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 ابسكتارة واإلـقه التجـف
اب نتػـ يتؿك٘ بأسهـاّ اإل اذاض ٜػتشب ي٘ َؤنسًا :ـاإلت أٚ(: َٔ أضاز ايعٌُ 1)              

ٍٝـ نٞ ٜعطف ،ُعطؾ١ سهُ٘ ـُا ٜتٛقع اإلبتال٤ ب٘ ٚاإلستٝاز يـٚعُّٛ ايتعاَالت َ ع ٚمي

زٕٚ َٚـٔ   ،اإلنتػـاب  قطَات قشٝض ايعكس َٔ ؾاغسٙ ٜٚػًِ َٔ ايطبا ٚحنٛٙ َٔ 

ُ شطظ ـٜـ  ب -ٚيٛ بكـسض اببـتال٤    -ايتؿك٘ يف أسهاّ ايتعاَالت   ٘نػـ  هًـ غـال١َ  ايــ

 . ص ِ إضتطِث ضتطِ يف ايطباػط بػري عًِ إإَٔ طْ٘ أيطٚا١ٜ:اؿطاّ ٚيصا ٚضز يف أَ 

إ ٚ عافايـُؾهٌ ططم ايتعطض يً ٝع ٚايؿطا٤ ٚايعٌُ ٖٛ َٔ أذاض٠ ٚ(:ايت2)

 ات ػتشايـــُؾٗــٛ َــٔ  ،٘ َــٔ نػــ ٘ ٚعُــٌ ٜــسٙأنًــٜطدــٌ ٖــٛ َــا أطٝــب َــا أنــٌ اي

 ػريٖـا َكسَـ١ً  يػريٖا ٚقـس ػـب يٓؿػـٗا ٚقـس ػـب ي      ٚقس تػتشب ،األنٝس٠ يف ْؿػٗا 

ٚقـس   ،ٚقـس ؼـطّ يٓؿػـٗا ٚقـس ؼـطّ يػريٖـا        ،يػريٖـا   أٚٚقس تهطٙ يٓؿػـٗا   ،ادب يٛ

 َ ــ١  ــتهــٕٛ اؿطَــ١ تهًٝؿٝ ــ٢  ٜس٠ تػــتًعؾــس ٚســطاظ٠ُ عــٔ َؿػــس٠ُ  ١ٓج ك ــ١ عً ّ ايعكٛب

ٚنـع١ٝ ٖٚـٞ إعت ـاض ؾـطعٞ َتهـُٔ يًؿػـاز ٚعـسّ        اؿطَـ١  ٚقـس تهـٕٛ    ،دايؿتٗاـَ

  .عا١ًَ ايـُطغٛب ؾٝ٘ عكال٥ًٝا َٔ ايـُتطتب األثط 

 هاغب أقٓاف ْعطنٗا ت اعًا .ايـ٠ُ ٚشطّ َٔ ايتذاضايـُٚ

ِ (: اشا ؾو يف قش١ َعا١ًَ أل3) ٗا بتكًٝـس  قـشت  سهُٗـا ٚ م رـطظ   ْ٘  م ٜـتعً

ستٝـا  بـ ى ايتكـطف يف    آثـاض ايكـش١ بـٌ ٜـتعي عًٝـ٘ اإل     تٝـب  قشٝض  م جيـع يـ٘ تط  

 ؾػازٖا .  أٚكٌ ايٝ٘ ست٢ ٜعطف قشتٗا ٓتايـُاٍ ايـُ

 تكٌ عٓ٘ ٚضخكت٘ بايتكطف ست٢ٓايـُاٍ ايـُْعِ اشا أسطظ ٜكًٝٓا ضنا قاسب 
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ٓـ   ايـُز ع٢ً تكسٜط ؾػا إباسـ١  ٙ سـطاظ ايتكـطف إل يـ٘  دـاظ   ٘عا١ًَ ٚعسّ إْتكـاٍ َايـ٘ ع

 . ؾٝ٘ اٙ ٚطٝب ْؿػ٘ بتكطؾ٘ ٘ ٚضنياايو َايـُ

ُ  أٚايصضع  أٚٝعإ ايـُ أٚهٝاٍ ايـُرطّ ايتطؿٝـ يف (: 4) ػاس١ ٚجيـب إٜؿـا٤   ايــ

ؾإْ٘ رطّ غؼ  ،حنٖٛا بػري ْكل أٚػاس١ ايـُ أٚايصضع  أٚشٟ اؿل سك٘ َٔ ايٛظٕ 

: ()قاٍ ،ايسٜاْات ايػُا١ٜٚ ٖٚٛ ظًِ ٚخٝا١ْ  ايـِ َٔ ات اعػايـُ أٚػًِ ايـُسل 

عاَاًل  شا إغتأدطٚا َٔ أخص اؿل ٚاعط٢ اؿلص إبادط ؾادط ٚايؿادط يف ايٓاض طايت

 نإ عًُ٘ سطاًَا ٚأدطٙ غشتًا.  ػاس١ايـُأٚايصضع  أٚيٝطؿـ ي٘ ايٛظٕ 

ٚ   -دعَـًا   -ٚب تكـض   -ع٢ً ابسٛ   -ؼطّ( : 5) ُ : ايتذـاض٠ بـاـُط  ػهط ايــ

ٍ أٟ ٖـٛ   -ٚعٛنـٗا غـش     ،اـٓعٜط  ٚٝت١ أٚايهًب غري ايكٝٛز أايـُا٥ع أٚايـُ  َـا

 ؾــطا٤ ٚأأْــٛاع ايتهػــب بٗــا َــٔ بٝــع ٕ ؾــطم يف اؿطَــ١ بــي َــٔ زٚ -خ ٝــح ّ ســطا

ُـ عٛنـًا عـٔ   أٚ،دـاض٠  أدـط٠ يف عكـس إ   دعًـٗا  أٚ ،قًض عًٝٗا أٚ  أٚ،دعايـ١  ٌ يف ع

 طالم خًعٞ . عٛنًا يف  أٚ،ْهاحعكس َٗطًا يف 

ٚ ايـُٚ ّ   َٚ،ايتعـاٚض عًٝٗا ب دسضات رطّ ٚب ٜكض بٝعٗـا   ،اهلـا غـش  سـطا

 ض ايط ١ٝ ٚايعالد١ٝ ٚابغتؿازات ايهُٝٝا١ٝ٥ . ـٖا ٚبٝعٗا يًُكايْعِ جيٛظ ؾطاؤ

ــالب  ٚ ــا  بعــا ايه ــسٍ   تٛدــس ؾٝٗ ــًا نتك ــطعًا َككــٛز٠ عكال٥ٝ ــ١ ؾ ــ١ قًً ٜٗا َٓؿع

 ُهٔـٜ اَجًٗٚ ،ْكاضؿط ؼ  األنؿـ اي  أٚ،َٓعٗا  أ١ُٚ ـنؿـ اؾطٜ أٚيًشطاغ١ 

ش١ًً بعٛض زٜٓـاض عـٔ سطاغـ١ اي ػـتإ إغـ ٛعًا      ايـُا إعاضتٗا ٖٚ تٗا ٚإداض٠ َٓاؾعٗ

بعــٛض عــٔ ســل  أٚذاْٞ ايـــُدــطٟ ايت ــازٍ عًٝٗــا بططٜــل ايكــًض ُهٔ ـَجاًلبــٌ ٜــ

 .  يهًب َٚٓؿعت٘ا شاتإٔ ٜهٕٛ ايعٛض عٔ  ب  ،ابختكام بٗا ٚايتعًِٝ هلا 

 ذٛظـع٘ ٚايتعاٚض عًٝ٘ نُا ٜـٝـذٛظ بـٝـؾ سـٝـب ع٢ً ايكسٍضايـُٚأَا ايهًب 
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 تعًُٝ٘ إٜاٙ ع٢ً ايكٝس .  أٚض عٔ سل إختكاق٘ ب٘ ـيتكايا

ُ ٝت١ يًهاؾط ايـُٚجيٛظ بٝع  ناْـ    أ٠ٚ زػتشٌ هلـا غـٛا٤ باعٗـا يٛسـسٖا َٓؿـط     ايــ

ٍُ غـري َـا تكـسّ     -عٝـإ ايٓذػـ١ األخـط٣    . ٚأَا األدتًط١ بٗا ايـُصنا٠ ايـ١ُ اىل َٓه

َككـٛز٠ عكال٥ٝـًا ن ٝـع     قًًـ١ ؾـطعاً   ١ؿعـ شا ناْ  هلا َٓظاٖط دٛاظ بٝعٗا إؾاي -شنطٙ

ٚنــصيو ػــٛظ  ،إطعاَٗــا  أٚتعًٝـــ اؿٝٛاْــات  أٚايعــصض٠ يًتػــُٝس ٚايــسّ يًتعضٜــل 

 عاٚنات . ايـُٖ تٗا ٚاإلػاض بٗا ٚايتعاٚض عًٝٗا بػا٥ط أحنا٤ 

ُ جيـٛظ بٝعٗـا ٚب    عٝإ ايٓذػـ١ ايـل ب  (: األ6) عاٚن١ عًٝٗـا األقـطب ث ـٛت    ايــ

ًّؾًٛ  ،سل ابختكام يكاس ٗا ؾٝٗا  سـاظ خٓعٜـطًا    أَٚات  زابت٘ أٚ٘ مخطًا قاض خ

ـٜـ  أٚ عٝــإ قٗــطًا عًــ٢ قــاس ٗا ذٛظ أخــص ٖــصٙ األـنً ـًا غــري َــسضب عًــ٢ ايكــٝس  ب 

 ٛاضز . ايـُٚنصا اؿهِ يف بك١ٝ  ،دتل بٗا ايـُٚهلا  ع ـشا٥ـاي

كاقـ٘ ٚسٝاظتـ٘ ؾٝ ـصٍ ايطاغـب يـ٘ َـاًب يف       سـل إخت  عاٚن١ عًـ٢ ايـُْعِ ػٛظ 

ُٔ يف ٜسٙ ايعي ـايطاغب ياٍ ي٘ مبع٢ٓ إٔ ٜ صٍ ايـُٚرٌ سك٘ ؾٝ٘  َكابٌ ايتدًٞ عٔ

عٓٗـا  َٓٗـا ٜٚتدًـ٢   َاًب يريؾـع ٜـسٙ    -اـُط  أٚاـٓعٜط  أٚايهًب  أٚٝت١ ايـُ ايٓذػ١ :

 .ٜٓكٌ سل اإلختكام ٚاألٚي١ٜٛ إيٝ٘ ٜٚٛنٌ أَطٖا اىل اي اشٍ ٚ

ــا٠ َــٔ أدــعا٤   7) ــ٘ اؿٝ ـــُٝت١ ايٓذػــ١ )(: َــا ب ؼً جيــٛظ بٝعــ٘   -ف نايكــٛ (اي

 ٚايتعاٚض عًٝ٘ اشا ناْ  ي٘ َٓؿع١ ق١ًً َعتس بٗا . 

ٚ  (ٝت١ ايطاٖط٠ايـُ)ٚ ُ نُٝت١ ايػُو ٚاؾطاز ٜك٣ٛ دٛاظ بٝعٗـا  عاٚن١ عًٝٗـا  ايــ

اٍ ايـــُيعــطف عٝـح ٜكــض عٓــسِٖ بــصٍ  اشا ناْـ  هلــا َٓؿعــ١ قًًــ١ َعتـس بٗــا عٓــس ا  

 ،عس٠ يً ب١ٝايـُيًشٝٛاْات تطعِ  أٜٚػتدطز زٖٓٗا يًُها٥ٔ ٚايعطبات نإٔ  ظا٥ٗاأب

 ؿ ٟ بهْٛٗا َٝت١ ب رٌ أنًٗا يً ؿط .ايـُٚجيب إعالّ 
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 ،ا ناْ  هلا َٓؿع١ قًًـ١ َعتـس بٗـا   جيٛظ بٝع األضٚاخ ٚاألبٛاٍ ايطاٖط٠ إش(: 8)

ايتػُٝس َجٌ ؾطعًا شط١َ ايـُش١ًً غري ايـُعٝإ ايٓذػ١ يف اؾ١ٗ جيٛظ اإلْتؿاع باألٚ 

هـا٥ٔ ٚايعطبـات   املٝت١ ايٓذػ١ ٚٚنع٘ يف ايـُٚايطًٞ بسٖٔ  بٗابايعصضات ٚاإلؾعاٍ 

ٚحنـٛ  ي٘ شتادي ايـُطن٢ ايـُذاْي بٌ يعُّٛ ايـُٚايك ؼ بايسّ ٚتعضٜك٘ يًك ٝإ ٚ

ُ اٍ ٚايعـٛض َكابـٌ ايـسّ    ايـُٚجيٛظ أخص  ،شيو َٔ ابْتؿاعات  عط٢ يًُـطٜا  ايــ

ٜهــٕٛ اؿــالٍ بٓشــٛ  ُهٔ اإلْتؿــاع بــ٘ يفـُا ٜـــَــحنُٖٛــا  أٚٝت١ ايـــَُكابــٌ زٖــٔ  أٚ

ايـُٓتؿع بٗـا ْؿعـًا   يعي زؾع ايعٛض ق اٍ ا ُهٔـنُا ٜ ،ٓؿع١ اؿالٍ ايـُايعٛض ق اٍ 

ُ يف غـري اؾٗـ١    بٗا  ُا زاّ ابْتؿاعؾ ،قًاًل  أٚبـإٔ  م ٜٓتؿـع َٓٗـا يف أنـٌ      -شط١َ ايــ

 . ُهٔ اإلْتؿاع َٓٗا باؿالٍ  ؾٗٛ سالٍ ـَا زاّ  ٜ أٚ -طٗٛض  أٚي ؼ  أٚؾطب  

 ،ٓٗا َا ٖٛ قابٌ يًتطٗري ناؾٛاَـس َ: تٓذػ١ بايعطض ايـُ: األعٝإ ايطاٖط٠ (9)

َٚٓٗــا َــا ٖــٛ غــري قابــٌ يًــتطٗري َــع بكــا٤ عٝٓــ٘ ٚعٓٛاْــ٘ نايــسبؼ ٚايعػــٌ ٚايــسٖٔ 

ــ١   ٚايػـــهٓذ ي ــا اشا بقـــ  ايٓذاغـ ــٚعًـــ٢ نـــال ايتكـــسٜطٜٔ   ،ٚغريٖـ ــا جيـ ٛظ بٝعٗـ

ٚجيـب إعـالّ    ،ٗـا عٓـس ايعـطف    عاٚن١ عًٝٗا إٕ ناْ  هلـا َٓؿعـ١ قًًـ١ َعتـس ب    ايـُٚ

ٌ  أٚإغتعُاي٘ يف ٚنـ٤ٛ   أٚؾطب٘  أٚؿ ٟ بٓذاغتٗا سصضًا َٔ أنٌ ايٓذؼ ايـُ  غػـ

يكال٠ ؾطٜه١ . ٚيٛ إحنكط ْؿعٗا يف اؿطاّ ناألنٌ ٚ م تهٔ هلـا َٓؿعـ١ قًًـ١     َكس١ًَ

ـــُ م جيــع بٝعٗــا ٚب   ــ٢ األســٛ   اي ــ١   ،عاٚن١ عًٝٗــا عً ــ٢ ًَهٝ ٚايظــاٖط بكاؤٖــا عً

 ق اٍ سل إختكاق٘ بٗا .  أٚاٍ باظا٤ ضؾع ايٝس عٓٗا ايـُٛظ أخص جيٚ ،َايهٗا

ُا ٜهٕٛ آي١ ـببٌ عُّٛ ايتعاٚنات ايتذاض٠ :ٚنعًا (: ؼطّ تهًٝؿًا ٚب تكض 10)

 أٚايًٜٗٛـ١  قـٛضتٗا  أٚتٗـا ايهؿطٜـ١   ُعكـ١ٝ عٝـح تهـٕٛ ٖٝأ   يًأزا٠ً  أٚيًع از٠ اي اط١ً 

ككٛز َٓٗا غاي ـًا اؿـطاّ : ْظـري    ايـُٕٛ ايكُاض١ٜ قٛاّ َايٝتٗا يف ايػٛم ايتذاض١ٜ ٜٚه
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ــا٤ نآ ــٗٛ ٚايػٓ ـــُبت ايً ــٍٛ اي ْٚظــري ا ت ايهؿــط ٚايؿــطى نايكــً إ    ،عاَري ٚايط 

ٍٚـًككات ٚحنٖٛا َايـُٚ ْٚظري ا ت ايكُـاض   ،ًشس٠ ايـُ أٚز يًُ از٤ٟ ايهاؾط٠ ُا ٜط

ٗا ايػٓا٤ ٌ عًٝػٍذايـُٚاألؾطط١ ايػٓا٤  َٚٓٗا اغطٛاْات ،نايؿططْر ٚايٓطز ٚايٛضم

ٍٛايـُٚاألقطام  سؿالت ايؿػل قٛضٌ عًٝٗا أقٛات ايػٓا٤ ٚايططب ٚػٍذايـُض ٚك

 ابعتكاز .  أٚذٕٛ ٚنٌ َا ٜؿػس األخالم ايـُٚايسعاض٠ ٚ

ثـِ  ع يًعٌُ ٚايل ٜ تب عًٝٗا اإلؿٍطايـَُٚع٢ٓ اؿط١َ ايتهًٝؿ١ٝ  ٖٞ َ ػٛن١ٝ 

ٚ   ،ٚايعكاب  ابتؿـام ؾٝهـٕٛ ايعـٛض    َٚع٢ٓ اؿط١َ ايٛنع١ٝ ٖٛ عسّ قـش١ ايعكـس 

 ع٢ٓ ٚشاى آُت يف مجٝع َػا٥ٌ ايهتاب . ايـُٖٚصا غشتًا سطاًَا . 

ٚايهُ ٝـٛتط ٚأدٗـع٠ ايتكـٜٛط اؿسٜجـ١     ٌ ٚايتًؿاظ ػٍذايـُصٜاع ٚايـُ(: دٗاظ 11)

ُ َـٔ ا بت  ٖٞ تكاٍ ايػًهٞ ٚايالغًهٞ ٚحنٖٛا إلٚأدٗع٠ ا ؿ ن١ : ٜٓتؿـع بـ٘   ايــ

ــ٘ ٜٓتؿــع  يف اؿــطاّ ٚ إشا  م تٓشكــط َٓاؾعٗــا يف اؿــطاّ جيــٛظ بٝعٗــا   ؾــ -ٍ يف اؿــالب

نُا جيٛظ إ ٜػتُع َٓٗـا   ،عاٚنات ايـُُدتًـ أْٛاع ـٚؾطاؤٖا ٚايتعاٚض عًٝٗا ب

ُ شانطات  ايٓاؾع١ زًٜٓا ٚزْٝا ٚاألؾـالّ  ايـُاألخ اض ٚايكطإٓ ٚايتعع١ٜ ٚ ؿٝس٠ عًُٝـًا  ايــ

ٜٚػتشػـٔ   ،رـٌ يف ايؿـطع   ُا ٜطٜض ايٓؿؼ ٚـطر١ ْؿػًٝا بٌ ٜػتشب اي ؾٝ٘ بايـُ أٚ

 إْتكا٤ َا نـإ تجكٝؿـًا ٜـؤزٟ إىل تكٜٛـ١ اإلعتكـاز بـاا ٚٚسساْٝتـ٘ عـٔ ططٜـل ايتعـطف           

ٚباختكـاض:  تك١ٜٛ ايتُػو بايكِٝ ايؿطٜؿ١ ٚاألخالم ايٓ ١ًٝ .  أٚع٢ً عظِٝ كًٛقات٘ 

 ايطٚس١ٝ .  أ١ٜٚ ُٓاؾع٘ ايؿهطـٜت٘ يٜػتشػٔ إغتُاع٘ ٚضؤ أٚشٌ نٌ َا ٜ اح ـٜ

ُ حنكاض ْؿـع ا بت ٚاألدٗـع٠ يف ايٓؿـع    َع إٚ غً ـ١ اإلْتؿـاع َٓٗـا يف     أّٚ شطايــ

 .  ْؿطٖا ٚإعاضتٗا سط١َ ن ري٠رطّ بٝعٗا ٚايتعاٚض عًٝٗا بٌ ٚرطّ  اؿطاّ ؾاْ٘

  يإلعتكاز ٖٚهصا رطّ إغتعُاٍ األدٗع٠ ايـُؿ ن١ َٓاؾعٗا يف ايرباَر ايـُؿػس٠   
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ٛ  يأل أٚ ــ ــ٢ ايكـ ــتٌُ عًـ ــا ٜؿـ ــري َـ ــ١ض اـخـــالم ْظـ ــطا٤ العٝـ ــاٖس اإلغـ  ايـــل  َٚؿـ

اؾــطا٥ِ ٚتعًــِٝ ايؿــ اب عًــ٢ ْؿــط ٜؿــتٌُ هلــا زٚض يف إثــاض٠ ايؿــٗٛات ْٚظــري َــا  

 أٜٚهــٕٛ هلــا زٚض يف ْؿــط ايعكا٥ــس اهلساَــ١ َــا أٜٚاٖــا ٚتــسضٜ ِٗ عًٝٗــا ٚايؿــابات إ

ـــُ ــ١  از٤ٟ ايـ ــس٠ ايؿهطٜـ ـــُ أٚايؿاغـ ـــُأٚ ًشس٠ايـ ــُٝا  ٓشطؾ١ايـ ــتدسّ بغـ ــل تػـ ايـ

ايـل  ٚ ًاٚاي اطـٌ سكـ   تظٗـط اؿـل بـاطالً   ٚايطـطم ايؿـٝطا١ْٝ ايـل    سٜج١ غايٝب اؿاأل

 دتُاع١ٝ ايطاق١ٝ . تؿػس ايكِٝ اإلغال١َٝ ايٓ ١ًٝ ٚايعكا٥س اؿك١ ٚاإليتعاَات اإل

هل١ٝ ػؤٚي١ٝ ابايـُبؾعٛض  عٓسَٙٚٔ ٚاألّ ٚاـط ا٤ ٚايٛعاظ ٖٚٓا ٜٓ ػٞ يألب 

س٠ َــا ٜؿػــس ايعكٝــس٠ اإلغــال١َٝ َــٔ َؿــاٖ ِضٖرــٍصٕ ٜطاقــب ايؿــ إ ٚايؿــابات ٚأ

ٚايـل   ،ايؿـٝطا١ْٝ ايطشًٜـ١   ٜـجري ايؿـٗٛات   أٚ غال١َٝخالم اإلٜؿػس األ أٚايكشٝش١ 

ٍٍ ُا ؾٝٗـا َـٔ   ـايؿطٚض ٚا ثاّ َٚٓطًـل ايؿػـاز اإلدتُـاعٞ يـ    قساّ َٚٓ ع األ ٖٞ َعا

 ايػطا٤ .  ١ ايل ٜٓس٣ َٓٗا د ي اإلغالّ ٚٚد٘ اإلْػا١ْٝايٛانشايػ١٦ٝ ثاض ا 

رـطّ قـٓعٗا ٚأخـص األدـط٠      -(: نُا رطّ بٝع ا ت ايهؿط ٚايًٗٛ ٚايكُاض 12)

ا اشا ناْ  هلا ق١ُٝ بكا٤ َازتٗبتػٝري ٖٝأتٗا ٚإ اَٗا ع٢ً ابسٛ  عسبٌ جيب إ ،عًٝ٘

ٗـ أٚجيـٛظ بٝـع َازتٗـا َـٔ اـؿـب ٚايٓشـاؽ ٚاؿسٜـس بعـس تػـٝري ٖٝ          ،َاي١ٝ عطؾًا  ،ات

ُ َـع ايٛثـٛم بـإٔ     إبٟ ؿ ايـُبٌ ق ً٘ يهٔ ب جيٛظ زؾعٗا إىل  أَـا  ،ٖاطؿ ٟ ٜػٍٝايــ

 ٜٚــأثِ يــٛ تــطى ايتػــٝري َــع   يـــٗٝأتٗا ؾايظــاٖط دــٛاظ اي ٝــع َــع عــسّ ايٛثــٛم بتػــٝريٙ  

 م جيـب تػٝريٖـا    -ٚيـٛ قًًٝـ١    -أَا اشا ناْ  هلا ؾا٥ـس٠  ٚ،يف اؿطاّ  إحنكاض ايؿا٥س٠

 خاق١ . ٚتأٍثُ٘  يـٗا ػتعٌُايـُؿطاّ َٛد ًا يٛظض ٚنإ إغتعُاهلا يف ا

 تعًك١ بايٓكٛزايـُعا١ًَ ايؿدك١ٝ ايـٍُ ايكطيف ٚب تكض شطّ ايتساٚـ(: 13ٜ)

 دٌعُٛي١ ألايـُؿ١ عٍٜايٓكٛز ايـُ أٚ -ٚايٛضق١ٝ َٓٗا عس١ْٝ ايـُغٛا٤  -ًػا٠ قاًْْٛا ايـُ
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ـٍ إتــالف  أٚنػــطٖا  أٚب إتالؾٗــا ٖٚــٌ جيــ ،ط عٗــا أٚشطّ قــٓعٗا ـٜٚــ ،ايٓــاؽ غــ

ٔ بٗــا ظ عًٝٗــا َــٔ زٕٚ تعاَــٌ ٚرــٌ ايتــعٜظ ايــتشؿٛجيــٚ .تٗــا ا ابظٗــط عسَــٖ٘ٝأ

ُ يف َعٛنـًا عٓـ٘    أٚٗا عٛنـًا  ًـ عيهٔ ب جيـٛظ د  ،ٚعطنٗا  عا١ًَ َـع دٗـٌ َـٔ    ايــ

ــ٘ ــ  ْعــِ  ،تــسؾع إيٝ ــٛ ناْ ـــُي ـــُؾــسؾع  عا١ًَ بعــٛض نًــٞاي ــا٤ً اي  ضٍزٙ  -ػؿٛف ٚؾ

 بساي٘ بعٛض غًِٝ .عًٝ٘ ٚطاي ٘ بإ

ٚايـسٜٕٛ  ايؿطع١ٝ شكٛم ـٚؾا٤ اي أ١ٚ دريٜـذٛظ قطؾٗا يف ايٛدٛٙ ايـا ب ٜٖٚهص

ؾـابظٗط دـٛاظ    ظٜؿٗـا ٗا َاي١ٝ بعـس ظٗـٛض   ـ. ٚيٛ ناْ  ايع١ًُ َعس١ْٝ ت ك٢ ياي ؿط١ٜ 

 ٓكـٛزُ نيٝ٘ ٚرطّ ع٢ً َٔ تػـًُٗا قـطؾٗا   سؾٛع إايـُعاٚض بٗا ؾدكًٝا َع عًِ ايت

 بٗا َٔ زٕٚ إعالَ٘ بأْٗا َػؿٛؾ١ .  ايـِايظ ٚايظاٖط دٛاظ زؾع ؾٍط،قشٝش١

ــات  14) ــع اؿٝٛاْ ــٛظ بٝ ـــُ(: جي ــات   اي ــسب ٚاؿٝٛاْ ــٌ ٚاي ــايكطز ٚايؿٝ  ُػٛخ١ ن

ْـ  ،ايل هلا قابًٝـ١ ابؾـ اؽ نـاهلط ٚايكـكط ٚابغـس ٚايـص٥ب        ٗـ  ـٚا ا إشا ُا جيـٛظ بٝع

ٜـ   ،ناْ  هلا َٓؿع١ ق١ًً َعتس بٗا  ذٛظ بٝـع اؿؿـطات ايعاسؿـ١ ٚايطـا٥ط٠ إشا     ـٚنـصا 

ٜـ     ًيأٚناْ  هلـا َٓؿعـ١ قًًـ١ َككـٛز٠ يًعكـال٤         ٍُلـُؿـ ٟ خاقـ١ نـايعًل ايـصٟ 

ٔ  ،يكــع ٚحنـٌ ايعػــٌ  سّ ٚزٚز ايـ ا َـ  ٚأَــا إشا  م تهـ ٚيــٛ دع٥ٝــ١  -ش١ًً ـهلــا َٓؿعــ١ 

 سٛ  . ع٢ً األؾال ٜكض بٝعٗا  -ؿ ٟ ايـُدل ـت

ُ غـٛق١ٝ ٖٚـٞ َؿـ ن١    َايٝـ١  هلا قُٝـ١  (: نٌ عي 15) ُهٔ ابْتؿـاع  ـٜـ ٓاؾع : ايــ

 َٓاؾعٗــا  َــٔ زٕٚ غً ــ١ إحنكــاض -اؿــطاّ  ُهٔ ابْتؿــاع َٓٗــا يفـَٓٗــا يف اؿــالٍ ٜٚــ

عاٚض عًٝٗا ٜٚهٕٛ ايعـٛض  جيٛظ بٝعٗا ٜٚكض ايت -ٚب غً ١ َٓاؾعٗا ؾٝ٘  يف اؿطاّ

ثـِ  إ ايـٛظض ٚاإل ٓؿع١ اؿـطاّ ؾـ  ايـُيف  اؿ ٟ َٓٗايـُغتؿاز٠ سالًب ٚإٕ عًِ اي ا٥ع إ

ّ عـ٘  اْتؿا أَٚـٔ ٜطنـ٢ بؿعًـ٘ اؿـطاّ     عًـ٢  يف اؿطاّ ٚ َٓٗا  ٓتؿعايـُع٢ً   ،ايــُشط
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ٚ يإل أٚي ٖـا يًتـعٜ  ؤقتٓاري أٚاْـٞ ايـصٖب ٚايؿهـ١ ؾاْـ٘ رـٌ إ     ْظ ٜكـ٣ٛ دـٛاظ   زخـاض 

ايصٟ ٖٛ  -عسّ احنكاض َٓؿعتٗا يف اؿطاّ حنُٖٛا ي أٚؾطا٤  أٚض عًٝٗا ب ٝع ايتعاٚ

 .  -األنٌ ٚايؿطب بٗا بٌ ٚايطٗاض٠ بٗا َٔ اؿسخ ٚاـ ح ع٢ً األسٛ  

ش١ًً ؾــطعًا ايـــُذٛظ٠ يً ٝــع : ايؿا٥ــس٠  ايـــُش١ًً ايـــُٓؿع١ ايـــَُــٔ طاز ايـــُٚ

أناْـ    قتٓـا٤ ايعـي غـٛا٤   ًعكال٤ غاي ـًا ٚاي اعجـ١ هلـِ عًـ٢ ايتٓـاؾؼ إل     ٛز٠ يككايـُٚ

ساٍ ابنططاض ٚيـ عا ايعكـال٤ نابزٜٚـ١     أٚاؿاد١ ايٝٗا  ساٍ ابختٝاض  أٚايطغ ١ 

  عَٔ . ايـُ أٚطض ايطاض٤ٟ ايـُشتاز ايٝٗا يًتساٟٚ َٔ ايـُٚايعكاقري 

 يٝ ـــاع شالت ايــــُٚػانٔ ايــــُ:إدـــاض٠ كـــض ٚنـــعًا (: رـــطّ تهًٝؿـــًا ٚب 16ٜ)

 ٝدــعٕ اؿــطاّ  ي أٚ،ٚاـٓعٜــط اتدسضايـــُػهط ٚايـــُٚنــاـُط ّ ؾٝٗــا َــا ٖــٛسطا  

ّ  ٝي أٚؾٝٗــا  ٚنــصا رــطّ ٚب ٜكــض إدــاض٠ ايػــؿٔ أٚايــسٚاب       ،كــٓع ؾٝٗــا ايـــشطا

 غش  . ٚط٠ سطاّ ٚاألد،دسضات ايـُ أٚاـٓعٜط  أٚدُط ـشٌُ ايـايعطبات يأٚ

ايتُـط يٝعًُـ٘ مخـطًا بـإضاز٠      أٚبٝـع ايعٓـب    -ثِ ؾاعً٘ ٜأٝؿًا ٚتهً -ـشطّا ٜٖٚهص

ٍّ ُ َـٔ   َٔ اي ا٥ع ٚإيعا ـ  أٚ،ؿ ٟ ايــ زا٠ حنُٖٛـا يٝعًُـ٘ أ   أٚاؿسٜـس   أٚؿـب  بٝـع ا

ُ ايٓؿـع اؿـطاّ    غٛا٤ أنإ تٛاؾكُٗـا عًـ٢  ،أٚ آي١ قُاٍضٍٛآي١ هل أٚ ؾطُى ؾٝـ٘  ٓشكط ايــ

 ايعكس عًٝ٘ .  ق ً٘ َع بٓا٤ أٚأخٛش نُٔ ايعكس ايـُّ يًُعاٚن١ ٍٛكيـُابٓشٛ ايؿط  

 . ٚ م جيب إيتعاَ٘ ؾ   اؿطاّ قض اي ٝع ٚؾػس ايؿط  ٚأَا يٛ باع شيو ٚإ

ُ إدـاض٠   أُٚٔ ٜعًِ أْ٘ ٜعًُ٘ مخـطًا  ـٚأَا بٝع ايعٓب َ َـ ايــ ُٔ ٜعًـِ أْـ٘   ـػهٔ 

ُ ٜعُـٌ بـ٘ ؾـ٦ًٝا َـٔ      أٚخيعٕ ؾٝـ٘ اـُـط    ايٓؿـع  ٕٚ تٛاط٦ُٗـا عًـ٢   شطَات َـٔ ز ايــ

 ايعكس ؾاألظٗط اؾٛاظ ٚاي ى أسٛ  . ضزخا أٚداض٠ اإل أٚعكس اي ٝع اؿطاّ نُٔ 

 عسٕ ايصٟ ٜكٓعايـُْعِ رطّ ٚب ٜكض ايتعاٚض باـؿب ٚايٛضم ٚاؿرب ٚ
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ؾـط  يف   أٚتـٛاط٤ٞ  ١ُ ـؿـاز ٚإ  م ٜهـٔ ثـ   ٓ٘ أزٚات تطٜٚر ايهؿـط ٚايؿـطى ٚاإل  َ

 ًَكــك١ً أٚشاز ـيٓؿــط ابيــ ٜكــٓع٘ أزا٠ًؿ ٟ ايـــُ ا٥ع إٔاي ــٜعًــِ  ايعكــس ٜٚهؿــٞ إٔ

 .  ايؿطى ؾاْ٘ إعا١ْ قط١َ قطعًا أٚ ي ٜٚر ايهؿط

  ،ُٓٛع عٓــ٘ ؾــطعًاـشطّ يف ْؿػــ٘ َـــشطّ اإلنتػــاب بهــٌ عُــٌ ٖــٛ َـــ(: ٜــ17)

كـض دعًـ٘   يف دعايـ١ ٚب ٜ  أٚش١ ـَكايـ  أٚس إدـاض٠  اٍ يف عكـ ايـُٚب ٜكض َكابًت٘ ب

 شٛ شيو َٔ ايتكطؾات . ـْ أٚ مقسا بعا أٚعٛض خًع 

ٖٚٛ إثاض٠ ايطغ ١ يف ْؿؼ ؾدٍل إلقتٓا٤  ،عاَالت سطاّ ايـُ(: ايٓذـ يف 18)

ٖا ؾٝعٜــس ا خــط ٖٚــٛ ب ٜطٜــس ؾــطا٤ ٜعٜــس يف ايعــٛضغــًع١ بــأنجط َــٔ غــعطٖا بــإٔ 

 رـطّ تعٖٝـس  ٖٚهـصا   ،َـع اي ـا٥ع أّ  م ٜهـٔ    َٛاطـا٠  غٛا٤ أنإ شيو عٔ  ،عٜازت٘ي

ُ ٗـا ايكُٝـ١   ٖٝا يٝـٓكل ايطاغـب ؾ  س ٜطٜس ؾطا١٤ أسايػري يف غًع غـٛا٤ نـإ     صٚي١ايــ

ُسح ايػـًع١ بكـؿ١ َٛدـٛز٠    ـب بأؽ ب ْعِ  َع أسس أّ  م ٜهٔ .  شيو عٔ َٛاطا٠

ٍّ   ،أز٣ اىل بـصٍ ايعا٥ـس   ؾٝٗـا ٚاقعـًا ٚإٕ    قًـ١   أٚايػـًع١ ٚإظٗـاض عٝ ٗـا     ٚب بـأؽ بـص

 يٛاقعٞ سالٍ .ؾايٛقـ ايكازم ا ،قُٝتٗا إشا نإ َٛاؾكًا َع ايٛاقع 

 ابَتٓاع عٔ  إستٝادات ايٓاؽ َع أٚتهاض ٖٚٛ س ؼ ايطعاّ شطّ ابسـ(: 19ٜ)

 ٚعسّ ٚدٛز اي اشٍ هلا . ، ايٝٗا ػًُيايـَُع ساد١  ،إلْتظاض ظٜاز٠ قُٝتٗا  ،بٝعٗا 

ٚتؿتس اؿط١َ ٜٚعظِ ايعكـاب عٓـسَا ت ـسٚ آثـاض ابستهـاض بـي ايٓـاؽ بؿعـٌ إْتؿـاض          

 ؾٝٛع األَطاض .  أٚؤز١ٜ اىل تًـ ايٓؿٛؽ يـُاذاع١ ايـُٚ األٚب١٦

ـْـ         عاف ايـــُشٛٙ َــٔ َكَٛــات ـْعــِ ب بــأؽ بازخــاض قــسض سادتــ٘ َــٔ ايطعــاّ ٚ

 .  - ُس٠ غ١ٓـي ُاعٝاي٘ َٚا ٜهؿٝٗساد١ قسض سادت٘ ٚ -

 َا ٜتعاضف ايتػصٟ ب٘ نايطظٚٚايظاٖط ث ٛت سط١َ ابستهاض يف َطًل ايطعاّ      
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 بــٌ تج ــ  سطَــ١ ابستهــاض ،ًض ٚاي كــٍٛ ٚحنٖٛاايـــُٜــ  ٚشــي ٚايػــُٔ ٚايعٚايط

ــاً  - ــ٘ عُــّٛ    -عًــ٢ ابســٛ  ٚدٛب ــاز ايٝ ــاع رت ـــُيف نــٌ َت  َــٔ ايٛقــٛز يػًُاي

ُ ػانٔ ٚايـُالبؼ ٚايـُٚاألز١ٜٚ ٚ َـا ٜٛدـب س ػـ٘ ؾكـسإ ايٓـاؽ      طانب ٚنـٌ  ايــ

ُ . ٚجيـرب  ط ٛر ايصٟ تتكّٛ ب٘ سٝـاتِٗ  ايـُايطعاّ قٛتِٗ: أٚيهػٛتِٗ  ٢ شتهطعًايــ

نإ ايػعط ايصٟ  يْٛعِ  ، ٘ ايػعطًٝعٔ ٕ ٜعٍَٝٔ زٕٚ أ ،شطّايـُع يف ابستهاض اي ٝ

 شـ . ذتٗس ايعسٍ ع٢ً غعط أقٌ غري فايـُيعا١َ أدربٙ إختاضٙ فشؿًا با

األعُاٍ ايل عًـِ َـٔ َـصام ايؿـطع      أٚ(: ب تكض ابداض٠ ع٢ً ايع ازات 20)

 أٚأعـِ َـٔ نْٛٗـا ٚاد ـ١     ،ٚبػري عٛض  ذاًْاـيعّٚ إتٝاْٗا َ: َٔ أزيت٘  أٚكسؽ ايـُ

١َٝٛ ؾًٛ إغتأدط ؾدكًا ع٢ً ؾعٌ ايؿطا٥ا ايٝ،نؿا١ٝ٥  أٚع١ٝٓٝ ايٛدٛب  ،َػتش ١ 

قـّٛ ؾـٗط   إتٝاْـ٘  عًـ٢  أٚػتش ١ عٝٓـًا  ايـُْٛاؾًٗا ع٢ً  أٚايٛاد ١ ع٢ً األدري ْؿػ٘ 

إغـتأدط   أٚايتكـسٟ يًكهـا٤ ٚؾكـٌ اـكـَٛات     سذ١ اإلغالّ أٚع٢ً  أٚضَهإ 

 أٚتهؿٝــِٓٗ  أٚتػػــٌٝ األَــٛات  أٚ ػتشب نؿاٜـ١ً ايـــُعًــ٢ األشإ ابعالَــٞ أسـسًا  

 أٚػتش ١ عٝٓــًا ايـــُ أٚحنــٛ شيــو َــٔ األعُــاٍ ايٛاد ــ١  أٚزؾــِٓٗ  أٚايكــال٠ عًــِٝٗ 

 تكض ابداض٠ ٚنإ األدط غـشتًا .   م -ٚايل عًِ إضاز٠ ايؿاضع إتٝاْٗا فاًْا  نؿا١ًٜ

ٍُـ  َٚٓٗا  عًـ٢ ابسـٛ  ٚدٛبـًا ب غـُٝا إشا      أزا٥ٗـا  أٌٚ ؾـٗاز٠  أخص ايعٛض عـٔ ؼ

عطا٤ ٚاألخـص  ٚيٛ أضٜس اإل ،عسّ األزا٤ أٚسّ ايتشٌُ عًِ َٔ ع سل َػٝـ نٝاَخ

 . أزا٤ً  أٚؼُاًل ٜٓ ػٞ دعً٘ ق اٍ بعا َكسَات اؿهٛض يًؿٗاز٠ 

ٌ بـسٕٚ  ٜعًِ إضاز٠ ايؿطع ابقسؽ إتٝاْ٘ فاًْا  يـِ اَٚ ٛ  -َكابـ أخـص األدـط   ظ جيـ

ٙ ع٢ً إٔ ٜٓٛب عـٔ  نُا يٛ إغتأدط،ع٢ً ٚؾكٗا اض٠ ًٜٚعَ٘ ايعٌُ دعًٝ٘ ٚتكض اإل

ُا تؿطع ؾٝ٘ ايٓٝاب١ ٚ م ٜعًِ إضاز٠ ـحنٖٛا َ أٚسر  أٚقّٛ  أٚقال٠ : غريٙ يف ع از٠ُ
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ٛ ايـُع قسٚضٖا عٔ ايؿاض عُـاًل ٚاد ـًا بصاتـ٘ نايٛادـب غـري       ْ٘ـ هًـ فاًْا ضغـِ ن

ايٛاد ـات   يعالدـ٘ ْٚظـري   تَ٘ اؾـط  أُٚطٜا ـب ايسٚا٤ يٚقـ ايط ْٝظري  ايع ازٟ

ِ اإلدتُـاع  ْظاّ يل ٜتٛقـ عًٝٗا ا بعـا عًـّٛ ايعضاعـ١ ٚايكـٓاع١ ٚايطـب       نتعًـٝ

 ذاًْا .ـعًِ إضاز٠ ايؿاضع قسٚضٖا َٜ كض ابداض٠ ٚؼٌ األدط٠ َا زاّ  مؾاْ٘ ت

َـ     أُٚا ٖـٛ قـٌ اببـتال٤ ؾعـاًل     ـٌٖٚ ٜكض إٔ ٜػتأدطٙ يتعًِٝ اؿالٍ ٚاؿـطاّ 

أَا يٛ  م  ذاض ٚؼطّ األدط٠ .ب ٜكض ابغتٝ ،ؤٙ ب٘ َػتك اًل ا نال ٜتٛقع عاز٠ إبتال

األق٣ٛ دـٛاظ   م ٜهـٔ َتٛقـع ابستٝـاز َػـتك اًل ؾـ     ٚهٔ اإلؾتا٤ قتادًا ايٝ٘ بايؿعـٌ  ٜ

 اؾعٌ ع٢ً ايتعًِٝ ٚاألسٛ  تطن٘ ٚأخصٙ بٓشٛ ايـٗس١ٜ ٚاإلنطاّ .  أٚأخص األدط 

 َطٜـس  -دؿٝ٘ عًـ٢ اـاطـب   ـتـ عٝـب  اؾط١ يًُـطأ٠ ايـل ؾٝٗـا    ايـُتسيٝؼ (: 21)

ٚاألدـط غـش  سـطاّ َـع عًـِ      ،ّ يف اإلغـالّ  قـط خساع ٚغـ ٖٛ  -ايعٚاز َٓٗا 

ـــُ ـــُاؾط١ اي ــعٍٜاي ــأثِ ،دساع اؿــطاّ ـ١ٓ باي ـــُ ٚت ـــ٠ُ طأاي ــعٍٜدطٛباي ــس ١ ايــل تت ٔ عٓ

 .عٝ ٗا ع٢ً خاط ٗا إخؿا٤ عٌُ ع٢ً ُٔ ٜـحنُٖٛا َ أٚأَٗا  أٚاؾط١ ايـُ

 ٜهـٔ يف  يـٛ  م ْعِ  ،٥٘ ع٢ً غري اـاطب خؿاا ٚإٗطأ٠ عٝ ُايـب بأؽ بتسيٝؼ ٚ

ؾـال قـصٚض   أنجـط  تذًُٝـٗا  يأٚمجاهلـا   ايـِظٗاض َعاؾط١ إلايـُخًكتٗا عٝب ٚتعٍٜٓٗا 

يعٚدٗـا بهـٌ أيـٛإ ايتـعٍٜٔ      ١تعٚدايـُ ٔبٌ ٜػتشب ؾطعًا تعٍٜ ،األدط سالٍ ؾٝ٘ ٚ

 أٚإىل اي ؿــط٠ ذــب ٚقــٍٛ َــا٤ ايٛنــ٤ٛ  َــا عــس٣ اؿــطاّ ْظــري األقــ اؽ ايــل ؼ  

 ايػػٌ يكال٠ ايؿطٜه١ .َا٤ 

ٕ     ٚأدـطٙ اٍؿايـُٚعٌُ  بعـا اعهـا٥٘    أٚٔ ٚدـ٘ ابْػـإ   ٍٜٜٓـع  سـالٍ اشا نـا

ُ  عٓس اختالف أٚسًل ؿ١ٝ ايطدٌ  إبثِ سط١َ ٚإ يٝؼ يف ؾعً٘ اؾط عُـٔ ٜعٍٜٓـ٘   ايــ

عط يًؿ أُٚػ٘ يًٛد٘ ـي أٚابدٓ ١ٝ  أٚالدٓيب يط يف ايصنٛض٠ ٚابْٛث١ سٝح ًٜعّ ايٓظ
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ُ ٖٚصا سطاّ بايعطض ٜٚـأثِ   ،ٙدػسبعا أدعا٤  أٚ ُ اؾط ايــ ُ ٚٔ عٍٜايــ ُؿٛ  ايــ

 .  تشًٌ يف ظَآْاايـُتشهط ايـُبدتُاع ٔ ٖٚٛ َٓطًل ايؿػاز يف اتعٍٜايـُ

ــٜٚػــتشب يًطدــٌ ايتــعٍٜ ٍُ ظٗط ايال٥ــل ايـــًُ ؼ ٚايـــُيف ايٛدــ٘ ٚيف ٌ ٔ ٚايتذ

 ٚاؿؿاظ ع٢ً ايؿطف .ٜٚهطٙ ايظٗٛض بؿهٌ ْاؾع ق ٝض بؿط  ايعؿاف ،اؾٌُٝ

 ظايــ١ ؾــعطٖا َــٔ أقــً٘ ٖٚــٞ ايؿــعٛض ٜـــشطّ عًــ٢ ايطدــٌ ســـًل ايًشٝـــ١ ٚإ ٚ

 ٜٚهؿٞ إبكا٤ َػ٢ُ ايؿعط ٚعسّ ،ع٢ً ايصقٔ ٚعظُٞ ايًشٝي ؼ  ايؿهي ١ ـايٓابت

 َٔ ايُٝي َٚٔ ايؿُاٍ .    ٚجيٛظ إظاي١ ايؿعط ايٓاب  ع٢ً قؿشل اـٍس،إغتٝكاي٘ 

ــ ــ شطّ تكــسٟ أســُسـٜٚ ــ اُــن ،ش١ٝ غــريٙ ٚأخــصٖا َــٔ أقــًٗا  ـيــشًل ـي شطّ ـٜ

أنـطٙ ايطدـٌ عًـ٢ سًـل      إشا  إبْعِ  ،أخٛش ع٢ً اؿًل اؿطاّ ايـُايعٛض ٚاألدط 

ٍٛ أٚنطض َتٛقع يٛ  م رًكٗا  أُٚطض ـإنطط ايٝ٘ ي أٚشٝت٘ ـي ؿك١ ايـُف اؿطز ٚؽ

ٚ   ايل بايؿسٜس٠  ُ ٜتشًُٗا ايعكال٤ عاز٠ بؿعـٌ ايػـدط١ٜ   ،ايًشٝـ١  ٗا١ْ َـٔ إبكـا٤  ايــ

ٌٍـشًل َ اؾط٠ بٌ ٜـؾٝذٛظ اي ٍٍٍٍٍٍٍٍٓـ  أٚعٛن٘ إشا أسـطظ عـصضٙ   أخص م ؾعً٘ ٚيًشاّل ش ٘ ظ

 .  غريٙبٝإ  أٚإستًُ٘ بكسض َعتس ب٘ َٔ بٝاْ٘  أٚ

٘ ايٓػـا٤  تؿٍ نُا رطّ  ،ي ؼ اؿطٜط  أٚع٢ً ايطدٌ ي ؼ ايصٖب شطّ ـٜ(: 22)

ــايعهؼ يف  ـــُبايطدـــاٍ ٚبـ ــ١  أٚايؿعـــٌ  أًٚ ؼ ايـ ــاؿايـ دتك١ بأســـسُٖا غـــري ـُايـ

ـــُ ــطيف     ؿ ن١اي ــسقٞ ع ــٛإ ق ــٛ عٓ ــا ٖٚ ــٔ     ،بُٝٓٗ ــطت٘ َ ــي َ اؾ ــطم ب ــٔ زٕٚ ؾ َ

ُ ايؿعٌ  أٚايع١ٜٓ  أٚب هًـ ٚبي إغتٝذاضٙ َٔ ٜعٌُ ي٘ ايجٛايـُ  ،خطدتل بـا  ايــ

 .   صٍٚ عًٝ٘ ايـُٚرطّ األدط  -أٟ سطاّ  -ايؿعٌ اؿطاّ ٚت طٌ اإلداض٠ ع٢ً 

ط ٛع عًٝــ٘ ايـــُ أٚدطٛ  ؾٝــ٘ ايـــُٛ ايــٛضم ٖٚــ -كشـ ايؿــطٜـ ايـــُ(: 23)

ٜٓ ػٞ ايتٓعٙ ٚابَتٓاع عٔ بٝع٘ ٚؾطا٥٘ ٚأخص األدط٠ ع٢ً نتابت٘  -نالّ اا غ شاْ٘ 
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ُ ؾاشا اضٜـست   ،ط اعت٘  أٚ ُ عاٚن١ عًٝـ٘ ؾـاألٚىل دعـٌ    ايــ عاٚن١ عًـ٢ ايػـالف   ايــ

ٜكض ؿطٚط١ بعٛض . ٌٖٚ ايـُعاٚن١ بٓشٛ اهلس١ٜ ايـُتهٕٛ  أٚ،ٚاؾًس ٚحنُٖٛا 

إقتٓـاؤٙ ٚسؿظـ٘ يٓػـدت٘ يف سٛظتـ٘ ا ايظـاٖط       أٚمتهٝٓ٘ َٔ ٍَػـ٘   أٚبٝع٘ ع٢ً ايهاؾط 

ُ سط١َ متهٝٓ٘ َٓ٘ ٚتػًٝط٘ عًٝ٘ إشا نإ ٜتٛقع أزاؤٙ اىل إٖا١ْ  تٓذٝػـ٘   أٚكشـ ايــ

ٚأَا إشا  م ٜتٛقـع َٓـ٘    -اي ٝع ٚاهلس١ٜ ٚايعاض١ٜ  -َٔ زٕٚ ؾطم بي ٚغا٥ٌ ايتُهي 

ٜـ      ُهٝٓ٘ َٓـ٘ إشا نـإ َكسَـ١ إلضؾـازٙ ٖٚساٜتـ٘ إىل      ـشػٔ تـ ـشيو ؾـال سطَـ١ بـٌ قـس 

أمسـا٤   أٚاألزعٝـ١   أٚؿت١ًُ عًـ٢ ابعـاض ايكـطإٓ    ايـُشٓٝـ . ٚأَا ايهتب ـايسٜٔ اي

ُ ( ؾايظاٖط دٛاظ بٝعٗـا عًـ٢   /عكَٛي )ايـُأسازٜح  أٚاا  ػًِ بـٌ ٚايهـاؾط   ايــ

 ُهٝٓ٘ َٓٗا .ـٚجيٛظ ت

ــاٍ ضغــٍٛ اا )  24) ـــُغـــ أخــاٙ   ( : طَــٔ(: ايػـــ ســطاّ ق ــعع اي  ػًِ ْ

خؿـا٤  دساع باـٚٚنً٘ اىل ْؿػ٘ص ٚايػـ ٖٛ ايـ  ،ٚغس عًٝ٘ َعٝؿت٘  ،اا بطن١ ضظق٘ 

ــ١     ــٛب اـٝاْ ــٔ ؾ ــٛم َ ــسّ اـً ــب ٚع ـــُل يف ٜٚتشك،ايعٝ ــٛاض اي  عاَالت ٚاألع

ز دٝس اؿٓطـ١ بطز٦ٜٗـا ٚدعًـ٘    نُع ٙثٓاٜايف أٚإخؿا٤ ايسٕٚ ؼ  اؾٝس ٓشٛ ببأحنا٤ :

ُ غـري   إخؿا٤ٜٚتشكل ب،ؼت٘ ُ طاز  يف ايــ ُ طاز ايــ ُ غٛب ؾٝـ٘ نُـعز   طايــ  ،ا٤ بـايً  ايــ

إخؿا٤ ايعٝب َـع ٚدـٛزٙ    أٚٚقس ٜتشكل باظٗاض ايكؿ١ اؾٝس٠ َع أْٗا َؿكٛز٠ ٚاقعًا 

َٚجٌ بٝع ايجٝـاب  ،ا٤ ع٢ً بعا اـهطٚات يٝتِٖٛ أْٗا دسٜس٠ ايـُ ٚاقعًا َجٌ ضٍف

ٜٚتشكل باظٗاض ايؿـ٤ٞ عًـ٢    ،ب يػ  ايعٝيف ايظٌ  أٚعٝ ١ يف ايظالّ ايـُ ٚاألقُؿ١

 أٚايـصٖب يٝتـِٖٛ أْـ٘ ؾهـ١      أٚخالف دٓػ٘ ٚسكٝكت٘ َجٌ طًٞ اؿسٜس مبا٤ ايؿهـ١  

٘  ٚقس ٜتشكل ب ى اإلعالّ بايعٝب َع ظٗٛضٙ ٚعـسّ خؿا٥ـ٘ يـٛ تؿشـل     ،شٖب   عٓـ

اعتكس أْـ٘  ثِ  ٝع ايـُغال١َ ؿ ٟ عًٝ٘ يف ايـُؿ ٟ نُا إشا أسطظ اي ا٥ع إعتُاز ايـُ
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َع  -ؾإ غهٛت اي اٜع ٚعسّ إعالَ٘ بايعٝب  ،يٝظٗط ي٘ عٝ ٘  ٜ٘ٓظط ؾٝقشٝض ٚ م 

ـٍ -ؿ ٟ عًٝــ٘ ايـــُإعتُــاز  يــ٘ ٚإٕ  م ٜككــسٙ ٚ م تهــٔ عٓــسٙ زاعٜٛــ١ اـــساع  غــ

 ؾإ قسم ايػـ عطؾًا ع٢ً غ٤ٛ قٓع٘ ناُف . ،ٚايتسيٝؼ 

ـــ ــط ٚايػ ــّ ٚاس ــس  أثِ ؾٜ ــ٘ ب تؿػ ــ٘ يهٓ ـــُاعً ــ٘ ٚإاي ــعا١ًَ ب ــاض  ـْ ــ  اـٝ ُا ٜج 

ٝـ     ػؿٛف عٓس ايعيًُ ْعِ ،بًِ بايػـ ٚؽًـ ايؿـط  اإلضتهـاظٟ :ايػـال١َ َـٔ ايع

عًـ٢ أْـ٘    ايؿهـ١  أُٚا٤ ايـصٖب  ـطًٞ بـ ايـُ ٝع ن -ؾدكٞ بعٛض دع٥ٞبٝع يف  إب

ؾاْـ٘ ٜ طـٌ ؾٝـ٘ اي ٝـع ايٛاقـع       -أظٗطٙ ع٢ً خالف سكٝكت٘ ايٓٛع١ٝٚقس ؾه١  أٚشٖب 

ُا نـإ ايػــ ؾٝـ٘    ـاي٘ َٚنصا أَج ،ػؿٛف ٚرطّ ايجُٔ ع٢ً اي ا٥عايـُع٢ً ؾدل 

 عاٚن١ ايؿدكـ١ٝ .  ٚأَـا يـٛ ٚقـع    ايـُككٛز٠ بايـَُٛد ًا إلختالف اؿكٝك١ ايٓٛع١ٝ 

 ٛ عٓـس  ايؿهـ١ ٚسكـٌ ايػــ     أٚ)ايهًٞ يف ايصَـ١( ٚبعٓـٛإ ايـصٖب    ايتعاٚض بٓشـ

 .ُا ب غـ ؾٝ٘ـايؿه١ نإ ي٘ طًب اإلبساٍ بأُٚا٤ ايصٖب ـطًٞ بايـُأعطاٙ ؾايٛؾا٤ 

ــٓ (: 25) ــأؽ بك ــاٍ ي ب ب ــٜٛط َٚج ــري شٚات ابضٚاحع تك ــذط ٚابضض  ػ نايؿ

ُجاٍ ـقـٓع تـ   رطّٚ .ٚجيٛظ أخص األدط٠ عًٝ٘ ،فػِ  غري أٚفػًُا نإ  -ٚايػُا٤ 

 أٚإشا نإ فػًُا َٓشٛتًا َٔ ايطي  -َالى  أٚدإ  إٔٚ اٛسٝ أٚإْػإ  -شٟ ضٚح 

 عًٝ٘ . ٚرطّ أخص األدط٠ ،عازٕ ايـُبعا  أٚايؿُع  أٚاـؿب  أٚشذط ـاي

 ُا ٜكسمـايهاٌَ َ ؾ ٘ أٚٛعب ـػتايـُكٜٛط ايهاٌَ ـايت َٚٛنع ايتشطِٜ ٖٛ

 أٚٚانعًا ٜسٜ٘ اىل خًـ  أٚهطذع ايـُ أٚعطؾًا عًٝ٘ ايتُجاٍ ايتاّ ناؾػِ اؾايؼ 

َـ   أٚاألقـابع   أٚايٝـس   أَٚكطـٛع ايٝـسٜٔ    أٚايتكٜٛط ايتاّ َكطٛع ايـطأؽ   ُا ـحنٖٛـا 

ُجاٍ شٟ ضٚح( ـٚأَـا إشا  م ٜكـسم عطؾـًا )تـ     ،إ سٝٛ أٜٚكسم عًٝ٘ عٓٛإ إْػإ 

 ذػ١ُ ؾال رطّ . ـحن  ٜسٙ َ أٚنٓش  ضأؽ بؿط 
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تططٜـعًا   أٚ،قُاف أٚ: ط عًا يف ٚضم ٚأَا تكٜٛط شٚات ابضٚاح َٔ غري ػػِٝ 

 ،ؾؿٝ٘ إؾهاٍ ٚخالف األظٗط اؾٛاظان١ٓ ايـُب أٚحنٖٛا بايٝس  أٚقٝاغ١  أٚسٝان١  أٚ

يف َٚٔ َكازٜك٘ ايتكـٜٛط ايؿٛتـٛغطا   ،١ٜ أسٛ نطٚض٠عازٚأد١ اسٚاي ى َٔ غري 

 ٚرٌ أخص األدط عًٝ٘ .  ،ا َٔ ابدٗع٠ اؿسٜج١ٚايتًؿعْٜٛٞ ٚايػُٝٓا٥ٞ ٚحنٖٛ

َا ٜهٕٛ ٚغ١ًٝ إلْتؿاض ايؿػـاز ٚؾـٝٛع ايؿاسؿـ١    ْعِ رطّ تكٜٛط ٚط ع ْٚؿط 

 أٚض نؿؿ٘ ايؿعٌ ايك ٝقٛض  أٚنؿؿ٘  ته١ُٓ يًعهٛ ايك ٝضايـُ أٚايكٛض اـالع١ٝ ن

ُ ٚايل ٜٓؿطٖا  -ذػ١ُ ـغري َ أٚذػ١ُ ـَ -حنٖٛا َٔ ايكٛض  ؿػسٕٚ يف األضض ايــ

ــات    - ــات َٚؤغػ ــطاز ٚمجاع ــاَع : ٚ.  -أؾ ــالم    اؾ ــاز أخ ــؤزٟ اىل ؾػ ــا ٜ ــٌ َ ن

َٚعكـ١ٝ  عظـِٝ  ٖٛ سطاّ ذتُعِٗ ـؾٝٛع ايؿاسؿ١ يف َ أُٚات ػًايـُ أٚػًُي ايـُ

ٚبٝعٗا ٚؾطاؤٖا ،ْٚؿطٖا سطاّ  ،سطاّ ايتكٜٛط  أٚٚأخص األدط ع٢ً ايط ع  ،ن ري٠

قــاس ١ ايكــٛض٠  أٚؾــدل قــاسب  ايًُتــعٚدي إشا  م ٜعطؾــ إبٚتــساٚهلا ســطاّ 

ــ      ٖــاإقتٓا٤ اضازٚٚأ  شالٍ بُٝٓٗــا َــع يــعّٚ   ـيػــطض ايتُتــع َٚكسَــ١ يإلغــتُتاع اي

 ايتشؿظ عًٝٗا َٔ ٚقٛعٗا يف ٜس غريِٖ َٔ األبٓا٤ ٚاألقطبا٤ ٚحنِٖٛ . 

ػًُي ٚطــالب ايـــُايتكــسٟ يتٛعٝــ١  -از ٚمجاعــات أؾــط -ٜٚٓ ػــٞ يًُــؤَٓي 

ٍٔايـُ  ؿػسٜٔ . ايـُذٗٛز ـمح١ً َهاز٠ ي ساضؽ ٚاببٓا٤ ٚؾ

ــ ــ١   -ذٛظ ـٜٚ ــ٢ نطاٖ ــطاؤٖا     -عً ــا ٚؾ ــًا ٚبٝعٗ ــٌ عَُٛ ــٛض ٚايتُاثٝ ــا٤ ايك إقتٓ

شطّ ٖـٛ قـٓع   ايـُٚ ،ذػ١ُ ٚيصات ايطٚح ـٚايًعب بٗا ٚابستؿاظ بٗا ٚإٕ ناْ  َ

 ان١ٓ .ايـُب أٚضٚح بايٝس ذػ١ُ يصٟ ايـُايكٛض 

٘  عًُ٘ ٚايتهػب ب٘ ٚايتعـٍٝ  -(: ايػٓا٤ 26) نًـ٘ سـطاّ    -ٚتعًُٝـ٘   ـ َٓـ٘ ٚتعًُـ

 ١ـٜٗٛـ١ٝ يـٝؿـبه ٛغل ايصٟ خيطز عاز٠ًـُايـُٖٚٛ ايهالّ  ، ١ٝ ن ري٠ـعظِٝ َٚعك
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ٚايعرب٠ يف ؼككـ٘ بايكـسم   ،ذٕٛ ايـُايؿػل ٚايػٓا٤ ٚش١ٝٓ َتعاضؾ١ عٓس أٌٖ ـي ٖٚٝأ٠

 سطاّ . غش  ٚنػ ُٗا  ػ١ٝٓ ايـُٚ ػينايـُٚأدط  . ٜكٛيٕٛ : ٖصا غٓا٤سي ايعطيف

ــٖٚهــص       ــا٤ ٚسهــٛض َــ ـا ٜ ــاض ذًػ٘ـشطّ إغــتُاع ايػٓ ط١َ شـٚتؿــتس ايــ  ،بابختٝ

ًا َـٔ زٕٚ ؾـطم يف  سطَتـ٘    ٝب٘ ضٚس ؿػٞ ٚابغتٝٓاؽٜٓٚعظِ اإلثِ عٓس اإلْسَاز اي

 ضثا٤ .  أٚا٤ زع أٚقطإٓ  أٚؾعط١ٜ  أٚبي ٚقٛع٘ يف قطا٠٤ ْجط١ٜ 

ٗٝأ٠ ـايـ  ايـصنط بًشـٔ غٓـا٥ٞ َتٓاغـب َـع      أٚا٤ ايـسع  أٚنُا رـطّ قـطا٠٤ ايكـطإٓ    

ٜػـتشب قـطا٠٤   ْعِ  ،ُكازٜك٘ ـب يل ٜكسم عًٝٗا ايػٓا٤ عٓس ايعطف اـ رياي١ًٜٛٗ ا

َـ   ايكطإٓ ٚايـسعا٤ ٚشنـط   طادـًا  إخشعٜٓ٘ ٚإخطادـ٘  ـٔ َـع تـ  شٍػـاا غـ شاْ٘ بكـٛت 

ٗا َؿطٚ  ( يهٔ اغتش اب)طٗاض (ٚاأل١ُ٥ األ)ٞ ايطغٍٛ ٖٚهصا َطاثمجٝاًل 

 قسق٘ عًٝٗا عطؾًا .  عسّٚايػٓا٤  بًٛغٗا سٍسعسّ ٚ يًشٔ ايػٓا٥ٞبعسّ َؿابٗتٗا 

 أٚٛغٝك٢ ٚايًٗٛ ايـُايهطب با ت  أٚثِ إشا إْهِ اىل ايػٓا٤ اؿطاّ : ايطقل 

 أٚؿظ ايؿاسـ ايً أٚايهالّ اي اطٌ  أٚهِ ِٗ ٚتٍٗتُاٍغـت أٚإختال  ايٓػا٤ بايطداٍ 

 .أٚأنجطٖاعٓس إدتُاعٗا أنجطٚتؿتس ،ايعكٛب١ ٚعظُ تست اؿط١َإؾ -ب اـُطؾط

ٜـ  ،تعاضف بـي اي ـسٚ يف أغـؿاضِٖ    ايـُشسا٤ ـايشٌ ـٜٚ غٓـا٤ ايٓػـا٤ يف   شٌ ـنُـا 

ٍِ،األعطاؽ ٚأدطٖٔ سالٍ  يٝ٘ قطّ خاضز عٓ٘ نايهطب بآي١ َٛغٝك٢ ا َا  م ٜٓه

مســاعِٗ  أٚزخــٍٛ ايطدــاٍ عًــ٢ ايٓػــا٤     أٚؿشـــ ب أٚ  اطــٌتهًــِ ب أ١ٜٛٗٚ ـيــ

ؾٝشـطّ  ر ايؿـ٠ٛٗ ؾـِٝٗ   ٜٛدـب تٗـٍٝ   ٍٛعًـ٢ حنـ   -ذـاب  ٚيـٛ َـٔ ٚضا٤ س   -أقٛاتٗٔ 

 .َُٓٗا  تعُسايـُٜٚأثِ ٚرطّ عًِٝٗ مساع قٛتٗٔ عًٝٗٔ إمساع قٛتٗٔ 

ّ  نـُٔ ايػٓـا٤    ٛغٝك٢ايـُايهطب با ت ٚأَا  نـإ فـطزًا عـٔ     َٚـا  ،ؾٗـٛ سـطا

 ١ٜٛٗـٚايططب أٟ نإ بٗٝأ٠ يا ٜععف يف فايؼ ايػٓا٤ ُـيَؿاب٘ بًشٔ يهٓ٘ ايػٓا٤ 
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 ؾٗٛ سطاّ ٜٚػتشل ؾاعً٘ عًٝ٘ ايعكاب ايعظِٝ .  ٜػتعصبٗا أٌٖ ايػٓا٤ ٚايؿػٛم

 ٛغٝك٢ بٗٝأ٠ يــ١ٜٛٗ َتعاضؾـ١ عٓـس أٖـٌ اهلـ٣ٛ     ايـُايهطب با ت ٚاشا  م ٜهٔ 

ايؿـٗٛات  يف إثـاض٠   ٚ م ٜهٔ يـ٘ زٚض  شاؾٌ ايؿاغكيـ م ٜتعاضف يف َذٕٛ أٟ ايـُٚ

ـــُايؿــٝطا١ْٝ ؾــال نــري ؾٝــ٘ ٚب سطَــ١ ْظــري    ععٚؾ١ يف بعــا األْاؾــٝس ايـــُ ٛغٝك٢اي

ــ١ ٚ ـــُايسٜٓٝـ ــايـ ــهط١ٜ ايـــ ـٛغٝك٢ ايـ ــ١  ـذٓا٥ع١ٜ ٚايعػـ ــ١ ٚايعالدٝـ  شُاغ١ٝ ٚاألخ اضٜـ

َؿطٚع نهطب ط ٍٛ  غطضي٘ نإ َا  بغُٝاـًٜٗٛا يُا  م ٜهٔ ـشٖٛا َـايٓؿػ١ٝ ْٚ

 ا٥ُي يف أغشاض ايؿٗط ايؿطٜـ . إٜكاظ ايك أٚط ٍٛ اؿطب ايسؾاع١ٝ

ؾـو   أٚ،ُٛغل أْ٘ َكسام ايػٓا٤ ايًٟٗٛ أّ يـٝؼ نـصيو   ـٚيٛ ؾو يف نالّ َ

ُ يف نطُب ع٢ً آي١ َٛغٝك٢ أْ٘ َؿـانٌ يًـٗٝأ٠ ايًٜٗٛـ١     ٘    أٚشط١َ ايــ  غـري َؿـانٌ يـ

 َكسام اؿطاّ ؾٝ ن٘ . ٚغري َتٓاغب َع٘ ؾٗٛ سالٍ َطخٛم ؾٝ٘ ست٢ ٜعطف أْ٘ 

١ٜٛٗ َـجري٠ يًؿـ٠ٛٗ اؾٓػـ١ٝ اؿـطاّ ؾٗـٛ      ـإ َتؿـهاًل بٗٝـأ٠ يـ   ٚأَا ايطقل ؾُا نـ 

ُ ايطقل ٖٚٛ ،سطاّ يف شات٘  ُ تعاضف يف ايــ شاؾٌ ايًٜٗٛـ١ ايػٓا٥ٝـ١ سٝـح ٜتشـطى     ايــ

ـــُايطاقكــ١ عًــ٢ األْػــاّ   ايــطاقل ٚتٗتــٍع ٔ ،ٛغٝك١ٝ ايػٓا٥ٝــ١ اي ــا٤  ٚقــس خيًــٛ َــ ايػٓ

ِ   ٚقس ٜٓهُإ،ٖٚٛ سطاّ َأثّٛ عًٝ٘ ٛغٝك٢ ايـُٚ ُ٘ ٚعكابـ٘  ـدطَـ٘ ٚإثـ   ايٝـ٘ ؾـٝعظ

 ابْاخ. ٜكري َكسام ايطقل اـًٝع ٚخيتًط ؾٝ٘ ايصنٛضَع ايعكاب عٓسَا س ٜٚؿت

 ٛغٝك١ٝ ايـــُٖتــعاظ عًــ٢ األْػــاّ ضقكــًا عازٜــًا ْعٜٗــًا خًــًٛا َــٔ اإلَــا نــإ ْعــِ 

ال  بي ايصنٛض ٚبـي ابْـاخ   َٔ اإلختٚخًًٛا َٔ ايتػين ٚ -ػذ١ً ايـُ أٚايؿع١ًٝ  -

 َع َجًٝتٗا يػطض ابغـتٝٓاؽ ٚتـطٜٚض   أٚ طأ٠ يٓؿػٗا يف خ٠ًُٛيـُانطقل ٖٛ سالٍ 

ٜـ  َٔ زٕٚ تٍٗٝايٓؿؼ  ٖٚهـصا   ،ٚايػـشل أشطاّ نايعْـا  ـدؿ٢ أزاؤٙ إىل ايـ ـر ؾـٟٗٛ 

ض ايتُتع يف غاع١ ؾٗٛا١ْٝ قًًـ١  قكٗا يعٚدٗا يػطض أٚضقل ايطدٌ يعٚدت٘  رٌ
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بؿططي : َؿطٚط١ س١ًٝ  -ضعَاايـُْؿذ يف  أٚنطب ع٢ً ايعٝسإ  أَٚٔ زٕٚ غٓا٤ 

 .  إىل ايطقل -نايػٓا٤ -سطاّ ٚعسّ إْهُاّ ا، ُعًٝٗ طالع أسُساألَٔ َٔ إ

١ٓ ٚايطـاٚيٞ ٚايـٛضم ٚحنٖٛـا    َنايؿططْر ٚايسٚ -ت ايكُاض (: ايًعب با 27)

ُ ٕ قكـس بـ٘ ايتًـٗٞ    ٚإع٢ً اإلطالم سطاّ ٖٛ  -قُاضآي١  ٙ ايعطفعٍسُا ٜـَ شا ايــ

 بسـطاّ  ؾاْـ٘ غـش    يًػايـب  ايـطٖٔ   ع ٚدـٛز ٚتؿتس اؿط١َ َ،ٚ م ٜهٔ َع٘ ضٖٔ 

 ُٓٗا غش .ـٚث ،زٚات ايكُاضرطّ بٝع ٚؾطا٤ أنُا  ،ًُو ـُؤنٌ ٚب ٜـُٜ

ُ رطّ ايًعب بهٌ ؾـ٤ٞ َـع دعـٌ ايـطٖٔ ؾٝـ٘ يًػايـب ن      ٖٚهصا  طا١ٖٓ عًـ٢  ايــ

ــٌ   ــٛظٕ ايجكٝ ـــُعًــ٢  أٚمحــٌ اي ــ١ ايتػايــب ب أٚعًــ٢ ايكؿــع  أٚكاضع١ اي  ايهــط٠ ًع 

 .ٖٚٛ غش  خص ايطٖٔ طٖٔ ٚرطّ أَع اي -بأْٛاعٗا  -

 يـ١ قُـاض عطؾـاً   ب ٜعـٍس آ  ُاـػاي ١ بـ ايـُشطاّ : ـٚايظاٖط اْ٘ يٝؼ َٔ ٖصا ايكػِ اي

 ٜٓتُُٞؤغػ١ ١ َع دعٌ ضٖٔ ضَعٟ)نأؽ ايؿٛظ(يـكاضعايـُبأٚػاي ١ بايهط٠ ايـُن

  اضٜات عكٛضْا .َي٘ غكٛق٘ نُا ٖٛ َتعاضف يف  إيٝٗا ايػايب زٕٚ إٔ تعط٢

ؾٗـٛ   عطؾـاً  يـ١ قُـاضٍ  ٚ م ٜهـٔ بآ  قـالً  م ٜهٔ يف ايًعـب ضٖـٔ يًػايـب أ   إشا ٚاَا 

تًــ   أٚ ٖـالى ايـٓؿؼ  داف َٓـ٘  ـٜـ  عظُٝـاً  نـطضاً ب٘  ًاَهٍط ايًعب ٜهٔ ايـَِ سالٍ

 حنٛ شيو . أٚايعٛم  أٚايع٢ُ دؿ٢ َٓ٘ ـٜ أٚذػس ـَِٗ َٔ اي عهٛ

  ي ؾٝــ٘ ٚايتػــ١ًٝ ٚزؾــع ػــطض اٜٚػتشػــٔ ايًعــب بــال ضٖــٔ ٚبػــري آيــ١ قُــاض ي  

ب بـٌ رـطّ ايًعـ    ،َـٔ ايًعـب  نجاض ٚاإلطاي١ تهطٙ اإل ُاَٚٔ زْٚٗ ،ًٌ ايطاض٤٣ايـُ

 حنٖٛا َٔ ايؿطا٥ا ايس١ٜٝٓ . أٚٚدب تهٝٝع ؾطٜه١ ايكال٠ إشا أ

ــ٘ ُــ٘ ٚايتهٍػــ ٚنــصا تعًُٝــ٘ ٚتعًّ  ،(: عُــٌ ايػــشط ســطاّ  28) ـــُٚ ،ب ب اٍ اي

 ٞ ايِٖٛ ايهاٍضـٛع ؾـب ايٛقـٛدـطاز َٓ٘ َا ٜايـُٚ ،  سطاّ ـأخٛش عًٝ٘ غشايـُ
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 اي اط١ٓ . أٚا٥٘ ايظاٖط٠ ٘ ٚأعهُٖا َٔ سٛاٍغحنٛأٚمسع٘  أٚبايػً ١ ع٢ً بكطٙ 

ُ  أٚذٔ ـتػـدري ايـ  ب إغتدساّ ايؿٝاطي ٚ ذٛظـٚب ٜ ٚب  ابْػـإ   أٚال٥ه١ ايــ

ــيب    ــسٕ ق ــٗا ب  ــاض األضٚاح ٚتً ٝػ ــتٗا١ًْ  إغتشه ــتًعّ إغ ــ عا   أٚاشا إغ ــًا ي تٓذٝػ

ُػًِ ـًا بـ اشا نإ ايعٌُ َهٍطأٚ،حنُٖٛا  أٚأمسا٤ اا  ٚأكسغات : آٜات قطآ١ْٝ ايـُ

ٜٚهؿــٞ يف ،ؾػــاز ايعالقــات ايعا٥ًٝــ١ ٚابدتُاعٝــ١ ٚحنــٛ شيــو ُؤَٔ نإـيــ َؤشٜــًا أٚ

ُ : َٓـع ضٚح  ايهطض ذطٟ عًـ٢ ط ـل إضازتٗـا ٚإختٝاضٖـا     ـعـٔ ايـ  ٚقـطؾٗا   ػشٛضايــ

 هــٔ ٚاشا  م ٜ ٖٚــصا ســطاّ . ،ســُسســٍب َؿــط  يف قًــب أ أٚنإســساخ بػــا بــايؼ 

َـ ـُػًِ ٚب ٖتـو يـ  ـيف ايعٌُ إنطاض بـ   ش ّ زٜٓٝـًا ؾـال بـأؽ بتعًُـ٘ ٚؾعًـ٘      ـُكسٍؽ 

 ُػًِ .  ـؾا٥س٠ ي أٚاشا نإ ؾٝ٘ َكًش١ ز١ٜٝٓ  إبٚإٕ نإ األسٛ  تطن٘ َطًكًا 

 آخـط  رـٌ يًُػـشٛض زؾـع نـطضٙ بػـشط ُ      ط َهٍطَؤٍث يف غشٍط سُسع أٜكاثِ بعس إ

ذٛظ ـٜٚــ ، -شٌ بٗــا غــشطٙ ٜٚ طــٌ أثــطٙ ـٚيــٛ بــايطدٛع إىل َــٔ ٜعــطف ططٜكــ١ً ٜــ -

ٌٍ  ـإعطا٤ األدط عًٝ٘ عٓس٥ُص ٜٚ بطـاٍ أثـطٙ بططٜـل    ايػـشط ٚإ  شٌ أخـصٙ . ٚاألٚىل سـ

عــــٔ األ٥ُــــ١ أٚ( ٕ ٚايتعٜٛــــصات ايــــٛاضز٠ عــــٔ ضغــــٍٛ اا )ايــــسعا٤ ٚايكــــطآ

ُٙ اا( َع ايتٛغٌ بِٗ إىل األطٗاض)  . غ شاْ٘ يريؾع عٓ٘ بال٤ ايػشط ٚأشا

تٗـا ٚغـطعتٗا إٜٗـاّ    أؾعـاٍ ٚسطنـات تٛدـب خؿّ   ٖٚٞ  -سطاّ ٠ (: ايؿعٛش29)

ب عًٝٗا عٓٛإ إشا تطٍتُا ـٚسطَتٗا كتك١ ب ،غري ايٛاقع ٚاقعًا ايطا٥ٞ ٚخساع٘ ؾري٣

تذاغط ع٢ً ايأٚٛادب ٚاؿؿ١ُ ٓايف يًػ  ايايـُو ايتٍٗت أُٚؤَٔ ـنطاض بقطّ ناإل

ــ٘  أٚأمسا٥ــ٘  أٚؽ : نــالّ اا تعــاىل َكــٍس ــا٤ أٚزٜٓ  َٚــٔ زٕٚ ٖــصا ايؿــط    .ٙ أٚيٝ

ْظري اؿطنات اي ًٗٛا١ْٝ ايل ٜكٓعٗا بعا  ، ايتؿطز عًٝ٘ يف سط١َ يف ايعٌُ ٚب ب

ٌ  ٌٍسـ شطَات ايـُ م ٜٓهِ ايٝٗا بعا  ؾإْ٘ إشااني طتايـُ ُ  ؾعـ ٚسهـٛض  ؿعٛش ايــ
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ٍُ ،٘ ؿعٛش ٚأبعٝ ايـُع٢ً سطنات  ٚايتؿطز ٘قؿً ٓ  أبعٝ ٘ إغـتٗعا٤ً  بُٝٓا اشا ته

ٍُ أُٚؤَٔ ـب أٚ تعاىلا بسٜٔ ا  .َكسؽ سطّ ايؿعٌ ٚاؿهٛض ٚايتؿطز ٓ  ٖتوته

ُ ذعَٞ عـٔ  ـخ اض ايٖٚٞ اإل ،(: ايهٗا١ْ ٚايعطاؾ١ سطاّ 30)  غـتؿاز٠ً  ات إػٍٝايــ

ٍٕـَــٔ بعــا ايــ ٚأدطٖــا  ـ َٓــٜ٘تعــٍٝ ٖٚهــصا رــطّ دعًــٗا َٗٓــ١ً ،ايؿــٝاطي  أٚ ذا

ــ٘ ٚتطتٝــب األ  ،ســطاّ ــ٘ ٚإعتُــاز أقٛاي ــط عًَٝٚطادعت ــِ قٛاعــسٖا ،ا ســطاّ ٗــث ٚتعً

بعا  أٚباط١ٝٓ  ع٢ً ؾطاغ١ُ عتُازًاؤَٔ إايـُخرب ٚططقٗا ٚتعًُٝٗا سطاّ . ْعِ إشا أ

ٚسطَــ١ إخ ــاضٙ بٓشــٛ ،دؿ١ٝ ؾايظــاٖط دــٛاظ إخ ــاضٙ بٓشــٛ اإلستُــاٍ  ـاألَــاضات ايــ

ٚ   ـاي ُ ١ ٚيـٛ َـٔ ايتذطبـ    إطُـإٔ بٓتٝذتٗـا   ذعّ ٚإٕ إعتكـس قـش١ ؾطاغـت٘ أ  ،تهطض٠ايــ

ٌٍقًا َكسا تٚاشا قاض  ثِ ٚايعكاب .ُػًِ إؾتس اإلـشطّ نابنطاض بـَ يعُ

ْٚظـط ايكـا٥ـ ؾٝٗـا عٝـح ٜٓتٗـٞ إىل      ثاض ٚايتؿـابٗات  ع ا َاْع َٔ تتٍ  (: ب31)

٘   أٚبٓػـُب   سُسشام أـيهٔ سهُ٘ بإي ،ْؿٝ٘  أْٚػب ؾدل جٝٛت ٙ بعتكازإ  ْؿٝـ٘ عٓـ

تطٚجيٗـا  رـطّ  عظ١ُٝ َٚعك١ٝ قط١َ ٛ قٝاؾ١ تًهِ ايعالَات ٚايتؿابٗات ٖي  غتٓازًاإ

ُ ٚبـصٍ  نُا رطّ ع٢ً ايٓاؽ ايطدٛع ايٝـ٘  ،أخص األدط عًٝٗا ٚ يـ٘  نُـا رـطّ    اٍ ايــ

 .  ايٓؿٞأٚشام ـيف اإليٝعإ ايؿطعٞ ايـُخالف إشا نإ  ع٢ً سهُ٘ ِٖعتُازإ

 ايؿطعٞ يف ْؿٞ ايٓػب ٖٛ ايًعإ . ٝعإ ايـُٚ

ُ ًٜـعّ  قطاض ؾاْ٘ اإل : يف إث ات ايٓػب ٖٛايؿطعٞ ٝعإ ايـُٚ  كط آثـاض إقـطاضٙ،  ايــ

يًتُٗـ١ ًٜشـل ايٛيـس بـايؿطاف زٕٚ      أٚ٘ َع ايؿو يف ايٓػب يالؾت اٙ ايؿطاف ؾاْ أٚ

شعاًْا يكٍٛ ضغـٍٛ اا  ًٜٚعّ قاسب ايؿطاف ايكرب إ ،تٛيسٙ َٓ٘  شتٌُايـُ ايعاٖط

(. طايٛيس يًؿطاف ٚيًعاٖط اؿذطص : ) 

 ايٓػب غتهؿاف قش١إل تربات ايع١ًُٝ اؿسٜج١دايـٌُٖٚ ٜكض ايطدٛع اىل 
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 ٗع٠ـد٥ـ١ٝ ٚاألٝاـُٝـ١ٝ ٚايهـاض ايعًُٞ بايٛغا٥ٌ ايط ت ـخَٔ نصب٘ ا ايظاٖط دٛاظ اإل

 ض ايٓتٝذ١ بٓشٛ قطعٞ .إظٗايًُدتربٟ ذٛظ ـاؿسٜج١ يهٔ ب ٜ

شػب ايتذطب١ َٔ زٕٚ خطأ ٚيٛ َط٠ ٚاسس٠   ـبْعِ اشا ث   ٜكًٝٓا قش١ ايٓتٝذ١  

ُـ  ٚ ٍ ازٙ ث   ٚاقع١ٝ اإلخت ـاض إلعت ايعًُٝـ١ ايـل تعتُـس ْتا٥ذٗـا عًـ٢ ؼًٝـٌ        األقـٛ

ُا تج ت٘ ايططم ايؿـطع١ٝ يف  ـدايؿ١ يـَتٝك١ٓ عًًُٝا ايـُٚناْ  ايٓتٝذ١ اؾٝٓات ايٛضاث١ٝ 

 .  ساٍ ايؿو يف ايٓػب ابعتُاز عًٝٗا داظْؿٝ٘  أٚشام ايٓػب ـإي

َـسح  ْظـري ايهـصب يف   :  اطـٌ ؾـطعاً  بهـالّ ب  أٚبؿعٌ سطاّ (: رطّ ايٓٛح 32)

ٍْٚظريٚ ،ْٚظرياإلْهاض عًــ٢ قهــا٤ اا،ٚقــؿ٘أٚٝ  ايـــُ بــصنط ؤَٔ ايـــُٙ ٖذــا٤ عــس

ٍُٔ سطاًَا،ٚحنٛ شيوأَعاٜ ٘ ْكا٥ك٘ ٚ  . سطّ ايؿعٌ ٚاألدط ٚايعٛض  ٚاشا ته

ٝ  باؿل ٚايكسم نُا جيٛظ ايًطِ عًٝـ٘  ايـُايٓٛح ع٢ً  - ع٢ً نطا١ُٖ -ٚجيٛظ

ْهـاض عًٝـ٘   اا ٚايطنا بكسضٙ َـٔ غـري إ   يكها٤ايتػًِٝ  َع ًا ع٢ً ؾكسٙيـُأتٚايعٌٜٛ 

ِ ٖذا٤ ايعـسٚ ايظ : نُا جيٛظ يف ايٓٛح  شٟ اي سعـ١ يتشـصٜط ايٓـاؽ َـٔ     ٚايؿاغـل   ايــ

إشا  م ٜهٔ يف ايٓٛح  أَـط   ٛت٢ ٚضثا٤ِٖايـُٚجيٛظ إَتٗإ عٌُ ايٓٝاس١ ع٢ً ،بسعت٘

 ؿاضط١ ٚق ٍٛ َا ٜعط٢ َٔ األدط.ايـُٜٚػتشػٔ عسّ  ،ٚؼٌ األدط٠  باطٌ سطاّ

 ٚ ٍ  ؤَٓات أايـــُٜٚٓ ػــٞ يًُــؤَٓي  ( )ٚآيــ٘  () ٕ ٜٓكــ ٛا عــعا٤ ايطغــٛ

( يف غـٝس٠ ايٓػــا٤ )  أٚ()ٜٚتـصنطٚا َكـا٥ ِٗ بغـُٝا َكـاب غـٝس ايؿـٗسا٤      

 ٓٛح ع٢ً َٛتاِٖ .شعٕ ع٢ً َٛتاِٖ بسًب َٔ ايـذايؼ ايـَ

ٚب ؾــطم يف  ،ٛاقــع ُا يــٝؼ َطابكــًا يًـخ ــاض بــ(: رــطّ ايهــصب: ٖٚــٛ اإل 33)

ٗعٍ عٝـح ٜهـٕٛ   ـٚبي َا ٜهـٕٛ إخ ـاضًا ناشبـًا بـساعٞ ايـ      ًاَا ٜهٕٛ داٍز سطَت٘ بي

نــإٔ خيــرب  ١دايؿًا يًٛاقــع ٜٚهــٕٛ قكــسٙ اهلــعٍ ٚايؿهاٖـــدربًا عــٔ ؾــ٤ٞ نــصبًا َـــَــ
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ٍُ  أٚفـ٤ٞ بهـاع١ َطعـ١ يٝهـشه٘      أَٚٛت قطٜ ٘  أٚ٘ نؿؿا٤ َطٜه٘ قسٜك٘ بأَط ٜٗ

بساعٞ اهلعٍ  جيابًا ؾٗٛ إخ اض ناشبا أٚغً ًا ٜهشو ايٓاؽ عًٝ٘ عٓسَا ٜتأثط باـرب 

ٕ ٜٓكـب قطٜٓـ١ً تؿـٗس بهْٛـ٘     أ إبٚب رـٌ   ،ٖٚٛ سطاّ يًهصب ٚاإلغـتٗعا٤ بـايػري   

بــال قكــس اؿهاٜــ١  -ٖــعًب  -بكــٛض٠ اـــرب تهًــِ  إشا ٖاظ٥ــًا غــري كــرب بؿــ٤ٞ نُــا  

ألْــ٘ ب ٜطٜــس عطؾــًا إخ ــاضًا  -عػــب ايكطٜٓــ١  -ٔ نالَــ٘ عٔ ؾــ٤ٞ ٚ م ٜهــخ ــاضٚاإل

إنشاى ايٓاؽ نُا ٜكـٓع  اإلخ اض عٓ٘ بٌ ٜطٜس اهلعٍ ٚايؿها١ٖ ٚب ١ٜ ايٛاقع ٚسها

ٍِ  ايـُُجٌ ايهَٛٝسٟ ع٢ً خؿ ١ ايـُ إزخـاٍ اي ٗذـ١ ٚايؿـطح عًـ٢     ب ػطح سٝـح ٜٗـت

ض أســس بؿــٞ ستــ٢ ٜهــٕٛ ناشبــًا يف إخ ــاضٙ . ٚبإختكــاض :   اؾُٗــٛض ٚب ٜطٜــس إخ ــا

اإلخ اض ٚظٗـط  ٔ يٝؼ ي٘ قكس َٚ،اؿطاّايهصب  تكسٟ يإلخ اض ٜأتٞ يف نالَ٘ايـُ

 يًٓاؽ عسّ قكسٙ اإلخ اض ؾًٝؼ عٓسٙ خرب ست٢ ٜٛقـ بايهاشب يف إخ اضٙ .  

 ٚ يـ٘ ٚاقـع ٚيهٓـ٘     ٕ ٜككـس َـٔ ايهـالّ َعٓـ٢ً    ٖـٞ أ ٚايتٛض١ٜ يٝػ  َٔ ايهـصب 

 ط ٜٚتِٖٛ ايػاَع إضاز٠ َع٢ٓ آخط .خالف ايظاٖ

  ٗ ٔ   أٚٚجيٛظ ايهصب يسؾع ايهطض َـٔ ْؿػـ ٜـ   ،عـٔ َـؤَ ًــ ناشبـًا   ذٛظ اؿـبـٌ 

 ؤَٓي . ايـُنُا جيٛظ ايهصب يالقالح بي ،نططاضس٦ُٓٝص ٚإٕ  م ٜ ًؼ سس اإل

ؾـإٕ  م ٜهـٔ   : ٚأَا ايهصب يف ايٛعس بإٔ خيرب أسسًا بإسػإ ٚخيًــ يف ٚعـسٙ   

 ٙ :ٚعــسعاظَــًا عًــ٢ ايٛؾــا٤ ســي  نــإ  أٚعاظَــًا عًــ٢ خًـــ ايٛعــس ســي إبــطاظٙ   

ٕ خيًــ ٚعـسٙ   يـ٘ أ  بـسا  أٍٚٝـط ععَـ٘   )غأظٚضى غـسًا اىل بٝتـو( ثـِ عـطض يـ٘ َـا ٜػ      

 ٕ نإ األق٣ٛ دٛاظ اـًـ . هٞ ع٢ً ط ك٘ ٚإايـ٤ُ ب٘ ٚؾاألسٛ  ايٛؾا

 ٚاألسـٛ   يعَٚـًا    .دًـ ؾايظـاٖط سطَتـ٘   ـايـ  اشا نإ سـاٍ ايٛعـس باْٝـًا عًـ٢    ٚ

 ٜطٜس إٔ ٜؿٞ  هلِ ب٘ .  ت٘ بؿ٤ٞ ٖٚٛ بًاإلدتٓاب عٔ ٚعس أًٖ٘ ٚعا٥
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٢ تعًٝـل ٚعـٛزِٖ عًـ٢ َؿـ١٦ٝ اا غـ شاْ٘ ستـ٢       ؤَٓي بايتعٛز عًايـُْٚٓكض 

 ايععّ .  دًـ عٓس اي سا٤ ٚتػٍٝطـتُهٓٛا َٔ ايٜ

ُ (: ؼطّ ايطؾ٠ٛ ٖٚٞ ايعط١ٝ 34) ٜـ   ايــ شتاد٘ اي ـاشٍ ًٜٚـعّ   ـ صٚي١ بـأظا٤ عُـٌ 

ايؿـطعٞ ْظـري ايطؾـ٠ٛ عًـ٢ ايكهـا٤ ٚؾكـٌ        أٚقٓع٘ فاًْا عػب ايعطف ايعكال٥ٞ 

ٚقـس تهـٕٛ ايطؾـ٠ٛ عًـ٢ عُـٌ غـري        ،اي اطـٌ  ب أٚبـاؿل  يـ٘  اـك١َٛ غـٛا٤ قهـ٢   

 َتؿطعًٝا إجيازٙ فاًْا َٔ غري عط١ٝ . أُٚا رتاد٘ اي اشٍ ٜٚتعاضف عكال٥ًٝا ـايكها٤ َ

َٔ باب سالٍ دا٥ع٠  ايـَِط ٚإغتٓكاش اؿل َٔ ايظايطؾ٠ٛ ع٢ً إقالح األْعِ 

 . ٖٚٞ عًٝ٘ غش  سطاّ أخصٖا  ايـِشطّ ع٢ً ايظـٜٚ ،اإلنططاض

 َتاســ١ ّ سؿــظ نتــب ايهــالٍ ْٚؿــط األؾهــاض ايهــاي١ بــأٟ ٚغــ١ًٝ  شطـ(: ٜــ35)

ــ  -َٚٓٗــا طــطم اإلعــالّ اؿسٜجــ١      -  ٝعٗــا ٚؾــطاؤٖا ٚتـــساٚهلا   شطّ إشاعتٗــا ٚب ـٜٚ

بـٌ   ،عًـ٢ غـريٙ   أ٢ًٚ ْؿػ٘ ب ايهالٍ عَٓٗا إشا إستٌُ تطٍت ُهي أسُسـتٚقطا٥تٗا ٚ

 هاز يًشل .ايـُٚغا٥ٌ اإلعالّ  شطّ تـُاّـٜ

ناْـ  ٖٓـاى َكـًش١ أٖـِ      أٚنـالٍ أسـس    ّض ٚإطُـإٔ بعـس  ْعِ يٛ أَـٔ ايهـط   

ٜـ          نـايطزٍ   أسٝاْـًا  عًٝـ٘  ذب ايـتشؿظ  ـعًٝـ٘ بعـس َطايعتـ٘ ٚإظٗـاض بطالْـ٘ دـاظ بـٌ قـس 

 شك١ ٚإبطاٍ األؾهاض ايؿاغس٠ ايهاي١ . ـإشا نإ ٜ تب عًٝ٘ إْتؿاض ايعكا٥س اي

ُ ٚب ٜطاز َٔ نتـب ايهـالٍ خكـٛم     ُ هتٛب ايــ ٌ     ،ط ٛعايــ  بـٌ ٜـطاز َٓـ٘ نـ

َـ  أًَٚككات  أْٚؿطٜات  : َػُٛع أَٚط٥ٞ  تـؤزٟ اىل تـطٜٚر ايهـالٍ     ُاـحنُٖٛا 

ــس٠   ـــُٚأٚايؿػــاز يف ايعكٝ ــسع ا  أٚ از٤ٟ اي ـــُضا٤ ٚاي  ــسٜٔ  اتٓاي ــا٥ع اي ــع ضن  أٚؾ١ٝ َ

 .  يًتؿهٝو  أٚٚثٛابت٘ ايكطع١ٝ غري ايكاب١ً يًدالف  صٖبايـُأغؼ 

 ِٗ يف نٌـتـطّ َعْٛـشـتبٌ سطاّ ًُِٗ ـٝص ظـؿـٓـٔ يف تـٝايـُ(: َع١ْٛ ايظ36)



 2ز/َٓٗاز ايكاؿي   .............................................................. (28) 
 

  َؿــاضنتِٗ ؼــطَّٚعٗــِ يف تٓؿٝــص ظًُٗــِ ٚدــٛضِٖ ايعُــٌ ٖهــصا رــطّ ٚ ،شطّـَــ

 ٚأدٛضِٖ ٖٚساٜاِٖ غش  سطاّ .  ،شط١َايـُيف بعا أعُاهلِ 

إٔ  إب، اسات ٚايطاعات ؾال بأؽ بٗا ايـُشطَات َٔ ايـُأَا َعْٛتِٗ يف غري ٚ

ٓػٛبي ايِٝٗ ايـُايعطف َٔ أعٛاِْٗ ٚ ِٖٜعٍسُؿ١ٝ أعُاهلِ ٚـػاِٖ ايؿدل يف تٜ

َعـْٛتِٗ  عًٝـ٘  ؾتشـطّ   -ٚظٜطٙ  أَٚسٜط أعُاي٘  أٚ ايـِا٤ ايظ: ٖصا بٍٓعٓ٘ ٜكاٍ  عٝح

 َؤغػ١ خري١ٜ هلِ .   أٚػتش ات ن ٓا٤ َػذس ايـُت٢ يف اؿالٍ ن ٓا٤ اؾػٛض ٚيف س

ـــُ(: ؼــطّ ايٛبٜــ١ ٚايػــًط١ٓ  37) إ  إب ْعــِ . أخٛش٠ َــٔ ايػــًطإ اؾــا٥ط  اي

ُ ض ـُكايـايكٝاّ بهًـ َٔ قسضت٘ ع٢ً ايـُٜتٝكٔ  ؤَٓي ٚؼكـٌٝ سكـٛقِٗ ٚزؾـع    ايــ

 . ي ؾتذٛظ ايـُدايـ ايؿطع ـا ٜهاض عِٓٗ َٔ زٕٚ إضتهاب َايـُ

تطنٗا سٙ ع٢ً ذا٥ط بإٔ ٜأَطٙ بايٛب١ٜ ٜٚتٍٛعـاإلنطاٙ عًٝٗا َٔ ايذٛظ عٓس ـنُا ت

 عًــ٢  أٚعًٝــ٘ نــاضًا  أٚخطــريًا  ًبَــا أٚعطنــًا  أُٚا ٜٛدــب ايهــطض ايعظــِٝ بــسًْا ـبــ

هطٙ عطؾًا نابنطاض ايـَُٔ ٜتعًل ب٘ عٝح ٜهٕٛ ابنطاض بصيو ايؿدل إنطاضًا ب

ٍُـحنِٖٛ َأٚأخٝ٘  أٚظٚدت٘  أٚ إبٓت٘ أٚإبٓ٘  أٚ بأبٝ٘ عٓس٥ـُص  ؾٝذـٛظ   -٘ أَـطِٖ  ُٔ ٜٗ

ُا ـَــ سعاقٞ ايعظُٝــ١ األؾػــايـــُذا٥ط ٜٚتشــصض َــٔ إضتهــاب ـايــسخٍٛ يف ٚبٜــ١ ايــ

 شك١ . ـإؾػاز ايسٜٔ ٚعكا٥سٙ اي أٚؤ١َٓ ايـُذا٥ط ْظري قتٌ ايٓؿؼ ـسٙ ايتٍٛع

(38ًّ  ؿ١ َٔ ايٓاؽ ـا٥ـٞ طـكطؾ٘ ؾـٝـط٘ عًٝ٘ ي(: إشا زؾع إْػإ َاًب اىل آخط ٚغ

ُ حنـِٖٛ ٚنـإ    أٚايٝتا٢َ  أٚايػاز٠  أٚنايؿكطا٤  ؾـإ ؾٗـِ َـٔ     سؾٛع ايٝـ٘ َـِٓٗ :  ايــ

ُ اايساؾع ؾاٖس ضناٙ بأخصٙ َٔ شيـو   ٘   أٚاٍ يــ ايعٓـٛإ ايـٛاقعٞ بػـا     ؾٗـِ إضازتـ

ايٓظط عٔ األؾدام ٚنإ ايعٓٛإ َٓط كًا عًٝ٘ داظ ي٘ إٔ ٜأخـص َٓـ٘ َجـٌ أسـسِٖ     

 ّ ايطن٢ بؿعٌ إضازت٘ؾِٗ عس أِٚٗ ايطن٢ ٚإٕ  م ٜؿ ،أنجط ع٢ً سػب اإلشٕ  أٚ
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 ذع األخص َٓ٘ أقاًل . ـؾداقًا َعٝٓي باإلغِ ٖٚٛ يٝؼ َِٓٗ  م ٜأ

شكٛم ايؿطع١ٝ ايل هلا َكطف ؾطعٞ خام نايعنـا٠  ـؾ٦ًٝا َٔ ايزؾع ي٘  ٕٚإ

ــِٗ  أٚ ــاز٠ غ ــِٗ  أٚايػ ــاّ غ ــٌ( اإلَ ـــِظايـُ ضٍز أٚ)عذ ــطؾ٘ يف   أٚ اي ــصٚض يٝك ايٓ

ٞ  ـخـص َٓـ٘ بـ   ٜكًٝٓا ؾً٘ إٔ ٜأٜٓط ل عًٝ٘ كطف ايـَُكاضؾ٘ ٚنإ  غـريٙ   ُكساض َـا ٜعطـ

 اؾع . شٕ َٔ ايسزٕٚ تٛقـ ع٢ً إسطاظ اإلذتٗس ايعسٍ َٔ ايـُٕ بإش

ُ تػاَض يف انتػـاب  ايـُبٌ َطًل  ايـِ(: َاٍ ايظ39) ُ اٍ غـري  ايــ تٛضع عـٔ  ايــ

ًُٓا ـبٓشٛ ايعٛض ثـ  أٚ،اهلس١ٜ أٚؤَٔ َٓ٘ بٓشٛ اؾا٥ع٠ ايـُيٛ ق ه٘  -اٍ اؿطاّ ايـُ

ُ ٚظٔ ٚدٛز اؿطاّ  أٖٚٛ سالٍ عًٝ٘ ٚإٕ إستٌُ  -حنُٖٛا  أٚأدطًا  أٚ ػكٛب ايــ

ٔ تعـٍٝ ٜ اشا  ماي٘ سطاًَا َٛأِ إمجاًب إٔ يف فُٛع سالٍ إشا عًبٌ ٖٛ ،٘أَٛاي نُٔ

 ًُه٘ ٚايتكطف ؾٝ٘ باشْ٘ . ـاؿطاّ ؾُٝا ق ه٘ خاق١ ؾٝذٛظ يًُؤَٔ أخصٙ َٓ٘ ٚت

ٔ نْٛ٘ غك ًا َـٔ َػـًِ   ق ه٘ َٓ٘ ٚتّٝكٔ ٚإٕ عًِ اؿطاّ يف خكٛم َاٍ َعٍٝ

َايهــ٘  ٚإٕ دٗــٌ ،٘ إٕ عطؾــ٘ بعٝٓــ٘ٙ اىل َايهــٚدــب ضٍز -اٍايـــُش ّ ـنتــابٞ َــ أٚ

ِ ـٗـِ بايـ  ًُشكٛض٠ ضادعٗـِ ٚأع ـطزز بي مجاع١ َٚت ٚيـٛ ب ـصٍ    -شاٍ ٚإغ نـاٖ

ؾإ  م ٜطنٛا ضدع اىل اؿانِ ايؿـطعٞ   -٘ َع نٌ ٚاسس َِٓٗ ض بـَاٍ هلِ ٜتكاي

ـــُيتعــٝي  ــل ؾــطعٞ اي ــإ تعــصض ٚ م ٜتٝػــط  ،ايو بططٜ ــل إؾ ــ٘ ططٜ ــاتٞ ضدــع ي  يف ث 

٘ تعٝي  َ  َـِٓٗ إىل ايكطعـ١ .    َايهـ ايهـ٘ بـي مجاعـ١ نـجري٠ غـري قكـٛض٠       ٚإٕ تـطزز 

 ت٦صإ اؿـانِ ايؿـطعٞ عًـ٢ األسـٛ  إٕ نـإ      ٚاقعـًا بعـس إغـ   تكسم بـ٘ عـٔ َايهـ٘    

يٝـ٘  ايو ؾٝٛقٌ َايـ٘ إ ايـُكٌ إىل ب ٚدب ايؿشل عٓ٘ ست٢ ٜٚإ،عٔ َعطؾتٜ٘ا٥ػًا 

 . ذتٗس ايعسٍ ع٢ً األسٛ  ٚدٛبًا ايـُبإشٕ ُاي٘ ـؾٝتكسم بٜٝأؽ  أٚ

 ٔ ثِـتعٝـًٝٓا أّ نًًٝا غري َـتعـؾدكًٝا َ -َاٍ  أٚتاع ـٝس َـ(: إشا ٚقع يف اي40)
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نتــابٞ  أَٚايــو يًُــاٍ َػــًِ ايو( بــإٔ عًــِ بٛدــٛز ايـــُٕ )فٗــٍٛ ٚنــا -ٜــتعي 

اإلسكـا٤ ٚإغتككـا٤   غـري َكسٚض ذًٗٛب َطززًا بي عسز نجري ـاٍ ٚنإ َايـُش ّ ـَ

ُ ُايو ـعًِ بـ  أٚ،ُطادعتِٗ ٚإضنا٥ِٗـابستٝا  ب ؾدكـ٘   أٚإمسـ٘  اٍ ٚعـطف  ايــ

َتاع٘ ايٝـ٘ : ؾـإ    أٚإٜكاٍ َاي٘  أٚايٛقٍٛ ايٝ٘ يف ايٛق  اؿانط عٓٛاْ٘ ٚتعصض  أٚ

ُ ٚيـٛ بعـس ٚقـُ  تـعٍٚ ؾٝـ٘       -أَهٔ ايؿشل ٚايتؿشل عٓ٘  طدـ٢ ايظؿـط   ٛاْع ُٜٚايــ

الّ اٍ بــأٟ ططٜكــ١ ٚٚغــ١ًٝ إعــايـــُٚدــب اإلْتظــاض ٚايؿشــل عــٔ َايــو  -ايــواملب

 إٜكاٍ َاٍ ايٝ٘ ٚب ٜتشسز ايؿشل ظَاًْا بػ١ٓ . ايو ٚايـُٜطد٢ بٗا ايٛقٍٛ اىل 

ُ ٚيٛ تٛقـ ايؿشل عٔ  إٜكـاٍ َايـ٘ إيٝـ٘ عًـ٢ َؤْـ١ ٚأدـط٠       تٛقــ  أٚايو ايــ

ٓا تؿكٌٝ بي ايٝس ايعاز١ٜ ايل إغـتٛي  عًـ٢   إٜكاي٘ إيٝ٘ ؾٗ أٚاٍ ايـُع٢ً اإلعالّ ب

ـــُ ـــَُــٔ زٕٚ ضخكــ١ ؾتذــب  اٍ عــسٚاًْا اي ـــُؤ١ْ عًــ٢ ٚادــس اي ــس ،اٍ اي  ٚبــي ايٝ

عسٚإ َع قكس  بػرييػطض سؿظ٘ ايؿكٝ٘ بإشٕ اٍ ايـُشػ١ٓ ايل إغتٛي  ع٢ً ايـُ

 ايو . ايـُايو ؾُؤ١ْ ايؿشل ٚأدط٠ اإلٜكاٍ ع٢ً ايـُاٍ اىل ايـُايتكسٟ إلٜكاٍ 

اإلط٦ُٓـإ بعـسّ إَهـإ إٜكـاٍ      أٚايو ايـُط٦ُٓإ بعسّ بًٛؽ اإلثِ إشا سكٌ 

 ،ٛاْعايـــُاٍ ٚإستُــاٍ ظٚاٍ ط اؿــإْتظــاض تػٍٝــ أَٚايــ٘ ايٝــ٘ ٜػــكط ٚدــٛب ايؿشــل 

غـري َتذـاٖط    أٚري َتـسٜٔ  اٍ عٔ َايه٘ ايٛاقعٞ ع٢ً ؾكـ ايـُتكسم بٚعٓس٥ُص جيب اي

ُ شٕ بايؿػل بإ ٜٚكـ٣ٛ إستٝـا  ابغـت٦صإ     ،سـٛ  ٚدٛبـًا   عًـ٢ األ ذتٗس ايعـسٍ  ايــ

ذٍٗٛ َايهــ٘ نًٝــًا يف ايصَــ١ نُــا يــٛ إغــتأدط ايـــُاٍ ايـــُطادع١ عٓــسَا ٜهــٕٛ ايـــُٚ

ع٘ ٚب ٚاضثـ٘  دط٠ ن١ًٝ ثِ ؾكس األدري ق ٌ إٔ ٜأخص أدطت٘ ٚ م ٜعـطف َٛنـ  عاَاًل بأ

 - ٘ سػ ١ًذتٗس ايعسٍ ٚيٍٝايـُٚ -ٜتطًب ق ا ايسا٥ٔ ايػايب  ؾإ تعٝي ايهًٞ ٚؾا٤ً

 ػاني . ايـُصاْ٘ يف قطؾ٘ اىل ايؿكطا٤ ٚإغت٦ أٚاٍ ايٝ٘ ايـُؾالبس َٔ إق اض 
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 ؾال نـُإ عًـ٢ ايـساؾع اشا نـإ      بايو ٚضنٞ بايكسق١ ؾٗٛ ٚإايـُِ إشا ظٗط ث

 َٔ ايٛقٍٛ ايٝ٘ .  تكسم بـُاي٘ بعس ٜأغ٘ثِ ايو ايـُيًؿشل عٔ  تكس٣ـشػًٓا َ

بٝـع ايع ٝـس    أٚ،بٝع ايطعـاّ   أٚ،نؿإ بٝع األ أٚ،طٙ إَتٗإ بٝع ايكطف (: ٜه41)

 َعٝٓـ١ .  أدـط٠  ب غُٝا َـع ؾـط  قـسض   اًَا سٍذ أٚاضًا ٕ ٜهٕٛ ابْػإ دٍعنُا ٜهطٙ أ

اض٠ بككــس إدــ بػــري أٚطٙ أٜهــًا ايتهػــب بهــطاب ايؿشــٌ بــإٔ ٜــؤدطٙ يــصيو   ٜهــٚ

 بعٓٛإ اهلس١ٜ . ُا ٜعط٢ـذا١ْٝ ؾال بأؽ بايـُٕ بككس أَا يٛ نا ،ايعٛض

ُانؼ ٚغــريٙ بعٜــاز٠ ايـــُ تاعي ؾــال ٜؿــطم بــي ايـــُٕ ٜػــاٟٚ بــي ٜٚػــتشب أ

ايتكـ٣ٛ  أٚيعًِ ُطدشات ؾـطع١ٝ نـا  ـم بِٝٓٗ يأَا يٛ ؾٍط ،بٓكك٘ أٚايػعط يف األٍٚ  

ّ  ٜٚػتشب أ،ٜؤدط عًٝ٘ ؾايظاٖط أْ٘ خري ايؿكط أٚ ٜٚؿـٗس ايؿـٗازتي    ،ٕ ٜكٝـٌ ايٓـاز

 ٜٚأخص ايٓاقل ٜٚعطٞ ايطادض .  ،عٓس إدطا٤ ايعكس ط اا تعاىلٜٚهٍ 

ٍّ ،َسح اي ا٥ع غًعت٘   ٜٚهطٙ اىل  نتُإ ايعٝب إشا  م ٜـؤزٍ ٚ ،ؿ ٟ هلا ايـُ ٚش

ـٍ  ب إشا نإ ناشبًا يف سًؿ٘ سطّ .ع٢ً اي ٝع ٚإشًـ قازقًا ـٚاي ،ب سطّٚإ غ

ٌ  ظًِ ايصايـُهإ ايـُٜٚهطٙ اي ٝع يف  َـا ٜٛدـب غـ      ٟ ٜػت  ؾٝ٘ ايعٝب بـٌ نـ

 ػإ .ٛعٛز بابسايـَُكساض اؿاد١ ٚع٢ً  ؤَٔ ظا٥سًا ع٢ًايـُايطبض ع٢ً ٚ،ايعٝب

ٕ ٜـسخٌ ايػـٛم ق ـٌ    ٚأ ،ّ َـا بـي طًـٛع ايؿذـط ٚطًـٛع ايؿـُؼ      ايػٜٛهطٙ ٚ

ٚ  َٚ اٜع١  ،غريٙ  ُ األزْي ٚشٟٚ ايعاٖات ٚايـٓكل يف أبـساِْٗ  ٚطًـب   ،شاضؾي ايــ

٠ بعـس  أَـا ايعٜـاز  ٚ ،ٚايعٜاز٠ ٚق  ايٓـسا٤ يطًـب ايعٜـاز٠     ،تٓكٝل ايجُٔ بعس ايعكس 

ــهٛت  ـــُغ ــا .  اي ــأؽ بٗ ــال ب ــطٙ ٚ ٓازٟ ؾ ــٌ  ٜه ــطض يًهٝ ــٛظٕ أٚايتع ــٍس أٚيً  أٚ يًع

غـّٛ   ٜهـطٙ ايـسخٍٛ يف  نُـا  ٝـ .ايتطؿ أٚدطأ ـشػٓ٘ سصضًا َٔ ايـس١ اشا  م ٜيًُػا

ُ طاز بـ٘ ايعٜـاز٠ يف ايـجُٔ ايـصٟ بصيـ٘      ايـُٚ، تطن٘ ؤَٔ بٌ األسٛ  ايـُ  أٚؿ ٟ ايــ
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ُ ُا١َٝ ـي٘ غـري َـا بصيـ٘ اي ـا٥ع َـع ضدـا٤ تـ        ٍ َ ٝعبص ؾًـٛ إْكـطف    ،عا١ًَ بُٝٓٗـا  ايــ

عًـ٢   نإ اي ٝع َ ًٓٝا ٚنصا يٛ ،ُاَٝتٗا بُٝٓٗا ؾال نطا١ٖ ـعًِ بعسّ ت أٚأسسُٖا عٓ٘ 

سـٛ   ُٔ ٖـٛ غطٜـب عٓٗـا بـٌ األ    ـٕ ٜتٛنـٌ بعـا أٖـٌ اي ًـس يـ     ٜٚهطٙ أ عاٜس٠ .ايـُ

ٙ إىل ٚسـسٍ  ،َٔ خاضز اي ًـس  ذً ٕٛ ايػًع١ ـإ ايصٜٔ ٜٚتًكٞ ايطن  ،إغتش ابًا تطن٘ 

ٚنصا يٛ إتؿل  ،ؾال نطا١ٖ  -نِ  22 -ؾًٛ بًؼ أضبع١ ؾطاغذ  ،َا زٕٚ أضبع١ ؾطاغذ 

ــال قكــس   ــو ب ــٔ  ـٚايظــاٖط عُــّٛ ايــ  ،شي ــع َ ــري اي ٝ ـــُشهِ يػ ــًض اي عاَالت نايك

 يهالّ يف أسهاّ اي ٝع يف ؾكٍٛ :ثِ ٜكع ا ٚاإلداض٠ ٚحنُٖٛا . 

 الفصل األول : شروط عقد البيع . 
عـاضف بـي   ٜت ذاضـتـ ٚإتؿاقـات ٖـٞ ٚغـا٥ٌ اإل     ذاض ٚاإلنتػـاب عكـٛزاً  ـإٕ يإلت

ٖٚـصٙ ايعكـٛز    ،دـات ٝـ١ ابستٝا ايطبض ٚايٓؿـع ٚاىل تً  ٗا يًٛقٍٛ إىل ـايعكال٤ تساٚي

ــال٤ َٚا إبته ــا ايعك ــٖٛا طٖ ــِ أ ضغ ــاٖا ث ـــَُه ــسؽؿطع األاي ــ١  ،ق ــٛز عٗسٜ  ٖٚٞ عك

ــسٙ َٛدــب ٚقابــٌ ٜتعٗــس نــ ُٖــا تتكــّٛ بطــطؾي   ٚعُــس٠  ،ٌ َُٓٗــا بتًُٝــو َــا عٓ

 ؾٝكع ايهالّ سٛي٘ : ،عكس اي ٝع  غاغٗا ٖٖٛصٙ ايعكٛز ٚأقًٗا ٚأ

ُ ٤ يتعاّ باطين باْؿاكٞ ٚإؾاي ٝع ٚؾطا٤ ُٖا عكس تٛا ٚيف  ،عاٚن١ بـي َـايي  ايــ

َـع   َ٘ٛايعاٚن١ اي ٝع١ٝ ٖٞ ايتشؿظ ع٢ً أايـ١ًُٝايػايب ٜهٕٛ غطض اي اٜع َٔ عُ

 ، صٍٚايـــٌُ ايــطبض عًٝٗــا بػــا ايٓطــط عــٔ خكٛقــ١ٝ َايــ٘  ٝقكــس تُٓٝتٗــا ٚؼكــ

ُ ق١ٝ دكٛـؿ ٟ ٜتعًل بايـُٚغطض  ُ اٍ ايــ ٜع ؾٝؿـ ٟ ايػـهط   ك ٛض َـٔ اي ـا  ايــ

ُ ٜٚسؾع ايجُٔ يتشكـٌٝ  شات ايػهط  إىل شادت٘ـي ٘ جُٔ ايـصٟ ًٜ ٍـ  ايــ بُٝٓـا   ،ٞ سادتـ

 شكٌٝ ايطبض عًٝ٘ . ـغطض اي ا٥ع سؿظ ضأؽ َاي٘ ايتذاضٟ َع تُٓٝت٘ ٚت

 غطض ايتشؿظ ع٢ً عٚباختكاض : اي ٝع ٚايؿطا٤ تعاٚض بي َايي ٜهٕٛ يً ا٥
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ؾـاشا  م تهـٔ    ،ُ شكٌٝ سادت٘ َٔ خكٛم َتـاع ـؿ ٟ تايـُٚغطض ،َاي٘ ٚتُٓٝت٘

 دكٛقٝتي  م تهٔ بٝعًا . ـتي ايايي ٚادس٠ هلاايـُاٚن١ بي عايـُ

ُ شا نإ يهٌ َـٔ  ٚإ دكٛقٝت٘ ـتعاٚني غـطض ٚسادـ١ يف َتـاع قـاس ٘ بـ     ايــ

اؿـسا٥ل   ٞنتـاب اؾـٛاٖط بهتـاب   ظٜـس  ٕ ٜ ـازٍ  ، ٖٚٞ نـأ بٝعًا  ٚيٝػ  (َ ازي١)نإ 

ٚ ُ ٞ  ،قـاس ٘  عطبتـ٘ بعطبـ١   ٜ ـازٍ   أٚػايو ايــ تـب عًٝٗـا    َعاًَـ١ َػـتك١ً ب ت   ٖٚـ

شٝٛإ ٚت تــب عًٝٗــا األسهــاّ  ـذًؼ ٚايــايـــُدتك١ بــاي ٝع ندٝــاض ايـــُاألسهــاّ 

 نشط١َ  ايطبا ٚخٝاض ايػ  ٚايعٝب .  عاٚناتايـُايجابت١ ع٢ً عُّٛ 

ذاب ٚايك ــٍٛ ايهاؾــؿإ عــٔ   ـابٜــ: -نػــا٥ط ايعكــٛز  -(: ٜعتــرب يف اي ٝــع 42)

ٌ ٚانـض ايسبيـ١ عطؾـًا عًـ٢     ؾعـ  أٚيؿظ  ٌهعاّ ايعكسٟ عٓس ايططؾي ٜٚتشكل بيتاإل

ــع   ــس اي ٝ ــا يف       أٚقك ــ ٜ ( ٚحنٖٛ ــ ( )إؾ ــ ( )ًَه ــٍٛ : )بع ــٌ إٔ ٜك ــطا٤ َج ايؿ

ٚب  ،( ٚحنٖٛـا يف ايك ـٍٛ   ًُه ( )إؾ ٜ ـَٚجٌ: )ق ً ( )ضنٝ ( )ت ،ابجياب 

 ايًؿــظ اهل٦ٝــ١ إشا نــإ از٠ أٚايـــُايًشــٔ يف  يعطبٝــ١ يف ايًؿــظ نُــا ب ٜكــسح اتؿــ   

 ايؿطا٤ سػب قكسٙ .  أٚع ُع٢ٓ اي ٝيـ َؿًُٗا

يتـعاّ  يعكٛز بػا٥ط اؾُـٌ ايهاؾـؿ١ عـٔ اإل   ْؿا٤ اي ٝع ٚغريٙ َٔ ا(: ٜكض إ43)

بعـين ؾطغـو   )َان١ٜٛ ايؿعٌ ؾًٛ قاٍ : ٚبًٜعّ تكسّ ابجياب ٚب،ايعكسٟ اي اطين 

ُ ؾكاٍ  (بٗصا ايسٜٓاض  قـشٝشاً  نـإ عكـساً   (بعتـو ؾطغـٞ بٗـصا ايـسٜٓاض    ) داطب :ايــ

. عبٛضايـُيتعاَُٗا اي اطين بعكس اي ٝع ا بكسز ايهؿـ عٔ إزاَ َا ثطٜ تب عًٝ٘ األ

ؼكل بٝعـ٘   ُا ؾاْ٘ ٜهتؿ٢ يفايٛنٌٝ عٓٗٚعٞ ع٢ً ايططؾي طيٛيٞ ايؿاسهِ ٚنصيو 

 يتعاَُٗا ايعكسٟ .ايك ٍٛ إشا ناْا بكسز ايهؿـ عٔ إ خط عٔتأايـُاإلجياب 

 ًٜعّ ؿ١ُٗ َكاَ٘ ٚبايـُؾاض٠ قاَ  اإل - شٛٙـْ أٚدطؽ ـي -إشا تعصض ايًؿظ ٚ
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 ْٝاب١ عٓ٘ . تٛنٌٝ َٔ ٜٓؿ٤ٞ ي٘ ايعكس ايًؿظٞ 

ــ(: 44) ــ١ ْؿــا٤ ايعكــ ذعٟ إـٜ ـــُس بايهتاب ـــُؿ١ُٗ اي ــاإلاي ــاطين  يتعاّكشٛب١ ب اي 

ٜـ  َع اي أٚؾاض٠ ككٛز غٛا٤ َع ايكسض٠ ع٢ً اإلايـُبايعكس  ذعٟ ستـ٢ َـع   ـعذع بـٌ 

ُ ٚ ،ايتُهٔ َٔ اإلْؿا٤ ايًؿظٞ ايًػـاْٞ عًـ٢ األقـطب     ّ ِٗ ٖـٛ سكـٍٛ اإل  ايــ  يتـعا

 شٛٙ .ـْؿا٤ ايهتيب ْٚاي اطين ٚايتٛاؾل ايعكسٟ ق ٌ اإل

ُ ٙ بإعطا٤ ٕ ٜٓؿ٤ٞ اي ا٥ع اي ٝععاطا٠ بأايـُ: ايظاٖط ٚقٛع اي ٝع ب(45)  ٝع اىل ايــ

ؾـطم يف قـشتٗا    ٚب ،اي ـا٥ع  ؿ ٟ ايك ٍٛ باعطا٤ ايـجُٔ إىل  ايـُؿ ٟ ٜٚٓؿ٤ٞ ايـُ

ُ  ٝع ٚأخص ايـُٚقس ؼكٌ بإعطا٤ اي ا٥ع  ،اٍ ايٝػريايـُاٍ اـطري ٚايـُبي  ؿ ٟ ايــ

 ؿ ٟ ايــجُٔ ايـــُبإعطــا٤  أٚ -نُــا يــٛ نــإ ايــجُٔ نًٝــا يف ايصَــ١  -عطــا٤ َٓــ٘ بــال إ

 . - جُٔ نًٝا يف ايص١َايـُنُا يٛ نإ  -عطا٤ َٓ٘ ٚأخص اي ا٥ع ي٘ بال إ

َـٔ   يعكسٟعاطاتٞ مجٝع َا ٜعترب يف اي ٝع اايـُْ٘ ٜعترب يف قش١ اي ٝع ٚايظاٖط أ

ؾــا٤ اا  ٕا تٝــ١ إ -دٝاضات ـنُــا إٔ ايظــاٖط ث ــٛت ايــ ،ؾــطا٥ط ايعكــس ٚايعٛنــي 

 شٛ ث ٛتٗا يف اي ٝع ايعكسٟ .ـع٢ً ْ -تعاىل 

 ٜكاعـات ستـ٢ ايـطٖٔ ٚايٛقـٛف     عاطا٠ يف ايعكـٛز ٚاإل ايـُ(: ايظاٖط دطٜإ 46)

يف ايطــالم ٚذطٟ يف عكــس ايٓهــاح ـتــ ْعــِ ب ، - نــإ دــا٥عاًًَٚــا  َــا نــإ بظَــًا -

 شً٘ .ـٔ يف َ ٍٝايـُدكٛم ايـُايًؿظ  إبؾٝٗا ٚب ٜٓؿع  ،ٚايعتل ٚايٓصض ٚايُٝي

 يف َس٠ نإ ؾط  خٝاٍضغٛا٤ أ -عاطاتٞ يًؿط  ايـُقطب ق ٍٛ اي ٝع (: األ47)

ؾًٛ أعط٢ نٌ َُٓٗا َاي٘ إىل ا خط قاقسٜٔ يً ٝـع    -ّ غريُٖاعٌ أّ ؾط  ؾَع١ٓٝ أ

خـط  ٚق ـٌ ا   َـجالً  دٝاض اىل ايػـ١ٓ( ـطٞ : )دعً  يٞ ايـ ٚقاٍ أسسُٖا يف ساٍ ايتعا

 ٖٚهصا إشا اتؿكا ع٢ً ايؿط  سي ايتٛاؾل ع٢ً ،خٝاضًٜا ؾط  اـٝاض ٚنإ بٝعًا قٍض
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 . ع٢ً ايؿط  َٔ زٕٚ شنطٙ يؿظًا ًاٝٓثِ سكٌ ايتعاطٞ َ آخط س عكأٚاي ٝع 

ـــُتــرب يف ؼكــل ايعكــس  (: ٜع48) ــ٘ بٓشــٛ ٜكــ ٛاب٠ بــي إاي ــ٘ ٚق ٛي ــًاجياب  سم عطؾ

ؾًـٛ قـاٍ اي ـا٥ع )بعـ ( ؾًـِ ٜ ـازض        ،عًُٝٗا اْـ٘ ٚدـٛز عكـسٟ َ ابـط غـري َٓكطـع       

َٔ إتكـاٍ ايك ـٍٛ باإلجيـاب     اْع عطؾًاايـُؿ ٟ اىل ايك ٍٛ ست٢ سكٌ ايؿكٌ ايـُ

ُ إلْكطاف  ٜـ   عطإ أٚٛدب ايــ  ،ثـط ذاب٘ إْتؿـ٢ ايعكـس ٚ م ٜ تـب عًٝـ٘ األ    ـانـ٘ عـٔ إ

 ذاب٘ ستــ٢ ـٜــٍٛ ا خــط عٝــح  م ٜ ادــع عــٔ إيك ــ ٛدب َٓتظــطًاايـــُبُٝٓــا يــٛ بكــٞ 

 ايؿكٌ . قض ايعكس ٚ م ٜهٍطا خط ق ٌ 

ُ عترب ٚسـس٠  ت (: ب49) ذًؼ يف قـش١ ايعكـس ؾًـٛ تعاقـسا بـايتًؿٕٛ ؾأٚدـب       ايــ

َـ  َـ   شً٘ ٚق ـٌ ا  ـأسسُٖا يف  ْؿـا٤  إ نُـا ٜكـضٍ   خـط قـضٍ  ًـس آ ب أٚشٌ ـخـط ٖٚـٛ يف 

شسٜج١ بؿط  بكـا٤ اي ـا٥ع   ـدٗع٠ ايػذٌ يف بعا األايـُ أٚتٛب يف ٚضق١ هايـُايعكس 

 باي ٝع ست٢ ٜكسض ايك ٍٛ ًٜٚت٦ِ ايعكس . ًَتعًَا

 خكٛقـٝات٘ األغاغـ١ٝ   َع ايك ٍٛ يف ٜعترب يف قش١ اي ٝع تطابل اإلجياب(: 50)

 ٚ  ؿػٛي١ بــايهًٞ َُٓٗـا ٚؼسٜــس األدـٌ ٚؾــطٚ  اي ٝــع   ايـــُُٔ ٚايصَـ١  جايـــُنـايجُٔ 

دٝط قُٝكـٞ( ؾكـاٍ   ـبؿـط  إٔ تـ   ٜٓاضبـس )بعتـو ٖـصا ايؿـطؽ    ؾًٛ قـاٍ :  ،ٚحنٛ شيو

ـــُ ــسضِٖ(  ؿ ٟ:اي ــسضِٖ( )إؾــ ٜ  ٖــصا ايؿــطؽ   أٚ)إؾ ٜ  ٖــصا اؿُــاض ب  أٚب

 إٔٚ ؽــٝط ثــٛبٞ( )بؿــط  أ أٚ)بــال ؾــط  ؾــ٤ٞ(   أ٤ٚتــو( ٕ أخــٝط ع ا)بؿــط  أ

 ختالف  م ٜكض ايعكس . حنٛ شيو َٔ أحنا٤ اإل أٚ)إؾ ٜ  ْكؿ٘ بٓكـ زٜٓاض( 

نُـا يـٛ نـإ اإلخـتالف      ٚإختًؿـا قـٛض٠ً   ك ٍٛ سكٝك١ًْعِ يٛ تٛاؾل اإلجياب ٚاي

بامجاٍ ٚتؿكٌٝ بإٔ قاٍ : )بعتو ٖصا ايؿطؽ بسٜٓاض( ؾكاٍ : )إؾ ٜ  نـٌ ْكــ   

 ؿ ٟ ٚقٝاغ١ ؾطا٥٘ . ايـَُٓٗ ٓكـ زٜٓاض( قض اي ٝع إشا ضنٞ اي ا٥ع باْؿا٤ 
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ٖـٛ غـري ساقـٌ سـي      ؾطُ  أٚ عًل ع٢ً قؿ١ُايـُؿٗٛض بطالٕ اي ٝع ايـُ(:51)

إشا ٖـٌ ايــٗالٍ(   ٛ قاٍ : )بعتو ـك اًل نُا يـتـشكٍٛ َػـعًّٛ ايـغٛا٤ نإ َ عكس اي

نإ  أٚ)بعتو إشا ٚيس يٞ ٚيس شنط( شكٍٛ َػتك اًل نُا يٛ قاٍ:ـذٍٗٛ ايـَ نإ أٚ

ُعـ١( َـع   )بعتـو إ نـإ ايٝـّٛ ٜـّٛ اؾ    شكٍٛ ساٍ ايعكس نُا إشا قاٍ:ـذٍٗٛ ايـَ

ٜكـطب  أْـ٘   إباٍ ٚابستٝـا  يف اإلدتٓـاب   إؾـه اي طالٕ  يهٔ يف ث ٛت،دًٗ٘ بصيو 

 عًل عًٝ٘ ٚيٛ َػتك اًل . ايـُعًك١ عٓس إسطاظ ؼكل األَط ايـُع قش١ اي ٝٛعٓسْا 

ؿ ٟ َــا إؾــ اٙ بايعكــس ايؿاغــس : ؾــإ عًــِ بطنــا اي ــا٥ع ايـــُ(: إشا قــ ا 52)

 ٚإب ٚدـب عًٝـ٘ ضٍزٙ    ،يـ٘ ايتكـطف ؾٝـ٘     بايتكطف ؾٝـ٘ ستـ٢ َـع ؾػـاز ايعكـس دـاظ      

ٕ نـإ َجًٝـًا   نـُٓ٘ ٚيعَـ٘ ضٍز َجًـ٘ إ    -زٕٚ تؿـطٜط  ٚيٛ َٔ  -شا تًـ ٚإ ،اي ا٥ع  اىل

ُ ـهصا ايٖٚ ،إ قًُٝٝا ٚنُٔ َٓاؾعٕ٘ نُت٘ إقٝيعَ٘ ٚ ٔ إشا ق هـ٘ اي ـا٥ع   شهِ يف ايـج

 . ذٌٗ ب٘ ـشهِ ٚايـٚب ؾطم يف مجٝع شيو بي ايعًِ باي ،باي ٝع ايؿاغس

ُاي٘ ع٢ً ايؿكـري بـاشٕ   ـيٝ٘ تكسم ب٦ٜؼ َٔ ايٛقٍٛ ا أٚايو ايـُ ٌعِ إشا دْٗ

. ٚيٛ باع أسسُٖا َا ق ه٘ نإ اي ٝع ؾهـٛيًٝا  ٚدٛبًا ذتٗس ايعسٍ ع٢ً األسٛ  ايـُ

 ايو ٚغٝأتٞ ايهالّ ؾٝ٘  إٕ ؾا٤ اا تعاىل . ايـُقشت٘ ع٢ً إداظ٠   ٚتٛقؿ

 .تعاقدين الـنالفصل الثاني : شروط 
 عاقسٜٔ أَٛض :تايـُ(: ٜؿ   يف نٌ ٚاسس َٔ 53)

ُاي٘ ٚإٕ نـإ  ـايتكـطف بـ   ؾال ٜكض تعاٌَ ايكيب َػـتكاًل يف   ،األٍٚ : اي ًٛؽ 

ـــٙ يف ايتعاَــٌ عًا ضؾــٝسًا ٜــسضى ْؿعــ٘ َــٔ نــطٍ ٍُٝـَــ إشٕ ايــٛيٞ  ش٘ايٞ ٚب ٜكــٍشُاي

ُ ايكـيب   ٟػتج٢ٓ األَٛض ايٝػري٠ ايـل ٜتعـاضف تكـسٍ   ْعِ ت ايؿطعٞ.  ُجًٗا ـع يـ ٍُٝايــ

عاًَ٘ إشا عًِ َٔ ساي٘ أْ٘ ب ٜؿػس َاي٘ ٚب حنُٖٛا ؾٝكض تأٚخهط٠  أٚ نؿطا٤ خ ٍع
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تٛغط١ بي ايـُعا١ًَ زٚض ا ي١ ايـُنُا ٜكض إشا نإ زٚضٙ يف ،ع٘ ؾٝكض تعاًَ٘ ٜهٍٝ

ٚنإ ايكيب ايؿطعٞ عا١ًَ َٔ ايٛيٞ ايـُاي ايػي ايعاقًي نُا يٛ ناْ  تعاًَي ايـُ

 باؾطاؾ٘ .  أٚشٕ َايه٘ بإ ٘ يف َاٍ ايػريًنإ تعاَ أٚعا١ًَ ايـُ٘ يف إدطا٤ ٚنٝاًل عٓ

 ٢ َٓ٘ .ذٕٓٛ ٚإٕ قكس اي ٝع يٛ تأٍتايـُؾال ٜكض عكس  ،ايعكٌ  ايجاْٞ :

ذاز اي ٝع ٚايؿطا٤ ٚإْؿا٤ ابيتعاّ باطًٓا ؾال ٜكض عكس ايػاؾـٌ  ـقكس إٜ ايجايح :

 ايػايط  يف إْؿا٥٘ .  أٚٗاظٍ ـاي أٚ

زض عٓـ٘  اايؿـطا٤ ايكـ   أٚ ٝع ب ايـٓؿؼ بـاي  ـٝـ ـُع٢ٓ ايطنـا ٚط ـاإلختٝاض بـ  ايطابع:      

ــ٘      ؾال ـــُهطٚٙ ي ــاي ٝع اي ــأَطٙ غــريٙ بايؿــطا٤ أٚ ب ــ٘ ٖٚــٛ َــٔ ٜ ـــُهطٙ عًٝ ــع اي ٜكــض بٝ

ٜٚتٍٛعسٙ اإلنطاض ب٘ يٛ خايـ عٝح نإ اي ٝع قازضًا عٓـ٘ ألدـٌ اإلنـطاٙ ٚخـٛف     

ايــُايو ٚطٝـب ْؿػـ٘ ، ٚيـصا يـٛ      اإلنطاض ايـُتٍٛعس ب٘ ٚ م ٜكـسض اي ٝـع عـٔ ضنـا     

طا٤ عــٔ ضنـاٙ ٚطٝـب ْؿػـ٘ قــض بٝعـ٘ ٚؾـطاؤٙ ٚب ٜهـٍط نــٕٛ       اي ٝـع أٚ ايؿـ  قـسض  

شاد١ُ أٚ ـٚنصا ٜكـٍشإ يـٛ إنـطط اىل أسـسُٖا يـ     يظايـِ قس أَطٙ بـاي ٝع أٚ ايؿـطا٤،  ا

ْعاٍ ايهـطض عًٝـ٘ يـٛ  م    نطٚض٠ زعت٘ اىل أسسُٖا َٔ زٕٚ إنـطاٙ أسـُس ٚؽٜٛؿـ٘ بـإ    

هطٖــ٘ عًــ٢ بٝــع ٚ م ٜ -َٚٓــ٘ َــا إشا أَــط ايظايـــِ غــريٙ بــسؾع نــطٜ ١ َايٝــ١    ،ٜؿعــٌ

ٚتٍٛعسٙ باْعاٍ ايهطض ب٘ يٛ  م ٜسؾع ٚ م ٜهٔ عٓسٙ َاٍ ؾتٛقـ ايسؾع عًـ٢   -ؾ٤٢ٝ

 بٝع زاضٙ أٚ عطبت٘ َجاًل ؾ اع َهططًا يٝتػ٢ٓ ي٘ زؾع َاٍ ايهطٜ ١ قض بٝع٘ . 

ُا أنـطٙ عًٝـ٘ ٖـٛ    ـداؾ٘ ايـُهطٙ ع٢ً تكسٜط عسّ اإلتٝإ بـ ـ(: ايهطض ايصٟ 54ٜ)

ٚ      ايهطض ايعسٚاْٞ ايال َػتش عًـ٢   ل أعـِ َـٔ ٚضٚزٙ عًـ٢ ْؿػـ٘ أٚ َايـ٘ أٚ ؾـأْ٘ أ

ٍُ٘ أَطٙ نأبٝ٘ أٚ أَـ٘ أٚ ظٚدـ٘ أٚ إبٓـ٘ ، ؾًـٛ  م ٜهـٔ نـصيو         نُـٔ أنـطٙ   -قطٜب ٜٗ

 شل أٚ إغتٛؾ٢ َٓ٘ زٜٓ٘ ،أٚ أنطٖ٘ ع٢ًـع٢ً بٝع زاضٙ أٚ َـشً٘ ٚاإل  قتً٘ قكاقًا ب
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ٍِـب أنٍط اي ٝع ٚإب  ض اي ٝع . ٚيٛ باع ق ،س٦ٓٝص ؾال إنطاٙ  -َا  ُػً

ـــُنــطاٙ (: ٜهؿــٞ يف اإل55) ــب ْؿــؼ    طاي ــع : عــسّ طٝ ـــٌُ يً ٝ ــ٘اي  ٚب  ،ايو ب

ؾًٛ أنطٖ٘ ع٢ً بٝع زاضٙ ؾ اعٗـا   ،بايتٛض١ٜ  ايعذع عٔ ايتدًل َٔ ايهٍط ؾٝ٘ : ٜعترب

 نإ اي ٝع إنطاًٖٝا غري قشٝض .  -َع قسضت٘ ع٢ً ايتٛض١ٜ  -

ــٞ 56) ـــُ(: إشا ضن ــط   هطٙ باي ــاٍ اإلن ــازض س ــ٘ ايك ــًا  ٝع ــ٘ بسك ــ  ْؿػ اٙ ٚطاب

ذسٜس عكـس اي ٝـع ق ـٌ تطتٝـب أثـطٙ      ـتـ عٓـسْا  ؿٗٛض قش١ اي ٝع ٚاألسٛ  ٚدٛبًا ايـُؾ

 عاطا٠ .ايـُعًٝ٘ ٚيٛ بٓشٛ اي انٞ ٚ

ِ أنطٙ أسس ايؿدكـي عًـ٢ بٝـع زاضٙ نُـا يـٛ قـاٍ ايظ       (: إشا 57)  : )ؾًٝ ـع   ايــ

سـي إْؿـا٥٘ إقـساّ    إشا عًـِ   إب،عُـطٚ زاضٙ( ؾ ـاع أسـسُٖا زاضٙ بطـٌ بٝعـ٘       أٚظٜس 

 خط ع٢ً اي ٝع أٜهًا ؾٝكض . ا 

ثـِ يـٛ بـاع ا خـط      ،عطبت٘ ؾ اع أسـسُٖا بطـٌ    أٚ(: يٛ أنطٙ ع٢ً بٝع زابت٘ 58)

 َٔ زٕٚ  أٚهطٙ ايـُٚيٛ باعُٗا مجٝعًا زؾع١ ْاؾ٦ًا َٔ خٛف نـطض  ،بعس شيو قض 

 طٝب ْؿػ٘ بطٌ بٝعُٗا مجٝعًا .

ــ٘ ؾ اعٗــا  59) ــع زابت ــ٢ بٝ ــٛ أنطٖــ٘ عً ــع   (: ي ــسٖا بطــٌ بٝ ــ١ ٚقــض َــع ٚي  ايساب

 شالٍ :ـايـ ٜؿـطب اـُـط يعَـ٘ إختٝـاض      أٚٚيٛ أنطٖ٘ عًـ٢ إٔ ٜ ٝـع زاضٙ    ،بٝع ايٛيس 

 بٝع٘ باطاًل .  إٚن،دُط ـ: ؾطب ايشطاّ ـزٕٚ اي،بٝع زاضٙ 

ُ اـاَؼ َٔ ؾـطا٥ط   ُ هٓ٘ ؾـطعًا َـٔ ايتكـطف    ُـتـ تعاقسٜٔ : ايــ ٞ بـإٔ  عاًَايــ

ُ٘ؾٝــ٘ ايتكــطف َــٔ  ًٝــ٘شذٛض عـَــؾــطعًا غــري يًُــاٍ ٜهـٕٛ َايهــًا    أٚدٓــٕٛ أٚ يػــؿ

ُ ٜهٕٛ ٚنـٝاًل عـٔ    أٚحنُٖٛا  ٕ ؾًـٛ نـا   ،ٚيٝـًا عًٝـ٘ ؾـطعًا     أَٚأشْٚـًا َٓـ٘    أٚايو ايــ

ُع٢ٓـ ٝــع بــايو ٚب ايؿــاضع بطــٌ ايايـــُشٕ يــ٘ ُٓٛعًا َــٔ ايتكــطف  م ٜــأـايعاقــس َــ
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ٓ٘ أّ َأشًْٚا َايهًا نإ أّ ٚنٝاًل ع -تٛقـ قشت٘ ع٢ً إداظ٠ َايو ايتكطف ؾطعًا 

 ؾإ أداظ قض ، ٚإٕ ضٍز  بطٌ ، ٖٚصا ٖٛ ايـُػ٢ُ بــ :  -َٓ٘ أّ ٚيًٝا عًٝ٘ 

 العقد الفضولي : 

َـع   -بٝعًا نإ أٚ إدـاض٠ًأٚ ْهاسـًا أٚ غريٖـا    -(: نُا ٜكض ايعكس ايؿهٛيٞ 60)

 إبــطا٤ً  -تٛقـــ قــشت٘ عًــ٢ إدــاظ٠ َايــو ايتكــطف ؾــطعًا ٜكــض اإلٜكــاع ايؿهــٛيٞ

ٜٚ تـب عًٝـ٘ أثـطٙ ايؿـطعٞ إشا قـسض قـشٝشًا        -أٚ دعايـ١ً أٚ حنٖٛـا  نإ أٚ طالقًا 

 ٚيـشك٘ ضنا ٚإداظ٠ َٔ ي٘ سل اإلٜكاع ؾطعًا :ايـُايو أٚ ايعٚاز أٚ حنُٖٛا . 

(: يٛ َٓع ايـُايو َٔ بٝع َاي٘ ؾ اع٘ ايؿهٛيٞ : ؾإ إدـاظٙ ايــُايو بسكـًا    61)

 ٙ بطٌ . قض ايعكس ٚب أثط يًُٓع ايػابل يف اي طالٕ ، ٚإٕ ضٍز

 (: إشا أدــاظ ايـــُايو ايعكــس ايؿهــٛيٞ قــض ، ٖٚهــصا إشا أدــاظٙ ٚنًٝــ٘ أٚ 62)

َٔ ي٘ ايٛب١ٜ ؾطعًا ع٢ً ايــُاٍ ايــُعكٛز عًٝـ٘ ؾٝكـض ايعكـس ًٜٚـعّ،ٚب ٜهـٍط ضٍزٙ        

بعس قسٚض إداظت٘ دعًَا، ٚأَا إداظت٘ بعس ضٍزٙ يًعكس ايؿهٛيٞ ٚضؾه٘ ؾايــُؿٗٛض  

 َؿهٌ بٌ بٜ عس ْؿٛشٖا ٚتكشٝشٗا يًعكس . أْ٘ ب أثط هلصٙ اإلداظ٠ يهٓ٘ 

(: إشا عًـِ َــٔ ســاٍ ايــُايو أْــ٘ ٜطنــ٢ بـاي ٝع ؾ اعــ٘  م ٜكــض ٚتٛقؿــ     63)

 قشت٘ ع٢ً ابداظ٠ .

بٌ ببـس َـٔ ايسبيـ١ عًٝـ٘      ،ايطنا اي اطين : (: ب ٜهؿٞ يف ؼكل ابداظ٠ 64) 

 يف ػ٢ُايـُ بايؿعٌ َجٌ أخص ايجُٔ أٚ،ـشُٖٛاْ أٚعتأد أٚبايكٍٛ َجٌ : ضنٝ  

 حنٛ شيو . أٚإداظ٠ ايعكس ايٛاقع عًٝ٘  أٚشٕ يف بٝع٘ اإل أٚبٝع ايجُٔ  أٚايؿهٛيٞ 

ي ٓا٥ـ٘ عًـ٢ أْـ٘     أٚغريٙ يٓؿػ٘ إلعتكـازٙ أْـ٘ َايـو     (: إشا باع ايؿهٛيٞ َا65ٍ)

 يو قض اي ٝع ٜٚطدع ايجُٔ اىل اايـُاقب ٚايػاضم إشا باع ثِ أداظٙ َايو نايػ
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 زٕٚ اي ا٥ع ايؿهٛيٞ . اٍ إيٝ٘ ايـُايو ضدع ايـُٙ ٚإٕ  م جيع ،ايو ؾطعًا ايـُ

ع٘ نؿؿًا سكٝكًٝا ٛقاظ٠ ناؾؿ١ عٔ قش١ ايعكس َٔ سي ٚد(: ايظاٖط إٔ اإل66)

 َايهـًا َٚـٔ سـي إْؿـا٤ ايعكـس      ايعكـس  اظ٠ دـ إُذطز قـسٚض  ـُع٢ٓ إعت اضٙ بـًٝا بإْكالب

ُ ب أسهـاّ  تطٍتَع  ْـ ؾٝعتـ : ًو َـٔ سٝٓـ٘   ايــ ٔ ـرب  سـي  َـٔ سـي ايعكـس إىل     ُا٤ ايـجُ

  ٝع ًَهًا يًُؿ ٟ . ايـُُا٤ ـٜٚعترب ْ ، ٝع ايـُُايو ـاإلداظ٠ ًَهًا ي

: ؾــإ ٔ خالؾــ٘ نــٝاًل ؾت ــٍٝٚأُٚايه٘ باعتكــاز نْٛــ٘ ٚيٝــًا ـاٍ يــايـــُ(: يــٛ بــاع 67)

ُ بـاع  ٚيٛ  ٙ بطٌ .ٚإٕ ضٍز ،ايو قض ايـُ داظٙأ ُايه٘ باعتكـاز نْٛـ٘ أدٓ ٝـًا    ـاٍ يـ ايــ

ُ شٛم اإلداظ٠ . ٚيـٛ بـاع   ـٚرػٔ ي ٚنٝالًَ قٍض أٚٚيًٝا ٔ نْٛ٘ ؾت ٍٝ ُايه٘ ثـِ  ـيـ اٍ ايــ

 ؾايظاٖط قش١ اي ٝع .  ؾطعًا ايوايـُ ٘ٔ نْٛت ٍٝ

ق ـٌ إدـاظ٠    -ضُخ بـإ أٚبؿـطا٤ُ   -ٓؿػ٘ َاٍ غريٙ ؾهًٛب ثِ ًَهـ٘  ي(: يٛ باع 68)

 شٛم إداظت٘ بًشاظ َايهٝت٘ دسٜسًا . ـايو ؾايظاٖط قشت٘ بؿط  يايـُ

آخــط قــض بٝــع   ايو َــٔ ؾــدٍلايـــُيــٛ بــاع َــاٍ غــريٙ ؾهــًٛب ؾ اعــ٘   (: 69)

 . ٚإب بطٌ ،قض أٜهًا يجايُح ؿ ٟ بٝع ايؿهٛيٞ ايـُ ثِ إٕ أداظ،ايو ايـُ

ايو : ؾإ ناْـ   ايـُ(: إشا باع ايؿهٛيٞ َاٍ غريٙ ٚ م تتشكل اإلداظ٠ َٔ 70)

ًُايـو ايطدـٛع بٗـا     ا٥ع دـاظ ي ٕ ناْ  يف ٜس ايٚإ ،ايو ؾال إؾهاٍ ايـُيعي يف ٜس ا

ُ ٗـا إىل  ٚإٕ نإ اي ا٥ع قس زؾع ،عًٝ٘ ايطدـٛع عًـ٢ نـٌ َـٔ      ؿ ٟ دـاظ يًُايـو  ايــ

ُ ضدـع عًـ٢ اي ـا٥ع إٕ  م ٜـسؾعٗا إىل      ٚإٕ ناْ  تايؿـ١ً  ،ؿ ٟ ايـُاي ا٥ع ٚ  ٟ ؿ ايــ

ـًـ  أٚ أخــص  إبٚ ،ٗا َجــٌـضدــع عًــ٢ أســسُٖا إٕ زؾعٗــا إيٝــ٘ ٚإغــ دع َجًــٗا إٕ ناْ

 .زا٥ٗا ٚأزؾع ايك١ُٝ   صٚي١ ّٜٛايـُ قُٝتٗا

 بػكب عسٚاْٞ َٔ أٚعكس ؾاغس ب أٚٙ بعكس ؾهٛيٞ َٔ ق ا َاٍ غري (:71)
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أتًؿـ٘ عًـ٢ َايهـ٘     أٚ -يٛ َٔ زٕٚ تؿطٜط يف سؿظ٘ٚ -زٕٚ إغتشكام ثِ تًـ عٓسٙ 

زؾـع  ٚدـب   أٚ،إٕ نإ يـ٘ َجـٌ   َجً٘  تالؾ٘ نُٓ٘ ٚٚدب عًٝ٘ ضٍزَٔ زٕٚ إشْ٘ يف إ

ُ ٓاؾع٘ ٜهُٔ َأْ٘ ا نُ  م ٜهٔ ي٘ َجٌ .ٕ قُٝت٘ إ اإلتـالف   أٚػتٛؾا٠ ق ـٌ ايتًــ   ايــ

َٚـٔ   ،ااٖٚيًُايـو ايطدـٛع بٗـا عًـ٢ َـٔ إغـتٛؾ      ،اٍ ايـُٕ  م ٜتًـ بٌ ٜهُٓٗا ٚإ

 اٍ ايــصٟ ايـــُنــُٔ ْكــل  ايتكــطف أٚأعــاب َــاٍ غــريٙ َــٔ زٕٚ إشْــ٘ يف اإلعابــ١ 

َايــو  عًــ٢ عــسٚاًْاػتٛيٞ ايـــُتٗــا ٍٛؾٚنــصا ٜهــُٔ ايُٓــا٤ات ايعٝٓٝــ١ ايــل  ،أعابــ٘ 

ٚ    ـُط ايـعضع اٍ نايٛيٝس ٚثايـُ ايػـطدي ٚنـٌ َـا نـإ يـ٘      ٚايًـ  ٚايكـٛف ٚايؿـعط 

ٍٛعًٝ٘ طعًا ٚإغتٛىل ؾ١ يًػري نًُٛـَاي١ٝ َ  ت٘ ع٢ً َايه٘ َٔ زٕٚ إشْ٘ . ٚؾ

ظٗـط ايتؿكـٌٝ بـي    ٚاأل،ػتٛؾا٠ ؾؿٞ نُاْٗا نـالّ  ايـُ ٓاؾع ايؿا٥ت١ غريايـُٚأَا 

ش١ ي ـصٍ األدـط ق اهلـا ؾتهـٕٛ َتًؿـ١      ـٗـا ايكايـ  ش ٛغ١ عسٚاًْا عٔ َايهايـُٓاؾع ايـُ

ٍٛايـــُػه١ْٛ يًػاقــب ايـــُايــساض غرينتًـ نــأَ هلــا ايـــُعًــ٢ َايهٗــا ٚ ت١ عًــ٢ ؿ

ش ٛغ١ ع٢ً َايهٗا ٚايل ب ت ـصٍ األدـط٠ ق اهلـا بايؿعـٌ     ايـُٓاؾع ايـُٚبي  ،ٗاَايه

ب نـُإ  نُـا  ،ٗـا( ؾـال نـُإ    يهتًؿ١ ؾعـاًل عًـ٢ َا  ايـُٓؿع١ ايـُٚب ٜكسم عًٝٗا )

ُ يًُٓاؾع ايؿا٥ت١ َٔ زٕٚ سـ ؼ عـسٚاْٞ يعـي     ُ اٍ َـع إغـتعساز َـٔ بٝـسٙ     ايــ اٍ ايــ

 تأخري .  أُٚه١ٓ َٔ غري تأدٌٝ ايـُي صي٘ ٚإضداع٘ اىل َايه٘ عٓس غٓٛح ايؿطق١ 

١ يف ؼسٜس ًٝخُاثً٘ يف ايكؿات ايسـنٌ َا ٜٛدس َاٍ : ايـُنُإ  ١ؿٝنٝ(: 72)

ـــُايكُٝــ١  ـــُاي١ٝ اي ــأظا٤ًا غــٛقٝ صٚي١ اي نــاؿ ٛب ٚاـهــطٚات ٚايٓكــٛز ٚا بت   ٙب

 جٌ ؾٝٗا . ايـُعاٌَ يف ٖصا ايعَإ جيب زؾع ايـُعُٛي١ يف ايـُٚايظطٚف ٚاألقُؿ١ 

ُ ١ً يف ؼسٜـس ايكُٝـ١   طغٛب١ ايسخٝايـُُاثٌ يف ايكؿات ـَٚا ب ٜٛدس ي٘ َ اي١ٝ ايــ

١ َـٔ ايٝـاقٛت   ٝاي١ٝ َجٌ األضانٞ ٚاؿٝٛاْـات ٚاؾـٛاٖط األقـً   ايـُع قُٝت٘ ؾزجيب 



 2ز/َٓٗاز ايكاؿي   ............................................................... (42) 
 

ُ ٕ ايكُٝـ١  اؽ ٚايؿـريٚظز ٚحنٖٛـا . ٚايظـاٖط أ   يـُٚايعَطز ٚاب ٖـٞ قُٝـ١    ه١ُْٛايــ

ُ نُـا إٔ أضف ايعٝـب    ،٘زؾعـ هُٕٛ ظَإ أزا٤ٙ ٚايـُ بـي  هُٕٛ َٓـٛ  بـايؿطم   ايــ

ض ـٚرػـٔ ايتكايـ   ،اٍ َعٝ ـًا  ايـُ ٚضٍزاألضف أزا٤ عٝب بًشاظ ظَإ ايـُايكشٝض ٚ

 ختالف ايؿسٜس . عٓس اإليًشػ ٝات َٓكٛب٘  أٚ  ايؿكٝ٘ ايعسٍايتشانِ اىل أٚ

ـــِ ا(: إش73) ــ ي ـــُُا ـٜ ـــُايو اي ــٛي١ٝ اي ــضٍز أٚعا١ًَ ايؿه ٖ ٍٍ ــٛ ــٌ  أٚا بك بؿع

ــطٍزٚدــب عًــ٢ ايؿهــٛيٞ أ  ـــُ -َــاٍ ايػــري ٕ ٜ ــ - ٝع اي ــجُٔ ٚ،ُايه٘ ـي ـــُاي ػ٢ُ اي

 ٙ يًُؿ ٟ . ثِ : ٜطٍز ك ٛضايـُ

إغــتشل ايطدــٛع عًــ٢  -ًـــ قــس تٓكٍٛ ؾهــًٛب ايـــُايو َايــ٘ ايـــُإشا ٚدــس  -أ

ُ  -ب ـسٍ َايـ٘   ايكابا يًُ ٝع( َٔ ايؿهٛيٞ  ؿ ٟايـُ) ٚيـٝؼ   ، -ايكُٝـ١   أٚجٌ ايــ

 ُهٓ٘ ايطدــٛع ـْعــِ ٜــ ػ٢ُ .ايـــًُــ٢ ايؿهــٛيٞ يف قــسض ايــجُٔ يًُؿــ ٟ ايطدــٛع ع

ٚخازعـًا  يـ٘  ًا ايؿهٛيٞ إشا نإ غـاضٍ اي ا٥ع سؾٛع ألخصٙ َٔ ايـُيف ايعا٥س ع٢ً ايجُٔ 

 ايو ؾطعًا . ايـُْ٘ ًا أَاَ٘ بأإٜاٙ َٚتظاٖط

ٛ   اي ـا٥ع  ايو ع٢ً ايـُشا ضدع ٚإ -ب ُ يٞ عًـ٢  ايؿهـٛيٞ ضدـع ايؿهـ ؿ ٟ ايــ

ــجُٔ ـبــ ـــُُكساض اي ــاي ــجُٔ ٘ػ٢ُ إشا  م ٜكــ ا َٓ ــ٘ إشا  ٚب ٜطدــع يف ،اي  ايعا٥ــس عًٝ

 .ي٘ إ خازعًا ن

ُ ايو عًـ٢  ايـُٚاشا ضدع  -ـد ْـ ؿ ٟ ب ـس ايــ   ًـ ُا٤ ايعـي َـٔ ايكـٛف ٚاي   ـٍ 

 ايو : ايـُُا تًـ ع٢ً ـحنُٖٛا َ أٚػتٛؾا٠ ايـُٓاؾع ايـُب سٍ ضدع أُٖٚا ٚحنٛ

ْـ٘  بـإٔ نـإ دـاٖاًل بأ    -اي ـا٥ع ايؿهـٛيٞ   دسٚعًا َـٔ ق ـٌ   ـؿ ٟ َايـُؾإ نإ 

ضدــع  -ايو ايـــُأْــ٘ أخــربٙ  أٚيــ٘  ٚتظــاٖطًا ايـــُٚنــإ اي ــا٥ع عغــري َايــو ؾهــٛيٞ 

 . ل خػطٖا يًُايو ايؿطعٞػاضات ايايؿهٛيٞ ظُٝع اـاي ا٥ع ؿ ٟ ع٢ً ايـُ



    

 (43.........)........................................................ؾطٚع ايعكس ايؿهٛيٞ  

يٞ ًا بأْ٘ ؾهٛايـُؿ ٟ عايـُنُا إشا نإ  -دسٚعًا َٔ ايؿهٛيٞـٚإٕ  م ٜهٔ َ

ؿ ٟ عًٝـ٘  ايـُ م ٜطدع  -اٍ ًَه٘ايـُ شاي٘ نإٔ ؽٌٝ إٔـنإ ايؿهٛيٞ داٖاًل ب أٚ

 صنٛض٠ .ايـُبؿ٤ٞ َٔ اـػاضات 

ُ ؾإ نـإ  ايؿهٛيٞ ب سٍ ايُٓا٤ات : اي ا٥ع ايو ع٢ً املٚاشا ضدع  -ز ؿ ٟ ايــ

ٞ ـَــ ٜٚطدع ،ؿ ٟايـــُعًــ٢ اـــازع  دسٚعًا َــٔ ق ــٌ ايؿهــٛيٞ  م ٜطدــع ايؿهــٛي

 ألخص اـػاض٠ ايل خػطٖا يًُايو .  َ٘ٔ ق ً دسٚعاملغري ؿ ٟ املايؿهٛيٞ ع٢ً 

ُ هصا اؿاٍ يف مجٝـع  ٖٚ ألٜـسٟ ايعازٜـ١ عًـ٢ َـاٍ     اٛاضز ايـل تعاق ـ  ؾٝٗـا    ايــ

 ايو بٗا ع٢ً سا٥عٖـا ٚعًـ٢  ايـُاي١ٝ ٜطدع ايـُايعي ًه١ٝ : ؾاْ٘ َع ٚدٛز ايـُق ّ 

ٜـ    ،نٌ َٔ ٚنع ٜسٙ عًٝٗا إلغـ داعٗا  ؾـاشا  :  ُهٓ٘ تهـُي أٟ ٚاسـسُ  ـَٚـع تًؿٗـا 

٘  ايو ع٢ً ايػابل ضدع ايػابل ع٢ً ايالايـُضدع   ٚإب ،سل إٕ  م ٜهٔ َػـطٚضًا َٓـ

َـع   إب ايو ع٢ً ايالسل  م ٜطدع إىل ايػابلايـُع ٚإٕ ضد، م ٜطدع ع٢ً ايالسل

ٖٚهصا ٜطدع أسـسِٖ عًـ٢ ا خـط     ،ٙ ٚخسع٘ نْٛ٘ َػطٚضًا َٓ٘ ؾريدع ع٢ً َٔ غٍط

 اٍ عٓسٙ . ايـُايصٟ تًـ  أٚتًـ َِٓٗ ايـُع٢ً  ست٢ ٜكع ايهُإ ٜٚػتكٍط

  ،ععٚي١ايـــُنايعنــا٠ ٔ َعــًٍُٝٛى يؿــدل ايـــُاٍ غــري ايـــُشهِ يف ـٖٚهــصا ايــ

ــاٍ ـــ  َٚ ـــُايٛق ــ١ُ اي ــطؾًا يف دٗ ــ١  - ذعٍٛ َك ــ١   ٚأَعٝٓ ــري َعٝٓ ــًش١  أٚ -غ يف َك

ــدل  ــدام أٚؾ ــس    ،أؾ ــ٢ شٟ ايٝ ــع عً ــٛيٞ ٜطد ــإ اي ـــُ -ؾ ــ٘ تػًط اي ــع  -عًٝ َ 

 صنٛض .ايـُٚنصا َع تًؿ٘ ع٢ً ايٓٗر ، ٚدٛزٙ 

٘      (: يٛ باع إْػإ ًَه٘ ًَٚو غـريٙ قـؿك١ً  74)  ،ٚاسـس٠ قـض اي ٝـع ؾُٝـا ٜــًُه

  ؾال .  ٚإب ،ايو : ؾإ أداظٙ قضايـُاظ٠ دإغريٙ ع٢ً َاٍ ؿ  قش١ بٝع ـٚتّٛق

 اـُط ٚاـٌ قض أًُٚو ناـطٚف ٚاـٓعٜط ـًُو ؾطعًا َٚا ب ٜـٚيٛ باع َا ٜ
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 ٚيف ايكـٛضتي ٜتكػـط ايـجُٔ ٚبتشكـل يًُؿـ ٟ       ًُو .ـٜ ًُو ٚبطٌ ؾُٝا بـؾُٝا ٜ

ٜـ      ،ت عا ايكؿك١ خٝاض  -شاٍـإشا دٌٗ اي - ًُه٘ ـؾً٘ ؾػـذ اي ٝـع باإلنـاؾ١ إىل َـا 

 . اي ا٥ع ؾطعًا 

ٍٛ  -ري سك١ نٌ ٚاسس َُٓٗا َٔ ايجُٔ ْظ -ٜل َعطؾ١ ايكػط ط(: ط75) ّ إٔ ٜكـ

ُ نٌ َـٔ   ُ ايي بكُٝتـ٘ ايػـٛق١ٝ   ايــ ُ ؾريدـع   ،تعاضؾ١ ايــ َـٔ ايـجُٔ    شك١ُـؿ ٟ بـ ايــ

َـ  ا٥اي١ ق١ُٝ َاٍ غري ْػ تٗا إىل ايجُٔ ْػ  ؾـاشا ناْـ  قُٝـ١     ،ٛع ايكُٝـتي  ذُـع إىل 

ُ خػ١ُ ٚايـجُٔ   َٙاي٘ عؿط٠ ٚق١ُٝ َاٍ غري ُ ٢ ثالثـ١ ٜطدـع   ٍُػايــ ؿ ٟ بٛاسـس  ايــ

 ثًجا ايجُٔ .  ايصٟ ٖٛ ثًح ايجُٔ ق اٍ َا يٝؼ يً ا٥ع ٜٚ ك٢ يً ا٥ع إثٓإ ُٖا

ٚأَـا يـٛ نـإ يإلدتُـاع زخـٌ        ايك١ُٝ .قسضدتُاع زخٌ يف ٖصا إشا  م ٜهٔ يإل

 َكــطاعٞ  أٚزدادــ١ ٚؾطخٗــا  أٚن ٝــع ؾــطؽ َٚٗطٖــا   -يف ظٜــاز٠ ايكُٝــ١ ْٚككــٗا  

ِ  -باب  ا خـط ثـِ تٓػـب قُٝـ١ نـٌ      اٍ اإلْهـُاّ إىل  سـ يف نـٌ َُٓٗـا    ٚدب تكـٜٛ

ُ ذُٛع ايكُٝتي ؾٝؤخص َٔ ايجُٔ ـََُٓٗا إىل ٚاسس  : َـجاًل   ،٢ُ بتًـو ايٓػـ ١   ػايــ

دُػ١ زضاٖـِ ٚناْـ  قُٝـ١ ايسدادـ١ يف سـاٍ اإلْؿـطاز       ـإشا باع ايسداد١ ٚؾطخٗا ب

 ،ُــٝع عؿــط٠خٗــا بــايعهؼ ؾُذُــٛع ايكٝغــت١ ٚيف ســاٍ ابْهــُاّ أضبعــ١ ٚقُٝــ١ ؾط

 ػ٢ُ ُٖٚــا ايـــُايــجُٔ  دُػٞـؿ ٟ بــايـــُدــع ؾــإ ناْــ  ايسدادــ١ يػــري اي ــا٥ع ض

 ؿ ٟ ايـــُٚإٕ نــإ ايؿــطر يػــري اي ــا٥ع ضدــع   ،ً ــا٥ع ثالثــ١ أمخــاؽ ٚبكــٞ يإثٓــإ 

 بجالث١ أمخاؽ ايجُٔ ٖٚٛ ثالث١ ٚبكٞ يً ا٥ع إثٓإ . 

ــي عًــ٢ ايػــ١ٜٛ ؾ ــاع       76) ــ  ايــساض َؿــ ن١ بــي ؾدك  أســسُٖا (: إشا ناْ

 -ْكـ غريٙ  أْٚكـ ْؿػ٘   -  ايكط١ٜٓ ع٢ً تعٝي ايٓكـ ؾإ قاَ ،ْكـ ايساض 

 ٞـ اْٞ ايعطؾـايتخاضدًا ٚايػايب ١ٓ ؾـطٜـٛدس قـٚإٕ  م ت ،تؤزٜ٘ ايكط١ٜٓ ا ُـعٌُ ب



    

 (45) ................................................. أسهاّ ايٛب١ٜ ع٢ً ايكيب ٚايـُذٕٓٛ

 ْكـ ْؿػ٘ ؾٝؤخص ب٘ . إضاز٠ بٝع عًَُٛا ع٢ً 

ٚبٜــ١  -ٞ َُٓٗــا زٕٚ ايطنــاعايٓػــيب  -ٚإٕ عــال يــألب ٚاؾــس يــألب  (:77)

َـ     ذٕٓٛ ايـُٚايتكطف يف َاٍ ايكػري  ُا ٜكهـٞ  ـبـاي ٝع ٚايؿـطا٤ ٚاإلدـاض٠ ٚغريٖـا 

ٍُ أُٚا إستٝادات َعاؾٗ  ،ايهٝاع أٚايتًـ  أٚا َٔ اـػطإ رؿظٗ أُٚا ٞ أَٛاهلٜٓ

ُـا إىل إغـت٦صإ   ٗنـٌ َٓ  تـاز قـش١ تكـطف   ػتكٌ يف ٚبٜت٘ ؾال ؼٚنٌ َُٓٗا ٚيٞ َ

ــط ــ١ يف   ،ا خـ ــرب ايعسايـ ــ   ،ٜتُٗـــاٚبٚب تعتـ ــًش١ يف تكـ ــس َكـ   ،ؾُٗاطٚب إٔ تٛدـ

ُ  أُٚاٍ ايكـػري  ـُا تعترب أَاْـ١ ايـٛيٞ ٚعـسّ خٝاْتـ٘ ٚإؾػـازٙ يـ      ـٚإْ ٍُـ ذٕٓٛ ايــ س بتع

بتكطف خاغط نُا يٛ نإ تكطف ايٛيٞ تؿطٜطـًا يف َكـًش١ ايكـػري     أٚإتالؾ٘ عًٝ٘ 

ط ايـٛيٞ  نإٔ إنط -َاي٘ َٔ اـػطإ ٚايتًـ نإ تككريًا يف سؿظ  أٚذٕٓٛ ايـُ أٚ

ُ  ٝـع بكُٝـ١   ايع ي٘  م جي -جٌ ايـُأَهٓ٘ بٝع٘ بأنجط َٔ ق١ُٝ ي ٝع َاٍ ايكػري ٚ  ،جٌايــ

 جٌ ٚبــي ظٜــاز٠ زضُٖــي ايـــُيــٛ زاض األَــط بــي بٝعــ٘ بعٜــاز٠ زضٖــِ عــٔ قُٝــ١  اٚنُــ

  ٝــع باألقــٌ ٚإٕ ناْــ   م جيــع اي -األغــٛام  أٚايــسبيي  أٚؿ ٜٔ ايـــُإلخــتالف  -

 ذٕٓٛ .ايـُ أٚخػطاًْا ملاٍ ايكػري  أٚيعطف تكطؾ٘ تؿطٜطًا ؾٝ٘ َكًش١ إشا عٍس ا

ض ٚاألقـًض ببـس َـٔ    ـٚباختكاض : يف َٛاضز زٚضإ األَط بي ايتكـطف ايكايـ  

 ذٕٓٛ .ايـُ أٚاٍ ايكيب نطاض مبًض ٚؼطٟ األْؿع سصضًا َٔ قسم اإلإختٝاض األق

ُ ٚيف غريٖا َٔ  ُ ٕ ٜهـٕٛ ايتكـطف خًـًٛا َـٔ     اضز ٜهؿـٞ أ ٛايــ يف ْظـط  ؿػس٠ ايــ

ٔ كًش١ ؾت ٍٝايـُب بايٓظط اىل عًِ ايػٝب اـؿٞ ؾًٛ تكطف ايٛيٞ باعتكاز  ،ايعكال٤ 

ــ٘  ــًٛا َــٔ   ،َؿػــس٠ يف ْظــط ايعكــال٤ بطــٌ ايتكــطف  أْ ٚيٛ إعتكــس نــٕٛ ايتكــطف خً

 عًِ ايػٝب قض ايتكطف . ٔ نْٛ٘ َؿػس٠ بايٓظط إىل ؿػس٠ بٓظط ايعكال٤ ثِ ت ٍٝايـُ

 ذٕٓٛايـُ أٚض يف دػس ايكػري ـطف ايكايذس ايتكـذٛظ يألب ٚايـ(: 78ٜ)
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َـ    أٚعاٌَ ايـُدعً٘ عاَاًل يف  أٚباداضت٘ يعٌُ َا   ،ـُا ٜعـٛز عًٝـ٘ بـايٓؿع   حنـٛ شيـو 

 تكــطؾُٗا  ٚب ٜٓؿــص،ذ٘ ـَجــٌ تعٜٚــش٘ ـَكايــأٚغــا٥ط ؾــؤْٚ٘ ُٗا ـذٛظ يـــٜــٚنــصيو 

 ٚيٝؼ هلُا طالم ظٚدت٘ . ،سسُٖا اشا نإ ؾٝ٘ َؿػس٠ ع٢ً أ

 ايتػــًط عًٝــ٘ ٚايتكــطف ؾٝــ٘ اســس إقــ اب َــاٍ ايٝتــِٝ بّ عًــ٢ نــٌ (: رــط79)

ػـيب إٔ ٜأخـص َـٔ    ْعـِ رـٌ يـألب ايٓ    ،ُكًش١ ايكـيب  ـٚيايؿطعٞ باشٕ ايٛيٞ  إب

 ٚزٚا٥ـ٘ ؾٝأخـص   بٓ٘ ايكـػري عٓـسَا ٜهـٕٛ َعػـطًا َهـططًا ألخـص قٛتـ٘ َٚعاؾـ٘         َاٍ إ

 إؾػاز ملاٍ ايكػري . أٚطف ٚت صٜط بس َُٓٗا َٔ غري غقسض سادت٘ ايل ب

عٓــس ابنــططاض ٚاؿادــ١   إبٕ تأخــص َــٔ َــاٍ إبٓٗــا ايكــػري   ٚب جيــٛظ يــألّ أ

 شَتٗــا  ٜــرب٤ٟ ايٛيــس أٚكسض٠ ايـــُتطدعــ٘ عٓــس ٚقطنــًا عًــ٢ ْؿػــٗا ٙ ايككــ٣ٛ تأخــص

 َٔ ايرب ايٛادب عًٝ٘ . ؾطعًا ٚدع٤ٌ بعس بًٛغ٘ ٚضؾسٙ ٖٚٛ ٚاد ٘

ــ١ عًــ٢ ايكاقــطٜ ؾــدلُ اؾــس إىل  أٚ(: إشا أٚقــ٢ األب 80) صت ٔ ْؿــبايٛبٜ

ُ ايٛق١ٝ بعس َٛت٘ ٚقاض  ُ ٓعيـ١  يٝـ٘ ٚيٝـًا عًـِٝٗ مب   ٛق٢ إايــ  ٛقٞ تٓؿـص تكـطؾات٘   ايــ

ُع٢ٓ عـــسّ خٝاْتـــ٘ ٚعـــسّ ـبـــ -٘ ٙ بؿـــط  ضؾـــسٙ ٚأَاْتـــيف َـــاٍ ايكاقـــط ٚدػـــس

ٜؿـ   يف ْؿـٛش   ْعِ ،ٚب تؿ   عسايت٘ ع٢ً األق٣ٛ  -ا َ يف تكطُفإنطاضايكاقط 

بايٛب١ٜ ع٢ً ايطؿٌ َع ٚدٛز اؾـس   ب ايٛيٞ ا خط ؾال تكض ٚق١ٝ األ ؾكسايٛق١ٝ:

ْعـِ يــٛ أٚقــ٢ أســسُٖا   ،بايٛبٜــ١ عًـ٢ سؿٝــسٙ َــع ٚدــٛب األب ٚب ٚقـ١ٝ اؾــس  

 ٜكا٤ يػريٙ بسكًا . ؾكس ا خط قش  إشا  م ٜ طًٗا ا خط باإل ع٢ً بايٛب١ٜ َعًك١ً

نُـا  ،غـتشكام  ايتذـاٚظ عًـ٢ َـاٍ ايٝتـِٝ َـٔ زٕٚ إ     :(: رطّ ع٢ً ايٛقٞ 81)

ْعـِ يـٛ نـإ ؾكـريًا ٚنـإ       . ـ عٔ أخص أدط عًُـ٘ يـٛ نـإ غٓٝـًا َهتؿٝـاً     ّؿعَ٘ ايتعًٜ

 عطٚفايـُبْكاف ٚخص َٔ َاٍ ايٝتِٝ أدط٠ عًُ٘ باإلأيعًُ٘ أدط٠ عاز٠ داظ ي٘ إٔ ٜ



    

 (47) ................................................ أسهاّ ايٛب١ٜ ع٢ً ايكيب ٚايـُذٕٓٛ

 ُعاؾ٘ . ـض نؿاٜت٘ يع٢ً قس ٖا ذاٚظـَٔ زٕٚ ت

إٔ  -َـــٔ أســـسُٖا ٓكٛب ايــــُاألب ٚاؾـــس ٚايٛقـــٞ  -(: جيـــٛظ يًـــٛي82ٞ)

ٍ  ضٜك  ُ  أٚايكـػري   َٔ َـا ًٜٚعَـ٘ إٔ ٜٓـٟٛ أزا٤ٙ عٓـس     ،ذٕٓٛ عٓـس اإلستٝـاز  ايــ

 ٚيٝشصض َٔ ايظًِ ٚايتككري يف ٚؾا٤ زٜٓ٘ .  ، كسض٠ ع٢ً ضٍزٙايـُ

(83 ٚ ذاْي ـكــٛم األب ايـــُ(: قــس ث تــ  ايٛبٜــ١ ايؿــطع١ٝ عًــ٢ ايكــ ٝإ 

ٍُـ ٚيـٝؼ يػريٖـِ ٚبٜـ١ ٚإٕ نـا     ،ثـِ ايٛقـٞ ألسـسُٖا    يألب ٚاؾس  ٍَـ  أًٚا ٕ ع  ٚأًا أ

 أٚيف دػـسٙ   أٚؾًـٛ تكـطف أسـس يف َـاٍ ايكـػري       ،أخًا ن ريًا  أٚيألّ  ًادٍس أٚخاًب 

 غا٥ط ؾؤْ٘ نإ تكطؾًا باطاًل َٛقٛؾًا ع٢ً إداظ٠ ايٛيٞ ايؿطعٞ . 

ايكـيب   -ألسسُٖا ؾايٛب١ٜ ع٢ً ايكاقط  األب ٚاؾس ٚايٛقٞ ؾكسإشا  (: 84)

ٍ ايـُ -ٖٞ يًشانِ ايؿطعٞذٕٓٛ ايـُ أٚ ًُٓا ضؤٚؾـًا  ـُـًا َؤتـ  ؾٝٓكـب قٍٝ  -ذتٗس ايعـس

 سؿظ أَٛاي٘ ٚضعاٜت٘ ٚتٝػري إستٝادات٘ َٔ أَٛاي٘ . ُ اؾط٠ـي

ؾايٛبٜـ١   -حنُٖٛـا أٚنتابـ١   أٚباغتذاظت٘ ؾؿاًٖا  ست٢ ًـشانِتعصض ايطدٛع ي يٛٚ    

ٍٛ هلــِ ٚببــس، ؤَٓيايـــُيعــسٍٚ  ايــل تتــٛؾط ؾٝٗــا    ٚإختٝــاض ايتكــطؾاتَــٔ ايتشــ

ايتكطؾات ايـل ًٜـعّ   إختٝاض ٚ،ادٗا يهطٚضات َعاؾ٘ َجاًلٕ رتَكًش١ ايكاقط نأ

 زٍ ي٦ال ٜتًـ . خٝـ ع٢ً َاي٘ ايتًـ ؾٝ ٝع٘ ايعا ض ايكاقط َٔ تطنٗا نُا يٛتهٍط

ــ ايـــ٥ُط َهــٔ غــا ثــِ يــٛ تعــصض ٚدــٛز ايعــازٍ بعس٥ــُص أ      ض ـؤَٓي تــٛيٞ َكاي

 ام . ٛثٛم بأَاْت٘ ع٢ً غريٙ َٔ ايؿٍػايـُض ٜٚطٍد ،ايكاقطٜٔ

ــٛ إ85) ــ  ايـــُتؿــل إستٝــاز  (: ي ذًٛؽ عًــ٢ ـهًـ اىل زخــٍٛ زاض األٜتــاّ ٚاي

ِٗ  م ٜ عــس دــٛاظٙ ابغــت٦صإ َــٔ ٚيــٍٝعًٝــ٘ عــصض تؾطاؾــِٗ ٚاألنــٌ َــٔ طعــاَِٗ ٚ

ٍٛ ،بؿططي : إشا  م ٜهٔ ؾٝ٘ نطض عًِٝٗ  ٜسؾعٗا -نِٗ عٔ شيو بايك١ُٝ ٚاشا ع
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 . ٚاألسٛ  تطن٘ -شِٗ ـكطؾٗا يف َكائَ ٜجل ب أٚاىل ايٛيٞ 

 ،زخٛي٘ ٚتكطؾ٘ ملكًشتِٗ ؾٗٛ دا٥ع َٔ زٕٚ سادـ١ اىل تعـٜٛا  نإ اٚأَاإش 

 ا غ شاْ٘ ايعاقِ َٔ اؿطاّ ٚايظًِ ٚاـط١٦ٝ . اٚ،ٚنٌ إْػإ ع٢ً ْؿػ٘ بكري٠

 الفصل الثالث : شروط العوضني 
ُا ٜٓتؿـع َٓـ٘ ٜٚطغـب    ـَ أٚ ٝع ٚايجُٔ َاًب ايـُٜؿ   يف اي ٝع إٔ ٜهٕٛ األٍٚ :

٘      -ضغ ـ١ً ؾدكـ١ًٝ    أٚٚيٛ َٓؿع١ً  -ؾٝ٘ ؾُـا ب ٜهـٕٛ    ،عٝـح ٜ ـصٍ ايعاقـٌ َايـ٘ بأظا٥ـ

َٚـا نـإ ْاؾعـًا     ،ًُٓاـنصيو ن عا اؿؿطات غري ايٓاؾع١ ب ٜكض بٝعٗا ٚب دعًٗا ثـ 

نُـا ٜعتـرب    ،ـُا ٜكض بٝعـ٘ ٚؾـطاؤٙ  َطغٛبًا ؾٝ٘ ٚيٛ ي عا األؾدام ؾٗٛ َ أَٚٓٗا 

 . ايعٛض ا خطَٔ خطز عٔ سٛظت٘ ؾٝ٘ إٔ ٜسخٌ نٌ عٛض َُٓٗا يف ًَه١ٝ 

ُ ٜؿـ   يف اي ٝـع إٔ ٜهـٕٛ     ايجاْٞ:  َـاٍ  سكـًا َطت طـًا بعـي     أٚ ٝع عٝٓـًا َايٝـ١   ايــ

 ٚغــٛا٤ أناْــ  ايصَــ١ شَــ١ اي ــا٥ع أّ  ،داضز أّ يف ايصَــ١ـنــإ َٛدــٛزًا يف ايــٛا٤ غــ

ؾال ٜكض بٝـع   -نُا إشا نإ يً ا٥ع َاٍ يف ش١َ غريٙ ؾ اع٘ يؿدل ثايح  -غريٙ ش١َ

 َٛضز يالداض٠.  ٕابٌ ٖص ايـدٝاط١ٜكض بٝع ايعٌُ نٚب ،ايساضٓؿع١ نُٓؿع١ ايـُ

 سكًا .  أٚعُاًل  أٜٚهٕٛ َٓؿع١  إٔ أٚٚأَا ايجُٔ ؾٝكض إٔ ٜهٕٛ عًٝٓا 

(: اؿل سكٝك١ إعت اض١ٜ قا١ْْٝٛ هلا ٚدٛز َتأقٌ يف ٚعا٤ ابعت اضايكـاْْٛٞ  86)

َـ   عًٝـ٘ األثـط   شل عًـ٢ َػـتشك٘ ٜٚ تـب    ـدكٛقًا يـصٟ ايـ  ـٜتهُٔ تػًٝطًا ؾـطعًٝا 

ُ : قاب١ًٝ ؾػـذ ايعكـس    تب عًٝ٘ أثطٙايـُطغٛب عكال٥ًٝا ْظري سل اـٝاض ايـُ طت ط ايــ

 . ط٠ شذايـُشذط باألضض ايـُأٚي١ٜٛ : تب عًٝ٘ أثطٙ ايـَُٚجٌ سل ايتشذري  ،ب٘

 أًُٚٓا ـشل قاباًل يًٓكٌ ٚابْتكاٍ بعـٛض دـاظ دعـٌ َتعًـل اؿـل ثـ      ـٚاشا نإ اي

ٍٛـٜج   ألسُس سل ايَجًُٓا يف اي ٝع نإٔ   ٜٚػتشك٘ ؾطعًا ؾٝ ٝع سك٘ -ايػطقؿ١ًٝ  - دً



    

 (49) ........................................................... ؾطٚ  ايعٛني ٚأسهاَٗا

 ٚإٕ نإ األسٛ  إغتش ابًا ْكٌ اؿل ٚتعٜٛه٘ بايكًض . ،بعٛض َعي

ٚيًشل خكٛق١ٝ أخط٣ ٖٞ نْٛ٘ قاباًل يإلغكا  ٚاإلبطا٤ َٔ شٟ اؿل ٜٚكض 

قابًٝـ١   -دكٛق١ٝ ـٚبٗصٙ اي ،ًا عٔ إغكا  سك٘ ايجاب  ي٘ ؾطعًااٍ ي٘ عٛنايـُبصٍ 

 َــٔ إغــكاط٘ ٚإيػا٥ــ٘  شهِ ايــصٟ ب ٜــتُهٔ أســٌسـشل عــٔ ايـــٜؿــ م ايــ -اإلغــكا  

 .  -غ شاْ٘  -ع٘ غ٣ٛ َؿٍط

ـ   ٜؿ   يف اي ٝع أ ايجايح:  ٕ ٜهٕٛ عٛناٙ َعًَٛٞ اؾٓؼ ٚايكـؿ١ ايـل ؽتًـ

ٚحنٖٛا َٔ األٚقاف ايـل تـؤثط   باختالؾٗا نايًٕٛ ٚايطعِ ٚاؾٛز٠ ٚايطزا٠٤  ايك١ُٝ

ُ ف عًـ٢ ايٛقــ ب  َٔ زٕٚ ؾطم بـي ايتعـطٍ   ،ايك١ُٝ غٛقًٝاختالف يف إ  أٚؿاٖس٠ ايــ

خـٌ  ٚأَا ايكؿات ايـل ب ز ،عاًَ٘ أٚاي ا٥ع  بتٛقٝـ أٚ غابك١ُ  بطؤ١ُٜ أٚاض بابخت 

 يًجُٔ ؾال ٜؿ   َعًَٛٝتٗا .  أٚ ايػٛق١ٝ يًُ ٝع اي١ٝ ٚايك١ُٝايـُهلا يف ؼسٜس 

عًــَٛٞ ايكــسض َهــ ٛطي بــايٓشٛ ٜؿــ   يف اي ٝــع إٔ ٜهــٕٛ عٛنــاٙ َ ايطابــع :

 ،حنٖٛا أٚػض بأَتاضايـُب أٚ يعٍسبا أٚبايهٌٝ  أٚبايٛظٕ تعاضف ن طُٗا عكال٥ًٝا :ايـُ

 .ؿاٖس٠ ايـُؾُٝا ٜتعاضف بٝع٘ ب إبْعِ  ،ؿاٖس٠ ٚايتدُيايـُ ٜهؿٞ ايٓظط ٚؾال

ٍَٕاع يف  ُا ٜـٚاشا نإ ايؿ٤ٞ َ  ٍٕ ايـُب ها آخـط بـايٛظٕ نـايجُط     ؿاٖس٠ ٚيف َهـا

ُ ؿاٖس٠ ٚيف ايـــُاع عًــ٢ ايؿـذط ب يـصٟ ٜ ـ  ا شًُٛب ـشطب َـــٚنايـ  ،داظٕ بــايٛظٕايــ

دٝا ٜ ــاع يف ايػــكا٤ ايـــُٚنــايً   ،دعٕ بــايٛظٕايـــُؿاٖس٠ ٚيف ايـــُابــ١ بعًــ٢ ايس

 َؿاٖسًا تابع١ يًُتعاضف .  أًٚا ؾكش١ بٝع٘ َكسٍض -داظٕ بايهٌٝايـُٚيف   ؿاٖس٠ايـُب

ُ َـٔ ايعٛنـي بـايٓشٛ     ٚباختكاض : ببس َٔ َع١ًَٝٛ قسض نٌ عاضف نـ ط  تايــ

ٜـ   ،قسضٙ عكال٥ًٝا يف ايػـٛم  ٚغـ١ًٝ  أٚيتشسٜـس ايعـسز    ُهٔ دعـٌ ايهٝـٌ ٚغـ١ًًٝ   ـْعـِ 

 ًٝا ـتعاضف شيو عكال٥ اشكسٜط ايعسز إـدعٌ ايٛظٕ ٚغ١ًٝ يت ُهٔـيتعٝي ايٛظٕ ٜٚ
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 كساض ب٘ . ايـُٚسكٌ ن ط 

ٕ  ؿ  اي ًسإ يف تكسٜط ؾ٤ٞ :(: إشا اخت87ً) ْـ  بـإٔ نـا  َٚعـسٚزًا   ًا يف بًـسُ َٛظٚ

ُ بًـس  عًـ٢  ساض يف ايتكـسٜط  ايـُ ثايح ؾايظاٖط إٔ بًُسهٝاًل يف َآخط ٚ بًُس يف  ،عا١ًَايــ

 ايجُٔ .  ٝع ٚايـُٜط ا خط إشا إْتؿ  َع٘ دٗاي١ ٚجيٛظ اي ٝع بايتكس

نًٝـًا َـٔ زٕٚ    ايـطظٍ ْظري بٝـع مخػـي نًٝـٛ غـطاّ َـٔ       -(: يف اي ٝع ايهًٞ 88)

ٓشكــط َعًَٛٝــ١ قــسض ب ت -ػــ١ نًٝــٛ غــطاّ َــٔ اؿٓطــ١ نًٝــًا  ْٚظــري بٝــع مخ ،تعــٝي

ُ  أٚبـٌ ٜهؿـٞ إخ ـاض اي ـا٥ع     ،بايهٌٝ  أٚايعٛني بايٛظٕ   أٚ: نـٝاًل  ؿ ٟ بايكـسض ايــ

 ؿ ٟ باخ اضٙ . ايـُعت اض سكٍٛ إط٦ُٓإ ٚاألسٛ  األٚىل إ،ًاعٍس أٚٚظًْا 

تؿل عًٝ٘ نتػًُٝ٘ ُايـكساض ايـُعٔ  سؾٛعايـُ ٝع ايـُدالف بٓكل ـٔ ايثِ يٛ ت ٍٝ

ؿ ٟ ايـــُنــإ غــطاّ ٚقــس أخــربٙ أْٗــا مخػــ١ نًٝــٛ غــطاّ سٓطــ١ بكــسض أضبعــ١ نًٝــٛ 

ُاّ ايـجُٔ  ك ٛض ٚبي اإلَها٤ بتايـُدٝاض بي ايؿػذ باغ داع ايجُٔ ٚإضداع ـباي

 ؾػــذ يعٜــاز٠ نــإ اي ــا٥ع باـٝــاض بــي  ٓــ  اٚيــٛ ت ٍٝ  ُاّ ايــٓكل .ـَــع إغــتشكام إتــ

 ذطٟ يف ـٜــ هِشـٖٚهــصا ايــ ،َــع إغــتشكام إضدــاع ايٓــاقل اإلَهــا٤ اّ ٚبــي ُــايت

 ؿ ٟ بكسضٙ . ايـُظٜازت٘ عُا أخربٙ  أٚٓهؿـ ْكك٘ ايـُايجُٔ 

ُ ك ٛض يف أقٌ اؾـٓؼ  ايـُدايؿ١ ـٔ َٚيٛ ت ٍٝ  ،ًُٓاـثـ  أٚنـإ  َ ٝعـًا   -ػتشل ايــ

ــا ــ١    نُ ــ٘ سٓط ــٛ باع ــًا  أٚي ــٍط أٚؾطغ ــاضًا  ب ًُّ٘ مح ــ ــعريًا  أٚازًا ٚغ ــ أٚؾ ــإ غٍػ  اي١ ن

 ايجُٔ .  أٚ ٝع ايـُذٓؼ ـٙ عًٝ٘ ٜٚطاي ٘ بيسؾع باطاًل ؾريٍزا

ُ تكـسٜطٖا ب تعاضف ايـُ(: يف األَٛض 89) ػاس١ نايكُـاف ٚاألضض ببـس َـٔ    ايــ

ٚب تهؿــٞ  ،ٗــا زخًٝــ١ يف تعــٝي ايكُٝــ١ غاي ــاً ْايــجُٔ يهٛ أٚ ٝع ايـــَُعطؾــ١ َػــاس١ 

 ا . ٖٚض ايكػري٠ ٚحنٛايس نُا ركٌ يف بٝع ذٗايت٘ـناْ  ضاؾع١ ي إشا إبٗا َؿاٖست
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 ،شك٘ـَتعًكـًا يـ   أٚٔ ايعٛني ًَهـًا  ٜؿ   يف اي ٝع نٕٛ نٌ ٚاسس َ اـاَؼ :

َجٌ  ُٗاٚيٍٝؾطاف ا بإًُٛى ؾ١ٗ عا١َ إشا بٝعايـًُُٛى يؿدل ٚبٝع ايـُؾٝكض بٝع 

ٍٕ  أٚ ذ١ُٗـدتل ؾطعًا بـبٝع َاٍ ؾدكٞ َ ا عـاّ َجـٌ بٝـع ٚيـٞ ايعنـا٠ بعـ       عٓـٛا

ٞ ٚاي ٝع ايهًٞ يف ايص١َ نُا ٜػتٟٛ اي ٝع ايؿدك ،ايعًـ هلاأعٝإ ايعنا٠ ٚؾطا٥٘ 

ذٛظ بٝع َا يٝؼ نصيو : َجـٌ بٝـع   ـٚب ٜ ػطقؿ١ًٝ إشا نإ ثابتًا ي٘ ؾطعًا.ٚبٝع سل اي

 .ـشاظٜ ٕأق ٌ ؾذط اي ٝسا٤ بٝع ٚق ٌ إٔ ٜكطاز ا٤ ٚايطري يف اهلٛا٤ ايـُايػُو يف 

 أٟ  -ٜهــٕٛ ًَهُٗــا طًكــًا   ًُٛني إٔ ايـــُ ٝع ٚايــجُٔ ايـــُ(: ٜؿــ   يف 90)

 ؾـال ٜكـض بٝـع     -أسـس عٝـح ٜؿـٛت بـاي ٝع سكـ٘ ٜٚتًــ عًٝـ٘         شٍلـتاًَا غري َتعًل ي

ــ٘ ســل   ـــَُــا ٜؿــٛت ؾٝ ــايعي  طتٗٔاي ـــُب ـــُاي١ٝ اي ــطأٖ َــع   ،ط١ْٖٛاي ــع اي  ٜٚكــض بٝ

ُ سؿظ سـل   ُ ٜـأشٕ   أٚايـطٖٔ ق ـٌ اي ٝـع     طتٗٔ بـإٔ ٜؿـوّ  ايــ  جيٝـعٙ   أٚبـاي ٝع   طتٗٔايــ

 ٘ ــ  ايــ    ٚب ،بعــس ٚقٛعــ ــ٘ يهــٔ ٜج  ــع َــع عــسّ إداظت ــص ـ ٜ عــس قــش١ اي ٝ دٝاض س٦ٓٝ

 يًُؿ ٟ إشا نإ داٖاًل بطٖٓ٘ سي اي ٝع . 

ْعــِ  ،ٛقٛف عًــِٝٗايـــًُُهٗا يػــري ـقـٌ يف ايٛقــٛف سطَــ١ بٝعٗــا ٚتـ  (: األ91)

 ذٛظ بٝعٗا يف َٛاضز :ـإنططاض١ٜ ُٜٚهٔ يف سابت ـٜ

ٛقٛف هلا ايـُذ١ٗ ـع ب٘ يف ايُهٔ اإلْتؿاـشٝح ب ٜـبايٛقـ دطب ـإٔ ٜ األٍٚ :

ظ بٝــع ؾٝذــٛم دٍطايـــُصبٛح ٚاؾــصع اي ــايٞ ٚاؿكــري ايـــَُــع بكــا٤ عٝٓــ٘ نــاؿٝٛإ 

ٛقٛف ايـُكٛز ايٛاقـ يف اؾ١ٗ ُا ٖٛ ْاؾع ٚقطٜب َٔ َكـب إغت ساي٘ بقـ ٚجيايٛ

ٍٛ   ،هلا ُ ٜػـكط عـٔ اإلْتؿـاع      ٖٚهصا يٛ خطب ايٛقــ بٓشـ ٜـ  ايــ ُٓع عٓـ٘  ـعتس بـ٘ ٚب 

 عطؾًا . ١عسَٚايـُؿع١ ٜػري٠ ًَشك١ بنْٛ٘ شا َٓ

 غكط عٔ أٚٛقٛف هلا ايـُٚيٛ خطب بعا ايٛقـ ٚتعصض اإلْتؿاع ب٘ يف اؾ١ٗ 
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يف ُٓ٘ ـٚقــطف ثــ بٝــع دــع٤ َــٔ اـــطاب أٚدطاب ـبــ٘ دــاظ بٝــع ايــ عتسايـــُاإلْتؿــاع 

ـُ شيو ُهٔـٚإٕ  م ٜ ،كساض ا خط َٔ ايٛقـايـَُكًش١  آخط بؿط   قطف يف ٚق

ُهٔ ـايٛقـــ بتُاَــ٘ ٚ م ٜــ دطاب . ٚاشا خــطب ـعًــ٢ ْٗــر ٚقـــ ايــ نْٛــ٘ َٛقٛؾــًا 

 ٖـٛ ابقتكـاض   ٚدٛبـًا  ٘ ٚأَهٔ بٝـع بعهـ٘ ٚتعُـري اي ـاقٞ بجُٓـ٘ ؾـاألسٛ        ابْتؿاع ب

دطاب ـٖـصا دـاظ بٝـع ايٛقــ ايـ      ُهٔـؾإ  م ٜ ،ع٢ً بٝع بعه٘ ٚتعُري اي اقٞ بجُٓ٘

 .  ٛاقـ يف إْؿا٤ ايٛقـإىل َككٛز ايقطب ُا ٖٛ أـب ٘ياإغت سٚ

ـــ  ايجـــاْٞ: إٔ ٜطـــطأ  بتُاَـــ٘ دطاب٘ ـعًـــ٢ ايٛقــــ َـــا خيؿـــ٢ إٔ ٜـــؤزٟ بكـــاؤٙ ي

تأخري اي ٝع  خـط أظَٓـ١   عٓس٥ص : ايٛادب ٚ ،عتس بٗا عطؾًاايـُٓؿع١ ايـُٛط٘ عٔ ٚغك

ٜـ  َككـٛز  إىل ُا ٖـٛ أقـطب   ـإغـت ساي٘ بـ  َـع  عتس بـ٘  ايـُابْتؿاع   ُهٔ ـايٛاقــ إٕ  م 

  اي عا ا خط بجُٓ٘ . بٝع بعه٘ ٚتعُري

ــح: ــعاع ٚاإل  ايجاي ــع ايٓ ــي  إٔ ٜك ــتالف ب ـــُخ ــتسٍ اي ــِٝٗ ٜٚؿ ــاظِ  ٛقٛف عً  ٜٚتع

ثِ إٕ أَهٔ إغت ساي٘  ،بعا ايٓؿٛؽ ٚاألَٛاٍ ؾٝذٛظ بٝع٘ ست٢ خيؿ٢ عًِٝٗ تًـ

ؾـطا٤ اي ـسٌٜ   ٚدٛبـًا  ُا ٖٛ قطٜب َـٔ َككـٛز ايٛاقــ يف إْؿـا٤ ٚقؿـ٘ ؾـاألسٛ        ـب

 ٛقٛف عًِٝٗ . ايـُب تكامس٘ ٚإ ،بجُٔ ايٛقـ

دطاز ـنجط٠ اي أٚٓؿع١ ايـ١ُ : قًإٔ ٜؿ   ايٛاقـ بٝع٘ عٓس سسٚخ أَطُ  ع :ايطاب

ُا ـشٛ شيــو َـــْــ أِٚٗ اىل عٛنــ٘ إستٝــاد أٚ يًُٛقــٛف عًــِٝٗ أْؿــع ٘بٝعــ نــٕٛ أٚ

ٚسػب إْؿا٥٘ يًٛقـ ط  ايٛاقـ ؾٝذٛظ بٝع ايٛقـ عٓس ؼكل ؾ ،ٜؿ ط٘ ايٛاقـ

 ًا يًُٛقٛف عًِٝٗ . ٜٚهٕٛ ايجُٔ ًَهًا طًك

ُ ذٛاظ بٝع ايٛقـ ب تأتٞ يف ـيصنٛض٠ ايـُٛاضز ايـُإٔ عًِ ٝيٚ ؾاْٗـا ب   ػادسايــ

 س َٔ ا ت ٚأثاخػادُـايٛقٛف ع٢ً ُايـْعِ ػطٟ يف ،ذٛظ بٝعٗا ع٢ً نٌ ساٍـٜ
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 ساضؽ . املٛقٛؾ١ يًُػاؾطٜٔ ٚايـُناؿػٝٓٝات ٚاـاْات  ػادسايـُنُا جيطٟ يف غري 

ــع 92) ــٌ   -(: إشا عــطض ٚقـــ يً ٝ ـــَُــٔ ق  ـــَُــٔ بعــا   أٚ تٛيٞاي  تػًطي اي

ــبعــس ايتج إبذع ؾــطاؤٙ ـ م ٜــ -عًٝــ٘  ــٍ  ٍٛؽ ايؿــطعٞايـــُل َــٔ عــطٚض   ٚايتشّك  ػ

ٍٛ ٚيــٛ عًــِ ،ي ٝعــ٘  عًــ٢ ؾــطعٝت٘  بــين ؽ ي ٝــع ايٛقـــ ٚؾــو يف ؾــطعٝت٘ٚدــٛز َػــ

ــٌ   ــش١ عُ ـــُٚق ــع    ،ػًِاي ــٛ بٝ ــِ ي ـــُث ــس يف   ٛقٛفاي ــو أس ــٛز ٚؾ ـــُٚد ٍٛاي  ؽ ػ

َ ع٢ً قش١ اي ٝ ٚ م ٜعًِ إْتؿا٤ٙ ب٢ٓ ُ عاًَـ١  ع ٚايؿطا٤ ٚدٛاظ َعاًَتـ٘  ثـِ   ،ًوايــ

 ٘ ٚقؿًا . عاشا تٝكٔ ؾػازٙ يعّ إضدا

ُ ؾإ نإ َٔ األٚقاف غري  :(: إشا داظ بٝع ايٛقـ93) ُ شتاد١ اىل ايــ تٛيٞ ايــ

ُ نايٛقـ عًـ٢ األؾـدام    ِ   ايــ ب ؾـإ نـإ يـ٘    ٚإ ،عٝٓي  م ؼـتر اىل إدـاظ٠ غريٖـ

ٍٍ خام ؾا ٘ يالظّ َطادعت٘ ٜٚهٕٛ اي ٝـع  َتٛ شانِ ـب ؾـابسٛ  َطادعـ١ ايـ   ٚإ ،باشْـ

ــطعٞ  ــٛب٘ ي أٚايؿ ــَٓك ٍ   اتشػ ٝـً ــت سا ــع ٚاإلغ ــت٦صاْ٘ يف اي ٝ ــ٘  ،إلغ ــ٘ ًٜعَ نُا أْ

 قـ . اًٛطغّٛ يايـُٜٛقـ ع٢ً ايٓٗر   ٝع ًَهًاايـُُٔ ايٛقـ جإٔ ٜؿ ٟ بإستٝاطًا 

ُ ٖٚٞ األضض  -دطاد١ٝ بصاتٗا ـذٛظ بٝع األضض ايـ(: ب 94ٜ) ؿتٛس١ عٓـ٠ٛ  ايــ

ٚب ؾـطم بـي إٔ    ،ًُي َٔ ٚدس َٚٔ غٝٛدسػؾاْٗا ًَو يًُ -ايؿتض  َط٠ سيايعا

ٚبـي إٔ تهـٕٛ عطقـ١      غريُٖـا  أٚؾـذط   أ١ٚ يً ا٥ع َـٔ بٓـا٤   ٛنًُـَتهٕٛ ؾٝٗا آثاض 

ٞ باشٕ ايـ  إببٌ ايظاٖط عسّ دٛاظ ايتكطف ؾٝٗا  ،دطزا٤ ُ  -ـشانِ ايؿـطع ذتٗس ايــ

ايـعضع   أَٚٚـا عًٝٗـا َـٔ اي ٓـا٤     إختكاقـ٘ بـاألضض    ذٛظ بٝع سـل ـ. ْعِ ٜ -ايعسٍ 

 ٜسؾع٘ يًُذتٗس ايعسٍ .  -أدط اإلْتؿاع َٓٗا  -خطاز األضض  ٘ٚعًٝ

ٚايل يٝؼ هلـا   -شػب أقٌ خًكتٗا ـب -ؿتٛس١ ع٠ٛٓ ايعاَط٠ ايـُٚأَا األضض 

 تٛيٞايـُذعٛي١ يالَاّ اؿذ١ )عذٌ( ٚايـُٜتٛىل أَطٖا ؾٗٞ َٔ األْؿاٍ  قاسٌب
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 . سٝاؤٖا بإغتػالهلا ٚظٜاز٠ عُاضتٗاٚرٌ يًُؤَٔ إذتٗس ايعسٍ ايـُعًٝٗا ٖٛ 

 ًُو بابسٝا٤ . ـؾال ٜ عس أْٗا ت -ض تؿسي اي -ٚيٛ َات  األضض ايعاَط٠ 

ٚاشا أسٝاٖـا أسـس    ،( ض ؾٗـٞ ًَـو يالَـاّ )   تؿـ ٝت١ ظَـإ اي ايـُٚأَا األضض 

ُ ٚيـٝؼ عًـ٢    ،نـاؾطًا   أٚشٝٞ ايـَُػًًُا نإ  ،ًَهٗا باإلسٝا٤ ُ ؤَٔ ايــ إٔ  ٛايٞايــ

 ٜسؾع أدط٠ اإلْتؿاع َٔ األضض بعس إسٝا٥ٗا . 

شُٖٛا َٔ ايكـٛاٖط ستـ٢   ـْ أٚا٤ ايـُْكطاع إلأٚ ايـُِٓع ظـي األضض ثِ إشا تطى

٘     ١ًَٝات  األضض بايه ٚاشا ناْـ  األضض ظضاعٝـ١ ٚأًُٖـٗا     ،ؾٗـٞ باقٝـ١ عًـ٢ ًَهـ

ُ٘ ٚ م أَهٓـ٘   إعـطاض َايهٗـا عٓٗـا    لشكـبـٌ إشا تـ   ،داظ يػريٙ ظضعٗـا  ٜٓتؿع بٗا بٛد

ًُهٗا ـػــابل ؾاْــ٘ ٜــٖٚهــصا إشا  م ٜــتُهٔ َــٔ َعطؾــ١ قــاس ٗا اي ،ًُهٗا ٚظضعٗــاـتــ

عطانــ٘ عٓٗــا بكــٞ سكــ٘ ؾٝٗــا   ٚيــٛ عــطف َايهٗــا ٚ م ٜتشكــل إ  ،شٝٝٗا ٚظاضعٗــاـَــ

ب ٜعضعٗا ست٢ ٜطنٝ٘ بأزا٤ سك٘ ٚتعٜٛه٘ عٓ٘  ٕأ -ٚدٛبًا٢ األسٛ  ًع -ٚٚدب 

  ٖا عًٝ٘ إٕ  م ٜٛاؾل ع٢ً ايتعٜٛا .ٜطٍز أٚ

ُ ايعًُا٤ ٚ ٚغُٛض ٚقس شنط (: يف تعٝي أضض اـطاز اؾها95ٍ) ؤضخٕٛ ايــ

ا ناْـ   ْٗيف أضض َع١ٓٝ أ ضض ايعطام . ٚاشا ؾوأٚنشٗا غايب أ،َٛانع نجري٠ 

ْ٘ متًهٗا ػتٛي١ٝ عًٝٗا ع٢ً ايكش١ ٚأايـُيٝس َهٔ محٌ اعاَط٠ سي ايؿتض أ أَٚٝت١ 

سٝاؤٖـا  نُـا جيـٛظ إ   ،َٔ شٟ ايٝـس  ؾٝكض ؾطاؤٖا -بٗا  سك١ٝ شٟ ايٝسأقٌ َٔ أ ب -

 ًو .ايـُٛقٛؾ١ ع٢ً ايـُثِ ٜٓؿ٤ٞ بٝعٗا ٚحنٛٙ َٔ ايتكطؾات َٝت١ يٛ ناْ  بايؿعٌ 

هلُا ايو اؾسٜس ايـُٜؿ   يف اي ٝع ايٛثٛم عكٍٛ ايعٛني يف ٜس  ايػازؽ :

ؾًـ   ايطري ايصٟ أ أٚ ٝع اؾٌُ ايؿاضز ؽ سكٛي٘ نُا ؾٝ طٌ َع ٜأظَإ اغتشكاقٗ

 َٔ زٕٚ ؾطم بي ايعًِ ،ـِ ايها٥ع يف ايٓٗطاـاتأٚ ا٤ايـُيف  طغٌايـُو ايػُ أٚ



    

 (55) .................................................... .....هاَٗا  ؾطٚ  ايعٛني ٚاس

بايـشاٍ ٚاؾٗـٌ بٗا،ٜٚكـض َـع ضدـا٤ سكـٛي٘ يف ٜـس َػـتشك٘ نُـا يـٛ بـاع ايعـي            

خـصٖا َـٔ ايػاقـب ٚإ نـإ     عًـ٢ َـٔ ٜكـسض عًـ٢ أ     أٚعًـ٢ ايػاقـب    ػكٛب١ايـُ

 خصٖا ٚزؾعٗا يًُؿ ٟ .عٔ أ اي ا٥ع عادعًا

ثـِ إْهؿــ   إؾـ ٣   أٚؾ اع ايجُٔ  أٚ ٝع ايـُتػًِٝ ايكسض٠ ع٢ً ًِ ب(: يٛ ع96)

 .ْهؿـ اـالف ؾايظاٖط قش١ اي ٝعإٚيٛ عًِ ايعذع عٓ٘ ؾ ،اي ٝع اـالف بطٌ

ٍِاي ٝع ٜكض ٚ  ٜكسض ع٢ً تػًُٝ٘ . يعٛض ايصٟ ب اي٘ ق١ُٝ َٚاي١ٝ إىل  َا يٛ ن

شكاق٘ يهٔ عًِ غتظَإ إ جُٔايـُ أٚايجُٔ  تػًِْٝتؿ  ايكسض٠ ع٢ً (: يٛ إ97)

ٚاشا ناْـ  طًٜٛـ١ بٜتػـاَض بٗـا :     ،س٠ ٜػري٠ قٍضايـُؾإ ناْ  : بعس َس٠عكٛهلا 

ُ ؾايظاٖط ايكش١ َع عًـِ   -نجطأ أٚغ١ٓ  -ؾإ ناْ  َه ٛط١  ٚنـصا   ،ؿ ٟ بٗـا ايــ

ٟ َع دًٗ٘  ُ ٚإ ناْـ   ،بٗا يهٔ ٜج   اـٝاض يًُؿـ  غـري َهـ ٛط١ ؾايظـاٖط    س٠ ايــ

َـ ٜعًِ بٛقَٔ خاضز اي ًس  ػتٛضزًاَ ايكش١ نُا يٛ باع٘ َتاعًا ذٗٛي١ ـٛي٘ بعس َس٠ 

ًّْعِ َع ايٝأؽ عٔ ايظؿط بايعٛض ٚإ  ط َػتشك٘ ع٢ً ايؿػذ .غتالَ٘ ٜتػ

 ـاض بكـسض٠   دطا٤ ايكٝػ١ ؾابعتايٛنٌٝ يف إ أٚايو ايـُايعاقس ٖٛ  (: إشا نا98ٕ)

ب١ هاضايـــُنعاَــٌ عا١ًَ ايـــُُاّ تـــيف  ٕ نــإ ايعاقــس ٚنــٝالً  ٚإ ،ايو خاقــ١ايـــُ

 سـسُٖا عًـ٢ ايتػـًِٝ    ؾٝهؿٞ يكش١ اي ٝـع قـسض٠ أ  ايو ايـُقسض٠  أٚبكسضت٘  ؾابعت اض

 ؾاشا  م ٜكسض اؾُع بطٌ اي ٝع .  ،خط ع٢ً ايتػًِٝ قسض٠ ايعاقس ا  أٚ

 .الفصل الرابع : اخليارات 
 قػاّ :أٖٚٛ  ،ؾػد٘ بطؾع َهُْٛ٘  أٚسل إختٝاض إَها٤ اي ٝع ٖٛ اـٝاض: 

 .قاء لتاألول : خيار اإل

 ؾاشا ،قاكٝي  م ٜؿ ت اٜعإ ًَتايـَُازاّ ٚإبطاي٘ ض ؾػذ اي ٝع ختٝاٖٚٛ ٜعين إ
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ــ شٖٛا ث ــ ـشٌ أٚعــرب اهلــاتـ أْٚــ ـذًؼ أَٚـــيف َــ ٚقــع اي ٝــع  يهــٌ َــٔ  دٝاضـاي

 عطؾـاً ؾـاشا إؾ قـا    -ٚيـٛ عـرب اهلـاتـ     - م ٜٓكطع إيتكاؤُٖـا  زاَّا ؿ ٟايـ٥ُع ٚاي ا

 دٝاض .ـْتؿ٢ اييعّ اي ٝع ٚإ

 ،َـع ا خـط  اؿانط يف ايعكـس  يٛ نإ َ اؾط ايعكس ايٛنٌٝ ث   اـٝاض يًُايو ٚ

يـٛ نـإ   بُٝٓـا   ،ؾكـط  إعطا٤ ايعـٛض  يف أٚٚب ٜج   اـٝاض يًٛنٌٝ يف إدطا٤ ايكٝػ١ 

ٍٛ أٚعا١ًَ ايـــُُاّ اطــطاف ـيف تــٚنــٝاًل  قتهــ  ٘ ؾػــذ اي ٝــع اشا إ ٝــيإنــًا نــإ َؿ

 ُ ٚ دٝاض ـكًش١ ث ــ  ايــايــ عًــ٢ ْكطاعــ٘ دٝاض ٚإـيف ث ـٛت ايــ ساض ُايـــهلـصا ايٛنٝــٌ . 

ُ ب عًـ٢   -ؾطٜٔ يًعكـس ٚإؾ اقُٗـا    اايـُإيتكا٤  ُ ٚيـٛ ؾاضقـا    .   -ايهي ايــ ذًؼ ايــ

 ٛدب ٚايكابٌ ٚاسسًا ٚنايـ١ً ايـُدٝاض هلُا ست٢ ٜؿ قا . ٚيٛ نإ ـَكطش ي بكٞ اي

 دٝاض . ـا ؾايظاٖط عسّ ث ٛت ايُعًٝٗ ٚب١ًٜ أٚايهي ايـُعٔ 

ُ ذطٟ يف غريٙ َـٔ  ـب ٜٚاي ٝع عكس دتل بـاإليتكا٤ َ (: خٝاض99)  ،عاٚناتايــ

غـكاط٘ بعـس ايعكـس    نُـا ٜػـكط بإ   ،دٝاض باؾـ ا  غـكٛط٘ يف ايعكـس    ـٜٚػكط ٖصا ايـ 

 ٚإيتعاَ٘ بعكسٙ . ناؾؿًا عٔ ضناٙ  تكطؾًا ٚبايتكطف يف ايعٛض 

 الثاني : خيار احليوان . 

ــ ـــُ أٚا٥ع اي  ــ٘  اي ــٌ ايٝ ــٛإ ؿ ٟ إشا إْتك ــًا  -سٝ ــ أَٚ ٝع ــاسب   -ًُٓا ـث ــ  يك ث 

شكل ايعكـس أثٓـا٤ ايٓٗـاض    ـٚاشا تـ  ،َ ـسؤٖا ظَـإ ايعكـس     ،دٝاض ثالث١ أٜاّ ـشٝٛإ ايـاي

ُ تـإ  ًٚايًٝ ،ْكل ايّٝٛ األٍٚ َـٔ ايٝـّٛ ايطابـع     ٍِـأت تٛغطتإ زاخًتـإ يف َـس٠   ايــ

 ٓهػط . ايـُٚنصا اي١ًًٝ ايجايج١ يف قٛض٠ تًؿٝل  ،دٝاض ـاي

 .عاٚنات ايـُاي ٝع ٚب ٜج   يف غريٙ َٔ عكس دٝاض بـصا ايدتل ٖـ(: 100ٜ)

 ،نُا ٜػكط باغكاط٘ بعسٙ،دٝاض باؾ ا  غكٛط٘ يف َع ايعكس ـػكط ٖصا ايٜٚ
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 شٝٛإ تكطؾًا ناؾؿًا عٔ ضناٙ ب٘ ٚإَها٤ عكسٙ . ـٚبايتكطف يف اي

دٝاض َــٔ زٕٚ تؿــطٜط ـبعــسٙ ظَــٔ ايــ أٚشٝٛإ ق ــٌ ايكــ ا ـ(: إشا تًـــ ايــ101)

ُ دػطإ ع٢ً ـه٘ يف سؿظ٘ ٚقع ايتًـ ٚايقاب ٘ ايــ  -َؿـ ًٜا   أٚنـإ  باٜعـًا   -ٓتكٌ عٓـ

َـا  م ٜتكـطف ؾٝـ٘ قابهـ٘ تكـطؾًا       ،يٝـ٘  بسي٘ يٛ زؾعـ٘ إ غ زاز ٚضدع عًٝ٘ قابه٘ إل

 .َها٤ عكسٙ عٔ ضناٙ ب٘ ٚإناؾؿًا 

ظ قابه٘ عًٝـ٘ ٚعـسّ تؿطٜطـ٘ بػـالَت٘ ؾاـٝـاض      اؿٝٛإ َع ؼّؿعاب (: إشا 102)

 غكط خٝاضٙ . ٚغالَت٘ ٚإٕ نإ بتؿطٜط٘ يف سؿظ٘ ،َٔ ايؿػذ٘ قاس  ُهٔتٜ باٍم

 الثالث : خيار التأخري . 

ٚقــ  ايعكــس إطــالم ايعكــس ٜكتهــٞ إٔ ٜهــٕٛ تػــًِٝ نــٌ َــٔ ايعٛنــي ؾعًٝــًا   

ؾإ  م ٜػًِ نإ يًططف ا خط  ،أدرب عًٝ٘  ؾًٛ إَتٓع أسس ايططؾي عٓ٘ ،ٚاإلتؿام 

 د اض أٜهًا .ظ ايؿػذ عٓس ابَتٓاع ق ٌ اإلدٛا بٌ ب ٜ عس ،ؾػذ ايعكس 

ْعـِ خيـتل عكـس    دتل ٖصٙ األسهاّ باي ٝع بٌ ػطٟ يف نـٌ َعاٚنـ١ .   ـٚب ت 

ٜتشكــل ؾُٝــا إشا بــاع غــًعت٘ ٚ م ٜكــ ا ٖــٛ ٚ ،ؿٗٛض غٝــاض ايتــأخري ايـــُٓــس اي ٝــع ع

ت ـسأ  ،ثالث١ أٜـاّ  ؿ ٟ بايجُٔ ؾاْ٘ ًٜعّ اي ٝع ايـُ ٝع ست٢ جي٤ٞ ايـُايجُٔ ٚ م ٜػًِ 

ب ؾًً ـا٥ع ؾػـذ   ٚإ،ؿ ٟ بايجُٔ ؾٗـٛ أسـل بايػـًع١   ايـُ: ؾإ دا٤ بتُاّ إتؿام اي ٝع 

أٜـاّ  ثالثـ١  َـٔ األزيـ١ بطـالٕ اي ٝـع بعـس َهـٞ       ٚايظـاٖط  عٓـسْا  يهٓ٘ َؿـهٌ   اي ٝع . 

سل قابـٌ  تطاٍض دسٜس ٚت اٜع بعاٚن١ إىل ايـُٚعًٝ٘ ؾتشتاز ،ٚإْؿػار ايعكس قٗطًا 

 يٓكٝك١ سػب تطانُٝٗا اؾسٜس . ًعٜاز٠ ٚاي كا٤ ايعٛني بكسضُٖا ٚي

ُ عٓـس  دٝاض ـايـ  -شهِ ـشكل ايـ ـتٚ ٘    أٚ،ؿٗٛضايــ  -عٓـسْا   بطـالٕ اي ٝـع ٚإْؿػـاخ

 ٖٞ : ،أَٛض َؿطٚ  ب
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قًـٝاًل َٓـ٘  م    إبأنجـطٙ   أٚ ٝع ؾًٛ ق ه٘ بتُاَـ٘  ايـُؿ ٟ ايـُاألٍٚ: عسّ ق ا 

ك ا . ٚاشا قـ ا  ٘  م ٜؾهأْ -ْكؿ٘  أٚضبع٘  -ق ا بعه٘ اشا ٚ ،ٜ طٌ اي ٝع بُٝٓٗا

 ـا٥ع ٚأدـاظ ٚضنـٞ    ايعًِ ثِ َٔ زٕٚ إشْ٘ ٚضناٙ اي ا٥ع  ٝع َٔ َاٍ ايـُؿ ٟ ايـُ

 قض ايك ا ٚ م ٜ تب إْؿػار اي ٝع ٚبطالْ٘ .  -ٚيٛ بعس َهٞ ايجالث١  -

 ٜػــريًا َٓــ٘  م  إبأنجــطٙ  أٚايجــاْٞ : عــسّ قــ ا اي ــاٜع ايــجُٔ ؾًــٛ ق هــ٘ بتُاَــ٘ 

  ؾهأْ٘  م ٜك ا . -ْكؿ٘  أٚضبع٘  -ق ا بعه٘ ٚاشا  ،بُٝٓٗا  ٜ طٌ اي ٝع

ٚأداظ ؿ ٟ ايـُِ عًِ ثْ٘ شؿ ٟ َٔ غري إايـُٚاشا ق ا اي اٜع ايجُٔ َٔ َاٍ 

 قض ايك ا ٚ م ٜ طٌ اي ٝع .  -ٚيٛ بعس َهٞ ايجالث١  -

ُ  اض ايجايح : عسّ تؿاضطُٗا تأخري إق ُٗـا  ٝاْتػـًِٝ ايـجُٔ ٚعـسّ ت     أٚ ٝع ايــ

 كاس ٘ . يُا ع٢ً إَٗاٍ أسسٖ

ٚإْؿػـذ  عٓـسْا  بطـٌ اي ٝـع    -َـع ٖـصٙ ايؿـطٚ  ايجالثـ١      -ثالث١ أٜاّ  شا َه ٚإ

  ٝع ايـــَُــٔ زٕٚ ؾــطم بــي نــٕٛ ،عُــاٍ خٝــاض إ أَٚــٔ زٕٚ سادــ١ اىل ؾػــذ  قٗــطًا

ــًا يف ايصَــ١ غــري َــتعي     أٚ ــ٘ نًٝ ــًا ٚبــي نْٛ ــ١ بأ إبايــجُٔ ؾدكــًٝا َعٝٓ  ٚقــاف نًٝ

 َاْع١ َٔ سكٍٛ اؾٗاي١ . 

ُ ا ايًًٝتإ ايٓٗاضات ايجالث١ ٜٚٓسضز ؾٝٗأٜاّ : طاز بايجالث١ امل: (103) تٛغطتإ ايــ

 ُاّ ايٓكل َٔ ايّٝٛ ايطابع . ـتل عٓس سكٍٛ اي ٝع أثٓا٤ ايٓٗاض بإٚجيعٟ ايتًؿٝ

 َٔ َاٍ اي ا٥ع . بعسٖا ناْ  خػاضت٘  أٚ ٝع نُٔ ايجالث١ ايـُ(: يٛ تًـ 104)

ٚايؿٛان٘  كٍٛ  ٝ  َجٌ اـهط ٚايايـُؿػسٙ َا ٜ أٚ(: َا ٜػطع ايٝ٘ ايؿػاز 105)

ٓـًا بكـسض َـٛظٕٚ َـٔ اي كـٍٛ      َعٍٝ -ٚشات٘ ٚايًشِ يف بعا األٚقات إشا بٝع بؿدك٘ 

ٖـصا    -ٚ م ٜك ه٘ َؿ ٜ٘  ،يف ايص١َ غري َتعي  ٚ م ٜهٔ بٝعًا يهًٞ -اـهطا٤ َجاًل 
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ُ اي ٝـع ٜٚ طـٌ إشا قـطب ايًٝـٌ ٚ م جيـ٤ٞ      ؾٝـ٘  ٜٓؿػذ  بـٌ ب ٜ عـس    ،ايجُٔ ؿ ٟ بـ ايــ

  بــٌ ٚإٕ قــطب ايًٝــٌ ثــِ ايجُٔ ٗ ــؿ ٟ عــٔ إتٝاْايـــُط إغــتشكام ايؿػــذ عٓــس تــأخ 

ُ ف ؾػـاز  ٚخاقطب ايعٚاٍ  ٘   أٚ ٝع ايؿدكـٞ  ايــ عـاب   أٚ. ٚيـٛ تًــ    ؾـٛات َايٝتـ

ــ٢     ــ١ ؾدػــاضت٘ عً ـــُنــُٔ َــس٠ اإلْتظــاض ايكًًٝ ــٛ تًـــ   ،ؿ ٟاي  عــاب بعــس   أٚٚي

 ُايه٘ . ـذ اي ٝع ٚعاز يإْؿػايًٌٝ ؾدػاضت٘ ع٢ً اي ا٥ع ألْ٘  ذ٤ٞـَ

 خيار الرؤية .  الرابع :

ــًا    ــٛ ضأ٣ ؾــ٦ًٝا َعٝٓ ــ١ ايػــابك١     أٜٚٚتشكــل ؾُٝــا ي ــِ إؾــ اٙ عًــ٢ ايطؤٜ  بعهــ٘ ث

ُ  ثِ قـ ا  ، ٣ َٛقٛؾًا بال َؿاٖس٠ إؾ أٚ  أٚسٙ عًـ٢ خـالف َـا ضأ٣     ٝع ؾٛدـ ايــ

ـــُؾاقــسًا يًٛقـــ ٚدــسٙ  ــ٘ اي ــا٥ع ٚتؿل عًٝ ـــُبــي اي  ــؿ ٟ اي  ٟ ٜج ــ  يًُؿــ  ٘ؾاْ

دًـ ايٛقــ يف  ـدٝاض يً ا٥ع عٓس تـ ـَها٤ . ٖٚهصا ٜج   ايدٝاض بي ايؿػذ ٚاإلـاي

ُ ضأ٣  يف ايـجُٔ نُـا إشا نـإ قـس     أٚ ٝع ايـُ  ْـ٘ عًـ٢ َـا     ٝع غـابكًا ؾ اعـ٘ بتدٝـٌ أ   ايــ

ــ٘    آٙض ــ ي خالؾ ــِ ت ــابكًا ث ـــ   أٚغ ــ٘ بٛق ــ٘ باع ــ٘  عاًَ ـــ خالؾ ــِ إْهؿ ــس  أٚث  إعتك

ـُ إٚادسٜــ ـــُبــ٘  ٕٙ أخــربس أعــتؿكــا عًٝــ٘ ب١ ايــجُٔ يٛقــ ــ٘ آض أٚؿ ٟ اي ــا٥ع ؾٝ  ٙ اي 

 غابكًا ثِ إْهؿـ عسّ ٚادس١ٜ ايجُٔ يصيو ايٛقـ . 

ُـ 106) اٍ (: ب ؾطم يف ايٛقـ ايصٟ ٜهٕٛ ؽًؿ٘ َٛد ًا يًدٝاض بي ٚقـ ايه

يً ا٥ع ؾٝ٘ ٚبي غريٙ إشا إتؿل تعًل غطض ايعكال٤ ضغ ١ اي١ٝ يعُّٛ ايـُايصٟ تعٜس ب٘ 

نـٕٛ ايهتـاب    ٌَجـ يًعكـال٤  نإ ع٢ً خـالف ايطغ ـ١ ايعاَـ١    ٤ غٛا ،ًُؿ ٟ ب٘ ي أٚ

ــًا  ًّغــري أٚضاق ًّـؿــ١ ٚب َــَػ ــ٘    ذ ــًا عٓ ــس قــّٛ َٚطغٛب ــ٘ عٓ ــًا ؾٝ ــس س٠ أّ نــإ َطغٛب  عٓ

 .  -أقؿط  ب -بًٕٛ أمحط ايكُاف  أٚقّٛ آخطٜٔ َجٌ إؾ ا  نٕٛ ايعطب١ 

 يف بٝع ايهًٞ ذطٟ ـٚب ٜ ،ع١ٓٝايـُ(: َٛضز ٖصا اـٝاض بٝع ايعي ايؿدك١ٝ 107)
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 دٝاض ـايـــيـــ٘ خـــط ؾـــطزًا ؾاقـــسًا يًٛقــــ ؾاْـــ٘ ب ٜج ـــ  ا زؾـــع اىل ا ٛقٛف إشايــــُ

ُ ٘ سك عٓس٥ُص بٌ ُ ٚادـس يًٛقــ   طاي ١ بؿـطز  ايــ ُ ْعـِ يـٛ نـإ    ،عًٝـ٘  تؿل ايــ   ٝع ايــ

ــًا يف   أٚ ــجُٔ نًٝ ـــُاي ــرب٠ ايــ      اي ــصٙ ايك ــٔ ٖ ــاعًا َ ــ٘ ق ــٛ باع ــا ي ــ ي ـعي نُ  ذٝس٠ ؾت

 دٝاض . ـإ ي٘ ايذٛز٠ ؾٝٗا نـدًـ ٚقـ ايـت

ُ (: اـٝاض ٖٓا بـي ؾػـذ   108) عا١ًَ ٚإضدـاع نـٌ عـٛض اىل قـاس ٘ األٍٚ     ايــ

ايــجُٔ عًــ٢ سايتــ٘ ايؿاقــس٠ يًٛقـــ َــٔ زٕٚ    أٚ ٝع ايـــُٚبــي إَهــا٤ٖا ٚإَػــاى  

اـٝـاض ب ـصٍ اي ـا٥ع األضف     ٚب ٜػـكط  ،طاي ١ باألضف يٛ تطى ايؿػذ ايـُإغتشكام 

ٜـ   .أخط٣ ٚادس٠ يًٛقـ اي١ٝ ُٓبعٝ اي١ٝايـُ بساٍ ايعيٚب بإ ض ـُٗا ايتكايـ ُهٓـْعـِ 

 عا١ًَ  . ايـُايطنا ٚعسّ ؾػذ ق اٍ ع١ٝٓٝ  أٚع٢ً زؾع ٖس١ٜ َاي١ٝ  أٚبساٍ ع٢ً اإل

 ط ٜػــريًا ٚاألقــطب إَهــإ ايتــأٍخ،ؿٗٛض إٔ ٖــصا اـٝــاض عًــ٢ ايؿــٛض ايـــُ(: 109)

 عُاي٘ عٓس سهٛض ايططف ا خط . يف إ

ط٘ بعس ايطؤ١ٜ ايهاؾؿ١ عـٔ ؾـٛات ايٛقــ بـٌ     (: ٜػكط ٖصا اـٝاض باغكا110)

 ،يعكـس يتـعاّ با تكـطؾ٘ زاًب عًـ٢ اإل  إشا نـإ  ق ًـٗا   أٚطؤٜـ١  ايٚبايتكطف بعس  ،ق ًٗا 

 ب٘ .  طٚيف دٛاظ إؾ ا  غكٛط٘ نُٔ ايعكس ٚدٗإ : أقٛاُٖا شيو ؾٝػك

ؿكٛز ؾعــاًل ايـــُ طغٛبايـــُت اٜعإ يف إؾــ ا  ايٛقـــ ايـــُ(: يــٛ إختًـــ 111)

إخ اض اي ا٥ع بايٛقــ ْٚؿـاٙ اي ـا٥ع ؾايظـاٖط      أٚزع٢ ضؤٜت٘ غابكًا ؿ ٟ ٚإايـُؾأث ت٘ 

ٜـ     ٙ      إب،ُٝٓ٘ ـتكسِٜ قٍٛ اي ا٥ع ايٓـايف يًدٝـاض َـع   .إٔ ٜكـِٝ ا خـط اي ٝٓٝـ١ عًـ٢ زعـٛا

يــٛ تٛاؾكــا عًــ٢ أقــٌ إؾــ ا  ايٛقـــ ٚإختًؿــا يف ٚدــٛز َتعًــل  اؿهــِ ٖٚهــصا 

 ٝع ايـــُ ٟ َــجاًل عــسّ ٚدــٛزٙ يف   ؿايـــُيف ايــجُٔ ؾــازع٢   أٚ ٝع ايـــُايؿــط  يف 

 ك ٛض ْٚؿاٙ اي ا٥ع . ايـُ
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 : خيار اإلشرتاط . اخلامس 

ُ ؾـ ا  إٔ جيعـٌ   طاز َٔ خٝاض اإلايـُ تعاقسإ ؾعـاًل ٜؿـ ط٘ أسـسُٖا عًـ٢     ايــ

عًٝــ٘ تػــذٌٝ ؿــ   ا نــإٔ ٜ ٝعــ٘ عطبــ١ بــجُٔ َعــي ٜٚ خــط بطنــاُٖا يف عكــسُٖا 

 دًـ ؾطط٘ . ـؿػذ عٓس تياطٚ  ي٘ ع٢ً ؿايـُؾٝتػًط  ،طٚضايـًَُهٝتٗا يف زا٥ط٠ 

ُ (: جيب ايٛؾـا٤ بايؿـط    112)  -أّ غـريٙ  ايعكـس  نـإ  بٝعـًا   -ذعٍٛ يف ايعكـس  ايــ

دتل ٚدٛب ايٛؾـا٤  ؾٝ،َعاًَٞ  ذعٛي١ نُٔ عكُسايـُبتسا١ٝ٥ غري زٕٚ ايؿطٚ  اإل

ُ ايعكـس قا٥ُـًا  م ٜٓؿػـذ ٜػـتشل     بايؿط  نُٔ ايعكس ؾُـا زاّ   ؿطٚ  يـ٘ ؾـطط٘   ايــ

ُ ايعُـٌ   -بايؿـط  ذب ايٛؾـا٤   ـٜٚ ،ؿطٚ  عًٝ٘ايـُ: ايعاقس  ع٢ً قاس ٘ ؿطٚ  ايــ

بي ايعكس ايالظّ ناي ٝع ٚبي ايعكس اؾا٥ع نايعاض١ٜ نُا يـٛ   َٔ زٕٚ ؾطم -يف ايعكس 

  عًٝ٘ قطا٠٤ غـٛض٠ )ٜـؼ( نـٌ يًٝـ١ مجعـ١ ألبٜٛـ٘       ُس٠ُ ٚإؾ ـطؾًا يؾ أٚنتابًا أعاضٙ 

   ايعاض١ٜ باق١ٝ  م ٜػ زٖا . ٘ َا زاَؾاْ٘ ٜػتشل عًٝ٘ ايؿط  ًٜٚعَ٘ ايٛؾا٤ ب

 أٚيف عكــس َــٔ ايعكــٛز ؿــط  ٖــٛ إيــعاّ ٚإيتــعاّ بؿــ٤ٞ َــأخٛش  ٚبإختكــاض : اي

 خري ؾط  ب جيب ٚؾاؤٙ . ٖٚصا األ ،َأخٛش إبتسا٤ً َٔ زٕٚ إضت اط٘ بعكس 

 ايعكٛز عٓس إدتُاع أَٛض :جيب ايٛؾا٤ بايؿطٚ  نُٔ ُا ـإْٚ

ُ ؾـإ ايؿـط     ،يًػـ١ٓ  أٚيًهتـاب  ؿًا دايـاألٍٚ : إٔ ب ٜهٕٛ ايؿط  َ دايـ ايــ

( ٖــٛ ؾــط  كطؿ٢ )ايـــُيف غــ١ٓ س ٝ ــ٘  أٚيتؿــطٜع اا غــ شاْ٘ يف نتابــ٘ ايععٜــع 

 .: ايعاقس ا خط ذب ٚؾاؤٙ ٚب ٜٛدب يؿاضط٘ سكًا ع٢ً قاس ٘ ـباطٌ ب ٜ

 بٓشٜٛٔ :ايؿط  يًهتاب ٚايػ١ٓ دايؿ١ ـٚتتشكل َ 

نُـا إشا إؾـ   يف   : غري َؿطٚع يف ْؿػـ٘   أٚإٔ ٜهٕٛ ايعٌُ بايؿط  سطاًَا  -أ

ُ  أٚبٝع٘ إٔ ًٜـ ؼ دًـس ايػـ ع     إغـتأدطٙ يًعُـٌ يف ْٗـاض ؾـٗط      أٚ،ٝت١ يف قـالت٘  ايــ
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َـ  ٜ ٝعـ٘ ؾـ٦ًٝا بؿـط    أٚ،ضَهإ بؿط  إٔ ٜؿطـط  ُ شطًَا َـٔ  ـ  إٔ ٜطتهـب  شطَات ايــ

َـ    -إغـتػابت٘   أْٚٗب َايـ٘   أٚنكتٌ َػًِ  هل١ٝإلا َـ   ـٚحنـٛ شيـو   شًٌ ـُا ٖـٛ ؾـط  

ًّـّ يشٍطـَ أَٚ٘ اا سٍط ُاـي  ٘ اا يف تؿطٜع٘ . ُا أس

٠ ع٢ً ظٚدٗا طأايـُٜع اا نُا إشا إؾ ط  طدايؿًا يتؿـٕ ٜهٕٛ ايؿط  َأ -ب

بٝسٖا اؾُاع ٚايطالم ؾإ ٖصٜٔ ايؿططي كايؿإ يتؿطٜع ٜهٕٛ ٕ يف عكس ايٓهاح أ

بٝــع عًــ٢ كــس ٜؿــ   يف ع أٚ،اا غــ شاْ٘ سٝــح دعًــُٗا اا غــ شاْ٘ بٝــس ايطدــٌ 

 أٚ،قٝػ١ طالم َكشٛب١ بؿطٚ  َعٝٓـ١   كًا َٔ زٕٚ إْؿا٤ٙقاس ٘ نٕٛ ظٚدت٘ طاي

ٕ ٚبػـري َٗـط   نـٕٛ أختـ٘ ظٚدـ١ يـ٘     : ٜؿ   عًٝـ٘ يف بٝـعٍ   قـٝػ١ ظٚاز  إْؿـا٤   َـٔ زٚ

 . َٔ زٕٚ إْؿا٤ عكس َػتكٌ يٓهاسُٗا نْٛٗا ظٚد١ ي٘  ٜؿ   ع٢ً إَطا٠ُ أٚ،بُٝٓٗا

 سطاّ باطٌ إشا نإ ايتؿـطٜع ثابتـًا غـري قابـٌ     دايـ يتؿطٜع ااايـُْعِ ايؿط  

ــ ــٛ خــايـ اي  ،ط بايؿــط  يًتػٍٝ  أٚنــإ َ اســًا  -ؿــط  سهُــًا تؿــطٜعًٝا تطخٝكــًٝا   ؾً

ٖٚهــصا يــٛ خــايـ  ،بايعكس ٚٚدــب ايٛؾــا٤ بايؿــط  م ٜهــٍط -َػــتش ًا  أَٚهطٖٚــًا 

 ٕ با يــٛ إؾــ ط  عًٝــ٘ يف عكــس ْهاسٗــا أسهُــًا ٚنــعًٝا قــاباًل يًــتػري بايؿــط  نُــ

 ٜطًكٗا ٚب ٜتعٚز عًٝٗا ؾاْ٘ ؾط  ْاؾص ٚادب ايٛؾا٤ . 

ــٕٛ َٓا  ــاْٞ: إٔ ب ٜه ــًا ايج ــؾٝ ــ٘ ن ـي ــا إشا باع ــس نُ ــط  أ تُكته٢ ايعك ــًا بؿ  ٕ ب اب

ٍٚ أٚ،أدطتٗــا  أًُٚو َٓؿعتٗــا ـٕ ب ٜــأآدــطٙ ايــساض بؿــط   أًٚه٘ ُـٜــ تــ٘ ْؿػــٗا دظ

 ٗا .ب ب ٜػتُتع أٚبٗا ٕ ب ٜكطزا٥ًُٝا بؿط  أ

قاَــ   نــُٓاًً نُــا إشاٜــصنطٙ أٚ،شًا ـايؿــط  يف ايعكــس قطٜــ ٜــصنط ٕ ايجايــح: أ

ٍٝـ   ًا عًٍَٝ٘ٝ ٓ  ايعكس ايكط١ٜٓ ع٢ً نٕٛ  ألدـٌ   أٚق ـٌ ايعكـس     يـصنطٙ   إَـا سًا  بـ٘ :  َٚك

  ٌـًٛ شنطٙ قـؾ ،ِٝ ـكام ايتػًـشـتػًِٝ ساٍ إغتـطا  ايـؿاِٖ ايعطيف َجٌ إؾتـتـاي
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 غًٗٛا  م جيب ايٛؾا٤ ب٘ . أٚ عُسًاًا عًٝ٘ ايعكس ٚ م ٜهٔ ايعكس َ ٍٓٝ

غـتشكاق٘ َكـسٚض ايتشكـل    شتٌُ اؿكٍٛ ظَٔ إـؿطٚ  َايـُٜهٕٛ  ٕايطابع : أ

ُ ؾًٛ عًِ عذـع   ،يًُؿطٚ  عًٝ٘   ٘ اطؾـ  ؿطٚ  عًٝـ٘ عًـ٢ ؾعـٌ ايؿـط  بطـٌ إ     ايــ

ؿطٚ  عًٝــ٘ قسضتــ٘ عًــ٢ ؾعــٌ ايـــُعتكــس يــٛ إ. ْعــِ ٝــاضدًؿ٘ اــٚب ٜ تــب عًــ٢ تــ

ػسز عذعٙ  أَٚط ٚاقعًا ثِ إْهؿـ عذعٙ عٓ٘ َٔ بسٚ األ نإ َكسٚضًا ي٘ أٚايؿط  

 دًـ ايؿط  يًُؿطٚ  ي٘ .ـتايؿط  ٜٚ تب خٝاضقضٍ عٔ ؾعً٘ بعس غ ل قسضت٘ 

تاَــ١  كساض دٗايــ١ايـــُأٚذٍٗٛ ايٛقـــ ـؿطٚ  َــايـــُٕ ب ٜهــٕٛ داَؼ : أـايــ

ٛ سُٖا يف اي ٝع دٗاي١ أس أٚني ايعٛ تٛدب فٗٛي١ٝ  ٣نإٔ ٜ ٝع٘ ايهتاب ايصٟ ٜػـ

متاّ َـا   -اـامت خكٛقٝات ٕ ٜكٛؽ ي٘ خامتًا َٔ زٕٚ بٝإ ض بؿط  أزٜٓاضٜٔ بسٜٓا

ْـ٘  ايؿط  ٜٚ طٌ اي ٝع . َٚٓ٘ ٜت ي أؾًٝػٛ  -عٓس١ُٗٙ ايـُٕ اـكٛقٝات ابٝأٜٚطٜس 

 .قسضُٖا قسزًا  ٓشؿظ َع١ًَٝٛ ايعٛني ٚنٕٛايؿط  ٜػريًا بٓشٛ ت دٗاي١ ب تهٍط

ؾـططًا نـُٔ   خـصت  ايٛؾـا٤ بٗـا تهًٝؿـًا إشا أ     عٗـا جيـب  دتُاٖصٙ ايؿطٚ  عٓس إ

ُ نُـا ٜػـتشل    -غـريٙ   أٚنـإ  بٝعـًا  ،دـا٥عًا   أٚبظَـًا نـإ    -عكس ؿطٚ  يـ٘ عًـ٢   ايــ

 ،اض ؽًــ ايؿـط   خٝي٘ عٓس ؾٛات ايؿط  :ؿطٚ  عًٝ٘ : ايٛؾا٤ بايؿط  ٜٚج   ايـُ

ٌٍـْـ ؾاشا ؾػذ ايعكـس إ  سـسُٖا  يـٛ ٚدـس أ  ٚ،ٍٚ٘ األقـاس  ٚضدـع نـٌ عـٛض إىل     ش

ٌٍإ -سهًُا بٓكً٘ عٔ ًَه٘ أٚ،سكٝك١ -ايؿًاعٛن٘ ت  . ق١ُُٝ أٚ غ دع بسي٘ َٔ َج

 ذٛظ ؾٝ٘ـبٌ ٜ ،َٓذعًا ايؿط  ٕ ٜهٕٛ أ -ؾــٞ ٚدٛب ايٛؾا٤  -(: ب ٜعترب 113)

ضٙ ؾـٗطًا إشا  م  ٢ٓ زاهغـ ايتعًٝل نإٔ ٜؿـ   بـا٥ع زاضٙ عًـ٢ َؿـ ٜ٘ إٔ ٜهـٕٛ يـ٘       

 .  ٜػاؾط َٔ اي ًس٠

 عًٝ٘ َٔ ايٛؾا٤ بايؿط  داظ يًُؿطٚ  ي٘ إد اضٙٚ  ؿطايـُ(: إشا اَتٓع 114)
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٘   اضٙ ع٢ً ٚايظاٖط إٔ خٝاضٙ غري َؿطٚ  بتعصض إد ،عًٝ٘   بـٌ ٜ كـ٢   ،أٜــذاز ؾـطط

ُهٔ َـٔ  ـتـ  -ُا إؾـ   عًٝـ٘   ـعٓس ؾٛات ايؿـط  عًٝـ٘ ٚعـسّ إتٝـإ ا خـط بـ       ٙخٝاض

ُ ستـ٢ إشا تكـطف يف ايعـٛض     ٚب ٜػكط -ّ تعصض عًٝ٘ إد اضٙ أ ِ َيٝـ٘  ٓتكٌ إايــ  ايــ

 غكاط٘ سك٘ يف ايؿػذ .بايعكس ٚإٜهٔ تكطؾ٘ ناؾؿًا قطعًٝا عٔ إيتعاَ٘ 

نــإ يًُؿــطٚ  يــ٘ ٚؾــا٤ً ذاز ايؿــط  ـٜــؿطٚ  عًٝــ٘ َــٔ إايـــُ(: إشا عذــع 115)

ُ  أٚت٘ َـٔ ايـجُٔ   ضف ايؿـط  ٚسكٍـ  طاي ٘ بـأ ايـُٝاض يف ايؿػذ ٚيٝؼ ي٘ دـاي جُٔ ايــ

قــّٛ ٜــّٛ َعــي   عًٝــ٘  نُــا يــٛ إؾــ -غــٛا٤ نــإ عذــعٙ عٓــ٘ يككــٛضٙ  ، ٝعايـــُ

ؾـ   عًٝـ٘ خٝاطـ١    نُـا يـٛ إ   -ّ نإ عذعٙ يككٛض َٛنٛع ايؿط  أ -ؾُطض ؾٝ٘ 

 ض َـع ا خـط   ـٜتكايـ ٕ دٝاض نُـا يـ٘ أ  ـ: يـ٘ ايـ  ذُٝع ـ ايـ ٚيف.    -ثٛب ؾتًــ ايجـٛب   

 ٜ انٝإ عًٝ٘ ٜٚػكط خٝاضٙ . ذازٙ بعٍٛضـٜتعصض إايـُعٔ ؾطط٘ 

ؿطٚ  ؾٝ٘ ؾٝكـض ايعكـس   ايـُايعكس إىل  (: ايظاٖط إٔ ؾػاز ايؿط  ب ٜػط116ٟ)

: ؾط  يف اي ٝع نُا يٛ -سٕ ٜهٕٛ ايؿط  كاًل بكش١ ايعكس ؾٝؿػأ إب،ًػٛ ايؿط ٜٚ

 ٓؿع١ . ايـُ أٚعسّ ًَه١ٝ األدط :داض٠ اإلؾط  يف أٚ،ايجُٔ أٚ ٝع ايـُ عسّ ًَه١ٝ

 ٜٚؿــ    -ًه١ٝ ٚاقعــًا ايـــَُــع قكــسٙ ْكــٌ  -ٕ ٜ ٝــع َايــ٘ (: ب بــأؽ يف أ117)

ُ ع٢ً   ثاْٝـًا ٚيـٛ بعـس سـي     عًٝـ٘  عـ٘ َـٔ غـريٙ بـٌ ستـ٢ إشا اؾـ   بٝعـ٘        ٝؿ ٟ بايــ

 ٚاشا إؾــ   . ُٔ اي ٝــع األٍٚ اشا  م ٜؿــ   ـبأقــٌ َــٔ ثــ أٚثــِ إؾــ اٙ َٓــ٘ بــأنجط  

  م ٜكض ؾطط٘ ٚب بٝع٘ َٓ٘ يف َٛضزٜٔ :

ا إؾـ اٙ  ْكسًا بأقٌ مـ ٕ ٜ ٝع٘ أ ٦١ًؿ ٟ َٓ٘ ْػٝايـُُا إشا اؾ   اي ا٥ع ع٢ً ؾٝ -أ

 ١ً٦ إىل ؾٗط ٜٚؿ   اي ا٥ع عًٝ٘ إْٔػ١٦ٝ نإٔ ٜؿ ٟ ظٜس ثٛبًا َٔ خايس بسٜٓاضٜٔ ْػٝ

 ٚاشا  م ٜؿ   شيو ؾال بأؽ باي ٝع باألقٌ بعس ؾطا٥٘ َٓ٘ .  ،ٜ ٝع٘ ي٘ ْكسًا بسٜٓاض
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َـ َٓـ٘ ْػـ١٦ٝ بـأ   ع ؿ ٟ ع٢ً اي ا٥ع إٔ ٜؿ ٜ٘ اي ـا٥ ايـُا إشا اؾ   َ -ب ُا ـنجط 

 ؾـــٗط نـــإٔ ٜؿــ ٟ ظٜـــس ثٛبـــًا َـــٔ خايــس بـــسٜٓاضٜٔ َـــؤداًل إىل  ًا ْكـــسباعــ٘ عًٝـــ٘  

 ٕ ٜؿ ٜ٘ َٓ٘ بجالث١ زْاْري ْكسًا .ع٢ً اي ا٥ع أ ؿ ٟايـُٜٚؿ   

 السادس : خيار الصرط .
ٚ ايـُدٝاض ـَٓ٘ ايطاز ايـُٚ ُ ؿطٚ  يف اي ٝع بطنـاُٖا  ذعٍٛ ؾٝـ٘ سـل ايؿػـذ    ايــ

 .ُا عٓٗيجايح أدٓيب  أٚألسسُٖا بعٝٓ٘  أٚيًُت اٜعي 

بٌ جيٛظ إؾ اط٘ يف أٟ َس٠ ،ـُس٠ َع١ٓٝ(: ب ٜتكسض )ؾط  خٝاض ايؿػذ( ب118)

ْعِ ببس َٔ تعـٝي   -عٔ ايعكس أّ َٓؿك١ً ناْ  َتك١ً  ،أّ ط١ًٜٛ ناْ  قكري٠  -

ٚب دعًـ٘   ،ؾال جيـٛظ دعـٌ اـٝـاض بـال َـس٠      ،َعي يف ايٛاقع  سأٖا ٚتكسٜطٖا بكسٍضَ

 ب بطٌ ايؿط  ٚقض ايعكس . ٚإ،بٗا عتٍسايـُك١ ١ يًعٜاز٠ ٚايٓكَٝس٠ َطزز٠ قابً

ٜـ  دٝاض َـا زاّ سٝـًا َـا   ـذٛظ ؾـط  اـٝـاض طـٍٛ ايعُـط ؾٝػـتُط ايـ      ـٜٚ شكٌ ـ م 

ُـ  ـنُا ٜكض دعٌ اي ،َػكط يًدٝاض  ا َـٔ  دٝاض يكسّٚ اؿاز ٚسكاز ايـعضع ٚحنٖٛ

 ٓــ٘ ٚاقعــًا نُــا إشا دعــٌ اـٝــاض طًٝــ١ ؾــٗط  َــع تعٍٝ ذٍٗٛ دٗايــ١ ٜػــري٠ايـــُايعَــإ 

 ايٓككإ . أٚذٍٗٛ ايتُاّ ـب ٖٚٛ َضد

ــاض َٜٛــًا  119) حنٖٛــا ؾايظــاٖط إبتــساؤٙ   أٚؾــٗطًا  أٚإغــ ٛعًا  أٚ(: إشا دعــٌ اـٝ

ٚاشا دعـٌ اـٝـاض ؾـٗطًا َـطززًا بـي ايؿـٗٛض َـٔ زٕٚ قطٜٓـ١ عًــ٢          ،بايعكـس   َتكـالً 

 تعٝٝٓ٘ َٔ بي ايؿٗٛض بطٌ ايؿط  ٚقض ايعكس . 

ٜكاعـــات ايؿػـــذ يف اإلا  اـٝـــاض ٚإؾـــ  -عًـــ٢ ابســـٛ   - (: ب ٜكـــٍض120)

ـــ    ــل ٚايٛق ــطا٤ ٚايعت ــايطالم ٚاإلب ــ١    ،ن ــ١ ٚايعاضٜ ــا٥ع٠ نايٛزٜع ــٛز اؾ ٚب يف ايعك

 اْ٘ ب ٜكض ؾط ايٓهاح ؾز ايالظ١َ غ٣ٛ عكس ٜٚكض إؾ اط٘ يف ايعكٛ ،ٚايٛناي١ 
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 نُا ب ٜكض إؾ اط٘ يف ايكسق١ ٚيف ايهُإ .  ،ايـدٝاض ؾٝ٘ دعًَا

َتكــ١ً بايعكــس  -٠ َعٝٓــ١ َهــ ٛط١   اـٝــاض يً ــا٥ع يف َــس(: ٜكــض إؾــ ا121)

ٓؿػـ٘ َـع   ب -ايـجُٔ   ع٢ً حنـٛ ٜهـٕٛ يـ٘ سـل ايؿػـذ إشا ضزٍ      -َٓؿك١ً عٓ٘  ناْ  أّ

 اـٝاض( ٚعٓس ايعٛاّ : )ض١ٖٓٝ( . ٜٚػ٢ُ ؾكًٗٝا : )بٝع -ب سي٘ َع تًؿ٘  أٚٚدٛزٙ 

َـ    ٚببس َٔ قكـسُٖا اي ٝـع ٚايؿـ    يٝـ٘ َـع   د١ُ إشاــ يـ دّؿـطا٤ ٚاقعـًا يهـٔ بـجُٔ 

ل ايؿػـذ إٕ  ٕ ٜهـٕٛ يـٞ سـ   ١٦ُ أيــ زٜٓـاض بؿـط  أ   ـ)بعتو زاضٟ بـ إؾ ا  اـٝاض 

ٕ أٚ ت ـاع ايـساض  ٚيف ايػايـب   ،غ١ٓ(اٍ إىل ايـُأتٝتو بكسض  حنٖٛـا   أٚ ١ايعطبـ أٚ اي ػـتا

ــاضَــع ؾــط    يٓؿػــ٘  ٘طاإؾــ ٜٚكــض ،ب بــأؽ ب٘بهــجري ُٚٓٗا ايــٛاقعٞ ـثــزٕٚ اـٝ

ُ يف  -بسيــ٘  أْٚؿػـ٘   -ايؿػـذ عٓــس إضدـاع ايــجُٔ   خٝاض ٖٚــصا  ،تؿل عًٝٗـا ايـــُس٠ ايــ

ــع  ــٛ  -اي ٝ ــاً ي ــسٙ باطٓ ــجُٔ       - قك ــاع اي ــس إضد ــذ عٓ ــا٥ع ايؿػ ــتشل اي  ــشٝض ٜٚػ  ق

 إب دٝاض ٚيــعّ اي ٝــع ٚإَتٓــع ايؿػــذ ـْكهــ٢ ايــس٠ إايـــُٚاشا إْتٗــ   ،ؿ ٟ ايـــُاىل 

ــ٘ إ ٕ ٜطنــ٢ ا خــط َــٔ طٝــب ْؿػــ٘ ؾٝــؤدط   أ ــع  ٜٚجــاب عًــ٢ إقايت ــاٙ ٚؾػــد٘ اي ٝ ٜ

ــ  بسيــ٘ َــع تًؿــ٘  م   أٚايــجُٔ  ضٍز س٠ َــٔ زٕٚ ايـــُٚاشا ؾػــذ يف  ،شاقٌ بُٝٓٗــا ـاي

ُ ٚنصا يـٛ ؾػـذ ق ـٌ     ، ٜكض ايؿػذ ُ س٠ ايــ  ؾـال ٜكـض ايؿػـذ     ،يف ايعكـس   شسز٠ايــ

إش ايؿػـذ رتـاز إىل   ،بسي٘ َع تًؿـ٘   ضٍز أٚايجُٔ  ع١ٓٝ َكشٛبًا بطٍزايـُس٠ ايـُيف  إب

ٌٍ نــب: تكاًل ٘ َػــبسيــ٘ ٚإىل إْؿــا٥ أٚايــجُٔ  ضٍز  ،بسيــ٘ بككــس ايؿػــذ  أٚايجُٔ طٍزؿعــ

ٍٍ أٚ  . َع ايطٍز شٛٙ ـ: )ؾػد ( ْٚ بكٛ

(122 :) ُ عٓـــس  -بسيــ٘   أٚبعٝٓــ٘   - ٜــاٙ  اي ــا٥ع إ  ايــجُٔ إسهــاض   طاز َــٔ ضزٍ ايـــ

 بككس ايؿػذ إْؿػذ اي ٝعس٠ ايـُؾًٛ أسهطٙ اي ا٥ع يف  ،ٓ٘ َٓ٘ ـُهٝـطٟ ٚتـؿتايـُ

  ٝع اىل اي ا٥ع ايؿاغذ . ايـُ ثِ ًٜعَ٘ ضٍز ،ؿ ٟ َٔ ق ه٘ ايـُع ٚإٕ إَتٓ



    

 (67) ...................................................... اْٛاع اـٝاضات ٚاسهاَٗا  .....

نُـــا إشا نـــإ  -ًا يف شَـــ١ اي ـــا٥ع ٙ زٜٓـــؿطٚ  ضٍزايــــُ(: إشا نـــإ ايـــجُٔ 123)

نؿ٢  -ٙ ؾ   اـٝاض َؿطٚطًا بطٍز ش١َ اي ا٥ع ؾ اع٘ بصيو ايسٜٔ ٚإًُؿ ٟ زٜٔ يفي

يف ٜـس   -ثالدـ١   -إعطا٤ ؾطز َٔ ايسٜٔ ايهًٞ بككس ايؿػذ . ٚاشا نـإ ايـجُٔ عٝٓـًا    

إشا تٛاؾكا يف ايعكـس   إباي ا٥ع ؾايظاٖط تٛقـ قش١ ايؿػذ ع٢ً زؾع ايعي يًُؿ ٟ 

ُـ  أَٚـجاًل  بـسٍ ايعـي :   ع٢ً نؿاٜـ١ ضزٍ  ُ شَـ١  . ٚاشا نـإ ايـجُٔ نًٝـًا يف    ١ قٝ ؿ ٟ ايــ

 ؾطز آخط يف قش١ ايؿػذ .   ا٥ع بعس ٚقٛع اي ٝع ؾايظاٖط نؿا١ٜ ضٍزؾسؾع َٓ٘ ؾطزًا يً

 بعـا ايـجُٔ    عٓـس ضزٍ  -ْكـؿ٘   - ٝع ايـُػذ يف بعا   ايؿ(: ٜكض إؾ ا124)

ُ ُاّ ـٚايظاٖط قـش١ إؾـ ا  ايؿػـذ يف تـ     . -ْكؿ٘  - بعـا ايـجُٔ     ٝع عٓـس ضزٍ ايــ

ٚببـس َـٔ نـٕٛ     ،شسٚز نؿٗط ـَ ت كٞ بسكًا يف أَُسايـُٕ ٜطدع ايٝ٘ اي عا ع٢ً أ

 دٝاضٟ . ـاإلؾ اطي نُٔ عكس اي ٝع اي

ــصض ضز125ٍٍ) ــ (: إشا تع ــ ٟ اي ــ٘ أٚجُٔ يًُؿ ــ١ُ -ٚنًٝ ــٕٛ  أٚ يػٝ  ــا  أٚدٓ  حنُٖٛ

ــاض     قكــٍٛضإىل  ُا ٜطدــعـَــ ــ٘ ٜهؿــٞ يف قــش١ ايؿػــذ إق  ــ٘ ؾايظــاٖط أْ ــٌؾٝ  ايٛنٝ

ٍٛايـُايعاّ   ٔؾـاشا َــهّ   -ًشػـ ٝات َٓكٛب٘ ي أٚايعسٍ  :ايؿكٝ٘ايٛيٞ ايؿطعٞ أٚض ؿ

 ع.ٚإْؿػذ اي ٝاإلق اض  قٍضَٔ ايجُٔ ٚأق ه٘ بككس ايؿػذ ايٛيٞ  أٚايٛنٌٝ 

ؿ ٟ ق ــٌ إعُــاٍ اي ــا٥ع خٝــاضٙ نــإ يــ٘ ايؿػــذ باضدــاع ايـــُ(: يــٛ َــات 126)

 .  -ٚيٛ نإ ؾِٝٗ قاقط أضدع سكت٘ ع٢ً ٚيٝ٘ ايؿطعٞ  -ايجُٔ اىل ٚضثت٘ نًِٗ 

ِٖ ايجُٔ ٛضثت٘ ؾًِٗ ايؿػذ بطٍزاـٝاض يق ٌ إعُاٍ اـٝاض إْتكٌ َات اي ا٥ع ٚيٛ

ٚيٛ إَتٓع بعهـِٗ عـٔ   ،ػاب غٗاَِٗ  ٝع ع٢ً سايـُؿ ٟ ثِ ٜؿ نٕٛ يف ايـُإىل 

 .  - ٝع ٚب يف بعه٘ ايـُُاّ ـب يف ت -ايؿػذ  م ٜكض يً عا ا خط ايؿػذ 

 ؾ٦ًٝا يًُٛىل عًٝ٘ ب ٝع -ذٕٓٛ ايـُ أٚيكيب نأب ا -(: يٛ إؾ ٣ ايٛي127ٞ)
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اي ـا٥ع ايـجُٔ   طٍزنـإ ايؿػـذ َؿـطٚطًا ب    -س٠ ايـُها٤ اـٝاض ثِ إضتؿع سذطٙ ق ٌ إْك

ب ٝـع اـٝـاض    نـاألب  يٚيٝ٘ . ْعِ يٛ إؾـ ٣ يـ٘ أسـس ايـٛيٍٝ    إىل   ٜهؿٞ ايطٍزٚب ،ايٝ٘ 

 :ؿطٚ  يف ايعكــس ايـــُإٔ ٜهــٕٛ  إب،ذس ـايــٛيٞ ا خــط نايــإىل  دــاظ ايؿػــذ بــايطٍز

  اؾط يًؿطا٤ .ايـُخكٛم ايٛيٞ  إىل  ايطٍز

 ٕ نُــا أ ،س اىل ظَــإ ايؿػــذ يًُؿــ ٟ  ٝع َــٔ ظَــإ ايعكــايـــُُا٤ ـ(: ْــ128)

 يً ا٥ع . س٠ ايـُيف ٖصٙ ٤ ايجُٔ ُاـْ

ُ (: ٜتعي ع٢ً 129) ُ ؿ ٟ ايـتشؿظ عًـ٢   ايــ با٥عـ٘   ٝع إلضداعـ٘ غـًًُٝا إىل   ايــ

ايتكــطف  -َــٔ ســي ايعكــس اىل إْتٗــا٤ َــس٠ اـٝــاض   -شٌ يــ٘ ـؾــال ٜــ ،عٓــس ايؿػــذ 

 حنُٖٛا .  أٚبٝع  أٚبٗ ١  ايٓاقٌ أٚهلا عٝب ايـُ أٚتًـ يًعي ايـُ

ــا٥ع ٚضزٍ  ــٛ ؾػــذ اي  ــجُٔ ؾٛدــس   ٚي ـــُاي ــ٘  اي ــُٔ ي ــًا ن ـــُ ٝع تايؿ ــ٘ اي  ؿ ٟ بسي

ككٛز َــٔ اـٝــاض ايـــُإشا نــإ  إب،ٚب ٜػــكط بتًؿــ٘ خٝــاض اي ــا٥ع  -قُٝــ١  أَٚــجاًل  -

ـــُ ــًا      اي ــذ َٛد  ــٕٛ ايؿػ ــح ٜه ــي عٝ ــٛز ايع ــاٍ ٚد ــاض يف س ــٛم اـٝ ؿطٚ  خك

 ٚايػايب عطؾًا ٖٛ األٍٚ .  ،اي ا٥ع إىل يطدٛعٗا ْؿػٗا 

ـــُ(: 130) ــا٥ع ٚب َــاْع َــٔ إؾــ اط٘ يهــ    تعاضفاي ال إؾــ ا  ســل ايؿػــذ يً 

ـــُ ــ٘     اٜ تاي ــا بعٝٓ ــٌ ايُٝٗ ــا إْتك ــا َ ــإٔ ٜطدع ــ٘   أٚعي ب ــس تًؿ ــ٘ عٓ ــاْع  ،ب سي ــا ب َ  نُ

ـــُ ؿ ٟ بــطٍزايـــُدكٛم ـَــٔ إؾــ ا  ســل ايؿػــذ يــ  ـــُ ــا٥ع يف  ٝع إىل اياي س٠ اي

ـــُ ــ٘ ضزٍ  ،شسز٠ اي ــاٖط َٓ ــٞ ضزٍ   ٚايظ ــال ٜهؿ ــي ؾ ــؼ ايع ـ   ْؿ ــ ــع تً ــسٍ َ ــي  اي   ايع

ٍِ إٔ إب  اي سٍ عٓس ايتًـ .  ضٍز تكّٛ قط١ٜٓ ع٢ً إضاز٠ َا ٜع

 -بسٍ ايجُٔ أٚ ٝع ايـُبسٍ  -اي سٍ  ذٛظ إؾ ا  خٝاض ايؿػذ بطٍزـ(: ب 131ٜ)

 سُٖا بإٔـًـ أسـ سٍ عٓس تـاي ؿػذ بطٍزـطا  ايـذٛظ إؾتـٜٚ ،ٔ ـٛز ايعٝـَع ٚد
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 ايك١ُٝ .  ؾريٍزب ٚإ ،تٝػط اؿكٍٛ عًٝ٘ ٜجٌ ؾُٝا ي٘ َجٌ ايـُ ٜطٍز

 ايــجُٔ  ذعٛي١ يــ٘ َــٔ زٕٚ ضٍزايـــُس٠ ايـــُ(: ٜػــكط ٖــصا اـٝــاض باْكهــا٤ 132)

 ٜٚػكط باغكاط٘ بعس ايعكس .  ، -ب سي٘  أٚبعٝٓ٘  -

 السابع : خيار الغنب . 
 عٓـاٙ ايتشاٜـٌ ٚاــساع    َٚ،اشا نـإ َتعُـسًا   (: ايػ  سـطاّ َـأثّٛ ؾاعًـ٘    133)

ٌٍايـــُنُــا ٜعــين ايــٛنؼ يف ،ظٗــاض اي اطــٌ سكــًا إيف ايــطأٟ ب غؿًــ١  عا١ًَ بــإٔ ٜػــتػ

نجط َٔ َػتشك٘ ٜأخص َٓ٘ أ أٚػٛق١ٝ ؾٝعطٝ٘ زٕٚ سك٘ تعاٌَ ا خط عٔ ايك١ُٝ ايايـُ

ُ قــٌ َــٔ قُٝــ١ ًَهــ٘ بأؾـاشا بــاع    ٖٚهــصا إشا إؾــ ٣  ،ـٝــاضاث ــ  يــ٘  - جٌ غــٛقًاايــ

 ُٖا : اشا إدتُع ؾططإ ٜج   ٖصا اـٝاض ُا ـٚإْ ،جٌ ايـُبأنجط َٔ ق١ُٝ 

 ايٛاقعٝـ١ ؾـاشا نـإ عاضؾـاً    ايػٛق١ٝ بايك١ُٝ  داٖاًلأٚ غاؾاًلػ ٕٛ ايـُٕ ٜهٕٛ أ -أ

 ،ايػـ  نجط َٓٗـا  م ٜج ـ  يـ٘ خٝـاض     إؾ ٣ بـأ  أٖٚا ؾ اع بأقٌ َٓٗا قسضبٗا ًَتؿتًا إىل 

 عتس ب٘.ايـُاؾ ٣ غري َه خ بايتؿاٚت ست٢ ايهجري  أٖٚٚهصا يٛ باع 

 ؾاسؿـاً  بـايٓكل قـسضاً   أٚعـٔ ايكُٝـ١ ايػـٛق١ٝ    ٕ ٜهٕٛ ايتؿـاٚت بايعٜـاز٠   أ -ب

ـــُبًشــاظ قُٝــ١   ظَــإ ايعكــس عٝــح ٜهــٕٛ ايتؿــاٚت بكــسض ب  غــٛقًا ايــجُٔ  أٚ ٝع اي

غـري   أٚؾاشا نـإ ايتؿـاٚت ٜػـريًا    ،ٜتعاضف ايتػابٔ ؾٝ٘  ٜتػاَض غايب ايٓاؽ ؾٝ٘ ٚب

 َعتس ب٘ عكال٥ًٝا ؾال خٝاض غ  . 

عاَالت ايتذاضٜـ١  ايـُعاَالت : ؾايـُ إختالفبقسض ايتؿاٚت ايؿاسـ دتًـ ـٜٚ

 عطؾــًا ٚإٕ ُانػ١ ايؿــسٜس٠ ٜهؿــٞ قــسم ايػــ  ؾٝٗــا ايـــُػا١َٚ ٚايـــ١ُ عًــ٢  ٍٓٝايـــُ

ُ ٚ ،أٚ ْكـ ايعؿـط  ٓػ ١ ايعؿطنإ ايتؿاٚت ب ت ايعازٜـ١ ٚاألَـٛض ايٝػـري٠    عاَالايــ

ــل  ــاز   اي ــا ؾتشت ــانؼ ؾٝٗ ــاضف ايتُ ــرب إىل ب ٜتع ــ ١ أن ــجالً  : ْػ ــؼ َ ــع أٚاـُ  ،ايطب
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ــايكــسم ايعــطيف ٚساض عًــ٢ يـــُاٚ ــًا   ـاي   أٚ ذطٟ ايعكال٥ــٞ َــٔ سٝــح ايتػــاَض غاي 

  ،كـل ايػـ  عطؾـًا ث ـ  اـٝـاض     ؾـاشا ؼ : عسّ ايتػاَض َٚٔ سٝح ؼسٜـس ْػـ ١ ايػـ     

اٚت ٚؾـو  ـٔ إشا عًـِ ايتؿـ  ـٖٚهصا ب خٝاض غ ـ  ، م ٜج   ٚنإ ايػابٔ َأثًَٛا ٚإب 

 عكال٥ًٝا .ًا عطؾشككًا يًػ  ـًا عطؾًا َـيف نْٛ٘ ؾاسؿ

ب َـٔ سـي ظٗـٛض     -خٝاض ايػ  ؾطعًا َٔ سٝـح ايعكـس    (: ايظاٖط ث ٛت134)

 َع ث ٛت ايػ  ٚاقعًا .  ؾػد٘ ايػ  ؾًٛ ؾػذ ق ٌ ظٗٛض ايػ  قٍض

ُ (: يٛ بـصٍ ايػـابٔ ايتؿـاٚت  م جيـب عًـ٢      135) ػ ٕٛ ايك ـٍٛ ٚب ٜػـتشك٘   ايــ

اَالتِٗ اغـتشكام ايتؿـاٚت يـٛ بصيـ٘     عكال٥ٝـًا يف تعـ  ٜتعـاضف   إشا ناْا يف بًـسُ  إبعًٝ٘ 

ُ ْتؿـ٢ ايتعـاضف   ٚإشا إ ،زٕٚ اـٝاض ؾٝذب ق ٛي٘ عٓس٥ـصُ  ايػابٔ صنٛض ؾٝـتدري بـي   ايــ

ٚ  ٚإبطايـ٘  ؾػذ اي ٝع  ُ ايـجُٔ   ّبتُـا ٚإبطاَـ٘   إَهـا٥٘  بـي  َـٔ أقـً٘  ٚيـٛ   ،ػ٢ُ ايــ

ٛ ـشا ع٢ً إغكا  ايـ ـتكاي دٝاض ٚٚدـب  ـٔ قـض ايكـًض ٚغـكط ايـ    ض َعـٍٝ دٝاض بعـ

 ش١ .ـكايايـُزؾع عٛض ع٢ً ايػابٔ 

 : ٜػكط خٝاض ايػ  بأَٛض :(136)

ض ـقايـ  أٚغـكط٘  ٚيـٛ أ  ،س ٚإٕ نإ ق ٌ ظٗٛض ايػـ   األٍٚ : إغكاط٘ بعس ايعك

ــٍٝ     ــاٚت ؾاسؿــًا ؾت  ــسًا نــٕٛ ايتؿ ــاٚت ايػــ ين بعــٛض َعتك ــ٘ ٔ عــٔ ايتؿ ـــ نْٛ  أؾش

 طًكــًا ػ ٕٛ ســي ايعكــس بايتؿــاٚت َايـــُٕ ٜج ــ  عــسّ إنجــطات أ إبدٝاض ـث ــ  يــ٘ ايــ

 غـكاط٘ ؾـال   دٝاض يـٛب إ ـإغـتشكام ايـ  إىل سض زاع ُ نإ إعتكـازٙ نـٕٛ ايتؿـاٚت بكـ     أٚ

 ط ايتؿاٚت األؾشـ .عٓس٥ُص ٚإٕ ظٗخٝاض 

 ِ نْٛ٘ ؾاسؿًاؾ   غكٛط٘ بععٚاشا إ ، ا  غكٛط٘ يف َع ايعكس ؾايجاْٞ: إ

 ؾٝ٘ ايتؿكٌٝ ايػابل .  ٔ أْ٘ أؾشـ دط٣ؾت ٍٝ
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ٝـ  -َؿ ًٜا  أٚبا٥عًا نإ  -ػ ٕٛ ايـُايجايح : تكطف  بعـس إطالعـ٘    ٘ؾُٝا إْتكٌ إي

ٖٚهصا إشا نـإ تكـطؾ٘    ،تعاّ ايتاّ بايعكس يع٢ً غ ٓ٘ تكطؾًا ناؾؿًا بٛنٛح عٔ اإل

يتعاَـ٘ ٚعـسّ   ق ٌ إطالعـ٘ عًـ٢ َػ ْٛٝتـ٘ بؿـط  نؿـؿ٘ قطعٝـًا عـٔ إَهـا٤ ايعكـس ٚإ         

يعكـس ٚإغـكا    ًا عـٔ إَهـا٤ ا  شا  م ٜهؿـ تكطؾ٘ قطعٝٚإ،٘ؾػد٘ يٛ ظٗط غ ٓ إضاز٠

ض بـ٘  ؾـال ٜػـكط اـٝـا    -نُا ٖٛ ساٍ نجري َٔ ايتكطؾات ساٍ اؾٗـٌ بـايػ     -اـٝا

 . ٗا عٔ ًَه٘ ب ٝع ٚحنٛٙـدطدًا يـَ أٚ -بأنٌ ٚحنٛٙ -ٚإٕ نإ تكطؾ٘ َتًؿًا يًعي

ُ ؾـإ نـإ   : ػ ٕٛ ؾؿػذ اي ٝع ايـُ(:إشا ظٗط ايػ  يً ا٥ع 137)  ٝع َٛدـٛزًا  ايــ

ُ عٓس   بػـري ؾعًـ٘ ضدـع عًٝـ٘      أٚخـط  ٚإٕ نـإ تايؿـًا بؿعـٌ ا     ،َٓـ٘  ٙ ٍزؿ ٟ إغـ  ايــ

 ٚإٕ ٚدـسٙ َعٝ ـًا بؿعـٌ ا خـط      ،ٚبكُٝت٘ إٕ  م ٜتٝػـط يـ٘ َجـٌ     ،ُجً٘ إٕ نإ َجًًٝا ـب

 بػري ؾعً٘ أخصٙ َع أضف ايعٝب .  أٚ

ُ ٚإٕ ٚدسٙ خاضدـًا عـٔ ًَـو     إٔ ْكًـ٘ اىل غـريٙ بعكـس بظّ نـاي ٝع     ؿ ٟ نـ ايــ

ُ ؾايظاٖط أْ٘ عهِ ايتايـ ؾريدع عًٝ٘ ب -صٟ ايطسِ ي أٚعٛن١ ايـُٚاهل ١   أٚجٌ ايــ

بـٌ ب ٜ عـس    ،بٗا إغتٝٗا أٚباضداع ايعي بؿطا٥ٗا  ؿ ٟايـُٚيٝؼ ي٘ إيعاّ  ،بايك١ُٝ 

 ،يٛ ْكًٗا بعكس دا٥ع ناهل ١ ٚاي ٝع غٝاض ؾال جيب عًٝـ٘ ايؿػـذ ٚإضدـاع ايعـي    شيو 

 ري شيــو بعــس زؾــع غــ أَٚــرياخ  ٚأؾــطا٤  أٚبــٌ يــٛ إتؿــل ضدــٛع ايعــي ايٝــ٘ بإقايــ١   

 ػ ٕٛ .ايـُؾعٗا إىل ايك١ُٝ  م جيب عًٝ٘ ز أٚجٌ ايـُاي سٍ َٔ 

ٚأٚىل َٓـ٘ يف  ،ْعِ يٛ نإ ضدٛع ايعـي ق ـٌ زؾـع اي ـسٍ ٚدـب إضداعٗـا ايٝـ٘        

ٕٛ ايطدـٛع  هـ ٕ ٜػ ٕٛ َٔ زٕٚ ؾـطم بـي أ  ايـُق ٌ ؾػذ يٝ٘ شيو يٛ نإ ضدٛعٗا إ

 ذب عًٝ٘ زؾع ايعي ْؿػٗا إىلـْ٘ ٜدسٜس ؾا ؿػذ ايعكس ايػابل ٚإٔ ٜهٕٛ بعكسـب

 ايك١ُٝ .  أٚجٌ ايـُذتعٟ بسؾع اي سٍ َٔ ـػ ٕٛ ٚب ٜايـُايؿاغذ 
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ُ ٚاشا ناْ  ايعي باق١ٝ يف ًَو  ُ ؿ ٟ سـي ؾػـذ اي ـا٥ع    ايــ ػ ٕٛ يهٓـ٘ قـس   ايــ

دـــاض٠ بعكـــس دـــا٥ع ناإلأٚغـــريٙ بعكـــس بظّ ناإلدـــاض٠ ايالظَـــ١ ْكـــٌ َٓؿعتٗـــا إىل 

بـٌ ٜطدـع    ،غـتكاي١ ٚإٕ أَهٓـ٘   اإل أٚذب عًٝ٘ ايؿػـذ  ـدٝاض  م ٜـيا ؿطٚ  ؾٝٗاايـُ

 شاقٌ بؿعٌ َػًٛب١ٝ َٓؿعتٗا َس٠ اإلداض٠ . ـايعي ٚأضف ايٓككإ اي

ـــٜٚػتشػـــٔ ايتكايـــ ٚ ـض يف تـ ــابٔ  ـــُُاّ ايكـــٛض ٚايؿـــطٚض بـــي ايػـ ػ ٕٛ ايـ

 تؿاٚت ايك١ُٝ ؾإ ايكًض خري ؾطعًا .  أٚب انُٝٗا بعٛض َعي عٔ اؿل ايؿا٥  

 ٝع تكـطؾًا  ايـُقس تكطف يف ؿ ٟ ايـُػ ٕٛ ؾٛدس ايـُ(: إشا ؾػذ اي ا٥ع 138)

 بابَتعاز بػريٙ :  أٚبايعٜاز٠  أٚبايٓكٝك١  ايتػٍٝط ٕ ٜهٕٛؾاَا أ ،ي٘ ًا طَػٍٝ

  ٝع َع أضف ايٓكٝك١ . ايـُؿ ٟ ايـُبايٓكٝك١ أخص اي ا٥ع َٔ  ؾإ نإ

ــتػري  ٚإٕ نــإ ــاز٠ ؾاَــا أاي ــبايعٜ از٠ قــؿ١ قهــ١ نطشــٔ اؿٓطــ١  ٕ تهــٕٛ ايعٜ

 ،تهٕٛ قؿ١ َؿٛب١ بايعي نك ع ايجـٛب  إٔ ٚإَا  ،ٚقٝاغ١ ايؿه١ ٚقكاض٠ ايجٛب 

قابًـ١ يًؿكـٌ    أٚ،ب١ً يًؿكٌ نػُٔ اؿٝٛإ ٚمنٛ ايؿذط٠ اقغري  ٚإَا إ تهٕٛ عًٝٓا

 :نايجُط٠ ٚاي ٓا٤ ٚايػطؽ ٚايعضع 

 ٚيـِ تـٛدـب -ٔ َؿٛب١ بايعٝـقؿ١  أٚشه١ ـقؿ١ َ -ؾإ ناْ  ظٜاز٠ سه١ُٝ 

ٚد ـ   ٚإٕ أ، ٝع يً ا٥ع ٚب ؾ٤ٞ يًُؿ ٟ ايـَُاي١ٝ ظا٥س٠ ع٢ً ق١ُٝ ايعي ؾايكؿ١ 

 اٍ ٚناْـــ  ايعٜـــاز٠ يًُؿـــ ٟ ايــــُغـــ دع ايؿاغـــذ عـــي ايكـــؿ١ َايٝـــ١ ظا٥ـــس٠ إ

غــٛا٤ ٚدــست ايكــؿ١ بؿعــٌ ،ٜٚكــري بايؿػــذ ؾــطٜهًا َعــ٘ يف َايٝــ١ ايعــي ٚقُٝتٗــا 

خـاًل   أٚإشا اؾـ ٣ َٓـ٘ عكـ٢ عٛدـا٤ ؾاعتـسي        ؿ ٟ أّ  م تٛدس بؿعً٘ نُـا ايـُ

  عٝٓٝــ١ ٚهلــا زخايــ١ ٖٚهــصا إشا ناْــ  ايعٜــاز٠ ُٛن١ ؾــعازت محٛنــت٘ .شـقًٝــٌ ايــ

شٝٛإ ـيف ظٜاز٠ ق١ُٝ ايعي غٛا٤ ناْ  غري قابًـ١ يإلْؿكـاٍ عـٔ األقـٌ نػـُٔ ايـ      
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ناْـ  قابًـ١ يإلْؿكـاٍ نايكـٛف ٚايًـ  ٚايؿـعط ٚايجُـط ٚاي ٓـا٤          أُٚٛ ايؿـذط٠  ـْٚ

ُ ايعضع ؾايعٜاز٠ يًُؿـ ٟ : ؾـإ  م ًٜـعّ َـٔ ؾكـٌ ايعٜـاز٠ نـطض عًـ٢         ٚ  ؿ ٟ ايــ

بـٌ يـ٘ إيعاَـ٘ بايؿكـٌ      ،بؿكًٗا نايً  ٚايجُط  ؿ ٟ ايـُنإ يً ا٥ع ايؿاغذ إيعاّ 

  ٝــع ب: ضـٜٚػتشػــٔ ايتكايــ ،ؿ ٟ ايـــُعًــ٢  -اي١ٝ ايـــُْكــل  -ٚإٕ يــعّ ايهــطض 

ُ بٔ ٚاػـ اي١ٝ ٚأخص نـٌ َـٔ اي  ايـُايعي   ، ٕٛ سكـت٘ َـٔ فُـٛع ايـجُٔ بايٓػـ ١     ػايــ

ُ تك ٌ ايػابٔ ايعي بايؿطا٤ ٚتعٜٛا ٜ أٚ ػ ٕٛ غابٓـ٘ قـاسب ايعٜـاز٠ عـٔ سكـ٘      ايــ

 ازػًِ . ْعــِ إشا أضايـــُبايؿكــٌ ٚإْــعاٍ ايهــطض عًــ٢ أخٝــ٘  َ٘ــاعيَٚايــ٘ َــٔ غــري إ

 ٚاشا عـعّ  ،نـطاض ْؿػـ٘   ًـ٢ إ ؿ ٟ ؾكًٗا ؾًـٝؼ يً ـا٥ع َٓعـ٘ عٓـ٘ ؾاْـ٘ َكـسّ ع      ايـُ

 َـٔ شيـو ْكـل    ؾشـسخ  ٖـسّ اي ٓـا٤    أٚايـعضع   أٚايعٜـاز٠ بكًـع ايؿـذط٠     ع٢ً ؾكٌ

ٍِ  شؿط ٚتػ١ٜٛ األضض . ـاي ع٢ً األضض تساضن٘ ٚيعَ٘ ط

 ا َتعاز بػري اؾـٓؼ عٝـح إختًطـا ٚ م ٜتُٝـع    إبب ٝع ايـُٚإٕ تكطف ايػابٔ يف 

ُ  ٝع َػـتًٗهًا عطؾـًا نـاَتعاز َـا٤ ايـٛضز      ايـُ ست٢ عٍس ُ  ٝع بايــ ُٓ٘ نـ ايكـايف  ا٤ ايــ

 َػــتًٗهًا بــٌ عــٍس ٚأَــا إشا  م ٜعــٍس ،ايكُٝــ١  أٚجٌ ايـــُؿ ٟ يً ــا٥ع ب سيــ٘ َــٔ ايـــُ

ــ١ سكــً  َــٔ  َٛدــٛزًا :  ـــُط ٝعــ١ ثايج ض ؾكــادٌ بايػــهط ـَجــٌ خًــط ايــ  -عز اي

 ُتعدي . ايـُذُٛع بٓػ ١ َاي١ٝ ايـُاي١ٝ َؾايظاٖط إؾ انُٗا يف  - ًاغهٓذ ٝٓ

ُ  ـدًط بـٖٚهصا يٛ نإ اي ٍٝـ    ذٓػ٘ ندًـط ايػـ ط ايكُٝـ١  ٔ بايػـُٔ عٝـح يـعّ تػ

سـٛ  ٚدٛبـًا   ٚاأل ،ضزأبـاأل  أٚدٛز نإ بـاأل  أُٚجً٘ ـدًط بـغٛا٤ نإ اي -ايػٛق١ٝ 

 ػ٢ُ بٓػ ١ َاي١ٝ َاي٘ . ايـُعٜر ٚأخص نٌ َُٓٗا سكت٘ َٔ ايجُٔ ايـُبٝع 

  ٝع تكطؾًاايـُٕ تكطف يف ػ ٕٛ ٚؾػذ بعس أايـُؿ ٟ ٖٛ ايـُإ (: إشا ن139)

 طًا يًعي ٚأخط٣تاض٠ ب ٜهٕٛ َػٍٝؾتكطؾ٘ :  ،ذًٗ٘ بايػ  ـدٝاضٙ يـي غري َػكط
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تكس١َ ايـــُٚتــأتٞ ؾٝــ٘ ايكــٛض  ،عز ايـــُب أٚبايعٜــاز٠  أٚطًا هلــا بايٓكٝكــ١ ٜهــٕٛ َػٍٝــ 

ــا٥ع قــس  ايـــُؿ ٟ ايـــُٖٚهــصا يــٛ ؾػــذ   أسهاَٗــا .ذطٟ عًٝــ٘ ـٚتــ ػ ٕٛ ٚنــإ اي 

تكطف يف ايجُٔ تكـطؾًا غـري    ػ ٕٛ ٚنإ ٖٛ قسايـُؾػذ اي ا٥ع  أٚتكطف يف ايجُٔ 

ٓؿع١ ْٚكل ايعـي ٚظٜازتٗـا َٚعدٗـا    ايـُسهِ تًـ ايعي ْٚكٌ  ضٙ ؾإدٝاـَػكط ي

 بػريٖا ٚسهِ غا٥ط ايكٛض ايل شنطْاٖا ٖٓاى داٍض ٖٓا ع٢ً ْٗر ٚاسس .   

(140  ٍ   ،يهـٔ يـٝؼ اىل األبـس    -خٝـاض ايػـ     (: ايظاٖط إَهإ اي اخـٞ يف إعُـا

ــطض   ــٍٛ ٚيػ ــُس َعك ــٌ ألَ ــابٔ   ُ ب ــٛض ايػ ــاض سه ــٍٛ ناْتظ ــ٘  أَٚك  ــٛض  أٚٚنًٝ  سه

 حنــٛ شيــو َــٔ األغــطاض ايعكال٥ٝــ١ َــع ايعًــِ ٚايعُــس    أَٚــٔ ٜػتؿــريٙ يف ايؿػــذ 

 ْاغـٝاً  أٚغـاؾاًل عٓـ٘    أٚبج ـٛت اـٝـاض يًُػ ـٕٛ     أٚطٙ داٖاًل بايػ  ؾهاًل عُا يٛ أٍخ

 ي٘ ؾُٝهٓ٘ ايؿػذ بعس ايعًِ ٚاإليتؿات .  

 ػا١َٚ ايــــُٝـــاض ايػـــ  يف نـــٌ َعاٚنـــ١ َ ٝٓـــ١ عًـــ٢ (: ايظـــاٖط ث ـــٛت خ141)

 عاٚنٞ زٕٚ ايكـــًض ايــــُٚايتشـــصض َـــٔ ايتؿـــاٚت ايؿـــاسـ نابدـــاض٠ ٚايكـــًض 

ٌٍإلأٚإلبطا٤ ايص١َ   ٓاظع١ . ايـُ غكا  ايسع٣ٛ ٚس

ــ 142) ــٓي  ٣(: إشا إؾ ــؿك١ بجُ ــ٦ٝي ق ــطؽ     ؾ ــطا٤ ؾ ــاع نؿ ــط  ابدتُ ــع ؾ َ

  ْٛـــًا يف ؾـــطا٤ اــــطٚف دـــاظ ٚنـــإ َػزْـــاْري ٚخـــطٚف بعؿـــط٠  بعؿـــطٜٔ زٜٓـــاضًا

 دٝاض يف بٝع ايؿطؽ . ـؾاشا ؾػذ قاض يً ا٥ع اي ،ي٘ ايؿػذ 

ٟ  أٚ(: إشا تًـ َا يف ٜس ايػابٔ بؿعً٘ 143) ُ ؾؿػـذ   بأَط مسـاٚ ػ ٕٛ ضدـع  ايــ

 األزا٤ ٚايسؾع .ب ضدع عًٝ٘ بك١ُٝ ايتايـ عػب ظَإ جٌ ٚإايـُعًٝ٘ ب

 الفـتٚيٛ نإ بإ ،ؿ٤ٞ ـع عًٝ٘ بطدـٕ  م ٜ ٛـػايـُالف ـتٚيٛ نإ ايتًـ بإ 
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أدٓيب ؾؿٞ ضدٛع ايـُػبٕٛ بعـس ايؿػـذ ىًـ٢ ايػـابٔ أٚ ىًـ٢ اأدـٓيب أٚ ٜـ د           

ايطدٛع ى٢ً أسسُٖا ٚدٛٙ أقٛاٖا اأٍٚ ، ثِ ٜطدع ايػابٔ ى٢ً اأدٓيب . ٖٚهصا 

ايـشهِ يٛ تًـ َا   ٜس ايـُػبٕٛ ثِ ؾػذ : ؾإ نإ اي ًـ بؿعـٌ ايػـابٔ ي ٜطدـع    

ــ١  ا   ــإ ب ؾـــ ــ٤ٞ ، ٚ ٕ نـــ ـــُػبٕٛ بؿـــ ــ٢ ايـــ ـــُػبٕٛ أٚ  ىًـــ ــٌ ايـــ ــ١ أٚ بؿعـــ  ٜٚـــ

بؿعٌ أدٓيب ضدع ايػابٔ ى٢ً ايـُػبٕٛ بايـُجٌ ٚ ال بك١ُٝ ّٜٛ اأزا٤ ٚايسؾع ٚضدع 

 ايـُػبٕٛ ى٢ً اأدٓيب  ٕ نإ ٖٛ ايـُ ًـ.

 سهِ تًـ ايعٌ .  -تًـ ايٛقـ ايـُٛدب يألضف  -ٚسهِ اي عٝٓب  

 الثامو : خيار العيب . 

ايـــُػ ٛض ىٓــس ايبٝــع أٚ ايؿــطا٤ ،ٚهــب  (: وــطّ ن ُــإ ايعٝــب ايـــُدؿٞ 144)

ّٟٓ َـٔ ىٝـٛل غـًع ٘ ًًَكـا         اإلىالّ ٚاي عطٜـ ب٘  شا ي ٜعطؾ٘ اآلخط، ٜٚـُهٔ اي ـ

ّٓأ َــٔ ايعٝــٛل ٚأخؿــ٢ ىٝبــا     -َــا رٗــط َٓٗــا َٚــا خؿــٞ  - ؾٝٓذــٛ، ٚ ال  شا ي ٜ ــ

ايٝـ٘  ٚ غـ شل قـاسب٘ اـٝـاض، ٖٚـٛ ؾُٝـا يـٛ  ْ كـٌ         -أْ٘ غـ  -غًع ٘ نإ َأثَٛا  

 -َبٝعا  َعٝٓٓا  أٚ ثـُٓا  َؿٓدكا  : ٖصٙ ايساض أٚ ٖصٙ ايعطبـ١ أٚ ٖـصا ايؿـطؽ     -ايعٛض 

ؾٛدس ؾٝ٘ ىٝبا  ؾإ ي٘ اـٝاض بٌ  َهـا٤ ايبٝـع َــذاْا  ٚبـٌ ايؿػـذ بـطزٓ ايــُعٝب  شا        

ـٕ أٚ تكـطف َػٝٓـط يـبع           نإ َٛدٛزا  بعٝٓـ٘، ٚ ٕ ي ٜهـٔ َٛدـٛزا  بؿدكـ٘ ي ًـ

َػاى ٚايـًُايب١ باأضف، ٖٚٛ ٜعين ىٛض ايٓكل ٚايعٝـب  خكٛقٝات٘ داظ ي٘ اإل

ايٛاقع   ايـُبٝع ايـُعٌ أٚ   ايجُٔ ايـُؿدل ٖٚٛ تؿاٚت ق١ُٝ ايؿ٤ٞ إعٌ بـٌ  

 نْٛ٘ قشٝشا  ٚبٌ نْٛ٘ َعٝبا  ٚبًشار ايجُٔ ايـُػ٢ُ   بٝع أٚ ؾطا٤ ايـُعٝب . 

ًـٞ أٚ  ؾـ ٟ   ٚى ل ٖصا اـٝاض بايعٛض ايؿدكـٞ اؾع٥ـٞ ؾًـٛ بـاع بـجُٔ ن     

 َبٝعا  نًٝا  غ  َعٌ ثِ ٚدس ىٝبا  ؾُٝا  غ ًُ٘ نإ ي٘ طًب اإلبساٍ بايكشٝض . 



 2َٓٗاز ايكاؿٌ/ز  .................................................................. (76)

 ٚايــــُطاز َـــٔ ايعٝـــب : ايـــٓكل أٚ ايعٜـــاز٠ ايـــال َ عاضؾـــ١ ٚايــــُٛدب١ يـــٓك   

 ٔ ، ٚايـــُكٝاؽ ٖــٛ ايكــسم ايعــط  يًعٝــب  -ايـــُبٝع أٚ ايــجُٔ -َايٝـ١ ايؿــ٤ٞ ايـــُعٝٓ

ــاَال  ــٞ   َع ـــِ ايعكال٥ ــا     ٚاي ػاي ــ٘ ىطؾ ــا قــسم ىًٝ ــ٘ : ؾُ ــ٢ ىٝبٝٓ  ــس  -تِٗ ىً    بً

 اْ٘ ىٝب ٚتػايـِ ايعكال٤ ى٢ً ىٝبٝ ٘ نإ ؾٝ٘ اـٝاض ايـُصنٛض .  -ايؿطا٤ ٚايبٝع 

ــا      145) ّٛٓ َعٝبــ ــ ــِ ٜكــ ــشٝشا  ثــ ـــُبٝع قــ ّٛٓ ايــ ــ ــص اأضف إٔ ٜكــ ــ١ أخــ  (: نٝؿٝــ

       ٛٓ ــ ــاشا ق ــب١، ؾ ــو ايٓػ ـــُػ٢ُ ب ً ــجُٔ اي ــٔ اي ــٓكل َ ــِ ٜ ــا ث ــب١ بُٝٓٗ ــا ايٓػ  ّ ٚتالس

ــٔ        ــٓكل َ ـــ ؾٝ ــ١ ؾايٓػــب١ ايٓك ــجُٔ أضبع ــإ اي ــ١ ٚن ــا  بأضبع ــ١ َٚعٝب ــشٝشا  بجُاْٝ  ق

ايجُٔ ايـُػ٢ُ :ايٓكـ ٖٚٛ  ثٓـإ . ٜٚطدـع   َعطؾـ١ قـُٝص ايكـشٝض ٚايــُعٝب       

 اٍ ايـدب  بايك١ُٝ ايػٛق١ٝ يًُ ـاع ايــُعٝب  شا نـإ ثكـ١ أٚ سكـٌ ايٛثـٛم  ب كُٝٝـ٘        

ٕ   ؾٝ عاضنـإ . ٚس٦ٓٝـص :  شا  خ ًــ        َا ي ٜجبت تكٝـِٝ َــدايـ َـٔ خـب        ثكـ١ٕ  ثـا

 أٌٖ ايـد٠ّ   قُٝص ايكشٝض ٚايـُعٝب :

ـــُعٝب ىًــ٢ تكــِٜٛ بعهــِٗ َــع      ؾــإ  تؿكــت ايٓػــب١ بــٌ قــُٝص ايكــشٝض ٚاي

ّٛٓ بعهــِٗ ايكــشٝض    قُٝ ُٗــا ىًــ٢ تكــِٜٛ ايــبع  اآلخــط ؾــال  ؾــهاٍ ، نُــا  شا قــ

ّٛٓ ايكشٝ ض بػ ١ ٚايـُعٝب بجالث١، ؾإ اي ؿـاٚت  بجُا١ْٝ ٚايـُعٝب بأضبع١ ٚبعهِٗ ق

. ٢ُٓ  ى٢ً نٌ َٔ اي كٜٛـٌُ ٜهٕٛ بٓػب١ ايٓكـ ؾٝهٕٛ اأضف ْكـ ايجُٔ ايـُػ

ّٛٓ بعهـــِٗ ايكـــشٝض بجُاْٝـــ١ ٚايــــُعٝب          ٚ ٕ  خ ًؿـــت ايٓػـــب١ نُـــا  شا قـــ

ّٛٓ ايكشٝض بجُا١ْٝ ٚايـُعٝب بػ ١ ، ؾؿٝ٘  س ُاالت أقٛاٖا اأخص  بأضبع١ ٚبعهِٗ ق

ِ خ٠ّ ٚأٚثكِٗ تكّٛا  ، ٚ ال نؿـ٢ اي كـِٜٛ اأقـٌ ، ٚاأسـٛت اي كـا       بكٍٛ أقٛاٖ

 ب انُٝٗا أٚ بإضنا٤ ايعكال٤ هلُا . 

 (: ٜػكط ٖصا ايـدٝاض باإلي عاّ بايعكس بـُع٢ٓ  غكات سل ايؿػذ بايعٝب146)
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 قٛال :)أغـــكًت سكـــٞ   ايؿػـــذ(، أٚ ىُـــال  باي كـــطف   ايــــُعٝب تكــــطؾا         -

ــاض ىــ   ــ٘    ناؾــؿا  ىــٔ  خ ٝ ــ٘ اأضف َــا ي ٜهــٔ تكــطؾ٘ أٚ قٛي  سّ ايؿػــذ ، ٜٚبكــ٢ ي

 ناؾؿا  ىٔ  غكاط٘ سك٘   اأضف اٜها  . 

 (: ٜػكط سل ايطٓز ٚاأضف َعا    َٛاضز : 147)

اأٍٚ : َعطؾ١ َٔ  ْ كٌ ايٝ٘ ايـُعٝب بعٝب٘ قبٌ  ْؿا٤ ايعكس ىًٝـ٘ ، ٚيـٛ  ؾـ ت    

 ؿـاض٠ ايــدّا٤ ىٓـ٘ قـض     ايعاضف بايعٝب سـل ايؿػـذ يــُس٠ َعٝٓـ١ ٚيـٛ يػـطض  غ      

 ؾطط٘ ٚاغ شل ايؿػذ  ش طايـُؤَٕٓٛ ىٓس ؾطٚطِٗص.

ايجاْٞ : تّؤ ايبا٥ع َٔ ايعٝٛل ًًَكا  َا رٗط َٓٗا َٚا خؿٞ ؾاْ٘ بـُجاب١  ؾ ات 

 ىسّ ضدٛع ايـُؿ ٟ ىًٝ٘ بايجُٔ أٚ باالضف . 

ٕ  نـإ يكـاسب ايــُعٝب سـل       ٚيٛ تّأ َٔ ىٝب َـدكٛم ؾظٗط ؾٝ٘ ىٝب ثـا

 ٚإ ي ٜ ٝٓػط ي٘ ايطٓز نإ ي٘ اأضف.   ايؿػذ،

ايجايح :  شا ظاٍ ايعٝب ىٔ ايـُبٝع أٚ ىٔ ايجُٔ قبٌ رٗٛضٙ يـُايه٘ ٚىًُـ٘ بـ٘   

 أٚ قبٌ ايطز بايعٝب ؾاأرٗط غكٛت اـٝاضؾُٝٗا ؾال ٜػ شل ايطٓز ٚال اأضف . 

(: نُا ٜجبت اـٝاض بايعٝب ايــُٛدٛز سـاٍ ايعكـس ٜجبـت بايعٝـب اؿـازخ       148)

ـٕ أٚ إلسـساخ           بع سٙ قبـٌ ايكـب  ؾٝػـ شل ؾٝـ٘ ضٓز  ايــُعٝب، ٚىٓـس تعـصض ايـطٓز ي ًـ

 ؾ٤ٞ ؾٝ٘ أٚدب تػٝٓطٙ ٜجبت ي٘ اأضف ٚ ٕ نإ سسٚث٘ بؿعٌ َٔ  ْ كٌ ايٝ٘ إعٝب. 

 (: ٜ عٌ سل ايـًُايب١ باأضف ٜٚػكط سل ايؿػذ بايعٝب   َٛاضز :149)

 ايكاب  أٚ َٔ زٕٚ  خ ٝاضٙ . اأٍٚ:تًـ إاٍ إعٝب ٚتعصض  ضداى٘ باخ ٝاض 

ايجاْٞ : خطٚد٘ ىـٔ ايــًُو ببٝـع أٚ ى ـل أٚ ٖبـ١ أٚ مـٛ شيـو ، ٚيـٛ ىـاز اٍ          

 ًَه٘ ٜبك٢ َػ شكا  يألضف زٕٚ ايطٓز   ال  بطناُٖا . 
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ايجايح :اي كطف اـاضدٞ ايـُٛدب ي ػٝ  ايـُاٍ ٚىسّ بكا٥٘ ىًـ٢ سايـ٘ َجـٌ    

 قبؼ ايجٛل أٚ ايعطب١ أٚ مٖٛا .  تؿكٌٝ ايكُاف ايـُعٝب أٚ خٝاط ٘ ثٛبا  أٚ

ايطابــع : اي كــطف ايـــُعاًَٞ ايـــُاْع َــٔ ضدــٛع ايعــٌ ايـــُاي١ٝ ٚ ضداىٗــا اٍ  

 ايؿاغذ ساال   نإداضتٗا أٚ ضٖٓٗا . 

 اـاَؼ : سسٚخ ىٝب   ايـُاٍ ايـُعٝب بعس قبه٘ . 

   ٘ ، ٚ  ٖصٙ ايـُٛاضز ايـدُػ١ يٝؼ ي٘ ؾػذ ايعكس بطٓزٙ ،ٚيـ٘ اأضف  ٕ طايبـ٘ بـ

ْعِ  شا نإ سسٚخ ايعٝب ايـذسٜس   ظَإ خٝـاض خخـط يًبـا٥ع أٚ يًُؿـ ٟ ندٝـاض      

 ايـشٝٛإ ثبت ي٘ سل ايطٓز ي٘ . 

ــطٓز  -(: ٜػــكط ســل اأضف 150) ــٛ  ؾــ ت أســسُٖا غــكٛت    -زٕٚ اي : ؾُٝــا ي

ثـِ   - ؾ اطا  َصنٛضا    ايعكس أٚ َبٓٝٓـا  ىًٝـ٘    -خكٛم اأضف ىٓس رٗٛض ايعٝب 

 ايعٝب   ايعٛض ايـُٓ كٌ اٍ ايـُؿطٚت ىًٝ٘ .رٗط أسسُٖا 

ٚؾُٝــا  شا  ؾــ ٣ ضبٜٛــا  بـــذٓػ٘ ؾظٗــط ىٝــب   أســسُٖا دــاظ ايــطٓز ٚاأســٛت  

ٚدٛبــا  تــطى أخــص اأضف ســصضا  َــٔ ايطبــا ايـــُش ٌُ ، ثــِ  شا تكــطف   ايـــُعٝب  

ـــُكبٛض  ــ٘   -اي ــٛ قبــٌ ايعًــِ ب عٝٓب ـــُعٝب  ْ ؿــ٢    -ٚي تكــطؾا  ناؾــؿا  ىــٔ ضنــاٙ باي

 شكام ايطٓز أٜها  .  غ 

بجٌُٓ قؿك١  ٚاسس٠ ؾظٗط ىٝب  -ىطب ٌ أٚ زاضٜٔ  -(:  شا  ؾ ٣ ؾ٦ٌٝ 151)

  أسـسُٖا نـإ يـ٘ اـٝـاض   ضزّ ايــُعٝب ، ؾـإ  خ ـاض ضٓزٙ خاقـ١  غـ شل ايبـا٥ع           

ــذ         ــاض   ؾػـ ــ٘ اـٝـ ــإ يـ ــس نـ ــجُٕٔ ٚاسـ ــ٦ٌٝ بـ ــ ٣ ؾـ ــشٝض ، ٚاشا  ؾـ ــذ ايكـ  ؾػـ

 ايعكس ٚضّزُٖا َعا  ٚيٝؼ ي٘ ضٓز ايـُعٝب ٚسسٙ . 

 (:  شا اؾ ـطى ؾدكإ   ؾطا٤ ؾ٤ٞ َعٌ أٚ   بٝع٘ ؾٛدسا ىٛنُٗا 152)
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َعٝبا  داظ  ؾـ انُٗا   ؾػـذ ايعكـس ٚضٓز ايــُعٝب نًـ٘ ، ٚدـاظ أسـس ايــُؿ نٌ         

 ـبع   ايؿػذ   سكـ ٘ ثـِ ٜجبـت اـٝـاض يًعاقـس اآلخـط ي       -ايـُٓ كٌ ايُٝٗا ايـُعٝب 

 ايكؿك١ ىًٝ٘ بؿعٌ ؾػذ بع  ايعٛض ايـُعٝب ىًٝ٘ . 

 الفصل اخلامس : أحكام اخليار .
ًّط شٚ ايــشل َعـ٘ ىًـ٢ ؾػـذ ايعكـس . ؾـاشا       153) (: ايـدٝاض ٖٛ سل ؾطىٞ ٜ ػ

ــاض أدــٓيب   ــٌ     -دعــٌ اـٝ ــ٘ بايؿــطت نــُٔ ىكــس أٚ يًٛنٝ ــسٜٔ ، نذعً غــ  ايعاق

ٛٓض ساٍ  ي كا٥ُٗا قبٌ تؿٓطقُٗا  ت شٚ اـٝاض قبٌ  ىُاي٘ اـٝاض ي ٜٓ كـٌ  ؾُا -ايـُؿ

 اؿل اٍ ٚضث ٘  ال َع تعُِٝ ايؿطت أٚ اي ؿٜٛ  يٛضث١ ايـُذعٍٛ ي٘ اـٝاض . 

ٚايـصٟ يـ٘ سـل اـٝـاض ؾـطىا        -ايباٜع أٚ ايــُؿ ٟ   -ٚاشا َات ايعاقس اأقٌٝ 

 ْ كٌ سك٘ اٍ ٚضث ٘ : ٜػ شك٘ َٔ ٜػ شل ايـُاٍ ٚوذب ىٓ٘ َٔ وذب ىـٔ  ضخ  

 . -بك ٌ أٚ نؿط أٚ مُٖٛا  -ُاٍ ٜٚـُشطّ َٓ٘ َٔ ٜـُشطّ َٔ  ضخ ايـُاٍ ايـ

ٚاشا نإ ايعكس ايصٟ ؾٝ٘ اـٝاض َ عًكا  بـُاٍ ٜـُشطّ َٓ٘ ايٛضاخ تعٓبسا   نـاؿب٠ٛ   

ايـُد ك١ باالبٔ اأنّ زٕٚ باقٞ ايٛضث١،ٚناأضض ايص ال تـطخ َٓٗـا ايعٚدـ١،ثِ    

اض ؟ ؾٝ٘ أقـٛاٍ : أقطبٗـا سطَاْـ٘ َـٔ اـٝـاض :      َات ؾٌٗ ٜـُشطّ ايٛاضخ َٔ  ضخ اـٝ

ؾًٛ باع ايـُٝت أضنا  أٚ  ؾـ اٖا أٚ  ؾـ ٣ َـا ٜكـ  سبـ٠ٛ إلبٓـ٘ اأنـّ بعـس َٛتـ٘          

 ٚنإ ي٘ اـٝاض ثِ َات ي ٜػ شل  ىُاي٘  ال ٚٓضاخ ايـُاٍ ايـُ عًل ب٘ اـٝاض . 

ػطم ي ن ـ٘  ٚاْـُا ٜػ شل ٚاضخ ايـُاٍ خٝاض َٛٓضث٘  شا ي ٜهٔ ىًٝـ٘ زٜـٔ َػـ    

 سٝح ٜـدؿ٢ َٔ  ؾػدِٗ : ْكل اي ن١ ى٢ً ايسٜٓإ . 

ــط يؿػــذ بعهــِٗ ،  ال اشا    154) ــ٘ ال أث ــاض ؾايظــاٖط أْ (:  شا تعــٓسز ايــٛاضخ يًدٝ

ضنٞ َٔ ىًٝ٘ اـٝاض ؾٝكض ؾػد٘   سك ٘، َٚـٔ زٕٚ ضنـاٙ اشا ي ٜ ؿـل ْٝـع     
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ايٛضثـ١ بٝـع َـٛٓضثِٗ :    ايٛضث١ ى٢ً  ْؿا٤ ايؿػذ ٜبك٢ ايبٝـع الظَـا  . ٚ شا ؾػـذ تــُاّ     

ؾإ نإ ايجُٔ بعٝٓ٘ َٛدـٛزا  زؾعـٛٙ  ٍ ايــُؿ ٟ ٚ غـ دعٛا ايــُبٝع ، ٚ شا نـإ       

 َٔ تطن١ ايـُٝت نػا٥ط زْٜٛ٘ .  -َجً٘ أٚ قُٝ ٘  -تايؿا  أٚ ب شهُ٘ أخطز بسي٘ 

بعس قـب    -  ظَإ خٝاض اؿٝٛإ  -اؾع٥ٞ أٚ ايهًٞ -(:  شا تًـ ايـُبٝع 155)     

ؾٗـٛ َـٔ َـاٍ ايبـا٥ع بــُع٢ٓ  ْؿػـار ايبٝـع         -ٟ  ٜاٙ َٔ زٕٚ تؿطًٜ٘   سؿظ٘ايـُؿ 

ٚضدٛع ايـُبٝع  ٍ ًَو ايبا٥ع ؾٝ ًــ َـٔ َايـ٘ ٚضدـٛع ايـجُٔ  ٍ ًَـو ايــُؿ ٟ        

ؾالبس َٔ  ضداع ايجُٔ  ٍ ايـُؿ ٟ يٛ قبه٘ ايبـا٥ع َٓـ٘ ، ٖٚهـصا  شا تًــ ايــُبٝع      

ٝاض يًُؿـ ٟ. ٚأَـا  شا نـإ خٝـاض ايؿـطت      قبٌ  ْ ٗا٤ َس٠ خٝاض ايؿطت  شا نـإ ايــد  

  ظَإ خٝاض ايـُذًؼ بعس ايكب  ؾاأرٗط إٔ تًـ ايـُبٝع َـٔ َـاٍ    يًبا٥ع أٚتًـ

ايـُؿ ٟ ٚتًـ ايجُٔ َٔ َاٍ ايبا٥ع. ٖٚهصا بك١ٝ اـٝـاضات ٜهـٕٛ تًــ ايــُبٝع أٚ     

  ٚ قـسضا   ايجُٔ بعس ايعكس ٚايكب  َٔ َاٍ َايه٘، ٖصا نً٘ َع اي ًـ ٚايــٗالى قهـا٤ّ 

٘  -ٚأَا َع ؼكل اإلتالف َٔ ايـُؿ ٟ ؾٗـٛ ايهـأَ ٜٚهـٕٛ     -ٚيٛ ب ؿطًٜ٘   سؿظـ

               ايـدػطإ َٔ َاي٘، أٚ نإ اإلتالف َٔ ثايٕح غ  ايـُ باٜعٌ نإ ٖٛ ايهأَ .
 الفصل السادس : ما يدخل يف الـمبيع والثمو .                    

زخٌ   ايـُبٝع ٚ  ايجُٔ َـا ٜككـس ايــُ عاَالٕ زخٛيـ٘      (: َٔ باع ؾ٦ٝا 156)        

ؾٝ٘ زٕٚ غ ٙ، ٜٚعطف قكسُٖا بـُا ٜسٍ ىًٝ٘ يؿا ايـُبٝع أٚ ايجُٔ ٚنعا  يػٜٛـا  أٚ  

ؾُـٔ    -ايعا١َ أٚ اـاق١ بايعكط أٚ ايـُكط ايـصٟ تباٜعـا ؾٝـ٘     -تؿٝسٙ ايكط١ٜٓ ايعطؾ١ٝ 

   ٛ ف ٚايب٦ـط ٚايٓـاىٛض ٚاؿهـ ٠    باع بػ اْا  زخٌ ؾٝ٘ اأضض ٚايؿـذط ٚايٓدـٌ ٚايًـ

  . -بـشػب ايـُ عاضف خاضدا   -ْٚـشٖٛا َـُا ٖٛ َٔ أدعا٥ٗا أٚ تٛابعٗا 

 بـُٝٓا يٛ باع أضنا  ي ٜـسخـٌ ؾـٝٗا ايــبٓا٤ ٚاأَـ ـع١ ٚايعضع ٚايـؿـذط ٚايـٓدٌ        



    

 (81)........................................................... َا ٜسخٌ   ايـُبٝع ٚايجُٔ 

ايـُٛدٛز ؾٝٗـا  ال َـع قكـس ايــُ باٜعٌ أٚ  ؾـ اطُٗا أٚ ٚدـٛز تعـاضف خـاضدٞ          

ىًــ٢ ايــسخٍٛ . ٖٚهــصا ال ٜــسخٌ ؾٝٗــا  ال َــع قكــس ايـــُ باٜعٌ أٚ ٚدــٛز تعــاضف 

خــاضدٞ ىًــ٢ ايــسخٍٛ ، ٖٚهــصا ال ٜــسخٌ اؿُــٌ   بٝــع اأّ ٚال ايجُــط٠   بٝــع   

جُـط   بٝـع ايؿـذط أٚ زخـٍٛ     ايؿذط٠ .  ٖصا  شا ي تهٔ قط١ٜٓ ىطؾ١ٝ ى٢ً زخٍٛ اي

ــ١ :      ــ١ ، أَــا  شا قاَــت ايكطٜٓ ــع ايساب ــع اأضض أٚ زخــٍٛ اؿُــٌ   بٝ ايؿــذط   بٝ

 ى٢ً زخٍٛ شيـو أٚ قكـسٙ ايــُ باٜعإ أٚ  ؾـ ط٘ ايــُؿ ٟ       -اي عاضف ايـداضدٞ

 نإ ْٝع شيو يًُؿ ٟ .  -يؿظا    ايعكس أٚ بٓا٤ ايعكس ىًٝ٘  -

ؾاي ُط يًبا٥ع  ال إٔ ٜؿ ت  -ًَّكشا   -نإ تـُطٙ َؤٓبطا  (:  شا باع نال  ؾُا 157)

ايـُؿ ٟ ىًٝ٘ نْٛ٘ ي٘،َٚا ي ٜهٔ َؤٓبطا  ؾٗٛ يًُؿ ٟ، ٜٚـد ل ٖصا اؿهِ ببٝع 

ايٓدٌ ، أَا   ْكٌ ايٓدٌ بػ  ايبٝع نايكًض أٚ اهلبـ١ أٚ ايــُٗط ؾـاي ُط يًٓاقـٌ ،أٚ     

ع ًًَكـا  ٚ ٕ ي ٜهـٔ َـؤٓبطا  َـا ي     بٝع غ  ايٓدٌ َٔ غـا٥ط ايؿـذط ؾايجُطؾٝـ٘ يًبـا٥    

 ٜؿ ت ىًٝ٘ ايـُؿ ٟ نْٛ٘ ي٘ أٚ ٜ عاضف خاضدا  يـشٛق٘ بايؿذط .

(:  شا باع ايؿذط ٚبكٞ ايجُط َع  ؾ ات  بكا٥ـ٘ يــشٌ ْهـذ٘ أٚ تعـاضف     158)

ٚدب ىًـ٢ ايــُؿ ٟ ايٛؾـا٤ بايؿـطت أٚ اي عـاضف، ٚيـٛ  س ـاز ايؿـذط أٚ          - بكا٥٘

 غكٞ ايؿذط ٚيٝؼ يًُؿـ ٟ َٓعـ٘ ٚدـاظ يًُؿـ ٟ غـكٝ٘       ايجُط يًػكٞ داظ يًبا٥ع

َا ي ٜهٓط بجُط ايبا٥ع ؾٝشطّ . ٚيٛ نـإ ٜ هـٓطض أسـسُٖا     -ٚيٛ يـُكًش١ ؾذطٙ  -

بايػــكٞ ٚاآلخــط ب نــ٘ ؾــاأسٛت ٚدٛبــا  اي كايـــض ٚاي انــٞ ىًــ٢ ططٜكــ١ٕ ٜعطؾٗــا 

 .  ايـدّا٤ تهٕٛ َٓكؿ١ َك١ًً َٔ اأنطاض ىُٓٗا  ٕ ي تـُٓع٘ َٔ أقً٘

(:  شا باع بػ اْا  ٚ غ ج٢ٓ ْـد١ً أٚؾذط٠ َع١ٓٝ ؾً٘ ايـُُٓط ايٝٗا ٚايــُدطز  159)

 ػاز ؾ٤ٞ َٔ شيوـ ٟ  ؾـٝؼ يًُؿـَٓٗا َٚس٣ دطا٥سٖا ٚىطٚقٗا َٔ اأضض،ٚي
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 أٚ َٓع ايبا٥ع ىٓ٘ َا زاّ قس ضنٞ بايؿطا٤ َع اإلغ جٓا٤ . 

ٚاأغـؿٌ،  ال إٔ ٜهـٕٛ   (:  شا باع زاضا  زخٌ ؾٝٗا اأضض ٚايبٓا٤ اأى٢ً 160)

 اأىًــ٢ َػــ كال  َــٔ سٝــح ايـــُسخٌ ٚايـــُدطز ٚايـــُطاؾل ؾٝهــٕٛ  غــ كالي٘ قطٜٓــ١ 

ىسّ زخٛي٘ ، ٚنصا ٜسخٌ   بٝع ايـساض :ايػـطازٜب ٚايب٦ـط ٚاأبـٛال ٚاأخؿـال      

ايساخًــ١   ايبٓــا٤ ٚايػــًِ ايـــُجبت، بــٌ ال ٜبعــس زخــٍٛ َــا ؾٝٗــا َــٔ ْـــدٌ ٚؾــذط 

ايـُا٤ ْٚـشٛ شيو َـُا ٜعـٓس ىطؾـا  َـٔ تٛابـع ايـساض س ـ٢        ٚأغالى نٗطبا١ٝ٥ ٚأْابٝب

َؿ اح ايػًـل ٜٚ عـاضف زخٛيـ٘   ايــُبٝع .  ْعـِ  ال إٔ ٜؿـ ت خـالف ايــُ عاضف         

 ٜٚ انٝإ ىًٝ٘  ؾــطايـُؤَٕٓٛ ىٓس ؾطٚطِٗص . 

ــا   161) ــا تـــسخٌ   بٝعٗـ ـــُسؾ١ْٛ ؾٝٗـ ـــُدًٛق١   اأضض أٚ ايـ ــاض ايـ  (: اأسذـ

 ض ىطؾا  .  شا ناْت تابع١ يألض

(: ايـُعازٕ ايـُهٓٛظ٠   دٛف اأضض ٚايهٓٛظ ايكسٜـ١ُ ٚاؿسٜجـ١ ايـص   162)

أٚ  -ٜـُهٔ َعطؾ ٘ ٚيٛ بعس ايؿشل ىٓـ٘   -ي تكِ ب١ٓٓٝ تهؿـ ىٔ ًَو َػًِ يـٗا 

( ٖٞ َٔ اأْؿاٍ ايص دعًٗا اهلل يطغٛي٘ ٚأٚقٝا٥٘ ) -تهؿـ ىٔ  ٜساىٗا ؾٝٗا 

ٌٓ يًُــؤَٔ ايـــُٛايٞ  غــ دطادٗا  ٚال تــسخٌ   ًَــو اأضض  شا بٝعــ  ت ، ْعــِ وــ

 ٚىًٝ٘ ٔػٗا . 

  الفصل السابع : التسليم والكبض .

(: هب ى٢ً ايـُ باٜعٌ تػًِٝ ايعٛنٌ ىٓس  ْ ٗا٤ ايعكـس  شا ي ٜؿـ طا   163)

اي أخ  ٚال ٜـذٛظ يٛاسٕس َُٓٗا اي أخ  َع تـُهٓ٘ َٔ تػًِٝ َاي٘  ال بطنـ٢ اآلخـط   

 ؾإ  َ ٓعا َعا   أدـّا َـٔ قبـٌ ىـسٍٚ ايــُؤٌَٓ أٚ َـٔ قبـٌ ىكـال٤ ايػـٛم ايـصٜٔ           

 هلِ ايه١ًُ ايٓاؾص٠، ٚيٛ  َ ٓع أسسُٖا َع تػًِٝ قاسب٘ أدّ ايـُُ ٓع َُٓٗا . 



    

 (83) ............................................................. اسهاّ اي ػًِٝ ٚايكب  

(: يٛ  ؾـ ت اسـس ايــُ باٜعٌ تـأخ  اي ػـًِٝ  ٍ َـس٠ َعٝٓـ١ دـاظ ٚيـٝؼ          164)

يكــاسب٘ اإلَ ٓــاع ىــٔ تػــًِٝ َــا ىٓــسٙ س٦ٓٝــص . ٚيــٛ  ؾــ ت نــال ايـــُ باٜعٌ تــأخ  

ٕ ايبٝع نًٝٓا  ٚاضزا  ى٢ً ىٛنـٌ نًٝـٝٓٔ   تػًِٝ ىٛن٘ ايـُٓكٍٛ ؾٗٓا تؿكٌٝ : ؾإٕ نا

( ىٓ٘ : طال ٜباع ايسٜٔ بايسٜٔص، ٜٚكض  ؾ ات   ايص١َ ي ٜكض يٓٗٞ ايٓيب )

ٖـصٙ ايعطبـ١    -ايـُ باٜعٌ  تأخ  تػًِٝ نٌ َُٓٗا ىٛن٘  شا نـإ ايعٛنـإ َعٝـٌٓ    

 .  نًٝٛ ضظ َٔ ٖصا ايهٝؼ بهًٝٛ ضظ َٔ شاى ايهٝؼ -أٚ نًٝٝٓٔ   َعٌ  -ٚتًو 

(: اي ػًِٝ ايٛادب ى٢ً ايـُ باٜعٌ   ايـُٓكٍٛ ٚغـ ٙ ٖـٛ اي دًٝـ١ بطؾـع     165)

 ايـُاْع ىٓ٘ ٚتـُهٌ قاسب٘ َٔ اي ػًط ىًٝ٘ ٚاي كطف ؾٝ٘ . 

(: ٜهؿٞ   ايكـب  ايــُٛدب يًدـطٚز ىـٔ ايهـُإ: اي دًٝـ١ بايــُع٢ٓ        166)

ؾٝٗا َـٔ االغـ ٝال٤    إ كسّ   غ  ايـُٓكٛالت ناأضانٞ، ٚأَا   ايـُٓكٛالت ؾالبس

 ىًٝٗا خاضدا  َجٌ أخص ايسضِٖ ٚايسٜٓاض ٚايًباؽ ٚأخص يـشاز ايؿطؽ أٚ ضنٛب٘ . 

(: هٛظ إٔ ٜؿ ت ايبا٥ع يٓؿػ٘ غه٢ٓ ايـساض أٚ ضنـٛل ايسابـ١ أٚ ايعطبـ١     167)

 ٜؿ ت اإلْ ؿاع بايـُبٝع َس٠ َع١ٓٝ .  -أٚ ظضع اأضض أٚ مٛ شيو 

ايـُعٝٓٔ ب ؾـ١ٕ  اٜٚـ١ أٚ أضنـ١ٝ قبـٌ قـب       (:  شا تًـ ايـُبٝع ايؿدكٞ 168)

 ايـــُؿ ٟ  ْؿػــذ ايبٝــع ٚنــإ تًؿــ٘ َــٔ َــاٍ ايبــا٥ع ٚضدــع ايــجُٔ  ٍ ايـــُؿ ٟ،   

ٚنصا  شا تًـ ايجُٔ ايؿدكٞ ايـُعٌ قبٌ قـب  ايبـا٥ع ؾإْـ٘ ٜٓؿػـذ ايبٝـع ٜٚهـٕٛ       

ِٓ ايــشهِ ايــُبٝع ٚايـ    جُٔ تًؿ٘ َٔ َاٍ ايـُؿ ٟ ٜٚطدع ايـُبٝع  ٍ ايبا٥ع ، ٚال ٜع

 ايهًٞ  شا ؾٓدك٘   ؾطٕز ثِ تًـ قبٌ قبه٘ . 

ٚؾـٞ سهِ اي ًـ ب ؾـ١ : تعـٓصض ايٛقـٍٛ ايٝـ٘ نُـا يـٛ غـطم ايعـٛض َـٔ زٕٚ          

 َعطؾ١ ايػاضم أٚ ْٗب نصيو أٚ غطم أٚ ؾٓط ايؿطؽ أٚ أؾًت ايًا٥ط أٚمٛ شيو . 
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ى (:  شا أتًـ ايـُبٝع ايبا٥ع أٚ اأدٓيب ايصٟ ٜـُهٔ ايطدٛع ايٝ٘   تـساض 169)

 خػاضت٘ ؾاأق٣ٛ قش١ ايعكس،ٚيًُؿ ٟ ايطدٛع ى٢ً ايـُ ًـ بايـُجٌ أٚبايك١ُٝ. 

تؿطٜػـ٘ ىُـا ؾٝـ٘ َـٔ َ ـاع       -َهـاؾا  ي ػـًِٝ ايــُبٝع     -(: هب ى٢ً ايبا٥ع 170)

أٚغ ٙ َا ي ٜؿ ت تأخ  اي ؿطٜؼ َس٠ َع١ٓٝ ، ٚىًٝ٘ يٛ نإ ايـُبٝع أضنا  َؿـػٛي١  

 ٘، ال  شا  ؾ ت بكا٤ٙ يــشٌ سكـازٙ فاْـا      بعضع ي ٜأت ٚقت سكازٙ ٚدبت  ظاي

 أٚ بأدط٠ ؾٝذٛظ يـُايه٘  بكاؤٙ يٛقت سكازٙ َع اأدط٠ أٚ فاْا  سػب ؾططُٗا .

ٚيٛ أظاٍ ايـُايو ايعضع ٚبكٝت ي٘ ىطٚم تهٓط باإلْ ؿاع بـاأضض أٚ ناْـت      

 اأضض سذــاض٠ َسؾْٛــ١ ٚدــب  ظاي ٗــا ٚتػــ١ٜٛ اأضض  ال َــع  ؾــ ات ىسَــ٘        

ــ٘  ال        أٚ ت ــ٘ َٓ ـــُهٔ تؿطٜػ ــ٤ٞ ال ٜ ـــُبٝع ؾ ــإ   اي ــٛ ن ــٌ ي ــ٘ خاضدا ،ب ــاضف تطن ع

ب دطٜب ؾ٤ٞ خخط داظ ٚٚدب ْؿٞ ايهطض ىٔ ايـُػًِ بإقـالس٘ أٚبـ عُ  ايبٓـا٤    

 أٚ مُٖٛا َـُا ٜعٌٜ ايهطض ىٔ ايـُػًِ. 

(: يٛ أَط ايـُؿ ٟ ايبـا٥ع ب ػـًِٝ ايــُبٝع  ٍ ؾـدل َعـٌ ؾكبهـ٘ نـإ        171)

يـــُؿ ٟ ، ٚنــصا يــٛ أَــطٙ بإضغــاي٘ اٍ بًــسٙ أٚ غــ ٙ ؾأضغــً٘ نــإ بـــُٓعي١  قــب  ا

 بـُٓعي١ قبه٘ ، ٚال ؾطم بٌ تعٌٝ ايـُطغٌ َع٘ ٚىسَ٘ . 

(:  شا سكٌ يًُبٝع ايؿدكٞ ْـُا٤ ثِ تًـ اأقٌ قبٌ قب  ايــُؿ ٟ  172)

 نإ ايُٓا٤ يًُؿ ٟ ، ٖٚهصا ْـُا٤ ايجُٔ ايؿدكٞ ٜهٕٛ يًبا٥ع . 

ع ىٝـب قبـٌ ايكـب  نـإ يًُؿـ ٟ سـل ايـطٓز، ؾـإ تعـصض          ٚيٛ سسخ   ايـُبٝ

 ؾاأضف ، ٖٚهصا ايـشهِ   ايجُٔ . 

(: يٛ باع ١ًْ  ؾ ًـ بعهٗا قبٌ ايكب   ْؿػذ ايبٝع بايٓػب١  ٍ اي ـايـ  173)

 ٚضدع ايٝ٘ َا ٜكابً٘ َٔ ايجُٔ ٚنإ ي٘ اـٝاض   ؾػذ ايباقٞ يٛ ؾا٤ .



    

 (85) ................................................................ اسهاّ ايٓكس ٚايٓػ١٦ٝ 

 -غـ  ايبـا٥ع    -ٚيٛ أتًـ أسس بع  ايـُبٝع أٚ أىاب٘ ضدع َايه٘ ى٢ً ايـُ ًـ

 ي هُٝٓ٘ ايـُجٌ أٚ ايك١ُٝ أٚ ْكل ايعٝب . 

(: َٔ  ؾ ٣ ؾ٦ٝا  ٚي ٜكبه٘: ؾإ نإ َـُا ال ٜهاٍ ٚال ٜٛظٕ قض بٝع٘ 174)

ظٕ ٚنإ ايبٝع بطأؽ ايـُاٍ ، أَا يٛ نـإ  قبٌ قبه٘، ٚنصا  شا نإ َـُا ٜهاٍ أٚ ٜٛ

ٕ   -ايبٝع بطبض ؾايظـاٖط ؾػـاز بٝعـ٘ قبـٌ قبهـ٘ ٚىـسّ تـطتــٓب         -ٖٚٛ َهٝـٌ أٚ َـٛظٚ

ايـًُه١ٝ اؾسٜس٠ س ٢ ٜكبه٘ ٜٚٓؿ٤ٞ ىًٝـ٘ ايبٝـع دسٜـسا  ٚيـٛ َعاطـا٠ أٚ باي انـٞ       

  َـد ل بـُا يـٛ بـاع غـ    -ؾػاز ايبٝع -ى٢ً َا  تؿكا ىًٝ٘ قبٌ ايكب ،ٖٚصا اؿهِ

ايـُكبٛض َطابـش١ ؾال ٜعِ َا  شا دعً٘ ٖٚٛ غ  َكبـٛض قـساقا  أٚ أدـط ىُـٌ أٚ     

 َٓؿع١،نُا ٖٛسهِ ك ل بايبٝع ى٢ً غ  با٥ع٘ ىًٝ٘،ٚأَا  شا باى٘ ىًٝ٘ ؾال بأؽ . 

 الفصل الثامو : الهكد والهسيئة .               
ؾًًبا٥ع ايـًُايب١  (: َٔ باع بال  ؾ ات تأدٌٝ ايجُٔ ىًٝ٘ نإ ايجُٔ ساال 175)

ب٘ بعس  ْ ٗا٤ ايعكس ، نُا هب ىًٝ٘ أخصٙ  شا زؾع٘ ايٝ٘ ايـُؿ ٟ ٚيٝؼ ي٘ اإلَ ٓـاع  

َٔ أخصٙ،َٚٔ  ؾ ٣ بـال  ؾـ ات تأدٝـٌ تػـًِٝ ايــُبٝع ىًٝـ٘ ٚدـب ىًـ٢ ايبـا٥ع          

ًُّ٘ ايبا٥ع .  اي ػًِٝ ساال  ٚ غ شل ايـُؿ ٟ ايـًُايب١ ب٘ ٚٚدب ىًٝ٘ قبه٘  شا غ

ٔ  ًًَكا  أٚ َكٝٓسا  ب عذٌٝ زؾع٘ نإ ايبٝع ْكسا ، ٚاشا  ؾ ت (:  شا 176) باع بجُ

تأدٌٝ ايجُٔ نإ ايبٝع ْػ١٦ٝ ال هب ى٢ً ايــُؿ ٟ زؾعـ٘ قبـٌ اأدـٌ ٚ ٕ طايـب      

ايبا٥ع ب٘،ْعِ  شا زؾع٘ ايـُؿ ٟ يًبا٥ع قبٌ سًٍٛ اأدٌ ٚدـب ىًٝـ٘ أخـصٙ  ال إٔ    

 ٢ً نٕٛ اي أدٌٝ سكا  يًبا٥ع أٜها . تٛدس   قبٛي٘ ١َٓٓ َٚٗا١ْ أٚ تكّٛ قط١ٜٓ ى

(: هب إٔ ٜهٕٛ اأدٌ َعٝٓا  ال ٜ زز بٌ ايعٜاز٠ ٚايٓككـإ ؾًـٛ دعـٌ    177)

اأدٌ قسّٚ ظٜس أٚ ايسٜاؽ أٚ ايـشكاز أٚ دصاش ايجُط أٚ مـٛ شيـو بًـٌ ايعكـس،     
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ٖٚـٛ   -ٚالبس َٔ اي انٞ اؾسٜس ٚؼسٜس اأدٌ ؾٝ٘ ، ٚيٛ نإ اأدٌ أٍٚ ايؿـٗط  

 ؾايظاٖط ايكش١ .  -ً زز   ايؿٗط اؿايٞ بٌ ايهُاٍ ٚايٓككإ قابٌ ي

ٔ  ْكسا  ٚبأنجط َٓ٘ َـؤدال  نـإٔ قـاٍ : )بع ـو ايعطبـ١      178) (: يٛ باع ايؿ٤ٞ بجُ

بعؿط٠ ْكسا  ٚبعؿطٜٔ  ٍ غ١ٓ( ٚقبٌ ايـُؿ ٟ ، ٖٚهصا يٛ باع بجٌُٓ أدًـٌ بـإٔ   

ؾايظـاٖط    -ٓ ٌ( ٚقبٌ ايــُؿ ٟ  قاٍ : )بع و ايجالد١ بأيـ  ٍ غ١ٓ ٚبأيؿٌ  ٍ غ

 بًالٕ ايبٝع ي زز ايجُٔ ٚىسّ تعٝٓٓ٘ .

ْعِ اشا تعكب ايـُؿ ٟ قٍٛ ايبا٥ع ٚقاٍ كاطبا   ٜاٙ: )قبًت ؾطا٤ٙ ْكسا  بهصا( 

أٚ )قبًت ؾطا٤ٙ َؤدال  يػ١ٓ بهصا( ثِ ضنٞ ايبا٥ع بـُا  خ اضٙ ايـُؿ ٟ َـٔ قـسض   

 َا  خ اضٙ ايـُؿ ٟ ٚضنٝ٘ ايبا٥ع . ايجُٔ قٓض ايبٝع ٚايؿطا٤ ٚيعّ ى٢ً طبل

(: وطّ تأدٝـٌ ايـجُٔ ايــشاٍ بـٌ ًًَـل ايـسٜٔ بأظٜـس َٓـ٘ بـإٔ ٜعٜـس ؾٝـ٘            179)

َكساضا  يٝؤخطٙ  ٍ أدٌ، نُا وطّ إٔ ٜعٜـس   ايـجُٔ أٚ ايـسٜٔ ايــُؤدٌ يٝعٜـس        

ٕ  بإٔ ٜبٝعـ٘ ؾــ٦ٝا  بعؿـط٠ زْـاْ       اأدٌ، ٜٚـُهٔ اي ٛقٌ اٍ ٖصٙ ايعٜاز٠   ىكٕس ثا

 ٖٚٛ ٜػ٣ٛ زٜٓاضا  ٜٚؿ ت ايـُؿ ٟ ىًٝ٘ تأدٌٝ شاى ايجُٔ أٚ ايسٜٔ اؿاٍ ىًٝ٘ . 

(: هــٛظ إٔ ٜ انــٝا ىًــ٢ تعذٝــٌ ايــجُٔ أٚايــسٜٔ ايـــُؤدٌ بٓككــإ َٓــ٘ 180)

ـــُهٌٝ أٚ       ــسٜٔ َــٔ اي ـــُعاٚن١  شا ي ٜهــٔ اي ــ٢ ٚدــ٘ اي ــطا٤ أٚ ىً ــ٘ اإلب ــ٢ ٚد ىً

 اي عذٌٝ باْكاق٘ بإبطا٤ٙ . ايـُٛظٕٚ ،ٚ  ايـُهٌٝ ٚايـُٛظٕٚ ٜٓشكط دٛاظ

 -ثـُٓا  نإ أٚ َجُٓا  أٚ أدطا  أٚ قطنا  -(: ٜـشٌ يًسا٥ٔ   ايسٜٔ ايـُؤد181ٌ)

إٔ ٜ ان٢ َع َسٜٓ٘ ى٢ً إٔ ٜعٜس أدٌ بع  ايسٜٔ قبـاٍ إٔ ٜٓكـس ايــُسٜٔ بعهـ٘     

قبــٌ سًــٍٛ اأدــٌ بؿــطت إٔ ال ٜعٜــس ايـــُذُٛع ىًــ٢ ايــسٜٔ اأقــٌ،نُا تـــشٌ   

 ُٗا ؾالـٝـٛظٕ، ٚأَا ؾـهاٍ أٚ ٜـ  َا ٜـــُؤدٌ باأقٌ ايـشاٍ   غَعاٚن١ اأنجط اي



    

 (87) .............................................................. أْٛاع  ايبٝع  ٚأسهاَٗا 

ٌٓ أْ٘ ضبا .    ٜـش

قبٌ سًـٍٛ   -ْػ١٦ٝ  داظ ؾطاؤٙ َٓ٘  -طعاَا  أٚ غ ٙ  -(:  شا  ؾ ٣ ؾ٦ٝا  182)

أٚ بػـ ٙ ، َػـاٜٚا  يـ٘ أٚ ظا٥ـسا  ىًٝـ٘ أٚ ْاقكـا  ىٓـ٘،         اأدٌ أٚ بعسٙ ، ظٓؼ ايجُٔ

 ساال  نإ ايبٝع ايجاْٞ أٚ َؤدال  .

يهٔ  شا  ؾ ت ايبا٥ع   ايبٝع اأٍٚ ى٢ً ايـُؿ ٟ إٔ ٜبٝعـ٘ ىًٝـ٘ السكـا  ْكـسا      

بأقٌ ٚأْكل َٔ ايجُٔ ايـصٟ  ؾـ اٙ بـ٘ ْػـ١٦ٝ ،أٚ ؾـطت ايــُؿ ٟ ىًـ٢ ايبـا٥ع           

٘ َٓ٘ بأنجط َـُا  ؾـ اٙ َٓـ٘ ْػـ١٦ٝ ؾايظـاٖط بًـالٕ ايبٝـع اأٍٚ       ايبٝع اأٍٚ إٔ ٜؿ ٜ

َع ؾطط٘ ، ٚالبس َٔ ػسٜس ايعكس ٚتطانُٝٗا َٔ زٕٚ ؾطت ثـِ بعـس تــُاّ ايعكـس     

 ٜـُهٔ ايٛقٍٛ  ٍ ايبٝع ٚايؿطا٤ بـشػب ايـُككٛز أسسُٖا بطناُٖا . 

 . واضعة والتوليةالـمراحبة والـمساومة والـمالفصل التاسع : 

 اي عاَــٌ بــٌ ايبـــا٥ع ٚايـــُؿ ٟ تـــاض٠ ٜهــٕٛ بــــُالسظ١ ضأؽ ايـــُاٍ ايـــصٟ      

 ؾ ٣ ب٘ ايبا٥ع ايػًع١ ، ٚأخط٣ ال ٜهٕٛ نـصيو ، ٚايجـاْٞ ٜػـ٢ُ َػـا١َٚ ٖٚـصا      

ٖٛ ايػايـب ايــُ عاضف خاضدـا  ٖٚـٛ ايــُؿٓهٌ ؾـطىا  . ٚاأٍٚ تـاض٠ ٜهـٕٛ بعٜـاز٠          

كٝكـ١ ىٓـ٘ ٖٚـصا ٜػـ٢ُ     ى٢ً ضأؽ ايـُاٍ ٖٚصا ٜػ٢ُ َطابـش١ ، ٚأخـط٣ ٜهـٕٛ بٓ  

 َٛانع١ ، ٚثايج١  ٜهٕٛ بال ظٜاز٠ ٚال ْكٝك١ ٖٚصا ٜػ٢ُ تٛي١ٝ .

 (:  شا ي ٜهــٔ ايـــُؿ ٟ ىاضؾــا  بكــسض ضأؽ ايـــُاٍ ؾالبــس   اأقػــاّ       183)      

 َا قبٌ ايعكس أٚ سٌ اإلْؿـا٤   -ايجالث١ ايـًُشٛر ؾٝٗا ضأؽ ايـُاٍ َٔ بٝاْ٘ تؿكٝال  

ــام  ــٔ زٕٚ َعط -ٚاإلتؿ ــطبض أٚ     َٚ ــإ اي ــس ٚبٝ ــٝال    ايعك ــ٘ تؿك ــبكا  أٚ بٝاْ ــ٘ َػ ؾ 

ايٓكٝك١ ي ٜكض ايبٝع ،ؾًٛ قاٍ : )بع و ٖصٙ ايػـًع١ بـطأؽ َاهلـا ٚظٜـاز٠ زضٖـِ(      

 ٔبٝع س ٢ ٜبٝٓـٝك١( ي ٜكض ايـكـٝك١ زضِٖ( أٚ قاٍ: )بال ظٜاز٠ ٚال ْـكـأٚ قاٍ :)بٓ



 2َٓٗاز ايكاؿٌ/ز  .................................................................. (88)

 ايجُٔ ايصٟ  ؾ اٖا ايبا٥ع ب٘ . -َع٘ قسض ضأؽ ايـُاٍ 

ٔ  ؾـاضز   -ثالد١ ٚغػاي١ َٚهٓػ١  -(:  شا  ؾ ٣ ١ًْ  184) قؿك١  ٚاسس٠ بجُ

 ي هع ي٘ بٝع أؾطازٖا َطاع١  باي كِٜٛ  ال بعس اإلىالّ تؿكٝال  . 

نصل ايبا٥ع    خبـاضٙ   -بسيٌٝ ؾطىٞ : ب١ٓٓٝ أٚ  قطاض ايبا٥ع  -(:  شا ثبت 185)

ٚبـاع بـطبض ىؿـط٠ ٚنـإ   ايٛاقـع      بطأؽ ايـُاٍ ، نُا  شا أخّ إٔ ضأؽ َاي٘ َا٥ـ١  

  ٌ قـض ايبٝــع ٚؽٝٓـط ايــُؿ ٟ بـٌ ؾػــذ ايبٝـع ٚ َهـا٥٘ ب ُــاّ        -ضأؽ ايــُاٍ تػـع

 ايجُٔ ايـُصنٛض   ايعكس ٖٚٛ َا١٥ ٚىؿط٠ . 

ٚاشا نــإ ؾــطاؤٙ بــايجُٔ ايـــُؤدٌ ٚدــب ىًــ٢ ايبــا٥ع َطاعــ١ إٔ ىــّ بأدــٌ  

 َػاى بايجُٔ ايـُؤدٌ . ؾطا٤ٙ، ؾإ أخؿ٢ ؽٝٓط ايـُؿ ٟ بٌ ايؿػذ ٚبٌ اال

 ٜٚـُهُٓٗا   ٖصٜٔ ايؿطنٌ اي كايـض ىٔ  غكات سل ايؿػذ بعٛض َعٌ . 

(:  شا  ؾ ٣ غًع١ بجُٔ َعٌ َجٌ َا١٥ زضِٖ ٚي ٜعٌُ ؾٝٗـا ؾـ٦ٝا  نـإ    186)

شيو ضأؽ َاهلا ٚداظ يـ٘ اإلخبـاض بـصيو ، ٚأَـا  شا ىُـٌ   ايػـًع١ ىُـال  قـٓع٘         

ِٓ اأدط٠  ٍ ضأؽ ايـُاٍ : ؾاشا ناْت اأدط٠ ىؿط٠ داظ يـ٘ إٔ   غ ٙ بأدط٠ داظ ن

ٜكٍٛ:)بع و ايػًع١ بطأؽ َاهلا َا١٥ ٚىؿط٠،ٚضبض نصا(، ٚ ٕ باؾط ايعُـٌ بٓؿػـ٘   

ِٓ اأدط٠  ٍ ضأؽ ايــُاٍ أْـ٘ نـصل، بـٌ      -ىاز٠  -ٚناْت ي٘ أدط٠  ي ٜـذع ي٘ ن

 ض نصا( . ٜكٍٛ :)ضأؽ ايـُاٍ َا١٥ ٚىًُٞ ٜػاٟٚ ىؿط٠ ٚبع هٗا بايـُذُٛع ٚضب

ــاأضف    187) ــا٥ع ب ـــُأ٠ زضٖــِ ؾطدــع ىًــ٢ ايب ــا  ب ىؿــط٠  -(:  شا  ؾــ ٣ َعٝب

 نإ ايجُٔ تػعٌ زضُٖا  . -زضاِٖ َجال   

      ٘ تؿهـال  َٓـ٘ أٚ    -ْعِ يٛ أغكط ايبا٥ع بعـ  ايـجُٔ ايــُػ٢ُ بعـس اإلتؿـام ىًٝـ

 .ي ٜػكط شيو بٌ ضأؽ ايـُاٍ ٖٛ ايجُٔ إػ٢ُ   ايعكس  -فاظا٠ّ ى٢ً اإلسػإ
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 الفصل العاشز : أحكام الزبا .             
ايطبا ٖٛ ايعٜـاز٠ ايــُدكٛق١   َعاٚنـ١ أٚ   قـطض ، ٚقـس  ى ـّٙ ايؿـاضع        

ايــــُكسؽ َـــٔ أخبـــح ايــــُهاغب ٚأؾـــٓس ايــــُشٓطَات ٚأىظـــِ ايــــُعاقٞ ٚقـــس  

 غ ؿانت بصيو ايطٚاٜات ٚبأغـٓاز قـشٝش١ ، ٚ  بعهـٗا :  ٕ طزضُٖـا  َـٔ ضبـا       

١، ٚ ْـــُا ىٓــس اهلل غــبشاْ٘ أؾــس َــٔ غــبعٌ ظْٝــ١ نًــٗا بــصات قــطّص ىُــ١ أٚ خايــ 

ايكطنـ١   -طسٓطّ اهلل غـبشاْ٘ ايطبـا  يهـٝال  ٜــُ ٓع ايٓـاؽ َـٔ  قـًٓاع ايــُعطٚف         

 َٚٔ تطى اإلتـذاض ٚايبٝع ٜٚأخصٚا بايطبا ايـشطاّص .  -ايـشػ١ٓ 

(: ايطبا ايـشطاّ قػُإ : َا ٜهٕٛ   ايبٝع ٚايـُعاٚنات ، َٚا ٜهـٕٛ    189)

 يسٜٔ ٚايكطض قطٜبا  . ايكطض ، ٚتأتٞ أسهاّ ايجاْٞ   ؾطٚع ؾك٘ ا

ٚأَا ضبا ايـُعاٚن١ ؾٗٛ بٝع أٚ َعاٚن١ أسـس ايــُجًٌ بـاآلخط َـع ظٜـاز٠ ىٝٓٝـ١       

  َكساض أسس ايعٛنٌ نُبازي١ َا١٥ نًٝٛ َٔ ايـش١ًٓ بـُا١٥ ٚىؿطٜٔ َٓٗا ،أٚ بٝـع  

ٔػٌ نًٝٛ َٔ اؿ١ًٓ بــدُػٌ نًٝـٛ سًٓـ١ ٚزٜٓـاض ،أٚ َـع ظٜـاز٠ سهُٝـ١ نبٝـع         

يـــش١ًٓ ْكــسا  بعؿــطٜٔ نًٝــٛ َــٔ اؿًٓــ١ ْػــ١٦ٝ . ٖٚــٌ ٜـــد ل   ىؿــطٜٔ نًٝــٛ َــٔ ا

 تـشطّ٘ بايبٝع أٚ ٜـذطٟ   ىُّٛ ايـُعاٚنات ؟ 

ايظــاٖط ىُــّٛ سطَــ١ ايطبــا ٚثبٛتٗــا   ًًَــل ايـــُعاٚن١ نايـــُبازي١ ٚايكــًض   

َٔ زٕٚ ؾطم بٌ ايـُعاٚن١ بٌ ىٌٝٓ نـإٔ ٜكـٍٛ: )قايــش و     -ٚاهلب١ ايـُعٛن١ 

عؿط٠ ايص يو بٗصٙ ايـدُػ١ ايص يٞ( أّ ي تهٔ ايــُعاٚن١  ى٢ً إٔ تهٕٛ ٖصٙ اي

بٌ ىٌٝٓ نإٔ ٜكٍٛ : )قايـش و ى٢ً إٔ تٗب يـٞ تًـو ايعؿـط٠ ٚأٖـب يـو ٖـصٙ       

ايـدُػ١( .  ْعِ ايظاٖط قش١ تباض٤ٟ ايصَِ ايــُؿػٛي١ بًعـاّ أٚ بٓكـس أٚ مُٖٛـا     

ٌ زضٖـِ  َع اي ؿانٌ  شا تطانٝا ٚطابت ْؿػُٗا نـإٔ ٜكـٍٛ : )أبطأتـو ىـٔ ٔػـ     
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ٞٓ( ، ٚأٍٚ بايكش١  ايص يٞ ىًٝو قباٍ إٔ ت٥ّين ىٔ ايعؿطٜٔ زضُٖا  ايص يو ىً

َــا  شا نــإ قــسض  ؾــ ػاٍ ايصَــ١   نــٌ ٚاســس َـــذٍٗٛ ايكــسض أٚ نــإ َــطززا  بــٌ   

َكساضٜٔ، ٖٚهصا تكض ايـُكايـش١ ى٢ً قػ١ُ ايـُاٍ ايـُٛظٕٚ ايــُؿاع ايــُؿ ى   

 نٌ سك ُٗا أّ  س ًُ٘ . بٌ  ثٌٓ أٚ أنجط غٛا٤ ىًِ ب ؿا

 (: ٜؿ ت   ؼكل ايطبا اؿطاّ   ًًَل ايـُعاٚن١ أَطإ :190)

اأٍٚ :  ؼاز ايعٛنٌ ىطؾـا    اؾـٓؼ ٚايـصات ٚ ٕ  خ ًؿـت ايكـؿات ، ؾـال       

هٛظ بٝع َا١٥ نًٝـٛ َـٔ اؿًٓـ١ بــُا١٥ ٚٔػـٌ نًٝـٛ َـٔ اؿًٓـ١ ايطز٦ٜـ١،ٚال بٝـع           

 ىؿطٜٔ نًٝٛ َٔ اأضظ اؾٝس نايعّٓ بأضبعٌ نًٝٛ َٓ٘ أٚ َٔ ايطز٤ٟ ناؿٜٛعاٟٚ . 

٠ نبٝع َا٥ـ١ ٚٔػـٌ نًٝـٛ َـٔ اؿًٓـ١      أَا  شا  خ ًؿت ايصات ؾال بأؽ بايعٜاز

بـُا١٥ نًٝٛ َٔ اأضظ ساال  ٜسا  بٝس َٔ زٕٚ تأدٌٝ ، ٚأَا َع اي أدٌٝ ؾال ٜــذٛظ  ال  

 َجال  بـُجٌ ى٢ً اأق٣ٛ . 

ايجاْٞ : إٔ ٜ عاضف تكسٜط ايعٛنـٌ بايهٝـٌ أٚ بـايٛظٕ ، ٚايعـ٠ّ   نـٌ َكـط       

     ٛ نـإ أٚ أسـسُٖا َــُا ٜبـاع     ٚىكط ب عاضف ايـٛظٕ أٚ ىـسّ تعاضؾـ٘ ،ؾـإ نـإ ايع

بايـُػض ناأضض أٚ بايعٓس نايبٝ  ٚاؾٛظ ؾال بأؽ باي ؿانٌ ؾٝذٛظ بٝـع َـأ٠ َـ     

َــٔ أضض بـــُأتٞ َــ  َــٔ أضض أخــط٣ ، ٚهــٛظ بٝــع بٝهــ١ ببٝهــ ٌ ٚبٝــع دــٛظ٠ 

بـذٛظتٌ  شا نإ اي عاٚض ساال  ٜسا  بٝس،ؾًٛ تعاٚنا ى٢ً ايـُعسٚز أٚ ايــُُػٛح  

ٖـٌ   -نُعاٚن١ بعـ  بـبع ٜٔ ٜػـًُُٗا بعـس ؾـٗط      -سس ايعٛنٌْػ١٦ٝ  َع تأدٌٝ أ

ىًــ٢  -ٜ شكــل ؾٝٗــا ايطبــا اؿــطاّ ؟ اأقــ٣ٛ ىــسّ ؼكــل ايطبــا اؿــطاّ ؾُٝٗــا، ؾٝشــٌ

ـٕ  أخــص ايعا٥ــس ىــسزا  أٚ َػــشا  َــع تأدٝــٌ أســس ايعٛنــٌ بؿــطت   - ؾــهاٍ نــعٝ

 ي ٘ . ذٗاـٚقـ ايـُبٝع ٚايجُٔ ايـُ ؿانًٌ ايـُؤٓدٌ أسسُٖا ٚقؿا  ضاؾعا  ي
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أٚ ٜـُهٔ تكـٛضٙ ىًـ٢    -ْكسا  أٚ ْػ١٦ٝ   -(: ٜٓكػِ بٝع ايعٛنٌ ايطبٌٜٛ 191)

 أقػاّ أُٖٗا :

اأٍٚ : إٔ ٜ عاٚنا ضبٌٜٛ َ شسٟ اؾٓؼ ْكسا  ْظ  بٝع نًٝٛ غطاّ َٔ اؿ١ًٓ 

بهًٝٛ ْٚكـ َٓٗا   ايـشاٍ ْكـسا  ، ٖٚـصا ضبـا سـطاّ قًعـا  باطـٌ ؾـطىا  ال ٜ تـب         

 و دعَا  . ىًٝ٘ أثط اي ًُٝ

ايجــاْٞ : إٔ ٜ عاٚنــا ضبــٌٜٛ َ شــسٟ اؾــٓؼ ْػــ١٦ٝ  ْظــ  بٝــع نًٝــٛ غــطاّ َــٔ  

اؿ١ًٓ بهًٝٛ ْٚكـ َٓٗا َؤدال   ٍ ؾٗط، ٖٚصا سطاّ قًعا  ىٓس تؿانٌ ايــُكساض  

 . -نُا   ايـُجاٍ ايـُ ٛؾط ى٢ً ظٜاز٠ ى١ٝٓٝ قسض ْكـ نًٝٛ غطاّ  -

ٚاشا نإ اي عاٚض َع تػاٟٚ ايكسض ْػ١٦ٝ  نبٝـع نًٝـٛ غـطاّ َـٔ اؿًٓـ١ تـسؾع       

 ســاال  بهًٝــٛ غــطاّ َــٔ اؿًٓــ١ تــسؾع بعــس ؾــٗط أٚ ىٓــس اؿكــاز ؾايعٜــاز٠ سهُٝــ١     

َ شكك١ باي أدٌٝ ، ٖٚـصا سـطاّ أٜهـا   ؾالبـس َـٔ بٝـع ايعٛنـٌ ايــُ شسٜٔ دٓػـا           

  بٛظٕ َٓ شس ٜكبهإ ساال  ٜسا  بٝس بػ  تأدٌٝ .

 -ايصٖب ٚايؿهـ١   -ايجايح : إٔ ٜ عاٚنا ضبٌٜٛ َـد ًؿٞ اؾٓؼ َٔ ايٓكسٜٔ 

نإٔ ٜبٝع ىؿط٠ زضاِٖ ؾه١ٝ بسٜٓاضٜٔ شٖب ، ٚالبس َٔ تكابهُٗا   ًَ كـ٢ ايعكـس   

َٚـــذًؼ ايبٝــع ، ٚ ال بًــٌ ايعكــس َــٔ أقــً٘ ، ٚال ٜهــٓط تؿانــٌ ايكــسض إلخــ الف 

 ايـذٓؼ سػب ايؿطض . 

ٜ عـاضف نًٝـُٗا أٚ ٚظُْٗـا ناأطعُـ١ ٚاأَ عـ١       -ٌٜ ايطابع : إٔ ٜ عاٚنا ضبٛ

َـع  خـ الف ايــذٓؼ ، ٚال ضٜـب   قـش١ ايــُعاٚن١ َـع تػـاٟٚ          -غ  ايٓكـسٜٔ  

ايكسض َـٔ زٕٚ تؿانـٌ غـٛا٤ نـإ ايبٝـع ْكـسا  سـاال  أّ نـإ َـؤدال  ، ٖٚهـصا َـع            

 تؿانًُٗا ٚنٕٛ ايبٝع ْكسا  ساال  َٔ زٕٚ تأدٌٝ أسسُٖا . 
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ن١ بٌ ايطبٌٜٛ َــد ًؿٞ ايــذٓؼ َـع تؿانـًُٗا قـسضا   شا      ٌٖٚ ٜكض ايـُعاٚ

نإ   ايبٝـع تأدٝـٌ أسـس ايعٛنـٌ نـإٔ ٜبٝـع طـٔ تــُط بًـٔ ْٚكــ َـٔ اؿًٓـ١             

 َؤد١ً  اٍ اؿكاز أٚ  ٍ ؾٗط ؟ اأق٣ٛ ىسّ اؾٛاظ ٚىسّ قش١ ايـُعاٚن١ .

(192 ٚ ٖـٞ  (: ايـُعاٚن١ ايطب١ٜٛ سطاّ ى٢ً ايًطؾٌ نالُٖا َأثّٛ ى٢ً ؾعًـ٘، 

َعاٚنــ١ باطًــ١ بـــُع٢ٓ ىــسّ تطتــب أثــط  ْ كــاٍ ايـــًُو َــٔ ايــساؾع اٍ ايكــاب ،    

ـــشهُإ : اؿطَــ١ ٚايــبًالٕ   ــا    -ٖٚــصإ اي ـــِ عهــِ ايطب سهُــإ َـــد كإ بايعاي

ٚايعاضف ب شكل َٛنٛى٘ ؾٝذب ىًٝ٘ ضٓز َـا أخـصٙ  ٍ َايهـ٘ نُـا  شا بـاع ايعايــِ       

ًـ   ١ بــُأتٞ نًٝـٛ َٓٗـا ؾٝذـب ىًٝـ٘ ضٓز      بـشط١َ ايطبا ٚبـُٛنٛى٘ : َأ٠ نًٝٛ َـٔ اؿٓ

 ايـُأ٠ نًٝٛ ايعا٥س٠ .

ٚال ٜعِ اؿهُـإ اؾاٖـٌ عطَـ١ ايطبـا ٚال غـ  ايعـاضف ب شكـل َٛنـٛى٘ ٚال         

ايـــُعصٚض نايـــُع كس سًٝــ١ َعاٚنــ١ٕ ضبٜٛــ١ سػــب ؾ ــ٣ٛ َكًــسٙ ايػــابل، ٚايظــاٖط 

ٌٓ ي٘ َا أخصٙ َـٔ ايعٜـاز٠ ايطبٜٛـ١ سـٌ      قش١ ايـُعاٚن١ ايطب١ٜٛ ساٍ ايـذٌٗ ٜٚـش

 ؿطى١ٝ اأغاغ١ٝ نشط١َ ايطبا . اؾٌٗ، ْعِ ٖٛ َأثّٛ ي كك ٙ   تعًِ اأسهاّ اي

 -ٚيٛ   بع  اأَكاض -(: شا نإ يًؿ٤ٞ ايصٟ ٜ عاضف تكسٜطٙ بايٛظٕ 193)

ساي ــإ : سايــ١ ضطٛبــ١ ٚسايــ١ دؿــاف نايططــب ٜكــ  تـــُطا  ٚايعٓــب ٜكــ  ظبٝبــا     

داؾـا  بــذاف َٓـ٘ ٚضطبـا       -ْكسا  ، ال َـؤدال    -ٚايـدبع ايًٝٓٔ ٜهٕٛ ٜابػا  هٛظ بٝع٘ 

٘ َ ُاثال    ايكسض ، ٚال ٜـذٛظ َ ؿانال  أٚ َؤدال  ، ٚأَا بٝع ايططب َٓـ٘  بططب َٓ

ـٓ ايططــب ْكــل قــسضٙ ىــٔ اآلخــط ؾؿٝــ٘     بايـــذاف َ ُــاثال    ايكــسض عٝــح  شا دــ

ٚال هـٛظ بٝعـ٘ َـؤدال  ٚال َ ؿانـال  س ـ٢       -ٜسا  بٝس  - ؾهاٍ ٚاأرٗط اؾٛاظ ْكسا  

ـٓ ايططب غاٚ  ٣ اؾاف . بـُكساض ايعٜاز٠ عٝح  شا د
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(: اؿ١ًٓ ٚايؿع    ايطبا دٓؼ ٚاسـس ؾـطىا    ايــُعاٚن١ ايطبٜٛـ١ ؾـال      194)

ٜباع َأ٠ نًٝٛ َٔ اؿ١ًٓ بـُأتٞ نًٝٛ َٔ ايؿع ، ْعِ ُٖا دٓػإ سكٝك١  ٚىطؾا  ٚ  

ِٓ أسسُٖا  ٍ اآلخط   تهٌُٝ ايٓكـال ؾُـٔ نـإ     أبٛال ايؿك٘ نايعنا٠ ٚيصا ال ٜه

 كـ ْكال ؾع  ي ػب ىًٝ٘ ايعنا٠ ؾُٝٗا. ىٓسٙ ْكـ ْكال س١ًٓ ْٚ

(: قٌٝ : نٌ أقٌ َع َا ٜ ؿطع ىٓ٘ ٚايؿطٚع بعهـٗا َـع بعـ   شا ىـٓست     195)

ــي      ــب ٚايً ــت بايٛظٕ،ٚناؿًٝ ــا  شا بٝع ــا ٚخبعٖ ـــش١ًٓ ٚزقٝكٗ ــسا  : ناي ــا  ٚاس دٓػ

ؼطّ ايـُطابا٠ ؾٝٗـا ،   -ٚاؾي ٚايعبس ٚايػُٔ ، ٚنايبػط ٚايططب ٚاي ُط ٚايسبؼ 

    طالقٗا  ؾهاٍ ٚايــُع ُس ىٓـسْا ٚسـس٠ ايعٛنـٌ عػـب اؿكٝكـ١ ايٓٛىٝـ١         يهٔ

ؾاشا قسم ى٢ً ايعٛنٌ : اإلغِ ٚايعٓٛإ ايٛاسـس نـإ ؾـطت     -ىطؾا  أٚ ؾطىا   -

َ شككا  ، ٚ شا تعسز اإلغِ ٚتػاٜط ىٓٛإ ايعٛنـٌ   -ٚسس٠ اؾٓؼ  -ايطبا ايـشطاّ 

  ْ ؿ٢ ؾطت ايطبا، ٚس٦ٕٓٝص : 

يعــطف ايعـاّ ْٛىــا  أٚ دٓػــا  ٚاســسا  نشـٓب اؿًٓــ١ ٚزقٝكٗــا وــطّ   ؾُـا سػــب٘ ا  

 اي ؿانٌ   تعاٚنُٗا نُا وطّ تعاٚنُٗا ْػ١٦ٝ  أٟ َع اي أدٌٝ .

نايـسٖٔ اؿٝـٛاْٞ    -َٚا َٓع اإلطـالم ايعـط  ايكـشٝض ايؿـا٥ع ىـٔ  ؼازُٖـا       

 سٝـح إٔ ايعـطف ايعـاّ ال ٜعـٓسُٖا سكٝكـ١       -ٚؿِ ايػـِٓ، ٚخبـع اؿًٓـ١ ٖٚطٜػـ ٗا     

 ؾال َاْع َٔ اي ابٞ   َعاٚن ُٗا ْكسا  َٔ زٕٚ تأدٌٝ . -ٚاسس٠ ٚال ْٛى١ٝ  ؾاضز٠ 

ؾــاأسٛت ٚدٛبــا  تــطى اي عــاٚض َــع  - ؼــازا  أٚ تعــسزا   -َٚــا  ؾــ ب٘ ساهلُــا 

 اي ؿانٌ أٚ َع اي أدٌٝ . 

(: ايًشّٛ ٚاأيبإ ٚاأزٖإ ؽ ًـ بـاخ الف اؿٝـٛإ ؾٝذـٛظ بٝـع نًٝـٛ      196)

 بهًٝٛ َٔ ؿِ ايبكط، ٖٚهصا اؿهِ   يي ايػِٓ ٚيي ايبكط ٖٚهصا  َٔ ؿِ ايػِٓ
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.  ْعـِ   -َـٔ غـ  تأدٝـٌ     -ٜأتٞ اؿهِ   دبُٓٗا  ؾٝذٛظ بٝعُٗا َع اي ؿانٌ ْكسّا 

  ال إٔ ٜصىٔ ايعطف ايعاّ باؼازُٖا سكٝك١  ٚتكسم ٚسستُٗا ْٛىا  . 

دـٓؼ : ؾاؿًٓـ١   (: اي ُط بأْٛاى٘ دٓؼ ٚاسس ،ٚاؿبٛل نٌ ٚاسس َٓٗـا  197)

ٚاأضظ ٚايـُاف ٚايصض٠ ٚايعسؽ ٚغ ٖا نٌ ٚاسس دٓؼ ، ٚايؿًعات َٔ ايـصٖب  

 ٚايؿه١ ٚايكؿط ٚاؿسٜس ٚايطقام ٚغ ٖا نٌ ٚاسس َٓٗا دٓؼ بطأغ٘ . 

 (: ايهـــإٔ ٚايــــُعع دـــٓؼ ٚاســـس ، ٚايبكـــط ٚاؾـــاَٛؽ دـــٓؼ ٚاســـس   198)

دٓؼ ٚاسس . ٚايًٝـٛض   ، ٚاإلبٌ ايعطال ٚايبداتٞ -ٚايّٟ َٓٗا ٜػاٜط ايٛسؿٞ  -

نـٌ قـٓـ ىــ ل باغـِ َعـٌ ٖــٛ دـٓؼ ٚاسـس   َكابــٌ غـ ٙ : ؾايعكـؿٛض غــ          

اؿُاّ، ٚنٌ َا ى ل باغِ َٔ اؿُاّ ٖٛ دٓؼ َكابٌ غ ٙ : ؾايؿاخ ـ١ ٚاؿُـاّ   

ايـُ عاضف دٓػإ . ٚايػُٛى أْٛاع ٚأقٓاف ك ًؿ١   ىُّٛ ايبًسإ ال غُٝا ايص 

يعط  ؾُٝا ى ل بإغِ   االطالم ايعط  ٖٛ ْٛع َٚا ٜهجط ؾٝٗا، ٚايعُس٠ ايكسم ا

ٌٓ اي ؿانٌ َٔ زٕٚ تأدٌٝ .  ٕ ، ٚاشا تعسز أْٛاى٘ س ٕ  ٖٛ ْٛع ثا  ى ل بإغِ ثا

ٞٓ َـٔ دٓػـ٘ أٚ َـٔ غـ           199) (: اأسٛت ٚدٛبا  تـطى بٝـع ايًشـِ بــشٝٛإ سـ

 دٓػ٘ نبٝع ؿِ ايػِٓ بػِٓ أٚ ببكط . 

ٚ ٜٛظٕ ٚنإ ؾطى٘ ال ٜهـاٍ ٚال ٜـٛظٕ دـاظ    (:  شا نإ ايؿ٤ٞ َـُا ٜهاٍ أ200)

بٝعـ٘ َـع أقــً٘ باي ؿانـٌ ناي عــاٚض بـٌ ايكـٛف ايــصٟ ٖـٛ َــٔ ايــُٛظٕٚ ٚبــٌ        

ايجٝال ايـُٓػٛد١ َٓ٘   ايـُٛانع ايص تبـاع بايــُػض ىـاز٠ ؾاْـ٘ هـٛظ بٝعُٗـا َـع        

 اي ؿانٌ ، ٚنصيو ايكًٔ ٚايه إ َع ايجٝال ايـُٓػٛد١ َُٓٗا . 

ٍ  نـايجُط ىًـ٢ ايؿـذط ٜٚبـاع     (:  شا نإ اي201) ؿ٤ٞ ٜباع دعاؾا    بًٕس أٚ  سا

 ٍ  َهٝال  أٚ َٛظْٚا    بًٕس خخط أٚ ساي١ٕ أخط٣ نايجُط بعس ايكًـ ؾًهٌ بًس أٚ سا



    

 (95) ............................................................. اسهاّ ايطبا ايـُعاٚنٞ 

 سهُ٘ : ؾٝذٛظ بٝعُٗا َ ؿانًٌ   اأٍٚ ٚال هٛظ اي ؿانٌ   ايجاْٞ . 

َا  إٔ ال ٜبـاع َ ؿانـال    ٚ شا نإ َهٝال  أٚ َٛظْٚا    غايب ايبالز ؾاأسٛت يعٚ

 ًًَكا  س ٢   ايبًسإ ايص ٜباع ؾٝٗا دعاؾا  . 

ِٓ غ  اؾٓؼ اٍ ايًطف ايٓاقل بـإٔ ٜبٝـع   202) (: ٜ دًل َٔ سط١َ ايطبا به

ِٓ غ  اؾٓؼ اٍ نٌ َـٔ   َأ٠ نًٝٛ َٔ اؿ١ًٓ ٚزؾ ا  بـُأتٞ نًٝٛ َٔ اؿ١ًٓ ،أٚ به

زؾ ٜـٔ َٚـأتٞ نًٝـٛ َـٔ ايــش١ًٓ بـسؾ         ايًطؾٌ ٚيٛ َع اي ؿانٌ ؾُٝٗا نُا يٛ باع

َٚا١٥ نًٝٛ َٓٗا . ٚاأسـٛت ٚدٛبـا  إٔ ٜككـس ايــُ عاٚنإ َبازيـ١ نـٌ دـع٤ بػـ          

دٓػ٘ َٔ ايعٛض اآلخـط بـإٔ ٜٜٓٛـا دعـٌ ايـسؾ  ىـٛض ايــُأ٠ نًٝـٛ اأخـط٣ َـٔ           

اؿًٓــ١   اؿــايٌ . ْٚٓكــض أٖــٌ ايــسٜٔ ٚايعكــٌ بــ ى ٖــصٙ اي عــاَالت ايـــُشكك١   

با ْٚٓكشِٗ بإخ ٝاض ايــُعاَالت ايــُطع١ َـع  خـ الف دـٓؼ ايعٛنـٌ       يٓ ٝذ١ ايط

 نإٔ ٜبٝع٘ َأ٠ نًٝٛ س١ًٓ بـُأتٞ نًٝٛ َٔ ايطظ . 

(: ايـــُؿٗٛض ىًــ٢ أْــ٘ ال ضبــا بــٌ ايٛايــس ٚٚيــسٙ ؾٝذــٛظ يهــٌ َُٓٗــا بٝــع 203)

اآلخط َع اي ؿانٌ ٚهٛظ  قطان٘ َع ايعٜاز٠ ، ٚنـصا بـٌ ايطدـٌ ٚظٚد ـ٘ ، ٚبـٌ      

ٚبٌ ايهاؾط اؿطبٞ  شا أخص ايـُػًِ ايعٜاز٠ . يهٓ٘ َؿهٌ دـسا  ؾـاالسٛت   ايـُػًِ 

 ٚدٛبا  تطى ايطبا ايكطنٞ ٚايـُعاٚنٞ   ٖصٙ ايـُٛاضز .

ْعِ هٛظ أخص ايعٜـاز٠ َـٔ ايهـاؾط اؿطبـٞ بعـس ٚقـٛع ايــُعا١ًَ ايــُشط١َ َـٔ          

بال االغ ٓكاش  شا ي تًعّ َؿػس٠ ْٛى١ٝ تعـٛز ىًـ٢ زٜـٔ اإلغـالّ ٚايــُ سٌٜٓ ٚي      

 تًعّ َؿػس٠ ؾدك١ٝ تعٛز ى٢ً َػًِ أٚ ناؾط َعاٖس ، ٚ ال ؾٝشطّ أخصٖا . 

َٞ ٚبًالْـ٘ ،يهٓـ٘ بعـس ٚقـٛع     (: اأرٗط سط١َ ايطبا بٌ ايـُػًِ ٚبٌ ايص204)

 ايـُعا١ًَ ايطب١ٜٛ ايـُشط١َ َع٘ هٛظ أخص ايعٜاز٠ َٔ ايصَٞ   شا نإ ٜع كس س١ًٝ



 2َٓٗاز ايكاؿٌ/ز  ................................................................... (96)

 ايطبا   ؾطى٘ ٚزٜٓ٘  قطاضا  ي٘ ى٢ً زٜٓ٘ . 

ـــُا ناْــت َــٔ ايـــُعسٚز ٚي تهــٔ َــٔ ايـــُهٌٝ أٚ    205) (: اأٚضام ايٓكسٜــ١ ي

غـٛا٤  ؼـس ايٓـٛع أّ     - بٝعٗـا ْكـسا    ايـُٛظٕٚ ال هطٟ ؾٝٗا ايطبا ؾٝذـٛظ اي ؿانـٌ    

ٚاأسٛت ٚدٛبا  تـطى اي عـاٚض بٗـا َـؤدال  ، ال إٔ ى ًــ ْـٛع ايٛضقـ١         - خ ًـ 

ايٓكس١ٜ ؾٝشٌ اي عاٚض َع اي ؿانٌ َٚع اي أدٌٝ نبٝـع َـأ٠ زٚالض بـأيـ تَٛـإ أٚ     

 أيـ زٜٓاض َع تأدٌٝ أسس ايعٛنٌ اٍ ؾٗط . 

ـــُاي١ٝ    206) ــ١ اي ــٌ ايٛضق ــٛظ تٓعٜ ــٝو   -(: ه ــ١ أٚ ايؿ ــإ   -ايهُبٝاي ــسا   شا ن ْك

بإٔ ىكِ ايــُبًؼ ايــُصنٛض    -ايؿدل َسٜٓا  ٚاقعا  بايـُبًؼ ايـُصنٛض   ايهُبٝاي١ 

   ايٛضق١ ىٓـس ايبٓـو أٚ ىٓـس ؾـدل َـع ايـٓكل ،ٖٚـٛ َـٔ بٝـع ايـسٜٔ بأقـٌ َٓـ٘             

 قسضا  ٚالبس َٔ نٕٛ ايجُٔ ْكسا  َكبٛنا    ايـشاٍ . 

 ٓــا  ىـــًا٤ غــٕٓس بـــُبًؼ َــٔ اأٚضام ايٓكسٜــ١ َــٔ زٕٚ  (: ٜ عــاضف   ظَا207ْ)

     ٌ ــ ــٕح بأق ــس ؾــدل ثاي ــ٘ ىٓ ــ٘ ، ؾٝأخــصٙ خخــط ؾٝٓٓعي ــ٘ ب  إٔ ٜهــٕٛ   ايٛاقــع َــسٜٓا  ي

َٓ٘ ٜٚعٓبط ىٓ٘ )نُبٝاي١ ايـُذا١ًَ( . ٖٚصا ٜؿهٌ تكشٝش٘ بٌ ال ٜبعس ؾػازٙ . ْعـِ  

ــٌ أٚ أ      ــدل َع ــس٠  ٍ ؾ ــ٢ ايعا٥ ــ١ س  ـــُكاضف ايطبٜٛ ــ٘   اي ــأؽ ب ــدام ال ب ؾ

ــا   -َـــش َٞ ايـــُاٍ ؾــطىا  ، ؾٝذعــٌ شيــو ايًطٜــل ايكــاْْٛٞ     -أٟ ايـــُكبٍٛ قاْْٛ

ٚغ١ًٝ  ٍ أخص َـذٍٗٛ ايـُايو ٚاي كطف ؾٝ٘ بؿططٌ: بؿطت  قالس٘ بــُطادع١  

ايـشانِ ايؿطىٞ ٚ غ ٦صاْ٘   اي كطف بصاى ايــُاٍ ايــُكبٛض ، ٚبؿـطت  ي عاَـ٘     

ا ٜؿ نــ٘ ىًٝــ٘ ايكــإْٛ السكــا  . ٚالبــس َــٔ  ب بعــات ايـــُعا١ًَ قاْْٛــا  ، ثــِ ٜــسؾع َــ 

ايطدٛع  ٍ تؿكٌٝ اأسهاّ ايـُطتب١ً بٗصٙ ايــُػأي١   )َػـ شسثات ايــُػا٥ٌ( :    

 ؾطٚع خكِ ايهُبٝاالت ٚتٓعًٜٗا .



    

 (97) ................................................... اسهاّ بٝع ايصٖب ٚايؿه١ ٚايٓكٛز

 الذيب والفضة والهكود .الفصل احلادي عصز : بيع               
(: وطّ بٝع ايصٖب بايصٖب أٚ بٝع ايؿه١ بايؿه١ َع اي ؿانٌ َٔ زٕٚ 208)                                   

 ؾطم بٌ ايـُػهٛى َُٓٗا ٚغ  ايـُػهٛى ٚال بٌ ايـُكٛؽ ٚغ  ايـُكٛؽ . 

بس َـٔ  (: وٌ بٝع ايصٖب بايصٖب ٚبٝع ايؿه١ بايؿه١ َٔ زٕٚ ظٜاز٠ ؾال209)

ٌٓ بٝـع ايؿهـ١     تػاٟٚ ايكسض ىٓس بٝع ٚؾطا٤ ايـُ شسٜٔ دٓػا  سصضا  َٔ ايطبا، ٜٚــش

 .  -َجًٌ بـُجٌ  -بايصٖب ٚبٝع ايصٖب بايؿه١ ٚيٛ َع ايعٜاز٠ 

ٚبؿطت اي كاب  قبـٌ اي ؿـطم    -ال ْػ١٦ٝ   -ٚ ْـُا تكض ٖصٙ ايبٝٛع ْكسا  ٜسا  بٕٝس 

بًٌ ايبٝـع ، ٚيـٛ    -أٟ ي ٜ كابها س ٢  ؾ قا  -ؾًٛ أٓدٌ قبهُٗا أٚقب  أسسُٖا 

تكابها   ايبع  قض ايبٝع   ايعٛنٌ ايـُكبٛنٌ بٓػب ُٗا  ٍ ايـُذُٛع ٚبًٌ 

ُٗـا   ؾػـذ بٝـع ايــُكبٛض أٚ  َهـا٥٘ ي ـبع          غ  ايــُكبٛنٌ، ٚؽٝٓـط نـٌ َٓ   

ايكؿك١ ىًٝ٘  ٕ ي ٜؿٓططا   تأخ  اي كاب  . ثِ يٛ ؾاضقا َـذًؼ ايبٝع َكـًشبٌ  

ٚتكابها قبٌ اإلؾ ام قض ايبٝع ، ٚؽ ل ؾطط١ٝ اي كاب  بعكس ايبٝـع ؾـال ٜؿـ ت    

 .  -ايصٖب ٚايؿه١  -اي كاب    ايكًض ٚمٛٙ َٔ ايعكٛز اؾاض١ٜ ى٢ً ايٓكسٜٔ

(: ال ٜـــذب تهًٝؿــا  ىًــ٢ ايـــُ عاًٌَ بايكــطف  قبــاض ايـــُبٝع أٚ ايــجُٔ  210)       

س ٢ يٛ قب  أسسُٖا ي ٜـذب ىًٝ٘  قـباض قاسب٘، ْعِ يٛ  ؾـ قا قبـٌ اي كـاب    

ايكطف، ٚيٛ نإ يًـُبٝع أٚ يًـجُٔ ْــُا٤ بعـس اي عاقـس قبـٌ اي كـاب  نـإ         بًٌ بٝع

 ايُٓا٤ يـُٔ  ْ كٌ ىٓ٘ زٕٚ َٔ  ْ كٌ ايٝ٘ . 

ٚاسـس٠ ٚي  َـع غـ ٙ بٓكـٕس قـؿك١       -ايـصٖب أٚ ايؿهـ١    -(: يٛ باع ايٓكـس  211)       

 ٜ كابها س ٢  ؾ قا قٓض   غ  ايٓكس ٚبًٌ   ايٓكس . 

 (: ال هطٟ سهِ ايكطف ى٢ً اأٚضام ايٓكس١ٜ نايسٜٓاض ايعطاقٞ ٚايٓٛت212)
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اهلٓسٟ ٚاي َٛـإ اأٜطاْـٞ ٚايـسٚالض ٚايؿطْـو ٚايـٌ ٚمٖٛـا َـٔ اأٚضام ايٓكسٜـ١         

ي وكـٌ اي كـاب  قبـٌ    ايؿا٥ع تساٚهلا   ظَآْا، ؾٝكـض بٝـع بعهـٗا بـبع  ٚ ٕ     

 اإلؾ ام نُا أْ٘ ال ظنا٠  ؾٝٗا . 

ٛٓيــٗا زْـاْ    شَ ـو(       223) (  شا نإ ي٘ زٚالضات   ش١َ غـ ٙ ؾكـاٍ يـ٘ : )س

ٍٛٓ َا   ايص١َ َـٔ زٚالضات اٍ زْـاْ  ٚ ٕ ي ٜ كابهـا،     ؾكبٌ ايـُسٜٕٛ قض ٚتـش

ٛٓيــٗا زٚالضا      ت( ٚقبـٌ ايــُسٜٕٛ ؾاْـ٘    ٚنصا يٛ نإ ي٘ زْـاْ    شَ ـ٘ ؾكـاٍ يـ٘ : )س

ٜكض ٚت شٍٛ ايسْاْ  اٍ زٚالضات، ٖٚصا خٕت   ىُّٛ اأٚضام ايٓكس١ٜ  شا ناْت 

   ايص١َ ؾٝذٛظ ؼًٜٛٗا َٔ دٓؼ اٍ خخط ٚبايكسض ايصٟ ٜ انٝإ ىًٝ٘ . 

ــ١        214) ــت ضا٥ذ ـــُػؿٛؾ١  شا ناْ ــ١ اي ــسْاْ  ايصٖبٝ ــ١ٝ ٚاي ــسضاِٖ ايؿه (: اي

خطادٗا ٚ ْؿاقٗا ٚاي عاٌَ بٗا غـٛا٤ نـإ غٓؿـٗا َــذٗٛال      اي عاَالت ايػٛق١ٝ داظ  

ــ١       ــٔ ضا٥ذ ـــذٗٛال ، ٚ ٕ ي ته ــا  أّ َ ـــ َعًَٛ ــساض ايػ ــإ َك ــٛا٤ ن ــا  ٚغ أّ َعًَٛ

 اي عاٌَ ؾال ٜـذٛظ  خطادٗا ٚ ْؿاقٗا ٚاي عاٌَ بٗا  ال بعس  رٗاض غٓؿٗا . 

 ٗا (: هٛظ قـطف ايــُػهٛنات ايٓكسٜـ١ َـٔ ايٓشـاؽ ٚأَجايـ٘ اٍ أبعانـ       215)

 ٚيــٛ َــع اي ؿانــٌ بــٌ اأقــٌ ٚأبعانــ٘ نُــا ٖــٛ ايػايــب ، ْعــِ ال ٜـــذٛظ شيــو     

ــطٜؿٗا اٍ        ـــذٛظ تك ـــُٛظٕٚ ٚال ٜ ــٔ اي ــا َ ــ١ٝ ؾاْٗ ــ١ ٚايؿه ـــُػهٛنات ايصٖبٝ   اي

 أبعانٗا َع اي ؿانٌ  ال َع ايه١ُُٝ . 

بـاق اض  أٚ َٗـط    -نايسٚالض أٚ ايسٜٓاض  -(:  شا  ؾ ػًت شَ ٘ بٓكس َعٌ 216)

ظٚدٝٓــ١ أٚ ثـــُٔ غــًع١ َــؤدال  أٚ ســاال  ثــِ تػٝٓــط غــعطٙ ٚقُٝ ــ٘ ايكــطؾ١ٝ   ايػــٛم  

نــإ ايٛادــب ىًٝــ٘ ايٛؾــا٤ بــصاى ايٓكــس بايكــسض        -ْــعٚال  أٚ قــعٛزا    -اي ذاضٜــ١ 

سٜس٠ بعـس اي ػٝٓـط َٚكـساض تؿاٚتٗـا َـع قُٝ ـ٘       ايـُؿ ػ١ً شَ ٘ ب٘ ٚال تالسا قُٝ ٘ ايـذ
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 نُـــٔ  -ســـٌ  ؾـــ ػاٍ ايصَـــ١ .  ْعـــِ  شا  ؾـــ ػًت شَ ـــ٘ ببـــسٍ ايــــُ ًـ ايكُٝـــٞ 

    ٌ ـــُُاث ـــُا ٜهــُٔ بايكُٝــ١ يعــسّ اي ـــشٛٙ َ ــٛإ غــ ٙ ،ْٚ ــ٘   -أتًـــ سٝ  ٚدــب ىًٝ

 نُإ ق١ُٝ ّٜٛ ايسؾع ٚاأزا٤ ،ال ق١ُٝ ّٜٛ اإلتالف ٚ ؾ ػاٍ ايص١َ . 

(: ال هٛظ إٔ ٜؿ ٟ خاتـُا  أٚ غ ٙ َٔ ايـُكٛغات ايؿهـ١ٝ أٚ ايصٖبٝـ١   217)

 ظٓػ٘ َـع ظٜـاز٠ ايكـسض بــُالسظ١ أدـط٠ ايكـٝاغ١ ، بـٌ  َـا إٔ ٜؿـ ٜ٘ بػـ  دٓػـ٘            

 أٚ بأقٌ َٔ َكساضٙ َٔ دٓػ٘ َع ايه١ُُٝ يٝ دًل َٔ ايطبا .  -نايع١ًُ ايٛضق١ٝ-

بــٌ ٜبــاع بػ ٖــا، ٚال ٜبــاع تــطال (: ال ٜبــاع تــطال َعــسٕ ايؿهــ١ بايؿهــ١ 218)

ٛٓطا  ٚتـشٓطظا  َٔ ايٛقٛع   ايطبا . -َعسٕ ايصٖب بايصٖب بٌ بػ ٙ   تـش

ــصٖب  219) ـــُشال٠ باي ــٝٛف   -(: اآلالت اي ــاأٚاْٞ ٚايػ ــٔ بٝعٗــا   -ن  ٜػ شػ

 بػ  ايصٖب ، ٚهٛظ بٝعٗا بايصٖب بؿططٌ : 

 ـُشال٠ ب٘ .اأٍٚ : إٔ ٜهٕٛ ايصٖب ايجُٔ أظٜس ٚظْا  َٔ ايصٖب اي

ٚايجاْٞ : إٔ ٜككس نٕٛ ايعٜاز٠ قباٍ اآلي١ ، ؾإ نإ ايجُٔ بكسضٙ أٚ أقـٌ َٓـ٘    

 سطّ ايبٝع ٚبًٌ أْ٘ ضبا ، ٖٚهصا يٛ ناْت َـشال٠ بايؿه١ . 

ْعِ يٛ بٝع ايػٝـ بايػٝـ أٚ بٝع اإلْـا٤ باإلْـا٤ ٚنـإ نـٌ َُٓٗـا َــش٢ًّ دـاظ        

 اؿ١ًٝ   اآلخط .  ًًَكا  ٚ ٕ ناْت ايـش١ًٝ   أسسُٖا أنجط َٔ

(: ايـُكٛؽ َٔ ايصٖب ٚايؿه١ َعا  ال ٜـذٛظ بٝع٘ بأسسُٖا  ال َع ايعًـِ  220)

بعٜاز٠ قسض ايجُٔ ى٢ً قـسض ايــُعسٕ ايــُُاثٌ ايــُٛدٛز   ايــُكٛؽ ، ٚهـٛظ إٔ       

 ٜباع بايصٖب ٚايؿه١ َعا  أٚ ٜباع بـُاٍ ثايح غ ُٖا . 

يؿهـ١ هـٛظ بٝعـ٘ ْكـسا  بايؿهـ١  شا      (: ايهًب ٕٛ ايـُكٓٛع َٔ اإلبطٜػـِ ٚا 221)

ناْت أنجـط َـٔ ايؿهـ١ ايــُٛدٛز٠ ؾٝـ٘ ٚظْـا  ، ٚايــُكٓٛع َـٔ اإلبطٜػـِ ٚايـصٖب           
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ٜـذٛظ بٝع٘ بايصٖب  شا نإ أنجط َـٔ ايـصٖب ايــُٛدٛز ؾٝـ٘ ٚظْـا  ، ٜٚػ شػـٔ         

 ايـشايٌ : بٝعُٗا بػ  ايؿه١ ٚايصٖب . 

(222  ٚ قبهـٗا قبـٌ اي ؿـطم ؾٛدـسٖا     (:  شا  ؾ ٣ ؾه١ َع١ٓٝ بؿهـ١ٕ أٚ بـصٖبٕ 

بًٌ ايبٝع ٚيٝؼ ي٘ ايــًُايب١ باإلبـساٍ،    -ضقاقا  أٚ ماغا  أٚ غ ُٖا  -دٓػا  خخط

       ٌٓ ــص ضٓز ايهــ ــ٘ س٦ٓٝ ــاقٞ ٚي ــ٘ ٚقــض   ايب ــع ؾٝ ــصيو بًــٌ ايبٝ ــٛ ٚدــس بعهــٗا ن  ٚي

ي بع  ايكؿك١ ىًٝـ٘ ، ٚ ٕ ٚدـسٖا ؾهـ١ َعٝبـ١ نـإ يـ٘ سـل ايـطٓز زٕٚ اأضف  شا         

١ ، ٚيٛ  ؾ اٖا بصٖبٕ نإ يـ٘ سـلٓ  ايـطزٓ  ٚىٓـس تعـصضٙ ٜــُهٓ٘       نإ  ؾ اؤٖا بؿه

َـٔ زٕٚ ؾـطم بـٌ نـٕٛ      -تؿاٚت َـا بـٌ ايكـشٝش١ ٚايــُعٝب١      -ايـًُايب١ باأضف 

 أخص اأضف قبٌ اي ؿطم أٚ بعسٙ . 

(:  شا  ؾ ٣ ؾه١   ايص١َ بؿه١ أٚ بصٖب ٚبعس ايكب  ٚدـسٖا دٓػـا    223)

: ؾإ نـإ قبهـٗا ٚٚدـساْٗا دٓػـا  خخـط قبـٌ        -ُٖا ضقاقا  أٚ ماغا  أٚ غ  -خخط

اي ؿطم داظ يًبا٥ع  بـساهلا ؾـاشا قـب  ايبـسٍ قبـٌ اي ؿـطم قـض ايبٝـع ،ٚ ٕ ٚدـسٖا          

دٓػا  خخط بعس اي ؿطم بًٌ ايبٝع ٚال ٜٓؿـع اإلبـساٍ   قـش ٘ .  ٚاشا ٚدـسٖا ؾهـ١      

ايـ٘ ٚبـٌ   َعٝب١ نايــُػؿٛؾ١ ؾـاأق٣ٛ إٔ ايــُؿ ٟ َــدٝٓط بـٌ ضٓز ايــُكبٛض ٚ بس      

ايطنا ب٘ َٔ زٕٚ أضف ٚيٝؼ ي٘ ؾػذ ايعكس َٔ أقـً٘ ،ٚال ؾـطم بـٌ نـٕٛ ايـجُٔ      

 َٔ دٓؼ ايـُبٝع ٚغ ٙ ٚال بٌ نٕٛ رٗٛض ايعٝب قبٌ اي ؿطم ٚبعسٙ . 

ــا      224) ــ١ ٚمُٖٛـ ــصٖب ٚايؿهـ ــعا٤ ايـ ــٔ أدـ ــاز٠ َـ ــ ال ىـ ــع   ايـ ــا ٜكـ  (: َـ

ــس ايكــا٥ؼ ٚمــٛٙ    ــع    -َــٔ ايؿًــعات ٚه ُــع ىٓ ــام  ىًــ٢ ًَــو قــاسب ايؿً  ٖــٛ ب

ُٚدـس ؾـطتي قـطٜض بـإىطاض قـاسب٘ ىٓـ٘ أٚ          ايـُع٢ً  ٍ ايكا٥ؼ ٚمـٛٙ ، ثـِ  ٕ 

١ ايــُايو بـ٘   ى٢ً ىسّ ًَايب -ٖٞ بـُجاب١ ايؿطت ايـُبيٓن ىًٝ٘ ايعكس  -دطت ىاز٠ 
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ـــشطظ       ـــُٓ٘ يٓؿػــ٘ ،ٚ ٕ ي ٜ ــص ث ــ٘ ٚأخ ـــًُه٘ أٚ بٝع ــا٥ؼ ت ــاظ يًك ــ٘ د ٚ ىطانــ٘ ىٓ

ــ١ٕ    ــ٘ أٚ   - ىطانــ٘ ىــٔ ًَهــ٘ بؿــطٕت أٚ ىــاز٠ٕ أٚ قطٜٓ ٚدــب ضٓزٙ  ٍ َايهــ٘  ٕ ىطؾ

َطانا٠ اؾُٝع  ٕ تعسز ايـُالى ايـُش ًُٕٛ، ٚ ٕ دًِٗٗ ٚدب ىًٝـ٘ إٔ ٜ كـسم   

 ب٘ أٚ بجُٓ٘ ىٔ َايه٘ ٚاقعا  . 

ٖصٙ اأسهاّ ٚايؿطٚع خت١ٝ   ايـدٝاطٌ ٚايٓذاضٜٔ ٚايـشسازٜٔ ٚمِٖٛ ؾُٝا ٚ

ه ُع ىٓسِٖ َٔ ؾهالت أَالى َعاًَِٝٗ َٔ أدعا٤ ايجٝال أٚ اـؿـب أٚ اؿسٜـس   

ٚؾهالتٗا : ؾـإ نـإ ؾـطتي أٚ ىـاز٠ي أٚ قطٜٓـ١ي ىًـ٢  ىـطاض ايــُايو ىـٔ ايؿهـ١ً           

 َا نإ هلا َاي١ٝ   ايػٛم . أَهٔ ايعاٌَ تـًُهٗا ٚال ٜهُٔ ؾ٦ٝا  َٓٗا س ٢

ٜٚػ شػٔ تكسٟ ايعاًٌَ   أَٛاٍ غ ِٖ :  َا يً شؿا ى٢ً َاي٘ بععي٘ ىـٔ  

َاٍ غ ٙ ٚ ضداى٘ بعس تــُاّ ايعُـٌ،أٚ أخـص اإلشٕ   تــًُو ايؿهـ١ً يٝذـٛظ يـ٘        

 قًعا  اي كطف ؾٝٗا ٜٚٓذٛ َٔ اإلؾهاٍ ٚاهلل ايـُٛؾل يهػب ايـُاٍ اؿالٍ . 

 الفصل الثاني عصز : بيع السلف . 

 ًَِ : ٖٛ  ب ٝاع َاٍ نًٞ َؤدـٌ بـجُٔ سـاٍ،     -بؿ ض ايالّ  -بٝع ايػًـ أٚ ايػ

غالف ايٓػ١٦ٝ ايص ٜهٕٛ ؾٝٗا ايـجُٔ َـؤدال  . ٖٚـٛ ىكـس و ـاز  ٍ  هـال ٚقبـٍٛ        

ٚوكٌ باي ٛاؾل قٛال  أٚ ؾعال  َٔ زٕٚ  ى باض قٝػ١ يؿظ١ٝ َع١ٓٝ، بٌ ٜهؿٞ َـا ٜـسٍ   

ٍ  أٚ ؾعٌ ، ناؾ ات تأدٌٝ ايـُبٝع أدٌ َعٌ َع تػـًِٝ   ى٢ً ٖصا ايـُع٢ٓ َٔ قٛ

ايجُٔ ساال  سانطا  سٌ اي عاقس ،أٚ ٜكٍٛ : )بع و طٓا  َٔ ايطٓظ ايعّٓ بهـصا زٜٓـاضا    

ًٔـ      أٍٚ ؾبات( ٜٚكٍٛ اآلخط )قبًت( . ٜٚكاٍ س٦ٓٝـص يًُؿـ ٟ : ايــُػًِ ٚايــُػ

ُػًِ ايٝ٘ ٚايـُػًـ ايٝ٘ ، ٜٚكـاٍ يًـجُٔ : ايــُػًِ    بهػط ايالّ ، ٜٚكاٍ يًبا٥ع : ايـ

 .  -بؿ ض ايالّ   اؾُٝع -ٚايـُػًـ، ٜٚكاٍ يًُبٝع :ايـُػًِ ؾٝ٘ ٚايـُػًـ ؾٝ٘
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(: هٛظ   بٝع ايػًـ إٔ ٜهٕٛ ايـُبٝع ٚايجُٔ َٔ غـ  ايـصٖب ٚايؿهـ١    225)

ٕ ٜهـٕٛ  َع  خ الف دٓػُٗا نإٔ ٜػًـ س١ًٓ بسٜٓاض أٚ ضظا  بجالد١ ، نُـا هـٛظ أ  

، ٚال هـٛظ إٔ   -ثـُٓا  أٚ َجُٓا   -أسسُٖا َٔ ايصٖب أٚ ايؿه١ ٚاآلخط َٔ غ ُٖا 

ٜهٕٛ نٌ َٔ ايجُٔ ٚايـُجُٔ َٔ ايصٖب أٜٚهٕٛ نـٌ َُٓٗـا َـٔ ايؿهـ١ أٚ ٜهـٕٛ      

 أسسُٖا َٔ ايصٖب ٚاآلخط َٔ ايؿه١ . 

 (: ٜؿ ت   قش١ بٝع ايػًـ أَٛض غ ١ :226)

بط أٚقـاؾ٘ ايـص ٜطغـب ؾٝٗـا ايعكـال٤ ٚؽ ًــ       اأٍٚ : تعٌٝ ْـٛع ايــُبٝع ٚنـ   

ايك١ُٝ ايـُاي١ٝ باخ الؾٗـا نـاؾٛز٠ ٚايـطزا٠٤ ٚايًعـِ ٚايـطٜض ٚايًـٕٛ ٚغ ٖـا ، ٚال        

ــا       ـــُبٝع َ عٝٓٓ ــابع اأٚقــاف ٚ غ ككــاؤٖا بايــصنط، بــٌ ٜهؿــٞ َــا هعــٌ اي ًٜــعّ ت 

 .  - اؿ١ًٓ اؿُطا٤ ، ايطظ ايعّٓ ، اـٝاط١ ايعطب١ٝ يًجٛل -َهبٛطا  ىطؾا  

ٚىًٝــ٘ ٜكــض ايػــًـ   اؿٝــٛإ ٚاـهــط ٚايؿٛانــ٘ ٚاؿبــٛل ٚاؾــٛظ ٚايًــٛظ 

ٚايبٝ  ٚايــُالبؼ ٚاأؾـطب١ ٚاأزٜٚـ١ ٚاآلت ايػـالح ٚاآلت ايٓذـاض٠ ٚايٓػـاد١       

ٚاـٝاط١ ٚغ ٖا َـٔ اأىُـاٍ ، نُـا ٜكـض ايػـًـ   ْـٛىٌ قـؿك١  ٚاسـس٠ ؾُٝـا          

      ٔ نـبط أٚقـاؾ٘ نـاؾٛاٖط     ٜـُهٔ نـبط أٚقـاؾ٘ ،ٚال ٜكـض ايػـًـ ؾُٝـا ال ٜــُه

 ٚايآليٞ ٚايبػاتٌ ٚغ ٖا َـُا ال تطتؿع ىٓٗا ايـذٗاي١  ال بايـُؿاٖس٠ . 

 ايجاْٞ : قب  ايجُٔ قبٌ اي ؿطم ، ٚيٛ قب  ايبع  قض ايبٝع ؾُٝا ٜـدٓك٘ َٔ

ايـــُبٝع ٚبًــٌ   ايبــاقٞ، ٚيــٛ نــإ يًُؿــ ٟ زٜــٔ   شَــ١ ايبــا٥ع ؾذعًــ٘ ثـــُٓا  

ق٣ٛ ايكش١  شا نإ ايسٜٔ ساال  ، ٚ شا نإ ايـسٜٔ َـؤدال    يًُبٝع ايـُػًـ ؾٝ٘ ؾاأ

 ي ٜكض ايبٝع يك ٚضت٘ بٝع زٜٔ بسٜٔ . 

 ايجايح:تكسٜط ايـُبٝع بإ عاضف ؾٝ٘ َٔ نٌٝ أٚ ٚظٕ أٚ ىٓس َكساض ٜ ؿكإ ىًٝ٘.  
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ــٌٓ أٚ       ــٗٛض أٚبايػ ــاّ أٚبايؿ ــ٘ باأٜ ــًِ ؾٝ ــبٛت يًُػ ــٌ َه ــٌٝ أد ــع : تع ايطاب

بًٌ  -ظَإ ايـشكاز أٚ ايسٜاؽ أٚ قسّٚ اؿاز  -مٖٛا، ٚيٛ دعٌ اأدٌ َطززا  

 ايبٝع ،ٜٚـذٛظ ؾٝ٘ إٔ ٜهٕٛ قًٝال  نّٝٛ، ٚإٔ ٜهٕٛ نج ا  نعؿطٜٔ غ١ٓ . 

يـــُعا١ًَ بــسٚ ايؿــٗط ٚيــٛ دعــٌ اأدــٌ ؾــٗطا  قُطٜــا  أٚ وػــٝا  ؾــإ ٚقعــت ا  

 ؾايـــُطاز تـــُاّ شيــو ايؿــٗط، ٚ ٕ ٚقعــت أثٓــا٤ ايؿــٗط ؾايـــُطاز َــٔ ايؿــٗط ثالثــٕٛ  

ِٓ ايٓكل َٔ ايجايح  شا ٚقع ايػًـ أثٓـا٤   َٜٛا  ، ٖٚهصا يٛ دعٌ اأدٌ ؾٗطٜٔ أتـ

ُٓ٘ ثالثٌ َٜٛا .  ٚاشا دعـٌ اأدـٌ ؾـٗط ْـاز٣ أٚ ضبٝعـا  أٚ تؿـطٜٓا  أٚ        ايؿٗط ٚأتـ

ًكــا ٚي ٜـــشٓسز اأٍٚ أٚ ايجــاْٞ َــٔ ايؿــٗط ٓــٌ ىًــ٢ أٚهلــا َــٔ تًــو ناْْٛــا  ٚأط

ٌٓ بأٍٚ دع٤ َٔ ْٗـاضٙ ، ٚاشا دعًـ٘ اؾُعـ١ أٚ اـُـٝؼ ٓـٌ ىًـ٢ أٍٚ        ايػ١ٓ ٚس

ٌٓ  بأٍٚ دع٤ َٔ ْٗاض ايّٝٛ ايـُصنٛض .   ْع١ أٚ أٍٚ ٔٝؼ َكبٌ ٚس

اـاَؼ :  َهإ زؾع َا تعٗس ايبا٥ع بسؾع٘ ٚقت اؿًٍٛ ٚ  ايبًس ايـصٟ ؾـطت   

ّٓ ايٛدـٛز أّ ْـاضزٙ،     اي ػًِٝ ؾٝ٘  شا نإ قس ؾطت شيو ، غٛا٤ نإ ايـُػًِ ؾٝ٘ ىـا

 ٘ ٚيـٛ تػـبٝبا  يعذـعٙ ىٓـ٘ يهْٛـ٘   غـذٔ أٚ   بٝـسا٤ ال         -ؾًٛ أسطظ تعٓصض شيو ىًٝـ

 بًٌ بٝع ايػًـ .  -اي ػًِٝ ؾٝ٘ ىٓس اأدٌٜـُهٓ٘ ايٛقٍٛ  ٍ ايبًس ايصٟ  ؾ ت 

ايػازؽ : إٔ ال ٜػ ًعّ ايطبا ، ؾاشا نإ ايـُبٝع غًؿا  َهٝال  أٚ َٛظْٚـَا عػـب   

ايـــُ عاضف ؾٝــ٘ ناؿًٓــ١ ي هــع دعــٌ ايــجُٔ َــٔ ايـــُهٌٝ أٚ َــٔ ايـــُٛظٕٚ ىًــ٢   

 . بٌ هعً٘ َٔ ايـُعسٚز نايع١ًُ ايٛضق١ٝ -َٔ دٓػ٘ أٚ َٔ غ  دٓػ٘  -االطالم 

 (: اأقــ٣ٛ ىــسّ  ؾــ ات تعــٌٝ َـــشٌ اي ػــًِٝ ٚبًــسٙ   بٝــع ايػــًـ،    227)

 ٚإٔ  طــالم ايعكــس ٜك هــٞ ٚدــٛل تػــًِٝ ايـــُبٝع ايـــُػًِ ؾٝــ٘   بًــس ايعكــس ، ال   

ٕ  غ  َـشٌ ايعكس أٚ ٜؤخص    إٔ تكّٛ قط١ٜٓ ى٢ً اإلطالم أٚ ى٢ً خكٛم َها
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 ايؿطت . ؾٝعٌُ ى٢ً طبل ايكط١ٜٓ أٚ  -ىكسٙ ؾطت تعٌٝ بًٕس

(:  شا  ؾ ٣ ؾ٦ٝا  غًؿا  ٚأضاز بٝعـ٘ قبـٌ سًـٍٛ اأدـٌ أَهٓـ٘ بٝعـ٘ ْكـسا         228)

َٔ ايباٜع ايـُػًـ ايٝ٘ َٔ زٕٚ تأدٌٝ ايجُٔ ، ٜٚـُهٓ٘ َكايـش ٘ بعـٛض َـسؾٛع   

 ساال  قبٌ  بطا٤ ايـُؿ ٟ شَ ٘ ىُا  ؾ ػًت ب٘ َٔ ايـُبٝع ايـُػًـ ؾٝ٘ .

ٓـ     ٘ بٝعـ٘ َٓـ٘ ْكـسا  ْٚػـ١٦ٝ بــذٓؼ ايـجُٔ       ٚاشا أضاز بٝع٘ بعـس سًـٍٛ اأدـٌ أَه

ٚيــٛ َــع  -بـــُكساضٙ َــٔ زٕٚ ظٜــاز٠ ، ٚأَهٓــ٘ بٝعــ٘  بـــذٓؼ َػــاٜط يـــذٓؼ ايــجُٔ  

 يهٔ البس َٔ اي شٓصض َٔ يعّٚ ايطبا .  -ايعٜاز٠ 

 (: ال هٛظ بٝـع َـا أغـًـ ؾٝـ٘ َـٔ غـ  ايبـا٥ع ايــُػًـ  يٝـ٘ قبـٌ سًـٍٛ            229)

ٚ     اأدٌ ، ٚهٛظ بعس سًٛي٘ غـٛا٤ باىـ٘ ظـ     ٓؼ خخـط أٚ ظـٓؼ ايـجُٔ َـع ايعٜـاز٠ أ

َـــع ايٓكٝكـــ١  أٚ باي ػـــاٟٚ ، ال  شا نـــإ ايــــُبٝع ايــــُػًـ ؾٝـــ٘ َـــٔ ايــــُهٌٝ أٚ 

 ايـُٛظٕٚ ؾال هٛظ بٝعُٗا قبٌ ايكب  بطبض ًًَكا  . 

ــا٥ع أزا٤ ايـــُػًـ ؾٝــ٘ ىٓــس سًــٍٛ اأدــٌ سػــب ايٛقـــ    230) (: ًٜــعّ ايب

ؾًـٛ زؾـع ايــُػًـ ؾٝـ٘ َعٝبـا  أٚ زٕٚ      ايـُؿ ت ىًٝ٘ ٚإٔ ٜـسؾع ىًـ٢ طبـل ايــشل،     

ايكؿ١ ايـُؿ ط١ أٚ أقٌ َٔ ايـُكساض ايــُػًـ ؾٝـ٘ أٚ زؾـع قبـٌ سًـٍٛ اأدـٌ ي       

هب ى٢ً ايـُؿ ٟ ايكبٍٛ ٚنإ ي٘ ايـًُايب١ بٛادس ايكؿ١ ٚبايكسض إػـًـ ٚنـإ   

ي٘ طًب  بساٍ ايـُعٝب بايكشٝض ٚنإ ي٘ اإلْ ظـاض ٚتأدٝـٌ قـب  سكـ٘، يهـٔ يـٛ       

 ٔ ٖصٙ اؿكٛم أٚ ىٔ بعهٗا ٚضنٞ بًٝب ْؿػ٘ قٓض ٚبط٥ت ش١َ ايبا٥ع . تٓاظٍ ى

ٚاشا زؾع٘ غًُٝا  َٔ ايعٝٛل ٚى٢ً ايكؿ١ ايـُؿطٚط١ ٚبايـُكساض ايـُ ؿل ىًٝـ٘  

ٌٓ اأدٌ ٚدب ىًٝ٘ ايكبٍٛ ، ٚ شازؾع ؾٛم ايكؿ١ : ؾإ نـإ ؾـطت ايكـؿ١     ٚقس س

ضادعا   ٍ اي كٝٝس بعـسّ زؾـع َـا زْٚٗـا ٚدـب ايكبـٍٛ أٜهـا  ، ٚ ٕ نـإ ضادعـا   ٍ          
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 ع َــا زْٚٗــا َٚــا ؾٛقٗــا ي ٜـــذب اي كٝٝــس غكــٛم ايـــُٛقٛف عٝــح ال ٜٓؿــع زؾــ 

ايكبٍٛ ، ٚيٛ زؾع  يٝ٘ ظا٥سا  ى٢ً ايـُكساض ي ٜـذب ايكبٍٛ ، َٚع اي انـٞ السكـا    

بٌ ايـُػًـ ٚبٌ ايـُػًـ ايٝ٘ تهٕٛ َعاٚن١ دسٜس٠ َٚكايــش١ َــشبٛب١ ؾـطىا     

 ٚتّأ بٗا ايصَِ . 

ٌٓ اأدــٌ ٚي ٜــ ُهٔ ايبــا٥ع َــٔ زؾــع ايـــُػًِ ؾٝــ٘ بٛقــؿ٘         231) (:  شا ســ

ايـُؿ ت تـدٝٓط ايــُؿ ٟ بـٌ ايؿػـذ ٚبـٌ ايطدـٛع بـايجُٔ بـال ظٜـاز٠ ٚال ْكٝكـ١          

 ٚبٌ ايكّ ٚاإلْ ظاض  ٍ إٔ ٜ ُهٔ ايبا٥ع َٔ زؾع ايـُبٝع  يٝ٘   ايعَإ ايـُكبٌ . 

ؾٝ٘ ٚىذع   ايـشاٍ ىٔ زؾع ايباقٞ ٚ شا تـُهٔ ايبا٥ع َٔ زؾع بع  ايـُػًـ 

نإ يًُؿ ٟ ايـدٝاض   ايباقٞ بٌ ايؿػذ   سك١ ايبـاقٞ ٚبـٌ ؾػـذ ايهـٌ ٚبـٌ      

 اإلْ ظاض، ٚيٛ ؾػذ ايـُؿ ٟ   ايبع  ايـُ بكٞ داظ يًبا٥ع ايؿػذ   ايهٌ . 

(:يــٛ نــإ ايـــُبٝع َٛدــٛزا    غــ  ايبًــس ايــصٟ هــب اي ػــًِٝ ؾٝــ٘: ؾــإ  232)

ػــًُٝ٘   َٛنــع ٚدــٛزٙ دــاظ، ٚ ال ؾــإ أَهــٔ ٚتعــاضف ْكًــ٘  ٍ بًــس    تطانــٝا ب 

اي ػًِٝ ٚدب ى٢ً ايبا٥ع ْكً٘ ، ٚ ال ؾٝذطٟ ايـشهِ ايـُ كسّ : ايـدٝاض بٌ ايؿػـذ  

 ٚبٌ اإلْ ظاض.

 الفصل الثالث عصز : بيع مثار األرض .          
بــُع٢ٓ بطٚظٖـا    -(: ال ٜـذٛظ بٝع ثـُط٠ ايٓدٌ أٚايؿـذط قبـٌ رٗٛضٖـا    233)                   

ىاَـا  ٚاسـسا  بـال نـ١ُُٝ ، ٚهـٛظ بٝعٗـا ىـاٌَ ؾُـا ظاز ،          -خاضدا  ٚيٛ   طًعٗـا  

 ٚىاَا  ٚاسسا  َع ايه١ُُٝ ى٢ً اأق٣ٛ . 

بـُع٢ٓ  -(: بعس رٗٛض ثـُط٠ ايٓدٌ أٚايؿذط هٛظ بٝعٗا  شا بسا قالسٗا 234)

ضتٗا قايـش١ يألنٌ   ايعاز٠ ٚ ٕ نإ أٍٚ أٚإ أنًٗا ندالٍ اي ُط ٚسكطّ ق ٚ
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ٚهٛظ بٝعٗا   ىاٌَ أٚ ىاَا  َع ايه١ُُٝ ، ٚأَا بٝعٗا ىاَا  قبٌ  -ايعٓب ٚمُٖٛا 

ٚٓ قالسٗا َٚٔ غ  ن١ُُٝ ؾايـُؿٗٛض ٖٛ ايـُٓع ٖٚٛ اأسٛت ال غُٝا َع ىسّ  بس

 اأق٣ٛ ايـذٛاظ .اأَٔ ىًٝٗا َٔ اآلؾ١ ٚايؿػاز ، يهٔ 

ٚٓ قـالسٗا إٔ تهـٕٛ        235)  (: ٜع ّ   ايه١ُُٝ ايــُذٛظ٠ يبٝـع ايجُـط٠ قبـٌ بـس

َـُا هٛظ بٝعٗا َٓؿطزا  ، ٜٚؿ ت ؾٝٗا نْٛٗا َـًُٛن١ يبا٥ع ايجُط٠ ٚنـٕٛ ايـجُٔ هلـا    

ٚيًُٓهِ ايٝ٘ ى٢ً االؾاى١ ، ٚال ٜع ّ ؾٝٗا إٔ تهٕٛ َ بٛىـ١ ىًـ٢ اأقـ٣ٛ ؾٝذـٛظ     

 قكسٙ يؿطا٤ ايجُط٠ . نْٛٗا تابع١   

(: ٜه ؿ٢   ايهـ١ُُٝ ايــُكشش١ يبٝـع ايٓدـٌ :إٔ تهـٕٛ َجـٌ ايػـعـ        236)

 ٚايهطل ٚايؿذط ايٝابؼ ايصٟ   ايبػ إ  شا نإ ي٘ ق١ُٝ غٛق١ٝ . 

ٚٓ قالسٗا َع أقٛهلا داظ بال  ؾهاٍ . 237)  (: يٛ بٝعت ايجُط٠ قبٌ بس

ذسز   تًو ايػ١ٓ َعـ٘ ٚ ٕ  (:  شا رٗط بع  ثـُط ايبػ إ داظ بٝع ايـُ 238)

 ى٢ً اأق٣ٛ .  - تـشس اؾٓؼ أّ  خ ًـ ،  تـشس ايبػ إ أّ تهجط  -ي ٜظٗط 

(:  شا باع ايجُـط٠ غـ١ٓ أٚ غـٓ ٌ أٚ أنجـط يؿـدل ثـِ بـاع أقـٛهلا ىًـ٢          239)

ؾدل خخط ي ٜبًٌ بٝع ايجُط٠ بٌ تٓ كٌ اأقـٍٛ اٍ ايــُؿ ٟ َػـًٛب١ ايــُٓؿع١     

اـٝـاض   ايؿػـذ َـع ايــذٌٗ بايــشاٍ ، ٚال ٜــذٛظ اإلنـطاض           ايـُس٠ ايـُع١ٓٝ ٚي٘

 بايجُط٠ أٚ اي ؿطٜط   سؿظٗا أٚ غكٝٗا . 

(: ال ٜبًٌ بٝع ايجُط٠ بـُٛت با٥عٗـا قبـٌ تػـًُٝٗا بـٌ تٓ كـٌ اأقـٍٛ  ٍ        240)

ٚضث١ ايبـا٥ع بــُٛت٘ َػـًٛب١ ايــُٓؿع١ ، ٚنـصا ال ٜبًـٌ بٝعٗـا بــُٛت ايــُؿ ٟ قبـٌ           

 اٍ ٚضث ٘ .  قبهٗا بٌ تٓ كٌ

 (:  شا  ؾ ـط٣ ثـُط٠  ٚقـبٌ قب  ايـُؿ ٟ هلا ٚؽ١ًٝ ايبا٥ع  ٜاٖا تًؿت241)
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 ْؿػـذ ايعكـس ٚناْـت اـػـاض٠ َـٔ       -نال  أٚ بعها  : بؿعٌ ايبا٥ع أٚ قها٤ّ ٚقـسضا    -

 َاٍ ايبا٥ع ، ًٜٚشل باي ًـ : غطق ٗا َٔ زٕٚ َعطؾ١ غاضقٗا . 

ٔ ايــُؿ ٟ ايطدـٛع ىًٝـ٘ ي هـُٝٓ٘ ٚأَهٓـ٘      ٚيٛ نإ اي ًـ بؿعـٌ أدـٓيب أَهـ         

ٚايبا٥ع ٜطدع ى٢ً  -َجٌ اي ُط أٚ ق١ُٝ ايًًع  -ايطدٛع ى٢ً ايبا٥ع أخص بسٍ َاي٘ 

 ايـُ ًـ . ٚيٛ نإ ايـُ ًـ ٖٛ ايـُؿ ٟ ي ٜهٔ ي٘ ايطدٛع ى٢ً ايبا٥ع . 

ٟ ٚيٛ نإ اي ًـ بعس قب  ايـُؿ ٟ هلا ٚي ٜهٔ بؿعٌ ايبـا٥ع ضدـع ايــُؿ          

 ى٢ً ايـُ ًـ ٚي ٜطدع ى٢ً ايبا٥ع . 

(: هٛظ يبا٥ع ايجُط٠ إٔ ٜػ جين ثـُط٠ ؾذطات أٚ ْـدالت بعٝٓٗا ، ٚهـٛظ  242)

ي٘ إٔ ٜػ جين سك١ َؿاى١ نايطبع أٚ اـُؼ، ٚإٔ ٜػ جين َكساضا  َعٝٓا  نُا١٥ نًٝٛ  

ٔ    -يهٔ   ٖاتٌ ايكـٛضتٌ يـٛ خاغـت ايجُـط٠ ٚتًــ بعهـٗا         قهـا٤ّ ٚقـسضا   أٚ َـ

ــا٥ع ــ٘ بايٓػــب١ : ؾؿــٞ     -زٕٚ تؿــطٜط ايب ـــُػ ج٢ٓ َٓ ـــُػ ج٢ٓ ٚاي ــٓكل ىًــ٢ اي ٚٓظع اي

قٛض٠  غ جٓا٤ سك١ َؿاى١ ٜٛظع ايباقٞ ب ًو ايٓػب١ ، ٚاشا نإ ايــُػ ج٢ٓ َكـساضا    

َعٝٓا  ؾًطٜك١ َعطؾ١ ايٓكل تـدٌُ ْػب١ ايؿا٥ت َٔ ثــُط٠ ايبػـ إ ٚتعٝٝٓٗـا بايجًـح     

ـُكساض ايــُػ ج٢ٓ ب ًـو ايٓػـب١ : ؾـإ نـإ ايؿا٥ـت       أٚبايطبع أٚبايعؿط ؾٝػكط َٔ ايـ 

 ايجًح ٜػكط َٔ ايـُػ ج٢ٓ ايجًح ،ٚ ٕ نإ ايطبع ٜػكط ايطبع ، ٖٚهصا . 

(: ثـُط٠ ايٓدٌ ٚايؿذط   أقٛهلا سٝح ٜ عاضف بٝعٗا َؿاٖس٠ بال ٚظٕ 243)

 هٛظ بٝعٗا ظٓػٗا ى٢ً نطا١ٕٖ ٚهٛظ بٝعٗا بػ  دٓػٗا َـٔ غـ  نطاٖـ١ أٟ بـايٓكٛز    

 ٚبايـُٓاؾع ٚاأىُاٍ ٚغ ٖا َـُا ي٘ َاي١ٝ. -ٚبايعطٚض:اأَ ع١ ٚاؿٝٛإ ٚايًعاّ

  -تـُطا  ناْت أّ ضطبا  أّ بػطا -(: ال ػٛظ ايـُعاب١ٓ ٖٚٞ بٝع ثـُط٠ ايٓد244ٌ)

 بايـ ُط خاق١ َٔ شاى ايٓدٌ، ٚأَا بٝعٗا بجـُط٠ غ ٙ غٛا٤ نإ   ايص١َ أّ نإ
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 ٛاظٙ ٚاي ى أسٛت . َعٝٓا    اـاضز ؾايظاٖط د

(: ال بأؽ ببٝع ايعط١ٜٓ ٖٚٞ ايٓد١ً ايٛاسس٠ ايـًُُٛن١ يؿـدل   زاض أٚ  245)

َٔ شاى ايػ  غطقٗا تــُطاّ  ٜكبهـ٘    -قبٌ إٔ تك  تـُطا   -بػ إ غ ٙ ٜبٝع ثـُطتٗا 

ساال  ى٢ً اأسـٛت ، ٚايــدطم ٖـٛ تــدٌُ ايبـا٥ع  أٚ ايــُؿ ٟ َـا ٜظٓاْـ٘ قـسضا           

 ١ً َػ كبال  ىٓس اؾؿاف، ٜٚكض إٔ ٜبٝعٗا بػ  اي ُط َٔ أٟ أسس . يـشاقٌ ايٓد

بجُـط شاى   -غـ  ايٓدـٌ    -(: اأسٛت ٚدٛبا  تطى بٝع ثـُط ؾذط ايؿٛانـ٘  246)

 ؾال  ؾهاٍ ؾٝ٘ أقال  .  -َٔ دٓػ٘ أٚ َٔ غ  دٓػ٘  -ايؿذط، أَا بٝع٘ بػ  ثـُطٙ 

(: هٛظ إٔ ٜبٝع َا  ؾ اٙ َٔ ايجُط ايكـا٥ِ ىًـ٢ ؾـذطٙ بـجُٔ ظا٥ـس ىًـ٢       247)

ٚ  ي٘  .  -غٛا٤ باى٘ قبٌ قبه٘ أّ بعسٙ  -ايجُٔ ايصٟ  ؾ اٙ أٚ ْاقكا ىٓ٘ أٚ َػا

(: ال هٛظ بٝع ايعضع قبٌ رٗـٛض غـٓبً٘ ىًـ٢ اأسـٛت، ٚهـٛظ بٝعـ٘ تبعـا         248)

ٝعـ٘ َـع أقـً٘ بــُع٢ٓ بٝـع ايــُكساض       يألضض يٛ باىٗا َع٘ . أَا بعس رٗٛضٙ ؾٝذٛظ ب

ايظاٖط َٓ٘ َع أقٛي٘ ايجاب ١ : ؾإ ؾا٤ ايـُؿ ٟ قكً٘، ٚ ٕ ؾا٤ أبكاٙ َع  ؾـ ات  

اإلبكا٤ أٚ تعاضؾ٘ خاضدا  أٚ ٜأشٕ ب٘ قاسب اأضض، ٚيـٛ أبكـاٙ س ـ٢ ٜػـٓبٌ نـإ      

ايػٓبٌ يًُؿ ٟ ٚىًٝ٘ أدط٠ االضض  شا ي ٜؿ ت اإلبكا٤ فاْـا ، ٚ ٕ سكـسٙ قبـٌ    

ٕ ٜػــٓبٌ ؾُٓــت اأقــٍٛ ايجاب ــ١   اأضض س ــ٢ غــٓبًت نــإ ايػــٓبٌ يًُؿــ ٟ  أ

ٛٓٙ ؾٝٗا  ال  شا نإ قاسبٗا باشال   ٚٚدب ىًٝ٘ بصٍ أدط٠ االضض يكاسبٗا بًشار ِ

 يألضض فاْا  ٚي ًٜعَ٘ باظاي١ أقٍٛ ايعضع ايـُؿ ا٠ ؾال تًعَ٘ أدط٠ االضض .

َـ  -(: ٜكض بٝـع ايـعضع قكـٝال َٓؿـطزا     249)  شا بًـؼ أٚإ  قكـً٘    -ع أقـً٘  ال 

ًٜٚعَ٘ قًع٘ ، بٌ هٛظ بٝع٘ قبٌ أٚإ  قكً٘  شا  ؾـ ت  بكـا٤ٙ س ـ٢ ٜكـ  قكـٝال       

ًٜٚعَ٘ قًع٘ قبٌ إٔ ٜػٓبٌ، ٚس٦ٓٝص  ٕ قًع٘ ثِ ْـُت اأقٍٛ س ٢ قاضت غـٓبال   
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نإ ايػٓبٌ يًبا٥ع ، ٚ ٕ ي ٜكًع٘ نإ يكاسب اأضض  يعاَـ٘ بكًعـ٘ ٚيـ٘  بكـاؤٙ     

ب١ باالدط٠ ، ؾًٛ أبكاٙ ؾ٢ُٓ س ـ٢ غـٓبٌ نـإ ايػـٓبٌ يًُؿـ ٟ ٚيكـاسب       ٚايـًُاي

 اأضض ًَايب ٘ بأدط٠ أضن٘ ،ٚتأتـٞ ٖـصٙ اأسهاّ ؾُٝا يٛ اؾ ٣ ْـدال  غ  َجُط 

 بؿطت قًع٘ ثِ ي ٜكًع٘ س ٢ أثـُط ايٓدٌ .

(: هٛظ بٝع ايعضع َـشكٛزا  ٚالٜؿ ت َعطؾ١ َكساضٙ بايهٌٝ أٚ بـايٛظٕ،  250)

 ؿٞ ؾٝ٘ ايـُؿاٖس٠ .بٌ ته

(: ال تـذٛظ ايـُشاق١ً ٖٚٞ بٝع غٓبٌ ايـشبٛل عٓب َٓـ٘ ْظـ  بٝـع غـٓبٌ     251)

 اؿ١ًٓ باؿ١ًٓ َٓ٘ ٚبٝع غٓبٌ ايطظ بايطظ َٓ٘ .

(: اـهط ناـٝاض ٚايباشلـإ ٚايبًـٝذ ال هـٛظ بٝعٗـا قبـٌ رٗٛضٖـا ىًـ٢        252)

ٚ يكًـات َعٝٓـ١ ، ٚاشا   اأسٛت ، ٚهٛظ بعس رٗٛضٖا َع ايـُؿاٖس٠ يكًـ١  ٚاسـس٠ أ  

ناْــت اـهــط٠ َػــ ٛض٠ نايؿــًػِ ٚايبًاطــا ٚاؾــعض ؾايظــاٖط دــٛاظ بٝعٗــا بــايٓشٛ    

ايـُ عاضف ، ٚاشا ناْت اـهط٠ َـُا تكًع ٚتـُذٓع نايهطاخ ٚايٓعٓاع ٚايًؿـت هـٛظ   

بٝعٗا بعس رٗٛضٖا دع٠  ٚدٓعات ، ٚال هٛظ قبـٌ رٗٛضٖـا ىًـ٢ اأسـٛت ، ٖٚهـصا      

 ٘ ناؿٓٓا٤ ٚاي ٛت ؾاْ٘ هٛظ بٝع٘ بعس رٗٛضٙ خطط١ ٚخططات اؿهِ ؾُٝا ى ت ٚضق

 َع١ٓٝ ، ٚايـُطدع   تعٌٝ ايًك١ً ٚاؾٓع٠ ٚاـطط١ ىطف ايعضاع .

(:  شا نــإ ْـــدٌ أٚ ؾــذط أٚ ظضع َؿــ نا  بــٌ  ثــٌٓ دــاظ إٔ ٜ كبــٌ        253)

أسسُٖا سك١ قاسب٘ بعس تـدُٝٓٗا بــُكساض َعـٌ ؾٝ كبًـٗا بـصيو ايــُكساض ، ؾـاشا       

ٛ  -ّٔٔ سك١ قاسب٘ بٛظ١ْ  ظازت  -َـجال  دـاظ إٔ ٜ كبًـٗا ب ًـو ايٛظْـ١       -١٦َ نًٝـ

 .  -ىًٝٗا   ايٛاقع أّ ْككت ىٓٗا أّ غاٚتٗا 

 (: ايظاٖط إٔ ايكباي١ ايـُ كس١َ َعاٚن١ ككٛق١ ٜهؿٞ ؾٝٗا نٌ يؿا زا254ٍ)
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ى٢ً ايـُككٛز )تكبًت َٓو ، قاؿ و( بٌ ٜهؿٞ ؾٝٗا ايؿعٌ ايهاؾـ ٚايـُعاطا٠ 

ايساي١ ىًٝٗا ، ٚال ؾطم ؾٝٗا بٌ إٔ تهٕٛ ايؿـطن١ بـٌ  ثـٌٓ أٚ أنجـط، ٚال بـٌ نـٕٛ       

 نْٛٗا   ايص١َ ، ْعِ  شا نإ َٓٗا ؾ ًؿت ايـُكساض ايـُ كبٌ ب٘ َٔ ْؿؼ ايجُط٠ ٚبٌ

 ايجُط٠ ؾال نُإ ى٢ً ايـُ كٓبٌ غالف َا يٛ نإ   ايص١َ ؾاْ٘ بام  ى٢ً نُاْ٘ . 

(:  شا َط اإلْػإ بؿ٤ٞ َٔ ايٓدٌ أٚ ايؿذط أٚ ايـعضع دـاظ يـ٘ إ ٜأنـٌ     255)

     ٕ نـإ   َٔ ثـُطٙ َـُا ٜ عاضف أنً٘ َٔ زٕٚ طـبذ، ٚايظـاٖط دـٛاظ اأنـٌ يًُـآض ٚ 

 قاقسا  ي٘ َٔ أٍٚ اأَط بٌ ٚ ٕ نإ غ  َهًط يألنٌ ، يهٔ بؿططٌ : 

 اأٍٚ : اي شٓصض َٔ اإلنطاض ٚ ؾػاز ايجُط٠ أٚ اأغكإ أٚ ايؿذط أٚ غ ٖا .

 ٚايجاْٞ : ىسّ اؿٌُ خاضز ايبػ إ ؾاْ٘ وطّ ٌٓ ؾ٤ٞ .

أنـٌ  ٚاشا نإ يًبػ إ دساض أٚ سا٥ط أٚ رٔ نطاٖـ١ ايــُايو أؾـهٌ دـٛاظ ا    

 ٚ س ات ايـُؤَٔ ب ن٘ . 

ٜٚٓبػٞ أقشال ايـُعاضع ٚايبػاتٌ بـصٍ ثــُاضٖا يًُـآض٠ ؾاْـ٘ قـسق١ َٚجٛبـ١       

 هلِ ، ٜٚٓبػٞ َِٓٗ ىسّ تـشًٜٛٗا بـذسضإ تـُٓع َٔ  ْ ؿاع ايـُآض٠ َٓٗا. 

 الفصل الزابع عصز : اإلقالة .             

 ايـُ عاقسٜٔ بعس طًب٘ َٔ اآلخط.  اإلقاي١ ٖٞ ؾػذ ايعكس َٔ اسس                  

ٚايظاٖط َـذ٦ٝٗا   ىا١َ ايعكٛز ايالظ١َ س ٢ اهلبـ١ ايالظَـ١ غـ  ايٓهـاح ٚايهـُإ      

 ٚايكسق١ .

( : تكع اإلقاي١ بهٌ يؿا ٜسٍ ىًـ٢ طًـب ؾػـذ ايعكـس ٚىًـ٢ اإلغـ ذاب١       256)

 ػذ .ٚ ٕ ي ٜهٔ ىطبٝا  ،نُا تكع بايؿعٌ:اإلىًا٤ ٚايطٓز، ٚال ٜـذطٟ   اإلقاي١ ؾ

 ب٘ـًًـؿػذ ٚ داب١ اآلخط يـسٜٔ ايـًًب اسس ايـُ عاقـكل اإلقاي١ بـ شـ( : ت257)
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طٝب ْؿؼ ، ٖٚصٙ اإلداب١ َـشبٛب١ ؾطىا  ؾإٕ اهلل ٜكٝـٌ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ ىجـط٠ َـٔ       ىٔ

أقاٍ اخاٙ ايـُػًِ ، َٚك ه٢ اإلقاي١ ضدٛع نٌ ىٛض  ٍ قاسب٘ ايػابل َٔ غ  

 ظٜاز٠ أٚ ْككإ . 

بًًـت   -( : يٛ أقاي٘ َـع طًـب ٚنـٝع١ : ْككـإ ىـٔ ايعـٛض ايــُٓ كٌ        258)

 اإلقاي١ ٚبكٞ نٌ ىٛض ى٢ً ًَو َايه٘ . 

( : اشا دعٌ ي٘ َـاال    ايصَـ١ أٚ   اــاضز يٝكًٝـ٘ نـإٔ قـاٍ يـ٘ : )أقًـين         259)

ٞٓ نصا َاٍ( أٚ )أقًين ٚيو ٖصا ايـُاٍ ايـُعٌ( أٚ أقايـ٘ بؿـطت بـصٍ َـاٍ      ٚيو ىً

ىٌُ نإٔ قاٍ يًُػ كٌٝ : )أقً و بؿطت إ تعًـٝين نـصا َـاٍ(أٚ )أقً ـو     َعٌ أٚ 

 بؿطت إ تـدٝط ثٛبٞ( ؾكبٌ اآلخط ؾايظاٖط قش١ اإلقاي١ ٚايؿطت . 

( : تًـ اسس ايعٛنٌ أٚ نًُٝٗا ال ٜـُٓع َٔ قش١ اإلقايـ١ ، ؾـإشا تكـاٜال    260)

تايؿــا  ضدــع نــٌ ىــٛض  ٍ قــاسب٘ اأٍٚ : ؾــإٕ نــإ َٛدــٛزا  أخــصٙ ، ٚ ٕ نــإ   

  غ دع َجً٘  ٕ تٝػط ، ٚ ال   غ دع قُٝ ٘ ّٜٛ زؾعٗا ٚازا٥ٗا . 

ٚيٛ خطز ايعٛض ىٔ ايـًُو ببٝع أٚ ٖب١ أٚ مُٖٛا ؾٗٛ بـُٓعي١ اي ًـ ٜٚأخص 

سهُ٘ ، ٚيٛ تًـ ايبع  ؾٗٛ ن ًـ ايهٌ ٜػـ ٛدب ايطدـٛع بايبـسٍ ىـٔ ايـبع       

 اي ايـ .   

ايعٛنــٌ ىٝــب ٖٚــٛ   ٜــس   ( : اشا أْؿــ٦ت اإلقايــ١ ٚقــس سكــٌ   اســس 261)

 ايـُايو اؾسٜس  غ شل اآلخط ايطدٛع ىًٝ٘ باأضف .

ــؿ٘ أٚ      262) ــ٘ : ْك ــس ٚ  بعه ــ٘ ايعك ــع ىًٝ ــا ٚق ــع َ ــ١   ْٝ ــض اإلقاي  ( : تك

ٜٚ كػــط ايـجُٔ س٦ٓٝـٕص ىًــ٢ ايٓػـب١ ، ٚاشا تعــسز     -ضبعـ٘ أٚ ٖـصٙ ايػــًع١ زٕٚ تًـو    
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٘   ايبا٥ع أٚ ايـُؿ ٟ تكـض اإلقايـ١ بـٌ اسـسُٖا ٚايًـط       ف اآلخـط بايٓػـب١  ٍ سكـ 

 ٚال ٜؿ ت ضنا اآلخط . 

 ( : َع َٛت اسـس ايــُ عاقسٜٔ ٜكـض  غـ كاي١ ٚضث ـ٘ َـٔ ايعاقـس اآلخـط،         263)

ٚيٛ َات نالُٖا ال ٜكّٛ ٚٓضاخ ايـُ عاقسٜٔ َكاَُٗا   اْؿا٤ اإلقاي١ ، ْعـِ ٜــُهٔ   

 اي كايـض ى٢ً اي عاٚض ايـُؤزٟ أزا٤ ايؿػذ ٚاإلقاي١ .

ادـط٠ ايـسالٍ ٚايـٛظإ ْٚــشُٖٛا َــُٔ       -بإْؿـا٤ اإلقايـ١    -تػكط ( :  ال 264)

 يعًُ٘ اس اّ ٚادط٠ ىاز٠  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 (113) ................................................................... ؾك٘ ايكطض ٚايسٜٔ

 فكه الكزض والديو
 ايسٜٔ ٖٛ ايـُاٍ ايهًٞ ايجابت   ايص١َ ٚايـُٛدب يؿػًٗا ،أىِ َٔ : 

تؿ ػٌ ايص١َ ب٘ بؿعٌ ىكسٕ نايكطض ٚبٝع ايٓػ١٦ٝ ايـُؤٓدٌ ؾٝـ٘ ايـجُٔ ٚبٝـع    إٔ 

ايػًـ ايـُؤٓدٌ ؾٝ٘ ايـُجُٔ ٚمُٖٛا َٔ ايـُعاَالت ايــُذعٍٛ ؾٝٗـا ىٛنـا  نًٝـا      

  ايص١َ ْظ  اإلداض٠ َع دعٌ اأدط نًٝا  ْٚظ  ايٓهاح ايـُذعٍٛ ؾٝ٘ قساقا  نًٝـا   

 َؤدال  .

ٕٚ ىكــس نبــسٍ ايـــُاٍ ايـــُهُٕٛ بــاإلتالف أٚ     أٚ إ تؿــ ػٌ ايصَــ١ بــ٘ بــس   

 باإلغ ٝال٤ ٚٚنع ايٝس أٚ باؾٓا١ٜ أٚ مٖٛا .

ٜٚكاٍ ىُٔ اؾ ػًت شَ ٘ : )ايـُسٜٔ( أٚ )ايـُسٜٕٛ( ٜٚكاٍ يآلخط : )ايـسا٥ٔ(  

ًًٜٚل ى٢ً نٌ َُٓٗا ىٓٛإ )ايػطِٜ( ٜٚ عٌ بايكط١ٜٓ ،ٚأغـبال  ؾـ ػاٍ ايصَـ١      

   ابٛال ايؿك٘ ايؿطٜـ . ايؿطع ايـُكسؽ ىسٜس٠ َبجٛث١ 

   الكزض وأحكامه :

ايكطض َكسام دع٥ٞ َٔ ايسٜٔ، ٖٚٛ ىكس ٜ هـُٔ تــًُٝو ىـٌ َـاٍ آلخـط      

ًّو َايــ٘ يػــ ٙ : )ايـــُكطض( ٚىــٔ ايـــُ ًُو   ُٓــٔ ٜـــُ َهــُْٛا    شَ ــ٘ ، ٜٚعٓبــط ى

 ايـُؿ ػ١ً شَ ٘ بايكطض : )ايـُك ض( ٚ)ايـُػ كطض( .

قٛال  أٚ ؾعال  زاال  ىًـ٢ اي ًُٝـو ،    -ٚقبٍٛ  (: ايكطض ىكس و از  ٍ  هال1)

 ٚال ٜٓشكــط  ْؿــا٤ ىكــسٙ بكــٝػ١ يؿظٝــ١ َعٝٓــ١ بــٌ ٜـــُهٔ  ْؿــاؤٙ بهــٌ يؿــا ٜؿٝــسٙ    

 ٚبأٟ يػ١ بٌ ٜـُهٔ اْؿاؤٙ بايـُعاطا٠ نإٔ ٜسؾع ظٜس َاي٘  ٍ بهط بككس ايكطض ثِ 

ض ٜأخص بهط ايـُاٍ بككس اإلق اض ؾٝ شكل بصيو ىكـس ايكـطض ٜٚــًُو ايــُك     

 ايـُاٍ ٜٚك  زٜٓا  ثاب ا    شَ ٘ .
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(  قطاض ايـُش از َـشبٛل ؾطىا  ٜػ شل ىًٝـ٘ َـٔ اهلل اأدـط ايعظـِٝ اشا     2)

قكس اي كطل ب٘ ايٝ٘ غبشاْ٘ ، ٚضز   ايـدّ : طَا َٔ َػًِ أقـطض َػـًُا  قطنـا     

سػٓا  ٜطٜس ب٘ ٚد٘ اهلل  ال سػـب يـ٘ أدطٖـا نشػـال ايكـسق١ س ـ٢ ٜطدـع ايٝـ٘ص         

ـــ ــٔ     ٚ  اي ــاإلقطاض أؾهــٌ َ ــطص ؾ ــ١ ىؿ ــس بجُاْٝ ــشٝض : طايكــطض ايٛاس دّ ايك

 ايكسق١ . 

 ٚاَا اإلق اض ؾُهطٚٙ  ال ىٓس اإلنًطاض ٚاإلس ٝاز ايؿسٜس ايٝ٘ ، ٚالبس َٔ 

 اإلٖ ُاّ بٛؾا٥٘ ٚقها٥٘ ؾٛض تٝٓػـطٙ ، ٚػـب ْٝـ١ قهـا٥٘ باطٓـا  ىٓـس تٝٓػـطٙ ؾكـس ٚضز         

يصْٛب٘  ال ايـسٜٔ ؾـإٕ نؿاضتـ٘ قهـاؤٙص        اـّ : طأٍٚ قًط٠ َٔ زّ ايؿٗٝس نؿاض٠

ِٓ يٓٝــ١ ايكهــا٤ : ايػــعٞ يٛؾــا٤ ايــسٜٔ ب هػــٕب  -ىًــ٢ اأســٛت  -بــٌ هــب  إٔ ٜهــ

 ْٚـشٛٙ ، ٚتـشطّ ايـُُاط١ً   أزا٥٘ ى٢ً َٔ ٜكسض ىًٝ٘ ٜٚ ٝٓػط ي٘ .

( ٜع ــّ   ايكــطض َــا ٜع ــّ   غــا٥ط ايعكــٛز َــٔ ايبًــٛؽ ٚايعكــٌ ٚايككــس   3)

ٕ٘ أٚ ؾًـؼ أٚ  ٚايطؾس ٚاإلخ ٝاض  ٚايػ١ًًٓ ى٢ً ايـُاٍ ايـُكطض َٔ زٕٚ سذط يػؿ

ْـشُٖٛا، ٚإٔ ٜهٕٛ ايــُاٍ ىٝٓـا  ؾًـٛ نـإ زٜٓـا  أٚ َٓؿعـ١ ي ٜكـض ايكـطض ، ْعـِ          

 ٜكض  قطاض ايهًٞ   ايـُعٝٓٔ نإقطاض زضِٖ َٔ زضٌُٖ َ عٌٝٓ خاضدا  .

ــ           دُط نُا ٜع ـّ   ايكـطض إ ٜهـٕٛ َـاال  ٜكـض تــًُه٘ ؾـال ٜكـض  قـطاض اي

ٚايـدٓعٜط، ٚال ٜع ّ   قش١ ايكطض تعـٌٝ َكـساضٙ ٚأٚقـاؾ٘ ٚخكٛقـٝات٘ س ـ٢      

ايص ؽ ًـ ايك١ُٝ ايـُاي١ٝ بإخ الؾٗا اشا نإ َجًٝا  ناؿًٓـ١ ٚايـصٖب، نُـا ال تع ـّ     

َعطؾ١ قُٝ ٘ اشا نإ قُٝٝا  نايػِٓ ٚايبكط، ْعِ هـب ىًـ٢ ايــُك ض ؼكـٌٝ ايعًـِ      

ٞ  بـُكساضايكطض ايـُجًٞ ٚأٚقاؾ َكسَـ١  أزا٤   -٘ أٚ ايعًِ بكُٝ ٘   ايكـطض ايكُٝـ

 َا تؿ ػٌ ب٘ شَ ٘ َٔ ايكطض، ٖٚصا أدٓيب ىٔ  ؾ اط٘   قش١ ايكطض .
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(: ٜع ّ   ايكطض ايكب  ؾال ٜـًُو ايـُػ كطض ايـُاٍ ايـُك ض  ال بعـس  4)

 قبه٘ َٔ زٕٚ إٔ ٜ ٛقـ ى٢ً اي كطف ؾٝ٘ . 

نـايػِٓ ٚايبكـط ثب ـت   شَـ١ ايــُك ض       (: اشا نإ ايــُاٍ ايــُك ض قُٝٝـا    5)

 قُٝ ٘ ٚقت ايسؾع ٚاأزا٤  ٍ ايـُكطض ٜسؾع٘ بايٓكس ايػا٥س ايؿا٥ع تساٚي٘ . 

ٚ شا نإ ايـُاٍ ايــُك ض َجًٝـا  ناؿًٓـ١ ٚايؿـع  ٚايـصٖب ٚايؿهـ١ ٚمٖٛـا        

ثبت   ش١َ ايـُك م َجٌ َا  ق ض ،ٚىًٝـ٘ أزا٤ َـا ٜــُاثً٘   ايكـؿات ايسخًٝـ١      

غٛا٤ بكٞ ى٢ً غعطٙ ٚقت اإلق اض أّ ظاز ىًٝ٘  -كسٜط َايٝ ٘ ٚقُٝ ٘ ايػٛق١ٝ   ت

ٚيٝؼ يًُكطض ًَايب١ ايـُك ض بايك١ُٝ  ال بطن٢ ايـُػ كطض،  -أّ تٓٓعٍ ْٚكل

 ٚايع٠ّ ىٓس٥ٕص بايك١ُٝ ٚقت ايسؾع ٚاأزا٤ أٚ َا ٜ انٝإ ىًٝ٘ .

جالد١ ٚايػػاي١ ايــُعٝٓ ٌ  نايع١ًُ ايٛضق١ٝ ايـُع١ٓٝ ٚاي -(:   قطض ايـُجًٞ 6)

هــٛظ يًُكــطض إٔ ٜؿــ ت أزا٥ــ٘ َــٔ غــ  دٓػــ٘ بــإٔ ٜــؤزٟ بــسٍ ايــسضاِٖ زْــاْ   

ــعاّ      ــ٘ اإلي  ـــُؿطٚت ىًٝ ــ٢ اي ــسٍ ايجالدــ١ غػــاي١،ٚهب ىً ــايعهؼ ٚب أٚزٚالض ٚب

بايؿطت  شا ي ٜعز ى٢ً َا  ق ض نُا يٛ ناْا َ ػاٌٜٚ   ايك١ُٝ أٚ نإ َـا ؾـطت   

  ق ن٘ . ىًٝ٘ أقٌ ق١ُّٝ َـُا 

(: ايكطض ىكـس الظّ ؾـاشا  ؾـ ت تأدًٝـ٘ يــُس٠ َعٝٓـ١ قـضّ  ايؿـطت ٚيـعّ          7)

َطاىاتـ٘،ٚي ٜكــض ؾػـذ ايكــطض ٚال وــل يًُكـطض ايـــًُايب١ بأزا٥ـ٘ قبــٌ سًــٍٛ     

أدً٘ ٚٚقـت أزا٥ـ٘ ايــُ ؿل ىًٝـ٘ بُٝٓٗـا ، ٖـصا  شا نـإ ايكـطض َـؤدال  يــُكًش١           

 .  -نُا ٖٛ ايػايب  -ايـُك ض 

ٚقبهـٗا ايــُك ض    -ؾطؾا  أٚ ثالد١ أٚ سٝٛاْـا    -طض  ْػإ ىٝٓا  ٚىًٝ٘  شا أق

ثِ ضدع ايـُكطض ٚطايب بطٓز ايعـٌ ي ػـب  ىـاز٠ ايعـٌ ىًـ٢ ايــُك ض س ـ٢        
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وٌ اأدٌ . ْعِ يٛ ي ٜهٔ ايكطض َؤدال  أٚ نإ اي أدٝـٌ يــُكًش١ ايــُكطض    

ـــُك ض بــأزا٤ ايكــطض  شا نــإ َٛدــٛزا  ب    عٝٓــ٘ أٚ نــإ دــاظ يًُكــطض ًَايبــ١ اي

بصاتـ٘ أٚ   -َعسَٚا  أٚ َ كـطؾا  ؾٝـ٘ ٚي ٜهـٔ ايــُك ض َعػـطا  ؾٝذـب ىًٝـ٘ أزاؤٙ        

 ىكب ايـًُايب١ .  -ببسي٘ 

(:ال ٜ أدٌ ايكطض ايــشاٍ ٚال ايـسٜٔ غـ  ايــُؤدٌ  ال باؾـ ات اي أدٝـٌ       8)

السكا  نُٔ ىكس الظّ نإٔ ٜؿ ٟ ايــُسٜٔ َـٔ زا٥ٓـ٘ غـًع١ ٜٚؿـ ت ىًٝـ٘ تأدٝـٌ        

ـشاٍ يـُس٠ ؾٗط أٚ غ١ٓ ،ؾاشا تــِٓ ايعكـس  ي ٜػـ شل ايـسا٥ٔ ايــًُايب١ بسٜٓـ٘       زٜٓ٘ اي

 قبٌ سًٍٛ أدً٘ ، ال إٔ ٜٓؿػذ ايعكس ايـُؿطٚت ؾٝ٘ تأدٌٝ ايكطض . 

(: ٜكض تعذٌٝ ايكطض ٚايسٜٔ باغكات بعه٘ ْٚكك٘ ىٔ َكـساضٙ ب انـٞ   9)

ُؤدٌ( ، بــٌ ٜكــض تعذٝــٌ زؾــع بعــ  )ايــسٜٔ ايـــ   -ايــسا٥ٔ ٚايـــُسٜٔ -ايًــطؾٌ

ٚتأدٝــٌ بعهــ٘ اآلخــط أَــٕس أطــٍٛ ب انــُٝٗا نُــٔ نــإ َــسٜٓا  يعٜــس بــأيـ زٜٓــاض  

َؤدًــ١ يؿــٗط ؾٝعًٝــ٘ ْكـــ ايـــُكساض قبــٌ سًــٍٛ اأدــٌ ٜٚؿــ ت تأدٝــٌ ايــسٜٔ   

ايـُ بكٞ  ٍ ؾٗطٜٔ َـٔ زٕٚ ظٜـاز٠   قـسض ايـسٜٔ ، ؾاْـ٘ ب ُـاّ اأسـٛاٍ ال ٜكـض         

 ى٢ً قسضٙ . تأدٌٝ ايكطض أٚ ايسٜٔ ايـشاٍ باناؾ١ ٚظٜاز٠ 

ْعــِ ٜـــُهٔ اي ٛقــٌ ي أدٝــٌ ايكــطض ٚايــسٜٔ ايـــشاٍ ب ُــاّ َكــساضٙ بـــُعا١ًَ 

َـشابات١ٝ ٜؿ ت ؾٝٗا تأدٌٝ ايسٜٔ ايـشاٍ، ٚشيو بإٔ ٜبٝع ايــُكطض يًُكـ ض أٚ   

ايسا٥ٔ يًُسٜٔ َا ٜػ٣ٛ زٜٓاضا  بعؿط٠ زْـاْ  ،أٚ ٜؿـ ٟ ايــُكطض َـٔ ايــُك ض      

 َـع طٝـب ْؿػـُٗا بٗـصٙ ايــُشابا٠ ٜٚؿـ ت       غًع١ بسٜٓاض ٖٚٞ تػـ٣ٛ ىؿـط٠ زْـاْ    

ايسا٥ٔ أٚ ايـُكطض   ايبٝع ٚايؿطا٤ ايـُشاباتٞ تأدٌٝ ايسٜٔ اؿاٍ أٚ ٜؿ ت ىسّ 

 ًَايب ٘ ب٘ قبٌ َطٚض ؾٗط أٚؾٗطٜٔ أٚ غ١ٓ سػب تٛاؾكُٗا ، ٚاأسٛت  غ شبابا 
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  د ٓال ٖصا اي دًل تٓعٖا  ٚتعؿؿا  ىٔ  س ُاٍ اؿطاّ . 

ــسٜٔ    10) ــب  اي ــٔ ق ــاع ى ــسا٥ٔ اإلَ ٓ ــٝؼ يً ــ ٙ   -(: ي ــإ أٚ غ ــا  ن ــٔ  -قطن َ

ايـُسٜٔ   أٟ ٚقت بصي٘  شا نإ ايسٜٔ ساال  أٚ ي ٜهٔ َؤدال  يٛقت َعٌ ، ٚأَا 

 شا نــإ ايــسٜٔ َــؤدال  ؾهــصيو بعــس سًٛيــ٘ ، ٚأَــا قبــٌ سًٛيــ٘ ؾٗــٌ يًــسا٥ٔ ســل   

 َـٔ قبٛيـ٘ ٚأخـصٙ  ال  شا تــشكل     اإلَ ٓاع َـٔ قبٛيـ٘ ؟ ايظـاٖط أْـ٘ يـٝؼ يـ٘ اإلَ ٓـاع        

 نٕٛ اي أدٌٝ يـُكًش١ ايسا٥ٔ . 

ظٜـاز٠   ايكـسض    -(: وطّ ٚال ٜكض   ىكس ايكطض  ؾ ات ايٓؿع ٚايؿا٥س٠ 11)

ى٢ً ايـُك ض ، غٛا٤ قٓطسا بايؿطت   ًَ ايعكس أّ  تؿكا ىًٝ٘ ثِ  -أٚ  ايكؿ١ 

 بٝٓا ىكس ايكطض ىًٝ٘ َٔ زٕٚ تكطٜض ب٘   ايعكس .

ؾًُٝو ايـُك ض أقٌ  -يظاٖط إٔ ايكطض ال ٜبًٌ بإؾ ات ايٓؿع ٚايؿا٥س٠ ٚا

 ايكطض ايـُكبٛض ٜٚبًٌ ايؿطت ؾكط ٚوطّ ى٢ً ايـُكطض أخص ايعٜاز٠ .

ٚىًٝ٘ يٛ أخص اؿ١ًٓ بايكطض ايطبـٟٛ ؾعضىٗـا أٚ أخـص َـاال  بـايكطض ايطبـٟٛ       

٠   ايجـٛل،  ؾاؾ ٣ بصاى ايـُاٍ ثٛبا  دـاظ يـ٘ اي كـطف   ساقـٌ ايـعضع ٚايكـال      

ْعِ يٛ  ؾ ٣ ايـُكطض بايعٜـاز٠ ايـص أخـصٖا   ايكـطض ي ٜــًُه٘ ٚي ٜــذع يـ٘        

ــ٘ أٚ  ســطاظ ضنــاٙ ٚطٝــب ْؿػــ٘ ب كــطؾ٘       ـــُك ض ٚ شْ ــ٘  ال بطنــا اي  اي كــطف ؾٝ

ؾٝ٘ ٜكٝٓا  ٚى٢ً نٌ تكسٜط س ٢  شا ي ٜـًُه٘ ؾطىا  ٚي ٜكع بُٝٓٗا ايكـطض ايطبـٟٛ   

 ايٛاقع بُٝٓٗا . 

طّ ايكـطض بـٌ ٜكـٓض  شا دـٓط ْؿعـا  ٚؾا٥ـس٠ ي ٜككـسٖا ايــُك ض         (: ال و12)

ال قـطوا  ٚال   -ٚايـُكطض سٌ ايكطض ٚي تؿ ت   ىكسٙ ٚي تـصنط    ْؿـا٤ٙ   

َ ٛاط٦ا  ىًٝٗا قبٌ ايعكس ، ال َطبٛطا  ب٘ ٚال َبٓٝا  ىًٝ٘ ٚال َؤؾـطا  يـ٘ سـٌ ايكـطض     
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ـٜـ  ٌٓ أخــص ايـــُكطض ٚاإلقــ اض ، ؾــاشا ؼكــل ىــسّ ايككــس ٚىــسّ ؾــطت ايع از٠ ســ

 يًعٜاز٠  بعس تـُاّ ايكطض أٚ سٌ أزا٥ـ٘ ، نـإٔ قـاؽ ايــُك ض يـ٘ خاتــُا  َــذاْا        

 أٚ أزاٙ ايسٜٔ بأدٛز َـُا قبه٘ َٓ٘ أٚ مـٛ شيـو َـٔ ايؿا٥ـس٠ ٚايٓؿـع ايـال َؿـطٚت         

   ىكس ايكطض . 

 (: ال ؾطم   سط١َ  ؾ ات ايعٜاز٠ بٌ إٔ تهٕٛ ىٝٓٝـ١ نـإٔ ٜكطنـ٘ ىؿـط٠    13)

زْاْ  ى٢ً إٔ ٜؤزٜ٘ ٔػ١ ىؿط زٜٓـاضا  ٚبـٌ إٔ تهـٕٛ ايعٜـاز٠ سهُٝـ١ ٖٚـٞ تعـِ        

أيٛإ ايٓؿع ٚاالْ ؿاع نٓؿع٘ بعٌُ فاْا  : نإٔ ٜكطن٘ ىؿط٠ زْاْ  ٜٚؤزٜ٘ ىؿطا  َـع  

ـــِ َـــذاْا  ،أٚ ٜؿــ ت إٔ ٜٓؿعــ٘ غــه٢ٓ زاضٙ َـــذاْا  أٚ ٜؿــ ت      ؾــطت قــٝاغ١ خات

ؿ ت قؿ١  نإٔ ٜكطن٘ نًٝٛ غطاّ شٖبا  غ  َكـٛؽ   ْ ؿاىا  به ال ؾٗطا  َـذاْا  أٚ ٜ

 ى٢ً إٔ ٜؤزٜ٘ نًٝٛ غطاّ شٖبا  َكٛغا  . 

(: يٛ أقطن٘ ؾ٦ٝا  ٚؾطت ىًٝ٘ إٔ ٜبٝع َٓـ٘ ؾـ٦ٝا  بأقـٌ َـٔ قُٝ ـ٘ أٚ ٜـؤدطٙ       14)

ايـــُكطض زاضٙ باقــٌ َــٔ أدطتٗــا ايـــُ عاضؾ١ أٚ ٜػــ أدط ايـــُك ض َٓــ٘ بــانجط َــٔ  

 ت ايعٜاز٠ ٚايٓؿع ايـُشطّ   ايكطض .زخٌ شيو نً٘   ؾط -أدط٠ َجً٘ 

ٚاَا  شا باع ايـُك ض يًُكطض ؾـ٦ٝا  بأقـٌ َـٔ قُٝ ـ٘ ايــُ عاضؾ١ ، أٚ  ؾـ ٣       

َٓ٘ ؾ٦ٝا  بأنجط َٔ قُٝ ٘ ايـُ عاضؾ١ ٚؾطت ىًٝ٘ إٔ ٜكطن٘ َبًػـا  َـٔ ايــُاٍ َـؤدال      

ٚناْــا َــع طٝــب ْؿــؼ بــايبٝع ٚايؿــطا٤ ٚايكــطض قــٓض ٚدــاظ ؾــطىا  ٚي ٜــسخٌ   

ــط ــع       ايك ــٌ   بٝ ــس٠ ساق ــع ٚايؿا٥ ــطت ايٓؿ ــإ ؾ ــس٠ ؾ ـــُؿطٚت بايؿا٥ ــٟٛ اي ض ايطب

 ايـُشابا٠ أٚ ؾطا٥ٗا ٖٚٛ غ  ايكطض . 

ــا      15) ــٌ ضدٛىٗ ـــُكطض ب ـــُكًش١ اي ــاز٠ ي ــ ات ايعٜ ــ١ اؾ ــطم   سطَ (: ال ؾ

 يؿدكــ٘ ٚبــٌ ضدٛىٗــا يـــُٔ ُٜٗــ٘ اَــطٙ أٚ يــ٘ غــطض ىكال٥ــٞ أٚ ؾــطىٞ بٓؿعــ٘    
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بؿـطت إٔ تٗـب ٚيـسٟ( أٚ) .... تٗـب ىـاًَٞ( أٚ      نُا يٛ قاٍ : )أقطنـ و زٜٓـاضا    

ُٓـط    )تكطف   ايـُػذس أٚ ايـُأتـِ زضُٖا ( ي ٜكٓض ، ٚنصا  شا  ؾ ت ىًٝـ٘ إٔ ٜع

 ايـُػذس أٚ ٜكِٝ ايـُاتـِ أٚ مٛ شيو َـُا يٛسا ؾٝ٘ ايـُاٍ ؾاْ٘ وطّ ايؿطت .

ٜـ   16) ا  (: هٛظ  ؾ ات َا ٖٛ ٚادب أٚ َٓسٚل ى٢ً ايــُك ض يكايــش٘ زْٝٛ

أٚ أخطٜٚا  َجٌ )أقطن و بؿطت إٔ تؤزٟ قـالتو أٚ قـٝاَو أٚ ٔـؼ أَٛايـو     

أٚ ظناتو ايـُؿطٚن١( أٚ)بؿطت أزا٤ زٜٓـو يعٜـس( ٚمـٛ شيـو س ـ٢ َـا نـإ َـاال          

الظّ اأزا٤ ؾطىا  ، نُا هٛظ  ؾ ات َا ي ًٜشا ؾٝ٘ ايـُاٍ َجٌ )أقطن و بؿطت 

إٔ تـسىٛ يعٜـس( أٚ )إٔ تكـًٞ    إٔ تسىٛ يٞ بايؿـؿا٤ ٚغؿـطإ ايـصْٛل( أٚ )بؿـطت     

قال٠ ايًٌٝ( أٚ )إٔ تكّٛ ّٜٛ ايػسٜط( َـٔ غـ  ؾـطم بـٌ إٔ تطدـع ؾا٥ـس٠ ايؿـطت        

يًُكطض أٚ يًُك ض أٚ يػ ُٖا . ٚبإخ كاض : ايــُُٓٛع ؾـطت ؾـ٤ٞ يـٛسا ؾٝـ٘      

ايـُاٍ ٚي ٜهٔ ثاب ا  ؾطىا  ؾٝ كس٣ ىكس ايكطض إلثبات٘ ى٢ً ايــُك ض بايؿـطت،   

 غ  ٖصا   ىكس ايكطض . ٚال َٓع    ؾ ات

ٚايهؿٝـٌ ىًٝـ٘،    -ايٛثٝك١ ىًـ٢ قطنـ٘    -(: هٛظ يًُك ض  ؾ ات ايطٖٔ 17)

ٜٚـذٛظ ي٘  ؾ ات َٛنع َعٝٓٔ ي ػًِ ايـسٜٔ ٚٚؾا٥ـ٘ ؾٝـ٘ ىٓـس سًـٍٛ أدًـ٘ ؾٝذـب        

ايعٌُ بايؿطت ، َٚٔ زٕٚ ايؿطت ؾايٛادب ٚؾا٤ ايكطض   بًـس اإلقـ اض أٚ َـا    

 تطانٝا ى٢ً اي ػًِٝ ؾٝ٘ .

(18 ٚ  (:  ْــــُا وـــطّ  ؾـــ ات ايعٜـــاز٠ ىًـــ٢ ايــــُك ض يكايــــض ايــــُكطض أ

ُٓ٘ أَطٙ، ٚال بأؽ    ؾ اطٗا يًُكـطض ٚيــُكًش ٘ نُـا  شا أقطنـ٘ ىؿـط٠       ٜٗ َٔ

 زْاْ  ى٢ً إٔ ٜؤزٟ تػـع١ أٚ ٜؿـ ت ايــُك ض ىًـ٢ ايــُكطض َٓؿعـ١ أٚ  ْ ؿاىـا         

 ٘ أٚ إٔ ٜػــهٓ٘ زاضٙ،أٚ إٔ ٜعُــٌ يــ٘ ىُــال  نــإٔ ٜكــٛؽ ايـــُكطض يًُكــ ض خاُــ
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ـــُكطض ،         ــع اي ــٝؼ يٓؿ ــ٘ ٚي ـــُك ض ٚيٓؿع ـــُكًش١ اي ــٗا ي ــطٚت نً ــصٙ ايؿ ــإ ٖ  ؾ

ـــ زٚالض(        ــاال  )أي ــسؾع َ ــإٔ ٜ ــٌ ب ــ١ باأق ــٛاظ اؿٛاي ــبٌ د ــ٘ ٜ  ــ٘ . َٚٓ ــأؽ ؾٝ  ٚال ب

ٛٓيـ٘  ٍ ٚيـسٙ أٚ قطٜبـ٘ أٚ ىًُٝـ٘ ببًـس         يؿطن١ أٚ يؿدل   بًس بككـس ايكـطض يٝش

 ٚ ٕ  ٚبكــسض أقــٌ : تػــعُا١٥  ــا ـــُك ض   ث ـــُكًش١ اي ــ٘ ؾــطت ي  ٔػــٕٛ زٚالضا  ، ؾاْ

 ، ٚالبــس إٔ ال ٜهــٕٛ ايـــُاٍ َــٔ ايـــُهٌٝ أٚ ايـــُٛظٕٚ ، -ايؿــطن١ أٚ ايؿــدل  -

ــايطظ        ـــُٛظٕٚ ن ـــُهٌٝ أٚ اي ــٔ اي ــدل َ ــطن١ أٚ ؾ ـــُسؾٛع يؿ ـــُاٍ اي ــإ اي ــإٕ ن  ؾ

ــٌ       ـــُجٌ َ ػــاٌٜٚ   ايكــسض ب ــ٘ ال هــٛظ  ال َــجال  ب ــصٖب ؾاْ ٚايػــهط ٚاؿًٓــ١ ٚاي

 ـُسؾٛع   ايبًس اأٍٚ ٚبٌ ايـُأخٛش   ايبًس ايجاْٞ . اي

ــٔ       19) ــ١ ى ــكً ٗا اؿهَٛ ــِ أغ ــ١ ث ــِ ؾه ــب أٚ زضاٖ ــاْ  شٖ ــ ض زْ (:  شا اق

اإلى باض ايكاْْٛٞ ٚاقسضت ى١ًُ دسٜس٠ : زْاْ  أٚزاضِٖ أٚ ْكٛز َعس١ْٝ أٚ ٚضق١ٝ 

ايـسضاِٖ ٚايـسْاْ    ناْت ىًٝ٘ ايسْاْ  أٚ ايسضاِٖ اأٍٚ ، ٜٚــُهٓ٘ ٚؾـا٤ زٜٓـ٘ َـٔ     

 ايطا٥ذ١ ، ٚيعٌ ٖصا أؾهٌ َكاب١ً يالسػإ باالسػإ .

ٚ شا  قــ ض اأٚضام ايٓكسٜــ١ ايساضدــ١   ىكـــٛضْا ثــِ أغــكً ٗا ايسٚيــ١ ىــٔ   

 أزا٤ قُٝ ٗا ايػٛق١ٝ قبٌ ظَٔ اإلغكات . -تعٝٝٓا   -االى باض ايكاْْٛٞ ٚدب ىًٝ٘ 

أٚ  -سطَــ١ ايطبــا  -يـــشهِ (: َــا أخــصٙ بايطبــا   ايكــطض ٚنــإ دــاٖال  با 20)

ٌٓ يـ٘ َـا أخـصٙ          -تـشكل ايطبا  -داٖال   بايـُٛنٛع  ثِ ىًـِ بايــشاٍ : ؾـإٕ تـال سـ

ساٍ ايـذٌٗ ٚٚدب ىًٝ٘ تطى ايـُطابا٠ ، َٔ زٕٚ ؾطم بٌ نٕٛ ايــُك ض ىاضؾـا    

 عط١َ ايطبا ٚتـشكل َٛنٛى٘ ٚبٌ نْٛ٘ داٖال  .

ايـُعاٚنٞ َٔ زٕٚ ؾـطم بُٝٓٗـا :    ايكطنٞ أٚ -(:  شا ٚضخ َاال  ؾٝ٘ ايطبا 21)

 ؾإ نإ َـدًٛطا  بايـُاٍ اؿالٍ نإ اؾُٝع ي٘ سالال  طٝبا  ٜطخل أنً٘ ٚتـًُه٘
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 ٚيٝؼ ىًٝ٘ ؾ٤ٞ  ال ؽُٝػ٘ اس ٝاطا  .

 ٚ ٕ نإ ؾٝ٘ قسض َعٌ َــُ اظا  َعًـّٛ ايطبٜٛـ١ : ؾـإ ىـطف قـاسب٘ ضٓزٙ  يٝـ٘ ،       

ٍ َايهـ٘ بـإٔ ٜطادـع ايــُذ ٗس ايعـسٍ :      ٚ ٕ ي ٜعطؾ٘ ىاًَ٘ َعا١ًَ ايـُاٍ ايـُذٗٛ

 ٜػًُ٘  يٝ٘ أٚ ٜػ أشْ٘   اي كسم ب٘ ىٔ َايه٘ ايـُذٍٗٛ . 

 الديو وأحكامه :                    

ايسٜٔ ٖٛ ايـُاٍ ايهًٞ ايجابت   ش١َ ايػ  ، ٚي٘ أغبال َٚٓاؾـ٤ٞ َ عـسز٠ ،                        

 َؤدال  .ٖٚٛ قػُإ : قس ٜهٕٛ ساال  ٚقس ٜهٕٛ 

ــل ٖــصا        22) ــٌ ٜٚ شك ــس أزاؤٙ بٛقــت َع ــصٟ ي ٜ كٝٓ ـــشاٍ ٖــٛ اي ــسٜٔ اي  (: اي

ب انــٞ ايــسا٥ٔ ٚايـــُسٜٔ نــُٔ ىكــس َــٔ ايعكــٛز ايـــُؿطٚى١، ٚيًــسا٥ٔ ســل         

 ايـــًُايب١ بٛؾــا٤ ايــسٜٔ ايـــشاٍ َ ــ٢ ؾــا٤،  ال إٔ ٜ شكــل نــٕٛ ايـــُسٜٔ َعػــطا          

 ؾٝذب ىًٝ٘ إٔ ٜٓظطٙ اٍ َٝػط٠ .

 ايــصٟ تكٝٓــس أزاؤٙ بٛقــت َعــٌ ٚأَــس َـــشسز ،ٚتأدًٝــ٘   ٚايــسٜٔ ايـــُؤدٌ ٖــٛ

قس ٜهٕٛ ظعٌ ايؿاضع ايــُكسؽ ْظـ  اأقػـات ايــُكٓطض٠   زٜـ١ اؾٓاٜـ١ ٚأضؾـٗا،        

ٚقس ٜهٕٛ َـذعٛال  ب انٞ ايسا٥ٔ ٚايـُسٜٔ نُٔ ىكـس َؿـطٚع ْظـ  بٝـع ايٓػـ١٦ٝ      

هــاح ٚايػــًـ ٚاأدــط ايهًــٞ ايـــُؤدٌ ٚايكــطض ٚايكــسام ايـــُؤدٌ   ىكــس ايٓ

 ٚمٖٛا . 

 (: ال ٜكــض بٝــع ايــسٜٔ ايجابــت   ايصَــ١ بــسٜٔ ثابــت   ايصَــ١ قبــٌ  ْؿــا٤  23)

ٚ  أٚ بأقـٌ َٓـ٘  شا ي         ىكس ايبٝع ، ٜٚكض بٝع ايسٜٔ بــُاٍ َعـٌ خاضدـا  بـجُٔ َػـا

ًٜعّ َٓ٘ ايطبا اؿطاّ نإٔ ٜبٝع أيـ نًٝٛ َٔ اؿ١ًٓ ايجاب ١   ايص١َ ىًٝ٘ باؿًٓـ١ أٚ  

 ز خاضدا  ؾـٞ َـشً٘ أٚ   بٝـ ٘ ٚبكسض ٜٓـكل أٚ ٜـعٜس ىٔ ايكسضبايؿع  ايـُٛدٛ
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 ايجابت   ايص١َ ؾإْ٘ ًٜعّ ايطبا اؿطاّ ىًٝ٘ .

ٌٓ أدً٘ هب ى٢ً ايـُسٜٔ أزاؤٙ ؾـٛضا   24) (: ايسٜٔ اؿاٍ أٚ ايـُؤدٌ ايصٟ س

 ىٓس ًَايب١ ايسا٥ٔ  ٕ قسض ىًٝ٘ بأٟ غبٌٝ َـُه١ٓ ٚيٛ ببٝع َ اى٘ أٚ ىكاضٙ أٚ  داض٠

 أَالن٘ أٚ ًَايب١ غطٜـُ٘ بسٜٓ٘ ىًٝ٘ أٚ  غ كطان٘  شا ي ٜهٔ سطدٝا  ىًٝ٘ . 

ٚأَا  شا ي ٜكسض ى٢ً أزا٤ زْٜٛ٘ نًٗا ٚدب ىًٝ٘ اي كسٟ يٛؾا٤ َا ٜكسض ىًٝـ٘  

َٓٗا ، ٚايصٟ ال ٜكسض ىًـ٢ أزا٥ـ٘ يعػـط سايـ٘ ٚىـسّ تٝٓػـط غـبٌٝ يٛؾـا٤ٙ ؾـاأسٛت          

 س١َ  أزا٤ زٜٓ٘ . يعَٚا  تكٓسٜ٘ يً هٓػب ايال٥ل بـشاي٘ َك

ــ٘ َعاؾــ٘، ؾــال ٜهًـــ ببٝعــ٘ يٛؾــا٤    25)  (: ٜػــ ج٢ٓ يًُــسٜٔ : نًُــا ٜ ٛقـــ ىًٝ

ُٓـٌ    -زٜٓ٘ ْظ  زاض غهٓاٙ ٚثٝاب٘ ايـُش از ايٝٗـا   ٚأثـاخ بٝ ـ٘ اأغاغـٞ     -ٚيـٛ يً ذ

نايجالدــ١ ٚايًبــار ٚايؿــطف ٚاأٚاْــٞ ٚمٖٛــا َـــُا و ــاز ايٝــ٘ ٜٚ شــطز َــٔ ؾكــسٙ 

 ُاىٞ ،ثِ ٜبٝع ايعا٥ـس ىـٔ قـسض اؿادـ١ ٚايهـطٚض٠ َـٔ       عػب ساي٘ أٚيؿطؾ٘ االد

ٛٓ زاضٙ َٓٗـا ،       ٖصٙ اأَٛض ايص ال ٜكع االْػإ   اؿطز ٚايؿـس٠ ىٓـس ؾكـسٖا أٚ خًـ

نإٔ تهٕٛ ي٘ زاض أٚ أثاخ ٚأَ ع١ ٜـُهٓ٘ االغـ ػٓا٤ ىـٔ بعهـٗا ؾٝبٝـع َـا ال و ادـ٘       

َـ     ـُا و ـاز ايٝـ٘ أنٝـسا     ؾسٜسا  أٚ تهٕٛ زاضٙ أٚ ىطب ٘ أظٜس َػـاس١ أٚ أغًـ٢ غـعطا  

 ؾًٝعَ٘ بٝع ايعا٥س أٚ  غ بساهلا باأْكل ٚٚؾا٤ ايسٜٔ َٔ اي ؿاٚت . 

ٚال ؾطم   االغ جٓا٤ ٚىسَ٘ بـٌ ايٛاسـس ٚايــُ عسز ؾُـٔ نـإ ىٓـسٙ زاضإ أٚ       

ىطب ــإ ٚ س ــاز ايُٝٗــا َعــا  يعًُــ٘ أٚ بًشــار اق هــا٤ ؾــطؾ٘ االد ُــاىٞ أٚ تعــسز    

َـ  ا و ادـ٘ أنٝـسا  ٚ ٕ نـإ ٜــُهٓ٘ اي دًـٞ ىـٔ بعـ         ظٚدات٘ ٚىٝاي٘ ي ًٜعَ٘ بٝع 

ٖصٙ ايـُػ جٓٝات يٛؾا٤ ايسٜٔ ؾإْ٘ دا٥ع ٜٚهٕٛ اي دًٞ ىٓ٘ سػٓا  يـدالق٘، ؾُعٓـ٢  

 اإلغ جٓا٤ : ىسّ ٚدٛل بٝـع ايــُػ جٓٝات يػـطض ٚؾـا٤ ايـسٜٔ ،يهـٔ ال وـطّ ايبٝـع         
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دًكا  َـٔ  ـؾًٛ ضنٞ ايـُسٜٔ ببٝعٗا يٝكهٞ بجُٓٗا زٜٓ٘ داظ ٚسػٔ َـٔ ايــُسٜٔ تـ   

ُٓ٘ ، ٜٚٓبػٞ يًسا٥ٔ إٔ ال ٜطن٢ ببٝع زاض َسٜٓ٘ باـكٛم .  ِٓ ايسٜٔ ٚغ ٖ 

(: يٛ ناْت ي٘ زاض َـًُٛن١ ٚناْت زاض خخط٣ تهؿٝ٘ يػـهٓاٙ ٖٚـٞ َبصٚيـ١    26)

 ٚدــب ىًٝــ٘ إٔ ٜبٝــع  -يــ٘ أٚ َٛقٛؾــ١ ٜ ٝػــط يــ٘ سكــٛهلا ٜٚكــسض إٔ ٜػــهٓٗا ؾعــال    

 -ايساض اأخـط٣ :ايــُٛقٛؾ١ أٚ ايــُبصٚي١     زاضٙ ايـًُُٛن١ أزا٤ زٜٓ٘ ٜٚٓ كٌ يػه٢ٓ

 َا ي تهٔ   غهٓاٖا سعاظ٠ َٚٗا١ْ َٚٓكك١ . 

ٚ ْـُا ال تباع زاض غهٓاٙ ايـًُُٛن١   ازا٤ ايسٜٔ ساٍ سٝا٠ ايـُسٜٔ ، ؾًٛ َات 

ٍ  يٛؾا٤ زٜٓـ٘   ٚدـب بٝـع زاضٙ ٚقـطف ثــُٓٗا      -ٖٚٛ َسٜٔ ٚال ٜهؿٞ َا تطن٘ َٔ َا

 ٔ زٜٕٛ ايـُٝت ٖٛ تطن١ يٛضث ٘ .  ٚؾا٤ زٜٓ٘ ، َٚا ٜعٜس ى

(: يٛ نإ ىٓسٙ ىكاض أٚ بهاى١ ظا٥ـس٠ ىًـ٢ َػـ جٓٝات ايـسٜٔ ٚال تبـاع  ال      27)

بأقٌ َٔ قُٝ ٗا ايػٛق١ٝ ٚدب ىًٝ٘ بٝعٗا باأقٌ أزا٤ زٜٓ٘ ، ْعِ  شا نـإ اي ؿـاٚت   

ًُٓ٘ ىـاز٠ ي هـب بٝ    عـ٘  بٌ ايكُٝ ٌ بـُكساض  نج  ٚبكسض ال ٜ عاضف بٌ ايعكال٤ تــش

 ال غُٝا يٛ قسم ىًٝ٘ أْ٘ غ  َٝػٛض ايـشاٍ .

(: ٜػــ شب اي ــّع بــأزا٤ زٜــٔ اأبــٜٛٔ بــٌ ىُــّٛ اأضســاّ ٚأٖــٌ ايــسٜٔ   28)

ٚاالٜـُإ غٛا٤ نإ سٝا  أّ نإ َٝ ا  ٚتّأ شَ ٘ ب٘ ، ٚال  ؾطم   شيو بٌ إ ٜهٕٛ 

ٜػـ شب  اي ّع ب٘ بـاشٕ ايــُسٜٔ أٚ بسْٚـ٘ بـٌ ٚ ٕ َٓعـ٘ ايــُسٜٔ ىـٔ شيـو ، نُـا          

 ٤ّٟٜٚ شَ ٘ َٔ زٜٓ٘ .  -ال غُٝا بعس َٛت٘  -يًسا٥ٔ إٔ ٜـشًٌ َسٜٓ٘ 

ــسا٥ٔ أٚ       29) ــب  اي ــٝٓٔ بك ـــُا ٜ ع ـــُسٜٔ ، ٚ ْ ــ٘ اي ــا ىٝٓٓ ــسٜٔ ؾُٝ ــٝٓٔ اي  (: ال ٜ ع

، ؾًٛ تًـ َا ىٝٓٓ٘ ايـُسٜٔ قبٌ قب  ايسا٥ٔ ؾٗٛ  -ٚناي١ أٚ ٚال١ٜ  -َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ 

 بسٜٓ٘ .  َٔ َاٍ ايـُسٜٔ ٚتبك٢ شَ ٘ َؿػٛي١
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ــطض  30) ــل ايك ــسٜٔ   -(:  شا أطً ــل اي ــٌ ًًَ ــٔ   -ب ــ٘ أَه ــ ت تأدًٝ أٚ ي ٜؿ

ٌٓ أدًـ٘ ، ؾـاشا  َ ٓـع أٚ َاطـٌ            ايسا٥ٔ ايـًُايب١ بسٜٓ٘ َ ـ٢ ؾـا٤ ، ٖٚهـصا  شا سـ

أزا٤ زٜٓ٘ َع قسضتـ٘ ىًٝـ٘ دـاظ  دبـاضٙ بهـٌ ٚغـ١ًٝ َؿـطٚى١ ، ٚ ٕ ي تٓؿـع أَهـٔ          

 ٔ  ٚ يعاَــ٘ بــاأزا٤ َــا ي ٜ شكــل  ىػــاضٙ   َطادعــ١ ايـــُشه١ُ ايعطؾٝــ١ إلثبــات ايــسٜ

ــ٘ َعػــطا  بــٌ ىًٝــ٘ ايكــّ       ؾاْــ٘ ؼــطّ ىًــ٢ ايــسا٥ٔ ًَايبــ١ ايـــُسٜٔ  شا تـــشكل نْٛ

َِٝػـَط٠ٕ     ٚ ْ ظاض َٝػطت٘ قاٍ اهلل غـبشاْ٘ : ط  ََ َٕ ُشٚ ُىِػـَط٠ٕ َؾَٓٔظـَط٠ي ِ َيـ٢  ِٕ َنـا ص ٚقـاٍ  َِٚ 

ًّــ٘ اهلل ٜــّٛ ايكٝاَــ ضغــٍٛ اهلل ) ١ بظًــ٘ ٜــّٛ ال رــٌ  ال (: طَــٔ أْظــط َعػــطا  أر

ٌٓ يـ٘  غـ دساَ٘       رً٘ص ؾال ٜـشٌ  ىػاضٙ ٚ سطاد٘ بايـًُايب١ ٚاإلق هـا٤ ، ْعـِ ٜــش

 بـــأدط٠ أٚ  يعاَـــ٘ باي هػـــب ايــــُكسٚض ايال٥ـــل بـــ٘ أٚ ايــــُع از يـــ٘ َكسَـــ١  يٛؾـــا٤   

زٜٓ٘ ٚهب ىًٝ٘ ايـًُاٚى١ ٚايػعٞ َا ي ٜهٔ َــشطدا  يـ٘ بـإٔ ٜكـع ىٓـس اي هػـب       

 يصٟ ال ٜ شٌُ ىاز٠ .  ايعػط ايؿسٜس ا

 (:   ايــسٜٔ ايـــُؤدٌ ال ٜػــ شل ايــسا٥ٔ ايـــًُايب١ بــ٘ قبــٌ سًــٍٛ اأدــٌ 31)

ٌٓ اأدٌ ٜٚػ دطز ايسٜٔ َٔ أقٌ تطن ٘، ٚيـٝؼ نـصيو     ال  شا َات ايـُسٜٔ ؾٝش

 شا َات ايسا٥ٔ ؾاْ٘ ٜبك٢ اأدٌ ىًـ٢ سايـ٘ يـٝؼ يٛضث ـ٘ ايــًُايب١ بـ٘ قبـٌ  ْكهـا٤         

قـسام ايــُطأ٠ َـؤدال  أَـٕس َعـٌ َٚـات ايـعٚز قبـٌ         اأدٌ، ٚى٢ً ٖصا يـٛ نـإ   

سًٛي٘  غ شكت ايعٚد١ ايـًُايب١ ب٘ بعس َٛت٘، ٖٚصا غـالف َـا  شا َاتـت ايعٚدـ١     

ؾاْ٘ يٝؼ يٛضث ٗا ايـًُايب١ بـُٗطٖا ٚغا٥ط زْٜٛٗا ى٢ً ظٚدٗـا قبـٌ سًـٍٛ اأدـٌ،     

 ٍ ايكـسام   ًٜٚشل بـُٛت ايعٚز : طالق٘  شا أسطظ  ْكطاف  ؾ ات اي أدٌٝ   بـص

 .  -نُا ال ٜبعس  ضتهاظٙ ىاز٠  -ايػا٥ب اٍ دٛاظ اي أخ  َع بكا٤ ايعٚد١ٝ 

 ٘ ٚأْـهطٙ اأخـطٕٚـسٜـٔ ى٢ً َٛٓضثـ٘ بـ ـ  ٚضثــعـ(:  شا َات ٚ ىـ ـطف ب32)



    

 (125) ................................................................... ؾك٘ ايكطض ٚايسٜٔ

ؾايظاٖط اْ٘ هب ى٢ً ايـُع ف ٚؾا٤ ايـسٜٔ َـٔ تــُاّ سكـ ٘ َـٔ ايــُ اخ : ؾـاشا        

هـب ىًٝـ٘ االتــُاّ َـٔ َايـ٘ ايؿدكـٞ ، ٚاشا       قكطت ىٔ ايسٜٔ ايــُع ف بـ٘ ي   

ظازت نإ ايعا٥س ي٘ ٚطايب االخـطٜٔ عكـ ٘ اي اَـ١ َــُا   اٜـسِٜٗ َـٔ ايــُ اخ        

ٚأَهٓــ٘  قاَــ١ ايــسى٣ٛ ٚ دــطا٤ َــٛاظٜٔ ايكهــا٤ ايؿــطىٞ يًٛقــٍٛ اٍ سكــ٘ َــٔ    

 ايـُ اخ .

(: ال ًٜشل بـُٛت ايـُسٜٔ : سذطٙ بػبب ايؿًؼ ؾًـٛ ناْـت ىًٝـ٘ زٜـٕٛ     33)

اي١ َٚؤد١ً قٓػُت أَٛاي٘ بٌ أضبال ايسٜٕٛ ايـشاي١ ٚال ٜؿاضنِٗ أضبال ايسٜٕٛ س

 ايـُؤد١ً .

 (: يـــٛ غـــال ايـــسا٥ٔ ٚ ْكًـــع خـــّٙ ٚدـــب ىًـــ٢ ايــــُػ سٜٔ ايـــ ؿٓشل  34)

ــ٘           ــب ىًٝ ـــُٛت ه ــاض٠ اي ــٛض أَ ــس رٗ ــٌ ىٓ ــ٘ ب ـــُذطز بًٛغ ــا٤ ب ــس ايكه ــ٘ ٚقك  ىٓ

ــسا٥ٔ،     ــسٜٔ  ٍ اي ــل باٜكــاٍ اي ـــُٔ ٜج ــ٘ ي ـــدّٙ   االٜكــا٤ بسٜٓ ــإ  غــ ُط اؾٗــٌ ب  ؾ

      ِ  َٚهت َس٠ ٜكًع بـُٛت٘ ؾٝٗا ٚدب تػـًِٝ ايـسٜٔ اٍ ٚضث ـ٘، َٚـع ىـسّ َعـطؾ ٗ

أٚ َع تعصض ايٛقٍٛ اٍ ايسا٥ٔ أٚ ٚضث ٘ س ـ٢ سكـٌ ىٓـسٙ ايٝـأؽ َـٔ ايٛقـٍٛ        

 ٍ زا٥ٓـ٘ أٚ ٚضث ـ٘   ايــُػ كبٌ ايكطٜــب يعَـ٘ اي كـسم بايــسٜٔ ىـٔ زا٥ٓـ٘ بإدــاظ٠        

 ايـُذ ٗس ايعسٍ . 

ٚيـٛ     -ا ي وكٌ ايٝأؽ ٚ س ٌُ ايــُسٜٔ ايٛقـٍٛ  ٍ زا٥ٓـ٘ أٚ ٚضث ـ٘     ٚ ش

ـــُٓظٛض   ـــُػ كبٌ ايـ ـــُهٓ٘ إٔ     -ايـ ــأؽ، ٜٚـ ــ٢ ٜٝـ ــ ؿٓشل س ـ ــاض ٚايـ ــب اإلْ ظـ  ٚدـ

 ٜسؾع ايسٜٔ اٍ ٚضث ٘  شا اغ ُط اْكًـاع خّتـ٘ ٚقـس َهـ٢ ىؿـط غـٌٓ ىًـ٢ غٝب ـ٘         

ــّٙ ي      ـــُٓكًع خ ــٔ اي ــًِٝ زٜ ــٛظ تػ ــٌ ه ـــُٛت٘، ب ــع ب ــٞ  ٚ ٕ ي ٜكً ــس َه ــ٘ بع  ٛضث 

 أضبع غٌٓ َٔ غٝب ٘  شا ؾشل ىٓ٘   ٖصٙ ايـُس٠ . 
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بــُع٢ٓ ىـسّ تــشكل     -(: ال تكض قػ١ُ ايسٜٔ ايـُؿ ى بٌ اثٌٓ أٚ أنجط 35)

 ال بعس قب  ايسٜٔ ىٝٓـا  خاضدٝـ١ ؾٝك ػـُٗا ايؿـطٜهإ أٚ      -اإلؾطاظ ٚ ْكػاّ ايسٜٔ 

إ إلثٌٓ زٜٔ َؿـ ى ىًـ٢ شَـِ    ايؿطنا٤ ، ٚ ال ؾال تكض ايكػ١ُ ، ٚىٓس٥ٕص : اشا ن

نُـــا يـــٛ ؾـــطض إٔ ايــــُؿ نٌ باىـــا َـــاال  َؿـــ نا  بُٝٓٗـــا   -أؾـــدام َ عـــسز٠ 

ثـِ    -أؾدام َ عسزٜٔ أٚ ٚضثا َٔ َٛٓضثُٗا زٜٓا  ثاب ا  ىًـ٢ أؾـدام َ عـسزٜٔ    

قٓػُا ايسٜٔ بُٝٓٗا بعـس اي عـسٌٜ ؾذعـال َـا   شَـ١ ظٜـس أسـسُٖا َٚـا   شَـ١ بهـط           

١ُ ٚبكـٞ ايـسٜٔ ىًـ٢ اإلؾـ اى ايػـابل بُٝٓٗـا : هلُـا َعـا  َـا          آلخط ي تكـض ايكػـ  

 ٜـشكٌ َٓ٘ ، ٚىًُٝٗا َعا  َا ٜ ٣ٛ ًٜٚٗو أٚ ٜعٝب َٓ٘ . 

 ٚاشا نــإ هلُــا زٜــٔ َؿــ ى ىًــ٢ شَــ١ ؾــدل ٚاســس ؾٗــٌ ٜكــض أســسُٖا   

 إٔ ٜػ ٛ  سك ٘ َٔ ايـُسٜٔ ٜٚ عٌ باقٞ ايـسٜٔ   شَ ـ٘ سكـ١  يًؿـطٜو اآلخـط ؟     

َؿهٌ دسا  ؾاأسٛت ٚدٛبا  بكا٤ ايسٜٔ َؿ نا  بُٝٓٗا : هلُـا َـا    قٌٝ : ْعِ ، ٖٚٛ 

 ٜٚك ػُاٙ .  -ب ُاَ٘ أٚ بعه٘  -وكٌ َٓ٘ ٚىًُٝٗا َا ٜ ٣ٛ ٜٚ ًـ س ٢ ٜكبهاٙ 

(: هٛظ يًُػًِ قب  زٜٓ٘ َٔ ايه ابٞ غ  ايـُػًِ  شا زؾع٘ َٔ ثــُٔ َـا   36)

 ْ٘ َاال  سالال    زٜٓ٘ .باى٘ َٔ ايـدُط أٚايـدٓعٜط أٚمُٖٛا  شا نإ ٜع كس نٛ

ٚيــٛ أغــًِ ايه ــابٞ بعــس تـــُاّ بٝــع أســسُٖا أٚ نًُٝٗــا نــإ ايــجُٔ يــ٘ ســالال    

 ٜٚػ شل ًَايب١ َسٜٓ٘ ب٘ ، ٜٚـُهٓ٘ زؾع٘ بعس قبه٘ ٚؾا٤ّ يسٜٓ٘ . 
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 فقه اإلجارة                           

ل َٔ ططؾٌ ٚ ي عاّ بـاطين باي عـاٚض ىًـ٢ ايــُٓؿع١ :     ـىكس اإلداض٠ ٖٛ تٛاؾ           

 دٝات يًدٝاط١ ،أّ ناْت غ ٙ ناداض٠ ايساض ٚايسنإ . ـىُال  ناْت ناداض٠ اي

 شزوط صحة اإلجارة :                       
ذال ٚايكبــٍٛ ايهاؾــؿإ ىــٔ االي ــعاّ  ـ(: ٜؿــ ت   قــش١ االدــاض٠ : االٜــ 1)

 ايعكــسٟ ىٓــس ايًــطؾٌ ،غــٛا٤ سكــال بــايًؿا أٚ بايه ابــ١ أٚ سكــال بايـــُعاطا٠        

 شٛٙ . ـيـُؿ١ُٗ َٔ اأخطؽ ْٚايؿع١ًٝ ، أّ سكال باالؾاض٠ ا

ػـٞ ـٝاطـ١ ثٛبـو(    ٚوكٌ االهال ايًؿظٞ بكـٍٛ اـٝـات َـجال  : )خدطتـو ْؿ    

 ، ٚايكبٍٛ َجٌ قٍٛ ايـُػ أدط )قبًت( .ٚقٍٛ قاسب ايساض)خدطتو زاضٟ بهصا(

ٚهٛظ ٚقـٛع اإلهـال َـٔ ايــُػ أدط ، َجـٌ : ) غـ أدطتو ي دـٝط ثـٛبٞ( أٚ         

 : )قبًت( .  ) غ أدطت زاضى( ؾٝكٍٛ ايـُؤدط

ٚؼكــٌ ايـــُعاطا٠ بــإٔ ٜــسؾع ايـــُػ أدط ثٛبــ٘  ٍ اـٝــات ٜٚ ؿــاِٖ َعــ٘ ىًــ٢  

اأدط٠ ْٚٛع اـٝاط١ ،أٚ بـإٔ ٜػـًِ ايــُؤدط زاضٙ َٚؿ اسـ٘  ٍ ايــُػ أدط ٜٚ ؿـل       

ٜـ    ٜـ ـَع٘ ىًـ٢ اأدـط٠ . ٚ شكٌ اإلهـال ٚايكبـٍٛ بـايكٍٛ ٚبايؿعـٌ َطنبـا       ـُهٔ إ 

 ؿا أٚ ؾعٌ أٚ بُٗا . َُٓٗا ، ٚايـُِٗ سكٍٛ اي انٞ بً

(: ٜؿــ ت   قــش١ اإلدــاض٠ إٔ ٜهــٕٛ ايـــُ عاقسإ بــايػٌ ىــاقًٌ َــايهٌ  2)

د اضٜٔ غ  َهطٌٖ ى٢ً اإلداض٠ أٚ االغ ٝذاض ، ال إٔ ٜهـٕٛ  ـقاقسٜٔ يالداض٠ َ

 شل .ـاإلنطاٙ ب

 شذٛضا  ىًٝ٘ َٔ اي كطف يػؿ٘ أٚ تؿًٝؼ . ـٜٚؿ ت إ ال ٜهٕٛ أسسُٖا َ

  ٠ دسا  ،ٚال تكض  داض٠ـٝػـٛض ايـٞ اأَـيب  ال ؾـكـكض  داض٠ ايـٝ٘ ال تـًـٚى
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ٜـ   -ايـُذٕٓٛ ايصٟ ال قكس ي٘ ،ٚال تكض  داض٠ ايؿهٛيٞ  ًُو اي كـطف  ـايـصٟ ال 

ٞ   -١ ايـُػ أدط٠ أٚ ايعٌُ أٚ اأدط٠  ايعٌ ايـُايٝ ،  ال َع  داظ٠ ايــُايو أٚ ايـٛي

يػؿٝ٘ أٚ ايـُؿًؼ أَٛاهلُا داض٠ ا، ٚال تكض  ال تكض  داض٠ اهلاظٍ ٚال ايـُهطٙٚ

ايص سذط ىًٝٗا ؾطىا  ، نُا ال تكض  داض٠ ايػؿٝ٘ يبسْ٘ ى٢ً ىُـٌ  ال َـع  دـاظ٠    

ايٛيٞ ايؿطىٞ، ْعِ تكض  داض٠ ايـُؿًؼ يبسْ٘ ْٚؿػـ٘ ىًـ٢ ىُـٌ ٜٓ ؿـع َٓـ٘ قبـاٍ       

 أدط َعٌ ٜسؾع٘ ايـُػ أدط  ٍ ٚيٝ٘ أٚ َٔ ٜ ٝكٔ قطف َاي٘ ىًٝ٘ ٚيـُكًش ٘ . 

 (: ٜؿ ت   ىكس اإلداض٠ بًشار ايعٌ ايـُاي١ٝ ايـُػ أدط٠ أَٛض :3)       

اأٍٚ : اي عٌٝ ؾال ٜكض  داض٠ ايـُبِٗ نُـا يـٛ قـاٍ : )خدطتـو أسـس نـ يب أٚ       

قػ ٠ ىا١ًٝ٥ َـٔ ىـس٠    سس٣ زٚضٟ( ، ْعِ ٜكض  داض٠ ايهًٞ   ايـُعٌ نػٝاض٠ 

 غٝاضات َ ُاث١ً .

ايجاْٞ : ايـُع١ًَٝٛ ، ؾإ ناْت ىٝٓا  َع١ٓٝ ؾاَا إٔ تعطف بايـُؿاٖس٠ ٚ َا بـصنط  

، ٚيـٛ ناْـت نًٝـ١    يطغبات    داضتٗا يـٛ ناْـت غا٥بـ١   د ًـ بٗا اـاأٚقاف ايص ت

 . د ًـ ايطغبات ؾٝٗا ، َٚٔ زٕٚ شيو تبًٌ اإلداض٠ ـٜ عٌ شنط اأٚقاف ايص ت

ايجايح: اي ُهٔ َٔ اي ػًِٝ ، ؾال تكض اإلداض٠ َٔ زْٚ٘ س ـ٢ َـع ايهـ١ُُٝ،    

ُهٔ ايــُػ أدط َـٔ اإلغـ ٝال٤ ىًـ٢ ايعـٌ ايــُػ أدط٠ ؾ كـض  دـاض٠         ـْعِ ٜهؿٞ تـ 

 ايساب١ ايؿاضز٠ أٚ ايعطب١ ايها٥ع١  شا نإ ايـُػ أدط قازضا  ى٢ً ٚدساْٗا . 

، ؾال تكض  دـاض٠ اـبـع أٚ ايــُا٤ أٚ    ايطابع :  َهإ اإلْ ؿاع بٗا َع بكا٤ ىٝٓٗا 

 مُٖٛا َٔ ايـُأنٛالت أٚ ايـُؿطٚبات يألنٌ أٚ ايؿطل . 

اـاَؼ: قابًٝ ٗا يالْ ؿاع ايــُككٛز َـٔ اإلدـاض٠ ، ؾـال تكـض  دـاض٠ اأضض       

 ُهٔ غكٝٗا َٔ ْٗط أٚ ب٦ط أٚ مُٖٛا . ـيًعضاى١  شا ي ٜهٔ ايـًُط ٚاؾٝا  ٚي ٜ
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 اإلداض٠ بًشار ايـُٓؿع١ ايـُككٛز٠ باإلداض٠ أَٛض :(: ٜؿ ت   ىكس 4)

َـ   ْـ   ـاأٍٚ : نْٛٗا َٓؿعـ١  شكطت َٓـاؾع ايــُاٍ   اؿـطاّ أٚ    ـش١ًً ؾـطىا  ؾًـٛ  

 ؾ ت االْ ؿاع غكٛم ايـُشطّ أٚ أٚقع ايعكس َبٓٝٓا  ىًـ٢ االْ ؿـاع اؿـطاّ بًًـت     

أٚ خدط اؿٝٛإ أٚ اإلداض٠ ، نُا يٛ خدط ايسنإ بؿطت إٔ ٜباع أٚ وؿا ؾٝ٘ اـُط ،

 ٚايطقل أَاّ اأداْب .  ،أٚ أدطت ْؿػٗا يًػٓا٤ٌُ اـُط ىًٝ٘ايعطب١ بؿطت إٔ و

ُهٔ ايـُػ أدط َـٔ االْ ؿـاع بـايعٌ ايــُػ أدط٠ ، ؾـال تكـض  دـاض٠        ـايجاْٞ : ت

 شا٥  يهٓؼ ايـُػذس ظَٔ سٝهٗا . ـاي

 ؾًٛ خدط ىطب١ قاب١ً ايجايح : تعٝـٌ ْٛع ايـُٓؿع١  شا ناْت يًعٌ َٓاؾع َ عسز٠ ،

شٌُ اأثكاٍ ٚدب تعٌٝ ايـُٓؿع١ ايــُػ شك١ يًُػـ أدط َـٔ ايطنـٛل     ـيًطنٛل ٚي

 شٌُ أٚ نًُٝٗا . ـأٚ اي

ايطابع : َع١ًَٝٛ ايـُٓؿع١ ، ٖٚٞ ت شكل ب عٌٝ ايـُس٠ َجٌ غه٢ٓ ايساض غ١ٓ أٚ 

 ايعٌُ ؾٗطا  ،أٚ ب عٌٝ ايـُػاؾ١ َجٌ ضنٛل ايػٝاض٠ ؾطغدا  أٚ ؾطغدٌ ،أٚ ب عٌٝ

ندٝاط١ ايجٛل ايـُعٌ ىًـ٢ نٝؿٝـ١ َعٝٓـ١ أٚ غـٝاق١ ايػـٝاض٠ اٍ َهـ١ أٚ غ ٖـا َـٔ         

ــ     ــٌ أٚ ْ ــل َع ــٔ ططٜ ـــُعطٚؾ١ َ ــبالز اي ــو َــ ـاي ــٌٝ ايـــُٓؿع١   ـشٛ شي ــاضف تع ُا ٜ ع

ُا ـَٚعًَٛٝ ٗا ىٓس ايعكـال٤ . َٚـٔ ٖٓـا البـس َـٔ تعـٌٝ ايعَـإ أٚ تكـسٜط ايــُٓؿع١ بـ          

تطتؿع َع٘ اؾٗاي١ ٚت عٌ ب٘ ايـُٓؿع١، ؾاشا  غ أدط ايساض يًػه٢ٓ ٚايػٝاض٠ يًطنٛل 

ًٜعّ تعٌٝ ايعَإ أٚ قسض ايــُػاؾ١ ، ٚ ال بًًـت اإلدـاض٠ َـا ي تهـٔ قطٜٓـ١ ىطؾٝـ١        

 ى٢ً اي عٌٝ ناإلطالم ايصٟ ٖٛ قط١ٜٓ ى٢ً اي عذٌٝ ٚمٛ شيو . 

ـــُٛاضز ايــص ال تهــٓط ايــ   ـــُبصٍٚ  ذٗاي١ ىـْعــِ   اي ـــُٓؿع١ اي ــ١ اي ــا    َعًَٛٝ طؾ

باظا٤ٖا اأدط٠ ال ٜع ّ تعٌٝ ايعَإ أٚ ايـُػاؾ١ أٚ مُٖٛا   قش١ االدـاض٠ ىًـ٢   
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ُه١ ايـُهط١َ أٚ مُٖٛا َـٔ اأىُـاٍ ؾـإ ايــُٓؿع١ ؾٝٗـا      ـخٝاط١ ثٛل أٚ ايطنٛل ي

  ٞ  َعًَٛــ١ ٚال ت ٛقـــ َعًَٛٝ ٗــا ىًــ٢ تكــسٜط ايعَــإ أٚ مــٛٙ بــٌ ٜجبــت ؾٝٗــا طبٝعــ

ايعٌُ ايـُػ أدط ىًٝ٘ . ْعِ   ايـُٛاضز ايص ؽ ًــ اأغـطاض بـاخ الف اأظَٓـ١     

ايص ٜكع ؾٝٗا ايعٌُ البس َٔ تعٌٝ ايعَإ ؾٝ٘ أٚ تكسٜط ايـُٓؿع١ عػب ايطغب١ س ٢ 

 ذٗاي١ .ـتطتؿع اي

(: ٜؿــ ت   اأدــط٠ َعًَٛٝ ٗــا : ؾــاشا ناْــت َــٔ ايـــُهٌٝ أٚ ايـــُٛظٕٚ أٚ  5)

َعطؾ ٗا بايهٌٝ أٚ بايٛظٕ أٚ بايعٓس، َٚا ٜعـطف َٓٗـا بايــُؿاٖس٠     ايـُعسٚز البس َٔ

بايٛقـ البس َـٔ َؿـاٖست٘ أٚ َػـش٘ أٚ ٚقـؿ٘ ىًـ٢ مـٛ تطتؿـع         بايـُػاس١ أٚ أٚ

 ذٗاي١ ، ٜٚهؿٞ اإلخباض ايـُٛثٛم ب٘ . ـَع٘ اي

ــا    ايصَــ١ أٚ   َــاٍ َعــٌ ،      ــ١ أٚ نًٝ ــا  خاضدٝ ٜٚكــٓض إٔ تهــٕٛ اأدــط٠ ىٝٓ

 ىُال  أٚ َٓؿع١ أٚ سكا  قابال  يًٓكٌ ٚاالْ كاٍ نشل اي شذ  . ٜٚكض إٔ تهٕٛ

(:  شا  غ أدط زاب١ أٚ ىطب١ يًشٌُ ؾالبس َٔ تعٌٝ اؿٌُ ، ٚاشا  غ أدطٖا 6)

شطخ دطٜــب َــٔ اأضض ـيًطنــٛل ؾالبــس َــٔ تعــٌٝ ايطانــب ، ٚاشا  غــ أدطٖا يــ

     ٌ  أٚ اأضض ال ؾالبس َٔ تعٌٝ اأضض . ْعـِ  شا نـإ  خـ الف ايطانـب أٚ ايــشُ

 اخ الؾا    اأغطاض ايٓٛى١ٝ ٚايطغبات ايعكال١ٝ٥ ي هب اي عٌٝ.  ٜٛدــب 

دـاض٠  (:  شا قاٍ : )خدطتو ايساض ٔؼ غٌٓ نٌ ؾٗط بـسٜٓاض( قـشت اال  7)

 -َـطززا   -ايساض ؾٗطا  أٚ ؾٗطٜٔ( يهٔ اشا قاٍ: )خدطتوي عٌٝ ايـُس٠ َٚعًَٛٝ ٗا، 

 )خدطتو نٌ ؾٗط بسضِٖ( . بًًت االداض٠ ، ٖٚهصا  شا قاٍ :

قــٓض   ايؿــٗط اأٍٚ ؾــٗطا  بــسضِٖ ، ؾــإ ظزت ؾبشػاب٘( ٚاشا قــاٍ )خدطتــو

 ُٝا ـٝض ايـُعا١ًَ ؾـكشـُهٔ تـٜٚ  . ككس اإلداض٠ ـٚبًٌ ؾُٝا بعسٙ ، ٖصا  شا نإ ب
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 ٚشيو بأسس ططٜكٌ : ،بٓشٛ اإلداض٠ ٚبككسٖا  بًٌ

ُٔ ٜعًٝ٘ نـٌ ؾـٗط زضُٖـا  أٚ    ـا ياأٍٚ : اؾعاي١ نإٔ هعٌ َايو ايساض َٓؿع ٗ

 ُٔ ٜأشٕ ي٘ بػه٢ٓ زاضٙ ؾٗطا  .ـهعٌ ايـُٓ ؿع زضُٖا  ي

ايجاْٞ : إٔ ٜ عٗس بسؾع ايعٛض ايـُعٌ ىٓس  غ ٝؿا٤ غه٢ٓ ايساض نٌ ؾٗط َـٔ  

 قبٌٝ  باس١ ايـُايو االْ ؿاع بساضٙ بعٛض َعٌ ٜ ؿكإ ىًٝ٘ . 

ٖٚٞ ؾاغس٠ ثِ  غ ٛؾ٢ ايــُٓؿع١  ٚيٛ ي وكٌ االتؿام  ب سا٤ّ  ال ى٢ً االداض٠ 

 ض ٚاي انٞ السكا  . ـ،أٚ وكٌ اي كاييـُايو ى٢ً َػ ٛؾٝٗا أدط٠ ايـُجٌ غ شل ا

(:  شا قاٍ: )  ٕ خًت ٖصا ايجٛل بسضظ ؾًو زضٖـِ ، ٚ ٕ خً ـ٘ بـسضظٜٔ    8)

قض،ٚ ٕ قكـس اإلدـاض٠ بًـٌ.     -نُا ٖٛ ايظاٖط -ؾإ قكس اؾعاي١ؾًو زضُٖإ( 

، ٚ ٕ خً ـ٘ غـسا  ؾًـو ْكــ     ٖٚهصا  ٕ قاٍ : ) ٕ خً ـ٘ ٖـصا ايٝـّٛ ؾًـو زضٖـِ      

 ٖٚهصا غا٥ط اأىُاٍ ايـُػ أدط ىًٝٗا نبٓا٤ دساض ٚ ٜكاٍ َ اع .زضِٖ( 

ــ١ : إٔ   االدــاض٠ تؿــ ػٌ شَــ١ ايعاَــٌ بايعُــٌ     ٚايؿــطم بــٌ االدــاض٠ ٚاؾعاي

   ٚ ــايعٛض ، ـــُػ أدط ب الدــٌ شيــو يًُػــ ادط ســٌ ايعكــس ، ٚنــصا تؿــ ػٌ شَــ١ اي

بكش ٘ اؾٗاي١ ٚاي زز . ٚيٝؼ اأَط نصيو   اؾعايـ١   قاضت االداض٠ ىكسا  ٜهٓط

اؾـ ػاٍ   ؾإ اؾ ػاٍ ش١َ ايـُايو بايعٛض ٜ شكل ؾطىا  بعس ىٌُ ايعاٌَ َٔ زٕٚ

 اؾٗاي١ بٗا . ، ٚأدٌ شيو قاضت اؾعاي١ اٜكاىا  ال تهٓطش١َ ايعاٌَ بايعٌُ ابسا 

(:  شا  غ أدطٙ ىًـ٢ ىُـٌ َكٝٓـس بكٝـس خـام َـٔ ظَـإ أٚ َهـإ أٚ خيـ١ أٚ          9)

،ٚشيو يًكٝـس ٚقـ ؾذا٤ ب٘ ى٢ً خالف ايكٝس ي ٜػـ شل ؾـ٦ٝا  ىًـ٢ ىًُـ٘ ايؿاقـس      

قبــٌ يًٝــ١  يهــطبال٤ بعطب ــ٘ قــٝاّ ٜــّٛ ايػــسٜط أٚ ىًــ٢  ٜكــاي٘ ىًــ٢ نُــا يٛ غــ أدطٙ

 ٚاسسا  َ كٝٓسا  بايعَإ .  ايٓكـ َٔ ؾعبإ عٝح نإ ايعٌُ ايـُػ أدط ىًٝ٘ ىُال 
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ثِ  ٕ ي ٜ ُهٔ اأدـ  َـٔ ايعُـٌ ثاْٝـا  َكـشٛبا  بايكٝـس ؽٝٓـط ايــُػ أدط بـٌ          

ؾػذ اإلداض٠ ٚ غ داع اأدط٠ ايـُسؾٛى١ ٚبٌ ًَايبـ١ اأدـ  بـأدط٠ َجـٌ ايعُـٌ      

ايـُػ أدط ىًٝ٘ َع بكا٤ اأدط٠ ايـُػُا٠   ايعكس ىٓـسٙ ، ؾـإ طايبـ٘ بـأدط٠ ايــُجٌ      

اأد  زؾعٗا، ٚ ٕ أَهٓ٘ ايعٌُ ثاْٝا  ٚدب االتٝإ ب٘ ى٢ً ايٓٗر ايـصٟ ٚقعـت    يعّ

 ىًٝ٘ االداض٠ ٚ غ شل اأدط٠ ايـُػُا٠ . 

بإٔ نإ  ْؿا٤ ايؿطت نُٔ ىكس االداض٠ أٚ  -ٚاشا  غ أدطٙ ى٢ً ىٌُ بؿطت 

نإ  ْؿا٤ ىكس اإلداض٠ َبٓٝٓـا  ىًـ٢ ايؿـطت َطبٛطـا  بـ٘ ، نُـا  شا  غـ أدطٙ يٝٛقـً٘         

يٓكــ َـٔ ؾـعبإ ؾأٚقـً٘ بعـس      عطب ٘ اٍ نطبال٤ بؿطت  ٜكـاي٘ قبـٌ سًـٍٛ يًٝـ١ ا    ب

دٝط قُاؾــ٘ ثٛبــا  ٚ ؾــ ت ىًٝــ٘ قــطا٠٤ غــٛض٠ َــٔ  ـ،أٚ  غــ أدطٙ ىًــ٢ إٔ ٜــسًٛهلــا

  نـإ يـ٘ ؾػـذ االدـاض٠     -ٛض٠ يًٝ ٗـا  ايكطخٕ ي١ًٝ اؾُع١ ؾدـات ايجـٛل ٚي ٜكـطأ ايػـ    

 ٚزؾع اأدط٠ ايـُػُا٠ .  اي٘  َهاؤٖ ُانهب ىًٝ٘ أدط٠ ايـُجٌ ،  ٚس٦ٓٝص

ٚايؿطم بٌ ايكٝس ٚايؿطت ٖٛ إٔ ايكٝس دع٤ ايعٌُ ايـُػ أدط ىًٝ٘ ٚيصا ٜهـٕٛ  

شكل : قـٝاّ ٜـّٛ   ـَ عًل االداض٠   َٛاضز اي كٝٝس سك١ خاق١ َػاٜط٠ يػـا٥ط ايـ  

 شكل اأخط٣ ىُال  َػ أدطا  ىًٝ٘ . ـؾال تهٕٛ اي -ايػسٜط ال طبٝعٞ ايكٝاّ 

 عاّ خام نُٔ  ي عاّ ايعكـس ٜٚهـٕٛ َعـ٘ َ عًـل االدـاض٠      ٚأَا ايؿطت ؾٗٛ  ي

ــططٞ :        ــاالي عاّ ايؿ ــ٘ ب ــسٟ ٚضبً ــعاّ ايعك ــل االي  ــع تعًٝ ــ٘ َ ــٌ ًًَٚك ــٞ ايعُ طبٝع

اإلٜكاٍ قبٌ ايًٌٝ أٚ قطا٠٤ غٛض٠ َٔ ايكـطخٕ يًٝـ١ اؾُعـ١ ، ؾٝهـٕٛ ايؿـطت  ي عاَـا        

تـب ىًٝـ٘  ق هـا٤    ٚىُال  َطتبًا  بًٝٝعٞ ايعُـٌ ايــُػ أدط ىًٝـ٘ َٓؿكـال  ىٓـ٘ ،ٜٚ      

 اإلي عاّ ايؿططٞ إٔ ٜهٕٛ يًُؿطٚت ي٘ سل ايؿػذ ى٢ً تكسٜط ىسّ ؼكل ؾطط٘ . 

 ٖٚٓا قٛض ٚؾطٚع أخط٣ :
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 شا  غ أدط ىطب١ اٍ نطبال٤ بسضِٖ َجال  ٚ ؾ ت ايــُػ أدط ىًـ٢ ْؿػـ٘ أْـ٘      -أ

 قض ايؿطت .  - ٕ أٚقً٘ قاسب ايعطب١ ْٗاضا  أىًاٙ زضٌُٖ 

يــٛ  غــ أدط ىطبــ١ اٍ َػــاؾ١ بــسضٌُٖ ٚ ؾــ ت ىًــ٢ ايـــُؤدط إٔ ٜعًٝــ٘   -ل

 زضُٖا  ٚاسسا   ٕ ي ٜٛقً٘ ْٗاضا  قض شيو ايؿطت . 

  شا  غ ادط ىـطب١ ى٢ً إٔ ٜٛقً٘ ايـُؤدط ْٗاضا  بسضُٖٝـٔ أٚ يٝـال  بسضٖـِ  -دـ

عٝح تهٕٛ اإلداض٠ ى٢ً أسس اأَطٜٔ َـطززا  بُٝٓٗـا ؾاالدـاض٠ باطًـ١ ، ٚالبـس َـٔ       

 اي عٌٝ أٚ االتٝإ بكٝػ١ َع١ٓٝ أسسُٖا َع ايؿطت سػب ايكٛضتٌ ايػابك ٌ . 

نطبال٤ ْٚٝٓ ٘ ظٜاض٠ ي١ًٝ ايٓكـ َـٔ ؾـعبإ    شا  غ أدطٙ ى٢ً إٔ ٜٛقً٘ اٍ  -ز

يهٓ٘ ي ٜؿ ط٘   ايعكس ٚي تهٔ ؾٝ٘ قط١ٜٓ ى٢ً اي عٌٝ  غ شل اأدط٠  شا أٚقـً٘  

 ْعـــِ  ٕ ي ٜٛقـــً٘ نـــطبال٤   نـــطبال٤ ٚ ٕ ي ٜٛقـــً٘ يًٝـــ١ ايٓكــــ َـــٔ ؾـــعبإ . 

عُـٌ   غ شل َٔ اأدط٠ ايـُػُا٠ بٓػب١ َا أت٢ ب٘ َـٔ اي  -دطال ايعطب١ أٚ مٛٙ ـي -

 ٚ غ ٓز َٓ٘ بٓػب١ ايـُ بكٞ َٔ ايـُػاؾ١ اٍ نطبال٤ . 

 فزوع لزوم االجارة :           
اإلدــاض٠ َــٔ ايعكــٛز ايالظَــ١ غــٛا٤ َــا أْؿــأ َٓٗــا بــايًؿا َٚــا أْؿــأ باي انــٞ  

ٚايـُعاطا٠ َٚا أْؿأ بايًؿا ٚايؿعٌ َعا  ، ٚيصا ال ٜكض ؾػـدٗا  ال ب انـٞ ططؾٝٗـا    

 ٝاض ايؿػذ بؿطت أٚ ىٝب أٚ مُٖٛا َـُا ٜأتٞ .أٚ ٜجبت يًؿاغذ خ ىًٝ٘،

ــا    ايعــٌ ايـــُػ أدط٠ َــ  10) ـــُػ أدط ىٝب دكٛقا  : ؾــإ نــإ ـ(:  شا ٚدــس اي

، ٚ ٕ نإ داٖال  ب٘ : ؾإ نـإ َٛدبـا  يؿـٛات بعـ      ىايـُا  ب٘ سٌ ايعكس ؾال أثط ي٘

ىًـ٢  ايـُٓؿع١ ندطال بع  غطف ايساض أٚ َطاؾك٘ قٓػـًت اأدـط٠ بايٓػـب١ ٚضدـع     

ايـُايو بـُا ٜكابٌ ايـُٓؿع١ ايؿا٥ ١ َٓ٘ ٚي٘ ؾػذ ايعكـس َـٔ أقـً٘ ،ٖـصا  شا ي ٜهـٔ      
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اـطال قابال  يالْ ؿـاع أقـال  ٚيـٛ بػـ  ايػـه٢ٓ ، ٚ ال ي ٜهـٔ يـ٘  ال خٝـاض ايؿػـذ          

ٚإ نإ ايعٝب َٛدبا  يٓكل ايٓؿع ْظ  بط٤ غ  ايعطب١ نإ ي٘ اـٝاض     بايعٝب .

ب١ اأضف ، ٚ ٕ ي ٜٛدب ايعٝب ؾ٦ٝا  َٔ شيـو : ؾـٛات ْؿـع    ايؿػذ ٚيٝؼ ي٘ ًَاي

دٝاض اٜها  ـُعم َكاىس ايعطب١ نإ ي٘ ايـيهٔ ٜٛدب ْكل اأدط٠ ْظ  ت -أٚ ْكك٘ 

 ٖصا  شا ناْت ايعٌ ايـُػ أدط٠ ؾدك١ٝ .ٚ ٕ ي ٜٛدب ْكل اأدط٠ ؾال خٝاض،، 

نـإ يـ٘ ايــًُايب١    أَا  شا ناْت ايعٌ ايــُػ أدط٠ نًٝـ١ ٚنـإ ايــُكبٛض َعٝبـا       

 دٝاض   أقٌ ايعكس .ـبايكشٝض ٚال خٝاض ؾػذ ، ٚاشا تعصض ايكشٝض نإ ي٘ اي

(:  شا ٚدس ايـُؤدط ىٝبا    اأدط٠ ايـُع١ٓٝ ٚنإ داٖال  ب٘ نإ يـ٘ ايؿػــذ   11)

ؾًـٝؼ   ٚيٝؼ ي٘ ايـًُايب١ باالضف ، ٚاشا ناْت اأدط٠ ن١ًٝ ؾكب  ؾطزا  َعٝبـا  َٓٗـا   

 ي٘ ايـًُايب١ بايكشٝض ؾإ تعصض نإ ي٘ ؾػذ ايعكس . ي٘ ؾػذ ايعكس بٌ

(: هــطٟ   اإلدــاض٠ خٝــاض ايػــي ثاب ــا  يًُػبــٕٛ : ايـــُؤدط أٚ ايـــُػ أدط   12)

ايصٟ ال ٜعًِ بػبٓ٘ سٌ ايعكس َا ي ٜؿ ت نُٔ ايعكس غكٛط٘ ىٓس رٗٛضٙ ، نُـا  

ٌ   ٝ٘ أٚ ايـُٓؿع١ أٚذطٟ ؾٝٗا خٝاض تعصض تػًِٝ ايعٌُ ايـُػ أدط ىًـٜ ، اأدـط ايــُع

َٚٓ٘ خٝاض ؾطت ضٓز ايعٛض ْظ  ؾطت  -س ٢ يألدٓيب -ـذطٟ ؾٝٗا خٝاض ايؿطتٜٚ

ذطٟ ؾٝٗـا  ـٜٚ -َٚٓ٘ تبع  ايكؿك١  -ذطٟ ؾٝٗا خٝاض ايعٝب ـضٓز ايجُٔ   ايبٝع ،ٜٚ

خٝاض ؽًـ ايؿطت ايـُصنٛض   ىكس اإلداض٠ أٚ ايـُطتهع ىٓس ايــُ عاقسٜٔ ايــُبيٓن   

ٚال )خٝـاض االي كـا٤(   ٚال هـطٟ   ىكـس اإلدـاض٠ : خٝـاض ايــُذًؼ          . ىًٝ٘ ايعكـس  

 خٝاض اؿٝٛإ ٚال خٝاض اي أخ  .

أٟ ٜٓشـٌ   الهاض اب ـسا٤ ايــُس٠ ؾـال  ؾـهاٍ ،    (:  شا سكٌ ايؿػذ   ىكس ا13)

، ٚ شا سكٌ أثٓا٤ ايـُس٠ ؾـاالق٣ٛ نْٛـ٘   ٜٚطدع نٌ ىٛض  ٍ َايه٘ ايػابل ايعكس 
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ْٝــع ايـــُس٠ ؾ دــع ايـــُػ أدط ب ُــاّ اأدــط ايـــُػ٢ُ  َٛدبــا  إلْؿػــار ايعكــس  

شإ ىًـ٢ سكـ١ َـٔ    ـَهـ٢ أٚ ٜ كايـ   ٜٚهٕٛ يًُؤدط أدـط٠ ايــُجٌ بايٓػـب١  ٍ َـا    

 اأدط ايـُػ٢ُ تهٕٛ َكاضب١  يٓؿع ايـُس٠ ايـُان١ٝ .

دًـ ؾطت أٚ ٚدٛز ـ(:  شا نإ يألد  أٚيًُػ أدط خٝاض ايؿػذ يػي أٚ ت14)

أٚ غ ٖا : ؾإ ؾػذ قبٌ ايؿطٚع   ايعُـٌ أٚ قبـٌ    -يـُٓؿع١   اأدط٠ أٚ ا -ىٝب 

ُاّ ايعُـٌ أٚ  ـاالْ ؿاع َٔ ايعٌ ايـُػ أدط٠ ؾال ؾ٤ٞ ثابت ، ٚ ٕ نإ ايؿػذ بعس ت

ٌ    بعس  غ ٝؿا٤   ، ٚ ٕ نـإ ايؿػـذ   أثٓا٥ـ٘  غـ شل     ايـُٓؿع١ نـإ ايجابـت أدـط٠ ايــُج

ُكساض َـا أتـ٢ بـ٘    ـ٘ أدط٠ ايـُجٌ بٚثبت ي -بعس اإلْؿػار ٚ ْ ؿا٤ اأدط٠ ايـُػُا٠  -

ــ       ذُٛع ايعُـــٌ ـَــٔ ايعُــٌ أٚ  ْ ؿـــع َعــ٘ َـــٔ ايعــٌ ايـــُػ أدط٠ ، ال  شا نـــإ َ

 ايـُػ أدط ىًٝ٘ ًَشٛرا  بٓشٛ ٚسس٠ ايـًًُٛل نُا  شا  غ ادطٙ ى٢ً قال٠ ٚسؿ١

 أٚ قٝاّ ّٜٛ ايػسٜط َجال  ؾاْ٘ يٛ ؾػذ   اأثٓا٤ ي ٜهٔ ي٘ ؾ٤ٞ . 

ُاّ َس٠ اإلداض٠ ٚال تٓؿػذ ب٘ ـٝع ايعٌ ايـُػ أدط٠ قبٌ تشٌ يًُايو بـ(: 15ٜ)

 االداض٠ َٔ زٕٚ ؾطم بٌ إٔ ٜهٕٛ ايبٝع ى٢ً ايـُػ أدط ٚإٔ ٜهٕٛ ايبٝع ى٢ً غ ٙ

، ؾًٛ ـًُو ايـُٓؿع١   ايـُس٠ باإلداض٠ؾًٛ  ؾ اٖا ايـُػ أدط ًَو ايعٌ بايؿطا٤ ٜٚ

ع١ يًبا٥ع ال يًُؿ ٟ ، ٚيٛ  ْؿػـذ   ْؿػدت اإلداض٠   ايـُس٠ ايـُ بك١ٝ ناْت ايـُٓؿ

 ايبٝع بػبب ؾطىٞ نإ ًَو ايـُؿ ٟ يًُٓؿع١   َس٠ اإلداض٠ عاي٘ . 

ـــُٓؿع١ َــس٠       ـــُػ أدط  ْ كًــت ايعــٌ  ٍ ًَهــ٘ َػــًٛب١ اي ــٛ اؾــ اٖا غــ  اي ٚي

اإلداض٠ ، ٚ شا نإ ايـُؿ ٟ داٖال  باإلداض٠ أٚ َع كـسا  قًـ١ ايــُس٠ ؾ بـٝٓٔ ظٜازتٗـا      

ب٘ نإ ي٘ ؾػذ ايبٝع ٚيٝؼ ي٘ ايـًُايب١ باأضف ، ٚ شا ؾػـدت اإلدـاض٠    بكسض َع س

 ضدعت َٓؿع١ ايـُس٠ ايـُ بك١ٝ  ٍ ايبا٥ع زٕٚ َؿ ٟ ايعٌ .
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(:  شا باع ايــُايو ايعـٌ ايــُاي١ٝ نايـساضى٢ً ؾـدل ٚخدطٖـا ٚنًٝـ٘ َـس٠         16)

ايبٝـع  َع١ٓٝ ى٢ً ؾدل خخط ٚ ق ٕ ايبٝع ٚاإلدـاض٠ ظَاْـا  قـٓشت االدـاض٠ ٚقـٓض      

 دٝاض س٦ٓٝص يًُؿ ٟ يٛ نإ داٖال  . ـَػًٛل ايـُٓؿع١ َس٠ االداض٠ ٜٚجبت اي

ُٛت ايــُػ أدط س ـ٢ ؾُٝـا  شا    ـُٛت ايــُؤدط ٚال بـ  ـ(: ال تبًٌ اإلداض٠ ب17)

بـٌ ٜجبـت   ،  غ أدط زاضا  بؿطت إٔ ٜػهٓٗا ٖٛ زٕٚ غـ ٙ ؾُـات ي تبًـٌ اإلدـاض٠     

 دًـ ؾطط٘ . ـيًُؤدط خٝاض ت

 ُٛت ايـُػ أدط . ـايساض َكٝٓسا  بػهٓاٖا بٓؿػ٘ بًًت اإلداض٠ بْعِ يٛ خدطٙ 

(:  شا خدط ايبًٔ ايػابل َٔ ايــُٛقٛف ىًـِٝٗ ايعـٌ ايــُٛقٛؾ١ ؾاْكطنـٛا      18)

 ذعٖا ايًبك١ ايالسك١ . ـقبٌ  ْ ٗا٤ َس٠ االداض٠ بًًت بًشار ايـُس٠ ايـُ بك١ٝ  شا ي ت

ٚناْـت   -يػابل أّ َٔ غـ ٙ  غٛا٤ نإ َٔ ايبًٔ ا -ٚ شا خدطٖا َ ٛيٞ ايٛقـ

 . ٛت ايٛيٞ ُكًش١ ايٛقـ خاق١ ي تبًٌ َـأٚ ي ُكًش١ ْٝع ايبًٕٛـاالداض٠ ي

(:  شا خدط ْؿػ٘ يًعٌُ بٓؿػ٘ ؾُات قبٌ َهٞ ظَإ ٜ ُهٔ ؾٝ٘ َـٔ ايعُـٌ   19)

بًًت االداض٠ ، ٚإ َه٢ ظَإ نإف يًعٌُ ٚأٓخطٙ باخ ٝـاضٙ س ـ٢ َـات قـشت     

االداض٠ ٚؽـ  ايــُػ أدط بـٌ ايؿػـذ ٚ غـ عاز٠ اأدـط٠ َـٔ تطن ـ٘ ٚبـٌ ايــًُايب١           

 بأدط٠ َجٌ ايعٌُ . 

ـُٛت٘ َٔ زٕٚ قٝس ايـُباؾط٠ ي تبًٌ اإلدـاض٠ بـ   (:  شا خدط ْؿػ٘ يعٌُ نًٝا 20)

 ٚهب س٦ٓٝص أزا٤ ايعٌُ َٔ تطن ٘ نػا٥ط ايسٜٕٛ . -ٚيٛ باي ػبٝب - شا نإ َ ُهٓا 

ُكًش ٘   َــس٠ تعٜــس ىًــ٢ ظَــإ بًٛغــ٘ ـ(:  شا خدــط ايــٛيٞ َــاٍ ايكــيب يــ21)

  بك١ٝ . قشت ،ٚىٓس بًٛغ٘ ٜهٕٛ باـٝاض أٟ ّهٓ٘ ؾػذ االداض٠ بًشار ايـُس٠ ايـُ

 ٞـٗا ؾـ ـؿٞ قشـ٘ ؾـٛغـًـس ى٢ً ظَإ بـعٜـكيب َس٠ تـػس ايـٛيٞ دـٚاشا خدط اي



    

 (137) ............................................................ اسهاّ اي ػًِٝ   اإلداض٠ 

 ايعٜاز٠  ؾهاٍ س ٢  شا قهت َكًش١ ايكيب ٚنطٚضت٘ بصيو . 

: ىٌُ   َٛقع أٚ ٚرٝؿـ١     (:  شا خدطت ايـُطا٠ ْؿػٗا َس٠ َع١ٓٝ يًدس22١َ)

ــو      ــ١ أٚ مــٛ شي ــس ايسٚي ــطن١ أٚ ىٓ ــٌ االدــاض٠      -ؾ ـــُس٠ ي تبً ــت أثٓــا٤ اي  ؾ عٚد

 شل ايعٚز ٚ غ ُ اى٘ .ـدس١َ َٓاؾ١ٝ يـٚ ٕ ناْت اي

بُٝٓا  شا خدطت ْؿػٗا بعس اي عٜٚر تٛقؿت قش١ اإلدـاض٠ ىًـ٢  دـاظ٠ ايـعٚز      

 ْٚؿصت اإلداض٠ ؾُٝا ال ٜٓا  سك٘ .  -  اإلغ ُ اع  -ؾُٝا ٜٓا  سك٘ 

 أحكام التسليم يف اإلجارة :      
ِٓ ىكس اإلداض٠ ًَو ايـُػ أدط ايـُٓؿع١    دـاض٠ اأىٝـإ ًَٚـو    23)           (: اشا تـ

ٜـ        ايعٌُ  ًُهإ بايعكـس  ـ   دـاض٠ اأىُـاٍ بـٓؿؼ ايعكـس ، ٚنـصا ايــُؤدط ٚاأدـ  

اأدط٠ ايـُػُا٠ ؾٝ٘ ايـُ ؿل ىًٝٗا بايعكس ، يهٔ يٝؼ يًُػ أدط ايــًُايب١ بايــُٓؿع١   

أٚ بايعٌُ ايـُػ أدط ىًٝ٘ َع تأخ ٙ اأدـط٠ . ْعـِ ػـٛظ ايــًُايب١ بأسـسُٖا سـاٍ       

ايعُــٌ ايـــُػ أدط ىًٝــ٘ أٚ اؾــ ات تػــًِٝ  تػــًِٝ اأدــط٠ ، ٚىٓــس  ؾــ ات تػــًِٝ  

 ىٓس دطٜإ ايعاز٠ ب أخ ٖا .  أٚ ايـُٓؿع١ قبٌ تػًِٝ اأدط٠ ،

ــٌ      ــًِٝ ايعـ ــٌ تػـ ــاأدط٠ قبـ ـــًُايب١ بـ ــ  ايـ ــؤدط ٚال يألدـ ــٝؼ يًُـ ــصا يـ ٖٚهـ

ُاّ ايعٌُ ايـُػ أدط ىًٝ٘ ، ْعِ ي٘ ايـًُايب١ بٗا ـايـُػ أدط٠ يالْ ؿاع َٓٗا أٚ قبٌ  ت

ٓؿع١ أٚ ايعٌُ أٚ ناْا قس  ؾ طا تكسِٜ زؾع اأدط٠ أٚ دطت ايعاز٠ ساٍ تػًِٝ ايـُ

  ظَآْــا ب ػــًِٝ أدــط٠ ايعبــازات ىــٔ ايـــُٝت قبــٌ ايعــاز٠ نُــا دــطت  -ُٗا ـب كسٜــ

 .  -ايؿطٚع   ايعٌُ 

ـــُعاٚن١   اإلدــاض٠ ٖــٛ تػــًِٝ نــٌ طــطف َــا ىًٝــ٘ َــٔ ىُــٌ     24) (: َك هــ٢ اي

ٜـ   أَٚٓؿع١ أٚ أدـط ،  اآلخـط ىـٔ تػـًِٝ َـا ىًٝـ٘ ،ٚيـٝؼ أسـٕس        ُ ٓع ايًـطف  ـَـا ي 
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َُٓٗا اإلَ ٓاع ؾاشا  َ ٓع ايـُؤدط ىٔ تػًِٝ ايعٌ ايـُػ أدط٠ َـع بـصٍ ايــُػ أدط    

اأدط٠ داظ يًُػ أدط  دباضٙ ى٢ً تػًِٝ ايعٌ نُا داظ يـ٘ ايؿػـذ ٚأخـص اأدـط٠     

ًٝ٘ ،ٖٚهصا  شا نإ قس زؾعٗا ، ٚي٘  بكا٤ االداض٠ ٚايـًُايب١ بك١ُٝ ايـُٓؿع١ ايؿا٥ ١ ى

ايـُؤدط ايعٌ ثِ أخصٖا َٔ ايــُػ أدط بـال ؾكـٌ أٚ أثٓـا٤ ايــُس٠ ،       اؿهِ يٛ زؾع

َٚع ايؿػذ   اأثٓا٤ ٜطدع ب ُاّ اأدط٠ ٚىًٝ٘ أدط٠ ايــُجٌ يــُا َهـ٢ ، ٖٚهـصا     

ــٌ         ـــُؤدط ايع ــصٍ اي ــع ب ــط٠ َ ــًِٝ اأد ــٔ تػ ـــُػ أدط َ ــع اي ــا  شا  َ ٓ ـــشهِ ؾُٝ اي

 ايـُػ أدط ىًٝ٘ . ايـُػ أدط َٓؿع ٗا أٚايعٌُ  

ـــُٓؿع١  25)        ــًِٝ اي ــسنإ    -(: تػ ــساض أٚ اي ــه٢ٓ اي ــٌ    -نػ ــًِٝ ايع ــل ب ػ ٜ شك

نشُــٌ ايًــٌ أٚ  -ايـــُاي١ٝ ايـــُطتب١ً بٗــا ، ٚتػــًِٝ ايعُــٌ ؾُٝــا ال ٜ عًــل بــايعٌ   

ْـ ـٜ شكـل باتـ    -َٛنع  ٍ َٛنـع  ايًابٛم َٔ   ذاظٙ ، ٚؾُٝـا ٜ عًـل بـايعٌ    ـُاَ٘ ٚ 

ٜ شكـل ب ػــًِٝ ايعـٌ ٚاي دًٝــ١ بٝٓٗـا ٚبــٌ ايــُايو َــع      -ندٝاطـ١ ايكُـاف ثٛبــا     -

ُػ شك٘ بــاشٍ ايعــٌ ايـــُػ أدط٠ أٚ ـُاّ ايعُــٌ ؾٝٗــا، ٚتػــًِٝ اأدــط باقبانــ٘ يـــ تــ

 ايعٌُ ايـُػ أدط ىًٝ٘ . 

ٌٓ يًُؤدط سبؼ26) ُ   (: و ػ أدط يـ٘ اأدـط ايــُػ٢ُ      ايعٌ س ٢ ٜبـصٍ ايــ

ٌٓ يألد  بعس  ُاّ ايعٌُ سبؼ اايعكس،ٚ سبػٗا  ،ٚيٕٛ ٜػ ٛ  اأدط٠يعٌ  ٍ أو

 .  ٜهُٔ،ثِ يٛ تعاغطا أدُّٖا سانِ ايؿطع يصيو ؾ ًؿت َٔ غ  تؿطٜط ي

ٍ  ؾبصهلا ايـُؤدط  غ كطت ىًٝ٘ اأدط٠ ٚ  (:  شا  غ أدط أسْس27) ٕ ي ىٌ َا

ٜكبهٗا ايـُػ أدط أٚ قبهٗا ٚي ٜػ ٛٔف َٓؿع ٗـا باخ ٝـاضٙ أٚ َ ٓـع ايــُػ أدط َـٔ      

 قبهٗا ٚ غ ٝؿا٤ َٓؿع ٗا س ٢  ْكهت َس٠ االداض٠ سٝح ناْت َؤق ١ بعَإ َعٌ،

ؾإشا  غ أدط زاب١ أٚ ىطب١ أٚ غؿ١ٓٝ يًطنٛل أٚيـشٌُ ايـُ اع ؾًِ ٜكبهٗا أٚ قبهـٗا  
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ىًٝٗا ،أٚ  غ أدط زاضا  ٚبصهلا ايــُؤدط ؾًـِ ٜكبهـٗا     ٚي ٜطنبٗا أٚ ي وٌُ َ اى٘

 غـ كطت ىًٝـ٘ اأدـط٠ أْـ٘      -ايـُػ أدط أٚ قبهٗا ٚي ٜػهٓٗا س ٢ َهت ايــُس٠  

 قس ؾاتت َٓ٘ ايـُٓؿع١ باخ ٝاضٙ ايػ٤ٞ .

ٖٚهصا تػ كط اأدط٠    داض٠ اأىُاٍ  شا ناْـت َؤق ـ١ بٛقـت َعـٌ ؾاْـ٘  شا      

ٓـ  ع ايــُػ أدط َـٔ  غـ ٝؿا٥٘ بػـ٤ٛ  خ ٝـاضٙ ؾؿـات َٓـ٘        بصٍ اأد  ْؿػ٘ يًعٌُ ٚ َ 

 دٝاط١ ثٛبـ٘ أٚيبٓـا٤ سـا٥ط زاضٙ   ٚقـت َعـٌ      ـايعُـٌ، نُـا  شا  غـ أدط ؾدكـا  يـ     

اأد  ْؿػ٘ يًعٌُ ؾًِ ٜسؾع ايــُػ أدط  يٝـ٘ ايجـٛل يٝدًٝـ٘ أٚ ي ٜــُّهٓ٘ َـٔ        ؾٗٝٓأ

 ــػٌ اأدـ      بٓا٤ ايـشا٥ط س ٢ َه٢ ايٛقت ؾاْ٘ ٜػ ـشـل ىًٝ٘ اأدـط٠ غٛا٤  ؾ

 شيو ايٛقت بؿػٌ يٓؿػ٘ أٚ يػ ٙ أّ بكٞ ىاطال  .

  اإلداض٠ ايٛاقع١ ى٢ً ايعٌ بٌ إٔ تهٕٛ ايعٌ  -ى٢ً اأق٣ٛ  -نُا ال ؾطم 

ــ أدط        ـــُؤدط يًُػ ـــٗا اي ـــُع١ٓٝ ؾٝبصي ــ١ اي ــ١ أٚ ايعطب ــؤدطٙ ايساب ــٌ إٔ ٜ ــ١ٝ َج  ؾدك

تهٕٛ ايعٌ ايــُػ أدط٠ نًٝـ١   ُهٞ ايٛقت ٚبٌ إٔ ـؾال ٜكبهٗا أٚ ال ٜطنبٗا س ٢ ٜ

ًِّ ؾطزا  َٓٗا  يٝ٘ أٚ بصي٘ ي٘ ؾًِ ٜػـ ٛف ايــُٓؿع١    نُا  شا خدطٙ زاب١ أٚ ىطب١ ن١ًٝ ؾػ

ُاّ االدط٠ ى٢ً ايـُػ أدط . ـايـُككٛز٠ س ٢  ْكهت ايـُس٠ ايـُع١ٓٝ ؾاْ٘ ٜػ شل ت

 ٌ   شا بٌ َٔ ايكطٜب دسا   غ شكام اأدط٠ تا١َ   اإلداض٠ غ  ايـُٛق ١ بٛقت َعـ

ذاز ايعُــٌ ايـــُػ أدط ىًٝــ٘ ٚنــإ  ـَهــ٢ ظَــإ قايـــض إلغــ ٝؿا٤ ايـــُٓؿع١ أٚ إلٜــ 

،َٔ زٕٚ ؾـطم بـٌ ايهًـٞ ٚبـٌ     ايــُػ أدط  ٓؿؼت ايـُٓؿع١ أٚ ايعٌُ َػ ٓسا  يتؿٜٛ

 ٖصا نً٘  شا نإ تؿٜٛت ايـُٓؿع١ ٚىسّ  غ ٝؿا٥ٗا باخ ٝاض ايـُػ أدط . ايؿدكٞ .

يعصض ىاَـا  َجـٌ ٖبـٛل ىاقـؿ١ أٚ ْـعٍٚ      ٚأَا  شا سكٌ شيو يعصض: ؾإ نإ ا

ايػؿ١ٓٝ ايـُػ أدط٠ س ٢  ْكهت ايـُس٠  ايًا٥ط٠ أٚ ًَط َاْع َٔ ايػؿط   ايعطب١ أٚ
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ايـُع١ٓٝ بًًت اإلداض٠ ، ٚيٝؼ ى٢ً ايـُػ أدط ؾ٤ٞ َٔ اأدط٠ ، ٚ  ساٍ تعـٌٝ  

ػـ ٛ   ايـُس٠ إلغ ٝؿا٤ ايـُٓؿع١ ٚ َهإ  غ ٝؿا٥ٗا بعس ظٚاٍ ايعصض تكض اإلداض٠ ٚت

 ايـُٓؿع١   ايٛقت ايالسل . 

ٚ ٕ نإ ايعصض خاقا  بايـُػ أدط نُا  شا َطض اأد  ؾًِ ٜ ُهٔ َـٔ ايػـؿط   

ـــُكٝٓس٠ بــ      ــاض٠ اي ــالٕ االد ــاٖط بً ــ٘ ؾايظ ــ٘   ىطب  ـــُػ أدط ىًٝ ــ١اي ، ـُباؾطت٘ خاق

ُباؾط٠ ايـُػ أدط ؾُٝهٓ٘ تهًٝــ ىاَـٌ   ـٚقش١ االداض٠ ايـًًُك١ غ  ايـُؿطٚط١ ب

،بــٌ اأقــ٣ٛ قــش ٗا ؾُٝــا  شا  ؾــ طت َباؾــطت٘   اإلغــ ٝؿا٤ ، َٚــٔ    ْا٥ــب ىٓــ٘

شاي٘ ٚىـصضٙ قبـٌ   ـايكطٜب دـسا  ثبـٛت سـل ايؿػـذ يًُػـ أدط  شا أىًـِ ايــُؤدط بـ        

ـــُٓؿع١       ـــُػ أدط اي ــٍٛ َٛىــس اإلغــ ٝؿا٤ . ٚاشا ي ٜػــ ٛف اي ؾــٛات اأٚإ ٚسً

 ٗا . بع  ايـُس٠ دطت اأقػاّ ايـُصنٛض٠ بعٝٓٗا ٚدطت ىًٝ٘ أسهاَ

أٚ إلدطا٤ ى١ًُٝ   دػسٙ ؾـعاٍ َـا ٜٛدبٗـا     ُعاؾ ٘ـ(:  شا  غ أدط طبٝبا  ي28)

نُا  شا  غ أدطٙ يكًع نطغ٘ ؾ٤ّٟ َٔ االيـِ أٚ  ْكًع َٛنع ايعالز : ؾـإ قـاض   

أدــٌ خــٛف ايٓــعف ايؿــسٜس أٚ ايهــطض اأنٝــس  -شطَا  ـايعُــٌ ايـــُػ أدط ىًٝــ٘ َــ

طاَــا  ؾًًُػــ أدط ســل ايؿػــذ بؿــطت  ٚ ٕ ي ٜكــبض س بًًــت االدــاض٠، -ايؿــسٜس

 شاي٘ قبٌ ؾٛات اأٚإ ٚسًٍٛ َٛىس ايع١ًُٝ . ـ ىالّ ايًبٝب ب

(:  شا غكبت ايعٌ ايـُػ أدط٠ قبٌ قبهٗا أٚ َٓع ايظايــِ ايــُػ أدط َـٔ    29)

دٝٓط ايـُػ أدط بٌ ايؿػذ ؾ دع ى٢ً ايـُؤدط ـُٓؿع ٗا : تـقبهٗا ؾ عصض  غ ٝؿاؤٙ ي

 ، ٚ ٕ ايطدــٛع ىًــ٢ ايػاقــب بــأدط٠ ايـــُجٌ عٗــا  يٝــ٘ ٚبــٌبــاأدط٠  ٕ نــإ قــس زؾ

 ٖٚــٞ   ٜــس ايـــُػ أدط َّهٓــ٘ ايـــُؤدط َــٔ ايعــٌ ايـــُػ أدط٠ ؾكبهــٗا ثــِ غكــبت

 أٚ َٓعــ٘ ايظايـــِ َــٔ االْ ؿــاع بٗــا َــٔ زٕٚ غكــبٗا تعــٝٓٔ ايطدــٛع ىًــ٢ ايػاقــب   
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ــط٠ ايـــ       ــب اأد ـــُٓؿع١ ٚعػ ــٔ اي ــ٘ َ ــ٘ ىًٝ ٛٓت ــصٟ ؾ ـــُكساض اي ـــِ باي ُ عاضؾ١ أٚ ايظاي

 ايـُبصٚي١ ٚقت ايسؾع ٚاأزا٤ . 

(: ال ٜؿــ ت  تكــاٍ َــس٠ اإلدــاض٠ بايعكــس ىًــ٢ اأقــ٣ٛ ؾٝذــٛظ إٔ ٜــؤدط 30)

، ٚالبـس َـٔ تعـٌٝ َبـسأ ايــُس٠ ،      ط٠ ىٔ ايعكس بؿٗط أٚ اقـٌ أٚ أنجـط  زاضٙ غ١ٓ َ أخ

ٚأطًكـت االدـاض٠ ٚي ٜـصنط     -نإداض٠ ايسنإ يػـ١ٓ   -شسٚز٠ ـٚاشا ناْت ايـُس٠ َ

 سأ  ْكطف  ٍ االتكاٍ بايعكس . ايـُب

(:   ايـُٛانع ايص تبًـٌ ؾٝٗـا اإلدـاض٠ ٚقـس َهـت َـس٠ اإلدـاض٠ تجبـت         31)

ُا  غــ ٛؾاٙ َــٔ ـذب ىًــ٢ ايـــُػ أدط أزاؤٖــا يـــيًُايــو أدــط٠ ايـــُجٌ ال أنجــط ،ٜٚــ

شت ٜسٙ َا ي تعز ى٢ً اأدط٠ ايـُػُا٠ ايـُ ؿل ىًٝٗـا   ىكـس   ـايـُٓؿع١ أٚ ؾاتت ت

ايص سهِ ببًالْٗا ،َـٔ زٕٚ ؾـطم بـٌ إٔ ٜهـٕٛ ايــُايو ىايــُا  بـبًالٕ        اإلداض٠ 

دُػٌ زٜٓـاضا  ثـِ  ْهؿــ    ـ داضت٘ ٚبٌ نْٛ٘ داٖال  ب٘ ، ؾاشا  غ أدط زاضا  ؾٗطا  بـ 

ٛٓتٗا ى٢ً ْؿػـ٘   بًالٕ اإلداض٠ بعس َهٞ َستٗا ٚقس  غ ٛؾ٢ َٓؿع١ ايساض ؾٗطا  أٚ ؾ

 بإخ ٝاضٙ :

 ٚدب ى٢ً ايـُػ أدط بصهلا . - زٜٓاضا  َجال  ؾإٕ ناْت أدط٠ ايـُجٌ ٔػٌ 

ي هب ىًٝ٘ زؾع أظٜـس َـٔ    -ٚ ٕ ناْت أدط٠ ايـُجٌ أنجط : غ ٌ زٜٓاضا  َجال   

 -أدط٠ ايـُجٌ ٔػٌ زٜٓاضا  اشا نإ ايـُايو أٚ ٚنًٝ٘ ايـُؿٛض ي٘ ؼسٜس اأدـط٠  

تجبـت يًعاَـٌ   ٖٛ ايـُؤدط ٚنإ ىاضؾا  بـأدط٠ ايــُجٌ . ٖٚهـصا    دـاض٠ اأىُـاٍ      

 اأد  أدط٠ ايـُجٌ ال أنجط اشا أت٢ بايعٌُ ٚ ْهؿـ بًالٕ اإلداض٠.

 ٓ كـ ايؿٗط   ايـُجاٍ ايـُصنٛض ىٓس َ -ٚيٛ رٗط بًالٕ اإلداض٠ أثٓا٤ ايـُس٠ 

 ُاّ ايـُس٠  .ـثب ت أدط٠ ايـُجٌ يًُايو بٓػب١ َا َه٢ نُا يٛ رٗط ايبًالٕ بعس ت
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ٕ   -ايـُؿاى١ َـٔ ايعـٌ   شك١ ـ(: تكض  داض٠ اي32) ايــُؤدط َايهـا     غـٛا٤ نـا

ُايو ْكــ ايـساض أٚ   ـؾٝذٛظ ي -ذع٤ٖا ايـُؿاع خاق١ ـي ُاّ ايعٌ أّ نإ َايها  ي

شك١ ايـــُؤدط٠  ٍ ـايبػــ إ  دــاض٠ ْكــؿ٘ ايطادــع ايٝــ٘ يهــٔ ال هــٛظ يــ٘ تػــًِٝ ايــ 

ــا ، ٚس      ــاى١ بُٝٓٗ ــ ن١ َؿ ــٌ َؿ ــت ايع ــطٜو  شا ناْ ــاشٕ ايؿ ـــُػ أدط  ال ب ــص اي ٦ٓٝ

 ٜ ؿاضى ايـُػ أدط َع ايؿطٜو   ايـُٓؿع١ بايٓػب١ . 

ــ نٌ        33) ــإ َؿ ــ١ ؾٝهْٛ ــ١ أٚ ىطب ــإ زاضا  أٚ زاب ــ أدط  ثٓ ــض إٔ ٜػ (: ٜك

 ايـُٓؿع١ ؾٝك ػُاْٗا بُٝٓٗا نشاٍ ايؿطٜهٌ   ًَو ايعٌ . 

نشٌُ َ اع أٚ بٓا٤ دـساض   (: ٜكض إٔ ٜػ أدط ؾدكٌ يعٌُ ؾ٤ٞ َع34ٌ)

 نإ   اأدط٠ ،ٚىًُٝٗا َعا  ايكٝاّ بايعٌُ ايصٟ  غ ؤدطا ىًٝ٘ . ، ؾٝؿ أٚ ٖسَ٘

 أحكام التلف واإلتالف والضماى :            
(: ايعٌ ايـُػ أدط٠ أَا١ْ   ٜس ايـُػ أدط ال ٜهُٓٗا  شا تًؿـت أٚ تعٝٓبـت   35)                  

ـــُؤدط    ــ ت اي ــا ، ٚاشا  ؾ ــطٜط   سؿظٗ ــا أٚ اي ؿ ــسٟ ىًٝٗ ــ٢    ال باي ع ــُاْٗا َعٓ ن

 ؾ ػاٍ ايص١َ َجًٗا أٚ بكُٝ ٗا ؾايظـاٖط ىـسّ قـش١  ؾـ اط٘ ، ْعـِ ٜكـض  ؾـ ات        

تساضى اي ًـ ٚاي عٝٓب بأزا٤ قُٝـ١ ايعـٌ اي ايؿـ١ أٚ زؾـع أضف ىٝبٗـا ًٜٚـعّ ٚؾـاؤٙ ،        

 ٚايظاٖط اْ٘ ال نُإ   االداض٠ ايباط١ً  شا تًؿت ايعٌ أٚ تعٝٓبت . 

 بٝــس اأدــ  ايــصٟ خدــط ْؿػــ٘ ىًــ٢ ىُــٌ ؾٝٗــا   (: ايعــٌ ايــص يًُػــ أدط  36)

 ٜهــُٔ تًؿٗــا أٚ تعٝٓبٗــا     ٖــٞ أَاْــ١   ٜــسٙ ال   -نــايجٛل ايــصٟ أخــصٙ يٝدًٝــ٘     -

 ال باي عسٟ ىًٝٗا أٚ باي ؿطٜط   سؿظٗـا أٚ ىٓـس  ؾـ ات ايــُػ أدط نـُاْٗا ىًـ٢       

ُع٢ٓ  ؾــ اط٘   ىكــس االدــاض٠ تساضنــ٘ يً ًـــ بــأزا٤ قُٝ ٗــا أٚ تساضنــ٘  ـاأدــ  بــ

 يًعٝب ايًاضئ ىًٝٗا بسؾع أضؾ٘ .
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(:  شا نإ ايعٌُ ايـُػ أدط ىًٝ٘   ايعٌ ايص ٖٞ بٝس اأد  ٚقس تًؿت 37)

ــطٜط االدــ   غــ شل     ـايعــٌ بعــس تــ  ـــُػ أدط بػــ  تؿ ــا  ٍ اي ــٌ زؾعٗ ُاّ ايعُــٌ قب

ل أٚ ٌٓ َ اع  ؾ ًـ ايجـٛل  ايـًُايب١ باأدط٠ ،نُا يٛ نإ أد ا  ى٢ً خٝاط١ ثٛ

 اع َٔ زٕٚ تؿطًٜ٘ بعس اـٝاط١ أٚ اإلٜكاٍ ٚقبٌ زؾع٘ اٍ ايـُػ أدط اغ شل أٚ إ

ٔ       اأد  ًَايب١ اأدط٠ َٔ ايـُػ أدط ٖٚٛ ال  ٜػـ شل ىًـ٢ اأدـ  ؾـ٦ٝا  َايــِ ٜهـ

يعسٚاْ٘ ىًٝ٘ أٚ ي ؿطًٜ٘   سؿظـ٘ أٚ يؿـطت   -اأد ل أٚ ايـُ اع َهُْٛا  ى٢ً ايجٛ

 أٚ ايـُ اع ٚاقال  . ؾٝػ شل ىًٝ٘ ايـُايو ق١ُٝ ايجٛل كًٝا  -ايـُايو اي ساضى ىًٝ٘

 (: ٜؿـــ ت   قـــش١ اإلدـــاض٠  َهـــإ االْ ؿـــاع َـــٔ ايعـــٌ ايــــُػ أدط٠   38)

ٗــا قبــٌ ؾــاشا تًؿــت ايعــٌ ب ُاَ -نايػــه٢ٓ ؾٝٗــا -بايـــُٓؿع١ ايـــُككٛز٠  -نايــساض-

ــاض٠ ٚي ٜػــ      ــالٕ االد ـــ بً ــٌ  ْهؿ ــال ؾك ــسٙ ب ــٗا أٚ بع ــ٢  قبه ـــُايو ىً  شل اي

نٓكــ َـس٠    -، ٚ ٕ نإ تًؿٗا اي اّ بعس قبهٗا ٚاالْ ؿاع َٓٗا َـس٠ ّ ايـُػ أدط ؾ٦ٝا 

بـت يًُػـ أدط سـل    بًًـت االدـاض٠ بًشـار ايــُس٠ ايــُ بك١ٝ ٚث      -االداض٠ أٚ ضبعٗـا  

ُاّ اأدـط٠ ايــُػُا٠   ـدع َٔ ايـُؤدط تـ : ؾإ ؾػذ ايعكس  غ ؾػذ ايعكس يً بع 

  ايعكــس ٚىًٝــ٘ يًُــؤدط أدــط٠ ايـــُجٌ بايٓػــب١ اٍ ايـــُس٠ ايـــُٓ ؿع ؾٝٗــا َــٔ ايعــٌ  

ايـــُػ أدط٠ ، ٚ ٕ ي ٜؿػــذ قٓػــًت اأدــط٠ ايـــُػُا٠ ىًــ٢ ايٓػــب١ ٚنــإ يًُايــو 

 سك١ َٔ االدط٠ بٓػب١ َس٠ اإلْ ؿاع .

ــا  شا تًـــ بعهــٗا   ــذاْب اـناْٗــساّ ايــ  -ٚاَ ــساض  ـالٜ ــ -ُٔ َــٔ اي ُهٔ ـٚي ٜ

اي ــايـ َــٔ ايـــُذُٛع ٜٚجبــت خٝــاض  االْ ؿــاع بــ٘ تبًــٌ اإلدــاض٠ ىٓــس اي ًـــ بٓػــب١

اي ــبع  يًُػــ أدط ؾٝػــ شل ؾػــذ اإلدــاض٠ ،ٚتــأتٞ االسهــاّ ايـــُان١ٝ   قــٛض٠  

 اي ًـ ايـُػ ٛىب .
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ٚ غــ ٝؿا٤ َٓؿع ٗــا  ُٓعي١ قبهــٗاـ(:  تــالف ايـــُػ أدط يًعــٌ ايـــُػ أدط٠ بــ39)

ــ٘ اأدط٠ؾ  ــسٚاْا     ًعَ ــ٘ ى ـــ َٓ ــإ اي ً ــٌ  شا ن ــُإ ايع ــٌ ٚن ــا ،ب ــا  أٚ ىًٝٗ   تؿطًٜ

ــط ايـــُػ أدط بــٌ ايؿػــذ َــع ايطدــٛع ىًٝــ٘       سؿظٗــا . ٚاشا أتًؿٗــا ايـــُؤدط ؽٝٓ

ٛٓتٗا ىًٝ٘ .  باأدط٠ ٚبٌ ايطدٛع ىًٝ٘ بعٛض ايـُٓؿع١ ايص ؾ

بايــُجٌ أٚ بكُٝـ١    - ُايهٗا َػـًٛب١ ايــُٓؿع١  ـٚاشا أتًؿٗا االدٓيب نُٔ ايعٌ يـ 

ٕ     -ّٜٛ ايسؾع ٚاأزا٤   تالؾـ٘ بعـس قـب      ٚنُٔ ىـٛض ايــُٓؿع١ يًُػـ أدط  شا نـا

ط ايــُػ أدط بـٌ ايؿػـذ ٚايطدـٛع  ٍ     دٝٓـ، ٚ ٕ نإ قبٌ ايكب  تـ ايـُػ أدط  ٜاٖا

 ايـُؤدط باأدط٠ ٚبٌ اإلَها٤ ٚايطدٛع  ٍ ايـُ ًـ بايعٛض .

ــٌ قبهــ    ـــُػ أدط٠ قب ــٌ اي ــت ايع ــا   ٚ شا تًؿ ــا   اٜٚ ـ  ال -ٗا تًؿ ــ ــٌ َ ً   -بؿع

 دط يٛ زؾع٘ .ت اإلداض٠ ٚضدع اأدط  ٍ ايـُػ أبًً

(:  شا  ْٗــسّ بعــ  ايــساض ايــص  غــ أدطٖا ؾبــازض ايـــُؤدط  ٍ تعُ ٖــا أٚ  40)

ػسٜــسٖا : ؾــاأق٣ٛ أْــ٘  ٕ ناْــت ؾــ ٠ اإلىُــاض قًًٝــ١ غــ  َع ــس بٗــا ؾــال ؾػــذ ٚال 

ُا ٜكابًٗا َٔ اأدط٠ ٚنإ ي٘ ـبٗا ضدع ايـُػ أدط ب ْؿػار ، ٚ ٕ ناْت ؾ ٠ّ َع سا  

ايؿػــذ   اؾُٝــع ي ــبع  ايكــؿك١ ، ؾــاشا ؾػــذ ضدــع ب ُــاّ اأدــط٠ ٚىًٝــ٘ أدــط٠   

 .  - قبٌ االْٗساّ أٚ بعسٙ -ُا  غ ٛؾاٙ َٔ ايـُٓؿع١ ـايـُجٌ ي

دٝاط ٘ ـنــايجٛل ايــصٟ  غــ ؤدط يــ -شٌ ايعُــٌ   اإلدــاض٠ ـ(:  شا تًـــ َــ41)

أٚ أتًؿ٘ اأدـٓيب قبـٌ ايعُـٌ أٚ   االثٓـا٤      -اغ ؤدطت يًطنٛل ؾٝٗا ٚايعطب١ ايص 

ٜـ     ُاّ ايعُـٌ بًًـت اإلدـاض٠ ٚضدعـت اأدـط٠ نًـٗا       ـُهٔ ؾٝـ٘  تـ  ـقبٌ َهـٞ ظَـإ 

 أٚ بعهٗا  ٍ ايـُػ أدط .

 ُاّـُٓعي١ قبه٘ ؾٝػ شل اأد  ىًٝ٘ تـٚ شا أتًؿ٘ َايه٘ ايـُػ أدط نإ  تالؾ٘ ب
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ًؿ٘ اأد  نُٓ٘ ٚنـإ ايــُػ أدط كـ ا  بـٌ ؾػـذ ايعكـس       اأدط٠ ايـُػُا٠ .ٚاشا أت

 ٚ َها٥٘ ، ؾإ أَه٢ داظ ي٘ ًَايب١ اأد  بك١ُٝ ايعٌُ ايؿا٥ت غكٛقٝات٘ .

 (: ايـُساض   ايك١ُٝ ايـُه١ُْٛ ى٢ً ٚقت زؾعٗا ٚأزا٤ٖا .42)

ٚزؾـع ؾـطزا     -نعطبـ١ ٓـٌ أثكـاٍ غـ  َعٝٓـ١       -(:  شا خدطٙ ىٌ َاٍ نًٝـ١  43)

  ًـ نإ ى٢ً ايـُؤدط زؾع ؾطز خخط .َٓٗا ؾ

(: نــٌ َــٔ خدــط ْؿػــ٘ يعُــٌ   َــاٍ غــ ٙ ؾأؾػــس ايـــُاٍ ايــصٟ أضٜــس َٓــ٘   44)

أٚ اي ًـــ ايًــاضئ اشا  نــُٔ ايعاَــٌ ايهــطض -أىابــ٘ أٚ أتًؿــ٘ أنــٓطٙ أٚ - قــالس٘ 

ــٌ ٚ ٕ نــإ َــ     ــطاض ٚي ٜككــسٙ ب ــس االن ُٓ ــ٘ ٚ ٕ ي ٜ ع ــ٘ ؾٝ ش اطا  ـاغــ ٓس  ٍ ىًُ

َعطٚؾــا  بإتكاْــ٘ ٚزق ــ٘ ،ناـٝــات ٚايٓذــاض ٚاؿــساز  شا أؾػــسٚا    َٚــاٖطا    ىًُــ٘

ىًُِٗ َاٍ غ ِٖ أٚ أتًؿٛٙ ؾإِْٗ ٜهُٕٓٛ َجٌ ايـُاٍ أٚ قُٝ ٘ ّٜٛ ايـسؾع ٚاالزا٤  

ّ   ٖٚهصا اؿٓذاّ  شا قٓكط أٚ أٚ أضف ايعٝب .  ، د٢ٓ   سذاَ ٘ ؾ هـٓطض ايــُشذٛ

س ايـُ عاضف قًع٘ ؾ هٓطض ايــُد ٕٛ  أٚ أخًأ ٚػاٚظ ايـش ٚاـ إ اشا قٓكط   ىًُ٘

       ٘ ٕ   أٚ َات عٝـح  غـ ٓس ايهـطض أٚ ايــُٛت اٍ تككـ ٙ ٚغـ٤ٛ ىًُـ  ؾإُْٗـا ٜهـُٓا

  اي ًـ ٚايهطض .

ُهٔ اي دًل ب شكٌٝ ايّا٠٤ ٚؾطاؽ ايص١َ َٔ ايــُشذّٛ أٚ ايــُد ٕٛ أٚ   ـٜٚ

ق١ً ٚيٝ٘ ايؿطىٞ،ٚاشا سكٌ ايكبٍٛ ٚاإلبطا٤ ٚي وكٌ َُٓٗا تكك    ايعٌُ أٚ 

اد ٗاز ٚتسقٝل  ْ ؿـ٢ ايهـُإ ، ٚأَـا يـٛ أسـطظ تككـ ٙ ايــُؤزٟ  ٍ اإلنـطاض أٚ         

ُٓس ٚايس١ٜ ىٓس اـًأ ٚال تٓؿع ايّا٠٤ ايـُأخٛش٠ .   ايـُٛت ؾٝجبت ايككام ىٓس اي ع

ط ايعالز بٓؿػـ٘ ٚأؾػـس ؾٗـٛ نــأَ     (: ايًبٝب ايبؿطٟ أٚ ايبًٝطٟ  شا باؾ45)

َـ      ط بـايعالز ٚأٓز٣  ٍ اي هـطض أٚ ايــُٛت    ٖٚهصا يـٛ ٚقــ يًُـطٜ  ايـسٚا٤ أٚ أ



 2َٓٗاز ايكاؿٌ/ز  .................................................................. (146)

دّا٤  ٍ ىالدـ٘ أٚ زٚا٤ٙ ايـصٟ ٚقـؿ٘ عػـب ْظـطٙ ؾٝهـُٓ٘       ـٚ غ ٓس شيو ىٓس اي

 ش اطا  َاٖطا    ىًُ٘ ي ٜكٓكط ؾٝ٘ .ـٚ ٕ ي ٜ عُس  نطاضٙ أٚ  َات ٘ بٌ ٚ ٕ نإ َ

اأبــط٠ أٚ  ْعــِ قــس ٜكـــ ايًبٝــب ايــسٚا٤ قــشٝشا  ثــِ ايـــُعإٚ ايًــيب ٜــعضم

ُٛت ٜٚػـ ٓس ايهـطض أٚ ايــُٛت  ٍ    ـٜباؾط ايـُساٚا٠ ؾٝدًأ ٜٚ هطض ايـُطٜ  أٚ ٜ

ذ١ ؾٝكـع ايهـُإ ىًٝـ٘ زٕٚ ايًبٝـب     ـأٚ   ايـُعايـ  ايـُباؾط ايـُد٤ًٞ   ايـُساٚا٠

 يعسّ َباؾطت٘ ايعالز أٚ ايـُساٚا٠ ايـُؤز١ٜ  ٍ ايؿػاز ٚايهطض أٚ ايـُٛت . 

َـٔ ٜ ـٍٛ أَـطٙ     :يو ايــُطٜ  أٚ ٚيٝـ٘   ٚ شا تّأ ايًبٝب َٔ ايهُإ ٚقبٌ بـص 

 -شٝٛإ ايــُبًٝط  ـناأل ٚاالبٔ ٚمُٖٛا بايٓػب١  ٍ ايـُطٜ  ايبؿطٟ أٚ َايو اي

اْ٘ ّٜأ َٔ نـُإ اي ًــ ايًـاضئ :ايــُٛت     ؾ ذ ٘ ٚي ٜكٓكط ؾٝٗاـثِ  س ات   َعاي

 ٛم د٠ّ ايــُٛث ـىٓـس أٖـٌ ايـ    -ْعـِ يـٛ ثبـت     ٚ ٕ نإ َباؾطا  يًعـالز ،  -أٚ ايهطض

 ذ١ نإ نآَا  ٚي تٓؿع٘ ايّا٠٤ ايـُأخٛش٠ . ـٚؼكل تكك ٙ   ايـُعاي -بِٗ

ُٓاٍ ؾػكط َا ىًـ٢ ضأغـ٘ أٚ رٗـطٙ أٚ بٝـسٙ ؾاْهػـط أٚ تًــ       46) (:  شا ىجط اؿ

نُٓ٘ َع تكك ٙ   َؿٝ٘ ، ٚال ٜهُٓ٘ َع ىسَ٘ ، ٖٚهصا  شا ىجـط ؾٛقـع َـا وًُـ٘     

 .  ى٢ً  ْا٤ غ ٙ أٚ َاي٘ ؾهػطٙ أٚ أتًؿ٘

شٌُ َ اع ؾعجـطت ؾ ًــ ايــُاٍ ايــُشٍُٛ أٚ     ـ(:  شا خدط زاب ٘ أٚ ىطب ٘ ي47)

، ال  شا نإ ٖٛ ايػـبب بـٓدؼ أٚ نـطل   ْكل ؾال نُإ ى٢ً قاسبٗا ،  ىال أٚ

 ٚ شا نإ غ ٙ ايػبب نإ ٖٛ ايهأَ .

غؿ١ٓٝ أٚ ىطبـ١ أٚ زابـ١ ؿُـٌ َ ـاع ؾـٓكل َٓـ٘ أٚ        (:  شا  غ أدط طا٥ط٠ أ48ٚ)

ت أٚ  ؾــ    سؿظــ٘ ا  ال اشا تعــٓس٣ ىًــ٢ ايـــُ اع أٚ ؾــٓطتٔ قــاسبٗغــطم ي ٜهــُ

 ايـُػ أدط ىًٝ٘ أزا٤ ق١ُٝ اي ايـ أٚ أضف ايٓكل ؾٝكٓض ايؿطت ًٜٚعّ ايعٌُ ب٘ . 
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ـــُكساض    49) ــط َــٔ اي ـــُػ أدط٠ أنج ــ١ اي ــ١ أٚ ايعطب ـــُػ أدط ايساب ــٌ اي ّٓ (:  شا 

ًؿت أٚ تعٝٓبـت  ايكاْْٛٞ ؾ ايـُكطض بُٝٓٗا بايؿطت أٚ عػب ايـُ عاضف اـاضدٞ أٚ 

ٜاز٠ َهـاؾ١  يألدـط٠ ايــُػُا٠، ٚنـصا     ،ٚىًٝ٘ أدط٠ ايـُجٌ يًعنُٔ ايـُػ أدط شيو

 ٚغاض بٗا اٍ بػساز .   ؾعاز - ٍ نطبال٤  -ُػاؾ١ َع١ٓٝ يـ غ أدطٖا يٓكٌ ايـُ اع يٛ 

ُٓؿع١ٕ نشُــٌ ايـــُ اع َػــاؾ١ َعٝٓــ١ ؾبــصهلا  ـ(:  شا  غــ أدط زابــ١ أٚ ىطبــ١ يــ 50)

ًُٓٗا ايـُ اع نُا يٛ ضنبٗـا  قاسبٗ ا يًُػ أدط يهٓ٘ اغ عًُٗا   َٓؿع١ أخط٣ ٚي و

ىـــٔ ايــــُٓؿع١  -زٜٓـــاض َـــجال   -أٚ أضنـــب ىا٥ً ـــ٘ ىًٝٗـــا يعَ ـــ٘ اأدـــط٠ ايــــُػُا٠ 

١ ايـُػ أدط ىًٝٗا َع تؿاٚت أدط٠ ايـُجٌ يًُٓؿع١ ايـُػ ٛؾا٠ ىٔ اأدـط٠ ايــُسؾٛى  

ؾٝعًٝ٘ زٜٓاضا  َهاؾا  يألدط٠ ايــُػُا٠ .   -ٔ زٜٓاضٜ -ؾُٝا يٛ ناْت أدط٠ ايـُجٌ انجط

ُا ناْـــت ايــــُٓؿع١ ايــــُػ ٛؾا٠ ؾٝـــ٘ َهـــاز٠ يًُٓؿعـــ١ ـٖٚهـــصا اؿهـــِ   أَجايـــ٘ َـــ

ايـــُككٛز٠ باالدــاض٠ ،بــال ؾــطم بــٌ االدــاض٠ ايٛاقعــ١ ىًــ٢ اأىٝــإ نايــساض ٚبــٌ   

هلــا االدــاض٠ ايٛاقعــ١ ىًــ٢ اأىُــاٍ نُــا  شا  غــ أدطٙ يًه ابــ١ ٚبــصٍ ايعاَــٌ ْؿػــ٘ 

 دٝاط١ زٕٚ ايه اب١ ايـُػ أدط ىًٝٗا .ـؾاغ عًُ٘   اي

ــ٘  شا ي ٜػاَـــ   ــصا نًـ ــ شب َػاَـــ  ـٖـ ــ  ، ٚ ال ؾٝػـ ـــُؤدط أٚ االدـ ش١ ـش٘ ايـ

 ض ٚاي انٞ . ـايـُػ أدط ي٘  ْكاؾا  . ٚاأسػٔ اي كاي

بايه ابـ١   -ىُـسا  أٚ خًـأ     -(:  شا  غ أدط ايعاٌَ يًدٝاط١ ؾاؾ ػٌ ايعاٌَ 51)

ي ٜػـ شل ؾـ٦ٝا  ، ٜٚٓبػــٞ تعٜٛهـ٘ ىـٔ ىًُــ٘      -ٕٚ إٔ ٜـأَطٙ بٗــا  يًُػـ أدط َـٔ ز  

  ْكاؾا  ، ٚيٛ نإ قس أَطٙ بايه اب١ قبٌ شيو  غ شك٘ أدط٠ ايـُجٌ . 

ًُٓٗا ايـُايو َ ـاع ىبٝـس  شٌُ َ اـ(:  شا خدط زاب١ أٚ ىطب١ ي52) َـٔ   -ع ظٜس ؾش

، ًـ٢ ىبٝـس  ل أدـط٠ : ال ىًـ٢ ظٜـس ٚال ى   ي ٜػـ ش  -شٌُ َ اىـ٘  ـيـ٘ بـ   زٕٚ أَط ىبٝس
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٘ ىًٝــ بايعُــٌ  غــ شل ىــٔ ىًُــ٘  ْكــاؾا  ، ٚيــٛ أَــطٙ ىبٝــس  تعٜٛهــ٘ ٜٚٓبػــٞ يعبٝــس

 اأدط٠ ايـُ ؿل ىًٝٗا أٚ أدط٠ َجٌ ايعٌُ . 

ًُّٗا  (:  شا  غ أدط َٔ ظٜس ىطب١ 53) أٚ زاب١ َع١ٓٝ يًطنٛل اٍ َهإ َعٌ ؾػ

٠ ايـُػُا٠ يألٍٚ يعَ ٘ اأدط -ىُسا  أٚ خًأ  -َّهٓ٘ َٓٗا يهٓ٘ ضنب غ ٖا   يٝ٘ أٚ

يعَ ٘ أدط٠ ايـُجٌ هلـا   -أٚ زاب ٘ ا١ْٝ . ٚ شا  ؾ ب٘ ؾطنب ىطب١ ىبٝسٚأدط٠ ايـُجٌ يًج

 َهاؾ١  ٍ اأدط٠ ايـُػُا٠ يساب١ ظٜس .

ًُٓـٗا ٔـطا  َـع      ـ(:  شا  غ أدط غؿ١ٓٝ ؿٌُ اي54) دٌ ايـُعٌ َػـاؾ١ َعٝٓـ١ ؾش

دٌ ٚأدـط٠  ـىـٛض ٓـٌ ايـ    دٌ ايـُعٌ  غ شل ايـُايو ىًٝ٘ اأدط٠ ايــُػُا٠ ـاي

 دُط يٛ ؾطض أْ٘ نإ سالال  . ـشٌُ ايـايـُجٌ ي

ــ55) ــا    ـ(: هــٛظ ي ــ١  يًطنــٛل أٚ يًشُــٌ إٔ ٜهــطبٗا أٚ ٜهبشٗ ُٔ  غــ أدط زاب

ٚ  -َع  ؾ ات ايــُايو ىسَـ٘   بايًذاّ ى٢ً ايٓشٛ ايـُ عاضف  ال   ضتهـاظا    قـطوا  أ

، ٚ شا تعس٣ ىٔ ايـُ عاضف أٚ خايـ ؾطت ايــُايو ؾعابـت أٚ    -ٚبٓا٤ ايعكس ىًٝ٘ 

 َاتت نُٔ شيو ، ٚال نُإ   قٛض٠ اؾٛاظ ى٢ً اأق٣ٛ . 

(: قاسب اؿُاّ ال ٜهـُٔ ايجٝـال أٚ مٖٛـا يـٛ غـطقت ، ال  شا دعًـت       56)

ًٝٗا ،أٚ ؾٓطت   سؿظٗا ،أٚ  ؾ ت ىًٝ٘ قاسبٗا تـساضنٗا  ىٓسٙ ٚزٜع١ ٚقس تعٓس٣ ى

 بسؾع أضف ايٓككإ ايًاض٤ٟ ىًٝٗا .  بأزا٤ ايـُجٌ أٚ ايك١ُٝ أٚ

ىًــ٢  شؿا َ ــاع ؾػــطم ي ٜهــُٔ  ال َــع ثبــٛت تعٓسٜــ٘ـ(:  شا  غــ ؤدط يــ57)

شايٌ ، ٚايظاٖطإٔ غًب١ ايّٓٛ أٚ ـايـُ اع أٚتكك ٙ   سؿظ٘ ٚال ٜػ شل أدط٠   اي

ــٌ       َ ــٌ ايعُ ــّٛ قب ــ٘ يًٓ ــسّ َساؾع  ــاَض بع ــع اي ػ ــ   ال َ ــٔ اي كك ــٓس َ ــ٘ ال تع ؿادأت

 ايـُػ أدط ؾٝهٕٛ َكٓكطا  نآَا  ، ٖٚهصا  شا  ؾ ت ايـُػ أدط  ىًٝ٘ تساضى اي ًـ
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 أٚ ايٓكف ايطاس٤ٟ بأدا٤ ايك١ُٝ أٚ أسؾ ايعٝت إرا ُطشم ايـُحاع أٚ عٝت .

(: إرا إطــحأشش ػاـــاب يــزبػ ظٝــٛإ فزبـــع٘ عًــ٢ رــ  ايٛشــ٘ ايؼــشعٞ   58)

 فعشّ أنً٘ كُٔ قُٝح٘ ظاٍ دفعٗا ، ٖٚهزا يٛ جربع بال إشاس٠ فزبـع٘ نزيو . 

 فروع من أحكام اإلجارة : 

ُا جيــت جظــًِٝ ايعــس ايـــُظحأشش٠ اأ ايـــُظحأشش إرا جٛقــ  إطــحٝفا٤ ـ(: إْــ59)                      

نــإ  ع١ عًــ٢ جظــًُٝٗا نُــا ة إشــاس٠ ساد  ايٓظــاش١ ٚايٓصــاس٠ ٚارتٝا ــ١ ،أٚايـــُٓف

ــ١ أٚ طــف١ٓٝ         ــٔ إطــحأشش عشب ــًُٝٗا ، ٚإا م جيــت ، فُ ــذ إػــيم جظ ـــُظحأشش ق اي

 يًشنٛث م جيت ع٢ً ايـُؤشش جظًُٝٗا ايٝ٘ إا َع إػيا ٘ . 

 (: ٜهفــٞ ة ؿــع١ اإلشــاس٠ ًَــو ايـــُؤشش يًُٓفعــ١ ٚطــًطٓح٘ ػــشعاب عًــ٢ 60)

ايحـشف فٝٗا ٚا ًٜضّ نْٛ٘ َايهـاب يًعـس ، فُـٔ إطـحأشش داساب أٚ دناْـاب شـاص يـ٘ إٔ        

 صاس َاي٘ يغ ٙ . ـعذّ إٜ ٜؤششٙ َٔ ر ٙ إا إرا إػيم عًٝ٘ ايـُايو:

ٚة َٛسد شٛاص إشاسجـ٘ يًغـ  إرا جٛقـ  إطـحٝفا٤ ايــُٓفع١ عًـ٢ جظـًِٝ ايــُاٍ         

ـــُايو   ــشا٥ٔ ن   -ٚأظــشص سكــا اي ــٛ َــٔ بعــا ايك ــاسف ايــ ٚي ــ٘  -ااسشٞ ـايحع ٚإرْ

يًُظحأشش بحظًُٝٗا إأ ايـُظحأشش ايرـاْٞ َٓـ٘ شـاص ريـو، ٚإا م جيـض جظـًُٝٗا إأ       

، س ايــُظحأشش ايرـاْٞ َـٔ اإلْحفـاع    ُهـايـُظحأشش ايراْٞ ٚأبك٢ ايــُاٍ ة ٜـذٙ َـع جـ    

ٖٚهزا إرا م ٜحٛق  إطحٝفا٤ ايـُٓفع١ ع٢ً ايحظًِٝ أٚ م ٜحعاسف ايحظًِٝ نايظـف١ٓٝ  

ٜـ  ٔ   ـٚايظٝاس٠  ٜـ     ُّهٓ٘ َـٔ ااْحفـاع َـ صض يـ٘ جظـًُٝ٘ إأ   ـعـس ايــُاٍ ايــُظحأشش ٚم 

ايـُظحأشش َٓ٘ ٚإٕ إػيم عًٝ٘ ايحظًِٝ ايٝ٘ بٌ ايؼـشم ٜهـٕٛ فاطـذاب، ْعـِ إرا أرٕ     

 ي٘ ايـُايو بحظًُٝ٘ فال بأغ. 

 شاصـٔ دٕٚ إظـٞ َـاْـرـش ايـًُّٗا ايـُؤشـِٝ إرا طـحظًـٚفـٞ َٛاسد عذّ شٛاص اي
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 . سكا ايـُايو أذِ ٚؿاسكآَاب يًحً  أٚ ايحعّٝت،ٖزا نً٘ إرا ناْخ اإلشاس٠ َطًك١

  ٚأَا إرا ناْخ اإلشـاس٠ َكّٝـذ٠ باْحفـاع ايــُظحأشش  اؿـ١ نُـا إرا إطـحأششداب١ب       

ٌّ إشاسجٗا يـ  ُٓفع١ رـ ٙ، ٚجــػ إشاسجٗـا    ـأٚ عشب١ب يشنٛب٘  اؿ١ ،فال جـػ ٚا حت

ُٓفع١ ْفظــ٘ نُــا يــٛ سشــشد ايـــُشأ٠ داساب يظــهٓاٖا  اؿــ١ ذــِ جضٚشــخ ف ششجٗــا   ـيــ

يضٚشٗا يظـهٓاٖا ، ٖٚهـزا يـٛ إػـيم ايــُظحأشش إطـحٝفا٤ ايــُٓفع١ بٓفظـ٘ شـاص يـ٘           

 إشاسجٗا َٔ ر ٙ َع َةاػشج٘ إلطحٝفا٤ ايـُٓفع١ يغ ٙ َٔ دٕٚ جظًِٝ عس ايـُاٍ . 

دٕٚ إرٕ ايـُايو ب٘ أٚ إػـيا ٘ يـ٘   ُٓفع١ ر ٙ َٔ ـيهٔ يٛ سششٖا ايـُظحأشش ي

ٚأذــِ ايعايـــِ بفظــادٖا ، ٚارا إطــحٛف٢ ايـــُظحأشش ايرــاْٞ  بطًــخ اإلشــاس٠ ايالظكــ١ 

ٚشـت عًـ٢ ايــُظحأشش ا ٍٚ بـزٍ ا شـش٠       -ُةاػش٠ ايحــشف ظشاَـاب   ـب -َٓفعحٗا 

ايـُظُا٠ يًُايو ة ااشاس٠ ااٚأ ،بٌ عٓذَا جهٕٛ أشش٠ َرٌ ايـُٓفع١ ايـُظحٛفا٠ 

صٜذ َٔ جًهِ ا شش٠ ٜلُٔ ايــُظحأشش ايرـاْٞ يًُايـو قـذس جفـاٚد َـا بـس أشـش٠         أ

ُّا٠ ة اإلشاس٠ ا ٚأ نُا ًٜضَ٘ دفع  َرٌ ايـُٓفع١ اييت إطحٛفاٖا ٚبس ا شش٠ ايـُظ

بكٝــ١ ا شــش٠ يًُــؤشش عًٝــ٘ ، فــارا ناْــخ ا شــش٠ ايـــُظُا٠ ة اإلشــاس٠ ا ٚأ َــع  

ا٠ يآل ــش إذــر عؼــش ٌ ايـــُٓفع١ ايـــُظحٛفايـــُايو عؼــش٠ دساٖــِ ٚناْــخ أشــش٠ َرــ 

 ظحأشش ا ٍٚ . دسُٖاب دفع املظحأشش ايراْٞ دسُٖس إأ املايو ٚعؼش٠ دساِٖ إأ امل

(: إرا سشــش ايذابــ١ أٚ ايعشبــ١ يًشنــٛث أٚ يًعُــٌ أٚ سشــش داسٙ يًظــه٢ٓ       61)

 ٚإػيم ع٢ً ايـُظحأشش إطحٝفا٤ ايـُٓفع١ بٓفظ٘ أٚ إ ا ٜؤششٖا َـٔ رـ ٙ ف ششٖـا   

ايظاٖش ؿع١ ااشاس٠ ايـُؼشٚ ١ ٚذةـٛد ارتٝـاس يًُايـو ة فظـد عكـذٖا َٚطايةـ١       

 ايـُظحأشش ا ٍٚ بأشش٠ َرٌ ايـُٓفع١ . 

 ٘ـٝـًـت عـذ٠ ٚشـحٗخ ايـُـ(: إرا إطحأشش ايذنإ أٚ ايـُظهٔ َذ٠ َع١ٓٝ فا62ْ)
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اٙ ٔ ذايز إا بـارٕ ايــُايو ٚسكـ   إسشاع٘ إأ ايـُايو ٚظشّ بكاؤٙ بٝذٙ أٚ إجياسٙ َ

 ُهٝٓ٘ َٓـ٘ ٖٚـٛ ايــُظ٢ُ    ـنُا ا جيٛص ا ز َاٍ َـٔ ايرايـز قةـاٍ ختًٝـ١ ايـذنإ ٚجـ      

عشفٓا )طشقف١ًٝ( ، ْعِ إرا سكـٞ ايــُايو اظكـاب بحــشف٘ ايــُزنٛس أٚ نـإ قـذ        ة 

 ُع٢ٓ أ ـز ايــُايو قـذساب َـٔ ايــُاٍ َـٔ ايــُظحأشش        ـأ ز ايـُايو َٓ٘ ايظـشقف١ًٝ بـ  

 عكـذ اصّ نعكـذ إشـاس٠ ايـذنإ أٚ ايــُظهٔ      ٚأ ـزٙ ة  -ٖٛ رـ  بـذٍ ااشـاس٠     -

ـُٔ ٜكـّٛ َكاَـ٘ ة راى ايــًُو    شعٌ قةاٍ جتذٜذ ااشاس٠ طـٜٓٛاب أٚ ػـٗشٜاب يـ٘ أٚ يـ    

ٜـ        صاس ظظـةُا ٜحفكـإ   ـفاْ٘ ٜحٛيذ يًُظحأشش ظـل ايةكـا٤ ة ايــُٛقع َـع دفـع بـذٍ اإل

ٜـ  ٜـ  ـعل يًُايـو إ شاشـ٘ َٓـ٘ ٚ ًـت جـ     ـعًٝ٘ ،ٚا   ـز  صٛص يًُظـحأشش أ ـاًٝح٘ بـٌ  

٘ ، طٛا٤ نإ بكذس ُٔ ٜكّٛ َكاَ٘ ة ايـًُو ٖٞ قةاٍ جٓاصي٘ عٔ ظّكـ)ايظشقف١ًٝ( َ

 َا دفع يًُايو أٚ بأنرش أٚ بأقٌ . 

صض يٛسذحــ٘ أ ــز )ايظــشقف١ًٝ( َــٔ ايـــُظحأشش ـٚعًٝــ٘ إرا َــاد ايـــُظحأشش م ٜــ

 اآل ش إا إرا سكٞ ايـُايو با  ز أٚ نإ قذ أ زٖا ايـُايو َٔ َّٛسذِٗ :

ا أ زٖٚا بشكا ايـُايو م جيت إ ـشاط ذًـز يًُٝـخ إرا نـإ قـذ أٚؿـ٢       فار 

برًرــ٘ إا إرا نــإ سكــا ايـــُايو َؼــشٚ اب بــا شاط ايرًــز،أٚ نــإ أ ــزٖا  ظــت   

 ظّكِٗ ايـُٛسٚس بفعٌ أ ز ايـُايو يًظشقف١ًٝ َٔ َّٛسذِٗ . 

ٚارا نــإ يًُظــحأشش ظــل ة أ ــز )ايظــشقف١ًٝ( نــإ  ظكــاب َٛسٚذــاب بعــذ َٛجــ٘    

َـ    ًّـل بـ٘ ارتُـع ٚشـت إ ـشاط عظـ٘ بعٛكـ٘        ـيٛاسذ٘ ، ٚارا نـإ ايــُذفٛع  ُا جع

ُا ـة ايعكاس ٚأ ز ايظشقف١ًٝ َٓـ٘ ، ٚسبـ   ايفعًٞ يٛ أساد ايٛسذ١ إقا١َ ر ِٖ َكاَِٗ

 ُا طاٚاٙ . ـُا ْكف ٚسبـصاد َكذاسٖا عُا دفع٘ َّٛسذِٗ ٚسب

 ٘ـفظـٓـظحأشش بايـُاٍ بـيـُفاع اـحـ١ باْـّٝذ٠ أٚ ايـُؼشٚ ـ(: ة اإلشاس٠ ايـُك63)
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رـ  ايــُؼشٚ ١    -حيشّ إشاسجٗا يغ ٙ يٝٓحفع ايغ  َٓٗا . بُٝٓا ة اإلشـاس٠ ايــُطًك١   

جيٛص يًُظـحأشش إٔ   -ُةاػش٠ ايـُظحأشش يًُٓفع١ ٚر  ايـُُٓٛع عٔ إشاسجٗا يًغ  ـب

 ُا إطحأششٖا ب٘ ٚبايـُظاٟٚ ٚبا نرش َٓ٘ .ـٜؤشش ايعس ايـُظحأشش٠ بأقٌ َ

م جيـض   -رشف١ ة داس  -هٔ يٛ ناْخ ايعس ايـُظحأشش٠ ظاْٛجاب أٚ داساب أٚ بٝحاب ي

ٚايظف١ٓٝ ة ظهـِ   -ايـُطع١ٓ  -عام ايشظ٢ ـإشاسجٗا با نرش ، ٚا ظٛم ٚشٛباب إي

 ظشَــ١ إشاسجٗــا بــا نرش ، ْعــِ إا إرا أظــذس فٝٗــا ظــذذاب : عُــٌ فٝٗــا إؿــالظاب         

ــ اب أٚ جــ  ــشّ فٝـأٚ جعُ ــ١  عظٝٓاب ،أٚ ر ــا رشاَ ــالَحٗا    -ٗ ــالظٗا أٚ ط ــٌ إؿ ــٛ  ش  ٚي

 أٚ ناْــخ ا شــش٠ ايالظكــ١ َــٔ شــٓع َغــاٜش ي شــش٠ ايظــابك١   -أٚ إطــحذساس ْفعٗــا 

نإٔ جهٕٛ إظذاُٖا ْكـذاب َـٔ ايٓكـٛد ٚا  ـش٣ عشكـاب أٚ َحاعـاب أٚ عُـالب ، ٚيـٝع         

 نــٕٛ إظــذاُٖا دٜٓــاساب ٚا  ــش٣ دٚاساب َــٔ جغــاٜش ادتــٓع ة ايٓظــش ايــذقٞ ايعــشة

ايـعٝػ ايزٟ ٜعحرب أْٛاع ايٓكٛد َـااب َحكُّٝـاب بهـزا ٚنـزا ،ٚيـزا ا ٜــذم عٓـٛإ        

 )ايفلٌ( أٚ )ا نرش( ايـُُٓٛع عٓ٘ ة ا  ةاس . 

صاس بعــا ٖــزٙ ا َــٛس بــأنرش َــٔ أشــش٠ ايـــُصُٛع نــإٔ ـصٛص إٜـــٖٚهــزا ا ٜــ

بـأنرش  عاْٛد بعؼش٠ دْاْ  ذِ ٜٓحفع َـٔ بعلـٗا ٜٚـؤشش بعلـٗا     ـٜظحأشش ايذاس أٚ اي

ٜـ   عذس ة ايـةعا ظـذذاب نـاييَِٝ ،أٚ ٜغـشّ فٝـ٘ رشاَـ١ ، ْعـِ        ـَٔ ايعؼـش٠، إا إٔ 

 صاس ايةعا بعؼش٠ دْاْ  أٚ بحظع١ . ـصٛص إٜـٜ

ُةاػشج٘ يًعُـــٌ ايــــُظحأشش عًٝـــ٘ أٚ ـ(: َـــع جكٝٝـــذ ايــــُظحأشش ا شـــ  بـــ64)

ش٠ ٚا ااسشٞ ايٝٗـا ًٜـضّ ا شـ  ايــُةاػ    ـإػيا ٗا أٚ َع اإلْـشاف ٚايحعـاسف ايـ  

 صاص ايعٌُ ايـُظحأشش عًٝ٘ . ـصٛص ي ش  إطحٝصاس ر ٙ إلْـٜ

 صٛص ي٘ـٚارا إطحؤشش ع٢ً عٌُ َٔ دٕٚ جكٝٝذٙ بايـُةاػش٠ ٚا إْـشاف ايٝٗا ٜ



    

 (153) ...................................................... فشٚع َحفشق١ َٔ اظهاّ اإلشاس٠ 

ْـ           صاص ـإٜهاٍ ايعُـٌ إأ ؿـاْع٘ ٚعاًَـ٘ أٚ ضتـٛٙ ، بـٌ جيـٛص يـ٘ إٔ ٜظـحأشش رـ ٙ إل

ًُّ٘ ايــُاٍ ايــُظحأشش إأ ا شـ  ايرـاْٞ إا       ايعٌُ بحًو ا شش٠ ٚا جيٛص ي٘ إٔ ٜظـ

َع إظشاص سكا َايهـ٘ ٚيـٛ َـٔ بعـا ايكـشا٥ٔ ٚايحعاسفـاد ، فًـٛ طـًِ ايــُاٍ اأ          

ا ش  ايراْٞ َٔ دٕٚ إظشاص سكا ايـُايو أٚ إرْ٘ كُٔ ايـُاٍ يٛ جً  إا إرا نإ 

 ر  َحِٗ فال ٜلُٔ . ايـُذفٛع ايٝ٘ ذك١ َأَْٛاب 

ُكذاس أششجـ٘ أٚ بـأنرش   ـٖٚهزا جيٛص ي٘ اإلشاس٠ ع٢ً ايعُـٌ ايــُظحأشش عًٝـ٘ بـ    

ٌ    ٚا جيٛ َٓٗا، ٚيـٛ قًـٝالب نُـا إرا جكّةـٌ  ٝا ـ١       -ص بااقـٌ إا إرا أجـ٢ بـةعا ايعُـ

ـّ فاْـ٘ جيـٛص يـ٘ إٔ ٜظـحأشش رـ ٙ        -ً٘ أٚ  ام َٓ٘ ػ٦ٝاب ٚيٛ قًٝالبذٛث بذسُٖس فف

ٜةعـذ اانحفـا٤ ة شـٛاص ااطـحٝصاس بااقـٌ بةـزٍ َانٓحـ٘         بذسِٖ بٌ اع٢ً  ٝا ح٘ 

 ُاٍ أش ٙ .ـٚػشا٤ ارتٝٛم ٚاابش٠ َٔ َاي٘ ايؼاـٞ ا ب

(: إرا اطحأششٙ يٝٛؿٌ َحاع٘ إأ بًذ َعس ة َذ٠ َع١ٓٝ فظافش بايـُحاع ذـِ  65)

ايــُظحأشش  ظـٌ ة ايطشٜل َاْع عٔ ايٛؿـٍٛ بطًـخ اإلشـاس٠ : فـإ نـإ ايعُـٌ       

عًٝ٘ ْكٌ ايـُحاع ٚإٜـاي٘ ع٢ً ضتـٛ جعـذد ايــُطًٛث إطـحعل َـٔ ا شـش٠ بٓظـة١ َـا         

ظـــٌ َــٔ قطــع ايـــُظاف١ اأ زتُــٛع ايعُــٌ ايـــُظحأشش عًٝــ٘ ، ٚإٕ نــإ ايعُــٌ    

 ايـُظحأشش عًٝ٘ ْفع إٜـاٍ ايـُحاع بٓعٛ ٚظذ٠ ايـُطًٛث م ٜظحعل ػ٦ٝاب .

بٓفظ٘ َةاػـش٠ إشـاس٠ب    -بٓا٤ شذاس  ٝا ١ ذٛث أٚ  -(: إرا إطحؤشش يًعٌُ 66)

 ففعًــ٘ رــ ٙ بكـــذ ايحــربع عــٔ ا شــ  -اـٛق ـصَاْــاب أٚ َكّٝــذ٠ بــضَٔ َــ َطًكــ١ب

 بطًخ ااشاس٠ ٚم ٜظحعل ايعاٌَ ٚا ا ش  ا شش٠ . -ا بكـذٙ أٚ 

ناٝا ١ ذٛث َعس أٚ بٓـا٤ شـذاسٙ    -(: إرا إطحأشش ػاـاب يعٌُ ة رَح٘ 67)

ـُةاػش٠ شاص يغ  ا ش  ايحربع عٓ٘ ة إجياد ايعُـٌ ايــُظحأشش   ا بكٝذ اي -ايـُٓٗذّ 
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ُٛاؿفاج٘ ايـُطًٛب١ ، فارا عًُ٘ ايغ  بكـذ ايحربع عٔ ا شـ  إطـحعل   ـعًٝ٘ ر ٙ ب

 ا ش  ا شش٠ ايـُظُا٠ دٕٚ ايعاٌَ .

ٚارا عًُ٘ ايغ  ا بكـذ ايحربع عٔ ا ش  بطًـخ اإلشـاس٠ ٚم ٜظـحعل أظـذ      

ْعِ إرا ؿذس ايعٌُ َٔ ر  ا ش  بأَشٍ َٔ ايـُظحأشش أٚ باشاسجـ٘   َُٓٗا ا شش٠ .

عًٝ٘ ذا١ْٝب فايظاٖش إٔ ا ش  ا ٍٚ ٜظحعل ا شش٠ ايـُظُا٠ ،ٚايحفٜٛخ َظـحٓذ إأ  

 ايـُظحأشش ْفظ٘ بفعٌ ؿذٚس ا َش َٓ٘ يًراْٞ أٚظـٍٛ اإلشاس٠ َٓ٘ َع٘ . 

ع٢ً ايـُايو أشش٠ ايــُرٌ إٕ  فٝظحعل  -ارتٝام أٚ ايةٓا٤  -ٚأَا ايعاٌَ ا ش  

عُــٌ ايغــ  بــأَش ايعاَــٌ ، ٚإرا نــإ قــذ اطــحأششٙ  يًعُــٌ فٝظــحعل عًــ٢ ايعاَــٌ    

ج٘ م ٜظـحعل  ٚبذٕٚ إشاص ا شش٠ ايـُظُا٠ ة ااشاس٠ ايرا١ْٝ ، ٚإٕ عٌُ بغ  أَشٙ

 اٌٝ إٔ ايـُايو أَشٙ بزيو . ـعًٝ٘ ػ٦ٝاب ٚإٕ إعحكذ أٚ ج

 قظُإ : - ٝا ١ أٚ بٓا٤ أٚ جـًٝػ َان١ٓ  إشاس٠ ا ش  ع٢ً عٌُ :(: 68)

ا ٍٚ :إٔ جهٕٛ ااشاس٠ ٚاقع١ عًـ٢ َٓفعحـ٘ ارتاسشٝـ١ َـٔ دٕٚ إػـحغاٍ رَحـ٘       

 بؼ٤ٞ ْظ  إشاس٠ ايذاب١ أٚايذاس أٚضتُٖٛا َٔ ا عٝإ ايـًُُٛن١ . 

ايراْٞ  : إٔ جهٕٛ ااشاس٠ ٚاقع١ ع٢ً عٌُ ة ايز١َ فٝهٕٛ ايعُـٌ ايــُظحأشش   

 رَح٘ نظا٥ش ايذٜٕٛ . ٚجعشف أظهاَُٗا  ظت ايـٛس اآلج١ٝ : عًٝ٘ دٜٓاب ة

إٔ ٜؤشش ْفظ٘ ٚجهٕٛ اإلشاس٠ ٚاسد٠ ع٢ً مجٝـع َٓافعـ٘ ارتاسشٝـ١ ة َـذ٠      -1

ــع َٓافعــ٘ ٚا ٜــ   ـــُظحأشش مجٝ ــ١ ، فًُٝــو اي ـــُذ٠ : ايعُــٌ   ـَعٝٓ ــ٘ ة جًــو اي صٛص ي

جربعـاب ٚا باشـاس٠    ا ٜعُـٌ يٓفظـ٘ ٚا يغـ ٙ ، ٚا    -ايـُٓاة يًعٌُ ايـُظحأشش عًٝ٘ 

صعاي١، ْعِ ا بأغ با عُاٍ اييت جٓـشف عٓٗا ااشاس٠ ٚا جؼًُٗا ٚا جٓاة ـٚا ب

ايعٌُ ايـُظحأشش عًٝ٘ ، نُا إرا نإ َٛسد اإلشاس٠ أٚ َٓــشفٗا اإلػـحغاٍ بايٓٗـاس    
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َرالب فال َاْع َٔ اإلػحغاٍ بةعا ا عُاٍ ة ايًٌٝ يٓفظـ٘ أٚ يغـ ٙ نكـشا٠٤ ايكـشإ     

إا إرا أّد٣ اأ  -يغ ٙ أٚ  ٝا ١ ذٛب٘ أٚ ذٛث ر ٙ جربعاب أٚ باشاس٠ أٚ جبعاي١  ي٘ أٚ

 كعف٘ عٔ ايكٝاّ ة ايٓٗاس بـُا إطحؤشش عًٝ٘ فٝـ  ايعٌُ َٓافٝاب ٚحيشّ .

فــارا  ــاي  ٚجتــاٚص ظــل ايـــُظحأشش ٚعُــٌ ة ايـــُذ٠ ايـــُلشٚب١ ة اإلشــاس٠ 

نإ عٌُ ا ش  يٓفظ٘ خت  ايـُظحأشش فإ ةعا ا عُاٍ ايـُٓاف١ٝ يالشاس٠ :ٚأج٢ ب

ُاّ ا شش٠ يحعزس جظًِٝ ايعٌُ ة ايٛقخ ايـُظحعل ـبس فظد ااشاس٠ ٚإطيشاع ج

 ظحعل .عٌُ ايزٟ عًُ٘ يٓفظ٘ ة ايٛقخ املٚبس إَلا٤ ااشاس٠ َٚطايةح٘ بعٛض اي

ٚإرا عٌُ ا شـ  يغـ ٙ جربعـاب ختـ  ايــُظحأشش بـس ايفظـد ٚبـس ااَلـا٤ بـٌ           

اراعُـٌ   -ي٘ ا ش  ة ايٛقخ ايـُظحعل ي٘ ايزٟ عٌُ -ُهٓ٘ أٜلاب جلُس ر ٙ ـٜ

بأَشٙ يٛ نإ ٜعًِ إطحعكام َٓافع٘ يًُظحأشش جًو ايــُذ٠ ظٝـز ٜــ  ايغـ  بـأَشٙ      

 فٝأ ز َٓ٘ عٛض َرٌ ايعٌُ ايزٟ إطحٛفاٙ .  -ًفاب يًُٓفع١ ايـُظحعك١ يًُظحأششَح

    ٘  شــاس٠ أٚ جبعايـ١ فًًُظــحأشش ا ٍٚ  با ٚارا عُـٌ يغـ ٙ ة ايٛقــخ ايــُظحعل يـ

ارتٝاس بس أَٛس ذالذ١ : إٔ ٜفظد ٜٚظيشع ا شش٠ ايـُظُا٠ ٚعٓذ فظاٗا يـٛ عُـٌ   

        ٘ ٚبـس إٔ ا ٜفظـد إشاسجـ٘     ،ا ش  بعـا عًُـ٘ إطـحعل عًٝـ٘ أشـش٠ َرـٌ عًُـ٘ يـ

 ٚبس إَلا٤ ااشاس٠ أٚ ادتعاي١،ٜٚأ ز أشش٠ َرٌ ايـُٓفع١ ايـُظحعك١ ي٘ ايفا٥ح١ عًٝ٘

 ظ٢ُ فٝٗا . عٌُ أش ٙ ة ايٛقخ املظحعل ٚأ ز ا شش٠ أٚ ادتعٌ امل ع٢ً ايٛاسد٠

ٖٚزٙ ا ظهاّ ا ٜفشم فٝٗا بس ٚقٛع ااشاس٠ ايرا١ْٝ ع٢ً عس َا ٚقعـخ عًٝـ٘    

ااشاس٠ ااٚأ ة راى ايضَإ ايــُعس ٚبـس ٚقٛعٗـا ة ايزَـ١ ذـِ عًُـ٘ ا شـ  ة        

 ايٛقخ ايـُظحعل . 

 ْـفـظـ٘ ٚجـهـٕٛ ااشـاس٠ ٚاسد٠ ع٢ً َٓـفـعـحـ٘ ايـااسش١ٝ ٚعـُـًـ٘ إٔ ٜـؤشـش  -2
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 أٚ بٓـا٤ٙ ٖـزا ادتـذاس ٖـزا ايٝـّٛ ،      ايـُاـٛق ة ٚقخ َعس ناٝا ١ ٖزا ايرـٛث 

ـــُعس     ــو ايعُــٌ ة ايٛقــخ اي ــ٘ إٔ ٜعُــٌ ري ــ٘ ٚا ٜـــّػ َٓ  ا يٓفظــ٘  -ٚا جيــٛص ي

 . -صعاي١ ـٚا يغ ٙ ، ا جربعاب ٚا باشاس٠ ٚا ب

ــش٠        ــيشاع ا ش ــد ٚإط ــس ايفظ ـــُظحأشش ب ــ  اي ــ٘ خت ــٌ يٓفظ ــاي  ٚعُ ــارا   ف

 ايـُظُا٠ ٚبس اإلَلا٤ ٚأ ز عٛض َرٌ ايعٌُ ايزٟ عًُ٘  يٓفظ٘ .

ٚإٕ عٌُ يغ ٙ بأَشٙ يـ٘ ٚعًُـ٘ جربعـاب ختـ  ايــُظحأشش بـس ايفظـد ٚبـس أ ـز          

 . عٛض ايـُرٌ َٔ ا ش  ٚبس َطاية١ ايغ  بعٛض ايعٌُ ايزٟ إطحٛفاٙ

ٚإٕ عٌُ يغ ٙ باشاس٠ أٚ شعاي١ خت  بـس ا َـٛس ايرالذـ١  ة ايــٛس٠ ايظـابك١       

 ٚبس إَلا٤ اإلشاس٠ أٚ ادتعاي١ ٚأ ز ا شش أٚ ادتعٌ ايـُظ٢ُ فٝٗا . 

ٚ   ٌ  -صعاي١ـيٓفظـ٘ أٚ يغـ ٙ ، باشـاس٠ أٚ بـ     -ة ٖزٙ ايـٛس ا َـاْع َـٔ إٔ ٜعُـ

فـارا سشـش ْفظـ٘     َع٘ ر  َٓاٍف يـ٘ ، ا نإ ًَح٦ُاب ر  ريو ايعٌُ ايـُظحأشش عًٝ٘ إر

ة ّٜٛ َعس يًـّٛ عٔ صٜذ شاص يـ٘ ة ْٗـاس ايــّٛ إٔ خيـٝب ذٛبـاب أٚ ٜكشأايكـشإ :       

 يٓفظ٘ أٚ يغ ٙ ، باشاس٠ أٚ شعاي١ ، ٚي٘ ا شش أٚ ادتعٌ ايـُظ٢ُ .

يهـٔ يــٛ نــإ ايعُـٌ ايرــاْٞ َٓافٝــاب يًعُـٌ ايـــُظحأشش عًٝــ٘ نُـا إرا سشــش ْفظــ٘     

ٌ بايهحاب١ ختّٝش ايـُظحأشش بس فظـد إشاسجـ٘ ٚبـس ايــُطاية١ بعـٛض      يًاٝا ١ فاػحغ

ّٛج٘ ع٢ً ايـُظحأشش .  َرٌ ايعٌُ ايـُظحأشش عًٝ٘ ايزٟ ف

إٔ ٜؤشش ْفظ٘ ع٢ً َةاػش٠ عٌُ ة ايز١َ ٜأجٞ بـ٘ ة ٚقـخ َعـس شـاص يـ٘       -3

ــٌ          ــ٘ ايعُ ــٛد َع ــالب ا ٜف ــإ عُ ــاس٠ ارا ن ــذ ااش ــا٤ بعك ـــُٓاة يًٛف ــ  اي ــٌ ر ايعُ

ٚم جيض يـ٘ ايعُـٌ ايــُٓاة ايـزٟ ٜفـٛد َعـ٘ ظـل         ظحأشش عًٝ٘ َٔ ايـُظحأشش ،ايـُ

 ٛع ايعٌُ ايـُظحأششـٔ طٛا٤ نإ ايعٌُ ايـُٓاة َٔ ْـٛقخ ايـُعٝـحأشش ة ايـايـُظ
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 عًٝ٘ أّ َٔ ر ٙ .

ٚإرا عٌُ َا ٜٓاة ايٛفا٤ بعكذ اإلشاس٠ َٚا ٜفٛد َعـ٘ عًـ٢ ايــُظحأشش ايعُـٌ     

فظد اإلشاس٠ ٚإطـيشاع ا شـش٠ ايــُظُا٠ يـٛ دفعٗـا ايٝـ٘ ٚبـس        خت  ايـُظحأشش بس 

 إَلا٤ اإلشاس٠ َع ايـُطاية١ بعٛض ايعٌُ ايفا٥خ َٓ٘ ايـُظحأشش عًٝ٘ .

ٚإرا سشش ْفظـ٘ يعُـٌ ٜٓـاة ايٛفـا٤ بعكـذ ااشـاس٠ ٚأدا٤ ظـل ايــُظحأشش  ٝـز          

اس٠ ااٚأ ناْـخ ااشـاس٠ ايراْٝـ١ َٓافٝـ١ يالشـ      -ٜفٛد عًٝ٘ ايعُـٌ ايــُظحأشش عًٝـ٘    

ؿــعحٗا عًــ٢ إشــاص٠ ايـــُظحأشش ااٍٚ : فــإ م جيضٖــا بطًــخ ٚاطــحعل    ٚجحٛقــ 

ااش  ع٢ً َـٔ عُـٌ يـ٘ اشـش٠ ايــُرٌ ٚختّٝـش ايــُظحأشش ااٍٚ بـس فظـد ااشـاس٠           

 ااٚأ ٚإطيشاع ا شش٠ ايـُظُا٠ ٚبس َطايةح٘ بعٛض َرٌ ايعٌُ ايفا٥خ َٓ٘ .

يراْٝــ١ ناْــخ إيغــا٤ّ يـــعّك٘ عًــ٢ ا شــ    ٚإٕ أشــاص ايـــُظحأشش ا ٍٚ اإلشــاس٠ ا 

ــ١ ٜٚظــحعل ا شــ  عًــ٢      ـــُظحأشش جةعــاب ٚجـــّػ ااشــاس٠ ايراْٝ ًٜٚغــٛ ظكــ٘ عًــ٢ اي

 ايـُظحأشش ايراْٞ ا شش٠ ايـُظُا٠ ة ااشاس٠ ايرا١ْٝ . 

 ما تصح إجارته :                  
ٜـ  ٜٛشذ قإْٛ ػشعٞ أٚ قاعذ٠ فك١ٝٗ : نٌ                          ُهٔ ااْحفـاع َٓـ٘ َٓفعـ١ ستًًـ١     ـَـاٍ 

ػشعاب َكـٛد٠ عكال٥ٝاب َـع بكـا٤ عـس ايــُاٍ جــػ إشاسجـ٘ يالْحفـاع ٚبـزٍ ا شـش٠          

بأصا٤ َٓفعح٘،طـٛا٤ نـإ قــذٖا  عكال٥ٝـاب عَُٛٝـاب ٚيٓـٛع ايعكـال٤ أٚ نـإ َكــٛدا           

يـاـٛق ػاف َـِٓٗ ، ٖٚهـزا نـٌ عُـٌ ستًـٌ ػـشعاب َكــٛد عكال٥ٝـاب جــػ          

 ٚبزٍ  ااشش٠ باصا٥٘ . ااشاس٠ عًٝ٘

ظٓطــ١ أٚ  -(: ا جـــػ إشــاس٠ ا سض يًــضسع بــأشش٠  عــاّ ظاؿــٌ َٓٗــا   69)

 سبعــاب أٚ ْـــفاب ، -ُكذاس َعــس أٚ  ـــ١ َؼــاع١ َــٔ صسعٗــا   ـبــ -ػــع  أٚ ر ٖــا 
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إشاسجٗا باذتٓطـ١ أٚ ايؼـع  أٚ ضتُٖٛـا َـٔ اذتةـٛث       -ع٢ً ااظٛم  -نُا ا جـػ 

 شش٠ َٔ ظاؿٌ ا سض ايـُظحأشش٠ .ْعـِ ارا نـإ   ايـُطع١َٛ َؼشٚ اب بإٔ جذفع ا

ايطعاّ ايـُصعٍٛ أشش٠ َٛشٛداب بايفعـٌ أٚ نـإ ايطعـاّ ا شـش٠ نًٝـاب ة ايزَـ١ َـٔ        

 دٕٚ إػيام دفع٘ َٔ ظاؿٌ ا سض ؿعخ ااشاس٠ ة ٖاجس ايـٛسجس . 

(: جــــّػ إشـــاس٠ ظــــ١ َؼـــاع١ َـــٔ أسض َعٝٓـــ١ فٝؼـــيى ؿـــاظةٗا َـــع 70)

 حفاع َٓٗا بايٓظة١ ، نُا جتٛص إشـاس٠ قـذسم َٓٗـا عًـ٢ ضتـٛ ايهًـٞ ة      ايـُظحأشش ة ااْ

 ٚبعذ ايعكذ ٜعّٝٓ٘ ايـُايو .  -دْٚـِ َٔ ٖزٙ ا سض  -ايـُعس 

ــاس      71)       ــت سذ ــصذاب ٚا جيج ــ  َظ ــ١ يحٛق ــذ٠  ًٜٛ ــاس٠ ا سض َ ــّػ إش (: ا جـ

٘  ايـُظصذ عًٝٗا ، ْعِ جـّػ إشاسجٗا يحعٌُ َـ٢ًّ ٜـ٢ًّ فٝـ٘ أٚ ٜحعّةـذ   أٚ جًكـ٢   فٝـ

ّ  فٝ٘ ايـُعاكشاد ٘  ٚجكـا ٚ   فٝـ ٛ  ايؼـعا٥ش ايذٜٓٝـ١ أ ٔ  ريـو  ضتـ  ايشٚظٝـ١  ااْحفاعـاد  َـ

 َٔ دٕٚ إٔ جيجت عًٝٗا أظهاّ ايـُظصذ .ٚايؼشع١ٝ 

(:ٜـػ إطح٦صاس ايؼصش٠ يفا٥ذ٠ ااطحظالٍ أٚ سبب ايذٚاث أٚ ْؼش ايرٝاث 72)      

 يـعؼٝؼٗا .  ٜٚـػ إطحٝصاس ايةظحإ يفا٥ذ٠ ايحٓضٙ أٚسعٞ اذتٝٛاْاد فٝٗا ٚأنًٗا

(: ٜـــػ إطــح٦صاس اإلْظــإ ذتٝــاص٠ ايـــُةاظاد ااؿــ١ًٝ نااطــحٝال٤ عًــ٢  73)

عـ٢ أٚ ايشٌَ أٚ ضتُٖٛا أٚ ااظحطـاث أٚ ااظحؼـاؾ أٚ ااطـحكا٤ أٚ إؿـطٝاد     ـاي

 ا مساى أٚ ايطٝٛس أٚ ضتُٖٛا ، ٖٚٓا ظايحإ :

ٝاص٠ ناذت عٝاص٠ ٚظذٖا أٚ َع ر ٖاـٓفع١ ارتاؿ١ : ايقذ جكع ااشاس٠ ع٢ً امل -أ

ــ   -َع ْكٌ ايـُعاص َرالب َـا ظـاصٙ   اص٠ إرا قــذ ظٝـاص٠   ُعفًُٝو ايـُظحأشش ايعـس اي

 . اذتٝاص٠ يٓفظ٘ أٚ يغ  ايـُظحأششٚا ٜٓفع قـذ ا ش  نٕٛ  -ٚيٛ إسجهاصاب  -أش ٙ

 إٔ جكع ااشاس٠ ع٢ً نًٞ ايعٌُ ة ايز١َ : فإ قـذ ا ش  جطةٝل ايعٌُ -ث
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 -ايزٟ بزَح٘ يًُظحأشش ع٢ً فعً٘ ارتـاق بـإٔ نـإ ة َكـاّ ايٛفـا٤ بعكـذ ااشـاس٠        

نـإٔ قــذ اذتٝـاص٠ يٓفظـ٘ أٚ      -اب ، ٚإٕ م ٜكـذ ريـو  ًَو ايـُظحأشش ايـُعاص اٜل

عٝاص٠ ي٘ ٚنإ يًُظحأشش ـُٔ قـذ ايـيغ ٙ فُٝا ٜـػ اذتٝاص٠ ي٘ نإ ايـُعاص ًَهاب ي

ظل فظد إشاسج٘ ٚايششٛع با شش٠ ايـُظُا٠ ٚبس اإلَلا٤ ٚايششـٛع بعـٛض َرـٌ    

ّٛج٘ عًٝ٘ .   ايعٌُ ايـًُُٛى ي٘ بااشاس٠ ٚايزٟ ف

ُع٢ٓ إسجلـاع  ـٝصاس ايـُشأ٠ يإلسكاع بٌ يًشكاع َـذ٠ َعٝٓـ١ بـ   (: ٜـػ إطح74)

ٌم َٓٗـــا أؿــالب،ٚا ٜحٛقـــ  عًــ٢ سكـــا ايـــضٚط،    ايًــدي َٓ   إا ٗـــا ٚإٕ م ٜهــٔ بفعـــ

 إرا أٚشت جلٝٝع ظك٘ ة ااطحُحاع َٓٗا فال جـػ ااشاس٠ إا بشكاٙ ٚإشاصج٘ .

عشفـاب   ٚابذ َٔ َعشف١ ايـيب ايزٟ إطحؤششد إلسكاع٘ بٛؿ  سافع يًصٗاي١

نُا ابذ َٔ َعشف١ ايـُشكع١ نـزيو ،ٚابـذ َـٔ َعشفـ١ َهـإ ايشكـاع ٚصَاْـ٘ إرا        

 احً  ا شش٠ با حالفُٗا . ـناْخ ج

ايــُٛشٛد َٚـا   (: ٜـػ إطحٝصاس ايؼا٠ ٚايـُشأ٠ َـذ٠ َعٝٓـ١ يالْحفـاع بًةٓٗـا     75)

ّٕٛ بعذ اإلجيـاس  ٜٚــػ إطـحٝصاس ايؼـصش٠ يًرُـش٠ ٚاية٦ـش يإلطـحكا٤ ، ٚا ٜــػ         ،ٜحه

اـٛق ايـُٓافع ايـُٛشٛد٠ فٝٗا فعـالب َـٔ ايًـدي ٚايرُـش ٚايــُا٤ فاْـ٘       ـإطحٝصاسٖا ي

 صٗاي١ بٓعٛ َا .ـعحاط ؿعح٘ إأ َعشف١ ايكذس ٚإْحفا٤ ايـعكٝك١ جـبٝع ة اي

(: جـّػ ااشـاس٠ يهـٓع ايــُظصذ أٚ ايــُؼٗذ أٚ اذتظـ١ٝٓٝ أٚ يفشػـٗا أٚ       76)

 ٚ إلؿالح َا  شث فٝٗا أٚ ضتٛ ريو . يحعُ ٖا أٚ ييَُٝٗا أٚ يحصٗٝضٖا بايٓٛس أ

 ٚإسادجـ٘ َٓـ٘ م ٜظـحعل    (: إرا عٌُ أظذ يغـ ٙ عُـالب َـٔ دٕٚ أَـش ايغـ      77)

: فـإ قــذ ايحـربع بعًُـ٘ م     أَشٙ ايغ  بعٌُ فعًُـ٘ ايــُأَٛس   ، يهٔ اراعًٝ٘ عٛض

ٜظحعل أشش٠ ظح٢ َع قـذ اآلَش دفع ا شـش٠ ، ٚإٕ قــذ ا شـش٠ إطـحعّكٗا ظحـ٢      
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ايعاَـٌ   َش ايحربع إا إٔ جهـٕٛ قشٜٓـ١ عًـ٢ قــذ ايــُصا١ْٝ فـال ٜظـحعل       َع قـذ اآل

ُأَٛس ـصاْاب أٚ نإ ايـا شش٠ ظح٢ َع قـذٙ هلا نُٛاسد ششٜإ ايعاد٠ ع٢ً عًُ٘ َ

 ُا ٜٛشت ظٗٛس ا َش ة ايعٌُ زتاْاب . ـَ ٝع َٔ ػأْ٘ فعً٘ بأشش٠ أٚضتٛ ٖزأُ يـَ

(78 ٛ قــ  ايهحابــ١ عًــ٢ ايـــُذاد (: نــٌ عُــٌ ٜحٛقــ  ْفعــ٘ عًــ٢ عــس َــاٍ نح

ا جيت بزهلا عًـ٢   -ٚايٛسم ٚجٛق  ارتٝا ١ ع٢ً ارتٝٛم ٚجٛق  ايةٓا٤ ع٢ً ساج٘ 

 ايـُظحأشش إا إ ٜؼي ٘ ا ش  عًٝ٘ أٚ جكّٛ ايعاد٠ ب٘ أٚ جؼٗذ ايكش١ٜٓ عًٝ٘ . 

اذَاد ايــيت ٜكــذس ـ(: ٜـــّػ إطــحٝصاس ايؼــاف ايـــُعس يًكٝــاّ بحُــاّ ايــ 79)

ــاّ َرًــ٘ بٗــا ، ٚا قــ٣ٛ إٔ ْفكحــ٘ عًــ٢ ْفظــ٘ إا َــع     عًٝٗــا ٜٚعشفٗــا أٚ ٜحعــاسف قٝ

 إػيا ٗا ع٢ً ايـُظحأشش أٚ قٝاّ ايكش١ٜٓ أٚ ايعاد٠ بزيو . 

إٔ ٜظحعٌُ ايعاٌَ أٚ ٜأَش بايعُـٌ َـٔ دٕٚ    -ع٢ً نشا١ٖ ػذٜذ٠-(: جيٛص80)

جعٝس أششج٘ ع٢ً عًُ٘ ٚؼَٔ نـإ ٜـؤَٔ بـاا ٚايٝـّٛ اآل ـش فـال ٜظـحعًُٔ أشـ اب         

 ظح٢ ٜعًِ َا أششٙغ فارا فعٌ نإ عًٝ٘ أشش٠ ايـُرٌ إلطحٝفا٤ٙ عٌُ ايعاٌَ . 

لا٤ ُا بعذ إْكـ(: إرا إطحأشش أسكاب َذ٠ َع١ٓٝ فغشغ فٝٗا أٚ صسع َا ٜةك٢ ي81)

٘  جًو ايـُذ٠ ذِ إْكلخ  ، ٖٚهـزا ارا رـشغ َـا ا    ايـُذ٠ شاص يًُايو إ ٜـأَش بكًعـ

ـاـٛق ايـضسع  ٜةك٢ عاد٠ب فـادف بكاؤٙ يةعا ايطٛاس٤ٟ، ٚنزا إرا إطحأششٖا يـ 

َـ  ـ، ٜٚأٚ ايغشغ ع بـزٍ أشـش٠ صا٥ـذ٠    ُهٓ٘ إٔ ٜطًت َٔ َايو ا سض إبكا٤ٖا ٚيـٛ 

بشكـا ايــُايو ، ٚعٓـذ عـذّ سكـاٙ ًٜضَـ٘       ،ٚيٝع ي٘ اإلبكا٤ فٝٗا إا ٜياكٝإ عًٝٗا

 قًع٘ ٚإٕ ْكـخ قُٝح٘ ٚيٝع ي٘ ايـُطاية١ بأسؾ ْكـ٘ . 

عًـــ٢  -إرا ناْـــخ عـــاَش٠ ظـــاٍ ايفـــحػ  -(:  ـــشاط ا سض ايــــُظحأشش٠ 82)

 اشاط فًٝضّ ٚفاؤٙ . ـؿاظةٗا إا إٔ ٜؼيم ؿاظةٗا ع٢ً َظحأششٖا أدا٤ اي
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أشش٠ ٚإْحٗــخ َــذ٠ ااشــاس٠ (: إرا بكٝــخ أؿــٍٛ ايــضسع ة ا سض ايـــُظح83)

   ٕ قـذ ٚعـذ بـايششٛع ٚأ ـزٖا َـٔ       فٓةحخ ظح٢ ؿاسد صسعاب ي٘ ق١ُٝ َايٝـ١ : فـإ نـا

فٗــٞ يــ٘ ٚٚشــت عًــ٢ ؿــاظت    -أٟ أسادٖــا َايهٗــا ٚم ٜعــشض عٓٗــا   -ا سض

ُٔ طـةل إيٝٗـا َـٔ دٕٚ فـشم     ـ، ٚإٕ أعشض عٓٗا فٗـٞ يـ  َٔ أ زٖاُهٝٓ٘ ـا سض ج

 ٛص ايذ ٍٛ ة ا سض إا بارْ٘ . صـبس ؿاظت ا سض ٚر ٙ ، ْعِ ا ٜ

ًُٝو َٓفعـ١ ايعاَـٌ   ـًُٝو عس َـاٍ َـع جـ   ـ(: ٜـّػ ايعكذ ايـُؼحٌُ ع٢ً ج84)

بعٛض َعس نإٔ ٜظحأشش ايـةاغ ع٢ً ؿةغ داسٙ بـةغ َعس ايـُٛاؿفاد ٜٚهـٕٛ  

ايعٛض بذاب َـٔ عًُـ٘ َٚـٔ ا ؿـةاغ ،أٚ ٜظـحأشش َكـاٚاب يةٓـا٤ داس بعـٛض َعـس          

َـع سفـع    -صف ٚايطـابٛم ٚضتُٖٛـا   ـايـ  -ٜهٕٛ بذاب َـٔ ايعُـٌ َٚـٔ َـٛاد ايةٓـا٤      

 ُطًٛب١ ٚايـُصعٍٛ قةاهلا ايعٛض .صٗاي١ بةٝإ ايـُٛاؿفاد ايــاي

اً  ػــشم أٚ ـ(: إرا نــإ ي شــ  أٚ يًُظــحأشش  ٝــاس ايفظــد يغــدي أٚ جــ 85)

ـــُٓفع١  -ٚشــٛد عٝــت  أٚ ر ٖــا : فــإ فظــد قةــٌ ايؼــشٚع ة    -ة ا شــش٠ أٚة اي

ايعٌُ أٚ قةٌ ااْحفاع َٔ ايعس ايـُظحاشش٠ فال ػ٤ٞ ذابخ ، ٚإٕ نـإ ايفظـد بعـذ    

بعذ إطحٝفا٤ ايـُٓفع١ ذةخ عًٝـ٘  أشـش٠ ايــُرٌ ، ٚإٕ نـإ ايفظـد ة       ُاّ ايعٌُ أٚـج

ُكذاس َـا أجـ٢ بـ٘    ـٚذةـخ بـ   -بعذ اإلْفظاخ ٚإْحفا٤ ا شش٠ ايــُظُا٠   -أذٓا٥٘ إطحعل 

َـ        صُٛع ايعُـٌ  ـَٔ ايعٌُ أٚ إْحفع َع٘ َـٔ ايعـس َـٔ أشـش٠ ايــُرٌ إا إرا يـٛظ  

نــال٠ سٜـاد    -ٙ ع٢ً ؿال٠ حأششايـُظحأشش عًٝ٘ بٓعٛ ٚظذ٠ ايـُطًٛث نُا إرا إط

 فاْ٘ يٛ فظد ة ااذٓا٤ م ٜهٔ ي٘ ػ٤ٞ .  -نـّٛ ّٜٛ ايغذٜش -أٚ ؿٝاّ -أٚ ٚظؼ١

َعٝٓـ١ ذـِ إػـياٖا ة ااذٓـا٤ فاإلشـاس٠ باقٝـ١        (: إرا إطحأشش عـس َـاٍ َـذ٠ب   86)

 ع٢ً ؿعحٗا ، ٚارا باعٗا أذٓا٤ ايـُذ٠ فا ق٣ٛ جةع١ٝ ايـُٓفع١ يًعس . 
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يحعُ ٖـا داساب جةٓـ٢    -نعؼـشٜٔ طـ١ٓ   -اس٠ ا سض َـذ٠ َعٝٓـ١   (: جـػ إشـ 87)

فٝٗــا رــشف َٚشافــل ٚضتــٛ ريــو ،أٚ يحعُ ٖــا بظــحاْا بهــشٟ ااْٗــاس ٚجٓكٝــ١ اآلبــاس    

ريـو ، فٝهـٕٛ ظاؿـٌ ااسض يًعاَـٌ ايــُظحأشش ذـِ بعـذ         ٚرشغ ا ػصاس ٚضتٛ

ُـاب ٚنٝفـاب   اْكلا٤ ايـُذ٠ جعٛد ااسض يـاظةٗا ، ٚابذ َـٔ جعـٝس َكـذاس ايـحعُ  ن    

 .       صٗاي١ـبٓعٛ جشجفع اي

ُصشد ـص١ ايــُشك٢ طـٛا٤ ناْـخ بـ    ـ(: جـػ اإلشـاس٠ عًـ٢ ايطةابـ١ َٚعايـ    88)

 ريو . ٚؿ  ايعالط أّ بايـُةاػش٠ نصرب ايهظٛس ٚجلُٝذ ايكشٚح ٚادتشٚح ٚضتٛ

ٚجـػ ايـُكا ع١ ع٢ً ايعالط ايطيب بكٝذ ايرب٤ إرا ناْـخ ايعـاد٠ جكحلـٞ ريـو     

اسد ااشاس٠ عًـ٢ ا عُـاٍ ايــُٛقٛف١ عًـ٢ َكـذَاد رـ  إ حٝاسٜـ١        نُا ة طا٥ش َٛ

 ي ش  ٚناْخ جٛشذ عاد٠ب ظس إساد٠ ايعٌُ .

عككٗا ة ر١َ اآل ش طكطخ ٚبش٥خ ر١َ ـ(: إرا أطكب ا ش  ا شش٠ بعذ ج89)

ـــُظحأشش٠       ــس اي ــٔ ايع ــ٘ َ ـــُظحأشش ظك ــكب اي ــش، ٚإرا أط ٕ  -اآل  ــحا ــذاس أٚ ايةظ  اي

 كب ٚبكٝخ ايـُٓفع١ ع٢ً ًَه٘ . م ٜظ -أٚ ايذنإ 

ــٔ        90) ــ ٙ َ ــٗذا٤ أٚ ر ــٝذ ايؼ ــٝة١ ط ــش َـ ــ٢ رن ــش٠ عً ــز ا ش ــأغ بأ  (: ا ب

ٚعـــشض فلـــا٥ًِٗ أٚ ٚرسٜـــحِٗ ٚأجةـــاعِٗ ايــــاذتس )سض( ( ايــــُعـَٛس )

ايـُعاكشاد ايذ١ٜٝٓ أٚ ا  الق١ٝ ٚايٛعظ١ٝ أٚ جعًِٝ جال٠ٚ ايكشإ أٚ جفظ ٙ أٚ ضتٛ 

 .  - د١ٜٝٓ أٚ د١ْٜٛٝ -١ٝ٥ ٘ فا٥ذ٠ عكالفٝ ُاـريو َ

عٞ ة ايعةاداد ايٛاشة١ إا ة اذتـض عـٔ   ـ(: ا جـػ ااشاس٠ يًٓٝاب١ عٔ اي91)

ايـُظحطٝع ايعاشض عٔ ايـُةاػش٠ ، ٚجـّػ ااشاس٠ ع٢ً ايٓٝاب١ عٔ ايــُٝخ ة قلـا٤   

عٞ ـ. ٚجــػ ااشـاس٠ يًٓٝابـ١ عـٔ ايـ      -ايـال٠ ٚايـٝاّ ٚاذتض  -ايعةاداد ايٛاشة١ 
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ــ١ نايـــ  أٚ عـــٔ ـــُظحعةاد ايعةادٜـ ـــُٝخ ة ايـ ــاس٠  ـايـ ـــُٓذٚبس ٚصٜـ ــش٠ ايـ عض ٚايعُـ

ايـُؼاٖذ ايـُؼشف١ ٚؿالجٞ ايضٜاس٠ ٚايطٛاف فُٝٗا ، نُـا جــػ ااشـاس٠ عًـ٢ إٔ     

ا  ايـُعةٛث ػشعاب عـٔ ْفظـ٘ ٜٚٗـذٟ ذـٛاث عًُـ٘ اأ رـ ٙ َـٔ        ـٜعٌُ ا ش  اي

 ا ظٝا٤ ٚا َٛاد .

ااظٝا٤ ٚااَـٛاد ة ايعةـاداد ايـيت جؼـشع      (: ٜـّػ ااطح٦صاس يًٓٝاب١ ع92ٔ)

 فٝٗا ايٓٝاب١ ، دٕٚ َا ا جؼشع فٝ٘ ايٓٝاب١ نايـال٠ ٚايـٝاّ عٔ ا ظٝا٤ .

َـ ـعالٍ ٚايـجـػ ااشاس٠ ع٢ً جعًِٝ اي (: ا93) َـ  ـعشاّ  عٌ اابـحال٤  ـُا ٖـٛ 

ــالب ــحالؤٙ بــ٘ َظــحكةالب      أٚ فع ــِٝ ايٛاشةــاد َرــٌ اظهــاّ     ، ٜحٛقــع عــاد٠ب إب  ْظــ  جعً

َـ   يـال٠ ٚايـٝاّ َٚـا ا ُا ٖـٛ  ـفًـٛ م ٜهـٔ اافحـا٤ أٚ ايحعًـِٝ يـ      عٌ اابـحال٤ ، ـٖـٛ 

َحٛقع اإلبحال٤ فااق٣ٛ شٛاص أ ـز ا شـش ٚادتعـٌ عًٝـ٘ ، ٚا ظـٛم جشنـ٘ ٚأ ـزٙ        

 . بٓعٛ اهلذ١ٜ ٚاانشاّ

صٛص أ ـــز ا شـــش٠ عًـــ٢ جغظـــٌٝ ااَـــٛاد  ـ(: ا جــــػ اإلشـــاس٠ ٚا ٜـــ93)

صعٌ عًـــ٢ بعـــا ايــــُكذَاد ـز ااشـــش٠ أٚ ايـــٚجهفٝــــِٓٗ ٚدفـــِٓٗ ، ٚجيـــٛص أ ـــ

صٗٝض ايـُٝخ ، ْظـ  ظفـش ايكـرب عًـ٢     ـأٚايـُظحعةاد ايظابك١ أٚ ايالظك١ يٛاشةاد ج

صا٥ـذ  عُـٌ  اـٛؿٝاد ـعفش بٗـزٙ ايـ  ـعٛ  اق َٔ  ٛي٘ ٚعشك٘ ٚعُك٘ فإ ايـ ـْ

 . َظ٢ُ ظفش ايكربٖٛ ايزٟ َٔ ايحصٗٝض ٚعٔ ايكذس ايٛاشت 

يًعض ايةًذٟ إٔ ٜظحأشش ػاـاب َٔ بًذ ايــُٝخ  (: ا ٜـػ ة اإلطحٝصاس 95)

 ٚذايراب َٔ ايــُذ١ٜٓ إأ )َهـ١(    إأ )ايٓص ( َرالب ٚس ش َٔ )ايٓص ( إأ )ايـُذ١ٜٓ(

 عض .ـعض إأ إٔ ٜـبٌ ابذ َٔ إٔ ٜظحأشش َٔ ٜظافش َٔ ايةًذ بكـذ اي

 كف بعا ااشضا٤ أٚ ايؼشا٥ب ر ـٓـؤشش يًـال٠ عٔ ايـُٝخ فـ(: إرا إطح96)
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نُـا ٖـٛ    -ايشن١ٝٓ طٗٛاب : فإ ناْخ ااشاس٠ ع٢ً ايـال٠ ايـعٝع١ ايـُرب١٥ يًزَـ١  

ُاّ ااشش٠ ، ٚنزا إرا ناْخ عًـ٢ ْفـع ااعُـاٍ    ـإطحعل ج -ايظاٖش عٓذ اإل الم 

عًـ٢   ايـُاـٛؿ١ ٚنإ ايٓكف عًـ٢ ايٓعـٛ ايــُحعاسف ، ٚإ نـإ ايـٓكف صا٥ـذاب      

 .  ُكذاسٙـُحعاسف ْكف َٔ ا شش٠ بايـُحعاسف ، ٚإٕ نإ ايٓكف صا٥ذاب ع٢ً ايـ

(: إرا إطحؤشش يًـال٠ عٔ )صٜذ( فاػحة٘ ٚؿـ٢ً عـٔ )عُـشٚ( : فـإ نـإ      97)

اطأ ة ايحطةٝل بـإٔ نـإ َكــٛدٙ ايــال٠ عُـٔ إطـحؤشش يًــال٠ عٓـ٘         ـع٢ً ضتٛ اي

، ٚإٕ ؿّػ قلـاؤٖا عـٔ صٜـذ ٚإطـحعل ا شـش٠     ٚاقعاب فأ طأ ة إعحكادٙ أْ٘ )عُشٚ( 

م ٜظحعل ا شش٠ ٚم ٜـػ عـٔ )صٜـذ( . ٖٚهـزا ايحفــٌٝ ة      عٛ س شـنإ ع٢ً ْ

عض ٚجــال٠ٚ ـنــٌ عُــٌ ْٝــابٞ َفحكــش إأ ايكـــذ ٚجعــٝس ايـــُٓٛث عٓــ٘ نايـــٝاّ ٚايــ

 ايكشسٕ .

احِ ايكـــشإ ايؼـــشٜ  َطًكـــاب فايظـــاٖش يـــضّٚ ايكـــشا٠٤  ـ(: إرا إطـــحؤشش يـــ98)

، ُـع  ايؼـشٜ  جٝت ايـُٛشٛد ة ايـايـُحعاسف١ بيجٝت ايظٛس ٚسٜاجٗا ظظت ايي

احِ : ـٚإرا قشأ بعا ايهًُاد رًطاب ٚإيحفخ إأ رًط٘ بعذ ايفشاغ َٔ ايظٛس٠ أٚ ايـ 

ــٓكف َــٔ ااشــش٠ ػــ٤ٞ ، ٚإٕ نــإ نــر ا       ٛم َحعــاسف م ٜ ــٝال أٚ بٓعــ ــإ نــإ قً  ف

 ـُحٝكٔ رًطـ٘ فٝـ٘ بكشا٤جـ٘ ؿـعٝعاب ،    أٚ بٓعٛ ر  َحعاسف يضَـ٘ جـذاسى ايــُكذاس ايـ    

 إٔ ٜكشأ ايظٛس٠ َٔ َهإ ايغًب إأ س شٖا . ٚا ظٛم ي ش  إطحعةاباب

 (: ايـُٛاسد اييت جيٛص فٝٗـا إطـحٝصاس ايةـايغ يًٓٝابـ١ ة ايعةـاداد ايــُظحعة١       99)

جيـٛص فٝٗـا إطـحٝصاس     -نحال٠ٚ ايكشإ ٚصٜاس٠ َؼاٖذ ايـُعـَٛس ٚؿـال٠ ايضٜـاس٠    -

 ٚاا طةعاْ٘ ايعايـِ .، ايـيب 
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 فقه اجلعالة

 عًٗا:ـكذّ فشٚع )فك٘ ادتعاي١(عٔ َـيؼذٜذ ااسجةام بس اإلشاس٠ ٚادتعاي١ ْ

ُٔ ـ(: ادتعايــ١ إٜكــاع ٜؼــة٘ عكــذ اإلشــاس٠ ، جحعـــٌ جبعــٌ عــٛض َعًــّٛ يــ 1)

 احـش٠ قاب١ً يًحعٝس . ـاحـشاب َع٘ شٗاي١ َـٜعٌُ عُالب َعٝٓاب ٚيٛ جعٝٝٓاب َ

ٚابذ فٝٗا َٔ اإلجياث : عاََا نكٛيو: )َٔ سّد عشبيت ايلا٥ع١ أٚ ب٢ٓ شذاسٟ 

 )إٕ  طخ ذٛبٞ فًو دسِٖ( . أٚ  اؿاب نكٛيو  طاباب يضٜذ: فً٘ دٜٓاس(،

َ ـج ٚا ٍ      عحاط اأ ايكةٍٛ  ْٗا يٝظـخ َعا ، ًـ١ بـس  ـشفس ظحـ٢ حتحـاط اأ قةـٛ

 ٖٛا َٔ ايعكٛد .خبالف اإلشاس٠ ٚايـُلاسب١ ٚايـُضاسع١ ٚايـُظاقا٠ ٚضت

ّٖالب  ػـشعاب يًحــشف ايــُعاًَٞ بـايةًٛغ ٚايعكـٌ       ٜٚعحرب ة ادتاعٌ إٔ ٜهٕٛ َـؤ

ٍ٘  ٖـاصاب   أٚ أٚ زتْٓٛـاب  فًـٛ نـإ ؿـةٝاب    أٚ فًعٍ ، ٚايكـذ ٚاإل حٝاس ٚعذّ اذتصش يظف

أٚ ستصٛساب عًٝ٘ يظف٘ أٚ فًـع م جــّػ شعايحـ٘ ة َايـ٘ ايــُعصٛس عًٝـ٘        أٚ َهشٖاب

 صذ ايٛيٞ ايؼشعٞ َـًع١ب ة شعايح٘ فٝصٝضٖا ي٘ .ـايحـشف فٝ٘ ،إا إٔ ٜػشعاب َٔ 

ـــُفًّع أٚ       ـــُُّٝض أٚ اي ــيب اي ــٛ سّد ايـ ــٌ فً ــشف ة ايعاَ ــ١ ايحـ ــرب أًٖٝ ٚا جعح

ٌّٖ ـٚأسشــع كــّاي١ ايــ -احـشاب ـٚيــٛ َــ -ايظــفٝ٘ أٚ ايـــُصٕٓٛ ايؼــاعش  صاعٌ ايـــُؤ

ّٞ ايعاَـٌ أٚ َـٔ     صعٌ ايـُكّشس يًعاٌَ ٚابذ َٔ جـيًحـشف إطحعل اي ظـًُٝ٘ إأ ٚيـ

 ُـًعح٘ . ـٜرل بـشف٘ ي

ٜـ  ـايعاٌَ ايكـذس٠ عًـ٢ ايعُـٌ ايــُصعٍٛ عًٝـ٘ ٚجـ       ْعِ ٜعحرب ة صادٙ ـُّهٓ٘ َـٔ إ

  اسشاب، فارا أٚشذٙ فعالب إطحعل ادتعٌ َٔ ادتاعٌ .

ــٌ ػــشعاب َكـــٛد يًعكــال٤ عــاد٠ب فــال     2) ــ١ عًــ٢ نــٌ عُــٌ ستًّ  (: جـــّػ ادتعاي

ٍم َــٔ ايغــشض ايعكال٥ــٞ أٚ ايــزٟ ا ٜكـــذٙ ايعكــال٤   جـــّػ ادتعايــ١ عًــ٢ فعــٌ   ــا
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عٌ َظًِ ، ْعِ يٛ نإ فٝ٘ رشض عكال٥ٞ نايذ ٍٛ ة َٓصِ ـعاد٠ب نايذ ٍٛ ة َ

 صعاي١ .ـؿعخ اي -َظًِ إل شاط ايزٖت 

اُش أٚ ـعشاّ نكٛيــ٘ : )َــٔ ػــشث ايـــٖٚهــزا ا جـــػ ادتعايــ١ عًــ٢ ايفعــٌ ايــ

  دسُٖا( ٖٚزا عٓـش َؼيى َع ااشاس٠ .عاًَٞ عٓذ جشن٘ ايعٌُ أعطٝح٘  كشث

صت ايعٌُ ع٢ً ايعاٌَ بعذ إٜكاعٗـا بــاالف   ـٜٚفيقإ : ة أْ٘ ة ادتعاي١ ا ٜ       

ايــُصعٍٛ يـ٘   ٚاجؼحغٌ ر١َ ادتاعٌ بادتعٌ يًعاٌَ إا بعذ إجيـاد ايعُـٌ    ،اإلشاس٠

 خبالف اإلشاس٠ فاْ٘ جؼحغٌ ر١َ ايـُظحاشش با شش ي ش  بعذ ايعكذ قةٌ ايعٌُ .

ــاس٠ ا جــ    ــإ ة إٔ اإلش ــا ٜفيق ــ١ ـنُ ـــُٓفع١   -كةٌ ادتٗاي ــٌ ٚا ة اي ا ة ايعُ

احـشاب َع إْلـةا ٗا ٚجعـّٝٔ   ـُهٔ إٔ جذ ًٗا ادتٗاي١ َـايـُظحأشش٠ ، بُٝٓا ادتعاي١ ٜ

َـ  ـٚيزا ٜايعٌُ ة ادت١ًُ  َـ  ـُهٔ إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ فٝٗـا  ُٜكةـٌ   احـش اـصٗٛاب بكـذس 

َـ       احـشاب قـابالب يًحعـٝس ظحـ٢    ـَـ  صٗٛابـة اإلشاس٠ نُـا جيـٛص ة ايعـٛض إٔ ٜهـٕٛ 

سّد  أٚ )َــٔ: )َــٔ سّد ؿــرب٠ ظــٓطيت فًــ٘ سبعٗــا( ا جــؤدٟ إأ ايحٓــاصع َرــٌ قٛيــو  

يـٛ سّدد ايعُـٌ بـس إذـٓس     عـٌ  ٖٚهزا جـػ ادتعاي١ ٚادتبكشاجٞ ارتُظ١ فً٘ أظذٖا( 

ّٞ فًـ٘ ٦َـ١ دٜٓـاس( أٚ ظــٌ          فكاٍ : )َٔ ٚشذ عـشبيت ايةٝلـا٤ أٚ اذتُـشا٤ ٚسّدٖـا ايـ

اييدد ٚاإل حالف ة ادتعٌ ٚايـُصعٍٛ نُا يٛ قـاٍ : )َـٔ سّد عـشبيت ايةٝلـا٤ فًـ٘      

أٚ سّد عـشبيت اذتُـشا٤ فًـ٘ عظـٕٛ دٜٓـاساب( ؿـعخ ادتعايـ١ ٚإطـحعل          ١٦َ دٜٓـاس ، 

سرـِ ايـيدد ة ادتعايـ١ ٚإ ـحالف ادتعـٌ أٚ ايــُصعٍٛ يـ٘ ة بعـا         ايعاٌَ ادتعٌ 

َـ   ايـٛس .  ُاَاب ٚم ٜفّظـشٙ نُـا يـٛ قـاٍ :     ـجـ  صٗٛابـْعِ يٛ نإ ايعٌُ أٚ ايعـٛض 

بطًـخ ادتعايـ١ ٚنـإ يًعاَـٌ عٓـذ       -ُعًٗا فًـ٘ ػـ٤ٞ(   ـ)َٔ سّد عشبيت أٚ عّشفر بـ 

ّٞ َا كا ع َـر فًـ٘ دٜٓـاسغ ٚم ٜعـّٝٔ     ايشّد أشش٠ ايـُرٌ ،يهٔ يٛ قاٍ : ؼَٔ سّد عً
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،ٖٚهــزا يــٛ فّظــش ذ فــشّدٙ عًــ٢ ؿــاظة٘ اطــحعل ايذٜٓاس َــا كــاع َٓــ٘ ذــِ عشفــ٘ أظــ 

 . ايـُصٍٗٛ ؿعخ

ادتعايـ١ أٚبعـذٙ ٚقـذ    صعٌ إرا أج٢ بايعٌُ قةٌ إجياث ـا ٜظحعل ايعاٌَ اي(:3)

 طٛا٤ شعٌ ايـُايو يغ ٙ شعالب أّ م جيعٌ ظس عًُ٘ عٛكاب أؿالب . ،جرّبع بايعٌُ

(: ٜـػ نٕٛ ادتعٌ َٔ ر  ايـُايو إرا أظشص سكا ايــُايو بـايفعف عـٔ    4)

)َٔ سّد عشب١ بهش فً٘ دٜٓاس( ذِ سّدٖا ـصًة٘ إيٝ٘ نُا إرا قاٍ:ب َاي٘ ٚبايحـشف فٝ٘ أٚ

 ،أٚ قاٍ )َٔ  ام ذٛث صٜذ فً٘ دسِٖ(إطحعل ايعٛض ايـُصعٍٛ َٔ ادتاعٌ أظٌذ

ؿـاظت ايرـٛث،ْعِ يـٛ قــذ ايكا٥ـٌ       كا٥ٌ ايـذسِٖ دٕٚ صٜـذ  يضّ ايفارا  ا ٘ اظٌذ

 ذٜٓاس أٚايذسِٖ َٔ ايـُايو ذِ أشاصٙ يضَ٘ ايذٜٓاس أٚايذسِٖ ة ايـُرايس .بزٍ اي

 ٌ إرا نإ ايـُصعٍٛ عًٝ٘ جظًُٝ٘، (: ٜظحعل ادتعٌ بحظًِٝ ايعٌُ إأ ادتاع5)

    ٛ  ٚقذ ٜظحعل ادتعٌ بغ  جظًِٝ ايعٌُ نُا يٛ نإ ايـُصعٍٛ عًٝـ٘ اإلٜــاٍ نُـا يـ

ٚإطـحعل ايعاَـٌ ايـذسِٖ     : )َٔ أٚؿٌ عشبيت إأ بًذ٠ايٓص  نـإ يـ٘ دسٖـِ(   قاٍ

،أٚ قـاٍ :)َـٔ  ـام ٖـزا ايرـٛث      إأ ايةًذ ٚإٕ م ٜظًُّ٘ إأ أظـذ ُصشد اإلٜـاٍ ـب

ًُّ٘ يـــاظت ُصشد ايـــاّٝام ايــذسِٖ بـــفًــ٘ دسٖــِ( إطــحعل ايــ  ـاٝا ١ ٚإٕ م ٜظــ

 عًل عًٝ٘ ادتعٌ فٝٗا . ، فايعرب٠ ة اطحعكام ادتعٌ بـٝار١ ادتعاي١ َٚاايرٛث

(: ادتعاي١ إٜكاع شا٥ض فٝصٛصيًصاعٌ ايششٛع قةٌ ايؼشٚع ة ايعُـٌ ، ٚبعـذ   6)

يًعاٌَ ايششٛع ٚإطكام ظك٘ ٚا جيٛص يًصاعٌ ايششٛع إا ـصٛصايؼشٚع ة ايعٌُ ٜ

 ٚيـٛ م ٜٛافـل  ٘ عُـا عُـٌ ٚا ػـ٤ٞ يًعاَـٌ عٓذ٥ـٍز،      ارا ٚافك٘ ايعاٌَ ٚأطكب ظكـ 

 ٚايـًػ    َٓ٘ . أشش٠ ايـُكذاس ايزٟ عًُ٘، اق٘طحعك٣ اايعاٌَ ٚقذ عٌُ فٝكٛ

 ُاّـُاّ ايعٌُ ايـُصعٍٛ ي٘ إرا م ٜهٔ ااجـصٛص يًعاٌَ ايششٛع قةٌ جـُا ٜـٚاْ
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بعذ ايؼشٚع ٚاشةاب عًٝ٘ دت١ٗ َٔ ادتٗاد نإٔ ٜحلشس ادتاعٌ أٚ ؿاظت ايعٌُ َٔ 

أٚ ضتُٖٛـا نُـا يـٛ شعـٌ     سشٛع ايعاٌَ أذٓا٤ ايعٌُ كشساب َعحذاب ب٘ ة ْفظ٘ أٚ َاي٘ 

ض عٝٓ٘ أٚ نًٝح٘ فؼشع ايطةٝت بـاششا٤ ايعًُٝـ١ ٚنـإ    ـُٔ ٜعايـايـُشٜا أي  دٜٓاس ي

 ُاّ َا ػشع فٝ٘. ـايـُشٜا ٜحلشس َٔ جشى ايطةٝت ايعٌُ بعذ ػشٚع٘ فٝ٘ فٝصت اج

(: إرا شعٌ شعًس بإٔ قاٍ : )َٔ  ـام ٖـزا ايرـٛث فًـ٘ دسٖـِ( ذـِ قـاٍ :        7)

َكايــ٘ ا ٍٚ إطــحعل ٘ دٜٓــاس( ٚنــإ ايرــاْٞ عــذٚاب عــٔ )َــٔ  ــام ٖــزا ايرــٛث فًــ

فارا  ا ٘ ارتٝام يـضّ ادتاعـٌ ايـذٜٓاس ا ايـذسِٖ ،إا إرا م ٜــً٘       ،ايعاٌَ ايراْٞ

ادتعٌ ايرـاْٞ ٚم ٜعًـِ بـ٘ فٝظـحعل ادتعـٌ ا ٍٚ . ٚيـٛ إْعهـع ايفـشض َـع قٝـاّ           

ٓاس . ٚارا م جهـٔ  ايكش١ٜٓ ع٢ً ايعذٍٚ عٔ ادتعٌ ا ٍٚ يضّ ادتاعٌ ايذسِٖ ا ايذٜ

قش١ٜٓ ع٢ً ايعذٍٚ عٔ ا ٍٚ اأ ايراْٞ ٚشت ادتعالٕ َعاب ،إا إرا نإ ايعاَـٌ قـذ   

 مسع أٚ إ ًع ع٢ً أظذُٖا فٝظحعل ادتعٌ ايـُعًّٛ ي٘ َُٓٗا  اؿ١ . 

(: إرا شعٌ شعالب يفعٌ )َٔ سّد عشبيت فً٘ دٜٓاس( فـذس مجٝع ايفعـٌ  َـٔ   8)

يًصُٝع شعٌ ٚاظذ يهٌ ٚاظذ َـِٓٗ بعلـ٘    مجاع١ َٔ نٌ ٚاظذ َِٓٗ بعل٘ نإ

ُكذاس عًُ٘ ٚشٗذٙ ، ٚيٛ نإ ادتعٌ ع٢ً فعٌ قابٌ يًحعذد ٚؿذس ايفعٌ بحُاَـ٘  ـب

َٔ نٌ ٚاظذ َِٓٗ نإٔ قاٍ : )َٔ د ٌ داسٟ إل فـا٤ ظشٜكٗـا أٚ إلْكـار َـٔ فٝٗـا      

 صعاي١ ايع١َُٝٛ .ـفً٘ دٜٓاس( نإ يهٌ ٚاظذ َِٓٗ شعٌ جاّ ، ٖزا ة اي

صٜــذ إٕ  طــخ ذــٛبٞ فًــو   اؿــ١ يؼــاف َعــس )ٜــاٌ شعايحــ٘ ٚأَــا يــٛ شعــ

ايـُاا ت  اؿـ١   دسِٖ( أٚ )ٜا  ايذ إٕ سددد عشبيت فًو دٜٓاس( بكـذ َةاػش٠

 فؼــاسن٘ رــ ٙ ة  ٝا ــ١ ايرــٛث أٚ اسشــاع ايعشبــ١  ٝــز نــإ ادتٗــذ َؼــيناب هلُــا  

ٚم ٜهٔ اآل ش َعٝٓـاب يًُصعـٍٛ يـ٘ أٚ عـاَالب بـأَشٙ أٚ عـاَالب        -ايـُاا ت ٚر ٙ -
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 ٌ  بٓظــة١ عًُــ٘ ٚم ٜظــحعل اآل ــش ػــ٦ٝاب،   أٚ عٓــذٙ نــإ يًُصعــٍٛ يــ٘ ْـــ  ادتعــ

ٚإٕ نإ اآل ش َعٝٓاب يًُصعٍٛ ي٘ ايعٌُ أٚ عٌُ بطًت َٓـ٘ إطـحعل ايــُصعٍٛ يـ٘     

  ؿٝغ١ ادتعاي١ . ُاّ ادتعٌ ارا م جؼيم َةاػشج٘ ايعٌُ ةـج

ُٔ ـُا ٜظحعل ايعاٌَ ادتعٌ إرا شا٤ بايعٌُ جاَاب ، فـارا شعـٌ شعـالب يـ    ـ(: إ9ْ)

ف١ َع١ٓٝ فشّدٙ َـٔ بعـا ايــُظاف١    َٔ َظا -ظٝٛاْ٘ أٚ عشبح٘ أٚ ضتُٖٛا  -سّد كايح٘ 

ُاَاب فصـا٤ ايــُصعٍٛ يـ٘ بـةعا ايعُـٌ نـإٔ  ـام        ـُٔ  ام ذٛب٘ جـأٚ شعٌ شعالب ي

ايرٛبس م ٜظحعل ايعاٌَ عًـ٢ ادتاعـٌ ادتعـٌ ايــُعس عًـ٢      ْـ  ايرٛث أٚ أظذ 

صادٙ ايعٌُ ْاقـاب ، ْعِ يٛ قـذ ادتاعٌ جٛصٜع ايعٌُ ع٢ً اشضا٥٘ ـايعٌُ ايحاّ إلٜ

أٚ ظٗش نالَ٘ فٝ٘ نإ ي٘ َٔ ادتعٌ بٓظة١ عًُ٘ فٝظحعل َٔ  ام ْــ  ايرـٛث أٚ   

 اظذ ايرٛبس ْـ  ادتعٌ .

ة ادتعٌ ٚعذَ٘ بإٔ أْهـش ايــُايو ادتعـٌ يـ٘      (: إرا جٓاصع ايعاٌَ ٚايـُايو10)

ُا ٜؤٍٚ إأ نْٛ٘ جربعاب ،أٚ إ حًفا ة جعٝس ايعٌُ ايـُصعٍٛ عًٝـ٘ فـأْهش ايــُايو    ـب

شعً٘ ع٢ً سّد ٖزٙ ايعشب١ أٚ ٖزٙ ايذاب١ ،أٚإ حًفا ة قذس ايعٛض ايـُصعٍٛ فـأْهش  

عاَـٌ فـأْهش ايــُايو    ،أٚ إ حًفا ة طعٞ ايايكذس ايضا٥ذ ايزٟ ٜذعٝ٘ ايعاٌَ ايـُايو

ُا ٜششــع إأ ٚقــٛع ايـــُاٍ ايلــا٥ع ة ٜــذ ايعاَــٌ َــٔ دٕٚ  طــعٝ٘ ـطــعٞ ايعاَــٌ َــ

 ٚضتٖٛا . أُٝٓ٘ إرا م ٜرةخ ايعاٌَ َّذعاٙ بة١ٓٝ ـايو َع ٜنإ ايكٍٛ قٍٛ امل يحعـًٝ٘

ة قذسٙ: جٓاصع ايعاٌَ ٚايـُايو ة جعٝس ادتعٌ فايظاٖش اْ٘ َع ايحٓاصع (:يٛ 11)

ٜـ  طحس دسُٖاب  عظس أٚ ، َٚـع ايحٓـاصع ة   ـُٜٝٓ٘هٕٛ ايكٍٛ قٍٛ َذعٞ ا قٌ َـع 

 فٞـٞ ْـُٝٓ٘ فـصاعٌ َع ٜـٜهٕٛ ايكٍٛ قٍٛ اي -ٓظ٘:دٜٓاس أٚ دسِٖ أٚ شٚف َرالبش

 ع٢ً ايـُايو ايحا١ًٝ بس َا ٜذعٝ٘ شعالب يًعاٌَ ٚبٝٓ٘ .  صتـدع٣ٛ ايعاٌَ ذِ ٜ
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 فقه السبق والرماية

 عٖٛا ة ـْـــ ٚأاٌٝ ـبـــس  ـــشفس ٚجٛافـــل عًـــ٢ إشـــشا٤ ايـــ (: ايظـــةل عكـــذ 1)       

 ُعشف١ ا طشع َُٓٗا .ـطاظ١ ايظةام ي

 ُعشف١ ا ظــزم ـٚايشَاٜـ١ عكـذ بـس  ــشفس ٚجٛافـل عًـ٢ سَـٞ ايظــِٗ ٚضتـٛٙ يـ        

 .  سَٝاب ٚا شٛد إؿاب١ يًٗذف َُٓٗا

ٖٚــزإ عكــذإ َؼــشٚعإ ؿــعٝعإ اصَــإ ، ٚايغــشض َــٔ جؼــشٜعُٗا ٖــٛ   

س ادتٝذٜٔ يًذفاع عٔ بٝلـ١ ااطـالّ ٚظشاطـح٘ َـٔ َهاٜـذ ا عـذا٤       إعذاد ايـُكاجً

 غ . وَأَعِدُّوا لَهُمِ مَا اسِتَطَعِتُمِ مِنِ قُوَّةٍ وَمِنِ رِبَاطِ الِخَيِلِؼ

(: ابذ ة ايعكذٜٔ َٔ إجياث ٚقةٍٛ ، ٜٚحعككإ بهٌ َا ٜذٍ عًـ٢ ايحٛافـل   2)

ـُحعاقذٜٔ بــايغس عــاقًس ااق َــٔ يفــ  أٚ فعــٌ أٚ نحابــ١ ، ٚابــذ َــٔ نــٕٛ ايـــايــ

 عصٛس عًُٝٗا َٔ ايحـشف يفًع أٚ طف٘ . ـاحاسٜٔ ر  َـَ

عشاث ٚايظٝٛف ٚاابٌ ٚايف١ًٝ ـُا ٜـػ  ايظةل ٚايشَٞ ة ايظٗاّ ٚايـ(: إ3ْ)

ــ ــاٍ ٚايــــ ـٚايــ ــع اآلاد    عُ  ، ٚاـاٌٝ ٚايةغــ ـــُظابك١ ة مجٝــ ــع١ ايــ ــذ ؿــ  ٜةعــ

 عشث ْظ  اآلاد ايعظهش١ٜ ايـُحذاٚي١ ة صَآْا . ـايـُظحع١ًُ ظذٜراب ة اي

 (: ٜــــــػ إٔ ٜهـــــٕٛ ايعـــــٛض ايــــــُصعٍٛ ي طـــــةل ٚا سَـــــ٢ : عٝٓـــــاب  4)

ـعكل ايظـةل أٚ َـؤشالب   دٜٓاب ظـااب عٓـذ جـ   ـصٛص إٔ  ٜهـٕٛ نًٝـاب ة ايزَـ١:    اسش١ٝ ٜٚ

 أٚ ٜةزيـ٘ أظـذُٖا أٚ َـٔ     -ر  ايــُحظابكس  -إٔ ٜةزي٘ ا شٓيب ، ٜٚـػ  َذ َعس

 بٝخ ايـُاٍ .

ِّ ايظةل ًَو ايظابل َُٓٗا ايعٛض عٓذ جةّٝٓـ٘ ا   ِّ ايشَٞ ٚااؿاب١ أٚ جـ ٚارا جـ

 ُاّ عكذ ايظةل ٚايشَٞ . ٚا جيٛص شعً٘ إا يًظابل َُٓٗا ٚيًُعًٌ . ـعٓذ ج
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ػــش اب ة ؿــع١ ايعكــذ ، ٖٚــٛ ايــزٟ ٜــذ ٌ بــس   (: يــٝع ٚشــٛد ايـــُعًٌ 5)

صاْةس عًـ٢  ـايـُيآٖس ٚا ٜةزٍ َعُٗا عٛكاب بٌ جيشٟ دابح٘ بُٝٓٗا أٚ ة أظـذ ايـ  

ٍ٘  ٜحٓاٚي٘ ايعكذ أْ٘ إٕ طةل بٓفظ٘ أٚ َع ر ٙ أ ز ايعٛض أٚ بعل٘ ع٢ً ظظت ٚش

 ايؼشم ايـُحفل عًٝ٘ ة ايعكذ ، ٚإٕ م ٜظةل م ٜغشّ ػ٦ٝاب . 

 بــذ ة ايـــُظابك١ َــٔ جعــٝس ادتٗــاد ايذ ًٝــ١ ة كــةب ايظــةل ٚايشَــٞ   (: ا6)

 -بـذٚاب ٚإْحٗـا٤ّ    -ٚة حتذٜذ ايظابل ايـُظحعل يًصعـٌ ، ْظـ  جكـذٜش َظـاف١ ايظـةل      

 ُا ٜحظابل عًٝ٘ .ـعٖٛا َـٚحتذٜذ ايعٛض ٚجعٝس ايذاب١ أٚ ْ

ـُظاف١ ٚابذ ة ايشَا١ٜ َٔ جكذٜش عذد ايشَٞ ٚعذد اإلؿـاب١ ٚؿـفحٗا ٚقـذس ايـ    

 عٛ ريو . ـٚايغشض ايزٟ ٜش٢َ ٚايعٛض ايـُصعٍٛ يًظابل ْٚ

َـ     7) عًالب : )َـٔ  ـ(: إرا قاا بعذ إٔ أ شط نٌ َُٓٗا طـةكاب َـٔ نٝظـ٘ ٚأد ـال 

طةل َّٓا َٚٔ ايــُعًٌ فًـ٘ ايعٛكـإ( فُـٔ طـةل َـٔ ايرالذـ١ فايعٛكـإ يـ٘ ، ٚإٕ          

 اٙ أٜلاب ْـفس . ، ٚإٕ طةل أظذُٖا ٚايـُعًٌ جكامسجكامساٙ بُٝٓٗا ْـفس طةكا

َـ    8) صٗٛاب أٚ ضتـٛ ريـو   ـ(: إرا فظذ ايعكذ يهٕٛ ايعـٛض عـشاب أٚ ظشاَـاب أٚ 

إرا ظٗــش  -َــرالب أٚ قُٝــ١  -فــال أشــش٠ يًغايــت ، ٜٚلــُٔ ايةــارٍ ايعــٛض ايـــُعس   

َظـحعكاب يًغــ ، َــا م جيــض يًُايــو ايؼــشعٞ ريــو فٝـــػ بزيــ٘ يًظــابل َــٔ َايهــ٘  

 ػشعاب .

ــس    (: ايعــرب٠ ة ؿــذم ا 9) ـــُاـٛق ب ــ١ ٖــٛ ايـــذم ايعــشة اي يظــةل ٚايغًة

 ايـُحظابكس أٚ بس ايشَا٠ ايـُحذسبس . 
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 عةارزالـمفقه                                   

(: عكــذ ايـــُضاسع١ ٖــٛ إجفــام بــس ؿــاظت ا سض ٚبــس ايــضاسع هلــا عًــ٢  1) 

 عـ١ َٔ ظاؿًٗا ، ٜٚؼيم ة ؿع١ ايـُضاسع١ أَٛس :ـصسعٗا ب

ٜـ األول الشرط صاث َـٔ أظـذُٖا ٚايكةـٍٛ َـٔ اآل ـش بهـٌ َـا ٜـذٍ عًـ٢          ـ: اإل

جظًِٝ ا سض يًضساع١ ٚقةـٍٛ ايـضاسع هلـا َـٔ يفـ  أٚ فعـٌ أٚ َشّنـت َُٓٗـا ْظـ           

ًُّخ ايٝــو ا سض يحضسعٗــا( فٝكــٍٛ ايــضاسع )قةًــخ( أٚ   قــٍٛ ايـــُايو يًــضاسع )طــ

دٕٚ نـالّ أٚ  ٜفعالٕ َا ٜهؼ  عٔ جظـًِٝ ا سض يًـضاسع ٚقةـٍٛ ايـضاسع هلـا َـٔ       

َع٘ ، ٚا ٜعحرب ة ؿـٝغحُٗا ايعشبٝـ١ ٚا ايــُاك١ٜٛ ، نُـا ا ٜعحـرب جكـذِٜ اإلجيـاث        

 صاث َٔ ايـُايو ٚايكةٍٛ َٔ ايضاسع . ـع٢ً ايكةٍٛ ٚا ٜعحرب إ ٜهٕٛ ااٜ

َـ     الشرط الثاني احاساب رـ   ـ: إ ٜهٕٛ نٌ َٔ ايــُايو ٚايـضاسع بايغـاب ٚعـاقالب ٚ

ٍ٘ـَ  عصٛس١ٜ ايعاَـٌ عـٔ ايحــشف يفًـع     ـْعِ ا جلّش َ عٍ ،أٚ فً عصٛس عًٝ٘ يظف

 ة أَٛاي٘ ايـُعصٛس عًٝٗا .  إرا م جظحًضّ صساعح٘ جـشفاب

ُاّ ظاؿٌ ا سض َؼاعاب َؼيناب بُٝٓٗا فًـٛ شعـٌ   ـإ ٜهٕٛ ج :الشرط الثالث

  َ ، ٖٚهـزا  عٝٓـاب نعؼـش٠ أ ٓـإ م ٜــػ َضاسعـ١     ايهٌ  ظذُٖا أٚ عّٝٔ يـ٘ َكـذاساب 

عـاد ـعـذ ة ا ٜــاّ ايعؼــش٠ ا ٚأ َــٔ ايـــيــٛ شعــٌ ْـــٝة٘ َــا ٜــ عًــ٢ ا ظــٛم

 ٚايةاقٞ يآل ش . 

إٔ جعّٝٔ ظـ١ نٌ َُٓٗـا عًـ٢ ضتـٛ اإلػـاع١ نايٓــ  ٚايرًـز        :الشرط الرابع

 م جـػ  .  -ظـ١ أٚ قذساب  -ٚضتُٖٛا فًٛ قاٍ يًضاسع : إصسع ٚأعطر َا ػ٦خ 

ذُٖا ٚجكظِٝ ايةاقٞ بُٝٓٗا ا ٜـػ إػيام َكذاس َعس َٔ اذتاؿٌ  ظ (:2)

 عاؿٌ بعذ إطحرٓا٤ ـبٓظة١ َع١ٓٝ بٌ جةطٌ ايـُضاسع١ ظح٢ إرا عًُا بةكا٤ ػ٤ٞ َٔ اي
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راى ايـُكذاس ، ْعِ ايظـاٖش ؿـع١ إػـيام إطـحرٓا٤ َكـذاس ايةـزس يــُٔ نـإ َٓـ٘ أٚ          

 إطحرٓا٤ َكذاس  شاط ايظًطإ أٚ َا ٜـشف ة جعُ  ا سض يضساعحٗا . 

(: ٜـػ إ ٜؼيم أظذُٖا ة إجفام ايـُضاسع١ ع٢ً اآل ش ػ٦ٝاب عًـ٢ رَحـ٘   3)

 َلافاب اأ ظـح٘ َٔ اذتاؿٌ .  -رٖةاب أٚ فل١ أٚ ضتُٖٛا  -َٔ  اسط 

َذ٠ ايـُضاسع١ بٓعٛ جشجفع ادتٗاي١ نا ػٗش أٚ ايظٓس أٚ  جعٝسالشرط الخامس:

ايـيت جكــش عـٔ إدساى     ٠، فال جهفٞ ايــُذ ـُهٔ ظـٍٛ ايضسع فُٝ٘كذاس ٜـايفـٌ ب

 . ايُٓا٤ بُٝٓا يٛ عّٝٔ أٍٚ ٚقخ ايضساع١ ذِ شعٌ س شٖا إدساى اذتاؿٌ ؿّػ ايعكذ 

إرا جٛافكـا عًــ٢ أَــٍذ َعــّٝٔ يًُضاسعــ١ ٜــذسى ايــضسع  الهلــا عــاد٠ب فُلــ٢   (:4)

 ايٛقــخ ٚم ٜــذسى ايــضسع : فــإ جشاكــٝا عًــ٢ بكــا٤ ايــضسع ة ا سض ظحــ٢ ٜــذسى   

نإ ايعاٌَ قذ إػيم إبكا٤ ايـضسع ظحـ٢ ٜـذسى يـٛ ؿـادف       أٚ -صاْاب ـبأشش٠ أٚ َ -

عــذّ إدسانــ٘ عٓــذ ا َــذ ايـــُعس فٗــٛ ، ٚإا إرا م ٜهــٔ يًحعذٜــذ با َــذ إ ــالم   

ػاٌَ يـٛس٠ عـذّ إدساى ايـضسع عًـ٢  ـالف ايعـاد٠ ايغايةـ١ أيـضّ ايــُايو بةكـا٤ٙ          

إ ـالم ػـاٌَ   عس اإلدساى ، ٚيـٛ م ٜياكـٝا عًـ٢ إبكـا٤ ايـضسع ٚنـإ يًحعذٜـذ        ـي

بـزيو  يعذّ إدساى ايضسع شاص يًُايو إشةاس ايـُضاسع ع٢ً إصاي١ ايـضسع ٚإٕ جلـشس   

ٚيٝع يًضاسع إشةاس ايـُايو ع٢ً اابكا٤ ٚيـٛ بـأشش٠ ،نُـا يـٝع يــاظت ا سض      

 إشةاس ايـُضاسع ع٢ً اإلبكا٤ بعٛض أٚ زتاْاب . 

ــايعال  الشررررط السرررا  : ــٛ بـ ـــُكـٛد ٚيـ ــضسع ايـ ــ١ يًـ ــٕٛ ا سض قابًـ ط إٔ جهـ

ٚاإلؿالح ، ٚأَا إرا م جهٔ قاب١ً يإلؿالح يهْٛٗا طةا١ أٚ إلطحٝال٤ ايـُا٤ عًٝٗا 

 بطًخ ايـُضاسع١ .  -ُهٔ ااْحفاع بٗا ـٚم ٜ

 إرا صاسع ع٢ً أسض ذِ إْهؼ  يًضاسع إ ا َا٤ هلا فعالب ٚأَهٓ٘ حتـًٝ٘ (:5)
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يح٘ عٓٗا ٚيٛ بعـالط  عٛٙ ،أٚ إْهؼ  ي٘ إطحٝال٤ ايـُا٤ عًٝٗا ٚأَهٓ٘ إصاـعفش ب٦ش ْٚـب

يـٛ نـإ بُٝٓٗـا ػـشم      -اً  ايؼـشم  ـؿّعخ ايـُضاسع١ ٚذةخ ي٘  ٝـاس جـ   -ؿعت 

ُهٔ ايعالط بطًـخ ايــُضاسع١   ـ، بُٝٓا يٛ إْهؼ  ريو ٚم ٜ -ٚيٛ كُٓاب ٚإسجهاصاب 

 اْهؼاف عذّ ؿالظٗا يًضسع . 

قةٌ قةلـٗا يضسعٗـا   ـع١ يًضسع ذِ رشقخ ا سض ٚإرا جعاقذا ع٢ً َضاسع١ ؿاي

قةٌ ظٗٛس ايضسع أٚ قةٌ إدسانـ٘ بطًـخ ايــُضاسع١، ٚإرا رـشم بعلـٗا ختـ         ٚبعذٙأ

ّٚ طــا٥ش   ايـــُايو ٚايعاَــٌ ة ايةــاقٞ بــس ايفظــد ٚبــس اإلَلــا٤ ، ٖٚهــزاظهِ  ــش

 ايـُٛاْع ايكٗش١ٜ عٔ صساع١ ا سض أٚ بعلٗا . 

(: ا ٜعحرب ة عكذ ايـُضاسع١ إٔ جهٕٛ ا سض قاب١ً يًـضسع َـٔ ظـس ايعكـذ     6)

 ، بــٌ ٜـــّػ ايعكــذ عًــ٢ أسض بــا٥ش٠ ٚ شبــ١ ا جـــًػ يًــضسع إا    ايظــ١ٓ ا ٚأةٚ

 ُحٛيٞ ايٛقـــ  إٔ ـصٛص يــــٜـــ.   ٚعًٝـــ٘:  بعـــذ إؿـــالظٗا ٚجعُ ٖـــا طـــ١ٓ أٚ أنرـــش 

 ٜــضاسع ا ساكــٞ ايـــُٛقٛف١ ٚقفــاب عاَــاب أٚ  اؿــاب ٚايــيت أؿــةعخ بــا٥ش٠ إأ عؼــش    

 طٓس أٚ أقٌ أٚ أنرش ظظت َا ٜشاٙ ؿالظاب .

نُا إرا  -إرا ٚشذ َاْع ة ا ذٓا٤ قةٌ ظٗٛس ايضسع أٚ قةٌ بًٛر٘ ٚإدسان٘ (:7)

ُهٔ إصايح٘ عٓٗـا  ـعـًٝ٘،أٚ إطحٛأ عًٝ٘ ايـُا٤ ٚم ٜـُهٔ جـإْكطع ايـُا٤ عٓ٘ ٚم ٜ

فايظـاٖش بطـالٕ ايــُضاسع١ َـٔ ا ٍٚ يهؼـف٘ عـٔ عـذّ قابًٝـ١          -أٚ ٚشذ َـاْع س ـش  

  ُ : فـإ نـإ ايةـزس    يــاظت ايةـزس   ٛشٛدا سض يًضساع١، ٚعًٝ٘ فٝهٕٛ ايـضسع ايــ

 يًُايو فعًٝ٘ أشش٠ َرٌ عٌُ ايعاٌَ ، ٚإٕ نإ يًعاٌَ فعًٝ٘ أشش٠ َرٌ أسك٘ . 

نإ بُٝٓٗـا  إرا  -ظٓط١ أٚ سصاب أٚ َاػاب أٚ ضتٖٛا  -جعٝس ايضسع  الشرط السرابع: 

 ٝاس ايٓٛع حـاّٝشاب ة إ ـٔ ٚنإ ايفالح َـٚإا م ًٜضّ ايحعٝٝ ،إ حالف ْـظش ة جـعٝـٝٓ٘
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ظٓطـ١ أٚ   - إرا عّٝٔ ايـُايو ة إجفام ايــُضاسع١ ْٛعـاب  اؿـاب َـٔ ايـضسع      (:8)

جعــّٝٔ عًـ٢ ايــضاسع ٚم جيــض يــ٘ ايحعـذٟ عٓــ٘ ، يهــٔ يــٛ    -ػـع اب أٚ َاػــاب أٚ ضتٖٛــا  

جعذ٣ إأ ر ٙ ٚصسع ْٛعاب س ش َٓ٘ : فإ نإ جعٝس ْٛع ايضسع عًـ٢ ايعاَـٌ جكٝٝـذاب    

اسع١ عٓـذ ايــُاايف١ ٚختًـ  ايكٝـذ     ُضاسع١ ٚبٓعٛ ٚظـذ٠ ايــُطًٛث بطًـخ ايــُض    يً

ٚإٕ نإ جعٝٝٓ٘ ػش اب َأ ٛراب ة عكذ ايـُضاسع١ نإ يًُايو ظل ارتٝاس بس ايفظد 

ٚ ٚبس ااَلا٤ : فإ أَل٢ أ ز ظـح٘ َٔ اذتاؿٌ ظظت اإلجفـام ، ٚإٕ فظـد أ  

 ـاظت ا سض أشش٠ َرٌ َٓفعحٗاكُٔ املضاسع ي-ظهِ بةطالٕ ايـُضاسع١ يحكٝٝذٖا

، ٚنإ اذتاؿٌ يًعاٌَ إٕ نإ ايةزس يـ٘ ، ٚإٕ نـإ ايةـزس يًُايـو فًـ٘      ايفا٥ح١ عًٝ٘

ايـُطاية١ بةذي٘ فارا بزي٘ ايعاٌَ يًُايو نإ اذتاؿٌ يًعاٌَ أٜلاب ٚيٝع ي٘ َطايةـ١  

َـا  بًٛغ اذتاؿـٌ، ٚأ  ايـُايو بأشش٠ ايعٌُ َطًكاب . ٖزا إرا عًِ ايـُايو بزيو بعذ

إرا عًِ ب٘ قةٌ بًٛر٘ فً٘ ايـُطاية١ بأشش٠ َرٌ ايـُٓفع١ ايفا٥حـ١ ٚإيـضاّ ايعاَـٌ بكطـع     

ايضسع أٚ إبكا٥٘ با شش٠ أٚ زتاْاب إٕ نإ ايةزس ي٘ ، ٚاَـا إرا نـإ ايةـزس يًُايـو فًـ٘      

 ايـُطاية١ بةذٍ ايـُٓفع١ ايفا٥ح١ ٚبذٍ ايةزس اٜلاب َٚع بزي٘ ٜهٕٛ ايضسع يًعاٌَ . 

ــس     ن:الشرررط الثررام  ــذاسٖا فُٝــا نــإ إ ــحالف ب جعــٝس ا سض ٚظــذٚدٖا َٚك

َـ ـقطعاد أسك٘ ايـُشاد َضاسعحٗا ،فًٛ م ٜعّٝٓٗا أٚ َكذاسٖا ٚاي احًف١ بطًـخ  ـعاٍ 

ايـُضاسع١، ٚيٛ إجفكا ع٢ً صساع١ ْـفٗا ٖٚٞ َحظـا١ٜٚ ا شـضا٤ أٚعـّٝٔ أسكـاب نًٝـ١      

ٜـ   ْـ   -اؼ٢ َعٗـا ايــُٓاصع١   ـَٛؿٛف١ ع٢ً ٚش٘ ا ٜهٕٛ فٝ٘ شٗايـ١   -ِ ـنُكـذاس دٚ

َٔ ٖزٙ ايكطع١ َٔ ا سض اييت ا إ حالف بس أشضا٥ٗا ؿّعخ ٚنإ جعٝٝٓٗا بٓظش 

 ؿاظةٗا دٕٚ ايضاسع . 
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جعٝس َا عًُٝٗا َٔ ايـُـاسف نايةزس ٚضتـٛٙ بـإٔ جيعـٌ عًـ٢      الشرط التاسع :

ٜٚهفٞ ة جعٝٝٓ٘ : ايحعاسف ارتاسشٞ إلْـشاف اا ـالم   ع٢ً نًُٝٗا ، أظذُٖا أٚ

 ٘ ٚإعحُاد ايعكال٤ عًٝ٘ . ايٝ

ــ٢      (:9) ـــُٛقٛف١ عً ــ٢ ا سض اي ـــُضاسع١ عً ــذ اي ــٛيٞ ايٛقــ  عك ــع َح إرا أٚق

ُٛد ـايةطــٕٛ اأ َــذ٠ ظظــت َــا ٜــشاٙ ؿــالظاب يًٛقــ  ٚيًةطــٕٛ يــضّ ٚا ٜةطــٌ بــ  

ة ا ذٓـا٤   ايـُحٛيٞ، ٚأَا إرا أٚقع٘ ايةطٔ ايــُحكذّ َـٔ ايــُٛقٛف عًـِٝٗ ذـِ َـاد      

 عس إا إرا أشاص ايةطٔ ايالظل . ـيعكذ َٔ ريو ايقةٌ إْكلا٤ ايـُذ٠ بطٌ ا

 -ذالذـ١ أٚ انرـش   -عكذ ايـُضاسع١ بس أنرش َـٔ  ـشفس  (: ا ق٣ٛ عذّ ؿع١ 10)

ٕم ٚايعٌُ َٔ ذايٍز ٚايعٛاٌَ َٔ سابع .  نإٔ جهٕٛ ا سض َٔ ٚاظذ ٚايةزس َٔ ذا

ــ ُهٔ جعــذد ايعُــاٍ ـُهٔ جعــذد ؿــاظت ا سض ٚإػــيانِٗ فٝٗــا ،نُــا ٜــ  ـْعــِ ٜ

 عـ١ َٔ ايشبػ .ــُضاسعس ٚجؼاسنِٗ ة اياي

ةارهلـا  (: ا فشم ة ؿع١ عكذ ايـُضاسع١ بس إٔ جهٕٛ عـس ا سض ًَهـاب ي  11)

، نُا ا فشم بس إٔ ٜهٕٛ ايةزس ٚايعٛاٌَ َٔ ايــُايو أٚ  أٚ جهٕٛ َٓفعحٗا ًَهاب ي٘

جعــٝس َــٔ ايعاَــٌ أٚ َُٓٗــا َعــاب ٚ ظــت اإلجفــام بُٝٓٗــا ، ٚحيحــاط ريــو نًــ٘ إأ   

ٚجٛافل بس  شة ايعكذ إا إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َحعاسف  اسشٞ ٜٓــشف ايٝـ٘ اإل ـالم    

، ٖٚهـزا ا  عاسف َعٝٓـاب َٚاْعـاب عـٔ اإل ـحالف    فحـػ ايـُضاسع١ إعحُاداب ع٢ً ايــُح 

ُاّ ـاحـ١ بأظذُٖا أَٚؼين١ بُٝٓٗا،ٚا ًٜضّ إ ٜهـٕٛ جـ  ـفشم بس نٕٛ ا سض َ

ــٕٛ ع    ــٛص إٔ ٜه ــٌ فٝص ــ٢ ايعاَ ــٌ عً ــشفاد    ايعُ ــا٥ش ايحـ ــاٍ ة ط ــزا اذت ًُٝٗا،ٚن

ٚاآلاد ، ٚحيحــاط ريــو نًــ٘ إأ جعــٝس ٚجٛافــل بــس ايطــشفس ٜٚهفــٞ ايحعــاسف        

 ٓاب . ارتاسشٞ َعّٝ
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ٚأسناْٗـا ا سض ٚايةـزس    -اييت ٖٞ عكذ بس  شفس  -ٚايلابب إٔ ايـُضاسع١ 

ٖٚهـزا   ، ايطـشفس كـُٔ ايعكـذ    ٚايحٛافل بـس يعٌُ ٚايعٛاٌَ نًٗا جابع١ يًصعٌ ٚا

 -كشٜة١ ايذٚي١ ايـُفشٚك١ عًـ٢ ا سض ايــُضسٚع١    -ًَعكاجٗا َٔ  شاط ا سض

َـ   صش٣ ايــُا٤  ـَٚا حتحاش٘ صساعحٗا َٔ ػّل ا ْٗاس ٚظفش اآلباس ٚإؿـالح ا سض ٚ

عظت ـابذ َٔ جعٝس نُْٛٗـا عًُٝٗـا أٚ عًـ٢ أظـذُٖا بـ      -عٖٛا ـٚج١٦ٝٗ اآلاد ْٚ

 ٓاب . ااسشٞ َعّٝـيايحٛافل بس ايطشفس ٜٚهفٞ ايحعاسف ا

 (: ايةاقٞ ة ا سض َٔ أؿٍٛ ايضسع بعذ اذتـاد ٚإْكلا٤ ايـُذ٠ إرا ْةـخ 12)

ــذ٠ ٚأدسى فعاؿــً٘ يــ   ــذ  ـٚإ لــّش ة ايظــ١ٓ ادتذٜ ــزس إٕ م ٜؼــيم ة عك ُايو اية

 ايـُضاسع١ إػيانُٗا ة ا ؿٍٛ ، ٚإا نإ اذتاؿٌ بُٝٓٗا بايٓظة١ . 

(: جيٛص يًعاٌَ إٔ ٜضسع ا سض بٓفظ٘ أٚبغ ٙ أٚبايؼشن١ َـع رـ ٙ إرا م   13)

ٜؼيم ايـُايو عًٝ٘ ايـُةاػش٠ ، ٚإا يـضّ إ ٜـضسع بٓفظـ٘ ٜٚــّػ إٔ ٜعاْٚـ٘ أفـشاد       

 عٝاي٘ ظظت ايـُحعاسف . 

ـّش ة جشب١ٝ ايـضسع بعـذ ظٗـٛسٙ فـ    14) ٌّ ايـ ـ(: إرا حتكل إٔ ايضاسع قذ ق عاؿٌ ـك

 ايحفاٚد فُٝا إرا نإ ايةزس يًُايو . م ٜةعذ كُاْ٘ 

اّٝش ايــُايو بـس   ـٚارا نإ ايةـزس يًعاَـٌ ٚحتكـل جكــ ٙ قةـٌ ظٗـٛس ايـضسع جـ        

 . يفظد ٚايـُطاية١ بأشش٠ َرٌ ا سضإَلا٤ ايعكذ ٚأ ز ظـح٘ َٔ اذتاؿٌ ٚبس ا

ــٛ أرٕ ػــافٌ 15) ــا     (: ي ــٕٛ اذتاؿــٌ بُٝٓٗ ــ٢ إٔ ٜه ــش ة صسع أسكــ٘ عً آل 

ؿـّعخ   -ٚيٛ عُالب بحــّذٜ٘ يًـضسع    -عُٖٛا ذِ قةٌ اآل ش ـٚ ْبايٓـ  أٚبايرًز أ

َضساع١ب ٚجشّجت عًٝٗا أظهاَٗـا . ٖٚهـزا يـٛ أرٕ يهـٌ َـٔ ٜحــذ٣ يًـضسع ٚإٕ م        

 ٗا( فاراــ  ظاؿًـكٍٛ : )يهٌ َٔ صسع أسكٞ ٖزٙ ْـٓاب بإٔ ٜـٝـّٝٔ ػاـاب َعـعـٜ
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ُّخ ٚؿّعخ َضساع١ .   جـذ٣ أظّذ يضسعٗا جـ

الٕ ايـُضاسع١ بعذ ايضسع ْٚرش ايةزس : فإ نإ ايةزس يًُايـو  (: إرا ظٗش بط16)

نــإ ايــضسع يــ٘، ٚعًٝــ٘ يًــضاسع َــا ؿــشف٘ َــٔ ا َــٛاٍ يًضساعــ١ ٚعًٝــ٘ أشــش٠ عًُــ٘ 

 ٚأشش٠ اآلاد اييت إطحعًُٗا ة صساع١ ا سض .  -نايةكش  -ٚعٛاًَ٘ 

ــ٘ يًُايــو أشــش٠ ااسض َٚــا ؿــشف٘      ــ٘ ٚعًٝ ــايضسع ي ــضاسع ف ــزس يً ٚإٕ نــإ اية

 ػ بُٝٓٗا .ـايـُايو ٚأشش٠ اَٛاي٘ ٚاآلج٘ ايـُظحع١ًُ ة ايضسع ، ٜٚظحعظٔ ايحـاي

(: إرا نإ ايةزس يًضاسع ٚظٗش بطـالٕ ايــُضاسع١ بعـذ ايششـٛع ذـِ جشاكـ٢       17)

، ٚإٕ م ٜـشض  ـصاْاب فٗٛايـُايو ٚايضاسع ع٢ً إبكا٤ ايضسع ة ا سض با شش٠ أٚ َ

٢ً إصاي١ ايضسع ٚإٕ م ٜذسى اذتاؿٌ ٚجلّشس ايـُايو بةكا٥٘ شاص ي٘ إشةاس ايضاسع ع

بزيو، ٚيٝع يًضاسع إشةاس ايـُايو ع٢ً بكا٤ ايضسع ة ا سض ٚيٛ بأشش٠ ،نُا أْ٘ 

 صاْاب يٛ أساد قًع٘ . ـيٝع يًُايو إشةاس ايضاسع ع٢ً إبكا٤ ايضسع ة ا سض ٚيٛ َ

بًٛرـ٘  (: إرا ٚشذ َـاْع عـٔ ايضساعـ١ ة ا ذٓـا٤ قةـٌ ظٗـٛس ايـضسع أٚ قةـٌ         18)

ُهٔ حتـًٝ٘ ،أٚ إطحٛأ عًٝ٘ ايــُا٤ ٚم  ـنُا إرا إْكطع ايـُا٤ عٓ٘ ٚم ٜ -ٚإدسان٘ 

فايظـاٖش بطـالٕ ايــُضاسع١     -ُهٔ سفعـ٘  ـُهٔ إصايح٘ عٓٗا ،أٚ ٚشذ َاْع س ش م ٜـٜ

َٔ ا ٍٚ يهؼف٘ عٔ عذّ قاب١ًٝ ا سض يًضساع١ ، ٚعًٝ٘ فٝهٕٛ ايـضسع ايــُٛشٛد   

ةزس يًُايو فعًٝـ٘ أشـش٠ َرـٌ عُـٌ ايعاَـٌ ، ٚإٕ نـإ       يـاظت ايةزس : فإ نإ اي

 ايةزس يًعاٌَ فعًٝ٘ اشش٠ َرٌ أسك٘ . 

ــخ     19) ــا بطًـ ـــُضاسع١ عًٝٗـ ــخ ايـ ــيت ٚقعـ ــة١ٝ ا سض ايـ ــ  رــ (: إرا إْهؼـ

 ايـُضاسع١ بااكاف١ اأ راؿت ا سض .

 ذِ إٕ نإ ايةزس يًغاؿت فايضسع ي٘ ٚعًٝ٘ يًعاٌَ أشش٠ َرٌ عًُ٘ ٚيـاظت
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ا سض أشـش٠ َرــٌ أسكــ٘ ، ٚإٕ نــإ ايةــزس يًعاَــٌ ذــِ أشــاص َايــو ا سض عكــذ  

 ُايو ا سض . ـٚعًٝ٘ أشش٠ ايـُرٌ ي ٚإا نإ ايضسع يًضاسع  ٚقع ي٘ ، ايـُضاسع١ 

َـ     ـٚارا اْهؼ  اي ا اب أٜلـاب بـس   ـعاٍ قةٌ بًٛغ ايـضسع ٚإدسانـ٘ نـإ ايــُايو 

ٚعًـ٢   ١ أٚ ايشكا بةكا٤ ايضسع ٚيـٛ بـأشش٠   ، فإ سّد فً٘ ا َش بااصاي ااشاص٠ ٚايشّد

 ايضاسع أشش٠ ايـُرٌ بايٓظة١ إأ َا َل٢ . 

َٚٓٗـا إْؼـاؤٙ بًفـ  أٚ فعـٌ أٚ      -(: ايـُضاسع١ إجفام إرا إشحُعخ ػـشا٥ط٘  20)

ٚ  ـٖٛ عكـذ اصّ ا ٜٓفظـد إا بايحكاٜـٌ أٚ ايفظـد بـ      -نحاب١   اٝاس ايؼـشم أٚ ايغـدي أ

ُٛد أظـذُٖا بـٌ يـٛ    ـ ١ فٝـ٘ ، ٚا ٜٓفظـد بـ   اً  بعا ايؼشٚم ايـُؼيـاٝاس جـب

 .-ٚيٛ باطحٝصاس َٔ ٜحٛأ ايضسع  -سع قاّ ٚاسذ٘ َكاَ٘ ة صسع ا سضَاد ايـُضا

 ُةاػشج٘ يًعُـٌ بــُع٢ٓ  ـْعِ ٜٓفظد ايعكذ بـُٛد ايضاسع إرا قٝذد ايـُضاسع١ ب 

 .  -ٖٛ َضساع١ َٔ ٜةاػش ايضسع  -إجفاقُٗا ع٢ً عٌُ ٚاظذ 

ٚا ٜٓفظد إرا شعًخ ايـُةاػش٠ ػـش اب صا٥ـذاب عًـ٢ َضاسعحـ٘ ذـِ َـاد ايـضاسع         

ٚظ٦ٓٝـز ٜحٛيـذ يًُايـو ظـل      -ٚيٛ باطـحٝصاس َـٔ ٜـضسع     -فُٝهٔ قٝاّ ايٛسذ١ َكاَ٘ 

إشةـاسٙ عًـ٢ إبكـا٤ صسعٗـِ      -يـٛ فظـد ايــُايو     -فظد ايـُضاسع١ ٜٚظحعل ايٛسذـ١  

ـــُضاسع١ َــع إطــحعكام       ــ٢ جٓحٗــٞ َــذ٠ اي ــ٢ أسكــ٘ ظح ــاع  عً ـــُايو أشــش٠ ااْحف اي

 ٚاذتاؿٌ نً٘ يٛسذ١ ايـُضاسع .  بااسض ،

ًُّٗا إأ ايعاَـٌ يٝضسعٗـا ٚ ايةـ٘        21) (: إرا جٛافكا ع٢ً َضاسعـ١ أسكـ٘ فًـِ ٜظـ

ًُّٗا أٚ أ ًـ٢ طـةًٝٗا      فاَحٓع عٔ جظًُٝٗا جظًّب ايعاٌَ ع٢ً فظد عكـذٖا ، ٚإٕ طـ

 ـُايو ا سض حتـخ ٜـذٙ   يًُضاسع  فيى صساعحٗا ظح٢ إْكلخ ايـُذ٠ : فإ شعٌ اي

أشــش٠ َرــٌ ا سض يـــاظةٗا َــٔ دٕٚ فــشم بــس إٔ ايـــُضاسع كــُٔ  -ٚة جـــشف٘ 
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ايــضسع يعــزسم عاٍ ٚإ ٜهــٕٛ رــ  عايـــِ ، ْعــِ إٕ جــشى ـٜهــٕٛ ايـــُايو عايـــُاب بايــ

 ٞ إْهؼــ   -ناْكطـاع ايــُا٤ عـٔ جًهـِ ا ساكـٞ أٚ جظـاقب ايرًـٛط عًٝٗـا          -عُـَٛ

ِ  ٚارا   بطالٕ عكـذ ايــُضاسع١ .   ٔ  يــ ٛ  نُـا  ايــُضاسع  ٜـذ  حتـخ  ا سض جهـ  بكٝـخ   يـ

 فايظاٖش ايـُضاسع  ع٢ً عذّ نْٛٗا ة ٜذ ايـُايو َطًعاب نإ فإ ايـُايو : ٜذ حتخ

ٚإٕ م ٜهــٔ ايـــُايو َطًعــاب عًــ٢ عــذّ نْٛٗــا حتــخ ٜــذ   ، عــذّ كــُإ ايـــُضاسع 

 فايظاٖش كُاْ٘ .  ٚقذ أ ٢ً طةًٝٗا ي٘  ايـُضاسع 

صٛص يهٌ َـٔ ايــُايو ٚايـضاسع إٔ    ـعاؿٌ ٜـايضسع ٚبًٛغ اي(: عٓذ إدساى 22)

ُكذاس َعّٝٔ َٔ ايضسع أٚ َـٔ رـ ٙ أٚ   ـاُٝٓٗا بـٜحكةٌّّ ظـ١ ؿاظة٘ بعذ  شؿٗا ٚج

ٚعًٝ٘ فٝهٕٛ ايضسع نً٘ يًُحكّةـٌ ٚيآل ـش ايــُكذاس     .ة ايز١َ بؼشم سكا اآل ش ب٘ 

نإ عًُٝٗا َعاب بايٓظـة١ يـٛ   ذِ يٛ جً  ايضسع أٚ بعل٘  ٔ ايزٟ جشاكٝا عًٝ٘ . ايـُعّٝ

ـــنــإ اي ـــح ــٛ نــإ اي   ـكةٌ ب ــضسع ، بُٝٓــا ي ـــحـُكذاس َعــس َــٔ ْفــع اي ــ١ ـّكة ٌ ة ايزَ

 فايـُكذاس ة كُاْ٘ َٔ دٕٚ جذاسى . 

ـــُايو ٚايعاَــٌ بعــذ ظٗــٛس ايــ  ـ(: ٜــ23) ػ ـعاؿٌ إ ٜـايـــصٛص يهــٌ َــٔ اي

 ظــت  ُكذاس َعــس َــٔ شٓظــ٘ أٚ رــ  شٓظــ٘ بعــذ ايــحاُس ـاآل ــش عــٔ ظـــح٘ بــ

 عاؿٌ َع ايل١ُُٝ . ـااسط ،نُا جيٛص ريو قةٌ ظٗٛس ايـايـُحعاسف ة اي

را بًغخ ظـ١ نٌ َُٓٗا ظّذ جتت ع٢ً نٌ َٔ ايـُايو ٚايضاسع ايضنا٠ إ(:24)

ٖزا إرا نإ ايـضسع َؼـيناب   ع٢ً أظذُٖا إرا بًغخ ظـح٘ نزيو ،ٚجتت ايٓـاث،

ٖٛ َكحلـ٢ إ ـالم    نُاطِ ظس ظٗٛس ايرُش قةٌ ؿذم اا بُٝٓٗا َٔ ا ٍٚ أٚ َٔ

ٚأَا إرا إػي ا ة عكذٖا ااػياى بعذ ؿذم ااطِ أٚ َٔ ظس عكذ ايـُضاسع١ . 

 اذتـاد ٚايحـف١ٝ فايضنا٠ ع٢ً ؿاظت ايةزس طٛا٤ نإ ٖٛ ايـُايو أّ ايعاٌَ . 
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(: إرا إ حً  ايـُايو ٚايضاسع ة ايـُذ٠ فـادع٢ أظـذُٖا ايضٜـاد٠ ٚاآل ـش     25)       

عـ١ قًـ١ب ٚنرـش٠ب فـايكٍٛ    ـ، ٚيٛ إ حًفا ة ايـ ٍٛ قٍٛ َٓهش ايضٜاد٠ َع ٜـُٝٓ٘ايكايك١ً ف

 ُٝٓ٘ . ـقٍٛ ؿاظت ايةزس ايـُذعٞ يًك١ً َع ٜ

ُا إػيم عًٝـ٘ كـُٔ عكـذ    ـدع٢ ايـُايو ع٢ً ايضاسع عذّ ايعٌُ ب(: يٛ إ26)

 أٚ أٚ إدعــ٢ جكـــ ٙ عًــ٢ ٚشــ٘ ٜلــّش بايضساعــ١ ،  ايـــُضاسع١ َــٔ بعــا ا عُــاٍ،

ــإدعــ٢  ــ٘ َــع ٜــ    ـعف  أٚجكـــ ٙ ة اي ــايكٍٛ قٛي ــضاسع ف  ـُٝٓ٘،ضتــٛ ريــو ٚأْهــشٙ اي

ــٛسد إدعــ٢ أظــذُٖا ػــ٦ٝاب   عاٍ ـٚنــزيو ايــ  ــخ   ٚأْهــشٙ اآل ــش  ة نــٌ َ ــا م ٜرة َ

 إدعاٙ .  ؿع١ َاايـُذعٞ 

أٚ ايعٌُ أٚ ايعٛاٌَ  ايو ٚايضاسع ة إػيام نٕٛ ايةزسُ(:إرا إ حً  ايـ27)

 َٚع ظًفُٗا أٚ ْهٛهلُا جٓفظد ايـُعا١ًَ .  ايحعاي ،٢ً أٟ َُٓٗا فايـُششع ٖٛ ع
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 ساقاةالـمفقه                      

(:عكــذ ايـــُظاقا٠ ٖــٛ إجفــام ؿــاظت أػــصاس َرُــش٠ َــع س ــش عًــ٢ طــكٝٗا     1)      

 ، ٜٚؼيم فٝٗا اَٛس :ـُاسٖاإذ ـعـ١ َٔٚسعاٜحٗا ٚإؿالح ػؤْٚٗا اأ َذ٠ َع١ٓٝ ب

اإلجيــاث ٚايكةــٍٛ ٜٚهفــٞ فُٝٗــا نــٌ َــا ٜــذٍ عًــ٢ ايـــُع٢ٓ         الشرررط األول:

 ايـُزنٛسَٔ يف  أٚ فعٌ أٚ َُٓٗا ، ٚا ٜعحرب فُٝٗا ايعشب١ٝ ٚا ايـُاك١ٜٛ . 

إجـــاف ؿــاظت ا سض ٚايفــالح بــايةًٛغ ٚايعكــٌ ٚاا حٝــاس  الشرررط الثرراني:

َـ   ـعصش يظف٘ أٚ فًع ، ْعِ ا بأٚعذّ اي ٝـ ـغ بهٕٛ ايفـالح َفًظـاب  ٘ إرا عصٛساب عً

 م جحطًت َظاقاج٘ جـشفاب ة أَٛاي٘ ايـُعصٛس عًٝٗا . 

ًُٛن١ عٝٓـاب أٚ َٓفعـ١ فكـب أٚ ٜهـٕٛ     ـَ إ جهٕٛ أؿٍٛ ا ػصاسالشرط الثالث:

 جـشف٘ فٝٗا ْافزاب بٛا١ٜ أٚ ٚناي١ أٚ جٛي١ٝ . 

ػــصاس ، ْعــِ إرا ذةــخ (: ا ٜلــش بـــع١ عكــذ ايـــُظاقا٠ دعــ٣ٛ رـــة١ٝ ا  2)

ا ؿٍٛ َغـٛب١، فعٓذ٥ز :إرا أشـاص ايــُايو ايؼـشعٞ ايــُعا١ًَ     ٕ بطشٜل ػشعٞ أ

 عاؿٌ بايٓظة١ ايـُحفل عًٝٗا .ـؿعخ ايـُظاقا٠ بٝٓ٘ ٚبس ايعاٌَ ٚجكامسا اي

ـُاّ ايرُش يًُايو ٚنـإ  ايو ايؼشعٞ بطًخ ايـُظاقا٠ ٚنإ جٚإٕ م جيضٖا امل 

ًـ    -نإ ظس ايظكٞ شـاٖالب بايغــة١ٝ    إرا -يًعاٌَ ٘ ٜششـع بٗـا عًـ٢    أشـش٠ َرـٌ عُ

ٕ ايرُش٠ أ زٖا ايـُذعٞ ظًُـاب م  ِ يٛ إعحكذ ايعاٌَ عذّ ايغـة١ٝ ٚأايغاؿت ، ْع

ٜـ ة ايرُـش٠  عـ١ـٜششع ع٢ً ايـُظاقٞ بأشش٠ ايـُرٌ إلعحكادٙ إطـحعكاق٘ ايـ   ُهٓ٘ ـ، ٚ

 ُاسٖا . ـايو ايؼشعٞ ٜٚكٓع٘ باعطا٤ ظـح٘ َٔ ايرُش٠  ْ٘ طاِٖ ة إذإ ٜشاشع امل

 ٔـٔ ايـُظاقٞ ٚبٝـرُش٠ بٝـِٝ ايـكظـٍٛ بعذ جــت ا ؿـػشعاب ر خـةـ(: إرا ذ3)

 لـحعـ١ إطـفـايـؼشعٞ ، ٚإٕ ناْخ جـٗا ايـُايو ايـعـيشـايعاٌَ ٚناْخ َٛشٛد٠ إط
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ٜششـع اأ نـٌ َُٓٗـا بــُكذاس     ايـُايو ايششٛع اأ ايغاؿت بحُاّ عٛكـٗا ٚيـ٘ إ   

ظـح٘ ٚيٝع ي٘ إ ٜششع ع٢ً ايعاٌَ بحُاّ ايعٛض إا إرا نإ َظحٛيٝاب ع٢ً جـُاّ 

 ايرُش .

إ جهٕٛ أؿٍٛ ا ػصاس َعًَٛـ١ َٚعٝٓـ١ عٓـذُٖا ، ٚإٔ جهـٕٛ     الشرط الرابرع: 

 َغشٚط١ فال جـػ ايـُظاقا٠ ة ايفظٌٝ ر  ايـُغشٚغ . 

 ،إَــا بةًــٛغ ايرُــش٠ ايـــُظاق٢ عًٝٗــاَــذ٠ ايعُــٌ فٝٗــا :  جعــٝسالشرررط الخررامس:

ٚإَــا با ػــٗش أٚ ايظــٓس تكــذاس جةًــغ فٝٗــا ايرُــش٠ رايةــاب ، فًــٛ ناْــخ أقــٌ َــٔ ٖــزا 

 ايـُكذاس بطًخ ايـُظاقا٠ . 

ٌ      الشرط السا  : ٚنْٛٗـا َؼـاع١ ة    جعٝس ظــ١ نـٌ َُٓٗـا َـٔ ايرُـش اذتاؿـ

جفكـا عًـ٢ إ ٜهـٕٛ ايــُايو عؼـش ٚصْـاد       فـإ إ  -: ْـفٗا أٚ ذًرٗا ايرُش٠ بايهظٛس

 بطًخ ايـُظاقا٠ .   َرالب ايةاقٞ يًفالح

(: إرا إػــحٌُ ايةظــحإ عًــ٢ أْــٛاع َــٔ ا ػــصاس نايٓاــٌ ٚايهــشّ ٚايشَــإ  4)

 ُكذاس نـٌ ٚاظـذ َـٔ ا ْـٛاع جفــٝالب ة ؿـع١ ايــُظاقا٠        ـٚضتٖٛا م ٜعحرب ايعًـِ بـ  

 .   هلا عاد٠ بعذ َؼاٖذجٗا أٚ ٚؿف٘بٌ ٜهفٞ ايعًِ اامجايٞ بٗا ٚايحاُس عًٝٗا،

ٚا فشم ة ؿع١ ايـُظاقا٠ بـس إ جهـٕٛ عًـ٢ ايــُصُٛع بٓظـة١ ايٓــ   َـٔ        

َـ ـظاؿـًٗا أٚ ايرًـز أٚ ضتُٖٛـا ٚبـس إ جهـٕٛ عًـ٢ نـٌ ْـٛع َٓٗـا بـ           اايف١ ـعـ١ 

صعٌ ة ايٓاـٌ ايٓــ  ٚة ايهـشّ ايرًـز ٚة ايشَـإ      ـعـ١ ايٓـٛع اآل ـش نـإٔ جـ    ـي

 ا ٜحفكإ عًٝ٘ . ايشبع ٖٚهزا ظظةُ

 ١ـظكٞ باآليـ ـ  إٕ نإ ايـ ـٓــكا بايـٛافـحـشدد٠ نإٔ ٜـظاقا٠ َــػ ايـُـ(: ا ج5)

 ٞـٖزا اييدد ف صعاي١ ٚا ٜلّشـْعِ جـػ بٓعٛ اي  ٚبايرًز إٕ نإ ايظكٞ بايظٝػ ،
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 صعٌ ظظت عًُ٘ . ـؿعحٗا ، ذِ ٜظحعل ايعاٌَ اي

ا َٛس َٚا ع٢ً ايعاٌَ َٔ ا عُاٍ ايؼشم ايظابع: جعٝس َا ع٢ً ايـُايو َٔ 

محاٜـ١ ، ٜٚهفـٞ اإلْــشاف     ٚـُاس ٚطـالَح٘ ٚشٛدجـ٘ اأ سعاٜـ١ أ   ظٝز حيحـاط اإلذـ  

 ٚايحعاسف عٓذ ٚشٛدٙ قش١ٜٓ ع٢ً ايحعٝس . 

ــأَ: أ  ــٛغ     ايؼــشم اير ــٌ ايةً ــٌ ظٗــٛس ايرُــش٠ أٚ بعــذٙ قة ـــُظاقا٠ قة ٕ جهــٕٛ اي

 –حٗا َٔ اآلفاد ستحاشاب اأ عٌُ ٚايٓلض إرا ناْخ صٜاد٠ ايرُش٠ أٚ شٛدجٗا أٚ ٚقاٜ

عف  َؼـه١ً  ـعحض ريو فـعحٗا بًعـاظ ايكطـ  ٚايـ   ـ، ٚأَا إرا م ج -أٚضتٛٙ  طكٝاب

 عُٖٛا بأشش َعس . ـعف  أٚ ْـٚايـعٝػ إطحٝصاس َٔ ٜكّٛ بايكط  أٚ اي

 ٌ ذابخ نايٓاٌ ٚايشَإ ، ٜٚكـشث (: ا إػهاٍ ة ؿع١ ايـُظاقا٠ ع٢ً أؿ6)

عٓا٤ أٚ ـؼصش ر  ايـُرُش إرا نإ ٜٓحفع بـٛسدٙ أٚ بٛسقـ٘ نايـ   ؿع١ ايـُظاقا٠ ع٢ً اي

 ُا ي٘ َاي١ٝ َعحذ بٗا عشفاب .ـُشٙ نايظذس أٚ ٜٓحفع خبؼة٘ ٚضتٛٙ َـٜٓحفع بٛسق٘ ٚذ

ْعِ جؼهٌ ايـُظاقا٠ ع٢ً َا م ٜهٔ ػصشٙ ذابحـاب نـايةطٝد ٚايةارصتـإ ٚارتٝـاس      

 ُعا١ًَ باْؼا٤ عكذ ايــًػ  ُهٔ ايحٛؿٌ اأ ايــٚايكطٔ ٚقـت ايظهش ٚضتٖٛا ، ٜٚ

 إٜكــاع شعايــ١ َــٔ ؿــاظت ا سض ٚايؼــصش عًــ٢ إعطــا٤ ْـــ  اذتاؿــٌ َــرالب    أٚ

 يـُٔ طاق٢ ػصشٙ ٚسعاٙ ٚمحاٙ َٔ اافاد . 

 ُّفـ(: ٜـػ عكذ ايـُظاقا٠ ة ايؼصاس ايـُظحغ١ٝٓ عٔ ايظـكٞ بايــُطش أٚ بـ   7)

ُـش٠ أٚ شٛدجٗـا   س ٛب١ ا سض إرا إظحاشخ اأ أعُاٍ أ ش٣ هلا دٚس ة صٜـاد٠ اير 

 أٚ محاٜحٗا َٔ اآلفاد . 

 ٞ ايـُظاقا٠ إ ٜهٕٛ ايعاٌَ َةاػشاب يًعٌُ بٓفظ٘ إٕ م ٜؼيمـ(: ا ٜعحرب ف8)

 ٗاـُاَـٞ جـُاهلا أٚ فـعا أعـٞ بـظحأشش ػاـاب فـٛص ي٘ إ ٜـصـٝـعًٝ٘ ايـُةاػش٠ ، ف
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 ٚعًٝ٘ ا شش٠ ، نُا جيٛص ي٘ إ ٜؼيم نٕٛ أشش٠ بعا ا عُـاٍ عًـ٢ ايــُايو ،    

 .  -ة رَحُٗا  -صٛص إػيا ٗا عًُٝٗا َعاب ـٜٚ

 يًعاَـــٌ أٚ -(: ٜــــػ إػـــيام ػـــ٤ٞ َـــٔ ايـــزٖت أٚ ايفلـــ١ أٚ ضتُٖٛـــا 9)

عـ١ ايـُؼاع١ َٔ ايرُش٠ .ٌٖٚ جيـت ايٛفـا٤ بـ٘ إرا جًفـخ     ـصا٥ذاب ع٢ً اي -يًُايو  

ُش٠ أؿـالب ٚعـذّ   ـبطالٕ ايـُظاقا٠ عٓذ عذّ ظٗٛس ذ ش٠ ؟ فٝ٘  الف ، ٚا قشثايرُ

بٌ ٚعٓذ ظٗٛسٖاأٚ جًفٗا بأمجعٗا أٚ عٓذ إػيام عذّ  يضّٚ ايٛفا٤ بايؼشم جةعاب  ،

ااطحعكام عٓذ ايحً  ايحاّ ٚيٛ إسجهاصاب عَُٛٝاب أٚ إْـشافاب  اسشٝاب قطعٝـاب ، ٚفُٝـا   

بايؼشم َٔ دٕٚ ْكـإ َٚـٔ دٕٚ فـشم بـس إ     ط٣ٛ ريو فايظاٖش ٚشٛث ايٛفا٤

 ٜهٕٛ ايؼشم يًُايو ٚبس إ ٜهٕٛ يًعاٌَ . 

 ،ٌ فٝظــاقٞ ايؼــشٜهإ عــاَالب ٚاظــذاب (: جيــٛص جعــذد ايـــُايو ٚاحتــذا ايعاَــ 10)

ٚجيٛص ايعهع فٝظاقٞ ايــُايو ايٛاظـذ عـاًَس بايٓــ  يـ٘ َـرالب ٚايٓــ  اآل ـش         

 صٛص جعذدُٖا َعاب . ـهلُا، ٜٚ

 ٖـــٞ  -شاط ا سض ٚكـــشٜة١ ايذٚيـــ١ عًـــ٢ ا سض أٚعًـــ٢ ايؼـــصش  (:  ـــ11)

 ع٢ً ايـُايو َا م ٜؼي ٗا ع٢ً ايعاٌَ أٚ عًُٝٗا َعاب . 

(: َكحل٢ إ الم عكذ ايـُظاقا٠ نٕٛ ا عُاٍ اييت جحٛق  جشب١ٝ ا ػـصاس  12)

 َؼـــين١ بـــس -ُشٖا عًٝٗـــا ، ٚنـــٕٛ اآلاد ايــــُظحع١ًُ فٝٗـــاـٚطـــكٝٗا ٚصٜـــاد٠ ذـــ

عًُٝٗـا ، ا عًـ٢  ــٛق     -ا عُـاٍ ٚاآلاد   -ُع٢ٓ أُْٗا ـعاٌَ ،بايـُايو ٚاي

 ٚاظــذ َُٓٗــا، إا إٔ ٜؼــيم ة عكــذُٖا : نُْٛٗــا أٚ أظــذُٖا عًــ٢ أظـــذُٖا،       

ااسشٞ أٚ ـ١ُ جعــٝس عًــ٢ أظــذُٖا طــٛا٤  ْؼــأ َــٔ ايحعــاسف ايــ  ـٚإا  إٔ ٜهــٕٛ ذــ

 ٌ أٚااْـــشاف ايًفظــٞ أٚ ااعحٝــاد ايؼــا٥ع عًــ٢ نــٕٛ ػــ٤ٞ َٓٗــا عًــ٢ ايعاَــ        
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ـــُايو ،  ــ٢ اي ــشم   عً ــذ ػ ــارا ٚش ــينا     ف ــا إػ ــٔ دُْٚٗ ـــُحةع ، َٚ ــٛ اي ــٝس فٗ  أٚ جع

 ة ا عُاٍ ٚاآلاد . 

ُاَٗا عًـ٢ ايعاَـٌ   ـ(: ٜـػ إػيام ايـُايو بعـا أعُـاٍ ا ػـصاس أٚ جـ    13)

ــا ٚإذــ  ــاٍ      ـيعُاسجٗ ــٔ ا عُ ــ٘ َ ــيم عًٝ ــا إػ ــشى َ ــٌ ٚج ــاي  ايعاَ ــارا    ُاسٖا ، ف

ٜـ     -ايعُـٌ ايــُؼشٚم   َع بكـا٤ ٚقـخ    -فًًُايو  عل يـ٘ ايفظـد    ـإشةـاسٙ عًٝـ٘ نُـا  

ــخ   ــاد ٚقـ ــش ٘ ، ٚارا فـ ــ  ػـ ــشم     يحاًـ ــ  ايؼـ ــٔ ختًـ ــد  َـ ــ٘ ايفظـ ــٌ فًـ  ،ايعُـ

 ٚيٝع ي٘ إٔ ٜطاية٘ بأشش٠ ايعٌُ بااكاف١ اأ ظـح٘ َٔ دٕٚ فظد . 

ة ايــُظاقا٠ َـٔ ظـس ظٗـٛس     عـ١ ـًُو ايعاَـٌ َـع إ ـالم ايعكـذ ايـ     ـ(: 14ٜ)

 عكل ايعكذ . ـعـ١ َٔ ظس جـظاقا٠ بعذ ظٗٛس ايرُش٠ ًَو ايٚارا ناْخ ايـُايرُش٠،

 عاؿٌ يًُايـو ، َٚـع ريـو ٜهـٕٛ     ـُاّ ايـ ـ(: ٜةطٌ عكذ ايـُظاقا٠ جبعـٌ جـ  15)

ُاّ اذتاؿٌ ٚايرُش٠ ي٘ ،ٚيٝع يًعاٌَ َطايةح٘ با شش٠ ظٝز أْ٘ أقذّ ع٢ً ايعٌُ ـج

١ أ ش٣ ٚشـت عًـ٢   صاْاب ، ٚأَا إرا نإ بطالٕ ايـُظاقا٠ َٔ شٗـة ٖزٙ ايـٛس٠ َ

 ٚظظت ايـُحعاسف .  ايـُايو إ ٜذفع يًعاٌَ أشش٠ َرٌ َا عٌُ

 ،ـُايو ايؼــصشعاؿٌ نًــ٘ يـــ(: نــٌ َٛكــع جةطــٌ فٝــ٘ ايـــُظاقا٠ ٜهــٕٛ ايــ16)

 ٜٚظحعل ايعاٌَ عًٝ٘ أشش٠ َرٌ عًُ٘ طـٛا٤ نـإ عايــُاب بةطالْٗـا أّ شـاٖالب ، ْعـِ       

 ال ٜظحعل ػ٦ٝاب . إا إ ٜكذّ ع٢ً ايعٌُ جربعاب ٚبكـذ ايـُصإ ف

ــةطالٕ ٚا    (:17) ــاْع َٛشـــت يً ـــطٌ إا بعــشٚض َ ــذ اصّ ا ٜة ـــُظاقا٠ عك  اي

ٚ     ٜٓفظد إا بايحكاٜ  ٌ ٚجشاكٞ ايطشفس أٚ بايفظد َــُٔ يـ٘  ٝـاس ايغـدي أٚ ايؼـشم أ

 اً  بعا ايؼشٚم اييت شعالٖا كُٔ ايعكذ . ـج

 ا٠ ، ٚاراـُٛج٘ ايـُظاقـظد بـفـٓـكاَ٘ ٚا جـ٘ َـاّ ٚاسذـ(: إرا َاد ايـُايو ق18)
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 ، -إٕ م جؤ ز ايـُةاػش٠ ة ايعُـٌ قٝـذاب أٚ ػـش اب     -َاد ايعاٌَ قاّ ٚاسذ٘ َكاَ٘ 

عانِ ايؼـشعٞ  ـ، ٚإا إطحأشش ايحأشش َٔ ٜكّٛ ب٘ فٗٛاس بايعٌُ أٚ إطفإ قاّ ايّٛس

عاؿٌ بـس  ـعظة١ٝ َٔ َاٍ ايـُٝخ َٔ ٜكّٛ بايعٌُ ٜٚكّظِ ايـ ـأٚ َٓـٛب٘ ي َٛس اي

ـــُ ــٌ قٝــذاب بــإٔ إجفكــا        .  ايو ٚبــس ايــٛساس اي ــا إرا أ ــزد ايـــُةاػش٠ ة ايعُ  ٚأَ

إْفظاخ ايــُظاقا٠ ، ٚارا أ ـزد ػـش اب     -ع٢ً َطًٛث ٚاظذ ٖٛ عٌُ ايـُظاقٞ 

 -بإٔ اجفكا ع٢ً عٌُ ايظكٞ ٚإػيم ايـُايو ع٢ً ايعاٌَ َةاػش٠ ايظـكٞ بٓفظـ٘    -

لــا٤ ٚايشكــا بحـــذٟ  اإلَفُــاد ايعاَــٌ ختــ  ايـــُايو بــس فظــد ايـــُظاقا٠ ٚبــس 

 َةاػش٠ أٚ جظةٝةاب . ايٛساس يًعٌُ : 

(: جتت ايضنا٠ ع٢ً نٌ َـٔ ايــُايو ٚايعاَـٌ إرا بًغـخ ظــ١ نـٌ َُٓٗـا        19)

، ٚإٕ ظـٌ ايـًُو ًُه١ٝ يهٌ َُٓٗا قةٌ صَإ ايٛشٛثايٓـاث ٚظـًخ ايـ ظّذ

 .  فايضنا٠ نًٗا ع٢ً ايـُايو -دٕٚ ايعاٌَ -يـُايو ا ػصاس صَٔ ايٛشٛث 

ـــُايو ٚايعاَــٌ ة إػــيام ػــ٤ٞ عًــ٢ أظــذُٖا ٚعذَــ٘    20)  (: إرا ا حًــ  اي

ُٝٓ٘ ، ٚيٛ إ حًفا ة ؿع١ ايعكذ ٚفظـادٙ قـذّ قـٍٛ َـذعٞ     ـفايكٍٛ قٍٛ َٓهشٙ َع ٜ

ٚيٛ إ حًـ  ايــُايو ٚايعاَـٌ ة َكـذاس ظــ١ ايعاَـٌ فـايكٍٛ         ُٝٓ٘ . ـايـع١ َع ٜ

 عاٍ فُٝا إرا إ حًفا ة ايـُذ٠ . ـٚنزا ايُٝٓ٘ ، ـقٍٛ ايـُايو ايـُٓهش يًضٜاد٠ َع ٜ

ــاد٠        ــٌ بايضٜ ــت ايعاَ ــإٔ ٜطً ــ١ ب ــاد٠ ْٚكٝـ ــٌ صٜ ــذاس اذتاؿ ــا ة َك  ٚارا إ حًف

اٝا١ْ أٚ ـُٝٓ٘ ، ٚا جظُع دعـ٣ٛ ايــُايو عًـ٢ ايعاَـٌ ايـ     ـفايكٍٛ قٍٛ ايعاٌَ َع ٜ

ــ٘ َايـــِ       ــشٜب َٓ ــٕٛ ايحًــ  بحف ــالف أٚ ن ــشق١ أٚ ااج ــشعاب ، ٕ    ايظ ــ٘ ػ ــا عًٝ  ٜرةحٗ

   ٘  عاؿٌ ـ، فـارا أذةــخ ايــُايو  ٝاْــ١ ايعاَـٌ ة ايــ   ايــُفشٚض نـٕٛ ايعاَــٌ أَٝٓـاب يــ

 ٝٗاـاي ٍٛـٝ٘ ايذ ـظحاْ٘ ٚظشّ عًـٞ بـع٘ َٔ ايحـشف فـٓـٓ٘ سفع ٜذٙ َٚـٚايرُش٠ أَه
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 عف  ايرُش٠ ٚطكٝٗا ظح٢ حيس جكظُٝٗا . ـٚأَهٔ ايـُايو إ ٜظحأشش ذك١ ي

(21    ٘  اأ رــ ٙ يٝغــشغ ا ػــصاس    (: ايـــُغاسط١ ٖــٞ إ ٜــذفع ػــاف أسكــ

ــًٗا بُٝٓٗـــا بايظـــ١ٜٛ         ــٕٛ ا ػـــصاس ٚظاؿـ ــا عًـــ٢ إ جهـ ــا ٜٚعُشٖـــا ٜٚشبٝٗـ  فٝٗـ

أٚ بايحفاكٌ ع٢ً ظظت ايحٛافل ايٛاقع بُٝٓٗا ، أعِ َٔ إ جهـٕٛ ا ؿـٍٛ َُٓٗـا    

( بطالْٗـا ، ٚايــُكطٛع بـ٘    رضوان اهلل علـهم  أٚ َٔ أظذُٖا . ٚايـُؼٗٛس بس ايفكٗـا٤) 

ٜـ عذّ نٕٛ ايـُعاًَ ُهٔ جــعٝعٗا بٓعـٛ   ـ١ َٔ ايـُظاقا٠ ايـعٝع١ ايـُؼشٚع١ ، ٚ

فٝهٕٛ ايياكٞ ٚايحٛافـل عًـ٢    -ؿاظت ا سض ٚايغاسغ  -ايـًػ بس ايطشفس 

اـٛؿٝاد ؿًعاب َؼشٚعاب شا٥ضاب جيت ايٛفا٤ ب٘ ًٜٚضّ نٌ َٔ ايطشفس َـا أيـضّ   ـاي

و َٚٔ ظٝـز  ب٘ ْفظ٘ ة ٖزا ايـًػ َٔ ايحغاسغ ة ا سض َٚٔ ظٝز ْظة١ ايـًُ

ا عُاٍ َٚٔ ادتٗاد ا  ش٣ ، َٚع ٚشٛد ايحعاسف ايؼا٥ع عًـ٢ بعـا ا عُـاٍ    

 عحاط اأ جعٝس شذٜذ . ـٜهٕٛ ااعحُاد عًٝ٘ ٚا ٜ

 َٚٔ ٖزا ايحـعٝػ ٜحةس إَهإ جـعٝػ َعاًَحس رشطٝحس :

ــش -أ ــاظة٘ ٜٚ  إ ٜغ ــصاس ة أسض ؿ ــٌ ااػ ــ٢ إ   غ ايعاَ ــا عً ــا ٜٚشبٝٗ  عُشٖ

جهــٕٛ ا سض ٚا ػــصاس بُٝٓٗــا بٓظــة١ َعٝٓــ١ ٜياكــٝإ عًٝٗــا، فحهــٕٛ ايـــُغاسط١ 

 ؿًعاب بُٝٓٗا أٚ شعاي١ َٔ ؿاظت ا سض . 

ُّـــ -ث  ش ا سض ٜٚــــًعٗا ذـــِ ٜغـــشغ ا ػـــصاس ذـــِ ٜهـــٕٛ ظاؿـــًٗا  إ ٜع

ذــِ جششــع ا سض ٚا ػــصاس اأ ًَــو  -عــع طــٓس َــرالب  -يًعاَــٌ َــذ٠ َعٝٓــ١ 

 صعاي١ . ـا بٓعٛ ايـًػ أٚ ايؿاظةٗا ا ؿٌ، ٚجـعٝعٗ

 ٚابــذ َــٔ جعــٝس ارتـٛؿــٝاد ٚجٛافــل ايطــشفس عًٝٗــا ، ٚايـــًػ  ــ  َــا م 

ٌّ ظشاَاب . ـعّشّ ظالاب أٚ ٜـٜ  ع
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 ضاربةالـمفقه                     
ايـُلاسب١ أٚ ايكشاض ٖٛ إجفام بس إذٓس ع٢ً إ ٜذفع أظذُٖا َـااب  (: عكذ 1)            

 اأ ر ٙ يّٝحصش فٝ٘ ٜٚهٕٛ ايشبػ بُٝٓٗا  بٓظة١ٍ ٜياكٝإ عًٝٗا .

 ٜٚؼيم ة ؿع١ ايعكذ أَٛس : 

ٌ الشرررط األول: َــا ٜــذٍ  إجيــاث َايــو ايـــُاٍ ٚقةــٍٛ ايعاَــٌ،ٜٚهفٞ فُٝٗــا نــ

 ايًف  ايعشب١ٝ ٚا ايـُاك١ٜٛ . ا،ٚا ٜعحرب ةضتٖٛعًُٝٗا َٔ يف  أٚ فعٌ أٚنحاب١ أٚ

ٍ٘ أٚ فًـع ة نـٌ    ـايةًـٛغ ٚايعكـٌ ٚاا حٝـاس ٚعـذّ ايـ     الشرط الثراني:   عصش يظـف

َٔ ايـُايو ٚايعاٌَ ، ْعِ ا بأغ ة َلاسب١ ايـُعصٛس عًٝ٘ يفًـع إرا م جكـحا   

 َلاسبح٘ جـشفاب ة أَٛاي٘ ايـُعصٛس عًٝٗا . 

ــٛ      الشرررط الثالررث:  ــ  بٓع ــذس ٚايٛؿ ــّٛ ايك ــاب َعً ـــُاٍ َعٝٓ ــٕٛ سأغ اي  إ ٜه

ـــُاٍ      ـــُايو نٝظــس َــٔ اي ــارا أظلــش اي ـــُٓاصع١ َظــحكةالب ، ف ا ٜــؤٍٚ ا َــش اأ اي

َحظاٜٚس ة ايـُكذاس ٚايـفاد ايذ ١ًٝ ة ايـُاي١ٝ ذِ قاٍ يعاًَـ٘ :)كـاسبحو عًـ٢    

عًـِ ايعاَـٌ قـذس    أظذُٖا( أٚ قاٍ : )قاسكحو  ـيت َٔ ٖزا ايـُاٍ ايـُؼيى( ٚ

 ؿػ ٚإْعكذد ايـُلاسب١ بُٝٓٗا .  -ظـح٘ نايٓـ  َٔ زتُٛع٘ 

ايؼشم ايشابع: إ ٜهٕٛ ايشبػ َؼاعاب بُٝٓٗا ، فًٛ ػشم َكذاساب َٓ٘  شٓيب م 

جــــػ ايــــُلاسب١ إا إرا إػـــيم عًٝـــ٘ عُـــٌ َحعًـــل بايحصـــاس٠ ايــــُحفل عًٝٗـــا ة 

 ايـُلاسب١ .

ْــ  أٚ   -ُا بايٓظـة١ ٚايهظـش ايــُؼاع    ااَع: جعٝس ظـ١ نٌ َٓٗـايؼشم اي

إا إ ٜهٕٛ ٖٓاى جعاسف  اسشٞ ٚػٝٛع إْـشاف اإل ـالم اأ   -ذًز أٚ ضتُٖٛا 

 إأ جعٝٝٓٗا .  عحاط ـٜ ْظة١ َع١ٓٝ فٝهفٞ إساد٠ ايؼا٥ع ايـُحعاسف ٚا 
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(: ٌٖ ٜعحرب ة ؿـع١ ايــُلاسب١ : ااطـيباح بايحصـاس٠ ؟ ايــُؼٗٛس ريـو ،       2)

نــشفٗا ة ااطـحضساع ٚايةظـح١ٓ أٚ ة     -باح بأَٛايـ٘ بغـ  ايحصـاس٠    فُٔ أساد ااطي

اذتٝٛاْاد ٚجشبٝحٗا ٚجُٓٝحٗا أٚ ضتـٛ ريـو ٚيغـشض جُٓٝـ١ َايـ٘ ،أٚ أساد جُٓٝحـ٘ بـذفع        

ااظـٛم   -َاي٘ يـاةاصم أٚ  ةـاخم أٚ ؿـةاغ أٚ ْــعِٖٛ يحُٓٝحـ٘ ة ظـشفِٗ ٚأعُـاهلِ       

ُ ٚع١ ــايايـُعا١ًَ بكـذ ايـُٚشٛباب إٔ جٛقع  ُ شاكا٠ عًـ٢ إ ٜهـٕٛ   ايــ اٍ َـٔ  ايــ

أظذُٖا ٚايعٌُ َٔ اا ش ٜٚكحظـُا ايـشبػ بٓظـة١ َعٝٓـ١ ٜياكـٝإ عًٝٗـا ،أٚ جٛقـع        

 ايـُعا١ًَ بٓعٛ ادتعاي١ َٔ ايـُايو بإٔ جتعٌ ْظة١ َعٝٓـ١ َـٔ أسباظٗـا أٚ َـااب َعٝٓـاب      

ُّٞ أَٛاي٘ ة صساع١ٍ ُٔـي -ساجةاب ػٗشٜاب أٚ إطةٛعٝاب  -  َا . أٚ ة عٌُ  ٜٓ

صاس بايــــُاٍ ايــــُعّذ ـٕ ٜهـــٕٛ ايعاَـــٌ قـــادساب عًـــ٢ اإلجـــايؼـــشم ايظـــادغ: أ

صاس سرِ نرشج٘ : فـارا أسٜـذ َٓـ٘    ـُهٓ٘ َٔ جكًٝة٘ ٚجُٓٝح٘ بااجـُع٢ٓ جـيًُلاسب١ فٝ٘ ب

َةاػــش٠ ايعُــٌ ٚأ ــزد ايـــُةاػش٠ قٝــذاب بٓعــٛ ٚظــذ٠ ايـــُطًٛث َــٔ ايعاَــٌ ٖٚــٛ  

يهرشج٘ م جـػ ايـُلاسب١ ،ٚارا أ زد ػش اب ُعُٛع ايـُاٍ ـصاس بـعاشض عٔ اإلج

صاس بحُاَ٘ م جةطـٌ  ـبإٔ نإ ايـُطًٛث َٓ٘ ايعٌُ بؼشم َةاػشج٘ ذِ عصض عٔ ااج

ــ      ٚأَــا إرا م جطًــت َٓــ٘    اً  ايؼــشم،ـايـــُلاسب١ ، بــٌ ٜرةــخ يًُايــو  ٝــاس ج

٘   -ا قٝذاب ٚا ػش اب  -ايـُةاػش٠  بعـذ   ٚنإ ايعاٌَ عاشضاب عٔ ايحصاس٠ بايحُـاّ يضَـ

صُٝع سأغ ايــُاٍ، فـإ   ـصاس بـ ـُاّ ايعكذ ٚظٗـٛس ايعصـض : ااطـحعا١ْ بـايغ  يالجـ     ـج

عصض ظح٢ َع ااطحعا١ْ بـايغ  بطًـخ ايــُلاسب١ ة ايكـذس ايالَكـذٚس ٚؿـعخ ة       

عكل ايعصض َـٔ ا ٍٚ ٚبـس   ـايـُكذاس ايـُكذٚس ع٢ً ايعٌُ ب٘ ، َٔ دٕٚ فشم بس ج

ّٚٙ بعذ ظس ، ّٚ ايعصـض     بًع فحٓفظد ايـُلاسب١  ش ، ذـِ  اظ ايال َكـذٚس َـٔ ظـس  ـش

 َع ٓ٘ إاـلُـُايه٘ ٚا ٜــاي٘ يـٚاٜ  ٘ سّدٙـ١ ة ٜذٙ ًٜضَـٛص عٓ٘ أَاْـكذس ايـُعصـاي
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 ايحعذٟ عًٝ٘ أٚ ايحفشٜب ة ظفظ٘ . 

ــذاٚهلا ة    3) ـــُحعاسف جـ ــ١ ايـ ــا ٚسام ايٓكذٜـ ـــُلاسب١ بـ ــع١ ايـ ــ٣ٛ ؿـ (: ا قـ

 ايحعاَالد ايظٛق١ٝ ة عـٛسْا . 

 (: ايذٜٔ ا جـػ ايــُلاسب١ فٝـ٘ ظحـ٢ ٜـّٛف٢ ٜٚكةلـ٘ ايـذا٥ٔ فٝلـاسث بـ٘،        4)

ُ٘ فارا قةل٘ ايٛنٌٝ كاسب٘ عًٝ٘ ، ٚارا نإ ـأٚ ٜٛنٌ ايعاٌَ باطحٝفا٤ دٜٓ٘ َٔ رشٜ

 يــ٘ بلــاع١ ٚأَحعــ١ عٓــذ أظــٍذ ٚقــاٍ يــ٘ : )بعٗــا ٚ ــز نٓٗــا قشاكــاب عًــ٢ ايٓـــ (     

 ٚقـــةا ايـــرُٔ َحعٝٓـــاب َعًـــّٛ  فـــارا إَحرـــٌ ا َـــش بةٝعٗـــا ٚنايـــ١ب  ؿـــػ َلـــاسب١ ،

 ايكذس ٚايٛؿ  ؿاس ايـُاٍ َلاسب١ب بُٝٓٗا ع٢ً ايٓـ  . 

ــا   5) ـــُلاسب٘ بٗ ـــُٓفع١ ٜؼــهٌ اي ــ١ب  -(: اي  أٚ طــف١ٓٝ يٝؤششٖــا   نــإٔ ٜعٝطــ٘ عشب

ــ ٚ     ـيـ ــ٘ عًٝٗـــا أ ــٌ َحاعـ ــٌ بٗـــا أٚ محـ ــذ ايحٓكـ ــٝذ بٗـــا     ُٔ ٜشٜـ ــةه١ يٝــ ــ٘ ػـ  ٜعطٝـ

ــٛس بــ  ــٔ ظاؿــًٗا   عـ١ـايظــُو أٚ ايطٝ ــِ ٜـــػ   -َ ــإٔ ٜــ  ْع ــ١ ب ــو شعاي  صعٌ ـري

 ٜعٌُ بُٗا ٜٚظيبػ َُٓٗا .  ُٔـايشبػ َٔ ٚاسد ايعشب١ أٚ ايؼةه١ ي

(6    ٌ ــ ــذ ايعاَ ـــُاٍ بٝ ــٕٛ اي ـــُلاسب١ إ ٜه ــع١ اي ــرب ة ؿ ــ٢   ،(: ا ٜعح ــٛ أبك فً

 ٚايحصــاس٠ ذــِ أعطــ٢ ايـــُايو َــا ًٜــضّ  ايـــُايو َايــ٘ بٝــذٙ ٚجـــذ٣ ايعاَــٌ يًعُــٌ

 ُظحعك٘ ؿعخ َلاسب١ . ـَٔ ايـُاٍ ي

 ُهٔ جعـــذدُٖا ـ(: ٜــــػ إ ٜهـــٕٛ ايــــُايو ٚاظـــذاب ٚايعاَـــٌ َحعـــذاب ٜٚـــ7)

 عـ١ـُهٔ جظـاُٜٚٗا ة ايـ  ـُهٔ جعذد اظذُٖا دٕٚ اآل ش ، َٚع جعذد ايعُاٍ ٜـٜٚ

 ُهٔ جفاكًُٗا ٚظظت ايياكٞ بِٝٓٗ ٚبس ايـُايو . ـٜٚ

(: إرا نإ َاٍ َؼـيناب بـس ػاــس فكاسكـا عـاَالب ٚإػـي ا يـ٘ ايٓــ          8)

ال ة ايٓـ  اآل ش : بإٔ شعـٌ  ظـذُٖا أنرـش َـٔ اآل ـش َـع جظـاُٜٚٗا ة        ٚجفاك
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عـ١ اآل ـش َـع   ـسأغ ايـُاٍ ،أٚ جظاٜٚا فٝ٘ بإٔ ناْخ ظــ١ نـٌ َُٓٗـا َظـا١ٜٚ يـ     

عٌ ايـعٝػ ـفا ظٛم ٚشٛباب جشن٘ ة ايـٛسجس ، ٚاي -جفاكًُٗا ة سأغ ايـُاٍ 

 ١ ٚج١ُٝٓ َاهلا . إ جهٕٛ ايضٜاد٠ ة َكابٌ عٌٍُ َا ٜشجةب بايـُلاسب

ُع٢ٓ إ ـْعِ يٛ نإ ايــُكـٛد َـٔ ريـو إٜـشاد ايـٓكف عًـ٢ ظــ١ ايعاَـٌ بـ         

ُا شعً٘ اا ش نإٔ شعـٌ أظـذُٖا   ـُاي٘ أقٌ َـاظذُٖا قذ شعٌ يًعاٌَ ة ايعٌُ ب

 ي٘ ذًز سبػ ظـح٘ ٚشعٌ اآل ش ي٘ ذًرٞ سبػ ظـح٘ ؿعخ َلاسب١ شضَاب . 

 بػ ٜٚهــٕٛ يًعاَــٌ ٚايـــُايو   (: َكحلــ٢ عكــذ ايـــُلاسب١ ايؼــشن١ ة ايــش    9)

 ،  -ْـــفاب أٚ ذًرــاب أٚ ضتُٖٛــا  -عـ١ ـَــا شعـٌ يهــٌ ٚاظــذ َــٔ ايـ   -عٓـذ ايفظــد   -

 صش ايعاَـــٌ بـــشأغ ايــــُاٍ ٚم ٜهـــٔ اإلرٕ بحــــشف٘  ـٚارا قـــع ايعكـــذ فاطـــذاب ٚإجـــ 

ـــٚإجــ ـــُعا١ًَ ٚايحصــاس٠ ٚارا نــإ ايعاَــٌ    صاسٙ َكّٝ ـــُلاسب١ ؿــعخ اي ذاب بـــع١ اي

 عشصاب يــإلرٕ ايـــُايهٞ نــإ يــ٘ ا قــٌ َــٔ اشــش٠ َرــٌ عًُــ٘    ـَعحكــذاب يًـــع١ أٚ َــ 

ُاّ ايـشبػ  ـُا ٜكابٌ ظـح٘ َٔ ايشبػ يٛ فشض ؿع١ ايـُلاسب١ ٚنإ يًُايـو جـ  ـَٚ

 ايةاقٞ ، ٚا ٜحعٌُ ايعاٌَ ػ٦ٝاب يٛ نإ فٝٗا  ظشإ . 

ُٔ ع٢ً سأغ ايـُاٍ ايزٟ أرٕ ي٘ ة ايـُلاسب١ بـ٘  ـ(: عاٌَ ايـُلاسب١ َؤج10)

َا ٜحً  َٓ٘ أٚ ٜحعٝت إا َع إظشاص  ٝاْح٘ ٚجعّذٜ٘ عًـ٢ َـاٍ ايــُلاسب١     فال ٜلُٔ

 ـُا ٜشجةب بةعا ػؤٕٚاايف١ أَش ايـُايو ْٚٗٝ٘ َـجفشٜط٘ ة ظفظ٘ ٚؿٝاْح٘ أٚ َ أٚ

 . حصاس٠ ٚايلشث ة ا سض اي

 ظـــشإ ايحصـــاس٠ ٚايحًـــ  أٚ ايحعّٝـــت (: ة ايــــُلاسب١ ٜحعُـــٌ ايــــُايو 11) 

ُاٍ ايـُحصش ب٘ ،ٚا  ظشإ ة عكذ ايـُلاسب١ عًـ٢ ايعاَـٌ   ايطاس٤ٟ ع٢ً سأغ ايـ

عف  أٚ جعذٜ٘ ع٢ً ايـُاٍ، ٚارا إػـيم ايــُايو كـُٔ ايعكـذ     ـإا عٓذ جفشٜط٘ ة اي
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اظاس٠ عًُٝٗا بايٓظة١ فايظاٖش بطـالٕ ايؼـشم   ـع٢ً ايعاٌَ إ ٜهٕٛ ايشبػ هلُا ٚاي

اظاس٠ إرا ٚقعــخ ـٚؿــع١ ايـــُلاسب١، ْعــِ يــٛ إػــيم عًــ٢ ايعاَــٌ إ ٜحــذاسى ايــ

 ااق ؿػ ااػيام ٚٚشت ايٛفا٤ ب٘ . ـٜٚحعًُٗا أٚ بعلٗا َٔ َاي٘ اي

ـــُايو ٚايعاَــٌ إ ٜؼــيم عًــ٢ اآل ــش كــ   12) ُٔ عكــذ (: جيــٛص يهــٌ َــٔ اي

أٚ إْؼا٤ بٝع أٚ ؿـًػ أٚ َلـاسب١    - ٝا ١ ذٛث أٚ ضتٖٛا  -ايـُلاسب١ َااب ٚ عُالب 

٤ بٗـزا ايؼـشم َـا داَـخ ايــُلاسب١      أٚ ٚناي١ أٚ قشض أٚ ضتـٛ ريـو ، ٚجيـت ايٛفـا    

عكل ايـشبػ  ـعكل ايـشبػ بُٝٓٗـا ٚبـس عـذّ جـ     ـقا١ُ٥ م جفظد ، َٔ دٕٚ فشم بـس جـ  

 .  -ُاْع  اسشٞ أٚ ييى ايعاٌَ ايعٌُ بايحصاس٠ ـبُٝٓٗا ي

(: إرا نإ يؼاف َاٍ َحعس َعًّٛ ايكذس ٚايٛؿ  ٖٚٛ َٛشـٛد ة ٜـذ   13) 

 ٝ٘ ؿعخ ايـُلاسب١ . فلاسب٘ عً -أٚ ر ٖا  أَا١ْب -ر ٙ 

ُا جهٕٛ ـ(: إرا نإ ايـُاٍ ة ٜذٙ رـةاب أٚ َكةٛكاب بعكذ فاطذ أٚ ضتُٖٛا 14َ)

٘ ٜشجفع ايلُإ بحًو ايـُلاسب١ ايٝذ فٝ٘ ٜذ كُإ فلاسب٘ ايـُايو عًٝ٘ فا ق٣ٛ أْ

ٚريو  ٕ عكذ ايـُلاسب١ ة ْفظ٘ ٚإٕ م ٜكحا سكا ايـُايو بةكا٤ ايــُاٍ ة ٜـذٙ   

عح٘ نٕٛ ايـُاٍ بٝذ ايعاٌَ ،إا إٔ عكذ ايــُلاسب١  َٔ أْ٘ ا ٜعحرب ة ؿ ُا عشفخـي

ايـُاٍ ة ٜذٙ ٚجــشف٘  ُاٍ قش١ٜٓ عشف١ٝ ع٢ً سكاٙ بةكا٤ ٖزا َٔ املايو ع٢ً ريو ايـ

 ، ْعِ إرا م جـعشص ذـ١ُ قش١ٜٓ ع٢ً سكاٙ بةكا٥٘ عٓذٙ م ٜشجفع ايلـُإ، فٝ٘ َلاسب١

 عٌُ ب٘ ة ايـُلاسب١ بعذ ا  ز َٔ ٜذٙ . ٚيضَ٘ إٜـاٍ ايـُاٍ يٝذ َايه٘ ٚاي

اـٛق ـبايـ  -(: جيت ع٢ً ايعاٌَ إ ٜكحـش ع٢ً ايحـشف ايــُأرٕٚ فٝـ٘   15)

 جيــٛص فــال -أٚ ايعُــّٛ نايـــُحعاسف فعًــ٘ ايـــُعًّٛ ؿــالظ٘ يًُــاٍ ايـــُلاسث فٝــ٘ 

ة بًذ َعـس أٚ طـٛم    فارا أَشٙ إ ٜةٝع٘ بظعش َعس أٚ ،ايحعذٟ عٔ اارٕ ايـُايهٞ
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٘  ١َٓعٝ ، ٖٚهـزا يـٛ ػـشم ايــُايو عًـ٢ ايعاَـٌ       أٚشٓع َعس فال جيٛص ايحعذٟ عٓـ

اـٛؿاب أٚ ْٗاٙ عٔ عُـٌ يضَـ٘ عـذّ ايحعـذٟ عٓـ٘ ٚجـشى ايــُاايف١ ، ٚيـٛ         ـعُالب َ

 جعذ٣ اأ ر ٙ نإ جـشف٘ َشفٛكاب َٛقٛفاب ع٢ً إشاص٠ ايـُايو اظكاب .  

ظظت َا ٜشاٙ ؿالظاب (: عٓذ إ الم عكذ ايـُلاسب١ جيٛص يًعاٌَ ايحـشف 16)

فٝ٘ َٔ ظٝز ايةا٥ع ٚايـُؼيٟ ْٚٛع ادتٓع ايـزٟ ّٜحصـش بـ٘ َٚـٔ      يًُاٍ ايـُلاسث

ظٝــز ايةٝــع ظــااب أٚ ْظــ١٦ٝ إرا جعــاسف ايةٝــع ْظــ١٦ٝ ٚنــإ َأيٛفــاب ٚؿــالظاب يــحًهِ     

ـــُحعاسف يـايــ       ــٛإ ايحـــشف اي ــو َــٔ أي ــا ٚضتــٛ ري ــيت ٜلــاسث بٗ ػ ـايحصــاس٠ اي

ـــُلاسب١ ٚااجــ  ــ٘ ٜــ  صاس ، دٕٚ ـاي ــا م ٜحعــاسف فاْ ـــَ ااق َــٔ ـعحاط اأ اارٕ اي

ـــُايو ، ــ ٚاا م جيــض يًعاَــٌ نُــا ا  اي ـــُاٍ َــٔ دٕٚ إرٕ   ـٜ ــ٘ إ ٜظــافش باي صٛص ي

، ٚعًٝ٘ اا الم ايٝ٘ أٚ بأرٕ ب٘ ايـُايوايـُايو إا إرا نإ طفشٙ َحعاسفاب فٝٓـشف 

ـُاٍ كـُٔ  فًٛ  اي  ٚطـافش َـٔ دٕٚ جعاسفـ٘ َٚـٔ دٕٚ إرٕ ايــُايو ذـِ جًـ  ايـ        

 صاسج٘ عٓذ٥ز . ـاظشٙ جـايعاٌَ َا ٜحً  َٔ َاٍ ايـُلاسب١ َٚا ج

ة نٌ جـشف ٚعٌُ  اسط عـٔ عكـذ ايــُلاسب١ ٚم ٜــذس     سٍد ٖزا اذتهِ ٚ

ب٘ اارٕ َٔ ايـُايو ٚا نإ َحعاسفاب ة َرً٘،َٚٔ ٖٓا يـٛ  ـاي  عاَـٌ ايــُلاسب١     

ٌ ايو ببذٕٚ جعاسف٘  اسشاب ٚبذٕٚ إرٕ املٚباع ْظ١٦ٝب   ٘،فعٓذ٥ز إٕ إطحٛف٢ ايرُٔ قةـ

 ايو قةٌ ااطحٝفا٤: فإ أشاص ؿّػ ايةٝع ٚإا بطٌ . إ الع املايو فٗٛ،ٚإٕ إ ًع امل

صٛص يًعاٌَ  ًب سأغ ايـُاٍ َع َاي٘ س ـش يٓفظـ٘ أٚ يغـ ٙ إا َـع     ـ(: ا 17ٜ)

إرٕ ايـُايو عَُٛاب )إعُـٌ ة َـاٍ ايــُلاسب١ ظظـةُا جـشاٙ َــًع١( أٚ  ـٛؿـاب        

اًب ة َـٛاسد ٜـش٣ فٝٗـا َــًع١     ـفٝ٘ َع َايو ايزٟ ة ايـُحصش( فٝصٛص اي)إعٌُ 

اًب . ٚعًٝ٘ يٛ  ًب بـذٕٚ إرْـ٘ كـُٔ َـا ٜحًـ  حتـخ ٜـذٙ َـٔ ريـو ايــُاٍ           ـة اي
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ظاهلـا ٚايـشبػ بُٝٓٗـا عًـ٢      بـع١ ايـُلاسب١ بٌ ٖٞ باقٝـ١ عًـ٢   ا ٜلّش ٚيهٔ ٖزا

 ػ ٚايياكٞ . ـ، َٚع اإلػحةاٙ ابذ َٔ ايحـايايٓظة١

ٜـ  18) صٛص بٝـع ادتـٓع   ـ(: إ الم ايعكذ ا ٜكحلٞ بٝع ادتٓع بايٓكذ ايظا٥ذ بـٌ 

صٓع َـٔ ا شٓـاغ ايـيت ا سرةـ١ يًٓـاغ فٝٗـا       ـصٓع س ش أٜلاب ، ْعـِ يـٛ نـإ ايـ    ـب

 صض راى ايحـشف إلْـشاف اإل الم عكذ ايـُلاسب١ عٓ٘ . ـأؿالب م ٜ

ّحصـش بـ٘ اأ َـذ٠ َعحـذ     (: إرا أ ز ايعاٌَ َاٍ ايـُلاسب١ ٚأبكاٙ عٓـذٙ ٚم ٜ 19)

نإ جعطٝالب َٓافٝاب يًغشض ا قـ٢ َٔ إْؼا٤ ايـُلاسب١ ٚنـإ   -ق١ًًٝ أٚ نر ٠  -بٗا 

 ْعِ ا ٜظحعل ايـُايو عًٝ٘ ر  أؿٌ ايـُاٍ . عّشَاب ع٢ً ايعاٌَ ،ـَ

ُا ٜعحـاد بايٓظـة١ ايٝـ٘    ـصت ع٢ً ايعاَـٌ بعـذ عكـذ ايــُلاسب١ ايعُـٌ بـ      ـ(: 20ٜ)

صاس بـ٘ ، بـٌ عًٝـ٘ إ ٜحـٛأ َـا      ـيًُاٍ ، ٚيـٝع يـ٘ جـشى اإلجـ    ٜٚهٕٛ ؿالظاب ٚج١ُٝٓ 

ـــُحعاسف١   ـــُؤد١ٜ ـة ايحصــاس٠ ايال٥كــ١ بــ  ٜحــٛاٙ ايحــاشش يٓفظــ٘ َــٔ ا َــٛس اي عاي٘ ٚاي

ٜـ     صٛص يـ٘ إطـح٦صاس َـٔ ٜهـٕٛ َحعاسفـاب      ـ ظت ْظشٙ اؿالح ايــُاٍ ٚجُٓٝحـ٘ ، نُـا 

 ػانٌ ريو . إطح٦صاسٙ نايذاٍ ٚاذتُاٍ ٚايٛصإ ٚايهٝاٍ ٚايـُعٌ َٚا 

اي٘ ايـُاحف ٚيٛ إطحأشش فُٝا نإ ايـُحعاسف َةاػشج٘ فٝ٘ بٓفظ٘ فا شش٠ َٔ َ

عشص سكا ايـُايو ، بُٝٓا يٛ جٛأ َا ٜحعاسف فٝ٘ ااطح٦صاس شاص ي٘ أ ـز  ـٕ ٜب٘ إا أ

 صاْاب . ـأشش٠ ايـُرٌ إ م ٜكـذ فعً٘ َ

ايةًــذ إا َــع إرٕ صاس بــ٘  ــاسط ـصٛص يًعاَــٌ ايظــفش بايـــُاٍ ٚااجـــ(: ا ٜــ21)

ايـُايو أٚ جعاسف٘ بًعاظ عٌُ ايـُلاسث  اسشاب ، فارا نـإ ايظـفش بـارٕ ايــُايو     

أٚ نإ َحعاسفاب  اسشاب شاص طفشٙ ،ٚارا م ٜؼيم ْفكح٘ ع٢ً ْفظ٘ ناْخ ْفكحـ٘ َٚـا   

عحاش٘ َٔ ايـُأنٌ ٚايـُؼشث ٚايــًُةع ٚايــُظهٔ ٚأشـش٠ ايشنـٛث ٚرـ  ريـو       ـٜ
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عاي٘( ٖــٞ َــٔ سأغ ايـــُاٍ ، ٖٚهــزا نــٌ َــا ـكــ١ ايال٥كــ١ بــَـــُا ٜـــذم عًٝــ٘ )ايٓف

ػ ايـُاٍ ايلاسث فٝ٘ فاْ٘ ٜؤ ز َـٔ سأغ ايــُاٍ،   ـٜـشف٘ ة  شٜل ايحصاس٠ ٚيـاي

ػ ايــُاٍ نٗـذاٜاٙ   ـاالف٘ َا ٜـشف٘ َـُا ا جحٛق  عًٝ٘ ايحصـاس٠ ٚا ٜهـٕٛ يـايـ   ـٚب

ٜـ ـٚكٝافح٘  ؿذقا٥٘ ٖٚهزا َا ا ًٜٝل ب عظت ريـو نًـ٘ عًـ٢    ـعاي٘ أٚ إطشاف٘ فاْ٘ 

ٌّ كــٝفاب عٓــذ ااق ، يهــٔ يــٛ قّحـــاشش٘ َــٔ نٝظــ٘ ايـــْفظــ٘ : ٜــ ش عًــ٢ ْفظــ٘ أٚ ظــ

عظت ايٓفك١ ي٘ ٚا ٜأ زٖا َٔ سأغ ايـُاٍ ، ٖٚهزا ْفكح٘ عًـ٢ ْفظـ٘   ـػاف ا ٜ

 با شاشٗا َٔ سأغ ايـُاٍ .  يـِ ٜأرٕ ايـُايو َـاـٛؿاب ة ايـعلش َا

أنرش أٚنإ عاَالب يٓفظ٘ ٚيغ ٙ جّٛصعخ  (: إرا نإ ػاف عاَالب إلذٓس أ22ٚ)

 ْفكح٘ ايعٌُ ٚايظفش ع٢ً ْظة١ ايعًُس ع٢ً ااظٗش .

 يعــٌُ ٚاظــذ   إٕ نإ عُالب َعٝـٓاب يٛاظذ أٚنـإ طــفشٙ بــحُاَ٘ َكذَـ١ب    :ٚعًٝ٘  

َُٓٗا ناْخ ايٓفك١ نًٗا عًٝ٘ دٕٚ ر ٙ ، ٚيٛ نإ عًُـ٘ أٚ طـفشٙ يهًُٝٗـا جّٛصعـخ     

ايٓفك١ عًُٝٗا بايظٛا٤ يٛ جظا٣ٚ ايعٌُ أٚ َـشف ايظفش هلُا ، ٚبايحفاكٌ يٛ ناْـا  

َحفاكًس . َرالب : يٛ طافش اأ بًـذ ٚنـإ عًُـ٘ يـ ٍٚ ٜحطًـت َٜٛـاب ٚاظـذاب ناْـخ         

عًُ٘ نً٘ يـ٘ ، ٚارا نـإ عًُـ٘ ايرـاْٞ ٜحطًـت ٜـَٛس       ايٓفك١ يزاى ايّٝٛ عًٝ٘ يٛ نإ 

 اظكس ناْخ ْفك١ ايَٝٛس ع٢ً ايراْٞ  اؿ١ . 

عكل ايـشبػ ، بـٌ   ـ(: ا ٜؼيم ة إطحعكام ايعاٌَ ْفك١ ايظفش ٚايعُـٌ: جـ  23)

. ْعِ إرا ظـٌ ايشبػ بعذ٥ز ظظةخ ْفكح٘ َٓ٘ ٜٚعط٢ ايــُايو   آٍٜفل َٔ أؿٌ امل

 ذِ ٜكّظِ ايشبػ بُٝٓٗا عٓذ إسادجُٗا أٚ أظذُٖا جكظُٝ٘ .ُاّ سأغ َاي٘ إٕ  ًة٘ ـج

 ُٓع٘ َٔ ػغً٘ فً٘ أ ز ايٓفك١ ٚيٝعـ(: إرا َشض ايعاٌَ ة ايظفش فإ م 24ٜ)

 ١ـلاسبـاٌَ ايـُـز عـعاسف أ ـشض إا َع جـرب٤ َٔ ايـُـٝ٘ يًـحاط ايـعـز َا ٜـي٘ أ 
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  ٘ ايـُشض َٔ ػغً٘ .َـشف ػفا٥٘ ، ٖٚهزا ْفكح٘ إرا َٓع

 (: إرا فظــد ايعاَــٌ عكــذ ايـــُلاسب١ أذٓــا٤ ايظــفش أٚ إْفظــد ايعكــذ بُٝٓٗــا    25)

فٓفك١ ايششٛع عًٝ٘ ،ا عًـ٢ ايــُاٍ ايــُلاسث بـ٘ ، ٚارا فظـا٘ ايــُايو فـال ٜةعـذ         

 إطحعكام ايعاٌَ ْفك١ سشٛع٘ َٔ ايـُاٍ ايـُلاسث ب٘ . 

(26    ٌ ػاــاب إا   (: ا جيٛص يًعاٌَ إ ٜٛنٌ ٚنـٝالب ة عًُـ٘ أٚ ٜظـحأشش يًعُـ

ٌ أظذاب ّٚن ث ر ٙ إا بارْ٘ ، فًٛ فعٌ ريو :بارٕ ايـُايو نُا ا جيٛص ي٘ إ ٜلاس

 .  -َرالب أٚ ق١ُٝ  جً  ػ٤ٞ َٔ سأغ ايـُاٍ كُٓ٘ :ذِ  أٚ كاسث ر ٙ بذٕٚ إرْ٘

ناطحٝصاس محـاٍ أٚ   -ْعِ ا بأغ بااطحٝصاس أٚ ايحٛنٌٝ ة بعا ايـُكذَاد 

 َعس أٚ ضتُٖٛا ظظت ايـُحعاسف  اسشاب فٝٓـشف ايٝ٘ إ الم ايـُلاسب١ . 

ًُو ايعاٌَ ظـح٘ َٔ ظس ظٗٛس ايشبػ ٚا جحٛق  عًـ٢ ايكظـ١ُ أٚ   ـ(: 27ٜ)

ّٛـُع٢ٓ جـاإلْلاض ب ٌ بظٗٛس ايشبػ ػشٜهاب َـع  ٍ ايشبػ ْكذاب َايٝاب ، ٜٚـ  ايعاَع

      ٌٕ عًـ٢ ايحصـاس٠ أٚ    ايـُايو ة اعٝإ ا َـٛاٍ ايــُلاسث بٗـا ، فـارا عـشض  ظـشا

شرب بايشبػ َا داَخ ايـُلاسب١ قا١ُ٥ ، فارا  -جً  يةعا َاٍ ايـُلاسب١ أٚ جعّٝت 

ٚيـٛ   -فظاخ ايـُلاسب١ أٚ إْفظاخ أٚ إْحٗخ َذجٗا إطحكش ايـشبػ يًعاَـٌ بٓظـةح٘    

ٚ إْلاض ، ٌٖٚ ٜهفٞ ة ااطحكشاس: قظ١ُ ايـشبػ ٚايــُاٍ بُٝٓٗـا    َٔ دٕٚ قظ١ُ أ

ٚايعاٌَ  ُاّ ايشبػ بس ايـُايوـَٔ دٕٚ إْؼا٤ فظد ايـُلاسب١ ؟ ايظاٖش إ قظ١ُ ج

فحظـحكش   ٚإسشاع سأغ ايـُاٍ اأ ايـُايو ٖٛ فظـد فعًـٞ يًُلـاسب١ ،    -ا بعل٘  -

ايحً  ايطاس٤ٟ بعذ ايكظـ١ُ   عـح٘ َٔ ايشبػ . ٚعًٝ٘ ا ٜهٕٛـعٓذٙ ًَه١ٝ ايعاٌَ ي

 اشط َٓــ٘، بــٌ ـٜــ عظٛباب َــٔ ايــشبػ أٟ اـَــ -أٚ ضتٖٛــا  يغــشم أٚ ظــشم أٚطــشق١ -

 اظشإ عًٝ٘ ٚارا  شأ ع٢ً َاٍـإرا  شأ ايحً  أٚ ايحعّٝت ع٢ً َاٍ ايـُايو نإ اي
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 ايعاٌَ نإ عًٝ٘ . 

ابل أٚ صرب بـايشبػ ايظـ  ـاظاس٠ ايٛاسد٠ ع٢ً َاٍ ايـُلاسب١ جـ ـ(: ايحً  ٚاي28)

ايالظل َا داَخ ايـُلاسب١ قا١ُ٥ ، يهٔ يـٛ إػـيم ايعاَـٌ عًـ٢ ايــُايو ة عكـذ       

ايـُلاسب١ عذّ نٕٛ ايشبػ شابشاب يًاظـشإ ايــُحكذّ عًـ٢ ايـشبػ أٚ ايــُحأ ش عٓـ٘       

 فايظاٖش ؿع١ ايؼشم .

ّٖٚــا ـ(: ايــشبػ ٚقاٜــ١ يــشأغ ايـــُاٍ ٚجــذاسى ايــ29)  فًــزا  اظاس٠ ايـــُعحٌُ  ش

اظاس٠ أٚ ايحً  أٚ ايحعّٝت بايشبػ بس ايشبػ ايظابل ٚبـس ايـشبػ   ـ ايا ٜفّشم ة شرب

اظاس٠ قةـٌ  ـصرب ٚإ ناْـخ ايـ  ـايالظل َا داّ عكذ ايـُلاسب١ باقٝاب ، بـٌ ااظٗـش ايـ   

ٚ ايؼــشٚع ة ايحصــاس٠ نُــا إرا ُطــ  شم ُطــ شم اذٓــا٤ طــفش ايحصــاس٠ قةــٌ ايؼــشٚع فٝٗــا أ

 جً  ايةعا .ٖزا ة  ة ايةًذ قةٌ ايؼشٚع ة ايظفش ،

 ةطالْٗـا ، يصُٝع قةـٌ ايؼـشٚع ة ايحصـاس٠ فايظـاٖش اْـ٘ َٛشـت       ـٚاَا يٛ جً  اي

 ٖــزا ة ايحًــ  ايظــُاٟٚ ، ٚاَــا إرا أجًفــ٘ ايعاَــٌ أٚ ااشــٓيب فايـــُلاسب١ ا جةطــٌ 

 إرا أد٣ ايـُحً  فعالب بذٍ ايحاي  ٚعٛك٘ .

فـإ سكـٞ   ااسط فطًـت أظـذُٖا قظـُح٘ :    ـ(: إرا ظٗش ايشبػ ٚحتكل ة ايـ 30)

 ،يو بٗـا فًـٝع يًعاَـٌ إشةـاسٙ عًٝٗـا     اآل ش بٗا فال َاْع َٓٗا ، ٚإٕ م ٜـشض  ايــُا  

 ٚإٕ م ٜشض ايعاٌَ بٗا فايظاٖش إ يًُايو إشةاسٙ عًٝٗا . 

(: إرا إقحظــُا ايــشبػ ذــِ عــشض ارتظــشإ عًــ٢ ايـــُاٍ ايـــُّحصش بــ٘ : فــإ    31)

ٚ ـرب ب٘ إرا نإ بـ ظـٌ بعذٙ سبػ ُش أَـا إرا نـإ أقـٌ َٓـ٘ ٚشـت      ُكذاسٙ أٚ أنرـش ، 

 َٚـا  ػـزٙ َٔ ايشبـ ـُا أ ـايعاٌَ أقٌ ااَشٜٔ َ صرب ب٘ أٚ ٜشّدـُااْحظاس يظٗٛس سبض ٜ

 اظشإ َٔ ايشبػ ايـُأ ٛر . ـصرب ب٘ ايـٜ
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 (: إرا ظٗش ايشبػ ٚجـشف ايعاٌَ ة ظـح٘ َٔ ايشبػ بحـشف ْاقٌ : بـاع 32)

ب١ ٚشت ع٢ً ايعاٌَ دفع أقـٌ  اظاس٠ ع٢ً َاٍ ايـُلاسـأٚ ٖٚت َرالب ذِ  شأد اي

ـَـ  ـّـُا ٜـــا َــشٜٔ َــٔ قُٝــ١ َــا ْكًــ٘ يغــ ٙ ٚ اظشإ ـاظشإ ، ٖٚــزا ايـــ٘ َــٔ ايــا

 .  -ايةٝع أٚ اهلة١ أٚ ضتُٖٛا  -ً  ا ٜهؼ  عٔ بطالٕ ايٓكٌُٓضي١ ايحـايطاس٤ٟ ب

ُٛد ايـــُايو اْحكــاٍ ايـــُاٍ اأ ٚاسذــ٘ بعــذ َٛجــ٘ ـ(: جةطــٌ ايـــُلاسب١ بــ33)

ٜـ   فابكا٤ ايــُاٍ   ُٛد ايعاَـٌ  ـعحاط اأ َلـاسب١ شذٜـذ٠ ،نُـا جةطـٌ بـ     ـبٝـذ ايعاَـٌ 

 ا حـاق اارٕ بايـُلاسب١ ب٘ دٕٚ ٚسذح٘ .

(: ايـُلاسب١ عكذ شا٥ض َٔ ايطشفس فصٛص يهٌ َُٓٗا فظا٘ ، طـٛا٤ نـإ   34)

عكل ايشبػ أٚ بعذٙ ، نُا اْ٘ ا فشم ة ريو ـقةٌ ايؼشٚع ة ايعٌُ اّ بعذٙ ، قةٌ ج

ــذ   ــٕٛ ايعك ــس ن ــ  ب ــاب أٚ َكّٝ ــي ا    ذاب اأ أَطًك ــٛ اػ ــِ ي ــاق ، ْع ــٌ   ــذ  -ش ة عك

ٕم اصّ  ٚإيحضَا عـذّ فظـا٘ اأ اشـٌ َعـس ٚشـت ايٛفـا٤        -ايـُلاسب١ أٚ ة عكذ ذا

، يهٔ ا ٜـ  عكذ ايـُلاسب١ اصَـاب   عٝز ٜأذِ َٔ  ايف٘ـبايؼشم ٚيضّ ايعٌُ ب٘ ب

 فارا فظد أظذُٖا أذِ ٚإْفظد ايعكذ بُٝٓٗا . 

ٞ ؿـٛس٠ جعـذد ايــُايو ة ايــُلاسب١ يـٛ فظـد أظـذُٖا دٕٚ اا ـش         (: فـ35)

إْفظاخ بايٓظة١ اأ ظـح٘ ٚم جٓفظد بًعاظ ظـ١ اآل ش ، بُٝٓا يٛ فظد ايعاَـٌ  

 ٚنإ ٚاظذاب إْفظاخ ايـُلاسب١ بحُاَٗا . 

يعُــٌ (: فظــد عكــذ ايـــُلاسب١ أٚ إْفظــا ٘ جــاس٠ ٜهــٕٛ قةــٌ ايؼــشٚع ة ا 36)

 ، ٚعًـ٢ ايحكـذٜشٜٔ ٜأ ـز ايــُايو سأغ َايـ٘ ٚا     يـشبػ ٚأ ش٣ بعـذٙ ٚقةـٌ ظٗـٛس ا   

 فظدـشم بس إ ٜهٕٛ ايـَٔ دٕٚ ف ظاس٠ ـًٝ٘  ـعٔ عًُ٘ ٚا ع ش٠بـػ٤ٞ يًعاٌَ أش

 ُاّ ايعٌُ ٚاإلْلاض فإ ٚشذـٚإٕ نإ ايفظد بعذ ج َٔ ايـُايو . َٔ ايعاٌَ أٚ



 2َٓٗاط ايـاذتس/ط  .................................................................. (200)

سبػ إقحظُاٙ ٚأ ز ايـُايو سأغ َاي٘ َع ظـح٘ َٔ ايـشبػ ، ٚإٕ نـإ  ظـشإ أٚ    

 م ٜهٔ سبػ أ ز ايـُايو َاي٘ ٚاػ٤ٞ يًعاٌَ ٚا عًٝ٘ . 

ُكذاس ـ(: إرا ؿذس ايفظد َٔ ايعاٌَ بعذ ايظـفش بـارٕ ايــُايو ٚؿـشف٘ يـ     37)

ْخ ْفكـ١  َٔ سأغ ايـُاٍ ة ْفكح٘ ٚشت ع٢ً ايعاٌَ ااظحٝام باسكا٤ ايـُايو ٚنا

 ظـٌ ٚيٛ نإ ايفظد َٔ ايـُايو أٚ.  ا ع٢ً ايـُاٍ ايـُلاسث ب٘ ايششٛع عًٝ٘،

 ااْفظاخ يعشٚض َٛد أٚشٕٓٛ َع سرة١ ايعاٌَ ة ااطحُشاسم ٜهٔ عًٝ٘ ػ٤ٞ . 

(: إرا نإ ايفظد أٚ اإلْفظـاخ بعـذ ظــٍٛ ايـشبػ : فـإ سكـٞ نـٌ َـٔ         38)

إ يإلْلاض: جـعٌٜٛ ايـُحاع اأ ْكـذ   ايـُايو ٚايعاٌَ بايكظ١ُ فٗٛ    ذِ ٜحـذٜ

ٜٚكحظُاٙ ظظت ايٓظة١ ايـُحفل عًٝٗا، ٚإٕ م ٜشض أظذُٖا أشرب عًٝٗا َـا   -َايٞ

 ٠ . م جهٔ ايكظ١ُ َلّش

أٚ  بعـذ ايفظـد    -(: إرا ناْخ دٜٕٛ ة َاٍ ايـُلاسب١ ٚشت ع٢ً ايعاٌَ 39)

ُّٗا اأ ايـُاٍ ايـُلاسث بـ٘  ـايحـذٟ ي -ااْفظاخ  ُطاية١ ايـُذٜٔ بٗا ٚأ زٖا ٚك

 َا م ٜؼيم  الف٘ ة عكذ ايـُلاسب١ فال ًٜضَ٘ ريو . 

ُهس ايـُايو َـٔ َـاٍ   ـج -بعذ ايفظد أٚ اإلْفظاخ  -(: ٜـصت ع٢ً ايعا40ٌَ)

ايـُلاسب١ ٚجظًٝط٘ عًٝ٘ ٚسفع ٜذٙ عٓ٘،ٚا جيت عًٝ٘ إٜـاي٘ ايٝـ٘ َـا م ٜشطـً٘ اأ    

 ذ ر  بًذ ايـُايو فا ظٗش ٚشٛث ايشّد اأ بًذٙ يٛ م ٜشض ايـُايو بةكا٥٘ فٝ٘ . بً

، فـإ أذةـخ   اٌَ ة اْٗا َلاسب١ فاطذ٠ أٚ قشض(: إرا إ حً  ايـُايو ٚايع41)

 أظذُٖا دعٛاٙ بة١ٓٝ أٚ ضتٖٛا أٚ ناْخ ٖٓاى قش١ٜٓ َع١ٓٝ  ظذُٖا فٗٛ، ٚاا فحٛشذ

 ؿٛس يًٓضاع :

 ايعاٌَ فٝذعٞ:  حالف َٔ ش١ٗ ظـٍٛ سبػ ة ايـُلاسب١إٔ ٜهٕٛ ااا ٚأ:
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ُاّ ـٜٚــذعٞ ايـــُايو ايـــُلاسب١ ايفاطــذ٠ يٝهــٕٛ جــ ايكــشض يٝهــٕٛ ايــشبػ نًــ٘ يــ٘،

ٜحٛش٘  -١ٓ ـّٝـظٝز ا ب -ايشبػ ي٘ ٚا ٜهٕٛ عًٝ٘ ط٣ٛ أشش٠ ايـُرٌ، ٚة َرٌ ريو 

ذـِ حيهـِ ايكاكـٞ    عً  اأ ايـُايو : ٜكظِ باا أْ٘ كاسب٘ ٚم ٜكشك٘ ايـُاٍ ،ـاي

 بهٕٛ ايشبػ يًُايو ٚذةٛد أشش٠ ايـُرٌ يًعاٌَ .

ايرا١ْٝ:إٔ ٜهٕٛ إ حالفُٗا ظاٍ ظــٍٛ  ظـشإ َـٔ شٗـ١ إ ايــُايو ٜـذعٞ       

ايكــشض يــذفع ارتظــاس٠ عــٔ ْفظــ٘ أٚ يعــذّ إػــحغاٍ رَحــ٘ يًعاَــٌ بؼــ٤ٞ ،ٚايعاَــٌ 

ٛاٙ ٜذعٞ ايـُلاسب١ ايفاطذ٠،فٝعًفُٗا ايكاكٞ: حيً  نٌ َُٓٗا عًـ٢ ؿـذف دعـ   

ْٚفٞ دع٣ٛ اآل ش،ذِ بعذ ايحعاي  حيهِ ايكاكٞ فٝ٘ بهٕٛ ارتظاس٠ ع٢ً ايـُايو 

 ٚعذّ إػحغاٍ رَح٘ يًعاٌَ . 

ٞ -ايراير١ :إٔ ٜهٕٛ اا حالف بُٝٓٗا ة اْٗا َلاسب١ فاطذ٠  ٌ  نُا ٜـذع   -ايعاَـ

 أٚ َحاعـاب    ٕ ٜـذفع ػـاف آل ـش َـااب    ٖٚٞ أ -نُا ٜذعٞ ايـُايو  -أْٗا بلاع١  أٚ

ـ١ َٔ ايـشبػ فٝهـٕٛ را   ٜٚهٕٛ ايشبػ يًُايو ٚا ٜـصعٌ ي٘ ظع١ يّٝحصش بٗا أٚ بلا

 ع٢ً عًُ٘ .  صا١ْٝ عًُ٘ فال ٜظحعل أشش٠بـقش١ٜٓ ع٢ً جربع ايعاٌَ َٚ

ُاّ ايشبػ يًُايو بعـذ ظًفـ٘ عًـ٢    ـٚظ٦ٓٝز فايظاٖش ة ٖزٙ ايـٛس٠ إ ٜهٕٛ ج

 ٚا ٜهٕٛ يًعاٌَ أشش٠ ايـُرٌ .  ؿذم دعٛاٙ ْٚفٞ دع٣ٛ  ـُ٘،

(: إرا إ حً  إذٓإ فادع٢ أظذُٖا أْ٘ أعطـ٢ ؿـاظة٘ ايــُاٍ يٝلـاسث بـ٘      42)

ٍ   بٝٓـ١ّ عًـ٢ ؿـع١ دعـٛاٙ ،ٚإا      أٚ  ٚأْهش اآل ش، فـإ أقـاّ ايــُذعٞ ظصـ١ب      فـايكٛ

 ُٝٓ٘ .ـقٍٛ ايـُٓهش َع ٜ 

يًعاَـٌ بـإٔ   ٚارا إ حً  ايـُايو ٚايعاٌَ ة َكذاس سأغ ايــُاٍ ايـزٟ أعطـاٙ    

ـُٝٓ٘ إرا م جهــٔ ّ قــٍٛ ايعاَــٌ َــع ٜــ إدعــ٢ ايـــُايو ايضٜــاد٠ ٚأْهشٖــا ايعاَــٌ قــذّ 
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ٛشٛداب أٚ جايفاب َـع كـُإ   ١ٓ عًٝٗا، َٔ دٕٚ فشم بس نٕٛ سأغ ايـُاٍ َبّٝيًُايو 

ة ايةس ٜٚذعٞ ايعاٌَ ق١ً سأغ ايــُاٍ يحـضداد ظــح٘     ، يهٓ٘ قذ ٜٛشذ سبٌػايعاٌَ

ايٓضاع ايــُزنٛس اأ ايٓـضاع ة َكـذاس ْــٝت ايعاَـٌ َـٔ        َٔ ايشبػ، ٚظ٦ٓٝز ٜششع

إ حالفـاب ة َكـذاس ْــٝت     -عكٝك١ـة اي -صُٛع َاٍ ايـُلاسب١ فٝهٕٛ إ حالفُٗا ـَ

ايعاٌَ بإٔ ٜذعٞ ايـُايو قذساب أقٌ ٜٚذعٞ ايعاٌَ قذساب أنرش فايكٍٛ قـٍٛ ايــُايو   

 د٠ َكذاس ظـح٘ . ؿع١ دعٛاٙ : صٜا -بة١ٓٝ  -ـُٝٓ٘ َا م ٜرةخ ايعاٌََع ٜ

ايعـذٚإ عًـ٢ سأغ ايــُاٍ أٚ     ـاٝا١ْ :ايـُايو ع٢ً ايعاٌَ اي (: إرا إدع43٢)

ُٝٓ٘ َا م ٜرةخ ايـُايو ؿع١ دعٛاٙ ـفايكٍٛ قٍٛ ايعاٌَ َع ٜ -عف  ـايحفشٜب ة اي

 عُٖٛا .ـبؼاٖذٜٔ عاديس أٚ ْ

إرْـ٘  إدع٢ ايـُايو ع٢ً ايعاٌَ أْ٘ قذ  ايف٘ فُٝا ٖـٛ عُـٌ َٛقـٛف عًـ٢      ٚيٛ

نايظفش أٚ ايةٝع ايـُؤشٌ أٚ  ايف٘ فُٝا ػش ٘ عًٝ٘ نـإٔ ا ٜؼـيٟ ادتـٓع ايفالْـٞ     

فـايكٍٛ قـٍٛ ايعاَـٌ َـع      -أٚ ا ٜةٝع َٔ فالٕ أٚ ضتٛ ريو ، ٚايعاَـٌ ٜٓهـش دعـٛاٙ    

 ُٝٓ٘ َا م ٜرةخ ايـُايو إػيا ٘ ة عكذ ايـُلاسب١ ع٢ً ايعاٌَ ٚشتايفح٘ يؼش ٘.ـٜ

ــا ة ؿــذٚس اارٕ   ــ٢ اإلرٕ فادعــاٙ ايعاَــٌ ٚأْهــشٙ    ٚيٛإ حًف فُٝــا ٜحٛقــ  عً

 .  ايـُايو إٜاٙ ُٝٓ٘،إا إٔ ٜرةخ ايعاٌَ بة١ٍٓٝ :إرٕـايـُايو فايكٍٛ قٍٛ ايـُايو َع ٜ

ــ٢ ايــ   44) ــ  أٚ إدع ــٌ ايحً ــ٢ ايعاَ ــٛ إدع ــذّ  ـ(: ي ــشبػ أٚ ع ــذّ اي اظاس٠ أٚ ع

ايــُايو  ظـٍٛ ايـُطايةاد َع فشض نْٛ٘ َأرْٚاب ة َعاَالد ايٓظـ١٦ٝ ٚم ٜٛافكـ٘   

ٜـ    -أٚ أْهش دعٛاٙ ٚإّجُٗ٘  ُٔ ا ٜهًـ  بايةٝٓـ١   ـُٝٓ٘ ،فاْـ٘ َؤجـ  ـقذّ قٍٛ ايعاَـٌ َـع 

 ٗـا ا ٜلـُٔ إا َـع إظـشاص  ٝاْحـ٘ :     ع٢ً دعٛاٙ يهٔ يٛ أقاَٗا قةًـخ َٓـ٘،َٚٔ دْٚ  

، ٚإا أظًفــ٘ ايـــُايو َــٔ دٕٚ فــشم ة ٚإذةاجٗــا بةٝٓــ١ أٚ ضتٖٛــا -جعّذٜــ٘ أٚ جفشٜطــ٘ 
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ٖزٙ ايفشٚض بس إ جهٕٛ ايذع٣ٛ قةـٌ فظـد ايــُلاسب١ أٚ    مساع قٍٛ ايعاٌَ ة 

ظــٍٛ ايحًـ     -بعـذ ايفظـد    -ظٗش مسـاع قٛيـ٘ ظحـ٢ فُٝـا إرا إدعـ٢     ، بٌ ااذٙبع

 . ـُحٓع عٔ دفع٘ َٔ دٕٚ عزس ظاٖشُاي٘ ٜٚـْعِ َا م ٜطايت ايـُايو عاًَ٘ ببعذٙ،

ايو  قـذّ قـٍٛ   (: يٛ إ حًفا فادع٢ ايعاٌَ سّد ايـُاٍ اأ َايه٘ ٚأْهشٙ ايـ45ُ)

 ُٝٓ٘ ،َا م ٜرةخ ايعاٌَ دعٛاٙ بة١ٓٝ أٚ ضتٖٛا . ـايـُايو َع ٜ

(: إرا َاد ايعاٌَ ٚنإ عٓذٙ َاٍ ايـُلاسب١ فإ نإ َعضٚاب َعًَٛاب بعٝٓ٘ 46)

ٚشت ع٢ً ايٛسذ١ سّدٙ اأ َايه٘ ٚيٝع هلـِ ظـل فٝـ٘ ٖٚـزا ٚاكـػ ، ٚإٕ م ٜهـٔ       

صحُع١ َٔ ـَ -ـعظت ايغايتب -ن١ ٖٚٞيهٔ عًِ بٛشٛدٙ كُٔ ايي َعضٚاب َحعٝٓاب

أَٛاٍ ايــُٝخ َٚـٔ َـاٍ ايــُلاسب١ َٚـٔ أَـٛاٍ ايٓـاغ ٚأَاْـاجِٗ ايــُٛدع١ عٓـذٙ           

ػ أ شاف ـٚة ٖزٙ اذتاي١ ٜحعس جـايٚم ٜحعس َاٍ ايـُلاسب١ َٓٗا،  احًط١ـٖٚٞ َ

ع٢ً جعٝس َاٍ نـٌ ٚاظـذ َـِٓٗ     -١ َع ايـُايو َع ايـُالى اآل شٜٔايـًُه١ٝ: ايٛسذ

 قشع يحعٝس َاٍ ايـُلاسب١ . ـع١ أفإ جعزس إشحُاعِٗ ع٢ً ايحعٝس بايـُـاي

َـ   ُاٍ ايعاَـٌ بـإٔ ناْـا َـٔ شـٓع ٚاظـذ       ـُحضشاب بـ ـْعِ يٛ نإ َاٍ ايــُلاسب١ 

اٌ ٚايظهش فعـًخ ايؼشن١ ايكٗش١ٜ بس ـاٌ أٚ َٔ شٓظس أٚ أنرش نايـُا٤ ٚايـناي

 عٛا ٚايـًػ    . ـٓظة١ ،أٚ جـايجكامسٛٙ باي -َايٞ ايـُايو ٚايعاٌَ ايزٟ َاد 

ـــٜــ (:47) ُاٍ ايـــغ  أٚايـــُصٕٓٛ َــع أَــٔ  ـصذ ايـــُلاسب١ بـــصٛص يــ ث ٚاي

ٜـ  -َع فكذُٖا  -صٛصـاظشإ، نُا ٜـايفظاد ٚاي ايٛؿـٞ   عٌ ريـو يًكـِّٝ ػـشعاب:   ـٚ

ع ايــشبػ ٚؿــالح ايـــُاٍ عانِ ايؼــشعٞ ا طــُٝا َــع جّٛقـــأٚايــ صذ،ـأٚايــ َــٔ ااث

 اٝا١ْ ايـــُأٍَٛ بــ٘ ـابــذ َــٔ إ حٝــاس ايعاَــٌ ايـــُإَٔٛ َــٔ ايــٚؿــٝاْح٘ َــٔ ايحًــ  ٚ

 ظف  ايـُاٍ ٚجُٓٝح٘ .
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 فقه الشركة                                       

ايؼشن١ ٖٞ إػياى ػاـس أٚ أنرش ة َاٍ ٚاظـذ أٚ ظـل فـاسد ، نـإٔ ٜــٝذ              

فٝؼـينإ ة ًَهـ٘،أٚ حيفـشإ ب٦ـشاب أٚ     إذٓإ أٚ ذالذـ١ ظٝٛاْـاب َا٥ٝـاب أٚ بشٜـاب أٚ  ـا٥شاب      

 ٜظةكإ اأ َهإ ة ايظٛم أٚ ة أسض فٝعٛ اْٗا ٜٚؼينإ ة ظل اا حـاق.

ُحضط دٖـٔ ٖـزا بـذٖٔ راى     ـُحضط َاإ أٚ أنرش يؼاـس أٚ أنرش نإٔ ٜـٚقذ ٜ

َع  -ُحضط  ٌ صٜذ َع  ٌ  ايذ أٚ َع َا٤ٙ ٚطهشٙ أٚ ضتٛ ريو َـُا ا ٜةك٢ ـأٚ ٜ

إَهــإ ايحُٝٝــض ٚايفـــٌ ٚا ٜهــٕٛ با حٝــاس ايـــُايهس فحعـــٌ ػــشن١   -ط اإلَحــضا

َـ  ٜـ   ـقٗش١ٜ بس َايس  عّصش ػـاف أسكـاب فٝهـٕٛ يـ٘ ظـل      ـًُٛنس يؼاــس ، ٚقـذ 

عل ـعـٌ ػـشن١ بُٝٓٗـا ة ايـ   ـُٛد ف ذ٘ ٚيـذاٙ ٚجـ  ـاا حـاق ٚا ٚي١ٜٛ بٗا ذِ ٜ

 قٗش١ٜ .   ش٠ ايـُحعذ٠ ، ٖٚزٙ ػشن١ايٛاظذ ايـُحعًل با سض ايـُعّص

اًب بـس َـايس َـع اَهـإ ايفــٌ ٚايحُٝٝـض ٜٚحعكـل        ـعـٌ ايـُضط ٚايـ ـٚقذ ٜ

ــٓس أٚ       ــس إذ ــع ب ــذ ٚاق ــ١،ٖٚٞ عك ــ١ عكذٜ ـــُايهس فحهــٕٛ ػــشن١ إ حٝاسٜ ــاس اي  با حٝ

 . صاس باَٛاهلِـأنرش ع٢ً إػياى أَٛاهلِ ٚفُٝا حيـٌ َٔ سبػ ٚفا٥ذ٠ بفعٌ اإلج

ٕم :إٕ ايؼشن١ قذ جحعكل ة ايعس ايـُاي١ٝ ٚقذ جحعكل ة ايــُٓفع١ ٚقـذ    ٚبحعة  ذا

عل ٚا جٓعـــش با عٝـإ ايـــُاي١ٝ ، نُـا أْٗـا جهــٕٛ ة ايغايـت بٓعــٛ     ـجحعكـل ة ايـ  

ااػاع١ ٚقذ جهٕٛ بٓعٛ ايهًٞ ة ايـُعس نؼشا٤ نًٝٛ رشاّ ظٓط١ َٔ َايـو نـٝع   

، عٟٛ عظس نًٝٛ رشاّ فـإ ايــُؼيٟ ٜؼـاسى ايةـا٥ع ة ايهـٝع ايــُعس      ـظٓط١ ٜ

اًب ٚاا ـحالم بـس   ـٚقذ جهٕٛ بٓعٛ ذايـز أٚ سابـع ... ٚقـذ ٜٓؼـأ ااػـياى ة ايـ      

ظٝــ٢ نُا يــٛ ظــاص إذــٓس مسهــ١ أٚ أـعفشعٝاص٠ أٚ ااظٝــا٤ أٚ ايـــصٗذٜٔ بفعــٌ ايـــايــ

 أسكاب َٛاد ، أٚ ظفشا ب٦شاب يـُضسعـحـُٗا، ٚقذ ٜـٓؼأ اإلػـياى َٔ ااسس ٚقذ اذٓإ
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 .  طةل َراي٘، ٚقذ ٜٓؼأ َٔ اإلَحضاط ايـُاْع َٔ ايفـٌ ٚااَحٝاص ٚقذ طةل َراي٘

َـ ٚ       ١ُ ـ، ٚذـ ـُع٢ٓ عـاّ ٚطـٝع يًؼـشن١   احـش يـ ـَا جكذّ ٖٛ بٝإ َٛشض ٚجعشٜ  

 ػاـس أٚٚااجفام بس  إؿطالح  اق ٖٛ )ايؼشن١ ايعكذ١ٜ( ٜٚشاد َٓٗا ايحٛافل

ٚاانحظاث  صاسـأنرش ع٢ً ايحؼاسى ة أَٛاهلُا ٚفُٝا حيـٌ َٓٗا َٔ سبػ عٓذ ااج

اٍ شٛاص جـشف نٌ ٚاظذ َع سكا اآل شة امل ٜٚيجت عًٝ٘ بٗا ٚعًُٝٗا ارتظشإ،

 . فس ٜٚعّةش عٔ ٖزٙ )ػشن١ ايعٓإ( ايـُؼاع ايـُؼيى جـشفاب فٝ٘ َـًع١ ايطش

ا عٝـإ ايــُاي١ٝ ايــًُُٛن١ فعـالب بـإٔ خيـشط ٖـزا        (: جـػ ايؼشن١ ايعكذ١ٜ ة 1)

صاس بُٗا ٚااْحفاع ـَٔ أَٛاي٘ قذساب َعٝٓاب ٚخيشط راى قذساب َعٝٓاب ٚخيًطا ايـُايس يالج

 َٔ أسباظُٗا،ع٢ً إ ٜهٕٛ ايشبػ اذتاؿٌ َٓٗا بُٝٓٗا ٚارتظشإ ايطاس٤ٟ عًُٝٗا. 

ُا ٜذٍ عًٝ٘ َـٔ يفـ  أٚ   ـب(: ابذ ة ايؼشن١ ايعكذ١ٜ َٔ إجياث ٚقةٍٛ ٜحأج٢ 2)

ايةًــٛغ ٚايعكــٌ ٚاا حٝــاس  فعــٌ أٚ َــا جشنــت َُٓٗــا ، نُــا ٜعحــرب ة ايـــُحؼاسنس : 

ــا أٚ اظــذُٖا ؿــةٝاب أٚ     ـٚعــذّ ايــ  ٍ٘ أٚ فًــعم ، فــال جـــػ ايؼــشن١ إرا ناْ عصش يظــف

 أٚ َفًظاب .  أٚ طفٝٗاب  أٚ َهشٖاب  صْٓٛاب ـَ

ٜهٕٛ يهٌ ٚاظذ َُٓٗا دٜٔ ع٢ً (: ا جـػ ايؼشن١ ايعكذ١ٜ ة ايذٜٕٛ بإٔ 3)

 ػاف فٝحفكا ع٢ً نُْٛٗا ػشٜهس ة دُٜٓٝٗا .

( ا جـػ ايؼشن١ ايعكذ١ٜ ة ا عُاٍ بإٔ ٜحعاقذا ع٢ً إ جهٕٛ أشش٠ عٌُ 4) 

نـــٌ َُٓٗـــا َؼـــين١ بُٝٓٗـــا،َٔ دٕٚ فـــشم بـــس ٚظـــذ٠ عًُـــُٗا ٚبـــس إ ـــحالف   

٘   إ يهـٌ َُٓٗـا  عًُُٗا،فارا جعاقذا ع٢ً ريو بطًخ ايؼشن١ ٚنـ  ، َٚٓـ٘  أشـش٠ عًُـ

جٛافل ػاـس ع٢ً ااػياى فُٝا حيـالٕ عًٝ٘ َٔ ايـُةاظاد ا ؿـ١ًٝ ناذتطـت   

 ٚاذتؼٝؽ ٚا عؼاث ايطةٝع١ٝ فال ٜؼينإ ػشعابة ريو،ٚايـعٝػ إ حـاق نٌ
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 ٜٚعّةش عٔ ٖزٙ )ػشن١ ا بذإ(.  ،ٚاظذ بأشش٠ عًُ٘ أْٚحاط ظٝاصج٘

 ٖٚهـــزا ا جــــػ ايؼـــشن١ ايعكذٜـــ١ ة ايــــُٓافع بـــإٔ ٜهـــٕٛ يهـــٌ َُٓٗـــا داس   

قابًــ١ يًظــه٢ٓ فًُّٝــو نــٌ َُٓٗــا ؿــاظة٘ ْـــ  َٓفعــ١ داسٙ، ٜٚيجــت عًٝــ٘: عــذّ 

ػ نٌ َُٓٗا ؿـاظة٘ عًـ٢   ـٕ ٜـايـُهٔ ػشعاب أإػياى َٓافع ايذاسٜٔ بُٝٓٗا. ْعِ ٜ

 فــارا  -اب أٚ إطــةٛعاب ػــٗش -َكابًــ١ ْـــ  َٓفعحــ٘ بٓـــ  َٓفعــ١ ؿــاظة٘ َــذ٠ َعٝٓــ١ 

ػ ـقةٌ اآل ش ؿّػ ٚنإ ظاؿٌ عٌُ نٌ َُٓٗا َؼـيناب بُٝٓٗـا ، ٖٚهـزا يـٛ جـايـ     

ٕ ٜعطــٞ نــٌ َُٓٗــا عًــ٢ أ -يغ ُٖــا كــُٔ عكــذ س ــش اصّ ا شــ إ  -ايعــاَالٕ 

 ْـ  أششج٘ يآل ش ؿّػ ريو ٚٚشت ايعٌُ بايؼشم . 

ــأشش٠     5) ــاسد ب ــذُْٗا بعكــذ ٚاظــذ يعُــٌ ف ــإ ب ــٛ سشــش إذٓ ــ١  (: ي   -َحعــذ٠ َعٝٓ

ــشٟ أٚ بــ       ــاص٠ ؿــٝذ ب ــإ َةاظــاب أؿــًٝاب نعٝ ــٛ ظــاص إذٓ ؿــّػ  ـعشٟؿــػ، ٖٚهــزا ي

 بُٝٓٗـا بٓظـة١ عُــٌ    عاؿٌ ة ايٝـذ َؼــيناب ـإػـيانُٗا ٚناْـخ ااشـش٠ ٚايـــُةاح ايـ    

ــ     ــ  نــٌ ٚاظــذ َُٓٗــا : فــإ ُع  صٗذ إقحظــُا ا شــش٠ ، ٚإٕ  ـّذا عشفــاب َحظــاٜٚس ة اي

 عكا بايٓظـــة١ ،ٚإٕ إػـــحة٘ فـــا ظٛم ٚشٛبـــاب عـــّذا َحفـــاٚجس ٚعًُـــخ ايٓظـــة١ إطـــح 

 ػ بُٝٓٗا ة حتذٜذ ظـ١ نٌ ٚاظذ َُٓٗا يةعا ا شش٠ . ـايحـاي

ٕ ٜحعاقــذا عًــ٢ إ ٜؼــيٟ نــٌ َُٓٗــا َحاعــاب بــرُٔ   (: ػــشن١ ايٛشــٛٙ ٖــٞ أ6)

ع٘ بُٝٓٗـا ٚ ظـشاْ٘   ـَؤشٌ ة رَح٘ فٝؼينإ َعاب فُٝا إػيٜا ذِ ٜةٝعاْـ٘ ٜٚهـٕٛ سبـ   

٘ ذـِ ٜةٝـع نـٌ    ع٢ً إ ٜؼيٟ نٌ َُٓٗا يٓفظ٘ برُٔ َؤشٌ ة رَحعًُٝٗا ،أٚ ٜحفكا 

 اظشإ عًُٝٗا . ـٕ ٜهٕٛ ايشبػ بُٝٓٗا ٚايَُٓٗا َاي٘ ع٢ً أ

ُهٔ ايٛؿٍٛ ايٝٗا بإٔ ٜٛنٌ  ـٖٚزٙ ايؼشن١ بـٛسجٝٗا ر  ؿعٝع١ ػشعاب ، ٜٚ

 نٌ ٚاظذ َُٓٗـا ؿـاظة٘ ة ايؼـشا٤ ٜٚهـٕٛ ػـشا٤ ايــُاٍ ايــُحصش بـ٘ بـزَحُٗا َعـاب           
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ـــُؼي٣ َــ    ـــُاٍ اي ــ١ أظــذُٖا، فٝـــ  اي ــا: ـا بزَ ــا   ًُٛناب َؼــيناب بُٝٓٗ س ــ٘ هلُ

 ٚ ظشاْ٘ عًُٝٗا . 

عـٌ يهٌ ـُاّ َا ٜـٕ ٜحعاقذا ع٢ً إ ٜؼينا ة ج(: ػشن١ ايـُفاٚك١ ٖٞ أ7)

ــػ   ــ َُٓٗــا َــٔ سب ــ١ أٚ إسس أٚ رــ      أٚ صاس٠ٍـج ــذ٠ صساعــ١ أٚ أشــش عُــٌ أٚ ٖذٜ  فا٥

جهٕٛ بُٝٓٗا َعاب،نُا  ٜؼينإ فُٝا ٜشد ع٢ً نـٌ ٚاظـذ   ريو َٔ ايفٛا٥ذ ٚا سباح 

 ٖٚزٙ ايؼشن١ ر  ؿعٝع١ ػشعاب .رشا١َ ٚ ظاس٠ فحهٕٛ عًُٝٗا َعاب،َُٓٗا َٔ 

نـإ   -أٚ)ػـشن١ ايــُفاٚك١( عًـ٢ َـا رنـش      (: يٛ جعاقذا ة )ػشن١ ايٛشٛٙ(8)

ْ٘ إٕ عا كُٔ عكذ س ش اصّ ع٢ً اـع٘ ٚعًٝ٘  ظاسج٘. ْعِ إرا جـايـيهٌ َُٓٗا سب

ع٘ ٚإٕ  ظـش أظـذُٖا جـذاسى ؿـاظة٘ َـٔ      ـسبػ أظذُٖا أعط٢ ؿـاظة٘ ْــ  سبـ   

 ة ايـُكاَس ٚٚشت ايعٌُ ع٢ً  ةك٘ .  ؿّػ -نٝع َاي٘ ْـ   ظاسج٘ 

َااب ٚاظـذاب :عٝٓـاب    ايـُاٍ : باطحعكام ػاـس أٚ أنرش(: جحعكل ايؼشن١ ة 9)

  ٗ ــ ــا إرا نـــإ أٚ دٜٓاب،إػـــينا فٝـــ٘ بـــاسس أٚ بٛؿـــ١ٝ ،أٚ جحعكـــل بفعًـ ــا : نُـ  ُا َعـ

أٚ اقحًعا ػصش٠ أٚ ضتٛ ريو َٔ ااطـةاث اا حٝاسٜـ١    أٚ اؿطادا ؿٝذاب، ظفشا ب٦شاب،

 صٗذ ٚايعٌُ .ـأٚ ايكٗش١ٜ ، َٚا إػينا فٝ٘ ٜكحظُاْ٘ بٓظة١ اي

 أٚ باَحضاشُٗــا قٗــشاب بٓعــٛ ُضط ايـــُايس ا حٝــاسابـ(: ٚقــذ ٜحعكــل ايؼــشن١ بــ10)

َٔ دٕٚ فشم بس اقظاَ٘، أٟ طٛا٤ نإ ايـُضط َـع  ٜحعزس ايفـٌ ٚااَحٝاص بُٝٓٗا  

اٌ ،أٚنــإ َــع ا ــحالف ـاٌ بايـــعاد ادتــٓع نُــضط ايـــُا٤ بايـــُا٤ أٚ َــضط ايـــإجــ

نإ  ،أٚـصٛصعٓط١ بذقٝل ايؼع  أَٚضط دٖٔ ايًٛص بذٖٔ ايـصٓع نُضط دقٝل ايـاي

 ايشد٤ٟ .ايـُضط َع احتاد ادتٓع ٚا حالف ايٛؿ  ناَحضاط ايذٖٔ ادتٝذ بايذٖٔ 

 ذّاـّذ ايـُاإ َاّا ٚاظـعـٛ ُٜــٔ بٓعــٝـؼاـًُٛنإ يـضط ايـُاإ ايـُـحـفارا اَ
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ــ  ا  ُهٔ فـــــًُٗا ظـــــًخ ايؼــــشن١ بُٝٓٗــــا ٚشــــش٣ عًٝــــ٘ ظهُٗــــا إرا نــــإ ـٜـ

ايـــُضط با حٝاسُٖــا َعــا أٚ نــإ قٗشٜــاب َــٔ  شفُٗــا ، ٚارا نــإ ااَحــضاط با حٝــاس   

 آل ـــش بايكظـــ١ُ عـــٔ جـــشاضم بُٝٓٗـــا، فـــإ  أظـــذُٖا دٕٚ اآل ـــش أَهٓـــ٘ َطايةـــ١ ا 

 سعٓـذ كـُإ ايــُرٌ َـٔ     ٚابـذ َـٔ ايحعزّ   َـرالب أٚ قُٝـ١،   : جعزسد  اية٘ بةذٍ َاي٘

 كـإ عٛض عٔ عٛض . ـيضّٚ ايشبا ْٚ

ٚيٛ ظــٌ ااَحـضاط بٓعـٛ ا ٜعـّذ ايعـشف ايــُُحضشس ٚشـٛداب ٚاظـذاب نُـضط          

َـضط ايرٝـاث بايرٝـاث     ساِٖ ،أٚعٓط١ أٚ بايؼع  ،أَٚـضط ايـذساِٖ بايـذ   ـعٓط١ بايـاي

ــ ـــْٚ ـــُعٖٛا َ ــ٘ جــ ـا ٜ ـــُؼينس ـُهٔ َع ـــُايس اي ــك١    -ُٝٝض اي ــعٛب١ َٚؼ ــٛ بـ   -ٚي

ػ بس ايـُايهس ـنإ إ حال اب يًُايس ٚيٝع إَحضاشاب َٛشةاب يًؼشن١ ، ٜٚحعس ايحـاي

ــا       ــإ جعاطــشا سفع ّٛض اا ــش ، ف ـــُصُٛع ٜٚعــ ــٌ أظــذُٖا اي ــ٢ ايكظــ١ُ أٚ ٜحكة  عً

 عظة١ٝ . ـأٚ َٓـٛب٘ ي َٛس ايايفكٝ٘ ايعذٍ  : عانِ ايؼشعٞـاأ ايأَشُٖا 

ــحكالب       11) ــٌ َظ ــياى ة ايعُ ــ٢ ااػ ـــُاي١ٝ عً ــشن١ اي ــذ ايؼ ــا ة عك ــٛ جٛافك  (: ي

ُّاب اأ ػــشٜه٘ ٚشــت ايعُــٌ عًــ٢  ةــل َــا إجفكــا عًٝــ٘ : فــارا جٛافكــا عًــ٢    أٚ َٓلــ

 ايعُــٌ عًــ٢  ةــل ريــو ،أٚ   أٚ بُٗــا َعــاب ٚشــت أٚ ْكــذاب   ْظــ١٦ٝب  ايةٝــع أٚ ايؼــشا٤

٘    صاس با َش ايهزا٥ٞ أٚ ـجٛافكا ع٢ً اإلج ، ايؼشا٤ َٔ ػاف َعـس ٚشـت ايعُـٌ بـ

ُا ٖـٛ ايــُحعاسف ايــُأٍَٛ    ـٚارا م ٜعّٝٓا ػ٦ٝاب فا الم عكذ ايؼشن١ ٜٛشت ايعٌُ ب

 َع٘ ؿالح ايـُاٍ دٕٚ فظادٙ . 

ٜـ   12) صض  ظـذ ايؼـشٜهس   ـ(: إرا م ٜحفكا ع٢ً عٌُ نٌ َُٓٗـا أٚ م ٜعّٝٓـاٙ م 

ايحـــشف ة ايعــس ايـــُؼين١ بــذٕٚ إرٕ ػــشن٘ ، فــارا أرٕ يــ٘ ة ايحـــشف َطًكــاب    

ٚشت ااقحـاس ع٢ً ايــُحعاسف ايــُحٛقع َــًعح٘ ، ٚارا جعـذ٣ كـُٔ ايحًـ  أٚ       
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ايحعّٝت ايطاس٤ٟ ، ٚارا أرٕ يؼشٜه٘ ة ْٛع َٔ ايحـشف أٚ ة نٝف١ٝ  اؿـ١ َٓـ٘ م   

 ف١ٝ أ ش٣ . صض ايحعذٟ اأ ْٛع أٚ نٝـٜ

ُاّ ايؼـشنا٤ بايحــشف ة ايــُاٍ    ـٖٚهزا َـع جعـذد ايؼـشنا٤ ابـذ َـٔ سكـا جـ       

 ايـُؼيى ، ٚارا ؿذس إرِْٗ يٛاظٍذ دٕٚ س ش جـشف ايـُأرٕٚ دٕٚ ر ٙ . 

ْعــِ إرا نــإ ااػــياى ة أَــش جــابع َرــٌ اية٦ــش ايعَُٛٝــ١ ٚايطشٜــل رــ  ايٓافــز   

ُا نـإ ااْحفـاع   ـأٚ ايـُٓضٍ أٚ ضتٖٛا َ ٚايذًٖٝض ٚايظاظ١ ايـُكاب١ً يًُعٌ ايحصاسٟ

ٚ  ب٘ َةٓٝاب ايحفـشط َـٔ دٕٚ إطـح٦زإ أظـٍذ شـاص       أٚ ايٛقـٛف   عشفاب ع٢ً ااطـحطشام أ

ــشى ايح    ــإ ج ــشٜو . ٚارا ن ــأرٕ ايؼ ــشف ٚإٕ م ٜ ــس   ايحـ ــٓكف ايع ــاب ي ــشف َٛشة ـ

فارا م ٜأرٕ أظذُٖا ة ايحـشف سشـع   -نُا يٛ ناْا َؼينس ة  عاّ -ايـًُُٛن١

 ؼشٜو اأ اذتانِ ايؼشعٞ يٝأرٕ ة أنً٘ أٚ بٝع٘ أٚ ضتُٖٛا يٝظًِ َٔ ايلشس . اي

٘     (: ًٜعل ايـشبػ ٚارتظـ  13) ، فـإ جظـاٜٚا ة    شإ نـالب َـٔ ايؼـشٜهس بٓظـة١ َايـ

اظشإ بُٝٓٗا بايظ١ٜٛ ، ٚإٕ إ حًفا فةايٓظة١، ٚإٕ م جعشف ـعـ١ نإ ايشبػ ٚايـاي

عشٟ ايٓظة١ ظٓـاب أٚ إظحُـااب يًعُـٌ    ـايٝأغ ٚجػ بعذ ـايٓظة١ فا ظٛم ٚشٛباب ايحـاي

 . ع٢ً  ةكٗا عٓذ ااظحُاٍ

عـف أٚ إػـــي ا ـ(: إرا إػـــي ا ايــــُظاٚا٠ ة ايـــشبػ َـــع إ ـــحالف ايـــ 14)

ُ ـاا حالف َع جظاٟٚ اي ؼـشٚم يـ٘ عُـٌ ، ٚإا م ٜــػ     عـف ؿػ إرا نـإ يً

 -ُاّ ارتظـشإ عًـ٢ أظـذُٖا    ـُاّ ايشبػ  ظذُٖا أٚ شعـٌ جـ  ـ،ٚيٛإػيم جايؼشم

 بطٌ عكذ ايؼشن١ . 

(: إرا ناْـــا ػـــشٜهس ة داس َـــرالب ٚإَحٓـــع أظـــذُٖا عـــٔ اإلرٕ يآل ـــش ة  15)

 عٝز أد٣ ريو اأ ايلشس سشع ايؼشٜو اأـفٝ٘ ب ايحـشف ة ايذاس أٚ َا إػينا 
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 عانِ ايؼشعٞ يٝأرٕ ي٘ ة ايحـشف ا ؿًػ ظظت ْظشٙ . ـاي

ـــُحعاقذٜٔ فظــا٘ ، فــارا فظــد    (: ايؼــشن١ عكــذ شــا٥ 16) ض فٝصــٛص يهــٌ َــٔ اي

أظــذُٖا م جيــض يآل ــش ايحـــشف ة ايـــُاٍ ايـــُؼيى فٝــ٘ ، ٚا جــضٍٚ ايؼــشن١ إا   

بكظــ١ُ ايـــُاٍ . ٜٚٓفظــد عكــذ ايؼــشن١ بعــشٚض ايـــُٛد أٚ ادتٓــٕٛ أٚ اإلرُــا٤ أٚ 

ٚيهـٔ أؿـٌ ايؼـشن١ باقٝـ١ ٚإٕ صايـخ       ،طف٘ ع٢ً أظذ ايؼـشٜهس  عصش بفًع أٚـاي

 عـٌ ايكظ١ُ . ـصٛص ايحـشف ظح٢ جـ١ ايحـشف َٚا جٛافكا عًٝ٘ فال ٜس ـ

ٕ ا ٜفظـااٖا  ة ايؼشن١ ايعكذ١ٜ اارْٝـ١ عًـ٢ أ   (: يٛ إجفكا ع٢ً أشٌ َعس17)

 َذ٠ ستذد٠ م ًٜضّ ٚشاص هلُا ايششٛع عٓٗا َا م ٜؼيم ريو ة عكذ س ش اصّ . 

ــذ إ     18) ــايةطالٕ بع ــشن١ ب ــ٢ ايؼ ــشعاب عً ــِ ػ ــذُٖا أٚ  (: إرا ظه ــشف أظ جـ

ـعه١َٛ ُاٍ ايؼــشن١ فايـــُعاَالد ايظــابك١ عًــ٢ إْهؼــاف ايــةطالٕ َــ      ـنالُٖــا بــ 

إا إ ٜهــٕٛ إرٕ ايؼــشٜو يـــاظة٘ َكّٝــذاب بـــع١ ايعكــذ فحهــٕٛ فلــٛي١ٝ بايـــع١، 

 قاب١ً إلشاص٠ اآل ش ر  ايـُحـشف . 

(: ايؼشٜو ايـُأرٕٚ بايحـشف أَس ا ٜلُٔ َا ٜحً  أٜٚحعٝـت َـا ة ٜـذٙ    19)

 َٔ ايـُاٍ ايـُؼيى إا بايحعذٟ عًٝ٘ أٚ ايحفشٜب ة ظفظ٘ .

، َــع ٜـــُٝٓ٘ َــا م ٜرةــخ اآل ــش  الفــ٘ٚارا إدعــ٢ ايؼــشٜو ايحًــ  قةــٌ قةٛيــ٘  

 ُٝٓ٘ إرا إدع٢ ع٢ً ػشٜه٘ ايحعذٟ أٚايحفشٜب فأْهشُٖا.ـٚنزيو ٜكةٌ قٛي٘ َع ٜ

 شرتك:الـنال الـنأحكام قسنة            
َـ (: قظ١ُ 20)        صُٛع ـايـُاٍ ايـُؼيى ٖٞ جعٝس ظـ١ نٌ ػشٜو ٚفشصٖا َٔ 

 عظت َــا ٜظــحعك٘ نــٌ ػــشٜو ، فٝاــشط ايـــُاٍ َــٔ ااػــياىـايـــُاٍ ايـــُؼيى بــ

 :ٚايـكظ١ُ عـ٢ً أْـعا٤ ذــــالذـــ١  ٚااػاع١ اأ اافشاص ٚايحعٝس . 
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ــا قسررررإلف از:رررررا : -أ  َــــا إرا ناْــــخ ا عٝــــإ ايـــــُاي١ٝ ايـــــُؼين١   َٚٛسدٖــ

حظا١ٜٚ ا شضا٤ ٚا بعـاض َـٔ ظٝـز ايــفاد ايذ ًٝـ١ ة حتذٜـذ ايكُٝـ١ ايــُاي١ٝ         َ

ُاّ ايــُاٍ ايــُؼيى   ـعةٛث ٚا دٖإ ٚايٓكٛد َٔ ايـٓ  ايٛاظذ نإٔ ٜهٕٛ جـناي

عٝٛاْٞ أٚ َـٔ اآلاد  ـعُشا٤ أٚ َٔ ايذٜٓاس ايعشاقٞ أٚ َٔ ايذٖٔ ايـ ـعٓط١ ايـَٔ اي

 ا شضا٤ ايــُحظا١ٜٚ ة ٖٝأجٗـا ٚ ـٛؿـٝاجٗا     أٚايـُها٥ٔ أٚ ايـُـٓٛعاد ايـُحُاذ١ً

 ٚقُٝحٗا ايـُاي١ٝ ايظٛق١ٝ . 

 َحفاٚجـ١  َٚٛسدٖا َا إرا ناْخ ا عٝـإ ايــُاي١ٝ ايــُؼين١    ديل:ـقسإلف التع -ث

 فٝٗـــا نايرٝـــاث  ا شـــضا٤ ة ايكُٝـــ١ ايظـــٛق١ٝ يحفـــاٚد ؿـــفاجٗا َٚشرٛبٝـــ١ ايعكـــال٤ 

ــ    عٝٛاْاد ٚايةظــاجس ، ٚظ٦ٓٝــز ابــذ َــٔ جعــذٌٜ ايظــٗاّ      ـٚايــذٚس ٚايــذنانس ٚاي

عاظ ايكُٝـ١ ايظـٛق١ٝ نُـا إرا ًَـو إذٓـإ ذالذـ١ أذـٛاث        ـبلِ بعلٗا اأ بعا َع يـ 

ٚنإ ٚاظذ َٓٗا ٜعادٍ بكُٝح٘ ايرٛبس اآل شٜٔ بكُٝحُٗا فٝصعـٌ راى ايرـٛث طـُٗاب    

 ْٞ . صعالٕ طُٗاب ذاْٝاب يًؼشٜو ايراـ ظذ ايؼشٜهس ٜٚلِ ايرٛبإ ٜٚ

َٚٛسدٖــا َــا إرا ناْــخ ا عٝــإ ايـــُاي١ٝ ايـــُؼين١ َحفاٚجــ١   قسررإلف الررر : -ـشــ

ا شضا٤ ٚا ٜـُهٔ جعذًٜٗا بلِ بعا اأ بعـا فٝحعـّحِ سّد ػـ٤ٞ َـٔ ايــُاٍ اأ      

 اذٓـــإ ة عـــشبحس قُٝـــ١ إظـــذاُٖا أيـــ  دٜٓـــاس ٚقُٝـــ١   إرا إػـــيى أظـــذُٖا ،نُـــا

بــشّد َــٔ ٜأ ــز ايعشبــ١ ايغايٝــ١ ٚدفعــ٘ ُهٔ جكظــُٝٗا إا ـا  ــش٣ أيفــٞ دٜٓــاس فــال ٜــ

ـعا ع٢ً ريو فٗٛ عظُأ٠ دٜٓاس اأ َٔ ٜأ ز ايعشب١ ايش ٝـ١ ، فإ جشاكٝا ٚجـاي

فــإ ، ٓــخ بايكشعــ١ : ظـــ١ نــٌ ٚاظــذ َُٓٗــا َــع أ ــز ايفــشم ٚسّدٙ   ّٝ، ٚإا ُع ــ 

ُاّ ا َـٛاٍ ايــُؼين١   ـعا عًـ٢ إ ٜةٝعٗـا جـ   ـايكشع١ يهٌ أَش َؼهٌ . ْعِ يٛ جـاي

 . ٚا بأغ بزيو صُٛع ايرُٔ بايٓظة١ ؿّػـٜٚكحظُا َ
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ٚا كـشس ٚشةـخ إشابحـ٘     (: إرا  ًت أظذ ايؼشٜهس ايكظـ١ُ ٚم ٜهـٔ سدّ  21)

 ٖٚزٙ )قظ١ُ إشةاس( .، بٌ أشرب اآل ش عًٝٗا  يٛ إَحٓع 

ٕم ة ايعس أٚ  ُا ا ٜحظـاَػ  ـة ايك١ُٝ ب ٚإٕ نإ ًٜضّ َٔ ايكظ١ُ ايلشس يٓكـا

صت ااشابـ١  ـنإ ًٜضّ ايشد نإ يًؼـشٜو اآل ـش اإلَحٓـاع عٓٗـا ٚم جـ      أٚ فٝ٘ عاد٠ 

ٛم ـٜٚ  ٚجظ٢ُ )قظ١ُ ايياكٞ( . َا ،ُهٔ ايحٛافل ٚايياكٞ بٓع

نٞ ٜكّظِ ايـرُٔ   (: إرا  ًت ايؼشٜو بٝع َا ٜيجت ع٢ً قظُح٘ ْكف ق22١ٍُٝ)

نإ ايـُاٍ بُٝٓٗا بايٓظة١ ٚشةخ اإلشاب١ ٚأشرب ايؼشٜو عًٝٗا يٛ إَحٓع ، ٖٚهزا يٛ 

١ُ ٚ ًـت أظـذُٖا   ـصٛاٖش ٚا ظصاس ايهشٜـايـُؼيى ر  قابٌ يًكظ١ُ  اسشاب ناي

 ايكظ١ُ ٚم ٜياكٝا ع٢ً جكّةٌ أظذُٖا ي٘ أشرب ع٢ً ايةٝع ٚإقحظاّ ايرُٔ . 

(: إرا ناْــخ ا َــٛاٍ ايـــُؼين١ رــ  قابًــ١ يًكظــ١ُ بــاافشاص أٚ بايحعــذٌٜ  23)

ٜـ     ٚ ًت اظذُٖا ايكظ١ُ بايشّد  ٚإَح ـُهٔ ٓع اآل ـش أشـرب ايــُُحٓع عًٝٗـا ، ٚإٕ م 

 ع٢ً ايةٝع ٚقظ١ُ ايرُٔ بايٓظة١ .  -ة َشظ١ً ذا١ْٝ  -أشرب 

عككخ بٓعــٛ َؼــشٚع ؿــعٝػ ٖــٞ أَــش ـ(: قظــ١ُ ا َــٛاٍ ايـــُؼين١ إرا جــ24)

، فـارا  ٜـػ ايششٛع إا بشكا ايطشف اآل شصٛص  ظٍذ فظا٘ ٚا ـعهِ اصّ ا ٜـَ

 يششٛع اأ ايؼشن١ ة َايُٝٗا جؼاسنا فٝ٘ شذٜذاب . اظكاب ع٢ً ا جشاكٝا

 عـذّ ايكظـ١ُ اأ أشـٌ َعـس     : اصّ (: إرا إػيم أظذ ايؼـشٜهس ة عكـذ ٍ  25)

 م جتت عًٝ٘ إشاب١ ػشٜه٘ يًكظ١ُ ظح٢ ٜٓحٗٞ ا شٌ . 

ـَـ 26) صشد ـ(: ٜهفــٞ ة حتكــل ايكظــ١ُ جعــذٌٜ ايظــٗاّ ذــِ ايكشعــ١ ، بــٌ ٜهفــٞ 

ٕ ػ بعذ جـايياكٞ ٚايحـاي قشعـ١ ٚإٕ نـإ ا ظـٛم اطـحعةاباب      عذٌٜ ايظٗاّ َـٔ دٚ

 ششا٤ ايكشع١ ٚا  ز بٗا . إ



    

 (213) ................................................................... اظهاّ فك٘ ايؼشن١ 

(: جـػ قظ١ُ ايٛق  ٚإفشاصٙ عٔ ايـًُو ايطًل نُا يٛ أٚق  صٜذ ْــ   27)

( فٝفـشص ايٓــ  ايٛقـ  عـٔ ايٓــ  اا ـش       أسك٘ َؼاعاب ع٢ً طٝذ ايؼـٗذا٤ ) 

 يًٛسذ١ بعذ َٛج٘ . أٚ  ايـًُُٛى  ًكاب ي٘

 إرا  -ٚا جـػ قظـ١ُ ايٛقـ  ة ْفظـ٘ إرا ناْـخ َٓافٝـ١ يؼـشم ايٛاقـ  ، ٚإا         

 م جهـــٔ قظـــ١ُ ايٛقـــ  َٓافٝـــ١ يؼـــشم ايٛاقـــ  أٚ ناْـــخ  ايكظـــ١ُ َؼـــشٚ ١ يـــ٘   

 خ قظـــُح٘ بٓعـــٛ ًٜحـــ٦ِ َـــع ؿـــّع -عكل ايحؼـــاح بـــس ايــــُٛقٛف عًـــِٝٗ ـعٓـــذ جـــ

ــ٘ نــإٔ ٜــ   ػــشم ـّـايٛاقــ  ٚٚقفٝح ـــُٛقٛف ع  ا ــٔ اي ــاع نــٌ ٚاظــذ َ ــِٝٗ ف إْحف ً 

 بةعا ايـُٛقٛف . 
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 فقه الضمان                      

ٍ    ايلُإ ٚايهفاي١ هلُا َع٢ٓ عشة ٚطٝع ٖ                 : ٛ ايحعٗـذ بايــُاٍ أٚ بـايٓفع ٜكـا

ّٗ أٚ )كُٓ٘(  . -َااب أٚ ْفظاب  -ٚإيحضَ٘   ب٘  ذ)نفً٘( أٟ جع

ٚيًلُإ َع٢ٓ فكٗٞ  اق ٖٛ ايحعٗذ بايـُاٍ آل ـش بٓعـٛ ٜٓحكـٌ ايــُاٍ َـٔ       

 .  ػ ايـُلُٕٛ ي٘ :ايذا٥ٔ يغ ٙـر١َ ايـُذٜٔ ايـُلُٕٛ عٓ٘ اأ ر١َ ايلأَ يـاي

(: ٜعحرب ة ايلُإ: ااجياث َٔ ايلأَ ، ٚايكةـٍٛ َـٔ ايـذا٥ٔ ايــُلُٕٛ     1)

ّٗـذ ايلـأَ     -١ٓ َف١َٛٗ عشفابٚيٛ بكشٜ -ٌ أٚ نحاب١ جذٍأٚ فع ي٘ ٜٓؼ ٕ بًفٍ  عًـ٢ جع

ّٗـذ ايلـأَ ٚإيحضاَـ٘ ْكـٌ ايـذٜٔ اأ رَحـ٘         بايذٜٔ ، ٚسكا ايذا٥ٔ ايــُلُٕٛ يـ٘ بحع

 ٚٚفا٥٘ عٔ ايـُذٜٔ ايـُلُٕٛ عٓ٘ .

نُــا ٜعحــرب ة ايلــأَ ٚايـــُلُٕٛ يــ٘ ظــاٍ إْؼــا٤ ايلــُإ أٚ قةٛيــ٘ :ايةًــٛغ    

يحفًــٝع ة  ـــٛق  ذّ اٚايعكــٌ ٚايكـــذ ٚاا حٝــاس ٚعــذّ ايظــف٘، ٜٚعحــرب عــ      

فًـٛ كـُٔ    ، ٚا ٜعحرب ػ٤٢ٝ َٔ ريو ة ايــُذٜٕٛ ايــُلُٕٛ عٓـ٘ ،   ايـُلُٕٛ  ي٘

 .كُاْ٘  ؿػ  -ػاف َعس : َا ع٢ً ايـُصٕٓٛ أٚ ايـغ  أٚ ايظفٝ٘ َٔ ايذٜٔ 

ٜـ    عشص ـٖٚهزا ٜعحرب ذةٛد ايذٜٔ ة ر١َ ايـُلُٕٛ عٓ٘ فال ٜـػ كـُإ َـا م 

، نُـا ٜعحـرب ة ايلـُإ ايؼـشعٞ : جعـّٝٔ ايـذٜٔ       ػشعاب ذةٛج٘ ة ر١َ ايـُلُٕٛ عٓـ٘  

عٝز ٜحعذد كُاْ٘ يًذٜٔ ايـُعس ايهزا٥ٞ ـٚاَحٝاص ايـُلُٕٛ ي٘ ٚايـُلُٕٛ عٓ٘ ب

ــذّٜ    ـــُعس دٕٚ رــ ٙ َــٔ اي ٔ إ ،نُــا ًٜــضّ جعــّٝ دٕٚ رــ ٙ َــٔ ايــذٜٕٛ ٚيًــذا٥ٔ اي

 احًب بغ ٙ َٔ ايـُذْٜٛس .ـايـُلُٕٛ عٓ٘ ٚاَحٝاصٙ عٔ ر ٙ ظح٢ ا ٜ

عل ٚايـذٜٔ َـٔ   ـاْحكٌ اي -ايؼشٚم ٚقخ إْؼا٤ ايلُإ ايؼشعٞ را اشحُعخفا

 . ر١َ ايـُلُٕٛ عٓ٘ اأ ر١َ ايلأَ فاػحغًخ ب٘ ٚبش٥خ ر١َ ايـُلُٕٛ عٓ٘



    

 (215) .................................................................   ك٘ ايلُإفاظهاّ 

كـُإ ػـاف ٚاظـذ هلُـا أٚ  ظـذُٖا       (: إرا نإ َذْٜٛاب يؼاـس ؿـػّ 2)

ايـُعس ٚا ٜـػ كُاْ٘ اظذُٖا ا ع٢ً ايحعٝس ، ٚنزا ايـعاٍ إرا نإ ػاــإ  

أٚ عـٔ   َذْٜٛس يٛاظذ ؿـػ كـُإ ػـاف ٚاظـذ عُٓٗـا إرا نـإ كـُاْ٘ عُٓٗـا         

اظذُٖا ايـُعس ٚا ٜـػ كُاْ٘ عٔ اظذُٖا ايـُعس  ا ع٢ً ايحعٝس ، نُا اْ٘ إرا 

 ْٛاب يٛاظذ ٚص١ْ ظٓط١ ٚاي  دٜٓـاس فلـُٔ ػـاف اظـذ ايـذٜٓس :     نإ ػاف َذٜ

 فإ عّٝٓ٘ ؿػ كُاْ٘ ، ٚإ كُٔ ا ع٢ً ايحعٝس م ٜـػ . 

صٛص ايياَٞ ة ايلُإ بإٔ ٜلُٔ صٜذ دٜـٔ  ايـذ ٜٚلـُٔ  بهـش عـٔ      ـ(: 3ٜ)

صٜذ ٖٚهزا ، فحؼحغٌ ر١َ ايلأَ ا    يًذا٥ٔ ٚجـربأ رَـ١ رـ ٙ َـِٓٗ ، فـارا أّداٙ       

  ٚقذ نإ ايلُإ بأمجع٘ بارٕ ايـُذٜٔ ايـُلُٕٛ عٓ٘ سشع ايـُؤدٟ يًذٜٔ  اا 

 ، اأ إٔ ٜٓحٗــٞ اأ ايـــُذٜٔ ااؿــٌ ايـــُلُٕٛ اأ طــابك٘ ٖٚــٛ اأ طــابك٘ ٖٚهــزا

 رٕ ايــــُلُٕٛ عٓـــ٘ م ٜششـــع ٚاظـــذ َـــِٓٗ  ـُاّ ايلـــُاْاد بغـــ  إٚإ ناْـــخ جـــ

أرٕٚ اأ طابك٘ دٕٚ ر  ٕ نإ بعلٗا باارٕ دٕٚ بعا سشع ايـُع٢ً طابك٘ ، ٚإ

رٕ  ايذ ٚنإ كُإ بهش بارٕ صٜذ ٚأّد٣ بهـش  ايـُأرٕٚ فًٛ نإ كُإ صٜذ بغ  إ

 ب٘ اأ صٜذ ٚا ٜششع صٜذ اأ  ايذ   .  ايذٜٔ سشع بهٌش

٘   (: ا قشث عذّ اػيام ايحٓصٝض ة عك4) ، ذ ايلُإ ٚعذّ َفظـذ١ٜ ايحعًٝـل يـ

ُا عًـ٢ صٜـذ َـٔ    ـس ٚقـاٍ )اْـا كـأَ يـ    فارا أْؼأ ايلـُإ عـٔ قــٍذ ٚإساد٠ ٚإ حٝـا    

أٚ )إٕ أرٕ أبـٞ( ؿـّػ ايلـُإ ٚإٕ م     ُذ٠ ػـٗش( َـرالب ،  ـدٜٓ٘ ي ّفٛايذٜٔ إٕ م ٜ

م ٜـ   ٚ، ذِ إرا ؿذس َٔ ابٝ٘ اارٕ أٚ َل٢ ايؼـٗش  ـعـٍٜٛهٔ ايؼشم َعًّٛ اي

 صٜذ بذٜٓ٘  ايت ايذا٥ٔ ايلأَ بايذٜٔ ايـُلُٕٛ ايـُعًل ذتـٍٛ ايـُعًل عًٝ٘ .

 ٛفش ع٢ً ػشٚم عكذـحـٜٛشذ ة ايعشف ايعكال٥ٞ )كُإ عشة( ٖٚٛ ا ٜ (:5)
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ّٗـذ بلـُإ ايــُاٍ عـٔ رـ ٙ يــاظت        ـايلُإ ايؼـشعٞ ، ظٝـز جـ    صذ ايعاقـٌ ٜحع

َـ  ١ نـإٔ ٜشٜـذ ايحةّلـع َٓـ٘ أٚ     ايـُاٍ َٔ دٕٚ إ ٜهٕٛ ايـُاٍ ايـُلُٕٛ ذابحاب ة ايز

ٜـ ،ظحٝاشاج٘ فًِ جٓؼـغٌ رَحـ٘ بـذٜٔ بعـُذ     ػشا٤ إ أٚ  ٕ ٜــ  دٜٓـاب َظـحكةالب ،   أـُهٔ ٚ

ظت ااسش١ٝ ا بايذٜٔ ايهًٞ ايرابخ ة ايز١َ فٝكٍٛ يـاـٜحعٗذ ايلأَ بااعٝإ اي

ٚ   ايـُاٍ : بلـاعحو ّٜحصـش بٗـا َـع جأشٝـٌ دفـع ايـرُٔ ٚاْـا          )أعط٘ نحابـو ٜكـشأ فٝـ٘ أ

 كأَ يـعّكو أٚ َحعٗذ بأدا٤ َٔ جعطٝ٘ َايو أٚ باسشاع٘ أٚ عٛك٘ ايٝو( . 

 عـٍٛ ايــُظحعل عًـ٢   ـاحـش٠ : ٜحعٗذ ايلـأَ عشفـاب يـ٘ ًٜٚحـضّ بـ     ـٚبعةاس٠ َ

ــ٘ أٚ ظّكــ  ــؤدّ    َاي ــإ م ٜ ــ٘ ، ف ــ٘ دٜٓ ـــُلُٕٛ عٓ ــع٢  دا٤ اي ــأَ،ٙ أّد٘ ٜٚظ  اٙ ايل

ذٜٔ عل أٚايــذٜٔ َــٔ رَــ١ ايـــُـْحكــاٍ ايـــُاٍ أٚايــ(إايلــُإ ايعشةـعـٌ ة)ٚا ٜــ

 (ايلـُإ ايعـشة  ) ٖٚزا ٖٛ ايفاسم ااطـاغ بـس  ايـُلُٕٛ عٓ٘ اأ ر١َ ايلأَ، 

 . (ايلُإ ايفكٗٞ)ٚبس 

  ٕ ٖٚـٛ عكـذ اصّ ٜهفـٞ فٝـ٘ نـٌ َـا ٜـذٍ عًـ٢          ،ٚايظاٖشَؼشٚع١ٝ ٖـزا ايلـُا

ّٗذ ايلـأَ بـادا٤ ايــُاٍ أٚ ايـ     ٘     عل اأ ـجع ، ؿـاظة٘ عٓـذ عـذّ أدا٤ ايــُلُٕٛ عٓـ

ُاّ ايؼشٚم ايــُطًٛب١ ة  ـش جعحاط اْعكادٙ اأ سكا ايـُلُٕٛ ي٘ ، ٚا ًٜضّ جّٛفـٜٚ

ايلُإ ايؼشعٞ ، ٚا ٜيجت ٖٓا بشا٠٤ ر١َ ايــُلُٕٛ عٓـ٘ بـٌ ٜةكـ٢ َـذٜٓاب ٜطايةـ٘       

اً  ايــُذٜٔ عـٔ ٚفـا٤ ايـذٜٔ عـذٍ اأ َطايةـ١       ـعل ،فـإ جـ  ـايـ بايذا٥ٔ بايـذٜٔ أٚ  

 صت عًٝ٘ اداؤٙ عٓذ٥ز .ـايلأَ بايٛفا٤ ٜٚ

إرا ب٘ اأ ايـُلُٕٛ عٓ٘  دفع ايلأَ َا كُٓ٘ اأ ايـُلُٕٛ ي٘ سشع(:يٛ 6)

ّٞ(ٚإا م ٜششع عًٝ٘ نإ ايلُإ بطًة٘ أٚ بارْ٘ نإٔ  . قاٍ :)أّد دٜر ٚإسشع ب٘ عً

 ُاّ ايذٜٔـلأَ عٔ جـ١ ايـرَ -ؿاظت ايذٜٔ  -ٕٛ ي٘ ـشأ ايـُلُـب(: إرا أ7)
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صٛص ي٘ ايششٛع اأ ايـُلُٕٛ عٓـ٘ ، ٚارا أبـشأ رَحـ٘ عـٔ بعلـ٘      ـبش٥خ رَح٘ ، ٚا ٜ

ــ       بش٥ــخ رَ ػ ـحــ٘ عٓــ٘ ٚا ٜششــع اأ ايـــُلُٕٛ عٓــ٘ بــزيو ايـــُكذاس ، ٚارا ؿاي

ــ٘       ـــُلُٕٛ عٓ ــ١ اي ــٝع يًلــأَ َطاية ــٌ فً ـــُكذاس ااق ــ٘ ايلــأَ باي ـــُلُٕٛ ي  اي

 عاٍ يـٛ كـُٔ ايـذٜٔ    ـٖٚهـزا ايـ   ػ عًٝـ٘ دٕٚ ايضا٥ـذ،  ـإا بزيو ايــُكذاس ايـُحـايـ  

 قٌ َٔ ايذٜٔ بشكا ايـُلُٕٛ ي٘ . ـُكذاس أب

، ـُا  ظـش دٕٚ ايضا٥ـذ  ٚايلابب إ  ايلـأَ ا ٜطايـت ايــُلُٕٛ عٓـ٘ إا بـ             

 َٚٓ٘ ٜظٗش أْ٘ يٝع ي٘ ايـُطاية١ ة ؿٛس٠ جربع أشٓيب  دا٤ ايذٜٔ . 

(:ايلُإ عكذ اصّ َٔ  شف ايلأَ فاْ٘ ًَضّ بايلُإ ا ميهٓـ٘ فظـا٘،   8)

ٜٚششــع عًــ٢ إٔ ٜةطًــ٘  -بعــذ قةٛيــ٘ بــ٘  -ـعل يــ٘ َٚــٔ  ــشف ايـــُلُٕٛ يــ٘ فــال ٜــ

 أٚ بغ ٙ .  ػياٍمٝاس يًلأَ أٚيًُلُٕٛ ي٘ بابٌ ٜؼهٌ ذةٛد ارتايـُلُٕٛ عٓ٘،

 ٚأظهاّ : عًٍٛ ٚايحأشٌٝ ؿٌٛسـ(: ة كُإ ايذٜٔ َٔ ظٝز اي9)

ايـُلُٕٛ يـ٘  إرا نإ ايذٜٔ ظااب ٚكُٓ٘ ايلأَ َؤشالب ؿّػ ٚم ٜظحعل  -أ

فًــٛ أطــكب ايلــأَ ااشــٌ  ،، إر ا شــٌ يًلــُإ ا يًــذٜٔ ايـــُطاية١ قةــٌ ا شــٌ

ــ٘ ظــااب    طــكب ٚٚشــت اادا٤ ظــااب  ـــُلُٕٛ عٓ ــ١ اي ــ٘ َطاية ــاد   ،ٚي ٖٚهــزا ارا َ

ايلأَ قةٌ إْكلا٤ ا شٌ ؿاس ايذٜٔ ظااب ٚيضّ ٚسذحـ٘ أدا٤ٙ ٚشـاص هلـِ ايششـٛع     

 ع٢ً ايـُلُٕٛ عٓ٘ ظااب . 

إرا نإ ايذٜٔ َؤشالب ٚكـُٓ٘ ػـاف َـؤشالب ٚبـارٕ ايــُلُٕٛ عٓـ٘ ذـِ         -ث

ايــُلُٕٛ عٓـ٘ بـ٘ قةـٌ      يـٝع يـ٘ َطايةـ١    -ب ايلأَ ا شٌ ٚأد٣ ايذٜٔ ظـااب أطك

ٌّ ايـــذٜٔ ٚأ ـــز ـ، ٚنـــزا ايـــظًـــٍٛ ا شـــٌ عاٍ إرا َـــاد ايلـــأَ ة ا ذٓـــا٤ ظـــ

 ايـُلُٕٛ ي٘ ايـُاٍ ايـُلُٕٛ َٔ جشنح٘ ظااب يهٔ يٝع يٛسذح٘ َطاية١ ايـُلُٕٛ
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 عٓ٘ قةٌ ظًٍٛ ا شٌ . 

ُ   -شـ ظـااب بـارٕ ايــُلُٕٛ عٓـ٘ ٚأد٣      ٓ٘ ػـافٌ إرا نإ ايذٜٔ َـؤشالب ٚكـ

ايذٜٔ فايظاٖش شٛاص ايششٛع ايٝ٘ بعـذ أدا٤ ايـذٜٔ،  ْـ٘ ايــُحفاِٖ ايعـشة َـٔ إرْـ٘        

 بزيو . 

نُا إرا نإ أشً٘ ذالذ١ أػٗش  -إرا نإ ايذٜٔ َؤشالب ٚكُٓ٘ بأقٌ َٔ أشً٘ -د

ٓ٘ بزيو قةـٌ  عَطاية١ ايـُلُٕٛ ٚأداٙ ة ايـُذ٠ ا قٌ يٝع ي٘  -ـُذ٠ ػٗشٚكُٓ٘ ب

كُٓ٘ بأنرش َٔ أشً٘ ذـِ أطـكب ايضا٥ـذ     ، ٚارا -أشٌ ايذٜٔ  -إْكلا٤ ا شٌ ا بعذ

عاٍ إرا َـاد ايلـأَ بعـذ    ـ، ٖٚهـزا ايـ  نإ ي٘ َطاية١ ايـُلُٕٛ عٓـ٘ بـزيو  اٙ ٚأّد

ٜٔ َـٔ جشنحـ٘ فاْـ٘ ًٜـضّ     إْكلا٤ أشٌ ايذٜٔ ٚقةٌ إْكلا٤ ايـُذ٠ ايضا٥ذ٠ ذِ أ ـز ايـذ  

 فشض ظًٍٛ أشٌ ايذٜٔ ا ؿٌ . ارا ٚسذ١ ايلأَ  عٓ٘ دفع٘ اأايـُلُٕٛ 

(: إرا إظحظت ايـُلُٕٛ ي٘ َا عًـ٢ رَـ١ ايلـأَ عظـاب أٚ صنـا٠ باشـاص٠       10)

عانِ ايؼشعٞ أٚ ؿـذق١  فايظـاٖش إ يًلـأَ إ ٜطايـت ايــُلُٕٛ عٓـ٘ بـزاى        ـاي

، ضتٖٛـا سّدٙ ايٝ٘ بعٓـٛإ اهلةـ١ أٚ   عاٍ إرا أ زٙ َٓ٘ ذِ ـايكذس َٔ ايـُاٍ ، ٖٚهزا اي

 ٖٚهزا إرا َاد ايـُلُٕٛ ي٘ ٚٚسس ايلأَ َا ة رَح٘ . 

(: ٜـػ ايلُإ َعًكاب ع٢ً سٖٔ ايلـأَ ػـ٦ٝاب عٓـذ ايــُلُٕٛ يـ٘ ، نُـا       11)

 ٜـػ َؼشٚ اب ب٘ فٝصت ايٛفا٤ ب٘ بٛكع س١ٖٓٝ عٓذٙ . 

(12   ٌٔ ــ٘ سٖــ ـــُلُٕٛ عٓ ــذٜٔ ايرابــخ ة رَــ١ اي ــ٢ اي فٗــٛ ٜٓفــو  (: إرا نــإ عً

 عس أدا٤ايلأَ . ـيـِ ٜؼيم عذَ٘ فًٝضَ٘ بكاؤٙ ي ٙ َابايلُإ ًٜضَ٘ سّد

 عاٍ : ـاًٛ ايـ(: إرا كُٔ ػاـإ أٚ أنرش عٔ ٚاظذ ، فال 13ٜ)

ٌُّ نٌ ٚاظذ بـصُـياى ايـػٛ إبٓع اَا إٔ ٜهٕٛ   ٔايذٜ عاـٝع ة ايلُإ ٚحت



    

 (219) .................................................................   ك٘ ايلُإفاظهاّ 

ٌ عظت ْظة١ ايذٜـفٝكّظب ايذٜٔ عًُٝٗا أٚ عًِٝٗ أٚ ب ٕٛـُـلـايـُ  ٔ ايـُلُٕٛ يهـ

َطايةـ١ نـٌ ٚاظـذ َُٓٗـا أٚ َـِٓٗ       -ايذا٥ٔ  -ًـُلُٕٛ ي٘، ٚيٚاظذ ظظت ااجفام

ّٗـب  ذ بلُاْٗا . عـح٘ َٔ ايذٜٔ اييت جع

ّٗ ٌ   -ٚاظـذ بايـذٜٔ نًـ٘ ٜٚلـُٓ٘ َظـحكالب      ذ نٌأٚ ٜهٕٛ بٓعٛ ٜحع ، ٖٚـزا َؼـه

عٝز ٜةكـ٢ ايـذٜٔ ة رَـ١ ايــُذٜٔ ا ؿـٌ ٚارا جــذ٣       ـْعِ ٜـػ كُاِْٗ عشفٝاب ب

 يلآَس يًٛفا٤ بش٥خ ر١َ ايـُذٜٔ .ٖٛ أٚ أظذ ا

ـــُذٜٕٛ فكــ اب م ٜـــػ أ (: 14) عٓــ٘ بايٛفــا٤ َــٔ   ٕ ٜلــُٔ ػــاٌفإرا نــإ اي

٘ ـٚيـٛ بـ   -اُع أٚ ايضنـا٠ أٚ ايـُظايــِ   ـاي َـٔ دٕٚ فـشم بـس إ     -عظت إطـحعكاق

 جهٕٛ ر١َ ايلأَ َؼغٛي١ بٗا فعالب اّ ا. 

صنا٠ ؿػ إ ٜلـُٔ    أٚ  عظاب(: إرا نإ ايذٜٔ ايرابخ ع٢ً ر١َ ايـُذٜٔ 15)

 يًعانِ ايؼشعٞ أٚ ٚنًٝ٘ ايـُٓـٛث يزيو .  عٓ٘ ػاٌف

، ا ايـُاك١ٝ ايرابح١ ة ر١َ صٚشٗـا (: ٜـػ إ ٜلُٔ ػاف يًضٚش١ ْفكاج16ٗ)

ايلـُإ  )ا بٓعـٛ  قـاسث َطًكـاب إ  ٚا ٜـػ كُاْ٘ يٓفكاجٗا اآلج١ٝ ٚا كُإ ْفك١ اا

 ( .5ايعكال٥ٞ ايـُحكذّ ة )ّ: (ايعشة

ــٔ       17) ــإٔ ٜلــُٔ ع ــ١ ن ــ١ ة ايزَ ـــُاي١ٝ ايرابح ــإ اي ــُإ ااعٝ ــػ ك ــا ٜـ ( نُ

ٜـػ كُإ ايـُٓافع ٚا عُاٍ ايـُظحكش٠ ة ايزَـ١   -ايـُظحأشش َا عًٝ٘ َٔ ااشش٠ 

نإٔ ٜلُٔ عٔ ااش  َا عًٝ٘ َٔ ايعٌُ إرا م جعحرب فٝـ٘ ايــُةاػش٠ ، فًـٛ إعحـربد     

 ايعٌُ ايـُظحأشش عًٝ٘ م ٜـػ كُاْ٘ . َةاػشج٘ يًاٝا ١ أٚ ايةٓا٤ أٚ ضتُٖٛا َٔ 

ااسش١ٝ بايلـُإ ايعـشة ايعكال٥ـٞ بـإٔ جهـٕٛ      ـ(: ٜـػ كُإ ا عٝـإ ايـ  18)

ـْـ  عٛ عــشة َــٔ ايلــُإ جةكــ٢ رَــ١ ـايعــس ايـــُاي١ٝ ة عٗــذ٠ ايلــأَ فعــالب ، ٖٚــزا 
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ٚأذشٙ ػشعاب يضّٚ سّد ايعس ايـُل١ُْٛ َـع بكا٥ٗـا ٚسّد  بـذهلا     ،ايـُذٜٔ َع٘ َؼغٛي١

 ٔ ايـــُرٌ أٚ ايكُٝـ١ عٓــذ جًفٗـا ، َٚــٔ ٖــزا ايكةٝـٌ: كــُإ ػـاف عٗــذ٠ ايــرُٔ      َـ

 يًُؼيٟ إرا ظٗش ايـُةٝع َظحعكاب يًغ  أٚ ظٗش بطالٕ ايةٝع َٔ ش١ٗ أ ش٣ . 

 عذذ٘ ايـُؼيٟ ة ا سض ايـُؼيا٠ َٔ بٓا٤ أٚ رـشغ ـ(: ٜـػ كُإ َا 19ٜ)

يـزٟ جةكـ٢ َعـ٘    ا (إ ايعـشة ايلُيًغ  بٓعٛ ) عٛ ريو إرا ظٗش نْٛٗا َظحعك١بـْ أٚ

 ذٜٔ . (ايزٟ جربأ َع٘ ر١َ املايلُإ ايؼشعٞ،ٚا ٜـػ بٓعٛ)ر١َ ايـُذٜٔ َؼغٛي١

ّٞ  (: إرا قــاٍ ػــا20) ــ ــل َحاعــو ة ايةعــش ٚعً  ( فأيكــاٙ ٘كــُاْ ف آل ــش: )أي

كُٓ٘ إرا نإ يفا٥ذ٠ عكال١ٝ٥ :  ٛف رشم ايظف١ٓٝ أٚ  ّفحٗا أٚ ضتٛ ريـو ، ٖٚهـزا   

ُا أَـش  ـباجالف ايـُاٍ يفا٥ذ٠ عكال١ٝ٥ فاْ٘ َٛشت يلُإ اآلَـش يـ   ُاّ َٛاسد ا َشـج

ٌ     باعطـا  باجالف٘ نُا يـٛ أَـشٙ   فاْـ٘   -يٓفظـ٘ أٚ يغـ ٙ   -٤ دٜٓـاس َـرالب يفكـ  أٚ أَـش بعُـ

 صاْاب . ـٜلُٔ إرا عًُ٘  ظظت أَشٙ ٚم ٜكـذ ايـُأَٛس ايحربع بعًُ٘ َ

ا إرا إدع٢ ايــُذٜٕٛ  نُ -(: إرا إ حً  ايذا٥ٔ ٚايـُذٜٔ ة أؿٌ ايلُإ 21)

ُٝٓ٘ ، ٖٚهزا إرا إدع٢ ايـُذٜٕٛ ـفايكٍٛ قٍٛ ايذا٥ٔ َع ٜ -ايلُإ ٚأْهشٙ ايذا٥ٔ 

 ُاّ ايذٜٔ ٚأْهشٙ ايـُلُٕٛ ي٘ ة بعل٘ . ـكُإ ج

كُإ دٜٓ٘ فأْهشٙ فـايكٍٛ قـٍٛ ايــُٓهش َـع      (: إرا أدع٢ ايذا٥ٔ ع٢ً أظٍذ22)

 اسٙ أٚإ حًفــا ة إػــيام ايحعصٝــٌ  ُٝٓ٘ ، ٚارا إعــيف بايلــُإ ٚإ حًفــا ة َكــذ ـٜــ

 ُٝٓ٘ .ـفايكٍٛ قٍٛ ايلأَ َع ٜ -إرا نإ َؤشالب 

 إ حًفــــا ة  أٚ ٚارا إ حًفــــا ة اػــــيام ايحأشٝــــٌ َــــع نــــٕٛ ايــــذٜٔ ظــــااب، 

 ُٝٓ٘ . ـقذّ قٍٛ ايـُلُٕٛ ي٘ َع ٜ -أٚإ حًفا ة إبشا٤ ايـُلُٕٛ ي٘ ٚفا٥٘ يًذٜٔ،

 ايلأَ ُا ٜؤّدٜ٘ـة اإلرٕ بايششٛع يُلُٕٛ عٓ٘ ـإ حًفا ايلأَ ٚاي(:إرا23)



    

 (221) .................................................................   ك٘ ايلُإفاظهاّ 

ــ٘ ،     ـــُلُٕٛ عٓ ــ٢ اي ــ٘ ايششــٛع عً ــا٤ ايلــأَ يًــذٜٔ يٝصــٛص ي أٚ  أٚ إ حًفــا ة ٚف

 -إ حًفا ة َكذاس ايذٜٔ ايـُلُٕٛ أٚإ حًفا ة اػيام ػ٤ٞ ع٢ً ايــُلُٕٛ عٓـ٘   

 ُٝٓ٘ . ـقذّ قٍٛ ايـُلُٕٛ عٓ٘ َع ٜ

ّ ايــُذعٞ بٝٓـ١ عًـ٢ كـُاْ٘     (: يٛ إدعٞ عًٝ٘ كُإ دٜٔ صٜذ فأْهش ذِ إقـا 24)

 عل َٓــ٘ م ٜظــحعل ايلــأَ َطايةــ١ ايـــُلُٕٛ عٓــ٘ ـذــِ إطــحٛف٢ ايـــُلُٕٛ يــ٘ ايــ

 ُا دفع َٔ ايـُاٍ إلعياف٘ بإٔ ايـُلُٕٛ ي٘ أ ز ايـُاٍ َٓ٘ ظًُاب . ـب

فًـٝع يًلـأَ    -(: إرا إدع٢ ايلأَ ايٛفا٤ ٚأْهش ايـُلُٕٛ يـ٘ ٚظًـ    25)

 م ٜـّذق٘ ايٛفا٤ .ايششٛع اأ ايـُلُٕٛ عٓ٘ إرا 
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 فقه احلوالة

ساي١ ايذا٥ٔ عًٝـ٘  إـُذٜٔ َا يف رَت٘ ازي رَ٘ غريٙ بايـشٛاي١ عكذ ػٍشع يتشٌٜٛ اي

َٚٓ٘ ٜتبري ٚدٛد أطشاف ثالثـ١ : ايــُشٌٝ ٖٚـٛ ايــُذٜٔ ل ٚايــُشاٍ ٖٚـٛ ايـذا٥ٔل        

ٚايـُشاٍ عًٝ٘ . ٚايـشٛاي١ عكذ ٚإتؿام بري ايـُذٜٔ ايـُشٌٝ ٚبري ايذا٥ٔ ايــُشاٍل  

ايــُؼػٛي١ رَتـ٘ بـذٜٔ يًُشٝـٌ إرا ٚاؾـل ايـء٤ٟ       ٚتـض ايـشٛاي١ عًـ٢ ايـء٤ٟ غـري    

 عًٝٗا ٚسكٞ بٗا .  

(: ٜعتء يف اذتٛاي١ : االجياب َٔ ايـُشٌٝ ايـُذٜٔ ٚايكبٍٛ عـٔ سكـا ايـذا٥ٔ    1)

 نٌ َا ٜذٍ عًُٝٗا َٔ يؿظ أٚ ؾعٌ أٚ نتاب١ . ٜٚهؿٞ ؾُٝٗا : ايـُشاٍل

ــ         غــري   -ء٤ٟ ٚال ٜعتــء قبــٍٛ ايـــُشاٍ عًٝــ٘ ٚسكــاٙ لإال يف اذتٛايــ١ عًــ٢ اي

سٛاي١ بػـري دـٓع ايـذٜٔ عًـ٢ َؼـػٍٛ ايزَـ١ بايـذٜٔ        لأٚ عٓذ اٍ -ايـُذٜٔ يًُشٌٝ

شٛاي١ ـنإسايــ١ دا٥ــٔ ايـــُتاع ؿــاسب٘ بــذْاْري عًــ٢ َذٜٓــ٘ ايـــُشاٍ عًٝــ٘ لأٚ عٓــذ ايــ  

ـــُعٍذ ــذٜٔ َــ دال ل  اي ــ٘ َــن نــٕٛ اي ـــُ د١ً بصدــٌ أقـــش    ١ً عًٝ ــ١ اي ــذ اذتٛاي  أٚ عٓ

 َٔ أدٌ ايذٜٔ األؿٌ . 

ــر2) ــذل     (: ٜؼـ ــاس ٚايكــ ــٌ ٚاال تٝـ ــٛؽ ٚايعكـ ـــُشاٍ ايبًـ ـــُشٌٝ ٚايـ   ط يف ايـ

ُع٢ٓ عذّ ايظؿ٘ ٚايؿًع إال يف اذتٛاي١ ع٢ً ايء٤ٟ ؾٝـض ؾٝٗا إ ٜهـٕٛ  ـٚايشػذ  ب

ًّ  ظا  .  ايـُشٌٝ َؿ

ــإ       3) ــ٢ إرا ن ــريٙ ست ــ٢ غ ــ٘ عً ــ١ َذٜٓ ــٌ سٛاي ــ٢ ٚال ٜكب ــذا٥ٔ إ ال ٜشك (: يً

 شٛاي١ .  ـُاطٌ يف أدا٤ ايـايـُشاٍ عًٝ٘ غٓٝا  غري َ

ــ  -عـذّ ايظـؿ٘ ٚايؿًـع    - تٝاس ٚايشػذ (: األظٗش عذّ إعتباس اال4) ُشاٍ يف اي

 ٓع أٚ َن  ـل يهٔ يف ايـشٛاي١ ع٢ً ايء٤ٟ أٚ بػري ايـذ عًٝ٘ ايـُؼػٛي١ رَت٘ يًُشٌٝ
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تعذٝــٌ األدــٌ ٜعتــء قبــٍٛ ايـــُشاٍ عًٝــ٘ ٚسكــاٙ ٚإ تٝــاسٙ ل نُــا ٜعتــء يف عُــّٛ   

ُ٘ ل ؾتشتـاز ايـ   شٛاي١ عًـ٢ ايــأ أٚ   ـايـُشاٍ عًٝ٘ : بًٛغ٘ ٚعكً٘ ٚعذّ سذشٙ يظؿ

  .ايـُذٕٓٛ أٚ ايظؿٝ٘ ازي إرٕ ايٛيٞ ايؼشعٞ َٚباػشت٘ دؾن اذتٛاي١ 

 ُهٔ يف اذتٛايــ١ عًــ٢ ايــء٤ٟ إ ٜهــٕٛ ايـــُشاٍ عًٝــ٘ َؿًظــا  ؾتؼــتػٌ  ـْعــِ ٜــ        

رَت٘ بايـُاٍ ايـُشاٍ إرا سكـٞ ايـذا٥ٔ ايــُشاٍ بايــُؿًع سٝـح ال ٜٓؿعـ٘ ايشدـٛع        

 ؾُٝا ي٘ َٔ ايـُاٍ ؾعال . عًٝ٘ يعذّ َؼاسنت٘ غشَا٥٘

ــذٜٓا   5) ـــُشٌٝ َــ ــ١ إ ٜهــــٕٛ ايــ  بــــذٜٔ ثابــــ  يف  (: ٜعتــــء يف ؿــــش١ اذتٛايــ

ـــُشٌٝل ـــؾــال تـــض ايــ  رَــ١ اي ــ ُاـشٛاي١ ب  ُا دعًــ٘ عًــ٢ عُــٌ أٚ  ـطٝظتكشكــ٘ أٚ ب

 ُا ال ٜهٕٛ دٜٓا  ثابتا  يف ر١َ ايـُشٌٝ .ـشُٖٛا َـْ

ـــُشا    6) ـــُاٍ اي ــٕٛ اي ــ١ إ ٜه ــش١ اذتٛاي ــر ط يف ؿ ـــُكذاس   (: ٜؼ ــري اي ــ٘ َع ٍ ب

  ؾــال ٜـــض إٔ ٜهــٕٛ َــشددا   ُا يــ٘ د ايــ١ يف قُٝتــ٘ ايـــُاي١ٝل ـٚايٛؿـــ ٚهُٖٛــا َــ 

 ٚعًٝــ٘ إرا نــإ ػــنف َــذٜٓا    ــش    .أٚ َبُٗــا  يف ايٛاقــنل ٚإال ح تـــض اذتٛايــ١  

 ـشًٝ٘ بصسذُٖا إال َن تعٝٝٓ٘ .بٛص١ْ سٓط١ ٚدٜٓاس ح ٜـض إ ٜ

ٔ ٚاقعـا  ٚإٕ ح ٜعًـِ ايــُشٌٝ ٚايــُشاٍ     شٛاي١ تعـري ايـذٜ  ـٜٚهؿـٞ يف ؿـش١ ايـ   

ذٓظ٘ أٚ ٚؿؿ٘ أٚ َكذاسٙ سري اذتٛاي١ ل ؾـارا نـإ ايـذٜٔ َظـٍذال  يف ايـذؾر ٚقبـٌ       ـب

ٍٛي٘ ايـُذٜٔ ع٢ً ػنف ؿش  اي شٛاي١ ٚبعـذٖا ٜشادـن ايـذؾر ٚأ ـء     ـَشادعت٘ س

 ذٓظ٘ ٚٚؿؿ٘ َٚكذاسٙ.  ـايـُشاٍ ب

 يـــُاٍ ايـــُشاٍ بــ٘ َــٔ ايـــُشٌٝ ذٛص يًُشــاٍ عًٝــ٘ ايــء٤ٟ َطايبــ١ اـ(: ال ٜــ7)

قبٌ أدا٥٘ ازي ايــُشاٍ ل ؾـارا أداٙ إطـتشل َطايبتـ٘ بايــُاٍ ايــُشاٍ بـ٘ عًٝـ٘ ل ٚيـٛ          

َــٔ  ض ايـــُشاٍ َــن ايـــُشاٍ عًٝــ٘ عًــ٢ أقــٌ َــٔ ايــذٜٔ ح جيــض يــ٘ إ ٜص ــز ـتـايــ
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ع ايــُشاٍ  ل ٚارا نإ ايـذٜٔ ايــُشاٍ بـ٘ َـ دال  ٚتـءٍ     ايـُشٌٝ إال األقٌ ايزٟ دؾع٘

 بادا٥٘ قبٌ أدً٘ ح ٜهٔ ي٘ َطايب١ ايـُشٌٝ بايـُاٍ إال عٓذ سًٍٛ أدً٘ .  

(: ال ؾشم يف ايـُاٍ ايـُشاٍ ب٘ بري إ ٜهٕٛ عٝٓـا  يف رَـ١ ايــُشٌٝ أٚ َٓؿعـ١     8)

ــال  ح ــٛب    أٚ عُ ــ١ ث ـــُباػش٠ ننٝاط ــ٘ اي ــء ؾٝ ــّٛ    تعت ــال٠ ٚايـ ــٌ ايـ ــٛ َج ــٌ ٚي  ل ب

ٚال ؾـشم يف ريـو بـري إ تهـٕٛ اذتٛايـ١ عًـ٢       يـول ر شر ٚايضٜاس٠ ٚايكشا٠٤ ٚغريـٚاي

ًٝـا   ايء٤ٟ أٚ ع٢ً ايـُؼػٛي١ رَت٘ل نُا ال ؾشم بـري إ ٜهـٕٛ ايــُاٍ ايــُشاٍ بـ٘ َج     

ؾارا إػتػً  رَت٘ حبٓط١ أٚبؼا٠ َجال  داص ي٘ إسايـ١ دا٥ٓـ٘   نايطعاّ أٚ قُٝٝا  ناذتٝٛإل

 حيًٝ٘ ع٢ً بش٤ٟ .   بٗا ع٢ً َٔ تهٕٛ ي٘ عٓذٙ سٓط١ أٚ ػا٠ بتًو ايـُٛاؿؿات أٚ

ــ١  9) ــص سٛاي ــاٍ       (: إرا أْؼ ــ٘ يًُش ـــُشاٍ عًٝ ــ١ اي ــتػً  رَ ــشعا  إػ ــشٝش١ ػ  ؿ

شٛاي١ ـُا أسٌٝ عًٝ٘ ٚبش٥  ر١َ ايـُشٌٝ ٚإٕ ح ٜء٥ـ٘ ايــُشاٍ َـا داّ سكـٞ بايـ     ـب

 ع٢ً ا  ش .

 شل ؾظــن٘ يًُشٝــٌ ٚال يًُشــاٍ عًٝــ٘ ل ْعــِ  ـشٛاي١ عكــذ الصّ ؾــال ٜــ ـ(: ايــ10)

شاي٘ دـاص يـ٘   ـشٛاي١ ل ٚنـإ ايــُشاٍ دـاٖال  بـ    ـٝ٘ َعظشا  سري ايـ يٛ نإ ايـُشاٍ عً

 شاٍ ٚح ٜـش غٓٝا  قادسا  ع٢ً ايٛؾا٤ سري اإلطتشكام .  ـايؿظخ بعذ عًُ٘ باي

ٚايـُشاد َٔ اإلعظاس عذّ ايتُهٔ َٔ ٚؾـا٤ ايـذٜٔ بـصٕ ال ٜهـٕٛ عٓـذ ايــُشاٍ       

ٌٍ ل ٚيـٛ نـإ ايــُشاٍ    ٜٔيــُشاٍ صا٥ـذا  عـٔ َظـتجٓٝات ايـذ     ٜٛؾـٍٞ بـ٘ ايـذٜٔ ا   عًٝ٘ َا

 شٛاي١ َٛطـــشا  ثـــِ أعظـــش أٚ نـــإ ايــــُشاٍ عايــــُا  باعظـــاسٙ ســـري  ـعًٝـــ٘ ســـري ايـــ

 شٛاي١ ؾًٝع ي٘ ايؿظخ .  ـاي

 نٝاس يًُشٌٝ أٚ يًُشاٍ أٚ يًُشاٍ عًٝ٘ . ـ(: ٜـض إػرا ط اي11)

 ٘  ـٝـًـطًب َٔ ايـُشاٍ عـ(: يٛ أد٣ ايـُشٌٝ ْؿظ٘ ايذٜٔ : ؾارا نإ أداؤٙ ب12)
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ُا أداٙ ل ٚارا ح ٜهٔ بطًب ايـُشاٍ عًٝـ٘  ـٕ ٜطاب ايـُشاٍ عًٝ٘ بَذٜٓا  ؾً٘ أٚنإ 

 ُا أد٣ . ـأٚ ح ٜهٔ َذٜٓا  ي٘ ؾًٝع ي٘ َطايبت٘ ب

شٛاي١ بش٥  رَت٘ ل ٚنزا ـ(: إرا تءع أدٓأ عٔ ايـُشاٍ عًٝ٘ ٚأد٣ َاٍ اي13)

 إرا كُٔ ػنف عٓ٘ بشكا ايـُشاٍ .  

 -شٛاي١ عًٝـ٘  ـإَتجاال  ألَش ايـ  -ُا أداٙ ــُشٌٝ ب(: إرا طايب ايـُشاٍ عًٝ٘ اي14)

ٚإدع٢ ايـُشٌٝ إٔ ي٘ عًٝ٘ َاال  َجـٌ ايــُاٍ ايــُشاٍ عًٝـ٘ ٚأْهـشٙ ايــُشاٍ عًٝـ٘ :        

بً  ٚأ ـز بٗـا ل ٚإال ؾـايكٍٛ قـٍٛ ايــُشاٍ      ـؾإ أقاّ أسـذُٖا ايبٝٓـ١ عًـ٢ دعـٛاٙ ق ـ     

   عًٝ٘ َن سًؿ٘ ع٢ً بشا٤ت٘ ٚإطتشل عٛض َا أداٙ ازي ايـُشاٍ .

 (شٛاي١ ايؼــشع١ٝـايــ)(: تٛدــذ )سٛايــ١ عشؾٝــ١( ال تتــٛؾش عًــ٢ ػــشٚ ط عكــذ  15)

ــذٜٔ      ــٔ ايـ ـــُشٌٝ َـ ــ١ ايـ ــ٘ رَـ ــءأ ؾٝـ ــ١ ٚال تـ ــإ   -ايؿكٗٝـ ــٛ نـ ــ١ ل   -يـ ــزٙ اإلسايـ  بٗـ

 يــذؾن َــاٍ أٚ بلــاع١  -ايـــُشاٍ عًٝــ٘  -ٖٚــٞ تــتًنف يف دعــ٠ٛ ايـــُشٌٝ ؿــاسب٘ 

ـــُشاٍ ع      ــ١ اي ــتػاٍ رَ ــٔ دٕٚ إػ ـــُشاٍ َ ــنف اي ــا يًؼ ــذ   أٚ هُٖٛ ــ٤ٞ ٚق ــ٘ بؼ ًٝ 

ـشٛاي١ل ال تهٕٛ ر١َ ايـُشٌٝ َؼػٛي١ بؼ٤ٞ اٜلـا  ٚال ًٜـضّ ؾٝٗـا سكـا ايــُشاٍ بايـ      

ــٛع           ــ٘ ايشد ــ٘ أَهٓ ــ٘ عًٝ ــٌ ب ــا أسٝ ــاٍ َ ــن يًُش ــ٘ ٚدؾ ـــُشاٍ عًٝ ــتذاب اي ــارا إط  ؾ

ع٢ً ايـُشٌٝ بعٛض َا دؾـن ازي ايــُشاٍ ل ٖٚـزا ؿـشٝض ػـشعا  ٚال ٜتٛقــ عًـ٢        

  رَـ١ ايــُشٌٝ ٚال ٜعتـء سكـا ايــُشاٍ ٚال تؼـتػٌ       نٕٛ ايــُاٍ دٜٓـا  ثابتـا  بايؿعـٌ يف    

 ر١َ ايـُشاٍ عًٝ٘ بايـُاٍ ايـُشاٍ .  

ٚ  : إرا إ تًـ ايذا٥ٔ ٚايـُذٜٔ يف أ(16) ٚنايـ١ :   ٕ ايعكذ ايٛاقن بُٝٓٗـا سٛايـ١ أ

ٜـ     أسذُٖا ايب١ٓٝ ع٢ً دعٛاٙ أ ز بٗاؾإ أقاّ  ُٝٓ٘ ـل ٚإال قذّ قـٍٛ َٓهـش اذتٛايـ١ َـن 

 أّ نإ ٖٛ ايـُذٜٔ .  طٛا٤ أنإ ٖٛ ايذا٥ٔ 
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 فقه الكفالة                                                                

ٍٗــذ باسلــاس ايـــُذٜٔ أٚ َــٔ عًٝــ٘  عكــذ ايهؿايــ١ ٖــٛ تٛاؾــل بــري إثــٓري عًــ٢ ايتع

شل َٓـ٘ ل ٍٜٚعـء عـٔ    ـشل عٓـذ َـا ٜطًبـ٘ إلطـتٝؿا٤ ايـ     ـؿاسب ايـ شل ٚتظًُٝ٘ ازي ـاي

ٍُـ   ـايـُتعٗذ )ايهؿٌٝ( ٚعٔ ؿاسب ايـ  ايهاؾٌ ٔ عًٝـ٘ ايـذٜٔ   شل )ايــُهؿٍٛ يـ٘( ٚع

 أٚ ايؿكٗٝـــ١ ٖٚـــٞ تـــشتب   شل )ايــــُهؿٍٛ( ل ٖـــزٙ ٖـــٞ )ايهؿايـــ١ ايؼـــشع١ٝ( ـأٚ ايـــ

 ذظذ ايـُشكٛم أٚ ايـُذٜٕٛ باسلاسٙ ػنـٝا  .  ـب

ــ ـــُاٍ       ـٚث ــشتب  باي ــٞ ت ــٛام ٖٚ ــّٛ األط ــٛاّ ٚيف عُ ــري ايع ــ١( ب ــ١ عشؾٝ ١ُ )نؿاي

ٍٗـذ ايهؿٝـٌ يــاسب ايــُاٍ بـصدا٤ سكـ٘ ٚتظـًِٝ         ـٌٍ بتع َايـ٘ عٓـذ ثبٛتـ٘ عًـ٢     ٚتتش

ٜٚهؿـٞ عٓـذِٖ إَهـإ     لشلـال ٜعتـءٕٚ يف ٖـزٙ ايهؿايـ١ ثبـٛت ايـ      ايـُهؿٍٛل سٝح

  ٍ ــ٘: ايــزٟ طــ ثبٛتــ٘ َظــتكبال  ؾٝهؿًــٕٛ ايؼــنف ٜٚتعٗــذٕٚ بايـــُا ٛف ٜتعًــل بزَت

شل ل َـٔ دٕٚ إ تتلـُٔ ٖـزٙ ايهؿايـ١ إْتكـاٍ ايــُاٍ أٚ       ـٜذؾعْٛ٘ عٓ٘ يٛ ح ٜ ٍد ايـ 

َـ   ـاي شكٛقا  بعـذ  ـشل َٔ ر١َ ايؼنف ايـُذٜٕٛ أٚ ايـُشكٛم أٚ ايزٟ طـٛف ٜــري 

 ايؼــشا٤ أٚ ايتعاَــٌ ٚتعًــل ســل بزَتــ٘ل بــٌ تبكــ٢ رَــ١ ايهاؾــٌ بش٦ٜــ١ ًٜٚضَــ٘ عشؾــا :   

٤ سل ايػري أٚ أدا٤ دٜٓ٘ل ؾـإ تعـزس عًٝـ٘ أٚ إَتٓـن َٓـ٘ يـضّ       ايـُشكٛم ع٢ً أدا سٍح

 تـذٟ ايهاؾٌ ايـُتعٗذ باألدا٤ َٔ ْؿظ٘ .  

ٖٚــزٙ ايـــُعا١ًَ ؿــشٝش١ ػــشعا  ال بــصغ بٗــا ٜٚرتــب عًٝٗــا ٚدــٛب تهًٝؿــٞ    

شل ـٖـٛ ٚدـٛب أدا٤ ايـ    -شٛاي١ ايعشؾٝـ١  ـٚايـ ايعـشيف  ايلـُإ   -ػشعٞ َجٌ أ تٝٗـا  

 ٛم ب٘ .  بعذ ثبٛت٘ ٚعذّ ٚؾا٤ ايـُشك

ٍٗذٙ ٚإيتضاَ٘ باسلاس ػنـ٘ل ٚبكبـٍٛ  ٜذٍ ع٢ً ت ذاُبـٜ(:تـض ايهؿاي١ با1) ع

 سكاُٖا بايهؿاي١ .  البذ ََٔٔ ايذا٥ٔ ايـُهؿٍٛ ي٘ بـُا ٜذٍ ع٢ً سكاٙ بهؿايت٘ لٚ
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(: ٜعتء يف ايهؿٌٝ : ايعكٌ ٚايبًٛؽ ٚاال تٝاس ٚايكذس٠ ع٢ً إسلـاس ايــُذٜٔ   2)

را نإ إسلاس ايـُهؿٍٛ ٜتٛقــ عًـ٢ ايتــشف يف    ايـُهؿٍٛ ٚعذّ ايظؿ٘ ٚايؿًع ا

       ٌ  ؾتــض ايهؿايـ١   َاي٘ل ٚال ٜؼـر ط يف ايـذا٥ٔ ايــُهؿٍٛ يـ٘ : ايبًـٛؽ ٚايشػـذ ٚايعكـ

 يًـأ ٚايظؿٝ٘ ٚايـُذٕٓٛ باػشاف ايٛيٞ ايؼشعٞ ٚقبٛي٘ .  

(: تـض ايهؿايـ١ باسلـاس ايــُهؿٍٛ إرا نـإ عًٝـ٘ سـل َـايٞ ل ٚال ٜؼـر ط         3)

ايـــُاٍ ل بــٌ اي ــاٖش ؿــش١ نؿايــ١ نــٌ َــٔ ًٜــضّ سلــٛسٙ عٓــذ   ُبًؼ ريــو ـايعًــِ بــ

شظب١ٝ ٚايكلـا٤ بـري ايٓـاغ نُـا إرا أقُٝـ       ـشانِ ايؼشعٞ أٚ َٓـٛب٘ يألَـٛس ايـ  ـاي

شل عًٝـ٘ ل ْعـِ ال تــض نؿايـ١     ـعًٝ٘ دع٣ٛ َظُٛع١ ٚح تكِ عًٝ٘ ايبٝٓـ١ بجبـٛت ايـ   

 أٚ تعضٜش ػشعا  .   َٔ عًٝ٘ سٍذ

ل ٚأَـا إرا ح ٜهـٔ   ايز١َ ؾال ػب١ٗ يف ؿش١ ايهؿايـ١  (: إرا نإ ايـُاٍ ثابتا  يف4)

ذعاي١ ٚنـايعٛض يف عكـذ   ـذعٌ يف عكـذ ايـ  ـثابتا  يف ايز١َ ؾعال  ٚيهٔ ٚدذ طـبب٘ نايـ  

يف ٖـزٙ   (ايهؿاي١ ايـُاي١ٝ ايعشؾٝـ١ )ايظبل ٚايشَا١ٜ َٚا ػانٌ ريو ؾال سٜب يف ؿش١ 

ٛ  -ذعٌ أٚ ايعـٛض  ـايـ  -ُع٢ٓ ايتعٗذ بايــُاٍ  ـايـُٛاسد ب ٍ يـ٘ يف سـاٍ عـذّ    يًُهؿـ

 دؾع٘ َٔ قبٌ ايـُهؿٍٛ ايـُشكٛم بزيو .  

نٝاس يـ٘  ـذعٌ ايـ ـذٛص ؾظن٘ َٔ طشف ايهؿٌٝ إال بـ(: ايهؿاي١ عكذ الصّ ال 5ٜ)

 أٚ باقاي١ ايـُهؿٍٛ ي٘ ٚسكاٙ . 

ــذ تــ 6) ــ١ ٜــ ـ(: بع ــذ ايهؿاي ــاس    ـشكل عك ــٌ باسل ــ١ ايهؿٝ ــ٘ َطايب ــٍٛ ي شل يًُهؿ

ٚ ناْ  ايهؿاي١ َطًك١ غـري َ دًـ١ ل ٚارا نـإ    شل ساال  أـايـُهؿٍٛ ساال  إرا ثب  اي

شٝح ال ٜكبـٌ ايـردد   ـإْؼا٤ ايهؿاي١ َ د١ً ٚيضّ تعـٝري األدـٌ بـ    شل َ دال  ؿٍضـاي

 ٚايضٜاد٠ أٚ ايٓكـإ ٚأَهٓ٘ ايـُطايب١ عٓذ سًٍٛ األدٌ .  
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ــذٙ ٚتــ        ًُّ٘ يٝ ــ ــ٘ أٚ ط ـــُهؿٍٛ ي ــذ اي ـــُهؿٍٛ عٓ ــٌ اي ــش ايهؿٝ ــِ إرا أسل ُهٔ ـث

ل ٚارا إَتٓـن ايهؿٝـٌ عـٔ ريـو دـاص يًُهؿـٍٛ يـ٘        ـُا عًٝ٘بشأ َ ايـُهؿٍٛ ي٘ َٓ٘ ؾكذ

يـٛ بٛاطـط١    -ل ؾـإ أسلـشٙ   بظـ٘ ستـ٢ حيلـش ايــُهؿٍٛ     شانِ ؾٝشـسؾن أَشٙ ازي اي

ايـــُهؿٍٛ بٓؿظــ٘ أ ًــٞ طــبٌٝ أٚ سلــش  -شبظ٘ ألدًــ٘ ـإ بــاس ايهؿٝــٌ يًُهؿــٍٛ بــ

 أ ًٞ طبًٝ٘ أٜلا   .  شل َاال  نايذٜٔ ٚقابال  ألدا٤ ايهؿٌٝ ؾصداٙ ـل ٚإ نإ ايايهؿٌٝ

 شلش ايهؿٌٝ ايـُهؿٍٛ ؾص ز ايـُهؿٍٛ  يـ٘ ايــُاٍ َـٔ ايهؿٝـٌ :    ـ(: إرا ح 7ٜ)

ؾًـٝع يًهؿٝـٌ ايشدـٛع عًٝـ٘      -ال يف ايهؿاي١ ٚال يف األدا٤  -ؾإ ح ٜصرٕ ايـُهؿٍٛ  

طـٛا٤ َـن طًـب     -ٚإٕ نـإ األدا٤ بطًـب ايــُهؿٍٛ أٚ بإرْـ٘      ُا أداٙ لـٚايـُطايب١ ب

ــ١ أّ  ــ٘ ايهؿاي ـــُهؿٍٛل     -بذْٚ ــ٢ اي ـــُاٍ عً ــٛع باي ــٌ ايشد ــتشل ايهؿٝ ــٛ أرٕ  إط  ٚي

 ٚ ــ١ أ ــ٘ يف ايهؿاي ــصدا٤   ي ــ٘ ب ــ٘ َــٔ دٕٚ إرْ ــذٜٔ ؾاي ــاٖش عــذّ إطــتشكام    طًبٗــا  َٓ  اي

 ُا أداٙ َــٔ ايـــُاٍ ٚإٕ تعــزس عًٝــ٘ إسلــاسٙ عٓــذ طًــب ايـــُهؿٍٛ  ـايشدــٛع عًٝــ٘ بــ

إرْـ٘ بايهؿايـ١ ٖـٛ دؾـن      ي٘ ريو ل ٚاألسٛ ط ٚدٛبا  ع٢ً ايـُهؿٍٛ بعذ أدا٤ دٜٓ٘ َـن 

 َا أداٙ ايهؿٌٝ َٔ ايـُاٍ عٓذ تعزس إسلاسٙ .

ــذ    8) ــذي ايعك ـــُهؿٍٛ يف َ ــًِٝ اي ــإ تظ ــٍٝٔ َه ــشاؾ٘    (: إرا ع ــن إْـ ــ٘ َ  أٚ أطًك

ٕل يـضّ تظـًُٝ٘ ؾٝـ٘لٚإال ٚدـب       ازي تظًُٝ٘ يف بًـذ ايعكـ  يكش١ٜٓ ٚاكش١  ذ أٚ يف بًـذ ثـا

 ناق َٔ راى ايبًذ . ـايـُهإ ايايـُهؿٍٛ ي٘ يف ايبًذ ايزٟ ٜطايب ب٘ أٚ يف تظًِٝ 

 ١ً دـا٥ض٠ ػـشعا  إلسلـاس ايــُهؿٍٛ     (: جيب ع٢ً ايهؿٌٝ :ايتٛطٌ بهٌ ٚط9ٝ)

 .   ؾارا إستاز يإلطتعا١ْ بؼنف قاٖش ٚح تهٔ ؾٝٗا َؿظذ٠ د١ٜٝٓ ٚدب  اإلطتعا١ْ

ــا  ٜــ 10) ـــُهؿٍٛ غا٥ب ــ١ ؾاي ــاٖش اْٗــا عًــ٢   ـ(: إرا نــإ اي شتاز إسلــاسٙ ازي َ ْ

 نإ ؿشؾٗا بارٕ ايـُهؿٍٛ ؾتهٕٛ عًٝ٘ .   ايهؿٌٝ إال إرا
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ًّـ٘ أسذ َٔ ٜـذٙ شل غشٜـ(: إرا أَظو ؿاسب اي11)  -ـش١ًُٝقٗـشا  أٚ بـ   -ـُ٘ ؾن

شهِ ايهؿٌٝ جيب عًٝـ٘ إسلـاس   ـؾٗزا ب -ٜتٝظش ي٘ اي ؿش ب٘ يٝص ز َٓ٘ دٜٓ٘  حبٝح ال 

ًّـ     شل ٚإال ؾٝلُٔ عٓ٘ دٜٓ٘ ٚجيب عًٝ٘ـايػشِٜ يزٟ اي كاتـٌ  ف ايتصدٜتـ٘ يـ٘ . ٚيـٛ  

شبع يـٛ إَتٓـن ل ؾـإ َـات ايكاتـٌ عُـذا        ـٚيٞ ايذّ يضَ٘ إسلاسٙ ل ٜٚ عُذا  َٔ ٜذ

ًّ  ف َظذٕٛ يضَ٘ دؾن د١ٜ ايكتٌ ازي ٚيٞ ايذّ ثِ ٜطًل َٔ ايظذٔ .  ٚايـُن

(: إرا ْكٌ ايـُهؿٍٛ ي٘ سك٘ ايجاب  ع٢ً ايــُهؿٍٛ ازي غـريٙ ببٝـن أٚ ؿـًض     12)

 بطً  ايهؿاي١ .   -أٚ سٛاي١ أٚ ٖب١ 

 بصَٛس :  : ٜٓشٌ عكذ ايهؿاي١ (13)

ًِّ ايهؿٌٝ ايـُهؿٍٛ ازي ايـُهؿٍٛ ي٘ أٚ حيلش بٓؿظ٘ عٓذٙ .  األٍٚ: أ  ٕ ٜظ

 شل .  ـٕ ٜ دٟ دٜٓ٘ أٚ َا عًٝ٘ َٔ ايايجاْٞ: أ

 َا إرا أبشأ ايـُهؿٍٛ ي٘ ر١َ ايـُذٜٔ . ايجايح: 

 َا إرا َات ايـُذٜٔ ايـُهؿٍٛ أٚ َات ايهؿٌٝ .   ايشابن :

 ناَع َا إرا أطك  ايـُهؿٍٛ ي٘ سك٘ ٚأبشأ ايهؿٌٝ َٔ ايهؿاي١ .  ـاي

(: إرا َات ايـُهؿٍٛ ي٘ ؾايهؿايـ١ باقٝـ١ ًٜٚـضّ ايهؿٝـٌ تظـًِٝ ايــُهؿٍٛ ازي       14)

 ٚسث١ ايـُهؿٍٛ ي٘ .  
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 فقه الرهن                

(: عكــذ ايــشٖٔ ٖــٛ تٛاؾــل بــري إثــٓري عًــ٢ ســبع َــاٍ ايــشأٖ ٚثباتــ٘ يف ٜــذ    1)

ايـُشتٗٔ ٚثٝك١  ع٢ً دٜٓـ٘ أٚ سكـ٘ ايجابـ  يف رَـ١ ايـشأٖ ل ؾٗٓـا طشؾـإ : )ايـشأٖ(         

 ـز  ل ٚ)ايــُشتٗٔ( ٖٚـٛ ايـذا٥ٔ ايـزٟ ٜص    ذعٌ َاي٘ ٚثٝك١  َش١ْٖٛ  بذٜٓـ٘  ـٖٚٛ ايزٟ ٜ

 ٘ .  َاٍ ايشأٖ ٚثٝك١  يذٜٓ٘ أٚ سّك

ٜـ     2) ذاب ايـشأٖ ايــُذٜٔ ل ٚقبـٍٛ    ـ(: ايشٖٔ عكـذ ٜتطًـب إْؼـاؤٙ ؿـشٝشا  : إ

ٚال ٜتٛقــ  بض ايـُشتٗٔ ايشٖٔ بشكـا ايـشأٖل  ل ٚقـشلايـُشتٗٔ ايذا٥ٔ ؿاسب اي

 .   - اإلعطا٤ ٚاأل ز ايـُكـٛد ب٘ ايشأٖ -ؼاؤٙ ع٢ً ايتًؿظ بٌ ٜتشكل بايؿعٌإْ

ٕ ٜهـــٕٛ ايـــشأٖ ٚايــــُشتٗٔ بـــايػري عـــاقًري (: ٜؼـــر ط يف ؿـــش١ ايـــشٖٔ أ3)

ْعِ جيٛص يًـٛيٞ ايؼـشعٞ    -عذّ ايظؿ٘ ٚايؿًع ؾُٝٗا  -ـنتاسٜٔ سػٝذٜٔقاؿذٜٔ َ

 ش ايـُـًش١ هلُا يف سٖٓ٘ .  سٖٔ َاٍ ايـػري ٚايـُذٕٓٛ ٚايظؿٝ٘ ٚايـُؿًع َن تّٛؾ

َـ  4) ذعٛال  عًـ٢ سـل َظـتكش ثابـ      ـ(: ٜؼر ط يف ؿش١ ايشٖٔ إ ٜهٕٛ ايـشٖٔ 

ل نُـا ٜؼـر ط إ ٜهـٕٛ ايــُشٖٕٛ     ٔ ايـُبٝن أٚ َٓؿع١  نصدش٠ ايـذاس يف ايز١َ عٝٓا  نجُ

ُهٔ قبلـٗا ٜٚــض بٝعٗـا    ـًٛن١ يًشأٖ أٚ َصرْٚا  َٔ َايهٗا بشٖٓٗا ُٜٚـعٝٓا  َاي١ٝ َ

ٜـ         ـُتٓن ٚػشاؤٖالؾال ٜـض سٖٔ ايـذٜٔ قبـٌ تعٍٝٓـ٘ ٚقبلـ٘ ٚال سٖـٔ ايــُٓؿع١ ٚال َـا 

ًُٛى يف اهلٛا٤ أٚ َا ال ٜـض بٝع٘ ٚػشاؤٙ نـايٛقـ ٚارتُـشل ٚعًٝـ٘    قبل٘ نايطري امل

َـ  َايه٘يػري تٛقؿ  ؿشت٘ ع٢ً إداص٠ ًُٛى اـإرا سٖٔ َ ًُٛى غـريٙ ازي  ـل ٚيٛ كـِ 

 ًُٛن٘ ٚتٛقـ يف ايل١ُُٝ ع٢ً إداص٠ َايه٘ .  ـًُٛن٘ ؾشُٖٓٗا يضّ ايشٖٔ يف َـَ

: ـُاسناألثـ ـُا ٜؿظذ قبٌ األدٌ نإ ايشٖٔ ع٢ً ايذٜٔ ايـُ دٌ ٚنإ َ(:ي5ٛ)

 ٚإال ل ُٓ٘ سٖٓص  ؾٗٛـذؿٝؿٗا أٚ سؿ ٗا أٚ ػش ط بٝع٘ قبٌ ؾظادٙ ٚدعٌ ثـؾإ أَهٔ ت
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ػش ط ايشأٖ عذّ بٝع٘ قبٌ األدٌ بطٌ ايشٖٔ ل ٚإال يضّ بٝع٘ عٓذ إطالم سٖٓـ٘  يٛ  

شانِل ـُٓ٘ سٖٓا  ل ثِ إٕ باعـ٘ ايـشأٖ أٚ ٚنًٝـ٘ ؾٗـٛ ل ٚإٕ إَتٓـن أدـءٙ ايـ       ـٚدعٌ ث

 ذٙ باع٘ ايـُشتٗٔ .  شانِ أٚٚنًٝ٘ ل َٚن ؾكـؾإ تعزس باع٘ اي

ٜـ 6) شل ـ(: ايشٖٔ دا٥ض َٔ طشف ايـُشتٗٔ الصّ َٔ طشف ايـُذٜٔ ايشأٖ ؾال 

ــ  يــ٘   ــ    ٕ ٜؿــوّ ٔ ايـــُشتٗٔ بــذٕٚ سكــاٙ لإال أ   إْتضاعــ٘ َ ُاّ ايــذٜٔ  ـايــشٖٔ بــصدا٤ ت

 ايـُظتٛثل عًٝ٘ سٖٓ٘ أٚ ٜظك  ايـُشتٗٔ سك٘ َٔ ايشٖٔ .  

ٚايــُٓؿـ١ً عٓـ٘ نايظـ١ُٓ ٚايظـه٢ٓ     (: ؾٛا٥ذ ايـُشٖٕٛ َٚٓاؾع٘ ايـُتـ١ً بـ٘  7)

ٖـٞ ًَـو يًُايـو طـٛا٤ نـإ       -شًٝب ٚايبـٝض ٚايٛيٝـذ   ـٚايذاس ٚسنٛب ايعشب١ ٚاي

ــريٙ   ــشأٖ أٚ غ ــٛ اي ـــُايو ٖ ـــُشٖٕٛ   اي ــن اي ــ. ٚتٛاب ــدي يف  ـناي ــٛف ٚايً شٌُ ٚايـ

 شاٌَ ـَــــن اذتٝــــٛإ ايــــ ال تهــــٕٛ سٖٓــــا   -ُــــش ٚهــــٛٙ يف ايؼــــذشٚايج اذتٝــــٛإل

ل ؾٝٗـا ؾعـال  ٚبـري ايــُتذذد ٚدـٛدٙ      دٕٚ ؾشم بري ايـُٛدٛدأٚ ايؼذشايـُشٖٕٛ َٔ 

ــ٢         ــ١ عً ــ١ قطعٝ ــذ قشٜٓ ــ١ أٚ تٛد ــ١ يف ايشٖٓٝ ــش ط ايتبعٝ ــذ ػ ــٕٛ يف ايعك ــِ إال إ ٜه  ْع

 تبع١ٝ ٖزٙ ايؿٛا٥ذ يألؿٌ يف ايش١ٖٓٝ . 

ل ؾـارا أد٣ ايـذٜٔ   ذٜٓري يٝع سٖٓـا  عًـ٢ ايـذٜٔ ا  ـش    (: ايشٖٔ ع٢ً أسذ اي8)

ٔ ٚال جيـٛص يًُـشتٗٔ إَظـاى ايـشٖٔ يًـذٜٔ ا  ـش إال َـن        ايـُشٖٕٛ عًٝ٘ إْؿو ايشٖ

آ ــش ٚتشاكــ٢ ايــشأٖ  سكــا ايــشأٖ بــزيو ل ٖٚهــزا يــٛ إطــتذإ َــٔ ايــذا٥ٔ دٜٓــا  

 ٚايـُشتٗٔ ع٢ً دعٌ سٖٔ ايذٜٔ األٍٚ سٖٓا  عًُٝٗا ؿض .  

ُ  ـ(: ايـُشتٗٔ 9َ) اٍ ايــُشٖٕٛ بػـري إرٕ َايـو    ُٓٛع ػشعا  َٔ ايتــشف يف ايــ

شـٌٝ سكـاٙ كـُٔ   ـؾارا تـشف َٔ دٕٚ إرْ٘ أٚ ت -شأٖ أّ غريٙ طٛا٤ اي -ايشٖٔ

 أدش٠ َجٌ ايـُٓؿع١ ايـُظتٛؾا٠ َٓ٘ ل ٚيٛ تًـ ايـُاٍ أٚ تعٍٝب كُٔ ريو .  
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(: ال بصغ بتـشف ايـُايو يف ايـُاٍ ايـُشٖٕٛ نكشا٥تـ٘ يف ايهتـاب أٚ يبظـ٘    10)

شل ايشٖاْـ١ : ٚثاقـ١   ـيـ  ُا ال ٜهٕٛ تــشؾا  َٓاؾٝـا   ـايجٛب أٚ سنٛب٘ ايعشب١ أٚ هُٖٛا َ

ؾال جيٛص ي٘ ايتـشف ايـُٓايف َٔ دٕٚ إرٕ ايـُشتٗٔ ْ ـري ايتــشف ايــُتًـ     ايذٜٔل

ــذّ        ــذ تك ــا ٚق ــ١ أٚ هُٖٛ ــن أٚ ٖب ــ٘ ببٝ ــٔ ًَه ــٕٛ ع ـــُنشز يًُشٖ ـــُعٝب أٚ اي  أٚ اي

)ػــشٚ ط ؾــشٚع  سهــِ بٝــن ايــشأٖ ايعــري ايـــُش١ْٖٛ َــن عًــِ ايـــُؼرٟ ٚدًٗــ٘ يف   

 (.94 ّ: ايبٝن:ؾك٘ ايعٛكري يف 

(: يٛ إػر ط ايـُشتٗٔ يف عكذ ايشٖٔ إطتٝؿا٤ َٓاؾن ايعري ٚؾٛا٥ـذٙ زتاْـا  َـذ٠    11)

ايشٖٔ : ؾإ إػرط٘ يف عكذ ايكشض نـإ َـٔ إػـرا ط ايضٜـاد٠ يف ايكـشض ٖٚـٛ سبـا        

سشاّ ٚايؼش ط باطٌ ل ٚإٕ إػرط٘ يف عكُذ ثايح أٚ يف عكذ ايشٖٔ إرا أْؼصٙ َظـتكال   

٤ نـصٕ أقشكـ٘ َـاال  ٚطًـب َٓـ٘ ايـشٖٔ عًٝـ٘ ؾًُـا أساد إْؼـا         عٔ ايكشض َتص شا  عٓ٘ 

  ٕ تهــٕٛ َٓــاؾن ايــشٖٔ ٚؾٛا٥ــذٙ يــ٘ ٜظــتٛؾٝٗا     ايــشٖٔ ٚيــٛ َعاطــا٠  إػــر ط عًٝــ٘ أ    

إػـر ط تصدٝـٌ ٚؾـا٤ ايـذٜٔ ٚتشاكـٝا       أٚ ذاْا  أٚ إػر ط إطتٝؿا٤ ايـُٓاؾن بصدش٠ُـَ َٓ٘

ايــشأٖ َٓــاؾن شزٚس ػــشعا  يف ًَــو ـيف عكــذ ايــشٖٔ عًــ٢ ايؼــش ط ؾــال بــصغ ٚال َــ  

ٚال يف تصدٌٝ  -زتاْا  أٚ بعٛض سظب االتؿام  -ُا٤ات٘ ـايـُاٍ ايـُشٖٕٛ ٚؾٛا٥ذٙ ْٚ

 ٚؾا٤ ايذٜٔ ٚعذّ تعذًٝ٘ ؾإ ايؼش ط ؿشٝض ًٜضّ ايعٌُ ب٘ ست٢ ْٗا١ٜ ايـُذ٠ . 

ٜـ     12)  ذض يـ٘ ايتــشف يف ايـجُٔ    ـ(: يٛ أرٕ ايشأٖ يف ايبٝـن قبـٌ األدـٌ ؾبـاع ح 

بارٕ ايشأٖ ل ْعِ بعذ سًـٍٛ األدـٌ إرا إَتٓـن عـٔ اإلرٕ      إال-ٚيٛ باطتٝؿا٤ دٜٓ٘  -

ٕ    يف إطتٝؿا٤ سك٘ َٓ٘ أٚ بزٍ سك٘ َٔ َاٍ آ ش دا ل ص يًُـشتٗٔ اإلطـتٝؿا٤ َٓـ٘ بـال إر

نُا أْ٘ يٛ ح ٜصرٕ يف ايبٝن سـري سًـٍٛ األدـٌ ٚح ٜص ـز َٓـ٘ ٚنايـ١ يف بٝـن ايـشٖٔ         

بٝـن ٚاالطـتٝؿا٤ ٚيـٛ َـٔ دٕٚ     ٚإطتٝؿا٤ دٜٓ٘ ٚإَتٓن َٔ ٚؾـا٤ ايـذٜٔ دـاص يًُـشتٗٔ اي    
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شانِ ايؼـشعٞ إلدبـاسٙ عًـ٢ ايبٝـن     ـْعِ األسٛ ط إطـتشبابا  َشادعـ١ ايـ    إرٕ ايشأٖل

 ؾإ إَتٓن باع ٖٛ أٚ َٓـٛب٘ ٚٚؾ٢ ايذٜٔ ٚأسدن ايضا٥ذ ازي ايشأٖ .   لٚايٛؾا٤

ٙ ايــُذٜٔ دـاص يـ٘ بٝـن     (: يٛ سإ أدٌ ايذٜٔ ٚطايب ايذا٥ٔ بذٜٓ٘ ؾًِ ٜ ٍد13)

 ١ْٛ ٚإطــتٝؿا٤ سكــ٘ إرا نــإ ٚنــٝال  عــٔ َايهٗــا يف ايبٝــن ٚاالطــتٝؿا٤ ل    ايعــري ايـــُشٖ

 ٚإال يـضّ إطـت٦زاْ٘ ؾُٝٗـا ؾـارا إَتٓـن عـٔ االرٕ ؾـاألق٣ٛ دـٛاص ايبٝـن ٚإطـتٝؿا٤ دٜٓــ٘           

شانِ ـْعِ األسٛ ط إطتشبابا  سؾـن أَـشٙ ازي ايـ    ُٓ٘ ٚإسداع ايضا٥ذ ازي ؿاسب٘ لـَٔ ث

ــ٘ يٝظـــ     ــ٢ سكـ ــ١ عًـ ــذٙ ايبٝٓـ ــِٝ عٓـ ــشعٞ ٜٚكـ ــايؼـ ــايبٝن أٚ  ـتذعٝ٘ ايـ ــ٘ بـ  شانِ ًٜٚضَـ

 تٛنٌٝ ايـُشتٗٔ بايبٝن ٚاالطتٝؿا٤ ٚاسداع ايضا٥ذ َٔ ايجُٔ .

ــن       ــ١ يف ايبٝ ــرا ط ايٛناي ـــُشتٗٔ اػ ــذا٥ٔ اي ــض اي ـــُؼه١ً ْٓـ ــٔ اي ٚيًنــالق َ

ايـشٖٔ أٚ يف عكـذ    يف عكـذ  -ل ؾاْـ٘ يـٛ اػـر ط   ٚاالطتٝؿا٤ كُٔ عكذ ايـشٖٔ أٚ غـريٙ  

ٔ أٚ غـريٙ يف بٝـن ايعـري ايــُش١ْٖٛ إلطـتٝؿا٤ ايـذٜٔ       ٚناي١ ايـُشتٗ -الصّ غري ايكشض

عٓذ سًٍٛ االدٌ ايـُعري يف عكذ ايكشض أٚ ايشٖٔ َٚٔ دٕٚ َشادع١ ايشأٖ ؿض 

 داّ سٝا  .   ٜٓعضٍ عٔ ٚنايت٘ َا ايؼش ط ٚيضّ ايعٌُ ب٘ ٚال

(: يـٛ اٚؿـ٢ ايــشأٖ ازي ايــُشتٗٔ إ ٜبٝــن ايعـري ايـــُش١ْٖٛ ٜٚظـتٛيف سكــ٘      14)

ؿ١ٝ ٚسٌ ي٘ ايبٝن بعـذ َـٛت ايـشأٖ ٚاطـتٝؿا٤ سكـ٘ ٚاسدـاع ايضا٥ـذ        َٓٗا يضَ  ايٛ

  ش .  شٍد ايعري ٚإطتٝؿا٤ دٜٓ٘ َٔ َاٍ آيًٛسث١ ٚيٝع يًٛاسخ َٓع٘ أٚ إيضاَ٘ ب

  (: يٛ َات ايشأٖ ايـُذٜٔ بطً  ايٛناي١ ايـُؼرط١ ايـُتكذّ ايٝٗـا االػـاس٠  15)

ٌ تبكـ٢ ايعـري سٖٝٓـ١ عٓـذ     ايشٖٝٓـ١ بـ  ذٛص يٛسثت٘ اطرداع ـٜ تبطٌ ايشٖا١ْ ٚال يهٔ ال

ل ٚيٛ َات ايـُشتٗٔ ح تبطٌ ايشٖا١ْ الْٗـا ٚثٝكـ١ عًـ٢ ايـذٜٔ ؾٝكـّٛ ٚسثتـ٘       ايـُشتٗٔ

تبكــ٢ هلــِ ايٛنايــ١ ٚال جيــٛص هلــِ ايبٝــن    َكاَــ٘ ؾــإ ســل ايشٖاْــ١ َــٛسٚخ هلــِ ٚال  
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ــن ٚاالطــتٝؿا٤      ٚاالطــتٝؿا٤ ــن دــاص هلــِ ايبٝ ــإ اَتٓ ــذِٜٓٗ ؾ ـــُذٜٔ ب ــٌ ٜطــايبٕٛ اي ل ب

 شانِ ايؼشعٞ نُا طبل .ـٚاالسٛ ط إ ٜشؾعٛا أَشِٖ ازي اي لداع ايضا٥ذٚاس

(: يــٛ  ــاف ايـــُشتٗٔ دشــٛد ايــٛاسخ يذٜٓــ٘ عٓــذ َــٛت ايــشأٖ أٚ  ــاف  16)

ٕ ٜظتٛيف دٜٓ٘ ـشانِ داص أدشٛد ايشأٖ ْؿظ٘ ٚح تهٔ عٓذٙ ب١ٓٝ تجب  دٜٓ٘ عٓذ اي

ًـ٢ االسـٛ ط ٚدٛبـا ل    َٔ بٝن ايشٖٔ ايزٟ بٝذٙ لبؼش ط اطـت٦زإ ايــُذتٗذ ايعـذٍ ع   

 ٚؿٝاً عٔ ايشأٖ يف ايبٝن . أٚ   عذّ نْٛ٘ ٚنٝال  -ٖٚٛ  ا٥ـ - ٜلٍش ٚال

(: ايـُشتٗٔ أسل بايعري ايـُش١ْٖٛ َٔ باقٞ ايػشَا٤ إرا ؿاس ايـشأٖ َؿًظـا    17)

ٌ  أٚ َات ٚعًٝ٘ دٜٕٛ َتعذد٠ ل ٚيٛ ؾل ل ٚيـٛ  ٌ َٔ ايذٜٔ ػ٤ٞ ػـاسنِٗ يف ايؿاكـ

ُٔ ايـشٖٔ  ـػرى َن ايػشَـا٤ لٖٚهـزا يـٛ ؾلـٌ َـٔ ثـ      ُٔ ايشٖٔ عٔ ايذٜٔ إـقـش ث

 َاٍ ٚي٘ دٜٔ آ ش بػري سٖٔ . 

(: ايـُشتٗٔ أَري ال ٜلُٔ ايـُشٖٕٛ عٓذ تًؿ٘ أٚ تعٍٝب٘ إال َن ايتعـذٟ عًٝـ٘   18)

أٚ ايتؿشٜ  يف سؿ ٘ل َٚن أسذُٖا ٜلُٔ َجً٘ إٕ نإ َجًٝا  لٚإال ؾكُٝت٘ ّٜٛ ايـذؾن  

 ٍ ــٛ ـــُشتٗٔ َــن ٜــ  ٚاألدا٤ ل ٚيــٛ إ تًؿــا ؾــايكٍٛ ق ُٝٓ٘ يف َكــذاس قُٝتــ٘ ٚيف عــذّ  ـاي

ْـ    شٖٛا ل ٚارا إ تًؿـا يف قـذس   ـايتعذٟ أٚ ايتؿشٜ  َا ح ٜجب  ايشأٖ  الؾـ٘ ببٝٓـ١ أٚ 

 ُٝٓ٘ َا ح ٜجب  ايـُشتٗٔ  الؾ٘ بب١ٓٝ أٚ هٖٛا .  ـايذٜٔ ؾايكٍٛ قٍٛ ايشأٖ َن ٜ

و أْ٘ ٚدٜع١ عٓـذٙ  (: إرا إ تًؿا يف َاٍ َٛدٛد عٓذ غري َايه٘ ؾادع٢ ايـُاي18)

ٚإدع٢ ايكابض اْ٘ سٖٔ عٓذٙ ٚنـإ ايـذٜٔ ثابتـا  عًٝـ٘ ؾـايكٍٛ قـٍٛ ايكـابض َـذعٞ         

ايشٖٔ َا ح ٜجب  ايـُايو  الؾ٘ بب١ٓٝ أٚ هٖٛا ل ٚإ ح ٜجبـ  ايـذٜٔ عًٝـ٘ ؾـايكٍٛ     

 ُٝٓ٘ .ـقٍٛ ايـُايو َن ٜ
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أٚ  أٚ َٓؿعـ١   ًُٝو عـري  ـ(: عكذ ايـًض تٛاؾل بري ػنـري ٚتظايــِ عًـ٢ تـ   1)

َـ   ل ٖٚـٛ عكـذ    -ذاْا  أٚ بعٛض ـَ -سل أٚ إطكا ط سل أٚ دٜٔ  شبٛب ـَؼـشٚع بـٌ 

 نـ١َٛ أٚ إستُاٍ إْذالعٗا . ـػشعا   ـٛؿا  يف َٛاسد اي

نالف أٚ ايٓـضاع َٚـن استُـاٍ إْذالعـ٘     ـ(: ٜـض إْؼا٤ ايـًض َـن ٚدـٛد ايـ   2)

ٜٚهؿـٞ ؾٝـ٘ إستُـاٍ االطـتشكام      َظتكبال  بٌ ٚإٕ ح ٜهٔ َظبٛقا  بٓضاع ٚ ــ١َٛ ل 

َـ   ـأٚ إستُاٍ اي  أٚ َـذٜٕٛ يٛاسـذ َـٔ ايبؼـش      شكٛمـنـاّ يف ايذْٝا نصٕ حيتُـٌ أْـ٘ 

ذذ ٚسق١ أثب  ؾٝٗا سل أٚ دٜـٔ أٚ إستُـٌ نـٕٛ َتـاع َٛدـٛد يف داسٙ      ـأٚ ٜ -صٜذ  -

تـءأ بٗـا   ش١ ٚـش٘ عُا حيتٌُ نْٛـ٘ يـ٘ يف عٗذتـ٘ ٚتــض ايـُـايـ     ـأٚ ستً٘ يضٜذ ؾٝـاي

ـششاّ ػـشعا   ُا إرا ح ٜهٔ ستًال  يـ ـْعِ ختتف َؼشٚعٝت٘ برَت٘ عٔ األَش ايـُشتٌُل

 نايؿ١ يًتؼشٜن ايـُكذغ ايـُعًّٛ ثبات٘ .  ـأٟ ح تهٔ ؾٝ٘ َ-ـشالٍ ػشعا شَا  يشـَأٚ

(: ايـًض عكذ َظـتكٌ ال ٜشدـن ازي طـا٥ش ايعكـٛد ٚال تًشكـ٘ أسهاَٗـا ٚإٕ       3)

 ل ٚؾا٥ــذ٠ اهلبــ١ يبٝــن إرا نــإ ايـــًض عًــ٢ عــري بعــٛضأؾــاد ؾا٥ــذتٗا : ؾٝؿٝــذ ؾا٥ــذ٠ ا

ــٛضل    ــري ع ــري بػ ــ٢ ع ــإ عً ــاس٠  إرا ن ــذ٠ االد ــٛضل   ٚؾا٥ ــ١ بع ــ٢ َٓؿع ــإ عً  إرا ن

ذاْا  ل ٚؾا٥ــذ٠ اإلبــشا٤ إرا نــإ عًــ٢  ـٚؾا٥ــذ٠ ايعاسٜــ١ إرا نــإ عًــ٢ إباســ١ َٓؿعــ١ َــ  

 ذاْا  .  ـإطكا ط سل أٚ دٜٔ َ

شري ؾٝعتــء ؾُٝٗــا ايبًــٛؽ ٚايعكــٌ ـ(: سٝــح نــإ ايـــًض عكــذا  بــري ايـُتـايــ4)

ـــ     ٛ   ـٚاال تٝــاس ٚايكـــذ لنُـــا ٜعتــء عــذّ اي ُ٘ أٚ ؾًــع ؾُٝـــا يــ إقتلـــ   شذش يظــؿ

 –َــن إْتؿــا٤ ايبًــٛؽ أٚ ايعكــٌ أٚ ايشػــذ  -ش١ ايتـــشف يف َاهلُــا . ٚعًٝــ٘ ـايـُـايــ

     ايــًض ٜٚهٕٛ ؾـٝ٘ -األب أٚ ايـذذ  -إال إ ٜـتـٛزي ايـٛيٞ ايـؼشعٞ  بطٌ ايـًضـٜ
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 ل َٚن إْتؿا٤ اال تٝاس أٚ ايكـذ ال ٜٓعكذ ايـًض .َـًشتِٗ 

ٜٚهؿـٞ ؾٝـ٘ االجيـاب ٚايكبـٍٛ َـٔ ايطـشؾري بهـٌ َـا          َٔ إْؼا٤ ايــًض ل  ٚالبذ 

أٚ ؾعـٌ ناػــ    -شتو( ـٚأٚكـشٗا : يؿـظ )ؿايـ    -ض ٚايراكـٞ  ـٜذٍ ع٢ً ايتـايـ 

 .   -ٚيٛ بكش١ٜٓ َؿ١َٛٗ عشؾا   -عٔ ايراكٞ ايـُتٛاؾل عًٝ٘ 

شل أٚ ـشل أٚ إبــشا٤ ايــذٜٔ ازي قبــٍٛ َــٔ عًٝــ٘ ايــ  ـشتاز إطــكا ط ايـــ(: ال ٜــ5)  

 ش١ عًُٝٗا حتتاز ازي قبٛي٘ .  ـيذٜٔ ل يهٔ ايـُـايا

 ذشٟ يف ايبٝن ٚهٛٙ . ـذشٟ ايؿلٛيٞ يف ايـًض نُا ٜـ(: 6ٜ)

 ض ـُٓؿع١ ؾٝؿــذ ػــشعا  إْتكاهلُــا ازي ايـُتـايـــ(: قــذ ٜتعًــل ايـــًض بعــري أٚ بــ7)

ُهٔ إ ٜهٕٛ ايعٛض عٝٓا   اسد١ٝ أٚ سكـا   ـٜٚ -طٛا٤ نإ َن ايعٛض أٚ بذْٚ٘  -

ض أٚ عًـ٢ ثايـح   ـَٓؿع١ أٚ دٜٓا  يف ايز١َ ل ٚقذ ٜتعًل ايــًض بـذٜٔ عًـ٢ ايـُـايـ    أٚ 

ــ٘ لٚقــذ ٜتعًــل بــ ـٖــٛ غــري ايـُـايــ  ــٌ يالْتكــاٍ  ـض ي ــتشذري ســْ ــري  -شل قاب ـكٞ اي

 شهِ ـض أؾـاد طـكٛط٘ ل ٖٚهـزا ايـ    ـؾارا تعًل بـذٜٔ عًـ٢ ايـُتـايـ    ل -ٚاإل تـاق

ل ٓكـٌ ٚاالْتكـاٍ ْ ـري سـل ايؼـؿع١     طكا ط غـري قابـٌ يً  شل قابٌ يالـيٛ تعًل ايـًض ب

 ٚأَا َا ال ٜكبٌ االْتكاٍ ٚال االطكا ط ؾال ٜـض ايـًض عًٝ٘ .  

ض ػنــا  عًـ٢ إ   ـنـصٕ ٜـايـ   -ذشد اإلْتؿـاع بعـري   ـ(: ٜـض ايـًض ع٢ً 8َ)

ٜظهٔ داسٙ لأٚ ًٜبع ثٛبـ٘ َـذ٠ لأٚ عًـ٢ إ ٜهـٕٛ دـزٚع طـكؿ٘ عًـ٢ سا٥طـ٘ لأٚ         

ضاب٘ ع٢ً عشؿ١ داسٙ لأٚ ٜهـٕٛ يـ٘ ايــُُش    ذشٟ َا٤ٙ ع٢ً ططض داسٙلأٚ ٜهٕٛ َٝـٜ

ـٜـ  نشز دٓاســا  يف ؾلــا٤ ًَهــ٘ لأٚ ـٚايـــُنشز َــٔ داسٙ أٚ َــٔ بظــتاْ٘ لأٚ عًــ٢ إ 

َٔ دٕٚ ؾشم ؾٝـ٘ بـري    -ع٢ً إ ٜهٕٛ أغـإ أػذاسٙ يف ؾلا٤ أسك٘ ل ٚغري ريو 

 إ ٜهٕٛ بعٛض أٚ َٔ دْٚ٘ .  
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 ظٗٛسٖــا يف عــاّ  قبــٌ  نلش ٚايــضسع جيــٛص ايـــًض عًٝٗــا   ـُاس ٚايـــ(: االثــ9)

 ذٛص ريو يف ايبٝن . ـك١ُُٝ ٚإٕ نإ ال ٜ ٚاسذ َٔ دٕٚ

شل ـشإ بـ ـض بـ٘ ل ؾـارا عًـِ ايـُتـايـ    ـ(: ال ٜعتء يف ايـًض ايعًِ بايـُتـاي10)

ض دضَا  ستـ٢ َـن ايتؿـاٚت ٚبعـٛض أْكـف إرا أسـشص طٝـب        ـنٌ َُٓٗا ؿض ايتـاي

ش١ ع٢ً عري َٛص١ْٚ ــايس َٔ ايشبا نايـُشل ليهٔ البذ َٔ ايتشٍزـْؿع ؿاسب اي

ض ـشل ايــزٟ يــ٘ أٚ عًٝــ٘ ٚتـايــ ـٚارا عًــِ أســذُٖا بايــ بعــري َجًــٗا َــن ايتؿــاٚت ل 

شـٌٝ سكـاٙ بايتؿـاٚت ح ٜــض    ـبعٛض صا٥ذ أٚ ْـاقف َـٔ دٕٚ إعـالّ ا  ـش ٚتـ     

شل ٚإ ــتً  َــاٍ أســذ  ـَكــذاس ايــايؿا٥ــ  يف عٗذتــ٘ . ْعــِ إرا دٗــال  شل ـٚبكــٞ ايــ

شُٗا عًـ٢ ايؼـشن١ بايتظـاٟٚ أٚ بـاال تالف إرا     ـُاٍ ا  ش ؿض تـايـ ـايؼنـري ب

ـُاٍ  ـاسدٞ َعـري   ض ا  ـش بـ  ـنإ عٔ طٝب ْؿظُٗا لنُا جيٛص ألسذُٖا إ ٜـاي

 .   بري َا إرا ح ٜتعزسٚتعزس ايتُٝٝض بري ايـُايري ٚال ؾشم يف ريو بري َا إرا 

ـَـ ـتـــض ايـُـايــ (: ال11) ُا ـش١ عًــ٢ َباديــ١ َــايري َــٔ دــٓع ٚاســذ إرا نــإ 

ــا ــذُٖال  ٜهـ ــاد٠ يف اسـ ــِ بايضٜـ ــن ايعًـ ــٛصٕ َـ ــض   ٍ أٚ ٜـ ــاد٠ تــ ــاٍ ايضٜـ ــن استُـ َٚـ

 . ش١ بُٝٓٗاـايـُـاي

ش١ بري ػنـري عًـ٢ َباديـ١ دٜـٓري هلُـا عًـ٢ ػـنف       ـغ بايـُـاي(: البص12)

ٚاسـذ أٚ عًــ٢ ػنـــري ؾُٝـا إرا ح ٜهــٔ ايــذٜٓإ َـٔ ايـــُٛصٕٚ لأٚ ح ٜهْٛــا َــٔ    

َـا إرا ناْـا َـٔ ايــُٛصٕٚ َٚـٔ دـٓع       دٓع ٚاسذ لأٚ ناْا َتظاٜٚري يف ايٛصٕ . ٚا

ذٛص ايـًض ع٢ً َباديتُٗا َـن ايعًـِ بٛدـٛد ايضٜـاد٠ يف اسـذُٖا عًـ٢       ـٚاسذ ؾال ٜ

 . شـٍٛ ايشبا يف ٖزا ايـًضل ٖٚٛ باطٌ ٚسشاّـاال ش ي

 شا ع٢ً إ ٜص ز أسذُٖاـ(: يٛ أساد ايؼشٜهإ إْٗا٤ ايؼشن١ بُٝٓٗا ٚتـاي13) 
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ُا يـٛ ٚدـذ ؾٝـ٘ سبـض أٚ  ظـشإ ٚعًٝـ٘ تتٍبـن        ـأعِ َسأغ َاي٘ ٜٚهٕٛ ايباقٞ يآل ش 

 ش١ . ـايذٜٕٛ اييت هلُا ٚٚؾا٤ ايذٜٕٛ اييت عًُٝٗا ؿش  ايـُـاي

(: جيـٛص يًُتناؿـُري يف عـري َـاٍ أٚ دٜـٔ يف ايزَـ١ أٚ سـل أٚ َٓؿعــ١ : إ        14)

ع٢ بـ٘ ايــُتٓاصع عًٝـ٘ أٚ بؼـ٤ٞ أ ـش َـن إْهـاس ايــُذع٢         شا بؼ٤ٞ َـٔ ايــُذٍ  ـٜتـاي

ظــك  بٗــزا ايـــًض ســل ايــذع٣ٛ ل نُــا ٜظــك  ســل ايــُٝري ايــزٟ نــإ     عًٝــ٘ ل ٜٚ

ذذٜذ ايــُشاؾع١ ل ٚيهـٔ ٖـزا    ـيًُذعٞ عًـ٢ ايــُٓهش ل ؾًـٝع يًُـذعٞ بعـذ ريـو تـ       

    َ جـٌ َـا إرا   قطن يًٓضاع ظاٖشا  ل ٚال حيٌ ب٘ يػري ايـُشل َـا ٜص ـزٙ بايــًض  ٚريـو 

ـ  ـشؾصْهشٙ ثـِ تـايـ   -أيـ دٜٓاس َجال  -إدع٢ ػنف ع٢ً آ ش بذٜٔ ل ا عًـ٢ ايٓــ

شكا  ـؾٗــزا ايـــًض ٚإٕ أثـــٍش يف طــكٛ ط ايــذع٣ٛ ظــاٖشا  ٚيهــٔ ايـــُذعٞ يــٛ نــإ َــ   

ؾكذ ٚؿٌ ايٝ٘ ْــ سك٘ ٜٚبك٢ ْـؿ٘ ا  ـش يف رَـ١    -األيـ دٜٓاس ؿادقا  يف دٜٓ٘ :

شل  ـُ٘ . ْعِ إٕ نـإ َعـزٚسا    ـايـُٓهش ٜ  ز ب٘ يف ايعايـِ ا  ش يٛ نإ عاسؾا  ب

ايٓــ عًٝ٘ ح ٜهٔ عًٝ٘ إثِ ل ٚس٦ٓٝـز ٜؿٍلـٌ يـ٘ : إطركـا٤     يف إعتكادٙ إطتشكام 

ـــُذعٞ يًــذٜٔ ايهاَــٌ   ــاس  -اي ــ٘ بٓــــ    -أيـــ دٜٓ بايـــًض عــٔ مٝــن َــا يف رَت

 ُاَا  .  ـطك  سك٘ عًٝ٘ ت -ض ـايـُكذاس لؾارا سكٞ عٔ طٝب ْؿع ٚؿاي

ٞ    -(: ٜـض ايـًض َن االقشاس بايـشل َٚـن االْهـاس يـ٘    15)  ؿشٜــشا  نـصٕ ٜـذع

 أٚ ؾًــٛ قــاٍ : )بعــ (  -أٚ ظــاٖشا  بايـــُطابك١ أٚ بــااليتضاّ   صٜــذ دٜٓــا ؾٝهٍزبــ٘ل  عًٝــ٘

ًّه ( نإ إقشاسا  َٓ٘ بعذّ  ٞ  ل بَايهٝت٘ يًؼ٤ٞ)َ : ُٝٓا يٛ قاٍ ايـُذع٢ عًٝـ٘ يًُـذع

شل ٚال ٜ ا ــز بــ٘ قاْْٛــا  ٚتؿٍلــٌ ـش  عًــ٢ ٖــزا( ح ٜهــٔ ريــو إقــشاسا  بايـــ)ؿايــ

 تشكام .ش١ بُٝٓٗا إلستُاٍ االطـايـُـاي

ًِّ ْـف َن ايشاعٞ بصٕ ٜـنـض ػــايـ(: يٛ ت16)  ٘ ايٝ٘ يريعاٖاـشؾاْـعاد٘ ٚ ـظ
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طــ١ٓ َــجال  عًــ٢ إ ٜهــٕٛ يبٓٗــا يًشاعــٞ ٚعًــ٢ إ ٜعطٝــ٘ َكــذاسا  َعٝٓــاً َــٔ ايــذٖٔ    

ٕ ٜظـتؿٝذ َـٔ يبٓٗـا    عًـ٢ أ  ش١ ل بٌ يٛ آدش ْعادـ٘ َـٔ ايشاعـٞ طـ١ٓ     ـؿش  ايـُـاي

َٔ دٕٚ تكٝٝـذٙ بايـذٖٔ ايــُص ٛر َٓٗـا ؿـش       بعٛض َكذاس َعري َٔ دٖٔ َطًكا  

 االداس٠ .

ٜـــض ايـــًض عًــ٢ تصدٝــٌ ايــذٜٔ بصصٜــذ َــٔ َكــذاسٙ ٜٚـــض ايـــًض  (: ال17)

ع٢ً تعذٌٝ دؾن بعـض ايـذٜٔ ايــُ دٌ قبـاٍ إطايـ١ أدـٌ ايـبعض ا  ـش َـٔ دٕٚ          

 .  -أؿٌ ايذٜٔ -صٜاد٠ يف سأغ ايـُاٍ 

 ٌ َٓـ٘ إرا نـإ ايػـشض   (: ٜـض ايــًض عًـ٢ تعذٝـٌ ايـذٜٔ ايــُ دٌ بصقـ      18)

ل ٖـزا ؾُٝـا    -َـ دال   ال - إبشا٤ ر١َ ايـُذٜٕٛ َٔ بعض ايذٜٔ ٚأ ز ايباقٞ َٓ٘ ْكـذا  

 أٚ هٖٛا َٔ ايـُهٌٝ أٚ ايـُٛصٕٚ . إرا نإ ايذٜٔ َٔ ايزٖب أٚ ايؿل١ أٚ ايطعاّ

 لباألقـٌ ْكـذا  َـٔ ايــُذٜٕٛ ٚغـريٙ      ٚاَا يف غري ايـُٛصٕٚ ؾٝذٛص ايبٝن ٚايــًض 

ؾٝذٛص يًذا٥ٔ تٓضٜـٌ ايهُبٝايـ١ يف ايــُـشف ٚغـريٙ يف عــشْا اذتاكـش الٕ       : ٚعًٝ٘ 

 ٜهاٍ . أٚ  ُا ٜٛصٕـايذْاْري ايشا٥ذ١ يٝظ  َ

(: إرا نإ السذ ايؼنـري طعاّ أٚ ًَبع أٚ طًع١ تظ٣ٛ بعؼشٜٔ دسُٖـا   19)

تُٝض اسذُٖا عٔ اال ش : ؾـإ  ٚيآل ش َجً٘ ٜٚظٟٛ ثالثري دسُٖا  َجال  ٚاػتبٗا ٚح ٜ

ــ١ ػــشعا  تكامــاٙ بٓظــب١ َايُٝٗــا ل ٚإ ح     ٕ إنــا ــا  يًؼــشن١ ايكٗشٜ  تالطُٗــا َٛدب

ٜٛدب ا تالطُٗا ايؼشن١ ُٖٚا َتؿاٚتإ سظـب ايؿـشض َتُـاٜضإ يهـٔ ح ٜتُٝـض      

نٍٝش نٌ َُٓٗا ؿـاسب٘ : ؾـارا   ـشا ع٢ً إ ٜـَاٍ ٖزا َٔ َاٍ راى ؾاالؾلٌ إ ٜتـاي

أٚ تٛاؾكــا عًــ٢ بٝعُٗــا إ  ــريا ل نــإ تــاسا َــٔ غــري ْــضاع َــن إبــشا٤ اســذُٖا اال ــش 

 َـٔ سظـ١ طـٗاّ    ٚاقتظاّ ايجُٔ بٓظب١ َايُٝٗـا ؾٝص ـز ؿـاسب ايعؼـشٜٔ طـُٗري      
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ٚال إػـهاٍ   ٚايــًض  ـري  َـٔ سظـ١ طـٗاّ     ز ؿاسب ايـجالثري ثالثـ١ طـٗاّ    ٜٚص

ل ٚإٕ تؼادشا ٚتعاطشا : ؾإ نإ َكـٛد نٌ َُٓٗا ػنف ايـُاٍ َـٔ دٕٚ  عٓذ٥ز 

إرا نـإ ايــُكـٛد    -ٚإال إ ايــُشدن يف ايتعـٝري ٖٛايكشعـ١ل   ْ ش ازي قُٝت٘ َٚايٝت٘ ن

تعٍٝٔ بٝن ايظًعتري ٚتكظِٝ ايـجُٔ بُٝٓٗـا بٓظـب١ َايُٝٗـا ؾٝعطـ٢       -يهٌ َُٓٗا ايـُاي١ٝ 

 طِٗ .اسب ايعؼشٜٔ طُٗإ ٚيآل ش ثالث١  أيـ

(: ايـًض عكذ الصّ يف ْؿظ٘ ست٢ ؾُٝا نإ  ًٛاً َٔ ايعٛض َٚؿٝـذا  ؾا٥ـذ٠   20)

شري بايؿظخ أٚبؿظـخ َـٔ اػـر ط    ـاالبشا٤ ل ٚال ٜٓؿظخ إال براكٞ ايـُتـاياهلب١ أٚ 

ٕل الصّ لأٚ ظٗــش ايعٝــب يف ايـُـايــ   ض بــ٘ ـيـ٘ ايؿظــخ كــُٔ عكــذ ايـــًض أٚ عكـذ ثــا

 ؾٝذٛص ايؿظخ عٓذ٥زل دٕٚ أ ز ايتؿاٚت بري قُٝيت ايـشٝض ٚايـُعٝب ؾال جيٛص.

ــاس ايــ  21) ـــُذًع ٚال  ٝ ــاس اي  عكــذ ايـــًض لنُــا ال  شٝٛإ يف ـ(: ال جيــشٟ  ٝ

ـــ ـٜـــ ش١ قطـــن ـذشٟ  ٝـــاس ايػـــدي يف َـــٛاسد ٜهـــٕٛ ايػـــشض األطـــاغ َـــٔ ايـُـاي

ذشٟ  ٝــاس ـٜــ شكل ايػــدي  ل ٚالـذشٟ َــن تـــنـ١َٛ ٚايـــُٓاصع١ ل ٚيف غريٖــا ٜـــايــ

ـــُتعاسف أٚ ـض بــ٘ عــٔ ايــ ـايتــص ري يف ايـــًض ل ْعــِ يــٛ أٍ ــش تظــًِٝ ايـُـايــ   شذ اي

 ش١ .ـنإ يآل ش إٔ ٜؿظخ ايـُـاياػر ط تظًُٝ٘ ْكذا  ؾًِ ٜعٌُ ب٘ 

ض بــ٘ عًــ٢ دٗــ١  اؿــ١ ـ(: يــٛ اػــر ط يف عكــذ ايـــًض ٚقـــ َــاٍ ايـُـايــ22)

ٚ  ـتشدـن ازي ايـُـايـ   ض ؿـض  ـإزي دٗـ١ عاَـ١ يف سٝـا٠ ايـُـايـ     ض ْؿظـ٘ أٚ ازي غـريٙ أ

ض ـٍٚيضّ ايٛؾا٤ بايؼش ط ل ٚارا نإ ايؼش ط ٚقؿ٘ بعذ ٚؾاتـ٘ ؿـض إرا ح ٜهـٔ يًُـايـ    

 . ٚاسخ
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 الةفقه الوك                        
(: ايٛنايــ١ عكــذ ٚتٛاؾــل بــري ػنـــري عًــ٢ إطــتٓاب١ أســذُٖا عــٔ ا  ــش يف  1)

 شلا  .ـٖٚٞ تػاٜش اإلرٕ اييت ٖٞ إْؼا٤ س ـ١ يف ايتـشف َ ايتـشف ايـُعاًَٞل

شـالٕ بهٌ َا ٜـذٍ  ـذاب ٚايكبٍٛ لُٖٚا ٜـ(: حيتاز اْعكاد ايٛناي١ ازي اال2ٜ)

أٚ ؾعـٌ ناػــ عـٔ اطـتٓاب١ اسـذُٖا   ـش        -َٓطٛم أٚ َهتٛب  -عًُٝٗا َٔ يؿظ 

 . شٛٙ َٔ ايتـشف ايكابٌ يًتٛنٌٝـيف ايتـشف ايـُعاًَٞ أٚ ْ

ــُٝهٔ     3) ــاب ؾ ــٍٛ باالجي ــاٍ ايكب ــ١ إتـ ــء يف ايٛناي ــّٛ  (: ال ٜعت ــب ايٝ إ ٜٛد

ٜـ  ُهٔ إ ٜهتـب بٛنايتـ٘ يضٜـذ ايـزٟ     ـٚنايت٘ ٜٚكبٌ اال ش بعذ اطبٛع أٚبعذ ػٗش لٚ

ٕل ٜتص ش ٚؿٍٛ ايهتاب١ ايٝ٘ل ثِ بعذ ٚؿٛهلا  .ا ٜكبٌ بٗ ٖٛ يف بًذ ثا

ــض ل  4) ــ١ ايتٓذٝ ــر ط يف ايٛناي ــٛي٘      (: ال ٜؼ ــن سـ ــش ط ٜتٛق ــ٢ ػ ــا عً ًّكٗ ــٛ ع ؾً

ٖش ؿـشتٗا ٜٚــض تــشف ايٛنٝـٌ عٓـذ      شـٍٛ سـاال  ؾاي ـا  ـذٍٗٛ ايـ ـَظتكبال  أٚ َ

ل ٚبطشٜــل اٚزي بايـــش١ : إٔ ٍٜٓذــض ايٛنايــ١ ٜٚٓؼــ ٖا ؾعــال  ٜٚعًــل    شكل ايؼــش طـتــ

 دـٛاص ايتــشف بايٛنايــ١ عًـ٢ ســـٍٛ اَـش َظــتكبال  نـصٕ ٜكــٍٛ : ) أْـ  ٚنًٝــٞ يف       

 . شٛص٠(ـبٝن نتابٞ يهٔ ال تتـشف إال بعذ بذٚ ايذساط١ يف اي

ٕ ايٛنايـ١  ٔ أهُٞ بري ايٛناي١ ٚبري االرٕ سٝح تبـٍٝ شـَٚـُا تكذّ ٜتبري ايؿشم اي

ٕ ايٛناي١ تٓؿظخ بؿظـخ ايٛنٝـٌ هلـا دٕٚ االرٕ    ـشتاد١ ازي ايكبٍٛ دٕٚ االرٕ ل ٚأَ

سٝح ٜبك٢ االرٕ ست٢ َن سؾض ايـُصرٕٚ يإلرٕ ل ٚاْـ٘ ٜــض تــشف ايٛنٝـٌ بعـذ      

إرْــ٘  ف ايـــُصرٕٚ بعــذ سدــٛع ا رٕ عــٔعضيــ٘ قبــٌ بًٛغــ٘ ايٝــ٘ بُٝٓــا ال ٜـــض تـــٍش

 شكل سدٛع٘ ٚاقعا  ٚإ ح ٜبًػ٘ .ـٚت

 (:ٜعتء يف ؿش١ ايٛناي١ : بًٛؽ ايـُٛنٌ  اؿ١ إال ؾُٝا ؿٍض يًـأ ايـُُٝض5)
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 . ٜٚعتء ؾٝ٘:ايعكٌ ٚايكـذ ٚاال تٝاس َباػشت٘ ْ ري ايٛؿ١ٝ َٔ ؿأ ٜبًؼ ايعاػش٠ل

ٜٚــض   (: ٜؼر ط يف ؿش١ ايٛناي١ : ايعكـٌ ٚايكــذ ٚاال تٝـاس يف ايٛنٝـٌ ل    6)

 إ ٜهٕٛ ايـأ ايـُُٝض ٚنٝال  ٚيٛ بذٕٚ إرٕ ٚيٍٝ٘ .

ٚكٛح َتعًكٗا ٚعذّ ابٗاَ٘ أٚ تشددٙ بري اَـٛسل   ايٛناي١ :ؿش١ (: ٜعتء يف 7)

ٚإٕ  ؾإ أساد ايتٛنٌٝ بتـشف  اق البذ إٔ ٜهٕٛ َتعًل ايٛنايـ١ َعٝٓـا  َؼنــا ل   

ذادٖا ػـشعا   إٜـُاّ ايتـشؾات ايـُؼشٚع١ اييت يًُٛنٌ سل ـأساد ايتٛنٌٝ ايعاّ يف ت

٘    أَهـٔ ريـو ٚؿــض    ارا أساد . ٚبعبـاس٠ ثاْٝــ١:  تٛنًٝـ٘ بعــذ بٝاْـ٘ عُــّٛ َتعًـل ٚنايتــ

َٔ ايٛنٌٝ تــشؾا   اؿـا  أٚ عاَـا  ؾالبـذ يـ٘ َـٔ بٝـإ ارتــٛق أٚ ايعُـّٛ ايـزٟ            

ايعـاّ ؿـض تــشؾ٘    ناق أٚ ـٜشٜذ ايتٛنٌٝ ؾٝ٘ل ؾارا تـشف ايٛنٌٝ ٚؾل ايتٛنٌٝ ايـ 

 إال يف اإلقـشاس ؾاْـ٘ ال ٜكبـٌ إقـشاس ايٛنٝـٌ يف       ٚالبذ َـٔ َشاعاتـ٘ ايــُـًش١ َطًكـا  ل    

 نـٛق . ـناؿ١ يف إقشاس َـياشـٌ ايٛنٌٝ ع٢ً االرٕ ـٕ ٜأَش إال أ

ٍٞ بهـزا يضٜـذ( َـجال     ْعِ إرا قاٍ ايـُٛنٌ:)أْ  ٚنًٝٞ يف نـإ ٖـزا    - إٔ تكٍش عًـ

 ٜٚ  ز باقشاسٙ ٚال ػصٕ يًٛنٌٝ يف ريو .   لُا أقٍشـيضٜذ ب إقشاسا  َباػشا  َٓ٘

ٌ ايتـشف ػـشعا  ؾُٝـا ٚنّـ    ٕ ٜهٕٛ ايٛنٌٝ دا٥ضٜعتء يف ؿش١ ايٛناي١: أ (:8)

ٛ   ايظؿٝ٘ أٚ ايـُؿًع يف تطًٝل صٚدتٌ٘ ّٛنؾال بصغ بصٕ ُٜ ؾٝ٘ل نٝـٌ  ل يهـٔ ال ٜــض ت

ٌ  َعا١ًَ ؾاطذ٠ ػـش ٚال تٛنًٝ٘ يف  أسذُٖا يف أَٛاي٘ باقشاكٗا ألسُذ   عا  نُـا ارا ّٚنـ

ٌ  أٚ ذاد َعا١ًَ سبٜٛـ١ ـيف إٜ َـ     ّٚنـ ششّل ٚريـو الْـ٘ غـري    ـيف إٜكـاع عكـذ صٚاز ٖٚـٛ 

 ُٛنً٘ ٖٚٛ طؿٝ٘ أٚ َؿًع ٚال بتعاٌَ سشاّ .ـدا٥ض ايتـشف باقشاض َاي٘ ي

ــٌ ٜــ    9) ــشؾري ؾايٛنٝ ــٔ ايط ــذ دــا٥ض َ ــ١ عك ــ٘ بــ ـ(: ايٛناي شلٛس ـُهٓ٘ عــضٍ ْؿظ

ٌ ٚيف غٝاب٘ل ٖٚهزا يًُٛنٌ عضي٘ يهٔ ٜعتء يف ْؿٛر عضيـ٘ يًٛنٝـٌ : إعالَـ٘    ايـُّٛن
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ـٜـ عضيــب نءٙ بعضيــ٘لؾًٛ تـــشف ايٛنٝــٌ قبــٌ ـ٘ بــصٕ ٜؼــاؾٗ٘ بــايعضٍ أٚ ٜبعــح يــ٘ ثكــ١ 

 إعالَ٘ بعضي٘ ؿٍض تـشؾ٘ ْٚؿز ع٢ً ايـُٛنٌ .  

ــٛ إػــر ط   عــذّ ايعــضٍ يف عكــذ الصّ ٚدــب ايعُــٌ بايؼــش ط ٚال ٜٓعــضٍ     ْعــِ ي

ارا ػشط٘ يف عكذ ايٛناي١ ؾاي اٖش ٚدٛب ايذٚاّ ع٢ً تٛنًٝـ٘ ؾـال جيـٛص يـ٘     بعضي٘ل ٚ

 عضي٘ل يهٔ يٛ عضي٘ أثِ ٚإْعضٍ عٔ ايٛناي١ إرا أبًػ٘ بايعضٍ .  

شٝٛإ  ـُٛت ايـُٛنٌ أٚ ايٛنٌٝ ٚبتًـ َتعًكٗا نُٛت ايـ ـ(: تبطٌ ايٛناي١ ب10)

ذادٙ ل نُــا تبطــٌ ـُا ٚنًــ٘ عًــ٢ إٜـــٌ ببٝعــ٘ لٚتبطــٌ بؿعــٌ ايـــُٛنٌ ْؿظــ٘ يــايـــُّٛن

ل ٚال ٜبعـذ عـٛد ٚنايتـ٘     َا داّ يف سـاٍ دٓـٕٛ  أٚ إغُـا٤   ٌ ٚباغُا٥٘ ذٕٓٛ ايـُّٛنـب

أٚ طًطٓت٘ ع٢ً ايتـشف بعـذ إؾاقتُٗـا ٚسدـٛع ايعكـٌ ٚايؼـعٛس ايُٝٗـا َايــِ ٜعًـِ         

 سدٛع ايـُٛنٌ عٔ تٛنًٝ٘ أٚ عضي٘ عٔ ٚنايت٘ . 

طـع١  ٚكـٝكا     -يٛنايـ١  شذٚد اـ(: ايٛنٌٝ َـصرٕٚ بايتــشف ايــُٛنٌ ؾٝـ٘ ٚبـ     11)

ذٛص ي٘ ايتعذٟ عٔ ايٛؿـ ٚايكٝـذ ايــُزنٛس يف   ـال ٜٚ -شظب َا تؿٝذٙ ايكشا٥ٔ ـٚب

ذض١ٝ٥ ايــُنتـش٠ َـا ح ٜعًـِ نـٕٛ رنشٖـا      ـَتعًل ايٛناي١ ست٢ يف ايتنـٝــات ايـ  

ؾٝذـٛص ايتعـذٟ ازي    -نـٛؿ١ٝ ؾٝٗـا  ـال يـ  -َٔ باب ايــُجاٍ ٚنْٛٗـا بعـض األؾـشاد     

ؾإ  ايـ ايٛنٌٝ ٚتعذٟ َا عٍٝٓ٘ يـ٘   ايـُعًّٛ سكا ايـُٛنٌ ؾٝ٘لايكذس ايـُصرٕٚ أٚ 

ايـُٛنٌ ح ٜـض تـشؾ٘ إال َن إداص٠ ايــُٛنٌ ٜٚلـُٔ َـا ٜتًــ أٚ ٜعٝـب يف ٜـذٙ       

 َٔ َاٍ ايـُٛنٌ . 

(12ٍٛ شهِ ايــُايو : ٜشدـن عًٝـ٘    ـض ايٝ٘ ػ ٕٚ ايـُعا١ًَ ٖٛ ب(: ايٛنٌٝ ايـُؿ

ن عًٝـ٘ ايــُؼرٟ بايــُجُٔ ٜٚـذؾن يـ٘ ايـجُٔل       ايبا٥ن بايجُٔ ٜٚذؾن ي٘ ايـُبٝنل ٜٚشدـ 

   ز َٓ٘ ايعٛض . ٚارا ح ٜهٔـب ٚهٛٙ ل ٜٚـشدٍ عًٝ٘ ايعري ايـُاي١ٝ بايؿظخ بعٝـٚت
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 .   -طع١ ٚكٝكا   -ض َٛنً٘ يف سذٚد اإلرٕ ٚايتٛنٌٝ ـَؿٛكا  َطًكا  عٌُ يـاي

ٕ (: إطالم عكذ ايٛناي١ ٜكتلٞ َشاعا٠ َـًش١ ايـُٛنٌ 13) ايــُظًِ ٜؿعـٌ    ؾـإ

شب٘ هلال ؾارا ٚنً٘ يف ايبٝن يضَ٘ ايبٝن ساال  بجُٔ ايــُجٌ بٓكـذ ايٝـذ    ـَا ٜؿعً٘ يٓؿظ٘ ٜٚ

ًِّ ايـُبٝن ٚتظـًِٝ ايـجُٔ ٚايـشٍد بايعٝـب      أٚ ٚنً٘ يف ايؼشا٤ يضَ٘ إبتٝاع ايـشٝض ٚتظ

تـشف َـن َشاعـا٠ َــًش١     ـًش١ أٚ ٜتعاسف ؿٓع٘ يٓؿظ٘ ل ؾًَٛٚا ٜتٛؾش ع٢ً ايـُ

ايــُتعاسف َـن    تـشف  ـالف ٚيٛ  الؾ٘ السكا ل ؿٍض تـشؾ٘ ٚإٕ إْهؼـ ايـُٛنٌ

 ٛنٌ بعذ عشك٘ عًٝ٘ . نٌ تٛقـ ْؿٛر تـشؾ٘ ع٢ً إداص٠ املٛعذّ إسشاص َـش١ امل

شكٛمل بـٌ ٜظتشظـٔ   ـ(: تـض ايٛناي١ يف ايراؾن أَاّ ايكاكٞ ٚيف قبض ايـ 14)

١ ٚتٛنٝـٌ َـٔ ٜٓـٛب    اؾعَٔ رٟٚ ايؼشف ٚايـُش٠٤ٚ عذّ َباػشتِٗ ايـُٓاصع١ ٚايــُش 

ل ثِ إرا ٚنً٘ يف ايـُشاؾع١ عٓذ ايكاكٞ إلثبات سـل يـ٘ أٚ يـذؾن باطـٌ     عِٓٗ يف ريو

تكتلـٞ ايٛنايـ١ يف ايكـبضل ٚيـٛ ٚنًـ٘ يف        ال -عٓ٘ ؾإ ٖزٙ ايٛناي١ بعذ إثبات سك٘ 

شل َكذَـ١   ـقبض سك٘ ؾصْهش ايطشف ا  ش ح ٜهٔ ي٘ ؿـالس١ٝ ايــُشاؾع١ إلثبـات ايـ    

 .   قش١ٜٓ ع٢ً  تٛنًٝ٘ ع٢ً األَشٜٔ : ايـُشان١ُ ٚايكبض ٛديكبل٘ إال َن ٚد

ش١ عـٔ سـل   ـٖٚهزا يٛ ٚنًـ٘ يف ايــُشاؾع١ عٓـذ ايكاكـٞ يـٝع يًٛنٝـٌ ايـُـايـ       

 أٚ َن ايتٛنٌٝ ايعَُٛٞ ايؼاٌَ يزيو .   اإلبشا٤ َٓ٘ إال بارٕ  اؿ١ أٚ َٛنً٘

  شلـ(: إرا ٚنــٌ ػنـــا  إلطــتٝؿا٤ ســل يــ٘ عًــ٢ غــريٙ ؾذشــذٙ َــٔ عًٝــ٘ ايــ15)

شل ـناؿُت٘ ٚايـــُشاؾع١ َعــ٘ أَــاّ ايكاكــٞ ايؼــشعٞ إلثبــات ايـــح ٜهــٔ يًٛنٝــٌ َــ

 ذعً٘ ٚنٝال  يف ايـُشاؾع١ اٜلا  . ـإال إ ٜ عًٝ٘ ل

(: يٝع يًٛنٌٝ تٛنٌٝ غريٙ ؾُٝا ٖٛ ٚنٌٝ ؾٝ٘ ٚيٛ إلعاْت٘ ع٢ً بًٛؽ ايعُـٌ  16)

 ٙ بتٛنٌٝ غريٙ .  ايـُٛنٌ ؾٝ٘لْعِ إال َن إرٕ ايـُٛنٌ أٚ تكّٛ قش١ٜٓ قطع١ٝ ع٢ً سكا
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ُـًش١ ايــػري  ـذذ ٚايـُذتٗذ ايعذٍ ساٍ ٚالٜت٘ إٔ ٜٛنـٌ يـ  ـ(: يألب ٚاي17)

ل ٚيًشـانِ  عًٝ٘ ٜٚـذًب ايــنري ٚايــالح ٚايٓؿـن   ي٘ ايٛال١ٜ   أٚ ايـُذٕٓٛ يف نٌ َا

 ُؼ١ٝ أَٛسِٖ أٚ يف ايذؾاع عٔ سكٛقِٗ .  ـً٘ يف تـُبـايتٛنٌٝ عٔ ايظؿٗا٤ ٚاي

ــٓري ح   (:18) ــٌ إث ــٛ ٚن ــشفل   ي ــشاد بايتـ ــذُٖا اإلْؿ ــٔ ألس ــاٚسإ   ٜه ــٌ ٜتؼ ب

ٜٚتعاْٚــإ يف ايتـــشف سظــب ايـــُـًش١ل ْعــِ إال إرا ناْــ  ٖٓــاى داليــ١ ٚاكــش١  

 .  ع٢ً تٛنٌٝ نٌ َُٓٗا ع٢ً االطتكالٍ يف ايتـشف َٔ دٕٚ َشادع١ ا  ش

ل ٚال تــض  ٜتعًـل غـشض ايؼـاسع باٜكاعـ٘ َباػـش٠     (: ٜـض ايتٛنٌٝ ؾُٝا ال 19)

ايؼـاسع باٜكـاع ايــُهًـ إٜـاٙ َباػـش٠ ل ٜٚعًـِ ريـو ببٓـا٤ ايعـشف           ؾُٝا تعًل غشض

 َٚشتهضات ايـُتؼشع١ ع٢ً قبٛي٘ ايتٛنٌٝ أٚ عذَ٘ . 

(: ٜـض ايتٛنٌٝ ؾُٝا ال ٜـتُهٔ ايــُٛنٌ ػـشعا  َـٔ ؾعًـ٘ إرا نـإ ايتٛنٝـٌ        20)

ًـ  أٚ ٚبٝعٗـا ل  ً٘ يف ػـشا٤ داس يٝظـ  يـ٘    ُا ٜتُهٔ َٓ٘ ػشعا  لنُا إرا ّٚنـتابعا  ي  ٘ ٚن

ــ٘ يف       ــصٕ ٜٛنً ــ٘ إطــتكالال  ب ــٌ ؾٝ  يف تــضٜٚر إَــشأ٠ ٚطالقٗــا ٚهــٛ ريــو . ٚأَــا ايتٛنٝ

بٝن داس طٝؼـرٜٗا أٚ يف تـضٜٚر إَـشأ٠ َعتـذ٠ بعـذ إْكلـا٤ عـذتٗا أٚ يف طـالم إَـشأ٠          

 شٛ ريو ؾاألقشب ؿش١ تٛنًٝ٘ .  ـطٝتضٚدٗا ْٚ

ايكـشض  نُـا يف   -(: جيٛص ايتٛنٌٝ يف ايكبض ٚاإلقباض يف َـٛاسد يضَُٚٗـا  21)

نُا إرا بـاع داسٙ َـٔ صٜـذ ٚٚنـٌ      -ٚيف َٛاسد عذّ يضَُٚٗا -ٚايشٖٔ ٚبٝن ايـشف

ـُٓضي١ قــبض ؾــإ قبلــ٘ ايٛنٝــٌ يف مٝــن ٖــزٙ ايـــُٛاسد بــ   -بهــشا  يف قــبض ايــجُٔ  

ل ٚال ٜعتــء يف ؿــش١ ايتٛنٝــٌ س٦ٓٝــز قــذس٠ ايـــُٛنٌ عًــ٢ ايكــبض  اسدــا   ايـــُٛنٌ

ٕ ٜٛنٌ َـٔ ٜكـذس   أٚ َٔ ايـُؼرٟ أ  ز َاي٘ َٔ غاؿبُٔ ال ٜكذس ع٢ً أـؾٝذٛص ي

 ُٓضي١ أ ز ايـُٛنٌ .  ـع٢ً أ زٙ َٓ٘ ؾٝهٕٛ أ زٙ ب
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ــٌ     22) ــارا ٚن ـــُباسات ؾ ــاص٠ اي ـــُعاَالت ٚيف سٝ ــن اي ــ١ يف مٝ ــض ايٛناي  (:تـ

ــٌ يـــ     ــا ايٛنٝـ ــذ ساصٖـ ــا ٚقـ ــذا  يف سٝاصتٗـ ــا     ـأسـ ـــُشٛص ًَهـ ـــُاٍ ايـ ــإ ايـ  ُٛنً٘ نـ

 يًُٛنٌ دٕٚ ايٛنٌٝ . 

ــصغ بــ 23) ــٌ ل ٚإْــ  ذعٌ ُدـ(: ال ب ــٌ أٚ أدــش يًٛنٝ ــإ  ـع ــذ االتٝ ُا ٜظــتشك٘ عٓ

عال  أَهٔ ايٛنٌٝ إ بايعٌُ ايـُٛنٌ ؾٝ٘ ل ؾًٛ ٚنً٘ يف ايبٝن أٚ بايؼشا٤ ٚدعٌ ي٘ ُد

 .   -ٚيٛ قبٌ سـٍٛ ايكبض ٚاإلقباض -ُاّ ايعٌُ ـذعً٘ بعذ إتـُٜطايب ب

(: يٛ ٚنً٘ يف قـبض دٜٓـ٘ عًـ٢ ػـنف )ٚنًتـو يف قـبض سكـٞ َـٔ صٜـذ(          24)

يـــُذٜٔ قبــٌ األدا٤ بطًــ  ايٛنايــ١ ؾًــٝع يًٛنٝــٌ َطايبــ١ ايٛسثــ١ ل ْعــِ إرا   ؾُــات ا

ٚنًتـو يف قـبض   نُـا يـٛ قـاٍ )    -ٚيٛ َٔ ايٛسث١  -ناْ  ايٛناي١ ػا١ًَ أل ز ايذٜٔ 

 ايٛناي١ ٚنإ ايٛنٌٝ َطايبا  ايٛسث١ بزيو .   تبطٌح  سكٞ َٔ صٜذ(

إال بايتعـذٟ عًٝـ٘   ُٔ ال ٜلُٔ َا ٜظتًُ٘ َٔ َـاٍ ايــُ نٌ   ـ(: ايٛنٌٝ َ ت25)

أٚ بايتؿشٜ  يف سؿ ٘ لثِ ال تبطٌ ٚنايت٘ بصسـذُٖا أٚ نًُٝٗـا َـا ح ٜعضيـ٘ ايــُٛنٌ      

 ٜٚؿظخ عكذٖا ٜٚعًُ٘ بزيو .  

 كُٔ .   -(: يٛ أٍ ش ايٛنٌٝ ايتظًِٝ َن ايكذس٠ َٚطايب١ ايـُٛنٌ 26)

ــذ     27) ــٌ عٓ ــذيري أٚ حيـ ــاٖذٜٔ ع ــتالف إال بؼ ــذ اال  ــ١ عٓ ــ  ايٛناي (: ال تجب

 ذعً٘ ٚنٝال  .  ـأٚ َٓـٛب٘ يًكلا٤ ٜٚتٛيذ عٓذٙ َٔ بعض ايكشا٥ٔ :ايعًِ ب ايؿكٝ٘

ِٗ ايـُٛنٌ ٚنًٝ٘ بايتعذٟ عًـ٢ َايـ٘ أٚ ايتؿـشٜ  يف سؿ ـ٘ ٚأْهـش      (: إرا أٍت28)

ايٛنٌٝ تُٗت٘ نإ ايكـٍٛ قـٍٛ ايٛنٝـٌ َـن ايـُٝري لَـا ح ٜكـِ ايــُٛنٌ ايبٓٝـ١ عًـ٢           

إ تًؿا يف ايعضٍ أٚ يف ايعًِ بـ٘ أٚ يف   شهِ يٛـدعٛاٙ ايتعذٟ أٚ ايتؿشٜ  ل ٚنزيو اي

 ايتـشف ؾُٝا ٚنٌ ؾٝ٘ . 
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(: إرا إ تًؿا يف سٍد َـاٍ ايــُٛنٌ ايٝـ٘ ؾـايكٍٛ قٛيـ٘ ايــُٛنٌ ايــُٓهش يـشٍدٙ         29)

 شٖٛا .  ـَا ح ٜجب  ايٛنٌٝ سٍدٙ ايٝ٘ بب١ٓٝ أٚ ْ ُٝٓ٘ لـايٝ٘ َن ٜ

ٜـ   30) ٓ٘ لإال إرا نـإ  ُٝـ(: يٛ إدع٢ ايٛنٌٝ تًـ َاٍ ايـُٛنٌ ؾايكٍٛ قٛيـ٘ َـن 

 ٍَتُٗا  باالتالف ؾٝطايب بب١ٓٝ ع٢ً دعٛاٙ ايتًـ . 

ٜـ        31)  َـا   ُٝٓ٘ لـ(: ارا إ تًؿا يف ايتٛنٝـٌ ؾـايكٍٛ قـٍٛ َٓهـش ايٛنايـ١ َُٓٗـا َـن 

ٜجبتٗــا َــٍذعٝٗا ببٝٓــ١ أٚ هٖٛــا .  ٚارا إ تًؿــا يف االرٕ بــايبٝن بــجُٔ َعــري ؾــايكٍٛ   ح

اإلرٕ يف ايبٝن بجُٔ َعري ٚح ٜجبـ  دعـٛاٙ    ُٝٓ٘ يٛ إدع٢ ايٛنٌٝـقٍٛ ايـُٛنٌ َن ٜ

ٚس٦ٓٝز :إ ٚدذت ايعري اطتعٝذت ل ٚإ ؾكـذت أٚ تعـزس إعادتٗـا     بب١ٓٝ أٚ هٖٛا ل

 ؾايـُجٌ إ نإ ي٘ َجٌ أٚ ايك١ُٝ إ ح ٜهٔ َجًٝا  .  

(32ٍٚ د٘ ؾاْهش ايـُٛنٌ ايٛناي١ ٚال ب١ٓٝ عٓـذ ايٛنٝـٌ قـذّ قـٍٛ ايــُٓهش      (: يٛ ص

ايٛنٌٝ ْــ ايـُٗش هلا ل ٚع٢ً ايـُٛنٌ طالقٗا إ نـإ ناربـا  يف   َن سًؿ٘ل ٚع٢ً 

ٍٚز َا ح تعًِ ؿذم ايٛناي١ ٚاقعا  ٚنزب ايشدٌ ل ؾـارا   إْهاسٙ ايضٚد١ٝ ل ٚهلا ايتض

يٝطًكٗـا بعـذ إٔ    -ايــُذتٗذ ايعـذٍ    -شانِ ايؼـشعٞ  ـح ٜطًكٗا سؾع  أَشٖا ازي اي

 . عٓ٘ ٜصَش ايضٚز باالْؿام عًٝٗا ؾُٝتٓن
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 فقه الوديعة                           

شؿظ ل ٜكــاٍ ـ(: عكــذ ايٛدٜعــ١ ٖــٛ تٛاؾــل بــري ػنـــري عًــ٢ اال٥تُــإ يف ايــ 1)                     

)ايـــٛدعٞ( أٚ )ايــــُظتٛدع( . ٜٚتشكـــل ايعكـــذ  يًُايـــو : )ايــــُٛدع( ٚيــــاسب٘ : 

ٜـ   -يؿ ـا  أٚ ؾعـال  ٜـذٍ عًـ٢ إ٥تُاْـ٘ يــاسب٘ عًـ٢ سؿـظ ٚدٜعتـ٘           -ذاب ايــُٛدع  ـبا

 شؿظ ايٛدٜع١ .  ـٚبكبٍٛ ايـُظتٛدع بًؿظ أٚ ؾعٌ ٜذٍ ع٢ً إيتضاَ٘ ب

عٓذٙ ؾًِ ٜكبـٌ بـ٘ ٚح ٜظـتًُ٘     َٔ آ ش إ ٜهٕٛ َاي٘ ٚدٜع١  ٚارا طًب ػنٌف

ٜـ       -بٝذٙل ثِ تشى َاي٘ عٓـذٙ َٚلـ٢     لـذبٜظتشظـٔ َٓـ٘ سؿ ـ٘ قـذس االَهـإ ٚح 

 ؾًٛ تًـ ايـُاٍ ح ٜلُٓ٘ إال َن تـشؾ٘ ؾٝ٘ عذٚاْا  َٔ دٕٚ إرٕ ؾٝلُٔ .  

ــاس ٚايكـــذ ل ؾايـــػري    2) (: ٜعتــء يف طــشيف ايٛدٜعــ١ : ايبًــٛؽ ٚايعكــٌ ٚاال تٝ

ُاي٘ إال َـن اػـشاف ايـٛيٞ ايؼـشعٞ ٚإرْـ٘ ٚال      ـاع أسذُٖا يـ ٚايـُذٕٓٛ ال ٜـض إٜذ

ٜـــض إطــتٝذاع٘ َطًكــا ل ٚال ٜلــُٔ أســذُٖا َــن إٜــذاع ايػــري َايــ٘ عٓــذٙ ستــ٢ َــن  

 إُٖاي٘ َٔ غري عذٚإ ل ْعِ َـن عـذٚإ أسـذُٖا عًـ٢ ايٛدٜعـ١ باتالؾٗـا أٚ بعلـٗا       

 ٜلُٔ ريو ًٜٚضّ ايٛيٞ دؾن ايـُجٌ أٚ ايك١ُٝ .  -ضٍُٝـٖٚٛ َ -

 ل ال ٜـــض إٜذاعــ٘ ٚإطــتٝذاع٘ -ـُهشٙ نايػاؾــٌ ٚايــ -قــذ ايكـــذ ٚاال تٝــاس ٚؾا

 شؿ ٘ ؾتًـ أٚ عاب ح ٜلُٔ إال َن عذٚاْ٘ عًٝ٘ .  ـٚيٛ أٌُٖ ايـُاٍ ٚح ٜ

٘ يظؿ٘ أٚ ؾًعلٚايـٛدعٞ ايظـؿٝ٘   إٔ ال ٜهٕٛ ستذٛسا  عًٜٝعتء يف ايـُٛدع:نُا 

 ايـُؿًع ٜـض االٜذاع عٓذٙ إرا ح ٜتٛقـ سؿ ٘ يًٛدٜع١ ع٢ً ايتـشف ايـُايٞ . أٚ

(: ايٛدٜع١ عكذ دـا٥ض جيـٛص يًُـٛدع ٚايــُظتٛدع ايؿظـخ َتـ٢ ػـا٤ ل َـا ح         3)

 عــــذّ ؾظــــنٗا ازي ٚقــــ  َعًــــّٛ   -يف عكــــذ ايٛدٜعــــ١ أٚ عكــــذ آ ــــش   -ٜؼــــرطا 

 ًّٛ أثِـٛق  ايـُعـٌ ايبـذُٖا قـظخ أسـيهٔ يٛ ؾ ًضّ ايعٌُ ب٘ لـؼش ط ٜٚـٝـض ايـؾ
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 ٚإْؿظن  ايٛدٜع١ . ثِ بعذ ايؿظخ تهٕٛ ايٛدٜع١ أَا١ْ ػشع١ٝ بٝذ ايٛدعٞ : 

   ـُهري ايـُٛدع َٔ َاي٘.ؾارا ؾظخ ايـُٛدع ٚدب ع٢ً ايٛدعٞ ت

ـٍـش   ل ٚتظـًُٝ٘ بٝـذٙ بـال تـص ري    ُايه٘ ـٚارا ؾظخ ايـٛدعٞ يضَـ٘ إٜــاي٘ يـ      ٚيـٛ ق

 .  ُايه٘ َٔ دٕٚ عزس نإ كآَا ـيف إٜـاي٘ ؾٛسا  ي

(: األَا١ْ قذ تهٕٛ َايه١ٝ ٖٚـٞ َـا تتشكـل باطـتُٝإ ايــُايو ايؼـشعٞ نُـا        4)

ٖٛ اذتـاٍ يف ايٛدٜعـ١ ٚايعاسٜـ١ ٚايــُلاسب١ ٚاإلدـاس٠ ٚهٖٛـا سٝـح ٜـرى ايــُايو           

 أَا١ْ عٓذ ايػري بارٕ ايـُايو .   َٛاي٘ عٓذِٖ ٚجيعٌ سؿ ٘ عًِٝٗ ؾٗ

شهِ ايؼشع األقذغ بهْٛٗا أَاْـ١ يف  ـٚقذ تهٕٛ األَا١ْ ػشع١ٝ ٖٚٞ يف َٛاسد ٜ

ٜذ غري َايهٗا سُٝٓا ٜظتٛيٞ أسـذ عًٝٗـا َـٔ دٕٚ إرٕ ايــُايو ٚإطـتُٝاْ٘لنايجٛب      

ٜطري ؾٝكن ع٢ً بٝ  ادتاسلأٚعٓذ بطالٕ ايعكذ ايـُـشٛب بارٕ ايـُايو يف ايتظـً   

َاي٘ ٚح ٜهٔ عادٜا  عًـ٢ َـاٍ ايػـري نُـاٍ االدـاس٠ أٚ ايٛدٜعـ١ أٚ هُٖٛـا إرا        ع٢ً 

سهِ ػشعا  ببطالٕ ايعكذ ثِ ايتؿـ  ازي بطالْـ٘: ايــُظتصدش ايكـابض يًعـري ايــُاي١ٝ       

 ؾًٝضَ٘ سٍد ايـُاٍ ازي َايه٘ ٜٚهٕٛ بٝذٙ أَا١ْ ػشع١ٝ ست٢ ٜٛؿٌ ايـُاٍ ازي َايه٘ .  

ٚحيــشّ  تشؿظ عًٝٗــا بٓشـٛ حتؿ ــ٘ عًـ٢ َايــ٘ ل  (: بعـذ قبــٍٛ ايٛدٜعـ١ جيــب ايـ   5)

 ُا ٜ دٟ ازي تًؿٗا أٚ تعٍٝبٗا ؾاْ٘  ٝا١ْ .ـتلٝٝعٗا أٚ ايتؿشٜ  ٚايتكـري يف سؿ ٗا ب

ٔ سؿ ٗــا ؾٝــ٘ل ٚال نـٛؿا  تعــٍٝـششصا  َـــشؿ ٗا َـــٚس٦ٓٝــُز إرا عــري ايـــُايو يــ

 ٜتعذاٙ َا ح ٜتشكل ي٘ أداؤٙ ازي تًؿٗا أٚ تعٍٝبٗا .

َـ    ششصا  ٚدـب عًـ٢ ايـٛدعٞ سؿ ٗـا يف ايــُٛكن ايــُٓاطب       ـٚارا ح ٜعري يـ٘ 

ل ؾــارا  ــايـ نــإ َتعــذٜا  كــُٔ ٜتعــاسف سؿــظ َجًــ٘ ؾٝــ٘ ُا ٜعتــاد سؿــظ َايــ٘ أٚـَــ

 ايٓكف ايطاس٤ٟ عًٝٗا . 



 2َٓٗاز ايـاذتري/ز ............................................................... ( 250)

(: ٜلُٔ ايٛدعٞ ايٛدٜع١ يٛ تـشف ؾٝٗـا تــشؾا  َٓاؾٝـا  يالطـت٦ُإ َٚٛدبـا       6)

 نٝا١ْ نصٕ ٜتـشف ؾٝٗا تـشؾا  ال ٜتٝكٔ سكا ايــُايو بـ٘ ل نُـا يـٛ  ًطٗـا      ـيـذم اي

 نتَٛا  ؾؿــتض  تُــ٘ أٚ أٚدعــ٘ طعاَــا     ـتتُٝــض لأٚ أٚدعــ٘ نٝظــا  َــ    ُاي٘ حبٝــح ال ـبــ

ــٌ بعلــ٘ ل  ــ٘ نٝظــري َٓؿـــًري        ؾصن ــٗا . ْعــِ إرا أٚدع ــِ ؾاطــتكشض بعل أٚ دساٖ

 .  نـٛق دٕٚ ا  ش ـنٝاْت٘ بايـؾتـشف يف أسذُٖا كُٓ٘ ي

شّؿ ٘ عًٝٗـا ل يهـٔ   ـُٔ ع٢ً سؿـظ ايٛدٜعـ١ ال ٜلـُٔ َـن تـ     ـ(: ايٛدعٞ َ ت7)

ششص َع٘ ٚال ٜتٝكٔ سكـا ايــُايو بـ٘    ـَن ايعذٚإ عًٝٗا بصٕ ٜتـشف ؾٝٗا تـشؾا  ال ٜ

ـٍـش يف سؿـظ        ؾاْ٘ ٜلُٔ ايتًـ ايطاس٤٣ل ٖٚهزا إرا ؾـٍش ط ايـٛدعٞ بـصٕ أُٖـٌ أٚ ق

 ال ٜــضٍٚ ايلــُإ إال بـــلُإ ايتًـــ أٚٚؾتًؿــ  أٚ تعٍٝبــ  ؾاْــ٘ ٜـــلُٓٗا ل ايٛدٜعــ١

 ايٓكف ايطاس٤ٟ ازي ايـُايو أٚؿذٚس االبشا٤ َٓ٘ .

ٚايـُشاد َٔ ايلُإ بزٍ َجٌ ايٛدٜع١ إٕ نإ هلا َجٌ ل ٚإٕ ح ٜهٔ هلا َجـٌ   

 بزٍ قُٝتٗا ّٜٛ ايذؾن ٚاألدا٤ .  

نـصٕ يـبع   تـشف ؾٝٗا َٔ دٕٚ إرٕ ايـُايو : بصٕ (: إرا تعذ٣ ع٢ً ايٛدٜع8١)

ٚ   جٛب َٔ دٕٚ إسشاص سكا ايـُايواي ارا ؾـٍش ط يف سؿ ٗـا أٚ أًُٖـٗا     أٚأ ـز إرْـ٘ لأ

ٚح ٜتشؿظ عًٝٗا بايٓشٛ ايـُتعاسفل ثِ ْذّ ٚسدن عٔ ايعذٚإ أٚ ايتؿشٜ  ح ٜـءأ  

ٍٚ ايتًـــ أٚ ايــٓكف ٚايتعٝــب يــريٚس٠ ٜــذٙ كــا١َٓ ٚال تعــٛد     َـٔ ايلــُإ عٓــذ طـش

 ذذد ي٘ االٜذاع ٚاال٥تُإ .  ـعٌ أٚ ُٜا ؾـأ١َٓٝ ست٢ ٜصرٕ ي٘ ايـُايو ٜٚءأٙ َ

(: يــٛ تًؿــ  ايٛدٜعــ١ أٚ تعٍٝبــ  َــٔ دٕٚ عــذٚإ ايــٛدعٞ عًٝٗــا َٚــٔ دٕٚ  9)

ْـ   نٝا١ْ ـشٛا  ال ٜٛدـب ؿـذم ايـ   ـتؿشٜط٘ يف سؿ ٗا ح ٜلُٓٗا ست٢ إرا تـشف ؾٝٗـا 

عًٝ٘ نُا إرا نتب ع٢ً ايهٝع االَا١ْ بٝتا  َٔ ايؼعش أٚ ْكؽ عًٝ٘ ْكؼا  أٚ هٛ ريـو  
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ــ ــإ     ُاـَـ ــ١ ٚإٕ نـ ــُإ ايٛدٜعـ ــ٘ ال ٜٛدـــب كـ ــ١ ؾاْـ ــ١ ايٛدٜعـ ــ٘  ٝاْـ ــذم َعـ  ال تــ

 ايتـشف سشاَا  َصثَٛا  عًٝ٘ يهْٛ٘ غري َصرٕٚ ؾٝ٘ .  

 (: جيـــب عًـــ٢ ايـــٛدعٞ إداَـــ١ ٚدـــٛد ايٛدٜعـــ١ ؾـــارا أٚدع عٓـــذٙ دابـــ١ أٚ   10)

ـَـ  شكل ـُا ٜـــبظـتاْا  ٚدــب عًٝــ٘ عًـــ ايذابــ١ ٚطــكٝٗا ٚطــكٞ األػــذاس ٚهــٛ ريــو 

عًـ٢   -بايــُـاسف ايــُبزٚي١ ايــُتعاسؾ١     -سؿظ ايٛدٜع١ ٚعذّ كـٝاعٗا ثـِ ٜشدـن    

 ايـُايو َا ح ٜكـذ ايتءع بٗا عٔ ايـُايو .  

ُه١ٓ ـ(: جيــب عًــ٢ ايــٛدعٞ إ ٜــذؾن اي ايـــِ عــٔ ايٛدٜعــ١ بهــٌ ؿــٛس٠ َــ  11)

ــ٘ إ ٜػٝــب عــٔ أْ ــاسٙ أٚ ٜٓهــش ايٛدٜعــ١ ٜٚــ     ــ٘ عًــ٢ ـَٚؼــشٚع١ ل ٜٚٓبػــٞ ي  شًـ ي

ٚدٛدٖا عٓذٙ ٜٚظتشظٔ َٓـ٘ إ ٜـٍٛسٟ إٕ أَهٓـ٘ ؾعًـٗا ل ؾـارا إعـرف يـ٘ َـن         عذّ 

 ُهٓ٘ َٔ اإلْهاس كُٔ تًؿٗا أٚ تعٍٝبٗا .  ـت

ــ12) ــا أٚ ٜــ   ـ(: ٜ ــذَا ٜطًبٗ ـــُٛدع عٓ ــ١ ازي اي ــا أٚـذب سٍد ايٛدٜع إزي  ناف عًٝٗ

ٜـ  ـٚاسث٘ بعذ َٛت٘ ٚإٕ نإ ناؾشا  َ ذٛص ـشرّ ايـُاٍلإال إرا نإ ايـُٛدع غاؿبا  ؾـال 

 سٍدٖا ايٝ٘ بـٌ جيـب سٍدٖـا ازي َايهٗـال ٚيـٛ سٍدٖـا ازي ايــُٛدع ايػاؿـب كـُٓٗا إال          

 نًٝـٗا َٓ٘ ؾال كُإ عًٝ٘ .  ـإرا أدءٙ ايػاؿب ع٢ً سٍدٖا ايٝ٘ ٚح ٜتُهٔ َٔ ت

٘    ٚيٛ دٌٗ ايـُايو ايؼشعٞ يًٛدٜع١ عٍشف ب ل ٗا ل ؾإ ح ٜعشؾـ٘ تــٍذم بٗـا عٓـ

 أ ــءٙ بتـــشؾ٘ ؾــإ ح ٜكبــٌ بــ٘ كــُٔ    -عا شكل نْٛــ٘ َايهٗــا ػــش ـثــِ إٕ ظٗــش ٚتــ 

 ي٘ ايـُجٌ أٚ ايك١ُٝ ٚنإ أدش ايـذق١ يًلأَ .  

(: إرا أٚدع٘ ايهاؾش اذتشبٞ ٚدٜع١ ٚقبًـٗا ٚدـب عًٝـ٘ سؿ ٗـا ٚسـشّ عًٝـ٘       13)

 ًُو ايٛدٜع١ ٚال بٝعٗا .  ـ ٝاْتٗا ٚح ٜـض َٓ٘ ت

 ؾادعاٙ ايٛدعٞ(: إرا إ تًـ ايـُايو ايـُٛدع َن ايٛدعٞ يف تًـ ايٛدٜع١ 14)
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ــٓذٙ    - ــشق١ أٚ هٖٛـــا أّ ح ٜظـ ــٓذٙ يظـــبُب نشـــشم أٚ غـــشم أٚ طـ  ثـــِ  -طـــٛا٤ أطـ

 ُٝٓ٘ ل إالـُٔ َــن ٜـــنٝا١ْ ؾــايكٍٛ قــٍٛ ايــٛدعٞ ايـُ تـــأْهــشٙ ايـــُٛدع أٚ إتُٗــ٘ بايــ

شانِ ـأٚ هٖٛـا: َـا ٜٛدـب عًـِ ايـ      إٔ ٜجب  ايــُٛدع ؿـش١ دعـٛاٙ أٚ تُٗتـ٘ ببٝٓـ١ُ      

 . شلـايؼشعٞ باي

يف ايتؿشٜ  أٚ ايتعـذٟ أٚ قُٝـ١ ايٛدٜعـ١     -بعذ ايتٛاؾل ع٢ً ايتًـ  -إ تًؿا ٚارا 

نـإ ايكـٍٛ    -شذٜذ ايكُٝـ١  ـنـٛؿٝات ايذ ١ًٝ يف تـ ـٚيٛ إل تالؾُٗا يف اي -ايتايؿ١ 

 ُٝٓ٘ .  ـقٍٛ ايٛدعٞ َن ٜ

ــن       ـــُايو َ ــٍٛ اي ــٍٛ ق ــاألظٗش إ ايك ــا ؾ ــ١ ازي َايهٗ ــا يف سٍد ايٛدٜع  ٚارا إ تًؿ

 شٖٛا . ـأٚ ْ جب  ايٛدعٞ بب١ُُٓٝٝٓ٘ل َا ح ٜـٜ 

 شهِ إرا إ تًؿا يف أْٗا دٜٔ أٚ ٚدٜع١ َن ايتًـ . ـٚنزيو اي
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 فقه العارية

تظًٝ  ايــُايو ؿـاسب٘ عًـ٢    (: عكذ ايعاس١ٜ ٖٛ تٛاؾل بري ػنـري ٜتلُٔ 1)

 َاي٘ يالْتؿاع ب٘ زتاْا ل ٜٚكاٍ يًُايو : )ايـُعري(ل ٜٚكاٍ يًُٓتؿن زتاْا  : )ايـُظتعري(.

ـَـ  ل ٔ إجيــاب ايـــُعري ٚقبــٍٛ ايـــُظتعريٜٚتشكــل ايعكــذ بتٛاؾــل ٚتــشاضل َ يـــ 

 ذاْا .  ـُهٔ إ ٜتشككا بايكٍٛ أٚبايؿعٌ : باالعطا٤ ٚاال ز بكـذ االْتؿاع َـٜٚ

 ٜؼــــر ط يف ايـــــُعري: ايبًــــٛؽ ٚايعكــــٌ ٚاال تٝــــاس ٚايكـــــذ ٚايشػــــذ ل   (:2)

 ؾـــال تــــض إعـــاس٠ ايــــأ أٚايــــُذٕٓٛ أٚايــــُهشٙ أٚ ؾاقـــذ ايكــــذ أٚ ايــــُشذٛس 

ُ٘  أٚ ؾًـــع إال بـــارٕ ايـــٛيٞ ٚإػـــشاؾ٘ ٚقٓاعتـــ٘ بٛدـــٛد َــــًش١  عًـــ٢ اَٛايـــ٘ يظـــؿ

 يًُٛزي عًٝ٘ يف إعاس٠ َاي٘ ازي غريٙ .

ــ١ غــ   3) ــض َطًك ــ١ تـ ــذ َــ  (: ايعاسٜ ــذ٠ بصَ ــذ    شذُٚدـري َكٝ ــذ٠ بصَ ــض َكٍٝ  لٚتـ

ٜـ    -نايٛدٜعـ١   -َعري ستٍذدل ٖٚـٞ   :ايؿظـخ َتـ٢    شٌ يًُعـري ٚايــُظتعري  ـعكـذ دـا٥ض 

 عـــذّ ؾظـــنٗا ازي َـــذ٠ َعٝٓـــ١ ؾٝــــض ايؼـــش ط   -يف عكـــُذ  -إال إٔ ٜؼـــرطا  ػـــا٤ ل

 إْؿظــن   -ٚيــٛ قبـٌ ايٛقـ  ايــُعري     -ًٜٚـضّ ايعُـٌ بـ٘ ل يهــٔ يـٛ ؾظـخ أسـذُٖا       

إسداع ايعاس١ٜ ازي َايهٗا ل ْعِ قـذ ٜٛدـذ َـاْن ػـشعٞ عـٔ اإلسدـاع نُـا يـٛ         ٚيضّ 

 ذض ْــبؽ ايكــءـأعــاسٙ قطعــ١ َــٔ أسكــ٘ يــذؾٔ َظــًِ ؾذؾٓــ٘ ثــِ ؾظــخ ايعاسٜــ١ ح ٜــ    

 يتظًِٝ األسض ازي َعريٖا .   ذج١ َكذ١َ ـٚإ شاز اي 

بـذ َـٔ   ُهٔ االْتؿاع بٗا َن بكا٥ٗا تــض إعاستٗـا ل ؾال  ـًُٛن١ ٜـ(: نٌ عري 4َ)

ثِ ٜعريٖا ٚال ًٜضّ ًَهـ٘ ايعـري    -ٚيٛ باداس٠ أٚ هٖٛا  -ًُو ايـُٓؿع١ ايـُعاس٠ ـٕ ٜأ

ٚال تـض إعاس٠ َـاال  ًُو عري َاي٘لـًُو َٓؿعت٘ ٚإٕ ح ٜـايـُعاس٠ ؾتـض إعاس٠ َا ٜ

 .  ايًٗٛ تـششاّ نا تػًب َٓاؾع٘ يف اي ٚال َا تٓشـش أٚنبضلـٜٓتؿن ب٘ إال باتالؾ٘ ناي
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إعــاس٠ ايؿشــٌ (: تـــض إعــاس٠ ايؼــا٠ يالْتؿــاع بًبٓٗــا ٚؿــٛؾٗا ل نُــا تـــض    5)

 َا٤ٖا .   نُا تـض إعاس٠ ايب٦ش الطتكا٤يًتًكٝض أٚ يًشنٛب ٚيٛ َن ػش ط تعًٝؿُٗال

 (: ال جيــٛص يًُظــتعري إعــاس٠ ايـــُاٍ ايـــُظتعاس ٚال إداستــ٘ إال بــارٕ ايـــُايو  6)

شٖٓـ٘ عٓـذ دا٥ٓـ٘ بـارٕ َايهـ٘ ٚيـٝع       ٚسكاٙل ْعِ ٜـض يًُذٜٔ إطتعاس٠ َـاٍ ايػـري ي  

يًُايو سل ايشدٛع يف عاسٜت٘ ٚإْتضاعٗا َٔ ايـُشتٗٔ َـا داّ قـذ أرٕ بشٖٓٗـا ل ْعـِ     

ي٘ سل ايـُطايب١ بؿّه٘ بعذ إْكلا٤ ايـُذ٠ ٚسًٍٛ أدـٌ ايـذٜٔ ل ٚيـٛ ح ٜهـٔ ايـذٜٔ      

 َ دال  داص ي٘ ايـُطايب١ بؿو ايشٖٔ ٚسدٛع َاي٘ ايـُعاس ازي سٛصت٘ .  

ايشٖٔ داص يًُشتٗٔ بٝع٘ يٛؾا٤ دٜٓ٘ إرا ح ٜعًِ أْ٘ َـاٍ    ٜؿو ايـُذِٜٔ إرا حث

ـــُايو    ــ٢ إرٕ اي ـــ عً ــ٘ ل ٚإال تٛق ــري َذٜٓ ــُٔ      .  غ ــ١ ك ــشٖٔ ايعاسٜ ــاع اي ــِ إرا ب ث

 إال إ تبـــاع بصقـــٌ َـــٔ قُٝـــ١  ُايهٗا بـــايجُٔ ايـــزٟ بٝعـــ  بـــ٘لـايــــُظتعري ايعـــري يـــ

ــري          ــشأٖ ايع ــُإ اي ــذّ ك ــاٖش ع ــذؾن ٚاألدا٤ ل ٚاي  ــّٛ اي ــ١ ٜ ــُٔ قُٝ ـــُجٌ ؾٝل اي

 ايـُظتعاس٠ ايـُش١ْٖٛ يٛ تًؿ  بػري ايؿو إال َن إػراط٘ عًٝ٘ ؾٝلُٓٗا . 

(: ٜٓتؿن ايــُظتعري سظـب إرٕ ايــُايو أٚ ايــُتعاسف ايــُعتاد َـن ايـتشؿظ        7)

ٔ ايـــُعتاد ايـــُتعاسف أٚ ذٛص يــ٘ ايتعــذٟ عـــعًٝــ٘ َــٔ دٕٚ إكــشاس بايـــُاٍ ل ٚال ٜــ

ٕ ٜؼـر ط  ُٔ ٚال ٜلـُٔ َـن عـذّ ايتعـذٟ لإال أ    ايكذس ايـُصرٕٚ ؾٝ٘ل ؾإ تعـذ٣ كـ  

 عًٝ٘ ايلُإ يف عكذ ايعاس١ٜ .

ــتعري      ــض يًُظ ـــُعاس ح جي ــ٘ اي ــاق يف َاي ــاع   ـــُعري يف إْتؿ ـــُايو اي  ٚارا أرٕ اي

ظـاَض ايٓـاغ يف   ايتعذٟ عٓ٘ ازي غريٙ َـٔ االْتؿاعـات ٚإٕ نـإ َعتـادا  أٚ ٜتعـاسف ت     

 .   إستهاب٘ إال عٓذ إسشاص سكا ايـُايو بتـشف آ ش

 ٔـطٛا٤ ناْا َظهٛنٝ -(: ايعري ايـُظتعاس٠ إرا ناْ  َٔ ايزٖب أٚ ايؿل١ 8)
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ٖــٞ َلــ١ُْٛ ستــ٢ َــن عــذّ ايتؿــشٜ  يف سؿ ٗــا ٚعــذّ     -أّ ح ٜهْٛــا َظــهٛنري 

ُ   -يف عكـذٖا أٚ يف عكـذ آ ـش    -ايتعذٟ عًٝٗا ل ْعِ يـٛ إػـر ط    إ تًؿٗـا أٚ  عـذّ كـ

 تعٍٝبٗا ؿض ايؼش ط ٚيضّ ايعٌُ ب٘ ٚإْتؿ٢ ايلُإ .  

ــا أٚ       9) ــذٟ عًٝٗ ــُٔ إال بايتع ـــُظتعري ال تل ــذ اي ــ١ بٝ ـــُظتعاس٠ أَاْ ــري اي (: ايع

 ايتؿشٜ  يف سؿ ٗا أٚ َن ػش ط كُاْٗا .  

(: إرا ْكـ  ايعـري ايــُظتعاس٠ بؿعـٌ االطـتعُاٍ ايــُصرٕٚ ؾٝـ٘ ؾـال كـُإ         10)

 أٚ تكـريٙ أٚ تؿشٜط٘ يف سؿ ٗا أٚ َن ػش ط كُاْٗا . إال َن تعٍذٜ٘  عًٝ٘

ل ٘ بػــب٘ ح ٜــذض سٍدٖـا إزي غاؿـبٗا    (: إرا إطتعاس َا ٖٛ َػـٛب َن ع11ًُ)

 ذب عًٝ٘ سٍدٖا ازي َايهٗا ٜٚلُٔ تًؿٗا أٚ تعٍٝبٗا قبٌ سٍدٖا .ـبٌ ٜ

 ُا أ ـز َٓـ٘ إرا   ـسدـن عًـ٢ ايــُعري ايػاؿـب بـ      -ثِ إٕ نـإ دـاٖال  بايػــب١ٝ     

ًُو لٚارا سدــن عًٝــ٘ بعــٛض ـقــذ غــٍشٙ ٚ ذعــ٘ بصْٗــا ًَهــ٘ ٚأْــ٘ ٜعــريٙ َــا ٜــ   نــإ

 ُا دؾن .ـداص ي٘ ايشدٛع ع٢ً ايـُعري ب االْتؿاع َٓٗا

ٜـ           نذع٘ ـٚيٛ نإ عايــُا  بػــب١ٝ ايعاسٜـ١ أٚ ح ٜتشكـل َـٔ ايػاؿـب َـا ٜػـٍشٙ ٚ

 ا  ؾال سدٛع عًٝ٘ل ٖٚهزا ال سدـٛع يًُظـتعري عًـ٢ ايػاؿـب يـٛ ناْـ  ايعاسٜـ١ رٖبـ        

 أٚ ؾل١ أٚ إػر ط ايـُعري ايػاؿب كُاْٗا عٓذ ايتًـ . 

ــ٢       12) ـــُايو عً ــ٢ اي ـــُظتعاس٠ لأٚ إدع ــري اي ـــ ايع ـــُظتعري تً ــ٢ اي (: إرا إدع

 ُٝٓ٘ .ـايـُظتعري تعٍذٜ٘ عًٝٗا أٚ تؿشٜط٘ يف سؿ ٗا ؾايكٍٛ قٍٛ ايـُظتعري َن ٜ

ُٝٓ٘ل َــا ح ـُايهٗا ؾــايكٍٛ قــٍٛ ايـــُايو َــن ٜـــٚارا إدعــ٢ ايـــُظتعري سٍدٖــا يــ 

شانِ ايؼـشعٞ  ـٜجب  ايـُظتعري سٍدٖا إزي َايهٗا: بب١ٓٝ أٚ هٖٛـا: َـا ٜٛدـب عًـِ ايـ     

 شل .ـباي
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 بةـه الـهـقـف                      

َـ   ـ(: عكذ اهلب١ تٛاؾل بري ػنـري ع٢ً تـ 1)                   ذاْا  َـٔ دٕٚ  ـًُٝو َـاٍ أٚ سـل 

ٍٛ بعٛض نزيو : ؾـإ ايعـٛض ػـش ط يف     ك١ أٚ ايـُؼشٚط١عٛض لست٢ اهلب١ ايـُع

ايتًُٝو ايـُذاْٞ ٚعكذ اهلب١ل ٚريـو نُـٔ ٜٗـب نتابـ٘ يضٜـذ بؼـش ط إ ٜٗبـ٘ عبـا٠٤         

ٜـ إ اْٞ بال عٛضٍذـًُٝو َـؾإ ٖب١ ايهتاب ت ُهٔ إ ٜتنًــ ايــُٖٛٛب يـ٘ عـٔ     ـر 

ايعبـا٠٤ل ؾٝتظـً  ايٛاٖـب عٓذ٥ـز عًـ٢ ؾظـخ ٖبـ١ ايهتـاب ٚإطـرداع٘ يتنًــ            ٖب١

 . ذا٥ض٠ ٚايعط١ٝ ٚاهلذ١ٜ ٚايٓش١ًـء عٔ بعض أقظاّ اهلب١ :ايػشط٘ عًٝ٘ . ٜٚع

شتاز ازي ايكبــٍٛ بــٌ ـذاْٞ بــال عــٛض ٚال تـــًُٝو َـــ(: اهلذٜــ١ ٚادتــا٥ض٠ تــ2)

ُُ ُٔ ٜشٜـذ ل ؾـارا ح ٜـشؾض    ـذا٥ضت٘ يـ ـٗذٟ ٖذٜت٘ أٚ دؾن ايــُذٝض يـ  ٜهؿٞ إسطاٍ ايـ

 ا  ش ٚح ٜشدن ايـُاٍ ازي ؿاسب٘ ًَه٘ .  

 ذاب ايٛاٖب : نـٌ َـا  ـشتاز ازي إجياب ٚقبٍٛ ل ٜٚهؿٞ يف إٜـٜ بُٝٓا اهلب١ عكذ

ٍٍ ع٢ً ايتًُٝو ايـُذاْٞ َٔ يؿظ أٚ ؾعٌ أٚ إػـاس٠ ل ٚال تعتـء ؾٝـ٘ ؿـٝػ١  اؿـ١       د

ٍٍ نٌ َـا   -أٚ ايـٍُتٗب  َٔ ايـُٖٛٛب ي٘ ل -ٚال ايعشب١ٝ ل ٜٚهؿٞ يف ايكبٍٛ  عًـ٢   د

 ذاب َٔ يؿظ أٚ ؾعٌ أٚ هُٖٛا . ـايشكا باالٜ

شذش ـٜعتء يف ايٛاٖب : ايبًٛؽ لٚايعكٌ لٚايكـذ لٚاإل تٝـاس لٚعـذّ ايـ    (:3)

    ُ٘ ــؿ ـــُٖٛٛب يظ ـــُاٍ اي ــشف يف اي ــٔ ايتـ ــ٘ َ ــع ل عًٝ ــٛ    أٚ ؾً ــا  ؾً ــٕٛ َايه  ٚإٔ ٜه

 ٖٚب َاٍ غريٙ نإ ؾلٛال  َٛقٛؾا  ع٢ً إداص٠ ايـُايو ايؼشعٞ هلبت٘ . 

ٚايـُذٕٓٛ ٚايػاؾـٌ  ٚال ٜعتء ريو نً٘ يف ايـُٖٛٛب ي٘ ؾتـض اهلب١ ازي ايـأ 

ــؿ٘     ــع أٚ ط ـــُشذٛسعًٝ٘ يؿً ـــُهشٙ ٚاي ــا٥ِ ٚاي ــري   ٚايٓ ــاض غ ــر ط يف إقب ــٔ ٜؼ ٚيه

 ٕ ٜهٕٛ بٝذ ايٛيٞ ايؼشعٞ أٚ باػشاؾ٘ .  ايهاٌَ أ
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ــ١     4) ــ١ ايـــُٓاؾنل ٚتـــض ٖب ــا  َايٝــ١ ؾــال تـــض ٖب (: ٜعتــء نــٕٛ ايـــُٖٛٛب عٝٓ

األعٝإ ايــًُُٛن١ ٚإٕ ناْـ  ســ١ َؼـاع١ ل ٜٚكـشب ؿـش١ ٖبـ١ ايــُاٍ ايهًـٞ يف          

ٚؿش١ ٖب١ ايـُاٍ ايهًٞ ايجابـ  يف ايزَـ١ يػـري     -سص َٔ ؿء٠ َع١ٓٝ نًٝٛ  -ايـُعري 

 . قبلُٗا بكبض َـذاقُٗا  اسدا  ٜٚهٕٛ َٔ ٖٛ عًٝ٘

 ُٔ ٖــٛ ثابــ  عًٝــ٘ ٚيف رَتــ٘  ـشل يـــ(: اإلبــشا٤ إٜكــاع ٜعــ  ٖبــ١ ايــذٜٔ أٚايــ  5)

 بكــــذ إطـــكا ط َـــا يف رَـــ١ ايػـــري َـــٔ دٜـــٔ أٚ ســـلل ٚال ٜرتـــب أثـــشٙ ػـــشعا  إال    

ٜـ ٌ قاؿذ َـنتاس غري َؿًع ٚغري طؿٝ٘عٓذ ؿذٚسٙ َٔ بايؼ عاق شتاز تشتـب  ـل ٚال 

شاكش ٚايــُٝ  ٚايػا٥ـب   ـشٞ ايـ ـيـ شللٚيزا ٜــض إبـشا٤ ا  ـأثشٙ ازي قبٍٛ َٔ عًٝ٘ ايـ 

 .   عُا يف رَت٘ يًُء٤ٟ

ٕ ذ ؾٝ٘ َـٔ إرٕ ايٛاٖـب بـايكبض إال أ   (: ٜؼر ط يف ؿش١ اهلب١ قبلٗا ل ٚالب6)

ٜٗب٘ َا يف ٜذٙ َن إيتؿات ايٛاٖب ازي نْٛ٘ يف ٜذ ايـُٖٛٛب ي٘ ؾـال سادـ١ ازي قـبض    

ــع ايع      ــ٘ يف زتً ــ١ ٚال نْٛ ــبض اهلب ــ١ يف ق ــء ايؿٛسٜ ــذ ل ٚال تعت ــ٘   دذٜ ــٛص ؾٝ ــذ ؾٝذ ك

ايرا ٞ عٔ ايعكذ بضَإ نجريل َٚت٢ حتكل ايكبض ؿش  اهلب١ َٔ سٝٓـ٘ ؾـارا نـإ    

ٜـ ـيًُٖٛٛب ْ ذاب اهلبـ١ ٚقبٛهلـا نـإ ًَـو     ـُا٤ طابل ع٢ً ايكبض قذ سـٌ بعذ إ

ايٛاٖب دٕٚ ايـُٖٛٛب ي٘ ل ٚارا ٖٚبـ٘ ػـ٦ٝري ؾكـبض ايــُٖٛٛب يـ٘ أسـذُٖا دٕٚ       

 َايها  ي٘ دٕٚ غري ايـُكبٛض .  ا  ش ؿش  اهلب١ يف ايـُكبٛض ٚؿاس 

(: ٜتشكل ايكبض يف ايــُاٍ غـري ايــُٓكٍٛ بايتنًٝـ١ ٚسؾـن ايٛاٖـب ٜـذٙ عـٔ         7)

ــ٘ تــ   ـــُٖٛٛب ٚدعً ـــُاٍ     ـاي ــل يف اي ــًطٓت٘ ل ٜٚتشك ــ٘ ٚط ـــُٖٛٛب ي ــتٝال٤ اي ش  إط

ــ      ــ  ش  طـــًطٓت٘ل ـايــــُٓكٍٛ بٛكـــع٘ بٝـــذ ايــــُٖٛٛب يـــ٘ ٚتـ  نتًـ َــــادٜل  ـٚتـ
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ًِّ( بٓشـٛ   ـايكبض با تالف َٛاسدٙل ٚاي ذاَن إ ايكبض ٖٛ َع٢ٓ عشيف ٜع  )ايتظـ

 ٜتُهٔ ايـُظتًِ ايكابض َٔ ايتـشف ؾٝ٘ تـشف ايـُالى َٔ دٕٚ َٓاصع . 

ٚال١ٜ قبٍٛ اهلبـ١ ٚقبلـٗا عـٔ ايــػري      -َٔ طشف األب  -ذذ ـ(: يألب ٚاي8)

َـ  ٛ       ٍٔذْٓٛا  ل ٚأَـا يـٛ دُـ   ـٚايـُذٕٓٛ إرا بًؼ  ٍ بعـذ ايبًـٛؽ َٓؿــال  عٓـ٘ ؾٛالٜـ١ ايكبـ

ل ٚيٛ ٖٚب ايـٛيٞ أسـذُٖا ٚناْـ      -ايـُذتٗذ ايعذٍ  -ٚايكبض يًشانِ ايؼشعٞ 

 شتر ازي قبض دذٜذ .  ـايعري ايـُٖٛٛب١ بٝذ ايٛيٞ ح ٜ

ــ١ ٚإْتكــٌ         9) ــ  اهلب ــبض بطً ــٌ ايك ــ٘ قب ـــُٖٛٛب ي ــب أٚ اي ــات ايٛاٖ ــٛ َ (: ي

 ايـُٖٛٛب ازي ٚسث١ ايٛاٖب ٚال ًٜضَِٗ اإلقباض . 

ـُٖٛٛب بعـذ ايكـبض يضَـ  اهلبـ١ ؾًـٝع يًٛاٖـب       (: يٛ َات ايٛاٖب أٚ اي10)

 ايشدٛع ازي ايـُٖٛٛب ي٘ل نُا اْ٘ يٝع يٛسث١ ايٛاٖب ايشدٛع إزي ايـُٖٛٛب ي٘ . 

 ٚيـذا  نــإ   -(: يـٝع يًٛاٖـب ايشدـٛع بعـذ االقبــاض إ ناْـ  يـزٟ سسـِ        11)

ــا  أّ ــا   أّ أب ــ١ ٚال َــن     -غريٖــِ   أّ  أَ  ٚال بعــذ ايتًـــ ٚال َــن ايتعــٜٛض عــٔ اهلب

 قـذ ايتكشب باهلب١ ازي اهلل طبشاْ٘ . 

ٚؾـٞ دٛاص ايشدٛع َـن ايتــشف  غـري ايــُتًـ يًُٖٛـٛب  ـالف ل ٚاألقـ٣ٛ        

ــٛب         ــبع ايج ــ٘ نً ــشف ؾٝ ــذ ايتـ ــ٘ بع ــا  بعٝٓ ـــُٖٛٛب باقٝ ــإ اي ــٛع إرا ن ــٛاص ايشد د

ــ١ بعٝٓٗــا ؾــال     ــ١لدٕٚ َــا إرا ح تكــِ اهلب ـــُٖٛٛب ٚؾــشؾ ايظــذاد ٚسنــٛب ايعشب  اي

شاٍ يف ايتــشف ايــُػٍٝش يًعـري نكطـن ايكُـاؾ      ـٓٗا نُا ٖٛ ايـ ذٛص ي٘ ايشدٛع سٝـٜ 

 شٓط١ أٚ  بضٖـا ل ـنٝاطت٘ أٚعٓـذ  ٝاطتـ٘ ؾعـال  أٚعٓـذ طشـٔ ايـ      ـايـُٖٛٛب َكذ١َ يـ 

 ُا ال ٜكّٛ َع٘ ايـُٖٛٛب بعٝٓ٘ . ـأٚ عٓذ ايتـشف ايٓاقٌ نبٝع٘ أٚ ٖبت٘لأٚ هُٖٛا َ

 ضٚد١ ع٢ً نشا١ُٖ ػذٜذ٠(: األقشب دٛاص ايشدٛع يف اهلب١ ازي ايضٚز أٚ اي12)
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ؾــال ًٜشكــإ بــزٟ ايــشسِ يف يــضّٚ اهلبــ١ ل ْعــِ األســٛ ط األٚزي تــشى ايشدــٛع عــٔ    

 ٖبتُٗا . 

(: إرا تـشف يف اهلب١ ٚناْ  قا١ُ٥ بعٝٓٗـا ٚح تهـٔ َـٔ ايــُٛاسد ايالصَـ١      13)

داص يًٛاٖـب ايشدـٛع عًـ٢ نشاٖـ١ُل ؾـارا سدـن عـٔ ٖبتـ٘ ٚٚدـذٖا قـذ            -ايـُتكذ١َ 

 عاب  أ زٖا ٚال أسؾ ل ٚإٕ صادت صٜـاد٠ َٓؿــ١ً نـايًدي ٚايٛيـذ ؾٗـٞ يًُٖٛـٛب       

ـًـ  ١ يالْؿـــاٍ نــايطٍٛ ٚايظــُٔ يـ٘ل ٚإٕ ناْــ  ايضٜــاد٠ َتـــ١ً : ؾــإ ناْــ  غــري قاب

ٚبًٛؽ ايجُش٠ ايـُٖٛٛب١ ٚهٖٛا ؾٗٞ تتبن ايـُٖٛٛب ٚتعٛد يًٛاٖـب بعـذ سدٛعـ٘ ل    

ٚإٕ ناْ  ايضٜاد٠ قاب١ً يالْؿـاٍ نايــٛف ٚايجُـش٠ ٚهُٖٛـا ؾـال ٜبعـذ عـذّ تبعٝـ١        

 ايـُٖٛٛب ٚتهٕٛ ايضٜاد٠ يًُٖٛٛب ي٘ بعذ سدٛع ايٛاٖب عٔ ٖبت٘ .

شدٛع ايـُؼشٚع : عًِ ايـُٖٛٛب ي٘ بـ٘ أٚ إعالَـ٘ بـ٘    (: ال ٜعتء يف ؿش١ اي14)

 أٚ ؾٝـض ايشدـٛع َـن دٗـٌ ايــُٖٛٛب يـ٘ ٜٚٓؿـز عًٝـ٘ ل ْعـِ يـٛ تًــ ايــُٖٛٛب           

 أتًؿ٘ قبٌ إطالع٘ ح ٜلُٔ .  

(: يف اهلب١ ايـُؼشٚط١ جيب ع٢ً ايـُٖٛٛب ي٘ ايعٌُ بايؼـش ط ل ؾـارا ٖٚبـ٘    15)

 ٘ ايعُــٌ بايؼــش ط ل ؾــارا تعــزس ػــ٦ٝا  بؼــش ط إ ٜٗٝــ٘ ػــ٦ٝا  ٚدــب عًــ٢ ايـــُٖٛٛب يــ

أٚ إَتٓن ايـُتٗب َـٔ ايعُـٌ بايؼـش ط دـاص يًٛاٖـب ايشدـٛع يف اهلبـ١ ٚإٕ ح تهـٔ         

ٍٝـ  -اهلب١ قا١ُ٥ بعٝٓٗا  ل بـٌ اي ـاٖش   -شا  أٚ ْـاقال   يتـشف ايـُٖٛٛب ي٘ ؾٝٗا تـشؾا  َػ

 دٛاص ايشدٛع  يف اهلب١ ايـُؼشٚط١ قبٌ ايعٌُ بايؼش ط .  

ل ٚيــٛ ـذب عًٝــ٘ ايتعــٜٛضٜؼــر ط ايعــٛض ح ٜــ (: إرا ٖٚــب ٚأطًــل ٚح16)

ٍٛكــ٘ ايـــُتٗب ح ٜــ ذض ـذب عًٝــ٘ ايكبــٍٛ ل ؾــارا قبــٌ ٚقــبض يضَــ  اهلبــ١ ٚح ٜـــع

 كبٌ ايٛاٖب ح ٜتشكلـٛض ٚح ٜـتٗب ايعـزٍ ايـُـُٓا يٛ بـٝـٛع ل بـشدـٛاٖب ايـًـي
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 ايتعٜٛض ٚح تًضّ اهلب١ .  

عًـ٢ ايــُٖٛٛب يـ٘ ل ٚإٕ نـإ      ٔٓا  تعـٍٝ (: ايعٛض ايـُؼشٚ ط : إ نإ َع17ٍٝ)

 تـــذٍ  -عـــاد٠  أٚ تعــاسف أٚ هُٖٛـــا   -ايٝظـــش لإال إرا ناْــ  قشٜٓـــ١   َطًكــا  أدـــضأ  

 ذضٟ غري ايـُظاٟٚ .  ـع٢ً إساد٠ ايـُظاٟٚ ؾال ٜ

ــ     18) ــٌ ٜـ ــ١ل بـ ــا  َايٝـ ــٕٛ عٝٓـ ــٛض إ ٜهـ ــر ط يف ايعـ ــٕٛ ـ(: ال ٜؼـ  ذٛص إ ٜهـ

ــذا   ــٔ ع      -عك ــٌ َ ــب بصق ــ٢ ايٛاٖ ــ٘ عً ــ٤ٞ  أٚ إداست ــن ػ ـــُتعاسف  نبٝ ــ٘ اي  ل -ٛك

 أٚ ٜهــٕٛ عُـال   اسدٝــا    نــإبشا٤ رَتـ٘ َــٔ دٜـٔ أٚ سـل يــ٘ عًٝـ٘ ل     أٚ ٜهـٕٛ إٜكاعـا     

 ْاؾعا  يًٛاٖب ننٝاط١ ثٛب٘ .  

 بعـض يف ايعطـا٤ عًـ٢ نشاٖـ١ُ ػـذٜذ٠ل      (: جيٛص تؿلٌٝ بعـض االٚالد عًـ٢   19)

َــن أَــٔ بــٌ حيــشّ ايتؿلــٌٝ ارا يــضّ َٓــ٘ ايؿظــاد : إثــاس٠ ؾتٓــ١ ٚبػلــا٤ بٝــِٓٗ . ْعــِ  

 شـًٞ ايعًّٛ ايذ١ٜٝٓ.ـايؿظاد ٜظتشظٔ تؿلٌٝ ايـُتذٜٔ َِٓٗ الطُٝا يٛ نإ َٔ َ

ٌٛـ(: ٜظتشب ايعط١ٝ ٚاهلب١ إزي االسساّ ٖٚٛ 20ْ) َـٔ اَتجـاٍ االَـش ايؼـشعٞ      ش

بـ١ً االسساّ ٚاإلسظإ ايِٝٗ ٚايٓٗـٞ عـٔ قطٝعـتِٗ ل ٚقـذ اطتؿاكـ  ايٓــٛق       

 بٌ تٛاتشت يف االَش بـ١ً االسساّ ٚايٓٗٞ عٔ قطٝعتِٗ .
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 فقه الوصية

شٝا٠ بـُا ٜشٜذ ؾعً٘ ي٘ بعذ ايٛؾا٤ طـٛا٤  ـايٛؿ١ٝ ٖٞ ايعٗذ ازي ايػري ساٍ اي (:1)

َا نإ عٗذا  بؿعٌ اعتباسٟ نايتًُٝو يػريٙ أٚبعُـٌ  ـاسدٞ نذؾٓـ٘ يف َهـإ َعـري      

 ِ إٔ ال  ٚقلــا٤ ايعبــادات ايؼــشع١ٝ ايؿا٥تــ١لٖٚٞ ســل َظــتشب ػــشعا  ٜٓبػــٞ يًُظــً

 ط٘ يٝشؿظ سكٛم ايـُظًُري ٜٚذسى سك٘ يف ثًح تشنت٘ .  إال ٚٚؿٝت٘ حت  سأ ٜبٝ 

ــ١ٝ     2) ــ٘ ايٛؿ ــ  عًٝ ــذُ ٚدب ــ٢ أس ـــُٛت عً ــاسات اي ــشت أَ ــ (: إرا ظٗ ــٛ ـب ُا ٖ

ناألَاْـات ايــُشؿٛظ١ عٓـذٙ ٚدٜـٕٛ ايٓـاغ       أٚ بؼشٜا  َؼػٍٛ ايز١َ ب٘ ٚادبا  ػشعٝص 

ــادات     ــ٘ ٚايعب ــيت بزَت ــشا٤ اي ــٛم ايؿك ـــُٛطٍ   ٚسك ــب اي ــ٢ ايٛاد ــ٘ ست ــ١ َٓ ن أٚ ايؿا٥ت

ع١ تتلــٝل إرا ح ٜطُـ٦ٔ ايـــُهًـ بـايتُهٔ َــٔ   ايــُ دٌل ؾـإ  ايٛادبــات ايــُٛطٍ   

ـْـ     شُٖٛا ـاَتجاهلـا عٓــذ تص ريٖــا نكلـا٤ ايـــال٠ ٚايـــٝاّ ٚأدا٤ ايهؿـاسات ايٓــزٚس ٚ

ــات ايؼــشع١ٝ  َــٔ ايٛ ــ١ ٚغريٖــا   -ادب ـــُبادس٠ ازي    -ايبذْٝ ـــُهًـ اي ؾتذــب عًــ٢ اي

بٓؿظــ٘ أٚ بٓا٥بــ٘ ل ٚارا كــام ايٛقــ  ٚح ٜــتُهٔ َــٔ َباػــش٠ أدا٥ٗــا ألًٖــٗا   أدا٥ٗــا

ــ٘ .       ــٗا بعــذ ٚؾات  ٚدــب اإلٜـــا٤ بٗــا ٚإعــالّ َــٔ ٜتٛقــن قٝاَــ٘ بايٛادــب بصَــٌ ؾعً

َـ ـٚأَا أَٛاٍ ايٓاغ َٔ ايٛدٜع١ ٚايعاس١ٜ َٚاٍ ايـُلاسب١ ْٚ ش  ـُا ٜهـٕٛ تـ  ـشٖٛا 

ل زي ايٛنٝـٌ أٚ يًـٛيٞ ايؼـشعٞ ؾـٛسا     ٜذٙ ؾايالصّ َباػـش٠ إٜــاهلا ازي أؿـشابٗا أٚ ا   

ــتالَٗا ل ٚإٕ ح      ــٛتِٗ ازي إط ــاسِٖ أٚ دع ــِ ٚإ ب ــٔ إعالَٗ ــذ َ ــتُهٔ الب ــإ ح ٜ ؾ

َـن اإلػـٗاد    -ٖٚـٞ سكـٛم ٚأَـٛاٍ ايٓـاغ      -ُهٓ٘ ريو ٚدب عًٝ٘ االٜـا٤ بٗـا  ـُٜ

 عًٝٗا ل ٚالبذ َٔ االٜـا٤ ازي َٔ ٜجل بصدا٥ٗا ازي أًٖٗا .  

ايؼشع َـٔ صنـا٠ أٚ سـع أٚ َ ايــِ أٚ هٖٛـا       ٚأَا دٜٕٛ ايٓاغ عًٝ٘ ٚسكٛم

ٚيـٛ ح ٜتٝظـش يـ٘ ايــُبادس٠ ٚدـب      ـششّ ايتص ري لؾٝذب عًٝ٘ ايـُبادس٠ ازي ٚؾا٥ٗا ٜٚ
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 عٓـذ َـٔ ٜٛثـل باٜــاهلا ازي أًٖـٗال     ايعذٍ أٚ َٓـٛب٘ أٚ إٜذاعٗا  إٜـاهلا ازي ايؿكٝ٘

 ػٗاد عًٝٗا .  ٚإال إرا ح ٜتٝظش ي٘ ريو ٚدب االٜـا٤ بٗا ٚبٝإ تؿاؿًٝٗا ٚاال

 (: ايٛؿ١ٝ قظُإ : تـًُٝه١ٝ ٚعٗذ١ٜلٖٚٞ غري ايٛؿا١ٜ.3)

ذعٌ ايؼنف بعض أَٛايـ٘ أٚ سكٛقـ٘ يػـريٙ    ـايـُشاد َٔ ايٛؿ١ٝ ايتًُٝه١ٝ إٔ ٜ

ٚؾات٘ نصٕ ٜـذعٌ ػـ٦ٝا  َـٔ تشنتـ٘ يضٜـذ أٚ يًؿكـشا٤ أٚ يــذ١ٗ  ريٜـ١ بعـذ ٚؾاتـ٘ل           بعذ

 .  -شل اال تـاق ـبايـًُو أٚ ب -االعتباسٟ  بايؿعٌ ايؼشعٞ ؾٗٞ ٚؿ١ٝ

ٚايـــُشاد َــٔ ايٛؿــ١ٝ ايعٗذٜــ١ إٔ ٜعٗــذ ايؼــنف بتــٛيٞ غــريٙ بعــذ ٚؾاتــ٘ ؾعــآل  

 اسدٝا  َتعًكا  ب٘ أٚ َشتبطا  بػريٙ نـصٕ ٜـاَش بذؾٓـ٘ يف َهـإ َعـري أٚ صَـإ َعـري أٚ        

ٓاب١ُ يف ؿال٠ أٚ ٜصَش بإعطا٤ ٚؿٍٝ٘ صٜذا  َٔ َاي٘ أٚ بك١َُٛٝ بهش ع٢ً أطؿاي٘ أٚ باطت

 شٛ ريو.ـؿّٛ أٚسر بعٛض َٔ َاي٘ أٚ بصٕ ٜٛقـ َاي٘ أٚ ٜبا ع بٓشٛ  اق أْٚ

ناسدٞ ل ؾٗـٞ  ـايتظًٝ  عًـ٢ ايتــشف االعتبـاسٟ أٚايـ     ٚايـُشاد َٔ ايٛؿا١ٜ :

ٌٛـْ  َٔ ايٛال١ٜ ايـُؼشٚع١ .    ش

دعًــ٘ ٚؿــٝا  عٓــ٘ ٚدعــٌ يــ٘ ٚالٜــ١  ؾكــذ  ٘ أَــشٙ ازي ػــنف َعــري(: إرا ٍٚدــ4)

٘ أَـشٙ ازي ػـنف َعـري ٚح تهـٔ قشٜٓـ١      َعًك١ عًـ٢ ٚؾاتـ٘ ل ٚإٕ ح ٜٛدٍـ    ايتـشف

ٚؿـٝا   عٌ ي٘ شر ع  أٚ ٜـاّ ع ( ؾًِ جيـع٢ً ايتعٝري نُا يٛ قاٍ:)أٚؿٝ  بصٕ ٜ

 شانِ ايؼشعٞ ٜٓـب ي٘ َٔ ٜجل بعًُ٘ ٚإَاْت٘ .  ـزٙ َٔ ٚظا٥ـ ايَٝعٝٓا  نإ تٓؿ

شتاز ـٛؿ٢ بـ٘(ل إر ٖـٞ ال تـ   (: يًٛؿ١ٝ ايعٗذ١ٜ طشؾإ : )ايـُٛؿٞ( ٚ)ايـ5ُ)

ازي قبٍٛ ايـُٛؿ٢ ايٝ٘ طٛا٤ دعٌ ؾٝٗـا ٚؿـٝا  أّ ح جيعـٌل ْعـِ إرا دعـٌ ػنــا        

َعٝٓا  يتٓؿٝزٖا نإ هلا طشف ثايح ٖٛ )ايـُٛؿ٢ ايٝـ٘( أٚ )ايٛؿـٞ( ٚس٦ٓٝـز ٜـتعري     

عذّ سٍدٙ هلا ل ؾًٛ سٍدٖا ايـُٛؿ٢ ي٘ ساٍ سٝا٠ ايـُٛؿٞ ٚأعًُـ٘ بـشٍدٙ ؾـال أثـش هلـا      
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ح ٜعـري ايــُٝ  ٚؿـٝا  َٓؿـزا  هلـا      ٚنإ تٓؿٝزٖا ٚتٓؿٝز َا  ايؼنف ايـُعريلبًشاظ 

ٌٍ سادعا  يًؿكٝ٘  شري.ـَٔ ايـاي ايعذٍ أٚ َٔ ٜٓـب٘ يتٓؿٝزٖالؾإ ح ٜتٝظش تٛالٙ عذ

ُا ٜشٜذ ؾعً٘ بعذ ٚؾاتـ٘  ـإرا عٗذ األب أٚ األّ ازي االبٔ أٚ ايبٓ  ٚأٚؿاٙ ب(:6)

ٚإبطاهلا ؾاْ٘ عكٛمل َٚٔ ايـٍء بُٗـا قبـٍٛ ايٛؿـ١ٝ      سشّ االَتٓاع عٔ قبٛهلا أٚ سٍدٖا

 َُٓٗا ٚتٓؿٝزٖا بعذ ايٛؾا٠ل ٚايعٗذ َٔ غري األبٜٛٔ ٜظتشب قبٛي٘ ٚعذّ سٍدٙ .  

ذٗٝضٙ أٚ بعــض ػــ ْٚ٘ بعــذ ايـــُٛت ـُباػش٠ تـــ(: إرا أٚؿــ٢ يػــري ايــٛيٞ بــ7)

يـ٘  ٚاألسٛ ط إطت٦زإ ايـُٛؿ٢ لنتػظًٝ٘ ٚايـال٠ عًٝ٘ ناْ  ٚؿٝت٘ ؿشٝش١ ْاؾز٠

عـٔ االرٕ يـ٘    َٔ ايٛيٞ: األقشب األٚزي بتذٗٝض ايـُٝ  ػشعا  ٚاألسٛ ط عذّ تص شٙ

 .   بايـُباػش٠

ٚ)ايـــُٛؿ٢ بــ٘(  (: ايٛؿــ١ٝ ايتًُٝهٝــ١ تتكــّٛ بــصطشاف ثالثــ١ : )ايـــُٛؿٞ(  8)

ٚقـذ ٜٛؿـٞ باسـذُٖا يؼـنف َعـري نُـا يـٛ         شللـٚ)ايـُٛؿ٢ ي٘( بايـًُو أٚ بايـ 

َـ      ٚال ٜبعـذ إستٝادٗـا ازي قبـٍٛ )ايــُٛؿ٢ يـ٘(      تٞ(ُاـقاٍ : )ٖزا ايــُاٍ يضٜـذ بعـذ 

ٜٚهؿٞ يف ايكبٍٛ نٌ َا ٜذٍ ع٢ً ايشكا بايٛؿ١ٝ : قٛال  أٚ ؾعال  ناػـؿا  عٓـ٘ل طـٛا٤    

يــذ١ٗ  ؿذس ساٍ سٝا٠ ايـُٛؿٞ أّ بعذ ٚؾات٘ . ٚقذ ٜٛؿٞ يعٓٛإ عاّ نـايؿكشا٤ أٚ  

َـات ايــُٛؿٞ   : َ طظ١  ريٜـ١ل ٚاي ـاٖش عـذّ إستٝادٗـا ازي ايكبـٍٛ ؾـارا       َؼرن١

ٖٚهـزا يـٛ ناْـ  ايٛؿـ١ٝ بؿـو ًَـو نـايعتل أٚبـابشا٤ُ          سـٌ ايـًُو ايـُٛؿ٢ ب٘ل

 َٔ دٜٔ أٚ سل .  

يـشٍد بعـذ   (: األقشب إ سٍد ايـُٛؿ٢ ي٘ يًٛؿ١ٝ ايتًُٝه١ٝ َبطٌ هلا إرا نـإ ا 9)

طبك٘ ايكبٍٛ بعذ ايـُٛت أٚ ساٍ اذتٝا٠ ؾال أثش يـشٍدٙ  ايـُٛت ٚح ٜظبل بكبٛي٘لأَا يٛ

 ًُٝه٘ ي٘ ست٢ بعذ سٍدٙ.  ـ أثش يًشدٍ ساٍ سٝا٠ ايـُٛؿٞ إرا بكٞ ع٢ً ٚؿٝت٘ ٚتنُا ال
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ــ  -(: ٜهؿــٞ يف حتكــل ايٛؿــ١ٝ   10) ٌٍ َــا   ٚيف إْ -ًُٝه١ٝ ـعٗذٜــ١ أٚ ت  ؼــا٥ٗا : نــ

ٍٍ عًٝٗا َٔ يؿظ ٌ  -ؿشٜض أٚ ظاٖش -د ٚيف سـاٍ اال تٝـاس    -نتابـ١ أٚ إػـاس٠   -أٚ ؾعـ

ــٛب بــ      ــذإ َهت ــٞ ٚد ــٌ ٜهؿ ــطشاسل ب ــٔ دٕٚ إك ــِ   نّطـَ ــح ٜؿٗ ــا٥٘ حبٝ  ٘ أٚ باَل

 ُلُْٛ٘ ٜٚٛثل َٓ٘ إسدا٠ ايعٌُ ب٘ بعذ َٛت٘لـَٔ ايكشا٥ٔ ٜٚطُصٕ بكـذٙ االٜـا٤ ب

 .   ذب ايعٌُ بٗاـٖٚزٙ ٚؿ١ٝ ٜ

 ٜٚهؿٞ يف قبٍٛ ايٛؿ١ٝ :نٌ َا ٜذٍ ع٢ً ايشكا َٔ يؿظ أٚ ؾعٌ . 

ــذ       11) ــ٘ ق ــ٢ أْ ــ١ عً ــ  ايبٝٓ ــِ قاَ ــاٍ : الل ث ــٝ  ، ؾك ــ٘ : ٖــٌ أٚؿ ــٌ ي ــٛ قٝ  (: ي

نإ ايعٌُ ع٢ً ايبٝٓـ١ ٚح ٜعتـذ هـءٙ لإال إرا عًـِ أْـ٘ قــذ َـٔ إْهـاسٙ :          -ٚؿ٢أ

: ـشهِ يف عهظ٘ نصٕ أدابهزا ايٖٚ إْؼا٤ ايعذٍٚ عٔ ايٛؿ١ٝ ؿض ايعذٍٚ َٓ٘ . 

ْعِ ل ٚقاَ  ايب١ٓٝ ع٢ً عذّ ايٛؿ١ٝ َٓ٘ : ؾاْـ٘ إٕ قــذ اإل بـاس نـإ ايعُـٌ عًـ٢       

 شكك  ايٛؿ١ٝ .  ـؼا٤ ٚتايب١ٓٝ ل ٚإٕ قـذ إْؼا٤ ايٛؿ١ٝ ؿض االْ

(: يٛ أٚؿ٢ ألسُذ بؼـ٦ٝري ؾكبـٌ أسـذُٖا ٚسٍد ا  ـش بعـذ َـٛت ايــُٛؿٞ        12)

ؿٍش  ؾُٝا  قبٌ ٚبطًـ  ؾُٝـا سٍدل ٚنـزا يـٛ أٚؿـ٢ يـ٘ بؼـ٤ٞ ٚاسـذ ؾكبـٌ  بعلـ٘           

ٚسٍد ايــبعض ا  ــش ل ْعــِ يــٛ ظٗــش َــٔ ايٛؿــ١ٝ إٔ إٜـــا٤ٙ بايـــُذُٛع َــٔ سٝــح   

 ً  ايٛؿ١ٝ بشٍد بعلٗا . شٝح ال ٜشك٢ بايتبعض بطـايـُذُٛع ب

ــ13) ــٌ إ ٜـــ   ـ(: ال ٜـ ــا قبـ ـــُٛؿ٢ بٗـ ــري ايـ ــشف يف ايعـ ــ١ ايتــ نتاس ـذٛص يًٛسثـ

ٚيــٝع هلــِ إدبــاسٙ عًــ٢ اإل تٝــاس   -أٚايكبــٍٛ  ايــشٍد -ايـــُٛؿ٢ يــ٘ أســذ األَــشٜٔ  

سؾعـٛا أَـشِٖ ازي    -بكذس َعتٍذ بـ٘   -ُاٌٖ ٚأٚدب تلشس ايٛسث١ ـال  ل ْعِ إرا تَعٍذ

 عاٙ ٚأدءٙ ع٢ً إ تٝاس أسذُٖا .  ايـُذتٗذ ايعذٍ ٚإطتذ

 قاّ ٚاسث٘ َكاَ٘ ٚنإ ي٘ ايكبٍٛ - (: إرا َات ايـُٛؿ٢ ي٘ قبٌ قبٛي٘ أٚ سٍد14ٙ)
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ُٛت ـأٚ ايــشٍد إرا ح ٜشدــن ايـــُٛؿٞ ســاٍ سٝاتــ٘ عــٔ ٚؿــٝت٘ ل ٚال ؾــشم بــري إ ٜــ

 ايـُٛؿ٢ ي٘ يف سٝا٠ ايـُٛؿٞ أٚ بعذ ٚؾات٘ . 

(: اي ـــاٖش إ ايـــٛاسخ بكبٛيـــ٘ ايٛؿـــ١ٝ ٜتًكـــ٢ ايــــُاٍ ايــــُٛؿ٢ بـــ٘ َـــٔ   15)

أْــ٘ ٜٓتكــٌ ازي ايـــُٛؿ٢ يــ٘ ثــِ ٜٓتكــٌ ازي ٚاسثــ٘ل ٚعًٝــ٘ ؾــال   ايـــُٛؿٞ إبتــذا٤ً ل ال 

دٜٕٛ ايـُٛؿ٢ ي٘ ٚٚؿـاٜاٙ نُـا تـشخ َٓـ٘ ايضٚدـ١       نشز َٔ ايـُاٍ ايـُٛؿ٢ ب٘ :ـت

ــ    ُٛؿ٢ بـ٘ بـري ايٛسثـ١ عٓـذ تعـذدِٖ      ٚإٕ نإ ايـُٛؿ٢ ب٘ أسكا ل ٜٚكٍظـِ ايــُاٍ اي

سظب قظ١ُ ايـُرياخ ل ٚايـُذاس ع٢ً ٚاسخ ايـُٛؿ٢ يـ٘ عٓـذ َٛتـ٘ دٕٚ ايـٛساخ     

عٓـــذ َـــٛت ايــــُٛؿٞ . ٚارا َـــات ايـــٛاسخ يف سٝـــا٠ ايــــُٛؿٞ ؾـــاألقشب إْتكـــاٍ  

 . ايـُٛؿ٢ ب٘ ازي ٚسث١ ايٛاسخ

ٕ ٜعطــٞ بعــض تشنتــ٘ يؼــنف ؾُــات يف سٝـــا٠      أ (: إرا أٚؿــ٢ ازي أســذُ  16)

 .   ُٛؿٞ بتًُٝه٘ ؾاي اٖش قٝاّ ايٛاسخ َكاَ٘ َا ح ٜشدن ايـُٛؿٞ عٔ ٚؿٝت٘ايـ

(: إرا سدــن ايـــُٛؿٞ عــٔ ٚؿــٝت٘ بعــذ َــٛت ايـــُٛؿ٢ يــ٘ أٚ قبــٌ َٛتــ٘    17)

ٜـ     ـُهٔ أبطً  ايٛؿ١ٝل ٚسدٛع٘ ٜ ُهٔ ـٕ ٜتشكـل بـايكٍٛ ايــشٜض أٚ ايٛاكـض ل ٚ

بٝع٘ أٚ ٜٗب٘ يػري ايــُٛؿ٢  إ ٜتشكل بايؿعٌ ايـُٓايف يإلٜـا٤ ب٘ يػريٙ نصٕ ٜصنً٘ أٚ ٜ

    ٘ ــٞ ببٝعــ ــ٘ إٜــاٙ أٚ ٜٛؿ ــ٘ ٜٚكبل ــ ي ــو َــ ـأٚ ْ ــا٤ بــزاى    ـشٛ ري ــاؾ٢ َــن االٜـ  ُا ٜتٓ

 ايـُاٍ ٜٚهؼـ عٔ ايشدٛع عٔ ٚؿٝت٘ .

 (: ٜؼر ط يف ايـُٛؿٞ اَٛس :18)

ايبًٛؽ ؾال تـض ٚؿ١ٝ ايـأ إال إرا بًـؼ عؼـشا  ٚنـإ قـذ عكـٌ ٚناْـ         االول:

ل اقشبا٥٘  اؿ١ ؾتــض ًٜٚـضّ تٓؿٝـزٖا   شٚف ألسساَ٘ ٚنري ٚايـُعـٚؿٝت٘ يف ٚدٛٙ اي

 . ٖٚهزا إرا نإ ابٔ طبن طٓري ٚأٚؿ٢ َٔ َاي٘ بايٝظري يف سل َٚعشٚف
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ايعكــٌ لؾــال تـــض ٚؿــ١ٝ ايـــُذٕٓٛ ٚايـــُػ٢ُ عًٝــ٘ ٚايظــهشإ ســاٍ     الثااي: :

ٍٔ أٚ طهش أٚ أغُٞ عًٝ٘  . دْٓٛ٘ ٚإغُا٥٘ ٚطهشٙل ٚتـض  ٚؿٝت٘ ساٍ عكً٘ ثِ د

 . ل ؾال تـض ٚؿ١ٝ ايـُهشٙ اال تٝاسالثيلث:

 .  ؾال تـض ٚؿ١ٝ ايظؿٝ٘ يف َاي٘ ٚتـض يف غريٙ نايتذٗٝضل ايشػذ الرابع:

 إٔ ال ٜهٕٛ قاتٌ ْؿظ٘ ؾُٝا يـٛ أٚؿـ٢ بعـذ َـا أسـذخ يف ْؿظـ٘ سـذثا        ارتاَع:

ْـ     ـٜ ريـو   شٛـذعً٘ عشك١ً يًُٛت بكـذ َٛت٘ ٚسدا٤ ٖالنـ٘ َـٔ دـشح أٚ ػـشب أٚ 

اَا إرا ناْ  يف غـري ايــُاٍ َـٔ زٗٝـض ٚهـٛٙ       إرا ناْ  يف َاي٘لتـض ٚؿٝت٘  ؾاْ٘ ال

 أٚ نــإ ال أٚ طــٗٛا  ؿــش ل ٚنــزا تـــض ايٛؿــ١ٝ إرا ؾعــٌ ريــو اذتــذخ  طــص        

أٚ يـٝع عًـ٢ ٚدـ٘ ايعــٝإ نُـٔ ٍٖٝـص ْؿظـ٘ يًذٗـاد يف طـبٌٝ اهللل           بكـذ ايــُٛت 

ا أٚؿ٢ بعـذ  ُا ؾعً٘ بٓؿظ٘ ثِ أٚؿ٢ ل بٌ اي اٖش ؿش١ ايٛؿ١ٝ إرـٚنزا إرا عٛيف َ

 َا ؾعٌ ايظبب ثِ عٛيف ثِ َات بظبب آ ش .

شذخ ثِ أسذخ ؾٝٗا ؿـش   ـشذخ يف ْؿظ٘ ريو ايـ(: إرا أٚؿ٢ قبٌ إٔ 19ٜ)

 شذخ ريو بعذٖا .  ـٚؿٝت٘ ٚإٕ نإ سري ايٛؿ١ٝ باْٝا  ع٢ً إ ٜ

ــ٘  -(: ايٛالٜــ١ عًــ٢ ايطؿــٌ  20) ذذ ؾــإ هلُــا ســل  ـيــألب ٚايــ -دظــذٙ أٚ َاي

ٌٍ ا  ـش بايٛالٜـ١ ل ثـِ        ُا ٜـًش٘ ٚـايتـشف ب ال ٜلٍشٙ ل ثِ َـن َـٛت أسـذٖا ٜظـتك

َن ظٗٛس أَاسات ايـُٛت ع٢ً ا  ش ٜظتشظـٔ َٓـ٘ اإلٜــا٤ بايٛالٜـ١ عًـ٢ ايــأ       

ٍٞ أســذُٖا ل ؾــإ ح    سٝــح ال ٜهــٕٛ يــ٘ أب ٚال دــذ ل ثــِ بعــذُٖا ايكَُٝٛــ١ يٛؿــ

ٞ     أٚ َـات َـٔ دعـ    ازي أسـذُ  ٜٛؿٝا  ــ  -ال يـ٘ ايٛؿـا١ٜ ؾٗـٞ يًشـانِ ايؼـشع ُذتٗذ اي

ُباػش٠ َـا ٜــًض ايطؿـٌ    ـَٔ ٜٓـب٘ يًك١َُٛٝ عًـ٢ ايطؿـٌ يـ    ٜتـذ٣ ٖٛ أٚ -ايعذٍ
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 ذٛص يًشــانِ ايٛؿــ١ٝ بايٛالٜــ١ عًــ٢ ايطؿــٌ ـٚال ٜلــٍشٙ يف دظــذٙ أٚ يف َايــ٘ ل ٚال ٜــ

 ذتٗذ عذٍ غريٙ . ـبعذ َٛت٘ ل بٌ بعذ َٛت٘ ٜشدن األَش ازي َ

  -َــٔ أسساَــ٘ أٚ َــٔ غريٖــِ -ـًُٝه١ٝ  يـــػريُاٍُ ٚؿــ١ٝ  تـــ(: يــٛ أٚؿــ٢ بــ21)

ٌ   ذذ ٚغـري ايـ  ـٚيهٓ٘ دعٌ أَش ايـُاٍ ازي غري األب ٚايـ  ل ـشانِ ح ٜــض ٖـزا ادتعـ

ذذ َـن ٚدـٛد أسـذُٖا لٚإال  ؾايٛؿـٞ ايكـٍِٝ      ـبٌ ٜهٕٛ أَش ريو ايـُاٍ يـألب ٚايـ  

 ؾًًشانِ ايؼشعٞ َن ؾكذِٖ .   ٚإال َٔ أسذُٖا ل

ًـ ْعِ يٛ أٚؿ٢ إ ٜبك٢ َاي٘ بٝ  ل ٚنـزا إرا ؼ ؾًُٝهـ٘ إٜـاٙ ؿـض   ذ ايٛؿٞ ست٢ ٜب

 ًُه٘ إٜاٙ .  ـأٚؿاٙ إ ٜـشف َاي٘ عًٝ٘ َٔ دٕٚ إ ٜ

(22    ٚ  (: جيٛص إ جيعٌ األب ٚادتذ : ايٛال١ٜ ٚايكَُٝٛـ١ عًـ٢ األطؿـاٍ إلثـٓري أ

   ٕ ٜهـٕٛ ايٓـاظش َؼـشؾا  عًـ٢      ألنجش ل نُا جيٛص دعٌ ايٓاظش ع٢ً ايكـٍِٝ ايــُزنٛس بـص

 .   ذذـظش ٚتـٜٛب٘ سظب دعٌ األب أٚ ايٜهٕٛ عًُ٘ بٓ ش ايٓا عٌُ ايكٍِٝ أٚ

(23    ٌٞ ٌِ  (: إرا قاٍ ايــُٛؿٞ يؼـنف : )أْـ  ٚيـ عًـ٢ أٚالدٟ ايكاؿـشٜٔ    ٚقـٍٝ

 ذ١ٗ بعٝٓٗـــا دـــاص يًُذعـــٍٛ يـــ٘ ايتــــشف يف ـٚأٚالد ٚيـــذٟ( ٚح ٜكٍٝـــذ ايٛالٜـــ١ بـــ

مٝـن ايؼـ ٕٚ ايــُتعًك١ بٗـِ َــٔ سؿـظ ْؿٛطـِٗ ٚأدظـادِٖ ٚتـشبٝتِٗ ٚتعًــُِٝٗ         

ٚ ْؿـام عًـِٝٗ ٚإطـتٝؿا٤ دٜـِْٛٗ ٚٚؾـا٤ َـا عًـِٝٗ َـٔ ْؿكـات أ         ٚسؿظ أَـٛاهلِ ٚاإل 

 ذِٗ ؾإ يف ٚالٜت٘ نالَا  ٜصتٞ يف ستً٘ . ـإال تضٜٚكُاْات أٚ غري ريو َٔ ادتٗات ل

َـ ـبُٝٓا إرا قٝذ ايـُٛؿٞ ب شٌ ـذ١ٗ دٕٚ د١ٗ ٚدب ع٢ً ايٛيٞ اإلقتـاس ع٢ً 

ــ   ــ  ـاالرٕ دٕٚ غــريٙ َــٔ اي ـشانِ  ــش٣ ايــ ذٗات االـذٗات ل ٚنــإ ايـــُشدن يف اي

 أٚ َٔ ٜٓـب٘ يزيو . -ايـُذتٗذ ايعذٍ  -ايؼشعٞ

 َٔ ي٘ ايك١َُٛٝ ع٢ً ايـأ أٚ ايـُذٕٓٛ ل طٛا٤ ناْ  -(: ٜتـشف ايٛي24ٞ)



 2َٓٗاز ايـاذتري/ز .............................................................. ( 268)

ٜٚشاعٞ سـاٍ ايٝتـِٝ ٚايــُذٕٓٛ ؾٝٓؿـل عًـِٝٗ       -ذذ أٚ يًشانِ ايؼشعٞ يألب أٚ يً

يٛطـ   بايـُعشٚف اايطعاّ ٚايهظا٤ ٚايذٚا٤ َٚا حيتادْٛ٘ يف َعاػِٗ ٜبزي٘ َٔ َاي٘ 

 ل ؾإ أطشف كُٔ ايضا٥ذ عٔ ايٛط  ايـُتعاسف . َٔ دٕٚ تكتري َٚٔ غري إطشاف

ـــُتـشف يف    25) ـــُذٕٓٛ ٚإٍتٗــِ ايكــٍِٝ ايؼــشعٞ اي ــِٝ أٚ أؾــام اي  (: إرا بًــؼ ايٝت

ٚأْهــش ايــٛيٞ ريــو  -ُاّ َايــ٘ أٚ أطــشف يف إْؿاقــ٘ ـبصْــ٘ ح ٜٓؿــل تــ -َايــ٘ يف إْؿاقــ٘ 

 .   َا ح ٜكِ ا  ش ب١ٓٝ  ع٢ً دعٛاٙ ُٝٓ٘ـؾايكٍٛ قٛي٘ َن ٜ

يهــٔ يــٛ إ تًؿــا يف دؾــن َايــ٘ ايٝــ٘ بعــذ ايبًــٛؽ ٚايشػــذ ؾادعــاٙ ايــٛيٞ ايؼــشعٞ  

ّ قٛيـ٘ َـا ح ٜجبـ  ايـٛيٞ ؿـش١ دعـٛاٙ       ٚأْهش ايـُٛزي عًٝ٘ ساٍ ؿباٙ أٚ دْٓٛ٘ قـذٍ 

 .   شٖٛاـشذ١ ػشع١ٝ: بب١ٓٝ أْٚـُاّ ايـُتبكٞ بـتظًِٝ ت

ؿشٜ  يف سؿظ أَـٛاٍ ايٝتـِٝ أٚ ايــُذٕٓٛ ايــُٛزي     ششّ ع٢ً ايٛؿ٢ ايتـ(: 26ٜ)

ٚنإ ايـُتٛيٞ ؾكريا  داص يـ٘ أ ـز أقـٌ األَـشٜٔ      عاد٠  عًٝ٘ل ْعِ إرا نإ يعًُ٘ أدش٠ٌ

ـنًـ بعـض  َـن تـ   -َٔ أدش٠ َجٌ عًُ٘ َٚٔ نؿاٜتـ٘ ٚسادتـ٘ ل ٚؾُٝـا طـ٣ٛ ريـو      

 ال جيٛص يًٛؿٞ أ ز ػ٤ٞ َٔ َاٍ ايـُٛزي عًٝ٘ .  -ايكٝٛد 

 ى به :وصالـمشروط 
ًٌّ ػــشعا  َكـــٛـُا يــ٘ ْؿــن َــ ـ(: ٜؼــر ط يف ايـــُٛؿ٢ بــ٘ إ ٜهــٕٛ َــ 27)  دش

نـبعض   -ُا ال ْؿـن ؾٝـ٘ َكــٛدا  عكال٥ٝـا      ـعكال٥ٝا  ٚبكذس َعتذٍ ب٘ ؾال تـض ايٛؿ١ٝ ب

َـ   ـأٚ بـ  -شؼشات ٚايهالب ـاي نٓضٜش ٚا ت ـنُش ٚايـ ـششَا  ػـشعا  نايـ  ـُا نـإ ْؿعـ٘ 

َـ  ُا ال ـايًٗٛ ٚايكُاس ٚهٖٛا َ نُش ـشًال  ػـشعا  . ْعـِ إرا أٚؿـ٢ يضٜـذ بايـ     ـْؿن ؾٝـ٘ 

 ايكاب١ً يًتنًٌٝ أٚ بايـُنذسات اييت ٜٓتؿن بٗا يف ايؼ ٕٚ ايطب١ٝ ؿش  ايٛؿ١ٝ . 

 ٓا ـٝـع -هٕٛ َاال  ـٕ ٜايـُـٛؿ٢ ب٘ ؾـٞ ايٛؿـ١ٝ ايـتًُـٝهـ١ٝ أٞ ـؼر ط ؾـ(: 28ٜ)
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َـ       أٚ ٜهـٕٛ سكـا  قـابال  يًٓكـٌ      -ش١ًً ـ اسد١ٝ أٚ دٜٓـا  ثابتـا  يف ايزَـ١ أٚ َٓؿعـ١ َعٝٓـ١ 

ْـ     -ٚاالْتكاٍ ْ ري سّكـٞ ايـتشذري ٚاال تــاق     َـ ـال َجـٌ سـل ايكـزف ٚ ُا ال ـشٛٙ 

ٜكبٌ االْتكاٍ ازي ايــُٛؿ٢ يـ٘ ل ٚارا نـإ ايــُٛؿ٢ بـ٘ عٝٓـا  ال ؾـشم بـري إ تهـٕٛ          

 تهٕٛ  َتٛقع١ ايٛدٛد َظتكبال  نُـا إرا أٚؿـ٢   َٛدٛد٠ بايؿعٌ نايعشب١ أٚ ايذاب١ أٚ

شًُ٘ ايذاب١ أٚ تجُشٙ ايؼذش٠ َظتكبال  ل ٚارا نـإ ايــُٛؿ٢ بـ٘ َٓؿعـ١ ال ؾـشم      ـُا تبـ

 بري نْٛٗا َٓؿع١ يعريل َٛدٛد٠ أٚ َعذ١َٚ َتٛقع١ ايٛدٛد .  

ــ٘   29) ـــُٛؿ٢ ب ــر ط يف اي ــ٣ٛ      -(: ٜؼ ــا ط ــ١ َ ــ١ أٚ ايعٗذٜ ــ١ٝ ايتًُٝهٝ يف ايٛؿ

: إ ال ٜهـٕٛ   -يٛادب١شكٛم ايـُاي١ٝ اـايذٜٕٛ ٚايضنٛات ٚاألساغ  ٚهٖٛا َٔ اي

ُا صاد عًٝــ٘ بطــٌ ـُا ٜضٜــذ عًــ٢ ثًــح تشنتــ٘ عٓــذ َٛتــ٘ ل ؾــارا أٚؿــ٢ بــ   ـإٜـــاؤٙ بــ

لــِٗ دٕٚ بعــض أٚ نــإ اإلٜــا٤ يف ايضا٥ــذ إال َــن إدــاص٠ ايــٛاسخ ل ٚارا أدــاص بع 

ٚارا  سـ١ ايـُذٝض ايـشٝض دٕٚ ا  ـشل ْؿز يف -يـبا٠ٚ أٚ دٕٓٛ -بعلِٗ قاؿشا 

 ٘ ٚسٍدٚا يف غريٙ ؿض ؾُٝا أداصٚٙ ٚبطٌ يف غريٙ .  أداصٚا يف بعض ايـُٛؿ٢ ب

(: ال إػـهاٍ يف اإلدتــضا٤ باالدــاص٠ بعــذ ايٛؾـا٠ ٜٚكــ٣ٛ االدتــضا٤ بٗــا ســاٍ   30)

اٍ سٝا٠ ايـُٛؿٞ ٚال بعـذ ٚؾاتـ٘   شٝا٠ اٜلا ل ٚيٝع يًُذٝض ايشدٛع عٔ إداصت٘ سـاي

 .   شكت٘ االداص٠ بعذ ٚؾات٘ـساٍ سٝا٠ ايـُٛؿٞ إرا ي نُا ال أثش يًشٍد

ــٛع ايٛؿــ١ٝ  31) ــ٢ ثًــح ايرنــ١    -(: ال ؾــشم يف ٚق ــذ٠ بكُٝتٗــا عً ســاٍ  -ايضا٥

َشض ايـُٛؿٞ أٚ ساٍ ؿشت٘ ل ٚال بـري نـٕٛ ايـٛاسخ غٓٝـا  أٚ ؾكـريا  ل ؾـارا أدـاص        

 . ايٛاسخ ايضا٥ذ ع٢ً ايجًح داصت ايٛؿ١ٝ ٚٚدب تٓؿٝزٖا

عًـ٘  (: ال ٜؼر ط يف ْؿٛر ايٛؿـ١ٝ قــذ ايــُٛؿٞ أْٗـا َـٔ ايجًـح ايـزٟ د       32)

ٍل غري ًَتؿ  يزيو ٚناْ  بكذس ايجًح ؿض .    ايؼاسع ي٘ لؾًٛ أٚؿ٢ بعري َا
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(: إرا اٚؿ٢ بجًح َا تشن٘ ثِ أٚؿ٢ بؼ٤ٞ ٚقـذ نْٛ٘ َٔ ثًجٞ ايٛسثـ١ :  33)

 بطً  .   ؾإ أداصٚا ؿش  ايٛؿ١ٝ ايجا١ْٝ ل ٚإال 

ٍل شتـٛؿـ١ ٚدعًـٗا َـٔ األؿـٌ ٚأٚؿـ٢ بجًـح َـا          34) (: إرا اٚؿ٢ بعـري َـا

زت تًهِ ايٛؿ١ٝ يف ثًجٗا ٚتٛقؿ  يف ثًجٝٗا ع٢ً إداص٠ ايٛسث١ ل ؾارا قـاٍ :  عذاٖا ْؿ

)ؾشطٞ يضٜذ ل ٚثًجٞ َٔ بـاقٞ ايرنـ١ يبهـش( ؾاْـ٘ تــض ٚؿـٝت٘ يبهـشل ٚأَـا ٚؿـٝت٘          

 ٚإال ؿش  يف ثًح ايؿشغ ٚنإ ايجًجإ يًٛسث١ .   يضٜذ ؾتـض إرا سكٞ ايٛسث١ل

ٍل 35َ) ايجًح: ؾإ ح تهـٔ قُٝتٗـا   نـٛؿ١ ٚح ٜٛق بـ(: إرا أٚؿ٢ بعري َا

صا٥ذ٠ ع٢ً ثًح تشنت٘ ْؿزت ل ٚإٕ صادت ع٢ً ايجًح تٛقـ ْؿٛرٖـا يف ايضا٥ـذ عًـ٢    

 إداص٠ ايٛسث١ .  

ُكذاس نًـٞ َـٔ ايــُاٍ نـصيـ دٜٓـاس ثـِ       ـأٚؿ٢ بعـري َـاٍ َعٝٓـ١ أٚ بـ    (:يٛ 36)

ؾ١ ازي أَـٛاٍ ايــُٛؿٞ سـري    ُكذاس ايجًح أٚ أقٌ أٚ أنجش باالكاـَات يٛسظ نْٛ٘ ب

ٍل ناْ  بكذس ْــ أَٛاي٘ سـري   -ـُٛتاي ال سري ايٛؿ١ٝل ؾارا أٚؿ٢ يضٜذ بعري َا

إَـا يٓـضٍٚ قُٝتٗـا أٚ إلستؿـاع قُٝـ١       -ـُكذاس ايجًـح ايٛؿ١ٝ ٚؿاست سـري ايــُٛت بـ   

 ُاَٗا .  ـؿش  ايٛؿ١ٝ يف تَاٍ ي٘ ح ٜهٔ عٓذٙ سري ايٛؿ١ٝ شذٚخ ـغريٖا أٚ ي

ُكذاس ايجًـح ؾــاست أنجـش َـٔ     ـ(: إرا ناْ  ايعري ايـُاي١ٝ سري ايٛؿـ١ٝ بـ  37)

نشٚز بعـض  ـإَـا يضٜـاد٠ قُٝتٗـا أٚ يٓكــإ قُٝـ١ غريٖـا أٚ يـ        -ايجًح ساٍ ايــُٛت  

ُا ٜظــاٟٚ ثًــح تشنتــ٘ ســري َٛتــ٘ ٚبطًــ  يف ـْؿــزت ايٛؿــ١ٝ بــ -أَٛايــ٘ عــٔ ًَهــ٘ 

 ايضا٥ذ إال إرا أداص ايٛسث١ .

َـ    38) ٍٛض  ـ(: إرا عٍٝٔ ايــُٛؿٞ ثًجـ٘ يف عـري  ايتعـٝري   نـٛؿ١ تعـٍٝٔ ل ٚارا ؾـ

ل ٚارا ٔ اٜلـا  بـال سادـ١ ازي سكـا ايـٛاسخ     نـٛؿ١ تعٍٝـازي ايٛؿٞ ؾعٍٝٓ٘ يف عري َ
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َـ         ذُٛع ايرنـ١ ٚال  ـح حيـٌ َـٔ ايــُٛؿٞ تعـٝري أٚ تؿـٜٛض نـإ ثًجـ٘ َؼـاعا  يف 

 نـٛؿ١ بتعٝري ايٛؿٞ إال َن سكا ايٛسث١ .  ـٜتعري يف عري َاٍ َ

ٔ   (: البذ يف إداص٠ ايٛساخ ايٛؿـ١ٝ ايضا٥ـذ٠ ع  39) إَلـا٤ ايٛؿـ١ٝ    ًـ٢ ايجًـح َـ

َـ   باْؼا٤ قٛيٞ أٚ عًُٞ ٜذٍ عًٝ٘ٚتٓؿٝزٖا ؾعال  ذشد ايشكـا ايٓؿظـاْٞل   ـل ٚال ٜهؿـٞ 

 ذٛص ايرا ٞ .  ـٚال ٜعتء ؿذٚس اإلداص٠ ؾٛسا  بٌ ٜ

ٜـ    -اييت يًُٝـ  ثًجٗـا تــشف يف ٚؿـاٜاٙ      -شظب َٔ ايرن١ ـ(: 40ٜ) ًُه٘ ـَـا 

ـُـ  ا يــٛ أٚؿــ٢ ثــِ قتــٌ  طــص أٚ دــشح  طــص ايــُٝ  بعــذ ايـــُٛت أٚ قبًــ٘ نايذٜــ١ : ن

ض عًٝٗـا أٚيٝـا٤   ـذشح ايعُـذ إرا ؿايـ  ـٚأعطٝ  ايذ١ٜ بعذ َٛت٘ ل ٖٚهزا يف ايكتٌ ٚاي

ايـُٝ  ل ٚنُا إرا ْـب ػبه١ يف سٝات٘ ؾٛقن ؾٝٗا بعذ ٚؾات٘ ػ٤ٞ : مو أٚ ؿـٝذ  

 ؾٝنشز َٔ مٝع٘ ايجًح ايزٟ أٚؿ٢ ب٘ .   -شُٖٛا ـأٚ ْ

ٍل  ــ١ ْٚــ   ٚعًٝــ٘ إرا أٚؿــ٢ بعــري َــا ــ٘ ٚبلــٍِ ايذٜ شٖٛا ـتضٜــذ عًــ٢ ثًجــ٘ يف سٝات

 ْؿزت ٚؿٝت٘ ؾٝٗا بتُاَٗا .   -تظاٟٚ ايجًح أٚ أقٌ َٓ٘ 

ٜـ    ـُا ٜـٚإْ ٌ  شظب ايجًح بعـذ إطـتجٓا٤ َـا  َـٔ سذـ١ االطـالّ     -ـنشز َـٔ األؿـ

ؾــارا أ ــشز مٝــن  -نُع ٚ ايضنـا٠  ـَٚـٔ ايــذٜٕٛ ايـــُاي١ٝ :ايبؼـش١ٜ ٚايؼــشع١ٝ نايــ  

 ٛع ايرن١ نإ ثًح ايباقٞ َٛسد ايعٌُ بايٛؿ١ٝ .  ذُـايذٜٕٛ ايـُاي١ٝ َٔ َ

ـنشز َٔ األؿٌ طٛا٤ أٚؿـ٢ بٗـا   (: سذ١ اإلطالّ ايٛادب١ يف ايعُش َش٠ ت41)

َـ أّ ح ٜٛق بٗالٖٚهزا سهـِ ايٛادبـات ايــُاي١ٝل    ٛاٍ ايـيت إػـتػً  بٗـا    ٖٚٞ األ

اٙ ُٔ َـا إػـر  ـَجـٌ ايــُاٍ ايـزٟ إقركـ٘ ٚايــُبٝن ايـزٟ باعـ٘ طـًؿا  ٚثـ         ر١َ ايـُٝ  

نُع ٚايضنــا٠ ـشٖٛا َٚٓٗــا ايـــذٓاٜات ْٚـــْظــ١٦ٝ ٚعــٛض ايـــُلُْٛات ٚأسٚؾ ايــ

 ٚايـُ ايـِ . 
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ــ         شر ـٚأَــا ايهؿــاسات ٚايٓــزٚس ٚهٖٛــا ؾاي ــاٖش أْٗــا نايـــال٠ ٚايـــٝاّ ٚاي

ٚؿـ٢  ـنشز َـٔ األؿـٌ ل بـٌ يـٛ أ    نشز َٔ ايجًح عٓذ اإلٜـا٤ بٗا ٚال تـايـُٓزٚست

أ ـشز َٓـ٘    -ال َٔ أؿـٌ ايرنـ١    -ًج٘ َعٝٓا  شر أٚ ايٛادب ايـُايٞ َٔ ثـبا شاز اي

ٍُِ ايٓكف َٔ أؿٌ ايرن١ .    إال إ ٜكـش ايجًح عٓ٘ ؾٝت

شاي١ٝ نايجًــح : ؾــإ نــإ َكــذاس ـ(: إرا اٚؿــ٢ بهظــش َؼــاع َــٔ أَٛايــ٘ ايــ42)

ايهظش سري ايٛؾا٠ َظاٜٚا  يجًح تشنت٘ ؾال إػهاٍ يف ؿـش١ ايٛؿـ١ٝ بتُاَٗـا ل ٚنـزا     

ــ٘    ــض ؾٝ ــٌ ؾتـ ــإ أق ــا . إرا ن ــا٠     بتُاَٗ ــري ايٛؾ ــش س ــإ ايهظ ــا إرا ن ــ٘   ٚأَ ــش َٓ  أنج

ٜـ      ـسري ايٛؿ١ٝ نُا يـٛ تـ   ذب إ ـشاز ثًـح ايضٜـاد٠    ـذذد يـ٘ َـاٍ بعـذ االٜــا٤ ؾٗـٌ 

 ايــُتذذد٠ أٚ ٜكتـــش عًــ٢ ثًــح ايـــُكذاس ايـــُٛدٛد ســري ايٛؿــ١ٝ ، ال ٜبعــذ األٍٚ  

ساد٠ ايٛؿـ١ٝ  بٌ ٖٛ اي اٖش ايـُٓـشف ايٝـ٘ل ْعـِ إال إٔ تكـّٛ قشٜٓـ١ ٚاكـش١ عًـ٢ إ      

 .   بجًح األَٛاٍ ايـُٛدٛد٠ سري ايٛؿ١ٝ ال أصٜذ

ُا ٜٛدـب إمـاٍ   ـشؿٛؾ١ بـ ـ(: إرا نإ نالَ٘ أٚ نتابت٘ يًٛؿ١ٝ غاَل١ أ43َٚ)

 . األقٌ ايـُٛؿ٢ ٚقذ تشدد بري األقٌ ٚاالنجش تعٍٝٔ االقتـاس ع٢ً ايـُتٝكٔ ٖٚٛ

َتـءع يف أدا٥ـ٘ بعـذ    (: إرا نإ عًٝـ٘ دٜـٔ ؾـصبشأٙ ايـذا٥ٔ بعـذ ٚؾاتـ٘ أٚ تـءع        44)

 ُٓضي١ عذَ٘ . ـٚؾات٘ ح ٜهٔ َظتج٢ٓ َٔ ايرن١ ٚنإ ب

(: إرا تًـ َٔ ايرنـ١ ػـ٤ٞ بعـذ َـٛت ايــُٛؿٞ أٚ غــب بعـض ايرنـ١         45)

 ٚدب إ شاز ايٛادبات ايـُاي١ٝ َٔ ايباقٞ ٚإٕ إطتٛعبتٗا . 

ُشد بعض ايٛسث١ عٔ ٚؾـا٤ ايـذٜٔ ح ٜظـك  َـٔ ايـذٜٔ َـا ًٜـضّ يف        ـ(: إرا ت46)

 ذب عًٝ٘ . ـذُٝن نُا ٜـذب ع٢ً غريٙ ٚؾا٤ ايـسـت٘ بٌ ٜ

 ايٛؿٞ بارٕ سـٛيٜ٘ٚٓبػٞ ل ـُاّ ايذٜٔ َٔ سـت٘ ؾٗٛ  ريغريٙ تثِ إرا ّٚؾ٢ 
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ـــُٝ  أٚ ايــ  ـــُكذاس ايــزٟ ًٜــضّ يف    ـعــٔ اي ـــُتُشد باي شانِ ايؼــشعٞ يريدــن عًــ٢ اي

َا ح ٜكــذ   سـت٘ ل ٚإٕ ح ٜتٝظش االط٦تزإ أَهٓ٘ ايشدٛع ع٢ً ايـُتُشد ايـُُتٓن

 ايـُ دٟ ايتءع بٛؾا٤ دٜٔ َٛسث٘ . 

ــ١     47) ــ٢ ايٛؿــ١ٝ ايجاْٝ (: إرا أٚؿــ٢ بٛؿــاٜا َتعــذد٠ َتلــاد٠ نــإ ايعُــٌ عً

ٍل ػنــ١ٝ يضٜـذ ثـِ أٚؿـ٢ هلـا يبهـش           ٚتهٕٛ ْاطن١  يألٚزيل ٚارا أٚؿـ٢ بعـري َـا

 أعطٝ  يبهشل ٚنزا إرا أٚؿ٢ بجًج٘ يضٜذ ثِ أٚؿ٢ ب٘ يبهش .  

 .  ح بُٝٓٗا طٜٛا ضٜذ ثِ أٚؿ٢ بٓــ ثًج٘ يبهش نإ ايجًأٚؿ٢ بجًج٘ ي(:يٛ 48)

ٍل ػنـــ١ٝ يضٜــذ ثــِ أٚؿــ٢ بٓـــؿٗا يبهــش   49) ناْــ   -(: إرا اٚؿــ٢ بعــري َــا

 ُكذاسٖا .  ـايٛؿ١ٝ ايجا١ْٝ ْاطن١ يألٚزي ب

ُا خيشز َـٔ أؿـٌ   ـ(: إرا أٚؿ٢ بٛؿاٜا َتعذد٠ غري َتلاد٠ ٚناْ  نًٗا 50َ)

 صادت ع٢ً ايجًح .   ايرن١ ٚدب إ شادٗا َٔ األؿٌ ٚإٕ

نشز َـٔ أؿـٌ ايرنـ١  نايٛادبـات     ـ(: إرا ناْ  ايٛؿاٜا نًٗا ٚادبات ال ت51)

أ شدـ  َـٔ ايجًـح ل ؾـإ صادت عًـ٢       -ْـزٚس  نؿـاساتل  ؿـٝاّل  ؿـال٠ ل  -ايبذ١ٜٓ 

ــ١ أ شدــ  مٝعٗــا ل ٚإٕ ح ٜــ   ــ١ ٚسد ايــٓكف عًــ٢  ـايجًــح ٚأدــاص ايٛسث ذض ايٛسث

َشٍتبـ١ بـصٕ رنـشت يف نـالّ ايــُٛؿٞ ٚاسـذ٠        ذُٝن بايٓظب١ طٛا٤ أناْ  ايٛؿـاٜا ـاي

 بعذ أ ـش٣ نُـا إرا قـإٍ :)أعطـٛا عـ  ؿـّٛ عؼـشٜٔ ػـٗشا  ٚؿـال٠ عؼـشٜٔ طـ١ٓ(            

أّ ناْ  ايٛؿـاٜا غـري َشٍتبـ١ بـصٕ رنـشت مًـ١ ٚاسـذ٠ نُـا إرا قـاٍ: )إقلـٛا عـ             

عباداتٞ َذ٠ عُشٟ ؿالتٞ ٚؿَٛٞ( ل ٚعٓذ٥ز :ارا ناْ  ايٛؿـاٜا تظـاٟٚ قُٝتٗـا    

ٜـ ؾارا أدـاص ايٛسثـ١ ْؿـزت يف ايــذُٝن    ١ ْــ ايرن ذض ايٛسثـ١ ٜـٓكف َـٔ    ـل ٚإ ح 

شهِ إرا ناْـ  ايٛؿـاٜا   ـٚؿ١ٝ ايـال٠ ايجًح َٚٔ ٚؿ١ٝ ايـّٛ ايجًح . ٖٚهـزا ايـ  



 2َٓٗاز ايـاذتري/ز .............................................................. ( 274)

 ــشاز ادت عًــ٢ ايجًــح ٚأدــاص ايٛسثــ١ ٚدــب إٕ صنًــٗا تءعٝــ١ غــري ٚادبــ١ ؾاْٗــا إ

 ذُٝن بايٓظب١ .  ـذض ايٛسث١ ٚسد ايٓكف ع٢ً ايـذُٝن ل ٚإ ح ٜـاي

ُا ال ٜهٕٛ ٚادبـا  عًٝـ٘ يف سٝاتـ٘    ـ(: ايـُشاد َٔ ايٛؿ١ٝ ايتءع١ٝ : ايٛؿ١ٝ ب52)

ٍ   )ؾشطٞ يضٜذ ـًُٝه١ٝ نُا إرا قاٍ :طٛا٤ أناْ  ت : بعذ ٚؾاتٞ( اّ عٗذٜـ١ نُـا إرا قـا

 )تـٍذقٛا بؿشطٞ بعذ ٚؾاتٞ( .

ٜـ ـ(: ارا ناْ  ايٛؿاٜا ايـُتعذد٠ 53َ) َـ ـنتًؿ١ بعلٗا ٚادب  ٔ األؿـٌ  نشز 

ـٜـ  نشز َـٔ األؿــٌ نُــا إرا قــاٍ : )أعطـٛا عــ  طــتري دٜٓــاسا  :   ـٚبعلـٗا ٚادــب ال 

عؼشٜٔ دٜٓـاسا  صنـا٠ ل ٚعؼـشٜٔ دٜٓـاسا  ؿـال٠ ل ٚعؼـشٜٔ دٜٓـاسا  ؿـَٛا ( ٚح ٜعـٍٝٔ          

ل ـذُٝن ــشز ايــح بــ٘ ل ٚس٦ٓٝــز إٕ ٚطــعٗا ايجًــح أ إ شادٗــا َــٔ ثًجــ٘ أٟ ح ٜـــشٍ 

ذض ايٛسثــ١ ـٚاَــا إرا ح ٜظــعٗا ايجًــح ٚح ٜــٚنــزيو إٕ ح ٜظــعٗا ٚأدــاص ايٛسثــ١ .  

ل ن١ نايذٜٕٛ ٚاذتر ٚايضنـا٠ ٚارتُـع  ذب إ شاد٘ َٔ أؿٌ ايرـبذئ با شاز َا ٜ

ٍ    -اٜا ثِ ٜ  ز ثًح ايـُتبكٞ ٜٚكٍظِ ع٢ً مٝن ايٛؿـ   -ايــال٠ ٚايــٝاّ يف ايــُجا

بكـ٢  ؾًٛ تشى ايـُٝ  سظري دٜٓاسا  أ شز َٔ أؿٌ ايرن١ عؼشٕٚ دٜٓاسا   يًضنا٠ ٜٚ

 ع ع٢ً ايـال٠ ٚايـّٛ .ؾٍٝٛص -عؼش٠ دْاْري  -نشز ثًج٘ ـثالثٕٛ دٜٓاسا  ٜ

 شهِ ؾُٝا إرا تعذدت ايٛؿاٜا ٚنإ بعلٗا ٚادبا  خيشز َٔ االؿٌلـٖٚهزا اي

ٚبعلــٗا تءعٝــ١ نُــا إرا قــاٍ )اعطــٛا عــ  طــتري دٜٓــاسا  : عؼــشٜٔ دٜٓــاس سظــا ل     

 ٔ دٜٓاسا  يًؿكشا٤ ٚايـُتذٜٓري( . ٚعؼشٜ ^ٚعؼشٜٔ دٜٓاسا  يًضٜاس٠ َؼاٖذ اال١ُ٥ 

 (: إرا تعذدت ايٛؿاٜا ٚنإ بعلٗا ٚادبـا  بـذْٝا  نايهؿـاس٠ ٚايــال٠ سٝـح      54)

ـَٚنــإ نشز َــٔ االؿــٌ ـال ٜــ ذضٖا ـذُٝن ٚح ٜـــايجًــح بايــ بعلــٗا تءعٝــ١ ٚح ٜــ

 ؾاالقشب تكذِٜ ايٛادب ع٢ً غريٙ .   ايٛسث١ 
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(: إرا اٚؿـــ٢ بجًجـــ٘ يضٜـــذ َـــٔ دٕٚ تعٝٝٓـــ٘ يف عـــري َـــاٍ ػنــــ١ٝ ٜهـــٕٛ  55)

 )ايـُٛؿ٢ ي٘( ػشٜها  َن ايٛسث١ ؾً٘ ايجًح ٚهلِ ايجًجإ ل ؾإ تًـ َٔ ايرن١ ػـ٤ٞ  

ْـ        -بظشق١ أٚ سشم أٚ هُٖٛـا   - ُا٤ ـنـإ ايتًــ عًـ٢ ادتُٝـن ل ٚإٕ ســٌ يرنتـ٘ 

 ذُٝن .  ـنإ ايُٓا٤ َؼرنا  بري اي

ٚؿــ٢ بـــشؾ٘ ثًجــ٘ يف َـــًشت٘ َــٔ طاعــات ٚقشبــات ٜهــٕٛ ايجًــح (: إرا أ56)

باقٝا  عًـ٢ ًَهـ٘ َؼـاعا  َؼـرنا  َـن ثًجـٞ ايٛسثـ١ل ؾـإ تًــ َـٔ ايرنـ١ ػـ٤ٞ نـإ              

 عا  عًٝ٘ ٚع٢ً ثًجٞ ايٛسث١ل ٚإٕ سـٌ ايُٓا٤ نإ ي٘ َٔ ايجًح . ايتًـ ٍَٛص

ا٤ نإ ايُٓـا٤  ُـعٍٝٔ ايـُٛؿٞ ثًج٘ يف عري َاٍ تعٍٝٔل ٚارا سـٌ هلا ْ(:يٛ 57)

 . ُاَٗا إ تف ايتًـ ب٘ ٚح ٜؼاسن١ ؾٝ٘ ايٛسث١ـٚإٕ تًـ بعلٗا أٚ ت ي٘ ٚسذٙل

(: إرا أٚؿ٢ بجًج٘ َؼاعا  ثِ أٚؿ٢ بؼ٤ٞ آ ش َعٝٓا  نُا إرا قـاٍ : )أْؿكـٛا   58)

ٍٞ ثًجٞ ٚأعطٛا ؾشطٞ يضٜذ( ٚد ل ٚتــض  ب إ ـشاز ثًجـ٘ َـٔ تشنتـ٘ غـري ايؿـشغ      عً

ٚؿٝت٘ بايجًجري ا  شٜٔ َـٔ ايؿـشغ يضٜـذ ؾــشتٗا      ٚؿٝت٘ بجًح ايؿشغ يضٜذ ل ٚأَا

ـٜـ  َٛقٛؾــ١ عًــ٢ ذٝضٚا بطًــ  ٚنــإ ايـــُٛؿ٢ يــ٘ بــايؿشغ  ـإدــاص٠ ايٛسثــ١ : ؾــإ ح 

 ذُٛع ايٛسث١ . ـَؼرنا  ؾٝ٘ َن َ

ٍٞٚارا نإ ايؼ٤ٞ ا  ش غري َعٍٝ ثًجٞ ٚأعطـٛا صٜـذا     ٔ نُا إرا قاٍ : )أْؿكٛا عً

عًــ٢ إدــاص٠ ايٛسثــ١ : ؾــإ أداصٖٚــا يف ايهــٌ  َا٥ــ١ دٜٓــاس( تٛقؿــ  ايٛؿــ١ٝ بايـــُا١٥  

ـٜـ ـؿــٍش  يف تــ ذٝضٚا ـُاَٗال ٚإٕ أداصٖٚــا يف ايــبعض ؿــش  يف بعلــٗا ل ٚإٕ ح 

شٛٙ إرا قاٍ : )أعطٛا ثًجـٞ يضٜـذ ٚأعطـٛا ثًجـا  آ ـش      ـْٚ ا  بطً  يف دُٝعٗا لَٓٗا ػ٦ٝ

 .   إال باداص٠ ايٛسث١ َٔ َايٞ يبهش( ؾاْ٘ تـض ٚؿٝت٘ يضٜذ ٚال تـض ٚؿٝت٘ يبهش

 ١ٝـًجٞ يبهش( ناْ  ايٛؿـٛا ثـًجٞ يضٜذ( ثِ قاٍ : )أعطـٛا ثـٚأَا إرا قاٍ : )أعط
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 ايجا١ْٝ ْاطن١ يألٚزي نُا عشؾ  ل ٚايـُذاس ع٢ً َا ٜؿِٗ َٔ ايهالّ . 

َـ  59) ذايع ايًـٗٛ  ـ(: ال تـض ايٛؿ١ٝ يف ايـُعـ١ٝ ؾارا أٚؿ٢ بـشف َـاٍ يف 

َـ   َعْٛـ١ اي ايــِ أٚ يف تـشٜٚر ايباطــٌ     ذايع ايؼـشب أٚ ايكُـاس أٚ يف  ـٚايػٓـا٤ أٚ يف 

ــالٍ     ــب ايل ــش نت ــا٥ع أٚ ْؼ ــتعُري ايهٓ ــ٢     -ن ــا إرا أٚؿ ــ٘ َ ــ١ٝ ل َٚٓ ــ  ايٛؿ بطً

ٜٚص ـز   بطً ذض ريو ايبعض ايٛؿ١ٝ ـؾارا ح ٜ اخُريششَإ بعض ايٛسث١ َٔ ايــب

 سـت٘ َٔ ايـُرياخ سظبُا ؾشض اهلل .  

َٓـ٘ ٚدـب ايعُـٌ    ششَإ بعـض ٚسثتـ٘   ـْعِ إرا ح ٜهـٔ قـذ أٚؿـ٢ بايجًـح ٚبـ     

بايٛؿــ١ٝ بايٓظــب١ ازي ايجًــح ؾكــ  ل ؾــارا نــإ يــ٘ ٚيــذإ ٚناْــ  ايرنــ١ طــت١ دْــاْري   

ؾصٚؿ٢ حبشَإ ٚيـذٙ صٜـذ َـٔ ايــُرياخ أعطـٞ صٜـذ دٜٓـاسٜٔ ٚأعطـٞ ا  ـش أسبعـ١           

ششَإ ٚيـذٙ صٜـذ َـٔ ايــُرياخ أعطـٞ      ـ. ٚارا اٚؿـ٢ بظـذغ َايـ٘ أل ٝـ٘ ٚبـ      دْاْري

 جًح ٚأعطٞ االبٔ ا  ش ايٓــ .  األخ ايظذغ ٚأعطٞ االبٔ صٜذ اي

ٚيـٝع   -بادتٗـادٙ أٚ تكًٝـذٙ    -ٕ َا أٚؿ٢ ب٘ دا٥ضا  عٓذ ايـُٛؿٞ(: إرا نا60)

ذض يًٛؿــٞ تٓؿٝــز ايٛؿــ١ٝلٚتشنٗا ـح ٜــ -إدتٗــادا  أٚ تكًٝــذا   -ـذا٥ض عٓــذ ايٛؿــٞبــ

 ٚارا نإ األَش بايعهع ٚدب ع٢ً ايٛؿٞ ايعٌُ بٗا.  بكٓاعتِٗ ل يًٛسث١ ٜعًُٕٛ

ُاٍ صٜـذ بعـذ ٚؾـا٠ ْؿظـ٘ ح ٜــض ٚإٕ أداصٖـا صٜـذ ل ٚارا        ـا أٚؿ٢ بـ (: إر61)

 ُاٍ صٜذ بعذ ٚؾا٠ صٜذ ؾصداصٖا صٜذ ؿض .  ـاٚؿ٢ ب

نايذ ـأٚؿ٢ بعري َاٍُ َـٔ تشنتـ٘ يضٜـذ ثـِ أٚؿـ٢ بٗـا يـ       يٛ(: قذ عشؾ  اْ٘ 62)

نايذ ل ؾـارا إػـتب٘   ـناْ  ايٛؿ١ٝ ايجا١ْٝ ْاطن١ يألٚزي ٚٚدب دؾـن ايعـري ايــُاي١ٝ يـ    

 .   تعٝري ايـُٛؿ٢ ي٘ َُٓٗاي ًكشع١ٚإال تعٍٝٔ ايشدٛع ي لشاـكذّ ٚايـُتص ش تـايايـُت

 عًِـٞ( ٚح ٜ٘ عٍٓـؿكـظإ ازي آ ش َاال  ٚقاٍ ي٘ : )إرا ٍَ  ؾصْـ(: إرا دؾن إ63ْ)
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ٚل يــ٘ أٚ عًــِ أْــ٘ أنجــش ٚإستُــٌ أْــ٘ َــصرٕٚ َــٔ    أْــ٘ أنجــش َــٔ ايجًــح أٚ أقــٌ أٚ َظــا

 عًــِ اْــ٘ غــري َــصرٕٚ َــٔ ايٛسثــ١ يهــٔ إستُــٌ أْــ٘ نــإ   أٚ ايٛسثــ١ يف ٖــزٙ ايٛؿــ١ٝل

ي٘ ًَضّ ػشعٞ ٜكتلٞ إ شاد٘ َٔ األؿٌ ؾٌٗ جيب ع٢ً ايٛؿـٞ ايعُـٌ بايٛؿـ١ٝ    

 ست٢ ٜجب  بطالْٗا ،  ؾٝ٘ إػهاٍ ٚال طُٝا يف ايؿشكري األ رئٜ .  

ــش إقتـــش عًــ٢ األقــٌ     64) (: إرا أٚؿــ٢ بؼــ٤ٞ يضٜــذ ٚتــشدد بــري األقــٌ ٚاألنج

ض َن ايٛسث١ عًـ٢ أسـذُٖا ل ٚارا تعاطـش    ـتشدد بري ايـُتبآٜري ؾتـاي ايـُتٝكٔ ل ٚارا

 ٔ ايـُٛؿ٢ ب٘ بايكشع١ .  ـٍٝـُع

 وصى له : الـمأحكام                 
ــ١ يًُعــذّٚ إر  65)             ا نــإ َتٛقــن ايٛدــٛد يف  (: األظٗــش ؿــش١ ايٛؿــ١ٝ ايعٗذٜ

ح ٜٛيذٚا سـاٍ ايٛؿـ١ٝ    َجٌ إٔ ٜٛؿٞ بإعطا٤ ػ٤ٞ ألٚالد ٚيذٙ ايزٜٔ لايـُظتكبٌ

ٞ ٚال سري َٛت ايـُٛؿٞ ل ؾٝبك٢ ا  -َـٔ ثًجـ٘    -يـُاٍ ايـُٛؿ٢ ب٘ يف ًَو ايــُٛؿ

ؾإ ٚيذٚا بعذ ريو أعطٞ هلِ ل ٚاإل ؿشف يف األقشب ؾاألقشب ازي ْ ش ايــُٛؿٞ  

 نري ٚايـُعشٚف . ـَٔ َـاسف ايء ٚاي

(66      ُ ٛؿٞ نُـا يـٛ   (: ايٛؿ١ٝ ايتًُٝهٝـ١ ال تــض يًُعـذّٚ ازي صَـإ َـٛت ايــ

ل ٚتــض يًشُـٌ ايــُٛدٛد سـري     ـُا حتًُـ٘ بٓتـ٘ أٚ نٍٓتـ٘ َظـتكبال     ُٝ  أٚ يـ ـأٚؿ٢ ي

شٌُ َعـري ثـِ ٚيـذ سٝـا  ًَـو      ـَٛت ايـُٛؿٞ ٚإٕ ح تًذ٘ ايشٚح ل ؾـارا أٚؿـ٢ يـ   

ٚإال   -أبٝ٘ أٚ دذٙ ألبٝ٘ أٚايٛؿٞ َـٔ أسـذُٖا    -ايـُٛؿ٢ ب٘ بكبٍٛ ٚيٍٝ٘ ايؼشعٞ 

 سدن ايـُاٍ ازي ٚسث١ ايـُٛؿٞ .  إرا ٚيذ َٝتا  بطً  ايٛؿ١ٝ ٚ

ُاٍ اػرنٛا ؾٝـ٘  ـب -رنٛسا  أٚ اْاثا  أٚ رنٛسا  ٚاْاثا   -ذُاع١ُـ(: إرا أٚؿ٢ ي67)

 إال إ تٛدذ يف ايٛؿ١ٝ قش١ٜٓ ع٢ً ايتؿلٌٝ ايـُؼشٚع يف ايـُرياخ .   ع٢ً ايظ١ٜٛل
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ؾـإ  ٘ ٚبٓات٘ أٚ ألعُاَـ٘ ٚعُاتـ٘ أٚ أل ٛايـ٘ ٚ االتـ٘ :     ٥(: إرا أٚؿ٢ ألبٓا68)

ع يف ايٛؿ١ٝ قش١ٜٓ ع٢ً ايتؿلـٌٝ ايــُؼشٍ  ٕ تٛدذ يف ـذُٝن ايتظ١ٜٛ إال أشهِ يف ايـاي

 ايـُرياخ ؾٝهٕٛ ايعٌُ ع٢ً ايكش١ٜٓ .  

أٚ أطًـل ٚؿـٝت٘     (: إرا أٚؿ٢ بجًح َاي٘ أٚ بعلـ٘ ألعُاَـ٘ ٚأ ٛايـ٘ َعـا     69)

يـ٘ ثًجـ٘   ٜهٕٛ ألعُاَ٘ ثًجاٙ ٜكٍظـِ بٝـِٓٗ بايظـ١ٜٛ ل ٜٚهـٕٛ أل ٛا     -قٍظِ ؾِٝٗ بٓشٛ 

ٜكٍظــِ بٝــِٓٗ بايظــ١ٜٛ ل َــا ح تكــِ قشٜٓــ١ ٚاكــش١ عًــ٢ ا ــتالف ايــزنٛس ٚاألْــاخ    

ؾايعُــٌ عًــ٢ ايكشٜٓــ١ ل ٖٚهــزا يــٛ قاَــ  ايكشٜٓــ١ عًــ٢ تظــاٟٚ األعُــاّ ٚاأل ــٛاٍ 

 . ؾٝعٌُ عًٝٗا

 حكام الوصي :  أشروط و
)ايٛؿـٞ(  ؿٝز ٚؿاٜاٙ بعذ ٚؾات٘ل ٜٚكـاٍ ي٘: ذٛص يًُٛؿٞ إ ٜعٍٝٔ ػنـا  يتٓـٜ

 ر ط ؾٝ٘ أَٛس : ٜٚؼ

ساد َٓـ٘  ايٛؿا١ٜ ازي ايـأ َٓؿـشدا  إرا أ  ل ؾال تـضؼٗٛسايـُع٢ً  ايبًٛؽاألول:

ل ؾاألسٛ ط إ ٜهٕٛ تـشؾ٘ بـارٕ ايـٛيٞ   ل ٚيهٓ٘ َؼهٌ ايتـشف ساٍ ؿباٙ َظتكال 

ساد ايــُٛؿٞ إ ٜهـٕٛ تــشؾ٘    ـشانِ ايؼشعٞ ل ٚأَـا يـٛ أ  أٚ اي -ذذ ـاألب أٚ اي -

 يٛيٞ ؾاألظٗش ؿش١ ايٛؿ١ٝ .بعذ ايبًٛؽ أٚ َن إرٕ ا

ذٛص ايٛؿــا١ٜ ازي ايـــأ َٓلـُا  ازي ايهاَــٌ ل طــٛا٤ أساد ايـــُٛؿٞ إ ال  ـٚتـ 

ٜتـشف يف ايهاٌَ إال بعذ بًٛؽ ايـأ أّ أساد إ ٜتـشف َٓؿشدا  قبٌ بًٛؽ ايــأ  

يهــٔ يف ايـــٛس٠ األٚزي : إرا ناْــ  عًٝــ٘ تـــشؾات ؾٛسٜــ١ نٛؾــا٤ دٜــٔ عًٝــ٘ أٚهــٛٙ 

ٚيف ايــٛس٠ ايجاْٝـ١ : ٜتؼـاسى ايــأ      -ايـُذتٗذ ايعـذٍ   -شانِ ايؼشعٞ ـتٛالٖا اي

بعذ بًٛغ٘ َن ايهاٌَ ٚقبـٌ بًٛغـ٘ ٜــض تــشف ايهاَـٌ ٚالبـذ َـٔ سكـا ػـشٜه٘          
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بتـشؾ٘ بعذ بًٛغ٘ إرا نإ ع٢ً طبل ايٛؿ١ٝ ل ْعِ ي٘ االعراض ع٢ً َـا أسـشص اْـ٘    

  الف ايٛؿ١ٝ يريٍدٙ ازي ٚؾل َا أٚؿ٢ ب٘ ايـُٝ  . 

ل نـإ أدٚاسٜـا   اْٞ: ايعكٌ ؾال تـض ايٛؿ١ٝ ساٍ دْٓٛ٘ طٛا٤ أنإ َطبكـا  أّ  ايج

ًـ     ٍٔـٚارا اٚؿ٢ ايٝ٘ ساٍ ايعكٌ ثِ ُد ٘  ٚنـإ دْٓٛـ٘ َطبكـا  بط ل ٚارا   ايٛؿـا١ٜ ايٝـ

نإ دْٓٛ٘ أدٚاسٜا  ح ٜلٍش عـشٚض ادتٓـٕٛ ل ؾـارا أؾـام ؾٗـٛ ٚؿـٞ تٓؿـز تــشؾات٘         

 ٚارا عشك٘ ادتٕٓٛ إْكطع  َ قتا  .   ع٢ً طبل ايٛؿ١ٝ ل

ايجايــح: اإلطــالّ إرا نــإ ايـــُٛؿ٢ عًٝــ٘ َظــًُا  عًــ٢ األســٛ ط ل َــا ح ٜهــٔ  

ايهـاؾش َعشٚؾـا  بـصدا٤ اإلَاْــ١ ٚسؿـظ األَـٛاٍ ٚؿـٝاْتٗا عــٔ ايتًــ ؾتذـٛص ٚؿــاٜت٘         

 ع٢ً ايـػاس ٚايـُذاْري يزيو . 

٘ تٓؿٝزٙ هلنتاس يٛؿاٜاٙ َٔ ٜجل أٚ ٜتٝكٔ ـٜٓبػٞ يًُٛؿٞ إ ٜ(:71) ل ا بعذ ٚؾاتـ

ـــُشتبط١     ــإ بصَاْتــ٘ ٚبتٓؿٝــزٙ ايٛؿــاٜا اي ٚاي ــاٖش اعتبــاس ايٛثــٛم بايٛؿــٞ ٚاالط٦ُٓ

ْـ ـباي َـ  ـشكٛم ايٛادب١ ع٢ً ايـُٛؿٞ ٚايتـشف يف َاٍ االٜتاّ ٚ ُا ٜشدـن  ـشٛ ريـو 

ــ     شلا  ناٜــــا٥٘ بـــشف ثًجـــ٘ يف  ـازي غــري ايــــُٛؿٞل ٚأَــا َـــا ٜشدــن ازي ْؿظـــ٘ َ

 ٜبعذ عذّ اعتباس ايٛثٛم ب٘ ٚنؿا١ٜ قٓاع١ ايــُٛؿٞ بـ٘ ؾتٓؿـز    نريات ٚايكشبات ؾالـاي

َـ    يـ٘  ـنايؿ١ تــشؾ٘ يًٛؿـ١ٝ ؾٝعض  تـشؾات٘ ٜٚكبٌ قٛي٘ بتٓؿٝزٖا َا ح ت ٗـش  ٝاْتـ٘ أٚ 

 ايـُذتٗذ ايعذٍ ٜٚٓـب بذٜال  عٓ٘ َٛثٛقا  بصَاْت٘ ٚتٓؿٝزٙ يًٛؿ١ٝ .  

الّ يف ايٛؿـٞ ٚال  ايٛؿٞ بطً  ٚؿاٜت٘ بٓا٤ً ع٢ً إعتباس اإلطـ  (: إرا إستٍذ72)

 تعٛد ايٝ٘ إرا أطًِ ل إال إرا ؿٍشح ايـُٛؿٞ بعٛدٖا . 

(: إرا اٚؿ٢ ازي عذٍ َـٔ سٝـح نْٛـ٘ عـذال  ؾؿظـل بعـذ َـٛت ايــُٛؿٞ         73)

بطًـ  ايٛؿـ١ٝ ٚال تعـٛد إيٝـ٘      -ٚقذ ظٗش َٔ قش١ُٜٓ ٚاكش١ : إساد٠ ايتكٝٝـذ بايعذايـ١   
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ح  -: ايتكٝٝــذ بايعذايــ١  قشٜٓــ١ُٚإٕ عــاد ازي االطــتكا١َ ٚايعذايــ١ ل ٚإ ح ٜ ٗــش َــٔ  

شانِ ايؼـشعٞ ٜٚظـتبذٍ   ـايٛؿ١ٝ بعشٚض ؾظك٘ لإال إٔ ت ٗش  ٝاْت٘ ؾٝعضي٘ ايـ تبطٌ 

 .   نٝا١ْـشهِ إرا أٚؿ٢ ازي ثك١ ؾتػٍٝش ساي٘ ازي ايـغريٙ ل ٖٚهزا اي

 ٠  ع٢ً نشا١ُٖ ٚازي األع٢ُ ٚايٛاسخ . ـذٛص ايٛؿا١ٜ ازي ايـُشأ(: ت74)

َـ     (: إرا اٚؿ٢ ازي ؿ75) ذْٓٛا  ح ـأ ٚبايؼ ؾُات ايــأ قبـٌ بًٛغـ٘ أٚ بًـؼ 

ايــُذتٗذ   -شانِ ايؼـشعٞ  ـذض إْؿشاد ايبايؼ بايٛؿ١ٝ ٚالبذ يـ٘ َـٔ ايشدـٛع ازي ايـ    ـٜ

 يٝٓـب َع٘ ٚؿٝا  ثاْٝا  .   -ايعذٍ

ْـ      76) شٛ االْلـُاّ ل ٚعًـ٢   ـ(: جيٛص دعـٌ ايٛؿـا١ٜ ازي إثـٓري أٚ أنجـش : عًـ٢ 

 ؿٞ :شٛ االطتكالٍ سظب إساد٠ ايـُٛـْ

ــٝع        -أ ــ١ٝ ؾً ــاس٠ ايٛؿ ــٔ عب ــش َ ــُاّ أٚ ظٗ ــاساد٠ االْل ـــُٛؿ٢ ب ــٍشح اي إرا ؿ

ــشف   ــتكالٍ بايتـ ــذُٖا االط ــ٘ ٚال يف   -ألس ــ٢ ب ــا أٚؿ ــن َ ــ٘  ال يف مٝ ٚال   -بعل

ل ٚارا عشض ألسذُٖا َا ٜٛدـب طـكٛط٘ عـٔ     جيضٙ ا  شَا حٜهٕٛ تـشؾ٘ ْاؾزا  

ٍِ -شٛٙ ـَٔ َٛت أٚ ْ -ايٛؿا١ٜ   نـا  آ ش ازي ا  ش .  شانِ ايؼشعٞ ػـاي ك

ــاساد٠ االطــتكالٍ دــاص يهــٌ َُٓٗــا االطــتكالٍ يف      -ب ـــُٛؿٞ ب ٚارا ؿــٍشح اي

   ٚ ــ١ٜٛ أ ــُا ايجًـــح بايظـ ــا إ ٜكتظـ ــ١ٝ لٚهلُـ ــ٢ طبـــل ايٛؿـ ــاٚت  ايتــــشف عًـ  بايتؿـ

ٜٚتـــشؾال ٚيــٛ ح ٜكتظــُاٙ ٚطــبل اســذُٖا يتـــشُف ْؿــز ل ٚارا إقرْــا يف ايتـــشف  

اسـذُٖا عًـ٢ صٜـذ ٚاال ـش عًـ٢  ايـذ يف صَـإ         صَاْا  َـن تٓـايف ايتــشؾري بـصٕ بـاع     

 -يـــُٛت أٚ ٝاْــ١ أٚهُٖٛــا -ٚاســذ بطــال َعــا ل ٚارا طــك  اســذُٖا عــٔ ايٛؿــا١ٜ  

ٍِ ايٝ٘ اي  شانِ ايؼشعٞ ػنف آ ش .ـإْؿشد اال ش ٚح ٜل

 أٚ االطتكالٍ دش٣ ٚارا أطًل ايٛؿا١ٜ ايُٝٗا ٚح ٜ ٗش إسادت٘ االْلُاّ -سـ
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إال إرا ناْــ  قشٜٓــ١ عًــ٢ سكــا ايـــُٛؿٞ   -الســٛ طعًــ٢ ا -عًٝــ٘ سهــِ االْلــُاّ 

ٞ صٜذ ٚبهشل ؾارا َاتـا نـإ ايٛؿـٞ  ايـذا ص ؾاْـ٘ إرا      باالْؿشاد نُا إرا قاٍ : طٚؿٍٝ

ٜـ   ٍِ  ـَات اسذُٖا إطتكٌ ايجاْٞل ٚارا َاتا َعا  إطتكٌ ايجايـح ل ٚح  شتر ازي إ ٜلـ

 .شهِ يف ٚال١ٜ ايٛقــشانِ ايؼشعٞ ػنـا  آ ش ل ٖٚهزا ايـايٝ٘ اي

ٚؿـٝٞ( ؿـض ٜٚهْٛـإ ٚؿـٝري      (: إرا قاٍ )صٜذ ٚؿـٝٞ ل ؾـإ َـات ؾبهـش    77)

 ؾإ بًؼ ٚيذٟ ؾٗٛ ايٛؿٞ( . لل ٚنزا ٜـض إرا قاٍ: )ٚؿٝٞ صٜذَرتبري

ذعٌ ايٛؿاٜا ازي نـٌ ٚاسـذ يف   ـذٛص إ ٜٛؿٞ ازي ٚؿٝري أٚ انجش ٜٚـ(: 78ٜ)

 اَش بعٝٓ٘ ال ٜؼاسن٘ ؾٝ٘ ا  ش .

 ط االْلُاّ ؾتؼاسا إل ـتالف ْ شُٖـا ٚ ٝــ    (: إرا أٚؿ٢ ازي اثٓري بؼش79)

 ؾـإ إَتٓـن أسـذُٖا بعٝٓـ٘ ٚح ٜهـٔ َــاْن       لاداؤٙ ازي تعطٝـٌ ايٛؿـ١ٝ ٚعـذّ تٓؿٝـزٖا    

 ْلــُاّ ل شانِ عًــ٢ االـعــٔ إْلــُاَ٘ ازي ا  ــش أدــءٙ ايــ   -ػــشعٞ أٚ عكال٥ــٞ -

َُٗا أدءُٖـا اذتــانِ  ٕ إَتٓـن نالُٖـا عــٔ اإلْلـُاّ ٚح ٜهــٔ َـاْن َـٔ إْلــُا     ٚإ

إْلـِ اذتـانِ    -ش االدباس أٚ نإ يهٌ َُٓٗـا َـاْن   س أٚ تعٍظل ٚإ تعٍزٞ عًٝ٘ايؼشع

 ايؼشعٞ أٚ َٓـٛب٘ ازي أسذُٖا ٚيٛس   ايـُـًش١ يف ايتـشف ْٚؿز تـشؾُٗا.

(: إرا قــاٍ : )أٚؿــٝ  بهــزا ٚنــزا ٚدعًــ  ايٛؿــٞ ؾالْــا  إٕ إطــتُش عًــ٢ 80)

طًــب ايعًــِ ل ؾــإ  ؿــٍض ٚنــإ ؾــالٕ ٚؿــٝا  إرا اطــتُش عًــ٢  -طًــب ايعًــِ( َــجال  

 شانِ ايؼــشعٞ ـطًــب ايعًــِ بطًــ  ٚؿــاٜت٘ ٚتــٛزي تٓؿٝــز ٚؿــٝت٘ : ايــ إْـــشف عــٔ

 أٚ َٓـٛب٘ يزيو . -ايـُذتٗذ ايعذٍ  -

(: إرا عذض ايٛؿٞ عٔ تٓؿٝز ايٛؿ١ٝ ٚتعٍظش عًٝ٘ االطتعا١ْ بٛنٌٝ أٚ أدري 81)

 شانِ ايؼشعٞ يٝٓـب َٔ ٜظاعذٙ .  ـٜعٝٓ٘ ع٢ً تٓؿٝز ايٛؿ١ٝ سدن ازي اي
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ٍِ اذتانِ ايؼشعٞ ايٝ٘ أَٝٓا  ٜـ(: إرا ظٗشت َٔ ايٛؿٞ اي82) ُٓع٘ عٔ ـنٝا١ْ ك

 . شانِ ْٚـب غريٙـعضي٘ اي -نٝا١ْ ل ؾإ ح ٜتُهٔ األَري َٔ َٓع٘ ـاي

ٞ   ـ(: إرا َات ايٛؿٞ قبٌ تٓذٝض ت83)  ُاّ َا أٚؿٞ ايٝ٘ ْــب اذتـانِ ايؼـشع

٘ امل ٔ ٚؿٝت٘لٚنزا إرا َات يف سٝا٠َ اقٞبٚؿٝا  يتٓؿٝز اي ُٛت٘ ـبـ  ٛؿٞ َٔ دٕٚ عًُـ

 . ٜذٍ ع٢ً عذٚي٘ عٔ أؿٌ ايٛؿ١ٝ َن عًُ٘ ٚعذّ ْـب غريٙ ٚح ٜٛدذ َا أٚ

(: يــٝع يًٛؿــٞ إ ٜٛؿــٞ ازي اســذ يف تٓؿٝــز َــا أٚؿــ٢ ايٝــ٘ بــ٘ ل إال إ    84)

 ٜهٕٛ َصرْٚا  َٔ ايـُٛؿٞ يف االٜـا٤ ازي غريٙ.

(: ايٛؿٞ أَري ال ٜلُٔ َا ٜتًــ أٚ ٜعٝـب يف ٜـذٙ إال بـايتؿشٜ  يف سؿ ـ٘      85)

نايؿ١ ايـــُٛؿٞ ؾُٝــا أٚؿــ٢ ؾاْــ٘  ٝاْــ١ يًُٛؿــٞ تٛدــب   ـَــ ٚأأٚ بايتعــذٟ عًٝــ٘ 

ٚاَـا ايلـُإ    نٝا١ْ باالكـاؾ١ ازي كـُإ َٛسدٖـال   ـايلُإ ٜٚهؿٞ ؾٝـ٘ ســٍٛ ايـ   

 نٝا١ْ ؾاالظٗش عذَ٘ .ـُا ح تتشكل ؾٝٗا ايـبايٓظب١ ازي ايـُٛاسد اال ش٣ َ

(:يٛ عٍٝٔ ايـُٛؿٞ يًٛؿـٞ عُـال   اؿـا  أٚ قـذسا   اؿـا  أٚ نٝؿٝـ١  اؿـ١        86)

   ؾًٛ تعذ٣ نإ  ا٥ٓا .   ٚسشّ ايتعذٟلٚدب إقتـاس ايٛؿٞ ع٢ً َا عٍٝٔ ايـُٛؿٞ 

بُٝٓا يٛ أطًل ايـُٛؿٞ ايتـشف يًٛؿـٞ نـصٕ قـاٍ يـ٘ : )أ ـشز ثًجـٞ ٚأْؿكـ٘(        

ـذٛص يــ٘ إ ذ َــٔ َالس تــ٘ َـــًش١ ايـــُٝ  ؾــال ٜــ ؾاْــ٘ ٜعُــٌ ايٛؿــٞ بٓ ــشٙ ٚالبــ 

نايٞ َٔ َــًشت٘ ل بـٌ إرا نـإ    ـششّ عًٝ٘ ايتـشف ايـل ٜٜٚتـشف إال يف سذٚدٖا

ـــُت     ــ٘ عًــ٢ ايٓشــٛ اي ــاسٙ  غــريٙ أؿــًض يًُٝــ  َــن تٍٝظــش ؾعً عاسف نــإ ايــالصّ إ تٝ

ُا ٜهــٕٛ االؿــًض ـنتًـ تعــٝري  األؿــًض بــا تالف األَــٛات : ؾشبــ ـل ٜٚــٚتشدٝشــ٘

شكٛم ايــُاي١ٝ  ـأدا٤ ايـُا ٜهٕٛ االؿًض:ل ٚسبقلا٤ ايعبادات االستٝاط١ٝ عٓ٘ ُ ُٝـي

ــ١ ل ٚسبــ  ـــاالستٝاطٝ ــاطٞ   ُا ٜه ــ٘ إستٝ ــل بعٝٓ ــًض أدا٤ س ــريٙ أٚ أدا٤ ٕٛ االؿ دٕٚ غ
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ُا ٜهـٕٛ االؿـًض ؾعـٌ ايكشبـات ٚايــذقات ٚنظـ٠ٛ       ـل ٚسبايـال٠ عٓ٘ دٕٚ ايـّٛ

١ ٝـ كشٜٓيًض ـا ح ٜهـٔ تعـاسف ؿايـ   شا٠ َٚذاٚا٠ ايـُشك٢ ٚهٛ ريو . ٖـزا نًـ٘ إر  ايُع

 ناسدٞ . ـال نإ ايعٌُ ع٢ً طبل ايتعاسف ايبعٝٓ٘ ل ٚإ ع٢ً تعٝري َـشُف

ٔ ػــ٦ٝا  ٚح ٜعــشف ايـــُشاد َٓــ٘ ٚأْــ٘  (: إرا قــاٍ : )أْــ  ٚؿــٝٞ( ٚح ٜعــٍٝ 87)

نريات ٚقلـا٤ ايعبـادات نـإ قٛيـ٘ يػـٛا  لإال إرا ٚدـذ       ـذٗٝضٙ أٚ ؿشف ثًج٘ يف ايـ ـت

ـٓـ  نُــا ٜتعــاسف يف نـجري َــٔ بًــذإ ايعــشام   -عًــ٢ تعـٝري ايـــُشاد  ١ تعـاسف ٜـــًض قشٜ

ٍٞ يف إ شاز ايجًح ٚؿشؾ٘ يف َـًش١ ايــُٛؿٞ ٚأدا٤   إسادتِٗ َٔ ايعباد٠ : أْ٘ ٚؿ

شكٛم ايـيت يـ٘ ٚيف سٍد األَاْـات ٚايبلـا٥ن ازي     ـشكٛم ايؼشع١ٝ اييت عًٝ٘ ٚأ ز ايـاي

دٙ إػـهاٍ  يكاؿشٜٔ َٔ أٚالأًٖٗا ٚأ زٖا . يهٔ يف مشٍٛ ٚؿاٜت٘ يًك١َُٛٝ ع٢ً ا

 غريٙ يزيو .  ٍ يتُؼ١ٝ أَٛسِٖ أٚ ٜٓـب ايؿكٝ٘٘ ايعذؾاألسٛ ط إطتذاص٠ ايـؿكٝ

ٕ ٜشٍد ايٛؿا١ٜ يف ساٍ سٝـا٠ ايــُٛؿٞ بؼـش ط إ    ـذٛص يًُٛؿ٢ ايٝ٘ أ(: 88ٜ)

ُهٓ٘ َـٔ ْــب غـريٙ ل ٚال أثـش يًـشٍد بعـذ َـٛت        ـٜبًػ٘ ايشدٍ ل بـٌ األسـٛ ط إعتبـاس تـ    

قبٌ ايشٍد أّ ح ٜكبًٗا ل نُـا ال أثـش يًـشًد يف سٝـا٠ ايــُٛؿٞ إرا       ايـُٛؿٞ طٛا٤ قبًٗا

ح ٜبًؼ ب٘ ايـُٛؿٞل ٖٚهزا يٛ سٍد ٚأبًؼ  بـ٘ ايــُٛؿٞ يهٓـ٘ ح ٜـتُهٔ َـٔ ْــب       

ــٝا    ــريٙ ٚؿ ــزاس     -غ ــبعض األع ـــُشض أٚ ي ــذ٠ اي ــٛ يؼ ــ١   -ٚي ــا١ٜ الصَ ــ  ايٛؿ ٚناْ

ٝـذ أٚ يًٛقـٛع يف   يًٛؿٞ َا ح ٜهٔ ايعٌُ بٗـا َٛدبـا  يًٛقـٛع يف كـشس ػنــٞ أن     

 ايعظش ايؼذٜذ ايزٟ ال ٜتشٌُ عاد٠ ؾٝذٛص ي٘ سٍدٖا .  ايـُؼك١ ٚششز ٚـاي

(: ايشٍد ايظابل ع٢ً ايٛؿ١ٝ ال أثـش يـ٘ ل ؾًـٛ قـاٍ صٜـذ يعُـشٚ: )ال أقبـٌ إ        89)

ٍٞ  .   عُشٚ ايٝ٘ يضَت٘ ايٛؿ١ٝ إال إ ٜشٍدٖا ساٍ سٝات٘ ٜٚبًػ٘ ايشٍد ( ؾصٚؿ٢تٛؿٞ اي

 أسُذ ؾشٍد ايٛؿ١ٝ ٚأبًؼ ايـُٛؿٞ بشؾل٘ ؾصٚؿ٢ ايٝ٘ ثاْٝا (: يٛ أٚؿ٢ ازي 90)
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 . ذًٗ٘ بٗا ؾاي اٖش عذّ يضَٚٗا عًٝ٘ـٚح ٜشٍدٖا ثاْٝا  ي

ــ٢ ٚؿ 91) ـــُٛؿٞ عً ـــ(: إرا ح ٜؼــر ط اي ــبري   ـٍٝ ــز ايٛؿــ١ٝ ٚح ٜ ٘ َباػــش٠ تٓؿٝ

إسادت٘ هلا ثِ سأ٣ ايٛؿـٞ إ إٜهـاٍ االَـش ازي ػـنف يف بعـض االَـٛس ايــُٛؿ٢        

ايٝـ٘ نـصٕ    -نًـٗا أٚ بعلـٗا   -يًُٝـ  دـاص يـ٘ إٜهـاٍ أَـش تٓؿٝـز ايٛؿـ١ٝ         بٗا ؿـالسا  

ٜٛنٌ أَش ايعبادات اييت أٚؿ٢ بٗا ازي َٔ يـ٘  ـء٠ يف االطـتٓاب١ يًعبـادات ٜٚٛنـٌ      

ٜٚٛنـٌ أَـش ايهؿـاسات     يعُـاسات  ااييت أٚؿ٢ بٗا ازي َٔ ي٘  ء٠ يف أَش ايعُاسات 

 ١ ايكظ١ُ ايؼشع١ٝ عًِٝٗ .اييت أٚؿ٢ بٗا ازي َٔ ي٘  ء٠ بايؿكشا٤ ٚنٝؿٝ

ُا ٜٛنــٌ االَــش يف مٝــن ريــو ازي ػــنف ٚاســذ إرا ناْــ  يــ٘  ــء٠ يف    ـٚسبــ

 أٚ نــال   -ٚيف مٝــن ريــو ٜهــٕٛ ٚنــٝال  عــٔ ايٛؿــٞ يف تٓؿٝــز ايٛؿــ١ٝ    مٝعٗــا ل

 ٖٚزا بامل ع٢ً ٚؿاٜت٘ اييت دعًٗا ايـُٝ  ي٘ . -بعلا  

ض َعٝٓـ١ بــٌ أٚؿــ٢  ـيــٚقـذ ال ٜهــٕٛ ايــُٛؿٞ قــذ أٚؿــ٢ بـصَٛس َعٝٓــ١ أٚ َـا   

ش٘ ٚأٚنٌ تعٝري ايــُـشف نُـا  ٚنٝؿـا  ازي ْ ـش ايٛؿـٞ ؾـري٣       ـبـشف ثًج٘ يف َـاي

ايٛؿٞ َٔ ٖٛ أعشف َٓ٘ يف تعٝري دٗات ايـُـشف ٚنٝؿٝتٗا ٜٚٛنٌ االَـش ايٝـ٘ ثـِ    

ٍٛض ايٝ٘ َن تعٝري اي ذٗات نُاً ٚنٝؿا  نُا ٜتعاسف ريـو  ـٜذؾن ايجًح ايٝ٘ بتُاَ٘ ٜٚؿ

ٚؿٝا٤ سٝح ٜذؾعٕٛ ايجًح ايـُٛؿ٢ ب٘ ازي ايــُذتٗذ ايــُٛثٛم بـ٘    عٓذ نجري َٔ اال

ٚيــٛ  -ض يًُٝــ  ـعٓــذِٖ ل ؾايٛؿــا١ٜ يؼــنف تعــ  ايٛالٜــ١ عًــ٢ ايتـــشف ايـايــ 

إال يٛؿٞ أَش تٓؿٝز ايٛؿ١ٝ ازي غـريٙ  ؾال بصغ إ ٜٛنٌ ا -بٛاطط١ االٜهاٍ ازي ايػري

 ٚ ٜـ  إ تكّٛ قش١ٜٓ ٚاكش١ ع٢ً اساد٠ ايـُٛؿٞ َٓ٘ َباػـشت٘ ل  ذٛص إٜهـاٍ  ـعٓذ٥ـز ال 

 . تٓؿٝز ايٛؿ١ٝ يػريٙ

 ١ـايٛؿاٜ ُع٢ٓ عضٍ ْؿظ٘ عٔـػريٙ بـذٛص يًٛؿٞ تؿٜٛض ايٛؿا١ٜ يال ٜ(:92)
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 ٚؿٝا  عٔ ايـُٝ  . -ذعً٘ ـب -ٚدعًٗا يػريٙ ؾٝهٕٛ غريٙ 

شانِ ايؼـشعٞ ٚؿـٝا    ـ(: إرا بطً  ٚؿا١ٜ ايٛؿٞ يؿٛات ػشطٗا ْـب اي93)

ُٓـٛب٘ ل ٚنزا إرا اٚؿ٢ ايــُٝ  ٚح ٜعـٍٝٔ   ـبٓؿظ٘ أٚ بَهاْ٘ أٚ تٛزي تٓؿٝز ايٛؿ١ٝ 

 ٚؿٝا  أؿال  .

(94 ٘  (: إرا ْظٞ ايٛؿٞ َـشف ايـُاٍ ايـُٛؿ٢ ب٘ أٚ إػتب٘ عًٝ٘ ساٍٚ َعشؾتـ

َـ   -  -أٚازي ٚسقـ١ ايٛؿـ١ٝلأٚ هُٖٛـا    ذًع االٜــا٤ ل ـٚيٛ بايشدٛع ازي َٔ سلـش 

ذ ل ٚإ تشدد ايـُٛؿ٢ بـ٘ بـري   ايـُكٍٝذ إقتـش ع٢ً ايـُكٍٝبري ؾإ تشدد بري ايـُطًل ٚ

أَهٓـ٘ ؿــشؾ٘ يف ٚدـٛٙ ايــٍء ايـيت حيتُــٌ إ     -َــاسف َتعــذد٠ َتبآٜـ١ ال َٓشـــش٠   

تهٕٛ ٖٞ َـشف ايـُاٍ ايـُٛؿ٢ ب٘ ل ٚارا تشدد َـشف ايــُاٍ ايــُٛؿ٢ بـ٘ بـري     

شـٛس٠: ؾإ اَهـٔ ؿـشؾ٘ يف َـٛسُد ٖـٛ َــذام يًعٓـاٜٚٔ ايــُشـٛس٠        ـَـاسف َ

  ايـُـشف .تعٍٝٔ ايشدٛع ازي ايكشع١ يتعٝري ٣ٛتعٍٝٔ ل ٚإال ؾاالق

ع٢ً عًُ٘ ٚيٝظـ    ذعٌ ْاظشا  ع٢ً ايٛؿٞ َؼشؾا ـذٛص يًُٛؿٞ إ ٜـ(: 95ٜ)

ٚظٝؿــ١ ايٓــاظش : تٓؿٝــز ايٛؿــ١ٝ َٚؼــاسن١ ايٛؿــٞ يف عًُــ٘ ل بــٌ ٚظٝؿتــ٘ االػــشاف  

 ض ايـُٛؿٞ ٚدعً٘ :ٜشذٚد تـشـب

ًـ٘ ٚتٓؿٝـزٙ يٛؿـٝت٘ ستـ٢     ذعً٘ سقٝبا  ع٢ً ايٛؿٞ يًتٍٛثل َٔ ؿش١ عُـؾكذ ٜ -أ

نايؿا  ي اٖش ايٛؿ١ٝ إعـرض عًٝـ٘ ٖٚـزا ٖـٛ ايػايـب      ـارا ٚدذ َٔ ايٛؿٞ تـشؾا  َ

إال بــاطالع ايٓــاظش  إسادتــ٘ يًُٛؿــري ل ٚس٦ٓٝــز ال جيــٛص يًٛؿــٞ إ ٜعُــٌ بايٛؿــ١ٝ 

ؾارا عٌُ بذٕٚ إػشاؾ٘ نإ  ـالف أَـش ايــُٛؿٞ ٚنـإ  ٝاْـ١ يـ٘ل        ٚإػشاؾ٘ عًٝ٘ :

ْعِ ال جيب ع٢ً ايٛؿٞ  إ تـشؾ٘ ؿشٝشا  َٚ دٜا  يٛظٝؿت٘ لٚارا عٌُ باطالع٘ ن

ل ؾارا أٚؿ٢ ايـُٛؿٞ باطتٓاب١ َٔ ٜــًٞ عٓـ٘   ع١ َجٌ ٖزا ايٓاظش يف سأٜ٘ ْٚ شَٙتاب
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ؾاطتٓاب ايٛؿٞ صٜذا  ٚنإ َكبـٛال  ػـشعا  داَعـا  يؼـشا٥  االطـتٓاب١ ٚاطًـن ايٓـاظش        

ذب َتابعتـ٘  ـ٘ َـٔ صٜـذ ح تـ   عًٝ٘ يهٔ ايٓـاظش أساد إطـتٓاب١  ايـذ العتكـادٙ أسدشٝتـ     

ٚح ٜكذح ريو يف ؿش١ اطـتٓاب١ صٜـذ  بـٌ يـٝع يًٓـاظش االعـراض عًٝـ٘ ل يهـٔ يـٛ          

 اطتٓاب٘ َٔ دٕٚ إطالع ايٓاظش عًٝ٘ نإ  ٝا١ْ ٚ الف إساد٠ ايـُٛؿٞ . 

ظشا  ع٢ً ايٛؿـٞ بٓشـٛ ٜهـٕٛ عُـٌ ايٛؿـٞ بٓ ـشٙ       اٚقذ جيعٌ ايـُٛؿٞ ْ -ب

ل تٓاب١ صٜـذ َـا ح ٜـصرٕ بٗـا ايٓـاظش     ايـُزنٛس ال تـض اطـ َٚؼٛست٘ ٚإرْ٘ ؾؿٞ ايـُجاٍ 

 ؾارا ح ٜصرٕ ٚدب إطتٓاب١  ايذ َجال  .

ٚ ايجـاْٞ ؾاي ـاٖش   ٚارا ح ٜتلض ايـُٛؿٞ أٚ َـٔ ٚؿـٝت٘ إسادتـ٘ يًٓشـٛ االٍٚ أ    

ل ألٕ ايٓشٛ ايجاْٞ  الف ظاٖش دعٌ ايٓـاظش عًـ٢ تــشف ايٛؿـٞ     ٖٛ ايٓشٛ األٍٚ

 ايـُتؼشعٞ . شظب ايعشفـب

َذاؾعتـ٘ يف   -ـُا ٖـٛ ْـاظش  ب -ذب ع٢ً ايٓاظشـاٖش اْ٘ إرا  إ ايٛؿٞ ح ٜٚاي 

ٚيف نًتا ايـٛستري إرا َـات ايٓـاظش    .ح ٜذاؾن ح ٜهٔ كآَا   ٚارانًتا ايـٛستري ل 

ٖٚهـزا يـٛ َـات     شانِ ايؼشعٞ يٝكِٝ ْـاظشا  بـذٜال  عٓـ٘ ل   ـيضّ ايٛؿٞ ايشدٛع ازي اي

 يٝكِٝ َٔ ّٜٓؿز ايٛؿ١ٝ باػشاف ايٓاظش .شانِ ايؼشعٞ ـايٛؿٞ سدن ايٓاظشازي اي

ؾارا أٚؿـ٢ بؼـ٤ٞ دـاص يـ٘ ايعـذٍٚ       ل(: ايٛؿ١ٝ دا٥ض٠ َٔ طشف ايـُٛؿ96ٞ)

إزي ػ٤٢ٝ آ شلٚارا أٚؿ٢ ازي اسذُ  داص ي٘ ايعـذٍٚ ازي غـريٙل ٚارا أٚؿـ٢ بصػـٝا٤     

دـاص يـ٘ ايعـذٍٚ عـٔ مٝعٗـا أٚعـٔ بعلـٗا نُـا جيـٛص يـ٘ تبـذٌٜ مٝعٗـا أٚتبــذٌٜ             

 .  ا ٚدذت ؾٝ٘ ايؼشا٥  ايـُتكذ١َ نايعكٌ ٚاال تٝاس ؾٝ٘ ايشٚح إربعلٗا َاداّ 

نء ايٛؿــٞ األٍٚ ـ(: إرا أٚؿــ٢ ازي ػــنف ثــِ أٚؿــ٢ ازي ا  ــش ٚح ٜــ97)

بايعذٍٚ عٓ٘ ازي غريٙ ؾُات ؾعٌُ ايٛؿٞ األٍٚ بايٛؿ١ٝ ثِ عًِ : ؾإ نإ عذٚيـ٘  
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      ٛ ؿـٞ األٍٚل  عٓ٘ يظبب  ؿٞ غـري ظاٖشناْـ  ايػشاَـ١ عًـ٢ ايــُٝ  يعـذّ إ باساي

را نـإ ايعـذٍٚ   ؾتنشز ايػشا١َ َٔ أؿٌ ايرن١ ثِ خيـشز ايجًـح يًٛؿـٞ ايجـاْٞل ٚا    

بٝٓـ٘ ٚبـري ايــُٛؿٞ     خحتـذ ٗادش ايٛؿٞ األٍٚ يـبالد بعٝـذ٠ أٚ   نصٕ ٜ -يظبب ظاٖش

 نإ َا ؿشؾ٘ ايٛؿٞ األٍٚ َٔ َاٍ ْؿظ٘ .  -عذٍ عٓ٘ يًجاْٞٝعذٚا٠ َٚكاطع١ ؾ

عًـ٢   -ط١ًٜٛ أٚ قــري٠   -ٛؿ١ٝ َشٚس َذ٠ (: ال ٜعتء يف ٚدٛب ايعٌُ باي98)

إْؼا٥ٗا ل ؾارا أسشص أْ٘ أٚؿ٢ ثِ َات بال ؾـٌ ٚدب ايعُـٌ بٗـال ٚنـزا ارا َـات     

بعذ َشٚس طٓري ط١ًٜٛ ل ْعِ ٜعتـء عـذّ ايشدـٛع عٓٗـا ل ٚارا ػـو يف ايشدـٛع بـ         

 ع٢ً عذَ٘ل ٖزا إرا ناْ  ٚؿٝت٘ َطًك١ َعًك١ ع٢ً َٛت٘ َت٢ ػا٤ اهلل . 

ٟ طــؿشيف  شاي١ُ  اؿــ١ تكٍٝــذت بٗــا نُــا يــٛ قــاٍ : )إرا َــ ٍ ـٚؿــٝت٘ بــ ٚارا قٍٝــذ

ـٜـ    يًشـر  ى ايظـؿش إستــاز ازي  ـُ  يف راؾٛؿـٝٞ ؾــالٕ ٚٚؿـٝيت نــزا ٚنـزا( ٚارا ح 

 ٚؿ١ُٝ دذٜذ٠ لؾًٛ َات ح جيب ايعٌُ بٛؿٝت٘ تًو ٚح ٜهٔ ي٘ ٚؿٞ .  

    ٟ عـضّ   ْعِ إرا نإ ايذاعٞ ي٘ ع٢ً إْؼا٤ ايٛؿ١ٝ  ـٛف ايــُٛت يف ايظـؿش ايـز

ل ايـــُضَن عًٝٗــاعًٝــ٘ ٚدــب ايعُــٌ بٛؿــٝت٘ تًــو ألْٗــا َطًكــ١ غــري َكٍٝــذ٠ بظــؿشت٘  

ايـــُٓؼص٠ عٓــذ ايعــضّ عًــ٢  ٠اسٜــايضٚؿــاٜا  ٚأشر ـذب ايعُــٌ بٛؿــاٜا ايـــٚألدًــ٘ ٜــ

( ٖٚهزا ايـُظاؾشٕٚ أطؿاسا  بعٝذ٠ ل ؾـإ اي ـاٖش   شر أٚ صٜاس٠ اإلَاّ ايشكا )ـاي

ُا نإ  ٛف ايـُٛت داعٝـا   ـت يف ريو ايظؿش ٚاْإ ٖ ال٤ ح ٜكٍٝذٚا ايٛؿ١ٝ بايـُٛ

 إلْؼا٤ ايٛؿ١ٝ ؾٝذب ايعٌُ بٛؿاٜاِٖ َا ح ٜتشكل ايشدٛع عٓٗا .  

(: جيٛص يًٛؿٞ إ ٜص ز أدش٠ َجٌ عًُ٘ ارا ناْ  يعًُ٘ أدـش٠ عـاد٠ ل إال   99)

َـ    ُذا١ْٝ عًُـ٘ أٚتٛدـذ يف   ـذاْا  نـصٕ ٜــشح ايــُٛؿٞ بـ    ـإرا أٚؿ٢ ايٝ٘ بـصٕ ٜعُـٌ 

 ا ـذاْـعٌُ َـٝ٘ ايـًـذب عـ٦ٓز ٜٚـش٠ سٝـز االدـذٛص ي٘ أ ـٗا ؾال ٜـ١ٓ عًٝـٜايٛؿ١ٝ قش
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 قبًٗا لٚأَا إرا ح ٜكبًٗا ؾاألقشب عذّ ايٛدٛب .  بايٛؿ١ٝ إٕ  نإ قذ

ــذٜٕٛ       ــ٘ نــايبٝن ٚايؼــشا٤ ٚأدا٤ اي ــ٘ ب ــزٟ أٚؿــٞ ايٝ ٖــزا بايٓظــب١ ازي ايعُــٌ اي

 ٚهٖٛا َٔ االعُاٍ اييت ٖٞ َٛكٛع ٚالٜت٘ ٚٚؿاٜت٘ .  

نصٕ ٜٛؿٞ ازي صٜـذ إٔ حيـر عٓـ٘ أٚ ٜــّٛ      -أَا إرا أٚؿ٢ ايٝ٘ باعُاٍ أ ش٣ 

ح جيــب عًٝــ٘ ايكبــٍٛ ستــ٢ يــٛ ٜعًــِ بــزيو يف سٝــا٠   -أٚ ٜـــًٞ عٓــ٘ أٚ هــٛ ريــو 

َـ  ـذاْا  نصٕ ٜـيـُٛؿٞل ٚيٛقبٌ يف سٝات٘ ٚأٚؿ٢ ايٝ٘ بايعٌُ َا ذاْا  ؾكبـٌ  ـشر عٓـ٘ 

 ح ٜبعذ دٛاص ايشٍد بعذ ٚؾات٘ .  

ٚدعٌ ي٘ أدش٠ َع١ٓٝ بصٕ قـاٍ يـ٘    شر عٓ٘ـ(:إرا أٚؿ٢ يؼنف َعري بصٕ 100ٜ)

عُـٌ بٗـا ٚيـ٘    ٠ دٜٓـاس( نـإ إدـاس٠ لٚارا قبـٌ بٗـا يف سٝاتـ٘ ٚدـب اي       )ُسٍر ع  بـُص

 ال ح جيب عًٝ٘ ايعٌُ .  ايـُشذد٠ ل ٚإ األدش٠

عـ  بـصدش٠ ايــُجٌ(     ٍرٚارا اٚؿ٢ ايٝ٘ َٔ دٕٚ تعٝري أدـش٠ نـصٕ قـاٍ يـ٘ : )سُـ     

شذد٠ َع١ًَٛ عٓذُٖا ٚقبٌ بٗا يف سٝات٘ ٚدب ايعُـٌ بٗـا   ـؾإ ناْ  أدش٠ ايـُجٌ َ

 ٚإطتشل أدش٠ ايـُجٌ ل ٚإٕ ح تهٔ أدش٠ ايـُجٌ َع١ًَٛ عٓذُٖا ؾكبٌ يف سٝاتـ٘ ح 

. ٚيٛ نـإ بطشٜـل ادتعايـ١     ٜبعذ عذّ ٚدٛب ايعٌُ ٚدشٜإ سهِ االداس٠ ايؿاطذ٠

 ح جيب ايعٌُل يهٓ٘ ٜظتشل األدش٠ ع٢ً تكذٜش ايعٌُ يـذم ايٛؿ١ٝ . 

ل قشاسٙ بـاطالع ايجكـا٠ عًـ٢ إْؼـا٥ٗا    (: تجب  ايٛؿ١ٝ سري سٝا٠ ايــُٛؿٞ بـا  101)

ٛم بٗـا أٚ ايــُعتء٠ ػـشعا  نايبٝٓـ١     ايـُتٝك١ٓ أٚ ايــُٛث  -شذ١ ايـُعتء٠ ـٚبعذ ٚؾات٘ باي

 ػو يف سذٚثٗا ؾاألؿٌ عذَٗا . ؾإ ح تجب  أٚ  -ع٢ً إْؼا٥ٗا 

شذ١ َعتء٠ ٚػو يف سدٛع ايـُٛؿٞ عٓٗـا َـٔ دٕٚ   ـيٛ عًِ باْؼا٤ ايٛؿ١ٝ بٚ

 سذ١ ع٢ً ايشدٛع عٓٗا ٜب٢ٓ ع٢ً عذّ ايشدٛع .  
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(102   ٗ اد٠ َظـًِ عـادٍ   (:تجب  ايٛؿ١ٝ ايتًُٝه١ٝ بؼٗاد٠ َظـًُري عـاديري لٚبؼـ

 اي١ٝ.َن َظًُتري نػريٖا َٔ ايذعاٟٚ املٚبؼٗاد٠ َظًِ عادٍ ـُري املٛؿ٢ ي٘لَن ٜ

تجبـ  بؼـٗاد٠ ايٓظـا٤ َٓؿـشدات ؾٝجبـ        نتف ايٛؿـ١ٝ ايتًُٝهٝـ١ بصْٗـا   ـ(: ت103)

سبعٗا بؼٗاد٠ َظـ١ًُ عاديـ١ ل ْٚــؿٗا بؼـٗاد٠ َظـًُتري عـاديتري ل ٚثالثـ١ أسباعٗـا         

ُاَٗا بؼــٗاد٠ أسبــن َظــًُات عــادالت بــال  ـعــادالت ل ٚتــبؼــٗاد٠ ثــالخ َظــًُات 

 ساد١ ازي ايُٝري يف ػٗادتٗٔ .

ــ١ ٖٚــٞ ايٛؿــا١ٜ بايٛالٜــ١ ال تجبــ  إال بؼــٗاد٠ َظــًُري    104) (: ايٛؿــ١ٝ ايعٗذٜ

 عاديري ل أٟ ال تجب  بؼٗاد٠ ايٓظا٤ .

(: تجب  ايٛؿ١ٝ ايتًُٝه١ٝ ٚايعٗذ١ٜ بؼٗاد٠ نتابٝري عذيري يف دُٜٓٗا ارا ح 105)

 ٜٛدذ ػٗٛد عذٍٚ َٔ ايـُظًُري ل ٚال تجب  بؼٗاد٠ غريُٖا َٔ ايهؿاس . 

(: تجب  ايٛؿ١ٝ ايتًُٝهٝـ١ بـاقشاس ايٛسثـ١ مـٝعِٗ إرا نـاْٛا عكـال٤ بـايػري        106)

 بعـض تجبـ  بايٓظـب١ ازي ســ١ ايــُكشٍ      ٚإٕ ح ٜهْٛٛا عذٚال ل ٚارا أقٍش بعلِٗ دٕٚ

دٕٚ ايـُٓهشل ْعِ إرا أقٍش َِٓٗ إثٓإ ٚناْا عذيري تجب  ايٛؿـ١ٝ بتُاَٗـا ل ٚارا نـإ    

 ايـُكٍش ايٛاسذ َِٓٗ عذال  تجب  ايٛؿ١ٝ يٛ سًـ ايـُٛؿ٢ ي٘ . 

جبـ   يٛسثـ١ مـٝعِٗ ل ٚارا أقـٍش بعلـِٗ ٜ    (: تجب  ايٛؿ١ٝ ايعٗذ١ٜ باقشاس ا107)

ب٘ ع٢ً ْظب٘ سـ١ ايـُكٍش ٜٚٓكف َٔ سك٘ ل ْعِ إرا أقٍش إثٓإ َـِٓٗ  بعض ايـُٛؿ٢ 

 ٚناْا عذيري  ثبت  ايٛؿ١ٝ بتُاَٗا .  

(: ٜجبــ  سدـــٛع ايـــُٛؿٞ عـــٔ ٚؿــٝت٘ ايــــُهتٛب١ أٚ ايـــُع١ًَٛ بـــاقشاس     108)

يهـٔ ال تجبـ  بٗـا     -ػٗاد٠ ايعـذيري عًـ٢ ايشدـٛع     -ايـُٛؿٞ ساٍ سٝات٘ ل ٚبايب١ٓٝ 

 بؼٗاد٠ عذيري أٚ ببعض ايطشم ايـُتكذ١َ إلسشاص ايٛؿ١ٝ .  ايٛؿ١ٝ ايالسك١ إال 
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ٜٚؼــٝن تظــذٌٝ   -ٚيــبعض األغــشاض ايعكال٥ٝــ١    -(: ٜتعــاسف يف صَآْــا  109)

ــ١     ــ٘ يف ايـــذٚا٥ش ايشمٝـ ــ٘ بامـ ــ٘ أٚ عشباتـ ــ٘ بعـــض عكاساتـ ــ٘ أٚيكشٜبـ ــإ إلبٓـ  اإلْظـ

ايــًُو  ٞ ال ٜٓؿـن يف ســٍٛ   ًُٝو قـاْْٛ ـٖٚـزا تـ   -أٚ ايــُشٚس أٚ هُٖٛـا    ايطابٛ -

 :ل َــٔ إْؼــا٤ ايـــُايو ســاٍ سٝاتــٍ٘ذٌ بامــ٘ َــٔ ايتشّكــُٔ ُطـــل ؾالبــذ يــايؼــشعٞ

اهلب١ ايـُـشٛب١ بايكبض ٚالبذ ي٘ عٓذ إتٗاّ ايٛسثـ١ إٜـاٙ َـٔ     أٚ ايتًُٝو ايؼشعٞ ي٘

ٚطــ١ًٝ إثبــات يًتًُٝــو ايؼــشعٞل ؾًــٛ ح تهــٔ عٓــذٙ ٚطــ١ًٝ إثبــات ػــشع١ٝ ؾٝشظــٔ  

 .  نظا٥ش ايرن١ سظبُا ؾشض اهلل  كٍظِ ايـُاٍٚإال ٜ ض ٚايراكٞلـبايٛسث١ ايتـاي

 ـريض :الـمتصرفات           
ـــُشتبط١     110)                         ــ٘ اي ــا أٚ سكٛق ــ٘ أٚ َٓاؾعٗ ــإ أَٛاي ـــُشٜض يف أعٝ ــشؾات اي (: تـ

كــ١ عًـ٢ َٛتــ٘ ٖٚــزٙ ٚؿــ١ٝ  بايــُاٍ نشّكــٞ اال تـــاق ٚايـتشذري : قــذ تهــٕٛ َعًّ  

ًّ نـصٕ   ٖٚزا ؿـشٝض عٓـذ إْؼـا٤ ايــًُو ألسـذُ      لع٢ً ايـُٛتك١ ؾٝٓؼ٤ٞ ايـُعا١ًَ َع

نــصٕ  ل ٚعٓــذ إْؼــا٤ ايٛالٜــ١ ألســذـًُٝه١ٖٝٚــٞ ٚؿــ١ٝ تــ )ثًــح أَــٛايٞ يضٜــذ(ٜكٍٛ:

ٖٚـٞ ٚؿـ١ٝ عٗذٜـ١ ل ٚارا ادتُعـ       )اعطٛا أ ٞ بهش أيـ دٜٓاس بعذ َٛتٞ(ٜكٍٛ:

َـٔ  ٛؿـ١ٝ  ػشا٥  ؿش١ ايٛؿ١ٝ ال إػهاٍ يف ْؿٛرٖا ٚ شٚز ايـُاٍ ايـزٟ تتطًبـ٘ اي  

 َا صاد ع٢ً ايجًح ؿض ْٚؿزل ٚإال نإ َرياثا  يٛسثت٘ .   ايجًح لٚارا أداص ايٛسث١

ٚقذ تهٕٛ تـشؾات ايــُشٜض ٍَٓذـض٠ أٟ َعٍذًـ١ سـاٍ سٝاتـ٘ ٚيف َـشض َٛتـ٘        

ؾارا أْؼص يف َشض َٛت٘ تـشؾا  َٓذضا : ؾإ ح ٜهـٔ تــشؾ٘ َؼـتُال  عًـ٢ ايــُشابا٠      

ٌ أٚ آدـش بـصدش٠ ايــُجٌ ؾـال إػـهاٍ يف ؿـشت٘       ا١ْٝ نُـا إرا بـاع بـجُٔ ايــُج    أٚ ايـٍُذ

 ٚيضّٚ ايعٌُ ب٘ . 
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ٚارا نإ تـشف ايـُشٜض َؼتُال  ع٢ً ْٛع َٔ ايــُشابا٠ أٚ ايعطـا٤ ايــُذاْٞ    

ذا١ْٝ غري َعٛك١ أٚ ناْ  َعٛك١ بصقٌ َـٔ  ـنُا إرا أبشأ َذٜٓ٘ أٚ ٖٚب غريٙ ٖب١ َ

ْـ   ُٔ ايـُجٌ أٚ آدش بـقُٝتٗا ايـُتعاسؾ١ أٚ باع بصقٌ َٔ ث  شٛـصقٌ َٔ ادـش٠ ايــُجٌ أٚ 

، جًـح َٔ ايؾٌٗ ٜٓؿز َٔ أؿٌ ايـُاٍ أٚ  -ـُا ٜظتٛدب ْكـا  يف َاي٘ ٚتشنت٘ريو َ

ُا إرا تــشف ٖٚـٛ َـشٜض َٚـات يف ريـو      ـؾٝ٘  الف بـري االؿـشاب شتــٛق بـ    

َـ    َـ   ـايـُشض ل ٚاالق٣ٛ أْ٘ ْاؾـز َـٔ  نتاسا  يف ؾعًـ٘ ٚتــشؾ٘   ـذُٛع ايرنـ١ ارا نـإ 

اٍ ايـش١ ل ْعِ السٜب يف ْؿٛر تـشؾ٘ َٔ أؿٌ ايــُاٍ يـٛ   نُا ٖٛ سهِ تـشؾ٘ س

 بش٤٣ َٔ َشك٘ ايزٟ تـشف ؾٝ٘ ثِ َات بعذ ٚقُ  َٔ ايؼؿا٤ ٚايء٤ .  

ٍل(:111) أٚبذُٜٔ ثاب  يف ايز١َ يٛاسخ أٚ يػريٙ : ؾإ نإ ايــُكٍش   إرا أقٍش بعري َا

ٌ    َصَْٛا  يف اقشاسٙ َٚـٍذق نـإ ٍَتُٗـا  بـإساد٠    ل ٚإ ا  يف ْؿظ٘ ْؿـز اإلقـشاس َـٔ األؿـ

 اإلكشاس بايٛسث١ ْؿز إقشاسٙ َٔ ايجًحل ٖزا إرا نإ االقشاس يف َشض ايـُٛت .

ٚأَا إرا نإ إقشاسٙ بزيو ساٍ ايـش١ أٚ يف َشض غري َـشض ايــُٛت أ ـشز    

 َٔ األؿٌ ٚإ نإ ٍَتُٗا  .

ـــُٛؿٞ ـ(: ايـــُشاد َــٔ َــشض ايـــُٛت ٖــٛ ايـــُشض ايــزٟ ٜــ   112) ُٛت بــ٘ اي

٘   نًٌ بش٤ُـُٛت٘ َٔ دٕٚ تـَتـال  ب ٜٚهٕٛ طببا  ٚايــُشدن يف   -ٚػؿا٤ صَاْا  َعتـذا  بـ

 نبري ايـُطًن ع٢ً ساي٘ .ـناق ايـُٝٝض َشض ايـُٛت عٔ غريٙ ٖٛ ايعشف ايـت

ـْـ 113) ُا ٜتلــُٔ تعًٝــل ـريــو َــ شٛـ(: إرا قــاٍ : )ٖــزا ٚقـــ بعــذ ٚؾــاتٞ( أٚ 

شكل ـٗـِ ايعـشيف ل ؾـارا تـ    شظب ايؿـاالٜكاع ع٢ً ايٛؾا٠ ؾٗٛ ٚؿ١ٝ بايٛقـ ظاٖشا  ٚبـ 

َع٘ ػشا٥  ؿش١ ايٛؿ١ٝ ؿش  ْٚؿزت َٔ ايجًح ٚتٛقـ ْؿٛر ايضا٥ـذ عًٝـ٘ عًـ٢    

 اداص٠ ايٛسث١ .
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ٜـ   ـ(: إرا قاٍ :)بع  أٚ آدشت أٚ ؿاي114) ذشٟ ـش  أٚ ٚقؿ  بعـذ ٚؾـاتٞ( ال 

ٚ ـعًٝ٘ سهِ ايٛؿ١ٝ بايبٝن أٚ ايٛقـ أٚ هُٖٛا ل ٚال ٜ  ذب ع٢ً ايٛسث١ إٔ ٜبٝعـٛا أ

بعــذ ٚؾاتــ٘ لإال إرا ؾُٗــٛا َــٔ نالَــ٘ أْــ٘ ٜــشدد ايٛؿــ١ٝ بــايبٝن أٚ ايٛقـــ أٚ  ٜٛقؿــٛا 

 هُٖٛا ؾتهٕٛ ٚؿ١ٝ ؿشٝش١ جيب ايعٌُ بٗا .

(: إرا قاٍ ايـُذٜٔ : )أبشأت رَتو بعذ ٚؾاتٞ( ٚحتكل ريو ػـشعا  ببٝٓـ١ أٚ   115)

هٖٛا ٚأدـاصٙ ايـٛاسخ بعـذ َٛتـ٘ بش٥ـ  رَـ١ ايــُذٜٔ ل ؾـإ إدـاص٠ اإلبـشا٤ بٓؿظـٗا            

ٓاصٍ َٔ قبٌ ايٛسث١ عٔ سّكِٗ ٚإبشا٤  يز١َ ايــُذٜٔ ل ٚإٕ ح جيٝـضٚٙ نـإ اإلبـشا٤     ت

 نشز َٔ ايجًح نظا٥ش ايٛؿاٜا .  ـٚؿ١ٝ ت -شظب اي اٖش ٚايؿِٗ ايعشيف ـب –
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 فقه الوقف

(: اه٘قففه ٓفف٘ ؼأففٚظ ـؾففى اهفففٌاي  السا ففٕ سففّ ًولففٕ ًفف   طففأٚى  فففٌس ٕ  1)    

ٍٞ ـٗ مجاسٞ ً٘قف٘  سوٚٔفاالٗي ٙتققفل اه٘قفه      ٗإطالق ًِفعتٕ اهيت  دٍزٓا سوٟ  ٔ

 فٌقض اهقؿد اهأاطين ًا مل ِٙكٍ اهٕٚ ايُػا١ اهفخاز ٛ  ِقف٘ ـسفٍ ًفّ ًأاغفسٝ     

٘هٚٞ يف إُػفا١ اه٘قفه ًفّ    اه٘اقه إٙاٖ ًّٗ  ٘كٚوٕ إلُػفا١ اه٘قفهال  فى ػفسٜ اهفكف     

ـؾوٕ فاذا ٗقه ـحٌد  طتاْ غريٖ هوفقسا١  ٍ سوٍ اهفٌاهم ٗـ اش ٗقفٔا اهفرٜ ـُػف ٖ   

ٍٍ اه٘قه .   اهفك٘هٛ ؾح ٗ ف

ٍَ٘ اه٘قه  ايُػا١ ٗ اهقأض ال ٗٙتققل ايُػا١  اٙفجاب ق٘ه2ٛ) ًثفى :   -(: ٙتق

هففٌقؿ٘   ـٗ إٙففجاب فعوفٛ ٙفدي سوفٟ اه٘قفه ا      -)ٗقفت( ـٗ )حأطت( ـٗ حنٌ٘ٓا 

ض٘ا١ حؿى  اهفٌعاطاٝ ًثى اْ ٙفأين ً٘قفعاي ٙؿفوح ًطفجداي  فٍ نفس اهِاع:)ٓفرا        

ًطجد فؿو٘ا فٕٚ(الـٗ اْ ٙعطٛ اىل قٍٍٚ ًطجد ـٗ ًػفٔد: ات  اإلضفساأ ـٗ ٙعطٚفٕ    

ـَ حؿى اه٘قه  فعى لفاي  ًفّ اهففٌعاطاٝ كف ْ      -اهفساؽ ـٗ حنٌ٘ٓا  قؿد اه٘قه

   ّ ٌٍففس اهفففجداز ـٗ ايضففط٘اُٞ اهفففخس ٞ ًفف  اهفففٌطجد ـٗ اهفففٌػٔد ـٗ حنٌ٘ٓففا فاُففٕ     ٙع

ٙتققل  فعوٕ اه٘قه ال ٗٙلفٛ اهقؿد ايمجفاهٛ ايز لفاشٜ اهففٌِكٍ هوفعفى عٚف       

 ه٘ ض٣ى سّ فعوفٕ ج فاب  ف ْ اهفتعٌري ٗقفه هففٌؿوقٞ اهففٌطجد ال ٗاؾفاً  كفاٙفٞ          

. ٗسوٚفٕ :   -ٗه٘  فٌطاسدٝ اهقسِٙفٞ اهففٌفًٔ٘ٞ سسففاي     -كى ًا ٙدي سوٟ إُػا١ اه٘قه 

 ًا  ي ٙس   ًريا اي اىل ٗز تٕ . إذا

(: اجقفف٠٘ سففدَ إستأففاز اهقأفف٘ي يف اه٘قففه ظٌٚفف  ـُ٘اسففٕ ات ٚففٞ ال ٗإْ كففاْ  3)

ايستأاز ـح٘ط ٗـٗىل لؿ٘ؾفاي يف اه٘قفه اهففٌتكٌّ  ففٌوٚم اهففٌِفعٞ ضف٘ا١ كفاْ        

اه٘قففه ساًففاي كففاه٘قه سوففٟ اهعوٌففا١ ـَ كففاْ لاؾففاي كففاه٘قه سوففٟ ـٗي ٖ ال فٚقأففى  
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ٍ اهػسسٛ ٗيف اهثاُٛ اهفٌ٘ق٘  سوٍٚٔ ًفّ اهطأقفٞ اجٗىلال ٗإْ كفاْ    فٚاجٗي اهفقاك

 فٍٚٔ ؾيب ـٗ ًفجِْ٘ قأى سِٕ ٗهفٍٚفٕ اهػسسٛ . 

(:اجح٘ط قٍ قؿد اهتقسب اىل اُػا١ اه٘قه ٗ عوفٕ يف ضفأٚى اس ضفأقإُ    4)

  س فٚب آ از اه٘قففٚٞ سوٕٚ . -سوٟ ايح٘ط  -ًٗ  ذهم ه٘ ٗقه ًّ  ُٕٗ ٙوصَ 

 سوٟ قطٌني : (: اه٘قه 5) 

ٌوٚلاي غفري طوفل   فجٔٞ ـٗ مجاسفٞ  ف  فٌوٚم اهعني اهففٌاهٚٞ اه٘ق٘ففٞ هف   فًا ٙعين   -ـ 

فٚلففْ٘ هو٘قففه )ً٘قفف٘  سوٚففٕ( ٙقؿففد    ال هػففخـ ـٗ ـغففخاف ً٘قفف٘  سوففٍٚٔ   

 اه٘اقه س٘  اهفٌِفعٞ اهٕٚ ـٗ اهٍٚٔ . 

ٞ    فًا ٙعين فم اهفٌوم ٗ ف  -ب )ً٘قف٘    قسٙس اهففٌاي ٗ طفأٚوٕ ًفّ  ْٗ ًالحعف

  ٘   اهٚفٕ اهفففٌِفعٞ اهففٌ٘ق٘فٞ ال ك٘قفه اهفففٌطجد ٗاهففٌػٔد ٗحنٌ٘ٓفا ال فففاْ      سوٚفٕ(  عف

جٌاسٞ ال  ى يحغ حففغ  فاه٘اقه مل ٙوقغ يف اه٘قه ًِفعٞ لاؾٞ  ع٘  ه٘احد ـٗه

خاف:سِ٘اْ اهفٌطجدٙٞ ـٗ اهفٌػٔدٙٞ ـٗ حنٌ٘ٓا الٗٓرا اهقطٍ ي ٙلفْ٘  فاهعِ٘اْ اه

 فٕٚ )ً٘ق٘  سوٕٚ(. 

ٗ    (: إذا يحففغ اه٘اقففه ًِفعففٞ   6)  لاؾففٞ ًثففى اهؿففالٝ ـٗ اهففركس ـٗاهففدسا١ ـ

قا١ اهعأفا ٝ فقفاي : )ٗقففت ٓفرا اهففٌلاْ سوفٟ اهففٌؿوني ـٗ        ف عفض ـُف   اهتدزٙظ ـٗ

فجس سوٚففٕ ـحلففاَ مل ٙؿففس ًطففجداي ٗمل  فف  -ق٘ ذهففم فاهففراكسّٙ ـٗ اهففداسني( ـٗ ُفف 

ٌا ٙؿري ٗقفاي سوٟ اهؿالٝ ـٗ غريٓا ًّ اهفٌِاف  اهيت يحعٔا اه٘اقه فال ٗإُاهفٌطجد

ٙلْ٘ هو٘اقه: )ً٘ق٘  سوٕٚ( ٗٓ٘ اهرٜ يحغ اه٘اقه فٕٚ س٘  اهففٌِفعٞ اهفٍٚٔال   ٗ

 ٗٓ٘ ـقطاَ :

 ٘ق٘  سوٍٚٔ ً  ؾريٗز ٔا ًولاي هلٍ كٌااهفٌِفعٞ اىل اهفٌاْ ٙوقغ س٘  األول:
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ٓففرٖ ْ  لففْ٘ ًِافعففٕ هلففٍ( ـٗ )ٓففرا اهفففٌلاْ ٗقففه سوففٟ ـٗي ٜ سوففٟ ـ: )إذا قففاي

ٌس ٔا هلفٍ( فتلفْ٘ اهففٌِاف  ٗاهثٌفسٝ     فْ٘  ف ْ  لف اهأطتاْ ٗقفه سوفٟ ـٗي ٜ سوفٟ ـ   

ًولففاي هلففٍ ٗإْ مل ٙقأكفف٘ٓا ال فتجفف٘ش اهفففٌعاٗقٞ ًففٍِٔ سوٚٔففا ال ٗٙس ٔففا ٗاز ٔففٍ ال   

ٗ كٌّ هلٍ سِد طس١ٗ اهطأب اهفٌ٘ ب هوكٌاْ كإ الفٔا سوٍٚٔال ٗجيب سوٟ كى 

 خٌظ  ى ٗاهصكاٝ سِد  و٘غ حؿتٕ اهِؿاب . فٗاحد اه

سوٟ اهفٌ٘ق٘  سوٍٚٔ هٚطت٘ف٘ٓا ًّ  ْٗ اْ اهثاُٛ : اْ ٙوقغ ؾس  اهفٌِاف  

ٙتٌول٘ٓا ال ٗٓرا اهقطٍ ي  ؿح فٕٚ اهفٌعاٗقٞ ًّ اهفٌ٘ق٘  سوٍٚٔ ـًّٗ  عكٍٔ 

جب سوٕٚ فٚٔا اهصكاٝ ٗإْ  وغفت اهِؿفاب   فسوٟ حؿتٕ ًّ اهثٌسٝ قأى قأكٔا ال ٗي  

ٙس ٔفا ٗاز  )اهففٌ٘ق٘  سوٚفٕ( إذا ًفا  قأفى اْ  ؿفس         هعدَ ًولفٕ إٙآفا ٗهفرا ي   

هفٌِفعٞ اهٕٚال ُعٍ اهفٌِفعٞ  كٌّ  طس١ٗ اهطأب اهفٌ٘ ب هوكٌاْ سوٚفٕ كفاي ال    ا

 ٗٓرا اهقطٍ ُ٘ساْ :  ٗحنٖ٘ . 

 سوٟ غ فٕٚ ؾس  غخـ اهفٌِفعٞ كٌا إذا قاي : )ٓرٖ اهػجسٝ ٗقهفْ ٙوقـ: ـ

ال  فى  هو٘هٛ  أدٙؤا ٗاهففٌعاٗقٞ سوٚٔفا   ج٘شفٌس ٔا( ال ٗيف ًثوٕ ي ٙفـٗي ٜ ٙ كوْ٘  

  ٔا سوٍٚٔ هٚ كو٘ٓا . ٌسفٙؿس   

فٕٚ غخـ اهفٌِفعٞ  ى ٙوقغ اجسٍ ًِٔفا ًٗفّ  فدهلا كٌفا إذا      ْ ي ٙوقغب: ـ

قففاي : )ٓففرٖ اهأطففتاْ ٗقففه سوففٟ ـٗي ٜ ال  ؿففس  ًِفعتٔففا سوففٍٚٔ( ضفف٘ا١ ـكففاْ     

قِطٞ ـٗ اهفدقٚل ـٗ اهفدزآٍ اَ   ف تأدٙؤا اىل سني ـلس٠   ْ ٙأفدي اهف٘هٛ اهثٌفسٝ  اهف    

 ٌس ٔا هلٍ . ف أري ذا   كاْ 

اهقطٍ اهثاهف  : اْ ٙالحفغ اه٘اقفه إُتففاـ اهففٌ٘ق٘  سوفٍٚٔ ًأاغفسٝ  اضفتٚفا١         

اهفٌِفعٞ   ُفطٍٔ ًثى ٗقه لاُا  اهفٌطافسّٙ ٗاهس اطا  ٗاهفٌدازع ٗكتب اهعوٍ 
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ٗاج سٚٞ ٗحن٘ٓا . ٗٓرا اهقطفٍ ي ٙتققفل فٚفٕ اهففٌوم ٗهفرا ي  ف٘ز  اهففٌِفعٞ ٗي        

ُعٍ اهعآس  أف٘    -ًّ اهفٌ٘ق٘  سوٍٚٔ ٗي ًّ اه٘هٛ ي  - ؿح اهفٌعاٗقٞ سوٚٔا 

 قلٍ فـٗ ـ وفٔفا ًتوفه كٌفا ٓف٘ اهف       اهكٌاْ فٕٚ إذا غؿب اهفٌِفعٞ ًفّ ي ٙطفتققٔا  

يف اجقطاَ اهطا قٞ ال ُعٍ اهعآس سدَ اهكٌاْ يف ًثى اهفٌطا د اهيت ٙلْ٘ اه٘قفه  

 قسٙساي . ففٚٔا  

ـٗ قأض ٗكٚوفٕ ـٗ ٗهٚفٕ: ففاذا    (: ٙعتس يف ؾقٞ اه٘قه قأض اهفٌ٘ق٘  سوٕٚ 7)

ًا  قأى اهقأض  طى اه٘قه ٗكاْ اهفٌاي ًريا اي ه٘ز ٕ اه٘اقفه ٗٙؿفح هفٕ اهس ف٘ـ     

 سّ اه٘قه قأى إقأاقٕ ال ُعٍ ي ٙأعد سدَ إستأاز قأض اجٗقا  اهعاًٞ . 

س اهقأض غٔساي ـٗ ضِٞ جاب ٗ  ٍلف(: ي ٙعتس يف اهقأض اهف٘زٙٞ فو٘ ـُػ  اي8ٙ)

ٍ اه٘قه ٗإْ سسض ًاُ  حتٟ ًا   طى ال ٗيف إستأفاز إذْ  فد   ٍ حؿى اهقأض فق

 اه٘اقه يف اهقأض إغلاي فٚتعني ًساساٝ ًا ٙقتكٕٚ ايحتٚاط يف اهعٌى . 

(: إذا ٗقه سوٟ ـٗي ٖ اهؿغاز ٗـٗي  ـٗي ٖ ـٗ كاُت اهعفني يف ٙفدٖ كففٟ    9) 

٘ ٗقفه  إهتفا ٕ هلُ٘ٔا ؼت ٙدٖ ٗقأكفٕ سفٍِٔ ٗمل جفتىل اىل قفأض آلفس ال ٗٓلفرا هف       

ٛ   قاكٍ اهػفسسٛ ٗكاُفت اهعفني يف   فسوٍٚٔ  دٍٓ ج ٍٚٔ ـٗ ٗؾٌٚٔا ـٗ اهف  ال ٙفد اهف٘ه

 هلّ إذا كاُت اهعني يف ٙد غري اه٘هٛ فال د ًّ ـلرٓا ًِٕ هٚتققل قأض ٗهٍٚٔ .

كففٟ يف قأكفٔا    -ـًاُٞ ـٗ ًغؿف٘ ٞ   -(: إذا كاُت اهعني  ٚد اهفٌ٘ق٘  سوٕٚ 10)

 . قتىل اىل قأض  دٙد فكُ٘ٔا  ٚدٖ ٗمل ٙ

-كاهففداز اهفففٌ٘ق٘فٞ  -(: ٙتققففل قففأض اه٘قففه اهفففٌِق٘ي ـٗ غففري اهفففٌِق٘ي  11)

قت ضفوطِتٕ الٗي  ف)اهفٌ٘ق٘  سوٕٚ( سوفٟ اهففٌاي اهففٌ٘ق٘  ٗؾفريٗز ٕ  ف       اضتٚال١

ٙلففٛ زففف  اه٘اقفه ٙففدٖ سففّ اهففٌاي اهفففٌ٘ق٘  ٗي ِٙففف   طفجٚوٕ يف  ٗا٢ففس اه٘قففه     
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ٙقأكفٕ اىل اهففٌ٘ق٘  سوفٍٚٔ    قلً٘ٚٞ ًا مل ٙقؿد اه٘قه ٗٙ٘ إٔ سوفٟ ُفطفٕ  فٍ    فاه

 تٌلِ٘ا ًّ ايُتفاـ ًِٕ . ـًأًٍ فٚطت٘ه٘ا ٗٙتطوط٘ا سوٕٚ ٗٙخوٕٚ فٗٙ

 .قأض اهطأقٞ اجٗىل (قه سوٟ اهرزٙٞاه٘)ٙلفٛ يف ؼقل اهقأض يف ًثى(:12)

جٔا  اهعاًٞ ال ُعٍ ٙلفٛ قأض في ٙأعد إستأاز اهقأض يف اه٘قه  سوٟ اه(:13)

ٗه٘  -كٌا ٙلفٛ ُؿب اه٘اقه قٌٍٚاي سوٚٔا  -ًِؿ٘ ٕ  اهفٌجتٔد اهعدي ـٗ -قاكٍ فاه

 ٌلني اهفٌ٘ق٘  سوٕٚ ًّ اهففٌِفعٞ اهففٌ٘ق٘فٞال  ففٚقأض اهفٌ٘ق٘ ال ى ٙلفٛ   -ُفطٕ 

ٝي فو٘ ٘  كفٟ يف ؼقل اهقأض : ٗقه ًقس ٗ   زلؿتٕ  اهدفّ فٚٔا ال ٗهف  ٗقفه ًطفجداي ـ

اًففٞ لفففٛ إقٗقففه حطففِٚٚٞ   ًلاُففاي هوؿففالٝ  لفففٛ زلؿففتٕ جحففدٍ  اهؿففالٝ فٚففٕال ٗهفف٘

ٌطافسّٙ ـٗاهداز سوٟ ضفلِٟ اهعوٌفا١   فخاْ سوٟ اهفه٘ ٗقه اهاهعصا١ ـٗحن٘ٓا فٚٔاالٗ

 ـٗ اهفقسا١ ـٗ اهٚتاًٟ فإُ ٙلفٛ يف قأكٔا متلني اهفٌ٘ق٘  سوٕٚ ًّ اهطلِٟ فٚٔا . 

ال ٗكرا ه٘ ٗقه ات  رياي هوٌطجد كفٟ ٗقعٕ يف اهفٌطجد(: إذا ٗقه حؿ14)

قطِٚٚا  ٗحن٘ٓا فاْ اهعآس إُ ٙلفٛ يف قأكٔا ف د ٗاهاهفٌػآد ٗاهفٌعا د ٗاهفٌطا

 ٗقعٔا فٚٔا  قؿد إضتعٌاهلا . 

ٌٍفس  (: إذا لسب  اُب ًّ  داز اهفٌطجد ـٗ اهفٌػٔد ـٗ حن15ٌٓ٘) ٌٍسٖ ًع ا فع

 .  ٗاذا ًا  مل ٙس   ًريا اي ٌاًٚٞ اه٘قه ٗإْ مل ٙقأكٕ ـحدالفيف   فاهعآس كفاٙتٕ

 -ـٗي ٖ اهلأففاز ـٗ إل٘ ففٕ ـٗ حنٌ٘ٓففا :(: إذا ٗقففه سوففٟ ـغففخاف ًعٚففِني16)

 ًّ قأض ٗمل ٙؿح يف حؿٞ ًّ مل ٙقأض .  فقأض  عكٍٔ ؾح اهقأض يف حؿٞ

ققل ف(: ٓففى ٙػفف ط يف ؾففقٞ اه٘قففه  ِجٚففصٖ ٗسففدَ  عوٚقففٕ سوففٟ ـًففس ًفف    17)

قفاي سوفٟ اْ   ل   ْ ِٙػف١ٛ اه٘قفه ًعوّ  قتٌوٕ ؟ ـَ ٙؿح اه٘قه اهفٌعّوفقؿ٘ي ـٗ ًفاه

ق٘ فج١ٛ ٗهفدٖ ًفّ اهطففس ـٗسوفٟ غففا١ٖ ًفّ اهففٌسض ـٗ ُف        فٙ٘هد هٕ ذكس ـٗ سوٟ ًف 
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ذهم ؟ اهفٌػٔ٘ز  ٍِٚٔ ٓ٘ اجٗي ٗاجق٠٘ ٓ٘ اهثفاُٛ فٔف٘ ٗقفه ًعوفل سوفٟ غفسط       

 ِقف٘  هففجٔٞ ًعِٚفٞ ٓفٛ اهففٌ٘ق٘  سوٚٔفا       ٙؿح ٗقه غاٝ ـٗ غٚآاي :ٗسوٕٚ ًت لس .

ٌ   لاف ال ت٘هد ًِٔفا )ذ ٚقفٞ( ـٜ ٙفر ح ٗٙ كفى    ًّ اه٘قه سوٟ اْ ٙلْ٘ اهفركس اهفف

اذا ٗهففد  ذكففساي كففاْ  ففٍ ٗ لففْ٘ اجُثففٟ )ًِٚقففٞ( ـٜ  أقففٟ ِٗٙتففف   ؿفف٘فٔا ٗهأِٔففا 

قا سوٟ غففا١  )ذ ٚقٞ( ٗاذا ٗهد  اُثٟ كاُت)ًِٚقٞ( ٗٓلرا ال فاذا كاْ ٗقفٍٔ ًعّو

    ٘ ذهفم ؾفح    ًسٙض ـٗ ٗزٗ  ًطافس ـٗ ضالًٞ غٌٍِٔ ًفّ اهغفصٗ ـٗ اهففٌسض ـٗ حنف

 . ؾٚغٞ اه٘قه ٗإُػا١ٖقاي سوٟ حؿ٘ي اهػسط اهفٌ ل٘ذ يف اه٘قه ًعّو

صاي غري ًعول سوٟ غ١ٛ فٔ٘ ؾفقٚح اٙكفاي فتفر ح اهفرك٘ز     ٗاذا كاْ ٗقفٍٔ ًٍِج

ُفا   هوجٔٞ اهفٌ٘ق٘فٞ سوٚٔاال ٗ أقٟ اإلاهيت فٚٔا ٗاهيت ض٘   ِتىل ًّ إُا ٔا ٗ لْ٘ 

جٔٞ اهفٌ٘ق٘  سوٚٔا ـٗاىل ًّ ٙتف٘ىل غف ْٗ   فهوت٘اهد ً  ؾس  ؾ٘فٔا ٗهأِٔا اىل اه

 حطب ٗقه اه٘اقه ٗقؿدٖ ٗ عِٕٚٚ سِد إُػا١ اه٘قه . اهػٚاٖ ٗزساٙتٔا 

كاْ ٗقفاي ًعوقاي: فاْ فٍٔ ًِٕ إُػا١ اه٘قه  عد ٗفا ٛ()ٓرا ٗقه (:ه٘ قاي:18)

ٔففٍ ًِففٕ إزا ٝ اه٘ؾففٚٞ ٌجس  ً٘ ففٕ ِٙفففر ًففّ ـؾففى اه كففٞالٗإْ فففعففالي ؾففاز ٗقفففاي  فف

ٚ٘قفه  ققل غفسا٢طٔا ف فاهعٌى  ٔا سِفد  ف   -سوٟ اه٘ؾٛ ـٗ اه٘زا  - اه٘قه فٚجب

 اهفٌاي  عد ٗفا ٕ ِٗٙفر ًّ اهثو  فاْ شا  سوٕٚ  ٘قه ُف٘ذٖ سوٟ إ اشٝ اه٘ز ٞ . 

فٌدٝ كٌفا هف٘   ٌدٝ ال ففاذا ّٗقتفٕ  ف   ف(: ٙػ ط يف اه٘قه إطالقٕ ٗسدَ  قٚٚفدٖ  ف  19)

ٕ        قاي:  ) ازٜ ٗقه سوفٟ ـٗي ٜ ضفِٞ ـٗ سػفس ضفِني(  طفى ٗقففاي ال ٗي ٙأعفد ؾفقت

هعففني ٗ طففأٚى اهفففٌِفعٞ جٗي ٖ يف اهفففٌدٝ   حأطففاي إذا كففاْ يف  اطِففٕ قاؾففداي حففأظ ا  

إي إذا قؿد ًفدٝ  ٗاَ   ال ٓا  قدز ًعني  طىقٍدفّ اهفٌدٝ ٗمل ٙاهفٌعِٚٞ ال ٗه٘ مل ٙعٍٚ

 فٚؿح ٗقفاي .  -ٗه٘ ٙطرياي  -اهفٌ٘ق٘  ٗؾالحٕ هالُتفاـ اهفٌعٍدهٕ 
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(: إذا ٗقففه سوففٟ ًففّ ِٙقففسض كٌففا إذا ٗقففه سوففٟ  ـٗي ٖ ٗـٗي  ـٗي ٖ   20)

 ؾح ٗقفاي ًِقط  اتلس ال فاذا إُقسق٘ا ز   اىل اه٘اقه ـٗ اىل ٗز تٕ حني اهففٌ٘   

فاذا ًا  اه٘اقه سّ ٗهدّٙ ًٗا  ـحدٌٓا قأى ايُقفساض    -ي حني ايُقساض  -

اُففت اهعففني اهفففٌ٘ق٘فٞ ًػفف كٞ ٗ ففسن ٗهففداي ـٗ ـكثففس  ففٍ إُقففسض اهفففٌ٘ق٘  سوففٍٚٔ ك

ٗي ففسق يف   قٛ ٗ فني ٗز فٞ ـلٚفٕ : هوفركس ًثفى حفغ اجُثفٚني .        فُؿفني  ني اهعٍ اهف 

ٌا فحلٌففٛ ؾففقٞ اه٘قففه ٗز ٘سففٕ اىل ٗز ففٕ اه٘اقففه  ففني كففْ٘ اهفففٌ٘ق٘  سوٚففٕ ًفف

 ٌا ي ِٙقسض غاهأاي فا فل إُقساقٕ هعازض  . فِٙقسض غاهأاي ٗ ني كُٕ٘ ً

سوٚفٕ(  ْ لؿ٘ؾٚٞ )اهففٌ٘ق٘   ـإذا ظٔس ًّ اهقسا٢ّ  ًّ ذهم : ًاُعٍ ٙطتثِٟ 

كٌا ٓ٘ اهغاهب يف اه٘قه سوٟ ًّ ي ِٙقسض غاهأفاي   -ًوق٘ظٞ  ِق٘ عد  اهفٌطو٘ب

ٞي ق  اهعني ٗكُٕ٘ سوفٟ حنف٘     ْ كاْ اه٘اقه قد ـُػ  اهتؿٍد -هعازض فاُقسض ؾدف

ٟ    فلاف عٚ  إذا  طوت اه  خؿ٘ؾٚٞ  قٛ ـؾى اهتؿدق ال ففاذا قاًفت اهقسِٙفٞ سوف

ذهم ٗإُقسض اهفٌ٘ق٘  سوٕٚ مل ٙس   ًريا اي  ى  أقٟ اهعفني ٗقففاي  ؿفس  ًِافعٔفا     

ٍٞؿ٘  اه٘اقه ٗغسقٕ اهفٌفَٔ٘ ًّ ؾٚغٞ ٗقفٕ ـٗيف اؾٔٞ اجقسب اىل ًق  .  ًّ قسِٙ

ّ اه٘قفه ال ففاذا ٗقفه    (: ٙػ ط يف ؾقٞ اه٘اقه إلساأ اه٘اقه ُفطفٕ سف  21)

ٍٛ ٗسوٟ ُفطٕ  طى ٍٛ   ال ٗاذا قاي : ) ازٜ ٗقه سو  سوٟ ـلٛ( ـٗ ) طفتاُٛ ٗقفه سوف

ال اهتػفسٙم  طفى اه٘قفه يف ُؿفه اهفداز      ق٘فٗسوٟ سٌَ٘ اهفقسا١( فاْ كاْ سوفٟ ُف  

ٗإْ كاْ سوٟ حن٘ اه  ٚب   ْ قؿد اه٘قه سوٟ ُفطٕ  ٍ سوٟ ـلٕٚ ـٗ سوٟ اهفقسا١ 

كاْ ًّ )اه٘قه اهفٌِقط  اجٗي( فٚأطفى ًطوقفاي ال ٗإْ قؿفد اه٘قفه سوفٟ غفريٖ  فٍ        

: ٗكاْ ًّ )اه٘قه اهفٌِقط  اتلس(ال ٗإْ قاي اهِطأٞ اىل ُفطٕ فقطسوٟ ُفطٕ  طى  

 )ٓٛ ٗقه سوٟ ـلٛ ال  ٍ سوٟ ُفطٛال  ٍ سوٟ غخـ ًعني(  طى اه٘قه  اهِطأٞ
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 اىل ُفطٕ ٗاهػخـ اتلس ٗكاْ ًّ )اه٘قه اهفٌِقط  اه٘ضط( .

ٗاغف ط سوفٍٚٔ ٗففا١  ُٙ٘فٕ      -كف ٗي ٖ ـٗ  رياُفٕ    -(: إذا ٗقه سوٟ غريٖ 22)

ضف٘ا١ كاُفت اهفدْٙ٘ سسفٚفٞ :  ٙفْ٘ اهِفاع الاَ كاُفت غفسسٚٞ كاهصكفاٝ           -هلٍ ًّ ًا

ٌلّ اهت٘ؾى هفرهم  فمل ٙؿح اه٘قه ٗاهػسط . ٗٙ -خٌظ ٗاهلفازا  اهفٌاهٚٞ فٗاه

 قرٗز )اه٘قه سوٟ اهِفظ( ٗٓٛ :ف  حد طسق ٙتخوـ  ٔا سّ ً

٣ًفٞ   سفٌٗٙطفتثين ًِٔفا  ف    اي ازاي ـٗ  طتاُإضتثِا١  عض اهفٌ٘ق٘  ك ْ ٙ٘قه  -ـ  

 لاز اي سّ  ا٢سٝ اه٘قه ففال ٙؿفدق   طتثِٟفٚلْ٘ املالفٌّاجٙاهداز  اُب فخوٞ ـٗ ُ

 ٟ  ُٕٙ٘ ًّ حاؾى اهفٌطتثِٟ .ٌؿوقتٕ(  ٍ  ّ٘فف)اه٘قه سوٟ ُفظ اه٘اقه ٗه

قٕ ُعفري اإلُففاق   ف ُٙ٘فٕ ـٗ  عفض ًؿاهف    ٘فا١  عى اه٘قه سوٟ ًّ ٙتسـ  -ب

ٗ  طتإُ سوٟ ـٗي ٖ ـٗ سوٟ  ريإُ ك ْ ٙ٘قه  ازٖ ـ -سوٕٚ ـٗ سوٟ شٗ تٕ ٗسٚاهٕ 

خاف  ٘فا١  ُٙ٘فٕ اهعسفٚفٞ ٗاهػفسسٚٞ ـٗ ٙػف ط     فٗٙػ ط سوٍٚٔ اهتسـ ًّ ًاهلٍ اه

ـ            سوٍٚٔ اهتفسـ   قكفا١ اه٘ا أفا  اهعأا ٙفٞ اهفا٢فتففٞ ًِفٕ  عفد ٗفا فٕ ـٗ ٙػف ط اهتفس

 ٌ ُٞ شٗ ٕ ٗاٗي ٖ .ف اطعاَ قٚ٘فٕ ٗا أاسٕ ـٗ ٙػ ط اهقٚاَ  

ْ ٙقفٔفا سوفٟ اهفِٔىل    اهففٌاهٚٞ هغفريٖ  فٍ ٙطوفب ًفّ غفريٖ ـ      ٌّوم اهعفني  ُفاْ ٙف  - ف

فق٘ اهرٜ ٙسٙد ًّ إ زاز ً ُتٔا سوٕٚ ٗسوٟ سٚاهٕ ٗقٚ٘فٕ ـٗ سوفٟ ٗففا١  ُٙ٘فٕ ـٗ ُف    

 ٌلِٕ اْ ٙػ ط سوٕٚ قٌّ سقد اهتٌوٚم ـْ ٙقفٔا سوٟ اهِٔىل اهفٌطو٘ب .فٗٙذهمال

ى اهفففٌطا د ٗاهقِففاطس  ج٘ش اُتفففاـ اه٘اقففه  ففاهعني اهفففٌ٘ق٘فٞ يف ًثفف  ف(: ٙفف23)

ٗاهفٌدازع ًِٗاشي اهفٌطافسّٙ ٗكتب اهعوٍ ٗاهصٙازا  ٗاج سٚٞ ٗات فاز ٗاهعٚفْ٘   

ٞ   ٗحنٌ٘ٓا ً سوفٟ  ٔفٞ ساًفٞ ـٗ سِف٘اْ كوفٛ غفري ًعِفْ٘         فٌا  لفْ٘ اهففٌِفعٞ ً٘ق٘فف

 .ح٣ِٚر)اه٘قه سوٟ اهِفظ(ال ٙؿدق ف اف ًكا  اىل)اهفٌ٘ق٘  سوٕٚ( عِ٘اْ ل
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فج٘ش هو٘اقفه اهس ف٘ـ فٚفٕال    هػسا٢طٕ كاْ يشًاي ي ٙ  فٍ اه٘قه  اًعاي(: ه24٘)

 ٗاْ ٗق  يف ًسض اهفٌ٘  مل جيص هو٘ز ٞ زٍ ٖ ٗاْ شا  سوٟ اهثو  .

ٍٗ اهفف (: هفف٘ 25) قا ٞ سوٚففٕ فٗقففه ًففايي سوففٟ غففريٖ ٗغففسط سفف٘ ٖ اهٚففٕ سِففد طففس

فاهعآس  طالُٕ ٗقفاي ٗؾريٗز ٕ ًريا اي سِفد ً٘ فٕ ال ٗايحف٘ط اضفتقأا اي إ قفادٖ سِفد       

  ِٙتف  ًِٕ ًا اَ حٚاي فاذا ًا  اض  عٕ اه٘ز ٞ ٗ قاومٖ٘ .اهغري

 :تولي والناظرالـمشرائط الواقف و                  

(: ٙعتففس يف اه٘اقففه اْ ٙلففْ٘  ففا٢ص اهتؿففس   ففاهأو٘غ ٗاهعقففى ٗاهقؿففد    26)                     

ٍٕفٗايلتٚاز ٗسدَ اه سػفساي  فى   ـٗ فوظ ال فال  ؿح ٗقه اهؿيب ٗاْ  وغ  قجس هطف

ٗؾٟ اهؿيب ٗقد  وفغ سػفساي ٗسقفى ـْ    اه٘هٛ ٗكاْ ذا ًؿوقٞ ال ُعٍ إذا ـ ٗإْ ـذْ

ٙ٘قففه ًولففٕ  عففد ٗفا ففٕ سوففٟ ٗ ففٖ٘ اهففس ٗاهفففٌعسٗ  جزحاًففٕ ُفففر  ٗؾففٚتٕ كٌففا 

ـٗ  -اهففٌلسٖ سوفٟ اه٘قفه     -ٙؿح ٗقه اهفٌجِْ٘ ٗفاقد ايلتٚفاز  قدَال ٗٓلرا ي 

 فاقد اهقؿد كاهغافى ٗاهِا٢ٍ ٗاهطآٛ .

(: ي ٙػ ط اضالَ اه٘اقه فٚؿح ٗقه اهلتا ٛ ٗاهلافس اهفٌ ًّ  اس إذا 27)

 خريا  فٚؿح ًِٕ ُٗ لرٖ  ٕ إقسازاي هٕ سوٟ  ِٕٙ .فكاْ ًّ  ِٕٙ اه٘قه  اه

 ٗٙؿح ًِفٕ  عفى   -ٌإً فحني اُػا١ اه٘قه ال ي  عد   -(: ٙفج٘ش هو٘اقه 28)

 ايضتقالي ٗسوفٟ ٗ فٕ ايغف ان ًف     اه٘يٙٞ سوٟ اهعني اهفٌ٘ق٘فٞ هِفطٕ سوٟ ٗ ٕ 

 . ج٘ش  عؤا ًطتقالي هغريٖ إذا كاْ ً٘ ٘قاي   ًاُتٕ ٗسٌوٕ ٗفل  عى اه٘قهفالٗٙغريٖ

ٌعِٟ اهفففٌطو  سوففٟ سٌففى فج٘ش هو٘اقففه  عففى اهِففاظس سوففٟ اهفففٌت٘هٛ  فف فٗٓلففرا ٙفف

ٌعِٟ كُٕ٘ اهفٌس   يف اهِعس ٗاهفسـٜ ففاذا ُعفس ٗـذْ    فاهفٌت٘هٛ ٗاهفٌػس  سوٕٚالـٗ  

ـٗ غسطٕ اهففٌفَٔ٘   حقطب ًسا  اه٘اقه ٗ ؿسٙف  احدٌٓا   اشال ٗٙتقٍد  تؿس 
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 ٕ  ٌساساٝ اجًفسّٙ  فغفتأاٖ اؾعفى فايحتٚفاط قفاض   ف     ال ًٗف  اهػفم ٗإ  ًّ ؾٚاغٞ ٗقفف

ال ٗي فففسق يف اهفففٌجع٘ي هففٕ اه٘يٙففٞ ـٗ اهِعففازٝ  ففني اهعففا ي   -اإلغففسا  ٗاإلذْ  -

 ٗاهفاضل .

ٞ اهففٌجع٘ي هف   (:ه٘ سفٍّٚ اه٘اقفه هوف٘هٛ :   29)  ٔفٞ لاؾفٞ كاضفتٚفا١     -ٕ اه٘يٙف

التؿففت ٗي ٙتففٕ ٙتوففم اؾٔففٞ ٗكففاْ اهفففٌس   يف  قٚففٞ    -ـٗ  عٌففري لسا ففٕ  حاؾففوٕ

طوففل هففٕ اه٘يٙففٞ كاُففت   . ٗاْ ـ -اهفففٌجتٔد اهعففدي   -هػففسسٛ قاكٍ افجٔا  اهفففاهفف

جٔا  كؤا ؼفت ٗيٙتفٕ هفٚظ جحفٍد ًصاحتفٕ حتفٟ اهففٌ٘ق٘  سوفٍٚٔ ال ٗجيفب          فاه

ه ٗاهفٌ٘ق٘  سوٚفٕ فوفٕ اي فازٝ ٗاهفتعٌري ٗـلفر اهعف٘ض       سوٕٚ ًساساٝ ؾالح اه٘ق

ٌا ٙلفْ٘  فق٘ٓا ًفقاؾى ٗقطٌتٕ سوٟ اهفٌ٘ق٘  سوٍٚٔ ُٗفخساأ ٗمج  اهفٗ ف  اه

  ٛ   ِؿففس  اهٚففٕ اه٘يٙففٞ    خازأ  عففازٌ فُعففٍ إذا كففاْ يف اهفف      .  ؼففت ٗيٙففٞ اهفف٘ه

 لتؿت اه٘يٙٞ سِد اطالقٔا  ران اهفٌتعاز  . إ

 اهتجاٗش سوٟ اً٘اي اه٘قه ٗٗاز ا ٕ ـٗ  عفدَ ؾفسفٕ    -(: إذا لاْ اه٘هٛ 30)

ٌّ ٙتجاٗش فزٝ هٕ ـٗ  اهتقؿري يف حفغ اه٘قه ٗاهطٌاح هٌِافعٕ يف اهفٌ٘از  اهفٌقٍسفه

ٍٍ اهٚفٕ اهف    -ٌا ِٙايف اه٘قفٚفٞ  فسوٕٚ ِٗٙٔب ٗاز ا ٕ ـٗ  ِق٘ ذهم ً قاكٍ اهػفسسٛ  فقف

ًٍففى ًِعففٕ سففّ اهفف  قاكٍ  اهػففسسٛ فاهفف خٚاُٞ ال فففاْ مل ٙففتٌلّ ًففّ ًِعففٕ سصهففٕفًففّ ٙ 

 ُٗؿب  دٙالي سِٕ ٗهٚاي سوٟ اه٘قه ً٘ ٘قاي  ٕ . -اهفٌجتٔد اهعا ي  -

ج٘ش هوٌجعف٘ي هفٕ احفدٌٓا    فجب اهقأف٘ي  اه٘يٙفٞ ـٗ  اهِعفازٝ  فى ٙف     ف(:ي 31ٙ)

ٗٙؿح ًِٕ اهسٍ ال  ى ي ٙأعد  ٘اش اهسٍ   عد اهقأ٘يالٗه٘ قأى ايٗي اهت٘هٚفٞ مل جيفب   

 ه لِٕ اهفس  الٗسِفد زٍ  اه٘يٙفٞ ـٗ اهِعفازٝ ٙؿفري اه٘قف      ٌفسوٟ ًّ  عدٖ اهقأ٘ي  ٔا ٗٙ

 هِؿب ًّ ٙساٖ كف٘اي ً ًُ٘اي. - غري ٗهٛ فٚتؿد٠ اؿاكٍ اهػسسٛ:اهفٌجتٔد اهعدي
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(: إذا مل ٙػ ط اه٘اقه سوٟ اهففٌت٘هٛ يف ؾفٚاغٞ اه٘قفه ًأاغفسٝ اهعٌفى      32)

قفه ال هلفّ    اش هوٌت٘هٛ  ٘كٚى غريٖ ـٗ اإلضتعاُٞ  ٘هدٖ ـٗ ؾدٙقٕ هتطٚري سٌى اه٘

ُعفٍ   حتٟ ً  سجصٖ سّ اهتؿفدٜ هعٌفى اه٘قفهال    -فقل هٕ  ف٘ٙض اهت٘هٚٞ هغريٖي ٙ

 سِد اهعجص فٚؿح حطب إزا ٝ اه٘اقه . ٙ ذْ اه٘اقه قٌّ اه٘قه ًطوقاي ـٗإيـْ 

ٌسٝ اهعففني ف(: جيف٘ش اْ جيعفى اه٘اقفه هوف٘هٛ ٗهوِففاظس ًقفدازاي ًعِٚفاي ًفّ  ف        33)

ًفّ ـ فسٝ اهففٌثى ـَ ـكثفس ـَ ًطفاٗٙايال ففاْ مل       اهفٌ٘ق٘فٞ ـٗ ًِفعتٔا ض٘ا١ ـكاْ ـقى 

ٕ ـ فسٝ الإي اْ ٙعٔفس ًفّ اهقفسا٢ّ     جعى هٕ غ٣ٚاي كاُت هٕ ـ سٝ اهفٌثى إْ كاْ هعٌوفٙ

 .  قل هٕ ـلر اج سٝفجاُاي فال ٙفْ اه٘اقه ٙسٙد ًِٕ اهتسـ  اهعٌى ًـ

جعى جحفٍد  ف(: إذا مل جيعى اه٘اقه ًت٘هٚاي سوٟ اه٘قفه سِفد إُػفا٢ٕ ٗمل ٙف    34)

 ني :تخو٘ ًّ حاهفحل ُؿإٔ ال فال ٙ

خاف  ف فسا  ًعٚفِني كرزٙفٞ    فق٘ اهتٌوٚفم اهف  فاجٗىل : ـْ ٙلْ٘ اه٘قفه سوفٟ ُف   

ٜ اه٘اقه كاُت اه٘يٙٞ سوٕٚ هوٌ٘ق٘  سوٕٚ ال فا ال ذا قاي : )ٓرٖ اهداز ٗقفه جٗي 

ًٗففّ  عففدٍٓ جٗي ٓففٍ ٗٓلففرا( فاه٘يٙففٞ سوٚٔففا ٗسوففٟ ًِافعٔففا  لففْ٘ هفف ٗي         

إي إذا كفاْ ففٍٚٔ    اهداز ِٗٙتفعْ٘ ًِٔا ًّ  ْٗ حا ٞ اىل إ فاشٝ ـحفدٍ  ٙتؿسفْ٘ يف 

جِْ٘ ـٗ ضفٕٚ ـٗ ًفوظ فٚوصَ ًأاغسٝ اه٘هٛ اهػسسٛ ٗإذُفٕ يف اهتؿفس    فؾيب ـٗ ً

ٗايُتفففاـ . ُعففٍ ًفف   ػففاح اهفففٌ٘ق٘  سوففٍٚٔ ـٗ إحتٚففاأ اه٘قففه ٗ قا٢ففٕ هوطأقففا     

ٗ ٗإً ي د ًّ إضتجاشٝ ح اه٘قه فاهالحقٞ ًّ اهفٌ٘ق٘  سوٍٚٔ اىل  ؿس ٍ  هؿاه

ـٗ ًِؿف٘ ٕ ال ٗسِفد  عفرز ًسا عتفٕ ٙطفتجاش       -اهفٌجتٔد اهعدي  -قاكٍ اهػسسٛ فاه

 قني اهعازفني  ػ ْٗ اه٘قه ٗـحلإً . فسدي ًّ اهفٌ ًِني اهؿاه

 ٔٞ فٚلاي ساًاي ـٗ سوٟ  فٌوفٚلاي لاؾاي   ْ كاْ  فٌوفه  فـْ ي ٙلْ٘ اه٘ق اهثاُٚٞ:
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سًٌ٘ٚٞ ـٗ كاْ سوٟ حنف٘ اهؿفس   ْٗ اهتٌوٚفم فاه٘يٙفٞ هوقفاكٍ اهػفسسٛ ـٗ ًفّ        

 ِٙؿإٔ هت٘هٛ اه٘قهال ٗسِد  عٍطس ًسا عتٌٔا فاه٘يٙٞ هعدٗي اهفٌ ًِني اهعازفني . 

ٗهٚاي ـٗ ُاظساي سوٟ اهف٘هٛ فوفٚظ هفٕ     -يف إُػا١ ٗقفٕ  -(: إذا  عى اه٘اقه 35)

كٌففا إذا  عففى  -ال فففاذا فقففد غففسط اه٘اقففه سصهففٕ ًففا  اَ ـٓففالي هو٘يٙففٞ ـٗ اهِعففازٝ  

إُعفصي   -ـٗ حنف٘ ذهفم    اه٘يٙٞ هوعدي  ففطل الـٗ  عؤا ه زغد فؿاز غريٖ ـزغد ال

 قاكٍ اهػسسٛ .ف رهم  ال حا ٞ اىل سصي اه٘اقه ـٗ اه

ٍ٘ض هػففخـ ًعففني  عففٚني ًتفف٘هٛ ٗقفففٕ ٗ عففٚني  فٙفف (:36) ج٘ش هو٘اقففه اْ ٙففف

ٍ٘جعى اه٘يٙٞ ـٗ اهِعازٝ فُاظسٖال ٗـْ ٙ  ض اهٕٚ  عٚني ًّ  عدٖ . هػخـ ٗٙف

 وقوفة :الـمشرائط العني 
 (: ٙػ ط يف اهعني اهفٌ٘ق٘فٞ ـً٘ز :37)

خازأ فال ٙؿح ٗقه اهففٌعدَٗ ٗي ٗقفه   فاجٗي: اْ  لْ٘ سِٚاي ًػخؿٞ يف اه

اهدّٙ ٗي ٗقه اهلوٛ يف اهرًٞ ٗي ٗقه اهفٌِفعٞ ال فاذا قاي : )ٗقفت ٗهد  ا فيت(  

ٗ قأى حوٕ الـٗ قاي  إُفا١ ـٗ حنٌ٘ٓفا( ـٗ    : )ٗقفت ًا ٓ٘ هٛ يف ذًٞ شٙد ًّ ففسؽ ـ

)ٗقفت ًِفعفٞ  ازٜ( مل ٙؿفح   ـٗ سأداي( ًّ  ْٗ  عٚني الـٗ قاي: )ٗقفت فسضايقاي:

 )ٗقفت  عض ـًالكٛ( . ؿح ٗقه اهفٌأٍٔ اهؿس  كٌا ه٘ قاي:يف اؾٌٚ  كٌا ي ٙ

ـٗ  ٚفت ًفّ    ُعٍ ٙؿح ٗقه )اهلوٛ يف اهفٌعني( ك٘قه  ُٗفٍ ًّ ٓرٖ اهأطتاْ

 قٛ اهلرا٢ٛ  ٍ ٙعٍِٕٚ اه٘اقه  عد إُػا١ اه٘قه . ف ٚ٘ ٕ اهفٌتعد ٝ اهفٌتػا ٔٞ يف اه

قس ـٗ فقلٌٔا فال ٙؿح ٗقه اهف فٌو٘كٞ ـٗ  فاهثاُٛ: اْ  لْ٘ اهعني اهفٌ٘ق٘فٞ ً

خٌس ـٗ اهففٌأاحا  اجؾفوٚٞ قأفى حٚاش ٔفا ال ٗٙؿفح ٗقفه إ فى اهؿفدقٞ ٗغٌِٔفا          فاه

 قاكٍفه اهفِٚٞ ٗكْ٘ اه٘اقفكا١ اهفٌؿوقٞ اهدٙفتف ً  إقٚى اسفقسٓا ًّ ضٍٔ ضأفٗ 
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 ـٗ ًِؿ٘ ٕ هرهم .  -اهفٌجتٔد اهعدي  -اهػسسٛ 

قوٚوٞ  -ً   قا٢ٔا ف ٝ ٌلّ ايُتفاـ  ٔا فٌا ٙفاهثاه : اْ  لْ٘ اهعني اهفٌ٘ق٘فٞ ً

 .كاجطعٌٞ ٗاهف٘اكٕ  ًا ي ُف  فٕٚ إي  ا ال  سِٕٚفال ٙؿح ٗقه  -ـٗ كثريٝ

قوالي فففال ٙؿففح ٗقففه ات  اهوففٔ٘ ـٗ ات   فاْ ٙلففْ٘ ايُتفففاـ  ٔففا ًفف اهسا فف : 

 ٌا جسَ ايُتفاـ  ٕ . فق٘ٓا ًفاهقٌاز ـٗ اهؿوأاْ ـٗ ُ

قووٞ فال ٙؿح ٗقفه اهدا فٞ   فخاًظ: اْ  لْ٘ اهفٌِفعٞ اهفٌقؿ٘ ٝ  اه٘قه ًفاه

 خِصٙس ـٗ ٗقه اهدكاْ هأٚ  ـحدٌٓا ـٗ لصُٕ . فخٌس ـٗ اهفقٌى اهفه

ًتعول حل اهغفري إذا ًِف  ًفّ اهتؿفس  اهف٘قفٛ      اهفٌِفعٞ   لْ٘ اهطا ع: اْ ي

 ٔا . فال ٙؿح ٗقه اهعني اهفٌسُٓ٘ٞ قأى فلٍّ

 ٌلّ قأكففٔا حففاي فٌا ٙففف(: ي ٙػفف ط يف إُػففا١ اه٘قففه اْ  لففْ٘ اهعففني ًفف 38)

جٌى اهػاز  ـٗ اهطري اهفاهت يف اهل٘ا١  فٍ  فاه٘قه ال فاذا ٗقه اهعس ٞ اهكا٢عٞ ـٗ اه

 ققل اهقأض ؾح اه٘قه . ف 

(39  ْ  (: ي ٙػ ط يف اهفٌِفعٞ اْ  لْ٘ ً٘ ٘ ٝ فعالي حاي اه٘قه  فى ٙلففٛ ا

 لْ٘ ًت٘قعٞ اه٘ ٘  يف اهفٌطتقأى ًثى ٗقه اهػفجسٝ قأفى اْ  ثٌفس ٗٗقفه اهدا فٞ      

 قٌى سوٚٔا . فاهؿغريٝ قأى اْ  ق٠٘ سوٟ اهسك٘ب ـٗ اه

(40    ٗ اهففسؽ ٗاهفدٗز ٗاهأطفا ني    (: ي إغلاي يف ؾفقٞ ٗقفه اهثٚفاب ٗايٗاُفٛ 

قٚ٘اُا  إذا كاْ ِٙتفف   فٗاهلتب ٗاهطالح ٗٗقه اه -اهصزاسٚٞ ٗغريٓا  -ٗاجزاقٛ

قٌى ـٗ اهوف  ـٗ اهف٘ س ـٗ اهػفعس ـٗ اهؿف٘  ـٗ غفري ذهفم ال       ف ٔا يف اهسكف٘ب ـٗ اهف  

قووٞ ًقؿف٘ ٝ ـسفٍ ًفّ اهففٌِفعٞ اهعِٚٚفٞ ًثفى اهثٌفس        فهفٕ ًِفعفٞ ًف     ٌافٗكرا غريٓفا ًف  

 قس  ٗاهطلِٟ . ففٌِفعٞ اهفعوٚٞ ًثى اهسك٘ب ٗاهٗاهو  ًّٗ اه
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(: ٙؿح ٗقه اهفٌػاـ اهففٌػ ن  فني إ فِني ـٗ ـكثفس كف ْ ٙقفه حؿفتٕ ًفّ         41)

قأض حؿتٕ ٗ عفٍّٚ  فاذْ   فاهداز ـٗ اهأطتاْ اهفٌ٘زٗ ٞ ـٗ اهفٌٌو٘كٞ هٕ ٗجلٕٚ ال  ٍ  

 اه٘اقه ٗاهػسٙم . 

 وقوف عليه :الـمشرائط 
 : ـً٘ز (: ٙػ ط يف اهفٌ٘ق٘  سو42ٕٚ)

ًثفى اه٘قفه    - فني غف٣ٚني ـٗ ـغفٚا١      اجٗي : اهتعٚني ال فاذا ٗقه سوٟ اهففٌس   

ال مل ٙؿفح  -دّٙ ـٗ سوفٟ ـحفد اه٘هفدّٙ    سوٟ ـحد اهفٌطجدّٙ ـٗ سوٟ ـحد اهفٌػٔ

ًف٘ز ؾفح ضف٘ا١ كفاْ  ِقف٘ اهتخفٚري يف       ـجاً   فني ـًفسّٙ ـٗ   فُعٍ إذا ٗقه سوفٟ اهف  

 قا ٞ .فاهؿس  ـٗ  ِق٘ اهت٘شٙ  ـٗ كاْ ًِ٘طاي  اه

ً٘ ف٘ اي ًف ٓالي هوتٌوٚفم     -إذا كفاْ لاؾفاي   -اهثاُٛ: اْ ٙلْ٘ اهفٌ٘ق٘  سوٚفٕ  

 حففاي اه٘قففه ال فففال ٙؿففح اه٘قففه سوففٟ اهفففٌعدَٗ حاهففٕ ضفف٘ا١ ـكففاْ ً٘ فف٘ اي قأففى  

سوفٟ   ذهم كٌا إذا ٗقه سوٟ شٙد اهرٜ ًا  الـٗ ٙ٘ د  عفد اه٘قفه ًثفى اْ ٙقفه    

ِٙفؿفى حفني اه٘قفه ففال ٙأعفد ؾفقٞ       كفاْ حفالي مل    ٗهدٖ اهرٜ ضفٚ٘هد ال ٗـًفا اذا  

قٌى ـٗ سوفٟ اهففٌعدَٗ  أعفاي    فاه٘قه سوٕٚ ال ٗي إغلاي يف ؾقتٕ إذا ٗقه سوفٟ اهف  

 كٌففا إذا ٗقففه   -هوٌ٘ فف٘  فعففالي كفف ْ جيعففى يف اهطأقففٞ اهثاُٚففٞ هوٌ٘قفف٘  سوففٍٚٔ       

 سوٟ ـٗي ٖ  ٍ سوٟ اٗي ٍٓ  ٍ سوٟ ـٗي  ـٗي ٍٓ ٗٓلرا .

(43 ٘  ٘ ّٙ  ففٍ سوففٟ ًففّ ضففٚ٘ د ٗغففسط اْ   (: إذا ٗقففه سوففٟ ـٗي ٖ اهفففٌ

 ٙلْ٘  عد ٗ ٘ ٖ ًقٍدًاي سوٟ اهفٌ٘ ٘ ّٙ فاهعآس اهؿقٞ . 

اْ ي ٙلْ٘ اه٘قه سوٕٚ هوؿس  يف اهفٌعؿٚٞ كاهؿس  يف اهصُا ٗغسب الثالث:

 خٌس ُٗطخ كتب اهكالي ُٗػسٓا ٗ دزٙطٔا ٗغسا١ ات  اهفٌالٓٛ ٗحن٘ ذهم . فاه
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 جٔا  اهفٌقووٞ . ففس يف اهج٘ش ٗقه اهفٌطوٍ سوٟ اهلاف: ٙ(44)

(: إذا ٗقه سوٟ ًفا ي ٙؿفح اه٘قفه سوٚفٕ ًٗفا ٙؿفح سوفٟ حنف٘ اهتػفسٙم          45)

 طى  اهِطأٞ اىل حؿٞ اجٗي ٗؾح  اهِطفأٞ اىل حؿفٞ اهثفاُٛ ال ٗإْ كفاْ سوفٟ حنف٘       

ساي كفاْ ًفّ   ال ٗإْ كفاْ ًف لٍ  ٗي ًقٍدًاي فاجق٠٘  طالُفٕ زـضفاي  اه  ٚب : فاْ كاْ اج

 ى فٌٚا  عدٖ . فطفٌٚا ٙؿح اه٘قه سوٕٚ ٗٙأ اهفٌِقط  اتلس فٚؿح

ي ٙؿح اه٘قه سوٚفٕ  فٍ    (: إذا ٗقه سوٟ ًا ٙؿح اه٘قه سوٕٚ  ٍ سوٟ ًا46)

سوٟ ًا ٙؿح اه٘قه سوٕٚ كفاْ ًفّ اهففٌِقط  اه٘ضفط فٚؿفح يف ايٗي ٗٙأطفى فٌٚفا        

  عدٖ ًطوقاي حتٟ يف اجلري . 

أوفد ـٗ حنف٘ ذهفم ًفّ     قجاأ ـٗ ساهففٍ اه فاهف ـٗ  (: إذا ٗقه سوفٟ اهصا٢فسّٙ   47)

ؾفح ٗإْ   -اهعِاّٗٙ اهعاًٞ اهيت  ٘ د هلا ـفسا  يف ٗقفت ٗي  ٘ فد يف ٗقفت آلفس     

 مل ٙلّ هٕ فس  حني اه٘قه . 

 : مفاد بعض عبارات الواقف

فجٔٞ ٌا ٙفس أط  فاهعِ٘اْ ـٗ اهف   فقد  ػتإٔ  عض ـهفاظ اه٘قه ٗسأازا  اه٘اقه ً

ٗ قٚقٕ ًّٗ حٚ  ًسا  اه٘اقه سوٚٔا ًّ حٚ  سًٌ٘ٔا ٗضعٞ إُطأاقٔا ـاهفٌ٘ق٘  

خاف هفأعض ـهففاظ اه٘اقفه ٗإُػفا١     ف ففقطب اهفٔفٍ اهعفسيف اهعفاَ ـٗ اهف      -جدٜ فاه

ٌطاسدٝ اهقسِٙففٞ فٚقطففّ اهتعففسض  فال ٗاهفففٌعتٌد ظٔفف٘ز اهوفففغ سسفففاي ـٗ  فف  -اه٘قففه

 ًفًٔ٘ٔا . اه٘قه ٗاهقا وٞ إلغتأاٖ   ٌفا   عض اهعأازا  اه٘از ٝ يف ؾٚغٞفه

ـٗ فقسا١ اهأود فاهفٌسا  فقسا١ اهفٌطوٌني ًّ  سوٟ اهفقسا١(: إذا ٗقه ًطوٍ 48)

ح  اهعٌَ٘ ـٗ  أدٗ قسِٙٞ سوٕٚ ال ًّٗ  ْٗ ذهفم ففاْ كفاْ    قوتٕ ًٗرٓإٔ ًا مل ٙؿٍسفُ

اه٘اقه ًّ اهػٚعٞ فاهفٌسا  فقسا١ اهػٚعٞ ال ٗاذا كاْ ًّ اهطِٞ فاهفٌسا  فقفسا١ اهطفِٞ   
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ـٓفى ًرٓأفٕ إلفتـ ٗقففٕ      قاي  ي ٙعطفه سوفٟ غفري   ف ى إذا كاْ ًّ ًرٓب ًعني  ف 

قوتٕ : ففاْ كفاْ   ف فقسا١ ًرٓإٔال ٗاذا كاْ اه٘اقه كافساي فاهفٌسا  فقسا١ ـٓى  ِٙفٕ ُٗف  

ٗإْ كففاْ ُؿففساُٚاي فاهفففٌسا  فقففسا١ اهِؿففاز٠ ًففّ     الٙٔ٘ ٙففاي فاهفففٌسا  فقففسا١ اهٚٔفف٘   

 اهفٌِتٌٛ اهٕٚ ًا مل ٙؿسح  اهعٌَ٘ ـٗ  أدٗ قسِٙٞ سوٕٚ .  اهفٌرٓب

قجاأ ـٗ ففقسا١ ـٗ فقسا١ اهأوفد ـٗ فقفسا١  فين ففالْ ـٗ اهف     (:إذا ٗقه سوٟ اه49)

جاهظ ف( ـٗ لؿف٘ف ًف  جاهظ اهعفصا١ هطفٚد اهػفٔدا١ )   فاهصٗاز ـٗ اهعوٌفا١ ـٗ ًف  

ٌوٚم ٗهفرا  فٌعِٟ ؾس  ًِاف  اه٘قه اهٕٚ ًّ  ْٗ  ف فاهأود فاهعآس ًِٕ اهفٌؿسفٚٞ  

 قؿ٘زٝ . فاجفسا  ً تجب اإلضتٚعاب ٗإْ كاُفي ٙ

اقه  اهتٌوٚم ـٗ ٗ د  قسِٙفٞ يف سأفازٝ اه٘اقفه سوفٟ إزا ٝ     ُعٍ إذا ؾسح اه٘

ايضتٚعاب ٗاهت٘شٙ  ال كٌا إذا ٗقه سوفٟ مجفٚعٍٔ ـٗ كفاْ اجففسا  قوفٚوني ًِٗفاف        

سففصي حؿففٞ ًففّ مل  -ٌلّ هتفففسقٍٔ فاه٘قففه كففثريٝ ٗ ففب ايضففتٚعاب ال فففاْ مل ٙفف 

سوفٟ   ٙتٌلّ ًّ إٙؿاي حؿتٕ اهٕٚ اىل شًاْ اهتٌلّ ال ٗاذا غم يف سد ٍٓ إقتؿفس 

 اجقى اهفٌتٚقّ ٗإْ كاْ ايح٘ط هٕ اهتفتٚؼ ٗاهفقـ . 

(: إذا قاي : )ٓرا ٗقه سوٟ ـٗي ٜ ـٗ ذزٙيت ـٗ ـؾفٔازٜ ـٗ ـزحفاًٛ ـٗ   50)

 خٛ ـٗ  رياُٛ( فاهعآس ًِٕ اهعٌَ٘ فٚجب فٕٚ ايضتٚعاب . ف الًر ٛ ـٗ ًػاٙ

 ٙفدلى  ٙعتقد اه٘اقفه إضفالًٕ ال ففال    ٌّف(: إذا ٗقه سوٟ اهفٌطوٌني كاْ ه51)

يف اهفٌ٘ق٘  سوفٍٚٔ ًفّ ٙعتقفد اه٘اقفه كففسٖ ٗإْ ـقفٍس  اهػفٔا  ني ال ٗٙعفٍ اه٘قفه          

 .  ٗاهعدٗي ٗاهفطاق  اهفٌطوٌني مجٚعاي : اهرك٘ز ٗايُا  ٗاهلأاز ٗاهؿغاز

فٌّ كففاْ ً ًِففاي يف إستقففا   (: إذا ٗقففه سوففٟ اهفففٌ ًِني إلففتـ اه٘قففه  فف  52)

ه٘قفه  فاي ين سػفسٙٞ ًفّ ايًاًٚفٞ      فاذا كاْ اه٘اقه إ ين سػسٙاي إلتـ ااه٘اقه: 
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ًففّ  ْٗ فففسق  ففني اهس ففاي ٗاهِطففا١ ٗاجطفففاي ٗاهفففٌطتكعفني ٗي  ففني اهعففدٗي       

ٗاهفطاقال ُعٍ إذا كاْ اه٘اقه سوٟ اهػٚعٞ ًفّ  عفض اهففسق اجلفس٠ ًفّ اهػفٚعٞ       

(  فال فؿفى   خالفٞ هعوٛ )فٌّ ٙعتقد اهففاهعآس اهعٌَ٘ هال ين سػسٜ ٗغريٍٓ ً

 إزا  ٕ لؿ٘ف ـ ِا١ فسقتٕ .  - قسِٙٞ ًقاي ـٗ غٔا ٝ حاي  -ًا مل ٙعوٍ 

ٗاهففٌعسٗ  فاهففٌسا  ًِفٕ     (: إذا ٗقه يف ضأٚى اس  عاىل ـٗ يف ٗ فٖ٘ اهفسٍ  53)

 ًا ٙلْ٘ قس ٞ ٗطاسٞ س ضأقإُ . 

 -سًٌ٘فاي ـٗ اجقفسب ًفٍِٔ ففايقسب      -(: إذا ٗقه سوٟ ـزحإً ـٗ ـقاز فٕ  54)

 فاهفٌس   فٕٚ فٍٔ اهعس  ًفا مل ٙؿفٍسح اه٘اقفه ـٗ ٙقفَ٘ سفس  لفاف سوفٟ إزا ٝ       

 أ  . اه  ٚب اهقسآُٛ اإلز ٛ فٍٚت

(: إذا ٗقه سوٟ ـٗي ٖ ـٗٗقه سوفٟ ـٗي ٖ ٗـٗي  ـٗي ٖ إغف ن اهفركس    55)

خِثٟ ال ُعٍ إذا قاًت قسِٙٞ لاؾٞ يف ؾٚاغٞ اه٘قه سوٟ إزا ٝ اهفرك٘ز  فٗايُثٟ ٗاه

ٙفٔفٍ ًفّ ٓفرا اهوففغ لؿف٘ف       -ٗهف٘ يف  عفض اهأوفداْ     -لفاف  فققل سس ـٗ  

 لتـ اه٘قه  ٕ  ْٗ ايُثٟ .إ -اهركس 

(: إذا ٗقففه سوففٟ ال٘ ففٕ إغفف ن ايلفف٘ٝ هال ففّ٘ٙ ٗايلفف٘ٝ هففالب فقففط      56)

ٗايل٘ٝ هالَ فقط  اهط٘ٙٞ ال ٗكفرا إذا ٗقفه سوفٟ ا فدا ٖ اغف ان اج فدا  ج ٚفٕ        

ٌففاَ ـٗ اجلفف٘اي فاُففٕ ٙعففٍ اجسٌففاَ   ٗاج ففدا  جًففٕ ال ٗكففرا إذا ٗقففه سوففٟ اجس  

 اُ٘ا ه  ّ٘ٙ ـٗ ه ب ـٗ ه َ . ٗاجل٘اي ض٘ا١ ك

ـٗي ٓفٍ ٗي اجلف٘ا  ال ٗي ٙػفٌى اه٘قفه      : ي ٙػٌى اه٘قه سوٟ اجلف٘ٝ ٗ

ـسٌففاَ اجب ٗاجَ ٗـل٘اهلٌففا كٌففا ي ٙػففٌى اهعٌففا     :سوففٟ اجسٌففاَ ٗاجلفف٘اي 

 ققٞ سوٟ إزا ٝ اهعٌَ٘ .خاي  ًطوقاي ال ًا مل  قٍ قسِٙٞ ٗافًطوقاي ٗاه
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ٍٍ اه 57)  ِا٢ففٕ مل ال ٗهفف٘ ٗقففه سوففٟ ـ أففِني ٗاهأِففا (: إذا ٗقففه سوففٟ ـٗي ٖ سفف

  دلى اهأِا  ال ٗاذا ٗقه سوٟ ذزٙتٕ  لى اهركس ٗايُثٟ ٗاهؿويب ٗغريٖ .

(: إذا قاي : )ٓفرا ٗقفه سوفٟ ـٗي ٜ ًفا  عفاقأ٘ا ٗ ِاضفو٘ا( فاهعفآس ًِفٕ         58)

ـٗي ٜ اجسوٟ فاجسوٟ( فاهعآس ًِفٕ اه  ٚفبال   اهتػسٙم ال ٗاذا قاي : )ٗقه سوٟ 

ٗاذا قاي : )ٗقه سوٟ ـٗي ٜ ُطالي  عفد ُطفى ـٗ طأقفٞ  عفد طأقفٞ ـٗ طأقفٞ فطأقفٞ(        

هفففٍ ٙؿففسح اه٘اقففه  اهتػففسٙم سوففٟ حففٍد ضفف٘ا١ ًففّ  ْٗ  فاهعففآس ٓفف٘ اه  ٚففب ًففا

  س ٚب ـٗ  قَ٘  ٕ اهقسِٙٞ يف ؾٚاغٞ ٗقفٕ ـٗ كتا تٕ .

٘ق٘  سوٚففٕ  ففني سِفف٘اُني ـٗ  ففني غخؿففني فاهفففٌس   يف    اهفففٌ( : إذا  ففسٍ 59)

م يف اه٘قففه اُففٕ ح ٗاؾٌفف   ٌِٚٔففا ال ٗاذا غفف فٌلّ اهتؿاهففف عِٚٚففٕ اهقسسففٞ اذا مل ٙفف 

ال سأازٝ اه٘اقه كاْ ًقتكفاٖ اهتػفسٙم  : فاْ كاْ ِٓان إطالق يف  س ٚيب ـٗ  ػسٙلٛ

 ففٍ إْ  قففٍدًٔا حؿففتٍٔ ال ٗاْ مل ٙلففّ فٚففٕ إطففالق ـسطففٛ آففى اهفففٌس أٞ اهفففٌقتٌى 

قؿٞ اهفٌس  ٝ  ٍِٚٔ ٗ ني ًّ  عدٍٓ فح  ني اهأاقني ال ٗإي  ـقسـ  يف اهفـًلّ اهتؿاه

 فٚعطٟ ًّ لس ت اهقسسٞ  اومٕ .

(: إذا ٗقففه اهفففٌتدّٙ اهفففٌوتصَ ًاهففٕ سوففٟ اهعوٌففا١ فاهعففآس ازا  ففٕ سوٌففا١   60)

اهػسٙعٞ ًا مل ٙؿسح  اهعٌَ٘ فٚػٌى سوٌا١ اهطفب ٗاهِجفَ٘ ٗاهلِدضفٞ ٗاؾغسافٚفا     

ٗحنٍ٘ٓال ٗاذا ٗقه سوٟ طالب اهعوٍ فاهعآس إزا  ٕ طالب اهعوفَ٘ اهدِٙٚفٞ ًفا مل    

خالفٕ ـٗ  عٌفَ٘ سِ٘اُفٕ ال ٗاذا ٗقفه سوفٟ طفالب اهعوفٍ يف اهِجفه ًفثالي         فٙؿسح  ف 

فاهعآس إزا  ٕ هعٌَ٘ اهطالب يف اهِجه ض٘ا١ كاُ٘ا ًّ آوفٔا ـٗ ًفّ اهففٌٔا سّٙ    

 ِٚٞ . اهٚٔا إذا  ا١ ًػتغالي  طالب اهعوَ٘ اهدٙ
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فٚفٕ ٗاهففٌجاٗزّٙ هفٕ ٗي ٙعفٍ      ٗقه سوٟ آى  ود إلتـ  اهفٌت٘طِني(:ه٘ 61)

 ُٕ ًّ آى ذان اهأود.اهفٌطافسّٙ ٗاهفٌقٌٚني غٔساي ـٗ ضِٞ إذامل ٙؿدق سوٕٚ سسفاي ـ

قٕ فٌا١ٖ يف احتٚا ا فٕ ًٗؿاهف  ف(: إذا ٗقه سوٟ ًطجد ـٗ ًػفٔد ؾفس  ُف   62)

ٌا١ٖ إلًاَ فٙػلى اسطا١ غ١ٛ ًّ ُق٘ ذهم ال ٗفًّ  عٌري ٗفسؽ ٗضساأ ٗكِظ ُٗ

 جٌاسٞ إي ً   ؿسٙح اه٘اقه ـٗ قٚاَ قسِٙٞ سوٟ مش٘هٕ ٗاضتققاقٕ ًِٕ .فاه

اَ ًف   فري اهطعف    -( ؾس  يف إقاًٞ سصا٢ٕ قطني )فاهسوٟ (: إذا ٗقه 63)

 ٕ ٕ  يف سٌففَ٘ ٗضفف  ٙؿففس   ففى -فٚففٕ ـٗ  دُٗفف ال ا٢ى ايسففالَ  فكففوٕ ُٗٔكففٕ ًٗؿففٚأت

 ( .ٕ )ٗايح٘ط آدا١  ٘اب ذهم اهٚ

جٔٚصٍٓ ٗيف ف(: إذا ٗقه سوٟ ـْ ٙؿس  سوٟ ًٚت ـٗ ـً٘ا  ؾس  يف  ف 64)

خريا  هلفٍ ال ٗاذا احتٌفى اغفتغاي    فقٍٔ اجلسٗٙٞ كاهتؿدق سٍِٔ ٗفعفى اهف  فًؿاه

 ؾس  يف إفساغ ذًتٍٔ . -اهأػسٙٞ ـٗ اهػسسٚٞ  -ذًتٍٔ  اهدْٙ٘ 

سالًٚفٞ  ( ؾس  يف اه٘ضفا٢ى اإل ^( ٗاي٢ٌٞ )ملسو هيلع هللا ىلص(: إذا ٗقه سوٟ اهِيب )65)

اهفٌتعازفٞ يحٚا١ ذكسٍٓ ُٗػس فكا٢ؤٍ ًِٗاقأٍٔ ٗٗفٚا ٍٔ ٗ ٚاْ ظالًا ٍٔ  اقاًفٞ  

ق٘ ذهم ًفّ ٗضفا٢ى ايسفالَ اهففٌ٘ ب     فاهفٌجاهظ ـٗ طأ  اهلتب ـٗاهِػسا  ـٗ ُ

( ال ٗي ^ٌقأًٍ اهسفٚف  ال ٗاجحف٘ط اجٗىل إٓفدا١  ف٘اب ذهفم اهفٍٚٔ )      فهوتأٍؿس  

 (. ^آ ا٢ٕ اهطآسّٙ ) ني ( ٗعجلفسق  ني إًاَ اهعؿس )

 ضفو٘ا .  ٗاْـٗي ٖ  ٗقه سوٟ ـٗي ٖ فاهعآس سًٌٕ٘ جٗي  (:ه٘ 65)

(: إذا قفففاي : )ٓفففرا ٗقفففه سوفففٟ ـٗي ٜ ال ففففاذا إُقفففسض ـٗي ٜ ٗـٗي   66)

ـٗي ٜ فٔ٘ سوٟ اهفقسا١( فاجق٠٘ ـُفٕ ٗقفه سوفٟ اٗي ٖ اهؿفوأٚني ٗغريٓفٍ سوفٟ       
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ه سوٟ ـٗي ٜ ال فاذا إُقسق٘ا ٗإُقفسض  اهتػسٙم ال ٗٓلرا حلٍ ًا إذا قاي : )ٗق

 ـٗي  ـٗي ٜ فٔ٘ سوٟ اهفقسا١( . 

يُتفففاـ ًِٔففا  ٍٔ اف(: إذا قففاي : )ٓففرٖ اهففداز ٗقففه سوففٟ ـٗي ٜ(  ففاش هفف   67)

ً   قطٍٚ اج سٝ ٗحن٘ ذهم ال ٗه٘ قاي )ٓٛ ٗقه سوٟ ضفلِٟ   اهطلِٟ ٗ اي ازٝ 

 سوٍٚٔ اهطلِٟ فٚٔا :  جص هلٍ إ از ٔا ٗإقتطاَ اج سٝال  ى ٙتعنيفـٗي ٜ( مل ٙ

ّ )ال ٗإْ  ػفاٍح٘ا يف  عفٚني   ْ ـًلّ ضلِٟ اؾٌٚ  ضلِ٘ا مجٚعايفا -ـ  (اهففٌطل

 س   اهقسسفٞال ٙ٘ د ـٗ  عد ٗا ٗإلتوه ُعسٍٓ ففامل فاهفٌس   ُعس اهفٌت٘هٛالفاْ مل 

 ٗهٚظ سوٕٚ غ١ٛ هؿاحإٔ.  ّ اهطلِٟ  اش هآللس ايضتقالي  ٕٗه٘ إًتِ   عكٍٔ س

 اؾٌٚ  إقتطفٌ٘ٓا  ٚفٍِٔ : ًلاُفاي  ت٘شٙف  اهغفس   ٚفٍِٔ ال      ٗإْ  عرز ضلِٟ  -ب

لتوفف٘ا يف ذهفم ٗ ػفاٍح٘ا    ـٗ ضِٞ فطِٞ ال ٗإْ إ ـٗ غٔساي فػٔساي  ـٗ شًاُاي ًٙ٘اي فًٚ٘اي 

قلٍ ًففا ضففأل يف اهؿفف٘زٝ اجٗىل ال ٗهففٚظ هأعكففٍٔ  ففسن اهطففلِٟ ٗاهفففٌطاهأٞ     ففاهفف

  اج سٝ ح٣ِٚر  اهِطأٞ اىل حؿتٕ . 

ا ٗقه سوفٟ اهفرك٘ز ًفّ ـٗي ٜ ـٗ ذكف٘ز ـٗي ٜ ُطفالي      (: إذا قاي : )ٓر68)

 عد ُطى ـٗ طأقٞ  عد طأقٞ( إلتـ  اهرك٘ز اهففٌت٘هدّٙ ًفّ اهفرك٘ز ال ٗي ٙػفٌى     

 اهرك٘ز ًّ ايُا  ًا مل ٙؿسح  اهعٌَ٘ ـٗ  قَ٘  ٕ اهقسِٙٞ . 

ُعٍ اذا ـقفا  :   (: إذا قاي )ٓرا ٗقه سوٟ إل٘ ٛ( مل ٙػٌى ـٗي ٍٓ ال69)

ح  ػٌ٘ي اجل٘ا  طى( فاهعآس مش٘ي ـٗي ٍٓ اهرك٘ز ال ًا مل ٙؿٍس)ُطالي  عد ُ

 ٗ ِا  اجل٘ٝ ٗاجل٘ا  ـٗ  قَ٘  ٕ اهقسِٙٞ . 

(: إذا قاي : )ٓفرا ٗقفه سوفٟ ـٗي ٜ  فٍ ـٗي ٜ اٗي ٜ( فاهعفآس كفْ٘       70)

 ه جٗي  ـٗي ٖ ٗـٗي ٍٓفني ٗ ني ـٗي ٍٓ ٗكاْ اه٘قفٚب  ني ـٗي ٖ اهؿوأٚفاه  
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 ق٘ اهتػسٙم  ْٗ اه  ٚب . فسوٟ ُ

 ِؿٚهال ٗٓلفرا حلفٍ ًفا إذا    ف(: إذا ٗقه سوفٟ شٙفد ٗاهفقفسا١ فاهعفآس اهتف     71)

قاي :)ٓرا ٗقه سوٟ شٙد ٗـٗي  سٌفسٗ( ـٗ قفاي : )ٗقفه سوفٟ ـٗي  شٙفد ٗـٗي       

 سٌسٗ( ـٗ قاي )ٗقه سوٟ اهعوٌا١ ٗاهفقسا١( . 

لتؿاؾففٕ  ففاهصٗاز (: إذا ٗقففه سوففٟ شٗاز اهفففٌػآد اهفففٌقدضٞ فاهعففآس إ 72)

ات ني هوصٙازٝ ًّ لازأ اهأود ال هلِٕ إذا قاي : )ٓرا ٗقه سوٟ ًّ ٙصٗز اهففٌػٔد(  

 فاجقسب مش٘هٕ ٗسًٌٕ٘ هلى شا٢س حتٟ ًّ  الى اهأود . 

 بعض أحكام الوقف :
ٍٍ اه٘قه  اًعفاي هػفسا٢ط ؾفقتٕ مل ٙف    73) حتفٟ اه٘اقفه    -جص جحفٍد  ف(: إذا  ف

ٕ    ٕٚ يف  غٚريٖ سٌا ٗق  سو -ٗاهفٌت٘هٛ  ال ٗٓلفرا يف  كٚفٚٞ اه٘قفه ٗيف  ٔفٞ ايُتففاـ  ف

ٍ    ج٘شاهتأدٙفاهفٌ٘ق٘  سوٍٚٔ ي ٙف  ال ٗهف٘ غفسطٕ يف   ى ٗاهتغفٚري  ِقوفٕ ًفٍِٔ اىل غريٓف

 ج٘ش إلفساأ  عفض اهففٌ٘ق٘  سوفٍٚٔ     فإُػا١ اه٘قفه كفاْ غفسطاي  فاطالي .  كٌفا ي ٙف      

ٔ   فًِففٕ ٗي ٙفف   يف ٍ ًعٔففٍ ًففا مل ٙػفف ط اه٘اقففه    ج٘ش إ لففاي غففري اهفففٌ٘ق٘  سوففٚ

 غٞ ٗقفففٕ إ لففاي ًففّ غففا١ ًفف  اهفففٌ٘ق٘  سوففٍٚٔ ـٗ إلففساأ ًففّ غففا١ ًففٍِٔ         ؾففٚ

فٚؿح ٓرا اهػسط اهرٜ ٙعين  عى اه٘اقه اهطوطِٞ هِفطفٕ سوفٟ إ لفاي ًفّ ٙسٙفد      

ٗسوٟ إلساأ ًّ ٙسٙد ٗٙوصَ اهعٌى سوٟ ٗفل اهػسط ال ٗ عد٢ٍر إذا ـ لى ـحداي ً  

فففر ال ٗاذا مل ٙففدلى اهفففٌ٘ق٘  سوففٍٚٔ ـٗ ـلففسأ  عففض اهفففٌ٘ق٘  سوففٍٚٔ ؾففٍح ُٗ

 خسأ ـحداي حتٟ ًا  اه٘اقه كاْ اه٘قه سوٟ حاهٕ . فـحداي ٗمل ٙ

كاْ ٗقففٕ   خسأ  اه٘قه سّ ًوم اه٘اقهالٗه٘فاهعني اهفٌاهٚٞ اهفٌ٘ق٘فٞ  (:74)

ٕ ٌوٚلاي جفسا  ـٗ ؾٔٞ  لوت يف ًوم اهفٌ٘ق٘  سوٕٚ ٗٙلْ٘ ُف  ْ الفٌادٓا هف  ٗاذا كفا
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ٌا٢ٔا فٌ٘ق٘  سوٕٚ  ى ٙتعني ؾفس  ُف  ًوم اهفيف ٗقفاي سوٟ اهؿس  مل  دلى اهعني 

 كٚفٚا  اه٘قه ٗعطب غسٗط اه٘اقه .  جٔٞ اهفٌ٘ق٘  سوٚٔا سوٟ إلتال فيف اه

ٓف٘  أف     -ًف  إطفالق اه٘قفه     -فٌا١ ُٗف  هوٌ٘قف٘  (: كى ًا ٙتجد  ًّ 75ُ)

ٌا١ً فه ففسا  ـٗ هوجٔفٞ اهففٌ٘ق٘  سوٚٔفا ال غفال  ًفا كفاْ ُف         اهعني اهفٌ٘ق٘فٞ ًٗوفم  

هوٌ٘قفف٘  ُٗفعففاي ً٘ فف٘ اي قأففى إ ففسا١ ؾففٚغٞ اه٘قففه ـٗ  عففد إ سا٢ٔففا ٗقأففى قففأض   

قط٘ اي ًِٕ سسفاي ال فاهِخى ـٗ اهػجس اهفٌ٘ق٘  فٌا مل ٙلّ ًوققاي   ؾوٕ ًفاه٘قه ً

ٗي  -ٌسٖ اهففٌ٘ ٘  حفني إ فسا١ ؾفٚغٞ اه٘قفه سوفٟ ًوفم ًاهلفٕ :اه٘اقفه          فٙأقٟ  

 ٘  حفففني ٗقفففه اهدا فففٞ قٌى اهففففٌ٘ فٙلفففْ٘ هوٌ٘قففف٘  سوٚفففٕال ٗٓلفففرا حلفففٍ اهففف 

 ٗحلففٍ اهوفف  ٗاهؿفف٘  اهفففٌ٘ ٘ اْ حففني ٗقففه اهػففاٝ ال ٗٓلففرا ًففا ٙتجففد  ًففّ    

 قٌى ـٗ اهوفف  ـٗ اهؿفف٘  ـٗ حن٘ٓففا  عففد إُػففا١ اه٘قففه ٗقأففى اهقففأض   فاهثٌففس ـٗ اهفف

 فٌٚففا ٙعتففس اهقففأض يف ؾففقتٕ ال ُعففٍ ًففا مل ٙؿففٍسح اه٘اقففه ـٗ ٙػفف ط اهوقفف٘ق         

اهفقدٙقٞ هوداز يف اجحٚفا١   ساًٞ كتعاز   أعٚٞ -ٗاهتأعٚٞ هوٌ٘ق٘  ـٗ  قَ٘  ٕ قسِٙٞ 

 فٚلْ٘ اهٌِا١ هوٌ٘ق٘  سوٕٚ .  -ال ـٗ قسِٙٞ لاؾٞ اهطلِٚٞ 

(: إذا اغفف ط اه٘اقففه غففسطاي يف اهعِفف٘اْ اهفففٌ٘ق٘  سوٚففٕ كٌففا اذا ٗقففه   76)

اذا ٗففقد اهػسط لفسأ سفّ اه٘قفهال   اهفٌدزضٞ سوٟ اهطوأٞ اهعدٗي ـٗ اهفٌجتٔدّٙ ف

كٌفا إذا ٗقفه سوفٟ اهطوأفٞ ٗاغف ط سوفٍٚٔ        - سوٚفٕ غفسطاي  اغ ط سوفٟ اهففٌ٘ق٘    

د فاهعفآس لسٗ فٕ سفّ كُ٘فٕ     ٗ ب فعى اهػسط ال فٌّ مل ٙتٍٔجف  -د يف اهوٚىاهتٍٔج

 ال ي ـْ ٙأقٟ ً٘ق٘فاي سوٕٚ ٗٓ٘ ساف   فعى  سن إهتصإً  اهػسط . ً٘ق٘فاي سوٕٚ

 قا٢ٔففا (: إذا احتا ففت ايًففالن اهفففٌ٘ق٘فٞ اىل اهففتعٌري ـٗ اه ًففٍٚ ج ففى  77)

إذا  -ٗحؿ٘ي اهٌِا١ ًِٔا : فاْ سٍّٚ اه٘اقه هلا ًا ٙؿفس  فٚٔفا سٌفى سوٚفٕ ال ٗإي     
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ٌا١ٓا فقتا ٕ ؾففس  ًففّ ُفففٌا  فففٗمل ٙ٘ ففد ًتففسـ  فف -مل ٙعففٍّٚ ـٗ سففٍّٚ ٗمل ٙلففه

قٚ  هف٘يٖ مل  فال ٗاذا احتاأ اىل اهفتعٌري  ف  ًقٍدًاي سوٟ حل اهفٌ٘ق٘  سوٍٚٔ ٗ ٘ اي

ال  فى هف٘    ٠ اىل حسًفاْ اهفأطّ اهطفا ل   ٘ فٕ ٗإْ ـ ٍ ٙأل هوأطْ٘ اهالحقٞ فاهعفآس ٗ  

إق ض إلؾالح اه٘قف٘  ٗإ اًتفٕ    -ٌا ٓ٘ ًت٘ي  سوٕٚ ف  -ـًلّ اهفٌت٘هٛ اإلق اض

ال ٗح٣ِر ٙلْ٘  ِٙاي سوٟ اه٘قه إذا اقتكتٕ ًؿوقٞ اه٘قه ٗ قا٢ٕ -عطب ٗيٙتٕ  -

  . ٘اضطٞ اه٘هٛ اهػسسٛ سوٟ اه٘قه ٙ ٍ ٠ ًّ ًِاف  ٗٗاز ا  اه٘قه ًطتقأالي

(78ٍٞ فأطى ـ سٓا ٗزومٔا كٌفا إذا ٗقفه  طفتاُاي سوفٟ      (: إذا ٗقه سوٟ ًؿوق

 ٌلّ  عٌريٓفا ـٗ  فـٗ ًدزضفٍٞ فخفسب اهففٌطجد ـٗ اهففٌدزضٞ ٗمل ٙف      ًؿوقٞ ًطفجدٍ 

 قتا ا اىل ًؿففسٍ  ه٘ق٘سٌٔففا يف غففازـٍ ـٗ إلُقطففاـ ًففّ ٙؿففوٛ يف اهفففٌطجد    فمل ٙفف

 ّ٘ق  سف٘ ٍٓ ـٗ حنف٘ ذهفم : ففاْ كفاْ      ٌٔا سٝ اهطوأٞ ًّ  ولٍ اهفٌِطقٞ ٗسدَ فـٗ ه

 ٌا١ اه٘قففه فؾففس  ُفف  -كٌففا ٓفف٘ اهغاهففب   -ق٘  عففد  اهفففٌطو٘ب  فاه٘قففه سوففٟ ُفف 

ْ  ال ٗإي اذا كففاْ اه٘قففه         يف ًطففجٍد ٍٞ ـلففس٠ إْ ـًلففّ ٗهفف٘ يف  وففد  ففا  ـٗ ًدزضفف

جٔٞ  ِق٘ ٗحدٝ اهفٌطو٘ب ؾس  يف ٗ ٖ٘ اهس اجقسب ففاجقسب اىل  فسوٟ  ولٍ اه

 .  ًقؿ٘  اه٘اقه ٗغسقٕ

(: إذا  ٔففى ـٗ ُطففٛ ًؿففس  اه٘قففه : فففاْ كاُففت اهفففٌقتٌال  قا وففٞ        79)

اه٘قففه ٗقففه سوففٟ  هوتؿففا ق يف ًؿففس   ففاً  ًتففٚقّ  عففٍّٚ كٌففا إذا مل ٙففدز ـْ    

 الٍٔ ؾس  اه٘قه سوٟ اهعوٌفا١ اهعفدٗي  سوٟ لؿ٘ف اهعدٗي ًِاهعوٌا١ ًطوقاي ـٗ

 وٌا١ اهفقسا١ .سوٟ اهفقسا١ ؾس  سوٟ اهععوٌا١ ـٗمل ٙدز ـْ اه٘قه ٗقه سوٟ اهـٗ

ٞ ٗكاُففت اه٘ ففٖ٘ ِففٌٙال  قا وففٞ هوتؿففا ق ـٗ كاُففت ًتأا ٗإْ مل  لففّ اهفففٌقت 

كٌففا إذا مل ٙففدز ـْ اه٘قففه ٗقففه سوففٟ اهفففٌطجد اهفالُففٛ ـٗ سوففٟ       -قؿ٘زٝ فًفف
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ٗذزٙتفٕ سوفٟ حنف٘ اهففٌؿس  ـٗ      اهفٌطجد اتلسالـٗ ـُٕ ٗقفه هصٙفد ٗذزٙتفٕ ـٗ هألفس    

 سسٞ يف  عٚني اهفٌ٘ق٘  سوٕٚ .  فاجقسب اهس ٘ـ اىل اهق -هتٌوٚمسوٟ حن٘ ا

خؿ٘ف ٓف٘  فقؿ٘زٝ ؾس  يف ٗ ٕ  ٍس ًٗعفسٗ  ًف  فٗإْ كاُت اه٘ ٖ٘ غري ً

 قتٌال  اهففففٌ٘ق٘  سوٚفففٕ ٗاقعفففاي فـففففسا  اهفففس اهففففٌت٘ق  كُ٘فففٕ اجقفففسب اىل ًففف ًفففّ

قتٌى فتففٕ إذا كففاْ ٙت٘قفف  كُ٘ففٕ اهففس ٗاهفففٌعسٗ  اجقففسب اىل ًففا ٙفف كفف ْ ٙتؿففدق  غّو

تٕ سوفٟ اهفقفسا١   فٗإي  ؿفدق اهففٌت٘هٛ ـٗ ًفّ  ٚفدٖ اه٘قفه  غّوف      اه٘قه سوٕٚ ٗاقعاي ال 

  اذْ اهفٌجتٔد اهعدي سوٟ اجح٘ط .

اه٘قفه  )(: إذا آ س اهأطّ اجٗي ًّ اهفٌ٘ق٘  سوفٍٚٔ اهعفني اهففٌ٘ق٘فٞ يف    80)

 اي ففازٝ مل  ؿففح اي ففازٝ  اهِطففأٞ ( ٗإُقسقفف٘ا قأففى إُقكففا١ ًففدٝ اهففرزٜ اه  ففٚيب

 قلٍ يف اه٘قففه اهتػففسٙلٛ إذا ٗهففد ـ ِففا١ اهفففٌدٝ ًففّ   فاىل  قٚففٞ اهفففٌدٝال ٗٓلففرا اهفف 

ٙػازن اهفٌ٘ق٘  سوٕٚ اهفٌ  س فإُ ي  ؿح اي ازٝ  اهِطأٞ اىل حؿتٕ ال ٗاهعفآس  

ؾففقتٔا  اي ففاشٝ ًففّ اهففأطّ اهثففاُٛ يف اهؿفف٘زٝ اجٗىل ًٗففّ اهػففسٙم يف اهؿفف٘زٝ   

 ٗإْ اهثاُٚفففٞ فٚلفففْ٘ هوٌجٚفففص حؿفففتٕ ًفففّ اج فففسٝ ٗي جتفففاأ اىل ػدٙفففد اي فففازٝ  

ال ّ اه٘هٛ هفٌؿوقٞ اه٘قه ؾفٍقت ُٗففر   ُعٍ إذا كاُت اي ازٝ ً .  كاْ ـح٘ط 

ٌؿوقٞ اهأطْ٘ اهالحقٞ إذا كاُت هٕ ٗيٙٞ سوٟ ذهم فأُا  ؿح فٗٓلرا إذا كاُت ه

 ٗ لْ٘ هوأطْ٘ اهالحقٞ حؿتٍٔ ًّ اج سٝ . 

ٌ  فختوفٞ ٗ ف ف(: إذا كاُت هوعني اهفٌ٘ق٘فٞ ًِاف  ًف 81) ٚف   ٌسا  ًتِ٘سفٞ كفاْ اؾ

ٌس ٌٔا فهوٌ٘قفف٘  سوٚففٕ ًفف  إطففالق اه٘قففهال فففاذا ٗقففه اهػففجس ـٗ اهِخففى كاُففت  فف

ًِٗفعففٞ ايضففتعالي  ٌٔففا ٗاهطففعه ٗاجغؿففاْ ٗاجٗزاق اهٚا طففٞ ٗـكٌففاَ اهطوفف      

 ٘  سوٕٚ ٗيفٔا هوٌ٘قفٓٛ   مجع -فؿاي فٓ٘ ًأين سوٟ ايُ ق٘ٓا ًفٌافٗاهفطٚى ُٗ
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 إغ طٕ اه٘اقه . اهرٜ  ج٘ش جحٍد اهتؿس  فٚٔا إي سوٟ اه٘ ٕفٙ

فخالي ٗإضتطاي حتفٟ ؾفاز ُف    اهفخازأ  عد إُػا١ اه٘قه إذا ُفٌٟ (: اهفطٚى82)

ٟ   ـٗ قوًثٌساي  حتفٟ ؾفاز ًثٌفساي ي ٙلفْ٘        ًّ ً٘قعٕ ٗغسع يف ً٘قف  آلفس فٌِف

ال ٗكرا فح اهفٌ٘ق٘  سوٕٚج٘ش  ٚعٕ ٗؾسفٕ يف ًؿاهفٌا١ اه٘قه ٙفٗقفاال  ى ٓ٘ ًّ ُ

 لفْ٘ ٗقففاال  ت فؿاز غفجسا  ففال    ؾالح  ٍ غسضهإل ايغؿاْ اهصا٢دٝ تطعإذا ُق

 ٌِٕ يف ًؿس  اه٘قه.فٌا١ اه٘قه ًّ  ٘اش  ٚعٕ ٗؾس   فحلٍ ُ ا ى جيسٜ سوٚٔ

  أعففاي -اهِخففى ٗاهػففجس - ُعففٍ اذا ؾففٍسح اه٘اقففه  ٘قففه ًففا ِٙففتىل ًففّ اه٘قففه  

 . ٌا١ً هو٘قه ٙؿس  سوٟ اهفٌ٘ق٘  سوٕٚفي ـْ ٙلْ٘ ُ ال كاْ ٗقفاي -ه ؾى 

خسأ اهعسؾفٞ سفّ اهففٌطجدٙٞ ٗاه٘قفٚفٞ ٗمل     فاهففٌطجد مل  ف  (: إذا لفسب  83)

جص  ٚعٔفففا ٗإْ  عفففرز  عٌريٓفففا ٗي  س ففف  اىل ًوفففم اه٘اقفففه ـٗ ٗز تفففٕ ال ٗكفففرا فٙففف

 اذالس ت اهفٌقوٞ ـٗ اهقسٙٞ اهيت ٓ٘ فٚٔا حتٟ  طى ايُتفاـ  ٕ اىل اي د .

 ق٘ٓا ًففّ فقطِٚٚٞ ـُٗفففح اهفففٌطجد ـٗاهفففٌػٔد ـٗاهفف  ف(: ًففا ٙ٘قففه هؿاهفف  84)

  أقففٟ ٗقفففاي  -ق٘ٓا فق٘ٓا ٗفففسؽ ٗـ ففا  ُٗففف  إُففازٝ ٗـ ٔففصٝ  سٙففد ٗ دف٣ففٞ ُٗفف ات

 ٗهفف٘ يف غففري اهفففٌ٘ق  اهففرٜ ُؿففأت فٚففٕ    -ِٙتففف  ًِٔففا يف اهفففٌ٘ق  اهفففٌ٘ق٘  هففٕ  

خاف اهففٌ٘ق٘  هفٕ عٚف     فقسَ  ٚعٔا ال  ٍ ه٘ اضتغِٟ سِٕ اهففٌ٘ق  اهف  فٗٙ -ا تدا١ً 

ا ٕ : قتفوفٕ اىل ً٘قف  ًففٌا ى ٙف    ـًلفّ ُق  -خػٟ سوٕٚ اهتوه ـٗ اهكٚاـ هف٘  فسن   فٙ

ْ   جتا ٕ.فٌا كاْ ٗقفاي سوٟ ًطجد ٗإ  ضتغِٟ سِٕ ِٙقى اىل ًطجد  ا

(: غري اهفٌطجد كاهداز ٗاهأطتاْ ٗاهدكاْ ٗحن٘ٓفا ًفّ ايسٚفاْ اهففٌ٘ق٘فٞ     85)

إذا لسب ٙأقٟ ٗقفاي ِٙتف  ًِٕ يف اؾٔٞ اهفٌ٘ق٘فٞ هلا ٗه٘ كاُت اهفٌِفعٞ ٙطريٝ ال ٗه٘ 

ـ  ٔففا يف اؾٔففٞ اهفففٌقؿ٘ ٝ هو٘اقففه ٗـًلففّ  ؿففوٚقٔا ٗهفف٘  ففاق اض   عففرز ايُتفففا
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اهفففٌت٘هٛ سوففٟ سٔففدٝ اه٘قففه ـٗ  إ ففازٝ اه٘قففه هطففِني ٗؾففس   ففدي اي ففازٝ ـٗ    

ٌلّ ذهففم  ففاش  ٚفف   عكففٔا فٗايؾففالح  عففٍّٚ ذهففمال ٗاْ مل ٙفف اهقسقففٞ يف اهففتعٌري

ذهفم ـٗ مل ِٙفف    ال ففاْ  عفرز   ففاـ  فٕ يف اؾٔفٞ اهففٌ٘ق٘فٞ سوٚٔفا     ٗسٌازٝ اهأفاقٛ هالُت 

اؾٔففٞ اـريٙففٞ   هففرهم اهغففسض  ففاش  ٚعٔففا ٗ أدٙوففٔا  فففٌا ٙفففٌلّ ايُتفففاـ  ففٕ يف        

   فففٌِٔا يف اؾٔففٞ اهفففٌ٘ق٘  ٌلّ ذهففم اٙكففاي ؾففسفٗاْ مل ٙففاهفففٌقؿ٘ ٝ هو٘اقففهال

ٍٞ لاؾٞ فإذا ٗقه  طتاُاي هؿس  ُ : ٗسوٕٚ .سوٚٔا  ٍ    -ٌا١ٓا يف  ٔ  ًعُ٘فٞ آفى اهعوف

  ففٍ إُقطفف  سِٔففا اهفففٌا١ حتففٟ ٙففأظ غففجسٓا ـٗ إُقوفف       -ـٗ اقاًففٞ اهػففعا٢س اهدِٙٚففٞ  

ٞي  ً    ٗ قٚت سسؾف  ي لفّ ايُتففاـ  ٔفا ٗه٘ٙطفريا فٔف٘ال ٗإ     فاه٘قفٚفٞ  اقٚفٞ ال ٗح٣ِٚفر إْ ـ

ٞ  عفٍّٚ  هغسض إؾالحٔا  اج سٝ اهففٌقأ٘ق  -ٗه٘ هطِني ًتعد ٝ  -ازٓاإْ ـًلّ إجي

ٔا ٗ عٌفري  ال فاْ  عرز ذهم ـٗ  عٍطس ٗـًلّ  ٚف   عكف  ٗؾسفت اي سٝ يف إؾالحٔا

  عٍّٚ . -ؾغس ًِٔا ٗه٘ ـ -لّ  ٚعٔا ٗغسا١  دٙى سِٔا اهأعض اتلس  عٍّٚ ـٗ ـً

ْ اه٘قفٚٞ قا٢ٌٞ  عِف٘اْ اهأطفتاْ كٌفا إذا ٗقفٔفا هوتِفٍصٖ ـٗ      ٗاذا فٍٔ ًّ اهقسا٢ّ ـ

 عفٍّٚال ٗإي  طوفت    -ٗإْ كاُفت ـؾفغس    -هإلضتعالي فاْ ـًلّ  ٚعٔا ٗغسا١  طتاْ 

 طتاْ ٗ س   ًولاي هو٘اقه ًِٕٗ اىل ٗز تٕ حني ً٘ ٕ .اه٘قفٚٞ  رٓاب سِ٘اْ اهأ

جٔٞ فيُتفففا١ اهفف  - از ـٗ  طففتاْ -(: إذا  عففرز ايُتفففاـ  ففاهعني اهفففٌ٘ق٘فٞ   86)

اهفففٌ٘ق٘  سوٚٔففا ٗكاُففت لؿ٘ؾففٚٞ اهدازٙففٞ ـٗ اهأطففتاُٚٞ  ِقفف٘  عففد  اهفففٌطو٘ب     

ُػف   ا ـِعس اه٘اقه ٗغسقٕ ًّ ٗقفٕال فاذؾسفت ًِافعٔا فٌٚا ٓ٘ ايقسب فايقسب ه

ٌلّ ٓفرا ؾفسفت   ف( يف  وفٍد لفاف ٗمل ٙف   ×ٗقه اهأطتاْ يقاًفٞ سفصا١ اؿطفني )   

 ًِافعٞ يف اقاًٞ سصا٢ٕ يف  ود آلس .

 ٗٙس   إذا  عرز ايُتفاـ  اه٘قه يُقساض اهفٌ٘ق٘  سوٕٚ  أطى ٗقفٚتٕ(:87)
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 ي شًفّ اإلُقفساض    هو٘اقهال ففاْ مل ٙلفّ ً٘ ف٘ اي كفاْ ه٘ز تفٕ حفني ً٘ فٕ ال        ًولاي

 (.20 قدَ يف )َ : كٌا 

ج٘ش هفٕ  فخوٞ ـٗ غفجسٝ ًعِٚفٞ ًِٔفا ٗٙف    فج٘ش ه٘اقفه اهأطفتاْ إضفتثِا١ ُف    ف(: 89ٙ)

جاُاي ٗهفٚظ هوٌ٘قف٘    فقا ٞال كٌا ـْ هٕ إ قا١ٓفا ًف  فٌقداز اهفح٣ِٚر  ل٘ي اهأطتاْ  

ج٘ش هٕ غفسع غفجسٝ ـٗ   فسوٍٚٔ قوعٔاال ٗاذا إُقوعت مل ٙأل هٕ حل يف اجزض فال ٙ

ج٘ش ه٘اقه اهداز إضتثِا١ غسفٞ ًِٔفا هلفّ ه٘لس فت    فرا ٙخوٞ ـلس٠ ًلأُاال ٗٓلفُ

 . اهغسفٞ  قٚت هٕ اجزض جُٔا  ص١ اهغسفٞ فٌٚلِٕ إؾالحٔا

(: إذا كاُففت اهعففني ًػفف كٞ  ففني اه٘قففه ٗاهفففٌوم اهطوففل  ففاش  قطففٌتٔا    90)

  ً اهفم اهففٌاي اهطوفل ًف  ًتف٘هٛ       تٌٚٚص اه٘قه سّ اهفٌوم اهطول ال ٗٙتف٘ىل اهقطفٌٞ 

  اه٘اقه ٗاهفٌ٘ق٘  سوٕٚ كٌفا إذا كاُفت   ٠  ٘اش اهقطٌٞ إذا  عٍدال  ى اجق٘اه٘قه

ال ٗكفرا إذا  ى ًٌِٔفا ُؿففٕ اهففٌػاـ سوفٟ ـٗي ٖ    ًػ كٞ  ني غخؿني ف٘قه كف   اٌز

قد اه٘اقففه ًفف   عففد  اهفففٌ٘ق٘  سوٚففٕ كٌففا إذا ٗقففه ًاهففم اهففداز ُؿفففٔا سوففٟ فإ فف

 ًطجد ُٗؿفٔا سوٟ ًػٔد ـٗ حطِٚٚٞ ًثالي.

يف إُػا١  -فٌ٘ق٘  سوٕٚ فتػلى قطٌتٕ إي ً  إغ اطٔا قد اه٘اقه ٗاهفٗاذا إ 

ذا ٗقفه  فٌٚلّ إقتطأًا إذا مل  لّ اهقطٌٞ ًِافٚفٞ هو٘قفه كٌفا إ    -اه٘قه ٗؾٚغتٕ 

 ج٘ش هلٍ إقتطفأًا ـز اسفاي ال ففاذا ٗهفد    فٗكاُ٘ا ـز عٞ فإُ ٙـزقاي شزاسٚٞ سوٟ ـٗي ٖ 

إ ِففاْ ًففٍِٔ  طوففت  تطأًا ـمخاضففاي ال ٗاذا ًففا فهففٕ آلففس  طوففت اهقطففٌٞ ٗ ففاش إقفف 

 ـ ال اي ال ٗٓلرا .  ٗ اش إقتطأًا اهقطٌٞ

ج٘ش  غٚري اهعني اهفٌ٘ق٘فٞ إذا سوٍ ًّ اه٘اقه إزا ٝ  قا١ سِ٘أُا ـٗ ف(: ي 91ٙ)

إحتٌى ذهم ض٘ا١ فٍٔ ذهم ًّ ؾفٚاغٞ اه٘قفه كٌفا إذا ٗقفه  ازٖ سوفٟ اهطفلِٟ       
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ٍ إذا كفاْ يف إُػفا١   ج٘ش  غٚريٓفا اىل  كفاكني ـَ فٔفٍ ًفّ قسِٙفٞ لاز ٚفٞ . ُعف       ففال ٙ

اه٘قففه إطففالق  ففاش هوفف٘هٛ اهتغففٚري فٚأففدي اهففداز اىل  كففاكني ٗاهففدكاكني اىل  از      

ٍٞ إزا ٝ  قفا١ اهعِف٘اْ ًفا  اَ هفٕ  لفى يف كثفسٝ اهففٌِفعٞ           ٗٓلرا الٗقد ٙفٍٔ ًفّ قسِٙف

 قاي كرهم ال فاذا قوت اهفٌِفعٞ  اش اهتغٚري . فج٘ش اهتغٚري ًا  اَ اهففق٣ِٚر ي ٙ

فاْ كفاْ ٗقفٔفا    -هعاؾفٍٞ ًثالي -خوٞ ًّ اهأطتاْ اهفٌ٘ق٘فٞ فقوعت ُ(: إذا إ92ُ)

ٌِٔا يف اهأطفتاْ كػفسا١ فطفٚى ٙغفسع     فهالُتفاـ  ثٌسٓا ٗـًلّ  ٚعٔا  عٍّٚ ٗؾفس   ف  

ٌِٔا يف اؾٔفٞ اهففٌ٘ق٘  سوٚٔفاال ٗاذا ٗقفٔفا     ففٚٔا ٗٙ٘قه ًثى ـؾوٕ الٗإي ؾفس   ف  

ح اهأطتاْ كغسضٔا ًّ  دٙد ـٗ فهالُتفاـ   ٜ ٗ ٕ كاْ ٗـًلّ ايُتفاـ  ٔا يف ًؿاه

ٌِٔا فق٘ ذهم  عٍّٚ ال ٗإي  اش  ٚعٔا ٗؾس   ف عؤا ضقفاي يف اهأطتاْ ـٗ سٌداي ـٗ ُ

 جٔٞ اهفٌ٘ق٘  سوٚٔا .فح اهأطتاْ ـٗ يف اهفيف ًؿاه

( ًّ ؾِه لفاف يقاًفٞ   (: اجً٘اي اهيت ػٌ  هعصا١ ضٚد اهػٔدا١ )93)

فٚٔففا ـٗ ه ُؿففاز اهففرّٙ ٙففرٓأْ٘ يف شٙففازٝ ٌٍٔ ـٗ ًففّ ـٓففى  وففدٝ يقاًففٞ ً  فففٍ فً  فف

اجز عني اىل )كس ال١( اهعآس ـُٔا ؾدقٞ قس ٚفٞ ًػفسٗط ؾفسفٔا يف  ٔفٞ ًعِٚفٞ ففال       

 لففْ٘  اقٚففٞ سوففٟ ًوففم ًاهلٔففا ٗي جيفف٘ش اهس فف٘ـ فٚٔففا ال ٗاذا ًففا  ؾففاحأٔا قأففى  

ا٢فٕ  ج٘ش هغسًفـفوظ ي ٙف  ج٘ش ه٘از ٕ اهفٌطاهأٞ  ٔا ـٗ ـلرٓا ال ٗكرا إذا فؾسفٔا ي ٙ

جٔٞ اهفففٌعِٚٞ فففاجح٘ط ؾففسفٔا فٌٚففا ٓفف٘   فز ؾففسفٔا يف اهفف اهفففٌطاهأٞ  ٔففاال ٗاذا  عففرٍ 

 خاؾٞ  . فجٔٞ اهفاجقسب فاجقسب اىل اه

ٗه٘ هعفدَ قؿفد اهتقفسب  فٕ سفا ٝ       -ُعٍ إذا كاْ اهداف  هوٌاي غري ًعسض سِٕ 

ٌِصهٞ اه٘كٚففى سِففٕ يف فٗكففاْ ٙففس٠ ـْ اتلففر هوٌففاي ًِففٕ  فف -إي سِففد  فعففٕ هوؿففس  

خاؾٞ مل نفسأ اهففٌاي سفّ ًوفم اهفداف  ٗجيف٘ش هفٕ        فخريٙٞ اهفجٔٞ اهفؿس  اىل اهاه
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جب إز اسفٕ اهٚفٕ سِفد    فج٘ش هغسًا٢فٕ اهففٌطاهأٞ  فٕ  فى ٙف     فٗه٘ز تٕ اهتؿس  فٕٚ كٌا ٙ

جٔٞ فال ٗاذا  عفرز ؾفسفٕ يف اهف   سِد ً٘ ٕ ٗاىل غسًا٢ٕ سِد  فوٚطًٕطاهأتٕ ٗاىل ٗاز ٕ 

 سفٕ يف غريٓا ٗ أت ًسا عتٕ يف ذهم .خاؾٞ ٗاحتٌى سدَ زقاٖ  ؿفخريٙٞ اهفاه

ج٘ش  ٚ  اهعني اهففٌ٘ق٘فٞ إي يف ًف٘از  قوٚوفٞ ذكسُآفا يف فقفٕ اهأٚف ال       ف(: ي 94ٙ)

جص جحٍد فمل ٙ -اهفٌت٘هٛ ـٗ  عض اهفٌتطوطني سوًّٕٚ قأى  -هوأٚ  سض ٗقٌهٗه٘ ُس

ٍ٘غ اهػففسسٛ هأٚعففٕ ال ُعففٍ هفف٘       غففسادٖ إي  عففد اهتثٍأففت ٗاهتقّقففل ًففّ سففسٗض اهفففٌط

ٍ٘غ هأٚفف  اه٘قففه ُٗغفف     ففين سوففٟ غففسسٚتٕ ٗؾففقٞ  يف ًػففسٗسٚتٕ  ّمسوففٍ ٗ فف٘  ًطفف

  ٍ هفف٘  ٚفف  اهفففٌ٘ق٘  ٗغففم ـحففد يف ٗ فف٘  اهفففٌط٘غ اهفففٌػسٗـ     سٌففى اهفففٌطوٍال 

 ِٟ سوٟ ؾقٞ اهأٚف  ٗاهػفسا١ ٗ ف٘اش ًعاًوتفٕ ًعاًوفٞ اهففٌوم ًفا مل ٙتفٚقّ فطفا ٖ          

 فري   ٗقفاي ٗنسأ ٙدٖ سِٕ .

كٌفا إذا   -قه حؿ٘ي غ١ٛ فأفاْ سفدَ حؿف٘هٕ    (: إذا سوٍ اْ غسض اه٘ا95)

سوففٍ اْ غففسض اه٘اقففه سوففٟ ـٗي ٖ ـْ ٙطففتعِٚ٘ا  ففٕ سوففٟ طوففب اهعوففٍ ـٗ ايقاًففٞ 

ٕ      اهفٌػٔد اهفالُٛ ـٗ حن٘ ذهف  مل ٙلفّ ذهفم    -م فوفٍ ٙ  فب اهغفسض اهففٌرك٘ز سوٚف

ال ٗٓلففرا اؿلففٍ  وقففاظ مجٚفف  اجغففساض ٗاهففدٗاسٛ اهففيت ً٘ أففايل هففأطالْ اه٘قففه

ـ اهفٌعاًال  ـٗ ايٙقاسا  ال فاذا كاْ غفسض اهففٌػ ٜ اهفس ح ًفثالي      دس٘ اىل إٙقا

 مل ٙلّ ٓرا ً٘ أاي هأطالْ اهػسا١ ـٗ اهتطوط سوٟ اهفطخ .  -فوٍ ٙس ح 

جب اهعٌفى سوٚٔفا إذا كاُفت    ف(: اهػسا٢ط اهيت ٙػف طٔا اه٘اقفه  ؿفح ٗٙف    96)

ري ـٓفى  هغف  ًػسٗسٞ ال ففاذا إغف ط ـْ ي ٙف  س اه٘قفه ـكثفس ًفّ ضفِٞ ـٗ ي ٙف  سٖ        

 اهعوٍ ي  ؿح إ از ٕ ضِتني ٗي سوٟ غري ـٓى اهعوٍ . 

 ْ ى  ثأت  اهعوٍ ـٗايط٣ٌِاْ ٗإ التٌاي ٗي  اهعّي  ثأت اه٘قفٚٞ  اإلح(:97)
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ٗ اهأِٚفٞ اهػفسسٚٞ ال ٗ فاقساز ذٜ اهٚفد ٗاْ مل  لفّ اهٚفد ًطفتقوٞ         حؿى ًّ اهػفٚاـال 

لس  عكفٍٔ  أُفا ٗقفه    ٚٔفا فف    طتاْ يف ٙد مج  ًتطوطني سو كٌا إذا كاُت  از ـٗ

 ٙع   غريٖ  ٔا . ٚقلٍ  ٘قفٚٞ قدز حؿتٕ ًّ ذان اهفٌاي ٗاْ ملٞ فسوٟ  ٔٞ ًعِٚ

ـٗ اُا١ ـٗ حنٌ٘ٓا قد كتب سوٕٚ إُ ٗقه ٗحؿى اه٘ ٘ق  (: إذا كاْ كتاٌب98)

قلٍ  ٘قفٚتففٕال ٗإذا كففاْ  ٚففد غففخـ ٗإ سففٟ ًولٚتففٕ ٗإستففرز سففّ ف ٔففا فاهعففآس اهفف

ج٘اش اهػففسا١ ًِففٕ ف فف ٌولٚتٕ هففٕ ٗيفقلٍ  فففٍدق ٗمل ٙففاهلتا ففٞ  عففرز ًقأفف٘ي مل ٙؿفف 

  ٘ ب اه٘ ٘ق  ؿدقٕ . اَ اهفٌوم إي ً  قسِٙٞذهم ًّ احل ٗاهتؿس   اذُٕ ٗحن٘

 ٌا  سكفٕ  ف(: إذا ٗ د  ٗزقٞ يف  سكٞ اهفٌٚت قد كتب سوٕٚ ـْ ًايي ًعِٚفاي ًف  99)

 ًفففّ  ٘قٚعفففٕ يف  -ٓففف٘ ٗقفففه ال ففففاْ كفففاْ سوٚفففٕ ـًفففازٝ ً٘ ٘قفففٞ  اس اففففٕ  اه٘قفٚفففٞ  

 -ـٗ حنف٘ ذهفم   ذٙؤا ٗٗقعٔا يف ظس  ًلتف٘ب سوٚفٕ :ٓفرٖ ٗزقفٞ اه٘قفه اهفالُفٛال      

 قلٍ  اه٘قفٚفٞ حتفٟ هف٘    فحلٍ  اه٘قفٚٞال ٗإْ مل  تققل ـًفازٝ ً٘ ٘قفٞ  اس اففٕ مل ٙف    

 خط اهفٌٚت . فْ اه٘زقٞ  سوٍ ـ

اهفٌ٘ق٘  ٗاهفٌعتٌد يف ؼدٙد اؾٔٞ  -سساي  عد  أ٘  اه٘قه غ -اهفٌعتس(:100)

سوٚٔا ٗيف كٚفٚتٕ ٗلؿ٘ؾٚا ٕ ٗقٚ٘ ٖ ٗغسٗطٕ ٓ٘ ًا    ٕٙ ؾٚاغٞ اه٘قه ٗٗزقتفٕ  

 اهفٌ٘ق  سوٚٔا ال ـٗ إقساز ذٜ اهٚد ٗحدٗ  إقسازٖ ٗلؿ٘ؾٚا  إس افٕ . 

 اه٘قففه  (: ي فففسق يف حجٚففٞ إلأففاز ذٜ اهٚففد  ففني اْ ٙلففْ٘ إلأففازاي   ؾففى 101)

ٗـْ ٙلففْ٘ إلأففازاي  لٚفٚتففٕ ًففّ كُ٘ففٕ  س ٚأٚففاي ـٗ  ػففسٙلٚاي ٗكُ٘ففٕ سوففٟ اهففرك٘ز فقففط  

ق٘ ايلفتال  الكٌفا ـُفٕ    فق٘ اهتطاٜٗ ـٗ سوٟ ُف فـٗسوٟ اهرك٘ز ٗاإلُا  ٗـُٕ سوٟ ُ

ي فففسق يف حجٚففٞ اإللأففاز   ؾففى اه٘قففه ـٗ كٚفٚا ففٕ  ففني اْ ٙلففْ٘  ففاهق٘ي ٗاهوفففغ 

 ٌففا إذا كففاْ ٙتؿففس  فٚففٕ سوففٟ حنفف٘ اه٘قففه      اه٘اقففح ٗ ففني اْ ٙلففْ٘  اهفعففى: ك   
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ـٗ ٙتؿففس  فٚففٕ سوففٟ حنفف٘ اه٘قففه اه  ففٚيب ـٗ اهتػففسٙلٛ ـٗ هوففرك٘ز ٗايُففا  ـٗ      

فاْ  ؿسفٕ إذا كاْ ظآساي يف اإللأاز سّ حاهفٕ كفاْ    -هورك٘ز  ْٗ ايُا  ٗٓلرا 

 حجٞ سوٟ ٗقفٕ ٗلؿ٘ؾٚا  ٗقفٕ كخسٖ اهق٘هٛ . 

اجسٚاْ اهصك٘ٙٞ كاهغٍِ ٗاهأقس ٗاي فى مل   (: إذا كاُت اهعني اهفٌ٘ق٘فٞ 102ًّ)

 جب اهصكاٝ فٚٔا ٗإْ إ تٌعت فٚٔا غسا٢ط ٗ ٘ب اهصكاٝ .ف 

ق٘ فٌادٓا شك٘ٙاي كٌا إذا ٗقه  طتاُاي : فاْ كفاْ اه٘قفه سوفٟ ُف    فٗـًا إذا كاْ ُ 

 كٌفا إذا قفاي : )ٗقففت اهأطفتاْ جٗي ٜ(     -اهتٌوٚم جغفخاف اهففٌ٘ق٘  سوفٍٚٔ    

 جب .فًٍِٔ اهِؿاب ٗ أت سوٕٚ اهصكاٝ ٗإي مل  فاْ  وغت حؿٞ ٗاحٍد 

كٌفا إذا قفاي : )ٗقففت اهأطفتاْ      -ٌوٚم اهعِف٘اْ  فق٘  ف فٗإْ كاْ اه٘قه سوٟ ُ 

إي  جب اهصكفاٝ سوفٟ ٗاحفد ًفٍِٔ ال    فمل   -سوٟ فقسا١ اهأود( غري قاؾد إلضتٚعا ٍٔ 

ِؿفاب  إذا ـسطٟ اه٘هٛ ٗاحداي ًٍِٔ  عض اهٌِا١ قأى شًاْ  عول اهصكاٝ ٗقفد  وفغ اه  

ٝ ال ٗكرهم ي ػفب اهصكفا  ًّ ًوم ًٍِٔ ٗاحداي كاْ  ـٗ ـكثس جب اهصكاٝ سوٟففإُ  

كٌفا إذا قفاي : )ٗقففت     -سوٟ حاؾى اه٘قه إذا كفاْ اه٘قفه سوفٟ حنف٘ اهففٌؿس      

 حن٘ ذهم .  ـٗ سوٟ طعاَ اهفقسا١ ٗكط٘ ٍٔ( ـٗ اهأطتاْ سوٟ  صٗٙىل ـٗي ٜ ال
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 : احلبس وأخواته

قأظ ٙعففين حففأظ اهفففٌاهم ًاهففٕ هِٚتففف  ًِففٕ غففخـ ـٗ ـغففخاف :)سففس يت فاهفف                  

قٍأطٞ سوٟ لدًٞ اهعوٌا١( ـٗ  ٔٞ ًعِٚٞ  ٙؿح اه٘قه سوٚٔا : ًطفجد ـٗ حطفِٚٚٞ   فً

 -قطِٚٚٞ(فخدًا  اهفففقأطٞ سوففٟ اهفف ف)سففس يت ًفف ـٗ اهعوٌففا١ ـٗ اهففصٗاز ـٗ حن٘ٓففا :   

ه٘قفه يف حفأظ اهعفني    قأظ ًف  ا ففتقأظ سوٚٔا ًدٝ ًعِٚٞ ًّ اهصًفاْ الٗٙػف ن اهف   

ختوه سِٕ يف سدَ إلساأ اهفٌاهم ًاهفٕ  فاهفٌاهٚٞ ًا  اًت قا٢ٌٞ ٗ طأٚى ًِفعتٔاال ٗٙ

ٌدٝ ًعِٚففٞ ـٗ   ًففد ٗسٌففس ـحففدٌٓاال ٗقففد فاهففٌقأظ سففّ ًولففٕ ٗيف إًلففاْ  ٘قٚتففٕ  ف  

ج٘ش ف  فٚلْ٘ كاه٘قه ي ٙف قٍدفٙلْ٘ حأطٕ  ا٢ٌٚاي ـٗ ًطوقاي ًّ  ْٗ  قٚٚدٖ  صًّ ً

جٔٞ ف فٕ فٚؿفس  سوفٟ اهف     ٌا١ ًعتفدٍ فاًت اهعني اهففٌاهٚٞ قا٢ٌفٞ هلفا ُف    اهس ٘ـ فٕٚ ًا  

 . اهفٌقٍأظ سوٚٔا

قأظ ًػازكٞ هٕ يف اهفٌعِٟ كاهطلِٟ ٗٓٛ ؽتـ فسٞ سّ اهٌٞ سِاّٗٙ ًتفٍسفٗ 

 اهفٌطلّ ال ٗاهعٌس٠ ٗاهسقأٟ ٌٗٓا جيسٙفاْ يف اهففٌطلّ ٗيف غفريٖ يفا ٙؿفح ٗقففٕ       

ي ٙتققففل فٚففٕ ايضففلاْ ال فففاْ كففاْ      كاهعقففاز ٗاؿٚ٘اُففا  ٗاي ففا  ٗحن٘ٓففا يففا    

لِٟ( ال ٗإْ قٍٚد  عٌس اهفٌاهم ـٗ اهطاكّ قٚفى  اهفٌجع٘ي ايضلاْ ًطوقاي قٚى هٕ )ُض

قأففٟ( ال ٗاذا كففاْ اهفففٌجع٘ي غففري  ٌففس٠( ٗإْ قٍٚففدٖ مففدٝ ًعِٚففٞ قٚففى هففٕ: )زُ  هففٕ: )ُس

 ى  لِٟ(ٌا ي ٙتققل فٕٚ اهطلِٟ فإُ ي ٙقاي هٕ )ُضفايضلاْ كأري اي ا  ٗحنٖ٘ ً

ٌدٝ ًعِٚففٞال ٗٓففرٖ فقأففٟ( إْ قٍٚففد  ففقٍٚففد  عٌففس ـحففدٌٓا ٗ)ُز ٌففس٠( إْٙقففاي هففٕ : )ُس

 قأظ يف اجحلاَ ات ٚٞ.فقأٟ( ػ ن ً  اهٌس٠( ٗ)اهُسلِٟ( ٗ)اهُعاهفسٗـ )اهُط

ـحفدٓا  وفففٍغ ـٗ  فعففى  اٍي سوففٟ  (:ي فد ًففّ إُػففا١ ٓفرٖ اهعقفف٘  ٗإجيففاب   103)

( قطنيفاهفٌقؿ٘  ًّ ٓرٖ اهعِاّٗٙ ال ك ْ ٙق٘ي :)حأطت فسضٛ سوفٟ شٗاز اهف  
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سوففٟ ايطففالق ـٗلؿفف٘ف )فففالْ لففا َ  (قطنيفاَ اهففٍدـٗ )ـضففلِت  ازٜ ُلفف

 ( ـٗ ٙفعى ذهم  ِق٘ كاغه سِٕ سسفاي . قطنيفاه

      ٞ ٌعِٟ كُ٘ٔفا  ف ف  ٗاهعآس اْ اهقأ٘ي ٗقؿفد اهقس فٞ ٗاهقفأض فٚٔفا هٚطفت ًطو٘ ف

ًٍ٘ٞ هتقّققٔا ـٗ  لٚوٞ يف ؾفقتٔا  إي اذاكفاْ حأطفاي سوفٟ غفخـ ـٗ ـغفخاف       الًق

ًعٚففِني فٚقتففاأ اىل اهقأفف٘ي ًِففٕ ـٗ ًففٍِٔال ٗـًففا اهقففأض ٗقؿففد اهقس ففٞ فٌٔففا غففسطا 

ققل فٗقأى  ٘ـ سِٕ إي  عد اإلُػا١ ٗاإلقأاضالج٘ش هوٌاهم اهس فهصًٗٔا عٚ  ي ٙ

 . ـٗ اهعٌس٠ ـٗ اهسقأٟاهطلِٟ فقأظ ـٗ ـُػ ٖ ًّ اههٕ اهس ٘ـ سٌا فج٘شاإلقأاض ٙ

خاؾٞ فٓفرٖ اهعقف٘  ٙطفتقل اهطفس  اتلفس إضفتٚفا١ اهففٌِفعٞ اهف         ققل ـحدف ٍ  عد  

 سوٟ ايطالق ـٗ ًقٍٚدٝ   ًفٍد ًعفني ـٗ  عٌفس احفدٌٓا ال فٌفا      -اهيت سٍِٚٔا اهفٌاهم هٕ 

 ٗٙأقٟ اهفٌاي سوٟ ًولٕ .  سٍِٕٚ ٗغسطٕ اهفٌاهم ٙوصَ  ِفٚرٖ حطب غسطٕ ٗ عِٕٚٚال

سوفٟ  ٔفٞ    - ازٖ ـٗ فسضفٕ ـٗ سس تفٕ    -قأظ ًولٕ فج٘ش هوٌاهم اْ ٙف(: 104ٙ)

ٕ   ٌادٖ فٚٔا ٗي ٙف فًعِٚٞ ٙؿح اه٘قه سوٚٔا سوٟ اْ ٙؿس  ُ ال فخسأ  فرهم سفّ ًولف

 قٖ٘ .فًعاًوٞ اهفٌوم  أٚ  ُٗ ج٘ش هوٌقأ٘ع سوٕٚ ًعاًوتٕفٗهرا ي ٙ

قأطٕ ٗكففاْ حأطففٕ ًطوقففاي ٙفٔففٍ ًِففٕ ف ففٞ  ففقا ظ قففد قؿففد اهقسف ففٍ إْ كففاْ اهفف 

ٌلّ ؾسفٕ فٌا١ ُٗف  ٙفٔا ُفاهدٗاَ ـٗ ًقٍٚداي  اهدٗاَ هصَ ذهم ًا  اًت اهعني قا٢ٌٞ ه

قأظ ًقٚفداي  فٗإْ كاْ اهف فجص هوٌاهم اهس ٘ـ فٕٚالجٔٞ اهفٌقأ٘ع سوٚٔا ٗمل ٙفاىل اه

إُتٟٔ اهتقأٚظ  اذا إُتٔت اهفٌدٝٗص هٕ اهس ٘ـ قأى إُقكا١ اهفٌدٝالٌدٝ ًعِٚٞ مل جيف 

قٍأطٞ سوففٟ لدًففٞ فقٍأطٞ سوففٟ ُقففى اؿجففاأ( ـٗ ) ازٜ ًفف ففففاذا قففاي : )سففس يت ًفف 

اهعوٌففا١( هصًففت ًا اًففت اهعففني  اقٚففٞال ٗاذا  عففى اهفففٌدٝ سػففس ضففِني ًففثالي هففصَ يف  

 . ٗإُتٟٔ  اُقكا٢ٔاضِني اهعػس 
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(: إذا حأظ ًولٕ سوٟ غخـ فاْ سٍّٚ ًفدٝ كعػفسٝ ضفِني ـٗ ًفدٝ حٚفاٝ      105)

قا ظ ال ٗاذا فقأظ يف  وفم اهفففٌدٝ ال ٗ عففدٓا ٙس فف  اىل اهفف فخـ هففصَ اهففذهفم اهػفف 

قأظ سوففٟ حاهففٕ اىل ـْ  ِتٔففٛ اهفففٌدٝ فقا ظ قأففى إُقكففا١ اهفففٌدٝ  قففٛ اهفففًففا  اهفف

 -قا ظ فٙعفين اهف   -قا ظ ًريا اي ال ٗاذا حأظ سوٕٚ ًدٝ حٚاٝ ُفطفٕ  ففري   ه٘ز ٞ اه

ال ٗاذا حأطفٕ سوفٟ غفخـ     جص هٕ اهس ٘ـ ًا  اَ حٚفاي ففاذا ًفا  ز ف  ًريا فاي     فمل ٙ

ٗمل ٙركس ًدٝ ًعِٚٞ ٗي ًدٝ حٚاٝ ُفطٕ ٗي حٚاٝ اهفٌقأظ سوٕٚ فاجق٠٘ هصًٗفٕ اىل  

 قا ظ ٗ عد ً٘ ٕ ٙس   ه٘ز تٕ ًريا اي.فً٘  اه

(: إطالق اهطلِٟ ٙقتكٛ اْ ٙطلّ ٓف٘ ٗـٓوفٕ ٗضفا٢س  ٘ا عفٕ ًفّ ـٗي ٖ      106)

ًعفٍد هفرهم ال ٗهفٕ إقتِفا١ ًفا      ٗلدًٕ ٗقٚ٘فٕ  ى ٗ ا تٕ ٗسس تٕ اْ كاْ فٚٔا ً٘قف   

ْ   ٞ ٌثوٕ ًّ غّوف س  اهعا ٝ فٕٚ ه ال ٗاهفٌداز سوفٟ ًفا  فس   فٕ اهعفا ٝ      عٞٗـًت ٗـٗا

ًّ  ٘ا عٕ ال ٗهٚظ هٕ إ از ٕ ٗي إساز ٕ هغريٖ ال ُعٍ ه٘  عى اهفٌاهم حل اهطفلِٟ  

 اهعاًٞ ٗاهِف  اهفٌطول اهػاًى هطلِٟ غريٖ كاْ هٕ إ از ٔا هغريٖ ٗإساز ٔا إٙاٖ . 

(: إذا ـضلِٕ ًفدٝ ًعِٚفٞ كعػفس ضفِني ـٗ ًفدٝ سٌفس اهففٌاهم ـٗ ًفدٝ سٌفس          107)

جص هوٌاهم اهس ٘ـ قأى إُقكا١ اهفٌدٝ ال فاْ إُقكت اهفٌدٝ يف اهؿ٘ز فاهطاكّ مل ٙ

 اهثال ٞ ز   اهفٌطلّ اىل اهفٌاهم ـٗ ه٘ز تٕ حني ً٘ ٕ . 

اهس ف٘ـ يف  جص هفٕ  ف(: إذا قاي هٕ : )ـضلِتم ٓرٖ اهداز هم ٗهعقأم( مل ٙف 108)

ٓففرٖ اهطففلِٟ ًففا  اَ اهطففاكّ ـٗ  عففض سقأففٕ ً٘ فف٘ ايال فففاذا إُقففسض ٓفف٘ ٗسقأففٕ     

  تٌأًٍ ز عت اهداز اىل اهفٌاهم ـٗ اىل ٗز تٕ حني ً٘ ٕ . 

ٜ( فٌا  اهطاكّ حاي حٚاٝ (: إذا قاي هٕ : )ـضلِتم ٓرٖ اهداز ًدٝ سٌس109)

 القفٕٚ إطفتكفقفعٕ كٌا ٙف٘ا فِٟ هٕ ٗ فف  اهطلفعى ُفؿ٘   ف: فاْ كاْ اهفٌقاهفٌاهم 
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 ٌ٘ ٕ اىل اهفٌاهم قأى ٗفا ٕ سوٟ إغلاي .فاهطلِٟ إُتقوت اهطلِٟ  

ٌوٚم اهطففلِٟ هففٕ إُتقوففت اهطففلِٟ اىل ٗاز ففٕ ًففا  اَ   فٗإْ كففاْ اهفففٌقؿ٘   فف  

قلٍ فاهفٌاهم حٚايال فاذا ًا  إُتقوت ًّ ٗز ٞ اهطاكّ اىل ٗز ٞ اهفٌاهمال ٗٓلرا اه

 ه٘ سٍّٚ ًدٝ ًعِٚٞ فٌا  اهطاكّ ـ ِا٢ٔا . 

(: إذا  عى اهطلِٟ هٕ ًدٝ حٚا ٕ كٌفا إذا قفاي هفٕ : )ـضفلِتم ٓفرٖ اهفداز       110)

جص ه٘ز ٞ اهفٌاهم ًِف  اهطفاكّ ال  فى    فًدٝ حٚا م( فٌا  اهفٌاهم قأى اهطاكّ مل ٙ

 ٌ٘  اهطاكّ . ف أقٟ اهطلِٟ سوٟ حاهلا اىل اْ ٙ

ٟ ٗمل ٙفركس هفٕ ًفدٝ ًعِٚفٞ ٗي  قٍٚفدٖ  عٌفس ـحفدٌٓا        (: إذا  عى هٕ اهطفلِ 111)

 ؾٍح ٗهصَ  فاهقأض ٗٗ فب سوفٟ اهففٌاهم إضفلإُ ٗقتفاي ًفا ٗ فاش هفٕ اهس ف٘ـ  عفد            

جسٜ ذهم يف )اهسقأٟ( ٗ)اهعٌفس٠( إللتؿفاف اجٗىل   فذهم ـٜ ٗقت غا١ ال ٗي ٙ

 ٌدٝ سٌس ـحدٌٓا ال ٗاهفٌفسٗض إُتفا١ ذهم كوٕ . ف اهفٌدٝ اهفٌعِٚٞ ٗاهثاُٚٞ  

قٖ٘ قأى إُتٔا١ ـ ى اهتقأفٚظ ـٗ حنفٖ٘   ف(: اهعآس  ٘اش  ٚ  اهفٌقٍأظ ـٗ 112ُ)

ـٜ  ِتقفى سوفٟ اهِقف٘ اهفرٜ      -فتِتقى اهعني اهفٌاهٚٞ اىل اهفٌػ ٜ ًطفو٘ ٞ اهففٌِفعٞ   

فٚلْ٘ هوٌقٍأظ سوفٍٚٔ ايُتففاـ  فاهعني اهففٌاهٚٞ حطفب ًفا        -كاُت سوٕٚ سِد اهأا٢  

 ـٗ )اهعٌففس٠( ـٗ أظ(  ففاهأٚ  ٗي )اهطففلِٟ( قفٙقتكففٕٚ اهتقأففٚظ ال ٗي ٙأطففى )اهفف  

قٞ ًعٍٔ ٗ ري اهع٘ض هلٍ فاهفٌؿاه -سوٟ اجح٘ط  -ال ٗهٚظ هوٌػ ٜ  )اهسقأٟ(

ٍ  فقأاي إضقاط حل ايُتفاـ  فاهعني اهففٌاهٚٞ ًفدٝ اهتقأفٚظ ـٗ ُف      ًفايي   قٖ٘  ف ْ ٙعطفٚٔ

 ٓرا .سوٟ اْ ي ِٙتفع٘ا  اهعني اهفٌاهٚٞ ـٗ سوٟ اْ ِٙتف   ٔا ٓ٘ لاؾٞ  ٍُٗٔ . 

ققِا ففسٗـ )اهؿفدقٞ( ٗ )اهففٌاي اهففٌجٔ٘ي ًاهلفٕ(  ففسٗـ فقفٕ اهصكفاٝ         فٗقد ـهف 

 قؿٟ . فقٌد س سوٟ مجٚ  ُعٌٕ اهيت ي  فًّٗ اس اهت٘فٚل ٗاهقأ٘ي ٗاه
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 فقه احلجر
 

ال ٗيف اهػففسـ ٓفف٘ اهفففٌِ  ًففّ اهتؿففس  اهفففٌاهٛ يف فقجس يف اهوغففٞ ٓفف٘ اهفففٌِ اهفف 

 : يف ا ٘اب اهفقٕ ال ُعسض ًِٔا حاي  خؿ٘ؾٞ ًأٍِٚٞ غسساي ًتفسقٞفحاي  ً

ٌِ٘ـ ًّ اهتؿفس   ففاهؿغري ً -ًا قأى اهأو٘غ اهػسسٛ -فقاهٞ ايٗىل:اهؿأاٗٝاه

   ٗ إسفازٝ ـٗ   اهفٌطتقى يف اً٘اهٕ  أٚ  ـٗ ٓأٞ ـٗ إًٔاز ـٗ إقفساض ـٗ إ فازٝ ـٗ إٙفداـ ـ

يف  نفدـ ٗيٙغوفب   ٌٚصاي زغفٚداي ي فٗي ِٙف  كْ٘ اهؿفيب ًف  حن٘ٓا حتٟ ٙأوغ ٗٙسغدال

 عاًال ٕ . ُعفٍ ٙطفتثِٟ  عفض  ؿفسفا ٕ اهفيت ـًكفآا اهػفسـ ايقفدع ك٘ؾفٚٞ ا فّ           

 ٌا ُركسٖ يف قوٕ.فذهم ً ق٘فخري ٗاهفٌعسٗ ال ُٗفسػس جزحإً يف ٗ ٖ٘ اهس ٗاه

ٗٙعوفٍ  وف٘غ ايُثفٟ  إكٌففاي  طف  ضفِني ٓالهٚفٞ سوففٟ ايحف٘ط ال ٗٙعفس   وفف٘غ         

خفٚه ال كٌا فاه٘ ٕ ال ٗي ا س هوػعس اهخػّ سوٟ اهعاُٞ ـٗ يف فاهركس  ِأا  اهػعس اه

ٙعس   و٘غٕ  ايحتالَ اهفرٜ ٓف٘ لفسٗأ اهففٌا ٝ اهففٌِ٘ٙٞ ٗٙعفس   إكٌفاي مخفظ         

ٌجس   و٘غفٕ  فى ي فد    فقجس سّ اهؿيب  فٙصٗي اه سػسٝ ٓالهٚٞ سوٟ ايح٘ط ال ٗي

 ًّ إحساش زغدٖ ٗسدَ ضفٕٔ يف اهتعاًى حتٟ ٙ  ٟ ـً٘اهٕ .

(: كٌففا يِٙفففر  ؿففس  اهؿففيب يف اً٘اهففٕ إذا كففاْ  ؿففسفٕ ًطففتقالي ًففّ  ْٗ   1)

 ٛ ِٙفففر  ؿففسفٕ يف ذًتففٕ ٗي ِٙففف  إذْ اهفف٘هٛ الإي ـْ    يالـٜ إغففسا  اهفف٘هٛ اهػففسس

ـٗ ً٘ الي  حايي ُقدايٙػس  سوٕٚ ـٗ ٙأاغس اهتؿس  اهفٌعاًوٛ فٚؿح  اهأٚ  ٗاهػسا١ 

ُفطفٕ ـٗ   ٙؿفح ا فازٝ اهؿفيب ُفطفٕ هعٌفى ٗلدًفٞ ٗي فصٗٙىل        يف اهرًٞال ٗٓلفرا ي 

 ٞ ـٗ اهففٌصازسٞ ـٗ اهففٌطاقاٝ   ٙؿح  عى ُفطٕ سفاًالي يف اهففٌكاز    طوٚل شٗ تٕ ٗي

ٕ      ـٗ ُفففق٘ٓاالكٌا ي ٙؿففح ًكففاز ٞ اهؿففيب  فففٌاهٕ ـٗ ًصازستففٕ جزقففٕ ـٗ ًطففاقا 
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ًساسففاٝ ًؿففوقٞ ٛ اهػففسسٛ ـٗ ًأاغففس ٕ هلففا ٗٙوصًففٕ هفف٘هجغففجازٖ إي ًفف  اغففسا  ا

ٕ هٚتقفرز ًفّ إفطفا     قفغ ًفاي اهؿفيب ٗحّقف   فاهؿيب ـٗ اهؿأٚٞ  التٚفاز ًفّ ٙ٘ فل  ف    

 فاُففٕ ٙعتففس يف   خطساْ الفـً٘اهففٕ ـٗ اهتفففسٙط يف ضففالًتٔا ٗحفعٔففا ًففّ اهتوففه ـٗ اهفف   

 ُف٘ذ  ؿس  اه٘هٛ : سدَ إفطا  ًاي اهفٌ٘ىل سوٕٚ .

ٞ ٗغسسٚٞ حٚاشٝ اهؿيب هوٌأاحا  ايؾوٚٞ كايحتطفاب  (: ي زٙب يف ؾق2) 

 ٗايحتػاؽ ٗايً٘اي اهفٌعسض سِٔا يف اهص اهٞ ٗؼجفري ايزض ٗشزسٔفا ٗ غفتؤا    

قٚاشٝ ً  اهقؿد إهٚٔا ال ٗجي٘ش هوؿفيب اهففٌٌٚص ٗٙؿفح ًِفٕ     فٌولٔا  اهفٗحن٘ ذهم ٗٙ

٢ٔا ًفّ  ْٗ ُلفري   ـٗ غسا  ٚعٔا ٗ ٚ  ٗغسا١ ايً٘ز اهٚطريٝ اهفٌتعاز   ؿٍدٕٙ هأٚعٔا

 قٕ ٗيفاهفٌتػسسٞال  ٍ  عد ؾريٗز ٕ ًايي ٙتعني إغسا  اه٘هٛ سوٕٚ ٗؾسفٕ يف ًؿاه

 . جد ج ٕٚفٌؿوقتٕ ٗ اذْ ٗهٕٚ: اجب ـٗ اهفج٘ش يحٍد اهتؿس  يف ـً٘اهٕ إي هفٙ

جِْ٘ ٗٓٛ حاهٞ ض  اهعقى ٗفطا ٖ ٗ ٘قفٕ سّ ـ ا١ ٗظٚفتفٕال  فاهالحالة الثانيةة: 

قققٕ سِد ـحفدٍ ي ٙؿفح  ؿفسفٕ اهففٌاهٛ     فقققٕ  اهؿدق اهعسيف ال ًٗ   فٗاهعسٝ يف  

ٗي ففد يف ٗقففت إلففتالي سقوففٕ ًففّ إغففسا  اهفف٘هٛ      إي يف ٗقففت إفاقتففٕ ٗغففع٘زٖ ال 

 ًٗأاغس ٕ هوتؿس  يف ـً٘اهٕ . 

جد ًّ طس  اجب ٗيٙٞ اهتؿفس  يف ًفاي اهؿفيب ٗاهففٌجِْ٘     فه ب ٗاه(:3)

ٌ فٗيف  طففدٌٓا هفف   ا اه٘يٙففٞ هو٘ؾففٛ اهقففٍٍٚ اهفففٌِؿ٘ب    ٌؿوقتٌٔاال ٍ  عففد فقففدٓ

ًٗ  فقدٖ  لْ٘ اه٘يٙٞ هوٌجتٔفد اهعفدي ًٗفّ ِٙؿفإٔ هسساٙفٞ اهؿفيب        ًّ ـحدٌٓاال

قل هفٕ  فٗاهفٌجِْ٘.  ٗسِد٢ر : ٙتؿس  اه٘هٛ يف ًاهلٌا ٗٙؿسفٕ يف إحتٚا ا ٌٔا ٗٙف 

قل هفٕ إ فازٝ ـحفدٌٓا هعٌفى  ـٗ     فٌفٕ ؾفِعٞ الكٌفا ٙف    ٌّ ٙعّوف طوٍٚ ـحدٌٓا اىل ً  ف 

ٍٞ  ع ٘   اهفا٢دٝ ٗاهِف  اهفٌاهٛ سوٌٚٔا ًّ  ْٗ إقساز  ٌٔفا ال فوف٘ ـسٌوفٌٔا ـٗ    لدً
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ٗه٘ ظٔفس ًِفٕ ذهفم ٗحنفٖ٘     فٌايالٌاهلٌا كاْ قاًِاي ٗآ فجطدٌٓا ـٗ  فـحدٌٓا ٗـقٍس  

ٞيفًفف  قاكٍ : اهفقٚففٕ اهعففدي فهوٌفف٘ىل سوٚففٕ زففف  اهفففٌ ًِْ٘ ـًففسٖ اىل اهفف ٌا ٙلففْ٘ لٚاُفف

 سصهٕ اؿاكٍ ُٗؿب غريٖ .  فٌلّ ًِعٕمل ٙفاْ الاُٞخٚفٌِعٕ سّ اهفهِٚؿب ًعٕ ًّ ٙ

 ٍ ً  فقد اجب ٗاؾد ٗاه٘ؾٛ ًّ قأؤٌا  لْ٘ اه٘يٙفٞ هوٌجتٔفد اهعفدي  فى     

اهأوف٘غ ًسا عفٞ اجب هوقفاكٍ اهػفسسٛ      اجح٘ط ٗ ٘ اي سِفد سفسٗض اؾِفْ٘  عفد    

ٌلّ اْ ِٙؿفب  فال ٗٙف سّ ُعس اجب ٗإذْ اهفٌجتٔد اهعفدي  هٚؿدز اهتؿس  اهفٌاهٛ

 اهفٌجتٔد قٌٍٚاي سوٕٚ ـٗ سوٌٚٔا ٙساسٛ ًؿوقتٌٔا ٗي ٙفطد ًاهلٌا ـٗ  طدٌٓا . 

ختازٖ فٌلّ اْ ٙف فٗي ٗيٙٞ ه َ ٗي هوجد ًّ اجَ ٗي هوعٍ ٗي هوخفايال ُعفٍ ٙف   

قٚاي  فى ي  فال ٗي ٙوصَ اْ ٙلْ٘ سفديي  ف  ٛ قٌٍٚاي ه٘ ـحسش ـًاُتٕ ٗزساٙتٕقاكٍ اهػسسفاه

ْ ٙلْ٘ ً٘ ٘قاي   ًاُتٕ ٗحطفّ ُعفسٖ ٗزساٙتفٕ    ـ َ٘ ايٗهٚا١ ال ٗٙلفٛٙوصَ ٓرا يف سٌ

 هوٌ٘ىل سوٕٚ . 

هعفدٗي اهففٌ ًِني إْ    -اهِعس ٗاهسساٙفٞ   -ًٗ  فقد ـٗه٣م مجٚعاي  لْ٘ اه٘يٙٞ 

 ٗ دٗاال ٗإي فٌّ ٙ٘ ل   ًاُتٕ ٗحطّ ُعسٖ ٗزساٙتٕ ًّ ضفا٢س اهعقفال١ اهففٌ ًِني .   

ٌاهلٌا ٗ طفدٌٓا  فوح ًّ اهتؿسفا  ٗاجُف  ه ؾوح فاجؾِٗٙأغٛ ًساساٝ اه٘هٛ ه

 جطدٌٓا . فٌاهلٌا ـٗ هفعتس اهالشَ غسساي سدَ كُٕ٘  ؿسفاي فاضداي ـٗ ًفطداي هُعٍ امل

ٌلِٕٚ ًفّ إحتٚا ا ٌٔفا   فسوٟ ًاي اهؿيب ٗاهففٌجِْ٘  ف   (: ًّ غ ْٗ اه٘ي4ٞٙ)

ٝ ٗاهلتا فٞ  ٌّلٌِٔا ًّ  عّوٍ اهقفسا١ فًّ  ْٗ  أرٙس ٗإضسا   ى ًّٗ كٌاي ٌٔا   ْ ٙ

 ٗ ًفّ اهعٌفى اهِفاف  هفدُٚآٌا ٗسٚػفٌٔا      ٙففٌّلٌِٔا   ٗاهعوَ٘ اهِافعٞ هلٌا  ِٙاي ـٗ  ُٚفاي 

 .  ًطتقأالي ً  اهتقرز سوٟ سالقا ٌٔا ٗسقا٢دٌٓا ٗـلالقٌٔا

 خاهطتٌٔا   فسا  سا٢وتٕ ٗحطاب ًؿاز فج٘ش ه٘هٛ اهٚتٍٚ ٗاهفٌجِْ٘ ًفٙ(:5)
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  ًِفس اي. جعى هلٍ ًؿسفاي ًطتقالي ٗطعاًايفإطعأًٌا  اهفٌعسٗ  ٗي ٙوصَ هلٍ اْ ٙ

ٌا ي حفففسأ يف إفسا ٌٓفففا فق٘ٓا ًففففجٞ ٗاهفففدٗا١ ُٗففففُعفففٍ يف اهلطفففا١ ٗاهفٌعاهففف      

 ًؿسفٌٔا ٗـً٘اهلٌا  اً٘اهٕ ٗـً٘اي غريٖ . اه٘هٛ ِٙأغٛ سدَ لوط  -  اهؿس 

قاهٞ اهثاهثففٞ: اهطفففٕ ٗٓفف٘ ًففّ ٙطففٔى لداسففٕ ٗغأِففٕ يف  عاًال ففٕ ٗي ٙأففاهٛ    فاهفف

خداسٕ فٚػ ٜ  دِٙازّٙ ًا ٙأاـ   فدِٙاز ٗاحفدال ٗٙأٚف   فدِٙاز ًفا ٙأفاـ  فدِٙازّٙ        ف اُ

ٌا ٙلْ٘  ؿسفاي لوف٘اي ًفّ اهغفسض اهؿفقٚح ٗغفري ًتعفاز  سقال٢ٚفاي        فق٘ ذهم ًفُٗ

 ققل ذهم ٗ لسز ًّ ـحٍد كاْ ضفٚٔاي . فقد ًعتد  ٕ ال فاذا  فٗ 

ًٍتفٕ  أٚف   فقج٘ز سوٚفٕ يف  ؿفسفٕ     ٗاهطففٕٚ ًف   ـٗ غفسا١ ـٗ ٓأففٞ ـٗ   ً٘اهففٕ ـٗ يف ذ

ق٘ ذهم ًفّ  ْٗ  ٘قفه سوفٟ    فـٗ إقساض ـٗ إ ازٝ ُفطٕ هعٌى ـٗ ُ ؾوح ـٗ إًٔاز

ٗإْ طعفّ   -قج٘زاي سوٚفٕ  فقاكٍ اهػسسٛ ال ٗاذا  وغ اهؿيب ضفٚٔاي ٙأقفٟ ًف  فحلٍ اه

 حتٟ ٙسغد .  -يف اهطّ 

ٗاهسغد حاهٞ ُفطاُٚٞ ٗإضتعدا  ٙق٠٘ ًعٔا ؾاحإٔ سوٟ إؾالح اهفٌاي ٗحفعٕ 

ققل اهسغففد فخداـ ٗاهغفف  ال ٗاهعففسٝ يف  فففٚاـ  ًٗففّ سففدَ ٗق٘سففٕ يف اإلُفف ًففّ اهكفف

ٗاهطفٕ ٓ٘ اهؿدق اهعسيف عطب اهتعازفا  ٗاهتعاًال  اـاز ٚٞ الٗٙعوٍ حؿف٘ي  

ٌاهٕ سِد إلتأفازٖ عٚف  ٙطفوٍ ًفّ اهففٌغا ِٞ      فاهسغد  عد  أ٘  اهطفٕ فٕٚ  اؾالحٕ ه

 ال٢ٍ ٗاهفٌتعاز  سقال٢ٚاي . خطساْ ٗ ؿدز ـفعاهٕ ًٗعاًال ٕ سوٟ اه٘ ٕ اهفٌفٗاه

(: ٙثأت اهسغد يف اهس اي  ػٔا ٝ سدهني  عد ايلتأاز ال ٗيف اهِطا١  ػفٔا ٝ  6)

ٌلّ اْ ٙثأففت زغففدّٓ  ػففٔا ٝ ز ففى سففدي ٗاًففسـ ني      فسففدهني يف اهس ففاي ال ٗٙفف  

 قتني ٗ ػٔا  ّٔ ًِفس ا  إذا حؿى اه٘ ٘ق  سغدٓا  عد إلتأازّٓ هلا .فؾاه

 أعدفٙ ال  ى يفقاكٍٚٔاي سوٟ حلٍ اهفففيب إذا  وغ ضفجس اهؿفت٘قه حف(: ي 7ٙ)
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سفدَ  ٘قففه حجفس اهأففاهغ إذا سسقففٕ اهطففٕ سوففٟ حلففٍ اهففٌجتٔد اهعففدي ال فٚلففْ٘     

قج٘زاي سوٕٚ ًّ اهتؿفس  اهففٌاهٛ  فٍ هف٘ شاي سِفٕ اهطففٕ ٗإضفت ُظ اهعقفال١ ًِفٕ          فً

 قجس  وقا٢ٚاي ًّ  ْٗ  ٘قه سوٟ حلٍ اهفقٕٚ اهعدي . فاهسغد إز ف  سِٕ اه

جد ًّ طس  اجب ٗيٙٞ سوٟ اهؿيب إذا  وغ ٗٓ٘ ضفٕٚ ٙت٘ىل ف(: ه ب ٗاه8)

سوففٟ  -زساٙففٞ غفف ُٕٗ ٗـً٘اهففٕ ال هلِففٕ هفف٘  وففغ زغففٚداي  ففٍ طففسـ سوٚففٕ اهطفففٕ فٚوففصَ    

قاكٍ اهػففسسٛ ًعففاي يف زساٙففٞ غفف ُٕٗ ٗإؾففالح ًاهففٕ   ف ٘افففل اجب ٗاهفف -اجحفف٘ط 

هٕ يف اهتعاًفى قأفى إِٙفاع    ًٗأاغسٝ  عاًال ٕ ٗايغفسا  سوٚٔفا فاُفٕ ي ٙؿفح إضفتقال     

جد فٗٙلفٛ إضت٣راْ اجب ـٗ اهف  قوٍ إي  اغسا  اه٘هٛ اهػسسٛ . فاهسغد ٗ و٘غ اه

ِؿففب اهفففٌجتٔد ـحففدٌٓا ًفف  ًساقأتففٕ ًففّ حٚفف  اجًاُففٞ  ٙهفف ب ًففّ اهفففٌجتٔد ـٗ 

 .  سصهٕ اهفٌجتٔد ُٗؿب غريٖ -قققت لٚاُتٕ ففاذا   ٗاهسساٙٞال

ٓ٘  ي ايُطاْ سّ ًقداز  ُٕٙ٘الٗاهفٌفوظاهفوظ ٗٓ٘ قؿ٘ز ًافقاهٞ اهسا عٞ:اه

 اهرٜ حجس سوٕٚ حاكٍ اهػسـ ًِٗعٕ ًّ اهتؿس  يف ـً٘اهٕ هقؿ٘زٓا سّ  ُٕٙ٘.

ٌِ  سّ اهتؿس  يف ـً٘اهٕ حتٟ اذا  كاسفت  ُٙ٘فٕ  ف(: كثسٝ  ْٙ٘ ـحد ي  9)

قاكٍ اهػسسٛ سوفٟ اهففٌفوظ إي ًف  إ تٌفاـ ـًف٘ز      فقجس اهفسوٟ قدز ـً٘اهٕالٗي ٙ

  ٘ ضف٠٘ ًطففتثِٚا    -ؿف٘ز ـً٘اهفٕ   ال ٗقفقاكٍ ال ٗحو٘هلفا    ُٙ٘فٕ سِفد اهفف  ـز عفٞ:  أف

 قجس سوٕٚ. فٞ غري اهفٌ  وٞال ًٗطاهأٞ ـز ا ٔا ـٗ  عكٍٔ  اهفقاّهفسّ  ُٕٙ٘ اه -اهدّٙ

 أٚف  ـً٘اهفٕ غفري ًطفتثِٚا       -قاكٍ اهػسسٛ :اهفٌجتٔد اهعفدي  فٗح٣ٍِٚر ٙ ًسٖ اه

ٕ ًفف  غسًا٢ففٕال فففاذا إًتِفف   ففاـ ٌأُا ٗ ففد ري حاهفففاهففدّٙ  هغففسض ٗفففا١  ُٙ٘ففٕ ًففّ ـ فف

٘  ًفا فوفٍ           فاه قاكٍ ـًِٗؿف٘ ٕ جً٘اهفٕ ه٘ففا١  ُٙ٘فٕالـٗ حفاٗي إض قفا١ اهفدٙاْ  ِقف

قجس سوٟ اً٘اهفٕ ًِٗعفٕ ًفّ اهتؿفس  فٚٔفا      فٕ اهفٌجتٔد هوقلٍ سوٕٚ  اهٙسق٘ا  ٍ٘ 
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ّ ٌففٚتعول حل اهغسًا١ ٗ ٍُٙ٘ٔ   ً٘اهٕ   ففال   الختوه ـُ٘اسٔا ض٠٘ ًطتثِٚا  اهفدٙ

ٍ ِٙؿب اهفقٕٚ ًّ ٙأٚ  ـً٘اهفٕ  غفري    ـٗ ًّ  ُٕٗال اهتؿس    ً٘اهٕ  ع٘ض جي٘ش هٕ 

 ٗٙقٍطٌٔا سوٟ  ٍٙإُ  اؿؿـ ٗ ِطأٞ  ٍُٙ٘ٔ ًّ فٌ٘ـ ـً٘اهٕ . ًطتثِٚا  اهدّٙال 

ٌِ  ًفّ اهتؿفس  اهففٌقٍؿى هوٌفاي كقفأض      فقجس سوفٟ اهففٌفوظ ي ٙف   ف(: اه10)

فٌ٘ٓ٘ب ٗقأكففٕ ٗحنفف٘ اهفففٌريا  ٗايحتطففاب ٗايؾففطٚا  ٗقأفف٘ي اهفففٌ٘ؾٟ  ففٕ ٗاهفف

قاكٍ هوقجفس سوفٟ ٓفرٖ اجًف٘اي     فٌؿوقٞ اهغسًا١ ال ٍ ٙت٘ فٕ اهف  فٌا ٙلْ٘ هفذهم ً

ٞي ه٘فا١  ُٕٙ٘  . ًقدً

قجس سوٕٚ ـٗ إغ ٠ يف اهرًٞ  ا عٕ اهفٌقسض ف(: ه٘ إق ض اهفٌفوظ  عد اه11)

ال ٗهف٘ ـ وفه   جس سِٕ ٗمل ٙػازكا  ٍٙفاْ اهففٌفوظ  قفاه ققٕ  عد فّمفٗاهأا٢  ٗطاهب  

 ي غففريٖ فففاجظٔس سففدَ ًػففازكٞ ؾففاحإٔ هوغسًففا١ ال ٗكففرا هفف٘ ـقففٍس  ففدّٙ ضففا ل ـٗ ًففا

 ال ساز ٗهصًفٕ ًفّ  ْٗ ًػفازكٞ اهغسًفا١     عني ًاي ٗإ ٔفٍ اهففٌقٍس يف إقفسازٖ ؾفح اإلقف     

 ُعففٍ هفف٘ ضففقط حففل اهففدٍٙاْ  ففاهعني اهفففٌاهٚٞ اهفففٌقٍس  ٔففا هففصَ  طففوٌٚٔا هوٌقففٍس هففٕ             

 هففٕ  ففني غسًا٢ففٕ  ففٍ ـقففٍس  ففدّٙ ضففا ل ـٗسٌففالي ٗـلففراي  ففاقسازٖ ال  ففٍ إذا قٍطففٌت ـً٘ا

  عني ًاي مل ٙوتفت اهٕٚ ٗمل  أطى اهقطٌٞ ٗ أعٕ اهفٌقٍس هٕ . 

ٗاجح٘ط إضفقاط لٚفازٖال   -فقجس سوٕٚخٚاز قأى اهفاذا إغ ٠   -(:هوٌفوظ12)

 . ٗ ٘ ايل  سن فطخ سقدٖ ًا مل  لّ فٕٚ ًؿوقٞ  صٙد  ٔا ـً٘اهٕ ه٘فا١  ُٕٙ٘

 إذا ٗ د ًاهفٕ : اهففٌأٚ  ـٗ اهقفسض   اهرًٞ ـٗ ـقسقٕ (: ًّ  اـ اهفٌفوظ يف 13)

ٌا٢ٕ اهفففٌِفؿى كاه٘هففد ٗاهوفف  فاُففٕ هوٌػفف ٜ    فيف ـً٘اهففٕ كففاْ هففٕ ـلففرٖ ال  ْٗ ُفف   

فؿاي كففاهط٘ي ٗاهطففٌّ فـٗاهفففٌق ضال ٗـًففا اهٌِففا١ اهفففٌتؿى : فففاْ مل ٙقأففى ايُفف  

ٗإْ ؾوح هالُفؿاي كاهؿ٘   فٌا ي ٙؿوح هالُفؿاي  أعٔاالٗ و٘غ اهثٌسٝ ٗحن٘ٓا ً
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ٍٍ  ف        ٌِٔا جًف٘اي  فٗاهثٌس ٗحنٌ٘ٓا فاجظٔس سفدَ  أعٚتٔفا ٗ ف٘اش فؿفؤا ٗ ٚعٔفا ٗقف

 .  اهفٌفوظ

ًطإٗٙ فوفٕ سفني ًاهفٕالٗاجح٘ط    ـٗ جِطٕفاهفٌفوظ   ًّٗ ٗ د ًاهٕ ٗقد لوطٕ

قٌٚٞ اهفٌاهٚٞ  عد  ٚ  اهففٌجٌ٘ـ  خوط  اج ٘  ـٗ اجز ١ٜ اهفٌطاهأٞ  اهفْ كاْ اههٕ إ

 ال فٚكسب ؾاحإٔ ً  اهغسًا١ . سسفاي ًاهٕ  اهفاي كرا ه٘ لوطٕ  غري  ِطٕ ًا مل ٙعٍدٗ

ختـ اهدا٢ّ  عني ًاهٕ إذا ٗ دٓا يف  سكٞ اهفٌٚت ه٘ قؿفس   سكتفٕ   ف(:ي 14ٙ)

ٞ سّ  ُٕٙ٘ال ى ٙتطا٠ٗ ً الُعٍ هف٘  فسن اهففٌٚت قفدزاي        ا٢ِٕٚ يف قطٌٞ اه كٞ  اهِطفأ

 إلتؿاف  ٔا . ٗ د سني ًاهٕ حل اهس ٘ـ سوٚٔا ٗٗافٚاي  دُٕٙ٘ كاْ هودا٢ّ اهرٜ 

قب ـٗ اهأفٚض  فٍ قفاَ  صزسفٕ ـٗ إضفتفسالٕ ٗحلفٍ سوٚفٕ        ف(: ه٘ اغف ٠ اهف  15)

 فٚكسب ً  اهغسًا١ . إغ آٌا ًِٕ جُٕ هٚظ سني ًاهٕال ٌّف اهفوظ فال إلتؿاف ه

(: اهفففٌػٔ٘ز ـُففٕ هفف٘  ففاـ غقؿففاي ٗـفوففظ كففاْ هوػففسٙم ـلففرٖ  اهػفففعٞ  ففٍ  16)

 ا٢  ً  اهغسًا١ ال ٗفٕٚ إغلاي ي ِٙأغٛ  سن ايحتٚاط ًّ اهطسفني . ٙكسب اهأ

خٌظ سوفٟ  ف(: إذا كاْ يف اه كٞ سني شك٘ٙفٞ ـٗمخطفٚٞ قفٍدًت اهصكفاٝ ٗاهف     17)

اهدْٙ٘ الهلّ إذا كاُا  ا تني يف ذًٞ اهفٌٚت كاُفا كطفا٢س اهفدْٙ٘  قٍطفٍ سوٚٔفا اه كفٞ       

 حؿؿاي  ِطأتٔا . 

(18 ْ قٍى ًطاهأتفففٕ  ٘ففففا١  ِٙفففٕ  فففى   فكفففاْ ٙففف  (: ٙطفففتقب إُعفففاز اهففففٌعطس ٗإ

ٞي  سٝ ـٗ إهصإً  اهتلٍطب اهفٌقدٗزٗإضتخدإً    هٕ اهال٢ل عاهٕ ـٗ اهفٌعتا  هٕ ًقدً

قسأ ٗاهعطفس  فه٘فا١  ِٕٙ ٗجيب سوٕٚ اهفٌطاٗسٞ ٗاهطعٛ ًا مل ٙلفّ ً٘قعفاي هفٕ يف اهف    

٢قفٞ ٗسس فٞ   قى إهصإً  أٚ   ازٖ ضلِاٖ اهالفاهػدٙد اهرٜ ي ٙتقٌى  سا ٝ ال ُعٍ ي ٙ

 اهدّٙ .  فقٌٕا ٙعطس سوٕٚ  ٚعٕ كٌا  قدَ يف فلدًتٕ إذا كاُت ي٢قٞ عاهٕ ٗي غريٓا ً
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ال ُعٍ ه٘ ًا  ًّ سوٕٚ اهدّٙ اهفٌ  ى قجس سوٟ اهفٌفوظ :فقى  اهف(: ي 19ٙ)

 .  ٌ٘  اهدا٢ّفقٍى  فحٍى ٗي ٙ -ًفوطاي ـَ غريٖ  -اهدّٙ اهفٌ  ى 

سٚاهٕ: اهِفقفٞ اهففٌعتا ٝ اهففٌتعازفٞ ًفّ ًاهفٕ      جسٜ سوٟ اهفٌفوظ ٗسوٟ ف(:  20)

قٖ٘ ًفّ ًف ْ   فاىل َٙ٘ قطفٌٞ ـً٘اهفٕال ٗهف٘ ًفا  قفٍدَ سوفٟ  ٙفْ٘ اهغسًفا١ كفِفٕ ُٗف          

 .   ْٗ ًطتقأا ٕ اهتجٔٚص اه٘ا أٞ

ال فقاهٞ  اهتقطفٚط ٍ ًاي اهففٌفوظ سوفٟ اهفدْٙ٘ اهف    قاكٍ اهػسسٛ ه٘ قٍطف(:اه21)

ٍ   سِدٖ غسساي   ٍ ظٔس  ّٙ حاي  عد اهقطٌٞ ٗ أت ال ٗ عفد  ُقكفت اهقطفٌٞ ٗغفازكٔ

قجس سِفٕ  ف  ا١  ُٙ٘فٕ ٗقطفٌٞ ـً٘اهفٕ      فقأظ ٗٙفصٗي اهف  فاهقطٌٞ ٙطول ضساحٕ ًّ اهف 

  ِطأتٔا ًّ  ْٗ حا ٞ اىل حلٍ غسسٛ ٗيٙيت . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2ًِٔاأ اهؿاؿني/أ  ................................................................. (336)

 فقه االقرار

(: اإلقساز ٓ٘ إلأاز اهففٌلوه ٗإس اففٕ سفّ حفل  ا فت فعفالي سوفٟ اهففٌخس         1)       

سوٟ غريٖ ال ـسٍ ًّ كُٕ٘ حقُا س ـٗ هوعأا  ال ٗٓ٘ ٗضٚوٞ إ أا  ُفطٕ ـٗ ُفٛ حل هٕ 

قاُُ٘ٚٞ سقال٢ٚٞ ٗغسسٚٞ :)إقساز اهعقال١ سوٟ ـُفطٍٔ  فا٢ص( ـٜ ًفاض  ُٗاففرال ٗقفد     

 قل ٗه٘ سوٟ ُفطم[.ف(: ]ُقْى اهملسو هيلع هللا ىلصقاي )

ختـ إستأاز ايقساز  وفغٍ ال  ى ٙلفٛ كى هفغ  اي سسفاي سوٟ إ أفا   ف(: ي 2ٙ)

قاي يف  يهتفٕ ـَ كفاْ ظفآساي    فض٘ا١ كاْ ؾسٙف  -تفا١ حل هٕ سوٟ غريٖ حل سوٕٚ ـٗ إُ

 كٌا  لفٛ ايغازٝ اهفٌعوً٘ٞ ٗاهفٌفًٔ٘ٞ سسفاي . 

: اشَ ًّ  ْٗ  س  الفو٘ قفاي (: ٙعتس يف ُف٘ذ اإلقساز ؾدٗزٖ  ِق٘ قطعٛ  3)

 )ـظّ( ـٗ )ـحتٌى ًدُٙ٘ٚيت هصٙد   هه  ِٙاز( مل ٙلّ إقسازاي ؾقٚقاي ُافراي. 

ٗ إغفاز ٕ ففال سفسٝ    ٙعتس يف ُف٘ذ ايقساز: ٗق٘حٕ ٗإضتفا  ٕ ًّ كالًفٕ ـ  (:4)

ٙعتس ؾدٗزٖ ًّ اهفٌقٍس إ تدا١ً ـٗ  قؿفد إفٔاًفٕ  فى ٙلففٛ اْ      ٗي ال اهق٘ي اهغاًض

ٕ ٙؿدز ًِٕ  عد ض اهٕ ـٗ  ال ٗاهففٌٍٔ إضفتفا  ٕ   قٌّ كالَ آلس ٗإْ مل ٙقؿد إفٔاًف

هتكففٌِٚٞ ـٗ اإلهتصاًٚففٞ هوٍأِٚففٞالفاذا قففاي:  قٚٞ ـٗ اٗاقففقاي ًففّ كالًففٕ  اهديهففٞ اهفففٌطا

)اهداز اهيت ـضلِٔا إغ ٙتٔا ًّ شٙد( كاْ ٓرا إقسازاي ًِٕ  لُ٘ٔا ًولفاي هصٙفد ضفا قاي    

فق٘ٓاال ٗاذا قفاي ـحفد   ٙوصَ  ٕ ٗٓف٘ ٙفٍدسٛ إُتقاهلفا ًِفٕ اهٚفٕ فٚوفصَ  ا أا فٕ  أِٚفٞ ـٗ ُف         

 ٌاهلٚٞ اتلس هٕ . ف  ني يف ًاي ًعني هآللس :) عِٕٚ( كاْ إس افاي ًِٕاهفٌتِاشس

ٌا هف٘ كفاْ   ف(: ٙعتس يف ُف٘ذ اإلقساز ٗغسسٚتٕ :اْ ٙلْ٘ اجًس اهفٌع    ٕ ًف 5)

اهفٌقٍس ؾا قاي يف إلأازٖ كاْ هوٌقٍس هٕ إهصإً غسساي ًٗطاهأتٕ  ٕ ك ْ ٙلْ٘ اهففٌع    

ح غففريٖ ًففايي يف ذًتففٕ ـٗ سِٚففاي لاز ٚففٞ ـٗ ًِفعففٞ ـٗ سٌففالي ـٗ حقففاي كقّقففٛ  ف ففٕ هؿاهفف
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اهفخٚاز ٗاهػفعٞ ٗحل ايضتطساق يف ًولٕ ـٗ إ سا١ املا١ يف ُٔسٖ ـٗ ُؿب اهفٌٚصاب 

سوٟ ضطح  ازٖ ـٗ ضلِٟ  ازٖ غٔساي ـٗ ضِٞ ـٗ ٙلْ٘ فعالي ً٘ أاي هوقفد ـٗهوتعصٙفس   

ٌا  هٚظ هٕ إهصاًفٕ  فٕ غفسساي    فٗايضتٌِا١ال ٗـًا إذا ـقٍس  خٌس فغسساي كاهصُا ٗغسب اه

 ق٘ ذهم مل ِٙفر إقسازٖ . فٌّ مخس ـٗ قٌاز ـٗ ُففال ـ س هٕ ك ْ ٙقٍس   ْ سوٕٚ هصٙد  

ٌا ِٙفر ايقساز فٌٚا إذا كاْ قسزاي سوٟ اهفٌقٍس ٗلال  ًؿفوقتٕ ال ٗي  ف(: إ6ُ)

ٞي   ْ٘ فالُفٞ شٗ تفٕ   ال ففاذا ـقفٍس  لف   هفٕ ـٗ قفسزاي سوفٟ غفريٖ      ِٙفر فٌٚا إذا كفاْ ًؿفوق

ٖ سوٟ إقسازٓا  صٗ ٚتٕ ال ُعٍ ٙوصَ اهففٌع   ًفا ٙلفْ٘ قفسزاي      ٘قه ُف٘ذٖ ٗإًكا١

ٍٗأ   َ ٗ ِت اهفٌسـٝ اهيت ـقٍس  صٗ ٚتٔا .   سوٕٚ كقسًٞ اهتص

ٍٛ(: ٙؿح اي7) ًاي( ـٗ اهفٌس   )هفم ـحفد    قساز  اهفٌجٔ٘ي ٗاهفٌأٍٔ )هم سو

ٌقٍسال ٗهوٌعفف   هففٕ إهصاًففٕ  اهتفطففري ٗزففف  اي ٔففاَ ٓففرّٙ اهلتففا ني( ٗٙقأففى ًففّ اهففف

ٗإشاهٞ اه    ٗٙقأفى ًِفٕ  فطفريٖ ٗٙوفصَ  فٕ هف٘ ؾفٍح كُ٘فٕ  فطفرياي هوٌفأٍٔ ٗهإلقفساز            

ٍٛفاهغاًض ال فاذا فٍطس إقسازٖ ه ًاي(   ُٕ حأٞ حِطٞ ـٗ ك ع مخفس   ٌطوٍ : )هصٙد سو

س اي ًتػفسسٚاي ال ـٗ فٍطف  ـٗ لِصٙس مل ٙؿح جْ اهفٌقٍس  ٕ هفٚظ ًفايي ٗمل ٙقأفى ًِفٕ سسفف     

 إقسازٖ اتلس  ػ١ٛ هٚظ  لتاب فإُ ي ٙقأى ًِٕ إي  عٚني ـحد اهلتا ني . 

ٕ    س (: ه٘ ـ ٍٔ اهفٌقٍس  ٕ  ٍ سٍّٚ ـ8ٗ) : ففاْ كفاْ   ٍِٕٚ ًفّ اجٗي ٗـُلفسٖ اهففٌقٍس هف

ػف١ٛ ال ٗإْ كفاْ   فال ـ فس هإلقفساز ٗي ٙطاهفب اهففٌقٍس        ٕ  ِٙاي سوٟ ذًٞ اهفٌقٍس اهفٌقٍس

ّ ايظٔفس سدًفٕ ال ٓففرا   اْ هوقفاكٍ إُتصاسٔففا ًفّ ٙفدٖ ٗهلفف   لاز ٚفٞ فقففد قٚفى :   سِٚفاي 

خوٚؿٔا ًّ فٕ ٙوصًٕ  فسٙغ ذًتٕ ٗ ٗ وقاظ اه٘اق   ني اهفٌقٍس ٗ ني زٍ عطب اهعآسال

ٌلِٞ ٗهف٘  دٍضفٕ قفٌّ    فسٔدٝ اهفٌقٍس  ٕ هوٌقٍس هفٕ فٚوصًفٕ إٙؿفاهٕ اهٚفٕ  ف ٜ طسٙقفٞ ًف       

هفيت ي ٙػفازكٕ فٚٔفا غفريٖ حتفٟ ٙطٌف٣ّ  أوف٘غ        ـً٘اهٕ ـٗ يف اهفٌ٘اق  اهفٌختؿٞ  ٕ ا
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 فدف    سوٟ إقسازٖ ـًلِٕ إهفصاَ اهففٌقسٍ   ًاهٕ اهٕٚ .  ٍ ه٘ ز   سّ إُلازٖ ٗ قٛ اهفٌقٍس

 ٕ ـٗ  ِٕٙ اهٕٚ . حّق

)ٓفرا  س    ني إ ِني ـٗ  ال ٞ كف ْ ٙق٘ي: ٌجٔ٘ي ـٗ ًفٌاي  هف(: ٙؿح ايقساز  9)

ٗ ً   س  ٖ  ني )شٙد  ّ لاهد( ٗ ني اهلتاب اهرٜ  ٚدٜ ٓ٘ هصٙد( ًّ  ْٗ  عِٕٚٚ ـ

فٌقٍس هفٕال ٗاذا  أى ًِفٕ ٗكفاْ ٓف٘ اهف    ِٕ ٗزف  إ ٔإً ُق)إ ّ  لس( ٗٙوصَ  تعِٕٚٚ الفاذا سٍٚ

قفاكٍ  وفخؿً٘ٞ  ٌِٚٔا ٗزفعا ـًسٌٓا هقٕ ٗقعت اهال ٗإْ مل ٙؿٍدؾٍدقٕ اتلس فران

٘  ال خؿ٘ف مل ٙوصًفٕ اهتعفٚني  فاهإ سٟ اهفٌقٍس  عدَ ًعسفتٕ  ٗه٘ اهػسسٛال ٌٔفٕ  إٍ  ٗهف

 .  ٌِٕٚ  عدَ ًعسفٞ اهفٌقٍس هٕفـحدٌٓا ـٗ كالٌٓا  اهعوٍ كاْ اهق٘ي ق٘هٕ ً  ٙ

ٌا ٙكفاٍ ٖ ِٗٙافٚفٕ : ففاْ كفاْ ذهفم ز ٘سفاي سفّ        فإٔ  ف  ػ١ٛ  ٍ سّق (: إذا ـقٍس10)

ٍٛ سػسْٗ  ِٙازاي(  إقسازٖ ِٙفر سوٕٚ إقسازٖ ال ٗي ـ س هس ٘سٕ سِٕ فو٘ قاي : )هصٙد سو

  ُاُري( ـهصَ  اهعػسّٙ .  ٍ قاي : )ي  ى سػسٝ

ٌسا ٖ فٗـًففا إذا مل ٙلففّ ز ٘سففاي  فف ْ قاًففت قسِٙففٞ ٗاقففقٞ سوففٟ كُ٘ففٕ  ٚاُففاي هفف  

اه٘اقعٛ ـٗ حؿ٘ي ايغتأاٖ يف  ٚإُ ـٗ إزا  ٕ ايضتثِا١ ٗاقعفاي ـٗ حنف٘ ذهفم فاهعٌفى     

فٔفٍ سسففاي ًفّ    ٌا ٙطفتفا  ُٗٙ فسوٟ طأل اهقسِٙٞ اه٘اقفقٞ ٗهفرا ي ِٙففر ايقفساز إي  ف     

ٍٛ سػفسْٗ  ِٙفازاي إي مخطفٞ  ُفاُري( كفاْ ٓفرا          جٌ٘ـفً اهلالَ فو٘ قاي : )هصٙفد سوف

 خٌطٞ سػس  ِٙازاي ٗي ِٙفر إقسازٖ إي  ٔرا اهفٌقداز .فإقسازاي سوٟ ُفطٕ  

: اهأوفف٘غ ٗاهعقففى ٗاهقؿففد ٗايلتٚففازال فففال ِٙفففر إقففساز  (: ٙػفف ط يف اهفففٌقٍس11)

فٌلسٖ ـٗ اهفففٌجأ٘ز سوففٟ ايقففساز اهؿفيب ـٗ اهفففٌجِْ٘ ـٗ اهطففلساْ ـٗ اهغافففى ـٗ اهف  

 ػ١ٛ ال فاذا ـقٍس ٗا د اهؿفا  اجز عٞ  ػ١ٛ قأى ًِٕ ٗـلر  ٕ ال ض٘ا١ كاْ ًفدسٚاي  

ٗي ٙأعد قأ٘ي إقسازٖ اهؿيب فٌٚا ٙؿح فعوٕ ًِفٕ كأٚف  ـٗ    فٌا إ سٛ سوٕٚالـَ ًِلساي ه
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ض غسا١ اجً٘ز اهٚطريٝ اهفٌتعاز  ؾدٗزٓا سِٕ ال كٌا ِٙفر إقساز اهففٌسٙض يف ًفس  

 سوٟ اهثو  سوٟ اجق٠٘ .  ٌاَ ًا إس    ٕ ٗه٘ شا فً٘ ٕ يف  

ٌا هفٚظ  فٌاي  يف ذًتفٕ ـٗ ًعفني يف ٙفدٖال ٗهف٘ ـقفٍس  ف      ف(: ي ٙقأى إقساز اهطفٕٚ  12)

ٌاي ٗغفريٖ كطفسقٞ ًفاي مل ٙقأفى إقفسازٖ      فًايي كاهطالق قأى ًِفٕ إقفسازٖ ال ٗهف٘ ـقفٍس  ف     

   ٕ  ًففّ ًففايٍ ٗقأففى إقففسازٖ  وقففاظ     وقففاظ اهفففٌاي فففال ٙوففصَ  فف  ا١ ًففا إسفف    طففسقت

 ٗٓ٘اهففٌجتٔد اهعفدي اهففٌأط٘طٞ     -قاكٍ ٙفدٖ  فقد اهثا ت سوٟ اهطفسقٞ فٚقطف  اهف   فاه

 خوٚـ ذًتٕ  ِٕٚ ٗ ني اس ضأقإُ ًّ اهفٌاي اهفٌطسٗق . فال ُعٍ ي د ًّ   -ٙدٖ 

ٌٔفاي يف  اهفٌفوظ  فدّٙ ضفا ل ـٗ يحفل  عفني ًفاي ٗكفاْ اهففٌقٍس ًتٍ        ـقٍس(:ه٘ 13)

اْ هغسًفا١ إي إذا ضفقط حفل اهفدٍٙ    ْ ٙػفازن ا ؾٍح ًِٕ ٗهصًٕ إقسازٖ ًّ  ْٗ ـزٖ إقسا

ني ًفاي  عفد   ٗه٘ ـقٍس  دّٙ ـٗ  عفٚوصًٕ  طوٌٚٔا سٌالي  اقسازٖال اهفٌقٍس  ٔا  عني اهفٌاي

 عس ٙطازٖ . ُتفٌا ـقٍس هٕ  ٕ ٗإُفٕ مل  أطى اهقطٌٞ ٗ أعٕ اهفٌقٍس هٕ  قطٌٞ ـً٘اهٕ  ني  ٍٙاُ

ٍٞ  دّٙ هغٟ ٗمل ٙقأفى  هٕ ـٓوٚٞ اهتٌوم فو٘ هفٌقٍس(: ٙػ ط يف ا14) ال إس   هدا 

ٍٞ  ُعٍ ه٘ إس   هفٌطجٍد  ق٘ٓا ًفّ اهففجٔا   فـٗ ُف  ـٗ هففٌقسٍٝ  ـٗ هفٌػٍٔد ـٗ هففٌدزض

 ٗكاْ هٕ .  ح اهقا وٞ هوتٌوم ؾٍحفاهعاًٞ ٗاهفٌؿاه

(15ٍٛ  ٌولٕ ًطففوٍ فٌا ي ٙفففًففاي( ـهففصَ  ففٕ ال فففاْ فٍطففسٖ  فف (: هفف٘ قففاي : )هصٙففد سوفف

مل ٙقأفى  فطفريٖ ٗهصًفٕ ذان اهقفدز ًفّ       -خِصٙس فخٌس ٗاهلوب غري اهِاف  ٗاهف فكاه -

 اهفٌاي اهفٌع   هٕ . 

 (: ه٘ قاي :)ٓرٖ اهعس ٞهفالْ ال ى هفالْ( كاْ هالٗي ٗغسَ اهقٌٚٞ هوثاُٛ . 16)

ٓٛ اهقسِٙٞ اه٘اققٞ ٗشْ ـٗ كٚى فاهفٌس   يف  عِٕٚٚ  ـٗ إذا إس    ِقٍد(: 17)

 سازال ًٗ   عد  اهفٌتعاز  يف اهأود ٗسدَفٛ  ود اإلقفتا  ففري اهفٌعفعفاهعسيف ُٗاهفٍٔ 
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ُٙ   لر  ٕ . ؿاز اىل  فطري اهفٌقٍس ُٗٙاه٘ق٘ح 

(: ه٘ إس    اهفٌعسٗ  مل ٙدلى اهعس  ال ٗه٘ إس    اهدّٙ اهففٌ  ى  18)

ال ٗهف٘  اهففٌطاهأٞ  اهفدّٙ قأفى حوف٘ي اج فى      أت اهفٌ  ى ٗمل ٙطتقل اهفٌع   هٕ 

 سٖ  اجكثس . إس    اهفٌس    ني اجقى ٗاجكثس  أت اجقى ًا مل ٙفٍط

ٍٝفْ إقففسازٖ  قففأض اهففثٌّ هفف(: هفف٘ إ سففٟ اهأففا٢  ـ19) سوففٟ ايغففٔا  سِففد  ٌ٘اطا

قاكٍ ـٗ يف اهدٗا٢س اهسومٚٞ هغسض  ٘ ٚل اهأٚ  ٗـُفٕ مل ٙقفأض اهفثٌّ يف اه٘اقف      فاه

 ػ ٜ سوٟ إقأاض اهثٌّ . كاْ سوٕٚ إقاًٞ اهأِٚٞ سوٟ  س٘اٖ ـٗ إحال  اهفٌ

ـٗ ـخ ـٗ ـلت ـٗ غري ذهم ُففر إقفسازٖ ًف  إحتٌفاي ؾفدقٕ        ٘هٍد (: إذا ـقٍس20)

ًٗكٟ يف لؿ٘ف ًا ٙثأت سوٕٚ ٗٙوصًٕ غفسساي ك٘ ف٘ب ايُففاق ٗحسًفٞ اهِلفاح      

 ٗاهفٌػازكٞ يف اهفٌريا  ٗحنف٘ ذهفم ال ٗـًفا  اهِطفأٞ اىل غفري ًفا سوٚفٕ ًفّ اجحلفاَ          

ففٚففٕ  فؿففٚى : فففاْ  كففاْ ايقففساز  اه٘هففد  أففت اهِطففب    -كثأفف٘  اهِطففب ٗحنففٖ٘  -

ٗسفدَ اهففٌِاشـ هفٕ إذا كفاْ اه٘هفد       -سقال٢ٚفاي ٗغفسسٚاي    - اقسازٖ ً  إحتٌفاي ؾفدقٕ   

جُِ٘اي ٗكففاْ ؼففت ٙففدٖ ٗي ٙوففصَ  ؿففدٙل اهؿففغري ـٗ      فاهفففٌع    ففٕ ؾففغرياي ـٗ ًفف   

اهِطفب  ٌِٚٔفا    اهفٌجِْ٘ هٕ ٗي ٙوتفت اىل إُلازٖ  عد  و٘غٕ ـٗ إفاقتٕ ٗٙثأت  فرهم 

 ٗ ني ـٗي ٌٓا ٗضا٢س اهطأقا  . 

قٍظ ٗاه٘ فداْ  فٗاهفٌسا  ًفّ إحتٌفاي ؾفدقٕ سقال٢ٚفاي : إلفساأ ًفّ ٙلٍر فٕ اهف        

ٍ٘  دٖ  ًِٕ .ٝ ًّ ٙقاز ٕ يف اهطّ ٗي ٙعتقد  ّ٘هكايقساز  أِ

قاقٕ  فٕ كف ْ   فٌِ  اهػفسـ إهف  فٗاهفٌسا  ًّ إحتٌاي ؾدقٕ غفسسٚاي :إلفساأ ًفّ ٙف    

إهتقل غسساي  غريٖ ًّ  ٔٞ اهفساؽ ـٗ غٔسٝ ايُتطفاب اىل غفريٖ   ٘ٝ ًّ فِفأف  ٙع  

  ني اهِاع يف  ال ٖ . 
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ْ مل ٗـًا يف غفري )اه٘هفد اهؿفغري( ففال ـ فس هالقفساز إي ًف   ؿفدٙل اتلفس : ففا          

 ٘از ففا ال ٗيف  -ٗي ٗاز  غريٌٓففا  -ال ٗإْ ؾففٍدقٕ ٙؿففٍدقٕ اتلففس مل ٙثأففت اهِطففب 

 ٙلفّ ًقفٍساي  اهِطفب إغفلاي ٗايحتٚفاط ي       أ٘  اهت٘از  ً  اه٘از  اتلفس إذا مل 

ِٙأغٛ  سكٕال ٗكرهم يف  عدٜ اهت٘از  اىل غريٌٓا ال ٗي ٙ ن ايحتٚاط اٙكفاي فٌٚفا   

 ه٘ ـقٍس  ٘هد ـٗ غريٖ  ٍ ُفاٖ  عد ذهم . 

(: ه٘ ـقس اه٘از  ظآساي   ٗىل ًِٕ إز اي  فف  ًفا يف ٙفدٖ اهٚفٕ كٌفا هف٘ ـقفٍس ـخ        21)

ْ     ف خ    كف ْ ٙقفٍس    -ال ٗهف٘ كفاْ ًطفاٗٙاي    اهفٌٚت  ٘ ٘  ٗهٍد هوٌٚت   فف   ِطفأٞ    - فا

  ُؿٚإٔ ًّ اجؾى . 

ٞي ٗاحدٝ   ٗه٘ ـقس اه٘ ٌُٔا ـٗىل ًِٕ فتِاكسا مل ٙوتفت اىل از  ظآساي  ا ِني  فع

  ِاكسٌٓا فٚعٌى  ايقساز ٗهلّ  أقٟ اهدس٠٘ قا٢ٌٞ  ٌِٚٔا . 

 ٗه٘ ـقٍس اه٘از  ظآساي   ٗىل ًِٕ يف اهفٌريا   ٍ ـقفٍس  ف ٗىل ًفّ اهففٌقٍس هفٕ ـٗيي      

 ـخ ٕ : فاْ ؾٍدقٕ اهفٌقٍس هٕ ـٗيي : ٘هد ه كٌا إذا ـقٍس سٍ اهفٌٚت   خ  هوٌٚت  ٍ ـقٍس -

 ٗإي فإىل اجٗي ٗٙغسَ هوثاُٛ .   ف  ايز  اىل اهثاُٛ : إ ّ اهفٌٚت ال -اهفٌٚت

 اه٘هففد  ففثلس  ففٍ ـقففٍس  ثاهفف  ٗـُلففس اهثاهفف  اهثففاُٛ كففاْ هوثاهفف     (: هفف٘ ـقففٍس 22)

ٗهف٘ ًفّ إغفتٔاز ايُتطفاب يف      -الٗه٘ كاُا ًعوً٘ٛ اهِطفب  اهِؿه ٗهوثاُٛ اهطدع

 ي ٙوتفت اىل إُلازٖ ٗٙلْ٘ اهفٌريا  ـ ال اي  ٍِٚٔ .  - ودٌٓا

(: إذا كففاْ هوٌٚففت ٗهففداْ ٗـقففٍس ـحففدٌٓا هففٕ  ثاهفف  ٗـُلففسٖ اتلففس ـلففر     23)

 ِلس ُؿه اه كٞ ٗـلر اهفٌقٍس  وثٔا ٗـلر اهفٌقٍس هٕ اهطدع . اهفٌ

هٕ : فاْ ؾفٍدقٔا   ٘هٍد كاُت هوٌٚت شٗ ٞ ٗـل٘ٝ ًثالي ٗـقٍس  اهصٗ ٞ (:ه٘ 24)

 ٘ٝفر  اجلف٘ٓا ـلفقؿٍدٌّ اه كٞ هوصٗ ٞ ٗاهأاقٛ هو٘هد ال ٗإْ مل ُُٙفاجل٘ٝ كاْ  
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 اهأاقٛ ٙلْ٘ هوٌقٍس هٕ  اه٘هدٙٞ . اهثٌّ ٌِٔا ٗف ال  ـز اـ اه كٞ ٗـلر  اهصٗ ٞ  

 (: ي ٙثأت اهِطب إي  ػٔا ٝ سفدهني ـٗ  ػفٔسٝ ايُتطفاب يف اهأوفد  ففقٚ      25)

قؿى ايط٣ٌِاْ  ؿقٞ اهِطب ال ففال ٙثأفت  ػفٔا ٝ ز فى ٗاًفسـ ني ٗي  ػفٔا ٝ       فٙ

قؿى ًعفٕ  فقٚ  مل ٙف فٌني ٗي  ػٚاـ ًؿفق٘ب  اهتلفرٙب ـٗ اهتفلٚفم  ف    فز ى ٗٙ

 ايط٣ٌِاْ  ؿقٞ ايُتطاب اهػا٢  . 

ّ  هوٌٚت ٗكاُا سدهني كاْ ـٗىل ًٌِٔا  اهففٌريا  ٗٙثأفت    ٗه٘ غٔد اجل٘اْ  ا 

ٌاَ اهففٌريا  هفٕ   ف ػٔا  ٌٔا اهِطب ال ٗهف٘ كاُفا فاضفقني مل ٙثأفت اهِطفب ٗٙثأفت  ف       

اي يف  ٌُٗٔا سٌفالي  اقسازٌٓفا إذا مل ٙلفّ هلٌفا ـخ  اهف  ال ٗإي كفاْ إقسازٌٓفا ُاففر        

 حقٌٔا ٗ قدز حؿتٌٔا  ْٗ غريٌٓا . 
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 فقه الغصب

(: اهغؿب ٓ٘ اإلضتٚال١ ٗاهتطوط سوفٟ ًفاي اهغفري ـٗ حقفٕ ًفّ  ْٗ زقفاٖال       1)             

( : ]ي |اهفِيب ًففقٌد )   ٗٓ٘ ظوٍ ٗسدٗاْ ًسف٘ض قأٚح سقالي ٗحساَ غسساي قاي

ٙفقى  َ إًس١ٍ٠ ًطوٍ ٗي ًاهُفٕ إي  طٚأٞ ُفظ ًِفٕ[ ٗ ]ًفّ لفاْ  فازٖ غفساي ًفّ       

ايزض  عوففٕ اس ط٘قففاي يف سِقففٕ ًففّ  فففخَ٘ ايزض اهطففا عٞ حتففٟ ٙوقففٟ اس ٙففَ٘  

ٍ٘قاي اىل ـْ ٙت٘ب ٗٙس  [ ٗقاي اًري اهفًٌِ٘ني ) ( :]اهفقجس اهغؿب اهقٚاًٞ ًط

 ٌّ  سوٟ لسا ٔا[. يف اهداز زٓ

ٗاهغؿب كوٕ حساَ ض٘ا١ كاْ ايضتٚال١ اهعدٗاُٛ اهغؿيب سوٟ ًا ٙع٘  ًولفاي         

اهففٌطا د ـٗ  ـًف٘اي  جٔٞ كايضفتٚال١ سوفٟ   فجٌاسٞ ـٗهفهػخـ ـٗ حقاي هٕ ـٗ ٙع٘  ه

قطِٚٚا  ـٗ آي ٔففا ـٗ ًطففتققا ٔا ـٗ حقفف٘ق اهفقففسا١ ـٗ اهطففالب يف اهصكففاٝ ـٗ      فاهفف

ق٘ ذهم ال ٗض٘ا١ كاْ اهغؿب هوعني اهففٌاهٚٞ ـٗ  فهدِٙٚٞ ـٗ ُـٗ اهفٌدازع ا خٌظفاه

ٗاؾاً  ٓ٘ اإلضتٚال١ اهعدٗاُٛ سوٟ ًاي ـٗ حل مل ٙ ذْ ًاهلفٕ   .هوٌِفعٞ ـٗ هوقل 

ٗاهعاقى اهفٌقب س ٗهسض٘هٕ  ٕٚ ـٗ ايُتفاـ ًِٕ .وـٗ ًطتقّقٕ  ايضتٚال١ ٗاهتطوط س

ـ اىل اس ًفّ فعوفٕ ُا ًفاي سِفٕ     قل اىل ؾفاحإٔ ٗٙفس  ف( ٙت٘ب ٗٙس   اهفٌاي ـٗ اهف |)

قسًٞ فقلَ٘  اهف فٗ التؿاز: اهغؿفب ًف  قا ٕ ًٗأغ٘قٚتٕ سِد اس ضأقإُ . هععٍٚ س

 ٕ اهػسسٛ .فٍٚفٗه ٗٗ ٘ب اإلز اـ اىل اهفٌغؿ٘ب ًِٕ ـٗ 

ضتقالي يف اهتطوط سوفٟ  ٌاَ اهفٌاي اهفٌغؿ٘ب سِد اإلف(: اهغاؾب ٙكٌّ  2)

ٙكففٌّ اهففِقـ   -ٌِٚاي ـَ ؾففغرياي اَ شٓٚففداي  ف ففسقففازاي اَ غففريٖ ال كففأرياي   -ًففاي اهغففري 

ٌاي اهغفري يف اهتطفوط   فب ٗاهتوه اهطازئ سوفٟ اهففٌغؿ٘ب سِفد ايضفتأدا   ف     ٗاهتعٍٚ

       ْ  اهعدٗاُٛ ال  ى ٙكٌِٕ اٙكاي سِد ايغف ان ًف  اهففٌاهم يف ايُتففاـ قٔفساي سوٚفٕ كف 



 2ًِٔاأ اهؿاؿني/أ  .................................................................. (344)

طففأٞ ٙطففلّ اهففداز قٔففساي ًفف  اهفففٌاهم فٚكففٌّ اهِؿففه ٗهفف٘ كاُففت ًِفعتٔففا  ٌِٚٔففا  ِ

 ٗاحدٝ ال ٗه٘ التوفت فأتوم اهِطأٞ .

ًفففّ اهففففٌغؿ٘ب ٗٙكفففٌّ  (اهففففٌِفعٞ اهففففٌطت٘فاٝ)ٗٓلفففرا ٙكفففٌّ اهغاؾفففب 

هفٌت٘ق  ـٗاهفٌتعاز  إضتٚفادٓا ٗإْ مل ٙطت٘فٔا  اهفعى ًّ  ولٍ هفا٢تٞ( ااهفٌِفعٞ ا)

 ٞ ضفتقل  كاْ إذا غؿفأٌٔا ٗمل ِٙتفف  ًٌِٔفا إ   فاهفداز ٗاهفد   ال اهعني اهفٌاهٚٞ اهففٌغؿ٘ 

ٌفا سوٚففٕ اي ففسٝ اهففٌتعاز   ففرهلا  ففاشا١ ضففلِٟ اهفداز  ولففٍ اهفففٌدٝ ـٗ  ففاشا١    ًاهلٔ

اهفٌ٘اق  اهففٌػ كٞ إذا  قل اهغري يف فٗٓلرا  ٙكٌّ اهغاؾب ه اهعٌى يف اهدكاْ .

قٕ سفّ ذهفم اهففٌ٘ق  ٗٙ لفرٖ ًِفٕ فاُفٕ       فٗإلفتـ  فٕ فجفا١ ًفّ ٙصٙف      حٌدضأل هلا ـ

 ٙكٌّ س٘ض حقٕ اهفٌغؿ٘ب ًِٕ .

ٕ ًفّ  ْٗ زقفاٖال   سوفٟ ًفاي غفريٖ ـٗ حّقف      اضتٚال١ ـحفدٍ (: ٙتققل اهغؿب 3)

     ٍ  ٗايستأففاز  ؿففدق ايضففتٚال١ سسفففايال ًٗفف  ؾففدقٕ ٙتققففل اهغؿففب ٗٙ  ففب اإل فف

قل اهغؿب ال ًّٗ ِٓا ه٘ قعد فٗٗ ٘ب اهسٍ  ٗاهكٌاْال ًّٗ  ْٗ اإلضتٚال١ ي ٙتق

 ٗ ٞ          سوٟ فساؽ غفريٖ ـ   زكفب  ا تفٕ فتوففا كفاْ غاؾفأاي هلٌفا ٗٙكفٌّ اهعفني ٗاهففٌِفع

 هلففّ هفف٘ ًِفف    قاهٞالفقل غؿففإٔ هلٌففا فٚكففٌّ ي ًفف فقففففاُففٕ قففد اضففت٘ىل سوٌٚٔففا ٗ  

قؿى سوٚٔا ـٗ ًِعٕ ًفّ اهقعف٘    فاهفٌاهم ًّ إًطان اهدا ٞ اهفٌسضوٞ فػس   ٗمل ٙ

 سوفففٟ فساغفففٕ ـٗ  طفففاطٕ فطفففسق ـٗ قفففاـ ًِفففٕ ـٗ ًِعفففٕ ًفففّ  ٚففف  ًتاسفففٕ فِقؿفففت  

 فعوفٕ ال هلِفٕ ي ٙلفْ٘ غاؾفأاي هفٕ      ٌاي فاهط٘قٚٞ ـٗ ضسق ًِٕ كفاْ ظاهففٌاي هفٕ ٗآ ف    قٌٚتٕ 

هعففدَ إضففتٚال٢ٕ سوففٛ ًاهففٕال ٗهففرا ي ٙكففٌّ ذهففم إي ـْ ٙطففتِد اهففِقـ اهفففٌاهٛ ـٗ   

 ٌاهٕ غريٖ .فٌا إُ ًتوه هفاإل ال  سسفاي اهٕٚ فٚكٌّ اهعٚب ـٗ اهتوه  

 ٌاَ اهفٌاي فٚ  ٍ كىفكثس يف ايضتٚال١ اهعدٗاُٛ سوٟ  (: قد ٙػ ن ا ِاْ ـٗ ـ4)
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ٝ  )ٗٙكٌّ اهعني ٗ ٗاحد ًٌِٔا ٞ )اهففٌِفعٞ  ٗ (اهففٌِفعٞ اهففٌطت٘فا ًفّ ًاهلٔفا    (اهفا٢تف

 ٗٙتخري اهفٌاهم يف اهس ٘ـ سوٟ كى ًٌِٔا .

خٍٚس ؾفاحإٔ يف اهس ف٘ـ سوفٟ    فقل ًفّ اهغاؾفب  ف   ف(: ه٘ غكب اهفٌاي ـٗ اه5)

ًّ غا١ ًٌِٔا : ففاْ ز ف  سوفٟ ايٗي ز ف  ايٗي سوفٟ اهثفاُٛ ال ٗإْ ز ف  سوفٟ         

 ٟ ايٗي .اهثاُٛ مل ٙس   سو

 ٌاي ٗظاهففٌاي ال ٗاذا اضفت٘ىل سوفٟ حفسٍ    فاي ًفّ ـ ا١ سٌوفٕ كفاْ آ ف    ٍس(: إذا ًِ  ُحف 6)

ٗه٘  وفه ـٗ ًفسض مل   ٗكفاْ ظاهففٌاي هفٕ ٗي قفٌاْ سوٚفٕال      ٕ سِدٖ ـ فٍ  فرهم  فأطقفف

ْ  قٍسفٙكٌِٕ اهفٌطت٘هٛ سوٕٚ ٗإْ كاْ اه كطف٘ اي  لطفب    قٍسفاهف  ؾغرياي ال ُعٍ  إذا كفا

 ٗاهفٌاي سا ٝ فإُ ٙكٌّ ـ سٝ ًثى سٌوٕ هتف٘ٙتٕ سوٕٚ . خريفٙتعاز   ٍزٖ سوٕٚ  اه

قا ظ قفٌِٕ  فٗٓلرا ه٘ كاُت  كٍسزٖ ـٗ ًسقٕ ـٗ  وفٕ ًطتِداي اىل اهغاؾب اه

ٍٞ قأظ فؾا ٕ ًسض ـٗ هدغ  طأب اهف حازٝ ـٗ فٚٔا سقسب  ودغ ف  ك ْ جأطٕ يف غسف

  سوٚفٕ  هوطفق٘ط ف٘قف  قأظ ٗكفاْ  فدازٖ آٙفالي    فقا ظ ُقؿٕ ـٗ ـ لوٕ يف ًف فقٌّ اه

 ال ٗذهم كوٕ  فعى  طٍأإٔ هوكسز ـٗ هوٌ٘  ً  اضتِا ٖ اهٕٚ سسفاي .ٗقتوٕ قٌّ  ٙتٕ

خاف فـ ففرياي لاؾففاي هغففريٖ ٗقففد استقوففٕ يف اهصًففاْ اهفف    قٍسفٗٓلففرا إذا كففاْ اهفف 

  ٌ ّ ًِفعتفٕ اهفا٢تفٞ سوفٟ ًفّ إضفت  سٖال      اهفٌطت  س فٕٚ فٌِعٕ سّ اهعٌى فٕٚ فاُفٕ ٙكف

 .ٕ اهرٜ إضت٘فاٖ ًِٕ ٗإضتخدًٕ فٕٚـ سٝ ًثى سٌوقٍس فعوٕٚ فقا ظ اهفإضتعٌى اهٗه٘

ٕ   (: ه٘ ـشاي اهقٚد سّ اهفسع ـٗ ُف 7) ٗهف٘ ففتح قففـ     الفقٖ٘  فففٍس قفٌّ  ِاٙتف

 طا٢س فخسأ ًِٕ ٗكطس إُا١ غريٖ قٌِٕ اهفا حال ٗٓلرا كى حٚف٘اْ  ِفٟ سوفٟ غفريٖ     

قؿفري  فاْ ؾاحإٔ ٙكٌّ  ِاٙتٕ إذا كفاْ  تففسٙطٍ ٗ    -اُطاُاي ـٗ حٚ٘اُاي ـٗ غريٌٓا  -

 ٕ اْ ٙس ط ٗقتفٚ٘اْ ًّ غ ُفقفقّوٕ ًّ اهس اط إذا كاْ اهفطٕ ـٗ  فسن ز فاًا  ت ًِٕ :
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 .  -هوتقفغ ًِٕ ٗسّ  ِاٙتٕ  -جِاٙٞ فاه

كوت  ا ٞ غخـ شزـ غريٖ ـٗ ـفطفد ٕ ٗكفاْ ؾفاحأٔا ًعٔفا قفٌّ      (: إذا ـ8)

ري  تففسٍٙط  ٌاي اهغف فًا ـ وفتٕ ال ٗاذا مل ٙلّ ًؿاحأاي هلا ٗكفاْ إ الفٔفا ـٗ إفطفا ٓا هف    

ٌصزستٕ ٗمل ٙوجففٍ اهدا ففٞ فًِففٕ ٗكففاْ ؾففاحب اهففصزـ ٗاهفففٌاي حافعففاي هففٕ ًٗغوقففاي هفف 

ًاهلٔا فٌسحت ٗضسحت حتٟ ـ وفت ـٗ ـسا ت ًاي اهغفري قفٌّ ؾفاحأٔا ذهفمال     

ٗاْ مل ٙلّ  تفسٙط ًّ ًاهلٔا ـٗ كاْ  تفسٙط ًّ ًاهفم اهفصزـ  ف ْ  فسن شزسفٕ يف      

 مل ٙلّ ؾاحب اهدا ٞ قاًِاي . قسضٔافاهِٔاز ٗمل ٙغول  اب ًصزستٕ ٗمل ٙ

ف٘قف  سوفٟ اُطفاْ ـٗ حٚف٘اْ ـٗ غريٌٓفا فؿفاحب اهفداز         (: ه٘ إُٔفاز  فدازٌ  9)

حتفٟ إُٔفدَ   قاًّ إذا سس  إُ يف ًعسض ائُٚاز فوٍ ٙؿفوقٕ ٗمل ٙٔدًفٕ ٗ سكفٕ    

جداز يف اهطسٙففل اهعففاَ فففاْ ؾففاحب فال ٗكففرا هفف٘ كففاْ اهففف ؾففاب سففني ًففاي ف  وفٔففا

ٕ   اؾى ًفّ أُداًفٕ   قفجداز قاًّ هوتوفه اهف  فاه ال إذا مل ٙأفا ز اىل ٓدًفٕ ـٗ اؾفالح

قاي اْ كاْ اُطاُاي فجٔى اهتاهه  اهفجداز يف اهفسقني ًػسٗط  فٗقٌاْ ؾاحب اه

جداز اهففٌػس   فقت اهف فْ كاْ ًّ ايً٘اي ال فوف٘ ٗقفه غفخـ  ف    فجٔى ًاهلٕ إٗ 

ايُطفاْ  جداز فتوفه  فقاي فأُدَ اهف فـٗ ز ط حٚ٘إُ ِٓان ً  سوٌٕ  اه سوٟ اإلُٔٚاز

 جداز قٌاْ .فقٚ٘اْ مل ٙلّ سوٟ ؾاحب اهفـٗ اه

(: هفف٘ فففتح  ا ففاي هغففريٖ ًففّ  ْٗ إذْ اهفففٌاهم فطففسق  اهفف  اهفففٌتاـ ـٗ  ّهففٕ     10)

 قٌّ اهطازق ٗـ ٍ اهفا ح ٗاهداٍي سوٟ اهفٌاي . -ٗـزغدٖ اىل ً٘ق  ًاي اهغري 

  ْ ٙت٘قف    -(: ه٘ ـ ىل ُازاي يف ـزقٕ ٗكاْ ًّ غ ُٔا اهطساٙٞ اىل ًاي اهغري 11)

فطفس  اهٚفٕ قفٌّ اهففٌاي اهتفاهه  ٔفا ال ٗاذا مل        -اهعقال١ سا ٝ ًّ اًثاهلا ضساٙتٔا 

 . ـٗ هِقٖ٘ مل ٙكٌّ فقت اهطساٙٞ هعؿه اهسٙاح فج ٝ فٙلّ ًّ غ ُٔا اهطساٙٞ فا 
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(: ٙوقل  اهغؿب ٗاإلضفتٚال١ اهعفدٗاُٛ : ًفا قأكفٕ  عقفد ًعاٗقفٛ فاضفد        12)

ٗذهم كاهفٌأٚ  ٗاهثٌّ ٗس٘ض اهؿفوح ٗاي فسٝ    فتوه سِدٖ ـٗ ساب فإُ ٙكٌِٕ ال

ٌا ٙقأكٕ  عقد ًعاٗقٞ ٙلْ٘ فاضداي غسساي ض٘ا١ سوفٍ  فطفا ٖ اَ  ٔوفٕ    فق٘ٓا ًفُٗ

 ٍ سوفٍ  فٕ . ٗاًفا اهففٌقأ٘ض  عقفد فاضفد غفري ًعاٗقفٛ ففال قفٌاْ ًفا مل ٙتعٌفد             

اي ففال  فٚكففٌّ كاهلأففٞ اهفاضففدٝ فاُففٕ إذا قففأض اهفففٌ٘ٓ٘ب  ٔأففٞ فاضففدٝ  ففٍ  وففه  

ي يف ٙدٖ ـٗ ساب مل ٙلّ قاًِاي هٕ إي اْ ٙطتِد إ الففٕ ـٗ إسا تفٕ اهٚفٕ ٗ ؿفدق     اهفٌا

 سوٕٚ اهفٌتوه فٚكٌّ  اي ال  . 

ٞ سِٚاي ـٗ ًِفعٞ ـٗ حنٌ٘ٓا ً -(:إ ال  ًاي اهغري ًّ  ْٗ زقا13ٖ)  -فٌا هٕ ًاهٚف

ً٘ ب هكٌاْ اهففٌتوه: اهففٌثى ـٗ اهقٌٚفٞال كٌفّ زًفٟ حٚف٘اْ اهغفري  طوقفٞ ُازٙفٞ          

ٌا ٙلفْ٘ إ الففاي ًأاغفسٙاي    فـٗ كطس اُا١ اهغري ـٗـحسق كتاب غريٖ ـٗ حن٘ ذهم ًقتوٕ فف

ٌاي اهغري . ٓرا ٗقفد ضفأل يف )فقفٕ اهأٚف ( اهلفثري ًفّ ـحلفاَ قفٌاْ اهففٌغؿ٘ب          فه

 ٗاهفٌتوه ٗاهفٌقأ٘ض  اهعقد اهفاضد فسا   . 

خِصٙس  قٌٚتٌٔففا فخٌس ٗاهفففوفٕ سوٚففٕ ًففّ اهففف(: ٙكففٌّ اهفففٌطوٍ هوففرًٛ ًففا ـ فف14)

ِفدٍٓ ًف  اإلضففتتاز  فٕ ال ٗكففرا ٙكفٌّ هوٌطففوٍ حفل إلتؿاؾففٕ فٌٚفا إذا إضففت٘ىل       س

 سوٌٚٔا هغسض ؾقٚح غسساي حتٟ ٙطتقل سوٕٚ س٘ض حل ايلتؿاف . 

جب زٍ  اهفٌغؿ٘ب  ى ًطول اهفٌكٌْ٘ كاهفٌقأ٘ض  عقفد ًعاٗقفٛ   ف(: 15ٙ)

ب فاضد إذا كاْ  اقٚاي حتٟ ه٘ إقتكفٟ زٍ ٖ ً ُفٞ ُٗفقفٞ ٗلطفازٝ سوٚفٕ كٌفا هف٘ غؿف        

 إذا مل  توففه ٗمل  -لػففأٞ ـٗ حدٙففدٝ ٗـ لوففٔا يف  ِا٢ففٕ ـٗ ضفففِٚتٕ هصًففٕ إلسا ٔففا   

 طقط قٌٚتٔا  ٘قعٔا يف اهأِفا١ ـٗ اهطففِٚٞ ـٗ حنٌ٘ٓفا ٗجيفب إز اسٔفا اىل ًاهلٔفاال       

 ٗٓ٘ اهتفاٗ  -ٗإْ ُقؿت اهقٌٚٞ ـٗساب اهفٌغؿ٘ب سِد اهغاؾب قٌّ اجزؽ 



 2ًِٔاأ اهؿاؿني/أ  ................................................................. (348)

 .  - ني قٌٚٞ اهفٌغؿ٘ب ؾقٚقاي ٗ ني قٌٚتٕ ًعٚ٘ اي 

ٙطففإٗٙ يف  - ففٍ إذا  عففرز زٍ  اهفففٌغؿ٘ب قففٌّ ًثوففٕ ال ٗهفف٘ مل ٙلففّ هففٕ ًثففى  

ٗ فب سوٚفٕ    -هوٌغؿف٘ب ـٗ هوٌكفٌْ٘    اهؿفا  اهدلٚوٞ يف ؼدٙد اهقٌٚٞ اهط٘قٚٞ

ٗٓلرا ه٘ كاْ هفٕ ًثفى  فٍ ـسف٘ش اهففٌثى ٗمل       ال ْ ٙكٌِٕ  قٌٚتٕ َٙ٘ اهدف  ٗاج ا١ـ

 جب سوٕٚ اْ ٙكٌّ اهقٌٚٞ َٙ٘ اج ا١ ٗاهدف  . فقؿ٘ي سوٕٚ ٗ رهٕ فإُ ٙفس اهٍطفٚفٙت

قٚ  سفٍدٖ اهعقفال١  اهففاي حٚف      ف(: إذا  عرز إز اـ اهفٌغؿ٘ب اىل ًاهلٕ  ف 16)

يف ًفا١  ًّ غري ًاهم ال كٌا ه٘ ـفوت اهطا٢س ًفّ قفؿفٕ ـٗ ـهقفٟ اهطفٌم       ٙؿري ًايي

 س٠ سوٕٚ حلفٍ اهتوفه ٗٗ فب سوٚفٕ قفٌاْ ًثوفٕ الٗإْ مل ٙلفّ هفٕ ًثفى           -اهأقس 

٘        .  قٌّ قٌٚتٕ َٙ٘ اهدف  ٗاج ا١  ٕ    ٗهف٘ ـحفسش اهغاؾفب ٗ ف  اهففٌغؿ٘ب هلِف

قؿ٘ي سوٚففٕ كاهفففٌطسٗق ًففّ اهغاؾففب ٗاهكففا٢  يف اهؿففقسا١ ـٗ يف  فآٙففظ ًففّ اهفف

ًثفى اهففٌغؿ٘ب إْ كفاْ     قٚو٘هٞ(  اسطفا١ فٗ ب سوٟ اهغاؾب  ف  ) دي اه -اهأ٣س

ٗٗؾى هٚدٖ ٗ ب سوٕٚ إز اسفٕ   ال فاْ  وغ ًاي اهغري كرهمهٕ ًثى ـٗ قٌٚتٕ ًا  اَ 

 .  قٚو٘هٞ( ًِٕفاهٕٚ ٗإض  اـ ) دي اه

ٞي  ٘ فب شٙفا ٝ اهقٌٚفٞ كطفٌّ اهػفاٝ  فٍ شاهفت          17) (: ه٘ شا  اهففٌغؿ٘ب ؾفف

ٝ ٙفَ٘  فعٔفا   ٌاهلٔا ٗكفاْ سوٚفٕ زٍ ٓفا ٗقٌٚفٞ  وفم اهصٙفا       فُٗقؿت قٌٚتٔا قفٌِٔا هف  

 جد   ؾفٞ ي قٌٚٞ هلا مل ٙكٌِٔا ٗإْ شاهت . فُعٍ ه٘   خسٝ الفٗ تخٌني ـٓى اه

(: هفف٘ شا   اهعففني اهفففٌغؿ٘ ٞ شٙففا ٝ حلٌٚففٞ كؿففٚاغٞ اهففرٓب ـٗ اهفكففٞ  18)

كاُففت اهصٙففا ٝ   -اهفففٌغؿ٘ ٞ ـٗشٙففا ٝ سِٚٚففٞ كاهأِففا١ يف اجزض ٗغففسع ايغففجاز     

ال ُعٍ إذا كاُت اهصٙا ٝ ًوم اهغاؾب هوٌاهم ٗإْ كاُت ًطتِدٝ اىل فعى اهغاؾب 

 ٗسوٕٚ الفٌس ز   اهغاؾب  ٔاكٌا إذا غسع يف اجزض اهفٌغؿ٘ ٞ غجساي فٌِا ـٗ ـ 
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 ـزؽ ُقؿاْ اجزض  قوعٕ ٗهٚظ هٕ اهس ٘ـ   زؽ ُففقؿاْ ًاهٕ .

(19   ٕ ٗسوٚفٕ   ال(: ه٘ غؿب ـزقاي فصزـ فٚٔا ـٗ غسع ًا ٓ٘ ًولٕ كفاْ اهِتفاأ هف

ٌاهلٔاال ٗاذا مل ٙسض  أقفا١ اهفصزـ ـٗ اهػفجس    فٙدفعٔا ه ـ سٝ ًثى ايُتفاـ  اجزض

ٍٍيف ـزقٕ  عٍٚ ق٘ ذهفم  فقفس ُٗفاه ّ سوٟ اهغاؾب إشاهٞ شزسٕ ٗقو  غجسٖ ًِٔا ٗط

 ٞ . ه    اجزض اهفٌغؿ٘ ٞ اىل ًاهلٔا لوٍٚ

 ففففٍ إذا  وففه اهفففٌغؿ٘ب ٗإلتوفففا يف ؼدٙففد قٌٚففٞ اجزض اهفففٌغؿ٘ ٞ ـٗ يف      

 فاْ ـقاَ اهفٌغؿ٘ب ًِٕ اهٍأِٚٞ اهفٌثأتٞ هوقدز : اهفٌكٌُ٘ٞ قدٙد ـ سٝ ًثى اهفٌِفعٞف 

 فاهق٘ي ق٘ي اهغاؾب ً  اهٌٚني .  اجسوٟ فٔ٘ ال ٗإي 

ٞي هفسٍ ٖ     ٌٚٚصٖ ٗفٌاهٕ ٗـًلفّ  ف  ف(: ه٘ إًتصأ اهفٌغؿ٘ب  20) فؿفوٕ ٗ فب ًقدًف

تقٌى سا ٝ ـٗ  عرز اهفؿى : ففاْ كفاْ   فالٗإْ غل اهفٌٚص ًػقٞ سعٌٚٞ ي  اىل ًاهلٕ

ٞي ٗٙفففٗكففاْ  فف جِطٕ كٌففصأ اهففسش  ففاهسشف فف اهفففٌصأ ٞي غففازن فٌا ٙطففإٗٙ قٌٚفف ٌا وٕ ؾففف

قى هوغاؾب اهتؿس  يف غف١ٟٚ ًفّ اهففٌصٙىل    فٌإً  ِطأٞ ًاهٌٚٔا ٗي ٙفاهفٌاهم يف  

ْ   ًففّ اهفففٌغؿ٘ب ـٗ  فف  ْٗ ًِففٕ فوففٕ ـٗاْ كففاْ اهفففٌصأ  فف  ٘ إي  سقففا غففسٙلٕال

ٕ    فجٌ٘ـ اـوفٚط الٗهفٕ ـ  ٙػازن  ِطأٞ ًاهٚٞ ًاهٕ اىل ً ال ْ ٙطاهفب اهغاؾفب  أفدي ًاهف

قلٍ ه٘ كاْ اهفٌصأ  غري  ِطٕ ٗمل ٙتٌٚص كاًتصاأ اـى  اهعطى ـٗ ًفصأ  فٗٓلرا اه

ال ُعٍ قد ٙعٍد اهفٌغؿ٘ب  عد اهفٌصأ  اهففاي سسففاًي كٌفصأ    حن٘ ذهم اهدّٓ  اهدقٚل ـٗ

 .  -اهفٌثى ـٗ اهقٌٚٞ  -اهعؿري  اهطلس اهفٌغؿ٘ب فٚكٌّ اهغاؾب هوطلس  أدهٕ 

 ٘ غؿففب ًففايي  ففٍ  ففا١ٖ ًففّ ٙػفف ٕٙ ـًلففّ اهفففٌاهم اهس فف٘ـ  أففدي       (: هفف21)

اهفففٌغؿ٘ب ٗف٘ا٢ففدٖ ٗؾفففا ٕ ذا  اهقٌٚففٞ فٚطاهففب ـٌٙٔففا غففا١ال فففاذا ز فف  سوففٟ     

ٌا غسًٕ إي ـ سٝ إُتفاسٕ  اهفٌغؿ٘ب  فاهغاؾب اجٗي مل ٙس   سوٟ اهثاُٛ  ػ١ٛ ً
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  ً  ِففٕ ًاهففٕ ٗإْ ز فف  اهفففٌاهم سوففٟ اهفففٌػ ٜ ٗٓفف٘  آففى  غؿففأٚتٕ ٗغٍسًففٕ ف لففر 

ز ف  سوفٟ اهغاؾفب  فاهثٌّ      -ٗس٘ض ًِافعٕ اهفٌطت٘فاٝ ـٗ اهفٌت٘ق  ٗفادٓا سا ٝ 

ٌا غسَ هوٌاهم س٘قفاي سفّ اهففٌِاف  اهففٌطت٘فاٝ ٗاهففٌِاف  اهففٌٌلّ ـٗ اهففٌت٘ق         فٗ 

ٗفادٓا سا ٝ ال هلّ ه٘ كاْ اهفٌػ ٜ ساهفٌاي ًوتفتاي اىل غؿفأٚتٕ ففال ز ف٘ـ هفٕ سوفٟ      

 ٌاهم هتققل اهتوه سِدٖ ٗإضتٚفا١ٖ اهفٌِفعٞ . ٌا غسَ هوفاهغاؾب  ػ١ٛ ً

(: قٌاْ ايُطاْ ٙتعول  رًتٕ يف ًاهٕ ي سوٟ ساقوتٕ ال ُعفٍ اه٘ا فب سوفٟ    22)

ٌٍى اهدٙٞ سّ اهفاهعاقوٞ    جاُٛ سِد اهقتى لط  ال ٗ فؿٚوٕ يف فقٕ اهدٙا  . فق

ٕ     ٌاهم اهعني اهفٌغؿ٘ ٞ إُتصاسٔا فج٘ش هف(: 23ٙ)  الًفّ اهغاؾفب ٗهف٘ قٔفساي سوٚف

جا٢س ـٗ اهففففٌقاكٍ اهعسفٚفففٞ فقاكٍ اهففففٌسا عٞ اهففففقل  ففففقؿس إضفففتِقاذ اهففففٗاذا إُففف

 قل . فٌا ؾسفٕ يف ضأٚى ـلر اهفجص هٕ ًطاهأٞ اهغاؾب  فاهعؿسٙٞ  اش ذهم ٗمل ٙ

 ٗٓلفففرا إذا كفففاْ هفففٕ  ٙفففّ سوفففٟ آلفففس ٗإًتِففف  ًفففّ ـ ا٢فففٕ  فففاش هفففٕ ًسا عفففٞ   

جص هفٕ اْ  فضفأٚى ذهفم مل ٙف   اهفٌقاكٍ اهعسفٚفٞ إلضفتِقاذ  ِٙفٕ ال ٗاذا ؾفس  ًفايي يف      

 ٙ لرٖ ًّ اهفٌدّٙ إي إذا إغ ط سوٕٚ ذهم قٌّ ًعاًوٞ يشًٞ . 

ٞي   24) سفف٘ض ًاهففٕ  (: إذا ٗقفف  يف ٙففدٖ ًففاي اهغاؾففب  عِٚففٕ  ففاش ـلففرٖ ًقاؾفف

ج٘اش سوففٟ إذْ فاهفففٌغؿ٘ب كٌففا جيفف٘ش إُتصاسففٕ ًِففٕ قٔففساي ًففّ  ْٗ ـْ ٙت٘قففه اهفف    

قاكٍ ف عرز ايضتٚفا١  ٘اضفطٞ اهف  قاكٍ اهػسسٛ ٗي سوٟ فاهغاؾب ٗي سوٟ إذْ اه

 .  -اهفٌجتٔد اهعدي  -اهػسسٛ 

ٞي  ففني اْ ٙلففْ٘ ًففّ  ففِظ     25) (: ي فففسق يف ًففاي اهغاؾففب اهفففٌ ل٘ذ ًقاؾفف

ٞي سِدٖ ٗغريٖ .   اهفٌغؿ٘ب ٗغريٖ ال كٌا ي فسق  ني اْ ٙلْ٘ ٗ ٙع

ٞي  طاٜٗ ًاهفر ًِٕ حفٕ ـلفٞي ًّ ًاهفٌفٚف(: إذا كاْ ًاي اهغاؾب ـكثس ق26)  ٕفؿ
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ٗهف٘ سوفٟ ُفطفٕ  قٌٚفٞ ًثوفٕ       -ٗكاْ  ٔا إضتٚفا١ حقٕ ال ٗي ٙأعفد  ف٘اش  ٚعفٕ ـمجف      

 ٍ ٙطت٘يف  ِٕٙ ًّ اهثٌّ ال ٗاجح٘ط ٗ ٘ فاي اْ ٙلفْ٘ اهأٚف      -اهفٌأرٗهٞ يف اهط٘ق 

ٗايضتٚفا١  ا اشٝ اهفٌجتٔد اهعدي ٗٙسٍ  اهأاقٛ ًّ اهثٌّ اىل اهغاؾب  ف ٜ ٗضفٚوٞ   

 ٌلِٞ ه٘ ً  إلفا١ اجًس سوٕٚ . فً

ٛ ـًاَ اه -ه٘ كاْ اهفٌغؿ٘ب ًِٕ قد إضتقوه اهغاؾب (:27) : فقاكٍ اهػفسس

 فقوففه اهغاؾففب سوففٟ  -خؿً٘ٞ فاهفففٌجتٔد اهعففدي ـٗ ًِؿفف٘ ٕ هوقكففا١ ٗفؿففى اهفف

ققٕ ال  فى اجحف٘ط ٗ ٘ فاي    فجص اهفٌقاٍؾٞ ًِٕ ٗقد ذٓب اهٌٚني  ف فسدَ اهغؿب مل  

إضففتقوفٕ فقوففه سوففٟ ُفففٛ غؿففب ًاهففٕ ًففّ  ْٗ حكفف٘ز     اْ ٙفف ن ًقاٍؾففتٕ إذا  

قوه مل ٙطقط حل اهفٌغؿ٘ب ًِفٕ يف  فقاكٍ اهػسسٛ الُعٍ ه٘  سـ اهغاؾب  اهفاه

 اهفٌقاؾٞ ًّ ًاي اهغاؾب سِد ٗق٘سٕ يف ٙدٖ . 
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 فكه الشفعة
 ًاهففٕ إي  طٚأففٞ ُفطففٕ[  قى  َ إًففس١ٜ ًطففوٍ ٗيف]ي ٙفف(:|قففاي زضفف٘ي اس )             

ٗقد إضتثين ًِٕ حل اهػفعٞ اهفرٜ ٙتققفل فٌٚفا إذا  فاـ ـحفد اهػفسٙلني سوفٟ  اهفٍ          

فٌولٕ  فاهثٌّ  فإُ ٙثأت هػسٙلٕ حل ـلر اهفٌأٚ  ٗ  -ٌا  ثأت فٕٚ اهػفعٞ فً -حؿتٕ

 .  ٗٙطٌٟ اهػسٙم اتلر  ٔا:اهػفٚ  اهػفعٞ قل فٗٙطٌٟ ٓرا اهاهفٌطٌٟ يف اهأٚ ال

(:  ثأفففت اهػففففعٞ يف  ٚففف  ًفففا ي ِٙقفففى إذا كفففاْ ٙقأفففى اهقطفففٌٞ كايزقفففني    1)

ٗاهفٌطاكّ ٗاهأطا ني  ال إغلاي ال ٗي ٙأعد  أ٘ ٔا يف ًطول ُقوفٔا  عف٘ض كاهؿفوح    

هِخٚى ٗاهػجس ٗحنٌ٘ٓا ًّ ختـ  اهأٚ  ال ٗٙتأعٔا اف   ع٘ض ٗاهلأٞ اهفٌع٘قٞ الفال

قٚ٘اْ ٗفٌٚفا ي ِٙقفى إذا مل   فػلى  أ٘ ٔا فٌٚا ِٙقى كاتي  ٗاهثٚاب ٗاهال ٗٙاهت٘ا  

 ٙقأى اهقطٌٞ  ى ٙق٠٘ سدَ  أ٘ ٔا يف اهطفِٚٞ ٗاهِٔس ٗاهطسٙل ٗاؿٌاَ ٗاهسحٟ . 

 جازٖ اجلفففر فج٘از ففففاذا  فففاـ ـحفففد  ازٖ فوفففٚظ هفففف(: ي  ثأفففت اهػففففعٞ  اهففف2)

 ا .  اهػفعٞال كٌا ي  ثأت اهػفعٞ هوػسٙم  عد اْ ٙتقاوم

ختـ كففى ٗاحففد ًٌِٔففا  ػففخـ ٗكاُففا ًػفف كني يف ف(: إذا كاُففت  ازاْ  فف3)

 ثأفت اهػففعٞ    قؿٞ اهففٌػاسٞ ًفّ اهطسٙفل   فطسٙقٌٔا فأٚعفت إحفد٠ اهفدازّٙ ًف  اهف     

ال ض٘ا١ كاُفت اهفدازاْ قأفى ذهفم ًػف كتني ٗقٍطفٌتا ـَ مل       هؿاحب اهداز اجلس٠

 قلٍ يف اهفدٗز اهففٌتعد ٝ اهففٌختؿٞ كفى ٗاحفدٝ      فجسٜ ٓفرا اهف  فٗٙ   .   لُ٘ا كرهم

قؿٞ ًففّ فًِٔففا  ٘احففد ًفف  ايغفف ان يف اهطسٙففل ال فففاذا  ٚعففت ٗاحففدٝ ًِٔففا ًفف  اهفف 

ختـ  اهففداز اهففيت  أففاـ ـٗ  ِقففى فقلٍ ًفففاهطسٙففل  أتففت اهػفففعٞ هوأففاقني . ٗٓففرا اهفف

قؿٞ اهفٌػاسٞ ًفّ اهطسٙفل اهففٌػ كٞ  فني  ازٙفّ ـٗ  ٗز ال ففال ٙعفٍ        ف ع٘ض ً  اه

  اهدٗز ًّ ايًالن اهفٌفسٗشٝ اهفٌػ كٞ يف اهطسٙل .غري
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ٍٍ حؿفٞ اهطسٙفل اهٚٔفا مل  ثأفت اهػففعٞ          ٠حد(: إذا  ٚعت إ4) اهفدازّٙ  فال قف

         ٞ  هوػسٙم يف اهطسٙفل ال هلفّ إذا  ٚعفت اهففقؿٞ ًفّ اهطسٙفل ٗحفدٓا  ففأتت اهػففعفف

 هوػسٙم يف اهطسٙل . 

طسٙل اهففٌػ كٞ ففاذا كاُفت    قاق اهِٔس ٗاهطاقٚٞ ٗاهأ٣س  فاه ف(: اهعآس سدَ إه5)

ًػ كتني يف ُٔفس ـٗ ضفاقٚٞ ـٗ  ٣فس     -اهفٌختؿٞ كى ٗاحدٝ ًٌِٔا  ػخـ - اهدازاْ

قؿٞ ًّ اهِٔس ـٗ اهطاقٚٞ ـٗ اهأ٣فس مل  ثأفت  هؿفاحب اهفداز     ففأٚعت إحدآٌا ً  اه

 اجلس٠ اهػفعٞ يف اهداز . 

ٌٍاي اىل حؿففٞ ًففّ اهفففٌػاـ ؾفففقٞ ٗاحففدٝ     6) كففاْ  (: إذا  ٚفف  اهفففٌقطَ٘ ًِكفف

 خٍؿٔا ًفّ اهفثٌّ   فٌا ٙف فقؿٞ اهففٌػاسٞ  ف  فهوػسٙم يف اهفٌػاـ اجلفر  اهػففعٞ يف اهف   

 د  ٘شٙعٕ ٗهٚظ هٕ اجلر  ٔا يف اهفٌقطَ٘ . ِس

 (: إذا كاُفففت اهعفففني  عكفففٔا ًولفففاي ٗ عكفففٔا ٗقففففاي فأٚففف  اهففففٌوم مل ٙلفففّ   7)

اْ هوٌ٘ق٘  سوٍٚٔ اهػفعٞ سوٟ اجق٠٘ ال ُعفٍ إْ كفاْ اهففٌ٘ق٘  سوٚفٕ ٗاحفداي ٗكف      

إضتقل اجلر  اهػفعٞ ال ٗاذا  ٚف  اه٘قفه يف ًف٘ز      -ٗه٘ يف طأقتٕ  -ًاهلاي هو٘قه 

 فاجقسب  أ٘  اهػفعٞ هوػسٙم .  ج٘ش  ٚعٕ فٙ

(: ٙػفف ط يف  أفف٘  اهػفففعٞ اْ  لففْ٘ اهعففني اهفففٌاهٚٞ ًػفف كٞ  ففني إ ففِني مل   8)

ّ ٙتقاومآففا  عففد ال فففاذا كاُففت ًػفف كٞ  ففني  ال ففٞ فٌففا شا  ٗ ففاـ ـحففدٍٓ مل  لفف     

جحدٍٓ غفعٞ حتٟ إذا  فاس٘ا مجٚعفاي إي ٗاحفداي ًفٍِٔ . ُعفٍ إذا كاُفت اهعفني  فني         

ٌاَ حؿتٕ ًّ إ ِني ٗؾفاز  اهعفني يف   فغسٙلني فأاـ ـحدٌٓا  عض حؿتٕ ـٗ  اـ  

 ٙد اهثال ٞ  ثأت اهػفعٞ هوػسٙم اتلس يف اهفٌقداز اهفٌِق٘ي  أٚ  ـٗ  ِاقى  ع٘ض . 

 س سوٟكاْ اهفٌػ ٜ ًطوٌاي فال غفعٞ هولاف ٙػ ط يف اهػفٚ  اإلضالَ اذا(:9)
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 ال ٗ ثأت هوٌطوٍ سوٟ اهلافس ٗهولافس سوٟ ًثوٕ . اهفٌطوٍ ٗإْ إغ ٠ ًّ كافس

 - اهفعى ـٗ  اهق٘ٝ  اق اض ـٗ حنفٖ٘   -(: ٙػ ط يف اهػفٚ  اْ ٙلْ٘ قا زاي 10)

ًف   سوٟ ـ ا١ اهثٌّ ال فال  ثأفت هوعفا ص سِفٕ إي اْ ٙسقفٟ اهففٌػ ٜ  اهؿفس سوٚفٕ        

زّٓ ٙأرهٕ اهػفٚ  ـٗ ً  ًّ ٙكٌِٕ هٕ ـٗ ًّ  ٌُٗٔا فتثأفت هفٕ اهػففعٞال ٗاذا ـلفر     

ٞ   اهػفعٞ ٗإ سٟ غٚأٞ اهثٌّ ـٍ ى  ال ٞ ـٙاَ ٗه٘ ال ًوفقٞ  أدـ ًّ ٗقت ـلرٖ  اهػففع

َ    ٗاذا إ سٟ اْ اهثٌّ يف  ود آلس ـٍ ى ًقداز ٗؾ٘ ال ي اهفٌاي اهٚفٕ ٗشٙفا ٝ  ال فٞ ـٙفا

 ًّ  ْٗ  ف  اهثٌّ فال غفعٞ .  -ذان ٓرا ـٗ  -فاْ إُتٟٔ اج ى 

اىل ـٙفاَ  ال فٞ ـٗ اىل شًفاْ  وفب اهفثٌّ ًفّ اهأوفد اتلفس          -ٗاذا كاْ اهت  ٚى 

ً٘ أاي هكسز ًعتٍد  ٕ سوفٟ اهففٌػ ٜ ـٗ ًطفتغسقاي     -اهرٜ ٙدسٛ اهػفٚ  ٗ ٘ ٖ فٕٚ 

ه٘قففت شا٢ففد سوففٟ اهفففٌتعاز  ٗمل ٙفف    ففٕ يف اه٘قففت اهفففٌتعاز  فاهعففآس ضففق٘ط    

 إُتفا١ حقٕ سوٟ اهفٌػ ٜ . اهػفعٞ ٗ

 ففاش هففٕ  قأ٘ضاي ـٗ غا٢أففاي سففّ  وففد اهأٚفف  ٗقففت اهأٚفف ف(: إذا كففاْ اهػففسٙم ًفف11)

ال فاذا حكس اهأوفد ٗسوفٍ  فاهأٚ  ـلفر  اهػففعٞ ٗإْ كاُفت       اجلر  اهػفعٞ ًتٟ ـًلِٕ

ًلِٕ اهت٘كٚى ـٗ كاْ سِفدٖ  فقّقٕ ٗـٌلِٕ اْ ّٙ٘كى فٕٚ ال فاذا سوٍ  فاهغٚأٞ ط٘ٙوٞ ال ٗٙ

ٞ ـًلفّ اه٘كٚفى اجلفر  اهػففعٞ     ًطول ـٗ يف لؿ٘ف اجلر  اهػفع أود ٗكٌٚىيف اه

 قني حك٘زٖ . فال ٗه٘ مل ٙ لر  ٔا إُتفٟ حقٕ ٗي ٙأقٟ هسِٕ

(:  ثأففت اهػفففعٞ هوٌفّوففظ إذا زقففٛ اهفففٌػ ٜ  أقففا١ اهففثٌّ يف ذًتففٕ ـٗ        12)

 إضتداْ اهثٌّ ًّ غريٖ ـٗ  فعٕ ًّ ًاهٕ اهفٌقج٘ز سوٕٚ  اذْ اهغسًا١ . 

(:  ثأففت اهػفففعٞ هوػففسٙم حتففٟ اهؿففيب ـٗ اهفففٌجِْ٘ ـٗ اهطفففٕٚ ٗٙت٘يٓففا  13)

 ر فٕ سّ اجلفص ًاهفٞ ـٗ سجفد فٕٚ ًؿوقفجفال فاْ مل ٙ اه٘هٛ اهػسسٛ ً  اهفٌؿوقٞ
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  اهػفعٞ ف ضقطٕ مل ٙلّ هلٍ اهفٌطاهأٞ  ٔا  عد اهأو٘غ ٗاهسغد ٗاهعقى .

ٞي ًِٕ  يف حقٍٔ فاهعفآس اْ هلف ي١   ُعٍ  ه٘  سن اه٘هٛ اهفٌطاهأٞ  اهػفعٞ  ًطآو

 اهفٌطاهأٞ  ٔا  عد اهأو٘غ ٗاهعقى ٗاهسغد . 

(: إذا كاْ اهففٌأٚ  ًػف كاي  فني اهف٘هٛ ٗاهففٌ٘ىل سوٚفٕ فأفاـ اهف٘هٛ سِفٕ  عفد           14)

 ـًلِٕ اجلر  اهػفعٞ هِفطٕ سوٟ اجق٠٘ .  -ٗ داْ ًؿوقٞ اهفٌ٘ىل سوٕٚ فٕٚ 

ر  اهػففعٞ هوٌف٘ىل سوٚفٕ ًف      (: إذا  اـ اه٘هٛ حؿتٕ سّ ُفطٕ  اش هفٕ اجلف  15)

  ٘فس اهفٌاي ٗكُٕ٘ ؾالحاي هٕال ٗكرا اؿلٍ يف اه٘كٚى إذا كاْ غسٙلاي ً  اهفٌ٘كى . 

قققٕ  فاهق٘ي  فٌلّ  فٗٙ العتس فٚٔا ايٙقاـ(:اجلر  اهػفعٞ ًّ ايُػا٢ٚا  16ٙ)

 ْ ٙدف  اهثٌّ ٗٙطتقى  اهفٌأٚ  . ٚ  اهفٌرك٘ز  ثٌِٕ( ٗ اهفعى ك )ـلر  اهفٌأًثى:

ج٘ش ـلر  عفض اهففٌأٚ   اهػففعٞ ٗ فسن  عكفٕ اتلفس ال  فى إًفا ـْ         ف(: ي 17ٙ)

 جٌٚ  . فجٌٚ  ـٗ ٙدـ اهفٙ لر اه

 (: اهػفففٚ  ٙ لففر اهفففٌأٚ  اهفففٌػ ن  قففدز اهففثٌّ اهفففٌطٌٟ إذا كففاْ ًثوٚففاي     18)

ي  ف كثس ًِفٕ ٗي   قفى ال ضف٘ا١ كاُفت قٌٚفٞ اهففٌأٚ  اهطف٘قٚٞ          -ٗاهفرٓب   كاهدِٙاز -

ًطاٗٙٞ هوثٌّ ـَ شا٢دٝ ـَ ُاقؿٞ ال ٗٓى  ثأت اهػفعٞ يف اهفثٌّ اهقٌٚفٛ كف ْ ٙلفْ٘     

 حٚ٘اُاي ـٗ  ٘ٓسٝ فٚػف  ٗٙ لر اهفٌأٚ   قٌٚتٕ ؟ فٚفٕ إغفلاي اجحف٘ط ٗ ٘ فاي  سكفٕ      

 ٌػ ٜ . اه اقٛ  ني اهػفٚ  ٗ ني اهففقٞ ٗـٗ اهفٌؿاه

(: إذا غسَ اهفٌػ ٜ غ٣ٚاي ًّ ـ سٝ اهديي ـٗ غريٓفا ـٗ  فسـ هوأفا٢  لوعفٞ     19)

ٗاذا حففّط اهأففا٢  غفف٣ٚاي ًففّ اهففثٌّ اهفففٌطٌٟ    فق٘ٓا مل ٙوففصَ اهػفففٚ   دازكففٕ ال ـٗ ُفف

 هوٌػ ٜ مل ٙلّ هوػفٚ   ِقٚؿٕ . 

 ري  القل ً  اهت لفػفعٞ فٚطقط اهفا زٝ اىل اجلر  اهف٠٘ هصَٗ اهفٌأف(: اجق20)
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سرزال ٗي د يف اجلفر  اهػففعٞ ًفّ إحكفاز اهفثٌّ ٗ فعفٕ هوٌػف ٜ حتفٟ ٙطفتقل          

ٕ    اهفٌػف٘ـ فٚفٕ الٗي ٙلففٛ قف٘ي اهػففٚ  :)ـلفر         ال اهػففعٞ( يف إُتقفاي اهففٌأٚ  اهٚف

ـٗ سجص سّ  فف  اهفثٌّ مل ِٙتقفى  فاهق٘ي اىل ًولفٕ       فاذا قاي ذهم ٗٓسب ـٗ ًاطى

  ى ٙأقٟ اهفٌأٚ  سوٟ ًوم اهفٌػ ٜ . 

(: ي  طففقط اهػفففعٞ إذا كففاْ اهتفف لري سففّ سففرز كجٔوففٕ  ففاهأٚ  ـٗ  ٔوففٕ       21)

ٌٍٓفٕ كثفسٝ اهفثٌّ فأفاْ قوفٚالي ـٗ كفْ٘ اهففٌػ ٜ شٙفداي فأفاْ              اضتققاق اهػففعٞ ـٗ  ٘

سٌساي ـٗ ـُٕ إغ اٖ هِفطٕ فأاْ هغريٖ ـٗ اهعلظ ـٗ ـُفٕ ٗاحفد فأفاْ إ فِني ـٗ اهعلفظ      

 خٌطني ـٗ كْ٘ اهثٌّ ذٓأفاي فأفاْ فكفٞ    فاهس     ٌا٢ٞ فتأني إُفـٗ ـْ اهفٌأٚ  اهِؿه  

ٙعجفص سفّ ـ ا٢فٕ ـٗ سفّ  ٘كٚفى ـحفٍد        -قل فظوٌفاي ـٗ  ف   -قأ٘ضاي فـٗ كْ٘ اهػفٚ  ًف 

 ه لر  اهػفعٞ ال ٗكرا ـًثاهلا ًّ اجسراز اهفٌقأ٘هٞ غسساي ـٗ سقال٢ٚاي . 

 وفٟ  (:اهفٌأا زٝ اهالشًٞ يف إضتققاق اجلر  اهػففعٞ ٙفسا  ًِٔفا اهففٌأا زٝ س    22)

كاْ ًػغ٘يي  عأا ٝ ٗا أٞ ـٗ ًِدٗ ٞ مل  فو٘الاهِق٘ اهفٌتعاز  اهرٜ  س   ٕ اهعا ٝ

ٞ  ٗه٘ سوٕٚ قطعٔاالجب فٙ ٞ -حٍى ٗقفت اهفسٙكف ٗاذا كفاْ  ـًلِفٕ إقاًتٔفاال   - ْٗ اهِافوف

 . ػٛ ه لر  اهػفعٞاإلضساـ يف املٗي جيب الغسب مل جيب قطعًٕػغ٘يي   كى ـٗ 

خ٘فاي الـٗ فغا٢أفاي إُتعفاز اهسفقفٞ إذا كفاْ اهطسٙفل ًف      (: جي٘ش هوػفٚ  اْ كفاْ  23)

قٌاَ فـٗ اهس  إذا  س  اهعا ٝ  اُتعفازٖ الـٗ قكفا١ ٗطفسٖ ًفّ اهف      قٍسفإُتعاز شٗاي اه

 ٌثوٕ . فٌا  س  اهعا ٝ  فعوٕ هفقٌاَ ـٗ ـًثاي ذهم ًفإذا سوٍ  اهأٚ  ٗٓ٘ يف اه

ػفٚٚ  اهففٌ ًّ   ُعٍ ٙػلى ًثى سٚفا ٝ اهففٌسٙض ٗايغفتغاي  اهِ٘اففى ا تفدا١ً ٗ      

ٗايظٔفس ضفق٘ط اهػففعٞ      ق٘ ذهم إذا مل ٙلّ  سكٕ ً٘ أاي هوطعّ فٕٚ ـٗ ًٔاُتٕ الفُٗ

 يف كى ً٘ز  ؾدقت فٕٚ اهفٌٌاطوٞ سسفاي . 
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(: إذا  اـ اهفٌػ ٜ قأى ـلر اهػفٚ   اهػفعٞ مل  طقط ال  فى  فاش هوػففٚ     24)

جصٜ اي اشٝ ًِٕ يف فاجلر ًّ اهفٌػ ٜ اجٗي  اهثٌّ اجٗي فٚأطى اهأٚ  اهثاُٛ ٗ 

 ؾقتٕ هٕ ال ٗهٕ اجلر ًّ اهفٌػ ٜ اهثاُٛ  ثٌِٕ فٚؿح اهأٚ  اجٗي . 

 ٗاذا شا   اهعقفف٘  سوففٟ إ ففِني فففاْ ـلففر  اهطففا ل  طففى اهالحففل ٗٙؿففح ًفف      

إ اش ٕال ٗإْ ـلر  اهالحل ؾح اهطا ل سوٕٚ ال ٗإْ ـلفر  اهففٌت٘ضط ؾفح ًفا قأوفٕ      

 ٗ طى ًا  عدٖ ٗٙؿح ً  إ اش ٕ  . 

ـٗ ٓأففٍٞ يشًففٞ ـٗ غففري يشًففٞ ـٗ  إذا  ؿففس  اهفففٌػ ٜ يف اهفففٌأٚ   ٘قففٍه(: 25)

جعوٕ ؾفداقاي ـٗ غفري ذهفم كفاْ هوػففٚ  اجلفر  اهػففعٞ  اهِطفأٞ اىل اهأٚف  فتأطفى           ف 

 اهتؿسفا  اهالحقٞ هٕ . 

ٌاي فقق٘ق فتطقط  ايضقاط ال ٗٙؿح  عف٘ٙض اهػففٚ   ف   ف(: اهػفعٞ ًّ اه26)

لفر  ٔفا ال هلفّ سوفٟ اجٗي ي ٙطفقط إي  ايضفقاط        اشا١ إضقاطٔا ـٗ  اشا١ سدَ اج

ٗطاهإٔ  اهع٘ض ٗإض  عٕ ًِفٕ ال ٗاهعفآس    فعالي فاذا مل ٙطقطٕ ٗـلر  اهػفعٞ ؾٍح

قٕ سوفٟ ضفق٘ط حقفٕ    فؾقٞ اجلر  اهػففعٞ سوفٟ اهثفاُٛ اٙكفاي ال ٗاجٗىل اْ ٙؿاهف     

 .  -ً  اهع٘ض ـٗ  دُٕٗ  - اهػفعٞ فٚطقط  اهؿوح 

(27 ٕ  لاي يف ـْ حففل اهػفففعٞ ي ٙقأففى ايُتقففاي اىل غففري     ي إغفف (: اهعففآس ـُفف

 اهػفٚ ال ٗيف إُتقاي اهػفعٞ اىل اه٘از  إغلاي  ى ًِ  . 

(: إذا  اـ اهػسٙم ُؿٚإٔ قأى اجلر  اهػففعٞ فاهعفآس ضفق٘طٔا لؿ٘ؾفاي     28)

 إذا كاْ  ٚعٕ  عد سوٌٕ  اهػفعٞ . 

 ال فففاذا ـلففر(: اهفففٌػٔ٘ز إستأففاز اهعوففٍ  ففاهثٌّ يف  فف٘اش اجلففر  اهػفففعٞ   29)

 خو٘ ًّ ٗ ٕ . فمل ٙؿح ال هلّ اهؿقٞ ي   قٚى :  - ٔا ٗكاْ  آالي  ٕ 
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ٌاَ اهفففٌأٚ  قأففى اجلففر  اهػفففعٞ ضففقطت ال ٗاذا  وففه  عكففٕ ف(:إذا  وففه  فف30)

 عففض مل  طففقط ٗ ففاش هففٕ ـلففر اهأففاقٛ  تٌففاَ اهففثٌّ ًففّ  ْٗ قففٌاْ سوففٟ       ْٗ

 اهفٌػ ٜ ال ٗاجُقاض هوػفٚ  . 

 عد اجلر  اهػفعٞ: ففاْ كفاْ اهتوفه     -ٌاًاي ـٗ  عكاي ف  -(: إذا كاْ اهتوه31)

 فعى اهفٌػ ٜ قٌِٕ هفٕ ال ٗاذا كفاْ اهتوفه  غفري فعفى اهففٌػ ٜ قفٌِٕ اهففٌػ ٜ         

 قٞ اهفٌػ ٜ يف اإلقأاض . فاٙكاي فٌٚا إذا كاْ اهتوه  عد اهفٌطاهأٞ  اهفٌأٚ  ًٗطاً

  ال ٗٓلفرا إذا غفٔد   (: إذا ـضقط اهػفٚ  حقٕ قأى اهأٚ  مل ٙطقط  عد اهأ32ٚ)

   ٌ ْ  قففَ٘ اهقسِٙفٞ سوففٟ  ػ ٜ مل ٙطففقط حقفٕ يف اهػففعٞ إي ـ  سوفٟ اهأٚف  ـٗ  ففازن اهفف

 إزا ٝ ايضقاط  رهم  عد اهأٚ  . 

 (: إذا كاُففت اهعففني ًػفف كٞ  ففني حاقففس ٗغا٢ففب ٗكاُففت حؿففٞ اهغا٢ففب   33)

 ٚد  اه  فأاسٔا  دس٠٘ ايذْ ـٗ اه٘كاهٞ سفّ اهغا٢فب  فاش اهػفسا١ ًِفٕ ٗاهتؿفس        

قاقس اجلفر  اهػففعٞ  عفد إطالسفٕ سوفٟ اهأٚف  ؟ فٚفٕ        فج٘ش هوػسٙم اهف ففٕٚال ٗٓى ٙ

ج٘اش ـقسب ال فاذا حكس اهغا٢ب ٗؾفٍدق فٔف٘ ال ٗإْ ـُلفس كفاْ     فإغلاي ٗإْ كاْ اه

 ٗكففاْ سوٚففٕ اج ففسٝ  قؿٞ ًففّ ٙففد اهػفففٚفاهقفف٘ي ق٘هففٕ  ٌِٚٚففٕ فففاذا حوففه إُتففصـ اهفف 

ٞ  اهففٌِاف  ) فى سفّ ًطوفل     (اهفٌِفعٞ اهفٌطت٘فاٝ)ًّ  اهففٌت٘ق  ـٗ اهففٌتعاز     (اهفا٢تف

 ٗاذا  فعٔا اىل اهفٌاهم ز    ٔا سوٟ اهأا٢  ًدسٛ اه٘كاهٞ .  إضتٚفادٓاال

(: إذا كاْ اهثٌّ ًف  الي  فاش هوػففٚ  اجلفر  اهػففعٞ  فاهثٌّ اهففٌ  ىال        34)

 الٗ اهعففسيف ـٗ ُفففقٌ٘ٓا ًففّ اهفففٌ٘ قني  ٗاهعففآس  فف٘اش إهصاًففٕ  اهلفٚففى اهػففسسٛ ـ   

ْ زقٛ اهفٌػ ٜ  ٕ ـٗ كاْ غفسط اهت  ٚفى هوٌػف ٜ    ٌّ حايي إفج٘ش اجلر  اهثٗٙ

 . سوٟ اهأا٢ 
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 (: اهػفعٞ  ثأت  اهعقد اهِاقفى هوفأعض اهففٌػ ن ال ففاذا  قاٙفى اهففٌتأاٙعاْ       35)

قأى ـلر اهػسٙم  اهػفعٞ فاجقسب ضق٘ط اهػفعٞال ٗاذا  قفاٙال  عفد ـلفر اهػفسٙم     

  اهػفعٞ ز   اهأا٢  سوٟ اهفٌػ ٜ  ع٘ض اهفٌأٚ  اهفٌػف٘ـ فٕٚ : ًثوٕ ـٗ قٌٚتٕ . 

(: إذا كاْ هوأا٢  لٚاز زٍ  اهعني اهفٌأٚعٞ فاهعآس اْ اهػففعٞ ي  طفقط  فٕال    36)

ٞ   ا هلففّ اهأففا٢  إذا فطففخ قأففى ـلففر اهػففسٙم    الهػفففعٞ ز فف  اهفففٌأٚ  اهٚففٕ ٗي غفففع

قلٍ يف ضفا٢س  فٗإْ فطح  عدٖ ز   سوٟ اهفٌػ ٜ  اهففٌثى ـٗ  اهقٌٚفٞ ال ٗٓلفرا اهف    

 خٚاز قأففى اجلففر  اهػفففعٞفخٚازا  اهثا تففٞ هوأففا٢  ـٗ هوٌػفف ٜ : إذا فطففخ ذٗ اهفف فاهفف

ز   كى س٘ض اىل ؾاحإٔ ٗي غفعٞ ال ٗاذا فطفخ  عفد اجلفر  اهػففعٞ ز ف  اىل      

 ًثى اهفٌأٚ  ـٗ قٌٚتٕ .  اهأا٢ 

ُعٍ إذا كاُت اهعني ًعٚأٞ فاْ سوٍ  فٕ اهففٌػ ٜ ففال لٚفاز هفٕ ٗي ـزؽ ال ٗاذا      

ـلر اهػففٚ   اهػففعٞ ٗكفاْ ساهففٌاي  تعٚأفٕ ففال غف١ٛ هفٕ ال ٗإْ كفاْ  فآالي كفاْ هفٕ             

ٜ  آالي خٚاز يف اهسٍ  سوٟ اهفٌػ ٜ ٗهٚظ هٕ إلتٚاز اجزؽ . ٗاذا كاْ اهفٌػ فاه

ال كفاْ هفٕ اجزؽ   -ر اهػفٚ   اهػفعٞ ٗه٘ جل -ٌلِٕ ففاْ مل ٙكاْ هٕ اهس ٍ ال اهعٚب 

ٌلِٕ اهس فف٘ـ سوففٟ اهفففٌػ ٜ  فجآى  اهعٚففب حففني ـلففرٖ  اهػفففعٞ ٙفف  فٗاهػفففٚ  اهفف

 ٗٙطاهإٔ  اجزؽ حتٟ إذا ـضقطٕ اهفٌػ ٜ سّ اهأا٢  . 

 ب اهػقـ  عد ـلر اهػفٚ  فاهعآس(: إذا إ فل إطالـ اهفٌػ ٜ سوٟ  ع37ٍٚ)

ال ٗاذا إطوف  اهػففٚ  سوٚفٕ  ْٗ    ًّ اهأا٢  ٗسوٕٚ  فعٕ اىل اهػففٚ  ْ هٕ ـلر اجزؽ ـ

اهفٌػ ٜ فوٚظ هٕ ًطاهأٞ اهأا٢   اجزؽ ال ُعٍ هٕ إسفالَ اهففٌػ ٜ  اهعٚفب ٗ ؿفح     

 فاذا ـلرٖ ًّ اهأا٢   فعٕ هوػفٚ  .  الح٣ِٚر ًطاهأٞ اهفٌػ ٜ  اجزؽ
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 فقه اللقطة

ٙد جحٍد سوٕٚ ٗٙلْ٘ فٔ٘ي اهفٌاهمال   اهرٜ ي(: اهوقطٞ ٓٛ اهفٌاي اهكا٢  1)

ٗاهكففا٢  : اًففا إُطففاْ ٗٙطففٌٟ هقٚطففاي الـٗ حٚفف٘اْ ٗٙطففٌٟ قففاهٞ الـٗ غريٌٓففا ًففّ     

 اجً٘اي ٗ طٌٟ هقطٞ  اهفٌعِٟ اجلـال ٗاهوقطٞ  اهفٌعِٟ اجسٍ  ػٌى اهثال ٞ . 

٠ (: اهوقٚط ـٗ اهفٌوق٘ط ٓ٘ اهطفى اهفٌ ٗن اهرٜ ي ٙ٘ د هٕ كافى ٗي ٙق2٘)

 سوٟ ايضتقالي  ِفطٕ ٗاهطعٛ يف ح٘ا٢جٕ ٗ ف  اهفٌكاز سّ  طدٖ .

ٞي اهتعسٙه  ٕ   ًى اه٘ؾ٘ي اىل ـٓوفٕ ال ففاذا حؿفى اهٚف ع     فٗاهوقٚط ٙ جب كفاٙ

  عد اهفقـ ٗاهتعسٙه ٗاهط اي كاْ هقٚطاي . 

ال  ى إْ ـلرٖ ٗا ب ـلرٖ ٗكفاٙتٕ ٗزساٙتٕ ٗ ٘هٛ ـًسٖ(: اهوقٚط ٙطتقطّ 3)

 ه سوٚفففٕ حفعفففٕ ٗضفففالًتٕ ًفففّ  ْ ففففسق  فففني  سكفففٕ هعجفففص ّ٘قفففسوفففٟ اهلفاٙفففٞ إذا 

ـٓوٕ سّ ُفقتٕ ٗ ني  سكٞ ل٘فاي ًّ اهتٌٔٞ ال ًّٗ ـلرٖ كاْ ـحفٍل    ٚتفٕ ٗحكفاُتٕ    

 -كففاي ّ٘ٙ ـٗ اه٘ؾففٛ سٌِٔففا  -ْ ٙ٘ ففد ًففّ هففٕ اه٘يٙففٞ غففسساي سوٚففًٕففّ غففريٖ إي ا

جسٜ سوفٟ  فٗي ٙف جس سوفٟ  ف٘هٛ ـًفسٖ إذا إًتِف      ففٚجب  فعٕ اهٕٚ ال  ى ً  ًعسفتٕ ٙ

 اهؿغري  حلٍ ايهتقاط . 

  -قأففى اهأوفف٘غ كاه٘هففد اهػففاطس   ٗهفف٘  - وففغ اهوقففٚط ـٗ إضففتقى  ِفطففٕ   (: إذا 4)

قكاُٞ ٗاُتففت اجحقٚفٞ . ٗاذا ًفا  اهوقفٚط ٗي ٙعفس  هفٕ ٗاز  مل ٙس فٕ        فاُتٔت اه

( ال ٗٙوففصَ اهفؿففى ٗايُفؿففاي سِففد  و٘غففٕ حففرزاي ًففّ  عففض عجــلإي ايًففاَ ) ـحففٌد

ُعفٍ ٙطتقطفّ سفدَ     ى اهػسسٚٞ ًّٗ اه٘ق٘ـ يف  عض اهفٌقسًا  ايهلٚفٞ ال اهفٌػاك

زاي ًّ إ ساَ اهفٌجسًني ٗغؿب اهغاؾأني فتجعفى  قٍرفضٌٚا ايُثٟ   سكٕ  اهلوٚٞ ي

 ي ٍ هعقاب ٗاافقرزقرز كى اهفهلّ اهٗاهسساٙٞ ٗفٚٔا اج س ٗاهفٌث٘ ٞال قت اهِعسف 
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قلً٘اي  اضالًٕ ال ُعفٍ هف٘ إهفتقط    فٗاهفٌجِْ٘ ال  ى ٙػ ط إضالَ اهفٌوتقط إذا كاْ ً

ذ ي ٙلفْ٘  ٕٚ ٗزساٙتٕ حتٟ ٙتٔٚ  ًطفوٍ هفرهم إ  اهلافس ؾأٚاي يف  از ايضالَ  اش  ٘ه

 قكِٕ ٗٙسٍ ٕٚ ٗٙوتصًٕ . فقكاُتٕ ً   ٘فس ًطوٍ ٙفـحل  

٘ىل اهففٌتعٔد    ٚتفٕ:   قلَ٘   ُفٕ ًولفٕ ٙتف   فاهوقٚط ًّ ًاي ًف (: ًا كاْ يف ٙد 6)

ال ٗاجح٘ط ٗ ٘ اي إضت٣راْ اهففٌجتٔد اهعفدي يف ؾفسفٕ ال ففاْ مل ٙ٘ فد      ؾسفٕ سوٕٚ

 -ضفف٘ا١ كاُففت هودٗهففٞ ـَ هػففخـ  -سِففدٖ ًففاي ٙفففٛ  ِفقتففٕ ٗٗ ففد   از هسساٙتففٕ 

ًّ  ٚت اهفٌاي  ُ٘ٞ ًّ لصِٙٞ اهدٗهٞ اهفٌطوٌٞ ـٗفٌٚلّ إٙداسٕ  فٚٔا ـٗ   لر هٕ ًع

ـٗ  الوٕٚ  اغسا  ٗزلؿٞ اهففٌجتٔد اهعفدي  شكاٝ ـٗ مخظ ـٗ ًعاهفٍ ٙؿس  ًِٔا س

ٌلّ ذهفم كوفٕ ـُففل اهففٌوتقط ًفّ      فقطّ ًتسـ  ِفقتٕ ًٗؿازفٕ ال فاْ مل ٙفٙتٚطس ً

 ًاهٕ سوٕٚ ٗز    ٔا سوٕٚ ًطتقأالي إْ قؿد اهس ٘ـ  ٔا ٗمل ٙقؿد اهتسـ  ٔا . 

خسٗ  ٗاهأقفففسٝ فٌوم غفففسساي كاهففففكفففا٢عٞ اهفففيت  فففقٚ٘اْ ٗاهأٌٔٚفففٞ اهف(: اهففف7)

إذا ٗ فد    -ٌولاْ غفسساي  فخِصٙس فأٌُفا ي ٙف  فقأاي اهلوفب اهعقف٘ز ٗاهف    -جٌى فٗاه

حتفٟ هف٘ لٚفه سوٚٔفا       طفٌٟ )اهكفاهٞ(ال ٗـلفرٓا ًلفسٌٖٗ    سوٚٔفا  ٙد جحفٍد     ا٢ٔٞ ي

 خس ]ي ٙ كى اهكاهٞ إي اهكاهْ٘[ . فاهتوه ٗاهلالن ٗيف اه

ٌو٘كاي ـٗ  ٌٔٚففٞ قففاهٞ يف غففري اهعٌففساْ كففاهسازٜ     فحٚ٘اُففاي ًفف  (: إذا ٗ ففد 8)

قٚ٘اْ فخاهٚٞ ًّ اهطلاْ ٗكاْ اهف٘اق  اهي ٗات اَ ٗاهفو٘ا  ٗحن٘ٓا ًّ املٗاؾأا

هلفس  ثتفٕ    -ًتٌلِاي ًّ حفغ ُفطفٕ ًِٗعٔفا سفّ ؾفغاز اهطفأاـ كاهفر٢ب ٗاهثعوفب        

 جيص ـلفرٓا ضف٘ا١   مل -كاهفسع ـٗ هق٘ ٕ كاؾاً٘ع ٗاهث٘زكاهأعري ـٗ هطسسٞ سدٖٗ 

 كاْ ؾقٚقاي ٙق٠٘ سوٟ اهطعٛ اهٌٚٔا . إذا   كال١ ًٗا١ ـَ مل ٙلّ فٌٚٔاكاْ يف

 جب سوٕٚ ُفقتٕ ٗي ٙس   فٌاي ٗقاًِاي هٕ ٗ فآ  ٗاذا ـلرٖ اه٘ا د هٕ ح٣ِٚر كاْ 
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كفاْ   -هأِفٕ ـٗ ؾف٘فٕ ـٗحنٌ٘ٓفا     -ٌا٢ٕ ف ٍ إذا إضت٘فٟ غ٣ٚاي ًّ ُف  سوٟ اهفٌاهمال  ٔا

 سوٕٚ ًثوٕ ـٗ قٌٚتٕال ٗاذا زكإٔ ـٗ ّحوٕ حالي كاْ سوٕٚ ـ س ٕ . 

قوٕ اهفرٜ الفرٖ ًِفٕ ال ُعفٍ إذا     فٗي ٙسـ ًّ قٌإُ  ازضفاهٕ ـٗ  از اسفٕ اىل ًف   

ـٗ  فقفـ سِفٕ ٗحؿفى سِفدٖ      اضتوٌٕ ًِٕ ًاهلٕ ٗٗؾفى هٚفدٖ  فس١ٜ ًفّ قفٌإُ ال     

 قاكٍف٘ؾ٘ي ٗايٙؿاي اهٕٚ ـًلِٕ اهتؿدق  ٕ سِٕ  اذْ اهٙ ع ًّ ًعسفتٕ ـٗ ًّ اه

 . سوٟ ايح٘ط -هفٌجتٔد اهعديا  -اهػسسٛ 

ْ ٗ ففد حٚ٘اُففاي قففايي يف ؾففقسا١ ـٗ ً٘قفف  ٗٓفف٘ ي ٙقفف٠٘ فٚففٕ سوففٟ       (: إ9)

خٚى فايًتِففاـ ًففّ ؾففغاز اهطففأاـ  ففاش ـلففرٖ كاهػففاٝ ٗـطفففاي اي ففى ٗاهأقففس ٗاهفف       

قّفغ ف ف  يفف اع ٗاهتوفه ال ففاْ ـلفرٖ ـحفدٌ     خػٟ سوٚفٕ ا فٌا ٙف فق٘ٓا ًف فقٌري ُٗفٗاه

سوٕٚ ٗسٍسفٕ يف ً٘ق  ايهتقاط ال ٗاجح٘ط  عسٙفٕ فٌٚا ح٘ي ً٘ق  ايهتقاط ال فاْ 

ٌولٕ ٗاهتؿفس  فٚفٕ  اجكفى ٗاهأٚف  ال  فٍ إذا  فا١ ًفّ        ف اش هفٕ  ف   مل ٙعس  اهفٌاهم

 ٙطاهب  ٕ ٗ أت كُٕ٘ ًاهلٕ هصًٕ اسا  فٕ اهٚفٕ ًف  ٗ ف٘ ٖ ال ٗإي قفٌِٕ اهففٌتؿس       

قٚ٘اْ إ قادٖ سِدٖ ًتقّفعفاي سوٚفٕ اىل   ففٕٚ ٗهصًٕ  ف  قٌٚتٕ ٣ً٘ٙرال ٗٙفكى ه٘ا د اه

اْ ٙعس  ؾاحإٔ ـٗ ٙٚ ع ًّ اهعفس  ٕ الًٗعٕ ي قٌاْ سوٕٚ ه٘  وفه ـٗ سفاب ًفّ    

  ْٗ  عٍد سوٕٚ ـٗ  قؿري يف حفعٕ . 

 قٚ٘اْ ؾففاحإٔ ٙطففسح يف اجزف غففري ًوتففصَ  ففٕ : فففاْ كففاْ   ف(: إذا  ففسن اهفف10)

ٌولٕ ُعري اهففٌأاحا  اجؾفوٚٞ ٗي قفٌاْ    ف اش هلى ـحد   -ايسساض سِٕ ظآسٖ 

جٔد فسوففٟ اتلففر ال ٗإي اْ  سكففٕ  ؾففاحإٔ هعجففصٖ سففّ ًداٗا ففٕ ـٗ سففّ ُفقتففٕ ـٗ هفف  

 قٚ  ي ٙقدز ؾاحإٔ ـٗ ي ٙسٙد إ قا١ٖ سِدٖ ـٗ ًؿاحأتٕ هٕ :فقٚ٘اْ ٗكالهٕ  فاه

 عٍٚؼ فٕٚفتفقٚ٘اْ سوٟ اهفاه إذا كاْ اهفٌ٘ق  اهرٜ  سكٕ ؾاحإٔ فٕٚ ي ٙقدز -ـ
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  فاش هلفى    -قٚ٘اْ فٚفٕ سوفٟ اهطفعٛ اهٌٚٔفا     فجُٕ ي ًفا١ فٚفٕ ٗي كفال١ ٗي ٙقف٠٘ اهف     

ٞيفـحد ـلرٖ ٗ   هوتقفغ سوٕٚ .  ٌولٕ ًقدً

 السوففٟ اهتعففٍٚؼ ٗٙفف ًّ سوٚففٕ ًففّ اهتوففه    قٚ٘اْ ٙقففدز فٚففٕ  فإذا كففاْ اهفف ٗ -ب

ٕ   أفى ٗزٗز  إُ  سكٕ ؾاحإٔ سفّ  ٔفٍد ٗكفاْ ُاٗٙفاي هوس ف٘ـ اهٚفٕ ق       ـٗ   -اهففخطس سوٚف

 ٌولٕ ال فٌّ ـلرٖ كاْ قاًِاي هٕ . فجص جحٍد ـلرٖ ٗي  فمل ٙ

قفايي يف اهعٌفساْ     -ـٜ حٚ٘اْ ـهٚه كاي ى ٗاهػاٝ  -قٚ٘اْ ف(: إذا ٗ د اه11)

قٚ٘اْ فٚٔفا ً ًُ٘فاي ًفّ اهطفأاـ سفا ٝ كاهأوفدٝ ٗاهقسٙفٞ        فٗٓ٘ اهفٌ٘ق  اهرٜ ٙلْ٘ اه

حلٍ  اجص ـلرٖ الٗٓلرفمل ٙ -قٚ٘اْ ًِٔا اهٕٚ فاه ٌا ٙتعاز  ٗؾ٘يفًٗا ح٘هلٌا ً

 قٚ٘اْ غري اجهٚه كاهغصاي إذا ٗ دٖ يف اهعٌساْ حسَ ـلرٖ ً  إحتٌاي كُٕ٘ قد فاه

 ٗذهم جُٕ ٙقدز سوٟ ايًتِاـ ًّ اهطأاـ  طسسٞ سدٖٗ .  الؾٚد ًٗوم  ٍ قاـ

ًّٗ ـلرٖ قٌِٕ ٗجيب سوٚفٕ حفعفٕ  ايطعفاَ ٗاهطفقٛ ال ٗٙوصًفٕ اهتعسٙفه  فٕ        

ٗٙأقٟ يف ٙد آلرٖ ًكٌُ٘اي سوٕٚ اىل اْ ٙ  ٕٙ اىل ًاهلٕ ال ففاْ ٙف٣ظ ًِفٕ  ؿفدق  فٕ      

 قاكٍ اهػسسٛ سوٟ اجح٘ط . فسِٕ  اذْ اه

ٝي هأعض اهط٘از١ٜ   -ًسض ـٗ حنٖ٘  -ُعٍ إذا كاْ غري اهفٌ ًْ٘ ًّ اهتوه سا 

ٞي هؿاحإٔ ٙفتقفغ سوٚفٕ ٗٙعفٍس   فٕ ٗٙفتفقـ سفّ ًاهلفٕال         مل ٙأعد  ٘اش ـلرٖ ـًاُ

 قاكٍ اهػسسٛ. فق  ٕ سِٕ  اذْ اهاه٘ؾ٘ي اهٕٚ  ؿٍد ـٗ ٣ٙظ ًّ ًعسفتٕ  فاْ

 (: إذا إحتا ففت اهكففاهٞ اىل ُفقففٞ فففاْ ٗ ففد ًتففسـ  ٔففا ـُفففل سوٚٔففاال ٗإي    12)

هف    فٌا١ ـٗ ًِفعفٞ : ـُفل سوٚٔا ًّ ًاهٕ ٗز    ٔا سوٟ اهفٌاهم ال ٗه٘ كاْ هوكاهٞ ُ

ٗٙلفْ٘  فدي ًفا ـُفقفٕ سوٚٔفاال      إضفت٘فآا اتلفر    -ٙػسب ـٗ ظٔس ٙسكب ـٗ حنٌ٘ٓا 

 قطاب اهقٌٚٞ سوٟ اجق٠٘ . فٗهلّ ي د اْ ٙلْ٘ ذهم  
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(13     ٗ  (: إذا  لوففت اهد ا ففٞ ـٗ اهطففري ـٗ اهطففخوٞ ـٗ حن٘ٓففا يف  از إُطففاْ ـ

ج٘ش إلسا ٔا ًّ فجص ـلرٓا ال ُعٍ ٙفيف  طتإُ ٗقد  ٔى ًاهلٕ مل  لّ هقطٞ ٗمل ٙ

 ٔا إذا مل ٙلّ قد ـلرٓا .اهداز ـٗاهأطتاْ ـٗحنٌ٘ٓا ٗهٚظ سوٕٚ قٌاُ

جرياْ ٗيف فـًففا إذا ـلففرٓا ٗحاشٓففا فففاجح٘ط ٗ ٘ ففاي اهتعسٙففه  ٔففا سِففد اهفف       

قؿى سِدٖ اهٚ ع ًفّ ًعسفتفٕ ـٗ   فاهفٌعاْ اهيت ٙت٘ق  فٚٔا ٗؾ٘هٕ اىل ًاهلٕ حتٟ ٙ

 ٍ ٙتؿدق  ٔا ال ٗي ٙأعد سدَ قٌأُا هؿاحأٔا اذا ظٔس ًا مل ٙلفّ   اه٘ؾ٘ي اهٕٚال

 اهتعسٙه ـٗ ًتعدٙاي سوٟ اهفٌاي قأى اهٚ ع ٗاهتؿدق .ًقٍؿساي يف اهفقـ ٗ

 ٗ  ٗ لففى  -  ا ففٞ ـٗ حن٘ٓففا طففري:  حنٌ٘ٓففا ـٗ ٗهفف٘  ففا١ زـع غففٍِ ـٗ  قففس ـ

جب سوٕٚ اهتقّفغ سوٚفٕ  فجٔ٘ي اهفٌاهم ٙفقٌّ قطٚعٕ ٗمل ٙعس  ؾاحإٔ كاْ ًّ ً

ٗجيفب  اهتعسٙفه  فٕ ٗإٙؿفاهٕ اىل ؾفاحإٔ هف٘ ٗ فل ًِفٕ  عفد ضف اهٕ            ال اطعاَ ٗضقٛ

سٖ هعالًتفٕ ٗٗؾففٕ ال ًٗف  اهٚف ع ًفّ ًعسفتفٕ ـٗ  و٘غفٕ ٙتؿفدق  فٕ سوفٟ فقفري            ٗذك

 ًتدّٙ  اذْ اهفٌجتٔد اهعدي سوٟ اجح٘ط .

جٔ٘ي اهفففٌاهم فٔفف٘ ف(: كففى ًففاي قففا٢  هففٚظ حٚ٘اُففاي ٗي إُطففاُاي إذا كففاْ ًفف14)

جٔاهٕ ًاهلٕالٗي ففد ًففّ ف)هقطففٞ(  اهفففٌعِٟ اجلففـ فأُففا  تقففَ٘   كففٚاـ اهفففٌاي ٗ فف 

ٕ   . إحساشٌٓا ٍـٗ حفاَ ـٗ   اذا  أفدي حفرادٖ ـٗ  ٘ فٕ  ففٌاي غفريٖ  يف ًطفجد       :ٗسوٚف

ٍٞ ي ٌٍفد اهففٌاهم  أفدٙى ًاهفٕ ـٗ حؿف٘هٕ ًِفٕ ضفٔ٘اي            حطِٚٚ ٙلفْ٘ هقطفٞ إلحتٌفاي  ع

كٌا  تقَ٘ اهوقطٞ ْ هقطٞ هعدَ إحساش قٚاـ اهفٌايالجٔ٘ي اهفٌاهم ٗي ٙل٘ففٚلْ٘ ً

: )ُاٗهِٚفٕ(  ـحد جلرٖ ـٗ قاي هغريًٖاي ٗضأقٕ  اهتقاط اهفٌاي ٗـلرٖ فاذا سثس سوٟ 

زـ٠ غف٣ٚاي يف اجزض   ه٘ٗتقط إي قا كفٕ  ْٗ اهففٌِاٗي هفٕال   فِاٗهٕ إٙاٖ مل ٙلّ اهففٌو 

 ّوإٔفق قطٕ ـٗفتفسٖ  ٕ غريٖ فاهفقوٕ  س وٕ ـٗ  عؿاٖ ًّ  ْٗ ـلرٖ ـٗ ـلفٍِقاٖ سّ ًفف
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 مل ٜهٔ ًَتكطًا ظاٖؽًا .   -يٝتعؽف عًٝ٘ َٔ ظٕٚ إٔ ٜأشػٙ ٜٚتفًط عًٝ٘ 

ٌررٝاا ايرررُاٍ ايرررُاٍٗٛ َايهرر٘ خرراؾ يرر٘ أشررػٙ ٚ يتكا رر٘  (: اغا أحررؽؾ أحررعٷ15)

ع٢ً نؽا١ٖٺ َٔ ظٕٚ فؽم بري َا ًٜتكط يف حؽّ َه١ ٚبرري رير ٙ و ٚ ٕ ناْرر نؽاٖر١     

ك١ أٚ أنثرؽ  رخؽّ ايررُهٞ ألرع ٚدنرع و ٜٚفتخفرٔ  لرٗاظ عرعٍ أٚ  ر       را٫يتكاط َٔ اير 

ُ  رعًٝ٘ َكع١َ ٶي ًكٛط َعًرّٛ  خفع٘ َٔ ايتًف أٚ ايفٛات ع٢ً واحب٘ و ٚاغا نرإ ايرر

 اؿ أشػٙ  ٫ َع قىع ايتىعٟ ٱٜىاي٘ ازي َايه٘ ٚتفًُٝ٘ بٝعٙ .  رايرُايو مل ٜ

خؽّ ٌٚرع ايٝرع   راٛؾ أشرػٙ ٜٚر  ر(: ايرُاٍ ايرُاٍٗٛ َايه٘ ري  ايٍا٥ع ٫ ٜر 16)

شاف عًٝ٘ ايتًف فٝأشػٙ بكىع ايرتخفغ عًٝر٘    اعًٝ٘ ٍُٜٚٓ٘ يٛ  ـتٛزي عًٝ٘ و ٫  غ

ٍررُٓٗا  ٫ َررع ايتعررعٟ عًٝرر٘ أٚ ايتفررؽٜط يف حفعرر٘و   لررؽع١ٝ بٝررعٙ ٫ ٜ ٜٚهررٕٛ أَاْرر١ً

ختٌُ ايٛورٍٛ  رٚع٢ً نٌ تكعٜؽ جيب ايتعؽٜف بر٘ ٚايفخري عرٔ َايهر٘  غا نرإ ٜر      

ٚاغا ٜر٦ق َرٔ َعؽفتر٘ أٚ َرٔ      واب ايتعؽٜرف رٚ ٫ مل ٜر  -ٚيٛ  حتُرا٫ً ٌرعٝفاً   -ايٝ٘

ٕ أ رُهٓ٘بًٛري٘ تىعٸم ب٘ ع٢ً فك  َتعٜٔ باغٕ ايرُاتٗع ايععٍ ع٢ً ا٫حرٛط و ٜٚر  

 .  َٔ ْفق ايرُاٍ ايرُاٍٗٛ َايهْ٘فع يًفكرُٓ٘ إ نإ ايٓكع أٜبٝع٘ ٜٚعطٞ ايفك   

 إ ناْررر قُٝترر٘ -(: ايرررُاٍ ايٍررا٥ع ريرر  ايرررُعًّٛ َايهرر٘ ٚايررػٟ  يتكطرر٘    17)

اب تعؽٜفر٘ ٫ٚ ايفخري عرٔ    رًُه٘ بعع  يتكا ر٘ ٫ٚ ٜر  رظٕٚ ايعؼِٖ ايمؽعٞ خاؾ ت

و ازي ايررُايو اّ مل تهرٔ ير٘ ع٬َر١     ٛورٌ بٗرا  َايه٘ ـٛا٤ ناْر ي٘ ع١َ٬ ٜتٛقرع ايت 

فرإ   -بطؽٍٜل َٛ رٛم بر٘ نُرا يرٛ أعطر٢ ع٬َتر٘        -خكل اْ٘ َايه٘ رفاغا خا٤  ايب٘ ٚت

 ناْر ايعري َٛخٛظ٠ ؼظٸٖا ايٝ٘ و ٚإ ناْر تايف١ مل ٜهٔ عًٝ٘ ٌُإ ايبعٍ .

ُاّ ايررُٛاؼظ و ٫  غا نرإ ايررُاٍ    ر(: ايتعؽٜف ٚاخب عًر٢ ا٫ ر٬م ٚيف تر   18)

ُهٔ إ ٜٛوررف ايرررًُكٛط بٗررا ٜٚعررؽف َٓٗررا وررخ١  رايرررًُكٛط شًررًٛا َررٔ ع٬َرر١ٺ ٜرر 
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 ايب٘و ْع  ايرُفهٛنات ايرُفؽظ٠ ٚايعْاْ  ايٛؼق١ٝ ايرُفؽظ٠ ٚايررُىٓٛعات   ظع٣ٛ

َرٔ  ايررُتُا ٬ت  ٙ ٖرػ  ًُورفٝارٛؾ تر   -ايما٥ع١ يف ٖػٙ ا٫ؾ١َٓ ايرُتُا ١ً بايرُىاْع 

ُايه٘ ايرٛاقعٞ ايٍرا٥ع َٓ٘وٚيرػا ٜمر ط     رظٕٚ تعؽٜف  غا مل حيتٌُ فٝر٘ ايٛورٍٛ ير   

   . فٝ٘ إ ٫ تهٕٛ َع٘ َا ٜىًذ َعؽٸفًا ب٘

ايكابًر١  ايٓكع١ٜ ٚايرُىٓٛعات ايرُتُا ١ً  ايرُفهٛنات ٚا٭ٚؼام :ا ٓٗصؽج َرٜٚ

ُا رًرُايو نإٔ تهٕٛ ًَفٛف١ بكُاه أٚ ناؼتٕٛ أٚ حنٛ غيرو َر  ييًتعؽٜف ٚايٛوٍٛ 

تعؽٜف ب٘ عٓع٥ػو ٖٚهػا يٛ ٚخرع َكرعاؼًا   فٝاب اي -ُهٔ َع٘ ٚوف٘ ٚغنؽ ععظٙ رٜ

َهررٔ َعؽفرر١  أٚ حنُٖٛررا َررٔ ا٫ٚؼام ايٓكعٜرر١ ٚأ   َررٔ ايررعؼاِٖ ٚايررعْاْ  ايرررُعع١ْٝ  

صاً ٚايؿَررإ رَثررٌ ايعررعظ ايرر  رصىٛوٝات ايررف فٝٗررا  ورراحبٗا بفرربب بعرر  ايرر  

 ُا ٫ ع١َ٬ هلا .رب ايتعؽٜف ٚمل تهٔ ََع٘ جيٚ -صاً رصاً ٚايرُهإ ايراي

ُا َعر٘ أٚ حٛير٘ بٓخرٛ    رَهٔ ٚوف٘ بػاتر٘ أٚ بر  : نٌ َاٍ ٌا٥ع أٚبعباؼ٠ خاَع١ 

 .اب تعؽٜف٘ ـ١ٜٓر -َايه٘ أٚ ازي وعم ظع٣ٛ  ايب٘  ُهٔ ايتٛوٌ ازيرٜ

خراؾ   -ُهٔ ٚوف٘ ب٘ رُهٔ غيو بإٔ ٫ تهٕٛ فٝ٘ ع١َ٬ ٫ٚ َع٘ َا ٜرٚاغا مل ٜ 

ًٍرت ٚيرٛ   -ه٘ ٚإ بًغر قُٝت٘ ظؼًُٖا أٚ أنثؽ َٓ٘ و ٚا٫ٚزي ايتىعم بر٘ عرٔ َايهر٘    ُ

 .   -ع٢ً ْفف٘  غا نإ فك ًا 

َٚرٔ   اب ايتعؽٜف لؽعًا ٭خٌ ايٛوٍٛ ازي َايو ٚاٜىاٍ َاي٘ ايٝ٘ ورُا ٜرٚاْ

ايٛورٍٛ ازي ايررُايو    -بتعؽٜرف ايًكطر١ فٝر٘     -تٛقع رٴٖٓا فهٌ َٛؼظ َٚهإ ٚؾَإ ٜ

ٚاغا مل حيتُرٌ ايٛورٍٛ ازي ايررُايو أٚ ٜر٦ق َرٔ بًٛرير٘ ٚمل       و ف فٝ٘ راب ايتعؽٜٜ

ٚٴ    -تهٔ فا٥ع٠ يف ايتعؽٜف  عك٥٬رٞ أٚ لرؽعٞ    خرع عرػؼٷ  ْتف٢ ٚخٛب٘ و نُرا اْر٘  غا 

 خؽؾ نرررٕٛ َايرررو ايررررًُكٛط قرررع ـرررافؽ ازي بررر٬ظ   رٴعرررٔ ايتعؽٜرررف بايًكطررر١ نرررإٔ ٜررر 
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صطؽ رشاف ايرًُكتط َرٔ اير  ٜىاٍ َاي٘ ايٝ٘ أٚ ايٝ٘ أٚ ٜتعػؼ   ٜتعػؼ ايٛوٍٛ ايٝٗا أٚ

 ٚايت١ُٗ  ٕ عؽٸف بايًكط١ أٚ نإ ا٫يتكاط يف ايرُٓا ل رير  ايررُأٖٛي١ أٚ ايررُٗاٛؼ٠    

١ُ ْؿٸاٍ يف ا٫ؼض ايكؽٜب١ حت٢ ٜعؽٸف ايًكطر١ عٓرعِٖ أٚ حنرٛ غيرو     رحبٝث مل ٜهٔ  

 -بتعؽٜرف ايًكطر١    -راُعٗا إٔ ٫ ٜتٛقرع َٔ ا٫عػاؼ ٚايرُٛاْع ايررُكبٛي١ لرؽعًا وٜٚر   

وٍٛ ازي ايرُايو عاظ٠  فاْ٘ ٜٓتفٞ ٚخٛب ايتعؽٜرف بايًكطر١ ح٦ٝٓرػ و ٚا٫حرٛط     ايٛ

ايررتخفغ عًٝٗررا فرر ٠ً  ررِ ٜتىررعم بٗررا عررٔ َايهٗررا عٓررع حىررٍٛ ايٝررأك َررٔ اٜىرراهلا  

 ُايهٗاو فرراغا ظٗررؽ ايرررُايو ربٝٸررؽ بررري ايؽٌرر٢ بايىررعق١ عٓرر٘ فٝثرراب عًٝٗررا ٚبررري     ريرر

 ُايو ايًكط١ .رع٘ ايبعٍ يَطايبت٘ ببعهلا فٝهٕٛ أخؽايىعق١ يًُتىعم بعع ظف

عٝٗا هلرا  غا نرإ قُٝتٗرا ظؼُٖرًا     ُهٔ ٚوف َرعٸ ر(: ايًكط١ ايف هلا ع١َ٬ 19ٜ)

اب عًر٢ ايررًُتكط ايررُباظؼ٠ يًتعؽٜرف بٗرا عاَرًا       رًُهٗا و برٌ ٜر  راٛؾ تر رفُا ؾاظ ٫ ٜ

 ف٘ أٚ مل ٜىٌ ايٝر٘ حتر٢ ٍَر٢ ايعراّ      ِ إ مل ٜعؽٸ  .   نا٬ًَ ٚايفخي عٔ َايهٗا 

خؽّ ايرُهٞ فا٫حٛط إ ٜتىعم بٗا عرٔ َايهٗرا ٫ٚ ٜتًُهٗرا  ٫    ر يتكطٗا يف ايٚقع 

   اغا نإ فك ًا فٝتىعم بٗا عٔ َايهٗا ع٢ً ْفف٘.

 خؽّ ايرررُهٞ أَهٓرر٘ إ ٜتًُهٗررا َررع ايٍررُإ عًٝرر٘ و   رتكطٗا يف ريرر  ايرر رٚ ٕ  يرر

و ايفرٛت ٛوٞ بٗا عٓع شرٛف  يف ٜعٙ ٜتخفغ عًٝٗا ٜٚٴ ٚا٭حٛط ا٭ٚزي  بكا٩ٖا أَا١ًْ

ُهٓ٘ ايتىعم بٗا عرٔ  ر٫ٚ ٌُإ عًٝ٘  ٫ َع ايتععٟ عًٝٗا أٚ ايتفؽٜط يف حفعٗا ٜٚ

ُع٢ٓ  بر٬  ايررُايو  عٓرع    رَرع ايٍرُإ بر    -ٚيٛ ع٢ً ْففر٘ اغا نرإ فكر ًا     -َايهٗا 

ُاي٘ : فإ ؼٌٞ  بٗا فً٘  ٛابٗرا وٚ ٫ ريرؽّ ير٘ َاير٘ : َثًر٘  ٕ نرإ       رظٗٛؼٙ بتىعق٘ ب

ٚنإ  ٛاب ايىعق١ يًًُتكط و ٚيٝق يًُايو ايؽخرٛا   -ظفعٗا ي٘ َثٌ أٚ قُٝت٘ عٓع 

 ع٢ً ايفك  بايًكط١ أٚ بعهلا .  
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َٔ ظٕٚ فرؽم برري حىرٍٛ ايٝرأك      هِ ٜثبر لؽعًا بعع ايتعؽٜف ـ١ًٓوٖٚػا اسب

اٍ ايررُاٍٗٛ  خبر٬ف ا ر   ٚ َٔ ايٛوٍٛ ايٝ٘ ٚبري ععّ حىرٛي٘و ُايو أاير َٔ َعؽف١

  ٫ بعع ايٝأك َٔ ايٛوٍٛ ازي َايه٘ . َايه٘ ري  ايٍا٥ع فاْ٘ ٫ ٜتىعم ب٘

ًُو ايرًُتكط ايًكط١ بعع ايتعؽٜف بٗا فعؽف واحبٗا : فإ ناْرر  ر( :  غا ت20)

ايعري ايرُاي١ٝ َٛخٛظ٠ ظفعٗا ايٝ٘ ٚيٝق يًُايو ايرُطايب١ بايبرعٍ و ٚإ ناْرر تايفر١    

يبرعٍ : ٖٚرٛ   أٚ َٓتك١ً َٓ٘ ازي ري ٙ ببٝع أٚ وًذ أٚ ٖب١ أٚ حنٖٛا نإ يًُايو عًٝ٘ ا

ايرُثٌ يف ايرُثًٞ و ٚايك١ُٝ يف ايكُٝٞ و ْعرِ جيرٛؾ يًًُرتكط يف ورٛؼ٠ تىرعٟ رير ٙ       

 خٌ ي٘ َطايب١ ايرُتًف بايعٛض .رٱت٬ف ايًكط١ ايف ٌُٓٗا ٜٚ

ًررُايو  غا ؾاظ يف تعؽٜفٗرا عًر٢    ايرًُتكط أٚ   ُرإٔ  بايٛورٍٛ ي  تٝكٔ يٛ  (:21)

 ًُهٗا أٚ ايتىعم بٗا.  را ٚععّ خٛاؾ تحٛط ٚخٛبًا  بكا٩ٖا َع ايتعؽٜف بٗـ١ٓ فا٭

عًر٢ َهرإ ا٫يتكراط     -بعؼِٖ أٚ ظْٚ٘  -خعٜع ق١ُٝ ايًكط١ ر(: ايرُعاؼ يف ت22)

 ٚؾَاْ٘ ظٕٚ ري ٙ َٔ ا٫َه١ٓ ٚا٫ؾ١َٓ .

( ٖٚررٛ ٜفرراٟٚ Œٚايرررُؽاظ َررٔ ايررعؼِٖ ايمررؽعٞ َررا نررإ يف عىررٛؼ ا٥٫ُرر١ ) 

فراٟٚ سفر١ َثاقٝرٌ    ( محى١ َرٔ ايفٍر١ ايررُفهٛن١و فرإ عمرؽ٠ ظؼاٖرِ ت      6ز12)

ٚؼبرررع َثكررراٍ و ٚايرررعؼِٖ حبفرررب ايرررٛؾٕ ايررررُتعاؼف يف   -محىررر١  24 -وررر ف١ٝ 

 ١ َٔ ايغؽاّ .  ريؽاَري ف١ٍ ٚ ٬ ١ ٚأؼبعري باير٦ُ( :2ز  43عىٛؼْا ٜفاٟٚ )

ُاّ ـر١ٓ و فرإ مل   ر(: دبب ايرُباظؼ٠ ازي ايتعؽٜف َرٔ حرري ا٫يتكراط ازي تر    23)

خًا َرٔ رير  عرػؼ نرإ عاورًٝا و ٫ٚ      راٱيتكراط تفاَر  ٜعؽٸف أٚ مل ٜباظؼ ايٝ٘ َٔ حري 

اب ايتٛبر١  رٜفكط ٚخٛب ايتعؽٜرف عٓر٘ َرع  حتُراٍ ايٛورٍٛ ازي ايررُايو وبرٌ تر        

 خهِ يٛ باظؼ ايٝ٘رًٛ  ايرُايو و ٖٚهػا ايرٝأك َٔ برٚايرُباظؼ٠ ازي ايتعؽٜف حت٢ ٜ
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 َٔ حري ا٫يتكاط ٚاـتُؽ عًٝ٘  ِ تؽن٘ قبٌ شياّ ايف١ٓ .

عك٥٬ٝرًا أٚ لرؽعًٝا عرٔ ترؽى ايتعؽٜرف أٚ       -َمرؽٚا   يًًُرتكط عرػؼٷ  ْعِ  غا نإ 

مل ٜهررٔ عاوررًٝا  -ايرررُباظؼ٠ ايٝرر٘ أٚ عررٔ تررؽى ا٫ـررتُؽاؼ عًٝرر٘ بعررع ايرررُباظؼ٠ ايٝرر٘    

خري رأٚ ير  ٚناْر ٚظٝفت٘ ٖٞ اٱبكا٤ أَا١ًْ َع ايتخٍفغ عًٝ٘ و ًٜٚؿَر٘ ايتعؽٜرف يفر١ٓٺ   

 ايععٍ ع٢ً ا٭حٛط . ٕ ايفكٝ٘غإُايو فٝتىعم ب٘ عٓ٘ بحىٍٛ ايٝأك َٔ بًٛ  اير

ذ (: ٫ دبررب َبالررؽ٠ ايرررًُتكط يًتعؽٜررف فٝىررذ َررٔ ايرررُت ا برر٘ نُررا تىرر   24)

 غا ا ُررإٔ بىررعٚؼٙ َررٔ احررعُٖا و ـررٛا٤ حىررٌ   ـررتٓاب١ ايرررًُتكط ريرر ٙ يًتعؽٜررف

ٚإ نررإ  -٫ عًرر٢ ايرررُايو  -ااًْا أٚ حىررٌ بررأخؽ٠ و ٚا٫خررؽ٠ عًرر٢ ايرررًُتكط  رَرر

 خفعًا ع٢ً ا٫حٛط .رٜعٙ يًُايو ت ا٫يتكاط ب١ٝٓ ابكا٥ٗا يف

(: ٫بع َٔ إ ٜهٕٛ ايتعؽٜف يف ايرُعإ ايرُتٛقع ٚورٍٛ شر  ايًكطر١ ازي    25)

َايهٗررا نررأبٛاب ايرررُفاخع ٚيف ا٭ـررٛام ايكؽٜبرر١ َررٔ َهررإ ا٫يتكرراط ٚيف اٚقررات     

اختُرراا ايٓرراك ٚحٝثُررا ٜتٛقررع ٚوررٍٛ شرر  ايًكطرر١ ازي َايهٗرراو ٫ٚ ٜررتعري َبالررؽ٠   

ًُٓا رؼاظ ايفرفؽ َرٔ ٌَٛرع ا٫يتكراط أَهٓر٘ إ ٜفرتٓٝب َ٪تر       و فًرٛ أ كطر١ ايتعؽٜف بايً

 . ٟ ٱٜىاٍ ايرُاٍ ايٍا٥ع يرُايهٜ٘ٛظعٗا عٓعٙ ٜهٕٛ  ك١ يف ايتعؽٜف ٚايتىعٸ

(: ٜرتعري عًر٢ ايررًُتكط إ ٜعرؽٸف يكطتر٘ ـر١ٓ يف ايررُعإ تعؽٜفرًا َتٛاور٬ً          26)

ايفرابل َرٔ ظٕٚ تفراَذ    َترعاظًا يًتعؽٜرف   رخفب ايٓاك ايتعؽٜف اي٬حل  ٜ خٝثرب

يف ايتعؽٜف ٚيف  تىاي٘و ٜٚهفٞ ايىعم ايعؽيف بإٔ ٜهرؽٸؼ ايتعؽٜرف يف ايمرٗؽ ا٫ٍٚ    

ًٌٍ ٜٚػٍنؽ ايٓاك بٗرا شىٛورًا يف َرٛاؼظ تر    رٚايثاْٞ  ِ ٜ ُٸرصٍفف ٜٚك  ع ايٓراك َٚرا  ا

 فٝ٘  حتُاٍ ايٛوٍٛ ازي ايرُايو .

 ٛوٌ ازي ايرُايو و َٚٓٗا  رترٞ ايرع١ فر١ ْافرُهٔ ايتعؽٜف بأٟ ٚـ١ًٝ  ع٬َٝرٜٚ 
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 ازبؽٜع٠ ٚا٫غاع١ ٚايتًفاؾ ٚحنٖٛا َٔ ٚـا٥ٌ ا٫ع٬ّ اسبعٜث١ .  

صٍؽ ٚايفٛانر٘ ٚايًخرِ ٚحنٖٛرا    رُا ٫ تبك٢ ـر١ٓ ناير  ر(:  غا ناْر ايًكط١ 27َ)

ختفع١ رٚخررب ايررتخفغ عًٝٗررا يفرر ٠ تبكرر٢ َرر  -ُا ٜعؽٌرر٘ ايتًررف يف ٜررّٛ أٚ لررٗؽ رَرر

١ً ايف ٠ بأٌَ ايٛورٍٛ يىراحبٗا   َ٘ ايتعؽٜف بٗا  ٝبىفاتٗا ايعش١ًٝ يف َايٝتٗا ًٜٚؿ

خانِ رٚيررٛ  حترراج حفعٗررا ازي ايتافٝررف أٚ ايعرر٬ج فررا٭حٛط إ ٜفررتأغٕ فٝرر٘ ايرر       

ؽ ايررًُتكط  صٝٸراٗا ف ٠ ايتعؽٜف حت٢  غا شراف تًفٗرا تر   رايمؽعٞ أٚ َٓىٛب٘  ِ ٜعاي

ٜما٤ َٔ أنٌ ُا رُٗا ع٢ً ْفف٘ بفعؽٖا ايرُتعاؼف ـٛقًٝا  ِ ٜتىؽف فٝٗا بربري تكٜٛ

و رُٓٗا يًُايرو ٚحنٛٙ ٜٚبك٢ ايثُٔ يف غَت٘ يًُايو  ٚبرري بٝعٗرا عًر٢ رير ٙ ٚحفرغ  ر      

ٕ ٜفررتأغٕ يف بٝعٗررا ايرررُاتٗع ايعررعٍ أٚ َٓىررٛب٘ و ٜٚفررتُؽ      ًُررتكط أٚا٭حررٛط يً

  ِ  ٕ ٚخع واحبٗا ٚ  ُرإٔ بر٘   .    ٚخٛب ايتعؽٜف ـ١ٓ حت٢ بعع ايتكِٜٛ أٚ ايبٝع

ظفع ايٝ٘ ايثُٔ ايػٟ باعٗا أٚ  -ات ايرُُٝٸؿ٠ يًكط١ صىٛوٝرَٔ بٝاْ٘ يًىفات ٚاي -

ايكُٝرر١ ايررف يف غَترر٘و ٚ ٕ ٍَررر ايفرر١ٓ َررٔ ظٕٚ ظٗررٛؼ ورراحبٗا فايٛظٝفرر١ ٖررٞ      

 ( .  19ايتىعم بعٛض ايًكط١ عٔ َايهٗا َع ايٍُإ بايٓخٛ ايرُتكعّ يف )ّ :

 (:  غا ٌاعر ايًكطر١ َرٔ ايررًُتكط قبرٌ ايتعؽٜرف بٗرا أٚ بعرعٙ قبرٌ ٍَرٞ          28)

خاٍ وٚ ٫ ٚخرب عًٝر٘   رفإيتكطٗا دشؽ ٚخرب  نُراٍ ايتعؽٜرف ـر١ٓ اغا عًرِ باير      ـ١ٓ 

 ايتعؽٜف ـر١ٓ َفرتأْف١ : فرإ ٚخرع ايررُايو ٚأعطر٢ ايررُٛاوفات ٚحىرٌ ايٛ رٛم          

اعٙ ٚٚخع ايرًُتكط ا٭ٍٚ خاؾ ظفعٗرا ايٝر٘  غا   ربهْٛ٘ ايرُايو ظفعٗا ايٝ٘ و ٚ ٕ مل ٜ

ٛ  -تعؽٜرف ـر١ٓ   نإ ٚا كًا بأْر٘ ٜعُرٌ بٛظٝفتر٘ ٚعًٝر٘  نُراٍ اي      بٍر١ُُٝ تعؽٜرف    ٚير

ر ايف١ٓ خا٤ ايتصرٝ  ايررُتكعّ برري    ُٸراع أحعُٖا حت٢ ترفإ مل ٜ -ايرًُتكط ايثاْٞ 

 ايتًُو ٚايتىعم ٚاٱبكا٤ يًُايو . 
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(: اي٬ؾّ يف عباؼ٠ ايتعؽٜف َؽاعا٠ َا ٖٛ َٓبٸ٘ يًُايو َٚػٍنؽ بهٕٛ ايررُاٍ  29)

صتىؽًا رغيرو برػنؽ ورفات ايررُاٍ َر     ايٍا٥ع ًَه٘ نٞ ٜتىع٣ يتخىًٝ٘ و ٜٚتخكل 

و تًف براشت٬ف ايررُٛاؼظ  حبٝث يٛ مسعٗا ايرُايو  حتٌُ نٕٛ ايرُاٍ َاي٘ ٖٚػا خي

ٕ ٜكرٍٛ : )َرٔ ٌراا ير٘ لر٤ٞ أٚ َراٍ ( و ٚقرع ٫ ٜهفرٞ ٖرػا          هفرٞ يف َرٛؼظ أ  فكع ٜ

٫ٚبع إ ٜكرٍٛ َرث٬ً : )َرٔ ٌراا ير٘ غٖرب ( ٚقرع حيتراج ايتعؽٜرف يف َرٛؼظٺ  ٌراف١            

: رُاّ ايتكراظٜؽ ٚع٢ً ت  ات نإٔ ٜكٍٛ )َٔ ٌاا ي٘ ق٬ظ٠ غٖب( . صىٛوٝربع  اي

٫بع إ ٜتخؽ٣ ايرًُتكط َا ٖٛ أقؽب تٓبًٝٗا يًُايو  َٛو٬ً ايٝر٘ فر٬ جيرعٟ ايررُبِٗ     

 ايغاَ  ٫ٚ ايرُتعري ايرُخ  بٌ أَؽ بري ا٭َؽٜٔ .  

ٕ ٜىررفٗا ٚوررفًا راؿ ظفعٗررا ايٝرر٘  ٫ أًَررو ايًكطرر١ مل ٜرر  (:  غا  ظعرر٢ أحررعٷ30)

َطابكررًا يٛاقعٗررا ٚحيىررٌ ايعًررِ أٚ ا٫ ٦ُٓررإ بهْٛرر٘ َايهٗررا و فرر٬ ٜهفررٞ َطًررل         

ايٛوررف بررٌ ٫بررع َررٔ ٚوررف شفاٜاٖررا ايررف ٫ ٜطًررع عًٝٗررا  ٫ َايهٗررا ٚحيىررٌ       

ا٫ ٦ُٓإ بىعم ايٛوف َٚطابكت٘ يًٛاقعو ٫ٚ ٜهفٞ َا أٚخب ظٔ ايىرعم وبرٌ   

بىرعق٘ أٚ إٔ تمرٗع    اب ظفعٗرا يٛاورفٗا عٓرع حىرٍٛ ا٫ ٦ُٓرإ أٚ ايرٝكري      رُا ٜراْ

ٞ لاٖعإ عع٫ٕ ع٢ً أْ٘ َايو ايًكطر١ أٚ لراٖع عرعٍ َرع ٜر      -ايب١ٓٝ   -رُري ايررُعع

ايٛورف ايكطعرٞ أٚ    -فٝاب ح٦ٓٝػ ظفعٗرا ايٝر٘ ٜٚفركط ايتعؽٜرف ـرٛا٤ نرإ غيرو        

 ٙ أّ بععٙ و قبٌ ايتًُو أّ بععٙ .  قبٌ ايتعؽٜف أّ أ ٓا٤ -أٚ ايب١ٓٝ ا٫ ٦ُٓاْٞ 

 أٚ قاَررر ايبٝٓرر١ ٚقررع تىررعم ايرررًُتكط بايًكطرر١ ٚمل   ٚاغا خررا٤  ايبٗررا ٚٚوررفٗا

ٚناْر َٛخرٛظ٠   ًُهٗارٚاغا نإ غيو بعع ت ٜؽض ب٘ ٌُٓٗا ٚنإ أخؽٖا يًًُتكطو

 ايك١ُٝ.   أٚ ايرُثٌ ايٝ٘ ايبعٍ: ُٓؿي١ ايتايف ظفعرٚ ٕ ناْر تايف١ أٚ ب عٓعٙ ظفعٗا ايٝ٘و

 ٘ : فإرًٝر٫ٚ ازي ٚن ٝ٘ر١ ايرىاٍ ايًكطرُهٓ٘  ٜرعؽف ايرُايو ٚمل ٜ  غا(: 31)
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ُثٌ ايىعق١ عٓ٘ أٚ ظفعٗرا ازي أقاؼبر٘ أٚ   رأَهٔ ا٫ـت٦ػإ َٓ٘ يف ايتىؽف فٝٗا ٚيٛ ب

 خىٌ عٓرعٙ ايٝرأك َرٔ  ٜىراهلا     رحنٛ غيرو تعرٝٸٔ و ٚ ٫ تعرٝٸٔ ا٫حتفراظ بٗرا حتر٢ ٜر       

 غٕ ايرُاتٗع ايععٍ ع٢ً ا٭حٛط .  إازي َايهٗا فٝاٛؾ ي٘ ايتىعم بٗا عٓ٘ ب

حرؽّ   -َا نرإ بكرعؼ ايرعؼِٖ أٚ أؾٜرع      -ٜعؽٸف ايرًُتكط بايًكط١ (:  غا مل 32)

ُا٤ٖا رخٝٛإ ايرررًُتكط ْٚرررُا٤ٖا ايرررُتىٌ نايفرر١ُٓ يف ايرر رًُو ْرررًُهٗا ٚترررعًٝرر٘ ترر

ًُهٗا أٚ تىررؽف فٝٗررا نررإ ٌررآًَا عٓررع ظٗررٛؼ   رايرررُٓفىٌ نايٛيررع ٚايًرردي و ٚاغا ترر 

ايررُايو ٚقرع حىرٌ يًكطر١     ايرُايو ٚععّ ؼٌاٙو ٚاغا عؽٸفٗا ايرًُتكط ـ١ًٓ ٚعرؽف  

ُا٤ َتىٌ ظفع ايٝ٘ ايعري ٚايُٓا٤ ـٛا٤ حىٌ ايُٓرا٤ قبرٌ ايتًُرو أّ بعرعٙ و ٚاغا     رْ

ُا٤ َٓفىرٌ : فرإ حىرٌ بعرع ايتعؽٜرف بايًكطر١ قبرٌ ايتًُرو نرإ          رحىٌ يًكطر١ ْر  

 يًُايو و ٚ ٕ حىٌ ايُٓا٤ بعع ايتعؽٜف ٚايتًُو نإ يًًُتكط ايرُتًُو . 

ه٘ ايرًُتكط تبعًا ًُرٜ : فايرُتىٌرُا٤ع حىٌ ايًكط١ ْٚاغا مل ٜعؽف ايرُايو ٚق

 .   -نإ فك ًا ٚيٛ ع٢ً ْفف٘ يٛ -ع٢ً ا٭حٛط ٚايرُٓفىٌ ٜتىعم ب٘ ايًكط١و يتًُو

فررإ ناْررر ايًكطرر١ شًررًٛا َررٔ ايع٬َرر١  (:  غا  يررتكط ايىرر  أٚ ايرررُإٓٛ :33)

ٕ ايعؼِٖ خراؾ  ايرُُهٔ َعٗا ايتٛوٌ ازي ايرُايو أٚ ناْر غات ع١َ٬ ٚقُٝتٗا ظٚ

ٚ ٕ ناْر قُٝتٗرا ظؼُٖرًا فُرا ؾاظ تىرعٸ٣ ايرٛيٞ       رًُهٗا يًًُتكطويًٛيٞ إ ٜكىع ت

 -ـرٛا٤ تر٫ٛٙ ايرٛيٞ أّ رير ٙ     -و ٚبعع ايتعؽٜف ايرُتفًط عًٝٗا يًتعؽٜف بٗا ـ١ٓ أٚ

 ًُهٗا يًًُتكط .  رُهٓ٘ إ ٜكىع ترذ ٜٚرٱشتٝاؼ َا ٖٛ ايىاي ٜتىع٣ ايٛيٞ لؽعًا

أَاْر١ يف ٜرع ايررًُتكط ٫ ٍٜرُٓٗا  يرٛ       -ؾَٔ ايتىعٟ يتعؽٜفٗرا   -(: ايًكط١ 34)

أٚ  -يتًُررو َررٔ ظٕٚ تعؽٜررف بٗررا    ا َٚٓٗررا -بايتعررعٟ عًٝٗررا   تًفررر أٚ عابررر  ٫ 

ااَع رَٚٓرر٘  ؼخاعٗررا ازي ٌَٛررع  يتكا ٗررا أٚ  يكا٩ٖررا يف َرر    -بررايتفؽٜط يف حفعٗررا  
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ِ   ـٛا٤ حىٌ ايتفؽٜط يف عاّ ايتعؽٜف أٚ -ايٓاك  ًُهٗا بعرع  ر غا تر  فُٝا بعرعٙ و ْعر

ايتعؽٜف ـ١ٓ أٚ تىعم بٗا ٌُٓٗا حفبُا تكعّ و نُا ٍُٜٓٗا يٛ تؽى ايتعؽٜرف بٗرا   

 ُايهٗا .رًُهٗا َٔ ظٕٚ تعؽٜف بٗا َع  َهاْ٘ شٝا١ْ يرأو٬ً فإ ت

ٚيررٛ ظفعٗررا مل   خانِ ايمررؽعٞور(: ٫ ٜٓبغررٞ ظفررع ايرررًُتكط ايًكطرر١ ازي ايرر  35)

ق٘ بٗا بعع ايتعؽٜرف  خانِ هلا أٚ تىعٸرٜفكط عٓ٘ ٚخٛب ايتعؽٜف و ٜٚمهٌ أشػ اي

 ْٝاب١ عٔ ايرًُتكط .    ٫

(:  غا تًفررر ايكطرر١ قبررٌ ايتعؽٜررف بٗررا : فررإ ناْررر ريرر  ٍَرر١ُْٛ بررإٔ مل   36)

ٜتخكل َٔ ايرًُتكط تععٸ ع٢ً ايًكط١ أٚ تفرؽٜط يف حفعٗرا ٫ٚ  شر٬ٍ بايررُباظؼ٠ ازي     

ٜفرركط ايٛخررٛبو ايتعؽٜررف بٗررا ـرركط ٚخررٛب ايتعؽٜررف و ٚ غا ناْررر ٍَرر١ُْٛ مل  

و ٚيف ففررٞ ايىررٛؼ٠ ا٭ٚزي ٜفرركط ايتعؽٜررف  ٖٚهررػا  غا نررإ ايتًررف أ ٓررا٤ ايتعؽٜررف 

 وكُٝرر١٘   ررِ اغا عررؽف ايرررُايو ظفررع ايٝرر٘ ايرررُثٌ أٚ اي اب  نُاي رررايىررٛؼ٠ ايثاْٝرر١ ٜرر

 ٖٚهررػا يررٛ عابررر ايًكطرر١  ٫  غا نررإ ايتعٝٸررب ْالرر٦ًا َررٔ ايتعررعٟ أٚ ايتفررؽٜط فًٝررؿّ  

 ظٗٛؼ ايرُايو .   ؼظٸٖا َع أؼه عٝبٗا عٓع

(:  غا َررات ايرررًُتكط بعررع ايتعؽٜررف ٚقىررعٙ ايتًُررو  ْتكًررر ازي ٚاؼ رر٘      37)

ببٝٓرر١ أٚ بٛوررف   -نفررا٥ؽ أ٬َنرر٘و َررا مل ٜعٗررؽ ايرررُايو ٜٚتخكررل نْٛرر٘ ايرررُايو      

نرإٔ ٜتربري غيرو     -ٚ ٕ نرإ َٛتر٘ بعرع ايتعؽٜرف ٚقبرٌ ايتًُرو        .   فٝأشػٖا -قطعٞ

ٚيرٛ عًر٢    -ٛاير٘ فرا٭حٛط يًٛؼ ر١ ايتىرعم بٗرا     َصًطٗا بأرببكا٤ ايًكط١ َعؿٚي١ مل ٜر 

 غٕ ايرُاتٗع ايععٍ ع٢ً ا٭حٛط .إعٔ َايهٗا ب -ايفك  َِٓٗ 

 ٚ ٕ نإ َٛت٘ قبٌ ايتعؽٜف قاّ ايٛاؼث َكاَ٘ فٝ٘ . 

 ُاَ٘ .رٙ قاّ َكاَ٘ يف  تٚ ٕ نإ َٛت٘ أ ٓا٤ 
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خري رعًٝٗا ير خفعًا رفاغا ترِ ايتعؽٜف عاًَا تىعٸم ايٛؼ ١ بٗا أٚ أبكٖٛا عٓعِٖ ت 

اٍٗٛ ايرررُايو رٌ يًُايررو أٚ ٜتًُهٖٛررا و ٚا٭حررٛط ا٭ٚزي  خررؽا٤ حهررِ َرر ايتٛوٸرر

خىٌ عٓعِٖ ايٝرأك َرٔ ايٛورٍٛ ازي َايهٗرا     رظا١َ ايتعؽٜف َِٓٗ ازي إ ٜإعًٝٗا ب

 غٕ ايرُاتٗع ايععٍ ع٢ً ا٭حٛط . إ ِ ٜتىعقٕٛ بٗا عٓ٘ ب

ٚ  (:  غا ٚخع َا٫ً يف وٓعٚق٘ ايرُصتي ب٘ ٚمل ٜعًِ 38) يغر ٙ نرإ    نْٛر٘ ير٘ أ

ٜررعٙ يف  فررإغا  حتُررٌ نْٛرر٘ يرر٘ ٚ حتُررٌ نْٛرر٘ يغرر ٙ فٗررٛ يرر٘  غا مل ٜررعشٌ أحررعٷ  يرر٘و 

فتخرًا ٚريًكرًا    -اغا نإ ٜمراؼن٘ رير ٙ يف ايىرٓعٚم     ٍٜع فٝ٘  ل٦ًٝا و ٚ ٫ أٚوٓعٚق٘ 

يرررُٔ ٜبالررؽ  أٚ تررٝكٔ عررعّ َايهٝترر٘ يًُرراٍ نررإ يكطرر١ جيررب ايتعؽٜررف بٗررا  -ٚ ٜررعاعًا

 ٜعؽف٘ عاًَا تاًَا .   ع فٝ٘ ل٦ًٝا وايىٓعٚم أٚ ٍٜ

و َٚرٔ أْهرؽٙ أٚ مل   َت٘ فٗٛ ي٘ ٜعفع٘ ايرًُتكط ايٝ٘ٚأعط٢ ع٬  ِ اغا  ظعاٙ أحعٷ

ٜطابل ٚوف٘ ٚاقع ايًكط١ شؽج عٔ ظا٥ؽ٠  حتُاٍ َايهٝتر٘ يًُراٍ و ٚاغا ٍَر٢ عراّ     

ايتعؽٜف َٔ ظٕٚ ٚوٛي٘ يًُايرو ربر  ايررًُتكط برري شيًهر٘ ٚبرري ايتىرعم بر٘ عًر٢          

 باخاؾ٠ ايرُاتٗع ايععٍ ٚبري ايتخفغ عًٝ٘ عٓعٙ .فك 

خاٍ ايرُاٍ نرإٔ قراٍ   رخا٬ًٖ ب -ُٔ ٜبالؽٙ رَ -ٚ ٕ نإ ري  واحب ايىٓعٚم

ٚ حتٌُ واحب ايىٓعٚم نْٛ٘ ٭حرعِٖ   يٞ أٚ يغ ٟ( :)٫ أظؼٟ نٌ ٚاحع َِٓٗ

برري   ٚ ٫ فا٭قؽب ايكؽع١ ذ بِٝٓٗ فٗٛ ش ورختٌُ نْٛ٘ ي٘ : فإ أَهٔ ايتىايرنُا ٜ

َٳ ٚاحعًا نإ أٚ َتععظًا ختٌُ نْٛ٘ ي٘ورواحب ايىٓعٚم ٚبري َٔ ٜ  خىٛؼ.بععظ 

 خىٛؼًا فٝكررؽب ايؽخررٛا ازي ايكؽعرر١ رختٌُ ايرررُايه١ٝ عررعظًا َرررفررإ مل ٜهررٔ َرر 

ٕ شؽخررر بامسرر٘ نررإ ايرررُاٍ يرر٘و ٚ ٕ    بررري ورراحب ايىررٓعٚم ٚبررري ريرر ٙ و فررا   

 ايررٛاقعٞ بررايتعؽٜف  شؽخررر باـررِ ريرر ٙ مل تهررٔ يرر٘ ٚيؿَرر٘ ايفخرري عررٔ ايرررُايو  
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ٚ       ختٌُ َايهٝتر٘ ير٘ و  رعٔ ايرُاٍ بري َٔ ٜر   فراغا حىرٌ ايٝرأك َرٔ َعؽفر١ ايررُايو أ

 َٔ بًٛري٘ تىعم بايرُاٍ عٔ َايه٘ . 

 (:  غا ٚخررع َررا٫ً يف َفررهٓ٘ ٚمل ٜعًررِ أْرر٘ يرر٘ أٚ يغرر ٙ : فررإ مل ٜعشًررٗا     39)

 فيف ايرررٍُاٜنُررا  -نررإ ٜعشًررٗا نررث  ريرر ٙ أٚ ٜعشًررٗا قًٝررٌ فٗررٛ يرر٘ و ٚ ٕ   أحررعٷ

 . ـ١ٓ  تعؽٜفٗا عًٝ٘ ٝاب فخؽ٣ عًٝ٘ حهِ ايًكط١  -خٖٛا رْٚ

 (: يٛ ٚخع َا٫ً يف ظاؼ َعُرٛؼ٠ ٜفرهٓٗا رير  َايهٗرا عرؽٸف ايررُاٍ يفرانٓٗا        40)

  ٘  فررإ عؽفرر٘ أٚ  ظعرر٢ ًَهٝترر٘ ظفررع ايٝرر٘ َررٔ ظٕٚ بٝٓرر١ أٚ ٚوررف و ٖٚهررػا يررٛ خًٗرر

      ٕ حهرِ ايًكطر١ عًٝر٘ فًٝرؿّ      ٚمل ٜعؽف٘و ٚ ٕ أْهرؽٙ ٚـرًب٘ عرٔ ْففر٘ فايعراٖؽ خؽٜرا

 تعؽٜف٘ عاًَا ٚا٭حٛط ٚخٛبًا ايتىعم ب٘ بعع٥ػ . 

ُا ٜهٕٛ يف ٜع ايبرا٥ع فر ٠   رأٚ ريؿا٫ً أٚ ظخاخ١ أٚ حنٖٛا َ  غا  ل ٣ ظاب١ً(:41)

: فرإ  رًُه٘قبٌ ايبٝع  ِ غحبٗا ٚٚخع يف خٛفٗا َا٫ً عؽٸف٘ ايبا٥ع  ٕ  حتٌُ عا٥عٜت٘ ي

 مل ٜعؽف٘ أٚ مل تطابل أٚواف٘ ايٛاقع نإ يًٛاخع .  عؽف٘ بأٚواف٘ ظفع٘ ايٝ٘ وٚ ٕ 

ٚاغا  لرر ٣  رر ًا أٚ مسهررر١ ٚٚخررع يف خٛفٗرررا َررا٫ً فٗرررٛ يٛاخررعٙ َرررٔ ظٕٚ      

صىٛو١ ر ٫  غا نإ ايط  أٚ ايفُو َؽبٸ٢ يف أحرٛاض َرا٤ أٚ أقفراً َر     وتعؽٜف

       ٘  فرإ  ظعراٙ أحرعٷ    وٚ حتٌُ عا٥عٜر١ ايررُاٍ ازي برا٥ع ايطر  أٚ ايفرُو ٚخرب تعؽٜفر

 عط٢ أٚواف٘ ظفع٘ ايٝ٘ و ٚ ٫ فٗٛ يٛاخعٙ .  ٚأ

أٚ ريؽقر يف ايبخؽ : فُا أشؽخ٘ واحبٗا َرٔ َتاعٗرا    (: يٛ  ْهفؽت ـف42١ٌٓٝ)

 فٗٛ ير٘و  رِ  غا تؽنٗرا وراحبٗا ٚظٗرؽ  عؽاٌر٘ عرٔ أَٛاير٘ فٝٗرا           -بٓفف٘ أٚ بغ ٙ  -

 ُصؽخ٘ وـرٛا٤ رَرٔ َتاعٗرا فٗرٛ ير      رِ أشرؽج أحرعٷ    -ٚيٛ يفكعإ ا٭ٌَ بٛخعاْٗا  -

ٚيررٛ بكررٞ أًٖررٗا أٚ ورراحبٗا يف ايرررٌُٛع قؽٜبررًا َٓرر٘   -أَٚررٔ ظْٚرر٘  أشؽخرر٘ بغررًٛ
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نرإ ٖرػا ع٬َر١ عرعّ      -ن ٜٚفخي عٔ أَٛاي٘ أٚ  ـتٓاب أحعًا  يًفخي عٓٗا ٜفتٸ

 ًُهٗا ٭حعٺ حت٢ بايغًٛ .  رخٌ تر عؽاٌ٘ عٔ أَٛاي٘ ف٬ ٜ

 ػ ايغرر  (:  غا تبررعير عبررا٠٤  ْفررإ أٚ  ٛبرر٘ بعبررا٠٤ ريرر ٙ أٚ بثٛبرر٘ أٚ أشرر      43)

 خف١ٝٓٝ ٚايررُفاخع  رنُا حيىرٌ يف ايررُاايق ايعٜٓٝر١ ٚاير     -حػا٤ٙ ٚأبك٢ ي٘ حػا٤ٙ 

ُٸر     -ٚيٛ َٔ بع  ايكرؽا٥ٔ   -ٔ ي٘ : فإ تبٝٸ -خٖٛا رْٚ ع ايتبرعٌٜ  ٚ  ُرإٔ بأْر٘ قرع تع

 خاؾ ي٘ أشػ ايبعٍ َٔ براب ايررُكاو١ فرإ ناْرر قُٝتر٘ َفرا١ٜٚ أٚ أْكري َرٔ َاير٘          

 و ٚ ٫ اغا نإ ايباقٞ أنثؽ َٔ َاير٘ تىرعم بايؿا٥رع  ٕ مل ٜعرؽف ايررُايو لرؽعًا       فٗٛ

 ُهٓ٘  ٜىاٍ َاي٘ ايٝ٘ .  رأٚ مل ٜ

ُٸررر  أعرررِ َرررٔ  حتُررراٍ ايتعُرررع َٚرررٔ ا٫ ٦ُٓرررإ   -عٙ ايتبرررعٌٜ ٚ ٕ مل ٜعًرررِ تع

: فإ عًِ أٚ   ُإٔ بؽٌاٙ بايتىؽف يف َاي٘ خاؾ ي٘ ايتىؽف فٝر٘ و برٌ    -با٫لتباٙ 

ًُه٘ َرٔ براب ايررُكاو١    رخٌ ايتبرعٌٜ يف ايفر ٠ ايكؽٜبر١ تر    رعّ َؽاخعتر٘ َر  يٛ عًِ بعر 

اٍٗٛ ايرررُايو فٝعررؽٸف برر٘ ٜٚفخرري عررٔ َايهرر٘    رَعرر٘و ٚ ٫ خررؽ٣ عًٝرر٘ حهررِ َرر   

خٌ ايتبعٌٜ و  ِ  غا ٦ٜق َٔ َعؽفت٘ أٚ ايٛوٍٛ ايٝ٘ يؿَر٘ ايتىرعم بر٘    رُؽاخع١ َرب

 ع٢ً ا٭حٛط .  خانِ ايمؽعٞ رٚباغٕ اي -ٚيٛ ع٢ً ْفف٘  غا نإ فك ًا  -

اب عًٝر٘  رٜر  -عُرعًا ظايررًُا أّ َمرتبًٗا     - ِ  ٕ ايػٟ أشػ َاٍ ري ٙ برعٍ َاير٘   

خٌ ايتبعٌٜ ٚايتفخي عٔ َايهر٘ َكعَر١ً يرؽظٸ َاير٘     رايتٛب١ ٚايتعؽٜف ٚايؽخٛا ازي َ

 ٚ ٘   ايٝ٘ ٚ ـت ا٤ ايػ١َ َٔ ـ٤ٛ عًُر٘ أ اٛؾ ير٘ ايتىرؽف يف   رو ٫ٚ ٜر  تكىر ٙ يف عًُر

٘ رخَرراٍ ايغرر   ٫ إ ٜرر  ٚيررٛ َررٔ بعرر  ايكررؽا٥ٔ ايرررُٛخب١    -ؽؾ ؼٌرراٙ ٚ ٝررب ْففرر

َٳ  خٌ ايتبعٌٜ ٚفِٗ ؼٌا ايرُايو َٔ ايرُٛخٛظ ٖٓاى .  ي٬ ٦ُٓإ بايؽٌا نُؽاخع١ 
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(: ايرُٛات ٖٞ ا٭ؼض ايعا ١ً ايرُٗاٛؼ٠ ايف ٫ ٜٓتفع بٗا يبع  ا٭ـرباب  1)      

ايعاعٝررر١ ي نٗرررا ٚتعطًٝرررٗا ناْكطررراا ايررررُا٤ عٓٗرررا أٚ  ـرررت٤٬ٝ ايررررُٝاٙ أٚ ايؽَررراٍ أٚ  

 خٛ غيو .  رْ ا٭حااؼ أٚ ايفبض عًٝٗا اٚ

خٝا٠ فٝٗا بمل ايٓٗرؽ  رث ايٚاحٝا٤ ا٫ؼض ايرُٛات ٜعين  عاظ٠ ايعُؽإ أٚ  حعا

 خؽ ٗا ٚت٦ٝٗتٗررا يررؿؼا  رخب ٚ ورر٬س ا٭ؼض برر رأٚ نؽٜرر٘ ٚريررؽك ايمرراؽ ٚؾؼا ايرر   

 . ُاؼٖا ٚا٫ْتفاا َٓٗارُا  ٜتخكل ب٘ عُاؼتٗا ٚ  رخٛ غيو َرأٚ بٓا٤ أٚ ْ

 ٚا٭ؼض ايرُٛات ْٛعإ :

خٝا٠ عًٝٗا نأنثؽ اير اؼٟ  را٭ٍٚ: ايرُٛات با٭وٌ ٖٚٞ َا مل ٜعًِ بعؽٚض اي

( ـررٛا٤ عجــ خٖٛاو ٖٚررػٙ ًَررو ا٫َرراّ )رٚايرررُفاٚؾ ٚايبررٛاظٟ ٚـررفٛس ازببرراٍ ْٚرر 

صؽاج أّ رَررٛات أؼاٌررٞ برر٬ظ ا٫ـرر٬ّ َٚررٛات أؼاٌررٞ ايهفاؼوٚـررٛا٤ أؼض ايرر     

خٛ َررٔ اٱحٝررا٤  رحٝا٤ٖررا بررأٟ ْرر  ( Œري ٖررا ٚقررع وررعؼ ا٫غٕ َررٔ ايرررُعىَٛري )  

ظٕٚ فؽم بري نٕٛ ايررُخٝٞ َفرًًُا   ًُهٗا َٔ رٚايعاٖؽ إ ايرُخٝٞ هلا ٜ ٚاٱعُاؼو

 . نافؽًا بري نْٛ٘ ٚ

خٝا٠ رصؽاب ٚايرُٛت بعرع اير  رايثاْٞ: ايرُٛات بايعاؼض ٖٚٞ َا عؽض عًٝٗا اي

 ٚايعُؽإ و ٖٚػٙ ا٭ؼض ع٢ً أْٛاا :

ايٓٛا ا٭ٍٚ: َا باظ أًٖٗا ٚ ْكؽٌرٛا أٚ ٖراخؽٚا عٓٗرا ٍَٚرر ايفرٕٓٛ ايهرث ٠       

ْررر يف ا٭وررٌ َفتٛحرر١ عٓرر٠ٛ  عرراَؽ٠  ررِ  ُا نارخٝث ورراؼت برر٬ َايررو وأعررِ َرر ربرر

ُٸؽت  ِ ٖاؽٖا أًٖٗاُا نارصؽاب بفعٌ ٖاؽٖا َٚرعؽٌٗا اي و ٚغيرو  ْر َٛاتًا ٚع

صؽب١ ٚايكٓرٛات ٚاٯبراؼ   رنا٭ؼاٌٞ ايعاؼـ١ ايرُ ٚن١ ٚايكؽ٣ ايرُٗاٛؼ٠ ٚايب٬ظ اي
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و أٚ أْٗرا تٓفرب ازي   ايطاَف١ ايرف ناْرر يٮَرِ ايررُا١ٌٝ ايرػٜٔ مل ٜبرل َرِٓٗ أحرعٷ        

  ا٥ف١ مل ٜعؽف عِٓٗ ـ٣ٛ ا٫ـِ .  

حٝا٤ٖرا ٚتعُ ٖرا   إٖٚػا ايٓٛا ٖٛ ًَو ا٫َاّ )عاٌ( ٚقع وعؼ ا٫غٕ لؽعًا ب

ُخٝٞ ٖررػٙ راٛؾ يرررًُهٗا ايرررُخٝٞ هلررا ونُررا ٜرر  رفٝاررٛؾ  حٝا٩ٖررا يهررٌ أحررع  ررِ ٜرر   

ا٭ؼاٌٞ حٝاؾ٠ َٛاظٸٖرا ٚأخؿا٥ٗرا ايررُتبك١ٝ َرٔ ا٭شمراب ٚا٭حاراؼ ٚاٯخرؽ َٚرا         

 خا٥ؿ  غا أشػٖا بكىع ايتًُو .  را ايًُهٗرلانٌ غيو ٜٚ

اٍٗٛ ٫ ٜعرؽف  رايٓٛا ايثاْٞ: َا ٖاؽت حت٢ شؽبر َٚاتر ٚنإ هلا َايو َر 

 ٚهلػا ايٓٛا وٛؼ : -خىٛؼ َٔ ايبمؽ ر٫ بػات٘ ٫ٚ ٌُٔ ععظ َ -لصى٘ 

 عررؽاض ايرررُايو عٓٗررا فٝاررٛؾ ايتىررعٟ ٱحٝررا٤   -َررٔ ايكررؽا٥ٔ  -ٕ ٜعٗررؽ أ -أ

 أحع و فاغا أحٝاٖا ًَهٗا .  ا٭ؼض َٔ ظٕٚ حاخ١ ازي  غٕ 

ٜٚترربري قىررع   -َررٔ ايكررؽا٥ٔ أٚ َررٔ لررٗاظ٠ ايثكرر١ يف ايرررُٓطك١     -ٕ ٜعٗررؽ أ -ب

 خفٸٔ رٚيررٛ عٓررع ترر -اعٜع عُاؼتٗررا رورراحب ا٭ؼض ٚعؿَرر٘ عًرر٢ ايعررٛظ٠ ايٝٗررا ٚترر

اٛؾ ايتىرؽف يف  رفر٬ ٜر   -ٌٚع٘ ا٫قتىاظٟ ٚ ْتفا٤ ايعرؽٚف ايررُاْع١ َرٔ عُاؼتٗرا     

 خؽؾ ؼٌا واحبٗا بػيو . رٝا٩ٖا َا مل ٜا٭ؼض ٫ٚ عُاؼتٗا ٚاح

ٕ    -خر  ٚيف ري  تًهِ ايىٛؼتري فا٭حٛط ٚخٛبًا ايفخي عرٔ َايهٗرا ي٬ـرت٦ػا

خىٌٝ ؼشىررت٘ أَهٓرر٘ َؽاخعرر١ رق َررٔ بًٛريرر٘ ٚتررحٝررا٤ ٚايررتعُ  و فرراغا ٜٳرر٦ َٓرر٘ باٱ

غٕ ايررُاتٗع ايعرعٍ   إبر  -ُٓ٘ رايرُاتٗع ايعرعٍ يهرٞ ٜمر ٟ ا٫ؼض َٓر٘ ٜٚىرؽف  ر      

سرق ـرٓري    -َٓر٘ َرع٠ َعٝٓر١     عًر٢ ايفكرؽا٤ وأٚ ٜفرتأخؽٖا     عق١ًور  -ع٢ً ا٭حٛط

ُهٓ٘ َؽاخعرر١ ايرررُاتٗع ايعررعٍ أٚ ٚنًٝرر٘ ايرررُأغٕٚ  ربررأخؽ٠ َعٝٓرر١ و فررإ مل ٜرر -َررث٬ً

 أَهٓ٘ إ ٜكعٸؼ َا ٖٛ أخؽ٠ َثًٗا ٜٚتىعم بٗا ع٢ً ايفكؽا٤ .  
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ًرر ٚنرإ هلرا    ايٓٛا ايثايث: ا٭ؼض ايرُٛات ايف ٖارؽت حتر٢ شؽبرر ٚتعطٍ   

 خىٛؼ و ٚهلػا ايٓٛا وٛؼ :رو َعؽٚف تفى٬ًٝ  أٚ َؽظظًا ٌُٔ ععظ ََاي

ٜٚتخكرل    عرؽاض وراحبٗا عٓٗرا    -َرٔ بعر  ايكرؽا٥ٔ ايٛاٌرخ١      -ٕ ٜعٗؽ أ -أ

 فٝاٛؾ يًؽاريب فٝٗا  حٝا٩ٖا ٜٚى  بعع  حٝا٤ٖا أحل بٗا َٔ ري ٙ .  َٔ ٖاؽٙ هلا

حبٗا ٚعؿَر٘  قىرع ورا   -َٔ قؽ١ٜٓ خ١ًٝ أٚ َٔ لٗاظ٠  ك١ َطًع  -ٕ ٜعٗؽ أ -ب

ت خفٔ ٌٚرع٘ ا٫قتىراظٟ ٚتٝفٸرؽ اٯ٫   رايعٛظ٠ ازي ا٭ؼض يتاعٜع عُاؼتٗا عٓرع تر  

 ٗاؽ ا٫ؼض .رعٓع  ؼتفاا ايرُٛاْع ايعاع١ٝ ي ايرُتٛقف عًٝٗا ا٫حٝا٤ أٚ

خؽؾ رَرا مل ٜر   أٚ تعُر ٍ  حٝرا٤ٺ إاٛؾ ايتىرؽف يف ا٫ؼض ب رٚيف ٖػٙ ايىٛؼ٠ ٫ ٜر  

 خا٤ ايرُُه١ٓ .  را٭ْؼٌا واحبٗا ٚ ـتخىاٍ  غْ٘ بٓخٛ َٔ 

ٚحنٖٛا ٜٚعًِ إٔ واحبٗا أبكاٖا َٛاتًا ي٬ْتفاا بٗرا عًر٢    ٕ ٜعٗؽ َٔ قؽ١ٜٓٺأ -خر

 يعٚاب٘ ٚأْعاَ٘ . خاٍ َٔ حمٝمٗا أٚ قىبٗا أٚ خعًٗا َؽع٢ٶرتًو اي

 ٗررا ٚ عرراظ٠ عُؽاْٗررا  ٫ ٱحٝا٥ ٫ٚ ؼٜررب يف عررعّ خررٛاؾ تىررؽف أحررعٺ فٝٗررا ٚيررٛ 

 خا٤ ايرُُه١ٓ .  ر٭َْع ذبىٌٝ  غٕ َايه٘ بٓخٛ َٔ ا

ٙ بٗرا  تؽنٗا ٚأبكاٖا َٛاتًا يععّ  عتٓا٤إٔ واحبٗا  -ٚحنٖٛا  بكؽ١ٜٓٺ - غا عًِ  -ظ

فايعراٖؽ   -ٚيرٛ بربع  ايررُٓافع ايؿٖٝرع٠      -ٚععّ قىعٙ ٱحٝا٥ٗا أٚ ي٬ـتفاظ٠ َٓٗرا  

خٛاؾ  حٝا٥ٗا يغ ٙ  غا نإ ًَرو ايررُايو ا٭ٍٚ بفعرٌ  حٝرا٤ ا٫ؼض َرٔ ايررُٛات        

اعٜع ايررػٟ ورراؼ أحررل بٗررا و ْعررِ ا٭حررٛط رْتؿاعٗررا َررٔ ٜررع ايرررُخٝٞ ايررٚيرٝق يرر٘   

ٕ ٜف ٌرٝ٘ ٜٚر٪ظٟ ايٝر٘ حكر٘ ايفرابل برا٭ؼض       ٭ٚزي أْ٘ يٛ ؼخع ايررُايو ا٭ٍٚ أ ا

 ُتٓع عٔ ايتىؽف فٝٗا بعٕٚ  غْ٘ . رٜٚ

 ٣ٛ ععّ خٛاؾرٝا٤ نايمؽا٤ أٚ ا٫ؼث فا٭قر  ا٫حربب ًَهٗا ريرٚأَا  غا نإ ـ
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حؽ١َ ايتىؽف فٝٗا بعٕٚ  غْ٘ أٚ أظا٤ حك٘ ايفابل برا٭ؼضو برٌ يرٛ     حٝا٥ٗا يغ ٙ ٚ

 ُايهٗا .  رتىؽف فٝٗا بؿؼا أٚ حنٛٙ فعًٝ٘ أخؽ٠ ايرُثٌ ي

 صؽاب ع٢ً اقفاّ :ر(: ا٫ؼاٌٞ ايرُٛقٛف١ ايف  ؽأ عًٝٗا ايرُٛت ٚاي2)

1-     ّ أٚ اْٗرا ٚقرف عًر٢     َا ٫ ٜعًِ نٝف١ٝ ٚقفٗا أو٬ً ٚاْٗرا ٚقرف شراً أٚ عرا

 أٚ ع٢ً أقٛاّ .اٗات راي

 عًرر٢  ا٥فرر١   أٚ َررا عًررِ اْٗررا ٚقررف عًرر٢ أقررٛاّ َاٌررري مل ٜبررل َررِٓٗ ا ررؽٷ      -2

 مل ٜعؽف َِٓٗ ـ٣ٛ ا٫ـِ شاو١ .

 ري ٙ . َٔ ؼضخٝٝٗا أحل با٭رٴَٚ احٝا٩ُٖا يهٌ احعو اٛؾرٜ ايكفُإ ٖٚػإ

َا عًِ اْٗا ٚقف ع٢ً خ١ٗ َٔ ازبٗات مل ترتعري ٚمل تعًرِ اْٗرا َفراع أٚ      -3

 َمٗع أٚ َك ٠ أٚ ري  غيو . َعؼـ١ أٚ

َررا عًررِ اْٗررا ٚقررف عًرر٢ الررصاً ٚيهررِٓٗ ريرر  َعًررَٛري بألصاوررِٗ           -4

 و ًر٢ غؼٜتر٘ َرع ايعًرِ بٛخرٛظِٖ فعر٬ً      نُرا  غا عًرِ إ َايهٗرا ٚقفٗرا ع     -ٚأعٝراِْٗ  

 ُٝٝؿِٖ ٚتمصٝىِٗ .ريهٔ َٔ ظٕٚ ت

حٝا٥ٗررا ٚعُاؼتٗررا  ايتىررعٟ ٱ ٖٚررػٙ ا٫ؼض ايرررُٛات ٚـررابكٗا  غا اؼاظ أحررعٷ  

عرر١ ايرررُاتٗع ايعررعٍ أٚ ٚنًٝرر٘   حٛط ٚخٛبررًا َؽاخخُٖٛا فررا٭رأٚ ْرر لررتٌ بررؿؼا أٚ

ٍٍ َعٝرٔ َعؽٚف يٛ مل  -غٕٚايرُأ ٜٚعفع يًٛيٞ ايفكرٝ٘ اخؽ٠ َثرٌ   -ٜهٔ يًٛقرف َتٛ

 .تىؽف ع٢ً ايفكؽا٤ أٚ ٜفتأغْ٘ ايرُخٝٞ يف اي ا٫ؼض يٝىؽفٗا وعق١ً ا٫ْتفاا بٗػٙ

أٚ ألرصاً َعًرَٛري بأعٝراِْٗو ٖٚرػٙ     َا عًِ اْٗا ٚقرف عًر٢ خٗر١ َعٝٓر١      -5

 ٫ بعرررع َؽاخعررر١  -ٚتعُررر   حٝرررا٤ٺإب -اٛؾ ايتىرررؽف فٝٗرررا را٫ؼض ايررررُٛات ٫ ٜررر

ٚ ٫ ف اخررع  -يررٛ نررإ   -صاً عًرر٢ ايٛقررف   رايرررُٛقٛف عًررِٝٗ أٚ ايرررُتٛيٞ ايرر   
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ٞ أٚ ايرررُٛقٛف غٕ ايرررُتٛيرخفب١ٝو فرراغا أغْٚرر٘ يف ا٫َررٛؼ ايرر ايرررُاتٗع ايعررعٍ أٚ َأ

 :٠ َع١ٓٝ ٜعفعٗا يًُٛقرٛف عًرِٝٗ أٚ يًرٛيٞ ايمرؽعٞ عًر٢ ايٛقرف      أخؽٚيٛ ب -عًِٝٗ

 حٝا٥ٗا ٚعُاؼتٗا ٚاـتثُاؼٖا .إفٝاٛؾ ي٘ ايتىؽف ب  -خعٚظ٠رُع٠ ٺَرٜ٪خؽٖا ي

َا عًِ امجا٫ً بإٔ َايهٗرا قرع ٚقفٗرا ٚيهرٔ ٫ ٜرعؼٟ اْر٘ ٚقفٗرا عًر٢ خٗر١ٺ           -6

ِْٗ ٚمل ٜهررٔ  ؽٜررل نُعؼـررت٘ ايرررُع١ٓٝ أٚ اْرر٘ ٚقفٗررا عًرر٢ غؼٜترر٘ ايرررُعًَٛري بأعٝررا 

 لؽعٞ ٱ بات ٚقفٗا ع٢ً احع ا٫َؽٜٔ .

اخعرر١  حٝا٥ٗررا ٚعُاؼتٗررا ٚخررب عًٝرر٘ َؽ ؼاظ أحررعٷٖٚررػٙ ا٫ؼض ايرررُٛات يررٛ أ

ٚيرٛ   -حٝرا٤ خراؾ   ـ٦تػاُْٗا و فإ أغْا باٱ ٚايػؼ١ٜ ٚايرُتٛيٞ ايمؽعٞ ع٢ً ايٛقف 

ٗررا حٝا٥ظ٠ ٱخعٸرنررإ ا٫غٕ ٌررُٔ اتفررام عًرر٢  خرراؼ٠ ا٫ؼض فرر ٠ َعٝٓرر١ بررأخؽ٠ َرر  

صاً را٫خاؼ٠ َرع ايػؼٜر١ َٚرع ايررُتٛيٞ اير     عكع اؽٟ َؽٜع ا٫حٝا٤ رٚعُاؼتٗا و ٜٚ

 و رخفب١ٝٚ ٫ فايرررُاتٗع ايعررعٍ أٚ َأغْٚرر٘ يف ا٫َررٛؼ ايرر   -يررٛ نررإ   -عًرر٢ ايٛقررف  

ُٸ  ررِ تىررؽف ا٭  ظ بررري ايرررُخٝٞ ٚبررري ايطررؽفري    ا٠ و ٚايرررُتىؽف َررؽظٸ خررؽ٠ ايرررُف

خ١ٗ خاَعر١ َؽٌر١ٝ هلُرا فٗرٛ شر و ٚ ٫ أقرؽا       اٯشؽٜٔ وفإ تٛافكا ع٢ً وؽفٗا يف 

صؽج رُٔ تر رٚورؽفر ا٫خرؽ٠ ير    -ايرُعؼـ١ أٚ ايػؼ١ٜ -يتعٝري ايرُٛقٛف عًٝ٘ َُٓٗا 

 خ٘ ٚبامس٘ .رايكؽع١ يف واي

 ٚحؽِٜ نٌ ل٤ٞ َكرعاؼ  ُٗا بعع ا٫حٝا٤ور(: َٔ أحٝا اؼًٌا َٛاتًا تبعٗا حؽ3ٜ)

 حيٝٞ قعؼ اسبؽِٜ بعٕٚ ؼٌا واحب٘.   إٔ ٭حعٺ ٫ٚ جيٛؾ ٜتٛقف عًٝ٘ ا٫ْتفاا ب٘و  َا

را١ٗ صؽٚج َٓٗرا يف ايرر ر(: حرؽِٜ ايرعاؼ عبراؼ٠ عرٔ َفررًو ايرعشٍٛ ايٝٗرا ٚاير       4)

 َٚا لانٌ غيو .   َا٥ٗا َٚطؽس تؽابٗا ٚؼَاظٖا َٚىبٸ ايف ٜفتذ ايٝٗا باب ايعاؼو

 ايرٔ ٚاير(: حؽِٜ حا٥ط ايبفتإ ٚحنٛٙ َكعاؼ َطؽس تؽاب٘ ٚاٯ٫ت ٚايط5ٝ)
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 ازي اي َِٝ ٚايبٓا٤ .اغا  حتاج 

 ( :حؽِٜ ايٓٗرؽ َكرعاؼ َطرؽس تؽابر٘ ٚ ٝٓر٘ اغا  حتراج ازي ا٫ور٬س ٚايتٓررك١ٝ        6)

 ٚايرُااؾ ع٢ً حافتٝ٘ يًُٛاظب١ عًٝ٘ .  

(: حؽِٜ ايب٦رؽ ٌَٛرع ٚقرٛف ايٓراؾس  غا نرإ ا٫ـرتكا٤ َٓٗرا بايٝرع ٌَٚٛرع          7)

اتُع فٝرر٘ رٜرر ٚايرررٌُٛع ايررػٟ -ايرررٍُص١  -تررؽظظ ايبُٗٝرر١ ٚايررع٫ٚب أٚ ايرررُا ٛؼ 

 .  ٖػاٚحنٛ  َٔ ايطري عٓع اسباخ١ حنٛٙ َٚىبٸ٘ َٚطؽس َا خيؽج َٓٗا ايرُا٤ يًؿؼا أٚ

ُكعاؼ ٫ ٜهرٕٛ يف  ر(: ٚيًب٦ؽ حؽِٜ دشؽ ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ايفىٌ بري ب٦ؽ ٚب٦رؽ بر  8)

ُاًَا أٚ راػب َا٥ٗرا تر  رنرإٔ تر   -َعتع بر٘ عًر٢ ايب٦رؽ ا٭ٚزي      حعاث ايب٦ؽ ايثا١ْٝ ٌؽؼٷ

 ٖٚػا ٖٛ ايٍابط ايهًٞ يف مجٝع أقفاَٗا . -خؽٜاْ٘ َٔ عؽٚقٗا ُٓع ربعًٍا أٚ ت

 ٬ْتفاا َٓٗا أٚ حيتاخ٘ او٬حٗا ع٢ً حنٛ ري ٖا . (:حؽِٜ ايعري َا ذبتاخ٘ ي9)

خعٜعٙ بررإٔ ٜهررٕٛ ر١ُ حررؽِٜ دشررؽ يًعررري ٚايكٓررا٠ أٍٜررًا و ٚايرررُمٗٛؼ ترر ر(:ٚ رر10)

 ايىًب١ سفرُا١٥ غؼاا  ايفىٌ بري عري ٚعري أشؽ٣ ٚبري قٓا٠ ٚقٓا٠  ا١ْٝ يف ا٭ؼض 

 ٚيف ا٭ؼض ايؽش٠ٛ أيف غؼاا .

يهررٔ ايعرراٖؽ إ ٖررػا ايتخعٜررع ريرراي  حٝررث إ ايغايررب  ْررعفاا ايٍررؽؼ بٗررػا     

ايرُكعاؼ َٔ ايبعع و ٚيٝق ايتخعٜع تعبٸرعًٜا . ٚعًٝر٘ يرٛ فرؽض إ ايعرري ايثاْٝر١ تٍرؽٸ        

 ٗا ٫ٚبرع  فايعراٖؽ عرعّ خرٛاؾ  حرعا     ُا٤ ا٭ٚزي حبٝث ٜٓكي َا٩ٖا َع ٖرػا ايبعرع  رب

ُا ٜٓعفع ب٘ ايٍؽؼ عٔ ا٭ٚزي أٚ ٜؽ٢ٌ ب٘ َايو ا٭ٚزي و نُرا أْر٘   رَٔ ؾٜاظ٠ ايبعع ب

يٛ فؽض ععّ يؿّٚ ايٍؽؼ ايرُعتع ب٘ عًٝٗا يف  حعاث قٓرا٠ أشرؽ٣ يف أقرٌ َرٔ ٖرػا      

 حاخ١ ازي ا٫غٕ َٔ واحب ايكٓا٠ ا٭ٚزي .   ايبعع فايعاٖؽ خٛاؾٙ ب٬

 ايرُٓٛط بتٍؽؼ ا٭شؽ٣ َٔ ظٕٚ فؽم يف غيوخؽِٜ ٖٛ ايتخعٜع رٚازباَع يف اي
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ا يف ًَه٘ فهُا ٜعت  يف ا٭ٍٚ إٔ ٫ ٜهرٕٛ  عاث قٓا٠ يف ايرُٛات ٚبري  حعا ٗبري  ح 

 ٍَؽًا با٭ٚزي فهػيو يف ايثاْٞ .  

ااٍؼ يًُرا٤ فٝارٛؾ  حرعاث    رنُا إٔ ا٫َؽ نػيو يف اٯباؼ ٚا٭ْٗاؼ ايف تهٕٛ َر 

و راٛؾ  حعاث ب٦رؽ قرؽب ب٦رؽ أشرؽ٣    ْٗؽ دشؽ ٜٚ اؽٟ فٝ٘ ايرُا٤ َٔ َٓبع٘ قؽبرْٗؽ ٜ

 اٛؾ َٓع٘ .رُايو ا٭ٚزي َٓع٘  ٫  غا  ـتًؿّ ٌؽؼًا َعتعًا ب٘ فعٓع٥ػ ٜرٚيٝق ي

ذ أًٖررٗا َررٔ  رخٗا َٚىايررر(:حررؽِٜ ايكؽٜرر١ َررا ترررختاج ايٝرر٘ يف حفررغ َىايرر   11)

 خِٗراُع أٖايٝٗررا يرُىايرررتؽابٗررا ٚنٓاـررتٗا َٚطررؽس مساظٖررا ٚؼَاظٖررا َٚرر َررراُع

َا٥ٗررا ٚايطررؽم ايرررُفًٛن١ َٓٗررا ٚايٝٗررا َٚررعفٔ َٛترراِٖ َٚؽعرر٢ َالررٝتِٗ    َٚفررٌٝ  

 ُكعاؼ حاخرر١ أٖررٌ ايكؽٜرر١ حبٝررث يررٛ   رختطبِٗ َٚررا لررانٌ غيررو . نررٌ غيررو برر   رَٚرر

ِٷ صتًف باشت٬ف ـرع١ ايكؽٜر١ ٌٚرٝكٗا    ريٛقعٛا يف ٌٝل ٚحؽج وٖٚٞ ت ؾاحِ َؿاح

يرػيو ٌرابط    ٚنثؽ٠ أًٖٗا ٚقًتِٗ ٚنثرؽ٠ َٛالرٝٗا ٚظٚابٗرا ٚقًتٗرا ٖٚهرػا و ٚيرٝق      

 إ ٜؿاحِ أٖايٝٗا يف ٖػٙ ايرُٛاٌع .   ري  ٖػاو ٚيٝق ٭حعٺ

 (: حررؽِٜ ايرررُؿؼع١ َررا ٜتٛقررف عًٝرر٘ ا٫ْتفرراا َٓٗررا ٜٚهررٕٛ َررٔ َؽافكٗررا          12)

نُفايو ايرعشٍٛ ايٝٗرا ٚاشبرؽٚج َٓٗرا ٚضبرٌ بٝاظؼٖرا ٚحعا٥ؽٖرا ٚصبتُرع مساظٖرا          

 ٚحنٛ غيو .

َفرررانِٓٗ يررررُااٚؼتٗا ازي  ٛا٥رررف َرررٔ ايٓررراك   (: ا٭ؼاٌرررٞ ايررررُٓفٛب13١)

 ٖرررٞ باقٝررر١ عًررر٢  باحتٗرررا ا٭وررر١ًٝ   -حٝرررا٤ ٗا باٱرًُهِٗ يررررَرررٔ ظٕٚ ترررٚبٝرررٛتِٗ 

ُٔ ٜٓتفرع  راٛؾ هلرِ أشرػ ا٭خرؽ٠ َر    راٛؾ هلِ َٓع ري ِٖ َٔ ا٫ْتفاا بٗا ٫ٚ ٜرف٬ ٜ

 بٗرراو ٚاغا قفٸررُٖٛا فُٝررا بٝررِٓٗ يؽفررع ايتمرراخؽ ٚايٓررؿاا ٫ تهررٕٛ ايكفرر١ُ وررخٝخ١      

 خفب ايكف١ُ .  رصتي باٯشؽ برايرُتكامسري ايتىؽف فُٝا ٜفٝاٛؾ يهٌ َٔ 
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خٛٙ ناْرر َرٔ حرؽِٜ أ٬َنٗرِ     رخٝٛإ أٚ ْر رختاخْٛٗا يؽعرٞ اير  رْعِ  غا ناْٛا ٜر 

 اٛؾ يغ ِٖ َؿامحتِٗ ٚتعطٌٝ حٛا٥اِٗ . ر٫ٚ ٜ

اٛؾ احٝا٤ ايررُٛات ايرف يف أ رؽاف ايكٓرٛات ٚاٯبراؼ ٚايعٝرٕٛ يف رير         ر(: 14ٜ)

ُا ٖررٛ رعًٝرر٘ ا٫ْتفرراا َٓٗررا و فررإ  عتبرراؼ ايبعررع ايرررُػنٛؼ  ْرر  ايرررُكعاؼ ايررػٟ ٜتٛقررف

 ٌاف١ ازي  حعاث قٓا٠ أٚ ب٦ؽ أٚ عري أشؽ٣ فكط . باٱ

خاؾ  حٝا٩ٖرا  -ؽِٜ ايعاَؽ َٚؽافكٗا حفبُا تكعّ(:يٛمل تهٔ ايرُٛات َٔ ح15)

 ًُو ايعاَؽ ٫ٚ أٚي١ٜٛ ي٘ .  رُٔ ٜرصتي بريهٌ أحع ٚإ ناْر بكؽب ايعاَؽ ٫ٚ ت

خؽِٜ ـرٛا٤ نرإ   رُايو َرا  ير٘ اير   رخؽِٜ َطًكًا يرٝق ًَهرًا ير   رايعاٖؽ إ اي(: 16)

 اٛؾ رُا ٫ ٜررررٚ ْرر  حررؽِٜ قٓررا٠ أٚ ب٦رررؽ أٚ قؽٜرر١ أٚ بفرررتإ أٚ ظاؼ أٚ ْٗررؽ أٚ ري ٖرررا و    

 ٘ فٝ٘ باعتباؼ أْ٘ َٔ َتعًكات حك٘ .  تيغ ٙ َؿامح

 ٥طررًا (: ٫ حررؽِٜ يٮَرر٬ى ايرررُتااٚؼ٠ وفًررٛ بٓرر٢ ايرررُايهإ ايرررُتااٚؼإ حا17)

ااْبري و ٚنػا  يٛ ب٢ٓ أحعُٖا يف ْٗا١ٜ ًَه٘ حا٥طرًا  رمل ٜهٔ ي٘ حؽِٜ َٔ اي يف ايبري

 أٚ ري ٙ مل ٜهٔ ي٘ حؽِٜ يف ًَو اٯشؽ .  

ُا لا٤ نإٔ ٜؽفع بٓا٤ٙ عًر٢ بٓرا٤   راٛؾ يهٌ َايو إ ٜتىؽف يف ًَه٘ بر(: 18ٜ)

ٜفر    ٌرؽؼٷ  خُٖٛا فرإ ٖرػا  رخاؼٙ فًٝؿّ ْكىإ ا٫ـتفاظ٠ َٔ ايمرُق ٚاهلرٛا٤ ْٚر   

 اٛاؼ ظاؼ خراؼٙ و٫ٚبرع   رو ٖٚهػا  غا حفرؽ ب٦رؽًا أٚ بايٛعر١ أٚ نٓٝفرًا بر     َكطٛا برخًٝت٘

 خهِ ايبٓا٤ حت٢ ٫ ٜتٍؽؼ بٓا٤ خاؼٙ ٌؽؼًا َعتعًا ب٘ .  رٴإٔ ٜ

حررؽّ عًٝرر٘ نُررا  غا  -ااؼٙ رَعتررعًا برر٘ ٚ ٜررػا٤ٶ يرر ٌررؽؼًا ْعررِ  غا  ـررتًؿّ تىررؽف٘ 

 و أٚ ٜكتٍرٞ حربق َرا٤ يف    ٕ ظاؼ خراؼٙ ٬ً يف حٝطرا ٓخٛ ٜٛخب شًر بتىؽف يف ًَه٘ 

 ًَهررر٘ حبٝرررث تفرررؽٟ ايؽ ٛبررر١ ازي بٓرررا٤ خررراؼٙ أٚ أحرررعث بايٛعررر١ أٚ نٓٝفرررًا بكرررؽب  
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 و أٚ حفررؽ ب٦ررؽًا بكررؽب خرراؼٙ فأٚخررب ْكىررإ َا٥ٗررا  ب٦ررؽ ازبرراؼ فأٚخررب ففرراظ َا٥ٗررا 

بكعؼ َعتع ب٘ َٔ ظٕٚ فؽم بري ْم٤ٛ ايٓكي َٔ خػب ايب٦ؽ ايثا١ْٝ َا٤  ايب٦رؽ ا٭ٚزي  

 ٤ٛٙ َررٔ نررٕٛ ايب٦ررؽ ايثاْٝرر١ أعُررل َٓٗررا و فرراغا فعررٌ َررا ٍٜررؽٸ خرراؼٙ نررإ        ٚبررري ْمرر 

 ًُا ًٜٚؿَرر٘ ظفررع ايٍررؽؼ عررٔ خرراؼٙ ٚ ورر٬س َررا شررؽٸب ٌٚررُإ ْكرري بٓررا٤ٙ  غا     رد رر

 ُاٍ خاؼٙ .  روعم عؽفًا أْ٘ ايرُتًف ي

 ٖٚهررػا حيررؽّ ايتىررؽف يف ًَهرر٘  غا  ـررتًؿّ ٌررؽؼًا َعتررعًا برر٘ عًرر٢ خرراؼٙ َررٔ     

 عررٌ ظاؼٙ أٚ ًَهرر٘ َعُررٌ ظباريرر١ أٚ حررعاظ٠ ٚـررط ظٚؼ     ظٕٚ تٍررؽٸؼ بٓا٥رر٘ نررإٔ جي  

 فررع ايتخررؽِٜ يف َررٛؼاظ تٍررؽؼ ايرررُايو لصىررًٝا أٚ فررٛات اْتفاعرر٘    تو ٫ٚ ٜؽ ـرره١ٝٓ

 ااؼ .  رفإ ٖػٜٔ ٫ ٜفٛ  َعُٗا اٱٌؽاؼ باي ًُه٘ ورب

خثٸ ع٢ً ؼعا١ٜ ازب إ ٚحفرٔ ايررُعالؽ٠   راي :نث ٠( : قع ٚؼظ يف ؼٚاٜات 19)

رااؼ نرايٓفق ٚإٔ حؽَتر٘   عِٓٗ ٚحؽ١َ  ٜرػا٥ِٗ حتر٢ ٚؼظ إٔ اير   َعِٗ ٚنفٸ ا٫غ٣ 

ُٸؽ ايعٜاؼ ٜٚؿٜع يف ا٫عُاؼو َٚرٔ  رٕ حفٔ اي٘ ٚأَٸنخؽ١َ أ اٛاؼ ٜؿٜع يف ايؽؾم ٜٚع

ااٚؼ٠ رخفٔ َر رو ٚيرٝق َٓٸرا َرٔ مل ٜر    اؼٙ أقاٍ اهلل عثؽت٘ ّٜٛ ايكٝاَر١ غاٙ عٔ خأنفٸ 

 َؽ يف حل ازبٛاؼ .ااؼ ٚتمعٜع ا٫رٚري ٖا نث  يف ايٛو١ٝ باي َٔ خاٚؼٙو

ٕ ٍٜررع شمررب١ أٚ حعٜررع٠ أٚ ٜكررِٝ  بٓررا٤ٙ عًرر٢ اؼض أٚ أ (: ٫ جيررٛؾ يًارراؼ20)

َررٔ حفررٔ  و ٜٚفررتخب يًارراؼ تؽشٝىرر٘ يف غيررو ٖٚررػابٓٝررإ خرراؼٙ  ٫ إٔ ٜررأغٕ يرر٘ 

 اٛاؼو ٚاغا أغٕ يرر٘ خرراؾ يرر٘ ايؽخررٛا قبررٌ ايبٓررا٤ ٚايٌٛررعو ٚنررػا بعررع ايبٓررا٤          رايرر

  غا مل ٍٜرررؽٸٙ ايؽفرررع و ٚ ٫ فايعررراٖؽ عرررعّ خرررٛاؾ ؼخٛعررر٘و ٖٚهرررػا حهرررِ َرررا يرررٛ 

 .  اٱخاؼ٠بٝع أٚ لؽ ًا يف عكع ٫ؾّ ناي خعًر وًذ أٚ ٌُٔ عكع خعًر ايؽشى١

 ٚمل اؼٙرٓا٤ خرط أٚ برع٢ً حا٥ ١ٌرٌٛٛعرٓٝإ أحعٺ َرَٔ ب (: يٛ ناْر أخؿا٤ٷ21)
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ٍٕإٜعًِ ٌٖ ٌٚعر ب ٚؼشىر١ َرا مل    باغٕ ع١ًٌَٛٛحهِ ظاٖؽًا بهْٛٗا  ٚؼشى١ٺ غ

ْعرِ يرٛ ؾاٍ غيرو     .ٜتخكل ش٬ف٘ بب١ٓٝ ٚحنٖٛا و ٚعًٝ٘ يرٝق يًاراؼ َطايبتر٘ بؽفعٗرا     

ااؼ َٓع٘ َٔ ا٫عراظ٠ ٜٚفرتخب ير٘ ايؽشىر١ ٖٚرٛ َرٔ حفرٔ        رٚ ْٗعّ ايبٓا٤ أَهٔ اي

 اٛاؼ و ٖٚهرررػا ٚخرررعإ بٓرررا٤ أٚ َٝرررؿاب أٚ حنُٖٛرررا َٓىرررٛبًا يف ًَرررو خررراؼٙ    رايررر

ظاٖؽًا بىخت٘ ٚلرؽعٝت٘ ٚ ـرتخكاق٘ حتر٢ ٜثبرر ش٬فر٘ نرإٔ        خهِرٚمل ٜعًِ حاي٘ ٜ

 ؾايت٘ .  إتكّٛ ايب١ٓٝ ع٢ً ٌٚع٘ ععٚاًْا فٝاٛؾ ي٘ َٓع٘ َٔ  بكا٤ٙ ٚ يؿاَ٘ ب

راعاؼ ير٘ بعرع ايرُٝري    خر ٜرع أحرعُٖا نرإ اير    ر(: يٛ تٓاؾعا خعاؼًا ٚنرإ تر  22)

 -عًٝر٘  رؽس  نإ ير٘   أٚاعاؼ ببٓا٤ أحعُٖا ظٕٚ اٯشؽ رٚيٛ  تىٌ اي وع٢ً أْ٘ ًَه٘

٘ ر٘ َع ٜفٗٛ ي  اعاؼ رٚيرٛ مل تهرٔ ٭حرعُٖا ٜرع عًر٢ اير      و ُٝٓ٘ ع٢ً أْ٘ ي٘ ظٕٚ وراحب

اعاؼ ذبرر ٜرعُٖا َعرًا فٗرٛ يًخرايف      ر٫ٚ ب١ٓٝ ٭حعُٖا ع٢ً ظع٣ٛ ًَه٘ أٚ نإ اير 

 َُٓٗا َع ْهٍٛ اٯشؽ و ٚيٛ حًفا أٚ ْه٬ فٗٛ هلُا .  

 (:  غا اشتًرررف َايرررو ايعًرررٛ َٚايرررو ايفرررفٌ يف ًَهٝررر١ ايفررركف ايفاورررٌ 23)

ٙ    اعؼإ أٚ حنُٖٛاربري ايطابكري أٚ يف ًَه١ٝ اي  -ٚمل ٜهٔ ٭حعُٖا بٝٓر١ عًر٢ ظعرٛا

 فُٗرررا َترررعاعٝإ بًخررراظ ايفررركف ٚبًخررراظ ايررررُىعع :  ؽٜرررل ايعًرررٛ يف ايىرررخٔ     

فررتكؽ٠ باشتىاورر٘  َ ٚتررأتٞ أحهرراّ ايتررعاعٞ يف ايكٍررا٤ . ْعررِ َررا مل تثبررر عرراظ٠ٌ     

 ُٝٓ٘ عًرر٢ وررعم ظعررٛاٙ ايرررُطابك١ يًعرراظ٠ و ٚبًخرراظ   ربأحررعُٖا فٝكررعّ قٛيرر٘ َررع ٜرر  

اعؼإ ايفررف١ًٝ ٚقررٍٛ َايررو رُٝٓ٘ يف ايررراعؼإ فررايكٍٛ قررٍٛ َايررو ايفررفٌ َررع ٜررراير 

خر ايعؼخ١ فرايكٍٛ قرٍٛ   راعؼإ ايع١ًٜٛ و ٚبًخاظ ايرُصؿٕ ترُٝٓ٘ يف ايرايعًٛ َع ٜ

 خًف ٚايٓهٍٛ . راؽٟ يف ٖػٙ : أحهاّ ايرُٝٓ٘ وٚترَايو ايففٌ َع ٜ

 ٗا ازيرباب ١ٝ َفتٛس رٛقاْرٞ ريؽف فرااؼ فرتًف َايو ايففٌ َع اير(:  غا  ش24)
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فإ ناْر ٭حعُٖا ب١ٓٝ عًر٢ ًَهر٘ هلرا أٚ أقراّ بٝٓر١ عًر٢ ظعرٛاٙ فٗرٛ          :ااؼراي ًَو

 ُٝٓ٘ .  رايرُايو لؽعًا اغا حًف و ٚ ٫ فايكٍٛ قٍٛ َايو ايففٌ َع ٜ

 رااؼ غا  ايرررر أريىرررإ لررراؽٙ َٚايرررر عًررر٢ فٍرررا٤ خررراؼٙ أَهرررٔ ايررر(:  25)

 اٛؾ ير٘ َبالرؽ٠ غيرو   ربعطف ا٭ريىإ أٚ قطعٗرا عرٔ حرع ًَهر٘ ٫ٚ ٜر      َطايب١ خاؼٙ

 ااؼ عرٔ غيرو نًر٘ ؼفرع أَرؽٙ ازي ايررُاتٗع ايعررعٍ       ر ٫ برأغٕ َايهٗرا و فرإ  َتٓرع اير     

 ٚأخ ٙ ع٢ً قطعٗا .  

أؼض غات ألرااؼ ٚقابًر١    رياب١ أٚ (:  َٔ ـبل َٔ ايرُ٪َٓري ايرُٛايري ازي26)

ُؽاعاتٗا ٚ ـرتثُاؼٖا  ري٬ْتفاا بٗرا ٖٚرٞ عراَؽ٠ با٭وراي١ ٚيرٝق هلرا َرٔ ٜتىرع٣ ير         

ٜتخكرل غيرو  ٫ با٫ـرت٤٬ٝ     ُؽاعاتٗا ٚ ـرتثُاؼٖا ٫ٚ رأَهٓ٘ إٔ ٜتًُهٗا بايتىعٟ ير 

 عًٝٗا ٚو ٚؼتٗا ذبر ـًطاْ٘ ٚشؽٚخٗا عٔ  َهإ  ـت٤٬ٝ ري ٙ عًٝٗا .  

ًُو ا٭ؼض ايرُٛات إ ٫ تهٕٛ َفبٛق١ برتخا  رير ٙ هلراو    ريف ت(: ٜعت  27)

ٜهرٔ   ًُهٗا ٚملرٚ ٫ يؿّ اـت٦ػاْ٘ يف احٝا٤ٖا و ٚيٛ أحٝاٖا بعٕٚ  غٕ ايرُخاٸؽ مل ٜ

بٗا َٔ ايرُخاٸؽ و ٜٚتخكل ايتخا  بهرٌ َرا ٜرعٍ عًر٢ اؼاظ٠ ا٫حٝرا٤ نٌٛرع        أحلٸ

و ٜٚتأنع غيرو يرٛ   حفؽ أـاك هلا رُاّ خٛاْبٗا أٚا٫حااؼ أٚ اي اب أٚ حنُٖٛا يف ت

خا  بايٓفرب١ ازي ا٭ؼض ايررُٛات   رصؽب١ فاْر٘ تر  رحفؽ ب٦ؽًا َٔ دباؼ ايكٓا٠ ايعاؼـر١ اير  

ايف حٛهلا ٜٚى  بػيو أحل ٸ َٔ ري ٙ باٱٌاف١ ازي بك١ٝ دباؼ ايكٓا٠ ٚباٱٌراف١ ازي  

 ٝا٩ٖا .اٛؾ يغ ٙ  حرُا٥ٗا بعع خؽٜاْ٘ فٝٗا ف٬ ٜرا٭ؼاٌٞ ايرُٛات ايف تفك٢ ب

اؽٟ ايررُا٤  ر(: يٛ حفرؽ ب٦رؽًا يف ا٭ؼض ايررُٛات با٭ورٌ ٱحرعاث قٓرا٠ٺ ٜر       28)

ٌراف١ ازي ا٫ؼاٌرٞ ايررُٛات    ٌاف١ ازي أورٌ ايكٓرا٠ ٚباٱ  فٝٗا فايعاٖؽ اْ٘ ذبا  باٱ

 ُاَٗا ٚيٝق يغ ٙ  حٝا٤ تًو ا٫ؼاٌٞ .  رايف ٜىٌ ايٝٗا َا٩ٖا بعع ت
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 ع حرررل ا٭ٚيٜٛررر١ ٚا٫شتىررراً   (: ايرررتخا  ٫ ٜفٝرررع ايررررًُه١ٝ برررٌ ٜفٝررر    29)

ٛٸ ٗا خٝا٠ رو ٖٚهػا َٓذ ايعٚي١ يف عىرؽْا قطعر١ أؼض َرٛات أٚ َر    با٭ؼض ايف ح

ُخ ّ ايرُاٍ ٫ٚ َتعًرل حكر٘ فاْر٘ ٜهرٕٛ وراحبٗا أحرل بٗرا َرٔ         رًُٛن١ يرمل تهٔ َ

أٚ   ُٓع َٔ َؿامحت٘ عًٝٗا أٚ  حٝا٥ٗا َرٔ ظٕٚ ؼٌراٙ و َرا مل تهرٔ َغىرٛب١     رري ٙ ٜ

ًُه٘ اٜاٖرا أٚ تىرؽف٘ فٝٗرا و ٚعًٝر٘     رضبر ّ ايررُاٍ فُٝتٓرع لرؽعًا تر     َتعًل حل  ْفإ 

ٜىذ ْكٌ حك٘ يف ا٫ؼض ايرُخاٸؽ٠ أٚ ايررُفاٸ١ً بامسر٘ ببٝرع أٚ ورًذ أٚ حنُٖٛرا      

و ٚبعرع  رُٔ ٜؽٜعُهٓ٘ ٖبت٘ يرًُٓا أٚ َثًُٓا أٚ عٛض وًذ ٜٚرُهٔ إ ٜهٕٛ حك٘  رٜٚ

 خكٛم ايرُٛؼٚ ١ . رَٛت٘ ٜؽ ٘ أؼحاَ٘ نفا٥ؽ اي

ُهٔ ايرررُخاٸؽ َررٔ ايكٝرراّ بعُاؼتٗررا   ر(: ٜعترر  يف نررٕٛ ايررتخا  َاْعررًا : ترر  30)

ُاْع َرٔ  رُع١ْٛ ابٓا٥٘ ٚعُاي٘و فإ مل ٜتُهٔ َرٔ  حٝرا٤ َرا حاٸرؽٙ ير     رٚ حٝا٥ٗا ٚيٛ ب

ايرُٛاْع نرايفكؽ أٚ ايعارؿ عرٔ ت٦ٝٗر١ ا٭ـرباب ايررُتٛقف عًٝٗرا اٱحٝرا٤ خراؾ يغر ٙ           

ٌراف١  َا ٜكعؼ ع٢ً  حٝا٥ر٘ ٫ أ رؽ يرتخا ٙ باٱ    حٝا٩ٙ و ٖٚهػا يٛ حاٸؽ ؾا٥عًا ع٢ً 

ازي ايرُكعاؼ ايؿا٥ع ٚاخاؾ يغ ٙ  حٝا٩ٙ و ٚعًٝ٘ يرٛ حاٸرؽ ايررُٛات َرٔ نرإ عراخؿاًٳ        

عٔ  حٝا٥ٗا أٚعٔ  حٝا٤ ايكعؼ ايؿا٥ع عٔ َكعؼت٘ ع٢ً  حٝا٥٘ يٝق ير٘ ْكرٌ غيرو ازي    

 ري ٙ بىًذ أٚ ٖب١ أٚ بٝع أٚ حنٛ غيو .

اٛؾ إ ٜهٕٛ بايتٛنٝرٌ أٚ  را  إ ٜهٕٛ بايرُبالؽ٠ بٌ ٜ(: ٫ ٜعت  يف ايتخ31)

٫  -عًُرُٗا  ابرر يًُٛنرٌ ٚايررُفتأخؽ     خاوٌ بفببرخل ايرٚعًٝ٘ فاي ـتٝااؼواٱ

 .   -يًٛنٌٝ ٚا٭خ 

(:  غا ٚقع ايتخا  َٔ لصي بكىع ايٓٝاب١ عٔ رير ٙ  رِ أخراؾ ايٓٝابر١ مل     32)

 تخا  يٓفف٘ حٝٓ٘ . خل يًُٓٛب عٓ٘ ٫ٚ يًٓا٥ب يععّ قىعٙ ايرٜثبر اي
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ؽ بطٌ حكر٘  فإ نإ َٔ خ١ٗ  ُٖاٍ ايرُخاٸ :ُخر د اؼ ايتخا ر(:  غا  33ْ)

خ٘ ٚنرإ ؾٚاهلرا برعٕٚ    رٚخاؾ يغ ٙ  حٝا٩ٙ و ٚاغا مل ٜهرٔ َرٔ خٗر١  ُٖاير٘ ٚتفاَر     

٫ ـرُٝا َرع    - شتٝاؼٙ نُا  غا أؾاهلا ظايرِ أٚ عاوف أٚ حنُٖٛا ف٬ ٜبعع بكا٤ حك٘ 

ًٍرٚعًٝرر٘ ٫ ٜرر -ؼريبترر٘ يف اٱحٝررا٤ قًرر١ ايرررُع٠ ٚظٗررٛؼ   ٚيررٛ  -ط ريرر ٙ عًٝرر٘ اٛؾ تفرر

 َٔ ظٕٚ  ـت٦ػاْ٘ أٚ أظا٤ حك٘ ايٝ٘ .  -يغؽض ا٫حٝا٤ 

ٕ ٜمتغٌ بايعُاؼ٠ ٚاٱحٝرا٤ عكٝرب ايرتخا  َرٔ     ؽ أ(: اي٬ؾّ ع٢ً ايرُخاٸ34)

 ظٕٚ تررأشؽ  ٜٛررٌو فًررٛ أُٖررٌ ٚتررؽى ا٫حٝررا٤ ٚ ايررر ايرررُع٠ ففررٞ خررٛاؾ  حٝا٥رر٘      

ايررُاتٗع   -خانِ ايمرؽعٞ  رْ٘  لرهاٍ فرا٭حٛط إ ٜؽفرع أَرؽٙ ازي اير     يغ ٙ بعٕٚ  غ

َررع بفررط ٜررعٙ و فٝتٛخرر٘ ٱيررؿاّ ايرررُخاؽ  -خفبٝات رايعررعٍ أٚ ٚنًٝرر٘ ايرررُأغٕٚ بايرر

ٌُٗ ربأحررع أَررؽٜٔ :  َررا ا٫حٝررا٤ أٚ ؼفررع ايٝررع عٓرر٘ و ْعررِ  غا أبررع٣ عررػؼًا َكبرر٫ًٛ ٜرر  

ٚحنرٛٙ فٗرٛو ٚ ٫ بطرٌ حكر٘ ٚخراؾ      فاغا الرتغٌ بعرعٙ برايتعُ      ُكعاؼ ؾٚاٍ عػؼٙورب

ٚاغا مل ٜهٔ اسبانِ َٛخٛظًا فايعاٖؽ ـكٛط حل ايرُخاٸؽ  غا أُٖرٌ   يغ ٙ  حٝا٩ٙو

 ُكعاؼ ٜععٸ عؽفًا تعط٬ًٝ يٮؼضو ٚا٫حٛط ا٫ٚزي َؽاعا٠ حك٘ ازي  ٬ث ـٓري .  رب

(: ايعاٖؽ اْ٘ ٫ ٜعتر  يف ايتًُرو با٫حٝرا٤ : قىرع ايتًُرو نُرا ٫ ٜعتر  يف        35)

خل ير٘ و برٌ ٜهفرٞ قىررع    رل اٱشتىراً : قىرع اٱـرتخكام ٚ ؼاظ٠ حىررٍٛ اير    حر 

بكىرع إ   ُٓؿيت٘ و فًرٛ حفرؽ ب٦رؽًا يف َفراؾ٠ٺ    را٫حٝا٤ ٚا٫ْتفاا بر٘ بٓففر٘ أٚ َرٔ ٖرٛ بر     

ٚنرإ  ًَهٗرا َرا ظاّ َفرٝطؽًا عًٝٗرا      -٘ ٜكٍٞ َٓٗرا حاختر٘ ٚحاخر١ عٝاير٘ ٚحٝٛاْاتر     

خٌ عٓٗرا  رَؿامحتر٘ عًٝٗرا و فراغا  ؼتر    خٌ ٭حرعٺ  رأحلٸ بٗرا َرا ظاّ َكُٝرًا عٓرعٖا ٫ ٜر     

 أٚ عٔ  ـتخكاق٘ هلا فٗٞ َباح١ يًاُٝع .  ٚأعؽض عٔ ًَهٗا

 ا ازي حعٸ ٜىعمٗٝرٝا٤ ا٫ؼض ايرُٛات َٔ ايعٌُ فرٞ وعم  حر(: ٫بع ف36)
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 ُاّ عُاؼتٗرررا نعٓرررٛإ رعًٝررر٘ أحرررع ايعٓررراٜٚٔ ايعررراَؽ٠ َرررٔ ظٕٚ يرررؿّٚ  نُاهلرررا ٚ تررر

 خع ٠ أٚ ايب٦ررؽ أٚ ايكٓررا٠ أٚ ايٓٗررؽ أٚ َررا لررانٌ رايرر ايررعاؼ أٚ ايبفررتإ أٚ ايرررُؿؼع١ أٚ

 ُاَ٘ َٚرٔ ْكىراْ٘ و ٚيرػيو    رخكل ا٫حٝرا٤ أعرِ َرٔ تر    رغيو و فاغا وعم ايعٓرٛإ تر  

ٚ     رٜرر  صتًف َررا  عترر  يف اٱحٝررا٤ برراشت٬ف ايعُرراؼ٠ : فُررا ٜعترر  يف  حٝررا٤ ايبفررتإ أ

فخىررٍٛ : ٚعًٝرر٘ خُٖٛا رير  َررا ٜعتر  يف  حٝررا٤ ايرعاؼ َررا لرانًٗا و     رايررُؿؼع١ أٚ ْرر 

ايرررًُو تررابع يىررعم أحررع ايعٓرراٜٚٔ ايعرراَؽ٠ ٜٚررعٚؼ َررعاؼٙ ٚخررٛظًا ٚعررعًَا و ٚعٓررع  

 خهِ بععَ٘ .  رايمو يف حىٛي٘ ٜ

 اؽظ اٱعؽاض عٔ ايررًُو ٫ ٜٛخرب ؾٚاٍ ًَهٝتر٘ ير٘ و برٌ ٜٛخرب       ر(: 37َ)

خكل غيو َٔ َايهر٘ بأَراؼ٠ ٺ   ر باح١ ايتىؽف فكط و ْعِ  غا نإ  عؽاٌ٘ باتًا تاًَا ٚت

 لرراٖع٠  عًرر٢ اٱعررؽاض ايبرراتٸ  ايكطعررٞ عررٔ ًَهٝترر٘   ررِ ـرربل ايٝرر٘ َررٔ قىررع           

ٛ  رت اٛؾ رٜبكر٢ عًر٢ ًَرو َايهر٘و ٚاغا َرات فٗرٛ يٛاؼ ر٘ ٫ٚ ٜر         ًُه٘ ًَهر٘ وٚ ٫  فٗر

 ُاًَا . ربعع  حؽاؾ  عؽاٌ٘ ايباتٸ عٔ ًَه٘ ٚعٔ َايٝت٘ ت غْ٘ أٚإايتىؽف فٝ٘  ٫ ب

 

 



  
 
 
 

 األضسٙة األح٘اي أحلاَ
 

  أحلاَ اهصٗاج ٗاهفساق



 2َٓٗاج ايىاسبري/ج  ............................................................... ( 392)

 فقٕ اهِلاح ٗاهصٗاج

 اهفصى األٗي : يف ًقدًات اهصٗاج .
 

 

٘  ٪نع٠ ٚقررع حرررثٸ ايرررُفتخبات ايمررؽع١ٝ ايرررُ(: ايررؿٚاج َررٔ  1)  وايمررؽا عًرٝررر
ٍ  ( فSٚايؽٚاٜات ب٘ َتٛاتؽ٠ ٖٚرٛ ـر١ٓ ؼـرٍٛ اهلل )    ًنّ زنصٗج أحنسش ُصن      ر :كرع قرا

زكعتناْ ٙصنوٌٚٔا اهننٌتصٗج    ( : رد ٚعرٔ ايىراظم )  دِٕٙ فوّٚتق اهلل يف اهِص  اآلخنس 
 د .افضى ًّ ضبعني زكعة ٙصوٚٔا أعصب

غات ا٫شر٬م   ايعفٝفر١ خ١ ايعاق١ً رشتٝاؼ ايؿٚخ١ ايىاي(: ٜٓبغٞ اٱٖتُاّ يف  2) 

اّ بٗػٙ ايىفات انثؽ ٜٚٓبغٞ إٔ ٜهٕٛ ا٫ٖتُ -٫ ايؽغٌٜ  -ايطٝب١ ٚا٭وٌ ايمؽٜف 

 دوداي أحند اهضنعٚعني  نإختازٗا هِطفلٍ فاْ اهن ر(:Sقاٍ )اُاهلا َٚاهلا رَٔ اٱٖتُاّ ب

اٱشتٝراؼ  يف ٚ عَُٛرًا  ايترؿٜٚ   يًُر٪َٓري ٚايررُ٪َٓات عرٕٛ ري ٖرِ يف تٝفر       ٜٚٓبغٞ 

أفضى اهشفاعات أْ زشفع بني اثنِني يف  ر( :٪َٓٝرٔ )ايرُقاٍ اَ   صىٛوًاورَايرخفٔ 

رصا ب ظٜٔ اير حؽاؾ ٱ ًٖٗا إٔ ٜٗتُٛاٜٚٓبغٞ يًُؽأ٠ ٚأ ودعٌع اهلل بٌِٚٔانُلاح حتى ٙ

خػؼ َرٔ ترؿٜٚ    راير  ٜٚٓبغٞ نثؽ َٔ  ٖتُاَِٗ برُاير٘ ٚ ؽٚت٘ ٚخاٖ٘وش٬ق٘ أأٚحفٔ 

ٞ رتراؼى ايىرر٠٬ أٚ لراؼب ايرر   حررؽاؾ ايتفرراَذ يف َتطًبرات ايررؿٚاج بعرع     صُؽو ٜٚٓبغر

ّٗجٖ٘إذا جاءر(:Sايعٜٔ ٚايرصًل قاٍ ؼـٍٛ اهلل )  د .كٍ ًّ زسضْ٘ دِٕٙ ٗخوقٕ فص

٘ٺُٔ اؼاظ ايتؿٜٚررر  إٔ ٜىررًٞ ؼنعررتري  ر(: ٜفررتخب يرر 3) ٙ  زي اهلل ٚظعررا٤  بتٛخرر

    ِ ورخ١ي٘ عٓع اهلل بؿٚخ١ واي يهٞ ٜمفعٛا(Sتٛـٌ سيخُع ٚدٍ بٝت٘ )ـبخاْ٘ َع 

ُفطنٔا ًٗناهٛ    ٗاحفظٔنّ هنٛ يف   اهؤٍ اُٛ ازٙد أْ ازصٗج فقّدز هٛ ًّ اهِطاء أعّفّٔ فسجًار ٜععٛ

 د .زشقًا ٗاعظٌّٔ بسكة ٗاٗضعّٔ 

 ب١رصطرايب رفتخرأَاّ ايٓاك ٚت٬ٕ ب٘ رٚا٫ع ٗاظ ع٢ً ايعكعر(: ٜفتخب اٱل4)
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٘ ايرٓ  ٚد  رٔ ٚايىر٠٬ عًر٢  ايمٗاظتٝر عًر٢ حررُع اهلل ٚتمرٗع     ١ًًُرتر رمركع َرعر رقبٌ اي  ير

ٜٚهرؽٙ اٜكراا ايعكرع ٚايكُرؽ يف      وبايتك٣ٛ ٚايععا٤ يًؿٚخري بايؽفاٙ ٚايبٓٝررٔ  ٚايٛو١ٝ 

 ٖٚهػا ايؿفاف .و ٜكاا ايعكع ي٬ًٝ ٜٚفتخب   وبؽج ايعكؽب 

ٚ رك َٔ اينٌ ْثاؼ ايعؽاٛؾ أر(: 5ٜ) ُ ايٓكرٛظ  خ٣ًٛ ٚايفٛانر٘   خٖٛرا ْٚٳ ٓثٛؼ٠ايرر

بكؽٜٓرر١ٺ  َٓرر٘ تظٗررؽباٱباحرر١ َٚررًا َرررااًْا ٚتهؽٸايبررػٍ  بررإؼاظ٠  غا لررٗع حرراٍ ْا ؽٖررا 

 حع .أمل ٜطايب ب٘ ٚمل ٜف خع٘ َٔ عٓع ايٓثؽ  ِ ٚاٌخ١ 

 يًُررر٪َٓري ٚايعررراؼفري ٚتفرررتخب   ع ٚيُٝررر١ٺ(: ٜفرررتخب ايؿفررراف يررر٬ًٝ ٚورررٓ  6)

 بعرررع إٔ ٍٜرررع ٜرررعٙ عًررر٢  بايررررُأ ٛؼٚايرررععا٤ عًٝٗرررا وررر٠٬ ؼنعرررتري عٓرررع ايرررعشٍٛ 

ّْٗاوٝتٗا: ر فناْ   ،جتٔا ،ٗيف أًاُتنم أخنرزٔا ٗبلوٌازنم إضنتخووج فسجٔنا      اهؤٍ عوى كتابم زص

ٍ ٜٚأَؽٖا برُثً٘و ٜٚفأدقضٚج هٛ يف زمحٔا شٚئًا فاجعوٕ ًطوًٌا ضً٘ٙا ٗال جتعوٕ شسن شٚطاْ

 ٜٚربرفرُرٌ ٜٚعشٌ بٗا .و  ِ ٜرترٌٛأ اهلل ٚيرعًا وايرخًا غنرؽًا وايررخًا ـرًٜٛا 

ٛ (: ٜهؽٙ ايراُاا يف ي١ًٝ ايرصفٛف 7) ٜرّٛ    ٫ٚعٓرع ايرؿٚاٍ   وفٛف ّ ايرره و ٜٚر

بعررع ايفاررؽ حترر٢  وأٚخام ايرررُٚيف  و ٚعٓررع ايغررؽٚب قبررٌ غٖرراب ايمررفلورصُٝقايرر

ٕ    ٫لرٗؽ  و ٚيف أٍٚ ي١ًٝ َرٔ نرٌ   تطًع ايمُق  َرٔ  ٚيف يًٝر١ ايٓىرف    ولرٗؽ ؼٍَرا

ٜٚهؽٙ ايرراُاا َفرتكبٌ    وٚعٓع ايؿيؿي١ ٚايؽٜذ ايىفؽا٤ ٚايفٛظا٤ وشؽٙ ايمٗؽ ٚيف د

 ٜفررُع ْففررُٗا   أٚبُٗررا  ٜرررخقٸ أَٚررٔ ٜٓعررؽ ايُٝٗررا    ٙعٓررع أَٚفررتعبؽٖا  أٚايكبًرر١ 

ٜٚهرؽٙ   أٚ عكٝب ا٫حت٬ّ قبٌ ا٫ريتفراٍو ٜٚهؽٙ ايراُاا عاؼًٜا  -وغ ًا  أٚنبرٝرؽًا  -

 ظٕٚ ظررراٖؽٙ فررر٬ ٜهرررؽٙ ٫ـرررُٝا يرررٛ أؼاظ ايتًرررػغ     ؽأ٠ ايررررُايٓعرررؽ  زي برررا ٔ فرررؽج   

 خؽ٠ بغ رعؿٍ عٔ ايرؽٙ ايرهرٜٚٴو ؽ اهللرػنرب أٚععا٤ رباي  ٫ؽ رثٝرايه٬ّ ايهٜهؽٙ ٚ و ٘رب

 م ايرُفافؽ اًٖ٘ ي٬ًٝ حت٢ ٜىبذ .ٕ ٜطؽٚأ  غْٗاو
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 اهفصى اهجاُٛ : يف اهِظس ٗاهوٌظ               
ٌٸ ي٘ ايٓرعؽ  ير٢  ٛير رصطبتٗا ٜرباَؽأ٠ َع١ٓٝ ٜٚؽريب بٜؽٜع ايرترؿٚج (:َٔ 8) ٗا رخ

 َررٔ قررعاَٗا  ٚايرررُعاوِ ٚايفرراقريوؽقبرر١ ايمررعؽ ٚايٚ خررراـٓٗا: ايٛخرر٘رَٚ ٚعؽٌررٗا

ٍٸٌ حٝٓٗرا إٔ تهرٕٛ ٫بفر١     َٚٔ شًفٗا ٕ ٚ تكًًرٗا  ٕايررُتعاؼف١ ٚأ  ٗرا يثٝابٜٚف  ٫ تهررٛ

ٌٸ ايٓعررررؽ -ٖررررػاو ٚنررررث ٠  َررررٔ ظٕٚ  ُاهلرررراوفررررٓٗا ٚخٳصعا يف حٴرهررررٞ ٫ ٜٴرررري -حرررر

ٌٸ ايٓعؽ ع٢ً  غْٗا ٚؼٌاٖا ٫ٚ ع٢ً  غٕ أًٖٗا ٚؼٌاِٖ .  إٔ ٜتٛقف ح

ٌٸ اْعِ ٜم ط    أَؽإ :لؽعًا يٓعؽ يف ح
ُق خفرُٗا  رو ٫ ٜىرخبٗا ير  فاحى١ َٚتأ١ًَ ا٭ٍٚ : ٫بع َٔ نٕٛ ايٓعؽ٠ عاظ١ٜ

 اٗرررا ٫حكرررًا قٗرررؽًا ٝٸخكل ايمررر٠ٛٗ أٚ تٗرُفاتٓٗاو ٫ٚ ٍٜرررؽ ترررربرررمررر٠ٛٗ ايتًرررػغ ٫ٚٚ اي

غرؽض ايتأنرع   ياير ٤ٟ  اٛؾ تهرؽاؼ ايٓعرؽ   رٜٚر و عٖا ٚمل ٜكىرعٖا ُٸتعٜ عًٝ٘ َا ظاّ مل

 خاهلا ر ررِ ٜكتٓرررع بٗررا أٚ ٫ ٜكتٓررع . ٚعًٝررر٘ يررٛ نرررإ عاؼفررًا بررر     ٚايتخكررل َررٔ حاهلرررا   

 اؿ ي٘ ايٓعؽ ٚ ٕ أؼاظ ايتؿٚج بٗا .رٚمجاهلا ٚشىٛوٝاتٗا مل ٜ

ٌٸ ايٓعؽ  زي ا ايثاْٞ: ٜرختٌُ َٛافكتٗا َٔ ظٕٚ َاْع عٔ ايترؿٚج   إٔ َؽأ٫٠بع يرخٹ

ٛ  رف٬ ٜ -ٚيٛ َ٪قتًا  -بٗا ٌٸ ايٓعؽ ازي َٔ ٜتٝكٔ ععّ ؼٌراٖا بر٘ أٚ ٜ خرع َراْع فعًرٞ    خ

 .أشر ؾٚخت٘ أٚ غات بعٌ أٚ غات عع٠ٺعٔ تؿٚخٗا ب٘ حري ايٓعؽ ايٝٗا نإٔ تهٕٛ 

ٌٸ ايٓعؽ هِ:خرٖٚػا اي      ٖٚرٞ   تؿٚخٗرا  ُٔ ٜؽٜعرصىًٛ بَٳ -تؿٚخٗا يرُٔ ٜؽٜع ح

َٛظفرات ايرعٚا٥ؽ أٚ    َع١ٓٝو فًٛ أؼاظ ايٓعؽ يتعٝري ؾٚخ١ ي٘ َٔ  ايبات ايرُعاؼك أٚ

٢ً ايٛخ٘ ٚايهفري حت٢ اغا أعابتر٘ ٚـرأٍ   اٱقتىاؼ ٚقىؽ ْعؽٙ عخٖٛٔ فٝٓبغٞ ي٘ ْٳ

ٌٸ ي٘ ايٓعؽ ايماٌَ -يٛ ٚافكت٘ -ّ ع٢ً  شتٝاؼٖا ؾٚخ١ًعٔ شىٛوٝاتٗا ٚعؿ  .  ح

 أٚايماب  ً٘:را ُرٔ ٜٴفِ َرخؽ  زي رعرٌٝ ٚايٓركبرتًُق ٚايٛؾ يًؽخٌ ايرا(: ٜٳ9)       



    

 (395) ................................................................ احهاّ ايٓعؽ ٚايًُق
 

 بؽ٦ٜرر١ بررإٔ ٫ تهررٕٛ قبًرر١ أٚ ْعررؽ٠ً      ًرر١ًْعررؽًا بؽ٦ٜررًا ٚقب  -باـررتثٓا٤ ايعررٛؼ٠  -ايمرراٜب 

 تإ ٚ حتُاٍ ايٛقٛا يف ايرخؽاّ .فتاٱ اصم٢ َعٗرٚتًػغ أٚ تهٕٛ َؽٜب١ ٜ بم٠ٛٗٺ

 ٚقبًرر١ بؽ٦ٜرر١ًو ٫ٚ  ْعررؽ٠ً ٗاَررٔ تٴُا ًررْٚعررؽ ٠ تكبٝررٌ ٚيرررُق ٖٚهررػا ٜررراٛؾ يًُررؽأ

 فؽم يف غيو نًر٘ برري ايررُفًِ ٚايهرافؽ . ْعرِ ٜفتخفرٔ َرٔ ايررُؽأ٠ ايررُف١ًُ إٔ ٫          

ٔ    تتهمف ٫ٚ تت ٸ تٝكٔ أْٗرا تىرف   رُٔ تر رَر  ج بري ٜرعٟ ايٝٗٛظٜر١ ٚايٓىرؽا١ْٝ ٚأَثراهل

 خُٖٛا .شٝٗا أٚ ْٳ٭خاـٓٗا ٚمجاهلا يؿٚخٗا أٚ رَ

 . ايرُُا ٌ ْث٢ حت٢ايرُٓعٛؼ اّ نإ أ غنؽًا نإ -ٜٚرخؽّ ايٓعؽ  زي عٛؼ٠ ايغ  

ؽخرٌ تررُاّ   ٠ عًر٢  اي و ٚعٛؼ٠ ايرُؽأايؽخٌ ٖٞ ايكبٌ ٚايعبؽ ٚايبٍٝتإ  ٚعٛؼ٠

 ٠ : ايكبٌ ٚايعبؽ .و ٚعٛؼ٠ ايرُؽأ٠ ع٢ً ايرُؽأٚايهفري  بعْٗا ـ٣ٛ ايٛخ٘

ٕ    راٛؾ يًؽخٌ إٔ ٜٓعؽ  زي خفع َر ر(: 10ٜ)  خاؼَ٘ ـر٣ٛ ايعرٛؼ٠ بمرؽط إٔ تهرٛ

 ٠ ايٓعرؽ  ٛؾ يًُرؽأ ارٜٚر  ٔ ظٕٚ تًرػغ لرٟٗٛ أٚ ؼٜبر١ ٚشرٛف فتٓر١و     بؽ١٦ٜ َْعؽ٠ عاظ١ٜ 

 .تًػغ ٚؼٜب١  ٕٚظ خاؼَٗا ـ٣ٛ ايعٛؼ٠ َٔر زي خفع َ

ُٳٚ ٚٸ رَررٔ ٜرر ٖررٛ خؽّ ايررر  َررٔ  ريرر  َ٪قترر١ : بعٜرر١ ج برر٘ حؽَرر١ أ خؽّ ْهاحرر٘ ٚايتررؿ

 صاي١ورصاٍ ٚاير رشرر ٚايعرِ ٚايعُر١ ٚاير    ط ٚا٭خ١ٗ عًكر١ ايٓفرب نرا٭ب ٚا٭ّ ٚا٭   

 شتٗرررا فرررإ ظٕٚ أ ووأٚ َرررٔ خٗررر١ ايررررُىاٖؽ٠ نرررأّ ايؿٚخررر١ َرررٔ خٗررر١ ايؽٌررراا  أٚ

 ًَا .ؽٳخٵرٳي٘ ٚيػا ٫ تهٕٛ َ َاظاَر أشتٗا ؾٚخ١ً حؽَتٗا َ٪قت١

 ٕٚ فررؽم ظ َررٔ وخاؼّ َررٔ ايٓفررا٤  ايرررًُؽخررٌ ايٓعررؽ  زي ريرر   ياٛؾ ر(: ٫ ٜرر11)

قؽً ايٛخ٘ ٚايهفري فتارٛؾ ايٓعرؽ٠     ٫ وًتًػغ ايمٟٗٛ ٚبري ععّ قىعٙبري قىعٙ ي

ترإ ايرػٟ ٜٴصمر٢    فتشرٛف اٱ  -صاي١ٝ َٔ ايتًػغ ايمٟٗٛ َٚٔ ايؽٜب١ رُا اياي ١٦ٜ ايٝٗ

 أٚايفتٓر١   ؼٳػٳحٳر عًر٢ نرٌ حراٍ    ٚزي تؽنٗا ا٭حٛط ٚا٭ -َع٘ بًٛ  ايرخؽاّ ٚايعىٝإ
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خٖٛرا  ْٳأٚ َهٝراج أٚ  أٚ نخٌ صاترِ رحتٝاط حاٍ تؿُٜٝٓٗا بو ٜٚك٣ٛ اٱم ايم٠ٛٗطؽٸتٳ

ُٸا ٜٛخب تؿٜٸٓٗا  َراّ  فرإ ا٫ يف ؾٜٓتٗا أٚ ؾٜٓت٘و ٌَ ٚايتأ اي١ ايٓعؽ   تؽىا٭حٛط َٚر

 د .ٗكفى بٔا هصاحبٔا فتِة اهِظسة بعد اهِظسة زصزع يف اهقوب اهشٔ٘ة ر( قاٍ:)ايىاظم

 خاؼّ ايررررُخررر١ ا٫ط يٝفرررتا َرررٔ ٚشرررر ايؿٚخررر١ ٚؾٜٚٓبغرررٞ ا٫يتفرررات  زي إٔ أ  

ـر٣ٛ ايٛخر٘ ٚايهفرري     ايُٝٗرا  خرؽّ عًر٢ ايؽخرٌ ايٓعرؽ    نُا ٜٳ  وفٝاب عًُٝٗا ايتف 

 .صايٝري َٔ ايؿ١ٜٓ ايعاٖؽ٠ راي

ٚ   رٜٚ ُ اب ع٢ً ايٓفا٤ ايتف  َرٔ رير  ايرؿٚج  خرؽّ عًرٝٗٔ ايتهمرف    ٜٳخاؼّ ٚايرر

  ٫ ايٛخرر٘ ٚايهفررري فررا٭ظٗؽ خررٛاؾ     وا٤ بررعْٗٔ برررُخاـٓٗٔ ٚاٱـررفاؼ عررٔ أعٍرر   

هٝاج ٚايرػٖب حرػؼًا َرٔ ظشرٍٛ ايمرٝطإ      ايرَُبايغ١ يف ايتؿٜٝرٔ ٕٚٚ ظ بعا٥ُٗا َٔ 

خؽّ عًرٝٗٔ اٱبرعا٤   رخؽاّ ٜرٛقٛا يف ايٚاحتُاٍ اي شٛف ايفت١ٓفاْ٘ يف َٛاؼظ  وبُٝٓٗا

ٍٛ ًآتؿٜٸَاغا نإ ـفاؼ ايٛخ٘ ٚ   .ايرآف١ٝ  ؽٜؿ٠ ٚايم٠َٛٗث  يًغ بٓخ

  ٜؽخرٛ َثًرٗٔ ايرؿٚاج   تفتث٢ٓ ايكٛاعع َٔ ايٓفا٤ ٖٚرٔ ايعارا٥ؿ ايًرٛاتٞ ٫   ْعِ   

ٔ  ٛخرب ايفتٓر١  ُرا َررُا ٫ ٜ  ٗاؼ ايمعؽ ٚايػؼاا ٚحنٖٛفٝاٛؾ هلٔ  ظ خٗٔ تر ٸ  ٕٚظ َر

 ٗا فٝٓعرؽ ايٝٗرا  بمصىر  فٵؽٳعٵر ؽأ٠  غا مل تٴايرُث٢ٓ َكاّ لٗاظ٠ رفترٖٚهػا ٜ بؿ١ٜٓ  فاتر١ٓو

ٚ   رترر  ُكعاؼربرر   ٖررا َرررٔ  حنٛكتٍٝ٘ َعؽفررر١ لصىررٗا ٚايتأنرررع َٓٗررا يًٛ ررٛم بمرررٗاظتٗا أ

 .ف ايرُصتىؽ ٚبكعؼ ايٍؽٚؼ٠ يًتهمٸ ايٍؽٚؼات ايرُفتعع١ٝ

 ايٓعررؽ  زي بررعٕ ايؽخررٌ ريرر  ؾٚخٗررا   -حررٛطعًرر٢ ا٭ -٠ اٛؾ يًُررؽأرٜرر (:  12٫)

١ ٫يتررؿاّ بفرر ٙ َررٔ بررعٕ ايؽخررٌ نررايؽأك ٚايؽقبرر  عّ اخررؽت ايفرر ٠ عًرر٢ عرر  َررا  ٫

 ايٝٗرررا َرررٔ ظٕٚ تًرررػغ لرررٟٗٛ أٚ ؼٜبرررر١     ٚايٝرررعٜٔ ٚايكعَٝررررٔ فٝارررٛؾ هلرررا ايٓعرررؽ      

٫ٚ ٜراب ع٢ً ايؽخٌ ايتف  َرٔ ايٓفرا٤ ٚ ٕ عًرِ     . و ٚا٭حٛط تؽن٘تإفت ٚشٛف 
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ُٸر   ٫بٓعؽٖٔ ايٝر٘    ٌبأَر بهمرف بعْر٘ ْعرؽ ايٓفرا٤ ايٝر٘ ٚخرػبٗٔ ايٝر٘        ٚقىرع  ع  غا تع

  رِ ب٘ .ف ح٦ٓٝػ ٜٚأفٝخؽّ عًٝ٘ ايتهمٸٚعىٝإ ايؽمحٔو خؽاّ ر زي ايَع٘ يٛوٍٛ ا

ٗٔ اْعايفافؽات عٔ ابخفع ايرُتٗتهات خٌ ايٓعؽ٠ ايعاظ١ٜ اي ١٦ٜ  زي ر(: ت13) 

 بايكعؼ صتيرو ٚخٛاؾ ايٓعؽ َخؽاّرعٔ ايتهمف اي ٔٳرٗٝرٴ  غا ْريتٗرٚاي٬تٞ ٫ ٜٓ

بععّ شٛف ٚٔ خفعٖا َٚمؽٚط بععّ ايتًػغ ايمٟٗٛ ايػٟ أـفؽت عٓ٘ ٚنمفت٘ َ

 . -َطًل ايرُبغٛض لؽعًا -خؽاّريف اي ٘ٚقٛعصم٢ َع٘ رٴإ ايػٟ ٜتا٫فت

ٌطؽاؼ ازي ٚايًُق ٚٚخٛب ايتف  : َٛاؼظ اٱ ٜفتث٢ٓ َٔ حؽ١َ ايٓعؽ (:14) 

أٚ  َؽأ٠ َٔ ايرخؽم أٚ ؼخٌ  ْع  َا  غا تٛقف اـتٓكاغايتهمف  ايٓعؽ أٚ ايًُق أٚ

تكتٍٝ٘ ايٍؽٚؼ٠  ع٢ً نًُٝٗا فٝاٛؾ َا أٚايًُق أٚ ا ع٢ً ايٓعؽ ُحنٖٛ ايغؽم أٚ

تٛقف ٚت را١ ايطب١ٝ ايف تفتععٞ ايٓعؽ أٚ ايًُقيايرُعاْع  و َٚٔ ظٕٚ ؾٜاظ٠ 

ظٕٚ ؾٜاظ٠ ع٢ً قعؼ ايٍؽٚؼ٠ نًُٝٗا فٝاٛؾ بكعؼ ايٍؽٚؼ٠ َٔ  أٚع٢ً احعُٖا 

ًُق خاؾ ايٓعؽ شاو١ ٚايعهق اي ٕٚؽ ظع٢ً ايٓعَُٓٗاو فإغا تٛقف ايع٬ج 

َُٓٗاو ٚاغا أَهٔ َؽاخع١ ايطبٝب  ٚٚخب ا٫قتىاؼ ع٢ً قعؼ ايٍؽٚؼ٠وخٝذ 

يف صايف ايرُاؿ َؽاخع١ رٔ ٚمل ٜيف ايػنٛؼ٠ ٚا٫ْٛ ١ تعٝٸ ايرُُا ٌ يًُؽٜ 

ايػنٛؼ٠ أٚ ا٭ْٛ ١  ٫ َع اٱٌطؽاؼ ايعاظٟ ايرُتخكل عٓع فكعإ ايرُُا ٌ أٚ عٓع 

  . ٚأنفأ عًًُا أٚ برخفب تٳااؼب ايرُؽٜ  َٗؽ يف ايع٬ج ايط نٕٛ ايرُصايف أ

 ايف٘ فرٞ ايػنٛؼ٠ أٚ فرٞصرَ أًٚ٘ عؽ  زي عٛؼ٠ َرُا  غا اٌطؽ ايطبٝب ايٓ (:15) 

 ٚ ٕ مل ٜتٝفؽ  ؤ احتٝا ًا ٠ تعٝٸايٓعؽ ايٝٗا ع  ايمال١ أٚ ايرُؽد َهٔٚأ ا٫ْٛ ١

ٌٸرعًٝ٘ ٚت ًاغيو ٚنإ عفؽ  أٚايرعٚا٤ أٚ تعٝري ااٍ تمصٝي ايعا٤ رفا٥عت٘ يف َ ك

 ؽرايٓعتخعظ رٜٚو ٚاغا اٌطؽ  زي ايًُق خاؾ و ؽ َبالؽ٠ رعايرا١ خراؾ  ايٓع١ ايرُرَتاْ
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 ٕ ؾٜاظ٠ .ٚظٚايًُق برُكعاؼ ايٍؽٚؼ٠ َٔ 

٠ ايٓعؽ ٚايًُق يبعٕ ايى  ايػٟ ٫ ٜعٝن ٜراٛؾ يًؽخٌ ٚايرُؽأ (:16) 

ٖٚهػا رخفٔ إٔ ٜىفٗاو خاـٔ ٫ٚ ٜايرُفاتٔ ٚايرُؿ ُٝٸر٫ ٜ أٚايم٠ٛٗ بك٠ٛ 

ع٢ً  -اٛؾ ايتكبٌٝ رٖٚهػا ٜ وآف١ٝ ايمٗٛا١ْٝ رايؿ ا٭َٛؼ ُٝٸرإٓٛ ايػٟ ٫ ٜايرُ

 ٫ٚ ٜراب ايتف  َٔ ٖ٪٤٫ ايث٬ ١ . -ـٓٛات  يف تكبٌٝ َٔ خاٚؾ ايفر نؽا١ٖٺ

 ؿٚايعاٖؽ خٛاؾ ايٓعؽ ٚايتكبٌٝ اي ٤ٟ ٚيرُق بعٕ ايى  ٚايىب١ٝ حت٢ ايرُُٝٸ

 ب ع٢ً ايبايغرارنُا ٜفإْٗا ٜرخؽّ يرُرفٗا ٚايٓعؽ ايٝٗا وٛؼ٠ رثٓا٤ ايعرترباـ َُٓٗا

 .يرُُٝؿ٠  ايرُُٝؿ ٚاايى ْعؽ ٚيرُق ُٗا َٔ رٝرٚايبايغ١ ايتخفغ ع٢ً عٛؼت

 أٚايًُق  ؽ أَٚمؽٚط بععّ ايتًػغ ايمٟٗٛ َٔ ايٓعراٛاؾ ايرُػنٛؼ ٚاي

ؽاٖك١ ايف ٜ تب عٓعٖا ايرُععّ بًٛري٘ َؽح١ً بٚبععّ شٛف ايفت١ٓو ٚو ايتكبٌٝ

خؽّ راب ايتف  ٜٚر٫ْٜتىاب يف بع  ا٫حٛاٍ ٚا٫ٚقات . ٚ ٛؼإ ايم٠ٛٗ ٚا

 يف َٛاؼظٚايىب١ٝ  أٚايمٟٗٛ بايى   ايٓعؽ ٚايًُق ٚايتكبٌٝ يف َٛاؼظ ايتًػغ

صاَف١ راي ٚمل ٜهٌُ مل ٜبًغ ايى  ٚ ٕؽاٖرك١ ايرُبًٛ  َٛاؼظ  أٚشٛف ايؽٜب١ 

 عمؽ َٔ عُؽٙ ٚمل تبًغ ايىب١ٝ ايتاـع١ َٔ عُؽٖا أٟ مل تهًُٗا .

 اتِٗ ع٢ً ايف  ٚايعفافرٓا٥ِٗ ٚبرٓبٜٚٓربرغٞ يٰبا٤ ٚا٫َٗات تؽبر١ٝ أْرففِٗ ٚأ  

خ٬ت ايتاُع َٚٛاٌع ا٫ؾظحاّ ر٫ـُٝا يف َ رخؽاّو٬ط ٚايًُق ايٚععّ ا٫شت

ٙ اي ب١ٝ َكت٢ٍ ايعٜا١ْ ٚايغ ٠و قاٍ ؼـٍٛ ٖٚػُاو خٖٛؼات ْٚٳاؿايرُٚنا٭ـٛام 

ٙػاز ًّ اهنٌؤًِني  ، ٗجدع اهلل أُ  ًّ الاُا أغري ًِٕكاْ ابٛ ابسآٍٚ غٚ٘زًا ٗ:ر(S)اهلل

ٙا أٓى اهنعنساق : ُّبئج أْ ُنطائلٍ خيسجنّ إىل ر:()ايرُ٪َرٓٝرٔٚقراٍ اَر   دٗاهنٌطوٌني

 ٖٚػا شرطاب يًاُٝع ٚ ٕ نإدْٚ٘؟نخنطتنأًا ز ق ، نيف اهطسٙ  اهسجاي  ّنعنٗٙداف  االضن٘اق
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 . يهٓ٘ َٛؼظ شاً َٚرخٌ  بت٤٬و ٚ ٫ فا٭حهاّ َم ن١ خؿًَا  ريبايعؽاقٝ ًاصتىَر

َٚرخاؼَ٘ ـٛا٤ َع قىع ايتًػغ ٘ اٛؾ يًؽخٌ يرُق بعٕ ري  ؾٚختر٫ ٜ (:17)  

 ري بك١ٝ ا٫عٍا٤ ٚأخؿا٤ ايبعٕ . ايٛخ٘ ٚايٝعٜٔ ٚبأّ َٔ ظْٚ٘و َٔ ظٕٚ فؽم بري

نفٸ ب٬ـتٝهٞ أٚ نف خًعٟ أٚ  - ٫ َٔ ٚؼا٤ حاخؿىافخ١ بايٝع ايرُخؽّ رٚت

رُق بعٕ ري  ؾٚخٗا ٠ ي٫ٚ ٜراٛؾ يًُؽأ  .  عىؽ ٚريُؿَٔ ظٕٚ ٚ -نف قُالٞ 

ؿٚج ٚايؿٚخ١ ٚايرُخؽّ ُق ايريٜٚراٛؾ َٔ ظْٚ٘  أٚيتًػغ َع قىع اَٚرخاؼَٗا 

ُق يرخاؼّ يف اْ٘ ٜرخؽّ ايرُٜٚف م يرُق ايؿٚج ٚايؿٚخ١ عٔ يرُق  َٚىافخت٘و

ج أٚ ايؿٚخ١ ُق ايؿٚرخٌ يرٜ َ٘ع أْبتًػغ  خاؼّ يًاؿ٤ ايعاٖؽ َٔ خفعِٖايرُ

 يٛاْ٘ ٚيعُّٛ ا٫عٍا٤ .بتًػغ لٟٗٛ ٚبرُصتًف أ

يٓعؽ  زي وٛؼ٠ ايرُؽأ٠ ايرُبتػي١ ايف أـفؽت عٔ َفاتٓٗا ٛؾ اارٜ(: 18)      

ٜراٛؾ ايٓعؽ  زي وٛؼ٠  نُا ؾٜٓتٗا  غا نإ تٗتٸهٗا باشتٝاؼٖاومجاهلا ٚ عاٌَٚٛ

تم١ُ  غا نإ ٫ ٜعؽفٗاو ٚايراٛاؾ يف ايرُٛؼظٜٔ َمؽٚط بععّ ايتًػغ خايرُؽأ٠ ايرُ

 عاظ٠ . خؽاّ ر زي بًٛ  اي ايرُتٛقع أظا٩ٖاإ تَٔ َٔ ا٫فتايمٗرٟٛ ٚبا٭

-ؽّري  ايرُرخر -خرتم١ُايرُؽأ٠ ايرُٚا٫حٛط ٚخٛبًا تؽى ايرٓعؽ  ير٢ ورٛؼ٠       

َٔ اي ٤ٟ  زي ايٛخ٘ ٚايهفري شاو١  ْعِ ٜرخٌ ايٓعؽ ايعاظٟ وايف ٜعؽفٗا ايٓاظؽ

 إ .تظٕٚ تًػغ لٟٗٛ ٚعٓع ا٫َٔ َٔ ا٫فت

وٛؼ٠  افُ٘ ٚازيرايهالف ي ٛؾ ْعؽ ايرُؽأ٠  زي وٛؼ٠ ايؽخٌٖٚهػا ٜرا 

و ايؽخٌو ٜٚٓبغٞ قىؽ ايٓرعؽ ع٢ً َا تعاؼف نمف٘ َٔ خفِ اٍٗٛايرُايؽخٌ 

 ب قع ٜ٪ظٟ  زيرٝؿ َؽٜرؽنربت ٚأتًػغ لٟٗٛ رعؽ برإٔ ٫ ٜهٕٛ ايٓب مؽٌٚطرٛاؾ َرارٚاي

 . -أٟ حؽاّ َتٛقع  -ايٛقٛا يف ايرخؽاّ 
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يٝق برُخؽّ هلا ؽأ٠ تعؽف واحب ايىٛؼ٠ ٖٚٛ َرختمِ ايرُٚاغا ناْر 

و ٫ٚ ٘ ٝٗؽٙ ٚٚـط٘ حت٢ ؼنبت٘ ايهالف١ يىعؼٙ ٚظىٛؼتحٛط تؽنٗا ايٓعؽ ي٭فا

ُا ٜتعاؼف نمف٘و َٔ ظٕٚ رايكعؼ ايرُخعٚظ َ ُا ـ٣ٛ غيورٖا ايٓعؽ اي ٤ٟ يؽٸٍٜ

 :خعٜث١ريف ا٫خٗؿ٠ اي أٚؼإ عاريف اي أٚٚؼام ثٛ ١ يف ا٭بفؽم بري اْٛاا ايىٛؼ ايرُ

 . خٖٛارا ٚوفخات ا٭ْ ْٝر ٚايتٛاوٌ ا٫ختُاعٞ ْٚخٖٛرايتًفؿ١ْٜٝٛ ْٚ

اٛؾ ايٓعؽ ايٝ٘ َٔ َرصايف٘ رعٜٔ ٫ ٜطع َٔ ري  ايٛخ٘ ٚايٝتكايعٍٛ ايرُ(: 19)

اغا مل ٚ وا٫ْٛ ١  غا وعم عًٝ٘ )ايٓعؽ  زي واحب ايعٍٛ( عؽفًا يف ايػنٛؼ٠ ٚ

 فىاي٘ ٚععّ حفباْ٘ عؽفًا اْ٘ عٍٛ ا٫ْفإ رْٜىعم خاؾ ايٓعؽ ايٝ٘ بعع  قتطاع٘ ٚ 

  حاٍ اتىاهلا ع٢ً اٱ ٬م :خٌ ايٓعؽ ايٝٗا ر٫ ٜفاْ٘ ايعٛؼ٠  ـ٣ٛ و ايف٬ْٞ

 . فىاهلاربايبعٕ اٯظَٞ ٚحاٍ  ْ

٭حعٺ َٔ ايؽخاٍ حت٢ ٓ٘ ل وٛتٗا ٚترخفٸ٠ إٔ تؽٍق(: ٫ ٜراٛؾ يًُؽأ20)

 ٍعصفٝ ايم١ٜٛٗ اٯشؽ ريؽٜؿ٠ تٗٝرٝر ٛخب خؽّ  عًٝٗا نٌ حؽن١ ترٜبٌ  وخاؼَٗارَ

َٔ  اٛؾ  شت٩٬ُٖارُا ٫ ٜن وا ايٛقٛا يف ايرخؽاّصم٢ َعٗرٜٚ ايػٟ يف قًب٘ َؽض

َٔ و فاْ٘ َع ععّ ا٭ب١ ْعا٤ ايمٝطإ ٱٜكاا ايرخؽآُّعُٗا َٔ  ـتاارث ٜظٕٚ  اي

طإ ٓعا٤ ايمٝاٱـتااب١ يخفاظ ايٓفق َٔ رخؽاّ َٚع ععّ ايٝكري برَٔ ايٛقٛا يف اي

ٚيٝتػنؽ  وشؽنٌ َُٓٗا ا٫شت٤٬ ٚا٫ْفؽاظ باٯخؽّ ع٢ً رٜ -خؽاّ بُٝٓٗا ريافعٌ ب

ٗٸرريٍب اهلل ـبخاْ٘ ٚعػاب٘ يف ت  عاب٘ع٠ يًخؽاّ ٫ـُٝا يٛ أُاّ ٖػٙ ا٭َٛؼ ايرُُ

 ايثُٗا ٜى  يٓعا٤ ايمٝطإ ٚيٝبتعع عٔ ايرص٠ًٛ فإ ايمٝطإ  صٍعرايىٛت ف٬ ٜ

 .(Œ)عىَٛريايرُص  عٔ ريرخرؽاّ نُا ٚؼظ يف ايُٗا ٜٚٛقعُٗا يف اٝياك ٜٛٛـ

 ١ري  ايؿٚخ -خؽاّ ٫ بأك بفُاا ايؽخٌ وٛت ا٭ْث٢رَٚع  حؽاؾ ا٭َٔ َٔ اي
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خؽّ ايرُؽأ٠ وٛتٗا ايبرؽ٤ٟ يًؽخٌ ريرٝرؽ ايرؿٚج ٚايرُمساا ك بإ٫ٚ بأ -ٚايرُخاؼّ 

وٛت اٯشؽ بمؽط ععّ ايتًػغ ايمٟٗٛ ٚبمؽط ا٭َٔ  مساا ُاٗهٌ َٜٓٚرارٛؾ ير

 . عى١ٝايرُايٛقٛا يف َٔ ٗا صاف َعرَٔ ايفت١ٓ ايف ٜ

 -٠ايٍؽٸ أّٚ ا٭ -ا٭ب يف ٚقر شًٛت٘ َع ؾٚخت٘ اب ا٫ـت٦ػإ َٔ ٜر (:21) 

 أٚاب ا٫ـت٦ػإ عٓع ش٠ًٛ ا٫ط رٖٚهػا ٜ ايرُفاخ٧ عًُٝٗاوخؽّ ايعشٍٛ رٜٚ

 ايؽخٌ ص٠ًٛ بريرتؿٚخري يف ٚقر ايايرُايبٓر  أٚتؿٚخري َٚٔ ا٫بٔ ايرُا٫شر 

 حف١ٓ .ع٢ً بٓت٘ فا ١ُو ٚيٓا فٝ٘ اـ٠ٛ  غٕ( ٜفتأSٚايرُؽأ٠و ٚقع نإ ؼـٍٛ اهلل)

 اعمؽ ـٓري ٚناْٛ ابًغٛ ٍاخع اغاايرُاب ايتفؽٜل بري ا٫ فاٍ يف ر: ٜ(22)

 .اير٬ُبق يٛ ْاَٛا َع  حت٢ ٍاخعايرُا٫ٚزي ايتفؽٜل بِٝٓٗ يف ٚ راؽظٜٔوؽا٠ َعٴ

 . الـفصل الثالث : فـي عقد النكاح       

تعري فٝ٘ َع٠ رتو فايعكع ايعا٥ِ ٖٛ ايػٟ ٫ (: عكع ايٓهاس : ظا٥ِ َٚٓكطع23)       

فٝ٘ َع٠ ٜٓكطع أ ؽٙ عٓع حًٛهلا  ٚايعكع ايرُٓكطع ٖٛ ايػٟ تتعري وتتخعظ ١ًَٗ ٫ٚ

 . ٚ ْتٗا٥ٗا َٔ ظٕٚ فؽم بري ق١ً ايرُع٠ نفاع١ٺ ٚبري نثؽتٗا نف١ٓ أٚ عمؽ ـٓٛات

 ٝري ااب ٚايكبٍٛ ايًفعرَٔ ا٫ٜخكل ايعكع ايعا٥ِ ٚايرُٓكطع ر(: ٫بع يف ت24)

ري   َٔ ف١ُٗايرُلاؼ٠ اٱهتاب١ ٫ٚ ايٞ ايكً  َٔ ايطؽفري ٫ٚ ف٬ ٜهفٞ اي اٌ

ااب ايعكع َٔ  ؽفٺ ٚيكبٍٛ اٯشؽ رَٔ ايًفغ ايرُٓم٤٢ ٱٜ بٌ ٫بع و ا٫شؽك

 . ٚبٗػٜٔ ٜتخكل اٱْما٤ ايعكعٟ يًؿٚاج لؽعًا بري   ٓري بًفغ َٓم٤٢ يًكبٍٛ و

اابًا ر ٜ -ًا يكىع ايؿٚاج لؽع ٜٚهفٞ َٔ ا٭شؽك  لاؼت٘ ايرُف١ُٗ عاظ٠ً

 عٓ٘ .ْٝاب١ً َٔ ٜٓم٧ ايعكع ايًفعٞ  ُهٓ٘ إٔ ٜٛنٌرٜٚخؽٜو يفاْ٘ َع تٳ  -ٚقب٫ًٛ

 بإٔ مل ٜرتخكل عٔ ؼٌا كعورُٖا ع٢ً ايعحعأٚ أنؽٙ أنؽٙ ايؿٚخإ  غا أ (:25)      
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ٚاقعًاو  ِ ؼٌٝا ٚأخاؾا ايعكع ايٛاقع حاٍ  نؽاُٖٗا وذٸ ايعكع ع٢ً  بايعكعبا ين 

 ُٓٗا يٝط٦ُٔ ايكًب بايؿٚخ١ٝ.ٝباعٜع ايعكع رتفٝ٘و ٚا٭حٛط اـتخبابًا عٓعْا لهاٍ  

 ٚبىٝغ١ ايعؽب١ٝ بايًغ١ - ٜراابًا ٚقب٫ًٛ -ْما٤ عكع ايٓهاس ٜٓبغٞ  (:26) 

ٚٸ: اٌٞايرُ و َٚع  -ٚيٛ بايتٛنٌٝ -َع ايتُهٔ )قبًر(ٚ )اْهخر( ٚأ خر()ؾ

َٔ ٫ ْعِ  .ععّ ايتُهٔ بٌ يف نٌ حاٍ ٜراٛؾ  ْما٩ٙ بايًغ١ ايرُف١َٛٗ يًطؽفري 

ٙ ١ ايفىٝخ١ ٚمل ٜتٝفؽ ي٘ ايتٛنٌٝ يرُٔ ٜٓم٪بايعؽبٝعكع ايٓهاس ْما٤  ٜتُهٔ َٔ 

يفاظ يغت٘ ُا ٜفُٗ٘ َٔ أريعكع ايٓهاس بٙ ا٩اْمٜكًٝٓا َٓ٘ ىذ ٜعٓ٘  ْٝاب١ًبرايعؽبر١ٝ 

 .ايمؽع١ٝ ًك١ ايؿٚاج لؽعًا ٚ يتؿاّ د اؼٖااظ عجي ٛظ َٔ َف١ُٗ يًُكى ٗاْنٛط ؽبم

ٚٸ: ٓكطع يفغايرُعكع ايٓهاس  اؿٟ يف اْما٤رٜ (:27)   أٚ )اْهخر(أٚ خر()ؾ

صطٝبٗا ر٠ يايرُؽأقاير  فإغا وظًا بايعق١ خعٸرا٫خٌ َايرُٗؽ ٫ٚٚبع َٔ غنؽ عر( )َتٸ

هختو ْففٞ أْ أَٚتعتو  أٚ: )ؾٚختو ٗؽ َٚع٠ ايعكعايرُبعع ا٫تفام ع٢ً قعؼ 

اتفكا قبٌ ايعكع ع٢ً ناْا قع   غاوذٸ ايعكع ع١ٓٝ( ايرُع٠ ايرُع٢ً وعام نػا يف 

٦ٓػ ٜتِ ايعكع بُٝٓٗا رٚحٝو آُٗرٸ( ٜٚعَٝٚٗؽ نػا )يف َع٠ نػا :ٍ ٫  قاٚ خعٜعُٖاورت

 بُٝٓٗا .  ٙ ٚت تب د اؼ وٓكطع بُٝٓٗاايرُْما٤ عكع ايٓهاس قاوعٜٔ ٱ ناْا  غا

 يفغ )أْهخر(و ٚأايعا٥ِ يفغ )ؾٚخر(  اؿٟ يف اْما٤ عكع ايٓهاسرٜ(: 28)

ع٢ً  َٔ ظٕٚ تٛقف وخ١ ايعكع -رصتىؽًاٚيٛ َ -غ١ ايعكعٜٓبغٞ غنؽ ايرُٗؽ يف وٝٚ

ُٗؽ ر:)ؾٚختو ْففٞ بطٝبٗا بكىع اْما٤ ايؿٚخ١ٝ بُٝٓٗاصري ؽأ٠ايرُقاير  فإغا وٙغنؽ

 بعع ا٫تفام ع٢ً شىٛوٝات٘ عًّٛ(ايرُ)ؾٚختو ْففٞ ع٢ً ايىعام  أٚ ظٜٓاؼ(

 بُٝٓٗا.  ايعكع ِٸرت ايؿٚخ١ٝ فكع اْما٤ بكىع )قبًر ايؿٚاج(: ِ أخابٗا ايؽخٌ ٚقعؼٙو

 فرًرو َٛنرترًٝٗا يًؽخٌ : )ؾٚخركاٍ ٚنر٬ً فرًر ٚنٝرع ٍٚنرق ؽأ٠ايرُر رٚاغا ناْ
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ٗؽ ايرُناْا قع اتفكا ع٢ً َكعاؼ   غاعًّٛ( ايرُ)ع٢ً ايىعام أٚ ُٗؽ ظٜٓاؼ(رفا ١ُ ب 

 ايعكع بُٝٓٗا .  ِٸر ِ قاٍ ايؽخٌ )قبًر ايؿٚاج( فكع ت وٚشىٛوٝات٘ 

)ؾٚخر َٛنًو يٛنٌٝ ايؽخٌ : ؽأ٠ايرٌُ ٚن٬ًٝ فكاير ٚاغا نإ ايؽخٌ قع ٍٚن 

 ايعكع .  ِٸرُٛنًٞ( فكع تر)قبًر ايؿٚاج ي ِ قاٍ ايٛنٌٝ:ورُٗؽ ظٜٓاؼ(عًًٝا ْففٞ ب

ٌ ٚن٬ًٝ فكاٍ ٚنًٝٗا يٛنًٝ٘ : )ؾٚخر ٠ قع ٍٚنٚاغا نإ نٌ َٔ ايؽخٌ ٚايرُؽأ

  ِ قاٍ ٚنًٝ٘ : )قبًر ايتؿٜٚ  وُٗؽ ظٜٓاؼ( َث٬ً رَٛنًو عًًٝا َٛنًف فا ١ُ ب

١ َٔ نٌ َُٓٗا يهٌ َٔ ايؿٚخٝعًك١ ْما٤ نإ بكىع    غاايعكع  ِٸر( فكع تُٛنًٞري

ٌٸرظٕٚ فىٌ نب  ٜ بٍٛ َٔااب َتى٬ً بايكرٚنإ ا٫َٜٛنًُٝٗا  ب٘ ايعكع عؽفًاو  صت

حؽنات  أٚيف حؽٚف٘  يف وٝغ١ ايعكع :  -ايكابٌ  أٚٛخب ايرُ -حعُٖا خٔ أرٚاغا ي

ٚٸٚنإ بٓخٛ ٺ عؽابٗا  ما٤ عكع ايٓهاس قىع ب٘  ْ  ج ٚايتؿٜٚ  ٚقعٜعٗؽ َٓ٘ َع٢ٓ ايتؿ

 خكل ايؿٚخ١ٝ بفعً٘ . رباْعكاظ ايعكع ٚت مل ٍٜؽٸ

بإٔ ٜهٕٛ ٚن٬ًٝ تٛيٞ  رؽيف ايعكع بايٛناي١  يمصري ٚاحرعٺ ٜراٛؾ (:29)

و٬ًٝ عٔ أ ُٝٗاْفف٘ تٍٛي ٜراٛؾ يًصا ببٌ  ًؿٚج فٝكبٌوييًؿٚخ١ فٝٛخب ٚٚن٬ًٝ 

ٚاحع ن٬  لصيٷٜتٛزي  ٫ إٔحٛط اـتخبابًا ْعِ ا٭ وبت٘ ٝٚن٬ًٝ عٔ شطْٚفف٘ 

 .  أواي١ًٚايكبٍٛ عٔ ْفف٘ ٚناي١ً  ؽأ٠ايرُااب عٔ رايؽخٌ ا٫ٜ ؽيف ايعكع نإٔ ٜتٛزي 

ٚٸًر ايرُؽأ٠ لصىًا ع٢ً تؿٜٚراٗا يٝق ي٘ إٔ ٜ غا ٍٚن (:30) َٔ ْفف٘و  خٗاؿ

ٚيٛ   ٫ َع تىؽٜرخٗا بايعُّٛ أٚ  حؽاؾ عُّٛ اٱغٕ َٓٗا أٚ مشٍٛ تعب ٖا ي٘و

إٔ ٫ ا٭ٚزي  حٛط٭فا -ٗٛؼًا َٔ ايعُّٛتىؽٜرخًا أٚ ظر -ٜترؿٚخٗاغْر ي٘ يف إٔ أ

 . ٜرااب ايعكع ٚقبٛي٘ بٓفف٘و بٌ ٜتٛنٌ ري ٙ عٓٗا يتٛيٞ  ٜرااب ايعكع عٓٗا  تٛزيرٜ

 ٝاؾُٖا شاؼخًارَتتعٝري ايؿٚج ٚايؿٚخ١ ٚ  خ١ عكع ايٓهاس :ٜم ط يف و (:31)
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ف٬ ٜىذ ايعكع َع  صاؼخ١ٝ أٚ بايٛوف ايٛاٌذ وربا٫ـِ ايرُعري أٚ باٱلاؼ٠ اي

( ٚايرُتفل عًٝ٘ تؿٜٚ  أشتٗا فىعؼ ٖٓع) ؾٚختو بٓف نُا يٛ قاٍ ا٭ب: ا٫لتباٙ 

 . (  ٖٚٔ سف١)ؾٚختو احع٣ بٓاتٞ:اي ظظ  ٫ٚ َع وايًفغ  لتباًٖا

ٚٸرنإ ي٘ بٓات َ  غاٚ  ري با٫ـِٝٚخب ايتع يؽخٌٖٔ احعج ا٭ب  تععظات ٚؾ

ٓٗا يف وٝغ١ مل ٜعٝٸ فإغا َٓٗٔواٗا رُٔ قىع تؿٜٚرا٫لاؼ٠ ايٛاٌخ١ ي أٚايٛوف  ٚأ

شتًفا بعع ايعكع نإ ايكٍٛ قٍٛ ؼأ٣ ايؿٚج مجٝعٗٔ قبٌ ايعكع  ِ   ايعكع ٚقع

 ععّ تعٝري ا٫بٖٔ َع مل ٜهٔ ايؿٚج ؼد  غا -  ٫ٚ وعكٛظ عًٝٗا ايرُري ٝا٫ب يف تع

ٚٸخ١  ٚٸايرُري ٝاعٜعٙ َع تعرٚيؿّ ت بطٌ ايعكعو -يًُؿ  خ١ َٓٗٔ .ؿ

 -ٚاقعًاحكٝك١ ٚ -قىع ايرُتؿٚخري يف وخ١ عكع ايٓهاس : (: ٜم ط32)

 أٚـاًٖٝا  ٖاؾ٫ً أٚفًٛ نإ ايعاقع  ٚ يتؿاّ د اؼٖاوايؿٚخ١ٝ بُٝٓٗا  ًك١ْما٤ عٱ

 ًٛعٞ نايفهؽإ ًا يفاقع أٚنإ ْا٥ًُا  أٜٚعكٌ َعاْٞ ا٫يفاظ  آًْٛا ٫رَ أٚرياف٬ً 

ُع٢ٓ ععّ تعًٝل ربٌ ا٭ق٣ٛ  ل اط تٓاٝؿ ايعكع ب ٚا٫حٛط .مل ٜىذ َٓ٘ ايعكع 

ختٌُ رأٚ ع٢ً أَؽ ٜ -احتُا٫ً أٜٚكًٝٓا  -رخىٌ َفتكب٬ًٜ ٍؽع٢ً اَوٝغ١ عكع ايٓهاس 

خىٍٛ حا٫ً نُا يٛ قاير:)ؾٚختو رْعِ يٛ عًك٘ ع٢ً أَؽ َعًّٛ اي حىٛي٘ حا٫ًو

ٖٚٞ  أٚ) ٕ نإ ايّٝٛ مجع١( ( ٖٚٞ تعًِ بؽٌا أَٗاْففٞ  ٕ ناْر أَٞ ؼا١ٌٝ

 ح٦ٓٝػٺ .تعًِ بهٕٛ ايّٝٛ مجع١ وذٸ ايعكع ٚمل ٍٜؽٸ ايتعًٝل 

 نُا  وْعِ ٖٛ َفتخب َ٪نع وٜم ط ايمٗٛظ يف وخ١ عكع ايٓهاس ٫(:33)

عًِ ايؽخٌ بتُاّ َٛاوفات شطٝبت٘ ٫ٚ عًِ  : ٫ ٜم ط يف وخ١ عكع ايٓهاس

ٜٚهفٞ تعٝري لصى٘  وصتًف فٝٗا ايؽريبات رُا تربتُاّ َٛاوفات شطٝبٗا َ ؽأ٠ايرُ

ٛوٝات ن عٔ شىٜفخي ٜٚفتٸ إْٔعِ يهٌ َُٓٗا  وعٓعٖا ٚتعٝري لصىٗا عٓعٙ 
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ؽف١ٌٛ عٓعٙ ايرُ أٚؽريٛب١ يعٜ٘ ايرُافع١ٜ ٚايٓفف١ٝ رَٚٛاوفات٘ ايٚأش٬ق٘ شؽ اٯ

مل  ٚ ٕخككر ايؿٚخ١ٝ رؼٌٞ ب٘ ٚخؽ٣ ايعكع خاَعًا يمؽا٥ط٘ وذ ايعكع ٚت فإغا

 شؽ . اٯ َٛاوفات ُاّرت ٜعًِ 

 فإغاك١ رٓفرَٔ ايتُهٔ رٞ يؿَٚ٘ : اير٫ٚ ف ٜم ط يف وخ١ عكع ايٓهاس  ٖٚهػا ٫

دبعظ عاؿٙ عٓٗا مل ٜبطٌ ايعكع  أٚعؽٚف ع٢ً ؾٚخت٘ ايرُْفام بتبري عاؿٙ عٔ اٱ

 عٔ ا٫ْفام َع قعؼت٘ عًٝ٘ فع٬ًيٛ اَتٓع ايؿٚج و ْعِ ٠ شٝاؼ ايففض ٜثبر يًُؽأٚمل 

 ٚتفىٌٝ اسبهِ يف )فك٘ ايط٬م( .  وم بُٝٓٗا بايط٬مٜفؽٸ إٔاتٗع ايععٍ ايرَُهٔ أ

ًا ٚيٝايفٍٛيٞو ٖٚٛ ايعكع ايىاظؼ َرُٔ ٫ ٜهٕٛ ٜىذ عكع ايٓهاس  (:34)

 ًاو ـٛا٤ ايغؽٜب ٚايكؽٜب نايعِ ٚايرصاٍولؽعٝ ٚن٬ًٝلؽعًا ع٢ً ايرُعكٛظ ي٘ ٫ٚ 

تٛنًٝ٘  أٚغْ٘ عكع لصيٷ يغ ٙ َٔ ظٕٚ  فًٛ  و٘ اٱخاؾ٠كإٔ تًخٚوخت٘ َمؽٚ ١ ب

وذ  -ٖٚٛ بايغ عاقٌ َرصتاؼ -عكٛظ ي٘ايرُخاؾ و  ِ أا٘ريتىعٟ تؿٜٚأٚ  غٕ ٚيٝٸ٘ 

أٚ وغ ًا  -ايرُعكٛظ ي٘ قاوؽًاٚاغا نإ  ايعكعوبطٌ  ؿٵاٹرٴٚاغا مل ٜ ايعكع ٚيؿّو

َؽاعًٝا َىًخ١ ايكاوؽ ٚععّ ٙ ؼظٸ أٚخاؾ٠ ايعكع تىعٸ٣ ايٛيٞ ايمؽعٞ ٱ -َرآًْٛا 

 خاؾت٘ فُٝا بعع بًٛري٘ ٚعكً٘ ٚؼلعٙ .تٍؽؼٙو ٚيٛ مل ٜهٔ ي٘ ٚيٞ  ْتعؽت  

ع٢ً ش٬ف ايٛخ٘ أٚ ايٛنٌٝ َا  غا ؾٚج ايٛيٞ َٚٔ َىاظٜل ايفٍٛيٞ:  

نُا يٛ عكع ايٛيٞ ْهاحًا فٝ٘ ٍَؽ٠ ع٢ً  ؼريب١ ايرُٛنٌ فٝ٘و أٚأغٕٚ ب٘ لؽعًا ايرُ

 ايرُٛنٌ.  عٝٸٓٗا يرصىٛوٝات ايفع٢ً ش٬ف ا عكع ايٛنٌٝ أٚ أٚ ايىغ ٠وايىغ  

ايؽٌا ايبا ين بعكع ايفٍٛيٞو ف عٔ فعٌ نال أٜٚٚهفٞ يف ا٫خاؾ٠ نٌ قٍٛ 

 ايرعركٌ ٚايؽلرع أٚ ًَٔٛ  ٚربرٕ نإ نا٬ًَ بايظ ي٘  ٛركرعايرُبع َٔ وعٚؼٖا عٔ ٫ٚ

 .٘ أٚ ـفٗ٘ ٬ٜٚحغ ععّ تٍؽؼٙ خْٓٛ إٔٚ نإ قاوؽًا يىغؽٙ ٚيٝٸ٘ ايمؽعٞ  



 2َٓٗاج ايىاسبري/ج  ................................................................ ( 406)

 اٛؾ هلُا ر١ ايعكع ٫ ٜخؽا٤ وٝغٌ ايؽخٌ ٚايرُؽأ٠ لصىًا يف  (: يٛ ٍٚن35)      

بعع ايتخكل ٜكًٝٓا َٔ  خؽا٤ ايىٝغ١   ٫اا ت اؼ ايؿٚخ١ٝ َٚبالؽ٠ ا٫ـتُتؽتٝب د

ٓٝا ع٢ً بعكعٙ هلُا يف وخ١ وخٝخ١ لؽعًاو  ِ اغا أحؽؾا  خؽا٥٘ يًعكع ٚلٍها 

 اٖؽًا ٚنفاُٖا يػيو .ايىخ١ ظ

ـٓري َٔ عُؽٖا ٜم ط يف  ايبهؽ ٚايثٝٸب اغا ناْر بايغ١ً بإنُاٍ تفع (:36)

 بًا ا قًُٜٚعت  ؼٌاٖ -ٓكطع ايرُٜٚ  ايعا٥ِ ٚؿايت ـٛا٤ -راُٗا ؿٜٚوخ١ عكع ت

 أٚاظٗاؼٙ شٛفًا  أٜٚهفٞ ايتعاٖؽ بايؽٌا  ٫ٚ بايرصا ب َٔ ظٕٚ  نؽاٙ أٚ  خباؼو

 .         قًبًا ؽٌاٖا َايرِ ٜعًِ ٚاقعًا ب - نؽاًٖا 

ٔ عًٝٗا ايتىعٟ ٗا تعٝٸغٕ ٚيٝٸر ايبايغ١ ايبهؽ ٚتؿٚخر بعٕٚ  (: يٛ شايف37)

ٗا خاؾ ٚيٝٸحىًر عًٝ٘ ٚأ فإغا -ٚيٛ بعع تؿٚخٗا  -ٖا خعٸ أٚغٕ ابٝٗا  يتخىٌٝ 

رخىٍٛ ع٢ً خىٌ عًٝ٘ حاٚير ايرمل ت ٚ ٕو ايعكع ٚؼٌٞ ب٘ فٗٛ ش  ٫ٚ الهاٍ 

 .  -بٗا ٍ ؾٚخٗاٛٚظش تؿٚخٗا عيٛ بعٚ - عك١ٝ٥٬٘ بطؽم  غْ

 ؼاظ٠إبايعكع خراَعًا يمؽا٥ط٘ نإ عكعًا ٫ؾًَا لؽعًا ٫ ٜٓففض  ِٸتر  غا(:38)

 -َٓكطعًا  أٚظا٥ًُا نإ  -عكع ايٓهاس ٚيٛ ال ط أحعُٖا ايرصٝاؼ يف  وحع ايؿٚخريأ

ٛؾ ارْعِ ٜ .حتٝا ًا ب٬ شٝاؼ اُا ٗايعكع بٝٓ يؿَُٗا تٳاعٜعٚ وبطٌ ايمؽط خؿًَا

يٛ ففض غٚ ٝري َع٠ ايرصٝاؼ  ِ بمؽط تعايعكع ايعا٥ِ ال اط ايرصٝاؼ يف ايرُٗؽ يف 

َٗؽ ًٜٚؿَ٘ َٗؽ ايرُثٌ ع٠ نإ ايعكع ب٬ ايرُف٢ُ يف قبٌ اْكٍا٤ ايرُٗؽ ايرُايرصٝاؼ 

 . يف َٗؽ ايعكع ايرُٓكطع ع٢ً ا٫قؽبصٝاؼ ر٫ٚ ٜىذ ال اط اي عٓع ايعشٍٛو

 ٌرؼخ ١رٝرؽأ٠ ؾٚخرر اَر ظع أٚ٘ رترقىعٸرف ؽأ٠ر١  َرٝرٌ ؾٚخراظع٢ ؼخ  غا(: 39)

  تب د اؼ ايؿٚخ١ٝرترُٖا فععٚرٜ خل ٫رٕ اي٭ و١ٝ ظاٖؽًارٗا حهِ هلُا بايؿٚخرقىعٸرف
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 خل ٭حعٺ ا٫ع اض عًُٝٗا .رعًُٝٗا ٫ٚ ٜ

ري ع٢ً ظع٢ ٚاي١ُٝ ع٢ً َٔ  يبٝٓاف شؽا ايؿٚخ١ٝ ٚأْهؽٖا اٯحعُٖٚيٛ  ظع٢ أ

 َٓىٛب٘ أٚظٍ اعراتٗع َ خٍؽراؽٟ قٛاعع ايكٍا٤ ايمؽعٞ يف َرهؽ ٚتَْٔ أ

 ايعٌُ ع٢ً  بل ايٛاقع ايػٟ ٜعؽفاْ٘ .َٔ ٫ٚ بع يهٌ َُٓٗا  ويًكٍا٤ بري ايٓاك 

  غاخي ر  فر١ٝ َٔ ايؿٚج َٔ ريراْٗا شً ععٞرؿٚج َٔ اَؽأ٠ ترتر(: ٜىذ اي40)

ععّ  - حتٝا ًا -ُٗٗا ٫ٚ ٜأَٔ نْٛٗا َتؿٚخ١ فاي٬ؾّٚاغا نإ ٜتٸ  حتٌُ وعقٗاو

 َتؿٚخ١ بايفعٌ .       ٚايتأنع َٔ ععّ نْٛٗا قبٌ ايفخي  ايتؿٚج بٗا

شؽ َا عع٣ غ باٯتًػاا ٚايتـتُٛإ اٱياٛؾ يًؿٚج ٚايؿٚخ١ َطًل أر(: 41ٜ)

 . -خمف١رٚيٛ بكعؼ اي -شاو١  خؽّ ايٛيٛج يف ايكبٌرخٝ  فاْ٘ ٜرٜاّ ايأ

نُاهلا تفع قبٌ   -َٓكطعًا  أٚظا٥ًُا  -عكٛظ٠ ايرُ: ٜرخؽّ ايعشٍٛ بايؿٚخ١ (42)

ٜٚراٛؾ  وٚا٫حٛط ا٫ٚزي تؽنٗا حت٢ تهٌُ ايعالؽ٠  و ـرٓري ٚظشٛهلا يف ايعالؽ٠

نُراٍ ٚيٛ شرايف ٚقاؼبرٗا قربٌ   . ٤تاا بٗا برُا ـر٣ٛ ايٛ ٞيعاقعٖا ا٫ـتُ

ٍٸٗا ٚأ ِ ٫ٚ ل٤ٞ عًٝ٘ٚمل ٜفٍٗا أايتاـع١  ؽ َفًو ٕ وٝٸبأفٍاٖا و يهٔ يٛ افت

فٍا٤ ٖٚٞ ظ١ٜ ٚاغا  ًكٗا ٚخبر عًٝ٘ ظ١ٜ اٱ وعٜعًا أ ِ ل خٝ  ٚاحعًا رايبٍٛ ٚاي

  .مل ٜطًكٗا   غا ١ٜريؽا١َ ايعا٭ٚزي حٛط ٚا٭  وْىف ظ١ٜ ايؽخٌٚتفاٟٚ  ايٓفق

راب ْعِ ٜ وحٗا اٗا ٚ ْعٌَ خؽرعاييٛ ٫ـُٝا  َ٪بعًا عًٝ٘ حؽَتٗاععّ  ٚا٫ق٣ٛ

  .تؿٚخر بععٙ  ٚ ٕ ًكٗا بٌ  ٚ ٕخؽا٤ ْفكتٗا َاظاَر ح١ٝ عًٝ٘  

 وعًٝ٘ ظ١ٜ خؽّ عًٝ٘ ٫ٚرفٍاٖا مل تنُاٍ ايتاـع١ ٚأظشٌ بؿٚخت٘ بعع   يٛٚ

 َاظاَر ح١ٝ . اخؽا٤ ايٓفك١ عًٝٗٚزي  ا٭ حٛطٚا٭

 ؼبع١ لٗٛؼأنثؽ َٔ أ١ َٔ ظٕٚ َكاؼب١ ١ ايمابخؽّ ترؽى ايؿٚخ١ ايعا٥رُرٜ :(43)
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 .ال اط تؽنٗا يف َذي عكع ايٓهاس  أٚكاؼب١ ايرُنتٍؽؼٙ َٔ  عػٍؼي  ٫

ـافؽ يًفٝاح١  ٢ً ايؿٚج يٛعخهِ َع ايرُٓكطع١ ٚرٚا٫حٛط  خؽا٤ ٖػا اي 

 . أنثؽ َٔ أؼبع١ ألٗؽ ٚا يف   اي١ ـفؽٙمل ٜهٔ ي٘ عػؼ َمؽ اَ ٚايتٓؿٙ

  ٝبَٔ ٝر بػيو رؼٌ  غا  ٫ وؽٖارٞ ظبرت٘ فرتٝإ ؾٚخاٛؾ يًؽخٌ  ر٫ ٜ(:44)

ٌٸ ٚ ٕ ناْر حا٥ًٍا ع٢ً نؽا١ٖ  ونؽاٙ  ظْٕٚفق َٚٔ   .فاغا ؼٌٝر ح

ٖٚٛ  ١ ع٢ً نؽا١ٖٺعٓكطايرُ أٚاٛؾ يًؽخٌ ايعؿٍ عٔ ايؿٚخ١ ايعا١ُ٥ ر(: 45ٜ)

 .عري يٝتخكل ايكػف شاؼج ايكبٌ ايرٌُٛع ايرُؽٟ َٔ نـخب ايعٍٛ ايػ

ـًط١ٓ هلا  ٘ َٚا٩ٙ ٫ٚايعؿٍ َٔ ظٕٚ ؼٌا ؾٚخٗا ٭ْ٘ حٍكخؽّ ع٢ً ايؿٚخ١ ٜٚٳ 

ؼف بري تعاايرَُعتعًا ب٘ فا٥كًا ع٢ً ايٍؽؼ  خٌُ ٌؽؼًار ٫ إٔ تتٍؽؼ َٔ ايْعِ  عًٝ٘و

طا ٞ ايرُبق ايهٝق بً أٚبايعؿٍ  :خٌُرُٓع ايرايؿٚج ب خٛاٌَ فٝاٛؾ هلا َطايب١راي

خاؾ هلا ا٫َتٓاا  ر َٓ٘ بإشباؼ اٱشتىاوٍٞٓٝكٚت نع ايٍؽؼتأ  غابٌ  أٚ حنُٖٛا و

تفتعٌُ ايعاؾٍ  إُٔهٓٗا رٜٚ ويبق ايهٝق ايعاؾٍ  أٚايعؿٍ  َٔ ظٕٚعٔ ايتُهري 

ايفا٥ل َٔ ؼٖا ٍؽٸتَٔ  ٗاخككرتؾٚخٗا ب٘ يف حاي١  مل ٜؽضٳ ٚ ٕٚايعٚا٤ ايرُاْع 

  ؼ ايفا٥ل  ٫ بؽٌاٙ .اٛؾ هلا غيو  حاٍ ععّ  حؽاؾٖا ايتٍؽٸر٫ٚ ٜ خٌُوراي

 . اولياء عقد النكاح :الفصل الرابع           

١ٜ٫ٚ ٚـًط١ٓ ع٢ً تؿٜٚ  ايىغ  ٚايىغ ٠ ب ٚيًاع َٔ  ؽف ا٫ب (: يٮ46)                

ٔٸ ع٢ً ا٭ب ٫ٚ ٜبعع ١ٜ٫ٚ وريآْٛرٚايرُإٓٛ ٚايرُا١ْٛٓ ايبايغري َ يف ٚقر  َٔ خ

 ا٘.رَٚٛافكت٘ ع٢ً تؿٜٚايععٍ ايفكٝ٘ خاؾ٠ ٚفٝ٘ الهاٍ ٜؿٍٚ بإ َٓفىٌ عٔ بًٛري٘و

 و نُا ٫ٗا رب ًاؽٸربٗا ر٥ؼٌاػاْٗا ٚ ر٦رتر ـٛط ا٭ٚزي رحنإ ا٭ ٚ ّٕ ٫ٚ ٫ٜٚر١ يٮ

 ٫ٚظِٖ .ٔ  ؽفٗا ٫ٚ يًعِ ٫ٚ يًصاٍ ٫ٚ ٭يًاع َ ١ٜ٫ٚ
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ٚايرُإٓٛ ايىغ  ٚايىغ ٠  تؿٜٚ َٔ  ؽف ا٫ب ١ٜ٫ٚ َفتك١ً ع٢ً  يًاعٚ

َمؽٚ ١ ١ٜ٫ٚ ٖٚٞ  وأًٍٜا ١ٜ٫ٚ َفتك١ً يٮبتهٕٛ  ْفف٘يف ايٛقر ٚايرُا١ْٛٓ ٚ

ٚعٓع ٚخٛظ  وا٫ٚزي ؼعا١ٜ َىًخت٘ت٘ بٌ ٚععّ ٍَاؼٸ أحعِٖففع٠ ع٢ً ايرُبععّ 

ايتؿٜٚ   ازيؾَاًْا ا ٚاغا ـبل احعُٖ وٜفتكٌ نٌ ٚاحع َُٓٗا باي١ٜ٫ٛ اعرا٫ب ٚاي

ًِ ا٫ـبل ؾَاًْا َُٓٗا يف اْما٤ ايعكع نإ ٚاغا ـبكا َعًا ٚعٴ ونإ عكعٙ وخٝخًا 

ُٗا يف  ْما٤ ايعكع نإ رتكاؼْٚاغا تكاؼْا ؾَاًْا ٚعًِ  ٙ وخٝخًا ظٕٚ اٯشؽوعكع

 اع َكعًَا ٚيغ٢ عكع ا٫ب .راي عكع

 ًُا١ْٛٓ ٫ يًُإٓٛ ٫ٚ ي٠ ٚ ًىغ٫ ييًىغ  ٚ شٝاؼ ٫ إٔمٗٛؼ ايرُ(: 47)

إٓٛ رٚاي وايىغؽ بايبًٛ  -يف عكع ؾٚاخُٗا ايػٟ بالؽٙ ايٛيٞ بعع ؾٚاٍ ايٛوفري

يف ْعؽ عُّٛ ايعك٤٬ ٚبًخاظ  اهلُ َففع٠ً ٘ٚقٛعايعكع حري نإ   غا  ٫ و -فاق١باٱ

 عكٛظ ي٘ بعع ايبًٛ  ٚايعكٌ .ايرُخاؾ٠ بإ  ٫عكٛظ ي٘ ف٬ ٜىذ ايرُحاٍ 

ٚٸ  غا(: 48) ب أٚ ازبع ا٫بٔ ايىغ  أٚ ايرُإٓٛ أٚ بٓت٘ ايىغ ٠ أٚ ج ا٭ؾ

أٚ بعع  بعع بًٛريُٗا و يهٔ يف يؿَٚ٘ عًِٝٗفايعكع وخٝذ ايرُا١ْٛٓ حبفب ٫ٜٚت٘

أٚ  بطاي٘ بعع يف  ٍَا٤ ايعكع هلِ صٝاؼ راي بٛت ا٫قؽب ٚ و فاقتُٗا الهاٍ ععِٝ

َا بتاعٜع   ا ايعكع :مل ٜىخٸخ  غاا٫حتٝاط ًٝؿّ ف وًري ؼلٝعٜٔري عاقبايغ  ظؼانِٗ

ٍٛايرُٜكاا ايط٬م بُٝٓٗا ٚاي اٌٞ وًخًا عٔ إب أٚ ا ٫حكًاتؽاٌٝ  غاايعكع   . ٗؽ بٓخ

ؿ و٬ح٘ َٔ ُٝٸرٴايػٟ ٜ ١ٜ٫ٚ ي٬ب ٫ٚ يًاع ع٢ً ايبايغ ايؽلٝع ٖٚٛ(: ٫ 49) 

ٖٚٞ ايؿا١ً٥ عػؼتٗا  وبرثٝٸرٝع٠ ايرغ١ ايؽلر٫ٚ ع٢ً ايباي ٞ أَؽ ؾٚاخ٘ورففاظٙ ف

 . أّ بؿْا أّ بٛ ٤ٞ لب١ٗ ؽعٞرلعشٍٛ ؼخٌ فٝٗا أعِ َٔ ظشٛي٘ بؿٚاج ب

 ٚخرر  ِتؿب عػؼترٗا بعشرٍٛ ؼخٌ فرٝٗاو فًٛ رػٖرف مل ترايٗٞ رفبهؽ رٚأَا اي 
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ًٍ ٖٚهػا ايف ؾاير عػؼتٗا بغ   .َات ؾٚخٗا قبٌ ايعشٍٛ بٗا فٗٞ بهؽ  أٚكر  

 فٗاتإ -أٚ ْرخُٖٛابكفؿ٠ عػؼتٗا بإوبع أٚ ؾاير   غانُا  -ايٛ ٤ٞ ٚايعشٍٛ

ا٭ب أٚ ايراع  تتٛقف وخ١ عكع ؾٚاخٗٔ ع٢ً  غٕ ٚيٝٸٗٔ ٚؼٌاٙ :ُٓؿي١ ايبهؽ رب

   يؽٌاٖا . ١رو باٱٌافٚخٛبًاا٭حٛط ع٢ً 

ٜهفٞ . ْعِ  ٫ٚبع َٔ ظٗٛؼ ؼٌا ايٛيٞ بًفغ أٚ فعٌ ٚاٌذ ايع٫ي١ ع٢ً ؼٌاٙ     

 يهٔ  وخفب ايعؽف ايعا٥ًٞرهاؼٖا بهالف عٔ ؼٌاٖا ٚععّ  ْـهٛتٗا اييف  غْٗا: 

 .ًا خىٌٝ ؼٌاٖا ٚاٌخرتواحب ـهٛتٗا: قؽ١ٌٜٓ تعٍ ع٢ً ععّ ؼٌاٖا فٝاب   غا

ٚٸ  غا(: 50)   -لؽعًا ٚعؽفًا -بهف٪ٖا ج ايبايغ١ ايؽلٝع٠ ايبهؽَٓع ايٛيٞ عٔ تؿ

ـٸرٚناْر ب ٚٸر١ يًؿٚاج فاْ٘ تفكط ٫ٜٚت٘ عًٝٗا ٜٚخاخ١ َا  ج بايهف٪ اٛؾ هلا ايتؿ

ٞٷايرُٖٛ ٚايهف٪ لؽعًا غْ٘و أعين: َٔ ظٕٚ   ا٘ رتؿٜٚعٔ  فًِ ايػٟ مل ٜؽظ ْٗ

ٚايهف٪ عؽفًا  وباؼتهاب ايؿْا أٚ ايًٛاطيرُمٗٛؼ ٚا ٚتاؼى ايى٠٬صُؽ رنماؼب اي

ٚٸي ايػٟ ٫ ٖٛ ايمصٚ  ًٖٗا .ع٢ً أ أٚ عًٝٗا َٚٓكى١ريٍا١ٌ  خ٘تتخكل بتؿ

ٚٸراي أٚـتااؾ٠ َٔ ا٫ب تًؿّ اٱ ٫نُا          غاايؽلٝع٠ ١ ج ايبهؽ ايبايغاع يف تؿ

ـتااؾ٠ َع٘ تهٕٛ اٱ ُارحنُٖٛا َ أٚريٝبت٘  أٚخبق ايٛيٞ ري مل تتٝفؽ هلا ا٫ـتااؾ٠

ٚٸ تخًُٗا ايعك٤٬ عاظ٠و٫ ٜ عٸخرلاق١ ب  خاخ١ َاـ١ رب ناْر  غابايهف٪ خٗا فٝىذ تؿ

ٓبغٞ هلا  ـت٦ػإ ٜو ْعِ ٝبٗا ايرُعريتٗا بايؿٚاج َٔ شطٜٚهفٞ ععّ ٍَؽٸ ًؿٚاجي

ِٸرّ ٚاينا٭ ؽ  ـت٦ػاْ٘ايكؽٜب ايرُتٝفٸ  .  ٭خٌ ٬َحع١ َىًختٗا َعٗا صاٍ ٚايع

فإْ٘  أٚ يًىغرٝرؽ٠و ٞ يًىغرٝرؽٛيراي تؿٜٚ   ْتفا٤ ايرُففع٠ يف٫بع َٔ (: 51)

ٚٸ إغاف لؽط يىخت٘ ْٚفٛغٙو ٚٸ ٙؽرٗق ي٘ َاٍ ٚخب َريٝٚ ايىغرٝرؽج ؾ  خ٘ع٢ً َٔ ؾ

ٚٸخ٘ ايرُٗرٚاغا نإ يًىغٝ  ٘رٍُٓرمل ٜ ٚ ٕ ًٍاورأٜ٘ رعًٝ ؽ نإرؽ َاٍ فإ ٌُٔ َٔ ؾ



    

 (411) ................................................................. أحهاّ عكع ايٓهاس
 

 ١رَىًخ  ٳ١ُ نإ أٌٚ رثايرُؽ رعؼ َٗركرنإ ب  غا  رؽ َٔ َاٍ ايىرٗايرُايٛيٞ نإ 

غيو فايعكع وخٝذ ٜٚتٛقف  بٛت  َٔ ظٕٚا٘ بأنثؽ َٔ َٗؽ ايرُثٌو ٚرتؿٜٚ يف

ُٸ ؽٗايرُ  .ايرُف٢ُ ٗؽ ًرُي ٍٙا٢٤ ع٢ً بًٛري٘ ؼلٝعًا َع  َايرُف

ناْر قَُٝٛت٘ عًُٝٗا   غاع٢ً ايى  ٚايىب١ٝ (: يًٛوٞ ١ٜ٫ٚ ٚـًط١ٓ 52)

ٛوٞ ايٛيٞ ايرُبرُع٢ٓ تفٜٛ   ايتؿٜٚ وب١ٜ٫ٛ ٚتىؽٜرخ٘ اع راي أٚا٫ب اعٌ رب

ٚٸ٘ ٛوٝٸي ُٳ أٚ وبٝٸ٘ ج وبٝٸت٘إٔ ٜؿ  بايىغؽ ُاتىٌ خْٓٛٗايرُا١ْٛٓ ايرُ ٚأإٓٛ أٚ اير

ـٸ١و فٝمؽا أحعُٖا يٛ  حتاج  ٫ٚ ١ٜ٫ٚ وَِٓٗايرُختاج ي٘ تؿٜٚ    ايٝ٘ حاخ١ َا

 .  ايرُختاج َِٓٗ يًؿٚاجاع بإٔ ٜٴؿٚج راي أٚتىؽٜذ ا٫ب  َٔ ظٕٚيًٛوٞ 

بعع ايبًٛ  ٓفىٌ خُْٓٛٗا عٔ ايىغؽ ٚايطاؼ٨ ايرُا١ْٛٓ ايرُإٓٛ ٚايرُ ٚأَا

 ايععٍ ايفكٝ٘ ٦ػإبإـت ٙخعٸٝ٘ ٚأبع َٛت عٓأحعُٖا تؿٜٚ   يف ١ٜ٫ٚٚخٛبًا فٓختاط 

  زيظعر ايٍؽٚؼ٠  خفبٝات اغآَىٛب٘ يً بإـتااؾ٠ أٚبعع عؽض ا٭َؽ عًٝ٘ 

ٚٸ  ختٌُ .ايرُٚظافعًا يًففاظ ي٘ ٜهٕٛ و٬حًا بٓخٛ ٺ ٘ارتؿٜٚي ٣تىعأحعُٖا فٝج تؿ

 ايى  ٚايىب١ٝ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً تؿٜٚ  -اتٗع ايععٍايرُ -يًخانِ ايمؽعٞ (:53)

ٞٸ أٚخع  أٚب أ -مل ٜهٔ هلِ ٚيٞ   غاا١ْٛٓ ايرُإٓٛ ٚايرُ ٚع٢ً ٛٸ ٚو ض ايٝ٘ َف

ٚٸ  زييف حاٍ احتٝاخِٗ ايمعٜع  -ايتؿٜٚ   ـٸ١ ايٍؽٚؼ٠ عٸخرج ٚبايتؿ  ٚايرخاخ١ ايرُا

ٚٸيٛ مل ٜٴعًٝ٘ ففع٠ ايرُب صم٢ َعٗا تؽتٸرايف ٜٴ  .أحعِٖ ج ؿ

 أَؽبػؼ يف ايرُٖٛ ٚ -إ أٚ أْث٢ٞ تؿٜٚ  ْفف٘ غنؽًا نرف ٝ٘ركٌ ايففر(: ٫ ٜفت54)

 ٘ َٔرعفرؽف و٬ح٘ ْٚرٜع ٫ ٝثرخرب ُٖٛارخرعٝري ايؿٚخ١ ٚقعؼ ايرُٗؽ ْٚرت -ايؿٚاج

 َٛؼ ايرُاي١ٝ ٚبري نْٛ٘ ؼلٝعًاو٘ ـفًٝٗا يف ا٫َْٔ ظٕٚ فؽم بري نٛ ففاظٙ ٍَٚؽت٘ و

 أٚا٫ب  غٕ ايٛيٞ:َع    ٫ٗؽ ايرُعٝري ر١ٓ َع تر٠ َعٝكع ْهاح٘ ع٢ً اَؽأرٜىذ ع ٫ٚ
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 . فب١ٝ خٹرَٛؼ ايَٓىٛب٘ يٮ أٚاتٗع ايععٍ ايرُفإ مل ٜهْٛا ف -ايراع

ٚٸ55)  عع ايبًٛ  ٚايؽٌا َات احعُٖا بج ايٛيٞ ايىغ ٜٔ تٛاؼ ا : فإغا (: يٛ ؾ

  ؼظٸ غا َات احعُٖا قبٌ ايبًٛ  ٚقبٌ  ٖٚهػا ٜؽث اٯشؽ وشؽبايعكع ٚؼ ٘ اٯ

 . ٛري٘ ف٬ َٗؽ ٫ٚ َ اث ع٢ً ا٫قؽببً حاٍحعُٖا ايعكع أ فرًرٛ ؼظٸ ويًعكع اٯشرؽ

ٚٸ ع٢ً ا٫خاؾ٠  ٜتٛقف ج ٚيًٝا لؽعًٝا عًُٝٗا نإ عكعٙ فٍٛيًٝاٚيٛ مل ٜهٔ ايرُؿ

ٞ ايٛو أٚاع راي أٚا٫ب  :ايمؽعٞ ٙ ايٛيٞاؾخعكع ايفٍٛيٞ أٚ أ بًغا ٚأخاؾا فإ

ٛٸايرُ  اؼٖا د بتر ايؿٚخ١ٝ بُٝٓٗا ٚتؽتبر  -اسبانِ ايمؽعٞ أٚ وَؽ ايتؿٜٚ ايٝ٘ أ ضف

ٞٸ أُٚٗا ٚيٝٸ  ؼظٸ أٚحعُٖا بعع بًٛري٘ أ  ؼظٸ ا أٚٚ ٕ ؼظٸ َٚٓٗا ايتٛاؼث وايمؽع١ٝ   ٚي

خىٌ غيو َٚات احعُٖا قبٌ ايبًٛ  ٚ ٕ مل ٜٳ ايؿٚخ١ٝوأحعُٖا قبٌ ايبًٛ  بطًر 

 ِ َات قبٌ خاؾ خاؾ٠ مل ت تب د اؼ ايؿٚخ١ٝو ٚ ٕ بًغ احعُٖا ٚأبععٙ قبٌ اٱ أٚ

خاؾ ركعٜؽ ايؿٚخ١ٝ  ِ  غا بًغ ٚأؿير حىت٘ َٔ اي ن١ ع٢ً ت٘ عخاؾتبًٛ  اٯشؽ ٚ 

غا حًف ع٢ً غيو فإ - اثاير٫ُ  ُعًا يف  -بايؿٚخ١ٝ أخاؾ ؼ٢ٌٶحًف ع٢ً اْ٘ أ

ايٛؼ ١ عؿٚي١  زي ايرُخى١ راي ظٸؽٳتٴ ِ  ٫ ف٬و ٚ عؿٚي١ايرُخى١ رٚؼ ٘ ٚظفعر ي٘ اي

  طٗؽٜٔ .ايرُ ٕ ٚايف١ٓفؽ١ٌٚ يف ايكؽدايرُفٗاّ خىي ٚايرٜتكامسْٛٗا حفب اي

  .سباب حتريم النكاح أ :الفص  الـخامس              

و ؽأ٠ ع٢ً ايؽخٌ ٚبايعهقايرُععٜع٠ يتخؽِٜ  (:تٛخع اـباب لؽع56١ٝ)      

  ٠ ٫ٚ ٜىذأؽايرُج ايؽخٌ بٚٸَعٝٸ١ٓ ٜرخؽّ تؿبرُع٢ٓ اْ٘ ٭خٌ ـببٺ َرخعٸظ أٚ عًك١ٺ 

                              أٚ ـبب:قفُري خاَعري ْفب عٚ عٚاـباب ذبؽِٜ ايٓهاس ٫ ت وعكع ايٓهاس بُٝٓٗا
  اهتخسٍٙ باهِطب:          

           عًر ا٫ّ ٚ ٕ : ـبع١ َٔ ايٓفا٤ ع٢ً ايؽخاٍ أوٓاف -بايٓفب -(: ٜرخؽ57ّ)      
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ٚيٛ  -ٖٚٞ نٌ َٔ ٚيعتٗاٚايبٓر ٚ ٕ ـفًر  و ٖٚٞ نٌ َٔ ٚيعتو ٚيٛ بٛاـط١

و ٚايع١ُ بٓات ا٫ط ٚ ٕ ْؿئ  و شر ٚ ٕ ْؿئو بٓات ا٭شر و ٚا٭ -بٛاـط١

ُٸرٚاي َٚثٌ ٖػٙ ا٫وٓاف ايفبع١  .اعٜٔ ٚشايتُٗا ر١ ا٫بٜٛٔ ٚايصاي١ ٚ ٕ عًتا نع

 .خِٖٛ رصاٍ ٚا٫ط ْٚرب ٚايعِ ٚايا٭نخؽّ ع٢ً ايٓفا٤ رَٔ ايؽخاٍ ت

ٚيٛ بٛاـط١  -ْف   يٝ٘ نٌ قؽٜب َٔ  تؿٚج ا٫ْفإخؽّ رٜ :ٚبعباؼ٠ خاَع١ 

 . ٚأ٫ٚظِٖ غنٛؼًا أٚ اْا ًا ص٪ٚي١ر٫ٚظ ايع١َُٛ ٚايـ٣ٛ أ -قؽب َٓ٘ َٔ ٖٛ أ

بري ايٓفب ايمؽعٞ ٚبري خؽِٜ ا٫وٓاف ايفبع١ بايٓفب (: ٫ فؽم يف تٳ58)

ٚ ٞ ح٬ٍ ٔ تخىٌ َرَا ٜؽاظ َٔ ايٓفب ايمؽعٞ ايرُٚ . ٞعؽايم ايٓفب ري 

 ٤ٛ ٞخؽاّ بايعاؼض نرت٢ ايح و -َٓكطعظا٥ِ أٚ  -اج لؽعٞؿٚخىٌ برنايػٟ ٜ

أٚ  وأٚ حٝ  أٚ ْفاك عُؽ٠ خ  أٚر حؽاّ ي أٚعتهاف ايؿٚخ١ حاٍ وّٛ أٚ  

. ٚايرُؽاظ -خ٬ٍرذ ايىٓاعٞ ايٝكايتًأٚ ب ولب١ٗ ٤ ٞايٛب -ؾٚاجخىٌ بغ  رايػٟ ٜ

 حؽاّ .ذ وٓاعٞ تًكٝبفخام أٚ بؿْا أٚ خىٌ برمؽعٞ ٖٛ َا ٜاي َٔ ايٓفب ري 

ٚيع ؾْاو ايٓهاس احتٝا ًا ٖٚٛ  ١بر حؽ٠َ فٛيعت َٓ٘ تؽتٸ(:  غا ؾْا بايرُؽأ59)

ْث٢ حؽّ ٚاغا ناْر أ اتٗاوٖٞ ٚبٓ فإغا نإ ايٛيٝع غنؽًا حؽّ ْهاح٘ ع٢ً ايؿا١ْٝ :

 . ٚبري ايٛيٝع ٚغؼٜتْ٘عِ ٫ تٛاؼث بري ايؿاْٝري .  ٫ٚظٙ أٖٛ ٚ :ع٢ً ايؿاْٞ 

 -حنٛٙ بؿٚاج أٚ -ايرُفتخك١ لؽعًا ايرُكاؼب١ ري  َٔ ٚ ٞ ايمب١ٗ:ؽاظ ايرُ(:60)

 خهِ رحري اٱؼتهاب ـٛا٤ نإ خ٬ًٗ بايرٌُٛٛا أّ بايا٫ـتخكام  َّع ازبٌٗ بعع

 َع اْ٘ يف ايٛاقع ري  َفتخل لؽعًا ٖٚٛ خاٌٖ ب٘ .أّ نإ َعتكعًا يٲـتخكام 

 :اهتخسٍٙ باهنٌصآسة              

 ؿٚخريرتايرُحع شاو١ بري أٓهاس ٖٚٞ عًك١ رتخؽِٜ ايرايرُىاٖؽ٠ ـبب ي(:61)       
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 . تؿٜٚ  ظا٥ًُا أٚ َ٪قتًاتكتٍٞ ٖػٙ ايعًك١ حؽ١َ ايٚ ٚبري أقؽبا٤ اٯشؽو

 خؽ١َ َ٪بع٠ورٚاي و١ ٚايرُٓكطع١خعٸٙ ايعا٥ُخؽّ ع٢ً ا٫بٔ ؾٚخ١ أبٝ٘ ٚرت (:62)

ؾٚخ١ ٚ وايرخفٝع :ابٔ ا٫بٔؾٚخ١ ٚ وؾٚخ١ ا٫بٔ :ترخؽّ ع٢ً ا٭ب ٚايراعٚ

عكع ايمؽعٞ َراؽظ اي: خؽِٜ ًتٜهفٞ يو ٚ خؽ١َ  َ٪بع٠رٚاي و ابٔ ايبٓر ايفبط :

 حنُٖٛا . أٚ  ٬ٍم أٚ ُٛتٺري ٚيٛ مل ٜعكب٘ ايعشٍٛ 

يف ايكبٌ أٚ  نإ ٚ ٪ٖا أ٠ بعكع لؽعٞ ظا٥ِ أٚ َٓكطع ـٛا٤َؽ(: َٔ ٚ أ ا63)

حؽَر بٌ  وًُا َ٪بعًا رخؽٜرٗا تَٸحؽَر عًٝ٘ أ -خمف١رايٜٚهفٞ فٝ٘ قعؼ  يف ايعبؽو

 ٚحؽَر عًٝ٘ بٓاتٗا ٚ ٕ ْؿئ  -ب فُا فٛم اّ ا٫ أٚاّ ا٫ّ  -ّ ٚ ٕ عًر أ نٌ

- ٍٔ ٔٸرخؽٜرت - بٓرٺي أٚ ٫ب يف  ًُا َ٪بعًا ـٛا٤ ناْر بٓاتٗا يف حاؽ ايٛا ٞ اّ مل ٜه

يٛ عكع ؽت عٓ٘ نُا شٸايمؽعٞ اّ تأ ايٛ ٤ٞحراؽٙو ٚـٛا٤ ـبكر ٫ٚظتٗٔ ع٢ً 

 ؾٚخٗا ايثاْٞت  ِ تؿٚخر ٚٚيعت بٓتًا َٔ عتعٸع٢ً اَؽأ٠  ِ ظشٌ بٗا  ِ  ًكٗا ٚ 

 ٍٚ .فه ت ناْر حؽاًَا ع٢ً ايؿٚج ا٭

َٔ ظٕٚ  إٔ ٜعشٌ بٗا حؽَر عًٝ٘ أَٗا ٚ ٕ عًر  َٔ عكع ع٢ً  َؽأ٠ٺ(:64)

 َٔ  أٚناْر  َٔ بٓرٺ -حٛط ٚ ٕ ْؿيررخؽّ بٓتٗا ع٢ً ا٭نُا ت حؽ١َ َ٪بع٠و

ٍٔ اؾ ي٘ خبٗا فإ فاؼقٗا قبٌ ايعشٍٛ  تًا َا ظاَر ا٫ّ يف عكعٙ وع َ٪قحؽ١َ مج -اب

فإ  -خمف١ رقعؼ ايٚيٛ  -َٗا ٢ُ ايعشٍٛ بأىٌ َٓ٘ َفخرا مل ٜايعكع ع٢ً بٓتٗا َ

 ٗا ع٢ً أبرٸٍٛ بأَرٓر ايرُعشرخؽّ ايبرت ْعِ ٫ و٪بعًا رر َرحىٌ حؽَر عًٝ٘ ايبٓ

 . ٫ ع٢ً ابٓ٘ٚايؿٚج 

 ١وخبرُع٢ٓ ععّ  -عري  حؽ٫١َ  -ٺ مجع حؽ١َشر ايؿٚخ١ خؽّ أر(: ت65)

 ا أشتري بايٓفب ـٛا٤ ناْت -َ٪قتًا ّأنإ ظا٥ًُا -ازبُع بري ا٫شتري يف عكع ايٓهاس 
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ٚٸ بايؽٌااو أٚ ٚٸ ج احعاُٖافًٛ تؿ ٛ تؿٚج ٚي ايعكع ايثاْٞوج ايثا١ْٝ بطٌ  ِ تؿ

 عكع ع٢ً ٚاحع٠  أٚٚاحع٠  ا بىٝغ١ٺُٕ عكع عًٝٗبأ -ا٫شتري يف ؾَإ ٚاحع

 َؽأ٠ ج اٚاغا تؿٚ. بطٌ ايعكعإ َعًا  -شؽ٣ يف ايٛقر غات٘ ٚعكع ٚنًٝ٘ ع٢ً ا٭

ْكٍا٤ عع٠ ع  ع ٫ بشتٗا عًٝ٘ ٫ٚ ٜىذ عكعٙ عًٝٗا خٌ أر ِ  ًكٗا ؼخعًٝا مل ت

ُٔ ٫ عع٠ عًٝٗا رأٚ تهٕٛ ايرُطًك١ َبا٥ًٓا  ٬قٗا هٕٛ ٜ وأٚطًك١ ؼخعًٝا ايرُاشتٗا 

 .  عكع ع٢ً أشتٗا فٛؼًانايىغ ٠ ٚري  ايرُعشٍٛ بٗا ٚايٝا٥ف١ فٝاٛؾ ي٘ اي

 ع٢ً بٓرر أشر ؾٚخت٘ أٚ بٓر  -ًا ٓكطعظا٥ًُا أٚ َ -اٛؾ ايعكع رٜ (: 66٫)

 شتٗا إٔ ٜٓهذ بٓر أشٝٗا أٚ بٓر أ َؽأ٠ًُٔ تؿٚج ارٜىذ ي ُع٢ٓ اْ٘ ٫رط ؾٚخت٘ بأ

 حعاُٖا َٔ ع٢ً   -ظا٥ًُا أٚ َٓكطعًا  -عكع فًٛو رصاي١اي أٚغٕ ايع١ُ  ٫ َع  

 خاؾت٘ ٫حكًا وذ ايعكع ع٢ً و ْعِ يٛ أصاي١ بطٌ ايعكع راي أٚغٕ ايع١ُ ظٕٚ  

شايتٗا  أٚاٛؾ ايعكع ع٢ً ع١ُ ؾٚخت٘ رْعِ ٜ اعٜع ايعكع .رحٛط تا٫ق٣ٛ ٚا٭

 مل تعًِ ب٘ .    أٚ٘ ؾٚخت٘ ب غٕع عًُٝٗا ٚ ٕ مل تأٜٚىذ ايعك

 أٚعا٥ِ اُع بري ؾٚختري فا ُٝتري بايٓهاس ايرحٛط ا٫ٚزي تؽى اي(: ا٭67)

 .  و ٜٚٳخؽّ  ٜػا٤ ايفا ١ُٝ بألعٸ   رًُا َٔ  ٜػا٤ ري  ايفا ١ُٝتفؽمايرُ أٚٓكطع ايرُ

عًا  غا نإ ايؿْا يف ظبؽٖا حؽَر عًٝ٘ بٓاتٗا أب أٚصايت٘ يف قبًٗا ر(: َٔ ؾْا ب68)

 حٛط ٚخٛبًا.ٖٚهػا ايؿْا بايع١ُ ع٢ً ا٭ شايت٘و ـابكًا ع٢ً ايعكع ع٢ً بٓر

 اسبؽ١َ ٫ ٜٛخبإ ايمب١ٗ ايطاؼ٥إ ع٢ً ايعكع ٚايعشٍٛ َعًا٤ ٚ ٞٚ (:ايؿْا69)

ٚٸ فًٛ طعًاورق ٠ايرُ٪بع ُٸ أٚت٘ رج بٓر شايتؿ ُٸ أٚ ت٘رصايربت٘ ٚظشٌ بٗا  ِ ؾْا ع  ت٘ أٚبع

 لب١ٗ . ٤ٞٛ اي ٚأقبٌ ايؿْا  تؿٚج بٗاايرُمل ذبؽّ عًٝٗا بٓتٗا  ُٖا لب١ًٗاحع  أٚ 

ُٸ أٚ٘ رؽ شايترغٝر(: َٔ ؾْا ب70)  بابًا إ ٫رتخرٛط اـرحفا٭ -ؽًا رظب أٚب٬ً رق  -٘ رتع



 2َٓٗاج ايىاسبري/ج  ................................................................ ( 416)

رخام يحٛط اـتخربابًا  ٚا٭ .٘ ٫  بٓٚببٓتٗا ٫ٚ ٜتؿٚخٗا أبٛٙ ٫ٚ  َٗاأٜتؿٚج ب

ايعكع ع٢ً ايبٓر  بععُٖا  بغ أٚبايع١ُ  أٚصاي١ رخام ايؿْا بايريبرمب١ٗ ٚ  ٤ايٛ ٞ

و فٝفاؼم ؾٚخت٘ بعع ايؿْا ٪بعايرُايتخؽِٜ  خهِ ايؿْا قبٌ ايعكع :رب ٚقبٌ ايعشٍٛو

 . و  حتٝا ًا قاب٬ً يععّ َفاؼق١ ايؿٚخ١ايمب١ٗ اي٬حل يًعكع عًٝٗا أٚ بعع ٚ ٞ

  شايت٘ ٌفًٛ قبٸ خٖٛاوركبٌٝ ٚايًُق ٚايٓعؽ بم٠ٛٗ ْٚايتايؿْا: بخل ٫ ًٜ(: 71)

بم٠ٛٗ مل ايٝٗا ْعؽ  أُٚفٗا بم٠ٛٗ ري أٚشؽ٣ اَؽأ٠ أ ٌقبٸ عُت٘ أٌٚ قبٸأٚ  بم٠ٛٗٺ

 ٗا .َٸّ عًٝ٘ بٓتٗا ٫ٚ أرخؽت

ـتُؽت ت ع٢ً فعًٗا ايمٓٝع ٚ وؽٸخؽّ ع٢ً ؾٚخٗا ٚ ٕ أرمل تْر (: اغا ؾ72)

تب ٚمل اغا مل تو فصؽٚج َٔ ايبٝررٚخٗا ٚععٗا َٚٓعٗا َٔ ايّ ؾًؿْٜعِ  عًٝ٘و

 . ٫ٚ ٜٳاب عًٝ٘ ٚيٝق عًٝ٘ َٔ   رُٗا ل٤٢ٝ ٕ ٜطًكٗافٌٍ ي٘ أٜٓفع َعٗا ايٓىذ فٝٴ

 ف٬ ٜىذ ْهاحٗا حٛط حؽَر عًٝ٘ ابعًا ع٢ً ا٭ايرُتؿٚخ١ (: يٛ ؾ٢ْ ب73)

يف غات ايبعٌ بري ايعا١ُ٥ ب٬  ْكٍا٤ ععتٗا ٚ  ٬ق٘  ٜاٖا ٚؾٚخٗا أبعع َٛت 

٫ٚ  وراا١ًٖٚايٚايعاير١ُ عشٍٛ بٗا ٚري ٖا ايرُغ ٠ ٚايهب ٠ ٚايرُتُتع بٗا ٚايىٚ

ااٌٖ رِ بهْٛٗا غات بعٌ ٚاييعاير٫ٚ يف ايؿاْٞ بري ا  ٚايهب و غيف ايبعٌ بري ايى

 وع٢ً ا٭حٛط خؽّ َ٪بعًا ع٢ً َٔ ؾ٢ْ بٗارت ٖٚهػا ايؿْا بايرُعتع٠ ؼخعًٝا  .و بػي

فاْ٘ ايمب١ٗ  ع٠ ٚ ٞرٛفا٠ أٚ عرع٠ اير١ أٚ عرٓرايبا٥عع٠ رايؿْا بػات ايٚيٝق نػيو 

 .اٛؾ يًؿاْٞ تؿٚخٗا بعع  ْكٍا٤ ععتٗارٜ

حٛط خؽّ ْهاحٗا عًٝ٘و ٚا٭بعٌ مل ٜٳ ع٠ ٫ٚ غاتتع٠ ري  ََؽأ(: يٛ ؾ٢ْ با74)

 ٫ إٔ تهٕٛ حا٬ًَ  خ١ٍٝٺرب ٙؾْااـت ا٤ ؼمحٗا َٔ َا٤ ٕ ٫ ٜتؿٚخٗا قبٌ أٚخٛبًا 

 ععر ٫ بٗا رؿٚخرترٕ ٫ ٜٚزي أٛط ا٭رحٚا٭ ؤَ ؾْراٙ أٚ َرٔ ؾْرا ريرٝرؽٙ فر٬  ـررتربرؽا٤
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 ح٫ً٬ .تٗا عكع عًٝٗا رظٗؽت تٛبفاغا أ وـتتابتٗا 

 َمٗٛؼ٠ بايؿْا فا٫حٛط ٚخٛبًا إٔ ٫ ٜتؿٚخٗا  ٫ بعع  ـتتابتٗا ٚظٗٛؼ تٛبتٗا . 

ٚايرُمٗٛؼ ب٘ يهٔ ايرُمٗٛؼ بايؿْا  وَٚٔ ايؿاْٞ اٛؾ ايتؿٚج َٔ ايؿا١ْٝ(: ٜٳ75)

ٚٸج بري ايٓاك  تٛب١ايو ٚتعؽف أٚ َٓٗآَ٘ ايتٛب١ حت٢ تعٗؽ ع٢ً ا٫حٛط يؿًَٚا  ٫ ٜٴؿ

٫  َُٓٗا فٗٛ ع٢ً  وؽاؼ َٔ عًُ٘ ايمٓٝعفُٔ ؼٌٞ  ويؿْا ازي ا ايعع٠ٛب َُٓٗا

ٚٸج  اٛؾ ايتؿٚج َٓٗا ٚب٘ .ٜٳواظم فٗٛ تا٥ب عٓ٘ ع َٓتو َٚٔ أب٢ ٚ ٜٴؿ

  -ايرخمف١ٚيٛ بع   -غنؽٙٙ ظبؽ ظشٌ يفأٟ أ (: َٔ ٫ط بغ٬ّ فأٚقب٘و76)

َٔ ظٕٚ فؽم بري  ّ ٚإ عًر ٚبٓت٘ ٚإ ـفًر ٚاشت٘وّ ايغ٬حؽَر عًٝ٘ أبعًا : أ

 فُٝا  -٪بع٠ايرُخؽ١َ راي -خهِرحٛط ٚخٛبًا خؽٜإ ايٚا٭ وٝات عايٓفبٝات ٚايؽٌا

بًا خؽٜإ ٌ ا٫حٛط ٚخٛو بَؽاٖكًا ري  بايغ أٚ نإ ايرًُٛط بايغًا٥ط اي٬ٕ اغا نا

 َؽأ٠  ِ ٫ط بأشٝٗا أٚ  فاغا تؿٚج وعكع ع٢ً ايفعٌ ايمٓٝعخهِ فُٝا اغا ـبل  ايراي

 حٛط ٚخٛبًا .حؽَر عًٝ٘ َ٪بعًا ع٢ً ا٭ -بابٓٗا  أٚبٝٗا بأ

خؽّ رنُا ٫ ت وشٝ٘ ر أ٤ ٫ٚ بٓر أشر ايرُٛ ٥ٛط ب٬ٓخؽّ ع٢ً اير(: ٫ ت77)

خؽّ ع٢ً ٚيع اي٥٬ط اب١ٓ رو نُا ٫ تشت٘ ٫ٚ أ ٫ٚ بٓت٘أّ اي٥٬ط ًٛط ايرُع٢ً 

 َ٘ .ايرًُٛط ٫ٚ أشت٘ ٫ٚ أ

 :اهنٌؤبدةهوخسًة إضتٚفاء اهعدد ضببٚة      
 -ات ٥ُاظاؼبع ؾٚخات حؽا٥ؽ  -ـتٝفا٤ ايععظ (: َٔ اـاب ايتخؽِٜ :  78)

ٖٔ احعظا٥ًُٝاو َٚٔ تؿٚج اؼبعًا  ِ  ًل  صاَف١ رفاْ٘ َٛخب يتخؽِٜ ايؿٚخ١ اي

حت٢ تٓكٍٞ عع٠ حؽّ عًٝ٘ ٚمل ٜىذ َٓ٘ عكع ايٓهاس ع٢ً شاَف١ ًٝا ع ٬قًا ؼخ

 رصاَف١ .ٗا َٓ٘ وذٸ عكعٙ ع٢ً ايايؽابع١و فاغا  ْتٗر ععتٗا ٚ ْكطعر عىُت
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 ْكٍا٤  قبٌ  ٣ ا٫ؼبع  ٬قًا با٥ًٓا صاَف١ اغا  ًل احعرؾٚاج اي ٌٖ٘ٚ  ٜىذ َٓ

قبٌ  صاَف١رحٛط ٚخٛبًا ععّ عكعٙ ع٢ً ايا٭ فٝ٘ ش٬ف ٚالهاٍ ععِٝو ؟ععتٗا

ُٔ ٫ عع٠ رَٔ ا٭ؼبع١ ٖٚٞ َ ْعِ اغا  ًل ؾٚخ١ً . ك١ ايبا١ٓ٥طًايرُاْكٍا٤ عع٠ 

 صاَف١ فٛؼًا .رأَهٓ٘ ايعكع ع٢ً اي - ٜا٥ف١ أٚ ْٳخٖٛا -لؽعًاعًٝٗا 

أٚ عكع غٚ ايؿٚختري ع٢ً  وريٛ عكع غٚ ايؿٚخات ايث٬ ١ ع٢ً ؾٚخت(: ي79)

و قا٫عؿب ع٢ً سغٚ ايؿٚخ١ ع٢ً أؼبعو أٚ عكع  و أٚ عكعؾٚخات  ٬ث

نػيو  عكع ع٢ً ايرصاَف١ َٓٗٔو يهٔ يٛ :ايرُتأشؽ بطٌ ايعكع َتتاي١ٝ ٚناْر عكٛظًا

  . -َٔ لا٤ َٓٗٔ -صاَف١ رتؽى ايرصُق َٚٔ اي ًاشتاؼ اؼبعٚاحع  يف دٕ ٺ ظفع١ً

 وتًا حت٢ تٓهذ ؾٚخًا ري ٙقخؽ٠  ٬ ًا حؽَر عًٝ٘ َ٪ريٛ  ًل ؾٚخت٘ اي(:80)

ٚيٛ  -عع ايطًك١ ايثايث١ ٚايفاظـ١بخ٬ًٕ رطًك١ تفعًا يًعع٠ بُٝٓٗا ْهاحإ َايرُٚ

 تٞ يف فك٘ ايط٬م .ٚيف ايرُكاّ فؽٚا تأ وبعًاأطًل ايرُذبؽّ ع٢ً  -يؽخٌ ٚاحع

ت٢ اغا ع٢ً َا ٜؿٜع ع٢ً ا٫ؼبع١ ح -ٓكطع ايرُيف ايعكع  -اُع راٛؾ اير(: 81ٜ)

 ات .نإ عٓعٙ اؼبع ؾٚخات ظا٥ُ

ج حاٍ ا٫حؽاّ تؿٚي٘ اي ٌٸ٫ حي -ع٢ً ا٫ ٬م -يعُؽ٠  (:ايرُخؽّ يرخ  أ82ٚ)

ٚٸج ٘ خٌ ينُا ٫ ٜٳ -ٚيٛ بتٛنٌٝ ايغ  - أٚ ظا٥ًُا  -ايرُخؽّفًٛ تؿٚج  وري ٙ إٔ ٜؿ

 .خؽ١َ رؽأ٠ َايرُٕ مل تهٔ ٚ نإ عكع ْهاح٘ با ٬ً  برُبالؽت٘ أٚ بتٛنًٝ٘ -َٓكطعًا

 حؽَر عًٝ٘ ابعًا ٚاغا نإ ايرُخؽّ عايرًُا بتخؽِٜ عكع ايٓهاس ع٢ً ايرُخؽّ 

خؽّ بطٌ ايعكع ايرُخؽ١َ عكع ؾٚاج رٚيٛ نإ خا٬ًٖ ب -مل ٜعشٌ  أٚظشٌ بٗا -

خؽ١َ ٫ ايرُػا حهِ أّ مل ٜعشٌو ٖٚهخؽّ عًٝ٘ َ٪بعًا ـٛا٤ ظشٌ بٗا ٚمل تٳ

 خؽ١َ حؽّرعًِ بايرٚيٛ ناْر تكعٖا با ٌو رحاٍ  حؽاَٗاو ٚعؿٚج رترٕ تراٛؾ هلا أٜ
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 عًٝٗا َ٪بعًا .عاقعٖا 

 ااٛؾ يًُخؽّ ايؽخٛرنُا ٜواٛؾ يًُخؽّ  ٬م ؾٚخت٘ حاٍ ا٫حؽاّ (: ٜٳ83)

  -رخ٬ًنإ اّ َ ًاخؽَرَ -اٛؾ ي٘ تٛنٌٝ ري ٙ رٜٚ وؽخعٞ يف ععتٗا يعٔ  ٬ق٘ ا

نٌٝ يهٔ ٫ ٜراؽٟ ايٛ -رخؽ١َ حاٍ ايتٛنٌٝٚإ ناْر َ -ٕ ٜعكع ي٘ ؾٚخ١ يف أ

 .َٔ عكع٠ اٱحؽاّ ا ُهل ٫ بعع  ح٬ايعكع 

 : أٗ باهنٌتصٗجة اهنٌعتدة هوػريبضببٚة اهتصٗج  

 ايرُٓكطع  أٚايعكع ايعا٥ِ  ّفٝخؽ وايٓهاسعكع (: ا٫عتعاظ ـبب يتخؽِٜ 84)

ؿٚاج عع٠ اي أٚايبا٥ٔ  أٚايؽخعٞ  ـٛا٤ عع٠ ايط٬م -َٔ ري ٙع٠ تعع٢ً ايرُ

: خهِرخا٬ًٖ باي حعٷفًٛ تؿٚخٗا أ -أٚ عع٠ ايٛفا٠ أٚ عع٠ ٚ ٞ ايمب١ٗايرُ٪قر 

بطٌ  -نٕٛ ايرُعكٛظ عًٝٗا َعتع٠ :  ٌٛٛاايرُبخا٬ًٖ  أٚ -حؽ١َ ايؿٚاج بايرُعتع٠

يف ايعبؽ  أٚيف ايكبٌ  ب عكعٙ عًٝٗا ظشٛي٘ بٗااغا تعٍك ِ  ٚايرُٗؽ ايرُف٢ُوايعكع 

ٓ٘ بعع ـت١ ألٗؽ َٔ يٛ ٚيعت َحت٢ ًٝا عا قطُف اقٗٚٚخب  ٘ َ٪بعًا ٝحؽَر عً

ظشٛي٘ بٗا ٚقع ٢ٍَ َٔ ٚ ٞ ايؿٚج ايرُطًل هلا ايرُعتع٠ َٓ٘ أقى٢ َع٠ اسبٌُ : 

بط٬ٕ ايعكع بعع  -اب عًٝ٘ رٜٚ و فإ ايٛيع ي٘ ح٦ٓٝػٺ ٫ٚبع َٔ ايتفؽٜل بُٝٓٗا. ـ١ٓ

هٔ خٗا يظفع َٗؽ ايرُثٌ يًُؽأ٠ َكابٌ َا  ـتخٌ َٔ فؽ -ف٢ُ فٝ٘ ايرُ ٗؽايرُٚ

 . ١َؽخرٗا بايل٦ًٝا َع ع٫ًُٚ تفتخل  و ايمؽع١ٝ خؽ١َريبمؽط خًٗٗا با

نٕٛ  ٚأ١ ايعكع ع٢ً ايرُعتع٠ حؽَ-خهِ ٚايرٌُٛٛارعكع عًٝٗا عايرًُا بايٚيٛ  

 .          ايعكع عًٝٗا ٚإ مل ٜعشٌ بٗا  ُاؽظرحؽَر عًٝ٘ َ٪بعًا ب وا١ُ بٗايرُعايرُعكٛظ٠ 

 ع٠رترعراير٢ًُ رع عركرعرؽ١َ ايرخرب -عركرٛظ ي٘ايرُ - ًِ ايؿٚجرعاؼ ع٢ً عايرُ(:83)

ٚٸ ايرٌُٛٛا خهِ أٚرو فًٛ نإ خا٬ًٖ باي تع٠رٛظ٠ َعركرايرُع٠ ؽأايرُٚنٕٛ   ٘رخٚقع ؾ
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عًِ بايرخهِ ع٢ً  -أٚ ايٛنٌٝ ايٛيٞ  -ٖٚٛ و ٘ ايمؽعٞ أٚ ٚنًٝ٘ٚيٝٸ بايرُعتع٠ :

عكٛظ ي٘ ايرُحؽَتٗا ا٫بع١ٜ ع٢ً  يرِ ٜٛخرب ايرعركع ع٢ً ايرُعتع٠ -ٌٛٛا ايرُٚ

 خىٌ ايعشٍٛ عكٝب ايعكع .رٌٛٛا ٚمل ٜايرُب أٚخهِ رَاظاّ خا٬ًٖ باي

خهِ رعًٝٗا خا٬ًٖ بايايغ  عكع َٔ  ٬م ؾٚخٗا بعع  ع٠تعبايرُ ٌاغا ظش(:84)

٤ ايمب١ٗو َٓ٘ عع٠ ٚ ٞ ٕ تعتعٸٗا أًؿَ ِ ٜ وٱف اما ٝٗا :ٌٛٛا ٚخب عًبايرُ أٚ

ٚاغا  وايؿٚج ٚٚ ٧ ايمب١ٗ  مشٌ فٝٗا ععتا  ٬اعع٠ ٚاحع٠ تتع ٚايعاٖؽ نفا١ٜ

ٌٛٛا مل أٚ بايرُخهِ رعتع٠ َٔ ٚفا٠ ؾٚخٗا بعع ايعكع عًٝٗا خا٬ًٖ بايايرُظشٌ ب

ْف عع٠ ِ تفتأ  -ٜاّعمؽ٠ أؼبع١ الٗؽ ٚأ -ٕ بٌ تهٌُ عع٠ ا٫ٍٚاشٌ ايععتاتتع

 . -٤  ٬ ١ قؽٚ -شؽأشؽ٣ َٔ اٯ

 ايرؿْا عِرْ و٘رًٝرعًا عرخؽّ َ٪برأٚ ؾ٢ْ بٗا مل ت  ب١ًٗرتع٠ لرعايرُ ٤ٚ ٞ(: اغا 85)

 حٛط . ع٢ً ايؿاْٞ بٗا ع٢ً ا٭ ايرُ٪بع٠ خؽ١َريط٬م ؼخعٞ ٜٛخب ايعتع٠ ايرُب

 اطًل هلايرُؾٚخٗا  - ٠ع(: ٫ بأك بايعكع ع٢ً ايرُعتع٠ َٔ واحب ايع86)

إ  ٬قٗا ؼخعًٝا بطٌ نبٌ يٛ  وا٤ ععتٗاخري  ْكٍر٫ٚ ًٜؿَ٘ ايى  ي -عتع٠ َٓ٘ ايرُ

 عٔ ؼخعت٘ ايٝٗا ٖٚعَ٘ يط٬قٗا . ًالفانع٢ً ايعكع قعاَ٘ عًٝٗا ٚنإ  عكعٙ 

عكع عًٝٗا ٖٚٛ  و فاغاتؿٚخ١ايرُٓكطع ع٢ً ايرُ أٚخؽّ ايعكع ايعا٥ِ ر(: 87ٜ)

 ٫ ٕ عكع عًٝٗا ٖٚٛ ٚ  وٕ مل ٜعشٌ بٗاْٗا َتؿٚخ١ حؽَر عًٝ٘ َ٪بعًا ٚ بأٜعًِ 

 خؽّ عًٝ٘ َ٪بعًا ر١ مل تخؽ١َ ايعكع ع٢ً ايرُتؿٚخرِ بهْٛٗا َتؿٚخ١ أٚ ٫ ٜعًِ بٜعً

 . فتخؽّ عًٝ٘ َ٪بعًا ٚ ٕ خٌٗ ايؽخٌ بُٗا خهِرٌٛٛا ٚايايرَُع عًِ ايؿٚخ١ ب  ٫

و ع٢ً نٌ تكعٜؽٚعًٝ٘ َ٪بعًا  رحؽَ غا ظشٌ بٗا عكٝب ايعكع عًٝٗا  نُا أْ٘

 ايتىايرذ بكعؼ ايرُٗؽ ٚاـتخكر َٗؽ َثًٗا برُا اـتخٌ َٔ برٍعٗاو ٚا٭حٛط هلُا
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 ايرُبػٍٚ ٬ٜٚحغ فٝ٘ ف ٠ ا٫ـتخ٬ٍ َٚا ٜٴبػٍ َثً٘ يف ايعكع ايرُٓكطع .

 كعرفاغا ع ١ورايؿٚخ   ازيرصرًٛ  اير برئَ حربرعأ ٕ عع٠ ايٛفا٠ تث أر(: ح88ٝ)

ع٠ ايرُيف عكعٖا أٟ  -ايٝٗا  ٙٛفات٘ ٚبًٛ  ش بٗا قبٌ عًُتٛف٢ عٓٗا ؾٚخٗا ع٢ً ايرُ

 تب َع٘ احهاّ نإ ايعكع با ٬ً ٫ ت -ٗا بٛفات٘ ٚخٗا ٚبري عًُايٛاقع١ بري ٚفا٠ ؾ

 ِ أٚ٪بع٠ َع ايعًايرُخؽ١َ رايتع٠: عايرُ٘ حهِ بط٬ْ ٜثبر َع ايؿٚخ١ٝ قطعًاو ٌٖٚ

 أٚبع٠ عٓع ايعًِ خؽ١َ ايرُ٪رص٬فو ٚا٫قؽب  بٛت ايرخٌ ايرَع ايعشٍٛ ؟ ٖػا َ

ع ٜا دبعُٚيٝق هلو فٛؼًا يبط٬ٕ ايعكع ع٢ً َثًٗا  ٬بع إٔ ٜف قاعٓع ايعشٍٛ ف

ٜعشٌ بٗا بعع ايعكع فٝاٛؾ ي٘ ٌٛٛا ٚمل ايرُب أٚخهِ راغا نإ خا٬ًٖ باي  ٫ايعكع 

 ٤ ععتٗا .ًٝٗا ٫حكًا بعع عًُٗا بايٛفا٠ ٚ عتعاظٖا ٚ ْكٍاايعكع ع

 : الرضاعب  التحريم

خؽّ ايؽٌاا َا ٜٳخؽّ َٔ ٜٳ٘ فاْو ايؽٌاا: عكع ايتؿٜٚ  خؽِٜرت اـباب َٔ (:91)

 ْهاح٘ بايٓفب ٚنٌ ؼخٌ حؽّ ْهاحٗا حؽّأ٠ ؽنٌ اَ ٕ  :ُع٢ٓرب ايٓفبؤَ 

خؽ١َ بري رخككر  ْتمؽت ايراغا ت ا بايؽٌاا َمؽٚ ًا بأَٛؼُحؽّ ْع ٖبايٓفب 

 خؽ١َو ٖٚٞ :رصًف بعٍٗا  ْتفر ايرٚ ٕ ت ايؽٌٝع ٚبري َؽٌعت٘ ٚواحب ايًديو

١ٝ ْال١٦ عٔ ٫ٚظ٠ لؽع ًاارْات َٔ  عٟ اَؽأ٠ ايًديظؼٸ إ ٜهٕٛ  ا٭ٍٚ:ؽط ايم

 فاغا ظؼٸ وٜٳُري أٚ يتخًٌٝيرًُو  أٚ يؿٚاج ظا٥ِ أٚ َٓكطعوخٝذ لؽعًا  َٔ ٚ ٞ

ت  َٔ ٫ٚظ٠ ْع  ايًدي ايٓا -وخٝذ لؽعًا ٚ َٞٔ ظٕٚ  أٚايًدي َٔ ظٕٚ ٫ٚظ٠ 

بُٝٓا يٛ  .خؽ١َ رؼٌعر بًبٓٗا  ف٬ً مل ٜٓمؽ ايفأ -١ٗٔ ٚ ٧ ايمبْال١٦ َٔ ايؿْا أٚ َ

َع َٛت ايفخٌ  وَٛت٘ َع ٝا٠  فًٗا أَٚع ح -١َلؽع١ٝ تايبٓٗا عكب ٫ٚظ٠  ظؼٸ

بري ؽٌع١ ١ٝٚ بري اير٤ُ ايؿٚخو َع بكاات٘ٝا٫ؼٌاا َٚع ححاٍ  خٌُ أٚرايحاٍ 
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ٍٕو َع ايعشٍٛ بٗا  َع ؾٚاخٗا و َع بكا٤ٖا بغ  ؾٚج أٚر اقرُٗاأٚ َع  فايفخٌ  بثا

ل ع٢ً رظٕٚ ايفاب و ل ي٫ًٛظ٠راي٬حؽ١َ بايؽٌاا رفاْ٘ تٓتمؽ ايرخ -أٚ َٔ ظْٚ٘

 .خؽ١َر ِ أؼٌعر ب٘  ف٬ً مل ٜٓمؽ اي عٓعٖاظؼٸ ايًدي  ًٛف وٌُرخرياحاٍ  أٚ اي٫ٛظ٠

خِ رايػٟ ٜٛخب ْبات يٖٚٛ  وَعري ٍؼاؼ ؼٌاا ايًدي بكعـتُؽ ايمؽط ايثاْٞ: 

 ؼٌاعٗا َٔ ايرُػنٛؼ  ا٭ ؽتخكل ب حىٌ ايكطعغا اف ايؽٌٝع ٚ لتعاظ ععُ٘و

 خؽ١َ ايؽٌاع١ٝورشب  فٗٛ ا٭وٌ ٚا٭ـاك يٓمؽ اي عؼ عاؼفٺَىَفتٓعًا ازي 

خعٌ ايتمؽٜع كع ًا فٚاٌخخكك٘ رتخؽؾ رٴصتًف وعم ا٫ ؽ ٚقع ٫ ٜٚحٝث اْ٘ قع ٜٳ

ُٸٞ : ايتكعٜؽػنٛؼ بُٗاو ُٖٚاايرُ ؽ ُهٔ َعؽف١ حىٍٛ ا٭ري٘ ع٬َتري ٜ  ٜعين -ايه

نٌ ؼٌع١  :ري  َتفؽق١رع١ َترتابع١ ؼٌ ٠مؽسق ع٘ فتُؽ ؼٌاعٴبإٔ ٜ -بايععظ

اَؽأ٠ أشؽ٣ فٝترخكل ا٭ ؽو ٫ٚ َٔ ٺ ٔ ظٕٚ فرىٌ ؼٌااعٟ َرايث َٓٗا نا١ًَ َٔ

فتُؽ بإٔ ٜ ايؿَاْٞايتكعٜؽ و أٚ رخؽ١َاي  ْتماؼ ٍٜؽٸ ايرُا٤ ٚايعى  ٚايعٚا٤ يف

 بطعاّ َٔ ري ٖا أٚا ٺاؽٌٚي١ًٝ ؼٌاعًا َتى٬ً ري  َٓفىٌ ب ًَٜٛاؼٌاا ايؽٌٝع 

 :ايكٍٛ  ٚتفىٌٝو خؽ١َراي ٚتٓتمؽ ايمؽعٞ  ؽا٭ ح٦ٓٝػٺ: خكلرتفإْ٘ ٜ

أعين ا٫ ؽ ايٓالؽ  -ايؽٌٝعععِ  ت ايًخِ ٚلعٸاْبخكل  رٜعت  يف ت(: 92)

ا٭ ؽ عؽفًا ازي ب فٓر ؽ بٓخٛ ٜٴاـتك٬ٍ ايؽٌاا يف حىٍٛ ا٭ -خؽ١َ ايؽٌااري

نإ حىٍٛ ا٫ ؽ َفتٓعًا ازي ـببري مل تٓتمؽ فًٛ  و٠ ؼٌاع٘ َٔ  عٟ ٖػٙ ايرُؽأ

 ايغػا٤ ايف٬ْٞ ايػٟ  يتكُ٘ ٔ ٖػٙ ايرُؽأ٠ ٚازيَ خؽ١َ نُا يٛ  ـتٓع ازي ؼٌاع٘راي

أٚ  ـتٓع ازي ؼٌاع٘ َٔ ٖػٙ ايرُؽأ٠ ٚازي ؼٌاع٘ َٔ  َؽأ٠ أشرؽ٣ َٔ ظٕٚ ريًب١ 

 وٍٛ ا٫ ؽ عؽفًا ازي ٚاحع٠ بعٝٓٗاحى ظاـتٓؼٌاع٘ َٔ ٖػٙ ايرُؽأ٠ أٟ َٔ ظٕٚ  

 خؽ١َرحىًر اي -ٓٗا رع٠ بعٝرٚاحؼٌاع٘ َٔ ؽ عؽفًا ازي رٓع حىٍٛ ا٫ ر٫ اغا اـتٚ 
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خفب ايرُكاٜٝق رٚب  ؽ ايرُػنٛؼ بايعق٠١ بتخكل ا٭ . ٫ٚ ع ؽٌع١ايرُٖػٙ  عَ

يؽٌاا  ا  تأ)ٚ حؽاؾ  (ايىعم ايعؽيفر) ؽ بل ا٭خكرت و بٌ ايع ٠ يف١ٜثعخر١ٝ ايًُايع

ٟ ػٸفىٌ ايتغ ٫ٚ ٍٜؽٸ و (: ْبات ايًخِ ٚ لتعاظ ايععِ  ؽا٭ هلػاتغػٟ ب٘ ايرُ

َا إٔ فاغا وعم عؽفًا  َؽتريو أَٚؽ٠  :شؽ٣ ٜف ًا أ ايٝف  أٚ ايفىٌ بؽٌاا اَؽأ٠ٺ

 .  خؽ١َ ايؽٌاع١ٝرٚلعٸ ععُ٘ اْتمؽت ايخُ٘ رْبر ياٙ َٔ يدي ايرُؽأ٠ أغػٸرت

ُٸ93)   أَؽإ :  -صىًٛايرُايععظ  -ٞ(: ٜعت  يف ايتكعٜؽ ايه

ختاخ٘ ٜٚؽريب فٝ٘ رٕ ًٜتكِ ايؽٌٝع ايثعٟ عٓعَا ٜا٭ٍٚ: نُاٍ ايؽٌع١ بأ

ُت٧ً  بٗا خٛف٘ رٖٚػٙ ؼٌع١ نا١ًَ ٜ ٜٚعؽض عٓ٘ باشتٝاؼٙوع ٜٚؽتٟٛ ٜٚمب

عٔ ايثعٟ عؽض ترخفب اغا أ ٫و ٚعٔ ايثعٟ يمبع٘ عؽاٌ٘ فتخفب اغا نإ 

تٓفق أٚ يٲْتكاٍ ازي ايثعٟ اٯشؽ فاْ٘ ٜعت  ؼٌع١ ٚاحع٠ عٓعَا ٜعٗؽ لبع٘و ًي

 . قبٌ ظٗٛؼ لبع٘ ب َٓ٘ خٹـٴترخفب ؼٌع١ َا يٛ َٓع عٔ ايثعٟ ٫ٚ ٖهػا ٚ

 برخٝث ٫ ٜفىٌ بٝٓٗا ابرعٗاترٚت -ر١ؽ ؼٌعرمرُف١ عرش - اترٛايٞ ايؽٌعرت ايثاْٞ:    

 ٜف ًا  ايمؽابايعٚا٤ أٚ  ٚأًٌ ايغػا٤ رصبايتٛايٞ ت ٫ٚ ٍٜؽٸؼٌاا اَؽأ٠ أشؽ٣و 

 اي٬حك١ خا٥عًا فٝمؽبتٞ ايؽٌٝع ازي ايؽٌع١ ٚ ٕ تغػ٣ ب٘و ْعِ ٫بع إ ٜأ

 فتخفب ؼٌع١و ٚيٛ  ؼتٍع  ِ قا٤ ايًدي مل ترخفب  ٧ً خٛف٘تُرحت٢ ٜؽتٟٛ ٜٚ

مؽ عا٭حٛط ٚخٛبًا ا٫نتفا٤ يًخؽ١َ ايرُ٪بع٠ بٚ . ؼٌع١ َٔ ايععظ ايرُصىًٛ

 و ٜٚٴتصًي َٔا٤ ٚايعٚا٤ايرُصًٌ رت: ٗاتخككب ٫ ٍٜؽٸٚايف  ؼٌعات نا١ًَ َتٛاي١ٝ

أٚ  ا أٚ ريػا٤وري ٖاَؽأ٠ٺ  َٔ يديؼٌع١ٌ  : يؽٌعاتاري ٌ ببإٔ ٜتصًايرُ٪بع٠ ٗا حؽَت

 . ٗارثعٜير ٜ٘ٴفتخًب ايًدي َٔ ايثعٟ ٜٚٴعط٢ يًؽٌٝع ب٬  يتكاَ

 اـتُؽاؼب -١ رخؽ١َ ايؽٌاعٝريغؽض ْمؽ اي -ّٛ ٚي١ًٝ رؼٌاا ٜ ؽ٠ يفرايعب (:94) 
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ًٜتكِ  : ٙ ايٛحٝعٛقر ايرُػنٛؼ حبٝث ٜهٕٛ ايًدي ريػا٤يؽٌاا َٔ ايثعٟ  ١ًٝ ايا

ريػا٤  ٜٚؽ٣ٚ َٔ ظٕٚ إ ٜماؼن٘ يدي أٚمبع ايثعٟ نًُا خاا ٚؼريب فٝ٘ حت٢ ٜ

 نُا ٜكعس  وؽ٣ يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝو ٚيػا ٜكعس فٝ٘ ايؽٌاا َٔ اَؽأ٠ أش ١ًٝ ايف ٠ 

 ٫ٚ ٍٜؽٸ ب٘ َعتعٸ ؽٌع١ اغا نإ بكعٍؼ ايرُ يدي لؽب ل٤ٞ ري ٘ ايتغػٟ بأنٌ أٚفٝ

 ا٤ ٚايعٚا٤ ع٢ً ا٫ ٬م .ايرُ ايمؽب ايٝف  خعًا نُا ٫ ٍٜؽٸ ا٫نٌ أٚ

يف ايفاع١ ايثا١ْٝ ت بايؽٌاع١ ظٗؽًا ا١ٜ تًفٝل ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ فاغا بعأٚايعاٖؽ نف

 . ع اختُاا ايمؽا٥ط ا٭شؽ٣َ ت يعٗؽ ايّٝٛ ايثاْٞ نف٢ ْٚمؽ اسبؽ١َٚاـتُؽ عمؽ

فًٛ  وأ٠ ٚاحع٠ ٜٚهٕٛ يدي فخٌ ٚاحعايًدي َٔ اَؽ ٕٜهٛإٔ  ايثايث: ؽطايم

ا ُ ف٬ً ٚاحعًا بًدي فخًٗ اُٖآَ٘ ٚأؼٌعر نًتٚيعتا إ يؽخٌ ؾٚختإ قع ن

أؼٌعت٘  حعاُٖا ـر ؼٌعات ٚأؼٌعت٘ نإٔ  - ايٛاحع سف١ عمؽ ؼٌع١

ُاّ رحعاُٖا ت٘  و  ٫ إٔ تؽٌعايؽٌاع١ٝخؽ١َ رمل تٓتمؽ اي -ا٭شؽ٣ تفع ؼٌعات

ٔ ًا َٔ ٫ٚظتري ٠٦َ  ٚاحع٠ ْالخؽ١َ و ٚيٛ نإ ايًدي َٔ اَؽأرمؽ ايايععظ ايػٟ ٜٓ

 نًُت٘ ايرُكعاؼ ايرُخعظ لؽعًا  ِ أيفخٌ ظٕٚ أ يدي غاى َ فخًري هلا أؼٌعت٘

 خؽ١َ .رمؽ ايتايفخٌ مل تٓ ٖػأَ يدي 

ٜٔ بايؽٌاع١ ٛٳشٳتٍعري ٜٚى إ أؽايرُبري  خؽ١ََراي (: ٜٓمؽ ايؽٌااٴ95)

ؼخٌ  نُا يٛ أؼٌعر ؾٚخ١  وخاظ ايفخٌرت١ ٚباايثُاْٝ مؽٚطيااختُاا َمؽٚ ًا ب

 ٕاايؽٌٝع ىبذفٝٴَٓ٘  ا١ْٝ  َٔ ٫ٚظ٠ٺ وبًٝا يبًٓا َٔ ٫ٚظ٠  ِ أؼٌعر وب١ًٝ ٚاحعٺ

َع  ترخاظ ؽٌع١ ايرُظ تععٸ ٫ٚ ٍٜؽٸ. خؽّ أحعُٖا ع٢ً اٯشؽ ٜٳٜٛٔ بايؽٌاع١ ٚأشٳ

ايرخؽ١َ  ْمؽ هلُا وبًٝا ٚوب١ٝ بًدي فخٌ ٚاحعيؽخٌ تإ فًٛ أؼٌعر ؾٚخ ايفخٌو

ُا ٚواحب َٗٸأ -ٖػٙ ٚتًو -ٚناْر ايرُؽٌع١  شٜٛٔ بايؽٌاع١ أ  بُٝٓٗا ٚواؼا
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 تُٗا يف ٚقتري ف٠٬ ٚاحع٠ بًدي فخًري قع تؿٚخُا اَؽأبُٝٓا يٛ اؼٌعتُٗاو بٖٛايًدي أ

 ايؽٌاا ١رحؽَخىٌ و ْعِ تر١رٜٛٔ بايؽٌاعرشؽإ أرُٝٓٗا ٫ٚ ٜىرٝرمؽ ايرخؽ١َ برترٓرت

 . -ؾٚخٝٗا -َٔ يدي ايفخًري ٝرٔ ٚبري َٔ أؼٌعر ٫ٚظُٖا ايٓفبٝأ بري

و فاغا  ازي خٛف ايؽٌٝع ٘ٚوٛيٚ ا٫ٌاف١َٔ ًدي يشًًٛ ا ايمؽط ايؽابع:

  ٫ ورخؽ١َمل ٜٓمؽ اي بكعٍؼ َعتعٺ ب٘ فِ ايطفٌيف ع١ بفتٝر ايفهؽ ايدي ايؽٌ َتؿج 

ٚنػا يٛ اؼتٍع ايًدي  َفتًٗهًا عؽفًا يف ايًدي ايرُؽتٍعوؿٜ  ق٬ًًٝ ايرُاغا نإ 

عّ وعم اؼتٍاا يع وخؽ١َرٜٓمؽ ايمل ايؽٌٝع فكػف٘ ازي شاؼج فُ٘  ِٚاختُع يف ف

 .خؽ١َرتمؽ ايرٓرٍع٘ مل تؼتظًَا فإ اـتخاٍ ايًدي يٛ نػاٚ ٜىٌ خٛف٘و مل ظاّ اَ ايًدي

َٔ  ؽٌٝع ايًدييي ا: حىٍٛ ايؽٌاا برُخؽ١َرماؼ ايرترْصاَق ٱراي ؽطايم

َٔ  ايرًُك٢ يف ايفِ ايرُؽأ١٠ اغا لؽب ايًدي ايرُخًٛب َٔ خؽَرايثعٟ ف٬ تٓتمؽ اي

 ايععظٟ .ٚ اْٞ ايؿَن ؼتٍااْٛاا اٱُاّ أريف ت اّو ٖٚػا لؽط ع٘ ايثعٟيتكاَظٕٚ  

ٛيري خرؽتٍع يف ايٕ ٜهٕٛ ايرُأ : ماؼ ايرخؽ١َ بايؽٌااترْٱ ايمؽط ايفاظك

 خٛيري ٫ أ ؽ ي٘وراٍ ايرُؽتٍع اينُو فايؽٌاا بعع  مل ٜتااٚؾُٖا ا٫ٚيري َٔ عُؽٙ

ٝٵٜٚهفٞ ا اْت٢ٗ فًٛ  صاَق َٔ لٗؽ ؼٍَإرايّٝٛ اي يف إٔ ٜٛيعن٘ يتًفٝل يف حَٛي

صاَق ر٫ٚ ٜٓفع ؼٌاع٘ يف ايّٝٛ اي٫ٙ ٛٵايثايث فكع اْت٢ٗ حٳبع َٔ ؼٍَإ ايّٝٛ ايؽا

ٕ يف ٚيٝع ايرُؽٌع١ فإْ٘ ٜٳاٛؾ  ؼٌاع٘ خ٫ٛر٫ٚ ٜعت  ايو٬ً . يثايث أَٔ ؼٍَإ ا

َٴَا ظاّ مل ٚ بعع ايرخٛيري ٜف ًا  .خؽٸّ ٜٴفطِ فإٕ  ؼٌاعٗا يرُٔ ٖٛ ظٕٚ ايثا١ْٝ 

 ٓا٤ و فًٛ َاتر أًَا خؽٸرؽٌع١ حاٍ ا٫ؼٌاا يٝهٕٛ َايرُحٝا٠  ايفابع: ؽطايم

حاٍ أٚ ريفًتٗا و ٫ٚ ٌ  يف خْٓٛٗا أٚ َْٛٗا خؽ١َ ريؽٌع١ ا٫ش ٠ مل تٓتمؽ ايا

 . بايؽٌاا ح٦ٓٝػو أٟ تٓتمؽ اسبؽ١َ َؽٌٗا حٝٓ٘ أٚنؽاٖٗا عًٝ٘ ٫ٚ يف   ا٫ؼٌاا 
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َٸ٘ َع  ايثأَ: ؽطايم   ْفىاٍ ايرآري ٚو ٚؼت٘ ٚيٝعًا ٚ ؼتٍاع٘ َٔ  عٟ أ

  ٚيع ايغ و ف٬ ٜهفٞ ايًدي ايٓابع يف  عٟ ايرُؽأ٠ ايرخاٌَ قؽٜبًا َٔ اي٫ٛظ٠ .  ؼتٍاا 

 خؽ١َ َٔ ظٕٚ فؽم بري َارمؽ ايترط٘ تٓرااَع يمؽا٥ركل ايؽٌاا ايرخر(: اغا ت96)

فاغا تؿٚج و كًا ي٘ عكع ايٓهاس ٚبري َا اغا نإ ٫ح ايؽٌاا ـابكًا ع٢ًاغا نإ 

شٝ٘ ت٘ أٚ أشت٘ أٚ ؾٚخ١ أبٓ أَٚ٘ أؼٌعتٗا ظٕٚ ايثا١ْٝ َٔ عُؽٖا  ِ أ وغ ٠ً ايؽخٌ

٘ َٔ ايؽٌاع١ رتٳرأش ىغ ٠ع١  ايؽٌٝيا واؼت ورُ٘خؽٜؼٌاعًا خاَعًا يمؽا٥ط تٳ ابًبٓٗ

 .  هاح٘ عًٝٗاٚبطٌ عكع ْ وبايؽٌاع١شٝ٘ أٚ بٓت٘ أٚ بٓر أشت٘ أٚ بٓر أ

ٚٸج وغ تري َٔ يدي فخٌ ٚاحع َٔ ١  ِ ؼٌعتا ٝ ظٕٚ ايف١ٓ ايثاْٖٚهػا يٛ تؿ

ُٗا يف ايؿٚخ١ٝ شتري َٔ ايؽٌاع١ ٚحؽّ عًٝ٘ مجع عٟ اَؽأ٠ ٚاحع٠ واؼتا أ

 ُٖا .احعاعظًا ع٢ً  راٛؾ ي٘ إ ٜعكع َرٜٚ ٜٚبطٌ عكعُٖا اغا تكاؼْا ؾَاًْاو

  ًَاٌع١ أؽايرُت ؼايثُا١ْٝ واااَع يمؽا٥ط٘ رايؽٌاا اي خكلراغا ت(:97)

و عاظًا ٚخعات يًؽٌٝعأخَٗاتُٗا و ٚدبا٩ُٖا ٚأ٘يًؽٌٝعو ٚواحب ايًدي أبًا ي

ش٠ٛ ُا ا٫ٚظٖو ٚأعٝعُات ٚشا٫ت يًؽٌٚأشٛا٫ً ٚ أعُاًَا ُاشٛاتٗأاشٛتُٗا ٚٚ

خؽّ رنٌ َا ٜ -بب٘فبٚااَع يًمؽا٥ط راي -خؽّ َٔ ايؽٌاارٜفإْ٘ ٚاشٛات يًؽٌٝعو 

 فىًٝ٘ ٚاٌخًا :ٚت ورخؽَات ايٓفبتكع١َ يف َيرُيٓفب١ٝ ااايفبع١  َٔ ايعٓاٜٚٔ

 ٖٞ :َٚٔ ايٓفا٤ و  عمؽ٠ أوٓافٷ -يؽٌٝع ايػنؽا -يرُؽتٍعخؽّ ع٢ً ارت -1

 َٔ ايؽٌاع١ .ٖٚٛ ابٓٗا ٘ َٸؼٌعت٘ فإْٗا أايف أ -أ

 ت٘ َٔ ايؽٌاع١ .اخعٸ و فإْٕٗٔٳٛٵًَٚ ٕ عٳ ّ ايرُؽٌع١ ْفبًا أٚ ؼٌاعًاأ -ب

ْٗٔ فإ -حب ايًدي ٚيٛ َٔ ري  ؾٚخٗا وا -ْٚفبًا  ؽٌع١ ٫ٚظ٠ًايرُبٓات  -خر

 قع ٔٸًٝ٘ اغا ن رؽَٔ عرٝخر١ فر١ َٔ ايؽٌاعرؽٌعايرُٓات رَا بٚأ و٘ َٔ ايؽٌاع١رشٛاتأ
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 .حع يًُؽٌع١و ٚ ٫ اغا تععظ ايفخٌ مل ٜٳخؽَٔ ٚاَع٘ َٔ يدي فخٌ  ٍعٔتؼ 

 -غنٛؼًا أٚ  ْا ًا -ؽٌع١ ٫ٚظ٠ًاير٫ُٚظ أات َٔ ٝرعاؽٌاي ٝات أٚرايبٓات ايٓفب -ظ

ُٸ ٍع :رؽتايرُفإ   شاهلٔ َٔ ايؽٌاع١ . أٚٗٔ ع

 ايؽٌاع١ .ب ايؽٌٝع ْٗٔ شا٫تفإ -بايؽٌاا أٚبايٓفب  -ؽٌع١ايرُت اشٛأ-ٖر

ْفبٝات  -دَٗاتٗا  ٚأت دبا٥ٗا شا٫ ٚأعُات  ٚأ شا٫تٗا ٚأؽٌع١ ايرُعُات  -ٚ

ٔٸ أّ ُٸفإ -عٝات اؼٌ ن   ت٘ َٔ ايؽٌاع١ .شا٫ ٚأ ات ايؽٌٝعْٗٔ ع

ٔٸ ْفبٝات -بٓات واحب ايًدي ٚبٓات بٓات٘ -ؾ  فإ ايرُؽتٍع  -ؼٌاعٝات أّ ن 

ُٸ أٚشاهلٔ  أٚشٖٛٔ أ  ٗٔ َٔ ايؽٌاع١ .ع

 ايؽٌاع١ .فإْٗٔ خعات ايؽٌٝع بْفبًا أٚ ؼٌاعًا و َٗات واحب ايًدي أ -حر

ٔٸ أّْرفربرٝرات  -وراحرب ايًبرٔشرٛات أ -ط ُٸفرإ -ؼٌراعرٝرات ن  رات ْرٗرٔ ع

 َررٔ ايؽٌاع١ .ايؽٌٝع 

ُٸ -ٟ ُٸ ٚأشا٫ت٘  ٚأدي ات واحب ايًع  َٗات٘ أ ٚأشا٫ت دبا٥٘  ٚأات ع

ٔٸ ْفبٝات -  شا٫ت٘ َٔ ايؽٌاع١ . أٚ ْٗٔ عُات ايؽٌٝعفإ -أّ ؼٌاعٝات ن 

 : ِٖٚو َٔ ايؽخاٍ  عمؽ٠ وٓافٷأ -يؽٌٝع ا٭ْث٢ا -يرُؽتٍع١خؽّ ع٢ً ارت -2

 بٖٛا ٖٚٞ بٓت٘ َٔ ايؽٌاع١ .يًدي فاْ٘ أواحب ا -أ       

 خعاظٖا َٔ ايؽٌاع١ .ِْٗ أفإ -ؼٌاعًا  أْٚفبًا  -با٤ واحب ايًديد -ب

ٔ ري  ؾٚخت٘ ْٛا َان ٕ ٕ ْؿيٛا ٚٚ  -ْفبًا أٚ ؼٌاعًا -أ٫ٚظ واحب ايًدي -خر

ُٸ أٚشتِٗ ْٗا أو ٭ايرُؽٌع١   شايتِٗ َٔ ايؽٌاع١ . أٚتِٗ ع

 ُاَٗا َٔ ايؽٌاع١ .فاِْٗ أع -ؼٌاعًا  أْٚفبًا  -٠ واحب ايًدي اشٛ -ظ

 َٔ -٘رَٗاتأٚ أ٘ رٛاٍ دبا٥رشأٚ أُاّ رعأٚ أ وٛاي٘رشأ ٚأب ايًدي رواح عُاّأ -ٖر
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َٴأ ِٗر٭ْ -ايؽٌاأَ  ايٓفب ناْٛا أّ  ٗا َٔ ايؽٌاع١ .ري شٛاأٚ أٗا عُا

 َٔ ايؽٌاع١ .اهلا ِْٗ أشٛفإ -ؼٌاعًا  أْٚفبًا  -ؽٌع١ ايرُاش٠ٛ   -ٚ

 خعاظٖا َٔ ايؽٌاع١ .ِْٗ أفإ -ؼٌاعًا  أْٚفبًا  -ؽٌع١ ايرُدبا٤  -ؾ

ٖا َٔ ٩ٖٚهػا ابٓا وتٗا َٔ ايؽٌاع٫ٚ١ظ٠ ْٚفبًا  فاِْٗ اشٛؽٌع١ ايرُبٓا٤ أ -حر

َا اغا ٚأ يًُؽٌع١وَعٗا َٔ يدي فخٌ ٚاحع  اتٗا اغا اؼتٍعٕٛٛ اشٛايؽٌاع١ ٜهْٛ

 . حؽ١َ ٫ٚ ٕٛ اش٠ٛف٬ ٜهْٛ نثؽأ أٚ هلا ؾٚخري يدي فخًري:َٔ َٓٗا ٚنإ  اؼتٍعٛا

 هْٕٛٗا ت٫ظ ايرُؽٌع١ ْفبًا فإٚؼ ْفبًا أٚ ؼٌاعًا ايرُٓتفبري ٭ايػنٛا٫بٓا٤  - ر

 َٔ ايؽٌاع١ . عُتِٗ أٚ شايتِٗ

ْفبًا أٚ  -ا٤ٖا أٚ أَٗاتٗاأشٛاٍ دب ٚأأعُاّ  ٚأأشٛاهلا  ٚأأعُاّ ايرُؽٌع١  -ٟ

َٴفإ -ؼٌاعًا  ٗا َٔ ايؽٌاع١ .رأشٛاي  ٚأٗا ِْٗ أعُا

 .َٔ ايؽٌاع١ خعتِٗ ْٗاؽتٍع١ فإا  أبٓا٤ ايرُؽتٍع أٚ ع٢ً ١عؽٌايرُذبؽّ  -3

ؾٚج  -ؽتٍع١ ع٢ً واحب ايًدي ايرُبٓات ؽتٍع ٚايرُخؽّ بٓات رت -4

 ٖٔ َٔ ايؽٌاع١ .ْ٘ خعٸفإ  -ؼٌعر بًبٓ٘ ايف ٚيعت َٓ٘ ٚأ ؽٌع١ايرُ

  وؽٌع١ ايٓفبٝاتايرُ ؽتٍع١ بٓاتٴايرُ ع٢ً أبؽتٍع ٚايرُ بخؽّ ع٢ً أرت -5

خؽّ ع٢ً رنُا ت وايرُؽتٍع ٚايرُؽتٍع١ بٔ ع٢ً أخؽَرف٬ ٜ بٓاتٗا بايؽٌاع١ظٕٚ 

  . -ايؽٌاعٝات أٚايٓفبٝات  -واحب ايًدي  ؽتٍع١ بٓاتٴايرُ بأؽتٍع ٚايرُ بأ

 تٍع يف ؽايرُبٛ أْ٘ )٫ ٜٓهذ أب  فكًٗٝا عٓ٘ بَا التٗؽ ايتع ٖٚػا ايفؽا ٖٛ

 ؼٌعر ؾٚخ١ ايؽخٌ اغا أ و ٚعًٝ٘ :ؽٌع١( اير٫ُٚظ واحب ايًدي ٫ٚ يف أأ٫ٚظ 

ّ حؽَر أ -٘ َٸايطفٌ ٭ ايرػٟ ٖٛ خعٸ - ف٬ً َٔ يدي ؾٚخٗا  -ّاع يٮراي -

ّ نُا ٖٛ خؽٸرٴفإ ايؽٌاا اي٬حل ٜ -ؽتٍعايرُاب  -بعًا ع٢ً ؾٚخٗاايرُؽتٍع َ٪
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 ٫ٚظ واحب ايًدي أتٍع يف ؽايرُبٛ أ٫ٚ ٜٓهذ و يؽٌاا ايفابل ع٢ً ايعكعحاٍ ا

 ٕ تهٕٛ م بري أو َٔ ظٕٚ فؽخٗا َٓ٘افٝبطٌ عكع ؾٚ -بٞ ؾٚخت٘اع أراي -

 ًاَٸع٠ ٚأرخ١ رؽٌعايرُٚإ ٫ تهٕٛ  -ٍع رؽتايرُّ أٟ تهٕٛ أًَا ٭ -ع٠ رخع١ رايرُؽٌ

ّٸ  اع .ردي اي٘ بًؼٌعتأؽتٍع ايرُّ ٠ ٭ّ إٔ تهٕٛ ٌؽٸبأ وايرُؽتٍع ٭

خؽ١َ ر ؽ ايو مل ٜ تب أاع  رف٬ً ٫بٓٗارؼٌعر ؾٚخ١ ايص٬ف َا يٛ أرٖٚػا ب

 ٌَ .صف٢ ع٢ً ايفكٝ٘ ايعاؼف ٚايفاٌٌ ايرُتأرنُا ٫ ٜ وتكع١َايرُع٠ ب٪ايرُ

ؽتٍع ايرُبٓا٤ اتٗا ع٢ً أؽٌع١ ٚخعٸايرُّ أٚات٘ ّ واحب ايًدي ٚخعٸأخؽّ رت -6

 ْٗٔ خعاتِٗ َٔ ايؽٌاع١ .ؽتٍع١و ٭ايرُأبٓا٤ ٚ

دبا٤ ع٢ً دبا٤ واحب ايًدي ٚؽتٍع١ ايرُبٓات ؽتٍع ٚايرُخؽّ بٓات رت -7

 خعاظٖٔ َٔ ايؽٌاع١ .أ ِْٗايرُؽٌع١و ٭

ا ُٗا ٚشا٫تُدي ٚأشٛات ايرُؽٌع١ ٚعُاتٗشٛات واحب ايًترخؽّ أ -8

ُٸٚ َٸٗات ٚأشا٫ت دبا٥ُٗا  ٚأات ع  وايرُؽتٍع١أبٓا٤ ُٗا ع٢ً أبٓا٤ ايرُؽتٍع ٚرأ

ُٸ  ايؽٌاع١ .ب شا٫تِٗ ٚأاتِٗ ٭ْٗٔ ع

ايًدي ٚاش٠ٛ  ؽتٍع١ ع٢ً اش٠ٛ واحبايرُبٓات ؽتٍع ٚايرُخؽّ بٓات رت -9

٭ِْٗ  وُاَٗاتٗأ ٚأا ُبا٥ٗأعُاَُٗا ٚأشٛاهلُا ٚأعُاّ ٚأشٛاٍ دع٢ً ايرُؽٌع١ ٚ

 هلٔ َٔ ايؽٌاع١ .اشٛأ ٚأأعُاَٗٔ 

أبٓا٤ ؽتٍع ٚايرُع٢ً ابٓا٤  -ؼٌاعًا أْٚفبًا  -خؽّ بٓات واحب  ايًديرت -10

١ بايٓفب١ ازي بٓات واحب ايًديو أط أٚ أشر َٔ ايؽٌاعبٓا٤ إِْٗ أف وؽتٍع١ايرُ

و ايرُؽتٍع١أبٓا٤ ايرُؽتٍع ٚبٓا٤ ع٢ً أ -٫ ؼٌاعًا -خؽّ بٓات ايرُؽٌع١ ْفبًا تٳنُا 

 ؽٌع١ .ايرُشر َٔ ايؽٌاع١ بايٓفب١ ازي بٓات أ أبٓا٤ ِْٗ أبٓا٤ أط أٚفإ
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 أْٚفبًا  -٤ واحب ايًديبٓاايرُؽتٍع١ ع٢ً أبٓات ؽتٍع ٚايرُخؽّ بٓات رت -11

و بٓا٤ واحب ايًديأشر َٔ ايؽٌاع١ بايٓفب١ ازي أ بٓات ٭ْٗٔ بٓات أط أٚ -ؼٌاعًا

 -٫ ؼٌاعًا وْفبًا  -ايرُؽتٍع١ ع٢ً أبٓا٤ ايرُؽٌع١ برٓات ايرُؽتٍع ٚٓات رخؽّ بٚتٳٳ

 ري .ٝؽٌع١ ايٓفبايرُبٓا٤ أشر َٔ ايؽٌاع١ بايٓفب١ ازي أبٓات بٓات أط أٚ  ٭ْٗٔ

٫ ع٢ً ؽتٍع١ ٚايرُ ٫ ع٢ً أبؽتٍع ٚايرُ خؽّ ايرُؽٌع١ ع٢ً أبر٫ ت -12

 . َٗاتُٗاُا ٚأبا٥ٗشٛاٍ دأشٛاهلُا ٚأعُاّ ٚأا ُٚعُاَٗا ٚأُخعاظٖا ٚأُتٗاشٛ

أشٛاتُٗا  ٫ٚ ١ؽتٍعايرُأّ  ٫تٍع ٚؽايرُّ أ خؽّ ع٢ً واحب ايًدي:ر٫ ت -13

 خؽّ رُا ٫ تنو اَُٗاتٗأ ٚأُا با٥ٗشا٫ت د ٚأعُات  ٚأعُاتُٗا  ٚأخعاتُٗا  ٚأ

اشٛاْ٘ ٫ ع٢ً با٤ واحب ايًدي ٚخعاتُٗا ع٢ً د٫ ايرُؽتٍع١ ٫ٚ أّ أّ ايرُؽتٍع ٚ

أَٗات خؽّ رت ٖٚهػا ٫ أٚ أَٗات٘ .شٛاٍ دبا٥٘ أٚ أعُاّ أٚ أشٛاي٘ أٚ أاَ٘ عُأٚ أ

و َٗات٘ ٫ عُات ٚشا٫ت دبا٥٘ ٚأشا٫ت٘ ٫ٚ ٚعُات٘ ٫ شٛات٘ ٚواحب ايًدي ٫ٚ أ

 خعاظُٖا .أٚ ع٢ً أؽتٍع١ ايرُ ع٢ً أب ٚأؽتٍع ايرُ بأ ع٢ً

ؽٌع١ ايرُا ع٢ً دبا٤ ُخعات٫ٗ ٚ ١ؽتٍعاير٫ُ أّ ّٚ ايرُؽتٍع خؽّ أرت٫  -14

 .با٥ٗا ٚأَٗاتٗا شٛاٍ دأعُاّ ٚأ٫ شٛاهلا ُٚاَٗا أٚ أعأ٫ ع٢ً ٫ٚ ع٢ً اشٛاْٗا ٚ

 ٚأعُات  ٚأشا٫تٗا  ٚأعُاتٗا  ٚأ شٛاتٗاؽٌع١ أٚ أايرَُٗات خؽّ أر٫ ت -15

 ُٖا .اظخعأ ٚأايرُؽتٍع١  أب ٚأؽتٍع ايرُ بأٚ أَٗاتٗا ع٢ً أبا٥ٗا شا٫ت د

٫ اتُٗا ٚع٫ُ ؽتٍع١ ٚايرُ شٛاتأ ٫ؽتٍع ٚايرُشٛات خؽّ أر٫ ت -16

واحب ايًدي أٚ ع٢ً   ا ع٢ً أبَُٗاتٗأ ٚأُا با٥ٗد عُات ٚشا٫ت٫ شا٫تُٗا ٚ

 َٗات٘ .  شٛاٍ دبا٥٘ ٚأأٚ أعُاّ أٚ أشٛاي٘ أ ٚأعُاَ٘ أٚ أاشٛت٘  ٚأخعاظٙ أ

 اتُٸر٘ ٚعرا٫تت٘ ٚشراتُٸرع٫ ت٘ ٚاٛرشأ٫ ًدي ٚرب ايراحوٗات رَؽّ أرخر٫ ت -17
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ا أٚ ُعُاَٗأٚ أؽتٍع١ ايرُاش٠ٛ  ٚأؽتٍع ايرُع٢ً اش٠ٛ ات٘ َٗأ ٚأدبا٥٘  ٚشا٫ت

 .أَٗاتُٗا  ٚأشٛاٍ دبا٥ُٗا أٚ أعُاّ أٚ أ اُشٛاهلأ

 ٫ا ٚرُرٗرُاترع٫ ١ ٚرعرٍررؽتايرُٛات ر٫ أشع ٚرٍررؽتايرُٛات رشأؽّ رخر٫ ت -18

خعاظٖا ايرُؽٌع١ أٚ أ ا ع٢ً أبَٗاتُٗأ ٚأشا٫ت دبا٥ُٗا  ٚأعُات ٫ ُٗا ٚرشا٫ت

 . َٗاتٗاأٚ أبا٥ٗا أٚ أشٛاٍ دعُاّ أٚ أا شٛاهلأٚ أعُاَٗا أ ٚأتٗا اشٛ ٚأ

عُات ٚشا٫ت ٚشا٫تٗا ٚا ٚعُاتٗا ٗشٛاتأؽٌع١ ٚايرَُٗات خؽّ أر٫ ت -19

ا اهلُٛشأ ٚأُا عُاَٗؽتٍع١ أٚ أايرُ اش٠ٛ ٚأؽتٍع ايرُٗا ع٢ً اش٠ٛ َٗاتدبا٥ٗا أٚ أ

 َٗاتُٗا .أٚ أا ُبا٥ٗأٚ أعُاّ أٚ أشٛاٍ د

بٓا٤ واحب ايًدي ايرُؽتٍع١ ع٢ً أ شٛاتأ ٚأؽتٍع ايرُشٛات خؽّ أر٫ ت -20

خؽّ بٓات واحب ايًدي ر٫ تنُا  وأٚ أحفاظٖاؽٌع١ ايرُبٓا٤ أ٢ً عحفاظٙ ٫ٚ أ ٚأ

 ١ؽتٍعايرُ ٚأ تٍعؽايرُع٢ً اش٠ٛ  ايرُؽٌع١ ٚحفٝعاتٗا خؽّ بٓاترعات٘ ٫ٚ تٚحفٝ

اٛؾ ْهاس رشتِٗو ٚعًٝ٘ ٜأ أٚشِٖٛ ع َٓ٘ أٍؼتَٔ ايًدي ايػٟ   اايػٜٔ مل ٜؽتٍعٛ

َٔ  ٚأٌع١ ؽاير٫ُٚظ أٚؾٚاخِٗ َٔ  أشٛاتُٗاو ٚأؽتٍع١ ايرُ ٚأؽتٍع ايرُ اش٠ٛ

 َٔ ْفبٺ -ععّ ٚخٛظ َاْع لؽعٞ عٔ عكع ايٓهاسرواحب ايًدي َمؽٚ ًا بأ٫ٚظ 

 ًا٫ٚظأ ؽتٍع١ايرُ اش٠ٛ أٚؽتٍع ايرُاغا نإ اش٠ٛ  اؿ نُارٚ ٫ مل ٜ -ـبب أٚ

 .ؽٌع١ايرُ ٫ٚظٚأ واحب ايًدي ح٦ٓٝػٺ أ٫ٚظ أشر ٭٫ٚظفاِْٗ  ايًدي واحب ريبٓ

ٍٟ (: اغا  ؼتٍع وغ  ٚوغ 98٠)  َٔ يدي فخٌ ٚاحعو حؽّ  احعٺٚ َٔ  ع

 اش٠ٛ ٫ ًٜؿّ َٓ٘ حؽ١َايىغ  ع٢ً ايىغ ٠ بفعٌ اؼتٍاعُٗا ايمؽعٞو يهٔ 

ؽتٍع ع٢ً اش٠ٛ ايرُشٛات أ شٛات ايرُؽتٍع١ ٫ٚ حؽ١َؽتٍع ع٢ً أايرُ

ٍع١ تؽايرُ تؿٚج بأشرايَع٘ خاؾ ي٘  مل ٜؽتٍع ١و فاغا نإ يًُؽتٍع أطٷؽتٍعايرُ



 2َٓٗاج ايىاسبري/ج  ............................................................... ( 432)

تٍع َع٘ خاؾ هلا مل تؽ شرٷٚاغا نإ يًُؽتٍع أو ٣ بٓاتٗاحعٚبايرُؽٌع١ أٚ  بٌ 

 ٫ٚظٙ .بٌ ٚبىاحب ايًدي أٚ أحع أ ؽتٍعيًرُ ٞايؽٌاعط ا٭تؿٚج باي

ٚٸ99)  شٝ٘ر١ أٓباب -ٔرظٕٚ ايعاَٖٝٚٛ  - رٓ٘ ايىغراب : باي١ٜ٫ٛ ايمؽع١ٝ ج (: يٛ ؾ

 ْففض عكع  أٚ َٔ  ؽف ا٭ّو٘ َٔ  ؽف ا٫ب رتٴحعُٖا خعٸ ِ أؼٌعر أغ ٠ ايى

واؼ عًُا  -َٔ  ؽف ا٭ب  -ٚغيو ٭ٕ ايرُؽتٍع اغا  ؼتٍع َٔ خعت٘  ْهاحُٗا و

واؼ  -َٔ  ؽف ا٫ّ -َٔ خعت٘ و ٚاغا اؼتٍعيؿٚخٗا ع١ُواؼت يؿٚخت٘ أٚ 

 ٜٚبطٌ عكع ايٓهاس ع٢ً ايتكعٜؽٜٔ . يؽٌٝع شا٫ً يؿٚخت٘ أٚ واؼت شاي١ يؿٚخٗاوا

ُٗا َٓ٘ ًر نب تٴفخُ وٚورغرٝرؽ٠نب ٠ تإ : ؾٚخ -ؾٜع -(: اغا نإ يؽخ100ٌ)

ٕ و ٭احتٝا ًا حؽَتا َ٪بعًا -ٖٚٞ ظٕٚ ايفٓتري -٘ ايىغ ٠ؼٌعر بًبٓ٘ ؾٚختٳ ِ أ

ٚتٳخؽّ َ٪بعًا عًٝ٘ خؿًَاو  ٝٓففض عكعٖا قٗؽًاف وي٘  ايىغ ٠ بٓتًا ايًدي يًؿٚج فتى

 -ٜعؾ -ٚقع ظشٌ ٖػا دشؽ يؿٚجنُا تٳخؽّ ايهب ٠ احتٝا ًا . يهٔ يٛ نإ ايًدي 

ايرُعشٍٛ بٗا َٔ ؾٚخت٘  بايهب ٠ حؽَر ايؿٚخ١ ايىغ ٠ َ٪بعًا يى ٚؼتٗا ؼبٝب١ً

ٚقع أؼٌعر ايهب ٠ ؿٚخت٘ ٕ مل ٜعشٌ ايؿٚج بٚحؽَر ايهب ٠ احتٝا ًا . ٚ 

 ايؿٚخ١ٝو ٓر يفراُع بري ا٫ّ ٚايبريُا يرخؽ١َ ابطٌ ْهاحٗايىغ ٠ بًدي فخٌ دشؽ 

ٌٸ ي٘  ٚحعٖا أٚ ع٢ً ايىغ ٠ ٚحعٖا .  دبعٜع ايعكع ع٢ً ايهب ٠ ٜٚرخ

أّ ؾٚخت٘  ٭ْٗا عًٝ٘ ؽٌع١ايرُحؽَر  ايىغ ٠ ؾٚخت٘ ٠ٌاَؽأ أؼٌعر (:اغا101) 

ّ ايٓفب١ٝ هلاو ٓؿي١ ا٭ُريًؿٚخ١ ب ّ ايؽٌاع١ٝا٭ غ و بايؽٌاع١ ٚخاؾ ي٘ ايٓعؽ ايٝٗا

 ايٓف  . ُٓؿي١ ؾٚخ١ ا٫بٔرْٗا ب٢ أبٝ٘ ايؽٌاعٞ فإٚخ١ ا٫بٔ عًؾخؽّ ريو تٚنػ

اغا ؾاحِ  ٫  -تٗاٌؽٸابٔ  ٚأابٓٗا  -ؾٚخٗا ؼٌاا ٚيعاٛؾ يًؿٚخ١  ٜٳ (:102)

٫ ٜٳاٛؾ هلا  ؼٌاا ٚيٝع و يهٔ فٝٓبغٞ ايتفاِٖ بايرخف٢ٓ با٫ـتُتاا بٗا ل ايؿٚجرح
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ٌٸ -باشرترٝاؼٙ -ؽرؼٌاا ايغٝغٕ بإأ ٛحل ؾٚخٗاو ْعِ يِ رؾاح ري  ؾٚخٗا اغا هلا  ح

 . ؾٚخٗا با٫ـتُتاا ٜٳخفٔ ايتفاِٖ بايرخف٢ٓو فإغا ؾاحِ حل ؼٌاع٘ َٔ يبٓٗا 

ايٓفب١ٝ خكل ب٘ عٓٛإ َٔ ايعٓاٜٚٔ راغا ت  ٫ًَا خؽٸرَؽٌاا يا٫ ٜهٕٛ (:103)

خكك٘ ٫ حؽ١َ رَٚٔ ظٕٚ توايٓفب َٔ خؽّ رؽٌاا َا ٜيأَ خؽّ رٜٚعٓع٥ػ ايفبع١ 

خؽّ ع٢ً ؾٚخٗا رٕ ت١ َٔ ايىبٝإ َٔ ظٕٚ أعاُٛرؼٌاا َاٛؾ يًُؽأ٠  ٚيػا ٜٳ

 و ِٖٚ :ؼٌعتِٗ بًبٓ٘ ٖٚٞ يف حبايت٘ ٚؾٚخٝت٘ ٚ ٕ أ

ٖػا فاْ٘ ٫ ٍٜؽٸ  وشتًا يٛيع ؾٚخٗاأا ُؼٌاعٗأشتٗا ٚ ٕ واؼت بإ ٚأاشٖٛا  -أ

 ايفبع١ . ٔ ايٓفب١ٜٝايعٓٛإ يععّ نْٛ٘ َٔ ايعٓاٚ

 .   يٛيع ؾٚخٗا شاي١ أٚ ع١ُ يؽٌاابا و ٚؼتٗا ٍٜؽٸ ٫ٚ أشتٗا ٚيع أٚ شٝٗاأ ٚيع -ب   

ٚ ٕ عر ابٔ ابٓٗا مل ذبؽّ ع٢ً ؾٚخٗا فاغا اؼٌ تٗاوبٓابٔ ابٓٗا ظٕٚ ٚيع  -خر

بُٝٓا يٛ اؼٌعر و ؾٚخٗا ايرُؽتٍع ع٢ً ّ أخؽّ ٫ تٳ غ  ؾٚخٗاوخع٠ ٫بٔ  واؼت

ٕ أبا ايؽٌٝع ٫ ٜٓهذ يف أ٫ٚظ ٭ وع٢ً ؾٚخٗا ؽتٍعايرُّ خؽّ أْٗا تٳٚيع بٓتٗا فإ

عكع ْهاحٗا ٫حكًا فٝبطٌ  وواحب ايًدي٫ٚظ َٔ أو ٚأّ ايؽٌٝع واحب ايًدي

 . ٚاختُاا لؽٚ ٘ا بتُاّ ايؽٌا

 ٕ تؽٌع احع٣ ؾٚخف لصي ٚيع ٚيع ٌؽتٗا .أ -ظ

ُٸأ -ٖر ُٸ أٚٗا ٕ تؽٌع ع ؽّ بايؽٌاا ع٢ً خ٫ٚ تٳ وشايتٗا أٚشاهلا  أٚتٗا ع

ُٸي ؾٚخٗا ٚإ واؼ أبًا  ُٸ أٚٗا ع  شايتٗا . أٚشاهلا  أٚتٗا ع

ُٸأ -ٚ  . ٗاتٚيع شاي أٚٗا تٚيع عُ ٚيع شاهلا أٚ أٚٗا ٕ تؽٌع ٚيع ع

 شت٘ .اعٗا أًَا ٭شٞ ؾٚخٗا أٚ أٌؼإتهٕٛ بتؽٌع أشا ايؿٚج أٚ أشت٘ فإ  -ؾ

 . أًَا يٛيع ٚيعٙ بؽٌاعٗا فتهٕٛ اؾٚخٗ ربٓ ٚيع ؾٚخٗا أٚ ابٔ ٚيع تؽٌع إٔ -س     
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 ٘ .رترشٗا أٚ أرؽٌع ٚيع أشٞ ؾٚخرٕ تٴأ -ط

ِٸ -ٟ ُٸ أٚؾٚخٗا  إ تؽٌع ع  شايت٘ . أٚشاي٘  أٚت٘ ع

 ٜٚهؽٙ ٜفتخب اشتٝاؼ ايرُف١ًُ اي١٦ٌٝٛ ايعفٝف١ ايعاق١ً يًؽٌااو(:104) 

ري   أٚا٫ش٬م ـ١٦ٝ  أٚ أٚ بٓتٗاو ٖٚهػا قبٝخ١ ايٛخ٘ ايؿا١ْٝ اـ ٌاا يٮبٜٛٔ

 .ف١ًُ ايرُ

رصُؽ َٔ لؽب اي ٓعرَٴ - ٌطؽاؼًاٚيٛ   - ايٓىؽا١ْٝ أٚايٝٗٛظ١ٜ  اشتاؼٚيٛ   

اـ ٌاا ايهتاب١ٝ ٚاغا ظاؼ ا٫َؽ بري  . خٌرُا ٫ ٜرخُٖٛا َصٓؿٜؽ ْٚٳراي خِرنٌ يٚأ

 ععٟ ٕ ايًدي ٜٴٚغيو نً٘ ٭ وٚيع ايؿْا ؼخذ ا٫ٍٚ ع٢ً ايثاْٞ يدي  ٚبري اـ ٌاا

ٜٚٓبغٞ َٓع ايٓفا٤  ؽ ايطباا نُا ٚؼظ يف ا٫شباؼ . غٝٸٜعًٝ٘ ايٛيع ٚايؽٌاا  ٜٚمبٸ

 ٫ٚظ ري  ؾٚخٗاٌ يف  ؼٌاا أـٸعٔ اي ؿخؽٖٔ و بإٔ ٫ٜٚظٖٔ٭ ؽٌعاتايرُ

ايتاّ  ْفٝإ ايؽٌاا أٚ تٳخػؼًا َٔ ْٚمؽٙ يًخؽ١َ  ُاّ ايؽٌاارٔ تحػؼًا َٔ ايغف١ً ع

 .َفتكب٬ًخؽاّ رفٝخىٌ ايؿٚاج اي يبع  ايؽخاٍ ٚايٓفا٤وّ رخؽٸايرُ

ُعؽفت٘ بمؽا٥ط برشباؼٙ َٚطًع َٛ ٛم بإ ايرُخؽٸّ بإشباؼؽٌاا ي(: ٜثبر ا105)

 ٦ُٓإ ٚايٝكري أٚ اٱ ٜٛخب ايكطعٳٜهٕٛ  شباؼٙ َفى٬ً ٝث خرا بيؽٌاخؽِٜ ارت

ثبر بمٗاظ٠ ؼخًري ٜنُا  . ااَع يمؽا٥ط٘راا ايرُخؽٸّ اييؽٌاخىٍٛ رٚايٛ ٛم ب

ثبر ُ٘و ٫ٚ ٜرخؽٜرااَع يمؽا٥ط ترٍ ايؽٌاا ايع٢ً حىٛلٗاظ٠ َفى١ً عاظيٝرٔ 

لٗاظ٠ تفى١ًٝٝ عٔ غا ناْر ا  ٫ؼبع ْف٠ٛ َٓفؽظات يٝق َعٗٔ ؼخٌ بمٗاظ٠ أ

ٔٸؽبمايرُخؽٸّ  ااؽٌحىٍٛ اي  ٘خاؼَرايٛؼا عٔ ََعؽٚفات بايىعم ٚ ا٥ط٘ ٚن

 شباؼّٖٔ َٔ  خؽٸايرُايؽٌاا خىٍٛ ربأٚ اٱ ٦ُٓإ خىٌ ايٝكري رخٝث ٜرـبخاْ٘ ب

 .  -ري تري أٚ ٍَُٓتَٓفؽظ -ؽتٍع ايرُؽٌع١ ٚاّ اير٫ُٚ ٜثبر بمٗاظ٠ و
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 ايرُٛخب١ط٘ رلؽا٥ و يف حىٍٛ بع ىٍٛ ايؽٌاا أٚ لريف ح(: يٛ لو 106)

 مو يف حىٍٛ لؽطرفٞ ايرؽٸّو ٜٚهرايؽٌاا ايرُخع٢ً ععّ حىٍٛ  ٢ٓربتخؽِٜ ريً

 . تؽى ايؿٚاج حفٔ خعًايهٔ ا٫حتٝاط يف ٚاحع َٔ لؽٚط ْمؽ حؽ١َ ايؽٌاا وٚ

 أضباب اهتخسٍٙ األخسى :             

ايًعإ فاغا ت٬عٔ ايؽخٌ َع ؾٚخت٘ أَاّ اسبانِ  اب ايتخؽِٜ:ـبأ َٔ (:107)                                                   

و ُٓٗاٝ٪بع بايرُايتخؽِٜ  ٜثبر -١ٓ َػنٛؼ٠ يف)فك٘ ايًعإ(عٝلؽٚط َايمؽعٞ َع 

صؽـا٤ بايؿْاو ٚيف رايت٘ ايرُ٪بع بُٝٓٗا يٛ قػف ايؿٚج اَؽأ ؽِٜٖٚهػا ٜثبر ايتخ

ايتخؽِٜ بكػف ؾٚخت٘ ايىُا٤ الهاٍ ا٫حٛط ٚخٛبًا  ف اقُٗا ٚععّ   بٛت

يؿٚخ١ ؾٚخٗا ا٫شؽك ا٪بع٠ يٛ قػفر ايرُخؽ١َ رثبر اير٫ٚ ت ٚخُٗا ٫حكًاواتؿ

 ا٫وِ بايؿْا ٚإ نإ ا٫حٛط اف اقُٗا .

ع٢ً ٕٚ تتؿٚج ايهافؽ اٛؾ يًُف١ًُ أ(: َٔ اـباب ايتخؽِٜ : ايهفؽ ف٬ ٜٳ108)

ؽتع٠ ايرُٕ ٜٓهذ ايهافؽ٠ ٚاٛؾ يًُفًِ أرنُا ٫ ٜ وؽتع ايرُايهتابٞ ٚ ا٫ ٬م حت٢

ٓهاس رُفًِ ايخٛاؾ عكع اي ٜكؽبٚ -ًَا ٫ٚ اْكطاعًا ا٫ ظٚ -مجاعًا ١ٝ  ري  ايهتاب

يعا٥ِ ٚايرُٓكطع ع٢ً نؽا١ٖٺ ٚريٍا١ٌ يف ايٓهاس ا ـٛا٤ أٚ ايٓىؽا١ْٝ ٢ً١ٜ ايٝٗٛظع

 .٘ٝتب٤ فًٝصف ع٢ً ظٜٓ٘ ٚيٝخافغ ع٢ً تؽفإ خا ؤَ ايٛيععٓع٥ػ ٚيٝخػؼ  وايعٜٔ

ٚيٛ عكعًا َ٪قتًاو ْىؽا١ْٝ  إٔٚ ٜتؿٚج عًٝٗا ٜٗٛظ١ٜ أ ُف١ًًُايرتؿٚج ٜٚٳخؽّ ع٢ً َ

 . اٛـ١ٝاير١ُ ٚٝاب٦ىايأٚ ايرُٓكطع ع٢ً ايعا٥ِ ا٫حٛط ٚخٛبًا تؽى ايعكع نُا إٔ 

اٯشؽ  (:اغا أـًِ ري  ايرُفًِ أٚ أـًُر  ْتعؽ  ْركٍا٤ ععتٗا: فإٕ أـ109ًِ)

ًٍر يٮؾٚاج .  َٔ ايؿٚخري فُٗا ع٢ً ايٓهاس ا٭ٍٚو ٚ ٕ مل ٜفًِ  ف قا ٚح

 خهِ عًٝ٘ بايهفؽرُٔ ٜرَيتؿٚج : اٛاي١ٝ ٫ يًُ٪١َٓ ايرُٚيًُ٪َٔ اٛؾ ر٫ ٜ:(110)
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 ععا٤ دٍ ايبٝررايرُعًٓري ب ٛاوبرخِٖٛ َٔ ايٓرصٛاؼج ْٚرايـ٬ّ نؽ باٱٖٚٛ ٜتعاٖ

(Œ)ٝٓبغٞ ي٘ ايع٬ج فىب٘  ِ اْهمف بعع ايؿٚاج بٓ أٚ بٓىبٗا ٚيٛ تؿٚج خا٬ًٖ  و

ٯٍ بٝر  ى ايٓىب ٜٴٚا٫و٬س حت٢  خلرباي قٓااخاٍٚ اٱٜٴ: بايف ٖٞ أحفٔ 

 بايط٬م . فاؼقارتايععا٤ ٚ ايٓىبعٔ أٚ مل تؽخع فإ مل ٜؽخع  و(ايٓب٠ٛ)

بايرُصايف ايػٟ ٫  إ تتؿٚج -٢ نؽا١ٖٺًع -ٛاي١ٝ ايرُ ٜراٛؾ يًُ٪١َٓ (:111)

َٴٜٓىب ايععا٤ ٯ  أٚاي٬ٍٍ  اعًٝٗحٛط تؽن٘و بٌ يٛ شٝف ا٭( Œٚخُع )ٍ بٝر 

ٚٸخٗا َٓ٘ خؽاف عٔ اي١ٜ٫ٛ را٫ْ  ا .عًٝٗؾٚاخ٘ حؽّ ايرخك١ عٓع تؿ

١ٝو  ٫ اغا شٝف عًٝ٘  ايٓاوب صايف١ ريايرُاٛؾ يًُ٪َٔ ايؿٚاج َٔ را ٜٖٚهػ

 عًٝ٘ . ؾٚاخٗا َٓٗا فٝخؽّ  ايرخك١ عٓع تؿٚخ٘ؽاف عٔ اي١ٜ٫ٛ اي٬ٍٍ أٚ اٱْرخ

ٖٚٛ ْٛعإ :  وعتٓاق٘ اٜاٙ ٖٛ ايػٟ شؽج عٔ ظٜٔ ا٫ـ٬ّ بعع  ع (: ايرُؽت112 )

َٔ أبٜٛٔ أحعُٖا أٚ ن٬ُٖا َفًِ يٛظ ٚايرُؽتع عٔ فطؽ٠ ٖٛ ايرُٛ وفطؽٟ ًَٚٞ

بعع  ؼتعٸًِ عٔ أبٜٛٔ نافؽٜٔ  ِ  ـايرُؽتع عٔ ١ًَ ٖٛ ايػٟ أٖٚٚٛ بايغ .  فؽ ِ ن

  ازي ايهفؽ  ا١ْٝ . َٓ٘ شؽجاعتٓاق٘ ا٫ـ٬ّ ٖٚٛ بايغ عاقٌ ٚ

ْففض ايعكع قبٌ ايعشٍٛ   -ًًَٝا  أٚفطؽًٜا  -فًُريايرُاحع ايؿٚخري  ؼتعٸفاغا   

 و أٚ  ؼتعٸت ايؿٚخ١ ايؿٚج عٔ ١ًَٚاغا  ؼتع  .  خاٍريف اي ٚ ف قا بُٝٓٗاخاوٌ راي

 وُاامل ٜت٬قٝا ع٢ً خٴ ف قا ٚ بعع ايعشٍٛٚنإ ا٫ؼتعاظ  -عٔ ١ًَ أٚعٔ فطؽ٠ -

 ٙعٔ اؼتعاظَُٓٗا ؽتع ايرُفاغا ؼخع و اْكٍا٤ ايعع٠ ْففاط ع٢ًٱايرُمٗٛؼ تٛقف اٚ

ٜؽخع عٔ  ر ايعع٠ ٚملبكٝر عًك١ ايٓهاس بُٝٓٗا مل تبطٌو ٚ ٕ  ْكٍقبٌ اْكٍا٥ٗا 

تٗا َٓ٘ ْٛرٝٓربًا بٛا٫حٛط ٚخيهٔ  و ا٫ؼتعاظريمف بط٬ٕ عكعٙ َٔ حهت٘ اْؼظٸ
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اغا تاب قبٌ اْكٍا٤  -يط٬م ٫ٚ تعٛظ ايٝ٘ ا عع٠ تعت٘ ٚتعُاؽظ ؼظٸرب ٚاْفىاهلا عٓ٘

 ر َٓ٘رٝ٘ ؾٚخت٘ ٚباْعً رحؽَطؽ٠ رنإ اؼتعاظٙ عٔ فٚيٛ   ٫ بعكع خعٜع . -ايعع٠ 

  . ع٘ ازي ا٫ـ٬ّ قبٌ اْكٍا٤ ايعع٠عع٠ ايٛفا٠ ٫ٚ تٓفع تٛبت٘ ٚؼخٛ ت َٓ٘عٸتعٚ 

٢  بل ظِٜٓٗ َٚػٖبِٗ ًفًُري اغا ٚقع وخٝخًا عايرُس ري  اْه (: عكع113) 

 يؿٚخإ َٔـًِ او فاغا أ ػاٖبايرُاْات َٚٔ ظٕٚ فؽم بري ايعٜ فٗٛ وخٝذ َاٍض

  . خت  ازي عكع لؽعٞ خعٜع ٜٳملاٌٞ ٚايرُا ُْهاحٗعكع ع٢ً  ايرُفًُري بكٝاري  

 ٚ ٕ أـًِ احعُٖا ففٝ٘ وٛؼ ٚاحهاّ : 

 ًُر ـٚيٛ أ بكٝا ع٢ً ْهاحٗا ايرُاٌٞو -ايٓىؽا١ْٝ اًِٚ ؾٚج ايٝٗٛظ١ٜ ـأفإ 

 بطًر ؾٚخٝتُٗا.ٚخاٍ ربُٝٓٗا يف ايْففض ايعكع ظْٚ٘ ٚنإ قبٌ ايعشٍٛ بٗا  

ايؿٚج ا ٓا٤ ـًِ فإ أ :ٚاْتعؽت اْكٍا٤ ايعع٠  ٚيٛ أـًُر بعع ايعشٍٛ تفؽٸقا

 .ـ٬َٗا  حري  ٫٘ٓ اْهمفر بْٝٓٛتٗا َٚ  ُاوع٢ً ْهاحٗ ايعع٠ نإ أًَو بٗا ٚبكٝا

ا قبٌ ايعشٍٛ بطٌ ـًِ احعُٖايؿٚخإ نافؽٜٔ ري  نتابٝري ٚقع أٚيٛ نإ 

 ا٫ـ٬ّ بعع ايعشٍٛ ٚيٛ نإ  خاٍورُٖا يف ايعكعايعكع ايرُاٌٞ بُٝٓٗا ٚ ْففض 

 ٚ ٫  وا ُشؽ ا ٓا٥ٗا ناْا ع٢ً ْهاحٗفإ أـًِ اٯ :ا٤ ايعع٠  ف قا ٚاْتعؽ اْكٍ

 ا٫ـ٬ّ .حري َٔ بْٝٓٛتٗا   ْهمف

أنثؽ َٔ أؼبع ؾٚخات ري  نتابٝات ٚأـًُٔ فاشتاؼ ع٢ً  يٛ اـًِ ايؿٚج (:114)

ففض عكع ْهاس بٛاقٞ ؾٚخات٘و ٚأَهٓ٘ ايعكع عًٝٗٔ عكعًا َ٪قتًا رأؼبعًا َٓٗٔو  ْ

بع عٓعٙ اؼٚـًِ ايؿٚج ؾٚخات َٓكطعاتو ٚيٛ أ َع٘ ريٝبكقى  أٚ  ٌٜٛ ف بأَعٺ

 ٚبطٌ ْهاس ايبٛاقٞ . ًااؼبع ٚيٛ نٔ أنثؽ ترصٝٸؽؾٚخات نتابٝات  بر عكعٙ عًٝٗٔو 

 تؿٚجاغا َؽٌ٘  ايرُؽٜ  ايػٟ ٜهٕٛ يف َعؽض اهل٬ى ٚايرُٛت بفبب(:115)
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 ايعبؽبٗا يف ايكبٌ أٚ يف ايعشٍٛ ب ًا ٚمؽوذ عكع ْهاح٘ َ -رُٛت٘ٚ تىٌ َؽٌ٘ ب

 ٫ًٝٗا بطٌ ايعكع ٕٚ ٜعشٌ بٗا بعع ايعكع عأَٔ ظٕٚ  ايرُفتُؽُؽٌ٘ بر فاغا َات

ازي   بايرُؽض ايمعٜع ايرُفتُؽخهِ رٚايعاٖؽ اشتىاً اي .   َ اثهلا ٫ٚ َٗؽ

ِٸتيرُٛا ُٸايرُيطاؼ٨ ٚاصفٝف رؽض ايايرُ و ٫ٚ ٜع  . خْٛٙٳ ٚأ٢ اٜاّ تٛقع ؾٚاي٘ نخ

ٙ ـٓري عٕ اـتُؽ عٓيهٌ َؽض ًَٗو ٚ ايرُتكع١َ ّ احهٖؽ عُّٛ ا٭اايعٚ       

  ِ َات  َؽض َؽًٌا لعٜعًا  ِ بؽ٨ َٓ٘ بٌ ايعاٖؽ اْ٘ يٛ و رُؽٌ٘حت٢ َات ب

  ٗؽ يععّ ايعشٍٛ .ايرُٚؼ ت٘ ٚنإ هلا  ْىف  -عشٌ بٗا ٜٕ قبٌ أ

ع ف٬ ٜبع -اخٖٛرْ دشؽ: قتٌ أٚ حؽم أٚ َؽض دشؽ أٚ ٚاغا َات بعاؼض       

تىٌ اير٠ُ يف َؽٌ٘ َاتر ايرُؽأ ٚيٛ . ايرُ اث اـتخكاقٗا ْىف ايرُٗؽ ٚحىتٗا َٔ

 بُٝٓا اغا َات بعع ايعشٍٛ بٗا نإ . ُٛت٘ قبٌ ظشٛي٘ بٗا بطٌ عكع ؾٚاخُٗا رب

 .  ر ايرُ اث َٓ٘ٗؽ ٚاـتخكايرُُاّ رٚ بر عًٝ٘ توخٝخًا ايعكع 

ُٓؿي١ رؽض ايؿٚج اغا َات فٝ٘ قبٌ ايعشٍٛ بؽ إ ايٓهاس حاٍ َ(: ايعا116ٖ)

 .  ُٛت٘رف٬ عع٠ عًٝٗا بو  ايععّ

ؽ٥ٗا َٔ ظٕٚ  َؽٌٗا أٚ بعع بٴفُاتر يف -ٖٚٞ َؽ١ٍٜ -٠ً(: يٛ تؿٚج اَؽأ117)

ٗا تؽ ٘ يٛ َات وخٝخًا ْأنُا  وإ ي٘ ْىف ايرُٗؽ يععّ ظشٛي٘بٗا ٚؼ ٗا ٚن ٘يٛظش

 .  ٠  ُؽض ايرُٛت ٚتعتع َٓ٘ عع٠ ايٛفارب ٖٚٞ َؽ١ٍٜ

ٚٸ118) خٗا حاٍ َؽٌ٘ (: ٜمهٌ  ؼث ايؽخٌ ايرُؽٜ  َٔ ؾٚخت٘ ايف تؿ

 تهٔ َؽ١ٍٜ حاٍ ايعكع  ِ َات ايؿٚج يف َؽٌ٘ َٚاتر قبٌ ايعشٍٛ بٗا ٚمل

ُؽٌ٘ رتٗا قبٌ ٚفات٘ بذ بٝٓ٘ ٚبري ٚؼ ريىاو ٚا٫حتٝاط ايٛخٛبٞ قاٍض بايتفتُؽايرُ

 ايػَِ . ٤ٞ َع تباؼٟاٌذ ٚؼ ت٘ ٚٚؼ تٗا بٓخٛ اي رأٚ تىاي
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يٓهاس اَؽأ٠  ًا٠ َٗؽس ايمغاؼ حؽاّ ٚبا ٌ ٖٚٛ خعٌ ْهاس اَؽأ(: ْها119)

ٚٸ)ؾٚختو بٓف :يىاحبٕ٘ ٜكٍٛ أشؽ٣ نأ خين بٓتو (أٚ)ؾٚختو اشف ع٢ً إ تؿ

: شؽكٍٛ اٯشؽ٣( ٠ٜٚ َُٓٗا بٍع ا٭نٌ ٚاحعأشتو ع٢ً إ ٜهٕٛ وعام  أٚ

ٚٸ  .اقٗا بٍع بٓتو أٚ اشتو(وعٚ وشف خو بٓف أٚ أ)قبًر أٚ ؼٌٝر إ أؾ

ٚٸْعِ ٜىذ يهٌ ٚاحع َُٓٗا إ ٜٴ اغا نفب ؼٌاٖا  -بٓت٘  أٚشت٘ ج اٯشؽ أؿ

و  ِ ٗؽ يهٌ ٚاحع٠ َُٓٗاايرُخعٌ شتٝاؼٖا ٚاقعًا بغ  قٍٗؽ ٚ نؽاٙ َع باايبا ين 

ٚٸشؽ أاٛؾ  ل ا ٘ ع٢ً اٯر:)ؾٚختو بٓف ع٢ً َٗؽ نػا( ٜٚب ٜكٍٛ ا٭ خ٘ ٕ ٜؿ

ٚاشتٝاؼٖا يًؿٚج ٌ ؼٌاٖا خىٝرًؿّ تًُه٘ يٓففٗا فٝرٜعٛظ هلا ٚت ٍُٗؽرشت٘ بأ بٓت٘ أٚ

 يمؽط ٚاخب ايٛفا٤ ٫ٚ الهاٍ .اٚ ًاوخٝخ ايعكعح٦ٓٝػٺ ٜهٕٛ ٚ وب٘ ٚقبٛهلا

  اهلامشٞ ٝاٛؾ تؿٜٚايرُفًِ نف٪ ايرُف١ًُو ٚايرُ٪َٔ نف٪ ايرُ٪١َٓ ف(: 120)

١ ٚبايعهق ٚتؿٜٚ  غٟٚ ايبٝٛتات ايؽفٝع١ يف بايعاُٝ بغ  اهلامش١ٝ ٚايعؽبٞ

 ْعِ ٜهؽٙ ١ُ ٚأش٬م محٝع٠ . رقٜٛ ايرُاتُع بغ  ايؽفٝع اغا نإ ي٘ أٚ هلا ظٜا١ْ

َٳُؽ ؼب اشبانع ايهؽا١ٖ يف لتؿٜٚ  ايفاـل عًَُٛا ٚتتأ  .صىٛوًاأٚ تاؼى ايى٠٬ 

ايبعٌ أٚ غات ايعع٠ ايؽخع١ٝ ج غات ااٛؾ ايتىؽٜذ بايؽريب١ يف ؾٚر(: ٫ 121ٜ)

:)أْا أتؿٚخو يٛ  ْفىًر عٔ ؾٚخو ٚ ْكٍر ععتو(وٖٚهػا ٫ ٕ ٜكٍٛ هلا نأ

 ع٢ً  ٬م بعًٗا أٚ  ْكٍا٤ ععتٗا صطبتٗا ٚيٛ َعًك١ًراٛؾ ايتعؽٜ  ٚايتًٜٛذ برٜ

 .أٚ )يٝتو نٓر ش١ًًٝ َٔ ايؿٚج(يو( ايف مج أٚفٝو  بٺري)ؼب ؼانإٔ ٜكٍٛ هلا:

ًٍاٛؾ يغ  رٜ نايرُتٛف٢ عٓٗا ؾٚخٗا ٚايرُصتًع١ْعِ غات ايعع٠ ايبا١ٓ٥       كٗا َط

 ٕ أ  ٫اٛؾ تعؽٜ  َطًكٗا بٗا رنُا ٜ ايتىؽٜذ ع٢ً ا٫حٛطو ؽّايتعؽٜ  بٗا ٚحي

 .ًٌ نايرُطًك١ َٓ٘  ٬ ًا خرختاج ازي َرت أٚ وطًك١ َٓ٘ تفعًاعًا نا ب١َ عًٝ٘ أؽٸضبتهٕٛ 
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 ؤقت .ايـمايفضٌ ايطادس : عكد ايههاح 
أٚ ايـُتع١ ٖٛ عكؿ ًَكٚع بري قدٌ ٚبري ٪قت ايـُ أٚٓكطع ايـُايٓهاع  (:122)          

ٌٸ  يف ت يكعٝت٘ ٜكّٝٓا ٚقؿ ثبت شؿؾ،ـُٗك َـنتُتاع َؿ٠ َع١ٓٝ باٱإَكأ٠ ٜٛدب س

ٌٝ يؾع٢ ْهػ٘ ٚمل ٜتشكل بؿٚإ َ٘ بعض ايـػًؿا٤( ثِ سكٸSلَإ قنٍٛ اهلل )

 ٝت٘ .( ع٢ً بكا٤ يكعŒ) مجعت ن١ًُ ا١ُ٥ اٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ ٚاْض ٚقؿ أ

شك١َٝ َاْع١ ـ: إٔ ٫ تهٕٛ بُٝٓٗا َ٪قت١ايـُٚسٍُٛ ايمٚد١ٝ  ًٜٙرتط يف اْعكاؾٚ

ٕ تكٍٛ أذاب ـٜؾاٱ ريًؿعٝايذاب ٚايكبٍٛ ـا٫ٜ نُا ًٜرتط ؾٝ٘: عٔ تمٚدُٗا،

 ماعًّٛ ع٢ً ايُؿايـُا٫دٌ ْهشتو ْؿهٞ يف أٚ)أ (لٚدتوأٚ) (َتعتو)٠ :ايـُكأ

 .( ايمٚاز : )قبًتَاؾقّا َٔ ايبايؼ ايعاقٌ ٫ٚبؿ َٔ ايكبٍٛ  ايـُعًّٛ(

 ٠ أكايـُايرتاْٞ ايكًيب بري ايكدٌ ٚ يمٚد١ٝ ايـُ٪قت٫:١ ٜهؿٞ يف سٍُٛ اٚ

٫ٚ اٱياق٠، إ٫ َٔ ا٭غكى اـا ؾِٗ َٓٗا إًْا٤ ايمٚاز ايـُ٪قت َع  هتاب١اي ٫ٚ

 ياق٠ ٚاْش١ ٜؿُٗٗا ايطكؾإ .ـُٗك ٚيٛ بإشؿٜؿ ا٭دٌ ٚايـت

ُٔ ٫ ٜعكؾٗا ـُٔ ٜعكؾٗا، ٜٚهؿٞ يـسٍُٛ ايعكؿ بايعكب١ٝ يسٛط ٚدٛبّا ٭اٚ

، ٫ٚ ًٜمّ ايتٛنٌٝ ٱدكا٤ ٠ايـُ٪قت١ بايًػ١ اييت ٜتكٓٗا ايكدٌ ٚايـُكأًْا٤ ايمٚد١ٝ إ

ايكدٌ  ابتؿا٤ُٜض  ٜـذاب ايعكؿإبايـُكأ٠ ابتؿا٤ ُٜض نُا ٚ.   ايعكؿ بايعكب١ٝ

ثِ تكٍٛ ُٗك نفا( ـدٌ نفا ٚب٭ و َتع١ّدتمٚ)أ هلا: ٕ ٜكٍٛذاب ايعكؿ بأـٜإب

 عري .ايـُدً٘ ايمٚاز( ٜٚٓعكؿ ايمٚاز ايـُ٪قت بأ)قبًت  :٠ايـُكأ

 ١ٜ أٚايٝٗٛؾ أٚه١ًُ ايـُع٢ً  إ٫تع١ ايـ٫ُ ُٜض يًُهًِ ْهاع (: 123)

٫ٚ ُٜض ايعكؿ ايـُٓكطع  ،ٗا إ٫ بـُهًِ َج١ً ُهًايـُُتع ـُٜض تايُٓكا١ْٝ ٫ٚ 

 ايـعكؿ ع٢ً بـٓتُض ـ٫ٚ ٜ ،١ـُـ٘ قا٥ـتـلٚد يـعًكـ١ َعؾاَت اَا٘ ـتـغت لٚدع٢ً أ
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 .ـْٗا إ٫ َع إغٝٗا أغتٗا أٚ بٓت أ

 ١ نكٸ١ٜ َهتَٛ ذعٌ ايعًك١ـى بشب إغتٝاق ايـُ٪١َٓ ايعؿٝؿ١، ٫ٚ بأٜهت (:124)

 قؿّ عًٝٗا َٓعٗا ايما١ْٝ، ؾإ أايـُعاقف، ٜٚهكٙ ايتُتع ب١ ٚعٔ ع٢ً ايمٚد١ ايؿا٥ُ

 سٛط يمَّٚا تكى ايتُتع بٗا ست٢ ذٛق، َا مل تهٔ ًَٗٛق٠ بايمْا ؾا٭َٔ ايؿ

 ؾعاٖا غريٙ . أٚشكاّ اـا ؾعاٖا ايٝ٘ ـيًمْا اي تٛبتٗا بعؿّ إنتذابتٗاتتٛب ٚتعٗك 

ّا، نُا ًٜرتط ـنك شؿؾـٗك َايـُٓكطع ـنك ايـُيعكؿ ا(: ًٜرتط يف َش١ 125)     

َٔ  د٬ّ ٜمٜؿ ع٢ً َا ٜتٛقع عاؾ٬ّٝ٠ّ نإ اّ نجريّا ست٢ اـا نإ أقً -دٌ َعّٝٓاا٭

ٍٕايـُٓكطع ست٢ ايـُعكؿ يؾُٝض اع٢ً ا٭ق٣ٛ ،  عُك ايمٚدري  ٜؿٛم َا  ٪دٌ يمَا

اي١ أدٌ طيبّا اـا نإ هلُا غكض عك٥٬ٞ َشٝض يف إايٝ٘ غاٜتٛقع بكا٩ُٖا 

 . شتٌُ إنتُكاق سٝاتُٗا ايٝ٘ـْعِ ٜٓبػٞ دعً٘ بكؿٍق ٜتٛقع ٜٚ عكؿُٖا،

 ٕذكٜاـٗك ثِ ٜايـُدٌ ٚقؿق ٔ تٛاؾكُٗا قبٌ ايعكؿ ع٢ً قؿق ا٭(: ٫بؿ 126َ)

َٝػ١ ايـُٗك يف دٌ ٚشؿٜؿ ا٭ـؾ٬بؿ َٔ ت٫ ،ٚإًُٝٗا ع ّا ٓٝـايـُٓكطع َبتَٝػ١ ايعكؿ 

إًْا٤ ايعكؿ دٌ َع قُؿُٖا ٚبٓا٥ُٗا ع٢ً ايـُٓكطع، ؾاـا ْهٞ ـنك ا٭ايعكؿ 

ك٬ب٘ ؾا٥ُّا ؾا٫سٛط ـشتٌُ إْـ، ٜٚؿٙطع ؾايعاٖك بط٬ٕ ايعكؿ ٚيمّٚ جتؿٜايـُٓك

ذؿؾإ ايعكؿ ًَت٬ُّ ع٢ً ـنك ـٴثِ ٜ ،ؿ٠ايـُٖب١ َع  ط٬ٍما بقٜؿرت إٔ نتشبابّاإ

 ٢ َٗك دؿٜؿ ٜرتاْٝإ عًٝ٘ ٚيٛ ق٬ًّٝ .ًدٌ ٚعا٭

يـُتٌُ ع١ يٗكّا أٚ انبٛعّا نإ ظاٖكّا يف ا٭دٌ اتايـُطًل عكؿ ٛ أي(:127)

بايعكؿ، ؾاـا تكنٗا َع انتعؿاؾٖا يتُهٝٓ٘ َٔ بٓعٗا ست٢ اْكٓت ايـُؿ٠ غكز َٔ 

بأى يف دعٌ أدٌ عكؿ ايـُتع١ ٫ٚ  عكؿٙ ٚإنتكك عًٝ٘ ايـُٗك ٚإ مل ٜؿغٌ بٗا،

 نُا ٜٳذـٛلٛ ـيو ، ـشعكؿ أٚ ْٳيٗك ايبؿأ بعؿ ـٗكّا ٜـمٚدٗا يـتـٝـؿ ؾكايع عٔ ـؿ٬َُّٓ
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 . َت١ًُ بايعكؿا٭دٌ َؿ٠ َٓؿ٬ُّ عٔ ايعكؿ َع دعٌ  غكّادعٌ اٱنتُتاع َتأ

 شؿٜؿ َكؿاقٙ، ٜٚبطٌـًٜرتط يف َش١ ايعكؿ ايـُٓكطع :تعٝري ايـُٗك ٚت (:128)

شكَّا ـٗك َا٫ّ َايـُفا يٛ ـنك هٖٚ  َٝػت٘،يف ايعكؿ يٛ مل ٜتشؿؾ َكؿاق ايـُٗك

 .ػُٛب بعٝٓ٘ ايـُاٍ ايـُ أٚايهًب  أٚػٓمٜك ـاي أٚػُك ـناي

 ُض دعً٘ نجريّا، نُا ٜ -ُكـت َٔ ٚيٛ نؿّا -ٗك ق٬ًّٝايـُُٜض دعٌ  (:129) 

 ٙ ايـُاٍ، نٛا٤ لا٤ٜبفٍ بإنٛق١ٝ أٟ ق١ُٝ ٘ ٚيٚايـُِٗ إ ٜهٕٛ ايـُٗك َـًُٛن٘ 

 ١،ايٓاؾع شؿٜج١ـ٠ ايمدٗ٭ػاقد١ٝ ناـأٚ َٔ ا٭عٝإ ايٓؿع١ ايـُ أٚ َٔنإ َٔ ايٓكؿ 

َٓع١ أٚ  تعًِٝ أٚٝاط١ ثٛب ٜهٕٛ غايـُٗك ع٬ُّ نإٔ ذٛل إ ٜهٕٛ نُا ٜٳ

 ذٛل إ ٜهٕٛ سكّا قاب٬ّ ي٬ْتكاٍ نشل ايتشذري .نُا ٜٳ شُٖٛا،ـْ

، يهٔ إنتككاقٙ ًَكٚط ٗك بايعكؿايـُُاّ ـتُتع بٗا تايـًُُو ـت (:130) 

يتُهري اٗا عٔ ، ؾًٛ غاف ايمٚز َٔ تـػًؿٗا بٓعمٚدٗا َٔ ا٫نتُتاع بٗا يبتُهٝٓ

 دٌٝ بعٓ٘ .يف بعض ايـُؿ٠ دال ي٘ ؾؾع بعض ايـُٗك ٚتأ أٚ عٔ ايـشٓٛق يًتُهري

شٝض ـيف  غري اٜاّ اي٘ ؿ٠ ٚاَتٓعت عٓايـُبعض بتُهٝٓ٘ َٔ بٓعٗا ت غًٓؾاـا أ

 ،نتُتاعتـشٓك يف ايـُهإ ايـُتؿل عًٝ٘ ي٬ مل ّ ؾٝ٘ ايـذُاع، أٚشكـُا ٜـشٛٙ َـْٚ

 ، ٖٚهفا ٗكـُايْكِ ُْـ ت بُٓـ ايـُؿ٠ أغًٓإٔ َٔ ايـُٗك بٓهبت٘ : ؾإنكط 

ت ايٛق يٛ أغًت  بكبع ايـُؿ٠ أٚ مخهٗا أٚ عًكٖا أْـكِ َٔ ايـُٗك بٓهب١ ـاى

ٓ٘ َٔ بٓعٗا، ٫ٚ ٜهؿٞ إظٗاق ايعفق، ُٓهت ٚمل تـغًٓايفٟ أقاؾ َٓٗا ايـُكاقب١ ٚأ

غ٬ٍ يتٗٝ٪ يًتُتع َهتج٢ٓ ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘ إاٚقت تٓعٝـ ْٚعِ أٜاّ ايتشٝض ٚلَإ اي

تٗا قبُتاع بـُكاا٫نتغ٬ٍ ايـُفنٛق ع٢ً ٱاؿاق يف ايـُٚ . ٗكُهري ٫ٚ إْكاّ َبايت

ت غًٓؾًٛ أ -ُتاعؾٕٚ غريٙ َٔ اْٛاع ا٫نت -ايـُتعاقؾ١كؿَات ايـُ ٗا َع بعضيف قبً
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، ٚيٛ مل تـشٓك يٲنتُتاع ٗك ي٤ٞ ايـُكاقب١ مل ٜهكط َٔ ايـَُٔ  ُ٘هٝٓتٳبٗا َع 

ض عكاقب١ نإ يف نكٛط بايـُبَٓٗا  ععٔ ا٫نتُتا ايكدٌ ؿ٠ يعذمبٗا يف بعض ايـُ

 تًرتط يف ايعكؿ عؿّ ملـا اٖفا نً٘  ،بُٝٓٗا ضـٗك ايهاٍ ٚا٫سٛط ايتُايايـُ

 غ٬ٍ ع٢ً غرياق يف اٱؿايـُ٘ ٚدب ايٛؾا٤ هلا ٚنإ تطرتيٛ ايٚأَا  ،ايؿغٍٛ بٗا

 ا .تع بٗايتُ ايـُكاقب١ َٔ أيٛإ

أٚ بعض ُاّ ـَٔ ت لٚدتُٜ٘ض يًكدٌ بعؿ تـُاّ ايعكؿ ايـُٓكطع : إبكا٤  (:131)

أدٌ  -ؿ٠ ايـُبكا٤ ، ٜٚـذٛل يٛيٞ ايُػري إ٘ عًٝٗا شٓكـي ؾاْ٘ انكاْط َؿ٠ ا٫نتُتاع ،

 اـا نإ ؾٝ٘ ًَُش١ يًُيب . -ايـُتع١ 

٠ ْؿهٗا َٔ ايـُتبك١ٝ بعؿ ايؿغٍٛ ٚتـُهري ايـُكأؿ٠ ايـُيٛ ٖٚبٗا (: 132)

ٍٍايـُتبك١ َٔ ؾٕٚ ايـُٗك، ٚيٛ ٖٚبٗا ايـُؿ٠ ُاّ ـتإنتشكت  ا٫نتُتاع  بٗا  ؾغٛ

ه٢ُ يف عكؿ ايـُك ايـُٜٗٚجبت عًٝ٘ ُْـ ، ًٝٗا عؾ٬ عؿ٠  -يـشًؿ١ُكؿاق اـٚيٛ ب -

ِ ٜتُهٔ َٔ ايتُتع ًَكض ؾ ك أٚناؾ ت أٚ َات أَٚاتيٛ ْعِ  .تع١ ع٢ً ا٫ظٗك ايـُ

عٗا اـا ٓايـُتع١ َع إنتعؿاؾٖا يتُهٝٓ٘ َٔ بدٌ أٚ تكنٗا ست٢ إْكٓت ايـُؿ٠ ٚأ

 بٗا. ٜٓكِ َٓ٘ ي٤ٞ ٚإ نإ مل ٜؿغٌ ٗك نً٘ ملايـُ تنتشكإ -ٗا ٚقغبَٓقاؾ أ

َهٓ٘ أ ٚمل ٜتٸُٗٗا،١ َٔ ايمٚز َٚٔ ايعؿ٠ ٠ اْٗا غًٝٸاـا إؾعت ايـُكأ(:133)     

قبٌ ايتُتع بٗا  ِيتؿشٸاسٛط ٚدٛبّا ا٭ُٗٗا ؾـتٸإٕ إٚ ،تع١ عًٝٗاايـُكٗا ٚعكؿ ٜتُؿ

ٛٸتٛثٸٝي ٚايعكؿ عًٝٗا  . ، ٜٚهكٙ ايه٪اٍ بعؿ ايعكؿايبعٌ َٚٔ ايعؿ٠َٔ ٖا ل َٔ غً

ُا يا٤ َٔ ـذٛل ايتُتع بـٌ ٜب -قبعأ -عؿؾ ٺ ك ايـُتع١ يف(: ٫ تٓش134ُ)

 ، ؾًٛ غايـ ٚع٢ُبٝٗا إ٫ َع إـٕ أنك اايبع٢ً ٪قت ايـُُض ايعكؿ ٫ٜٚ  ايٓها٤،

 ايكبٌ .  ؾًٝشفق ايؿغٍٛ يف
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ش٬ٍ ع٢ً ـًٜا٤ َٔ اي َا ٕ ًٜرتطيكدٌ ٚايـُكأ٠ أيهٌ َٔ ا شلٸ(: ٜٳ135)

 ذب ٜٚٳ يعكؿ عًٝ٘ ٚيٛ َكتهمّا يف باطُٓٗاين اَاسب٘ يف َذي ايعكؿ أٚ قبً٘ ٜٚب

 تٝاْٗا ٖٚفا نإٔ تًرتط ع٢ً لٚدٗا إٔ ٫ ٜؿغٌ بٗا أٚ تًرتط إ . ايٛؾا٤ بايًكط

حنٛ ـيو  أٚا ٝٗا٫ْؿام عً َٓ٘ أٚ رياخ ايـُتًرتط  أٚيف ايهاع١ ايؿ١ْٝ٬  أٚيف ايًٌٝ 

ذب عًٝ٘ ايٛؾا٤ بايًكط، يهٓٗا اـا أنكطت ـيف ايعكؿ ؾاْ٘ ٠ٜ ايـُكأ تًرتط٘ـُا َ

 .ػايـ يًًكط ايـٌُ ُايع اٗمٚدي بعؿ٥ف دال ٗايكط

َبّٓٝا عًٝ٘  شّا أٚ َكتهمّاـَكٜايعكؿ َذي  يف -ذٛل يًكدٌ إ ًٜرتطفا ٜٳهٖٚ 

ػرب ـأٚ إٔ ٫ تتٝٗا ي٬ّٝ ٕ ٫ ٜأع٢ً لٚدت٘ ايـُ٪قت١ إٔ ٜكثٗا أٚ أ -عؿٙ ب٫  ،ايعكؿ

ٚجيب عًٝٗا ايٛؾا٤ بايًكط  اط٘،يرتإُا ٜكغب ايكدٌ بـَشٛ ـيو ْٳ بايعًك١ أٚسؿّا أ

 .ٜٚٓتؿٞ ٚدٛب ايٛؾا٤ بايًكط ٓٗا ف ؾٝهكط ع٥إ٫ اـا أنكط عٓٗا ايًكط بعؿ

١ ًؿ٠ قًٝايـُٕ ناْت ٚإ -ـٕ ايٛيٞ ايًكعٞبإ -ذٛل ايتُتع بايُػري٠ ـٜ(: 136)

 .نٓري نُاهلا تهعايؿغٍٛ بٗا قبٌ إ٫ جيٛل  ْعِ ،ري ايٛطٞـذٛال ا٫نتُتاع بٗا بػي

 ٬نتُتاع ٞ اـا نإ قاب٬ّ ييكاف ايٛيٞ ايًكعإب -ػريذٛل تـُتع ايُـنُا ٜ

 ٪قتايـُايعكؿ  ُٜض ٫ ِْع .ُا بعؿ بًٛغ٘ـتطٍٛ ي ُؿ٠ٺـنإ َ٪د٬ّ ي نايـُكاٖل أٚ

 .  بٗا ٫٘نتُتاعُؿ٠ٺ ٫ تهٕٛ قاب١ً ـيًُػري َ٪د٬ّ ي

  ع٢ً ايـُتُتع بٗا ايعكؿ ؾا٥ُّا أٚ َٓكطعّا إًْا٤يًمٚز (: ٫ ُٜض 137)

 ايعكؿ ذؿٜؿَٓ٘ تٳُٜض أٚ بفهلا ٙ ٤كٓاـْأٚ بفٍ ايـُؿ٠، ٚبعؿ إدٌ كٓا٤ ا٭ـْقبٌ إ

  ٫ ُٜضٚ ذٛلـغريٙ ٫ ٜ ُٓع َٓ٘ إعتؿاؾٖا، ْعِـعًٝٗا يٛ قْٝت ب٘ َٔ ؾٕٚ إ ٜ

 كٓا٤ عؿتٗا .ـْإبعؿ  عًٝٗا إ٫عكؿٙ 

 ًت َٓ٘،ـست٢ اـا محتع بٗا ع٢ً لٚدٗا ـتُايـ١ُ ـك١ ايمٚدـؿـذب ْـ(: ٫ ت138)
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 ع١ تايـُعًٝ٘ يف عكؿ أٚ ـاى ا فٖت اـا ايرتط نُا ٫ تهتشل ايـُبٝت عٓؿٖا ،إ٫

ُا أٚ أسؿُٖا ُْٔ عكؿ ٫لّ ٖعًٝ٘ ن٬ تيرتطبين عكؿُٖا عًٝ٘ أٚ إثِ أٚ قبً٘ 

 ؾٝذب ايٛؾا٤ بايًكط عٓؿ٥فٺ . ، آغك

ايـُبٝت  اـا ناْت ايمٚد١ ايـُ٪قت١ دا١ًٖ بعؿّ إنتشكاقٗا ايٓؿك١ أٚ (:139)

ػكٚز َٔ ايبٝت بػري إـٕ لٚدٗا اـا نإ ـشكّ عًٝٗا ايعٓؿٖا َض ايعكؿ بُٝٓٗا، ٜٚٳ

ايتؿاِٖ ٚايرتاْٞ ع٢ً قغ١ُ ٜٚهتشهٔ ، ٜٚٓبػٞ بٗاشل ايتُتع ـٗا َٓاؾّٝا يغكٚدٴ

 ا٫ت غا١َ أٚ َطًكّا .ػكٚز لٚدت٘ ايـُ٪قت١ َٔ بٝتٗا يف سـايمٚز ي

ا٤ ايـُؿ٠ أٚ بٗبتٗا، ٫ٚ يعإ ُا تبري باْكٓـٚاْ، تع١ ايـُط٬م يف ْهاع  (: 140٫)

  أسؿُٖا أٚ ن٬ُٖا ايتٛاقخ بُٝٓٗااـا ايرتط  إ٫ ؾٝ٘، نُا ٫ تٛاقخ بُٝٓٗا،

ُٖا عكؿإ ٓٝٝح ٜبدكا٤ ايُٝػ١ حبكؿ أٚ نإ قبٌ ايتعاقؿ ٚإٚنإ ايًكط يف َذي ايع

 اط ْؿف يكط ا٫قخ ٚٚدب ايٛؾا٤ ب٘ .رتـا سٌُ اسؿ ايٓشٜٛٔ َٔ ا٫ياؾ٘ ٝعً

 أٚ يف ايعؿ٠ أٚ ،يٛ اْهًـ نْٛٗا َتمٚد١ انُ -(: يٛ ظٗك بط٬ٕ ايعكؿ141)

 ؾ٬ َٗك هلا اـا مل ٜـشٌُ ؾغٍٛ ٚيٛ بكؿق ايـشًؿ١،  -نباب ايبط٬ٕأُٖا َٔ شْٛٳ

أَهٓ٘ إنرتداع٘ بعٝٓ٘ بٗا ٚمل ٜؿغٌ ، ٚإ قبٓت َٗكٖا ٍ َا ؾْٚٗاٛؾغ ؿع٫ٚٓ ٜ

ًَ بؿي٘:ي٘ ُٓٔ عٓؿ تًؿ٘ تٚ َع ٚدٛؾٙ، ٖفا  . ك ايـُجٌ٘ إٕ تعهٸأٚ قُٝتٳ ٘ إٕ تٝهكَج

شك١َ ايعكؿ ٚايتُهري، ٚإٕ ناْت دا١ًٖ ٚأعطاٖا ايـُٗك تٳُاَ٘ ـاـا ناْت عايـ١ُ ب

 عطٗا بك١ٝ ايـُٗك يٛ أعطاٖا بعٓ٘ .أٚ بعٓ٘ ثِ عًِ مل ٜهرتدع٘، ٚمل ٜٴ

  تؾإ ناْ -يف ايؿبك أٚشًؿ١ يف ايكبٌ ـياٚيٛ بكؿق  -شكل َٓ٘ ايؿغٍٛـٚاـا ت 

 ٚإـا ،نرتداع َا ؾؾع هلاُهٓ٘ إـؾ٬ َٗك هلا ٜٚٚسك١َ ايتُهري بط٬ٕ ايعكؿ ب عايـ١ُ

 ٫ٚايـُه٢ُ ك ـٗايـَُٔ ع هلا ـكت َا ؾؾـشـشك١َ ٚبط٬ٕ ايعكؿ إنتـباي ١ًٖادناْت 
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 .ٜٴعطٝٗا َا بكٞ َٔ َٗكٖا ايـُه٢ُ 

 شٌُـيهٔ يٛ اْعكؿ اي ،َٔ ؾٕٚ اـْٗا ٚيٛ تُتع بٗا ايـُذٛل ايعمٍ عٔ (: ٜٳ142)

ٖا ٚإٕ عمٍ، بٌ ًٜشل ايٛيؿ بٗا ٚبمٚدٗا اـا ٚطأ، ؿ٠ سكّ عًٝ٘ ْؿٝ٘ عٓ٘ ايـُاثٓا٤ 

ٚيٝو يًمٚز ْؿٞ ،ْماٍ يف ؾِ ايؿكز ٚيٛ َٔ غري ؾغٍٛ بٌ ًٜشل بُٗا عٓؿ اٱ

ْهب٘ َع  ٔعٕ ٜٓـؿٞ ايٛيؿ أععِ ايهبا٥ك أ َٓ٘، ؾاْ٘ َٔ ؿٙ ايٛيؿ َع استُاٍ تٛٓي

إ ْؿٝ٘ ٭دٌ ثِ يٛ ناٱ ٜٚعـعِ ،ٚاستـُاٍ تٛيـؿٙ َٔ َا٥٘ شكل ايمٚد١ٝ بُٝٓٗاـت

 ؾتٓاس٘ بري ايٓاى . ػًُ٘ َٔ اْتهاب ايٛيؿ ايٝ٘ َٚٔ إـت

ذٛل ي٘ ايٓؿٞ ، ٖٚفا نُا يٛ عًِ ـٜاْتؿا٤ ايٛيؿ عٓ٘ ب ذمّـْعِ َع ايٝكري ٚاي

 -ٚيٛ ْعٝؿّا  -ين قكٜبّا َٔ ؾكدٗا حبٝح ٫ حيتٌُ ايـُْماي٘ ا ٚعؿّ إؾٝٗعؿّ ؾغٛي٘ ب

عٓ٘ ظاٖكّا ب٬  عٔ ْهب٘ دمَّا اْتؿ٢يٛ ْؿاٙ  ، ٚعٓؿ٥فْؿٝ٘  ُٜض تٛٓيؿٙ َٓ٘ ؾٝذٛل٫ٚ 

 بٛيؿٜت٘ . َٓ٘ قكاقب٘ نابكّا ؾ٬ ٜٓتؿٞ عٓ٘ بعؿ اٱ  قكٸإ٫ اـا نإ قؿ أ ،يعإ 

أٚ بًكط إٔ ٫ تتمٚز ّْا بًكط إٔ ٫ تتمٚز ؾ٬(: يٛ ابكأٖا ايـُؿ٠ ؾع٬ّ 143)

يهٓٗا يٛ غايؿت ايًكط َضٸ ايًكط ٚجيب عًٝٗا ايٛؾا٤ ب٘،ا٫بكا٤ ٚ َضٸ -َطًكّا

 ثِ ب٘ ُٜٚض لٚادٗا ع٢ً ا٫ظٗك .عُٝاّْا تأَٓٗا ٚتمٚدت َٓ٘ نإ ـيو 

: ًكّاَط ػُّٛ أٚـّا بايتمٚز ؾ٬ْٚيٛ أبكأٖا إبكا٤ٶ َعًكّا ع٢ً ي٤ٞ َجٌ إ ٫ ت 

 بكا٤ ع٢ً ا٫سٛط .بطٌ اٱ غريٙ، سؿٺإٔ ٫ تتمٚز َٔ أ

ايًُض  َضٸ ّا،ٕ ٫ تتمٚز ؾ٬ْأرب٥ٗا ايـُؿ٠ بًكط شٗا ع٢ً إ ٜٴـيٛ َاي (:144)

 يف َٛق٠ يكط ايؿعٌ ٚسكّ عًٝٗا ايمٚاز َٔ ؾ٬ٕ، بكا٤ٚٚدب عًٝ٘ إًْا٤ اٱ

ك١٦ٜ قباٍ عؿّ بإٔ تهٕٛ بنإ بٓشٛ يكط ايٓتٝذ١  يكط ايؿعٌ أّ نإ بٓشٛنٛا٤ 

دباقٙ إ اهلعٔ ا٫بـكا٤ دال  عٓـفنٛق ٚاَتايـُؿام ـتٕ غايـ ا٫ثِ إ تمٚز ؾ٬ٕ،
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إٕ غايؿت ايـُكأ٠ ٚتمٚدت بؿ٬ٕ ٚ -ايًكع شانِٚيٛ بايتٛنٌ ٚا٫نتعا١ْ بـ -عًٝ٘

تتمٚز بؿ٬ٕ رب٥ٗا ايـُؿ٠ ٕٚ ٜٴش١ ع٢ً أـٚإ ناْت ايـُُاي  ُت َٚض لٚادٗا .ـثأ

 َ٘هٓش١ أـايتمٚز بؿ٬ٕ بعؿ عكؿ ايـُُاي َتٓعت عٕٔ إثِ إ، عًٝ٘ ا٫بكا٤ٚدب 

 يماَٗا ب٘ .ٚإ ٱدباقٖا عًٝ٘  شانِ ايًكعٞ ـايًه٣ٛ عٓؿ ايإدباقٖا عًٝ٘ أٚ 

 ايٝا٥ه١ ٫ٚ ع٢ً غري ايـُؿغٍٛ بٗا،٫ٚ عؿ٠ ع٢ً  ٠(: ٫ عؿ٠ ع٢ً ايُػري145)

بعؿ ا٫بكا٤  أ٫ٚدٌ ا ُاّـشا٥ٌ بعؿ تـيا ؿٸتَا ن٣ٛ ايج٬ث١ جتب عًٝٗٔ ايعؿ٠ : ؾتعٚ

كٓت ـؾًٛ اْ ،ه٢ُ ؾُٝٗاايـُري ع٢ً ا٫سٛط ٚدٛبّا ؾ٬ ٜهؿٞ تري ناًَتشٝٓـب

ت يف نٔ َٔ ٚإ ناْ،ش١ٓٝ ـشهب ٖفٙ ايـٖٚبٗا اثٓا٤ ايتشٝض مل ت أٚؿ٠ ايـُ

 . ػُه١ ٚاقبعري َّٜٛاـب ؿٸتشٝض ؾتعـشٝض ٖٚٞ ٫ تـت

سٛط ٚدٛبّا اْتعاق أبعؿ ٚا٫ ،شٌُـبْٛع ايشاٌَ ايـُتُتع بٗا ـاي ؿٸتٚتع 

 ذتٌُ .أَ ْٚع  -مخه١ ٚاقبعري َّٜٛا  -ا٫دًري َٔ ايـُؿ٠

سا٬ّ٥  تقبع١ ايٗك ٚعًك٠ اٜاّ إ ناْبأتُتع بٗا عٓؿ َٛت لٚدٗا ايـُ ٚتعتؿٸ

 شٌُ .ـْٚع ايأبعؿ ا٫دًري َٔ ايـُؿ٠ ٚشاٌَ بـؿ ايتٚتع ،ؿغٍٛ بٗاايـُست٢ غري 

يف إدكا٤ عكؿ ايمٚاز بُٝٓٗا ثِ أقاّ : اـا اغتًـ ايكدٌ ٚايـُكأ٠ (146)

ايكٍٛ قٍٛ َٓهك ١ٓ نإ ٚإ مل تكِ ايبٝ ثبتت ؾعٛاٙ ،ايب١ٓٝ ع٢ً ؾعٛاٙ سؿُٖا أ

 ًْا٤ ايعكؿ بُٝٓٗا .شًـ ع٢ً عؿّ إـعؿ ايًْا٤ ايعكؿ بْٚايف إ ايمٚد١ٝ 

عّا : ؾإ َٓكط أًْٚا٥٘ ؾا٥ُّا ادُٗا ثِ إغتًؿا يف إاًْا٤ عكؿ لٚ ٢عً اتؿكٚاـا إ

نك ـّ ايب١ٓٝ ع٢ً ٛكعرتؾا بفنك ا٫دٌ يف عكؿُٖا أٚ تٕ ٜقطع بأسؿُٖا نأ سٌُ

 . ٓكطع نإ ايعٌُ عًٝ٘ ـُا ايعكؿ ايًُْا٥ٗع قاطعّا بإطًايـُا٫دٌ ؾٝ٘ حبٝح ٜهٕٛ 

 ػًٛ َٔ سايتري : عكؿُٖا ؾ٬ ٜٳدٌ يفا٭ بفنك شٌُ قطعـمل ٜٚإ 
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٠ نٕٛ ٕ تؿعٞ ايـُكأنأ -ايؿع٣ٛ ٚا٫ْهاقكدع اغت٬ؾُٗا ازي قؿ ٜ -ٚزي:ا٭

ٚاّ ؾكنب١ َٔ ايـُغك َٓهك يؿعٛاٖا ايب بايٓؿك١ ؾٗٞ َؿع١ٝ ٚاٯايمٚاز ؾا٥ُّا ٚتط

  ايعكؿ َٚٔ ايـُطايب١ بايٓؿك١ .

ع٢ً  -ياٖؿٜٔ عاؾيري  -ا ايب١ٓٝ َُٓٗايـُؿعٞ ِ إَا إٔ ٜكٝشاي١ ـٚيف ٖفٙ اي

 . ت قٛي٘ؾٝجبغُُ٘ ؾع٣ٛ ٓهك ع٢ً اْهاقٙ ٚابطاٍ ايـُحيًـ  ،أَٚش١ ؾعٛاٙ 

ٕ نٌ ٚاسؿ َُٓٗا ُع٢ٓ إ ٜهٛـٚقؿ ٜكدع اغت٬ؾُٗا ازي ايتؿاعٞ ب -ايجا١ْٝ:

كؿ عًْا٤ ن٣ٛ إتؿكإ ع٢ً ي٤ٞ ٜشٝح ٫ ـَؿعّٝا يٓؿه٘ َٓهكّا يؿع٣ٛ غُُ٘ ب

كطاع ايعكؿ ٚعؿّ ـيٛ إؾع٢ ايمٚز إْ نُاايٓهاع ٚسٍُٛ ايمٚد١ٝ بُٝٓٗا، ٖٚفا 

ض ايـُٗك ٱغ٬هلا بايتُهري يف بعض بإقداع بع إنتشكام ايٓؿك١ ٚطايب ايمٚد١

 شاي١ـ ٖفٙ اييفٚ .كؿ ؾٕٚ اٱْكطاع ٚطايبت بايٓؿك١ؾٚاّ ايع ايـُؿ٠ ٚإؾعت ايمٚد١

غُُ٘ ؾتهكط ؾعٛاُٖا ؿٞ ؾع٣ٛ ـَُٓٗا ع٢ً ؾعٛاٙ ٚع٢ً ْ شًـ نٌ ٚاسؿٜٳ

 ت .كٓـكطاع قؿ إْـٞ ا٫ُْؿعـ١َٛ يعمايـُؿ٠ ايـُُٗا اـا ناْت ْهاسعكؿ ٜٚٓؿهؼ 

ُّايـمايعُّب  ايفضٌ ايطابع :           غٕ يفطخ ايعكد .ط
 ايمٚد١ يف ؾهؼ عكؿ لٚدٗا َٓ٘ اقبع١: (:عٝٛب ايكدٌ اييت تٛدب غٝاق147)                 

اـا َؿم  -ؾٚاقّٜا ٥ُّٝا أٚ أؾا -غت٬ي٘ ُع٢ٓ ؾهاؾ ايعكؿ ٚإـذٕٓٛ بـاي -1

٫ ا٫غُا٤ ايُكع ٚ شُل ٫ٚـٚيٝو َٓ٘ اي ،ايؿقٞ  ط٬م ايعكيفذٕٓٛ عًٝ٘ باٱـاي

 . ٫ٚ ايعكؿ ايٓؿه١ٝ ٚأَكاْ٘ ايًؿٜؿ٠ ٫ٚ ايهآب١ أٚ حنٖٛا

 ١،ـشاٌَ قبٌ ايعكؿ َع إغؿا٥٘ عٔ ايمٚدـعٝب ٖٛ ايـكٔ َٔ ايـٝـكؿق ايـُتـٚاي 

، عؿ ايٛطٞب أٚذٕٓٛ بعؿ ايعكؿ ـؾ ايذؿٸـؾُٝا اـا ت ٖٚهفا ٜككب انتشكاقٗا يًؿهؼ

 . ط٬م أٚ تُرب ع٢ً ب٥٬ٗابايرتم عٓ٘ ـؿـت ٕسٛط ا٭ٚزي أٚا٭
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ق ايعٓٛ ايـُطًل عٔ ايـُكاقب١ ٚا٫ؾغاٍ طكّا يعؿّ اْتًاايعٓٔ ٖٚٛ ايعذم  -2

 َٔ ؾٕٚ ؾكم  حبٝح ٫ ٜك٣ٛ ع٢ً اٱ٬ٜز يف لٚدت٘ ٚيف غريٖا َٔ ايٓها٤،عٓؿٙ 

 .تذؿؾ بعؿ ايعكؿ ايـُٔ ايهابل ع٢ً ايعكؿ ٚبري ٓبري ايع

يًمٚد١ غٝاق ؾهؼ  مل ٜجبت -ٚيٛ َك٠  - بعؿ ايعكؿ ٚايٛط٧ايعٓٔ ذؿؾ ـت ٚيٛ 

 . - حنٛٙ أٚغًعّا  -ٕ تكْٝ٘ بط٬قٗا أ إٔٚ تُرب عًٝ٘ أ إ٫ايعكؿ ٚيٝو هلا 

بٗا  : ؾإ أقكٸ ايكدٌيكدٌ ال ٚدٛؾٖا عٓؿ شكـت ١ َٔعٓٸيا ٫ٚبؿ يف غُّٛ 

 شانِ ايًكعٞ  ـ ايزيٖا أ عًٝٗا قؾع اَكا تعٝٸٗب ، ٚإ مل ٜعرتفَهٓٗا ايؿهؼ أ

ٖا إٔ ٜطأَهٓ٘ ؾإ أ تا١َ :كاؾع١ ايٝ٘ ن١ٓ ايـُيعٓري بعؿ اؾٝ٪دٌ  -ذتٗؿ ايعؿٍ يـُا -

شلٸ ـؾ٬ ٜ -ؾبكّا  أٚقب٬ّ  -بايؿعٌ ُْٔ ايه١ٓ  ٜتشكل َٓ٘ ٚط٤٢ٷأٚ ٜطأ غريٖا حبٝح 

ؾهػت إٕ يا٤ت  -اـا مل ٜكؿق عًٝ٘ طٍٛ ايه١ٓ  -٫ ، ٚإؿهؼ عكؿٖا إٔ ت يمٚدت٘

 عٔٚاـا اَتٓع  ،ٚز َٔ غريٙ َٔ غري عؿ٠ ٕ تتمت ُْـ َٗكٖا ٚاَهٓٗا اٚاعطٝ

 .بأَك ايـُذتٗؿ دٌٝ ن١ٓ عًٝ٘ سهِ ايتأدك٣ ايًكعٞ شٓٛق عٓؿ اذتانِ ـاي

ٜٚجبت  ،عكٚفايـَُٔ َْٛعُٗا  ُٗاري ٚنًْٓٝج٭غكاز اػُا٤ ٖٚٛ إـاي -3

ع٢ً ايعكؿ مٚد١ غٝاق ايؿهؼ إ ؾغٌ عًٝٗا ؾٛدؿت٘ نفيو بًكط نبك٘ يً

ؾهػت عكؿٖا بعؿ ، ؾاـا  ز عًٝٗا ٚعؿّ اغباقٖا ب٘يمٚٚايمؾاف َع تؿيٝو ا

ٚعًٝٗا ايعؿ٠ يتشكل  - ايػا٥بٚك شاْـاي -ُاّ َٗكٖا ـؾغٛي٘ عًٝٗا انتشكت ت

ٚإ قْٝت ب٘ ، مل ٜؿغٌ بٗا انتشكت ُْـ َٗكٖا ؾهػت ٚٚإ ايؿغٍٛ بٗا، 

 يو ايٛدا٤ ٖٚٛ قضٸ يٝو نف .ًٝو هلا بعؿ ايكْا سل ؾهؼ عكؿٖا ت َع٘ ؾٚاقاَ

 ا ؾهؼ ايعكؿ عٓؿ ا٫ط٬ع عًٝ٘ .شل هلـؾ٬ ٜ، كُٖا شٝح بطٌ أثـْجٝري با٫

 ٚايـٛط٤ ٬ٜزَٓ٘ َا ٜكؿق ب٘ ع٢ً اٱ بلٳـشٝح مل ٜـفنك بطع ايـٖٚٛ قذبٸ ـاي -4
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ٚاـا ؾهػت إنتشكت  ،غٝاق ايؿهؼنتشكت قبٌ ايمؾاف إأٚ ايعكؿ سؿخ قبٌ  اـا

 .ـػٝاق٫ ٜكتٓٞ اي ٘ق٣ٛ اْا٭ؾ -ٚيٛ َك٠ -ايٛط٤ ُـ ايـُٗك، ٚاَا اـا سٌُ بعؿْ

ْٛ٘ عٓؿ ايكدٌ ن (: يٝو ايعكِ نببّا يؿهؼ عكؿ ايٓهاع  َٔ ؾٕٚ ؾكم بري148)

ُٴست٢ ذٗال ايتٓانًٞ ـايَكاض هفا نا٥ك أٖٚ ،٠ ٜٚٔ نْٛ٘ عٓؿ ايـُكأ َٓٗا ١ ٜعؿايـ

ٛٸ ْٗا ٫ تهٕٛ ذهؿ١ٜ أٚ ايٓؿه١ٝ ؾإـذٓه١ٝ أٚ ايـاي َكاضا٭نٛا٤   غ١ يؿهؼ ايعكؿَه

َٴايـُِ يٛ نإ ْع ٠ ٞ َٔ عؿٚاٙ ، ٚعًٝ٘ ؾايـُكأ٘ ٚايتٛٓقٓعؿّٜا اَهٔ ا٫بتعاؾ عكض 

 ؾتٓذٛ . -حنٛٙ  ػًع أٚـب -ب ايط٬م ًتط أٚتُرب ع٢ً ب٥٬ٗا ؾت٪دك رتٝاق بري إٔ با

ظٗكت غٓج٢  أٚؾًٛ ظٗك  ،َٓ٘ عكؿ ايٓهاع ١ عٝبّا ٜكؾٸجٜٛػٓـ(: يٝهت اي149)

 ِ ي٘ سل ايط٬م .عْ ،سل ؾهؼ ايعكؿ  كؾٝٗا مل ٜهٔ يٰغٚاَهٔ ا٬ٜ٫ز 

 ّا يًمٚز يف ؾهؼ عكؿ ْهاسٗا ٖٞ :٠ اييت تٛدب غٝاق(: عٝٛب ايـُكأ150)

 . ، نٛا٤ ايؿا٥ِ ٚا٭ؾٚاقٟايتعكٜـ ب٘ لؿ نبقذٕٓٛ ٚـاي -1

عٓا٤ ٚتٓاثك ٫بو اذهِ ازي ٜٴـشكك٘ يف ايـٖٚٛ َكض ٜ٪ؾٟ تذفاّ ـاي -2

 ٙيتباشكك٘ ٚإـَٚع  ايًو يف ت ،ْـ شِ ٚقؿ ٜهكط َع٘ بعض ا٫طكاف نا٭ايً

 كض .ايـُب  ػبريـشاٍ ٜكدع ازي ايطبٝب ايـاي

ٜعٗك عٓؿ انتشهاَ٘ ٚ ،ماز ايـُايربّ : ٖٚٛ َكض ٜتشكل َٔ ؾهاؾ  -3

ايبٗل  ، ٚيٝو َٓ٘دما٤ ادتهؿ غا٥ِ يف ادتًؿ ٚايًشِ ٜٓؿك َٓ٘ ايٓاى ض ع٢ً أابٝ

 اٍـٛ سـِ نُا ٖـعـعـٔ ايـبّا َـكٜـق أٚشِ ـًـاي ازي ػا٥كـذًؿ يٝو بـاض ايـٝـايفٟ ٖٛ ب

 كض .ايـُػبري بـشاٍ ٜكدع ازي ايطبٝب ايـيايتباٙ َٚع ايًو ٚإ ايربّ،

بٌ ايـُكأ٠ ػكز يف ُق١ ٚقؿ ًٜب٘ ايععِ ٜٳيػؿ٠ ايػًٝعري ناشِ ثػـ: ٖٛ يايعؿٌ -4

ٜٴ أٚ ٜتعهك عًٝ٘ ٚتؿٛت َٓ٘ َتعت٘، ايكدٌ َٔ ا٬ٜ٫ز ُٓعـٜ  بايككٕ بههٕٛ ه٢ُٚقؿ 
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 .اَهاْ٘ َع ايعهك ٚايًؿ٠ أَٚتٓاع٘ ايكبٌ ٫كا٤ ٚؾتشٗا ٚايعُؿ٠ ؾٛات ا٫نتُتاع بيا

شهِ ـبٌ نإ بيف ايك ك َع٘ ايٛط٤تعهٸ أَٚتٓع ٚايكتل ٖٛ إيتشاّ ايؿكز ؾإ إ

شاي١ ـ، َا مل ٜعًِ ايعكؿ ْهاسٗا ايعؿٌ ٚايككٕ يف تهًط ايكدٌ ع٢ً ؾهؼ 

 َك٠ ؾ٬ ؾهؼ .ٚيٛ َٓ٘ اٱ٬ٜز شكل ـتؾاـا ،شاٍٚ ا٬ٜ٫ز ٜٚٓذض ــ ي٘ ثِ ٜٚتٓهً

هت ع٢ً ؾاـا ؾٓي ،شٝض ٚاسؿّا ـٖٚٛ َريٚق٠ َهًو ايبٍٛ ٚايا٫ؾٓا٤  -5

  ط٬م .ريازي اًٖٗا َٔ غٖا انتشل ايؿهؼ ٚقؾٸبهْٛٗا َؿٓا٠  ػٵـبٳـكٵـلٚدٗا ٚمل ٜٴ

٫ٚ ٜٓؿهؼ  ،ريتا َؿتٛسُٗا َعّا قغِ نْٛٗٝب بُك عٝٓاُع٢ٓ ـٖـبايع٢ُ  -6

 –نجريّا  َٓٗا  ْعٝؿ١ ايبُك َع ن٬ٕٝ ايؿَع -عًُا٤  أٚظٗكت عٛقا٤ يٛ عكؿٖا 

 ايعٕٝٛ . شُٖٛا َٔ اَكاضـْٚ

هري بٗا بٓشٛ ظاٖك ع٢ٓ ٬َٕٝ ايكدٌ ٚعؿّ إنتكا١َ ايُـٔ بعكز ايبٝٸيا -7

 اؾ .عٝإ ٚإ مل ٜبًؼ سؿ ا٫قعٚاي يًشوٸ

غٍٛ بٗا ثِ ِ لْت قبٌ ايمؾاف ٚايؿ٠ اييت عكؿ عًٝٗا لٚدٗا ث(: ايـُكأ151)

، ٗإ اذتؿخ َٔ قبً٘ ؾهؼ عكؿ ْهاسٗا ٫ٚ َؿام هلا ٭َهٓأ -عًِ ايمٚز بمْاٖا 

،ٚإ َٓٗا  أٚع٘ َٓ٘ انرتدا -بعؿ ايؿهؼ  -َهٓ٘ ٗا أٚ ايٝٗا أازي ٚيٝٸ ٚيٛ ؾؾع ايـُٗك

، ٚاـا قُؿ سُاْتٗا ٚنرتٖا نإ َأدٛقّا ؾإ ىؾ٬ بأ ي٘ ُههٗا لٚد١ّـيا٤ إ ٜ

 ،يهٔ ٜهتشهٔ إٔ ٜأغف َٓٗا عٗؿّا بعؿّ ايعٛؾ٠ ازي ايمْا . ايهاتكٜٔ شبـاهلل ٜ

 ٠ؾُٝا اـا ؾيهت ايـُكأ -َٔ غري ط٬م  -ُا ٜجبت غٝاق ايؿهؼ يًمٚز ـ(: ا152ْ)

ْٗا  ٔ ي٘ عٝبٗا حبٝح نإ عؿّ بٝاأظٗكت ن٬َتٗا َٔ ايعٝب أٚ مل تبٝٸع٢ً ايكدٌ ٚ

اؾ ن٬َتٗا َٔ ايعٝب، نببّا يػكٚقٙ ٚغؿاع٘ ٚإعتكٚنهٛت أًٖٗا عٔ بٝإ ايعٝب 

ٜٚك٣ٛ  ػٝاق،ـثبت ي٘ ايبل ع٢ً ايعكؿ يف لَإ ناؾ ايعٝب ؾٝٗا ؾاـا تبري ي٘ ٚدٛ
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ا٫سٛط ا٫ٚزي ، ْعِ تذؿؾ بعؿ ايعكؿ ٚقبٌ ايٛط٧ ايـُب ٝيف ايعآّٜا ثبٛت ارتٝاق 

ايٝ٘ ٜٚ٪ت٢ بٗا ايٝ٘ ٚقؿ  ذاَع إ تمفٸـٚاي .ّا ازي ايؿهؼ ايط٬م َُٓٓإ ٧ًٜٓ 

 ثِ  ٜطًع ع٢ً عٝبٗا، ْعِ اـا ؾغٌ بٗا بعؿ عًُ٘٘ ًٝٚؾيهت ْؿهٗا ع اأغؿت عٝبٗ

ٖا ع٢ً اًٖٗا ٫ٚ ؾهؼ عكؿ ْهاسٗا ٚإ  ؾيهت ُهٓ٘ قؾٸـٜبعٝبٗا ؾ٬ غٝاق ي٘ ٫ٚ 

 عًٝ٘ ٚمل ختربٙ بعٝبٗا ايهابل ع٢ً ايؿغٍٛ بٗا .

ِ ؿا٥مٚاز اي٠ ٜجبت يف ائ د١ٗ ايعٝب يف ايكدٌ أٚ يف ايـُكأػٝاق َـ(: اي153)

شانِ  ـع١ عٓؿ ايكاؾايـُٕ ٜتٛقـ ع٢ً َٔ ؾٕٚ أ عٓكطيـُيمٚاز ايف ا نُا ٜجبت

دٌ إ٫ ايعٓٔ ؾريادع ايـُذتٗؿ يػكض ْكب أ ايًكعٞ أٚ ع٢ً اـْ٘ أٚ َكادعت٘،

  ٓالع١ .ايـُعٓؿ ايكدٌ ٚسفقّا َٔ  ل َٔ ٚدٛؾ ايعٓٔايه١ٓ ٚايتشك

ؾ بايؿهؼ َٔ ؾٕٚ كٸايتؿ اشكل عذمٙ عٔ اٱ٬ٜز نإ هلـثِ اـا ْكب ا٭دٌ ٚت

 . عًٝ٘ عٞ يهٔ بعؿ َٓٞ ايه١ٓ ٚتعفق ايٛط٤شانِ ايًكـَكادع١ اي

ٌٸ154) ٫ٚ  ،ايمٚد١ٝ ٚقؾٓٗا َٔ غري ط٬م ايعكؿ ٚقؾٸ (: ايؿهؼ بايعٝب ٖٛ س

 سهاَ٘ عًٝ٘ .عترب ؾٝ٘ يكٚط٘ نُا ٫ ترتتب نا٥ك أط٬قّا ٫ٚ تايؿهؼ ٜهٕٛ 

ٕ ٫ ري يعـفٍق نأغكط بايتأهؾق١ّ، ؾ٬ ٜػٝاق يٝو ع٢ً ايؿٛق ـٗك إ اي(: ا٫ظ155)

شهِ: غٝاق ـايعكؿ أٚ ٫ ٜعكف اٌَ اينتشكام غٝاق ؾهؼ ب١ ٱٛدايـُٜعكف عٝبٝت٘ 

 ًٜمّٝاق ايؿهؼ عكؾت  ايعٝب ٚعكؾت انتشكام غ أٚؾاـا عكف  ؾهؼ عكؿ ايٓهاع،

قت٘ انتًقكٜبّا ٱٕ تٓتعك نأ َٔ عفٍق ٝاق ٚعؿّ ايتٛاْٞ ؾٝ٘ ،إ٫ػـعُاٍ  ايايـُباؾق٠ ٱ

ٛٸؽ يًؿهؼ أٚ ْٳ ايعٝب ٝب يًتجبٸت َٔ ٚدٛؾقؿّٚ طب يف ا٭َك أٚ  ـيو .شٛ ايـُه

، ٚايـُباؾق٠ ايٝ٘ سري ْٞ ٚاٱُٖاٍ يف إنتعُاٍ سل ايؿهؼٚايـُِٗ عؿّ َؿم ايتٛا

 ايعًِ بجبٛت سل ايؿهؼ ي٘ أٚ هلا يكعّا .
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ق ا٬ٜز ُكؿاـٚيٛ ب -٠ قبٌ ايؿغٍٛ بٗاب ايـُكأ(: اـا ؾهؼ ايمٚز يتعٝٸ156)

 ه٢ُايـُٗك ايـُيًمٚد١ ، ْعِ عًٝٗا  ؾ٬ َٗك عًٝ٘ هلا ٫ٚ عؿ٠ ؾبكّا أٚقب٬ّ شًؿ١: ـاي

 ،نْٛ٘ َؿيهّا شكلـبعؿ ايؿغٍٛ ٜٚكدع ب٘ ع٢ً ايـُؿيو إ نإ ٚتاـا ؾهؼ  نً٘

نُا ٫ َٗك هلا اـا  عٓؿ ؾهض عكؿٖا،ؿيه١ ْؿهٗا ؾ٬ َٗك هلا ايـُٚإ ناْت ٖٞ 

١ ايعٓٸ ايـػُا٤ ٚإ٫ يف يف إ٫ ،ا٭قٌ بٗا ٚيٛ بايـشؿٸعكؿٙ قبٌ ايؿغٍٛ ؾهػت 

عؿ ايؿغٍٛ نإ هلا ايـُٗك نا٬َّ يٛ دال ٚاـا ؾهػت ب ،ٗكايـُُـ ؾتهتشل ْ

شري ـًٝٗا يعغؿا٥٘ ػُا٤ َع إـايؿهؼ هلا يف َٛقؾٺ بعؿ ايؿغٍٛ بٗا نايتؿيٝو باي

 ايؿغٍٛ ا٫ٍٚ عًٝٗا .

َاسب٘ ٚاعرتاؾ٘ ٚاْشّا، قكاق بإ - ٠يف ايكدٌ ٚيف ايـُكأ(: تجبت ايعٝٛب 157)

ايباط١ٓ  ٚتجبت عٝٛب  ايٓها٤ ٚبًٗاؾ٠ قدًري عاؾيري َطًعري عاقؾري بايعٝب ،

 قبع ْه٠ٛ عاؾ٫ت تكٝات َاؾقات عاقؾات بايعٝب .ػؿ١ٝ بًٗاؾ٠ أـاي

عٞ ايب١ٓٝ ؿايـُقاّ ؾإ أ: غك ب اٯغك ٚاْهكٙ اٯسؿُٖا تعٝٸ(: اـا إؾع٢ أ158)

ًِ بٛدٛؾٙ يًُذتٗؿ ايعؿٍ بعؿ ٚسٌُ ايعب ايطكف اٯغك ٝٸَٔ تعؾع٢ ع٢ً َا إ

ٚتأتٞ قٛاعؿ ايكٓا٤  ، ٚإ٫ ؾايكٍٛ قٍٛ َٓهك ايعٝب َع ايُٝري ،ؾع ايٝ٘ ؾٗٛاايرت

 ايـُذتٗؿ ايعؿٍ ظ ٚأسهاَ٘ ٖٓا نها٥ك َٛاقؾ اٱغت٬ف ٚايتٓالع، ٚايكٓا٤ ٚظٝؿ١

ٝت ٚنإ ؾكْ -ِٝ بين مت (: يٛ غطبٗا ع٢ً اْ٘ َٔ بين ؾ٬ٕ: بين ٖايِ أ159ٚ)

 ّاـُٝـٝو ٖايـيا ٚاْ٘ هل اع٘دٗا َٓ٘ ثِ اْهًـ غؿهاب٘ ؾاعّٝا هلا ٚباعجّا ع٢ً تمْٚتإ

 ،ٗك ي٦ّٝاايـُمل تهتشك٘ َٔ بٗا   ثِ يٛ ؾهػت ٚمل ٜؿغٌ ،ؾهؼ عكؿٙ ج٬ّ نإ هلاَ

 .ٖٚٛ ا٫ٚزي ٚا٫سٛط  ت بكٝت لٚد١ٚإ يا٤ ،نً٘ ٗكايـُت ٚإ ؾغٌ بٗا انتشك

 َبّٓٝا عًٝ٘ ايعكؿ أٚيف َذي ايعكؿ َأغٛـّا  انك يكطّاب امٚدٗا ع٢ً اْٗ(: يٛ ت160)
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ؿغٍٛ عًٝٗا اْهًاؾٗا ي٘ سري اي أ١ٚ اؾٗا ايٝ٘ َع إقكاقٖا بايجٝبٛببّا عٓؿ لؾؾباْت ثٝٸ

سل ؾهؼ ٚعٓؿ٥فٺ ٌٖ ٜجبت ي٘  . ١قبعُهٔ إ تجبت بًٗاؾ٠ ْه٠ٛ أـٜٚ ي٘،تهًـ ٚاي

١ ايتؿاٚت به٢ُ بٓهايـُٗك ايـُٜٓكِ َٔ إٔ  ُ٘ا يـٚاْ، عكؿٖا؟ ا٫قكب عؿّ ايؿهؼ

كّا َٔ سٝح ايهٔ هبٗا َجًؾًٛ نإ َٗك  ،ك َجًٗا ايبهك ٚبري َٗك ايجٝببري َٗ

ْكِ بٓهب١ أ ؾٜٓاقّا َٚٗك َجًٗا ثٝبّا مخهٕٛ ، َا١٥ ؾٜٓاق ٚايًكف ٚادتُاٍ ٚحنٖٛا:

 .ايعٝٛب٫ٚ ٜجبت ا٫قٍ ايجابت يف بعض أٟ قؿق نإ  ايُٓـ َٔ ايـُٗك ايـُه٢ُ

، ؾاـا ط٬م داَعّا يًكا٥ط٘ ٚيٛ أقاؾ أسؿُٖا أٚ ن٬ُٖا ا٫ؾرتام نإ نبًٝ٘ اي

-ْماٍري إشًؿ١ َٚٔ غـٚيٛ بكؿق اي -غتٝاقٙ بعؿ ؾغٛي٘ بٗاقاؾت٘ ٚباطًكٗا بإ

ُهٔ إ ٜرتاْٝا ع٢ً إنكاط ـ، ٜٚقٍ َٓ٘انتشكت ايـُٗك ايـُه٢ُ بعؿ إْكاّ ا٭

٬َّ نكط ُْـ ٚيٛ مل ٜؿغٌ بٗا أ نانتّا،ش٘ ٚط٬ق٘ ـي٤ٞ َٔ ايـُٗك قبٌ تهكٜ

 .يٛ مل ٜؿؾع٘ ايٝٗاعٓؿ ايط٬م تطايب٘ ب٘ غك َٗكٖا ايـُه٢ُ ٚبكٞ عًٝ٘ ايُٓـ اٯ

 ًس .ايـمايفضٌ ايثامو : يف               
أٚ ايفٟ  -عّا اْكطاَّا أٚ إؾٚ -عكؿ ْهاسٗاهتشك٘ بت ٠ٟ َؿاقٗا ايفايـُكأَٗك                          

عط٢ قباٍ انتش٬ٍ ، ٜٴانتشكاق٘ يكعّا شٛٙ َٔ أنبابأٚ ْٳ شك٘ بٛطٝٗا يب١ّٗهتت

 . َُؿام ايمْا  ٫ ٜهٕٛبًكط إٔ يكعّا بٓعٗا بعكؿ أٚ بٛطٞ غري َهتشل 

 يٛثِ  ،ٝري َؿ٠ ايـػٝاقايعكؿ ايؿا٥ِ بًكط تعٛل ايرتاط ايـػٝاق يف َٗك جي:(161)    

 ًمَ٘ َٗكـَٗك ٜٚؿ٠ نإ ايعكؿ ب٬ ايـُٓا٤ ـكـقبٌ اْ هؼ ـٚ ايـػٝاق ايـُٗك ايـُه٢ُـؾ

 .يف َٗك ايعكؿ ايـُٓكطع ع٢ً ا٫قكب٫ٚ ُٜض ايرتاط ارتٝاق  ايـُجٌ عٓؿ ايؿغٍٛ،

كغب تا٤ ٚتًُا ـب ايعكؿ ؾٝشل هلا ايتُكف ؾٝ٘ٗك بايـًُُو ـ٠ ت(:ايـُكأ162)

 ٗب٘ ٭َٗا أٚ تعاٚضت أٚـ١َ لٚدٗا َٓ٘  نإٔ ترب٤٣ -ٚيٛ قبٌ قبٓ٘ َٔ لٚدٗا 
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ْعِ ٫ تهتكك  ،ًو شٛ ـيو َٔ ايتُكؾات ايـُٛقٛؾ١ ع٢ً ايـُـأٚ ْ سؿّا عًٝ٘أ

تكك ها ٜهفٖٚ ، -ؾبكّا  أٚ ٚيٛ بكؿق اذتًؿ١ : قب٬ّ -بايؿغٍٛ ؾٝٗا  إ٫ًَهٝتٗا يتُاَ٘ 

شًؿ١ قب٬ّ أٚ ؾبكّا ـاي ر ست٢ بكؿقـَات عٓٗا اـا مل ٜٛي أٚبتُاَ٘ يٛ طًكٗا  ايـُٗك

 بٓعٗا َٓ٘ .  ُهريـباَبع٘ اغتُابّا َٔ ؾٕٚ قْاٖا ٚتهاقتٗا لاٍ بيهٓ٘ قؿ أ

ُا ٖٛ َتٍُٛ ـنجري َ أٚاْٝا عًٝ٘ َٔ قًٌٝ كبٌ َا ت ،ٗك بكؿقايـ٫ُ ٜتكؿق ٚ

ًُه٘ ـُض تًُٜه٘ ؾٕٚ َا ٫ ـيًُهًِ ت ٙ ايـُاٍ ُٜٚضلا٤ٜبفٍ ايعك٤٬ بإعكؾّا ٚ

أنؿ ا٫نتشباب تٜٚ ،نجاقٙتٝهري ايـُٗك ٚعؿّ إ ٜٚهتشب ػٓمٜك،يـك ٚاػُـيكعّا ناي

 ٜبفٍ َا لاؾ عًٝ٘ تربعّا . ُهٓ٘ إٔـ، ٜٚؾقِٖ ؾ١ٓ  ١٦َ نجك عٓؿ دعً٘ مخوأ

شُٖٛا َطًكّا َٔ ْٳ أٚؾاقّا  أٚ عكب١بعٓ٘  أٚ(: يٛ تمٚدٗا ٚدعٌ َٗكٖا 163)

، ؾإ ُْٗا ايـُٗك ٚنإ هلا َا ٜٓانبُٗا ٚيأ رتَُٛٝات َضٸاغري تَٛٝـ ٚحتؿٜؿ 

نإ  ٚاـا دعٌ َٗكٖا ع٢ً ايه١ٓ ،اُعاقف بري اَجاهلُا ٜتـايٛنط َ اغتًؿا نإ هلا

ٕ حيؿؾ ع٢ً نتاب اهلل ٚن١ٓ ْبٝ٘ َٔ ؾٕٚ أٚاـا تمٚدٗا  ١ ؾقِٖ ؾ١ٓ،هلا مخو ٦َ

 ٚدب عًٝ٘ َٗك َجًٗا عٓؿ ايؿغٍٛ بٗا .شُؿ١ٜ، ايـُذعً٘ َٗك ايه١ٓ ـٜ أٚٗك ايـُ

ػُك ـناي ًُو يكعّاـبعٓ٘ َا ٫ ٜ أٚهًِ ٚدعٌ َٗكٙ ايـُ(: يٛ تمٚز غري 164)

ايعكؿ ٚايـُٗك، ؾاـا  ٜاْتُٗا َضٸبايٓشٛ ايـًُكٚع يف ؾػٓمٜك ٚدك٣ ايعكؿ ـاي ٚأ

 ٚدب ع٢ً ايمٚز اعطا٤ -بعٓ٘  أُٚاَ٘ ـت -ٗكايـُقبض سؿُٖا قبٌ أنًُا أٚ أ

ايـُه١ًُ ا٫َتٓاع  َهٔ ايمٚد١ُٖا عٓؿ ايـُهتشًري ٚأحنٛ أٚارتٓمٜك  ٚأػُك ـاي ق١ُٝ

كؿق َٔ ارتُك ــاى ايلا٤ إب بفهلا ايـُتعاقف ١ُ ايٓكؿ١ٜ ايكٝب ١ ٚايـُطايب ايكبض  عٔ

 ٚزي .دب يتذؿٜؿ عكؿُٖا سهب يكعٓا بعؿ إن٬َُٗا ٚإ نإ أ٫ٚ َٛ ،ْـشٛٙ أٚ

 ٗك ٚانتشكتايـُشكاّ َض ايعكؿ ٚبطٌ ـٗك ايايـُع٢ً ـاى  ٚيٛ تمٚز ايـُهًِ
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قٌ َٔ َٗك ّا أٍٛ َٗكذعايـُػُك ـاـا ناْت ق١ُٝ اي ،إ٫جٌ عٓؿ ايؿغٍٛ بٗا ايـَُٗك 

 شُٗا بًشاظ قؿق ايتؿاٚت .ـتُاي ّاطيٛادب إستٝاَجًٗا ؾا

 -ٖفٙ ايؿاق أٚ ٖفٙ ايبهتإ  -ّا ًَػٸ١ُٗك عٝٓايـُ(: ُٜض إ ٜهٕٛ 165)

 ع٬ُّ  أٚ -غ١ً ايبهتإ عًكٜٔ ن١ٓ  :َٓؿع١ّ أٚ ،ّا يف ايف١َ ٝنً ُٜض نْٛ٘ ؾّٜٓا:ٚ

 ؾاقّا أٚ غٝاط١ ثٝابٗا أٚ  اؾ٠ نبٓا٤ أقْٗالا٤ٙ عق١ُٝ َاي١ٝ ٜبفهلا ايعك٤٬ بإي٘ 

 سكّا  كايـَُٗش١ دعٌ  ٫ٚ ٜبعؿ ٠ ايككإ أٚ أسهاّ ايًكع ايـُبري،تعًُٝٗا قكا٤

ه٘ ًُٓـقض َهذ١ً يف ايطابٛ بامس٘ ٜٓكً٘ ازي امسٗا ٜٚقاب٬ّ ي٬ْتكاٍ ٚايتٍُٛ نأ

 .  هلا َٚؿاقّااٜاٖا َٗكّا 

 ايمٚز  ٚيٛ طًكٗا غري ايمٚز تربعّا، َٔ ٗك َبف٫ّٚايـُٕ ٜهٕٛ (: ُٜض أ166)

 ٫ ازي ايمٚز . -ٗك ايـُُْـ  قبٌ ايؿغٍٛ س٦ٓٝف قدع ازي ايـُتربع

بٓشٛ  َتعّٝٓاَتشؿؾّا  -غا٥بّا ٚأ ساْكّا -ه٢ُايـُٗك ايـُ(: ٫بؿ إ ٜهٕٛ 167)

ٕ ٜعطٝٗا َٚٔ ؾٕٚ ـيو نأبٌ  بايٛلٕ أٚ بايـًُاٖؿ٠، أٚري : بايَٛـ َٝٔ ايتع

 ،ٛؾ َٔ ؾٕٚ َعكؾ١ ايـُكؿاق ٚايٛلٕنٝو ْك أٚؾ١ٓ  أٚٔ ـٖب قطع١ َع١ٓٝ َ

ٍٛ ٜذاَع تعٝٸـٚاي ػكز َٔ اٱبٗاّ ٚايرتؾؾ ازي ايتعٝري ـٔ ايـُاٍ ايـُذعٍٛ َٗكّا بٓش

أٚ ع٬ُّ َكؾؾّا ) غٝاط١ ٖفا  ؾًٛ أَٗكٖا َا٫ّ َكؾؾّا )ٖفٙ ايؿاق أٚ تًو( ٚايتشؿؾ،

 ايعكؿ ٚيمّ تعٝري ايـُٗك ٫سكّا . ذؿاق( بطٌ ايـُٗك َٚضٸـايجٛب أٚ بٓا٤ ٖفا اي

 ذٛل دعٌ بعٓ٘ سا٫ّـٜٚ ذٛل دعً٘ َ٪د٬ّـٜٚ ٗك سا٫ّايـُذٛل دعٌ ـٜ(:168)

َجٌ  ػتُكّاـٚيٛ َ - ا٫دٌ ريٚدب تعٝ -بعّٓا أٚ ُاَّاـتٛ أدً٘ ؾً ،ٚبعٓ٘ َ٪د٬ّ

 . -حنٛ ـيو  أٚعري ايـُشٌُ ـْٚع اي أٚػُّٛ ايـُهاؾك ايـُٚقٚؾ 

ٌٸايـُٗك ايـُطايب١ بايـُذٛل ٫ٚ تٳ       ٛت ايمٚز قبٌ سًٍُٛـٜ أٚدً٘ أ ٪دٌ ست٢ حي
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ٍٕ حبتّا ٕ ا٫دٌ َبُّٗاأدٌ ايـُٗك ؾٝشٌ، ٚيٛ نا َا  ٚقٚؾ َهاؾٍك أَٚا  َجٌ : ازي لَا

 يا٤ت . َت٢طايب١ ب٘ ايـَُهٓٗا ٫ظٗك ٚيػ٢ ايتأدٌٝ ٚأٗك ع٢ً اايـُٚايعكؿ  َضٸ -

 ٗك ايعادٌ ايـُتُهري قبٌ إ تكبض ٠ ا٫َتٓاع عٔ ايمؾاف ٚاي(:يًُكأ169)

اٍ ايـُْتعاقٙ ست٢ ٜتٝهك ي٘ ذب إؾإ ايـُعهك ٜٳ ،َعهكّا أٚ َٛنكّاايمٚز نٛا٤ نإ 

ٓت٘ َٔ يهٓٗا يٛ َٓه ،عذٌ ايـُٗك ايـُٚهلا سل ا٫َتٓاع ست٢ تكبض َٓ٘  ،ٗكايـُ أٚ

ٌ يٛ ب ،دٌ إ تكبٓ٘ ٝو هلا ا٫َتٓاع بعؿ ايتُهري ٭ؾً ْؿهٗا باغتٝاقٖا َك٠ّ

يف ـَت٘ ٚٚدبت عًٝ٘  ٗك ؾّٜٓاايـُ ، ٚانتكك عًٝ٘ ْايمّاَاقت اَتٓعت س٦ٓٝف 

 َعري  َؿٺإ٫ ايـُ٪دٌ ٭ُهٓٗا إ تطايب٘ َت٢ يا٤ت ـٜٚ ،ؾا٥٘ ايٝٗا ايـُباؾق٠ ٭

 . ب١ قبٌ سًٍٛ ا٫دٌطايَع٘ ايـُذٛل ـؾ٬ ٜ

َع  نكاٙساٍ ايّٓٛ أٚ أدربٖا عًٝ٘ بايك٠ٛ أٚ باٱُهٔ َٓٗا ٚؾغٌ بٗا ـٚيٛ ت

 . ا٫َتٓاع ست٢ تكبض ايـُٗك ايعادٌ بكٞ سكٗا ٚاَهٓٗا -ايتػٜٛـ به٬ع أٚ حنٛٙ 

ٌٸٚا بعٓ٘  أٚٗك نً٘ ايـُنإ  أٚت٘ َٓ٘ َٔ َؿاقٗا ٚأبكأ ـا دعًت لٚدٗا يف س

ٌٸؾ٬ ٜٳ َ٪د٬ّ  ٪دٌ . ايـُٗك ايـُتكبض  ا٫دٌ ٚمل ذٛل هلا ا٫َتٓاع بًشاظ٘ ٚإ س

ٚتتٛقـ َشت٘ ع٢ً ٓكطع ايـُٙ يف ايعكؿ قؿق شؿٜؿٚتٳٗك ايـُذب ـنك (: ٜٳ170)

 يهٔ ٫ اَا ايعكؿ ايؿا٥ِ ؾٝٓبػٞ ـنك ايـُٗك يف َٝػت٘ ٚ ـنكٙ َٚٔ ؾْٚ٘ ٜبطٌ ايعكؿ،

 ٫ ـنك َٗكّا أٚ ٬َّبٌ تُض ٚإٕ مل ٜفنكٙ يف َٝاغ١ ايعكؿ أتتٛقـ َشت٘ عًٝ٘ 

ست٢ يٛ ايرتط ن١َٛ قٌَ بٌ  أٚسٓط١ نشب١ ٫ ٜتٍُٛ  أٚ ػُكـناييكعّا ًُو ـٜ

هتكبٌ ٚبعؿ ايـُٕ ٜٓؿٝ٘ ست٢ يف ٫ أ -ك شاْـشاٍ ايـ٘ يف ايْؿٝ اقُؿ ٚأٗك ايـُعؿّ 

ؾعكؿ ايٓهاع َشٝض يف َٛقٙ  َٚٔ ؾْٚ٘ ٚإ٫ ؾهؿ ايعكؿ َٔ أًَ٘ ،ايؿغٍٛ بٗا 

ٌ ايؿغٍٛ مل تهتشل َٚع ايط٬م قب ايـُجٌ( يؿغٍٛ)َٗك١ ٜٚجبت هلا َع اايـُتكؿَ
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ٚع٢ً ايؿكري  ٘ساي: ع٢ً ايـُٛنك ٚع٢ً ايـُتٛنط  يـُعكٚفَٗكّا بٌ هلا )َتع١( با

 نُا يٛ  -ط٬مؿ٬ُ بػري ايـٚيٛ إْ ،٘تؿقي٘ َٚكشهب ساـنٌ ٚاسؿ ب -كرتايـُ

ْعِ ٜهتشب  ،بٗا ؾ٬ َٗك ٫ٚ َتع١  قبٌ ايؿغٍَٛات  عكؿُٖا أُٖٚا ؾهؼ أسؿ

٫ٚ  ـُٗك،ك١ ايـُؿغٍٛ بٗا َٓاؾّا ازي ايطًايـَُتاع ع١ هلا نُا ٜهتشب إبفٍ َت

 ؿغٍٛ بٗا .      ايـُيًُطًك١ غري  إ٫تع١ ايـُ بذـت

ايـُكأ٠ َٔ ايُؿات َجاٍ عاؾ٠ قباٍ ْهاع أ ٍٖٛ َا ٜبف (جٌايـَُٗك )(: 171)

ٚايًكف ٚادتُاٍ ْعري ايهٔ  ٖبٛط َكؿاق ايـُٗٛق ؿاع أٚـايؿغ١ًٝ عكؾّا يف إقت

 ٬سغ ساٍ ايمٚز نع١ّ أٚٚتا ٚحنٖٛ ٞبٛب١ ٚايتؿبري ايـُٓميـٚايٓهب ٚايبهاق٠ ٚايجٝ

 .١٦َ ؾقِٖ ؾ١ٓ ع٢ً قؿق ٫ ٜتذاٚل َٗك ايه١ٓ: مخو اْٞايرت ٜٚٓبػٞ ْٝل ساٍ،

بعٓ٘  أٚٗك ايـ٠ُ ٚتٓتؿع َٓ٘ بعؿ ؾٛات ع ب٘ ايـُكأتُتت ٍَا (تع١(:)ايـ172ُ)

َٳتٳاعٷ ٛ ـيو طشـْ ٚأايطعاّ  ٚأايعكب١  ٚأايفٖب  ٚأعًٝٗا نايجٛب  ًََّكاتٹ  ُٴَط ًِ ٚٳيٹ

٢ًَ عٵايـُبٹ  ،ثاق ايط٬م يـِ ايؿكام أٚ آـػاطكٖٔ َٔ أص ٚدربّا يتٻكٹريٳايـُكٴٚفٹ سٳكًّا عٳ

ايهع١ ٚايٓٝل ؾايـُٝهٛق ساي٘  ل َٔ سٝحًطايـ٫ُٚبؿ َٔ ٬َسع١ ساٍ ايمٚز 

 ٜٚرتى  ع بايـُٝهٛق ي٘،ُتٸايـُتٛنط ٜـ ٚايـُعهك أٚ ٍع بايكؾٝع َٔ ا٫َٛاُتٸٜـ

 ايهكا١ٖٝ يٛ نإ ؾٝ٘ . أٚايبػٌ 

بٌ بايط٬م ق -٥ب شاْك ٚايػاـاي -ه٢ُ ايـُٗك ايـُهكط ُْـ ٜ(:173)

 . ُٖا ع٢ً ا٫ظٗكٖهفا عٓؿ َٛت اسؿٚ، ايؿغٍٛ 

 دال -٬ّ ـ٪دـ٫ سا٫ّ ٫ٚ َ - كـٗايـُٔ ـٝٝعـإ َٔ ؾٕٚ تـاـا عكؿ ايمٚد (:174)

 ُٜض تٛاؾكُٗا ع٢ً ٚ ، ُاّ ايعكؿـُٝٗا بٌ ٜٓبػٞ ايتُؿٟ يتعٝٝٓ٘ بعؿ تتكاْ

ؾاـا تكاْٝا ع٢ً تكؿٍٜك نإ َٗكٖا ٚنأْ٘ َفنٛق  ٚحتؿٜؿٙ بكؿق َعري،ٗك ايـُ دعٌ
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 ، ٔ بكؿقُٖاَٗك ايه١ٓ اّ مل ٜه أٚجٌ ايـُنٛا٤ نإ بكؿق َٗك يف َذي ايعكؿ، 

 ت ُْؿ٘، ٚإ مل ٜتٛاؾكا َات عٓٗا انتشك اـا طًكٗا قبٌ ايؿغٍٛ أٚ :ٚعًٝ٘

 .هلا قبٌ ايؿغٍٛ ايـُتع١ ٫ املٗكٚ ،اَجاهلَؿام أ عٓؿ ايؿغٍٛ انتشكت تعٝٝٓ٘ ع٢ً

عٓؿ ايط٬م أٚ ايـُٛت قبٌ ايؿغٍٛ بايمٚد١ اـا مل ٜهٔ ايـُٗك َؿؾٛعّا (:175)

ايٝٗا ٚدب ؾؾع ُْؿ٘، ٚإ ؾؾع ُْؿ٘ ٚبكٞ ُْـ بكأت ـَت٘ َٔ ايباقٞ سري 

ايط٬م أٚ ايـُٛت قبٌ ايؿغٍٛ ، ٚإٕ ؾؾع٘ نً٘ أٚ أنجك َٔ ايُٓـ إنرتدع َا لاؾ 

يك١ُٝ ٚإ٫ ؾا ،: َجً٘ إٕ تٝهٸك، ٚإ ٚدؿٙ تايؿّا إنرتؾ ٸ بؿي٘ ٕ نإ باقّٝاع٢ً ايُٓـ إ

ُا٤ َتٌُ ـ، ٚاـا ؾؾع٘ ايٝ٘ بتُاَ٘ أٚ أنجكٙ ٚسٌُ ي٘ ْايهٛق١ٝ ّٜٛ ايؿؾع ٚا٭ؾا٤

ُا٤ َٓؿٌُ نٛيؿ ايؿاب١ ٚيبٓٗا ثِ طًكٗا قبٌ ـنهُٔ ايؿاب١ ٚإقتؿاع ق١ُٝ ايعكب١ أٚ ْ

ي٘ ُْـ ايـُٗك ُْٚـ َجٌ ايُٓا٤ أٚ ُْـ قُٝت٘  ايؿغٍٛ أٚ َات عٓٗا قبً٘ نإ

 .  إ٫ إ تكّٛ قك١ٜٓ قطع١ٝ ع٢ً نٕٛ ايُٓا٤ ٭سؿُٖا غا١َ ٚقت ايؿؾع ٚا٫ؾا٤،

ثِ طًكٗا قبٌ ايؿغٍٛ قدع بُٓـ  -ن٬ّ أٚ بعّٓا  -(:يٛ أبكأت٘ َٔ ايـُٗك176)

بتٗا ي٘ قبٌ ٖٚٚ -نٗفٙ ايؿاق أٚ ايعكب١  -ايـُذُٛع ، ٚيٛ نإ ايـُٗك عّٝٓا ًَػ١ُ 

 إ ٜطًكٗا قدع بُٓـ َجًٗا إ تٝهٸك ايـُجٌ ٚإ٫ قدع بُٓـ قُٝتٗا ّٜٛ ايؿؾع .

شكّ ع٢ً أب ايـُكأ٠ ايـُػطٛب١ أٚ غريٙ إٔ ٜأغف ايـُٗك ايـُذعٍٛ ـ(: 177ٜ)

ًُُشت٘ إ٫ بطٝب ْؿو ـع٢ً ْؿه٘ ٚي -ن٬ّ أٚ بعّٓا  -يف عكؿ ْهاسٗا ُٜٚكؾ٘ 

هٕٛ ا٭غف ظًُّا ٚنكق١ عٓؿ اهلل نبشاْ٘ . ٚعًٝ٘ يٛ َٚٔ ؾْٚ٘ ٜ ،ايـُكأ٠ ايـُعكٛؾ٠

ٚدعٌ هلا َٗكّا َعّٝٓا ٚدعٌ ٭بٝٗا أٚ ٭َٗا أٚ ٭غٝٗا َكؿاقّا آغك  إَكأ٠ّ تمٚز أسؿٷ

ذٛل يًمٚز ـٚايـُٗك ٚيػ٢ َا دعً٘ يػريٖا ٚسكّ عًٝ٘ أغفٙ ٚأنً٘ ، ٜٚ َضٸ ايعكؿ

نٛا٤ نإ ايـُذعٍٛ بؿي٘ َع تًؿ٘ ، ٜٚهتشل عًٝ٘ ُْإ ايكدٛع ؾٝ٘ َع ٚدٛؾٙ
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يػريٖا دم٤ٶ َٔ ايـُٗك َكحيّا أّ نإ عطا٤ٶ َٚٓش١ ٚتكؿٜكّا يت٦ًٓتِٗ لٚدت٘ ست٢ 

ٚٸد٘ َٔ ايبٓت ايكا١ْٝ ب٘ ٚايكاغب١ ؾٝ٘ . ِ يٛ ْع نربت أٚ نإ ؾؾعّا يًكٸ َٔ ٜـُٓع تم

أغٝٗا دال، ٖٚهفا  ٚتؿؾع بعض َٗكٖا ٭بٝٗا أٚ ٭َٗا إٔ يكط ايكدٌ عًٝٗا أ

ي٦ّٝا َٔ َاي٘ ٖؿ١ّٜ غاي١ُ يٛد٘ اهلل ٚعٔ طٝب ْؿٍو ذعٌ ٭سؿِٖ ـٜ ٕذٛل أـٜ

ػاطب ـشبٸبّا يمٚدت٘ َٔ ؾٕٚ يكط ٚإيماّ، ٖٚهفا ُٜض َٔ ايـػاطكٙ ٚتـتطٝٝبّا ي

ٚٸدٗا َٓ٘ ٚقبٛهلا ب٘ .  ؾؾع قؿٍق َٔ َاي٘ يككٜبٗا دع٬ّ قباٍ إقْا٤ ايبٓت ع٢ً تم

ٚٸ178) ٓ٘ ايتشاٌٜ عًٝٗا ٚعؿّ َكأ٠ ع٢ً َٗك َعري ٣ْٛٚ يف باطز ا(: يٛ تم

 ػرب:)ؾٗٛ لْا( أٟ إ عٌُ ٖفا ايكدٌ َع ٖفٙ ـٚيف اي اعطا٤ٖا َٗكٖا ؾٗٛ آثِ،

 ذب عًٝ٘ ؾؾع ايـُٗك بتُاَ٘ .ـٚيهٔ ايعكؿ َشٝض ٜٚ ُٓمي١ ايمْا ،ـاي١ٝٓ ب

بؿعٌ ٚطٝٗا إغتُابّا ٚإنكاّٖا أٚ  -(: اـا ألاٍ غري ايمٚز بهاق٠ ايـُكأ٠ 179)

َكأ٠ يب١ّٗ َع إيتباٙ ا٭َك ًٝ٘ َٗك َجًٗا بانكّا ، ٚيٛ ٚطأ اعنإ  - باَبع٘ َج٬ّ

عًُٝٗا أٚ عًٝٗا غا١َّ ٚنإ ايٛطٞ غري َهتشل يكعّا َع اعتكاؾ ا٫نتشكام 

نإ ع٢ً ايكدٌ ؾؾع َٗك َجًٗا ايٝٗا نٛا٤ نإ ايٛط٤ٞ بعكؿ باطٌ  -ػ٬ّٝ ـد٬ّٗ ٚت

يكعّا َع إيتباٙ ا٭َك ع٢ً  أٚ ب٬ عكؿ ، ٚيٛ ناْت ايـُكأ٠ عاقؾ١ بعؿّ ا٫نتشكام

ٞٸ . -ايكدٌ  مل ٜهٔ هلا َٗك ٭ْٗا لا١ْٝ ٫ٚ َٗك يبػ

 ، ؾ٢ًٛ ايمٚز ست٢ تكبٓ٘ ََُٕٓ٘ٓٛ عً -نٗفٙ ايؿاق -(: ايـُٗك ايـُعري 180)

ُجً٘ إ تٝهٸك ايـُجٌ، ٚإ٫ ُْٔ قُٝت٘ أٚ ـتًـ أٚ عاب قبٌ إقباْ٘ هلا نإ ْآَّا ي

ػريت بري ايكدٛع ـ، ٚإ أتًؿ٘ أٚ عاب٘ غري ايمٚز تاقي٘ ّٜٛ ايؿؾع ٚا٫ؾا٤ ايٝٗا 

ع٢ً ايـُتًـ يتُٓٝٓ٘ ٚبري ايكدٛع ع٢ً لٚدٗا ،ؾإ قدعت ع٢ً لٚدٗا قدع 

 اٙ أٚـٗا إٜـبٓـبٌ قـًـ قـتـعٝٸـٓ٘ ًّٚٝا ؾـك َا٫ّ نـ٘، ٚيٛ نإ ايـُٗـُٓاْـًـ بـع٢ً ايـُت
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 .ؿٌٜ ايُشٝض غري ايـُعٝبت٘ بايبطايببّا عٓؿ قبٓٗا بعٝب نابل أَهٓٗا ََعٝ ٚدؿت٘

: سؿُٖا نإٔ تكٍٛ ايـُكأ٠ يـػطٝبٗاشهِ أـ(: يٛ تمٚز ايبايػ١ ايكيٝؿ٠ ب181)

أٚ)ع٢ً َا أسهِ َٔ قؿق ايـُٗك( ؾكاٍ  شهِ َٔ ايـُٗك(ـ)لٚدتو ْؿهٞ ع٢ً َا ت

شهِ ب٘ ايـُكأ٠ اييت دعٌ ـايكدٌ هلا :)قبًت( َض ايعكؿ ٚايتشهِٝ، ثِ ًٜمَ٘ َا ت

١ ٦َ مخو ق١َُٝا مل ٜتذاٚل سهُٗا َٗك ايه١ٓ ٖٚٛ َا ٜهاٟٚ  ٗك،ـشؿٜؿ ايـُهلا ت

 شؿٜؿ ايـُٗك.شهِ ٚتٳـي٘ اي تشهِ ب٘ ايكدٌ اـا دعًـؾقِٖ ؾ١ٓ ، نُا ًٜمَٗا َا ٜ

شهِ ٚايتعٝري ٚقبٌ ايؿغٍٛ ؾًٗا ايـُتع١ ، ٚبعؿ ـشانِ قبٌ ايـٚيٛ َات اي

شهِ ازي ـٕ نإ ايشهِ ازي ايمٚز ، ٚاَا اـايؿغٍٛ هلا َٗك ايـُجٌ إ نإ اي

 ايمٚد١ ؾ٬ ٜبعؿ إ ٜهٕٛ ايجابت هلا َٗك ايه١ٓ .

ٚٸز ا٭ب أٚ اي182) ـُٗكٙ ؾٗٛ ع ايٛيٞ أٚ غريٙ ب: ؾإ تربٸ ذؿ ابٓ٘ ايُػريـ(: يٛ ل

ٍٷ، أٚ غري ٚٸد٘،  سري مل ٜهٔ يًُػري َا ٚإٕ نإ ايعكؿ نإ ايـُٗك ع٢ً َٔ ل

ٍٷ مل ُٜٓٓ٘ أسؿ يف َاي٘ نإ ايـُٗك َٔ ُٗكٙ ٚـٚمل ٜتربع ايٛيٞ أٚ غريٙ ب يًُػري َا

 ًَُش١ ي٘.  ذ٘ بأنجك َٔ َٗك َجً٘ـَاٍ ايٛيؿ إ نإ بكؿق َٗك ايـُجٌ أٚ ٜهٕٛ تمٜٚ

ػاطب ٚدب ايـُٗك ع٢ً ايٛيٞ أٚ ـُْٓ٘ اي أٚ ٚاـأُْ ايٛيٞ ايـُٗك

ٚٸـاي نها٥ك  -يـُٗك َٔ أٌَ ايرتن١ ، ؾًٛ َات ايٛيٞ ٚدب ؾؾع از ي٘ػاطب ايـُم

 ،ريـايُػ١ُ ـكز ايـُٗك َٔ سـػـ، ٫ إٔ ٜـكـهٸـِ باقٞ ايتـكن١ بري ايٛقث١ِ ٜث -ْٛ٘ ـؾٜ

 ٘ـعـؿ ؾؾـنإ ق ٛيُـ ايـُٗك ازي ايمٚز ـايمٚد١ قبٌ ايؿغٍٛ قدع ْل ٚيٛ بًؼ ٚطًٓ

 .: ايٓأَ أٚ ايـُتربع بايـُٗك  قدع ازي ايباـٍ َٔ َاي٘، ٚإ٫ 

 إختالف ايصَجني يف ايـمًس :
 عكض بعض أسهاّ ايكٓا٤ـعكْٗا ْٚـيمٚدري يف ايـُٗك ْت٬ف اـٖفٙ ؾكٚع ٱغ



 2َٓٗاز ايُاذتري/ز ................................................................ (462)

 ؾٝٗا، ٚتأتٞ ؾٝٗا قٛاعؿ ايكٓا٤ بتؿ٬ُٝتٗا ايـُعك١ْٚ يف )ؾك٘ ايكٓا٤(ظ

ْهكٙ (: اـا إغتًـ ايمٚدإ يف أٌَ إنتشكام ايـُٗك ؾاؾعت٘ ايمٚد١ ٚأ183)

ٚإ٫  ،عاٖا ؾٗٛكأ٠ ب١ٓٝ ع٢ً َؿٸايـُقاَت ٚنإ ـيو قبٌ ايؿغٍٛ بٗا : ؾإ أ ايمٚز

 بٌ قٛي٘ .ـهاقٙ ُٚقسًـ ايمٚز ع٢ً إْ

ُٸ ٚإٕ نإ اغت٬ؾُٗا بعؿ ايؿغٍٛ قاَت ايب١ٓٝ ع٢ً َؿقٗا يف ٚأاٙ بٗا ٚيٛ َه

ؾ٬ ٜكبٌ قٛهلا بٌ ٜكبٌ قٍٛ لٜؿ َٔ َٗك َجًٗا ؾٗٛ، ٚإ٫ اـا إؾعت َٗكّا أ عاٖاَؿٸ

 ٝ٘ َٗك َجًٗاعً شًـ باهلل عًٝ٘ ٜٚجبتـبعؿ إ ٜايكدٌ ٚإْهاقٙ يًما٥ؿ عٔ َٗك َجًٗا 

،إ٫ اـا أقاّ ايمٚز ايب١ٓٝ بٌ قٛهلا ـقٌ سًؿت ُٚقَٗك َجًٗا أٚ أبكؿق  ؾعت َٗكّاٚإٕ إ

 بكا٤ٖا َٓ٘ .عٓ٘ ٚإ ع٢ً عؿٖٛا أْٚ٘ اٜاٖا اقبؾا٤ ايـُٗك ايٝٗا ٚإايًاٖؿ٠ ع٢ً أ

شؿٜؿ َكؿاقٙ ٚإؾعت ـاـا إتؿل ايمٚدإ ع٢ً أٌَ ايـُٗك ٚإغتًؿا يف ت(:184)

ؾإ أقاَت ايب١ٓٝ ايًاٖؿ٠ ع٢ً َؿم ؾعٛاٖا قبٌ قٛهلا ٚسهِ  : كايمٚد١ قؿقّا أنج

 . ايكاْٞ هلا ع٢ً طبل ؾعٛاٖا، ٚإ٫ سًـ ايمٚز ع٢ً َكاي٘ ٚسهِ ي٘

ٖٚهفا اـا تٛاؾكا ع٢ً ايـُٗك َٚكؿاقٙ يهُٓٗا إغتًؿا ٚإؾعت ايمٚد١ ـاى 

ؿ١ ايما٥ؿ٠ : ٚأْهك ايمٚز ايُ ، ايـُكؿاق َشٝشّا ٫ َعٝبّا أٚ إؾعت٘ دٝؿّا ٫ قؾ٦ّٜا

ؾايكٍٛ قٍٛ ايمٚز َع ٜـُٝٓ٘ ،َا مل تكِ ايمٚد١  -ذٛؾ٠ أٚ حنُٖٛا ـايُش١ أٚ اي

 هلا ع٢ً َؿم ؾعٛاٖا :ايَٛـ ايما٥ؿ .   ب١ّٓٝ ياٖؿ٠ّ

 ،ايتأدٌٝ أٚغتًؿا يف ايتعذٌٝ إتؿل ايمٚدإ ع٢ً ايـُٗك َٚكؿاقٙ ٚإاـا  (:185)

نً٘ آدٌ  ٚقاٍ ايمٚز : نً٘ عادٌ، ًؿا يف ايتأدٌٝ ايما٥ؿ نإٔ قايت ايمٚد١ :غتأٚ إ

ٚقاٍ ايمٚز :  ،قايت ايمٚد١ : َ٪دٌ ازي ن١ٓ أٚ أٚ ُْؿ٘ عادٌ ُْٚؿ٘ آدٌ،

 -ٕ أقاّ اسؿُٖا ايب١ٓٝ ايعاؾي١ ايًاٖؿ٠ بُؿم َكاي٘ إٚعٓؿ٥فٺ:  ،هٓتري يَ٪دٌ 
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ؾاـا سًؿت سهِ هلا ع٢ً ، ُٝٓٗا ـؾايكٍٛ قٍٛ ايمٚد١ َع ٜ ٫ ، ٚإبٌ قٛي٘ َُٓٗا ـٴق

 َؿ٠ ايتأدٌٝ . أٚؾعٛاٖا َٔ ايتعذٌٝ طبل 

 تـُاَ٘ أٚ بعٓ٘ -اؾع٢ تهًُٝ٘ اٜاَٖكؿاقٙ ٚإٗك ٚايـُ(: اـا تٛاؾكا ع٢ً 186)

ٖٚهفا يٛ قاَت  ،بٌ قٛي٘ ٚسهِ ي٘ ـٴقع٢ً ؾعٛاٙ  قاّ ب١ّٓٝؾإ أ -٬ّ ايـُعذٌ َٓ٘ َج

ٗك يـُاقباض اقف إُٝ٘ اٜاٖا نُا يٛ تعًهقطع١ٝ عٓؿ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ ع٢ً ت ١ْقكٜٓ

قؿ عذٌ يف اثاثٗا ٚايـُٗك ايـُنت٬ّ ٌ قبٌ ايمؾاف ٚايؿغٍٛ َع ظٗٛق أثك إعذايـُ

٫ٚ قاّ ايًاٖؿ ايكطعٞ  ٚيٛ مل تهٔ عٓؿ ايكدٌ ب١ْٓٝ ،ايتػاَِ بعؿ ايؿغٍٛ ٌسُ

 ُٝٓٗا .ـكأ٠ َع ٜايـُنت٬ّ نإ ايكٍٛ قٍٛ شانِ ايًكعٞ ع٢ً اٱقباض ٚاٱـعٓؿ اي

شكل ايؿغٍٛ ايـُٛدب ٱنتككاق ايـُٗك ـ ت(: اـا إغتًـ ايمٚدإ يف187)

ايعؿٍ أٚ  ايؿكٝ٘ ـشانِ ايًكعٞ:ؾرتاؾعا عٓؿ اي ،بتُاَ٘ ؾاؾعت٘ ايمٚد١ ٚأْهكٙ ايمٚز

ُهٔ اسؿُٖا َٔ إقا١َ ايب١ٓٝ ع٢ً َؿم ؾعٛاٙ َع سٍُٛ ـؾإ ت -َُٓٛب٘ يًكٓا٤

 ْعري :، شانِ ايًكعٞ بُؿق٘ سهِ ي٘ ـايٛثٛم ٚا٫ط٦ُٓإ عٓؿ اي

أقاّ ايمٚز ايب١ٓٝ ايعاؾي١ أٚ ايًٗٛؾ ايهجك ع٢ً عؿّ ايت٬قٞ بُٝٓٗا بعؿ  َا اـا -أ

شٌُ ايؿشِ عٔ ـشُٖٛا ،أٚ ٜػ٠ًٛ بٗا يهؿكٙ أٚ يهذٓ٘ أٚ ْٳـايعكؿ ٚعؿّ اي

ايبهاق٠ ٚايٓعك ايٝٗا إْطكاقّا ؾتًٗؿ أقبع ْها٤ َٛثٛم بُؿقٗٔ ع٢ً ٚدٛؾ ايبهاق٠ 

ُٝٓ٘ ٚسًؿ٘ ع٢ً عؿّ ـٍ ايمٚز َع ٜؾايكٍٛ قٛ -ٚقؿ إؾعت ايمٚد١ ؾغٛي٘ بٗا قب٬ّ

، ٜٚٓبػٞ ا٫يتؿات إزي اْ٘ ٫ تهٕٛ يٗاؾتٗٔ ؾي٬ّٝ  -٫ قب٬ّ ٫ٚ ؾبكّا  -ؾغٛي٘ بٗا 

ػ٠ًٛ بٗا ٚيفا ٫ تهؿٞ ـع٢ً عؿّ ايؿغٍٛ ٱستُاٍ ؾغٛي٘ بٗا ؾبكّا عٓؿ اي

 . شّا يؿع٣ٛ ايمٚز عؿّ ايؿغٍٛ ، ٫ٚبؿ َٔ سًؿ٘يٗاؾتٗٔ َكدٸ

 ت٬قٞ ٚايتعاٌٜـيمٚد١ ايب١ٓٝ ايعاؾي١ أٚ ايًٗٛؾ ايهجك ع٢ً ايَا اـا أقاَت ا -ب
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َؿ٠ َٔ ايمَإ َٔ ؾٕٚ َاْع يكعٞ أٚ عكيف عٔ ايؿغٍٛ بٗا ٚا٬ٜ٫ز ايـُٛدب 

 كؾت بايعفاق٠ قبٌ عكؿٙ عًٝٗا يًػهٌ ٚإنتككاق ايـُٗك، ٚت٪ٜؿ ؾعٛاٖا : َا اـا عٴ

 ؾايكٍٛ عٓؿ٥ف -١ ثِ ؾشُتٗا اقبع ْها٤ َ٪ثٛم بُؿقٗٔ ؾٛدؿٕ ايبهاق٠ لا٥ً

قٍٛ ايمٚد١ َع سًؿٗا ع٢ً ؾغٛي٘ بٗا ،ٜٚٓبػٞ ا٫يتؿات إزي اْ٘ ٫ تهٕٛ يٗاؾتٗٔ 

 ؾي٬ّٝ ع٢ً ايؿغٍٛ ٱستُاٍ لٚاٍ ايبهاق٠ بمٚاز ٺغؿٞ أٚ بعؿٚإ عًٝٗا أٚ

 شُٖٛا، ٚيفا ٫ تهؿٞ ايًٗاؾ٠ َكدشّا يكٍٛ ايمٚد١ ٚؾعٛاٖا ايؿغٍٛ بٗا . ـْ

ٌٸ  شٌُ عٓؿ ايؿكٝ٘ٚاـا مل ٜٳ ايعؿٍ أٚ َُٓٛب٘ َٚعتُؿٙ يًكٓا٤ بري ايٓاى ٚس

ايٝكري بُؿم إسؿ٣ ايؿعٜٛري ؾايكٍٛ  ا٫ط٦ُٓإ أٚ ُا:عٓؿٖ ٚمل ٜتشكل غَُٛاتِٗ

ػ٠ًٛ ـ، ٫ٚ تهؿٞ ايسًؿ٘ ع٢ً َؿم ؾعٛاٙ : عؿّ ايؿغٍُٛٝٓ٘ ٚـقٍٛ ايمٚز َع ٜ

  عاؾي١ ٕ تـشككت ٚعًُت بايب١ٓٝ ايبري ايمٚدري عكٝب ايعكؿ ايًكعٞ ٚإايعاؾ١ٜ 

 ايمٚد١ ٚأًٖٗا عٔ ايـُكاقب١ يف ٖفٙ ايؿرت٠ قبٌ ايمؾاف . شؿغتٳيتعاقف 

  َ٘ٚٚؿَٗكٖا (: يٛ اتؿكا ع٢ً أْ٘ ؾؾع ايٝٗا بعؿ ايعكؿ ايًكعٞ َا٫ّ بكؿق 188)

ّ َؿاقّا َٚٗكّا : ؾاـا أقاّ أسؿُٖا ايب١ٓٝ ؿا يف نٕٛ ايـُؿؾٛع ٖب١ّ ٖٚؿ١ّٜ أثِ إغتً

ؾع َؿاقّا أغف ايكاْٞ بايب١ٓٝ ٚسهِ ؾٴقؿ ١ّ أٚ بهْٛ٘ ؾع ٖؿٜؾٴقؿ ايًاٖؿ٠ بهْٛ٘ 

١ٓٝ ع٢ً ؾعٛاٙ ٚتعاقْتا ع٢ً طبل َُْٓٛٗا ، ٚإ اقاّ  نٌ َُٓٗا أَاّ  ايكاْٞ ب

ك ازي ـع ايـُٗـب عًٝ٘ ؾؾـذـٜٚ ،مٚزـٛع ايـُاٍ ازي ايــسهِ بكد -تاـطـهاقـٚت

ٛاٙ نٕٛ ـٞ ؾعـؾ ل ايمٚزـُؿٜـ١ٓ عٓؿ أسؿُٖا ؾايعاٖك تـٝـٚإ مل تٛدؿ ب ،لٚدت٘

 ُٝٓ٘ ع٢ً اْ٘ ؾؾع٘ َؿاقّا َٚٗكّا .ـَؿاقّا َع ٜ ٛعـايـُؿؾ

 .ايفضٌ ايتاضع : ايصسَط ايـمأخُذٔ يف عكد ايههاح 

 ُٜض إيرتاط ايـش٬ٍ ايها٥ؼ يكعّا يف عكؿ ايٓهاع ايؿا٥ِ اٚ ايـُٓكطع، (:189)
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ٗا : تؿبري ٜٚـذب ايٛؾا٤ ب٘ ع٢ً ايـًُكٚط عًٝ٘، ؾًٛ إيرتط عًٝٗا يف عكؿ ْهاس

ايـُٓمٍ ٚي٪ٕٚ ايطعاّ ٚايؿكاٍ ٚايٓٝٛف أٚ إيرتط إتٝاْٗا ْٗاقّا ٫ ي٬ّٝ، اٚ 

َض ايًكط ايها٥ؼ  -تًرتط ايمٚد١ عًٝ٘ غاؾ١َ تعٝٓٗا يف تؿبري ايـُٓمٍ ٚغؿَات٘ 

مسأتٌ مو شسط ال( : طٚٚدب ايٛؾا٤ ب٘ ع٢ً ايـًُكٚط عًٝ٘، قاٍ اَري ايـُ٪َٓري )

فًّف هلا  -ايًكط َـشكٸَّا ٚمل ٜهٔ َـػايؿّا يـُكت٢ٓ ايعكؿ أٟ اـا مل ٜهٔ  - شسطّا

ٌّ حسامّا ص، ٚيٛ تـػًـ ايـًُكٚط بٌ فاى ايـمطًمني عهد شسَطًم إال شسطّا حّسم حالاّل أَ أح

 عًٝ٘ عٔ ايٛؾا٤ أثِ يهٔ ٫ ٜتهًط ايًاقط ع٢ً ؾهؼ ايعكؿ يتػًـ يكط٘ .

ــا ٜـــ  (: 190) ــؿُٖا َـ ــكط اسـ ٕ ـاـا يـ ــأ ــؿ نـ ــ٢ ايعكـ ــؿّ   ػايـ َكتٓـ ــرتط عـ  تًـ

ٕ تهـٕٛ ايهـًط١ٓ   ٬دـّا ٚغـريٙ ،أٚ تًـرتط أ   إنتشكاق٘ ايتُتـع بٗـا عًـ٢ ا٫طـ٬م : إٜ    

أٚ ًٜرتط اسؿُٖا إ ٜهٕٛ ي٘ سـل   -٫ بٝؿ ايمٚز  -ذُاع بٝؿٖا ـع٢ً ايط٬م أٚ اي

ٛٸ ؽ يؿهؼ ايعكؿ يـكعّا  ؾهؼ ايعكؿ ايؿا٥ِ أٚ ايـُٓكطع بػري ط٬م َٚٔ ؾٕٚ عٝب َه

َـ         -ُا تكؿّ انتعكاْ٘ ـَ - ُا ـَـض ايعكـؿ ٚبطـٌ ايًـكط يف ٖـفٙ ايــُٛاقؾ ٚغريٖـا 

 ُاَّا يـُكت٢ٓ ايعكؿ .ـػايؿّا تـٜهٕٛ ايًكط َ
(:يٛ يكط أسؿُٖا يف عكؿ ْهاس٘ َا ٖٛ سكاّ يكعّا َضٸ ايعكؿ ٚايـُٗك 192)

 نُا يٛ إيرتطت  شكّ ايعٌُ ب٘ ، ٖٚفاـذب تٓؿٝفٙ بٌ ٜـٚبطٌ ايًكط ٚمل ٜ

 كطـتـه١ُ ، أٚ إيـْكٸتٗا َٔ ايٓؿك١ أٚ ايـُكاقب١ أٚ ايك شكّـٳايـُكأ٠ ع٢ً لٚدٗا إٔ ٜ

 ٝٗاـٗا إ ٜأتـرتط  عًٝـٜٛٗا أٚ ٭سؿُٖا ،أٚ  إيـًٗا أٚ ٭بـايكدٌ َكاطع١ ايـُكأ٠ ٭ٖ

 شٛ ـيو َٔ ايـُشكَات .ـشٝض ٚايٓؿاى أٚ ْـست٢ يف اٜاّ اي

١ّ ٚنًٝ شٌ ُٜٚض إيرتاط ايمٚد١ يف عكؿ ْهاسٗا ايؿا٥ِ إ تهٕٛـ(: 193ٜ)

أٚ ًَكٚطّا  -ع٢ً اٱط٬م ٚيف ايٛقت ايفٟ تكغب ؾٝ٘ -عٔ ايمٚز يف تطًٝل ْؿهٗا
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أٚ نذٔ َؿ٠ أٚ عٓؿ  -أٚ يهٓري يًٗٛق -نؿك طٌٜٛ ـػ١َُٛ:شٍُٛ ساي١ َـب

ٕ تأغف َٓ٘ ايٛناي١ شٖٛا، ٚا٫سٛط ٚدٛبّا أـايتمٚز عًٝٗا أٚ عٓؿ تكى اٱْؿام أٚ ْ

ٞ بعؿ اْت ٚن١ًٝ عين يف تطًٝل ْؿهو َٓٸقبٌ إدكا٤ عكؿ ايٓهاع بإٔ ٜكٍٛ هلا : )

ذكٟ ايعكؿ ـػ١َُٛ ٚتكٍٛ :)قبًت ايٛناي١( ثِ ٜـشاي١ َـَكٝؿّا بأٚ ايمٚاز( َطًكّا 

١ ايٝٗا ٚتكٍٛ: )لٚدتو ايًكعٞ بُٝٓٗا َبّٓٝا ع٢ً تًهِ ايٛناي١ َع ا٫ياق٠ ايٛاْش

قبًت عٓو يف تطًٝل ْؿهٞ َٔ ؾٕٚ عمٍ( ؾاـا قاٍ: ) ٕ أبك٢ ٚن١ًّْٝؿهٞ ع٢ً أ

ايمٚاز ٚايٛناي١ ٚعؿّ ايعمٍ( ناْت ٚن١ًّٝ عٓ٘ يف تطًٝل ْؿهٗا َهًط١ ع٢ً اًْا٤ 

 ايط٬م ْٝاب١ّ عٓ٘ ٚٚناي١ّ َٓ٘ ٫ ُٜض عمهلا، ؾاـا طًكت ْؿهٗا َضٸ ط٬قٗا .

 ُٜض إيرتاط ايـُتُتع بٗا يف ايعكؿ ايـُ٪قت إ تهٕٛ ٚن١ًٝ عٔ  (:194)

ًَكٚطّا بـشاي١ َـػ١َُٛ، ٚا٫سٛط ٚدٛبّا ايمٚز يف ٖب١ ايـُؿ٠ يٓؿهٗا َطًكّا أٚ 

أغف ايٛناي١ قبٌ إدكا٤ عكؿ ايٓهاع ايـُ٪قت َع ا٫ياق٠ ايٛاْش١ ازي ايًكط يف 

عكؿٙ ، ؾتهٕٛ ٚن١ًّٝ عٓ٘ يف ٖب١ ايـُؿ٠ ع٢ً ا٫ط٬م أٚ عٓؿ سٍُٛ ايـشاي١ 

ايـًُرتط١، ؾاـا ٖٚبت ْؿهٗا ؾكؿ اْت٢ٗ أدٌ ايعكؿ ايـُٓكطع ٚإعتؿت َٓ٘ يٛ سٌُ 

 ايؿغٍٛ ٚباْت َٓ٘ .

يمٚاز ؾا٥ِ أٚ َٓكطع ؾايرتطت عًٝ٘ نٞ تٛاؾل ع٢ً  يٛ غطب اَكأ٠ّ(: 195)

ٚٸز ب٘: إ ٫ ٜؿتضٸ بهاقتٗا سؿاظّا عًٝٗا ، أٚ إ ٫ ًٜر ؾكد٘ يف ؾكدٗا غٛؾّا  ايتم

ُا يا٤ ، ثِ دك٣ بٝٓٗا ايعكؿ ايؿا٥ِ ـَٔ ايؿٓٝش١ ٚإيتٗاق لٚادٗا ٚي٘ إٔ ٜتُتع ب

ٚٚدب عًٝ٘  َض ايعكؿ ٚايًكط -كٚطّا بفيو أٚ َبّٓٝا عًٝ٘ ايعكؿأٚ ايـُٓكطع ًَ

، ن٣ٛ ا٫ؾتٓاض ٚا٬ٜ٫ز يف ايؿكز ُاـبايًكط ٚنإ ي٘ سل ا٫نتُتاع بايٛؾا٤ 

 ٛـ عًٝ٘،ـؿ١ ايًكط ايـُأغـايـشكاّ : َـػؿعً٘ ايـِ يـؿُٖا أثـهب أسـايـ ٚاقتـٚيٛ غ
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ٌٸ ٚدال .ْت ـشؿٸٙ ، بٌ يٛ أـشؿٸ بـيهٔ ٫ ٜهٕٛ لاّْٝا ٫ٚ ٜ  ي٘ بعؿ٥ف س

 ١ٓ نإٔ ٜهٕٛ َٔ بينـٝـب١ًٝ َعـٕ ٜهٕٛ َٔ ق١ عًٝ٘ أـرتطت ايمٚدـ(: يٛ إي196)     

عؿّ إْتهاب٘ هلا ٚاقعّا نإ هلا  ُِٝ ٚقبٌ بايًكط ثِ إْهًـٖايِ أٚ َٔ بين تٳ

 .يعٝٛب ايـُٛدب١ يؿهؼ عكؿ ايٓهاع()ا ؾهؼ ايعكؿ ٚقؿ نبل بٝاْ٘ يف ؾكٚعيف  ارتٝاق

:اـا ايرتطت يف عكؿ ْهاسٗا أٚ يف عكؿٺ ٫لّ: إٔ ٫ ٜتمٚز عًٝٗا أٚ إٔ (197)

َضٸ ايًكط ٚٚدب ايٛؾا٤ ب٘ ٜٚأثِ يٛ غايـ يكطٗا،  -٫ ٜٗذكٖا أٚ إٔ ٫ ٜطًٓكٗا 

ٚٸز عًٝٗا َضٸ لٚاد٘ أٚ ٚطًٓكٗا َضٸ ط٬ق٘، ؾاـا غايـ  ، ْعِ يٛ ٖذكٖا َٔ تم

ٛٸؽ يكعٞ ؾعٌ سكاَّا ٚأثِ بٗذكٖا  . ؾٕٚ َه

ؾإ نإ ٖفا (: يٛ قْٝت بمٚاد٘ ٚدعًت َٗكٖا إٔ ٫ ٜتمٚز عًٝٗا 198) 

ٚٸز عًٝٗا  ٚدب ايٛؾا٤ بايًكط : -يكطّا يف عكؿ لٚادٗا دعًٗا  يهٔ -عؿّ ايتم

ٚٸز َٗكّا   ؾقُّٖا أٚ أَك باطٌ يكعّا ؾ٬بؿ َٔ تعٝري ايـُٗك يمٚادُٗا : ٖٛعؿّ ايتم

 ُاّ ايعكؿ ؾٗٛ ، ٚإ٫ نإ ـ بعؿ تحنُٖٛا ، ؾإ تكاْٝا ع٢ً َٗك ٺ َعري ؾْاْري أٚ

ٚيٛ يكط هلا: )إٕ تمٚز عًٝٗا أٚ ٖذكٖا أٚ مل  هلا َٗك َجًٗا ساٍ  ايؿغٍٛ بٗا ،

 ٜهًُٓٗا َٗكٖا يف َؿ٠ َع١ٓٝ ؾٗٞ طايل( نإ ايًكط باط٬ّ ٚايعكؿ َشٝشّا

 إ٫ بط٬م ايمٚز إٜاٖا َشٝشّا .  ٚتبك٢ اَكأت٘ ٫ ٜؿرتقإ

ٍٍ َهتكٌ أ١ٚ عًٝ٘ إ ٜٴ(: اـا ايرتطت ايمٚد199)  ههٓٗا يف ٜٴ ههٓٗا يف َٓم

ٚدب ايٛؾا٤ بايًكط َايـِ  -ٕ ٫ ٜههٓٗا عٓؿ أًٖ٘ أ بًؿ َعري أٚ عٓؿ أًٖٗا أٚ

تٓالٍ عٔ سكٗا ؾٝ٘، ٖٚهفا اـا ايرتطت عًٝ٘ إ ٜبكٝٗا يف بًؿٖا ـتهكط٘ ٫سكّا ٚت

٢ٓ ؾٝ٘ ، أٚ أٚ ايرتطت عًٝ٘ إ ٜٓكًٗا ازي بًؿ َعري يًهه ػكدٗا َٓ٘،ـٜ ٫ٚ

يمَ٘ ايٛؾا٤ بايًكط  -ايرتطت عًٝ٘ إ ٜهاؾك بٗا يًشر أٚ يًمٜاق٠ أٚ يًهٝاس١ 
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ـٹٹ هلا بًكطٗا َا مل ٜهٔ يكطٗا ا٫ْتكاٍ ازي بًؿ ايهؿك  ٜٚأثِ يٛ غايـ ٚمل ٜ

 .جيب ايٛؾا٤ بٌ حيكّ ايعٌُ بايًكطٚايًكى ايفٟ خي٢ً ؾٝ٘ ع٢ً ؾٜٓ٘ أٚ ؾٜٓٗا ؾ٬ 

 عكؿ عًٝ٘ ٚأقاؾـٓا٤ ايـبً٘ َع بـًٝٗا ُْٔ ايعكؿ أٚ قـٚز عكط ايمـاـا ايت (: 200)

ٚيمَٗا  ٚدب عًٝٗا ايٛؾا٤ -زي بًؿ َعري ٚقْٝت بايعكؿ ٚايًكطَٓٗا ا٫ْتكاٍ ا

 ػ٢ً َٓ٘ ع٢ً ؾٜٓٗا،ـَطاٚعت٘ ٚا٫ْتكاٍ َع٘ ازي ـاى ايبًؿ َا مل ٜهٔ بًؿ نؿك ت

 َع٘ .ٚيٛ غايؿت٘ ٚمل ٜهٔ بًؿ نؿك أثـُت ٚمل ٜبطٌ عكؿ ْهاسٗا 

 ايفضٌ ايعاشس : حكُم ايصَجني .
شل أعِ َٔ نٕٛ ـيف ٖفا ايؿٌُ سكٛم ايمٚدري ٚأسهاّ اٱغ٬ٍ باي ْبري

 اٱغ٬ٍ َٔ طكف ٚاسؿ ٖٚٛ)ايًٓٛق( َٚٔ نْٛ٘ َٔ طكؾري ٖٚٛ )ايًكام( .

 ػكٚز عٔ ايطاع١ ايٛادب١ يكعّا.ـٖٛ اٱقتؿاع، ٜٚعين يكعّا: اييػ١ ٚايًٓٛل 

شب ـإغت٬ف ايمٚدري ٚعؿّ إدتُاع قًبُٝٗا ع٢ً ايٚايًكام ٖٛ ايتباعؿ ٚ

 ٚايـُٛؾ٠ ٚسهٔ ايعًك٠ .

ٍ اييت دعًٗا اهلل يف تًكٜع٘ يػكض سُْٛٚبؿأ ببٝإ سكٛم ايمٚدري  

ََاّجا ا٫نتككاق ٚايههٕٛ اييت أياقت ايٝٗا اٯ١ٜ :ط ٌِ َأِى َخًََل َيُهِم ِمِو َأنُفِطُهِم َأِش َِاِت ََِمِو آ

ًَ ِّ ِّٕيَتِطُهُهُا ِإَي َََزِحَم  ّٔ َُدَّ َِّهُهِم َم ٌَ َب َََجَع  ص .ا

 (: سـل ايمٚد١ عًـ٢ ايـمٚز : اٱْـؿام ٚاٱنـهـا٤ ٚاٱنـهـإ ٚايـُعايـك201٠)

 ٖفا ٖٛ ايٛادب ، ٚتْٛٝش٘ :  -بايـُعكٚف َٔ ؾٕٚ إٜفا٤ ٚظًِ 

ذٛع ـشتاد٘ َٔ ايطعاّ ٚايًكاب ٜٚكؾع عٓٗا ايـإٔ ٜٓؿل عًٝٗا َا ت -أ

ذٌُٝ ٚدٗٗا ٚدهؿٖا ٚيعكٖا ـشتاد٘ يتشهري يهًٗا ٚتـَا تٚايعطٌ، ٖٚهفا 

َٚا ٜتطًب٘ تٓعٝؿٗا ٚتٗٝ٪ٖا يٲنتُتاع بأيٛاْ٘ ٚي٬نتككاق ايمٚدٞ ، ٖٚهفا َا 
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شٌُ َٚكؿَاتُٗا ـذ١ ٚايؿٚا٤ َُٚاقٜـ اي٫ٛؾ٠ ٚايـتتطًب٘ َشتٗا َٔ ايـُعاي

 يتربٜؿ ٚايتؿؾ١٦ َٚ٪غكاتُٗا ، ٖٚهفا َا تتطًب٘ إنرتاستٗا َٔ ايؿكاٍ ٚايػطا٤ ٚا

شهب ايًكف ا٫دتُاعٞ ـب -شهب ايـُتعاقف يـُجًٗا َٔ َجً٘ ـنٌ ـيو ب -

ٌُ شاي١ ا٫قتُاؾ١ٜ ٚايـُه١ٓ ايـُاؾ١ٜطـٚبًشاظ اي ٌِ ِزِشُق ِّ َََمِو ُقِدَز َعًَ  ٌِ ٍٕ ِمِو َضَعِت ُّهِفِل ُذَ َضَع ِي

ٌُ ٍُ ايَّ ُّهِفِل ِممَّا آَتا ًِ  ص.َف

ٜٚعٗك مجاهلا ٚأْٛثتٗا َٚا تتذٌُ ب٘ أَاّ  إٔ ٜههٖٛا َا ٜهرت عٛقتٗا -ب

ش٫ُٛت سهب ايـُتعاقف يـُجًٗا َٔ ـلٚدٗا ٚأَاّ ايٓها٤ َٔ ثٝاب ًَٚبٛنات َٚ

 شتاد٘ عرب تبؿٍ ا٫ٚقات ٚايؿٍُٛ ٚتػٝٸك ا٫سٛاٍ ٚايعكٚف .ـَجً٘ ٚسهب َا ت

يـُتعاقؾ١ شادات اـغكؾ١ أٚ َٓم٫ّ ٥٫كّا ب٘ ٚبٗا ، ٜٚ٪ثٸج٘ باي -إٔ ٜههٓٗا بٝتّا  -دـ

 نٌ ـيو بـشهب -َٔ َجً٘ يـُجًٗا ًٜٚٝل بـًأْـٗـُا ٜٚـٛاؾـل َـكـؿقت٘ ٚسـايـٗـُـا 

 ايـُتعاقف لَاّْا َٚهاّْا ٚأيػاَّا ٚعاؾات .

 صٚإٔ ٫ ٜٗذكٖا َََعاِشُسَُيوَّ ِبايـمِعُسَِفإٔ ٜعايكٖا بايعؿٍ ٚايـُؿاقا٠ط -ؾ

 ايـُكاقب١ أقبع١ أيٗك بٌ يٛ شكّ عًٝ٘ تكى ـَٔ سٝح ا٫نتُتاع ٚايـُكاقب١ ؾاْ٘ ٜ

ؾا٭سٛط تكًٌٝ ايـُؿ٠ َٚكاقبتٗا ؾٕٚ ايـُؿ٠،  ناْت ياب١ يبك١ ٫ تُرب أقبع يٗٛق

ػِ بايـشكَإ، ـٓـتـبٌ ًٜمَ٘ اٱَتاع بػري ايـُكاقب١ نٞ تعُك ايـشٝا٠ ايمٚد١ٝ ٫ٚ ت

 َٔ إ٫، عًِـبٸٗا أٚ ْـشٛ ـيو َٔ أيٛإ ايـٗا أٚ نـْكب فا٩ٖا أٜٚـإكّ عًٝ٘ ـشـنُا ٜ

 عفق ًَكٚع نإٔ تأتٞ بؿاس١ً َب١ٓٝ ؾُٝهٓ٘ ْكبٗا ٖٚذكٖا ٚسبهٗا يف ايبٝت بٓشٛ

 ٜـُٓعٗا َٔ ايؿذٛق .

 سكٛم إيما١َٝ ٚادب١ ع٢ً ايمٚز تـذاٙ لٚدت٘ . ١ٖفٙ ايـشكٛم ا٭قبع
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ٜػؿك يـٗا إٔ ٜعؿٛ عٓٗا ٚٔ غًك٘ َع لٚدت٘ ٚشهٸـ(: ٜهتشب يًمٚز إٔ 202ٜ)

ُٸكت يف غٚ أ، تا أغطأت أٚ أنا٤إـ ، ٚإٔ ؿ١َ ايبٝت أٚ يف قعاٜت٘ َٚؿاقات٘ق

ٜكابًٗا بايـُعكٚف ٚا٫سهإ ٜٚتذٓب ايـُكاب١ً بايٓكب أٚ بايهباب قاٍ قنٍٛ 

 ص .عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إىل اهلل تعاىل أحسنهم صنعًا مع أسرائه( :طاهلل)

تاع َت٢ أسب (: سل ايمٚز ع٢ً ايمٚد١ : ايتُهري َٔ ايـُكاقب١ ٚا٫نت203ُ)

ٚقغب ، ٚإلاي١ ايـُٓٓؿك ٚعؿّ ايـػكٚز َٔ ايبٝت إ٫ باـْ٘ ٚتكى إٜفا٥ٗا يمٚدٗا، 

 شكٛم ا٭ناى ع٢ً ايمٚد١ ،ٖٚٞ :ـشكٛم ٖٞ ايٛادبات ٚايـٖفٙ اي

ايتُهري َٔ ايـُكاقب١ َٚٔ أيٛإ ا٫نتُتاع سل يًمٚز ٚادب ع٢ً ايمٚد١  -أ

شٝض ٚ ايٓؿاى أٚ ـيكعٞ نأٜاّ اي يف أٟ ٚقت ٜكغب ؾٝ٘ ايمٚز إ٫ َع ٚدٛؾ َاْع

نايـُكض ايفٟ تٓكٸ ايـُكاقب١ َع٘ يف َشتٗا أٚ عفق عك٥٬ٞ، َٚع إْتؿا٤  طيب

 شكّ عًٝٗا تؿٜٛت سك٘ يف ا٫نتُتاع بٗا أَٚكاقبتٗا َت٢ قغب.ـايعفق أٚ ايـُاْع ٜ

 ، ٫ٚبؿ هلا ٚايًعك ٚايٛد٘ ٚايـًُبو ٚايه٬ّ ذهِـ٫بؿ َٔ ايعٓا١ٜ باي -ب

عٓٗا ٚعٔ َهإ إنرتاستُٗا ساٍ تٛادؿ  -ا٫ٚناؽ ٚايكاـٚقات : كايـُٓٓؿ َٔ إلاي١

ذفب قًب٘ ٚعكً٘ ٚت٪ؾٟ ـتتـشكل أْٛثـتٗا ٚ، ٚبفيو ي٘ بايًطاؾ١ ٚايٓعاؾ١لٚدٗا ٚتبؿٸ

 ٚب٘ تهتكِٝ ايـشٝا٠ ا٫نك١ٜ ٚايمٚد١ٝ .ايًكعٞ ٚادبٗا 

 ،ٚدٗاايمٚد١ٝ إ٫ بكغ١ُ ٚإـٕ َٔ لعؿّ ايـػكٚز َٔ ايبٝت َٚٓمٍ  -دـ 

 يتـتفاـ يف ا٭ٚقات ايـت٘ يف ا٫يـُتاع ٚقغبـٓك٘ يف ا٫نتـٞ يـشـ٫نُٝا ايـػكٚز ايـُٓاؾ

 شك١َ عٓؿ٥ف .ـٜتٛادؿ ؾٝٗا ايمٚز يف ايبٝت ؾاْ٘ تتأنؿ اي

ػكٚز ا٫ْطكاقٟ َهتج٢ٓ نُؿاد١٦ َكض أٚ سكم أٚ غطك عًٝٗا أٚ ـْعِ اي 

 ًع٬ز ، ٚاـا ناؾك ط٬ّٜٛ ع٢ً أ٫ٚؾٖا ٜهتؿعٞ غكٚدٗا ايـُػتُك يًٓذا٠ أٚ ي
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ػكٚز يٮَٛق ايـ١ُُٗ ْعري غكٚدٗا ـدال يـٗا اي -انبٛعّا أٚ يٗكّا أٚ َا ياب٘  -

غكٚدٗا يمٜاق٠ ايعتبات ايـُكؿن١ أٚ حنٖٛا  أٚ ذ١ ايطب١ٝ هلا أٚ ٭٫ٚؾٖا،ـيًُعاي

 ػكٚدٗا ي٘. ـَـُا تتٛقع قْاٙ ب

ًهؿك ٚإنتشُاٍ ا٫ـٕ ٜٚٓبػٞ يًُكأ٠ إٔ تأغف ايكغ١ُ َٔ لٚدٗا ايـُكٜؿ ي

 ػكٚز ايٝٗا ساٍ نؿكٙ أٚ لَإ إبتعاؾٙ عٔ ايبٝت.ـيًػكٚز يٮَانٔ اييت تـشب اي

 ػكٚز ايـُشبٛب هلا نمٜاق٠ أًٖٗا أٚـنُا ٜٓبػٞ يًمٚز تكغِٝ لٚدت٘ يف اي

شٛ ـيو َـُا ٫ ـذايهِٗ أٚ لٜاق٠ َكاقؿ ا٫ٚيٝا٤ اٚ ْـسٓٛق َ عٝاؾ٠ َكْاِٖ أٚ

 ٚيكؾ٘ ٫ٚ ٜٓٝٸعُٗا .ٜٓكٸٙ ٫ٚ ٜـُو ؾٜٓ٘ 

شكّ عًٝٗا اٜفا٩ٙ ؾٝ٘ قاٍ ـشكّ ع٢ً ايمٚز إٜفا٤ لٚدت٘ يف ايعًك٠ ٜـنُا ٜ -ؾ

مسأٔ تؤذٌِ مل ِكبٌ اهلل صالتًا َال حطهٕ مو عمًًا حتٖ مو ناى يٌ ا(:طSقنٍٛ اهلل )

 ص. تعّهٌ َتسضٌّ.... َعًٖ ايسجٌ مثٌ ذيو ايُشز َايعراب اذا ناى مؤذِّا ظايـمّا

إيما١َٝ يًمٚز ع٢ً لٚدت٘ ، ٚقؿ تبٝٸٔ إٔ يًمٚد١ سكّا ع٢ً ايمٚز  ٖفٙ سكٛم

نُا يًمٚز سلٸ عًٝٗا ،ؾايمٚز ٚايمٚد١ يهٌ َُٓٗا سل ٚع٢ً نٌ َُٓٗا ٚادب، 

ًِوَّ ِبايـمِعُسَِفٖٚفا َع٢ٓ َُٚؿام قٛي٘ تعازي :ط ِّ ٌُ ايَِّرٓ َعًَ ًُوَّ ِمِث  ص. َََي

٫ٚ ٜـُٓعٗا َٔ لٜاق٠ أًٖٗا بٌ (: ٜٓبػٞ يًمٚز إٔ ٫ ٜٓٝٸل ع٢ً لٚدت٘ 204)

ٜهتشب ي٘ إٔ ٜأـٕ يمٚدت٘ بايـػكٚز يًُُٗات يكعّا أٚ عكؾّا إدتُاعّٝا ْعري 

ػكٚز يمٜاق٠ أًٖٗا ٚأقاقبٗا غَُّٛا يف َٓانبات ايـشمٕ ٚايؿكع ٚا٫عٝاؾ ـاي

ذريإ ٚايـُعاقف ـذُع ٚحنٖٛا أٚ يمٜاق٠ ايعتبات ايـُكؿن١ أٚ يًتهًٓٞ َع ايـٚاي

 ُا تكغب ؾٝ٘ ايمٚد١ ٫ٚ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َٓكٸ٠ ـقِٗ ا٫دتُاع١ٝ ٚحنٖٛا َٚأؾا٤ سكٛ

 شٛ َٔ ايـػري ٚاٱسهإ ٚسهٔ ايُٓع َع ـأٚ َؿهؿ٠ ع٢ً ايمٚز ، ٖٚفا ْ
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ٌٸ  ايعٝاٍ ٜ٪دك عًٝ٘ (: |قاٍ قنٍٛ اهلل )، ٜٚجاب يٛ قُؿ ايككب١ إزي اهلل عمٸ ٚد

 ص .خرينم أليًٌ َأنا خرينم أليًْ خرينمط

ػكٚز ٭ؾا٤ ؾك١ٜٓ ـكدٌ َٓع لٚدت٘ َٔ أؾا٤ ايٛادب ناي(: يٝو ي205ً)

شر أٚ يع٬ز َكْٗا، نُا يٝو ي٘ َٓعٗا َٔ عُّٛ ايٛادبات نأؾا٤ اي٠٬ُ  ـاي

شُٖٛا ـايٛادب١ َٚٝاّ يٗك َٓإ ، بٌ ٚقٓا٤ َا ؾاتٗا َٔ ٠٬َ أٚ َٝاّ أٚ ْ

ٚقٓت  قاؾ َٓٗا ايتُتع إُْكؾت ايٝ٘ـشل انتُتاع٘ ، ؾًٛ أبًكط عؿّ َمامحتٗا ي

 سادت٘ َٓٗا ثِ عاؾت يكٓا٤ َا ؾاتٗا .

ػؿ١َ يف ايبٝت َـُا ٫ ٜكتبط با٫نتُتاع ٚايتًفـ ـيٝو يًمٚز سل اي(: 206)

إٔ تطبؼ ي٘ أٚ تهٓو بٝت٘ أٚ ختٝط ثٝاب٘ أٚ تطٗكٖا بٌ ا ؾ٬سل ي٘ ع٢ً لٚدت٘ بأْٛثتٗ

نً٘ َهتشب ست٢ نكٞ ايـُا٤ ٚتكؿِٜ ايطعاّ إـا دًب٘ َٔ غاقز ايـُٓمٍ ، ْعِ ٖفا 

إٔ  تـعُـٞ اهلل ا١َ بًكط إٔ ٫ تبعح إيٝ٘ ْاقّا بت٪دك عًٝ٘ ٚتجاب ّٜٛ ايكٝ يًمٚد١

ؾٝشـرتم أدـكٖا ٚثـٛابـٗا ، ٜٚـٓـبػٞ يـًمٚز إٔ ٜـعكف قؿق لٚدت٘  -بـؿعٌ سكاّ

َٔ ػكز ـػؿَات٘ غري ايٛادب١ عًٝٗا ٜٚكابًٗا بايـُعكٚف ٚا٫سهإ ٚإٔ ٜـايكا١ُ٥ ب

، بٌ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜتفنك ؾا٥ُّا عؿّ ٚدٛب ب ـيو عًٝٗاتؿهريٙ إعتكاؾ ٚدٛ

 ػؿَات عًٝٗا ؾًٝهكٖا عًٝٗا يٛ عًُتٗا ، ٫ٚ ٜعٌُ ًَه١ً يٛ مل تعًُٗا .ـاي

إٔ تتطٝب ٚتتمٜٔ ٚإٔ تًبو أسهٔ ثٝابٗا ايـُٓمي١ٝ َ٪نؿّا: (: ٜٓبػٞ يًُكأ٠ 207)

ـٕ ١ً إ٫ بإ٫ٚ تًُٞ ْاؾ ٚقت تٛادؿ لٚدٗا َعٗا ، ٜٚٓبػٞ إٔ ٫ تُّٛ تطٛعّا

ذم هلا ـيو ٚأدٸًت٘ ازي ـ، بٌ يٛ نإ ٜماسِ سك٘ َٔ ا٫نتُتاع بٗا مل ٜلٚدٗا

ذٛل هلا ـ، ٖٚهفا ٫ ٜ -شٌُٝ إـْ٘عٓؿ غكٚد٘ َٔ ايـُٓمٍ أٚ بعؿ تٳ -ٚقت آغك

 ت لٚدٗاـٛل هلا إؾغاٍ أسؿ ازي بٝـذ٘ ، نُا ٫ ٜٳــْايتُؿم أٚ ايـٗب١ َٔ َاي٘ إ٫ بإ
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 غف إـْ٘ بؿغٛي٘ ست٢ إـا نإ قكٜبٗا أٚ قكٜب٘ أٚ َؿٜك٘ . إ٫ َع إسكال قْاٙ ٚأ

ٚعؿّ  اٱْؿام ٚاٱنها٤ ٚاٱنهإ:  ـشكٛم ايٛادب١ ع٢ً ايمٚز(: اي208)

 ػت١ُ بايمٚز يُايـض ايمٚد١ ، ٚايـشكٛم ايٛادب١ ع٢ً ايمٚد١ ـسكٛم َ -اٱٜفا٤ 

ػت١ُ ـسكٛم َ -ػكٚز َٔ ايبٝت ٚعؿّ اٱٜفا٤ ـايتُهري ٚإلاي١ ايـُٓٓؿك ٚعؿّ اي -

بايمٚد١ يُايـض ايمٚز ، ٚيهٌ ـٟ سل إنكاط سك٘ ٚإيػا٤ َهتشك٘ ؾٝذٛل يًمٚز 

ذٛل ـشٗا ، ٖٚهفا ٜـايتٓالٍ عٔ بعض سكٛق٘ إزي لٚدت٘ أٚ عٔ تـُاَٗا يُاي

 ُاَٗا يُايـش٘ . ـيًمٚد١ ايتٓالٍ عٔ بعض سكٛقٗا ع٢ً لٚدٗا أٚ عٔ ت

 ٢ اٯغك ٖٚٛ سل ايكهِ :ٚثـ١ُ سل ًَرتى بُٝٓٗا ٜهتشك٘ نٌ َُٓٗا عً

 (: تهتشل ايمٚد١ ع٢ً لٚدٗا ٚايمٚز ع٢ً لٚدت٘ : ايبٝتٛت١ ي٬ّٝ 209)

 شل ًَرتى ـذهؿٟ ، ٖٚفا ايـَع ايـُٓادع١ قكٜبّا يػكض ا٭ْو ايكٚسٞ ٚاي

ٜٚعين ؾكل س١ُ ايمٚد١ َٔ ايـُبٝت ، ٖٚفا  ،بري ايمٚدري ٜٚعبٸك عٓ٘ بايكهِ

 ايمٚز يٝايٝ٘ بري لٚدتٝ٘ أٚ بري لٚدات٘،  ايكهِ آتٺ عٓؿ تعؿؾ ايمٚد١ ؾٝكهِ

 ُهٔ إٔ ٜتٓالٍ أسؿُٖا عٔ سٓك٘ يهٔ ـٖٚٛ سل يًكدٌ ٚسل يًُكأ٠، ٜٚ

 ػًُٓٝٗا عٓ٘ تـُاَّا أٚ ـشل ٫ٚ ٜهكط إ٫ بكْاُٖا َعّا ٚتـٜبك٢ يٰغك ٖفا اي

 ؿام ايٛاقع بُٝٓٗا .ـبعض ايًٝايٞ سهب ا٫ت

عٓؿَا تتعؿؾ لٚدات ايكدٌ ، ؾاـا  ٫ٚ قٜب يف ثبٛت سل ايبٝتٛت١ ٚايـُٓادع١

 ؿٍـكّا يًعـٝـٝات تـشكـؿ ايباقـعٓ ت عٓؿ ا٭غك٣ أٚـٝـٗٔ يمَ٘ ايـُبـبات عٓؿ ٚاسؿ٠ َٓ

 ع أٚـَكض َاْ -ًكٚع ـكٚف ، ْعِ إ٫ َع ايعفق ايـُـك٠ بايـُعـٚاٱسهإ ٚايـُعاي

ٛٸْٗا َا ؾاتٗا َٔ سل ايـُبٝت ع -شُٖٛا ـنؿك أٚ ْ  ٓؿٖا .  ؾٝهترب٨ ايف١َ أٚ ٜع

ٍٍ ، ٚتمٜؿ  ٚيٛ ناْت عٓؿٙ لٚدتإ أٚ ث٬ث١ بات عٓؿ نٌ ٚاسؿ٠ ي١ًٝ َٔ أقبع يٝا
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ٓٸٌ إسؿأٖ بٗا ؾٝبٝت عٓؿٖا ؾٕٚ ْكٸتٗا .  -ي١ًٝ أٚ يًٝتإ   ٜـُهٓ٘ إٔ ٜؿ

 ٚـٖب مجع َٔ ايؿكٗا٤ ازي ٚدٛب ايكه١ُ بري ايمٚدات ابتؿا٤ٶ ٚإٕ مل 

 ب ايبٝتٛت١ يًمٚد١ ايٛاسؿ٠ ٜبت عٓؿ ٚاسؿ٠ َٓٗٔ ، بٌ ـٖب مجع ازي ٚدٛ

ٍٍ ، يهٔ ٫ ؾيٌٝ ٚاْض ع٢ً ٖفٜٔ  ؾٝذب عًٝ٘ إٔ ٜبٝت عٓؿٖا ي١ًٝ َٔ أقبع يٝا

 ؾايعاٖك عؿّ ٚدٛب ايكه١ُ  ، ايٛدٛبري ٚإٕ نإ ايعٌُ بُٗا أٚزي ٚأسٛط

 إبتؿا٤ٶ ٚعؿّ ٚدٛب ايـُبٝت عٓؿ ايمٚد١ ايٛاسؿ٠ ، ؾً٘ إٔ ٜبٝت عٓؿٖا َت٢ 

 شٌ عًُ٘ أٚ عٓؿ ـٜعتمهلا ٜٚبٝت عٓؿ أًٖ٘ أٚ يف َيا٤ ٚأسبٸ، ٜٚـُهٓ٘ إٔ 

 ذٛل ايـٗذكإ بايتُاّ ٚتكى ايـشٓٛق ٚايبٝتٛت١ عٓؿٖا بايه١ًٝ ـ، يهٔ ٫ َٜؿٜك٘

ِٕط شٓٛق ـص ٫ ٖٞ ـات لٚز ٫ٚ ٖٞ َطًك١ ،نُا ٫بؿ َٔ ايَفَتَرُزََيا َنايـمَعًََّك

 ايـُكاقب١ أقبع١ أيٗك . ذٛل تكىـبعض ايًٝايٞ أٚ يف ايٓٗاق يٮْو ٚا٫نتُتاع ٫ٚ ٜ

 (: ايكؿق ايٛادب َٔ ايكه١ُ ٖٛ ايتٛادؿ عٓؿٖا بـشهب ايـُتعاقف 210َٔ)

شٓٛق ي٬ّٝ يف بٝتٗا ٚا٭نٌ َعٗا ٚايـُٓادع١ يف ايؿكاٍ قكٜبّا َٓٗا ، ٚـيو ـاي

 أٚ َٔ ؾٕٚ يمّٚ ايـُكاقب١ -سٞ ٚايـُتاع ايػكٜمٟ بري ايمٚدرييتشٌُٝ ا٭ْو ايكٚ

، ٜٚهتشب اٱَباع عٓؿٖا ٚبكا٩ٙ قؿقّا َٔ ايٛقت عٓؿٖا ٭نٌ ا٫يتُام ادتهؿٟ 

شٛٙ، َٚٔ نإ ي٘ عفق عٔ ايـشٓٛق ي٬ّٝ ٱقتٓا٤ عًُ٘ نايـشاقى ـايؿطٛق ْٚ

 شٓك عٓؿٖا ْـٗاقّا إـا سٓك عٓؿ ْكٸتٗا .ـٚايعاٌَ ايًًٝٞ ًٜمَ٘ إٔ ٜ

 تذب ايـُبٝـٜ ايؿا١ُ٥ ؾ٬ دٛب ايـُبٝت بايمٚد١ايكهِ ٚٚػتِ سل ـ(:211ٜ)

 إ٫ إـا إيرتطت٘ ايـُتُتع بٗا يف عكؿ ْهاسٗا.-ايٛاسؿ٠ ٚايـُتعؿؾ٠-عٓؿ ايـُتُتع بٗا

ٚاسؿ٠  ذٛل إٔ جيعٌ َبٝت٘ عٓؿ نٌـ(: إـا نإ عٓؿٙ انجك َٔ لٚد١ ؾا١ُ٥ 212ٜ)

ثِ ٜبٝت عٓؿ ا٭غك٣ تًهِ ايـُؿ٠ ، بٌ ٖفا َتعري عٓؿ  انبٛعّا أٚ يٗكّا أٚ يٗٛق
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شُِ ـؿإ سٝح تتعفق قه١ُ ايًٝايٞ ؾٝتعري قه١ُ ايعات يف ايبًايمٚدات ايـُتٛلٸ

 با٭نابٝع ٚايًٗٛق ، ٚايـُِٗ ٖٛ ايعؿٍ يف ايكه١ُ ٚايـُعايك٠ بايـُعكٚف .

شل يًمٚد١ إٔ تٗب سـكٗا بطٝب ْـؿهٗا َٔ ايـُبٝت ٚايـُٓادع١ ـ(: 213ٜ)

ػٝاق يف قبٍٛ ايـٗب١ ٚيف قؾٓٗا ، نُا ـٚيًمٚز اي -بعٛض أٚ َٔ ؾْٚ٘  -يمٚدٗا 

بعٛض أٚ َٔ  -شل يـٗا إٔ تٗب يٓكٸتٗا سكٗا َٔ ايـُبٝت ٚايـُٓادع١ يمٚدٗا ـٜ

 يهٔ ٫بؿ َٔ قْا ايمٚز َٚٛاؾكت٘ ع٢ً تٓالهلا َٔ سكٗا يٓكٸتٗا . -ؾْٚ٘

 ُٜٚض َٔ ايمٚد١ ايكدٛع عٔ ٖبتٗا بًشاظ ايمَإ ايـُهتكبٌ َع إع٬ّ 

 ايمٚز بكدٛعٗا ؾٝعٛؾ سكٗا عًٝ٘ يف ايكهِ ٚايـُبٝت عٓؿٖا .

(: ٫ ٜجبت سل ايـُبٝت يًُػري٠ ٫ٚ يًُذ١ْٛٓ ساٍ دْٓٛٗا ٫ٚ يًٓايم٠ 214)

٫ٚ يًـُهاؾك٠ ، ٚيٝو عًٝ٘ قٓا٤ َا ؾاتٗا بعؿ قدٛعٗا َٔ نؿكٖا أٚ عٔ ايًٓٛل، 

٘ ؾٝٓبػٞ نُا ٜهكط ايـشل عٓؿ نؿكٙ، ٚاـا أقاؾ إٔ ُٜشب َع٘ بعض لٚدات

ذٛل ي٘ إَطشاب َٔ أسبٸ َٔ ـأٚ ايككع١ بٝٓٗٔ ، ٚإٕ نإ ٜ إقْا٩ٖٔ بٛاسؿ٠ٺ

 ؾاتٗٔ َٔ ايهؿك .  َٚٔ ؾٕٚ قٓا٤ َا قكع١  أٚ  ؾٕٚ إنرتْا٤ 

 ذٛل يـُتعؿؾ ايمٚدات إٔ ٜمٚق إسؿأٖ يف ي١ًٝ ْكٸتٗا إ٫ َع ـ(: ٫ 215ٜ)

 يكٓا٤ سادتٗا ازي طبٝب إـْٗا أٚ إقتٓا٤ ايٓكٚق٠ ايعاؾ١ٜ نعٝاؾتٗا ٖٚٞ َك١ٜٓ 

 شؿخ ع٢ً ايٓكٸ٠ .ـشٛ ـيو َٔ ايطٛاق٤ٟ ٚايعٛاقض اييت تـأٚ ؾٚا٤ أٚ ْ

 ١ٝ ٜبٝت َعٗا عٓؿـٛايـتـٍٍ َبع يٝاـهـبهك بـِ ايمٚد١ ايـٝـػُـشب تـهتـ(: 216ٜ)

ٍٍ َتٛاي١ٝ ٫ تًاقنٗا ْكٸتٗا ـٜٚهتشب ت ،لؾاؾٗا ػُِٝ ايمٚد١ ايجٝٸب بج٬خ يٝا

ذب عًٝ٘ قٓا٤ ايًٝايٞ يٓكٸتٗا أٚ ْكٸاتٗا، ـ٫ٚ ٜ ٛؾ يٓها٥٘،بٗفٙ ايًٝايٞ ثِ ٜع

 َ٘كؿَاتٚ ٜٚهتشب َٓ٘ ايته١ٜٛ بري ايمٚدات يف غَُٛٝات ا٫ْؿام ٚيف ايـُٛاقع١
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 ٚيف ايـُٛؾ٠ ٚسهٔ ايعًك٠ ٚيف ا٫يتؿات ٚط٬ق١ ايٛد٘ ٚحنٛ ـيو . 

 ثِ بعؿ تـُاّ تؿكٜعات سكٛم ايمٚدري ْبٝٸٔ أسهاّ ايًٓٛل ٚايًكام :

ػكٚز عٔ طاع١ لٚدٗا ؾُٝا أٚدب٘ اهلل ـ(: ًْٛل ايمٚد١ ٜتشكل َٓٗا باي217)

ػكز َٔ بٝت ايمٚد١ٝ َٔ ؾٕٚ إـْ٘ أٚ إٔ ٫ تـُٓهٓ٘ َٔ ا٫نتُتاع بٗا ـعًٝٗا بإٔ ت

ذٓهٞ بٗا أٚ إٔ ٫ تمٌٜ ايـُٓٓؿكات ايـُتٓاؾ١ٝ ـُتٓع عٔ ايـُكاقب١ أٚ ايتًفـ ايـنإٔ ت

ْعِ ٫ تهٕٛ ْايمّا برتى طاعت٘ يف  كدٌ ٚتًفٸـٖا َٓٗا . َع ا٭ْٛث١ ايـُعؿٸ٠ يتُتع اي

شٛ ١ ايطعاّ ْٚٳا يف تؿبري ايـُٓمٍ ٚتٓعٝؿ٘ ٚت٦ٝٗغري َا أٚدب اهلل عًٝٗا نتكُريٖ

٫ٚ تُري ْايم٠ ببفا٠٤ يهاْٗا ٚنبابٗا ٚيتُٗا يمٚدٗا ٚإٕ أثـُت بٗفا  ،ـيو

 ؿٍ ٚإـْ٘ بايتأؾٜب .ٚإنتشكت ايتأؾٜب بعؿ قؾع ا٭َك ٚايًه٣ٛ إزي ايـُذتٗؿ ايع

 (: إـا غاف ايكدٌ ًْٛل لٚدت٘ نإٔ غًٞ ايتُٓٸع عٔ ا٫نتُتاع بٗا 218)

اٱ٬ٜز بٗا أٚ قأ٣ َٓٗا ايتربٸّ َٔ أؾا٤ ١َُٗ ايتُتٸع َٚكؿَات٘ َٔ تٓعٝـ دهؿٖا أٚ 

ٚثٛبٗا ٚإلاي١ ايـُٓٓؿكات ٚإنتبؿاهلا بايـُطٝٸبات ٚإنتذابتٗا ي٘ يف سكٛق٘ ايٛادب١ 

غًٞ ايـػكٚز غري ايـُأـٕٚ ؾٝ٘ عٔ ايبٝت ، ؾاـا تٛقع أسؿُٖا بعٗٛق أٚ  ، عًٝٗا

 أَهٓ٘ إٔ ٜععٗا  -ع٬َات٘ ٚأَاقات٘ ايهايؿ١ عٔ ايًكا٤ ٚايعُٝإ ٚايتُكؾ عًٝ٘ 

ٛعٝؿٺ أساؾٜح اي( َٔ Œ( ٚأٌٖ بٝت٘ ا٫طٗاق )Sبـُا ٚقؾ عٔ قنٍٛ اهلل )

شهٓات ٚأَهٓ٘ إٔ ـًؿٜؿ َٚٔ عؿّ قبٍٛ اي٠٬ُ ٚايُٝاّ ٚعُّٛ ايايعفاب ايٚ

 هكط ا٫ْؿام ٚايـُبٝت بأٌَ قدٛعٗا عٔ ًْٛلٖا .ـٔ يـٗا إٔ ايًٓٛل ٜٴٜبٝٸ

 : ع٬ّ بأسؿ ا٭َكٜٔـًٛل ؾـٓـكل َٓٗا ايـغ َعٗا ٚتـُاؾت ٚتـشـؿع ايٛعـٓـؾاـا مل ٜ

ٛٸٍ ظٗكٙ عٓٗا ثِ ٜعتمٍ ـٖذكٖا يف ايـُٓذع بإٔ ٜ ايـػكٚز،ايتُٓٸع أٚ  ش

 ٕ إستٌُ ْؿع٘ يف ايكدٛع إزي ايطاع١ . ايه٬ّ إْطذاع َعٗا ثِ ٜٗذكٖا يفاٱ
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ذؿ أثكّا ؾٝٗا ٚقدٛعّا عٔ تـُكٸؾٖا ٚعُٝاْٗا ٚإستٌُ يف ْكبٗا ا٭ثك ـؾاـا مل ٜ

ايٓاؾع يف قدٛعٗا ازي أؾا٤ سك٘ يف ا٫نتُتاع ٚعؿّ غكٚدٗا َٔ بٝت٘ َٔ ؾٕٚ 

،٫ٚبؿ إٔ  بكُؿ ا٬َ٫ع ٫ بكُؿ ايتًؿٞ ٚا٫ْتكاّ أَهٓ٘ ْكبٗا ْكبّا -إنت٦فإ 

ٜتكٞ ايـُٛاْع ايـُػٛؾ١ نايٛد٘، ٫ٚبؿ إٔ ٫ ٜهٕٛ ايٓكب َؿَّٝا ٫ٚ يؿٜؿّا 

َربٸسّا ٫ٚ َػٝٸكّا يًٕٛ ايبًك٠ إزي ا٫غٓكاق أٚ ا٫نٛؾاؾ أٚ يٲمحكاق، ٚيٛ تكتب 

 ع٢ً ْكب٘ دٓا١ٜ أٚ تًؿّا  أٚ إؾَا٤ٶ يمَت٘ غكا١َ ايؿ١ٜ ايـُككق٠ ع٢ً دٓاٜت٘ يكعّا .

أَهٓ٘ ايكدٛع ازي  - فا ايهبٌ ي٬ُسٗا ٚعٛؾتٗا ازي ايطاع١ٚإ مل تٓؿع ٖ

 ػَُٛات يٝعٝٓ٘ يف اٱ٬َع .ـشانِ ايًكعٞ أٚ َعتُؿٙ ايـُٛنٌ يف ؾٌُ ايـاي

إـٕ لٚدٗا ؾ٬ ْؿك١ هلا ست٢ (: إـا غكدت ايـُكأ٠ َٔ بٝت ايمٚد١ٝ بؿٕٚ 219)

١ ازي اٱ٬ٜز ، ٚاـا إَتٓعت عٔ تـُهٝٓ٘ َٔ بٓعٗا أٚ َٔ َكؿَاتٗا ايـُ٪ؾٜتكدع

 ؿك١ يـٗا ست٢ تتٛب ٚتكدع ازي طاع١ لٚدٗا يف ـيو . ـٚتهكق َٓٗا ؾ٬ ْ

ْعِ يٛ اَتٓعت عٔ ايتُهري يعفٍق َكبٍٛ يكعّا نُكْٗا ؾُٓع ايطبٝب َٔ 

ظٗكت عفقّا غري عًٝٗا ، يهٔ يٛ إَتٓعت اسٝاّْا ٚأايـُكاقب١ ٚا٬ٜ٫ز ؾ٬ بأى 

ٔ َاْعّا عاؾ٠ عٔ ايتُتٸع ٚايتًفٸـ أٚ عٔ عفقّا َؿتع٬ّ ،أٚ مل ٜه -َكبٍٛ يكعّا 

هٔ يف نكٛط ْؿكتٗا شكَّا قطعّا ٚعُت قبٗا ٚأثـُت ، يـؾكؿ ؾعًت َ -اٱ٬ٜز 

 سٛط ٚدٛبّا إنتُكاق ْؿكت٘ عًٝٗا .بفيو إيهاٍ ا٭

 ُٗا ع٢ً يكط غكٚز ايمٚد١ َٔـبإ قبٌ عكؿ ْهاسـػطٝـل ايـٛاؾـ(: إـا ت220)

يـُـُاقن١ عٌُ هلا أٚ يـشٓٛق ؾا٥ك٠ ٚظٝؿتٗا  بٝت ايمٚد١ٝ بعض ناعات ايٓٗاق

ًٜمّ  -أٚ بٓا٤ ايعكؿ ع٢ً ـاى ايتٛاؾل شّاـؿكا عًٝ٘ يف ايعكؿ بفنكٙ يكطّا َكٜـثِ إت

ق ٚمل ٜهٔ ي٘ سل ايكدٛع ػكٚز ايـُفنٛـايمٚز ايكبٍٛ بايًكط ٚايهُاع يـٗا باي
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اْت ُتٓع نـػكٚز ايـُػُّٛ ايـًُكٚط ؾًِ تـ، ٚيٛ َٓعٗا عٔ ايعٔ يكطٗا

 َعفٚق٠ ٚمل تهٔ ْايم٠ ٫ٚ تهكط ْـؿـكتٗا .

شٌُ أٚ عٓؿ ـؿكا ع٢ً ؾهؼ عكؿ ايعٌُ أٚ ايٛظٝؿ١ عٓؿ سٍُٛ ايـْعِ يٛ إت

 -بعؿ تـشكل ايًكط ايـُتـؿل عًٝ٘ -فق١ٜ يمَٗا ايٛؾا٤ بايًكط ٚأَهٓ٘ سٍُٛ اي

 ػكٚز ، ؾًٛ غكدت ًْمت .ـإدباقٖا ع٢ً ؾهؼ ايعكؿ ٚأَهٓ٘ َٓعٗا عٔ اي

 ُٓع ايمٚد١ سكٛقٗا ايٛادب١ نإٔ ٫ ٜٓؿل عًٝٗا ـٛل ايمٚز ٜتشكل ب(: 221ًْ)

أٚ ٫ ٜبٝت عٓؿٖا يف يًٝتٗا أٚ ٜٗذكٖا بايتُاّ أٚ ٜ٪ـٜٗا بايٓكبٺ ع٢ً تكى 

 شٖٛا َـُا ٫ ٜـذب ع٢ً ايمٚد١ ؾعً٘ .ـػؿَات ايبٝت١ٝ ْٚـاي

اٱْؿام أٚ اٱنها٤ أٚ  -ًْك ايمٚز َٚٓع بعض سكٛم ايمٚد١  (: إـا222)

نإ يـٗا َطايبت٘ بٓؿكتٗا  -يبٝتٛت١ أٚ سهٔ ايـُعايك٠ بإٜفا٥ٗا أٚ ْكبٗا أٚ حنٛ ـيو ا

شفق َٔ عكاب اهلل ايععِٝ ٚتفٓنكٙ بايجٛاب ـبرتى أـاٖا أٚ ْكبٗا ، ٚتٛعع٘ باي  أٚ

 ايععِٝ ايفٟ أعؿٸٙ يًُشهٓري عَُّٛا ٚازي ا٫لٚاز غَُّٛا .

شانِ ايًكعٞ أٚ َٔ ُْب٘ ـايؾإ مل ٜٓؿع ايٛعغ ٚايتشفٜك قؾعت أَكٖا ازي 

ٌٸ اي ػَُٛات ٚؾضٸ ايـًُانٌ ٚايـُٓالعات يف ايبًؿإ يًرتاؾع عٓؿٙ ، ٚيٝو ـيـش

يـٗا ٖذك لٚدٗا يف ايه٬ّ أٚ يف ايـُٓذع ٫ٚ ْكب٘ ٫ٚ ايعؿٚإ عًٝ٘ ٫ٚ َٓع٘ َٔ 

 ا٫نتُتاع بٗا بايٓشٛ ايـُٓانب ي٘ ٚبايٛقت ايفٟ ٜكغب ؾٝ٘ .

 كاْ٘ـ٘ هلا ٚإعـتـًٛلٙ أٚ نكاٖـ٢ً لٚدت٘ أٚ غاؾت ًْم ايمٚز عـ(: إـا 223ْ)

َكاْات٘ بايتٓالٍ عٔ بعض سكٛقٗا ٚإدكا٤  -عٓٗا أٚ قغبت٘ يف ط٬قٗا أَهٓٗا 

 ش١ برتى ايكه١ُ ٚايـُبٝت َج٬ّ أٚ بكغُتٗا ي٘ يف ايمٚاز ثاّْٝا أٚ تكؾع ايٝؿ ـايـُُاي

 هٔ ايـُعايك٠ هلا،عٔ بعض ْؿكتٗا ٚنهٛتٗا يف َكابٌ بكا٤ ايمٚد١ٝ بُٝٓٗا ٚس
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 ٚيٛ بفيت ي٘ َا٫ّ َٓٗا أٚ َٔ أًٖٗا إنتُاي١ّ يكًب٘ ٚإقْا٤ٶ ي٘ قباٍ تكى ط٬قٗا 

ٌٸ يـ٘ أغف ايـُاٍ إـا  -أٚ ٖذكٖا بايه١ًٝ أٚ ٭دٌ تكى ْكبٗا أٚ إٜفا٤ٖا  َضٸ ٚس

 نإ بطٝب ْؿو ايباـٍ أٚ ايباـي١ ٚنإ آثـُّا بًٓٛلٙ َعٗا .

شتاد٘ يـُعايٗا عاؾ٠ ـٱْؿام ع٢ً لٚدت٘ َا ت(: إـا إَتٓع ايمٚز عٔ ا224)

ٚتهتشك٘ َٔ ايطعاّ ٚايهها٤ يكعّا أَهٓٗا إٔ تأغف َٔ َاي٘ ٚيٛ بؿٕٚ إـْ٘ ٚبػري 

شهب ايـُتعاقف يـُجًٗا ٫ تمٜؿ ٫ٚ ـشتاد٘ بـعًُ٘، ٫ٚبؿ إٔ تكتُك ع٢ً قؿق َا ت

 . ُعاٍ َٔ طعاّ أٚ نها٤  شتاط بأقٌ قؿق ٜتطًب٘ ايــبٌ ت تتٛنع ،

ايـػاّ  ايـُذتٗؿ ايعؿٍ أٚ َُٓٛب٘ -شانِ ايًكعٞـا٭ٚزي قؾع أَكٖا ازي ايٚ

ٌٸ ايـُٓالعات ثري ، بٌ ٖفا ٖٛ ع٢ً اٱْؿام إٕ أَهٔ ٚإستًُت ايتأ ٱدباقٙ -بـشٳ

َاي٘  ع٢ً نًط١ّٓ -عٓؿ إَتٓاع ايمٚز عٔ ا٫ْؿام  -ا٫ٚزي ؾإ يـًُذتٗؿ ايـعـؿٍ 

٭دٌ اٱْؿام ع٢ً  -ٕ قْاٙ َٚٛاؾكت٘ٚيٛ َٔ ؾٚ -ٜـُهٓ٘ إٔ ٜبٝع بعض أَٛاي٘

، لٚدت٘ ، نُا ٜـُهٓٗا اٱنتعا١ْ بعك٤٬ ايعًري٠ أٚ سهُا٤ ايبًؿ٠ يؿؾع ايـعـًِ عٓٗا

 .  ٜٚٴُهٔ إٔ تًتهٞ أَاّ ايكٓا٤ اذتهَٛٞ ٱدباقٙ ع٢ً ا٫ْؿام عًٝٗا ٚع٢ً ٚيؿٖا

ٜؿكض  شانِ ايفٟـ: ا٭غف َٔ َاي٘ ،أٚ اي إٕ مل ٜتٝهٸك يًمٚد١ ا٭َكإ(:225)

 دال يـٗا ايًه٣ٛ ٚاٱنتعا١ْ بايـُذتٗؿ ايعؿٍ يٝأَكٙ  -ذربٙ عًٝ٘ـعًٝ٘ اٱْؿام ٜٚ

باٱْؿام أٚ بايط٬م ، ؾإ إَتٓع عُٓٗا ٚمل ٜـُهٔ إدباقٙ ع٢ً أسؿُٖا ٚبًػ٘ أَك 

ايـُذتٗؿ باٱْؿام أٚ بايط٬م ٚمل ٜباٍ ب٘ طًٓكٗا ايـُذتٗؿ ايعؿٍ بـشهب ٫ٜٚت٘، 

شاْك ٚبري ـ٫ قدع١ ي٘ ؾٝ٘ َٔ ؾٕٚ ؾكم يف ٖفٙ ا٫سهاّ بري ايٚنإ ايط٬م با٥ّٓا 

ايػا٥ب ٚبري ايـُشبٛى اـا أَهٔ إب٬غ٘ أَك ايـُذتٗؿ ايعؿٍ باٱْؿام عًٝٗا أٚ 

 ؿٍٚـع ٛؾـٗـ١ يـايعؿٍ بٛانط ُا ٚبًؼ غرب إَتـٓاع٘ ازي ايؿـكٝ٘ٓٗـتٓع عـثِ إَ طًٝكٗاـت
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 َٛثٛم بُؿقِٗ ، ؾٝتُؿ٣ يتطًٝكٗا بعؿ٥ف .

ُٸؿ إغؿا٤ َٚي شٌ إقاَت٘ ٚتٛادؿٙ ـٛ إَتٓع ايمٚز عٔ اٱْؿام أٚ عذم عٓ٘ ؾتع

شهب١ٝ ـنٞ ٫ ٜتٝهك إب٬غ٘ ٚإْفاقٙ بأَك ايـُذتٗؿ ايعؿٍ أٚ َُٓٛب٘ يٮَٛق اي

باٱْؿام أٚ بايط٬م ؾا٭قكب ًَكٚع١ٝ تُؿٸٟ ايـشانِ يط٬م لٚدت٘ اـا أسكل 

 َتٓاع٘ أٚ عذمٙ عٔ ا٫ْـؿام .َٔ إ -بؿيٌٝ إثباتٞ -شـانِ ايًكعٞ ـٚتٝٓكٔ اي

ػكٚز َٔ ـ(:اـا مل ٜتٝهك يًمٚد١ ٚنا٥ٌ ايعٌٝ ٚاٱْؿام دال هلا اي226)

كتُك ع٢ً قؿق ايٓكٚق٠ ٚمل تأثِ ـش٬ُّٝ يٓؿكتٗا ، ٚتـايبٝت يًعٌُ ٚنهب ايـُاٍ ت

 ػكٚدٗا اـا عًِ اهلل نبشاْ٘ َٓٗا ْكٚقتٗا .ـب

 -مخو أٚ عًك نٓري أٚ أنجك -يـُشبٛى أٚ ايـُهاؾك يـُؿ٠ ط١ًٜٛ (: ا227)

َع بفٍ ْؿكتٗا َُٚكؾٗا َٔ َاي٘ أٚ َاٍ أًٖ٘ اـا مل تُرب لٚدت٘ دٓهّٝا أَهٓٗا 

اٱتُاٍ بمٚدٗا بأٟ ٚن١ًٝ َـُه١ٓ ٱقٓاع٘ بايط٬م، ٫ٚ نبٌٝ يـٗا غري ـيو َا 

 -إستٝاطّا  -ؾاَت ْؿكت٘ داق١ٜ عًٝٗا ، ٜٚٓبػٞ يمٚدٗا إٔ ٜطًٓكٗا بٌ ٜتعري عًٝ٘ 

بٛن١ًٝ عك١ٝ٥٬ ، ؾإ أب٢  ٤ ط٬قٗا َع تأَري ساٍ ا٫طؿاٍ ايفٜٔ ِٖ بِٝٓٗ إْـًا

 ٚإَتٓع تعٝٸٔ عًٝٗا ايُرب ٚإْتعاق ايؿكز َا ؾاَت ْـؿكتٗا داق١ٜ عًٝٗا .

(: اـا نإ ايمٚز ٜ٪ـٟ لٚدت٘ َهتُكّا بهباب أٚ ْكب أٚ حنُٖٛا َٔ 228)

عؿٍ أٚ َُٓٛب٘ يٮَٛق ؾٕٚ َربٸق ًَكٚع دال يـٗا قؾع أَكٖا ازي ايـُذتٗؿ اي

-شهب١ٝ ، ؾإ تـشكل عٓؿٙ ـيو ٚثبت بًاٖؿٜٔ عاؾيري َطًعري أٚ باقكاق ايمٚز ـاي

 ٚعع٘ َٚٓع٘ عٔ ايعًِ ٚأيمَ٘ بـُعايكتٗا بايـشه٢ٓ ٚايـُعكٚف : 

 . -إٕ أَهٓ٘ ٚنإ َبهٛط ايٝؿ -شانِ ايًكعٞـؾإ ْـؿع ٚعع٘، ٚإ٫ عمٸقٙ اي

 ٛاقُٖا ٜهتطًع أسٛايـُٗاـ١ّ ؾـٞ دـُٗا ثـكـُٝب ايـشانِ ايًكعٞ عًـٚإٕ أْهك ْ
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: ٌٖ ٜتشكل َٓ٘ اٱٜفا٤ َٔ ؾٕٚ َربٸق أٚ ي٘ َربٸق َكبٍٛ اٍ ٚاقعّاػرب ايـشانِ باذتٜٚٴ

يكعّا أٚ َكؾٛض، ؾٝشانب٘ ع٢ً طبل َا ٜبًػ٘ ايـُُٓٛب ايـُطًع أٚ ايـُهتطًع 

بايـُعكٚف  لدكٙ ٚأَكٙ بـُعايكتٗا -سايـُٗا، ؾإ ثبت عؿٚاْ٘ ٚظًُ٘ يمٚدت٘ 

طايب٘  -ٚايـشه٢ٓ، ٚإ٫ عمٸقٙ إٕ أَهٓ٘ ، ؾإ مل تٓؿع ايـُٛعع١ ٫ٚ ايتعمٜك 

 ٚمل ٜهٔ ي٘ تطًٝكٗا اـا نإ ٜٓؿل عًٝٗا. ايـُذتٗؿ ايعؿٍ بط٬قٗا يتػًُٝٗا َٓ٘،

(: اـا ٖذك لٚدت٘ ٖذكّا تاَّا ؾُاقت نايـُعًك١ ٫ ٖٞ ـات لٚز ٫ٚ ٖٞ 229)

 نإ بٗذكاْ٘ ظايـُّا ٚآثـُّا، -ٙ بعؿ إْكٓا٤ عؿتٗا ُهٓٗا إٔ تتمٚز غريـَطًك١ ٜ

شفقٙ َٔ غٓب اهلل ٚعكاب٘، ٚدال يـٗا يهٛاٙ ازي ايـُذتٗؿ ـعع٘ ٚتـٚأَهٓٗا إٔ ت

يًٝمَ٘ بتهكٜـشٗا ٚتطًٝكٗا  -ايٛنٌٝ ايـُعتُؿ يٮَٛق ايـشهب١ٝ  -ايعؿٍ أٚ َُٓٛب٘ 

 بايـُعكٚف أٚ بايكدٛع عٔ ٖذكٖا ٚعٔ دعًٗا نايـُعًك١ .

شبه٘ أٚ حنٛٙ إٕ أَهٔ،يهٔ ٫ ٜهع ـاـا إَتٓع َٔ ا٭َكٜٔ ساٍٚ إدباقٙ ٚيٛ بٚ 

 شٗا ٚتطًٝكٗا اـا أدك٣ لٚدٗا ْـؿكتٗا ٚنهٛتٗا ٚإنهاْٗا.ـايؿكٝ٘ ايعؿٍ تهكٜ

ٚيٛ يعذمٙ  -ْعِ اـا إَتٓع عٔ ا٫ْؿام عًٝٗا بـُا ًٜبع بطٓٗا ٜٚههٛ دهُٗا 

شٗا ، ؾإ أب٢ ن٬ُٖا طًكٗا ـهكٜأَكٙ ايؿكٝ٘ ايعؿٍ باٱْؿام عًٝٗا أٚ ت -عٓ٘

 ايـشانِ ايًكعٞ ٚنإ ط٬ق٘ يـٗا با٥ّٓا ٫ قدع١ ؾٝ٘ يمٚدٗا .

شٌُ ايتٓاؾك ٚايتباعؿ ـ(: ايًكام ٖٛ إٔ ٜكع ايًٓٛل َٔ ايمٚدري َعّا 230ٜٚ)

ػكز نٌ َُٓٗا عٔ طاع١ اٯغك يف سكٛق٘ ؾٝهٕٛ نٌ ٚاسؿ َٔ ايمٚدري ـبُٝٓٗا ٜٚ

ًَِما َفاِبَعُثُا اٯغك قاٍ اهلل نبشاْ٘ : طيف يل ٚداْب ٫ ًٜتكٞ َع  ِِّه ََِإِى ِخِفُتِم ِشَكاَم َب

ًَُما َحَهّما ِمِهأ َِّه ٌُ َب َُفِِّل ايَّ ُِ ُِِسَِدا ِإِصاَلّحا  ًَا ِإِى  َََحَهّما ِمِو َأِيًِ  ٌِ ٌ عٔ َٛقع شهِ ٜؿتٸـص ٚايَِيًِ

ايمٚدري  ـشاٌَ بريػكاب ٜٚعٌُ يٲ٬َع ٚقؾع ايًكام ايـػ٬ف ٚنبب ايـاي
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ٜعٌُ يُايـض  ٫ٚ ٜهٕٛ ٚن٬ّٝ ٜعٌُ يُايـض َٛنً٘ ٚحبهب ْعك ٚقأٟ َٛنً٘، بٌ

 -٫ إٔ ٜعٌُ حبهب ْعك َاسب٘  -َاسب٘ يهٔ حبهب ْعكٙ َٚا ٜكاٙ غريّا يُاسب٘ 

ش١ ـَكٜايـُا١ْٝ اٯ١ٜ ٚ شهِ اٯغك َا ٖٛ ٬َع يًمٚدري ايٓايمٜٔ .ـٜٚؿبٸك َع اي

ع ٚاقعّا ٚيف باطٓ٘ دمَّا ؾاْ٘ ٜٛؾل اهلل بُٝٓٗا يف شهِ اـا أقاؾ ا٬َ٫ـيف إٔ اي

ذعٌ سهُّا بري لٚدري إٔ ـٴايٍَٛٛ ازي ايٓتٝذ١ ا٭ًَض ؾًفا ُْٓض نٌ َٔ ٜ

 ػًِ اي١ٝٓ هلل ٜٚكُؿ ا٬َ٫ع نُٝا ٜٛؾل اهلل َهعاٙ ٜٚباقن٘ .ـٜ

ـشانِ ايًكعٞ :ايـُذتٗؿ ايعؿٍ (:اـا سٌُ ايًكام بري لٚدري بعح اي231)

نٌ َُٓٗا ايـػري ٚاي٬ُع  سهُري بايػري عاقًري سهُٝري ٜكٜؿ -َُٓٛب٘ أٚ

 ،ٚسهُّا َٔ أٌٖ ايمٚد١ أَٚٔ طكؾٗا ،: سهُّا َٔ أٌٖ ايمٚز أَٚٔ طكؾ٘يُاسب٘

ٚادب  ػ٬ف بـُا ٜكٜاْ٘ َٔ اي٬ُع ؾإـتكًٌٝ ايٚ يػكض ا٬َ٫ع ٚقؾع ايًكام

يبشح ٚايتؿتٌٝ شهُري قُؿ اٱ٬َع بري ايمٚدري ايٓايمٜٔ ٫ٚبؿ يـُٗا َٔ اـاي

 عٔ أنباب ايـػ٬ف ٚايًكام َٚـشاٚي١ ا٬َ٫ع ٚإلاي١ ايًكام قؿق اٱَهإ،

 . ػري ٖٚٛ ايـُطًٛبـُهٔ إ٬َع سايـُٗا ٚمجع قًبُٝٗا ؾٗٛ ايـٖٓا َا ؾاّ ٜ َٚٔ

ٚبتعبـري ٚاْض : ٜـذب ع٢ً ايـشهُري ايؿشِ عٔ أنباب اغت٬ف ايمٚدري 

دري : نٌ َُٓٗا ع٢ً إْؿكاؾ، ثِ ٜـذب ش١ًً َع ايمٚـٚسٍُٛ يكاقُٗا بـػ٠ًٛ َ

ذب عًُٝٗا ـشٌُٝ نبٌٝ إ٬َع بُٝٓٗا، ٜٚـعًُٝٗا ا٫دتٗاؾ ٚايهعٞ ايؿ٩ٚب يف ت

ايتؿاٍٚ ٚايتؿهك يف أْـذع ايهبٌ يكأب ايُؿع ايـشاٌَ بري ايمٚدري ، ؾاـا أثـُك 

ـيو إنتككاق ؾهكُٖا ب٬ُع ي٤ٞ ؾكْاٙ سهُّا ٫لَّا عًُٝٗا، ٚٚدب ع٢ً 

شهُا عًٝ٘ ـشكّ نإٔ ًٜرتطا ع٢ً ايمٚز ٜٚـٓؿٝفٙ إـا نإ نا٥ػّا غري َايمٚدري ت

ػُّٛ أٚ عٓؿ أبٜٛٗا أٚ إٔ ٫ ٜههٔ ـإنهإ لٚدت٘ يف َهإ َعري أٚ َههٔ َ
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َعٗا أَ٘ أٚ أغت٘ أٚ لٚدت٘ ا٭غك٣ ،أٚ إٔ ًٜرتطا ع٢ً ايمٚد١ ٚحيهُا عًٝٗا 

 دٗا قكّْا أٚ حنٛ ـيو .شاٍ ازي أدٌ أٚ إقداع َا قبٓت٘ َٔ لٚـبتأدٌٝ ايـُٗك اي

شهُري اـا نإ ـ٫ٚ ُٜض سهُُٗا ع٢ً ايمٚدري ٫ٚ ًٜمَُٗا تٓؿٝف قأٟ اي 

 سكاَّا نُا اـا يكطا ع٢ً ايمٚز تكى ايـُبٝت عٓؿ ْكٸتٗا أٚ تكى ٚقاعٗا أٚ

 شهُإ ؾكض َا يٝو ـَٚٔ ٖٓا يٛ أقاؾ اي شٛ ـيو،ـْ تكى اٱْؿام عًٝٗا أٚ

 ٚبعح  عك نكطت سهَٛـتـُٗا ٚيػ٢ سهُُٗا،إغتًؿا يف ايٓ بها٥ؼ يكعّا أٚ

 غريُٖا َـُٔ ٜ٪ٌَ ؾٝ٘ اي٬ُع ٚاٱ٬َع . سانِ ايًكع

شهُإ َٔ اٱ٬َع بطكٜك١ٺ ن٣ٛ ايتؿكٜل بُٝٓٗا مل ُٜض ـثِ إـا مل ٜـتُهٔ اي

بعٛض َبفٍٚ  -إ٫ اـا أَكا بايط٬م سري بعجُٗا سهُري أٚ ٜأـْإ ٫سكّا ب٘ َُٓٗا

بعؿ تٛاؾل ايـشهُري ع٢ً ط٬قُٗا، ؾاـا سٌُ اٱـٕ  -َٔ ايمٚد١ أٚ َٔ ؾْٚ٘ 

 باًْا٤ ايط٬م سهب قغبتُٗا ٚإـُْٗا .  ٚناي١ّ َٔ ايمٚز  َُٓٗا بايتؿكٜل أغفا 

أٚ َٔ ايمٚد١ بؿؿ١ٜ  -(: اـا إتـؿـل قأٟ ايـشهُري ع٢ً ايتؿكٜل بُٝٓٗا 232)

شهُري بأُْٗا إٕ ـمل ٜٓؿف سهُُٗا إ٫ إـا إنتأَكا ايمٚدري سري بعجُٗا اي -بؿْٚٗا 

أٚ إنتأـْاُٖا يف إٜكاع ايط٬م بُٝٓٗا َع بفٍ ايؿؿ١ٜ  يا٤ا مجعا ٚإٕ يا٤ا  ؾكٸقا،

ص ٚايؿؿا٤ ايـُبفٍٚ ٫بؿ َٔ قْا ايـُكأ٠ الطالق بيد من أخذ بالساقؾكْٝا بفيو إـ ط

ببفي٘ ، ٫ٚبؿ إٔ ٜهٕٛ ايتؿكٜل بط٬م داَع يًكا٥ط َشت٘ بإٔ ٜكع يف طٍٗك مل 

 شٓٛق ياٖؿٜٔ عاؾيري ٚغري ـيو .ـٚب ٜٛاقعٗا ؾٝ٘

 عاـتُـُض َُٓٗا إ٫ اـا إدـط٬م هلُا مل ٜـٞ ٬َع ايـتًـ ايـشهُإ ؾـٚيٛ إغ 

 . ًْا٥٘ٛل َُٓٗا ُٜٚض سري تٛنٌٝ ايمٚز بإع٢ً ايتؿكٜل ٚأـٕ هلُا ايمٚدإ ؾٝذ
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 ايفضٌ ايـحادٓ عصس: أحهام ايُالدٔ َحكُم األَالد .
 ؿا١ُ٥ ٚايـُٓكطع١ بمٚدٗا بًكٚط ث٬ث١ : ٚيؿ ايمٚد١ اي (: ًٜشل233)

ٚ عٓؿ اٱْماٍ قكٜبّا َع ايعًِ باٱْماٍ اٚ إستُاي٘ ، أا٭ٍٚ : ؾغٛي٘ بٗا يف ايكبٌ 

 يهٓٗا يٛ دا٤ت بٛيؿ ،ٚاٱْماٍ ٚ بعؿ ايؿغٍٛ يف ايؿبكأَٔ قبًٗا نٛا٤ بايـ٬ُعب١ 

أثٓا٤ ايـُكاقب١  َٔ ؾٕٚ ؾغٍٛ اٚ إْماٍ قكٜب ٫ ًٜشل ب٘ . ْعِ يٛ عمٍ لٚدٗا عٓٗا

ؿ ٱستُاٍ نبل ايـُين قبٌ ايٓمع أٚ أثٓا٤ٙ ٚتهكٸب٘ َٔ ذم ي٘ ْؿٞ ايٛيثِ محًت مل ٜٳ

 ٚٱستُاٍ سٍُٛ ايًكاع ببك١ٝ ايـُين  ،ْعـ ا٫سهاى ب٘ ؾٕٚ ايتؿات٘ ايٝ٘ أٚ

 شًؿ١ عٓؿ ايعٛؾ ازي اٱ٬ٜز ٚبعؿ ايكفف ٚ ايتُهض .ـيف ايـُذك٣ اٚ ع٢ً اي

ٗك ، ؾًٛ دا٤ت بٛيؿ سٞ ناٌَ بعؿ أقٌ َٔ نت١ أيٗك ايجاْٞ : َٓٞ نت١ أي

َٔ سري اٱ٬ٜز اٚ اٱْماٍ ايككٜب َٔ ؾ١ٖٛ ايكبٌ مل ًٜشل ب٘ ، ْعِ يٛ ٚيؿت٘ َٝتّا 

شل بُٗا ٚإٕ مل تـُض نت١ أيٗك ، ؾٝذب عًٝ٘ ـاٚ ْاقُّا ٚأَهٔ تٛٓيؿٙ َُٓٗا أي

 ذٗٝم ايـُٝت ٚإْتهاب ايٓاقِ ايٝ٘ اـا عاٍ . ـت

 ،إث٢ٓ عًك يٗكّا ٬ٖيّٝا : ٖٚٛ عاّ شٌُـايتذاٚل عٔ أق٢ُ اي ايجايح : عؿّ

 ُاّ ايه١ٓ مل ًٜشل بايمٚز . ـؾًٛ غاب ايمٚز عٓٗا اٚ إعتمهلا ٚٚيؿت بعؿ ت

 -ؾا٥ُّٝا نإ لٚاد٘ اّ َ٪قتّا- شل ايٛيؿ بايمٚزـشككت ايًكٚط ايج٬ث١ يـٚاـا ت

يٛيؿ يًؿكاٍ ست٢ اـا نإ ؾإ ا شٌ ي٘ ْؿٝ٘ ست٢ اـا لْت ٜكّٝٓا اٚ إتٗاَّا،ـ٫ٚ ٜ

 ُا٥٘ . ـؾإ ايماْٞ عاٖك ٫ إسرتاّ ي ،ًَابّٗا يًماْٞ يف غًكت٘ ٚطباع٘

ػ٬ف ايعكؿ ـ، ب٘ ايٛيؿ إ٫ بايًعا٫ٕ ٜٓتؿٞ عٓ -بعكؿ ؾا٥ِ  -ز يهٔ يٛ ْؿاٙ ايمٚ

ؿ٢ عٓ٘ ظاٖكّا َٔ غري يعإ َا مل ـتـؿاٙ إْـ، ٚيٛ ْشكّ ع٢ً ايمٚز ْؿٝ٘ايـُ٪قت ؾاْ٘ ٜٳ

 ا٫قكاق ب٘ ٚا٫عرتاف بٛيؿٜت٘ ؾ٬ ٜٓتؿٞ عٓ٘ ست٢ َع ْؿٝ٘ .  ٜهبك٘
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شك١َ ْؿٞ ايٛيؿ ـٚب شهِ بًشٛم ايٛيؿ بُاسب ايؿكاٍ : ايمٚز،ـ( : اي234)     

إستُا٫ّ قّٜٛا أٚ  -ػتِ بُٛق٠ ايًو ٚا٫يتباٙ ٚإستُاٍ تٛٓيؿٙ َٔ غريٙ ـعٓ٘ َ

َٓ٘ إـا نإ ايٝكري سا٬َّ َٔ ٫ٚ ٜعِ َٛاقؾ ايعًِ ٚايٝكري بعؿّ تٛٓيؿٙ   -ْعٝؿّا 

إـا أٚدبت ْتا٥ذٗا شؿٜج١ ايؿقٝك١ يف بٝاْاتٗا ـًَٓأ عك٥٬ٞ ْعري ايٛنا٥ٌ ايع١ًُٝ اي

ؾ ايطبٝب أٚ شٝح مل ٜتػًٌ َعٗا إدتٗاـايٝكري ايكاطع بعؿّ ٚيؿٜت٘ َٔ ايمٚز ب

ػًٌ ا٫دتٗاؾ أٚ ـاـا نإ يف سٍُٛ ايٓتٝذ١ إستُاٍ تايـُشًٌ ايهُٝٝا٥ٞ، بُٝٓا 

 ؾايٛيؿ ًَشل بفٟ ايؿكاٍ يكعّا .  ػطأ ٚيٛ ْعٝؿّا : مخه١ بايـ١٦ُ َج٬ّ،ـستُاٍ ايإ

شكل ايؿغٍٛ أٚيف ا٫ْماٍ ايككٜب َٔ ؾ١ٖٛ ـإـا إغتًـ ايمٚدإ يف ت(: 235)

 ُٝٓ٘.ـايكبٌ، ؾاؾعت٘ ايـُكأ٠ يًٝشل ايٛيؿ بٗا،ٚاْهكٙ ايمٚز ؾايكٍٛ قٍٛ ايمٚز َع ٜ

 أٚ  -نُا تؿعٞ ايـُكأ٠ - ٫ٚؾت٘ َُٓٗا ٚيٛ اتؿكا ع٢ً ايؿغٍٛ ٚإغتًؿا يف

 ٛي٘ َع ٜـُٓٝ٘ َا مل تجبت ايمٚزـكٍٛ قـؾاي  -نُا ٜؿعٞ ايمٚز -ـػاقزت ب٘ َٔ ايـأت

 َٔ بطٓٗا .  ًٗاؾ٠ ْها٤ أقبع١ ع٢ً أْٗا ٚيؿت٘ب أٚ بًاٖؿٜٔ عاؾيري 

ٚيٛ اتؿكا ع٢ً ايؿغٍٛ ٚاي٫ٛؾ٠ يهٔ ايمٚز إؾع٢ ٫ٚؾتٗا يف أقٌ َٔ نت١ 

 عت ايـُكأ٠ ٫ٚؾت٘ يهت١ أيٗك ؾايكٍٛ قٍٛ ايمٚز بُٝٝٓ٘ .يٗٛق ٚإؾ

ٚأْهكت ايمٚد١ ؾايكٍٛ  ُا ٜمٜؿ عٔ أق٢ُ اذتٌُ: ن١ٓ،ـْعِ يٛ إؾع٢ ٫ٚؾت٘ ي 

 ُٝٓٗا ًٜٚشل ب٘ ايٛيؿ ٫ٚ ٜٓتؿٞ عٓ٘ يف ايمٚاز ايؿا٥ِ إ٫ بايًعإ .ـقٛهلا َع ٜ

بٗا ؾٛيؿت  (: إـا ل٢ْ باَكأ٠ يٝهت ـات بعٌ ٫ٚ يف عؿ٠، ثِ تمٚز236)

شهِ بهْٛ٘ س٫ّ٬ ، يهٓ٘ ـشكاّ ٜـش٬ٍ أٚ َٔ ايـٚايتب٘ ايٛيؿ ؾ٬ ٜؿق٣ اْ٘ َٔ اي

ذٛل ـٜكث٘ ٫ٚ ٜ إـا ل٢ْ باَكأ٠ ؾشًُت َٓ٘ ٚٚيؿت نإ ٚيؿ سكاّ ٫ ٜٓتهب ايٝ٘ ٫ٚ

ٚٸـؿ ايمْا ب٘ ٚإ تـشام ٚيـيًماْٞ إي َٸم  ؾٚاَّا -ا ، ٚاـا تمٚز ٚيؿ ايمْا ـ٘ بعؿ ايمْـز بأ
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 ًٖ٘ نإ ايٛيٝؿ َٔ َا٥٘ ٚيؿ س٬ٍ .ٚقاقب أ -اْكطاعّا أٚ 

 (:يٛ طًل لٚدت٘ ايـُؿغٍٛ بٗا ؾاعتؿت ٚتمٚدت بآغك ؾٛيؿت :237)

نُا يٛ ٚيؿت  -شٛق٘ بايجاْٞ ـُهٔ يـشٛق٘ با٫ٍٚ ٚمل ٜـؾإٕ أَهٔ يكعّا ي -أ

شٌُ َٔ ـذاٚل اق٢ُ ايـنا٬َّ ٭قٌ َٔ نت١ أيٗك َٔ ؾغٍٛ ايجاْٞ بٗا َع عؿّ ت

٧ ا٫ٍٚ ؾٗٛ يًمٚز ا٫ٍٚ ، ٜٚٓهًـ بفيو ٚقٛع عكؿ ايجاْٞ أثٓا٤ ايعؿ٠ ؾٝبطٌ ٚط

 شكّ عًٝ٘ َ٪بؿّا يؿغٛي٘ بٗا .ـٚت

نُا يٛ ٚيؿت نا٬َّ يهت١ ايٗك ؾُاعؿّا  -ٚإٕ أَهٔ يكعّا يـشٛق٘ بايجاْٞ -ب

ؾغٍٛ ايجاْٞ بٗا ؾٗٛ يًمٚز ايجاْٞ نٛا٤ أَهٔ نْٛ٘ يًمٚز ا٭ٍٚ بإٔ مل  َٔ

ّٷ ُهٔ بإٔ ـاّ مل ٜ -شٌُ ـٖٚٛ اق٢ُ َؿ٠ اي -ع٢ً ٚط٧ ا٫ٍٚ هلا  ٜتذاٚل عا

 ٚط٧ ا٭ٍٚ هلا . ذاٚل عاّ ع٢ًـٚيؿت٘ ٚقؿ ت

 شٛق٘ يكعّا بأسؿُٖا نإٔ ٚيؿت ٚيٝؿّا نا٬َّ ٭قٌ َٔ نت١ـُهٔ يـٚإ مل ٜ -دـ

 أيٗك َٔ ؾغٍٛ ايجاْٞ ٚأنجك َٔ أق٢ُ اذتٌُ َٔ ٚط٧ ا٫ٍٚ ؾًٝو ايٛيؿ هلُا.

ٚط٤ٞ ايـُتمٚد١ يب١ّٗ ٜكّٝٓا ثِ بعؿ يٗٛق ٚيؿت ٚأَهٔ (:يٛ سٌُ 238)

تٛيؿٙ َٓ٘، ٚناْت ؾكايّا ؾعًّٝا يمٚدٗا أٜاّ ايٛطٞ ايـًُتب٘ ؾأَهٔ تٛٓيؿٙ َٔ َا٤ 

أقكع بري ايمٚز  -لٚدٗا، ٚقؿ ْؿاٙ ايمٚز َتٝكّٓا أٚ َـشت٬ُّ يعؿّ تٛيؿٙ َٔ َا٥٘ 

 يٝ٘ اعتُاؾّا ع٢ً ايككع١ .ٚايٛاطٞ يب١ٗ ؾُٔ غكدت ايككع١ بامس٘ اْتهب ايٛيٝؿ ا

ْعِ إـا أَهٔ سٍُٛ ايعًِ ايكاطع باْتهاب ايٛيؿ يًمٚز أٚ يًٛاطٞ يب١ّٗ 

أغفّا َٔ ايٛنا٥ٌ ايع١ًُٝ ايـشؿٜج١ ايؿقٝك١ يف َعًَٛاتٗا حبٝح مل ٜـشتٌُ ارتطأ ؾٝٗا 

ٚمل ٜتػًٌ ؾٝٗا إدتٗاؾ ايطبٝب أٚ ايـُشًٌ ايهُٝٝا٥ٞ  -%(5ٚيٛ إستُا٫ّ ْعٝؿّا) -

 غف ايٓتٝذ١ قطع١ٝ َٔ ـات ايتشًٌٝ ٚايؿشِ دال ايعٌُ بٗا س٦ٓٝف . بٌ ت٪
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 (:ايـُتمٚد١ أٚ ايـُعتؿ٠ ايكدع١ٝ إـا ٚطأٖا غري لٚدٗا يب١ّٗ ثِ ٚيؿت:239)      

أيـشل ب٘، ٚإ  -بأسؿُٖا ؾٕٚ اٯغك  -شٛق٘ بايمٚز أٚ بايٛاط٧ يب١ّٗ ـؾإ عًِ ي

ػكد٘ ايككع١، ـُٗا ٚعٌُ ع٢ً َا تأقكع بٝٓ -شٛق٘ بهًُٝٗا ـإيتب٘ اَكٙ ٚأَهٔ ي

 شٛق٘ بأسؿُٖا إْتؿ٢ عُٓٗا ٚمل ٜهٔ َٓتهبّا ايُٝٗا . ـُهٔ يكعّا يـٚإ مل ٜ

ايـُكاؾ بٛطٞ ايًب١ٗ: ايٛط٤ غري ايـُهتشل يكعّا َع اعتكاؾ ايٛاط٧  (:240)

 إنتشكاق٘ ي٘ إيتباّٖا ْاي٦ّا َٔ دًٗ٘ بايـُْٛٛع أٚ بايـشهِ نٛا٤ ايكاَك ٚايـُكُك

 نإ َع عكؿ لٚاٍز أٚ َٔ ؾْٚ٘ . ٚنٛا٤

ٛٸٖا َٔ ايمٚز ٚايعؿ٠ ؾٝعتُؿ ايكدٌ إغباقٖا  َٚٔ َُاؾٜك٘: إغباق ايـُكأ٠ بـػً

ٜٚعكؿ عًٝٗا ٜٚط٪ٖا ثِ ٜٓهًـ ايـػ٬ف، َٚٓٗا َا يٛ اعتُؿ يف إنتشكام ايٛطٞ 

ًٓؿٙ أٚ ْٳشُٖٛا  -ع٢ً سذ١ يكع١ٝ   ثِ ٜٓهًـ ايـػطأ . -نايب١ٓٝ أٚ إدتٗاؾ َك

ٛٸٖا عٔ ايمٚز ٚايعؿ٠  ٚقؿ ٜهٕٛ ا٫يتباٙ عٓؿُٖا َعّا نُا يٛ أغربت٘ بـػً

َعتكؿ٠ّ ـيو أٚ دا١ًٖ بايـُْٛٛع أٚ بايـشهِ ثِ ٜٓهًـ ايـػ٬ف ٚايـػطأ، ٚقؿ 

 ٜهٕٛ اٱيتباٙ َٔ طكف أسؿُٖا ؾٕٚ اٯغك نُا يٛ أغربت٘ بأْٗا غًٝٸ١ ٖٚٞ ناـب١ . 

ري ايكدع١ٝ ثِ محًت ؾٛيؿت: إـا طًكٗا ؾٛطأٖا  آغك يب١ّٗ يف عؿٸتٗا غ (:241)

ؾإ عًِ بًشٛق٘ بايمٚز ايـُطًل أٚ بايٛاطٞ ايـًُتب٘ أيـشل ب٘ يكعّا، ٚإٕ إيتب٘ 

 ؾا٭قكب ٖٛ اٱقكاع بُٝٓٗا .  إيـشام ايٛيؿ بٗفا أٚ بفاى ٚأَهٔ يـشٛق٘ بهًُٝٗا

ٖٚهفا ايـشهِ يف ايـُتُتع بٗا إـا ٖٚبٗا لٚدٗا ايـُؿ٠ ٚاْتٗت ٚاعتؿت 

 يف ايعؿ٠  يًب١ٗ ٺٚمحًت ٚٚيؿت ٚإيتب٘ ايٛيؿ بُٝٓٗا .ٚٚطأٖا غريٙ 

 صحجسـاي -أٟ ايماْٞ -َيًعايس ايُيد يًفساش،ط ٜجبت ايٓهب بايؿكاٍ ؾإ(: 242)

 ٗؿ ايعؿٍ أٚـتـايـُذ -شانِ ايًكعٞ ـكٸ ايكدٌ أٚ ايـُكأ٠ أَاّ ايـرتاف ؾاـا أقـٚبا٫ع
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بأْ٘ إعرتف اْ٘ أب ايطؿٌ أٚ  أٚ أَاّ ايٓاى ؾًٗؿٚا عًٝ٘ -شهب١ٝ ـَُٓٛب٘ يٮَٛق اي

َٸ٘ إيتشل ايٛيٝؿ بُٗا ٚمل ٜٓتـ عُٓٗا أبؿّا إ٫ بايًعإ يف ايمٚاز ايؿا٥ِ غا١َ  . أ

ايًاٖؿٜٔ ايعاؾيري ايـُطًعري ٜكّٝٓا ع٢ً ا٫ْتهاب،  ٜٚجبت ايٓهب بايب١ٓٝ :

اـا ؾ ،ًَهٛى ايٓهب َٔ ؾٕٚ إْهاق أٚ تًهٝو يف َٛطٔ بري أدٝاٍ ٚٚبايًٝاع 

 . ٌُ عًٝ٘ عٴايعًِ ايكاطع أٚ ايٛثٛم ٚاٱط٦ُٓإ بُش١ ا٫ْتهاب ٝاع ايًأؾاؾ 

(:ايٛطٞ يب١ّٗ ؾكاٍ يكعّا نايمٚد١ٝ ؾكؿ ٜهٕٛ ن٬ُٖا ًَتبّٗا ٚقؿ 243)

ٍٕ ٫ ًٜتشل ايٛيؿ  ؾٕٚ اٯغك: ؾإ نإ أسؿُٖا غري ٜهٕٛ أسؿُٖا ًَتب٘ ؾٗٛ لا

  شٛق٘ ب٘.ـػُّٛ ايـًُتب٘ إٕ أَهٔ يكعّا يـبٓهب٘ ًٜٚتشل ب

سري ايـُكاقب١ اْتهب  -ايٛاطٞ ٚايـُٛط٠٤ٛ  -شكل أْ٘ إيتباٙ َٔ ايطكؾريـٚاـا ت

 ٚإٕ ٚطأٖا يب١ّٗ أنجك َٔ ٚاسؿ ؾشًُت ٚٚيؿت ٚأَهٔ يـشٛم  ايٛيؿ ايُٝٗا،

 . َٚٔ غكدت ايككع١ بامس٘ نإ ايٛيؿ َٓتهبّا ايٝ٘ أقكع بِٝٓٗ، -ايٛيؿ بهٌ َِٓٗ

شًُت َٓ٘ ٚٚيؿت أيـشل ايٛيؿ بأَ٘ ٚابٝ٘ ؾ يب١ّٗ (: إـا ٚطأ ايـُكأ٠ أدٓيبٷ244)

ٖٚٛ ٚيؿ س٬ٍ ، ًٜٚمَٗا ا٫عتؿاؾ َٔ ٖفا ايٛطٞ ، ٚاـا نإ  -ايٛاطٞ يب١ّٗ  -

ٌٸ ي٘ َكاقب١ ـهلا لٚز إْؿٌُ عٓٗا ؾرت٠ ا٫عتؿاؾ ست٢ تٓتٗٞ ؾًٝتكٝإ، ٫ٚ ٜ  ش

ُّا ٗا سري ا٫عتؿاؾ أثِ ععٝلٚدت٘ ؾرت٠ إعتؿاؾٖا َٔ ٚط٧ ايًب١ٗ ؾًٛ قاقبٗا لٚد

شؿٸٙ، ٚاـا ايتب٘ ايٛيؿ بري نْٛ٘ يًٛاطٞ يب١ّٗ ٚبري ـشؿٸ بـ٫ ٜعؿٸ لاّْٝا ٫ٚ ٜ يهٓ٘

شٛق٘ يكعّا ـأقكع بُٝٓٗا إـا أَهٔ ي -نْٛ٘ يًمٚز ايفٟ ٚطأٖا يف عؿ٠ ٚطٞ ايًب١ٗ 

 ُهٔ يكعّا يـشٛق٘ ب٘ . ـُٔ ٜـؾًٝشل ب  بُٗا، ٚإ٫

 ٜٔ ٚإيتب٘ اسؿُٖا(: إـا ٚيؿت لٚدتإ يمٚدري أٚ يمٚز ٚاسؿ ٚيؿ245)

 با٫غـتـباقٝم ـتُٝـإ٫ اـا أَهٔ اي ،ٜٔؿـهاب ايٛيـتـٔ اْـٝٝـتعـ١ يـكعـكـباي ٌٳـُٹـك عٴـباٯغ
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 . نٌ َُٓٗا ْهبايٝكري بُش١ تـُٝٝم ايـُػترب يف ْتٝذت٘ ٚسٌُ ايؿقٝل  ٞايـعًُ

(: ايككع١ يف ايـُٛاقؾ ايـُتكؿ١َ ْٚعا٥كٖا َكدع ؾُٝا إـا مل ٜتٝهك قؾع 246)

يتباٙ بطكٜل عًُٞ ؾقٝل َتكٔ ٫ ٜتػًً٘ ا٫دتٗاؾ ايًػُٞ َٔ ايطبٝب أٚ ا٫

ٔ ايب٠ٛٓ بطكٜل عًُٞ ٝٸأَهٔ حتؿٜؿ ا٫ب٠ٛ ٚا١ََٛ٫ ٚتع ايـُشًٌ ايهُٝٝا٥ٞ ، ؾاـا

نُا  ؾٕٚ ايككع١ ،ٖٛ ايـُكدع ايٝكري ؾ -ايـُػايـ ػطأ ٚا٫ستُاٍ ـ٫ ٜكبٌ اي ينٜٝك

شؿٜح ايفٟ ـاي ٝا٥ٞايهُٝا٫غتباق ٚ بعض ايؿشَٛات ايطب١ٝسُٛي٘ َٔ ٜؿٸع٢ 

، ؾاـا سٌُ ايٝكري عٴٌُ عًٝ٘ ٚنإ سذ١ يكع١ٝ ـذٝين ٚايؿَٟٛ عٝٸٔ ا٫ْتُا٤ ايٜ

 . ػطأ َٔ ايؿاسِـشٌُ ا٫دتٗاؾ َٔ ايـُشًٌ ٫ٚ ٜكبٌ ايـبًكط إٔ ٫ ٜ

أيـشل ايٛيؿ  -(: إـا قاقب ايكدٌ اَكأت٘ ؾهاسكت بانكّا ؾشًُت 247)

ايبهك اَّا، ٚع٢ً ايمٚد١ َٗك ايبهك عٓؿَا تفٖب بهاقتٗا بُاسب ايٓطؿ١ ابّا ٚب

 شؿٚؾ(.ـذًؿ نُا نٝأتٞ يف )ؾك٘ ايـباي٫ٛؾ٠ ، ٚتهتشل ايمٚد١ ايكدِ ٚايبهك اي

(: إـا أؾغًت ايـُكأ٠ َين قدٌ أدٓيب يف ؾكدٗا أثـُت ٚإ مل ٜتشكل 248)

: ُاسب ايـُينبٗا ٚب ًٜٚشل ايٛيؿ ع٢ً إ٬ٜز ـنك ا٭دٓيب يف ؾكدٗا، ايمْا يتٛقؿ٘

ٚٸـْج٢ مل ٜؾاـا نإ ايٛيؿ ا ٖٚهفا سهِ اٱْتهاب  دٗا،ذم يُاسب ايـُين تم

 .ٚيهٔ ٫ إثِ عًٝٗا لٚدٗا يف ؾكدٗا ؾشًُت َٓ٘ ايمٚاز يٛ أؾغًت َين شك١َٝـَٚ

ا٫ؾ١ٜٚ إـا مل  ٚأشٌُ َٔ ايعكاقري ـُٓع ايـذٛل يًُكأ٠ إنتعُاٍ َا ٜـ(: 249ٜ)

 مل ٜكض ايمٚز بفيو .ٜهٔ ؾٝ٘ ْكق يؿٜؿ عًٝٗا ٚإٕ 

 ْطؿ١ أٚ مل  ست٢ اـا نإشٌُ ٚإ نإ َٔ ايمْا ٚـذٛل إنكاط ايـ(: ٫ 250ٜ)

 ٚأنكط٘ نإ عًٝ٘ ؾؾع ايؿ١ٜ ايـُع١ٓٝ يكعّا، ٘ ايكٚع، ٚاـا تـذاٚل أسؿٷذٵًٹـتٳ

 .٘ ايـُٛاقٜح ٚايؿٜات تؿٌُٝ بٝإ )َهتشؿثات ايـُها٥ٌ( ٚؾـٞ ؾكقنايتٓا: ٚؾـٞ 
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 اإلزضاع َاحلضانٕ :أحهام ايُالدٔ َ 
 تٗا يف ؾكٚع :ُاي٫ًٛؾ٠ نٓٔ ٚادب١ َٚهتشب١ ٚؾٝٗا ايـُهكٚٙ ٚاذتكاّ ْعكض َٗ            

ُه١ٓ ـشاٌَ عٓؿ ايطًل ٚاي٫ٛؾ٠ بهٌ ٚن١ًٝ َٚع١ْٛ َـ(: ٜٓبػٞ َهاعؿ٠ اي251)

ٚؾٝٗا ا٭دك ايععِٝ ، بٌ ايـُع١ْٛ ٚادب١ نؿا١ّٜ يف نجري َٔ ايـُٛاقؾ اييت خي٢ً ؾٝٗا 

 عٓؿ تعهٸكٖا .ايتٓكٸق أٚ ايتعٝٸب ساٍ اي٫ٛؾ٠ ٚ شاٌَ أٚ ع٢ً دٓٝٓٗا َٔـ٢ً ايع

(: جيب إنتبؿاؾ ايٓها٤ ٚايمٚز بايـُكأ٠ عٓؿ سٍُٛ ايطًل ٚقكب اي٫ٛؾ٠ 252)

ٌٸ ي٘ ٚهلٔ ايـست٢ ٜ   -ؾٕٚ ايعٛق٠  -ـُع١ْٛ ٚإٕ إقتٓت تهًـ بعض دهؿٖاش

 شاٍ يف نجري ـنُا ٖٛ اي -ُهٗا ـٚي بٌ ست٢ ايعٛق٠ يٛ تٛقـ ايتٛيٝؿ ع٢ً ايٓعك ايٝٗا

 نٞ تتٝهك اي٫ٛؾ٠  طبّٝا ايـُػت١َُٔ اي٫ٛؾات سٝح تهٕٛ بإيكاف ايكاب١ً أٚ 

 ُعْٛتٗا ـؾٝتعري إنتبؿاؾٖا بايٛايؿ٠ ٚإغتُاَٗا ب -بؿعٌ غربتٗا -ع٢ً ٜؿٜٗا 

 ُْٛع اي٫ٛؾ٠ إـا إقتٓتٗا َٔ باب ايٓكٚق٠ . ـُهٗا يـ٫ٚ ٜٓكٸ إط٬عٗا أٚ ي

 ك ايكدٌٚقؿ تٝهٸ ك ايٓها٤ يعْٛٗا يف ٫ٚؾتٗا ٚسري ايطًلض عؿّ تٝهٸٚيٛ ؾك

يًتٛيٝؿ َٔ  ايُرب ٚإْتعاق ايـُكأ٠ ايعاقؾ١، دال َبايك٠ ايكدٌ ُهٔـايعاقف ٚمل ٜ

 .  ، بٌ قؿ جيب ًٜٚمَ٘ ا٫قتُاق يف ايًُو ٚايٓعك ع٢ً قؿق ايٓكٚق٠باب ايٓكٚق٠

َٔ ايٓكق عًٝ٘ ، ٜٚهتشب (: ٜهتشب غهٌ ايـُٛيٛؾ بعؿ ٫ٚؾت٘ إـا أ253)

ا٭ـإ يف أـْ٘ اي٢ُٓٝ ٚا٫قا١َ يف ايٝهك٣ ؾاُْٗا ع١ُُ َٔ ايًٝطإ ايكدِٝ نُا 

ُا٤ ـ( ٚبشٓٝه٘ برتب١ نٝؿ ايًٗؿا٤ ايـشهري )ـػرب ، ٜٚهتشب تـٚقؾ يف اي

ُا ٜتُٓٔ ايعبٛؾ١ٜ هلل نبشاْ٘ ـكٙ ؾبُا٤ ايـُطك ، ٚتهُٝت٘ بايؿكات َٚع عؿّ تٝهٸ

( ٫ Œنِ أسؿ ا٭ْبٝا٤ ٚا٭١ُ٥ )ٚعبؿ ايكمحٔ ٚعبؿ ايهكِٜ( أٚ با ْعري )عبؿ اهلل

 ؿ٠ـٝـكا٤ نـ١ ايمٖـُـِ ؾاطـ( أٚ بانٝا٤ )ـبـِ ا٫ْـشُؿ غاتـ٘ بانِ َـتـأقٌ َٔ تهُٝ



    

 (491) ............................................................. أسهاّ ايٓؿكات ايٛادب١

 نِ ٺيٛيٝؿُٖا .شبإ َٔ اـثِ ٜػٝٸكٙ ا٭بٛإ يـُا ٜ، ُؿ٠ انبٛعـ( يعليها السالمايٓها٤)

بع، ايتُؿم بٛلٕ يعكٙ ـٖبّا أٚ ؾ١ٓ ٜٚهتشب سًل قأن٘ يف ايّٝٛ ايها 

ٚثكب اـْ٘ ، ٜٚهتشب ته١ٝٓ ايٛيٝؿ ، ٜٚهكٙ إ ٜهين حمُؿّا بأبٞ ايكانِ نُا ٜهكٙ 

(،نُا ٜهكٙ Œأعؿا٤ ا٭١ُ٥ َٔ أٌٖ بٝت٘) ( أٚتهُٝت٘ بانِ أعؿا٤ قنٍٛ اهلل )

 شًل َٔ قأن٘ َْٛعّا ٜٚرتى َْٛعّا . ٕ ٜٳأ

عٌُ بعؿ بًٛغٗا ، ٚا٭ٚزي إ ٜٴ ذٛاقٟ َهتشب ٚإٕ بًػٔـ(: غؿض اي254)

يف ايّٝٛ  ٜٚهتشب أنٝؿّا غتإ ايٛيؿ ايفنك نبع نٓري، ٚغتإ ايفنك ٚادب ،

ػتإ عٓ٘ ٚإٕ نإ ٜهتشب ـاي ػتّْٛا نكطت ن١ٓـٚيٛ ٚيؿ َ ،ايهابع َٔ ٫ٚؾت٘ 

ػتّْٛا ٜهتشب يًٛيٞ ـشًؿ١ ٱَاب١ ايه١ٓ ، ٚيٛ مل ٜهٔ َـإَكاق ايـُٛن٢ ع٢ً اي

٫ٚ بأى يف إ ٜ٪غكٙ عٓؿ غٛف تٓكقٙ بٌ َطًكّا ، ؾإ بًؼ  ،ّٛ ايهابعغتاْ٘ يف ايٝ

ػذي ٚدب عًٝ٘ إ ـٚيٛ أنًِ ايهاؾك ٚمل ٜ ػذي ٚدب عًٝ٘ غتإ ْؿه٘ ،ـٚمل ٜ

ٚادبّا نإ  -، ٖٚٛ يكط يف َش١ ايطٛاف َٔ عُكٙ ػذي  ْؿه٘ ٚإٕ بًؼ ايجُاْري ـٜ

ايـػتإ يكطّا يف َش١ اي٠٬ُ ٚيٝو   -أّ َٓؿٚبّا ست٢ َٔ ايُيب ايـُُٝم ايـُؿقى 

 بِٓ ثِ نهٕٛ ثِ  -ػتإ قطع )ايػًؿ١( ـشٖٛا َٔ ايعباؾات ، ٜٚهؿٞ يف ايـأٚ ْ

 شًؿ١ ٚبًكتٗا،ـػتإ ثكب١ ايـشٝح تعٗك بايـذًؿ٠ ايهاتك٠ يًشًؿ١ بـٖٚٞ اي -ؾتض 

 ذًؿ٠ ايـُفنٛق٠ . ـ٫ٚ ًٜمّ إنت٦ُاٍ اي

إ نٌ إَك٤٣ٺ َكتٗٔ ّٜٛ َ٪نؿّا، ؾ (: ٜهتشب علٸ ب١ُٝٗٺ عٔ ايٛيٝؿ255)

 ػرب، ٜٚتأنؿ يف ايّٝٛ ايهابع َٔ اي٫ٛؾ٠ إ ٜعلٸـايكٝا١َ بعكٝكت٘ نُا ٚقؾ يف اي

 ٜٚهكٙ إ ٜأنٌ  ٚا٭ٚزي إ ٜعلٸ عٔ ايفنك بفنك ٚعٔ ا٫ْج٢ بأْج٢، أبٛاٙ عٓ٘ ،

 ا٭ب َٓٗا أٚ أسؿ أؾكاؾ عٝاي٘ ٚا٭سٛط ٚدٛبّا تكى ا٭ّ ا٭نٌ َٔ عكٝك١ ٚيٝؿٖا .
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ؾ٬ بأى ٜٚبك٢ إنتشبابٗا ؾًٛ بًؼ ٚمل  -يعفٍق أٚ َٔ ؾْٚ٘  -تأغك ايعلٸ ٚإٕ 

إنتشب ي٘ إ ٜعلٸ عٔ ْؿه٘ ، ٚاـا مل ٜعلٸ يف سٝات٘ ٜهتشب يٛقثت٘  ٜعلٸ عٓ٘ أسؿٷ

ا٫بٌ أٚ ايبكك  -إ ٜعٓكٛا عٓ٘ بعؿ ٚؾات٘، ٫ٚبؿ إ تهٕٛ ايعكٝك١ َٔ ا٭ْعاّ ايج٬ث١ 

 شبٸـبٌ إٕ اهلل ٜ -ذمٟ عٓٗا ايتُؿم بجُٓٗا ـ٫ ٜٚ -أٚ ايػِٓ : ايٓإٔ اٚ ايـُعم

ؾإ مل ٜتٝهٸك يًُهًـ إْتعك تٛؾكٙ أٚ تٛؾك ايـُاٍ، إٖكام ايؿّ ٚإطعاّ ايًشِ ،

 ـذمٟ غريٖا .َٔ ايعٝٛب مس١ٓٝ ٜٚ ٜٚهتشب إٔ تهٕٛ ايعكٝك١ نايـ١ُ

ك ايععاّ ، ٜٚهتشب إعطا٤ ٜٚهتشب إ تكطع ايعكٝك١ دؿاٍٚ ٜٚهكٙ إ تههٸ

ٚا٭ؾٌٓ  -غّٓٝا ٚؾكريّا -٪َٓري ايـُٛايري ٜكهٸِ ايباقٞ ع٢ً ايـَُٓٗا ايكبع ثِ ايكاب١ً 

، نُا إ ؾٌٓ إ ٜهٕٛ عؿؾِٖ عًك٠ ؾُا لاؾإ ٜطبؼ ٜٚعٌُ عًٝ٘ ٚي١ُٝ ، ٚا٭

ـٸ  ا٫ؾٌٓ إ ٜهٕٛ َا ٜطبؼ ب٘ َا٤ٶ ًَٚشّا ، َٚا إيتٗك بري بعِٓٗ َٔ إنتشباب ي

 ( . Œناى يف أساؾٜح ايـُعَُٛري )ػكق١ بٝٓا٤ ٚؾؾٓٗا يٝو ي٘ أـايععاّ ب

َٸ٘ يبٓٗا (: إـا تٛقـ سؿغ س256ٝ) دب عًٝٗا إقْاع ٚا٠ ايٛيٝؿ ع٢ً إقْاع أ

ػكز َٔ ثؿٟ ا٭ّ ـ٫ نُٝا ايًبا٤  ٖٚٛ ايًدي ايُُػٞ ايفٟ ٜ -ٚيٛ بأدك٠  -ٚيٝؿٖا 

 ذب ـيف ا٭ٜاّ ا٭ٚزي َٔ ٫ٚؾتٗا، ٚإٕ مل تتٛقـ سٝات٘ ع٢ً إقْاعٗا مل ٜ

 ْعِ ٜهتشب هلا ـيو، -ذاّْا ٫ٚ بأدك٠ َٔ أبٝ٘ أٚ غريٙ ـ٫ َ -ْاع٘ عًٝٗا إق

ذٛل هلا أغف ا٭دك٠ َٔ َاٍ ايٛيؿ إٕ نإ ي٘ ـذاّْا بٌ ٜـإقْاع٘ َ ذب عًٝٗاـ٫ٚ ٜ

ذؿ َع ٜهاقُٖا ، ٚإ٫ إـا مل ٜهٔ هلُا ـَاٍ ، ٚإ٫ ؾتأغف أدكتٗا َٔ ا٭ب أٚ اي

ٍٷ ذرب ـذب ْؿك١ ايكْٝع يكعّا عًٝ٘ ، ٫ٚ تـأٚ ناْا َٝتري ؾأدكتٗا َٔ َاٍ َٔ ت َا

ٍٷ ؾايعاٖك ٚدٛب  ا٭ّ ع٢ً إقْاع٘ إ٫ إـا مل تٛدؿ باـي١ يًدي ٚمل ٜهٔ يًٛيٝؿ َا

 ذاّْا سؿاظّا ع٢ً سٝات٘ . ـإقْاع٘ عًٝٗا َ
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ٖٞ أسلٸ بكْاع ٚيٝؿٖا َٔ  -ست٢ ايـُطًك١ قدعّٝا أٚ با٥ّٓأ  -(: ا٭ّ 257)

ما مو ؾاْ٘ طأٚ بأقٌ َٓ٘ دك ايفٟ ٜطًب٘ غريٖا ا٭كؿق قٓعت ب غريٖا إـا تربعت ب٘ أٚ

ػرب ، ْعِ إٕ طًبت أدكّا ـصنُا ٚقؾ يف ايمو ينب أمٌ عًٌّ ينب زضع بٌ ايضيب أععم بسنٕ

ُا تطًب٘ ـُٔ تكْع٘ تربعّا أٚ بأدك أقٌ َـلا٥ؿّا أَهٔ ا٭ب إْتماع٘ َٓٗا ٚإعطا٩ٙ ي

ٚ ذُع بإٔ تكْع٘ ا٭دري٠ أـإَهإ ايّ ، يهٔ ٫ ٜهكط سكٗا يف سٓاْت٘ َع ا٭

ع إبٓٗا ٚيٛ َٔ ، ٜٚٓبػٞ يٮّ إ ٫ ترتى إقْاـشٓٓ٘ أَ٘ ٚتؿاقٜ٘ايـُتربع١ بايًدي ٚت

ؾإ ا٭دك ٚايجٛاب ا٭غكٟٚ ععِٝ ؾاْٗا اـا ؾكغت َٔ قْاع٘ ؾٕٚ أدك٠ َاؾ١ٜ 

 .  ػربـٚيبع ايكْٝع َٔ ثؿٜٗا غؿك اهلل هلا ـْٛبٗا نُا ٚقؾ يف اي

ٚأقٌ ايكْاع  -يٗكّا أٚ يٗكٜٔ  -ؾ٠ ق٬ًّٝذٛل ايمٜاـٚسؿ ايكْاع١ س٫ٕٛ ، ٚت

 ٫ ٜٓبػٞ يٮّ إْكاّ ؾرت٠ إقْاعٗا عٔ ا٭قٌ إ٫ يعفق  -ٚاسؿ ٚعًكٕٚ يٗكّا

 . ػربـؾإ اٱْكاّ دٛق ع٢ً ايُيب نُا يف اي -َكض أٚ ْعـ أٚ حنُٖٛا  -

(: يٛ إؾع٢ ا٭ب ٚدٛؾ َتربع١ بايكْاع أٚ قاب١ً با٭دك ايٓاقِ: ؾإ 258)

 ُٝٓٗا. ـٚإ٫ ؾايكٍٛ قٍٛ ا٭ّ َع ٜ ا ٚسٌُ ايعًِ بُش١ قٛي٘،أقاّ ايب١ٓٝ أٚ أسٓكٖ

شٓا١ْ ٖٞ ١ٜ٫ٚ ٚنًط١ٓ ع٢ً قعا١ٜ ايٛيؿ ؾرت٠ َع١ٓٝ َٔ عُكٙ : ـ(: اي259)

ُٸ٘ ٚتؿاقٜ٘ سؿاظّا عًٝ٘ َٚٝا١ّْ ي٘ عٔ ـتكبٸٝ٘ ٚتٓٓع ؿ٘ ٚتطعُ٘ ٚتكٜٚ٘ ٚتهتش

 ٓاْت٘ َٚه٪٫ٕٚ عٓ٘إ يكعّا ع٢ً سـٸٚا٭ّ ٚا٭ب ن٬ُٖا بايهٛا٤ ٚيٝ ايـُػاطك،

 يف ايعاَري ا٭ٚيري َٔ عُكٙ ٜتعاْٚإ عًٝ٘ ُٖٚا أسل بٗا َٔ نٌ أسؿ .

ٚيٛ إَتٓع أسؿُٖا أٚ ن٬ُٖا عٔ سٓاْت٘ أدرب عًٝٗا . ْعِ جيٛل هلُا ايتٛاؾل 

شٛ ـيو ٜتشكل عٔ ـْؿام أٚ ْٟ أسؿُٖا يًشٓا١ْ ٚتُؿٟ اٯغك يٲع٢ً تُؿ

  يف ًَُش١ ايٛيٝؿ ٚتكبٝت٘ . كُريـض ٚتكاْٞ ا٭بٜٛٔ َٔ ؾٕٚ تـتُاي
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شٓا١ْ ايٛيٝؿ إٕ ـؾا٭ّ أسل ب -ٙ غريبط٬م أٚ  -ايمٚدإ  (: إـا إْؿ260ٌُ)

يا٤ت إـا ناْت سك٠ َه١ًُ عاق١ً َأ١َْٛ ع٢ً ايٛيٝؿ ازي نٓتري ٚإٕ ناْت إْج٢، 

ٚا٭ٚزي دعً٘ يف سٓا١ْ ا٭ّ ازي نبع نٓري ٚإٕ نإ ـنكّا، ؾإ ا٭ّ ايـُتعاقؾ١ 

شٓا١ْ ،إ٫ إ تكؾٓ٘ ؾتهكط سٓاْتٗا ٚتٓتكٌ ازي ا٭ب ، ٚإ٫ اـا ـيطـ بايأقؾل ٚأ

شٓا١ْ نٓتري ،ٚقؿ ٜتعري دعً٘ عٓؿٖا بعؿ ايهٓتري اـا نإ ـأقاؾتٗا ؾٗٞ أسل باي

ًٓك٘ بٗا لا٥ؿّا  ٛٸؾٙ عًٝٗا أٚ ععِٝ تع ٜتٓكق َٔ ؾكام أَ٘ ٚقعاٜتٗا ٚسٓاْتٗا بؿعٌ تع

 يك٩ٜت٘ أٚ أغفٙ ايٝ٘ يرياٙ . ٝ٘أبعٔ لٜاق٠ ا٭ّ  ُٓعـعٔ ايـُتعاقف ، ٜٚٓبػٞ إ ٫ ت

ٚٸدت بػري أبٝ٘  ٫ٚ تهكط سٓا١ْ ا٭ّ يٛ لْت ، ْعِ تهكط سٓاْتٗا إـا تم

ٞٸ ايـشٓا١ْ ازي ا٭ب ايـٚتٓتكٌ اي شكٸ ايـُهًِ ايعاقٌ ايـُإَٔٛ ع٢ً ايٛيٝؿ ـش

ٚق٩ٜت٘ أٚ  ا٭ّ عٔ لٜاقت٘ ُٓعـ، ٜٚٓبػٞ يٮب إٔ ٫ ٜ ٚايكاؾق ع٢ً قعاٜت٘ َٚٝاْت٘

 ُٔ ٜأغفٙ ايٝٗا  نٞ تكاٙ بري ؾرت٠ ٚأغك٣ . ـٜهُض ي

ذّْٓٛا ـشٓا١ْ ب٘ أٚ قبً٘ أٚ ناؾكّا أٚ َـ(: يٛ َات ا٭ب بعؿ إغتُاّ اي261)

 نٛا٤ تمٚدت أّ مل تتمٚز .، شٓاْت٘ َٔ نٌ أسؿ ازي إ ٜبًؼـؾا٭ّ أسل ب

 ّاَكْ َكْتٚ شٓا١ْ أٚ قؾٓتٗا ٚإَتٓعت عٓٗا أـَاتت ا٭ّ َؿ٠ اي (:ي262ٛ)

عؿٟ ايٛيٝؿ ٜٚٓكٸ بُشت٘ ْكقّا قطعّٝا َعتؿّا ب٘ ؾا٭ب ٚسؿٙ أسل ػ٢ً إٔ ٜٴـٴٜ

 .  ذؿ يٮب أسل باي١ٜ٫ٛ ع٢ً سٓاْت٘ ٚأَٛاي٘ـٚبعؿٙ ؾاي  شٓاْت٘ َٔ نٌ أسؿ،ـب

ذؿ ؾا٭قؾل بايٛيٝؿ َٔ أقاقب٘ ايفنٛق أٚ ا٫ْاخ ـ(: إـا ؾكؿ ا٭بٛإ ٚاي263)

١ ٚايع١ُ، بٌ إٕ سٓاْت٘ ٚادب١ نؿا١ّٜ ع٢ً َٔ ٜكؿق ع٢ً ػايـٖٛ ا٭ٚزي حبٓاْت٘ ناي

ٞٸ أسؿ ا٭بٜٛٔ يف ٚقعاٜت٘ َع إيت٦اّ ايُػري عٓؿٙ، ٚسٓاْت٘  ٜٓبػٞ أغف قْا َٚ

 شهب١ٝ. ـشانِ ايًكعٞ أٚ ٚنًٝ٘ يف ا٭َٛق ايـاذتٓا١ْ ؾإ مل ٜٛدؿ ت٪غف قغ١ُ اي
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يػت سٓاْت٘ ٚنإ  -ٜعكف ًَُشت٘ ٜٚؿبٸك أَكٙ  -(: إـا بًؼ ايٛيٝؿ قيٝؿّا264)

ػٝاق بري ا٫نتك٬ٍ ٚبري ا٫ُْٓاّ ازي أسؿ أبٜٛ٘ أٚ غريُٖا ، ْعِ اـا أٚدب ـباي

ـٸٜ٘ ٚتإْؿُاي٘  عًٝ٘ َٔ ا٭ب أٚ َٔ ا٭ّ يـُ٘ يؿك١ّ أعٔ أبٜٛ٘ أٚ عٔ أسؿُٖا تأ

 قؿق ا٫َهإ . ًَٚ٘  عًٝ٘ ٚٚدبإتُاي٘ ب٘ شب ـً٘ عُٔ ٜؾُسكّ عًٝ٘  شب١ ٶي٘ـَٚ

٢ غريٖا، أٚ ٚدؿ َتربع ب٘ ٚنإ (: إـا طًبت ا٭ّ أدك٠ّ يًكْاع لا٥ؿ٠ ع265ً)

ْعك ا٭ب ا٫قْاع َٔ غريٖا ؾا٭قكب عؿّ نكٛط سل سٓا١ْ ا٭ّ إـا أَهٔ 

 ذُع بري إقْاع ايػري ٚسٓا١ْ ا٭ّ َٔ ؾٕٚ تٓكق ايكْٝع بفيو .ـاي

(: يٛ تمٚدت ا٭ّ ؾهكطت سٓاْتٗا ٚإغتِ بٗا ا٭ب ثِ إْؿًُت 266)

٫ إ ٜتٓالٍ ا٭ب عٔ ؾايعاٖك عؿّ عٛؾ سٓاْتٗا إ ُاشْٖٛٳَٛت أٚ بط٬م أٚ 

 عؿٙ عٓٗا ٚؾكؿ قعاٜتٗا .سٓاْت٘ هلا أٚ ٜتٓكق ايٛيٝؿ َٔ بٴ

شٓا١ْ َٔ ا٭ب أٚ َٔ َاٍ ـ(: ايعاٖك إ ا٭ّ تهتشل ا٭دك٠ ع٢ً اي267)

حبٓاْت٘ ؾٝ٪غف َٔ ا٭ّ ٔ تتربع شٓاْت٘ أٚ ٜٛدؿ َـَا مل تهٔ َتربع١ ب ،ايٛيٝؿ

ٜٚٴعط٢ يًُتربع١ اـا ناْت قاؾق٠ َٚأ١َْٛ ٚمل ٜتٓكق ايكْٝع َٔ ؾكام أَ٘ ٚبٴعؿٙ 

 .  عٓٗا

 .  ايُاجبٕ ايهفكات عصس: ايفضٌ ايثانْ 

 ٚاٱْطكاق . ،ٚايـًُو ،ٚايككاب١،ب أُٖٗا : ايمٚد١ٝ ذب ايٓؿك١ بأنباـت

 ايصَجّٕ ايدائمٕ . -1
غكٚز ٺَٔ ايبٝت )ـ(:تـذب ع٢ً ايمٚز ْؿك١ لٚدت٘ ايؿا١ُ٥ غري ايٓايم٠ ب268)

 اـاٚ. (عؿّ ايتُهري َٔ ا٫نتُتاع أٚ َٔ ايـُكاقب١ بػري عفق يكعٞ)ـأٚ ب (بػري إـْ٘

 ؾإٕ كعّاـٍٛ يـَكب ١ بػري عفقـٔ ايـُكاقبعُتاع أٚ ـعٔ ا٫نتَٓعت٘ ْؿهٗا يف ٚقتٺ َا 
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 ٚعؿّ نكٛطٗا بفيو .بفهلا  يهٔ ا٭سٛط ،نكٛط ْؿكتٗا ايـًُٗٛق

يعفق ٚقت إقاؾت٘ يف بٗا  تاع٘أٚ َٔ إنتُ ْعِ يٛ إَتٓعت عٔ تـُهٝٓ٘ َٔ بٓعٗا 

 أٚ ا٫عتهاف ايـُأـٕٚ ب٘ ايـُكض أٚ ا٫سكاّ أٚ شٝض أٚـايعكٚض ن ًَكٚع

ػاف َٔ نكاٜت٘ ايٝٗا عٓؿ َكاقبت٘ إٜاٖا ناْت َعفٚق٠ ـعؿّٜا تَٴَكض ايمٚز َكّْا 

 تهكط ْؿكتٗا س٦ٓٝف .  ست٢ ًٜؿ٢ ٚتمٍٚ ا٭عفاق، ٫ٚ 

ٚبري ايمؾاف بكك١ٜٓ (: ٫ جتب ْؿك١ ايمٚد١ يف ايمَإ ايؿاٌَ بري ايعكؿ 269)

بعؿّ إسكال َؿم َْٛٛع ٚدٛب  ايتباْٞ ايعك٥٬ٞ ع٢ً عؿّ إيماَ٘ بٗا ، َ٪ٜؿ٠ّ

 ازي بٝت٘ ؾتذب ْؿكتٗا عًٝ٘ .  ا٫ْؿام ، ؾُا ٜعطٝٗا ٖؿ١ٜ ٫ ْؿك١ ، ست٢ تمفٸ

ذب ا٫ْؿام ع٢ً ايمٚد١ ايُػري٠ غري ايكاب١ً ي٬نتُتاع َٓٗا ٚغري ـ(: ٫ 270ٜ)

غري قابٌ  ١ إـا نإ لٚدٗا َػريُايػاببٝت٘، ٖٚهفا ايمٚد١ ايايـُتٛادؿ٠ َع٘ يف 

تٛادؿ ٫نتُتاع َٓٗا َع اي٘ قاب١ًٝ ّا َٚكاٖكلٚدٗا  ـا نإي٬نتُتاع َٓٗا، ْعِ ا

 . ا قطعّا ك١ عًٝٗذب ايٓؿـتؾ -ٚيٛ بػري ايٛقاع -إٜاٙ ٗاُهٝٓـتٚ يف بٝت٘ايمٚد١ 

ا عًٝ٘ ٚإٕ لاؾت ع٢ً ْؿك١ (: إـا إنتُشب لٚدت٘ يف نؿكٙ ناْت ْؿكت271ٗ)     

ٚإٕ أبكاٖا يف بًؿٙ ناْت ْؿكتٗا عًٝ٘ نٛا٤ ناْت أقٌ أٚ أنجك َٔ ْؿك١  ـشٓك،اي

شٛٙ ـْ ٗا نؿكّا ٚادبّا يع٬ز َكض أَٚع لٚدهؿك، ٖٚهفا يٛ ناؾكت ايمٚد١ يا

ذب ْؿكتٗا نا١ًَ َع أدٛق نؿكٖا ـايمٚد١ٝ  ؾاْ٘ تايؿكؾ١ٜ ٚسٝاتٗا  ُا تهتكِٝ ب٘ـَ

ٚدٛب ْؿكتٗا عًٝ٘ عٓؿ نؿكٖا بٛسؿٖا َع إـْ٘ هلا بايهؿك ٜبعؿ  ٫ ٚع٬دٗا ، بٌ

  ٫ نُٝا يٛ ؾعت٘ يًهؿك َعٗا ٭ؾا٤ سك٘ ٚلٜاؾ٠ ا٫ْو َع٘ ، ْعِ بانتجٓا٤ :

ُٸًٗا أدٛق ايهؿك َُٚاقف ايتعٌٝ َا إـا عًل لٚدٗا إـْ٘ بايهؿك ع٢ً تٳ -أ       ش

 كطُكت٢ٓ ايًـٝ٘ بـتٗا عًـؿكـٛب ْـٚد هكطـٝـًكط ، ؾـت بايـٝـهؿك ٚقؿ قْـك٠ ايـتـؾ
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 ايـُعًل عًٝ٘ ا٫ـٕ بايهؿك . 

ُٸًٗا ْؿك١ نؿكٖا ْعري تعاقف تـَا إـا ٚدؿت قك١ٜٓ ع٢ً ت -ب شٌُ ايـُكأ٠ ـش

 ْؿك١ نؿكٖا يًشر ايٛادب يف بعض ايبًؿإ . 

ْٗا تتشٌُ َُاقف إأٚ غري ايـُأـٕٚ ب٘ َٔ ايمٚز ، ؾايهؿك ايـُُٓٛع عٓ٘  -دـ

 ري إـْ٘ ست٢ تكدع ايٝ٘ . ًٗا ٚأدٛق نؿكٖا عٓؿ غكٚدٗا َٔ ايبٝت بػتعٝٸ

طًكت قدعّٝا نٛا٤ ايـشا٥ٌ ٚايـشاٌَ إـا  ذب ايٓؿك١ يًمٚد١ ايؿا١ُ٥ـ(: ت272)

إ٫ إـا تابت عٔ ًْٛقٖا  يـِ تهٔ ْايم٠  ًْٛلّا َت٬ُّ بايط٬م ؾ٬ ْؿك١ هلا، َا

ؾٓؿكتٗا ٚادب١ عًٝ٘ س٦ٓٝفٺ ٚإٕ مل  -ٚيٛ يػكض قدعت٘ بٗا  -ٚأظٗكت ي٘ تٛبتٗا 

 ت٢ إْكٓت عؿتٗا . ٜكادعٗا س

ٚاـا طًكت با٥ّٓا أٚ ؾهؼ عكؿ ْهاسٗا ٚمل تهٔ سا٬َّ ؾ٬ ْؿك١ ٫ٚ نه٢ٓ هلا، 

تٓع محًٗا ، ٚيٛ َات ست٢ ٚإٕ ناْت سا٬َّ ٚدب إنهاْٗا ٚا٫ْؿام عًٝٗا 

 شا٥ٌ . ـشاٌَ ٚايـؾ٬ ْؿك١ هلا نٛا٤ ايلٚدٗا 

 ٘أٚ أثبت ٗا٣ محًـشٌُ ٚٚثل لٚدٗا بؿعٛ(: ايـُطًك١ با٥ّٓا إـا إؾعت اي273)

 شٌُ إنتعاؾ  َا ؾؾع٘ ايٝٗا.ـٔ عؿّ ايتبٝٸ ثِ  ، ؾأْؿل عًٝٗاايؿشِ ايـُػتربٟ

إنتهًؿ٘ َٔ  نإٔ ٜكّٝٓأ محًٗا ٜٓؿل عًٝٗا ثِ تبٝٸ ؾًِ ٖاؿعٛاٜجل بمل ٛ ٚي

شًُٗا َٓ٘ ٚدب ـٚسٌُ ايٛثٛم ب ُٔ يًتشًٌٝـإدكا٤ ايؿشِ ايطيب يف َكنم َ٪ت

ٛٸتا٥ت١ ٚايـُهتكب١ً ست٢ تٓع ايـشٌُؿٕ ٜ٪ؾٟ هلا ْؿكتٗا ايأعًٝ٘  ٗا ْؿكت ، ٚيٛ ؾ

بٌ يٛ َاتت ٖا ٩ب عًٝ٘ قٓاٚد -يعفق أٚ عُٝاّْا  -شٌُـُا بعؿ ْٚع ايـي اعًٝٗ

 بعؿ٥ف إنتشكٗا عًٝ٘ ٚاقثٗا ٚأَهٓ٘ َطايبت٘ بٗا . 

 ٖٚٞ ٫، ١ٝ ٖٞ ا٫طعاّ ٚا٫نها٤ ٚا٫نهإ ـب١ بايمٚدـ١ ايٛادـكـؿـٓـ(: اي274)
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َا ًٜٝل ا ٚايـُكدع ٖٛ ايـُتعاقف بري أَجاهلؿؾ  ب٤ًٞ، بٌ تتكؿق بكؿق ٫ٚ تتش

ٍٕ إْكاق ب٘ ط ٚأ٠  ايمٚز ايـُاؾ١ٜ َٔ ؾٕٚ إسكاز َكؿق اظشـيَع بًأْٗا  ُّهِفِل ُذَ َضَع ِي

ٌُ ٍُ ايَّ ُّهِفِل ِممَّا آَتا ًِ ٌُ َف ٌِ ِزِشُق ِّ َََمِو ُقِدَز َعًَ  ٌِ شتاد٘ يتعٝٸًٗا َٔ طعاّ ـصؾتعِ نٌ َا تِمِو َضَعِت

ذٌُٝ ٚتٓعٝـ َٚٛاؾ ـٚغطا٤ ٚآي١ تؿؾ١٦ أٚتربٜؿ ٚأؾٚات تٚيكاب ٚثٝاب ٚؾكاٍ 

شهب ساهلا َٚا ًٜٝل بًأْٗا ٜٚكؿق عًٝ٘ لٚدٗا ، ـشتاز ايٝ٘ بـذٌُٝ ٚنا٥ك َا تـت

اق ٚا٭عُاق ٚايعاؾات ٚايتكايٝؿ ا٭يػاّ ٚا٭َُ إغت٬فػتًـ بـٖٚفا ٜ

 َكؿق٠ ايمٚز . َع يـشاظ َا تٳشتاد٘ يـُعايٗا ايمٚد١ ٚ ، ٚايعرب٠ بـشا١ٍـُتعاقؾاي

شُاّ عٓؿ ساد١ ايمٚد١ ازي ايتٓعٝـ ـأدك٠ اي ١ ع٢ً ايمٚز :َٚٔ ايٓؿك١ ايٛادب

أٚ ا٫غتهاٍ إـا مل ٜتٗٝأ هلا َكؿَات ايتٓعٝـ ٚا٫غتهاٍ يف ايبٝت أٚ نإ عهريّا 

عٓؿ ا٫ستٝاز  َٚٓٗا َُاقٜـ اي٫ٛؾ٠ ٚأدٛق ايطباب١ ٚايؿٚا٤ أٚ غريٙ، عًٝٗا يربؾٺ

ز ا٭َكاض ايُعب١ اييت ٜتؿل ٕ ٜهٕٛ َٓٗا َا ُٜكف يف نبٌٝ ع٬ٜككب أٚ عاؾ٠،

 ا٫بت٤٬ بٗا ٚإٕ إستاز يبفٍ َاٍ غطري َا مل ٜهٔ بفي٘ سكدّٝا ع٢ً ايمٚز . 

بػري إـٕ لٚدٗا ؾُٝا إـا  ايمٚد١ٝ ػكز َٔ بٝتـذٛل يًمٚد١ إ تـ(: ٫ 275ٜ)

، ؾإ غكدت بػري شل ا٫نتُتاع بٗا بٌ َطًكّا ع٢ً ا٭سٛط ـنإ غكٚدٗا َٓاؾّٝا ي

 َعٗك٠ّبٝت ايٓؿك١ ست٢ تكدع ازي ٫ ْؿك١ هلا، ٜٚهتُك نكٛط ايآمث١ ٚإـْ٘ ناْت 

 شكّ عًٝٗا نا٥ك ا٭ؾعاٍ بػري إـٕ ايمٚز ـ٫ٚ ٜ ًٓؿك١،ييتٛبتٗا ؾريدع إنتشكاقٗا 

ٛٸـَا نإ َٓاؾّٝا ي إ٫  ٖٚهفا تهكط ْؿكتٗا يٛ إَتٓعت َٔ  تّا ي٘،شل ا٫نتُتاع َٚؿ

ٛٸؽ نُا تكؿّ . ُهٝٓ٘ ع٢ً ا٫نتُتاع بٗا أٚ َكاقبتٗـت  ا َٔ ؾٕٚ عفق يكعٞ َه

(: ايٓؿك١ ايٛادب١ ع٢ً ايمٚز يمٚدت٘ ٚاييت تكّٛ بٗا سٝاتٗا ٚتهتكِٝ 276)

 ْٛعإ : ،لٚدٝتُٗا ٜٚ٪ؾٟ ايمٚز بٗا سكٗا عًٝ٘
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 ا٫ْتؿاع ب٘ ع٢ً تًـ عٝٓ٘ نايطعاّ ٚايًكاب  َا ٜتٛقـ النوع األول:

ٜهتًٗو با٫ْتؿاع َٓ٘ ، شٖٛا َـُا ـايؿٚا٤ َٚٛاؾ ايتذٌُٝ ٚايتٓعٝـ ْٚا٭ؾاّ ٚٚ

 شاد١ َٓ٘ عٓؿ سًٍٛ ٚقت٘ ايـُتعاقف َكؾ٘ ؾٝ٘ ،ـًُو ايمٚد١ قؿق ايـٖٚفا ايٓٛع ت

 ا٫دتما٤  ٗاُهٓـٜٚ أٚ بتهًُٝ٘ هلا تؿعٌ ب٘ َا تًا٤، َطايب١ لٚدٗا بتًُٝه٘ إٜاٖاٚهلا 

 ُا ٜأتٞ ب٘ ايمٚز ازي ايـُٓمٍ َٔ طعاّ ٚأؾاّ ـب -نُا ٖٛ ايـُتعاقف غايبّا  -

  شتاز يًطبؼ ٚتأنٌ ؾٝهٕٛ ايكدٌ َٓؿكّاـاب ؾتأغف سادتٗا ٚتطبؼ َا ٜٚيك

ُا ـشٖٛا َـَٔ ايـُطعِ ٚايـًُكب ٚايـُأؾّ ْٚإـا سًُت ع٢ً عُّٛ إستٝاداتٗا 

 تكّٛ ب٘ سٝاتٗا ٜٚهتكِٝ تعٝٸًٗا . 

ػبم ٚايطبٝؼ ـ(: ٜتػري ايمٚز بري إ ٜؿؾع ازي ايمٚد١ عري ايـُأنٍٛ ناي277)

ٚايؿقٝل ٚا٭قل ٓط١ ٕ ٜؿؾع ايٝٗا َٛاؾٖا ناذت، ٚبري أَٚا يانٌِ ايـُطبٛؽ ٚايًش

 . شتاز يف إعؿاؾٙ يٮنٌ ازي ع٬ز َٚ٪١ُْا ٜٳـشٛ ـيو َٚايًشِ ْٚٳ

 ٚاـا اغتاق ايمٚز ايجاْٞ ناْت َ٪١ْ اٱعؿاؾ عًٝ٘ ؾٕٚ ايمٚد١، ٚيٝو يًمٚد١ 

 َٔ ؾٕٚ إغتٝاق لٚدٗا ٚقْاٙ .  بأسؿُٖا إيماّ ايمٚز

  -ا تكاْٝا ع٢ً بفٍ ايجُٔ ٚق١ُٝ ايطعاّ ٚا٫ؾاّ ٚتهًُٓت٘(: إـ278)

 ًَهت٘ ٚنكط َا ٖٛ ٚادب ع٢ً ايمٚز، ٚيهٔ يٝو يًمٚز إيماَٗا بكبٍٛ 

ايجُٔ إـا ناْت تتشكٸز َٔ إنتبؿاي٘ بايطعاّ َٔ ايهٛم ، ؾاـا قْٝت أعطاٖا 

  ًَٚكبَٚأؾّ ايجُٔ َّٜٛٝا أٚ إنبٛعّٝا أٚ يٗكّٜا تًرتٟ ب٘ إستٝاداتٗا َٔ َطعِ 

 . ا يًمَإ ايـُكبٌٚغريٖ

 ، نُا هلا إنكاط َطايب١ لٚدٗا بٓؿكتٗا نٌ ّٜٛ ّٜٛ(: يًمٚد١ سل 289)

 ُهٓ٘ إ ٜعطٝٗا قاتبّا ـْؿكتٗا بطٝب ْؿهٗا نٌ ّٜٛ يف َٜٛ٘ ٚعٓؿ سٓٛقٙ ، ٜٚ
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استٝاداتٗا َٔ ايـُطعِ ٚايـًُكب ٚغريُٖا يًمَإ ايـُهتكبٌ يهٔ ٫  تكٓٞ ب٘

 ك١ ا٫ٜاّ ايـُكب١ً أٚ ايًٗٛق ايـُكب١ً إ٫ بكْاٙ ٚطٝب ْؿه٘ .شل هلا َطايبت٘ بٓؿـٜ

 ثِ اْ٘ يٛ ؾؾع ايٝٗا ْؿك١ انبٛع أٚ يٗك ٚإْكٓت ايـُؿ٠ ٚنإ ايـُاٍ أٚ أعٝإ 

 شاد١ ؾٗٛ ًَهٗا ٚإ مل تُكؾ٘ ٫نتػٓا٤ٖا ببفٍ ابٝٗا أٚ اَٗا أٚـايٓؿك١ بكؿق اي

 شٖٛا أٚ يُكؾٗا َٔ َاهلا ـشتاد٘ َٔ ايطعاّ ٚا٫ؾاّ ٚايًكاب ْٚـاغٝٗا َا ت

غاقٙ ذٛل هلا إؾٸـ، َٜٚا بفي٘ هلالٚدٗا َٓٗا  ٫ٚ ٜهرتدعشٛ ـيو ـايـُػتِ أٚ ْ

شٛ ـشب َٔ أًٖٗا أٚ أقكبا٥ٗا أٚ َؿٜكاتٗا ٚايتُؿم ب٘ ْٚـُٔ تـيٓؿهٗا ٖٚبت٘ ي

 ْعِ  ثـ١ُ انتجٓا٤إ : .  ـيو َٔ ايتُكؾات ايـُٛقٛؾ١ ع٢ً ايـًُو ؾاْ٘ ًَهٗا

ٚيٛ  -يًؿرت٠ ايـُع١ٓٝ  ٤ٞ َٔ ايـُاٍ أٚ أعٝإ ايٓؿك١ عٔ سادتٗاإـا لاؾ ي -أ

 يٮٜاّ ايـُكب١ً . ْؿك١ّذعً٘ إٔ ٜٳ ُهٔـتٜٚ ،قدع ازي ايـُايو لٚدٗا -يتكتريٖا

ُٛت اسؿ ايمٚدري أٚ يًٓٛلٖا ـنتشكام اثٓا٤ ايؿرت٠ يٱإـا غكدت عٔ ا -ب

 ٜٚبك٢ هلا َا  ا٫عٝإ ايـُؿؾٛع١ ع٢ً ا٫ٜاّ ، يط٬قٗا با٥ّٓا ؾٝٛلع ايـُاٍ أٚ أٚ

 ٜكابٌ اٜاّ انتشكام ايٓؿك١ ٜٚأغف َٓٗا َا ٜكابٌ اٜاّ عؿّ ا٫نتشكام .

َا تبك٢ عٝٓ٘ بعؿ ا٫ْتؿاع ب٘ ٫ٚ ٜهتًٗو عٓؿ  ايٓٛع ايجاْٞ  َٔ ْٛعٞ ايٓؿك١ :

 شٜٛٔ :ـػًٛ ساي٘ َٔ ْـا٫ْتؿاع ب٘ ، ٫ٚ ٜ

 ؿـكٜـتبـايمٍ ٚآ٫ت ـا٤ ٚاثاخ ايـُٓـطـؿكاٍ ٚايػـٔ ٚايـك ايـُههـٝـعـْ َا نإ  -أ

ذٛل هلا ـ٫ ٜ ًُٝهّا بٌ ٖٞ إَتاعٷـٗا ايمٚد١ تٖٚفٙ ٫ تهتشٓك ٚايتؿؾ١٦ ْٚـشٖٛا،

ذٛل إَتاع أسؿٺ ـإ٫ بكْا لٚدٗا ايـُايو ي٘ ، بٌ ٫ ٜ -ست٢ أًٖٗا  -يػريٖا اًُٝهٗـت

تهتشل ع٢ً لٚدٗا بفٍ ٖفٙ ايـُٓاؾع َٚتعتٗا نٞ تٓتؿع َٓٗا قؿق  ب٘ إ٫ بكْاٙ ٭ْٗا

ٖٚفا  ايػكض ٫ ٜتٛقـ  سادتٗا ٚيهٞ ٜتشكل ايتعٝٸٌ ايـُهتكك يف بٝت ايمٚد١ٝ ،
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سل هلا يف َطايب١ ايمٚز  ًُٝو ٖفٙ ا٭َٛاٍ يًمٚد١، ٚيفا ٫ـشكك٘ ع٢ً تـت

 ٗا عًٝ٘ تٛؾريٖا يٲَتاع  ٚايتُتع بٗا . بتًُٝهٗا ، بٌ سٓك

كٗا ايمٚد١ ٖٚفٙ تهتش َا نإ ْعري ايـ٬ُبو َٚٛاؾ ايتذٌُٝ ٚحنُٖٛا ، -ب

 هلا ايتُكف ؾٝٗا بٗبتٗا  ذٛلـَا أَهٔ ٚتٝهٸك َٓٗا، يهٔ ٫ ٜ -ع٢ً ا٫قكب -ًُٝهّاـت

 . ـٕ لٚدٗا ٚقْاٙإإ٫ ب ١ّإنتؿاؾتٗا لٚدأٚ إعاقتٗا أٚ ايتُؿم بٗا غاقز 

ًُٝو لٚدت٘ إٜاٙ ٚأَهٓ٘ ـًُه٘ ٚتـٖٚفا ايٓشٛ يٛ مل ٜكؿق ايمٚز ع٢ً ت

 ٗا يمَ٘ ـيو ٚيمَٗا ا٫نتؿا٤ ب٘ . إنتٝذاقٙ أٚ إنتعاقت٘ يكٓا٤ سادت

 ش٬ّ ًٜٝل بًأْٗا ٚسهب قؿقت٘ ايـُاؾ١ٜ أعِ ـ(: ٫بؿ َٔ إنهإ لٚدت٘ 280َ)

إداق٠ أٚ عاق١ٜ أٚ َٔ إ تهٕٛ ؾاقّا أٚ سذك٠ أٚ غكؾ١ ٚأعِ َٔ إ تهٕٛ ًَهّا أٚ 

نؿاٖا  ناْت َٔ اٌٖ ايكك١ٜ نؿاٖا بٝت ايًعك أٚ ٚيٛ ناْت َٔ أٌٖ ايباؾ١ٜٚقؿّا ،

 ايهٛؽ َٔ ايطري إـا نإ ٜٓانب يأْٗا . 

تٓؿكؾ َع  -أٚ غكؾ١ ُْٔ ؾاق  ٚيٛ سذك٠ّ -ُههٔ َهتكٌ ـُهٓٗا ايـُطايب١ بـٜٚ

ُِّث َضَههُتِم ِمِو لٚدٗا ٚأ٫ٚؾٖا َٔ ؾٕٚ ًَاقن١ ْكٸتٗا أٚ غريٖا ط َأِضِهُهُُيوَّ ِمِو َح

ًِوَّ ِّ ُِّكُا َعًَ ََاَل ُتَضازَُُّيوَّ ِيُتَض ؾٝشكّ ايتٓٝٝل ع٢ً ايمٚد١ يف ايـُههٔ َع ص َُِجِدُنِم 

 إَهإ إنتك٬هلا يكعّا ٚعكؾّا . 

 ،عٔ أًٖ٘ـُههٔ ٚا٫ْؿكاؾ ب٘ عٔ ْكٸتٗا أٚ ُهٓٗا إ تًرتط ا٫نتك٬ٍ يف ايـٜٚ     

 يكطّا تأغفٙ يف عكؿ ْهاسٗا أٚ يف عكؿ آغك ٫لّ . 

هب ساد١ (: ٫ تتكؿق ايهه٠ٛ بكؿق ٫ٚ تتشؿؾ بـُكؿاق ٚغ١َُٝٛ بٌ س281)

، ؾُا تعاقف بري أَجاهلا ٚيف بًؿٖا أٚ ـشهب َكؿق٠ ايمٚزايمٚد١ ٚيأْٗا ٚب

، ي٘ ٚبكؿق سادتٗا يًُٝـ أٚ يًًتا٤شهب َكؿٚق ايمٚز ٫بؿ َٔ بفـشًتٗا ٚبـَ
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يًتذٌُ أٚ يًبٝت أٚ يًُٓاّ أٚ ْـشٛ ـيو َـُا ٜكدع يف َجً٘ ازي ا٭عكاف ٚايعاؾات 

ايمٚد١ ٚيأْٝتٗا َٚكؿق٠ ايمٚز ، ٖٚهفا  ػاقد١ٝ ٚبًشاظ ساي١ـٚايتعاقؾات اي

 ايؿكاٍ ٚايػطا٤ ٚاٯت ايطبؼ ٚا٭نٌ ٚايًكب ٚأؾٚات ايتٓعٝـ ٚايتذٌُٝ 

 ت ايتربٜؿ ٚايتؿؾ١٦ ٫ تتشؿؾ بكؿق َـػُّٛ ٫ٚ بأَٚاف ٫آٚأثاخ ايبٝت ٚ

ػاقد١ٝ بًشاظ ـػا١َ ٚايعاؾات ٚايتعاقؾات ايـبٌ ايـُكدع ٖٛ ا٭عكاف اي ،َع١ٓٝ

نه٠ٛ نإ أٚ أثاثّا  -.  ثِ َا ٜتًـ َٓٗا ا ٚايـُش١ً اييت ٜههٓإ ؾٝٗ ٠ًؿايمٚدري ٚايب

أٚ ٜككب َٔ ايتًـ ٜـذب عًٝ٘ إنتبؿاي٘ َع َكؿقت٘ ، ٚيٛ ساؾعت  -أٚ ْـشُٖٛا 

 عًٝٗا ايمٚد١ إقؾاقّا ٚبكٝت عٓؿٖا أنجك َٔ ايـُؿ٠ ايـُتعاقؾ١ نإ غريّا يـٗا 

 ٚثٛابّا ٚمل تهتشل ايـُطايب١ با٫نتبؿاٍ . 

(: ٫ ٜعترب يف إنتشكام ايمٚد١ ايٓؿك١ ع٢ً لٚدٗا : غ٢ٓ لٚدٗا ٫ٚ 282)

 بأًٖٗا . عٓٗا أٚ أَهٓٗا ا٫نتػٓا٤  ؾككٖا ٚسادتٗا بٌ تهتشكٗا عًٝ٘ ٚإٕ ناْت غ١ٝٓ

(: إـا نإ ايمٚز ؾكريّا ٫ ٜـذؿ َا ٜٓؿك٘ ع٢ً لٚدت٘ ٚدب عًٝ٘ ايهعٞ 283)

ب١ عًٝ٘ إتـذاٙ لٚدت٘ ، ٚإـا تعفق ٚا٫نتهاب اي٥٬ل بًأْ٘ تـش٬ُّٝ يًٓؿك١ ايٛاد

يـُٓطبك١ شكٛم ايًكع١ٝ اـعًٝ٘ أٚ تأغك تـشًُٝ٘ يعفق عاقض أَهٓ٘ ا٭غف َٔ اي

ْؿام ع٢ً لٚدت٘ ْٚؿه٘ ٚأ٫ٚؾٙ َع إنتُكاق ايهعٞ عًٝ٘ ٚبـُكؿاق سادت٘ يٲ

 يتشٌُٝ ايههب اي٥٬ل، بٌ ٜـذب عًٝ٘ َا ٜـُهٓ٘ َٔ ا٫نتؿا١ْ أٚ اٱنتٝٗاب يهٔ 

ٍٛ  ٫ َفي١ ؾٝ٘ ٫ٚ إسكاز عًٝ٘ ، تـش٬ُّٝ يٓؿك١ لٚدت٘ .   بٓش

ٚاـا مل ٜتٝهك ي٘ تـشٌُٝ ْؿكتٗا بٓشٛ َٔ ا٭ْـشا٤ ناْت ْؿكتٗا بـشهب 

 َٔ أٌَ  -نها٥ك ايؿٜٕٛ  -ػكز ـايـُتعاقف ؾّٜٓا يف ـَت٘ تًتػٌ ب٘ ؾًٛ َات ت

 ١ . كًت ًَهٝتٗا ازي ٚقثتٗا نها٥ك أَٛايـٗا ايـُرتٚنـتـتكنت٘ ،ٚيٛ َاتت إْ
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شاْك ـؿك١ ايمٚد١ تكبٌ ا٫نكاط بايٓهب١ ازي ايمَٔ ايـ(: ايعاٖك إٔ 284ْ)

هٓٗا تعًٝل إنكاطٗا يٓؿكتٗا بًشاظ ايـُهتكبٌ ع٢ً ي٤ٞ ـُٚايمَٔ ايـُهتكبٌ ، ْعِ ٜ

ٚٸ - ز عًٝٗا اٚ عؿّ إغكادٗا َٔ بًؿٖا اٚ عؿّ إنهاْٗا َع ْكتٗا اٚ نعؿّ ايتم

عٔ ٚؾا٥٘ أثِ ػًـ ـايـُعًل عًٝ٘ ، ٚإٕ ت ؾٝذب عًٝ٘ ايٛؾا٤ بايًكط -ْـشٛ ـيو 

 عٔ إنكاط ْؿكتٗا ٚأٚدبتٗا عًٝ٘ .  ٛعكدٚأَهٓٗا اي

شاٍ َٓؿكّا ع٢ً ايمٚد١ ثِ طكأ عًٝ٘ ا٫عهاق ـ(: إـا نإ ايمٚز َٝهٛق اي285)

أٚ ايعذم عٔ اٱْؿام مل ٜهٔ يًمٚد١ سلٸ ؾهؼ عكؿ ايٓهاع ، ْعِ يـٗا سلٸ قؾع 

ايعؿٍ  ؿكٝ٘عٓؿ اي افٖمل ٜٓؿل عًٝٗا بايتُاّ ٚتـشكل إـا شانِ ايًكعٞ ـأَكٖا إزي اي

١ٝ ، ؾٝأَك لٚدٗا بايط٬م أٚ تـشٌُٝ ا٫ْؿام ـشهبـيٮَٛق اي ٚنًٝ٘ ايـُُٓٛبأٚ 

شانِ ـأَهٔ اي -ٚيٛ يعذمٙ  عٔ اٱْؿام -غاقدّا ع٢ً لٚدت٘ ، ؾإ إَتٓع عُٓٗا 

ٚبري  ـشاْكايًكعٞ تطًٝكٗا بـشهب ٫ٜٚت٘ ايـشهب١ٝ ، َٔ ؾٕٚ ؾكم بري اي

 . )ؾك٘ ايط٬م(ًّٛ سٝات٘ أسهاّ َـػ١َُٛ تأتٞ يفٚيًمٚز ايـُؿكٛؾ ايـُع ايػا٥ب،

 (: إـا إتؿل ايمٚدإ ع٢ً إنتشكام ايٓؿك١ ٚإغتًؿا يف ا٫ْؿام ٚعؿَ٘ :286)

ٚإ٫ نإ ايكٍٛ قٍٛ ايمٚد١ َع  ،ؾإ أقاّ ايمٚز ب١ٓٝ ع٢ً ا٫ْؿام ؾع٬ّ ؾٗٛ غري

عًٝٗا يف ايـُؿ٠ ايهفا١ٝ٥ ، َٔ ؾٕٚ ؾكم بري نٕٛ إْؿام لٚدٗا  ٜـُٝٓٗا ع٢ً عؿّ

 ايمٚز ساْكّا ٚبري نْٛ٘ غا٥بّا ٚبري نْٛٗا َٓعمي١ عٓ٘ تًهِ ايؿرت٠ . 

ؿام ـْشٍُٛ اٱـْعِ يٛ سٌُ ايكطع عٓؿ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ أٚ َُٓٛب٘ يًكٓا٤ ب

َٔ بعض ايككا٥ٔ ايـُؿٝؿ٠ يًٛثٛم أٚ يًكطع باْؿاق٘ نُا يٛ ناْت ايمٚد١ يف بٝت 

ْؿاق٘ ع٢ً أؾكاؾ عٝاي٘ اٚ إب تٌ ٚقؿ ياع ٚيٗؿ ايجكااٍ ايكديمٚد١ٝ ُْٔ عٝا

 بتٛنط ٚنًٝ٘ بـذًب ـيو إـا نإ غا٥بّا، ٚقؿ إؾعت  بـذًب٘ ايطعاّ ٚايًكاب أٚ
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َؿع١ٝ ٫ ٜكبٌ  -شهب ايكك١ٜٓ ايـُفنٛق٠ ـْٗا بإايمٚد١ أْٗا مل تتهًِ سُتٗا ؾ

ا٫ْؿام ، ٚاـا مل تهٔ هلا ب١ٓٝ ؾايكٍٛ قٍٛ قٛيـٗا إ٫ بب١ٓٝ عاؾي١ ع٢ً إنتجٓا٥ٗا َٔ 

 لٚدٗا َع ٜـُٝٓ٘ ع٢ً إْؿاق٘ عًٝٗا ؾع٬ّ .

يف لَإ  (: إـا ناْت ايمٚد١ سا٬َّ ْٚٚعت ٚقؿ طًكت قدعّٝا ٚإغتًؿا287)

ٚقٛع ايط٬م ؾاؾع٢ ايمٚز نْٛ٘ قبٌ ايْٛع ٚقؿ إْكٓت عؿتٗا ؾ٬ ْؿك١ يـٗا اٯٕ، 

ْع ؾتهتشل عًٝ٘ ايٓؿك١ اٯٕ : ؾإ أقاّ ايمٚز ٚإؾعت ايمٚد١ أْ٘ طًكٗا بعؿ ايٛ

ع٢ً ؾعٛاٙ ، ٚإ٫ ؾايكٍٛ قٍٛ ايمٚد١ َع ٜـُٝٓٗا، ٚإـا سًؿت ع٢ً ٚقٛع  ب١ّٓٝ

ًمّ ايمٚز باعرتاؾ٘ باْكٓا٤ عؿتٗا ؾ٬ ايط٬م بعؿ ايْٛع إنتشكت ايٓؿك١ ، ٜٚٴ

 ٜـشلٸ ي٘ ايكدٛع إيٝٗا إ٫ بعكؿ يكعٞ . 

 اؾع٢ اٱعهاق ٚعؿّ اٱقتؿاق ع٢ً ا٫ْؿام ايتاّْؿام ؾ(: إـا طايبت٘ باٱ288)

ع٢ً أٌَ ا٫ْؿام ، ٚإؾعت ايمٚد١ ٜهاقٙ : ؾإ أقاَت ايمٚد١ ايب١ٓٝ ايعاؾي١  ٚأ

 ع٢ً ؾعٛاٖا ، ٚإ٫ ؾايكٍٛ قٍٛ ايمٚز َع ٜـُٝٓ٘ . 

 ٚأنتًـ أَٛاي٘  -عًٝ٘ ض ا٫عهاقعكْٚعِ إـا نإ ايمٚز َٛنكّا ٚإؾع٢ 

ْهكت لٚدت٘ ـيو : ؾإ أقاّ ايمٚز أؾ -ؾْٜٛ٘ أٚ ْـشٖٛا إسرتام بٓاعت٘ أٚ تكانِ 

 َؿم ؾعٛاٙ ، ٚإ٫ ؾايكٍٛ قٛيـٗا َع ٜـُٝٓٗا ع٢ً عؿّ إعهاقٙ . ب١ٓٝ ع٢ً 

 ٢ نٌ ْـؿك١ ٚادب١ ست٢ ْؿك١ ايمٚد١، ٖٚٞ قـٛتْؿك١ ايٓؿو َكؿ١َ عً(: 289)

ي٘ شهب ساـٚيًٝت٘ ٚنهٛت٘ ٚؾكاي٘ ٚغطا٩ٙ ٚحنٖٛا َٔ ْكٚقات ايـُعاٍ ب َٜٛ٘

ٚيأْ٘ ، ثِ َا ٜمٜؿ َٔ ْؿكت٘ ُٜكف إزي ايمٚد١ بـُا تـشتاز َٔ طعاّ ٚيكاب ّٜٛ 

ٚي١ًٝ ٚنهٛتٗا ٚؾكايٗا ٚغطا٤ٖا ْٚـشٖٛا َٔ ْكٚقات َعايٗا ، ؾإ لاؾ عٓؿٙ 

 .  با٤ ٚا٭بٓا٤ اٯ : أْؿل ع٢ً ايككٜب َٔ ايعُٛؾٜٔ ي٤ٞ
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 نفكٕ األقازب . -2
ذب ع٢ً ا٭ب ا٫ْؿام ع٢ً ـ٘ نُا ٜ(: ٜـذب ع٢ً ا٫بٔ اٱْؿام ع٢ً أب290ٜٛ)

 بًكطري : -ـنكّا نإ أّ أْج٢  -ٚيؿٙ 

َع لٜاؾ٠ٺ  اٱْؿام ع٢ً ْؿه٘ ٚلٚدت٘ ايؿا١ُ٥ا٫ٍٚ: ٜهاق ايـُٓؿل َٚكؿقت٘ ع٢ً 

عٔ اٱْؿام ع٢ً ٚادب ايٓؿك١  ـُهًـيككٜب ،ؾإ عذم ايع٢ً آُهٓ٘ َٔ اٱْؿام ـت

ذب عًٝ٘ ْؿك١ ا٭قاقب ـؿا١ُٝ٥ مل تلٚدت٘ ايقٛت ذؿ َا ٜمٜؿ ع٢ً قٛت٘ ٚـؾًِ ٜ

 ست٢ ٜتٝهك ي٘ ايـُاٍ . 

ُا ٜتكٛت ب٘ ـايجاْٞ: ؾكك ايككٜب ايـُٓؿل عًٝ٘ ٚإستٝاد٘ بايؿعٌ إزي ْؿك١ ْؿه٘ ٚي

 ٜٚتعٌٝ َٔ طعاّ ٚيكاب ٚؾكاٍ ٚغطا٤ ٚنها٤ ٚنهٔ .

أسؿُٖا ايؿكري  إْؿاقٗا ع٢ً أبٜٛٗا أٚسٛط ٚدٛبّا ع٢ً ايبٓت ايـُٝهٛق٠: ٚا٭

سٛط ٚدٛبّا إْؿام ا٭ّ ايـُٝهٛق٠ ع٢ً أ٫ٚؾٖا م عٔ ايتههب ، نُا إٔ ا٭ايعاد

ٞٸ ايؿككا٤ إـا مل ٜهٔ هلِ أبٷ ع٢ً اٱْؿام أٚ نإ ٚمل ٜهٔ َٓؿكّا ٚاقعّا  قاؾقٷ س

ٖٚهفا ا٭سٛط ٚدٛبّا إْؿام ا٫بٔ ٚايبٓت ع٢ً  شُٖٛا ،ـيعُٝاْ٘ أٚ سبه٘ أٚ ْ

ٚادتاَع ٖٛ ا٫ستٝاط نٛق ٚا٫ْاخ . أ٫ٚؾُٖا: ايف أدؿاؾُٖا ٚدؿاتُٗا ٚأ٫ٚؾ

 . هٛق ع٢ً قكٜب٘ ايؿكري َٔ عُٛؾٜ٘: ايُاعؿ ٚايٓالٍ ؿام ايـُهًـ ايـُٝإْايًمَٚٞ ب

 ع٢ُ أٚـعكز أٚ بـب - ٘ـُقٛٳـ٘ ٫ٚ عٳـعؿايت رب إن٬ّ ايـُٓؿل عًٝ٘ ٫ٚـ(: ٫ ٜعت291)

مل اقّا أٚ ؾٝذب اٱْؿام ع٢ً ا٭بٜٛٔ ٚا٭بٓا٤ ٚإٕ ناْٛا نؿاقّا أٚ ؾه -شُٖٛا ْٳ

ٛٸقري، ْعِ ٜهتج٢ٓ ايٛيؿ ايهاؾك ايٜهْٛٛا  شكبٞ ايـُعًٔ يًشكب ع٢ً ايـُهًُري ـَع

 شكّ . ـذب اٱْؿام عًٝ٘ بٌ ٜـُشاقبتِٗ ؾاْ٘ ٫ ٜـٚايـُُاقى ؾع٬ّ ي

 ل بإٔ ٜهٕٛ بايػّا عاق٬ّ ، ؾًٛ نإ ايـُٝهٛق َػريّاؿٹـرب نُاٍ ايـُٓـعتـٖٚهفا ٫ ٜ
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 ذب ع٢ً ـذؿ تعٝٸً٘ َّٜٛا ؾَّٝٛا ٜـٜ ٘ ؾكريّا ٫ذّْٓٛا ٚناْت أَ٘ أٚ أبٛٙ أٚ إبٓـأٚ َ

شهب ٫ٜٚت٘ ع٢ً ـٚيٞ ايُػري أٚ ايـُذٕٓٛ إـا نإ َٝهٛقّا: اٱْؿام ع٢ً قكٜب٘ ب

 أَٛاي٘ بًكط عؿّ ايتٛنع يف ايُكف ٚإؾهاؾ َاٍ ايُػري أٚ ايـُذٕٓٛ . 

 ؾكري عادم  -ـذب عًٝ٘ اٱْؿام نُا يٛ نإ يًػِ(: إـا تعؿؾ َٔ 292ٜ)

أٚ نإ يٮبٜٛٔ أبٓا٤  ،أب ٚإبٔ ٜكؿقإ ع٢ً اٱْؿام عًٝ٘ -نتهاب عٔ ا٫

َٝهٛقٕٚ ٜٓبػٞ هلِ اٱيرتاى ٚتٛلٜع ايـُُكف عًِٝٗ يٝٓاٍٚ ا٭دك ايععِٝ، 

شُك ايٝهاق ـيٛ إْ -ُهٓ٘ اٱْؿام ـع٢ً ايـُٝهٛق ايفٟ ٜ ٚتتعري ْؿك١ غري ايـُٝهٛق

 .   -أٚ ع٢ُ ايـُٝهٛق اٯغك ٚمل ٜٓؿل  ؾٝ٘ ،

ذب اٱْؿام ع٢ً غري ايعُٛؾٜٔ َٔ ا٭قكبا٤: ا٭غ٠ٛ ٚا٭غٛات ـ(: ٫ 293ٜ)

ٌٷ ،ػا٫ت ٚغريِٖـٚا٭عُاّ ٚايعُات ٚا٭غٛاٍ ٚاي يًكسِ ٚؾٝ٘ أدك  ْعِ ٖٛ َٚ

ذب ع٢ً ايٛيؿ اٱْؿام ع٢ً أبٝ٘ ٚأَ٘، ؾٕٚ ألٚادُٗا، ٚؾٕٚ أبٓا٥ُٗا ـٜٚ ععِٝ .

 .  شِٖٛ َٔ سٛايٞ ْهب٘ـْٚ ٚؾٕٚ ـق١ٜ لٚز ا٫ّ ٚلٚد١ ا٫ب ايفٜٔ ِٖ اغٛت٘،

 ، ٖٚفا ٜعينايٓؿك١ ع٢ً ايككٜب نْٛ٘ ؾكريّا ًٜرتط يف ٚدٛبنبل أْ٘  (:294)

ذؿ َا ٜتعٌٝ ب٘ َٔ طعاّ ـشٝح ٫ ٜـشتاد٘ ؾع٬ّ يف َعاي٘ بـُا ٜـيعؿّ ٚادؿٜت٘ 

ذب ـ، ؾ٬ ٜعًٝ٘ ؾَّٝٛا ُا ٜتٛقـ تعٝٸً٘ َّٜٛاـشٖٛا َٚؾكاٍ ٚنهٔ ْٚٳٚاؾاّ ٚنه٠ٛ 

ذؿ َعاي٘ َّٜٛا أٚ ـإـا نإ ٜ ًُو َ٪١ْ ن١ٓـيؿكري ايفٟ ٫ ٜاٱْؿام ع٢ً ايككٜب ا

 دب اٱْؿام عًٝ٘،ٚٚعذم عٔ اٱْؿام أَٛاي٘ ت ْتٗاـا إ، ست٢ أٚ يٗٛقّاانبٛعّا 

ٌٸـٜٚهؿٞ إٔ ت ٛٸـٙ ٚعؿّ َكؾ٘ ت٤بكابكؿٍق تؿعٛ ايٓكٚق٠ ٱأَٛاي٘  ك طّا ع٢ً ش

 .  ؾٝذب ع٢ً قكٜب٘ ايـُٝهٛق اٱْؿام عًٝ٘ س٦ٓٝفٺايكاٖك٠  ضٛاقعايـُعاٍ ٚاي

 ُا ٜتٓانب َع َكؿقت٘ ايبؿ١ْٝ ٚيأْ٘ ا٫دتُاعٞ أٚـاٱنتهاب ب ُهٓ٘ـٚاـا نإ ٜ
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ٚيٛ  -ُٛاقؾٖا ٚؾٛا٥ؿٖا ـأٚ سكؾ١ ٜكؿق عًٝٗا ٚتٓؿع٘ يًتعٌٝ ب ُهٓ٘ تعًِ َٓع١ـٜ

ذب ْؿكت٘ ع٢ً قكٜب٘، يهٓ٘ يٛ تكى ايتههب ـٚدب عًٝ٘ ـيو ٚمل ت -ذّا ـتؿقٜ

َٔ قكٜب٘ َّٜٛا ؾَّٝٛا ٚبكؿق سادت٘ ايؿع١ًٝ ٚأظٗك عفقّا َعك٫ّٛ ٚدب اٱْؿام عًٝ٘ 

 ع ٚايرتؾٝ٘ عًٝ٘ .َٔ ؾٕٚ يمّٚ ايتٛنٸ

ذب اٱْؿام عًٝ٘ إـا عذم عٔ ـ(: ايككٜب غري ايٛادؿ يٓؿك١ َٜٛ٘ ؾع٬ّ 295ٜ)

شٌُٝ ـُكؿقت٘ ٚيأْ٘ ٚإٕ أَهٓ٘ تـايتههب أٚ مل ٜتٝهك ي٘ ايتههب ايـُٓانب ي

٪اٍ َٔ ايٓاى أٚ با٫نتذؿا٤ َٔ بٝت با٫نتعطا٤ ٚايه : َ٪ْت٘ بػري ا٫نتهاب

اى ٚايمنٛات ٚايُؿقات يـُٓطبك١ عًٝ٘ َٔ ا٭مخيًكع١ٝ اشكٛم اـَٔ اي ـُاٍ:اي

 . يعذم عٔ ايٛؾا٤ َهتكب٬ّ قكٜبّا أٚ با٫قرتاض َع استُاٍ ا ،ٚايـُعايـِ

أٚ  ػريات ٚايـُرباتـشكٛم أٚ َٔ ايـْعِ يٛ أعطٞ ؾع٬ّ َٔ ايُؿقات أٚ َٔ اي

 ذب ع٢ً قكٜب٘ اٱْؿام عًٝ٘ .ـتُاٍ ايتُهٔ َٔ ايٛؾا٤ مل ٜسٌُ ا٫قرتاض َع اس

ُٔ ًٜٝل بٗا ٜٚكّٛ ـُهٓٗا ايتمٚز ايؿا٥ِ أٚ ايـُٓكطع بـ(: ايـُكأ٠ اييت 296ٜ)

شٝح ٜهكط ٚدٛب اٱْؿام عًٝٗا ـشهِ ايكاؾق ع٢ً ا٫نتهاب بـبٓؿكتٗا ٫ تعترب ب

ٚٸ ، ؾٝذب اٱْؿام عًٝٗا عٔ ابٝٗا ٚاَٗا ٚابٓٗا  دٗا ؾع٬ّ ٚتُؿٸٟ إ٫ َع تم

 . ْؿام عًٝٗالٚدٗا يٲ

ٍٷ٭ب أٚ ا(:إـا نإ عٓؿ ا297) ٚٸز ٖٚٛ ـٜهؿٝ٘ َُكؾّا يً ٫بٔ أٚ ايبٓت َا تم

شٝح يٛ َكف َاي٘ يف ايتمٜٚر مل ٜتٝهك ي٘ ـشتاد١ ي٘ بـأٚ ٖٞ َ تاز ايٝ٘ـشـَ

دال ي٘  -شاٍ ٜٚتٛؾك عٓؿٙ ايـُاٍ ـست٢ ٜتٝهك ي٘ اي -ٚيٛ يؿرت٠  -قكٜب٘ اٱْؿام ع٢ً 

سادت٘ إزي ايمٚاز سؿ ا٫ْطكاق  يف لٚاد٘ أٚ يف لٚادٗا ٚإٕ مل تبًؼَكف َاي٘ 

 شكز ٚايًؿ٠ عٓؿ تكن٘ . ـايٛقٛع يف اي أٚ
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(:إـا مل ٜهٔ عٓؿٙ َا ٜٓؿك٘ ع٢ً ْؿه٘ ٚدب عًٝ٘ ايتٌَٛ يتشًُٝ٘ 298)

ٓؿٙ با٫نتهاب بٌ ست٢ با٫نتعطا٤ أٚ با٫نتذؿا٤ أٚ حنُٖٛا ، ٚاَا إـا مل ٜهٔ ع

شًُٝ٘ با٫نتهاب اي٥٬ل ؾٝذب عًٝ٘ تٳ -أٚ ابٓ٘أبٜٛ٘  -قكٜب٘ ؿك٘ ع٢ً لٚدت٘ أَٚا ٜٓ

شًُٝ٘ با٫نتعطا٤ ٚا٫نتذؿا٤ ٫ٚ بٓشٛ ا٫قرتاض إـا مل ـذب عًٝ٘ تـبًأْ٘ ، ٫ٚ ٜ

 ٜط٦ُٔ بكؿقت٘ ع٢ً ٚؾا٥٘ يف ايـُهتكبٌ ايككٜب ايـُٓعٛق . 

ؿاٜت٘ َٔ طعاّ ٚأؾاّ ، بٌ ايٛادب ايكٝاّ به(: ٫ تكؿٜك يٓؿك١ ايككٜب299)

 ، ٚيٝو ػاقدٞـاي شهب ايتعاقفـُا ٜهتككٸ ب٘ َعاي٘ بـشٖٛا َٚنه٠ٛ ٚإنهإ ْٚٳ

َٳـ: إعؿاؾ٘ بتمٜٚ َٔ اٱْؿام ايٛادب يكعّا ع٢ً ايككٜب  ؿاق٘ ٚإٕ نإ ذ٘ ٚبفٍ 

 : أؾا٤ ؾْٜٛ٘ ٫ٚ  َٔ أؾٌٓ ا٭عُاٍ ايـُشبٛب١ يكعّا، ٚيٝو َٔ اٱْؿام ايٛادب

ـذٓاٜات ٚحنٖٛا ، ْعِ ٖٛ َٔ ايهؿاقات ٚايٓفٚق ٚأقٍٚ ايؾؾع َا ٚدب عًٝ٘ 

شه١ٓ ـٚإسهإ إيُٝٗا ، ٚتععِ اي ، ٜٚتأنؿ إنتشباب٘ يف ا٭ب ٚا٭ّ ؾاْ٘ بكٸ َهتشب

 ػا١َ ب٘ ٫نُٝا ـَٓطكّا ايٝ٘ يبعض ا٭سٛاٍ ايأٚ شتادّا إزي ايمٚاز ـعٓؿَا ٜهٕٛ َ

 َع عذمٙ عٔ بفٍ ايُؿام َُٚاقف ا٫لؾٚاز .

 ٤ يف اٱْؿام ع٢ً ايككٜب بفٍ ايٓؿك١ يف ؾاق ايـُٓؿل بٓشٛ اٱَتاع ذمٟـ(: 300ٜ)

ذب عًٝ٘ ـأٚ ا٫ْتؿاع ٚإٕ أٚدب ايتًـ ٚا٫نت٬ٗى نايـُأنٍٛ ٚايـًُكٚب، ٫ٚ ٜ

ـٕ ايـُايو إًُهٗا يػريٙ أٚ ٜبٝشٗا إ٫ بـًُٝهٗا ؾًٛ بفهلا مل ٜهٔ ي٘ إٔ ٜـت

طًب  زي غري ؾاقٙ ست٢ إـاذب ع٢ً ايـُٓؿل بفهلا ْٚكًٗا إـٜ نُا ٫ ٚقغُت٘،

ُٓع٘ عٔ إنتٝؿا٤ ـذب إدابت٘ إ٫ عٓؿ ٚدٛؾ عفق ًَكٚع ٜـعًٝ٘ ـيو مل ت ايـُٓؿل

ُا ٜكدع ـشٖٛا َأٚ يربؾ أٚ يٛدٛؾ َٔ ٜ٪ـٜ٘ ٖٓاى أٚ ْٳ شكٸـي -ْؿكت٘ يف بٝت ايـُٓؿل 

 .  - ٚبٝت ايـُٓؿل ؿامـشٌ اٱْـإزي غًٌ يف َ
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 قاقب يف ٚقتٗا ٚلَاْٗا ذب ع٢ً ايـُهًـ قٓا٤ َا ؾات٘ َٔ ْؿك١ ا٭ـ(: ٫ 301ٜ)

-  ٍٕ ٛٸت ْؿك١ قكٜب -يعفٍق نإ ايؿٛات أّ يتكُرٍي ٚعُٝا   ٘ؾُت٢ ؾات َٓ٘ أٚ ؾ

ايٛادب١ عًٝ٘ ْؿكت٘ ٜأثِ يٛ نإ قاؾقّا ع٢ً اٱْؿام يهٔ ٫ تهتككٸ يف ـَت٘ ع٢ً 

 ذب عًٝ٘ تؿاقنٗا َهتكب٬ّ عٓؿ ايتٛب١ أٚ عٓؿ ايـُكؿق٠ .ـا٫ظٗك ست٢ ٜ

ايكاؾق عٔ اٱْؿام ع٢ً قكٜب٘ ايؿكري دال إدباقٙ عًٝ٘ بٓشٛ (: إـا إَتٓع 302)

َُٓٛب٘ يٮَٛق  ايـُذتٗؿ ايعؿٍ أٚ -ـشانِ ايًكعٞعك٥٬ٞ أٚ بٓشٛ قؾع أَكٙ إزي اي

 شهب ٫ٜٚت٘ ، ٚإ٫ ـذربٙ عًٝ٘ إٕ أَهٓ٘ بـْؿام أٚ ٜشانِ باٱـؾٝأَكٙ اي -ـشهب١ٝاي

ٱْؿام ، ؾًٛ إَتٓع عٓ٘ أَك ٣ ايعك٤٬ َٔ عؿٍٚ ايـُ٪َٓري ٱدباقٙ ع٢ً اتُؿٸ

ؾاـا إنتؿإ ع٢ً سهاب  ،شانِ ايككٜب ايـُشتاز با٫نتؿا١ْ ع٢ً سهاب قكٜب٘ـاي

ٛٸٕ  قكٜب٘ أٚ أَكٙ قكٜب٘ با٫نتؿا١ْ ع٢ً سهاب٘ ٭دٌ ْؿكت٘ ؾانتؿإ ايككٜب ي٘ َٚ

 .  ايؿا٥ت١ ْؿه٘ ٚدب ايٛؾا٤ ع٢ً ايككٜب َٔ باب ٚؾا٤ ؾٜٓ٘، ٫ َٔ باب قٓا٤ ايٓؿك١

 نفكٕ ايـممًُى . -3
َػريّا نايٓشٌ  -شٝٛإ اٱْؿام عًٝ٘ ـُايو ايـ(: ا٭سٛط ٚدٛبّا ي303)

شُإ ٚايبكك ، ْاؾعّا أّ ٫ ، ٜفٓن٢ ـػكٚف ٚايـٚايؿداز ٚؾٚؾ ايكم أّ نبريّا ناي

شٌُٝ ـشٝٛإ ع٢ً تـؾًٝمَ٘ إٔ ٜٓؿل عًٝ٘ عٓؿَا ٫ ٜك٣ٛ اي -شُ٘ أّ ٫ ـٜٚ٪نٌ ي

أٚ  سٝات٘ ْٚكٚق٠ َعاي٘، ؾإ مل ٜكؿق ع٢ً إْؿاق٘ َطعُ٘ ًَٚكب٘ َٚا ب٘ قٛاّ

ُهٔ تفنٝت٘ يكعّا أٚ بٝع٘ أٚ ـٔ عًٝ٘ تفن١ٝ َا ٜإَتٓع َٓ٘ َع قؿقت٘ عًٝ٘ أدرب ٚتعٝٸ

 إٜؿاع٘ عٓؿ َٔ ٜك٣ٛ ٜٚتُهٔ َٔ تعًٝؿ٘ أٚ إطعاَ٘ أٚ تٛؾري َا ب٘ قٛاّ سٝات٘ . 

ٜكّٛ َعاي٘ ٚتهتكك نؿاٜت٘ ٚشٝٛإ بٌ ٜعط٢ َا ؾٝ٘ ـ(: ٫ تكؿٜك يٓؿك١ اي304)

شٝٛإ ٚبري تكن٘ ٜكع٢ ـػاّ بايـ، ٜٚتػري َايه٘ بري بفٍ ايًكاب ٚايطعاّ ايسٝات٘



 2َٓٗاز ايُاذتري/ز ................................................................ (510)

ػُب، ٚإ٫ تعري عًٝ٘ ـيف غُب ا٭قض ٜٚأنٌ َٓٗا ؾاـا إنتؿ٢ بايكعٞ ٚٚدؿ اي

 شتاز ي٘ ًٜهٌ دٛال أغفٙ َٓ٘ ٚسكَاْ٘. ـإع٬ؾ٘ بٌ يٛ نإ عٓؿٖا ايًدي ٚايكْٝع َ

ُٛت ـ٘ سبو سٝٛاْ٘ ٚسكَاْ٘ َٔ ايطعاّ ٚايًكاب ست٢ ٜذٛل يـ(: ٫ 305ٜ)

 ذب عًٝ٘ ـًُٛى غريٙ أّ مل ٜهٔ ًَو أسؿ، بٌ ٜـًُٛن٘ أّ نإ َـنٛا٤ نإ َ

شؿغ سٝات٘ إٕ مل ٜتٗٝأ  ي٘ ـست٢ إـا أغ٢ً نبًٝ٘ نع٢ بٓؿه٘ يإغ٩٬ٙ إـا مل ٜطعُ٘ ،

 .  طعاَ٘ ٚإنكا٤ٙ إشؿعٗا بـَٔ ٜ

٢ً اٱط٬م إٔ ٜتؿهك إٔ سٝٛاْ٘ قٚع شٝٛإ عـ(: ٜٓبػٞ يُاسب اي306)

٢َٜٛٚ ب٘ َٔ ٜكبٸٝ٘ أٚ  شهب٘ ،ـنٌ سٝٛإ ب -شرت١َ ؾرياعٞ َطعُ٘ ًَٚكب٘ ـَ

شبه٘ نجريّا ٫ٚ ٜهًؿ٘ ٫ٚ ـٜٚٓبػٞ إٔ ٫ ٜٓكب٘ إ٫ يٓكٚق٠ٺ ٫ٚ ٜ -ٜعتاؾ تكبٝت٘ 

شٛ ـيو َٔ أيٛإ ـر دكٚس٘ ْٚـشٌُ عًٝ٘ ؾٛم طاقت٘ ٜٚؿاٜٚ٘ عٓؿ َكْ٘ ٜٚعايـٜ

 شٝٛإ .ـؾاْ٘ ٜ٪دك ع٢ً ا٫سهإ إزي ا٫ْهإ ٚاي ، سهإ ايٝ٘ َا أَهٓ٘ا٫

 ذٛاَؿ ايـًُُٛن١ ـ(: ايٓباتات ٚايعكاقات ٚا٭ثاخ ٚايهتب ٚحنٖٛا َٔ اي307)

ذب تُٓٝتٗا ٫ٚ إسٝا٩ٖا ٫ٚ عُاقتٗا بمقع أٚ غكى أٚ عُاق٠ نه١ٝٓ أٚ ـ٫ ٜ

 بإت٬ؾٗا ؾاْ٘  عابتٗا أٚإٜبٗا بػكـذٛل تٓٝٝعٗا ٫ٚ تـشٖٛا، نُا ٫ ٜـذاق١ٜ أٚ ْـت

ٛٸؽ يكعٞ أٚ عك٥٬ٞ ، ٚيٛ ْٝٸعٗا ُْٔ  ظًِ يًٓؿو ايـُايه١ أٚ إْكاق ب٬ َه

 ػُو إـا مل ٜ٪ؾ مخهٗا َٚٓت ن١ٓ ع٢ً ًَهٗا . ـمخهٗا ٭قباب اي
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