا مل تلّ اهـشاًى ًـشؿِ ٞسني اهصُا
 كٌا ه٘ طوّلت باِ٢اً أٗ ًات عِٔا شٗدٔا  -دودت ر٘زاً ًا مل ٙـخةاهطمٚب اهـٌختـ عوٗ ٟهدٓا رٚقخّس دودٓا ست ٟتكش محؤا.
ٗٓلرا اهـشاي رـ ٛباق ٛاهـشدٗ تقخّس عوً ٟطـتشلٔا ٗال تلاَ ًا
اَ ًسٙكاً أٗ ًلسٗساً ٙكسّٖ إقاً ٞاهـشدّ عو ٕٚقسزاً غدٙداً رإُ ِٙتظس
بسؤٖ ٗخالؾٕ ،راْ سؿى اهٚأع ًّ بس ٖ١قسب ًسٗ ٝاسد ٝبـشصًٞ
قكماْ أٗ عسدْ٘ ر ٕٚرازٙخ بعد ًا ٙسا سدّٖ  ،راْ شا عو ٕٚقطش
اهصا٢د ٗ ،إْ ُلـ عّ قدز اهـشدّ أقٚة إه ٕٚسصً ٞأٗ عسدْ٘ ًتٌٍ
هوعد اهـٌطو٘ب غسعاً يف ذان اهـشدّ .
(ِٙ :)11مة ٛأْ ٙلْ٘ إدسا ١اهـشد يف اهػتا ١يف اهطاع ٞاهـشازٝ
 مخس ضاعات اهِٔاز ٗ -رـ ٛاهؿٚة يف اهطاع ٞاهماز  - ٝأٗي ضاعاتاهِٔاز ًجالً . -
( :)12ال تـذ٘ش إقاً ٞاهـشدّ يف أزا اهلعس ًـخار ٞأْ تأخرٖ
اهـشٌٗ ّٞٚاهةكب رٚوشل باهعدٗ اهلارس ،كٌا ال ٙلاَ اهـشدّ عو ٟأسدٍ
ٗٓ٘ يف اهـشسَ اهػسٙة ٗال عو ًّ ٟكاْ خازز اهـشسَ رذِ -ٟبصُ ٟأٗ
بةريٖ  -ثٍ ٓسب ٗإهتذأ إىل اهـشسَ اهػسٙة ،هلِٕ ٙكّٚل عوٙٗ ٕٚـشاؾس
ٗال ٙطعٍ ٗال ٙطل ٟإال ًا ٙطدّ بٕ اهسًل ٗال ٙلوٍّ ٗال ٙماٙش ستٙ ٟـخسز
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ًّ اهـشسَ رٚلاَ عو ٕٚاهـشدّ خازدُٕ ،عٍ إذا دِ ٟيف اهـشسَ بـٌا
٘ٙدب اهـشدّ أق ٍٚعو ٕٚاهـشدّ يف اهـشسَ إُ مل ٙــسَ هوشسَ سسًتٕ .
( :)13إذا إعرتي أسد بـٌا ٘ٙدب زًٕ ٗقتوٕ ثٍ دشد ٗأُلس مل
ٙسدٍ ٗهلّ ٙكسب ٗٙـذود ٗ ،إذا إعرتي بـٌا ٘ٙدب سداً ْٗ اهلتى
 كاهـذود ٗقطش اهٚد  -ثٍ أُلس ٗدشد أدس ٜاهـشدّ عوً ٕٚش تـٌاَاإلعرتاي ٗإضتٚعا ٕ٢بػسٗطٕ اهـٌعت  ٝغسعاً رإُ ال ٙطٌش اإلُلاز بعد
اإلقساز ٗاإلعرتاي .
(:)14إذا قاًت اهم ِٞٚعو ٟأسدٍ بععى ًا ٘ٙدب اهـشدّ كاهصُا أٗ
اهطسق ٞأٗ عوً ٟا ٘ٙدب اهتعصٙس كاإلرطاز عٌداً ًتذآساً يف ُٔاز غٔس
زًكاْ ًّ ْٗ عرز -مل ٙلّ هإلًاَ اهعع٘ بى ٙوصًٕ إقاً ٞاهـشدّ أٗ
اهتعصٙس عو. ٕٚ
ٗإذا إعرتي أسد بـٌا ٘ٙدب اهـشدّ  -زًاً أٗ دوداً أٗ ُـشٌ٘ٓا -
كاْ هإلًاَ اهعع٘ عّ اهـشدٗ ،كرا ٙـشلّ هـٌّ ُؿمٕ اإلًاَ (ٗ)ه٘
عًٌ٘اً -اهـٌذتٔد اهعدي خاؾ - ٞأْ ٙعع٘ عّ اهـشدّٗ ،االس٘
ٗد٘باً إضتشؿاي اهت٘بً ٞـٌّ أق ّس بـٌ٘دب اهـشدّ عوُ ٟعطٕ قمى أْ
ٙعع٘ اإلًاَ عِٕ  .هلّ ال ٙـجمت سلّ اهعع٘ عّ اهـشدٗ اهيت ٓ ٛسل
ا

ً ٛكشدّ اهلري إال هؿاسب اهـشلّ ًّ ا

ًٚني كاهـٌلرٗي راذا

عع ٟأٗ عع٘ا عِٕ مل ٙلٍ اإلًاَ عو ٕٚاهـشدّ ٗإْ قاًت عو ٕٚاهم. ِٞٚ
ٗٓى هإلًاَ اهعع٘ عّ اهتعصٙس ن اهظآس إُٔ هٚظ اهعع٘ عّ اهتعصٙس
إذا قاًت عو ٕٚاهمٗ ،ِٞٚإذا ثمت ً٘دب اهتعصٙس بإقسازٖ ٗٗدد اإلًاَ أٗ
اهـشاكٍ اهػسع ٛاهـٌؿوش ٞيف اهعع٘ عِٕ أٗ مل ٙـذد ًعطد ٝإختالي

رلٕ احلدٗ ٗاهتعصٙسات)281(....................................................... .......

ُظاَ اهـٌذتٌش اهـٌطوٍ ًٗظآسٖ اإلٙـٌاُ - ٞٚكاْ هٕ اهعع٘ عِٕ بعد أْ
ٙت٘ب ِٗٙدَ عو ٟرعوٕ علٚب إقسازٖ.
( :)15إذا ٓذٍ زدى عو ٟبـٚت أسدٍ هـٔٚتـم عسقـٕ  -بصُا أٗ ه٘ا ٍ
أٗ ُـشٌ٘ٓا -داش رعٕ ٗه٘ أ  ٠ااًس إىل قتوٕ ردًٕ ٓدزٗ ،إذا ٗدد
أسد زدالً يف بٚتٕ ًش إبِٕ بط٘ ٍ١أٗ ًش إًسأتٕ أٗ بِتٕ أٗ أختٕ ٙصُ ٛبٔا -
ٙوصًٕ اإلغٔا عو ٟاهعٌى اهط٘ٙٗ ١سرش ااًس إىل اهـشاكٍ اهػسعٛ
هٚلك ٛعؤٌٚا باهـشدّ إْ ثمت غسعاً  -بإقسازٖ أٗ بم ِّٞٚعوٗ - ٕٚال ٙـذ٘ش
هٕ قتؤٌا إُتلاًاً ٗإْ زأ ٠اهط٘ ١بع ِٕٚراْ اهلل ضمشإُ دعى يف تػسٙعٕ
هلى غ ١ٛسدّاً  -البد ًّ غٔ٘ عدٗي أزبع ٞعو ٟاهصُا ستٙ ٟـذود أٗ
ٙسدٍ ٗ -دعى هـٌّ تعدّٓ ٠را اهـشدّ سدّاً ٗٓ٘ أْ ٙلا

ٗٙـلتـّ ًّ

اهلاتى ،إال أْ ٙأت ٛبم ٍِّٞٚتػٔد هٕ عوً ٟا زأ ًّ ٠اهصُا .
ُعٍ ٙتٌلّ اهسدى ًّ ًدارع ٞاادِ

عّ بٚتٕ ٗسسٙـٌٕ ك ٛال

ٔٙتم عسقٕٗ ،ه٘ خاي ؾاسب اهمٚت ًّ اهسدى اهط٘ ١كأْ غٔس
اهطالن أٗ تدارش ًش ؾاسب اهمٚت داش هٕ قتوٕ ٗ ًٕ ٓدز غسعاً إذا
ت٘قة اهدراب عوٗ ٕٚمل ٙتٚطس هٕ ضمٚى خالف ًِٕ غري قتوٕٗ ،البد هٕ
ًّ إثمات ذهم عِد ًـشاضمتٕ قاُُ٘ٚاً بأْ ٙـذد ٗضٚوً ٞلم٘ه ٞهوتخوـ
ًّ اهـٌتابع ٞاهلاُُ٘ٗ ٞٚاإلدتٌاع. ٞٚ
( :)16اهظآس عدَ د٘اش تؿد ًّ ٜكاْ عو ٕٚسدّ ًّ سدٗ اهلل
ضمشإُ ٗعدَ د٘اش ًماغستٕ هسدٍ اهصاُ ٛباهـشذاز ٝبى ٗال اهـذود ٗال
قطش ٙد اهطازق ُٗـش٘ٓا ًّ سدٗ اهلل ضمشإُ ٗإْ كاْ ال بأع
بـشك٘زٖ هإلتعام ٗاهـخػـٗ ، ٞٚإُـٌا ٙـتؿد ٠هوسدٍ ُٗـشٖ٘ ًّ سل٘ق
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اهلل ٗسدٗ ٖ ضمشإُ ًّ هٚظ هلل يف عِلٕ سدّ .
( :)17اهظآس إُتعا ١اهـشدّ عِد إقطساز اهـٌسأ ٝإىل اهصُا خ٘راً ًّ
اهـٔالن هػد ٝد٘ب ٍأٗ عطؼ ،بػس

إُـشؿاز طسٙل اهـخالف ًّ

اهـٔالن باضتذابتٔا هدع٘ ٝاهصُا بٔا قماي زرش د٘عٔا أٗ عطػٔا بـشٚح
إُتعت عِدٓا ٗضا٢ى بو٘غ اهـٌطعٍ أٗ اهـٌػسب اهـٌِذ ًّ ٛاهـٔالن
ض٘ ٠اإلضتذاب ٞهدع٘ ٝاهط٘ ١ست ٟخػٚت عوُ ٟعطٔا اهـٔالن أٗ توة
بع

ااعكا ١ه٘ مل تـذب ع٘ ٝاهعاسػ ٞقماي بري اهطعاَ ٗاهػساب

هـٔآٗ ،لرا ِٙتع ٛاهـشدّ عِد إقطساز اهسدى ٗإهتذا ٖ١إىل اهصُا
إضتذاب ًٞهدع٘ٙ ًّ ٝـٌلِٕ تـخوٚؿٕ ًّ اهـٔالن أٗ ُـشٖ٘ كٌا ه٘ ٗقش يف
ساه ٞد٘ب ٍغدٙدٍ ٗٓ٘ يف ؾشساٗ ١ال طعاَ ٗال غساب ٗال ٗضٚوٞ
هوخالف بةري إدابتٕ ع٘ ٝاهصُا ٓٗ ،لرا اهـشلٍ عِد اإلقطساز اىل ًا
٘ٙدب اهـشد بـشٚح تت٘قة سٚاتٕ عو. ٕٚ
(:)18البد ًّ سك٘ز بع

اهـٌطوٌني هـٌػٔد إقاً ٞاهـشدّ

 اهـذود أٗ اهسدـٍ أٗ حنٌ٘ٓا -قاي تعاىل :طوَ ْم َشْ َُِْ شعَذَابَِومَُ شطُْ ْئفْةٌ شنْ َشامْموؤْ ْننْنيَص ٗٙعكى إعالَ اهِاع بااًس هٚشكسٗا ٗٙػٔدٗا ٗٙتّعظ٘ا ًّ
إقاً ٞاهـشدّ عو ٟاهصاُٙٗ ، ٛـشطّ بٍٔ اهـشك٘ز ٗاإلتعامـ  ،بى
ٙطتشطّ اهـخسٗز إىل ًلاْ اهـشدّ ًتوجٌني غري ًعسٗرني ٙٗ ،ـشسَ
اهـخسٗز هوتعسّز اهؤ٘ ٜأٗ هوػٌاتِٙٗ ، ٞمة ٛهوشاكٍ اهػسع ٛأٗ
ًِؿ٘بٕ ًِ :ش اهطعوٗ ٞااٗغا ًّ اهـشك٘ز ٍٗٓ اهر ّٙال ٙسْٗ إال يف
اهط٘ٗ ١اهػسّ ٗٙـشكسْٗ هوتعسز ٗاهتؤ. ٛ
( :)19إذا شُ ٟكارس بلارس ٝأٗ ال كارس كارساً ثٍ ثمت عؤٌٚا اهععى
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اهػِٚش -باهم ِٞٚاهـٌلم٘ه ٞغسعاً  -تـخّٚس إًاَ اهـٌطوٌني -اهـٌذتٔد
اهعدي -أٗ ًِؿ٘بٕ ه ً٘ز اهـشطم - ٞٚبني إقاً ٞاهـشدّ اهػسع ٛعؤٌٚا
كطا٢س اهـٌطوٌني ٗبني تسكٌٔا ٗ رعٌٔا إىل أٓى ٙاُتٌٔا هٚلٌ٘ٚا عؤٌٚا
اهـشدّ ٗبـشطب ًا تلتك ٕٚغسٙعتٍٔٓٗ ،لرا ضا٢س اهـشدٗ اهجابت ٞعوٟ
غري اهـٌطوٌني .
ٗٙـِمة ٛهوعـلً ٕٚالسـظ ٞاهـٌؿوـش ٞاهدٙـِ ٞٚرـ ٛتـولٍ اهمال ٗذان
اهصًاْ ًٗا تلتك ًّ ٕٚزدشاْ إختٚاز ااٗي أٗ إختٚاز اهجاُ. ٛ
ثٍ ٙلش اهلالَ رـ ٛااضماب اهـٌ٘دم ٞغسعاً هوتعصٙس أٗ هوشدّ
اهػسعً ٛٓٗ ٛتعد ُٗ ، ٝـلدَ اهلالَ يف ً٘دمات اهـشدّ اهػسع،ٛ
ُٗمدأ بمٚاْ أسلاَ :
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أحلام حـدّ الزنـا
اهصُا عٌى غِٚش يف ًٚش اهدٙاُات اهطٌاٗٙ ٘ٓٗ ،ٞٙعين إٙالز
اهسدى ذكسٖ يف رسز إًسأ ٝسساًاً عو ٕٚيف ااؾى بوشام إُٔ ال ٘ٙدد
بٌِٔٚا علد ا ٍ٢أٗ ًِلطش ٗال غمٔ ٞعلد  ،راذا كاْ بٌِٔٚا علد ٗكاْ
اإلٙالز سساًاً ٗاقعاً كاهصٗد ٞاهـشا٢

أٗ ساي اإلسساَ رال سدّ  ،أٗ

خى بٔا باعتلا اهـشى ٗغمٔ ٞاهعلد بٌِٔٚا كٌّ تـخٚى شٗد ٞأخٕٚ
اهيت ًعٕ يف اهمٚت ٗقد ُاًت يف رساؽ شٗدتٕ راعتلد أُٔا شٗدتٕ
رلازبٔا  -رال سدّ عو ٕٚادى اهػمٔ. ٞ
ٗاهصُا دسٙـٌ ٞت٘دب عل٘ب( ٞاهـشدّ) قطعاً إذا كاْ اإلٙالز يف اهلمى
ض٘ا ١كاْ االٙالز  -تاًاً ًش االُصاي  ،أٗ بدُٕٗ  ،أٗ كاْ ُاقؿاً  :رإُ
ٙلع ٛإهتلا ١اهـختاُني  :غٚم٘ب ٞاهـشػع ٞيف رسز اهـٌسأ. ٝ
ٗه٘ كاْ اإلٙالز يف اهدبس أغلى عِدُا دسٙاْ اهـشدّ ٗإُـعاذٖ،
ٗاالس٘ ٗد٘باً إدسا ١اهتعصٙس ْٗ اهـشدّ اهتاَ ٗ ْٗ اهسدٍ .
( :)1اهـخِج - ٟاهيت هـٔا عك٘ اهرك٘زٗ ٝرسز االُ٘ث - ٞإذا إًتاشت
بأًاز ٝاهم٘ي ُٗـشٖ٘ ًـٌا تلدَ يف رلٕ اهـٌرياخٗ ،تـشلل إُٔ ذكس ٗقد
أ خى مه ٞذك٘زتٕ يف قمى أُج ٟإضتشل اهـشدّ ،أٗ تـشلل أُٔا أُجٗ ٟأٗهـر
زدى ذكسٖ يف قمؤا إضتشلت اهـشدّٗ ،اذا أغلوت اهـخِج ٟراالس٘
ٗد٘باً تعصٙسٓا بـٌا ْٗ سدّ اهصُا .
(ٙ :)2ػرت
ٗاقعاً أً٘ز :

يف ثم٘ت سدّ اهصُا عو ٟأسدٍ بعد ؾدٗز اهععى ًِٕ
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االٗي :ثم٘ت اهصُا بطسٙل إثمات غسعٗ ،ٛال ٙجمت غسعاً إال باقساز
اهصاُ ٛأٗ اهصاُ ٞٚأٗ باهم ِٞٚاهػآد ٝعوٗ ،ٕٚرٌٔٚا قً ٘ٚعت  ٝغسعاً
ٗٙأت ٛتعؿٚى اهمٚاْٗ ،ال ٙـذ٘ش إدسا ١سدّ اهصُا ًّ ْٗ اإلقساز بٕ
أزبعاً أٗ غٔا  ٝعدٗي أزبع ٞعوً ٕٚش إدتٌاب اهػسٗ اهـٌعت  ٝا ت. ٞٚ
ُعٍ قد ٙعوٍ اهـشاكٍ اهػسع -ٛاهـٌذتٔد اهعدي -بتشلل اهصُا
إلطالعٕ اهـشطّ : ٛبسؤٙتٕ أٗ ُـش٘ٓا ًّ اهطمى اهعلال ٞٚ٢هـشؿ٘ي اهٚلني
 راذا تٚلّّ اهـٌذتٔد اهعدي ًّ ؾدٗز اهصُا أًلِٕ إدسا ١اهـشدّ عو. ٕٚاهجاُ :ٛبـوــ٘غ اهـصاُـ ،ٛرـاذا تـشـلـل شُـا اهؿمـ ٛاهر ٜهـٍ ٙـمـوغ
اهـشـوٍ  -بـاهـطّّ أٗ باإلستالَ  -مل ٙـشدّ تـٌاًاً ُ ،عٍ ه٘ه ٛااًس
 اهـٌذتٔد اهعدي اهـٌمط٘طٙ ٞدًٖ -عاقمتٕ بـذودٖ سطب عٌسٖ ٗقدزضِّٕ ٗال ِٙتـع ٛاهـشد كوٕ عِٕ .
اهجاهح :على اهصاُ ،ٛراذا تـشلل اهصُا ًّ اهـٌذُِ٘ ٞأٗ ًّ اهـٌذِْ٘
 اهـٌتشلل دُِٕ٘ ساي اهصُا بـشٚح ال ٙعلى غ٣ٚاً  -مل ٙـشدّ أؾالً .اهسابش :االختٚاز ،راذا إُتع ٟاإلختٚاز  -بأْ رلد اإلختٚاز يف رعى
د ٖ
اهصُا  -إُتع ٟعِٕ اهـشدّ  :رال زدٍ ٗال دود ٗال ُع ، ٛكٌا إذا تٔ ّ
ٗت٘عّدٖ اهظامل إذا مل ٙعذس ٗكاْ ٙلسٕٓ ٗال ٙسٙدٖ هلِٕ تـخّ٘ي ًِٕ أْ
ٙلتوٕ أٗ ٔٙتم عسقٕ ه٘ مل ٙـٌازع اهصُا  -رصُا خ٘راً ًّ قسّٖ ،أٗ
ًلِّت ًّ ٙصُ ٛبٔا خ٘راً ًّ تٔدٙدٖ بلتؤآٗ ،لرا إذا رذس اهظامل
باهـٌسأ ٝأٗ أد ٓا ٗقٔسٓا عو ٕٚزغٍ إًتِاعٔا عِٕ .
ٗال زٙب رـ ٛتـشلل اإلكساٖ أٗ اإلدماز عو ٟاهصُا ًّ طسي اهـٌسأٝ
اهـٌعع٘ي بٔا قـٔساً عؤٚا ٗغؿم ًا هـٔا ًّ ْٗ إزا تـٔا ٙٗ ،ـٌلّ تـشـللٕ
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ًّ طسي اهسدى اهعاعىٗ ،البد ًّ تـشلل اإلكساٖ ٗإُتعا ١اإلختٚاز
بـشؿ٘ي ًلًّ٘اتٕ اهيت ضمل تعؿٚى بٚأُا رـ( ٛرلٕ اهطالق) .
( :)3اهظآس كعا ٞٙع٘ ٠اإلكساٖ هِع ٛاهـشدّ إذا ضاعدتٔا اهلساّ٢
اهـٌشتع ٞباهعٌى اهط٘ٗ ١أ ت إىل إستٌاي ؾدقٕ أٗ ؾدقٔاِٙٗ ،مةٛ
إسالي ًدّع ٕٚراذا سوة عو ٟاإلضتلساٖ عو ٟاهصُا أٗ سوعت:
(إضتلسٓين ٗاهلل)إُتـع ٟاهـشدّ دصًاً .
اهـخاًظٙ :ػرت

يف إدسا ١سدّ اهصُا أْ ٙلْ٘ اهعاعى عاهـٌاً سني

اهـٌٌازض ٞباهـٌ٘ق٘ب ٗاهـشلٍ  :كُٕ٘ رعوٕ شُا ًـشسًاً غسعاً -رو٘
دٔى اهـشلٍ هلسب إضالًٕ أٗ همعد ً٘طِٕ عّ س٘شات اهعوٍ
ٗاهـٌعسر ، ٞأٗ دٔى ً٘ق٘ب اهـشساَ  :كُٕ٘ عٌوٕ شُا  -رال سدّ عو: ٕٚ
ال دوداً ٗال زًاً .
ٗاهـذٔى باهـٌ٘ق٘ب ُظري ًّ علد عو ٟإًسأ ٛٓ ٍٝإًّٔ أٗ أختٕ
باهسقاعٗ ٞاقعاً ٗٓ٘ ال ٙعوٍ ،أٗ ٓ ٛشٗد ٞإبِٕ أٗ أب - ٕٚاٌ٢اً أٗ
ًِلطعاً  ٘ٓٗ -ال ٙعوٍ باه٘اقش .
ٗاهـذٔى بـشلٍ اهـشسًُ ٞظري ًّ ٙـذٔى سسً ٞاهعلد عو ٟااَ
اهسقاع ٞٚأٗ ااخت اهسقاع ٞٚأٗ شٗد ٞاإلبّ أٗ شٗد ٞااب .
ٗعو ٟكال اهتـلدٙس :ّٙه٘ دٔى اهـشلٍ -تـشس ٍٙاهععى -أٗ ً٘ق٘ب
سلٍ اهتشس ٍٙثٍ أٗهـر  -ال ٙـذس ٜعو ٕٚسدّ اهصُا.
ٗٓلرا اهـٌ٘اقش اهيت ٙلْ٘ اإلٙالز رٔٚا هػمٔ ٞعلدٍ ؾشٚض ٙعتلد
ًعٕ  -كالٌٓا أٗ أسدٌٓا  -سىّ اإلٙالز كٌّ شرّت إه ٕٚإًسأ ٝإعتلدٓا
عسٗضٕ اهيت علدٓا شٗد ًٞهٕ أٗ ٗدد عو ٟرساغٕ إًسأ ٝإعتلدٓا شٗدتٕ
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رأٗهـر ،ثٍ إُلػة هٕ اخلالي :عدَ كُ٘ٔا شٗدتٕ ٗاقعاًٗ -تمني اه٘اقش.
ٗاهـشاؾى اْ اهعوٍ بـٌ٘ق٘ب اهصُا ٗبـشلٌٕ دصً٘ ١ق٘ب اهـشدّ،
ٗٙلَ٘ ًلاَ اهعوٍ اه٘دداُ : ٛاهعوٍ اهتعمد - ٜإخماز عدهني أٗ إخماز
اهجل ٞباهـٌ٘ق٘ب ٗاهـشلٍ  -راذا عوٍ ٗقازي اهصُا ثمت عو ٕٚاهـشد،
ٗإذا مل ٙعوٍ أٗ إغتمٕ ااًس عو ٕٚمل ٙجمت اهـشدّ .
د عّ اهـٌػتمٕ اهـٌعتلد دٔالً سىّ
( :)4غمٔ ٞاهعلد تِع ٛاهـش ّ
اإلٙالز عوٗ ، ٕٚاهـٌسا ًّ اهػمٔ ٞاهيت تِع ٛاهـشدّ عّ ؾاسمٔا :
اهـٌػتمٕ ٘ٓ -إعتلا سىّ اإلٙالز سني اهـٌٌازض ٞدٔالً قؿ٘زٙاً أٗ ًش
تلؿري يف اهـٌلدًات .
ُعٍ اهـذآى باهـشلٍ عّ تلؿري ٍ يف تعوٌّٕ  ًّ ٘ٓٗ -كاْ قا زاً
عو ٟتعوٍّ اهـشلٍ ٗقؿّس يف تعوٌّٕ ٗتطاًض رً - ٕٚش كُٕ٘ ًوتعتاً هـذٔوٕ
سني اهـٌٌازضٗ ٞاإلٙالز ًٗـشتٌالً هوشسًٗ ٞعدَ سىّ اإلٙالز  -مل
ٙـٌِش دٔوٕ عّ تلؿريٓ ًّ إدسا ١اهـشد كٌّ تصّٗدت يف عد ٝطالقٓ أٗ
ٗرا ٛٓٗ ٍٝتعوٍ أْ عؤٚا االعتدا ٗاهرتبّـ ٗاالًتِاب عّ اهتصّٗز ستٟ
تِلك ٛاهعدٗ ٝأًلِٔا تعسّي ًلداز اهعدٗ ٝقؿّست يف اهطقاي ٗاهتعوٍ
رتصٗدت ًٗلِّت ًّ اإلٙالز يف ررت ٝاإلعتدا ٗاقعاً -راْ اهـشذ ٞالشًٞ
عؤٚا ٗاهتٌلني ًـشلَ٘ عو ٕٚباهصُا رٚجمت عؤٚا اهـشدّ .
( :)5إذا كاْ اإلغتماٖ ًّ اهطسرني  -اهسدى ٗاهـٌسأ - ٝإُتع ٟعٌِٔا
اهـشدّ اهػسعٗ ،ٛاذا كاْ اإلغتماٖ ًّ أسد اهطسرني دس ٠اهـشدّ عوٟ
اهعازي بعدَ غسع ٞٚاهـٌلازبٗ ٞال ٙـذس ٜاهـشدّ عو ٟاهـٌػتمٕ اهـٌعتلد
سىّ ًلازبتٔا أٗ شٗدٚتٔا إغتمآاً ٓٗ ،را كأْ تـتػمّٕ إًسأ ٝهسدى ٍ بػمٕ
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شٗدتٕ رٚلازبٔا ًعتلداً كُ٘ٔا شٗدتٕ ثٍ ٙوتعت هعدَ شٗدٚتٔا  ،أٗ أْ
ِٙا  ٜأعٌ ٟعو ٟشٗدتٕ رتدخى اهةسر ٞغري شٗدتٕ ٗٓ ٛتعوٍ بعدَ
شٗدٚتٕ هـٔا ٗٓ٘ ٙعتلدٓا شٗدتٕ رٚلازبٔا ثٍ ٙوتعت هعدَ شٗدٚتٔا ،
رٚلْ٘ االغتماٖ يف اهـٌجاهني ًّ طسي ٗاسد رل .
( :)6اذا إ ع ٟأٗ إ عت غمٔ ٞاهعلد أٗ دٔاه ٞاهـشسً ٞأٗ اهصُا
ٗإستٌى ؾش ٞع٘اٖ ُ ،ظري ااعٌ ٟإذا إعترز بظِّٕ كُ٘ٔا شٗدتٕ سني
اهـٌٌازض ٞثٍ اُلػة هٕ خالرٕ بعد تـٌاَ اإلٙالز ُٗ ،ظري ًّ ٓ٘
سدٙح اهعٔد باإلضالَ إذا إطٌأْ اهلاق ٛبؿدق ع٘اٖ  :عدَ اهعوٍ ،
بعد تـشللٕ  -ب٘اضطًِ ٞدٗبٚـٕ  -عّ ساهٕ ٗإُٔ مل ٙتعسي عو ٟسسًٞ
اهصُا يف غسٙع ٞاإلضالَ .

طرق إثبات لوجب حدّ الزنا :
ٙجمت ً٘دب سدّ اهصُا بطسٙلني  :اإلقساز أٗ اهمِٓٗ ،ِّٞٚا رسٗب :
(ٙ :)7ػرت

يف ؾش ٞاإلقساز ٗقم٘هٕ  :بو٘غ اهـٌلسّ ٗعلوٕ ٗإختٚازٖ

ٗسسّٙتٕ ٗتلسازٖ ،راذا أقسّ اهؿ ّ أٗ اهؿم ّٞٚباهصُا أ ّبٕ اهـشاكٍ ٗعصّزٖ
ٗمل ٙـشدّٖٗ ،إذا أقسّ اهـٌذِْ٘ باهصُا ساي دُِٕ٘ مل ٙلمى ٗمل ٙرتتب
عو ٕٚأثس اهـشدّٗ ،ه٘ أقسّ اهعاقى اهـٌعٚل باهصُا يف ٗز دُِٕ٘ أ ّبٕ احلاكٍ
ٗعصّزٖ ٗمل ٙـشدّٖٗ ،إذا أكسٖ أسد عو ٟاإلقساز باهصُا ٗمل ٙلّ ًـختازاً
يف اإلقساز مل ٙرتتب أثس اهـشدّ عوٗ ،ٕٚإذا أقـسّ أسد باهـصُا ًس ٝأٗ ًستني
مل ٙجمت اهـشدّ عو ٕٚبى البد ًّ تلساز اإلقساز أزبعاًً :س ًٝبعد أخس٠
ٗه٘ ًش رؿى ٍشًاًُ ٛعتدّ بٕ بني كى ًس ْٗ ًّ ،ٝرسق يف ثم٘ت اهـشدّ
عِد اإلقساز اهـٌتعد بني إقساز اهسدى ٗبني إقساز اهـٌسأٗ ،ٝال بني
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اإلقساز يف ًـذوظٓ ٗاسد أٗ يف أكجس ًّ ًـذوظٗ ،ال بني اهـٌشؿّ
اهـٌطتشل هوسدٍ ٗبني غري اهـٌشؿّ اهـٌطتشل هوذود .
ٗٙلع ٛيف إقساز ااخسع  :اإلغاز ٝاهـٌعٌٔ ٞاهـٌتعد ً ٝش تـشسٙم
اهوطاْ بدي اهِطل اهـٌتعرز عو. ٕٚ
( :)8إذا محوت إًسأ ٝهٚظ هـٔا بعى ال تـشدّ إال إذا قاًت اهمِٞٚ
عؤٚا بإثمات اهصُا أٗ سؿى اإلقساز ًِٔا أزبعاًٗ ،إُـٌا ال تـشدّ ٓرٖ بـشدّ
اهصُا ادى اهػمٔٗ ٞإستٌاي ُػ٘ ١اهـشٌى ًّ ْٗ اهصُا ،كاه٘ط١ٛ
غمٔ ًٞأٗ باإلكساٖ أٗ بِش٘ ذهم .
(ٙ :)9جمت اهصُا اهـٌ٘دب هوشدّ اهػسع ٛباهم ِٞٚاهػآد ٝعو ٕٚأٗ
عؤٚا باهصُا بػسٗ

ًعٗ ،ِٞٚال ٙجمت اهصُا اهـٌ٘دب هسدٍ اهـٌشؿّ

ٗدود غريٖ إال ًش غٔا  ٝأزبع ٞزداي عدٗي أٗ ثالث ٞزداي ًش
إًسأتني ،رو٘ غٔد زدالْ عدالْ ًش أزبش ُطا ١باهصُا ثمت اهـذود ْٗ
اهسدٍ ست ٟإذا كاْ اهصاًُ ٛـشؿِاً ْٗ ًّ ،رسق يف قم٘ي اهمِّٞٚ
بااُـشا ١اهـٌتلدً ٞبني كْ٘ غٔا تٍٔ عو ٟغخـ ٍٗاسد أٗ عوٟ
أكجس :كأْ ٙػٔدٗا عو ٟزدوني ٗإًسأتني بصُآٍ ْٗ ًّٗ ،رسق بني
كْ٘ اهصاًُ ٛطوٌاً ٗبني كُٕ٘ كارساًٗ ،ال بني كْ٘ اهـٌصُ ٛبٔا ًطوًٌٞ
ٗبني كُ٘ٔا كارس. ًٝ
ٗال ٙجمت سدّ اهصُا بةري االُـشا ١اهجالث ٞاهـٌرك٘ز ،ٝرو٘ ُلـ عد
اهػٔ٘ اهـشاقس ّٙعٌّا تلدَ مل ِٙتظس اإلًاَ إكتـٌاي عد اهػٔ٘
زٙجٌا ٙلدَ اهماقْ٘ ٗٙتٍّ اهعد  ،بى ٙـشطب اهػٔ٘ ًعرتٙٗ ّٙـشدّْٗ
سدّ اهلري ٗاهعس. ٞٙ
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هلّ ه٘ إدتٌش أزبش غٔ٘ عدٗي ٙػٔدْٗ بصُا شٙدٍ ِٗٓدٍ رلموت
غٔا  ٝبعكٍٔ ٗز ّت غٔا  ٝبعكٍٔ مل ٙـشدّٗا سدّ اهلري عوٟ
ااقُ٘ . ٠عٍ ه٘ غٔدٗا ٗقموت غٔا تٍٔ هت٘رس غسٗ قم٘ي اهػٔا ٝ
ر ٍٔٚثٍ زدش ٗاسد ًٍِٔ أٗ أكجس عّ غٔا تٕ بطوت اهػٔا ٗ ٝمل ٙـشدّ
اهـٌػٔ٘ عو ٕٚسدّ اهصُا ،بى ٙـشدّ اهسادش خاؾ ٞبـشدّ اهلري .
ٗٙطتشطّ تعسٙل اهػٔ٘ ساي إقاًتٍٔ اهػٔا ٗ ٝأ أ٢ا  -علٚب
إدـتـٌـاعٍٔ ٗإكـتـٌاهـٍٔ يف ًـشكس اهلاق ٛإلقاًتٔا يف ًـذوطٕ .
(ٙ :)10عت

يف قم٘ي غٔا  ٝاهػٔ٘ باهصُا  :كْ٘ غٔا تٍٔ سطّٞٚ

ُاغ ًّ ًٞ٣إطالعٍٔ عو ٟاإلٙالز  -إ خاي اهعسز يف اهعسز  -أٗ زؤٙتٍٔ
اهـٌالشًات اهلسٙم ٞاهلاغع ٞقطعٚاً عّ اإلٙالز ٗاإلخساز ،رو٘ كاُت
غٔا تٍٔ  -تـٌأًٍ أٗ بعكٍٔ -بـشدع ًـٌازض ٞاهصُاٗ -ه٘ ًّ بع
اهـشسكات اهيت ال تلػة قطعٚاً عا  ٝعّ اإل خاي ٗاإلخساز -أٗ كاُت
غٔا تٍٔ باهصُا ُاغ ْٗ ًّ ًٞ٣اهـٌعاٗ ِٞٙاهسؤ ٞٙاهـٌخؿ٘ؾ ٞمل ٙـشدّ
اهـٌػٔ٘ عو ٕٚباهصُا ،بى ٙـشدّ اهػٔ٘ بـشدّ اهلري ٗاهعس ٞٙإذا ؾسّس٘ا
بتٌٔ ٞاهصُا  ،رإْ مل ٙؿسّس٘ا بٕ ٗدب تعصٙسٍٓ بـٌا ٙساٖ اهـشاكٍ
اهػسع ٛاهـٌمط٘طٙ ٞدٖ .
كٌا ٙعت يف قم٘ي غٔا  ٝاهػٔ٘ باهصُا :كْ٘ غٔا تٍٔ بععى ٍ ٗاسد
شًاُاً ًٗلاُاً ،رو٘ إختوع٘ا يف شًاْ اهـذسٙـٌ ٞأٗ يف ًلأُا مل ٙجمت
اهـشدّ ٗسدّ اهػٔ٘ بـشدّ اهعسٗ ٞٙاهلري ُ .عٍ ه٘ كاْ إختالرٍٔ يف
بع

د
اهـخؿ٘ؾٚات غري اهـٌ٘دم ٞهتع ّ

اهععى اهلمٚض ٗإختالي

اهـٌػٔ٘ بٕ مل ٙكسّ بلم٘ي غٔا تٍٔٗ ،ذهم كٌا ه٘ إختوة اهػٔ٘ يف
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ُطب اهسدى اهصاُ ٛأٗ إ
إ

ٕ أٗ ُطب اهـٌسأ ٝأٗ إضٍ شٗدٔا أٗ أبٔٚا أٗ

ٔا أٗ ُـش٘ ذا ًش إتعاق اهػٔ٘ عو ٟغخـ اهـٌسأ ٝاهصاُٗ ٞٚاهسدى

اهصاُ ، ٛرإُ ال ٙكسّ ٓرا بجم٘ت اهصُا اهـٌ٘دب هوشدّ عو ٟاهصاُ. ٛ
( :)11ه٘ غٔد اهعدٗي عو ٟزدى ٍ إُٔ شُ ٟبعالًُ ٞلسٓاً هـٔا يف
تـٌاَ عٌو ٞٚاهصُا كاْ اهـشدّ ثابتاً عو ٟاهسدى ْٗ اهـٌسأ ،ٝهلّ ه٘
إختوع٘ا يف خؿ٘ؾ ٞٚاإلكساٖ رػٔد بع
ٗغٔد اهمع

اهعدٗي بصُاٖ بٔا ًلسٓاً هـٔا

ا خس بـٌطاٗعتٔا رال سدّ عو ٟاهـٌسأ ٝهوػمٔٗ ٞعدَ

ثم٘ت ًطاٗعتٔآٗ ،ى ٙـشدّ اهسدى عِد٢ر ن
اهظآس أْ غٔا تٍٔ إذا مل تلّ ًؿسّس ٞبصُا اهـٌسأًٗ ٝطاٗعتٔا مل
ٙلُ٘٘ا بػٔا تٍٔ قاذرني هـٔا رٚلُْ٘٘ عدٗالً تلمى غٔا تٍٔ يف سلّ
اهسدى ٗٙلاَ عو ٕٚاهـشدّٗ ،ذهم كٌا ه٘ غٔدٗا بسؤ ٞٙاإل خاي
ٗاإلخساز ًّ اهسدى ًّ ْٗ تؿسٙـشٍٔ بصُآا ،إلستٌاهـٍٔ كْ٘
ًطاٗعتٔا هػمٔ ٍٞأٗ إلكساٖ .
( :)12إذا غٔد اهعدٗي اازبع ٞبصُا إًسأ ٝقمال رأُلست اهـٌسأٝ
ٗإ عت كُ٘ٔا بلساً ُ -ظست ُطا ١ؾاهـشات أزبع ٞإهٔٚا :راْ ٗددُٔا
بلساً عرزاٗ ١غٔدّٓ بٔا ضل

عِٔا اهـشدّٓٗ ،ى ٙـشدّ اهػٔ٘ بـشدّ

اهلري ٗاهعس ٞٙن ر ٕٚخالي ٗااقسب عدَ سدٍّٓ ٗ .ه٘ غٔدٗا عؤٚا
باهصُا بساً يف ٓرٖ اهـشاهٙ ٞـذس ٠عؤٚا اهـشدّ ًش إدتٌاب غسا٢
أٗ ٙـذس ٜعؤٚا اهتعصٙس اهلسٙب ًّ اهـشد اهتاَ عو ٟااس٘

ثم٘تٕ
عِدُا،

ٗٓرا بـخالي ًا ه٘ غٔدٗا عؤٚا باهصُا ًطولاً رال تـشدّ ٗإْ إستٌى
إزا تٍٔ اإلٙالز يف اهدبس ،رٌا اَ مل ٙؿسّس٘ا باهدبس مل تـشدّ اهـٌسأٝ
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بعد ُظس اهِطا ١هـٔا ٗغٔا تّٔ بعرزٙتٔا ٗ .إذا ضل
 -يف اهـٌ٘ز ااٗي ٗاهجاهح  -ضل

اهـشدّ عّ اهـٌسأٝ

اهـشدّ عّ اهسدى أٙكاً هوػمٔ. ٞ

( :)13إذا زً ٟاهصٗز إًسأتٕ باهصُا رالبد هٕ ًّ إتٚاْ أزبع ٞغٔدا١
عو ٟشُآا ،راْ أت ٟبٍٔ ٗغٔدٗا بصُآا غٔا  ٝتاً ٞداًع ٞهوػسا٢
ٗقموت عِد اهـشاكٍ اهػسع ٛسدّت اهـٌسأ ٝسدّ اهصُاٗ ،إال العِٔا
شٗدٔا ٗإررتقا ٗال تـشىّ هٕ أبداً .
ٗإْ غٔد شٗدٔا عؤٚا باهصُا قٌّ أزبع ٞغٔ٘ ٍ أٗ أقى -راهظآس
هصَٗ دود غري اهصٗز بـشدّ اهلري ٗاهعسٗ ،ٞٙهصَٗ ًالعِتٕ هصٗدتٕ :راذا
العِٔا سسًت عوً ٕٚقبداً ُ .عٍ إذا غٔد اهعدٗي اازبع ٞبصُآا ٗإُكٍّ
إه ٍٔٚشٗدٔا غآداً خاًطاً مل ٙـشدّ اهػٔ٘ سدّ اهلري هتٌاَ اهػٔا ٝ
باهصُا ،بى تـشدّ اهـٌسأ ٝهجم٘ت اهصُا عؤٚا بػٔا  ٝاهعدٗي اازبع. ٞ
( :)14إذا غٔد اهعدٗي عو ٟاهصُا غٔا  ٝتاًً ٞلم٘ه ٞعِد اهلاقٛ
اهػسع ٛرتاب اهـٌػٔ٘ عو ٕٚعّ رعوتٕ اهطُ٘ٗ ١دَ ٗأمٔس ت٘بتٕ مل
تِععٕ يف إضلا اهـشدّ عِٕ  -زًاً كاْ أَ دوداً . -
ٗإذا تاب اهـٌػٔ٘ عو ٕٚباهصُا قمى قٚاَ اهمٗ ِّٞٚغٔا  ٝاهعدٗي عوٕٚ
باهصُا رٔى ٙطل

عِٕ سدّ اهصُا ن اهـٌػٔ٘ز ٓ٘ اهطل٘ ً ٘ٓٗ ،ػلى

هعدَ هٚى ٗاقض عو ،ٕٚرٚشطّ ًّ اإلًاَ  -اهـٌذتٔد اهعدي -إذا زرش
إه ٕٚاهـٌػٔ٘ عو ٕٚباهصُا ٗقد تاب قمى تـٌاَ اهمِٙٗ ِٞٚمة ٛأْ ٙـشرتَ
ت٘بتٕ ٗٙعع٘ عِٕ رٚطل

عِٕ اهـشدّ ،راْ هإلًاَ أْ ٙعع٘ عّ اهصاُ ٛإذا

دا ١اإلًاَ ٗأقسّ عِدٖ عوُ ٟعطٕ ٗإعرتي بصُاٖ تا٢ماً ُا ًاً  ،رِشتا بٔرا
ر ٌّٚتاب قمى أْ تػٔد اهم ِّٞٚاهعا ه ٞعو ٕٚبصُاٖ أٗ بصُآا .
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أقسام حدّ الزنا :
( :)15ايماْ ٞبفات َـشكّ ٍ -ناألّ ٚايبٓت ٚاألغت ْٚـشٖٛا -
ٜكتٌ بايهٝـ يف عٓك٘  ،أ ٟتٓكب ققبت٘ بايهٝـ ْكب ً١قاتً ١أغفت َٓ٘
َا أغفتٚ ،إٕ تابعت٘ ايـُشكّ ْكبت نفيوٚ ،ال ٜـذٛل -ظاٖكاً-
قتًُٗا بػري ايهٝـ َٔ أؾٚات ايكتٌ ايهكٜع ٚال قتًُٗا بٓكب ٍ١بايهٝـ
يف غري ايعٓل ،نُا ال ٜـذًؿإ قبٌ ْكبُٗا بايهٝـ ،بٌ ٜكتالٕ بايهٝـ
ٚبايكاف ايـُذتٗؿ ايعؿٍ ايـُبهٛطٜ ١ؿ َٔ ،ٙؾ ٕٚؾكم بني ايـُشُٔ
ٚايـُشُٓٚ ١بني غريُٖا ٚال بني ايـُهًِ ٚايهاؾك ٚال بني ايًٝؼ
ٚايًاب ٚ .ايعاٖك عُ ّٛايـشهِ يهٌ َٔ سكّ عكؿ ْهاسٗا عًَٔ ٘ٝ
ؾ ٕٚؾكم بني ايـُشكّ ايٓهيب ٚبني ايـُشكّ ايكْاعٚ ٞبني ايـُشكّ
ايـُُاٖك ٟنأّّ ايمٚد َٔٚ ، ١ؾ ٕٚؾكم بني ايـُشكّ ايـُٓعكؿَٔ ٠
سالٍ ٚايـُٓعكؿ َٔ ٠سكاّ َا ؾاّ ُٜؿم ايعٓٛإ ايـُشكَ ٞعًٗٝا،
ٜٚهتجٖٓ َٔ ٢فا ايعُ : ّٛايمْا بمٚد ١األب  ،ؾإ ايماْ ٞبٗا ٜكدِ ٚإٕ
نإ غري َـشُٔ .
( :)16إـا لْ ٢ايهاؾك -ايٛٗٝؾ ٟأ ٚايُٓكاْ ٞأ ٚغريُٖا  -بـُهًٍُ١
ٚثبت عًُٗٝا يكعاً ٚدب قدِ ايهاؾك ستٜ ٢ـُٛت ٚإٕ مل ٜهٔ
َـشُٓاًٚ ،ال ٜهكط عٓ٘ سؿّ ايكتٌ إـا أنًِ ٚتاب  ،نٛا ٤أنًِ بعؿ
قٝاّ ايب ١ٓٝايًاٖؿ ٠عً ٢لْا ٙبايـُهًُ ١أّ أنًِ قبٌ ـيو ٚ .ايـُهًُ١
إـا ثبت َطاٚعتٗا دك ٣عًٗٝا ايـشؿّ أٜٓاًٖٚ ،هفا تـشؿّ إـا إؾعت
اإلنكاٚ ٙمل تهاعؿ ايككا ٔ٥عًَ ٢ؿم ؾعٛاٖا :إنكاٖ٘ إٜاٖا عً ٢ايمْا،
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ْعِ إـا إؾعت٘ ٚناعؿتٗا بعض ايككا ٔ٥نكط عٓٗا ايـشؿّ يًًبٗ. ١
( :)17إـا إغـتـُبٗا يػـِ ٚلْ ٢بٗا َهكٖاً يـٗا َٔ ؾ ٕٚقْاٖا
ٚتـشكل غُب٘ إٜاٖا  ٚإنكاٖٗا عً ٘ٝنإ سؿّ ٙايكتٌ َ -ـشُٓاً نإ أّ
غري َـشُٔ .
( :)18ايماْ ٞأ ٚايماْ َٔ : ١ٝنإ َُٓٗا يٝػاً عذٛلاً َ ٖٛٚـشُٔ
ٜـذًؿ أٚالً َأ ٠دًؿ ٠ثِ ٜكدِٚ ،ايعرب ٠بُؿم ايًٝؼ عكؾاًَٚ ،ع ايًو
ال ٜـذُع عً ٘ٝايـشؿّإ ٚايعكٛبتإ َعاً  ،بٌ ٜكدِ ايـُشُٔ ٜٚـذًؿ
غري ايـُشُٔ ٚسهب .
( :)19ايماْ ٞايًاب ٚايماْ ١ٝايًاب َٔ : ١مل ٜهٔ َـشُٓاً ٜـذًؿ َأ٠
نٛط َٔٚ ،نإ َـشُٓاً ٜكدِ ٚال ٜـذُع عً ٘ٝايـذًؿ قبٌ ايكدِ،
ٚايعرب ٠بُؿم ايًاب أ ٚايًاب ١عكؾاً بٌ ٜهؿ ٞعؿّ َؿم ايًٝؼ أٚ
ايًٝػ ١عٓؿ ايًو يف َؿم ايعٓٛإ َع إسُاْ٘ ؾاْ٘ ٜكدِ ٚال ٜـذًؿ،
ؾُعً ّٛايًبابًَٚ ١ٝهٛنٗا ٜكدِ ٚال ٜـذًؿ .
ٚايعاٖك عُ ّٛايـشهِ بكدِ ايـُشُٔ يـُا إـا لْ ٢ايـُشُٔ
بايبايػ ١ايعاقًٚ ١يـُا إـا لْ ٢بايُب ١ٝأ ٚايـُذٓٚ .١ْٛايعاٖك إغتُاّ
ايـشهِ بكدِ ايـُشُٓ ١بـُا إـا لْ ٢بٗا ايبايؼ ،ؾً ٛلْ ٢بايـُكأ٠
ايـُشَُٓ ١يبّ مل ٜؿقى ايبًٛؽ ايًكع ٞدًؿت سؿّاً ناَالً١٦َ :
نٛطٚ -مل تكدِٜٚ ،ـذًؿ ايػالّ ايماْ ٞبـُا ؾ ٕٚايـشؿّ ايهاٌَ
ٚنٝأت ٞبٝإ ايكٛٝؾ ايـُعترب ٠يكعاً ٚايـُشكك ١يَٛـ اإلسُإ .
( :)20إـا لْت ايـُكأ ٠ايـُشُٓ ١ؾشًُت َٓ٘ ٜكٓٝاً َٔ ؾ ٕٚإيـتـباٙ
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اإلْتهاب ثِ قتًت ٚيٝؿٖا نكاً -ؾاْ٘ ٜـذُع يـٗا بني ايـذًؿ َ ١٦يكتًٗا
ٚيؿٖا ٚبني ايكدِ عكٝب ايـذًؿ ألْٗا َـشُٓٚ ، ١إـا لْت غري
ايـُشُٓ ١ؾشًُت َٓ٘ ؾكتًت ٚيؿٖا بعؿ ايٛالؾ ٠دًؿت َ ١٦نٛط
يمْاٖا  ١٦َٚنٛط يكتًٗا ٚيؿٖا .
( :)21ايماْٚ ٞايماْ - ١ٝغري ايًٝؼ ٚايًٝػ - ١إـا ثبت عًُٗٝا ايمْا
ٚعؿّ اإلسُإ ٜٓكب بايهٛط َ ١٦دًؿٚ ،٠إـا نإ َتمٚداً عاقؿاً
ٚمل ٜؿغٌ بأًٖ٘ ؾمْ ٢أ ٚمل ٜؿغٌ لٚدٗا بٗا ؾمْت ٜ -ـذًؿ نٌ
َُٓٗا ثِ ٜػكّب عٔ بًؿٜٓٚ ٙؿ ٢عٔ َُك ٙنٓ ً١ناًَٚ ،١ايماْ ٞايكدٌ
ٜـذمّ يعك قأن٘ أٜ ٚـشًل بتُاَ٘ .
(ٜ :)22تشكل إسُإ ايكدٌ ايـشكّ ايماْ ٞبـُا إـا نإ َتمٚداً
بمٚاز ؾا ِ٥بإٔ أًَهٗا  -عكؿ عًٗٝا ٚ -ؾغٌ بٗا ٚنإ ٜـُهٓ٘ ايٍَٛٛ
إيٗٝا (َٔ نإ ي٘ ؾكز ٜػؿ ٚعًٜٚ ٘ٝكٚع ؾَٗ ٛـشُٔ) ألْ٘ (ٜػٓ ٘ٝؾكد٘
عٔ ايمْا ايـشكاّ) نُا ٜهتؿاؾ َٔ األغباق ايًكٜؿ ،١ؾاـا أًَو  -أٟ
عكؿ عً ٢إَكأ ٍ٠عكؿ ْهاع ؾا - ِ٥ثِ ؾغٌ بٗا ٚنإ ٜتٝهك ي٘ ايككب
َٓٗا نًُا أقاؾ ؾَٗ ٛـشُٔ ،بُٓٝا ي ٛعكؿ عً ٢إَكأَ ٠ؤقتاً َتع ١أ ٚعكؿ
عً ٢إَكأ ٠ؾاُ٥اً ؾمْ ٢قبٌ إٔ تمفّ إيٚ ٘ٝمل ٜؿغٌ بٗا ؾٗ ٛغري َـشُٔ
ٜٚـذًؿ َأ ٠نٛط سهبُا تكؿّٖٚ ،هفا إـا لْٚ ٢لٚدت٘ ايؿا ١ُٝ٥غا٥ب١
َٓؿًُ ١عَٓ٘ :هاؾك ٠أَ ٚـشبٛن ١أْ ٚـش ٛـيوْٚ ،ابط إسُإ ايكدٌ
إٔ ته ٕٛي٘ لٚد ١ؾاٜ ١ُ٥تُهٔ َٔ قكبٗا ٚاإلنتُتاع بٗا َت ٢يا: ٤
(َٔ نإ ي٘ ؾكز ٜػؿ ٚعًٜٚ ٘ٝكٚع) ( ٚعٓؿَ ٙا ٜػٜٓ )٘ٝكدِ عٓؿ ايمْا،
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ٚغري ايـُشُٔ ال ٜكدِ .
(ٜ :)23تشكل إسُإ ايـُكأ ٠ايـشكّ ٠ايماْ :١ٝبـُا إـا نإ يـٗا لٚز
ؾا ،ِ٥قؿ ؾغٌ بٗاَ ٖٛٚ ،عٗا يٝو غا٥باً عٓٗا  -بهؿكُ أ ٚسبوُ أٚ
ْـشُٖٛا  -بـشٝح ٜـُهٓٗا إٔ تٌُ إي ٌُٜٚ ٘ٝإيٗٝا ،ؾاـا لْت ايـُكأ٠
ٚ ٖٞٚادؿ ٠يًًكٚط ايجالثٚ ١نإ ايماْ ٞبٗا بايػاً قمجتٚ ،إال إـا
تـػًـ أسؿ ايًكٚط مل تكدِ  :ناييت ناْت عٓؿ لْاٖا َتمٚدَ ١تعً١
َؤقتاً أَ ٚتمٚد ١ؾاُ٥اً ٚلْت قبٌ إٔ تمفّ إىل لٚدٗا أ ٚمل ٜهٔ
لٚدٗا ايؿاَ ِ٥كُٝاً َعٗا  -ال تٌُ إيٚ ٘ٝال  ٌُٜإيٗٝا  -ؾإْٗا ال تهٕٛ
َـشُٓ ١ؾال تكدِ بٌ تـذًؿ َ ١٦دًؿ. ٠
(:)24ايـُكأ ٠ايـُطًك ١إٕ ناْت قدعٚ ١ٝلْت أٜاّ عؿتٗا ٖٞٚ
عايـُ ١بايـشهِ ٚايـُْٛٛع قمجتٖٚ ،هفا لٚدٗاٚ ،إٕ ناْت طالقٗا
با٥ـٓاً أ ٚناْت عؿتٗا عؿ ٠ايٛؾاٚ ٠لْت أثٓاٖ٤ا مل تكدِ بٌ ايـشؿّ ٖٛ
ايـذًؿ َ ١٦نٛط .
( :)25ي ٛغًع يػِ لٚدت٘ ثِ قدعت ايمٚد ١يف ايبفٍ ٚقدع
ايمٚز بٗا :ؾإ ؾغٌ بٗا بعؿ ايكدع ١ثِ لْ ٢أ ٚلْت  -قدِ ايماْٞ
َُٓٗاٚ ،إٕ لْ ٢أ ٚلْت عكٝب ايكدٛع بٗا قبٌ ايٛط ٤ٞيـٗا  -دًؿ
ايماَُْٗٓ ٞا ٚمل ٜكدِ .
( :)26إـا لْ ٢قدٌ أ ٚإَكأَ ٠كاقاً ٚمل ٜكِ عً ٘ٝايـشؿّ ايًكعٞ
ثِ ثبت لْا ٙايـُتهكق  -بإقكاقُ أ ٚب - ٍ١ّٓٝنؿ ٢سؿّ ٚاسؿ يتطٗريٚ ،ٙال
ٜـًـمّ تـهكاق . ٙبُٓٝا ي ٛأق ِٝسؿّ ايـذًؿ عً ٢ايماَْ ٞكَٚ ٠كَٚ ٠ك٠
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ٚدب قتً٘ يف ايكابع. ١
( :)27إـا ٚدب سؿّ ايمْا عً ٢يػِ َ ٖٛٚشٝض نً ِٝايعكٌ
ٚمل ٜٓكب َأ ٠دًؿ ٠سؿّاً ست ٢دّٔ  -مل ٜهكط ايـشؿّ عٓ٘ بٌ ٜكاّ
عً ٘ٝايـشؿّ ساٍ دٓ. ْ٘ٛ
(ٜ :)28ؿؾٔ ايكدٌ ايـُكاؾ قمج٘ إىل سك - ٜ٘ٛغاَكت٘ ٜٚ -كَ٢
بايـشذك ايُػري ست ٢ايـُٛتٚ ،تؿؾٔ ايـُكأ ٠ايـُكاؾ قمجٗا إىل َْٛع
ايجؿٜني ٚتكَ ٢بايـشذك ايُػري ست ٢ايـُٛتٚ ،البؿ َٔ تـشكل ايكدِ
بايـشذك ايُػري  -ال بايـشُٚ ، ٢ال بايُػك ٚال بايـشذك ايهبري . -
( :)29إـا ثبت ايمْا بإقكاق ٙبؿأ بايكدِ  :اإلَاّ ثِ ايٓاى ٚ ،إـا
ثبت ايمْا بايب ١ٓٝنإ أٜ َٔ ٍٚكمج٘  :ايًٗٛؾ ثِ اإلَاّ ثِ ايٓاى .
(ٚ َٔ :)30دب دًؿ ٙيًمْا ايجابت عً ٘ٝؾٗكب مل ٜهكط ايـشؿّ عٓ٘
بؿكاقٖٚ ٙكٚب٘ قبٌ ايـذًؿ أ ٚبعؿٚ ٙإٕ َهّ٘ أيـِ ايـذًؿ ٚعفاب٘  ،البؿ
َٔ قؾّْٚ ٙكب٘ ايـشؿّ ناَالً َ :أ ٠دًؿٚ ، ٠تٓكب ايـُكأ ٠قاعؿ ٠بجٝابٗا
ٜٓٚكب ايكدٌ قاُ٥اً َـذكؾاً عٔ ايجٝاب  -ن ٣ٛناتك ايعٛق- ٠
ٜٓكبإ عً ٢تـُاّ أعٓا ٤دهؿُٖا ن ٣ٛايٛد٘ ٚايكأى ٚايؿكز
ٚايـُفانري ٜٓ ،كبإ ْكباً ٜفٚقإ َع٘ األمل ٚايعفاب قاٍ نبشاْ٘ :
اللٌٔص نبشاْ٘ .
م بًِٔمَا رَ ِأفَ ْة فٔي دٔي ِو َّ
طوَال تَأِخُ ِذ ُك ِ
( :)31ايـُكد ّٛأ ٚايـُكد ١َٛإـا ٖكب َٔ ايـشؿري ٠ايـُؿؾ ٕٛؾٗٝا
ٚقؿ ثبت لْا ٙبإقكاقٚ ٙقؿ أَاب٘ أمل ايـشذاق ٠ايـُكفٚؾ ١عً ٘ٝتكى ٚمل
ٜكؾّ اىل ايـشؿريٚ ،٠اـا ٖكب َٓٗا قبٌ إَابتـ٘ أمل ايـشذاق ٠ايـُـكـفٚؾـ١
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قؾّ إيٗٝا يٝفٚم عفاب ايكدِ .
بُٓٝا إـا ثبت لْا ٙبايب ١ٓٝايًاٖؿ ٠عًٚ ٘ٝدب قؾّ ٙإىل ايـشؿك ٠يٝكاّ
عً ٘ٝايـشؿّ ٚايكدِ ستٜ ٢ـُٛت ب٘ .
(:)32األسهاّ ايـُتكؿَ ١يف ايمْا ٚدكٜإ ايـشؿّ ْٛٚع٘  -تـذكٟ
َٔ ؾ ٕٚؾكم بني ايمْا بايـش ١ٝأ ٚبايـُٝت ،١ؾً ٛلْ ٢بايـُٝتَ ٖٛٚ ١ـشُٔ
قدِ ٚ ،إٕ مل ٜهٔ َـشُٓاً دًؿ .
( :)33البؿ َٔ تُؿّ ٟايـُهًُني بٓش ٛايٛدٛب ايهؿا -ٞ٥يتذٗٝم
ايـُكدٚ ّٛايـُكد ١َٛتـُاَاً بعؿ تـشكل ايـُٛت إٕ مل ٜتذٗم ايـُكدّٛ
أ ٚايـُكدٚ ،١َٛإال ؾإ ايٛادب إٔ ٜأَك اإلَاّ أْ ٚا٥ب٘  -ايـُذتٗؿ
ايعؿٍ أَُٛٓ ٚب٘  -باغتهاٍ ايـُكدٚ ّٛايـُكدٚ ١َٛتـشّٓطُٗا ٚيبهُٗا
ايهؿٔ قبٌ ايكدِ  ،ست ٢إـا قدِ َٚات ًٍَ ٞعًٚ ٘ٝؾؾٔ .
( :)34ال ٜـذٛل يًُكأ ٠ايبانك ٠إلاي ١عفقتٗا بإَبعٗا أْ ٚـشٚ ،ٙٛال
ٜـذٛل هلا تـُهني أسؿٍ َٓٗا ست ٢غطٝبٗا قبٌ ي ١ًٝلؾاؾٗا عًٓاً ،ؾٓالً عٔ
تـُهني عًٝكٗا َٔ غري عكؿ لٚاز بُٗٓٝا ،ؾاـا إؾـتّٓٗا  -قدٌ أ ٚإَكأ٠
 ٚألاٍ بهاقتٗا ٚعفقتٗا بإَبع أْ ٚـش ٙٛعؿٚاْاً يمَ٘ ؾؾع َٗك َجًٗأَ ايٓهاٜٚ ٤ـشؿّ ايؿاعٌ ثـُاْني دًؿ ٠عكٛب ً١عً ٢ؾعً٘ ايه. ٤ٛ
ٚي ٛإؾتّٓٗا لٚدٗا بإَبع٘ ؾـ ٞايؿرت ٠بني ايـعكؿ ٚبني ايمؾاف -
ؾكؿ ؾعٌ سكاَاً ٚإنتـككّ عً ٘ٝايُؿام ايـُهُّ ٢ؾـ ٞعكؿ ْهاسٗا .
ٖفا تـُاّ َا أقؾْا بٝاْ٘ َٔ أسهاّ سؿ ايمْا ،ثِ ًْر يف بٝإ :
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أحكام حد اللواط
ايًٛاط َـُاقن ١يٓٝعَٓ ١شكؾ ١يًػا ١ٜعٔ األغالم ٚؾاسًٜٗ ١تمّ َٓٗا
عكٍ ايكمحٔٚ ،قؿ أًٖو اهلل قَٛاً ٚأَ ً١بهاًَٗا ألدًٗاٖٚ ،ف ٙأععـِ
قبشاً َٔ ايمْا ألْ٘ ال ٜكبً٘ ؾٚ ٜٔال عكٌ ٚال ـٚم اْهاْ ٞنً. ِٝ
ٖــف ٙازبكٜـــُ ١تع ـ

إٜــالز ايكدــٌ ـنــك - ٙنًــ٘ ا ٚبعٓــ٘  -يف ؾبــك

قدٌ ا ٚغالّ  ٖٞٚ ،دكٜـُ ١تٛدب ايـشؿّ ٚايعكٛب ١ايععُ. ٢
( )54ال جيــك ٟايـــشؿ ٚايعكٛبــ ١عًــ ٢ايؿاعــٌ ا ٚايـــُؿع ٍٛبــ٘ إال
بإقكاقُٖا بايؿعٌ ايًـٓٝع ؾٝجبـت ايــشؿ عًـَ ٢ـٔ أقـكّ ٚاْـشاً ٚاعـرتف
َتهكقاً أقبع َكاتٚ ،إال بًـٗاؾ ٠اقبـع قدـاٍ قأٚا ايــُ ٌٝيف ايــُهشً١
ا ٚحنَ ٙٛـُا ٜٛدب ايـٝكني بايؿعـٌ ايًـٓٝع ،ؾـإ مل ٜـكٚا ـيـو مل ٜــذك
عًُٗٝا ايـشؿ ايــُػُ ّٛبـايًٛاط ستـ ٢اـا قؤٜـا عـاقٜني ذبـت غطـا٤
ٚاسؿ ؾإ هلُا عكٛب ١أغكٜ ٣أت ٞبٝاْٗا.
ٚال ٜكبٌ االقكاق ايـُتهكق إال َٔ عاقٌ َـػتاق ،ؾاـا أقـكّ ايــُذٕٓٛ
ال ال جيـك ٟعًٝـ٘
ال اَ ٚؿعـً ٛ
ؾاقؿ ايعكـٌ َٚهـًٛب٘ ٚإعـرتف بـايًٛاط ؾـاع ً
اسبؿ يعؿّ إعتباق إعرتاؾـٖ٘ٚ ،هـفا اـا اعـرتف ايــُهكٚ ٙايــُذبٛق عًـ٢
االعرتاف بايًٛاط ؾاعالً اَ ٚؿعٛالً.
( : )55ايـًُٛط  -ايـُؿع ٍٛب٘ ٜ -كتٌ عً ٢نـٌ سـاٍ َــشُٓاً نـإ
ا ٚغــري َـــشُٔ اـا نــإ بايػ ـاً عــاقالً غــري َهــك ٙعًــ ٢ايؿعــٌٜٚ ،ــتػري
ايـشانِ ايًكع ٞيف آي ١ايكتٌ ٚٚنًٝت٘ ٚ ،بعؿ َٛت٘ ٜـشكم بايٓاق .
( : )56ايال٥ط  -ايؿاعٌ -اـا مل ٜهٔ َـشُٓاً جيًؿ َا٥ـ ١دًـؿٚ ٠ال
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ٜكتٌ عً ٢االسٛطٚ ،اـا نإ َــشُٓاً ٜكتـٌ ثـِ ـكم بايٓـاقَ ،ـٔ ؾٕٚ
ؾــكم بــني قؤٜتــ٘ ال٥طـاً بـــش ٞاّ بـــُٝتٚ ،قــؿ نــبل بٝــإ َعٓــ ٢اسُــإ
ايكدٌ يكعا يف ّ . )40(:
ٚي ٛتهكق ايًٛاط َٔ ؾاعٌ غري َـشُٔ ٚقؿ دـك ٣عًٝـ٘ ازبًـؿ َـك٠
َٚك ٠قتٌ يف ايجايج ١نها٥ك اٌٖ ايهبا٥ك بٓش َٔ ٛاحنا ٤ايكتٌٚ ،إ مل ٜكِ
عً ٘ٝاسبؿ ايـُفنٛق ٚتهكق َٓـ٘ ايعُـٌ ايهـ ٤ٛمل ٜكتـٌ ٚأغـف دـما ٙ٤يف
عايـُ ٞايكرب ٚايكٝاَ.١
ٚإ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ يف عُك ايػٝب ١اُْ َٔ ٚب٘ إلقاَـ ١اسبـؿٚؾ اـا
اْبهطت ٜؿٜ - ٙتػري يف قتٌ ايال٥ط ايـُشُٔ بني إ ٜكمج٘ نُا ٜـكدِ
ايماْ ٞايـُشُٔ ٚبني إ ٜكنً٘ َٔ دبٌ عاٍُ ًَؿٚؾ ايٝؿٚ ٜٔايكدًني
ٚبني إ ٜٓكب عٓك٘ بايهٝـ ا ٚبطًل ْاق ٟثِ كم بايٓاق بعؿ َٛت٘ .
( )57اـا الط بايؼ عاقٌ بُيب اَ ٚـذٓ - ٕٛؾاقؿ ايعكـٌ َٚهـًٛب٘
بايتُــاّ  -ا ٚبــايعهو ؾايبــايؼ ايعاقــٌ َُٓٗــا ـؿّٚ ،ايُــيب ٚايـــُذٕٓٛ
َُٓٗا ٜؤؾّب ٜٚعمّق بـُا ٜكا ٙايـشانِ أَُٛٓ ٚب٘ َالساً ٚتأؾٜباً .
ٚاـا إؾع ٢ايـًُٛط نَ ْ٘ٛهكٖاً عً ٢ايؿعٌ ٚاستٌُ َـؿق٘ بأَـاق- ٠
ؿ،
ؿ سـ ّ
ؿ ٚ ،اـا ذبكـل نفبـ٘ ٚنـ ٕٛؾعـٛاٖ ٙكٚبـ ًا َـٔ اسبـ ّ
ٜرتى ٚال ٜــش ّ
ٚاـا ايتب٘ ؾًِ ٜـشتٌُ َؿق٘ ٚمل ٜتشكل نفب٘ عمّق تأؾٜباً .
( )58اـا اعرتف بايًٛاط  -ؾاعالً اَ ٚؿعـٛالً ٚ -قـؿ دـاْ ٤اؾَـا تا٥بـاً
ٚمل تكِ ب ١ٓٝياٖؿ ٠بؿعًت٘ ايه ٤ٛنإ يإلَـاّ  -ايــُذتٗؿ ايعـاؾٍ ،ؾٕٚ
َُٓٛبـ٘ إلقاَ ١ايـشؿٚؾ  -سل ايعؿ ٛعٓ٘ ٚتكى انـتـٝؿا ٤ايـشؿ َٓ٘ ٚيٛ
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بعؿ ايًكٚع يف االنتٝؿا. ٤
ٚاـا يٗؿ عً ٘ٝايعؿ ٍٚاالقبع ١يٗاؾ ٠تاََ ١كبٛي ١عٓؿ قاْ ٞايًكع
ٚبـشهب َٛال ٜٔايًكع  ،ؾتاب ايال٥ط َـٔ ؾعًتـ٘ ايًـٓٝعٚ ١أظٗـك ْؿَـ٘
ٚتٛبت٘ مل تٓؿع٘ ايتٛب ١ايالسك ١يف إنكاط ايـشؿ عٓ٘ قتالً نإ اّ دًؿاً .
ٚاـا تــاب ٚأظٗــك ْؿَــ٘ ٚعــؿّ عٛؾتــ٘ اىل ايؿعــٌ ايًــٓٝع قبــٌ تـــُاّ
ايًــٗاؾٚ ٠انتُــاٍ ايبٓٝــ ١ؾايـــًُٗٛق نــكٛط ايــشؿ ،يهٓــ٘ ًَــهٌ ْ .عــِ
ٜهتشهٔ َٔ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ ؾَُٛٓ ٕٚب٘ إ ٜطًب َٓ٘ االقكاق بازبكّ
قبــٌ انتُــاٍ يــٗاؾ ٠ايًــٗٛؾ عًٝــ٘ ثــِ ٜعؿــ ٛعٓــ٘ ٜٚــمٜض اسبــؿ ٜٚهــتبؿي٘
بايتعمٜك حبهب َا ٜكاَ ٙالساً ٚتأؾٜباً .
( )59ايتؿػٝف ا ٚحنَ ٙٛع ايفنك اـا مل ٌُ االٜكاب ٚاإلٜالز بإٔ
ٜك ٣ايفنك ًَتُكاً َع ـنكُ آغك يف غطاٚ ٤اسؿ َـذكؾٚ ٜٔقؿ دعٌ آيتـ٘
بني ؾػف ٜ٘اٚبني إيٝت ٘ٝنإ سؿَّ ٙا ١٥دًؿ َٔ ٠ؾ ٕٚؾكم بني ايـُشُٔ
ٚغري ايـُشُٔ ٚال بني ايؿاعٌ ٚبني ايـُؿع ٍٛب٘.
 َٔٚثبـت عًٝـ٘ ايتؿػٝـف ا ٚحنـ - ٙٛدًـؿ َا٥ـ ١نـٛط اَ ٍٚـكٚ ،٠اـا
إدرتأ عً ٘ٝثاْٝاً ٚثبت عً ٘ٝايؿعٌ  -دًؿ نفيو  ،ثِ ٜكتٌ يف ايجايج. ١
( )60اـا قؤ ٟقدالٕ ذبت غطاٚ ٍ٤اسـؿ َــذكؾ ٜٔعـاقٜني َـٔ ؾٕٚ
تؿػٝف ٚال سادم بُٗٓٝا ،ا ٚقؤٜت اَكأتإ ذبت سباف ٚاسؿ َــذكؾتني
عاقٜتني َٔ ؾ ٕٚسادم ،ا ٚقؤ ٟقدٌ ٚإَـكأ ٠ادٓبٝـ ١عٓـ٘ ذبـت سبـاف
ٚاسؿ صبكؾ ٜٔعاقٜني َٔ ؾ ٕٚسادم بُٗٓٝا  -نٌ ٚاسؿ َٔ ٖؤال ٤سؿّٙ
إ ٜـذًؿ تـهع ٚتـهعني نٛط َٔ ؾ ٕٚؾـكم بني إ ٜهـْٛا اقـكبا ٤بٝـِٓٗ
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قسِ ٚبني إ ٜهْٛا غكبا. ٤
ثِ اـا تهكق َِٓٗ ايؿعـٌ ايهـ ٤ٛدًـؿا نـفيو  ،ثـِ اـا َـؿق َُٓٗـا
ٚقؿ دك ٣عًُٗٝا اسبؿ َكتني قتال يف ايجايج. ١
ٖٚفا ايـشؿ ال ٜـأت ٞسـاٍ ٚدـؿاُْٗا نانٝٝــٔ أَ ٚـع سـادم ؾاَـٌ
بني دهؿُٜٗا ْعِ يـ ٛسُـًت ايكٜبـٚ ١ايتُٗـ ١سـفّقا ْٝٗٚـا  -يـ ٛلعُـا
ازبٌٗ باسبهِ ٚ -ؾكّم بُٗٓٝاٚ ،إ عاؾا ٚمل ٜٓؿع ايٓٗ ٞعمّقا .
ٚيٚ ٛدؿ قدٌ ٚاَـكأ ٠ادٓبٝـ ١عٓـ٘ نانـٝني ذبـت غطـاٚ ٤اسـؿ ْٗٝـا
ٚؾكّم بُٗٓٝا ،ؾإ مل ٜٓؿع عمّقا حبهـب َـا ٜـكا ٙاسبـانِ َـالساً ٚتأؾٜبـاً
هلُا  ،ؾإ عاؾا بعؿ ايتعمٜك عمّقا ثاْٝاً  ،ؾإ عاؾا قتال.
ٚاـا ؾغٌ قدٌ ذبت ؾكاٍ اَكأ ٠ادٓبٝـ ١عٓـ٘ عـمّق ا ٚعٛقـب بــُا
ٜكا ٙايؿك ٘ٝايعؿٍ تأؾٜباً .
ٚيــ ٛق ّبــٌ اْهــإ َــبٝاً اَ ٚــب ١ٝبًــٍٗٚ ٠ٛتًــفـ ٍظــاٖك -ع ـمّق ٙايؿكٝــ٘
ايعؿٍ بـُا ٜكاَ ٙالساً .
(:)61اـا قــاقب ايكدــٌ لٚدتــ٘ ٚأَٓــ ٢ؾكاَــت َٓــ٘ ٚٚقعــت عًــ٢
إَكأ ٠بهك ٚناسكتٗا ؾاْتكًـت ايٓطؿـ ١ايـيت ؾٗٝـا اىل األغـك ٣ؾشًُـت -
ٚدب عًـ ٢ايمٚدـ ١ايــُهاسك ١بـؿٚاً :ؾؾـع َٗـك ايبهـك ايــُهاسك ،١ثـِ
تــكدِٜٓٚ ،تعــك بــايبهك ستــ ٢تٓــع محًــٗا ؾتذًــؿ ٜٚعطــ ٢ايٛيٝــؿ اىل
أبَ :٘ٝاسب ايٓطؿ. ١
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أحكام حدٓ الشحل
ايهشام عٌُ قـٜـٌ ٜــذاْب االغـالم االْهـاْٖٚ ،١ٝـٜ ٛعـ

ؾيـو

ايـُكأ ٠ؾكدٗا بؿكز إَكأ ٠أغكٚ ،٣يف قٚا ١ٜعـٔ اَـري ايــُؤَٓني (:)
طايهشل يف ايٓها ٤نايًٛاط يف ايكداٍص ٖٛٚ،تًبَ ٘ٝعٓ ٟٛسهُٚ ٞقؿ
اياقت آٜتإ َٔ ايكـكإ اىل (اَـشاب ايـكى :ايؿكقـإ  + 38 :م )25
 ِٖٚايف ٜٔناْت ْهاؤِٖ تكتهب ايهـشام ؾانـتشكٛا ايعـفاب ألدًـ٘،
ٚقؿ ٚقؾت قٚاٜات تفّّ ايعٌُ ٚتتٛعؿ بعفابٗٔ يؿٜؿاً ٚبأيهـَٓ ١كٚعـ١
َفًٖ. ١
( )62ســؿ ايهــشل يف غــري ايـــُشُٖٓ ١ــ ٛازبًــؿ َا٥ــ ١نــٛط ٚ،يف
ايـُشُٓ ٖٛ ١ايكدِٚ ،قؿ نبل بٝإ َعٓ ٢اسُإ ايـُكا ٠يف ّ. )40( :
( )63ال ٜـذك ٟايـشؿ ٚايعكٛبـ ١عًـٚ ٢اسـؿَ ٠ـٔ ايــُتهاسكتني إال
بإقكاق ٚاْض ٚاعرتاف َتهكق :اقبع َكات ،ا ٚبًٗاؾ ٠ايعـؿ ٍٚاالقبعـ١
أِْٗ قأٚا آثاق ايهشل ٜكٓٝاً ٚ ،ال ٜهؿ ٞقؤٜتُٗا َـذكؾتني عاقٜتني ذبت
غطاٚ ٤اسؿ ،ؾإ عكٛبتُٗا ربتًـ  ٖٞٚؾ ٕٚاسبؿ ٚقؿ نبل بٝاْٗا .
( ) 64اـا تهكقت ايــُهاسكَ ١ـٔ غـري ايــُشُٓٚ ١أقـ ِٝعًٗٝـا اسبـؿ
ايـــُفنٛق َــكتني قتًــت يف ايجايجــٚ ، ١إ مل ٜكــِ عًٗٝــا اسبــؿ مل تكتــٌ يف
عايـِ ايؿْٝا ًٜٚشكٗا عفابٗا يف عايـِ ايكرب ٚاآلغك. ٠
( : )65اـا اعرتؾــت بايهــشل ٚقــؿ دــا٤ت تا٥ب ـْ ً١اؾَ ـ ً١قبــٌ يــٗاؾ٠
ايعؿ ٍٚاألقبع ١بؿعًتٗا ايه ٤ٛنـإ يإلَـاّ  -ايــُذتٗؿ ايعـؿٍ غاَـ- ١
ســل ايعؿــ ٛعٓٗــا ٚتــكى انــتٝؿا ٤اسبــؿ عٓٗــاٚ ،اـا قاَــت عًٗٝــا ايبٓٝــ١
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ايًاٖؿ ٠عً ٢ؾعًتٗا ثِ تابت َٓٗا ٚأظٗكت ْؿَٗا ٚتٛبتٗا ٚعؿّ عٛؾتٗا
ايٗٝــا -مل تٓؿعٗــا ايتٛبــٚ ١دــك ٣عًٗٝــا اسبــؿ قمج ـاً ا ٚدًــؿاً ،يهــٔ يــٛ
أظٗكت تٛبتٗا ْٚؿَٗا قبٌ تـُاّ ايبٓٝـٚ ١انتُـاٍ يـٗاؾ ٠ايعـؿ ٍٚاالقبعـ١
ؾايـًُٗٛق نكٛط اسبؿ عٓٗا ،يهٓ٘ ًَهٌ ٚ ،هـٔ بايــُذتٗؿ ايعـؿٍ -
ؾَُٛٓ ٕٚب٘  -إ ٜطًب َٓٗا إقكاقٖا بازبكّ ٚإظٗاقٖا يًتٛبـ ١ثـِ ٜعؿـٛ
عٓٗا ٜٚمٜض ايـشؿ ٜٚهتبؿي٘ بايتعمٜك حبهب َا ٜكاَ ٙالساً ٚتأؾٜباً .
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أحكام حد الكيادة
ايكٝـــاؾ ٠عُـــٌ قبـــٝض ٚؾعـــٌ قـٜـــٌ ٜعــ

ايـــذُع بـــني قأنـــني عًـــ٢

سكاّ  :لْا أ ٚيٛاط أ ٚنشل ٚ ،يف ايـػرب  :طَٔ قاؾ بني قدٌ ٚاَـكأ٠
سكاَاً سكّ عً ٘ٝايـذَٓٚ ١أٚا ٙدِٗٓ ٚنا٤ت َُرياًص .
ٚبــايعهو :ازبُــع بــني قدــٌ ٚبــني إَــكأ ٠عًــ ٢لٚاز ســالٍ ؾاْــ٘
َٛدب يػؿكإ ايفْٛب نُا ٚقؾ يف االغباق ايًكٜؿ. ١
( )66تجبــت ايكٝــاؾ ٠بًــٗاؾ ٠قدًــني عــاؾيني عًــ ٢ؾعًتــ٘ ايهــ،١٦ٝ
ٚال تـــجبت بًــٗاؾ ٠قدــٌ ٚاَــكأتني ٚال بًــٗاؾ ٠ايٓهــا ٤ايعــؿ -ٍٚأقبعــ١
أ ٚأنجك. -
نُا تجبت ايكٝاؾ ٠بـإقكاق ايؿاعـٌ َـكٚ ٠اسـؿٚ ٠األٚىل أغـف االقـكاق
ايجاْ َ٘ٓ ٞقبٌ إدكا ٤ايـشؿ عًٚ ، ٘ٝالبؿ َٔ ن ٕٛايـُُككّ املعرتف بايكٝاؾ٠
بايػاً عاقالً ؾال تجبت باعرتاف ايُيب ا ٚاجملٓـ ٕٛايــُهًٛب عكًـ٘ تــُاَاً
ٚال ٜهتشكإ ايـشؿ بٌ ٜعمّقإ ؾ ٕٚايـشؿ سهبُا ٜكا ٙايــُذتٗؿ ايعـؿٍ
َالساً ٚتأؾٜباً  ،نُا البؿ َٔ نَ ْ٘ٛــػتاقاً يف إقـكاق ٙغـري َهـك ٍٙعًٝـ٘،
ؾً ٛنإ َهكٖاً مل تجبت عً ٘ٝايعكٛب. ١
( ) 67اـا نإ ايكّٛاؾ قدالً ا ٚاَكأٚ ٠قؿ ثبتت قٝاؾت٘ عٓـؿ ايــشانِ
ايًكع ٞعمّق ٙبـػُهٚ ١نبعني نٛطاً ٚ ،اـا نإ قدالً ٚٚدـؿ َُـًش١
يف ْؿ ٘ٝعٔ ايبًؿ ايف ٖٛ ٟؾ ٘ٝيتأؾٜب٘ نإ ي٘ ـيو .
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أحكام حد الكذف
ايكــفف ٖــ ٛقَــ ٞايػــري بمْــا أ ٚيــٛاط أ ٚنــشل ٖٚــ ٛعُــٌ  ٜــذاْب
االغـــالم االْهـــاْٖٚ ، ١ٝـــَ ٛعُـــ ١ٝنـــبريْ ٠ـــِ ايكـــكإٓ عًـــ ٢ـَٗـــا
أععــِ َُــاؾٜكٗا ٚتكتٝــب آثاقٖــا ٖٚــ ٛقــفف ايــُهًُ ١بايمْــا أ ْ ٚــشٙٛ

م يَ ذأِتُوا بٔ َأرِبَءَ ذةٔ طُ ذ ًَدَا َ
م لَ ذ ِ
َّ َُ ذ ٖ
ســني قــاٍ نــبشاْ٘  :طوَالَّ ذذٔي َو يَزِوُذذو َى الِمُحِاَ ذهَا ٔ
فَاجِٔلدُو ُيمِ ََمَانٔنيَ جَ ِلدَةّ وَالَ َتكِبَلُوا لَ ًُمِ طًََادَ ّة أَ َبدّا وَأُوِ َلئٔكَ ُيمِ ا ِلفَا ٔسكُوىَصايٓٛق . 4:
( )68البؿ َٔ ن ٕٛايكَٚ ٞايـكــفف بًــؿغ َـكٜض يف قــفف ايػـري
بايمْـا أ ٚبايًٛاط أ ٚبايهشل  ،أٜ ٚه ٕٛيؿعاً ظاٖكاً ؾٝـ٘ ٚاْـض ايؿاليـ١
عًٚ ٘ٝايـُتهًِ ٜعكف َعٓاٚ ٙتؿٍ أيؿاظ٘ عً ٢ايكفف بايؿاسًٚ ١اْـشاً
عٓــؿ ايعــكف ايعــاّ ا ٚايعــكف ايـــػاّ ٚيف َــذتُع ايكــاـف ٚاملكــفٚف
ٚيف يػتِٗ ،ؾاـا ؾُٗٛا ايكَـ ٞبايمْـا أ ٚبـايًٛاط أ ٚبايهـشل َـٔ أيؿاظـ٘
تـشكل ايكفف  ،بأ ٟيؿغ تـشكل ٚبأ ٟيػْ ١طل .
ٚأَا ايهالّ غري ايٛاْض يف ايكفف نُا ي ٛقـاٍ يػـريٜ : ٙـا ؾٜـٛخ،
ٚايؿٜٛخ ٖٜ َٔ ٛعًـِ بمْـا لٚدتـ٘ ٚال ٜبـاي ، ٞؾٗـٌ ٖـ ٛقـفف يًمٚدـ١
حبٝــح اـا عًُــت بــفيو إنــتشكت اي ــُطايب ١ب ــشؿ ايكــاـف يـــُٔ قــاٍ
يمٚدٗا ٜ :ا ؾٜٛخ ؟ ٚايـذٛاب :
إٕ ايعكف ايعاّ ا ٚايـػاّ اـا نإ ٜؿِٗ َعٓ ٢ايؿٜٛخ ؾٗ ٛقاـف
يمٚد ١ايـُػاطب بايؿٜٛخ ٚتهتشل ايـُطايب ١بإدكا ٤سؿّ ايكفف عًٗٝا
َامل ٜكِ ايؿي - ٌٝيٗٛؾ أقبع ١عؿ - ٍٚعً ٢لْاٖا ؾتشؿّ ٖ ٞؾ. ْ٘ٚ
ٚاـا نإ ايعكف ال ٜـؿِٗ َعٓ ٢ايًؿع ١انـتشـل ايـتعمٜك عً ٢نالَ٘
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اـا نــإ اي ــُتهًِ ٜؿٗــِ َعٓــاٚ ٙقــؿ قُــؿَ ٙــٔ تًؿعــ٘ ٖٚ ،هــفا ٜع ـمّق
ٜٚؤؾّب بايٓكب ؾ ٕٚايـشؿ ايـُككق يكعاً عٓـؿ نـٌ تًؿـغ ؾٝـ٘ تعـكٜض
بــايكَٚ ٞايكــفف ٚمل ٜهــٔ ؾٝــ٘ تُــكٜض نــإٔ ٜكــ ٍٛايــمٚز يمٚدتــ٘  :مل
أدؿى عفقا ، ٤أٜ ٚك ٍٛيػِ يجإُ  :أْت ٚيؿ سـكاّ  ،أ ٚيهـت بٛيـؿ
سالٍ اـا مل تكِ قك ١ٜٓعً ٢إقاؾ ٠ايكَـ ٞبمْـا أَـ٘ ا ٚمل ٜؿٗـِ ـيـو َٓـ٘
عكؾاً أ ٚإستٌُ إقاؾتـ٘ ايــشٌُ سـاٍ ايُـ ّٛا ٚسـاٍ االسـكاّ اْ ٚــشٛ
ٖــفا ٚ .ايــذاَع إ ال ٜهــ ٕٛايًؿــغ َكٜــشاً ٚاْــشاً يف َعٓـ ٢ايكــفف
بايمْا أ ٚبايًٛاط .
ٚاـا غاطب غري ٙبُؿات ـَ ١ُٝيكعاً ا ٚعكؾاً نأْٛاع ايهباب َٚا
ٜؤؾ ٟايـٗذاٚ ٤ايـفّ ٜٚهـَٓٝٗ ٕٛـاً يًُػاطـب َـٔ ؾ ٕٚإنـتشكاق٘ ٚمل
ٜهٔ ايًؿغ ايهـ ٧ٝقـفؾ ًا بمْـا أ ٚبًـٛاط أ ٚنـشل ثـِ طايـب ايــُػاطب
حب ٍك٘ إنتشلّ ايـُٗني ي٘ ايتعمٜك بـشهب يؿَ ٠عٓ ٢ايًؿغ ايـُٗني ٚغؿٍت٘
ٜٚه ٕٛتكؿٜك ٙيًُذتٗؿ ايعؿٍ اَُٛٓ ٚب٘ إلقاَ ١ايـشؿٚؾ ٚايتعمٜكات .
( )69سؿ ايكفف ثـُاْ ٕٛدًـؿ ٠ال ٜؿـكم ؾٝـ٘ ايـفنك عـٔ االْجـٚ ٢ال
املهًِ عٔ ايهاؾك ٜٓ ،كب ْكباً َتٛنطاً بجٝاب بؿْ٘ ٜٓٚـمع عٓـ٘ ايـكؾا٤
ايعباٚ -٠٤ال ٜٓكب عاقٜاً صبكؾاً عٔ ايجٝاب  ،يهٔ ال ٜـُشؿّ إال بـُطايب١املكفٚف ؾإ اسبؿّ سكٍ٘ ال ٜكاّ عً ٢ايكـاـف ،إال اـا طًبـ٘ املكـفٚف َـٔ
اسبانِ ايًكع ٞؾاـا طايب ب٘ ٚأقاؾَٓ ٙـ٘ أدـكا ٙبعـؿ إثباتـ٘ عًٝـ٘ يـكعاً
بطكٜل ايًٗاؾ : ٠بإٔ ًٜٗؿ عؿالٕ إٔ ؾالْاً قفف ؾالْـاً بهـفا ،أ ٚبطكٜـل
اإلقـكاق  :بإٔ ٜـعـرتف ايـكاـف بأْ٘ قفف ؾالْاً ا ٚؾالْ ٖٛٚ - ١بايؼ سٝـٔ
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االقكاق عاقٌ َـػتاق مل ٜهٔ َبٝاً ٚال َـذْٓٛاً ٚال َهكٖاً عً ٢االقكاق.
ٚعً ٘ٝاـا غاطب يػُاً بكَ ٞأَ٘ أ ٚأب ٘ٝأ ٚإبٓ٘ أ ٚلٚدتـ٘ بايمْـا
ا ٚبايًٛاط أ ٚنإ ايـشل يًُكـفٚف  :االب ا ٚاالّ ا ٚاالبـٔ ا ٚايمٚدـ١
نإ ي٘ سل ايـُطايبٚ ١ي٘ سل ايعؿـ ،ٛؾ ٕٚايــُػاطب ؾًـٝو يـ٘ سـل يف
ايـشؿ أَالً ٚ .عٓؿ٥ف :
اـا يها ٙايـُكفٚف اىل ايـُذتٗؿ ايعؿٍ ٚأثبت٘ عًٝـ٘ يـكعاً بطكٜـل
ايًٗاؾ ٠ا ٚدا ٤ايكـاـف ٚإعـرتف بايكـفف أقـ ِٝعًٝـ٘ ايــشؿ ٚ ،يـ ٛنـإ
ايــُكفٚف سٝـاً غا٥بـاً ٚايــُػاطب ساْــكاً ؾكفؾــ٘ إْتُعــك قــؿ ُّٚايػا٥ــب
َٚطايبتــ٘ ب ــشك٘ٚ ،إ نــإ اي ــُكفٚف َٝت ـاً ٚطايــب اي ــُػاطب بـــشك٘
ٚنإ ٚاقثاً َٔ ايــُكفٚف سـل ايعكٛبـٚ ١طًبـ٘ َـٔ ايــُذتٗؿ ايعـؿٍ اٚ
َُٓٛب٘ ثِ أثبت٘ عٓؿ ٙقاـؾاً َؿرتٜاً ْكب٘ ايـشؿ  :ثـُاْني دًؿ. ٠
(ًٜ )70رتط  -إلدكا ٤سؿ ايكفف -إ ٜه ٕٛايكـاـف ٚايــُكفٚف
بايػاً عاقالً ،ؾً ٛإٔ ايُيب ا ٚايُب ١ٝاييت مل تبًؼ اسبًِ يكعاً قؿ قفؾت
قدالً ا ٚاَكأ ٠مل ٜـُشؿّ ايكاـف ٚ ،نفيو ي ٛقَـ ٢قدـٌ أ ٚاَـكأَ ٠ـبٝاً
اَ ٚب ١ٝبايمْا أ ٚبايًٛاط أ ٚبايهـشل مل ٜــُشؿّ ايكـاـف ٖٚ ،هـفا يـ ٛإٔ
اي ــُذٓ ٕٛا ٚاي ــُذٓ ١ْٛقــفف قد ـالً ا ٚاَــكأ ٠مل ـؿّ ايكــاـف أ ٚقَــ٢
قدٌ ا ٚاَكأَ ٠ـذْٓٛاً اَ ٚـذٓ ١ْٛمل ؿ ايكاـف .
ْعِ ٜجبت ايتعمٜـك يف تــُاّ ٖـف ٙايُـٛق  ،ؾٝتـٛىل اجملتٗـؿ ايعـؿٍ اٚ
َُٓٛب٘ تأؾٜب ايكاـف بـُا ٜكاَ ٙالساً ٚتأؾٜباً قاؾعاً .
()71غري املهًِ ال جيٛل قفؾ٘ بايمْا أ ٚبايًٛاط إال إٔ ٜطًٍع ايكاـف
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عًٜ ٘ٝكٓٝاً  ،ؾً ٛتٝكٍٔ َٔ لْا ايهاؾك أ ٚيٛاط٘ دال يًُهًِ قفؾ٘ ٚمل ـؿ
ٚمل ٜعمّق ألدً٘ ،يهٔ ٜٓبػ ٞيًُهًِ تكى قفف ايهاؾك تـذٓباً يًؿتٓ. ١
()72اـا نإ ايـُكفٚف َـشُٓاً عؿٝؿاً غري َعكٚف بـُُاقن ١ايمْا
أ ٚايًــٛاط أ ٚايهــشل ٚ -دــب ســؿ ايكــاـف ٚ ،إٕ مل ٜهــٔ املكــفٚف
ـا عؿــــ ١بــــإٔ نــــإ َعكٚؾـــاً بايمْــــا أ ٚبايهــــشل أ ٚبــــايًٛاط أ ٚنــــإ
َتعــاٖكاً بأســؿٖا ؾٝع ـمّق ايكــاـف ؾ ٕٚاي ــشؿ ٚال ٜـــشؿ ثـــُاْني دًــؿ، ٠
بٌ اـا نإ َتعاٖكاً بايمْا أ ٚبايًٛاط ال ٜهتشَ ٞٝـٔ ْهـب ١ايؿعـٌ يٓؿهـ٘
ٚمل تٌُ َالس٘ أ ٚاَتٓاع٘ عـٔ ايؿهـاؾ بؿعـٌ يـٛٝع ؾعًتـ٘ ايهـ ١٦ٝمل
ٜهٔ يف قفؾ٘ سؿّ ٚال تعمٜك .
()73اـا نإ ايـُكفٚف َٔ اٌٖ ايبؿع ؾٗـَ ٛهـتشل يالنـتػؿاف
ٚايكفف ٚايتربؤ َٓـ٘ ٜٚ،ــشهٔ قفؾـ٘ إلبعـاؾ ايٓـاى عٓـ٘ ٚ ،ال سـؿّ ٚال
تعمٜك عً ٢ايكاـف .
() 74اـا قفف االبٔ أبا ٙأ ٚأَ٘ ٜــشؿّ ايٛيـؿ يـ ٛثبـت قفؾـ٘ ألبٝـ٘ اٚ
ألَ٘ ثبٛت ًا يـكعً ٝا ٚطايـب املكـفٚف بــشك٘ ٖٚ ،هـفا يـ ٛقـفف االقـاقب
س ـؿّ ايكــاـف َــِٓٗ ٚدًــؿ ثـــُاْني نــٛطاً ستــ ٢األّ يــٛ
بعٓــِٗ بعٓ ـاً ُ
قفؾت إبٓٗا ا ٚبٓتٗا إال أْ٘ كّ عً ٘ٝاملطايب ١بـشؿّ أَ٘ ايكاـؾ ١ي٘ .
ْـعِ إال األب ؾاْـ٘ اـا قـفف ابـٓ٘ ا ٚبٓت٘ مل ٜـُشؿّ بٌ ٜعمّق بـشهب
تكؿٜك ايـشانِ ايًكع. ٞ
يهٔ ي ٛقفف االب ٚيؿ ٙبأَّ٘ ٚقاٍ ي٘ ٜ :ا ابٔ ايماْ ١ٝثِ ْؿٚ ٢يؿّٜت٘
َٓ٘  -تالعٔ َع أّ ايٛيؿ ٚ ،إال أق ِٝعً ٘ٝسؿ ايكفف .
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ٚإ قاٍ يٛيؿٜ :ٙا ابٔ ايماَْ ١ٝـٔ ؾْ ٕٚؿـٚ ٞيؿٜتـ٘ ٚناْـت االّ عًـ٢
قٝؿ اسبٝاٚ ٠طايبت ايـشانِ ايًكع ٞبــشكٗا سُـؿّ االب يًكـفف يـ ٛثبـت
عً ٘ٝيكع ًا ٚ ،يـ ٛناْـت َٝتـٚ ١يـٝو هلـا َـٔ ٜطايـب حبكٗـا َٚعًَٝٛتٗـا
ب كفؾٗا إال ٚيؿٖا ؾال ٜكاّ ايـشؿ عً ٢االب عٓـؿ َطايبـ ١االبـٔ ،إـ يـٝو
يًٛيؿ ايـُطايب ١بـشؿ أب ٘ٝايكاـف ألَ٘ ْ .عِ ي ٛنإ هلا ابٔ َـٔ غـري ٙاٚ
اؽ ا ٚحنُٖٛا َٔ االقكبا - ٤طايبٛا بـشكٗا ٚثبت عً ٘ٝايـشؿ .
( )75اـا قفف مجاع ١بٓشَ ٛتؿكّم ٚيؿغ َتعؿّؾ ،نـإٔ قـاٍ (:لٜـؿ
لإ  ،عُــك ٚال٥ــط ٖٓ،ــؿ َهــاسك )١طايــب نــٌ ٚاســؿ حبكــ٘ٚ ،اـا ثبــت
سؿّ ايكفف َتهكقاً بعؿؾ املطايبني حبكٍٗـِ نـٛا ٤دـاٚ٤ا بـ٘ اىل
سؿّ َ
يكعاً ُ
ايـشانِ َـذتُعني اّ َتؿكقني .
ٚاـا قفف مجاع ١بًؿغ َتشؿ  ،نإٔ قاٍ ٖ(:ؤال ٤لْاٚ )٠أيـاق اىل
ثالثْ ١ؿـك َـجالً  ،أٚ

ـ ٢نـٌ ٚاسـؿ َـِٓٗ ٚقـاٍ ( :لٜـؿ ٚعُـكٚ ٚبهـك

لْا - )٠ؾٗٓا تؿُ: ٌٝ
إٕ دــا ٤ايـــذُٝع بــ٘ اىل ايـــشانِ ايًــكع ٞيًُطايبــ ١حبكٗــِ عًٝــ٘
ٚطايبٛا ٚأثبتٛا قفؾِٗ أق ِٝعً ٘ٝسؿّ ٚاسؿ ألدًِٗ مجٝعاً .
ٚإٕ داٚ٤ا ب٘ َتؿكّقني  :نٌ ٚاسؿ ٜطايب بـشك٘ َٚعًَٝٛت٘ َهتكالًَ
عٔ غري ٙإنتشل ايـشؿ ايـُتعؿؾ عٓؿ ثبٛت نٌ قفف .
()76اـا عؿا ايـُكفٚف عٔ قاـؾ٘ ٚتٓـالٍ عـٔ سـؿّ قفؾـ٘ ؾًـٝو يـ٘
ايـُطايب ١بايـشؿ بعؿ ايعؿ ٛاـا َـؿق ايعؿـٚ ٛاالبـكا ٤قبـٌ ايــُكاؾع ١عٓـؿ
اي ــشانِ ايًــكع ٞأَُٓ ٚــٛب٘ ٚ .ال ٜٓؿــع ايعؿــ ٛعكٝــب اي ــُكاؾع ١عٓــؿ
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ايـشانِ ايًكع ٞأَُٓ ٚـٛب٘ َٚطايبـ ١ايــُكفٚف بــشك٘ عًـ ٢ايكـاـف ،
ؾاْ٘ ٜٓكب٘ ايـشانِ ايـشؿّ اـا ثبت عٓؿ ٙايكفف .
ٚاـا قفف ايمٚز لٚدت٘ ٚثبت عٓؿ ايــشانِ قفؾـ٘ إٜاٖـا أقـاّ عًٝـ٘
ايـشؿ ٚإٕ عؿت عٓ٘  -قبٌ ايـُكاؾع ١ا ٚبعؿٖا َ -ا مل ٜالعٓٗا .
( )77ال ٜهـــكط ايـ ــشؿ عـــٔ ايكـــاـف بعـــؿ ثبٛتـــ٘ عًٝـــ٘ إال بعؿـــٛ
ايـُكفٚف ٚإبكا ٙ٤ايكاـف ٚتـشً َٔ ً٘ٝقفؾـ٘  ،ا ٚببّٓٝـَُ ١ـؿّق ١بُـؿٚق
ايمْـــا أ ٚايهـــشل أ ٚايًـــٛاط َـــٔ ايــــُكفٚف ،أ ٚبـــإقكاق ايــــُكفٚف
ٚتُــؿٜك٘ عًــَ ٢ــؿٚق ايمْــا أ ٚايهــشل أ ٚايًــٛاط َٓــ٘ ٚ -يــ ٛإقــكاقاً
ٚاسؿاً ال ٜجبت ب٘ ايـذكّ ايـُٛدب يًشـؿ  -ا ٚاـا قـفف ايـمٚز لٚدتـ٘
ْٚؿٚ ٢يؿٖا ثِ العٓٗا .
()78اـا تكاـف اثٓإ ٚإتِٗ نٌ َُٓٗا اآلغك بايمْـا أ ٚبايهـشل أٚ
بــايًٛاط ٚثبــت ـيــو يــكع ًا عٓــؿ ايكاْــ ٞايًــكع ٞؾقأ عُٓٗــا اسبــؿ
ٚعمّقُٖا .
()79اـا َــات املكــفٚف قبــٌ إ ٜطايــب حبكــ٘ َٚعًَٝٛتــ٘ ٚقبــٌ إ
ٜعؿــ ٛعــٔ قاـؾــ٘ نــإ ســل املطايبــ ١ألٚيٝا٥ــ٘ َــٔ أقكبا٥ــ٘ ٚٚقثتــ٘ نــاألب
ٚاالبٔ ٚاألؽ ٚايـذؿ  ،نُا إٔ هلِ ايعؿ ٛعـٔ قـاـف املٝـت ٚ .يـ ٛتعـؿؾ
االٚيٝاٚ ٤عؿا بـعِٓٗ نإ يآلغـك سل ايــُطايبٚ ١ال ٜهكــط ســك٘ بــعؿٛ
غـريٚ َٔ ٙقث ١ايـُكفٚف .
ؿ ٚدـك ٣عًٝـ٘ سـؿ ايكـفف قتـٌ يف
( )80اـا تهكق ايكـفف َـٔ اسـ ٍ
ايجايج َٔ ١ؾ ٕٚؾكم بني إ ٜه ٕٛاملكفٚف يف ايـُكات ايجالثـٚ ١اسـؿاً اٚ
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َتعؿؾ ًا ٚ ،إٕ مل ٜـذ َك عًٝـ٘ سـؿ ايكـفف َـكتني مل ٜكتـٌ يف عـامل ايـؿْٝا
ٜٓٚتعك دما ٙ٤يف عايـُ ٞايكرب ٚايكٝاَ. ١
ٚاـا تهكق ايكفف َٔ يػِ يـُكفٚف ٚاسؿ َكات َتعؿؾ ٠قبٌ
إٔ ًٜٗؿ عً ٘ٝايعؿالٕ ٜٚكاّ عً ٘ٝايـشؿ ثـِ ثبـت قفؾـ٘ َـكات سُـؿ سَـؿاً
ٚاسؿاً  :ثـُاْني دًؿ. ٠
( )81اـا يٗؿ اقبع ١بمْـا أ ٚيـٛاط أ ٚبهـشل عًـ ٢قدـٌ أ ٚعًـ٢
اَكأٚ ٠تــُت ايًـٗاؾ ٠ايــُجبت ١يًذـكّ  ،ثـِ قدـع أسـؿِٖ  -قبـٌ سهـِ
ايـشانِ بايـشؿّ ا ٚبعؿ ٙا ٚبعؿ تٓؿٝف - ٙيمّ سؿّ ايكادع سؿّ ايكفف .

أحكام سبٓ الهيب ودعوى الهبوة والشحز
( َٔ )82نبّ ايٓيب (ٚ)دب قتً٘ ٖٚؿق ؾَ٘ َٔ ؾ ٕٚؾكم بني
َٔ نإ عً ٢ظاٖك االنـالّ ا ٚنـإ عًـ ٢ايهؿـك ٚ ،دـال يهـاَع٘ تٓؿٝـف
قتً٘ َٔ ؾ ٕٚتٛقـ عً ٢إـٕ اجملتٗؿ ايعؿٍ بًكط إٔ ٜـأَٔ ايــػطك ٚمل
خيـ ايٓكق عًْ ٢ؿه٘ أ ٚعكْ٘ أَ ٚاي٘ ايـػطري أ ٚعً ٢بعض املؤَٓني
،ؾاـا أَهٓ٘ قتً٘ َٔ ؾَ ٕٚعكؾت٘ ؾعٌ نـإٔ ٜـؿىّ ايٝـ٘ ايهـِ اٜ ٚػكقـ٘ يف
املــا ٤اٜٗ ٚـــؿّ عًٝــ٘ سا٥طــاً ا ٚحنـــ ٛـيــو ٚ ،إال  -اـا مل ٜـــأَٔ اشبطـــك
ٚايٓكق عًْ ٢ؿه٘ ا ٚعكْ٘ اَ ٚاي٘ اشبطري ا ٚاغٛاْ٘ ايـُؤَٓني  -تكن٘
ٜٚأغف ٙاهلل به ٤ٛعًُ٘ يف ايؿْٝا ٚاالغك. ٣
ًٜٚشــل بــايٓيب  -يف ٖــفا اي ــشهِ  -ن ـبّ عًــ ٞأَــري اي ــُؤَٓني اٚ
ؾاطُ ١نٝؿْ ٠ها ٤ايعاملني ا ٚابٓاٖ٤ا ايــُعَُٛني(ٚ ،)ال تـاز قتـٌ
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َٔ نبّ أسؿ ٖؤال ٤األطٗاق ()اىل إـٕ ايــُذتٗؿ ايعـؿٍ ٚ ،ايــُِٗ
إسكال االَٔ ٚايتُؿ ٟيالغتٝاٍ َٔ ؾَ ٕٚعكؾت٘ قاتالً ي٘ .
( َٔ )83إؾع ٢ايٓب ٖٛٚ ٠ٛعاقٌ قاَؿ إنتشل ايكتٌ ٖٚؿق ايؿّ
َٔ ؾ ٕٚإ ٜتٛقـ عً ٢إـٕ ايــُذتٗؿ ايعـؿٍ ٚ ،ايــُِٗ إسـكال ؾعـٛاٙ
ايٓبــٚ ٠ٛ

اعٗــا َٓــ٘ ٚإســكال تعُّــؿٚ ٙإيتؿاتــ٘ اىل ؾعــٛا ، ٙؾُــٔ أَــٔ

ايـ ــػطك ٚايٓـــكق عًـــْ ٢ؿهـــ٘ أ ٚعكْـــ٘ أَ ٚايـــ٘ ايــــػطري أ ٚاغٛاْـــ٘
ايـُؤَٓنيٚ -دب عً ٘ٝقتً٘ ٖٚؿق ؾَ٘ ٜٚؿٌٓ إغتٝاق إغتٝايـ٘ غؿٝـَ ً١ـٔ
ؾَ ٕٚعكؾت٘ بًػُ٘ قاتالً .
( )84ي ٛيو ؾـَ ٞؿم ايـٓيب االنكّ (ٚ )أظـٗك يهـ٘ يًــٓاى
ٚنإ عً ٢ظاٖك االنالّ ؾكاٍ ( :ال أؾق ٟإٔ َـشُؿاً َاؾم يف ؾعٛاٙ
ايٓبــ ٠ٛاّ ال) ؾاْــ٘ ٜكتــٌ عٓــؿ ايــٝكني بُــؿٚق ايتًــهٝو َٓــًَ٘ ،ــكٚطاً
باألَٔ َٔ ايـػطك ٚايٓكق عً ٢ايٓؿو أ ٚايعـك

أ ٚايــُاٍ اشبطـري أٚ

عً ٢االغٛإ ايـُؤَٓني أ ٚايـُؤَٓات .
ٚال ٜــأت ٞايـــشهِ  :دــٛال ايكتــٌ -ؾــ ُٔٝيــو ٚتــكؾؾ ا ٚقؾــض
ْب ٠ٛأسؿ االْبٝا)( ٤غـري غاتــِ ايٓـبني (ٚ )إٕ نـإ ـيـو إْــشكاؾاً
ٚنؿك ًا بــُا أْـمٍ اهلل نـبشاْٖ٘ٚ ،هـفا ال ٜرتتـب ايكتـٌ عًـَ ٢ـٔ إؾعـ٢
االَاَ ١ا ٚايعُُٚ ١ال عً َٔ ٢يو يف إَاَ ١أسؿِٖ (ٖٚ)ـ ٛظـاٖك
ايتًٝع أ ٚيو يف عُُ ١أسؿِٖ ٚإٕ نإ إحنكاؾاً ٚنؿـكاً بــُا دعـٌ اهلل
إَاَتِٗ ؾكْاً يف االعٓام ٖٛٚ ،ناؾك بٓعُ ١اهلل عً ٢عباؾ. ٙ
( َٔ )85عٌُ بايهشك ٚأْـ ّك غـري ٙؾـ ٞعكً٘ أ ٚبؿْ٘ ٚتـشكل َٓ٘
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االْ ـكاقٜ -كتــٌ إٕ نــإ َهــًُاً ٜٚ،ــؤؾّب إٕ نــإ نــاؾكاً َٚ ،ــٔ تعًــِ
ايهشك نإ آغك عٗؿ ٙبكبّـ٘ ٚ ،سـؿّ ٙايكتـٌ إال إٔ ٜتـٛب ٜٓٚـؿّ ٜٚكدـع
عٔ ايعٌُ بايهشكٜٚ ،كاقب٘ املهًُ ٕٛايككٜب َ٘ٓ ٕٛثـِ ًٜـٗؿ يـ٘ عـؿالٕ
عً ٘ٝبرتى ايعُـٌ بايهـشك ايـف ٟتعًُـ٘ -قؾـع عٓـ٘ ايكتـٌ ٚ .اْــُا ُٜكتـٌ
ايهــاسك اـا يــٗؿ ايعــؿالٕ عًــ ٢نــشكٚ ٙإْــكاق ٙباملهــًُني  ،ا ٚاـا
إعــرتف بهــ ٤ٛعًُــ٘ ٚ -يــَ ٛــكٚ ٠اســؿ ، -٠ؾــاـا ثبــت عًُــ٘ بايهــشك
ٚإْــكاق ٙبػــري ٙيــكعاً بأســؿ ايطــكٜكني  -إنــتشل ايكتــٌ ،نــٛا ٤إتـــػف
ايهشك َٗٓٚ ١سكؾٜ ١كتمم َٓٗا ٜٚؿا ّٚعًٗٝا اّ مل ٜهٔ نفيو .
ٚاَا ايف ٟتعًٍـِ ايهـشك يػـك

َـشٝض نـإٔ ٜــشٌ عكـؿ ٠ايهـشك

ايٓــاق ٠باملهــًِ ؾــال قتــٌ عًٝــ٘ ٚال ســؿّ ،بــٌ ـنكْــا يف (ايـــُهانب
اي ــُشكَ :)١دــٛال ســٌ ايهــشك بايهــشك ٚ ،يعًــ٘ عُــٌ ٚادــب نؿا ٜـً١
يتػًــ ِٝاملهــًُني املتٓــكقَ ٜٔــٔ نــ ٤ٛعُــٌ ايهــشك ٚأـاْٚ ٙــكقٙ
ايؿاؾع ايـًُُٛى غاقداً .
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أحكام حدٓ طزب الذدمز أو الذمشكز
( )86اـا يكب ايـػُك  -نـجرياً أ ٚقًـٝالً ٚإٕ مل ٜعٗـك عًٝـ٘ أثـك: ٙ
ايههك ٚ ،ثبت عً ٘ٝيكعاً إنتشل ايــشؿّ ٖٚ ،هـفا اـا يـكب ايؿكـاع اٚ
ايـُههك  -اْٛ ٟع َٓ٘ يكب نجرياً ا ٚقًٝالً  -ثِ ظٗـك ايهـهك عًٝـ٘ ٚيـٛ
غؿٝؿاً -إنتشل اسبؿ ايـُفنٛقٚ ،يٛمل ٜعٗك اثك ايههك ٚي ٛغؿٝؿاً عًٝـ٘
ؾاالسٛط يـُٔ جيك ٟايـشؿ ايًكع :ٞإٔ ٜٓكب٘ ؾ ٕٚايجُاْني تعمٜكاً .
ٚاْـُا ٜـذك ٟسؿ ايـػُك ا ٚايـُههك اـا نإ ٜعًِ ذبك ِٜايـػُك اٚ
ايـُههك ٚنإ بايػاً عاقالً َــػتاقاً غـري َهـكٚ ، ٙال ٜــذك ٟايــشؿ عًـ٢
ايُيب ا ٚايـُذٓ ٕٛا ٚايـُهك ٙايــُذبٛق عًـ ٢ايًـكب اـا تــشكل اسـؿ
ٖـف ٙاالَــٛق ٚ .اـا يــكب ايــػُك ا ٚايــُههك ٚإؾعــ ٢دًٗــ٘ بتشكٜـــُ٘
تُـؿّت يـــذَٓ ١ــٔ ايــُؤَٓني يًؿشــِ ٚايهـؤاٍ عــٔ ايكــكٜبني َــٔ ضبــٌ
نهٓا: ٙاْ٘ ٌٖ ٜعكف سكَـ ١يـكب اشبُـك ا ٚاملهـهك ا ٚايؿكـاع -ايـبري-٠
ؾاـا ذبكل دًٗ٘ ٚعؿّ َعكؾتـ٘ بـاسبهِ مل ٜكـِ عًٝـ٘ اسبـؿٚ ،أْ:ـفق ( :إ
يكبتٗا بعؿ عًُو حبكَتٗا أقُٓا عًٝو سؿّٖا  :ثـُاْني نٛطاً) .
ٖٚهفا ي ٛإؾع ٢دًٗ٘ بايـُْٛٛع ٚاْ٘ ال ٜؿق ٟإ َـا يـكب٘

ـك

نإٔ رب ٌّٝنَ ْ٘ٛا ً٤أ ٚيكاباً أ ٚعُرياً ؾتؿادـأ بـ٘ ثـِ تكنـ٘ ٚيـٗؿت يـ٘
ايككا ٔ٥بُؿق٘ أ ٚإستٌُُ َؿق٘ إستُاالً َعتؿاً ب٘ مل ٜكِ عً ٘ٝايـشؿ .
( )87سؿ ايًكب ٜرتتب عً ٢تٓا ٍٚايـػُك ا ٚايــُههك ٚإؾغاهلـا
يف ايـــذٛف -ستــ ٢ايكًٝــٌ َٓــ٘ ٚ -إٕ مل ُٜــؿم عًٝــ٘ عٓــٛإ يــكب
ايـػُك ،ؾٝهت ٟٛتٓاٚيـ٘ غايُـاً بٓشـ ٛايًـكب ا ٚايــُِّ ا ٚايتمقٜـل اٚ
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غُــو اي ــػبم باي ــػُك ا ٚباي ــُههك ٚدعًــ٘ أؾاَ ـاً  ،ا ٚدعًــ٘ يف طبــٝؼ
ايكل ،ا ٚدعٌ ايـػُك يف نبهٛيٚ ١بًعٗا ؾاْ٘ ال قٜب يف انتشكام ايــشؿ
ؾٗٝا ٚإٕ مل ُٜؿم يكب اشبُك عً ٢املٛاقؾ ايـفُٜ ٟـٌ اشبُـك ؾٗٝـا اٚ
املههك اىل ازبٛف ْ ،عِ يَ ٛمز ايـػُك بـُا٥ع آغك ٚإنتًٗو ؾ ٘ٝؾًكب٘
نإ ؾعً٘ سكاَاً ٜكٓٝاً ٚإنتشل االثِ ،يهٔ يف ثبٛت اسبـؿ عًٝـ٘ ايـهاٍ،
ٚاالسٛط تعمٜك ٙعٓؿ ثبٛت٘ عً. ٘ٝ
()88ايعُري ايعٓيب اـا غًَٚ ٢اق أنؿً٘ أعال ٙي ٛيكب٘ أسؿ قبٌ
إ ٜٓكِ قـؿقٜٚ ٙـفٖب ثًجـا - ٙمل ٜجبـت عًٝـ٘ سـؿ ايــػُك ٚايــُههك،
ْعِ ٜهتشل ياقب٘ ايتعمٜك عً ٘ٝبعؿ ثبٛت٘ يـكعاً عًٝـ٘ ٚبــشهب َـا ٜـكاٙ
ايـُذتٗؿ ايعؿٍ أَُٛٓ ٚب٘ َالساً ٚتأؾٜباً قاؾعاً عٔ ايـشكاّ .
(ٜ )89جبت ايـشؿ يكعاً بًٗاؾ ٠عؿيني عًـ ٢قؤٜتـ٘ ٜتٓـا ٍٚايــػُك
ا ٚايـُههك ،نُا ٜجبت بـإقكاقٚ ٙإعرتاؾـ٘ ٚ -يـَ ٛـكٚ ٠اسـؿٖٚ -٠ـ ٛبـايؼ
عاقٌ قاَؿ يـُا ٜكٜٚ ٍٛهَ ٕٛـػتاقاً ؾُٝا ٜعرتف ٚ ،ال ٜجبت بػري ـيـو
إال إٔ ٌُ ايعًِ ب٘ عٓـؿ ايــُذتٗؿ ايعـؿٍ َـٔ أنـباب ٚطـكم تـؤؾٟ
عاؾ ٠اىل ايعًِ بايـذكّ .
ٚال ؾكم يف َُٓ ٕٛايًٗاؾ ٠بني إ ًٜٗؿ ايعؿالٕ بًكبٗا ٚبـني إ
ًٜٗؿا بكٗ٦ٝا ٚبني إ ًٜٗؿ اسؿُٖا بًـكبٗا ًٜٚـٗؿ االغـك بكٗ٦ٝـا ْ .عـِ
إال إٔ ٜــؿع ٞاي ــُتك ٧ٝاالنــكا ٙعًــ ٢يــكبٗا ٚإستُُــٌ َــؿق٘ يـــُهاعؿ٠
قك ١ٜٓعًَ ٢ؿق٘ ٚعؿّ تٗكّب٘ َٔ ايـشؿ بؿعٛا ٙاالنكا ٙؾٓٝتؿ ٞعٓ٘ اسبؿ.
(ٖ )90فا ايـشؿ ُٜكاّ عً ٢ايكدٌ ايًاقب يًػُك أٚايـُههك عاقٟ
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ايُؿق ٚايعٗك َـذكؾاً عٔ ايجٝاب ُٜٓكب بايهـٝاط بـني نتؿٝـ٘ٚ ،تــذًؿ
ايـُكأ ٠ايًاقب ١يًػُك ا ٚيًُههك بايهٝاط بـني نتؿٗٝـا َـٔ ؾـٛم ثٝابٗـا ،
ٜٚكــاّ اي ــشؿ عًــ ٢ايـــُتٓا ٍٚبعــؿ إؾاقتــ٘ ٚعــٛؾ ٠يــعٛق ٙيــٝشوّ بــأمل
ايٓكب  ٖٛٚداق ٍعًـ ٢نـٌ َـٔ ٜعـ ٌٝيف بًـؿ االنـالّ  :ـنـك ًا نـإ أّ
أْج ٢ست ٢ايٛٗٝؾ ٚايُٓاق ٣اـا أظٗكٚا يكبٗا ْ ،عِ ي ٛنـاْٛا ًٜـكبْٗٛا
َتهرت ٜٔيف بٛٝتِٗ أَ ٚـشالتِٗ مل ٜـذكَ ايـشؿ عً. ِٗٝ
سؿّ ياقب اشبُـك ا ٚاملهـهك َـكتني -قتـٌ يف ايجايجـٚ ، ١اـا
()91اـا ُ
مل جيك عً ٘ٝاسبؿ ؾٝذك ٟعً ٘ٝيف عامل ٞايكرب ٚايكٝاَ. ١
()92اـا تاب ياقب اشبُك ا ٚاملههك بعؿ قٝاّ ايبٚ ١ٓٝتــُاّ ايًـٗاؾ٠
عً ٢ؾعً٘ مل ٜهكط عٓ٘ ايـشؿٚ ،ال ٜٓؿع٘ إظٗـاق ايٓؿاَـٚ ١عـؿّ ايعـٛؾ،٠
بٌ ٜـذًؿ ٜٓٚفق بعؿّ ايعٛؾٚ ،٠إٕ عاؾ دًؿ ثاْ، ١ٝثِ ٜكتٌ يف ايجايج. ١
ٚاـا تــاب يــاقب اي ــػُك ا ٚاملهــهك قبــٌ قٝــاّ ايبٓٝــ ١عًٝــ٘ ٚتـــُاّ
ايًــٗاؾ ٠عًــ ٢ؾعًــ٘ ؾاملًــٗٛق نــكٛط اسبــؿ عٓــ٘ ،يهٓــ٘ ًَــهٌ ٚ ،هــٔ
بايـُذتٗؿ ايعؿٍ اَُٛٓ ٚب٘ إ ٜعؿ ٛعٓ٘ بعؿ طًب االقـكاق َٓـ٘ ٚايتٛبـ١
ثِ ٜمٜض ايـشؿ عٓ٘ ٜٚهتبؿي٘ بايتعمٜك بـشهب َـا ٜـكاَ ٙـالساً ٚتأؾٜبـاً .
ٚي ٛأقكّ ياقب ايـػُك ا ٚايـُههك به ٤ٛؾعً٘ ٚدا ٤تا٥باً ْاؾَاً ؾًًُذتٗؿ
ايـػٝاق بني ايعؿ ٛعٓ٘ ٚبني اقاَ ١ايـشؿ نً٘ أ ٚبعٓ٘ ٚايعؿ ٛعٔ بعض .
( )93با٥ع ايـػُك ٜ ٖٛٚعًـِ بــشكَت٘ ٜعـمّق ٙايــُذتٗؿ أَُٓ ٚـٛب٘
يألَٛق اسبهبٜٗٚ ١ٝـؿق

ـكٜٚ ٙػًـل َــشً٘ ٜٚــُٓع٘ عـٔ َــُاقن ١بٝعـ٘

ٜٚأغف عً ٘ٝايتعّٗؿ برتى ايبٝع .
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أحكام حد الشزقة
ايهكق ١أغف َاٍ ايػري غؿَ ً١ٝـٔ سـكل ٙبـؿٚ ٕٚدـ٘ سـل ألغـفَٓ ٙـ٘،
ٚايهكق ١غري االنتالب ٚاالغتالى  :ؾإ االنتالب ٖ ٛأغف َـاٍ ايػـري
دٗكاً َٔ ؾٚ ٕٚد٘ سل َع اهلكب  .بُٓٝا االغتالى ٖ ٛأغف َاٍ ايػري
غؿا َٔ ً٤غري سكل ٚبؿ ٕٚسل .
ٚايهكقَ ١عُ ١ٝنبريٚ ٠عٌُ ـَ ِٝعكالً ٚيكعاً ٜٚـُشؿ ايؿاعٌ عٓـؿ
إدتُاع أَٛق ٜأت ٞـنكٖا تباعاً اـا إدتُعت يف يػِ  -بًكٚط آتٝـ- ١
قطعت ٜؿًٜٚ . ٙرتط يف تكتب سؿّ ايكطع عً ٢ايهاقم أَٛق :
ايًكط اال : ٍٚبًٛؽ ايهاقم ؾال قطع عً ٢ايُيب .
ؿ بكطـ٘ ٜـؿَ ٙـٔ
()94اـا نإ ايهاقم بايػ ًا ٚثبتـت عًٝـ٘ ايهـكق ١سُـ ّ
ؾ ٕٚؾكم بني نْٛـ٘ ـنـك ًا ٚبـني نْٛـ٘ أْجـٚ ، ٢اـا نـإ ايهـاقم َـبً ٝا مل
ٜبًؼ اسبًِ يكعاً ٜعؿ ٢عٓ٘ َكٚ ٠ثاْٜٚ ١ٝؤّْب ؾُٗٝا  ،ثِ اـا نـكم ٜعـمّق
إٕ مل ٜهٌُ ايهابع. ١
ٚإ تـذاٚل ايهابعٚ ١نكم قطعت أْاًَ٘ ا ٚقطع َٔ يــشِ أطـكاف
اَابع٘ أ ٚسهٍت ست ٢تؿَٜ ، ٢تػري اجملتٗؿ ايعؿٍ بٗٓٝا حبهب َا ٜـكاٙ
َالساً  ،ثِ اـا نكم قطع َٓ٘ املؿٌُ ايجاْ َٔ ٞاَابع٘  ،ثـِ ٜعـمّق يـٛ
نكم قبٌ إنُاٍ ايتانع. ١
ٚإٕ عاؾ اىل ايهكق ١بعؿ قطع ايـُؿٌُ ايجاْٚ ٞقؿ أنٌُ تهع نٓني
قطعت أَابع٘ نًٗا ٚأبك ٞيـ٘ االبٗـاّ ٚايكاسـٚ ، ١ال ؾـكم يف ـيـو نًـ٘
بني عًِ ايُيب بايعكٛبَٚ ١عكؾت٘ بٗا تؿُٝالً ٚبني دـًٗ٘ بـٗا ٜٚ ،ـشهٔ
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بأٚيـٝا ٤االَـٛق َٚـبـ ًٍـػ ٞايـًكع االقؿى تـعـكٜــ ايـٓاى بــشؿّ ايـهكقــ١
ٚتعمٜكٖا ٚتـشفٜكِٖ َٔ َـػاطك ايهكق ١يف َـذتُع االنالّ .
ايًــكط ايجــاْ : ٞإٔ ٜهــ ٕٛايهــاقم عــاقالً  ،ؾًــ ٛنــكم ايـــُذٕٓٛ
ايـــُطبل أ ٚاألؾٚاق ٟســاٍ دْٓٛــ٘ مل تكطــع ٜــؿٚ، ٙيهــٔ ٜــؤؾّب ٜٚعـمّق
حبهب َا ٜكا ٙايـُذتٗؿ َالساً .
ايًكط ايجايح  :إْتؿا ٤ايًبٗ ١بـُعٓ ٢إ ال ٜه ٕٛايـُاٍ ًَتبٗاً عً٢
اآلغف َٓ٘ ،ؾـاـا تـ ِٖٛإ ايــُاٍ ايــُعني ًَهـ٘ ؾأغـف ٙثـِ إْهًــ اْـ٘
ًَتب٘ قؿ أغف َاٍ غري ٙمل ٜـشؿّ .
ايًكط ايكابع  :إٔ ال ٜهـ ٕٛايــُاٍ ًَـرتناً بـني اآلغـف ٚبـني غـري،ٙ
ؾً ٛأغف َٔ ايـُاٍ ايـًُرتى بٚ ٘ٓٝبني غري ٙبكؿق سُت٘ ا ٚأقٌ مل ٜـشؿّ
ٚمل تكطع ٜؿ ٙيهٓ٘ ٜعمق ٜٚؤؾب بــُا ٜـكا ٙايــُذتٗؿ ايعـؿٍ أَُٓ ٚـٛب٘
َالساً ٚ ،ي ٛأغف ايًكٜو َٔ َاٍ ايًكن ١باشبؿا َٔ ٤ؾ ٕٚإـٕ يكٜه٘
ا ٚيكنا - ٘٥بكؿق سُـت٘ يـٝو عًٝـ٘ يـٚ ،٤ٞإٕ أغـف أنجـك َـٔ سُـت٘
ُْٝٚب٘ بكؿق قبـع ؾٜٓـاق ـٖـب  -عًـ ٢ايــًُٗٛق اٚ

ـو ؾٜٓـاق عًـ٢

ايـُػتاق -قطعـت ٜـؿْ ، ٙعـِ يـ ٛأغـف ايًـكٜو َكـؿاق ًا إعتكـؿ ٙبــُكؿاق
ُْــٝب٘ ثــِ إْهًـــ لٜاؾتــ٘ عٓــ٘ بكــؿق ُْــاب ســؿ ايهــكق ١أ ٚبــإَ غطــأ
إعتكاؾٚ ٙاْ٘ غري َاٍ ايًكن ١مل ٜـشؿ ٚمل تكطع ٜؿ ٙبٌ ٜعمّق ؾكط .
ٚعً :٘ٝاـا أغف ايـُؤتـُٔ َٔ بٝت ايـُاٍ ا َٔ ٚايــشكٛم ايًـكع١ٝ
بكؿق سُت٘ اـا مل ٜهٔ َأـْٚاً ؾ ٘ٝأ ٚأغف ايما٥ؿ عٔ قؿق سادت٘ ا ٚعٔ
ايكؿق املأـ ٕٚؾٜ ٘ٝعمّق ٜٚؤؾّبٚ ،اـا نإ ايتذاٚل قًٝالً ؾٗ ٛغاٜ ٔ٥عـمّق
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يـــذكأت٘ ٚ ،اـا نــإ ايــُأغٛـ ايما٥ــؿ عــٔ ُْــٝب٘ ا ٚعــٔ سادتــ٘ ا ٚعــٔ
ايكـؿق ايــُأـ ٕٚؾٝــ٘ ٚمل ٜــشكل قْــا ايًــاقع ٚال إـٕ ايــُذتٗؿ ايعــؿٍ
ايٓا٥ب عٔ ايٛي ٞاالععِ(عذٌ) ؾٗ ٛغـا ٔ٥تــُكطع ٜـؿ ٙاـا نـإ ايما٥ـؿ
عٔ املأـ ٕٚي٘ ٚاحملتاز اي ٘ٝبكؿق قبع ؾٜٓاق ـٖب اٚ

و ؾٜٓاق عٓؿْا.

ايًكط ايـػاَو  :إ ٜه ٕٛايـُاٍ ايـُأغٛـ بايـػؿاَ ٤ـشكلاً بكؿٌ
ا ٚباب ا ٚؾؾٔ َٚـشؿٛظاً يف َهإ غري َأـ ٕٚبؿغٛي٘ ؾٗٝتهـ٘ ٜٚتذـاٚل
عًٜٚ ٘ٝأغف ايـُاٍ َٓـ٘ نـكاً ٚبايــػؿا ،٤ؾٝعتـرب يف قطـع ايٝـؿ  :إٔ ٜؤغـف
ايـُاٍ َٔ ايـشكل نكاً َـٔ ؾ ٕٚإعـالٕ ٚدٗـك  ،ؾًـٖ ٛتـو ايــشكل عًٓـاً
قٗكاً عًَ ٢اسب٘ ٚأَاّ ع ٘ٓٝثِ أغف ايــُاٍ مل تكطـع ٜـؿ ٙألْـ٘ َهـتًب
غري ناقم  ،ؾٝعمّق ٜٚتابع بايـُاٍ إلقداع٘ اىل َاسب٘ .
ٚال ٜعترب يف ايـشكل َ -هإ ايــُاٍ ايــُشكل  -نْٛـ٘ ًَهـاً يُـاسب
املاٍ  ،ؾاـا إنتعاق َايو املاٍ بٝتاً اَ ٚـشالً ا ٚإنـتادك ٙيــػمٕ بٓـاعت٘
ا ٚسؿغ اَٛاي٘ ثِ ْكٍب٘ اسؿ ٖٚته٘ ٚأغف املاٍ َٓ٘ غؿا - ً٤قطعـت ٜـؿ، ٙ
بٌ يْ ٛكٍب٘ ايـُعري ا ٚايـُؤدكَ -ايو املهإ  -ثِ نـكم َـاٍ املهـتعري اٚ
ايـُهتأدك قطعت .
ٚعًٝــ٘  :يــ ٛمل ٜهــٔ ايـــُاٍ َـــشكلاً يف َْٛــع ا ٚنــإ ضبــكلاً يف
َْٛع عُ َٞٛا ٚنإ َأـْٚاً بؿغٛي٘ يًهاقم ا ٚنإ ذبت ٜـؿَ ٙؤتــُٓاً
عً ٘ٝثِ ٜتذاٚل عًٜٚ ٘ٝأغف َٔ ٙؾٚ ٕٚد٘ سل ا ٚقغُ ١ؾال قطع ،بـٌ
ٖ ٛغاٜ ٔ٥عـمّق ٜٚتـابع عًـ ٢املـاٍ إلنـرتداع٘ َٓـ٘ ٖٚ ،ـفا ْعـري ايـمٚز
ٚايمٚدٚ ١ايٛيؿ ٚايعاٌَ ايــُأـ ٕٚيف ؾغـ ٍٛاسبـكل ٚحنـَ ِٖٛــُٔ ٖـٛ
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َأـ ٕٚيف ؾغ ٍٛايـُشكل غـري َــشذٛب عٓـ٘  ،ؾـاـا دبـاٚل ٚأغـف املـاٍ
ؾــإ املــاٍ ٚإٕ نــإ َ ــشكلاً يف َْٛــع٘ يهــٔ اآلغــف َــأـ ٕٚيف ؾغــٍٛ
ايـُشكل عاؾ ٠ؾال ٜهٖ َ٘ٓ ٕٛتو يًشكل ٚال قطع ٜؿ عً. ٘ٝ
ٚعً ٘ٝال قطع عً َٔ ٢اغف املاٍ  ٖٛٚيف َهإ عُ َٞٛاَ ٚهـُٛع
بؿغٛيــ٘ َــٔ ؾ ٕٚإـٕ نــاحملالت املؿتٛســٚ ١االنــٛام ايعَُٝٛــ ١ؾاْــ٘ ال
ٜؤغف َٓٗا املاٍ َـشكلاً ٖٓ َٔٚ .ا اـا إنتًب َاٍ َهًِ اَ ٚهـامل َـٔ
ايـُشٌ ايـُؿتٛع بؿ ٕٚؾؾع ايجُٔ  َٔٚؾ ٕٚسكل ثِ ٖكب َٔ َاسب
املاٍ ثِ قبض عً ،٘ٝا ٚإنتًب يا ٠ساٍ ايكعٖٚ ٞكب  -ؾال قطـع عًـ٢
ايـُهتًب  ،بٌ ٖ ٛغاٜ ٔ٥عمّق ٜٚتابع ايـُاٍ .
ٖٚهفا ي ٛإغتًو املاٍ َٔ ايـُشٌ ايـُؿتٛع غؿ َٔ ١ٝغري سـكل اٚ
قؿٌ آَ ٚع ؾال قطع عً ٘ٝبٌ ٖ ٛغاٜ ٔ٥عمّق ٜٓٚكب ْكباً يـؿٜؿاً ؾٕٚ
ايـشؿ ٜٚتابع بايـُاٍ إلنرتداع٘ َٓ٘ .
ٖٚهفا ال تـُكطع ٜؿ ايـُشتاٍ عً ٢ذبُـ ٌٝاالَـٛاٍ بتمٜٚـك ايٛثـا٥ل
ٚايكنا ٌ٥ايهاـبٚ ١حنُٖٛا َـُا ؾ ٘ٝأغف ايـُاٍ بػري إنتشكام َـع عـؿّ
إغكاد٘ َٔ سكل ْ ،عِ ٜعمّق ٚتهتعاؾ َِٓٗ االَٛاٍ ٚتـكؾّ اىل أَـشابٗا
ايًكعٝني .
ل دٝـٛبِٗ
ٖٚهفا ال قطع عًـ ٢ايطـكّاق ٖٚـَ ٛـٔ ٜطـ ّك ايٓـاى ًٜٚـ ّ
ٜٚهــتًب االَــٛاٍ َــٔ نٝهــِٗ أ ٚدٝــبِٗ أٜ ٚــؿِٖ  -عًــ ٢غؿً ـَ ٍ١ــِٓٗ
ٚ،البؿ َٔ تعمٜـك ٙعٓـؿ ثبٛتـ٘ عًٝـْ٘ ،عـِ اـا قطـع َـٔ ايــذٝب ايبـاط
 -ايؿاغًٚ -ٞأغف ؾٗ ٛآغف َٔ ايـشكل ٚتكطع ٜؿ. ٙ
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ٚايبٗا ِ٥ساٍ ايكعـ -ٞيف ايـرب ا ٚيف املؿٜٓـ - ١يٝهـت يف سـكل ستـ٢
َع ٚدٛؾ ايكاع ، ٞؾاـا إنتًب أسؿ َٓٗا مل تكطع ٜؿ ٙبٌ ٜعمّق ٜٚؤؾّب
بـشهب َا ٜكا ٙايــشانِ ايًـكعَ ٞـالساً ٜٚتـابع بػكاَتٗـاٖٚ ،هـفا يـٛ
ناْت يف سعريتٗا َٚهرتاسٗا َع ؾتض ايباب ْ ،عِ َع غًل ايباب بكؿـٌ
ا ٚحن ٙٛاَ ٚع ٚدٛؾ ايكاع ٞايـشاقى عً ٢باب ايــشعريَ ٠ـجالً ؾٗـ ٞيف
َـشكلٖا ٚاـا ٖتهٗا اسؿ ٚنكقٗا قطعت ٜـُ. ٘ٓٝ
ٖٚهــفا ايجُــك ٠عًــ ٢ايًــذك اـا إنــتًب َٓٗــا اســؿ ٚمل تهــٔ يف
َْٛع َػًل مل تكطع ٜؿ ايهايب َٓٗا بٌ ٜعمّق ٜٚؤؾّب حبهـب َـا ٜـكاٙ
ايـشانِ ايًكعَ ٞالساً ٜٚتابع بػكاَتٗا .
ْعِ ي ٛناْت ايًذك ٠يف بهتإ َػًك ١االبٛاب ا ٚناْت َؿتٛسَ ١ع
ســاقى ٜكاقبٗــا أ ٚإقتطؿــت ٚأســكلت يف َ ــػمٕ َػًــل بكؿــٌ ا ْ ٚــشٙٛ
ؾٗتو ايـشكل ٚأغكز ايجُكَٗٓ ٠ا قطعت ٜـُ. ٘ٓٝ
يهٔ اـا نكم اسؿ ايجُك ٠ا ٚايطعاّ ايـفٜ ٟؤنـٌ ٚ -يـ ٛبٛانـط: ١
طــبؼ ا ٚحنــ - ٙٛيف عــاّ ايـــُذاعٚ ١ايكشــط مل تكطــع ٜــؿ ، ٙبــٌ ٜعــمّق
ٜٚؤؾّب ـشهب َاٜكا ٙايـُذتٗؿ ايعؿٍ اَُٛٓ ٚب٘ َالساً .
()95يــ ٛتعــا ٕٚاثٓــإ عًــ ٢ايٓكــب ٖٚتــو ســكل اي ــُاٍ ثــِ أغــف
أســؿُٖا املــاٍ ٚأغكدــ٘ َــٔ ســكل ٙإنــتشل قطــع ايٝــؿ عًٝــ٘ اـا بًــؼ َــا
أغكد٘ ايُٓاب -

و ؾٜٓاق ـٖـب عٓـؿْا  -ؾ ٕٚاآلغـك ايـفٖ ٟتـو

ايهرت ٚمل ٜأغف املاٍ َٔ سكل ٙبعؿ ٖته٘ ْ ،عِ َ ُٜٔٓا أتًـ بعًُ٘ .
ٚي ٛايرتى مجع  -عُاب - ١عً ٢نكقَ ١اٍُ ؾٓكٍب ايـُشكل ٖٚته٘
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ٚاسؿ ثِ تعا ٕٚاثٓإ عً ٢أغف املاٍ ٚإغكاد٘ َٔ َـشكل ٙنإ قطع ايٝؿ
عً ٢اهلاتو ايـُػكز يًُاٍ ؾ ٕٚغري ٙايف ٟمل ٜٓكٍب ايبٝت ٚمل ٜههك
ايكؿٌ ٚ -طال ٜكطع إال َٔ ْكٍب بٝتاً ا ٚنهـك قؿـالًص َٚ .ـٔ ٖـفا ٜتـبني
اْ٘ يٖ ٛتو اسبكل يػِ بايك ْكـب ايبٝـت ا ٚنهـك ايكؿـٌ ا ٚحنُٖٛـا،
ثِ بايك غري ٙأغف املاٍ َٔ سكل ٙايــُٗتٛى َٚــشكل ٙايــُؿتٛع مل ٜهـٔ
عً ٢اسؿُٖا قطع ٜؿ ٚ ،اْـُا ٜعمّقإ ُٜٓٓٚإ ايتًـ ٚايهًب .
( )96اـا نــكم قـــؿٌ اسبــكل ا ٚنهــك بابــ٘ قـــطعت ٜــؿٖٚ ، ٙهــفا
ي ٛناْت باب ايؿاق ا ٚايـُشٌ َؿتٛسٚ ١قؿ ْاّ َاسبٗا ا ٚيػً٘ ياغٌ
ؾانتػؿً٘ نـاقم ٚؾغـٌ ٚأغـف املـاٍ َـٔ ايــشكل ايــُٛدٛؾ يف ايـؿاق أٚ
ايــُشٌ أ ٚايــُُٓع أ ٚحنٖٛــا  -قطعــت ٜــؿٚ ٙإٕ نــإ ايــشكل َهًــٛؾاً
قبٌ أغف ٙايـُاٍ ايـُشكل يف ايؿاغٌ .
( )97ال ؾكم يف ثبٛت اسبؿ ٚقطع ايٝؿ عً ٢ايهاقم املػكز يًُـاٍ
َٔ سكل ٙبني نَ ْ٘ٛهتكالً بٓؿه٘ يف اإلغكاز ٚبني ن ْ٘ٛيػري ٙيف إغـكاز
َاٍ ايػري َٔ سكل ٙؾٝجبت اسبؿ عً ٢املػكزٚ -اسؿاً نإ اّ َتعؿؾاً . -
ٖٚهفا ال ؾكم يف ثبٛت اسبؿ بني ن ٕٛاالغكاز باملبايكٚ ٠بني نْ٘ٛ
بايتهبٝب نإٔ ٜٗتو سكلاً ًٜٚؿّ املاٍ حببٌ ٚجيفب٘ ا ٚخيكد٘ بؿؾع َيب
غري َـُٝم ٜتُـؿ ٣إلغكادـ٘ بعـؿ إٔ ٖتـو ٖـ ٛسـكل املـاٍ ،ؾـاـا إنـتٓؿ
اإلغكاز اي ٘ٝعكؾاً تــشككت ايهـكقٚ ١ايــُِٗ إنـتٓاؾ إغـكاز ايــُاٍ َـٔ
سكل ٙايَ ٘ٝبايك ً٠ا ٚبايتهبٝب  ،يٛاسؿ أ ٚيـُتعؿؾ .
( )98ايعاٌَ االدري  -يف َههٔ اَ ٚـشٌ آَُ ٚع ا ٚحنٖٛا -اـا
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أغف َٔ ايـُاٍ ايـُؤتـُٔ عً ٘ٝال تكطع ٜؿ ٙبٌ ٖ ٛغا ٔ٥يـُا إ٥تُٔ عً٘ٝ
ٜعمّق ٜٚتابع بايـُاٍ ايـُأغٛـ إلنرتداع٘ َٓ٘ ْ ،عِ إال إ ٜهـ ٕٛايــُاٍ
ايــُأغٛـ َــشكلاً َـــُٓٛعاً عٓـ٘ َكؿـالً عًٝــ٘ ؾتكطـع ٜــؿٖٚ . ٙهــفا سهــِ
ايٓٝـ اـا أغف َٔ َّٓٝؿ٘ َٔ ؾٖ ٕٚتو سكل .
ايً ـكط ايهــاؾى :إٔ ال ٜهــ ٕٛايهــاقم ٚايــؿاً يُــاسب اي ــُاٍ اٚ
ايـُتاع ايـُهكٚم َـٔ َــشكل ، ٙؾـاـا نـكق٘ االب ا ٚاالّ ٚيـَ ٛـٔ ؾٕٚ
ْكٚق ٠ا ٚتكُري االبٔ يف ْؿكتُٗا كّ عً ٢ايٛيؿ ايـُطايب ١بــشؿّ أبٜٛـ٘
ٚقطــع ٜــؿُٜٗا  ،بــٌ ال تكطــع ٜــؿ ايٛايــؿ باي ــػُ ّٛاـا إدــرتأ ايٛيــؿ
ٚطايب بايـشؿ ٚأثبت ايهكق ١بًكٚطٗا .
( )99اـا نكم اسؿ َٔ َاٍ أب ٘ٝأ ٚأَ٘ ا ٚبعض اقكباٚ ٘٥ادتُعت
يكا٥ط ايـشؿ قطعت ٜؿ. ٙ
ايًكط ايهـابع  :إٔ ٜهـ ٕٛايــُاٍ ايــُأغٛـ َـٔ سـكلًَ ٙـو غـري،ٙ
ؾاـا نإ َاي٘ ايـًُُٛى ي٘ َتعًكاً سبل غريْ ٙعري َاي٘ ايـُكٖ ٕٛعٓؿ غريٙ
اَ ٚاي٘ املهتأدك ْؿع٘ يػري - ٙاـا أغفَ ٙـٔ ؾ ٕٚسـل ا ٚإـٕ َهـتشك٘ :
ايـُكتٗٔ ا ٚايـُهتأدك  -مل تكطع ٜؿ ٙألدً٘ ،بٌ ٜعمّق ٜٚـشانب .
( )100اـا أغـكز ايـُاٍ َٔ سكلَ -ـشٌ َايه٘ ا ٚبٝتـ٘ ا ٚحنُٖٛـا -
ْٚـالع٘ َاسب املاٍ ؾكـاٍ عٓـ٘  :نـكق
قغُّ

ٚ ،قـاٍ ايــُػكز ٖٚ :ـب

اٚ

يف أغفٚ ٙإغكاد٘ ٚسًُت ايًبٗ ١عٓـؿ اسبـانِ مل ٜكطـع ٜـؿٙ

ٚاقدع املاٍ اىل َاسب٘ ايـُتؿل عًَ ٢ايهٝت٘ ي٘ ْ ،عِ إال إٔ تك ّٛايبٓٝـ١
عً ٢أْ٘ ناقم ٚقؿ إدتُعت ايًكا٥ط االغك ٣ؾٝكطع ايـشانِ ٜؿ. ٙ
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ٚي ٛأغكز ايـُاٍ ا ٚايـُتاع َٔ ايـشكل ثـِ اغتًؿـا ؾاغـٌ ايبٝـت أٚ
غاقدــ٘ ؾكــاٍ اي ــُػكز  :إْ ـ٘ َــايًَٚ ٞهــٚ ، ٞقــاٍ َــاسب ايــؿاق أٚ
ايـُشٌ  :اْ٘ نكق

اٜاٚ ، ٙسٌُ ايٓماع ٚتكاؾعا عٓؿ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ :

ؾإ أقاّ َـاسب ايــ ُاٍ ايبٓٝـ ١عًـ ٢اْـ٘ نـكق٘ َايـ٘ٚ ،إال مل تكطـع ٜـؿٙ
يًًبٗ ، ١ثـِ ٜــشًـ ـ ٚايٝـؿ عًـ ٢أْـ٘ َايـ٘ ًَٚهـ٘ ؾَ ٕٚــػكز ايــُاٍ
ٜٚأغف ايـُاٍ أٜ ٚك ِٝايـُػكزُ ايب َ١ٓٝعً ٢اْ٘ ًَه٘ ؾٝأغف. ٙ
ٚيــ ٛإغتًـــ َــاسب ايـــُاٍ َــع ايـــُتذاٚل عًــَ ٢ايــ٘ ؾــاؾع٢
َاسب ايـُاٍ اْ٘ ٖتو ايـشكل ٚأغف ايُٓاب نكاً َٔ َـشكلٚ ، ٙأْهك
ايـُتذاٚل نكقت٘ َٔ َـشكل :
ؾإ أقاّ َاسب ايـُاٍ ايب ١ٓٝايًاٖؿ ٠عً ٢نـ ٕٛايــُاٍ يف َــشكل
ٚقـؿ أغكدــ٘ َٓــ٘  -قطــع ايــشانِ ٜـــُني ايــُتذاٚل ٚ ،إال ؾــايك ٍٛقــٍٛ
ايـُٓهك هلتو ايـشكل ،ؾاـا سًـ عً ٢عـؿّ ٖتـو ايــشكل ألغـف ايــُاٍ
ا ٚسًـ عً ٢اْ٘ أغف ايـُاٍ َٔ ؾٖ ٕٚتو سكل إْتؿ ٢عٓ٘ قطـع ايـُٝني
ٜٚعمّق بـشهب َا ٜكا ٙايكاْ ٞايًكعَ ٞالساً ٚتأؾٜباً .
(ٜ )101عتـــرب يف تكتّـــب سـ ـؿّ ايهـــكق : ١بًـــٛؽ ايـ ــُهكٚم ايُٓـــاب،
ٚايــًُٗٛق ذبؿٜـؿ ٙبهــكقَ ١ـا قُٝتــ٘ قبـع ؾٜٓـاق ـٖــب ٚ ،يهـٔ االقــ٣ٛ
نؿا ١ٜبًٛؽ ايـُهكٚم

و ؾٜٓاق ـٖب إلدكا ٤ايـشؿ ٚقطع ايٝؿ .

ٚؾٜٓــاق ايــفٖب ٜعــاؾٍ ثـــُاْ ٞعًــك ٠سبــَ ١ــٔ ايــفٖب ايــُههٛى
بهه ١ايـُعاًَ ١يف عُٛقِٖ ًَٛ -ات اهلل عً ِٗٝأمجعني . -
ٜٚـككب دؿاً  :إٔ ٜه ٕٛؾٜـٓاق ايفٖب َـهاٜٚاً يـكؿقُ َٔ ايفٖب:
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( )3، 474غكاّ ؾإ ٖفا ٖ ٛايؿٜٓاق ايــُٓعٛق ٚايــُُٓكف ايٝـ٘ إطالقـ٘
يف أغباقِٖ (ٚ )ايـُطُ ٔ٦بإدما ، ٙ٤ؾٝهٕٛ

ـو ايـؿٜٓاق َهـاٜٚاً

يكؿق نبع ١أعًاق ايػكاّ . ).،6948( :
ٚس٦ٓٝــف  :اـا بًػــت قُٝــ ١اي ــُهكٚم َــا ٜعــاؾٍ ٖــفا ايـــُكؿاق َــٔ
ايفٖب ايـُههٛى بهه ١ايــُعاًَ - ١قطعـت ٜـؿ ايهـاقم ٚ ،إٕ مل ٜبًـؼ
ٖفا ايـُكؿاق -عُمّق ٚأؾّب بـشهب َا ٜكا ٙايـشانِ ايًكعَ ٞالساً .
(ْ َٔ )102بٌ قرباً ٚنكم ايهؿٔ ا ٚحنٚ ٙٛناْت قُٝت٘ تبًؼ

و

ؾٜٓـاق ـٖــب قطعــت ٜــؿٚ ، ٙاال عـ ّمق ٙايــشانِ ايًــكع - ٞايـــُذتٗؿ أٚ
َُٓــٛب٘ يألَــٛق اسبهــب -١ٝب ــُا ٜــكاَ ٙــالساً ٚتأؾٜب ـاً قاؾع ـاً عــٔ ٖــفٙ
ايـذكٜـُٚ ، ١يْ ٛبٌ ايكرب ٚمل ٜهكم ايهؿٔ ع ّمق ٙايـشانِ ايًكع. ٞ
( )103تجبــت ايهــكقٜٚ ١رتتــب س ـؿّٖا بًــٗاؾ ٠قدًــني عــؿيني ٚ ،ال
تجبت بًٗاؾ ٠ايٓهآَ ٤ؿكؾات ٚال َُٓٓات يكدـٌ عـؿٍ ،ؾـال تكطـع ٜـؿ
ايـًُٗٛؾ عً ٘ٝبايهكق ١اـا يٗؿٕ بٗاْ ،عِ ي ٛإؾع ٢ايـُهكٚم َٓ٘ تًــ
ايـــُاٍ ايـــُهكٚم يف ٜــؿ ايهــاقم  -أَهــٔ إثبــات ايـــُاٍ ؾ ٕٚايكطــع
بًٗاؾ ٠إَكأتني َايـشتني َع قدٌ عؿٍ .
( )104تجبت ايهـكقٜٚ ١رتتـب سـؿّٖا بـإقكاق ايهـاقم عٓـؿ ايــُذتٗؿ
ايعــؿٍ أَُٓ ٚــٛب٘ إلقاَــ ١ايـــشؿٚؾ ٚايتعمٜــمات  -اـا نــإ ايـــُككّ بايػـاً
عاقالً ٚقاَؿاً ًَتؿتاً َٚـػتاقاً غـري َهـكٜٚ ، ٙهؿـ ٞاالقـكاق َـكٚ ٠اسـؿ٠
يتػك ِٜايـُاٍ ايـُهكٚمٚ ،البؿ َٔ االقكاق َكتني إلثبات ايـشؿ .
ٚال عـبـك ٠باعـتـكاف ايـُيب ا ٚايـُذـٓ ٕٛنُا ال عـبـك ٠باعـتـكاف
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ايـــُهك ٙعًٝــ٘ بتعٓٝـــٍ ْٚــكبٍ ٚال بــإقكاق ايـــُػُ ٢عًٝــ٘ إال إٔ ٜــأتٞ
بايـُهكٚم بع ٘ٓٝؾتكطع ٜؿ. ٙ
()105اـا ثبتـــت ايهـــكق ١بًـــاٖؿ ٜٔأ ٚبــإقكاق ايهـــاقم ٚادتُعـــت
يكا٥ط ايـشؿ  -أسٓك ايـشانِ َٔ ٜكطع ٜؿ ايهاقم ؾٝكطع َٓ٘ االَابع
االقبعــَ ١ــٔ ايٝــؿ ايُٓٝــٚ ٢تــرتى يــ٘ ايكاســٚ ١االبٗــاّ يٝعتُــؿ عًُٗٝــا يف
ايُالٜٚ ٠ػهٌ بٗا ٚدٗـ٘ يْٛـ ٤ٛايُـالٜٚ ٠تٓعــ بٗـا َـٔ ايٓذانـات
نٛا ٤ناْت نكقت٘ ٚاسؿ ٠اّ َتعؿؾ ٠مل ٜـذك عًٝـ٘ سـؿّٖا يــُاْع  ،نـإٔ
مل ٜعؿك ب٘ بعؿ اإلثبات ا ٚمل تجبت نكقات٘ ايـُاْ ١ٝبًٗاؾ ٍ ٠ا ٚبـاقكاق،
ؾــاـا تع ٍك ـب ايهــكق ١يــٗاؾ ٠عــؿيني أ ٚإقــكاق ٙبايهــكقٚ ١دــب قطــع ٜــؿٙ
ايَ ٢ُٓٝع قؿق ٠ايؿكٚ ٘ٝإْبهاط ٜؿ ، ٙنٛا ٤ناْـت ٜـؿ ٙايُٓٝـ ٢نـً ١ُٝاّ
َعٝب ١اّ ْاقُ ١اّ يال ، ٤بٌ ست ٢اـا نإ ؾٗٝا اَبع ا ٚاَبعإ ا ٚنإ
ؾٗٝا لٜاؾ ٠اَبع َتُالً بٗا مل ٜـُهٔ ؾُـً٘ سـني قطـع اَـابع٘ االقبعـ١
َــٔ ايـــُؿٌُ ٚ ،إٕ أَهــٔ عــمٍ االَــابع ا ٚاالَــبع ايما٥ــؿ ا ٚقطــع
االَابع االقبع ١االَ ٍٛتعـ ّٔٝقطعٗـا غاَـَ ١ـٔ ٜــُٓاٚ ٙال تكطـع ايٝـؿ
ايٝهك. ٣
ثــِ بعــؿ قطــع أَــابع  ٜــُٓا ٙاـا نــكم َــك ٠اَ ٚــكات ٚثبتــت عًٝــ٘
بًٗاؾ ٍ٠ا ٚبإقكاق -قطعت قدً٘ ايٝهكٚ َٔ ٣نط ايكؿّ -ايكبـٜٚ -١ـرتى
ي٘ ايعكب ٚايـُؿٌُ ي ًُٞٝعًُٗٝا ٜٚهذؿ هلل نبشاْ٘ بٗا .
ٜٓٚبػ ٞتأغري ايـشؿ عٔ يؿ ٠ايـشك َٝؿاً ٚعٔ يؿ ٠ايربؾ يف ايًتا٤
ؾٛٝقع٘ َٝ :ؿاً يف أسؿ طكيف ايٓٗاقٚ ،يف ٚنط ايٓٗاق يتا. ً٤
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ٜٓٚبػَ ٞعايـذ ١ايـُشؿٚؾ ٚقعاٜت٘ بايؿٚاٚ ٤ايػفا ٤بعؿ تـُاّ ايـشؿ
ستٜٓ ٢كطع ايؿّ ٜٚربأ ايـذكع  ،بٌ ي ٛتٛقٍؿـت سٝاتـ٘ عًـ ٢ايــُعازب ١أٚ
غٝـــ َٛتــ٘ َــٔ إنــتُكاق ايٓــمف ٚدبــت ايـُعاي ــذٖٚ ، ١ــفا ايٛدــٛب
َتٛدــ٘ اىل ايـــذُٝع ًٜٚــتؿ بـــشل ايـــشانِ ٚايـــُبايك يتٓؿٝــف ايـــشؿ ،
ٜٚـذم ٟأَك ٙبايـُؿاٚا ٠اـا نإ ألَك ٙأثك عًُ. ٞ
ٜٓٚبػٚ ٞعع٘ بـُا ٜــُٓع٘ ٜٚعُـُ٘ عـٔ ايعـٛؾ يًهـكقٚ ١باالنـًٛب
ايٓاؾع ايـُٓانب يـُجًِٗ َع تفنريِٖ بـشهاب ايعايـِ االغك .
ٚيَ ٛات ايهاقم بهبب قطع ٜؿ ٙأ ٚقدً٘ ؾال ُْإ عً ٢أسؿٍ اـا
مل ٜهٔ تكُري ا ٚإُٖاٍ .
ثِ بعؿ قطع ٜؿ ٙايٚ ٢ُٓٝقطع قدً٘ اـا ثبتـت ايهـكق ١عًٝـ٘ بًـٗاؾ٠
ثِ بعؿ قطع ٜـؿ ٙايُٓٝـٚ ٢قطـع قدًـ٘ اـا ثبتـت ايهـكق ١عًٝـ٘ بًـٗاؾ ٠أٚ
بإقكاق مل ٜكطع َٓ٘ ي ٧ٝبٌ ٜـشبو سبهاً أبـؿٜاً َـا ؾاّ سٝـاً يٝهــّ أـاٙ
عٔ ايٓاى ٜٓٚ ،ؿل عً َٔ ٘ٝبٝت َاٍ ايـُهًُني ٚ ،إٕ نكم يف ايهـذٔ
ٚثبتت عًٚ ٘ٝإدتُعت يكا٥ط ايـشؿّ قتٌ .
ٚال ؾــكم يف ـيــو نًــ٘ بــني ايـــُهًِ ٚايهــاؾك ايــفٜ ٟعــ ٌٝيف بــالؾ
االنالّ َٚـذتُع ايـُهًُني ٚ ،ال بني ايفنك ٚاالْج. ٢
()106اـا أغف ايهاقم ٚيـٗؿت ايبٓٝـ ١عًٝـ٘ بايهـكق - ١ايٛاسـؿ ٠اٚ
ايـُتعؿؾٚ -٠أَهو ن ٞتكطع ٜؿ ، ٙثِ بعؿ قطعٗا قاَت ب ١ٓٝأغك ٣عً٢
نكق ١أغك ٣غري االٚىل قطعت قدً٘ ايٝهك. ٣
( )107سؿّ ايـهكق ١ايـجابـت ١ؾـ ٞايـُـك ٠االٚىل ٖـ ٛقـطع أَابـع ايٝؿ
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اي ٢ُٓٝست ٢اـا ناْت َشٝشٚ ١ايٝهـك ٣يـال ، ٤ؾـال تكطـع ايٝهـك ٣يف
ايـشؿّ ست ٢اـا ناْت ايٝؿإ أ ٚإسؿاُٖا يالْ . ٤عِ ي ٛمل تهٔ ي٘ ٜهـاق
اَالً  َٔ -أٌَ غًكت٘ أ ٚيكطعٗا قُاَـاً  -ؾٝكـكب عـؿّ قطـع ايُٓٝـ٢
يف ايـــُك ٠االٚىل ســفقاً َــٔ إٔ ٜبكــ ٢بػــري ٜــؿٍ ٜتٓعـــ بٗــا ٜٚ ،عــمّقٙ
ايـشانِ ايًكع ٞس٦ٓٝف بكؿقُ ٜكاَ ٙالساً ٚتأؾٜباً .
( )108يــ ٛنــإ يًهــاقم ٜــُني ســني ايهــكق ١ثــِ ـٖبــت قبــٌ إدــكا٤
ايـشؿ عًٝـ٘ مل تكطـع ٜهـاق ٙبـؿٍ ٜــُ ، ٘ٓٝنُـا ال تكطـع قدًـ٘ بـٌ ٜعـمّق
بكؿقُ ٜكا ٙايـشانِ ايًكعَ ٞـالساً ٚتأؾٜبـاً ْ ،عـِ اـا أقُٝـت عًٝـ٘ ب ّٓٝـ١
أغك ٣يهكق ١أغك ٣قطعت قدً٘ ايٝهك. ٣
()109اـا ثبتت ايهكق ١يف ايـُك ٠االٚىل عً َٔ ٢يٝو ي٘ ٜـُنيَ -ـٔ
أٌَ غًكت٘ أ ٚيكطعٗا قُاَاً  -نكط عٓـ٘ قطـع ايٝـؿ ايُٓٝـٚ ٢ال تكطـع
ٜهكاٚ ٙال قدً٘ ٚإنتشل تعمٜك اسبانِ ايًكع ٞحبهب َا ٜكاَ ٙالساً.
ٖٚهفا ي ٛنكم السكاً ٚثبتت عً ٘ٝايهكق ١ثاْٝاً بعـؿ ايبٓٝـ ١ايًـاٖؿ٠
بهكقت٘ االٚىل ٚاييت أعكبٗا قطع أَابع ٜؿ ٙا ٚمل تهٔ يـ٘ ٜـؿ ٚ ،ؾـك
إٔ مل تهٔ عٓؿ ٙقدٌ ٜهـكَ - ٣ـٔ أَـٌ غًكتـ٘ أ ٚيكطعٗـا قُاَـاً -
نكط عٓ٘ قطع ايكدٌ ايٝهكٚ ٣ال تكطع ٜؿ ٙايٝهكٚ ٣ال قدًـ٘ ايُٓٝـ،٢
يهٓ٘ ٜعمّق بايٓش ٛايفٜ ٟكا ٙايـشانِ ايًكعَ ٞالساً ٚتأؾٜباً .
ٖٚهفا ي ٛنكم السك ًا بعـؿ ثبـٛت ايهـكق ١عًٝـ٘ َـكٚ ٠ثاْٝـٚ ١ؾـك
نكٛط ايـشؿّ عٓ٘ يف ايـُك ٠االٚىل أ ٚيف ايجاْ ١ٝأ ٚؾُٗٝا مل ٜـشبو إال اـا
قأ ٣ايـُذتٗؿ ايعؿٍ تأؾٜب٘ بـشبه٘ َؤبـؿاً يهؿاٜـ ١يـ ّك ٙعٔ ايٓاى دال
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َع تعّٗؿ االْؿام عً َٔ ٘ٝبٝت ايـُاٍ .
()110اـا قـطع ايـشؿاؾ ٜـهاق ايهاقم بكُؿ تـٓـؿٝف ايـشؿّ ايف ٟأَـك
ب٘ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ أ َُٛٓ ٚب٘ نـكط عٓـ٘ قطـع ايُٓٝـ ٢عًـ ٢نـٌ سـاٍ ،
ْعِ َع عًُ٘ ٚإيتؿات٘ اىل اْٗا ٜهاقٜ ٙجبت عًٝـ٘ ايكُـاّ يــذٓاٜت٘ عًٝـ٘
عُؿاً َٔ ؾ ٕٚسـل َٚ ،ـع االيـتباٚ ٙتــػ ٌّٝايُٓٝـٜ ٢هـاق - ٙا ٟإعتكـؿ
ايٝهاق ٜـُٓا - ٙتجبت عً ٘ٝايؿ ١ٜألْ٘ َٔ يب ٘ٝايعُؿ .
()111ايهاقم اـا ثبتت عًٝـ٘ ايهـكق ١بايبٓٝـ ١ايًـاٖؿ ٠عًٝـ٘ مل تٓؿعـ٘
تٛبت٘ ْٚؿاَت٘ بعؿٖا ًٜٚمّ ايـشانِ ايًـكع ٞإٔ ٜكطـع ٜـؿ ٙإدـكا ً٤يًشـؿّ
ٚيٝو ي٘ إٔ ٜعؿ ٛعٓ٘ بعؿ يـٗاؾ ٠ايعـؿيني عًٝـ٘ ْ ،عـِ اـا دـاَ ٤ــػتاقاً
 بإقاؾ ٠ـات -١ٝتا٥باً ْاؾَاً قبٌ ثبٛت ايهـكق ١عًٝـ٘ بايبّٓٝـٚ ١قـؿ قؾّ نـكقت٘يُاسبٗا ؾال تـكطع ٜؿ. ٙ
ٚاـا أقــكّ ايهــاقم ٚاعــرتف بايهــكق ١مل تٓؿعــ٘ ايتٛبــٚ ١ايٓؿاَــ ١يف
إنكاط ايـشؿ ْ ،عِ يًشانِ ايًكع - ٞايـُذتٗؿ ايعـؿٍ ايــُبهٛطٜ ١ـؿٙ
إلقاَــ ١ايـــشؿٚؾ  -إٔ ٜعؿــ ٛعــٔ ايـــُعرتف بفْبــ٘ اـا مل تكــِ عًٝــ٘ ايبٓٝــ١
ايًاٖؿ ٠بهكقت٘ .
(ٜ )112ػكّّ ايهاقم َع َطايب ١ايـُهكٚم َٓ٘ بـشك٘ ايـُٗتٛى َٚاي٘
ايـُهكٚم  ،بٌ ٚإٕ نهت عٓ٘ ٚمل ٜطايب بهكقت٘ ٜ ٌٖٚ ،تٛقـ اقاَـ١
ايـشؿ عًَ ٢طايبتـ٘ ؟ ال قٜـب يف يـكع ١ٝإقاَـ ١سـؿّ ايهـكق ١عٓـؿ َطايبـ١
ايهاقم ب٘  ،يهٔ ي ٛقاَت ايب ١ٓٝايًاٖؿ ٠بايهكق ١أ ٚسٌُ االقـكاق َـٔ
ايهاقم عٓؿ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ أَ ٚـٔ ُْـب٘ إلقاَـ ١ايــشؿٚؾ ٚايتعمٜـكات
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ؾايعاٖك يكع ١ٝإقاَت٘ يًـشؿ عًٝـ٘ بعـؿ ثبـٛت ايهـكق ،١ألٕ ايــشؿ سهـِ
يكعٚ ٞسل َٔ سكٛم اهلل نبشاْ٘ ٚال تتٛقـ اقاَ ١ايــشؿّ عًـ ٢طًـب
ايـُهكٚم َٓ٘ ٚيهٛا. ٙ
ْعِ اـا عؿا ايــُهكٚم َٓـ٘ عـٔ ايهـاقم قبـٌ َكاؾعتـ٘ اىل ايكاْـٞ
ايًكع -ٞايـُذتٗؿ ايعؿٍ اَُٛٓ ٚب٘  -أ ٚقبٌ ثبٛت ايـشل يؿ ٜ٘بـإقكاق
ايهــاقم أ ٚبكٝــاّ ايبٓٝــ ١عٓــؿ ٙنــكط عٓــ٘ ايـــشؿ ٚٚ ،دــب عًٝــ٘ ايػــكّ
يًُهكٚم َٓـ٘ َايــِ ٜـرب ٙ٤ايفَـ ١عٓـ٘  ،بُٓٝـا يـ ٛقؾـع أَـك ٙاىل ايكاْـٞ
ايًـــكع ٞأ ٚإيـ ـتها ٙايــــُهكٚم َٓـــ٘ مل ٜٓؿـــع عؿـــ ٙٛأٖ ٚبتـــ٘ ايــــُاٍ
ايـُهكٚم بٌ يٝو يإلَـاّ إٔ ٜعؿـ ٛعٓـ٘ ًٜٚ ،ـمّ ايكاْـ ٞإدـكا ٤ايــشؿ
عًٚ ٘ٝتػكٜـُ٘ يـُا نكم َٔ ايـُاٍ .
( )113ي ٛتـًُو ايهاقم ايـُاٍ ايـُهكٚم بٗب ٍ١ا ٚيكا ٍ٤ا ٚحنُٖٛـا
قبٌ قؾع أَك ٙاىل ايـشانِ ايًكع ٞنكط عٓ٘ سـؿ ايهـكقٚ ، ١إ سُـٌ
ايتًُو بعؿ قؾع االَك اي ٘ٝمل ٜهكط ايـشؿ  ،بٌ اـا ثبتت ايهكقٚ ١دـب
اقاَــ ١ايـــشؿ ٚال ٜٓؿــع عؿــ ٛايـــُهكٚم َٓــ٘ ٚال عؿــ ٛاالَــاّ ٚال ت ــًُو
ايـُهكٚم .
(ٜ )114ـ ــذب عًـــ ٢ايهـــاقم غكاَـــ ١ايــــُاٍ ايــــُهكٚم يُـــاسب٘
ايـــُهكٚم َٓــ٘ ٚقؾّ ٙايٝــ٘ ٜعٓٝــ٘ َــع ٚدــٛؾْٚ ٙــُإ عٝبــ٘ بــؿؾع أقٍ
ايعٝب ا ٚايٓكُإ ُْٚإ ايـُاٍ َ :جالً ا ٚقَ ١ُٝع تًؿ٘ نٛا ٤بعؿ قطـع
ٜؿ ٙا ٚقبً٘ بـُعٓ ٢اْ٘ إ مل ٜػكّ يُاسب ايـُاٍ قبـٌ ثبـٛت ايهـكق ١اٚ
بعؿ ٙقبٌ ايكطع ٜتابع ايهاقم بهكقت٘ بعؿ قطـع ٜـؿٚ ٙال ٜـرتى إ ٜـفٖب
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عًــ ٢ايـــُهكٚم َٓــ٘ َايــ٘  .ثــِ إ َــات ايـــُهكٚم َٓــ٘ قبــٌ قؾّ َايــ٘
ا ٚأقي٘ ا ٚبؿي٘  -ؾؾع ايهاقم َاي٘ ٚأقٍ ْكُـ٘ ا ٚتعّٝبـ٘ ا ٚبـؿٍ َايـ٘
 َجالً ا ٚق - ١ُٝاىل ٚقثت٘ ايًكعٝني .()115اـا ايرتى اثٓـإ ا ٚانجـك يف ٖتـو ايــُشكل ٚيف نـكق ١ايــُاٍ
َٓ٘ ٚبًؼ ُْٝب نٌ ٚاسؿ َٔ ايـُاٍ ايــُهكٚم ُْـاب ايهـكق ١قطعـت
ٜـُُٗٓٝا ٚ ،إال يـِ تكطـع ٚعـمّق بــشهب َـا ٜـكا ٙايــُذتٗؿ آَُ ٚـٛب٘
َالساً ٚعؿالً ٚتأؾٜباً .
ٚي ٛايرتى مجاع ١يف ٖتو ايـُشكل  -ثكب ايـشا٥ط أ ٚنهك ايكؿٌ
ا ٚحنُٖٛا ٚ -يهٔ اغكز ايـُاٍ َٓ٘ ٚاسؿ َِٓٗ أ ٚأنجك نإ ايكطع عً٢
َٔ ٖتو ايـُشكل ٚاغكز ايـُاٍ اـا بًؼ ُْٝب٘ ُْاب ايهكق. ١
ٚإ مل ٜبًؼ ُْٝب أسؿٍ َِٓٗ ايُٓاب مل تكطع ٜؿ ، ٙبٌ ٜعمّق اـا
ٖتو ايـُشكل ٚايرتى يف إغكاز ايـُاٍ ايـُهكٚم أ ٚمل ٜـػكز ايــُاٍ
ٚأغف سُ َ٘ٓ ١بعؿ االغكاز .
( )117يــ ٛأغــف اْهــإ ســكاً  -ـنــكاً ا ٚاْجــَ ، ٢ــػرياً ا ٚنــبرياً -
قٗكاً عًٚ ٘ٝتٛعؿ ٙبايكتٌ ثـِ باعـ٘ ٚتــشكل بٝعـ٘ أ ٚحنـ ٙٛبًـٗاؾ ٠عـؿيني
ا ٚبإقكاق - ٙقطعت ٜـُٓا. ٙ
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أحكام حد الذمحارب
ايفٜ ٟـذكؾ ايهالع ًٜٗٚك ٙإلغاؾ ١ايٓـاى  -يٛاسـؿ ا ٚيــُتعؿؾ ،
يـُهًِ ا ٚيـُهايـِ  ،يف ؾاق االنالّ ا ٚيف غريٖا ٚ -نإ غكْ٘ ايعاٖك
َٔ ؾعً٘ ٖ ٛايهع ٞيف االق

ؾهاؾاً ٚايـذٓا ١ٜعً ٢ايـٓؿو ا ٚايعـك

ا ٚايـُاٍ  -ؾَٗ ٛـشاقب هلل ٚيكنٛي٘ نُـا َٚـؿ٘ اهلل نـبشاْ٘ يف نـٛق٠
ْ ِرفِ فَشَذادّاصنـٛاَ ٤ـؿق
اللٌَ َورَسُذو َلٌُ وَيَشِذءَ ِوىَ فٔذي ا َ
ايـُا٥ؿ 33 : ٠طيُحَارِبُوىَ َّ
َٓــ٘ ـيــو يف ايــرب ا ٚيف ايبشــك ا ٚيف ازبــ ، ٛيف ايًٝــٌ ا ٚيف ايٓٗــاق  ،يف
ايـُؿ ١ٜٓا ٚغاقدٗا  ،ؾال تعِ اآل َٔ ١ٜيٗك ايهالع ٚأظٗك ٙيًتبـاٖ ٞاٚ
يًعب ب٘ ا ٚيًؿؾاع عٔ ْؿهـ٘ ا ٚعكْـ٘ اَ ٚايـ٘ ا ٚدـاقٚ ٙاٖـٌ ضبًتـ٘ .
ٚايـــذاَع َأَْٝٛــ ١ساَــٌ ايهــالع ٚيــاٖكَ ٙــٔ االـَٚ ٣عكٚؾٝتــ٘ بعــؿّ
ن َٔ ْ٘ٛاٌٖ ايكٜبٚ ١ازبٓا ١ٜبهالس٘ عً ٢ايٓاى ؾال ُٜؿم عً ٘ٝعٓـٛإ
(ايـــُؿهؿ يف األق

) َٚ ،ــٔ ٖــؤال : ٤ايًــكط ١ايــفًُ ٜٔــ ٕٛايهــالع

ٜٚهع ٕٛالنتتباب أَٔ ايبالؾ ٚايعباؾ .
( )118تجبــت ايـــُشاقب ١ب ـإقكاق اي ــذاَْ ٞــكٚ ٠اســؿ ، ٠نُــا ٜجبــت
بًٗاؾ ٠قدًني عؿيني ًٜٗؿإ بايــذٓا ١ٜيـٗاؾٚ ٠اْـش ١غـري َــػتًؿ، ١
ٚال تجبت بًٗاؾ ٠ايٓها - ٤ال َٓؿكؾات ٚال َُٓٓات اىل ايكدٌ . -
ٚالبؿ َٔ عؿّ تُٗ ١ايًـاٖؿ ؾـاـا يـٗؿ بعـض ايــُأغٛـ ٜٔيـبعض
آغك يٓؿهِٗ ٚأَشابِٗ (ٖؤال ٤تعكْٛا يٓا ٚأغفٚا َايٓـا ْٚـكبْٛا)...
مل تكبٌ يٗاؾتِٗ  ،يهٔ ي ٛيٗؿ بعٓـِٗ ألغـف بعـضُ ٚاٜـفاٖ( ٙ٤ـؤال٤
تعكْـٛا يـٗؤالٚ ٤أغفٚا َاهلِ ْٚكبٚ )ِٖٛيٗؿ االغك ٕٚيًًاٖؿٜٔ
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بـُجٌ ـيو قبًت يٗاؾتِٗ .
ٚاـا اغتًــــ ايًُـــٚ ّٛيـــٗؿ بعٓـــِٗ عًـــ ٢بعـــض بــــذٓا١ٜ
ايـُشاقب ١مل تهـُع يـٗاؾتِٗ إال َـع إقـكاق نـٌ ٚاسـؿ عًـْ ٢ؿهـ٘  ،أٚ
يٗاؾ ٠غريِٖ عًٚ ٢ؾل يٗاؾ ٠بعِٓٗ ؾٝشٌُ عٓـؿ ايؿكٝـ٘ أَُٓ ٚـٛب٘
ايعًِ أ ٚاالطُٓ٦إ بُؿم ايًٗاؾ ٠بعٓٗا أ ٚتـُاَٗا .
( )119قـــؿ دعـــٌ اهلل نـــبشاْ٘ دـــماٚ ٤ســـؿاً ألْـــٛاع ايــــُشاقبني
ايـُؿهؿ ٜٔيف األق

 :نٌ ْٛع بـشهب دٓاٜت٘ يؿْٚ ٠عؿاًٚ ،قؿ نأٍ

أسؿ ايؿكٗا َٔ ٤االَاّ ايُاؾم ( )عٔ آ ١ٜايـُشاقبني هلل ٚقنـٛي٘ :
ٌٖ ازبماَ ٤ؿّٛ

اىل االَاّ ٜؿعٌ َـا ًٜـاٚ ٤جيـال ٟنٝــ ًٜـا ٤؟ قـاٍ

( :)طال ٚ ،يهٔ ْـش ٛازبٓا١ٜص ا ٟجيال ٜ٘بأسؿ ايـشؿٚؾ ايــُكن١َٛ
َٔ اهلل نبشاْ٘ بكؿق دٓاٜت٘ٚ ،ظاٖك اآل ١ٜايًكٜؿٚ ١ايـػرب ايُشٝض ٖـٛ
ايتػــٝري َٓٛط ـاً بٓعــك االَــاّ  -اي ــشانِ ايًــكع - ٞيهــٔ ظــاٖك بعــض
االغبــاق االغــكٖ ٣ــ ٛايرتتٝــب  ،ؾايٛادــب عًــ ٢ايـــُذتٗؿ ايعــؿٍ اٚ
َُٓٛب٘ ٚاياللّ استٝاطاً ٖ ٛإيتماّ ايرتتٝب ْعكاً ٚنًٛناً تٓؿٝفٜاً .
أ -ؾاـا يٗك ايهالع إلغاؾـ ١ايٓـاى ٚمل ٜأغـف َـاالً ٚال قتـٌ أسـؿاً
ْـُؿ َٔ ٞايبًؿ ايف ٟيٗك ايهالع ؾ ٘ٝاىل بًؿٍ ثإُ  ٢َُٜٛأًٖـ٘ بــُكاطعت٘
َٓٚــاٜكت٘ ُٜٚ ،هتــب ايــ ِٗٝبايـــُٓع َــٔ َـــذايهت٘ َٚباٜعتــ٘ َٛٚانًتــ٘
َٓٚانشت٘ ٚايتُؿم عًٝـ٘  .ؾـإ غـكز َٓـ٘ اىل بًـؿٍ ثايـحٍ أَٚـ ٞاًٖـ٘
بـُكاطعت٘ َٓٚاٜكت٘ ٜٚ ،هتُك ايٓؿـ ٞاىل َٛتـ٘  ،ؾُـا ؾاّ مل ٜٗـكب ٚمل
ٜؿكّ َٔ نًط ١ايـشهِ ايًكع ٞؾَٗٓ ٛؿَّٝٓ ٞل عً. ٘ٝ
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ٚاـا اقاؾ االقرتاب اىل بًؿ ايهؿك ٚايًكى َُٓع ٚقبض عًٜٚ ٘ٝـُهٔ
قتً٘ بأَك االَاّ :ايــُذتٗؿ أَُٓ ٚـٛب٘ يـٚ ٛدـؿ َُـًشٚ ً١إال سبهـ٘ يف
بالؾ االنالّ َع تًػ ً٘ٝيٝأنٌ َٔ نهب٘ ٚعًُ٘ .
بٚ -اـا يٗك ايهـالع إلغاؾـ ١ايٓـاى ْٚـكب ٚعكـك -أ ٟدـكع-
إقتِّ َٓ٘ َجٌ دكس٘ ٚدٓاٜت٘ ٚبكؿقٖا ثِ ْـُؿ َٔ ٞتًهـِ ايـبالؾ بـايٓشٛ
ايـُتكؿّ ٚ ،ي ٛعؿا ايـُذكٚع  -ايـًُٗٛق بٛدٗـ٘ ايهـالع -عـٔ دكسـ٘
  ٖٛٚدا٥م بًشـاظ نْٛـ٘ قُاَـاً يــذكس٘ قـابالً يعؿـَ ٛهـتشك٘  -يهـٔالبؿ َٔ ْؿ ٘ٝعٔ ايبًؿ ايف ٟيٗك ؾ ٘ٝايهالع بـأَك ايــُذتٗؿ آَُ ٚـٛب٘
ٚال ٜـذٛل ألسؿُٖا :ايعؿ ٛعٓ٘ .
دـٚ -اـا يٗك ايهالع إلغاؾ ١ايٓاى ٚأغف ايـُاٍ بكؿق ايُٓاب أٚ
ألٜؿ أ ٚأْكِٚ ،مل ٜكتٌ ٚمل جيكع أسؿاً قطع االَاّ ٜؿ ٙايٚ ٢ُٓٝقدً٘
ايٝهك. ٣
ؾٚ -اـا يٗك ايهـالع إلغاؾـ ١ايٓـاى ْٚـكب ٚعكـك ٚأغـف ايــُاٍ
 بكؿق ايُٓاب ا ٚألٜؿ ا ٚأْكـِ ٚ ، -مل ٜكتـٌ أسـؿاً ربـري االَـاّ بـنيقتً٘ ًَٚب٘ ٚبني قطـع ٜـؿ ٙايُٓٝـٚ ٢قدًـ٘ ايٝهـك ٣ثـِ ٜؿؾعـ٘ اىل أٚيٝـا٤
ايـُاٍ ٜتبع ْ٘ٛبايـُاٍ ايف ٟنكق٘ .
ٖـ ٚ -اـا يٗك ايهالع إلغاؾ ١ايٓاى ْٚـكب ٚعكـك ٚأغـف ايــُاٍ
 بكؿق ايُٓاب ا ٚألٜـؿ ا ٚأْكـِ ٚ -قتـٌ قطـع االَـاّ ٜـؿ ٙايُٓٝـ ٢ثـِؾؾعــ٘ اىل أٚيٝــا ٤ايـــُاٍ ٚايــؿّ ٜتبعْٛــ٘ بايـــُاٍ ثــِ ٜكتًْٛــ٘ بــأَك االَــاّ،
ٚيــٝو هلــِ إٔ ٜعؿــ ٛعــٔ ايــؿّ ٚال إٔ ٜهــتبؿي ٙٛبايؿٜــٚ ، ١اـا مل ٜبايــك
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أٚيٝا ٤ايـُكت ٍٛقتً٘ -بايك االَاّ قتً٘ ،ثِ ٜـذٗم ٜٚـؿؾٔ إٕ نـإ َهـًُاً
ٚايكتٌ ٖٓا سؿ ٚيٝو بكُاّ ستٜ ٢السغ ن ْ٘ٛنؿٛاً أّ ال .
ٚ -ٚاـا يــٗك ايهــالع ؾكتــٌ ٚمل ٜأغــف َــاالً ٚال دــكع أســؿاً نــإ
عً ٢االَاّ إٔ ٜكتً٘  :اَا بـإٔ ٜــُهٍٔ أٚيٝـا ٤ايــُكتَٓ ٍٛـ٘ ؾٝكتًـ ٙٛسـؿاً
بأَك االَاّ  -ال قُاَاً ٚ ،إال قتً٘ ٖٚ ٛمل ًُٜب٘ .
لٚ -اـا أيــعٌ ْــاقاً يف ؾاق َهــًِ أَ ٚهايـــِ أ ٚؾناْــ٘ ؾاسرتقــت
ٚاسرتم َتاع٘ ٚبٓاعت٘ ؾاإلَاّ ٜػكَّـ٘ قُٝـ ١ايــُتاع ٚايبٓـاعٚ ١عـٛ
تًـ ايؿاق ثِ ٜكتً٘ .
ٖف ٙايرتتٝبات ٜٓبػ ٞإيتماَٗا إستٝاطاً  ،بٌ ٜتعني َبايكتٗا ٚتٓؿٝفٖا
بأَك االَاّ  -ايـُذتٗؿ ايعؿٍ اَُٛٓ ٚب٘ إلقاَ ١ايـشؿٚؾ ٚايتعمٜـكات -
ٚاغتٝاق ٙهلف ٙايعكٛبـات  :نـٌ ٚاسـؿ ٠بــشهب ايــذكّ ْٚــش ٛايــذٓا١ٜ
ٚإنتشكاقٗا ٚ ،اهلل ايعاَِ .
( )120اـا تـــاب ايــــُشاقب عـــٔ دكَـــ٘ قبـــٌ إٔ تكـــؿق ايهـــًطات
ايًكع ١ٝعًٚ ٘ٝقبٌ تـُهٍٓٗا َٔ إدكا ٤ايـشؿ عً ٘ٝنكط عٓ٘ ايـشؿّ ٜٚبك٢
سل ايبًك َٔ قُاّ ايٓؿو ٚايـذكع َٚتابعـ ١ايــُاٍ ايــُهكٚم ،ؾـإ
عؿا َاسب٘ نكط عٓ٘ٚ ،إال يمَ٘ ٚمل ٜهكط سل ايـُهًِ ا ٚايـُهايـِ .
ٚاـا تاب ايـُشاقب عٔ دكَ٘ بعؿ إٔ أَهـهت٘ ايهـًطات ٚظؿـكت
بــ٘ عكٝــب ؾــكاق ٙا ٚإغتؿا٥ــ٘ مل ٜهــكط عٓــ٘ ايـــشؿ بتٛبتــ٘ ايـــُتأغك ٠عــٔ
ايكبض اي ، ٘ٝنُا ال تهكط ايـشكٛم اآلؾَ. ١ٝ
( َٔ )121نك ٢غري ٙطبؿقاً يريقؿ ٜٚهكم َٔ ايـُْٛع ايف ٟؾ ٘ٝمل
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تكطــع ٜــؿ ٙألدــٌ نــك ٞايـــُكقؿ بــٌ ٜع ـمّق ٜٚــؤؾّب ب ــُا ٜــكا ٙايكاْــٞ
ايًكعَ ٞالساً ٚتأؾٜباً َٓانباً يؿعًـ٘  ،ثـِ ٜػـكّّ َـا ٜــذٜٓٚ ٘ٝهـكق٘ َـٔ
ايـُاٍ َٔ ايـُْٛع ٚايـُشكل ايف ٖٛ ٟؾ ٘ٝثِ تــُكطع ٜـؿ ٙألدـٌ نـكقت٘
َٔ ايـشكل ايف ٟؾغً٘ ٚنكَ ٢اسب٘ ايـُػؿّق ايـُكقؿ .
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أحكام االرتداد عو االسالم
ايـــُكتؿ ٖــ ٛايــف ٟغــكز عــٔ ؾٜــٔ االنــالّ ٚقدــع عــٔ االعتكــاؾ
بٛدٛؾ اهلل نبشاْ٘ أٚ ٚسؿاْٝت٘ أ ٚعٔ االعتكاؾ بكنـ ٍٛاهلل ( )بعـؿ
االٜـُإ باهلل ٚقنٛي٘  ٖٛٚ ،قهُإ َ :كتؿ ؾطكَٚ ، ٟكتؿ ًٍَٚ ، ٞيهٌ
َُٓٗا أسهاّ ْ ،عكْٗا تباعاً .
(ٜ )122تشكل االقتؿاؾ ٚايـػكٚز عٔ االنالّ بايكٚ ٍٛبايؿعٌ :اَا
ايك ٍٛؾْٗ ٛعري االعرتاف بــػكٚد٘ عـٔ االنـالّ أ ٚبــذشؿ ٙبًهـاْ٘ اٚ
إْهــاقٚ ٙدــٛؾ اهلل أٚ ٚسؿاْٝتــ٘ أ ٚقنــايْ ١بٝــ٘ َُشُــؿ ( )أ ٚإْهــاقٙ
ايـُعاؾ اي ّٜٛ ٘ٝايكٝاَٚ ، ١اَا ايؿعٌ ؾٝتشكل بؿعٌ نايـ بْٛـٛع عـٔ
قدٛع٘ عٔ االنـالّ ٚبٓـا ٤باطٓـ٘ عًـ ٢تكنـ٘ ٚتـكى َعتكؿاتـ٘ نـإٔ ٜعبـؿ
َُٓاً أًّٜٛ ٚخ ايهعب ١ايــًُكؾ ١أًٜ ٚكـ ٞايــُُشـ يف َــشٌ ايٓذانـ١
ًَ ٖٛٚتؿت اىل عع ِٝؾعً٘ أ ٚحن ٛـيو .
( )123ايـُكتؿ ايؿطك ٖٛ ٟايـُٛيٛؾ َٔ اب ٜٔٛنالُٖـا أ ٚاسـؿُٖا
َهًِ نٛا ٤نإ انالّ االب ٜٔٛأ ٚاسـؿُٖا سـاٍ اْعكـاؾ ْطؿتـ٘ أ ٚسـاٍ
ٚالؾت٘ أ ٚبعؿٖا قبٌ بًٛغ٘ ٚتـُاّ إؾقان٘ ،ؾاـا بًؼ ٚإقتؿ عـٔ االنـالّ
ٚقدع عٔ عكا٥ؿ ٙايـشك - ١بعٓٗا ا ٚتـُاَٗا  -نإ َكتؿاً ؾطكٜاً .
ٖفا ايـُكتؿ اـا نإ قدـالً سهُـ٘ إٔ ُٜٗـؿق ؾَـ٘ ُٜٚكتـٌ ٚإٔ تكهّـِ
أَٛاي٘ ساٍ قؾّت٘ بني ٚقثت٘ ٚإٔ تبني َٓ٘ لٚدت٘ ٚتعتؿ عؿ ٠ايٛؾا. ٠
ٚاـا نإ ايـُكتؿ ايؿطك ٟاَكأ ٠إنتتٝبت ؾاـا تابت عؿ ٞعٓٗاٚ ،إ
مل تتب مل تكتٌ بٌ تـشبو َؤبؿاً ٚتٓكب أٚقـات ايُـال ٠عًـ ٢إتٝاْٗـا
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ٚأؾاٗ٥ا ّٜٝٓٚل عًٗٝا يف ايـُطعِ ٚايـًُكب ؾتُعطـَ ٢ـا ٜــُُهو قٚسٗـا
َُٓٗا ٚتًُبو ايـػًٔ ٚتُهتػؿّ باألعُاٍ ايًاق ١ست ٢تتٛب عـٔ قؾّتٗـا
ٚتعتكؿ السكاً بعكا٥ؿ االنـالّ ٚتكدـع عـٔ إْهاقٖـا ؾُٝعؿـ ٢عٓٗـا ٚتُؿـكز
َٔ ايـشبو .
( )124ايـُكتؿ ايـًُ ٖٛ ٞايـُٛيٛؾ َٔ اب ٜٔٛنالُٖا ناؾك ثِ ُٜـؿقى
ٜٚبًــؼ ايــشًِ ؾٝهــًِ بتُــاّ عكًــ٘ ٚاغتٝــاق ٙثــِ ٜكتـؿّ ٜٚكدــع اىل ايهؿــك
ٚاْـشكاف ايعكٝؿٖ . ٠فا ايـُكتؿ ُٜهتتاب ٚتُعـمٍ عٓـ٘ اَكأتـ٘ ٚتعتـؿ َٓـ٘
عؿ ٠ايـُطًك ١اـا ناْت َؿغٛالً بٗا ٚتبك ٢اَٛاي٘ عًًَ ٢ه٘ ال تم ٍٚعٓ٘
ستٜ ٢ـُٛتٖٚ ،هفا ايـُكتؿ ٠ايـًُ ١ٝتُهتتاب ٚتبني َٔ لٚدٗا ٚتـُشبو
ٚتُٓكب ٚقت ايُالُّٜٝٓٚ ٠ل عًٗٝا نُا نبل ظ
ٚاـا إنــتتٝب أســؿُٖا ؾتــاب ٚقدــع اىل ايعكٝــؿ ٠ايـــشكٚ ١ؾٜــٔ
االنالّ غالٍ ثالث ١اٜاّ ؾٗ ٛغري ٚ ،إال اـا مل ٜتب قتٌ يف اي ّٛٝايكابـع
اـا نإ َشٝض ايعكٌ .
ٚإْـــُا ترتتــب اسهــاّ ايـــُكتؿ اـا إقتــؿ ســاٍ ايبًــٛؽ ٚتــُاّ ايعكــٌ
ٚاالغتٝاق ٚايكُؿ ايباطٌ يـُا َؿق عٓ٘ َٔ نؿك  ،ؾال عرب ٠بكؾّ ٠ايُيب
ا ٚايــُذٓ ٕٛا ٚغـري ايكاَـؿ ا ٚايــُهك ٙاـا نـإ قًبـ٘ َطُٓ٦ـاً باإلٜــُإ
ٚاالعتكــاؾ ايُــشٝض ٚ ،ال تـــُكبٌ ؾعــٛا ٙاالنــكا ٙإال َــع ٚدــٛؾ قكٜٓــ١
َهاعؿ ٠تؤٜؿ إنكاٖ٘ عً ٢ايٓطل بـايهؿك ٚيـ ٛإستُـاالً َعتـؿاً بـ٘ ؾٓٝتؿـٞ
عٓ٘ ايكتٌ ٖٚ ،هفا ي ٛإؾع ٢عؿّ ايكُـؿ اىل ايهؿـك ٚأقـاّ قكٜٓـَ ً١ؤٜـؿ٠
يؿعٛاٚ ٙيهٔ ٜع ّمق ٚال ٜرتى بػري عكاب .
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( )125ايفٜ ٟهتتٝب ايـُكأ ٠ايـُكتؿ ٠ا ٚايـُكتؿ ايـًُ ٖٛ ٞايـشانِ
ايًكع ٞاَُٛٓ ٚب٘ إلقاَ ١ايـشؿٚؾ ٚايـشهبٝات  ،اٜٛ َٔ ٚنٌ أسؿُٖا
أَك اإلنتتاب ١اي ٘ٝأ ٚايٗٝا .
ٚاـا اقتؿ االب ا ٚايـذؿ َٔ طكف االب إْكطعت ٚالٜت٘ عًـ ٢بٓتـ٘
ايـُهًُٚ ١إْتؿت ٚ ،اـا ناْت قيٝؿَ ً٠ضّ لٚادٗا بكْـاٖا إٕ مل ٜهـٔ
هلا أب أ ٚدؿ َهًِ غري َكتؿ يًهؿك .
نُا اْ٘ بعؿ اقتؿاؾ ٙتٓعمٍ اَكأتـ٘ عٓـ٘ ٚال ُٜـض تمٜٚــذ٘ بــُهًُ١
السكاًْ ،عِ سٝح إقتؿ ٚنؿك بعؿ إنالَ٘ ُٜض تمّٚد٘ َٔ ناؾك. ٠
(ٜ )126جبت االقتؿاؾ بًٗاؾ ٠قدًـني عـاؾيني عًـ ٢قؾّتـ٘ ٚقدٛعـ٘
عٔ االنالّ ٚعٔ عكا٥ؿ - ٙاالَ ٍٛايععُٜ ٚ -٢جبت بـإقكاقٚ ٙاعرتاؾـ٘
عًــْ ٢ؿهــ٘ ب ــُا ٜــؤؾّ ٟقؾّتــ٘ ٚإْهــاق ٙيعكا٥ــؿ االنــالّ ٚاَــ ٍٛايــؿٜٔ
االنــاى  -ايتٛسٝــؿ ٚايٓبــٚ ٠ٛايـــُعاؾ ٚ ، -ال ٜجبــت االقتــؿاؾ بًــٗاؾ٠
ايٓها - ٤ال َٓؿكؾات ٚال َُٓٓات . -
( )127اـا قتــٌ ايـــُكتؿ ايـــًُ ٞيعــؿّ تٛبتــ٘ اَ ٚــات َــٔ ؾ ٕٚقتًــ٘
ناْت اَٛاي٘ ايــُرتٚن ١اقثـاً يٛقثتـ٘ ايــُهًُني ؾ ٕٚايهـاؾك ، ٜٔؾـإ مل
ٜهٔ ي٘ ٚاقخ َهًِ أَالً ؾال ٜبعؿ إٔ ٜكث٘ ايهاؾك :االقكب ؾاألقكب .
ٚاـا نإ يًُكتؿ ٚيؿ َػري -مل ٜبًؼ ايـشًِ  :ـنـكاً نـإ اّ اْجـ- ٢
ؾَٗ ٛـشه ّٛباإلنالّ ٜكخ ابا ٙا ٚاَ٘ :ايـُكتؿ َُٓٗا بعـؿ قتًـ٘ اَٛ ٚتـ٘
اـا َاسب ٚدٛؾ ٙانالّ اسؿ ابٚ - ٜ٘ٛي ٛسني ايـٛالؾ ٠ا ٚعٓـؿ اْعكـاؾ
ايٓطؿٚ ، - ١ال ٜٓك اقتؿاؾُٖا أ ٚاسؿُٖا بعؿ ـيو  ،ثِ اـا بًؼ ايُيب
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أ ٚايُبٚ ١ٝاظٗك ايهؿك سهِ بهؿك ٙعٓؿ٥ف .
( )128اـا تهــكق اقتــؿاؾ ايكدــٌ عــٔ ًَــٚ ١قــؿ انــتتٝب ؾتــاب ،اٚ
تهــكق اقتــؿاؾ ايـــُكأ - ٠عــٔ ؾطــك ٠ا ٚعــٔ ًَــٚ - ١تهــكقت َٓٗــا ايتٛبــ١
ؾاالسٛط عؿّ قتًـُٗا بـٌ ٜهـتتابا يف نـٌ َـك : ٠ؾُـٔ تـاب قبًـت تٛبتـ٘،
 َٔٚمل ٜتب ُٜـٓتعك ثالث ١اٜاّ ؾإ غكز ايكابع ٚمل ٜتب ٜكتٌ .
ٔ بعـؿ االنـتتاب١
( )129اـا ثبت اقتؿاؾ ٙعٔ ًَ ١ا ٚاقتؿاؾٖا ثِ دُـ ّ
ٚاالَتٓاع عٔ ايتٛب ١قـُتٌ ،يهٓ٘ ي ٛعك

ازبٓ ٕٛقبٌ االنتتابٚ ١االَتٓاع

عٔ ايتٛب ١مل ٜكتٌ ستٜ ٢عٛؾ اي ٘ٝيعٛقٚ ٙعكً٘ ٜٚـُتٓع عٔ ايتٛب. ١
ٜٚتشكل قدٛع ايـُكتؿ ايـًُ ٞا ٚايـُكتؿ ٠عٔ ايـكؾ ٠بـايكدٛع عُـا
دشؿ ٚأْهك :ؾً ٛناْت قؾّت٘ بإْهاق اسؿ ٣ايًٗاؾتني  :ايتٛسٝؿ اْ ٚبـ٠ٛ
َـشُؿ ( )نإ قدٛع٘ عٔ قؾت٘ باالعرتاف بتٛسٝؿ ٙنبشاْ٘ ا ٚبٓب٠ٛ
َـشُؿ ( ،)ا ٚنـإ اقتـؿاؾ ٙبإْهـاق ايــُعاؾ َـٔ اَـً٘ نـإ قدٛعـ٘
باعتكاؾ ايـُعاؾٚ ،ال ٜٓكّ اْهـاق ٙيـبعض غَُٛـٝات ايعكا٥ـؿ  -نهـٗٛ
ايـُعُٚ )( ّٛايـُعاؾ ازبهُاْٚ ٞايكدعٚ - ١ال ٜٛدب اقتؿاؾ. ٙ
ثــِ اـا يــٗؿ ايـــُكتؿ ايـــًُ ٞا ٚيــٗؿت ايـــُكتؿ ٠هلل بايٛسؿاْٝــ١
ٚيـُشُؿ ( )بايٓبٚ ٠ٛايكناي ١يف ْطكٗا ا ٚيف َـال ٠ا ٚحنُٖٛـا سهـِ
بإنالَ٘ ٚعُُِ َاي٘ ٚؾَ٘ ٚعكْ٘ ٚال ٜؿتٌ عٔ باطٓ٘  ٌٖ :نإ ْطكـ٘
بايًٗاؾتني ٚإظٗـ اق ٙاالنـالّ بايُـالَ ٠ـٔ غـٛف ايكتـٌ اَ ٚـٔ اعتكـاؾ
دــالّ َٚ ،ــٔ ؾ ٕٚؾــكم بــني نــبل اعتكــاؾ ٙبهتــاب
ٚايُٓـــكاْٚ ٞبـــني عـــؿّ نْٛـــ٘ َعتكـــؿاً بهتـــاب

ــا ٟٚنــايٛٗٝؾٟ

ـــا ٟٚقبـــٌ ايًـــٗاؾ٠
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بايٛسؿاْٝــٚ ١ايكنــايْ ، ١عــِ إال إٔ ٜعــٔ قٜٛـاً  -يــبعض ايكــكا - ٔ٥نف ُبـ٘
ٚعؿّ قُؿَ َٔ ٙالت٘ أْ ٚطك٘ بايًٗاؾتني إال ايتُٚ ٜ٘ٛايهفب ٚغًُٞ
َٓ٘ ايـػطك عًـ ٢االنـالّ ا ٚايــُهًُني ؾُٝكاقـب ُٜٚتشـكل َٓـ٘ ٚال تــُكبٌ
يٗاؾت٘ إال بٝكٝـُٔ السل بُؿق٘ .
( )130ايـُكتؿ ايؿطك ٟاـا تاب ٚيـٗؿ ايًـٗاؾتني ٚأـعـٔ بايــُعاؾ
ٚايعكا٥ؿ ايـشك ١اييت أْهكٖا بكؾّت٘ بكٝت عً ٘ٝاالسهاّ ايجالثـٚ : ١دـٛب
قتً٘ ٚب ١ْٛٓٝلٚدت٘ ٚاْتكاٍ اَٛاي٘ اىل ٚقثت٘ ٚ .ايعاٖك قب ٍٛتٛبتـ٘ َ -ـع
بكا ٤تًهِ االسهاّ ايًمَٝٚـ - ١ؾتذـك ٟعًٝـ٘ اسهـاّ ايــُهًِ ؾٝذـٛل يـ٘
ايتمّٚز بعكـؿ دؿٜـؿ َـٔ لٚدتـ٘ ايهـابك ١أَ ٚـٔ َهـًُ ١أغـكٜٚ ٣ــذٛل
ايتعاَــٌ َعــ٘ ُٜٚــض تـــًُه٘ يًـــُاٍ باألنــباب ايـــًُكٚع ١نايتذــاق٠
ٚايعٌُ اإلداقٚ ٟايـشٝالٚ ٠حن ٛـيو .
( )131اـا قتٌ ايـُكتؿ ايؿطـك ٟا ٚايــًٍَُ ٞهـًُاً عُـؿاً نـإ يـٛيٞ
ايـُكت ٍٛقتٌ ايـُكتؿ ؾٛقاً ٜٚهكط قتً٘ َٔ ادٌ اقتـؿاؾ ، ٙيهـٔ يـ ٛعؿـا
ايٛي ٞاَ ٚايـش٘ ايـُكتؿ عًَ ٢اٍُ قـُتٌ َٔ ادٌ اقتؿاؾ. ٙ
( )132اـا قتــٌ َهــًِ َكتــؿاً ًَ ٝـاً بعــؿ تٛبتــ٘ ؾــإ نــإ ســني قتًــ٘
َعتكؿاً بكاَ ٙ٤كتؿاً ؾكتً٘ مل ٜجبت عً ٘ٝايكُاّ ٚيهٔ تجبت عً ٘ٝؾٜت٘ .
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أحكام التءزيزاَّ
ايتعمٜك ٖ ٛايتأؾٜب يػك

اإلَالع ٚاإلبعاؾ عٔ ايؿهـاؾ ٖٚ ،ـفٙ

َُٗــ ١االَــاّ ايــٛي ٞاسبكٝك(ٞعذــٌ) ٖٚــَٛ ٞنًــ ١يف عُــك ايػٝبــ ١اىل
ايـُذتٗؿ ايعـؿٍ َٚـٔ ُٜٓـب٘ إلقاَـ ١ايــشؿّ ا ٚايتعمٜـك ٚ ،ايػـك

َٓٗـا

إَالع االؾكاؾ يف َـذتُع االنـالّ َٓٚـع اْتًـاق ايؿهـاؾ ٚسؿـغ ايٓعـاّ
ايؿكؾٚ ٟاالدتُاع َٔ ٞايـػًٌ ٚايؿهاؾ ٚاالْطكاب  ،ؾإ ايعكٛب ١هلا
اثـك ععـ ِٝيف َٓـع ايٓــاى عـٔ اقتهـاب ايـــُعُٚ ١ٝاْتًـاق ايكـًٜـٖٚ ١ــِ
ٜع ًٕٛٝيف ايـُذتُع ايـُهًِ .
()133نٌ َٔ ؾعـٌ َــشكَاً نـإٔ قابـ ٢ا ٚبـاع اشبُـك ا ٚايــُٝت ١اٚ
يـشِ ايـػٓمٜك ا ٚحنٖٛا ا ٚتٓاٚهلـا ٚمل ٜهـٔ َهـتشالً هلـا َعتكـؿاً سًـٗا
يــكعاً،أ ٚتــكى ٚادبــاً يــكعٝاً نايُــال ٠اَ ٚــٝاّ قَٓــإ َــع ايعًــِ
بٛدٛب ٖفا أ ٚسكَ ١ـاى ٚتعُّؿ ايـُػايؿٚ ١ايعُٝإ -إنتشل ايتعمٜك
سهــبُا ٜــكا ٙاسبــانِ ايًــكعَ ٞــٔ ايـــًُُشٜٚ ١عتكــؿَ ٙــالساً ٚتأؾٜب ـاً
بًشاظ ايعاَـٚ ٞبًشـاظ ايــُعُ ١ٝسهـبُا ٜٓانـبٗا  :ؾُـا يـاب٘ ايمْـا اٚ
قاقب٘ نإ ي٘ تعمٜك عاٍُ َٚ ،ا ياب٘ ايكفف ا ٚايًكب ا ٚايهكق ١نـإ يـ٘
تعمٜك أقٌ ٚ ،اـا أظٗك دًٗ٘ حبكَت٘ تكن٘ ايـشانِ ايًـكع ٞاْ ٚا٥بـ٘ ٚمل
ٜعمّق ، ٙيهٔ البؿ إ ٜب ّٔٝي٘ سكَتـ٘ ٜٓٚـفق ٙبــُعاقبت٘ يـ ٛتــذاٚل السكـاً
ٚإقتهبٗا ،بٌ ي ٛتـشكل انتشالٍ ايؿعٌ ٚإْهاق سكَت٘ أٚ ٚدٛبـ٘ سهـِ
باقتؿاؾٚ ٙقـُتٌ ٚتبني َٓ٘ لٚدت٘ ٚتكهِّ اَٛاي٘ بني ٚقثت٘ نُا نبل .
(ٜ )134جبت إنـتشـكاق٘ ايـتعمٜك بـجـبٛت َٛدب٘  -ايؿعٌ ايـشكاّ أٚ
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تــكى ايٛادــب ٜٚ -هــ ٕٛإثباتــ٘ بًــٗاؾ ٠قدًــني عــؿيني عًٝــ٘ أ ٚبــاقكاقٙ
ب٘ ٚ -يَ ٛكٚ ٠اسؿ. - ٠
( )135البــؿ إٔ ال ٜبًــؼ ايتعمٜــك أقــٌ ســؿ ٖٚــ ٛأقبعــ ٕٛنــٛطاً ،
ؾٝعمّق ٙايـشانِ اَُٛٓ ٚب٘ سهب ـْب ايعاَٚ ٞبًشاظ قـ ٠ٛبؿْـ٘ عًـ٢
ايتشٌُّ  ،بٌ اـا ٚدؿ ايــشانِ ايًـكع ٞايــًُُش ١يف سبهـ٘ أْ ٚــشٙٛ
بــؿٍ تعمٜــك ٙنــإ يــ٘ ـيــو بـــشهب ٚالٜتــ٘ يف االَــٛق ايـــشهب ١ٝايــيت
ؾٗٝا َالع ايعباؾ ٚايبالؾ .
ٚقؿ نبل يف عـك

ايــشؿٚؾ ايًـكعٚ ١ٝاسهاَٗـا ٚؾكٚعٗـا  :بٝـإ

عــؿ ٠اْــٛاع ٚؾــكٚع َــٔ ايتعمٜــك ايًــكع ٞال َٛدــب إلعاؾتٗــا بــٌ ٚقؾ
ايتٜٓٛــ٘ يف ايهتــب ايؿكٗٝــ ١بــبعض اْــٛاع ايتعمٜــك تــكتبط بــفاى ايهتــاب،
ْٚفنك ٖٓا بعض ايؿكٚع .
( ) 136اـا أقكّ ايكدٌ ا ٚايـُكأ ٠بـُا ٜٛدب ايـشؿ نايمْا ا ٚايًٛاط
ا ٚحنُٖٛا ٚنإ إقكاق ٙؾ ٕٚايكـؿق ايــُطًٛب يـكعاً مل ٜــشؿّ نـإٔ ُٜكـكّ
بايمْا ا ٚبايًٛاط َك ٠اَ ٚكتني ثِ ٜــُتٓع َـٔ إنُـاٍ االقـكاق ٚاالعـرتاف
بايكــؿق ايـــُطًٛب يــكعاً ٖٚ ،ــفا ٜع ـمّق قكٜب ـاً َــٔ ايـــشؿّ ايتــاّ ي ــُا أقـكّ
ب٘  ١٦َ ٖٛٚ -نٛط ٖٚ -هفا .
( )137اـا ٚطأ ايبايؼ ايعاقٌ بٗ ً١ُٝباغتٝـاقَ ٙـٔ ؾ ٕٚإنـكا ٙأسـؿ
ٚإدباق ٙعً ٘ٝعمّق ٙاسبانِ ايًكع ٞبٓـكبٍ َٛدـع ْٚؿـاَ ٙـٔ بـالؾ ٙاىل
غريٖـاٚ ،تكــؿٜك ايتعمٜــك ايٝــ٘ٚ ،االٚىل اغتٝــاق

هــٚ ١عًــك ٜٔنــٛطاً،

ٚالبؿ إٔ ٜجبت ؾعٌ ايه ٤ٛعً ٘ٝبًاٖؿ ٜٔعـاؾيني أ ٚبـإقكاقٚ - ٙيـَ ٛـك٠
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ٚاسؿ - ٠ثِ اـا عاؾ اىل ايـُذكّ ايــُفنٛق ثايجـاً بعـؿ ثبٛتـ٘ عًٝـ٘ ٚإدـكا٤
ايتعمٜك عًَ ٘ٝكتني ٜٓكب بايهٝـ ٜٚكتٌ ٚ .ثـُ ١اسهـاّ أغـك ٣ترتتـب
عًٖ ٢فا ايعٌُ ايه ٤ٛـنكْاٖا يف ؾكٚع ؾك٘ االطعُٚ ١االيكب. ١
( )128اـا إنــتُٓ ٢ايبــايؼ ايعاقــٌ -ا ٟعبــح بــفنك ٙستــ ٢أَٓــ-٢
عمّق ٙايـشانِ ايًكع ٞسهبُا ٜكاٜٚ ٙكؿّقَ ٙالساً ٚتأؾٜباً ٜٚ ،ـُهٔ إٔ
ٜتشكل االنتُٓا ٤بايعبح بايٝؿ أْ ٚــشٖٛا َـٔ اعٓـا ٙ٤ا ٚاعٓـا ٤غـريٙ
َٔ ـنك ا ٚأْج ٢غري ايمٚدٚ ، ١قؿ ٜتشكـل بـايتؿهك ٚايتػٝـٌ ٚايٓعـك اىل
ايُـــٛق ايــــػًٝع ١بكُـــؿ االَٓـــاٚ . ٤ال ٜجبـــت االنـــتُٓا ٤بأْــــشا ٙ٤إال
بًاٖؿ ٜٔعؿيني أ ٚبإقكاقٚ - ٙيَ ٛكٚ ٠اسؿ. - ٠
( )139ال بــاى بتؿػٝــف ايمٚدــ - ١ايؿاُ٥ــ ١أ ٚايـــُٓكطعٚ -١اإلَٓــا٤
بني إيٝـتٗٝا أ ٚبني أَابع ٜؿٜٗا أْ ٚـشُٖٛا .
( )140ال ٜـذٛل اٜفاَ ٤هـًِ اَ ٚهايــِ ٚال ْـكب٘ ٚال تعٓٝؿـ٘  ،ؾًـٛ
ْكب لٚدتـ٘ َـٔ ؾًْ ٕٚـٛل يـكع ٞاْ ٚـكب ٚيـؿ ٙا ٚغريُٖـا أثـِ،
ْعِ ٜـذٛل يالب ا ٚيًذـؿ ْ :ـكب ايُـيب تأؾٜبـاً نُـا ٜــذٛل يــُٔ ٖـٛ
أٌٖ يًتأؾٜب نايـُعًِ ي ٛأـٕ ي٘ االب .
(ٜ )141ـذٛل يًشانِ ايًكع -ٞالنُٝا َع ؾكؿإ االب ٚازبؿ  -إٔ
ٜــأـٕ ألٖــٌ اي ــشٌ ٚايعكــؿ ٚيًُعًُــني ايـــُتؿٜٓني بتأؾٜــب ايُــبٝإ بــٌ
ايبايػني ايعُا ٠يـُٓعِٗ عٔ ايـُٓهك ٚتطٗري ايـُذتُع َٔ ايـُؿانؿ .
ٚاْـُا ٜـذٛل ْكب ايُيب يػك

ايتأؾٜب ال إْتكاَاً يبعض أؾعاي٘

ٜٚهْ ٕٛكباً غؿٝؿاً بكؾل َٔ غري عٓـ ٚيؿٚ ٠ال تتعؿ ٣ثالخ ْكبات
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أٚ

هٖٚ ١فا ايكـؿق أعالٖـاَٚ ،ـا لاؾ دـٛق ٚظًـِ َٚعُـٚ ١ٝدٓاٜـ،١

ٚاـا ثبـــت عٓـــؿ ايـ ــشانِ بًـــٗاؾ ٠ايعـــؿيني أ ٚبـ ـإقكاق ازبـ ـاْ ٞإنـــتشل
ايٓاقب تعمٜك اسبانِ ايًكع ٞسهبُا ٜكاَ ٙالساً ٚلدكاً عٔ دكَ٘ .
()142اـا يـٗؿ أسـؿ يـٗاؾ ٠لٚق ٚ -إعـرتف بٗـا باغتٝـاق ٙأ ٚيـٗؿ
عًٝــ٘ ايعــؿالٕ بــإٔ يــٗاؾت٘ لٚق ٚغــالف ايٛاقــع َتع ُّ ـؿاً يف ايهــفب ال
إيتباٖاً َٓ٘ يف ايًٗاؾ - ٠دًؿ ٙاالَاّ ؾ ٕٚاقبعني نٛطاً ٚ،تكـؿٜك ٙايٝـ٘
سهبُا ٜكاَ ٙالساً ٚتأؾٜباً ُٜٚ ،ـطاف ب٘ يف ايـشٚ ٞايهٛم ايـفٜ ٟعـٌٝ
ؾ ٘ٝيٝعكؾ٘ ايٓـاى ٚ ،ال تــُكبٌ يـٗاؾت٘ إال اـا ْـؿّ ٚتـاب َـٔ نـ ٤ٛؾعًـ٘
ٚنفّب ْؿه٘ اَاّ ايٓاى .
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الدفاع عو الهفص والءزف والذمال
يهٌ اْهإ سل ايؿؾاع عٔ ْؿه٘ ٚعٝاي٘ ٚاَٛاي٘  ،بٌ يًُـؤَٔ سـل
ايؿؾاع عٔ اغٛاْـ٘ ايــُؤَٓني ٚاغٛاتـ٘ ايــُؤَٓات يف اْؿهـِٗ ٚعكْـِٗ
ٚيــكؾِٗ َــا انــتطاع ايٝــ٘ نــبٝالً ًَــكٚعاً َــٔ غــري ظًــِ ٚلٜــاؾ ٠عــٔ
ايـــُكؿاق ايــفٜ ٟتطًبــ٘ ايــؿؾاع عــٔ ايــٓؿو ٚؾؾــع غطــك االعتــؿا ٤عًــ٢
ايعــك

ا ٚايـــُاٍ  ،ؾ ـاـا ؾغــٌ ايًــِ ا ٚايـــُذكّ ؾاق أس ـؿٍ ا َ ٚــشً٘

ٚيــٗك ايهــالع ٚأغــاف  -دــك ٣عًٝــ٘ ســؿ ايـــُشاقب ٚ ،قــؿ تكــؿّ
خبَُٝٛات٘ ٚ ،دال ي٘ َؿاؾعت٘ يًتػًِ َٓ٘ ٚ -يـ ٛبايهـالع -ستـ ٢اـا
أؾ ٣ايتؿاؾع اىل قتً٘ ؾال يٚ ٧ٝطَٔ يٗك نـٝؿاً ؾؿَـ٘ ٖـؿقص ال ٜؤاغـف
ايـُؿاؾع عٔ ْؿه٘ ي ٛألٖل قٚع ايـُعتؿ ٟايًاٖك عً ٘ٝنٝؿ٘ .
( )143اـا ؾغٌ غكٜب ؾاق ٙاَ ٚـشً٘ آَُ ٚع٘ ا ٚبهتاْ٘ َٔ ؾٕٚ
اـْ٘  -قٗكاً عًٚ -٘ٝيػك

ايهـكق ١ا ٚايـذكٜــُٚ ١إطُـإٔ بكُـؿ ٙايهـ٤ٛ

 بـشهب ايككاٚ ٔ٥بعض ايـُعاٖك ٚاآلثاق  -أ ٚتٝكٍٔ َٓ٘ دال يُاسبايــؿاق أ ٚايـــُشٌ أ ٚايبهــتإ َ :باؾقتــ٘ بايــؿؾع ٚايٓــكب ا ٚايـــُشاقب١
ٚايـــُكاتً ١بايكــؿق ايــفٜ ٟــؿؾع ايهــٚ ٤ٛايــػطك عــٔ ْؿهــ٘ ٚعٝايــ٘ َٚايــ٘
نـــٛا ٤يـــٗك ايـــؿاغٌ ايهـــالع اّ مل ًٜـــٗكٚ ٙنـــٛا ٤أغـــاف ايـــؿاغٌُ
ايـــُؿغ ٍَٛعًٝــ٘ اّ مل  ٜــػؿٖ٘ ،ــفا اـا أســكل إقاؾتــ٘ ايًــك ا ٚايؿهــاؾ،
ٚاـا مل ٜـشكل َٓ٘ ـيو أَهٓ٘ َٓع٘ عـٔ ايـؿغٚ ٍٛال ٜبـاؾق اىل َكاتًتـ٘،
ثِ ي ٛتب َ٘ٓ ّٔٝايهٚ ٤ٛإطُإٔ دالت َكاتًت٘ .
( )144جيب عً ٢ايـُؿاؾع إغتٝاق األغـ ؾاأليؿ ٚسهب ايؿكَ١
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ايـــُتاسٚ ١ايكــؿق ٠ايـــُُهٓ : ١ؾــإ أَهــٔ ؾؾعــ٘ ٚإغكادــ٘ َــٔ ايـــُْٛع
بإسهان٘ بٝكعت٘ ٚعؿّ ْٚ َ٘ٛدب ٚتعني ٚاقتُـك عًٝـ٘ يـ ٛظٗـك نؿاٜتـ٘
يؿؾعـــ٘ ٖٚكٚبـــ٘ َـــٔ ايــــُْٛع  ،ا ٚأَهـــٔ ؾؾعـــ٘ بـــايهالّ ايـ ــشهٔ اٚ
بايتٗؿٜؿ ا ٚبكَ ٞايطًل ايٓـاق ٟيف اهلـٛاٚ ٤دـب ٚتعـني ٚاقتُـك عًٝـ٘،
ٚإ أَهٔ ؾؾع٘ ببفٍ ايـُاٍ يٝػكز َٔ َٓميـ٘ ٚدـب ٚتعـني  ،ا ٚأَهٓـ٘
إ ٜتؿاؾع َع ايـُٗادِ ٜٚػًب٘ ٜٚكبط٘ ا ٚأَهٓ٘ إ ٜٓكب٘ بعٛؾٍ اٜ ٚكَٝـ٘
بطًكْ ١اق ١ٜيف قؿَ٘ أٜ ٚـؿ ٙبٓشـًٜ ٛـٌّ سكنتـ٘ ا ٚأَهٓـ٘ َؿاؾعتـ٘ ٚأغـف
نالس٘ َٓ٘ ٚدب ٚتعني ٖفا أْ ٚـشَ ٙٛـُا ٜعطٌٍ سكنت٘ ٚدكَـ٘ ٜٚـأَٔ
ب٘ يك ٙعًـْ ٢ؿهـ٘ ا ٚعٝايـ٘ اَ ٚايـ٘ ٚ ،مل جيـم يـ٘ ايمٜـاؾ - ٠ايٓـكب اٚ
ازبكع ا ٚايكتٌ ٚ -دال ي٘ تهً ُ٘ٝاىل ايٓاى يؿٓـش٘ ٖٚتهـ٘ نُـا جيـٛل
ي٘ تهً ُ٘ٝاىل ايًكط. ١
ٚاـا غــاف عًــْ ٢ؿهــ٘ اٖ ٚتــو عكْــ٘ ا ْٗ ٚـب َايــ٘ ايـــُعتؿ بــ٘
دــالت َ ــشاقبت٘ ْٚــكب٘ َــٔ ؾ ٕٚقتــٌ اـا نؿــ ٢يؿؾعــ٘ عــٔ ايـــُْٛع
ٚيًٓذا َٔ ٠أـاْٚ ٙكقٚ . ٙإ مل ٜٓؿع ـيو ٚتٛقـ ؾؾع٘ عً ٢قتً٘ دال
يــ٘ َكاتًتــ٘ ٚطإٕ اهلل يُٝكــت ايكدــٌ ٜــؿغٌ عًٝــ٘ ايًــِ يف بٝتــ٘ ؾــال
ٜكاتٌص ٚاـا قاتً٘ ٚؾاؾع٘ ثِ َات ايـُعتؿ ٟؾإطؾَ٘ ٖؿقص ْـا٥ع ٚال
ُْإ عً ٢داقس٘ ا ٚقاتً٘ ؾؾاعاًَ عٔ ْؿه٘ ا ٚعكْ٘ اَ ٚاي٘ ايـُعتؿ ب٘
ٚإ أؾ ٣ايتؿاؾع َع ايًِ اَ ٚـشاقبت٘ اىل َٛت ايـُؿاؾع عـٔ ْؿهـ٘ اٚ
عــٔ عكْــ٘ ا ٚعــٔ َايــ٘ ؾٗــَ ٛعًــٚ ّٛب ــُٓمي ١ايًــٗٝؿ آٜ ٟايــ٘ ثــٛاب
ايًٗٝؿ  .يهٔ ي ٛنـّ َاسب ايـُاٍ عٓ٘ ٚتكن٘ ٜأغف َاي٘ ايف ٟإنـتًب٘
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َٓــ٘ ٚمل ٜكاتًــ٘ نــإ اؾٓــٌ ٚاســٛطٚ ،يــ٘ اي ــػمٚ ٟايعــاق يف اآلغــك، ٠
ٜٚـــُهٓ٘ إ ٜكؾـــع أَـــك ٙاىل ايًـــكط - ١إ مل تهـــٔ سهَٛـــ ١يـــكع- ١ٝ
يـُتابعت٘ ٚتأؾٜب٘ َٓٚع إنتُكاق ؾهاؾٚ ٙإلنتعاؾ ٠اَٛاي٘ .
بٌ اـا مل ٜتأنؿ َٔ أـاٚ ٙإْكاق ٙبعكْ٘ ا ٚبـُاي٘ ا ٚبٓؿه٘ ٚعٝايـ٘
ٚاستٌُ عؿّ َٛٚي٘ اىل ازبٓا ١ٜعً ٢اَٛاي٘ ا ٚعكْـ٘ اْ ٚؿهـ٘  -تعـّٔٝ
عً ٘ٝايهـّ عٔ َـشاقبت٘ َٚكاتًت٘ ٚعٔ ْـكب٘ ا ٚقتًـ٘ ستـ ٢خيـاف عًـ٢
ْؿهــ٘ َٓــ٘ ا ٚعًــ ٢عكْــ٘ ا ٚعًــ ٢قــؿق َعتــؿ بــ٘ َــٔ اَٛايــ٘ ٖــ َٓ ٛـكّ
بــشاي٘ ،ؾٝذــٛل يــ٘ َــشاقبت٘ إٕ مل تٓؿــع َؿاؾعتــ٘ إلغكادــ٘ عــٔ بٝتــ٘ اٚ
َـشً٘ أ ٚبهتاْ٘ بايُٝاع ا ٚايتٗؿٜؿ ا ٚقَ ٞايطًل ايٓـاق ٟيف ايهـُا ٤اٚ
ْـش ٛـيو َٔ طكم ايؿٓض ٚايـػالّ .
()145اـا ؾغٌ قدـٌ ؾاقَ أسـؿٍ َـٔ ؾ ٕٚإـْـ٘ ثـِ سـا ٍٚإغتُـاب
اَكا ٠يف بٝتٗا أ ٚأقاؾ إغتطاؾٗا يف ايًاقع يػك

إغتُـاب يـكؾٗا دـال

هلا َؿاؾعت٘ سؿاظاً عً ٢يكؾٗا ٚإٕ أؾ ٣ايؿؾاع اىل قتً٘ سٝح ال ٚنـ١ًٝ
غريٖا  -دال هلـا قتًـ٘ ا ٚدكسـ٘ يًـتػًِ َـٔ اـاٚ ٙيًـؿؾاع عـٔ ْؿهـٗا
ٚيكؾٗا ٚ ،ؾَ٘ ٖؿق ْا٥ع .
ٖٚهــفا جيــٛل ايــؿؾاع عــٔ ايعــك

ٚايعٝــاٍ ألٖــٌ ايــؿاق اـا ٖذــِ

عًٗٝا اسؿ بكُؿ االعتؿا ٤ايـذٓه ٞأْ ٚـش ٙٛعً ٢اؾكاؾ عاً٥ت٘  :لٚدت٘
ا ٚبٓت٘ ا ٚابٓ٘ اْ ٚـشٚ - ِٖٛإ تٛقـ ايؿؾع عًْ ٢كب٘ ٚدكس٘ ا ٚقتً٘
دـــال ايـــؿؾاع ٚنـــإ ؾّ ايــــُٗادِ ٖـــؿقاً اـا أَهٓـــ٘ ايـــتػًِ قاْْٝٛـ ـاً
ٚادتُاعٝاً بطكٜك َٔ ١ايطكم .

أسهاّ ايؿؾاع عٔ ايٓؿو ٚايعك

ٚاملاٍ)351(...............................................

( )146اـا قتٌ اسؿ غري ٙيف َٓميـ٘ ٚإؾعـ ٢اْـ٘ ؾغـٌ عًٝـ٘  -بكُـؿ
ايتعؿ ٟعًْ ٢ؿه٘ ا ٚعكْ٘ اَ ٚاي٘ ٚمل ٜعرتف ي٘ ٚقث ١ايكتٝـٌ َطًكـاً -
يــمّ ايكاتــٌ إثبــات َـؿّعا ٙعٓــؿ ايكاْــ : ٞؾــإ مل ٜٛدــؿ عٓــؿ ٙيــاٖؿإ
عاؾالٕ عً ٢عؿٚاْ ١ٝؾغٛي٘ ا ٚإيـٗاق ٙايهـالع ٚال قاَـت قكٜٓـ ١قطعٝـ١
ْاي َٔ ١٦يٗاؾ ٠ايعؿٜؿ ٚإذباؾ يٗاؾتِٗ  َٔٚقكا ٔ٥دبتُع عٓؿ ايكاْـٞ
ِ َٔ َاسب ايـُٓمٍ .
ٚتٛدب ايكطع أ ٚاالطُٓ٦إ بعؿٚاْٝت٘ إقـتُ ّ
ٚاـا أقاّ ايب ١ٓٝايًاٖؿ ٠بعؿٚإ ايؿاغٌ ايـُكت ٍٛأ ٚيٗك ٙايهـالع
عً ٘ٝعٓؿ ؾغَٓ ٍٛمي٘ إْتؿ ٢عٓ٘ ايكُاّٖٚ ،هفا ٜـٓتؿ ٞايكُاّ َٔ
َــاسب ايـــُٓمٍ يــ ٛقاَــت ايًــٛاٖؿ ٚايكــكا ٔ٥ايــذٓا ١ٝ٥بٓشــ ٛأٚدبــت
ايكطــع عــاؾ ً٠أ ٚاالطُٓ٦ــإ عٓــؿ ايـــُذتٗؿ آَُ ٚــٛب٘ بعؿٚاْٝــ ١ؾغٛيــ٘
يـُٓمي٘ نإٔ ٜالسغ ٚدٛؾ نالع َعـ٘ ٖٚـٚ ٛادـؿ يًطًـل ايٓـاقٚ ٟعًٝـ٘
آثاق ٜؿٚ ٙأَابع٘ ْٚـش ٛـيو َٔ األؾي ١ايـذٓا ١ٝ٥ايكطع. ١ٝ
(َ )147ــٔ إطًــع عًــ ٢قــ ّٛيف َٓــمهلِ َ -ــٔ بــاب ا ٚثكــب اَ ٚــٔ
أعً - ٢يٓٝعك يعٛقاتِٗ ْٚها ِٖ٤نإ هلـِ لدـكَٓٚ ٙعـ٘  ،ؾـإ مل ٜٓؿـع
ٚأَكّ عًـ ٢نـ ٤ٛؾعًـ٘ دـال هلـِ قَٝـ٘ بــشُا ٠ا ٚعـٛؾ ا ٚحنُٖٛـا ٚإٕ
أٚدب دكس٘ ا ٚؾكأ ع ٘ٓٝا ٚحنُٖٛا ٚ ،ال ؾ ١ٜي٘ عًـٖ ، ِٗٝـفا اـا نـإ
ايـُطًع غكٜباً ٚادٓبٝاً عٔ اَشاب ايـُٓمٍ .
ٖٚهفا ايـشهِ ي ٛنإ ايـُطًع َٔ ايكسِ ايككٜب قمحاً َـٔ ْهـا٤
َــاسب ايـــُٓمٍ َ ــُٔ جيــٛل يــ٘ ايٓعــك ايــ - ٔٗٝيــ ٛاطًــع عًــٖٚ ٔٗٝــٔ
عاقٜات يف محاّ ا ٚحنَُ ٙٛـٓع ْٚـُٗكٚ ،إ مل ٜٓؿع ٚأَكّ عً ٢ن ٤ٛؾعً٘
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دال قَ ٘ٝا ٚدكس٘ ؾؾعاً ي٘  .بُٓٝا ي ٛنإ ايـُطًع ضبكَاً يٓهـاَ ٤ـاسب
ايـُٓمٍ ٚمل تهٔ عاقٜـات دـال ْــُٗك ٙعـٔ ايتطًـع َـٔ ؾ ٕٚعًُٗـٔ ٚمل
جيم دكس٘ ٚال ؾكأ عٚ ٘ٓٝال غريُٖا  ،ؾً ٛقَاٚ ٙدكس٘ ُْٔ ازبٓا. ١ٜ
( )148اـا َايت ؾابٖٚ ٌ١ذُت عً ٢اْهإ ؾاألٚىل ايؿكاق َٓٗـا اٚ
عؿّ االَطؿاّ بٗا إٕ أَهٔ ٚ ،إال دال ي٘ إٔ ٜؿاؾع عٔ ْؿهـ٘ ا ٚعٝايـ٘
ا ٚاَٛاي٘ ٜٚؿؾع ايؿاب َٔ ١اإلْكاق بِٗ  ،ؾًـ ٛتًؿـت بؿؾعـ٘ َـع تٛقــ
سؿعــ٘ ا ٚسؿــغ عٝايــ٘ ا ٚاَٛايــ٘  -االنجــك قــؿقاً َــٔ ثــُٔ ايؿابــ -١عًــ٢
ؾؾعٗا بًؿ ٠ؾال ُْإ عً ٘ٝألْ٘ ؾاؾع عٔ ْؿه٘ ا ٚعٝاي٘ اَ ٚاي٘ ْ ،عِ يٛ
مل ٜتٛقـ ايتشؿغ َٓٗا عً ٢إتالؾٗا ا ٚتعّٝبٗـا نـإٔ أَهٓـ٘ اهلـكٚب َٓٗـا
بٓؿهـ٘ ٚعٝايــ٘ َٚايــ٘ مل ٜــذم يـ٘ ْــكبٗا أ ٚاالْــكاق بٗــا ٚ ،اـا أْـكّٖا
ٚأعابٗا ُْٔ ْكُٗا ٚتعّٝبٗا .
( )149ي ٛعضّ ٜؿ غـري ٙظًُـاً ٚإٜـفاَ ً٤ـٔ غـري ٚدـ٘ سـل ٚقغُـ١
ؾــؿاؾع ايـــُعٓٛ

ٚإْتــمع ٜــؿَ ٙــٔ ؾــِ ايعــا

ّ ؾهــكطت انــٓاْ٘ بٗــفا

االْتماع ؾال قٛؾ عًٝـ٘ ٚال ؾٜـٚ ١نـإ نـكٛط أنـٓاْ٘ ٖـؿقاً ٚ .يـ ٛسـاٍٚ
ايـُعٓٛ

ظًُـاً تــػًْ ِٝؿهـ٘ بًهـِ ايعـا

تــػًُاً َـٔ أـا ٙدـال

ٚمل  ُٜٔٓأثك يهُت٘ ٚ ،ي ٛمل ٜٓؿع ؾـبـَعَر ايـُعٓٛ

ُ ايعـا

ّ بهـهني

ا ٚغٓذك ؾًلّ بطٓـ٘ ا ٚغريٖـا دـال بًـكط إٔ ٜتـؿقز ٚمل ٜٓؿعـ٘ َـا ٖـٛ
أغـ َٓ٘ يًتػًِ َٔ ظًِ ايعا

ّ يٝـؿٚ ،ٙال ْـُإ عًٝـ٘ عٓؿ٥ـف نُـا

ٖ ٛايـشاٍ يف عُ ّٛايـذٓاٜات اييت ٜتػًِ بٗا َٔ ظًِ ايـُعتؿ. ٟ
ٚبايعهو  :ي ٛعـض ٜؿ غـري ٙبـشـل نإٔ ٖـذِ عً ٘ٝايًِ ٚٚدؿ

أسهاّ ايؿؾاع عٔ ايٓؿو ٚايعك
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عٜٓ ١ؿْ ٙـش ٛؾؾاع ٍ عٔ ْؿه٘ ا ٚعٔ عٝاي٘ ؾـاْتمع ايــُعٓٛ
ٜؿ َٔ ٙايعا

ؾؾاعاً عـٔ ْؿهـ٘ ا ٚعٝايـ٘ ؾهـكطت أنـٓإ ايعـا

ايعايــِ
بٗـفا

االْتماع نإ عً ٘ٝؾ ١ٜاالنٓإ ايهاقط. ١
( )150ي ٛتعؿٖ ٣فا عًـ ٢ـاى ٚاعتـؿ ٣ـاى عًـٖ ٢ـفا ْـُٔ نـٌ
ٚاسؿ َُٓٗا َا دٓا ٙعً ٢اآلغك  ،يهٔ يـ ٛنــّ اسـؿُٖا عـٔ ايعـؿٚإ
ؾُاٍ اآلغك ٚقُؿ ايهـافّ ايـؿؾاع عـٔ ْؿهـ٘ ؾذكسـ٘ ؾـال ْـُإ عًـ٢
ايـُؿاؾع .
( )151ي ٛدباقع اثٓإ ٚاؾع ٢نٌ َُٓٗا اْ٘ قُؿ ايؿؾاع عٔ ْؿهـ٘ :
ؾــإ سًـــ اســؿُٖا عًــْ ٢ؿــ ٞؾعــ ٣ٛاآلغــك ٚعــؿّ عؿٚاْــ٘ عًٝــ٘ ٚمل
ٜـشًـ ايجاْ ُْٔ ٞايف ٟمل ٜـشًـ ٚ ،اـا سًؿا أْ ٚهال َعاً ُْٔ نٌ
َُٓٗا دٓاٜت٘ عً ٢اآلغك .
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فكٌ الكااص

ايكُاّ ًَتل َٔ(قِّ) االثك ا ٟتبع٘ ٚتتبع اثك ٙؾهـإٔ ايــُذ
عًْ - ٘ٝؿهاً ا ٚطكؾاً  -أٚ ٚيٜ ٘ٝتتبع اثك ايـذاْٜٚ ٞؿعـٌ بـ٘ َجـٌ َـا ؾعـٌ
ايـذاَْ ٞـٔ ْـكبٍ ا ٚدـكع ا ٚقطـع ا ٚقتـٌ  ،ؾٝـؤؾ ٟايكُـاّ َعٓـ٢
َتابع ١ايـذاْ ٞالنتٝؿا ٤اثك ايـذٓاٜٚ َ٘ٓ ١ٜكٛؾ ٙبـذٓاٜت٘ .
ٚايكُاّ قإْٛ

ا ٟٚعاؾٍ ٜكاؾ َٓ٘ َالع ايؿـكؾ ٚايــُذتُع

ٚانتككاق أَٓ٘ ٚادتُاعـ٘ ٚنـؿّ أبـٛاب ايعًـِ ٚازبـكع ٚايعـؿٚإٚ ،قـؿ
حيَا ْة يَا أُوِلٔي اَْلِبَابٔصٚ ،عؿايـ١
ص َ
م فٔي ا ِلكٔاَا ِ
أَٚأ اي ٘ٝنبشاْ٘ بكٛي٘  :طوَلَ ُك ِ

ايكاْ ٕٛتٓبع َٔ تًكٜع َهاٚا ٠ايكُاّ يالعتـؿا ٤ازبٓـاٞ٥طفَمَذوِ اعِتَذدَى
عََليِ ُكمِ فَاعِ َتدُوا عََل ِئٌ بٔمٔثِذ ِِ وَذا اعِتَذدَى عَلَذيِ ُكمِصَـٔ ؾ ٕٚلٜـاؾ : ٠ط َوجَذزَا ُ سَذ َيئَ ٕة
أل وَالِذأُ ُأ َى بٔالِذأُ ُأ ِى
أل بٔذذاَْن ٔ
ص وَالِءَذ ِي َو بٔذذالِ َء ِي ِو وَاَْنذ َ
ص بٔذذال ٖه ِف ِ
سَذ َيئَ ْة ؤثِلًَُذذاصط َأ ٖى الذ ٖه ِف َ
شوَ وَالِجُزُوحَ قٔاَاصْص ٖٚ .فا تًكٜع ٚقـا ٞ٥يععـ ِٝيـإٔ ايعـؿٚإ
وَال َشوٖ بٔال َ

أل
ص وَالِءَذ ِي َو بٔذالِ َء ِي ِو وَاَْنذ َ
ص بٔذال ٖه ِف ِ
عٓـؿ اهلل نـبشاْ٘ ٚأععُـ٘ ايكتـٌ طَأىٖ الذ ٖه ِف َ
بٔاَْنألٔ وَالِأُ ُأىَ بٔالِأُ ُأىِ وَال َشوٖ بٔال َشوَ وَالِجُزُوحَ قٔاَاصْصط َووِ قَتََِ َنفِشّا بٔ َغيِذزِ َنفِذصأ أَ ِو
ْ ِرفِ فَكَأَنٖمَا قَتََِ الهٖاضَ جَمٔيءّاص ٚقؿ يـكّع ايكُـاّ يــُٓع اْتًـاق
فَشَادٕ فٔي ا َ
ايكتٌ ٚازبكع ايعؿٚاْٚٚ ٞقا ١ٜايـُذتُع َٔ ازبكٜـُ. ١
ٚقــؿ تــبني ْ -ــُٓاً -إ ايعــؿٚإ قــؿ ٜــأت ٞعًــ ٢ايــٓؿو ٚايــكٚع
ؾٝمٖكٗــاٚ ،قــؿ ٜــأت ٞعًــ ٢االعٓ ـاٚ ٤االطــكاف ؾٝذكسٗــا اٜ ٚكطعٗــا اٚ
ًًٍٜٗا  ،ؾٝه ٕٛايـكُاّ عًْ ٢ـش : ٜٔٛتاق ٠قُاّ ايـٓؿو ايــُعتؿ٣
عًٗٝا ٚ ،تاق ٠قُاّ ايعٓٚ ٛايطكف ايـُعتؿ ٣عً. ٘ٝ
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قااص الهفص
ٜجبت قُاّ ايٓؿو عٓؿ قتٌ ْؿو ضبرتََ ١هاؾ ١٦عُؿاً ٚعؿٚاْاً .
(ٜ )1تشكل ايكتٌ ايعُؿ ايـُٛدب يًكُاّ بأسؿ ْـش: ٜٔٛ
اال :ٍٚإ ٜكُؿ ايبايؼ ايعاقـٌ قتـٌ غـري ٙنـٛا ٤بايـك ٙبــُا ٜهـٕٛ
قاتالً غايباً نايههني ا ٚايطًل ايٓاقٜٓ ٟـكب َـؿق ٙا ٚققبتـ٘ ا ٚبــُا ال
ٜه ٕٛقاتالً غايباً نٓكب٘ بايعَُ ٢تهـكقاً ثـِ ٜرتتـب عًٝـ٘ ايكتـٌ  ،ؾٗـفا
قتــٌ عُــؿ ٖٚــ ٛقتــٌ َكُــٛؾ ٚ ،اْ ــُا ق ّ ٝـؿْا ٙبايبــايؼ ايعاقــٌ الٕ عُــؿ
ايُيب ٚايـُذٓ ٖٛ ٕٛقتٌ غطأ يكعاً .
ايجــاْ :ٞإٔ ٜكُــؿ ايؿعــٌ ايكاتــٌ عــاؾَ ٠ــٔ ؾ ٕٚقُــؿ ايكتــٌ نــإٔ
ٜٓكب َؿق غري ٙبهـهني اٜ ٚكَٝـ٘ بطًـل ْـاقَ ٟـع عـؿّ قُـؿ ٙايكتـٌ
ابتؿا ٤ثِ ٜرتتب عً ٘ٝايكتٌ ؾٗفا قتٌ عُؿ ألٕ تعُّؿ ايؿعٌ ايكاتـٌ عـاؾً٠
ٚقُؿ ٖٛ ٙتعُّؿ يًكتٌ ٚقُؿ ي٘ ،إـ إٔ ايـًُتؿت اىل إٔ ؾعً٘ قاتٌ عاؾ٠
ٚايـُتعُؿ ي٘ ٜه ٕٛقاَؿاً يًكتٌ قٗكاً ٚإٕ مل ٜكُؿ ٙيف باطٓ٘ أَالً .
ْعــِ اـا مل ٜهــٔ قاَــؿاً يًكتـٌ بؿعًــ٘ ٚمل ٜهــٔ ؾعًــ٘ قــاتالً حبهــب
ايـُعتاؾ ٚايػايب ثِ ٜرتتب ايكتٌ إتؿاقاً  -مل ٜهٔ قتًـ٘ عُـؿٜاً ٜجبـت ؾٝـ٘
ايكُاّٚ ،ـيـو نـإٔ ٜٓـكب٘ بعـٛؾٍ ا ٚسؿٜـؿ ٠غؿٝؿـ ١اٜ ٚكَٝـ٘ حبُـا٠
ؾٝتؿل َٛت٘ بٗفا ايؿعٌ .
(ٜ )2هت ٟٛايكتـٌ ايعُـؿ َ :ـا تــشكل َٓـ٘ َبايـكَٚ ً٠ـا تــشكل َٓـ٘
تهبٝباً ٚ ،ايعُؿَ ٠ؿم تعُّؿ ايكتٌ عكؾاً ٚإنتٓاؾ ٙايٜ ٘ٝكٓٝاً .
ٚايـُكاؾ َٔ َبايك ٠ايكتٌ ايعُؿ :إٔ ٜه ٕٛؾعً٘ عً ً١تاَ ١يًكتٌ اٚ
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دم ً٤أغرياً يًعًٜ ١رتتب ايـُٛت عًـ ٢ؾعًـ٘ سـاالً َـٔ ؾ ٕٚؾاَـٌ لَـ
نإٔ ٜفبـش٘ بهٝؿ٘ اٜ ٚـػٓك٘ بٝؿ ٙآٜ ٚكب٘ بعُا ا ٚسؿٜـؿَ ٠تهـكقاً َـٔ
ؾ ٕٚاْكطاع ستٜ ٢ـُٛت ،اٜ ٚؿٚى بطٓ٘ ٜٚعُك غُٝت ٘ٝستٜ ٢ـُٛت،
اٜ ٚهك ٘ٝايهِ ايكاتٌ اٜ ٚكَ ٘ٝبطًل ْاق ٟيف َؿق ٙا ٚقأن٘ ؾُٛٝت ،اٚ
ٜكبط٘ بايتٝاق ايهٗكبا ٞ٥ايـُتٌُ ؾُٛٝت أْ ٚـش ٛـيو .
ٚايـُكاؾ َٔ ايتهبٝب إ ٜه ٕٛؾعً٘ نبباً ٜرتتب عً ٘ٝايكتٌ غاقدـاً
بـشٝح ٜهتٓؿ اي ٘ٝايكتٌ عكؾاً ُٜٚهٓؿ اي ٘ٝنإٔ ٜكَٝـ٘ نـُٗاً ا ٚطًكـانً ْاقٜـاً
يف قؿَ٘ ؾُٝٝب٘ ٜٚـُٛت بعؿ ؾرت َٔ ٠ايٛقت تأثكاً بايهِٗ ا ٚبايطًل  ،اٚ
ٜـػٓك٘ بـشبٌ ٚمل ُٜكغن٘ عٓـ٘ ستـٜ ٢ــُٛت ،اٜ ٚــشبه٘ يف َهـإ ٜٚــُٓع
عٓ٘ ايطعاّ ٚايًكاب ستٜ ٢ـُٛتٚ ،االَجً ١نجريٚ ،٠ايتُٝٝم بني ايـُبايك
ٚايتهبٝب يٝو بــُِٗ ٚ ،ايعُـؿَ ٠ـؿٚق عُـٌ ٜتشكـل بـ٘ ايكتـٌ ايعُـؿ
بأسؿ ايٓشَٚ ٜٔٛؿم تعُّؿ ٙيًكتٌ عكؾاً ٚانتٓاؾ ٙاي ٘ٝعكالٝ٥اً .
ٜٚكابً٘ ايكتٌ يب ٘ٝايعُؿ ٜ ٖٛٚتشكل بكُؿ ؾعٌ َعني مل ٜكُؿ ب٘
ايكتــٌ دمَ ـاً يهٓــ٘ ٜرتتــب عًٝــ٘ ايـــُٛت اتؿاق ـاً  -ا ٟال ٜعتــاؾ أؾاؤ ٙاىل
ايـــُٛتٚ ،عً ٝـ٘ ٜٓــُٔ ايطبٝــب ايـُعاي ــر يف َايــ٘ َــا ٜتًـــ ْ -ؿه ـاً اٚ
طكؾاً -بعالد٘ اـا سٌُ ايتًــ بؿعًـ٘ ٚإ استـاط ٚادتٗـؿ يف ايعـالز،
ْعــِ إال إٔ ٜهــترب ٣ايطبٝـبُ َــٔ ايـــُكٜض أٚ ٚي ّٝـ٘ َــٔ ْــُإ ايــذٓا١ٜ
ٚايتًـ قبٌ ٚقٛع٘  ،ؾاـا أعط ٞايربا ٠٤إْتؿ ٢ايُٓإ .
ٚبتعبري ٚاْض  :ايؿعٌ ايـُكُٛؾ يًذاْ ٞايكاتٌ عًْ ٢ـش : ٜٔٛقؿ
ٜكُؿ ب٘ ايكتٌ ؾٗ ٛقاتٌ عُؿاًٚ ،قؿ ال ٜكُؿ ب٘ ايكتٌ ٖٛٚ ،عً ٢حن:ٜٔٛ
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أ -إٔ ٜتعاقف ًٜٝٚع يف َجً٘ أؾاؤ ٙاىل َٛت ايــُؿع ٍٛبـ٘ نٓـكب
ايـشؿٜؿ ٠ايجػ ١ٓٝعً ٢قأى ايـُذ

عً َٔ ٘ٝؾ ٕٚقُـؿ ايكتـٌ بٓـكبت٘

ثِ ٜـُٛت بٗا ٖٚ ،فا قاتٌ عُؿ ؾإ ايكُؿ اىل ايؿعٌ ايكاتٌ عاؾ ٠قُؿ
يًكتٌ ٚإٕ مل ٜكُؿ ٙيف باطٓ٘ .
بٚ -قؿ ال ٜتعاقف ٚال ٜتٛقع يف َجً٘ أؾاؤ ٙاىل َـٛت ايــُؿع ٍٛبـ٘
نٓكب ايـشؿٜؿ ٠ايـػؿٝؿ ١عً ٢ايكدٌ ا ٚايٝؿ َٔ ؾ ٕٚقُؿ ايكتٌ يهٓ٘
ٜؤؾ ٟاىل ايـُٛت َؿؾٚ ١اتؿاقاً ،ؾٗفا قتٌ غطأ يب ٘ٝبايعُؿ .
ٚباغتُاق :ايكتٌ ايعُؿ َـا نـإ ايكاتـٌ عاَـؿاً يف ؾعًـ٘ ٚعاَـؿاً يف
قُــؿ ، ٙبــإٔ ٜكُــؿ قتــٌ ايًــػِ ايـــُعني أ ٚإٔ ٜكُــؿ ايؿعــٌ ايكاتــٌ
غايبـاً ٚيــَ ٛــٔ ؾ ٕٚقُــؿ ايكتــٌ ٚ .ايكتــٌ يــب ٘ٝايعُــؿ َــا نــإ ايكاتــٌ
عاَؿاً يف ؾعً٘ َـػط٦اً يف قُؿ ٙبـُعٓ ٢عؿّ قُؿ ٙايكتٌ .
ٚثـُْٛ ١ع ثايح  :ايكتٌ ايــػطأ ايــُشض ٖٚـ ٛإٔ ٜكتـٌ َــػط٦اً يف
ؾعً٘ ٚيف قُؿ ٙبإٔ ال ٜهَ ٕٛتعُؿاً ؾعالً ٚال قُـؿاً بايــُذ

عًٝـ٘ ٚإ

قُؿ ايؿعٌ يف غـري ايــُكت ٍٛؾٝهـَ ٕٛــػط٦اً يف ؾعًـ٘ ٚيف قُـؿٖٚ ،ٙـفا
نإٔ ٜكَ ٞطا٥كاً عً ٢يذك ٠بكُؿ َـٝؿ ٙؾُٝـٝب اْهـاْاً بكَٝتـ٘ ٜٚكتًـ٘
ؾٗفا َـػط ٧يف ؾعً٘ :قَـ ٞايطـا٥ك َٚــػط ٧يف قُـؿَ : ٙـٝؿ ايطـا٥ك ،
ٖٚهفا ي ٛقَ ٢يا ٠ؾأَاب اْهاْاً ٚقتً٘  ،سٝح اْتٗـ ٢ؾعًـ٘ اىل غـري َـا
قُؿ ٙؾاْ٘ أقاؾ َٝؿ ايطا٥ك ٚقتٌ ايًاٚ ٠قُؿُٖا يهٓ٘ أَـاب االْهـإ
ٚقتً٘ ٖٚ ،هفا ي ٛقُؿ قَ ٞلٜؿ ؾأَاب بهكاً بكَٝت٘ ٚقتً٘ ؾاْ٘ َـػط٧
غري َتعُؿ يف ؾعً٘ ٚيف قُؿ. ٙ
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ٖٚهفا تأت ٞاالقهاّ ايجالثـ - ١ازبٓاٜـ ١ايعُـؿ ٚيـب٘ ايعُـؿ ٚايــػطأ
ايـُشض يف ايـذٓا ١ٜعً ٢ايطكف ٚايعٓ ٛايـذهؿ َٔ ٟايـُذ

عً. ٘ٝ

( )3ايؿعــٌ ايكاتــٌ َجًــ٘ ٜـــػتًـ َُــؿاق٘ ٜٚالســغ يف تـــشكك٘ :
ايـــذٓاٚ ١ٜايـــُذ

عًٝــ٘  :ؾكــؿ ٜـــذكع دكســاً بهــٝطاً َــٔ ال ٜتشًُــ٘

نايًٝؼ ايهـبري ا ٚاي طؿـٌ ايُـػري ا ٚايــُكٜض ؾُٝـٛت ؾٗـفا ؾعـٌ قاتـٌ
عاؾٚ ،ً٠اـا قُؿ ٙنإ قاتالً عُؿاً ٚإٕ مل ٜكُؿ ايكتٌ .
ٚقؿ ٜـذكع دكساً ععُٝاً َٔ ٜتشًُـ٘ يكـ ٠ٛبؿْـ٘ ُّٖٚتـ٘ َٚهـاقعت٘
يًؿَّٚ ٙؿاٚات٘ ؾٗفا َُؿام ايؿعٌ ايف ٟال ٜكتٌ َجً٘ .
( )4ي ٛأيك ٢أسؿ يػُاً يف ايٓـاق أ ٚيف ايــُاَ ٤تعُـؿاً ؾُـات ثبـت
ايكُــاّ عًــ ٢ايـــًُك ، ٞإال إٔ  ٜــُشكل ٜٚتــٝكٔ ت ــُهٓ٘ َــٔ اي ــػكٚز
ٚايٓذــا ٠ثــِ ت ــػاـٍ ٚتهانــٌ ٚمل  ٜــػكز باغتٝــاقَ ٙــع إيتؿاتــ٘ ٚعــؿّ
ؾًٖت٘ ؾال قُاّ ٚال ؾ ،١ٜألْ٘ أعإ عًْ ٢ؿه٘ ٚاْتشك ببكـا ٙ٤يف ايٓـاق
ايـُشكق ١ؾانتٓؿ ايــُٛت اىل بكـا ٙ٤يف ايٓـاق ٚإسـكام ْؿهـ٘ ٖٚ .هـفا يـٛ
دكس٘ ٚتـُاٌٖ ايـُذكٚع َـٔ يـؿّ ايــذكع َٚؿاٚاتـ٘ َـع قؿقتـ٘ عًٗٝـا
ٚعؿّ تُؿّ ٜ٘هلا تـػاـالً ٚتهانالً ؾال قُاّ ٚال ؾ ١ٜألْ٘ أعإ عًـ٢
ْؿه٘ ٚأَاتٗا .
يهــٔ يــ ٛأسكقــ٘ بايٓــاق ا ٚدكســ٘ بكُــؿ قتًــ٘ ٚمل ٜــؿا ٙٚإلْ ــذا٘٥
ؾهــك ٣اي ــذكع ا ٚاي ــشكم اىل اعٓــاٚ ٘٥تطــٛق ستــَ ٢ــات ثبــت عًٝــ٘
ايكُاّ ٚإ تـُهٔ ايـُذ

عً َٔ ٘ٝاْـذاْ ٤ؿه٘ ٚتهانٌ عٔ َؿاٚا٠

سكق٘ ا ٚدكس٘ ؾٓالً عُا ي ٛسبه٘ َٓٚع٘ عٔ ايـُؿاٚا. ٠
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َ َ٘ٓٚا ي ٛأدك ٣ي٘ عًُ ١ٝدكاسٚ ١ٝقُّك يف ايتشٛط ا ٚيف ايتشفّق
َٔ تًـ عٓ ٛاْ ٚمف ؾّ ا ٚحنُٖٛا َـُا ٜؤؾ ٟعاؾ ٠اىل ايـُٛت ؾُات
نإ قتالً عُؿاً ٜجبت عً ٘ٝايكُاّ  ،بُٓٝا ي ٛتــشفّق ايطبٝـب يف إدـكا٤
ايعًُٚ ١ٝتـشٛط عً َٔ ٘ٝايٓمف بـػٝاط ١ايــذكع ٚتعكُٝـ٘ ٚتــشّٛط َـٔ
تًـ عٓ ٛا ٚحن ٛـيو َـُا ٜٛدب ايـُٛت عاؾ ٠ي ٛمل ٜعًُـ٘ تــشّٛطاً-
يهٓ٘ َات َؿؾ ١قغِ تـشّٛط٘ ٚعؿّ تكُري ٙمل ٜهٔ َتعُؿاً يًكتٌ .
( )5اـا دٓ ٢عً ٘ٝعُؿاً -نإٔ قطـع اَـبع٘ اٜ ٚـؿ ٙا ٚحنُٖٛـا َــُا
مل تهٔ ازبٓا - ١ٜبـشهب ايعـاؾَ -٠ــُا ٜكتـٌ َجًـٗا ٚمل ٜكُـؿ ايــذاْٞ
ايكتٌ ،ؾـاتؿل َٛتـ٘ بايهـكاَ ١ٜـٔ دٓاٜتـ٘ ايعُؿٜـٚ ١دكاستـ٘ ايــُكُٛؾ٠
ؾايـًُٗٛق ن ْ٘ٛقتٌ عُؿ ٜجبت ؾ ٘ٝايكُاّ  ،يهـٔ االقـكب نْٛـ٘ قـتالً
يبٗٝاً بايعُؿ تجبت ؾ ٘ٝايؿَ ، ١ٜع إنتشكام ٚي ٞايــُٝت ايكُـاّ َـٔ
ايـذاْ ٞبـُجٌ ازبٓا ١ٜاالٌَ :قطع االَبع ا ٚايٝؿ يف ايـُجاٍ .
( )6ي ٛأيكْ ٢ؿه٘ َٔ عً ّٛياٖل عًـ ٢اْهـإ َتعُّـؿاً قاَـؿاً قتًـ٘
ثبت عً ٘ٝايكُاّ ٖٚ ،هفا ي ٛنإ إيكا ٤دهؿ َٔ ٙياٖل عً ٢اْهـإ
َـُا ٜكتٌ َجً٘ عاؾ ٠ؾكتً٘ نإ عً ٘ٝايكٛؾ ٚإٕ مل ٜكُؿ قتً٘ ٚ ،اـا َات
ايـًُكْ ٞؿه٘ نإ إْتشاقاً َٓ٘ٚ ،ؾَ٘ ٖؿق ٖ .فا ـا ايكْ ٢ؿه٘ باغتٝـاق،
ؾًــٚ ٛقــع َــٔ أعًــَ ٢ــٔ ؾ ٕٚإغتٝــاق ٙنُــا يــ ٛؾؾعتــ٘ ايــكٜض ا ٚإغــتالٍ
ايـشٛاى ا ٚؾؾع٘ غري َٔ ٙأعً ٢ؾهـكط عًـ ٢غـريٚ ٙقتًـ٘ مل ٜهـٔ عًٝـ٘
قُاّ ٚال ؾٚ ،١ٜنإ ايكُاّ عً ٢ايؿاؾع ي٘ عؿٚاْاً اىل أنؿٌ .
( )7ايهشك ٚاقع ٚسـكـٝـكـ ١ال ٜـُهٔ اْـهاقٖاٚ ،آثـاقٖا ٚاقـعـٝـ ١ال
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ٜـُهٔ ْؿٗٝا ٚ،ايٛدؿإ ٜهـفب ايربٖـإ ْ ،عـِ نـجري َـٔ َـؿّعَ ٞعكؾتـ٘
نــاـب ٕٛدــاًٖ ٕٛيهــٔ عاقؾــ٘ سكٝك ـ ً١تهــ ٕٛيــ٘ َكــؿق ٠عًــ ٢إقا ٠٤غــري
ايٛاقع بُٛق ٠ايٛاقع طسَحَزُوا أَ ِع ُيوَ الهٖاضِصاالعـكافٚ ،116:عًـ ٢تــػٌّٝ
َا يٝو بٛاقع ٚاقعاً نُا ي ٛنشك ٙؾـرتا ٣٤يـ٘ أنـؿاً ٜــشٌُ عًٝـ٘ ؾُـات
غٛؾ ـاً  ،ا ٚأيــكب٘ َــا ٜٛدــب ايـــُٛت عــاؾ ٠ب ــشهب عًُــِٗ ايهــشكٟ
ؾُات تأثّـكاً ب٘  -ثبت ايكُاّ عً ٢ايهاسك.
ٚيف ْ : ٘٥ٛاـا إعـرتف ايهـاسك (اْـا قتًتـ٘ عُـؿاً بهـشك )ٟا ٚقـاٍ
(اْا تعُؿت نشكَٚ ٙات بهشك )ٟإقـتِّ َٓ٘ ٚ ،اـا إعرتف بأْ٘ نشكٙ
َٚات بهشك ٙغطأ ثبتت عً ٘ٝايؿ. ١ٜ
( )8يــ ٛق ـؿّّ يػــري ٙطعاَ ـاً َهــَُٛاً ٜكتــٌ َجًــ٘ عــاؾٖٚ ٠ــ ٛعــاقف
بـُهَُّٝٛت٘ ٚقتً٘ يـُٔ تٓاٚي٘ :
أ -ؾإ عًِ اآلنٌ بـُهَُٝٛت٘ ٚنإ َـُٝماً يــػطكٚ ٙقتًـ٘ ثـِ أقـؿّ
عً ٢األنٌ باغتٝاق ٙؾُات ب٘ نإ َعٓٝاً عًْ ٢ؿه٘ َٓٚتشكاً ؾال قُـاّ
ٚال ؾ ١ٜعً ٢ايـُطعِ ْ ،عِ عً ٘ٝاالثِ ايعع. ِٝ
بٚ -إ دٌٗ االنٌ بـُهَُٝٛت٘ ا ٚنإ غـري َــُّٝم يــػطك ٙؾأنًـ٘
ؾُات ب٘ ثبت عً ٢ايـُطعِ ايكُاّ اـا نإ ايـُطعِ قؿ قُؿ ب٘ ايكتٌ
ٚأَا اـا مل ٜكُؿٚ ٙنإ ايهِ  -نُّاً ٚنٝؿاً َ -ـُا ٜكتٌ عـاؾٚ ٠بــشهب
تكؿٜك اٌٖ ايـػرب -٠ثبت عً ٢ايـُطعِ ايكٛؾ آٜاً ْ ،عِ ي ٛمل ٜكُؿ ب٘
ايكتٌ ٚال نإ َجً٘ قاتالً نـإ تكؿٜــُ٘ يًطعـاّ ايــُهُ ّٛايــُفنٛق قـتالً
يبٗٝاً بايعُؿ ٚ ،عً ٘ٝايؿ. ١ٜ
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دـــ -يــ ٛدعــٌ ايهــِ يف طعــاّ َــاسب ايـــُٓمٍ ٚنــإ ايهــِ قــؿقاً
ٚنٝؿَ ً١ٝـُا ٜكتٌ عاؾ ٠ؾأنٌ َاسب ايـُٓمٍ  ٖٛٚداٌٖ بايـشاٍ ؾُـات
نإ عًٚ ٢اْع ايهِ ايكُاّ ظاٖكاً يُؿم ايكاتٌ ايعُؿ عً ٘ٝعكؾاً .
( )9سٝح نإ ايـُٓاط يف ثبٛت ايكُاّ ٚتـشكك٘ ٖ ٛايكتٌ ايعُؿ
ٜ ٖٛٚتشكل بكُؿ ايكتٌ ٚي ٛبـُا ال ٜكتٌ َجً٘ عاؾ ،٠نُا ٜتشكـل بكُـؿ
ايؿعٌ ايكاتٌ عاؾٚ ٠إٕ مل ٜكُؿ ب٘ ايكتٌ  ،ؾٗـفا ايــُٓاط ٜـأت ٞؾُٝـا يـٛ
قتٌ أسؿ غريَ - ٙـشرتّ ايـؿّ  -بـاألؾٚات ايهٗكباٝ٥ـ ١ايكاتًـ ١ا ٚبتكـؿِٜ
ايـُٛاؾ ايهُٝٝا ١ٝ٥ايهاَ - ١سبّ ا ٚيـكاب ا ٚابـك - ٠اْ ٚــش ٛـيـو َـٔ
ايـُهتشؿثات ايـُؤؾ ١ٜيًكتٌ عاؾ. ٠
( )10اـا سؿك ب٦كاً عُٝكـ ١يف َعـك

َـكٚق ايٓـاى ٚقـؿ تعُّـؿ عـؿّ

ايتشّٛط  -عؿّ ْٚـع سـادم سٛيـ٘ ٜــُٓع نـكٛط ايٓـاى -ؾٛقـع بعـض
ايـُاق ٠ؾَ ٘ٝـُٔ ٜـذٌٗ ايـشؿك ؾُات ٚنإ ايـشؿك بٓشٜ ٛرتتـب ايــُٛت
عً ٢ايهكٛط ؾ ٘ٝعاؾ ً٠ثبت ايكٛؾ ٚايكُاّ عًـ ٢ايــشاؾك نـٛا ٤قُـؿ
قتــٌ أســؿ بـــشؿك ٙاّ مل ٜكُــؿٚ . ٙإ مل ٜهــٔ ايـــشؿك بٓشــٍٜ ٛرتتــب
ايـُٛت عً ٢ايهكٛط ؾ ٘ٝعـاؾ : ٠ؾـإ نـإ قُـؿَ ٙـٔ ايــشؿك قتـٌ اسـؿ
ؾعً ٘ٝايكٛؾ ٚ ،إ مل ٜكُؿ َٔ سؿك ٙقتٌ اسؿ ؾال قُاّ عً ٘ٝاـا ٚقع
اسؿ ؾَٚ ٘ٝات َؿؾ ١بٌ عً ٘ٝايؿ. ١ٜ
ٚي ٛسؿك ايب٦ك يف ًَه٘ ا ٚيف ايطكٜـل ايـيت يٝهـت يف َعـك

َـكٚق

ايٓــاى ثــِ ؾع ـا غــري َ - ٙــُٔ ٖــ ٛداٖــٌ باي ــشؿك  -ؾانــتذاب ٚنــًو
ايطكٜل اىل َْٛع ايؿاع ٞؾهكط يف اسبؿكَٚ ٠ات ؾـإ ناْـت ايب٦ـك َــُا
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ٜكتٌ ايٛقٛع ؾٗٝا عاؾ ٠ا ٚنإ ٜكُؿ َٔ ؾعٛتـ٘ قتًـ٘ ٚدـب ايكُـاّ،
ٚإال ثبت عً ٘ٝايؿ. ١ٜ
ٚي ٛسؿـك ايب٦ـك ٚؾؾعـ٘ أسـؿ ؾهـكط ؾُـات مل ٜهـٔ ايكُـاّ عًـ٢
ايـشاؾك ،بٌ ٜجبت عً ٢ايؿاؾع ألْ٘ ايكاتٌ سكٝكٚ ً١بٓعك ايعكال. ٤
( )11اـا دكع أسؿ غري ٙقاَؿاً ب٘ قتً٘ ؾهـك ٣ايــذكع َٚـات نـإ
عًٝــ٘ ايكُــاّ ٖٚ ،هــفا اـا ؾاٚا ٙايـــُذكٚع بــؿٚاَ ٤هــُ ّٛا ٚأقــؿّ
عً ٢عًُ ١ٝعالز مل تٓذض ؾُات ٚقٓـ ٢أٖـٌ ايطبابـٚ ١ايــػرب ٠إنـتٓاؾ
ايـُٛت اىل ازبكع .
ٚاـا انتٓؿ ايـُٛت اىل ايؿٚاٚ ٤ايعالز  ٖٛٚؾعـٌ ْؿـو ايــُذكٚع
سهب تككٜك ايـُٛثٛم بِٗ َٔ االطبـا ٤ؾـال قُـاّ ٚال ؾٜـ ١تاَـ ، ١بـٌ
يٛي ٞايـُٝت سل ايكُاّ َٔ ايـذاقع بٓهب ١ايـذكع ا ٚأغف ايؿَ٘ٓ ١ٜ
بٓهب ١ايـذكع .
ٚاـا انــتٓؿ ايـــُٛت اىل ازبــكع ٚايــؿٚاَ ٤ع ـاً نــإ يــٛي ٞايـــُكتٍٛ
ايـػٝاق بني ايكُاّ َٔ ايـذاقع بعؿ اعطاُْ ٙ٤ــ ايؿٜـٚ ١بـني ايعؿـٛ
عٔ ايـذاقع ٚأغف ُْـ ؾ ١ٜايـُكت. َ٘ٓ ٍٛ
()12ي ٛأيكا َٔ ٙياٖل بكُؿ قتً٘ أ ٚنإ َـُا ٜرتتب عً ٘ٝايــُٛت
عاؾ ً٠ؾُات ايـًُك ٢غٛؾا قبٌ نكٛط٘ عً ٢االق

نإ عً ٘ٝايكٛؾ .

ٖٚهفا ي ٛأيكا ٙيف ايٓٗك ا ٚايبشك قاَؿاً ب٘ قتً٘ ا ٚنإ َـُا ٜرتتـب
عً ٘ٝايـُٛت عاؾ ٠ؾإيتكُ٘ سٛت ا ٚتـُهاع نإ عً ٘ٝايكُاّ أٜٓاً .
( )13ي ٛأغك ٣ب٘ نًباً عكٛقاً بكُؿ قتً٘ أ ٚنإ إغكاؤَ ٙـُا ٜرتتب
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عً ٘ٝايكتٌ غايباً نإ عً ٘ٝايكُاّ ٖٚ ،هفا عً ٘ٝايكُـاّ يـ ٛأًْٗـ٘
أؾع ٢ا ٚتـُهاع  -ا ٟأيكُـ٘ بعـض دهـؿ - ٙا ٚأيكـا ٙعًٝـ٘ ا ٚأيكـا ٙاىل
انؿ ٚمل ٜـُهٓ٘ االعتُاّ ا ٚايتػًِ َٓ٘ بـايؿكاق أ ٚحنـ ٙٛنـٛا ٤قُـؿ
بؿعً٘ قتً٘ اّ مل ٜكُؿ ٙؾإ ـات ايؿعٌ َـُا ٜرتتب عً ٘ٝايكتٌ ٚايـُٛت
عاؾْ ، ٠عِ ي ٛأَهٓ٘ االعتُاّ ٚايتػًِ ًَ ٖٛٚتؿت غري َؿٖ ٍٛؾًِ
ٜتػًِ نإ َٓتشكاً َعٓٝـاً عًـْ ٢ؿهـ٘ ؾـال قُـاّ ٚال ؾٜـٚ ١يهـٔ ٜٓـاٍ
دما ٙ٤يف عايـُ ٞايكرب ٚايكٝاَ. ١
( )14ي ٛدكس٘ بكُؿ قتً٘ ثِ عّٓ٘ االنؿ ا ٚايهًب  ،ؾهكتا َٚات
نإ يٛي ٞايـُكت ٍٛقتٌ ايـذاقع بعؿ ؾؾع ُْـ ايؿٜـ ١ايٝـ٘ ٚ ،يـ٘ ايعؿـٛ
عٔ ايكُاّ َٚطايبت٘ بُٓـ ايؿ. ١ٜ
( )15يــ ٛن ــ ّتؿ٘ ثــِ أيكــا ٙيف أق

غطــك ٠عًــ ٢اي ــشٝا ٠نــإٔ تهــٕٛ

َهٗكب ١اًَ ٚػ ١َٛا ٚتهَ ٕٛعٓـ ١اؾـرتاى ايهـباع ٚايٛسـٚ ٍٛاالؾـاعٞ
ٚمل ٜـُهٓ٘ ايتػًِ بؿكاق اْ ٚـش ٙٛؾكتًـ٘ بعٓـٗا نـإ عًٝـ٘ ايكُـاّ.
ٖٚهفا ي ٛأيكا ٙيف اق

تٌُ تٛادؿ ايهباع ايــُؿرتنٚ ١االؾـاع ٞؾٗٝـا

ٚنــإ قُــؿ ٙتعكٜٓــ٘ يًُــٛت ؾاؾرتنــ٘ نــبع اًْٗ ٚــت٘ أؾعــ ٢نــإ عًٝــ٘
ايكُاّ ٚ .ي ٛنإ قُـؿ ٙاالٜـفاَ ٤ـٔ ؾ ٕٚإ ٜكُـؿ قتًـ٘ بـفيو ٚمل
تهــٔ االق

َعٓــ ١ايــٌٓٗ ا ٚاالؾــرتاى ؾاؾرتنــ٘ نــبع اًْٗ ٚــت٘ اؾعــ٢

َؿؾ ً١مل ٜهٔ عً ٘ٝقُاّ بٌ نإ عً ٘ٝايؿ ١ٜالٕ َٛت٘ َهتٓؿ اىل ؾعً٘
ايف ٟمل ٜكُؿ ب٘ قتً٘ .
( )16ي ٛاَهو أسؿ أسؿاً َٚهٍٔ غـري َٔ ٙقتً٘ ؾـكـتً٘ قـُتٌ ايكاتـٌ
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نــذٔ ايـــُُهو َؤبــؿاً ستــٜ ٢ــُٛتٚ ،يــ ٛأغكدــ٘ َــٔ َٓميــ٘ َكؿَـً١
ُ ٚ
يفيو ازبكّ ْكب ايـُُهو  -دٓبٚ -٘ٝدًؿ نٌ نٓ١

هني دًؿ. ٠

ٚيــ ٛتعــؿؾ ايـــُذكَٚ ٕٛنــإ أســؿِٖ ْــاظكاً َكاع ٝـاً يتُــاّ دــكّ
اآلغــكٚ ٜٔعــؿّ اطــالع أســؿ عًــ ٢ايكتــٌ إنــتشل ؾكــأ عٝٓٝــ٘ ٚي ـكٍُٗا،
ٚايكاتٌ ٜـُكتٌ ٚايـُانو ٜـُشبو َؤبؿاً .
( )17يــ ٛأَــك غــري ٙبكتــٌ ثايــح ؾكتًــ٘ نــإ عًــ ٢ايكاتــٌ ايكُــاّ
ٚعً ٢اآلَك ايـشبو ايـُؤبؿ ستٜ ٢ـُٛت .
( )18ي ٛأنكٖ٘ عً ٢ايكتٌ  :ؾإ نإ َا تٛعّؿ ٙب٘ ْكق ؾ ٕٚايكتـٌ
مل ٜــذم يــ٘ قتــٌ ايػــري دمَـاً  ،بــٌ يــ ٛقتًــ٘ نــإ عًٝــ٘ ايكُــاّ ٚعًــ٢
ايـُهك ٙايـشبو ايـُؤبؿ ٚ ،إ نـإ َـا تٛعّـؿٖ ٙـ ٛايكتـٌ (:اقتـٌ لٜـؿاً،
ٚإال قتًتو) ؾاالستٝاط ًَمّ برتى االنـتذاب ١إلنكاٖـ٘ ٚعـؿّ قتـٌ ايػـري
ٚإٕ تٛعؿ ٙبايكتٌ بٌ ٚإٕ تٗٝأ يكتً٘ بايؿعٌ ي ٛمل ٜـُتجٌ اَك ٙبايكتٌ .
ٖفا اـا نإ ايـُهك ٙعً ٢ايكتٌ بايػاً عاقالً ٚ ،اَا اـا نـإ ايــُهكٙ
َـذْٓٛاً اَ ٚبٝاً غـري َــُٝم ؾايكُـاّ عًـ ٢ايــُهك - ٙبايههـكٚ ، -اـا
نإ َـبٝاً َــُٝماً ؾـال قُـاّ عًٝـ٘ ٚال عًـَ ٢ـٔ أنكٖـ٘ ٚ ،يهـٔ عًـ٢
عاقً ١ايُيب ايؿٚ ، ١ٜعً َٔ ٢أنكٖ٘ سبو َؤبؿ .
( )19ي ٛقـاٍ بـايؼ عاقـٌ يــُجً٘ (:اقـتً ) سكَـت االنـتذاب ١إـ ال
نًطٓ ١يإلْهإ عً ٢إٖالى ْؿه٘ ا ٚإتالف اعٓا ٘٥اييت بٗا سٝات٘ .
ٚي ٛقتً٘ إنتذاب ً١ألَـكٖ ٙـٌ ٜجبـت عًٝـ٘ ايكُـاّ ؟ ايعـاٖك ثبٛتـ٘
نٛا ٤قتً٘ َـػتاقاً اّ َهكٖاً يـُػاطبت٘ اٜا( : ٙاقتً

ٚإال اقتًو).
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( )20ي ٛقاٍ بايؼ عاقٌ يـُجً٘ (اقتٌ ْؿطو) ؾ ٬قصاص عً ٢اٯَس
اذا قتٌ ايـُأَٛز ْؿط٘ ضـٛا ٤نـإ قاتـٌ ْؿطـ٘ بايػـام اّ نـإ ًـمٝام َــُٝصام
ٜعــسف سسَــ ١اْ٫تشــاز ٚقتــٌ ايــٓؿظ ٚ -يــَ ٛـــختصسام ٚ -ضــٛا ٤نــإ
َـختازام يف قتٌ ْؿط٘ اضتذاب ١٭َس ٙاّ نـإ َهسٖـام بـإٔ قـاٍ يـ٘ ( :اقتـٌ
ْؿطو ٚإ ٫قتًتو) ْ ،عِ إ ٫اذا نإ ًمٝام غري َـُٝص ٚغري َدزى يـخطس
ايكتٌ ٚدسّ اْ٫تشاز ثمت ايكصاص عً َٔ ٢أَس ٙبكتٌ ْؿط٘ .
ٚي ٛأَس ٙبكتٌ ْؿط٘ ٚتٛعٸد ٙبكتٌ أغد ٚأعرب نإٔ قاٍ ي٘  ( :اقتٌ
ْؿطــو ٚإ ٫قطعتــو إزبـام إزبـام ) ي ٜــذص يــ٘ قتــٌ ْؿطــ٘ ،ؾــإ ا٫نــسا ٙاٚ
ا٫ضطساز ٜ ٫طـٛٸؽ اْ٫تشـاز ٚايتًٗهـٚ ، ١يـ ٛقتـٌ ْؿطـ٘ ي ٜكـت ٸ َـٔ
ايـُهس ٙي٘ عً ٢قتٌ ْؿط٘ ْ ،عِ ٜـشمظ اٯَـس َ٪بـدام ًٜٚصَـ٘ ؾـد ايدٜـ١
نٜ ٫ ٞرٖب ّ ايـُطًِ ا ٚايـُطايـِ ٖدزام .
( )21يــ ٛانــس ٙغخص ـام عًــ ٢دٓاٜــ ٕٚ ١ايــٓؿظ نكطــد ٜــد ثايــح
 َعٓٝام ٜ :د شٜد ،ا ٚغـري َعـٜ : :ـد شٜـد أ ٚبهـس -ا ٚأنسٖـ٘ عًـ ٢قطـدايكدّ ا ٚاْ٫ـ ا ٚحنٖٛا َــُا ٖـ ٛؾاضـد أخــ قمشـام ٚدسَـام َـٔ ايكتـٌ
ايـُتٛعد ب٘ ي ٛي ٜٛز ايـذٓا ١ٜعً ٢ايػري داش يًُهـس ٙقطـد ٜـد ايجايـح
اْ ٚـشٖٛا  ٫ٚ ،قصاص عً ٢ايــُهس ٙا ٚايــُهس ٙبـٌ تجمـت ايدٜـ ١عًـ٢
ايـــُهس - ٙبــايؿتض  -يـــُماغست٘ ايكطــد ٜٚ ،ـــشمظ ايـــُهس - ٙبايهطــس-
بـشطب تكدٜس ايـشانِ ايػسعٚ : ٞي ٞاَٛ٫ز ايـشطمٚ ١ٝايتعصٜسات . -
ٖٚهرا ي ٛأنسٖ٘ عً ٢دٓا ١ٜعًـْ ٢ؿطـ٘  ٕٚايـٓؿظ ٜ -ـد ٙأ ٚأْؿـ٘
أ ٚاذْــ٘  -نــإٔ ٜكــ ٍٛيــ٘ ( :اقطــد ٜــدى ٚ ،إ ٫قتًتــو) ٚتأنــد َــٔ تٓؿٝــر
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ٚعٝــدَٚ ٙكدزتــ٘ عًــ ٢ذيــو دــاش يــ٘ قطــد ٜــد ٙؾعـام يٮؾطــد  -ايـــُٛت
ايـُتٛعٸد ب٘  -بايؿعٌ ايؿاضد .
( )22ي ٛانسٖ٘ عًً ٢ـع ٛدمـٌ ا ٚغـذس ٠اْ ٚـص ٍٚسؿـس ٠ؾصيـت
قدَ٘ ٚضكط ؾُات  ،ا ٚأنسٖ٘ عً ٢غسب ضِ ؾػسب٘ ؾُـات  :ؾـإ نـإ
ٜػًب يف َجً٘ ا٭ ا ٤اىل ايــُٛت نـإ عًٝـ٘ ايدٜـ ٕٚ ١ايكصـاص ٚ ،إٕ
ي ٜهٔ ايػايب يف َجً٘ ايطكٛط ٚا ٫ا ٤اىل ايــُٛت  ٫ٚقصـد بـ٘ قتًـ٘
ؾ ٬قصاص . ١ٜ ٫ٚ
( )23اذا غٗدت ايم ١ٓٝايػسع ١ٝبـُا ٜٛدـب ايكتـٌ  -نـإٔ غـٗدت
بازتدا شٜد ا ٚبكتً٘ ايٓؿظ ايـُشرتَ ١عُدام أْ ٚـش ٛذيـو  -أ ٚغـٗدت
بايصْا ا ٚحنَ ٙٛـُا ٜٛدب ايسدِ  ،ؾأدس ٟايـشدٸ ا ٚايكصاص  ،ثِ ثمت
شٚز ايػٗ ٛنـإ ايكصـاص عًـ ٢ايػـٗ ٕٚ - ٛايــشانِ اٯَـس ٕٚ ٚ
ايـشدا ايـُماغس ْ .عِ ي ٛعًِ أسدُٖا بصٚز ايػٗ ٛقمٌ إدسا ٤ايـشد
ا ٚايكصــاص ثــِ باغــس نــإ ايكصــاص عًٝــ٘ ،٭ْــ٘ قاتــٌ عُــدام ٕٚ -
ايػٗٚ ، ٛقد ضمل يف (ؾك٘ ايػٗا ات) تؿص ٌٝبٝإ ا٫سهاّ .
( )24ي ٛدٓ ٢عً ٢غري ٙؾذعً٘ يف سهِ ايــُرب ٫ ٛسٝـاَ ٠طـتكس٠
يــ٘ ا ٚي ٜمــل عٓــد ٙإ زاى  ٫ٚغــعٛز ْ ٫ٚطــل  ٫ٚسسنــ ١اختٝازٜــ ،١ثــِ
ذبـش٘ آخس  -نإ ايكصاص عً ٢ايـذاْ ٞاٚ ،ٍٚ٫عً ٢ايجـاْٜ ٞـ ١ذبـض
ايـُٝت ٜٓ ١٦َ -از ذٖب. -
ٚيــ ٛدٓــ ٢عًــ ٢غــريٚ ٙناْــت سٝاتــ٘ َطــتكس ٠ؾرب ــش٘ اٯخــس نــإ
ايـكصاص عً ٢ايرابض ٭ْـ٘ ايـكاتـٌ عُدام ٚ ،نإ ا ٍٚ٫دـازسام ٜـجـمت
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عً ٘ٝقصاص اجلس يٛي ٞايـُكت ٍٛاٜ ٚعؿٜٚ ٛسض ٢بايد. ١ٜ
( )25اذا دٓـ ٢اثٓــإ عًـ ٢ثايــح  :اسـدُٖا قطــد ٜـد ٙا ٚدسســ٘ يف
َٛضد َٔ دطدٚ ٙثاُْٗٝا قطد زدًـ٘ ا ٚدسسـ٘ يف َٛضـد ثـإ ٚ ،نـإ
قصد نٌ َُٓٗا قتً٘ بـذٓاٜت٘  ،ثِ اْـدٌَ دـس اسـدُٖا  ٕٚا٫خـس ثـِ
َات بطساٜت٘  :ؾُٔ ي ٜٓدٌَ دسس٘ ٜعترب قات٬م عً ٘ٝايكصاص َٚ ،ـٔ
اْدٌَ دسس٘ ؾعًٝـ٘ قصـاص ايطـسف ٚ ،إ أزضـٚ ٢يـ ٞايــُٝت ؾايدٜـ١
ٚادم ١عًٚ ، ٘ٝا٫سٛط ٚدٛبام يٛي ٞايـُٝت أخـرٖا ٚز ٸٖـا عًـ ٢اٚيٝـا٤
ايكاتٌ ٚٚزثت٘ ايػسع. :ٝ
( )26يــ ٛدس (شٜــد ٚخايــد) ثايج ـام ب ــذسس :قاًــد ٜٔقتًــ٘ ؾُــات
ايـــُذس ٚبايطــسا ، ١ٜؾــا ع ٢اســدُٖا إْــدَاٍ دسســ٘ ًٚــدٸق٘ ٚيــٞ
ايـُٝت ْؿر إقساز ٙعًْ ٢ؿط٘ ٚي ٜٓؿر عً ٢اجلـاز اٯخـس ا ٚعًـ ٢بكٝـ١
اٚيٝــا ٤ايـــُٝت ٚٚزثتــ٘  ،عٓد٥ــر ٜهــ ٕٛايــٛيَ ٞـدٸعٝام ٫ضــتٓا ايكتــٌ اىل
دس اسدُٖا ٚعً ٘ٝإثمات عٛا ٙبم ١ٓٝتػٗد باضـتٓا ايــُٛت اىل دـس
اٯخس ؾكط ٚ ،إ ٫سًـ ايـُٓهس ٚ ،إٕ شعِ عدّ عًُ٘ باضـتٓا ايــُٛت
اىل دسس٘ سًـ عً ٢عدّ ايعًِ ٚ ،عً ٢نٌ تكدٜس يٝظ يٛي ٞايدّ قتٌ
َٓهس اٱْدَاٍ إَ ٫د ز ٸ ْصـ ايد ١ٜعً ٘ٝأ ٚقمْ ٍٛصـ ايد. َ٘ٓ ١ٜ
( )27اذا دٓ ٢اثٓإ عً ٢عطٚ ٛاسد يػخ

نـإٔ قطـد اسـدُٖا

ٜد َٔ ٙايصْد ثِ قطد اٯخس ٜد َٔ ٙايرزاع  ،ؾُات بايطسا: ١ٜ
أ -ؾإ غٗد أٌٖ ايـخرب ٠ايطم ١ٝباضتٓا ايـُٛت اىل نًتـا ايــذٓاٜت:
نإ نُٖ٬ا قات٬م .
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بٚ -إٕ إضتٓد ايـُٛت اىل دٓا ١ٜأسدُٖا -قاطد ايرزاع َج٬م -بإٔ
غٗد أٌٖ ايـخرب ٠بطسا ١ٜدس قطع٘ اىل ْؿطـ٘  -نـإ ٖـ ٛايكاتـٌ ٚنـإ
اٯخس دازسام نُا ٖ ٛايـشاٍ ي ٛقطـد أسـدٷ ٜـد غـخ

ا ٚقدَـ٘ ا ٚاْؿـ٘

ؾذا ٤ثإٍ ٚقتً٘ ا ٚذبـش٘ ؾا٭ ٍٚداز ٚايجاْ ٞقاتٌ .
( )28اذا دٓ ٢عُدام عً ٢غـخ

ؾذسسـ٘ ا ٚقطـد عطـٛام َٓـ٘ ثـِ

قتً٘ بطٝـ ا ٚحن -ٙٛاً ٟدزت َٔ ايٛاسد دٓا ١ٜايطسف ٚايٓؿظ عً٢
ٚاســد -نــإ ايجابــت عًــ ٢اي ــذاْ : ٞايكــٚ ٛايكصــاص بًشــا تع ٸُ ـدٙ
ايطسب ٚايكتٌ  ٌٖٚ ،تتداخٌ دٓا ١ٜايطسف َد دٓا ١ٜايٓؿظ ؟ :
أ -اذا ناْت ايـذٓاٜتإ بـذٓا ١ٜؾـاز ٚ ٠ضـسبٚ ١اسـد ٠عسؾـام خًـت
دٓاٜــ ١ايطــسف يف دٓاٜــ ١ايــٓؿظ ٚاضــتشل قصــاص ايــٓؿظ ؾكــط  ،نُــٔ
ضسب غري ٙعدٜد عً ٢زاض٘ ؾرتتب عًٗٝا ايـُٛت ٚنإ ضسب٘ عُدام .
بٚ -اذا ناْت ايـذٓا ١ٜبطسبتَ :تؿسقت :ا ٚأنجس َ -د ؾصـٌ ٜـّٛ
ا ٚأٜاّ ب :نٌ ضسبٚ ١ضسب - ١نُا يـ ٛضـسب٘ عًـٜ ٢ـد ٙؾكطعٗـا ،ثـِ يف
٫ ّٜٛسل ضسب٘ عًٚ ٢دٗـ٘ ؾكطـد أْؿـ٘ ،ثـِ يف ٜـ ّٛثايـح ضـسب٘ عًـ٢
زاضــ٘ ؾأَاتــ٘ ثمــت عًٝــ٘ قصــاص ايطــسف ٚايــٓؿظ بــإٔ ٜطــسب ٚيــٞ
ايــُكت ٍٛقاتـٌ ابٝـ٘ أ ٚابٓــ٘ عًـٜ ٢ـد ٙؾٝكطعٗـا َــٔ  ٕٚتٓهٝـٌ شا٥ـد ثــِ
ٜطسب٘ عًٚ ٢دٗ٘ ثِ عً ٢زاض٘  ،ؾٝه ٕٛاعتداٚ ٤ي ٞايــُكت ٍٛقصاًـام
بـُجٌ اعتدا ٤ايـذاْ َٔ ٞغري شٜا  ٠ا ٚتٓه ٌٝا ٚتـُج. ٌٝ
دـــ -اذا ناْــت اي ــذٓا ١ٜايكاتًــ ١بطــسبتَ :تــٛايٝت :ا ٚانجــس َ -ــد
ؾصٌ شَاْٜ ٞطري ٜ ٫عتد ب٘ ؾاً٬م عسؾام ،ا ٟناْـت نـٌ ضـسبَ ١طـتكً١
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عٔ ايطسب ١ا٭خسَ ٣د اتصاهلُا ٚتٛايُٗٝا عسؾام  ،نُـا يـ ٛضـسب٘ عًـ٢
ٚدٗ٘ بـشدٜد ٠ؾذسست٘ ثِ قطعت بعض اعطاٚ ٤دٗ٘ ثِ ضـسب٘ أخـس٣
عًـــ ٢زأضـــ٘ ؾأَاتتـــ٘  -ؾايظـــاٖس عـــدّ ايتـــداخٌ اٜ ٟطـــتشل بـ ــذٓاٜت٘
ايـُتهسز : ٠قصاص ايطسف ثِ قصاص ايٓؿظٚ -نُا اعتـدٖ ٣ـ ٛعًـ٢
غريٜ ٙعتدٚ ٟي ٞايـُكت ٍٛعًٜ : ٘ٝكت

َٔ طسؾ٘  ،ثِ ٜكتً٘ قصاًام .

ْعِ اذا إضتٓد ايـُٛت  -بـشطب غٗا  ٠خربا ٤ايطـب ايــذساس- ٞ
اىل َـذُٛع ايطسبات ٚايــذٓاٜات ؾٝجمـت قصـاص ايـٓؿظ خاًـ - ١اٟ
ٜكتً٘ ٚي ٞايدّ َٔ  ٕٚإٔ ٜكت
( )29اذا دٓ ٢خطأ عً ٢غخ

َٔ طسؾ٘ .
ؾذسس٘ أ ٚقطد عطٛام َٓـ٘ ؾُـات

نإ ايجابت عً ٢ايـذاْ ٞخطأ  :ايدٜـ ١بًشـا عـدّ تعُٸـد ٙايكتـٌ ٚعـدّ
ن ٕٛضسبت٘ َـُا ت ٟ ٪غايمام اىل ايكتٌ نايطسب عً ٢ايٝد ا ٚايسدـٌ اٚ
ايمطٔ  ،ؾٌٗ تتداخٌ  ١ٜايطسف َد  ١ٜايٓؿظ :
أ -اذا ناْت دٓاٜت٘ بطسب١ٺ ٚاسد ٠أَاتـت٘ ٚ -ي ٛبعـد َـد - ٠خًـت
 ١ٜايطسف يف  ١ٜايٓؿظ ٚيٝظ عً ١ٜ ٘ٝطسف ايـُذين عًٚ ٘ٝايـُٟ ٪
اىل قتً٘ ٖ .را اذا ناْت ايد ١ٜثابت ١با٭ًٌ  -نُا ٖ ٛحمٌ ايمشح يهٕٛ
ايكتٌ ٚايــذٓا ١ٜخـطــأٚ . ١ٜيـ ٛثمتـت ايدٜـ ١بايصـًض ٚيف َسسًـ٫ ١سكـ١
يًكتــٌ ايعُــدٚ ٟبعــد سصــ ٍٛايتصايـــض ٚايرتاضــ ٞعًــ ٢ايعؿــ ٛعــٔ
ايكصــاص ٚبــرٍ ايدٜــ ١ؾٝمــتين ايتــداخٌ ٚعدَــ٘ عًــ ٢خــ ٍٛقصــاص
ايطسف يف قصاص ايٓؿظ ا ٚعدَ٘ سطب ايصٛز ايج٬ث ١ايـُتكدَ. ١
ب -اذا ناْت ايـذٓا ١ٜخطأٜـْٚ ١اغ٦ـ َٔ ١تعد ايطسب  -ضسبت:
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ا ٚأنجس -ؾٝختًـ اَ٫س يف ًٛزت : :قد ٜطتٓد ايـُٛت اىل ايطـسبت :اٚ
ا٫نجس بـشٝح ٜػٗد اٌٖ ايـخرب ٠ايطم ١ٝباضتٓا َٛتـ٘ اىل نًتـا ايطـسبت:
اَ ٚـذُٛع ايطسبات ٚاجلٓاٜات٫ٚ ،زٜب عٓد٥ر يف تداخٌ  ١ٜايطـسف
َد ٜـ ١ايـٓؿ ظ ٚثمـٛت ٜـ ١تاَـ ١عـٔ ايـٓؿظ ايـه أشٖكٗـا خطـأ ،ضـٛا٤
ناْت ايطسبتإ َتصًت :شَاْام اّ ناْتا َتؿسقت :بؿاًٌ شَين َعتد ب٘ .
ٚإ ي ٜجمت ذيو ا ٚثمت اضتٓا ايــُٛت اىل اسـد ٣ايطـسبت :اٚ
ايطــسبات ؾايظــاٖس عــدّ ايتــداخٌ ٚيــص ّٚضــُاْ٘ ٚغساَتــ٘ ٜــ ١ايطــسف
 ١ٜ ٚايٓؿظ َعام .
( )30اذا اغرتى اثٓإ يف قتٌ غخ

ٚاسـد َ -ــشرتّ ايـدّ -دـاش

٭ٚيٝا ٤ايـُكت ٍٛقتًُٗا بعد إٔ ٜس ٸٚا اىل اٚيٝا ٤نٌ ٚاسـد َُٓٗـا ْصــ
ايدٚ ، ١ٜهلِ إ ٜكتًٛا اسدُٖا ٚعً ٢ايكاتٌ اٯخس ؾد ْصـ ايد ١ٜاىل
اٚيٝا ٤ايـُكت

َٓـ٘ ٚ ،يـٝظ هلـِ قتًـُٗا َعـام َـٔ  ٕٚز ٸ ْصــ ايدٜـ١

يهٌ ٚاسد َٔ ايكاتً. :
ٚاذا اغرتى ث٬ث ١ا ٚأنجس يف قتًـ٘ عٝـح نـإ يهـٌ ٚاسـد غـسن ١يف
قتً٘  ،نإ ٚي ٞايـُكت ٍٛبايـخٝاز بـ :اَـس : ٜٔبـ :قتـٌ اجلُٝـد بعـد إٔ
٬
ٜس ٸ عً ٢نٌ ٚاسد َٔ ايكتًَ ١ا ؾطـٌ عـٔ ٜتـ٘  :ؾـإ نـاْٛا ث٬ثـَ ١ـج م
ؾد ٚي( ٞايـُكتًُ ٍٛام) ثًجـٜ ٞـ ١يهـٌ ٚاسـد َـٔ ايج٬ثـ ١ايكتًـ ١قمـٌ
قتًِٗ قصاًـام ٚ ،بـ :قتـٌ اسـدِٖ بعـد تطـُ :ايكـاتً :اٯخـس ٜٔنـٌ
ٚاسد َُٓٗا ثًح ايد ١ٜتدؾد هلرا ايـُكت ٍٛقصاًام قمٌ قتً٘ .
ٚايرٜ ٫ ٟـٴكتٌ قصاًام ٜأخـر ٙايـشانِ يف ايـشـمـظ ؾـتـس٠م ٜٚـ ٪ٸبـ٘
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ٜٚطسب٘ ٜٚعاقم٘ سطمُا ٜسا٬ً ٙسام ٜ ٫ٚ ،رتن٘ طًٝكام ٜدؾد ايدٜٓٚ ١ٜذٛ
َٔ ايـُطٚ٪يٚ ١ٝايعكاب .
( )31تتشكل ايػسن ١يف ايكتٌ بٓش َٔ ٛاجلسّ ٜطتٓد َعـ٘ ايكتـٌ اىل
نـــٌ ٚاســـد َـــٔ ايـــذٓاٚ ٠إ تؿاٚتـــت ضـــسبات اَ ٚـــ٪ثٸسات قتًـــ٘ بـــ:
ايـُػرتن ، :ؾاذا غٗد اٌٖ ايـخرب ٠بايطب ا ٚايصا قإ ايـُطًعإ عـٔ
سطٛز ٜٚك :باضتٓا ايـُٛت اىل ؾعٌ نـٌ ٚاسـد َُٓٗـا أَ ٚـِٓٗ ثمـت
ايكصــاص ٚ .بتعــمري ثــإٍ  :تتشكــل ايػــسن ١يف ايكتــٌ بــإٔ ٜػــرتى اثٓــإ
ا ٚأنجس يف ايكتٌ ٚإشٖام ايـس ٚعٝـح ٜهـ ٕٛؾعـٌ نـٌ ٚاسـد َُٓٗـا أٚ
 ٬ي ٛنـإ َٓؿـس ما بٛسـدَ ٙـٔ  ٕٚؾعـٌ ايػـسٜو ا٫خـس .
 ٬قات م
َِٓٗ ؾع م
ٚس٦ٓٝر ٜ ٫طس بتشكل ايػسن : ١عدّ تطا ٟٚايـذٓاٜت :ا ٚايــذٓاٜات يف
ايـُكداز نإٔ ٜطسب اسدُٖا بطٝؿ٘ ا ٚبـُطدض٘ ضسبٚ ١اسدٜٚ ٠طسب
ثاُْٗٝا ضسبت :أ ٚطًكت. :
ٜٚـُهٔ تـشكل ايػسن ١يف ايكتٌ بٓش ٍٛثإٍ ٖ ٛإٔ ٜـذس نـٌ ٚاسـد
َُٓٗا اٖ َِٗٓ ٚرا ايـُكت ٍٛدٴسسام ٜطس٫ ٟسكام اىل دطد ٙؾٝكتً٘ عٝـح
ٜػٗد اٌٖ ايـخرب ٠بايطب إٔ نٌ دـس يـ ٛنـإ بٛسـد ٙيكتـٌ ايػـخ
بطساٜت٘ َد قصد نٌ ٚاسد َٔ اجلازس :قتً٘ بٗر ٙايطسب ١اجلازس. ١
ٜٚـــُهٔ تـــشكل ايػــسن ١يف ايكتــٌ بٓشــ ٛثايــح ٖٚــ ٛإٔ ٜطعُــاٙ
ايـُطَُ ّٛعام اٜ ٚطسبا ٙبايطٝاط َعام ستٜ ٢ـُٛت ا ٚجيس ؾُٛٝتَ ،ـد
قصدُٖا َعام قتً٘ ا ٚن ٕٛؾعٌ نٌ ٚاسد قات٬م يف ْؿط٘ ي ٛنـإ بٛسـد. ٙ
ٚعٓد٥ر يٛي ٞايـُكتًُ ٍٛام :قتًُٗا َعام بعد ز ٸ ْصـ ايد ١ٜيهٌ ٚاسد
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َُٓٗــا ٚيــ٘ إٔ ٜكتــٌ اســدُٖا قصاً ـام ٜٚعؿــ ٛعــٔ اٯخــس ًٜٚصَــ٘ بــدؾد
ْصـ  ١ٜايـذٓا ١ٜاىل ايـُكت ٍٛقصاًام .
(ٜ )31كت ٸ َٔ اجلُاع ١ايـُػرتن ١يف اجلٓا ١ٜعً ٢ايطسف  -عطـٛ
ايـُذين عًٜ :٘ٝد ٙا ٚزدً٘ ا ٚع - ٘ٓٝنُـا ٜكـت ٸ َـِٓٗ يف اجلٓاٜـ ١عًـ٢
ايٓؿظ ٚإشٖاقٗا ،ؾاذا ادتُد اثٓإ عً ٢قطد ٜد ٚاسدٺ ا ٚزدً٘ ٚتـشكل
اغــرتانٗا يف اجلٓاٜــ ١عًــ ٢ايطــسف -ايعطــ ٛايـــُرنٛزٚ -أزا ايـــُذين
عً ٘ٝقصاًُٗا يصَ٘ ؾد ْصـ  ١ٜاْ٫طإ ايُٗٝا ٜكتطـُاْٗا بُٗٓٝـا ثـِ
ٜكطد َجٌ َا قطعا َٓ٘ قصاًام ٜ ٫ٚ ،ـشل ي٘ ايكصـاص قمـٌ ز ٸ ؾاضـٌ
ايد ١ٜايُٗٝا نُا ٜ ٫ـشل يٛي ٞايـُكتًُ ٍٛـام قتـٌ ايــُػرتن :يف ايكتـٌ
إ ٫بعد ز ٸ ايد ١ٜايصا٥د ٠ايُٗٝا ٜكتطُاْٗا ثِ ٜكت ٕ٬قصاًام .
ٚتتشكل ايػسن ١يف ايـذٓا ١ٜعً ٢ايعط ٛبٓش ٛٺَٔ ايــذسّ عٝـح إ
أٖــٌ ايـــخرب ٠ايطمٝــ ١ا ٚايصــا ق :ايــسا :٥بأعُٗٓٝــا يً ــذٓا ١ٜباضــتٓا ٖا
يؿعًُٗا ا ٚؾعًِٗ ،نإٔ ٜطد نٌ ٚاسد َُٓٗا ضهٓٝت٘ عًـٜ ٢ـد ايــُذين
عً ٘ٝؾٝكطعاْٗا يــشظٚ ١اسـد ٠اٜ ٚطـعإ ضـه١ٓٝم عًـ ٢زدًـ٘ ٜٚطـػطإ
عً ٗٝا ستٜ ٢كطعاْٗا اٜ ٚطسب نٌ ٚاسد َُٓٗا ايعط ٛستٜ ٢كطعاْ٘ .
( )32ي ٛاغرتى ا٫ب َـد غـري ٙيف قتـٌ ا٫بـٔ ي ٜكـت ٸ َـٔ ا٫ب
ٚأَهٔ ٚي ٞايـُكت ٍٛإٔ ٜكت

َٔ غري أبٚ ،٘ٝعً ٢ا٫ب اعطـاْ ٤صــ

 ١ٜايكتٌ اىل ايـُكت ٍٛقصاًام اىل أٚيٝاٜٚ ،٘٥ـُهٓ٘ إٔ ٜ ٫كتً٘ ثِ ٜأخـر
ٚازخ ا٫بٔ غري ا٫ب ْصـ ايد َٔ ١ٜا٫ب ْٚصـ ايد َٔ ١ٜايػري .
( )33ي ٛاغـرتى اْطإ َد سـٛٝإ ؾـ ٞقـتـٌ َـطًِ ٚنإ اْ٫ـطإ
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ًاسب ايـشٛٝإ َٚدزٸب٘ ؾاغسا ٙعً ٢ايــُذين عًٝـ٘ ٚاغـرتنا يف ايكتـٌ
نإ يـٛي ٞايــُكت ٍٛا٫قتصـاص َـٔ ايــذاْ ٞايكاتـٌ  ،يهـٔ يـ ٛاغـرتنا
 ٕٚ َٔ -إغساٚ ٤تٗٝٝر عً ٢ايكتٌ  -نإ يٛي ٞايـُكت ٍٛإٔ ٜكت

َـٔ

ايكاتٌ ٜٚكتً٘ بعد إ ٜس ٸ عًْ ٘ٝصـ  ١ٜاْ٫طإ .
( )34ي ٛاغرتنت اَسأتإ يف قتٌ نـإ يـٛي ٞايــُكت ٍٛسـل قتًـُٗا
قصاًام َٔ  ٕٚز ٸ غ ، ٤ٞيهٔ يُ ٛنٔٸ أنجـس نـإ يًـٛي ٞقتًـٗٔ ًٝعـام
ٔ ث٬ث ١ؾـد ٚيـ ٞايــُكتٍٛ
بعد أ ا ٤ؾاضٌ ٜتٗٔ اي ٔٗٝبـُعٓ ٢اْ٘ اذا نُ ٸ
ٜــ ١اَــسأ ٠تــٛشٸع أث٬ث ـام عًــ ٢نــٌ ٚاســد ٠قمــٌ قتًــٗا ا ٚؾعٗــا يــٛئٗٝ
ٚٚازثٗٔ ٚ ،اذا ازا قتٌ بعطٗٔ  -نإٔ قتٌ ث٬ث ١اباٚ ٙأزا ايٛيـد قتـٌ
اثٓتٚ َٔٗٓ :دب عً ٢ايكاتً ١ايجايج ١ز ٸ ثًح ٜـ ١ايسدـٌ اىل ايــُكت
َُٓٗا أٚ ٚيُٗٝا  :يهٔ ٚاسد ضدع  ١ٜايسدٌ .
( )35يــ ٛاغــرتى زدــٌ ٚاَــسأ ٠يف قتــٌ زدــٌ دــاش يــٛي ٞايـــُكتٍٛ
قتًُٗا َعام بعد إٔ ٜس ٸ ْصـ ٜـ ١اىل أٚيٝـا ٤ايكاتـٌ ٚٚزثتـ٘  ٕٚايكاتًـ١
ٚٚزثتٗــا  .نُــا إٔ يًــٛي ٞقتــٌ ايــــُسأَٚ ٠طايمــ ١ايكاتــٌ بٓصـــ ٜـــ١
ايـُكتٚ ،ٍٛي٘ قتٌ ايسدـٌ ايكاتـٌ َـد تػـس ِٜايكاتًـْ ١صــ ٜـ ١ايسدـٌ
تــدؾد اىل غــسٜهٗا ايكاتــٌ أٚ ٚزثتــ٘ ٚ ،يــ٘ إٔ ٜطايــب ن ـ٬م َــٔ ايكاتــٌ
ٚايكاتً ١بٓصـ  ١ٜايـُكت ٍٛؾٝطتًِ َُٓٗا  ١ٜزدٌ ناًَ. ١
( )36نٌ َٛضد ٜـذب ؾ ٘ٝايس ٸ عً ٢ايـٛي ٞا ٚعًـ ٢ايــذاْ ٞعٓـد
إزا  ٠ا٫قتصاص َٓ٘ ًٜصّ تكد ِٜايس ٸ عً ٢اضتٝؿا ٤ايــشل ٚا٫قتصـاص
ْ -ؿطام أ ٚطسؾام . -
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( )37ي ٛقتٌ زد ٕ٬زد٬م ٚنإ اسدُٖا قات٬م عُدام ٚاٯخس خطأ
أ ٚقتٌ ًيب ٚبايؼ زدـ٬م (ٚعُـد ايصـيب خطـأ) دـاش ٭ٚيٝـا ٤ايــُكتٍٛ
اخــر ْصـــ ايدٜــَ ١ــٔ ايصــيب أَ ٚــٔ ايكاتــٌ خطــأ ثــِ ٜــذٛش هلــِ قتــٌ
ايكاتٌ عُدام بعد أ اْ ِٖ٤صـ ايد ١ٜاي ٘ٝأ ٚاىل ٚزثت٘  ،نُا هلِ ايــشل
يف ايعؿ ٛعٔ ايكصاص ٚأخر ْصـ ايد. ١ٜ

شروط الكصاص :
ٜػرتط يف اضتشكام ايكصاص َٔ ايكاتٌ اَٛز مخط: ١
ايػسط ا : ٍٚ٫تطا ٟٚايكاتٌ ٚايـُكت ٍٛيف ايـشس ١ٜا ٚيف ايعم،١ٜ ٛ

ص ِب
ؾٜ ٬ـذٛش قتٌ ايــشسٸ قصاًـام اذا قتـٌ عمـدام  :طكُتِبَ ََيب ُكمُ ُ ا ِلكِصبا ِ
ا ِلكيتَُيى الِحِرُّ بِالِحِرِّ والِعبُدِ بِالِعبُدِص ٚ ،يهـٔ ٜطـسب ايــشس غـدٜدام ستـ٫ ٢
ٜعٜٚ ٛػسّ يـُ ٙ٫ٛثـُٓ٘  ّٜٛقتً٘ .
ايػــسط ايجــاْ :ٞتطــا ٟٚايكاتــٌ ٚايـــُكت ٍٛيف ايــد ،ٜٔؾــٜ ٬كتــٌ
ايـــُطًِ بكتًــ٘ نــاؾسام  -ذَ ٝـام اَ ٚطــتأَٓام ا ٚسسب ٝـام  -نُــا ٜ ٫كــت

َــٔ

ايـــُطًِ بــذس ايهــاؾس ؾاْــ٘ ٜ ٫كــا َطــًِ بهــاؾس  ٫ -يف ايكتــٌ  ٫ٚيف
اجلساسات  -ضٛا ٤نإ قتً٘ دـا٥صام غـسعام اّ ي ٜهـٔ ْ ،عـِ اذا ي ٜهـٔ
قتًــ٘ دــا٥صام  -نُــا اذا نــإ ذَ ٝـام اَ ٚطــتأَٓام  -ع ـصٸز ٙاي ــشانِ ايػــسعٞ
ٚأخر َٔ ايـُطًِ  ١ٜايـرَ ٞعٓـد دٓاٜتـ٘ عًـ ٢ز ٚايـرَ - ٞثـُاْــُأ٠
زِٖ  -ا ٚعً ٢أطساؾ٘  -عطب ْ ١ٜؿط٘ ٚ .اذا ًاز ايـُطًِ َتعٛٸ ام
عً ٢قتٌ أٌٖ ايرَٚ ١تهسز َٓ٘ داش يٛي ٞايرَ ٞايـُكت ٍٛقتـٌ ايــُطًِ
ايـُـتـعـ ٸ ٛقـصاًام بـعد أ اٚ ٤ي ٞايـُكـتـ ٍٛايرَ ٞؾـاضٌ  ١ٜايـُطًِ ،

غسٚط ايكصاص َٔ ايكاتٌ)375(.........................................................

ٜعين ايؿسم ٚايتؿاٚت ب :ايدٜت :ا ٚقُٝت٘ بايعًُ ١ايٛزق ١ٝايـُتداٚي. ١
َٚــد ايتطــا ٟٚيف ايــد ٫ ٜٔؾــسم يف ايـــُذين عًٝــ٘ ايـــُطًِ بــ:
ايكسٜــب ٚبــ :ايمعٝــد ٚبــ :ا٫دــٓيب  ٫ٚبــ :ايٛضــٝد ٚبــ :ايػــسٜـ
ؾــإ ايـــُطًُ :اخــ ٠ٛتتهاؾـــأ َــا ، ِٖ٩باضــتجٓا ٤ا٫ب ؾاْــ٘ ٜ ٫كتـــٌ
قصاًام بكتً٘ ٫بٓ٘ نُا ضٝأت. ٞ
(ٜ )38كتٌ ايرَ ٞبكتً٘ ايرَ ٞأ ٚايرَ ١ٝعُدام بعد ز ٸ ؾاضٌ ايد١ٜ
َــٔ  ٕٚؾــسم بــ :اتــشا

ٜتُٗــا ٚبــ :اخت٬ؾــ٘ٚ ،تكتــٌ ايرَٝــ ١بكتًــٗا

ايرَ ١ٝا ٚايرَ ٞعُدام ٚ ،ي ٛقتٌ ايرَ ٞايهاؾس سسبٝام نـإ اَ ٚطـتأَٓام -
أَهٔ إ ٜكتٌ ب٘ بـشطب غسعِٗ ٚإيتصاَاتِٗ يف قصاص ايٓؿظ .
( )39ي ٛقتٌ ايهـاؾس  -ايـرَ ٞأ ٚغـريَ - ٙطـًُام عُـدام ؾـد ٖ -ـٛ
َٚاي٘  -اىل أٚيٝا ٤ايـُكت ٍٛايــُطًِ ٜـتخري ٕٚبـ :قتًـ٘ ٚبـ :اضـرتقاق٘،
ٚي ٛأضًِ ايكاتٌ قمٌ ا٫ضرتقام نـإ أٚيٝـا ٤ايــُكت ٍٛبايــخٝاز بـ :قتًـ٘
قصاًام ٚب :ايعؿ ٛعٓ٘ ٚقم ٍٛايد ١ٜعٓد ايرتاض ٞبُٗٓٝا عًٗٝا .
( )40ي ٛقتٌ ايهاؾس نـاؾسام ثـِ أضـًِ ايكاتـٌ ي ٜكتـٌ بـ٘ ٚٚ ،دمـت
ايد ١ٜعً ٘ٝإ نإ يًُكت. ١ٜ ٍٛ
( )41ي ٛقتٌ ٚيد ايـشٚ ٍ٬يد ايصْا قتٌ ب٘ اذا ناْا َطًُ. :
( )42ايعرب ٠يف ثمـٛت ايكصـاص سـاٍ ايــُذين عًٝـ٘ سٝـح اجلٓاٜـ١
ٚقصد اجلاْ ٞقتٌ ايـُطًِ س :اجلٓاٚ ،١ٜعً :٘ٝي ٛدَٓ ٢طًِ عً ٢ناؾس
 ذَ ٞاَ ٚطتأَٔ ا ٚسسب -ٞقاًدام قتً٘ بـذٓاٜت٘ ا ٚناْـت اجلٓاٜـ ١قاتًـ١عا  ٠ؾأضًِ ايهاؾس ايـُذين عً ٘ٝثِ َات ي ٜكت

َٔ اجلـاْ ٞايــُطًِ
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يعدّ قصد ٙقتٌ ايـُطًِ ستٜ ٢كت

َٓـ٘ ْ ،عـِ تجمـت عًـ ٢اجلـاْٜ ٞـ١

ايٓؿظ ٖٚ ،هرا ي ٛزَ ٢ضُٗام ا ٚحن ٙٛقاًدام ب٘ زَ ٞايهـاؾس احلسبـ ٞاٚ
ايرَ ٞا ٚايـُستد ايؿطس ٟؾأضًِ ٚتاب َٔ ازتدا  ٙثـِ أًـاب٘ ؾُـات ي
َٔ ايـُطًِ يعدّ قصد ٙقتٌ ايـُطًِ ٚنإ عً ٘ٝايد. ١ٜ

ٜكت

( )43اذا دس ايــُطًِ سسبٝـام ا ٚذَٝـام اَ ٚستـدام ؾطسٜـام ٚي ٜــُت
بــاجلس ثــِ اضــًِ ايهــاؾس ٚتــاب ايـــُستد ٚضــس ٣اجلــس ٚاجلٓاٜــ ١ؾُــات
ٚدــب عًــ ٢ايـــُطًِ ؾــد ٜــ ١ايــٓؿظ اىل أٚيٝــا ٤ايـــُذين عًٝــ٘ ٫ٚ
قصاص عً ٢ايـُطًِ يعدّ قصد ٙقتٌ ايـُطًِ .
( )44اذا دس َطًُام  -بكطد ٜد ٙا ٚزدً٘ ا ٚحنُٖٛـا  -قاًـدام بـ٘
قتًــ٘ ا ٚنــإ ذيــو َ ــُا ٜكتــٌ غايم ـام ثــِ إزتــد ايـــُذين عًٝــ٘ ؾُــات ؾــ٬
قصاص يف ايٓؿظ  ١ٜ ٫ٚعًٗٝا ٜ ٌٖٚ ،جمـت قصـاص ايطـسف ٚاجلـس
بإٔ ٜكت

ايٛي َٔ ٞاجلاَْ ٞجٌ َا دٓاٚ ٙدسسـ٘  -بكطـد ٜـد ٙا ٚزدًـ٘

ا ٚحنُٖٛا ؟ ٜكسب عدّ اضتشكام ايكصاص .
( )45اذا دــس َطــًُام بكصــد قتًــ٘ ا ٚنــإ َــُا ٜكتــٌ غايمـام ؾازتــد
ايـُذس - ٚؾطسٜام اًَٝ ٚام -ثِ تاب َـٔ ازتـدا  ٙثـِ َـات اضـتشل ٚيٝـ٘
ايكصاص يهَ ْ٘ٛطًُام س :ايـُٛت َ ٖٛٚكت ٍٛعُدام .
( )46ي ٛقتٌ ايــُستد ايؿطـس ٟا ٚايــًُ ٞذَٝـام اَ ٚطـتأَٓام ا ٚسسبٝـام
ؾايظــاٖس اْــ٘ ٜكتــٌ بــ٘ ؾــإ ايــٓؿظ بــايٓؿظ  ،يهــٔ يــ ٛعــا ايـــُستد اىل
ا٫ضٚ ّ٬تاب َٔ ز ٸت٘ قمٌ ا٫قتصاص ي ٜكتٌ ٫سكام بايرَ. ٞ
( )47ي ٛدَٓ ٢طًِ عً ٢غري ايـُطًِ بكصد قتً٘ ا ٚناْت دٓاٜت٘
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قاتً ١عا  ٠ثِ إزتد اجلاْٚ ٞضـست اجلٓاٜـٚ ١اجلـس ستـَ ٢ـات ايــُذين
عً ٘ٝؾٌٗ ٜكتٌ ب٘ قصاًام ؟ اٗ ٫س دٛاش ايكتٌ قصاًام .
( )48اذا قتٌ ايهاؾس ايرََ ٞستدام قتٌ ب٘  ،بُٓٝا ي ٛقتً٘ ايـُطًِ ي
ٜهــٔ عًٝــ٘ قصــاص ٜ ٫ٚــ ١إ ٫اذا ًــاز ايـــُستد عــٔ ا٫ضــ ّ٬اىل ٜــٔ
ايٓصساْ ١ٝا ٚايـُذٛض ١ٝا ٚاي ١ٜ ٛٗٝثِ ًاز ذَٝام ؾعً ٢قاتً٘ ٜـ ١ايـرَٞ
(ثـُإ َ ١٦زِٖ ؾط. )١
( )49اذا ثمت عًَ ٢طًِ قصـاصٷ ؾكتًـ٘ غـري ٚيـ ٞايـدّ َٚـٔ ٕٚ
اذْ٘ اْٝ ٚابت٘ يف قتً٘ قصاًام  -نإ عً ٘ٝايكصاص .
( )50اذا ٚدب قتٌ أسدٺ سدام  -يصْا ٙا ٚيٛاط٘ ا ٚحنُٖٛـا  ،ضـ٣ٛ
ضـ ـبٸ ايـــٓيب ( )ؾكتًـــ٘ غـــري اَ٫ـــاّ ( )اَ ٚـــٔ ْصـــب يًشـــدٚ
ٚايتعصٜسات  :ايـُذتٗد اٚ ٚن - ً٘ٝايظاٖس ثمٛت ايكصـاص عًـ ٢ايكاتـٌ
َٔ  ٕٚإذٕ اَ٫اّ اْٝ ٚابتٜ٘ٚ ،ـُهٔ عؿٚ ٛي ٞايدّ عٓ٘ َد ؾد ايد.١ٜ
( )51اذا دٓــ ٢ايصــيب ا ٚايـــُذَٓ ٕٛتعُــدام  -قــت٬م ا ٚغــري - ٙي
ٜكت ٸ َٓ٘ ست ٢اذا بًؼ عاق٬م ٚ ،اْـُا تجمت ايد ١ٜعًٝـ٘ ٚت٪خـر َٓـ٘ بعـد
ايهُاٍ بايمًٛؽ ٚايعكٌ .
( )52اذا قتٌ ايمايؼ ايعاقـٌ ًـمٝام اَ ٚــذْٓٛام ي ٜكتـٌ بـ٘ قصاًـام،
ٜٚجمت عً ٢ايكاتٌ  ١ٜايـُكت ، ٍٛإ ٫اذا ٖذِ ايصيب ا ٚايـُذٓ ٕٛعً٘ٝ
ؾكتً٘ ؾاعام ؾ ١ٜ ٬عً ٢ايكاتٌٚ ،ته ٕٛايد َٔ ١ٜبٝت َاٍ ايـُطًُ. :
ايػسط ايجايح :إٔ ٜ ٫ه ٕٛايكاتٌ أبام يًُكت ،ٍٛؾإ ا٫ب ٜ ٫كتـٌ
قصاًام يكتً٘ ابٓ٘ ٜ ٫ٚكتٌ ايـذد -أب ا٫ب -يكتً٘ سؿٝد ٙعً ٢ايظاٖس،
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بٌ عً ٘ٝايدٚ ١ٜايهؿازٜٚ ٠عصٸز ٙايـشانِ ايػسع ٞتأ ٜمام ٚاً٬سام .
( )53اذا قتٌ غخ ٷ أسدام ٚإ ع ٢اْ٘ ابٓ٘ ٚاستٌُ نْٛـ٘ ابٓـ٘ َـٔ
سٝح ايعُس ٚاقاّ ايم ١ٓٝا ٚاَ٫از ٠ايـُعترب ٠عً ٢بٓٛٸت٘ ي ٜكتٌ ب٘ ٚغـسّ
ايد ١ٜيٛازث٘ ٚ ،إ ٫داش يٛي ٞايـُكت ٍٛا٫قتصاص َٓ٘ .
ٖٚهرا ي ٛإ عا ٙغخصـإ ٚقـد قتًـ٘ اسـدُٖا أ ٚنُٖ٬ـا َـد عـدّ
ايعًــِ بصــدم اســدُٖا  ،يهــٔ يــ ٛعًــِ ًــدم اســدُٖا ا ٚثمــت بأَــاز٠
َعترب ٚ ٠ي ٌٝغسعَ ٞـٔ  ٕٚتعـ :ٝا٫ب َُٓٗـا ؾايــُسدد ٖـ ٛايكسعـ١
بُٗٓٝــا ؾُــٔ خسدــت ايكسعــ ١با

ــ٘ ي ٜكتــٌ بــ٘ ٚغــسّ ايدٜــٚ ١ايهؿــاز٠

ٚعصٸز ٙاَ٫اّ ٚ ،أَهٔ اقتصاص ٚي ٞايدّ َٔ اٯخس اذا نـإ َػـازنام
يف ايكتٌ بعد ز ٸ ْصـ ايد ١ٜاي. ٘ٝ
( )54اذا قتٌ ايسدٌ شٚدت٘ ؾٌٗ ٜجمت سل ا٫قتصاص يٛيدٖا َـٔ
ايصٚز ايكاتٌ ؟ ؾ ٘ٝخ٬فٚ ،ا٫قسب عدّ ٜ٫ٚت٘ عً ٢ا٫قتصاص ٚ ،يٛ
إْـشصس ٚيٝٸٗا بٛيدٖا َٔ شٚدٗا نإ هلا ايدٜـَٓ ١ـ٘ ٚ ،يـ ٛنـإ هلـا ٚيـد
َٔ غري ٙأ ٚأخ َٔ ابٗٝا أ ٚعِٸ نإ ٚي ٞايكصاص قطعام .
( )55ي ٛنإ اخٛإ غكٝكإ قد قتٌ اسدُٖا اباٚ ٙاٯخس اَـ٘ ثمـت
ايكصــاص يهــٌ َُٓٗــا عًــ ٢اٯخــس  ،ؾــإ تػــاسا أقــسع بُٗٓٝــا ٚتكــدّ
با٫ضتٝؿا َٔ ٤أخسدت ايكسعـ ١ا

ـ٘ ٚ ،إٕ بـا ز اسـدُٖا ي٬قتصـاص

نإ يٛازخ اٯخس ا٫قتصاص َٓ٘ .
ايػــسط ايسابــد  :ايهُــاٍ بــايمًٛؽ ٚايعكــٌ ،ؾــاذا قتــٌ ايصــيب اٚ
ايـُذٓ -ٕٛايـُطمل ا ٚا٭ ٚاز ٟساٍ دٓ - ْ٘ٛي ٜـٴكتٌ قصاًام  ،ضٛا٤
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ايـخطأ ٚايعُدٚ ،ضٛا ٤قتٌ ايمايؼ ايعاقـٌ ا ٚايــُذٓ ٕٛا ٚايصـيبْ ،عـِ
تجمت ايد ١ٜعً ٢عاقً ١ايصيب ا ٚايـُذٓ ٕٛايكاتٌ  ،ؾإ ي تدؾد ايعاقًـ١
أخر بٗا بعد ايمًٛؽ ٚايعكٌ ٜ ٫ٚرٖب ّ ايـُطًِ ٖدزام .
ٚايعرب ٠يف ْؿـ ٞايكصـاص :سـاٍ ايكتـٌ ؾـاذا نـإ ًـمٝام اَ ٚــذْٓٛام
ساٍ ايكتٌ ي ٜكت

َٓ٘ ست ٢بعد ايمًٛؽ ٚا٫ؾاق ، ١يهٔ يـ ٛقتـٌ ايمـايؼ

ٔ  -ثمت قصاً٘ ٚي ٜطكط عٓ٘ دصَام .
ايعاقٌ بتُاّ ٚعٚ ٘ٝعكً٘ ثِ دٴ ٸ
( )56ي ٛاختًـ ايٛيَ ٞد اجلـاْ - ٞسـاٍ بًٛغـ٘ ٚعكًـ٘  -يف نـٕٛ
دٓاٜتــ٘ ا ٚقتًــ٘ شَــإ ايصــم ٢أ ٚبعــد ايمًــٛؽ  ،أ ٚإختًؿــا يف نْٗٛــا ســاٍ
ايـذٓ ٕٛا ٚساٍ ا٫ؾاقٚ ١ايػعٛز ٚا ٫زاى ايعكًـ ، ٞؾـ عٚ ٢يـ ٞايـدّ
سص ٍٛاجلٓا ١ٜساٍ ايمًٛؽ ٚإؾاق ١ايعكٌٚ ،أْهس ايـذاْ ٞبًٛغـ٘ ا ٚعكًـ٘
ساٍ اجلٓاٚ ١ٜأَهٔ ًدٚز اجلٓا َ٘ٓ ١ٜساٍ ايصم ٢أ ٚسـاٍ ايــذٓ ٕٛثـِ
أثمت ٚي ٞايدّ عـٛا ٙبمٓٝـ ١أ ٚبــُا ٜٛدـب ايعًـِ ا ٚا٫طُٓ٦ـإ بصـش١
عــٛاً :ٙــدٚز ايكتــٌ ٚاجلٓاٜــ ١ســاٍ ايمًــٛؽ ٚايعكــٌ  -ؾٗــ ٛخــريٚ ،إ٫
ؾايك ٍٛق ٍٛاجلاْ :ٞعدّ ايمًٛؽ ا ٚايعكٌ ساٍ اجلٓاَ -١ٜد سًؿ٘ عًَ ٢ا
أْهس ،ؾٓٝتؿ ٞعٓ٘ ايكصاص ٚتجمـت ايدٜـ ١عًـ ٢ايعاقًـ ،١ؾـإ اَتٓعـت أٚ
أْهست ٚي تدؾد ٚدب عً ٢ايـذاْ ٞؾعٗا عٓد بًٛغـ٘ ٚعكًـ٘ ٚإؾاقتـ٘،
بٌ ي ٛنإ ثمٛت اجلٓا ١ٜعً ٘ٝباقسازٚ ٙاعرتاؾـ٘ عًـْ ٢ؿطـ٘ باجلٓاٜـ ١سـاٍ
ايصػس ا ٚؾكدإ ايعكٌ ثمتت ايد ١ٜعً ٫ٚ ٘ٝت٪اخر عاقًت٘ ب قساز. ٙ
ٚي ٛسصٌ ايعًِ  َٔ -بعض ايكسا ٔ٥اجلٓاٝ٥ـٚ ١اخلازدٝـ ١ايــُٛدم١
ي٬طُٓ٦إ أ ٚيًٝك -:بـشص ٍٛاجلٓا ١ٜساٍ ايمًٛؽ ٚساٍ ايعكٌ ٚا٫ؾاق١
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ٚي ٜـُهٔ ا ٚي حيتٌُ ًدٚزٖا ساٍ ايصما ٠ٚأ ٚسـاٍ اجلٓـ ٕٛنـإٔ ٫
ٜه ٕٛايـذاَْ ٞطمٛقام بايـذٓ ٕٛي تطـُد عـٛا ٙنْٛـ٘ ًـمٝام اَ ٚــذْٓٛام
ساٍ اجلٓاٚ ١ٜايعكـٌ إ ٫إٔ ٜجمتٗـا بمٓٝـ ١أْ ٚــشٖٛا َٚ ،ـٔ ْٗٚـا ؾـايكٍٛ
قٚ ٍٛي ٞايـدّ َـد ٜــُ ، ٘ٓٝؾـاذا سًــ عًـ ٢عـدّ دْٓٛـ٘ ضـابك ما ٚسـاٍ
ايـذٓا ١ٜإضتشل عً ٘ٝايكصاص .
( )57اذا ٖذِ ايـُذٓٚ ٕٛأزا ايعدٚإ عً ٢ايعاقٌ ؾدؾع٘ ايعاقٌ
عٔ ْؿط٘ ؾكتً٘ عٝح تٛقـ ؾعـ٘ عٓـ٘ عًـ ٢قتًـ٘ ي ٜهـٔ عًٝـ٘ قصـاص
 ،١ٜ ٫ٚؾإ ّ ايـُٗادِ ٖـدزٷ ٚايكاتـٌ ٜـداؾد عـٔ ْؿطـ٘ ْ ،عـِ تعطـ٢
ٚزثتــ٘ ٜتــ٘ َــٔ بٝــت َــاٍ ايـــُطًُ . :يهــٔ يــ ٛقتــٌ ايعاقــٌ َ ــذْٓٛام
َٔ ٖ ٕٚذَٛـ٘ عًٝـ٘ أَ ٚـٔ  ٕٚثمـٛت اهلذـ ّٛبمٓٝـ ١أ ٚحنٖٛـا  ،ؾـ٬
ٜكتٌ ايعاقٌ بايـُذٓ ، ٕٛيهٔ عً ٢ايكاتٌ  ١ٜايـُذٓ. ٕٛ
دز ؾصـدز َٓـ٘ ايكتـٌ ٚعًـِ
( )58اذا غسب ايـخُس ا ٚتٓا ٍٚايـُخ ٸ
ساي٘ اْ٘ ًدز َٓ٘ قتٌ عُد أ ٚقتٌ خطأ ٚقد شاٍ عٓ٘ ايكصـد ٚا٫ختٝـاز
ٚايتٛد٘  -عٌُ ايكاض ٞعً ٢طمل ايٝكٚ :ا٭َاز ٠ايكطعٜ : ١ٝكت

َـٔ

ايـُتعُد ٚ ،ايـُخطٜ ٤ٞدؾد ايدٚ ، ١ٜإ ٫اذا ي ٜـشصٌ ايعًـِ ٚايـٝك:
 ٚا٫ستُاٍ ٜ ٫ـذدٚ ٟايظٔ ٜ ٫ػين َـٔ ايــشل  -ؾٓؿصٸـٌ بـَ :ـا اذانإ ايطهسإ ا ٚايـُتخدز ٜعًِ ٜٚتٛد٘ اىل ساي٘  ٚسؾ٘ ٚاْ٘ عٓد تٓاٍٚ
ايـخُس ا ٚايـُخدٸز ٜه ٕٛيف َعسض ايـتكاتٌ آٜ ٚتٗ ٞاحلاٍ اىل ايتكاتـٌ
ٚايكتٌ ؾعًٝـ٘ ايكصـاصٚ ،إ ي ٜتٛقـد ايتكاتـٌ بــشطب سؾـ٘ َٚــشٌ
ضهـسٚ ٙخـدزٚ ٙي ٜـتـٛد٘ ٚي ٜـعـًِ بأ ا ٙ٤ايـ ٘ٝنإ عًـٝـ٘ ايـدٜـ٫ٚ ١
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قصاص عً ٘ٝإ ٫اذا ثمت تعُٸدٚ ٙتٛدٸٗ٘ اىل ايكتٌ .
( )59ا٫عُ ٢اذا قتٌ اسدام ٚثمت ٜ -كٓٝام  -تعُٸد ٙيًكتٌ اقت ٸ َٓ٘
نإٔ ٜتشكل ؾ ٘ٝايٓماٖ ١ايؿا٥ك ١عٔ ايـُتعازف ٜٚتٛقد َٓ٘ ايتعُٸد يـُعسؾت٘
بعدا ٠ٚايـُكت، ٍٛا ٚتتذُـد ايكـسا ٔ٥عًـ ٢تٛدٸٗٗـ٘ يصـدٚز ايكتـٌ َٓـ٘
نإٔ ٜكتٌ بايطهٚ :قد تكتطْ ٞماٖت٘ إَتٝاش ايـُذين عً ٘ٝعٓد. ٙ
ٚي ٛي ٜجمت ٚي ٜـتشـكل تعُٸـد ٙيكتـٌ ايــُذين عًٝـ٘ ؾـ ٬قصـاص
نإٔ ٜعمـح بايــُطدع اٜ ٚتـدزب عًٝـ٘ ٚتــخسز طًكـَٓ ١ـ٘ ؾتكتـٌ اسـدام
 ٖٛٚي ٜتٛد٘ أ ٚي ٜعًِ بٛد ٛغخ

اَاَ٘ ٜـُهٔ إٔ تصٝم٘ ايطًكـ١

ؾتجمت ايد ١ٜعً ٢عاقًت٘  ،ؾإ ي تهٔ أ ٚإَتٓعت عٔ ايـدؾد ؾؿـَ ٞايـ٘،
ٚإٕ ي ٜهٔ ي٘ َاٍ ؾؿ ٞبٝت َاٍ ايـُطًُ. :
( )60ايٓا ِ٥اذا إْكًب عً ٢أسدً :ػريام ا ٚنمريام ،ؾكتًـ٘ بػـري قصـد
ٚتـشكل ذيو بطسٜل إثمات ٞي ٜهٔ عً ٘ٝايكصاص ٚنإ عً ٘ٝايد. ١ٜ
ايػــسط اي ــخاَظ  :إٔ ٜهــ ٕٛايـــُكت َ ٍٛــشك ٕٛايــدّ  ،ؾــاذا نــإ
ايكتٌ ضا٥ػام ٚدا٥صام غسعام يًكاتٌ ي ٜهٔ عًٝـ٘ قصـاصْ ،ظـري قتـٌ َـٔ
ٜـطبٸ ايٓيب( )ا ٚأسد ا )( ١ُ٥٫ؾاْ٘ ٜـذٛش يهٌ ضاَد يطماب٘ إٔ
ٜكتً٘ اذا أَٔ ايـخطس ْٚ ،ظـري قتـٌ ايــُشازب ٚايكاًـد غـري -ٙيكتًـ٘ اٚ
ٖتو عسض٘ اْٗ ٚب َاي٘ ؾداؾد ٚأ  ٣ؾاع٘ اىل قتًْ٘ٚ ،ظري قتٌ َٔ يـ٘
 ١ٜ٫ٚعً ٢إدسا ٤ايـشد ٚأ ٚايكصاص أ ٚحنٖٛا ؾأعُـٌ ٜ٫ٚتـ٘ ٚاْتٗـ٢
اىل ايـُٛت ؾاْ٘  ٫قصاص عً. ٘ٝ
( ٫ )61اغهاٍ يف اْ٘ اذا ٖذِ اسدٷ عً ٢از غريٚ ٙأزا ايتًصٸ
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أ ٚايؿذــٛز بٓطــا ٙ٤سً ـت َداؾعتــ٘ ٚإٕ أ ٸت اىل قتًــ٘ ٚي ٜهــٔ عٓد٥ــر
َـشك ٕٛايدّٖٚ ،هرا ي ٛخٌ ايسدٌ از ٙؾـسأ ٣أدٓمٝـام ٜصْـ ٞبصٚدتـ٘
أٜ ٚكمٸًٗا أ ٚبمٓت٘ أ ٚبأخت٘  ٖٞٚ -نازَٖ ١داؾع ، ١ا ٟنإ ٜػتصمٗا عً٢
ايؿذٛز أ ٚايؿطل  -داش ي٘ َداؾعت٘ ٚإٕ أ ت اىل قتً٘ ٚي ٜهـٔ ايسدـٌ
َـشك ٕٛايدّ ٚ .ا٫غهاٍ ؾُٝا ي ٛخٌ ايداز ٚزأ ٣زد٬م ٜصْ ٞبصٚدتـ٘
أ ٚبمٓت٘ أ ٚأخت٘ َ ٖٞٚطاٚع ١اٖسام ؾٌٗ ٜه ٕٛايسدٌ َـشك ٕٛايـدّ ٫
ٜـذٛش قتً٘ ؟  ٌٖٚته ٕٛشٚدت٘ أ ٚابٓت٘ أ ٚأخت٘ َـشك ١ْٛايـدّ ٜ ٫ــشٌ
ي٘ قتًٗا ؟ ايظاٖس عدّ دٛاش قتً٘ إٜاٖا أ ٚإٜا ، ٙبٌ ايٛادب إثمات ايصْـا
أ ٚايؿذٛز بايػٗ، ٛأ ٚإثمات َٗاًت٘ يداز ٚ ٙخٛهلا َٔ  ٕٚإذْـ٘ أٚ
تصـدٸ ٜ٘يًؿذــٛز بعٝايــ٘ ؾــ ٬تهؿــَ ٞــذس ايــدعٚ ٣ٛايتُٗــ ١بــٌ يــ ٛقتــٌ
زدٌ اَسأت٘ أ ٚأخت٘ أ ٚابٓتـ٘ ٚإ عـ ٢شْاٖـا يف بٝتـ٘ أ ٚيف بٝتٗـا َـٔ ٕٚ
إقاَت٘ ايػٗ ٛايعد ٍٚعً ٢عٛا - ٙثمت ايكصاص عً. ٘ٝ

دَوى الكتل و إثباتًا :
(ٜ )62ػـــرتط يف

ـــاع ايـــدع ٣ٛغـــسعام  :بًـــٛؽ ايــــُدع ٞســـاٍ

ايـــدعٚ ٣ٛعكًـــ٘  ٕٚ -ســـاٍ اجلٓاٜـــ ، ١ؾـــ ٬تطـــُد عـــ ٣ٛايصـــيب
ٚايـُذٓ ،ٕٛبٌ ٫بد َٔ تصدٸ ٟايٛي ٞايػـسع ٞيسؾـد ايـدع ٣ٛبــشطب
ٜ٫ٚت٘ عً ،٘ٝؾً ٛإ ع ٢ايمايؼ ايعاقٌ قت٬م ضٴُٹعٳتٵ عٛاٚ ٙدست َـٛاشٜٔ
ايكطاٚ ٤إٕ ناْت ايـذٓا ١ٜايـُدٸعا ٠ساًً١م ساٍ ًما ٙأ ٚدٓ.ْ٘ٛ
ٖٚهرا ٜػرتط ؾـٞ

اع ع ٣ٛايـكتٌ  :إستُاٍ ًشتٗا ًٚدقٗا

ٚإَهإ ًدٚز ايكتٌ َٔ ايـُدٸع ٢عً ، ٘ٝؾً ٛإ ع ٢قتٌ غا٥ب عٔ ايمًد
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غــٗسام قتــٌ ابٝــ٘ أَــظ -ي تكمــٌ عــٛا ،ٙإ ٫اذا أثمــت سطــٛز ٙيف ايمًــد
شَإ ايـذٓا. ١ٜ
( )63اذا إ عــ ٢ايكتــٌ عًــ ٢غــخ

َعــ :قــد قتــٌ أبــا ٙأ ٚابٓــ٘

َطتك٬م بٛسد ٙضٴُٳعت عٛاٚ ، ٙي ٛإ عـ ٢عًـ ٢غـخ

َعـ :اْـ٘ قتـٌ

أباَ ٙػرتنام َد ًاعـٜ ٫ ١عـسؾِٗ ضٴـُٹعت عـٛا ٙاٜطـام  ،ثـِ اذا أثمتٗـا
بطسٜل غسع ٞإضتشل ايٛي ٞقتٌ ايـُدٸع ٢عً ٘ٝقصاًام ٚ ،نـإ ٭ٚيٝـا٤
اجلاْ ٞبعد ايك: ٛايسدٛع اىل ايماق :بـُا ٜــخصٸِٗ َـٔ ايدٜـ ١اذا عسؾـٛا
عد ِٖ ٚأغخاًِٗ َٔ ايـُكتٚ ،ٍٛإ ٫يٛي ٜعًُٛا عد ِٖ زدعٛا اىل
ايـُعًٚ ،َِٗٓ :َٛعً ِٗٝأ اَ ٤ا ٜـخصٸِٗ َٔ ايدٚ ١ٜبٓطم ١عد ِٖ .
( )64ي ٛإ ع ٢ايكتٌ َٔ  ٕٚبٝإ ْٛع٘ ٚاْ٘ عُد أ ٚخطأ :
ؾإ ٗس يًكاض ٞاْ٘ عازف بايـخص ١ًٝٛيهٔ عٓدَ ٙاْد عٔ بٝاْـ٘
إضتؿصٌ ايكاضٚ - َ٘ٓ ٞي ٛضسٸام ٖٛ ٌٖ : -قتٌ عُد ا ٚخطإٔٚ َٔ -
إعاْ ١ايكاض ٞايـُدع ٢عً ٢ايتًك. :
ٚإٕ نإ داٖ٬م بايـخص : ١ًٝٛؾكد ٜدٸع ٞاْ٘ نإ قاًـدام يؿعـٌ ٫
ٜرتتـب عًٝــ٘ ايكتــٌ عـا  ٠يهــٔ ٜ ٫ــدزٖ ٟـٌ نــإ قاًــدام يًكتــٌ اّ - ٫
إْدزز حتت ع ٣ٛايكتـٌ غـم ٘ٝايعُـدٚ ،قـد ٜ ٫ـدع ٞإ ايكاتـٌ قاًـد
يرات ايؿعٌ ٫ستُاي٘ قصـد أَـس ٺآخـس ؾاغـتم٘ ٚأخطـأ ٚأًـاب ايــُكتٍٛ
إتؿاقــام -إْــدزز تـــشت عــ ٣ٛايكتــٌ ايـــخطأ ايـــُشض ٚ .عًــ ٢نــ٬
ايتكدٜس ٜٔتـجـمت ايد ١ٜإٕ أثـمـت عٛا ٙبطسٜل غسعٚ ، ٞايد ١ٜيف اٍٚ٫
عً ٢ذات ايكاتٌ ٚيف ايجاْ ٞعً ٢ايعاقً ١ؾإ إَتٓعت ٚدب عً ٘ٝؾعٗا .
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ثِ إ أقاّ ايم ١ٓٝعً ٢ايكتٌ ٚغٗدت بٓٛع ايكتٌ أخر بٗـا ٚ ،إٕ ي
تػٗد ٚي تعسف ٚناْـت داَعـ ١يػـسا٥ط قمٛهلـا عٓـد ايكاضـ ٞايػـسعٞ
قط ٢بايد ١ٜعً ٢ايكاتٌ ٭ًاي ١عدّ ايتعُد .
( )65ي ٛإ ع ٢عً ٢غـخ
عً ٢غخ

َعـ :اْـ٘ قاتـٌ ابٝـ٘ َٓؿـس ام ثـِ إ عـ٢

ثإٍ اْ٘ قاتً٘ َٓؿس ام أَ ٚػازنام ي تطُد عٛا ٙاذا استُـٌ

ايكاض ٞاخلًٌ ا ٚسصًت عٓد ٙايػمٗ ١يف عٛا ٙؾط٬م عُا ي ٛإطُإٔ .
يهــٔ يــ ٛسصــٌ يًكاضــ ٞايعرزٜــ ١يف ايتــداؾد بــ :ايــدع :ٜٛبعــد
ايتشكــل َــٔ ايـــُدعٚ ٞإ ٗــاز ٙعــرزام َعكــ٫ٛم َـــشتُ٬م َٓــ٘  -أعُــٌ
ايكاض ٞدٗدٚ ٙتــشكٝك٘ َـد ايــُدعَٚ ٞـد ايػـٗ٫ ٛضتشصـاي٘ ايعًـِ
بايٛاقد ؾٝكط ٞبعًُ٘ ٜ ٫ٚرٖب ّ َطًِ ٖدزام .
( )66ي ٛإ ع ٢ايكتٌ ايعُد ٟعًـ ٢أسـد ٚؾطٸـس ٙبايــخطأ ا ٚإ عـ٢
ط ـس ٙبايعُــد  :ؾــإ إستُــٌ يف سكــ٘ اي ــذٌٗ ب ــُؿّٗٛ
ايكتــٌ اي ــخطأ ٚؾ ٸ
(ايكتٌ ايعُد) (ٚايكتٌ ايــخطأ) ثـِ تــشكل ايكاضـَ ٞـٔ دٗايتـ٘ ٚعـدّ
تٓاقض عٛا - ٙضٴُٹعٳت عٛاٚ ٙإستادت اىل اٱثمات ٚ ،إٕ ي ٜـشتٌُ
ذيو ضكطت ايدع َٔ ٣ٛأًًٗا .
(ٜ )67جمت ايكتٌ ب قساز ايكاتٌ ٚ -يَ ٛسٚ ٠اسد - ٠اذا نإ ايــُكس
نــاَ٬م بــايمًٛؽ ٚايعكــٌ ســاٍ ا٫عــرتاف  ،ؾــٜ ٬كمــٌ إقــساز ايصــيب اٚ
ايـُذٜٓ ٫ٚ، ٕٛطسٸ بكم ٍٛإقساز ايمـايؼ ايعاقـٌ بايكتـٌ ايعُـد ٟاذا نـإ
ضؿٗٝام أَ ٚؿًطـام بـٌ ٜكمـٌ إقـسازٜٚ ٙجمـت عًٝـ٘ ايكصـاص ٚ ،اذا إعـرتف
ايـُؿًظ بايكتٌ خطأ ثمتت ايد ١ٜيف ذَت٘ َٔ  ٕٚإٔ ٜػازى غسَا ٘٥إ٫
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إٔ ٜصدٸق ٙٛعً ٢إقساز. ٙ
ٜٚػرتط يف ايـُكسٸ إٔ ٜهَ ٕٛـختازام غـري َهـسٚ ٙغـري َــذمٛز عًٝـ٘
ٚإٔ ٜهــ ٕٛقاًــدام ي٬عــرتاف سكٝك ـ١م  ٫ ،إٔ ٜهــٖ ٕٛــاش٫م يف نَ٬ــ٘ أٚ
َػتمٗام أ ٚضهساْام أَ ٚتخدٸزام أْ ٚـش ٛذيو .
( )68إذا إعرتف غـخ

ناَـٌ َــختاز بكتـٌ شٜـدٺ عُـدام ٚإعـرتف

اٯخس بكتً٘ خطأ  -تـخٝٸس ٚي ٞايـُكت ٍٛيف تصدٜل اسدُٖا  ،ؾاذا ًدٸم
ٚاســدام ؾًــٝظ يــ٘ ضــم ٌٝعًــ ٢اٯخــس ٖٚ .هــرا اي ــشهِ -ت ــخٝري ٚيــٞ
ايـُكت -ٍٛاذا إعرتف بكتٌ اسدٺ عُدام ٚدا ٤ثإٍ ؾـأقسٸ اْـ٘ ٖـ ٛايـر ٟقتًـ٘
ؾسدد ايـُكسٸ ا ٍٚ٫عٔ إعرتاؾ٘ ٚ ،أَـا اذا ي ٜسدـد ايــُعرتف أ٫ٚم عـٔ
إقــساز ٙت ــخٝٸس ٚيــ ٞايـــُكت ٍٛيف تصــدٜل ا ٟايـــُعرتؾ : ، :ؾــاذا ً ـدٸم
اسدُٖا ي ٜهٔ ي٘ ضم ٌٝعً ٢ايـُعرتف اٯخس .
(ٜ )69جمت ايكتٌ بايم - ١ٓٝغٗا  ٠ايعدي :ايمايػ :ايعاقً :بايكتـٌ-
ٜ ٫ٚجمت ايكتٌ ايعُد ايـُٛدب يًكصاص بػٗا  ٠ايعدٍ ٚايـُسأت٫ٚ :
بػٗا  ٠ايٓطآَ ٤ؿس ات  ٫ٚبػاٖد عدٍ ٜٚـَُ :دع ٞايكتٌ .
ْعِ تجمت ايد ١ٜبػٗا  ٠ايٓطـا ٤بايٓطـم ،١ؾـاذا غـٗدت اَـسأٚ ٠اسـد٠
ثمت زبد ايد ١ٜأ ٚغٗدت اَسأتإ ثمت ْصـ ايدٖٚ ،١ٜهرا .
(ٜ )70ػرتط يف قم ٍٛايػٗا  ٠عً ٢ايكتٌ أَٛز :
أ -إٔ ته ٕٛغٗا  ٠ايػاٖد ٜٔعٔ سظٸ ْٚظس ٜكٝين َـٔ  ٕٚتـس
طـ١ٝ
ا ٚاستُـاٍ خـ٬ف ٚ ،إ ٫ي تكمـٌ غـٗا تُٗا بايكتـٌ اذا ي تهـٔ س ٸ
ٜكٚ . ١ٝٓٝعً ٘ٝي ٛغٗد اسدُٖا بس ١ٜ٩شٜدٺ ضازبام يعُس ٚست ٢قتً٘ ٚغٗد
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اٯخس ب قساز شٜد بكتٌ عُس ٚي تكمٌ ،يعدّ تٛاؾس غـٗا ت :عًـ ٢ايكتـٌ
عٔ سظٸ ٚزٜ ١ٜ٩ك. ١ٝٓٝ
بٜٚ -ػرتط إ ته ٕٛايػـٗا  ٠بتعـمري ًـسٜض يف اضـتٓا ايكتـٌ اىل
ايـذاْ ٞايـُع :نإٔ ٜكـ( ٍٛضـسب٘ بايطـٝـ ؾُـات بٗـا) ا( ٚأطًـل عًٝـ٘
ايسًاص ؾُات يف احلاٍ) (ضسب٘ بايـشدٜد عً ٢زأض٘ ؾـأْٗس َـ٘ ستـ٢
َــات  ،أ ٚأ خــٌ ايـــُطتػؿ ٢ستــَ ٢ــات بايطــسبْٚ )١ـــش ٛذيــو َــٔ
ايتعمريات ايٛاضشٚ ١ايصسٜـش ١ايـخاي َٔ ١ٝاستُاٍ ايـخ٬ف ،ؾً ٛغٗد
إٔ شٜدام ضسب عُسام بطًكْ ١از ١ٜا ٚعدٜدْٚ ٠ـصف َـ٘ نـجريام  -ي ٜٓؿـد
غٗا ٠م يًكتٌ ،يعدّ تعسٸض٘ ًسحيام يًُٛت٫ٚ ،ستُاٍ َٛت٘ بطمب ثإٍ.
دـٜٚ -ػرتط إٔ تتٛاز غٗا تُٗا عًَٛ ٢ضـٛع ٚاسـد( :قتـٌ شٜـد
عُسام) ًٚؿات َتشد ، ٠ؾ ٬تكمٌ ي ٛغـٗد اسـدُٖا ( :قتًـ٘ بايٓـاز يـ٬ٝم)
ٚغٗد ثاُْٗٝا (:قتً٘ بايطٝـ ْٗـازام) ،أ ٚغـٗد اسـدُٖا ( :قتًـ٘ بايطـٝـ
يف ايمٝت) ٚغٗد اٯخس ( :قتً٘ يف ايطٛم اَاّ ايٓاع ٚبايٓاز) .
( )71اذا غٗدت ايم ١ٓٝبكتٌ شٜد عُسام ٚأْهس شٜد  -ايـُػٗ ٛعًٝـ٘
بكتٌ عُس - ٚاْ٘ قتٌ شٜدام  ،ؾاذا ًعت ايم ١ٓٝغسا٥ط قمٛهلا قمًـت ٚي
ٜٴـًتؿت اىل إْهاز . ٙيهٔ ي ٛغٗدت ايم ١ٓٝبـُا ٜه ٕٛضـممام يًُـٛت عـا ٠
نإٔ تػٗد بإٔ شٜدام خاًِ عُسام ٚضسب٘ بايـشدٜد عً ٢زأضـ٘ أً ٚـدزٙ
ؾٓصف َ٘ َٔ ْ ٕٚطم ١ايــُٛت ٚإضـٓا  ٙاىل ضـسبت٘ٚ ،إ عـ ٢ايــذاْٞ
أ ٕ َٛت ايــُذين عًٝـ٘ ي ٜطـتٓد اىل دٓاٜتـ٘ ٚاستُـٌ ًـدق٘ يف عـٛاٙ
ٚأَهٔ ًدم عٛاٚ ٙإضتٓا ايكتٌ اىل غري ضسبت٘  -قمٌ قٛي٘ َد ٜـُ٘ٓٝ
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اذا ي ٜػٗد ايعد ٕ٫برتتب ايـُٛت عً ٢ضسبت٘ ٚإضتٓا  ٙايٗٝا .
( )72اذا غـٗد اســد ايعــدي :بـ قساز اجلـاْ ٞبايكتـٌ عًــ ٢ا٫طــ٬م
 َٔ  ٕٚتع :ٝن ْ٘ٛعُدام أ ٚخطأ ٚ -غٗد عـدٍٷ آخـس بـ قساز ٙبايكتـٌعُدام  -ثمـت إ قـساز اجلـاْ ٞبػـٗا  ٠ايعـديٚ :طٛيـب بمٝـإ ْـٛع ايكتـٌ،
ؾإ أقاّ ٚي ٞايـُكت ٍٛبٝٸٓ ١عً ٢تعُد ايكتٌ ثمـت عًٝـ٘ ايكصـاصٚ ،إ٫
اذا أْهس ايـذاْ ٞايـُعرتف تعُد ايكتٌ  -نإ ايكـ ٍٛقٛيـ٘ َـد ٜــُ ٘ٓٝثـِ
تجمت ايد ١ٜيف َايـ٘ ٖٚ .هـرا يـ ٛغـٗد ايعـد ٕ٫بايكتـٌ ؾػـٗد اسـدُٖا
بايكتٌ ايـُتعُد ٚغٗد اٯخس بـُطًل ايكتٌ  :ؾإ أثمت ايٛي ٞقتً٘ عُـدام
بايكطــاَ ١ؾٗــٚ ، ٛإ ٫اذا أْهــس اجلــاْ ٞايتعُــد ي ٜجمــت عًٝــ٘ ايكصــاص
ٚتجمت عً ٘ٝايد ١ٜيف َاي٘ .
( )73ي ٛإ ع ٢أٚيٝا ٤ايـُكت ٍٛعًـ ٢غخصـ :أُْٗـا قـتَ ٬ـٛزٸثِٗ
ٚأقاَا عً ٢ذيو ايم ، ١ٓٝثِ غٗد ا٫ثٓإ  -بعد ايػٗا  ٠اٚ٫ىل أ ٚقمًٗا-
عً ٢إٔ غاٖد ٟايمُٖ ١ٓٝا ايكات ، ٕ٬ؾايٝ ٛؿ ١إٔ ٜطأٍ ايٛي : ٞؾـإ ي
ٜصــدم بايػــٗا  ٠ايجاْٝــ ١ؾــ ٬أثــس يػــٗا تُٗا ٜٚ ،جمــت ايكصــاص عًــ٢
ايـُػٗ ٛعًُٗٝا ٚأَهٔ ايٛي ٞا٫قتصاص َُٓٗا أ َٔ ٚأسدُٖا َد ز ٸ
ؾاضــٌ ايدٜــ ١عًــ ٢تؿصــ ٌٝتك ـدٸّ ٚ ،إٕ ًــدم ٚيــ ٞايــدّ غــٗا  ٠ايمٓٝــ١
ا٫خــس ٣عًــ ٢إٔ ايػــاٖد ٜٔاٚ٫يــُٖ :ــا ايكــات ٕ٬سصــٌ ايتهــاذب
ٚضــكطت ايــدع ٣ٛزأضـام ٚبايتُــاّ ٜ ٫ٚ ،مطــٌ ّ اَــسَ ٨طــًِ ؾت٪خــر
ايد َٔ ١ٜا٫زبعَ ١ايـِ تكِ ب ١ٓٝأخس ٣عً ٢تع :ٝايكاتٌ ثِ تكمٌ غسعام .
( )74ي ٛغٗد ايعد ٕ٫يـُٔ ٜسثاْ٘ بإٔ شٜدام دسس٘ ٚناْت غٗا تُٗا
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بعد إْدَاٍ ايـذس ٚغؿا ٘٥قـٴمًت غٗا تُٗا دصَام  ،بُٓٝا اذا غٗدا قمـٌ
اْ٫ــدَاٍ َــد استُــاٍ ايـــُٛت بطــسا ١ٜايـــذس اىل ْؿطــ٘ ؾٗــٌ تكمــٌ
غٗا تُٗا َد اْٗا َتُٗ ١؟ ؾ ٘ٝخ٬ف ؾٝطتشطٔ إْتظاز ٙؾإ ي ٜـُت أٚ
تـُاثٌ يًػؿا ٤قمًت غٗا تُٗاٚ ،إٕ َات بعد ٚقت ؾٌٗ تكمٌ؟ ا٫سٛط
عــدّ قمٛهلــا ؾٝتصــد ٣ايكاضــ ٞيًتشكٝــل عــٔ ًــش ١ايػــٗا ًٚ ٠ــدقٗا
بـُعَٓ ٢طابك ١ايٛاقد ،ؾإ سصٌ يًشانِ ايػـسع ٞايعًـِ ا ٚا٫طُٓ٦ـإ
بصش ١ايـخرب ايـُػٗ ٛب٘ قط ٢ايـشانِ بعًُ٘ .
( )75اذا غٗد عد ٕ٫بكتٌ خطأ ثِ غٗد عدَ ٕ٫ـٔ ايعاقًـَ ١ــُٔ
عً ٘ٝايد ١ٜبؿطل ايػاٖد ٜٔي تكمٌ غٗا تُٗاُْٗ٫ ،ا ٜدؾعإ ايػسّ عٔ
أْؿطُٗا  ،يهٔ ي ٛنـإ ايكتـٌ ايــُػٗ ٛعًٝـ٘ قـت٬م عُـدام أ ٚقـت٬م غـمٗٝام
بايعُـــد ا ٚنـــإ ايػـــاٖدإ َـــٔ ايعاقًـــَ ١ـــُٔ ٜ ٫ـــ ٟ ٪ايدٜـــ ١قُـــمًت
غٗا تُٗا ٚطسست غٗا  ٠ايػاٖد ٜٔبايكتٌ .
( )76ي ٛغـٗد اثٓـإ عًـ ٢إٔ شٜـدام قتـٌ عُـسام ٚقاَـت بٓٝـ ١أخـس٣
عً ٢إٔ قاتً٘ بهس  -ضـكط ايكصـاص عـٔ ايــُػٗ ٛعًُٗٝـا بايــكتٌ بـٌ
ضكطت ايد ١ٜاٜطام .
( )77يــ ٛقاَــت بٝٸٓــ ١عًــ ٢شٜــد اْــ٘ ايــر ٟقتــٌ ؾ ْ٬ـام ٚدــا ٤عُــسٚ
ؾـاعرتف اْـ٘ ٖـ ٛايـر ٟقتًـ٘  ٕٚشٜــد ايــُػٗ ٛعًٝـ٘ ،ؾـإ عًـِ أٚيٝــا٤
ايـُكت ٍٛبهرب ايـُكسٸ ا ٚبهرب ايم ١ٓٝعًُٛا عً ٢عًُِٗ ٚي ٜـذص هلِ
ايكصاص َـُٔ ٜعًُ ٕٛاْـ٘ يـٝظ بكاتـٌ ٚ ،إٕ ي ٜعًـِ اٚيٝـا ٤ايــُكتٍٛ
ًــدم ايػــٗا  ٠أً ٚــدم ا٫قــساز ؾــٜ ٬ـــخً ٛايـــشاٍ َــٔ إٔ ٜعًُــٛا
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إغرتانُٗا  -شٜد ٚعُس -ٚيف ايكتٌ أٜ ٚـشتًُٛا ا٫غرتاى :
أ -اذا استٌُ اٚيٝا ٤ايـُكت ٍٛإغرتاى ايـُػٗ ٛعًَ ٘ٝـد ايــُعرتف
يف قتٌ َٛزثِٗ نإ هلِ قتٌ ايـُكسٸ قصاًام َـٔ  ٕٚأخـر ْصــ ايدٜـ١
َــٔ ايـــُػٗ ٛعًٝــ٘ ٚ ،نــإ هلــِ قتــٌ ايـــُػٗ ٛعًٝــ٘  -شٜــد -قصاًـام
ًٜٚصّ ايــُكسٸ ؾـد ْصــ ايدٜـ ١اىل أٚيٝـا ٤ايــُػٗ ٛعًٝـ٘ ٚ ،نـإ هلـِ
قتًُٗا َعام  -شٜد ايـُػٗ ٛعًٚ ٘ٝعُس ٚايـُعرتف بايكتًٌٜٚ -ـصّ أٚيٝـا٤
ايـُكت ٍٛز ٸ ْصـ ايد ١ٜاىل أٚيٝا ٤ايـُػٗ ٛعً. ٘ٝ
ب -اذا عًِ أٚيٝا ٤ايـُكت ٍٛإٔ ايكاتٌ ٚاسد  ٫ٚإغـرتاى يف ايكتـٌ
ؾايظــاٖس أخــر ايـــُكسٸ بــاقساز ٙؾٝكتصــَٓ ٕٛــ٘ أٜ ٚأخــرَٓ ٕٚــ٘ ايدٜــ ١بعــد
ايرتاض ٞعًٗٝا .
()78ي ٛإ ع ٢ايٛي ٞإٔ ايكتـٌ ايٛاقـد يف ايــخازز عُـدٚ ٟأغـٗد
عً ٘ٝزد٬م ٚاَسأت :ثِ عؿا عٔ سل ا٫قتصاص ًـضٸ ايعؿـ ٛعـٔ ايــشل
ي ٛثمت غسعام ٫سكام .

الكُسامة

 ٖٞٚأٜـُإ تـٴكطٸِ عًً ٢اعٜ ١ـشًؿْٗٛا عً ٢عَ ّ ٣ٛػتم٘،
ًٛٚزتٗا إ ٜٛدد قتٜ ٫ ٌٝعسف َٔ قتً٘  ٫ٚتك ّٛب ١ٓٝعً ٢تع٘ٝٓٝ
ٜٚتٸِٗ ايٛي ٞغخصام أً ٚاعٜٚ ١كرتٕ بايٛاقعَ ١ا ٜػعس بصدم ع٣ٛ
ايٛي ٞؾٝشًـ عًَ ٢ا ٜدعٜٚ ٘ٝـٴشهِ ي٘ بـُا ضٓرنس٫ ٙسكام ٖٚ ،را
طسٜلٷ ثايح َطاؾام يطسٜك ٞاٱقساز بايكتٌ ٚقٝاّ ايم ١ٓٝايػاٖد ٠ب٘ .
ؾاذا قُـتٌ غـخـ ٷ ؾـَٛ ٞضد ي ٜـعسف َٔ قـتً٘ ٚإ عٚ ٢ي ٞايدّ
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ًدٚز قتً٘ َٔ غخ

اً َٔ ٚاعٜ ١تٸُِٗٗ ب٘  :ؾإ أقاّ ايم ١ٓٝايعا ي١

عً ٢تُٗت٘ ؾٗٚ ، ٛإٕ ي تهٔ عٓد ٙب ١ٓٝعا ي ١ؾٜ ٬ـخً َٔ ٛإٔ ٜهٕٛ
َع٘ يٛخٷ  ٌ٥٫ ٚإتٗاّ  َٔٚإٔ ٜ ٫ه. ٕٛ
ٚايـُسا َٔ ايًٛخ ٖٛ :ا٫غتما ٙايـُكس ٕٚبػٛاٖد  ٌ٥٫ ٚتٛدب
ٔ احلانِ ا ٚاستُاي٘ ًدم ايٛي ٞايـُدع ،ٞنإٔ ٜػٗد عدٍٷ ٚاسد
َد ايٛي ٞايـُدع ٞيًكتٌ بإٔ شٜدام ٖ ٛايكاتٌ يعمٝد ،أٜ ٚػٗد ايعدٕ٫
بإٔ قاتٌ عمٝد ٖ ٛاَا شٜد ٚاَا بهس ،أ ٟي ٜتع :عٓدُٖا ايكاتٌ ٚي
ٜػٗدا بكاتٌ َع، :أٜ ٚػٗد ًدٷ َٔ ايؿطام ايـُتٸُٗ ٕٛبايهرب
ٚايعداَ ٠ٚد ايـُػٗ ٛعً ٘ٝبايكتٌ  ،أ ٚإٔ ٜٴٛدٳد َكت٫ٛم يف بٝت ايـُتِٗ
أ ٚقسب از ٙا ٚيف شقاق٘ ٚته ٕٛبُٗٓٝا عدا ٠ٚاٖس ٠ا ٚتٗدٜد بايكتٌ اٚ
ٜه ٕٛؾادسام غسٜسام ٜتٛقد َٓ٘ ايكتٌ ايعدٚاْ ٞايظايـِ اٜ ٚـٴُٵطٳو قسب
ايكتَٚ ٌٝع٘ ض ٬عً ٘ٝآثاز ايكتٌ  ّ -عً ٢ضهَ ، :طدع ؾ ٘ٝطًل
ْازْ ٟاق

َج٬مْٚ -ـشٖٛا َـُا ٜٛدب ايتًٛٸخ ٚايتًطخ بايدّ ٚتصًض

قسٚ ١ٝٓ ١ٜٓغاٖدام عًً ٢دم ايـُدع ٞيف إتٗاَ٘ أ ٚي٬ٝم ٚأَاز ٠عً٢
إتٗاّ ايـُدع ٢عً ٘ٝبايكتٌ ايـُتشكل يف ايـخازز  ٫ٚب ١ٓٝعً ٢ايكاتٌ ؾ.٘ٝ
 ٫ٚقطاَ ١إَ ٫د ايًٛخ ٚايتُٗ ١بـُعٓ ٢عدّ ثمٛت ع ٣ٛايكتٌ
عُدام أ ٚخطأ بايكطاَ ١اذا ي ٜهٔ إتٗاّ قاتٌ ا ٚقتً٘ ،ؾإ ايكطاَ١
دٴ عًت استٝاطام يدَا ٤ايٓاع ن ٞاذا زأ ٣ايؿادس عد ٙٚي ٜكتً٘ ٚي
ٜكدّ عً ٢إغتٝاي٘ َـخاؾ ١ايكطاَ ١ايـُٓتٗ ١ٝاىل ايكصاص َٓ٘ نُا دا ٤يف
بعض ا٫خماز ٚ .ايـشاًٌ إ ايـُعٝاز يف ايًٛخ ايـُطٛٸؽ يًكطاَٖٛ ١
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تٛؾس غاٖدٺ ين ٚقسَ ١ٜٓػعس ٠بصدم ايٛي ٞايـُدع ٞيًكتٌ ٚايـُتِٗ
يٛاسد ا ٚيـذُاعٚ . ١س٦ٓٝر :
أ -ؾإ ي ٜهٔ يٛخ ٚي تٛدد أَاز ٠عً ٢ا٫تٗاّ ٫ٚ ،بد يًٛيٞ
ايـُدع ٞيًكتٌ عً ٢اسد -ؾس ام اً ٚاع َٔ -١اقاَ ١ايم ١ٓٝعً ٢عٛا،ٙ
ٚإ ي تهٔ عٓد ٙايم - ١ٓٝطٛيب ايـُدع ٢عً ٘ٝبايـشًـ عً ٢ايربا٠٤
َٔ ايكتٌ  :ؾإ سًـ ضكطت ايدعٚ ، ٣ٛإ ي ٜـشًـ أَهٓ٘ ز ٸ
ايـشًـ عً ٢ايـُدٸع : ٞؾإ سًـ عً ٢عٛا ٙثمت ايكتٌ ٚ ،إٕ ي
ٜـشًـ ضكطت ايدع ٣ٛنطا٥س ايدعا ٫ٚ ، ٣ٚقطاَ ١٭ْٗا تجمت عٓد
ايًٛخ ٚ ،ايـُؿسٚض عدَ٘ .
بٚ -إ نإ ثـُ ١يٛخ ٚأَاز ٠عً ٢اٱتٗاّ ٚي تهٔ ب ١ٓٝعٓد
ايـُدع ٞايـُتِٗ يػريٚ ٙأْهس ايـُتِٗ قتً٘ -طٛيب ايـُتِٗ ايـُدع ٢عً٘ٝ
ب قاَ ١ب ١ٓٝعً ٢بسا٤ت٘  :ؾإ اقاَٗا ؾٗ ٛخريٷ ٜٚربأ عٓد٥ر َٔ تُٗ ١ايكتٌ،
ٚإ ٫نإ عً ٢ايـُدع ٞإتٝإ قُطاَ : ١مخط :زد٬م ٜـشًؿ ٕٛباهلل
ضمشاْ٘ عًً ٢دم اتٗاَِٗ يٛاسد أ ٚيـُتعد -اذا نإ عٓد َٔ ٙاقسبا٘٥
 اٌٖ ايكتٜ َٔ -ٌٝعًِ بايكاتٌ ٜٚمرٍ اي :ُٝعً ٢اثمات ايتُٗ. ١ٚإ - ٫اذا ي ٜكطِ ايـُدعٚ ٞاقسبا ٙ٩عً ٢تُٗ ١ايكتٌ ايه ٚدٸٗٗا
يًُدع ٢عً -٘ٝناْت ايكطاَ ١عً ٢ايـُتِٗ ايـُدع ٢عًٚ - ٘ٝاسدام أٚ
َتعد ام ٜ -ـشًؿ ٕٛباهلل ضمشاْ٘ أِْٗ َا قتًٜ ٫ٚ ٙٛعًُ َٔ ٕٛقتً٘ٚ ،اذا
سًؿٛا باهلل ضكطت ايدعٚ ٣ٛإْتؿ ٢عِٓٗ ا٫تٗاّ ٚ ،اذا إَتٓد قَٔ َ٘ٛ
ْصست٘  َٔٚايـشًـ َع٘ سًـ َٖ ٛد َٔ ٜٓصس ٙمخط :قطاَ ١عً٢
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ايربا َٔ ٠٤ايكتٌ ٚايعًِ بايكاتٌ ٚ ،اذا ي ٜـشًؿٛا عً ٢ايربا َٔ ٠٤ايدّ
ٚعدّ ايعًِ بايكاتٌ ٚاقعام أيصّ ايـُتِٗ بايدع ،٣ٛأ ٚنإ ايـُتُٕٗٛ
ًاع - ١ث٬ث - ١ؾشًـ بعطِٗ ايكطاَْٚ ١هٌ بعضٷ ثمتت ايدع٣ٛ
 تُٗ ١ايكتٌ -عًْ َٔ ٢هٌ عٔ اي :ُٝبربا٤ت٘ َٔ ايكتٌ ٚبعدّ عًُ٘بايكاتٌ ٚٚ ،دب عً ٘ٝغساَ ١ايد ٕٚ ، ١ٜايكصاص َٓ٘ يعدّ ثمٛت
قتً٘ عُدام بم ١ٓٝأ ٚإقساز .
()79اذا نإ ايـُدع ٞايـُتِٗ يػري ٙاَسأٚ ٖٞ ٠ازخ ايكت ٌٝأ ٚنإ
ايـُدع ٢عً ٘ٝايـُتِٗ بايكتٌ اَسأ ٠ثمتت ايكطاَ ١استٝاطام يدَا ٤ايٓاع .
ٚايكطاَٜ ١ـُ :ايـُدعٚ ٞأٌٖ ايكت ٌٝعً ٢تُٗ ١قتٌ اٜ ٚـُ:
ايـُتِٗ ايـُدع ٢عً ٘ٝعً ٢بسا٤ت٘ َٔ ايكتٌ ٫ٚ ،بد َٔ تعْٛ :ٝع ايكتٌ
 َٔٚإٔ ته ٕٛاي - :ُٝايٓاؾ ١ٝا ٚايـُجمت ١يًتُٗ - ١عً ٢طمل ايتُٗ، ١
ؾً ٛإ عٚ ٢ي ٞايدّ  -ايـُتِٗ يػري - ٙايكتٌ عُدام ثِ سًـ ٖٚ ٛأٌٖ
ايكت ٌٝعً ٢اْ٘ قتٌ خطأ أ ٚبايعهظ أ ٚسًـ ايـُتِٗ  -ايـُدع ٢عً- ٘ٝ
عًْ ٢ؿ ٞايكتٌ ايـخطأ  ،ؾٗر ٙاي :ُٝباطً ٫ ١أثس هلا ٜ ٫ٚتشكل
بٗا ايكطاَ٫ٚ ، ١بد إ ٜه ٕٛايـشايـ عً ٢عًِ بـُا ٜـشًـ ب٘ َٔ
إثمات أْ ٚؿ ٞايكتٌ ايعُد ا ٚايـخطأ  َٔٚتـشدٜد اضِ ايـُتِٗ ايكاتٌ
 ا٫ضِ ايج٬ث ٞا ٚايسباع ٞاَ ٚا ٜسؾد ا٫غتما. - ٙ( )81ايكطاَ ١يف ع ٣ٛقتٌ ايعُد ٚإتٗاّ ايـُتًٛخ ب٘ مخطٕٛ
ٜـُٓٝام  ٖٞٚ ،يف ع ٣ٛقتٌ ايـخطأ ا ٚايػم ٘ٝبايعُد مخطٚ ١عػسٕٚ
ٜـُٓٝام ٚ .عً : ٘ٝاذا أقاّ ايـُدع ٞايـُتِٗ يػري ٙمخط :زد٬م ٜعًُٕٛ
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بايكاتٌ ًٚش ١ا٫تٗاّ ٚأقطُٛا ؾٗ ٛخريٷ  ،أ ٚنإ ايـُدع - ٕٛأٌٖ
ايكت ٌٝايـُتُٗ ٕٛيػريِٖ بايكتٌ -مخط :زد٬م قطٸُت عً ِٗٝا٭ٜـُإ
ٚاذا أقطُٛا عً ٢إٔ ؾْ٬ام ٖ ٛايكاتٌ ثمتت ايدعٚ ، ٣ٛإ ي ٜتٛؾس ٖرا
ايعد نسٸز ايـُدع ٞايَ َٔٚ :ُٝع٘ ست ٢تتِ ايـخُطٜ ٕٛـُٓٝام يف قتٌ
ايعُد  ،ا ٚايـخُطٚ ١ايعػس ٕٚيف غري٫ٚ ، ٙبد َٔ ايتهساز بايتطاٟٚ
ؾاذا ناْٛا مخط ١نسٸز ايـشًـ نٌ ٚاسد يف ايعُد عػس َسات ٚ ،اذا
نإ ٚازخ ايكتٚ ٌٝيد - ٜٔذنس ٚاْج -٢ؾا٫سٛط ايتكط ِٝبـشطاب
سص

ايـُرياخ ؾٝشًـ ا٫بٔ أزبعام ٚث٬ثٜ :ـُٓٝام ٚتـشًـ ايمٓت ضمد

عػسٜ ٠ـُٓٝام عً ٢إٔ شٜدام ٖ ٛايكاتٌ ٚ .اذا سًـ ايـُدع ٞايـُتِٗ ٖٛ -
ٚقَ َٔٚ َ٘ٛع٘  -مخط :قطاَ ١عً ٢ايكتٌ ايعُد ؾد احلانِ ايػسعٞ
(ايـُتِٗ بايكتٌ) اىل أٚيٝا ٤ايدّ ايـُطؿ : ٛإ غاٚ٤ا اقتصٸٛا َٓ٘ٚ ،إ
غاٚ٤ا عؿٛا ٚ ،إ غاٚ٤ا أخرٚا ايد. ١ٜ
ٚاذا سًؿٛا مخطٚ ١عػس ٜٔقطاَ ١عً ٢ايكتٌ ايـخطأ ا ٚايػم٘ٝ
بايعُد إضتشكٛا ايد ١ٜعً - ٘ٝيف غم٘ ايعُد -ا ٚعً ٢عاقًت٘  -يف قتٌ
ايـخطأ . -
ٚاذا نإ ايـُتِٗ ايـُدع ٢عًٚ ٘ٝاسدام أَ ٚتعد ام ؾا٫سٛط ٚدٛبام
إ حيًـ ايـُتِٗ ا ٚايـُتُٗ ٕٛنٌ ٚاسد مخطٜ :ـُٓٝام ساٍ ا٫تٗاّ
بكتٌ ايعُد ا ٚمخطٚ ١عػس ٜٔساٍ ا٫تٗاّ بكتٌ ايـخطأ أ ٚغم٘ ايعُد،
ؾاذا سًـ نٌ َـتـِٗ َـِٓٗ بـربا٤تـ٘ َٔ ايكتٌ تـُاّ ايـكطاَ ١إْـدؾـد عٓ٘
ا٫تٗاّ ٜٓ ٫ٚ ،ؿد سًـ ق ّٛايـُتِٗ بربا٤ت٘ .
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٫ٚبد َٔ ا٫يتؿات اىل تكٛٸّ ايكطاَٜٚ ١ـُٗٓٝا بايعًِ ؾٜ ٬ـذٛش
يًُدع ٞا ٚايـُدع ٢عً ٘ٝإ ٜـشًـ يف قطاَت٘ إَ ٫د عًِ ايـُدعٞ
ٚأٌٖ ايكت ٌٝبصش ١ايتُٗ ١اَ ٚد عًِ ايـُدع ٢عً ٘ٝبربا٤ت٘ َٔ ايكتٌ
ٚبعدّ عًُ٘ بايكاتٌ ايـشكٝك. ٞ
( )82اذا ي تهٔ يـُدع ٞايكتٌ ب ١ٓٝعًً ٢دم إتٗاَ٘ يًكاتٌ ٫ٚ
عٓد ايـُدع ٢عً ٘ٝايـُتِٗ ب ١ٓٝعً ٢بسا٤ت٘ َٔ ايكتٌ ٚي ٜـشًـ
ايـُدع ٞايكطاَٚ ١سًـ ايـُدع ٢عً ٘ٝايكطاَ ١ضكطت ايدع - ٣ٛتُٗ١
ايكتٌ  ٫ٚ -غ ٤ٞعً ٢ايـُدع ٢عًٚ ، ٘ٝتعط ١ٜ ٢ايـُكت ٍٛيٛزثت٘ َٔ
بٝت َاٍ ايـُطًُ. :
( )83نُا تجمت بايكطاَ ١ايتُٗ ١بكتٌ ايٓؿظ عُدام أ ٚخطأ،
نريو تجمت بٗا ايتُٗ ١باجلٓا ١ٜعً ٢ا٫عطاٚ ٤اجلس ٚيف َٛاز ايًٛخ
ٚايتًطخ نُا ضمل تٛضٝش٘ ٜٚ ،رتتب عًٗٝا ايد ٕٚ ١ٜايكصاص .
ٚعد ايكطاَ ١يف ا٫عطاٚ ٤ايـذسٚ

ضت ١أٜـُإ ؾُٝا بًػت ٜت٘

 ١ٜايٓؿظ نكطد اْ٫ـ أ ٚايرنس َٚ ،ا نإ  ْ٘ٚؾمشطاب٘ نُا اذا
قطد ٜد ٙؾـكطاَت٘ عٓد ايًٛخ بأسدٺ ٖ ٛث٬ث ١أٜـُإ .
( )84اذا نإ ايكت ٌٝناؾسام ٚإتِٗ ٚيٝٸ٘ اسد ايـُطًُ :بكتً٘ ،ؾإ
أقاّ ايمٚ ١ٓٝقُمًت إضتشل ٚي ٞايدّ ايد َٔ ١ٜايـُطًِ ايكاتٌ ٚ ،إٕ ي
تهٔ عٓد ٙب ١ٓٝعا ي ١ؾؿ ٞثمٛت ايكطاَ ١خ٬فٚ ،ا٫قسب عدّ ثمٛت
ايكطاَٜٚ ١رٖب ّ ايهاؾس ٖدزام .
( )85اذا ٚدد قـتـ ٌٝيف َـشً ١ا ٚقسٚ ١ٜي ٜعًِ قاتً٘ بم ١ٓٝأ ٚإقساز
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أغسَت ٜت٘ ٭ٌٖ ايـُشً ١ا ٚايكسٚ ، ١ٜاذا ٚدد ايكت ٌٝب :قسٜت :اٚ
بَ :ـشًت :أغسَت ٜت٘ ا٫قسب َُٓٗا  ،إ ٫إٔ ٜكُٛٝا ب ١ٓٝعا ئَ ١
غريِٖ عً ٢اِْٗ َا قتً ٙٛؾ ٬غساَ ١عً. ِٗٝ
( )86اذا ٚدد قت ٌٝيف َهإ ٜ ٫ـُهٔ اضتٓا قتً٘ اىل غخ
َع :ا ٚعػري ٠اً ٚاع ١ا ٚاٌٖ قس ١ٜاَ ٚـشً ١نإٔ ٜٴس ٣قت٬ٝم يف غازع
عاّ ا ٚعً ٢دطس ا ٚقٓطس ٠ا ٚداَد ا ٚسط ١ٝٓٝناْت ٜت٘ َٔ بٝت َاٍ
ايـُطًُ. :
( )87اذا إتِٗ ٚي ٞايدّ أسد غخص :اْ٘ ٖ ٛايكاتٌ َٔ  ٕٚإ
ٜعًُ٘ تؿص٬ٝم -نإ ي٘ سل َطايم ١نٌ َُٓٗا بايم ١ٓٝعً ٢بسا٤ت٘ ٚعدّ
قتً٘  :ؾإ أقاّ نٌ َُٓٗا ب ١ٓٝايربا ٠٤ؾٗ ٛخري ٚ ،إ ي تهٔ عٓدُٖا ب١ٓٝ
ا ٚي تهٔ عٓد اسدُٖا ب ١ٓٝنإ عً ٢ايـُدع ٞايكطاَٜ : ١ـشًـ اٌٖ
ايكت ٌٝمخطٜ :ـُٓٝام تتٛشع ب ِٗٓٝعً ٢إثمات ايتُٗ ٚ ١ع ٣ٛايكتٌ  ،ؾإ
ات ٢بٗا بػسٚطٗا ثمت ي٘ ايكصاص يف قتٌ ايعُد ٚايد ١ٜيف غريٚ ، ٙإ
ي ٜأتٹ بٗا ناْت ايكطاَ ١عً ٢ايـُتُٗ :ا ٚايـُتِٗ اير ٟيٝظ ي٘ ب١ٓٝ
ايربا ، ٠٤ؾإ أتٛا بٗا ضكطت ايدعٚ ٣ٛايتُٗٚ ، ١إٕ ْه ٬عٓٗا ثمتت
عً ١ٜ ِٗٝايكت ٕٚ ٌٝايكصاص .
( )88ي ٛإ ع ٢ايكتٌ ٚإتِٗ اثَٓ :ػرتن :يف قتٌ اب ٘ٝا ٚابٓ٘ ٚي
تهٔ عٓد ٙب ١ٓٝعً ٢عٛاٚ ٙتُٗت٘ أَهٓ٘ إ ٜطايمُٗا بايم ١ٓٝعً٢
بسا٤تُٗا َٔ ايكتٌ ،ؾإ أقاَا ب ١ٓٝعً ٢بسا٤تُٗا ٚعدّ ًدٚز قتً٘ عُٓٗا
ؾٗ ٛخري ٚ ،إ ٫نإ عً ٢ايـُدع ٞايـُتِٗ هلُا ا٫تٝإ بايكطاَ: ١

(َٗٓ ............................................................ )396از ايصاحل/:ز3

أ -ؾإ أت ٢بايكطاَ ١إضتشل ايكٚ ٛايكصاص :
بٚ -إٕ أت ٢بكطاَ ١عً ٢أسدُٖا  ٕٚا٫خس نإ ي٘ قتً٘ قصاًام
بعد ز ٸ ْصـ ايد ١ٜاىل ٚزثت٘ ٚ ،ي٘ ايعؿٚ ٛأخر ْصـ ايد. ١ٜ
دـٚ -إٕ أت ٢بكطاَ ١عً ٢نًُٗٝا  -مخط َٔ ٕٛاٌٖ ايكتٌٝ
ٜـشًؿ ٕٛباهلل تعاىل عٔ عًِ عً ٢اُْٗا قت ٬ايكت ٌٝنُا تكدّ  -نإ ي٘
قتًُٗا قصاًام بعد ز ٸ ْصـ ايد ١ٜاىل أٚيٝا ٤نٌ ٚاسد َُٓٗا  ،نُا ي٘
ايعؿ ٛعُٓٗا ٚأخر ْصـ  َٔ ١ٜنٌ ٚاسد .
ٚإٕ ْهٌ ايـُدعٚ ٞاٌٖ ايكت ٌٝعٔ ايكطاَ ١ناْت ايكطاَ ١عًُٗٝا
ؾإ أتٝا غُطٜ :ـشًؿإ عً ٢بسا٤تُٗا َٔ قتً٘ ا ٚسًـ نٌ ٚاسد َٔ
ايـُتُٗ :ايكطاَ ١ضكط عُٓٗا ايكصاص ٚايدٚ ، ١ٜإ أت ٢بٗا اسدُٖا
ضكط عٓ٘ نُٖ٬ا ٚنإ يٛي ٞايدّ قتٌ اٯخس ايرْ ٟهٌ عٔ ايكطاَ١
بعد ز ٸ ْصـ ايد ١ٜاي ٘ٝأ ٚاىل ٚزثت٘ٚ ،ي٘ إٔ ٜعؿ ٛعٓ٘ ٜٚأخر َٓ٘ ْصـ
ايدٚ ،١ٜإ ْهَ ٬عام عٔ اي :ُٝنإ يٛي ٞايدّ قتًُٗا قصاًام بعد ز ٸ
ْصـ ايد ١ٜاىل نٌ ٚاسد َُٓٗا  -ي٘ ا ٚيٛزثت٘ ٚ -نإ ي٘ ايعؿ ٛعٔ
ايكصاص َٚطايم ١نٌ َُٓٗا بٓصـ ايد. ١ٜ
( )89ي ٛإ ع ٢ايكتٌ ٚإتِٗ اثَٓ :ػرتنٚ :نإ يف اسدُٖا
ايًٛخ  ٕٚاٯخس  :ؾُا يٝظ َٛز ايًٛخ اَا إ ٜك ِٝايـُدع ٞايم١ٓٝ
عً ٢تُٗت٘ بايكتٌ ٚإ ٫سًـ ايـُٓهس غري ايـًُٛخ ٚضكطت ايدع٣ٛ
عَٓ٘ٚ ،ا نإ َٛز ايًٛخ تأت ٞا٫سهاّ ايـُاض ١ٝيف ايؿسع ايطابل .
( )90ي ٛنإ يًُكـتـٚ ٍٛيـٝإ  -اسدُٖا غا٥ـب اً ٚػري  -ؾا ع٢
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ايمايؼ ايـشاضس عً ٢غخ

ٺإ ٸتـُٗ٘ بايكتٌ َٔ  ٕٚبٚ ١ٓٝي تهٔ عٓد

ايـُتِٗ ب ١ٓٝعً ٢بسا٤ت٘  -ناْت ايكطاَ ١عً ٢ايـُدع ٞايـُتِٗ  :ؾإ
سًـ مخطَ :س ٠عً ٢تُٗت٘ بكتٌ ؾ٫ ٕ٬بٓ٘ أ ٚ٭ب ٘ٝعُدام أ ٚمخط١
عػسٜ ٜٔـُٓٝام عً ٢تُٗت٘ قتٌ ايـخطأ ثمت سك٘ .
ثِ اذا سطس ايػا٥ب ا ٚبًؼ ايصيب ٚزض ٞبـُا ؾعٌ ايـشاضس
ايمايؼ ؾٗٚ ،ٛإ ي ٜسضٳ ٚقد سصٌ ايكصاص أَهٓ٘ ايـُطايم ١بايد١ٜ
َٔ اخٚٚ ٘ٝدب عً ٘ٝؾد ْصـ ايد ١ٜبـُكتط ٢إعرتاؾ٘ بإٔ ٭خ ٘ٝسكام
يف ّ ايكتٚ ،ٌٝإ ايـشاضس قد عؿٚ ٢أخر ايدٚ ١ٜإتِٗ ايٛي ٞاٯخس
ايكاتٌ َٔ ددٜد ٚأزا ا٫قتصاص نإ عً ٘ٝقطاَ - ١مخطٚ ١عػس-ٜٔ
ؾإ سًـ باهلل تعاىل عٔ عًِ بكتً٘ ٭بَ ٘ٝج٬م نإ ي٘ ايكصاص بعد
إضرت ا

ٜت٘ َٔ ايٛي ٞاٯخس إٕ ؾعٗا ايـُتِٗ ناًَ١م ايٚ ، ٘ٝإٕ ناْت

ايتُٗ ١ايكتٌ خطأ ٚايـشل ٖ ٛايد ١ٜنإ ي٘ ايـُطايم ١بـشصت٘ َٓٗا -
ٜطايب أخا: ٙايٛي ٞاٯخس ي ٛقمطٗا اٜ ٚطايب ايـُتِٗ ي ٛي ٜدؾعٗا .
( )91اذا نإ يًكتٚ ٌٝيٝإ ٚإ ع ٢اسدُٖا قتٌ شٜد اٜاٚ ، ٙنرٸب٘
ا٫خس ٚشعِ قتٌ بهس ي٘ أ ٚإقتصس عً ٢عدّ قتٌ شٜد أبا - ٙي ٜكد يف
اتٗاّ ا٭ٚ ٍٚيٛخ شٜد بكتً٘  :ؾإ نإ يصٜد ب ١ٓٝعً ٢بسا٤ت٘ َٔ ايكتٌ
ؾٗ ٛخريٚ ،إ ٫أَهٔ ايٛي ٞإثمات سك٘ بايكطاَ ، ١ؾاذا سًـ مخط:
َس ٠عً ٢قتٌ ايعُد أ ٚمخطٚ ١عػسَ ٜٔس ٠عً ٢قتٌ ايـخطأ ثمت ي٘
سك٘ َٔ ايكصاص ا ٚايد. ١ٜ
( )92اذا َات ٚي ٞايدّ قاّ ٚازثـ٘ َكاَ٘ يف ايدعٚ ٣ٛايـكطاَ ١اذا
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ي تهتٌُ قطاَ ١ايـُدع ٞقمٌ َٛت٘  ،ؾٝطتأْـ ايٛازخ مخطٜ :ـُٓٝام يف
قتٌ ايعُد ٚمخطٚ ١عػسٜ ٜٔـُٓٝام يف قتٌ ايـخطأ ا ٚغم٘ ايعُد ٫ٚ ،
اعتدا با٭ٜـُإ ايـُاض ١ٝيً ٛدزت ساٍ سٝاٚ ٠ي ٞايكت. ٌٝ
( )93اذا إت ــِٗ غــري - ٙشٜــد -يف َــٛز يــٛخ ٚأقــاّ ايكطــاَ ١عًــ٢
ن ْ٘ٛايكاتٌ ،ثِ داٜ َٔ ٤عرتف بأْ٘ ايكاتٌ َٓؿس ام :
ؾــإ ً ـدٸم ايـــُدع ٞايـــُعرتف بايكتــٌ ضــكطت تُٗتــ٘  -ايــدع٣ٛ
ا٭ٚىل بكتٌ شٜد ٭ب ٘ٝا ٚ٭بٓ٘ٚ -ي ٜــذص يـ٘ اضـتٝؿا ٤سـل ايكصـاص اٚ
ايد َٔ ١ٜايـُتِٗ ايـُدع ٢عً ، ٘ٝبٌ ٚدب عً ٘ٝز ٸ ايد ١ٜي ٛأخرٖا َـٔ
شٜد ايـُتِٗ ا ٚؾد ايد ١ٜي ٛقتً٘ قصاًام .
ٚإٕ نرٸبــ٘ ا ٚي ٜصـدٸق٘ ي ٜــذص يــ٘ َتابعــ ١ايـــُكسٸ بايكتــٌ ا ٚأخــر
ايد ،َ٘ٓ ١ٜ٭ٕ سًؿ٘ عً ٢قتٌ شٜد ٭بْ ٘ٝؿٞٷ ٚترب ٌ١٥يػـري - ٙستـ ٢ايــُكسٸ
بايكتــٌ  -بــٌ ٜعُــٌ عًــ ٢طمــل سًؿــ٘ ٚقطــاَت٘ ضــٛا ٤نــإ ا٫قــساز قمــٌ
اضتٝؿا ٤سك٘ َٔ ايـُتِٗ ا ٚنإ بعد. ٙ
( )94اذا إتِٗ أسدام قات٬م ٭ب ٘ٝا٫ ٚبٓ٘ ا ٚحنُٖٛا ثِ سًـ ايكطاَ١
عً ٢تُٗت٘ ٚإضتٛؾ ٢سل ايكصاص ا ٚايد َٔ ١ٜايــُتِٗ ثـِ قاَـت عٓـد
ايـشانِ ايػسع ٞب ١ٓٝعً ٢إ ايـُدع ٢عًَ ٘ٝـُٔ ٜتعرز عً ٘ٝايكتٌ س:
سصٛي٘ نإٔ غٗدا به ْ٘ٛغا٥مـام شَـٔ ايكتـٌ اَ ٚسٜطـام يف ايــُطتػؿ ٢اٚ
َـشمٛضام بطًت ايكطاَٚ ١ز ٸ ايد ١ٜي ٛأخرٖا ا ٚؾد  ١ٜقتٌ ايـُتِٗ يـٛ
إقـتـ

َٓ٘ بعد ايكطاَ ١ا ٚقمًٗا ،بٌ ي ٛاعرتف بهرب٘ ؾـ ٞتـُٗــت٘ أَهـٔ

ٚي ٞايدّ ا٫قتصاص َٓ٘ .
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( )95ي ٛسصٌ قتٌٷ ٚإتٗـِ ايـٛي ٞبـ٘ أسـدام سٴــمظ ضـت ١اٜـاّ  ،ؾـإ
داٚ ٤ي ٞايـُكت ٍٛبــُا ٜجمـت بـ٘ نْٛـ٘ ايكاتـٌ ؾٗـٚ ، ٛا ٫أخًـ ٢ضـم،ً٘ٝ
ٖٚهرا يف تُٗ ١اجلسا ٜـُهٔ ايكاض ٞايػـسع - ٞايــُذتٗد آَ ٚصـٛب٘
يًشطــمٝات  -إٔ  ٜــشمظ يف اجلــسا ضــت ١اٜــاّ  ،بــٌ يــٚ ٛدــد اي ــشانِ
ايػسع ٞايـُصًش ١يف سمظ ايـُتِٗ بايكتـٌ ا ٚبـاجلس أنجـس َـٔ ايــُد٠
 ٚي ٛبًشا ق ٠ٛاستُاٍ ًدم ا٫تٗاّ  -أَهـٔ ايعُـٌ بـريو ؾاْـ٘ َـٔغـــٜ٫ٚ ٕٚ٪ـــ ١ايـشطـــم ، ١ؾـٝشـــمط٘ زٜجُـــا ٜجمـــت ايــــُذس ٚاٚ ٚيـــٞ
ايـُكت ٍٛتُٗت٘ ٚأَهٔ ايـُذتٗد ايعدٍ ايعٌُ بـُا ٜسا٬ً ٙسام .

أحمام الكصاص :

( )96عٓد ثمٛت ايكتٌ ايعُدٜ ٟطتشل ٚي ٞايـدّ ايكصـاص طومب ُو
ِكٌِ سِ َِطيانًا يالي يِسُ ِرفُ ِ ا ِلكيتُلِ إ َِّنٌِ كياى مهصِورًاصْ ،عِ يـٛ
قُتِل مظَُِومًا ي يكدُ جعَِها لِول ِّ
قتــٌ َتعُــدام ٖٚــسب ا ٚؾكــد اَ ٚــات َٚطــت َــد ٠ؾًــِ ٜكــدز عًــ٢
ا٫قتصاص َٓ٘ ٚنإ ي٘ َاٍ أخرت ايدَ َٔ ١ٜاي٘  ،ؾإ ي ٜهٔ ي٘ َـاٍ
ؾُــٔ عاقًتــ٘ ا٭قــسب ؾــا٭قسب ٚ،إَ ٫ــد ايــتُهٔ َــٔ قــمض ايـــذاْٞ
ٚإٜداع٘ ايطذٔ أ  ٚتطـً ُ٘ٝاىل ٚيـ ٞايــُكت ٍٛؾًـٝظ يـ٘ َطايمـ ١ايــذاْٞ
بايد ١ٜإ ٫بايرتاض ٞبـ :أٚيٝـا ٤ايــُكت ٍٛناؾـٚ ١بـ :ايــذاْ ،ٞؾـاذا بـرٍ
ايـذاْْ ٞؿط٘ يًكصاص يٝظ يًٛي ٞايدْ ، ١ٜعـِ يـ ٛتساضـٝا عًٗٝـا إْتؿـ٢
ايكٚ ٛإضتشكٛا ايد ١ٜايــُكسز ٠غـسعام  ،بـٌ ٜــذٛش هلـِ ايرتاضـ ٞعًـ٢
اقٌ َٓٗا ا ٚأنجس ٖٚ ،هـرا يـ ٛنـإ ايكصـاص َطـتدعٝام يًـس ٸ  -نُـا اذا
قتٌ ايسدٌ اَسأ - ٠نإ ٚي ٞايـُسأ ٠ايـُكتٛيـَ ١ـخٝٸسام ب :ايـكـتٌ َد ز ٸ
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ْـصـ ايدٚ ١ٜبٝـٔ أخر  ١ٜايـُسأْ - ٠صـ  ١ٜايسدٌ. -
( )97ي ٛأزا أٚيٝا ٤ايـُكت ٍٛايكصاص َٔ ايكاتٌ بعد إ أَطهٙٛ
ٚقمطــٛا عًٝــ٘ ؾذــا ٤قــّٛٷ ٚإْتصعــَ ٙٛــِٓٗ ٚخًصــَ ٙٛــٔ اٜــد ِٜٗســمظ
ايٛاي ٞايـُخًص :ستٜ ٢كمطٛا عً ٢ايكاتٌ ٜٚـتُهٔ أٚيٝـا ٤ايكتٝـٌ َـٔ
اٱقتصاص َٓ٘  ،ؾإ ي ٜكدز عً ٘ٝأً٬م أَ ٚات  ِٖٚيف ايــطذٔ نـإ
عً ِٗٝايد ٪ٜ ١ٜٸْٗٚا ًٝعام اىل أٚيٝا ٤ايـُكت. ٍٛ
( )98يٝظ يًٓطا ٤عؿٛٷ عٔ ايدّ ايـُٗدٚز ٚيٝظ هلٔ قصاص ،بـٌ
ٜطتشل ايكصاص ٜٚتـ ٙ٫ٛايعصـمٖٚ ١ـِ ايسدـاٍ ايــُتكسب ٕٛاىل ايكتٝـٌ
َٔ طسف ا٫ب اذا ناْٛا ٚازث :يًُاٍ  ٕٚ ،ايـصٚز َ ٕٚ ٚـٔ ٜتكـسب
اىل ايكت َٔ ٌٝطسف ا ّ٫يعدّ ن َٔ ِْٗٛايعصم. ١
( )99اذا نإ ٚي( ٞايـُكتًُ ٍٛام) غخصام ٚاسـدام -أبـام ا ٚابٓـام اٚ
أخ ـام  -دــاشت يــ٘ ايـــُما ز ٠اىل ا٫قتصــاص َــٔ  ٕٚتٛقـــ عًــ ٢إذٕ
اَ٫اّ  ،يهٔ بعد ايتشكل ٚإثمات ن ْ٘ٛقات٬م عُدام عٓد ايـشانِ ايػسعٞ
ٚيف قاعــ ١ايكطــا ٤ايػــسعٚ ، ٞا٫ســٛط اٚ٫ىل ا٫ضـت٦رإ يف ايكصــاص
بعد اٱثمات ٫ضُٝا يف قصاص ا٭طساف .
( )100اذا نـــإ ٚيـــ ٞايــــُكتَ ٍٛتعـــد ام دـــاش يهـــٌ ٚاســـد َـــِٓٗ
ا٫قتصاص َٔ ايكاتٌ َطتك٬م َٔ  ٕٚإضت٦رإ ايـُػازن :يـ٘ يف ٜ٫ٚـ١
ايكصــاص  .ثــِ اذا باغــس بعــض اٚ٫يٝــا ٤ايكصــاص َــد إذٕ ايمــاق :اٚ
إضرتضاٚ -ِٗ٥ي ٛبعد ايكصاص -ؾ ٬اغهاٍ  ،يهٔ ي ٛي ٜطتأذِْٗ ٚي
ٜٴسضٹِٗ ضُٔ سصتِٗ  :ؾإ طايم ٙٛبايدٚ ١ٜدب عً ٘ٝؾد سصتِٗ َٔ
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ايد ١ٜايٚ ، ِٗٝإٕ عؿٛا عٔ ايـذاْ ٕٚ َٔ ٞطًب ايدٚ َ٘ٓ ١ٜدب عً٢
ايـُكت

ؾد سص ١ايعـايف اىل ٚزثـ ١ايــذاْ ٞايــُكت

َٓـ٘ ٖ .ـرا نًـ٘

ؾُٝا ي ٛنإ سل ايكصاص َـذع٫ٛم ابتدا٤ٶ يٮٚيٝا. ٤
( )101اذا ي ٜهــٔ ايــٛي ٞأًــًٝام نُــا يــ ٛقُتــٌ شٜــد ٚقمــٌ اقتصــاص
ٚيد َٔ ٙقاتٌ ابَ ٘ٝات ايٛيد ؾٛزخ ايـشل ابٓا ، ٙ٩ا ٚنإ ايكصاص يف
ا٫طــساف  ٫ -يف ايــٓؿظ  -نُــا يــ ٛقطــد ايــذاْٜ ٞــد أسـدٺ َتعُــدام ،ثــِ
َــات ايـــُذين عًٝــ٘ يف عطــٚ ٙٛطسؾــ٘ قمــٌ اضــتٝؿا ٙ٤ايكصــاص ؾــٛزخ
ايــــشل ابٓــــاٚ . ٙ٩يف ٖــــات :ايصــــٛزت :ايــــشل ايـــــُٛزٚخ ٚاســــد
ثابت يـُذُٛع ايٛزث٫ٚ ، ١بد َٔ تٛاؾل ايــذُٝد عًـ ٢ا٫قتصـاص ؾـ٬
ٜـذٛش يًمعض ا٫قتصاص َٔ  ٕٚإذٕ ايماقٚ ، :اذا عؿا بعض ايٛزثـ١
عٔ سل ايكصـاص ضـكط ٚاضـتشل ايــذُٝد َطايمـ ١ايــذاْ ٞبايدٜـ٫ٚ ١
ٜرٖب سل ايـُطًِ ٖدزام .
( )102اذا قتٌ َطًُام يٝظ ي٘ ٚيَ ٞطًِ ؾـإ نـاْٛا نؿـازام ي ٜكتـٌ
ايكاتٌ ايـُطًِ ب٘ قصاًام ،يهٔ ي ٛنإ ٚي ٘ٝأ ٚأٚيٝـاَ ٙ٩ـٔ اٖـٌ ايرَـ١
عــسض اَ٫ــاّ  -ايـــُذتٗد ايعــدٍ آَ ٚصــٛب٘  -عًــ ِٗٝا٫ضــ : ّ٬ؾــإ
اضتذاب اسد َِٓٗ ٚغٗد هلل بايٛسداْٚ ١ٝيـُشُد ( )بايسضاي ١نـإ
ٖرا ٚي ٞايدّ ؾٝدؾد ايٝـ٘ ايكاتـٌ  :إٕ غـا ٤إقـت

َٓـ٘ ٚقتـٌ ٚ ،إٕ غـا٤

عؿاٚ ،إٕ غا ٤أخر ايد. ١ٜ
ٚإ ي ٜطتذب أسدٷ َٔ ٚزثت٘ يٲضٚ - ّ٬ي َٔ ٛايطمكات ايٛازث١
ايمعٝــد ٠نا٭عُــاّ ا ٚابٓــا - ِٖ٤نــإ اَ٫ــاّ ٚيــٞٸ َــ٘  :إٕ غــا ٤قتــٌ
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قصاًام ٚ ،إٕ غا ٤أخر ايدٚ ١ٜأ ٚعٗا يف بٝت َاٍ ايــُطًُٚ ، :يـٝظ
يَ٬اّ إٔ ٜعؿ ،ٛ٭ٕ ٜت٘ سل ًٝد ايـُطًُ. :
(ٜ ٫ )103ـذٛش يٛي ّ ٞايكت : ٌٝايتُجٚ ٌٝايتٓهٝـٌ يف ايكاتـٌ عٓـد
ا٫قتصــاص َٓــ٘ نــإٔ ٜربــش٘ بــُٓػاز ا ٚبطــهَ :طــُ ١َٛا ٚحنــ ٛذيــو
ست ٢اذا نإ ايـذاْ ٞايكاتٌ قد باغس ايتعرٜب ٚايتٓه ، ٌٝبٌ ٜكتًـ٘ بليـ١
قاتً ١نإٔ ٜطسب٘ بايطٝـ ضسب ١قاتً ١أ ٚبطًل ْاز ٟأ ٚحنُٖٛـا َـٔ ٕٚ
تعرٜب ا ٚتـُج ،ٌٝبٌ ي ٛناْت ايـذٓا ١ٜعً ٢طسف ٚعطـ ٛنكطـد ٜـد-ٙ
داش ا٫قتصاص بكطد ٜد ٙبطه :غري َطُ ١َٛؾً ٛإقت
بطهَ :طُ ١َٛأعكم٘ َٛت ايـذاْ ٞايـُكت

ايـُذين عًٝـ٘

َٓ٘ أ ٚتطُٸِ عط ٛثإٍ أٚ

غًً٘ ضُٔ ايـذٓا ١ٜايصا٥د ٠بؿعٌ ايطِ .
( ) 104اذا ثمت غسعام ن ٕٛشٜد قات٬م عُدام نإ يٛي ٞايــُكت ٍٛسـل
ا٫قتصــاص ٜٚ ،ــتخري ايــٛيٚ - ٞاســدام أَ ٚتعــد ام عٓــد ايتٛاؾــل عًــ٢
ا٫قتصــاص  -بــَ :ماغــس ٠ا٫قتصــاص ٚبــ :ايتطــمٝب يــ٘ بــإٔ ٜٛنًــٛا
غخصام ٜماغس ايكتٌ قصاًام  -تربعام َـذاْام ا ٚبعٛض ٚأدس. -
( )105يــ ٛنــإ بعــض اٚيٝــا ٤ايـــُكتً ٍٛــػريام ا ٚغا٥مــام ٜ ٫ـــُهٔ
ا٫تصاٍ ب٘ ٚايتٛاؾل َع٘ عً ٢ايكصاص  -أَهٔ ايمايؼ ايعاقٌ ايــشاضس
ا٫قتصاص َد ضُاْ٘ سص ١ايماق َٔ ٞايد. ١ٜ
( )106ي ٛنإ ٚي ٞايـُكتً ٍٛـػريام اَ ٚــذْٓٛام قـد قتًـت أَـ٘ َـج٬م
ٚنـــإ يـــ٘ ٚيـــ ٞنـــا٭ب ا ٚايـ ــذد ا ٚايــــُذتٗد ي ٜهـــٔ يٛيٝٸـ ـ٘ ســـل
ا٫قتصاص َٔ ايكاتٌ ْ ،عِ ي ٛإقتطت َصًش ١ايٛي ٞايكاًس أخر ٚي٘ٝ
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ايد َٔ ١ٜايكاتٌ أ ٚايـُصايـشَ ١ع٘ عًٗٝا داش يٛي ٞايٛيَ ٞماغـس ٠ذيـو
ٚقمض ايـُاٍ ًٚسؾ٘ يف َصايـش٘ ٚاستٝادات٘ .
( )107اذا نإ يًُٝـت ٚيٝٸـإ ؾـا ع ٢اسـدُٖا إٔ غـسٜه٘ عؿـا عـٔ
ايكصاص َـذاْام ا ٚبعٛض ايد - ١ٜي تكمٌ عـٛا ، ٙؾًـ ٛإقـت

ٚدـب

عً ٘ٝز ٸ ْصٝب غسٜه٘ َٔ ايدٜـ ١اىل ايػـسٜو  ،إ ٫إٔ ٜصـدٸق٘ ايػـسٜو
ٜٚكسٸ بريو ؾٝدؾد سص ١ايعايف اىل ٚزث( ١ايـُكت ٍٛقصاًام) .
( )108اذا نإ ٚي ٞايــُكتَ ٍٛــشذٛزام عًٝـ٘ يؿًـظ أ ٚضـؿ٘ َ -ـد
بًٛغ٘ ٚعكً٘  -داش ي٘ ا٫قتصاص َـٔ ايكاتـٌ  ،نُـا ٜــُهٓ٘ ايعؿـ ٛعٓـ٘
َـذاْامٜٚ ،ـُهٓ٘ ايـُصايـش ١عً ٢ايد ١ٜبايرتاض ٞعًَ ٢كدازٖا ايػسعٞ
ا ٚأقٌ ٖٚ ،را أٚىل ي٘ يٝكطٸِ ٚي ٞايــُؿًظ ايــُاٍ عًـ ٢ايػسَـاَٚ ، ٤ـا
ٜصٜد عًْ ٢ؿط٘ ٚعٝاي٘ ب غساف ايٛيٖٚ ، ٞهرا ايطؿ. ٘ٝ
()109ي ٛقتٌ أسدٷ أسدام ٚعًٚ ٜٔ ٘ٝيٝظ ي٘ َاٍ ٜٛؾ ٢ب٘  ،ٜ٘ٓؾإ
أخــر أٚيٝــا ٙ٩ايدٜــَ ١ــٔ ايكاتــٌ ٚدــب ًــسؾٗا بــدٚام يف ٚؾــآٜ ٤ــ٘ ٚأ ا٤
سذ ١ا٫ض ّ٬عٓـ٘ إٕ ي ٜــشذٸٗا ،ثـِ ٜتكـا

 ٕٛايمـاقَ ٞرياثـام سطـمُا

ؾسض اهلل ضمشاْ٘ٚ ،داش هلِ ا٫خر بايكصاص َٔ  ٕٚضُاِْٗ ٕٜٛ
ايكت ،ٌٝيهٔ يٝظ هلِ ايعؿ ٛعٔ ايدّ بد ٕٚأخر ايدٜـ ، ١إ ٫اذا ضـُٓٛا
 ٕٜٛايكت ٌٝيًػسَاٖٚ . ٤هرا ي ٛقتٌ خطأ أ ٚغم٘ عُد ؾإ عًـ ٢ايٛزثـ١
أخر ايدٚٚ ١ٜؾا ٜ٘ٓ ٤يًػسَاٚ ٤يٝظ هلِ ايعؿ ٛعٔ ايكتٌ َـٔ  ٕٚأخـر
ايد ، ١ٜإ ٫إٔ ٜطُٓٛا  ٕٜٛايػسَاٜٛٚ ٤ؾٖٛا َٔ اَٛاهلِ .
( )110اذا قتٌ ٚاسد عُدام غخص :ا ٚاغخاًام -عً ٢ايتعاقب اٚ
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ؾعــٚ ١اســد - ٠ثمــت ايكــٚ ٛايكصــاص ٭ٚيٝــا ٤ايــدَا ، ٤ؾــإ إدتُعــٛا
تــُاَِٗ ٚباغــسٚا ايكصــاص أ ٚأْــاب ايـــذُٝد َــٔ ٜطــتٛؾَ ٘ٝــٔ ايكاتــٌ
بكتً٘ ؾٗ ٛسل ٚ ،إٕ زض ٞبعطِٗ بايدٚ ١ٜإضتذاب ايـذاْ ٞهلـِ بـدؾد
ايد ١ٜأ ٚعؿ ٢بعطِٗ عٔ ايكصاص َـذاْام ي ٜطكط سل ا٫خـس : ٜٔإٕ
غاٚ٤ا إقـتصٛا ٚ ،إٕ غاٚ٤ا زضٛا بايد ١ٜإٕ غـا ٤ايــذاْ ٞؾعٗـا هلـِ ،
ؾإ ثمٛت ايد ١ٜيف قتٌ ايعُد ٜه ٕٛبايرتاضًً ٞشام .
( )111ي ٛأٚنٌ ٚي ٞايــُكتَ ٍٛـٔ ٜطـتٛيف ايكصـاص ثـِ عصيـ٘ قمـٌ
ا٫ضــتٝؿا ،٤ؾــإ ابًــؼ ايٛنٝــٌ أ ٚعًــِ بعصيــ٘ َٚــد ذيــو أقــدّ عًــ ٢قتــٌ
اجلــاْ ٞنــإ عًٝــ٘ ايكصــاص ٚ ،إٕ ي ٜمًػــ٘ ايعــصٍ ٚي ٜعًــِ بــ٘ ؾكتــٌ
ٚناي١م ؾ ٬قصاص عًٚ ، ١ٜ ٫ٚ ٘ٝي ٛعؿـا ايــُٛنٌ عـٔ ايــذاْ ٞايكاتـٌ
َٔ  ٕٚعًِ ايٛن ٌٝست ٢إقـت ٸ نإ عً ٘ٝايدٜـٜ ١ـدؾعٗا ثـِ ٜسدـد بٗـا
عًــ ٢ايـــُٛنٌ اٯَــس يــ٘ بايكصــاص َــٔ  ٕٚإعَ٬ــ٘ بــايعؿٖٚ . ٛهــرا
ايـشهِ يَ ٛات ايـُٛنٌ بعد ايتٛن ٌٝبا٫قتصاص قمـٌ إضـتٝؿا ٤ايٛنٝـٌ
ٚي ٜعًِ بـُٛت٘ ايٛن ٌٝست ٢إقت ٸ ؾاْ٘ تجمت عً ٘ٝايدٜٚ ١ٜسدد بٗا اىل
تسن ١ايـُٝت ايـُٛنٌ ي٘ .
( )112اذا قتًــت ايـــشاٌَ عُــدام ٚأزٜــد ا٫قتصــاص َٓٗــا ٚدــب
اْ٫تظاز ست ٢تطد محًٗا ٚإٕ سدخ ايـشٌُ بعـد ايــذٓا ١ٜا ٚنـإ َـٔ
شْــا ،بــٌ يــ ٛتٛقؿــت سٝــا ٠ايٛيٝــد عًــ ٢إزضــاع ايًمــاَ ٤ــد ٠أٜــاّ قًًٝــ١
ٚدــب ايتــأخس يف ايكصــاص ٚ ،يــ ٛإ عــت اي ــشٌُ أَهــٔ ايتشكــل َــٔ
ًدقٗا بايتشً ٌٝايـُخترب ٟايـُٝطٛز يف عصٛزْا .
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( )113ي ٛقتًت اَسأ ٠قصاًام ؾماْت ساَ٬م ؾ ٬غ ٧ٝعً ٢ايـُكت ٸ
اذا نإ ي٘ ضًطإ عً ٢ايكصاص غسعام ٜٚ ،ـذب ايتشؿظ عً ٢ايــذٓ:
قــدز اَ٫هــإ بـــُسادع ١ايطمٝمــ ١ايـــُختصٚ ، ١يــ ٛأٚدــب قتًــٗا تًـــ
ايـذٓ :نإ عً ٢ايــُكت ٸ ايدٜـ - ١ضـٛا ٤قمـٌ ٚيـٛز ايـس ٚاّ بعـد- ٙ
 ٖٞٚتـشٌُ عً ٢عاقً ١ايـُكت

يؿسض نْٛـ٘ قتـٌ خطـأ َــشطام  ،ؾـإ

تـخًؿت ايعاقًًٝ - ١عام ا ٚبعطام ٚ -دمت ايد ١ٜعً ٢ايـُكت

ْؿط٘ .

( )114اذا قطد أسدٷ ٜد شٜدٺ ثـِ قتـٌ بهـسام عُـدام ؾـا٭ٚىل إٔ ٜكـت
شٜدٷ بكطد ٜد ايـذاْ ٞثِ ٜكتً٘ ٚزث ١بهس قصاًامٜٚ ،ـذٛش ٭ٚيٝا ٤ايكتٝـٌ
ا٫قتصــاص َٓــ٘ قمــٌ قطــد ٜــد٫ ٙضــُٝا يــ ٛنــإ ايـــُذين عًٝــ٘ غا٥مـام اٚ
قاًسام  ،ؾً ٛقتً ٙٛقصاًام ؾايظاٖس ثمٛت ٜـٜ ١ـد ايــُذين عًٝـ٘ يف َـاٍ
ايـذاْٚ ٞتسنت٘ تدؾد نطا٥س  ْٜ٘ٛقمٌ قطُتٗا َرياثام .
()115اذا قطد أسدٷ ٜد شٜدٺ ثِ قتٌ بهسام عُدام ؾاقت ٸ َٓ٘ شٜد بكطد
ٜد ٙثِ اقت

َٓ٘ اٚيٝا ٤بهس بكتً٘  ،ؾاذا ضست ايـذٓا ١ٜعًٜ ٢ـد شٜـد اىل

ْؿطــ٘ ؾُــات  :ؾــإ ي ٜكــت ٸ شٜــدٷ َــٔ ايـــذاْ ٞبكطــد ٜــد ٙؾــ ٬زٜــب
يف اضتشكام ٚزثت٘ ايد ١ٜناًََ َٔ ١اٍ ايـذاْٚ ، ٞإٕ إقت

شٜدٷ َٓ٘ ثـِ

تـشككت ضسا ١ٜايـذٓا ١ٜاىل ْؿط٘ ؾُات إضـتشل ٚزثـ ١شٜـد ْصــ ايدٜـ١
َٔ َاٍ اجلاْٚ ٞتسنت٘ عً ٢ا٫سـٛط ٚ ،قٝـٌ  :إضـتشكٛا ٜـ١م تاَـٖٚ ١ـٛ
خ٬ف اْ٫صافٚ ،ا٫سٛط قمٛهلِ بٓصؿٗا .
( )116اْ ــُا ٜجمــت ســل ايكصــاص َــٔ اي ــذاْ ٞيًــٛي ٞبعــد َــٛت
ايـُذين عً ،٘ٝؾً ٛدٴس عدٚاْام ٚقمٌ َٛتـ٘ قتـٌ ٚيـ ٞايــذسٜض ايــذاْٞ
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عًٝـــ٘  -نـــإ ايكتـــٌ ًُـ ـام ٚعـــدٚاْام ؾٝذـــٛش يـــٛي ٞايـ ــذاْ ٞايــــُكتٍٛ
ايكصاص َٔ قاتً٘ ٚي٘ ايعؿٚ ٛي٘ ايسضـا بايدٜـ ، ١نُـا عًـ ٢ايــذاَْ ٞـا
ٜطتشك٘ ايـُذين عً ٘ٝأٚ ٚي ٘ٝبعد َٛت٘ .
( )117اذا ُق ــتٌ َكطــٛع ايٝــد :ؾــإ ناْــت ٜــدَ ٙكطٛعــ ١قصاً ـام يف
دٓا١ٜٺ دٓاٖا أ ٚناْت َكطٛعًُ ١ام ٚأخر ٜتٗا داش يٛي ٞايـُكت ٍٛقتً٘
قصاًام ٚا٫سٛط ٚدٛبام ز ٸ ٜ ١ٜد ٙاىل ايـذاْ ٞقمٌ قتً٘ أ ٚاىل ٚزثتـ٘،
ٚإ ٫ؾً٘ قتً٘ َٔ  ٕٚز ٸ غ. ٧ٝ
ٚاذا قطــد نؿ ـام يــٝظ ؾٗٝــا أًــابد أَهــٔ ايـــُذين عًٝــ٘ قطــد نـــ
ايـذاْٚ ٞا٫سٛط ٚدٛبام ي٘ إٔ ٜـس ٸ قمـٌ ا٫قتصـاص َـٔ ايــُذين عًٝـ٘
ٜــ ١أًــابع٘ ايـــُكطٛع ، ١إ ٫إٔ ٜهــ ٕٛاي ــذاْٖ ٞــ ٛقــاطد اًــابع٘ ؾــ٬
ٜس ٸ عً ٘ٝغ٦ٝام قطعام .
( )118اذا ضسب ٚي ٞايدّ ايــذاْ ٞايكاتـٌ قصاًـام  ٚـٔ أْـ٘ قتًـ٘
ؾرتن٘ ٚب٘ زَل  ،ؾعٛيـر ثِ بس - ٨ؾٗٓا تؿص: ٌٝ
إٕ ضسب ايٛي ٞايـذاْ ٞقصاًام ضا٥ػام َتعازؾام نإٔ ضسب٘ بايطـٝـ
أ ٚبـــايطًل ايٓـــاز ٟؾظـــٔ َٛتـــ٘ ٚتسنـــ٘ ثـــِ تمــٝٸٔ عـــدّ تـــشكل (ايكتـــٌ
ايكصاص) داش ي٘ قتً٘ قصاًام ثاْٝام .
ٚإ ضسب٘ بـُا يٝظ َ ٪ٸٜـام يًكتـٌ نـإٔ ضـسب٘ بايعصـا أ ٚبايطـه:
غري ايكاتٌ داش يًُطسٚب ا٫قتصاص َٔ ايٛي ٞبـُجٌ َـا ؾعًـ٘ بـ٘ قمـٌ
إقتصاً٘ َٓ٘ .
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أحمام قصاص االطراف :
ا٫طساف ًد طـسف ٚ ،ايــُسا َٓـ٘ ايعطـ ٛايــُتًـ أ ٚايــُٓؿع١
ايؿا٥ت ١بايــذٓا ١ٜعًُٗٝـا ا ٚعًـ ٢اسـدُٖا نكطـد اْ٫ــ ا ٚايٝـد ٚدـس
ايمطٔ ا ٚايظٗس ا ٚإت٬ف ساض ١ايػـِ ا ٚايـرٚم ا ٚايمصـس ا ٚحنـ ٛذيـو
َـُا ٜأت ٞتؿص ً٘ٝيف ايـُطتكمٌ .
 ٫ٚزٜب  ٫ٚخ٬ف يف ثمٛت ايكصاص ٚاضـتشكام ايــُذين عًٝـ٘
اذا ناْت ايـذٓا ١ٜعُدٜـٖٚ ، ١ـ ٞتتشكـل بتعُٸـد ا٫تـ٬ف ٚقصـد ايؿعـٌ
ايـــُتًـ يًعطـــ - ٛنكطـــد ٜــد ٙا ٚأذْـــ٘ ٚ -تتشكـــل بؿعــٌ َـــا ٜٛدـــب
إت٬ف ايعط ٛا ٚإعاب ١ايـشاضٚ ١ايـُٓؿع ١عا ٚ ٠إٕ ي ٜكصـد بـ٘ إتـ٬ف
عط ٛأ ٚساضٜ ٫ٚ . ١جمت قصاص ايعط ٛا ٚايطسف ا ٚايـُٓؿع ١عٓدَا
ته ٕٛايـذٓا ١ٜخطأ - ١ٜضٛا ٤ايػـم ١ٗٝبايعُـد ٚايــخطأ ايــُشض  -ؾـإ
ؾٗٝا ايد ١ٜايـُكدز ٠غسعام .
(ٜ )119ػـــرتط يف غـــسع ١ٝقصـــاص ايطـــسف َـــا ضـــمل اغـــرتاط٘
يف قصــاص ايــٓؿظ َــٔ ايمًــٛؽ ٚايعكــٌٚ ،عــدّ ابــ ٠ٛايـــذاْ ٞيًُذــين
عًٚ ،٘ٝايتطا ٟٚيف ايد ٜٔؾاذا دٓ ٢ايهـاؾس ا ٚايـرَ ٞعًـَ ٢طـًِ بكطـد
ٜدَ ٙج٬م  -إقـت

ايـُطًِ َٓ٘ ٚقطد ٜد ، ٙيهٔ ي ٛقطد ايـُطًِ ٜد ذَٞ

ي تكطد ٜد ايـُطًِ ٚنإ عًٜ ٘ٝـٜ ١ـد ايـرَ ٞبــشطاب ٜتـ٘ ايهاًَـ: ١
ثـُإ َ ١٦زِٖ ؾط. ١
( )120اذا دٓت ايـُسأ ٠عً ٢ايسدٌ إقت ٸ َٓٗا َٔ  ٕٚأخر غـ٧ٝ
ٚإٕ غا ٤عؿا ٚأخر ايدٚ ، ١ٜإٕ دٓـ ٢ايسدـٌ عًـ ٢ايــُسأ ٠إقتصٸـت َٓـ٘
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بعد ز ٸ ايتؿاٚت اذا بًػـت ٜـ ١اجلٓاٜـ ١عًٗٝـا ثًـح ٜتٗـا ٚ ،إٕ ي تمًـؼ
ؾ ٬ز ٸ  ،ؾاذا قطد ايسدٌ اًمد اَسأ ٠ا ٚاًمع :ا ٚث٬ث ١دـاش هلـا قطـد
َجً٘ َٔ  ٕٚز ٸ غ ٧ٝعًٚ ، ٘ٝاذا قطد ٜدٖا دـاش هلـا قطـد ٜـد ٙبعـد ز ٸ
زبد ٜت٘ ٚإٕ غا٤ت عؿت ٚأخرت زبد  ١ٜايسدٌ .
ٚيــ ٛقطــد ايسدــٌ َٓٗــا أزبــد أًــابد أ ٚأشٜــد :إٕ غــا٤ت عؿــت
ٚأخرت ْصـ  ١ٜاً٫ابد ٚ ،إ غا٤ت قطعت بعد أًابعٗا بعـد ز ٸ
ْصـ  ١ٜأًابد ايسدٌ  ،بٌ ٜـُهٓٗا ايتصايـض  -ؾُٝا اذا قطـد ايسدـٌ
 ٬إٔ تكـت
ازبـد اًـابد َٓٗـا َـج م

َٓـ٘ بكطـد إًـمعَ :ـٔ  ٕٚز ٸ يهــٔ

بايرتاض ٞعً ٢ا٫سٛط ٚدٛبام .
( )121ا٫قــسب عــدّ اعتمــاز ايتطــا ٟٚيف ضــ ١َ٬ايعطــٚ ٛايطــسف
ٚقٛتـــ٘ َٚــــشٌ ايكطـــد  ،ؾتكطـــد ايٝـــد ايصـــشٝش ١بايػـــ ٤٬قصاًـــام
أٜ ٚرتاضٝإ عً ٢بـرٍ ايــذاْ ٞايدٜـٚ ، ١تكطـد ايٝـد ايػـ ٤٬بايصـشٝش١
إ ٫إٔ ٜـــخػَ ٢ـــٔ ايكطـــد  :ايطـــساٚ ١ٜايــــُٛت بػـــٗا  ٠اٖـــٌ ايـــخرب٠
ٚايـُعسؾ ١ايطمٸ ١ٝؾٝتع :أخر ايدٚ ، ١ٜايــُسا َـٔ غـًٌ ايٝـد ٖـٜ ٛٴــمطٗا
ٚعدّ عًُٗا طمٝعٝام ٚإ نإ ؾٗٝا قً َٔ ٌٝايـشظ ٚايـشسن. ١
ٖٚهرا تكطد ايٝد ايكٜٛـ ١ايماطػـ ١بايٝـد ايطـعٝؿٚ ١بـايعهظ ٚ ،يـٛ
قطد ايـذاْٜ ٞـُ :أسدٺ قطعت ٜـُٚ ، ٘ٓٝإٕ ي تهٔ عٓـدٜ ٙــُ :قطعـت
ٜطاز ٙقصاًام إٕ ي ٜرتاضٝا عً ٢ؾد ايــذاْ ٞايدٜـٚ ، ١إٕ ي تهـٔ يـ٘
ٜطاز ؾٌٗ تكطد زدً٘ إٕ ناْت ٚي ٜرتاضٝا عً ٢ؾد ايــذاْٜ ٞـ ١ايٝـد
اىل ايـُذين عً ٘ٝ؟ ؾـ ٘ٝخ٬ف ٚ ،ا٫قـسب دـٛاش قـطد زدً٘ ٚا٫سٛط

اسهاّ قصاص ا٫طساف )409( ...........................................................

قم ٍٛايد. ١ٜ
( )122اذا قطد أٜدً ٟاع ١عً ٢ايتعاقـب أَهـٔ ايــُذين عًـِٗٝ
أخر  ١ٜايٝد َتعد ام بعد ايـُكطٛع ١أٜد ، ِٜٗنُا ٜــُهِٓٗ إ ٜكطعـٛا
ٜـــد ٙؾعـ ـ١م ٚاســـد ٠اٜ ٚكطـــد اســـدِٖ ٜـ ــُٓاٚ ٙاٯخـــس ٜطـــساٚ ٙايجايـــح
زدً٘ ٚايماقٜ ٞأخر ايدٚ ، ١ٜاذا زض ٞبعطِٗ بأخر ٜـٜ ١ـد ٙي ٜطـكط
سل ا٫خس ٜٔيف ايكصاص .
( ) 123اذا قطد اثٓإ ٜـد غـخ

ًُـ ما دـاش يـ٘ ا٫قتصـاص بكطـد

ٜد نٌ ٚاسد َُٓٗا بعد ز ٸ ٜ ١ٜد ٚاسـدٜ ٠كتطـُاْٗا ٚ ،دـاش إٔ ٜكـت
َٔ اسدُٖا ٜٚس ٸ اٯخس ْصـ ٜـ ١ايٝـد اىل َـٔ إقـت

َٓـ٘ ٚ ،دـاش يـ٘

َطايمتُٗا بدٜ ١ٜد ٙتكد عًُٗٝا بايتٓصٝـ .
(ٜ )124جمـــت ايكصـــاص يف ايػـــذاز  :ايػـــذ ١بايػـــذ٫ٚ ، ١بـــد
َـــٔ تطـــاُٜٗٚا طـــ٫ٛم ٚعسضـــام ٚعُكـــامٚ ،ايعـــرب ٠بايصـــدم ايعـــسيف،
ٚا٫سٛط ايتدقٝل ٚايتشـٛٸط َـٔ ايصٜـا  ٠عًـ ٢قـدز ايــذٓاٚ ١ٜا٫عتـدا،٤
ٚإ ٫يصَ٘ ؾد  ١ٜايصٜا . ٠
(ٜ )125جمـــت ايكصـــاص يف اجلـــس ٚاذا أَهـــٔ ضـــمطٗا ٚتـ ــشدٜد
َكــدازٖا ٚ ،اذا تعــرٸز ز ٸ ا٫عتــداٚ ٤ايـــذٓا ١ٜبايـــُجٌ نــإٔ ي ٜـــُهٔ
ضــمط ايـــذس َٚكــداز ٙأ ٚخٝـــ شٜــا  ٠ايـــذس أ ٚتًـــ ايعطــ ٛأٚ
خػــ ٞايتعــسٸض يًــٗ٬ى ؾٝــتع :قمــ ٍٛايدٜــ ١ايجابتــ ١بأًــٌ ايػــسع أٚ
بايـشهٚ ١َٛايتكدٜس ايرٜ ٟـشدٸ  ٙايؿك ٘ٝايعدٍ .
(ٜ )126ـذٛش ا٫قتصاص َٔ ايـذاْ ٞعً ٢ايعط ٛقمٌ اْدَاٍ اجلس
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ٚإٕ إستٌُ تٛضٸع٘ أ ٚضساٜت٘ اىل ايٓؿظ ،يهٔ اذا إقت ٸ ايـُذين عًٝـ٘
ثِ ضـست اجلٓاٜـ ١ؾُـات نـإ يـٛيَ ٞـ٘ أخـر ايدٜـَ ١ـٔ ايــذاْ ٞاذا ي
ٜهٔ ايكتٌ َكصـ ٛام يًذـاْٚ ٞي تهـٔ اجلٓاٜـ ١قاتًـ١م عـا ٠م ٚيف ايػايـب،
ٚإ -٫اذا تـخًـ اسدُٖا  -نإ يًٛي ٞقتٌ اجلاْ ٞبعد ؾـد ٜـ ١دسسـ٘
ٚنإ ي٘ أخر ايدَ ١ٜد ايرتاض ٞبٚ ٘ٓٝب :اجلاْ. ٞ
(٫ )127بد َٔ ايتشـٛٸط عٓـد ا٫قتصـاص َـٔ ايطـسف ٚايعطـ ٛأٚ
َــٔ اجلــسا ستــٜ ٫ ٢صٜــد ايكصــاص ٚز ٸ ا٫عتــدا ٤عًــ ٢قــدز ا٫عتــدا٤
ٚايــذٓاٚ ١ٜستــٜ ٫ ٢ــ ٟ ٪اىل ضــسا ١ٜايــذس ٚقتــٌ ايــذاْ ٞايــذاز ،
ٚ٭دًــ٘  ٜــذب تــأخري ايكصــاص يف ا٫طــساف ٚيف اجلــس ٚعــٔ ايٛقــت
غــدٜد ايــرب ٠ ٚأ ٚغــدٜد ايـــشساز ٠اذا خٝـــ ضــسا ١ٜايكطــد ا ٚاجلــس
ايكصاص اىل زٚس٘ ٚإشٖاقٗا أ ٚخٝـ تٛضٸد ا٫عتدا ٤ايكصاص .
ٖٚهرا ٫بد َٔ ايتشٛٸط يف نٝؿ ١ٝايكصاص يف ايـذس ٚبإٔ ٜطـمط
ايــــذاْ ٞأعصـــاب٘ بٓشـــٜ ٛـــٓشؿظ َـــٔ ا٫ضـــطساب ســـاٍ ا٫ضـــتٝؿا٤
ثِ ٜكاع َـشٌ ايػذ - ١طـ٫ٛم ٚعسضـام ٚعُكـام  -بــُكٝاع َطـمٛط ثـِ
ٜػسع ايـُذين عً ٘ٝأٚ ٚنًٝـ٘ يف ا٫قتصـاص بـراى ايكـدز ايــُطمٛط يف
ايـُشٌ ايـُذس ٕٚ َٔ ٚشٜا ْ . ٠عِ ًٜ ٫صّ إ ته ٕٛآي ١ا٫قتصاص
َٔ َعدٕ ايـشدٜد بٌ ٜـُهٔ اضـتخداّ آيـَ ١ـٔ َعـدٕ ثـإٍ إ ٫إٔ خيـاف
ايتٛضٸد ا ٚايطساٖٚ ١ٜرا ٜ ٫تشكل إ ٫يف اٯي ١ايـُطُٚ ١َٛحنٖٛا .
(٫ )128بــد يف قصــاص اجلــس َــٔ ضــمط َكــداز َطــاس ١اجل ـس
اجلٓاٚ ٞ٥عدّ ايصٜا  ٠عً ، ٘ٝؾاذا نإ عط ٛايـُذين عًً ٘ٝػريام  -أقـٌ
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َطاس َٔ ١عطـ ٛاجلـاْٚ - ٞقـد إضـتٛعمت٘ اجلٓاٜـٚ ١ي تطـتٛعب عطـٛ
ايـ ــذاْ ٞاقتصـــس عًـــ ٢قـــدز ايـ ــذس ايــــُذين عًٝـــ٘ َـــٔ  ٕٚشٜـــا ٠
ا٫قتصاصٚ ،بايعهظ اذا نـإ عطـ ٛايــذاًْ ٞـػريام ٚناْـت ايــذٓا١ٜ
َطتٛعم١م يعط ٛايـُذين عً ٖٛٚ ٘ٝأنرب َطاس َٔ ١عطـ ٛاجلـاْ ٞأَهـٔ
ا٫قتصاص َٔ عط ٛايـذاْ ٞايصػري َٔ  ٕٚايتعـد ٟاىل عطـ ٛآخـس،
بٌ ٜكت

َٓ٘ بكدز َا ٜتشًُ٘ عطـٚ ٙٛت٪خـر ايدٜـ ١بايٓطـم ١اىل ايـٓك

عٔ اجلٓا ١ٜيعدّ اَهإ ا٫قتصاص ايهاٌَ ايـُطا ٟٚيـُطاس ١اجلٓا.١ٜ
( )129ي ٛقطد عطٛام َـٔ غـري - ٙنـا٭ذٕ ا ٚايٝـد -عـدٚاْام ٚدٓاٜـ١
أ ٚقطــد بعــض عطــ - ٛنػــشُ ١ا٭ذٕ  -ثــِ أيصــكٗا ايـــُذين عًٝــ٘
بـشسازتٗا قمٌ ا٫قتصاص َـٔ ايــذاْٚ ٞإيتشُـت ؾايظـاٖس ضـكٛط سـل
ا٫قتصـــاص ٚإْتكـــاٍ سكـــ٘ اىل ايدٜـــ ١اذا ي ٜعـــد عطـــ ٙٛنايطـــابل،
ٚا٫سٛط يصَٚام ايتصايـض بـُا ْٗٚا يف ًٛز ٠اٱيتشاّ ٚع ٙ ٛطمٝعٝام .
ٚي ٛأيصل ايـُذين عً ٘ٝايعط ٛايـُكطٛع ا ٚبعطـ٘ بعـد إٔ إقـت
َٔ اجلاْٚ ، ٞقد إيتشِ ٚبس ٨ايـُذين عً ٘ٝنإ يًذـاْ ٞإشايتـ٘  -أعـين
ايعط ٛايـًُصل أ ٚبعط٘ ٖٚ . -هرا ي ٛأيصل ايـذاْ ٞايعط ٛايـُكطٛع
َٓــ٘ قصاً ـام ٚإيــتشِ ٚبــس ٨اي ــذاْ ٞنــإ يًُذــين عًٝــ٘ إشاي ـ ١ايعطــٛ
ايـــًُصل أ ٚبعطــ٘  -قمــٌ إيتشاَــ٘ أ ٚبعــدٚ ، - ٙيــ ٛســا ٍٚنــٌ َــٔ
ايـــُذين عًٝــ٘ ٚايـــذاْ ٞإيصــام ايعطــ ٛايـــُكطٛع بـــشسازت٘ ي ٜـــذص
٭سدُٖا إباْ ١عط ٛاٯخس عً ٢ا٫سٛط ٜٚــشل يًُذـين عًٝـ٘ أخـر َـا
 ١ٜ ٕٚايعط َٔ ٛايـذاْ ،ٞبُٓٝا ي ٛأًًض اسدُٖا عط ٙٛبػري اجلص٤
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ايـُكطٛع َٓ٘ دٓا١ٜم أ ٚقصاًام ي ٜـذص يٰخس َٓع٘  ٫ٚإشايت٘ .
(ٜ )130جمــت ايكصــاص يف ايعــٚ :إٕ نــإ اي ــذاْ ٞأعــٛز قــد قًــد
ع :زدٌ ًشٝض  ،يهـٔ يـ ٛقًـد ًـشٝضٴ ايعٝـٓ :ايعـ:ٳ ايصـشٝشَ ١ـٔ
أعٛز  -خًك١م ا ٚبلؾـ - ١نـإ ا٭عـٛز ايــُذين عًٝـ٘ بايــخٝاز بـ :ايعؿـٛ
ٚأخر ايد ١ٜناًَ١م ٚب :قًد إسد ٣عٝين ايــذاَْ ٞـد أخـر ْصــ ايدٜـ١
َٓــ٘ ْ ،عــِ يــ ٛنــإ ايـــُذين عًٝــ٘ أعــٛز بـــذٓا ١ٜدــإٍ عًٝــ٘ نــإ يــ٘
ا٫قتصاص بكًد إسد ٣عٝين ايصشٝض ؾكط .
( )131اذا يطُ٘ عً ٢ع ٘ٓٝأ ٚؾعٌ ب٘ َـا أذٖـب بـ٘ ضـ ٤ٛعٓٝـ٘ ٕٚ
ســدقتٗا  -دــاش يًُذــين عًٝــ٘ ا٫قتصــاص بــُجٌ عدٚاْــ٘ إٕ أَهــٔ َــٔ
 ٕٚشٜا ٚ ، ٠إ ٫اْتكٌ سك٘ اىل ايد. ١ٜ
(ٜ )132جمت ايكصاص يف ايــشادم :ا ٚايًشٝـ ١ا ٚغـعس ايـسأع اٚ
َا غاب٘ ذيو ٚ ،ايكصاص بكدز ايـذٓا ١ٜاذا أَهٔ َٔ  ٕٚشٜا  ٠ؾ٬بـد
َٔ ايتشرٸز َٔ إ ترٖب اجلٓا ١ٜايكصاص بػعس ٙا ٚتـرٖب بًشُتـ٘ اٚ
ترٖب بـُٓمت ايػعس عٝح ٜٓ ٫مح ي٘ غعس يف ايـُٛضد َطتكم٬م .
(ٜ )133جمــت ايكصــاص يف قطــد ايــرنس بــ ٬ؾــسم بــ :ذنــس ايػــاب
ٚايػٝخ ٚا٫غًـ ٚايـُختٚ ، ٕٛب ٬ؾسم بً :شٝض ايـرنس ٚبـَ :عٝمـ٘
ست ٢ايع ٸٜٓ :كطد ب٘ ايرنس ايصشٝض ْ ،عِ ي ٛقطد ايهمري ذنس ايصػري ي
ٜجمت ايكصاص  ،بٌ تجمت عً ٘ٝايد ١ٜايهاًَ ١ي ٛقطد تـُاَ٘ ٖٚ ،هرا يٛ
قطعت ايـُسأ ٠ذنس زدٌ ثمتت عًٗٝا ايد ١ٜناًَ ٫ٚ ١قصاص .
(ٜ )134جمت ايكصاص ؾـ ٞايـخـصٝـتـٝـٔ ٚؾـ ٞإسـداُٖا ٫ٚبـد َـٔ
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ايتُاثٌ بايكـدز ٚايــُٛضد ؾُـٔ قطـد خصـ ١ٝغـري ٙايُٓٝـ ٢قطـد خصـٝت٘
اي ٕٚ ٢ُٓٝايٝطس. ٣
(ٜ )135جمت ايكصاص يف قطد غؿس ٟايــُسأٚ ٠يف إسـداُٖا ٫ٚبـد
َٔ ايتُاثٌ ؾاذا قطعت اَسأ ٠ايػؿس ٜٔا ٚاسدُٖا َٔ اَسأ ٠أخـس ٣دـاش
يًُذــين عًٗٝــا ا٫قتصــاص َٓٗــا بايـــُجٌ قــدزام َٛٚضــعام ٚ ،يــ ٛقطعُٗــا
زدٌ أ ٚقطد أسدُٖا ؾ ٬قصاص بٌ تجمت ايد ١ٜعً. ٘ٝ
( )136ي ٛقطد ايسدٌ ؾسز اَسأت٘ ٚاَتٓد عـٔ ؾـد ٜتٗـا ٚطايمـت
ايـُسأ ٠بكطد ؾسد٘ قطد ٚي ٞاَ٫س هلا ؾسد٘ قصاًام .
(ًٜ ٫ )137صّ تطا ٟٚايعطـ ٛايــُذين عًٝـ٘ ٚبـ :عطـ ٛايــذاْٞ
ؾٝكطد ايعط ٛايصـشٝض بايــُذرٚ ّٚإٕ ضـكط َٓـ٘ غـٚ ٧ٝتٓـاثس يــشُ٘،
ٜٚكطـــد ا٭ْــــ ايػـــاّ بايعـــا ّ ٚا٫ذٕ ايصـــشٝش ١بايصـــُاٚ ٤ايهـــمري٠
بايصػريٚ ٠ايصشٝش ١بايـُجكٛب ١أ ٚبايـُخس ١َٚاَ ٚا غانٌ ذيو .
( )138يــ ٛقطــد أسـدٷ بعــض اْـــ غــري ٙٹقـٝظ ايـــُكطٛع اىل أًــً٘
ٚأخر َٔ ايـذاْ ٞبـشطاب٘ ْٚطمت٘ ْ :صؿام ا ٚثًجام ا ٚحنُٖٛا٬ٜ ٫ٚ ،سـظ
ايـشذِ ٚتؿاٚت ايـُكت

َد ايـُذين عً ٘ٝسذُام َٚطاس. ١

(ٜ )139جمـت ايكصـاص يف ايطـٔ ؾًـ ٛقًـد ايــذاْ ٞضـٔٸ غـري ٙنــإ
يًُذين عً ٘ٝقًد ضـٔٸ اجلـاْ ٞستـ ٢اذا عـا ت ايطـٔٸ اىل ايــُذين عًٝـ٘
إتؿاقام ٚيف ذاى ايـُٛضد ؾٖٗ ٛم َٔ ١اهلل ضـمشاْ٘ غـري ايطـٔ ايــُكًٛع،١
ٖٚهرا ي ٛإقـتـ

ايـُذـين عً َٔ ٘ٝايـذاْ ٞبكًد ضٓٸ٘ ثِ عا ت اي ٘ٝي

ٜهٔ ي٘ قًعٗا ثاْ َٔ ١ٝايـذاْ. ٞ
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( )140اذا نطس ايمايؼ ايعاقٌ ضـٔٸ ايصـيب ايـر ٟي ٜجػـس نـإ عًٝـ٘
ايدٜ ١ٜدؾعٗا اىل ٚيٝٸـ٘ ٜصـسؾٗا يف إستٝاداتـ٘ َ ،ـٔ  ٕٚؾـسم بـ :عـ٠ ٛ
ايطٔٸ يًٓمات ٚ -ي ٛبعد َطَ ٞدٚ - ٠ب :عدّ ع ٛتٗا أً٬م .
(٫ )141بـــد َـــٔ تـــُاثٌ ا٫ضـــٓإ يف ايكصـــاص ؾـــٜ ٬كًـــد ايٓـــاب
بايطــسعٚ ،ا٫ســٛط ايتطــا ٟٚيف ايـــُشٌ  ،ؾٝكًــد ايطــسع بايطــسع
َــج٬مٚ ،ا٫ســٛط َ٬سظــ ١ايـــُجً ١ٝيف َٛضــع٘ َــٔ سٝــح ايعًـٛٸ ٚايطــؿٌ
ٚايٚ :ُٝايٝطاز ْ ،عِ َد ؾكد ايـُُاثٌ يف ايـُٛضد ٜكًد ايــُذين عًٝـ٘
َٔ ايـذاَْ ٞجً٘ يف ايٓٛعٚ ١ٝإٕ ي ٜهٔ َجً٘ َٔ سٝح ايـُٛضد .
( ٫ )142تكًد ايطٔ ا ١ًًٝ٫بايطٔ ايصا٥دْ ،٠عِ ٜـذٛش قًد ايصا٥د٠
بايصا٥دٚ ٠إٕ تػاٜس ايـُشٌٖٚ ،هـرا  ٫تكطـد اً٫ـمد اً٫ـً ١ٝباٱًـمد
ايصا٥دٜٚ، ٠ـذٛش قًد اً٫مد ايصا٥د ٠بايصا٥دٚ ٠إ تػاٜس ايـُشٌ ؾُٗٝا .
( )143نـٌ عطـَ ٛــذين عًٝـ٘ ٜكـت

َـٔ ايــذاْ ٞسـاٍ ٚدـ،ٙ ٛ

ٚت٪خر ايد َ٘ٓ ١ٜساٍ ؾكد ، ٙؾاذا قطد اًابد مخط ١يصٜد ٚعٓد اجلاْٞ
أزبد أًابد َج٬م قطد ايــُذين عًٝـ٘ أًـابد اجلـاْ ٞقصاًـا ٚأخـر َٓـ٘
ٜـ ١اً٫ـمد ايــخاَظٖٚ ،هـرا غريٖــا َـٔ أعطـا ٤ايــذاْٜ ٞكـت ٸ َٓــ٘
ساٍ ٚدَ ٛجٌ ايعط ٛايـُذين عًٚ ٘ٝت٪خر ايد ١ٜساٍ ؾكد ايعط. ٛ
( )144اجلاْ ٞاير ٟيٝظ ي٘ اًابد أً٬م أ ٚناْت ي٘ اًـابد ْاقصـ١
ثِ دٓ ٢عًـ ٢غـري ٙؾكطـد نؿـ٘ ايتاَـ ١ايٛادـد ٠٭ًـابد مخطـ ١إضـتشل
ايـُذين عً ٘ٝقطد ٜد اجلاْٚ ٞإٕ ناْت نؿـ٘ ْاقصـ ١اً٫ـابد  ٫ٚتًصَـ٘
ايدٜــ ١يًُذــين عًٝــ٘ ٖٚ ،هــرا ايعهــظ اذا قطــد ذ ٚايه ــٸ ايتاَــ ١نـــ
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ايـُذين عًْ ٖٞٚ ٘ٝاقص ١اً٫ابد إضتشل قطد نـٸ ايــذاْ ٞايتاَـ٫ٚ ١
ٜس ٸ عً ٘ٝغ٦ٝام .
( )145اذا قطــد اًــمد غــخ

عُــدام ثــِ ضــست ايــذٓا ١ٜاىل تــُاّ

نؿ٘ ا ٚأنجس ا ٚأقٌ اتؿاقام نإ يًُذين عً ٘ٝقطد اًمد اجلاْٚ ٞأخر ١ٜ
نؿ٘ ٚيٝظ ي٘ ايكصـاص يف ايهــ ْ ،عـِ اذا تعُـد ايطـساٚ ١ٜقصـدٖا اٚ
ناْــت دٓاٜتــ٘ َطــس١ٜم عــا ٠م نُــا اذا ناْــت اٯيــ ١ايكاطعــَ ١طــُ ١َٛنــإ
باي ــخٝاز بــ :ايكصــاص يف ت ــُاّ ايهـــ ٚبــ :ايعؿــٚ ٛأخــر ٜــ ١ايهـــ
بايرتاضَ ٞد ايـذاْٖٚ ، ٞهرا ايـشهِ يـ ٛقطـد نؿـ٘ َـٔ ايصْـد ٚضـست
ايـذٓا ١ٜاىل ايـُسؾل ا ٚاىل ايـُٓهب .
( )146اذا قطــد ٜــد غــري ٙعُــدام َــٔ َؿصــٌ ايصْــد ا ٚايـــُسؾل اٚ
ايـُٓهب إضتشل ايـُذين عً ٘ٝايكصاص َٔ اجلاْ ٞبـُجٌ اجلٓا ١ٜعًٝـ٘،
ٚيــ ٛقطــد َــد ايصْــد غــ ٦ٝما َــٔ ايــرزاع أ ٚقطــد َــد ايــرزاع غــ ٦ٝما َــٔ
ايعطد يٝظ يًُذين عً ٘ٝقطد ٜد َٔ ٙايصْد أ ٚايـُسؾل ٚأخر ايد ١ٜعٔ
ايصا٥ــد ،بــٌ إ أَهــٔ ايكصــاص َــٔ اي ــذاْ ٞبـــُجٌ دٓاٜتــ٘ ٚبكــدزٖا
ؾايظاٖس إضتشكام ايـُذين عً ٘ٝايكصاص ٚقدز ايـذٓا ١ٜعًٝـ٘ ٚ ،إ ي
ٜـُهٔ إضتشل ايد ١ٜايجابت ١عً ٢دٓاٜت٘ عً. ٘ٝ
( )147اذا قطد نـٸ غريٚ ٙنـإ ؾٗٝـا اًـمد شا٥ـد ٠ثمـت ايكصـاص
َٔ ايـذاْٚ ٞإٕ ي تهٔ عٓد ٙاًـمد شا٥ـد ، ٠إذ اً٫ـمد ايصا٥ـد ٠يــشُ١
شا٥ــدٜ ٫ٚ ٠طــتشل َــٔ اجلــاْ ٞغــري ايكصــاصٖٚ ،هــرا يٛنــإ اً٫ــمد
ايصا٥د ٠يف ٜد ايـذاْ ٞؾاْ٘ ٜكت

ايـُذين عً ٘ٝنــٸ اجلـاْٜ ٫ٚ ٞطـتشل
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١ٜم عٔ اًمع٘ ايصا٥دْ . ٠عِ اذا ناْت ايًشُ ١ا ٚاً٫مد خازز ايهـ
يٝظ ي٘ سل قطعٗا َٔ ايـذاْ ٞعًٜ ٢د. ٙ
()148اذا قطد ٜـُ :غخ

ؾمرٍ ايـذاْٜ ٞطاز ٙيًكصاص ؾكطعٗا

ايـُذين عً ٘ٝداٖ٬م بايـشاٍ ي ٜطكط سـل قصاًـ٘ َـٔ ٜــُ :ايــذاْٞ
ٚإ نإ ا٫سٛط إنتؿا ٤ايـُذين عً ٘ٝبكصاص ايٝطس. ٣
ٚي ٛخٝـ عً ٢اجلاْ َٔ ٞقطد ايُٓٝـ ٢خػـ ١ٝايطـساٚ ١ٜايــُٛت اٚ
تٛضٸد اجلس ٚضسٜاْ٘ يػري َٔ ٙا٫عطا ٤ي ٛقطعت اي ٢ُٓٝضسٜعام ٚدـب
تأخري ايكصاص َٔ ٜـُٓا ٙستٜٓ ٢دٌَ دسس٘ .
ثِ إ اجلاْ ٞاذا تعُٸد برٍ ٜطسا ٙيًكصاص ٜ ٖٛٚعًـِ عـدّ نؿاٜـ١
قطد ٜطسا ٙبد٫م َٔ قطد ٜـُ :ايـُذين عً ٘ٝؾٜ ٬ـ ١يـ٘ ٚ ،إ ٫ناْـت يـ٘
ايدٚ . ١ٜاذا نإ ايـُذين عً ٘ٝعايـُام بايـشاٍ َٚد ذيو قطعٗا ؾايظـاٖس
إ عً ٘ٝايكصاص ضٛا ٤نإ اجلاْ ٞداٖ٬م بايـشاٍ اّ عايـُام .
( )149اذا قطد ٜد غري ٙؾُـات ثـِ إ عـٚ ٢يٝٸـ٘ َٛتـ٘ بطـسا ١ٜاجلـس
ٚأْهـس ٙايــذاْ ٞؾـايك ٍٛقــ ٍٛايــذاَْ ٞـد ٜــُ ٘ٓٝاٜ ٚٴجمـت ايــٛي ٞعــٛاٙ
بديٚ ٌٝسذ - ١تكسٜس طيب عًٚ ٢ؾل عٛاَ ٙطُٓ٦ام ب٘ . -
( )150اذا ضـسب ايــًُؿٛف يف نطـا ٤ؾكطعــ٘ ْصـؿ :ؾـا ع ٢ايــٛيٞ
سٝاتــ٘ ســ :ضــسب٘ ٚإ عــ ٢ايــذاَْٛ ٞتــ٘ ٚاستُــٌ ًــدق٘ ؾــايك ٍٛقــٍٛ
ايـذاَْ ٞد ٜـُ ، ٘ٓٝيهٔ ي ٛي حيتٌُ َٛت٘ س :ضسب٘ ا ٚثمت ن ْ٘ٛسٝـام
س :ايطسب  -بديٚ ٌٝسذ - ١ؾٗ ٛقاتٌ ٜكت

َٓ٘ .

( )151اذا قـطد اًمد شٜد َٔ ٜـُٓا ٙثِ قطد تـُاّ اي َٔ ٢ُٓٝخايد
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ثمت عً ٘ٝايكصاص يهٌ َُٓٗا ٜٓٚ ،مػ ٞيصٜدٺ ايــُما ز ٠اىل ا٫قتصـاص
ا ٚايعؿٚ ٛأخر ايد ١ٜبايرتاض ، ٞثِ يـخايد ايكصاص بكطد ٜـُٓ ٢اجلاْٞ
ٚيٝظ يًُذين عً ٘ٝايسدٛع عً ٢ايـذاْ ٞبد ١ٜاًمد ي ٛبا ز شٜد ٚقطـد
اًمد ٜـُٓا. ٙ
( )152اذا قطــد اًــمد شٜــد ؾعؿــا شٜــد قم ـٌ اْ٫ــدَاٍ ا ٚبعــد ٙؾــ٬
قصــاص يــ٘ إٕ نــإ عُــدام ٜ ٫ٚــَ ١طًكـام  -نــإ ايكطــد عُــدام ا ٚخطــأ
ا ٚغـم ٘ٝايعُــد ٚ . -اذا عؿــ ٢عـٔ اجلٓاٜــ: ١قطــد اً٫ـمد ا ٚحنــ - ٙٛثــِ
ضــست اىل ايهـــ ا ٚاىل ايــٓؿظ ضــكط بعؿــ ٙٛقصــاص اً٫ــمد ٚ ،اَــا
ايهـ ا ٚايٓؿظ ايه ضست ايٗٝا اجلٓا: ١ٜ
أ -إٕ ناْت ايطساَ ١ٜكص٠ ٛم يًذاْ ، ٞا ٚناْت اجلٓاَ ١ٜـُا تـٟ ٪
غايمــام اىل ايطــساٚ ١ٜإٕ ي تهــٔ َكصــ - ٠ ٛثمــت ايكصــاص يف ايهـــ
ا ٚايٓؿظ ا ٚحنُٖٛا َـُا ضست اي ٘ٝاجلٓا. ١ٜ
ب -إ ي تهٔ ايطساَ ١ٜكص ٠ ٛيًذاْٚ ٞناْت ايطـسا ١ٜاتؿاقٝـ٫ ١
تـشصً٘ يف ايػايب  -ثمتت ايد ١ٜعً ٕٚ ٘ٝايكصاص .
( )153اذا عؿا ايـُذين عً َٔ ٘ٝقصاص ْؿط٘ ي ٜطكط ايكصاص
٭ْ٘ سل دعً٘ اهلل يًٛيٖٚ ، ٞهرا ي ٛأضكط ْ ١ٜؿط٘ ي تطكط .
( )154اذا إقت

ٚي ٞايدّ ا ٚايـذس َٔ ايـذاْ ٞؾطس ٣اىل عطـٛ

ثإٍ أ ٚاىل ْؿظ ايـذاْٚ ٞناْت ايطسا ١ٜاتؿاق ١ٝغري َكص ٠ ٛيًُكـت
ؾ ٬ضُإ . ١ٜ ٫ٚ
( )155اذا دٓ ٢أسدٷ عُدام عً ٢غريٖٚ ٙسب َٔ ايكصاص ٚإيتذأ

،
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اىل َٓطك ١ايـشسّ ايه ؾٗٝا َهـٚ ١ايــُطذد احلـساّ ي ٜكـت

َٓـ٘ ستـ٢

ٜـخسز َٓٗا ٚ ،ايٛادب ٖ ٛايتطٝٝل عًٝـ٘ يف ايــُطعِ ٚايــُػسب ستـ٢
ٜـخسز ْ ،عِ ي ٛدٓ ٢يف ايـشسّ دٓا١ٜم عُد ١ٜإقت

َٓ٘ يف ايــشسّ ٫ٚ ،

ًٜشل بايـشسّ  :سسّ ايٓيب( )اَ ٚػاٖد ا. )( ١ُ٥٫
( )156ايطسب ١ايــُتعُد ٠غـري ايــُ ١ٜ ٪اىل قتـٌ أ ٚدـس عطـ ٛأٚ
غًٌ طسف نايًطُٚ ١ايًهُٚ ١ايسنًًُ ١ام ٚعدْٚام  -ب ٬سل ٕٚ َٔٚ
غؿً ١أ ٚضٗ - ٛؾاْـ٘ ٜطـتشل ايــُظً ّٛايـس ٸ عًـ ٢ايــُ٘ بــُجٌ ضـسبت٘
قصاًام  :ضسب ١بطسبَ ١ـُاثً ١نُٸام ٚنٝؿام َٔ  ٕٚشٜـا  ٠يف ايعـد أ ٚيف
ايكٚ ، ٠ٛاذا ي تهٔ ايطسبَ ١تعُد ٠ؾ ٬قصاص ٜ ٫ٚـ ١عًـ ٢ا٫سـٛط
٫ٚبد يًطازب َٔ اضتربا ٤ذَت٘ َٔ ايـُطسٚب ٚطًب زضـا ٙعٓـ٘ ٚيـٛ
بمــرٍ َــاٍ يــ٘ ْ ،عــِ اذا أ ٸت ايطــسب ١اىل تػ ٸ ٝـس يــ ٕٛايٛدــ٘ أ ٚاي ــذطِ
ؾا٫سٛط ٚدٛبام ا٫قتصاز عً ٢ايد ١ٜايـُع ١ٓٝايجابت ١غسعام عً ٢إمحـساز
ايمػس ٠أ ٚإخطسازٖا أ ٚإض ٛا ٖا ٜٚأت ٞيف َطا ٌ٥ؾك٘ ايدٜات (.)182
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كٌ الديات
ايــدٜات ًــد ٜــٖٚ ١ــ ٞايـــُاٍ ايـــُؿسٚض غــسعام عًــ ٢اي ــذاْٞ
ايـُعتد ٟعًْ ٢ؿظ َـشرتَ ١أ ٚسؾ٘ ٚعط ٙٛأ ٚدسسـ٘ أْ ٚــشٖٛا َـٔ
أْـشا ٤ايـذٓاٚ ١ٜا٫عتدا. ٤
 ٖٞٚثابت ١أً٬م يف ايـذٓا ١ٜايـخطأ ايـُشض أ ٚايػم ١ٗٝبايعُد قـاٍ

اهلل ضمشاْ٘ :ط وم ُو قيتبل ِم ُْ ِمهًبا ططيب ّف يت ُحرِيب ِر رقيبب ْة ِم ُْمِهب ْة ودِيب ْة مِسبَلَ ْة ِإليبى
يأيٌَُِِص ايٓطاٖٚ ،192: ٤هرا تجمـت ايدٜـ ١يف ايكتـٌ ايعُـد بـٌ يف ايــذٓا١ٜ
ايعُــد َطًك ـام عٓــد تساضــ ٞاي ــذاْٚ ٞأٚيٝــا ٤ايـــُذين عًٝــ٘ عًــ ٢ايعؿــٛ
ٚقم ٍٛايد ١ٜبدٍ ايكصاص  ،نُا تجمت ايد ١ٜيف َـٛاز تعـرز ايكصـاص
َٔ ايٓؿظ ا َٔ ٚايطسف ٚيف َٛاز إيػا ٤ايػـازع قصـدٚ ٙتعُـد ٙيًكتـٌ
ٚايـذٓاْ ١ٜظري دٓاٜـ ١ايصـيب ٚايــُذٓ ٕٛعًـ ٢ايػـري ؾـإ عُـدُٖا خطـأ
غسعام تـشًُ٘ ايعاقًٚ ، ١قد تكدّ تؿص ٌٝذيو نً٘ يف ؾك٘ ايكصاص .
( ١ٜ )1قتٌ ايـُطًِ عُدام سٝـح تـتع :أٜ ٚرتاضـ ٢عًٗٝـا ايــذاْٞ
ٚٚي ٞايدّ  ٖٞ -أَٛز ٜتخري ايـذاْ ٞيف ؾد أًٓ ٟـٺ َٓٗا :
ا٭َ : ٍٚأ ٠بعري َٔ ايـُطإ ًـد ايــُطٔ ٖٚ -ـ ٛايـر ٟخـٌ يف
ايطٓ ١ايطا ضٚ ١ا٫سٛط ٚدٛبام نْٗٛا َٔ ايؿش ٕٚ ٍٛاْ٫اخ .
ايجاَْ : ٞأتا بكس ٠ب ٬ؾسم ب :ايرنس ٚب :اْ٫جٚ، ٢ا٫سـٛط ا٭ٚىل
خٛهلا يف ايطٓ ١ايطا ضٚ ،١ا٫ق ٣ٛنؿاَ ١ٜطُ ٢ايمكس بأ ٟعُس ًٚؿ١ٺ.
ايجايح  :أيـ غاٜ ٫ٚ ٠عتـرب ؾٗٝا ضٔ  ٫ٚذنٛزٜٚ ، ٠هؿَ ٞطُٸاٖا
أعِ َٔ ايطإٔ ٚايطخٌٚ ،ا٭ٚىل نْٗٛا َٔ ؾشٛي ١ايطإٔ .
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ايسابـــد  :عػــس ٠آ٫ف زٖـــِ ؾطـــَ ١طـــهٛنامٚ ،ايـــدزِٖ ٜطـــاٟٚ
( )12 ،6محصــَ ١ــٔ ايؿطــ ١ايـــُطهٛن ١ؾتهــ ٕٛايدٜــَ )5 250( ١جكــاٍ
ًــرييف ٖٚــ ٞتعــا ٍ بــايػساّ ايػــا٥د تداٚيــ٘ ٚشْــام يف أزدــا ٤ايعايـــِ :
( )24 ،318غـ ـساّ ؾطـــَ ١طـــهٛن ١بطـــه ١ايــــُعاًَ ،١بًشـــا إٔ ٚشٕ
احلُصــَ ) 0، 193( ١ــٔ ايػــساّ ٜٓٚ ،ــتر ذاى ايــسقِ َــٔ ضــسب ٚشٕ
ايـشُص ١بايػساّ يف ( )126000محص ١ايرٚ ٟشٕ عػس ٠اٯيـ زِٖ .
اي ــخاَظ  :أيـــ ٜٓــاز ذٖــب َطــهٛنامٚ ،ايــدٜٓاز ٜطــا ٟٚث ــُاْ١ٝ
عػس محص َٔ ١ايرٖب ايـُطهٛى ،ؾايدٜـ ١ايهاًَـ ١تطـا)3، 474( ٟٚ
غساّ َٔ ايـرٖب ايــخاي

ايــُطهٛى بـايٛشٕ ايــُتدا ٍٚيف عصـٛزْا،

ْاتـذام َٔ ضسب ( )18000محص ١ذٖب ايه ٖ ٞايدٜـ ١ايهاًَـ ١يف ٚشٕ
ايـشُص ١بايػساّ (. )0،193
ٚقد ذنس ايـُػٗٛز إدصاَ ٤أت ٞسً ١يف ايدٚ ، ١ٜايـشً ١ثٛب دٝد ،
ٚنٌ سً ١ثٛبإ  -إشاز ٚز ا َٔ - ٤أبسا ايـٚ ، ُٔٝيف إدصاٖ٤ـا اغـهاٍ
عٓــدْا ؾــا٫سٛط ٚدٛبــام تسنٗــا ٚإختٝــاز ٚاســد َــٔ اَ٫ــٛز ايـــخُط١
ايـُتٝكٓ ١عٓدْا .
(ٜ )2ـذص ٟؾد ق ١ُٝأٚ ٟاسد َٔ اَٛ٫ز ايـخُط ١بايعًُ ١ايٓكد١ٜ
ايـــُتداٚي ١عٓــد تساضــ ٞايـــذاْٚٚ ٞيــ ٞايــدّ َٚ ،ــٔ  ٕٚتساضــُٗٝا
ؾايٛادــب ؾــد ًــٓـ  ٜــختاز ٙاي ــذاَْ ٞــٔ ا٭ًــٓاف اخلُطــَٚ . ١ــد
ايرتاضـ ٞت٬سـظ قُٝـٜ ١ـ ّٛايـدؾد ٚا ٫اٚ ،٤ا٫سـٛط ٚدٛبـام ايتصايــض
بايـكدز ايـُدؾـٛع عـٛضام عٔ ايـدٜـ ١ايـُخـتاز ٠ايـُدؾـٛع قُٝـتٗا بـُعٓ٢
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تساضٚ ٞي ٞايـُذين عًَ ٘ٝد اجلاْ ٞبراى ايـُكداز َٔ ايعًُ ١ايٓكد. ١ٜ
( ) 3تطتٛؾ ١ٜ ٢ايعُد َٔ اجلاْ ٞعُدام بعد ايعؿـ ٛعـٔ ايكصـاص
يف َد ٠ضٓ ١تمدأ َٔ س :ايرتاض ٞعًٗٝا ٜ ٫ٚـذٛش يًذاْ ٞتأخريٖا عٓٗا
إ ٫بسضا ٚي ٞايـُكتٜٚ ،ٍٛتخري ضُٔ ايطٓ ١يف ؾد أًٓ ٟـ غاَ ٙ٤ـٔ
 ٕٚإٔ ًٜصَ٘ ٚي ٞايـُكت ٍٛبصٓـٺ خاص إ ٫بايرتاضَ ٞد ايـذاْ. ٞ
( )4ي ٛإَتٓـد ايــذاَْ ٞـٔ أ ا ٤أَ ٚاطـٌ ؾٗٝـا ستـ ٢إْكطـت ايطـٓ١
أدرب ٙايـشانِ ايػسع ٞعً ٢أ اٖ٤ا تاَـ١م َـٔ ْ ٕٚكصـإ ٚ ،إٕ ناْـت
يًشانِ ضًطٜٓٚ ٌ١دٷ َمطٛط ١ضاعد ايـشانِٴ ٚي ٞايدّ عً ٢ايكصـاص اٚ
عً ٢ايرتاض ٞعً ٢ايد ١ٜثِ أخرٖا َٓ٘ قٗسام عً ٚ ٘ٝؾعٗا يٛي ٞايدّ .
( ١ٜ )5ايكتٌ غم ٘ٝايعُـد ثابتـ ١عًـ ٢اجلـاْْ ٞؿطـ٘ تٴطـتٛؾَٓ ٢ـ٘ يف
ث٬خ ضٓ :يف نٌ ضٓ ١ثـٴًجٗا  ٖٞٚ ،أسد آً٫اف ايـخُط ١ايــُتكدَ،١
ٚاذا إختاز ايـذاْ ٞأ اٖ٤ـا َـٔ ا٫بـٌ يصَـ٘ إٔ تهـ ٕٛث٬ثـَٗٓ ٕٛـا سكـ١
 قد خًت يف ايطٓ ١ايسابعٚ - ١ث٬ثَٗٓ ٕٛا بٓت يمـ - ٕٛقـد خًـت يفايطٓ ١ايجايجٚ - ١ازبعَٗٓ ٕٛا خًؿٜ - ١عين ساَ٬م  َٔ -ب :ثٓ ١ٝاىل بـاشٍ
عاَٗا ٚ -ايجٓ ٖٞ ١ٝايه خًت يف ايطٓ ١ايطا ض ١ؾُا شا .
( )6اذا ٖسب ايكاتٌ عُدام اَ ٚا ٜػم٘ ايعُد ؾًِ ٜٴكدز عً ٘ٝاَ ٚات
 اخرت ايدَ َٔ ١ٜاي٘ ٚ ،إ ي ٜهٔ يـ٘ َـاٍٷ أخـرت َـٔ ا٫قـسب ايٝـ٘ؾــا٭قسب ٚ ،إٕ ي ٜهــٔ يــ٘ قسابــ ١ا ٚي ٜمــريٛا ايدٜــ ١أ ٸاَ ٙــٔ ٜتــٛىل
بٝت ايـُاٍ ْٝاب١م عٔ اَ٫اّ (. )
( ١ٜ )7ايكتٌ ايـخطأ ايـُشض تٴطتٛؾ ٢يف ث٬خ ضٓ :يف نٌ ضٓ١
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ثًجٗا ٚتــٴشٌُ عًـ ٢ايعاقًـ ١بــُعٓ ٢اْـ٘ ٜــذب عًـ ِٗٝتــشُٸًٗا َـٔ ٕٚ
زدٛعِٗ عً ٢اجلاْْ . ٞعِ يـ ٛي تهـٔ يـ٘ عاقًـ ١ا ٚي تــمرهلا ٚدـب
عً ٢ايكاتٌ خطأ برهلا َٔ َايـ٘ ٖٚ ،ـ ٞأسـد اً٫ـٓاف ايــخُطٚ ، ١يـٛ
أزٜد أ اٖ٩ا َٔ ًٓـ ا٫بٌ يصّ أ ا ٤ث٬ثـَٗٓ :ـا سكـٚ ، ١ث٬ثـَٗٓ ٕٛـا
بٓت يمٚ ، ٕٛعػسَٗٓ ٕٚا ابٔ يمٚ ، ٕٛعػسَٗٓ ٕٚا بٓت َـخاض  -قد
خًت يف ايطٓ ١ايجاْ. - ١ٝ
(ٜ )8ــ ١ايكتــٌ يف ا٫غــٗس اي ــشسّ ا٫زبعــ - ١عُــدام ا ٚخطــأٜ -ــ١
ناًَٚ ١ثًجٗا ًٜ ٌٖٚ ،شل ايكتٌ يف ايـشسّ ايـُه - ٞيف تػًٝظ ايد - ١ٜ؟
ؾ ٘ٝاغهاٍ عظ ِٝبٌ ا٫ق ٣ٛعدّ ا٫يـشام  ٫ٚ .تػًـٝظ يف ٜـ ١ايــذٓا١ٜ
عً ٢ا٫طساف ٚا٫عطا ٤اذا ٚقعت يف ا٫غٗس ايـشسّ .
( )9عً ٢ايكاتٌ عُدام  :ايتٛب ١ايٓصٚ ، ٛتتشكل بايٓدّ عًـ ٢ضـ٤ٛ
ؾعً٘ ٚبايعصّ عً ٢عدّ ايع ٛاي ،٘ٝؾإ ايكتٌ اعظِ ايط٦ٝات بعد ايػسى
باهلل ايعظٚ ، ِٝعً ٘ٝنؿاز ٠اجلُد ب :عتـل زقمـَ - ١ـد إَهاْـ٘ ٚتٝطٸـس- ٙ
ٚب ًّٛ :غٗسَ ٜٔتتابعٚ :ب :إطعاّ ضتَ :طـهٓٝام ٚ ،اذا نـإ ايكتـٌ
ايعُد يف ا٫غٗس ايـشسّ ٚدب عً ٘ٝايص ّٛؾٗٝا ٚ ،يً ٛا ف  ّٜٛايعٝد
ضُٓٗا ًاَ٘  ٫ٚبأع .
( )10عً ٢ايكاتٌ خطأ نؿازَ ٠ستٸم : ١عً ٘ٝإ ٜعتل زقمَ ١د اَ٫هإ
ٚايتٝطٸس  ،ؾإ ي ٜتٝطس ًاّ غٗسَ ٜٔتتـابع ، :ؾـإ ي ٜتٝطٸـس يـ٘ أطعـِ
ضتٝـٔ َطهـٓٝام ٚ ،اذا نإ ايـكتٌ ايـخطأ يف ا٫غٗس ايـشسّ ناْت نؿازت٘
َع - ١ٓٝعً ٢ا٫سٛط  ًّٛ ٖٞٚ -غٗسَ ٜٔتتابع :يف ا٫غٗس احلسّ .
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( ١ٜ )11ايـُسأ ٠ايـُطًُ ١ايـشسْ ٠صـ  ١ٜايسدـٌ ايــُطًِ ايــشس
َــٔ أً ٟــٓـ غــا ٤ايــذاَْ ، ٞــٔ  ٕٚؾــسم يف ايـــُكتٛي ١بــ :ايصــػري٠
ٚب :ايهمري ٫ٚ ٠ب :ضً ١ُٝا٫عطاٚ ٤ب :ضكُٝتٗا .
( )12ضــمل إ ٚيــد اي ــش ٍ٬اذا قتــٌ ٚيــد ايصْــا ٖٚــَ ٛطــًِ ٜػــٗد
ايػٗا ت :قـٴتٌ ب٘ قصاًام  ،يهٔ ي ٛزضٚ ٞزثت٘ بايد ١ٜا ٚنإ قتٌ ٚيـد
ايصْــا خطــأ ؾدٜتــ٘ ث ــُإ َ ٦ـ ١زٖــِ ؾطــَ ١طــهٛنٚ ، ١ايــدزِٖ ايؿطــ١
ٜطا)12،6( ٟٚمحص َٔ ١ايؿط ١ايـُطهٛنٚٚ ،١شٕ احلُصـ)0،193( ١
غساّ  ،ؾٝهٚ ٕٛشٕ ايدزِٖ ايٛاسد()2،43غِ ٚ ،اذا ضـسبت يف ثــُإ
َ٦ـ ـ ١زٖـــِ ؾطـــ ١ايـــه ٖـــٜ ٞـــٚ ١يـــد ايصْـــا ضـــاٚت ايدٜـــ ١بـــايػساّ
(  )1945،44غِ َٔ ايؿط ١ايـخايص ١ٜ ٚ ، ١بٓت ايصْا ْصـ ايــُكداز،
ٖرا سهِ ٚيد ايصْا  -ايرنس ٚاْ٫ج - ٢اذا تـشكل قطعٝام نٚ ْ٘ٛيد شْا .
ٚأَا  ١ٜايـُػتم٘ ٚاير ٟتًٛى ب٘ ا٭يطٔ َٔ  ٕٚسذـَ ١جمتـ ١ؾٗـٞ
 ١ٜناًَ : ١عػس ٠آ٫ف زِٖ أ ٚأسد آً٫اف ا٭زبع ١ا٫خس. ٣
( ١ٜ )13ايٚ ٟ ٛٗٝايٓصساْٚ ٞايـُذٛض ٞثـُإ َ ١٦زٖـِ ٜ ٚ ،ـ١
ايـــُسأَ ٠ــِٓٗ ْصـــ ايـــُكدازٜ ٚ ،ــ ١اعطــاُٗ٥ا ٚدسٚسُٗــا ب ــشطب
ايٓطمٜ َٔ ١تُٗا ْظري ْطم ١أعطا ٤ايـُطًِ ٚدسٚسـ٘ َـٔ ٜتـ٘ ٚ .عًٝـ٘
اذا قتٌ ايـُطًِ ١ٜ ٜٛٗم أْ ٚصساْ١ٝم  ٚاٖا بأزبد َ ١٦زِٖ ٖٚ ،هـرا اذا
ؾكأ ايـُطًِ ع ٟ ٜٛٗ :أْ ٚصساْ. ٞ
ٖٚر ٙا٫سهاّ تعِ نٌ َٔ ٜعتكد بدٜٔ

آٜٚ ٟٚتطب ايٕٚ ،٘ٝ

ايهؿاز ايرٜ ٫ ٜٔعتكد ٕٚبد ٜٔإيـٗٚ ٞنتاب

ا ٟٚاذا قتً٘ َطًِ ؾـٞ
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بًد ا٫ضـٚ ٚ ّ٬يـ ١ايــُطًُٚ ، :غـري ايٗٝـٚ ٛايٓصـازٚ ٣ايــُذٛع
َـُٔ ٜ ٫عتكد بدٜٔ

ا ١ٜ ٫ - ٟٚهلـِ يف قتًـِٗ  ٫ٚقصـاص  ،يهـٔ

ايكتٌ غري دا٥ص غسعام إ ٫اذا نإ َـشازبام يًُطًُ. :
( )14نــٌ دٓاٜــَ ٫ ١ك ـدٸز هلــا غــسعام ٜجمــت ؾٗٝــا ا٭زشٜ ،ــدؾد اىل
ايـُذين عًٝـ٘ ٪ٜٚ ،خـر َـٔ ايــذاْ ٞاذا ناْـت ايــذٓا ١ٜعُدٜـ ١ا ٚغـم٘
عُد ٪ٜٚ ،خر َٔ عاقً ١ايـذاْ ٞاذا ناْت ايـذٓا ١ٜخطأ .
ٚتعــ :ٝقــدز ا٫زش َٓــٛطٌ بٓظــس اي ــشانِ ايػــسع ٞأَ ٚــٔ ٜٓصــم٘
يٮَٛز ايـشطم ١ٝبعد زدٛع٘ اىل ذ ٟٚعدٍ ٚخرب - ٠طمٚ ١ٝقأَْ - ١ْٝٛ
ايـُٚ :َٓ٪إضتػازتِٗ يف تع. ٘ٓٝٝ
(ٜ ٫)15ــ ١ي ــُٔ قتًــ٘ ايـــشدٸ ا ٚايتعصٜــس ا ٚايكصــاص بعــد ثمــٛت
َٛدم ١غسعام عً ٘ٝاذا ي ٜهٔ يف قتً٘ عدٚإ ا ٚتـذاٚش عً ٢قدز ايــشدٸ
ا ٚايكصـــاص ايــــُع :غـــسعام ْ ،عـــِ اذا إْهػــــ ٜكٓٝـ ـام ؾطـــل ايػـــاٖد
ايـُعتُد َٔ ايكاض ٞايػسع ٞبعد قتٌ ايـُػٗ ٛعً ٘ٝأ ٚإضساز ٙبكطا٤
ايـشانِ ايػسع ٞناْت ٜت٘ يف بٝت َاٍ ايـُطًُ. :
( )16اذا إغتصـــب ســـس٠م عـــرزاَ - ٤ـــٔ  ٕٚإضـــتشكام غـــسع- ٞ
ؾاقـتطٗا بـذُاع ا ٚباًمد ا ٚبػريُٖا ٚدب عً ٘ٝؾد َٗس ْطاٗ٥اٚ ،اذا
إغتصـمٗا ٖٚــ ٞغــري عــرزا ٤ؾــكازبٗا نـإ عًٝــ٘ ؾــد َٗــس ايـــُجٌ ٜٚــشدٸ
ايػاًب ايـُهس ٙسدٸ ايصْا  ٕٚايـُسأ ٠يؿسض إنساٖٗا ٚعدّ َطاٚعتٗـا
ؾً ٛطاٚعـتـ٘ عً ٢ايصْا ٚزضـٝـت َٔ  ٕٚنساٖ١ٺ َٓـٗا ي ٜهٔ هلا َـٗس
ضٛا ٤ايمانس ٚغريٖا ٚنإ عًُٗٝا سدٸ ايصْا َعام .
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( )17ي ٛضـسب ايـصٚز شٚدتـ٘ ضـسبام ٜـ ٟ ٪اىل ايــُٛت عـا ٠م اٚ
قصد قتًٗا ب٘ إقت ٸ َٓ٘ ٭ْـ٘ قاتـٌ عُـد ٚ ،يـ ٛي ٜكصـد قتًـٗا  ٫ٚنـإ
ايطسب َ ٪ٸٜـام َجًـ٘ اىل ايــُٛت غايمـام ؾُاتـت ًـدؾ ١ثمتـت عًٝـ٘ ايدٜـ١
دصَام ٭ْ٘ قاتٌ غم٘ عُد  .يهٔ ي ٛضسبٗا تأ ٜمام ٚبٓشـَ ٛػـسٚع  -نـإٔ
تٓػص ٜٚطسبٗا َٔ  ٕٚقصد ايكتٌ  ٕٚ َٔٚن ٕٛضسبٗا غدٜدام َ ٪ٸٜـام
يًُٛت عـا  - ٠يهٓٗـا َاتـت بـراى ايطـسب إتؿاقـام ؾايظـاٖس ثمـٛت ايدٜـ١
عًٝــ٘  ٕٚايكصــاص ٚإ نــإ ايطــسب دــا٥صا غــسعام ٖٚ .هــرا ايظــاٖس
ثمٛت ايد ٕٚ ١ٜايكصاص ي ٛضسب ايصيب ٚي: ٘ٝأب ٙٛا ٚاَ٘ ا ٚحنـِٖٛ
َـُٔ ٜتٛىل اَس - ٙيػسض ايتأ ٜب ايـُػسٚع ؾأ ٸ ٣اىل َٛت٘ اتؿاقام .
(َ )18ــٔ نــإ يف زأضــ٘ ا ٚدطــد ٙعٴكــدٚ ٠أَــس ايعــازف بايطــب
ايـذساسٚ ٞقطعٗا ؾكطعٗا يـ٘ ٖٚ -ـ ٛدـا٥ص غـسعام يطًـب ايــُسٜض َٓـ٘
ذيو  -يهٓ٘ اذا َات ًدؾٚ ١نإ ايكطد َـُا ٜ ٫تٛقد ايـُٛت َع٘ غايمام
ٚي ٜأخــر ايطمٝــب ايــربآَ ٠٤ــ٘ إضــتشل ٚيــ ٞايـــُسٜض ايدٜــَٓ ١ــ٘ ٕٚ
ايكصاص ٚ ،إٕ أخر ايربا ٠٤ؾ ١ٜ ٬عً ٢ايكاطد إ ٫اذا ثمت تكصـري ٙيف
طمابت٘ ٚقطد عٴكدت٘ ؾهإ يتكصري ٙضمب يف َٛت٘ ثمتت عً ٘ٝايد ١ٜأٜطام .
( )19ي ٛقطد خطأ اعطاَ ٤تعد  َٔ ٠غخ

ؾٜ ٬ـخً ٛايـشاٍ َٔ

ايطــساٚ ١ٜعــدَٗا  :ؾكــد ٜ ٫طــس ٟذيــو اىل زٚســ٘ ٚسٝاتــ٘ ؾـــتجمت عًــ٢
ايـذاْ ٞايـُخط ١ٜ ٧تـُاّ ا٫عطا ٤ايـُكطٛع ، ١أٜ ٚطس: ٟ
أ  -ؾإ نإ ايـكـطد َـتـؿسقام ثـمـتت عًٜ ٘ٝـ ١نٌ عط ٛقطع٘ ضـ٣ٛ
ايعط ٛا٫خريَ ،طاؾام اىل ْ ١ٜؿظ ايـُذين عً ٘ٝخطأ .
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بٚ -إ نإ قطد ا٫عطاَ ٤تص٬م ٚبطسبٚ ١اسـد ٠أ ٚضـمب ؾـاز
خًت  ١ٜذيو نً٘ يف  ١ٜايٓؿظ .

موجبات الضَاى :

ث ــُ ١دٓاٜــات تٛدــب ضــُإ ايدٜــ ٜ ، ١ــذُعٗا اٱتــ٬ف ٚاي ــذٓا١ٜ
عًــ ٢ايػــري َــٔ  ٕٚقص ـدٺ يــ٘ ٚتع ٸُـد ايٝــ٘ ٖٚ ،ــْٛ ٞعــإ  :تــازٜ ٠ماغــس
ايـذٓاٚ ١ٜا٫ت٬ف ٚ ،تازٜ ٠تطمب ايُٗٝـا ْ ،عـسض ذيـو يف ؾـسٚع ؾكٗٝـ١
َتتايٝـْٚ ، ١مـدأ بؿـسٚع َماغــس ٠ايــذٓا ١ٜثـِ ْج ٸٓـ ٞبؿـسٚع ايتطـمٝب ٚ ،قــد
ْـخًطٗا يف بعض ايؿسٚع يـُـٓاضم١ٺ َا :
(َ )20ـٔ زَـٖ ٢ــدؾام َعٓٝـام ؾأًــاب اْطـاْام ٚقتًــ٘ ،أ ٚضـسب إَــسأ٠
ًٚمٝٸام يًتأ ٜب ؾُات بطسبت٘ ضٛا ٤ا٫ب ا ٚا٫خ ا ٚايــُعًِ ا ٚغريٖـِ
ٚضــٛا ٤ايــصٚز ٚا٫ب ٚا٫خ ا ٚغريٖــِ  -ا ْ ٚــش ٛذٜٓــو َ ــُا ٜتشكــل
َع٘ ايكتٌ َٔ  ٕٚقصد ايؿاعٌ ايٝـ٘ َٚـٔ  ٕٚنْٛـ٘ ؾعـ٬م ٜرتتـب عًٝـ٘
ايكتٌ عا  ٠نإ عً ١ٜ ٘ٝايـُكتٚ ٍٛيٝظ عً ٘ٝقصاص .
(ٜ )21ـشسّ ايتطمٸب ٚايتمٝطس عً َٔ ٢ي ٜهـٔ خـمريام عازؾـام بطمابـ١
ايمػس أ ٚايـشٛٝإ ا ٚنـإ قاًـس ايــُعسؾٚ ١ايــخربٜ ٫ٚ ، ٠ــشٌ ًٚــ
ايدٚاَ ٫ٚ ٤ماغس ٠ايع٬ز إ ٫يًخمري ايعـازف بايطمابـٚ ١ايـُعايــذ ، ١بـٌ
ٜـذب نؿا١ٜم  :ايتصد َٔ ٟخربا ٤ايطب يًع٬ز اًٚ ٚـ ايدٚاٚ ٤بكدز
ساد ١ايـُسضٜٚ ٢ـشٌ أخر ا٭دس عً ٢ايع٬ز أ ٚعًـًٚ ٢ــ ايـدٚا٤
أ ٚتصزٜك٘ اىل ايـُسٜض .
ٚأَا اذا بـاغس ايعـ٬ز أًٚ ٚــ ايدٚا ٕٚ َٔ ٤خمـس ٠تـاَـ ١نإ
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آثـُام ٚضآَام يًتًـ ٚايـخساب ٜٓ ٫ٚؿع٘ غٜ ٫ٚ ٧ٝـتخً

َـٔ ايـُأثــُ١

ا٭خسٚ ١ٜٚايطُإ ايدْ ٟٛٝعٓد٥ر .
( )22ايطمٝب ايمٝطس ٟاذا عايـر سٛٝاْام ٚآٍ ع٬د٘ اىل تًؿ٘ َٛٚتـ٘
أ ٚاىل تعٝٸمـــ٘  -ضـــُٔ قُٝـــ ١ايـــشٛٝإ اذا َـــات ،أ ٚضـــُٔ أزش عٝمـــ٘
ْٚكصإ قُٝت٘  ،إ ٫إٔ ٜأخر َٔ َايهـ٘ ايـرباَ ٠٤ـٔ ايطـُإ ؾـ ٬ضـُإ
عٓد٥ر إَ ٫د ايتكصري يف ايع٬ز .
( )23ايطمٝــب ايمػــس ٟاذا نــإ خــمريام ٚعايـــر َسٜطــام  -بعًُٝــ١
دساس ١ٝاْ ٚـشٖٛاٚ -قد أخر َٔ ايـُسٜض اٚ َٔ ٚيٝٸ٘ ايػـسع: ٞا٭ب
ا ٚايـذد اذا نإ ًمٝام اَ ٚـذْٓٛام ٚ -اضتشصٌ ايربا َٔ ٠٤ايطُإ عً٢
ؾسض ايـُٛت ا ٚايتعٝٸب ثِ ي ٜكصس يف ايعـ٬ز ٚي ُٜٗـٌ غـ٦ٝام ؾـاتؿل
ايـُٛت ا ٚايتعٝٸب ؾ ١ٜ ٬عً ٫ٚ ٘ٝضُإ .
ٚاذا ي ٜأخر ايرباٚ ٠٤قد تربع بـُعاجلت٘ ٚباغسٖا َـٔ  ٕٚطًمـ٘ أٚ
طًب ٚيٝٸ٘ ؾعً ٘ٝضُإ  ١ٜإت٬ؾ٘ ٚدٓاٜت٘ .
ٖٚهرا عً ٘ٝايطـُإ يـ ٛباغـس ايعـ٬ز َـد اٱذٕ اذا نـإ قاًـسام،
ص ـس اٚ
يعــدّ زاضــت٘ يف اي ــذاَع ١ايطمٝــٚ ١عــدّ خربٜٚتــ٘  ،أ ٚاْــ٘ قــد ق ٸ
تـُاٌٖ يف ايع٬ز ؾأٚدب ايـُٛت ا ٚايتعٝٸب  ،بٌ عً ٘ٝضُإ ايد ١ٜاذا
باغس ايع٬ز ٚنإ ًػريام اَ ٚـذْٓٛام ٚأتًـ ا ٚأعاب ايـُسٜض ست ٢يٛ
ناْت َعايـذت٘ خًٛام َٔ ايتكصـري ٚاُٖ٫ـاٍ ٚبـ ذٕ ايــُسٜض ٚطًمـ٘ أٚ
طًب ٚيٝٸ٘ ثِ آيت َعايـذت٘ اىل ايتًـ ٚايـُٛت ا ٚاىل ايتعٝٸب .
ٚضُإ ايطمٝب يف َاي٘  ٫ٚ ،ضري يف َطاُٖ ١عصمت٘ ٚأقسبا ٘٥ؾـٞ
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ٚؾا ٤ايد ٕٚ َٔ ١ٜثمٛت غ ٧ٝعً ٢غري ايطمٝب .
( )24ايـختٸإ ٜطُٔ َا ٜتًؿ٘ اٜ ٚعٝم٘ عً ٢ايصـيب ايــُخت ٕٛستـ٢
اذا نإ ختاْ٘ بطًب ٚيٝٸ٘  ،إ ٫إٔ ٜأخر ايـرباَ ٠٤ـٔ ايـٛي ٞثـِ ي ٜكصٸـس
ٚي  ٌُٜٗؾ ٬ضُإ  ،بُٗٓٝا ي ٛقصٸس ؾتذاٚش ايـشدٸ ايرٜ ٟتطًم٘ ايـخنت
ا ٚقطد سػؿ ١ايػ ّ٬ا ٚحنُٖٛا  -ضُٔ  ١ٜايـشػؿ ١اَ ٚا ٜكصٸس ؾ ٘ٝأٚ
ٜتُاٖــٌ يف ايــتشؿظ عًٝــ٘ ٖٚ ،هــرا ٜطــُٔ َــا يــ ٛنــإ قاًــسام يٝطــت
ي٘ َعسؾ ١تاَٚ ١خرب ١ٜٚبايـختإ .
( )25اذا إْكًمت ايــُسضعٖٚ ١ـْ ٞاُ٥ـ ١عًـ ٢ايسضـٝد ا ٚتــشسنت
عً ٘ٝؾكتًت٘ ا ٚأتًؿت بـشسنتٗا عطٛام َٓـ٘ َـٔ  ٕٚتٛدٸـ٘ ٚقصـد يؿعـٌ
ايـــذٓا ١ٜٱطمـــام ايٓـــ ّٛعًٗٝـــا  :ؾـــإ ناْـــت زضـــاعتٗا يـــ٘ طًمــام يًعــصٸ
ٚاٱؾتخاز ثــمتـت  ١ٜايٓؿظ ا ٚايعط ٛايــُتعٝٸب يف َاهلـا خاًـٚ ، ١إٕ
أزضعت٘ ٫ستٝادٗا اىل ايـُاٍ ؾايد ١ٜثابت ١عً ٢عاقًتٗا .
( )26اذا إْكًـــــب ايٓـــــا - ِ٥ا٭ب أ ٚا٭ّ ا ٚا٫خـــــت ا ٚا٫خ اٚ
ْـــش ،ِٖٛغــري ايظ٦ــس ايـــُطتأدس ٠يًسضــاع  -أ ٚحتــسى يف َْٛــ٘ عًــ٢
غـــري ٙؾـــأتًـ زٚســـ٘ ا ٚعطـــٛام ا ٚطسؾـ ـام َٓـــ٘ َـــٔ  ٕٚتٛدٸـ ـ٘ ٚقصـــد
يؿعٌ ايـذٓاب ١ٱطمام ايٓ ّٛعً ٘ٝؾـٜ ٬ـ ٫ٚ ١قصـاص ٖٚ ،ـ - ٛيف عـدّ
ايكصد اىل ايؿعٌ ايـذٓاْ ٞ٥ظري َا ي ٛضكط أسد َٔ غاٖل بػري إختٝـازٙ
ؾٛقد عً ٢أسدٺ ٚأَات٘ .
( )27اذا أعـٓــ ايسدٌ بصٚدـت٘ ًاعام يف قـمٌ أ ٚيف بس  ،ا ٚاذا
ضُٸـٗا اي ٘ٝبـعـٓـ  ،ؾُاتـت ايصٚد ١ثـمـت عً ٢ايسدٌ ايد ١ٜنأًََ ١
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َاي٘ ٚ ،ي ٜجمت عً ٘ٝقصاص  ،إ ٫اذا أثمت ٚي ٞايدّ قصـدَ ٙـٔ ؾعًـ٘
ٚتع ٸُ ـد ٙيكتًــٗا أ ٚت ــشصٌ ايكطــاَ ١عٓــد ايتُٗــٜٚ ،١ــأتٖ ٞــرا ايتؿصــٌٝ
يف ايصٚد ١اذا أعٓؿت بصٚدٗا ؾُات .
( )28اي ــشُٸاٍ اذا إضــت٪دس ي ــشٌُ َتــاع عًــ ٢زأضــ٘ أ ٚيف عسبتــ٘
ؾأًاب اْطاْام َٚات أ ٚنطس َٓ٘ عطٛام َٔ  ٕٚقصـد ٖطـ٘ أ ٚإَاتــت٘
أ ٚنطس - ٙنإ خطأ َـشطام تـجمت ؾ ٘ٝايد ١ٜعً ٢عاقً ١ايـشُاٍ ٚدٛبام،
ؾإ ي ٜدؾعٛا أ ٚقصٸسٚا ٚدب ايدؾد أ ٚا٫تـُاّ عً ٢ايـشُاٍ اذا نـإ
َأَْٛام غري َتٸِٗ ٚ ،إ ٫اذا إتُٗ٘ ٚي ٞايدّ بتعُٸد ايكتـٌ دـا٤ت ايكطـاَ١
بتؿصًٗٝا ايـُتكدّ .
ٚاذا ضكط َٔ ايــشُاٍ ايــُتاع ٚتًــ ايــُاٍ ا ٚعـاب ؾـ ٬ضـُإ
عً ٘ٝإ ٫اذا نإ َتٸُٗام ٖ ٛا ٚعاًَـ٘ اَ ٚعٓٝـ٘  -بايتكصـري ا ٚبـايتؿسٜط يف
سؿــظ ايـــُاٍ ايـــُطتأدس عًــ ٢محًــ٘ ؾعًــ ٢ايـــُكصٸس ايطــُإ يــ ٛأثمــت
ًاسب ايـُاٍ ذيو غسعام أ ٚأسًؿ٘ عً ٢عدّ ايتكصري ْٚهٌ .
( )29اذا غٗس أسدٷ ايط ٬بٛد٘ غـري ٙؾخـاف َٚـات أ ٚاذا ًـا
عً ٢اسد ؾُات أٚ ٚقد ٚاْهطس عٝح عًِ إضتٓا ايـُٛت ا ٚايهطس اىل
ؾعًت٘  :غـٗس ٙايطـ ٬اً ٚـٝاس٘ ا ٚحنُٖٛـا َـٔ أضـماب اٱخاؾـ ، ١ؾـ٬
ٜـخً ٛساي٘ َٔ ًٛز :
ؾإ ايصا٥ض ا ٚايػاٖس اذا قصـد َـٔ ؾعًتـ٘  :قتـٌ ايػـري ا ٚايــذٓا١ٜ
عً ٘ٝا ٚناْت ؾـعًـتـ٘ ؾـَ ٞـشٌ ٚٚضـد ٜـتـستب عًٗٝا ايـُٛت ا ٚايهطس
عا َ ٠د إيتؿات ايصا٥ض ا ٚايػاٖس ض٬س٘ يريو نإ عً ٘ٝايكصاص .
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ٖٚهــرا اذا أي ــذأ ٙاىل َطــٝل بكصــد إؾــرتاع ايطــمد إٜــا ٙأ ٚنــإ
َـُا ٜتعازف  -يف ذاى ايـُٛضد ٚ -د ٛايطماع ٚإؾرتاضـٗا يــُٔ تــذدٙ
 ٬عُـد ما ثمـت عًٝـ٘ ايكصـاص ٚ ،إٕ ي ٜكصـد إَاتــت٘ اٚ
ؾٝـ٘ ؾٝهـ ٕٛقـات م
نطس ٫ٚ ٙناْت ؾعًت٘ بـخصًٝٛاتٗا َـُا ٜرتتـب عًٗٝـا ايكتـٌ أ ٚايهطـس
عا ٠م نإ عً ٘ٝايد ١ٜناًَ ١يف َاي٘ ٚ ،اذا ي ٜرتتـب ايــُٛت عًـ ٢ؾعًتـ٘
بٌ اْهطس َٓ٘ عطٛٷ ا ٚعاب نإ ضآَام يدَ ١ٜا ٜٓهطس َٓ٘ .
أ ٚأخــاف ســاَ٬م ؾأضــكطت دٓٗٓٝــا بؿعــٌ إخاؾتــ٘ إٜاٖــا ضــُٔ ٜــ١
ايـذٓ :سطب عُسَٚ ٙستمت٘ ٖٚ .ـرا نًـ٘ َـد ايعًـِ باضـتٓا ايــُٛت اٚ
ايعٝب اىل ؾعً ١ايـذاْٚ ، ٞاذا ي ٜعًِ اضتٓا ايـُٛت اىل ؾعًت٘ أ ٚعًـِ
عدّ خايتٗا يف َٛت٘ ددام ؾ ٬غ ٧ٝعً ٘ٝقطعام .
( )30يــ ٛأخــاف غــري ٙبــإٔ غــٗس ايطــ ٬عًٝــ٘ أً ٚــا بٛدٗــ٘ أٚ
ْـش ٛذيو ؾٗسب َٓ٘ ٚأيكـْ ٢ؿطـ٘ يف ب٦ـس اَ ٚـٔ غـاٖل باختٝـازٚ - ٙيـٛ
بأٌَ ايٓذا -٠يهٓ٘ َات ؾ ٬ضُإ عً ٢ايـُخٝـ ٚ ،نـرا عًـ ٢ا٫قـسب
يــ ٛنــإ ضــكٛط٘ يف ب٦ــس اَ ٚــٔ غــاٖل بػــري اختٝــاز - ٙيعُــا ٙا ٚغؿًتــ٘
ٖ ٚػــت٘ ٖٚ .هــرا يــ ٛإضــطس أســدام اىل طسٜــل ض ٸٝــل ا ٚسؿــس ٠ؾاؾرتضــ٘
ضمد اتؿاقام َٔ  ٕٚقصد .
()31اذا ًدّ ظطد ٙأ ٚبعسبت٘ غريَ ٙتعُـدام َـٔ  ٕٚقصـد ٙيكتًـ٘
 ٕٚ َٔٚن ٕٛايصدََ ١ـُا ٜرتتب عًٗٝا ايكتٌ عـا  ، ٠ؾـاتؿل َٛتـ٘ بٗـا
ناْــت ٜتــ٘ يف َــاٍ ايصــا ّ ٚ ،إٕ نــإ اســدُٖا  -قصــد ايصــا ّ قتــٌ
ايـُصد ، ّٚأ ٚناْت ايصدََ ١ـُا ٜرتتب عًٗٝا ايكتٌ عا  - ٠نإ عً٘ٝ
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ايكصاص سكام يٛي ّ ٞايـُصد. ّٚ
ٚيَ ٛات ايصا ّ نإ َ٘ ٖـدزام  ،إ ٫إٔ ٜهـ ٕٛايــُصدَ ّٚؿسٸطـام
َكصٸسام يف ٚقٛؾ٘ أ ٚضري ٙساٍ ايصـداّ ؾتــجمت ايدٜـ ١عًـ ٢ايصـا ّ نُـا
يــ ٛي ٜهــٔ ايصــا ّ ايـــُكت ٍٛقاًــدام يًصــدّ ٚنــإ ايـــُصد ّٚضــا٥سام
يف طسٜـــل ٜ ٫طـــٛؽ يـــ٘ ايطـــري ؾٝـــ٘ ا ٚنـــإ ٚاقؿـ ـام ا ٚدايطـ ـام يف طسٜـــل
ايـُطًُ ٖٛٚ :ضٝٸـل ؾصدَ٘ اْطإ ب ٬قصد أ ٚعجس ب٘ ؾُـات ايصـا ّ،
ٖٚرا بـخ٬ف َا اذا نإ ايصـا ّ قاًـدام يًصـدّ ا ٚناْـت يـ٘ َٓدٚسـ١
 َٚــخً

َــٔ ايصــداّ َــد ايػــري ٖٚ ،هــرا يــ ٛنــإ ايـــُصد ّٚضــا٥سام

يف طسٜكــ٘ ايـــُعدٸ يــ٘ ا ٚيف ايطسٜــل ايـــُما ايٛضــٝد ايــرٜ ٫ ٟــصاسِ بــ٘
غريٜ ٫ٚ ٙـُٓع٘ عٔ ايـُطري أ ٚنإ ٚاقؿـام يف ًَهـ٘ َ -صزعتـ٘ ا ٚعسًـت٘
ا ٚحنُٖٛــا  -ؾــإ ّ ايصــا ّ ٖــد ٷز  ٫غــ ٤ٞعًــ ٢ايصــا ّ ٭ْــ٘ ع ـسٸض
ْؿط٘ يًُٛت ٚؾسٸط يف سؿظٗا .
ٚقد حيصٌ ًداّ ا٫ثٓ :بؿعـٌ غـخ

ثايـح نـإٔ ٜـدؾد غـخ

غــري - ٙبـــذطد ٙا ٚبعسبتــ٘ ؾٝصــدّ ثايجــام ٜٚـــُٛتإ  -ايجــاْٚ ٞايجايــح-
ا ٚاسدُٖا ٚ ،نإ ايطأَ ٖ ٛا : ٍٚ٫ؾإ قصد بصدَ٘ ايكتـٌ ا ٚنـإ
ًدَ٘  ٚؾع٘ َـُا ٜرتتب عًٝـ٘ ايكتـٌ ثمـت عًٝـ٘ ايكـٚ ، ٛإ ٫نـإ عًٝـ٘
 ١ٜايـُٝت َُٓٗا  -ايجاْٚ ٞايجايح . -
( )32يــ ٛاًــطدّ س ـسٸإ بايػــإ عــاق ٕ٬قاًــدإ يًصــداّ ؾُاتــا
إتؿاقام ضُٔ نٌ ٚاسد َُٓٗا ْصـ  ١ٜاٯخس ٖٚ ،هرا ي ٛتـذاذبا سـم٬م
ٚتداؾعا ؾاْكطد ايـشمٌ ٚضكطا َٝٸت :اَ ٚهطٛز ، ٜٔتكاًا ايدٜٚ ١ٜسدد
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ذ ٚايؿطٌ بايصٜا َ ٠أخٛذ َٔ ٠اٯخس .
ٚعً : ٘ٝإ ناْـا َتطـا :ٜٚيف قـدز ايدٜـ ١ؾٗـ ٛتمـاز٨ٷ ٚتٗـاتسٷ ٚ ،إ٫
 نُا ي ٛتصا ّ زدٌ َد اَسأ ٠اَ ٚطًِ َـد ٜٗـ - ٟ ٛزدـد ٚزثـ ١ذٟايؿطٌ اىل تسن ١اٯخس ٚأخرٚا ؾطٌ ايد ٕٚ َٔ ، ١ٜؾسم بـ :نُْٗٛـا
َكمً :اَ ٚدبس ٜٔاَ ٚـختًؿ :ا ٚزادً :ا ٚزانم :اَ ٚـختًؿ :اْ ٚـشٛ
ذيو ٖ ،را اذا نإ ايـُٛت بؿعًُٗا .
ؾً ٛنإ ايـُٛت بؿعٌ ثايح  :نإٔ ًدَُٗا ثايح بـدؾعُٗا ا ٚقطـد
ايجايح ايـشمٌ عٓد تـذاذبُٗا  -نإ ايجايح ضآَام يدٜتـُٗا إٕ ي ٜكصد
ايكتٌ ٚي ٜرتتب عً ٢ؾعً٘ ايـُٛت عا ٚ ، ٠إ ٫نإ عً ٘ٝايكصاص .
( )33ي ٛإًطدّ ًمٝإ اَ ٚـذْٓٛإ اَ ٚـختًؿإ َُٓٗا  -زادً:
ناْا اّ زانم ، :بأْؿطُٗا زنما أّ ب ذٕ ٚيُٗٝا  -ؾُاتـا باً٫ـطداّ نـإ
عً ٢عاقً ١نٌ ٚاسد َُٓٗا ْصـ  ١ٜاٯخس  -بايتؿص ٌٝايــُتكدّ َ :ـد
ايتطاَٚ ٟٚد ايتؿاٚت . -
( )34ي ٛتصا ّ زانمإ  -عً ٢ؾسع اْ ٚـش َٔ ٙٛايــشٛٝاْات  ،اٚ
يف عسب ١اْ ٚـشٖٛا  ،ا ٚيف ضؿ ١ٓٝاْ ٚـشٖٛا  -ؾُـات ايــشٛٝاْإ ا ٚتعٝٸمـا
ا ٚتًؿت ايعسبتإ ا ٚتعٝمتا ثمت عً ٢نٌ ٚاسد َٔ ايـُتصا َْ :صـ
ق ١ُٝايـشٛٝإ ا ٚايعسب ١ايـًُُٛن ١يٰخس .
ٚاذا ي ٜهــٔ ايسانمــإ ايـــُتصا َإ َــايه :يًشٝــٛإ ا ٚيًعسبــ١
ضُٓا ْصـ ق ١ُٝنٌ َٔ ايـشٛٝاْ :ا ٚايعـسبت :يــُايهُٗٝا ٖ -ـرا نًـ٘
اذا إض ـتٓد ايتًـــ ا ٚايتع ٸ ٝـب اىل ؾعــٌ ايـــُتصا ًَٚ :ــداَُٗا  ،ؾــاذا
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إضــتٓد ايتًـــ أ ٚايتعٝــب اىل غريُٖــا َ ــُا  ٫إختٝــاز يــ٘ ن طــاز ٠ايــسٜض
ايعاًؿ ١يًؿسع ا ٚيًعسب ١ؾـ ٬ضـُإ  ،أ ٚنـإ بؿعـٌ َـٔ يـ٘ اختٝـاز يف
إًــطداَُٗا نــإٔ ٜــدؾعُٗا ثايــح اٜ ٚطــاٜكُٗا ؾٝصــطدَإ نــإ ضــُإ
ايد ١ٜعً ٢ايجايح  ،ا ٚنإ اً٫طداّ بؿعٌ اسد ايـُتصا َ :ا ٚبتعدٸٜ٘
عًــ ٢اٯخــس -نــإٔ ٜطــسع يف ضــريٜ ٫ٚ ٙعــتين بــُٔ اَاَــ٘ -نــإ ضــُإ
ايد ١ٜعً ٢ايــُعتد ٟايصـا ّ َُٓٗـا إٕ ي ٜكصـد قتـٌ اٯخـس ٚي ٜهـٔ
ؾعً٘ َـُا ٜرتتب عً ٘ٝايكتٌ عا ٚ، ٠إ ٫نإ يٛي ٞايدّ ايكصاص .
( )35اذا اًــطدّ زانمــإ يؿــسع ا ٚعسبــ ١ؾُــات اســدُٖا ٕٚ
ا٫خس ضُٔ ايماق ٞسٝام ْصـ  ١ٜايـُٝتٚ ،ايٓصـ ا٫خس ٖدزٷ .
( )36اذا اًطدَت إَسأتإ  -بـذطدُٖا ا ٚبعسبتُٗـا  -اسـداُٖا
ساٌَ ٚا٫خس ٣غري ساَـٌ ؾُاتتـا ضـكطت ٜتُٗـا بايتٗـاتس ٚ ،اذا َـات
َعُٗا دٓ :ايـشاٌَ َُٓٗا ٚدب ضُإ ٜت٘ َٔ تسنتُٗا  :نٌ ٚاسـد٠
تطُٔ ْصـ  ١ٜايــ ذَٓ :ـٔ تسنتٗـا إ نـإ قتًـ٘ غـم٘ عُـد بـإٔ ناْتـا
َتعُدت :يً٬طداّ ٚعازؾت :بايـشٌُٚ ،إ ٫اذا ي تكصدا ايصداّ اٚ
ي تعسؾا بايـشٌُ نإ ايكتٌ خطأ حتًُ٘ عاقً ١نـٌ َُٓٗـاٖٚ ،هـرا اذا ي
تكصد اسداُٖا ايصداّ ا ٚي تعسف احلٌُ ناْت ايد ١ٜعً ٢عاقًتٗا.
ٚاذا إًطدَت ايـُسأتإ ايـشاَ ٕ٬ؾأضكطتا ايـذَٓٚ :اتتا ثمـت يف
تسن ١نٌ ٚاسدَُٗٓ ٠ا ْصـ  ١ٜا٭خسَٚ ٣ـد تطـاُٜٗٚا يف قـدز ايدٜـ١
 بإٔ ناْتا َطًُت - :حيصٌ ايتٗاتس ٚايتطاقط ٚ ،تطُٔ نٌ ٚاسـد ٠يفَاهلا ٚتسنتٗا ْ :صـ  ١ٜدٓٗٓٝا ْٚصـ  ١ٜدٓ :ا٭خس - ٣نٌ َُٓٗا
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سطب عُسَٚ ٙستمْ ١ـُ - ٙٛاذا ناْتا قاًـدت :يً٬ـطداّ ٚ ،إ ٫ناْـت
ايد ١ٜعً ٢عاقًتُٗا .
( )37جيب عً ٢ايسَـا : ٠ايسَـ ٞيف ايــُهإ ايــُما ايــُأََ ٕٛـٔ
َسٚز ايٓاع ؾٚ ٘ٝإًـابتِٗ بطـٗاّ ايسَـٖٚ ، ٞهـرا ٜــذب عًـ ٢زانـب
ايعسب : ١ايـُسٚز يف ايػٛازع ايـُمًط ١ايـُعدٸ ٠يطري ايعسبات .
ؾــاذا زَــ ٢اىل طــسف حيتُــٌ َــسٚز اْطــإ َٓــ٘ ؾأًــاب٘ ضــُٗ٘  ،اٚ
ضاز بعسبت٘ يف ايػازع ٚقصد ًدّ أسد ٚقتً٘ ا ٚزَ ٘ٝا ٚنإ ٜتٛقد َـٔ
زَ ٘ٝيف ذاى ايـُٛضد إًاب ١أسد ٚأُٖـٌ ٚي ٜتشـٛٸط يف ضـري ٠ا ٚزَٝـ٘
ٚنـــإ َــــُا ٜرتتـــب عًٝـــ٘ ايكتـــٌ عـــا  ٠ؾأًـــاب ايــــُازٸ ٚقتًـــ٘ نـــإ
عً ٘ٝقصاص ٚ ،إ ٫اذا أًـاب عـابسام ًـدؾ١م ؾايكتـٌ خطـأ ٚتجمـت ايدٜـ١
عً ٢عاقً ١ايساَ ٞضُٗ٘ ا ٚايداٖظ بعسبت٘ .
ْعِ اذا سرٸز زاَ ٞايطِٗ ا ٚضا٥ل ايعسبٚ ١أخرب َٓٸمٗام بسَ ٞضـُٗ٘
اَ ٚسٚز عسبت٘ ٚعًِ ايـُازٸ ب٘ ٚ

ـد ًـٛت بـٛم ايعسبـ ١بــشٝح ثــمت

ايتٓم - ٘ٝبمٚ ١ٓٝحنٖٛا ٚ -تـشكل تــشرٜس ايــُاز ٚتعسٜؿـ٘ بـ٘ يهٓـ٘ َـسٸ ٚي
ٜع ـنتِ بايتشــرٜس ؾــ ٬ضــُإ عًــ ٢ايساَــ ٫ٚ ٞعًــ ٢ضــا٥ل ايعسبــ ١اذا ي
ٜتعُٸد اً٫ابٚ ١ايدٖظ .
ٚي ٛإًطشب ايعابس ًمٝام يف عمـٛز َٛضـد ايسَـ ٞاَ ٚـسٚز ايعسبـ١
ؾصدَ٘ ايطِٗ ا ٚايعسبَٚ ١ات ؾايظاٖس ٖ ٛايتؿص: ٌٝ
إذ قد ٜه ٕٛايـُصطشب ا ٚايساَ ٞضُٗ٘ ا ٚايطا٥س بعسبـت٘ نُٖ٬ا
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