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

 
 
 

 ثفقه اإلر
 

 ٚؾٝـ٘ ؾكٍٛ :
 

 :  . ٖٚٓا ؾٛا٥س فـي موجبات اإلرث وأىواعُ(: الفصل األول)
 

ْػــ  : ٖٚــٞ ْٛنــإ  ،ضث٥ــس٠ اىلٚ:(: ؾـــٞ  ٝــإ َٛل ــا  اإ)ايؿا
 ٚغ   . 

ايػ   ٖـٛ تصكـاٍ  ـخ ؾدكـخ نطؾـارت ٚتقـلاال  ـايٛاز٠ ؾـطنارت          -أ
ٚطارت  كـسم ايٓػـ    ناىلال ٚاا ٔ أٚ  اْتٗا٥ُٗا ت: ثايـث  أٚ أنرـط َؿـط   

 ٚي٘ َطاص  ثـالث١ َلصـّ ١ :  ،ٝت نطؾارتٛضٚث ايـُـايكطٜ  َع ايـُ
  ٕ ايــُتكالٕ زٕٚ اىللـساز    ايـُطص ١ اىلٚ: قٓؿإ : أحـسُٖا اىل ـٛا

 شنٛضارت ٚتْاثارت .  -ٚتٕ ْعيٛا  -ٚثاُْٝٗا اىلٚاز  ،ٚاؾّسا 
ٚ ٚايـُطص ١ ايرا١ْٝ قٓؿإ أٜهارت : أ تٕ نًـٛ  حسُٖا اىللساز ٚاؾـّسا  

-  ِ ــسازٖ ــا٥ِٗ ٚأل ــا اىل -آ  ــِ ٚتٕ   ، ٚثاُْٝٗ ــٛا  ٚأٚازٖ ــ٠ٛ ٚاىلخ خ
 ْعيٛا . 

 ٚايـُطص ١ ايرايرـ١ قـٓـ ٚاحـس : ٖٚـِ اىلنُـاّ ٚاىلخـٛاٍ ٚتٕ نًـٛا        
 ِ ـــٗ ــا٤ ٚاىلَٗـــا  ٚأخٛايـ ــاّ اء ـ ــّسا    ،نأنُـ ــاّ االـــساز ٚاؾـ ٚأنُـ

ـــِٗ  ــٛاٍ   ،ٚأخٛايـ ــاّ ٚاىلخـ ــصيو أٚاز اىلنُـ ــأٚاز  ٚنـ ــٛا نـ ٚتٕ ْعيـ
 ؿـط  قـسم ايكطا ـ١ َـع     يهٔ ٖٚهصا  ،ِٖ ٚأٚاز أٚاز أٚازِٖأٚاز

 ايـُٝت نطؾارت . 
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 ،أٚ ٚا٤  ،:  عٚلٝـ١    ايػ   ٖٛ اإصكاٍ  ايـُٝت  ػـ  ايـٛاز٠   -ال
 ثِ ٚا٤ اإَا١َ .  ،ثِ ٚا٤ نُإ اؾطٜط٠ ،ٚا٤ ايعتل :ٚايٛا٤ َطاص 

 

أقػـاّ   حٝـث ٜٓكػـِ ت:   ،: ؾـٞ  ٝـإ أقػـاّ ايـٛاضث   )ايؿا٥س٠ ايرا١ْٝ(
 : مخػ١ 

زا٥ُارت ، ٖٚٞ ايعٚل١ ؾـإ يــٗا    -ا غ   -اىلٍٚ : َٔ ٜطث  ايؿطض 
 ايط ع َع نسّ ايٛيس  ٚايرُٔ َع ايٛيس ، ٚا ُٜطّز نًٝٗا أ سارت . 

ايراْٞ : َٔ ٜطث  ايؿطض زا٥ُـارت ٚض ــُا ٜـطث َعـ٘  ـايطّز نـاىلّ ؾـإ        
ض ــُا ٜـطّز   َع ايٛيس ٚايرًث َع نسَ٘ تشا مل ٜهٔ حال  ٚيـٗا ايػسؽ 

ّ   -نًٝٗــا ظا٥ـــسارت نًــ٢ ايؿـــطض    ،نُــا تشا ظاز  ايؿطٜهـــ١ نًــ٢ ايػـــٗا
ُٜٚـطّز نًٝـ٘    ٚايٓكـ َع نسّ ايٛيـس   ٚنايعٚج ؾاْ٘ ٜطث ايط ع َع ايٛيس

 . ()تشا مل ٜهٔ ٚاضث تا اإَاّ 
نـاىلال ؾاْـ٘ ٜـطث     ،ايرايث : َٔ ٜطث  ايؿطض صاض٠ ٚ ايكطا ١ أخط٣

 ٚاي ٓـــت ٚاي ٓـــا   ،َـــع نسَـــَ٘ـــع ٚلـــٛز ايٛيـــس ٚ ايكطا ـــ١  ـــايؿطض 
ٚاىلخـٛا   ٚاىلخـت   ،ْٗٔ ٜـطثٔ َـع اإ ـٔ  ايكطا ـ١ ٚ سْٚـ٘  ـايؿطض      إؾ

 ،َــع اىلر  ايكطا ــ١ َٚــع نسَــ٘  ــايؿطض ٔطثْٗٔ ٜــإيــ ال أٚ ي  ــٜٛٔ ؾــ
خ٠ٛ ٚااخــٛا  َــٔ اىلّ ؾــاِْٗ ٜطثــٕٛ  ــايؿطض تشا مل ٜهــٔ لــّس ٚنـاىل 

 ي ّ ٚ ايكطا ١ َع٘ . 
ــطث تا  ايكط   ــٔ ا ٜ ــع : َ ــ١ايطا  ــاا ٔ  ،ا  ــ٠ٛ ي  ،ن ــٜٛٔ أٚ ٚااخ  

 ٚاؾّس ٚاىلنُاّ ٚاىلخٛاٍ .  ،ي ال
طا ـ١  ـٌ ٜـطث  ـايٛا٤ ٖٚـٛ      اـاَؼ : َـٔ ا ٜـطث  ـايؿطض ٚا  ايك   

 ( . ٚااَاّ ) ،ٚنأَ ايـجطٜط٠ ،ايـُعتل
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 )ايؿا٥س٠ ايراير١(: ؾـٞ  ٝإ أْٛاع ايػٗاّ : 
ٕ  ا ـــُكّسض   ايكــطآ ـــُجٝس ٖٚــٛ غــ  يؿــطض ٖــٛ ايػــِٗ اي ــٛاعاي  ،ت١ أْ

 :  ِٖٚ ،ٚأض ا ٗا ثالث١ نؿط
ٔ   ، ايٓكـ ٖٚٛ يً ٓت ايٛاحـس٠  -1 أٚ يـ ال ؾكـ     ٚي خـت ي  ـٜٛ

 ٚيًعٚج َع نسّ ايٛيس يًعٚل١ ٚتٕ ْعٍ .  ،تشا مل ٜهٔ َعٗا أر 
2-    ٍ  ٚيًعٚلـ١ تشا  ،ايط ع: ٖٚٛ يًعٚج تشا نإ يًعٚلـ١ ٚيـس ٚتٕ ْـع

٘  تختكـت  ٠ؾـإ ناْـت ٚاحـس   مل ٜهٔ نٓس ايعٚج ٚيس ٚتٕ ْعٍ : ٚتا  ، ـ
 ؾٗٛ يـٗٔ  ايػ١ٜٛ. 

ايٛيس يًعٚج ٚتٕ ْعٍ : ؾـإ ناْـت   ٚلٛز ايرُٔ ٖٚٛ يًعٚل١ َع -3
 ٚتا ؾٗٛ يـٗٔ  ايػ١ٜٛ .  ،ٚاحس٠ تختكت  ٘ 

4-       ٟ خـتخ  ٚي  ، ايرًرإ : يً ٓـتخ ؾكـانسارت َـع نـسّ اإ ـٔ ايــُػاٚ
 . يًُٝت أر ارت ي  ٜٛٔ أٚ ي ال ؾك  َع نسّ ٚلٛز ؾكانس

ّّايرًث : -5 تشا مل ٜهٔ يًُٝت ٚيس ٚتٕ ْعٍ ٚمل ٜهـٔ   ٖٚٛ غِٗ اىل
ٌٍ ٜأصٞي٘ أخ٠ٛ   ٚي ر ٚاىلخت َٔ اىلّ َع ايتعسز .  ، ن٢ً صؿكٝ

ٚيـ ّ   ،ايػسؽ : ٖٚٛ يهٌ ٚاحس  َٔ اىل ٜٛٔ َع ايٛيس ٚتٕ ْعٍ -6
ٌٍ ٜأصٞ ٚي ر ايٛاحـس َـٔ اىلّ    ،َع اىلخ٠ٛ ي  ٜٛٔ أٚ ي ال ن٢ً صؿكٝ

 ٚاىلخت ايٛاحس٠ َٓٗا.

  

 ١(:    طالٕ ايعٍٛ ٚايتعكٝ  . )ايؿا٥س٠ ايطا ع
تشا صعسز ايٛضث١ : ؾتاض٠ ٜهْٕٛٛ مجٝعارت شٟٚ ؾطٚض َكّسض٠   ايكطإٓ 

ٚثاير١ ٜهٕٛ  عهـِٗ   ،ٚأخط٣ ا ٜهْٕٛٛ مجٝعارت شٟٚ ؾطٚض ،ايـُجٝس
 .  شا ؾطٍض زٕٚ  عض
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تـاض٠ صهـٕٛ ؾطٚنـِٗ َػـا١ٜٚ     ؾاشا ناْٛا مجٝعـارت شٟٚ ؾـطٚض : ؾ   -أ 
 ٚثاير١ ْاقك١ نٓٗا :  ،نًٝٗا  ٚأخط٣ صهٕٛ ظا٥س٠ ،يًؿطٜه١

 

ؾاىلٚ: َرٌ إٔ ٜلى ايـُٝت أ ٜٛٔ ٚ ٓتخ ؾـإ غـِٗ نـٌ ٚاحـس  َـٔ      
ٍٚ يًؿطٜه١ .   اىل ٜٛٔ ايػسؽ ٚغِٗ اي ٓتخ ايرًرإ َٚـجُٛنٗا َػا

 

ٚايراْٝــ١ َرــٌ إٔ ٜــلى ايـــُٝت ظٚلــارت ٚأ ــٜٛٔ ٚ ٓــتخ ؾــإ ايػــٗاّ   
ٖٚـصٙ   ،س٠ ن٢ً ايؿطٜه١ايؿطض ٖٞ ايط ع ٚايػسغإ ٚايرًرإ ٖٚٞ ظا٥

  : ٖٞ َػأي١)ايعٍٛ(
ٚؾتٝا  عـض ؾكٗـا٤ اإغـالّ ؾٝٗـا ٚضٚز ايـٓكل نًـ٢ نـٌ ٚاحـس َـٔ          

 .  شٟٚ ايؿطٚض ن٢ً ْػ ١ ؾطن٘
( ٜـسخٌ ايـٓكل نًـ٢  عـٍض َعـخ      نٓس أص ـاع أٖـٌ اي ٝـت)     ُٝٓا

ــ٢     َــِٓٗ زٕٚ  عــض: ــٓكل نً ــسخٌ اي ــ١ اىلٚ: ٜ ؾؿــٞ تضث أٖــٌ اةطص 
 اي ٓت أٚ اي ٓا . 

نُــا تشا صــطى ظٚلــارت ٚأختــارت َــٔ اا ــٜٛٔ    -ث ايـــُطص ١ ايراْٝــ١ ٚ  تض
ؾإ غِٗ ايعٚج ايٓكـ ٚغِٗ اىلخـت َـٔ اىل ـٜٛٔ     ،ٚأختخ َٔ اىلّ 

 ،ٚفُٛنٗا ظا٥س نًـ٢ ايؿطٜهـ١   ،ايٓكـ ٚغِٗ اىلختخ َٔ اىلّ ايرًث
ؾٝسخٌ ايٓكل ن٢ً ايـُتكطال  اىل ٜٛٔ ناىلخت   ايـُراٍ زٕٚ ايـعٚج  

 ّ . ٚزٕٚ ايـُتكطال  اىل
 

ٚايرايرـ١ نُــا تشا صــطى  ٓتــارت ٚاحــس٠ ؾــإ يـــٗا ايٓكـــ ٚصعٜــس ايؿطٜهــ١  
ٚؾتٝا  عـض ؾكٗـا٤ اإغـالّ ؾٝٗـا      ، ٖٚصٙ ٖٞ َػاي١ )ايتعكٝ (، ْكؿارت 

ٖٞ تنطا٤ ايٓكـ ايعا٥س ت: ايعكـ ١ ٖٚـِ ايـصنٛض ايـصٜٔ ٜٓتػـ ٕٛ ت:      
 ر٢ ن٢ً ـٖٛا ي ْـُُّـ١ ايصنٛض ٚض ـُا نـٛاغطـ١ أٚ  ـ  ٚاغطـػـايـُٝت  
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ٌٍ نٓــسِٖ .  ُٝٓــا نٓــس أص ــاع أٖــٌ اي ٝــت ) ( ٜــطّز ايعا٥ــس نًــ٢ صـــؿكٝ
ــايؿطض ٚايٓكـــ     شٟٚ ايؿــطٚض ناي ٓــت   ايؿــطض ؾــلث ايٓكـــ  

 .  اءخط  ايطّز .  ٖصا نً٘ تشا نإ مجٝع ايٛضث١ َٔ شٟٚ ايؿطٚض
ٚاشا مل ٜهْٛٛا مجٝعـارت شٟٚ ؾـطٚض ؾٝكّػـِ ايــُاٍ  ٝـِٓٗ نًـ٢        -ال     

ٌٍ آ    . صؿكٝ
ٚتشا نإ  عهِٗ شا ؾطض زٕٚ آخط أنطـٞ شٚ ايؿـطض ؾطنـ٘     -لـ 

ٌٍ ٜأصٞ  تٕ ؾا٤ اهلل صـعا: .ٚأنطٞ اي اقٞ يػ ٙ   ن٢ً صؿكٝ
 
 

 .  مواىع اإلرث ( :الفصل الثاىي)
 

 الـىاٌع األوه : الكفر أو الشرك .
 َطص ـ١رت ا ٜطث ايـُؿطى أٚ ايهاؾط َٔ ايـُٝت ايــُػًِ ٚتٕ قـطال َٓـ٘    

ػًِ ت ٔ ٝت ايـُؾًٛ نإ يًُ ،َطص ١رت  ايـُػًِ ٚتٕ  عس نٓ٘ ٜٚـدتل تضث٘
ــ٘ أٚ      ــسازٙ أٚ أنُاَ ــ٘ أٚ أل ــازٙ أٚ تخٛص ــ٘ أحؿ ـــُا ٜطث ــ٘ ٚتْ ــاؾط مل ٜطث ن

: ايــُػًِ   تش ايهاؾط ا ٜـُٓع نـٔ اإضث  ،ايـُػًِ َِٓٗ خاق١ -أخٛاي٘
يٛ َا  َػًِ ٚيـ٘ ٚيـس ٚاحـس نـاؾط ٚيٛيـسٙ ٚيـس        ٚيصا  ،ايصٟ ٜتكّطال  ٘

شَٝارت  -ٚا ؾطم   شيو  خ ايهاؾط اىلقًٞ ،َ اث٘ يٛيس ٚيسٙ َػًِ نإ
 .  - ؾططٜارت نإ أّ ًَّٝارت  -ٚ خ ايـُطصّس  -نإ أّ حط ٝارت

حتـ٢ اشا   (: ايـُػًِ ٜطث ايهـاؾط ٜٚــُٓع َـٔ تضث ايهـاؾط يًهـاؾط     1)
ؾًٛ َا  ناؾط  ،نإ اةػًِ  عٝس اةطص ١ ٚنإ ايٛاضث ايهاؾط قطٜ  اةطص ١

ِّ َػـًِ ٚضثـ٘ ايــُػًِ اي عٝـس ٚمل ٜطثـ٘        ٚي٘ ٚيـس نـ   اؾط ٚأر َػـًِ أٚ نـ
تشا نـإ مجٝـع أقط ـا٤ ايــُٝت ايهـاؾط ٚؾــٞ مجٝـع         عِْ ،ايهاؾط ايكطٜ 
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ايط كا  نّؿاضارت غ٣ٛ اإَاّ ناْت صطنتـ٘ يٛاضثـ٘ ايهـاؾط حػـ  زٜـاْتِٗ      
  ايهاؾط أقًٝارت.ٖصا تشا نإ  ،ٚؾطٜع١ َٛاضٜرِٗ

ًّـ١   هاؾط َطصّسارت ٝت ايٚاشا نإ اة كـطاْٞ أغـًِ ثـِ ضلـع ت:     ْ -نٔ َ
ّٛز  -نــٔ ؾطــط٠  َطصــسارت أٚ  -ايٓكــطا١ْٝ ؾــال ٜ عــس إٔ  -َػــًِ صّٓكــط أٚ صٗــ

تـ٘ نًـ٢ ٚاضثـ٘ ايهـاؾط تشا مل ٜهـٔ      ٜهٕٛ َرٌ ايهـاؾط اىلقـًٞ صـّٛظع صطن   
 ٙ ٚاضث َػًِ ٚتٕ نإ  عٝسارت . نٓس

 

(2 ٕ  (: تشا َا  ايهاؾط ٚي٘ ٚيس قػ  أٚ أٚاز قػاض ؾِٗ َــخهَٛٛ
١ اىلٚ: زؾعـت  ُطص ـيٛ نإ يًهاؾط ٚاضث َػًِ َٔ غـ  ايـ   ايهؿط ص عارت ٚ

ِ   ،صطنت٘ ت: ايـُػًِ نًـ٢  ايــُٝت   صطنـ١  ٚا س إٔ ٜٓؿل ايـٛاضث ايــُػً
مل ثِ تشا أغًُٛا أٚ  عهِٗ ٚ كٞ َٔ ايلنـ١ ؾـ٤ٞ    ،حت٢ ٜ ًػٛا ٙأٚاز

ِ     -ٜٓؿل نًـِٝٗ   ٚتٕ أغـًُٛا أٚ  عهـِٗ ق ـٌ     ،زؾعـ٘ ت: َـٔ أغـًِ َـٓٗ
ًِّ اي اقٞ ت: ايـُجتٗس ايعسٍ يٝٓؿكاي  ؾاشا  ،نًِٝٗ يـخخ  ًٛغِٗ ً٘ٛؽ غ

ــٔ          ــ٢ َ ــا ص ّك ـــُجتٗس َ ــع اي ــاْتِٗ زؾ ــتػ  زٜ ــًُٕٛ مل ص ــِ َػ ــٛا ٖٚ  ًػ
ــاقٞ    ،ايـــُ اث تيــِٝٗ ٚتٕ مل ٜػــتُّطٚا نًــ٢ اإغــالّ زؾــع ايـــُجتٗس  

 ايـُ اث ت: ايٛاضث ايـُػًِ َٔ ايط ك١ ايالحك١ . 
 

( يهــٔ يــٛ نــٔ ٚضثــ١  نّؿــاض ٚضثــ٘ اإَــاّ ) (: تشا َــا  َػــًِ 3)
ٔ    أغًِ أحسِٖ ٌٍ ظَـاْٞ َعتـّس  ـ٘ تخـتل  ـ        عـس َٛصـ٘ َـ ضث إزٕٚ ؾكـ

ٌٍ َعتـّس   َٔ زٕٚ ،ٚيٛ  ايتسضٜج -ٚتٕ أغًِ أنرط َٔ ٚاحس  ،ايلن١ ؾك
ٚتا  ،مجٝعارت َع صػـاِٜٚٗ ؾــٞ ايــُطص ١ ٚايط كـ١     ٚضثٛٙ - ٘ نٔ ايـُٛ  

 .  ١تختل  اإضث َٔ نإ َتـكسّ ايط ك
 

 طـ(: تشا َا  َػًِ أٚ ناؾط ٚنإ ي٘ ٚاضثإ أحسُٖا َػًِ ٚاءخ4)
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  ٘ ىلٕ ايلنـ١ تْتكًـت    ،ناؾط ثِ أغًِ ايهاؾط  عس ايـُٛ  مل ٜٓؿعـ٘ تغـالَ
ْعِ يٛ نإ ايٛاضث ايـُػًِ ايٛاحس ٖـٛ ايعٚلـ١    ، ايـُٛ  ت: ايـُػًِ

 ٘ ( ٚضث ْكـٝ ا ٚ خ اإَـاّ ) ًِ ايٛاضث اءخط ق ٌ ايكػ١ُ  ٝٓٗٚأغ
 .  مل ٜطث ُٝٓٗا ٚتٕ أغًِ  عس ايكػ١ُ  ،َٔ ايلن١

ثــِ  -ٚيــسٜٔ أٚ أخــخ َــرالرت  - ُٝٓــا يــٛ نــإ ٚاضثــ٘ ايـــُػًِ َتعــّسزارت 
ٚتشا نإ تغالَ٘ ق ـٌ   ،أغًِ ايٛاضث  عس ايكػ١ُ أٚ َكاضْارت يـٗا مل ٜطث

    ٘  ،قػ١ُ ايلن١: ؾإ نإ َػاٜٚارت   ايـُطص ١ َـع ايـٛاضث ايــُػًِ ؾـاضن
نُا يٛ نإ  -تْـؿطز  ايـُ اث  َتكسَارت نًٝ٘   ايـُطص ١ ٚ: َٓ٘ٚتٕ نإ أ

 -ايٛضث١ ايـُػًُٕٛ اخ٠ٛ ايـُٝت ٚنإ ٚيـسٙ نـاؾطارت ؾأغـًِ ق ـٌ ايكػـ١ُ     
 ؾاْ٘ ٜـدتل ايٛيس  ايلن١ ٚا ٜؿاضن٘ اخ٠ٛ ايـُٝت . 

 

نـإ   -(: تشا أغًِ ايـٛاضث  عـس قػـ١ُ  عـض ايلنـ١ زٕٚ  عـض       5)
ٚمل ٜـطث  ، ٚ ٜؿاضى ؾـٞ َ اث َا مل ٜكّػـِ  يهٌ َُٓٗا حهُ٘ : ٜطث أ

 َـُّا قّػِ . 
 

زٕٚ  ،(: ايـُػًُٕٛ ٜتٛاضثٕٛ ٚتٕ تختًؿٛا   ايـُصاٖ  ٚايعكا٥س6)
ايـُخهَٛخ  ايهؿط ؾ ث ايــُػًِ َـِٓٗ ٚا ٜطثـٕٛ َـٔ ايــُػًِ ايـصٟ       

 (  ايطغاي١ . (  ايٛحسا١ْٝ ٚيـُخُس )ٖٛ َٔ ؾٗس هلل )
 

ايــُطص ١  ٚيـٛ     -تؿـا٤ ايـٛاضث ايــُػًِ    ٜتٛاضثـٕٛ  ؿـط  تْ  اض ؿٚايه
ٚا ٜـُٓع نٔ صٛاضثِٗ : تختالؾِٗ   ايــ١ًُ أٚ ايٓخًـ١    -ايط ك١ اي عٝس٠ ٚ

ـــدام  ـــُصٖ  ايـ ــٔ يًُٝـــ  ، أٚ ايـ ــإ مل ٜهـ ـــت ٚاضث َـّؾـ ػًِ ٚضث ــ
ضثـٕٛ حػـ    تٛاٜ ،اؿط ٞ ايصَٞ ٚ ايعهؼ كطاْٞ ٚٚضثـٗٛزٟ ايٓـايٝ

 قإْٛ تضث ؾطٜعتِٗ . 
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ٚحال ـــارت  ،ٚاضثـــارت َٚٛضٚثـــارت -َـــٔ ايــــُػًِ ٚايهـــاؾط (: ايــــُطاز 7)
ِّ َــٔ ايـــُػًِ ٚايهــاؾط  اىلقــاي١  -ٚقجٛ ــارت   ايت عٝــ١ ايــ  ٖــٞ  ٚأ  أنــ

ارت ٚقـس  حاق١ً   ايـُجٕٓٛ ٚايطؿٌ تش إٔ ايطؿٌ تشا نـإ َــُٝعارت َٚـسضن   
يهـٔ تشا مل   ،ؾٗـٛ نُـا تختـاض   ٚتختٝـاضٙ  ضازص٘ إتختاض ااغالّ أٚ ايهؿط  

نـإ  اشا ٚؾٗٛ صـا ع ىل ٜٛـ٘   عارت ٚمل ٜـدل أحسُٖا نإ َـُّٝ عارت أٜٚهٔ َـُّٝ
يـٛ َـا    أحس أ ٜٛ٘ َػًُارت حاٍ تْعكاز ْطؿت٘ أٚ  عسٙ ؾٗٛ عهِ ايـُػًِ 

ايــٛاضث ايـــُػًِ ؾــطٜه٘ ايهــاؾط   ٓــع ط  ــٌ مٜطثــ٘ ايهــاؾ ٚيــ٘ َــاٍ ٚمل
تشا مل ٜهــٔ يًُػــًِ ٚاضث َػــًِ أقــالرت ،  ٚ َــٔ اإضثاةــ اث  ١ َطص ــ

مل ٜهــٔ َـــُٝعارت  -ٚنــٌ طؿــٌ  .اّ زٕٚ ٚاضثــ٘ ايكطٜــ  ايهــاؾطٜطثــ٘ اإَــ
اٍ تْعكـاز ْطؿتـ٘ ٖـٛ عهـِ     ناؾطٜٔ ح َعارت ٚنإ أ ٛاٙ -َـدتاضارت يإلغالّ 

ــاؾط ٚ ــا ا ٜطثــ   ايه ــارت نُ ـــُػًِ َطًك ــطث اي ٕ  ٘ا ٜ ــا ــاؾط تشا ن ــٌ  ايه  يًطؿ
ْعِ تشا أغًِ أحس أ ٜٛ٘ ق ٌ  ًٛغ٘ ص ع٘  ،( ٚاضث َػًِ غ  اإَاّ)

 ّ ٚلط٣ نًٝ٘ حهِ ايـُػًِ   ايـُ اث.   اإغال
 

لخـس  عـض أقـٍٛ    (:ايـُطصس ٖٛ ايصٟ خـطج نـٔ اإغـالّ  ـإٔ     8)
ٖٚٛ قػُإ : َطصـس   ،ختاض ايهؿط قطاحارتأٚ ت -َٔ زٕٚ ؾ ١ٗ  -ااغالّ

ًّٞ  .  ؾططٟ َٚ
حـخ   -ٚايـُطصس ايؿططٟ ٖٛ َٔ نـإ أحـس أ ٜٛـ٘ أٚ نالُٖـا َػـًُارت      

 ٚا ٜ عــس تنت ــاض تغــالَ٘   ،ثــِ ٜهؿــط -٘ تْعكــاز ْطؿتــ٘ ت: َــا ق ــٌ  ًٛغــ 
حتـ٢ ٜعتـم َطصـسارت      عس اي ًٛؽ أٚ  عس ايتُٝٝع ٚاإزضاى ق ٌ تختٝاض ايهؿط

 .  ؾططٜارت 
 

 ٔ َٓ٘ ظٚلت٘ ـٚص ٝ ،خاٍـٚحهِ ايطلٌ ايـُطصس ايؿططٟ إٔ ٜكتٌ   اي
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ٜٚٓؿػذ ْهاحٗا َٔ زٕٚ طالم ٚصعتّس َٓ٘ نس٠ ايٛؾا٠ َٔ حخ اإضصـساز  
  ٔ  ــخ ٚضثـــت٘    -أَٛايــ٘ حــخ اإضصــساز    ٚصكّػــِ   ،صؿــا٤  ثــِ صتــعٚج َــ

 ٘ ٚا صػـك  ٖـصٙ    ،ايـُػًُخ  عس أزا٤ زْٜٛ٘ َٔ زٕٚ تْتظاض قتً٘ أٚ َٛصـ
ْعِ تشا صاال صك ٌ صٛ ت٘  اطٓارت ٚظـاٖطارت  ايٓػـ ١ ت: غـ      ،ااحهاّ  ايتٛ ١

ااحهاّ ايرالث١ ايـُصنٛض٠ ؾٝخهِ  طٗاض٠  سْـ٘ ٚقـخ١ ن ازاصـ٘ ٚقـخ١     
صٗا أّ صـُت نـسّ  -كس لسٜس ٜٚـُهٓ٘ ايعكس ن٢ً تَطأص٘ ايػا ك١ صعٚجي٘  ع

 ِّ ــت ـــخٝاظ٠    -مل ص ٜٚكــّذ صـــًُه٘ يًُــاٍ لسٜــسارت  اىلغــ اال ايؿــطن١ٝ ناي
 ٚاإضث ٚاإلاض٠ ٚاي ٝع ٚحنٖٛا . 

 

ًّٞ ٖــٛ ايـــُٛيٛز َــٔ أ ــٜٛٔ نــاؾطٜٔ حتــ٢  ًــؼ ٚأزضى  ٚايـــُطصس ايـــُ
١ًّ ايهؿط ثِ أغًِ ثِ ضلع نٓ٘ ٚخطج   . َٔ اإغالّٚتختاض َ

  

  ٘ ٚتٕ مل ٜتـ  َـٔ    ،ٚحهِ ايطلٌ إٔ ٜػتتاال : ؾإ صاال ق ًـت صٛ تـ
١ًّ ايهؿط تْؿػذ ْهاح٘ يعٚلت٘ تٕ تضصس ق ٌ زخٛي٘  ٗا أٚ ناْـت ٜا٥ػـ١    َ

 -ٚتا  ،أٚ قػ ٠ مل صهٌُ ايتاغع١ َٔ نُطٖا ٚص خ َٓ٘ َـٔ غـ  نـس٠    
طـالم َـٔ حـخ    تنتـّس  نـّس٠ اي   -َسخٛارت  ٗا غـ  آٜػـ١    اشا ناْت  ايػ١رت 

ٚتشا صاال ٚضلع نٔ ضّزص٘ ق ٌ تْكها٤ نـسصٗا  كـٞ ظٚالُٗـا     ، اإضصساز
ٌّ نًٝ٘ تا ٚتٕ ضلع  عس إٔ تْكهت نّس ،ن٢ً حاي٘ صٗا  اْت َٓ٘ ٚا صـخ

  عكس  لسٜس . 
قتًــ٘ تشا ٞ تا  ـــخًٍٛ ألًــ٘ أٚ  عــس ٚا صكّػــِ أَــٛاٍ ايـــُطصس ايـــًُّ 

ِ تضصـّس ؾؿـٞ ٚلـٛال قتًـ٘ َـٔ      ٚاشا صـاال ثـ   ،مل ٜت صهطض َٓ٘ اإضصساز ٚ
تغـتتا ت٘    اىلحٛ  ٚلٛ ارت    ايراير١ أٚ   ايطا ع١ تؾهاٍ، زٕٚ تغتتا ١ 

 تْتظط ثالث١ أٜاّ ؾإ خطجنٌ َط٠ : َٚٔ صاال ق ًت صٛ ت٘، َٚٔ مل ٜت  



 3َٓٗاج ايكاؿخ/ج  ................................................................... (14)

   ايّٝٛ ايطا ع ٚمل ٜت  قتٌ.
 

١ًّ   -ٚايـُطأ٠ ايـُطصس٠  ٗا ا صكتٌ ٚا صٓتكٌ أَٛايـ -نٔ ؾطط٠  أٚ نٔ َ
يهٔ ٜٓؿػذ ْهاحٗا : ؾـإ ناْـت ٜا٥ػـ١ أٚ     ،نٓٗا ت: ايٛضث١ تا  ايـُٛ 

ٚمل ٚتشا ناْـت َـسخٛارت  ٗـا     ،غ  َسخٍٛ  ٗـا  اْـت  ــُجطز اإضصـساز    
ٚ صهــٔ ٜا٥ػــ١   ـــُط تنتــّس  نــّس٠ ايطــالم ٚح ػــت  عِ نــّٝل نًٝٗــا   اي

ؾـإ   ،ن٢ً ايكال٠ حت٢ صتـٛال  تنط ٚايـُؿطال ٚايـًُ ؼ ٚايـدس١َ ٚ
ت صٛ تٗــا ،ٚا صكتــٌ تا َــع صهــطض اإضصــساز َٓٗــا ٚتغــتتا تٗا   صا ــت ق ًــ

  ؾتكتٌ .ٚتْتظاضٖا ثالث١ اٜاّ ؾإ خطج ايّٝٛ ايطا ع ٚمل صت  
ٌ    (: ٜؿل    صطصٝـ  اىلثـط نًـ٢ اإضصـساز    9)  : اي ًـٛؽ ٚنُـاٍ ايعكـ

غــ  ناَــٌ أٚ نــإ  ،ؾًٝػــٛ تضصــساز َــٔ أنــطٙ نًٝــ٘ ،ٚاإختٝــاض ٚايككــس
أٚ  ،ا: َا ٜؿٝس اإضصساز  أٚ غ ل يػاْ٘ ،أٚ غاٖٝارت غاؾالرتايعكٌ، أٚ نإ 

  ُ ـــ ــ٘ نــٔ   نــإ قــازضارت نــٔ غهــ   ؾــسٜس مل ٜ ًو َعــ٘ ْؿػــ٘ ٚخــطج  
ٌٍ  ايـُع٢ٓ .  ،اإختٝاض  أٚ نإ نٔ لٗ

 

 .الـىاٌع الثاٌي: القتن 
َـٔ زٕٚ ؾـطم    ،ٜطث ايــُكتٍٛ تشا نـإ ايكتـٌ نُـسارت ظًُـارت      ايكاصٌ ا

ٔ  ـٔ ايكطٜ ٝـــٚغ ُٖــا َــٔ ايٛاضثٝــ ــخ ايــٛاضث ايكطٜــ  نــاىلال ٚاإ ــٔ 
ُّـ٘ حـاٍ      ٔـ ايٓػ  أٚ ايػ   ٚ ٝ ِّ ٜكتـٌ ت ـٔ ن ايٛاضث اي عٝس نإ ٔ ايع

 .  نْٛ٘ ٚاضث٘
 

قكاقـارت أٚ ّحـسارت أٚ زؾانـارت نـٔ ْــؿػ٘ أٚ       -(: يٛ نإ ايكتٌ  ـخّل 10)
ٚقتـٌ   ،خطأ َـخهارت مل ٜـُٓع َـٔ ااضث  ايكتٌ أٚ نإ  -نطن٘ أٚ َاي٘ 

ايالَككـٛز أقـالرت نُـا تشا ضَـ٢ طـا٥طارت ؾأخطـأ ٚأقـاال        اـطأ ٖٛ ايكتٌ 
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ٌ  ،ٜطث٘  قطٜ ٘ ايصٟتْػاْارت :  ًّٗـا ايعا      ٖٚـ  ،قًـ١  ٜـطث َـٔ زٜتـ٘ ايـ  صتخُ
 ارت ؟ اىلق٣ٛ نسّ تضث٘ َٓٗا . ٝٚلٛ صهًٝؿارت  ٚتٕ أ ت غطَٗا ايكاصٌ 

ٌٍ       -ٚاشا نإ ايكتـٌ خطـأ ؾـ ٝٗارت  ايعُـس      ٖٚـٛ َـا تشا قكـس تٜكـاع ؾعـ
ٚمل ٜككـس  ـ٘ ايكتـٌ يهٓـ٘ قـس      ٜلص  نًٝ٘ ايكتـٌ نـاز٠    ن٢ً ايـُكتٍٛ ا

نُا تشا نط ٘ قاقسارت نط ٘ ٚناْـت ايهـط ١ َــُا ا ٜلصـ  نًٝٗـا       ،قـتً٘
ؾٌٗ ٜهـٕٛ   -ايكتٌ ناز٠ يهٓٗا أز  ا: قتً٘ قسؾ١ َٚٔ غ  قكس  يكتً٘ 

إ ٜهـٕٛ ناـطـأ ايــُخض ؟ ؾٝـ٘ تحتُـا     نايعُس َاْعارت نـٔ اإضث ؟ أّ  
 هِ اـطأ ايـُخض . أقٛاُٖا أْ٘  ـخ

 

عهِ ايــدطأ ا ٜــُٓع َـٔ    ٖٛ (: ايكيب ٚايـُجٕٓٛ قتًُٗا نُسارت 11)
 ٚا ٜطثإ َٔ ايس١ٜ اي  صتخًُٗا ايعاق١ً .  اإضث 

 

(: ا ؾطم   ايكتٌ ايـدطأ  خ ايػ   ايـُ اح ايـُؤزٟ ا: ايكتٌ 12)
ؾــٞ غـ ٙ    نـهـطال ايٛايس ٚيسٙ صأزٜ ارت ٚ ـّ  ايـُُّطض ايـجـطح أٚ ايكطح

 ٚ خ ايػ   اؿطاّ نايهطال تْتكاَارت أٚ ظًُارت .  -قالح ٚايـعـالج يإل
 

ـــُ اؾط٠     13) ــٕٛ  اي ــخ إٔ ٜه ــسٟ   ــٌ ايعُ ــ١ ايكت ــطم   َاْعٝ  (: ا ؾ
ٚ ـــخ إٔ ٜهـــٕٛ  -نُـــا يـــٛ نـــط ٘  ايػـــٝـ أٚ  طًـــٍل ْـــاضٟ ؾُـــا    -

َ  ،نُا يٛ نّتؿ٘ ٚأيكاٙ ا: ايػ ع ؾاؾلغـ٘   - ايتػ ـٝ   ٍٕ  أٚ ح ػـ٘    هـا
ع أٚ أَط ق ٝارت غ  َــُّٝ  ،َٔ زٕٚ طعاّ أٚ ؾطاال ؾُا  لٛنارت أٚ نطؿارت

ْٚـخٛ شيو َٔ ايتػ ٝ  ايصٟ ٜػتٓس ايكتـٌ   ،أٚ َـجْٓٛارت  كتٌ أحس  ؾكتً٘
ؾــاشا مل ٜهــٔ ايتػــ ٝ  َـــُا ٜٓػــ   ،َعــ٘ ٜٚٓػــ  نطؾـــارت ا: ايـــُػ   

 ٦ــط   نطؾــارت نخؿــط اي   ٚا ٜٓػــ  ت: ايـــُ اؾطايكتــٌ َعــ٘ ا: ايـــُػ ّ 
ايططٜل ٚتيكا٤ ايـُعايل نكؿط ايـُٛظ َـٔ زٕٚ قكـس قتـٌ أحـس  ؾاْـ٘ ٚتٕ      
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يكتٌ تا أْ٘ غ  َاْع نٔ اإضث يٛ هُإ ٚايس١ٜ ن٢ً َػّ   اأٚل  اي
ْعـِ تشا نًُـ٘    ،٘ َـّٛضث يـ  يًُػّ   صػّ   ايعٌُ ايـُصنٛض يكتٌ قطٜ   

صـٌ نُـسارت   أٚ نإ َـُا ٜلص  نًٝ٘ ايـُٛ  ناز٠ ؾٗٛ قا  ككس قتٌ َّٛضث٘
 ا ٜطث ايـُكتٍٛ . 

 

ــإْعاٍ      14) ــسٙ   ــ٘ ٚصّٛن ــ٘ َّٚٛضث ــٌ قطٜ  ــاقالرت  كت ــارت ن ــط ؾدك (: اشا أَ
ايهطض نًٝ٘ أٚ ن٢ً َٔ ُٜٗ٘ أَطٙ نٛيسٙ أٚ ظٚلت٘ ؾاَترٌ اىلَط  إضازص٘ 

أَط  كتٌ َّٛضث٘ ٚيٝؼ  كاصًـ٘  ٚتختٝاضٙ ٚقتً٘ مل ٜـخطّ َٔ ايـُ اث ىلْ٘ 
ا تؾــهاٍ   أْــ٘ تضصهــ   ــأَطٙ حطاَــارت ْعــِ  ،حكٝكــ١رت  ا نُــسارت ٚا خطــأ

 ٜٚـخهِ ع ػ٘ َؤ سارت ا: إٔ ٜـُٛ  . 
 

(: ا ؾطم   َاْعٝـ١ ايكتـٌ  ـخ نـٕٛ ايكاصـٌ أٚ ايــُكتٍٛ ٚاحـسارت        15)
ؾاشا قتٌ تثٓـإ ؾدكـارت نُـسارت ٚناْـا ٚاضثـخ يـ٘ َٓعـا        : ٚ خ نْٛ٘ َتعسزارت 

ضّز َــع  ٚنــإ يــٛيٞ ايـــُكتٍٛ ايككــام َُٓٗــا مجٝعــارت تضثــ٘ َــٔمجٝعــارت 
   ْكـ ايس١ٜ ن٢ً نٌ ٚاحس َُٓٗا.

ٚنـإ يـٛيٞ   ، َٔ تضثُٗـا  ايكاصٌ ٚتشا قتٌ ٚاحس تثٓخ َّٛضثخ ي٘ َٓع 
ٌّ َُٓٗا ايككام َٓ٘ ؾاشا تقتّل َٓ٘ ىلحـسُٖا ث تـت يرخـط ايسٜـ١        ن

 َاٍ اؾاْٞ . 
 

(: ايكاصٌ نُسارت ا ٜـطث ٚا ٜــخج  َـٔ ٖـٛ أ عـس َٓـ٘ َٚتـأخط        16)
ؾاشا قتـٌ ايٛيـس أ ـاٙ ٚمل     ، ١ أٚ ايسضل١ ٚتٕ صكّطال  ٘نٓ٘  ـخػ  ايـُطص

ٚيـس نـإ ٚيـسٙ ٚاضثـارت ىلال      ٜهٔ يًُكتٍٛ ٚيـس آخـط ٚنـإ يًكاصـٌ نُـسارت     
ٚتٕ نــإ يًُكتــٍٛ أال أٚ أّ نــإ  ، -ايــصٟ ٖــٛ لــّس ايــٛاضث  -ايكاصــٌ

 اإضث ي٘ ٚيٛيس ايكاصٌ . 
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ــ  17) ٌ نُـسارت  (: اشا تْـخكط ايٛاضث ؾـٞ ايـطـ ـك١ اىلٚ:  ايٛيـس ايكاص
٘   تْـتـــكٌ تضث ــ َٚــع  ،ايـــُكتٍٛ ت: ايط كــ١ ايراْٝــ١ ٖٚــِ ألــسازٙ ٚتخٛاْ

ٚيٛ مل ٜهـٔ يـ٘ ٚاضث    ،: ايط ك١ ايراير١ ِٖٚ أنُاَ٘ ٚأخٛاي٘إنسَِٗ ؾ
ٚيـ٘   ،( ٜعطـ٢ يًُجتٗـس ايعـسٍ    عحلَػًِ تا اإَاّ نإ َ اث٘ يإلَاّ )

َــع  ٚيــ٘ أخــص ايسٜــ١ يؿــطض نــٕٛ ايكتــٌ نُــسارت ،  ايـــُطاي ١  ايككــام 
 ايلانٞ ٚيٝؼ ي٘ ايعـؿٛ نٔ ايـكاصٌ . 

 

(: اشا أغكطت اىلّ لٓٝٓٗا ناْـت نًٝٗـا زٜتـ٘ ىل ٝـ٘ أٚ غـ ٙ َـٔ       18)
 -ايــُ اؾط إغـكاط٘    -ٚتشا نإ اىلال ٖٛ ايـجاْٞ ن٢ً ايــجٓخ   ،ٚضثت٘

 ٘ َّــ ّٛٙ: ،ناْـت زٜتــ٘ ىل  ٚزٜــ١ اؾــٓخ  تًـــ َكــساضٖا حػــ  َطاصــ  ْـــُ
ٚغتٕٛ  ،ٚأض عٕٛ تشا نإ نًك١ ،نإ ْطؿ١ٖٚٞ نؿطٕٚ زٜٓاضارت شٖ ارت تشا 

ِّ خًكـ٘ ٚمل صًجـ٘    ٦َٚـ  ،ٚثـُإْٛ تشا نإ نظاَارت ،تشا نإ َهػ١ ١ تشا صــ
 ؾإ ٚؾت٘ ايطٚح ناْت زٜت٘ ز١ٜ اإْػإ اؿٞ.  ،ايطٚح

 

 صكه٢ َٓٗا زْٜٛ٘ ٚصـدطج َٓٗا (:ايس١ٜ ؾـٞ حهِ َاٍ ايـُكتٍٛ :19)
زٕٚ ؾطم  خ َا نإ ايكتـٌ خطـأ   َٔ  ،ت تسا٤  ق ٌ صكػُٝٗا َ اثارت ٚقاٜاٙ

َـا نـإ نُـسارت ثـِ أخـص  ايسٜـ١ قـًخارت أٚ يتعـصض          ٚأَٚا نإ ؾ ٘ نُـس  
ثِ  عس قها٤ ايسٜٔ َٓٗا  . ايككام يـُٛ  اؾاْٞ أٚ ؾطاضٙ أٚ ْـخُٖٛا

غــ٣ٛ َــٔ ٜتكــطال ، ٚصٓؿٝــص ايٛقــاٜا صكّػــِ َ اثــارت ٜػــتخّكٗا نــٌ ٚاضث 
 .  ٍ ٚاىللساز ي ّخٛا: ااخ٠ٛ ٚااخٛا  ٚأٚازِٖ ٚاىل  اىلّ

َٔ زٕٚ ؾطم  خ َـٔ  ،  ٕٛ عػ  غٗاَِٜٗطث ٚغ  ايـُتكط خ  اىلّ
حتــ٢ ايــعٚلخ   قتــٌ ايعُــس ٜطثــإ ، نــإ َ اثــ٘  ايٓػــ  أٚ  ايػــ   

 .  ْكٝ ُٗا َٔ ايس١ٜ ٚتٕ مل ٜهٔ يـُٗا حل ااقتكام
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نـإٔ ٜكطـع ضأؽ ايــُٝت أٚ     -(: ز١ٜ اؾٓاٜـ١  عـس صــُاّ ايــُٛ      20)
 ـٌ صكـطف زٜتٗـا       ،ا٥٘  عس صـُاّ َٛص٘ ا صـسؾع ت: ايٛضثـ١   عض أنه

ٚتشا نإ نًٝ٘ زٜٔ ٚيـٝؼ يـ٘ َـاٍ     ،نٔ ايـُٝت ٚلٛٙ ايّم ٚاـ  قسق١رت
ًّ  أحـس نًـ٢ صطنتـ٘ ٚتَتٓـع نـٔ ٚؾـا٤         أٚ قكط  صطنت٘ نٔ ٚؾا٤ٙ أٚ صػـ

 . ؾاْ٘  ّط ٚخ  ٚل  قهاؤٙ َٔ زٜتٗا  -زٜٔ ايـُٝت َٓٗا 
 

 ن.  الـىاٌع الثالث: المعا
 

ــعٚج     ــٔ ايـ ــس نـ ــٞ ايٛيـ ــ١ يػـــطض ْؿـ ــعٚج ٚايعٚلـ ــتالنٔ  ـــخ ايـ  ايـ
 ايططٜك١ اؾاَع١ يؿطا٥  صأث ٙ ؾطنارت ٚايـُتـكسّ  ٝاْٗا   )ؾك٘ ايًعإ(  -

ٜٛل  تْتؿا٤ ايٓػ   خ ايٛيس ٚ خ ايـُالنٔ ؾال صـٛاضث  ـخ    -َؿكالرت 
 أنُـاّ ايٛيـس ٚألـسازٙ ٚاخــٛص٘ َـٔ طـطف       -ايٛيس ٚ خ ايٛايس ٚأقاض ٘ 

ــخ    -اىلال  ــس ٚ  ـــٔ ايٛي ـــٛاضث  ٝ ـــُٓع ايـت ــ٘ ا ٜ ــس٠ ٚأقاض ٗــا   يهٓ  -ايٛاي
 أخٛاٍ ٚخاا  ايٛيس ٚاخٛص٘ َٔ ططؾٗا ٚألسازٙ َٔ ططؾٗا.

َّ٘ اي  صطث٘  ٖٞ َٚـٔ ٜتكـطال  ٗـا :     -ٚنًٝ٘ يٛ َا  ٚيس ايـُالنٔ ؾأ
َّـ٘   -تخ٠ٛ ايٛيس ٚأخٛاي٘  نُا ٜطث٘ أٚازٙ ٚظٚل٘ أٚ ظٚلت٘ : ؾإ صطى أ

 . نإ يـٗا ايرًث  ايؿطض ٚاي اقٞ ٜطّز نًٝٗا ن٢ً ااق٣ٛ َٓؿطز٠
 ٚتٕ صطى َـع اىلّ أٚازارت نـإ يــٗا ايػـسؽ ٚاي ـاقٞ يـ ٚاز يًـصنط         

تا اشا نإ ايٛيس  ٓتارت ٚاحس٠ ؾًٗا ايٓكـ  ايؿطض ٚي ّ  ،نعـ اىلْر٢
  . أض انارت ن٢ً اي ٓت ٚاىلّ -ايػسغإ  -اي اقٞ ايػسؽ ٜٚطّز

جطٟ أحهــاّ ـٚصــ ، ٝ ٘ نػــ ٙـأٚ ظٚلــ١ نــإ يــ٘ ْكــٚتشا صــطى ظٚلــارت 
٘   ـَطاص  اإضث مجـ  اىلَـٛا  غـ٣ٛ    ٚ ـخ غـا٥ط   ٝعٗا َـٔ زٕٚ ؾـطم  ٝٓـ

 . نسّ تضث أ ٝ٘ َٚٔ ٜتكطال تيٝ٘  أ ٝ٘ ٚحسٙ
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ــ ّ      21) ــِٗ ي ــٜٛٔ ٚ عه ــِٗ ي   ــٛا   عه ــ٠ٛ أٚ أخ ــطى تخ (: تشا ص
 خاق١ قّػِ ايــُاٍ ايــُلٚى  ٝـِٓٗ  ايػـ١ٜٛ َـٔ زٕٚ ؾـطم  ـخ ايـصنٛض        

َـٔ ايتكـطال  ـاىلّ ٖٚـٛ ٜكتهـٞ ايتػـ١ٜٛ         ْاؾـ٤٢  ْاث ىلٕ تضثٗـِ  ٚاا
 ايـُ اث ؾطنارت . 

ّٛصـ٘ يـ٘ ٚتْتػـا ٘ تيٝـ٘      (: تشا تنلف ايطلٌ  عس ايًعإ 22)  ايٛيـس ٚأ 
 ،ٚمل ٜطثــ٘ اىلال ٚا َــٔ ٜتكــطال ت: ايٛيــس  ٛاغــط١ اىلال ،ٚضثــ٘ اإ ــٔ

 ظاٖط نسَ٘ . ٌٖٚ ٜطث اإ ٔ أقاضال أ ٝ٘  عس تنلاؾ٘  ٛيسّٜت٘ ؟ اي
٠ّٛ ايـُالنٔ  ايتٛاضث تشا أقّط ايٛيس ٚتنلف ٚا ٜلص  ٚا ٜٓؿـع  ،  أ 

ٚا  ،تقطاض غا٥ط اىلقاضال  ٛيسٜت٘ يـِٗ ٚقطا ت٘ َِٓٗ ٚصهصٜ ِٗ يًـُالنٔ
ٚأثــطٙ َـــخسٚز ؾـــٞ تْتػــاال ايٛيــس تيٝــ٘   ،أثــط تا إقــطاض اىلال ٚتنلاؾــ٘

 ٚتضث٘ َٓ٘ ؾك  . 
ٜط٠ ٚيسٙ َٚٔ َ اثـ٘ ثـِ َـا  ايٛيـس مل     (: تشا صّمأ اىلال َٔ لط23)

 ٜهٔ يًتمٟ أثط ؾـٞ ْـؿٞ ايتٛاضث  ِٝٓٗ . 
 

 الـىاٌع الرابع : التولد ون الزٌا . 
 

 َٔ زٕٚ ؾ ١ٗ . ُٚػتخل ؾطنارت ايعْا : ٖٛ ايؿجٛض ٚايٛط٤ٞ غ  ايـ
ا  -(: ا صٛاضث  خ ٚيس ايعْا ٚ خ أ ٝ٘ ايعاْـٞ َٚـٔ ٜتكـطال  ـ٘     24)

ٌٖٚ ٜر ت ايتـٛاضث  ٝٓـ٘    ،ٜطثْٛ٘ تشا ؼكل نْٛ٘ ٚيس ظْاٜطثِٗ ايٛيس ٚا 
 ،ٚ خ أَ٘ ايعاْٝـ١ َٚـٔ ٜتكـطال  ٗـا ؟ تختًؿـت ؾٝـ٘ ايٓكـٛم ٚايؿتـا٣ٚ        

 ٚاىلقطال ٖٛ نسّ ايتٛاضث. 
 نإٔ قسض ايؿعـٌ َـٔ أحـسُٖا    ٕ ايعْا َٔ أحس اىل ٜٛٔ(: تشا نا25)
٘ تيٝـ٘  تْتؿ٢ ايتٛاضث  خ ايٛيس ٚ خ ايعاْٞ َُٓٗـا َٚـٔ ٜتكـطال  ـ     -ؾ ١ٗرت
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ٟ ٚث ــت ايتــٛاضث  مل ٜهــٔ ظاْٝــارت َٚــٔ   ــخ ايٛيــس ٚ ــخ أحــس أ ٜٛــ٘ ايــص
 ٜتكطال  ٘ تيٝ٘ . 

 

 -َـٔ غـ  ايعْـ٢     -(: ٜر ت ايتٛاضث  خ ٚيس ايعْا ٚ خ أقط ا٥ـ٘  26)
 ٘ ــ ٚتشا َــا  َــٔ زٕٚ ٚاضث  ،نٛيــسٙ ٚظٚلتــ٘ أٚ ظٚلــ٘ ؾ ثٗــِ ٜٚطثْٛ

ؾـاشا   ،(َـاّ ) ْػيب ؾلنت٘ يًُٛ: ايـُعتل ثِ يهأَ لطٜطصـ٘ ثـِ يإل  
نإ ي٘ ظٚج أٚ ظٚل١ نـإ يـ٘ ْكـٝ ٘ اىلنًـ٢ يؿـطض نـسّ ايٛيـس ٜٚـطّز         
ايعا٥س ن٢ً ايعٚج ٚا ٜطّز ن٢ً ايعٚلـ١ َـا ظاز نًـ٢ ْكـٝ ٗا  ـٌ ٜهـٕٛ       

 ( ٜسؾع ت: ايـُجتٗس ايعسٍ   نكط ايػٝ ١ . يإلَاّ )
 

ْظــ  ايــٛط٤ٞ حــاٍ  -(: ايتٛيــس َــٔ ايــٛط٤ٞ اؿــطاّ غــ  ايعْــا  27)
أٚ حـــاٍ ااحـــطاّ أٚ   ْٗـــاض ؾـــٗط ضَهـــإ َـــع نًُُٗـــا   اإنتهـــاف

مل ٜـُٓع َٔ ايتٛاضث  - ايـخط١َ ٚقس نًكت ايٓطؿ١ َٓ٘ ٚصٛيس اإ ٔ َٓ٘ 
  خ ايٛيس ٚ خ أ ٜٛ٘ َٚٔ ٜتكطال  ُٗا . 

 

(: ايـُتٛيس َٔ ٚط٤ٞ ايؿ ١ٗ نايـُتٛيس َـٔ ايـٛط٤ٞ ايــُػتخل    28)
يس ٚ خ ٚايسٜـ٘  ايٛ ث  خ عكس قخٝذ ؾطنٞ   تغتخكام ايتٛاضؾطنارت 

ٚنــصيو ايـــُتٛيس َــٔ ٚطــ٤ٞ  َػــتخل  انتكازُٖــا  ،َٚــٔ ٜتـــكّطال  ُٗــا
ؾٝر ت ايتٛاضث  خ ايٛيس  ،صٟ ٜٓتُٝإ  تيٝ٘عػ  زُٜٓٗا أٚ َصٖ ُٗا اي

 ٚ خ أ ٜٛ٘ َٚٔ ٜتكطال تيٝ٘  ُٗا . 
 

ّٚج ايــــُػًِ أ29) حـــس َــــخاضَ٘ يؿـــ ١ٗ  مل ٜتٛاضثـــا  ٗـــصا (: تشا صـــع
ختـ٘  ايطنـان١ لٗـالرت َٓـ٘     نُا يٛ نكس ن٢ً أ -ايؿاغس  ايػ   -ايعٚاج 

     ّٞ  ،َـٔ ايــُٝت     اؿاٍ ثِ َا  احـسُٖا ٚتْهؿــ ايٛاقـع مل ٜـطث اؿـ
 ٖصا   ايػ   ايؿاغس .
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ؾـإ   ،مل ٜهـٔ ظْـا   دالؾ٘ ايٓػ  ايؿاغس ؾاْ٘ ٜر ت  ٘ ايتٛاضث َـا ـٚ 
نإ  ٚقس صكسّ اْ٘ يٛ ، ُٝٓا ٚيس ايؿ ١ٗ ٜطث ّٜٚٛضث  ،ا ٜطثٚيس ايعْا 

ٍٕ حكـــٌ ايتـــٛاضث ايٓػـــيب  ايعْـــا َـــٔ طـــطف  ٚايؿـــ ١ٗ َـــٔ طـــطف  ثـــا
 دكٛم ايؿ ١ٗ زٕٚ ايعْا .ـ 

َٚٓــ٘ ٜتــ خ أْــ٘ يــٛ صــعٚج غــ  ااَــاَٞ َــٔ عــطّ نًٝــ٘ ْهاحٗــا نٓــس 
ااَا١َٝ نايعٚاج َٔ ايــُطًك١  طـالٍم  ـسنٞ ثـِ أٚيـسٖا ث ـت ايتـٛاضث        

٘   ٜٛ٘ َٚٔ ٜتكطٚ خ أ -ٚإ قاض تَاَٝارت  - خ ايٛيس   ،ال ا: ايٛيـس  أ ٜٛـ
٘  - ٖٚهصا ٜر ت ايتٛاضث  خ ايعٚلخ َّـ تشا لـط٣ ايعكـس    -أال ايٛيس ٚأ

 .              جتٗسِٖـٚؾل َصٖ ِٗ ٚ إنتكاز َ  قخٝخارت
تلتٗـازارت أٚ صكًٝـسارت    -   قخ١ نكس ظٚاج   أٚ ؾػازٙ (:تشا تختًؿا30)

صٝـ  أثـط   مل ٜهٔ يــُعتكس ؾػـازٙ صط   -ُٛنٛع ـأٚ إختالؾُٗا   صعٝخ اي
 غٛا٤ أثط اإضث أٚ غ ٙ َٔ اءثاض .       ،ايكخ١ ن٢ً ايعكس 

 

 الـىاٌع الـخاوص: الدين. 
 

تشا َا  اإْػإ َسْٜٛارت ؾال  ًٛ حاي٘ َٔ تغتػطام ايـسٜٔ يلنتـ٘ أٚ   
 نسَ٘ :

ايعكــاض ٚايٓكــٛز  -تشا نـإ زٜــٔ ايـــُٝت َػــتػطقارت يلنتـ٘ ٚأَٛايــ٘    -1
 ٘ ًّؿــ أٚ نــإ ايــسٜٔ ٜعٜــس نًٝٗــا مل   -ايـــُٝت  ٚاىلثــاث ْٚـــخٖٛا َـــُّا خ

صٓتكٌ ايلن١ يًٛضث١  ٌ عطّ نًِٝٗ ايتكطف ؾٝٗا ٚيٛ  كسض حالتِٗ ؾاْ٘ 
غك  ىلْٗا حل ايـُٝت قس صعًل  ٗا حّل ايسّٜإ ٜـتعخ قـطؾٗا   ٚؾـا٤    

 ٘ ايٛيــس   ــٌ نًــ٢ ،زْٜٛــ٘  عــس تخــطاج ايكــسض ايٛالــ  َــٔ ػٗٝــعٙ ٚزؾٓــ
  أزا٤ ايـسٜٔ أٚ ٜتك ًـٗا  كُٝتٗـا     -٠ٛ اؿ ـ اىلنم إٔ ٜكطف َــدتكاص٘ : 
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)ضض( ايــسٜٔ َٚــٔ ٖٓـا نــّس ايؿكٗـا٤   ،ايؿعًٝـ١ ثــِ ٜـّٛؾٞ زٜــٔ اىلال َٓٗـا   
  ايؿـطاٜع :  ايـُخكل ايــخًٞ  ايـُػتٛن  يًلن١ َٔ َٛاْع اإضث قاٍ 

)تشا َا  ٚنًٝ٘ زٜٔ ٜػتٛن  ايلن١ مل ٜٓتكٌ ت: ايٛاضث ٚناْت نًـ٢  
 حهِ َاٍ ايـُٝت( . 

خج ؾاشا نإ نًٝ٘ حج١ اإغالّ ٚناْت ألطصٗـا  ـٜٔ : ايخهِ ايسـٚ 
َػــتٛن ١ يًلنــ١ مل ٜهــٔ يًٛضثــ١ حــّل   ايلنــ١ ٚٚلــ  نًــِٝٗ ٚنًــ٢  

ٍٍ :     ايٛقٞ تضغاٍ َٔ عج نٓ٘ حج١ اإ غالّ  ـُا صطنـ٘ ايــُٝت َـٔ َـا
 . ْـكس ٚنكاض ٚأثاث ْٚـخٖٛا 

 

هـٌ  تشا مل ٜػتٛن  ايـسٜٔ صطنـ١ ايــُٝت تْتكـٌ ت: ايٛضثـ١ َـا ؾ       -2
َٚا قا ٌ قسض ايسٜٔ ٖٛ حل ايـُٝت ٚ ـخهِ َايـ٘   ،ٚظاز نٔ قسض ايسٜٔ

ْعِ جيٛظ يـِٗ ايتكـطف   ،ا ٜـجٛظ يـًٛضث١ ايتكطف ؾٝ٘ ٚا ايتػً  نًٝ٘
 ،   عض ايلن١ ىلٕ يـِٗ ْكٝ ارت ؾٝٗا يؿطض نسّ تغتٝعاال ايسٜٔ ايلن١

ؾٝ٘ جٛاظ َؿطٚ   ايتخؿظ ن٢ً حل ايـُٝت  كسض زٜٓ٘ ؾإ ايتكطف ـٚاي
 غك  حطاّ . 

َٚٔ ٖٓا ْٓكذ ايـُؤَٓخ ٚايـُؤَٓا   ـإٔ ٜ ـازضٚا غـطٜعارت  عـس ٚؾـا٠      
َّت٘ َٓٗـا  ٚيـٛ نـإ زا٥ـٔ غا٥ ـارت نـٔ       ،َّٛضثِٗ ت: ٚؾا٤ زْٜٛ٘ ٚصـدًٝل ش

 ٘ زٜٓـ٘ تغـتأشْٛا ايــُجتٗس ايعـسٍ      اي ًس أٚ ا ٜتٝػط ايٛقٍٛ تيٝ٘ ٚصػـًُٝ
َٔ ٜٛثل  ٘ ٚ ا٥ـتـُاْ٘  يتعٝخ  أَط زٜٔ ايػا٥   -ٞ اىلَٛض ايـخػ ١ٝ ٚي

 ٜٚتٝػط تٜكاٍ َاي٘ تيٝ٘ . ايػا٥  ن٢ً زٜٓ٘ ضٜرُا ٜطلع ايسا٥ٔ 
 

(:تشا مل ٜػتٛن  ايسٜٔ صطن١ ايـُٝت ٚنإ نٓـس ايــُٝت اؿ ـ٠ٛ    31)
٘  - ٗا ايٛيس اىلنم اي   تّل  -ٖٚٞ قطآْ٘ ٚخاصـُ٘ ٚغالح٘ ٚثٝاال  سْـ
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ٚؾـا٤ ايـسٜٔ َـٔ    ٚلـ  نًـ٢ ايٛيـس اىلنـم ايــُدتل  ٗـا إٔ ٜػـاِٖ          
ح ٛص٘ َٚـدتكاص٘  ايٓػ ١  ـُع٢ٓ أْ٘ تشا نإ ايسٜٔ ٜػاٟٚ نؿـط ايلنـ١   
نإ نًٝ٘ قطف نؿط ق١ُٝ ايـخ ٠ٛ   ٚؾا٤ ايسٜٔ ّٜٚٛؾ٢  اقٞ ايسٜٔ َـٔ  

  ك١ٝ ايلن١ . 
 

 الـىاٌع الشاض : الـحىن . 
 

ٚلـٛزارت   -ٚيٛ ؾــٞ  ساٜاصـ٘    -(: ٚلٛز ايـخٌُ    اطٔ ايعٚل١ 32)
 تغـــتخكام اإضث  عـــس تْؿكـــاي٘  ٚيـــٛ مل صًجـــ٘ ايـــطٚح ٜكتهـــٞ ٓـــارتَتّٝك

حٝارت ٜٚـُٓع تغتكطاض اإضث يػـ ٙ َـٔ ايٛضثـ١ َٚـٔ ايكػـ١ُ ايتاَـ١ يلنـ١        
يـٛ ناْـت    -ايـُٝت حت٢ تشا ّٚؾٝت زْٜٛ٘ ايؿطن١ٝ ٚاي ؿط١ٜ ٚأخطج ثًر٘ 

ّٛطارت يًجـٓخ ايـصٟ     ، -ي٘ ٚق١ٝ  ٚشيو يٛلٛال نعٍ قسٍض َٔ ايلن١ صــخ
أحطظ  حٝاص٘  عس ٚازصـ٘  قس حٝارت َٔ ايـُ اث تشا خطج  ٜػتخل حكت٘

: ٜػــتٌٗ ٜٚكــٝذ ٜٚػــُع  ــإٔ ٜتخــطى حطنــ١ ٚانــخ١  -يــٛ يًخظــ١ ٚ -
ٚا   -خظ١رتـٚيـٛ يـ   -قٛص٘ أٚ صط٣ حطنت٘ اإضاز١ٜ ٚانخ١رت ن٢ً لػـسٙ  
ًّــل اؾػــس ٚتختاللــ٘ ؾاْــ٘ قــس ٜكــسض          ،َــٔ ايـــُٝت ٖــصا ٜهؿــٞ صك

٘ نُا ا صهؿٞ حطنت٘ ايـُتٝك١ٓ    طـ   ـٌ ا ـس َـٔ ؼطنـ٘ ٚانـخارت       ،ٔ أَـ
َّ٘  ايٛاز٠  عس تْؿكاي٘   . نٔ أ

 : تخ اض َٔ َعتم٠ ٚا س َٔ ث ٛ  اؿطن١ ؾطنارت  سيٌٝ تث ا  ٚأَاض٠ 
أٚ  -ٚاحسارت أٚ أنرط : شنٛضارت أٚ تْاثـارت   -ٜٛل  خمٙ ايٝكخ أٚ اإط٦ُٓإ 

 خطاّ ٚا ٜهص إ . ـؾٗاز٠ نسيخ ا ٜكط إ اي
 

َّ٘ ٚتٕ نًُت حٝاص٘ (: ايـخ33ٌُ) يهٔ تشا تْؿكـٌ نـٔ    ،   طٔ أ
َّ٘ حٝارت ٚظٗط  حٝاص٘ عطن١ ٚانخ١ ٚث ت ؾطنَا  ٚضث َـٔ   -  أَاض٠  -أ
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٘ قطٜ  َـٔ زٕٚ ؾـطم  ـخ     ،٘ ايصٟ َا  حاٍ محً٘ ق ٌ خطٚل٘ ٚتْؿكـاي
  ٍٕ  ،تْؿكاي٘ ناٌَ اىلنها٤ ْٚاقكٗا ٚا  خ غكٛط٘ ط ٝعٝارت أٚ ظٓاٜـ١ لـا

حّٝارت ؿظ١رت ٜٚكٝذ أٚ ٜتخطى ثِ ٜــُٛ  ؾٝـّٛضث    ٜٚهؿٞ إضث٘ إٔ ٜٓؿكٌ
 َاي٘ ىلضحاَ٘ حػ ُا ؾطض اهلل غ خاْ٘ . 

َّ٘ َٝتـارت مل ٜـطث ٚتٕ نًـِ نْٛـ٘ حٝـارت حـاٍ        ٚتشا تْؿكٌ ايـخٌُ نٔ أ
َـا مل صظٗـط َٓـ٘ حطنـ١ نًـ٢ لػـسٙ        ،نْٛ٘ محالرت  ٌ ٚتٕ صكًل لػسٙ

 .  نٔ تْؿكاي٘ حّٝارت ثِ ٜـُٛ  ؾ ث  عس تْؿكاي٘ ؾتهؿـ
 ـخاقٌ صٛقـ تضث ايـجٓخ ن٢ً ؾططخ : ٚاي

َّ٘ حّٝارت ٚيٛ آْارت  َا : أ   .إٔ ٜٓؿكٌ نٔ أ
ــخ    ال: ــٛزٙ ح ــطنارت  ٛل ــِ ؾ ــٍع     ٚإٔ عه ــا  كط ـــُٛضث : تَ ــٛ  اي َ

َّ٘ يٛ ٚيسص٘  نُا -ٚلساْٞ  -ت١ أؾٗط  عس ايـُٛ  حّٝارت ناَالرتىلقٌ َٔ غأ
عـس  نُا يـٛ ٚيسصـ٘ ىلقكـ٢ َـس٠ اؿُـٌ: غـ١ٓ         -أٚ  كطٍع صع سٟ ؾطنٞ 

تغتٓاز ايـٛيس ت:  تٌُ َعٜ٘س َٔ زٕٚ إٔ صٛطأ اىلّ ٚطٝارت عايـُٛ  ا أظ
 ايٛاط٤ٞ . 

 

ٍ     (: تشا خطج ْكـ اؿ34ٌُ)   ٚقاح ثِ َـا  ق ـٌ صــُاّ اإْؿكـا
 مل ٜطث ٚمل ّٜٛضث.  -أٟ خطج صـُاَ٘ َٝتارت  -

 

(: تشا نــإ يًُٝــت ٚاضث َــٔ ايـــُطص ١ ايراْٝــ١ أٚ ايرايرــ١ نــاىلر   35)
ِّ أٚ  نإ ي٘ أحؿاز مل ٜسؾع يـِٗ ؾ٤ٞ َـٔ ايلنـ١ حتـ٢ ٜتـ خ حـاٍ      ٚايع

ٚتٕ غـك  َٝتـارت    ،اؾٓخ : تٕ تْؿكـٌ حّٝـارت تخـتل  ـاإضث َٚٓـع أٚي٦ـو      
 ٚضث اىلقطال َِٓٗ ٚحج  اىل عس . 

 ُا يٛ نإـن -ت٘ ـ ـٌُ َٚطصـخـك١ ايـ ـت ٚاضث َٔ طـٝـٚاشا نإ يًُ



 

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

ٌ   يًُٝت  ١  ٝـِٓٗ  عـس نـعٍ    لـاظ صكػـِٝ ايلنـ    -أ ٛإ أٚ ٚيـس غـ  اؿُـ
 :  َكساض ْكٝ  اؿٌُ

ٚيـــٛ  ٛاغـــط١ ايهـــاَ ا اؿسٜرـــ١  -ؾكـــس ٜعًـــِ نـــسز اؿُـــٌ ْٚٛنـــ٘
شنطارت  ،ٚاحسارت أٚ أنرط نعٍ ي٘ قسض اؿٌُ: -ايـُه ٛط١ ايـُعتُس٠ نًُٝارت 

 .  أٚ أْر٢
ٚقس ٜؿو ٚمل عكٌ ايعًِ عاي٘ ؾال ـس َـٔ ايتخـٛ  ٚنـعٍ ْكـٝ       

ــ  ؾـإ مل ٜطنـٛا    ،م٠ ٚ طنـ٢ ايٛضثـ١  شنطٜٔ أٚ  كسض َا ٜـختٌُ أٌٖ ا
 .  -نًِٝٗ  ٚيٛ قٗطارت -نعٍ غِٗ شنط ٚاحس 

: تٕ غك  ايـخٌُ َٝتـارت مل ٜتخـطى حطنـ١ حٝـا٠  قّػـِ ايــُاٍ        ٚ عس٥ص
ٚتٕ غك  حّٝـارت   ،ايـُععٍٚ  خ غا٥ط ايٛضث١: نٌ ٚاضث حػ  تغتخكاق٘

 ؾـإٕ نـإ ايــُاٍ ايــُععٍٚ  كـسض      -صـخطى حطن١ حٝا٠  ٚيٛ يـخظ١  إٔ  -
ْكٝ ٘ أٚ أظٜس زؾع ْكٝ ٘ يٛيّٝ٘ ايؿطنٞ ٚقّػِ ايعا٥ـس نًـ٢ ايٛضثـ١: نـٌ     

ٚتٕ نإ ايـُاٍ ايـُععٍٚ زٕٚ ْكٝ  ايـخٌُ  ،ٚاضث حػ  تغتخكاق٘
نإٔ نعٍ ْكٝ  شنـط ؾٛيـس  شنـطٜٔ أٚ نـعٍ ْكـٝ        -ايـُٓؿكٌ حّٝارت 

قّػُت ايلن١ َٔ لسٜس ٚتغللع َٔ نٌ ٚاضث  -شنطٜٔ ؾٛيس  ثالث١ 
 تخكاق٘ ٚأنطٞ حكل ايـُتٛيسٜٔ . َا ظاز نٔ تغ

ِّ ت:    -تشا ل٢ٓ نًٝـ٘ أحـس ٚأغـكط٘     -(: ز١ٜ ايـجٓخ 36) َـاٍ ٜٓهـ
 َاٍ ايـُجين نًٝ٘ ٜٚطث٘ َٔ ٜطث ايس١ٜ . 

 

 الـىاٌع الشابع : الغيبة . 
(: تشا غاال اإْػإ نٔ أًٖ٘ ٚتْـكـطـعت نـِٓٗ أخ ـاضٙ ٚآثــاضٙ  37)

ٚحؿــظ أَٛايــ٘   ــل ٚاإْتظــاضحٝاصــ٘ أٚ َـــُاص٘ ٚلــ  ايل ؾًــِ ٜعًُــٛا
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أَٛايـ٘  ٝـِٓٗ حتـ٢ ٜتخككـٛا َـٔ       ايعا٥س٠ ايٝ٘ ٚحطّ نًـِٝٗ تضثـ٘ ٚقػـ١ُ   
صٛاصـط ايـدم عٝـث ٜٛلـ  ايعًـِ  ــُٛص٘ نـاز٠ نٓـس       :َٛص٘ عج١ ؾطن١ٝ 

 . لا٤ا َٔ نٓسٙ ٚتطًعا ن٢ً َٛص٘  أٚ ؾٗاز٠ نسيخ ،ايعكال٤
 

 ٜ عر٘ ىلًٖ٘ ْعِ تشا َهت َس٠ ا ٜتٛقع تغتُطاض حٝاص٘ َٔ زٕٚ خٍم
ل َــس٠ ٜٚكتػــُٛا أَٛايــ٘ لــاظ إٔ ٜطثــٛٙ  عــس ايلّ ــ -ٜكــًِٗ خــمٙ  أٚ 

  ٘ ٚؾـــٞ َــس٠ ايل ــل   ،حػــ  غــٗاّ اهلل غــ خاْ٘ َٚــا ؾطنــ٘ ؾـــٞ نتا ــ
  اٍ :ٚاإْتظاض خالف ٚأقٛ

 

ٚايظاٖط لٛاظ ايتكػِٝ ؾطنارت  عس َهٞ نؿـط غـٓخ نًـ٢ ؾكـسٙ َـٔ      
٘ زٕٚ حال١ ت: ايؿخـل   عـس َهـٞ أض ـع غـٓخ     ٚا ٜ عـس لـٛاظٙ     ،نٓـ

ــ٘ ؾٝٗــا      ـــُختٌُ ٚلساْ ـــُس٠   اؾٗــا  اي ــ٘ طًٝــ١ اي  ؿــط  ايؿخــل نٓ
 ،عػ  حاي٘ ٚظطؾ٘ ٚ ـايٓخٛ ايـصٟ شنطْـاٙ َؿكـالرت ؾــٞ )ؾكـ٘ ايطـالم(       

ت: ْتٝج١ ٚانـخ١ ٚزايـ١ قطعٝـ١ نًـ٢ حٝاصـ٘      نٓ٘ ؾاشا مل ٜكٌ ايؿخل 
أٚ َٛصــ٘ لــاظ صكػــِٝ أَٛايــ٘  ــخ ٚضثتــ٘  عــس َهــٞ اىلض ــع غــٓٛا  َــٔ 

ٜٚػــتخل  ،  ايـــجٗا  ايـــُخت١ًُٚايؿخــل ايـــُتٛاقٌ قــسض اإَهــإ 
ــل       ــس٠ ايل  ــا٤ َ ــخ تْتٗ ــ٘ ح ــطض َٛص ــٛ ؾ ــ٘ ي ــٔ ٜطث ــ٘ َ ــ٘  ،َ اث  ٚا ٜطث

ايصٜٔ ٜطثْٛ٘ ن٢ً ؾطض َٛص٘  عس تْتٗـا٤ َـس٠ ايل ـل نُـا ا ٜـطث ٖـٛ       
ْعِ ٜطث َٔ َا  ق ٌ تْتٗا٥ٗا  ـُع٢ٓ  ،َٔ َا   عس تْتٗا٤ َس٠ ايل ل

صطن١ َّٛضث٘ حت٢ ٜت خ حاي٘ ٚصظٗط حٝاص٘ أٚ عـخ ٚقـت    نعٍ حكت٘ َٔ
ــع غــٓٛا  َــٔ ايؿخــل َــٔ زٕٚ إٔ      ــسَا صـــُهٞ أض  ـــُاٍ نٓ قػــ١ُ اي

ُععٚي١ ٜطثٗــا ٚضثتــ٘ ـؾتهــٕٛ حكــت٘ ايــ ،ثــٜ٘تخكــل َٛصــ٘ ق ــٌ َــٛ  َّٛض
 .  أَٛاي٘ ك١ٝ ت:  َٓه١ُرت
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ٚلت٘ ٚق ٌ تْـكها٤ ايـُس٠ ايـُع١ٓٝ ٜـجٛظ قطف  عض أَٛاي٘ ن٢ً ظ        
ٚأٚازٙ ٚأ ٜٛــ٘  ــايٓخٛ ايـــُتعاضف حــاٍ حٝاصــ٘ ٚصٛالــسٙ  ٝــِٓٗ لــٛاظارت   
   ٌٍ َؿــطٚطارت  ؿكــط ايـــُٓؿل نًــِٝٗ ٚنــسّ قــسضصِٗ نًــ٢ ايعــٝـ ٚيــٛ  عُــ

 ٚألط٠ ا صٓاؾـٞ ؾأِْٗ . 
َـع ايتـط ــّل   ايــُس٠      ـخ ٚضثـتــ٘    عس قـػــُـ١ ايـُاٍٚاشا ضلـع  ـ      

٘  ايـُعٝـ١ّٓ  ،تغـللع َـِٓٗ َايـ٘ ايـصٟ تقتػـُٛٙ       ،ٚايؿخل ٚايتخكل نٓـ
 ٘ يٛ  ٝع َاي٘ ٚتؾـلٟ  ـ٘ َـاٍ آخـط    غٛا٤ َا أصًؿٛٙ ٚاي اقٞ  عٝٓ٘ أٚ    سي

 ِٗ يـُا صًـ َِٓٗ َٔ زٕٚ نسٚإ .َع نسّ نُاْ
 

 الفصل الثالث: كيفية التوارث باليسب حسب الـنزاتب . 
 

 الـنزتبة األوىل : األبواٌ واألوالد .
 

ٚيـالّ ايــُٓؿطز٠    ،صـُاّ صطن١ ايـُٝت  ايكطا ـ١   (: ي ال ايـُٓؿطز38)
ٚيٛ تلتُع أحـس   ،صـُاَٗا : ايرًث َٓ٘  ايؿطض ٚايعا٥س نًٝ٘  ايطّز  أٜهارت

ٚيـٛ تلتُـع أحـسُٖا َـع ايعٚلـ١       ،اىل ٜٛٔ َع ايعٚج نـإ يـ٘ ايٓكــ    
ٚيــ ّ ، ٚاي ـاقٞ ىلحـس اىل ـٜٛٔ : يـ ال نًـ٘  ايكطا ـ١        ،نـإ يــٗا ايط ـع    

 ؾطنارت ٚضزارت .
 

(: يٛ تلتُع اىل ٛإ ٚيٝؼ يًُٝت ٚيس ٚا ظٚج أٚ ظٚلـ١ نـإ   39)
ّ حالــ  َــٔ اخــ٠ٛ يــ ّ ايرًــث ؾطنــارت ٚاي ــاقٞ يــالال تٕ مل ٜهــٔ يــ  

ايـــخال  ايـــجاَع ٚلــٛز ًـــٗا ايػــسؽ َــع تا ؾٚ ،ايـــُٝت أٚ أخٛاصــ٘
5يؿطا٥  ايــخج  ٚاي ـاقٞ )  

( يـ ال ٚيـٝؼ يالخـ٠ٛ ؾـ٤ٞ ٚتٕ حج ـٛا      6
 اىلّ نٔ ايرًث . 
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ٚيـٛ نـإ َعُٗـا ظٚلـ١      ،نإ َع اا ٜٛٔ ظٚج نإ ي٘ ايٓكــ  ٚيٛ 
 ،ٚايػسؽ َـع اؿالـ    ،يط ع : ي ّ ايرًث َع نسّ اؿال نإ يـٗا ا

 ٚاي اقٞ ي ال .
 

ــث ا:    40) ــٔ ايرًـ ـــُٝت نـ ّّ ايـ ــٛا  أ ــ٠ٛ أٚ اىلخـ ـــخج  ااخـ (: ٜـ
 سَا صتٛؾط ؾِٝٗ ؾطٚ  َع١ٓٝ ٖٞ :ايػسؽ نٓ

ــ ــٜٛٔ يًُٝـــ  ٛاااٍٚ : إٔ ا ٜكًـ ــٛا  أٚ أر نـــٔ أخـ ــع أخـ ت أٚ أض ـ
 ٚأختخ . 

ّٛ ؾـال   ،َع ايــُٝت ي  ـٜٛٔ اٚ يـ ال خاقـ١    صِٗ ايراْٞ: إٔ صهٕٛ تخ
 عج  اإخ٠ٛ َٔ اىلّ خاق١ . 

 ايرايث: ٚلٛز أال ايـُٝت حخ َٛ  ايٛيس . 
ــٛزٜٔ ؾ    ــٛا  َٛي ــ٠ٛ أٚ اىلخ ــٕٛ ااخ ــع: إٔ ٜه ــايطا  ــال الرتع ــٞ  ؾ ٜهؿ

 ايـخٌُ . 
 خج  ايهاؾط أٚ ايع س . ًُخ ؾال َٜاـاَؼ : إٔ ٜهْٛٛا أحطاضارت َػ

ــال    ــٛض ؾـ ــصٙ اىلَـ ــض ٖـ ــس  عـ ـــخك١   ٚتشا ؾكـ ــٔ ايـ ــ  اىلّ نـ   صٓخجـ
 ايرًث .  ايعًٝا :

ٚيً ٓـت ايــُٓؿطز٠    ،ٓؿطز صـُاّ صطنـ١ ايــُٝت  ايكطا ـ١   يإل ٔ ايـُ(:41)
ـــُاّ أٜهــارت ــطّز نًٝٗــا     ٗاْكــؿايلنــ١ : ص ٚيإل ــٓخ  ، ــايؿطض ٚاي ــاقٞ ٜ

ٚيً ٓـتخ   ،ِ  ِٝٓٗ  ايػ١ٜٛ لن١  ايكطا ١ ٜٚكّػايـُٓؿطزٜٔ ؾُا ظاز صـُاّ اي
ِ  ٝــٓٗٔ  ايػــ١ٜٛ ٚاي ــاقٞ ٜــطّز ايـــُٓؿطزصخ ؾُــا ظاز ايرًرــإ ؾطنــارت : ٜكّػــ

 ِ  ٝٓٗٔ  ايػ١ٜٛ .نًٝٗٔ ٜٚكّػ
 -َٓؿطزٜٔ أٚ اىل ٓا٤ ٚاي ٓا  (:يٛ تلتُع اإ ٔ ٚاي ٓت َٓؿطزٜٔ،42)    
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 ْرٝخ . يًصنط َرٌ حظ اا: نإ يـُٗا أٚ يـِٗ صـُاّ ايلن١ 
 

ــٜٛٔ     43) ــٛإ َــع ت ــٔ ٚاحــس نــإ يهــٌ َــٔ اىل  (: تشا تلتُــع اىل 
ٚتشا تلتُعا َع اىل ٓا٤ ايصنٛض ؾكـ  نـإ يهـٌ     ،ايػسؽ ٚاي اقٞ يإل ٔ 

ِ  خ اىل ٓا٤  ايػ١ٜٛ . ٚاشا تلتُعا َع ٚاحس  َُٓٗا ايػسؽ ٚاي اقٞ ٜكّػ
ٓـا   اي ٓا  ؾك  نإ يهـٌ ٚاحـس  َُٓٗـا ايػـسؽ ٚاي ـاقٞ ٜكّػـِ  ـخ اي        

نإ يهٌ ٚاحس َُٓٗا  -شنٛضارت ٚتْاثارت -ٚتشا التُعا َع اىلٚاز ، ايػ١ٜٛ 
 يًصنط َرٌ حظ ااْرٝخ .  : ايػسؽ ٚقّػِ اي اقٞ  خ ااٚاز

 

تشا تلتُــع اىل ــٛإ َــع  ٓــت  ٚاحــس٠ ٚمل ٜهــٔ يًُٝــت اخــ٠ٛ   (:44)
١ غـٗاّ : يهـٌ   ػقّػُت ايلن١ مخ -ٜـخج ٕٛ اىلّ  ايؿطٚ  ايـُتكس١َ 

ٚيً ٓـت ثالثـ١ غـٗاّ نـصيو .      -ؾطنـارت ٚضّزارت   -َٔ اىل ـٜٛٔ غـِٗ   ٚاحس 
إ يـ ّ  ٚتشا نإ يًُٝـت تخـ٠ٛ لـاَعٕٛ يؿـطا٥  اؿجـ  ايــُتكس١َ نـ       

 -ؾطنــارت ٚضزارت  -أال ايـــُٝت ٚ ٓتــ٘ أض انــارت  ايػــسؽ ٜٚكّػــِ اي ــاقٞ  ــخ 
  غِٗ ي ال ٚثالث١ غٗاّ يً ٓت . 

 

(45:)   ٘  ايػـسؽ ؾطنـارت    تشا تلتُع أحس اىل ٜٛٔ َع ت ٔ ٚاحـس نـإ يـ
ٚتشا تلتُـــع أحـــسُٖا َـــع اىلٚاز ايـــصنٛض نـــإ يـــ٘  ،ٚاي ـــاقٞ يإل ـــٔ 

ٚيـٛ نـإ َـع اإ ـٔ      ،ايػسؽ ؾطنارت ٚاي اقٞ ٜكػِ  ـخ اىل ٓـا٤  ايػـ١ٜٛ    
ــارت       ــسؽ ؾطن ــٜٛٔ ايػ ــس اىل  ــإ ىلح ــا  ن ــت أٚ  ٓ ــا٤  ٓ ــس أٚ اىل ٓ ايٛاح

 يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ . :ٚاي اقٞ ٜكػِ  خ اىلٚاز 
 

ا تلتُع أحس اا ٜٛٔ َع  ٓـت  ٚاحـس٠ ا غـ  : نـإ ىلحـس      (: تش46)
ٚاشا تلتُع  ،ٚايرالث١ أض اع يً ٓت نصيو  -ؾطنارت ٚضزارت  -اا ٜٛٔ ايط ع 

 -ؾطنارت ٚضزارت  -أحس اا ٜٛٔ َع اي ٓتخ ؾُا ظاز ا غ  : نإ ي٘ اـُؼ 
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 ٜكّػِ  ٝٓٗٔ  ايػ١ٜٛ .  ً ٓا   ايؿطض ٚايطّزٚاي اقٞ يً ٓتخ أٚ ي
 

ــتخ ؾُــا ظاز   47) نــإ يهــٌ ٚاحــس   -(: تشا تلتُــع اىل ــٛإ َــع اي ٓ
 ٚاي اقٞ يً ٓتخ ؾُا ظاز ن٢ً ايػٛا٤ . ، َُٓٗا ايػسؽ 

 

(: يــٛ تلتُــع ظٚج أٚ ظٚلــ١ َــع أحــس اىل ــٜٛٔ َٚعُٗــا اي ٓــت  48)
ايٛاحس٠ نإ يًعٚج ايط ع ٚيًعٚل١ ايرُٔ ثِ ٜكّػِ  اقٞ ايلن١ أض انارت : 

 ٚثالث١ أض اع يً ٓت نصيو .  ،ٚضّزارت ض ع ىلحس اىل ٜٛٔ ؾطنارت 
ىلحـس  نإ  - ٚيٛ نإ َع أحس ايعٚلخ ٚأحس اا ٜٛٔ  ٓتإ ؾُا ظاز

ًًعٚل١ ايرُٔ ٜٚكّػِ اي اقٞ أمخاغارت : مخؼ ايعٚلخ ْكٝ ٘ اىلز٢ْ : ؾ
ٚأض عــ١ أمخــاؽ يً ٓــتخ ؾُــا ظاز ٜكّػــِ   -ؾطنــارت ٚضّزارت -ىلحــس اىل ــٜٛٔ 
ّٔ  ايػ١ٜٛ  ٗٓٝ . 

ٔ ٚتٕ نإ ظٚل  ٚاي ـاقٞ يً ٓـتخ    ،ايػـسؽ  ارت ؾً٘ ايط ع ٚىلحس اىل ـٜٛ
ّٔ  ايػ١ٜٛ ٚقس ٚضز ؾُا ظاز ٜكّػِ    ايٓكل نًٝٗٔ . ٝٓٗ

ٚيٛ نإ َع أحس ايعٚلخ ٚأحس اىل ٜٛٔ ت ٔ أٚ أ ٓا٤ أٚ أ ٓا٤ ٚ ٓا  
ــع :  ــعٚلخ ايط  ــعٚج  ؾ حــس اي ــرُٔ يً ــٜٛٔ   ،يًعٚلــ١ أٚ اي ٚىلحــس اا 

ٚ  ،ايػسؽ ي  ٓـا٤  ايػـ١ٜٛ أٚ ي  ٓـا٤ ٚاي ٓـا        َٚا ٜت ك٢ ٜهٕٛ يإل ـٔ أ
 يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ . 

 

(: تشا تلتُــع ظٚج َــع اىل ــٜٛٔ ٚاي ٓــت ايٛاحــس٠ : نــإ يًــعٚج 49)
3ايط ع )

4( ٚي  ٜٛٔ ايػسغإ )12
5( ٚيً ٓت غسغإ ْٚكـ غسؽ )12

12 )
ـــُؿطٚض ؾـــٞ ايكــطإٓ   -ٜٓــتكل َــٔ غــُٗٗا   ْكـــ  -ٖٚــٛ ايٓكـــ اي

 ايػسؽ . 
 عٚج ايط ع ٚنإ ي  ٜٛٔتإ َع ظٚج ٚأ ٜٛٔ : نإ يًـتُع  ٓـيٛ تلٚ
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5 ٓتخ غسغإ ْٚكـ )غسغإ ٚنإ يً
ٖٚٛ  -( ؾٝٓتكل َٔ غُُٗٗا 12

 غسؽ ْٚكـ غسؽ .  -ايرًرإ ايـُؿطٚنإ ؾـٞ ايكطإٓ 
 

ــ١     50) ــإ يًعٚلـ ــتخ : نـ ــٜٛٔ ٚ ٓـ ــع اىل ـ ــ١ َـ ــت ظٚلـ (: اشا تلتُعـ
3ايرُٔ)

24 ٕ 8) ( ٚي  ٜٛٔ ايػسغـا
13( ٚيً ٓـتخ اي ـاقٞ )  24

( ٖٚـٛ أقـٌ َـٔ    24
 ايرًرخ ايًصٜٔ ُٖا ؾطض اي ٓتخ ؾـٞ ايكطإٓ . 

ٚاشا تلتُعت َع ايعٚل١ ٚاىل ٜٛٔ  ٓت ٚاحس٠ نإ يًعٚلـ١ ايـرُٔ   
(3

8( ٚي  ٜٛٔ ايػسغإ )24
12( ٚيً ٓت ايٓكـ )24

( ٜٚعٜـس ض ـع ايػـسؽ    24
(1

ٓـ 24 ت : مخػـإ َٓـ٘ ي  ـٜٛٔ ٚثالثـ١ أمخـاؽ      ( ؾ ّز ن٢ً اىل ٜٛٔ ٚاي 
اخ٠ٛ عج ٕٛ اىلّ نٔ ايرًـث ٚتلتُعـت ؾـِٝٗ     ٚتٕ نإ يًُٝت ،يً ٓت

3حكــ١ ايعٚلــ١) تْــنا -ؾــطٚ  اؿجــ  
4(ٚحكــ١ اىلّ )24

( ٚاي ــاقٞ 24
  ٜكػِ أض انارت:ض ع ي ال ٚثالث١ أض اع يً ٓت.

 

ٍٔ ٚاحـس أٚ  51) أ ٓـا٤ أٚ  (:تشا تلتُع اىل ٛإ َع أحس ايعٚلخ َع ت 
ٚيهـٌ ٚاحـس َـٔ اىل ـٜٛٔ      ، ٓا  ٚ ٓخ ؾًًعٚج ايط ع أٚ يًعٚل١ ايـرُٔ  

ــاٟٚ أٚ     ،ايػــسؽ ــا   ايتػ ــا٤  ايتػــاٟٚ أٚ يً ٓ ــٔ أٚ ي  ٓ ــاقٞ يإل  ٚاي 
 يً ٓخ ٚاي ٓا  يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .

 

(: تشا تلـتــــُع أحـــس ايعٚلـٝــــٔ َـــع ٚيـــس ٚاحـــس أٚ َـــع أٚاز  52)
  اقٞ نً٘ يًٛيس أٚ ي ٚازٚاي ،يًعٚل١ ايرُٔ ايط ع أٚ  َتـعسزٜٔ ؾًًعٚج

 ؾًًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ.ٚتشا تختًؿٛا  ، ن٢ً ايػٛا٤
 

 (: أٚاز اىلٚاز ٜكَٛـٕٛ َكـاّ اىلٚاز   َكا ـ١ اىل ــٜٛٔ ٚ     53)
ــاضال      ــع غ ٖــِ َــٔ أق ــ٢ ٚ  َٓ حج ُٗــا نــٔ ايػــِٗ اىلنًــ٢ ت: اىلزْ
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تْــُا ٜطثـٕٛ تشا مل ٜهـٔ يًُٝـت     ٚ ،ايـُطص ١ ايرا١ْٝ ٚايراير١ نٔ ايــُ اث  
ْـ     ،أٚاز قً ٕٝٛ   تؾال ٜطث أٚاز اىلٚاز تشا نـإ يًُٝـت ٚيـس ٚتٕ نا

 ٚنًٝ٘ تشا صطى حخ َٛص٘  ٓتارت ٚت ٔ ت ٔ نإ ايـُ اث يً ٓت. ،أْر٢ 
 

(: ٜــطث اىلحؿــاز ٚاىلغــ ا  ْكــٝ  َــٔ ٜتكط ــٕٛ  ــ٘ : ؾًــٛ صــطى 54)
 -ٕ ٚا ظٚج ٚا ظٚلـ١  ايـُٝت أٚاز  ٓت ٚأٚاز ت ـٔ يـٝؼ َعٗـِ أ ـٛا    

ٜكّػـِ  ٝـِٓٗ  ايتؿـاٚ  يًـصنط      -ْكٝ  أَِٗ  -نإ ىلٚاز اي ٓت ايرًث 
ٜكّػـِ  ٝـِٓٗ    -ْكٝ  أ ـِٝٗ   -ٚىلٚاز اإ ٔ ايرًرإ  ،َرٌ حظ اىلْرٝخ 

 حس ايعٚلخ نـإ يـ٘ ْكـٝ ٘ اىلزْـ٢ :    ٚتشا نإ َعُٗا أ ، ايتؿاٚ  أٜهارت 
ّ ٚاي اقٞ  -يًعٚل١ أٚ ايرُٔ يًعٚج ايط ع   ،ٜكّػُْٛ٘ ثًرارت ٚثًرخ نُا صكـس

ٚتشا نإ َعُٗا أ ٛإ يًُٝت نإ يهٌ َُٓٗا ايػسؽ ٚاي ـاقٞ ٜكّػـُْٛ٘   
 ثًرارت ٚثًرخ نُا صكسّ .                           

 

(: أٚاز اىلٚاز ٜلص ــٕٛ   اإضث : اىلقــطال ت: ايـــُٝت ٜـــُٓع 55)
ايٛيـس نـإ ايــُ اث     ؾاشا نإ يًُٝت ٚيس ايٛيس َٚع٘ ٚيـس ٚيـس   ،اىل عس

 يٛيس ايٛيس زٕٚ اءخط . 
 

(: ٜؿاضى أحؿاز ٚأغ ا  ايـُٝت أ ٜٛ٘ نآ ا٥ِٗ ىلٕ اىل ـٜٛٔ َـع   56)
ٖٚهـــصا أٚاز اىلٚاز َـــع أ ـــٟٛ  ،اىلٚاز قـــٓؿإ َـــٔ َطص ـــ١ ٚاحـــس٠

ايـُـٝت ؾاشا صطى  ،ؾال ٜـُٓع قطال اىل ٜٛٔ ت: ايـُٝت تضثِٗ َٓ٘ ،ايـُٝت
ٚتشا  ،َٔ اىل ٜٛٔ ايػسؽ ٚيٛيس اإ ٔ اي اقٞأ ٜٛٔ ٚٚيس ت ٔ نإ يهٌ 

صطى أ ٜٛٔ ٚأٚاز  ٓت نإ ي  ـٜٛٔ ايػسغـإ ٚىلٚاز اي ٓـت ايٓكــ     
نًـ٢ ايــجُٝع  ايٓػـ ١ : ثالثـ١ أمخـاؽ َٓـ٘ ىلٚاز       اي اقٞ ٜٚطّز ايػسؽ 

ؾٝٓكػـِ َــجُٛع ايلنـ١ أمخاغـارت: ثالثـ١ َٓٗـا        ،اي ٓت ٚمخػإ ي  ٜٛٔ
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 ـايؿطض ٚايـطّز    -ٚتثٓإ َٓٗا ي  ـٜٛٔ   - ّز ايؿطض ٚايط -ىلٚاز اي ٓت 
ــارت     - ــٜٛٔ ٚ ٓتـــ ــطى أ ـــ ــا تشا صـــ ــٛض٠ َـــ ــسّ   قـــ ــا صكـــ ــصا تشا  ،نُـــ  ٖـــ

ٚتا نإ يـٗا ايػسؽ ٚاي ـاقٞ   ،ُٝت حال ٕٛ ي ّ ؾطنارتـيّ امل ٜهٔ ىل
 ٜكّػِ أض انارت: ي ال ايط ع ٚثالث١ أض اع ىلٚاز اي ٓت.

إ ىلٚاز اي ٓــت أحــس اىل ــٜٛٔ َــع أٚاز  ٓــت  نــ ايـــُٝت ٚتشا صــطى 
نُـا   ٚايط ع ايطا ع ىلحـس اىل ـٜٛٔ    - ايؿطض ٚايطّز -ثالث١ أض اع ايلن١ 

ٖٚهـصا اؿهـِ    كٝـ١ ايكـٛض :      ،صكسّ ؾُٝا تشا صطى أحس اىل ـٜٛٔ ٚ ٓتـارت  
 ٜطّز ن٢ً أٚاز اي ٓت نُا ٜطّز ن٢ً اي ٓت . 

زخـٌ   -ٚتشا صطى ايـُٝت ظٚلارت أٚ ظٚل١ َع اىل ـٜٛٔ ٚأٚاز اي ٓـت   
: نـإ   كل ن٢ً أٚاز اي ٓت : ؾـاشا صـطى ظٚلـارت ٚأ ـٜٛٔ ٚأٚاز  ٓـت     ايٓ

ــع ٕ  ،يًــعٚج ايط  ــٜٛٔ ايػسغــا ٚىلٚاز اي ٓــت غسغــإ ْٚكـــ   ،ٚي  
ـ  ،ْكـ غسؽ َٔ ؾطض اي ٓت   ايكطإٓ ؾٝٓكل ،غسؽ   ٖٚٛ ايٓكـ

 .  ٓت ايـُٝت :ٜٚطز ايٓكل ن٢ً أٚاز اي ٓت نُا ٜطز ن٢ً أَِٗ 
 

 : الـحبوة وأحكامَا
 

ــصنط اىلنــم   57) ــس اي ـــخ ٢ ايٛي ـــجاْارت  ٚل -(: ٜ ــارت َ ــسٕ   -ٛ  ــاال    رٝ
ا  -غالح٘ نايــُػسؽ أٚ اي ٓسقٝـ١    -َٚكخؿ٘ ٚخاصـُ٘ ٚغٝؿ٘ ايـُٝت 
 ،ٚتشا صعسز  ثٝا ـ٘ أنطـٞ ايــجُٝع    اىلحٛ ،ن٢ً َٔ َـدتّكاص٘ غ ٖا 

ؾًٛ نإ ي٘ غٝؿإ  ،ٚتشا صعسز غ  ايرٝاال ؾايظاٖط تغتخكاق٘ ٚاحسارت َٓٗا
ؿإ أٚ خاصـُإ أنطٞ ايػايـ  تغـتعُاي٘ َٓٗـا َٚـا ٜهرـط ي ػـ٘       أٚ  َكخ

ؾايظاٖط تغتخكاق٘ يٛاحس  َٓٗا ٚتٕ غً  تغتعُاي٘ ىلنرط َٔ ٚاحس  ،يـٗا
ــإ  ــخ   ٚتٕ ن ـــذ   ــٛ  ايتكاي ــّٛ اىلح ــم  نُ ــس اىلن ــخ ايٛي ــ١ ٚ  .  ايٛضث
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ٚتا ؾـال ح ـ٠ٛ ٚال ـ١     تؾلا  إٔ ٜـدًـ ايـُٝت َاارت غ ٖا، اىلقطال ٚ
 . يًٛيس اىلنمأٚ َػتخك١ 

 

(: ايعم٠  كسم )ثٝاال  سٕ ايـُٝت( نطؾارت  ال ؾطٍم  ـخ ايهػـ٠ٛ   58)
ــخ ايكطــٔ ٚاؾًــس ٚغ ُٖــا ٚا  ــخ ايكــػ ٠      ايؿــتا١ٝ٥ ٚايكــٝؿ١ٝ ٚا  

 ،ؾٝـــسخٌ ؾٝٗـــا َرـــٌ ايكًٓػـــ٠ٛ ٚاؾـــٛضال ٚاؿـــعاّ ٚايٓعـــٌ ،ٚايهـــ  ٠
 ٚايظاٖط نـسّ صٛقــ قـسم ايرٝـاال نطؾـارت نًـ٢ ي ػـٗا ؾعـالرت  ـٌ ٜكـسم          

ٚيــٝؼ َــٔ اؿ ــ٠ٛ ايرٝــاال ايــ  أنــّسٖا   ،ايعٓــٛإ نًــ٢ َــا أنــّسٙ يًــ ؼ 
 يًتجاض٠ أٚ يهػ٠ٛ غ ٙ َٔ أٌٖ  ٝت٘ أٚ أٚازٙ أٚ خّساَ٘ أٚ أقسقا٥٘.         

 

(:ا ٜسخٌ   اؿ ٠ٛ َا ٜـخطّ ي ػـ٘ َرـٌ خاصــِ ايـصٖ  ٚثـٛال      59)
ؿط نُا ا ٜسخٌ   اؿ ٠ٛ َرٌ ايػان١ ٚايسضع ٚايطاؽ ٚايــُػ  ،ايـخطٜط

ْعِ ٜكطال ص ع١ٝ غُس ايػـٝـ أٚ ايــُػسؽ    ،ٚحنٖٛا َٔ َعّسا  اؿطال
 ٚ ٝت ايـُكخـ يًخ ٠ٛ .  

 

(: تشا نإ ايـُٝت َـكـطـٛع ايٝـسٜـٔ َـٔ أقـٌ خًـكـتــ٘ ؾايــػٝـ     60)
ْعـِ يـٛ    ،ٚيٛ نإ أن٢ُ ؾايــُكخـ يـٝؼ َٓٗـا     ،ا ٜهٕٛ َٔ ايـخ ٠ٛ 

قـ الرت يٓؿػـ٘    -ايـُكخـ ايػٝـ ٚ -أنّسُٖا  و تصـؿاقارت ٚنإ قسطـطأ شٜٓ
 ناْا َٔ ايـخ ٠ٛ . 

 

ّٛ إٔ 61) (: تشا نــإ نًــ٢ ايـــُٝت زٜــٔ َػــتػطم يًلنــ١ لــاظ يًُخ ــ
ٚتشا مل ٜهـٔ   ، تّل  ٗا  عس إٔ ٜؿّهٗا  ـُا ٜـدّكٗا َـٔ ايـسٜٔ ٚلٛ ـارت    

ايسٜٔ َػتػطقارت يـٗا ؾاىلحٛ  ي٘ ايـُػا١ُٖ   أزا٤ ايـسٜٔ َٓٗـا  ايٓػـ ١ :    
ّٛ نؿـط )     ؾًٛ غا٣ٚ ايسٜٔ نؿـط   1َــجُٛع ايلنـ١ قـطف ايــُخ 

( قُٝـ١  10
 ١ـؤْـٛٙ َٔ َـؿٔ ْٚـخـايه : ٞ حهِ ايسٜٔـٚؾ .ا٤ ايسٜٔ ـٞ ٚؾـ٠ٛ ؾـ ـايـخ
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 .  ١ َٔ أقٌ ايلن١ضلاايتجٗٝع اـ
 

ّٛ ؾطنارت 62) (: تشا أٚق٢ ايـُٝت  تُاّ اؿ ٠ٛ أٚ   عهٗا يػ  ايـُخ 
ّٛ َٓٗا قُٝتٗـا صعٜـس نًـ٢ ثًـث      تا تشا ناْـت  ،ْؿص  ٚقٝت٘ ٚحطّ ايـُخ 

ٚتشا  ،صطنــ١ ايـــُٝت ؾــااحٛ  ٚلٛ ــارت صٛقؿــ٘ نًــ٢ تلــاظ٠ ايٛيــس اىلنــم   
أٚقــ٢  رًــث َايــ٘ َــٔ زٕٚ صعُُٝــ٘ ايرًــث )حتــ٢ َــٔ اؿ ــ٠ٛ( أخــطج   

ْٗا ؽطج َٔ غـ   إَرالرت ؾ ٖٚهصا تشا أٚق٢  ـُأ٠ زٜٓاض ،ايرًث َٔ غ ٖا
ُّـِ     ٛ     ،اؿ ـ٠ٛ َـا مل ٜع ٍٔ نًــ٢   ٚيـٛ ناْـت أنٝاْٗـا أٚ  عهـٗا َطٖ ْـ١ يـسٜ

 ايـُٝت ٚل  ؾّهٗا َٔ َـجُٛع ايلن١ . 
 

ايــُػًِ غـ     -(: ايظاٖط تختكام اؿ ٠ٛ  ايٛيس ايكًيب َٓـ٘  63)
٘   -ايكاصٌ  ٚا ٜؿـل    ،ؾال صهٕٛ يٛيس ايٛيس ٚا يًهاؾط ٚا يكاصـٌ َّٛضثـ

ّٛ ٚا تْؿكاي٘  ايٛاز٠ حخ ايـُٛ   ـٌ صعـعٍ اؿ ـ٠ٛ يــخخ       ًٛؽ ايـُخ 
ًِّ ت: ٚيّٝ٘ ارت ؾٝتْؿكاي٘ حّٝ ايكـِّٝ نًـ٢ أَٛايـ٘  إٜكـا٤ اىلال     خ ٢  ٗا ٚصػ

 ٍ ٚتٕ ٚيــس َّٝتــارت قّػــُت نًــ٢   ،أٚ اؾــس تيٝــ٘ أٚ  ٓكــ  ايـــُجتٗس ايعــس
 ايٛضث١  ٓػ ١ تغتخكاقِٗ َٔ ايـُ اث. 

ٚتشا تؾـــت ٘   -ا نًٛقـــارت  -(: ايــــُطاز  ـــاىلنم: اىلغـــ ل ٚاز٠   64)
 ؾايـُطلع   صعٝٝٓ٘ ايكطن١ . 

 

ايـصٟ ا ٜٛلـس شنـط أنـم َٓـ٘       -ؽتّل اؿ ٠ٛ  ايـصنط اىلنـم   (: 65)
نـايتٛأّ   -تشا صعسز ايصنط َع ايتػاٟٚ   ايػٔ ٚ -ايـُّٛضث حخ َٛ  

ؾــال ٜ عــس تؾــلانُٗا     -ٚت ــين ايهــّطصخ ايـــُٛيٛزٜٔ   ٚقــت ٚاحــس  
ٚاىلحٛ  َع صعسز غ  ايرٝاال أخـص نـٌ ٚاحـس َُٓٗـا     ، اؿ ٠ٛ نايرٝاال 

 .ٚخاصـُارت  ايلانٞ ٚايتكايـذ  ُٝٓٗا ٚ خ غا٥ط ايٛضث١ َكخؿارت ٚغالحارت
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 (: تشا تختًـــ ايــصنط اىلنــم ٚغــا٥ط ايٛضثــ١   ث ــٛ  اؿ ــ٠ٛ أٚ 66) 
ــا٥ًٗا    ــٔ َػ ــو َ ــ  شي ــا أٚ    غ ــاز أٚ   -  أنٝاْٗ ــتالؾِٗ   اإلتٗ  إخ

ــس  ٌ   -  ايتكًٝـ ــ ـــٞ ؾكـ ــٛا ؾـ ــَٛتِٗ ت: ايـــ  ضلعـ ــطنٞ ـخكـ  خانِ ايؿـ
  . -ايـُجتٗس ايعسٍ  -

 

ّٛ إٔ ٜهـٕٛ نـاقالرت ضؾـٝسارت ٚا ًٜـعّ نْٛـ٘       67) (: ا ٜؿل    ايــُخ 
ْعِ تشا نإ َعتكسارت  ـُصٖ  ؾكٗـٞ ا   ،تَاَٝارت َعتكسارت ث ٛ  اؿ ٠ٛ ؾطنارت

ٜط٣ ث ٛصٗا ٚنإ َصٖ ٘ ْاؾصارت    ًسٙ ن٢ً ايٓاؽ  ـخٝث ٜــُٓع اإَـاَٞ   
 .نٓٗا أيعّ  عسّ ث ٛ  ايـخ ٠ٛ ي٘

  

 . اإلخوة واألجداد الـنزتبة الثاىية : 
 

ا ٜطث أحس َٔ اإخ٠ٛ ٚاىللـساز تا تشا مل ٜهـٔ يًُٝـت أحـس َـٔ      
٘    ايـُتكًخ  ٘ أٚ اىل ٜٛٔ  ؾـاشا مل   ،َـٔ أٚاز ايــُٝت ٚأحؿـازٙ ٚأغـ اط

ِٖ ٚٚضث اىلر ٚضث اؾـــس ٚاؾـــس٠ أٚ آ ـــاؤ -ٜهـــٔ أحـــس َـــٔ ٖـــؤا٤ 
قـــٓؿإ ٜــــُٓع  -اإخـــ٠ٛ ٚاىللـــساز  -ُٖٚـــا  ،ٚاىلخـــت أٚ أٚازٖـــِ

 قطال َِٓٗ اىل عس َٔ قٓؿ٘ . اىل
 

خــ٠ٛ َــٔ (: تشا مل ٜهــٔ يًُٝــت لــّس ٚا لــّس٠ ٚنــإ يــ٘ أر أٚ ت68)
َٚــع  ،: ؾًــ ر ايـــُٓؿطز َــٔ اىل ــٜٛٔ ايـــُاٍ نًــ٘ ٜطثــ٘  ايكطا ــ١ اىل ــٜٛٔ

ٚي خت ايـُٓؿطز٠ َٔ اىل ٜٛٔ ايـُاٍ نًـ٘   ،ايتعسز ٜٓكػِ  ِٝٓٗ  ايػ١ٜٛ
ٚي خـتخ أٚ اىلخـٛا     ،طا ١صطث ْكؿ٘  ايؿطض ْٚكؿ٘ اءخط ضّزارت  ايك

 ،َٔ اىل ٜٛٔ ايـُاٍ نً٘ ٜطثٔ ثًرٝ٘  ايؿطض ٚايرًث ايرايـث ضّزارت  ايكطا ـ١  
ىل ـٜٛٔ َـع أخـت ٚاحـس٠ أٚ     ٚتشا صطى ايـُٝت أخارت ٚاحـسارت أٚ أنرـط َـٔ ا   
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ؾال ؾطض  ٌ ٜطثٕٛ ايـُاٍ نً٘  ايكطا ١ ٜكتػُْٛ٘  ِٝٓٗ  أنرط َٔ اىل ٜٛٔ
 يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ . 

 

َٓؿـطزارت  (: تشا صطى ايـُٝت أخارت َٔ اىلّ َٓؿـطزارت أٚ أختـارت َـٔ اىلّ    69)
  ،نًـــ٘ ٜـــطث ايػـــسؽ  ـــايؿطض ٚاي ـــاقٞ ضّزارت  ايكطا ـــ١ُاٍ ـايـــنـــإ يـــ٘ 

 -أٚ شنـٛضارت ٚتْاثـارت    ،أٚ تْاثـارت  ،شنٛضارت -ٚيإلثٓخ ؾكانسارت َٔ ااخ٠ٛ ي ّ 
 ٝـِٓٗ ؾطنـارت    ايـُاٍ نً٘ : ٜطثٕٛ ثًر٘  ايؿطض ٚاي اقٞ ضّزارت  ايكطا ١ ٜكّػِ

 ٚضّزارت  ايتػاٟٚ . 
 

ــ ال َــع ٚلــٛز اىلر أٚ اىلخــت    70) ــطث اىلر أٚ اىلخــت ي (: ا ٜ
ــٜٛٔ ــِ        ،ي   ــج َ اثٗ ــ٢ ْٗ ــ ال نً ــ٠ٛ ي ــطث اىلخ ــسِٖ ٜ ــع ؾك ــِ َ  : ْع

 ،  -صـــُاّ ايـــُاٍ  ايكطا ــ١  -ٚاحــسارت نــإ أٚ َتعــسزارت  -ؾًــ ر َــٔ اىلال 
   ٍ ـــُا ــُٛا اي ـــدايؿٛا تقتػ ــسزٚا ٚص ــصنط  ٚتشا صع ــٝخ  : يً ــظ اىلْر ــٌ ح  ،َر

 ،ٚي خــــت ايٛاحــــس٠ ايٓكـــــ  ــــايؿطض ٚايٓكـــــ اءخــــط  ايكطا ــــ١
ٚي خــٛا  ايـــُتعسزا  صـــُاّ ايـــُاٍ ٜــطثٔ ثًرٝــ٘  ــايؿطض ٚاي ــاقٞ ضّزارت 

ٚتشا تلتُـع ااخـ٠ٛ ٚاىلخـٛا  نًـِٗ يـ ال نـإ يــِٗ صــُاّ          ، ايكطا ١
 ايـُاٍ ٜكتػُْٛ٘  ِٝٓٗ يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .

 

ع اإخـ٠ٛ  عهـِٗ َـٔ اىل ـٜٛٔ ٚ عهـِٗ َـٔ اىلّ :       (: تشا تلت71ُ)
 -شنـطارت نـإ أّ أْرـ٢     -ؾإ نإ اىلر َـٔ اىلّ ٚاحـسارت نـإ يـ٘ ايػـسؽ      

 ٔ ٚتشا نـإ اإخـ٠ٛ َـٔ اىلّ َتعـسزٜٔ نـإ       .ٚاي اقٞ إخٛص٘ َٔ اىل ـٜٛ
أّ شنــٛضارت  ،أّ تْاثــارت  ،شنــٛضارت نــاْٛا  -يـــِٗ ايرًــث ٜكّػــِ  ٝــِٓٗ  ايػــ١ٜٛ 

 ،ٚاحـسارت نـإ أّ َتعـسزارت    -يــُٔ نـإ أخـارت َـٔ اىل ـٜٛٔ       ٚاي اقٞ -ٚتْاثارت 
 ُٝٗا ـَٚع اإختالف ؾ ،ٛث١ ٜكّػِ  ايػ١ٜٛـؿاقِٗ   ايصنٛض٠ ٚاىلْـَٚع تص
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 ٜكّػِ يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .
ْعِ   قٛض٠ نـٕٛ ايــُتكطال  ـاىل ٜٛٔ تْاثـارت ٚنـٕٛ اىلر َـٔ اىلّ          

ــايؿطض      ــٜٛٔ   ــٔ اىل  ــ اث اىلخــٛا  َ ــإ َ ــ١  ٚاحــسارت ن ــرخ ٚ ايكطا  ثً
ٚتشا نــإ ايـــُتكطال  ــاىل ٜٛٔ أْرـ٢ ٚاحــس٠ نــإ يـــٗا ايٓكـــ   ،ايػـسؽ 

ؾطنارت َٚا ظاز ن٢ً غـِٗ ايــُتكطال  ـاىلّ ٖٚـٛ ايػـسؽ َـع ٚحسصـ٘ أٚ        
ٔ    -ايرًث َع صعسزٙ ضّزارت نًٝٗا  ٚ ا ٜـطّز نًـ٢    -اىلْرـ٢ ايــُتكط ١  ـاىل ٜٛ

يــِٗ ىلٕ   ؾـال َـ اث   ٚتشا ٚلس َعٗـِ تخـ٠ٛ َـٔ اىلال    ،ايـُتكطال  اىلّ
 اىلخ٠ٛ َٔ اىل ٜٛٔ أقطال ت: ايـُٝت ٚأٚ: َِٓٗ  ايـُ اث . 

 

(: تشا مل ٜٛلس يًُٝت تخ٠ٛ َٔ اىل ٜٛٔ ٚنإ ي٘ تخ٠ٛ  عهـِٗ  72)
َٔ اىلال ؾك  ٚ عهِٗ َٔ اىلّ ؾك  ؾـاؿهِ نُـا غـ ل   اإخـ٠ٛ َـٔ      

ٚتشا  ،اىل ٜٛٔ : َـٔ أْـ٘ تشا نـإ اىلر َـٔ اىلّ ٚاحـسارت نـإ يـ٘ ايػـسؽ        
ايعا٥س نًـ٢   -ٚاي اقٞ  ،ايرًث ٜكّػِ  ِٝٓٗ  ايػ١ٜٛ ِتعسزارت نإ هلنإ َ

ٜهٕٛ يإلخ٠ٛ َٔ اىلال ٜكّػِ  ِٝٓٗ يًصنط َرٌ حظ  -ايػسؽ أٚ ايرًث 
َٚـع نـسّ تخـتالؾِٗ ٜكّػـِ      ،اىلْرٝخ َع تختالؾِٗ   ايصنٛض٠ ٚاىلْٛثـ١ 

ٚؾــٞ ايكـٛض٠ ايـ  ٜهـٕٛ اةتكـطال  ـاىلال أْرـ٢ ٚاحـس٠          ، ِٝٓٗ  ايػ١ٜٛ
ظاز نًـ٢ غـِٗ اةتكـطال  ـاىلّ  عهـ٘  ـايؿطض ٚ عـض         َ اثٗا َاٜهٕٛ 

  ايطّز  ايكطا ١ .  
 

ــاإخ٠ٛ يعــسّ     73) ــ    ــٛاضث ايكطٜ ـــخكاض اي ــع قــٛض تْ (:   مجٝ
ّ  ،غٛا٤ نـاْٛا َـٔ اىل ـٜٛٔ أّ َـٔ اىلال     -ٚلٛز ألساز  أّ  ،أّ َـٔ اىل

تشا نــإ  - عهــِٗ َــٔ اىل ــٜٛٔ ٚ عهــِٗ َــٔ اىلال ٚ عهــِٗ َــٔ اىلّ  
 ،ٚتشا ناْــت يــ٘ ظٚلــ١ نــإ يـــٗا ايط ــع  ،نــإ يــ٘ ايٓكـــيًُٝــت ظٚج 
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َٚع ايتعّسز ايرًث ٚاي اقٞ يإلخ٠ٛ  ،ٚي ر َٔ اىلّ َع اإصـخاز ايػسؽ
أٚ شنـٛضارت   تشا نـاْٛا  -٠ٛ َـٔ اىلال  ٚتٕ مل ٜهْٛٛا ؾً خ ،َٔ اىل ٜٛٔ -

 .  ًًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخؾٚتْاثارت شنٛضارت 
 

ٚ  ٛ ــارت ؾؿــٞ  عــض ايكــ ض صهــٕٛ ايؿــطٚض أنرــط َــٔ  أَــا تشا نــاْٛا تْاث
ايؿطٜهــ١ : نُــا تشا  صــطى ظٚلــارت أٚ ظٚلــ١ ٚأخــتخ َــٔ اىل ــٜٛٔ أٚ َــٔ   

ؾــإ غــِٗ ايـــُتكطال  ــاىلّ ايرًــث   ، اىلال ٚأخــتخ أٚ أخــٜٛٔ َــٔ اىلّ
ٚغِٗ اىلختخ َٔ اىل ٜٛٔ أٚ اىلال ايرًرإ ٖٚصا صــُاّ ايؿطٜهـ١ ٜٚعٜـس    

تـارت ٚاحـس٠ َـٔ    ٚنـصا تشا صـطى ظٚلـارت ٚأخ    ،نًٝٗا غِٗ ايعٚج أٚ ايعٚلـ١ 
ــعٚج      ـــ اي ــإ ْك ــٜٛٔ َــٔ اىلّ ؾ ــتخ أٚ أخ ــٔ اىلال ٚأخ ــٜٛٔ أٚ َ اىل 
ــِٗ       ــا غ ــس نًٝٗ ــ١ ٜٚعٜ ــتٛؾٝإ ايؿطٜه ــٜٛٔ ٜػ ــٔ اىل  ــت َ ـــ اىلخ ْٚك

ٚ  َرٌ ٖصٙ ايؿطٚض ٜسخٌ ايٓكل ن٢ً ايــُتكطال     . ُتكطال  اىلّـاي
 اىل ٜٛٔ أٚ  اىلال خاقـ١ ٚا ٜـسخٌ ايـٓكل نًـ٢ ايــُتكطال  ـاىلّ ٚا       

 ج ٚا ايعٚل١ .ن٢ً ايعٚ
١ يـٗا ـطى ظٚلـ: نُا تشا ص طـرـه١ أنـٕ ايؿطٜٛٛض صهـض ايكـعـٚؾـٞ  

ٚأخـارت أٚ أختـارت َـٔ     ،ٚأختارت َٔ اىل ٜٛٔ يـٗا ايٓكـ ؾطنارت ،ؾطنارت عـــايط 
 ،اىلّ يـ٘ ايػسؽ ؾطنارت ؾإ ايلن١ صعٜـس نًـ٢ ايؿـطٚض  ٓكــ غـسؽ     

ــٓكل     ٚ ــا ٚضز اي ــٜٛٔ نُ ــت َــٔ اىل  ــ٢ اىلخ ــس نً ــطّز ايعا٥ ـــٞ  ٜ ــا ؾ نًٝٗ
 ايؿطض ايػا ل . 

 

 (: تشا مل ٜهٔ يًُٝت أر  أٚ أخـت ٚتْــخكط ايـٛاضث  اؾـّس أٚ     74)
ٚتشا تلتُـع ايــجس ٚاؾـس٠     ،نإ ي٘ ايـُاٍ نً٘ -ي ال أٚ ي ّ  - اؾس٠ 

 ،َعارت: ؾإ ناْا ي ال نإ ايـُاٍ يـُٗا ٜكّػِ  ُٝٓٗا يًصنط نـعـ اىلْرـ٢  
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ٚتشا تلتُــع  ،ّػــِ  ُٝٓٗــا  ايػــ١ٜٛ ٚتٕ ناْــا يــ ّ ؾايـــُاٍ يـــُٗا يهــٔ ٜك 
ٚتٕ  -اىللساز  عهـِٗ يـ ّ ٚ عهـِٗ يـ ال نـإ يًجـس اىلَـٞ ايرًـث         

ٚنـإ ايرًرـإ يًجـس اىل ـٞ َـٔ زٕٚ ؾـطم ؾُٝـا شنطْـا  ـخ           -نإ ٚاحسارت 
 ايـجّس اىلز٢ْ ٚاىلن٢ً . 

ٚتشا تلتُع اؾـس اىلزْـ٢ ٚاؾـس اىلنًـ٢ نـإ ايــُ اث ي زْـ٢ ٚمل        
ٔ زٕٚ ؾطم  خ إٔ ٜهـٕٛ اىلزْـ٢ َــُٔ ٜتكـطال  ـ٘      َ ،ٜطث اىلن٢ً ؾ٦ٝارت

نُا تشا صـطى لـّسارت ٚأ ـا     -ٚ خ غ ٙ  -نُا تشا صطى لّس٠ ٚأ اٖا  -اىلن٢ً
ــّس٠  ــت     -ل ــطال يًُٝ ــ٢ اىلق ـــجُٝع ي زْ ـــُ اث   اي ــإ اي ــع   ،ؾ ــصا َ ٖ

 .  ايـُعامح١
 تخ٠ٛرت ي ّ ٚلّسارت قطٜ ارت ايـُٝت نُا تشا صطى  -ٚأَا َع نسّ ايـُعامح١

ّ    ي ال أٚ صـطى تخـ٠ٛ يـ ال ٚلـّسارت قطٜ ـارت يـ ّ ٚلـّسارت         ،ٚلـّسارت  عٝـسارت يـ 
ؾإ اؾّس اي عٝـس ؾــٞ ايكـٛضصخ ٜؿـاضى اإخـ٠ٛ ايــًُتكخ        - عٝسارت ي ال 

جّس ايكطٜـ  َـٔ تضث   ـٚا ٜــُٓع ايـ   ،َع٘   قطا ١ اىلّ أٚ   قطا ـ١ اىلال 
 ايـجّس اي عٝس . 

 

از نـإ يًـعٚج ْكــ    (: تشا تلتُع ايعٚج أٚ ايعٚل١ َع اىللس75)
ٚاي ــاقٞ َــٔ  ،ُتكطال  ــاىلّ ايرًــثـٜٚعطــ٢ ايــ ،ايلنــ١  ٚيًعٚلــ١ ض عٗــا
 ايلن١ يًُتكطال  اىلال. 

 

 ،(: تشا تلتُــع اإخـــ٠ٛ َـــع اىللـــساز ؾاؾـــّس ٚتٕ نـــال نـــاىلر 76)
 ٕٜٛكـا  ٖٚهـصا اؾـّس٠   ؾاؾـّس ٚتٕ نـال    ،ٚايـجّس٠ ٚتٕ نًـت ناىلخـت  

 :  ىللساز٠ٛ ٚاـُع اإخـتـٚنًٝ٘ تشا تل  .اإخ٠ٛ 
 هٕٛـػ   إٔ ٜـٓـ١ٗ ايـٞ لـاإصـخاز ؾ ُٓٗا َعـٛع نٌ َـتخس ْـكس ٜـؾ
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اىللساز ٚاإخ٠ٛ نًِٗ ي ال أٚ نًِٗ ي ّ أٚ َع اإختالف ؾُٝٗا نـإٔ  
 ٜهٕٛ اىللساز ي ال ٚاإخ٠ٛ ي ّ . 

ــس ٜ ـــتـٚق ـــسز ْـع ــٌ َٓــ ـ ــإٔ ٜهـٛع ن ـــُٗا ن ـــ ـــٕٛ اىلل ٠ٛ : ـساز ٚاإخ
أٚ ٜتعـّسز ْـٛع أحـسُٖا ٜٚتخـس اءخـط       ،ّ ٚ عهـِٗ يـ    ِٗ يـ ال ـهـعـ 

ٜٚهــٕٛ  ،نــإٔ ٜهــٕٛ اىللــساز ْــٛنخ :  عهــِٗ يــ ال ٚ عهــِٗ يــ ّ   
أٚ ٜهـٕٛ اإخـ٠ٛ  عهـِٗ يـ ال      ،ّ ا غـ  أٚ ي  ، اإخ٠ٛ ي ال ا غ 

أٚ يـ ّ ا غـ  . ثـِ تٕ     ،ٚاىللـساز نًـِٗ يـ ال ا غـ      ،ٚ عهِٗ ي ّ
تْاثـارت  أٚ َتعّسزارت شنٛضارت أٚ  ،أٚ أْر٢ نالرت َُٓٗا : تَا إٔ ٜهٕٛ ٚاحسارت شنطارت

 ؾٗٓا قٛض ٚأحهاّ ْعطنٗا نم ايؿطٚع اءص١ٝ :     ،أٚ شنٛضارت ٚتْاثارت
أٚ َتعـسزارَت :   -شنطارت أٚ أْرـ٢   -(: اؾّس َٔ ق ٌ اىلّ ٚاحسارت نإ 77)

تشا تلتُــع َــع اىلر نًــ٢ أحــس     -أٚ شنــٛضارت ٚتْاثــارت   ،تْاثــارتأٚ  ،شنــٛضارت
 تقتػُٛا ايـُاٍ  ِٝٓٗ  ايػ١ٜٛ .  -أٜهارت َٔ ق ٌ اىلّ اىلقػاّ ايـُصنٛض٠ 

 

(: تشا تلتُع اؾـّس ٚاىلر نًـ٢ أحـس اىلقػـاّ ايــُصنٛض٠ ؾُٝٗـا       78)
اىلال تقتػُٛا ايـُاٍ  ِٝٓٗ  ايػ١ٜٛ تٕ تؼسٚا ٚناْت قطا تُٗا َٔ ططف 

ايتؿانـٌ :  تقتػـُٛا ايــُاٍ     ُٗـا ٚتٕ تختًؿٛا ؾٝ ،أٚ اإْٛث١ ايصنٛض٠   
 . حظ اىلْرٝخ يًصنط َرٌ

ر ي  ـــٜٛٔ ؾايــــخهِ نـــايؿطع (: تشا تلتُـــع ايــــجّس يـــ ال ٚاىل79)
 .  ايػا ل

            

ٚ عهـِٗ يـ ّ    ،(: تشا التُع اىللساز َتؿّطقخ :  عهِٗ يـ ال 80)            
َع اإخ٠ٛ َتؿطقخ:  عهـِٗ   -أٚ شنٛضارت ٚتْاثارت  ،أٚ تْاثارت ،شنٛضارت ناْٛا -

ؾًًُتكـطال   -أٚ شنـٛضارت ٚتْاثـارت    ،أٚ تْاثـاَ   ،شنـٛضارت  -ٚ عهِٗ يـ ّ   ،ي ال
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ٚيًُتكـطال   ،ُْٛ٘  ايػ١ٜٛإخ٠ٛ ٚاىللساز مجٝعارت ايرًث ٜكتػ اىلّ َٔ ا
 اىلال َِٓٗ مجٝعـارت : ايرًرـإ ٜكتػـُُْٛٗا يًـصنط َرـٌ حـظ اىلْرـٝخ َـع         

 ؾ ايػ١ٜٛ .   ٚتا  ،ااختالف  ايصنٛض٠ ٚاىلْٛث١
 

َـع   -ن٢ً أحـس اىلقػـاّ ايــُصنٛض٠     -(: تشا تلتُع اؾّس ي ال 81)
نإ يـ ر ايػـسؽ تٕ نـإ     -ن٢ً أحس اىلقػاّ ايـُصنٛض٠  -اىلر ي ّ 

 ٚاي ـاقٞ يًجـّس    ،ٚايرًث تٕ نإ َتعـسزارت : ٜكّػـِ  ٝـِٓٗ  ايػـ١ٜٛ     ،ٚاحسارت
ــسزارت    - ــإ أٚ َتعـ ــسارت نـ ــ١    -ٚاحـ ــصنٛض٠ ٚاىلْٛثـ ــتالف   ايـ ــع ااخـ َٚـ

 ٜكتػُْٛ٘  ايتؿانٌ . 
 

 َـع اىلر يـ ال:    - أقػاَ٘ ايـُصنٛض٠  -ع اؾس ي ّ (: تشا تلت82ُ)
ٜٚهـٕٛ   ،ِ ايرًـث  ٝـِٓٗ  ايػـ١ٜٛ   َٚـع صعـسزٙ ٜكػّـ    ،ؾٝهٕٛ يًجس ايرًـث 

ــ عسزٙ ٜكـَٚع صـ  ، رإـًـي ر اير ًـ ـِ ايّػـ ــ رإ  ايتـر ِٗ ـتالؾـ ــؿانٌ َـع تخ ـ
 . ٚ ايتػاٟٚ َع نسّ تختالؾِٗ ١رتـٛثــٚأْ شنٛض٠رت

يـالّ : ؾـإ ناْتـا تثٓـتخ ؾُـا ظاز مل      ٚتشا ناْت أخت ي ال َع اؾـّس  
 ،صعز ايؿطٜه١ ن٢ً ايػٗاّ حٝـث ٜهـٕٛ ايرًرـإ ي خـتخ ٚايرًـث يًجـسّ      

َّـ   ٞ ايرًـث ٜٚعٜـس   ٚتٕ ناْت اىلخت ٚاحس٠ نإ يـٗا ايٓكـ ٚيًجـس اىل
 اىلحٛ  ٚلٛ ارت صكاؿُٗا نًٝ٘ . ؾَٔ ايؿطٜه١ غسؽ 

 

  -نـاْٛا َـٔ اىلال َٚـٔ  اىلّ     -(: تشا تلتُع اىللساز َتؿـطقخ  83)
ٚتٕ ناْت أْر٢ ٚاحـس٠   -َع أر أٚ أنرط ي ال نإ يًجس أٚ يًجس٠ ي ّ 

ــتالف        ،ايرًــث - ــٛ َــع ااخ ــ١ٜٛ ٚي ــّسز اؾــّس ٜكتػــُْٛ٘  ايػ َٚــع صع
ٚنإ ايرًرإ ىلقط ا٤ أال ايـُٝت : ي لساز ٚاإخـ٠ٛ   ،ايصنٛض٠ ٚاىلْٛث١

 ػُْٛ٘ يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ . ٜكت
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(: تشا تلتُع اىللساز َٔ طـطف اىلال َٚـٔ طـطف اىلّ َـع أٍر     84)
ىلّ : نــإ يًجــّس يــ ّ َــع اىلر يــ ّ ايرًــث ٜكتػــُاْ٘  ايػــ١ٜٛ ٚيــٛ َــع 

ٚي لساز ي ال ايرًرـإ ٜكتػـُْٛ٘ يًـصنط     ،ااختالف  ايصنٛض٠ ٚاىلْٛث١
 َرٌ حظ اىلْرٝخ . 

 

أٚ اىللساز ي ال ا غ  َع اإخ٠ٛ َتؿـطقخ   (: تشا تلتُع اؾّس85)
ىلّ ايػسؽ تٕ نإ يإلخ٠ٛ َٔ ططف ا -ي ال ٚ عهِٗ ي ّ   عهِٗ -

ٚنـإ اي ـاقٞ    ،ٚايرًـث تٕ نـإ َتعـسزارت ٜكتػـُْٛ٘  ايػـ١ٜٛ      ،نإ ٚاحسارت
ٚتشا تختًؿــٛا   ايــصنٛض٠ ٚاىلْٛثــ١  ،يإلخــ٠ٛ يــ ال َــع اىللــساز يــ ال

 ؾًًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ . 
 

(: تشا التُـــع اؾـــّس أٚ اىللـــساز يـــ ّ ا غـــ  َـــع اإخـــ٠ٛ       86)
َّ - عهِٗ ي ال ٚ عهِٗ ي ّ  -ايـُتؿطقخ  ٞ َع اإخ٠ٛ نإ يًجّس اىل

ٚتشا صعـسزٚا   ،ٚنإ اي ـاقٞ يـ ر أٚ اإخـ٠ٛ يـ ال     ،ّ ايرًث  ايػ١ٜٛي 
 ٚاختًؿٛا ؾًًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .

 

ؾـ٦ٝارت ؾـال ٜـطث ت ـٔ اىلر      (: أٚاز اإخ٠ٛ ا ٜطثٕٛ َـع اإخـ٠ٛ  87)
ٖـصا تشا   ،ي  ٜٛٔ َع اىلر َٔ اىلال أٚ َٔ اىلّ  ٌ ايــُ اث نًـ٘ يـ ر   

 ظامح٘ . 
نُا تشا صـطى لـّسارت يـ ّ ٚت ـٔ أٍر يـ ّ َـع أر        -أَا تشا مل ٜعامح٘ ٚ

ي ال : ؾا ٔ اىلر ٜطث َع اؾّس ايرًث يكطا تُٗا َٔ أّ ايـُٝت ٜأخـصإ  
 اىلال ٜأخص حّكت٘ .  ططفٚايرًرإ ي ر َٔ  ،حّكتٗا

ــاّ أٚازٖــِ َكــاَِٗ   اإضث   88) ـــُٝت تخــ٠ٛ ق (: تشا مل ٜهــٔ يً
ٚنٌ ٚاحس َٔ اىلٚاز ٜطث ْكـٝ  َـٔ ٜتكـطال     ،اىللساز ٚ  َكا ١
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ــت  ىلّ     ـــُٝت أٚاز أٍر أٚ أخ ـــ اي ًّ ــٛ خ ــ٘ : ؾً ــ   -  ـــِٗ   -ا غ ــإ ي ن
ًّــ أٚاز أخـ    ،غسؽ أ ِٝٗ أٚ أَِٗ  ايؿطض ٚاي اقٞ  ـايطزّ  ٜٛٔ ٚيـٛ خ

أٚ أٚاز أختخ أٚ أٚاز أر ٚأخت نإ ىلٚاز نٌ ٚاحس َُٓٗا غـسؽ  
ًّـ أٚاز ثالثـ١ تخـ٠ٛ أٚ أخـٛا  نـإ      ، ايؿطض ٚغسغإ  ايطّز ٚيٛ خ

٘  يهٌ ؾطٜل َٔ  . ٖٚهـصا اؿهـِ ؾــٞ    أٚاز ٚاحس َِٓٗ حك١ أ ٝـ٘ أٚ أَـ
 .أٚاز اإخ٠ٛ ي  ٜٛٔ أٚ ي ال

 ّػِ ايـُاٍ  ٝـِٓٗ  ايػـ١ٜٛ   ٜكؾإٕ ناْٛا أٚاز أر أٚ أخت ىلّ ايـُٝت 
  ٚتٕ تختًؿٛا   ايصنٛض٠ ٚاىلْٛث١. 

ايـــُؿٗٛض نًــ٢ إٔ ايتكػــِٝ تٕ نــاْٛا أٚاز أر ي  ــٜٛٔ أٚ يــ ال ؾٚ
إحتُـاٍ  ٚيهٓ٘ ا ٜـدًٛ َٔ تؾهاٍ ، ايتؿانٌ يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ 

ٍِ ٜلانـٕٛ   ايتكػِٝ  ايػ١ٜٛ  ؾاىلحٛ  ٚلٛ ارت ايتكايـذ  ِٝٓٗ  ٓخٛ صكػـٝ
 ٚايكًذ خ  . ،نًٝ٘
ًّـ ايـُٝت أٚاز أٍر ي ّ ٚأٚاز أٍر ي  ٜٛٔ أٚ ي ال (:89) : تشا خ

ٚنـإ   ،ٜتكا ْٛـ٘  ايػـ١ٜٛ   -نإ ىلٚاز اىلر ي ّ ايػسؽ ٚتٕ نرـطٚا  
ًّـٛا   ٜتكا ْٛـ٘ يًـصنط َرـٌ     -اي اقٞ ىلٚاز اىلر ي  ٜٛٔ أٚ ي ال ٚتٕ ق

 . حظ اىلْرٝخ
ٚازِٖ ايكً ٕٝٛ نإ ايـُ اث (: تشا مل ٜهٔ يًُٝت تخ٠ٛ ٚا أ90)

َِٓٗ ٚتٕ نإ َٔ اىلال ٜــُٓع َـٔ    ٚاىلن٢ً ط ك١رت ،ىلٚاز أٚاز اإخ٠ٛ
 تضث ايط ك١ ايٓاظي١ ٚتٕ ناْٛا َٔ اىل ٜٛٔ.

 

 .  الـنزتبة الثالثة : األعناو واألخوال
 

 س ـٛز ٚاحـع ٚلـِ َـٛاٍ أٚ أٚازٖـُاّ ٚاىلخـطث أحس َٔ اىلنـا ٜ
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ـــُطص تخ ايػــ   ــٔ اي ــٜٛ -ايؿتخ َ ــساز  ٚ ،ٔ ٚاىلٚاز اىل  ــ٠ٛ ٚاىلل  -اإخ
ٖٚــؤا٤ : اىلنُــاّ ٚاىلخــٛاٍ ُٖــا قــٓـ ٚاحــس ٜـــُٓع اىلقــطال َــِٓٗ    

 . اىل عس
ُّّخ ؾُا ظاز ٜكػِ ،(: يًعِ ايـُٓؿطز صـُاّ ايـُاٍ 91)  ِٝٓٗ  ٚنصا يًع

 . -ىلال  ناْٛا أّ ىلّ أّ يـُٗا -ٚنصا ايع١ُ ٚايعُتإ ٚايعُا  ، ايػ١ٜٛ
 

ــصنٛض ٚاإْـــاث نـــايعِ ٚايعُـــ١ أٚ اىلنُـــاّ      (: 92) ــع ايـ تشا تلتُـ
ٚايعُا  ؾايظاٖط إٔ ايكػ١ُ  ايتؿانٌ يًـصنط َرـٌ حـظ اىلْرـٝخ غـٛا٤      

ٚااحـٛ  اىلٚ:   اىلنُـاّ ٚايعُـا      ،ناْٛا ي  ٜٛٔ أٚ ي ال أٚ ي ّ
ٖـٛ ايتكـاب  ٝـِٓٗ     -أنـين تخـ٠ٛ أال ايــُٝت ٚأخٛاصـ٘ َـٔ أَـ٘        -ي ّ 

ــِٓٗ  ٓخــٛ قػــ١ُ     إحتُــاٍ صػــاُٜٚٗا   ـــُ اث ؾٝخػــٔ ايلانــٞ  ٝ اي
 ٜلانٕٛ نًٝٗا َكاؿ١رت . 

 

(: تشا التُــع اىلنُــاّ ٚايعُــا  ٚصؿّطقــٛا   لٗــ١ ايٓػــ   ــإٔ  93)
مل ٜطث ايــُتكطال   -نإ  عهِٗ ي  ٜٛٔ ٚ عهِٗ ي ال ٚ عهِٗ ي ّ 

 تا إٔ ٜؿكس ايـُتكطال  اىل ٜٛٔ ؾٝكّٛ ايـُتكطال  اىلال َكاَ٘ .  ، اىلال
ٚإ  ،اٖط إٔ ايــُتكطال  ـاىلّ تٕ نـإ ٚاحـسارت نـإ يـ٘ ايػـسؽ        ٚايظ

نــإ َتعــسزارت نــإ هلــِ ايرًــث ٜكّػــِ  ٝــِٓٗ  ايتؿانــٌ يًــصنط َرــٌ حــظ  
ــٝخ  ــ٢ ايػــسؽ   ،اىلْر ــس نً ٔ  ٚايعا٥ ــاىل ٜٛ  أٚ ايرًــث ٜهــٕٛ يًُتكــطال  

 ،ٜكّػِ  ِٝٓٗ  ايتؿانٌ يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ  -ٚاحسارت نإ أٚ أنرط  -
يــُتكط ٕٛ  ـاىل ٜٛٔ ٚٚلـس ايــُتكط ٕٛ  ـاىلال نـإ يــِٗ        ؾإ مل ٜٛلس ا

 ايعا٥س نٔ ايػسؽ أٚ ايرًث  ايتؿانٌ . 
 كّػِـصا ايـداإ ؾُا ظاز ٜـٚن ،ً٘ ـطز ايـُاٍ نـؿـ( : يًداٍ ايـ94ُٓ)
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ــ١ٜٛ  ــِٓٗ  ايػـ ــ٘   ، ٝـ ـــُاٍ نًـ ـــُٓؿطز٠ ايـ ــ١ ايـ ـــدايتإ  ،ٚيًدايـ ــصا ايـ ٚنـ
إٔ نإ يًُٝت خاٍ ؾُا ظاز   -ٚتشا تلتُع ايصنٛض ٚاإْاث  ،ٚاـاا 

أّ تْاثـارت أّ  نـاْٛا  شنـٛضارت   - ايػـ١ٜٛ   ٜكّػِ ايـُاٍ  ِٝٓٗ -ؾُا ظاز   ٚخاي١
 .  غٛا٤ أ ناْٛا ي  ٜٛٔ أّ ي ال أّ ي ّ ، -َـدتًؿخ 

 

ــٛا َــٔ حٝــث ايتكــطال    95) (: تشا تلتُــع اىلخــٛاٍ ٚاـــاا  ٚصؿّطق
ـــُٝت ؾهــإ  عهــِٗ   ــاىلال  ــاىل ٜٛٔ ٚ عهــٜٗتكــطال  ايٓػــ  ت: اي   ِ

خاق١ ٚ عهِٗ  اىلّ ؾايظـاٖط إٔ يًُتكـطال غكـٛم اىلّ ايػـسؽ تٕ     
ــِٓٗ  ايػــ١ٜٛ   ،نــإ ٚاحــسارت ــاقٞ  ،ٚايرًــث تٕ نــإ َتعــسزارت ٜكّػــِ  ٝ ٚاي 

ٚتٕ مل ٜٛلــسٚا ؾًًُتكــطال  ،يًُتكــط خ  ــاىل ٜٛٔ ٜكّػــِ  ٝــِٓٗ  ايػــ١ٜٛ 
  اىلال ٚحسٙ ٜكّػِ  ِٝٓٗ  ايػ١ٜٛ . 

 

(96 ٛ ٚتٕ  -اٍ : نـإ ي خـٛاٍ ايرًـث    (: تشا التُع اىلنُاّ ٚاىلخـ
ٚتٕ نإ ٚاحـسارت : شنـطارت    -ٚايرًرإ ي نُاّ  -نإ ٚاحسارت: شنطارت أٚ أْر٢ 

ٚتشا صعـّسز   ،ؾإ صعسز اىلخٛاٍ تقتػُٛا ايرًث نًـ٢ ايػـٛا٤   ، -أٚ أْر٢ 
 اىلنُاّ تقتػُٛا ايرًرخ  ايتؿانٌ يًصنط َرٌ حظ اىلْرٝخ .  

 

ُّا  ٚا97) ىلخٛاٍ ٚايـداا  ٜكَٛـٕٛ َكـاّ   (: أٚاز اىلنُاّ ٚايع
ُّـ١      ا ،آ ا٥ِٗ نٓس ؾكسِٖ صـُاَارت ِّ ٚا َـع ن ١ُّ َـع نـ ِّ أٚ ن ٜطث ٚيس ن

ٍٍ ٚا َع خاي١  ٍٍ ٚا َـع     ،ٚا َع خا ٚا ٜطث ٚيس خاٍ أٚ خاي١ َـع خـا
 ١ُّ ِّ ٚا َع ن ِّ أٚ يًدـاٍ      ٌ ٜهـٕٛ ايــُ اث   ،خاي١  ٚا َع ن نًـ٘ يًعـ

ُّــ١ أٚ يًدايــ١ يـــُا نط نًــٗا ؾــت َــٔ إٔ َطص ــ١ ايعَُٛــ١ ٚاـؤٚيــ١ أٚ يًع
ِّ  : ؾال ٜتِٖٛ ،يٝػٛا  كٓؿخقٓـ ٚاحس ٚ ِّ ا ٜطث َع ايع إٔ ٚيس ايع

١ُّ ٚيهٔ ٜطث َع اـاٍ أٚ ايـداي١  أٚ إٔ ٚيس ايـداٍ ا ٜطث َع  ،أٚ ايع
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 ١ُّ ِّ أٚ ايع  ـٌ ايٛيـس ا ٜـطث َـع      ،ايـداٍ أٚ ايـداي١ ٚيهٔ ٜطث َع ايع
ِّ أٚ اـاٍ  ٚتْـُا ٜطث َع ؾكسِٖ مجٝعارت .  -شنطارت أٚ أْر٢  - ٚلٛز ايع

 

(: ٜــطث نــٌ ٚاحــس َــٔ أٚاز ايعَُٛــ١ ٚايـــدؤٚي١ ْكــٝ  َــٔ  98)
ُّـ١ ايرًـرخ ٚتٕ     ،ٜتكطال  ٘ ١ُّ ٚٚيس خاٍ أخص ٚيـس ايع ؾاشا تلتُع ٚيس ن

 ،ٚأخــص ٚيــس اـــاٍ ايرًــث ٚتٕ نــإ شنــطارت َتعــسزارت   ،نــإ ٚاحــسارت أْرــ٢ 
نٓـــس ااخـــتالف  ايتؿانـــٌ ٚ ـــخ أٚاز  ٚايكػـــ١ُ  ـــخ أٚاز ايعَُٛـــ١

 ايـدؤٚي١  ايتػاٟٚ . 
 

(99  ٚ ــ١  ُّـ ِّ ٚايع ــ ــت إٔ ايعـ ــس نطؾـ ـــُٓعٕٛ  (: قـ ـــداي١ ٜـ ـــداٍ ٚايـ ايـ
: ٖٚٞ َا يٛ صطى ايـُٝت ت ٔ  ٜٚػتر٢ٓ َٔ شيو قٛض٠ ٚاحس٠ ،أٚازِٖ

ِّ ٜٚهـٕٛ ايــُاٍ نًـ٘     يايعِ  ِّ ي ال ؾإ ت ٔ ايعِ ٜـُٓع ايعـ   ٜٛٔ َع ن
ِّ ي ال أقالرتٚا  ا ٔ ايعِهل ِّ أٚ ت ٔ  ،ٜطث َع٘ ايع ٖٚهصا يٛ صعّسز ايع

ِّ أٚ ُٖا ْعِ  ،ٚا ٜ عس لطٜإ اؿهِ يٛ نإ َعُٗا ظٚج أٚ ظٚل١ ،ايع
ــ١ غــك      ــٛ نــإ َعُٗــا خــاٍ أٚ خاي ِّ   ي ــ ـــُ اث يًع ِّ ٚنــإ اي ــ ــٔ ايع ت 

 ٚايـداٍ أٚ ايـداي١ .
 

ؾاشا نإ :  (: اىلقطال َٔ ايع١َُٛ ٚايـدؤٚي١ ٜـُٓع اىل عس َُٓٗا100)
 ِّ ِّ أّ أٚ خاٍ أال أٚ خاٍ أّ نإ ايـُ اث يع ِّ أال أٚ ن ِّ ٚن يًُٝت ن

      ٘ ِّ أَـ٘ ٚا خـاٍ أَـ ِّ أ ٝ٘ ٚا خـاٍ أ ٝـ٘ ٚا نـ  ،ايـُٝت ٚا ٜطث َع٘ ن
ِّ لـّس أٚ خـاٍ      ِّ أال ٚنـ ِّ أٚ خاٍ يهٔ نإ ي٘ نـ ٚيٛ مل ٜهٔ يًُٝت ن

ِّ اؾّس أٚ خاٍ اؾّس ِّ اىلال زٕٚ ن  .  لّس نإ ايـُ اث يع
 

ِّ ايـُٝت ٚنُت٘ ٚأٚاز خاٍ ايـُٝت ٚخايت٘ َكسَٕٛ 101) (: أٚاز ن
ِّ أال ايــُٝت ٚخـاٍ أ ـ    ِّ أّ ايــُٝت ٚخايــٗا   ـن٢ً ن ٚنـصا َـٔ    ، ٝ٘ ٚنـ
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َكـسَٕٛ نًـ٢ ايسضلـ١ ايراْٝـ١ َـٔ       ٖؤا٤ - عسٚا  ْعيٛا َٔ اىلٚاز ٚتٕ
 اىلنُاّ ٚايعُا  ٚاىلخٛاٍ ٚاـاا . 

 

ِّ اىلال 102) ُّتٗـا   (: تشا تلتُع ن ِّ اىلّ ٚن ُّت٘ ٚخاي٘ ٚخايت٘ ٚنـ  ٚن
ٚ ايرًث نإ  -ٚخايـٗا ٚخايتٗا  اىلنُـاّ ٚايعُـا    ي خٛاٍ ٚايــداا  

ٚنـإ ايرًرـإ اي اقٝـإ : ثًرُٗـا يــداٍ       ،ٜكّػِ  ِٝٓٗ  ايػـ١ٜٛ ىلّ ايـُٝت 
ِّ أال، ٜكّػــِ  ٝــِٓٗ  ايػــ١ٜٛايـــُٝت ٚخايتــ٘ أال  اةٝــت  ٚثًرــا ايرًــرخ يعــ

ُّٚ  اىلْرٝخ .  يًصنط َرٌ حظ ت٘ن
 

(: تشا زخــٌ ايــعٚج أٚ ايعٚلــ١ نًــ٢ اىلنُــاّ ٚاىلخــٛاٍ نــإ  103)
أٚ يًـعٚج  ايٓكــ   :َـٔ فُـٛع ايلنـ١     ىلن٢ًيًعٚج أٚ ايعٚل١ ْكٝ ٘ ا

ــع  ــٔ   ايط  ــث َ ــٛاٍ ايرً ــ١، ٚي خ ــٛع يًعٚل ــ١ :  فُ ــِٓٗ  ايلن ــِ  ٝ ٜكّػ
 ،ارتٚي نُاّ اي اقٞ ٜكّػِ  ايتؿانٌ َـع تخـتالؾِٗ شنـٛضارت ٚتْاثـ     ، ايػ١ٜٛ

ٖٚهصا اؿهـِ يـٛ زخـٌ ايـعٚج أٚ ايعٚلـ١ نًـ٢ أٚاز ايعَُٛـ١ ٚأٚاز        
 ايـدؤٚي١ . 

 

اْٛا (: تشا زخٌ ايعٚج أٚ ايعٚل١ نًـ٢ اىلخـٛاٍ ٚاــاا  ٚنـ    104)
ــٝ ٘ اىلنًــ٢ :    ــسزٜٔ أخــص ْك ــعٚج ايٓكـــ  َتع  ،يًعٚلــ١  أٚ ايط ــعيً

 ٖٚهصا اؿهِ يٛ زخٌ ايعٚج أٚ ،ٚاي اقٞ ٜكّػِ  خ اىلخٛاٍ  ايتػاٟٚ
ــا٥ِٗ ٚأَٗــاصِٗ        ــٕٛ َكــاّ آ  ــاِْٗ ٜكَٛ ـــدؤٚي١ ؾ ــ٢ أٚاز اي ــ١ نً  ايعٚل

 .  -اىلخٛاٍ ٚايـداا   -
ٚيــٛ زخـــٌ ايـــعٚج أٚ ايـعٚلـــ١ نًــ٢ اىلنـــُاّ ايـُـتـعسزٜـــٔ أخـــص   

ٜٚكّػــِ اي ــاقٞ نًــ٢ اىلنُــاّ  ايتؿانــٌ َــع تخــتالؾِٗ  ْـكـٝـــ ٘ اىلنًــ٢
 ١ ن٢ً أٚازـعٚلـأٚ اي عٚجـٌ ايـخهِ يٛ زخـٖٚهصا اي ،ارتـاثـٛضارت ٚتْـشن
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ُّا  ٚاىلنُاّ.   اىلنُاّ ؾاِْٗ ٜكَٕٛٛ َكاّ ايع
 (: تشا تلتُع يٛاضث  غ  إ يًُ اث :105)
غـٛا٤ تصــّخسا      -ؾإ مل ٜــُٓع أحـسُٖا اءخـط ٚضث  ُٗـا َعـارت       -أ

تشا صــعٚج أخــٛ  ايٓـٛع نجــّس ىلال ٖــٛ لـّس ىلّ، أّ صعــّسزا    ايٓــٛع نُـا   
٘ ايؿدل ىل ٝ٘  أخت٘  ؾٛيـس  يـ٘ : ؾٗـصا ايؿـدل  ايٓػـ ١ ت: ٚيـس        ىلَـ

     ِّ ِّ ٚخاٍ، ٚٚيس ايؿدل  ايٓػـ ١ ت: ٚيـسُٖا ٚيـس نـ أخٝ٘ ايـُتعٚج ن
 ىلال ٚٚيس خاٍ ىلّ . 

ٚتشا َٓــع أحــس ايػــ  خ اءخــط ٚضث  ايـــُاْع نُــا تشا صــعٚج        -ال
ــا اءخــط       ــا  أحــسُٖا ؾتعٚلٗ ــِ َ ـــُٗا ، ث ــسصا ي ــتخ ؾٛي اىلخــٛإ ظٚل

ِّ يٛيــسٖا َــٔ ؾٛيــس ٖــصٙ ايــؾٛيــس  يــ٘،  ـُطأ٠ َــٔ ظٚلٗــا اىلٍٚ ت ــٔ نــ
  اإخ٠ٛ ا  ايع١َُٛ . ، ؾ ث  ظٚلٗا ايراْٞ ٚأر ىلّ

 

 . الفصل الزابع : أحكاو اإلرث بالسبب  
 

ٚؾـــٞ ايؿــطع غــ  إ يــإلضث ُٖــا ايعٚلٝــ١ ٚايــٛا٤ ، ٜٚكــع ايهــالّ   
 نُٓٗا :

  

 :  اإلرث بالزوجية
 

 -  يـٝؼ يــٗا ٚيـس    (: ٜـطث ايعٚج ايٓكـ َٔ صطن١ ظٚلتـ٘ ايـ  106)
ٜٚطث ايط ع َع ايٛيس ٚتٕ ْعٍ، ٚصطث ايعٚلـ١ ايط ـع    -َٓ٘ أٚ َٔ غ ٙ 

ٚصـطث ايـرُٔ    -َٓٗا أٚ َـٔ غ ٖـا    -َٔ صطن١ ظٚلٗا ايصٟ يٝؼ ي٘ ٚيس 
َع ايٛيس ٚتٕ ْعٍ، ٚتشا صعـّسز  ظٚلـا  ايــُٝت تؾـلنٔ   ايط ـع أٚ      

 ايرُٔ  ايتػاٟٚ . 
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يــٗا شا ْػـ   أٚ غـ    تا اإَـاّ      (: تشا مل صلى ايعٚل١ ٚاضثـارت 107)
( )ٓكـ اءخط ٜطّز نًٝ٘ ن٢ً اىلق٣ٛ ؾايٓكـ يعٚلٗا  ايؿطض ٚاي

ٚتشا مل ٜلى ايعٚج ٚاضثارت ي٘ شا ْػ   أٚ غ    تا اإَاّ ؾًعٚلت٘ ايط ـع  
( نًـ٢ اىلقـ٣ٛ ٜـسؾع    ؾطنارت ٚا ٜطّز نًٝٗا  ٌ ٜهـٕٛ اي ـاقٞ يإلَـاّ )   

 ا: ايـُجتٗس ايعسٍ ظَٔ ايػٝ ١. 
 

ــ اث     108) ــال َ ــس ؾ ــعٚلخ زٚاّ ايعك ــخ اي ــٛاضث   (: ٜؿــل    ايت
 ُٝٓٗا   ايعكس ايـُؤقت َا مل ٜؿـل  أحـسُٖا أٚ نالُٖـا ايــُ اث       
ايعكس ؾٝر ـت  ايؿـط  ٚقـس صكـسّ صؿكـًٝ٘   ؾـطٚع )ايٓهـاح ايــُؤقت(،         

ايؿــطنٞ ايــسا٥ُٞ َــٔ زٕٚ تؾــلا  ٜٚهؿــٞ يًتــٛاضث : حكــٍٛ ايعكــس 
ظٚلـارت نـإ أّ    -  أحسُٖا ق ٌ ايسخٍٛ ٚضثـ٘ اءخـط   ؾًٛ َا ،ايسخٍٛ 

ٜـسخٌ  ٗـا ٚمل    ْعـِ ٜػـتر٢ٓ ايــُطٜض تشا صـعٚج زا٥ُـارت ٚمل       ، -ظٚل١ 
 ،ٜمأ َٔ َطن٘ حت٢ َا  ؾعٚال٘  اطٌ : ا َٗط يـٗا ٚا َ اث  ُٝٓٗـا 

 ٚيــــٛ َػــــُاٙ  -ْعــــِ يــــٛ زخــــٌ ايـــــُطٜض  ٗــــا  عــــس ايعكــــس نًٝٗــــا  
 ثِ َا  ٚضثـت٘. - َٔ زٕٚ تْعاٍٚ

 

ــطث ظٚلٗــا  109) ــارت ص ـــُطًك١ ضلعٝ ــا زاَــت ايعــس٠ مل    (: اي ــ٘ َ ٚصّٛضث
الثارت ٚغـ   ـًك١ ثـ ـنايـُطـ  -ٓارت ـالم  ا٥ـ ـت أٚ نـإ ايطـ  ـهـ ـكـؾـاشا تْ  ،صٓكِض

 ؾال صٛاضث  ُٝٓٗا .  -ٚايـُدتًع١ ٚايـُ اضأ٠  ػ١ـٍٛ  ٗا ٚايٝا٥ـايـُسخ
 

 ؾاشا ،ٚتٕ نإ َهطٖٚارت ؾطنارت ،(: ٜكذ طالم ايـُطٜض يعٚلت110٘)
طًكٗـــا   َطنـــ٘ طالقـــارت لاَعـــارت يؿـــطا٥  قـــخت٘ ثـــِ َاصـــت ايعٚلـــ١   

 ٚا ٜطثٗا   غ  شيو .  ،ايـُسخٍٛ  ٗا أثٓا٤ نسصٗا ايطلع١ٝ ٚضثٗا 
 : ا٥ٓارت ٚضثت٘  ؿطٚ ضلعٝارت أٚ ٚتشا َا  ظٚلٗا ايـُطٜض  عس طالقٗا
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إٔ ٜهٕٛ َٛص٘ ق ٌ َهٞ غ١ٓ ن٢ً ايطالم َـٔ زٕٚ إٔ ٜـمأ َـٔ     -أ 
ًّك أٟ  ؿـ٢ َٓـ٘ ايــُٛ      -ٗا ؾٝـ٘ ٜٚهـٕٛ َطنـ٘ خطـ ارت     َطن٘ ايصٟ ط

 حـٛ   تثين نؿط ؾٗطارت ٖاليٝارت ن٢ً اىل ؾًٛ َا   عس تْتٗا٤ ايػ١ٓ : -ز٠ نا
 ٘ ُٔ ايػــ١ٓ ٖٚهــصا يــٛ  ــط٤ٟ َــٔ َطنــ٘ نــ ،ٚيـٛ  ػــان١ نكٝ ٗــا مل صطثــ
تا تشا َــا  ايـــُطٜض أثٓــا٤ ايعــس٠ ايطلعٝــ١  ،ٚصعــاؾ٢ ثـــِ َــا  مل صطثــ٘

صا يٛ نإ َطنـ٘ َــُا ا  ؿـ٢ َعـ٘ اةـٛ  نـاز٠       ٖٚه ،ؾلث٘ نُا غ ل 
 نُطض ايػهطٟ ٚايهػ  ٚحنُٖٛا َٔ اىلَطاض ايؿا٥ع١   نكٛضْا. 

ؾًـٛ نـإ    ، - عـٍٛض أٚ  سْٚـ٘    -ٚإٔ ا ٜهٕٛ ايطالم  طناٖا  -ال
 ايطالم  طناٖا أٚ نإ خًعارت أٚ َ اضأ٠ مل صطث٘ ن٢ً اىلق٣ٛ . 

ؾًٛ صعٚلـت   ،كها٤ ايػ١ٓ ٚإٔ ا صتعٚج  ػ ٙ حت٢ َٛص٘ ق ٌ تْ -لـ
  ػ ٙ  عس تْكها٤ ايعس٠ أثٓا٤ ايػ١ٓ ؾال َ اث يـٗا َٓ٘ . 

 

ّٔ أض عـارت ٚصـعٚج أض عـارت أخـط٣       111) (: تشا طًل ايـُطٜض ظٚلاصـ٘ ٚنـ
ٚزخــٌ  ٗــٔ َٚــا    َطنــ٘ ق ــٌ تْتٗــا٤ ايػــ١ٓ َــٔ ايطــالم تؾــلنت    

 ايـُطًكا  َع ايعٚلا    ايط ع أٚ   ايرُٔ . 
 

(112ًّ ّٚج أخـط٣   (: تشا ط ل ايؿدل ٚاحس٠ َٔ ظٚلاص٘ اىلض ع١ ؾتـع
نس٠ ايـُطًك١ ثِ َا  ٚنطؾـت ايــُطًك١ ؾـال ؾـ٤ٞ يــٗا َـٔ         عس تْكها٤

ٚتٕ مل صعـطف ايــُطًك١ ٚتؾـت ٗت       . ايـُ اث ٚيٝؼ نًٝٗا نس٠ ٚؾـا٠ 
ايعٚلــا  اىلٚ: نــإ يًــ  صعٚلٗــا أخــ ارت: ض ــع ثـــُٔ ايلنــ١ تشا نــإ  

ٚصؿـلى ايعٚلـا  اىلض عـ١ ايــُؿت ٘      ايط ـع،  ٚتا ؾًٗا ض ـع  ،يًُٝت ٚيس
ٚتا تؾـلنٔ     ،ؾٝٗٔ ايـُطًك١  رالث١ أض اع ايرُٔ تشا نـإ يًُٝـت ٚيـس   

  ٘ ا ٜتعـس٣ اؿهـِ ت: نـٌ َـٛضز  تؾـت ٗت ؾٝـ٘       . ٚ ثالث١ أض اع ض ـع صطنتـ
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ٚايكًذ  ٝٓٗٔ  ،ايـُطًك١  ػ ٖا  ٌ ٜعٌُ  ايكطن١ يتعٝخ اةطًك١ اةؿت ١ٗ
 خ  َٔ نٌ ؾ٤ٞ.

 

ــ٘ ايعٚلــ١  (: ٜــطث ايــعٚج َــٔ مج 113) غــ  َٓكــٛارت ٚ -ٝــع َــا صطنت
ٚا صطث ايعٚل١ َـُا صطن٘ ايعٚج َـٔ   ، -أضنارت ٚ ٓا٤  ٚغ ُٖا  ،َٓكٍٛ

ٚصـطث َــُا ٜر ـت نًـ٢ اىلضض      -ا َٔ نٝٓٗا ٚا َـٔ قُٝتٗـا    -أضاٍض 
َــٔ قُٝتــ٘ ٚصــطث َــٔ أنٝــإ َــا غــ٣ٛ شيــو َــٔ ايـــُٓكٛا  ٚايػــؿٔ    

َــٔ زٕٚ ؾــطم   ايعٚلــ١  ــخ شا  ايٛيــس ٚ ــخ   ،ٚايـــخٝٛاْا  ٚغ ٖــا
َٚٔ زٕٚ ؾـطم   اىلضض  ـخ اـايٝـ١ اؾـطزا٤ ٚ ـخ ايــُؿػٛي١        ،غ ٖا

َٚـٔ زٕٚ ؾـطم     ، عضٍع أٚ غطؽ أٚ ؾجط أٚ  ٓا٤ أٚ نُاض٠ أٚ  ػ  شيـو 
ايــساض ٚايــسنإ  ضض  ــخ اي ٓــا٤  أقػــاَ٘ ٚأْٛانــ٘ :ؾُٝــا ٜر ــت نًــ٢ اىل

ٚ ـخ اىلؾـجاض  تُـاّ أؾهايــٗا      -ٚحنٖٛـا  ٚاؿُاّ ٚايـُكٓع ٚايــُط    
ــا٤ أٚ ايـــُعضٚنا  أٚ اىلؾــجاض    ـــٗا ٚ ــخ اءا  ايـــُطص ط١  اي ٓ ٚأحٛاي

 ــٌ ٚايـــسٚاال   -ايطـــا ٛم  -ناؾــصٚع ٚاىلخؿــاال ٚاؿسٜـــس ٚاءلــط   
ٚ ـخ فـط٣    ،ٚايعطٜـ ايصٟ ٜهٕٛ نًٝ٘ أغكإ ايهطّ ٚ ٝٛ  ايكك 

ٚيًٛاضث إٔ ٜـسؾع   ،ىلضضايكٓٛا  ٚايـُٝاٙ ٚحنٛ شيو َـُا ٜر ت ن٢ً ا
 يًعٚل١ حكتٗا َٔ ق١ُٝ َا ن٢ً اىلضض ٜٚـج  نًٝٗا ايك ٍٛ . 

 

ٖٚــٛ َــا نًــ٢  -(: صكــِٜٛ حكــ١ ايعٚلــ١ َـــُا صــطث َــٔ قُٝتــ٘  114)
ٜتخكـل   -اىلضض ٚايعكاض َٔ ايـُػانٔ ٚايـُكاْع ٚايعضٚع ٚاىلؾـجاض  

ُ     ـ ايطلٛع ت: أٌٖ اي ٔ دم٠ ٚايــُعطؾ١  ـتًهِ اىلضانـٞ ٚايعكـاضا  َــ
        ُ ٝٝع ٜعتين ايعكـال٤  طأٜـ٘ ٚصكٜٛــُ٘ ٜٚكـسض نًـ٢ ؼسٜـس قُٝـ١ اىلضض ٚصــ

ٕ   ق١ُٝ َا ن٢ً اىلضض َٔ َٓاؾع : أٚ  ،أٚ  ظضٚع ٚأؾـجاض  ، ٓـا٤ ٚنُـطا
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ٖٚــٞ نًــ٢ حايـــٗا ا َٓكٛنــ١ ٚا َكطٛنــ١ ٚا َٓؿكــ١ً نــٔ   -ْـــخٖٛا 
ّّٛ ق١ُٝ َا ن٢ً ايعكاض  ،ايل ١ أنطٝـت   -ؾاشا تغتدطج ٖصا ايـد   ايـُك

ـــٗا َؿــطٚطارت  عــسّ ٚلــٛز صكــِٜٛ     ا ـــُٓٗا حػــ  حاي يعٚلــ١ ض عٗــا أٚ ث
ّّٛ خــ   آخــط قُٝــ١رت    ــ ــاشا ق ـــُا نًــ٢ اىلضض ٚأشنــٔ    َعــاضض : ؾ ــ١ ي ثاْٝ

ٚتٕ مل ٜـــصنٓٛا  ،حػـــ ٛا ايٛغـــ   ـــخ ايكُٝـــتخ  -ايعكـــال٤  ــــدمّٜٚت٘ 
 ــدمّٜٚت٘   ِف ـدمّٜٚت٘ نإ اإنت اض ٚايعٌُ ن٢ً صكِٜٛ ايــد   ايــُعلَ  

 . كال٤  خ ايع
 

 ثــُاض   ١ صػتخل َٔ نخ َا٤ ايكٓٛا  ٚنـخ إٔ ايعٚل (:ايظاٖط115)
يًـٛاضث  ٚيـٝؼ  ، ايٓدٌ ٚايعضع ٚايؿجط ايـُٛلٛز٠ حاٍ َـٛ  ايـعٚج   

ــٌ        ــ١ ايٓد ــٔ قُٝ ــتٗا َ ــتخل حك ــِ صػ ــ١ ، ْع ــٍٛ ايكُٝ ــ٢ ق  ــا نً تل اضٖ
   كٓا٠ ٚحنٖٛا .ٚايؿجط ٚاي

 

ٝـ ـ(: ا 116ٜ) ١ ايـ  صـطث َٓٗـا    جٛظ يًعٚل١ ايتكطف   اىلنٝإ اةاي
نُـا ا جيـٛظ يــِٗ ايتكـطف ؾُٝـا       ،أٚ َٔ قُٝتٗا تا  طنا غـا٥ط ايٛضثـ١   

تا  طناٖا أٚ أزا٤ حّكٗـا َـٔ نٝٓٗـا أَٚـٔ     -ٚيٛ َٔ قُٝت٘ -صطث٘ ايعٚل١ 
 ؾطض اهلل غ خاْ٘. قُٝتٗا حػ  َا

 

 ،( : ٜٓ ػٞ ايتعجٌٝ   ٚؾا٤ زٜـٕٛ ايــُٝت ق ـٌ صــكاغِ ايلنـ١      117)
 قػ١ُ ايلن١  ٛقت َ هط يٝأخص نٌ شٟ حّل حكـ٘ أٚ  ٜٚٓ ػٞ ايتعجٌٝ  

ؾإشا مل  ،ن٢ً ايتأخط ٚايتكطف   ايلن١ ايـُٛضٚث١  أمجعِٗ ٜلانٕٛ 
يعـصٍض   -ٜتكا ٛا أٚ مل ٜسؾعٛا حك١ ايعٚل١ َٔ ق١ُٝ َـا نًـ٢ اىلضض   

نإ يًعٚلـ١ ايــُطاي ١    -حت٢ َه٢ ٚقت : غ١ٓ أٚ أنرط  -أٚ يػ  نصض 
ٚنـإ يــٗا   زٕٚ نٝٓـ٘  ي ٓا٤ ٚحنٛٙ َـُا صطث َٔ قُٝت٘  ألط٠ اإْتؿاع َٔ ا
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 ٓػـ ١ اي ٓـا٤    -ايـُطاي ١  ـُا صــرُط اىلؾـجاض ٚايـعضٚع ٚصـسّضٙ ايعُـاضا       
ؾُـــا زاّ ،  -خػ  صكـــسٜط أٖـــٌ اــــم٠ ٚايــــُعطؾ١ ـٚ ـــ ،زٕٚ اىلضض 

 ايٛقــٞ أٚ ايــٛاضث مل ٜــسؾع حكــ١ ايعٚلــ١ َــٔ قُٝــ١ َــا نًــ٢ اىلضض 
خك١ َـٔ َٓـاؾع ٚثــُاض ٚغ ُٖـا     ـصػـتخل ايـ  ؾٗـٞ   -َٔ  ٓا٤  ٚنُطإ  -

 َٔ ْـُا٤ا  َا صطث٘ َـُا ن٢ً اىلضض .
 

ٚيًٛاضث  ،صٗا آاٚايعٕٝٛ ٚاء اض صطث ايعٚل١ َٔ  (: ايكٓٛا 118)
ٚأَـا ايــُا٤ ايــُٛلٛز ؾٝٗـا ؾإْٗـا صـطث َـٔ         .تل اضٖا ن٢ً أخـص قُٝتٗـا   

ا ارت غـطز  ٚيٛ حؿط ايـُايو .نٝٓ٘ ٚيٝؼ يًٛاضث تل اضٖا ن٢ً أخص قُٝت٘ 
  اىلضض أٚ حؿط  ٦طارت ق ٌ إٔ ٜكٌ ت: حّس ايٓ ع ؾُا  أٚ طا كارت غؿًٝارت 

 ٚضثت َٓٗا ايعٚل١ ٚنًٝٗا أخص ايك١ُٝ .
 

(: تشا تْكًعت ايؿجط٠ أٚ تْهػط  أٚ تْٗسّ اي ٓـا٤ ق ـٌ ايــُٛ     119)
  ـٌ صػـتخل    ،َّتكالرت  ٘ ؾايظاٖط نسّ لـٛاظ تل اضٖـا نًـ٢ أخـص ايكُٝـ١      

نــارت ْعــِ تشا نــإ اي ٓــا٤ َعّط ،ٗا َــٔ ايعــخ نايـــُٓكٍٛ خكتـايـــُطاي ١  ــ
ًكطع لاظ تل اضٖا نًـ٢ أخـص ايكُٝـ١    نارت يًهػط أٚ ييًٗسّ ٚايؿجط َعّط

ٖٚهصا حهـِ ايؿػـٌٝ ايــُعس     ،ّ مل ٜٓٗسّ ٚمل ٜٓهػط حخ ايـُٛ َازا
 يًكطع .

 

(: حــل ايعٚلــ١ َــٔ  َــ اث َــا نًــ٢ اىلضض ٖــٛ ايكُٝــ١ زٕٚ   120)
ٔ يٛ ضغ  ايٛضث١   زؾع حكـتٗا َـٔ نـخ ايؿـجط     يه ،ايعخ نُا غ ل 

ٚاي ٓــا٤ ٚحنُٖٛــا َـــُا نًــ٢ ايل ــ١ ٚ اىلضض ؾــااحٛ  ٚلٛ ــارت ؼكــٌٝ  
زؾعٛا حكتٗا َٔ ايعخ ؾٗٛ ، أٚ صٛاؾكٛا ثِ ؾاشا ضنٝت  ،ضناٖا  صيو

 جٛظ هلاـٚا ٜ ، تِٗ   ايعخ نػا٥ط ايٛضث١ـهـَعٗا ن٢ً شيو ناْت ؾطٜ
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يـٛ نـسيٛا نـٔ  ـصٍ ايعـخ ٚ ـسا هلـِ زؾـع ايكُٝـ١          ايـُطاي ١  ايك١ُٝ ، ثـِ  
 ؾااحٛ  ٚلٛ ارت تخ اضٖا ٚؼكٌٝ ضناٖا َٔ زٕٚ تل اض.

(: ايـُساض   ايك١ُٝ ن٢ً ق١ُٝ ّٜٛ ايسؾع ، ا ّٜٛ ايـُٛ  ، ؾًٛ 121)
ــاز٠     ظاز  ايكُٝــ١ ٜــّٛ ايــسؾع أٚ ْككــت نٓٗــا ٜــّٛ ايـــُٛ  ناْــت ايعٜ

 ٚايٓكل َٔ مجٝع ايٛضث١ َِٚٓٗ ايعٚل١ .
 

 : إلرث بالوالءا
 

ٚأقػاَ٘ ثالث١ : ٚا٤ ايعتل ، ٚحٝث ا صهٕٛ ؾطٚنـ٘ َــخٌ اا ـتال٤    
ا ْتعــــطض هلــــا ، ٚٚا٤ نــــُإ اؾطٜــــط٠ ٚٚا٤ اإَاَــــ١ ، ْٚعــــطض 

 يؿطٚنُٗا :
 

 : والء ضناٌ اجلزيزة
ـــ: ٜـــ (122)  خّط اءخـــط نًـــ٢ إٔ ـخّطٜٔ إٔ ٜتـــٛ: ايــــجٛظ ىلحـــس ايـ

تـ٘ نـإٔ ٜكـٍٛ يـ٘ َـرالرت :)ناقـسصو       ٜعكٌ لطٜطص٘  ـُع٢ٓ نـُإ زٜـ١ لٓاٜ  
ــسا        ــإشا صعاق ــت(، ؾ ــط : )ق ً ــٍٛ اءخ ــطثين ( ؾٝك ــٞ ٚص ــٌ نّٓ ــ٢ إٔ صعك  نً

  ٌ نـُإ   -نٔ قكِس ٚصٛاؾل ٚاختٝاض قّذ ٚصطص  نًٝ٘ أثطٙ : ٖٚـٛ ايعكـ
 ٚتضث ايهأَ يـُٔ ٜهُٔ لٓاٜت٘. -جٓا١ٜ ـز١ٜ اي

نـٔ   ٚا س  َٔ نٕٛ ايـُتعاقسٜٔ  ايػخ ناقًخ َتٛاؾكخ ن٢ً ايعكٌ 
صطاِض ٚاختٝاٍض ٚقكس ، ٚا ٜعتم يؿظ ككٛم ؾٝ٘ ، ٜٚهؿـٞ ااقتكـاض   
  تْؿا٤ نكس ايعكٌ ٚحسٙ َـٔ زٕٚ شنـط اإضث ؾٝلصـ  نًٝـ٘ اإضث ،     
يهــٔ ا ٜهؿــٞ ااقتكــاض نًــ٢ شنــط اإضث ؾًــٛ صعاقــسا نًــ٢ اإضث مل   

 ٜلص  نًٝ٘ ايعكٌ ٚا اإضث .
 َٔ ططِف ٚاحس  إٔ ٜعكٌ(: جيٛظ ايتٛيٞ ايـُصنٛض  خ اؿّطٜٔ 123)
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احسُٖا  ـعٝـٓ٘ اءخط زٕٚ ايـعهؼ، نُا ٜـجٛظ ايتٛيٞ َٔ ططؾٝـٔ  إٔ 
ٌّ َٓـُٗا نٔ   اءخط ؾٝكٍٛ َرالرت : )ناقسصو ن٢ً إٔ صعكٌ نين ٜعـكٌ ن

ؾٝلص  نًٝ٘  ،ٚأنكٌ نٓو ٚصطثين ٚأضثو( ؾٝكٍٛ اءخط : )ق ًت ( 
 ايعكٌ ٚاإضث َٔ ايططؾخ .

 

َٔ ططِف أٚ َـٔ طـطؾخ    -ٕٛ ايعكس ن٢ً ايعكٌ (: ٜٓ ػٞ إٔ ٜه124)
  حصضارت َٔ ايؿت١ٓ َػتك الرت .  ٚؾٗٛز  َٛثكارت  هتا ١  -

 

(: ا ٜكذ ايعكس ايـُصنٛض تا  تشا نإ ايـُهُٕٛ ا ٚاضث ي٘ 125)
ؾإٕ نـإ ايهـُإ َـٔ ايطـطؾخ تنتـم نـسّ       ، َٔ ايٓػ  ٚا َٛ: َعتل 

ٚإ نـإ َـٔ احـس ايطـطؾخ      ،ارتايٛاضث ايٓػيب ٚايـُٛ: ايـُعتل هلُا َع
ؾًٛ نُٔ أحس َـٔ يـ٘ ٚاضث ْػـيب أٚ     ،انتم شيو   ايـُهُٕٛ ا غ 

ٚىللٌ شيـو ا ٜـطث نـأَ اؾطٜـط٠ تا َـع ؾكـس       ،َٛ: َعتل مل ٜكّذ 
  ايكطا ١ َٔ ايٓػ  ٚايـُٛ: ايـُعتل .

 

(: تشا ٚقع ايهُإ َع َٔ ا ٚاضث ي٘  ايكطا ١ ٚا َٛ: َعتل 126)
ــ٘    ثــِ ٚيــس يــ٘    عــس شيــو ؾٗــٌ ٜ طــٌ ايعكــس أٚ ٜ كــ٢ َطانــ٢  ؿكــسٙ ؟ ؾٝ

 احتُاإ ا ٜلى ااحتٝا   ايتكايـذ  خ ايٛيس ٚ خ ايهأَ .
 

ــ٘     127) ــإ ي ـــجطٜط٠ ن ــأَ اي ــع ن ــ١ َ ــعٚج أٚ ايعٚل (: تشا ٚلــس اي
 ْكٝ ٘ اىلن٢ً ٚنإ اي اقٞ يًهأَ .

 

لسٜـس   (: تشا َا  ايهأَ مل ٜٓتكٌ ايـٛا٤ ت: ٚضثتـ٘ تا  عكـس    128)
  خ ايـُهُٕٛ ٚ خ ايٛضث١ أٚ  ٝٓ٘ ٚ خ أحسِٖ .

 



 

 (57)................................................ا٤ ااَا١َ..............اإضث  ٛ    

 : والء اإلمامة      
ــاؾط   129) ـــُػًِ أٚ ايه ــا  اي ـــخط  -(: تشا َ ـــُػاملاي ٚمل  -ٞ أٚ اي

ٚا َـٛ: َعتـل ٚا نـأَ لطٜـط٠ نـإ ايــُ اث        ػـيب ٜهٔ يـ٘ ٚاضث ْ 
تا تشا نــإ تَــطأ٠ يـــٗا ظٚج ؾاْــ٘ ٜأخــص ايٓكـــ  ــايؿطض  ()يإلَــاّ 

ٚتشا ناْـت يـ٘ ظٚلـ١ نـإ يــٗا ايط ـع ٜٚهـٕٛ اي ـاقٞ          ،ّٜطز اي اقٞ نًٝ٘ٚ
 يإلَاّ نُا صكسّ .

(: تشا نــإ اإَــاّ ظــاٖطارت نــإ ايـــُ اث يــ٘ ٜعُــٌ  ــ٘ َــا ٜؿــا٤ 130)
ٚتشا نإ اإَاّ غا٥ ارت ؾايـُطلع ؾٝ٘  ،( ٜعطٝ٘ يؿكطا٤  ًسٙٚنإ نًٞ)

ٌ ايـُجتٗس ايعسٍ ايٓا٥  نٔ اإَ -ايـخانِ ايؿطنٞ  ٜكـطؾ٘   -اّ اىلقـ
ؾُٝا ؾٝ٘ َكًخ١ ز١ٜٝٓ أٚ ْؿع يًؿكطا٤ ايـُٛايخ ٚضؾع حـالتِٗ ٚنـٛظِٖ   

 ٚحنٖٛا َـُا عطظ  ٘ ضنا اإَاّ اىلقٌ. 
( : تشا أٚق٢ َٔ ا ٚاضث ي٘ تا اإَاّ  كـطف مجٝـع أَٛايـ٘    131)

  ايـُػًُخ ٚايـُػانخ ٚت ٔ ايػـ ٌٝ ؾـال ٜ عـس ْؿـٛش ٚقـٝت٘   مجٝـع       
ٚيــٛ أٚقـ٢ ظُٝــع   ،ٍ نًٝــ٘  عـض ايطٚاٜــا  ايكـخٝخ١  ايــُاٍ نُــا صـس  

أَٛاي٘   غ  اىلَٛض ايرالث١ ؾاىلظٗط نسّ ْؿٛش ٚقـٝت٘  ـأنرط َـٔ ايرًـث     
 تا إٔ جيٝعٖا ايٛضث١ ٚاهلل غ خاْ٘ ايعامل. 

 

 .الفصل اخلامس : مرياث اخليثى وشبَُ 
 
 

(: ايـدٓر٢ ٖٛ َٔ ي٘ آي١ ايصنٛض٠ ٚق ـٌ اىلْٛثـ١ َٚظاٖطُٖـا أٚ    132)
  عهٗا، ٖٚصا ا ٜـدًٛ َٔ حايخ :   

ـــ٘   -أ ــ٘ أٚ اْٛثٝت ــٝكخ  صنٛضٜت ـــ -إٔ عكــٌ اي ــٛ   ُع١ْٛ ايٛغــا٥ٌ ٚي
 ؾاشا أٚل ت ايٝكخ  ايٓتٝج١ نٌُ  ٘ ّٚٚضث ن٢ً ط ك٘ .  ايع١ًُٝ ،
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 ٚتٕ مل عكٌ ايعًِ ايكاطع ٚتؾت ٘ أَطٙ ؾايــُطلع ٖـٛ اىلَـاض٠     -ال
      ٘  ، ٖٚـٞ اي ـٍٛ َـٔ أحـسُٖا     ايـُعتم٠ ؾـطنارت ٜٚـطث نًـ٢ ط ـل َـا صؤزٜـ

 عٝٓ٘ : ؾإ نإ ٜ ٍٛ َٔ آي١ ايصنٛض٠ ؾٗٛ شنط، ٚتٕ نإ ٜ ـٍٛ َـٔ ؾـطج    
 ايٓػا٤ ؾٗٛ أْر٢. 

ٚيٛ ؾطض أْ٘ ٜ ٍٛ َٔ نًُٝٗـا نـإ اانت ـاض يــُا ٜػـ ل اي ـٍٛ َٓـ٘،        
ؾإ صكاضْا ٚخطج اي ٍٛ َُٓٗا زؾع١   ٚاحس٠ نإ اانت اض يـُا ٜٓ عث َٓـ٘  

     .  أق٣ٛ ٚأؾس
ــٌ ــأخطارت ؟ ؾٝــ٘ تؾــهاٍ ا ٜــلى          ٖٚ ــع نٓــ٘ اي ــٍٛ َت ٜعتــم َــا ٜٓكط

ٚقس صٛلـس  عـض اىلَـاضا  اىلخـط٣       ااحتٝا   ايتكايـذ َع ايٛضث١ . 
ٌٍ َعتم  . يهٓٗا مل صر ت ؾطنارت  سيٝ

 

ٚاشا ؾكس  اىلَاض٠ ايؿطن١ٝ ايـُعتم٠ ايساي١ ن٢ً ايصنٛض٠ أٚ اىلْٛثـ١  
ًّـ ايـُٝت ٚيـسٜٔ   أنطٞ ْكـ غِٗ ضلٌ ْٚكـ غِٗ تَطأ٠ : ؾاشا خ

شنطارت ٚخٓر٢ ؾاُْٗا  ٜؿطنإ شنطٜٔ ؾايؿطٜه١ تثٓإ ، ثِ ٜؿطنـإ شنـطارت   
ٚأْر٢ أخط٣ ؾايؿطٜه١ ثالث١، ثِ صهطال تحـس٣ ايؿطٜهـتخ   اىلخـط٣    
 ٜٚٓتج حاقـٌ ايهـطال غـت١ ، ثـِ ٜهـطال اؿاقـٌ   َــدطج ايٓكــ         

 ٢ . ؾٝك  تث٢ٓ نؿط: غ ع١ َٓٗا يًصنط ٚمخػ١ يًدٓر -ٖٚٛ تثٓإ  -
 

ٍٕ : يٛ ناْت اـٓر٢ أْر٢ ؾخّكتٗا َٔ اإثين نؿـط: أض عـ١    ٚ ًخاظ  ثا
غٗاّ، ٚيٛ نإ شنطارت ؾخّكت٘ غت١ ؾٝعط٢ ْكــ اىلض عـ١ ْٚكــ ايػـت١     

 .  يًصنط –ٖٚٛ غ ع١  -ٖٚٛ مخػ١، ٚاي اقٞ 
ًّـ شنطٜٔ ٚخـٓـر٢  صـؿـطض صاض٠ شنـطارت ؾايــؿطٜه١ ثالثـ١    ْٗا إؾٚتشا خ

يًصنطٜٔ أض ع١ ٚي ْرـ٢  : أْر٢ ؾايؿطٜه١ مخػ١ صؿطض  ثِ ،يرالثـ١ شنٛض
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 ثـِ صهـط ٘    ،ثـِ صهـطال ايرالثـ١   ايــدُػ١ ٜٚٓـتج مخػـ١ نؿـط        ،ٚاحس
ٌّ َـٔ ايـصنطٜٔ            تثٓخ ؾٝك  ثالثـخ : ٜعطـ٢ َٓٗـا يًدٓرـ٢ ثــُا١ْٝ ٚيهـ

 أحس نؿط . 
ٍٕ   ،يٛ نإ ايــدٓر٢ شنـطارت نـإ غـُٗ٘ نؿـط٠ َـٔ ثالثـخ        : ٚ ًخاظ  ثا

 دٓر٢ ْكـــ ـإ غــُٗٗا غــت١ َــٔ ثالثــخ ؾٝعطــ٢ ايــ  ٚيــٛ ناْــت أْرــ٢ نــ 
 ٜٚ كـ٢ تثٓـإ ٚنؿـطٕٚ غـُٗارت يهـٌ       ، ايعؿط٠ ْٚكـ ايػت١ ٖٚـٛ ثــُا١ْٝ  

 شنٍط ْكؿٗا . 
ــا    ــ٢ أال أٚ أّ أٚ ُٖـ ــع اـٓرـ ــإ َـ ــارت ٚتشا نـ ــس    َعـ ــٌ ٚاحـ ــإ يهـ  نـ

ٚيٛ نإ َعِٗ ظٚج يًُٝت أٚ ظٚلـ١   ،َٔ اىل ٜٛٔ غسؽ ايلن١ ت تسا٤  
 ارت ثـــِ ٜكّػـــِ اي ـــاقٞ حػـــ  ْكـــٝ  ايــــدٓر٢أٚاىلزْـــ٢ أخـــص ْــــكٝ ٘ 

 ٚاىلٚاز اي اقخ .  
 

 

ْر٢ يػطٍم ٚحنٛٙ أٚ َٔ (: َٔ لٌٗ حاي٘ ٚمل ٜعًِ أْ٘ شنط أٚ أ133)
ّٛضث  ايكطن١  إؾـطاف   - ٌ اىلْٛث١ أٚ َ ايـٗا ايصنٛض٠ ٚا ُق ١يٝؼ ي٘ آي ٜ

 ؾٝهتـ   ،نًـ٢ اىلقـ٣ٛ    -ٚنًٝ٘   اىلَٛض ايـخػ ١ٝ   ايـُجتٗس ايعسٍ أٚ
ن٢ً غِٗ   : )ن س اهلل( ٚن٢ً غِٗ   آخط : )أ١َ اهلل( ثِ ٜططح ايػُٗإ 

ثِ  طج غِٗ َٓٗـا ٜٚـّٛضث حػـ ُا     -ؽً  ٚصؿٛف  -  غٗاّ   َ ١ُٗ 
حـخ تلايـ١ ايػـٗاّ :    ايــُكطع  ٚاىلحٛ  ٚلٛ ارت إٔ ٜكٍٛ  ،خطج ايػِٗ 

عبـاد  فينـا كـاىوا    اللَه أىت اهلل ال إلُ إال أىت عامل الغيب والصَادة أىت تـحكه بـ   ر

د ٖٚـصا  بّيً ليا أمز ٍذا الـنولود كيف يوّرث ما فزضـت لـُ ا الكتـا     ،فيُ خيتلفوٌ 
 يٝؼ  ؿط     قخ١ ايكطن١ . تحتٝاطارت ٚايصنط ٚال  

 سضإ ـ٘ قـس أٚ نإ يـسٍض ٚاحـ٢ً قـإ نـ٘ ضأغـإ يـ: َٔ ن (134)
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ٍٛ ٚاحـس : ؾـإ      ايٝـ١ ؾإْت ٗـا   ثـِ  أٚقظـا  كـٝخ١ ن    ْاَـا   ٚضأغإ ن٢ً حكـ
  .  ٚتا ناْا تثٓخ ،َعارت ؾُٗا ٚاحس

ــٗاز٠     ــاّ نايؿـ ــض اىلحهـ ـــُ اث ت:  عـ ــٔ ايـ ــسٟ نـ ــس ايتعـ ٚا ٜ عـ
ٚايـــخج   ايـــُ اث ٚايطٗــٛض ٚحنٖٛــا نٓــس حكــٍٛ ايعًــِ عايــ٘ َــٔ   

 حٝث ايصنٛض٠ أٚ اىلْٛث١ . 
َّإ ًَتككإ َٓؿكالٕ  اي ٍٛ ؾُٗـا تثٓـإ   135)  (: يٛ ٚيس لػسإ صا

 ٚعؿـط َاث ٚنٌ ٚاحـس ٜــًُو ايــُاٍ َػـتكالرت تشا نـإ  ططٜـل         ايـُ 
 ًٜٚعَ٘ صهًٝؿ٘ َٔ حٝث ايطٗٛض ٚايكال٠ ٚايكٝاّ ْٚـخٖٛا.

 

 . الفصل السادس : مرياث الـنصتبُ تقارٌ موتَنا 
 

 ا ضٜ  ؾـٞ إٔ ؾط  صـخكل اإضث ٖٛ غـ ل َـٛ  ايــُٛضث ٚ كـا٤     
ؾـاشا َـا  تثٓـإ أٚ     -ٚيـٛ  ًخظـ١    -حٝا٠ ايٛاضث  عسٙ ٚصأخط َٛص٘ نٓـ٘  

أنرط   ٚقـت  ٚاحـس أٚ َتكـاضال ٚنـإ  ُٝٓٗـا أٚ  ٝـِٓٗ ْػـ  أٚ غـ           
 ؾال ٜـدًٛ َٔ تحس٣ قٛضصخ : ، ٜٛل  اإضث ؾطنارت

ٚيـٛ   -اىلٚ: : إٔ ٜعًِ صكاضٕ َٛصُٗا ٜٚتٝكٔ نسّ ايػ ل ٚ ايًخٛم 
غـٛا٤  ، مل ٜطث أحسُٖا َـٔ اءخـط َُٗـا نـإ غـ   ايــُٛ         -ٜػ ارت 

ـــخس غــ    ـ تص ــ ــص ٜــطث  ،َٛصُٗــا أّ تختً نــٌ ٚاحــس َــٔ  صطنــ١ ٚح٦ٓٝ
 .  ٘ يـُٛص٘ صكاضٕ َٛٚاضث٘ ايـخٞ زٕٚ ايـُ: ايـُٛص٢ 

 ايرا١ْٝ : إٔ ٜؿت ٘ أَطُٖا ٜٚـختٌُ صـكاضٕ َٛصُٗا نُـا ٜــختٌُ غـ ل    
أٚ إٔ ٜعًـِ غـ ل َـٛ  أحـسُٖا      ،َٛ  أحسُٖا ٚيــخٛم َـٛ  اءخـط   

ًٛ غـ   ايــُٛ  ؾُٝٗـا    ٖٚصإ ايؿطنـإ ا ٜــد   ،ٜٚـجٌٗ ايػا ل ٚاقعارت
 َٔ زٕٚ ؾطم  خ نُْٛٗا تثٓخ أٚ أنرط : ، َٔ ْـخٜٛٔ
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 ايٓخٛ اىلٍٚ : إٔ ٜهٕٛ غ   َٛصُٗا أٚ َٛصِٗ : ايػطم   ايـُا٤ أٚ 
أٟ  ،ٖٚصا َتٝكٔ ايتٛاضث : ٜطث نٌ َُٓٗا اءخط ،ٖسّ ايـخا٥  ٚاي ٓا٤

 . ّٜٛضث  عهِٗ َٔ  عض َٔ قً  أَٛايـِٗ  ططٜك١ ْ ّٝٓٗا قطٜ ارت 
 

ايٓخـــٛ ايرـــاْٞ : إٔ ٜهـــٕٛ غـــ   َٛصُٗـــا أٚ َـــٛصِٗ غـــ  )ايػـــطم  
ٚايـٗسّ( نايـخطم أٚ ايعيعاٍ أٚ ايكتٌ   ايــُعطن١ أٚ حـازث تقـطساّ    

 ٌ  ،نط ١ ؾٝٗا َتٛاضثٕٛ أٚ تؾلاؽ ايػ ع أٚ ْـخٖٛا َٔ أغ اال ايـُٛ 
حت٢ تشا َاصا أٚ َاصٛا حتـ اىلْــ َـٔ غـ  غـ   ٚمل ٜعًـِ َـٔ َـا         

  ق ٌ غ ٙ .
ٚاىلقـ٣ٛ   -تضث نـٌ َُٓٗـا اءخـط     -دالف   صٛاضثُٗا ـٚقس ٚقع اي

ــسض٣ أُّٜٗــ   ــِ ٚا ٜ ــإ ا ٜعً ــ٘ تشا ن ــإ أٚ    اأْ ــاح ٘ ٜتٛاضث ــٌ ق ــا  ق  َ
ؾٝػتٟٛ   حهـِ ايتـٛاضث :    -أٟ ّٜٛضث  عهِٗ َٔ  عٍض  -ٜتٛاضثٕٛ 
ــا   ــٔ َ ــ َ ـــٗسّ  ٚأايػطم   ــ اال     ٚأاي ــٔ أغ ــا َ ــٔ  ػ ُٖ ـــُٛ  ، يه اي
 ٚ  : ؿط َؿطٚ ايتٛاضث 

 

 إٔ ٜهٕٛ يتُاَِٗ أٚ ي عهِٗ َاٍ حت٢ ٜطث َٓ٘ اءخط . -أ
 إٔ ٜهٕٛ  ِٝٓٗ َا ٜٛل  ايتٛاضث َٔ ْػ   أٚ غ    . -ال
ـُـ  -لـــ  ،َــا  ق ــٌ قــاح ٘ اإٔ ٜـــجٌٗ ايـــُتكسّ َٛصــ٘ ؾــال ٜعًــِ أٜٗ

  ّ َـٛ  أحــس  ٚلٗـٌ ايــُتكسّ َٛصــ٘ أّ مل ٜعًـِ  تكــسّ      غـٛا٤ نًـِ  تكــس
 َٛ  أحس  .

ٌّ َــٔ ايطــطؾخ نــٔ  :ضث َــٔ اؾــاْ خ ٜٚؿــل    ايتــٛا -ز ّٛ نــ خًــ
ــع اإضث  ــٌ   -َٛاْ ــايهؿط ٚايكت ــ  ااضث  -ن ــٔ حٛال ــإ   ، ٚن ــٛ ن ؾً

ــاءخط ؾــاىلق٣ٛ تضث  نــإ أٚ حــسُٖا َـــُٓٛنارت َــٔ اإضث  أ َـــخجٛ ارت  
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نُـا تشا غـطم أخـٛإ     -غ  ايـُُٓٛع ؾطنارت ٚغـ  ايــُخجٛال    -اءخط 
أٚ نـإ ىلحـسُٖا    ،ؾطُػًِ ايهـا ـأحسُٖا نـاؾط ٚاءخـط َػـًِ ٚضث ايـ    

ٙ   -أر اةٝـت  -عج  نُ٘  ؾإْ٘ -ت ٔ أٚ  ٓت أٚ أنرط  -ٚيس   ،ٜٚـطث أ ـا
ث اىلر ايصٟ ي٘ ٚيس َـٔ أخٝـ٘ ايـصٟ يـٝؼ يـ٘ ٚيـس يعـسّ ايــُاْع         ْعِ ٜط

 ٚنسّ ايـخال  ي٘ نٔ تضث أخٝ٘ .
أٚ  ،أٚ َــا  أخــٛإ يــٝؼ يـــُٗا ٚيــس   ،ٖٚهــصا يــٛ َــا  ت ــٔ ٚأال 

ٚيـٝؼ   -نًـٞ   -َـاٍ ّٜٛضثـ٘ يرخـط     -حػـٔ   -حنُٖٛا ٚنـإ ىلحـسُٖا   
 َــٔ ٚالــس ايـــُاٍ  -نًــٞ  -يرخــط َــاٍ ّٜٛضثــ٘ ؾاْــ٘ ٜــطث ؾاقــس ايـــُاٍ   

ــ٢     -حػــٔ  - ــ٘ حت ــطث اءخــط َٓ ٚا ٜؿــل    تغــتخكاق٘ اإضث إٔ ٜ
 ٜـُتٓع تضث٘ يؿطض نسّ ٚلساْ٘ َاارت ّٜٛضث٘ يرخط .

 

ايظـاٖط   ٌٖٚ ٜعتم قا ١ًٝ ايتٛاضث ؾطنارت   اؾُٝـع ٚ ـخ ايــجُٝع ؟   
ؾـاشا غـطم اىلال    ،نسّ اإنت اض ؾ ث خكٛم ايكا ٌ ؾطنارت يًتـٛاضث  

ٖٚصا ايؿـط   ، ٚٚيساٙ ؾإ ايٛيسٜٔ أخٛإ ا ٜتٛاضثإ تا تشا ؾكس اىلال 
يهـٔ  ،  -اىلخـٜٛٔ   -َـجٍٗٛ يعسّ ايعًِ  ـُٛ  اىلال ق ٌ َٛ  ٚيسٜ٘ 

ٖـصا ا ٜـــُٓع َــٔ صٛضٜـث اىلال يًٛيــسٜٔ ٚصٛضٜــث ايٛيـسٜٔ ىل ــِٝٗ َــٔ    
  إضث اىلخ٠ٛ.ايٛيس زٕٚ صٛضٜث ٖصا ايٛيس َٔ شاى 

 

ٚططٜك١ ايتٛضٜث : ٖـٛ إٔ ٜـطث  عهـُٗا أٚ  عهـِٗ َـٔ  عـض َـٔ        
ضؾـ٘ ايـصٟ   زٕٚ طا،صايس ايـُاٍ ٚقـً ٘ ايـصٟ نـإ ٜــًُه٘ ق ـٌ ايــُٛ        

ًّه٘  اإضث  إٔ ٜؿلض نٌ ٚاحس َُٓٗـا أٚ َـِٓٗ حّٝـارت حـاٍ      ،صًّكاٙ ٚصـُ
  ُ ًه٘ اءخـط ق ـٌ َٛصـ٘ ٚا ٜـّٛضث َــُا      َٛ  اءخط ؾّٝٛضث َـُا نـإ ٜــ
 ٜـًُه٘ احكارت  اإضث َٔ اءخط .
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دتل اإضث  ُٝٓٗــا أٚ  ٝــِٓٗ  كــً  ايـــُاٍ ـدتكط٠ : ٜـــٚ ع ــاض٠ َــ
ـــُٛ     ـــخظ١ اي ـــُلٚى ي ــِٗ     ،اي ــٔ  عه ــاإضث َ ـــِٗ   ــٌ ي زٕٚ اؿاق

ــ عض  ـــُتأخط       . ايـ ـــُتكسّ ٚايـ ــت ٘ ايـ ــإ ٚتؾـ ــطم ايعٚلـ ــرالرت : تشا غـ  َـ
َـٔ   -ا ٚيس : ٚضث ايـعٚج ايٓكــ َـٔ صطنـ١ ايعٚلـ١      ٚيٝؼ يـَُُٗٓٗا 

َـٔ َايـ٘    -ٚٚضثت ايعٚل١ ض ع َا صطن٘ ظٚلٗا   -َايـٗا اىلقًٞ ايتايس 
ــس  ٘  ،  -اىلقـــًٞ ايتايـ ــ ـــُٛضٚث يًـــعٚج َـــٔ ظٚلتـ  ؾٝـــسؾع ايٓكــــ ايـ

،  - عـس تخـطاج ض ـع ايعٚلـ١      -ت: ٚضثـت٘ َع ثالث١ أض ـاع صطنتـ٘ اي اقٝـ١    
ـــُٛضٚث يًعٚلـــ   ــع ايـ ــسؾع ايط ـ ــا    ٜٚـ ـــ صطنتٗـ ــع ْكـ ــا َـ ــٔ ظٚلٗـ  ١ َـ

ًِّ ايـُجُٛع ت: ٚضثتٗا  - عس تخطاج ْكـ ايعٚج اي اقٞ  ٖٚٛ -  ،ٜٚػ
 ٖصا حهِ صٛاضث ايعٚلخ ؾُٝا  ُٝٓٗا . 

 

ٞ ـٚأَــا حهــِ تضث غ ُٖــا ايــ  ـــُاٍ اىلقــً ّٞ َــٔ اي ـــُاٍ  خ َٚــٔ اي
 ايـُٛضٚث ؾٗٛ :

ّٞ َٔ أحسُٖا َٔ َاي٘ اىلقًٞ ؾٗٛ إٔ ٜؿطض َٛ أ -أ  َا تضث اؿ
ّٞ ن٢ً ٖـصا ايؿـطض    ايـُّٛضث َتكّسَارت غا كارت ن٢ً اءخط ؾ ث٘ ايرايث اؿ

ــأخطارت احكــارت     ــ٘ َت ــطض َٛص ــت ايعٚلــ١ ٚ ٓتٗــا      .ٚا ٜؿ ــرالرت : تشا غطق َ
ٚا ، ؾايعٚج ٜطث َٔ ظٚلت٘ ايط ع ٚتٕ مل ٜهٔ يًعٚل١ ٚيس غ  اي ٓت 

ــ١       ــٕٛ ايعٚل ــ٢ صه ــت حت ــٛ  اي ٓ ــسّ َ ــع  تك ـــ يعــسّ ايكط ــطث ايٓك ٜ
 ٚ طض َٛصٗــا غــا كارت نًــ٢ ٚنــصا تضث اي ٓــت ؾاْــ٘ ٜؿــ ،ث١  ــال ٚيــس ايــُٛض

َّٗا اي  َاصت َعٗا ؾٝهٕٛ ىل ـٗا ايرًث ٚىل ٝٗا ايرًرإ تشا ؾطض ََّٛ  أ
 ا . إٔ ا ٚاضث يـٗا غ  أ ٝٗ

 ٚيس غٛاٖا نإ ت٘ ٚؾطض إٔ يٝؼ ي الـٓـٖٚهصا تشا غطم اىلال ٚ 
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 . ايعٚل١ ايط ع  عس اي ٓت حت٢ صطث يعٚلت٘ ايرُٔ ٚا ٜؿلض َٛص٘
 

ّٞ  -ال َٔ ايـُاٍ ايـصٟ ٚضثـ٘    -غ  ايعٚلخ  -ٚأَا حهِ تضث ايـخ
  َكا ٌ تضث٘ َٔ َايـ٘ اىلقـًٞ ايـصٟ غـ ل  ٝـإ       -أحسُٖا َٔ قاح ٘ 

احكـارت يــُٛ  قـاح ٘    َتـأخطارت   ؾٗٛ إٔ ٜؿلض َٛ  ايـُّٛضث  -حهُ٘ 
   ٘ نهـؼ   ؾ ث٘ ٚاضث٘ ن٢ً ٖصا ايتكسٜط ٚا ٜالحظ ؾٝ٘ تحتُـاٍ صكـسّ َٛصـ

 َا غ ل   تضث َاي٘ اىلقًٞ .
 ٚتشا نــإ ايـــُٛص٢ ثالثــ١ ؾُــا ظاز ؾــطض َــٛ  نــٌ ٚاحــس َــِٓٗ         

ٚصهـٕٛ   ،َع اي ٓا٤ ن٢ً حٝا٠ اءخطٜٔ ؾ ثإ َٓ٘ نػ ُٖـا َـٔ اىلحٝـا٤    
ـــُاٍ اىلقــ  ــ١ تضث اي ٘   نٝؿٝ ــ ــ ل  ٝاْ ــا غ ـــُٛضٚث نُ ـــُاٍ اي   ًٞ ٚتضث اي

   َٛ  تثٓخ .
 

ــة  ٚ  خامت ـــُؿط ــٗاّ اي ـــداضج ايػ ــ١ :   : َ ــع مخػ ــاال ايععٜ ن١   ايهت
ــإ َــ  ــــااثٓ ــ١ َــ  ،دطج ايٓك ــرخ ـٚايرالث ــ١  ،دطج ايرًــث ٚايرً ٚاىلض ع

 دطج ايرُٔ .ـٚايرُا١ْٝ َ ،دطج ايػسؽـٚايػت١ َ ،دطج ايط عـَ
 

 ؾٗٓا قٛض: ،(: يٛ تلتُع ؾـٞ ايلن١ ؾطٚض ٚنإ ؾٝٗا نػطا136ٕ)
ــإ َــ     -أ       ــإٔ ن ــساخًخ   ــا َت ــإ ناْ ــين ـؾ ــسُٖا ٜؿ ــدطج أح  دطج ـ َ

 ٖٚـٛ   -كــ  اءخط تشا غك  َٓ٘ َهطضارت نايٓكـ ٚايط ع ؾإ َـدطج ايٓ
ــإ  ـــدطج  -ااثٓـ ــين َـ ــرُٔ،  ٜؿـ ـــ ٚايـ ــ١، ٚنايٓكـ ــٛ اىلض عـ ــع ٖٚـ  ايط ـ

 .  ٚنايرًث ٚايػسؽ
ٚتشا نإ اىلَط نصيو ناْـت ايؿطٜهـ١ َطا كـ١ ي نرـط : ؾـاشا التُـع       

      ٚ ايػـسؽ  ايٓكـ ٚايط ـع ناْـت ايؿطٜهـ١ أض عـ١، ٚتشا التُـع ايٓكــ 
 . ناْت غت١، ٚتشا تلتُع ايٓكـ ٚايرُٔ ناْت ثـُا١ْٝ
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ٚتٕ نإ ايهػطإ َتٛاؾكخ  ـإٔ نـإ َــدطج أحـسُٖا ا ٜؿـين       -ال
َـدطج اءخط تشا غك  َٓ٘ َهطضارت، ٚيهٔ ٜؿين َــدطلُٝٗا نـسز ثايـث    
تشا غك  َهطضارت َٔ نٌ َُٓٗا نايط ع ٚايػسؽ ؾإ َـدطج ايط ع أض عـ١  

ىلض ع١ ا صؿين ايػت١، ٚيهٔ ااثٓخ ٜؿـين نـالرت   َٚـدطج ايػسؽ غت١، ٚا
 َُٓٗا، ٚنػط شيو ايعسز ٚؾل يـُٗا.  

 ْكـؿ٘   -ؾاشا نإ اىلَط نصيو نطال أحس ايـُدطلخ   ٚؾل اءخط
ٚصهٕٛ ايؿطٜهـ١ َطا كـ١ يــخاقٌ ايهـطال : ؾـاشا       -  ايـُراٍ ايـُتكسّ 

ت١ تلتُع ايط ع ٚايػسؽ نط ت ْكـ اىلض عـ١   ايػـت١ أٚ ْكــ ايػـ    
  اىلض عـ١ ٚنــإ اؿاقــٌ َطا كــارت يعــسز ايؿطٜهــ١ ٖٚــٛ تثٓــا نؿــط، ٚاشا  
التُــع ايػــسؽ ٚايــرُٔ ناْــت ايؿطٜهــ١ أض عــ١ ٚنؿــطٜٔ حاقــ١ً َــٔ    

  ايرُاْٝـ١ أٚ نـطال ْكــ     -ٖٚـٛ ثالثـ١   -نطال ْكـ كطج ايػسؽ 
 ؾـٞ ايػت١ .  -ٖٚٛ اىلض ع١  -َـدطج ايرُٔ 

 

َــدطج أحـسُٖا ا ٜؿـين     إٔ نإ  -ٚتٕ نإ ايهػطإ َت آٜخ  -لـ
 -َـــدطج اءخــط ٚا ٜؿُٓٝٗــا نــسز ثايــث غــ  ايٛاحــس نايرًــث ٚايــرُٔ   

نــطال َـــدطج أحــسُٖا   َـــدطج اءخــط ٚنــإ ايـــُتخكٌ ٖــٛ نــسز  
ايؿطٜه١. ٚ  ايـُراٍ ايـُصنٛض صهٕٛ ايؿطٜهـ١ أض عـ١ ٚنؿـطٜٔ حاقـ١ً     

طٜهـ١  َٔ نطال ايرالث١   ايرُا١ْٝ، ٚتشا التُع ايرًث ٚايط ع ناْـت ايؿ 
 تثٓ  نؿط حاق١ً َٔ نطال اىلض ع١   ايرالث١، ٖٚهصا . 

 

(: تشا صعسز أقخاال ايؿطض ايٛاحس ٚنإ َعٗـِ ٚاضث آخـط   137)
يٝؼ ي٘ ؾطض َعخ ناْت ايؿطٜه١ حاق١ً َٔ نطال نـسزِٖ   كـطج   
ايؿطض، نُا تشا  صـطى أض ـع ظٚلـا  ٚٚيـسارت، ؾـإ ايؿطٜهـ١ صهـٕٛ َـٔ         
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  ايرُاْٝـ١   -نـسز ايعٚلـا     -ض ع١ تثٓخ ٚثالثخ حاق١ً َٔ نطال اىل
  . َـدطج ايرُٔ

ٚتشا صعــسز أقــخاال ايؿــطض ايٛاحــس ٚنــإ يًــٛاضث يرخــط ؾــطض  
نُــا تشا صــطى أ ــٜٛٔ ٚأض ــع ظٚلــا  ناْــت ايؿطٜهــ١ َــٔ ثـــُا١ْٝ   -آخــط

ٚأض عخ حاق١ً َٔ نـطال ايرالثـ١ ايـ  ٖـٞ َــدطج ايرًـث   اىلض عـ١        
نــسز  -تهــطال   اىلض ــع ايـ  ٖــٞ َـــدطج ايط ــع ؾتهــٕٛ تثٓتـ٢ نؿــط ؾ  

ـــُا١ْٝ ٚأض عـــخ  -ايعٚلـــا   ــانـ  ٜٚهـــٕٛ اؿاقـــٌ ثـ ــصا صتهـ ، ٖٚهـ
   ِ ــٗ ــ٘ ايػ ــٔ ٜٓهػــط نًٝ ــ١  عــسز َ ـــُخ   ايؿطٜه ـــخُس هلل ضال ايعاي ، ٚاي

 ٚق٢ً اهلل ن٢ً َـخُس ٚآي٘ ايطاٖطٜٔ .
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 فـقُ الـكفـارات                                           

 

 

ٖٚٞ طان١ َـدكٛق١  ،تغِ َكسض ايتهؿ   ـُع٢ٓ ايػل اض٠ايهؿ
ٚيـٗا أثط تغكا  ايعكٛ ١ ن٢ً ايصْ  أٚ صـدؿٝؿٗا    ،سارتٜؤخص  ٗا صعّ 

ىلْٛاع ايهؿاض٠ ايـُجعٛي١ ؾطنارت  -نم ؾكًخ  - . ْٚتعطض ٖٓا اءخط٠ 
حطاّ   )َٓاغو ض يهؿاضا  اإتعّطْٚ ، ٚىلحهاّ ايهؿاض٠ نَُٛارت

 :   ْ سأ  ــ .حػ  ايـُتعاضف  ٠(ايـخج ٚايعُط
 

 

   : أىواع الكفارات
 

ٚقس  ،ايهؿاض٠ َطصّ ١خكاٍ قس صهٕٛ  ايهؿاضا  أْٛاع ٚأقػاّ : (:1)
 ايلصٝ  ٚايتدٝ   خ خكايـٗا :ٚقس جيتُع ؾٝٗا اىلَطإ  ،صهٕٛ َـدّٝط٠

ٍٍ َتعسز٠ .   ، ٚقس صهٕٛ نؿاض٠ َع١ٓٝ   ٚقس صهٕٛ نؿاض٠ مجع  خ خكا
  ١ َٛاضز ثالث١ :ؿاض٠ ايـُطّص(: يًه2)
 نؿاض٠ قتٌ ايـدطأ .  -1
ؾإ نجع قاّ ؾٗطٜٔ  ،نؿاض٠ ايظٗاض . ٜٚـج  ؾُٝٗا نتل ضق ١ -2

ٚتشا نجع ايـُظاٖط  ، ؾإ نجع أطعِ غتخ َػهٝٓارت ،َتتا عخ
  ايـدكٛم نٔ ايـدكاٍ ايرالث١ قاّ ثـُا١ْٝ نؿط َٜٛارت . 

هإ  عس ايعٚاٍ حٝث نؿاض٠ َٔ أؾطط َٜٛارت َٔ قها٤ ؾٗط ضَ -3
ٚاىلٚ: إٔ  ،ؾإ نجع قاّ ثالث١ اٜاّ  ،ٜـج  ؾٝٗا تطعاّ نؿط٠ َػانخ

 .  صهٕٛ َتتا عا 
 (: يًهؿاض٠ ايـُد ٠ َٛاضز :3)
 . غ ل  ٝاْٗا   قًٗاَٜٛارت َٔ ؾٗط ضَهإ َتعُسارت  نؿاض٠ َٔ أؾطط-1
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،  -ٚيٛ يٝالرت  -٘ ايٛال   ايـجُاع نؿاض٠ َٔ أؾػس تنتهاؾ -2
  ١ . حٛ  ااٚ: لعًٗا َطّصٚاا

 نؿاض٠ حٓث ايعٗس .  -3
ٔ أٚ تطعاّ ـنتل ضق ١ أٚ قٝاّ ؾٗطٜٔ َتتا عٝ : جُٝعـياج    ـٜٚ 

 ٜتعخ نًٝ٘ أحسٖا .   ٜتد  ايـُهًـ  ٝٓٗا ٚا ،َػهٝٓارت  ٔ ـغتٝ
 

(: َكسام ايهؿاض٠ اي  تلتُع ؾٝٗا ايتدٝ  ٚايلصٝ  ٖٞ نؿاض٠ 4)
 ،٤ ٚنؿاض٠ ايٓصض نَُٛارت حت٢ ْصض قّٛ ّٜٛ َعخاإٜالنؿاض٠ ايُٝخ ٚ

ؾإ نجع قاّ  ،ٖٚٞ نتل ضق ١ أٚ تطعاّ نؿط٠ َػانخ أٚ نػٛصِٗ
 ثالث١ أٜاّ َتٛايٝا  . 

 

(: َكسام نؿاض٠ ايـجُع نؿاض٠ قتٌ ايـُؤَٔ نُسارت ظًُارت ٖٚٞ 5)
ٚث ٛصٗا  ،نتل ضق ١ َع قٝاّ ؾٗطٜٔ َتتا عخ َع تطعاّ غتخ َػهٝٓارت

 ،اضز ايعؿٛ نٔ ايككام أٚ صعصض صٓـؿٝصٙ ن٢ً ايكاصٌَـدتل  ـُٛ
  ؾٗط ضَهإ ن٢ً اىلحٛ   ٚتٕ  ٚنصيو نؿاض٠ اإؾطاض ن٢ً حطاّ

 . ايهؿاض٠ ايـُدّٝط٠ نإ اىلق٣ٛ نؿا١ٜ 
 

ٚل ت ايهؿاض٠  -نُسارت أٚ خطأ  -(: تشا تؾلى مجان١   ايكتٌ 6)
 )ايكاصٌ( نطؾارت . : َـُٔ ٜكسم نًٝ٘  ن٢ً نٌ ٚاحس 

 

(: ايـُػًِ ايصٟ ٜر ت نًٝ٘ ايـخّس ايؿطنٞ ايـُٛل  يًكتٌ 7)
نايعاْٞ ايـُخكٔ ٚايال٥  تشا قتً٘ اإَاّ أٚ ايـُجتٗس ايعسٍ ايـُ ػٛط١ 

ٚأَا تشا نإ  ،مل صـج  ايهؿاض٠ -ٜسٙ أٚ ايـُأشٕٚ َٔ ق ً٘ ؾطنارت  كتً٘ 
 .  ٌ  ػ  تشٕ اإَاّ ؾااحٛ  ٚلٛال  زؾع٘ نؿاض٠ ايكتٌايكت

 ؿاض٠ ـ ت نًٝ٘ نـرـتً٘ أحس مل صـت  ؾكـؿططٟ تشا مل ٜـطصس اي: ايـُ (8)
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 .  ايكتٌ ظاٖطارت
 

١ٓ نؿاض٠ َٔ حًـ  ايما٠٤ َٔ اهلل (: َكسام ايهؿاض٠ ايـُع9ّٝ)
أٚ حًـ  ايما٠٤  -أٟ خايؿٗا ٚصاال َٓٗا - ؾخٓث (غ خاْ٘ ٚضغٛي٘)

ٖٚٞ  ،( َٔ زٕٚ صك١ٝ( أٚ َٔ تَاّ َعكّٛ )) َٔ زٜٔ قُس
 ؿط٠ َػانخ يهٌ َػهخ َّس ٜٚػتػؿط اهلل َٔ غ٤ٛ ؾعً٘ . تطعاّ ن

 

كها٤ٙ غ خاْ٘ ي(: عطّ ايتكطف ايهاؾـ نٔ تْهاض ايـُدًٛم 10)
نًٝ٘  إٔ ًٜطِ ن٢ً خّسٙ أٚ إٔ صـجّع ايـُطأ٠ ؾعطٖا   ايـُكاال أٚ 

َٞ قسضٖا أٚ صؿّل ايرٛال أٚ ٜؿّك٘  صٓتـؿ٘ أٚ صـخطق٘ أٚ ؼًك٘ أٚ صس
ايعٛز٠ ا: تغتٓهاض قها٤ ٚنسّ غتػؿاض ٚايتٛ ١ ٚا س َٔ اإ، ايطلٌ

إٔ  -أٟ قّكت٘  - ٌ اىلحٛ  اىلٚ: يـُٔ لّع  ؾعطٖا اهلل عّل ن ازٙ 
أٚ  ٚيـُٔ ْتـؿت ؾعطٖا ،  ؾٗط ضَهإايعُس صهؿط  هؿاض٠ اإؾطاض 

أٚ خسؾت ٚلٗٗا ٚأزَت٘ أٚ ؾّل ايطلٌ ثٛ ٘ ؾـٞ  -تغتأقً٘ أٟ  -ْتؿ٘
ْعِ َع نسّ  ، ٔـٓث ايُٝٝـاض٠ حط  هّؿّؿـَٛ  ٚيسٙ أٚ ظٚلت٘ إٔ صه

 تْهاض ايكها٤ أٚ نسّ نؿـ نًُ٘ نٓ٘ ا  أؽ ٚا تثِ .  كسـق
 

ٌّ ايًطِ ن٢ً ايـدسٚز ٚؾّل ايرٛال ْٚـخُٖٛا 11) (: ا ضٜ    ح
اضٙ ايـُػتؿٗسٜٔ ن٢ً َكاال ايـخػخ ٚأْكَٔ َظاٖط ايتأمل ٚاؾعع 

 ؾاْ٘( اهلل عليَه أمجع  صلواتنُّٛ ايـُعكَٛخ ) ٌ ٚ  نطقا  نط ال٤ 
ٚؾٝ٘ اىللط ٚايرٛاال  ،أغ٠ٛ  ايؿاطُٝا خ ٛال ؾطنارت تقتسا٤  ٚـنٌُ َ
 . ٚأغأٍ اهلل غ خاْ٘ صٛؾٝكٞ يـٗصاايعظِٝ 

 

ٌٍ أٚ   ايعس٠ ايطلع١ٝ ؾاضقٗا يعَٚارت 12) (: يٛ صعٚج  اَطأ٠ شا   ع
 ، ٌٗ ٚايسخٍٛ  ٗا صـخطّ نًٝ٘ َؤ سارتَٚع ايعًِ  اؿاٍ أٚ َع اؾ ،ؾٛضارت
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دُػ١ ـٚااحٛ  ي٘ ٚلٛ ارت تشا مل ٜطؾع أَطٙ ت: اإَاّ أٚ ْا٥ ٘ إٔ ٜهؿط  
َٔ زقٝل ايـخٓط١ أٚ ايؿع  أٚ  -مخػ١ نؿط نًٝٛ غطاّ  -أقٛع 

 ْـخُٖٛا َـُا ٜكسم نًٝ٘ )ايسقٝل( نطؾارت . 
ٍّ أٚ أٜاّ ؾعجع نٔ ٚؾا٥٘ ؾااحٛ  13) ٚلٛ ارت ي٘ (: يٛ ْصض قّٛ ٜٛ

ٍّ  -إٔ ٜتكسم   ـُّس حٓط١ ن٢ً َػهخ أٚ ٜعطٝ٘ َسٜٔ   نٌ  -يهٌ ٜٛ
 ّٜٛ يٝكّٛ نٓ٘ . 

 

(: اىلحٛ  تغتخ ا ارت يـُٔ ْاّ نٔ قال٠ ايعؿا٤ اءخط٠ حت٢ 14)
 خطج ايٛقت إٔ ٜك ذ قا٥ُارت . 

 

( (: َٔ ايهؿاضا  ايـُٓسٚ ١ َا ضٟٚ نٔ اإَاّ ايكازم )15)
ايـُجايؼ إٔ د ٚنؿاض٠ كفارة عنل السلطاٌ قضاء حوائخ االخوأٌَ إٔ : ر

ًٌ َعَمى اِلُىِرَسِمنَي صكٍٛ نٓس قٝاَو َٓٗا: ر ُسِبَحاَن َربَِّك َربِّ اِلِعزَِّة َعىَّا َيِصُفوَن َوَساَل
ٚنؿاض٠  دالمهي ال تـىقتيند ٚنؿاض٠ ايهخو: رَواِلَحِىُد ِلمَِّه َربِّ اِلَعاَلِىنَي

اهلل صعا: ن٢ً  : ايتٛنٌ ٚنؿاض٠ ايط ٠ ، ااغتٝاال : ااغتػؿاض يًُػتاال
  دسٚز : ااغتػؿاض ٚايتٛ ١ . ـٚنؿاض٠ ايًطِ ن٢ً اي ،ٚصطى ايتطّٝط 

ٍٕ نٔ :    ٌٍ ثا  ثِ ْتهًِ   ؾك
 

 : أحكاو الكفارات
 

ايعتل ٚايكٝاّ  - (: صعتم اي١ٝٓ ايكط ١ٝ   خكاٍ ايهؿاض16٠)
 ارت ت:  إٔ ٜككس ايتهؿ  نٔ غ٤ٛ ؾعً٘ صكّط -ٚاإطعاّ ٚاإنػا٤ ٚحنٖٛا 

ٌٖٚ ٜعتم قكس ْٛع ايهؿاض٠ ٚصعٝٝٓ٘ تشا ٚل ت ايهؿاض٠ نًٝ٘  ،عا:اهلل ص
َٔ ٚأٚ:  ٔ ْٛع ايهؿاض٠ أحٛ ـ أغ اال َتعسز٠ ؟ ا ضٜ    إٔ صعٝٝ

  . ؾاىلقطال نسَ٘ صا ـٛ ٘  ايـيهٔ ا زيٌٝ ن٢ً ٚل ، صطن٘
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 خاا  : ـْعِ ٜـُهٔ نطٚض ايٛلٛال    عض اي
ؿ   كٝاّ ؾٗطٜٔ َتتا عخ ٚأضاز ايتهي٘ ْظ  َا تشا ظاٖط ظٚلتخ 

( ؾال ٔ ظٗاض ظٚلت٘ )ال(  ايـدكٛم زٕٚ )جَٔ زٕٚ قكس ايتهؿ  ن
ٜـخٌ ي٘ َكاض ١ )ال(  ايـدكٛم ٚا َكاض ١ )ج( حت٢ ٜكّٛ ؾٗطٜٔ 

ٌّ ي٘ َكاض ؾ َتتا عخ  عس قٝاّ ؾٗطٜٔ َتتا عخ  ١ نًُٝٗا، َٚٔ ٖٓاتخ
 عس  َكاض تٗا ي٘ال( حت٢ ؼٌ َٔ صعٝخ )نؿاض٠ ايظٗاض يعٚلت٘: ي٘ ا س 

 .متاّ قٝاّ ؾٗطٜٔ 
ْٚظ  َا يٛ تلتُعت نًٝ٘ نؿاضصإ  ـخّس َتخس نُٔ ناْت نًٝ٘  

نؿاض٠ قتٌ ايـدطأ ٚنؿاض٠ ايظٗاض اي  يـٗا خكٛق١ٝ صـخًٌٝ َكاض ١ 
ٌّ ي٘  ؾاْ٘ َٔ زٕٚ صعٝخ قٝاَ٘، ايعٚل١ ايـُظاٖط٠  يهؿاض٠ ايظٗاض ا صـخ

 ُٝٓا يٛ نّٝٔ قٝاَ٘  احكخ، صٞ  كٝاّ ؾٗطَٜٔكاض ١ ظٚلت٘ حت٢ ٜأ
ٌّ ي٘       .َكاض تٗايهؿاض٠ ظٗاض ظٚلت٘ ايـُع١ٓٝ ح

 

(: يٛ صطزز ايـُهًـ ايصٟ نًِ تمجاارت  ٛلٛال قٝاّ نؿط٠ 17)
أٜاّ َرالرت  خ نٕٛ ٚلٛ ٘ ىللٌ ايهؿاض٠ ٚ خ نْٛ٘ ىللٌ ايٓصض أٚ 

طٜؼ َا ألعأٙ تصٝإ قٝاّ نؿط٠ أٜاّ  ككس صـؿن٢ً تصٝاْ٘ ايعٗس أٚ ايُٝخ 
  صَت٘ هلل غ خاْ٘. 

 

 -ـُتأخط٠حاقٌ   نكٛضْا اي نُا ٖٛ -َٔ مل ٜـجس ايطق ١ (:18)
ٜٚتدّٝط  ،ت: ايكّٛ   ايهؿاض٠ ايـُطص ١ -ٚال  ايهؿاض٠ ٜٓتكٌ ؾطن٘:

ٜٚػك  نٓ٘ ٚلٛال  ، خ ايكّٛ ٚ خ اإطعاّ   ايهؿاض٠ ايـُد ٠
 ايتهؿ   عتل ايطق ١ يتعّصضٙ ؾـٞ ظَآْا . 

 

 ٖٚٛ ايـُػٛؽ إْتكاي٘ ت: اإطعاّ -ٜتخكل نجعٙ نٔ ايكٝاّ (:19)
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 تعصض ايكٝاّ نًٝ٘ يتهّطضٙ  -ًطق ١ يهؿاض٠ ايـُطص ١  عس نسّ ٚلساْ٘ ي  ا
نُا  ،َٓ٘  ؿعٌ تحساث٘ ايـُطض ؾٝ٘ أٚ تؾتسازٙ نًٝ٘ أٚ طٍٛ ظَٔ  ط٥٘

ٜتخكل نجعٙ نٔ ايكٝاّ نٓس صـخّطل٘ َٓ٘ َٚؿكت٘ نًٝ٘ َؿك١ ا ٜتخٌُ 
 كال٤ َرًٗا ناز٠. ايع

 

 ايـخٝض أٚ ايٓؿاؽ نًٝٗا، ضعطٚاّ  ٚا ٜتخكل نجعٙ نٔ ايكٝ
 ،ايـُطض ايـُاْعخ نٔ ايكٝاّ ضعطٚ اإنططاض ت: ايػؿط ٚا  ٚا 

ٖٚهصا يٛ أنطٙ ن٢ً اإؾطاض  عس ؾطٚن٘   ايكٝاّ أٚ ْػٝاْ٘ ْـ١ٝ قّٛ 
ن٢ً  ايهؿاض٠ حت٢ ظايت ايؿُؼ أٚ أؾطط  ايـخاٌَ أٚ ايـُطنع خٛؾارت

ْـؿػٗا أٚ ضنٝعٗا َٔ ايكٝاّ ؾاِْٗ مل ٜعجعٚا نٔ ايكٝاّ  ٌ مل ٜٓكطع 
ؾٝ ين  عس ظٚايـٗا ن٢ً َا  ، ٗصٙ اىلنصاض : ايتتا ع ايـُطًٛال   ايكٝاّ 

ٚا ٜٓتكٌ ايؿطض  ،َه٢ َٓ٘ َا زاّ قس ح ػ٘ اهلل ؾٝعصضٙ اهلل غ خاْ٘
 َٔ ايكٝاّ ت: غ ٙ   ايهؿاض٠ ايـُطص ١ . 

 

 ٝإ ٚلٛال ايتتا ع   قّٛ ؾٗطٜٔ   نؿاض٠ ايظٗاض  (: غ ل20)
ط٠ نَُٛارت أٚ ايهؿاض٠ ايـُدّٝ  ٚقتٌ ايـدطأ ٚنؿاض٠ قتٌ ايـُؤَٔ نُسارت ٚ

٘ قٝاَ ا س َٔ ؾطٚعنٓس٥ص  ٚ . ثالث١ أٜاّ   نؿاض٠ ايُٝخ ٚايٓصضقٝاّ 
ٍٕ ا   تيتـؿاص٘ ت: َعؾٝ٘ ؾًٛ ؾطع  ،٘صتا عٜتٛقع ؾٝ٘ صـدًٌ َا ٜكطع   ظَا

ٚل  نًٝ٘ اإغتـ٦ٓاف ىلٕ اإؾطاض   اىلثٓا٤ ٜهّط  ايكاطع ايكطٜ 
أٍٚ  كّٛؿطع َٔ نًٝ٘ قّٛ ؾٗطٜٔ َتتا عخ  ٚشيو نإٔ ٜ ، ايتتا ع

ٜؿطع َٔ نًٝ٘ قّٛ ثالث١ أٜاّ  أٚ ،ايـخج١ أٚ أٍٚ ؾع إ ؾٗط شٟ
ؾاْ٘ ٜٓكطع ايتتا ع نطؾ١ أٚ آخط ؾع إ يهؿاض٠ كّٛ ّٜٛ َتتا ع١  

  جعٜ٘ َرٌ ٖصا ايكّٛ .ـ، ٚا ٜ ايـُؿطٚض نًٝ٘
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 اختٝاض ايـُهًـ َٚع  ُا ٜهط اإؾطاض  ايتتا ع يٛ حكٌْعِ تْـ
تيتؿاص٘ مل ٜهّط  ٚأايكاطع َٔ زٕٚ تختٝاضٙ  ٚنًٝ٘ يٛ ططأ ،تيتؿاص٘ 

نُا يٛ ططأ ايـُطض أٚ ايـخٝض أٚ اإنطاٙ أٚ ايػؿط ايـُهطط  ايتتا ع 
 .  ٟتيٝ٘ يعالٍج أٚ ْـخٛٙ زٕٚ ايػؿط اإختٝاض

 

(: ٜهؿٞ   تَتراٍ قٝاّ ؾٗطٜٔ َتتا عخ   ايهؿاض٠ نَُٛارت إٔ 21)
ّٚي٘ ت: آخطٙ  ٜكّٛ  ثِ ٜكّٛ َٔ ايؿٗط  -ؾٗطارت ٖاليٝارت صاَارت َٔ أ

ايالحل َٜٛارت ٚاحسارت ؾٝ ك٢ نًٝ٘ قٝاّ صػع١ ٚنؿطٜٔ َٜٛارت ٜـُهٓ٘ صؿطٜكٗا 
 تختٝاضارت َٚٔ زٕٚ نصض . 

 

 أٍٚ ّٜٛ   ايؿٗط ايـٗاليٜٞٔ َٔ : َٔ ؾطع   قٝاّ ؾٗط (22)
ٜٔ ٚيٛ نإ تلتعأ  ايؿٗط - نٓس ايتأنس َٔ أٚي٘ َٔ زٕٚ ؾ ١ٗ -

 َٚٔ ؾطع   قٝاَُٗا أثٓا٤ ايؿٗط مل ٜـجع٥٘ تا قٝاّ  ،ْاقكخ
 ثالثخ َٜٛارت يهٌ ؾٍٗط َُٓٗا . 

 

ٚال   ١ تْتكٌ ؾطن٘: (: تشا نجع نٔ ايكٝاّ   ايهؿاض٠ ايـُطّص23)
 دّٝط٠ أَهٓ٘ اإطعاّ َٔ ـٚيٛ ناْت ايهؿاض٠ َ ، ّت: اإطعا -ايهؿاض٠

ٚاإطعاّ ايـُطًٛال   ايهؿاض٠ ٖٛ  صٍ ايطعاّ ٚايػصا٤  .  سٚ اىلَط
 ايصٟ ا ٜـًُو َؤ١ْ غ١ٓ ؾعالرت  -ايـُٛايٞ ايـُختاج يًُػهخ ٚايؿك 

 : أخط٣  ؾ اعٚ اإ صاض٠رت  ايتػًِٝ اإطعاّ ٜٚتخكل   ، -أٚ ق٠ٛ 
يعَ٘ إٔ ٜسؾع  - ٓخٛ ايتػًِٝ    ايهؿاض٠ ط اهلل أَ تَتراٍ   ؾا٤ ؾإ 

ًّه٘ يهٌ َػهٍخ ٖٚٛ نٌ َا ٜتػّص٣  ٘ اإْػإ  -َّسارت َٔ طعاّ  : ٜٚـُ
ًُّ٘ ايطعاّ ًَه٘ ايؿك   -ناز٠   صًهِ اي الز اي  ٜهّؿط ؾٝٗا  ؾاشا غ

َٔ  ،ٚ طأ  ش١َ ايـُهًـ غٛا٤ أنً٘ ايؿك   عس ق ه٘ أٚ  ان٘ أٚ ٖٚ ٘



 3َٓٗاج ايكاؿخ/ج  .................................................................. (74)

صـًُٝو  ٘عٜؾٝج،  ٠ ايُٝخ ٚ خ غ ٖا َٔ ايهؿاضا ؿاضزٕٚ ؾطم  خ ن
اؿٓط١ أٚ ايؿع  أٚ زقٝكُٗا أٚ خ عُٖا أٚ :  َطًل ايطعاّ ايـُ صٍٚ

ْعِ ااحٛ   ،ايتُط أٚ اىلضظ أٚ اىلق  أٚ ايـُاف أٚ ايصض٠ أٚ ْـخٖٛا
اىلٚ: إٔ ٜسؾع َّسٜٔ يهٌ َػهخ ٚإٔ ٜعطٞ   نؿاض٠ ايُٝخ ايـخٓط١ 

 أٚ زقٝكٗا . 
ٚيٛ ؾا٤ تَتراٍ أَط ايتهؿ   اإطعاّ  ٓخٛ اإؾ اع ألعأٙ َطًل 

َٛايٝارت يػتخ َػهٝٓارت ٜكّسَ٘ ايطعاّ ايـُط ٛر ٚايػصا٤ ايـجاٖع ايـُتعاضف 
ٚأؾهً٘ َا  ، لٍٛع َط٠ ٚاحس٠ٜؿ ع نٌ ٚاحس َِٓٗ َٔ  إٔ ختالارت ـَ

 . زاّ ٚايًخِٚلس اا
ِّ  : زأَّ ااٚايـُطاز  لاَسارت  : ًطظ ع أٚ ييًـدايػصا٤ ايصٟ ٜٓه

 ،أٚ َا٥عارت نايـدٌ ٚايس ؼ ،ٚايطُاطِ ٚايـدهطٜا  جنبـٚايناي كٌ 
ألٛز غصا٤   ٌ نٌ َا نإ  ،تيٝ٘ ايًخِ ايـُط ٛر نإ أؾهٌ ؾاشا تْهِ 

 ع َع  صٍ ايـد:   نكطْا ؾهالرت ٚتلعا٤    ٘ٚأقً ، ؾٗٛ أؾهٌ ٚأثٛال
 .  حت٢ ٜؿ ع ايؿك جنب ـأٚ اي أٚ ايس ؼٌ دـاي

 

ع (:ٜـجٛظ تطعاّ ايؿكطا٤ َٔ ايٓػا٤ ٚايكػاض  ٓخٛ ايتػًِٝ  سؾ24)
ّٞ ايكػاض ٚيٛ نإ ايتهؿ   ،صـًُٝهارت يـُٗا َّس ايطعاّ تيٝٗٔ أٚ ت: ٚي

ّٞ ن٢ً ااق٣ٛ  ْعِ ااحٛ  ٚلٛ ارت  ، ٓخٛ اإؾ اع ؾال ٜعتم تشٕ ايٛي
 تحتػاال ااثٓخ َٔ ايكػاض  ٛاحس . 

 

ي عض ايؿكطا٤ ؿاض٠  ايتػًِٝ جٛظ ايت عٝض    صٍ ايهـٜ(: 25)
 ٟعجـٚا س َٔ صهطاضٖا يػتخ ْؿػارت ٚا ٜ ،ؾ اع ي عض آخطٚ اإ

ايتهطاض ن٢ً ْـؿٍط ٚاحس يهؿاض٠  ٚاحس٠ َطًكارت  إٔ ٜؿ ع ٚاحسارت َطا  
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 ْعِ تا تشا  ، َتعسز٠ أٚ ٜسؾع تيٝ٘ أَسازارت َتعسز٠ َٔ نؿاض٠  ٚاحس٠
 -غتخ أٚ نؿط٠  -هؿاض٠ صعصض تغتٝؿا٤ صـُاّ ايعسز ايـُطًٛال   اي

 . ؾٝجٛظ ايتهطاض ن٢ً َػهخ ٚاحس
 

 -نطؾارت  -(: ايهػ٠ٛ يهٌ ؾك  ثٛال َـدٝ  ٚاحس أٚ َا ٜعّس 26)
َٔ زٕٚ ؾطم  خ  ، ّٜٚتدص ي اغارت يًطلٌ أٚ يًُطأ٠ ٜٛاضٟ ايـجػس

 ايـجسٜس ٚايـُػتعٌُ َا مل ٜـخػ ٘ ايعطف صايؿارت نايـُٓدطم ٚاي ايٞ
 ،ٜٚٓ ػٞ زؾع ثٛ خ تغتخ ا ارت ،ل٠ ق١ًًٝ َٔ ايً ؼايـُُهٔ صـُعق٘  عس ؾ

ٙ ن٢ً حػ  ايعسز ٚا س َٔ صهطاض ، ٌ ُٖا َع ايكسض٠ أحٛ 
ٚيٛ صعصض  ٚا ٜـجعٟ صهطاضٙ ن٢ً َػهخ ٚاحس ، ايـُطًٛال ؾطنارت ،

 . زؾع ايٝ٘ ط صّٝػ ٚتْتظط اي اقٞ : َت٢نػ٢ ايـُٛلٛز  ايعسز 
 

   نؿاض٠ ايُٝخ ٚايٓصض (: ٜتخكل نجعٙ نٔ اإطعاّ ٚاإنػا27٤)
- ّٛ  عػط  صٍ ثـُُٓٗا ٚصـخّطل٘ َٓ٘ أٚ  -ؽ إْتكاي٘ ت: ايكٝاّ ٖٚٛ ايـُػ

 ٚا ًٜعّ  -ايطعاّ أٚ ايهػا٤ -  َعاؾ٘ نٓس  صٍ أحسُٖا  تهّطضٙ 
إٔ ٜ ٝع نطٚضا  َعاؾ٘ أٚ َعاف نٝاي٘ أٚ َا عتال٘ ٜٚتخطج َٔ ؾكسٙ 

 .  هؿاض٠ طا٤ ايطعاّ أٚ ايهػا٤    زؾع ايىللٌ ؾ
 

ا  ـخاٍ  -(: ايع ـط٠ ؾـٞ ايعجع ٚايكسض٠  ظطف أزا٤ ايهؿاض٠ 28)
ؾًٛ قسض ن٢ً ايكٝاّ َرالرت حخ صٛل٘ ايٛلٛال  -ايـُهًـ  ٚلٛ ٗا ن٢ً

تيٝ٘ يهٔ نجع نٓ٘ حاٍ صكّسٜ٘ ىلزا٤ٖا ٚتَترايـٗا نإ ؾطن٘ اإطعاّ   
إ َكسٚضارت ٚلٛال ايكّٛ ٚتٕ ن: ايهؿاض٠ ايـُطص ١ ٚا ٜػتكّط   نٗسص٘ 

 حاٍ صٛل٘ ٚلٛال ايتهؿ  تيٝ٘ . 
 اٍ أزا٤ ـال٤ حـكـعـّٛ ايـُـٔ نـطؾـٞ  ٝـعـع ايـعجـٛ ايـ(: ايـُعتم 29ٖ)
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ؾُٔ ٚل ت نًٝ٘ ايهؿاض٠ ايـُطص ١ نايـُظاٖط ٚايكاصٌ خطأ  ،ايهؿاض٠
ٚنعّ ن٢ً ايتهؿ  ٚأضاز ايتكسٟ ي٘ ٚنإ َطٜهارت َعصٚضارت َٔ ايكٝاّ 

أَهٓ٘ اإْتكاٍ  -ؿؿا٤ َػتك الرت ٚتقتساضٙ نًٝ٘ احكارت ٖٚٛ ٜأٌَ صـُاثً٘ يً
 ،ؾاشا أزاٖا حاٍ صعصض ايكٝاّ أٚ صـخطل٘ َٓ٘ ؾٗٛ ،ت: خك١ً اإطعاّ

ٚتا تشا أضلاٖا حت٢ ظاٍ نصضٙ َٔ ايكٝاّ ٚل  نًٝ٘ ايكٝاّ ٚمل 
 ٜـجع٥٘ اإطعاّ. ٖٚهصا   نؿاض٠ ايُٝخ ؾُٔ صعصض أٚ صعػط 

َػانخ ألعأٙ قٝاّ ثالث١ أٜاّ َتٛاي١ٝ ٚتٕ نًٝ٘ تطعاّ أٚ تنػا٤ نؿط٠ 
يهٔ يٛ مل ٜكِ حت٢ صّٝػط ي٘  ،صٛقع ايكسض٠ َػتك الرت ن٢ً أحسُٖا

 اإطعاّ أٚ اإنػا٤ ٚل  أحسُٖا نًٝ٘ ٚمل ٜـجع٥٘ ايكٝاّ . 
 

أَا تشا صٛقع  ،ٖصا تشا ناْت ايكسض٠ ايـُأَٛي١   ظَإ غ  ٜػ 
ٚا ؾال عػ ٘ ايعطف َعصٚضارت  ْـخٛٙ ايـُكسض٠   ظَإ قطٜ  ناغ ٛع أٚ

َع  -: ايكٝاّ أٚ ْـخٛٙ  ٜعّسٙ ايعكال٤ نالعارت نٔ خك١ً ايهؿاض٠ ايـُطص ١
 صٛقع َكسضص٘ ايكطٜ ١ ٚيصا ا ٜٓؿع تْتكاي٘ ت: اي سٍ   ايهؿاض٠ ايـُطص ١ . 

 

(: تشا نجع نٔ ايكٝاّ   نؿاضصٞ ايظٗاض ٚقتٌ اـطأ أٚ نجع 30)
 ؾٗط ضَهإ ؾؿطع   اـك١ً ايالحك١    نؿاض٠ قها٤ نٔ ااطعاّ

ثِ صـُهٔ ٚقسض ن٢ً ايـدك١ً ايػا ك١ ألعأٙ  - ااطعاّ أٚ ايكٝاّ -
ْعِ يٛ نطض ن٢ً نًُ٘  . تصـُاّ اإطعاّ أٚ ايكٝاّ ايصٟ ؾطع ؾٝ٘

نإٔ نطض أثٓا٤ قٝاَ٘ يهؿاض٠ ايظٗاض َا  -اي طالٕ ٚيعّٚ اإغت٦ٓاف 
صعّٝٓت نًٝ٘ ايـدك١ً  - ٜ طٌ ايتتا ع ايـُطًٛال   قٝاّ ايؿٗطٜٔ

 .  ايػا ك١ ايـُكسٚض نًٝٗا احكارت ٚحخ أزا٤ ايهؿاض٠
 

 ال١ايؿكط ٚاؿ - اإطعاّ أٚ اإنػا٤-(:ٜعتم   َكطف ايهؿاض31٠)
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ٜٚٓ ػٞ زؾعٗا ت: أٌٖ ايٛا١ٜ  ٌ ا ٜعط٢ ايٓاق  لعَارت ٚتٕ نإ 
 ،١ٜا ٜعاْس اؿل ٚا ٜٓهط ايٛا جٛظ تنطاؤٖا يػ  ايٓاق  َـُٔـٜ

 ٚأٌٖ ايٛا١ٜ أٚ: ٚأحٛ  . 
ؿاضال اـُط أٚ زؾع ايهؿاض٠ ي -ن٢ً ااحٛ   -جٛظ(: ا 32َٜ)

ايعٚل١ اةؤقت١ ٚت: ٚجيٛظ زؾعٗا ت:  ،صاضى ايكال٠ ٚا يٛال  ايٓؿك١
 اىلقاضال  ٌ يعً٘ أؾهٌ . 

 

 ٌ ًٜعّ  ،عٟ زؾع ايك١ُٝ   نؿاض٠ اإطعاّ أٚ اانػا٤ ( : ا جي33)
ْعِ  تؾ انارت أٚ صػًُٝ٘ صـًُٝهارت.  صٍ ايطعاّ ؿك  صـًُٝهارت أًٚزؾع ايهػا٤ ي

يٛ نإ ايؿك  َٛثٛقارت  ٘ زؾع تيٝ٘ ايـُاٍ ّٚٚنً٘   ؾطا٤ ايطعاّ أٚ ايهػا٤ 
ُّا  ص١َ ايساؾع ٌ ايـُهًـ يهٔ ا صمأ ش١َ ايـُّٛن -ٚأخصٙ نؿاض٠ ن

 ٓؿػ٘ .  ايهؿاض٠ تا تشا صّٝكٔ َٔ صكّسٟ ايٛنٌٝ يًؿطا٤ ٚق ض ايهؿاض٠ ي
 

ط٠ : ايتهؿ   ـجٍٓؼ ٚاحس ؾال جيٛظ ( : ٜـج    ايهؿاض٠ ايـُد34ّٝ)
ط  ٓكؿخ َٔ لٓػخ نإٔ ٜكّٛ ؾٗطارت ٜٚطعِ ثالثخ َػهٝٓارت   إٔ ٜهّؿ

 .نؿاض٠ ؾٗط ضَهإ أٚ إٔ ٜطعِ مخػ١ ٜٚهػٛ مخػ١   نؿاض٠ ايُٝخ 
ُطارت ْعِ ا  أؽ  إختالف أؾطاز ايكٓـ ايٛاحس نُا يٛ أطعِ  عهِٗ صـ

، ثٛال قٛف ٚنػ٢  عهِٗ ثٛال قطٔٚ عهِٗ خ عارت أٚ نػ٢  عهِٗ 
 ٚشيو يكسم اإطعاّ ٚاإنػا٤ . 

 

ٚجيعٟ  -قَٛارت أٚ غ ٙ  -(: ٜؿطع ايتمع  ايهؿاض٠ نٔ ايـُٝت 35)
ًعّ ايـُٛق٢ تيٝ٘ ٚمل ٜ ،نٓ٘ ؾًٛ أٚق٢  ٗا َٔ ثًر٘ نؿ٢ قّٛ ايـُتمع 

ايـُتمع ْٝا ١ نٔ ايـُهًـ  ظ قخ١ نٌُتْؿاشٖا صط ٝكارت يًٛق١ٝ اشا أحط
ّٞ ا غُٝا   ايكّٛ ،  ايهؿاض٠  ،يهٔ ٜؿهٌ ايتمع  ايهؿاض٠ نٔ ايـخ
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يـُهًـ  ايهؿاض٠ ٚصـًُٝه٘ تٜاٙ تمع يًُاٍ ا: اٚاىلحٛ  ٚلٛ ارت  صٍ ايـُ
 . ايؿك أٚ تنػا٥٘ نؿاض٠رت نُا  صَت٘  تطعاّ ـ يكطؾ٘ ـثِ ٜتكس٣ ايـُهً

 

أزا٤ ايهؿاض٠ ايٛال ١ ن٢ً ايـُهًـ (: اىلٚ: ايـُ ازض٠ ت: 36)
ا عػ ٘ اةتؿطن١ َتٗاُْٚا   ٚلٛ ٗا ٚاىلق٣ٛ لٛاظ ايتأخ  َكساضارت نكٝ

 خُا   أزا٤ ايٛال  . ـَتػاَ
 

َ اؾط٠ ىلزا٤ ايهؿاض٠ ايـُاي١ٝ : اإطعاّ (: ا ًٜعّ ايتكسٟ 37)
جٛظ ايتٛنٌٝ   أزا٤ٖا ت: َػتخكٗا  سؾع  ٌ َٜ ٚاإنػا٤ ٚحنُٖٛا،

ٜٟٚٓٛ ايـُهًـ  ،ايتهؿ  ٚناي١رت ْٚٝا ١رتًٝ٘: ؾٟٝٓٛ ًـ ايـُاٍ يٛنايـُه
ْعِ ا س  ،٘نٓ ٘ ْٝا ١رتٚنًٝ ت: اهلل غ خاْ٘  ايعٌُ ايكازض َٔايتكطال 

 َٔ َ اؾط٠ ايـُهًـ نؿاض٠ ايكّٛ حاٍ حٝاص٘ . 
 

ثِٗ ٚا (: ا ٜـج  ن٢ً ايٛضث١ أزا٤ نؿاض٠ ايكٝاّ نٔ َّٛض37)
 ٍٜٛم  ٗا َا مل ،نًُٛا ث ٛصٗا   شَتًٜ٘عّ تخطالٗا َٔ صطنت٘ ٚتٕ 

ٚاىلق٣ٛ نسّ ٚلٛ ٗا ن٢ً ٚيسٙ اانم حخ  ،ؾٝدطج َكطؾٗا َٔ ثًر٘
 ْعِ ا ضٜ    أحٛط١ٝ قها٤ٙ نٔ أ ٝ٘ نٓس صعّٝٔ قٝاّ ايهؿاض٠ ،َٛص٘
اإطعاّ أٚ  -ٖٚهصا ايهؿاض٠ ايـُاي١ٝ  ، دكاٍـزٕٚ غ ٙ َٔ اي نًٝ٘

َٔ ايلن١ تا َع تٜكا٤ٙ  ٗا ؾتدطج : ا صـدطج  ن٢ً ااق٣ٛ -اإنػا٤ 
 .  ايٛضث١صٛقـ تخطالٗا ن٢ً تلاظ٠ قُٝتٗا ، ٚيٛ ظاز  نٓ٘ َٔ ايرًث 

 

 - نايعتل -  نؿاض٠ ايـجُع تشا نجع نٔ  عض خكايـٗا(:  38)
 ٚتشا نجع نٔ صـُاّ ، ارتطتحتٝا ٕ اي اقٞ ٚنًٝ٘ اإغتػؿاضيعَ٘ تصٝا

 ٚـُهٔ َػتك الرت َٔ  عهٗا أٚتٕ ص ، ايتٛ ١ٚ اإغتػؿاض ايـدكاٍ يعَ٘
 . اىلحٛ  يعَ٘ ايتهؿ  ن٢ً  صـُاَٗا
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ؾطاض ؾٗط ضَهإ ط٠ إ(: تشا نجع نٔ خكاٍ ايهؿاض٠ ايـُد39ّٝ)
ٚيهٔ تشا صـُهٔ َٔ أحس  ، تغتػؿط اهلل ٚصكّسم  ـُا ٜطٝل -نُسارت 

 ايـدكاٍ  عس٥ص يعَ٘ ايتهؿ   ـ٘ ن٢ً اىلحٛ  ٚلٛ ارت . 
 

نُا   نؿاض٠ قتٌ  -ؾٗطٜٔ َتتا عخ (: تشا ٚل  نًٝ٘ قٝاّ 40)
نجع نٓ٘ قس ٚ -اـطأ ٚنؿاض٠ ايعٗس ٚنؿاض٠ اؾُاع نٓس اإنتهاف 

 ،ٚاىلٚ: صتا ع قٝاَٗا  ، ارت نًٝ٘ قٝاّ ثـُا١ْٝ نؿط َٜٛارتؾااحٛ  ٚلٛ
 -ٚؾُٝا غ٣ٛ شيو َٔ ايهؿاضا   ؾإ نجع يعَ٘ اإغتػؿاض ٚايتٛ ١.

 ،ٚل  نًٝ٘ اإغتػؿاض ٚايت١ٜٛ تشا نجع نٔ أزا٤ٖا -غ  نؿاض٠ ايظٗاض
 . يعَ٘ ايتهؿ  ن٢ً اىلحٛ   ٚتشا صـُهٔ َٔ ايهؿاض٠ َػتك الرت 
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 فقه األميان والنذور والعهود
 

األٜـُإ ٚايٓصٚض ٚايعٗٛز إيتعاَات ؾطع١ٝ عكال١ٝ٥ قا١ْْٝٛ تتهُٔ 
ٌٍ أٚ تطى   ع٢ً اإلطالم أٚ ع٢ً تكسٜط سكٍٛ ؾ٤ٞ  -اإليتعاّ بؿع

الّ . ٖٚصٙ اإليتعاَات َٛدٛز٠ قبٌ بعٚؽ ؾذط اإلغ أٚ عسّ سكٛي٘
شٝض بعض َها٥ٗا ٚتٗصٜبٗا ٚتكٚقس دا٤ت ايؿطٜع١ ايـُكسغ١ بإ

 قاٍ غبشاْ٘ ، أخطا٥ٗا ٚإغتبسايـٗا بايكشٝض ايـًُت٦ِ َع عكٝس٠ ايتٛسٝس
ٍَُؤاِخُرُكِه ِبَناط ًََلِلِن  ٍَِناِنُلِه  ٌِ ِفُ َأ ٍَُؤاِخُرُكِه اللَُّى ِباللَِّغ ٍَِناَن اَل  صٚقاٍ َعقَِّدُتِه اأَل
ٌَُُفٌا ُنُرًَزُهِهط ًُِفٌا ِبَعِوِد اللَِّى ِإَذا صٚقاٍ :طًَِل ٍَِناَن َبِعَد ًََأ ًَاَل َتنُقُضٌا اأَل َعاَهِدُتِه 

ٌِِكَِدَها  : ْبسأ يف ايؿكٌ االٍٚ ببٝإ  ،ٖٚٓا ؾكٍٛ ثالث١  .  صَت
 

 األيـناٌ أحكاو                                    
 
 

 : ٖٚٛ أقػاّ  غبشاْ٘ ع٢ً ؾعٌ ؾ٤ٞأ أٚ تطن٘،ًـ باهلاذت ايُٝني ٖٛ
ـشكٝكًا يإلخباض عٔ ٚقٛع ؾ٤ٞ أٚ ال ٜـُني ايتأنٝس : ٖٚٛ َا ٜكع ت -1

ٚقٛع٘ يف ايـشاٍ : )ٚاهل يٝؼ ٖصا ايـُاٍ يعٜس، بٌ ٖٛ يٞ( أٚ يف 
ايـُانٞ : )ٚاهل قس ضدع ظٜس َٔ غؿطٙ( أٚ يف ايـُػتكبٌ : )ٚاهل 

 غٝأتٞ ظٜسًا غسًا( .
ٜـُني ايـُٓاؾس٠: ٖٚٛ َا ٜٓاؾس ب٘ ايػري ٜٚطًب َٓ٘ ايؿعٌ أٚ  -2

سّج٘ ع٢ً اإلغتذاب١ ٚحتطٜه٘ إلْـؿاش ايـُطًٛب  ايرتى َع إسالؾ٘ بككس
َٓ٘: )أغأيو باهل إٔ تعطٝين نتابو ألْتؿع َٓ٘( أٚ )أْاؾسى اهل إٔ 

 تأنٌ َعٞ ( )ٚاهل يتٓعٍ يف بٝيت ست٢ تػاؾط ٚتطدع إىل بًسى(. 

 ٝكًا يـُا ب٢ٓ عًٝ٘ يف باطٓ٘ـكـٜـُني ايعكس : ٖٚٛ َا ٜكع تأنٝسًا ٚتـش -3
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ع ؾعٌ أٚ تطن٘ يف ايـُػتكبٌ : )ٚاهل ألقًٞ اي١ًًٝ يف ٚإيتعّ ب٘ َٔ إٜكا
ّٔ غسًا( )ٚاهل ألتطنٔ ايتسخني( . قاٍ اهل غبشاْ٘ :  ايػشط ٚأقَٛ

ٍَِناَنط ٍَُؤاِخُرُكِه ِبَنا َعقَِّدُتِه اأَل ًََلِلِن  ٍَِناِنُلِه  ٌِ ِفُ َأ ٍَُؤاِخُرُكِه اللَُّى ِباللَِّغ  ص.اَل 
  

ٚقس تهٕٛ  ٕٛ قازق١ َطابك١ يًٛاقع،(: ٜـُني ايتأنٝس : قس ته1) 
 : ناشب١
األٜـُإ ايكازقـ١ َـهـطٖٚـ١ ؾـطعًا غٛا٤ ناْـت ع٢ً ايـُانـٞ اّ -أ
ٜٚٓـبػـٞ يًُؤَٔ ايتـذـٓب عٓٗا  ُػتكبٌ،ـشانط اّ ع٢ً ايـاي ع٢ً

  ال:ط  (يف ايـدرب ايكشٝض عٔ ايكازم ) ٚضز ،غبشاْ٘ إدـالاًل هل

وال جتعلوا اهلل عزضة : اذبني فاىُ عّز وجّل يقول ك حتلفوا باهلل  صادقيـً  وال

صأٟ ٜهطٙ يًُهًـ إٔ عتًـ ع٢ً ؾ٤ٞأ ٖٚٛ قازم ؾُٝا سًـ مياىكهأل
عِ تٓتؿٞ ايهطا١ٖ يف اذتًـ ْ عًٝ٘ أٚ إٔ عتًـ ع٢ً قسم نالَ٘،

  ايكازم ع٢ً األَط ايـُِٗ ايصٟ تٛدس َكًش١ يف تٛنٝسٙ باذتًـ .
 

ٖٚٞ  يت ٜتدايـ َتعًكٗا َع ايٛاقع،األٜـُإ ايهاشب١ ٖٚٞ اي -ب    
عًُٝا، ٚيـٗا أثط ٚنعٞ زْٟٝٛ شط١َ ؾطعًا َٚأثّٛ ؾاعًٗا عًٝٗا إثـًُا عـَ

 ايهاشب١ ٚقطٝع١ ايطسِ تسع ايسٜاضايكشٝض إٔ ايُٝني  ٚضزيف ايـدرب
. َٚٔ أععِ  -ٗا ٖٚٞ نٓا١ٜ عٔ خطابٗا ٚتبّسز أًٖ -بالقع َٔ أًٖٗا

( ٖٚٞ اييت تػُؼ قاسبٗا يف األثِ )ايُٝني ايػُٛؽأؾطازٖا ٚأؾّسٖا:
شًـ ناشبًا يف أٍَط ععِٝ ْعري َكاّ ؾكٌ ـٖٚٞ تعين اي ٚايعكاب

دك١َٛ سُٝٓا ًٜعّ َٓٗا ؾٛات سل َػًِ أٚ إنطاضٙ . ـايسع٣ٛ ٚاي
ٖٚصٙ ايُٝني ال أثط يـٗا غ٣ٛ االثِ ٚايعكاب يٛ نإ ايـُشًٛف عًٝ٘ 

 ط٣ـطٚض٠ أخـ١ٝ  أٚ نـكـٔ تــَصض ـ٘ عـٔ يـع ٚمل ٜهـٛاقـؿًا يًـايـدـناشبًا َ
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 . تسعٛٙ  إيٝٗا

شًؿ٘ ـ(: ٜػتج٢ٓ َٔ سط١َ ايُٝني ايهاشب١ : َا ٜككس ايـُؤَٔ ب2) 
ي٘ أٚ عٔ بعض ايهاشب : زؾع ايهطض ٚاألش٣ عٔ ْـؿػ٘ أٚ عٝا

ثِ ؾٝٗا ٚال عكاب عًٝٗا، بٌ قس تهٕٛ ٚادب١ ٖٚٞ ايـُؤَٓني ؾاْ٘ ال إ
ّط ع٢ً ْـؿػ٘ أٚ عطن٘ أٚ ع٢ً ؾُٝا إشا ٚثل ايـُهًـ َٔ تطّتب ايه

ٍٔ أٚ عطن٘ بعس تٛقع٘ إنطاض ايعامل أٚ تٛعسٙ بهطض َـدكٛم  َؤَ
 ب٘ أٚ بػريٙ َٔ ايـُؤَٓني ثِ إستٌُ ٚتٛقع ظٚاٍ ايهطض بـشًؿ٘. 

ٚاالق٣ٛ عسّ ٚدٛب ايتٛض١ٜ يف ايـشًـ يـُٔ ٜـشػٓٗا، ْعِ ٖٞ 
عاٖط أٚىل ٚأسٛط، ٖٚٞ إ ٜككس اذتايـ َع٢ًٓ ٖٛ غري ايـُع٢ٓ اي

ٕ ٜػأٍ نأ بسًٚا َٔ سًؿ٘ َٔ زٕٚ قط١ٜٓ تبّٝٔ قكسٙ َٔ نالَ٘ ٚسًؿ٘،
ايعامل َؤًَٓا عٔ بعض ايـُؤَٓني ؾٝذٝب٘: )ٚاهل َا ضأٜت٘ قطٜبًا( ؾٝككس 

 عسّ ضؤٜت٘ قبٌ زقا٥ل ٚاذتاٍ اْ٘ ضآٙ قبٌ  غاع١ .   
 

ٚال ٜأثِ  -ايـشايـ -(:ٜـُني ايـُٓاؾس٠ ال تٓعكس ٚال ٜأثِ قاسبٗا3)
عًٝ٘ عٓس سٓج٘ َٚـدايؿت٘ ٚعسّ حتكٝل َٓاؾس٠ ايـشايـ،  شًٛفايـُ

ؾُٔ أقػِ عًٝ٘ قاسب٘ إٔ ٜأنٌ َع٘ أٚ ٜـذًؼ عٓسٙ أٚ ٜعٚضٙ مل ٜأثِ 
بـُدايؿت٘ ٚعسّ إغتذابت٘ يـُطًٛب٘ ٚال تـذب ايهؿاض٠ عًٝ٘، يهٓ٘ 

ضاز إنطاّ ايـُشًٛف عًٝ٘ َػتشبًا ؾطعًٝا ؾإ ايـشايـ إشا أدايـ ـٜ
إىل َأزب١ طعاَ٘ أٚ نٝاؾت٘ َػاؾطًا َجاًل ٚأسًؿ٘ باهل ٚبّطٙ بسعٛت٘ 

 غبشاْ٘ أٚ بأْبٝا٥٘ أٚ بأٚيٝا٥٘ إغتشب ي٘ اإلغتذاب١ ٚيٛ ٜػريًا .
 

(: ٜـُني ايعكس ٖٚٞ تٓعكس َع إدتُاع ايؿطا٥ط اآلت١ٝ ، ؾٝذب 4)
 اَل طتب عًٝٗا ايهؿاض٠ طـتـٗا ٚتـؿتـٗا َٚـدايـٓجـطّ سـا ٜٚـشـاؤٖـّطٖا ٚٚؾـب
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ٍَِنـِغـِه اللَُّى ِباللَّـُرُكـِخٍَُؤا ًََلِلـٌِ ِفُ َأ ٍُـاِنُلِه  ٍَِناَنـقَّـُرُكِه ِبَنا َعـَؤاِخـِن   ص ٖٚصِٙدُتِه اأَل
 ايُٝني ٖٞ َٛنٛع األسهاّ ٚايؿتا٣ٚ ايـُكب١ً .

 

ٚيف ايػايب ٖٛ ايًؿغ:  -(: ال تٓعكس ايُٝني إال بـُربظ َعٍٗط يـٗا 5)
 غٛف أقّٛ يؿطٜه١ ايؿذط( ٚال )ٚاهل غٛف أتطى ايتسخني( )ٚاهل

ٜػين عٓ٘ ايؿعٌ ايـداضدٞ أٚ اإلؾاض٠ أٚ ايهتاب١ ؾاْ٘ ال تٓعكس بٗا ايُٝني 
َع ايكسض٠ ع٢ً ايتًؿغ، ْعِ تكّٛ إؾاض٠ األخطؽ َكاّ ايًؿغ إشا ناْت 
َؿ١َٛٗ ٚزاّي١ ع٢ً عكس ايُٝني، بٌ ٚتكّٛ ايهتاب١ َكاَ٘ يـُٔ عذع عٔ 

تعترب ايعطب١ٝ ال ؾـٞ ايُٝني باهل ٚال ؾـٞ  . ٚال -ٚيٛ يعاضض أ -ايٓطل 
 َتعًكٗا ايـُشًٛف ع٢ً ؾعً٘ أٚ تطن٘ .

 

)ٚاهل  -ؾعاًل َجبتًا أٚ ْـاؾًٝا  -(: ال تٓعكس ايُٝني ع٢ً ايـُانٞ 6)
ؾعًت نصا( أٚ)ٚاهل َا ؾعًت نصا( ٚال تـذب ايهؿاض٠ بايـشٓح 

ُّس ايهصب، ْعِ ٜـًشك٘ اإلثِ ايععِٝ عٓس ايهصب يف  ٚايـُدايؿ١ ٚإٕ تع
سًؿ٘ . ٚإْـُا تٓعكس ايُٝني ع٢ً ايـُػتكبٌ )ٚاهل غأؾعٌ نصا( إشا نإ 

 ايؿعٌ أٚ ايرتى ضادشًا زًٜٓا أٚ زْـٝا نُا ٜأتٞ .
 

(: ال تٓعكس ايُٝني ؾطعًا إال باغِ اهل غبشاْ٘، زٕٚ غريٙ َٔ 7)
 :ايـُدًٛقات ست٢ ايـُعع١ُ ناألْبٝا٤ ٚاألٚيٝا٤ ، ٚشيو ٜتشكل بأْـشا٤ 

إٔ ٜـشًـ بًؿغ ايـذالي١ )باهل( أٚ باغِ َـدتّل ب٘ ال ٜؿاضن٘  -أ
 ؾٝ٘ غريٙ غبشاْ٘ عػب اإلغتعُاالت ايعطؾ١ٝ َجٌ )ٚايطمحٔ(. 

 إٔ ٜـشًـ بأٚقاؾ٘ ايـُدتك١ ٚأؾعاي٘ اييت ال ٜؿاضن٘ ؾٝٗا  -ب
)ٚايصٟ ؾًل  )ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ( غريٙ َجٌ )َٚكًب ايكًٛب ٚاألبكاض(

 ػ١ُ(. ايـشب١ ٚبطأ ايٓ
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 غٛا٤ -رتن١ اييت تٓطبل عًٝ٘ غبشاْ٘ ـ٘ ايـُؿـإٔ ٜـشًـ بأٚقاؾ -سـ
عٓس اإلطالم إىل اهل غبشاْ٘ : ) ٚايطب ، ٚايـدايل ،  َا إْكطف

، ـشًـ ايٝ٘ غبشاْ٘ )ٚايـشٞ ايكّٝٛاي ٚايطاظم (  أٚ إْكطف عٓس
 ٚايػُٝع ايبكري( ْٚـشٖٛا .

 

 -أٟ بصاتـ٘ ايـُكسغ١  -شًـ باهل غبشاْ٘ ـ(: البس َٔ تعًل اي8)
ؾاشا قاٍ )ٚسل اهل( أٚ )بـذالٍ اهل( أٚ )بكسض٠ اهل( ٚأضاز ايـشًـ 

إْعكست ٜـًُٝٓا ؾطع١ًٝ ، ٚإال إشا قكس ظاٖط  -أٟ بصات٘ ايـُكسغ١  -باهل 
مل تٓعكس  -ٖٚٛ ايـشًـ بـذالٍ اهل أٚ بكسضت٘ أٚ بهربٜا٥٘  -ايًؿغ 

 . ٜـًُٝٓا ؾطع١ٝ
 

نالَ٘ عػب ايتؿاُٖات ايعطؾ١ٝ يف اذتًـ باهل (: البس َٔ ظٗٛض 9)
َٔ زٕٚ ؾطم بني إْؿا٥٘ بـشطف ايكػِ: )ٚاهل  -َع قكس اذتًـ ب٘ 

ٚتاهل ٚباهل ال أؾعٌ شا( ٚبني إْؿا٥٘ بكٝػ١ ايكػِ )أقػِ باهل( )أسًـ 
 باهل( )يعُط اهل( .

 

(:ايعاٖط دٛاظ ايـشًـ ايكازم بػري اهل غبشاْ٘ َٔ ايصٚات 10)
األعٝإ ايـُشرت١َ :ايكطإٓ  أٚ -ُكسغ١: األْبٝا٤ أٚاألٚقٝا٤ أٚ األٚيٝا٤ايـ
شٛ شيو ، ْعِ ال أٚ َْ -ايـُؿاٖس ايـُؿطؾ١ بايـُعكَٛني ايهعب١ أٚ أٚ

ٜرتتب عًٝٗا أثط ؾطعٞ، ٚال تـكبٌ ؾـٞ ايـُشانُات ٚايـُداقُات 
اضٙ ٚعٓس ايكها٤ ٚؾكٌ ايٓعاع بني ايـُتداقُني، ٚإشا نإ ناشبًا يف إخب

ٚال  -ال  يـشًؿ٘ -ايصٟ سًـ عًٝ٘ بػري اهل نإ َأثًَٛا َعاقبًا يهصب٘ 
   إثِ يف َٛاضز اإلنططاض يًهصب عٓس اإلخباض ايـُشًٛف عًٝ٘ . 



 

 (85...............)...................................... األٜـُإ ٚايٓصٚض ٚايعٗٛزؾك٘ 

شًـ بـُدًٛقات اهل غبشاْ٘ إشا نإ بككس تععِٝ ـشطّ ايـ(: 11ٜ)
َٔ  . ٚال َاْع ٚإدالٍ ايـُشًٛف ب٘ ٚضؾعًا ي٘ يـُكاّ االي١ٖٝٛ ٚايطبٛب١ٝ

شًـ بـُدًٛقات٘ إشا مل ٜككس َٔ ايـشًـ بٗا تععُٝٗا ٚضؾعٗا يـُكاّ ـاي
نُا ٖٛ ساٍ غايب ايٓاؽ يف سًؿِٗ بايٓـؿٛؽ ايـُكسغ١  -ايطبٛب١ٝ 

شٝاتِٗ ،أٚ بايٛدٛزات ايؿطٜؿ١ ـناألْبٝا٤ ٚاألٚقٝا٤ ٚاألٚيٝا٤ أٚ ب
 أٚ (ايـُشرت١َ نايكطإٓ ايـُذٝس أٚ ايهعب١ ايـُؿطؾ١ أٚ َؿاٖس ايٓيب)

ؾاِْٗ ٜـشًؿٕٛ إشعاًْا بععُتٗا ٚقطبٗا َٔ اهل غبشاْ٘  -( األ١ُ٥ )
َٔ زٕٚ ضؾعٗا يـُكاّ األي١ٖٝٛ. ْعِ ال تٓعكس بٗا ايُٝني ايؿطع١ٝ ٚال 
ترتتب ايهؿاض٠ ع٢ً َـدايؿتٗا ٚسٓجٗا . ٚأَا قٛيو : )غأيتو بايكطإٓ 

أٚ ( شٝا٠ ايٓيب( أٚ )غأيتو بايعباؽـإٔ تؿعٌ نصا( أٚ )غأيتو ب
بٓشٛٙ َـُا ٜتعاضف بني ايـُتؿطع١ ٚعُّٛ ايٓاؽ ؾال ضٜب يف دــٛاظٙ ، 

يػطض ايٛقٍٛ  ٖٚٛ إغتـؿـؿاع بأٚيـٝا٤ اهل أٚ بايـُكـسغات ٚتٛغـٝط
 إىل إغتذاب١ ايـُػؤٍٚ .

 

( أٚ ( أٚ َٔ ضغٛي٘ )٠ َٔ اهل )(: تـشطّ ايُٝني بايربا12٤)
ٍّ َع -َٔ زٜٓ٘ : اإلغالّ ايـشٓٝـ  ( ٜٚأثِ ؾاعًٗا كّٛ )أٚ َٔ إَا

 . ٠٘ ٚتـذب ايتٛب١ ٚايطدٛع عٔ ايربا٤شٓح ٜـُٝٓـٚإٕ مل ٜ
يهٌ  -عاّ عؿط٠ َػانني ٚايعاٖط ثبٛت ايهؿاض٠ عًٝٗا ٖٚٞ إط 

 .ٜٚػتػؿط اهل َٔ غ٤ٛ ؾعًت٘ -ثالث١ أضباع ايهًٝٛ َٔ ايطعاّ َػهني َّس:
 

أٚ (: إٕ قاٍ: )أْا ٜٗٛزٟ أٚ ْكطاْٞ أٚ َؿطى إٕ ؾعًت نصا( 13)
ؾكس ؾعٌ قبٝشًا ٖٚٛ يػٛ ال أثط ي٘ ٚال  -)إٕ ؾعٌ ؾالٕ نصا( أٚ َا ؾاب٘ 

 ٜٓعكس ٜـًُٝٓا، ٜٚٓبػٞ ايتٛب١ ٚاإلقالع عٔ  ٖصٙ ايعباضات  ٚأَجايـٗا.
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 :ُؿ١٦ٝ إْـشًت ايُٝني نُا إشا قاٍيٛ سًـ باهل ٚإغتج٢ٓ بايـ(:14)
ؿ٦ٝت٘ غبشاْ٘، )ٚاهل ال أزخٔ إٕ ؾا٤ اهل( قاقسًا ب٘ تعًٝل سًؿ٘ ع٢ً َ

يعَت  -ٚأَا إشا نإ قكسٙ َٔ ايتعًٝل بـُؿ٦ٝت٘ َـشض ايتربى بٗا 
 ايُٝني ٚإْعكست ٚٚدبت عًٝ٘ ايهؿاض٠ يٛ سٓح ٚخايـ َتعكًٗا .

 

ًّل سًؿ٘ ع٢ً َؿ١٦ٝ غري اهل )ٚاهل ال أزخٔ إٕ ؾا٤ 15) (: يٛ ع
ظٜس( أٚ عًك٘ ع٢ً سكٍٛ ؾ٤ٞ )ٚاهل ال أزخٔ إٕ دا٤ ٚيسٟ ايّٝٛ 

إٔ ٜؿا٤  -ؿطٙ( ؾاْ٘ ال تٓعكس ايُٝني إال َع سكٍٛ ايـُعًل عًٝ٘ َٔ غ
ؾاْ٘ تٓعكس ايُٝني س٦ٓٝص  -ذ٤ٞ ٚيسٙ َٔ ايػؿط ـأٚ ٜ ظٜس عسّ تسخٝٓ٘،

 ٜٚـشٓح بـُدايؿت٘ ٚتـًعَ٘ ايهؿاض٠ .
تٓعكس ايُٝني يٛ مل ٜعًِ سكٍٛ ايـُعًل عًٝ٘ أٚ عًِ عسّ  ٖٚهصا ال    

 أٚ عًِ عسّ زت٤ٞ ٚيسٙ َٔ ايػؿط . سكٛي٘ نإٔ قاٍ ظٜس : )ال أؾا٤(
 

(: ٜؿرتط إلْعكاز ايُٝني : إٔ ٜهٕٛ ايـشايـ بايػًا ٚعاقاًل 16)
ٚقاقسًا إىل اإليتعاّ بايؿعٌ أٚ بايرتى ايصٟ عتًـ عًٝ٘، ٚإٔ ٜهٕٛ 
َـدتاضًا يف اإليتعاّ ٚغري َـشذٛض عًٝ٘ َٔ ايتكطف يف َتعًل ايُٝني . 

ايـُذٕٓٛ ست٢ االزٚاضٟ إشا سًـ ٚال  ٚعًٝ٘ ال تٓعكس ٜـُني ايكػري،
ساٍ دْٓٛ٘، ٚال ٜـُني ايـُهطٙ ٚال ؾاقس ايككس أٚ اإلختٝاض: غهطاًْا 

بـشٝح إْعسّ قكسٙ يًشًـ أٚ إْتؿ٢ إختٝاضٙ ي٘، ؾًٛ  -نإ أّ غهباًْا 
 ًَو إختٝاضٙ ٚقكس ايـشًـ إْعكس ايُٝني، ٖٚهصا ال تٓعكس 

ًّؼ ٚال  ب٘ سل غطَا٥٘ َٔ أَٛاي٘،إشا تعًكت ٜـُٝٓ٘ بـُا تعًل  ٜـُني ايـُؿ
ٍٍ خاضد١ٝ أٚ بـُا  ٜـُني ايػؿٝ٘ إشا تعًكت بأَٛاي٘ غٛا٤ تعًكت بعني َا

ََـيف شَت٘ ؾإ ايػؿٝ٘ ٚاي  ُٓٛع ؾطعًا عٔ َطًل ايتكطف ايـُايٞ.ُؿًؼ 
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(: ال ٜؿرتط يف ايـشايـ اإلغالّ ؾتكض ٜـُني ايهاؾط ايـُعتكس 17)
ني ْاؾ١٦ َٔ سط١َ ايـُشًٛف ب٘ باهل إشا سًـ باهل، ؾإ سط١َ ايُٝ

ٚإعتكاز ععُت٘، ْعِ َٔ مل ٜعتكس باهل ال ٜـععُ٘ ست٢ ٜككس ايـشًـ 
 بايععِٝ ٜٚكض سًؿ٘ .

 

َّ٘ أٚ َٓع أبٝ٘ عٓٗا ٚال تٓعكس 18) (: ال تٓعكس ٜـُني ايٛيس َع َٓع أ
ٜـُني ايعٚد١ َع َٓع ايعٚز عٓٗا . ٚيٛ سًؿا َٔ زٕٚ إشٕ األب أٚ 

ٌّ ٜـُني ايٛيس َػتكباًل ايعٚز َٚٔ غري َٓ ع أسسُٖا غابكًا نإ يالب س
ٌّ ال سٓح  ٌّ ٜـُني ايعٚد١ َػتكباًل ، ٚبعس ايـش بعس إْعكازٖا ٚيًعٚز س

 ٚال نؿاض٠ عًُٝٗا بـشٓجٗا .
 ٌّ اشٕ َٓع األّ أٚ األب أٚ ايعٚز َاْع عٔ إْعكاز ايُٝني ، ٚس

  . األب أٚ ايعٚز ٜـُني ايٛيس أٚ ايعٚد١ ضاؾع إلغتُطاضٖا
ٌٖٚ ٜؿرتط إشُْٗا يف إْعكاز ايُٝني؟ ٜٓبػٞ إغتـ٦صاُْٗا قبٌ إْؿا٤ 

 شكٌٝ ضناُٖا بـُا سًؿا عًٝ٘ إشًْا َكاض١ْ يًشًـ ،ـٜـُُٝٓٗا ٚت
إلستُاٍ إٔ ال تكض ٜـُُٝٓٗا بسٕٚ إشُْٗا، يهٔ إشا مل ٜطًع ايٛايس أٚ 

ٗا ايعٚز ع٢ً ٜـُني ايٛيس أٚ ايعٚد١ أٚ مل ٜـشال ٜـُُٝٓٗا ساٍ عًُُٗا ب
إْعكست ٜـُُٝٓٗا ظاٖطًا يعسّ زيٌٝ ٚانض ع٢ً تٛقـ اإلْعكاز ع٢ً 

ٍّ ال ٜعترب إشٕ ؾطعًا بٌ يف ايُٝني بؿعٌ ٚادبأ  إشُْٗا ، أٚ برتى سطا
شطّ ـاألب يٛيسٙ ٚال إشٕ ايعٚز يعٚدت٘ يف ٚدٛب ٚؾا٥٘ دعًَا بٌ ٜ

 ذب عًُٝٗا ايهؿاض٠ عٓس سٓجٗا  .ـعًُٝٗا سٓجٗا ٚت
 

ايُٝني ؾُٝا إشا نإ َتعًكٗا َباسًا ٚضادشًا ؾطعًا (: إْـُا تٓعكس 19)
غٛا٤ نإ ٚادبًا أّ َٓسٚبًا أّ تطى سطاّ أٚ َهطًٖٚا ، نُا تٓعكس  -
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ايُٝني ؾُٝا إشا نإ َتعًكٗا قس تػا٣ٚ ططؾاٙ ؾطعًا ٚنإ ضادشًا 
 ُٓاؾع ايؿدك١ٝ يًُهًـ . ـبـشػب ايـُكاحل ايس١ْٜٛٝ ٚاي

َتعًكٗا ؾعٌ سطاّ أٚ َهطٚٙ أٚ تطى ٚال تٓعكس ايُٝني ؾُٝا إشا نإ 
ٚادب أٚ تطى َػتشب ، ٖٚهصا ال تٓعكس ايُٝني يٛ نإ َتعًكٗا َباسًا 

زًٜٓا  ٚزًْٝا ، أٟ َٔ زٕٚ ضدشإ   -ايؿعٌ ٚايرتى  -َتػاٟٚ ايططؾني  
األقسؽ أٚ بـشػب ايـُٓاؾع ايس١ْٜٛٝ   ؾعً٘ أٚ تطن٘ يف ْعط ايـُؿّطع

 ٚاالغطاض ايعكال١ٝ٥  .
 

إشا تعًكت ايُٝني بؿعٌ ضادٍض زًْٜٝٛا ٚبـشػب َكًش١ (: 20)
نُا يٛ سًـ ع٢ً تطى ايتسخني  -ايـُهًـ ؾإْعكست ثِ قاض َطدٛسًا 

طٍٛ عُطٙ يكالح عاؾٝت٘ برتن٘، ثِ قاض َطدٛسًا بًشاظ أزا٤ تطن٘ إىل 
َهّطت٘ أٚ تـشّطد٘ َٚؿكت٘ عًٝ٘ زًْٜٝٛا إْـشًت ايُٝني ٚال نؿاض٠ ع٢ً 

عاز َتعًل ٜـُٝٓ٘ ضادشًا بعس َطدٛسٝت٘ السكًا  َـدايؿتٗا ، ثِ يٛ
 ٚإْـشالٍ ٜـُٝٓ٘ مل تعس ايُٝني االٚىل .

 

يف ايسٜٔ ٚايسْٝا  -ؾعاًل ٚتطنًا  -(: يٛ تػا٣ٚ َتعًل ايُٝني 21)
 ٚسًـ عًٝ٘ ؾاألق٣ٛ ٚدٛب ايعٌُ بـُكته٢ ايُٝني .

 

(: ٜعترب يف َتعًل ايُٝني نْٛ٘ َكسٚضًا يًشايـ يف ظطف األزا٤ 22)
ٚاإلَتجاٍ، ٚال نري يف عسّ نْٛ٘ َكسٚضًا سني إْؿا٤ ايُٝني، ؾًٛ سًـ 
ٌٍ أٚ تطىأ ٖٛ عادع عٓ٘ سني اذتًـ ثِ قسض عًٝ٘ أٚ تٛقع  ع٢ً ؾع

قّض سًؿ٘ ، ٚيٛ سًـ  -ايـُكسض٠ عًٝ٘ سني ايٛؾا٤ ٚيف ظطف اإلَتجاٍ 
ع٢ً أٍَط َكسٍٚض سني ايُٝني ثِ تـذّسز ي٘ ايعذع أٚ ايتشّطز َٔ ايٛؾا٤ 

 عٓس تـشكل ايٛقت أٚ ايؿطط ايـُعًل عًٝ٘ ايـشًـ ب٘
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ٚإغتُط عذعٙ إىل إْكها٤ ايٛقت ايـُشًٛف عًٝ٘  -َٔ زٕٚ إختٝاضٙ  -
ًّت ايُٝني ٚال إثِ ٚال  -إٕ مل ٜهٔ َكٝسًا بٛقت  -أٚ إىل األبس  إْـش

نؿاض٠ عًٝ٘ إشا نإ تأخريٙ ألزا٤ ايـُشًٛف عًٝ٘ عٔ عصٍض نإٔ إعتكس 
، بُٝٓا يٛ أّخطٙ تػاَـشًا ست٢ عذع عٓ٘ يـشك٘ اإلثِ  قسضت٘ عًٝ٘ َػتكباًل

ٚٚدبت عًٝ٘ ايهؿاض٠ َا مل ٜتٛقع ايـُكسض٠ ؾٝٓتعط ٜٚػتػؿط ضب٘ عٔ 
 .  ايـُكسض٠ ٛضـشًا ٜٚعاٖسٙ ع٢ً ايٛؾا٤ ؾـايتأخري تػاَ

 

ٌٍ ْعري أنٌ ايربتكاٍ 23) ٌٍ ْعري -(: يٛ سًـ ع٢ً ؾع  أٚ تطى ؾع
ؿتا٤ ايـُكبٌ أٚ إىل غ١ٓ نإ سٓج٘ ايتسخني : ؾإ قّٝسٙ بٛقتأ ناي

بـُدايؿ١ ٜـُٝٓ٘ تًهِ ايؿرت٠ ايـُع١ٓٝ، ٚإٕ أطًل ٚقت٘ نإ َكتهاٙ ايتأبٝس 
طٍٛ ايعُط ؾًٛ خايـ ٜـُٝٓ٘ ٚأت٢ بـُا سًـ ع٢ً تطن٘ أٚ تطى َا 

تـشكل ايـشٓح ٚٚدبت ايهؿاض٠، ثِ يٛ أت٢ ب٘  -سًـ ع٢ً ؾعً٘ َط٠ً 
 يهؿاض٠ . ثا١ًْٝ  مل ٜـشٓح ٚمل تـذب عًٝ٘ ا

 

ٌٍ أٚ ع٢ً تطى 24) ٌٍ ٚمل ٜكّطح نُٔ إْؿا٤ (: إشا سًـ ع٢ً ؾع ؾع
ضاز٠ ايسٚاّ ٚاألبس١ٜ : ؾإ نإ قكسٙ تعّسز سًؿ٘ بإضاز٠ ايـُؤقت أٚ بإ

ٌٍ أٚ تطىأ  -ايُٝني  نُٔ  -أٟ قكس تعسز اإليتعاّ ٚايـًُتعّ ب٘ َٔ ؾع
بكٌ أٚ قّٛ نٌ مجع١ أٚ تطى أنٌ ايْصض قّٛ ّٜٛ ايػسٜط نٌ عاّ 

ٚايجّٛ نٌ مجع١ ٚقس قكس اإليتعاّ ايـُتعسز ٚنأْ٘ قاٍ : )ٚاهل 
غأقّٛ نٌ ّٜٛ غسٜط يف نٌ عاّ( أٚ )ٚاهل غأقّٛ نٌ ّٜٛ مجع١ 
طٍٛ عُطٟ( أٚ قاٍ : )ٚاهل غٛف أتطى أنٌ ايبكٌ ٚايجّٛ نٌ ّٜٛ 
مجع١( يعّ تعسز ايٛؾا٤ ٚايـشٓح ٚايهؿاض٠ يف نٌ َـدايؿ١ ٚبعسز 

ٚإال إشا مل ٜككس تعسز ايُٝني ٚقس قسض َٓ٘ إيتعاّ  ،ايـُطات ايـُشت١ًُ
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مل ٜهٔ ي٘  -ؾعاًل أٚ تطنًا -ٚاسس ٚسًـ ؾاضز َتعًل بـُذُٛع اإليتعاّ 
إال ٚؾا٤ ٚاسس ٚسٓح ؾاضز ٚنؿاض٠ ٚاسس٠ عٓسَا ٜرتى ايؿعٌ ايصٟ 

ثِ ال سٓح ٚال  سًـ ع٢ً إٜـذازٙ أٚ عٓسَا ٜؿعٌ َا سًـ ع٢ً تطن٘،
 .  ت َٓ٘ ايـُدايؿ١ السكًا َتهطضًانؿاض٠ بعسٙ ٚإٕ تـشكك

ًٜٚشل ب٘ َا يٛ ؾو ٚتطّزز يف قكسٙ سني اذتًـ ٌٖ ٖٛ َٔ ايٓشٛ 
 األٍٚ أٚ َٔ ايٓشٛ ايجاْٞ . 

 

(: إشا إدتُعت ؾطا٥ط إْعكاز ايُٝني ٚدب عًٝ٘ ايٛؾا٤ بٗا 25)
ٚسطّ َـدايؿتٗا ٚٚدبت ايهؿاض٠ عٓجٗا، ٚإْـُا ٜـشٓح ٚتـذب ايهؿاض٠ 

ؿت٘ عُسًا، ؾًٛ ْػٞ ٜـُٝٓ٘ أٚ إنطط إىل تطى ايٛؾا٤ إشا ناْت َـداي
بـشًؿ٘ أٚ أنطٙ ع٢ً ايرتى أٚ دٌٗ ٚدٛب ايٛؾا٤ بايٓصض ٚنإ دًٗ٘ 

 ؾال نؿاض٠.  -ال عٔ تككري  -عٔ قكٍٛض
 

(:يف نؿاض٠ ايُٝني ٜتدري ايـُهًـ بني عتل ضقب١ ٚبني إطعاّ 26)
ثالث١ أٜاّ عؿط٠ َػانني ٚبني إنػا٥ِٗ، ؾإ عذع عٓٗا مجٝعًا قاّ 

َتٛاي١ٝ، ٚإْـُا تـذب نؿاضت٘ عٓس سٓج٘ اشا تطى َا أٚدب ؾعً٘ ع٢ً 
  ثِ ْؿطع يف ايؿكٌ ايجاْٞ:.  ْؿػ٘ بُٝٝٓ٘ أٚ ؾعٌ َا أٚدب تطن٘ بُٝٝٓ٘

 
 اليذور أحكاو                               

 

ايٓصض ٖٛ إيتعاّ َـدكٛم ٚدعٌ ؾ٤ٞأ هل ع٢ً ايعٗس٠ : ؾعاًل أٚ 
 تطنًا . 

 

(:ال ٜٓعكس ايٓصض بـُذطز اي١ٝٓ ٚقكس اإليتعاّ ايباطين، بٌ البس 27)
ٚالبس َٔ إٔ ٜـذعٌ  َٔ إظٗاضٙ بًؿغأ ٚإْؿا٤ٙ بكٝػ١أ َـدكٛق١،
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ًّٞ قال٠ ايًٌٝ( ايـدري ايـُٓصٚض هل ) ( ؾٝكٍٛ : )هل عًٞ إٔ أق
ٌٍ أٚ تطىأ هل غبشاْ٘، ٚالبس َٔ شنط إغِ  ْٚـشٛٙ َـُا ٜؿٝس اإليتعاّ بؿع

غبشاْ٘ يف قٝاغ١ ْصضٙ ٜٚهؿٞ شنط إمس٘ ايـُدتل ايصٟ ال  اهل
ًّٞ قال٠ ايًٌٝ ٖصٙ  ّٞ إٔ أق ٜؿاضن٘ ؾٝ٘ غريٙ ؾٝكٍٛ : )يًطمحٔ عً
ّٞ ْصض إٔ أقّٛ ّٜٛ ايػسٜط(  اي١ًًٝ( أٚ ٜكٍٛ: )ْصضت هل( أٚ )هل عً
ؾاْ٘ قس مّس٢ ايٓاشض اهل يف ٖصٙ ايكٝاغات ٚإْعكست ْصضًا، ٚاألٚىل 

يؿغ ايـذالي١ زٕٚ أمسا٥٘ ايـُدتك١ ب٘، ٚيٛ مل ٜصنط اإلقتكاض ع٢ً 
اإلغِ قطعتًا ٚقاٍ: )عًٞ نصا( مل ٜـذب ايٛؾا٤ ب٘ ٚإٕ ٣ْٛ يف نُريٙ 

 . أْـ٘ )هل( ، ْعِ ايٛؾا٤ أٚىل ٚأسٛط
 

(: يٛ تعّػط عًٝ٘ اإلْؿا٤ بايعطب١ٝ ؾذا٤ بايرتمج١ بًػ١أ ٜتـكٓٗا 28)
ٚٚدب عًٝ٘ ايٛؾا٤ ب٘ .  ٚإٕ إْعكس ْصضٙ  -ٚشنط اهل غبشاْ٘ ٚيٛ بًػت٘ 

( ػط عًٝ٘ ؾأت٢ برتمج١ )هل عًٞ ..نإ َـشػًٓا يًػ١ ايعطب١ٝ يهٔ يػت٘ أٜ
 ٚمّس٢ اهل غبشاْ٘ بًػت٘ إْعكس ْصضٙ ٚٚدب ايٛؾا٤ ب٘ ع٢ً األق٣ٛ . 

 

(: ٜؿرتط يف ايٓاشض: ايبًٛؽ ٚايعكٌ ٚاإلختٝاض ٚايككس ٚعسّ 29)
ٜٓعكس ْصض ايكيب ٚإٕ بًؼ  َـشذٛضٜت٘ عٔ ايتكطف يف ايـُٓصٚض، ؾال

ايـُذٕٓٛ ست٢ األزٚاضٟ إشا ْصض ساٍ دْٓٛ٘، ٚال ْصض  عؿطًا ٚال ْصض
ايـُهطٙ ٚايػهطإ ٚايػهبإ إشا ؾكس ايككس أٚ اإلختٝاض، ٚال ْصض 
ًّؼ بـُا تعًل ب٘ سّل غطَا٥٘ َٔ أَٛاي٘، ٚال ْصض ايػؿٝ٘ غٛا٤  ايـُؿ

ٍٍ نًٞ ٍٍ َعني خاضدًا أّ بـُا ًّل ْصضٙ بـُا  يف شَت٘ .  تع
 

(: ال ٜكض ْصض ايعٚد١ ساٍ ظٚدٝتٗا ايسا١ُٝ٥ أٚ ايـُٓكطع١ 30)
ّٛتًا يـشّك٘  بسٕٚ إشٕ ظٚدٗا أٚ إداظت٘ السكًا إشا نإ ايـُٓصٚض ؾعاًل َؿ
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يف اإلغتُتاع َٓٗا، ٚاألقطب عسّ إعتباض إشٕ ايعٚز يف قش١ ْصضٖا بـُا 
 .  ال ٜٓايف سك٘ يف اإلغتُتاع
صضٖا يف َايـٗا إال بإشٕ ظٚدٗا إال ؾـٞ سٍر أٚ ٚايعاٖط أْ٘ ال ٜكض ْ

١ًّ ضمحٗا ؾال ًٜعّ إشٕ ظٚدٗا  ؾٝٗا  . ظنا٠أ أٚ بــّط ٚايسٜٗا أٚ ق
ٚيٛ ْصضت قبٌ ايتعٚز ثِ سكٌ ايؿطط ٚتٓذع ٚدٛب ايٛؾا٤ 
بايٓصض عًٝٗا بعس ايعٚاز ٌٖ ًٜعَٗا ايعٌُ ب٘ ٚإٕ نإ َٓاؾًٝا يـشّك٘ يف 

شْ٘ بًشاظ ايعَإ ايالسل يًتعٚز؟ نُا يٛ اإلغتُتاع َٓٗا ؟ أّ ٜعترب إ
ّٛتًا يـشّك٘ يف اإلغتُتاع َٓٗا  ْصضت قّٛ نٌ مخٝؼ ٚمجع١ ٚنإ َؿ

ال ٜبعس إْـشالي٘ سني قريٚضت٘ َٓاؾًٝا يـشّل ايعٚز يف  -ْٗاض ايَٝٛني
ّٚز غببًا إلْـشالٍ  اإلغتُتاع َٓٗا َع عسّ إشْ٘ ، ٚيٝؼ َـذطز ايتع

ٝؼ ٚدب عًٝٗا قٝاَ٘ ست٢ تـذسٙ ْصضٖا ٚيصا يٛ ْصضت قّٛ نٌ مخ
ٌّ ْصضٖا   َٓاؾًٝا بايؿعٌ يـشّك٘ عًٝٗا  ؾًٝعَٗا إغتـ٦صاْ٘ ، ؾإٕ مل ٜأشٕ إْـش

 . ؾتـؿطط
أٚ ْصضت ٘،إشا أشٕ ايعٚز  يـعٚدت٘ يف ْصضٖا  ؾٓصضت عٔ إشْ(: 31)

ًّ٘ بعس٥صأ ٚال َٓعٗا عٔ ٚؾا٥٘ . ٚأداظٖا  إْعكس ْصضٖا ٚمل ٜهٔ ي٘ س
 

، ٓعكس َٔ زٕٚ تٛقـ ع٢ً إشٕ ٚايسٜ٘ٛيس ٜٚ(: ٜكض ْصض اي32)
ْعِ يٛ غبل َٔ أسسُٖا ايـُٓع عٓ٘ مل ٜٓعكس ْصضٙ، ٚإشا ْٗاٙ أسسُٖا 
بعس ايٓصض َٚٓع٘ عُا تعًل ب٘ ْصضٙ إْتؿ٢ ضدشاْ٘ ٚإْـشٌ ْصضٙ . ْعِ اشا 
تعًل ْصضٙ بؿعٌ ٚادب أٚ برتى سطاّ إْعكس ْصضٙ دعًَا ٚإٕ قسض 

 ُا .ايـُٓع أٚ غبل ايٓٗٞ َٔ أسسٖ
 

 (: ايٓصض  قػُإ َطًل َٚعًل :33)
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ًّل ع٢ً ؾطط، ٚيصا مسٞ )ْصض  -1 ايٓصض ايـُطًل : ٖٚٛ ايصٟ مل ٜع
 ّٛ ّٜٛ ايػسٜط( ، ٚايعاٖط قشت٘ـكٍٛ : )هل عًٞ إٔ أقـربع( نإٔ ٜـتـاي

 ٚإْعكازٙ ٚٚدٛب ايٛؾا٤ ب٘ إشا نإ َتعًك٘ طاع١ً هل َكسٚضًا يًٓاشض . 
 

ايصٟ عًل ع٢ً ؾططأ ٚضتب عًٝ٘ ، ٖٚٛ  ايٓصض ايـُعًل : ٖٚٛ -2
 ْٛعإ : 

    

ؾعاًل  -ْصض ايرّب : ٖٚٛ َا عًل ع٢ً ؾططأ َطغٛب ؾٝ٘ يًٓاشض  -أ      
ٜت٢ُٓ ايٓاشض  -ٚدٛزًٜا أٚ عسًَٝا، َٔ ؾعٌ ايٓاشض أٚ َٔ ؾعٌ غريٙ 

ًّك٘ ع٢ً  تـشكك٘، ٜٚؿرتط ؾطعٝت٘ ٚعسّ نْٛ٘ َعك١ٝ هل غبشاْ٘، ؾًٛ ع
: ؾعٌ سطاّ أٚ َهطٚٙ أٚ تطى ٚادب أٚ تطى  َا ٖٛ َبػٛض هل

ّٞ إٔ أقّٛ غسًا ؾهطًا هل(  َػتشب، نُا يٛ ْصض: )إٕ اغتػبت ؾًً٘ عً
ّٞ ايتكسم بسٜٓاض ؾهطًا( مل ٜٓعكس  )إٕ مل أقِ يكال٠ ايكبض ؾًً٘ عً
ًّل ْصضٙ ع٢ً َا ٖٛ َباح ؾطعًا َطغٛب يًٓاشض   ْصض بـطٍّ، بُٝٓا يٛ ع

ّٞ  ْـؿػًٝا إْعكس ْصضٙ بـّطًا ،نُا يٛ ْصض: )إٕ تطنت ايتسخني غ١ٓ ؾًً٘ عً
 إٔ أقّٛ ثالث١ أٜاّ( أٚ ) إٔ أتكسم بأيـ زٜٓاض ؾهطًا هل( . 

قـس ٜهٕٛ ؾـهطًا هل ع٢ً إْـعاَ٘ ٚتـؿـّهً٘ بإٜـذاز   ثِ إٕ ْـصض ايرّب :
ّٞ نصا(  : ؾطط ايٓصض  نٓصضٙ ايـُعـًل عًٝ٘ :  )إٕ عٛؾٝت ؾًً٘ عً

ّٞ نصا(ْـذض ٚيسٟ يف اإل )إٕ  .  َتشإ ؾًً٘ عً
ًّل عًٝ٘ نُا   ٚقس ٜهٕٛ بعجًا ٚتـشطٜهًا يًػري ْـشٛ ايؿطط ايـُع

ّٞ إٔ أظٚدو( )َٔ ضّز  يٛ ْصض: )ٜا ٚيسٟ إٕ سؿعت ايكطإٓ ؾًً٘ عً
ّٞ إٔ أٖب٘ ْكؿ٘(. ّٞ َايٞ ايها٥ع ؾًً٘ عً ٚع٢ً ايتكسٜطٜٔ ٜهٕٛ   عً

 بًا ي٘ .ايؿطط ايـُعًل عًٝ٘ ْصض بـّط َطغٛبًا يًٓاشض َـشبٛ
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ٌٍ ٚد -ؾططأ  ْصض ايعدط ٖٚٛ  َا عًل  ع٢ً   -ب  طىأـٛزٟ أٚ تـؾع
ٜطٜس ايٓاشض َٓ٘ ظدط ْـؿػ٘ أٚ  -ؾعٌ ايٓاشض أٚ َٔ ؾعٌ غريٙ  َٔعسَٞ، 

ٌٍ ٖٛ  َبػٛض أٚ غري َطغٛب ؾٝ٘ يًٓاشض أ ٚ يـُٔ ٜطٜس ظدط غريٙ عٔ ؾع
ّٞ قّٛ ؾٗط( )ٜا  )إٕ إغتػبت َؤًَٓانإٔ ٜٓصض: ظدطٙ، : إٕ  ابينؾًً٘ عً

 تطنت ايكال٠  ؾًً٘ عًٞ إٔ أٚقٞ بجًح تطنيت يًؿكطا٤ زْٚو(.  
 

(: إشا عًل ْصضٙ ع٢ً ؾعٌ إختٝاضٟ يًٓاشض أَهٔ إٔ ٜهٕٛ ايٓصض 34)
ّٞ إٔ  ؾهطًا ٚأَهٔ إٔ ٜهٕٛ ظدطًا نُا يٛ ْصض: )إٕ إغتػبت ؾًً٘ عً

 . ٚايـُا٥ع بُٝٓٗا ايككس ايباطين :  أقّٛ غسًا(
١ ايـشطاّ ٚؾهط اهل ع٢ً ْـؿػ٘ ع٢ً اإلغتػابؾاشا نإ قكسٙ سّح 

ٌٍ سطاّ.  بّط أٚدعا٤ ْصض ؾٗٛ بايكّٛ ايٓع١ُ  ٚال ٜٓعكس ايٓصض ؾهطًا ع٢ً ؾع
ٚإشا نإ قكسٙ ظدط ْؿػ٘ ٚقطؾٗا عٔ اإلغتػاب١ ايـشطاّ ؾٝهٕٛ 

إلَتٓاع٘ عٔ  يتهٕٛ قعٛب١ ايعٌُ ايـُٓصٚض غببًا -عٓٗا  ايٓصض ظادطًا
 .ضٜب يف إْعكازٙ ٚٚدٛب ايٛؾا٤ ب٘ ٛ ْصض ظدٍط الؾٗ -اإلغتػاب١ ايـشطاّ

      

(: ال إؾهاٍ يف إْعكاز ْصض ايرّب ْٚصض ايعدط إشا إدتُعت ؾُٝٗا 35)      
ؾطٚط قش١ ايٓصض ٚإْعكازٙ، َٓٗا : إٔ ٜهٕٛ ايـُٓصٚض َكسٚضًا يًٓاشض 
يف ظطف ايٛؾا٤ بايٓصض ٚتـشكل ؾطط٘ ٚتّٓذع ٚدٛب٘، ؾًٛ عذع عٔ 

ٌّ ْصضٙ ٚإٕ ططأ ـطف إَتجاي٘ ٚنإ يًٓصض ٚقت َعني إْايـُٓصٚض يف ظ ش
ايعذع بعس ايـُكسض٠ عًٝ٘ ٚقت ايٓصض، ٚال نؿاض٠ عًٝ٘ َا زاّ غري قازض 
ع٢ً ايؿعٌ ايـُٓصٚض ظَٔ ٚدٛب ايٛؾا٤ ، ؾًٛ تـذسزت ايكسض٠ عًٝ٘ يف 

 .  ٚقت٘ ايـُشسز ؾطعًا ٚدب ايٛؾا٤
 صٚضًا َازاّ عادعًا عٓ٘،نإ َع -ـّٝسٙ بٛقتأٓصض ٚمل ٜكـًل ايـٚإشا إط
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 .  ؾًٛ تـذسزت ي٘ ايكسض٠ عًٝ٘ ساٍ سٝات٘ ٚدب عًٝ٘ ايٛؾا٤ بٓصضٙ
 ْعِ يٛ قّٝس ْصضٙ بٛقت َعني أٚ َهإ َعني يعّ ايٛؾا٤ يف شاى ايٛقت 
ٚايـُهإ ايـُعني سػب تكٝٝسٙ : ؾإ قسض عًٝ٘ ، ٚإال إشا عذع عٓ٘ يف 

 ايٓصض ٚال ؾ٤ٞ عًٝ٘ . شاى ايـُهإ أٚ ايعَإ ست٢ خطز ايٛقت إْـشٌ
ٍّ ؾعذع عٔ ايكّٛ  ٍّ أٚ أٜا ؾاالسٛط ٚدٛبًا  -ْعِ إشا ْصض قّٛ  ٜٛ

  -ثالث١ أضباع نًٝٛ غطاّ  -هٌ ّٜٛ  ْصض قَٛ٘ بـُّس  سٓط١ ي إٔ ٜتكسم
 ٜعطٝ٘ َّسٜٔ عٔ نٌ ّٜٛ يٝكّٛ ْٝاب١ً عٓ٘ . ع٢ً  َػهني  أٚ إٔ

 

ُٓصٚض طاع١ً هل ( : ٜؿرتط يف قش١ ايٓصض ٚإْعكازٙ إٔ ٜهٕٛ ايـ36)
غبشاْ٘ ضادشًا ؾطعًا سني إَتجاي٘ بعس تـٓذٝع ٚدٛب٘ عًٝ٘ بتشكل ؾطط٘ 

: نإٔ ٜهٕٛ عباز٠ ٜتكطب بٗا إىل اهل أٚ ٜهٕٛ عُاًل  ٚتكّسٜ٘ يٛؾا٥٘
َػتشبًا ؾطعًا ٜكّض ايتكطب ب٘ نـكها٤ ساد١ َؤَٔ أٚ ظٜاضت٘ أٚ عٝازت٘ 

.  ؿاضع ايـُكسؽساٍ َطن٘، أٚ ٜهٕٛ تطى سطاّ أٚ َهطٚٙ َبػٛض يً
ست٢ إشا نإ  -ٚباختكاض: نٌ عٌُ ٜكّض ايتكطب ب٘ إىل اهل غبشاْ٘ 

ٜٓعكس ْصضٙ  -عُاًل َباسًا بصات٘ يهٓ٘ قكس ايتـكطب ب٘ إىل اهل غبشاْ٘ 
٣ّٛ ب٘ ع٢ً عباز٠ اهل غبشاْ٘، أٚ ٜٓصض تطى أنٌ  ٍّ ٜتك نإٔ ٜٓصض أنٌ طعا

 ّ ست٢ ٜتعٚز .ايطعاّ ايـُكٟٛ يـُٓع ْـؿػ٘ عٔ ايؿ٠ٛٗ ايـشطا
ِّ إيٝ٘ قكس أَط ضادٍض ؾطعًا  ْعِ إشا ْصض ؾعاًل َباسًا َٔ زٕٚ إٔ ٜٓه

 ال ٜٓعكس ايٓصض ع٢ً ايعاٖط َٔ األخباض.  -يٝكري ايـُباح ب٘ ضادشًا  -
 

ٌٍ ٖٛ ساقٌ ٚاقعًا قبٌ 37) (: إشا ْصض طاع١ً ْصضًا َؿطٚطًا بؿع
نُا يٛ ْصض هل  -ضٙ ْصإْؿا٥٘ يهٓ٘ مل ٜعًِ ايٓاشض بـشكٛي٘ إال بعس إْؿا٤ 

 أٚ ْـذ٢ أخٛٙسّ ٚيسٙ َٔ ايػؿط ـسٙ َٔ ايـُطض أٚ قـٚاي أطـ١ إٕ بـاعـط
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 مل  -َتشككًا ٚاقعًا قبٌ إْؿا٥٘ يٓصضٙٚنإ ايؿطط  -َٔ ايػذٔ أٚ ايعامل
ٍٕ ٜػري .  ًٜعَ٘ ؾ٤ٞ إشا تـشكل َٔ سكٛي٘ قبٌ إْؿا٥٘ يٓـصضٙ ٚيٛ بعَا

 

 -اًَا أٚ قسق١ً أٚ ْـشٖٛا قال٠ أٚ قٝ -(: يٛ ْصض طاع١ َع١ٓٝ 38)
  ّٟ ؾإ أطًل ايطاع١ ايـُٓصٚض٠ ٚمل ٜكّٝسٖا بـدكٛق١ٝأ أَهٓ٘ ايٛؾا٤ بأ

 . َكساٍم يتًهِ ايطاع١
ٍٕ َعّٝٔ أٚ خكٛق١ٝ  ٚإٕ قّٝس إَتجايـٗا بٛقتأ َـدكٛم أٚ بـُها
أخط٣ ٚناْت ضادش١ بصاتٗا نايكال٠ يف َػذس ايهٛؾ١، أٚ بايعطض 

م أؾطؽ يعباز٠ اهل َٚٓادات٘ غبشاْ٘ أٚ نإٔ ٜهٕٛ ايـُهإ ايـُدكٛ
يعّ إٔ ٜتـكٝس ٚؾاؤٙ بتًهِ ايـدكٛق١ٝ ًٜٚعَ٘ اإلتٝإ  -أبعس عٔ ايطٜا٤

بايطاع١ َعٗا، ٚإال مل ٜهٔ َٛؾًٝا بٓصضٙ ٚالبس َٔ ايتساضى باإلعاز٠ إٕ 
بكٞ ٚقت أٚ مل ٜتـكٝس بٛقتأ َعني، ٚإال يٛ نإ َكٝسًا بٛقتأ ٚشٖب 

 ٘ ايهـؿاض٠ .ايٛقت ؾكس سٓح ، ٚعًٝ
 

( :إشا ْصض ؾعٌ طاع١أ  ع٢ً اإلطالم  ٚمل ٜعّٝٔ ايطاع١  اييت 39)
إسس٣ ايطاعات ٚأَهٓ٘ إٔ ٜتكسم بؿ٤ٞأ أٚ ٜكًٞ  ْـصضٖا تـدـّٝط

ضنعتني أٚ ٜكّٛ ًَٜٛا أٚ ٜؿعٌ َا ٜؿا٤ َٔ ايـدريات، ٚيٛ ْصض قال٠ً 
ْصض نؿاٙ قال٠ ضنعتني، ٚيٛ  -ٚمل ٜعني ْٛعٗا ٚال نٝؿٝتٗا ٚال قسضٖا

نؿاٙ قّٛ ّٜٛ ٚاسس ، ٚيٛ  -قًَٛا َٔ زٕٚ حتسٜس ٚقت٘ ٚال عسز أٜاَ٘ 
ْصض ايتكسم ٚمل ٜعني ْٛعٗا ٚال قسضٖا نؿاٙ نٌ َا ٜكسم عًٝ٘ إغِ 
ايكسق١ ، ٚيٛ ْصض )قّٛ سنٍي( نإ عًٝ٘ قّٛ غت١ أؾٗط، ٚيٛ قاٍ 
ٍٍ نجري ؾايـُطٟٚ أْ٘  ٍٕ( ؾدُػ١ أؾٗط، ٚيٛ ْصض ايتكسم بـُا )قّٛ ظَا

 ١ـٓـطٜـهٔ ٖٓاى قـٌُ، ٖصا نً٘ إشا مل تـعـ٘ ايـٝـه١ ٚعًـًُا ؾـٕٛ زضٖـْثـُا
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 تكطؾ٘ عٓ٘، ٚإال  نإ ايعٌُ ع٢ً َا تؤزٜ٘ ايكط١ٜٓ ٚتسٍ عًٝ٘.
 

ٍّ ؾإتـؿل ي٘ ايػؿط أٚ ايـُطض أٚ سانت 40) (: يٛ ْصض قّٛ ٜٛ
ايـُطأ٠ أٚ ْـؿػت أٚ نإ عٝس ؾطٍط أٚ أنش٢ أؾططٙ ٚيعَ٘ ايكها٤ َٔ 

٠، ٚيٛ أؾططٙ عُسًا بػري عصض أٚدب عًٝ٘ قهاؤٙ َع ايهؿاض٠ ، زٕٚ نؿاض
 ٖٚٞ نؿاض٠ ٜـُني ع٢ً ايعاٖط .

 

(: إشا ْصض قّٛ ّٜٛ َعّٝٔ نّٝٛ ايػسٜط داظ ي٘ ايػؿط ؾٝ٘ ٚإٕ مل 41)
ٜهٔ َهططًا ايٝ٘ ٚأؾطط ٚقهاٙ ٚال نؿاض٠ عًٝ٘، ٚإشا دا٤ ايّٝٛ ايـُعني 

إىل بًسٙ ٚال اإلقا١َ يف مل ٜـذب عًٝ٘ ايطدٛع  -ٖٚٛ َػاؾط -قَٛ٘ 
 ايبًس ايـُتٛادس ؾٝ٘ بٌ ٜـذٛظ ي٘ اإلؾطاض ٚايكها٤ .

 

 -( أٚ بعض ايكايـشني(: يٛ ْصض ظٜاض٠ أسس ايـُعكَٛني )42)
عًٝ٘ ايٛؾا٤، ٜٚهؿٝ٘ ايـشهٛض يف ايـُؿٗس ٚايػالّ  إْعكس ْصضٙ ٚٚدب

ٌٍ أٚ ظٜاض٠أ َـدكٛق١ ٚإٕ  ع٢ً قاسب٘ َٔ زٕٚ ٚدٛب قال٠أ أٚ غػ
ٔ يف ايٓصض ٚقتًا يًعٜاض٠ نٓٗاض ايـذُع١ ٚإٕ عّٝ ؾعًٗا أٚىل ٚأؾهٌ . نإ 

أٚ يًٝتٗا تعّٝٔ ايٛقت ٚيعّ ايٛؾا٤ ؾإ خايـ عُسًا سٓح ٚٚدبت 
 . ٚال ٜـذب ايكها٤ ٚإٕ نإ أٚىل ايهؿاض٠،

 

( َاؾًٝا (:يٛ ْصض ايـشر أٚ ايعُط٠ أٚ ظٜاض٠ غٝس ايؿٗسا٤ )43)
 هطض َٓ٘، ٚإٕ عّٝٔ ٚقتًا َـدكٛقًا إْعكس ايٓصض اشا قسض عًٝ٘ ٚمل ٜت

 تعّٝٔ ٚيعّ -ايـشذ١ أٚ يف ضدب أٚ َٓتكـ ؾعبإ: يف شٟ ٖصا ايعاّ -
ايٛؾا٤ ب٘ ، ٚإشا خايـ ٚؾات ايٛقت سٓح ٚعًٝ٘ ايهؿاض٠ ، ٚال ٜـذب 

 ايكها٤ ٚإٕ نإ أٚىل ٚأؾهٌ .
 

 ْعري زابت٘  أٚ عطبت٘  أٚ ؾطغ٘  أٚ  -(: يٛ ْـصض إٔ ٜـذعٌ َـتاع٘ 44)
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 ١ أٚـعبـايه ٝت اهل تعاىل:ـٖسًٜا يب -ٗطبا٥ًٝا أٚ ْـشٖٛا ـٗاظًا نـد أٚ طؾ٘ؾ
ّٟ َػذس يبعض ايـُؿاٖس ايـُكسغ١ إغتعًُت يف  أٚ - ايـُػذس أ

َكايـض ايبٝت أٚ ايـُػذس أٚ ايـُؿٗس، ؾإ مل ٜـُهٔ أٚ مل ٜتّٝػط 
ذٗاظ ـايكطف يف َكايـش٘ أٚ نإ َػتػًٓٝا عٔ شاى ايـُتاع أٚ اي

بٝع ٚقطف ثـُٓٗا يف َكايـش٘ ْعري تعُريٙ  -شُٖٛاـصٚض أٚ ْايـُٓ
ٚؾطؾ٘ ٚتطٝٝب٘ ٚأدٛض خّساَ٘ ٚأثاث٘ ٚتربٜسٙ ٚتسؾ٦ت٘ ٚإْاضت٘ ٚتطَٝـُ٘ 

ْٚـشٛ شيو  -َٚع١ْٛ ظٚاضٙ ايـُشتادني َٚٔ قكطت ْؿكت٘ أٚ ناعت 
 .  َـُا ٜـُّت إيٝ٘ ٜٚـشؿع٘ ٜٚكْٛ٘ ٜٚسِٜ خسَت٘ ٚؾعريت٘ ايـدري١ٜ

شُٖٛا قطف يف ـإشا ْصض ألسسٖا َبًػًا  َايًٝا أٚ شٖبًا أٚ ْٖٚهصا       
تعّػط ايكطف يف َكايـش٘ أٚ تعصض ست٢ ٦ٜؼ  أَهٓ٘ َكايـش٘، ٚيٛ 

 قطؾ٘ يف ايـدريات األقطب ؾاألقطب يصاى ايـُٛنع ايؿطٜـ .
 

ٍّ )(: يٛ ْصض َااًل يطغٍٛ اهل )45) ٍٞ : ؾإ ( أٚ إلَا ( أٚ يٛي
ٍٛ َٔ األضتا٤ قكس ايٓاشض َكطؾًا َعٝٓ ًا: تعُري َؿٗسٙ أٚ إسٝا٤ شنطٙ بٓش

قطؾ٘ إيٝ٘، ٚإٕ مل ٜككس َكطؾًا َعًّٝٓا ٚنإ يـُٓصٚضٙ َع٢ٓ  -
َـدكٛم َٚكطف َعّٝٔ ظاٖطًا أٚ َتعاضؾًا بني ايـُتؿطع١ ؾٗٛ، ٚإال 
إشا ؾو يف َككٛزٙ أٚ قكسٙ يعٓٛإ شتكٛم ٚدب قطؾ٘ إىل د١ٗ 

٢ ظٚاضٙ ايؿكطا٤ أٚ اإلْؿام ع٢ً ضادع١ إىل ايـُٓصٚض ي٘ ناإلْؿام عً
سطَ٘ ايؿطٜـ ٚقشٓ٘ ٚتٛابع٘ ٚأدٛض خّساَ٘ أٚ ع٢ً َا ؾٝ٘ إسٝا٤ 

شٛ ـشنطٙ ٚتععِٝ ؾأْ٘ ْٚؿط ؾها٥ً٘ ٚغريت٘ ٚعًَٛ٘ َٚـشاغٔ نالَ٘ ْٚ
شيو ، ؾإ مل ٜتّٝػط شيو قطؾ٘ يف ايـُٛاضز ايـدري١ٜ ٚقكس ثٛابٗا 

 .  يـُكاَ٘ ايؿطٜـ
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ٍّ أٚ(: يٛ ْصض ؾا٠ أٚ بك46)  ط٠ أٚ ضتُٖٛا يًتكسم بٗا أٚ ْصضٖا إلَا
ٍٞ أٚ يـُؿٗسأ َكسؽ، ؾُٓا ايـشٝٛإ ْـُا٤ً َتكاًل نإ  -نايػُٔ -يٛي

نايٛيس ٚايًػت  -ايُٓا٤ تبع ايـشٝٛإ يًُٓصٚض ي٘، ٚإٕ نإ ْـُا٤ َٓؿكاًل 
ؾايُٓا٤ يًٓاشض نُا ٖٛ ساٍ ايُٓا٤ قبٌ إْؿا٤ ايٓصض إال إٔ ٜككس ايٓاشض  -

ٓصض أٚ تكّٛ قط١ٜٓ خاق١ أٚ عا١َ ع٢ً تبعٝت٘ . ْعِ اشا إْؿكٌ تبعٝت٘ يً
ايُٓا٤ بعس حتكل ايؿطط ٚتٓذع ٚدٛب ايٛؾا٤ بايٓصض نإ ايُٓا٤ يًُٓصٚض 

 ي٘ ٚٚدب ع٢ً ايٓاشض إٜكاي٘ ايٝ٘ . 
 

(47 ٍٔ ٍٍ َعّٝ ٖصا  ٖصٙ ايؿا٠ أٚ ايبكط٠ أٚ -(: إشا ْصض ايتكسم بـُا
ست٢  -ؾ٘ ٚال بٝع٘ ٚال تبسًٜ٘ بػريٙ يًكسق١ ٚمل ٜـذع إتال تعّٝٔ -ايبػاط 

يهٔ يٛ تًـ إتؿاقًا َٚٔ زٕٚ تعُس ايٓاشض أٚ  -إبساي٘ بـُجً٘ أٚ ؾبٝٗ٘
تؿطٜط٘ يف سؿع٘ إْـشٌ ْصضٙ يؿٛات َٛنٛع٘ ٚال نؿاض٠ عًٝ٘ ٚال 
ًّل ْصضٙ ب٘ َـدكٛقًا نإ ساْجًا  نُإ، ٚيٛ أتًؿ٘ َع إيتؿات٘ إىل تع

 .  إ ٚإٕ نإ أسٛطجتب عًٝ٘ ايهؿاض٠ ٚال ٜهُٔ اذتٝٛ

ًّكًا ع٢ً ؾططأ مل ٜـشكٌ بعس داظ ي٘ ايتكطف  ٚيٛ نإ ايٓصض َع
غري ايـُٓاؾـٞ  يبكا٤ ايـُاٍ ايـُٓصٚض، ؾإ َكته٢ ايٓصض ٖٛ اإليـتـعاّ 
بايـشـؿاظ ع٢ً ايـُاٍ ايـُٓصٚض ضٜجُا ٜتشكل ؾطط٘، ؾاشا ْصض َااًل َعًٝٓا 

أٚ ْاقاًل عٔ ًَه٘ نُا ٖٛ  دت١ٗ أسطّ ايتكطف يف ايـُٓصٚض تكطؾًا َتًؿًا
ًّل عًٝ٘ ْصضٙ سٝح ٜـشطّ  ايـشاٍ ؾُٝا بعس ايعًِ بتشكل ايؿطط ايـُع

 عًٝ٘ ايتكطف ايـُتًـ ٚايٓاقٌ . 
 

(: إشا ْصض ايتكسم ع٢ً ؾدٍل َعني إْعكس ْصضٙ ٚٚدب عًٝ٘ 48)
ايٛؾا٤ ب٘ يهٔ ال ٜـًُو ايؿدل ايـُٓصٚض ي٘ إبطا٤ ايٓاشض َٓ٘ ، ٚيٛ أبطأٙ 
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ٓ٘ ٚدٛب ايٛؾا٤ بايٓصض، ٚال ًٜعَ٘ قبٍٛ ايـُٓصٚض: ؾإ قبٌ مل ٜػكط ع
ٚإٕ مل ٜكبً٘ ٚنإ ايٓصض َكٝسًا بٛقتأ ٚضؾه٘  ٚقبض ايـُٓصٚض ًَه٘،

ست٢ َه٢ ايٛقت بطٌ ايٓصض، ٚإٕ نإ ايٓصض َطًكًا أٚ َؤقتًا بٛقتأ 
باٍم ٜـُهٓ٘ ايطدٛع عٔ ضؾه٘ ٚإغتبساي٘ بكبٍٛ ايٓصض ؾٝذب ع٢ً ايٓاشض 

 ايـُاٍ ع٢ً ايـُٓصٚض ي٘ .  ايتكسم بصاى
 

ٍٍ َعّٝٔ َٔ أَالن٘ ثِ َات قبٌ ايٛؾا٤ مل 49)  (: إشا ْصض ايتكسم بـُا
غتطز َٔ أقٌ تطنت٘، بٌ غتطز َٔ ثًج٘ ٚإٕ نإ االسٛط إغتشبابًا 

إخطاز شاى ايـُاٍ ايـُعني َٔ سكتِٗ  -ايبايؼ ايعاقٌ َِٓٗ  -يٛضثت٘ 
 ًا ٚإسػاًْا . َٔ ايـُرياخ ثِ ايتكسم ب٘ عٔ َٛضثِٗ  بط

 

(: إشا ْصض ايتكسم ع٢ً ؾدل َعني ؾُات ايـُٓصٚض ي٘ قبٌ 50)
إستٌُ قٝاّ ٚضثـت٘ َكاَ٘ ؾـٞ ايتكسم عًِٝٗ إٕ  -ايتكسم عًٝ٘ بايـُاٍ 

ناْٛا ؾكطا٤، ٚالبس يًٓاشض ٚايٛضث١ َٔ َطاعا٠ اإلستٝاط ٚؾل اإلستُاٍ، 
 ٚايكًض بايرتانٞ بُٝٓٗا خرٍي . 

 

نُا يٛ ْصض إتٝإ قال٠ ايًٌٝ  -طاض ع٢ً عباز٠أ (: إشا ْصض اإلغت51ُ)
( نٌ ي١ًٝ مجع١ ( أٚ غٝس ايؿٗسا٤ )أٚ ظٜاض٠ أَري ايـُؤَٓني )

َػتُطًا طٍٛ عُطٙ ثِ قاض إغتُطاض إتٝاْ٘ َطدٛسًا يعسّ ايكسض٠ عًٝ٘ 
ٌّ ايٓصض، ٖصا إشا نإ ايـشطز أٚ ايهطض يف مجٝع  -أٚ يـتشطد٘  إْـش

غتُطاض بايـُٓصٚض إىل آخط ايعُط، ٚأَا يٛ تـشّطز ايـُٛاضز َرتتبًا ع٢ً اإل
تطى ايٛؾا٤ بايٓصض  -أٚ تهّطض َٔ ايـُٓصٚض يف بعض ايٛقت زٕٚ بعض

يف األٚقات ايـشطد١ٝ أٚ ايهطض١ٜ َٓٗا ٚٚدب ايٛؾا٤ بايٓصض يف غري 
. ْعِ َع عسّ ايكسض٠ ايتا١َ يف  -أٚقات ايتشطز أٚ ايتهطض ايؿدكٞ
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ٌّ ايٓصض يعسّ ضدشإ  -طز يف مجٝعٗاايـُٛاضز أٚ َع ايتـش مجٝع ٜٓش
ٌّ ْـصضٙ يًعبـاز٠  ايـُٓصٚض س٦ٓٝص، ٚإٕ تطن٘ إختٝاضًا عُسًا سـٓح ٚإْـش

 ٚايهؿاض٠ عٔ سٓح ايٓصض َٚـدايؿت٘ عُسًا .  َػتُط٠ً ٚٚدبت ايتٛب١
ـُطًل (: ٜتشكل ايـشٓح ايـُٛدب يًهؿاض٠ بـُدايؿ١ ايٓصض اي52)

ؿطٚط بعس تـشكل ؾطط٘ َٚكسضت٘ ع٢ً أٚ بـُدايؿ١ ايٓصض ايـُ إختٝاضًا،
ٌٍ ْصض تطن٘ أٚ تطى َا ْصض ؾعً٘  ْػٝاًْا يٓصضٙ  -ايٛؾا٤ ب٘، ْعِ يٛ أت٢ بؿع

نإ  -أٚ خطأ أٚ إنططاضًا أٚ إنطاًٖا  أٚ دٗاًل َٔ زٕٚ تككري 
َعصٚضًا، ٚالبس َٔ ايؿعٌ أٚ ايرتى ايـُٓصٚض َػتكباًل عٓس ظٚاٍ ايعصض 

 .  -صضٙ أٚ نإ ي٘ ٚقت باٍم نُا يٛ أطًل ْ -ٚبكا٤ ايٛقت 
َٔ ٖامشٞ أٚ َٔ  -أٚإ ظٚادٗا  -(: إشا ْصض تعٜٚر بٓت٘ 53)

ٍِ أٚ َٔ إبٔ عؿريت٘ مل ًٜعّ ايٓصض ٚمل ظتب ايٛؾا٤ ب٘. ٚأؾس  طايب عً
ِّ َٔ غري ْصضٖا هل  َٓ٘ : َا يٛ إيتعّ بصيو األب أٚ األّ أٚ األر أٚ ايع

ّّ ٚطٝب ْـؿػٗا شطّ عًِٝٗ تعٜٚـذٗا  بسٕٚ غبشاْ٘، بٌ َٜ ضناٖا ايتا
 ٚقٓاعتٗا بـداطبٗا . 

إطعاّ  (:نؿاض٠ سٓح ايٓصض ٖٞ نؿاض٠ ايُٝني، ٖٚٞ عتل ضقب١ أ54ٚ) 
 ِٖ ،ؾإ عذع قاّ ثالث١ أٜاّ َتتابعات .  ٤ أٚ إنػاعؿط٠ َػانني
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٢ً ْؿػ٘ ؾعاًل أٚ ايعٗس ٖٛ اإليتعاّ ايـُػتٛثل أٚ دعٌ ايـُهًـ ع      
تطنًا ًٜعّ  ب٘ ْؿػ٘ ٜٚؿػٌ شَت٘ ب٘ عٗسًا هل غبشاْ٘ ، قاٍ اهل تعاىل: 

ًُِفٌا ِبَعِوِد اللَِّى ِإَذا َعاَهِدُتِهط ًُِفٌا ِباِلَعِوِد ِإنَّ اِلَعِوَد َكاَن َمِسُئٌاّلص طًََأ  ص . ًََأ
 اإليتـعاّكـكس ايباطـين إىل ـٓـ١ٝ ٚايـ(: ال ٜٓـعـكس ايعـٗس بـُذطز اي55)
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ٌٍ أٚ تطىأ ع٢ً ايٓؿؼ ، بٌ البس َٔ اي هل ٚدعٌ  تًؿغ بايعٗس َٓهًُاـؾع
ُّا ْٛاٙ  إىل ايككس ، ٚإٕ نإ األسٛط أنٝسًا ؾـٞ ايعٗس إٔ ال ٜتدًـ ع

 .  يف قًب٘ ٚقكسٙ يف باطٓ٘ داعاًل ي٘ ع٢ً ْـؿػ٘ ٚيٛ َٔ زٕٚ يؿغأ
 

ت اهل إٔ (:ايعٗس َع اهل غبشاْ٘ إٔ ٜكٍٛ َع ايككس :)عاٖس56) 
ّٞ عٗس اهل َٚٝجاق٘ أْ٘ َت٢  ّٞ َٝجام اهل(أٚ)عً أؾعٌ نصا( أٚ ٜكٍٛ:)عً

ّٞ نصا(.   سكٌ نصا ؾعً
 

ًّٞ قال٠ ايًٌٝ( 57) (: ايعٗس ٜٓعكس َطًكًا )عاٖست اهل إٔ أق
ٍٛ مل ٜعًّك٘ ع٢ً ؾططأ غري ساقٌ باذتاٍ، نُا ٜٓعكس ايعٗس َؿطٚطًا  بٓش

ايعٗس َع اهل . ٖٚٛ قػُإ: عٗس بؿطط ٜت٢ُٓ سكٛي٘ َػتكباًل بربن١ 
بّط ، ٚعٗس ظدط ، ٖٚٛ ْعري ايٓصض ٚقس تـكسّ ايتؿكٌٝ ٚايؿطٚع يف 

 أسهاّ ايٓصض ٖٚٞ آتـ١ٝ ؾـٞ ايعٗس . 
 

(: ٜعترب ؾـٞ ايـُعاٖس إٔ ٜهٕٛ بايػًا عاقاًل قاقسًا يًُعاٖس٠ َع 58)
عٔ اهل َٚـدتاضًا يف دعٌ ايعٌُ أٚ تطن٘ ع٢ً ْؿػ٘ ٚغري َـشذٛض عًٝ٘ 

 ايتكطف ايـُايٞ إشا تعًل عٗسٙ بايـُاٍ نُا تكسّ ؾـٞ ؾطٚع ايٓصض . 
 

إٔ ٜهٕٛ عُاًل  -ايـُعاٖس عًٝ٘ ضب٘  -(: ال ٜعترب يف َتعًل ايعٗس 59)
ٍّ أٚ قسق١ أٚ ْـشٖٛا  -قايـشًا  ٚطاع١ هل غبشاْ٘  ٚإٕ  -قال٠أ أٚ قٝا

ـشكل نإ أؾهٌ، بٌ ٜهؿٞ يف إْعكاز ايعٗس ٚٚدٛب ايٛؾا٤ ب٘ عٓس ت
نإٔ  -ؾطط٘ إٔ ال ٜهٕٛ ايؿعٌ ايـُعاٖس عًٝ٘ ضب٘ عُاًل َطدٛسًا زًٜٓا 

ٜهٕٛ عُاًل َـشطًَا أٚ َهطًٖٚا أٚ تطنًا يٛادب أٚ يـُػتشب ؾاْ٘ ال 
بإٔ ٜهٕٛ  -ٜٚهؿٞ إٔ ٜهٕٛ عُاًل َباسًا ضادشًا زًْٝا  -ٜٓعكس عٗسًا 
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ب ؾطعٞ، قايـشًا ي٘ زًْٜٝٛا ٚإٕ نإ َهطًٖٚا ؾطعًا أٚ تطنًا يـُػتش
 ٞ ايرتىـٞ ايؿعٌ أٚ ؾـبـُع٢ٓ ٚدٛز َٓؿع١ ؾدك١ٝ َٚكًش١ يًُعاٖس ؾ

 ايـُعاٖس عًٝ٘ ضب٘ .
ٌٍ أٚ تطىأ ي٘ ؾٝ٘ َكًش١   ٚعًٝ٘ إشا عاٖس اهل غبشاْ٘ ع٢ً ؾع

 -بإٔ نإ َـشطًَا أٚ تطى ٚادبأ  -ؾدك١ٝ ز١ْٜٛٝ ٖٚٛ َطدٛح ؾطعًا
َهطٚٙ ؾطعًا أٚ نإ مل  ٜٓعكس عٗسٙ، أٚ نإ ي٘ ؾٝ٘ َكًش١ ز١ْٜٛٝ ٖٚٛ 

ٌّ عٗسٙ  تطى َػتشب ثِ ظايت ايـُكًش١ ٚإْتؿت ايـُٓؿع١ ؾكس إْـش
 ٚبطٌ ؾال ظتب ٚؾاؤٙ ٚال نؿاض٠ ع٢ً سٓج٘ .

 

(: ال إؾهاٍ يف قش١ عٗسٙ بايتكسم ْٚـشٛٙ بٓشٛ عٗس ايؿعٌ : 60)
اهل إٔ أتكسم بهصا(، نُا ال إؾهاٍ عٓسْا يف قش١ عٗس  )عاٖست

ّٞ عٗس اهل  إٔ بكطتٞ قسق١ ع٢ً ايؿكري إٕ ؾؿٞ ٚيسٟ َٔ ايٓتٝذ١ )عً
 َٔ إْؿا٤ ايتكسم سني قكس ايٛؾا٤ البس ؾـٞ نًُٝٗايهٔ َطن٘(.

بايعٗس ٚعٓس تـشكل ؾطط٘ إشا نإ َؿطٚطًا ، ٚال ترتتب ايٓتٝذ١ 
ايـُعاٖس عًٝٗا ضب٘ إال بإْؿا٤ ايػبب ايؿطعٞ يًتكسم أٚ يًطالم أٚ 

بٓشٛ عٗس ايؿعٌ أٚ  َؿطٚطًا أُٚا ٜعاٖس عًٝ٘ ضب٘ َطًكًا ْـشُٖٛا َـ
 . عٗس ايٓتٝذ١

 

(: يٛ عاٖس اهل أٚ ْصض إٔ ٜتكسم بـذُٝع َا ٜـًُه٘ َٔ أعٝإ 61)
ٚأثاخ ٚعكاضات ْٚكٛز ٚغريٖا َـُا ٜـًُو ؾطعًا ، ٚنإ ايعٗس أٚ 
ايٓصض َعًكًا ع٢ً ساد١أ ثِ قهاٖا ي٘ اهل غبشاْ٘، أٟ تـشكل ؾطط٘ 

أٚ بايٓصض ، ؾٛدس َؿك١ً يف ايتكسم  ٚتّٓذع عًٝ٘ ٚدٛب ايٛؾا٤ بايعٗس
يعَ٘ ع٢ً األسٛط ٚدٛبًا : إٔ ٜتكسم  -بتُاّ أَٛاي٘ زؾع١ً ٚاسس٠ 
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بـُكساٍض َعتّس ب٘ َٔ أَٛاي٘ سػب َهٓت٘ َٔ زٕٚ سطز َٚؿك١، ثِ 
ّّٛ باقٞ أَٛاي٘  بك١ُٝ عازي١ َٓكؿ١ ٜجبتٗا يف شَت٘ قبٌ ايتكطف ؾٝٗا  -ٜك

ّْٚٗا يف غذٌ َـدكٛم ساؾغ يًسٜٔ ايجابت بصَت٘، ثِ ٜتكسم  ٜٚس
عُا يف شَت٘ ع٢ً ايؿكري ٚايـُػهني َٔ أضساَ٘ ٚغريِٖ : ؾ٦ًٝا ؾؿ٦ًٝا 
ست٢ ّٜٛؾٞ تـُاّ ايـُكساض، ٚالبس َٔ تػذٌٝ ايـُسؾٛع ٚبٝإ ايـُتبكٞ يف 
شاى ايػذٌ ٚالبس َٔ اإلٜكا٤ إىل إْػإ َٛثٛم َؤتـُٔ نٞ ٜؤزٟ 

٢ يف شَت٘ َٔ ايسٜٔ بعس ايٛقٞ أٚ ايٛاضخ ايـُؤتـُٔ َٔ تطنت٘ َا تبك
ُعاٖس ـُٓصٚض أٚ ايـَٛت٘ سػب ايػذٌ ست٢ ٜتِ ايسٜٔ ٚايتكسم اي

 .  عًٝ٘ ضب٘
 

(: إشا خايـ عٗسٙ ايـُطًل أٚ ايـُؿطٚط ايصٟ تـشكل ؾطط٘ 62)
ٚدبت عًٝ٘ ايهؿاض٠،  -ٚتّٓذع ٚدٛب ايٛؾا٤ ب٘ عًٝ٘ ثِ سٓج٘ ٚخايؿ٘ 

ّ غتني َػهًٝٓا، ؾإ ٖٚٞ عتل ضقب١ أٚ قٝاّ ؾٗطٜٔ َتتابعني أٚ إطعا
عذع عٓٗا ؾاالسٛط ٚدٛبًا عًٝ٘ قٝاّ ثـُا١ْٝ عؿط ًَٜٛا ٚاألٚىل 

تتابعٗا، ؾإ عذع يعَ٘ اإلغتػؿاض ٚايتٛب١، ٚإٕ تـُهٔ َػتكباًل قبٌ  
َـُات٘ َٔ إطعاّ غتني َػهًٝٓا أٚ قٝاّ غتني ًَٜٛا َتتابع١ يعَ٘ ايتهؿري 

 ع٢ً االسٛط .
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 فقه تذكية احليوان الـمطعوم                              
 أو                                                  

 فقه الصيد والذباحة             

 

 

(: ايكٝس ٚايصباس١ ططٜكتإ ؾطعٝتإ يتصن١ٝ اذتٝٛإ اييت ٜتٛقــ  1)
ٌّ ٌّ يـبؼ دًـسٙ          عًٝٗا س أنٌ يــشِ ايــشٝٛإ ايــُشًٌ أنًـ٘ ؾـطعًا ٚسـ

 ، ٚايكٝس ٜػتعٌُ يف َعٓٝني :  ٚإغتعُاٍ أدعا٤ٙ
ــإ       ــٔ اإلْػ ـــُُتٓع ع ـــُتٛسـ ٚاي ـــشٝٛإ اي ــ٢ اي ــس عً ــات ايٝ يف إثب

 باألقايـ١ . 
 ٚيف إظٖام ضٚس٘ بآي١أ َعترب٠ َٔ غري شبٍض .

 -يف ايػايـب   -ٚنالُٖا َؿطٚع بكٝٛز آت١ٝ ، ٜٚـطاز َـٔ ايكـٝس ٖٓـا      
 ايـُع٢ٓ ايجاْٞ ايصٟ ٖٛ ططٜك١ ؾطع١ٝ َٔ تصن١ٝ ايـشٝٛإ ايـُتٛسـ . 

ٚايصباس١ أٚ ايصبض ٖٛ قطع أٚزاز ايـشٝٛإ ايــُكسٚض عًـ٢ إَػـان٘    
يتشكـل   -بؿطٚط َع١ٓٝ آت١ٝ، ٜٚكّٛ َكاّ ايصبض : ايٓشط يف اإلبـٌ خاقـ١  

ٌّٖ ٚيبؼ دًسٙ.   ايتصن١ٝ ايـُش١ًً أل نٌ ايـشٝٛإ ايـُتأ
ـــُطعّٛ(     ــ١ اذتٝــٛإ اي ــا :)ؾكــ٘ تصنٝ ٚايعٓــٛإ ايػــًِٝ ٚايكــشٝض ٖٓ
ٌّ أنـٌ ذتُـ٘ ٚيـبؼ دًـسٙ        سٝح ْبّٝٔ ٖٓا أسهاّ شنا٠ اذتٝٛإ ايـصٟ عتـ

ٌّ أنٌ ايــشٝٛإ مل ظتـع أنًـ٘     -يف ؾك٘ األطع١ُ  -ؾطعًا، ؾإشا تـشكل  س
 إال بعس تصنٝت٘ . 

ٚقس تتشكل  ٚايتصن١ٝ قس تتشكل بايكٝس ٚقس تتشكل بايصبض أٚ بايٓشط
ٍٍ ، ْبسأ يف ايؿكٌ األٍٚ بؿطٚع :   بػري شيو َـُا ٜأتٞ تؿكًٝ٘ عرب ؾكٛ
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 : التركَة بصَد الٌحش ًالطري
 

ٌّ أنـــٌ يــــشُ٘    ــرّب  ٜــــش ــ٘ ايــــُتٛسـ يف ايـ ايــــشٝٛإ ايــــشالٍ أنًـ
ٚإغتعُاٍ دًسٙ إشا قازٙ ايهًب ايـُعًِ ٚقتً٘ بعكطٙ ٚدطسـ٘ بؿـطٚطأ   

ٍح بكٝــٛزأ آتٝــ١ ، ؾٗــصإ ططٜكــإ يكــٝس آتٝــ١، أٚ إشا قــازٙ اإلْػــإ بػــال
 اذتٝٛإ ايـُتٛسـ يف ايرّب أٚيف ايـذٛ :

 

 الطسٍق األًل : الصَد بالللب أً نـحٌي .
 

ٌّ ايـشٝٛإ إشا إقطازٙ غري ايهًب َٔ أْـٛاع ايــذٛاضح   2) (: ال ٜـش
١ًُّ ايـُسضب١ ع٢ً ايكٝس نايعكاب ٚايباؾـل   - طٝٛضًا أٚغباعًا ست٢ ايـُع

، ْعـِ ٖـصٙ ادتـٛاضح ٜــُهٔ      -اظٟ ٚايؿٗس ٚايُٓـط ٚغريٖـا   ٚايككط ٚايب
إضغــا ا بعــس تعًُٝٗــا عًــ٢ قــٝس ايـــشٝٛإ ايـــُتٛسـ يـــذطس٘ بعهــ١أ   

 -بؿطٚط تصن١ٝ ايصباسـ١   -ست٢ إشا أزضن٘ ايكا٥س سًٝا ٚشع٘  -ٚضتٖٛا 
ٌّ ي٘ أنٌ يـشُ٘ ٚإغتعُاٍ دًسٙ .  س

ٌّ قـٝس ايهًــب ٚقتًـ٘ يًشٝـٛإ ايـــُتٛسـ ايـ     3) الٍ أنًــ٘ شـ(: ٜــش
 بؿطٚط :

ــطط اا ــطٝاز،      ألٍٚيؿ ــ٢ اإلق ــًا عً ــسضبًا َعًُ ــب َ ــٕٛ ايهً : إٔ ٜه
ٜٚتشكل شيو بأَطٜٔ البس َٔ تهطضُٖا َٓـ٘ ٚإتكـاؾ٘ بُٗـا َـطات ستـ٢      

 ٜتشكل نْٛ٘ َعًًُا : 
األَط األٍٚ: إغرتغـاي٘ إشا أضغـً٘ ، بــُع٢ٓ أْـ٘ َتـ٢ أغـطاٙ قـاسب٘        

 بايكٝس ٖاز عًٝ٘ ٚإْبعح إيٝ٘ . 
ايــٗٝاز ٚاإلْبعـاخ اىل ايكـٝس إشا ظدـطٙ      سْٞ: إٔ ٜٓعدط عٓاألَط ايجا

ٚال ٜعترب ؾٝ٘ اإلْعداض بايعدط إشا نإ بعس إضغاي٘ ٚإقرتابـ٘ َـٔ    قاسب٘،
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ايـيت ال   -ايكٝس ٚٚقٛع بكطٙ عًٝـ٘، نُـا ال ٜعتـرب إٔ ٜهـٕٛ َـٔ عازتـ٘       
إٔ ٜـُػو ايكٝس ست٢ ٜكٌ قـاسب٘ إيٝـ٘ ٚال ٜأنـٌ     -تـتدًـ إال ْازضًا 

تؿاقًا َٚٔ زٕٚ إعتٝاز، ٚيصا ظتٛظ األنٌ َـٔ ايكـٝس ايـصٟ أنـٌ     َٓ٘ إال إ
َٓ٘ ايهًب إتؿاقًا، ٚإٕ نإ االسٛط تطن٘، ٚال بأؽ باعتٝـازٙ ؾـطب زّ   

ْعِ البس إٔ ٜعتاز ايهًـب تـطى قـٝسٙ يكـاسب٘        ايكٝس ٚأنٌ أسؿا٥٘ .
ؾًٛ أضاز قاسب٘ أخصٙ َٓـ٘ ؾتُػـو بـ٘ ٚزاؾعـ٘ ٚقاتـٌ       عٓسَا ٜكٌ ايٝ٘،

ٌّ  َكتٛي٘ ع٢ً األسٛط . زْٚ٘ مل ٜـش
 

ــاْٞ : إٔ ٜ ضغــاٍ إهــٕٛ إَػــاى ايهًــب ايـــُعًِ يًكــٝس ب ايؿــطط ايج
قاسب٘ بككس إقطٝازٙ، ؾًٛ إغرتغـٌ  بٓؿػـ٘ َـٔ زٕٚ إضغـاٍ قـاسب٘      

ٌّ َكتٛي٘، ٖٚهصا إشا أضغً٘ ألٍَط  غري اإلقطٝاز َٔ زؾـع عـسٚ    -مل ٜـش
اشا أزضنـ٘   شٌ َكتٛيـ٘ إال ؾاقطاز سٝٛاًْا مل َٜ -أٚ ططز غبع أٚ ضتُٖٛا 

ؿػــ٘ ثــِ أغــطاٙ  إشا إغرتغــٌ بٓ -عًــ٢ االســٛط  -سٝــًا ٚشعــ٘، ٖٚهــصا  
ٌّ َكتٛيــــــ٘ ٚإٕ أّثــــــط اإلغــــــطا٤     َٜقــــــاسب٘ ســــــاٍ عــــــسٚٙ مل      شــــــ

ٌّ أنًـ٘. ٖٚهـصا    -نؿّس٠ ايعسٚ  -ؾٝ٘ أثطًا   ، ْعِ إشا أزضن٘ سًٝا ٚشناٙ سـ
ٌّ َكتٛي٘ يٛ إغرتغٌ ايهًب بٓؿػ٘ ؾعدطٙ قـاسب٘ ؾٛقــ ثـِ أغـطاٙ     ـٜ ش

 شٛ ايكٝس ؾاغرتغٌ ست٢ قازٙ ٚقتً٘ . ٚأضغً٘ َْ
ٌّ أنًـ٘ ٚيـبؼ           ٍٍ بعٝٓـ٘ ؾكـاز  غـعااًل غـريٙ سـ ٚإشا أضغً٘ يكـٝس غـعا
دًسٙ ، ٖٚهصا إشا قازٙ ٚقاز غـريٙ َعـ٘ ؾاُْٗـا عتـالٕ . ٚباختكـاض :      

ضغــاٍ ايهًــب ، ال بككــس إؿــطط ٖــٛ  إضغــاي٘ بككــس دــٓؼ ايكــٝس ب اي
  ؾدل َعني َٔ ايكٝس .

 

 كيبـُ٘ نايـػًًُا أٚ َا بـشهـٌ َـٕٛ ايـُطغـح: إٔ ٜهـجايـؿطط ايـاي
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ٍِ أٚ َػ١ًُأ، ٚال ٜهّط نـٕٛ ايهًـب ًَـو نـاؾط      ايـُُّٝع ايـُتّٛيس َٔ َػً
ٌّ  َكتٛيـ٘ ،ٚال   إشا أضغً٘ َػًِ، بُٝٓـا اشا أضغـً٘ نـاؾط ؾاقـطاز مل َٜ     شـ

ؾطم يف ايـُػًِ بني ايـُؤَٔ ٚايـُدايـ ست٢ ايــُطأ٠ ٚايكـيب، نُـا ال    
ــني  ــطم يف ايهــاؾط ب ــابٞ  ؾ ــٛثين ٚايهت ــصَٞ   - أْٛاعــ٘: اي ـــشطبٞ أٚ اي  -اي

 ٚايـُعًٔ نؿطٙ ٚايـُعًٔ إغالَ٘ إشا نإ َـشهًَٛا بهؿطٙ نايٓاقب .
 

ُّٞ عٓـس إضغـاي٘ ٚاألقـ٣ٛ اإلدتـعا٤ بٗـا بعـس          ايؿطط ايطابـع : إٔ ٜػـ
     ٌّ اإلضغاٍ قبٌ اإلقاب١، ؾاشا تطى ايتػ١ُٝ عٓـس اإلضغـاٍ َتعُـسًا مل عتـ

نٗـا ْػـٝاًْا، نُـا ال ٜهـّطٙ يـٛ ؾـو أْـ٘ مّسـ٢ أّ مل         َكتٛي٘، ٚال ٜهّط تط
ٌّ َكتـٍٛ نًبـ٘،    ِّ ؾاْ٘ عتـ ٚاألٚىل شنـط إمسـ٘ غـبشاْ٘ عٓـس اإليتؿـات       ٜػ

 ٚعٓس ايؿو إشا أَهٔ ٚمل ٜتـٝكٔ نٕٛ ايـشٝٛإ ايـُكٝس َكتٛاًل بعس.
 

(: ٜهؿــٞ اإلقتكــاض يف ايتػــ١ُٝ ٖٓــا ٚيف ايــصبض ٚايٓشــط عًــ٢ شنــط 4)
تععِٝ َجـٌ : )اهل انـرب( أٚ )اذتُـس هل( أٚ )بػــِ    اغـِ )اهل( َكرتْـًا بـاي   

اهل( ٚال ٜبعس اإلنتؿـا٤ بـصنط اإلغـِ ايؿـطٜـ )اهل( َــذطزًا ٚاألسـٛط       
 قطْ٘ بايتـععِٝ .

 

ايؿطط ارتاَؼ: إٔ ٜػتٓس َٛت ايـشٝٛإ إىل دطح ايهًـب ٚعكـطٙ،   
ٚأَا إشا إغتٓس إىل غببأ آخط َٔ قـس١َأ أٚ إختٓـاٍم أٚ إتعـابأ يف ايعـسٚ     

ٌّ ايٛسـ إال  إشا أزضن٘ ايكا٥س سًٝا ٚشبـش٘ . أٚ  ْـشٛ شيو مل ٜـش
(: إشا ؾو يف إٔ َٛت ايكـٝس نـإ َػـتٓسًا إىل دٓاٜـ١ ايهًـب أٚ      5)

ٌّ َكتٛي٘ ، ؾالبس َٔ ايعًِ باغتٓاز َٛت٘ إىل دـطح   إىل غببأ آخط مل ٜـش
       ٌّ ايهًب، ٜٚهؿٞ َا إشا نإ ٖٓاى أَـاض٠ عطؾٝـ١ عًـ٢ إغـتٓازٙ إيٝـ٘ ؾٝشـ

  ٜـشكٌ َٓٗا ايعًِ .ٚإٕ مل
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ايؿــطط ايػــازؽ: إٔ ال ٜــسضى قــاسب ايهًــب قــٝسٙ سٝــًا َـــُهٔ  
ٌّ َكتٛيــ٘ نُــا يــٛ أزضنــ٘ َٝتــًا أٚ سٝــًا ٜعادًــ٘    ايتصنٝــ١ بايــصبض، ٚإال ســ

يصبـــش٘ ، ٚتٛنــٝش٘ : إْــ٘ إشا أضغــٌ ايهًــب  ايـــُٛت ٚمل ٜػــع ايٛقــت
ٌّ قاسب٘ إىل ايكٝس ؾًشك٘ ايكا٥س بعس إقاب١ ايهًب ٚمل ٜسضن٘ سّٝ ًا س

أنً٘ ، ٖٚهصا إشا أزضن٘ سٝـًا بعـس إقـابت٘ يهـٔ مل ٜػـع ايعَـإ يصبــش٘        
ٌّٚأَا إشا ٚغع ايعَإ يصع٘ ؾرتن٘ ست٢ َات مل َٜ ؾُات،  .  ش

ٖٚهصا اذتـاٍ إشا أزضنـ٘ بعـس عكـط ايهًـب يـ٘ سٝـًا يهٓـ٘ نـإ َــُتٓعًا           
أٚ ٚبكٞ َٓٗعًَا ٜعسٚ ؾاْ٘ إشا تبع٘ ايكا٥س ٚنًب٘ ؾٛقـ : ؾإ أزضن٘ َٝتـًا  

ٌّ أنًـ٘ ، ٚأَـا إشا ٚغـع ايعَـإ          أزضن٘ سًٝا ٚمل ٜػـع ايعَـإ يصبــش٘ سـ
. ٌّ  يصبـش٘ ؾرتن٘ ست٢ َات مل ٜـش

 

ٍٕ تسضى ؾٝـ٘ شنـا٠ ايــُكٝس إٔ ٜــذسٙ تطـطف عٝٓـ٘ أٚ       أ(: 6) ز٢ْ ظَا
تـطنض ضدًـ٘ أٚ ٜتشـطى شْبـ٘ أٚ ٜـسٙ ، ؾاْـ٘ إشا أزضنـ٘ نـصيو ٚايعَـإ          

ٌّ أنًــ٘ ٚال يــبؼ د  ًــسٙ إال إشا شبـــش٘ شعــًا داَعــًا  َّتػــع يصعــ٘ مل ٜـــش
 يؿطا٥ط ايتصن١ٝ . 

 

 (: إشا أزضى قاسب ايهًب قٝسٙ سًٝا ٚايٛقت ٜػع يصبـش٘ يهٓ٘ 7)
ٌّ ايػــهني ٚضؾــع ايـــشا٥ٌ عــٔ َٛنــع ايــصبض   إؾــتػٌ بـــُكسَات٘ َــٔ غــ
ٌّ أنًـ٘، أَـا إشا مل تهـٔ عٓـسٙ آيـ١            ْٚـشٛ شيـو ؾُـات قبـٌ إٔ ٜصعـ٘ سـ

ــصبض  ـــشٛٙ   -اي ــهني أٚ ْ ــِ  -غ ٌّ   ؾً ـــش ــات مل ٜ ــ٢ َ ــ٘ ست ــ٢  -ٜصع عً
، ْعِ ٜتـُهٔ ؾاقس آي١ ايصبض إٔ ٜرتن٘ ٜٚػطٟ ايهًب ب٘ ست٢  -االسٛط 

ٌّ ي٘ أنً٘ ع٢ً األق٣ٛ .   ٜكتً٘ ؾاشا قتً٘ س
 

 شكٝك١ٝ ادتس١ٜ إىل ايـُكٝس َٔـايعاٖط عسّ ٚدٛب ايـُبازض٠ اي(:8)
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، ْعـِ  سني إضغاٍ ايهًب ٚال َٔ سني إقابت٘ ي٘ إشا بكـٞ عًـ٢ إَتٓاعـ٘    
االسٛط ٚدٛبًا ايـُبازض٠ ايعطؾٝـ١ إشا أسـّؼ إٔ نًبـ٘ أٚقؿـ٘ ٚقـّٝطٙ غـري       
      ّٞ ّٕ يف ايــُػاضع١ إىل ايــُكٝس: إزضاى شبــش٘ ٖٚـٛ سـ َـُتٓع ٚإستٌُ أ
أٚ إسطاظ إغتٓاز َٛت٘ إىل دطح ايهًـب ال اىل غـببأ آخـط ، ؾـاشا تٛقــ      

طح اإلســطاظ عًــ٢ ايـــُػاضع١ ايعازٜــ١ يًتشكــل َــٔ إغــتٓاز َٛتــ٘ إىل دــ  
ٚدبت، يهٓ٘ يٛ تٝكٔ إغتٓاز َٛت٘ إىل نًب٘ ٚعًـِ بعـسّ إزضاى    -ايهًب 

ٍٛ ال ٜسضنــــ٘ إال  -ايــــصبض   ٚيــــٛ َــــٔ دٗــــ١ بعــــس ايـــــُػاؾ١ عًــــ٢ ْـــــش
 بعس َٛت٘ بـذطح ايهًب ؾال إؾهاٍ يف عسّ ٚدٛب ايـُػاضع١ إيٝ٘ . 

 

ــ٘ نــإ َٛنــع    9) (: إشا عــّض ايهًــب اذتٝــٛإ ايــٛسـ أٚ أنــٌ َٓ
 ـذب غػً٘ ٚال ٜـذٛظ أنً٘ قبٌ غػً٘ . َالقات٘ َتّٓذػًا ٜ

 

ٌّ َكـــتٍٛ نًبــ٘ ٜٚـــًُو ايـــُطغٌ   10) (: إشا إدـــتُعت ايؿطا٥ـــط ســ
عٓسَا ٜكّٝطٙ ايهًـب بــذطس٘ )غـري َــُتٓع( ٚإٕ مل ٜكبهـ٘       َكـٝس نًب٘

ًّه٘ ٚأخـصٙ ، ٚيـٛ أخـصٙ نـإ غاقـبًا ًٜعَـ٘          بعس ، ؾٝشطّ ع٢ً غـريٙ تــُ
ٖـٛ أٚ َـع    -سـس خًــ قـٝسأ    ْعِ يـٛ غـع٢ أ    زؾع٘ إىل َطغٌ ايهًب .

ـــشُٖٛا   ــكطٙ أٚ ْ ــ٘ أٚ ق ــ٢     -نًب ـــًُه٘ ست ــا٤ٙ مل ٜ ــٝس إلعٝ ـــ ايك ؾٛق
ٍٕ ٚأَػه٘ قبٌ ٚقٍٛ األٍٚ أٚ إَػـاى نًبـ٘    ٜـُػه٘ ، ؾإ أغطع إيٝ٘ ثا

 إٜاٙ ًَه٘ ايكابض ايـُُػو ي٘ أٚاًل . 
 

ٌّ ايكٝس إٔ ٜـًُو ايهًـب ، ؾٝهؿـٞ إٔ ٜػـتعريٙ    11) (: ال ٜعترب يف س
ٌّ َكتٛيـ٘ ، بـٌ ال ٜعتـرب إباسـ١     َٔ غريٙ إش ا نإ َعًًُا داَعًا يؿطا٥ط س

ايهًب ؾايػاقـب يهًـب غـريٙ إشا إقـطاز بـ٘ ٜـأثِ عًـ٢ ؾعـٌ ايػكـب          
 ٝسـٛ قاز ؾايـُكـٔ يـس، يهـكـب ٚإٕ مل ٜـًـٚعًٝ٘ أدط٠ إْتؿاع٘ َٔ ايه
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 ٜـًُه٘ غاقب ايهًب اشا أضغً٘ ايٝ٘ . 
ٌّ ايكـٝس : ٚسـس٠ ايــُط     (: ال12) غٌ ، ؾٝشـٌ ايكـٝس اشا   ٜعترب يف سـ

أضغٌ عًٝـ٘ مجاعـ١ نًبـًا ٚاسـسًا َـع إدتُـاع ايؿـطا٥ط يف ادتُٝـع أٚ يف         
ٚاسسأ َِٓٗ َع إدتُاعٗا ؾٝ٘ بؿطط نؿاٜـ١ إغطا٥ـ٘ يف شٖـاب ايهًـب إىل     

 ايـُكٝس ٖٚٝاد٘ عًٝ٘. 
ٌّ ايكـٝس : ٚسـس٠ ايهًـب ؾـاشا أضغـٌ ؾـدل        13) (: ال ٜعترب يف سـ

ــرتاى      ــ٢ اإلؾ ــس نالبــًا ؾاقــطازت عً ــِ ٜعتــرب يف    ٚاس ٌّ، ْع ــ سٝٛاْــًا س
ايـُتعسز إدتُاع ايؿطا٥ط ؾًٛ أضغٌ َػًِ ٚناؾط نًبني ؾاقطازا سٝٛاًْا 
ِّ اآلخـط َتعُـسًا    ٢ُّ أسسُٖا ٚمل ٜػ ٌّ، ٚنصا إشا ناْا َػًُني ؾػ مل عت
أٚ نإ نًـب أسـسُٖا َعًُـًا زٕٚ نًـب اآلخـط، ٖـصا إشا إغـتٓس ايكتـٌ         

 إيُٝٗا َعًا .
نُا إشا غبل أسسُٖا ؾأثدٓ٘ دطسـًا ستـ٢    أَا إشا إغتٓس إىل أسسُٖا

أؾــطف ايـــُكٝس عًــ٢ ايـــُٛت ثــِ دــا٤ٙ ايهًــب اآلخــط ؾأقــاب٘ ٜػــريًا   
بـــشٝح يــٛ إغــتٓس ايـــُٛت عطؾــًا إىل ايػــابل إعتــرب إدتُــاع ايؿــطٚط يف  
ايهًــب ايػــابل خاقــ١، بُٝٓــا إشا أدٗــع عًٝــ٘ ايهًــب ايالســل بعــس إٔ   

إَتٓاع٘ ٚإغتٓس َٛت٘ عطؾـًا  أقاب٘ ايهًب ايػابل ٚمل ٜٛقؿ٘ بٌ بكٞ ع٢ً 
 إعترب إدتُاع ؾطٚط ايتصن١ٝ ؾـٞ ايالسل .  -إىل ايهًب ايالسل خاق١ 

 

 . الطسٍق الثانُ : الصَد بالسالح
ــالح      ــٝس بايػ ــًا اشا ق ــا٥طًا أٚ َتٛسؿ ــ٘ ط ــالٍ أنً ــٛإ اذت ٌّ اذتٝ ـــش ٜ

 بؿطٚط : 
 

 ايؿطط األٍٚ : نٕٛ ايطاَٞ َػًًُا أٚ َا بـشهُ٘ . 
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ــاْٞ :   ــطط ايج ــالح يف     ايؿ ــتعُاٍ ايػ ــس إغ ــٞ ٚعٓ ــني ايطَ ــ١ُٝ س ايتػ
اإلقــطٝاز أٚ بعــسٙ قبــٌ إقــاب١ ايـــٗسف، ؾًــٛ تــطى ايتػــ١ُٝ عُــسًا ســطّ 
ٌّ األنٌ نُـا ال ٜهـّط َـا يـٛ ؾـو يف أْـ٘        َكتٛي٘، ٚال ٜهّط  ْػٝاْٗا يف س

ِّ عٓس ايطَٞ .   مّس٢ أّ مل ٜػ
 

 ايؿطط ايجايح : ايطَـٞ َـع قكـس اإلقـطٝاز بـ٘ عٓـس ايعًـِ أٚ تٛقـع        
 -ٚدٛز ايكٝس بؿطط إغتٓاز ايكتٌ إىل ضَٝتـ٘ ؾًـٛ ضَـ٢ ال بككـس ؾـ٤ٞ      

أٚ ض٢َ بككس ٖسفأ َعني أٚ قتٌ عـسٚ   -ٚيٛ يعسّ تٛقع٘ ٚدٛز ايكٝس 
ٌّ، ٖٚهصا إشا أؾًـت   أٚ خٓعٜط أٚ ؾا٠  ؾأخطأ ٚأقاب غعااًل ؾكتً٘ مل عت
ايػالح َٔ ٜسٙ ؾأقاب غـعااًل ؾكتًـ٘، ْعـِ يـٛ ضَـ٢ غـعااًل َعٝٓـًا بككـس         

ٌّ أنً٘، ٚايـُِٗ قكسٙ إقط ٝازٙ ؾأقاب سٝٛاًْا أٚ طريًا غري َا قكسٙ س
 اإلقطٝاز بطَٝ٘ . 

 

ايؿطط ايطابع : إٔ تهٕٛ اآلي١ اييت ٜكاز بٗا ايٛسـ أٚ ايطري قاتًـ١  
:غالسًا قاطعًا نايػٝـ ٚايػهني ٚايـدٓذط ٚضتٖٛا َــُا يـ٘ طـطف سـاّز     

ٛ   ٜكطــع َــا ٜكــٝب،  ـــشٝ ـــذػس اي ــًا ي إ نــايطَض أٚ ٜهــٕٛ غــالسًا خاضق
   ٌّ ٚايػِٗ َٔ اذتسٜس ايصٟ ي٘ ْكٌ، ؾاشا قتٌ بٛقٛع٘ ع٢ً ايــشٝٛإ سـ

 ذطس٘. ـأنً٘ ٚإٕ مل ٜ
شسٜس ؾٝعتـرب  ـدًٛ َٔ ايٓكٌ ايـ ـشُٖٛا َـُا ٜـٚاَا ايػِٗ ٚايعكا ْٚ

ٌّ َكتٛي٘ أَطإ : إٔ ٜهٕٛ ططؾـ٘ َــشّسزًا خاضقـًا يــذػس ايــشٝٛإ       يف س
ـــايــــُكٝس، ٚإٔ ٜـــ ٝاًل ؾُٝـــٛت بـــصاى ايــــدطم  قًـــدطق٘ ٚيـــٛ ـذطس٘ ٜٚـ

ٌّ أنً٘ عٓس٥ـصأ، ـ، ؾال ٜهؿٞ ٚقٛع٘ عًٝ٘ َٔ زٕٚ دطس٘ ٚال ٜٚايـذطح  ش
ٌّ أنً٘  .   ْعِ يٛ ٚقع عًٝ٘ ٚأزضن٘ سًٝا ؾصبـش٘ ايكا٥س س
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(: ايعاٖط أْ٘ ٜـذع٤ٟ عـٔ ايٓكـٌ ايــشسٜس : غـريٙ َـٔ ايؿًـعات       14)
ٌّ ا -ايػتٌٝ  -نايصٖب ٚايؿه١ ٚايٓشاؽ ٚايهطّٚ  يٛسـ ٚغريٖا ؾٝش

أٚ ايطري ايـُكتٍٛ بطَٞ ايػٝـ عًٝ٘ أٚ ايطَض أٚ ْـشُٖٛا إشا قـٓع َـٔ   
 بعهٗا أٚ َٔ خًٝطٗا . 

 

ــٛز     15) ـــُكُع١ ٚايعُـ ـــشذاض٠ ٚايـ ـــُكتٍٛ بايـ ــٝس ايـ ٌّ ايكـ ــ (: ال عتـ
ٚايؿبه١ ٚايؿطى ٚاذتبايـ١ ٚضتٖٛـا َـٔ اآلت ايكـٝس َــُا يٝػـت قاطعـ١        

يـُبازض٠ إىل ايـُكٝس باإلقطٝاز بٗا َع ا ْعِ ال بأؽ ٚال ؾا٥ه١ خاضق١،
ٌّ أنً٘ ٚإال ؾال.   ؾإ أزضن٘ سًّٝا ٚشبـش٘ س

 

بط٠ ايـُدٝط ٚايــُػُاض ٚغـٝذ ؾـٟٛ    ا(: ٜؿهٌ اإلدتعا٤ بـُجٌ 16)
 ايًشِ ْٚـشٖٛا َـُا ال ٜكسم عًٝ٘ )ايػالح( ٚإٕ نإ ؾا٥هًا خاضقًا.

 

(: َا ٜكسم عًٝ٘ )ايػالح( عطؾًا ال إؾـهاٍ يف ايكـٝس بـ٘ غـٛا٤     17)
( نايطَٞ بايطَض ٚايػِٗ َٚا عتازًا يف عكٛض ايـُعكَٛني)َا نإ َ

ٌّ إغـتعُاٍ بٓـازم ايكـٝس ايــُتعاضؾ١ يف      إغتشسخ بعسِٖ، َٚٔ ٖٓا َٜ شـ
ظَآْا، ٚاشا ناْت ايطًك١ ايـداضد١ َٓٗا َـشّسز٠ تـدطم دػس ايــشٝٛإ  
ــٔ        ــس أّ َ ــٔ اذتسٜ ــ١ َ ــت ايطًك ــٛا٤ ناْ ــاٖط غ ــٛ ط ــ٘ ٖٚ ــٌ ذتُ ٌّ أن ــ س

ٌّ ايكٝس بايبٓازم ايـيت تهـٕٛ طًكتٗـا    ايطقام أّ َٔ غريٖا،  ٚعًٝ٘ عت
ــ١ ٚتػــ٢ُ )ايكــذِ(    ــاشا خطقــت دػــس    قــػري٠ اذتذــِ بٓشــٛ ايبٓسق ؾ

ٌّ أنً٘، بُٝٓا يٛ مل ختطم ايطًك١ بسٕ اذتٝٛإ ٚمل  اذتٝٛإ ْٚؿصت ؾٝ٘ س
تٓؿص ؾٝـ٘ يهٓٗـا قتًتـ٘ بؿعـٌ نـػطٗا ٚسطاضتٗـا ايــُشطق١ أؾـهٌ اذتهـِ          

ن٘ قٟٛ دسًا، ْعِ إشا أزضن٘ ٚؾٝ٘ سطن١ ع١ًٝ أنٌ ذتُ٘ بٌ اإلستٝاط برت
ٌّ أنً٘ قطعًا. ـأَهٔ شبـش٘ ع٢ً ايٓٗر ايؿطعٞ ٜٚ -ٚيٛ ٜػري٠  -  ش
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ايؿطط ايـداَؼ : إٔ ٜسضى ايـشٝٛإ َٝتـًا أٚ ٜسضنـ٘ سٝـًا ٚمل ٜتػـع     
ايٛقت يصع٘، ؾًٛ أزضن٘ سًّٝا ٚٚغع ايٛقت يصعـ٘ ؾرتنـ٘ ستـ٢ َـات مل     

ٌّ أنٌ يـٜ  شُ٘ . ـش
 

: إٔ ٜػتكٌ غالس٘ ٚضَٝ٘ يف قتً٘ ؾًٛ ؾاضى يف قتً٘  ايؿطط ايػازؽ
ٌّ ايـُكتٍٛ نُا يـٛ ضَـاٙ ؾػـكط اذتٝـٛإ ايــُطَٞ       غري )آي١ قٝسٙ( مل عت

ذساض أٚ َـٔ ايــذبٌ إىل األضض بعـس َـا     ـيف ايـُا٤ أٚ غكط َٔ أع٢ً ايـ 
ّٔ إغـتٓاز ايــُٛت إىل ضَٝتـ٘ ٚغريٖـا ، ٜٚهؿـٞ       أقاب٘ ايػِٗ ٚعًِ أٚ ظ

ِ إغتٓاز ايـُٛت إىل ضَٝت٘ خاق١ ٚإٕ مجعت ؾـطا٥ط  يًشط١َ إٔ ال ٜعً
ٌّ ، ٚيـــٛ ؾـــو يف اإلغـــتكال    أٟ يف إغـــتٓاز قتًـــ٘ إىل ضَٝتـــ٘    -ٍ ايــــش

 مل ٜـشهِ بـش١ًٝ أنً٘ .  -بارتكٛم 
 

ــاؾط،   18) ــًِ ٚن ـــشٝٛإ َػ ــٞ اي ــرتى يف ضَ ــٔ   (: إشا إؾ ــرتى َ أٚ إؾ
،ِّ أٚ ضَاٙ َٔ قكس اإلقطٝاز َٚـٔ مل ٜككـسٙ عٝـح     مّس٢ َٚٔ مل ٜػ

ٌّ أنــٌ ايـــُكٝس، إال إٔ  إغــ تٓس َــٛت ايـــشٝٛإ إىل ضَٝتُٗــا َعــًا مل عتــ
ٌّ أنٌ ذتُ٘  .  ٜسضن٘ سًٝا ٜٚصع٘ ؾٝش

(: إشا ضَــ٢ غــًُٗا ؾككــس اإلقــطٝاز ؾأٚقــًت٘ ايــطٜض إىل ايكــٝس 19)
ٌّ أنً٘ ٚإٕ نإ يٛال ايطٜض مل ٜكً٘ ٚمل ٜكتً٘، ٚنصا إشا أقاب  ؾكتً٘ س

 اب ايكٝس ٚقتً٘ . ايػِٗ األضض أٚ ايـشا٥ط ثِ ٚثب ؾأق
 

ـــ١ٝ ايكـــٝس بايػــالح : ٚســس٠ اآليــ١ ٚال ٚســس٠   20) ًّ (: ال ٜعـــترب يف س
ٍِ ٚطعٓ٘ آخط بـطٍَض   ايكـٝس ٚال ٚسس٠ ايكا٥س، ؾًٛ ض٢َ أسس قٝسًا بػٗ

ٌّ َُٓٗـا ، بـٌ إشا     ٌّ أنً٘ إشا إدتُعت ايؿطا٥ط يف نـ ؾُات َُٓٗا َعًا س
ٍٕ ؾعكـطٙ ٚدطسـ٘ ٚضَـاٙ آخـ        ٍِ ؾأقـاب٘   أضغٌ أسـس نًبـ٘ إىل سٝـٛا ط بػـٗ
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ٌّ أٜهًا، ٚإشا أضغٌ ٚاسس أٚ مجع نالبًا أٚ ضَـٛا   ؾُات بؿعًُٗا َعًا س
ٌّ َـا أقـاب٘     غالسًا ع٢ً غطب نبا٤ َٔ زٕٚ قكس ٚاسس َٓٗا بعٝٓ٘ سـ
 ايطَٞ أٚ ايهًب َٓٗا ست٢ ايكػاض إشا ناْت َـُتٓع١ تكسض ع٢ً ايؿطاض . 

 

ٌّ ايكــٝس ًَٚهــ 21) ٘ ايكــا٥س (: إشا إقـطاز بايػــالح ايـــُػكٛب ســ
ٚإٕ أثِ باغتعُاٍ ايػالح ٚنـإ عًٝـ٘ أدـط٠ ايــُجٌ ٜـسؾعٗا يــُايه٘ إشا       

 نإ يًكٝس ب٘ أدط. 
 

ٌّ أنٌ ذتُ٘ ٚيبؼ دًسٙ باقـطٝازٙ بٛاغـط١   22) (: اذتٝٛإ ايصٟ عت
ايهًب أٚ ايػالح ٖٛ اذتٝٛإ ايـُُتٓع ايـصٟ ال ٜكـسض اإلْػـإ عًٝـ٘ إال     

ايــُتٛسـ باألقـٌ نـايطري    بٛغ١ًٝأ غـٛا٤ ايــُتٛسـ ٚايطـا٥ط ٚغـٛا٤      
ــايبكط      ـــُتٛسـ ن ــٞ اي ــا ٚاألًٖ ــاضٙ ٚضتٖٛ ــٛسـ ٚمح ــط اي ــيب ٚبك ٚايع
ايـُػتعكٞ ٚايبعري ايعاقٞ ٚايكا٥ٌ َٔ ايبٗـا٥ِ نايــذاَٛؽ ايكـا٥ٌ    
ـأ ثِ ٜطـاضزٙ َـٔ زٕٚ إٔ ٜـسضى     ٌّ أنً٘ بط١َٝ غِٗ أ أٚ بطع١ٓ غٝ ؾاْ٘ عت

ٌّ سٝات٘ ست٢ ٜـُهٓ٘ شبـش٘ ٖٚٛ سٞ، ؾاشا أزضن٘ سًّٝا ٚأ َهٓ٘ شع٘ مل عت
 إال بصع٘ أٚ ْـشط ايبعري . 

 

ــع تصنٝــ١ ايكــٝس عًــ٢ ايـــشٝٛإ األًٖــٞ ايــصٟ ٜكــسض        23) (: ال تك
ٚغ١ًٝ غٛا٤ ايـُتأٌٖ باألقـٌ نـايبكط ٚايػـِٓ ٚاإلبـٌ      اإلْػإ عًٝـ٘ بـال

ٚايــسداز ٚضتٖٛــا ٚايـــُتأٌٖ بــايعطض بعــس ايـــتٛسـ نــايعيب ٚايطــري   
ٌّ يــايـــُتأًٖني ؾاْــ٘ ال َٜ باإلقــطٝاز بــٌ بايــصبض ادتــاَع يؿــطا٥ط شُ٘ ـشــ

. ًٜٚشل ب٘: ٚيس ايـشٝٛإ ايٛسؿـٞ قبـٌ إٔ ٜكـ٣ٛ عًـ٢ ايؿـطاض       ايتصن١ٝ
ٚاإلَتٓــاع، ٚؾــطر ايطــري قبــٌ ْٗٛنــ٘ يًطــريإ، ؾاُْٗــا عهــِ األًٖــٞ،    

ٌّ أنٌ ايطريـريٙ ؾـعااًل ٚقػـطخ٘ أٚ غـإشا ض٢َ طريًا ٚؾ :ٚعًٝ٘  كتًُٗا س
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 يصٜٔ ال ٜكٜٛإ ع٢ً ايطريإ أٚ ايؿطاض . ٚايػعاٍ ٚسطّ ايؿطر ٚايكػري ا
 

يف ب٦ط أٚ ْــشٖٛا   -بعري أٚ بكط أٚ ؾا٠  -(: َا تطّز٣ َٔ ايبٗا٥ِ  24)
ناْــت تصنٝتــ٘ َتشككــ١ بعكــطٙ  -ٚتعــصض شعــ٘ أٚ ْـــشطٙ ٚقــس خٝـــ َٛتــ٘ 

ــ١  -بايػــالح ــ١ قاتً ــ٘ طعٓ يف َٛنــٍع َــٔ دػــسٙ ٚإٕ مل ٜهــٔ   -أٟ بطعٓ
نُـا تتشكـل بتكطٝعـ٘     َٛنع ايٓشط أٚ ايصبض َع شنط اغـِ اهل غـبشاْ٘،  

ٛٙ َــع شنـط إغـِ اهل غـبشاْ٘ عًٝـ٘، ٖٚهـصا ايجـٛض ايــٗا٥ر         بايػٝـ ٚضت
ٌّ نـطب٘        ايـُػتعكٞ ٚايبعري ايـُُتٓع إشا مل ٜكـسض عًـ٢ ٚثاقـ٘ ٚضتـطٙ عتـ
بايػٝـ ست٢ ٜـُٛت َع شنط اغِ اهل عًٝـ٘ . ْعـِ إٕ أَهٓـ٘ شبـض ايجـٛض      

ٌّ أنً٘ إال بصع٘ أٚ بٓشطٙ.  -ٚيٛ سني نعؿ٘ -أٚ ضتط ايبعري   مل عت
 

طم يف تــشكل ايـصنا٠ باإلقـطٝاز بـني سـالٍ ايًشـِ ٚبـني        (: ال ؾ25)
إشا إقـطٝست ٚضَٝـت بايػـالح     -ٖٚـٞ سـطاّ األنـٌ     -سطاَ٘ ؾايػـباع  

قـاضت شنّٝـ١ ٚدـاظ اإلْتؿــاع ظًـسٖا يف ايكـال٠ ٚغريٖــا َــُا تعتـرب ؾٝــ٘        
ايصنا٠. يهٔ إشا إقطٝست بايهًـب أؾـهٌ تــشكل ايـصنا٠ بـ٘ يف َــشّطّ       

ٛبـًا تـطى اإلْتؿـاع بــذًسٖا ؾُٝـا تعتـرب ؾــٝ٘        األنٌ نايػباع ؾـاألسٛط ٚد 
 ايصنا٠ ؾال ًٜبؼ دًسٖا ؾـٞ ايكال٠ ٚايطٛاف . 

 

ٜـسٙ أٚ ضدًـ٘ أٚ    -(: إشا أباْت آيـ١ ايكٝس عهـًٛا َـٔ ايــشٝٛإ    26)
 نإ ايعهٛ ايـُبإ َٝت١ ٜـشطّ أنً٘ ٚعتٌ أنٌ ايباقٞ.  -شْب٘ 

ي١ َــُا ٜــذٛظ   ٚإشا قطعت آي١ ايكٝس اذتٝٛإ قطعتني : ؾإٕ ناْت اآل
االقطٝاز بٗا َجٌ ايػـٝـ ٚايهًـب ٚقـس شنـط اغـِ اهل ٖٚـٛ َػـًِ ثـِ         
ــ١       ــطا٥ط ايتصنٝ ــت ؾ ــًا اشا إدتُع ــا مجٝع ًّت ــًا س ــا َع ـــشٝا٠ عُٓٗ ــت اي  ظاي
َٚٓٗا : إٔ ال ٜسضى ايكا٥س ايــشٝٛإ ايــُكٝس سٝـًا أٚ أزضنـ٘ ٚمل ٜػـع      
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ٚقـس سـطّ   ايٛقت يتصنٝت٘، ؾإٕ نإ ايٛقت َتػعًا يصبـش٘ ٚدب شبـش٘، 
عًٝ٘ ايـذع٤ ايصٟ يٝؼ ؾٝ٘ ايطأؽ، ٚاشا شبض ايٓكــ ايـصٟ ؾٝـ٘ ايـطأؽ     
ٌّ أنًـ٘ بايــدكٛم، ٚيـٛ مل ٜصبــش٘ ستـ٢ َـات نـإ         ٚايطقب١ طٗط ٚس

 صتػًا ٚسطّ عًٝ٘ أنً٘ . 
(: إشا نــطب ايـــشٝٛإ ٚقطعــ٘ بآيــ١أ ال ٜـــذٛظ اإلقــطٝاز بٗــا       27)

ٌّ َا ؾٝـ٘ ايطأؽ ناذتباي١ ٚايؿبه١ ٚاذتذاض٠ سطّ َا يٝؼ ؾٝ٘ ايطأؽ  ٚس
ٚايطقب١ إشا أزضن٘ سًٝا ٚشبـش٘ ع٢ً ايٓٗر ايؿطعٞ، ؾـاشا مل ٜصعـ٘ ستـ٢    

 َات سطّ اٜهًا . 
 

 الفصل الثانُ : طسق تـنلم الطري ًالٌحش .        
 

 -طريًا يف ادتٛ أٚ ٚسؿًا يف ايـرب   -(: ايـشٝٛإ ايـُُتٓع باألقٌ 28)
 ططم : ٜـًُو باإلغتٝال٤ عًٝ٘ ، ٖٚٛ ٜتشكل بأسس

أخص ايكا٥س إٜـاٙ ٚنـبط ايــشٝٛإ بٝـسٙ أٚ َػـو دـع٤أ َٓـ٘ نـإٔ          -1
 ٜكبض ع٢ً ٜسٙ أٚ ضدً٘ أٚ ضباط٘ ؾاْ٘ ٜـًُه٘ اآلخص . 

ؾبه١ أٚ ؾدًا  -ٚقٛع٘ يف آي١أ َٔ اآلالت اييت ٜعتاز اإلقطٝاز بٗا  -2
 .ٝٗا ًَو ايـُكٝسؾقطٝاز بٗا ٚٚقع ؾإشا ْكبٗا يإل -أٚ ؾطنًا أٚ ْـشٖٛا

باآلت ايكٝس : بايػالح بٌ ست٢ بايـشـذاض٠ ْٚــشٖٛا َــُا    ضَٝ٘ -3
ال ٜهٕٛ غالسًا ٜكاز ب٘ ٜٚـشٌ ب٘ أنً٘، أٚ بإضغاٍ ايهًب أٚ ايؿٗس أٚ 
ْـشُٖٛا َٔ دٛاضح ايػـباع أٚ ايطٝـٛض ؾٝعكـطٙ أٚ ٜــذطس٘ ستـ٢ ٜكـّٝطٙ       
غري َـُتٓع، ؾإشا دطح بػالس٘ أٚ بهًب٘ : ايٛسـ ؾعذـع عـٔ ايعـسٚ أٚ    

ري ؾعذــع عــٔ ايطــريإ ؾاْــ٘ ٜـــًُه٘ ايطاَــٞ يًػــالح أٚ   نػــط دٓــاح ايطــ
ايـُطغٌ يًهًب أٚ ايؿٗس أٚ ْــشُٖٛا َـٔ ايــذٛاضح ٜٚهـٕٛ يـ٘ ْــُاؤٙ       
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ــٌ        ــ٘ بـ ــ٘ إال بإشْـ ــطف ؾٝـ ــريٙ ايتكـ ــٛظ يػـ ــ٘ ٚال ظتـ ــ٘ عٓـ ـــعٍٚ ًَهـ  ٚال ٜـ
 ٜهٕٛ ايـُػتٛيٞ ع٢ً ايكٝس ايـًُُٛى س٦ٓٝصأ بـُٓعي١ ايػاقب . 

 

(29ٍٕ ثِ أؾًت َـٔ ٜـسٙ    -ٚسـ أٚ طا٥ط  - (: إشا إغتٛىل ع٢ً سٝٛا
أٚ ٚقع يف ؾبهت٘ ثِ إْـؿًت َٓٗا، أٚ ضَاٙ ؾذطس٘ دطسًا َجبتًا ثِ بطأ َٔ 
ايـذطح ٚعـاز َــُتٓعًا خـطز عـٔ ًَهـ٘ ٚدـاظ يػـريٙ تــًُه٘ باإلقـطٝاز          
ٚاإلغتٝال٤ عًٝ٘ ،ْعِ يٛ أؾًت َٔ ٜسٙ أٚ َٔ ؾبهت٘ أٚ بط٤ٟ َٔ دطس٘ 

االَتٓــاع ؾايعــاٖط بكــاؤٙ عًــ٢ ًَهــ٘ ال  َــٔ زٕٚ إٔ ٜعــٛز َـــُتٓعًا تـــُاّ 
 شْ٘ ٚطٝب ْؿػ٘ . إٙ َعامحت٘ عًٝ٘ أٚ تـًُه٘ إال بٜـذٛظ يػري

نــٌ ٚغــ١ًٝ ٜعــّسٖا قــاسبٗا يـــُػو ايـــشٝٛإ ايـــُتٛسـ أٚ        -4      
سؿري٠ يف ايرّب يػكٛط األغس أٚ ايؿٌٝ أٚ ْـشُٖٛا َـٔ   ايـطري: نإٔ ٜـشـؿط

ضن٘ يتهٕٛ َٛس١ً ٜكـٝس بٗـا،أٚ   ايػباع ٚأخصٖا ، أٚ ٜـذطٟ ايـُا٤ يف أ
ٜطاضزٖا إىل َهٍٝل عتكطٖا ؾٝ٘ عٝح مل ٜـُــهٓٗا ايؿـطاض َٓـ٘، أٚ ٜهـع     
غؿٝٓت٘ يف َٛنٍع َعني َٔ ايـُا٤ يٝجب ؾٝٗا ايػُو ، أٚ ٜهـع ايــشبٛب   

      ٌ ؾٝـ٘ ٜٚػًـل عًٝٗـا ايبـاب أٚ      يف بـٝت٘ ٜعـّسٙ يـسخٍٛ ايطٝـٛض ؾٝـ٘ ثـِ تـسخ
ؾاْـ٘ بٛقـٛع ايطـري أٚ    ٘ املعتـاز٠ ، تـ آالاإلقـطٝاز بػـري    ْـشٛ شيو َٔ ططم

ايٛسـ ٚثبٛت٘ يف شاى ايـُهإ ٜـًُه٘ ٜٚــشطّ عًـ٢ غـريٙ ايتكـطف ؾٝـ٘      
  أٚ اإلغتٝال٤ عًٝ٘ .

        

(: إشا تّٛسٌ ايـشٝٛإ يف أضن٘ ايط١ٝٓٝ أٚ عّؿـ ايطري يف زاضٙ 30)       
 ٘أٚ ٚثبت ايػُه١ يف غؿٝٓت٘ مل ٜـًُو ؾ٦ًٝا َٔ شيو َا مل ٜككـس تــًُه  

يًكٝس  ثِ ٜهع ٜسٙ عًٝ٘. ٚعًٝ٘ إشا تكّس٣ أسس ألخص  عساز ايـُٛنعإب
 ساض أٚـب األضض أٚ ايـص قاسـبٌ أخـ١ قـٛإ أٚ ايػُهـٝـط أٚ ايـشـٝـايط
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 ايػؿ١ٓٝ ًَه٘ اآلخص ٚإٕ عك٢ بسخٍٛ ًَو غريٙ َٔ زٕٚ إشْ٘.
 

(: ٜعترب يف سكٍٛ ايـًُو قكس ايكا٥س متًـو ايكـٝس ؾًـٛ أخـص     31)
ــًا اذتٝــٛإ  مل ٜـــًُه٘، ٚإشا ْكــب ايؿــبه١ ال   -ال بككــس ايتًُــو  -عبج

بككس اإلقطٝاز  ٚايتًُو مل ٜـًُو َا ٚثـب ؾٝٗـا، ٚاشا ضَـ٢ بػـالس٘     
ًّٗٝا ٚعبجــًا أٚ بككــس  -عبجــًا ال بككــس اإلقــطٝاز  ٚايتًُــو  نــإٔ ضَــ٢ تًــ

ّٞ ٜٚـذٛظ يػريٙ أخصٙ ، ْعـِ يـٛ ؾعـٌ     -ٖسفأ َعني  ؾاْ٘ ال ٜـًُو ايـُطَ
اتــ٘ إىل قكــس تـــًُو  َــا ٜكــطاز  اإلقــطٝاز َــٔ زٕٚ إيتؿ شيــو  بككــس

 قطب حتكل ًَه٘  ا .ؾاأل
 

(32 ٘ ـٍ أٚ طــاضزٙ نًبــ أٚ ؾٗــسٙ ستــ٢ أعٝــاٙ  (: إشا غـع٢ خًـــ ٚســ
أسّل ب٘ ٚمل ٜـًُه٘ ست٢ ٜػتٛيٞ عًٝ٘ ٜٚأخـصٙ ، ؾـإشا أخـصٙ    ؾٛقـ نإ 

غــريٙ قبــٌ إٔ ٜـــُػه٘ األٍٚ مل ٜـــًُه٘ اآلخــص إال إٔ ٜعــطض شٚ اذتــل   
 كطف عٓ٘. ٜٚٓ

 

طري يف ؾبه١ َٓكٛب١ يإلقطٝاز ؾًِ تـُػه٘  (:يٛ ٚقع ٚسـ أ33ٚ)     
ايؿبه١ يهعؿٗا ٚقٛت٘ ؾاْؿًت َٓٗا مل ٜـًُه٘ ْاقبٗا، ٖٚهصا اذتهِ إشا 
أخص ايؿبه١ ٚإْؿًت بٗا َع بكا٤ إَتٓاع٘ بصيو ، ؾإشا قـازٙ غـريٙ ًَهـ٘    

يؿـطاض  اٚأضدع ايؿبه١ إىل َايهٗا ، ٚاشا نعـ إَتٓاع٘ ٚمل ٜكـسض عًـ٢   
ٌّ يػريٙ أخصٙ ٚال ٜـ  ًُه٘ باألخص . ؾٗٛ ًَو ْاقب ايؿبه١ ال ٜـش

 

إشا ض٢َ ايكٝس ؾأقاب٘ ٚمل ٜــُػه٘ بعـس ، ؾتشاَـٌ طـا٥طًا أٚ      (:34)
عازًٜا عٝح بكٞ ع٢ً إَتٓاعـ٘ ٚمل ٜكـسض عًٝـ٘ إال باإلتبـاع ٚاإلغـطاع مل      

 ٚأخصٙ ٛىل عًٝ٘ـٜـًُه٘ ايطاَٞ ،ْعِ ٖٛ أسّل ب٘ ٚيصا ال ٜـًُه٘ َٔ إغت
 شل عٓ٘ . ـإال اشا أعطض شٚ اي
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 (: إشا ض٢َ إثٓإ بػالسُٗا قٝسًا زؾعـ١ : ؾـإ تػـاٜٚا يف ايتـأثري     35)
ؾٗٛ يـُٗا َعـًا، ٚإٕ نـإ ايتـأثري     -نإٔ أثبتاٙ َعًا أٚ أقاباٙ ٚقتالٙ َعًا  -

ايهبري يطَٞ أسسُٖا نإ ايكٝس ي٘، ٚإشا إؾرتنا يف ايتـأثري َـع ايتؿـاٚت    
داضسًا ٚاآلخـط َجبتـًا َٚٛقؿـًا يـ٘ أٚ نـإ ايتـأثري َُٓٗـا         بإٔ نإ أسسُٖا

 تسضظتًا ؾاالسٛط ٚدٛبًا تكايـشُٗا عًٝ٘ . 
 

(: إشا ض٢َ قٝسًا سالاًل نـايػعاٍ بإعتكـاز نْٛـ٘ نًبـًا أٚ خٓعٜـطًا      36)
ٌّ أنً٘، إال إٔ ٜككس بطَٝـ٘ إقـطٝاز َـا إعتكـسٙ      ؾكتً٘ مل ٜـًُه٘ ٚمل ٜـش

  ٘ ٌّ يــشُ٘ عٓـس إدتُـاع        نًبًا أٚ خٓعٜطًا ثِ ظٗـط نْٛـ ٚسؿـًا ؾًُٝهـ٘ ٚعتـ
 ؾطٚط ايتصن١ٝ ايكٝس١ٜ . 

 

(: إشا ض٢َ ايكٝس ؾذطس٘ َٔ زٕٚ إٔ ٜـدطد٘ عـٔ اإلَتٓـاع أٚ   37)
ــ٘ زخــٍٛ       ــ٢ زخــٌ َٛنــعًا َـــًُٛنًا يػــري ايكــا٥س ســطّ عًٝ طــاضزٙ ست
ايـُٛنع َٔ زٕٚ إشٕ َايه٘، ؾإشا إدـرتأ ٚزخـٌ ايـساض ٚأخـصٙ  ًَهـ٘،      

ض ٚإغتٛىل عًٝ٘ ًَه٘ اشا أسطظ إعطاض ايكـا٥س  ٚإشا أخصٙ قاسب ايسا
 -ٚيٛ نعٝؿًا -طاَٞ ٚايـُطاضز ؾٝ٘ عٓ٘، ٚإال سٝح ٜـشتٌُ ثبٛت سٍل يً

 ؾاالسٛط ٚدٛبًا إضناؤٙ بايتكايـض بُٝٓٗا . 
 

(: إشا قٓع بطدًا يف زاضٙ يتعّؿـ ؾٝ٘ ايــشُاّ ؾعّؿؿـت ؾٝـ٘ مل    38)
س٦ٓٝـص ال ٜــذٛظ يػـريٙ    ٜـًُهٗا إال َع قكس سٝاظتٗا أٚ قكس تـًُهٗا ، ٚ

 زخٍٛ ايساض ٚال أخصٖا َٔ زٕٚ إشْ٘ ٚال ٜـًُهٗا بأخصٖا . 
 

(: ايٓشٌ غري ايــًُُٛن١ ألسـسأ تــًُو إشا إغـتٛىل عًـ٢ أَريٖـا       39)
هٕٛ ؾٝٗا إستُاٍ ًَه١ٝ أسسأ يـ٘  بككس تـًُه٘ عٓس أخصٙ َٔ َٛانع ال ٜ

 ؾ٘ ٜٚسخٌ ثِ ٜـًُو نٌ َا ٜتبع٘ َٔ ايٓشٌ َـُا ٜػري بػريٙ ٜٚكـ بٛقٛ
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ّٔ ٜٚـد عًُ٘ بــًُو أسـس    طز َٓ٘ بسخٛي٘ ٚخطٚد٘ . ٚيف َٛاضزَع٘ ايه
 ي٘  أخصٙ ٚال إٜصاؤٙ ٚال ايتكطف ؾٝ٘ . ذٛظـإستُاي٘ ايـًُه١ٝ ال ٜ  ا أٚ

 

(: إشا أطًل ايكا٥س قـٝسٙ بإختٝـاضٙ َـٔ ٜـسٙ أٚ َـٔ ؾـبهت٘ بعـس        40)
ضًا ع٢ً اإلؾالت ٚقاز -ٚسؿًا أٚ طريًا  -إغتٝال٥٘ عًٝ٘: ؾإ قاض َـُتٓعًا 

ــٝؼ      ـــًُه٘ ٚي ـــذٛظ يػــريٙ إقــطٝازٙ ٚت خــطز عــٔ ًَهــ٘ ٚعــاز َباســًا ٜ
 يًكا٥س األٍٚ ايطدٛع عًٝ٘ . 

ؾـإٕ مل   -يـذطس٘ أٚ يهػـط دٓاسـ٘ أٚ أليؿتـ٘     -ٚإٕ مل ٜكط َـُتٓعًا 
ٜككــس بإطالقــ٘ اإلعــطاض عٓــ٘ ؾٗــٛ ًَهــ٘ ال ٜـــذٛظ يػــريٙ أخــصٙ أٚ         

ًُو ايػري إٜـاٙ دـاظ يػـريٙ    إقطٝازٙ، ٚإٕ قكس اإلعطاض عٓ٘ ٚضنٞ بت
عٙ عـٔ بكا٥ـ٘   إقطٝازٙ ٚتـًُه٘ َٔ زٕٚ ؾطم بني ْؿ٤ٛ إعطان٘ عٔ عذـ 

ٙ يككٛض ايـُاٍ أٚ ايـُايو ٚبني ْؿ٥ٛ٘ عٔ غببأ ٤يف ٜسٙ ٚتـشت إغتٝال
ــ٘ إشا ظٗــط      ـــًُه٘ ٚيــٝؼ يــهٍٚ ايطدــٛع عًٝ آخــط ، ؾــإشا قــازٙ ايػــري ت

 إعطان٘ عٓ٘ أٚ ظٗطت إباست٘ يػريٙ . 
 

٥س ٜـًُو ايكٝس باإلقطٝاز الغُٝا إشا قكس َع٘ ايتًُو (: ايكا41)
ٚنإ ايـُكٝس َباسًا باألقٌ غـري َــًُٛى ألسـسأ ، ٚال ٜــًُه٘ إشا نـإ      

 َـًُٛنًا يـُشرتّ ايـُاٍ نإٔ ٚدس ايطري يف ايـُس١ٜٓ َككٛم ايـذٓاح.
 ،يًـٛسـ أٚ يًطـري بٓـ٢ عًـ٢ اإلباسـ١      ٚإشا ؾو ٚإستٌُ ًَو أسسأ

اض٠ عطؾ١ٝ ع٢ً ًَو ايػري ي٘ ؾٝشطّ عًٝ٘، ٚشيو نإٔ إال إشا ناْت ؾٝ٘ أَ
ٜـذس ايطري يف ايـُس١ٜٓ َككٛم ادتٓاح أٚ ٜعٗط أثط إغـتٝال٤ أسـسأ عًٝـ٘    

نـإٔ ٜــذس طــٛم يف عٓكـ٘ أٚ قـطط يف إشْــ٘ أٚ سبـٌ َؿـسٚز يف ٜــسٙ أٚ        -
ضدًـ٘ أٚ ْــشٖٛا . ؾــإشا عًـِ ٚتـشــكل نــٕٛ ايـٛسـ أٚ ايطـري َـــًُٛنًا       
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إشا دًٗ٘ دط٣ عًٝ٘ سهِ ايًكط١ إٕ نإ نـا٥عًا،  ٚدب ضّزٙ يـُايه٘، ٚ
 ٚإال دط٣ عًٝ٘ سهِ َـذٍٗٛ ايـُايو . 

ْعِ إشا ًَو ايطا٥ط دٓاسٝ٘ ٚقسض ع٢ً ايطـريإ دـاظ تــًُه٘ بكـٝسٙ     
ٚاإلغتٝال٤ عًٝـ٘ إال َـع ايـٝكني بهْٛـ٘ َــًُٛنًا يؿـدٍل َعـني ٜعطؾـ٘ أٚ         

 ٚتػًُٝ٘ ي٘ .ٜأتٝ٘ َطايبًا ب٘ ٚال ّٜتُٗ٘ ؾايعاٖط ٚدٛب ضّزٙ إيٝ٘ 
  

 الفصل الثالث : ذكاة السنم .    
 

ؾــال  -ٚيــٛ قًــٝاًل  -شا نــإ يــ٘ قؿــط(: ال ٜـــشٌ أنــٌ ايػــُو إال إ42)
ٜـشٌ َا يٝؼ ي٘ قؿط، ٚإْـُا ٜـشٌ أنٌ َا ؾٝ٘ قؿط إشا شنـٞ بأخـصٙ سٝـًا    

ــ١   َٚٛتــ٘ خــاضز ايـــُا٤ :   ــًا بايٝــس أٚ باآلي ـــُا٤ سٝ  : إَــا بإخطادــ٘ َــٔ اي
 .  شٖٛاـْ أٚ ايؿاي١ أٚايؿبه١ أٚ ايؿل 

ٚإَا بأخصٙ خاضز ايـُا٤ بايٝس أٚ باآلي١ بعس َا خطز بٓؿػـ٘ أٚ ٚثـب         
يف غؿ١ٓٝأ أٚ ع٢ً ايؿاط٤ٞ أٚ ْبصٙ ايـُٛز إىل غـاسٌ ايٓٗـط أٚ ايبشـط أٚ    
غــاض ايـــُا٤ ايــصٟ ٖــٛ ؾٝــ٘ ثــِ أخــصٙ أســس سٝــًا ؾٝكــري شنٝــًا ٜـــشٌ أنًــ٘   

قـاض َٝتـ١ً ٜــشطّ أنًـٗا ٚال      ٜٚـًُه٘ اآلخص . ٚإشا مل ٜؤخـص ستـ٢ َـات   
 ٜٓؿع إٔ ٜٓعط إيٝ٘ ٖٚٛ سٞ ٜهططب .

(: إشا نــطب ايػــُه١ ٖٚــٞ يف ايـــُا٤ بآيــ١ أؾكػــُٗا ْكــؿني ثــِ   43)
أخطدُٗا سّٝٝٔ ٜتشطنـإ : ؾـإ قـسم عطؾـًا عًـ٢ أسـسُٖا أْـ٘ مسهـ١         

ٌّ ٖـٛ زٕٚ غـريٙ ، ٚإشا مل ٜكـسم      -نُا يٛ نإ ؾٝ٘ ايطأؽ  -ْاقك١  سـ
ًّٗـُـا ع٢ً أسسُٖا أْ٘ مسه١  إؾهاٍ بٌ األظٗط عسّ ايـشٌ .  ؾؿٞ سـ

(: إشا أخطز مسه١ َٚاتت خاضز ايـُا٤ ؾؿّل بطٓٗا ٚٚدـس ؾٝٗـا   44)
 مسه١ ٜأنًُٗا مجٝعًا . 
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(: ال ٜؿرتط يف تصن١ٝ ايػُو : إغالّ ايكا٥س ٚال تػـُٝت٘ ، ؾًـٛ   45)
تّٛثل ايـُهًـ َٔ ايهاؾط ٚأْـ٘ أخـطز ايػـُو سٝـًا َـٔ ايــُا٤ أٚ أخـصٙ        

ٕ خطز َٓ٘ ؾُات نإ شنًّٝا َٔ زٕٚ ؾطم بني ايهتابٞ ٚغريٙ. َٚٔ بعس أ
ٖٓا إشا ٚدس أسس مسهًا َٝتًا يف ٜس ايهاؾط ٚمل ٜعًـِ أْـ٘ أخـصٙ سٝـًا بٓـ٢      
ع٢ً اذتطَـ١ ٚيـٛ أخـربٙ بأْـ٘ شّنـاٙ مل ٜكبـٌ خـربٙ إال إٔ ٜــشكٌ ايـٝكني          

ا عٓسٙ بإخطاد٘ يًػُو سًٝا، بُٝٓا يٛ ٚدسٙ يف ٜس َػًِ ٜتكطف ؾٝ٘ بـُ
ٍّ ع٢ً ايتصن١ٝ أٚ أخرب بٗا ب٢ٓ ع٢ً ايـش١ًٝ .   ٜس

 

(: إشا ٚثبت ايػُه١ يف غؿ١ٓٝأ مل تـشٌ ٚمل ٜـًُهٗا ايػـّؿإ ٚال  46)
قاسب ايػؿ١ٓٝ ستـ٢ تؤخـص بايٝـس ؾًُٝهٗـا آخـصٖا ٚإٕ نـإ غريُٖـا .        
ْعــِ إشا قكــس قــاسب ايػــؿ١ٓٝ اإلقــطٝاز بٗــا ٚعُــٌ بعــض االعُــاٍ    

ــ١    ــُو َكسَ ــٛب ايػ ـــُشّؿع٠ يٛث ــطٝاز  اي ــؿٝٓت٘ يف    -يإلق ــع غ ــإٔ ٜه ن
ٍٛ ٜٛدب ٚثٛب ايػُو ؾٝٗا  نـإ   -َـذتُع ايػُه١ ٜٚهطب ايـُا٤ بٓش

 ٖصا َٓ٘ بـُٓعي١ إخطاد٘ َٔ ايـُا٤ سًٝا ؾٝكري شنًٝا ٚتـتشـكل ًَهٝت٘ ي٘. 
 

(: إشا ٚنــع ؾــبهت٘ يف ايـــُا٤ يٝكــطاز بٗــا ؾسخًــٗا ايػــُو ثــِ 47)
ًّٝتـ٘ .    -نً٘ أٚ بعه٘  -أخطدٗا َٔ ايـُا٤ ؾٛدس َا ؾٝٗا َٝتًا  ؾايعـاٖط س

ٚإشا ْكب ؾبه١ أٚ قٓع سعـري٠ إلقـطٝاز ايػـُو ؾسخًـٗا ثـِ ْهـب       
ايـُا٤ بػبب ايـذعض أٚ غريٙ ؾُات بعس ْـهٛب ايـُا٤ قاض شنٝـًا ًَٚهـ٘   
ٌّ أنً٘، ٚأَا إشا َات َـشبٛغًا يف ايــشعري٠ أٚ ايؿـبه١ قبـٌ ْهـٛب      ٚس

 . ايـُا٤ عٓ٘ ؾؿٝ٘ قٛالٕ أقٛاُٖا س١ًٝ أنً٘ 
 

 (: إشا أخـــطز ايػـــُو َـــٔ ايــــُا٤ سٝـــًا ثـــِ أضدعـــ٘ إىل ايــــُا٤  48)
ؾُات ؾٝ٘ ؾايعاٖط سطَت٘، ٚإشا أخطد٘  -َطبٛطًا بؿ٤ٞ أٚ غري َطبٛط -
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ــٌ        ــات قب ــ٘ َ ــو يف أْ ــًا ٚؾ ــسٙ َٝت ــبهت٘ ؾٛد ــ٘ أٚ ؾ ــٔ يف سعريت ٚمل ٜه
إخطادــ٘ َــٔ ايـــُا٤ أٚ بعــس خطٚدــ٘ سهــِ بـــشطَت٘ غــٛا٤ عًــِ تــأضٜذ   

 ت أٚ دٌٗ ايتأضٜـدإ . اإلخطاز أٚ ايـُٛ
 

ُّاى إىل إضداع ايػُو إىل ايــُا٤ ٚخـاف َٛتـ٘    49) (: إشا إنطط ايػ
ثـِ ٜطدعـ٘    -ٚيٛ بإٔ ٜكتً٘ بهطبأ أٚ بػريٙ  -ب٘ إْتعاض َٛت٘  ؾٝ٘ ؾٝشػٔ

 َٝتًا إىل ايـُا٤ . 
أٚ يعهـ١   -ايعٖـط  -ع٢ً ٚد٘ ايـُا٤ إلبتالع٘ (: إشا طؿا ايػُو 50)

ٍٕ أٚ ٍٕ أٚ نطب١ إْػا َـُا ٜٛدب عذعٙ عٔ ايػباس١ : ؾإ  ُٖايػري سٝٛا
 ٚإٕ َات قبٌ أخصٙ سطّ أنً٘ .  ٙ سًٝا قاض شنًٝا ًَٚه٘ ٚسٌ أنً٘،أخص
 

(: إشا أيكــ٢ إْػــإ )ايعٖــط( يف ايـــُا٤ ؾإبتًعــ٘ ايػــُو ٚطؿــا مل   51)
ٚال ؾـطم بـني َـا إشا أيكـ٢      ٜـًُه٘ إال إشا أخصٙ، ؾـإ أخـصٙ غـريٙ ًَهـ٘،    

بني َا إشا مل ٜككس بـ٘ اإلقـطٝاز ، نُـا    ايعٖط بككس إقطٝاز ايػُو ٚ
ال ؾــطم بــني إٔ ٜككــس مسهــ١ َعٝٓــ١ أٚ بعهــًا غــري َعــني، ْعــِ يــٛ ضَــاٙ 

أٚ طعٓ٘ بطَض ؾعذع عٔ ايػباس١ ٚطؿا عًـ٢   -بٓسق١ٝ أٚ غِٗ  -بػالح 
 ٚد٘ ايـُا٤ مل ٜبعس نْٛ٘ ًَهًا يًطاَٞ أٚ يًطاعٔ . 

إٔ ٜــُٛت   :سٝـًا  (: ال ٜعترب يف سٌ ايػُو إشا أخطز َٔ ايـُا٤ 52)
ٌّ أٜهـاً  بٓـؿػ٘ ؾًٛ َات بايتكطٝع أٚ بؿّل ب ، طٓ٘ أٚ بهطب٘ ع٢ً ضأغ٘ سـ

 بٌ االق٣ٛ دٛاظ أنً٘ سًٝا . ؾُات سٌ أنً٘ ،بٌ يٛ ؾٛاٙ يف ايٓاض سًٝا 
 

(: إشا أخطز ايػُه١ َٔ ايـُا٤ س١ٝ ؾكطع َٓٗا قطعـ١ ٖٚـٞ سٝـ١    53)
ـــ  ُبا١ْ َٓــ٘ ٚسطَــت ٚأيكــ٢ ايبــاقٞ يف ايـــُا٤ ؾُــات ؾٝــ٘ سًّــت ايكطعــ١ اي

ايكطع١ اييت َاتت يف ايـُا٤، ٚإشا قطعت َٓٗا قطع١ ٖٚـٞ يف ايــُا٤ قبـٌ    
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ٌّ أنـٌ َـا أخطدـ٘ سٝـًا      إخطادٗا ثِ أخطز ايباقٞ ؾُات خاضز ايـُا٤ س
 ٚسطَت ايكطع١ ايـُبا١ْ ٖٚٞ يف ايـُا٤. 

 

 الفصل السابع : ذكاة اجلساد . 
 

يـ١ ؾًـٛ   خـص بايٝـس أّ باآل  (: شنا٠ ادتطاز أخصٙ سًٝا غٛا٤ أ نإ األ54)
َات قبٌ أخصٙ سطّ ، ٚال ٜعترب يف تصنٝت٘ : ايتػ١ُٝ ٚاإلغالّ ؾًٛ أخصٙ 
ايهاؾط سٝـًا نـإ شنــًٝا سـالاًل ، ْعـِ ال ٜــشهِ بــتصن١ٝ َـا يف ٜـسٙ إال إٔ          

 أخربٙ بأْ٘ شّناٙ مل ٜكبٌ خربٙ .  ٜـعًِ ايـُهًـ بٗا ٚإٕ
 مل ٜػتكٌ بايطريإ . ذطاز ٖٚٛ ايصٟ ـ(: ال ٜـشٌ ايسبا َٔ اي55)
(: إشا إؾتعًت ايٓـاض يف َٛنـٍع ؾٝـ٘ دـطاز ؾُـات قبـٌ إٔ ٜؤخـص        56)

ٌّ أنًـ٘، ٚإشا         سًٝا سطّ أنً٘، ٚيٛ أخـصٙ سٝـًا ٚؾـٛاٙ أٚ طبدـ٘ بايٓـاض سـ
أؾعٌ ايٓـاض نآيـ١ قـٝسأ يًذـطاز ؾذـا٤ َـٔ ايــُٛانع ايــُذاٚض٠ ٚأيكـ٢          

ٌّ َا إسرتم َـٔ ايــذ   طاز يف ٖـصٙ ايٓـاض   ْـؿػ٘ ؾٝ٘ ٚإسـرتم بٗا ؾال ٜبعس س
 .  اييت أؾعًٗا بككس قٝسٙ أٚ طبد٘ ؾٝٗا

 

 

 . الفصل اخلامس : التركَة بالربح أً بالنحس 
 

ـــُا تــ 57) ـــ(: اْ ٌّ اي ــ١ ايــ ـش ــت شٝٛاْات األيٝؿ ــٗا اشا شنٝ ، ـشالٍ أنً
 شٗا أٚ بٓشطٖا َؿطٚطًا بأَٛض :ـٚتتشكل شناتٗا بصب

 

ٌّ شبٝشـ١   ايؿطط األٍٚ : إٔ ٜهٕٛ ايصابض أٚ ايٓاسط َػًًُا ، ؾال تـش
ٌّعــٚإٕ نــإ نتابٝــًا ٚعًــِ أْــ٘ مّســ٢ اهل  ايهــاؾط عًــ٢ االســٛط،  ّع ٚدــ

ٚارتـاضدٞ   ا مل ٜهٔ َـشهًَٛا بهؿطٙ نايٓاقبٜٚهؿٞ شبض نٌ َػًِ َ
 . األسٛط ع٢ً اهل غبشاْ٘ ٚإٕ مّس٢ شبٝشت٘ ؾتشطّ ايػال٠ أقػاّ ٚبعض



 3َٓٗاز ايكاذتني/ز  ...........................................................  (126)
 

ــط    58) ــصبض أٚ يًٓش ـــُِٗ َعطؾــ١ اإلْػــإ يً ــطعٞ ٚإ (: اي ــاز٠ ايؿ د
ايتصن١ٝ، ؾـاشا أدازتٗـا ايــُطأ٠ ايــُػ١ًُ أٚ أسػـٓتٗا ايكـب١ٝ أٚ ايكـيب        
ٌّ شبـشِٗ ، ٖٚهـصا األعُـ٢ ٚاألغًــ     ٍّ َػ١ًُ س ايـُتٛيس َٔ أبأ أٚ أ

 -ٚارتكٞ ٚادتٓب ٚاذتا٥ض ٚايؿاغل ٚٚيس ايعْـا ٚشبـض ايــُهطٙ عًٝـ٘     
 .  إشا قكس ايصبض ٚمّس٢ ٚإغتكبٌ -عل نإ إنطاٖ٘ أّ بػري سل 

ــا٥ِ      59) ـــُذٕٓٛ ٚايٓ ــ٘ ناي ــ٘ بؿعً ــعٛض ي ــٔ ال ؾ ــض َ ـــذٛظ شب (: ال ٜ
ٚايػــهطإ، ْعــِ ايعــاٖط دــٛاظ شبــض ايـــُذٕٓٛ ٚضتــٛٙ إشا نــإ َـــُّٝعًا   

 . نايتػ١ُٝ ٚاإلغالّ  ؾاعطًا بؿعً٘ َع تـشكل ايؿطا٥ط األخط٣ 
 

ايؿـطط ايجـاْٞ : إٔ ٜهـٕٛ ايـصبض أٚ ايٓشـط بايــشسٜس سـاٍ اإلختٝـاض         
ٌّ أ  نـٌ ايــُصبٛح بػـري اذتسٜـس ٚإٕ نـإ َـٔ ايــُعازٕ        ٚايـُكسض٠ ؾال عتـ

ــصٖب ٚايؿهــ١ إال عٓــس        ــؿط ٚايطقــام ٚاي ـــُٓطبع١ نايٓشــاؽ ٚايك اي
 .  االضتكاض ٚخٛف ايؿٛت

دايل أٚ ايـــُدًٛط بػــريٙ خًطــًا ـشسٜس ايـــ(: ٜٓبػــٞ إختٝــاض ايــ60) 
   ّ ــايهطٚ ـــُطًٞ ب ـــشسٜس اي ــا اي ــريًا، ٚأَ ٌ   -ٜػ ــتٝ ــ٘ باالغ ـــُعرب عٓ أٚ  -اي

%( أٚ َـا قاضبٗـا ؾـاالسٛط االٚىل تـطى     20بٓػب١ َعتـسّأ بٗـا )   ايـُدًٛط ب٘
 دايل . ـشسٜس ايـايصبض ب٘ َع تّٝػط اي

      

شسٜس داظ ي٘ ايصبض بهٌ َا ٜكطـع األٚزاز ٚإٕ  ـذس ايـ(: َٔ ال 61ٜ)    
مل ٜهٔ َهططًا ايٝ٘ نإٔ ٜصبض بككب١ أٚ خؿب١ أٚ سذط ساز أٚ ظداد١ 

، ْعِ االسٛط األٚىل عٓـس   -ٚدٛبًا زٕٚ ايػٔ ٚايععِ ع٢ً االسٛط  -
 ٚيٛ -االقتكاض ع٢ً ساي١ ايهطٚض٠ ايعطؾ١ٝ ايعاز١ٜ ـشسٜس :ايصبض بػري اي

 . -شسٜس ـاذتٝٛإ يٛ إْتعط اذتكٍٛ ع٢ً اي إلغتـعذاي٘ أٚ يـدٛؾ٘ َٛت
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(: ال ٜبعس دٛاظ ايـصبض إختٝـاضًا بايــُٓذٌ اذتسٜـس ْٚــشٛٙ َــُا       62) 
ــعٛب١   -ٜكطــع األٚزاز  ــٛ بك ــ١     -ٚي ــ٢ ساي ــ٘ عً ــاض ؾٝ ــٛط اإلقتك ٚاالس

 ايهطٚض٠ ايعاز١ٜ . 
 

ايؿطط ايجايح : االغتكباٍ بايـشٝٛإ ساٍ ايصبض أٚ ايٓشط بإٔ ٜٛد٘ 
ٌّ باغتكبايـٗا عايـًُا عاَسًا سطَـت   َكازٜـُ٘ َٚصبـش٘ إىل ايكب١ً، ؾإ أخ
ّٗٗـا إىل       ايصبٝش١، ٚإٕ نإ ْاغًٝا أٚ نإ خطـأ َٓـ٘ يف االغـتكباٍ بـإٔ ٚد

إعتكس أْٗا ايكب١ً ثِ تبني ارتطأ أٚ مل ٜعطف ايكب١ً أٚ مل ٜتُهٔ َـٔ   د١ٗأ
ــ٘ ايصبٝشــ١ إيٝٗــا   ــٛ َػــتعًٝٓا بػــريٙ   -تٛدٝ ــصنٝتٗا   -ٚي ٚقــس إنــطط إىل ت

نايـشٝٛإ ايـُػتعكٞ أٚ ايٛاقـع يف ب٦ـٍط أٚ سؿـري٠ أٚ ْــشُٖٛا مل حتـطّ      
 ايصبٝش١ يف مجٝع شيو . 

ــ٘ باؾــرتاط٘ يف   ٌّ باالغــتكباٍ دتًٗ ــٛ أخــ ــ١ ٚاقعــًا   ٚي  -ؾــطع١ٝ ايتصنٝ
دٗــاًل بػــٝطًا  أٚ دٗــاًل َطنبــًا نُــٔ إعتكــس عــسّ ؾــططٝت٘ تكًٝــسًا يؿكٝــ٘    

ٌّ شبٝشت٘ يـُعتكس ؾطط١ٝ اإلغتكباٍ.  -َصٖب٘   ؾتش
 (: ال ٜؿرتط إغتكباٍ ايصابض بـذػسٙ ٚإٕ نإ أسٛط . 63)
 

يٛ إؾتػٌ باغتكبايــٗا أٚ إْتعـط َـٔ     -(: إشا خاف َٛت ايصبٝش١ 64)
 ٘ ظٗتٗا ؾايعاٖط عسّ يعّٚ اإلغتكباٍ . ٜعّطؾ
 

(: ايٛادب إغتكباٍ َكازِٜ ايصبٝشـ١ َٚـصعٗا أٚ َٓشطٖـا سـاٍ     65)
ايـصبض ؾٝـتدري ايـصابض بـني إٔ ٜهــعٗا َهـطذع١ عًـ٢ ٜــُٝٓٗا ضتـٛ دٗــ١         
ايكب١ً نٗٝأ٠ ايـُٝت ساٍ ايسؾٔ ٚبني إٔ ٜهعٗا ع٢ً ٜػـاضٖا َـع تٛدٝـ٘    

ٗا ٖٚـٞ قا٥ُـ١ َػـتكب١ً يًكبًـ١ نشـاٍ      ٜـصع  َكازٜـُٗا إىل ايكب١ً ٚبني إٔ 
 اإلْػإ ايـُكًٞ . 
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ايؿطط ايطابع: تػ١ُٝ ايصابض أٚ ايٓاسط ع٢ً اذتٝـٛإ سـني ايـصبض أٚ    
ايٓشط َتكـاًل بـ٘ عطؾـًا ، ؾًـٛ تطنٗـا عُـسًا سطَـت ٚال ٜٓؿـع تػـ١ُٝ غـري           
ايصابض، ٚيٛ تطنٗا ْـػٝاًْا مل تـشطّ ٚاالسٛط إغتشبابًا اإلتٝـإ بٗـا عٓـس    

 ٚيٛ تطنٗا دٗاًل بايـشهِ ؾايعاٖط سط١َ ايصبٝش١ . ايتصنط، 
(: ٜعترب اإلتٝـإ بايتػـ١ُٝ عًـ٢ ايصبٝشـ١ ٚسـاٍ ايـصبض أٚ ايٓشـط        66)

َكاض١ًْ يـ٘ عطؾـًا ؾـال تــذعٟ ايتػـ١ُٝ اإلتــؿاق١ٝ أٚ ايــُككٛز َٓٗـا َعٓـ٢          
أٟ سـاٍ   -بٗا عٓـس َكـسَات ايـصبض أٚ ايٓشـط     ذع٤ٟ اإلتٝإـآخط، ٚال ٜ

 . -يـُٓشٛض ضبط ايـُصبٛح أٚ ا
 

٘ ، ٚتتشكل تػـُٝت ناألخطؽ(: ظتٛظ شبض َٔ ٜتعصض عًٝ٘ ايٓطل 67)
عاضؾ٘، َٚٔ قـسض عًـ٢   قبع٘ سػب َتإبتشطٜو يػاْ٘ ٚؾؿتٝ٘ ٚإؾاضت٘ ب

ِّ         -ّطؾًا ٚيٛ ست -ايٓطل دا٤ بـصنط اهل عًـ٢ قـسض َـا ٜــُهٓ٘ ٚعتػـٓ٘ ٜٚهـ
 قبع٘ .إإخطاض شنط اهل بكًب٘ ٚإؾاضت٘ ب -ع٢ً االسٛط  -إيٝ٘ 

ــًا    68) ــصنط اهل غــبشاْ٘ ٚتعــاىل َكرتْ ــإ ب (: ٜهؿــٞ يف ايتػــ١ُٝ اإلتٝ
بــايتععِٝ َجــٌ )اهل انــرب( أٚ )اذتُــس هل( أٚ )بػــِ اهل( بــٌ ال ٜبعــس       
االنتؿا٤ بـُذطز شنط االغـِ ايــُدتل :)اهل( )ايـطمحٔ( نُـا ال ٜبعـس      

 نؿا١ٜ ايرتمج١ بايًػ١ اييت ٜتكٓٗا ايصابض.
 

 ألٚزاز األضبعــ١ يف تصنٝــ١ غــري اإلبــٌ داَؼ : إٔ تكطــع اـايؿــطط ايــ
ذط٣ ـٖٚــٛ َــ -شًكّٛ ـٚايــ -ذط٣ ايطعــاّ ـٖٚــٛ َــ -ٖٚــٞ : ايـــُط٤ٟ 

َ   -شً٘ ؾـــٛم ايــــُط٤ٟـَٚـــ ايــٓؿؼ،  شٝطـــإ ٚايٛزدــإ ُٖٚـــا عطقـــإ 
بــاذتًكّٛ ٚايـــُط٤ٟ، ٚاالســٛط ٚدٛبــًا عــسّ االدتــعا٤ بؿــّكٗا َــٔ زٕٚ 

 شًكّٛ ٚسسٙ .ـقطع ٚعسّ االدتعا٤ بكطع اي
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ٔ قطــع األٚزاز ســاٍ سٝــا٠ اذتٝــٛإ، ٚال ًٜــعّ تتــابع  (: البــس َــ69)
قطعٗا ؾًٛ قطع بعهٗا ثِ أضغًٗا ثِ قطع ايباقٞ قبٌ إٔ تـُٛت ٚتٓكطـع  
ٌّ أنـٌ      سطن١ إعها٥ٗا عٝح إغتٓس ايـُٛت عطؾًا إىل ايكطعـني طٗـط ٚسـ

 . يـشُٗا، ٚايتتابع أسٛط ٚأٚىل
 

ؾكطعـت   (: إشا قطعت ضقب١ ايصبٝش١ َٔ ؾٛم ٚبكٝـت ؾٝٗـا اذتٝـا٠   70)
األٚزاز ع٢ً ايٛدـ٘ ايــُؿطٚع سًـت ايصبٝشـ١، ٖٚهـصا يـٛ ؾـّل بطٓٗـا         
ــت، ٚإشا تهّػــطت ععاَٗــا      ــٌ َٛتٗــا سًّ ٚإْتععــت أَعاؤٖــا ؾــصعت قب
ـأ     بايػكٛط َٔ ؾاٖل أٚ أنٌ ايػبع بعهٗا أٚ دطسٗـا أٚ نـطبت بػـٝ
أٚ بطًكــ١ ْاضٜــ١ ٚأؾــطؾت عًــ٢ ايـــُٛت ؾــصعت قبــٌ إٔ تـــُٛت سًّــت  

إدتُعت ؾطٚط ايتصن١ٝ ْعـري شنـط اهل عًٝٗـا عٓـس     ايصبٝش١ ٚطٗطت إشا 
 ايصبض ٚسطنتٗا بعسٙ ٚخطٚز ايسّ ايـُتعاضف .

 

(: ال ٜؿرتط يـشٌ ايصبٝشـ١ إغـتكطاض سٝـا٠ ايــشٝٛإ قبـٌ شعـ٘،       71)
ٚتهؿٞ سٝات٘ سني ايصبض ٚإٕ أؾـطف عًـٞ ايــُٛت، ؾـإشا عًُـت سٝـا٠       

اٍ ايصبض نؿـ٢  ايـشٝٛإ قبٌ ايصبض أٚ ايٓشط ؾٗٛ، ٚاشا ؾو يف سٝات٘ س
سسٚخ سطن١أ يف دػُ٘ بعس تــُا١َٝ ايـصبض أٚ ايٓشـط ٚإٕ ناْـت نـ١ًٝ٦      

    ٘ ــ ــ٘ أٚ أشْ ــطى شْب ــ٘ أٚ ٜتش ـــطف عٝٓ ــإٔ تط ــسٙ،    ن ــ٘ أٚ ٜ ــطنض ضدً أٚ ت
 ٚعطنت٘ حتطظ سٝات٘ ساٍ ايصبض ٚتـُاّ شنات٘  . 

 

ايطقب١ بٌ ظتٛظ إٔ ٜهـٕٛ   أع٢ً (: ال ظتب يف ايصبض إٔ ٜهٕٛ يف72)
ـــُِٗ إٔ ٜتشكــل قطــع األٚزاز األضبعــ١،   يف ٚغــطٗا أٚ  يف  أغــؿًٗا، ٚاي

يف ايعٓــل ايـــُتكٌ  -ايـــذٛظ٠ -ٚايعــاٖط إٔ قطعٗــا ٜــالظّ بكــا٤ ايـــدطظ٠
 ٗا نُاـطع تـُاَـكل قـتشـػس مل ٜـذـٓٗا يف ايـكٞ ؾ٤ٞ َـؾًٛ  ب طأؽ،ـباي
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 ب٘ بعض ايـُُاضغني ايـُدتربٜٔ. ؾٗس
(73   ٗ ا َـٔ  (: يٛ شبض َٔ أع٢ً ادتٛظ٠ خطأ ثِ إيتؿـت ايـصابض ؾـصع

ٌّ ذتُٗا، ٜٚعًِ شيو إشا حتـطى   حتت ادتٛظ٠ قبٌ ظٖٛم ضٚح اذتٝٛإ س
 ش٘.ـُصبٛح بعس تـُاّ شبـاي

(: إشا قطع بعض األٚزاز االضبع١ ع٢ً غري ايٓٗر ايؿـطعٞ بـإٔ   74)
غـٓاْ٘ أٚ  أع بعهٗا، أٚ عّهـٗا ايـص٥ب ؾكطعـ٘ ب   نطبٗا ؾدل بآي١ ؾاْكط

 - يًكطع ٚايـطٚح باقٝـ١   غري شيو ٚبكٝت اذتٝا٠ ٚبكٞ اذتًكّٛ ٚنإ قاباًل
أَهٔ قطع ايـُتبكٞ َٔ األٚزاز َع ؾطٟ ايـٛزز ايـصٟ قطعـ٘ ايـص٥ب أٚ     
ٌّ أنٌ يـشُ٘. ْعِ  غريٙ بإٔ ٜؿّك٘ َٔ ؾٛم أٚ َٔ حتت َٛنع قطع٘ ؾٝش
إشا قطــع ايــص٥ب أٚ غــريٙ تـــُاّ األٚزاز ؾًــِ ٜبــل َٓٗــا َــا ٜهــٕٛ قــاباًل    

 يًؿطٟ ٚايؿّل سطّ أنٌ يـشُ٘ .
 

ٌّ ايصبٝشـ١ إٔ ٜككـس ايـصبض أٚ ايٓشـط       ايؿطط ايػازؽ : ٜؿرتط يــش
ٜٚطٜسٙ تصنٝـ١ً يًشٝـٛإ، ؾًـٛ ٚقـع ايػـهني ايــشاّز َـٔ ٜـسٙ عًـ٢ َـصبض           

ٌّ   -ايـشٝٛإ ؾكطع األٚزاز األضبع١، أٚ ضَاٙ ؾٛقع ع٢ً يّب١ ايبعري  مل عتـ
أنٌ يـشُ٘ ٚإٕ مّس٢ سني أقابٗا، ٖٚهصا  يـٛ قكـس بتشطٜـو ايػـهني     

ايصبض ؾـكطع األٚزاز أٚ نإ غهطاْــًا أٚ َــػ٢ُ    ع٢ً ايـُصبض أَطًا غري
ٜتشكـل َٓـ٘ قكـس ايـصبض أٚ قكـس       عًٝ٘ أٚ َـذًْٓٛا غري َـُّٝع ألؾعاي٘ ؾًِ

ٌّ أنٌ يـشُ٘.  ايٓشط ؾاْ٘ ال ٜـش
 

ايؿطط ايػابع : خطٚز ايـسّ سـاٍ ايـصبض ٚبكـسض َتعـاضف َـٔ َجـٌ        
ضف َـٔ  ايـشٝٛإ ايـُصبٛح، ؾًٛ مل غتطز ايـسّ أٚ خـطز أقـٌ َــُا ٜتعـا     

 ٝش١ بعس تـُاّـتشطى ايصبـإال إٔ ت َجً٘ مل تـشٌ ايصبٝش١ ع٢ً األسٛط ،
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 شعٗا ٚيٛ سطن١ ٜػري٠ نُا غبل.
ٜؿــرتط إغــتٓاز َــٛت اذتٝــٛإ اىل ايــصبض بارتكــٛم ؾًــٛ  (: ال75)

نُـا يـٛ ؾـّل     -أداز أسس ايصبض  ٚقـاضٕ شعـ٘ ؾعـٌ ٜعٖـل ايـطٚح عـاز٠       
َـٔ دبـٌ أٚ ٚقـع يف ْـاٍض      أسس بطٔ اذتٝٛإ ٚقت قطع أٚزادـ٘ أٚ غـكط  

 ٌّ ـأ أٚ طًك١ ْاض١ٜ ساٍ شع٘ ؾايعاٖط س عٓس تـُـاّ ايصبض أٚ نطب بػٝ
أنً٘، ٚيٝؼ ايكٝس نصيو ؾاْ٘ ٜعترب ؾٝ٘ إغتٓاز ايـُٛت إىل نًب ايكـٝس  

 أٚ ايطَٞ َٔ زٕٚ ؾطٜو ؾٝ٘، ٚال ٜعترب ٖصا يف ايتصن١ٝ ايصبـش١ٝ .
 

ايصبض َـٔ إثـٓني عًـ٢    (: ال ٜؿرتط إتـشاز ايصابض ؾٝذٛظ قسٚض 76)
غبٌٝ اإلؾرتاى َكرتْني : بإٔ ٜأخـصا  ايػـهني بٝـسُٜٗا ٜٚـصعا َعـًا ، أٚ      

   ٚ ــاقٞ األ ــط ب ــع اآلخ ــض األٚزاز ٜٚكط ــسُٖا بع ــع أس ــ١ إٔ ٜكط زاز زؾع
بــإٔ ٜكطــع أســسُٖا بعهــٗا ثــِ ٜكطــع اآلخــط ٚاســس٠ أٚ عًــ٢ ايتــسضٜر :

 .أسسُٖا عا٤ بتػ١ُٝدتعسّ  اإلاالق٣ٛ ٚجتب ايتػ١ُٝ عًُٝٗا ٚ ايباقٞ،
 

قطــع ضأؽ ايصبٝشــ١ َتعُــسًا قبــٌ   -عًــ٢ األســٛط  -شطّ ـٜــ (:77)
ٜـ  نػـط ضقبتٗـا اٚ إقـاب١     -عًـ٢ األسـٛط    -شطّ ـظٖام ضٚسٗا، ٖٚهصا 

ــٗا بــصيو ، ٚال نــري يف      ــٌ َٛتٗــا، يهــٔ ال عتــطّ أنً طتاعٗــا َتعُــسًا قب
سكٍٛ شيو غًٗٛا اٚ غؿ١ً عٔ سس٠ ايػهني، ٚاألٚىل تأخري شيـو نًـ٘   

بطز ايصبٝش١، ٚايٓداع ٖٛ خٝط أبـٝض َــُتس ٚغـط ايؿكـاض َـٔ      يـُا بعس 
 ايطقب١ اىل ايصْب .  

 

(:تـــدتل اإلبــٌ َــٔ بــني ايبٗــا٥ِ بــإٔ تــصنٝتٗا تتشكــل بــايٓشط   78)
غـريٙ ستـ٢ َجـٌ     َٔ غهني أٚ -ٚايطعٔ يف ايًّب١ بإٔ ٜسخٌ اآلي١ اذتسٜس 

سض يف ايًّب١، ٖٚٞ ايـُٛنع ايـُٓدؿض ايٛاقـع يف أعًـ٢ ايكـ    -ايـُٓذٌ 
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ايؿــطٚط ايـــُان١ٝ يتصنٝــ١ ايصبٝشــ١ َتكــاًل بــايعٓل، ٚالبــس َــٔ إدتُــاع 
ــا        ــت ضدالٖ ــس أطًك ــ١ ق ــا قا٥ُ ــ١ ٚاألٚىل ضتطٖ ــٌ باضن ـــشط االب ــٛظ ْ ٚظت
ٚضبطت ٜساٖا َا بني ايـدـ ٚايطنبـ١ إىل إبطاٖـا ثـِ ٜطعٓٗـا َـٔ ٜــُٝٓٗا       

 . ؾإشا غكطت شبـشٗا بٝسٙ
ؾًــٛ شنــٞ االبــٌ  (: ال ٜؿــطع ْـــشط غــري االبــٌ ٚال شبــض االبــٌ، 79)

بايصبض أٚ شنٞ غريٖا بايٓشط سطّ انٌ ذتُٗا ٚناْت َٝت١ صتػ١ً، ْعِ يٛ 
بإٔ ْـشط غري اإلبٌ ٚأَهٔ شع٘ ؾصع٘ قبـٌ إٔ ٜــُٛت أٚ    -أزضى شنات٘ 

ٌّ ايًشِ . -شبض اإلبٌ ثِ ضتطٖا قبٌ إٔ تـُٛت   طٗط اذتٝٛإ ٚس
 

ا٥٘ أٚ يٛقـٛع  إلغتعك -(: إشا تعصض شبض ايـشٝٛإ أٚ ْـشط االبٌ 80)
ٍٛ ال ٜتُهٔ َٔ شبـش٘  دساٍض عًٝ٘ أٚ يرتّزٜ٘ يف ب٦ٍط أٚ يف َٛنٍع نٝل بٓش

دـاظ إٔ ٜطعٓـ٘ بآيـ١ سسٜـسأ : سطبـ١ أٚ غـٝـ أٚ        -أٚ ْـشطٙ ٚخٝـ َٛت٘ 
ٖٛـــا طعٓـــ١ قاتًـــ١ ٚإٕ مل تكـــازف ايــــُٓشط أٚ  ضت خٓذـــط أٚ غـــهني أٚ

ٝٛإ ايـُصبض، ٜٚــُهٔ إدتُـاع أنجـط َـٔ ٚاسـس عًٝـ٘، ؾـإشا دـطح ايــش         
ٚقتٌ بـصيو ايطعـٔ َـع شنـط اهل غـبشاْ٘ سٝٓـ٘ ٚإغـالّ ايعـاقط ٚقكـسٙ          

ٌّ يـشُ٘ ٚطٗط، ٚال ٜهّط عسّ إغتكباي٘ ايكب١ً سني ايطعٔ. -ايكتٌ  س
 

َّـ٘ بـسٕٚ          ـ(: اي81) َّـ٘ : ؾـاشا َاتـت أ ّّ ايــدًك١ شناتـ٘ شنـا٠ أ ذٓني تـا
ٌّ، ٚإشا َــات َــٔ زٕٚ إزضاى تصنٝتــ٘ أٚ    تصنٝــ١أ ٚأخــطز سٝــًا ٚشنــٞ ســ

 ت يف دٛؾٗا سطّ أنً٘. َا
ٌّ أنً٘ ، ٚإشا أخطز َٓٗا سًٝا بعس  ٚإشا شنٝت أَ٘ ؾُات يف دٛؾٗا س

ٌّ أنً٘ ، ٚإٕ َات ٚمل ٜصّى سطّ .   تصنٝتٗا : ؾإ شّنٞ س
ٌّ ايـذ  ١ بإٔ ٜهٕٛـكـ٘ إٔ ٜهٕٛ تاّ ايـدًـبصنا٠ أَـٔ ٓٝـٜٚؿرتط يف س
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عسَ٘ ، ؾإ مل قس أؾعط أٚ أٚبط َٔ زٕٚ ؾطم بني ٚيٛز ايطٚح ؾٝ٘ ٚبني 
ٌّ بصنا٠ أَ٘ .  ّّ ايـدًك١ ؾال ٜـش  ٜهٔ تا

َّ٘( بني َــشًٌ األنـٌ نـايبكط     ٚال ؾطم يف سهِ )شنا٠ ادتٓني بصنا٠ أ
ٚايػِٓ ٚاالبٌ ٚبني َـشّطَ٘ إشا نإ َــُا ٜكبـٌ ايتصنٝـ١ ناألغـس ٚايؿٗـس      

 ٚايجعًب ؾٝهٕٛ اذتٝٛإ طاٖطًا بايصنا٠ ٜٚٓتؿع بـذًسٙ ٚضتٛٙ . 
 

ط ٚدــٛب ايـــُبازض٠ إىل ؾــّل دــٛف ايصبٝشــ١ ٚإخــطاز (: ايعــا82ٖ)
ايـذٓني َٓٗا عًـ٢ ايٓشـٛ ايــُتعاضف، ؾـاشا تـٛا٢ْ عـٔ ايؿـّل ٚاإلخـطاز         

 بكسض ظا٥س عٔ ايـُتعاضف ؾدطز َٝتًا سطّ أنً٘ . 
 

َّ٘ ؾدطز سٝـًا ٚمل ٜــّتػع ايعَـإ يتصنٝــت٘ ؾُـات      83) (: إشا شنٝت أ
َّ٘ بال تصن١ٝ ؾدـطز سٝـًا ٚمل   ٚأَا إشا َاتت أؾاألق٣ٛ سطَت٘ ، بال تصن١ٝ

ٚقـس تًّدـل    ّٜتػع ايعَإ يتصنٝت٘ ؾُات بسْٚٗا ؾال إؾهاٍ يف سطَتـ٘ .  
َّ٘، ٚبتـُاّ  َّ٘ َؿطٚط١ بتصن١ٝ أ ١ًّٝ ايـذٓني إشا خطز َّٝتًا َٔ بطٔ أ إٔ س

 خًكت٘ ، ٚبعسّ ايتٛاْٞ يف إخطاد٘ ، ٚبـُٛت٘ قبٌ خطٚد٘ َٔ بطٓٗا . 
  

ٍٕ َأ نـٍٛ ايًشـِ ؾـطعًا : َا٥ٝـًا أٚ     (: تكع ايتصن١ٝ ع٢ً نٌ 84) سٝٛا
بطًٜا، ٚسؿًٝا أّ أًًٖٝا أٚ طا٥طًا ٚإٕ إختًؿـت نٝؿٝـ١ ايتصنٝـ١ ؾـطعًا : ؾُـا      

شٌ أنًــ٘ َــا مل ٜـــشطّ بايعــاضض  ـشّنــٞ ٜكــري يـــشُ٘ ٚدًــسٙ طــاٖطًا ٜــ 
 . نايـذالٍ

ٚال تكــع ايــصنا٠ عًــ٢ ْـــذؼ ايعــني َــٔ اذتٝــٛإ نايهًــب ٚارتٓعٜــط  
نُـا ال تكـع    شا شنٞ نإ بتُاَ٘ باقًٝا ع٢ً ايٓذاغـ١، ٚاالْػإ ايهاؾط، ؾإ

ــ٘ اال     ايتصنٝــ١ عًــ٢ اإلْػــإ ؾــاشا َــات ْـــذؼ ٚإٕ شنــٞ ؾــال ٜطٗــط بسْ
بايػػٌ إشا نإ َػًًُا ، ٖٚهصا سهِ ايـشؿطات ٖٚٞ ايسٚاّب ايكػاض 
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اييت تػهٔ باطٔ االضض نايهّب ٚايـذطش ٚإٜـٔ عـطؽ ؾـاشا شعـت مل     
  شُٗا ٚدًسٖا .ـشهِ بطٗاض٠ يـٜ

شٝٛاْات غري َأنٛي١ ايًشِ اشا مل تهٔ  ا ْؿؼ غا١ً٥ ناذت١ٝ ـْعِ اي
ال تكع عًٝٗا ايتصن١ٝ يعسّ األثـط ال َـٔ سٝـح ايطٗـاض٠ ٚدـٛاظ ايبٝـع ٚال       

 شطّ األنٌ . ـَٔ سٝح اذت١ًٝ، الٕ اذتٝٛإ طاٖط َٚ
 

ٚاشا نإ  ا ْؿؼ غا١ً٥ ٚمل تهٔ ْــذػ١ ايعـني ٚال َـٔ ايــشؿطات     
  ُ ايعـاٖط ٚقـٛع ايـصنا٠ عًٝٗـا إشا      -ؿرتغ١ اآلنًـ١ يًشـّٛ   ْعري ايػـباع ايــ

نإ  ا دًس ٜـُهٔ اإلْتؿاع ب٘ بًبٍؼ أٚ ؾطٍف أٚ ْـشُٖٛا ٜٚطٗط ذتُٗـا  
ٚدًسٖا بصعٗا ٚتصنٝتٗا َٔ زٕٚ ؾطم بـني ايطـا٥ط َـٔ ايػـباع نايكـكط      

غس ٚايُٓط ٚايؿٗـس ٚايجعًـب   ايباؾل ٚبني غري ايطا٥ط َٓٗا ناألٚايباظٟ ٚ
طٗـطت   -ٖهصا ايؿٌٝ ٚايسّب ٚايكطز، ؾاشا شعت ٚشّنٝـت  ٚإبٔ أ٣ٚ ،ٚ

نًبػـ٘ يف غـري ايكـال٠ ٚايطـٛاف      -ٚداظ إغتعُاٍ دًسٖا ٚإٕ مل ٜسبؼ 
ــاض٠     -ٚإؾرتاؾــ٘  ــ٘ ايطٗ ــرب ؾٝ ــا   -نُــا تػــتعٌُ ؾُٝــا ٜعت غــري ايكــال٠ بٗ
 نـــإٔ ٜـّتـــدص ظـطؾـــًا يًػُـــٔ ٚقطبــ١ يـــًُا٤ ٚال ٜتـّٓذـــؼ َــا   -ٚايطــٛاف 

 ١أ ، ٚاألٚىل إٔ ال تػتعٌُ ٖصٙ ادتًٛز إال بعس ايسبؼ . قـٝـٗا بططٛبٜال
ذاَع يؿـطا٥ط  ـٚايتصن١ٝ ؾُٝا ٜكبًٗا َٔ ايـشٝٛإ تتشكـل بايـصبض ايـ          

بايكٝس بايػالح َع ؾطٚط٘، ٚيف تصنٝتٗا باقطٝاز ايهًـب   ايتصن١ٝ ، أٚ
 ايـُعًِ إؾهاٍ ٚتطزز . 

       

ٌ ايتصنٝــ١ ٚمل ٜعًــِ أْــ٘  (: إشا ٚدــس ذتــِ أٚ دًــس سٝــٛإ ٜكبــ 85)      
بين عًـ٢ عـسّ تصنٝتـ٘ ؾـال ظتـٛظ أنـٌ ذتُـ٘ ٚال إغـتعُاٍ          -َصن٢ أّ ال

 دًسٙ ؾُٝا ٜعترب ؾٝ٘ ايتصن١ٝ ، يهٔ ال ٜـشهِ بٓذاغت٘ ٚال بٓذاغ١ َالقٝ٘
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 بططٛب١ ست٢ إشا ناْت ي٘ ْـؿؼ غا١ً٥ َازاّ مل ٜعًِ نْٛ٘ َٝت١ . 
 

ــع يف    ــ١ تٓؿ ــ٢ ايتصنٝ ــاضات ؾــطع١ٝ عً ـــذٌٗ  ْعــِ تٛدــس أَ  َــٛاضز اي
 بايتصن١ٝ أٚ بعسَٗا ، ٖٚٞ :

 

ٖٚــٛ ايــصٟ  -شٝٛإ أٚ أدــعاؤٙ بٝــس ايـــُػًِ ـٕ ٜٛدــس ايــاألٚىل : أ
ٜٚالسـغ َٓـ٘ ايتكـطف     -( بايطغاي١ ٜؿٗس هل بايٛسسا١ْٝ ٚيـُشُس )

ؾٝ٘ بـُا ٜٓاغب ايتصن١ٝ َجٌ عطض ايًشِ أٚ ايؿشِ أٚ ايــذًس يًبٝـع أٚ   
ؾاْـ٘   -بًبٍؼ أٚ ؾطٍف ٚضتُٖٛـا   -غتعُاٍ يًبؼ أٚ يهنٌ أٚ إعسازٙ يإل

ٜعاٌَ َعا١ًَ ايــُصن٢ ٜٚــشهِ ظـاٖطًا بأْـ٘ طـاٖط ٚسـالٍ ستـ٢ ٜجبـت         
ٜـ      ـخالؾ٘ ٜٚ شهِ بتصنٝـ١  ـشكٌ ايـٝكني بعـسّ شناتـ٘ ؾٝشـطّ ، ٖٚهـصا ال 

شٝٛإ إشا مل ٜهٔ تكطؾ٘ ؾٝ٘ َتٓاغبًا َع نْٛ٘ َصن٢ نُا يٛ نإ ذتـِ  ـاي
أٚ إعطا٤ٙ يًّٗط أٚ يـبعض غـباع ايطـري،     بٝس َػًِ ال ٜسض٣ أْ٘ ٜطٜس أنً٘

 ؾالبس َٔ إسطاظ نٕٛ تكطؾ٘ َتٓاغبًا َع نْٛ٘ َصن٢ . 
 

ايجا١ْٝ : غٛم ايـُػًُني ، ٖٚٞ ايػٛم اييت ٜػًب ايــُػًُٕٛ ؾٝٗـا   
ؾُا ٜبـاع يف ايػـٛم ايـيت     -ٚتٓػب عطؾًا إيِٝٗ ٚإٕ ؾاضنِٗ ؾٝٗا غريِٖ 

َـ     ٍّ ٚؾـشّٛ ٚدًـٛز  ـشهّٛ بأْـ٘ َـصن٢،   غايبِٗ َٔ ايـُػًُني َٔ ذتـٛ
ست٢ ٜجبت خالؾ٘ ٜٚـشكٌ ايٝكني بعـسّ شناتـ٘ ؾٝشـطّ ٚال ٜــشهِ عًٝـ٘      

 بايصنا٠ . 
 

ايجايجــ١ : ايكــٓع يف بــالز ٜػًــب ايـــُػًُٕٛ عًــ٢ غــّهاْٗا ٚإٕ نــاْٛا  
تـشت غًط١ٓ ايهاؾط، ؾايًشّٛ ايــُعًب١ ٚايــذًٛز ايــُكٓٛع١ سعاَـًا أٚ     

ــا ايـــ    ــالزأ ٜػًــب عًٝٗ ـــشُٖٛا يف ب ـــشه١َٛ   -ُػًُٕٛ ســصا٤ً أٚ ْ ٖــٞ َ
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١ًّٝ ٚايطٗاض٠ َٔ زٕٚ ساد١ اىل ايؿشل ٚايتشكـل ٚإسـطاظ ايتصنٝـ١     باذت
 بٌ يعٌ ايؿشل َهطٚٙ ؾطعًا . 

ٚايعاٖط عسّ ايؿطم ؾُٝا قاَت أَـاض٠ ايتصنٝـ١ بـني نـٕٛ اذتٝـٛإ أٚ      
أدعا٤ٙ َػبٛقًا بٝس ايهاؾط أٚ غٛق٘ ٚبني عسَ٘ إشا إستٌُ نٕٛ ايــُػًِ  

ايهاؾط  عٓٗا ، يهٔ إشا عًِ إٔ ايـُػًِ أخصٙ َٔ ٜسأسطظ تصنٝت٘ ٚحتكل 
أٚ َٔ غٛق٘ أٚ َٔ قاْع٘ َٔ زٕٚ تـشكل عٔ تصنٝتـ٘ ٚإسطاظٖـا سهـِ    

 عًٝ٘ بعسّ ايتصن١ٝ . 
 

(: ايـُػًِ ايـصٟ ٜهـٕٛ تكـطؾ٘ أٚ غـٛق٘ أٚ قـٓع٘ أَـاض٠ عًـ٢        86)
( بايطغـاي١ َـٔ زٕٚ   ايتصن١ٝ ٖٛ َٔ ٜؿٗس هل بايٛسساْٝـ١ ٚيــُشُس )  

 ٔ ٜعتكـس طٗـاض٠ دًـس ايــُٝت١ بايـسبؼ ٚبـني غـريٙ ٚال بـني َـٔ           ؾطم بني َـ
ٜطاعٞ ايؿطٚط ايــُعترب٠ عٓـسْا يف ايتصنٝـ١ ناإلغـتكباٍ ٚنـٕٛ ايــُصنٞ       
َػًًُا ٚقطع األٚزاز األضبع١ ٚبني َٔ ال ٜطاعٝٗا أٚ بعهٗا ناإلغـتكباٍ  

 .  -يبعض ؾكٗا٤ االغالّ   ٚيٛ تكًٝسًا -إعتكازًا َٓ٘ بعسّ يعَٚٗا 
 

 ا ٜؤخــص َــٔ ٜــس ايهــاؾط أٚ َــٔ غــٍٛم ٜػًــب عًٝٗــا ايهؿــاض (: َــ87)
ــ٘ اشا    -ستــ٢ أٖــٌ ايهتــاب   - َــٔ دًــس ٚيـــشِ ٚؾــشِ ٜـــشهِ بطٗاضت

ٌّ أنً٘ أٚ يبػ٘  دًٗت تصنٝت٘ ٚمل ٜعًِ عسّ تصنٝت٘ ، نُا عتهِ بعسّ س
ٚإٕ أخرب بأْ٘ َصن٢ أٚ أْ٘ َصبٛح ع٢ً ايططٜك١ اإلغـال١َٝ ،إال إشا عًـِ   

ٔ أَاض٠أ نتكطف ايـُػًِ ؾٝ٘ أٚ أخص ايهاؾط إ ٜاٙ َٔ غبل تصنٝت٘ ْاؾ٦ًا َ
 ٜس َػًِ أٚ َٔ غٛم ايـُػًُني أٚ َٔ َكٓٛعاتِٗ. 

 

(88   ٚ غـٛقِٗ أٚ تؤخـص    (: االمساى اييت تػتٛضز َـٔ بـالز ايهؿـط أ
َــٔ أٜــسِٜٗ إشا أســطظ نْٛٗــا شات ؾًــؼ ٚأخطدــت َــٔ ايـــُا٤ سّٝــ١ ثــِ  



 

 (137...............)..........................................اَاضات ايتصن١ٝ ايؿطع١ٝ  

ٌّ أن  ًـٗا ، ٚإشا مل ٜــشطظ   َاتت أٚ َاتت يف ؾبه١ ايكّٝاز أٚ سعريت٘ سـ
 شيو ٚإستٌُ عسَ٘ سطّ أنً٘ . 

 

شٝٛا١ْٝ ايــُذًٛب١ َـٔ   ـ(: ز ٖٔ ايػُو ْٚـشٛٙ َـٔ ايعٜـٛت ايـ   89)
بالزأ ٜػًـب ؾٝٗـا ايهؿـاض عـسزًا عًـ٢ ايــُػًُني ٚإٕ نـاْٛا حتـت غـًط١ٓ          

ــًِ  ــاضًا    -َػ ــ٘ إختٝ ـــذٛظ تٓاٚي ــطٚض٠   -ال ٜ ــٔ زٕٚ ن ــطظ  -َ إال إشا أس
َٓ٘ ايعٜـت أٚ أسـطظ تصنٝـ١ ايػـُه١ ايــُأخٛش      شٝٛإ ايـُأخٛش ـتصن١ٝ اي

بإٔ أسطظ نْٛٗا شات ؾًؼ ٚقس أخطدـت َـٔ ايــُا٤ سٝـ١      -َٓٗا ايسٖٔ 
 .  ثِ َاتت أٚ َاتت يف ؾبه١ ايكٝاز أٚ سعريت٘

ٌّ تٓاٚيــ٘ إشا إستُــٌ تصنٝــ١   ٚأَــا ايـــُذًٛب َــٔ بــالز اإلغــالّ ؾٝشــ
 .  -أٟ مل ٜعًِ عسّ شنات٘ ؾطعًا  -سٝٛاْ٘ 

 

  (ض ٚايٓشـــط آزاب ؾـــطع١ٝ ٚاضز٠ عـــٔ ضغـــٍٛ اهل)يًـــصب : (90)
 :  (أٌٖ بٝت٘ )

ــطبط ٜــ           ــِٓ إٔ ت ــض ايػ ــس شب ــتشب عٓ ــل   ٜػ ــس٠ ٚتطً ــٌ ٚاس ساٙ ٚضد
 ٕ ٜـُػو قٛؾ٘ أٚ ؾعطٙ ست٢ ٜربز . األخط٣ ، ٚأ

 ٚعٓس شبض ايبكط٠ إٔ تعكٌ ٜساٙ ٚضدالٙ ٜٚطًل شْب٘ . 
ـّ إىل ايطنبـ١  َـا بـني ايـ    -ٚعٓس ضتط االبٌ باضن١ً إٔ تطبط ٜساٖا   -ـد

ٚتطًل ضدالٖـا، ٚأَـا إشا ضتـطت قا٥ُـ١ ؾٝٓبػـٞ إٔ تهـٕٛ ٜـسٖا ايٝػـط٣         
 . َعكٛي١

 . ٚعٓس شبض ايطري ٜػتشب إٔ ٜطغٌ بعس ايصبض 
ٜٚــػتشب إغتكباٍ ايصابض أٚ ايٓـاسط ايكبًـ١ ، ٚغـٛم ايــشٝٛإ إىل      

 . طٙـشـش٘ أٚ ْـ، ٚعطض ايـُا٤ عًٝ٘ قبٌ شب بطؾٍل ايـُصبض
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 ضاس١ ايـشٝٛإ بـشّس ايؿؿط٠ ٚإَطاضٖا بكـ٠ٛأ شٖابـًا ٚإٜابـًا    ٜٚػتشب إ 
يػطض غطع١ ايكطع ، ٚإٔ ال ٜطٜ٘ ايؿؿط٠ ٚإٔ ال ٜـشطن٘ بعس ايصبض َـٔ  
َهإ إىل آخط بٌ ٜرتن٘ يف َهاْ٘ إىل إٔ ٜــُٛت ، ٚإٔ ٜػـام إىل ايـصبض    

 بطؾٍل . 
ضّبـاٙ   ٚتهطٙ ايصباس١ يٝاًل أٚ ْٗاض ادتُع١ إىل ايعٚاٍ ، ٜٚهطٙ شبـض َـا  

َٔ األْعاّ بٝسٙ ٚأنٌ يـشُ٘، ٜٚهطٙ غًذ دًسٖا قبـٌ خـطٚز ضٚسٗـا،    
ٍٕ آخط .   ٚإدطا٤ ايصبض بـُٓعط سٝٛا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (139...............)........................................ع١ُ ٚاالؾطب١  اسهاّ االط

 فقه األطعمة واألشربة

 

ــّٝٔ     ــا ْب ٚدــٛز اإلْػــإ ٚبكــاؤٙ َـــشتاز إىل ايطعــاّ ٚايؿــطاب، ٖٚٓ
َؿطب٘ ٚايـصٟ  ايـشالٍ ايطٝب َٓ٘ َـُتاظًا عٔ ايـشطاّ ايـدبٝح َطعُ٘ ٚ

ــّنا عدـن ىدـ     ( قـاٍ :ط ٜتعني إدتٓاب٘ أٚ ٜػتشػٔ ؾـإ ضغـٍٛ اهل )   أي

ّ     - حلنُ مـً حـ      ُ    - أٟ عًـ٢ أنـٌ أٚ ؾـطب ايــشطا ص ٚقـاٍ  فاليـار أو  بـ
إٌ اهلل خلق اخللق وعله ما تقوو بُ أبناىَه ومـا يصـل َه   (: طإَآَا ايكازم )

ا يضّزٍه فيَاٍه عيـُ وحّزمـُ علـيَه  ـه     فأحّلُ هله وأباحُ تفضاًل ميُ عليَه ، وعله م
 ص.أباحُ للنضطز

 ٚال ٜـدًٛ ايـُطعّٛ ايـُؿطٚب َٔ إٔ ٜهٕٛ سٝٛاًْا أٚ َٔ َؿتكات٘،
 أٚ إٔ ٜهٕٛ غري سٝٛإ، ْٚبسأ ببٝإ أسهاّ ايــُطعَٛات ٚايــُؿطٚبات  

 ٖٚٞ أقػاّ:  ايـشٝٛا١ْٝ،

 . القسه األول: حيواٌ الد ز 
ٌّ أنٌ يـشُ٘ غٛا٤ بكٞ عًٝٗـا  (: األمساى اييت يـٗا ؾًؼ ٚقؿ1) ط ظت

ثابتًا نايؿبٛط ٚايكطإ ٚايبّٓٞ أٚ ظاٍ باالستهاى نايهٓعـت ايـيت حتتـّو    
ؾُـا نـإ    -ٜٚػكط قؿطٖا يهٓو يٛ ْعطت إىل إشْٗـا ٚدـست يــٗا قؿـطًا     

ٌّ أنًٗا نايطبٝجا ٚايطُط ٚايطرباْـٞ ٚاالبالَـٞ ٚاالضبٝـإ      - ا ؾًؼ ٜـش
، َٚـا  ط يف أقـٌ ٚدـٛزٙ ٚإٕ نـإ قًـٝالً    ٚضتٖٛـا َــُا يـ٘ قؿـ     -ايطٚبٝإ 

ٌّ أنٌ ذتُ٘-َٔ أمساى ٚغريٖا -يٝؼ ي٘ ؾًؼ َٔ سٝٛإ ايبشط  .ال عت
 (: ٜـشطّ أنٌ اذتٝٛإ ايصٟ عتٝـ٢ يف ايـرب ٚايــُا٤ ْعـري ايػـًشؿا٠      2)

ٚايهــؿسع ٚايػــططإ ، نُــا ٜـــشطّ أنــٌ َــا غــ٣ٛ )ايػــُو ايــصٟ يــ٘   
كــط ايبشــط ٚؾطغــ٘ ؾًــؼ( َــٔ سٝــٛإ ايبشــط: َــا يــٝؼ َــٔ األمســاى نب  

 ؿط يف أقٌ ٚدٛزٙ ـٚنًب٘، َٚا نإ َٔ األمساى ٚقس عًِ أْ٘ يٝؼ ي٘ ق
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   ٌّ ٌّ َٓٗا َـا عتـ نايـذّطٟ ٚايـُاضَاٖٞ ٚايعَري ٚايعٖٛ . ٚطٝٛض ايبشط عت
 . َجًٗا َٔ طٝٛض ايرّب

(: اشا  ؾــو يف ٚدــٛز ايؿًــؼ يف مســوأ بــين عًــ٢ عسَــ٘ ٚيــعّ  3) 
 -ٜكٝٓــًا أٚ إستُــااًل  -يــصٟ َــات إدتٓــاب أنًــ٘، ٜٚـــشطّ أنــٌ ايػــُو ا

ٚايػُو ايصٟ أيكاٙ ايبشط أٚ ايٓٗط َٝتًا، ْعِ  ،زاخٌ ايـُا٤ ثِ طؿا عًٝ٘
ٌّ  ٚعتطّ أنـٌ ايػـُو ايــذالٍ     ذتُ٘،أنٌ  يٛ عًِ َٛت٘ خاضز ايـُا٤ س

إٔ ٜعٍٚ  سط١َ َػتُط٠ إىل-ُتػصٟ بعصض٠ اإلْػإ َٓشكطًا ؾٖٝ٘ٚٛ ايـ-
 األٚىل إطعاَ٘ عًؿًا طاٖطًا ًَٜٛا ٚي١ًٝ. ٚاألسٛط  عٓٛإ ادتًٌ َٓ٘ عطؾًا،

ٌّ أنـٌ بـٝض ايػـُو ايـصٟ     4) (: ايبٝض تابع يـشٝٛاْ٘ ايـُا٥ٞ : ؾٝش
٘     -ايــشطاّ  ي٘ قؿط، ٚعتطّ أنٌ بٝض ايػـُو    -نـادتالٍ َٚـا ال قؿـط يـ

ٚأنٌ بٝض اذتٝٛإ ايـُا٥ٞ غري ايػُو ٚبٝض ايـشٝٛإ ايربَا٥ٞ، َٚع 
ــ٘ ســالاًل ٚبــني   ــ٘   إؾــتباٙ بــٝض أبــني نْٛ ــاب أنً ـــًعّ إدتٓ ــ٘ سطاَــًا ٜ  نْٛ

 إستٝاطًا . 
   

 .  القسه الثاىي: حيواٌ الرّب 
 

ــرّبٟ األًٖــٞ : اإلبــٌ ، ٚايبكــط، ٚايػــِٓ    5) ــٛإ اي  (: ٜؤنــٌ َــٔ اذتٝ
، يـــشّٛ ارتٝــٌ ٚايبػــاٍ ٚايـــشُري ٜٚهــطٙ أنــٌ -بأقــٓاؾٗا ايـــُدتًؿ١  -

 دٓعٜط ٚايـّٗط . ـشطّ ايهًب ٚايـٜٚ
 

ذبٌ ٚايبكــط ـٕ ايــرّبٟ ايـــُتٛسـ : نــبـ ايــ (: ٜؤنــٌ َــٔ اذتٝــٛا 6)
ٜـ ـٚاي ذٛظ ـشُاض ٚايػعاٍ ٚايٝشُٛض، ٜٚرتى غريٖا إستٝاطًا يف ايـُطعِ ٚ

 .   عٓس اإلنططاض
 ُٓط ٚايؿٗس ٚايجعًبـرتغ١ ناألغس ٚايـشطّ أنٌ ايػباع ايـُؿـ(: 7ٜ)



 

 (141) ................................................ اسهاّ انٌ سٝٛإ ايبشط ٚايرب  ٚادتٛ 

ٚايهبع ٚابٔ آ٣ٚ، نُا عتـطّ ايكـطز ٚايؿٝـٌ ٚايـسب ٚاألضْـب ٚايكٓؿـص       
بٛع ٚايـش١ّٝ ٚايعكطب ٚايؿأض ٚايـذطش ٚاذتؿـطات ايكـػاض   ٚايهّب ٚايري

اييت تػهٔ يف باطٔ األضض ٚتسّب ع٢ً ظٗطٖـا نايــدٓؿػا٤ ٚايسٜـسإ    
ـــُٛدٛز٠ يف بطــٔ      ــسإ اي ّٛ نــايبّل ٚايربغــٛخ. ْعــِ ايسٜ أٚ تطــري يف ادتــ

ٜكـطب   -ايـدهطٚات أٚ ايؿٛان٘ إشا مل ٜتٝػط إظايتٗا أٚ مل ًٜتؿت إيٝٗـا  
 ٗا ٚعسّ اإلثِ يف أنًٗا َعٗا . عسّ ايـُٓع عٓ

 

(: عتطّ يــشِ اذتٝـٛإ ادتـالٍ َـٔ ايبٗـا٥ِ ٚايطٝـٛض ٚاألمسـاى،        8)
ٚعتطّ يبٓ٘ ٚبٝه٘، ٖٚٛ َا ٜٓشكـط تػّصٜـ٘ بعـصض٠ االْػـإ ٚيــُس٠أ َعتـسّأ       

ٌّ إال باالغتربا٤ بـُٓع٘ َس٠ً عٔ أنٌ ايعـصض٠   -َٜٛني أٚ أنجط -بٗا  ٚال عت
ًٌ عطؾـًا، ؾًـٛ نـإ ٜتػـص٣ بايعـصض٠      ست٢ ٜعٍٚ عٓـ٘ قـسم عٓـٛإ ايــذ    

   ٌّ ٚغريٖــا َؿــرتنًا مل عتــطّ يـــشُ٘، يهــٔ يــٛ إْـــشكط تػّصٜــ٘ بٗــا مل عتــ
يـشُ٘ ٚال بٝه٘ ٚال يبٓ٘ إال باالغتربا٤، ٚاألسٛط ٚدٛبًا إٔ تطعِ اإلبٌ 

أضبعني َٜٛـًا ٚايبكـط عؿـطٜٔ ٚايؿـا٠ عؿـط٠ ٚايبطـ١        -غري ايعصض٠  -عًؿًا 
 ًَٜٛا ٚي١ًٝ .  مخػ١ ٚايسداد١ ثالث١ ٚايػُو

 

يـػت   -ٚيـس ايــُاعع أٚ ايهـإٔ     -(: يٛ ضنـع ايــذسٟ أٚ ايــشٌُ    9)
سطّ يــشُ٘   -خٓعٜط٠ َس٠ً ست٢ ؾّب عًٝ٘ ٚإؾتّس ذتُ٘ ٚععُ٘ بايطناع 

نـإٔ   -ٚيبٓ٘ ْٚػً٘، يهٓـ٘ يـٛ مل ٜؿـتّس إغـترب٤ٟ غـبع١ أٜـاّ بًـػت طـاٖط         
ٚيٛ نإ ثِ ٜؤنٌ ذتُ٘ ٜٚؿطب يبٓ٘ ٚعتٌ ْػً٘،  -ًٜك٢ ع٢ً نطع ؾا٠ 

ٌّ بعــسٙ، ٚال ٜعــِ       ــ٢ عتــ ـــ بؿــعري ٚضتــٛٙ ست ًّ ــاع ع َػــتػًٓٝا عــٔ ايطن
ايتشــطِٜ ؾــطبُٗا ايًــػت َــٔ غــري إضتهــاع ٚايــرتى أســٛط ، ٚاألســٛط     
 ٚدٛبًا إيـشام ٚيس ايبكط ٚاإلبٌ يف ٖصا ايـشهِ، ْعِ ال ًٜشل بايـدٓعٜط٠
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 ايهًب١ ٚايهاؾط٠ . 
 

ستـ٢ غـهط ؾـصبض     (: إشا ؾطب ايــشٝٛإ ايــُشًٌ أنًـ٘ ايــدُط٠    10)
عكٝب٘ داظ أنٌ ذتُـ٘ بعـس غػـٌ َـا القتـ٘ ايــدُط٠ َـع بكـا٤ عٝٓٗـا، ٚال          

ــٌ  ــ٢ األســٛط   -ٜؤن ــس ٚاألَعــا٤       -عً ــب ٚايهب ــٔ ايكً ــ٘ َ ــا يف دٛؾ َ
 ٜٚـُهٔ إعطاؤٙ يًكيب ٚايـُذٕٓٛ .  ٚايهطف ٚإٕ غػٌ بايـُا٤،

ٚيٛ ؾطب اذتٝٛإ بٛاًل أٚ ْـشٛٙ َٔ ايٓذاغات ٚشبض عكٝب٘ مل عتطّ 
إال بعس غػـً٘، ٚال ٜـأتٞ    -ع٢ً االسٛط  -ٚال ٜؤنٌ َا يف دٛؾ٘  يـشُ٘

ٌٍ َعتسّأ ب٘ عٔ ؾطب٘ يًــدُط أٚ يًبـٍٛ بــشٝح     اذتهُإ عٓس ايصبض بؿاق
 ٜتـشًٌ ؾٝ٘ ايـُؿطٚب. 

 

ٚإٕ  -قباًل أٚ زبـطًا   -(: ايب١ُٝٗ ايـشالٍ أنًٗا إشا ٚطأٖا االْػإ 11)
ـــ  ُتذسز بعــس ايــٛطٞ عًــ٢ مل ٜٓــعٍ ســطّ يـــشُٗا ٚيبٓٗــا ٚنــصا ْػــبٗا اي

االسٛط، َٔ زٕٚ ؾطم يف ايٛاط٤ٞ بني ايكػري ٚايهبري عًـ٢ االسـٛط،   
ـــُدتاض      ــٌ ٚاي ـــُذٕٓٛ ٚايعــامل ٚادتاٖ ــٌ ٚاي ــني ايعاق ــطم ب َٚــٔ زٕٚ ؾ
ٚايـُهطٙ، ٚال ؾطم يف ايب١ُٝٗ ايـُٛط٠٤ٛ بني ايصنط ٚاالْجـ٢، ٚال ٜــشطّ   

 ُٛط٤ٛ إشا نإ َٝتًا . ايـشٌُ إشا نإ َتهًْٛا قبٌ ايٛط٤ نُا ال عتطّ ايـ
 

ثــِ إٕ ايـــُٛط٤ٛ إٕ نــإ َـــُا ٜككــس ٜٚطًــب يـــشُ٘ عــاز٠ نايؿــا٠   
ٜككس ذتُ٘ ٚظٗطٙ ناإلبٌ ظتـب شعـ٘ ٚاشا َـات أسـطم، ٚإٕ      ٚايبكط أٚ

نإ ايٛاطٞ غري ايـُايو أغطّ قُٝت٘ يًُايو . ٚإٕ نإ مل ٜطًب يــشِ  
، ناذتُــاض ضنٛبــًا أٚ محــاًل  -اذتٝــٛإ عــاز٠ بــٌ نــإ ايـــُككٛز ظٗــطٙ  

ْـــؿٞ إىل بًــسأ غــري بًــس ايــٛطٞ ٚأغــطّ ايــٛاطٞ قُٝتــ٘    -ٚايبػــٌ ٚارتٝــٌ
 ٛاط٤ٞـص ايـٜٚأخ  ، يًُايو إشا نإ غري ايـُايو ثِ ٜباع يف ايبًس اآلخط
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 .  ثـُٓ٘ بعس بٝع٘
 ،يـشُ٘ بـني َــذُٛع١أ إخـتًط ؾٝٗـا      ٚاشا إؾتب٘ ايـُٛط٤ٛ َـُا ٜككس

عــسزًا ثــِ ٜكــطع ثــِ ٜكػــِ أخــطز بايكطعــ١ بــإٔ تكػــِ ْكــؿني قــشٝشني 
ايٓكـ ايصٟ ٚقع ايػِٗ عًٝ٘ ٖٚهصا  ٜكّػِ َا ٜكع ايػِٗ عًٝ٘ ٜٚتهطض 

 اإلقطاع ست٢ تـدطز ٚاسس٠ ؾتصبض ٚتـشطم ٚتٓذٛ غا٥ط ايبٗا٥ِ. 
 

 . الطيور -القسه الثالث: حيواٌ اجلّو 
 

(:ٜـشطّ أنٌ ذتِ غباع ايطٝٛض: َا نإ  ا شتًب تك٣ٛ بـ٘ عًـ٢   12)
نُـا   اظٟ ٚايككط ٚايؿاٖني ٚايطمخـ١ ٚايٓــػط ٚايبــػاخ،   اإلؾرتاؽ نايب

أٟ َـا نـإ ٜبػـط     -ٜـشطّ َٔ ايطٝٛض: َا نـإ قؿـٝـؿ٘ أنـجـط َٔ زؾٝؿـ٘  
، ؾـإ تػـاٜٚا أٚ نـإ زؾٝؿـ٘     -دٓاسٝ٘ ساٍ ايطريإ أنجط َٔ تـشطٜهُٗا 

بؿـطط   -بطًٜا نإ أّ َا٥ٝـًا   -ٚتـشطٜو دٓاس٘ أنجط َٔ بػط٘ ؾٗٛ سالٍ 
 إلسس٣ ايعالَات ايجالث١، ٚإال ؾٝشطّ .  إسطاظ ٚدساْ٘

 

ٚايعالَات : ٖٞ ايكاْك١ ٖٚٞ َا ٜـذتُع ؾٝٗا ايـشكا٠ ايسقام ايـيت  
ٜأنًٗا ايطري ٖٚٞ يف ايطري بـُٓعي١ ايهطف يف غريٙ، ٚاذتٛق١ً ٖٞ ايـيت  
 ظتتُع ؾٝٗا اذتّب ٚضتٛٙ َٔ ايـُأنٍٛ ٖٚٞ بـُٓعي١ ايـُعس٠ يف غري ايطري،

ايـيت تهـٕٛ خًــ ضدـٌ ايطـا٥ط خاضدـ١ عـٔ         ٚايكّٝك١ٝ ٖٚـٞ ايؿـٛن١  
ٌّ ٚدـٛز ٚاسـس٠      ايهـ ٖٚٞ بـُٓعي١ اإلبٗاّ يف اإلْػإ، ٜٚهؿـٞ يف اذتـ

 َٓٗا ،ٚيٛ إْتـؿت تـُاَٗا سطّ أنٌ ايطا٥ط. 
 

ٚاشا تعـاضض إْتـــؿا٤ ادتُٝــع َـع ٚدــٛز ايــسؾٝـ ؾٝـ٘ قــّسّ ايــسؾٝـ :    
  ّ ٌّ َا نإ زؾٝؿ٘ أنجط ٚإٕ مل تهٔ ي٘ إسس٣ ايـجالخ، ٚعتـط َـا نـإ    ؾٝش
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.  ْعـِ إشا ٚدـست    قؿٝؿ٘ أنجط ٚإٕ ناْت ي٘ عال١َ أٚ أنجط َـٔ ايـجالخ  
ي٘ إسس٣ ايـجالخ أٚ تــُاَٗا ٚؾـو يف نجـط٠ زؾٝؿـ٘ أٚ قـؿٝؿ٘ ؾـاالسٛط        
ٚدٛبــًا تــطى أنــٌ يـــشُ٘ ْعــري ايًكًــل ايــصٟ إختًؿــت ؾــٗاز٠ ايٓــاظطٜٔ  
يطرياْــ٘ َــٔ سٝــح ايكــؿٝـ ٚايــسؾٝـ، ٖٚهــصا ايطــري ايـــُصبٛح إشا مل  

 .  سايٜ٘عطف 
(: ٜـشطّ ايـذالٍ َٔ ايطري ٖٚٛ ايــُتػصٟ عًـ٢ عـصض٠ االْػـإ     13)

ــٛإ ايــ   ـٚتػــتُط ايــ  َٓشكــطًا، ــ٘ عٓ ــعٍٚ عٓ ــ٢ ٜػــتربأ ٜٚ  ذًٌ ـشّط١َ ست
ــسقًا ــ      ق  شؿطات ايطــا٥ط٠ ـعطؾٝــًا، ٚتـــشطّ ايعْــابري ٚايــصباب ٚتـــُاّ اي

دؿاف ـايـ  -ع٢ً االسـٛط   -شطّ ـذطاز ، ٜٚـغ٣ٛ اي -ع٢ً االسٛط  -
 ؽ ٚايػطاب بأْٛاع٘ . ٚايطاٚٚ

 

ٌّ أنـــٌ ايطـــا٥ط شٟ ايـــطٜـ ـ(: ٜـــ14) باغـــتجٓا٤ ايػـــبع ٚادتـــالٍ  -ش
ٌّ ايـسداز ٚاذتُـاّ ٚايعكـؿٛض ظُٝـع       -ٚضتُٖٛا َـُا غـبل شنـطٙ    ؾٝشـ

أقٓاؾٗا ٚايسضاز ٚايكبر ٚايكطا ٚايبط ٚايهـطٚإ ٚاذتبـاض٣ ٚايهطنـٞ،    
ــٛا    ــطز ٚايكـ ـــٗسٖس ٚايكـ ـــدطاف ٚايـ ــطٙ ايـ ــ١، ٜٚهـ ٌّ ايٓعاَـ ــ ــا حتـ ّ نُـ

 ٚايؿكطام ٚايؿاخت١ ٚايكرب٠ . 
 

: ايكهـٝب ٚايبٝهـتإ،    -ست٢ ايــُصنا٠   -(: ٜـشطّ َٔ ايصبٝش١ 15)
ٚايطشاٍ، ٚايؿطخ :ايطٚخ ،ٚايسّ ، ٚايـُجا١ْ، ٚايـُطاض٠ ، ٚايـُؿ١ُٝ : 
َٛنع ايٛيس ، ٚايؿطز :ظاٖطٙ ٚباطٓ٘ ، ٚايعًباٚإ : عكبتإ َـُتستإ 

 ٚايٓدـاع : خـٝط أبـٝض ٚغـط ؾكـاض     ع٢ً ايعٗط َٔ ايطقبـ١ إىل ايـصْب ،   
عكس٠ يف ادتػِ تؿب٘ ايبٓسم ، ٚخـطظ٠  ايعٗط أقك٢ سّس ايصبض، ٚايػس٠ :

ُّك١ ٚغط ايسَاؽ يف ايـذُذ١ُ ، ٚسسق١ ايعني :  ايسَاؽ : سب١ بكسض اذت
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ـــذًس ٚايععــِ عًــ٢     ايـــشب١ ايٓــاظط٠ زٕٚ دػــِ ايعــني نًــ٘ ، ٖٚهــصا اي
 .  -ايطٝٛض ٚايػُو  غري -االسٛط، ٖصا نً٘ يف ايصبٝش١ ايهبري٠ 

ٚأَا ايطٝٛض ؾايعاٖط سط١َ ايـُٛدٛز َٔ ٖصٙ األَـٛض ؾٝٗـا نـايطدٝع    
ٚايسّ ٚايـُطاض٠ ٚايطشاٍ ٚايبٝهتني يف بعهٗا، ٚعتطّ َٔ ايػُو زَـ٘  

 . ٚضدٝع٘
:  -غـري ايــُشطَات ايــُتكس١َ    -(: ٜؤنٌ َـٔ ايصبٝشـ١ ايــُصنا٠    16)

أنــٌ دًــس ٚععــِ  ذٛظـشٖٛا، ٜٚـــشُٗا ٚقًبٗــا ٚنبــسٖا ٚنطؾــٗا ْٚــ ـيــ
ايػــُو ٚايــسداز ْٚـــشٛٙ َــٔ ايطٝــٛض ايكــػري٠ ،ٜٚهــطٙ أنــٌ ايهًٝــتني 

 . ٚأشْٞ ايكًب ٚايعطٚم ٚأقٍٛ األقابع
 

ٌّ بـٝض ايطـري اذتـالٍ،    َٜٚ (: عتطّ بٝض ايطري ايــُشطّ، 17) ٚاشا  شـ
إؾتب٘ ايبٝض: ؾُا تػا٣ٚ ططؾاٙ سطاّ، َٚا إختًـ ططؾاٙ ٚإَتاظ أعـالٙ  

 َٔ أغؿً٘ سالٍ . 
ٌّ أنً٘ (: األ18) ٍِ ٚغريٙ  -ٚىل أنٌ َا س َطبٛخًا، ٜٚهـطٙ   -َٔ يـش

 أنً٘ ًّْٝا  أٚ َـشطٚقًا إال إشا تأنس نْٛ٘ َهّطًا ؾسٜسًا ؾٝشطّ . 
      

ــُو     19)      ــا نايػ ــا غــٛا٤ ايطــاٖط٠ َٓٗ ـــُٝت١ ٚأدعا٥ٗ (: عتــطّ أنــٌ اي
ايطاؾـٞ ٚايٓذػ١ نُٝت١ ايـدطٚف ٚضتٛٙ َٔ اذتٝٛإ شٟ ايٓؿؼ ايػا١ً٥، 

ٌّ اإلْتؿـاع  ـشٝٛإ ايـشٞ، نُا ال ٜـاإلي١ٝ ايـُبا١ْ َٔ اي ٗا ايًشِ أَٚٚٓ ش
 .  َٔ ايـُٝت١ بػري االنٌ نًبؼ دًسٖا

ــا            ــاع َٓٗ ٌّ اإلْتؿ ـــش ــٛض ٜ ـــُٝت١ أَ ــٔ اي ــتج٢ٓ َ ــِ ٜػ ــًا   -ْع ــاًل ٚيبػ أن
ٖٚٞ : يبٓٗا ايـُٛدٛز يف ايهطع، ٚبٝهـ٘ إشا إنتػـ٢ ايــذًس     -ٚضتُٖٛا 

 ٚاإلْـؿش١ ، ٖٚهصا قٛف َا نإ طاٖطًا ساٍ تكًب،ـايػًٝغ ٚإٕ مل ٜ



 

 3.......................................... َٓٗاز ايكاذتني/ز................(146)

 

ــ٘  ــ١   -سٝات ــ٘، ٚععُــ٘،    -نايؿــا٠ ٚايٓاق ــطٙ، ٚضٜؿــ٘، ٚقطْ ٚؾــعطٙ، ٚٚب
 .  ٚغّٓ٘، ٚظًؿ٘

(: عتطّ تٓاٍٚ عُّٛ ايسّ ٚايعصض٠ ٚايطدٝع ٚايبـٍٛ، غـٛا٤ نـإ    20)
ــس ايهــطٚض٠       ٌّ عٓ ـــُا ٜؤنــٌ ذتُــ٘، ٚعتــ َـــُا ال ٜؤنــٌ ذتُــ٘ أّ نــإ َ

  ٍ االْعـاّ أٚ خكـٛم اإلبـٌ، نُـا عتـطّ تٓـاٍٚ        ناإلغتؿؿا٤ بؿـطب بـٛ
يػت اذتٝٛإ ايـُشطّ أنٌ ذتُ٘ ٖٚهصا يػت اإلْػإ ع٢ً االسٛط ، ْعـِ  

 ال بأؽ بـُا ٜكع ؾـٞ ؾِ ايعٚز عٓس َّل ثسٟ ظٚدت٘ يف غاع١ ؾ٠ٛٗ . 
 

(: يٛ إؾـتـب٘ ايًشِ أٚ ايـذًس ؾًِ ٜعًِ أْ٘ َصن٢ أّ ال ٚمل ٜهـٔ  21)
أٚ إخـتًط ايــُصن٢ بػـريٙ     -يـُػًِ أٚ غـٛقِٗ  نٝس ا -عًٝ٘ أَاض٠ تصن١ٝ 

يعَ٘ إدتٓابـ٘ ٚأَهٓـ٘ بٝعـ٘ يــُٔ ٜػـتشٌ ايــُٝت١ يف ؾـطع٘ ٚزٜاْتـ٘، ٚيـٛ          
ؾًِ ٜعًِ أْ٘ َـٔ ايــشٝٛإ    -إؾتب٘ يـشِ أٚ دًس سٝٛإ أسطظت تصنٝت٘ 

ًّ٘.  -ايـشالٍ أٚ َٔ ايـشطاّ   سهِ بـش
 

ز٠ إىل ؾهـا٤  (: ال عتطّ بًـع ايٓداَـ١ ٚاألخـالط ايكـسض١ٜ ايـٛاض     22)
ايؿِ ٚال َا غتطز َٔ اإلغـٓإ عٓـس ختًًٝـٗا َـٔ بكاٜـا ايطعـاّ، ٚال عتـطّ        
ضٜل ٚعـطم ظٚدتـ٘ أٚ طؿًـ٘ أٚ أبٝـ٘ أٚ أَـ٘. ْعـِ عتـطّ ايكـٝض ٚايٛغـذ          
ٚايبًػِ ٚايٓدا١َ ٚضتٖٛا َٔ ؾهالت االْػإ ٚاذتٝٛإ ايـيت تػـتكصضٖا   

 ايٓؿٛؽ ٚال تػتطٝبٗا، ٖصا نً٘ ؾـٞ اذتٝٛإ.  
 

 ات ًالـنشسًبات من غري الـحٌَان: الـنطعٌم
 

عًــ٢   -(: عتــطّ أنــٌ ايطــني :ايططــب ٚايٝــابؼ، ًٜٚشــل بــ٘       23)
. ْعِ ٜػتج٢ٓ ايٝػري  ايرتاب ٚايطٌَ ٚاذتك٢ ٚادتّل ٚضتٖٛا -االسٛط 
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ـــشػني)  ــطاب قــرب اي ــ٘ دــسًا  َــٔ ت تؤخــص بككــس  -( أٚ َــا ٜكــطب َٓ
ــسض محكــ١ َتٛغــط١،    ــسٍض ال ٜتذــاٚظ ق ــؿا٤ بك ــٛط ا اإلغتؿ ألٚىل ٚاألس

 بٛض ايـُعكَٛني غري قرب ايــشػني  ٜٚـشطّ طني ق خًطٗا بايـُا٤ ٚؾطبٗا،
 ع ؾٝػتًٗو ؾٝ٘ ٜٚؿطب٘ يًتربى ٚاإلغتؿؿا٤ . ٥إال إٔ ٜـُعد٘ بـُا

ٚايعاٖط أْـ٘ ال ٜــشطّ تٓـاٍٚ غـري ايطـني َــُا ٜػـتدطز َـٔ االضض         
  ّطًا ببسٕ اإلْػإ نطضًا ؾـسٜساً نايـُعسٕ ٚايؿذط ٚٚضق٘ إشا مل ٜهٔ َه

نُــا ال ٜـــشطّ ايطــني ايٝػــري دــسًا ٚايـــُدتًط بايـــشبٛب أٚ ايؿٛانــ٘ أٚ   
، ٚاألســـٛط األٚىل عـــسّ تٓاٚيــــٗا قبـــٌ ايػػـــٌ أٚ  ايــــدهط أٚ ايــــُٝاٙ

 ايتكؿ١ٝ .
 

ــٌ      24) ــٓني اذتاَ ـــُذٗه١ دت ــ١ أٚ اي ــُّٛ ايكاتً ــاٍٚ ايػ ـــشطّ تٓ ٜ :)
ــبعض      ـــُعط١ً ي ــإ أٚ اي ــبعض أعهــا٤ االْػ ـــُتًؿ١ ي ٖٚهــصا ايػــُّٛ اي

اّغ٘ ٚقٛاٙ، بٌ عتطّ تٓاٍٚ نٌ َا ٜهّط اإلْػإ نطضًا ؾـسٜسًا َعتـّسًا   سٛ
ب٘ عٓس عُّٛ ايعكال٤ غٛا٤ ايهطض ايعادٌ ٚايهـطض اآلدـٌ. ْعـِ ظتـٛظ     
يًُطٜض ايتساٟٚ ببعض ايـُٛاز ايهُٝٝا١ٜٚ ايهاّض٠ إشا ٚقـؿٗا ايطبٝـب   
ارتبري يـُكًش١أ أععِ َٔ َهّطت٘، نُا ٜـذٛظ ي٘ قطع بعض األدـعا٤ أٚ  

ــإ ــا٤  ت ــض األعه ــب إب -الف بع ــطاف ايطبٝ ِ  -ؾ ــ ــطض األعع ــًا يًه :  زؾع
ِّ  -ايـُٛت أٚ غطا١ٜ ايـُطض َٔ باب اإلنططاض ٚزؾع  -إىل أعها٤ أٖ

 .  -األؾػس بايؿاغس 
 

ط (:ٜـــشطّ إغــتعُاٍ ايـــُدسضات نًــٗا َٚٓٗــا )األؾـٝـــٕٛ( ايـــُعّب25)
ٕ      عٓ٘ بايـتـطٜـام إنـطاضٙ   ٚيف تـُاّ األسٛاٍ ، َـٔ زٕٚ ؾـطم بـني َـا نـا

ّٛز ٚاإلزَإـَٔ د١ٗ ظٜاز٠ اي  ذطع١ اييت ٜتٓاٚ ا أّ َٔ د١ٗ خٛف ايتع



 

 3.......................................... َٓٗاز ايكاذتني/ز................(148)

 

 . بعس ٚقتأ َٔ تٓاٚي٘ ايكًٌٝ
   ٌ ــ ـــذع٤ ايكًٝ ــِ اي ــ  ْع ــٔ اي ـــُػتًٗوَ يف بعــض األزٜٚــ١   ـُدسض ٚاي

 ايهُٝٝا١ٜٚ ٚاييت ٜكؿٗا ايطبٝب ايـدبري يـُطٍٜض َعني ال بأؽ بتٓاٚ ا . 
 

هــطٚض٠ ايــسٜٔ اذتٓٝـــ ، بــٌ تـــشطّ  (: ٜـــشطّ تٓــاٍٚ ايـــدُط٠ ب26)
ايكطط٠ َٔ ايـدُط تكع يف ايـُا٤ أٚ يف ايـُطم ايهجري ؾاْ٘ ٜٗطام أٚ ٜطعـِ  
ــٞ أّ        ــّط ، ٖٚ ــٌ ؾ ـــدُط٠ ضأؽ ن ــإ اي ــاب ؾ ــٌ ايهت ــالب أٚ أٖ ــ٘ ايه ب

ٚقـس يعـٔ    -بعـس ايؿـطى ٚقتـٌ ايـرب٤ٟ      -ايـدبا٥ح ٚأععـِ ايــُشطَات   
ــٗا ٚعاقـــ ضغـــٍٛ اهل ) ــٗا ٚساضغـ ــاضبٗا ٚغاضغـ ــاقٝٗا ( ؾـ طٖا ٚغـ

ـــُٓٗا،     ــٌ ثـــ ــرتٜٗا ٚآنـــ ــا َٚؿـــ ــ٘ ٚبا٥عٗـــ ـــُشُٛي١ إيٝـــ ــٗا ٚايـــ  ٚساًَـــ
ــع )  ــس َٓ ــاز إشا    ٚق ــب أٚ ٜع ـــدُط إشا خط ــاضب اي ّٚز ؾ ــع ــٔ إٔ ٜ َ )

َطض أٚ ٜؿّٝع إشا َـات أٚ ٜؤتــُٔ عًـ٢ ؾـ٤ٞ أٚ ٜكـّسم ؾــٞ سسٜجـ٘،        
 ص.منمً الـخنز كعابن الو ـًٚؾـٞ ايطٚا١ٜ : ط

 

نجريًا، َا٥عًا أٚ داَسًا، أغهط  اًل أٚقًٝ -(: عتطّ تٓاٍٚ َا ٜػهط 27)
نجريٙ ٚقًًٝ٘ أٚ مل ٜػهط إال  نجريٙ ، أغهط بٓؿػ٘ أٚ بـدًط٘ بػـريٙ ٚؾــٞ   

مــً بــزـ الـــنسكز ومــا  فنيييــُ جاٍليــة، وال يــزّد علــّي ايطٚاٜــ١ ايـــُشُس١ٜ: ط

ص. نُا عتطّ تٓاٍٚ ايؿكاع )ايبري٠( ست٢ ايكًٝـٌ َٓٗـا ٖٚـٛ    الـ وض، ال واهلل
ْؿ٠ٛ ٚقس ال ٜػهط، ٚيٝؼ َٓ٘ َا٤ ايؿعري ايـُػتعٌُ طبٝــًّا ؾطاب تعكب٘ 

 ؾـٞ َعايـذ١ بعض األَطاض . 
 

٘  (: إش28) ًّت بعالٍز نـإ أّ بسْٚـ ، ا إْـكًب ايـدُط خاًل طٗطت ٚس
ٖٚٛ َا ٜـدّجط َٔ عكـري ايجُـاض : ايطَـإ     -ٚال ٜـشطّ ؾ٤ٞ َٔ ايطبٛب 

 ٌ ايٝكني بكريٚضتَ٘ا مل عتك -ٚايػؿطدٌ ٚايربتكاٍ ٚايتؿاح ْٚـشٖٛا 
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ِّ ضا٥ش١ ايـُػهط َٓٗا .   َػهطًا، ٚال ٜهؿٞ ؾ
 

 -بأٟ ٚغـ١ًٝ ٜػًـ٢ بٗـا     -(: ٜـشطّ تٓاٍٚ عكري ايعٓب إشا غ٢ً 29)
ـّ ٚمل ٜبًــؼ ايػًٝــإ، ٚتػــتُط ايــ َــا مل  -ٚإٕ قــاض زبػــًا  -شط١َ ـأٚ ْــ

ٜصٖب ثًجاٙ بايٓاض أٚ ٜٓكًب خاًل، ٚالبس َٔ اإلط٦ُٓإ بـصٖاب ايجًـجني،   
ًٝإ ست٢ ٜـشكٌ اإلط٦ُٓإ  ايؿو البس َٔ االستٝاط باغتُطاض ايػ َٚع

 .  ايجًجنيبصٖاب 
(:ايعكري ايعبٝيب ٚايتُطٟ ُٖٚـا ايًـصإ ٜــدًطإ بايــُا٤ ستـ٢      30)

ٖصإ ال ٜـشطَإ بايػًٝإ إال إشا أٚدـب اإلغـهاض    -ٜهتػب سالٚتُٗا 
ـــشكطّ ٚايػــؿطدٌ     ــأؽ بٛنــع ايعبٝــب ٚايهؿــُـ ٚاي ؾٝشــطّ، ٚال ب

ْٗــا تؤنــٌ ٚإٕ إْتـــؿشت بايبدــاض إـشٖٛا يف األَــطام ٚايـــُطبٛخات ؾْٚــ
ــإ    ــا بٝ ـــشطاض٠، ٚيٓ ــاض٠(   -ٚاي ــ٘ ايطٗ ـــشػٔ    -يف )ؾك ـــ١ٝ ٜ ــطٍٚع إبتال٥ يؿ

 َطادعتٗا .
(: ٜـشطّ األنٌ َٔ َا٥ـس٠أ ؾٝٗـا مخـط أٚ َػـهط ٚإٕ مل ٜتٓاٚيـ٘،      31)

 بٌ االسٛط تطى ايـذًٛؽ عًٝٗا ٚيٛ َٔ زٕٚ أنٌ . 
 

ٓاٍٚ األعٝإ ايٓذػ١ أٚ ايـُتٓذػ١ َـا زاَـت َتٓذػـ١    (: عتطّ ت32)
ّٗط   َٔ زٕٚ ؾطم بني ايـُا٥ع ٚادتاَس .  -مل تط

 

نايػــُٔ ٚايعػــٌ  -(: إشا ٚقعــت ايٓذاغــ١ يف ادتػــِ ايـــذاَس 33)
ٌّ ايبـاقٞ،       -ذاَسٜٔـاي يعَ٘ إظاي١ ايٓذاغ١ َٚا ٜهتٓؿٗـا َـٔ َالقٝٗـا ٚعتـ

   ّ ــط ـــُا٥ع س ـــذػِ اي ــ١ يف اي ــت ايٓذاغ ــجريًا   ٚإشا ٚقع ــإ ن ــ٘ ٚإٕ ن تٓاٚي
 -ٚأَهــٔ إعطــاؤٙ يًكــبٝإ، ٚاشا نــإ ايـــُا٥ع ايـــُتٓذؼ غًٝعــًا ثدٓٝــًا  

ؾٗٛ عهِ  -عٝح يٛ أخص َٓ٘ ؾ٤ٞ بكٞ َهاْ٘ خايًٝا ٚيٛ يؿرت٠ ثِ ٜـُته 
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ــ ــٌ      ـاي ــٗا ب ــت بعه ــ٘ إشا الق ـــُاّ أدعا٥ ــ١ إىل ت ــطٟ ايٓذاغ ذاَس ٚال تػ
ٌّ  تـدتل ايٓذاغ١ بايبعض ايـُالقٞ يـٗا ٜٚبك٢  ايباقٞ ع٢ً طٗاضت٘ ٚعتـ

 .  تٓاٚي٘
(: ال ظتٛظ يإلْػـإ إٔ ٜأنـٌ أٚ ٜؿـطب أٚ ٜٓتؿـع َـٔ َـاٍ غـريٙ        34)

ــا زاّ مل عتــاضب      ــاؾطًا َ ــ٢ إشا نــإ ن ــب ْؿػــ٘ ست َــٔ زٕٚ ضنــاٙ ٚطٝ
مل َـٔ طعـاّ أ  ، ٚطَـٔ أنـٌ   ؾُاي٘ سطاّ ال ٜؤنـٌ إال بطنـاٙ    ايـُػًُني

 سَع إيٝ٘ ؾهأْـُا أنٌ قطع١ َٔ ايٓاضص .  ٜ 
 

عِ ظتٛظ األنٌ َٔ بعض ايبٝٛت ايـُٓكٛق١ ؾــٞ آٜـ١ غـٛض٠ ايٓـٛض     ْ
َٔ زٕٚ تٛقـ ع٢ً اإلشٕ ٖٚٞ بٝـٛت اآلبـا٤، ٚاألَٗـات، ٚاالخـٛإ،     
ُّات، ٚاألخٛاٍ، ٚارتـاالت، ٚاألقـسقا٤،    ٚاألخٛات، ٚاألعُاّ، ٚايع
ّٛض إيٝ٘ أَطٙ، ٖٚهصا ايعٚدـ١ َـٔ بٝـت     ٚايـُّٛنٌ ع٢ً بٝت غريٙ ايـُؿ

ــا ٚاألب ٚاأل ــسُٖا   ظٚدٗ ــت ٚي ــٔ بٝ ــٌ    -ّ َ ــس : األن ــٌ ٚاس ــٛظ يه ظت
 ٚايؿـــطب َـــٔ ايبٝـــٛت ايــــُصنٛض٠ ٚإٕ مل ٜهـــٔ َهـــططًا يـــ٘، ؾتُتـــاظ   
ٖصٙ ايبٝـٛت عـٔ غريٖـا بعـسّ تٛقــ دـٛاظ األنـٌ عًـ٢ إسـطاظ ايطنـا           
ّٔ ٚمل ٜعًـِ         ٚطٝب ْؿؼ قـاسبٗا، ْعـِ ادتـٛاظ َؿـطٚط بــُا إشا مل ٜعـ

ٜأنٌ َا ٜتعاضف أنًـ٘ عٓـس   بهطا١ٖ َايو ايبٝت ألنً٘ َٔ بٝت٘، ٚالبس إٔ 
ــ٘،     ــٛزًا ؾٝ ــاسب٘ َٛد ــإ ق ــٛ ن ــت ي ــ٘ ايبٝ ــ١  زٕٚ األ زخٛي ــ١ ايٓؿٝػ طعُ

 ايـُعٕٓٛ عسّ ضناِٖ بأنًٗا. 
 

ذٛظ يًُهــطط تٓــاٍٚ ايـــُشطّ اشا إنــطط يتٓاٚيــ٘ عٝــح      ـ(: ٜــ35)
تٛقؿت سٝات٘ عًٝ٘ ؾٝتٓاٍٚ َٔ ايــُطعِ أٚ ايــُؿطب اذتـطاّ َـا ٜــُػو      

ـــٗالى    ــٔ اي ــ٘ َ ـــشؿغ ضٚس ــ٘ ٜٚ ــصٟ ال    ضَك ــسٜس اي ـــُطض ايؿ ــٔ اي أٚ َ
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ٜتشًُ٘ ايعكال٤ عـاز٠ أٚ َـٔ زٚاّ ايــُطض ايؿـسٜس أٚ عػـط عالدـ٘ أٚ       
َٚٓـ٘   -غتاف ايهعـ ايـُؿطط ايـُؤزٟ إىل ايـُٛت أٚ ايـُطض ايؿسٜس

ؾاْ٘ ظتٛظ تٓاٍٚ  -شاٌَ ع٢ً دٓٝٓٗا أٚ ايـُطنع ع٢ً ضنٝعٗا ـخٛف اي
ــ ـــٗالى أٚ ايـــ  ـاي ــ٘ اي ــسؾع ب ــص بكــسٍض ٜ ـــداف بــٌ  شطاّ س٦ٓٝ  ُطض أٚ َــا ٜ

ظتب ايتٓـاٍٚ بكـسض زؾـع ايــٗالى أٚ ايــُطض ايؿـسٜس أٚ ايــُدٛف َـٔ         
 .  زٕٚ ظٜاز٠ عٔ ايـُكساض ايـُهطط إيٝ٘

 

ذٛظ إضتهاب ايـشطاّ ايــُهطٙ عًٝـ٘ أٚ ايــُهطط إيٝـ٘ يتكٝـ١أ      ـٖٚهصا ٜ
َـُٔ ٜـداف نطضٙ  ٚأشاٙ  ع٢ً ْؿػ٘ أٚ عطن٘  أٚ َاي٘ ايهـجري ايـُعتــّس  

 عطنًا  َـشرت١َ .  يػريٙ أٚ ٚ ْـؿـػًاب٘ ، أ
 

 ذٛظ ايتساٟٚ بايـُشطّ إشا إْـشكط عالز ايـُطض ايؿـسٜس  ـٖٚهصا ٜ
 ب٘ ٚٚقؿ٘ ايطبٝب ايـُٛثٛم ب٘ ٚمل ٜتٝػط عـالز آخـط، ٚال غتؿـ٢ ععـِٝ     

 خبـاض  إعالد٘ ع٢ً ؾطبٗا ٚإْــشكط ؾٝٗـا ب   تـشطِٜ ارتُط٠ يهٔ يٛ تٛقـ
آخــط غريٖــا دــاظ ؾــطبٗا بكــسض   ايطبٝــب ايـــُٛثٛم بــ٘ ٚمل ٜتٝػــط عــالز 

ايهطٚض٠ ايككـ٣ٛ ٚال ٜهجـط، ٚتــشسٜسٙ بـأَط ايطبٝـب ايــُدتل، ٚإٕ       
ُّــٌ ايـــُطض َٚؿــكت٘ ٚٚدعــ٘ َــٔ زٕٚ ؾــطب٘ ؾٗــٛ أؾهــٌ  قــسض عًــ٢ حت

 ٚيعٌ اهل غبشاْ٘ ٜٓعط إيٝ٘ بطمحت٘ ٚيطؿ٘ ٚضأؾت٘ ؾٝؿاؾٝ٘.
 

(: ٜػتشب إٔ ال ٜأنٌ ٖٚٛ ؾبعإ بٌ ٜأتٞ ايطعـاّ ٖٚـٛ دـا٥ع    36)
ال ٜـُت٤٢ً دٛؾ٘، ٜٚػتشب إٔ ٜهطّ ايـدبع، ٚبعس سهٛضٙ ال ٜٓتعـط   ثِ

ؾــ٦ًٝا غــريٙ، ٚإٔ ال ٜكطعــ٘ بايػــهني، ٚإٔ ال ٜأنــٌ ايطعــاّ اذتــاّض، ٚإٔ   
ٜػػٌ ايؿٛانـ٘ ٚايجُـاض قبـٌ أنًـٗا، ٚإٔ ٜأنًـٗا بكؿـطٖا، ٚإٔ ال ٜطَٝٗـا        

 قبٌ إغتككا٤ أنًٗا . 
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عٓـس ايؿـطٚع    ٜٚػتشب غػٌ ايٝـسٜٔ قبـٌ تٓـاٍٚ ايطعـاّ، ٚايتػـ١ُٝ     
 ؾٝــ٘، ٚاألنــٌ بــاي٢ُٓٝ، ٚتكــػري ايًكُــ١، ٚإدــاز٠ ايـــُهؼ، ٚإيتكــاط        
َا ٜتػاقط َٔ ايطعاّ خاضز ايػـؿط٠ ٜٚأنًـ٘، ٚغػـٌ ايٝـس بعـس ايؿـطاؽ،       

ٚاإلغتًكا٤ ع٢ً ايكؿـا ٚدعـٌ ايطدـٌ ايُٝٓـ٢      ٚمحس اهل ٚؾهطٙ تعاىل،
 ع٢ً ايٝػط٣ . 

يف ايٓٗاض دايػًا يف نُا ٜػتشب إٔ ٜؿطب ايـُا٤ َّكًا ٚبتًصش، قا٥ًُا 
ُّٞ اهل غـبشاْ٘ قبـٌ ايؿـطب ٚعتُـسٙ بعـسٙ، ٚإٔ ٜؿـطب        ايًٌٝ، ٚإٔ ٜػ
بُٝٝٓــ٘ ٚبجالثــ١ أْؿــاؽ ٚإٔ ٜــصنط ايـــشػني ايـــُعًّٛ ٚأْكــاضٙ بايػــالّ   

 ًٜٚعٔ قاتًِٝٗ بعس ايؿطب . 
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(: ايكضا٤ ٖٛ ؾصٌ ايـدص١َٛ ٚايٓعاع بني إحٓني أٚ أنخط، ٚايكضا٤ 1)
ايؿطعٞ ٖٛ قطع ايـُٓاظع١ بـضهُِ ؾطعٞ رع٥ٞ ةطبٝكًا يـُا قض٢ اهلل ب٘ 

 ط . َواللَُّه َيْقِضي ِباْلَحقِّ ٚصهِ ؾـٞ ؾطع٘ ايًطٝـ :ع
يعـسٍ  ُٖٚـا ٚيٝؿـ١ ايــُزتٗس ا    -ٚايكضا٤ غري ايؿتٝا، ٚايؿطم بُٝٓٗـا  

 ٜتضكل ؾـٞ رٗتني : -خاص١ 
ــإ اةصهــاّ ايؿــطع١ٝ     -أ ــا ةعــك بٝ ـــُٛ:ٛع : صٝــد إٔ ايؿتٝ ؾـــٞ اي

ايخابت١ يـُٛ:ٛعاةٗا بٓضٛ ايكض١ٝ ايـضكٝك١ٝ َع ةعـٝني َـا ٜعتـر ؾـطعًا       
ــًا، َــٔ زٕٚ ْ ــط  إ     ــًا أٚ إحباة َٛ:ــٛعاةٗا أٚ  َتعًكاةٗــا َــٔ ايكٝــٛز ْؿٝ

 ايصػط١ٜٚ.ةطبٝكاةٗا اخلاضر١ٝ ع٢ً َٛاضزٖا 
بُٝٓا ايكضا٤ ٜعك ايــضهِ ايؿـطعٞ ايــزع٥ٞ   ايكضـ١ٝ ايــداضر١ٝ       

ٚايسع٣ٛ اجلع١ٝ٥ اييت ٚقعث َٛضز ايتٓاظع ٚايتداصِ بني إحٓني أٚ أنخـط  
ؾٝضهِ ايكا:ٞ بعـس ةطةٝـا ايــُكسَاج ٚايٛغـا٥ٌ اتحباةٝـ١ ٜٚكضـٞ         

   ٚ ــ١ بــلٕ ٖــصٙ ايــساض يعٜــس أٚ يٝػــث يــ٘،  ٖــصٙ ايٛاقعــ١ ايـــداضر١ٝ اجلع٥ٝ
 ايـُطأ٠ ةمحس أٚ يٝػث ي٘ أٚ حنٛ شيو .  

ؾـٞ ايـضهِ ايالصل صٝد إٔ ايؿتٝا َـضه١َٛ بهْٛٗا صز١ ْاؾص٠  -ب
ع٢ً ايـُهًـ ايـُكًس يصاى ايـُزتٗس خاص١ ٚيصا ٜلخص ضغـايت٘ ايعًُٝـ١   
ـــُهًـ     ــط ايـ ــا ٜٚهـــٕٛ ايتطبٝـــل بٓ ـ ــاٚاٙ يٝعُـــٌ بٗـ ـــُتٛؾط٠ عًـــ٢ ؾتـ ايـ

 .ايـُػتؿيت زٕٚ ايـُزتٗس ايـُؿيت
بُٝٓا ايكضا٤ بعس ةــضكك٘ ةاَـًا َـٔ ايــُزتٗس ايعـسٍ أٚ َـٔ َٓصـٛب٘         

ٜهٕٛ ْاؾصًا ٚٚارـا ايتٓؿٝـص عًـ٢  ٝـع ايــُهًؿني صتـ٢ إشا نـإ أصـس         



 3َٓٗاش ايصاحلني/ش ........................................................ ( 154)

ايـُتٓاظعني َـزتٗسًا، ؾاشا صهِ ايكا:ٞ ايؿطعٞ بـًُه١ٝ ظٜـُس يًـساض أٚ   
ظٚرٝت٘ تَطأ٠ َع١ٓٝ راظ بٌ ٚرا ةٓؿٝص قضا٥٘ ع٢ً نٌ أصـس، ؾٝزـٛظ   

ــس ٜٚــ    -خاًلَــ - ــ٘: ظٜ ـــُضهّٛ ي ــساض َــٔ اي ــ٘ أٚ  ـؾــطا٤ اي ضطّ غصــبٗا َٓ
دطل   بعـــ  ـْعـــِ إن إٔ ٜعًـــِ ٚقـــٛع ايـــ دصُ٘ عًٝٗـــا،ـإعطاؤٖـــا يـــ

 زا ايتٓؿٝص ع٢ً َٔ ٜعًِ  . ـضانِ ؾال ٜـَكسَاج قضا٤ اي
 

ةـــ٘ بعـــس صصـــٍٛ َكسَاةـــ٘ ٚبعـــس إغـــتعُاٍ  ن (: ْتٝزـــ١ ايكضـــا2٤)
ٖــٞ حبــٛج أٚ ْؿــٞ زعــ٣ٛ  - ٚحنٖٛــاٚايبٝٓــ١ ٚايــُٝني اتقــطاض -اتحباةٝــ١ 

ٍ  أٚ صــلٍ  أٚ ؾـــٞ ٚاقعــ١ خاصــ١ ةٓــاظعٛا ؾٝٗــا،  -ضُٖٛا ـْــ ايـــُسعٞ: َــا
ٍٟ قس ٜطابل ايٛاقع ٚقس ٜـدايؿ٘، ٚعٓس َـدايؿت٘ ن  ٚايكضا٤  صهِ ياٖط
ٜتػري ب٘ ايٛاقع ٚن ٜٓكًا بايكضا٤ عـٔ صايـ٘ بـٌ ٜبكـ٢ ايٛاقـع َــضؿٛيًا       

إمنا أقضياٛأنٚاِلٍأأأأ( :عاٍ ضغـٍٛ اهلل ) عٓس اهلل ذلاغبًا عًٝ٘ َٓهطٙ، ق
أن هبِّٚ تأٗاألميا ْأ أٗنضيالٍأق اّأه مإأًاّأنضايأ أ رٌّٙا أعتاىهأض ضا أهإأأأأأأأأأأأ

 ط .ًّأً يأقخٕٚأشٚئً أ  من أض ض أهٕأنٕأض ضةأًّأأُ ع
 

ــٌ       ــعاع ٚؾصـ ــع ايٓـ ــطإ : ضؾـ ــٞ أحـ ـــضهِ ايكا:ـ ــط٣ : يـ ــاض٠ أخـ ٚبعبـ
اْٝـًا ٚبــضػا   ايـدص١َٛ أًٚن، ٚٚرٛب ةطةٝـا  حـاض ايكضـا٤ ايؿـطعٞ ح    

ؾُــٔ نــإ ٜعًــِ ايٛاقــع ًٜعَــ٘  -أٟ إشا مل ٜعــطف ٚاقــع اةَــط  -اي ــاٖط
ةطةٝا اةحط ايٛاقعٞ نُٔ نإ ٜعًِ ٚاقعًا إٔ َايو ايساض ٚايبػتإ اييت 

     ٛ غـري َػـتضكٗا ٚاقعـًا ؾاْـ٘ ن      قض٢ بٗا احلـانِ بعـس ايــُطاؾع١ يعٜـس ٖٚـ
َايهٗــا ايــٛاقعٞ ٜــزٛظ يــ٘ زخٛوــا ٚايصــال٠ ؾٝٗـا أٚ ؾــطاؤٖا إن بط:ــا   

زٕٚ اي اٖطٟ ايـصٟ قضـ٢ احلـانِ بــُايهٝت٘، نُـا ٜــًعّ ايــُضهّٛ يـ٘         
بـًُهٗا ياٖطًا ٚبــضػا ايكضـا٤ ٚ ـا عًٝـ٘ إضراعٗـا يــُايهٗا ٚاقعـًا        
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ُضهّٛ يـ٘ بعٚرٝـ١ إَـطأ٠    ـةْ٘ َاٍ َػصٛب ٚاقعـًا، ٖٚهـصا يـٛ عًـِ ايـ     
غس ن  ٛظ ي٘ أْٗا   ايٛاقع ظٚر١ غريٙ أٚ عكسٖا بعكس ؾا َتٓاظع  عًٝٗا:

 ةطةٝا أحط ايعٚر١ٝ عًٝٗا َع عًُ٘ بعسَٗا ٚاقعًا .  
 

(: ايكضا٤ َٓصا ع ِٝ َٚكاّ خطري رعً٘ اهلل ةْبٝا٥ـ٘ ٚأٚصـٝا٤   3)
( رعً٘ اهلل يٓا٥ا عجل الله فرجه الشريفأْبٝا٥٘، ٚ  عصط غٝب١ اتَاّ )

ؾٗــٛ غصــٔ َــٔ ؾــزط٠ ايٓبــ٠ٛ   -ٖٚــٛ ايـــُزتٗس ايعــسٍ ايتكــٞ -ايٛصــٞ
١ ٚايععا١َ ايس١ٜٝٓ   عـامل ايـسْٝا ٚعصـط ايػٝبـ١ يـٝؼ ةصـُس َـٔ        ٚاتَاَ

 ايبؿط أًٍٖٝت٘ غ٣ٛ ايـُزتٗس ايعسٍ ايتكٞ، 
ْعــِ يًُزتٗــس صــٍل ْصــا غــريٙ يًكضــا٤ بايـــضل إشا نــإ َتعًُــًا يــ٘  
َتسضبًا ع٢ً ٚغا٥ً٘ ٚأغـايٝب٘ ٚرطقـ٘ ، ٚنبـس َـٔ قضـا٤ٙ بــُا أْـعٍ اهلل        

تٗس ايعـسٍ ، ؾـاشا قٍصـط ؾلخطـل     (   :٤ٛ ؾتا٣ٚ ايــُز ع٢ً ضغٛي٘ )
ِْ لمنِه َيِحْمنِه ِبَننا َمَنَاَل اللَّنُه         ايـضهِ نإ َٓسضرًا ةــضث قـإْٛ اهلل :ع   َوَمن

ــريًا   اْلفماِسننْق َ   ،  الظَّنناِلُن َ   ،  فمْأِولمِئنن م ُمننِه اْلممنناِفُ و َ  ــبًا خط ــإ َٓص ــصا ن  ط ؾً
 ٚنإ ايكا:ٞ ع٢ً ؾؿري رِٗٓ ٜـدؿ٢ غكٛر٘ ؾٝٗا . 

 

ٌٍ ايـــٓعاعاج َـع    (: 4) ٜـزا ايطرــٛع إ  ايـُزــتٗس ايــعسٍ ؾـٞ صـ
َٚٛاؾك١ ايـدصِ، إش نبس َٔ نـٕٛ ايكا:ـٞ َــزتٗسًا عـسًن        اتَهإ

ــر       ــ٘، ٚن ةعت ــٝاج أصهاَ ــبضاْ٘ ٚخصٛص ــا٤ اهلل غ ــًا بكض ــًٛن٘ عاضؾ غ
بػريٙ ؾـٞ َكسَاج ايكضا٤ ٚ:ـب   أعًُٝت٘ قطعًا، بٌ ٜـزٛظ ي٘ اتغتعا١ْ 

ُؤز١ٜ إ  إبطاَ٘ َخٌ مساع ايب١ٓٝ ٚةبًٝـؼ ادـسع٢ عًٝـ٘ بايـسع٣ٛ     ة٘ ايـ ن
ٚبايـــضضٛض يـــُزًؼ ايكضــا٤ ٚةـــضكٝل صــاٍ ايؿــٗٛز ٚنتابــ١ ايــسع٣ٛ  
ـــضٛ شيــو َــٔ      ـــدصّٛ ْٚ ــا٥ل ايــسع٣ٛ ٚاي ٚايؿــٗاز٠ ٚايتضكــل َــٔ ٚح
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زع٥ٞ ٚايكضــا٤ ـايـــُكسَاج ايــيت ةعــني ايؿكٝــ٘ عًــ٢ صــسٚض ايـــضهِ ايــ  
 ظع عًٝٗـا، بـٌ اي ـاٖط أْـ٘ ن ٜـتعني َباؾـط٠       ايـُدصٛص بايٛاقع١ ايـُتٓا

ايـُزتٗس ايعسٍ يًكضا٠ٚ ٜٚـزٛظ ي٘ إٔ ٜٓصا ؾدصًا أٚ أؾداصًا بعس 
إصطاظ ايعساي١ ٚايٓعا١ٖ   ايـُٓصٛب يًكضـا٤ ٚبعـس إصـطاظ نْٛـ٘ عاضؾـًا      
 ٌٍ بايكضا٤ ايؿطعٞ صػا ؾتا٣ٚ ايـُزتٗس ايعسٍ أٚ ةؿّهٌ يًكضا٤ ٚص

َٔ ؾضال٤ ايـضٛظ٠ ايع١ًُٝ ؾــٞ نـٌ بًـس٠     ايـُٓاظعاج ٖٝل٠ ع١ًُٝ ؾطع١ٝ
ـــُزتٗس بطًــث ٖــصٙ     ـــُزتٗس ايعــسٍ، ؾــاشا َــاج اي ــ٘ اي بإؾــطاف ٚةٛرٝ
ــا٤ِٖ         ــ٢ قض ــطف عً ٍٞ ٜؿ ــ ٍ  ص ــس ـــزتُٗس ع ــٛع إ  َ ــعّ ايطر ـــٗٝل٠ ٚي اي

ٚإن ؾٝضـطّ   .    ضاٍ   ايتكًٝس بعس َٛج ايـُزتٗسـٜٚٛرِٗٗ نُا ٖٛ اي
بايكـإْٛ اةض:ـٞ ايٛ:ـعٞ    ايطرٛع إ  ايـُضانِ ايعصط١ٜ اييت ةكضٞ 

( قـإ قضـا٤ِٖ رـٛض    غري ايـُطابل يهتاب اهلل ةعا  ٚغـ١ٓ ضغـٛي٘ )  
بٓٛز ايكإْٛ ايٛ:ـعٞ  قًٌٝ َٔ ٚيًِ ةْ٘ خالف ايؿطع ٚإٕ نإ بع  

قــاٍ إَآَــا ايصــازم    بعــ  ايبًــسإ َــلخٛشًا َــٔ ايؿــطع ايـــُكسؽ ، 
(ع : )لاّأإُرااٗاأإىلأعتاىأأأأإٙ كٍأقْأحي كٍأنضيلٍأنضيً أإىلأقٓىأاجل٘عأ أٗه

 ط . ًِلٍأٙضوٍأشٚئً أًّأضي ئِ أ  تضوٖ٘أنِٚلٍأ  ُٛأضدأتضومٕأض ضًٚ أ مح كٌ٘اأإهٕٚ
 
 

حِ إٕ ايـُهًـ ن ٜهٕٛ َؤًَٓا بـضٍل ٚصسم إن إشا ضارع ايــُزتٗس  
  -ايٓيب ٚٚصـٝ٘   -ايعسٍ أٚ  ايـٗٝل٠ ايؿطع١ٝ انرتٗاز١ٜ اييت ةـٍُخٌ احلٍل 

٘   ايؿـط  ٚض:ٞ بـضهِ ايــٗٝل٠  قـاٍ اهلل   عـسٍ،  ع١ٝ إشا ناْـث بإؾـطاف ؾكٝـ
َََّىني ُيَحُمُنن فم ِفاَننا     (: عغبضاْ٘ يـضبٝب٘ ايـُصطؿ٢ ) فمالم َوَربِّ م الم ُيِؤِمُنن َ  

ط ٖٚـصا  َََ ّجنا ِمنىنا ضمَضنِاَو َوُيَسنُلُن ا َلِسنِلاّنا      َشَجَ  َبِاَنُهِه ُثهى الم َيِجُدوا ِفي َمَْفِسنهمهِ 
ٍٛاب٘ ٚيعّٚ ض:ا ضٍل َٔ ضغٍٛ اهلل )ٜعك ْؿٛش ايكضا٤ ايـ  ( أٚ َٔ ْ
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ــ٘ .   ـــُتداصُني ب ــطعٞ    اي ــٞ ايؿ ــِ ايكا: ــطا٥    -ٚاشا صه ـــزاَع يؿ اي
ٚايتدًـ ٚرا ةٓؿٝص صهُ٘ ع٢ً ايـزُٝع ٚصطّ ْكض٘  -ايكضا٤ ايـضل 

ٚ خطل بع  َكسَاة٘ نؿػل ايؿٗٛز أٚ بطالٕ عٓ٘ ، إن إٔ ٜعًِ خطؤٙ أ
 ُضهّٛ ب٘ . ـضل ايـاي

 

ضٍل بـُا أْعٍ اهلل غـبضاْ٘ ٖـٛ ٚارـا نؿـا٥ٞ ٜتٛرـ٘      ـضا٤ اي(: ايك5)
إ  نٌ َهًـ إشا قاّ ب٘ ايبع  غك  ايٛرٛب عٔ ايبـاقني، ؾالبـس َـٔ    
ًِّ ايكضا٤ ايؿـطعٞ ايــُتني    قٝاّ  ع  َٔ ايـُؤَٓني بايتؿك٘   ايسٜٔ ٚةع
ٌٍ خصَٛاج ايٓاؽ صتـ٢   َٔ ايهتاب ايععٜع ٚايػ١ٓ ايـُطٗط٠ َكس١َ يـض

عًــ٢ انرتٗــاز أٚ ايؿضــٌ ايـــُػتٛعا   -عــًا ، ن زعــ٣ًٛٚاق -ٜـــضصٌ 
ـــُعاَالج      ةصهــاّ ايكضــا٤ َــع اترــالع عًــ٢ عُــّٛ أصهــاّ اهلل   اي
ٚايػٝاغاج ٚايتلزٜباج يٝضطظ نٕٛ قضـا٥٘ َػـتكبالً  بايــضٍل ٚبــُا أْـعٍ      

 اهلل عٓس ةصٍسٜ٘ َٚباؾطة٘ يًكضا٤ . 
بايكضـا٤ ٚؾـل    ٚباختصاض: نبس َٔ ايتؿك٘ ٚايتعًِ صتـ٢ ٜصـري عاضؾـاً   

ــًا َـــٔ    -أصهـــاّ اهلل  ــًا َتـــسٍضبًا َلشْٚـ ــًا صـــضٝضًا أٚ َتعًُـ ــازًا ةاَـ إرتٗـ
 ايـُزتٗس ايعسٍ بعس إختباضٙ ٚإَتضاْ٘ . 

ٚقــس ٜصــري ٚرــٛب ايكضــا٤ بعــس ةعًــِ أصهاَــ٘ ٚأصهــاّ ايؿــطع         
ايـُطةبط١ ب٘ ٚاربًا عٝٓٝـًا َتعٝٓـًا عًـ٢ َـٔ بـ٘ ايهؿاٜـ١ ٚايــُكسض٠، ٚشيـو         

 ْـضصاض ؾٝ٘.عٓس احلار١ إيٝ٘ ٚات
 

ٜـ     6) ضطّ عًٝـ٘ ايتصـٍسٟ   ـ(: إشا مل ٜتٝكٔ َـٔ ْؿػـ٘ ايعسايـ١ ٚايٓعاٖـ١ 
يًكضا٤ بني ايٓاؽ ٚؾصـٌ خصـَٛتِٗ ٚإٕ ةطاؾـع إيٝـ٘ ايــُتداصُٕٛ أٚ      

 .  اعتكسٚا ْعاٖت٘ ٚعسايت٘
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(: إشا مل ٜهٔ ايكا:ٞ َـزتٗسًا أٚ مل ٜتٝكٔ إرتٗـازٙ ٜــضطّ عًٝـ٘    7)
  ٌٍ ــاؽ   صــ ــني ايٓ ـــضهِ ب ــ٢ غــريٙ    ايكضــا٤ ٚاي ــطّ عً َٓاظعــاةِٗ ، ٚم

ايرتاؾع يسٜـ٘ يؿصـٌ خصـَٛت٘ َـع غـريٙ ٚن ةــزٛظ ايؿـٗاز٠ عٓـسٙ، َـٔ          
زٕٚ ؾطم بني ايساخٌ   ايـُساضؽ ايس١ٜٝٓ يتعًِ ايكضا٤ ايؿـطعٞ ٚبـني   
ايساخٌ   َعاٖس ايكضـا٤ احلهـَٛٞ ٚةعًـِ ايكضـا٤ ايٛ:ـعٞ ٚايكـإْٛ       

 ايــــُؤٌٖ ؾـــطعًا  ٚص٦ٓٝـــص ؾايــــُاٍ ايــــُلخٛش بكضـــا٤ غـــري .   اةض:ـــٞ
ٖٛ غضث صطاّ ٚإٕ نإ اآلخـص َػـتضكًا يـ٘ إشا نـإ ايــُسع٢ بـ٘ نًٝـًا        

 ، ْعِ ٜػتخ٢ٓ َٛضزإ : نليـ زٜٓاض عطاقٞ أٚ َا١٥ زٚنض
 

اةٍٚ : َا إشا أصطظ قضاؤٙ بايـضل ٚايعسٍ ع٢ً ربل ؾتا٣ٚ َـزتُٗس 
 َطًل : ٖٚٛ ايصٟ أصـطظ نْٛـ٘ َــزتٗسًا عـسًن َػـتٓبطًا ةصهـاّ ايؿـطع       

 ٚقضا٥٘ . 
ايـُزتٗس ايعـسٍ   -ايخاْٞ: َا إشا ةعصض ايرتاؾع عٓس ايـضانِ ايؿطعٞ       

ــاٚاٙ      ــل ؾت ــ٢ رب ــ٘ ٜٚطٍخصــ٘   ايكضــا٤ عً ــٛب عٓ ـــضصط  -أٚ َــٔ ٜٓ ٚإْ
إغتٓكاش صك٘ ايـُعًّٛ ٚاقعـًا بـايرتاؾع إ  ايــُضانِ ايعطؾٝـ١ ايـيت ةكضـٞ       

ٌٍ ي٘ ايرتاؾع َؿـطٚرًا بـلٕ ن    َٔ باب ات:ـططاض  بايكإْٛ ايٛ:عٞ، ؾٝض
 ٜلخص غري صك٘ أٚ ظا٥سًا عًٝ٘ . 

  

(: اي ــاٖط عــسّ رــٛاظ أخــص اةرــط عًــ٢ ايؿتٝــا اتبتال٥ٝــ١ ٚعًــ٢  8)
       ٕ  ايكضا٤ ايـضل بـني ايــُتداصُني غـٛا٤ أخـص َُٓٗـا أٚ َـٔ غريُٖـا ٚإ

نـــإ َــــضتارًا إ  ايــــُاٍ، ٜٚـــتعني إضةـــعام ايكا:ـــٞ َـــٔ بٝـــث َـــاٍ   
  ضػا ايـضار١ .ايـُػًُني : ضاةبًا ؾٗطًٜا أٚ بـ

 ١ ـٛاظ أخص اةرط٠ ع٢ً َكسَاج ايكضا٤ َٔ نتابـا   رـْعِ ن ضٜ
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ــٔ       ـــضٖٛا َــ ــٗازاج ْٚــ ــٛاٖس ٚايؿــ ــع ايؿــ ــا ٚ ــ ــسع٣ٛ ٚةٛحٝكٗــ ايــ
ـــزٛظ     ـــضصٛي٘، ٖٚهــصا ٜ ٍٗس ي ـــُ ـــدصٛصٝاج َـــُا ٜػــبل ايكضــا٤ ٜٚ اي
ــا٤     ـــضهِ ٚايكضـ ــٓس ايـ ــري ةـــسٜٚٔ غـ ــا٤ ْ ـ أخـــصٖا عًـــ٢ يٛاصـــل ايكضـ

 ٚؾٗاز٠ ايؿٗٛز ْٚـضٛ شيو . ٚخصٛصٝاج ايـُطاؾع١ 
 

ــ٢       9) ـــضٍل أّ قض ــ٢ باي ــ٠ٛ عًــ٢ ايكضــا٤ غــٛا٤ قض (: ةـــضطّ ايطؾ
ــط٠ أٚ       ــٛإ اةر ـــُبصٍٚ بعٓ ــإ اي ــٛا٤ ن ـــُػتضل، ٚغ ــري اي ــٌ ٚيػ بايبار

ٚايطؾ٠ٛ ٖٞ بصٍ َاٍ أٚ ْـضٛٙ يًكا:ـٞ    .  اجلعٌ أٚ ايـٗس١ٜ أٚ ْـضٖٛا
أٚ َٔ زٕٚ صل  بـضٍل -ظ أصس ايـُرتاؾعني ـٜلخصٙ َٔ أصُس يٝضهِ يصاي

أٚ يٝعٝٓــ٘   ايكضــا٤ يصايـــض٘ ، ؾٝهــٕٛ قضــاؤٙ بــاراًل َـــضطًَا ٚعًــ٢   -
زعٌ ايصٟ  ٜؤخـص  ـخالف ايـُٛاظٜٔ ايؿطع١ٝ، ٚايطؾ٠ٛ ةػاٜط اةرط ٚاي

 ع٢ً ايكضا٤ ايـضل بني ايـُتداصُني .
  ،ٖٚــٞ صــطاّ عًــ٢ ايكا:ــٞ : ايـــُطةؿٞ ، ٚعًــ٢ ايــساؾع : ايطاؾــٞ 

ٚاقعــًا ٜٚٓضصــط إغــتٓكاش صكــ٘ بــسؾعٗا، ؾٝضــٌ   ْعــِ إن إٔ  ٜضــطط إيٝٗــا
 يًُضطط ٜٚـضطّ ع٢ً ايـُطةؿٞ ايكاب  يـٗا. 

ظا٤ يصا ن ةـدتص صطَتٗا بـُا ٜبصٍ بـإ ٚايطؾ٠ٛ َٔ َصازٜل اي ًِ ٚ
ؿـٝذ أٚ  ايكضا٤ ٚايـضهِ يصايـظ ايباشٍ ، بٌ نٌ َاٍ ٜبصٍ يـععُِٝ  أٚ ي 

 ًه٘ ايكاب  . ٖٛ صطاّ َٚاٍ غضث ن ٜـُ -ْـضُٖٛا   قباٍ يًِ أصُس
أ

 :شاٗطأاهق ضٛأاهصاعٛأ
 (:  ايكا:ٞ ايؿطعٞ ايٓاؾص قضاؤٙ بني ايـُتساعٝني أصس ْٛعني : 10)
( ٖٚـٛ  ايكا:ٞ ايـُٓصٛب ؾطعًا َـٔ قبـٌ اتَـاّ ايــُعصّٛ)     -أ

ــاض        ــل إصض ــ٘ ص ــ١، ٚي ــا٤ اآلةٝ ــطا٥  ايكض ـــزاَع يؿ ــسٍ اي ـــُزتٗس ايع اي
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ع زعــ٣ٛ ايـــُسعٞ ػِ ايٓــعاع ٚتغــتُاايـــُسع٢ عًٝــ٘ إ  َـــزًػ٘ يـــض
ٚإْهاض ايـُٓهط ٚايـضهِ بُٝٓٗا ع٢ً ٚؾل َا أْعٍ اهلل غـبضاْ٘   قضـا٤ٙ   

ضهِٝ، ٜٚٓؿص صهُ٘ ع٢ً ايـُتٓاظعني ٚع٢ً غريُٖـا َـٔ زٕٚ ةٛقــ    ـاي
 ع٢ً ض:ا أصُس ب٘، َا مل ٜعًِ خطؤٙ ؾـٞ ايـضهِ أٚ   َػتٓسٙ . 

 

 َ عــًا ٚةعــٝني ايكا:ــٞ بٝــس ايـــُسعٞ ؾُــٔ إضةضــاٙ ايـــُسعٞ ٚنــإ را
يؿطا٥  صض١ ايكضـا٤ أَهـٔ ضؾـع ايــُسعٞ زعـٛاٙ إيٝـ٘ ٚيـعّ ايــُسع٢         

ٚايـضضٛض يسٜ٘ يًسؾاع عٔ ْؿػ٘ أٚ تْهاض  عًٝ٘ ايكبٍٛ ب٘ ٚايرتاؾع عٓسٙ
 ٞ ـــُسع ُسع٢ عًٝــ٘ ٜتضــطض َــٔ  ـْعــِ يــٛ نــإ ايــ   .   َــا ٜــسعٞ عًٝــ٘ اي

 -ـُسعٞ اٚ نــإ ٜتضــٍطش ؾــسٜسًا صضــٛضٙ عٓــس ايكا:ــٞ ايــصٟ عٍٝٓــ٘ ايــ 
 يـُطايب١ بتػٝري ايكا:ٞ ٚةعٝني غريٙ .َهٓ٘ اأ

 

نٌ ٚاصس َٔ ايــدصُني ٜـسعٞ    -ٚإشا نإ ايـُتداصُإ َتساعٝني 
ــاصب٘    ــطٙ ص ــا ٜٓه ــاصب٘ َ ــ٢ ص ــٞ    -عً ــ٢ ايكا: ــس َــٔ ةٛاؾكُٗــا عً ؾالب

ٚةعُٝٝٓٗــا قا:ــًٝا ؾــطعًٝا باختٝاضُٖــا ٚبط:ــاُٖا، يٝرتاؾعــا عٓــسٙ ٜٚــسيٝا  
ةعٝٝٓ٘ بـضٝد إضةضـ٢ نـٌ َُٓٗـا    بسعٛاُٖا ٜٚخبتاْٗا يسٜ٘، ؾًٛ إختًؿا   

ٚمل ٜتٛاؾكـا عًـ٢    -َـزتٗسًا أٚ َٓصٛب َــزتٗس عـسٍ    -قا:ًٝا َٓصٛبًا 
ٌٍ، ؾٝكــطع يتعــٝني ايكا:ــٞ ايــصٟ     ٚاصــُس َُٓٗــا ناْــث ايكطعــ١ ٖــٞ ايـــض

 ٜرتاؾعإ يسٜ٘ ٜٚؿصٌ خصَٛتُٗا . 
 

قا:ــٞ ايتضهــِٝ ٖٚــٛ ايــصٟ ٜرتا:ــ٢ ايـــُتٓاظعإ بــايرتاؾع إيٝــ٘  -ب
يٝكضٞ يـُٗا بايـضٍل ؾُٝا ةٓـاظعٛا ؾٝـ٘ ، بؿـطط إٔ  ـطظ      ٚايتضانِ عٓسٙ

عسايت٘ ْٚعاٖت٘ ٚإٔ ٜهٕٛ ي٘ عًـِ بايكضـا٤ ايــضٍل ايـصٟ أْعيـ٘ اهلل عًـ٢       
(غٛا٤ نإ َـزتٗسًا اّ ؾا:اًل ٜكضٞ بؿتـا٣ٚ َــزتُٗس عـسٍ    ضغٛي٘ )
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نٞ ٜهٕٛ صهُ٘ عسًن ٚقػطًا ٚبـُا أْعٍ اهلل غبضاْ٘، َٚٔ ايٛا:ـظ إٔ  
ٜتطًــا ةٛاؾــل ايـــُتٓاظعني ٚةطا:ــُٝٗا عًــ٢ ايطرــٛع إيٝــ٘    ايرتاؾــع إيٝــ٘

ٚايتضانِ عٓسٙ ؾٝهـٕٛ ةعٝٝٓـ٘ بٝـسُٖا َعـًا، ؾـاشا ةطاؾعـا عٓـسٙ بط:ـاُٖا         
ــاٙ قا:ــٝاً  ٚصهــ  ْؿــص صهُــ٘ عًُٝٗــا ٚٚرــا  -ِ بُٝٓٗــا بعــس رعًــُٗا إٜ

 . ّ َلشْٚٝت٘ أٚ ٜ ٗط خطل َػتٓس قضا٥٘عًُٝٗا انيتعاّ ب٘ َا مل ٜخبث عس
       

ًٍٖ٘ يًكضا٤ : 11)        (: ٜعتر ؾـٞ ايكا:ٞ ايؿطعٞ إرتُاع أَٛض ةؤ
 ايبًٛؽ ؾال ٜؿطع قضا٤ ايصيب ٚإٕ نإ َطاٖكًا .  -1
 -َطبكـًا أٚ أزٚاضٜـًا    -ايعكٌ ٚايطؾس ؾال ٜؿـطع قضـا٤ ايــُزٕٓٛ     -2

 ٚن قضا٤ ايػؿٝ٘ ايبٍٝٔ غؿٗ٘ ٚايٛا:ظ عسّ ضؾسٙ . 
ؾط ٚايــُؿطى ْٚــضُٖٛا   اتغالّ ٚاتٜـُإ ؾال ٜؿطع قضـا٤ ايهـا   -3

   ٚ ٜــدؿ٢ َٓـ٘ إٔ    َـُٔ ن ٜؤَٔ صهُ٘ بايـضٍل ٚبــُا أْـعٍ اهلل غـبضاْ٘ أ
 ٜكضٞ بايبارٌ . 

 .  -ن َؿتبًٗا  -رٗاض٠ ايـُٛيس ؾال ٜؿطع قضا٤ ٚيس ايعْا َـضّككًا  -4
 قضا٤ اةْخ٢ بايــضٍل َـع    -ع٢ً اةصٛط  -ايصنٛض٠ ؾاْ٘ ن ٜؿطع  -5

رـــ١ ن بـــلؽ بكضـــا٥ٗا إشا ناْـــث عايــــ١ُ  ةـــٛؾط ايطرـــٌ، ْعـــِ َـــع احلا
ــيت       ــطا٥  اي ــع ايؿ ــ٢  ٝ ــٛؾط٠ عً ــطعٞ َٚت ــا٤ ايؿ ـــدصٛصٝاج ايكض ب

ًٍٖٗا يًكضا٤  . ةؤ
  

ــطع١ٝ  ــا   ؾ ــا٤ ٚة٦ٝٗــ    ٚن ضٜ ـــُكسَاج ايكض ـــُاضغتٗا ي ــبٌ َ ١ ايػ
ٚٚغا٥ٌ اتحبـاج ْٚــضٖٛا َــُا ٜـؤزٟ إ  ايكضـا٤ ايــضٍل ايؿاصـٌ بـني         

كا:ـــٞ ايطرـــٌ أٚ َــــُاضغتٗا ايــــُتداصُني َكسَـــ١ يعط:ـــٗا عًـــ٢ اي
 ١ـؤةـ١ُٓ ٚعاضؾـ١ٗ َـعٜـكضا٤ بعس صسٚضٙ، ٚنغُٝا إشا نإ ْـيًٛاصل اي
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 .  بايكضا٤ َٚػتًعَاةــ٘
ــني عُــّٛ ايعكــال٤      -6 ـــُتعاضف ب ايضــب  ٚإغــتٛا٤ ايؿهــط بايكــسض اي

ٚايصٟ ٜتطًبْٛ٘   َُٗاةِٗ َٚكاصسِٖ ايع ١ُٝ، ؾال ٜؿطع قضا٤ َٔ ن 
اضؾًا أٚ َٔ ةعط:ـ٘ ايػؿًـ١ ٚايػـٗٛ ٚايٓػـٝإ ظا٥ـسًا      ٜهٕٛ ؾهطٙ غًٍٜٛا َتع

 عٔ ايـُتعاضف . 
ايـُعطؾ١ بـُٛاظٜٔ ايكضا٤ ايؿطعٞ ايـضٍل ايـُٓعٍ عًـ٢ ايطغـٍٛ    -7

( ؾـٞ نتاب اهلل ةعا  أٚ ٍغـٓت٘ ايــُطٗط٠، ٚايكـسض ايــُتٝكٔ     اةع ِ )
ٍّ ٚاقعـًا، ٚاي ـاٖط نؿاٜـ١ ايــُعطؾ١ عـٔ ةكً      ٝـس  ٖٞ ايـُعطؾ١ عٔ إرتٗاُز ةا

ٌٍ خصــَٛاةِٗ       َــزتُٗس عــسٍ بعــس إشْـ٘ يــ٘   ايكضــا٤ بـني ايٓــاؽ ٚصــ
 :٤ٛ ؾتاٚاٙ ايـُٛزع١ ؾـٞ ضغايت٘ ايع١ًُٝ . 

 

ايعسايـــ١ ٚايٓعاٖـــ١ ٚعـــسّ اي ًـــِ ؾـــإ َـــٔ مل ٜعـــطف بايٓعاٖـــ١   -8
ـــضٝـ          ـــزٛض ٚاي ــع اي ــا٤ ٜٚتٛق ــِ   ايكض ــ٘ اي ً ـــدؿ٢ َٓ ــ١ ٜ ٚايعساي

عُـٔ ٜعـطف بـاي ًِ ٚاجلـٛض      أصهاَ٘، ؾال ٜؿطع قضاؤٙ ٚصهُ٘، ؾضـالً 
 أٚ عسّ ايٓعا١ٖ . 

ٖٚــصٙ ايؿــطٚط َطًٛبــ١   ايكا:ــٞ ايؿــطعٞ َــٔ زٕٚ ؾــطم بــني        
ــاّ )    ــٔ اتَـ ــًا َـ ـــُٓصٛب عَُٛـ ــٞ ايـ ــٔ  ايكا:ـ ـــدصٛصًا َـ ( أٚ َـ

 ايـُزتٗس ايعسٍ ٚبني قا:ٞ ايتضهِٝ ٚايرتا:ٞ . 
 

 (: ةعطف صالص١ٝ ايكا:ٞ ٚأًٍٖٝت٘ ؾطعًا يًكضا٤ بلصس ْـضٜٛٔ :12)
إٔ ٜتضكل نْٛ٘ َـزتٗسًا عسًن: ٚةعطف عسايتـ٘ َـٔ صػـٔ يـاٖطٙ      -أ

ـــُعطٚ:١ عًٝــ٘، ٜٚعــطف     ٚغــًٛن٘ َٚــٔ ْعاٖتــ٘   ايٛقــا٥ع ايـــُا:١ٝ اي
َــٔ ايـــُزتٗسٜٔ أٚ ايـــُطاٖكني ايـــُكاضبني  -إرتٗــازٙ َــٔ أٖــٌ ايـــدر٠ 
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أٚ ةػايـُٛا ع٢ً إرتٗـازٙ َـٔ زٕٚ   إشا عٍطؾٛٙ بهْٛ٘ َـزتٗسًا  -تٗازيإلر
ؾــاع إرتٗــازٙ بٝــِٓٗ َــٔ زٕٚ ؾــو   أصــٌ إرتٗــازٙ، ؾــإ   ةــطزز، أٚ 

ضكل ـأصطظج عسايتـ٘ َـع إرتٗـازٙ صـًظ يًكضـا٤ رعَـًا . ٖٚهـصا اشا ةـ        
ــاُب َــ  ــا٤     ـبهت ـــُزتٗس   ايكض ــٔ اي ــ١ ع ـــُعطٚف بايعساي ــ١ اي دتّٛ : ْٝاب

 .  َٚلشْٚٝت٘ ي٘
 

إٔ ٜتضـكل قـطـعــًٝا ْصـا ايــُزتٗس ايـعــسٍ إٜــاٙ يـًــكضا٤ بـني         -ب
ــ  ـُا أْــ٘ ؾا:ــٌ عــاضف بلغــايٝا ايكضــا٤ ايؿــطعٞ َٚٛاظٜٓــ٘       ايٓــاؽ ب

(   غـٍٓت٘ ٚصهاٖـا   ٚأصهاَ٘ اييت أْعيـٗا اهلل   نتاب٘ ٚبٍٝٓٗا ضغٛي٘ )
ٍ  ٚنـإ ٖـصا    أٚصٝاؤٙ ) (، ؾاشا ةـضكل ْصب٘ يًكضا٤ َٔ َـزتُٗس عـس

ايـُٓصٛب َعطٚؾًا بايعساي١ ٚايٓعا١ٖ ٚايكضا٤ ربل ؾتٝا ايــُزتٗس ايعـسٍ   
ا٤ عٓسْا ياٖطًا، يهٓ٘ يٛ قض٢ صػا َعارـ٘ أٚ َعًَٛاةـ٘   صًظ يًكض -

ــعٞ       ــإْٛ ايٛ: ــل ايك ــا أٚ رب ــيت ٜعطؾٗ ــا٥ط١ٜ اي ــس ايعؿ ـــُطابك١ يًكٛاع اي
اةض:ٞ ايصٟ ؾٍطع٘ ايبؿط نإ قضاؤٙ باراًل ٚصهُ٘ ؾاغسًا ةْـ٘ صهـِ   

 بـدالف َا أْعٍ اهلل غبضاْ٘، ٚٚرا ععي٘ َٔ َٓصا ايكضا٤ . 
 

ــسٍ ايٓع 13) ــٞ ايعـ ــٓؿؼ  (: يًكا:ـ ــ٣ٛ ايـ ــٔ ٖـ ــ٘ َـ ـــُزتٗس أٚ  -ٜـ ايـ
صـٍل ايكضـا٤ بعًُـ٘ ايٛرـساْٞ إشا نـإ       -ايـُلشٕٚ َٔ ايـُزتٗس ايعـسٍ  

عٓسٙ إرالع ٜكٝك بلٕ ايـضٍل َع ايـُسعٞ أٚ  َع ايـُسع٢ عًٝ٘ َٔ زٕٚ 
صار١ يـُطايب١ أصسُٖا بب١ٍٓٝ أٚ ٜـُني أٚ إقطاض أٚ ٚحٝك١ أٚ َا ؾـابٗ٘ َـٔ   

ٞ، نُا  يـ٘ إٔ ٜــضهِ ٜٚكضـٞ بــضػا     ٚغا٥ٌ ايعًِ أٚ اتحباج ايؿطع
ايـُٛاظٜٔ ايؿطع١ٝ يًكضا٤ ايـضٍل بٛغا٥ٌ اتحبـاج ايؿـطعٞ َـٔ بٍٝٓـ١ أٚ      

 كٛم اهللـٔ صـٞ شيو نً٘ بٝـ، َٔ زٕٚ ؾطم ؾ إقطاض أٚ ٜـُني أٚ َا ؾاب٘
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 ٚبني صكٛم ايٓاؽ . 
ضٍل، ؾــاشا ضأ٣ ـضس قبــٌ َطايبــ١ صــاصا ايــ ـْعــِ ن ٜـــزٛظ إقاَــ١ ايــ 

ٍ غاضقًا أٚ مسع ايكاشف أٚ ْـضُٖٛا َـُا ٜطرع احلٍس ؾٝـ٘  ايـُزتٗس ايعس
إ  صل اآلزَٞ َـضضًا مل  ع ي٘ إقا١َ ايـضٍس بـُكتض٢ عًُ٘ ايٛرـساْٞ  

ايـــُػطٚم َٓــ٘ أٚ  -ٚإرالعــ٘ ايٝكــٝك صتــ٢ ٜطايــا بــ٘ صــاصا ايـــضٍل 
 .  -ايـُكصٚف 

أ

 :قحل َأاهدع٘ىأيفأجموسأاهقي ءأ
 

دًٛ إَا إٔ ٜهْٛا ٍَسعُ  َٚٓهط، أٚ ٜهْٛا إشا ةٓاظع إحٓإ أٚ أنخط ؾال ٜـ
 : َتساعٝني

ــًا أٚ         -أ ــاًن أٚ صك ــريٙ َ ــ٢ غ ــٍسعٞ عً ــصٟ ٜ ــ٘ اي ـــٍُسعٞ بلْ ـــُتاظ اي ٜ
، بُٝٓا بإحباة٘ َٚطايبًا بايسيٌٝ عًٝ٘ ْ ط ايعكال٤ ًَعًَا ضُٖٛا ٜٚهٕٛ  ـْ

ايـُٓهط ٖٛ ايصٟ ن ٜطايا بإحباج نالَ٘ ٚإقاَـ١ ايـسيٌٝ عًـ٢ إْهـاضٙ       
ٚ  :٥ٛ٘ : نبس يـُٔ ٜسعٞ َـاًن أٚ صكـًا    .   يعطف ايعكال٥ٞ ايعاّْ ط ا

ؾـاٖسٜٔ عـازيني، أٚ ؾـاٖس عـسٍ ٚإَـطأةني       -ع٢ً غريٙ َٔ إقا١َ ايب١ٓٝ 
ةؿٗس ايب١ٓٝ ع٢ً صض١ زعٛاٙ ٚصسم َكايـ٘ ٚةهـٕٛ ٚغـ١ًٝ     -صايـضتني 

ٜٚهؿـٞ ايــُٓهط إٔ ٜــضًـ عًـ٢ عـسّ صـض١        إحباج يسعٛاٙ ع٢ً ايػـري، 
عٞ عًٝ٘ أٚ  ًـ ع٢ً نصب َكايـ٘، ؾتػـك  ايـسع٣ٛ بعـس     زع٣ٛ ايـٍُس

 ايـضًـ إشا مل ةهٔ عٓس ايـُسعٞ بـ١ٍٓٝ . 
ٚيــٛ أقــاّ ايـــُٓهط بٍٝٓــ١ ةخبــث صــض١ إْهــاضٙ ٚةٓـــؿٞ زعــ٣ٛ ايـــُسعٞ 
قبًـــث َٓــ٘ ٚحبــث صــض١ إْهــاضٙ ٚغــكطث ايــسع٣ٛ، ْعــِ ايـــُسعٞ ٖــٛ  

ـــُٓهط ن ٜطايــا باي   ــ١ بُٝٓــا اي ــًا بايبٍٝٓ ـــُطايا قاْْٛٝ ـــُا  اي ــًا ٚإْ ــ١ قاْْٛٝ بٍٝٓ
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ٜطايا بايـضًـ ع٢ً ْـؿٞ ةُٗـ١ ايػـري ٚإبطـاٍ زعـٛاٙ عًٝـ٘ ، ؾـإ ايبٍٝٓـ١        
( : ْهط نُا قاٍ ضغٍٛ اهلل )رب١ ع٢ً َٔ إزع٢ ٚايُٝني ع٢ً َٔ أٚا
ٕأأأع ط ٚقـاٍ اتَـاّ ايصـازم    اهبِٚةأعوىأًّأإدعىأٗاهٌٚنيأعوىأًاّأإدعاٛأعوٚا
(: )ٗأأأ:ا ق٘قأكؤ أع ٕأأأأاهبِّٚةأعواىأاهااٌدعٛأ ط اهاٌٚنيأعواىأاهااٌدعىأعوٚا

ؾٛارا ايـُٓهط ايـُسع٢ عًٝ٘ ٖٛ إْؿا٤ ايُٝني ع٢ً إبطاٍ زعـ٣ٛ ايػـري   
ؾاٖسإ عـازنٕ ٜعطؾـإ بايٓعاٖـ١     -عًٝ٘ ٚإةٗاَ٘ إٜاٙ ، يهٓ٘ يٛ أقاّ ب١ٍٓٝ 

بًث َٓ٘ بٌ ٖٞ أق٣ٛ ؾـاٖس إحبـاج   ق -صض١ إْهاضٙٚايصسم ٜٚؿٗسإ ب
، ْعــِ إشا ٞ أٚ أقاَٗــا ايـــُٓهطقاَٗــا ايـــُسعٚايبٍٝٓــ١ صزــ١ َخبتــ١ غــٛا٤ أ 

 .          يـضًؿ٘ اٍ ص٦ُٓٝص يب١ٍٓٝ ايـُٓهط أٚٚن دلأقاَٗا ايـُسعٞ حبتث بٗا زعٛاٙ 
 

ٌٍ َُٓٗـا َـا         -ب ٚقس ٜـضصٌ ايتساعٞ بـني ايــدصُني بـلٕ ٜـسعٞ نـ
ٜٓهطٙ اآلخط َٔ زٕٚ ةٛاؾل زعٛاُٖا ع٢ً قسض  راَع َـع انخـتالف     

حبــاج َــسعاٙ ْٚؿــٞ َــسع٢ خصــُ٘ عًٝــ٘ ايعا٥ــس ، ؾٝضتــاش نــٌ َُٓٗــا ت
اهبِّٚاةأعواىأاهااٌدعٛأأأأأ:ا قا٘قأكوأ أأأبـُكتض٢ َٛاظٜٔ ايكضا٤ ايؿـطعٞ ع 

ٕأ ط، ؾـإشا إزعـ٢ )ظٜـس( صصـاًْا ٖـٛ بٝـس )عبٝـس(        ٗاهٌٚنيأعوىأاهاٌدعىأعوٚا
ايصٟ ٜٓهط زعٛاٙ ٚيـ٘ ٜـس ٚغـًط١ٓ عًـ٢ احلصـإ ، ٚ  ايــُكابٌ ٜـسعٞ        

عٛاٙ ٚي٘ ٜس عًـ٢ ايػـعاٍ، ٚص٦ٓٝـُص    )عبٝس( غعاًن بٝس )ظٜس( ايصٟ ٜٓهط ز
جتطٟ ع٢ً نٌ ٚاصـُس َُٓٗـا َـٛاظٜٔ )ايتـساعٞ( ؾـإٕ نـاًل َُٓٗـا ٜـسعٞ         
يٓؿػــ٘ ٜٚٓهــط صــل خصــُ٘ ٚزعــٛاٙ عًٝــ٘، ٚإشا ؾكــسج ٚغــا٥ٌ اتحبــاج  
َٚــٛاظٜٔ ايكضــا٤ إغــتضًؿُٗا ايكا:ــٞ نــاًل َُٓٗــا عًــ٢ ةهــصٜا اآلخــط 

ٍ    ٜـس صـاصب٘   ْٚؿٞ زعٛاٙ ، ؾإشا صًؿا غكطث زعٛاُٖا ٜٚبك٢ نٌ َا
 ُٓهط يسع٣ٛ خصُ٘ .   ـاي
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 (: ٜؿرتط   مساع زع٣ٛ ايـُسعٞ أَٛض : 14)
 

 ٟايـــُطبل أٚ اةزٚاض -اةٍٚ : ايعكــٌ ؾــال ةػــُع زعــ٣ٛ ايـــُزٕٓٛ
ٚن بلؽ بػُاع زعٛاٙ أٜاّ إؾـاقـتــ٘ ٚعكًـ٘ إشا ضؾـعــٗا إ      -صاٍ رْٓٛ٘ 

 ٤ ايؿطعٞ . ايـكا:ٞ ايؿطعٞ ٚةـزطٟ ايـُطاؾع١ صػا َٛاظٜٔ ايكضا
 

ايخــاْٞ : ايبًــٛؽ ايـــُتضكل بإنُــاٍ ايــصنط اخلاَػــ١ عؿــط َــٔ عُــطٙ   
زعـ٣ٛ   -عٓس ايـُؿٗٛض  -ٚإنُاٍ اةْخ٢ ايتاغع١ َٔ عُطٖا، ؾال ةػُع 

ايصيب ٚإٕ نإ َـُٝعًا أٚ َطاٖكًا ٜتُهٔ َٔ إحباج زعـٛاٙ عٓـس ايكا:ـٞ    
 . ٜٚٓبػٞ ةـؿصٌٝ ؾتٝاْا :    -ايؿطعٞ 

صيب   اةَٛض ايـُاي١ٝ ةْ٘ ن غـًط١ٓ يـ٘ عًـ٢    إْـ٘ ن ةػُع زع٣ٛ اي
أَٛاي٘ ٚن عر٠ بـضًؿ٘ ٚن بإصالؾ٘ يـدصُ٘ نُا ن عـر٠ بـإقطاضٙ، َٚـٔ    
زٕٚ ٖصٙ ن ةٓتٗٞ ايـدص١َٛ ٚن ٜـتُهٔ ايكا:ٞ َـٔ ؾصـٌ ايــدص١َٛ    

 بني ايصيب ٚبني خصُ٘ . 
ٚ أبٝ٘ أٚ رٍسٙ أٚ ٚصـٍُٝٗا أٚ احلـانِ ايؿـطعٞ أ    -ْعِ يٛيٍٝ٘ ايؿطعٞ 

صل ايتصسٟ يًـسع٣ٛ بـلٕ ٜٓؿـ٤ٞ ايـسع٣ٛ      -َٓصٛب٘ يألَٛض ايـضػب١ٝ 
ايـــُاي١ٝ ْٝابــ١ً عٓــ٘ ٚبـــضػا ٚنٜتــ٘ عًٝــ٘ ؾتػــُع ايــسع٣ٛ ٚةـــزطٟ          
ايـُكا:ا٠ بـضػا َٛاظٜٔ ايكضا٤ ايؿطعٞ ٜٚكّٛ ايٛيٞ َكـاّ ايــُسعٞ   

 ايصيب بلٌَ ايٛصٍٛ إ  صل ايـُّٛي٢ عًٝ٘ .
ى( بايــُ ١ًَٝٛ ايـٛاضز٠ عًٝـ٘    ٚةػُع زع٣ٛ ايصيب )ايـٍُُٝع ايـُسض

ع٢ً ظٜس أْ٘ ر٢ٓ عًٝ٘ ؾزطص٘ أٚ نػـط ٜـسٙ أٚ ضرًـ٘ أٚ ؾكـل      نلٕ ٜسعٞ
ٍ  أٚ حٛب أٚ بضاع١ حِ ٜلةٞ  عٝٓ٘ أٚ أْ٘ غطق٘ أٚ غصا َا   ٜسٙ َٔ َا
بايؿٗٛز ع٢ً ٍَسعاٙ، ٚاةصٛط ةصٍسٟ ايٛيٞ َع٘   زع٣ٛ ايـُ ١ًَٝٛ 
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حلاٍ ٚاقعًا حِ ةـزطٟ ايــُطاؾع١  إٕ نإ ي٘ ٚيٞ ؾطعًا ٚنإ َطًعًا ع٢ً ا
ٚن ٜٓؿــع إصــالف  -بـــضػا َــٛاظٜٔ ايكضــا٤  -أَــاّ ايكا:ــٞ ايؿــطعٞ

ــُ٘      ــالف خص ــ٘ إص ــطاضٙ ٚن رًب ــيب ٚن إق ــ٘   -ايص ـــُسع٢ عًٝ ــٌ  -اي ب
ايكا:ــٞ ايؿــطعٞ ٜـــزطٟ َــٛاظٜٔ ايكضــا٤ ٜٚعتُــس ٚغــا٥ٌ اتحبــاج        

 سقٗا نايب١ٍٓٝ إشا أَهٔ ايصـيب إقاَتٗـا عًـ٢ صـض١ زعـٛاٙ ٚصـ       -اةخط٣
 ٚأٜٚٓبػٞ إٔ ٜتضٍط٣ ايكا:ٞ غبٌ صصٍٛ اتر٦ُٓإ ايؿدصـٞ  -ٚاقعًا

 . ايعًِ ؾٝكضٞ ع٢ً ربـك٘ ٚبـضػا قٓاعت٘ ايؿدص١ٝ باحلل ٚاتْصاف
 

ٍُـا ٜؿػـسٙ،          ايخايد: ايطؾس ٖٚـٛ ةــُٝٝع َـا ٜصـًض٘ َـٔ ايتصـطؾاج ع
ع٢ً َا ٜصًض٘ أٚ ع٢ً اةصـًظ   -بعس ايتضٍطٟ  -ٚايطؾٝس ٖٛ َٔ ٜكسّ 

ف ، ؾــال ةػــُع زعــ٣ٛ ايػــؿٝ٘   ةصــٍطُف َــايٞ نــلٕ ٜــسعٞ َــٔ ايتصــط
ؾـطا٤ زاض  أٚ عطبـ١ُ أٚ ٜـسعٞ إقطا:ـ٘ نــصا َـاٍ، ؾـإ زعـٛاٙ بارًـ١ غــري         

ضزط عًٝ٘   ايـُايٝاج، ٚن بلؽ بػُاع زعـٛاٙ ايـيت   ـَػُٛع١ ةرٌ اي
ن ةٛرــا ةصــٍطؾًا   أَٛايــ٘ ، نــلٕ ٜــسعٞ قتــٌ ظٜــس يٛيــسٙ أٚ رطصــ٘ أٚ 

ٙ أٚ غصا َاي٘ أٚ ظٚارـ٘ َـٔ ؾالْـ١ أٚ َـا ؾـاب٘      رطح ْـؿػ٘ أٚ نػط ٜس
زطٟ ايــُطاؾع١  ـَـُا ن ٜهـٕٛ عًٝـ٘ َـاٍ ًٜـعّ ببصيـ٘، ؾتػـُع زعـٛاٙ ٚةـ        

 .ـضل ٚايعسٍ ُػتضّك٘ قضا٤ً بايتصكام ايـضل ٚإٜصاي٘ يـأَاّ ايكا:ٞ 
 

ايطابع: إٔ ةهٕٛ ايسع٣ٛ يصايـظ ايـُسعٞ أٚ يـُٔ ي٘ ٚن١ٜ عًٝـ٘ أٚ  
ؾـطعًا أٚ   عـ٣ٛ ايؿضـٛيٞ ايـصٟ ن ضبـ  يـ٘ بٗـا      ٚناي١ َٓـ٘، ؾـال ةػـُع ز   

عكال٥ًٝا ، ْعِ يٛ أقاّ ايسع٣ٛ عٓس ايكا:ٞ : غري صاصبٗا اةصًٞ ْ ـري  
ايٛنٌٝ أٚ ايٛيٞ أٚ ايٛصٞ قبًث ايسع٣ٛ ٚمسعث تضةبارـ٘ بايـسع٣ٛ   

 ٚإن ،ؾٗٛ -حنٖٛا أٚبب١ٍٓٝ  -يـُطاؾع١ : ؾإ ةـُهٔ َٔ اتحباجٚأرطٜث ا



 3َٓٗاش ايصاحلني/ش ....................................................... ( 168)

 نإ ي٘ إصالف ايـُٓهط :
ؾــاشا صًـــ ايـــُٓهط غــكطث ايــسع٣ٛ عًٝــ٘ ٚشٖبــث ايــُٝني بـــضل     

ايـُسعٞ ياٖطًا ٚ  عامل ايسْٝا نػا٥ط اةٜـُإ   َـزاٍ ايكضـا٤ ، ٚإشا  
أَهٓـ٘   -ايٛنٌٝ أٚ ايـٛيٞ أٚ ايٛصـٞ    -ْهٌ أٚ ضٍز ايُٝني ع٢ً ايـُسعٞ 

 احلًـ بلَط ايكا:ٞ ٚرًب٘ : 
ٕ ْهٌ ايـُسعٞ عـٔ  ؾإ صًـ ايـُسعٞ حبث ايـضل ايـُسع٢ ب٘ ، ٚإ

نٛنٝـٌُ  أٚ ٚصـٞ أٚ    -احلًـ ٚإَتٓع عٓ٘ غـكطث زعـٛاٙ ايــُدتص١ بـ٘     
ٜٚبك٢ صل صاصبٗا اةصًٞ : ٜـُهٓ٘ ةـزسٜس ايسع٣ٛ بعس بًٛغـ٘   -ٚيٞ 

ٚنُاي٘ ؾٝباؾط ايـدص١َٛ أَاّ ايكا:ٞ ٚةـزطٟ ايـُطاؾع١ ٚماٍٚ إحبـاج  
ايُٝني عًٝ٘ أٚ بٓضـٛ  ضًـ يٛ ْهٌ ايـُٓهط أٚ ضٍز ـصك٘ بإقا١َ ايب١ٍٓٝ أٚ باي

 شيو َـُا ٜكتضٝ٘ ايكضا٤ ايؿطعٞ .
 

ٚيـٛ   -ايـداَؼ : إٔ ٜهٕٛ َتعًل ايسع٣ٛ أَـطًا َؿـطٚعًا َٚػـتضّكًا    
ٚيـــٝؼ َــــضطًَا   ؾـــطٜع١ اهلل غـــبضاْ٘ نـــسع٣ٛ    -باعتكـــاز ايــــُسعٞ

ايـُػًِ ع٢ً غريٙ مخـطًا أٚ خٓعٜـطًا أٚ َـاٍ قُـاض  أٚ أرـط٠ َػصـُٛب أٚ       
 ضٛ شيو . ـْ

 

: إٔ ٜهٕٛ َتعًل ايسع٣ٛ أَطًا ًَعًَا يًدصِ يـٛ حبـث عٓـس    ايػازؽ
ٍ  ٚن زعـ٣ٛ    ايكا:ٞ، ؾال ةػُع زع٣ٛ ايـٗب١ أٚ ايٛقـ َٔ زٕٚ إقبـا
عكُس را٥ع ٜــُهٔ ؾػـد٘، ؾاْـ٘ ن أحـط ؾـطعٞ يــٗصٙ ايـسعا٣ٚ ٚن إيـعاّ         

 ؾٝٗا إش ٜـُهٔ ؾػدٗا ٚإبطايـٗا يٛ ناْث ايسع٣ٛ صازق١ً . 
 

٣ٛ ؾــال ةػـُع ايـسع٣ٛ اي ٓٝـ١ ٚن ةـٓعـــكس    ايػـابع : ايــزعّ   ايـسع   
ايـُطاؾع١ عٓس ايـُزتٗس إشا مل ةهٔ ايسع٣ٛ قطع١ٝ : بلٕ ٜهٕٛ ايــُسعٞ  
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ٚاحكًا بصضتٗا   ْ طٙ ٚإٕ إغـتٓسج صـضتٗا إ  أَـاض٠ ؾـطع١ٝ أٚ أصـٌ      
َعتر ؾطعًا، ؾُٔ ٚضذ َٔ أبٝ٘ زاضًا أٚ عطبـ١ أٚ حنُٖٛـا ٚقـس ناْـث       

 -غصــبًا أٚ عاضٜــ١ً  -حــِ أخــصٖا َٓــ٘ ظٜــس   -ٜــس ٍَٛضحــ٘ َــٔ زٕٚ َٓــاظع 
ؾزضسٖا ٚأْهطٖا ع٢ً ايٛاضذ، ؾطؾع أَطٙ إ  ايكا:ـٞ ٚإزعـ٢ غصـب١ٝ    
ظٜــس يــساضٙ أٚ عطبتــ٘  َــع أْــ٘ ن ٜكــني ٚرــساْٞ عٓــسٙ عًــ٢ أْــ٘ َايــ٘ بــٌ  
َػتٓسٙ ايٝس اييت ٖٞ أَاض٠ ًَو ٚايسٙ ايـٍُٛضذ يـٗا، ٖٚصا ناُف يكبـٍٛ  

 َكس١ًَ يًُطاؾع١ َع ايـدصِ . ايسع٣ٛ ٚضؾعٗا يًكا:ٞ ايؿطعٞ 
 

ْعــِ ٜػــتخ٢ٓ َــا إشا نــإ ةصــسِٖ َــاٍ أَاْــ١ً عٓــس غــريٙ : ٚزٜعــ١ أٚ   
عاض١ٜ أٚ إراض٠، حِ إزع٢ ايػري ةًـ ايــُاٍ أٚ أْـ٘ ةــضكل ةًؿـ٘ ٚإزعـ٢      
ـــُاٍ        ــاصا اي ــ٘ ص ــ٘ ٚإةُٗ ــ٘ عًٝ ــسّ ةعٍسٜ ــ٘ أٚ ع ـــؿطٜط٘   صؿ  ــسّ ة ع

أَهٓـ٘ إةٗاَـ٘    -ّ ٜٚكـني   بايتكصري أٚ بايتعٍسٟ عًٝ٘ ٚإةالؾ٘ َـٔ زٕٚ رـع  
ٚايسع٣ٛ عًٝ٘ : ؾإ إزع٢ ايتًـ أٚ ايػطق١ رايب٘ بايب١ٍٓٝ ايؿـاٖس٠ عًـ٢   
زعـــٛاٙ ةًــــ ايــــُاٍ ، أٚ أْـــ٘ ةــــضكل ايتًــــ خاضرـــًا ٚإةٗـــِ خصـــُ٘  

إغــتضًؿ٘ عًــ٢ عــسّ  -ايـُؤةـــُٔ بايتكصــري   ايـــضؿل أٚ ايعــسٚإ عًٝــ٘
اشا أقـاّ ايبٍٝٓـ١ عًـ٢    اتةالف ايعسٚاْٞ أٚ ع٢ً عسّ ايتكصري   احلؿل، ؾ

ةًـ ايـُاٍ أٚ صًــ عًـ٢ عـسّ عسٚاْـ٘ عًٝـ٘ أٚ عًـ٢ عـسّ ةكصـريٙ           
 .  صؿ ٘ غكطث ايسع٣ٛ

 

ٖٚهــصا ةػــتخ٢ٓ ايـــُٛاضز ايــيت ٜعػــط أٚ ٜتعــصض ايــٝكني بٗــا ٜٚـــضتٌُ 
ايـُتضطض أٚ ٜتِٗ أصسًا بات:طاض أٚ بايـزطّ ايٛاضز عًٝ٘ َخٌ ايػطق١ أٚ 

 هٓ٘ ضؾـع زعـ٣ٛ ايتُٗـ١ عٓـس ايػـًط١ ايــُع١ٝٓ      ؾاْ٘ ٜـُ -ايكتٌ أٚ حنُٖٛا 
ــاف        ــسٍ ٚاتْصـ ــ٘ بايعـ ـــُسع٢ عًٝـ ـــُتِٗ ايـ ــع ايـ ــل َـ ــطا٤ ايتضكٝـ ترـ
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    ٕ ضٜخُـا ٜصـٌ ايكا:ـٞ إ      -ٚبايٛغا٥ٌ اييت ةــدًٛ َـٔ اي ًـِ ٚايعـسٚا
 ايٓتٝز١ ايكطع١ٝ ؾٝكضٞ ع٢ً ربكٗا.

 

(: ةـزا ايتػـ١ٜٛ بـني ايــدصُني   ايتعاَـٌ َعُٗـا   َــزًؼ       15)
 ايػالّ ٚ  اجلًـٛؽ ٚ  انغـتُاع ٚايٓ ـط ٚإؾػـاح ايــُزاٍ      احلهِ:  

ٜٚـضطّ ع٢ً ايكا:ٞ إٔ ٜتعتع ايـُسعٞ  -ٚ  احلهِ بعس عطٍ ايـضز١
   ٛ أٚ ايـــُٓهط أٚ ايؿــاٖس  ٜٚــساخٌ نالَــ٘ :ــُٔ نــالّ أصــس ٖــؤن٤ بٓضــ
ٜـضصٌ عٓسٙ ايـدٛف ٚايرتزز ٚقس ٜػً  أٚ ٜرتارع، نُا ٜـضطّ ايتُٝٝـع  

ٖٚهـصا ٜــضطّ ةًكـني ايكا:ـٞ      خلصـُني عًـ٢ اآلخـط،   ٚايتـؿضٌٝ ةصس ا
ٍٟٛ صزت٘ أٚ ٜضٍط بـدصُ٘ قاٍ اهلل غبضاْ٘: ع ََممِننَُّهِ أصسُٖا َا ٜك  َوإمَذا 

َم َمِ  َلِحْمُننن ا ِباْلَ ننِدلم   َْ النىننا ـــُؤَٓني ) َبننِا ــري اي ــاٍ أَ ٗاِسأناانيأأ(:عط ٚق
ٙٚارسأأأن٘تٔمأًِٗ قمأٗجموسمأحمىأالأٙ ٌا أضاٙبامأيفأحٚ امأأٗالأأأ اهاٌسوٌني

 ط. عدٗنأًّأعدهم

 

ــٞ       ـــدصُني بايرتا: ــني اي ــالح ب ـــضاٍٚ اتص ــٞ إٔ ٜ ــٞ يًكا: ٜٚٓبػ
َِْانننْ ٚايصـــًظ بُٝٓٗـــا إش ع ط، ؾـــإ مل ٜتٛاؾكـــا عًـــ٢ ايصـــًظ   الصُّنننْلُخ 

ــَٛتُٗا  ــسُٖا   -خص ــطؾ  أص ــٛ ي ــٌ    -ٚي ــا٤ ٚعُ ــا٥ٌ ايكض ــط٣ ٚغ أر
 بـُٛاظٜٓ٘ ايؿطع١ٝ ايـُؤز١ٜ يًضهِ بُٝٓٗا.             

 

ا إزع٢ ؾدص عًـ٢ غـريٙ َـاًن أٚ صكـًا إغتضضـطٙ احلـانِ       (: إش16)
  َـزًػ٘ ٚن ٜـدًٛ صاي٘ َٔ اتعرتاف أٚ اتْهاض أٚ ايػـهٛج، ؾٗـصٙ   

 صٛض حالح١ :
ــ ــٍسم     ـاي ــ٘ ٜٚص ـــٍُسع٢ ب ــ٘ باي ـــٍُسع٢ عًٝ ــرتف اي ضاي١ اةٚ  : إٔ ٜع

 -ايـٍُسعٞ   زعٛاٙ َٔ زٕٚ إنطاٙ أٚ إرباض أٚ قٗط ٖٚٛ را٥ع ايتصطف 
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ؾًٝعَ٘ إقطاضٙ ٜٚـضهِ ايكا:ـٞ عًـ٢ ربكـ٘     -ٕ بايػًا عاقاًل ضؾٝسًا بلٕ نا
ــإ     ــسٜل ، ؾـ ــرتاف ٚايتصـ ــس اتعـ ــاض بعـ ــ٘ اتْهـ ــ٘، ٚن ٜٓؿعـ ــصٙ بـ ٜٚؤاخـ

ٖــٛ غــٝس اةزيــ١  -ايعاقــٌ ايبــايؼ ايطؾــٝس  -انعــرتاف َـــُٔ يــ٘ اةًٖٝــ١ 
 ٜٚتكسّ ع٢ً  ٝع اةَاضاج .

ــ      ضٛٙ أٚ صـسض َٓـ٘   ْعِ إن إٔ ٜسعٞ أخـص اتعـرتاف َٓـ٘ بـايكٗط أٚ ْ
 َعاصًا َٔ زٕٚ قصس ؾٝضتاش قبٍٛ زعٛاٙ إ  اتحباج ٚايتضكل . 

 

ايـضاي١ ايخا١ْٝ: إْهاض ايـٍُسع٢ عًٝ٘ ؾٝطايا ايكا:ٞ ايــٍُسعٞ بايبٍٝٓـ١   
ــض١ زعــ    ــ٢ ص ــاٖس٠ عً ــا٥ل ايؿ ــع إش  ٚايٛح ــا يًٛاق ــسقٗا َٚطابكتٗ  ٛاٙ ٚص

 ط. عٛأعوٕٚاهبِٚةأعوىأاهاٌّدعٛأٗاهٌٚنيأعوىأاهاٌّدأ:ا ق٘قأكؤ أع
ٚص٦ٓٝص إشا نإ يًٍُسعٞ ؾاٖسإ عازنٕ َعطٚؾإ بايصسم ٍَٓعٖـإ  
ــا٥ل      ـــُا إزعــاٙ عًــ٢ خصــُ٘ أٚ ناْــث عٓــسٙ ٚح عــٔ ايهــصب ٜؿــٗسإ ب
ةصٍسق٘ بـضٝد ٜـضصٌ عٓس ايكا:ٞ ايٛحٛم بصض١ زعٛاٙ ٚصـسقٗا َـٔ   

قضــا٤ً  -إصــس٣ ايٛغــًٝتني، ؾٝكضــٞ يًُــسعٞ صػــا زيٝــٌ اتحبــاج       
 قع بـضاي٘. ياٖطًٜا ٜٚبك٢ ايٛا

 

ٚيٛ إيتُؼ ايـُٓهط ايكا:ٞ إغتضالف ايـٍُسعٞ بعس إقاَتـ٘ ايبٍٝٓـ١ مل   
ــث        ــٛ ناْ ــِ ي ـــضًـ ، ْع ــ٘ باي ـــُسعٞ ٚةرع ــا اي ــ٘ إن بط: ـــزا إرابت ة
ايسع٣ٛ ٚايب١ٍٓٝ  ناشب١ َــدايؿ١ يًٛاقـع نـإ صهـِ ايكا:ـٞ عًـ٢ ربكٗـا        

صاصب٘، ؾاشا نظًَا ياٖطًا يهٔ احلٍل حابث يصاصب٘ ٚاقعًا ًٜعّ أزاؤٙ إ  
قبض٘ ايـٍُسعٞ إؾتػًث شَت٘ ب٘ ٚن ٜٓؿع٘ قضا٤ احلـانِ ، بـٌ َـا ٜلخـصٙ     
ًّص َٓـ٘ ٚاقعـًا       بايب١ٍٓٝ ايهاشب١ ٖٛ قطع١ َٔ ْاض  رِٗٓ ٜٚــزا عًٝـ٘ ايـتد

ٍَت٘ بإعازة٘ بعٝٓ٘ أٚ :ُاْ٘ عٓس ةًؿ٘ .               ٚإبطا٤ ش
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 -ض عٓــ٘ٚإٕ عزــع ايـــٍُسعٞ عــٔ إحبــاج زعــٛاٙ ٚةعــٍصض عًٝــ٘ أٚ إعتــص
ــ٘     ـــُٓهط، ؾٝطًــا ايكا:ــٞ َٓ ــ٘ إٔ ٜطايــا ايكا:ــٞ باغــتضالف اي أَهٓ
ٍ  أٚ  ايـضًـ ع٢ً إْهاضٙ ٚعسّ إغتضكام ايـٍُسعٞ َا ٜسعٝ٘ عًٝ٘ َٔ َا
صٍل أٚ ْـضُٖٛا، حِ إشا صًـ ايـُٓهط غكطث ايسع٣ٛ، بٌ اي ـاٖط أْـ٘   

ــ١     ــط بٍٝٓ ــإ يًُٓه ــٛ ن ــازنٕ   -ي ــاٖسإ ع ـــضل    -ؾ ــٞ اي ــ٘ بٓؿ ــٗسإ  ي ٜؿ
ع٢ عًٝ٘ بٓضٛ ايـزعّ ترالعُٗا عًـ٢ اتْتؿـا٤ أقاَٗـا ٚقبًـث َٓـ٘      ايـٍُس

 ؾاشا ؾٗس ي٘ ايعسنٕ بٓؿٞ احلٍل ايـٍُسع٢ عًٝ٘ غكطث ايسع٣ٛ .  
 

(: إشا إضةاب ايكا:ـٞ   ؾـٗٛز ايــُسعٞ أٚ ايــُٓهط أٚ إصتُـٌ      17)
غًطِٗ أٚ ةعٜٚطِٖ أَهٓ٘ ةؿطٜل ايؿـٗٛز   َكـاّ ايؿـٗاز٠ يًتضكـل عـٔ      

عسّ غًطِٗ أٚ ةعٜٚطِٖ   ْكٌ ايٛاقع١ ايـُؿٗٛز بٗـا  صسم ؾٗازةِٗ ٚ
 َكس١ًَ يًضهِ بايـضٍل ٚايعسٍ .

 

بُٝني ايـُٓهط أٚ رًـا   -صاصا ايـضٍل -(: إشا ض:ٞ ايـُسعٞ 18)
َٔ ايكا:ٞ ايؿطعٞ إصالؾ٘ ع٢ً إْهاض صّكـ٘ عًٝـ٘، ؾاغـتضًؿ٘ ايكا:ـٞ     

ــ   -ٚصًـ ايـُٓهط ع٢ً إٔ ن صٍل عًٝ٘ يًٍُسعٞ  ُكاٍص١ يٝؼ يًُـٍسعٞ اي
َٔ َاٍ ايـُٓهط احلايـ   يٛ ٚقع   ٜسٙ ٚأَهٓـ٘ اتقتصـاص بكـسض صّكـ٘     

 عًٝ٘ صت٢ إشا نإ َتٝكًٓا َٓ٘ . 
ْعــِ إشا أنــصب احلــايـ ْؿػــ٘ أٚ ةطارــع عــٔ صًؿــ٘ رــاظ يًُــٍسعٞ     
َكاٍصت٘ َٔ أَٛاي٘ اييت ةكـع   ٜـسٙ، بـٌ رـاظ يًُـٍسعٞ َطايبتـ٘ بايــُاٍ        

بؿاٖسٜٔ عازيني  -ْؿػ٘   صًؿ٘ َٚطاؾعت٘ عٓس ايكا:ٞ ٚإحباج ةهصٜا 
 يٝكضٞ ي٘ بـضّك٘ ًٜٚعَ٘ ب٘ . 

 نلٕ ٜـضًـ قبٌ رًا -ٚقس ٜـضًـ ايـُٓهط ع٢ً إْهاض ايـُاٍ ةرعًا
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ايـٍُسعٞ أٚ ايكا:ٞ َٓـ٘ احلًــ عًـ٢ َـا أْهـط أٚ ٜــضًـ خـاضش زا٥ـط٠         
ــني        ــاضش ب ــخريًا   اخل ــ٘ ن ــٌ َخً ــا مص ــتضالؾ٘، نُ ــٔ زٕٚ إغ ــا٤ َ ايكض

ٜـضًـ ع٢ً ايٓؿٞ عٓس ايتداصِ َٔ زٕٚ ةطاؾـع أٚ  ايـُتداصُني صٝد 
رًا ايـُسعٞ أٚ ايكا:ٞ َٓ٘ بعس ايرتاؾع. ٚعٓس٥َص إشا ٚقع َاٍ ايـُٓهط 
بٝــس ايـــٍُسعٞ ايـــُتٝكٔ َــٔ نــصب صًؿــ٘ َٚــٔ إغــتضكاق٘ عًٝــ٘ رــاظ يــ٘   
ــالف        ـــضكل اتص ــِ اشا ة ــاز٠، ْع ــٔ زٕٚ ظٜ ــ٘ َ ــ٘ عًٝ ــسض صّك ــت٘ بك َكاٍص

شٖبـث ايـُٝني بــضّك٘     -بـضًؿ٘ ؾضًــ   ايكا:ٞ َع ايط:ا ٚايـضًـ عٓس
 .  ٚن ةـزٛظ ي٘ ايـُكاٍص١ عٓس٥ص

 

(: بعس إقطاضٙ بايـُاٍ أٚ ايـضٍل ايصٟ إزعـاٙ عًٝـ٘ ًٜعَـ٘ ايــضانِ     19)
ايؿــطعٞ بـــُا اعــرتف بــ٘ ٜٚٛرــا عًٝــ٘ ةػــًُٝ٘ إ  ايـــٍُسعٞ: صــاصا 

ع٢ ايـُاٍ أٚ ايـضٍل ايـٍُسع٢ ب٘، ٖٚصا ايـضهِ ٜلةٞ يٛ حبث ايـضٍل ايـٍُس
نُا يٛ حبث بايب١ٓٝ أٚ بـايُٝني أٚ   -ب٘ ع٢ً ايـٍُسع٢ عًٝ٘ ٚيٛ بػري إقطاضٙ 

َٚٔ زٕٚ ؾطم  بني ايطرٌ ٚبني ايـُطأ٠ : ؾإ إَتٓع عٔ ٚؾا٥ـ٘   -بايٓهٍٛ 
أررٙ ايـضانِ ايؿطعٞ عًٝ٘، ٚيٛ َارـٌ صبػـ٘ صتـ٢ ٜتعٗـس بـلزا٤ صـٍل       

٘ بـ٘ أٚ قاَـث بـ٘    ايـٍُسعٞ أٚ َاي٘ أٚ ْـضُٖٛا َـُا إزعاٙ عًٝ٘ ٚإعرتف ي
ايب١ٓٝ، بٌ يٛ نإ ي٘ َاٍ ياٖط إغـتٛؾ٢ َٓـ٘ احلـانِ قـسض صـل ايــُسعٞ       

ٚيـٛ بتهًٝــ َـٔ ٜخـل بلَاْتـ٘ يبٝـع َايـ٘ ٚزؾـع قـسض           -ايخابث ي٘ بكضـا٤ٙ  
ايـضل ايخابث عًٝ٘ يـُػتضك٘ :ايـُسعٞ ايخابت١ زعـٛاٙ بكضـا٤ٙ ايؿـطعٞ،    

 . حِ ٜـدطر٘ َٔ ايـضبؼ
 

إعرتاؾ٘ بايـضٍل أٚ بعـس حبٛةـ٘ عًٝـ٘ ببٍٝٓـ١      بعس -ْعِ يٛ إزع٢ اتعػاض 
أَهـٔ ايكا:ـٞ صبػـ٘ صتـ٢ ٜخبـث       -أٚ ْـضٖٛا ٚبعس إَتٓاع٘ عٔ ايٛؾـا٤  
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إعػاضٙ ٜٚتضكل يس٣ ايكا:ـٞ ، ؾٝدطرـ٘ َـٔ ايــضبؼ ًٜٚـعّ ايــُسعٞ       
بإْت اضٙ ضٜخُا ٜتُهٔ َٔ ٚؾا٤ زٜٓ٘ أٚ صّك٘ أٚ َايـ٘ ايتـايـ ٚن ٜــدطر٘    

س ايتعٗس َٓ٘ ببٝع أَٛايـ٘ غـري ايضـطٚض١ٜ    ايكا:ٞ َٔ ايـضبؼ إن بعس أخ
ٚبايػعٞ يهػا ايـُاٍ ايـضالٍ يٛؾا٤ زٜٔ زا٥ٓـ٘ ٚأزا٤ صكـ٘ عًٝـ٘ ، بـٌ     
إشا نإ عني َاٍ ايسا٥ٔ َٛرٛز٠ً عٓس ايـُعػط أيعَ٘ ايكا:ـٞ بسؾعـ٘ إ    
ــ٘ زؾــع ايـــضل     ايـــُسعٞ ٚإٕ نــإ َعػــطًا، ٚإن إشا أَهــٔ ايـــُسع٢ عًٝ

  ٌ أيعَـ٘ ايكا:ـٞ    -إغـبٛع أٚ حنـٛ شيـو     أقػارًا َؤر١ً :نٌ ؾـٗط أٚ نـ
ضل ْـزًَٛا ٚأقػارًا َطٍةب١ َتٛاص١ً صت٢ ٜهتُـٌ صـل ايــُسعٞ    ـبسؾع اي

 ٜٚصً٘ ةـُاًَا .
 

ــس       ــِ بع ـــزًؼ احله ــ٘   َ ـــٍُسع٢ عًٝ ــهث اي ــ١ :إشا غ ـــضاي١ ايخايخ اي
عطٍ ايـسع٣ٛ عًٝـ٘ ٚمل ٜعـرتف بايــضٍل ايــُسع٢ بـ٘ عًٝـ٘ ٚمل ٜٓهـطٙ         

ايٛحا٥ل  ايكا:ٞ يطًا ايب١ٓٝ َٔ ايـُسعٞ أٚصطٜـضًا أٚ ٚا:ضًا ةصٍس٣ 
ايــيت ةـــخبث ايـــضٍل ايــصٟ ٜسعٝــ٘ عًــ٢ خصــُ٘: ؾــإٕ أقاَٗــا ٚإقـــتٓع بٗــا   
ايكا:ٞ صهـِ عًـ٢ ربكٗـا ، ٚإٕ مل ٜكُٗـا ٚرًـا ايــ١ًُٗ أٚ مل ةخبـث        

أٍرـٌ   -عساي١ ؾٗٛزٙ عٓس ايكا:ٞ ؾلضاز ايٛقث يًؿضـص عـٔ عـسايتِٗ    
ِ ايـُسعٞ ايبٝٓـ١ ايعازيـ١ ٜٚــضضط    ايكا:ٞ ايسع٣ٛ ٚايـُطاؾع١ ضٜخُا ٜكٝ

 ايؿٛاٖس ٚايكطا٥ٔ أٚ ٜخبث عساي١ ؾٗٛزٙ .
 

أيـعّ ايكا:ـٞ ايــُسع٢     -ٚإٕ ةعصض عًٝ٘ إقا١َ ايب١ٓٝ أٚ إعتـصض عٓٗـا   
عًٝـــ٘ بايــــضًـ إشا ض:ـــٞ ايــــُسعٞ أٚ رًـــا إصالؾـــ٘ ، ٚإن ةلٍرًـــث  
ـــُٓهط      ــاع اي ــس٣ تقٓ ــ١ أٚ ٜتص ـــُسعٞ ايبٝٓ ــٌ اي ــا ٜػتضص ــسع٣ٛ ضٜخُ اي

 ضكٍطـأٚ ٜ -عض٘ ـٚيٛ بإغكاط ب -ٝ٘ ـصايـظ عٔ صـّك٘ عًـتـطاض أٚ بايـباتق



 

 (175...........)......أصهاّ ايسع٣ٛ ٚؾطٚط قبٛيـٗا ........................................

 إصالف ايـُٓهط ٜٚطًب٘ َٔ ايكا:ٞ .
 

(: ن ٜٓؿــع صًـــ ايـــُسع٢ عًٝــ٘ ةرعــًا َــٔ زٕٚ ض:ــا ايـــُسعٞ  20)
ٚرًــا ايكا:ــٞ ؾاْــ٘ صًـــ عؿــٟٛ ن أحــط يــ٘ ٚن إعتبــاض بــ٘   إغــكاط   

ؾ٘ ٜٚطًا َٔ ايكا:ـٞ  ايسع٣ٛ نُا غبل، إن إٔ ٜط:٢ ايـُسعٞ بإصال
أٟ  -إٔ ٜػتضًـ ايـُٓهط يٓؿٞ ايسع٣ٛ عًٝ٘ ، ؾـاشا اغـتضًؿ٘ ايكا:ـٞ    

ؾـال ٜــدًٛ    -رًا َٓ٘ احلًـ ع٢ً ْؿٞ صـل ايــُسعٞ ٚةهـصٜا زعـٛاٙ     
 رٛاب٘ َٔ صانُج حالح١ :

 

إٔ ٜـضًـ عًـ٢ ْؿـٞ زعـ٣ٛ ايــُسعٞ ٚإْهـاض صّكـ٘ ايـصٟ ٍٜسعٝـ٘          -أ
بـضل ايـٍُسعٞ : َايـ٘ أٚ ْــضٛٙ   ؾٗٛ، ٚب٘ ةػك  ايسع٣ٛ ٚةصٖا ايُٝني 

ياٖطًا ٚ  عامل ايسْٝا َٔ زٕٚ ؾطم  بـني نـٕٛ صّكـ٘ عًٝـ٘      -ايصٟ ٍٜسعٝ٘ 
 عًٝٓا ؾدص١ٝ: ٖصٙ ايساض، أٚ زًٜٓا نًًٝا   ايص١َ :أيـ زٜٓاض.

حِ بعس صًـ ايــُٓهط بط:ـا ايــٍُسعٞ ٚأَـط ايكا:ـٞ ٚصهُـ٘ عًـ٢         
بــضّك٘ حاْٝـًا ٚن ةٓؿـع     يٝؼ يصاصا ايــضل َطايبـ١ ايــُٓهط    -ربل ٜـُٝٓ٘ 

 إشا ةــــزٍسزج يسٜـــ٘ بعـــس إصـــالف  -إقاَتـــ٘ ايبٍٝٓـــ١ عًـــ٢ صـــسم زعـــٛاٙ 
ٚيٝؼ ي٘ إقا١َ ايسع٣ٛ عًٝ٘ حاْٝـ١ نُـا يـٝؼ يـ٘ ايــُكاٍص١ َـٔ        -ايـُٓهط 

 َاٍ ايـُٓهط يٛ صصٌ   ٜسٙ ٚأَهٓ٘ ايـُكاٍص١  .
ــ          ضٍل ْعِ يٛ نإ صـل ايــٍُسعٞ حابتـًا عًٝـ٘ ٚاقعـًا مل ةـرأ شَتـ٘ َـٔ اي

ٜٚـزا ع٢ً ايـُٓهط ايتدًص َٔ إغتضكاق٘ عًٝ٘ ٚةر٥ـ١ شَتـ٘ ؾُٝـا بٝٓـ٘     
 ٚبني ايـٍُسعٞ .

 

إٔ ٜـُتٓع عٔ ايـضًـ ٜٚطٍزٙ ع٢ً ايـٍُسعٞ يٝضًـ عًـ٢ صـض١    -ب
 زعٛاٙ، ؾاشا ضٍز  ايكا:ٞ احلًـ ع٢ً ايـٍُسعٞ عٓس٥ص ٚصًــ ايــٍُسعٞ   
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شا ْهٌ ايــٍُسعٞ  حبتث زعٛاٙ ٚقض٢ بٗا ايـضانِ ع٢ً ايـٍُسع٢ عًٝ٘، ٚإ
ٚمل ٜـضًـ ع٢ً صسم زعٛاٙ غكطث زعٛاٙ ٚن صل ي٘ عًـ٢ خصـُ٘،   

 صهـِ ايكا:ـٞ بـلٕ ن صـٍل يـ٘،       بٌ ن ةـزٛظ ي٘ ايــُكاٍص١ َـٔ َايـ٘ بعـس    
ْعــِ إن إٔ ٜهــصب ايـــُٓهط ْؿػــ٘ ٜٚرتارــع عــٔ إْهــاضٙ ٜٚعــرتف بـــضٍل    

 ايـُسعٞ ٚصسم ايسع٣ٛ ؾًٝعَ٘ أزاؤٙ إيٝ٘ . 
      

بـُع٢ٓ عسّ صًؿ٘ ع٢ً صـسم إْهـاضٙ يــضٍل     -هٌ ايـُٓهط إٔ ٜٓ -رـ     
ٚن ٜطٍز ايُٝني عًـ٢ ايــٍُسعٞ، ؾايـكا:ــٞ ٜــٍطز ايُٝٝــٔ عًـ٢        -ايـٍُسعٞ

ــاشا صًـــ      ـــٍُسعٞ، ؾ ـــُني اي ــ٘ ٜ ـــٍُسع٢ عًٝ ايـٍُسعـــٞ ٚإٕ مل ٜطـــًا اي
ــٌ        ــ٘ ، ٚإٕ ْه ــسعٞ ب ــصٟ ٜ ــ٘ اي ــث صك ــٛاٙ حب ــسم زع ــ٢ ص ـــٍُسعٞ عً اي

 اٙ . ايـٍُسعٞ غك  صّك٘ ٚزعٛ
 

(: إشا إْهؿـــ يًكا:ــٞ ايؿــطعٞ نــٕٛ صًـــ ايـــُٓهط أٚ صًـــ 21)
ــ١     ـــضٝد قاَــث ايؿــٛاٖس ايكطعٝ ـــُتكس١َ ب ــًا   ايصــٛض اي ـــٍُسعٞ ناشب اي
ٚإرُــلٕ ايكا:ــٞ بهــصبٗا ٚقــس إعتُــسٙ   قضــا٥٘ ٚصهُــ٘ ايـــُا:ٞ     

ــ٘    ـــُطؾٛع١ يسٜ ـــداص١ اي ــ١ اي ــٍسعٞ أٚ    -ايٛاقع ــتظ يًُ ــ٘ ٚؾ ــ٘ ٚأبطً ْكض
٣ٛ ٚايـــُطايب١ بتزسٜــس ايٓ ــط   ايــسع٣ٛ ٚاتْهــاض  يًُٓهــط بــاب ايــسع

 ٚإرطا٤ ايـُطاؾع١ ٚايكضا٤ بـضػا َٛاظٜٓ٘ . 
 

(: إشا إزعـــ٢ أصـــس صكـــًا أٚ َـــاًن أٚ ْــــضٛٙ عًـــ٢ غـــريٙ ٚظعـــِ  22)
ــ٘ ٚا:ــضًا ٚمل     ـــضّك٘ عًٝ ـــضاٍ ؾًــِ ٜعــرتف ب ـــزٌٗ باي ــ٘ اي ـــٍُسع٢ عًٝ اي

يـضل مل ٜػـتضك٘  ٜهصب٘ ٚمل ٜٓهطٙ ٚا:ضًا: ؾإ صٍسم ايـٍُسعٞ رًٗ٘ با
َا مل ٜكِ ايب١ٍٓٝ ع٢ً زعٛاٙ، ٚإٕ أنصب٘ ٚإزع٢ عًُـ٘ بـ٘ إغـتضل رًـا     

 إصالؾ٘ َٔ ايكا:ٞ ع٢ً عسّ ايعًِ بـضك٘ عًٝ٘ . 
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(: يًكا:ــٞ ايؿــطعٞ ايـــُؤٌٖ يًكضــا٤ ةٓؿٝــص ايكضــا٤ ٚايـــضهِ 23)
ٍ  َٓصـٛب يتٓؿٝـص          ايصازض عٓ٘ بعس ةــُاّ ايــُطاؾع١، ٚيـٛ نـإ حــ١ُ قـا

أٚصـٌ ايكضـا٤ إيٝـ٘: بهتابـ١ُ أٚ      -١ٝ ٚإغـتٝؿا٤ ايــضكٛم   اةصهاّ ايكضـا٥ 
يػطٍ ةٓؿٝصٙ ٚإغتٝؿا٤ ايـضٍل يــُػتضك٘ َـٔ زٕٚ ؾضـص عـٔ      -ْـضٖٛا

ــا٤       ــ١ ايكضـ ــ٘ أًٖٝـ ـــُٔ يـ ــازضًا َـ ــا٤ صـ ــا زاّ ايكضـ ــتٓسٙ َـ ــ٘ َٚػـ  َسضنـ
 .  -ترتٗازٙ أٚ يٓصا ايـُزتٗس ايعسٍ ايتكٞ إ ٜاٙ  -

 

ــ  24) ــسٚض ايـ ــس ص ٛ   (:بع ــ ــا َ ــٞ صػ ــٔ ايكا: اظٜٔ ايكضــا٤ ضهِ َ
ٕ  يٓكضـ٘ ٚإبطايـ٘ ، ْعـِ ن بـلؽ        ٍ  حـا ايؿطعٞ ن ٜـزٛظ ايرتاؾع عٓس قـا
بطؾع ايسع٣ٛ ٚايكض١ٝ إ  )َـضه١ُ اتغت٦ٓاف( أٚ)ايتُٝٝـع( يــُالص ١   

  ٞ أٟ ٜطؾـع قضـٝت٘    -غري ايـُطاؾع١ ٚأزي١ اتحباج ٚةطبٝل ايكـإْٛ ايؿـطع
َاج أٚ   يػطٍ ةـسقٝل ايــُطاؾع١ ٚايتضـصض َـٔ ٚرـٛز خطـل   ايــُكس       

ايٓتٝز١ ٚايـضهِ أٚ ٚرٛز َـدايؿ١ يـُا حبث قطعًٝا َٔ ايهتـاب أٚ ايػـ١ٓ   
ٌٍ ْكـ           نإَضا٤ ظٚاش َطةضـع١ َـٔ أبٝٗـا أٚ أخٝٗـا بايط:ـاع١ ؾاْـ٘ ٜــض
ايكضا٤ ص٦ٓٝص، َٚـٔ زٕٚ شيـو ٜــضطّ ايـٓك  عًـ٢ ايكا:ـٞ اآلخـط أٚ        

 غريٙ . 
أ

 : اهدع٘ىأعوىأاهاٌٚ أ
 

ـــٍُسعٞ ايبٍٝ 25) ــاّ اي ــ١ (: إشا أق ــسم    -ٓ ــ٢ ص ــازيني عً ــاٖسٜٔ ايع ايؿ
يٝؼ يًكا:ٞ إٔ ٜػتضًؿ٘ ع٢ً صـسم زعـٛاٙ عًـ٢ خصـُ٘ إشا      -زعٛاٙ 

 نإ صًٝا صا:طًا . 
بعـس   -ْعِ إشا  ناْث زعٛاٙ ع٢ً َٝث رًـا ايكا:ـٞ َـٔ ايــٍُسعٞ     

ٚأيعَ٘ بـايُٝني عًـ٢ بكـا٤ صّكـ٘   شَـ١       -إقاَت٘ ايب١ٍٓٝ ٚؾٗاز٠ ايؿاٖسٜٔ 
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زٕٚ إبطا٤ ٜٚعر عٓٗا )ٜـُني اتغـت ٗاض( ةْـ٘    ايـُٝث ايـٍُسع٢ عًٝ٘ َٔ
 ٜػت ٗط ايكا:ٞ بٗا بكا٤ ايسٜٔ ٚايـضٍل   عٗس٠ ايـُٝث ، ٚص٦ُٓٝص : 

 

إٕ صًـ ايـُسعٞ ٚأةـِ إحباج صك٘ بايُٝني بعس ايب١ٍٓٝ قض٢ ايــضانِ  
بٛؾـا٤ صـل    -ي٘ بـضك٘ ع٢ً ايـُٝث ٚأيعّ ايٛضح١ أٚ ايكا٥ُني ع٢ً أَٛاي٘ 

 . ايـُسعٞ
 

ٍِ ايُٝني إ  بٍٝٓت٘ أصٍط عًٝ٘ احلـانِ ٚأّنـس   ٚإٕ  إَتٓع ايـٍُسعٞ عٔ :
رًا ايُٝني َٓ٘، ؾإ صًـ ع٢ً بكا٤ زٜٓ٘ ٚعسّ ٚؾا٥٘ يـضني َٛة٘ حبث 

ٚإٕ مل ٜــضًـ   صّك٘ ٚصهـِ يـ٘ ايكا:ـٞ بٛؾـا٤ زٜٓـ٘ َـٔ ةطنـ١ ايــُٝث،        
 إْتؿ٢ صّك٘ ع٢ً ايـُٝث ياٖطًا. 

ايـسع٣ٛ عًـ٢ ايــُٝث     ٚايكسض ايـُتٝكٔ َٔ شيـو : ٖـٛ َـا يـٛ ناْـث     
ٍ  ع٢ً ايـُٝث ٚأقاّ ايبٝٓـ١    -ؾـاٖسٜٔ عـازيني    -زًٜٓا، ؾًٛ إزع٢ عني َا

ٜؿٗسإ إٔ ٖصا ايهتاب أٚ ٖـصٙ ايـساض أٚ ٖـصٙ ايبػـتإ َايـ٘ ًَٚهـ٘ قـس        
ٍِ ايــُٝني، ْعــِ  -رعًــ٘ عٓــسٙ قبــٌ َٛةــ٘  قبًــث َٓــ٘ ايبٍٝٓــ١ ٚمل ًٜعَــ٘ :ــ

ٍِ ايُٝني إيٝٗا أَاّ ايكا:ٞ إصتٝارًا ٚيًتلنـس َـٔ صهُـ٘ عًـ٢      ٜـضػٔ :
ايـــُٝث ، ٚمػــٔ إغرت:ــا٤ ايـــُسعٞ بايـــضًـ َكسَــ١ً يكٓاعــ١ ايكا:ــٞ 

 ٚقضا٥٘ بسؾع عني ايـُاٍ إ  ٍَسعٝٗا. 
ٍِ ايُٝني إ  ايب١ٍٓٝ عٓس زعٛاٙ ع٢ً ايـُٝث بـني   ٚن ؾطم ؾـٞ صهِ :
ٍٞ عًٝــ٘ أٚ   إٔ ةهــٕٛ ايــسع٣ٛ يصايـــظ ايـــٍُسعٞ أٚ يصايـــظ َــٔ ٖــٛ ٚيــ

 ٞ َٓ٘.ٚنٌٝ عٓ٘ أٚ ٚص
ــ٢ اةصــٛط   -ٚن ٜهؿــٞ  ـــٍُسعٞ      -عً ـــُني اي ؾــٗاز٠ عــسٍ َــع ٜ

 -ع٢ً اةصٛط  -زع٣ٛ ايسٜٔ ع٢ً ايـُٝث، بٌ نبس َٔ ؾٗاز٠ عسيني 
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تحباج ايسع٣ٛ َع ٜـُني ايــٍُسعٞ ٚصًؿـ٘ عًـ٢ بكـا٤ صكـ٘ ٚعـسّ ٚؾـا٤        
ايـُٝث إٜـاٙ، ْعـِ ةكـّٛ ؾـٗاز٠ إَـطأةني صايــضتني َكـاّ ايؿـاٖس ايخـاْٞ          

ٍِ إ  يٝٗا ٜـُني ايـٍُسعٞ ٚةـزطٟ ايـُطاؾع١ َٔ زٕٚ إؾهاٍ . ٜٚٓض
أ

 :اهدع٘ىأعوىأاهغ ئبأ
(: ٜـُهٔ ضؾع ايسع٣ٛ ع٢ً ايػا٥ا يًرتاؾع بعس رًـا إصضـاضٙ   26)

ٚةـزطٟ ايـُطاؾع١ عٓس ايكا:ـٞ بــضػا َـٛاظٜٔ ايكضـا٤ ايؿـطعٞ بعـس       
ٜٚـتُهٔ ايكا:ٞ َٔ ايكضا٤ عًٝـ٘   إبالغ٘ بايـضضٛض بايططم ايـُتعاضؾ١،

طعًا إشا حبث صٍل اآلزَٞ عًٝ٘ نايـسٜٕٛ ٚايعكـٛز، ٚن ٜكضـ٢ عًٝـ٘       ؾ
 ٖٚــٛأصــسًا  بػــطق١ َايــ٘  إٍةٗــِ أصــٌسصكـٛم اهلل ٚصــسٚزٙ غــبضاْ٘، ؾــاشا  

غا٥ـــا قا:ـــاٙ عٓـــس ايــــضانِ ايؿـــطعٞ بــــُا ٜــــدٍص٘ َـــٔ صكـــ٘ َٚايـــ٘ 
 ايـُػطٚم زٕٚ صٍس ايػطق١ .           

 

ٓـ  27) ًا عًـ٢ صـيب أٚ َــزٕٓٛ    (: إشا إزع٢ أَاّ ايكا:ٞ ايؿـطعٞ زٜ
أٚ غا٥ا حِ أقاّ ايب١ٍٓٝ ايؿاٖس٠ ي٘ بصـض١ زعـٛاٙ ٚصـسق٘ مل ٜــضتس إ      
ٍٞ ايصيب ٚايــُزٕٓٛ   ٍِ ايُٝني باغتُطاض ايسٜٔ ٚعسّ ٚؾا٥٘، ًٜٚعّ ٚي :
ايسؾاع عُٓٗا ٚإحباج ٚؾا٥ُٗا يسُٜٓٗا يٛ ةـضكل ايٛؾـا٤ خاضرـًا، ٖٚهـصا    

اع ٜبكــ٢ صكٗــِ   ْكــ  ايػا٥ــا يــٛ نــإ يــ٘ ٚنٝــٌ، ؾــإ مل ٜخُــط ايــسؾ 
ايـضهِ بعس ايبًٛؽ أٚ بعس اتؾاق١ أٚ بعس ايـضضٛض   ايبًس، يهٔ ٜكض٢ 

 ايسٜٔ َٔ أَٛايـِٗ صاًن ِٖٚ ع٢ً صٍزتِٗ َػتكباًل . 
 

ٖصٙ ايـساض أٚ ٖـصٙ    -(: إشا إزع٢ ع٢ً غا٥ُا عني َاٍ خاضر١ٝ 28)
يـُاي١ٝ ي٘ حِ أقاّ ايب١ٓٝ ع٢ً صسم زعٛاٙ قض٢ ايـضانِ بايعني ا -ايعطب١ 

ٜٚبك٢ ايػا٥ا ع٢ً صزت٘ إشا قسّ ٚصضط، ٚإشا إزع٢ عًـ٢ غا٥ـا زٜٓـًا    
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نًًٝا حابتـًا   شَتـ٘ : ؾـإ رايـا ايــُسعٞ بعس٥ـص بــضّك٘ ٚايــُسع٢ عًٝـ٘          
غا٥ا أٚ مل ٜـُهٔ إصضاضٙ ؾعاًل ٚقس أقاّ ايـٍُسعٞ ايبٍٝٓـ١ عٓـس ايكا:ـٞ    

سٜٔ ٚأَهـٔ  ع٢ً زٜٓ٘ ٚصك٘ ع٢ً ايػا٥ا قضـ٢ ايــضانِ يـ٘ بايــضل ٚايـ     
قا:ٞ ايتٓؿٝص بٝع بع  أَـٛاٍ ايػا٥ـا يٛؾـا٤ زٜٓـ٘ ٚأزا٤ صـٍل ايــٍُسعٞ       
ايـــُضهّٛ يــ٘ يهــٔ َــع أخــص ايكا:ــٞ نؿــٝاًل َــٔ ايـــُضهّٛ يــ٘ ٜضــُٔ   
ايـُاٍ إشا صضط ايػا٥ا ٚأبس٣ صز١ً ةخبث عسّ إغتضكام ايـُضهّٛ ي٘ 
 ةـُاّ ايـُاٍ أٚ بعضـ٘، ؾـإ ناْـث صزتـ٘ ةاَـ١ إغـرترع٘ قا:ـٞ ايتٓؿٝـص         

 َٓ٘ ٚزؾع٘ يًٍُسع٢ عًٝ٘ . 
 

ـــضُٖٛا    29) ـــضلٍ  أٚ ْـ ٍ  أٚ بـ ـــُا ـــضانِ بـ ــ٢ ايـ ــإقطاض  -(: إشا قضـ  بـ
ٚنـإ صـاصا ايــضٍل     -أٚ ببـٝـ١ٍٓ أٚ بٝــُني أٚ بٓهـٍٛ أٚ بعًـِ ايكا:ـٞ     

غا٥بًا قس ّٚنٌ ؾدصًا يًكب  أٚ يعُـّٛ أَـٛضٙ ، ؾطايـا ٚنٝـٌ ايػا٥ـا      
 ٢ ايػــطِٜ ٚؾــا٤ ايــسٜٔ  غــطِٜ َّٛنًــ٘ بــلزا٤ َــا عًٝــ٘ َــٔ ايـــضٍل ، ٚإزعــ   

ــ١     ــ٘ ، ؾــإ أقــاّ ايبٍٝٓ  أٚ ةػــًِٝ ايـــضٍل إ  ايـــُٛنٌ ايػا٥ــا أٚ إبــطا٤ٙ َٓ
أَاّ ايكا:ٞ ايؿطعٞ ؾٗـٛ،   -ع٢ً زعٛاٙ : ايٛؾا٤ أٚ ايتػًِٝ أٚ اتبطا٤ 

 ٚإن ًٜعَــــ٘ ايــــسؾع إ  ايٛنٝــــٌ َــــٔ زٕٚ إغــــتضكام إصالؾــــ٘، إن إٔ  
ــِ با    ــٌ  ايعً ــ٢ ايٛنٝ ــطِٜ عً ــسعٞ ايػ ــا٤ أٜٚ ــاتبطا٤ ،  يٛؾ ــًِٝ أٚ ب  بايتػ

 ٜٚٓهــطٙ ايٛنٝــٌ ؾٝطًــا ايػــطِٜ َــٔ ايكا:ــٞ إصالؾــ٘ عًــ٢ عــسّ ايعًــِ   
 بٛؾــا٤ ايــسٜٔ أٚ بــإبطا٤ٙ َٓــ٘ أٚ بتػــًِٝ صــٍل ايػا٥ــا، ٚيًػــطِٜ صــٍل          
 رًــا ايهؿٝــٌ َــٔ ايٛنٝــٌ يضــُإ صّكــ٘ إشا  قــسّ ايـــُٛنٌ ايػا٥ــا         

ٛ  -ٚأحبث ايػطِٜ  ايٛؾا٤ أٚ اتبـطا٤  يـ٘ عـٔ ايـُٝني    بـإقطاض ايــُٛنٌ أٚ بٓه
 ع٢ً عسّ ايٛؾا٤ ٚاتبطا٤ . 
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(: ايُٝني اييت ةٛرا إغكاط زع٣ٛ ايـٍُسعٞ   بع  ايـُٛاضز 30)
ــا٤       ــِ ٚإْٗ ــا   احله ــٞ عًٝٗ ــاز ايكا: ــسع٣ٛ ٚإعتُ ــٛج اي ــا حب أٚ ةٛر

إن إشا ناْث ٜـًُٝٓا  -  ايكضا٤ ايؿطعٞ  -ن ةصٍظ ٚن ةكبٌ  -اخلص١َٛ 
ــاهلل ــ٘   بــ ـــُدتص١ بــ ـــُكسغ١ ايــ ــ٘ ايــ ــبع  أمسا٥ــ ــِٝ)ٚاهلل( أٚ بــ  ايع ــ

غبضاْ٘)ٚايطمحٔ ايطصِٝ()ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ( )ٚايصٟ ؾًل ايـضب١ ٚبطأ 
ايٓػ١ُ (، ٚن ةعتر ايعطب١ٝ بٌ ةهؿٞ أٟ يػ١ أٚ يـٗز١ أْؿ٦ث بٗا ايـُٝني  
ــ٘     بــاهلل ، ٚايـــُِٗ ٚ:ــٛح نــٕٛ ايــُٝني بًؿــل اجلاليــ١ أٚ بــبع  أمسا٥

ــال  ـــُدتص١، ؾ ٞ      اي ــٛي ــني أٚ ب ٞ  َع ــ ــٌ أٚ بٛص ــٓيب  َطغ ــاحلًـ ب ــٍس ب  ٜعت
ـــُكسغاج       ــٔ ايـ ــو َـ ــٛ شيـ ــعٍ أٚ بٓضـ ــاُب َٓـ ــُٗس أٚ نتـ ـــظ أٚ َؿـ صايـ
ٚايـُضرتَاج، ٚن ٜــزٛظ ايكضـا٤ إعتُـازًا عًـ٢ َخـٌ ٖـصٙ اةٜــُإ إشا        
صسضج َٔ َػًِ ٚإٕ ناْث أٜــُاًْا صـالًن   ْؿػـٗا إشا مل ٜكصـس ضؾـع      

ــ١   ـــُكاّ انيٖٛٝ ــ٘ ي ـــُكػِ ب ــصٙ    اي ــتعني بٗ ــٞ إٔ ٜػ ــتُهٔ ايكا: ــِ ٜ ، ْع
 اةٜـُإ اصٝاًْا يـضصٍٛ ايٛحٛم ٚاتر٦ُٓإ بايـُػتضل . 

ٜٚهؿــٞ ؾـــٞ ٜـــُني اةخــطؽ اتؾــاض٠ ايـــُؿ١ُٗ َــع ةـــضطٜو يػــاْ٘   
ــ٢        ــسٙ عً ــع ٜ ــٌ ٚ: ــ٘، ٜٚؿٍض ــٛ َتعاضؾ ــا ٖ ــُا٤ نُ ــطًا يًػ ــؿتٝ٘ َؤٍؾ ٚؾ

 ايـُصضـ ايؿطٜـ صني احلًـ. 
 

(31  ٛ ــ ــاب إشا ةطاؾع ــٌ ايهت ـــُػًِ    (:أٖ ــطعٞ اي ــٞ ايؿ ــس٣ ايكا: ا  ي
ــ١ أٚ       ـــُني َكبٛي ــٌ ٜ ــِ به ـــزٛظ إصالؾٗ ــِ ن ٜ ــا٤ إصالؾٗ ــ٢ ايكض ٚإقتض

ٜـ    ـضًؿِٗ بـاهلل  َتعاضؾ١ عٓسِٖ نتضًٝـ ايٓصطاْٞ باةب أٚ بـاتبٔ ،بـٌ 
صالؾِٗ بــسِٜٓٗ ايع ــِٝ غــبضاْ٘ أٚ بلمسا٥ــ٘ ايـــُدتص١، ٚن بــلؽ بــإ     



 3َٓٗاش ايصاحلني/ش ....................................................... ( 182)

ًّتِٗ أٚ بهتابِٗ ايــُٓعٍ عًـ٢ ْبـِٝٗ )    َٚ نـإ أَـري ايــُؤَٓني     ( ٚقـس
(    ٍٜػتضًؿِٗ   َعابـسِٖ بهتـابِٗ ايــُٓع )-   ٜٚكـٍٛ :    -نـايتٛاض٠

يًُػـًُني، ؾٝضػـٔ بايكا:ـٞ إٔ ٜكصـس بــصيو      ؾـٍسزٚا عًـِٝٗ إصتٝارـاً   
إصالؾٗــِ بـــُا ٖــٛ أضزع ٚأقــ٣ٛ َــٔ إصالؾٗــِ بــاهلل ٚصــسٙ، ٚيــٛ  ــع   

 ايكا:ٞ إصالؾِٗ باهلل ٚبسِٜٓٗ ٚنتابِٗ نإ أصٛط ٚأ:ب  . 
ٖــصا صهــِ ايهــاؾط ايهتــابٞ غــري ايـُـــضاضب يًُػــًُني ٚايـــُضرتّ         

َٓهطًا هلل غبضاْ٘ غري  -ؾدص َٚاي٘، ؾًٛ نإ ايهاؾط َؿطنًا أٚ ًَضسًا 
أٚ ْـضُٖٛا َـُٔ مل ٜهٔ َـضرتّ ايـُاٍ أَهـٔ َكا:ـاة٘ بػـري     -َعرتؾب٘ 

تـكازٙ ٜـُهٔ إصالؾ٘ باهلل غبضاْ٘ يعسّ إراليـ٘ إٜاٙ ٚعسّ إع ايُٝني إش ن
ٌٍ ٚعــال( صتــ٢ ةــؤٍحط ٜـــُٝٓ٘ بــ٘ ٚةهؿـــ صــسق٘     بــ٘ ٚاصــسًا أصــسًا )رــ

ــري ايــ       ــاة٘ بػ ــٕٛ َكا: ــ٘ ٚةه ــصض إصالؾ ــاضٙ، ؾٝتع ــٛاٙ أٚ   إْه ضًـ ـزع
ؾاٖسا عـسٍُ َـٔ ايــُػًُني     -ٚايُٝني : نلٕ ٜكٍط  ٜٚعرتف، أٚ ٜكِٝ ب١ٍٓٝ 

ــ٘ بصــض١ زعــٛاٙ أٚ صــسم إْهــاضٙ، أٚ ٜتضكــل ايكا:ــٞ عــٔ      ٜؿــٗسإ ي
زاظّ بــضّك١ٝ  ـعكال١ٝ٥ يًٛحٛم بصسق٘، ؾإ صصٌ عٓسٙ ايعًـِ ايـ   ٚغا٥ٌ

زعـــٛاٙ أٚ إْهـــاضٙ أٚ صصـــٌ عٓـــسٙ اتر٦ُٓـــإ ايٛاحـــل بصـــسق٘ قضـــ٢   
 بـُٛرا عًُ٘ ٚإر٦ُٓاْ٘. 

 

(: ٜٓبػــٞ ٚعــل ايكا:ــٞ َــٔ ٜطٜــس إصالؾــ٘ ٚإضؾــازٙ إ  راليــ١  32)
كٍٛ ايـُضًٛف ب٘ غبضاْ٘، ٜٚٓبػٞ ةـدٜٛؿ٘ َٔ ايُٝني ايهاشب١ ٚةصنريٙ ب

َوالم :ًّأحوفأن هللأك ذنً أأك ا أإْأاهللأعّزأٗتّىأٙقا٘يأأ(: عاتَاّ ايصازم )
ََن أل يمِيَنناَِْمهِ     ُُِ اهاٌٚنيأاهل ذناةأعادلأاهادٙ عأأأأأأ(: عط ٚقٛيـ٘ )  َلِجَ ْل ا اللَّنَه 

أًّأحوفأعوىأٙاٌنيهأأٗٓ٘(: عطأٟ خاي١ٝ َِٓٗ، ٚقٛي٘)ٔ اوانالض أًّأقٓ
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 ط. ٙضوٍأقُٕأك ذبأأ قدأن عزأاهلل
ٜٚٓبػــٞ ةػًــٝل ايــُٝني بـــضػا َــا ٜــطاٙ ايكا:ــٞ َٓاغــبًا َٚــؤٍحطًا      

ًّل  ظَاًْا أٚ َهاْـًا أٚ أيؿايـًا    -ايصسم ، يهٔ يٛ إَتٓع عٔ ايـضًـ ايـُػ
مل ٜـزرٙ ايكا:ٞ عًٝـ٘ ٚإنتؿـ٢ بــُا ٜصـسم َعـ٘ ايــضًـ        -أٚ ْـضٖٛا 

 باهلل غبضاْ٘، ٜٚهؿٞ صصٛي٘ ؾـٞ َـزًؼ ايـضهِ ٚايكضا٤ . 
 

ــٌ أٚ    33) ـــضًـ ايٛنٝ ــٍس ب ـــُباؾط٠ ؾــال ٜعت ـــضًـ اي ـــٞ اي ــر ؾ (: ٜعت
ــ٘ ايكا:ــٞ      ًّؿ ـــُٓهط إشا ن ـــٍُسعٞ أٚ اي ــس َــٔ َباؾــط٠ اي ــٌ نب ايٓا٥ــا، ب
بايـــضًـ بـــضػا َــٛاظٜٔ ايكضــا٤ ٚقٛاعــسٙ ايؿــطع١ٝ صتــ٢ ةـــزطٟ        

 .  ايـُطاؾع١ ٜٚـُضٞ ايكضا٤
صـسًا  إٔ ّٜٛنٌ أ -ايـُزتٗس أٚ َٓصٛب٘  ْعِ ٜـزٛظ يًكا:ٞ ايؿطعٞ:

تصالف َٔ ٚيٝؿت٘ ايـضًـ باهلل غبضاْ٘ غٛا٤ ايــٍُسعٞ   -َٛحٛقًا ب٘  -
ًّؿ٘        أٚ ايـُٓهط، ٜٚػتضا يٛنًٝ٘ ايـٛعل ٚةػًـٝل ايــضًـ عًـ٢ َـٔ ٜــض

 .  ْٝاب١ عٔ ايكا:ٞ
 

(: ٜٓبػٞ إقا١َ ايـضًـ   َـزــًؼ ايكضا٤ إشا أضٜــس َٔ ايـُٓهط 34)
سٙ، يهٔ ن ٜٓضصط َٛقع٘ أٚ َـٔ ايـٍُسعٞ صػا َٛاظٜٔ ايكضا٤ ٚقٛاع

ٚيــصا ٜـــُهٔ إْؿــاؤٙ خــاضش َـــزًؼ  ؾٝــ٘ يعــسّ ايــسيٌٝ عًــ٢ اتحنصــاض،
خصٛصًا   َٛاضز ةعصض صضٛض َـٔ ٜـطاز إصالؾـ٘   َــزًؼ      -ايكضا٤ 
َٔ ٜخل بصالص٘ تصالف َٔ  ، ٜٚـُهٔ إٔ ٜٓٝا ايكا:ٞ عٓ٘ -ايكضا٤ 

غـبضاْ٘ عًـ٢   ٜـًعّ إغتضالؾ٘ بعس َٛع ت٘ ، ؾـاشا أخـص َٓـ٘ ايـُٝني بـاهلل      
ايكا:ــٞ ٚأحبتٗــا   َـــضضط  ْكًــٗا إ  -صــسم زعــٛاٙ أٚ صــسم إْهــاضٙ 

 ايكضا٠ٚ ٚايـُطاؾع١ .     
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(: يٛ صًــ أٚ عاٖـس اهلل أٚ ْـصض إٔ ن ٜــضًـ أبـسًا ، أٚ رًٝـ١       35)
عُطٙ ، حِ إةؿل إٔ أقُٝث عًٝ٘ زع٣ٛ بار١ً أٚ إصتاش تحباج صّكـ٘ إ   

طاؾع١ َٚـزًؼ ايكضـا٤ خاصـ١ يـسؾع    ايُٝني راظ ي٘ ايـضًـ   َكاّ ايـُ
ايبارــٌ عــٔ ْؿػــ٘ أٚ تحبــاج صكــ٘، نغــُٝا يــٛ ضرــظ ايـــضًـ نُــٛاضز 
ايتضطض أٚ ايتضطش َٔ يٛاظّ عسّ ايـضًـ نـلٕ  ٜـٍسعٞ أصـس عًٝـ٘ َـاًن      

 َضٍطًا بـضاي٘ يٛ إَتٓع عٔ ايـضًـ ٚقض٢ عًٝ٘ ايـضانِ بسؾع٘. 
 

قس  -َخاًل  -اضٙ (: إشا عًِ ايكا:ٞ إٔ ايـضايـ ع٢ً عسّ بٝع ز36)
ٍٚض٣   صًؿ٘ ٚقصس َع٢ًٓ حاًْٝا نلٕ قصس ايـضًـ بايالٖٞ عٓـس ٜــُٝٓ٘ :   
ــا٤ُ ٚحنــٛٙ ٚمل     ـــُتًٗٞ بػٓ ـــضًـ باي ــع زاضٟ( قاصــسًا اي )ٚايالٖــٞ مل أب

أٚ  ٜكصس ايـضًـ باهلل غبضاْ٘، أٚ قصس بـضًؿ٘ عسّ بٝع زاضٙ اةخط٣،
ـٗـ   ا ٚاقعــًا، ٚصٝــد إٔ قصـس عــسّ بٝــع زاضٙ ايـــُتٓاظع عًٝٗــا قبـٌ ٜــّٛ بٝع

ايـضًـ ٜٓعكس ع٢ً ربل َا ٜضُطٙ ايـضايـ  ؾاي اٖط عـسّ نؿاٜـ١ صًؿـ٘    
ٚاشا عًـِ   ؾـٞ ايكضا٠ٚ ٚةطةٝا اةحط ٚقطع ايـدص١َٛ ٚؾصٌ ايسع٣ٛ،

ـــؿٛشٖا ٚعــسّ نؿاٜتٗــا     ـــُٝٓ٘ ٚعــسّ ْ أبطــٌ  -ايكا:ــٞ بتٛضٜتــ٘ ٚخًــٌ ٜ
 صهُـــ٘ ْٚكـــ  قضـــا٤ٙ ايػـــابل عًـــ٢ ربـــل ايـــُٝني ايــــُصنٛض٠ صتـــ٢   

 ا صصٌ ايعًِ عٓس ايكا:ٞ َٔ َكسَاُج صّككٗـا  يـ٘ خصـِ ايــضايـ،    إش
ٚص٦ٓٝص ٜصٍظ ةـزسٜس ايــُكا:ا٠ ٚايــُطاؾع١ بعـس إبطـاٍ ايكضـا٤ يػـطٍ       

 ايٛصٍٛ إ  ايـضل اي اٖط َٔ اةزي١ اتحباة١ٝ ايصضٝض١ . 
 

(: إشا إٍزع٢ ع٢ً َٝث  َاًن َعًٝٓا : ٖـصٙ ايـساض أٚ ٖـصٙ ايعطبـ١،     37)
ٍِ ايُٝني  -١َ : أيـ زٜٓاض أٚ نًًٝا   ايص ؾإ أقاّ ايب١ٓٝ ع٢ً زعٛاٙ حِ :

 . ع٢ً بكا٤ صك٘ ٚعسّ ٚؾا٥٘ أٚ إبطا٤ٙ قض٢ ي٘ ايـضانِ بـضّك٘
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ٚإٕ مل ةهٔ عٓسٙ ب١ٍٓٝ ٚإعتكس عًِ ايٛاضذ بايـضٍل أٚ إصتًُـ٘ ؾـلْهط   
ايٛاضذ أٚ ايٛضح١ عًُِٗ بايـضٍل أٚ ْؿٛٙ ، ؾطًـا َـٔ ايكا:ـٞ إصـالف     

رــاظ شيــو ٚإغــتزاب يــ٘ ايكا:ــٞ ٚأصًـــ ايــٛاضذ  ١ايــٛاضذ أٚ ايٛضحــ
ع٢ً عــسّ عًُ٘ بايـضٍل َٔ زٕٚ إٔ ٜتٛر٘ عًـ٢ ايـٛاضذ رًـا ايـُٝني     

 ايباة١ ع٢ً عسّ ايـضٍل . 
 

يعٜـس   -زٜٔ َـايٞ َـخاًل    -(: يٛ صصٌ ايعًِ ايكارع بخبٛج صل 38)
ع٢ً أمحس ٚإزع٢ ظٜس َٛج أمحس ٚقس ةـطى َـاًن عٓـس ٚضحــت٘ ؾطـايبِٗ      

 ًٝ٘ :بـضّك٘ ع
َـٔ   -ؾإ إعـتـطف ايٛضحـ١ بايـضل ٚبايـُٛج ٚبايـُاٍ يــعَِٗ ايٛؾـا٤   

 زٕٚ صار١ إ  ايرتاؾع يس٣ ايكا:ٞ ايؿطعٞ . 
أٚ أْهطٚا َـٛج َـٛضحِٗ أٚ    -ةـُاَِٗ أٚ بعضِٗ  -ٚإٕ أْهطٚا صّك٘ 

ــسِٖ     ــ٘ عٓ ٍ  ي ــا ــٛز َ ـــزطٟ     -ٚر ــطعٞ ٚة ــٞ ايؿ ــط إ  ايكا: ــع اةَ ضؾ
 ١ٝ٥ ٚايـُٛاظٜٔ ايؿطع١ٝ : ايـُطاؾع١ صػا اةصٍٛ ايكضا

ٚبــُٛة٘   -أمحـس   -ؾإ نإ يعٜس بٍٝٓـ١ ةؿـٗس يـ٘ بــضّك٘ عًـ٢ غطٜــُ٘       
ًّطِٗ عًٝــ٘   قضــ٢ ايـــضانِ يــ٘ عًــِٝٗ  -ٚبٛرــٛز َايــ٘ عٓــس ٚضحـــت٘ ٚةػــ

 بًعّٚ ايٛؾا٤ ٚغٍطَِٗ ايـضل : ايـُاٍ ايعا٥س يعٜس . 
   َ هٓـ٘ إٔ  ٚإٕ مل ةهٔ عٓسٙ ب١ٍٓٝ ةؿٗس ي٘ بايــضٍل ٚبايــُٛج ٚايــُاٍ أ

ــ١      ــِ ايٛضح ـــضتٌُ عً ٜطًــا َــٔ ايكا:ــٞ إصالؾٗــِ إشا نــإ ٜعتكــس أٚ ٜ
ًّؿِٗ ايكا:ـــٞ عًـــ٢ )عـــسّ ايعًـــِ   بايــــضٍل ٚبايــــُٛج ٚبايــــُاٍ، ؾـــٝض
بايـُٛج( أٚ )عسّ ايعًِ بايـُاٍ( ايعا٥س يـُٛضحِٗ : ؾـاشا صًؿـٛا  ٝعـًا    

غـكطث ايـسع٣ٛ عًـِٝٗ َؤقتـًا ٚمل ٜخبـث يـ٘ صـل         -ع٢ً أصس اةَـطٜٔ  
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ٚيـٛ بعـس    -اضذ أٚ ايٛضحـ١.  ٚص٦ٓٝـص إشا أَهـٔ ايــٍُسعٞ : ظٜـس      ع٢ً ايٛ
إقا١َ ايب١ٍٓٝ ايـُٛحٛق١ ايـُطًع١ ع٢ً َٛة٘ ٚأَهٓـ٘ إقاَـ١    -َس٠ َٔ ايعَإ 

ضؾـع ايـسع٣ٛ َــزسزًا ٚأقـاّ      -ايب١ٍٓٝ ع٢ً ٚرٛز َاٍ ايػطِٜ عٓس ٚضحـت٘ 
 ايب١ٍٓٝ بعس رًا ايكا:ٞ يـٗا ٚأحبث صك٘ بٗا صت٢ ن ٜضٝع عًٝ٘ . 

ٚأَا إشا مل ٜـضًؿٛا ْٚهًـٛا   َــزًؼ ايـسع٣ٛ اةٍٚ، أٚ إشا ضٍزٚا    
  ٞ ٚصًــ ايـــُسعٞ عًـ٢ ايـــُٛج ٚٚرــٛز    -ظٜــس  -ايـُٝني عًــ٢ ايــٍُسع

 َاي٘ عٓس ٚضحـت٘ قض٢ ايـضانِ ي٘ ٚحبث ايـضٍل عًِٝٗ ٚيعَِٗ ايٛؾا٤ . 
 

ــ١ أٚ     39) ــِٝ ايبٍٝٓـ ـــضسٚز إن إٔ ٜكـ ــُس   ايـ ــ٣ٛ أصـ ــُع زعـ (: ن ةػـ
اض َٔ ايـزاْٞ بــُا ٜٛرـا ايــضٍس عًٝـ٘، ٚن ٜتٛرـ٘ ٜــُني       ٜـضصٌ اتقط

ــرع    ــٛ ة ـــضٍس، ٚي ــط اي ــ٢ َٓه ــطق١ أٚ     عً ــا أٚ ايػ ــسّ ايعْ ــ٢ ع ـــ عً ٚصً
 ٘ ايـــضٍس عٓــ٘ إشا  -ْـــضُٖٛا  َـــُا ٜٛرــا ايـــضٍس ؾــطعاً  مل ٜػــك  بـــضًؿ

 قاَث ايب١ٓٝ عًٝ٘ أٚ صسض اتقطاض َٓ٘ بعس٥ص . 
 

إٜــاٙ أٚ ْـــضُٖٛا َـــُا ٜٛرــا  ْعــِ إشا إٍةُٗــ٘ بػــطق١ أَٛايــ٘ أٚ قصؾــ٘
 ايـضٍس ٜٚخبث صٍل اآلزَٞ مل ٜخبث ايـضٍس عًٝ٘ َٔ زٕٚ إقا١َ ايب١ٍٓٝ عًٝ٘،

أَهٓـ٘ ضؾـع    -ٚاشا رايا ايـُتِٗ بـضّك٘ َـُٔ إةُٗـ٘ بايػـطق١ أٚ ايكـصف    
 ٚص٦ٓٝص :  -ةُٗت٘ إ  ايكا:ٞ ايؿطعٞ إشا  ةعٍصضج عًٝ٘ ايب١ٍٓٝ 

ٜــضًـ بـاهلل    -طقت٘ َـٔ أَٛايـ٘   إٕ أقاّ ؾاٖسًا عازًن ٚصًـ ع٢ً غ
قض٢ ايـضانِ ي٘ بػطاَـ١ ايــُتِٗ يًُـاٍ ايــُػطٚم      -إٔ صك٘ صل حابث 

زٕٚ احلٍس ايصٟ ٖـٛ صـٍل اهلل، ٚإٕ ْهـٌ ايــٍُسعٞ عـٔ ايــضًـ أصًــ        
ايػـطق١ َٓـ٘ أٚ ايكـصف، ؾـاشا صًــ       ايكا:ٞ ايـُٓهط عًـ٢ عـسّ صـسٚض   
 غك  صل اآلزَٞ بكضا٤ ايـضانِ . 



 

 (187...........)......أصهاّ ايُٝني اييت ٜكض٢ بٗا ..........................................

 ٗ ـــُت ـــضٍس اي ــإقطاضٙ      ٚن ٜ ــ١ُ أٚ ب ـــضٍس ببٍٝٓ ــا اي ــا ٜٛر ــث َ ــ٢ ٜخب ِ صت
ــ٘ ايـــضٍس   ـــُاٍ  -صــٍس ايكــصف أٚ ايػــطق١   -ٚإعرتاؾــ٘ ؾٝكــاّ عًٝ ٜٚػــٍطّ اي

 ايـُػطٚم .
أ

 :قحل َأاهٌٚنيأً أاهص ٓدأ
 

عًـ٢ ايــضٞ زٕٚ    -(: ةخبث ايسع٣ٛ ايــُاي١ٝ :اةعٝـإ ٚايـسٜٕٛ    40)
ٍ  ٚاصــس َــع ٜـــُني صــاصا ايـــضٍل   ـضًـ بــاهلل ٜــ -ايـــُٝث بؿــٗاز٠ عــس

 إٔ صّك٘ صٍل حابث، ؾـاشا إزعـ٢ ؾـدص عًـ٢ غـريٙ َـاًن َعٝٓـًا بؿدصـ٘         
أٚ َاًن نًًٝا ٚزًٜٓا   شَتـ٘، حـِ أقـاّ ؾـاٖس عـسٍ أَـاّ ايكا:ـٞ ٚصًــ         
 عًــ٢ صّكــ٘ قضــ٢ ايـــضانِ يــ٘ بــ٘، ٖٚهــصا يــٛ إزعــ٢ قط:ــًا عًــ٢ غــريٙ   

أٚ حـــُٔ َبٝــع أٚ أرــط٠ َػــهٔ أٚ غصــا َــاٍ َٓــ٘ أٚ إيتكــاط ؾــ٤ٞ أٚ   
ضٖٛا َٔ اةَٛاٍ، ٖٚهصا َا ٜكصس ب٘ ايـُاٍ ْ ري عكٛز ايـُعاٚ:اج ْـ

ــايبٝع ٚايصـــًظ ٚاترـــاض٠ ٚايــــُضاضب١ ٚايٛصـــ١ٝ ايتًُٝهٝـــ١،   ْٚ ـــري  نـ
ـــُاٍ    ـزٓاٜايــ ١ ايـــُٛرب١ يًسٜــ١ ٚحنٖٛــا َــٔ اةَــٛض ايــيت ٜكصــس َٓٗــا اي

 ٜٚـــــُهٔ ايتعــــبري  ٚةــــؤزٟ زعٛاٖــــا ٚإحباةٗــــا إ  إغــــتضكام ايـــــُاٍ،
ضكٛم ايـُاي١ٝ( ٚةخبث  ٝعٗـا بؿـاُٖس ٚاصـس    ـ)اي عٓٛإعٔ َـزُٛعٗا ب

 . َع ٜـُني ايـُسعٞ
ٚن ةخبـــث بؿـــٗاز٠ ايعـــسٍ ٜٚــــُني ايــــٍُسعٞ صكـــٛم اهلل ٚأصهاَـــ٘ 
نايـضسٚز ٚضؤ١ٜ ٖالٍ ضَضإ أٚ ؾٛاٍ أٚ شٟ ايـضز١ ْٚــضُٖٛا َــُا   

 . ن ٜكصس َٓ٘ ايـُاٍ
    ُ ني صـاصا  ٚن ٜبعس حبٛج صكٛم ايٓاؽ َطًكـًا بؿـٗاز٠ ايعـسٍ ٜٚــ

ايـضٍل ْ ري نًُه١ٝ ؾ٤ٞ أٚ ظٚر١ٝ ضرٌ ٚإَطأ٠ أٚ ٚنايـ١ أصـس أٚ عتـل    
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عبس، ؾاشا إزع٢ أصس ظٚر١ٝ إَطأ٠ ٚأؾٗس عـسًن ٚةــضكل يـس٣ ايكا:ـٞ     
ٍِ صاصا ايـضٍل ٜـُٝٓ٘ ع٢ً إٔ ظٚرٝتٗـا صـٍل ؾـطعًا     عساي١ ايؿاٖس ٚ:

 .   ضانِ ي٘ بعٚرٝتٗاـةـُث ايسع٣ٛ ٚقض٢ اي -ٚحابث ٚاقعًا 
اض: ةـــُاّ اةَــٛض ايـــُاي١ٝ ٚايـــضكٛم ايبؿــط١ٜ ةخبــث بؿــاٖس  ٚباختصــ

عسٍ َع ٜـُني ايـُسعٞ ، َا مل ٜكِ زيٌٝ خاص ع٢ً ايـُٓع نُا ةـضكل 
ــ٘      ـــضُاًل يكٛي ــ٘ أزا٤ً ٚة ــعّٚ ؾــٗاز٠ عــسيني عًٝ ــصٟ حبــث ي   ايطــالم اي

َُِدٍل ِمِنْمِهغبضاْ٘ ع طأٚ ٜـؿو ؾـٞ نْٛــ٘ َـٔ صــكٛم ايٓـاؽ     َوَمِشهمُدوا َذَوى 
 ال ةـزعٟ ؾٗاز٠ ايعسٍ ايٛاصس َع ٜـُني ايـٍُسعٞ ص٦ٓٝص . ؾ

 

(: اةصٛط ؾـٞ ايكضا٤ ةكسّ ؾٗاز٠ ايؿاٖس ٚإحبـاج عسايتـ٘ عٓـس    41)
   ٞ ٜــُٝٓ٘ عًـ٢ إٔ زعـٛاٙ     -صـاصا ايــضٍل    -ايكا:ٞ قبـٌ إْؿـا٤ ايــٍُسع

 .  صٍل حابث ٚاقعًا
 

(: ةـــزٛظ ٚةٓؿــص ؾــٗاز٠ إَــطأةني عــازيتني ؾـــٞ ايــسٜٔ ٚايـــضكٛم 42)
ٍِ إ  ؾٗازةٗٔ ٜـُني صاصا ايـضٍل ، ؾٝخبث ي٘ ايـُاٍ ايـُسع٢   -ٜٚٓض

بٌ ةـخبث بصيو صكٛم ايٓاؽ ْ ري ًَه١ٝ ؾ٤ٞ أٚ ظٚرٝـ١   -زًٜٓا أٚ عًٝٓا 
 ضرٌ ٚإَطأ٠ . 

 

ٍِ  -َٔ ٚاصس  َؿرتنًا ةابعًا ةنخط (: إشا نإ َاٍ أٚ صٍل ًَهًا43)  أعـ
ًّه٘ بػـبُا ٚاصـس نـاتضذ َٚـٔ ةــًُه٘ بػـببني        نانؾـرتاى     -َٔ ةـُ

ٚمل ٜهـٔ عٓـسِٖ إن ؾـاٖس عـسٍ      -َايني َـًُٛنني يهٌ َٔ ايؿـطٜهني  
ٚاصس أٚ إَطأةني صايـضتني ؾالبس َٔ إْضُاّ ايــضًـ إ  ايؿـٗاز٠ نـٞ    

ًـ       ٍِ ايـضٍز١ ع٢ً ايــُاٍ أٚ ايــضٍل ايــٍُسع٢، ٚنبـس َـٔ ص  زُٝع ــ ايـ ةت
 صًـ ٚن ٜهؿٞ يخبٛج ايـُاٍ أٚ ايـضٍل يـِٗ : -أٟ نٌ ؾطُز ؾطز َِٓٗ -
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 ٚاصُس َِٓٗ َٓضًُا إ  ايؿٗاز٠ .
ؾاشا إَتٓع ةـُاَِٗ أٚ بعضِٗ عٔ ايـضًـ غكطث زعٛاِٖ ٚشٖـا   

صكٗــِ يعــسّ ةـــُاّ صزــتِٗ عًــ٢ صكٗــِ ايـــُسع٢، ٚإشا صًؿــٛا  ٝعــًا 
ـــضٍل ، ٚإشا ص  ـــُاٍ أٚ اي ــتضكٛا اي ــٔ   إغ ــت٘ َ ــِٗ إغــتضل صٍص ـــ بعض ً

ًًّٝا   ش١َ ايـٍُسع٢ عًٝ٘ إختص  ايـُاٍ أٚ ايـضٍل : ؾاشا نإ ايـُاٍ زًٜٓا ن
بـضصت٘، ٚإشا نإ ايـُاٍ عًٝٓا ؾدص١ٝ ٚأخص صصت٘ ؾاضن٘ باقٞ ايٛضح١ 
تعرتاؾــ٘ بلْــ٘ َــرياذ ٖٚــٛ َــاٍ َؿــرتى بٝــِٓٗ   نــٌ رــع٤ُ رــع٤ُ ، ْعــِ 

ٔ  ٜـــُهٓ٘ بٝــع صٍصــت٘ َــٔ ايعــني عًــ٢ ايــ  ـٍُسع٢ عًٝــ٘ أٚ عًــ٢ غــريٙ بــخُ
 .  ٜـدتص ب٘ َٔ زٕٚ َؿاضن١ ايٛضح١ ؾٝ٘

 

ٖـٛ   -عًٝٓا ؾدص١ٝ أٚ زًٜٓا نًًٝا   ايصَـ١  -(:إشا إزع٢  ع َاًن 44)
يـٍُٛضحِٗ ٚايـُاٍ َٛرٛز أٚ َؤةـُٔ عٓس ؾدص َعني: عاض١ٜ أٚ ٚزٜع١ 

سعٛاِٖ حِ أقاَٛا ؾاٖسًا عازًن ٜؿـٗس يـ   -أٚ إراض٠ أٚ قط:١ أٚ ْـضٖٛا 
ةؿٗسإ بايـُاٍ ٚحبتث عساي١ ايؿـاٖس عٓـس    ايـُاي١ٝ أٚ إَطأةني صايـضتني

 ايكا:ٞ ٚبكٞ ايـضًـ، ٚص٦ٓٝص : 
إٕ صًؿٛا  ٝعًا ع٢ً إٔ ايـُاٍ يٛايـسِٖ أٚ يــٍُٛضحِٗ إغـتضكٛا     -أ 

ــ٘ ايــ  ـــِٗ ٚإقتػــُٛٙ بايٓػــب١ صػــبُا ؾــطٍ اهلل   ـايـــُاٍ ٚقضــ٢ ب ضانِ ي
 ٚقٍسضٙ َرياحًا .

ٛا  ٝعًا عٔ ايـضًـ مل ٜخبث ايـُاٍ يــِٗ ٚمل ةـٓــؿع   ٚإٕ إَتٓع -ب
 ؾٗاز٠ ايعسٍ أٚ ؾٗاز٠ إَطأةني صايـضتني يعسّ إْضُاّ ايُٝني .

ـــ ــٍل        -ر ــث ص ـــضًـ حب ــٔ اي ــطٕٚ ع ــع  خ ــِٗ ٚإَتٓ ـــ بعض ٚإٕ صً
ايـــضايـ بٓػــبت٘ َــٔ ايـــُرياذ ٚقضــ٢ ايـــضانِ يــ٘، زٕٚ ايـــُُتٓع عــٔ  



 3َٓٗاش ايصاحلني/ش ........................................................ ( 190)

ًٝـ٘ . ٚص٦ٓٝـص إشا نـإ ايــُاٍ     ايـضًـ ؾال ٜخبث ي٘ صـٍل عًـ٢ ايــٍُسع٢ ع   
َـخاًل يـٛ ؾط:ـٓا ايٛضحـ١ حالحـ١       -زًٜٓا نًٝـًا ؾــٞ ايصَـ١ أخـص ايــضايـ حًخـ٘       

ٚن ٜؿرتى َع٘ ايـُُتٓع عٔ ايـضًـ ةْـ٘   -أٚنز شنٛض ٚصًـ أصسِٖ 
ٍِ صزت٘ ع٢ً صّك٘ ٚمل ةخبث زعٛاٙ .   باَتٓاع٘ عٔ ايـضًـ مل ةت

 

 -ايــساض أٚ ٖــصٙ ايبػــتإ ٖــصٙ -ٚأَــا إشا نــإ ايـــُاٍ عٝٓــًا ؾدصــ١ٝ  
حًخٗا ؾال ٜهٕٛ ايـُاٍ ايـُلخٛش َػـتكاًل بـ٘    -  ايـُخاٍ -ٚأخص ايـضايـ 

ٖـصٙ   -يــُٛضٚذ ٚصسٙ بٌ ٜؿاضن٘ ؾٝ٘ انحٓإ تعرتاؾ٘ بلٕ عـني ايــُاٍ ا  
 ٖٞ َرياذ َؿرتى َٚاٍ ؾا٥ع بِٝٓٗ .  -نٌ رع٤ُ َٓٗا ايساض أٚ ايبػتإ :

ٕ َتٝكٓـًا َـٔ نـٕٛ ايــُاٍ يــٍُٛضح٘      ْعِ ٜـُهٓ٘ ايتٛصٌ يـُطاَ٘ إشا نا
بــلٕ ٜبٝــع صصــت٘ َــٔ ايـــُاٍ إ   -ٚقــس إْتـــكٌ َرياحــًا إ  ايٛضحــ١  ٝعــًا 

ايـــٍُسع٢ عًٝـــ٘ أٚ عًــ٢ غـــريٙ ٜٚلخـــص حـــُٔ صصـــت٘ َــٔ عـــني ايــــُاٍ     
ايـُٛضٚذ ايصٟ أقاّ ؾاٖسًا أٚ ؾاٖسةني َع صًؿ٘ عًـ٢ إٔ ايــُاٍ صـٍل    

   ٛ ــاتضذ، ٜٚهــ ــ٘ ب ــتضل صصــت٘ َٓ ـــٍُٛضذ ٜٚػ ــ٘، ن  اي ــخُٔ ي ـــُاّ اي ٕ ة
 ٜؿاضن٘ ؾٝ٘ غريٙ َٔ ايٛضح١ .

 

ــ١     ــًٝٗا  ةٝ ــاّ بتؿاص ــصٙ اةصه ٖٚ     ٍ ـــُا ــ١ٝ ب ــ٣ٛ ايٛص ــني  -  زع َع
ــاض    َؿــٍدص : ٖــصٙ  ــٞ   ايصَــ١ : أيـــ زٜٓ ــساض ، أٚ نً ــس أٚصــاٙ   -اي ق

ؾــإشا أةــٛا بؿــاٖس عــازٍ أٚ  -إحــٓني أٚ حالحــ١ أٚ أنخــط  -ايـــُٝث يـــزُاع١ُ 
 -تني عًـ٢ ايٛصـ١ٝ بايــُاٍ حـِ صًؿـٛا  ٝعـًا       إغتؿٗسٚا إَطأةني صايـض

 .قض٢ ايـضانِ يـِٗ بايـُاٍ ٚإقتػُٛٙ بايػ١ٜٛ َا مل ٜخبث ايتؿا:ٌ 
 .ٚإٕ إَتٓعٛا غكطث زعٛاِٖ يعسّ ةـُاّ صزتٗا 

 بث صل ايبع  ايـضايـ يتُاّـح -ٓع بع  ٚصًـ بع  ـتـٚإٕ إَ
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عــٔ ٚغــك  صــل ايـــُُتٓع  -صزتــ٘ عًــ٢ زعــٛاٙ : ايـــُاٍ ايـــُٛص٢ بــ٘ 
 ايـضًـ يعسّ ةـُاّ صزت٘ .

 

ٚيٛ نإ صيب أٚ َـزٕٓٛ بني ايـزُع ايـٍُسعني َـاًن يــٍُٛضحِٗ ؾٗـٌ    
ًٍُا إ  ؾـــٗاز٠ ايعـــسٍ أٚ ايــــُطأةني   ٜكـــّٛ ٚيٍٝـــ٘ َكاَـــ٘   احلًــــ َٓضـــ

؟ قٝـٌ :   -ايصـيب أٚ ايــُزٕٓٛ    -ايصايـضتني تحباج صل ايـُّٛي٢ عًٝـ٘  
ــ٢      ــت٘ صت ــ٢ صص ــ٘، ٚةبك ــؤحط صًؿ ــل    ن ٜصــظ ٚن ٜ ــؼ ايصــيب أٚ ٜؿٝ ٜبً

 .  ايـُزٕٓٛ ؾٝضًـ إٔ )صّك٘ يـضٍل( ٜٚلخص صّك٘
ٍٞ ايصــيب أٚ ايـــُزٕٓٛ إشا نــإ عايـــًُا  يهــٔ ن ٜبعــس ْؿــٛش صًـــ ٚيــ
بايـــضل ٚايـــُاٍ ايـــًُُٛى يًُــٍٛضذ ٖٚــٛ   شَــ١ ايػــري أٚ   عٗسةــ٘ ،   
ؾٝكِٝ ؾاٖسًا عازًن ع٢ً ايـُاٍ ٜٚـضًـ ايـٛيٞ عًـ٢ إٔ صـٍل ايصـيب أٚ     

ايـُزٕٓٛ ايـُٛ  عًٝ٘ ٖـٛ صـل حابـث ٚاقعـًا ، ؾـإشا قضـ٢ ايــضانِ        صٍل 
ٍٞ ايــُاٍ :   ايؿطعٞ بايـُاٍ يـِٗ إعتُازًا  ع٢ً ايؿاٖس ٚايُٝني أخص ايٛي

  ٕ ٚصؿ ٗــا يـُصايـــضِٗ، ٚإٕ مل ٜـــضًـ    -صصــ١ ايصــيب أٚ ايـــُزٓٛ
قــاّ ٚاضحــ٘  -ايــٛيٞ حــِ َــاج ايصــيب أٚ ايـــُزٕٓٛ قبــٌ بًٛغــ٘ أٚ إؾاقتــ٘ 

يـضًـ ةٕ صـل ايصـيب أٚ ايــُزٕٓٛ ن ٜػـك  بــُزطز عـسّ       َكاَ٘   ا
 صًـ ايٛيٞ ع٢ً صّكُٗا . 

 

(: إشا إزع٢ غري ايٛاضذ ٚقـ ظٜس يساضٙ أٚ يبػتاْ٘ عًٝـ٘ ٚعًـ٢   45)
شضٜت٘ ْػاًل بعس ْػٌ، ٚأْهط ايٛضح١ ٚقـ ٍَٛضحِٗ يًُسعٞ ٚشضٜت٘ : ؾـإ  

ايٛقؿٝـ١ َـٔ   عًـ٢ ايٛقؿٝـ١ حبتـث     -ؾـاٖسٜٔ عـازيني    -أقاّ ايـُسعٞ ب١ٍٓٝ 
غري إؾهاٍ ، ٚإن إشا أقاّ ؾاٖسًا عسًن أٚ ؾٗسج يـ٘ إَطأةـإ صـاحلتإ    

 قض٢ ي٘ احلانِ -ٚصًـ ع٢ً إٔ ايٛقؿ١ٝ صل حابث ظَٔ صٝا٠ ايٛاقـ 
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 ايؿطعٞ بايٛقؿ١ٝ ْػاًل بعس ْػٌ . 
نلٕ ٜـُٛج ظٜس عٔ ٚيـسٜٔ ٜٚـٍسعٞ    -ٚإشا إزع٢ بع  ايٛضح١ شيو 

ٚأْهط  -٘ عًٝ٘ ٚع٢ً شضٜت٘ ْػاًل بعس ْػٌ اةنري ٚقـ أبٝ٘ زاضٙ أٚ بػتاْ
ايٛاضذ اآلخط زعٛاٙ ، ةطاؾعا ص٦ٓٝص يـس٣ ايكا:ـٞ ايؿـطعٞ : ؾـإ أقـاّ      

ٍ  ٚقضـ٢ ايـ    ضانِ ايؿـطعٞ يـ٘   ـايـُسعٞ ب١ٓٝ ع٢ً زعٛاٙ حبتث بال إؾـها
بٛقؿ١ٝ ايساض أٚ ايبػتإ عًٝ٘ ٚع٢ً شضٜت٘، ٚن ؾ٤ٞ َٓٗا يًُٝث   ٚؾا٤ 

 إضذ شضٜت٘ .  زْٜٛ٘ أٚ ةٓؿٝص ٚصٝت٘ أٚ
 

ٖٚهصا إشا أقاّ ايـُسعٞ ؾاٖسًا عـسًن أٚ إَـطأةني صـاحلتني ةؿـٗسإ     
بايٛقؿ١ٝ حِ صًـ ايـُسعٞ ع٢ً إٔ ايٛقؿ١ٝ صـل حابـث قضـ٢ يـ٘ احلـانِ      

ايـساض أٚ   -بٗا، ٚإٕ إَتٓع عٔ احلًـ مل ةـخبث يـ٘ ايٛقؿٝـ١ ٚنـإ ايــُاٍ     
ًـد يٛصـاٜاٙ حـِ    ةطن١ً يًُٝث ةـّٛؾ٢ َٓـ٘ زْٜٛـ٘ ٚ ـطش َٓـ٘ ايخ      -ايبػتإ 

ٜكٍػِ ايباقٞ بني ايٛضح١، ٚةهٕٛ صص١ ٍَسعٞ ايٛقؿ١ٝ َـٔ ٖـصٙ ايـساض أٚ    
ايبػتإ ٚقؿًا عًٝ٘ ٚع٢ً شضٜت٘ بـُٛرا إعرتاؾ٘ ٚزعٛاٙ ع٢ً ْؿػـ٘ بعـس   
عسّ حبٛج زعٛاٙ ع٢ً غريٙ : ؾطٜه٘ أٚ ؾطنا٤ٙ   اتضذ ، يعسّ ةـُاّ 

 صزت٘ ع٢ً زعٛاٙ بؿعٌ إَتٓاع٘ عٔ ايـضًـ . 
 

إْكطٍ ايـٍُسعٕٛ يًٛقؿ١ٝ ؾٌٗ ٜٓتكٌ ايٛقـ إ  ايـبطٔ ايخـاْٞ    حِ إشا
ٚايٓػٌ ايالصل بسٕٚ ٜـُني ؟ أّ ٜتٛقـ صّكِٗ   ايٛقــ عًـ٢ ٜــُِٝٓٗ    
بلٕ ايـٍُٛضذ ٚقؿٗا عًـِٝٗ ْػـاًل بعـس ْػـٌ؟ قـس إختًؿـث ؾٝـ٘ ايهًُـاج         
ٚايؿتــــا٣ٚ، ٚاي ــــاٖط حبــــٛج ايٛقـــــ بايؿــــاٖس ايعــــسٍ أٚ ايـــــُطأةني 

ني ايـُسعٞ صاصا ايـضل َـٔ أٍٚ اةَـط ٖٚـٛ ْ ـري     ايصايـضتني َع ٜـُ
ـُ رسٜس -ايؿاٖسٜٔ ايعسيني  حبٛج ايٛقـ بايب١ٓٝ:  .  ؾال صار١ يـضً
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ٚيٛ نإ ايٛضحـ١ ايــُسعٕٛ يًٛقــ أنخـط َـٔ ٚاصـس ؾضًــ بعضـِٗ         
ٚإَتٓــع ايــبع  اآلخــط عــٔ احلًـــ حبتــث ايٛقؿٝــ١   صصــ١ احلــايـ َــٔ 

ذ ٚناْـث صصـ١ ايــُُتٓع عـٔ     ايـُاٍ ايـُسع٢ ٚقؿٝت٘ ظَٔ صٝا٠ ايــُٛض 
ضًـ ةطن١ً ّٜٛؾ٢ َٓٗا زٜٔ ايـُٝث ٜٚـدطش َٓٗا حـًد ٚصٝت٘ حِ ٜكٍػِ ـاي

ايباقٞ بني غا٥ط ايٛضح١، ؾإشا ٚصًث صص١ َٔ ايــُاٍ َرياحـًا إ  َـسعٞ    
ٍُٗا إ  ايـضص١ ايـُكبٛ:١ ٚقؿًا ٚصاضج نًتاُٖا ٚقؿًا، أخصًا  ايٛقؿ١ٝ :

 ٘ ٚقـ ايـُاٍ نً٘ . بإقطاضٙ ٚزعٛاٙ ع٢ً ْؿػ٘ إٔ ٍَٛضح
ٚإشا إَتٓع بعـ  ايٛضحـ١ عـٔ ايــضًـ حـِ َـاج قبـٌ صهـِ ايكا:ـٞ          
ايؿطعٞ بعسّ ٚقؿ١ٝ صص١ ايبع  ايــُُتٓع عـٔ احلًــ أَهـٔ إٔ ٜكـّٛ      
ٚضح١ ايـُُتٓع باحلًـ ع٢ً ٚقـ ايساض إشا نإ عٓسِٖ عًِ أٚ إزعـٛٙ ،  

ٚإٕ ؾإشا صًؿٛا حبث ايٛقـ   صص١ ٍَٛضحِٗ ٚقض٢ احلـانِ بٛقؿٝتٗـا ،   
 ضًؿٛا مل ةخبث ايٛقؿ١ٝ .ـمل ٜ

أ

 :  االخمالفأيفأدع٘ىأاألًالنأ
 

ا ق٘قأكؤ أ:أاهبِٚةأعوىأاهااٌدعٛأأغبل إٔ ْكًٓا ايـضسٜد ايصـضٝظ : ع 
ٕأ ط ٚايــُتبازض إ  ايـصٖٔ َـٔ ايبٝٓـ١ :ايؿـاٖسإ      ٗاهٌٚنيأعوىأاهاٌدعىأعوٚا

ٖسٜٔ، ايعازنٕ، ٚقس ةكـّٛ ؾٗاز٠ ايـُطأةني ايصايـضتني َكاّ أصس ايؿـا 
ْطٜس َٔ ايب١ٓٝ َع٢ًٓ عاًَا: ٖٛ َـا   -صٝد ْبضد زعا٣ٚ اةَالى  -ٖٚٓا 

ٍِ ٚغــا٥ٌ إحبــاج زعــا٣ٚ اةَــالى ٚاةَــٛاٍ ؾــطعًا     ٜكابــٌ ايــُٝني، ؾــٝع
ٖٚــٞ : ؾــٗاز٠ ايعــازيني ، ٚؾــٗاز٠ ايعــازٍ َــع ؾــٗاز٠    غــ٣ٛ ايــُٝني،

إَطأةني صايــضتني ، ٚؾٗاز٠ عازٍ َع ٜــُني صـاصا ايــضل، ٚؾـٗاز٠     
 ث يًسع٣ٛـخبـ١ٓٝ ٖٞ نٌ َـع ايبـٔ ايـُسعٞ، ٚايـزاَـٔ َع ٜـُٝـتٝـعازي
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 ايـُاي١ٝ  غري ايُٝني .  
 

(: ايٝس أَاض٠ ايــًُو ٚايػـًط١ٓ، ؾًـٛ نـإ َـاٍ َعـني َتؿـٍدص        46)
خاضرًا ٖٚٛ َٛرٛز   ٜس أصُس ٚ ث غًطٓت٘ َٔ زٕٚ َٓاظع أٚ َعاصِ 

َــٔ أعٝــإ أٚ َؿــاضى ٜـــضهِ بهْٛــ٘ ًَهــ٘ ٚةـــضث غــًطاْ٘ غــٛا٤ نــإ  
اةَٛاٍ أٚ َٔ ايـضكٛم، ٖٚهـصا يـٛ ناْـث ؾــٞ ٜـسٙ زاض َٛقٛؾـ١ ٜـسعٞ        

صهِ بهْٛ٘ ٚيًٝا عًٝٗا إشا مل ٜهـٔ يـ٘ َٓـاظع أٚ َعـاضٍ      -ٚنٜت٘ عًٝٗا 
  زع٣ٛ ايٛن١ٜ عًٝٗا، ؾإْٗا َٓؿع١ أٚ صٍل ةـضث ٜسٜ٘ ٖٚٛ ٜـسعٝٗا َـٔ   

 ٝٗا . غري َعاضٍ أٚ َعاصِ أٚ َؿاضى ؾٝضهِ ص٦ٓٝص بهْٛ٘ ٚيًٝا عً
 

ْعِ ايٝس أَاض٠ ايـًُو َع ايــزٌٗ بٛاقـع ايــضاٍ ، ؾًـٛ قاَـث ايبٝٓـ١       
ايعازي١ ع٢ً إٔ ايٝس َؤةـ١ُٓ أٚ َػتلرط٠ أٚ غاصب١ ؾال أحط يًٝس، ٖٚهصا 

ؾإْـ٘ ن أحـط يًٝـس     -يٛ اعرتف شٚ ايٝس بلٕ ايـُاٍ ايـُعني ًَو غريٙ :ظٜـس  
ٓـ١ أٚ اتقـطاض أٚ   أٜضًا، بٌ ٜهٕٛ اةحط ايؿـطعٞ ٚايكضـا٤ عًـ٢ ربـل ايبٝ    

ْـضُٖٛا َٔ ٚغا٥ٌ انحباج ايؿـطعٞ، ٚيـصا ٜــضٍل يًُايـو إْتـعاع َايـ٘       
 َٔ ٜس ايـُػٝطط عًٝ٘ بايك٠ٛ ٚايكٗط يٛ أَهٓ٘ .    

 

ٖصا ايهٝؼ َٔ ايٓكـٛز أٚ ٖـصٙ    -(: يٛ إزع٢ ؾدص َاًن َعًٝٓا 47)
ٕ أْ٘ ي٘ ٚمل ةهٔ ي٘ ٜس عًٝـ٘ ٚن غـًطا   -ايساض أٚ ٖصٙ ايبػتإ أٚ حنٖٛا 

يػريٙ عًٝ٘ ٚمل ٜهٔ يسعٛاٙ َعاضٍ أٚ َـعاصِ صهـِ بــًُه٘ يـ٘ ؾـطعًا      
ـــضهِ      ـــضتاش اي ــٌ ن ٜ ـــضٖٛا، ب ــ١ أٚ ْ ــاج ببٍٝٓ ــ١ إ  اتحب ــٔ زٕٚ صار َ
بايـًُه١ٝ إ  ةصٍطؾ٘ ؾٝ٘ ةصٍطف ايـُالى   أَالنٗـِ يٝػتهؿــ ًَهـ٘ ،    
ؾًٛ َاج نإ ايـُاٍ ةطن١ ةّٛؾ٢ َٓ٘ زْٜٛ٘ حِ ٜػـتدطش َٓـ٘ حًـد ٚصـٝت٘     

 ٍٜٛظع ايباقٞ َرياحّا بني ٚضحـت٘ .  حِ
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  ٕ بعس زع٣ٛ اةٍٚ ًَه١ٝ ايـُاٍ ٚأخصٙ يـ٘   -ْعِ إشا را٤ ؾدص حا
ٚإزعــ٢ ايخــاْٞ ًَهٝــ١ شاى ايـــُاٍ ٚن ٜــس يــ٘ أٜضــًا   -ٚيــٝؼ يــ٘ ٜــس عًٝــ٘ 

صـاضا َــٍسعٍٝني ةتعــاضٍ زعٛاُٖـا بـــًُه١ٝ ايـــُاٍ ايٛاصـس ، ٚنبــس َــٔ    
ا ؾـــٞ َـــزًؼ ايكضــا٤ ايؿــطعٞ،  إرــطا٤ قٛاعــس ايكضــا٤ ٚقٛاْٝٓــ٘ بُٝٓٗــ 

 ٚص٦ٓٝص : 
 . صهِ ايكا:ٞ ي٘ بايـًُه١ٝ -إٕ أقاّ أصسُٖا ايب١ٍٓٝ ع٢ً زعٛاٙ 

ٍ  أٚ ؾــاٖسةني    إَــطأةني  -ٚإشا صًــ أصــسُٖا بعــس إقاَــ١ ؾـاٖس عــس
صهــِ ايكا:ــٞ يــ٘ بـــًُو ايـــُاٍ، أٚ إغــتضًؿُٗا ايكا:ــٞ   -صايـــضتني

ًضـايـ عًـ٢ أْـ٘    ْٚهٌ اصسُٖا ٚصًـ اآلخط صهِ ايكا:ٞ بايــًُو ي 
 . َاي٘ خاص١

ٚإٕ مل ٜكُٝا ايب١ٍٓٝ، أٚ مل ٜـضًؿا بعس ايؿٗاز٠ ايٓاقص١، أٚ صًؿا َعًا  
 رعٌ ايكا:ٞ ايـُاٍ ايـُتٓاظع عًٝ٘ ْصؿني : يهٌ َُٓٗا ْصـ .  -

 

(: إشا نإ َاٍ َعني   ٜس ؾـدص  ٜعـرتف بلْـ٘ يـٝؼ َايـ٘ ٚأْـ٘       48)
٘ إٜـاٙ ، ٚإزعـ٢ ؾـدص    يػريٙ َـٔ زٕٚ ةعـٝني َايهـ٘ أٚ َـٔ زٕٚ َعطؾتـ     

َعني ًَه١ٝ ايـُاٍ ٚضؾع أَطٙ إ  ايكا:ٞ ايؿطعٞ يٝلخص َاي٘ َـُٔ ٖـٛ  
  ٜسٙ ، ؾٗٛ ٍَسعُ نبس َٔ إقاَت٘ ايب١ٍٓٝ عًـ٢ صـسم زعـٛاٙ : ؾـإ أقاَٗـا      

قضـ٢ يـ٘ بــًُه١ٝ     -ايـُسعٞ أَاّ ايكا:ٞ ٚاقتٓع بايب١ٓٝ ٚبعساي١ ايؿاٖس 
غا٥ا ٚإزع٢ ايـًُو ٚأقاّ ايبٍٝٓـ١  ايـُاٍ ٚأخص َٓ٘ نؿٝاًل ٜضُٓ٘ يٛ يٗط 

 ع٢ً ًَه٘ .
 

ــدص 49) ــ٢ ؾ ــس -(: إشا إزع ــريٙ    -ظٜ ــس غ ــًا   ٜ ــاًن َعٝٓ ــس -َ  -عبٝ
 -ؾعاًل خاضرًٝا   ايعَـإ ايــضا:ط    -َٚكتض٢ ٜسٙ ٚياٖط غًطٓت٘ عًٝ٘ 
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ٖٛ إٔ ٜهـٕٛ ايــُاٍ ايــُعني ًَهـ٘ َٚايـ٘، ؾـاشا ضؾـع ايــٍُسعٞ أَـطٙ إ           
 ايكا:ٞ ٚرطج ايـُطاؾع١ :  

 

ب١ٍٓٝ عازي١ ةؿٗس عًـ٢ إٔ ايــُاٍ نـإ       -ظٜس -إٕ أقاّ ايـُسعٞ  -أ
أٚ ةؿـٗس عًـ٢ إٔ ايــُاٍ ًَهـ٘      -عبٝـس   -ٜسٙ غابكًا ع٢ً ايٝس ايـضا:ط٠ 

غــابكًا، مل ٜهــٔ يـــٗصٙ ايبٍٝٓــ١ أحــط ؾــطعٞ َخبــث يـــًُهٝت٘ ؾعــاًل بــٌ اةحــط  
 ايؿطعٞ ي اٖط ايٝس ايؿع١ًٝ .

ٜطايـا ايكا:ـٞ بـإصالف شٟ ايٝـس     إٔ  -ظٜـس   -ْعِ يــٍُسعٞ ايــُاٍ   
 ؾاشا صًـ غكطث ايسع٣ٛ . -ظٜس  -يـًُهٝت٘  ع٢ً إْهاضٙ

 

عبٝـس   -ب١ٍٓٝ عازي١ ع٢ً إٔ ٜس احلا:ط  -ظٜس  -إٕ أقاّ ايـٍُسعٞ  -ب
عًــ٢ ايـــُاٍ ٜــس َؤةـــ١ُٓ أٚ ٜــس إرــاض٠ أٚ ٜــس عسٚاْٝــ١ غصــب١ٝ، ٚٚحــل   -

ايــُاٍ ٚإْتؿـ٢   قضـ٢ يـ٘ بايــًُه١ٝ ٚغـكطث ٜـسٙ عًـ٢        -ايـضانِ بايب١ٍٓٝ 
أحطٖا ايؿطعٞ ؾال َايو يًُاٍ غٛاٙ ؾٝكضٞ ايـضانِ بايـًُو يــٍُسعٝ٘ :  

 ظٜس ، بعس إقاَت٘ ايب١ٍٓٝ ع٢ً ًَهٝت٘ ي٘ .
 

قضـ٢   -إٕ أقاّ شٚ ايٝس ايب١ٍٓٝ ع٢ً إٔ ايـُاٍ ايـُعني ًَه٘ ؾعـاًل   -رـ
ؾإ ب١ٍٓٝ شٟ ايٝس صز١ َـع   ايـضانِ ب٘ ي٘ بعس إصالؾ٘ ع٢ً صسم زعٛاٙ،

ٝٓ٘ تصتُاٍ عسّ ةـُاّ صزتـ٘ بايبٍٝٓـ١ ٚأْـ٘ نبـس َـٔ ايـُٝني عًـ٢ شٟ        ٜـُ
 ايٝس إشا إٍزعٞ عًٝ٘ .

 

إشا إعرتف شٚ ايٝس ٚأقٍط بـلٕ ايــُاٍ ايــُعني نـإ ًَـو ايــٍُسعٞ        -ز
إْكًبـث صايتـ٘ َـٔ     -ببٝـعُ أٚ ٖبـ١ُ أٚ ْــضُٖٛا    -غابكًا ٚإْتكٌ إيٝ٘ نصكـًا  

ٚصاض شٚ  -ايـُاٍ إيٝ٘ َتلخطًا صٝد إزع٢ إْتكاٍ  -ايـُٓهط إ  ايـُسعٞ
 ايٝس َٓهطًا ؾتتبسٍ ةرً٘ َٛاظٜٔ ايكضا٤، ٚص٦ٓٝص : 
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ب١ٍٓٝ ع٢ً زعٛاٙ : إْتكاٍ ايـُاٍ إيٝ٘ ببٝـعُ أٚ   -عبٝس  -إشا أقاّ شٚ ايٝس 
ْـضٛٙ حبتـث ايـسع٣ٛ ٚقضـ٢ ايــضانِ يـ٘ بــًُو ايــُاٍ ؾعـاًل ٚغـكطث          

ٍٝٓـ١ عًـ٢ اتْتكـاٍ    ة١ُٗ خصـُ٘ إٜـاٙ ٚزعـٛاٙ عًٝـ٘، ٚإٕ مل ةهـٔ عٓـسٙ ب      
ؾإ صًـ ع٢ً عسّ إْتكاٍ ايـُاٍ عٔ  -ظٜس -إغتضًـ ايكا:ٞ خصُ٘

قض٢ ايـضانِ بـًُو ايـُاٍ ؾعاًل يعٜس . ٖصا  -عبٝس  -ًَه٘ إ  خصُ٘  
إشا إعرتف شٚ ايٝس بـًُه١ٝ خصـُ٘ غـابكًا ًَهـًا َتصـاًل بــًُه٘ َـٔ زٕٚ       

 ؾصٌ ًَوُ  خـط َٚٔ زٕٚ إصتُايـٗا .
 

يــدصُ٘   -عبٝـس   -ِ ايـُتكسّ ؾُٝا يٛ إعرتف شٚ ايٝس ٚن ٜلةٞ ايـضه
ٚ   -ظٜــس  -  بـــًُه١ُٝ غــابك١ َٓؿصــ١ً عــٔ ًَهــ٘ نــلٕ ٜكٍٛ:)ٖــصٙ ايــساض أ

ٛ  ٜؿٝـس ؾصـٌ         ايعطب١ ناْث يعٜس قبٌ عؿـط غـٓني ٖٚـٞ اآلٕ ًَهـٞ( بٓضـ
ًَُو بني ًَهٝتُٗا صطٜـضًا أٚ اصتُاًن بـضٝد ٜـضتٌُ إْتكاٍ ايــُاٍ إ   

ــ   ؾـال ةهـٕٛ زعـ٣ٛ شٟ ايٝـس َػـتسع١ٝ       -دصِ: ظٜـس  شٟ ايٝس َٔ غـري اي
يسع٣ٛ انْتكاٍ إ  ًَه٘ َٔ خصُ٘: ظٜس ، ٚن ٜهٕٛ اعرتاؾ٘ بايــًُو  
ايػابل يـدصُ٘ َٛربًا تْكالب٘ َـسعًٝا صتـ٢ ٜهًّــ ايبٍٝٓـ١ عًـ٢ إْـتــكاي٘       

أْــ٘  ايـــضًـ عًــ٢ ْـــؿٞ زعــ٣ٛ خـــصُ٘ : ظٜــس  -ص٦ٓٝــص  -إيٝــ٘ ٜٚهـــؿٝ٘ 
 َايو ايـُاٍ ؾعاًل .   

 

ٌٍ َُٓٗـا ٍٜسعٝـ٘       50) ٍ  ٚاصـس : نـ (: إشا ةٓاظع ؾدصإ أٚ أنخـط   َـا
بتُاَــ٘ أْــ٘ ًَهــ٘ َــٔ زٕٚ َؿــاضى ، ٖٚــصا ايتٓــاظع ٚايتعــاضٍ بــني         
ايــسعٜٛني قــس ٜهــٕٛ صطٜـــضًا: ٖــصا ٜكــٍٛ )ايـــُاٍ َــايٞ( ٚشاى ٜكــٍٛ :  
)ايـُاٍ َايٞ( ، ٚقس ٜهٕٛ ياٖطًا بانيتعاّ نلٕ ٜسعٞ أصسُٖا اْـ٘  رـط   

ا ايـُاٍ ٜٚـسعٞ اآلخـط أْـ٘ أٚزعـ٘ عٓـسٙ اٚ أعـاضٙ إٜـاٙ ، ٚنظّ        ظٜسًا ٖص
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ايـُاٍ ٚٚ:ع٘   ٜس ظٜس أَا١ًْ ٖاةني ايسعٜٛني إٔ ناًل َُٓٗا ٜسعٞ ًَو 
ـــزاَع    إب ــ١، ٚنــال ايؿط:ــني ٜــسخٌ   ٖــصٙ ايؿــطٚع، ٚاي رــاض٠ اٚ بعاضٜ

)ةٓاظع ايـًُه١ٝ( ٜٚـلةٞ ؾٝٗـا صـٛض َتعـسز٠، ْٚعـطٍ ٖٓـا يصـٛض ةٓـاظع         
 ُٗا، َٚٓ٘ ٜتضظ صٛض ةٓاظع اةنخط ٚصهُٗا، ٖٚٞ : ؾدصني ٚصه

 

ايصــٛض٠ اةٚ  : إٔ ٜهــٕٛ ايـــُاٍ   ٜــس أصــسُٖا ؾٝتٓاظعــإ ًَهــ٘   
ٌٍ َُٓٗا ًَه٘ يتُاَ٘ َٔ غري َؿاضى، ٚؾٝٗا ؾطٍٚ :  بـضٝد ٍٜسعٞ  ن

 

إٔ ةهٕٛ يهٌ َٔ ايـُتٓاظعني ب١ٍٓٝ ع٢ً إٔ ايــُاٍ يـ٘ َـع نـٕٛ      - أ
يـــُا ٍٜسعٝــ٘ اآلخــط َــٔ ًَــو ايـــُاٍ  ايـــُاٍ   ٜــس أصــسُٖا ٖٚــٛ َٓهــط  

أصـًـؿـــ٘  -بـــضٝد ٜهــٕٛ راظَــًا بلْــ٘ َايــ٘ ًَٚهــ٘ ٚيــٝؼ ًَــو خـــصُ٘ 
بٗــا يًـــضايـ ايــصٟ ٜهــٕٛ   ايكا:ــٞ عًــ٢ إٔ ايـــُاٍ يــ٘ خاصــ١ ٚقضــ٢ 

 ايـُاٍ ؾـٞ ٜسٙ . 
ٚيٛ مل ٜهٔ شٚ ايٝس َٓهطًا يسع٣ٛ اآلخـط ًَهٝـ١ ايــُاٍ نـلٕ ٜـٍسعٞ      

ٖبـ١ً أٚ   -ايــُاٍ إْتكـٌ إيٝـ٘ َـٔ غـريٙ      أٚ ٜـصنط إٔ   رًٗ٘ بٛاقـع ايــضاٍ،  
ٚقس أقاّ ب١ٍٓٝ عًـ٢ إٔ ايــُاٍ    ٚن ٜعًِ ايـُايو ايٛاقعٞ، -ؾطا٤ً أٚ إضحًا 

٘    -َٔ ن ٜس ي٘ ع٢ً ايـُاٍ  -ي٘، ٚأقاّ خصُ٘   -ايب١ٍٓٝ عًـ٢ إٔ ايــُاٍ يـ
ؾايٛيٝؿ١ ةٛرٝ٘ ايكا:ٞ ايُٝني إ  َٔ ناْث عسز أؾطاز بٍٝٓت٘ أنخط : ؾاشا 

صهِ بلٕ ايـُاٍ يـ٘ خاصـ١، ٚإشا    -َاي٘ َٔ زٕٚ َؿاضى  صًـ ع٢ً أْ٘
أقـطع ايـكا:ٞ بـُٝٓٗا ع٢ً أٍُٜٗا ةصـري   -ةػاٚج ايبـٝـٍٓـتإ عسزًا ٚعساي١ً 

 ايُٝني ٚةتٛر٘، ؾُٔ خطش إمس٘ ؾـٞ ايكطع١ صًـ ٚأخص ايـُاٍ نً٘.     
ــ٘       ــس   رٗايت ـــُاٍ: صــاصا ايٝ ــاْٞ يً ـــٍُسعٞ ايخ ْعــِ إشا صــٍسم اي

ٚإزع٢ حا١ًْٝ إٔ َـٔ إْتكـٌ َٓـ٘ ايــُاٍ إيٝـ٘ قـس غصـب٘         ايٛاقعٞ،بايـُايو 
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ــاض٠       ــس٠ اتر ــث َ ــاض٠ ٚإْكض ــ١ أٚ إر ــسٙ أٚ ٚزٜع ــ١ً عٓ ــإ عاضٜ ــ٘ أٚ ن َٓ
 ، ٚص٦ٓٝص :  ٚعص٢ ؾٝٗا حِ إْتكٌ ايـُاٍ َٓ٘ إ  َٔ بٝسٙ اآلٕ

  .إٕ أقاّ ب١ٍٓٝ ع٢ً زعٛاٙ ايخا١ْٝ صهِ ايكا:ٞ بايـُاٍ ي٘ 
 ٍ يصٟ ايٝس عًٝ٘ .ٚإٕ مل ٜكِ ب١ٍٓٝ ؾايـُا

 

ــاشا      -ب ــ١، ؾ ــ١ ٚمل ةهــٔ يفخــط بٝٓ ـــُتٓاظعني بٍٝٓ إٔ ةهــٕٛ ةصــس اي
أقاَٗا يس٣ ايكا:ٞ ايؿـطعٞ صهـِ بـلٕ ايــُاٍ ًَهـ٘ إشا نـإ صـاصبٗا        

، ٚإشا ناْث  -َٔ مل ةهٔ ي٘ ٜس ٚغًط١ٓ ع٢ً ايـُاٍ  -ايـٍُسعٞ َـضضًا 
ٍِ ايــضًـ إ  ايبٍٝٓـ١، ؾـاشا صًــ صهـ         ِ ايكا:ـٞ يـ٘   ايب١ٍٓٝ يـصٟ ايٝـس :ـ

 بـًُو ايـُاٍ ايـُتٓاظع ؾٝ٘ .  
 

إٔ ٜهٕٛ ايـُاٍ   ٜـس أصـسُٖا ٚن بٍٝٓـ١ عٓـسٙ ٚن عٓـس خصـُ٘        -رـ
ايـٍُسعٞ يـًُه١ٝ ايـُاٍ ايـصٟ   ٜـس غـريٙ، حـِ ضؾعـا اةَـط إ  ايكا:ـٞ        
ايؿــطعٞ ؾايٛيٝؿــ١ إٔ ٜػــتضًـ ايكا:ــٞ شا ايٝــس : ؾــإ صًـــ شٚ ايٝــس   

ــ٘، ٚإٕ ْهــٌ شٚ   ـــُاٍ ي ــُٝني عًــ٢   صهــِ باي ــس عــٔ ايـــضًـ أٚ ضٍز اي ايٝ
زٕٚ  -صهـِ ايكا:ـٞ بـلٕ ايــُاٍ يًُـسعٞ       -ايـٍُسعٞ ٚصًـ ايـٍُسعٞ

نإ ايـُاٍ  -شٚ ايٝس  -، ٚإٕ مل ٜـضًـ ايـٍُسعٞ ٚن ايـُٓهط -شٟ ايٝس 
 .  يصٟ ايٝس

 

نـساض  أٚ   -ايصٛض٠ ايخا١ْٝ: إٔ ٜهٕٛ ايـُاٍ ايـُتٓاظع ؾٝـ٘ بٝـس نًُٝٗـا    
ٕ  ٜػهٓإ ؾٝ ٌ  ةـزاضٟ ٜهتػبإ ؾٝ٘ ع٢ً ايػٛا٤ بػتا ٍٜٚسعٞ  -ٗا أٚ َـض

 نٌ ٚاصس َُٓٗا إٔ ةـُاّ ايـُاٍ ي٘ زٕٚ صاصب٘، ٚؾٝٗا ؾطٚع :
ٌٍ  - أ ٌٍ َــٔ ايـــُتٓاظعني بٍٝٓــ١ َــع نــٕٛ ايـــُاٍ   ٜــس نــ إٔ ةهــٕٛ يهــ

َُٓٗا، ؾاشا ضؾعا أَطُٖـا إ  ايكا:ـٞ ايؿـطعٞ إغـتضًؿُٗا : ؾـإ صًؿـا       
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ٌٍ َُٓٗا ٜـضًـ ع٢ً  -َعًا  أٚ ْهال َعـًا   -إٔ ايـُاٍ ي٘ ٚيٝؼ يـدصُ٘ ن
ٌٍ َُٓٗـا ْصــ،        ٚإَتٓعا عٔ ايـضًـ قٍػِ ايكا:ـٞ ايــُاٍ ْصـؿني : يهـ

صهـِ ايكا:ـٞ بهـٕٛ     -ٚإٕ صًـ أصسُٖا ٚإَتٓع اآلخـط عـٔ ايــضًـ    
 ايـُاٍ نً٘ يًضايـ زٕٚ اآلخط .

إٔ ةهٕٛ ةصس ايـُتٓاظعني ب١ٍٓٝ ع٢ً إٔ ايـُاٍ يـ٘ زٕٚ اآلخـط،    -ب
ــاشا ضؾ ٘     ؾ ــ ـــُاٍ ي ــ٢ إٔ اي ـــت٘ عً ــاّ بٍٝٓ ــِ أق ــٞ ح ــا إ  ايكا: ــا أَطُٖ ن  -ع

إغتضًؿ٘ ايكا:ٞ، ؾإ صًـ َع ايب١ٍٓٝ ايؿاٖس٠ بلٕ ايـُاٍ ي٘  -يـدصُ٘ 
 قض٢ ي٘ بتُاّ ايـُاٍ.  -

 إٔ ن ةهٕٛ عٓس أصس ايـُتٓاظعني ب١ٍٓٝ أصـاًل: ؾـإ ضؾعـا أَطُٖـا      -رـ
اآلخط قض٢ بـًُه١ٝ  إ  ايكا:ٞ إغتضًؿُٗا: ؾإ صًـ أصسُٖا ٚإَتٓع

ٌٍ َُٓٗا ع٢ً إٔ ايـُاٍ ي٘  زٕٚ خصـُ٘   -ايـُاٍ يًضايـ ، ٚإٕ صًـ ن
 قض٢ ايـضانِ بتٓصٝـ ايـُاٍ بُٝٓٗا . -أٚ ْهال َعًا عٔ ايـضًـ  -

 

ــُد      ــس حاي ــ٘ بٝ ـــُتٓاظع ؾٝ ـــُاٍ اي ــٕٛ اي ــ١ : إٔ ٜه ــٛض٠ ايخايخ ــري  -ايص غ
ًّ  عًــ٢ نُــ -ٜٚعــرتف شٚ ايٝــس بعــسّ ًَهٝــ١ ايـــُاٍ  -ايـــُتٓاظعني ٔ ةػــ

ــ٘      ــو ي ــ٘ غــري َاي ـــزاضٟ ٚإعــرتف بلْ ٔ  أٚ َـــضٌ ة ــٍسعٞ   -َػــه ــِ ٜ ، ح
 ؾـٗٓـا ؾطٍٚ : -ن َؿرتنًا بُٝٓٗا  -ايـدصُإ ايـًُو َػتكاًل 

إٔ ٜصــٍسم شٚ ايٝــس عًــ٢ ايـــُاٍ أصــس ايـــٍُسعٝني   زعــٛاٙ ًَــو   -أ
ايـُاٍ ٜٚهٍصب اآلخط ، ؾٝهٕٛ ةصسٜك٘ ٚةهصٜب٘ إعرتاؾًا صضٝضًا ٜــزعٌ  

 سُٖا بـُخاب١ شٟ ايٝس ؾتلةٞ ؾطٍٚ ايصٛض٠ اةٚ  ٚأصهاَٗا .أص
ـــًٍُسعٝني َؿــرتنًا ، ؾٝصــريإ     -ب ـــُاٍ ي ــلٕ اي ــس ب إٔ ٜعــرتف شٚ ايٝ

 . ٚأصهاَٗا ؾتلةٞ ؾطٍٚ ايصٛض٠ ايخا١ْٝ خاب١ ٚ:ع ٜسُٖا َعًا ع٢ً ايـُاٍ،بـُ
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ن  -إٔ ن ٜصٍسم شٚ ايٝس أصس ايـٍُسعٝني ٚن ٜعرتف بــًُهٝتُٗا   -رـ
ــا َػــتلرط ٚن أعًــِ َايــو    َٓ ؿــطزًا ٚن َؿــرتنًا بُٝٓٗــا، نــلٕ ٜكــٍٛ : أْ

نـإ صهُٗـا    -ايعكاض أٚ ايـُاٍ ٚاقعًا َـٔ ٖـٛ: ٖـصا أٚ ٖـصا أٚ غريُٖـا      
 صهِ ايصٛض٠ ايالصك١ ٖٚٞ : 

 

ــًط١ٓ عًٝــ٘        ــاضًا ن غ ــاًن أٚ عك ــإ َ ــاظع إحٓ ــ١ : إٔ ٜتٓ ــٛض٠ ايطابع  ايص
غــًط١ٓ ةصــسُٖا ٚن يػريُٖــا ٜــس يًُــٍسعٝني ٚن   ن أٟ: -ةصــُس أصــاًل 

ٌٍ َُٓٗــا ٜــٍسعٞ      عًــ٢ ايـــُاٍ  ايـــُتٓاظع عًٝــ٘:  ؾٝــسعٞ ًَهــ٘ إحٓــإ : نــ
ٚؾٝــ٘ ؾــطٍٚ نايصــٛضةني ًَـو ايـــُاٍ َػــتكاًل ن َؿــرتنًا َـع خصــُ٘،   

 ٚيـٗا أصهاّ : اةٚيٝتني 
إٔ ةهٕٛ يهٌ َٔ ايـُتٓاظعني ب١ٍٓٝ ع٢ً إٔ ايـُاٍ ي٘ َـٔ زٕٚ إٔ   - أ

٘، ؾاشا ضؾعا أَطُٖا إ  ايكا:ٞ ايؿـطعٞ ٚأقـاّ   ةهٕٛ ي٘ ٜس ٚغًط١ٓ عًٝ
نٌ ٚاصـس بٍٝٓتـ٘ عًـ٢ زعـٛاٙ إغـتضًؿُٗا ايكا:ـٞ: ؾـإ صًــ أصـسُٖا          
ْٚهٌ اآلخط قض٢ ايـضانِ بايـُاٍ نً٘ يًضايـ، ٚإٕ صًؿا َعًا أٚ ْهـال  

 َعًا قض٢ ايـضانِ بـتٓصٝـ ايـُاٍ بُٝٓٗا .

صـسُٖا عًـ٢   اظعني ايًـصٜٔ ن  ٜـس ة  إٔ ةهٕٛ ايب١ٍٓٝ ةصس ايــُتٓ  - ب
عًـ٢  كا:ٞ ايؿطعٞ ٚأقاّ أصسُٖا بٍٝٓتـ٘  ايـُاٍ، ؾاشا ضؾعا أَطُٖا إ  اي

 .  ١ٓ ايعازي١ ايؿاٖس٠ بـًُه٘ يًُاٍقض٢ ايـضانِ بايـُاٍ يصٟ ايبٍٝ ٍَسعاٙ 

إٔ ن ةهـــٕٛ عٓـــس أصـــس ايــــُتٓاظعني بٍٝٓـــ١ أصـــاًل نُـــا ن  ٜـــس   -رــــ
   ٖ ــا أَط ــإشا ضؾع ــ٘، ؾ ـــُتٓاظع ؾٝ ـــُاٍ اي ــ٢ اي ُــا إ  ايكا:ــٞ  ةصــسُٖا عً

ايؿطعٞ إغتضًؿُٗا : ؾإ صًـ أصـسُٖا ٚإَتٓـع اآلخـط قضـ٢ ايــضانِ      
 بـًُه١ٝ ايـُاٍ يًضايـ باهلل إٔ ايـُاٍ يًضايـ زٕٚ خصُ٘، ٚإٕ صًؿا
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 َعًا قض٢ ايـضانِ بتٓصٝـ ايـُاٍ بُٝٓٗا. 
ٚنٌ ٚاصُس َُٓٗا ٍٜسعٞ ًَه١ٝ ايـُاٍ َػتكاًل  -ٚإٕ ْهال ٚمل ٜـضًؿا 

ٚن َطٍرظ يسع٣ٛ أصسُٖا، إش ن ب١ٍٓٝ  -خصُ٘ ي٘ ؾٝ٘ َٔ زٕٚ َؿاضن١ 
ا٥ــط ٚايـــًُو ز -ٚن ٜـــُني صتــ٢ ٜكضــٞ ايـــضانِ َػــتٓسًا إ  أصــسُٖا   

ؾٝكطع ايـضانِ ايؿـطعٞ بُٝٓٗـا َٚـٔ خـطش غـُٗ٘ قضـ٢       بُٝٓٗا ياٖطًا ، 
 بايـُاٍ ي٘ . 

  

ٌٍ َُٓٗـا ٜـٍسعٞ َـاًن ٖـٛ   ٜـس اآلخـط         51)  (: إشا ةٓاظع ؾدصـإ : نـ
أَطُٖا إ  ايكا:ـٞ ايؿـطعٞ ؾطايبُٗـا بايبٝٓـ١ : ؾلقـاّ نـٌ ٚاصـس        ٚضؾعا 

َُٓٗا ايبٍٝٓـ١ ايعازيـ١ عًـ٢ إٔ يـ٘ ايــُايني : ايــُاٍ ايـصٟ   ٜـسٙ ٜٚـٍسعٞ          
ٌٍ    -خصُ٘ ًَه٘، ٚايـُاٍ ايصٟ   ٜس خصُ٘  صهِ ايكا:ٞ بــًُه١ٝ نـ

ٚاصس َُٓٗا يًُاٍ ايصٟ   ٜسٙ بعس إصالؾ٘ ع٢ً إٔ ايـُاٍ ايـصٟ   ٜـسٙ   
ًَه٘ َٚاي٘ : ؾُٔ صًـ َُٓٗا قض٢ ي٘ ايــضانِ بــًُه٘ يــُا ةــضث     ٖٛ 

ــطع ايـــدُػني         ــر٣ َعطٚ:ــ١   ايؿ ــػط٣ َــٔ ن ــصا ايؿــطع ص ــسٙ، ٖٚ ٜ 
 ؾطارع .  -ايصٛض٠ اةٚ  : أ  -

 

ٍ  َعـني : ٖـصٙ ايـساض أٚ ٖـصٙ ايعطبـ١ أٚ       52) (: إشا ةٓاظع إحٓإ ؾـٞ َـا
نٌ ٚاصُس َُٓٗـا أْـ٘    ؾازع٢ -ْـضُٖٛا َٔ اةَٛاٍ ايـُع١ٓٝ ايـُتؿدص١ 

ًّه٘ َٔ حايد  ٚأقبض٘ ايخُٔ أٚ ايعٍٛ، ٚن ضٜا  -ظٜس  -إؾرتاٙ أٚ ةـُ
  نـــصب إصـــس٣ ايـــسعٜٛني َٚــــدايؿتٗا يًٛاقـــع يعـــسّ إَهـــإ ةــــًُو 
      ٌٍ ٍّ ايــُػتكٌ يهـ ٍ  َعني   ٚقُث ٚاصُس بٓضـٛ ايــًُو ايتـا ؾدصني يـُا

 ٚاصُس َُٓٗا ، ٖٚٓا صٛض حالح١ :
 سـو أصـًـبٝع ٚةـُـباي -ظٜس  -ع ـبا٥ـطف ايـتـعـٕ ٜٛض٠ اةٚ  : أـصـاي
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صطمًا أٚ يـاٖطًا   -ايـدصُني ايـُتٓاظعني َعًٍٝٓا ٜٚٓؿٞ ايـًُو عٔ اآلخط
ايصٟ أقـٍط ايبـا٥ع    -ؾٝهٕٛ ايـُاٍ ايـُتٓاظع عًٝ٘ يًُكٍط ي٘  -بسني١ انيتعاّ

ٛ   ج      -ي٘ بلْ٘ َايـو ايــُاٍ ايــُعني    .  ٜٚــضٍل يفخـط إصـالف ايبـا٥ع بٓضـ
ٖٚــصا احلهــِ  ُج غــٛا٤ إْتؿــث ايـــضز١ َُٓٗــا ؾًــِ ٜكُٝــا بٍٝٓــ١ أّ ناْــث   
ٌٍ ٚاصُس َُٓٗا صز١ ع٢ً ٍَسعاٙ ، ؾإ ايبٍٝٓـتني   عٓسُٖا ب١ٍٓٝ ؾلقاَاٖا : يه

 -ظٜــس  -ص٦ٓٝــص ةتعاض:ــإ ٚةتػــاقطإ ٚةبكــ٢ ايـــضز١ٝ تعــرتاف ايبــا٥ع 
 بايـُاٍ ةصسُٖا ايـُعني .

ٓــ١ً ةؿــٗس عًــ٢ صــض١ زعــٛاٙ ًَٚهٝتــ٘ ْعــِ إشا أقــاّ غــري ايـــُكٍط يــ٘ بٍٝ
ــٔ صزــ١ ْاؾــص٠، ٚص٦ٓٝــص ٜكضــٞ         ــاٍ غــك  إعــرتاف ايبــا٥ع ٚمل ٜه يًُ
ايـــضانِ بايـــُاٍ ايـــُعني يصــاصا ايبٍٝٓــ١، حــِ بعــس غــكٛط إقــطاض ايبــا٥ع 
ٜـزا عًٝ٘ إٔ ٜطٍز إ  ايـُكٍط ي٘ ايخُٔ ايصٟ إعرتف بكبض٘ َٔ ايـُكٍط يـ٘  

 ايـُعني .صني إقطاضٙ بلْ٘ باع ايـُاٍ ةصسُٖا 
 

َٚا شنطْاٙ َٔ ةعاضٍ ايبٍٝٓتني ٚةػاقطُٗا َؿـطٍٚ ؾُٝـا يـٛ ؾـٗسةا     
ع٢ً إْتكاٍ  ايـًُه١ٝ ببٝع ْٚـضٛٙ ع٢ً اترالم أٚ ؾـٗسةا بٓضـٛ إرـالم    
ٛ  ةهــٕٛ     ــ١ُ َــع ةٛقٝــث ايتــاضٜذ   ايبٍٝٓــ١ اةخــط٣ أٚ بٓـــض ايتــاضٜذ   بٍٝٓ

 ايبٍٝٓتإ َكٍٝسةني بتاضٜذ ٍَتضُس . 
٣ ايبٍٝٓتني بتلضٜذ َتكسّ ٚاةخط٣ بتلضٜذ َتلخط ٚأَا يٛ ؾٗسج إصس

ؾٝضتــاش ايكا:ــٞ إ  ايتضكــل ٚايتخبــث صــصضًا َــٔ نــصب ايبٍٝٓــ١ ٚةعٜٚــط   
ايؿــٗاز٠، ؾٝعُــٌ ايكا:ــٞ إرتٗــازٙ ةـــضكٝكًا عــٔ َعطؾــ١ ايٛاقــع يٝعُــٌ    

 بعًُ٘ َٚعطؾت٘ ص٦ٓٝص . 
 

 ٔـٝـاظعٓـس ايـُتـةص -س ـظٜ -ع ـبا٥ـطف ايـتـعـ١ٝ : إٔ ن ٜـايصٛض٠ ايخاْ
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 أصاًل، ٚن ٜـدًٛ َٔ ؾطٍٚ حالح١ :
 إٔ ٜكِٝ أصس ايــُتٓاظعني بٍٝٓـ١ عًـ٢ َـٍسعاٙ زٕٚ اآلخـط، ؾٝكضـٞ        - أ

 يــ٘ ايـــضانِ ايؿــطعٞ بـــًُو ايـــُاٍ ٚةػــك  زعــ٣ٛ ايـــًُه١ٝ ْٚعاعٗــا    
عًـ٢ ْؿـٞ    -ظٜـس  -ع٢ً شاى ايـُاٍ، ْعِ ٜـضٍل يـدصُ٘: إصـالف ايبـا٥ع   

ـُاٍ بخُٔ َعني َكبٍٛ نُا إزع٢ زعٛاٙ بلٕ ٜـضًـ ع٢ً أْ٘ مل ٜبع٘ اي
 ٚإٕ  ايـــُٓاظع، عًٝـــ٘ : ؾــإ صـًــــ ايبا٥ـــع عًــ٢ ايٓـــؿٞ غــك  صــل ٖــصا 

 ضٍز ايبا٥ع ايـضًـ إ  ايـدصِ، ؾإَا إٔ ٜـضًـ أٚ ن ٜـضًـ :

ــ٢ زعــٛاٙ :       ــسٙ عً ــ١ عٓ ــصٟ ن بٍٝٓ ـــُٓاظع اي ـــضًـ اي ــٌ ٚمل ٜ ــإ ْه ؾ
 ا٥ع . غك  صك٘ ع٢ً ايب -إؾرتا٤ ايـُاٍ َٔ ايبا٥ع : ظٜس 

ٚإٕ صًـ ايـُٓاظع أْ٘ إؾـتـط٣ ايـُاٍ َٔ ظٜس ٚأقـبـض٘ ايـخُٔ حـبـث 
ايبا٥ع ؾًٝعَ٘ إٔ ٜطٍز إيٝ٘ ايخُٔ: ايـُكساض ايصٟ حبث بايــضًـ   صـّك٘ ع٢ً

 أْ٘ أخصٙ َٓ٘ .
 إٔ ٜكِٝ نال ايـُتٓاظعني ايب١ٍٓٝ ع٢ً صض١ ٍَسعاٙ . -ب      

  إٔ ن ٜكِٝ أصسُٖا ب١ٍٓٝ ع٢ً زعٛاٙ . -رـ
ٚايٛيٝؿ١   ٖاةني ايصٛضةني إٔ ٍٜٛر٘ ايكا:ٞ ايؿطعٞ ايـضًـ إ  
ايبا٥ع بلٕ ٜـضًـ: )ٚاهلل مل أبع ٖصا ٚن شاى( ٚص٦ٓٝـُص : إ صًــ ظٜـس    
ع٢ً عسّ بٝع٘ ايـُاٍ ايـُعني ةصسُٖا غك  صكُٗا عًٝ٘ ٜٚٓتٗٞ ايٓـعاع  

 ٚةػك  ايسع٣ٛ . 
 عًٝ٘ خاص١. ٚإٕ صًـ ع٢ً عسّ ايبٝع َٔ أصسُٖا َعًٍٝٓا غك  صّك٘

ٚإٕ ْهــٌ ايبــا٥ع ٚمل ٜـــضًـ، أٚ ضٍز ايـــضًـ إيُٝٗــا : ؾضًؿــا َعــًا قٍػــِ  
 ًــُٗا، ٚإٕ صـ ـكـ ـك  صـؿا َعًا غـ ـ. ٚإٕ مل ٜـضً ٔـٝـصؿـايـُاٍ بُٝٓٗا ْ

   أصسُٖا زٕٚ اآلخط نإ ايـُاٍ يًضايـ بكضا٤ ايـضانِ ايؿطعٞ .
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 ببٝــع ايـــُاٍ ةصــسُٖا  -ظٜــس  -ايصــٛض٠ ايخايخــ١ : إٔ ٜعــرتف ايبــا٥ع       
أٟ َــٔ زٕٚ ةعــٝني ٚةـــُٝٝع ايـــُؿرتٟ َُٓٗــا يعــصض  : عُــ٢ أٚ  -ن بعٝٓــ٘ 

ٍ  ن ٜس ةصـُس عًٝـ٘    -ْػٝإ أٚ ْـضُٖٛا  رط٣ ٖٓا صهِ زعٜٛني ع٢ً َا
عــطٍ ؾطٚ:ــ٘   -  ايؿــطع ايـــدُػني ايصــٛض٠ ايطابعــ١     -ٚقــس ةكــسّ  

 ٚأصهاَ٘ ؾطارع . 
أ
أ

 : اإلخمالفأيفأاهضق٘د
 

ـــتعػط عــٍسٖا    يؿــطٚع ايٓــ  عاع   ايعكــٛز َٚتعًكاةٗــا َصــازٜل نــخري٠ ٜ
ٚصصطٖا، ْعطٍ يُٓاشش ةطبٝك١ٝ، ٚؾـٞ  ٝعٗـا ةـلةٞ َـٛاظٜٔ ايكضـا٤     

اهااحق٘قأأٚةـُٝٝع ايسع٣ٛ ٚاتْهاض ٚايتساعٞ ٜٚـزطٟ ايكإْٛ ايؿـطعٞع 
ط ْعِ باغتخٓا٤ َا ٜكـّٛ  كؤ أ:أاهبِّٚةأعوىأاهاٌّدعٛأٗاهٌٚنيأأعوىأاهاٌّدعىأعوٕٚ

 .ايعا١َ يكضا٤ َٛاظٜٔ اداص ع٢ً خالف ايكإْٛ ايؿطعٞ ٌٚ ايـايسيٝ
 

ٚيـٛ   -(:إشا إزع٢ ضرٌ ظٚر١ٝ إَطأ٠ ٖٚـٞ غـري َعرتؾـ١ يــ٘ بٗـا      53)
حـِ إزعـ٢    -يـزًٗٗا بايـضاٍ أٚ يعسّ عًُٗـا بٛقـٛع عكـس ايـعٚاش بُٝٓٗـا     

ٕ  ظٚرٍٝتٗا ٖٚٞ غري َعرتؾ١ ي٘ بٗا، ؾإ ضؾعا أَطٖا إ  ايكا:ـٞ   ضرٌ حا
  ٜـدًٛ ايـضاٍ : ايؿطعٞ ؾال

عًــ٢   -ايؿــاٖسإ ايعــازنٕ    -إَــا إٔ ن ٜكــِٝ أصــسُٖا ايبٍٝٓــ١      -1
ظٚرٝت٘ يـٗا ٚعكـسٙ عًٝٗـا ؾتبطـٌ ايـسعٜٛني ٚن ةهـٕٛ ظٚرـ١ ةصـسُٖا        

 .  صت٢ ةخبث ايـضز١
 -ٔ َٛحٛقًا بصسقُٗا ـسٜٔ عازيٝـؾاٖ –١ٍٓٝ ـسُٖا ايبـٚإٕ أقاّ أص -2

 غكطث زع٣ٛ اآلخط . ع٢ً زعٛاٙ قض٢ احلانِ بعٚرٝتٗا ي٘ ٚ
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 ٚإٕ إقاّ نٌ ٚاصس َـٔ ايــٍُسعٝني يعٚرٝتٗـا ايبٍٝٓـ١ ايعازيـ١ عًـ٢        -3
 ؾال ٜـدًٛ صايـُٗا : -ٍَسعاٙ : ظٚر١ٝ ايـُطأ٠ ايٛاصس٠ 

بـلٕ ةهـٕٛ أنخـط عـسزًا َـٔ       -إَا إٔ ةهٕٛ   بٍٝٓـ١ أصـسُٖا َعٍٜـ١     -أ      
ــ١    ــظ عسايـ ــط أٚ أضرـ ــ١ اآلخـ ــسم ايؿـــ   -بٍٝٓـ ــًا بصـ ــالصًا ٚٚحٛقـ  -ٗٛز صـ

ــ٘ : ؾــإشا صًـــ عًــ٢ ظٚرٝتٗــا       ـــُع١ٍٜ   بٍٝٓت ؾٝػــتضًـ ايكا:ــٞ شا اي
ــ٢        ـــضًـ عً ــٌ ٚمل ٜ ــا، ٚإٕ  ْه ــ٘ بعٚرٝتٗ ــ٢ ي ـــضا:ط٠ قض ـــضاٍ اي اي

َضاؾًا إ  ؾٗاز٠ ايب١ٍٓٝ اةنخط عـسزًا أٚ اةقـ٣ٛ    -ظٚرٝتٗا   ايـضا:ط٠ 
ْؿ٢ ايكا:ٞ عٓ٘ ظٚرٍٝتٗا ٚأغك  زعٛاٙ ، نُا غكطث زعـ٣ٛ   -عساي١ 

 .  صُ٘ قباًلخ
 نُا يٛ ةػاٚج  -ٚإَا إٔ ن ةهٕٛ   ب١ٍٓٝ أصسُٖا َع١ٍٜ َطرض١  -ب

 أقطع ايكا:ٞ ايؿطعٞ بُٝٓٗا، ؾُٔ خطش غـُٗ٘   -ايبٍٝٓتإ عسزًا ٚعساي١ 
ٚإمس٘ إغتضًؿ٘ ايكا:ٞ : ؾإ صًـ ع٢ً ظٚرٝتٗا   ايـضاٍ ايـضا:ط٠ 

ا:ـــٞ ْؿـــ٢ ايك -قضـــ٢ يـــ٘ بعٚرٍٝتٗـــا، ٚإٕ ْهـــٌ ٚإَتٓـــع ٚمل ٜــــضًـ 
 ايعٚر١ٝ عٓ٘ ٚأغك  زعٛاٙ نُا غكطث زع٣ٛ خصُ٘ َٔ قبٌ . 

 

ــ١   54) ــا ٚحبتـــث ايعًكـ (: إشا إعـــرتف ضرـــٌ ٚإَـــطأ٠ بايعٚرٝـــ١ بُٝٓٗـ
ــا زٕٚ      ــ٢ ظٚرٍٝتٗ ٕ  ٚإزع ــا ٌٌ ح ــ ــا٤ ضر ــا، ؾز ــا عًٝٗ ــا ٚةٛاؾكُٗ بإقطاضُٖ

 اةٍٚ ٚضؾع اةَط إ   ايكا:ٞ ايؿطعٞ ؾال ٜـدًٛ ايـضاٍ :
قضـ٢   -ظٚرٝت٘ َٓٗا زٕٚ اآلخط  -٢ زعٛاٙ إٕ أقاّ ايخاْٞ ب١ٍٓٝ عً -أ

ايـضانِ بايعٚر١ٝ يصٟ ايبٍٝٓـ١ ٚبطـٌ اتقـطاض ٚايتٛاؾـل ٚةصـسٜل ايــُطأ٠       
 بعٚر١ٝ اةٍٚ .

 ٓع ايكا:ٞ بؿٗاز٠ بٍٝٓت١٘ أٚ مل ٜكتـٓـٍٝـخاْٞ بـٚإٕ مل ةهٔ عٓس اي -ب



 

 (207...........)................................................ ايعكٛز...اتختالف   
 

ــ١     ـــُطأ٠ ايـــُتٛاؾكني عًــ٢ ايعٚرٝ  -نــإ يًُــٍسعٞ إصــالف ايطرــٌ أٚ اي
ــاْٞ      :  ا٤ ايكا:ــٞأٍُٜٗــا ؾــ  ــٞ زعــ٣ٛ ايخ ــ٢ ْؿ ـــ أصــسُٖا عً ــإشا صً ؾ

 . غكطث ايسع٣ٛ ايالصك١
ٚإشا إَتٓعا ٚمل ٜـضًـ اصسُٖا إغتضًـ ايكا:ـٞ ايــٍُسعٞ : ؾـاشا     

    ٘ ٚإٕ مل  -يًخـاْٞ ايــضايـ    -صًـ ع٢ً ظٚرٝت٘ يــٗا قضـ٢ بعٚرٝتٗـا يـ
ـــٗا       ــ١ اةٍٚ ي ــٞ بعٚرٝ ــِ ايكا: ــٛاٙ ٚصه ــكطث زع ـــضًـ غ ــٌ  -ٜ بؿع

 ًٝٗا ٚةصسٜل ايـُطأ٠ بٗا .ةٛاؾكُٗا ع
 

: ايعٚر١ٝ ٚاخـتًؿا ؾـٞ ْـٛع ايعكـس   إشا ةٛاؾل ضرٌ ٚإَطأ٠ ع٢ً(:55)
ٍ          ؾازع٢ ايعٚش إْكطاع٘ ٚأْـ٘ يـٝؼ يــٗا ْؿكـ١ ٚن َضـارع١ ٚن قػـِ يٝـا

ٚإزعــث ايعٚرــ١ زٚاَــ٘، أٚ ناْــث ايــسع٣ٛ بــايعهؼ ،أٚ ةٛاؾــل ٚضحــ١  
، أٚ ةٛاؾل ٚضحتُٗـا  ايعٚش َع ايعٚر١ أٚ ةٛاؾل ٚضح١ ايعٚر١ َع ايعٚش 

ع٢ً ايعٚر١ٝ ٚإختًؿا   ْٛع ايعكـس ٖـٌ ٖـٛ زا٥ـِ أّ َٓكطـع، ؾـإ ضؾـع        
 -اةَط إ  ايكا:ٞ ايؿطعٞ ٚأقاّ ٍَسعٞ ايسٚاّ ب١ٍٓٝ عازي١ ع٢ً زعـٛاٙ  

صهِ ايكا:ـٞ بـسٚاّ ايعكـس، ٚإن إشا أقـاّ َـٍسعٞ اتْكطـاع ايبٍٝٓـ١ عًـ٢         
 زعٛاٙ صهِ ايكا:ٞ ع٢ً ربل بٍٝٓت٘ . 

مل ةهــٔ عٓــس َــٍسعٞ ايــسٚاّ أٚ َــٍسعٞ اتْكطــاع بٍٝٓــ١ عًــ٢     ٚإن إشا
ؾاي اٖط ةكسِٜ قٍٛ ٍَسعٞ اتْكطاع َُٓٗا  -ٖصٙ أٚ ةًو  -صض١ زعٛاٙ 

َع ٜـُٝٓ٘ : ؾاشا صًـ أَاّ ايكا:ٞ إٔ ايعٚرٝـ١ َٓكطعـ١ صهـِ ايكا:ـٞ     
 بٗا ياٖطًا ٚةطةبث  حاض اتْكطاع ٚأصهاَ٘ ع٢ً ظٚرٝتُٗا ياٖطًا .

 

 اذ زاض ـٔ أحـ٤ٞ َـ١ ؾـٝـٞ ًَهـ١ ؾـعٚرـعٚش ٚايـظع ايٓاـ( :إشا ة56)
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 أٚ  -َع بكا٤ ايعٚر١ٝ بُٝٓٗا أٚ بعس ظٚايــٗا بطـالم  أٚ ْــضٛٙ     -ايعٚر١ٝ 
ٚقع ايٓعاع بعس َـٛج أصـسُٖا أٚ نًُٝٗـا ٚصصـٌ اتخـتالف بـني ٚضحـ١        
أصس ايعٚرني َع اآلخط ،أٚ بني ٚضح١ نًُٝٗا   ًَه١ٝ   بعـ  اةحـاذ   

ـُتاع   زاض ايعٚرٝـ١ ، حـِ ضؾـع اةَـط إ   ايكا:ـٞ ايؿـطعٞ       أٚ ةـُاّ اي
ؾالبس ي٘ َٔ ايتضكٝل ايـسقٝل ٚإيٗـاض ايــدر٠ ايكضـا١ٝ٥   ايؿضـص عـٔ       

 ٚ ــع أ ــا٥ل ٚأٚضام بٝ ــ١ ٚايٛح ــ٘     اةزي ـــُتٓاظع ؾٝ ـــُتاع اي ــاذ ٚاي ــطا٤ اةح ؾ
َٚالص ١ ايعازاج انرتُاع١ٝ ٚايؿـٛاٖس ايــداص١ بايــُتٓاظعني ْٚــضٛ     

 ص : شيو ، ٚص٦ٓٝ
 

إٕ صصـــٌ ايعًـــِ ايــــزاظّ عٓـــس ايكا:ـــٞ أٚ انر٦ُٓـــإ ايٛاحـــل  -1
ــٗازاج      ــ١ أٚ ؾ ــازاج إرتُاعٝ ــا٥ل أٚ ع ــطا٥ٔ ٚٚح ــٔ ق ــ٦ًا َ ـــُضهِ ْاؾ  اي

ــطع١ٝ     - ــ١ ؾ ــٔ بٍٝٓ ــر٠ ٚمل ةه ــٔ َعت ــس    -ٚإٕ مل ةه ـــُا ق ــو َ ـــضٛ شي ْٚ
  ٍ ًَهـًا يًعٚرـ١ أٚ    -نًـ٘ أٚ بعضـ٘    -ٜٛرا إرتُاع٘ ايعًِ بهـٕٛ ايــُا

 ـضانِ بـُكتض٢ عًُ٘ أٚ إر٦ُٓاْ٘ . يًعٚش ؾٝكضٞ اي
 

ــعٚرني     ـــُاّ خصٛصــٝاج اي ــس إٔ ٜالصــل ايكا:ــٞ ايؿــطعٞ ة ٚن ب
ْٚعاعُٗا، َٚٓٗا َا إشا ناْـا َؿرتقـني بعـس ؾـرت٠ قصـري٠ َـٔ ظٚارُٗـا أٚ        
نــخري٠ َٚالص ــ١ عــازاج  ايبًــسإ َٚــا ٜعتــاز    بعضــٗا َــٔ بــصٍ أٖــٌ  

ــث    ــاذ ايبٝ ــعٚاش ٚأح ــاع اي ـــُاّ أٚ بعــ  َت ـــُطأ٠ ة ــاز   بعضــٗا   اي ٜٚعت
عهــؼ شيــو ، ٚاْــ٘ صصــٌ ايـــُٛج ةصــسُٖا أٚ ٚإختًـــ ايٛضحــ١ َــع   
ايططف اآلخط ، ؾإ ٖصٙ ايـدصٛصٝاج ْٚــضٖٛا  يــٗا زخايـ١    ْؿـ٤ٛ     
ـــزُٝع       ــٔ ة ــٞ َ ــس يًكا: ــٓؿؼ، ؾالب ــٔ   اي ــإ أٚ اي  ــِ أٚ انر٦ُٓ  ايعً

 ٠ ايكطا٥ٔ ٚايؿٛاٖس َٚالص ١ ايعازاج ٚايتكايٝس ٚزعـا٣ٚ ايطـطؾني ْٚـر   
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ــا٥ل أَٛايـــــِٗ َٚتــــاعِٗ     نالَٗــــِ ْٚــــعاعِٗ ٚيػــــإ ؾــــٗٛزِٖ ٚٚحــ
اييت ٜعط:ْٛٗا ع٢ً ايكا:ٞ ْٚــضٛ شيـو بلَـٌ صصـٍٛ ايعًـِ ٚايـٝكني       

ةــُاّ   -ٚضحــتُٗا  بعا٥س١ٜ ًَو ايـُاٍ ايـُتٓاظع ؾٝـ٘ بـني ايـعٚرني أٚ بـني    
 . -ايـُاٍ أٚ بعض٘ 

 

ًَــو  عًــ٢ عــٛز -ٚإٕ قاَــث ايبٍٝٓــ١ ايعازيــ١ ايـــُٛحٛم بصــسقٗا   -2
إ  ايعٚرـ١   -ةـُاّ ايــُاٍ  أٚ بعضـ٘ ايــُعني : َــضٍسز ايٓـٛع ٚايــُكساض      

ٚأْٗا إؾرتة٘ َـٔ َايــٗا أٚ َٗطٖـا أٚ أةـث بـ٘ َـٔ بٝـث أبٝٗـا، أٚ قاَـث          
ــ٘ إؾــرتاٙ َــٔ َايــ٘ ايـــداص، أٚ     ايبٍٝٓــ١ عًــ٢ عــٛز ًَهــ٘ إ  ايــعٚش ٚأْ

ًعٚر١ ؾٗسج ايب١ٍٓٝ بايتؿطٜل : َـزُٛع١ َٔ اةحاذ يًعٚش َٚـزُٛع١ ي
   . أخص ايكا:ٞ بايب١ٍٓٝ ٚصهِ ع٢ً ربكٗا ٚصػا َؤزاٖا -

ـــُؿتب٘    -3      ــاذ ايـ ــاي اةحـ ــسُٖا ٚبًضـ ــس أصـ ــ١ عٓـ ــس بٍٝٓـ ٚإٕ مل ةٛرـ
ــٝكني أٚ    ــ١ ايـ ــ٘ أٚ بعضـــ٘ ٚمل ٜــــضصٌ عٓـــس ايكا:ـــٞ صايـ ـــُتٓاظع ؾٝـ ايـ
اتر٦ُٓإ بتُٝٝع َاٍ ايطرـٌ َـٔ َـاٍ ايــُطأ٠ ، ٚقـس ٜــضصٌ أصـسُٖا        

ؾاةحـاذ ايــُؿتب٘ ايــُتٓاظع ؾٝـ٘ بـني       -ٕٚ بعـ   بًضاي بع  اةحـاذ ز 
 ايطرٌ ٚايـُطأ٠ ن ٜـدًٛ َٔ صانج حالح١ :

َا ٜهٕٛ َٔ َـدتصاج ايطرٌ ن ةؿاضن٘ ؾٝ٘ ايـُطأ٠ عاز٠ ٚايصٟ  -أ
مل ٜـــضصٌ ايعًــِ بهْٛــ٘ يًطرــٌ نايـــًُبٛؽ ايطرــايٞ ٚنتــا زضاغــت٘   

:ـٞ بٗـا   ٚأزٚاج عًُ٘ ايـداضرٞ ْٚــضٖٛا، ؾٗـصٙ اةعٝـإ ٜــضهِ ايكا    
يًطرــٌ يــاٖطًا َــازاّ مل ةكــِ ايـــُطأ٠ بٍٝٓــ١ عًــ٢ ايـــدالف ٚمل ٜـــضصٌ  

 ايعًِ بايـدالف عٓس ايكا:ٞ .
ٕ  : َا نإ َـٚبتعبري ح  ٢ًـعٚش ، ٚعـٗـٛ يًـصاج ايطرـٌ ؾـٔ َـدــتـا
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 بب١ٍٓٝ : ؾاٖسٜٔ عازيني ، -ٚضحتٗا إحباج عٛز ًَه٘ يًعٚر١  ايـعٚرـ١ أٚ
ٍ  َع ٜـُني ايــٍُسعٞ   تني،حلاأٚ ؾٗاز٠ ضرٌ  ٚإَطأةني ص  أٚ بؿاٖس عس

 . ٍل صايـضتني َع ٜـُني صاصا احلأٚ بؿٗاز٠ إَطأةني صاصا ايـضٍل،
 

َا ٜهٕٛ َٔ َـدــتصاج ايــُطأ٠ ن ٜــؿاضنٗا ايطرـٌ ؾٝـ٘ عـاز٠        -ب 
ٜـضصٌ ايعًِ بهْٛ٘ يًُطأ٠ نايـًُبٛؽ ايٓػا٥ٞ َٚتاع ايعٚاش  ٚايصٟ مل

 ٚ رــ١ أٚ َــٔ َٗطٖــا ْٚـــضٛ شيــو، ؾٗــصٙ   ايـــُتعاضف إةٝاْــ٘ َــٔ أٖــٌ ايع
اةعٝإ ٜـضهِ ايكا:ٞ بٗـا يًُـطأ٠ يـاٖطًا َـا زاّ مل ٜكـِ ايطرـٌ ايبٍٝٓـ١        

 ٚمل مصٌ ايعًِ بـدالؾ٘ عٓس ايكا:ٞ . 
ٚبتعبري َـدتصط : َا نإ َٔ َـدتصاج ايـُطأ٠ ؾٗٛ يًعٚر١، ٚعًـ٢  

 .  -بب١ٍٓٝ أٚ ْـضٖٛا  -ايعٚش أٚ ٚضحت٘ إحباج عٛز ًَه٘ يًعٚش 
 

َا ٜهٕٛ َؿرتنًا بني ايطرٌ ٚايـُطأ٠ ٜٚهٕٛ ؾٝـ٘ إصتُـاٍ ؾـطا٤     -رـ
ــا        ــٔ َٗطٖ ــٗا أٚ َ ــث أًٖ ــٔ بٝ ــ٘ َ ــ١ ي ــإ ايعٚر ــاٍ إةٝ ــ٘ ٚإصتُ ــعٚش ي اي
نلزٚاج ايـُطبذ ٚأرٗع٠ ايهٗطبـا٤ َٚها٥ٓـ٘ ٚؾطؾـ٘، ٚقـس إختًؿـا ؾٝـ٘ :       
ؾايعٚر١ ةٍسعٞ أْٗا إؾرتة٘ َٔ َايـٗا أٚ را٤ج ب٘ َـٔ بٝـث أبٝٗـا أٚ َـٔ     

َٛايـٗا َٔ زٕٚ ب١ٍٓٝ يــٗا أٚ قـطا٥ٔ عٓـسٖا ةؿٝـس ايكا:ـٞ ايعًـِ       َٗطٖا ٚأ
بصسقٗا، ٚايعٚش ٍٜسعٞ أْ٘ إؾرتاٙ َٔ َاي٘ ٚأْ٘ ًَه٘ َٔ زٕٚ ب١ٍٓٝ عٓسٙ 

 ع٢ً زعٛاٙ أٚ قطا٥ٔ ةؿٝس ايكا:ٞ ايعًِ بصسم زعٛاٙ . 
ٚؾـٞ ٖصٙ اةَٛاٍ صٝد ن ب١ٍٓٝ ةعـٍٝٔ عا٥سٜـ١ ايــُاٍ ايــُؿتب٘ َايهـ٘      

ــطا٥ٔ ةؿ ٚن  ــ٘  قـ ــإ بعا٥سٜتـ ــٞ ايعًـــِ أٚ اتر٦ُٓـ ــس ايكا:ـ ــ١  -ٝـ ؾايٛيٝؿـ
 ايؿطع١ٝ ٚايكضا٤ ايعسٍ ٖٛ إٔ ٜكٍػِ ايكا:ٞ ةـُاّ ايـُاٍ ْصؿني بُٝٓٗا
 ٚبًضاي ايك١ُٝ ايػٛق١ٝ ّٜٛ ايتكػِٝ صاٍ زؾع نٌ ْصـ يٛاصُس َُٓٗا . 
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 (: إشا َاةث إَطأ٠ َتعٚر١ ؾازع٢ أبٖٛا إٔ بع  ايـُتاع ايص57ٟ)

عٚرٝــ١ قــس أعاضٖــا إٜــاٙ ؾطايــا بــ٘ ٚأْهــطٙ ايــعٚش أٚ   عٓــسٖا   بٝــث اي
 قبٍٛ زعٛاٙ َٔ زٕٚ ب١ٍٓٝ. ؾاي اٖط  ،ٚضحتٗا

ٍُٗـا أٚ خايــٗا        ٍَٗـا أٚ أختٗـا أٚ ع إن َـع   -ٚن ةكبٌ زعـ٣ٛ غـريٙ : أ
 إقا١َ ايـٍُسعٞ ب١ٍٓٝ عازي١ ةؿٗس بعا٥س١ٜ بع  اةَـٛاٍ ايـيت عٓـسٖا يــ٘،    

إزعـ٢ إعاضةٗـا ةــُاّ َـا عٓـس       نُا ن ةكبٌ زع٣ٛ اةب َٔ غـري بٍٝٓـ١ إشا  
أٚ إزع٢ إعاض٠ بٓت٘ اييت ٖٞ عًـ٢ قٝـس ايــضٝا٠، ؾـإ مل      بٓت٘ اييت َاةث،

ٜكِ أصسُٖا ايب١ٍٓٝ ع٢ً زعٛاٙ : إعاض٠ ةـُاّ َـا عٓـس بٓتـ٘ أٚ زعـ٣ٛ غـري      
اةب ؾايـُاٍ ايـُتٓاظع ؾٝ٘ يٛاضذ ايــُطأ٠ ٜٚـتُهٔ ايــٍُسعٞ إٔ ٜطــًا     

ٕ    َـٔ ايكا:ـٞ ايؿــطعٞ إصــالف ايـٛاضذ     صًـــ  عًـ٢ ْـــؿٞ زعـٛاٙ : ؾـا
 ؾطٍ اهلل َٔ ايـُرياذ . ُاٍ ةطن١ يـِٗ ٜتـٛاضحْٛٗا صػا ايٛضح١ نإ ايـ

أبٝٗـا أٚ   -ْعِ يٛ إعرتف ايٛاضذ بـلٕ ايــُاٍ ايــُعني نـإ يًُـسعٞ      
ٚأْــ٘ ٖٚبٗــا ايـــُاٍ أٚ باعٗــا قبــٌ ٚؾاةٗــا إْكًــا ايــٛاضذ َــٍسعًٝا  -غــريٙ 

حباج ايـٗب١ أٚ ايتًُٝو، ؾإ عزـع عـٔ   يـًُو ايـُاٍ ٚعًٝ٘ إقا١َ ايب١ٍٓٝ ت
ٍٚر٘ ايكا:ٞ ايـضًـ إ   ايـُٓهط: اةب أٚ غريٙ، ؾـإ صًــ    -إقاَتٗا 

ع٢ً إٔ ايـُاٍ ًَه٘ مل ٜٗب٘ ٚمل ٜبع٘ قض٢ ايــضانِ يـ٘ بايــُاٍ ٚأخـصٙ     
َٔ ايٛضح١ َٚٔ بٝتٗـا ٚزؾعـ٘ إ  ايــضايـ، ٚإٕ مل ٜــضًـ ضٍز ايكا:ـٞ      

ع٢ً ًَه١ٝ ايـُاٍ بٗب١ُ أٚ ْـضٖٛا نإ ايـضًـ ع٢ً ايٛاضذ : ؾإ صًـ 
ٍَِٗ ايـُٝت١  -ايـُاٍ يـِٗ   ٚغكطث ايسع٣ٛ عًِٝٗ .  -ةطن١ أ

 

 (: إشا ةٛاؾل ايـدصُإ ع٢ً ْكٌ ايـُاٍ َٔ أصسُٖا إ  اآلخط58)
 ٌ أْ٘ باع٘ إٜاٙ بخُٔ َعني،ـٌ : ؾازع٢ ايٓاقـٛع ايعكس ايٓاقـتًؿا   ْـٚإخ



 3َٓٗاش ايصاحلني/ش ....................................................... ( 212)

 َٚٔ زٕٚ عٍٛ :  ٚإزع٢ ايـُٓكٍٛ إيٝ٘ إٔ ايـُاٍ ٖب١
ــ٘             ــخُٔ صهــِ ي ــع ٚإغــتضكام اي ــ٢ ايبٝ ــ١ عً ـــٍُسعٞ ايبٍٝٓ ــاّ اي ــإ أق ؾ

ٚأقػـِ عًـ٢ أْـ٘ ٖبـ١ َـٔ       -َٓهط ايبٝـع   -ايكا:ٞ ب٘، ٚإن صًـ اآلخط 
 غري عٍٛ ٚغكطث ايسع٣ٛ .   

ْعِ ٍَسعٞ ايبٝع إشا مل ٜــزس ايبٍٝٓـ١ أٚ مل ةكبـٌ َٓـ٘ أَهٓـ٘ إغـرتراع            
عــ١ عٓــس ايكا:ــٞ بؿــطط إٔ ن ٜهــٕٛ خصــُ٘ َــٔ   ايـــُاٍ َــٔ زٕٚ َطاؾ

أضصاَـــ٘ ٚمل ةتًــــ ايعـــني ايــــُاي١ٝ، ةْـــ٘ يـــٛ نـــإ قـــس ٖٚبٗـــا أَهٓـــ٘   
إغرتراعٗا يعـسّ يعَٚٗـا عٓس٥ـُص ، ٚيـٛ نـإ قـس باعٗـا ٚمل ٜعـ  ايـخُٔ          

 َٚض٢ أنخط َٔ حالح١ أٜاّ ؾً٘ خٝاض ايتلخري ٚصل ؾػذ عكسٖا . 
 

تـ٘ إيٝـ٘ يريرـع   ايــٗب١     ٚقس ةٓعهؼ ايسع٣ٛ ٍٜٚسعٞ ْاقٌ ايــُاٍ ٖب 
ــ٘       ـــُاٍ عًٝ ــع اي ــ٘ بٝ ـــُٓكٍٛ إيٝ ــٍسعٞ اي ـــُٖٛٛب ٜٚ ـــُاٍ اي ــرترع اي ٜٚػ
يػطٍ َٓع٘ َٔ ايطرٛع : ؾإ أقاّ ٍَسعٞ ايـٗب١ ب١ٍٓٝ ع٢ً أْ٘ ٖٚبٗـا إٜـاٙ   
قض٢ احلانِ بايــٗب١ ٚأرـاظ يـ٘ ايطرـٛع ؾٝٗـا ٚإغـرتراعٗا،ٚإن ؾـايكٍٛ        

ٓٝ٘، ؾاشا صًـ ع٢ً ْؿـٞ ايــٗب١   َع ٜـُ -قٍٛ ٍَسعٞ ايبٝع ٚايـُٓهط يًٗب١ 
 غكطث ايسع٣ٛ ٚمل ٜـزع يفخط ايطرٛع   ايعني .

 

 -بعس إةؿاقُٗا ع٢ً ٚقٛع ايـٗب١ أٚ ايصًظ بُٝٓٗـا   -(: يٛ إختًؿا 59)
إٔ ايصًظ أٚ ايـٗب١ ايٛاقع١ َؿطٚر١ بايعٍٛ أٚ َـزا١ْٝ غري  ٚةٓاظعا  

ٚرٛز ايعٍٛ،  -َؿطٚر١ بعٍٛ، ؾإ أقاّ أصسُٖا ايب١ٍٓٝ ع٢ً زعٛاٙ 
قبًــث ٚقضــ٢ ايـــضانِ عًــ٢ ربكٗــا، ٚإن إغــتضًـ   -أٚ عــسّ ٚرــٛزٙ 

غــكطث  -ايكا:ــٞ َٓهــط ايعــٍٛ : ؾــاشا صًـــ عًــ٢ ْؿــٞ ايعــٍٛ        
ايسع٣ٛ ٚقض٢ ايـضانِ ب٘، ٚإٕ ْهٌ ايـضًـ ضٍز ايكا:ٞ ايـُٝني عًـ٢   
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ٍَسعٞ ايـعـٍٛ : ؾإ صًـ ع٢ً ٚرٛز ايعـٍٛ ؾــٞ عكـسُٖا ايــُتؿل     
ـــٗب١ أٚ ايصــ   ــ٘ :اي ــ٢ ايــ   -ًظ عًٝ ــٍٛ ٚقض ــث ايع ــث  ـحب ــ٘ ٚإْتٗ ضانِ ب

 ايسع٣ٛ .
 

(: إشا ةٛاؾكا ع٢ً إْؿا٤ عكـس اترـاض٠ بُٝٓٗـا عًـ٢ َٓؿعـ١ زاض  أٚ      60)
ٕ  أٚ َْ ــا ــس      زن ــا ق ـــُػتلرط، يهُٓٗ ـــُٓؿع١ إ  اي ــاٍ اي ــ٢ إْتك ــا ٚعً ضُٖٛ

ــا   قـــسض ــط٠  اختًؿـ ــًا  -اةرـ ــاز٠ً ْٚكصـ ــني   -ظٜـ ــسض ايعـ ــا   قـ أٚ إختًؿـ
ايبػتإ أٚ ايـزاْا أّ زاضإ، أٚ ٌٖ ٖٞ ةـُاّ ايـُػتلرط٠ ٌٖ ٖٞ زاض 

أٚ إختًؿا   َس٠ اتراض٠ :غـ١ٓ أّ غـٓتني بعـس ةٛاؾكُٗـا      ايؿطقٞ خاص١ 
 ع٢ً ايعني ايـُػتلرط٠ ٚقسض اةرط٠ ، ٚص٦ٓٝص : 

َٔ اةرط أٚ َٔ ايعني ايــُػتلرط٠  أٚ َـس٠    -إٕ أقاّ ٍَسعٞ ايعٜاز٠ 
عا٥ــس ايـــٍُسع٢ صهــِ ايكا:ــٞ بٍٝٓــ١ عازيــ١ ةؿــٗس يــ٘ بايكــسض اي-اترــاض٠ 

ــ٘، ٚإن    ــ٘ ب ــطعٞ ي ــ٘    -ايؿ ــٌ بٍٝٓت ــ١ أٚ مل ةكب ــِ بٍٝٓ ــتضًـ  -إشا مل ٜك إغ
ايكا:ٞ ايـدصِ اآلخط: ٍَسعٞ ايكسض ايٓاقص َٔ اةرـط٠ أٚ َـٔ ايعـني    

ؾــإ صًـــ عًــ٢ ايٓــاقص ْٚؿــٞ ايعا٥ــس قضــ٢  -ايـــُؤٍرط٠ أٚ َــٔ ايـــُس٠
يكا:ـٞ ايــضًـ عًـ٢    احلانِ ي٘ بايكسض ايـُضًٛف عًٝـ٘، ٚإٕ ْهـٌ ضٍز ا  

ٍَسعٞ ايعٜاز٠ : ٜـضًـ ع٢ً ايكسض ايعا٥س ٚأْ٘ يٝؼ بايكسض ايـصٟ ٜسعٝـ٘   
 خصُ٘، ؾٝكضٞ ايـضانِ ايؿطعٞ ي٘ بايكسض ايعا٥س ايـُضًٛف عًٝ٘ .  

 

ٖٚهصا ايـضهِ   نٌ َتداصُني ٜتٛاؾكـإ عًـ٢ إْؿـا٤ عكـُس نـايبٝع      
 ٚ عٍٛ اتبطا٤ أٚايـُبٝع أٚ ايخُٔ أ -أٚ إٜكاع  ناتبطا٤ ايصٟ ي٘ عٍٛ 

 ، ٚص٦ٓٝص : -ظٜاز٠ ْٚكصًا  -حِ ٜـدتًؿإ   قسض ايعٍٛ  -ْـضٖٛا 
 ب١ٍٓٝ عازي١ ع٢ً صسم -إٕ أقاّ ٍَسعٞ ظٜاز٠ ايعٍٛ أٚ ايـُعٍٛ 
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 زعٛاٙ قبًث َٓ٘ ٚقض٢ ايـضانِ ايؿطعٞ ع٢ً ربكٗا.
ــ١ عًــ٢ صــسم زعــٛاٙ     ــاّ خصــُ٘ ايبٍٝٓ ْكصــإ ايعــٍٛ أٚ  -ٚإٕ أق

 ايـضانِ ع٢ً ربكٗا .  قبًث ٚقض٢ -ايـُعٍٛ
ــ١   -ٚإن  ــس أصــسُٖا بٍٝٓ إغــتضًـ ايكا:ــٞ َــٍسعٞ   -إشا مل ةهــٔ عٓ

ــ٢         ـــتػامل عً ـــٍٛ ايـُ ــسض ايع ـــاز٠ ق ـــٓهط يعٜ ــ٘ َ ـــص ةْ ــٍٛ ايٓاق ايع
ٍُا ٜعٍٝٓـ٘   إغـتضـكاقـ٘ : ؾإ صًـ قضـ٢ ايــضانِ    -ْاؾًٝا يعٜاز٠ ايعٍٛ ع

 . ي٘ ع٢ً ربل ٜـُٝٓ٘
إغــتضًـ ايكا:ــٞ خصــُ٘ يٝضًـــ  -إشا مل ٜـــضًـ ايـــُٓهط -ٚإن  

عًــ٢ قــسض ايعــٍٛ ايعا٥ــس ايــصٟ ٍٜسعٝــ٘: ؾــإٕ صًـــ قضــ٢ احلــانِ يــ٘    
 بايعٍٛ ايعا٥س، ٚإن غكطث ايسع٣ٛ . 

ٚباختصاض : ٖصٙ ايططٜك١ ةـزطٟ   نـٌ إخـتالُف ْٚـعاع    ايعـٍٛ     
 ظٜاز٠ ْٚكصًا إن   صٛض٠ ٚاصس٠ ٖٞ ايؿطع ايالصل )ب( :

 

ــاز٠ ْٚكصــًا -  َكــساض ايــخُُٔتباٜعإ ـ(:إشا إختًـــ ايــ61) ؾــال  -ظٜ
 ُبٝع:ـدًٛ صاٍ ايـٜ

إٔ ٜهٕٛ ةايؿًا صني ايتٓاظع   قسض ايـخُٔ : ؾـإ أقـاّ ايبـا٥ع ايبٍٝٓـ١       -أ
أخـص ايكا:ـٞ بٗـا ٚصهـِ يـ٘ بــُكساض َـا ؾـٗسج بـ٘           -ع٢ً قسض ايـخُٔ  

ايب١ٍٓٝ، ٚإن أصًـ ايكا:ـٞ ايــُؿرتٟ ٚقضـ٢ عًـ٢ ربـل َـا ٜسعٝـ٘ َـٔ         
 ٜٓهط ظٜازة٘ . َكساض ايخُٔ ةْ٘

 

 ٚمل ؿرتٟمل ٜتًـ ٚمل ٜبع٘ اد-أٚ ٜهٕٛ ايـُبٝع ايؿدصٞ قا٥ًُا-ب
إٕ ناْـث   -إقاَـ١ ايبٍٝٓـ١    ؾاي اٖط إعتباض قٍٛ ايبـا٥ع َـع   -ٜٓكً٘ عٔ ًَه٘ 

 ٟ  ُؿرتـٚايايبا٥ع  أٚ ٜتكاٜال ايبٝع ٜٚتؿاغدا: ايخُٔ،ًـ ع٢ً قسض أٚ م-عٓسٙ
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 . ؿرتٟ ٚصٛظة٘ٞ ًَو اد  ايبا٥ع ٚايخُٔ ٜبك٢ ؾـٜٚطرع ايـُبٝع إ

(: إشا ةٛاؾكـــا عًـــ٢ ايعكـــس ايــــُٓؿل بُٝٓٗـــا : بٝـــع أٚ إرـــاض٠ أٚ  62) 
ـــضُٖٛا ــٝني ايعـــٍٛ:   -ْـ ــا   ةعـ ــخُٔ أٚ ايعـــني    ٚإختًؿـ ـــُبٝع أٚ ايـ ايـ

ٚنإ اتختالف  -ايـُػتلرط٠ أٚ اةرط أٚ عٍٛ ايصًظ أٚ ْـضٛ شيو 
ٜٚـٍسعٞ اآلخـط    بػري ايعٜاز٠ ٚايٓكٝص١: نلٕ ٍٜسعٞ أصسُٖا أْ٘ باعـ٘ زاضٙ 

أْــ٘ باعــ٘ بػــتاْ٘، أٚ ٜــسعٞ أصــسُٖا أْــ٘ رعــٌ ايــخُٔ أٚ اةرــط صصــاًْا 
َعًٝٓا ٚإزع٢ اآلخط أْ٘ غعاٍ َعني، ؾٗصا ٖٛ ايتساعٞ: نٌ ٚاصـس َُٓٗـا   

 ٚص٦ُٓٝص :   ٍٜسعٞ خالف َا ٍٜسعٝ٘ خصُ٘ ٜٚٓهط َا ٍٜسعٝ٘ خصُ٘ .
 

هـِ  إٕ أقاّ أصـسُٖا بٍٝٓـ١ً عًـ٢ صـسم زعـٛاٙ أخـص ايكا:ـٞ بٗـا ٚص        
 .  ع٢ً ربكٗا

ٚإٕ أقاّ نٌ ٚاصس َُٓٗا ب١ٍٓٝ ع٢ً صسم زعٛاٙ أٚ مل ٜكـِ أصـسُٖا   
ب١ٍٓٝ قض٢ ايـضانِ عًُٝٗا بايتضايـ: ؾـإ صًــ أصـسُٖا ْٚهـٌ اآلخـط      

ٌٍ َُٓٗـا            قض٢ احلـانِ عًـ٢ ربـل زعـ٣ٛ احلـايـ َُٓٗـا، ٚإٕ صًــ نـ
ع٢ً صسم زعٛاٙ ْٚؿٞ زع٣ٛ اآلخـط غـكطث ايـسع٣ٛ ٚإْتٗـث ٚبكـٞ      

   ٍ ــا ـــسا عًــ٢ ؾــ٤ُٞ، ٚإٕ أَهـــٔ     نــٌ َ ــ٘ مل ٜـتعاق ــس صــاصب٘ ٚنلْ ـــٞ ٜ ؾ
عًــ٢ ايتصايـــظ ؾُٝــا  ايكا:ــٞ ايؿــطعٞ ؾـــٞ ٖــصٙ ايصــٛض٠ إٔ ٜط:ـــُٝٗا

 بُٝٓٗا ٚايرتا:ٞ ع٢ً ؾ٤ٞ صٓع٘ ةٕ ايصًظ خري .
 

(: إشا ةٛاؾكا عًـ٢ إْؿـا٤ عكـُس بُٝٓٗـا ٚإختًؿـا   إْؿـا٥ُٗا عكـس        63)
ــس  ــع أٚ عك ــازع٢ قــاب  اي  اترــاض٠ ايبٝ ــِ    : ؾ ــا ٚظع ـــُتٓاظع ؾٝٗ ــني اي  ع

   ٘ ــُ ــو ايعــني   : بٝعٗــا عًٝــ٘، ٚإزعــ٢ خص  إراضةٗــا عًٝــ٘ يـــُس٠ُ،    -َاي
   ٜـدًٛ ايـضاٍ َٔ إصس٣ صٛضةني :ؾال
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 ٕٛـلٕ ٜهـهاض بـ٣ٛ ٚاتْـسعـٌٝ ايـبـُٗا َٔ قـتـصَٛــإٔ ةهٕٛ خ -أ
ــ٘      ــ٘ عًٝ ـــُا ٍٜسعٝ ـــدصُني َــٍسعًٝا ٚاآلخــط َٓهــطًا ي ــا   -أصــس اي  نــلٕ ٜتؿك

ٍ  ٚعًـ٢ َكـساض ايعـٍٛ : حــًُٓا أٚ أرـطًا، يهـٔ ٜـٍسعٞ        ع٢ً ايٓ كٌ بعٛ
 ١( ٜٚٓهـــطٙ ايــــُايو ٜٚكـــٍٛ : ٦: )إؾـــرتٜث ايـــساض بــــُ َــــُػو ايــــُاٍ

ًـ٢ ةــًُٝو ايــُٓؿع١    ١( ؾُٗا َتؿكإ ع٦)بٌ  رطةو ايساض يعؿط غٓني بـُ
 ُ ـــ ـــًُهٗا ب ــع      ٦ٚة ــٛ ايبٝ ــٌ ٖ ــو : ٖ ــبا ايتًُٝ ـــدتًؿإ   غ ــا َ  ١ يهُٓٗ

ايعــني ٚايـــُٓؿع١ ؟ أّ ٖــٛ اترــاض٠ ايــيت ٖــٞ ةـــًُٝو ايــصٟ ٖــٛ ةـــًُٝو 
 ايـُٓؿع١ يـُس٠ َع١ٓٝ ؟. 

ٔ  َكساضٙ أنخط َـٔ اةرـط ايــُسع٢ يفخـط      ٖٚهصا يٛ إزع٢ ايبٝع بخُ
ُ  نلٕ ٜكٛ - ٜٚكـٍٛ َايـو ايعـني :    تني( ٦ٍ قاب  ايعني : )بعتك ايـساض بــ

يـُايو ١( ؾٝتؿكإ ع٢ً ًَو ايكاب  ايـُٓؿع١ ٚإغتضكام ا٦) رطةهٗا بـُ
١ ٦ــًهٝــ١ ايعــني ٚإغــتضكام خصــُ٘ عًٝــ٘ ١َ زضٖــِ ٜٚــسعٞ ايكــاب  ٦َــَ

 أخط٣ ٖٞ ةت١ُ ايخُٔ ٜٚٓهط زعٛاٙ ايـُايو . 
 

ٚؾـٞ ٖصٙ ايصٛض٠ صٝد ٜتؿكإ عًـ٢ ًَـو ايــُٓؿع١ ٚايكـسض ايــُعني      
ايعني ظا٥سًا عًـ٢ ًَـو ايــُٓؿع١    َٔ ايعٍٛ ٜٚـدتًؿإ   ايعا٥س: ًَه١ٝ 

 : عني ٜطايا بإحباج زعٛاٙ بب١ٍٓٝ ْٚـضٖٛا ًَٚو ايؾايصٟ ٜسعٞ ايبٝع 
ؾاٖسٜٔ عازيني أٚ ؾاٖس َع إَـطأةني صايــضتني أٚ    -ؾإ أقاّ ايب١ٍٓٝ 

حــِ ؾــٗسج ايبٍٝٓــ١  -ؾــاٖس َــع ٜـــُني ايـــٍُسعٞ أٚ ؾــاٖسةني َــع ٜـــُٝٓ٘  
 ٢ًـهِ عـٗا ٚصـكا:ٞ بـص ايـأخ -بٝع ـٛاٙ ايـسم زعـايـُصنٛض٠ ع٢ً ص

 . ربكٗا يصايـظ ايـٍُسعٞ
  

 ايكا:ٞ أصًـ -ٍَسعٞ ايبٝع ب١ٍٓٝ إحباج يسعٛاٙ إٕ مل ةهٔ عٓس -ٚإن   



 

 (217...........)................................................ ايعكٛز...اتختالف   
 

َسعٞ اتراض٠ َٚٓهـط ًَهٝـ١ ايعـني ايــُاي١ٝ : ؾـإ صًــ عًـ٢ صصـٍٛ         
اترــاض٠ ْٚؿــٞ ايبٝــع قضــ٢ ايـــضانِ عًــ٢ ربــل صًؿــ٘، ٚإن إغــتضًـ    
ايكا:ٞ خصُ٘ : ؾإ صًـ ع٢ً صصٍٛ ايبٝع بُٝٓٗـا قضـ٢ عًـ٢ ربـل     

 .  ايسع٣ٛ، ٚإن غكطث  صًؿ٘
 

ٔ     إٔ ةهٕٛ خـصَٛتُٗا َٔ  -ب : بـاب ايتـساعٞ بـلٕ ٜهْٛـا َتساعٝٝــ
 ٌٍ  َُٓٗـا عًـ٢ اآلخـط ؾـ٦ًٝا ٜٓهـطٙ عًٝـ٘ خصـُ٘ نـلٕ ٜــدتًؿا             ٍٜسعٞ نـ

بٝــع أٚ إرــاض٠، أٚ ٜـــدتًؿا   رــٓؼ ايعــٍٛ :   ْـــٛع ايعكــس ٚايتًُٝــو :
ـ، ١ ؾـا٠ أٚ أيـ  ٦ٍٛ : َ، أٚ ٜـدتًؿا   َكساض ايعأيـ ؾا٠ أٚ أيـ بعري

ؾٝــسعٞ ايـــُايو ايٓاقــٌ صــسٚض اترــاض٠ بعــٍٛ عٓــ٘ ٜٚٓهطٖــا قــاب     
ٔ  ٜٚٓهطٙ ايـُايو  أٟ ٍٜسعٞ نٌ ٚاصـس   -ايـُاٍ ٍٜٚسعٞ صسٚض ايبٝع بخُ

 ٚص٦ٓٝص :  َٔ ايـدصُني َا ٜٓهطٙ اآلخط، ٖٚصا ٖٛ ايتساعٞ . 
ــ١      ــٛاٙ ببٍٝٓ ــاج زع ـــُتٓاظعني إحب ــس اي ــٔ أص ــازٜكٗا   -إٕ أَه ــس َص بلص

 ٞ بٗا صهِ يصٟ ايب١ٍٓٝ ع٢ً ربكٗا .ٚإقتٓع ايكا: -ايـ٢َُٛ إيٝٗا 
  

ٚإٕ أقاَا ايب١ٍٓٝ عًـ٢ زعٛاُٖـا أٚ مل ٜكُٝاٖـا أصـاًل ؾٝصـٌ اةَـط إ        
ايتضايـ ؾٝػتضًـ ايكا:ٞ ناًل َُٓٗا : ؾإ صًـ أصسُٖا عًـ٢ إحبـاج   
زعٛاٙ ْٚؿٞ زعـ٣ٛ خصـُ٘ ٚمل ٜــضًـ اآلخـط حبتـث زعـ٣ٛ ايــضايـ        

ــل صًؿــ     ــ٢ رب ــ٘ عً ـــضانِ ي ــ٢ اي ــ٢   ٚقض ــًا قض ــال َع ــا أٚ ْه ٘، ٚإٕ صًؿ
ٍ  إ  َايهـ٘ ايػـابل     ٌٍ َـا ايـضانِ باْؿػار ايعكس ايٛاقع بُٝٓٗا ٜٚطرع ن

 ٚةػك  ايسعٜٛإ ٚةٓتٗٞ ايـدص١َٛ .  
 بٝـع أٚ إرـاض٠   -(: إشا ةٛاؾل ايـدصُإ ع٢ً إْؿـا٤ عكـس بُٝٓٗـا    64)

 ٣ٛـط زعـٝـ ـسًا : ْـًا ظا٥ـطرـا ؾـُـسٖـٚإزع٢ أص -ا ـٖٛـضأٚ ظٚاش أٚ َْ
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ٟ ع٢ً ايبـا٥ع إؾـرتاط ةلرٝـٌ ايـخُٔ، أٚ زعـ٣ٛ ايبـا٥ع إؾـرتاط        ايـُؿرت
ٔ  ع٢ً ايخُٔ ايـُؤرٌ، أٚ زع٣ٛ ايعٚر١ إؾـرتاط صٍزٗـا    :ُإُ أٚ ضٖ

( يٝايٞ ايــزُع١ أٚ إؾـرتاط   ع٢ً ظٚرٗا أٚ أخصٖا يعٜاض٠ ايـضػني )
إغهاْٗا   بًسٖا أٚ   بٝث أًٖـٗا، أٚ زعـ٣ٛ ايـعٚش إؾـرتاط إغـهاْٗا      

أٚ زع٣ٛ إؾرتار٘ عًٝٗا ايطـبذ ٚغػـٌ    بٝت٘ َع :ٍطةٗا،   بٝث أًٖ٘ أٚ
 َالبػ٘   ايبٝث . 

 

ظٜاز٠  -ٖٚهصا يٛ ةٛاؾكا ع٢ً ايعكس ٚايؿطط ٚإختًؿا   قسض ايؿطط 
ْ ــري ةٛاؾكُٗــا عًــ٢ ايبٝــع ٚإؾــرتاط ةلرٝــٌ ةػــًِٝ ايــخُٔ أٚ     -ْٚكصــًا 

ايـــُخُٔ يهــٔ أصــسُٖا ٜــسعٞ نــٕٛ اةرــٌ ؾــٗطًا ٚاآلخــط ٜــععِ نْٛــ٘   
، ْٚ ري ةٛاؾكُٗا عًـ٢ إرـاض٠ ايـساض بؿـا٠ُ يــُس٠ُ ٚإختالؾُٗـا         ؾٗطٜٔ 

 .  ، أٚ حنٛ شيو ؾٗطٜٔ  أٚ ايـُس٠ : ؾٗطًا 
 

ــا٤        ــٛاظٜٔ ايكض ــط٣ َ ــطعٞ أر ــٞ ايؿ ــا إ  ايكا: ــا أَطُٖ ــإشا ضؾع ؾ
إٔ ٜطايا  -بسًٚا  -ٚقٛاْني ايؿطع   ايـُسعٞ ٚايـُٓهط ، ؾًٝعّ ايكا:ٞ

 ج زعٛاٙ بب١ٍٓٝ ْٚـضٖٛا : ٍَسعٞ ايؿطط أٚ ٍَسعٞ ظٜازة٘ إحبا

 . ؾاشا أقاّ ب١ٓٝ ع٢ً زعٛاٙ ايعا٥س٠ قض٢ ي٘ ايـضانِ ع٢ً ربل بٍٝٓت٘
أصًــ ايكا:ـٞ َٓهـط     -إشا مل ٜكِ ايب١ٍٓٝ أٚ مل ٜكبًٗا ايكا:ٞ -ٚإن 

قض٢  -ايؿطط أٚ َٓهط ظٜازة٘ :  ؾإ صًـ ع٢ً ْؿٞ ايؿطط أٚ ظٜازةــ٘ 
ايـُٝني عًـ٢ خصـُ٘ أصًؿـ٘      ايـضانِ ع٢ً ربل صًؿـ٘، ٚإٕ ْهـٌ أٚ  ضزٍ  

 ايكا:ٞ: ؾإٕ صًـ ع٢ً زعٛاٙ قض٢ ايـضانِ ع٢ً ربل صًؿ٘ . 
إرـاض٠ أٚ ٖبــ١ بعــٍٛ أٚ   -(: إشا إةؿكـا عًــ٢ إْؿـا٤ عكــُس بُٝٓٗــا   65)

اةرط٠ أٚ ايـُاٍ ايـُؿطٚط ٖبت٘  -ٚإختًؿا   َكساض ايعٍٛ -ْـضُٖٛا 
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َطُٖــا إ  َــٔ صٝــد ايعٜــاز٠ ٚايٓكٝصــ١ ، حــِ ضؾعــا أ  -َكابــٌ ٖبتــ٘ إٜــاٙ 
ايكا:ٞ : أيعّ ٍَسعٞ ايعٜاز٠ إحباةٗا بب١ٍٓٝ ٚحنٖٛا، ؾإ مل ةهٔ عٓسٙ ب١ٍٓٝ 
إغــتضًـ ايكا:ــٞ َــٍسعٞ ايٓكٝصــ١ : ؾــإ صًـــ حبتــث زعــٛاٙ، ٚإن        
إغتضًـ ايكا:ٞ ايـٍُسعٞ : ؾإ صًـ حبتث زعٛاٙ ايعٜاز٠ ٚقضـ٢ بٗـا   

 احلانِ ع٢ً ايططف اآلخط . 
 

   ُ ٍ     ٖٚهصا إشا إختًؿـا   ايعـني ايــ اي١ٝ ايــُؤرط٠ أٚ ايــُٖٛٛب١ بعـٛ
 -َٔ صٝد ظٜـاز٠ قـسضٖا أٚ ْكصـاْٗا : زاض أٚ زاضٜـٔ، عطبـ١ أٚ عـطبتني       

َع إةؿاقُٗا ع٢ً ايعكس ٚقسض ايعٍٛ، أٚ إختًؿا َٔ صٝد َس٠ اتراض٠ 
َع إةؿاقُٗـا عًـ٢ ايعـني ايــُؤرط٠ ٚقـسض ايعـٍٛ أٚ        -غ١ٓ أٚ غٓتني  -

ــاز٠ ايب   ـــضانِ عًــ٢   اةرــط٠ : ؾــإ أقــاّ َــٍسعٞ ايعٜ ــ١ قبًــث ٚقضــ٢ اي ٓٝ
ــا، ٚإن  ٞ    -ربكٗـ ــ ــٗا ايكا:ـ ــ١ أٚ مل ٜكبًـ ــِ ايبٍٝٓـ ــتضًـ   -إشا مل ٜكـ إغـ

ــ٘ عًـــــ٢ ربـــــل    ــاز٠ : ؾـــــإ صًــــــ قضـــــ٢ يـــ  ايكا:ـــــٞ َٓهـــــط ايعٜـــ
صًؿ٘، ٚإٕ ْهٌ ضٍز ايكا:ٞ ايُٝني ع٢ً ايـٍُسعٞ ؾـإ صًــ قضـ٢ يـ٘،     

 ٚإٕ ْهٌ غكطث ايسع٣ٛ َٔ أصًٗا . 
 

بعــس إٔ  -س اترــاض٠ أٚ عكــس ايعاضٜــ١(: إشا إختًؿــا   إْؿــا٤ عكــ66)
ةٛاؾكا ع٢ً رٛاظ ةصطف ايكاب  ٚإْتؿاعـ٘ َـٔ ايــُاٍ ايــُعني ، ؾهـإ      
ٍٛؽ ؾطعًا يًتصطف : ؾكس ٍٜسعٞ ايـُايو إراض٠  إختالؾُٗا   ايعكس ايـُػ

ٍ ، ٚص٦ُٓٝص :  َاي٘ بعٍٛ ٍٜٚسعٞ اآلخط إعاضة٘ إٜاٙ َٔ غري عٛ

 بلـقض٢ ايـضانِ ي٘ ع٢ً ر -ا ب١ٍٓٝ ْٚـضٖٛـإٕ أحبث ايـُايو زعٛاٙ ب
بٍٝٓتــ٘ ٚأيــعّ خصــُ٘ بــاةرط٠ ، ٚإٕ مل ةهــٔ عٓــسٙ بٍٝٓــ١ ؾطًــا إصــالف   
خصُ٘ أٚ غهث إغتضًـ ايكا:ٞ خصُ٘ عًـ٢ زعـٛاٙ ايعاضٜـ١ ٚعـسّ     
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ـــضًـ ضٍز       ــ١، ٚإٕ مل ٜ ــ٘ بايعاضٜ ــانِ ي ــ٢ احل ـــ قض ــإ صً ــٍٛ : ؾ ايع
تضل ايكا:ٞ ايُٝني ع٢ً ٍَسعٞ اتراض٠ : ؾإ صًــ حبتـث زعـٛاٙ ٚإغـ    

أٟ َايـو   -اةرط٠، ٚإٕ مل ٜـضًـ غكطث زعٛاٙ َٔ أصًٗا ٚ أَهــٓ٘  
إغتــطزاز ايـُاٍ َٔ خـصُ٘ َػتــكبـاًل يــزٛاظ ايعاضٜــ١    -ايـُاٍ ايـُعني 

 .   ٚعسّ  يعَٚٗا، إيعاًَا يـدصُ٘ يسعٛاٙ ايعاض١ٜ
 

ٚقـس ٜــٓعهؼ اةَــط: ؾٝـسعٞ ايـــُايو ايعاضٜــ١ ٚةــًُٝه٘ اتْتؿــاع َــٔ    
ــسٍ  ـــُاٍ، ٜٚ ٍ ، ؾًٝــعّ      اي ــٛ ـــُٓؿع١ بع ًّه٘ اي ـــُ ــاب  اترــاض٠ ٚة عٞ ايك

   ٍ ًّه٘ ايــــُٓؿع١ بعـــٛ ببٍٝٓـــ١  -ايكـــاب  إحبـــاج زعـــٛاٙ : اترـــاض٠ ٚةــــُ
ْٚـضٖٛا ، ؾإ أقاّ ايب١ٍٓٝ ع٢ً زعٛاٙ صهِ ايكا:ٞ ي٘ باترـاض٠ ٚأيعَـ٘   

يعــسّ ٚرــساْٗا أٚ يعــسّ قبٛيـــٗا َٓــ٘  -بعٛ:ــٗا يًُايــو، ٚإٕ مل ٜكُٗــا 
إغتضًـ ايكا:ٞ ايـُايو : ؾإ أقػِ  -َـزًؼ ايكضا٤  بعس إقاَتـٗا  

ع٢ً زعـٛاٙ: إعـاض٠ ايــُاٍ ٚعًـ٢ ْؿـٞ زعـ٣ٛ ايكـاب : ًَـو ايــُٓؿع١          
  ٍ قضــ٢ ايـــضانِ يــ٘ ٚإغــتضل إغــرتزاز ايعاضٜــ١ ٚؾػــذ عكــسٖا   -بعــٛ

ــٛاٙ     ــ٢ زع ـــُايو عً ــِ اي ــا، ٚإٕ مل ٜكػ ــُٝني إ    -بُٝٓٗ ــٞ اي ضٍز ايكا:
راض٠ بُٝٓٗـا ٚعـسّ اتعـاض٠ قضـ٢     ايكاب  : ؾإ صًـ ع٢ً صصٍٛ ات

 ضانِ ي٘ بٗا ٚأيعَ٘ باةرط٠ . ـاي
 

ٖٚــٛ َــاٍ َضــُٕٛ  -(: إشا إختًؿــا   صصــٍٛ ايكــطٍ بُٝٓٗــا  67)
ٖٚٞ غري َض١ُْٛ إن َع ايتعـٍسٟ   -أٚ صصٍٛ ايٛزٜع١ بُٝٓٗا  -يًُايو 

 ؾٗٓا صايتإ :  -عًٝٗا أٚ ايتؿطٜ    صؿ ٗا 

٘    -أ بإةؿاقُٗـا : ؾٝـسعٞ ايــُايو أْـ٘      صٛض٠ ةًـ ايــُاٍ ايــُتٓاظع ؾٝـ
ةؿطٜ  قطٍ َضُٕٛ  ي٘، ٜٚسعٞ ايكاب  أْ٘ ٚزٜع١ ٚقس ةًؿث َٔ زٕٚ 
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 أخـص ايكا:ـٞ بٗـا ٚصهـِ      -، ؾـاشا نـإ عٓـس أصـسُٖا بٍٝٓـ١ عًـ٢ زعـٛاٙ           صؿ ٗا
 . ع٢ً ربكٗا

أٟ إٕ مل ٜكِ ايـُايو ايب١ٍٓٝ ع٢ً زعٛاٙ ايكـطٍ ايــُضُٕٛ    -ٚإن                     
 - ٜكِ ايكاب  ايب١ٓٝ ع٢ً أْٗا ٚزٜع١ ةًؿث َٔ غري عسٚإ أٚ ةؿطٜ  ٚمل

نإ ايكٍٛ قٍٛ ايـُايو َع ٜـُٝٓ٘ ع٢ً اْـ٘ قـطٍ ، ؾـإ صًــ ايــُايو      
حبث نْٛ٘ قط:ًا ٚقض٢ ايـضانِ بـ٘ يـ٘ ، ٚإٕ ضزٍ  ايـُٝني عًـ٢ اآلخـط اٚ      
إَتٓــع عــٔ ايـــضًـ ؾــطٍز ايكا:ــٞ ايــُٝني عًــ٢ اآلخــط ٚصًـــ عًــ٢ أْــ٘   

ط٥ـث شَتـ٘ ٚقضـ٢ ايــضانِ يـ٘      ًؿث َٔ غري عسٚإ أٚ ةؿـطٜ  ٚب ٚزٜع١ ة
ؾـإ صًــ    ٠، ٚإٕ مل ٜـضًـ ضٍز ايكا:ٞ  ايـُٝني عًـ٢ ايــُايو :   ٤بايرا

 ع٢ً صسم زعٛاٙ قض٢ ايـضانِ ي٘، ٚإٕ مل ٜـضًـ غكطث زعٛاٙ . 
 

٘    -ب ــ ـــُتٓاظع ؾٝ ـــُاٍ اي ـــُايو   صــٛض٠ ٚرــٛز عــني اي ــاظع اي ــس ةٓ ٚق
ٚزٜع١ : ؾإ نإ ايـُاٍ َخًًٝا ؾال أحط يًٓعاع  ٚاآلخط ؾٝ٘ ع٢ً أْ٘ قطٍ أٚ

 صٝد ٜـُهٓ٘ إٔ ٜػرتٍزٙ ايـُايو غٛا٤ نإ قط:ًا أّ ٚزٜع١ . 
ٚإٕ نإ ايـُاٍ قًُٝٝا نايـضٝٛإ ؾازع٢ ايــُايو أْـ٘ قـطٍ إؾـتػًث     
شَــ١ خصــُ٘ بكُٝتــ٘ ٜــّٛ ايــسؾع ٚعًٝــ٘ ضٍز ايكُٝــ١، ٚإزعــ٢ خصــُ٘ أْــ٘    

َٛرـٛز٠ : ؾـإ أقـاّ َـٍسعٞ ايكـطٍ      ٚزٜع١ ن ًٜعَـ٘ إن ضٍز ايعـني ٖٚـٞ    
ايب١ٍٓٝ ع٢ً زعٛاٙ قبًـث َٓـ٘ ٚإغـتضل ايكُٝـ١ ٚؾـا٤ً يكط:ـ٘ ، ٚإن صًــ        
َــٍسعٞ ايٛزٜعــ١ َٓهــط ايكــطٍ ٚضٍزج ايعــني َــع ٚرٛزٖــا أٚ قُٝــ١ ٜــّٛ  

 ايسؾع َع عسَٗا ٚإْتٗث ايـُٓاظع١ . 

(: إشا إختًـــ َايــو ايـــُاٍ َــع خصــُ٘ ؾــازع٢ ايـــُايو نــٕٛ  68)
 ظا٤إ  أْ٘ ضٖٔ بـايبت٘ ب٘ ٚإزع٢ ايكابًعَ٘ إضراع٘ يـُطايـُاٍ ٚزٜع١ ٜ
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ٔ  ن ًٜعَ٘ إضراع٘ صت٢ ٜؿٞ بسٜٓ٘ ، ٚص٦ٓٝص ن ٜـدًٛ ايـضاٍ :   زٜ
 ع١ـٍسعٞ ايٛزٜـ٦ص إشا أقاّ َـإَا إٔ ٜهٕٛ ايسٜٔ حابتًا بُٝٓٗا، ٚصٝٓ -أ

ايبٍٝٓــ١ عًــ٢ نْٛــ٘ ٚزٜعــ١ ٚض:ــٞ ايكا:ــٞ بٗــا صهــِ عًــ٢ ربكٗــا ٚأيــعّ  
ــط إضراعٗــ  ــإ    اآلخ ـــُاٍ : ؾ ــاب  اي ـــ ايكا:ــٞ ق ــا أصً ا، ٚإٕ مل ٜكُٗ

صًـ ع٢ً إٔ ايـُاٍ ضٖٔ يٝؼ بٛزٜع١  ؾٗـٛ ، ٚإٕ مل ٜــضًـ ايكـاب     
إغتضًـ ايكا:ٞ خصُ٘ : ؾإ صًـ ع٢ً أْ٘ ٚزٜع١ يـٝؼ بـطٖٔ قضـ٢    
ايــضانِ عًـ٢ ربـل صًؿـ٘ ٚأْـ٘ ٚزٜعـ١ ٚأيـعّ اآلخـط بإضراعٗـا يـــُطايب١          

 .  صاصبٗا بٗا
 

ٜٔ حابتــًا، ٚص٦ٓٝــص إشا أقــاّ َــٍسعٞ ايــطٖٔ ايبٍٝٓــ١ إٔ ن ٜهــٕٛ ايــس -ب
ٔ  ؾٗٛ ٜٚكضـٞ ايــضانِ عًـ٢ ربـل بٍٝٓتـ٘،       ع٢ً نٕٛ ايـُاٍ ضًٖٓا قباٍ زٜ

ؾـإ   ٚإن صًـ ايـُايو ع٢ً أْ٘ ٚزٜع١ ٚقض٢ ايــضانِ يـ٘ عًـ٢ صًؿـ٘،    
مل ٜـضًـ ايـُايو إغتضًـ ايكا:ٞ خصُ٘: ؾإ صًـ ع٢ً أْـ٘ ضٖـٔ   

 بل صًؿ٘. يٝؼ بٛزٜع١ قض٢ ايـضانِ ع٢ً ر
           

ظا٤ زٜٓـ٘  إٕٛ ايــُاٍ ضٖٓـًا عٓـس غـري َايهـ٘ بـ      (: إشا ةٛاؾكا ع٢ً نـ 69)     
ـ زٜٓـاض  ٚإزعـ٢ ايـطأٖ أْـ٘     ظا٤ أيـ إعًٝ٘، ٚإزع٢ ايـُطةٗٔ إٔ ايـطٖٔ بـ  

ٙ أَـاّ ايكا:ـٞ   أقاّ ايـُطةٗٔ بـ١ٍٓٝ عًـ٢ زعـٛا   ١ زٜٓاض : ؾا٦ٕإظا٤ َضٖٔ ب
أخـص   -عًـ٢ َـا ٜعـرتف بـ٘ ايـطأٖ       ايعا٥س ظا٤ ايـكسضإةـؿٗس بلٕ ايطٖٔ ب

  ٔ ٕ ايكا:ٞ بايب١ٍٓٝ ٚقض٢ ع٢ً ربكٗا، ٚإن إغتضًـ ايكا:ـٞ ايـطاٖ  : ؾـا
ِ ـقـ  -ظا٤ ايكسض ايٓاقص زٕٚ ايعا٥س إصًـ ع٢ً إٔ ايطٖٔ ب عًـ٢   ض٢ ايــضان

 ربــــــل ٜـــــــُٝٓ٘، ٚإٕ ْهـــــــٌ ضٍز ايكا:ــــــٞ ايـــــــُٝني عًــــــ٢ ايــــــــُطةٗٔ:     
ٟ إؾإ صًـ ع٢ً إٔ ايطٖٔ ب ظا٤ ايكـسض  إٍٜسعٝـ٘ ٚيـٝؼ بـ    ظا٤ ايكسض ايعا٥س ايـص

 ايٓاقص قض٢ ي٘ ايـضانِ ع٢ً ربل صًؿ٘ .
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 :  قسمة الـمال الـمشرتك 
 

قطٌٞ اهـٌاي اهـٌػرتن بني إثِني أٗ أكجس عٌوٚٞ ًػسٗعٞ قطعًا، ٗهلّى 
ــسٙلٕ أٗ        ــني غ ــٕ ٗب ـــٌػرتن بِٚ ـــٌاي اه ــٌٞ اه ـــٌطاهمٞ بلط ــّل اه ــسٙم س غ
غسكا٢ٕ،ٗٓٛ تعين تعٚني سؿٞ اهػـسٙم ٗرسشٓـا ًـّ بـاقٛ اهــشؿـ،      

إىل اإلختؿـاف   ًّ اإلغرتان ٗاإلغاعٞ -بعد اهلطٌٞ  -رٚخسز اهـٌاي 
ٗاإلرساش ٗاهتعّّٚ ٗاهتػّخـ، ٗهٚطت ٓٛ بٚعًا ٗال ًعاٗقٞ، ُعٍ بعـ   
أقطأًا رٕٚ ًؿاهـشٞ سٚح تــشتاز )قطـٌٞ اهـسّ ( إىل تعـ٘ٙ  اهػـسٙم      

 عّ اهِلـ اهـشاؾى يف سّؿتٕ ًّ ذٜ اهـشّؿٞ اهصا٢دٝ . 
 

ــاٗٙٞ  70) (:اهلطـــٌٞ يف ااعٚـــاْ اهــــٌاهٚٞ اهــــٌػرتكٞ إذا كاُـــت ًتطـ
تـأتٛ يف غاهب اهـٌجوٚات ٗبع  اهلٌٚٚات كاهـشم٘ب ٗاهـدْٓ٘   اادصا١

ٗاازاقــٛ اهـــٌتطاٗٙٞ اادــصا١ ٗاهـــٌتشدٝ يف قٌٚتٔــا اهـــٌمرٗهٞ بأشا٢ٔــا  
ــِ٘عات    ــ٘زُا ًٗؿـ ـــٌتداٗهٞ يف عؿـ ــٞ اهـ ــ٘  اه٘زقٚـ ــرا اهِلـ ــا ٝ، ٗٓلـ عـ
اهـــٌلا٢ّ اهـــشدٙجٞ ًــّ أدٔــصٝ كٔسبا٢ٚــٞ ًِٗطــ٘دات ٗعسبــات ًٗلــا٢ّ 

اٜٗ اادــصا١ ًــّ سٚــح اهلٌٚــٞ اهطــ٘قٚٞ، ٗٓــرٖ   ٗحن٘ٓــا ًـــٌا ٓــ٘ ًتطــ 
)قطٌٞ اإلرساش( ٗٓٛ تتطوب تعـدٙى ضـٔاَ اهػـسكا١  طـب ُطـمتٔا ًـّ       
سٚح اهلٚى أٗ اه٘شْ أٗ اهعـد  أٗ اهــٌطاسٞ رـاذا كاُـا ًػـرتكني يف ًـأٝ       
كٚو٘ ًّ اهـشِطٞ أٗ ًأٝ ًـرت ًـّ اازا اهــٌتطاٗٙٞ اادـصا١ هـصَ قـم        

 .  باهـٌطاسٞ أٗ ُـشٌ٘ٓااهطٔاَ ٗرسش اهـشؿـ باهلٚى أٗ 
ٗهوػـسٙم ًطاهمـٞ غـسٙلٕ بلطـٌٞ اهـــٌاي اهــٌػرتن بٌِٚٔـا ًتـٟ غــا١        

رـاذا   -ٗهـ٘ ًققتـًا    -إذا مل ٙوصَ ًِٔا تكّسز غسٙلٕ تكّسزًا رعوٚـاً  -ٗأزا  
إًتِــش غــسٙلٕ ٗأؾــّس عوــٟ بلــا١ اهػــسكٞ ٗعــدَ اهلطــٌٞ أدــ ٖ اهـــشاكٍ 
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 ٕ ٙــذ  عوـٟ اهلطـٌٞ ستـٟ      مل -ًققتـًا   عوٚٔا، ُعٍ إذا هصَ تـكّسز غـسٙل
 .  ٙصٗي اهكّسز عِٕ أٗ ٙسقٟ بٔا رٚلّطٍ اهـٌاي

 

(: قطٌٞ ااعٚاْ اهـٌاهٚٞ اهـٌػرتكٞ إذا مل تلّ ًتطاٗٙٞ اادـصا١  71)
ّ٘زٓا بأُـشا١ :   ٙـٌلّ تؿ

أْ ٙتكّسز اهػسٙلاْ أٗ اهػسكا١ ًـّ قطـٌٞ اهــٌاي ٗرـسش اهــشؿٞ       -أ
ــا  كا     ــدٜٗ كمط ــِ٘ب ٙ ــاْ يف ًؿ ــرتن إثِ ــأْ ٙػ ــرتكاْ يف  ك ــاُٛ أٗ ٙػ غ

د٘ٓسٝ تِلـ قٌٚتٔا كجريًا عِد قطٌتٔا ، ًٗالن اهتكّسز ٓ٘ ُلــ قٌٚـٞ   
سؿٞ اهػسٙم عِد اهتلطـٍٚ ٗاإلرـساش ُلؿـًا راسػـًا أٗ ُلؿـًا ًعتـّدًا بـٕ،        

 ٗاهـٌٍٔ ؾدق اهتكّسز عسرًا ًّ قطٌٞ اإلرساش. 
ٗيف ٓرٖ اهؿ٘زٝ ال ٙـذ٘ش إدماز اهػسٙم عوٟ اهلطٌٞ، بى البد ًـّ  

٘ٓ  ًا، اقٛاهرت كأْ تــماب ٗٙــػتـسٙــٔا أسـد اهػـسكا١ أٗ      بني اهػسكا١ بِش
غٚـسٍٓ ٗتـلّطٍ اهـلٌٚٞ ٗاهجٌّ بـني اهػـسكا١ سطـب اهــشؿـ ٗاهِطـمٞ      

 هلى غسٙم .
 

أْ ٙتكــّسز ًــّ اهلطــٌٞ بعــ  اهػــسكا١  ْٗ بعــ  كــأْ ٙــرتن    -ب
اهـٌٚت قٌاؽ سسٙس ضتٞ أًتاز ه٘هدٖ ٗأًـٕ، رـاذا قّطـٌت ٗأعطٚـت ااَ     

تكـّسزت هعـدَ إُتعاعٔـا بـٕ ٗعـدَ إعطا٢ٔـا قٌٚـٞ         -ٔا : ًرتًا ٗاسدًاضدض
 . ًـذدٙٞ كٌا تعطٟ قماي ضتٞ أًتاز

 ، ٗرـٛ ٓرٖ اهؿ٘زٝ ال ٙـذ٘ش إدماز اهػسٙم اهـٌتكّسز ًّ اهـلـطٌٞ
ٍٞ ال ٙتكسز ًِٔا كأْ ٙماب اهـٌاي اهـٌػرتن  بى البد ًّ إزقا٢ٕ بِش٘ قطٌ

 طٌٞ اهكاّزٝ .ٗٙأخر سؿتٕ ًّ اهجٌّ أٗ ٙستكٛ اهل
 مازـٚٔا إدـ٘ش رـٌٞ رٚذـلطــػسكا١ باهــسز أسد ًّ اهـكـتـأْ ال ٙ -دـ
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اهـٌٌتِش إذا طوب أسدٍٓ قطٌٞ اهـٌاي اهــٌػرتن، ٗإْ زركـٔا أسـدٍٓ    
 زرش ااًس إىل اهـشاكٍ اهػسعٛ رأد ٖ عوٚٔا .

 

(: إذا طوب أسد اهػسٙلني أٗ اهػـسكا١ قطـٌٞ اهــٌاي اهــٌػرتن     72)
ٕ: راذا مل تلّ قسّزٙٞ تعّّٚ اهتلطٍٚ ٗاإلرـساش هعـني اهــٌاي    ٗدمت إدابت

اهـٌػرتن ٗأد  اهلاقٛ اهــٌٌتِش عوٚٔـا ٗتطـٌٟ )قطـٌٞ إدمـاز( . ٗإذا      
٘ٓ عـا ٓي ًـّ اهلطـٌٞ بــشٚح ال ٙتكـّسز          كاُت قسّزٙٞ هـصَ اهرتاقـٛ بِشـ
أسد ًٌِٔا أٗ ًٍِٔ أٗ ٙرتاق٘ا عوٟ اهلطٌٞ ستٟ إذا كاُـت ًكـّسٝ بٔـٍ    

 ٗٙع  عِٔا )قطٌٞ اهرتاقٛ( . أٗ بمعكٍٔ، 
 

ـــؿـ       73) ـــّ س ــٛ تعٚٚ ــساش( ٗٓ ـــطٌٞ إر ــْ٘ )ق ــد تل ـــطٌٞ ق (: اهل
 اهـٌػـرتكني ،ٗقد تلْ٘ )قطٌٞ تعدٙى(، ٗقد تلْ٘ )قطٌٞ زّ ( .

ـــٌتطاٗٙٞ       ـــٌػرتكٞ اه ـــٌاهٚٞ اه ــاْ اه ــأتٛ يف ااعٚ ــساش( ت ــٌٞ اإلر ٗ)قط
ْ ٗبعـ   أدصاؤٓا ًّ سٚح اهلٌٚٞ اهط٘قٚٞ كاهـِل٘  ٗاهـشم٘ب ٗاهدٓ٘

اازاقٛ ُٗـش٘ٓا ًـٌا ٙلْ٘ ًتطاٜٗ اادصا١ بـشٚح إذا قّطـٌت بعـسش   
سؿٞ عـّ سؿـٞ ٗتعـٚني سؿـٞ ٓـرا اهػـسٙم ًـّ ذان مل ٙتكـّسز أسـد          
ًٌِٔــا ٗمل تـــختوة سؿــٞ عــّ سؿــٞ ًــّ سٚــح اهؿــعات اهدخٚوــٞ يف   

كـٚاًل أٗ ٗشُـًا أٗ    -ٗال بـأع باهتعاقـى ًـّ سٚـح اهلـدز      تـشدٙد اهلٌٚٞ،
 ٌٞ هٚطت ًعاٗقٞ ستٟ ٙـشسَ رٚٔا اهسبا ٗاهتعاقى .اْ اهلط -ًطاسٞ 

 ٔاـٚـسكٚـّ رـتـٔاَ اهـٌػــٔا ضـٚـّدي رـعـٗ)قطٌٞ اهتعدٙى( ٗٓٛ اهيت ت
ــدز      ــا ي يف اهلطــٌٞ ٗبل ٘ٓ ع ــسٙم بِشــ ـــلٌٚٞ ٗإُؿــاي اهػ بـٌالسـظـــٞ اه
سّؿـــتٕ ُٗطـــمٞ ًاهـــٕ ًـــّ اهــــٌذٌ٘ب. ٗٓـــٛ تـــأتٛ يف ااعٚـــاْ اهــــٌاهٚٞ  

دصاؤٓا ًّ دٔٞ اهـٌاهٚٞ ٗاهلٌٚٞ اهط٘قٚٞ اهـٌمرٗهٞ اهـٌػرتكٞ اهـٌتعاٗتٞ أ



 3ًِٔاز اهؿاحلني/ز ....................................................... ( 226)

شا٢ٔا كاهجٚاب ٗاهدٗز ٗاهدكاكني ٗاهـشٚ٘اُات ٗاهمطاتني ُٗــش٘ٓا ًـّ   بإ
ااً٘اي اهيت تتعاٗت أدصاؤٓا ٗأبعاقٔا ًّ سٚح اهؿعات اهدخٚوـٞ يف  
ــات      ــاْ يف ثــالخ بلــسات أٗ ثــالخ عسب ــاذا إغــرتن إثِ تـــشدٙد قٌٚتٔــا، ر

  ٌ ٍٝ ٗكاُـت    إاهٚٞ ٗاهلٌٚـٞ اهــٌمرٗهٞ بـ   ًتعاٗتٞ ًّ سٚـح اهــ شا١ كـى ٗاسـد
          ًٝ ًٞ ٗاسـدٝ أٗ تطـاٜٗ بلستـاْ ًِٔـا بلـس بـشٚح تطـاٜٗ عسبتـاْ ًِٔـا عسبـ
ٗاســدٝ، رتذعــى اهجِتــاْ ضــًٌٔا ٗحعــى اه٘اســدٝ اهةاهٚــٞ اهجٌِٚــٞ ضــًٌٔا،  

 ٗٓرا ٓ٘ تعدٙى ضٔاَ اهػسكا١ . 
 

ٙــد ٗٓــرٖ اهلطــٌٞ ٓــٛ اهةاهــب سؿ٘هـــٔا يف تسكــات اهـــٌ٘تٟ إذا أز  
قطـٌتٔا بـني اه٘زثـٞ بوشــام إغـتٌاي اهرتكـٞ عوــٟ ًتـابٍ  ٗأثـاخ ٗبكــاعٞ        

ٌـٞ ًتعاٗتـٞ اهــٌاهٚٞ    ٗ ٗز ٗعسبات ُٗـش٘ٓا ًــٌا ٓـٛ أًـ٘اي فتوعـٞ اهلٚ    
 شا٢ٔا يف اهط٘ق اهتذازٙٞ.اهـٌمرٗهٞ بإ

 

ٍّ بع  اهـٌاي اهـٌػرتن إىل بع   ٗتتشلل )قطٌٞ اهتعدٙى( بأْ ٙك
عوـٟ سطـب اهطـٔاَ ٗاهــشؿـ اهـيت       ٍٗتالسظ قٌٚتٔا ًـذتٌعٞ ٗتلّطٍ

ًٞ     -ٙـٌولٔا اهـٌػرتكْ٘  ًٞ كاُـت أَ ًتعاٗتـ رـاذا كاُـت اهطـٔاَ     -ًتطـاٗٙ
ٍٞ ًــختوعٞ    ٍٞ ًتطاٗٙٞ همكـاع ٗاهِطب ًتطاٗٙٞ كأخّ٘ٙ ٗزثا أٗ ًولا بِطم
ٍّ بعكــٔا إىل  بعــٓ  ٗتلّطــٍ         ــ٘اب ًتعاٗتــٞ اهلــٍٚ ٗااثـــٌاْ، رٚكــ ااُ

كٌــا  -اهمــاقٛ هوػــسٙم ا خــس ُؿــعني، أٗ كــاْ اســدٌٓا اهسبــش ٗكــاْ  
ٍّ  -تـــشؿى ٓــرٖ اهِطــب اهـــٌختوعٞ يف اهـــخازز باغــرتانٍ أٗ إزٍخ  رٚكــ

بع  اهـٌاي إىل  بعـ  ٗتــذعى اهطـٔاَ بعـد  اهػـسكا١ ٗتالسـظ ُطـمٞ        
كٌا ه٘ كاُت أزا تتطـا٠ٗ أدصاؤٓـا    -كى غسٙم ًّ ًـذٌ٘ب اهـٌاي 

أٗ ًػرتكٞ باهجوـح   يف اهلٌٚٞ ٗٓٛ ًػرتكٞ بني إثِني باهسبش ٗثالثٞ أزباب،
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ٗاهجوجني ، رتذعى اازا أقطاًًا أزبعٞ ًتطاٗٙٞ أٗ أقطاًًا ثالثٞ ًتطاٗٙٞ 
هلى غسٙم سّؿٞ : رشّؿٞ اهسبش أٗ اهجوح ضٍٔ ًّ أزبعـٞ أٗ ًـّ ثالثـٞ    
هرٜ اهسبش أٗ هرٜ اهجوح، ٗاهجالثٞ أزباب أٗ اهجوجاْ هرٕٙ، ٗٙع  عّ ٓرٖ 

 : اهلطٌٞ )قطٌٞ اهتعدٙى( ٗٓٛ عوٟ ُـشّ٘ٙ 
 

ًٗالسـظــٞ   -بعـد اهتعدٙـــى   -هـسّ   ااٗي: قد ال تــشتاز اهلطـٌٞ إىل ا       
ٗٙعّمس عِٔـا )قطـٌٞ اهتعـدٙى ( ًــشكًا      -قـــٌٚٞ أعٚاْ ااً٘اي اهـٌػرتكٞ 

كأْ ٙػرتن إثِاْ يف ثالثٞ أث٘اب ٗٙالسظ ًطاٗاٝ قٌٚٞ ث٘ب ًِٔا هج٘بني، 
ني هوػــسٙم رــٌٚلّ دعــى اهجــ٘ب اهــجٌني اســد اهػــسٙلني ٗدعــى اهجــ٘ب 

ا خــس، راُــٕ ال قــسز يف ٓــرٖ اهلطــٌٞ، ٗال ً٘دــب همٚــش بعــ  اهـــٌاي   
اهـــٌػرتن أٗ تـــٌإً، ٗال هــسّ   بعــ  اهـــٌاي هتطــاٜٗ اهـــشؿتني بععــى   

 ًطاٗاٝ قٌٚٞ اهج٘ب اهجٌني هوج٘بني ا خسّٙ . 
ٗس٣ِٚر إذا ت٘ارلا ٗتساقـٚا عوـٟ أْ ٙأخـر اهػـسٙم ٓـرا اهِؿـة أٗ       

ٗٙأخـر ا خـس اهِؿـة ا خـس أٗ اهجالثـٞ أزبـاب       ٓرا اهسبش  أٗ ٙأخر ذان،
اهسبـش أٗ اهِؿـة أٗ اهجوـح،     -ااخس٠ رٔ٘، ٗإال تعـّّٚ سؿـٞ اهػـسٙم    

 .   باهلسعٞ -هـٔرا أٗ هران 
 

ــ        -ب ــٟ بع ــآي عو ــسكا١ إىل زّ  ً ــٟ اهػ ــٌٞ عو ـــشتاز اهلط ــد ت ٗق
اهػــسكا١ ًــّ بعــ  هتعتــدي اهـــشؿـ ٗتعــا ي بعكــٔا بعكــًا رتؿــوض    

ــت  ــري    اهلطــٌٞ بٌِٚٔــا ٗٙ ــح اهلٌٚــٞ ٗب ــدًٗا: تعــدٙى اهطــٔاَ ًــّ سٚ عني ب
ٗذهم  كأْ ٙػرتن إثِاْ يف عـسبتني   اهتعاٗت كٛ تتشلل اهلطٌٞ اهعا هٞ،

ــاز،      ــٞ أهعــٛ  ِٙ ــاز ٗتطــ٠٘ اهجاُٚ أٗ ثالدــتني تطــ٠٘ إســدآٌا أهــة  ِٙ
ٗحسٜ رٚٔا )قطٌٞ اهسّ ( إذ ال ٙـٌلّ قطٌتٌٔا إال باهسّ ، رالبد ًّ أخـر  
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باهرتاقـٛ ٗاهت٘ارـل    -٣ٞ ٗأخر ا خس اهعسبٞ اهجٌِٚٞ أسدٌٓا اهعسبٞ اهس ٙ
ٗالبــد ًــّ زّ  قابــى اهعسبــٞ اهةاهٚــٞ   -أٗ باهلسعــٞ عِــد اهتػــان ٗاهتِــاشب 

 ٞ  ِٙازًا( إىل ااٗي اهلابى باهعسبٞ اهس ٣ٙٞ .  ٣ً ُؿة ااهة : )مخظ
 

ٗس٣ِٚــر إْ تؿاهـــشا ٗتساقــٚا عوــٟ أْ ٙأخــر أســدٌٓا اهةاهٚــٞ ٗٙــسّ  
 خس اهسخـٚؿٞ ٗٙأخر اهعسق رٔ٘ خري، أٗ ٙــرتاقٚا عوـٟ   ا اهعسق ٗٙأخر

إذا مل  -بٌِٚٔــا رٔــ٘ ؾــوض دــا٢ص ًػــسٗب ، ٗإال  بٚعٌٔــا ٗتـــلطٍٚ اهــجٌّ
ٙرتاقٚا عوٟ أسد اهِشّ٘ٙ كأْ أزا  كى ًٌِٔـا أخـر اهعسبـٞ اهةاهٚـٞ، أٗ     
أزا  كى ًٌِٔا أخر اهعسبٞ اهسخٚؿٞ  أًلّ تعٚني سؿٞ كى ٗاسد ًٌِٔا 

باهلسعٞ، أٗ ٙرتاقٚاْ عوٟ بٚعٌٔا ٗقطـٌٞ ثــٌٌِٔا    -سخٚؿٞ:اهةاهٚٞ أٗ اه
 بٌِٚٔا، ٗٙتٌلّ كى ًٌِٔا غسا١ أسدٌٓا . 

 

(: كٚعٚٞ اهلسعٞ رـٛ ؾ٘زٝ تطـاٜٗ اهــشؿـ قـدزًا : أْ تقخـر     74)
ٍٞ ا  زقاب بع ضـٍ غـسٙم ثـٍ تــخعٟ يف     د  اهػسكا١، ٗٙلتب عوٟ كـى زقعـ

ًِ ًٞ ّ٘ؽ ٗٙقًس غخـ مل ٙػآدٓا، رٚخسز زقع ٔـا ٙلؿـد بـٕ    غ١ٛ ٗتػ
ــصا١      ـــٌتطاٗٙٞ اادـ ــاازا اهـ ـــٌػرتن كـ ـــٌاي اهـ ــّ اهـ ــٍٔ ااٗي ًـ اهطـ

ثـٍ ٙــخسز اهسقعـٞ     -اهـٌلّطٌٞ إىل ضٌٔني أٗ ثالثٞ سطب ُطمٞ اإلغـرتان 
هوػسٙم ااٗي يف اهلسعـٞ ٗٙتعـّّٚ    -اهجاُٚٞ ٗٙتعني اهـخازز :اهطٍٔ ااٗي

 .  اهجاُٛ هوجاُٛ، ٗٓلرا تتعّّٚ ضٔاَ اهـٌػرتكني باهلسعٞ
 رـٛ ؾ٘زٝ إختالي سؿـ اهػسكا١ بعد تعدٙى اهطٔاَ كأْ ٙلْ٘ ٗ

ه٘اسٍد ُؿة اهـٌاي ٗ خس ثوجٕ ٗ خس ضدضٕ، رتذعى اهطٔاَ عوٟ أقى 
دعوـت   -كٌـا يف اهــٌجاي   -اهـشؿـ، ًجاًل: اذا كاْ ااقى ٓـ٘ اهطـدع  

اهطٔاَ ضـتٞ : ُعـرتا ضدضـًا ًِٔـا هصٙـد ٗثوجـًا هــٌذٚد ُٗؿـعًا هــشٌٚد،          
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ٍٔ بـأْ تقخـر زقـاب بعـد  اهػـسكا١ ٗأ ـا٢ٍٔ ثـٍ تطـرت         ٗس٣ِٚر ٙلسب بِٚ
ّ٘ؽ ٗٙقًس غخـ مل ضـٍ شٙـد    ٙػآدٓا رٚخسز زقعٞ : راْ خسز اٗتػ

ًـّ اهــٌاي اهــٌػرتن، ٗإْ خـسز      ؾاسب اهطدع كاْ هٕ اهطٍٔ ااٗي
ٕ اهطٍٔ ااٗي ٗاهجاُٛ، ٗإْ خـسز  كاْ ه -ًـذٚد  -ضٍ ؾاسب اهجوح ا
طٍٔ ااٗي ٗاهجـاُٛ ٗاهجاهـح،   كاْ هٕ اه -محٚد  -ضٍ ؾاسب اهِؿة ا

ّ٘ؽ اهسقعتاْ اهماقٚتاْ ٗٙـخسز ٗاسـدٝ ًِٔـا : رـاْ خـسز ؾـاسب       ثٍ تػ
اهطدع كاْ هٕ ضٍٔ، أٗ خسز ؾاسب اهجوح كاْ هٕ ضٌٔاْ، أٗ خسز 
ؾاسب اهِؿة كاْ هٕ ثالثٞ ضٔاَ ، ٗٓلرا ٙعطٟ باهلسعٞ كـى غـسٙم   

 سؿتٕ ًّ اهـٌاي اهـٌػرتن. 
 

ــٞ ٗاإلقـــ   ــّ اهلسعـ ــٞ ًـ ــرٖ طسٙلـ ــسعٚٞ  ٗٓـ ــٞ غـ ـــٔا كٚعٚـ ــٚظ هـ رتاب ٗهـ
ًـخؿ٘ؾٞ ٗقد تتط٘ز ااً٘ز ٗتلتػة ضمى سدٙجٞ هإلقـرتاب، ٗاهــٌٍٔ   
رٚٔا تع٘ٙ  ااًس إىل اهلل ضمشإُ سني اإلقرتاب إلخساز اهـشــّل ٗتعٚـّّٚ   

 ٗطسٙلٞ ًتعازرٞ .  ضٍٔ كى غسٙم بأٜ ٗضٚوٞ ًلم٘هٞ
 

كٌـا   -زدٚٞ (: إذا مل ٙلّ اهـٌاي اهــٌػرتن قـاباًل هولطـٌٞ اهــخا    75)
ــتخدًٞ     ــٞ ًط ـــٌِٚٞ أٗ عسب ــ٘ٓسٝ ث ــاْ د ــ٘ ك ــد    -ه ــٌٞ أس ــب اهلط ــٍ طو ث

اهػسٙلني أٗ اهػسكا١، راْ تساقٚا عوٟ تلّمى أسـدٌٓا اهــٌاي اهــٌػرتن    
ٗ ًّ اهلٌٚٞ ٗعوٟ إعطا١ غسٙلٕ سّؿتٕ ًّ اهلٌٚٞ اهيت ٙرتاقٚاْ عوٚٔا أ

ٗإْ مل شا١ٖ رعاًل خازدًا رٔ٘ ؾوض ٗاهؿـوض خـري،   اهط٘قٚٞ اهيت تدرش بإ
 ٙرتاقــٚا عوــٟ ذهــم اهتؿاهـــض بٚــش اهـــٌاي اهـــٌػرتن ٗإقتطــٌاٖ بـــشطب   

ٗإْ مل ٙت٘ارلا عوٟ اهمٚش زرش اهػسٙم طوـب   ُطمٞ إغرتاكٌٔا يف اهـٌاي،
ـــٌػرتن اىل اهــــشاكٍ اهػـــسعٛ أٗ هــــٌِؿ٘بٕ ه ًـــ٘ز    ـــٌاي اهـ قطـــٌٞ اهـ
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ٟ اهـشطمٚٞ أٗ هولكا١ بني اهــٌتِاشعني، رٚذ ٌٓـا عوـٟ اهتؿاهــض أٗ عوـ     
شا١ اهـــٌاي اهـــٌػرتن ٗتلطــٌٕٚ بٌِٚٔــا اهمٚــش ٗت٘شٙــش اهــجٌّ اهـــٌدر٘ب بــإ 

 بـِـطمٞ إغرتاكٌٔا رـٛ اهـٌاي .  
 

(:إذا كاْ اهـٌاي اهـٌػرتن غري قابى هولـطٌٞ اهـخازدٚٞ باإلرساش 76)
ًّ  ْٗ إقساز ٗغري قابى هولطٌٞ باهتعـدٙى ًـّ غـري زّ  ، رطوـب أسـد      

زرـش   -ّ  ٗإًتِش غـسٙلٕ عـّ اإلضـتذابٞ    اهػسٙلني قطٌٞ اهـٌاي بِش٘ اهس
ااًــس إىل اهلاقــٛ اهػــسعٛ ٗأدــ  اهـــٌٌتِش عوــٟ اهلطــٌٞ بــاهسّ  ، رــاْ  

شا١ وٟ اهمٚش ٗقطٌٞ اهجٌّ اهـٌدر٘ب بإتعرز إدمازٖ عوٚٔا أد  اهـٌٌتِش ع
اهـــٌاي ٗت٘شٙعــٕ بــني اهػــسٙلني بـــشطب سّؿــٞ كــّى ًٌِٔــا، رــاْ تعــرز    

همٚعـٕ   -اهـٌذتٔد اهعا ي أٗ ًِؿ٘بٕ -ٛإدمازٖ عوٟ اهمـٚـش تؿّد٠ اهلاق
 ٗتلطٍٚ ثـٌِٕ بـشطب اهِـطمٞ . 

 

(: ال تؿض قطٌٞ عني ًاي اه٘قة بني اهــٌ٘ق٘ي عوـٍٚٔ إال ًـش    77)
إغــرتا  اه٘اقــة قطــٌتٕ عِــد اهتػــان ٗاهتِــاشب أٗ عوــٟ اإلطــالق، رــاْ   
اه٘قــ٘ي ٙتؿــسي رٚٔــا سطــمٌا ٙ٘قعٔــا أٓوــٔا. ُعــٍ إذا ضــاعدت ؾــٚةٞ    

اهـٌِارش أٗ إُتعاعات اه٘قة بني اهـٌ٘ق٘ي عوٍٚٔ رـال   اه٘قة عوٟ قطٌٞ
ٗعِد٢ٍر ٙـٌلّ تـخؿٚـ ُعش كـى قطـٍ ًـّ اه٘قـة أٗ كـى دـص١        بأع،

 ًِٕ بمع  اهـٌ٘ق٘ي عوٍٚٔ . 
 ّـلًا ٙـٌلـوـو٘ن طـآي ًـٌـش ًـسكًا ًـتـٍة ًػـ٘ كاْ ًاي ٗقـه(: 78)

رسشٌٓــا، كــأْ تلــْ٘ أزا ًػــاعٞ بعكــٔا ٗقــة ٗبعكــٔا ًوــم طوــل   
سش اه٘قة عّ اهطوـل، بـى ٙــٌلّ رـسش ٗقـٍة عـّ ٗقـٍة إذا مل ٙكـّس         رٚع

باه٘قة ٗمل ٙـٌِش عِٕ إُػا١ اه٘قة ٗؾٚاغتٕ، ٗذهم كأْ ٙ٘قة أخ٘اْ 
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اهسبش  اهِؿة، أٗ -أزقٌٔا اهـٌػرتكٞ ًػاعًا : كى ٗاسد ٙ٘قة سّؿتٕ 
عوٟ ذزٙتٕ، ثٍ ٙػا١ اه٘زثٞ اهـٌ٘ق٘ي عوٍٚٔ  -ٗثالثٞ أزباب، أٗ ُـشٌ٘ٓا

ٌٍّٔ. قطٌٞ ٗق  عٌٔا عّ ٗقة أبِا١ ع
 

ٗتساقٌٚٔا، الشَ إذا سؿوت بإغساي اهـٌاهلني  اهلطٌٞ علد(:79)
أٗ بإغساي اهلاقٛ اهػـسعٛ ٗسلٌـٕ، أٗ علٚـب اهلسعـٞ ٗهـ٘ ًـّ  ْٗ       

ال ٙـذ٘ش رطخٔا اسـٍد ًٌِٔـا أٗ ًـٍِٔ ، ٗال ٙؿـض تؿـسي       -تساقٌٚٔا 
ٚني، ُعٍ ٓٛ اهػسٙم يف سؿٞ اهػسٙم ا خس أٗ يف ًاهٕ بعد اهعسش ٗاهتع

 قابوٞ هوتلاٙى ٗاهتعاضخ بسقآٌا، ٗبعطخٔا تسدش اهػسكٞ ًّ ددٙد . 
 

 :  ٗه٘ إّ عٛ ٗق٘ب اهةو  ٗاإلغتماٖ يف اهلطٌٞ
أٗ بإقساز خؿٌٕ  راْ أثمتٕ اهـٌّدعٛ بدهٚٓى غسعٛ ًعت : بمِّٚٞ عا هٞ،

أٗ بػــآد ٗٙـــٌني اهـــٌّدعٛ رٔــ٘  أٗ سؿــى اهعشـــ    اهػــسٙم ا خــس،
ــت  ــل ٗثم ــّ      ٗاهتشل ــا ً ــٌٞ ٗإعا تٔ ــخ اهلط ـــشاكٍ بعط ــٟ اه ــ   قك اهةو

ٍٞ ه٘هـدّٙ ٗهصٗدـٞ ثـٍ تلّطـٍ      ددٙد، ٗذهم كأْ ٙرتن اهـٌٚت ؾ ٝ سِط
اهؿــ ٝ رٚــدعٛ أســدٍٓ اهةوــ  يف اهتلطــٍٚ ٗتػــٔد اهػــٔ٘  أٗ ٙعشـــ   
اه٘شْ ٗٙتشلل عِٕ رٚالسظ أْ ثـٌّ اهصٗدٞ ُاقـ أٗ سّؿـٞ ٓـرا اه٘هـد    

ٞ بـى إُٔـا تِعطـخ ًـّ  ْٗ سادـٞ      أٗ ذان ُاقؿٞ، رٚعطخ اهلاقٛ اهلطٌ
 . هعطخٕ ثٍ ٙعا  اهتلطٍٚ ؾشٚشًا

 خطأ ٗال أثمتٔا اهعشـ مل تطٌش اهدع٠٘،ـٗإْ مل ٙجمت اهـٌّدعٛ اه
ُعٍ ه٘ إ عٟ عوٍ غسٙـلٕ ب٘ق٘ب اهـخطأ رٚٔا أٗ اهةو  أًلِـٕ طوـب    

إسالرـٕ ًّ اهلاقٛ ٗٙلعٚـٕ أْ ٙــشوة أًـاَ اهلاقـٛ عوـٟ عـدَ اهعوـٍ        
 ٖ . باهةو  ٗاإلغتما
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ٗٓلرا ه٘ إ عٟ أسدٍٓ اهةو  يف تلٍ٘ٙ اهـٌاي اهـٌػرتن أٗ سؿ٘ي 
اهةنب يف اهلٌٚٞ عِد تـشدٙدٓا ًلدًٞ هولطٌٞ ٗأْ اهعسبٞ أٗ اهداز تط٠٘ 

رإذا أثمت ذهـم بمِّٚـٞ أٗ بإخمـاز ثلـٞ      -أكجس ًـٌا قٌّٚت بٕ ٗبلدٓز ًعتد بٕ 
 ع٘اٖ . قكٟ اهـشاكٍ بعطخ اهلطٌٞ، ٗإال مل تطٌش   -خمري باهلٌٚٞ 

     

اهــػسكا١   اهـٌػرتن ًطتشلًا ًـٌو٘كًا هةري (: إذا مٔس بع  اهـٌاي80)    
ٗكاْ مٔ٘زٖ ٗإطالعـٕ عوٚـٕ بعـد تــشلل      -أٗ إٙداعٕ أٗ إعازتٕهـةؿمٕ  -

 رال ٙـخو٘ ًّ ؾ٘ٓز ثالثٞ :باإلرساش أٗ باهتعدٙى أٗ باهسّ ،اهلطٌٞ خازدًا 
سؿـٞ أسـدٌٓا أٗ أسـدٍٓ  ْٗ    ٘ ًا يف أْ ٙلْ٘ ًاي اهةري ً٘د -أ       

اهلطـٌٞ ٗالبــد ًـّ أ ا١ ًــاي اهةـري إىل ًطــتشلٕ، ثـٍ ٙلّطــٍ      غـريٖ رتمطــى 
 اهـٌاي ًّ ددٙد . 

أْ ٙلْ٘ ًاي اهةـري ً٘دـ٘ ًا يف سؿـتٌٔا أٗ سؿؿـٍٔ ًٚعـًا       -ب
ــا ًــاي اهةــري ً٘دــ٘ ًا يف سؿــٞ     -بِطــمٞ غــري ًتطــاٗٙٞ   ــ٘ كــاْ ثوج كٌــا ه

ٌٞ، بطوـت اهلطـ   -سؿـٞ ا خـس   أسدٌٓا ٗكـاْ ثوجـٕ اهمـاقٛ ً٘دـ٘ ًا يف     
 . ٍ ٙلّطٍ اهـٌاي اهـٌتملٛ ًّ ددٙدث ٗالبد ًّ أ ا١ ًاي اهةري هـٌطتشلٕ،

أْ ٙلْ٘ ًـاي اهةـري ً٘دـ٘ ًا يف سؿـتٌٔا أٗ سؿؿـٍٔ ًٚعـًا        -دـ     
ــاٗٙٞ   ــمٞ ًتط ّ       -بِط ــ ــد ً ــٞ ٗاس ــري يف سؿ ــاي اهة ــح ً ــاْ ثو ــ٘ ك ــا ه  كٌ

 -اهـح يف سؿـٞ اهجاهـح    اهػسكا١، ٗثوجٕ ا خس يف سؿٞ اهجاُٛ، ٗثوجـٕ اهج 
 ٍٔـِـ ـٍد ًـب عوٟ كى ٗاسـٞ، بى ٙـذـطٌـلـالْ اهـ٘دب همطـ٣ر ال ًـِـٗسٚ

إخساز اهجوح ٗإزداب ًاي اهةري إىل ًطتشلٕ، ٗاهماقٛ ًاهٕ ٗسّؿـتٕ ًـّ   
 اهـٌاي اهـٌػرتن ًّ  ْٗ شٙا ٝ أٗ ُلؿاْ . 

  ٙـّ هـٌٚت بٚـٍِٔ ثٍ مـٔس عوٟ اهـٌٚت إذا قّطٍ اه٘زثـٞ تسكٞ ا(:81)    
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 رال ٙـخو٘ ًّ ساهني :  -بمِّٚٞ اهـٌّدعٛ ًش ٙـٌِٕٚ  -غسعًا  ٗقد ثـمـت
بعكــٍٔ أٗ  -أْ ٙتـ ب أســد ب٘رـا١  ٙــّ اهــٌٚت أٗ ٙــق ٜ اه٘زثـٞ      -أ

راهلطــٌٞ  - ِٙــٕ ًــّ ًاهـــٍٔ أٗ ٙــ ١ٜ اهــدا٢ّ ذًــٞ ًــّ٘زثٍٔ    -تـــٌأًٍ 
 ؾشٚشٞ ًطتلّسٝ ٗال ً٘دب همطالُٔا أٗ تـذدٙدٓا . 

ـــالشَ    أْ ٙملــٟ ا -ب ـــٍٔ ًــّ  ْٗ ضـــل٘  راه ـــٛ ذًــٞ ًـّ٘زث ــدّٙ ر ه
ٗالبد ًّ اهمدٗ ب٘را١ اهدّٙ ثٍ ٙلّطٍ اهمـاقٛ بـني اه٘زثـٞ     بطـالْ اهـلـطٌٞ

 .  سطمٌا رسا اهلل
 

 

 :  أحلام الـمقاّصة
(: إذا كــاْ ًــاي ًعــني ًتػــخـ ً٘دــ٘ ًا يف ٙــد غــري ًاهلــٕ        82)    

ٌّـا ضـ٘اٖ ًـّ أعٚـاْ أًـ٘اي       اهةـري دـاش هــٌاهلٕ     اهػسعٛ ٗكاْ ًــٌتاشًا ع
إذا كـاْ ًولـٕ إٙـاٖ ًعوً٘ـًا أٗ      -أخرٖ ًِٕ ٗإُتصاعـٕ ًـّ ٙـدٖ ٗهـ٘ بـاهلٔس      

ًعرترًا بٕ ًّ اهـخؿٍ، ض٘ا١ كاْ ًةؿ٘بًا ًّ ًاهلٕ قٔسًا عوٕٚ، أَ كـاْ  
ٍٞ أٗ ٗ ٙعٞ  -ًقتـًٌِا عِد اهةري  ًّ  ْٗ أْ ٙت٘قة أخر اهــٌاهم   -بعازٙ

ا ًـّ بٚـدٖ رـاْ اهِـاع ًطـوطْ٘      ًاهٕ اهـٌعني ٗتؿسرٕ رٕٚ عوٟ إذْ ٗزق
عوٟ أً٘اهـٍٔ، ُعـٍ إال أْ تجـ٘ز رتِـٞ ًـّ إُتـصاب اهــٌاهم هــٌاهٕ اهــٌعني         

توــة اهـــٌاي أٗ اهــِعظ أٗ تكــّسز  -ٗهــ٘ إستٌــااًل ًعتــّدًا  بــٕ  -ٗٙـــخػٟ 
ــس إىل         ــش ااً ــّ زر ــر ٙطتشط ــٕ، ٗس٣ِٚ ــداَ عوٚ ــٛ اإلق ــال ِٙمة ــسا ر اهع

 مِّٚٞ ُٗـش٘ٓا . اهلاقٛ اهػسعٛ إْ أًلّ إثمات سلٕ عوٕٚ ب
ٗإال إُتظس ٗق٘ب ًاي خؿٌٕ يف ٙدٖ رٚلاّؾٕ، ٗذهم إُ ٙــذ٘ش هـرٜ   
اهـٌاي اهـٌعني اهرٜ دشدٖ ًّ ٗقش ٙدٖ عوٕٚ ٗإًتِش ًـّ زّ ٖ إهٚـٕ ٗقـد    
عذص ًاهم اهـٌاي أٗ اهـشّل ًّ اُتصاعٕ ٗاضرتداعٕ هلٔـس غاؾـمٕ ٗق٘تـٕ    
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ِـ   ٕ اهتـاهة عوٚـٕ   أٗ هتوعٕ عِدٖ، ٗٙـشّى هٕ أخر ع٘ا ًاهٕ اهــٌةؿ٘ب ً
رٚلاّف اهدا٢ّ ًدِٕٙ اجلاسد بلدز سّلٕ عوٕٚ عِدًا ٙلش يف ٙدٖ ًاي ٙع٘  
ًولٕ هـٌدِٕٙ قطعًٚا، ٗإْ شا ت قٌٚتٕ عوٟ  ِٕٙ أزدش اهصا٢د إهٕٚ بطسٙلـٞ  

 علال٢ٚٞ ًأًُ٘ٞ قطعٚٞ اه٘ؾ٘ي إهٕٚ. 
 

ًّ  ْٗ تعٚني ًاي  -ٗإذا كاْ ًاي اهةري  ًِٙا رـٛ ذًٞ اهةري اهـذاسد 
إًـا أْ ٙلـْ٘ اهــٌّدعٟ عوٚـٕ      رال ٙـخـو٘ اهـشاي ًـّ ؾـ٘زتني :   -ا٢ّ اهد

ــٕ، ثــٍ إًــا أْ ٙلــْ٘      ــًا رـــٛ ذًتــٕ، أٗ ٙلــْ٘ ًِلــسًا ه ًعرترــًا باهــدّٙ ثابت
اهـٌدّٙ باذاًل هٕ ًطتعدًا ا ا٢ٕ إىل ًطتشلٕ، أٗ ٙلْ٘ ًـٌتِعًا عـّ أ ا٢ـٕ   

ٍّ ًّ إعرتارٕ  باهدّٙ ًّٗ دشد ًاهٕ :  -إىل ًطتشلٕ   أع
 

(83 ّ اهـــٌّدعٟ  -(:إذا كــاْ اهــدّٙ ثابتــًا يف ذًــٞ اهةــري ٗكــاْ اهـــٌدٙ
ًعتـسرًا  باهدٙـّ اهجـابت رـٛ ذًتٕ ًٗلّسًا باهــشل اهلوـٛ ٗبـاذاًل هـٕ      -عوٕٚ 

غري ًـٌتِش عّ أ ا٢ٕ هؿاسمٕ ًتٟ طاهمٕ بٕ رال ٙـذ٘ش هودا٢ّ أخـر غـ١ٛ   
 ًّ ًاي اهـٌدّٙ بدْٗ اذُٕ.

ّ أ ا١ اهــدّٙ اهجابــت يف ذًتــٕ ٗٓلــرا اهـــشلٍ هــ٘ إًتِــش اهـــٌّدّٙ عــ 
كــأْ ِٙطــٟ أٗ ٙـــذٔى ثمــ٘ت   -ٗكــاْ إًتِاعــٕ عــّ ســّل ٗعــرٓز ًػــسٗب  

رٚرتارعـاْ عِـد اهلاقـٛ اهػـسعٛ إلثمـات       -اهـٌاي يف ذًتٕ ٗال عوٍ هٕ بٕ 
 .  اهـشّل أٗ ُعٕٚ بـشطب ً٘اشّٙ اهلكا١

  -ساز اهـٌدّٙ أٗ ُـشٌ٘ٓا ـمِّٚٞ أٗ بإقـب -(: إذا أثمت اهدا٢ّ  ِٕٙ 84)
 -ًـّ غـري عـرٓز ًػـسٗب      -ٗإًتِش اهـٌدّٙ عّ أ ا٢ٕ إهٕٚ موٌـًا ٗعـدٗاًُا   

 ،داش هـٌّ هٕ اهـشّل ٗسّوت هٕ اهـٌلاّؾٞ ًّ أً٘اهٕ بلدز  ِٕٙ ًّ  ْٗ شٙا ٝ 
   ض٘ا١ إعرتي هٕ  ا٢ِٕ أَ دشد سّلٕ ٗ ِٕٙ اهـٌعوَ٘ ثم٘تٕ يف ذًٞ اهـٌدّٙ .
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 اهـٌةـؿــــ٘ب ًاهـــٕ ٗاهظـــآس دـــ٘اش ًلاّؾــــٞ اهدا٢ــــّ اهـٌلــــٔ٘ز أٗ 
ٗذهـم   -اهجابت يف اهرًٞ أٗ اهـٌاي اهـٌتعّّٚ اهــٌتػّخـ   ض٘ا١ اهـٌاي -

إذا إًتِـش اهــٌدّٙ عـّ أ ا٢ـٕ ٗتعـرز عوـٟ ؾـاسمٕ        اهـذ٘اش ًػسٗ  بــٌا  
إُتصاعٕ ًّ غاؾـمٕ ٗهـ٘ ًـّ غـري دـِظ ًاهـٕ اهــٌعّّٚ أٗ اهجابـت يف ذًـٞ          

ٙصٙد اهـٌأخ٘ذ عوٟ قـدز  ًدِٕٙ ًا  اَ ًـٌتِعًا عّ أ ا١ٖ، هلّ البد أْ ال 
ًاهٕ ٗسّلٕ عوٕٚ، رٌّ غؿب ًِم أزقًا ًعِٚٞ أٗ  ُاُري غري ًعِٚٞ ٗٓـٛ  

ـــٌلداز،  ــٞ اه ــم      ًعوً٘ ــدن أًلِ ــٕ يف ٙ ــٕ أٗ ًاه ــش ذٓم ــٍ ٗق ــدا٢ّ -ث  -ك
ًلاّؾتٕ بلدز سّلم عوٕٚ، ٗاهع ٝ بلدز اهـٌاهٚٞ ٗقٌٚٞ اهـٌاي اهـٌةؿ٘ب 

ٚعٔا ٗٙأخر قدز سّلٕ ٗٙسدش ًِٕ ض٘قًٚا َٙ٘ اهـٌلاؾٞ، ٙأخرٓا هِعطٕ : ٙم
 اهماقٛ هؿاسمٕ بطسٙل علال٢ٛ ًأًْ٘ . 

 

ٗإُــٌا تــذ٘ش اهــٌلاؾٞ ًـّ اهــٌٌتِش إذا مل ٙسرـش أًـسٖ إىل اهلاقــٛ        
ــد        ــة رل ــاذا سو ــٕ، ر ــٕ عوٚ ــاز سل ــٟ إُل ـــٌٌتِش عو ـــشوة اه ــسعٛ ٗٙ  اهػ
ذٓمت ٙـٌني اهـٌِلس بـشّل اهـٌّدعٛ يف عامل اهدُٚا ٗمل تــذص هـٕ ًلاؾـتٕ    

إال أْ ٙرتادـش اهــٌِلس بعـد سوعـٕ      بـٌاي غسٙـٌٕ أٗ ٗقـش يف ٙـدٖ،   ه٘ معس
أًاَ اهلاقٛ ٗٙعرتي اهـٌدّٙ  ّل اهــٌدعٛ ٗ ِٙـٕ، رٚشـّل هـٕ اهــٌطاهمٞ      

 بـشّلٕ ، راْ إًتِش قاّؾٕ ًّ ًاهٕ اه٘اقش يف ٙدٖ .
 

 ة سوٚٞ اهـٌلاّؾٞ س٣ِٚر عوٟ إذْ اهـشاكٍـ(: اهظآس عدَ ت٘ق85)
 -عــدي، أٗ ٗكٚوــٕ اهـــٌعتٌد يف ااًــ٘ز اهـــشطمٚٞ اهـــٌذتٔد اه -اهػــسعٛ 

ــس إىل        ـــش ااً ــ٘ زر ـــى اارـــكى ٓ ـــ٘ ، ب ــت٣رإُ أٗىل ٗأس ــاْ إض ٗإْ ك
٘  -اهـلاقٛ اهػـسعٛ ًٗـسارــعٞ اهـٌدٙــّ     أًلِـٕ اهرتارـش ٗإثمـات احلـّل      هـ

 شاكٍ إُتصاب سلٕ ًِٕ.ـعِد اهلاقٛ بمِّٚٞ ٗحن٘ٓا ٗأًلّ اه
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ٗ ٙعــٞ اهـــٌٌتِش عــّ أ ا١ سلــٕ  (: اهظــآس دــ٘اش اهـــٌلاّؾٞ ًــ86ّ)
اهـٌعني أٗ ِٕٙ اهجابت يف ذًتٕ، راذا أٗ ب أسد عِـدن ًـااًل ٗقـد غؿـمم     
ًااًل ًعًِٚا أٗ كاْ هم عوٕٚ  ّٙ ثابت يف ذًتٕ أًلِـم ًلاّؾـٞ  ِٙـم ًـّ     
ٓــرٖ اه٘ ٙعــٞ بلــدز سّلــم ال أشٙــد، ٗااٗىل تسكــٕ، ٗااســ٘  زرــش أًــس 

هٚلكـٛ   -إْ أًلِـٕ   -ثماتٕ عِدٖ اهـشّل أٗ اهدّٙ إىل اهلاقٛ اهػسعٛ ٗإ
 هٕ بـشّلٕ ٗ ِٕٙ ٗٙـذ ٖ عوٟ ٗرا٢ٕ . 

 

(: ال ٙػرت  رـٛ د٘اش اهـٌلاّؾٞ : ًماغسٝ اهتلـاّف، بـى ٙــذ٘ش    87)
ــريٖ     ــٟ غـ ــّ عوـ ـــّل أٗ  ٙـ ـــٕ سـ ـــٌّ هـ ــّ أ ا١ٖ   -هـ ـــٌتِش عـ ــ٘ ًـ  أْ  -ٗٓـ

ّٙ٘كى غخؿًا قا زًا عوٟ اهـٌلاّؾٞ ًّ  ْٗ إثازٝ رتِٞ أٗ هصَٗ ًــشرٗز:  
 اَ أٗ راضد . سس

كٌا ٙــذ٘ش هوـ٘هٛ اهػـسعٛ تؿـّدٜ ذهـم ، رـاذا غــؿب أسـد ًـااًل          
يف اهرًٞ ٙع٘  ًولٕ هؿةري أٗ ًـذِْ٘ ٗقد دشدٖ اهةاؾب  ًعًِٚا أٗ كوًٚا

ٗإًتِش عّ أ ا١ اهـشّل أٗ اهدّٙ داش ه٘هٌّٚٔـا ًلاّؾـٞ اهــٌٌتِش ًـّ ًاهـٕ      
ٞ  -إذا ٗقش يف ٙدٖ ، ٗأًلِٕ  لـاّف هوؿـةري   أْ ٙ -بـشطب ٗالٙتٕ اهػـسعٚ

 أٗ اهـٌذِْ٘ اهـٌّ٘هٟ عوٕٚ ًّ ًاي اهةاؾب اهـٌٌتِش . 
بـــٌا أُــٕ ٗهــٛ  -ٗرـــٛ قــ٢ٕ٘ : ٙـــذ٘ش هـــخؿ٘ف اهـــٌذتٔد اهعــا ي 

أْ ٙتّ٘هٟ اهــٌلاّؾٞ ًــٌّ ٙــٌتِش عـّ أ ا١ اهــشل٘ق       -اهـخٌظ ٗاهصكاٝ 
د٘اشًا ًػـسٗطًا   -موًٌا ًّٗ  ْٗ عرز ًلم٘ي غسعًا  -اهػسعٚٞ اه٘ادمٞ 

تجري اهـٌلاّؾٞ اهعتِٞ ٗال ٙوصَ ًِٔا ًــشرٗز راضـد : رعـى سـساَ أٗ      بأْ ال
ـــشٖ٘  ــسش     -ُ ـــٔارٚني ٗإْ أس ــسا١ ٗاه ــا  اهعل ـــٌلاؾٞ  س ـــذ٘ش اه ٗال ت

ٔد اهعـــدي أٗ ت٘كٚوـــٕ باهــــٌلاؾٞ .اهػـــس  اهــــٌرك٘ز إال بـــإذْ اهــــٌذت
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 فقه الشهادات                            

 

اهٚلـٚين عوـٟ غـ١ٛ ٗاإلخمـاز عِـٕ       اهػٔا ٝ ٓٛ اهــشك٘ز ٗاإلطـالب  
ْٓ : ٓ٘ إخماز داشَ عّ سل هوةري الشَ .   قطعًٚا ًّ  ْٗ تس  . ٗبتعمري ثا

َْ دشششششششششقاي اهلل ضمشإُ : ط ََلوْ ه َْشَن فََجهُش َْشْنهلدْمشْمه َدَلهُْم ف َُْن دشْنهْ ش ِدَ ََه ُوواش ِد َواْسَتْشه
ََْم َُاْء ْنَرلوٌلشَواْنَرْأَتُمدشْنمَّْ شَتْرَض َِ ََاششششَواْلٗقاي ضمشإُ: ط صْنْ شامشُّ َُاءوشِد َِ َنْأَبشامشُّه

ٍٝ ٗاهــشك٘ز هإلطـالب اهلطعـٛ عوـٟ سؿـ٘ي      َنُشدوعوَا ص إىل تـشٌى غٔا 
ََُِدْ  ااًــس، ٗقــاي ضــمشإُ :ط ص أٜ أّ ٗٓــا بعــد اإلطــالب َواْلشَتْ توموههَاشامشَّهه

ٌَواهٚلٚين عوٚٔا ٗاهـشك٘ز ٗاهسؤٙٞ هـٔا: ط َُِشْنلدجَّهوشآْث  ص. ْقْ بوهوشَنْ شَنْ توْم
 

َّ٘ باإلخماز اهلطعـٛ اهٚلـٚين    ٗقد مٔس ًّ اهتعسٙة : أْ اهػٔا ٝ تـتل
( اهـخاهٛ ًّ اهرت   ٗإستٌاي اهـخالي، ٗقد زٜٗ عـّ زضـ٘ي اهلل )  

إُٔ ضـ٣ى عـّ اهػـٔا ٝ رلـاي هوطـا٢ى : ٓـى تـس٠ اهػـٌظ ن قـاي : ُعـٍ،           
د ص ٙعــين البــد ًــّ كــْ٘ اهػــآْععلــم لجلــاا داأــاد أ   َ (: طرلــاي )

ٌّــا ٙػــٔد كتـــلِّٕٚ ًــّ  اهػــٌظ يف اهِٔــاز : ال تــس   هدٙــٕ    ًـــخ ًا ٙلِٚــًا ع
ــاذا     ــ٘ قــعٚعًا، ر ــدٖ ٗه ــالي عِ ــاي خ ــًا عِــدٖ     ٗال إستٌ ــ ٖ ٙلِٚٚ ــاْ خ  ك

ٗٙلْ٘ ااًس اهـٌخ  عِٕ ٗاقشًا هدٕٙ ٗق٘ن اهػـٌظ يف زابعـٞ اهِٔـاز    
 ى : رٚػٔد بٕ . ٗٙلش اهلالَ رـٛ أسلاَ اهػٔا ات ع  رؿ٘ٓي ُمدأ بعؿ

 

 :أر ط قبول الشاا ة 
ًــٌّٚصًا ًـدزكًا كـاْ أَ غـري      -ااٗي : اهمو٘غ رال تلمى غٔا ٝ اهؿـ   

ًٞ رإُ تـٛ اهـٗعوٟ اإلطالق، إال ر -ًـٌّٚص   ٕٚ إذاـلمى غٔا تٕ رـلتى خاؾ
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ت٘رست عوٟ غسا٢  قمـ٘ي اهػـٔا ٝ ٗٙقخـر بـأٗي كالًـٕ  ْٗ ثاُٚـٕ، ٗال       
ًٝ     تلمى غٔا تٕ يف غري اهلتى ستٟ اجلـس  ن، ُعـٍ تؿـوض عمازتـٕ ااٗىل ُـ٘ا

ٍّ إهٚٔــا غــ٘آد أخــس٠ قــد تــق ٜ عِــد اهلاقــٛ إىل سؿــ٘ي اهعوــٍ  تِكــ
اهلاطش أٗ اإلط٣ٌِاْ اه٘اثل باهـذسٙـٌٞ أٗ ًعسرٞ خٚ٘طٔـا ااٗىل رٚلـْ٘   

 .  ْٗ إخماز اهؿ  ٗغٔا تٕ -اهعوٍ سذٞ 
  

 ٘ كـاْ   اهجاُٛ: اهعلى رال تـلمى غٔا ٝ اهـٌذِْ٘ ساي دـُِ٘ـٕ، ُعٍ هــ
ًٞ ٗٓـ٘ دـاًش هػـسا٢            أ ٗازًٙا ٗغـٔد سـاي إراقتـٕ ٗإ زاكـٕ ٗرطِتـٕ كاًوـ

قم٘ي اهػٔا ٝ ٗتـشلل اهلاقٛ ًّ إراقتٕ ساي سؿ٘ي اهـٌػٔ٘  بٕ ًّٗ 
 قمؤا ًِٕ.  -إ زاكٕ ٗرطِتٕ عِد غٔا تٕ ٗٗق٘ن إخمازٖ 

(: إذا أسّظ اهلاقٛ ًّ اهػآد: اهطرادٞ أٗ اهةعوٞ ٗقوـٞ اهعطِـٞ   1)
إضـتةوظ يف إضتػـٔا ٖ ٗتــشلل ًِـٕ ًـّ  ْٗ تعِٚـة،        -ٗغسٗ  اهـرّٓ  

هصًـٕ   -ستٟ إذا تمّّٚ هٕ غومٞ اهطـٔ٘ أٗ اهِطـٚاْ عوٚـٕ أٗ قوـٞ اهعطِـٞ ًِـٕ       
اهتجمـــت ًـــّ غـــٔا تٕ قمـــى أْ ٙعتٌـــد عوٚٔـــا ٗٙـــمين قكـــا١ٖ رــــٛ ســـّل   

 اهـٌتِاشعني . 
 

اهـٌعتلد بإًاًٞ أٓى  اهـٌقًّاهجاهح : اإلٙـٌاْ ٗاإلعتلا  اهؿشٚض  ر
( إذا كاْ عداًل ًسقًٚا يف  ِٕٙ ٗضـو٘كٕ تلمـى غـٔا تٕ دصًـًا     ) اهمٚت

 .  ٗعوٟ اجلٌٚش ض٘ا١ ُظريٖ ًٗـخاهعٕ يف أؾ٘ي اهدّٙ أٗ يف رسٗعٕ
ٗأًا غري اهـٌ٘اهٛ إذا كاْ قاؾـسًا عـّ تــشؿٚى اهعلٚـدٝ اهــشّلٞ ٗمل      
ٙعاُــد ٗمل ِٙؿــب ٗكــاْ ًسقــًٚا يف  ِٙــٕ ًطــتلًٌٚا يف ضــو٘كٕ ٗعوــٍ ًِــٕ  

دق  قموت غٔا تٕ عوٟ ااق٠٘، بى ه٘ غـٔد عوـٟ ُظـريٖ يف    اهـخري ٗاهؿ
اهـــٌرٓب أٗ عوــٟ غــري اهـــٌ٘اهٛ قموــت ًِــٕ دصًــًا إذا عوــٍ ًِــٕ اهـــخري    
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( أٗ اهـــٌمة  ه ٢ٌــٞ ًــّ مي ًـــشٌد )  ٗاهؿــدق ، بٌِٚــا اهِاؾــب :
اهـٌعاُد أٗ اهـٌلّؿس يف تـشؿٚى اه٘الٙٞ ٗاهعلا٢د اهـشـلٞ رلمـ٘ي غـٔا تٕ   

 ٘اهٛ ًـٌِ٘ب ٗإْ كاْ ًسقًٚا يف  ِٕٙ مآسًا. عوٟ اهـٌقًّ اهـٌ
ّٛ  ِٕٙ ٗؾدقٕ عوٟ غري اهـٌطوٍ، كٌـا   ٗتلمى غٔا ٝ كى ًطوٍ ًسق
تلمى غٔا تٕ أٓى كى ًّوٞ عوٟ ُظسا٢ٍٔ يف اهدّٙ ٗاهـٌوٞ ًــٌّ ٙسقـُٕ٘   
ًّ اهػٔدا١، راْ مل ٙلّ غآداْ ًّ أٓى ًوـتٍٔ غـٔد اهــٌسقٛ  ِٙـٕ     

 . ٍٔ عوٟ غري اهـٌطوٍٗاهـٌعسٗي ؾدقٕ ًّ غري أٓى ًوت
  

ٗال تلمى غٔا ٝ غري اهـٌطوٍ عوٟ اهــٌطوٍ، إال يف اه٘ؾـٚٞ إذا ًـات    
يف أزا غسبٞ ٗمل ٙـذد ًطوٌني ٙػٔدٌٓا عوٟ ٗؾٚتٕ، رٚػـٔد كتـابٚني   
عوٚٔا ٗتلمى س٣ِٚر غٔا ٝ أٓى اهلتاب طّسًا هوٌطوٍ اهـٌ٘ؾٛ إذا عـسي  

 .  أٓى ًوتٍٔباهؿدق ٗاهـخري ًٍِٔ ٗكاُا ًسقٚني عِد أؾشابٍٔ ٗ
  ٍٝ  -ٗعِد غٔا ٝ غري اهـٌقًّ عوٟ اهـٌ٘اهٛ أٗ عِد عدَ قم٘ي غــٔا 

اهػآد ًعسٗرًا باهؿـدق ٗاهــخري ٗاهؿـالن يف ًــذتٌعٕ ٙـتٌلّ       إذا كاْ
ٍٞ  ٗٗضٚوٞ هتشؿٚى اهعوٍ باهــشّل يف   اهلاقٛ أْ ٙطتعٚد ًّ اهػٔا ٝ  كآه

   ٍّ ــٕ أٜ بعــد اهتشلــل ًــش اهػــآد ٙكــ ـــٌسر٘عٞ هدٙ اهلاقــٛ  اهــدع٠٘ اه
ـــشؿٚى     ــسٝ اهػــٔ٘  هةــسا ت ــٞ اهػــ٘آد ٗاهلــسا٢ّ كلج غــٔا تٕ اىل بلٚ
اهعوٍ ٗاهٚلني أٗاإلط٣ٌِاْ بؿدق اهـٌدعٛ يف  عـ٘اٖ أٗ ؾـدق اهــٌِلس    

ال بػـٔا ٝ   -يف ُـعٕٚ ٗإُلازٖ، ثٍ ٙلكٛ بعوٌٕ ٗٙلِٕٚ أٗ إط٣ٌِإُ ٗٗث٘قٕ 
 . اهػآد اهـٌخاهة يف اهدّٙ أٗ يف اهـٌرٓب أٗ يف اهطو٘ن

 

ــسًا   اه سابــش : اهعداهــٞ ٗاالضــتلاًٞ يف دــا ٝ اهػــسب ٗكــْ٘ اهػــآد خّٚ
 ؾا قًا ًسقًٚا يف  ِٕٙ ٗضو٘كٕ، رال تلمى غٔا ٝ غري اهؿا ق اهـٌسقٛ
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 ٕ ــٕ ٗضــو٘ك ــاذا مل ٙعــسي       ِٙ ــٕ ر ــتعني اهتشلــل عــّ ساه . ًٗــش اهػــم ٙ
 .  باهلرب قموت غٔا تٕ

 

ّٛ ٗؾــاسب اهؿــِعٞ اهـــٌلس 2) ٗٓٞ (: ال بــأع بػــٔا ٝ اهعلــري ٗاهــدُ
كاهـشا٢م ٗاهؿا٢غ ٗذٜ اهعٌى اهد١ُٛ كاهصّبـاي ٗاهعـساؽ ٗاهــخا َ إذا    

 عسر٘ا باهؿدق ٗاهعدي ٗاالضتلاًٞ ٗمل ٙعسر٘ا باهعطل أٗ باهلرب . 
ًٝ هــٕ بـــشٚح  ًٞ ًعتــا  ُعــٍ اهطــا٢ى بلعــٕ ًــّ اهِــاع إذا إتـــّخرٓا سسرــ
عسي باالضتذدا١ ٗاهطقاي باهلّة ًّ اهِاع تسّ  غٔا تٕ ٗال ٙعتِٟ بٔا 
      ٍٞ ــ ــاب ًــّ غــٔا تٕ كٌلدً ـــٌلّ االُتع ــٞ، ُعــٍ ٙ ـــشسش اهعداه ــاْ ً ــ٘ ك ٗه

 .  هـشؿ٘ي اهعوٍ عِد اهلاقٛ
 

 اهـخاًظ: أْ ال ٙلْ٘ اهػـآد ٗهـد شُـا، رـاذا تــشلل كُ٘ـٕ إبـّ شُـا         
ــا       ــّ  اهصُ ــدًا ً ــٕ ًت٘ه ــل كُ٘ ــّ مل ٙتشل ــى، ًٗ ــٔا تٕ ٗمل تلم ـــذص غ  مل ت

  ّ اهسذٙوـٞ باه٘ؾـة    ٗقد أسسشت عداهتٕ داشت غٔا تٕ ٗإْ ُاهتـٕ ااهطـ
، راْ اهـٌػل٘ن ٙوشل باهعساؽ ٗٓ٘ إبّ سالٓي ال ًاُش ًـّ قمـ٘ي   ط١٘اه

 غٔا تٕ اذا كاْ ضو٘كٕ ًسقًٚا . 
 

اهطا ع: أْ ال ٙلْ٘ اهػآد ًـٌّ هٕ ُعش ًــشلل أٗ سـّل ًقكـد يف    
اهدع٠٘ اهيت ٙػٔد رٚٔا إلثماتٔا عِد اهلاقٛ اهػسعٛ، رال تلمى غـٔا ٝ  

ٚـٕ ٗهـٕ ُؿـٚب ًِـٕ، ٗال تلمـى غـٔا ٝ اهـدا٢ّ        اهػسٙم رٌٚا ٓـ٘ غـسٙم ر  
هوـٌشذ٘ز عوٚـٕ اهــٌدّٙ هـٕ إذا غـٔد هــٌدِٕٙ بــٌآي هـٕ عوـٟ غـريٖ، ٗال          
تلمى غٔا ٝ اه٘ؾٛ رٌٚا ٓ٘ ٗؾٛ رٕٚ ٗهٕ ٗالٙٞ عوٕٚ، ُٗـش٘ ذهم ًـٌّ 

 . ٙـذّس بػٔا تٕ ُععًا هِعطٕ
 كٌا ال تلمى غٔا ٝ ًّ ٙسٙد  رش اهكسز ٗاهةساًٞ عّ ُعطٕ كػٔا ٝ 
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اهعاقوـٞ بتذـسٙض غـٔ٘  اهــذِاٙٞ اهـيت تطـت٘دب اهدٙـٞ عوــٟ         أسـد أرـسا   
اهعاقوٞ، أٗ غٔا تٕ بـذِْ٘ اهػٔ٘   ،ٗحنٌ٘ٓا ًـٌا  ٙـٌِش ُع٘ذ اهػـٔا ٝ  
 ٗتةسٍٙ اهلاقـٛ هوعاقوـٞ اهدٙـٞ عـّ اهلاتى،كٌـا ال تلمـى غـٔا ٝ اه٘كٚـى         

ٗحن٘ٓـا   أٗ اه٘ؾٛ بـذسن غٔ٘  اهـٌدعٛ عوـٟ اهــٌّ٘كى أٗ اهــٌ٘ؾٛ،   
 ٌا ٙـٌِش ُع٘ذ اهػٔا ٝ هلُ٘ٔا تدرش اهكسز عّ اهػآد .ًـ

 

(: ال ًاُش ًّ قم٘ي غٔا ٝ اهػسٙم هػـسٙلٕ رٌٚـا ال ٙـستم  بــٌاي     3)
اهػسكٞ كأْ ٙػٔد هٕ بصٗاز أٗ طالق أٗ سل أٗ ًاي هٕ عوٟ غريٖ خازز 

 .   ًاي اهػسكٞ أٗ حن٘ ذهم
ــخـ       4) ــًا هػ ــاْ  ا٢ِ ــدي إذا ك ــٔا ٝ اهع ــ٘ي غ ــّ قم ــاُش ً مل (: ال ً

ٍٕ ، رٚػٔد هـٕ بــشل أٗ بـدّٙ هـٕ عوـٟ مخـس ًـّ         ٙـشّذس عوٕٚ هعوٓظ أٗ ضع
 غري رسق بني كْ٘ اهـٌدّٙ اهـٌػٔ٘  هٕ ً٘ضسًا أٗ ًعطسًا. 

 

(: إذا غــٔد اهعــدالْ بـــٌآي أٗ ســّل هـــٌّ ٙسثاُــٕ ســاي سٚاتــٕ قمــى  5)
ًـٌاتٕ رشلٍ اهـشاكٍ عوٟ طمل غٔا تٌٔا رٌات اهـٌػٔ٘  هٕ قمى تِعٚـر  

 ًـاُش ًــّ إضـتٌساز اهلاقــٛ عوـٟ قمــ٘ي غـٔا تٌٔا ٗال ٙـــٌِش     اهــشلٍ ال 
اهـــٌ٘ت اهالســل ًــّ تِعٚــر اهـــشلٍ، ٗٓلــرا هــ٘ غــٔدا  هــٕ ســاي سٚاتــٕ  

ًـّ إضـتٌساز اهلاقـٛ     -عوٟ اهظـآس   -رٌات قمى سلٍ احلاكٍ ال ًاُش 
يف قمــ٘ي غــٔا تٌٔا إذا ضــمل ًِــٕ قم٘هـــٔا بعــد أْ ٗثـــل بعــداهتٌٔا ســني    

ٗٓلرا تلمى غـٔا تٌٔا   .  ٔا قمى ً٘ت اهـٌػٔ٘  هٕاهػٔا ٝ أٗ بعد إقاًت
هـٌّ ٙسثإُ ه٘ ًاتا أٗ أسدٌٓا قمـى سلـٍ اهلاقـٛ رأٌُـا عـدالْ غـٔدا        

 هلسٙمٌٔا ٗكاُت غٔا تٌٔا داًعٞ هػسا٢  اهلم٘ي . 
 ٌٔاـٕ ٗكاُت غٔا تـاُـّل هـٌّ ٙسثـُعٍ إذا غٔد اهعدالْ بـٌآي أٗ بـش
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اهٕ ًرياثـًا هــٌٔا مل تلمـى غـٔا تٌٔا     ساي ً٘تٕ أٗ بعد ً٘تٕ ٗؾريٗزٝ أً٘
بوشام كٌُ٘ٔا ٗازثني ٙـذّساْ ُععـًا   -هـٌّ٘زثٌٔا رأٌُا ٙػٔداْ اُعطٌٔا 

اُعطٌٔا بٔـرٖ اهػـٔا ٝ ، بـى هـ٘ مل ٙلـّ عوـٟ اهــٌٚت  ٙـّ ٗال ٗؾـٚٞ          
 .  رٌٔا ًّدعٚاْ اُعطٌٔا ٗاهػٔا ٝ هوٌدعٛ باطوٞ

 

ٛ ٗت٘ارـل اهػـٔا تني   اهطابش : ٙعت  ً٘ارلٞ اهػـٔا ٝ هـدع٠٘ اهــٌدع   
  ٟ ــ ــ٘از  غــٔا ٝ اهعــدهني عوــٟ ً٘قــ٘ب     -ال هعظــًا  -ًعِ ــد ًــّ ت  أٜ الب

ٗاســد ًٗــ٘ز  رــاز  ال إخــتالي ًعِــٜ٘ بٌِٚٔــا، ٗال قــري يف اإلخــتالي 
ــٔد         ــاذا غ ٟ ، ر ــ ــا ًعِ ــده٘اًل ٗت٘ارلٌٔ ـــشا ٌٓا ً ــد إت ــا بع ــٛ بٌِٚٔ اهوعظ

 ٞ أســدٌٓا : )شٙــد غؿــب عسبــٞ عمٚــد( ٗغــٔد ا خــس : )شٙــد أخــر عسبــ 
ٟ  رتؿـّض اهػـٔا ٝ    عمٚد قٔسًا ٗعدٗاًُا( راهـٌده٘ي اهـٌػٔ٘  بٕ ٗاسد ًعِ

ــى .  ــٔد       ٗتلم ــد ٗغ ــٟ عمٚ ــٕ عو ــد عسبت ــش شٙ ــٔد أســدٌٓا بمٚ ــا إذا غ  بٌِٚ
   ٟ  ا خــس بــاقساز شٙــد بمٚــش عسبتــٕ عوــٟ عمٚــد كاُــت غــٔا ٝ ًـــختوعٞ ًعِــ

 .  ال تلمى ٗال تؿّض بِّٚٞ
 

شًإُ أٗ يف ًتعولـٕ أٗ ُــشٌ٘ٓا    علا عوٟ أًٓس ٗإختوعا يفـٗٓلرا ه٘ إت
ٗه٘  -ًـٌا ٙلْ٘ اهـٌػٔ٘  بٕ ًّ أسدٌٓا ًةاٙساً  هوٌػٔ٘  بٕ ًّ ا خس 

بوشــام بعــ  اهـــخؿ٘ؾٚات اهدخٚوــٞ يف ٗســدٝ اهـــٌعِٟ اهـــٌػٔ٘  بــٕ   
ٗاهـٌسا  إقاًٞ اهمِّٚٞ عوٕٚ، ٗذهم ه٘ غٔد اهعدي إُٔ بـاب شٙـد عوـٟ عمٚـد     

باعـٕ يف غـٔس غـعماْ، أٗ غـٔد     محازٖ يف  غٔس زدب ٗغٔد ا خـس أُـٕ   
اهعدي إُٔ باب شٙد عمٚدًا محـازًا ٗغـٔد ا خـس أُـٕ باعـٕ سؿـاًُا، رٔاتـاْ        
غٔا تاْ ًـختوعتاْ ًّ سٚح اهصًاْ أٗ اهـٌتعول رتلْ٘ اهػـٔا ٝ ًٌِٔـا   

 .  ًتماِٙٞ تةاٙس إسدآٌا ااخس٠ رال تلمى ٗال تؿّض بِّٚٞ
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ٗسـدٝ اهــٌػٔ٘    ُعٍ ه٘ إختوعا يف بع  اهـخؿ٘ؾٚات اهعسعٚٞ ًـش  
 بــٕ مل ٙـــٌِش عــّ قمــ٘ي اهػــٔا ٝ ٗتستٚــب مثازٓــا اهػــسعٚٞ، كٌــا هــ٘ قــاال  

)قد ضسق شٙد ًـّ عمٚـد ث٘بـًا ًعِٚـًا( أٗ )باعـٕ عسبـٞ ًػخؿـٞ( ثـٍ          :ًعًا
إختوة اهػآداْ يف قٌٚٞ اهج٘ب أٗ اهـٌطسٗق : رلاي أسـدٌٓا إْ قٌٚتـٕ   

ٞ تجمـت ه٘سـدٝ   رـاْ اهطـسق   أهة  ِٙـاز، ٗقـاي ا خـس : قٌٚتـٕ ًـأٝ  ِٙـاز،      
 اهـٌػٔ٘  بٕ، ٗٙلْ٘ اإلختالي يف أًٓس خازز عّ اهـٌػٔ٘  بٕ . 

ٗٓلرا ه٘ إختوة ًق ٠ غٔا تني ًّ عدهني ًّ  ْٗ تـدارش أٗ ًـش   
ٗسدٝ اهـٌػٔ٘  بٕ ًّ اهػٔا ٝ،  كٌا ه٘ غٔد عدالْ بةؿب شٙـد ثـ٘ب   

راْ  عمٚد اامحس ٗغٔد عدالْ مخساْ بةؿب شٙد ث٘ب عمٚد ااخكس،
ٗىل تاًٞ ؾا زٝ عّ عدهني ٗاهػٔا ٝ اهجاُٚٞ تاًٞ ؾا زٝ عـّ  اهػٔا ٝ اا

عدهني ٗال تدارش بٌِٚٔا ٗال ًاُش ًـّ قمـ٘ي كوٌٚٔـا ه٘سـدٝ اهــٌػٔ٘  بـٕ       
يف كّى ًٌِٔا ٗتــٌاَ اهػـٔا تني يف ُعطـٌٔا، رٚقخـر بلـى ٗاسـدٝ ًٌِٔـا        

غؿـمٚٞ اهجـ٘بني    ٗٙعتٌدٓا اهلاقٛ اهػسعٛ سذٞ عوٟ  ع٠٘ اهـٌدعٛ:
 .  اامحس ٗااخكس

ّ عمٚــد أهــة  ِٙــاز باضــتداُتٕ ًــ قساز شٙــدإٗٓلــرا هــ٘ غــٔد عــدي بــ
قساز شٙد باضتداُتٕ ًّ عمٚد أهعٛ  ِٙـاز، رـاْ ااهـة    إٗغٔد عدي مخس ب

 ِٙاز تجمت بتٌـاَ اهمِّٚـٞ اهعـسب: اهػـٔا تني عوـٟ إقـساز شٙـد باإلضـتداُٞ،         
ٍّ ٙـــٌني اهــدا٢ّ إىل غــٔا ٝ اهعــدي    ٗااهــة  ِٙــاز اهجاُٚــٞ تجمــت إذا إُكــ

 قساز شٙد اهـٌدّٙ باضتداُٞ أهعني ًّ عمٚد .                       إب
 

(: إذا غٔد إثِاْ ٗقكٟ اهـشاكٍ عوٟ طمل غٔا تٌٔا ثٍ إُلػة 6)
كإُلػـاي   -كؤٍ أٗ بعكٍٔ  -ٗد٘  ًا ٙـٌِش ًّ قم٘ي غٔا ٝ اهػٔ٘  
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رطلٌٔا أٗ أسدٌٓا أٗ أْ هوػآد ُععًا يف اهػٔا ٝ أٗ ُــش٘ ذهـم، ٗكـاْ    
لػاي بعد قكا١ اهـشاكٍ اهػسعٛ عوٟ طمل اهػٔا ٝ رال ٙــخو٘ ًـّ   اإلُ

 ؾ٘زتني :
اهعطـــل أٗ اهِعـــش أٗ  -اٗىل: أْ ٙلـــْ٘ سؿـــ٘ي اهــــٌاُش هؿـــ٘زٝ اا

سا ثـًا علٚـب اهػـٔا ٝ ، كـأْ غـٔدا ٌٗٓـا عـدالْ ثـٍ رطـلا           -ُـشٌ٘ٓا 
مل ٙكّس باهــشلٍ إذا ٗثـل اهلاقـٛ ب٘دـداْ اهػـآدّٙ       -ٗعؿٚا زّبٌٔا 
 .   اهػٔا ٝ سني إقاًتٔاهػسٗ  قم٘ي 

 

أْ ٙلْ٘ سؿ٘ي اهـٌاُش ضابلًا عوـٟ اهــشلٍ ًلازُـًا     هجاُٚٞ:هؿ٘زٝ اا
 هوػٔا ٝ بـأْ تـمني كُ٘ـٕ راضـلًا سـني اهػـٔا ٝ أٗ كـاْ ٙــذّس اهِعـش هِعطـٕ           

بطــى سلٌــٕ  -شاكٍ أٗ أخعــٛ عوٚــٕ ـســني اهػــٔا ٝ ٗقــد خعــٛ عوــٟ اهــ 
 .  اإلًلاْ ُٗلكٕ اهلاقٛ ًِٗش ًّ تِعٚرٖ قدز

 

(: ال ٙـــٌِش اإلخــتالي اهــدٙين أٗ اهـــٌرٓ  ًــّ قمــ٘ي اهػــٔا ٝ،  7)
رتلمى غٔا ٝ اهـٌطوٍ اهعدي اهـخّٚس عوٟ اهٚٔ٘ ٜ ٗاهِؿـساُٛ ٗاهؿـاب٣ٛ   
ٗعوــٟ ًـــخاهعٕ يف اهـــٌرٓب، هلــّ اهعــداٗٝ اهدُٚ٘ٙــٞ ًاُعــٞ ٗذهــم بــأْ   
تلْ٘ هٕ غشِا١ ًش مخس رال تلمـى غـٔا تٕ عوـٟ خؿـٌٕ ٗإْ مل ت٘دـب      

 خاهعٞ  ّٙ اهلل ضمشإُ. عداٗتٕ رطلٕ ًٗـ
 ٕ رـال قـري يف غـٔا تٕ، ٗذهـم      ُعٍ ه٘ مل تظٔس عداٗتٕ هوٌػٔ٘  عوٚـ

قري اهـٌػٔ٘  عوٕٚ اهػآد اهعدي أٗ ضّمٕ أٗ مذاٖ أٗ ُــش٘ ذهـم    كٌا ه٘
هلـّ اهػـآد مل ٙـسّ  عوٚـٕ      هلٛ ٙجمـت اهعـداٗٝ بٌِٚٔـا ٗتطـل  غـٔا تٕ،     

لمـى غـٔا تٕ هعـدَ    بِش٘ ًا ؾِش بٕ اهـٌػٔ٘  عوٚـٕ ثـٍ غـٔد عوٚـٕ راُـٕ ت     
 مٔ٘ز ٗعدَ إسساش عداٗتٕ هوٌػٔ٘  عوٕٚ.
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ــ٘ي    8) ـــٌِش ًــّ قم ــٞ اهِطــمٚٞ أٗ اهسقــاعٚٞ أٗ اهؿــداقٞ ال ت (: اهلساب
رتــلمى غـٔا ٝ اهعـدي     -اهلسٙب أٗ ؾدٙل اهــٌػٔ٘  هـٕ    -غٔا ٝ اهعدي 

ابٕٚ ٗإً ٗالبِٕ ٗأخٕٚ ٗؾـدٙلٕ ٗإْ تأكـدت اهؿـداقٞ بٌِٚٔـا ٗق٘ٙـت      
 دق ٗاهِصآٞ . آد عداًل ًعسٗرًا باهؿاهؿشمٞ ًا  اَ اهػ

عوٟ عوٟ ااب ٗعوٟ ااَ ٗعوٟ اإلبّ ٗ ٗٓلرا تلمى غٔا ٝ اهعدي
   ٕ عوـٟ ااقسبــا١ ٗااؾـدقا١ ًلم٘هــٞ إذا    ااخ ٗعوـٟ اهؿـدٙل رــاْ غـٔا ت

أســسشت عداهــٞ اهػــآد ٗعــدَ عداٗتــٕ ًــش اهـــٌػٔ٘  عوٚــٕ ٗعــدَ دــّس  
 ٔ  -ًٗــٍِٔ اه٘هــداْ  -ٍ اهػــآد ُععــًا هِعطــٕ، ضــ٘ا١ كاُــت اهػــٔا ٝ عوــٚ

بـٌآي أٗ سّل عوـٍٚٔ أٗ بلؿـاف أٗ سـّد عوـٍٚٔ إذا كـاْ اهػـآد ًتٚلِـًا        
 . ًـٌا ٙػٔد عوٟ قسٙمٕ أٗ ؾدٙلٕ

 

 -أٜ هؿاهــــشٔا  -(: تلمـــى غـــٔا ٝ اهعـــدي عوـــٟ شٗدتـــٕ ٗهــــٔا  9)
ٗتــذ٘ش غــٔا ٝ اهـــٌسأٝ اهعا هــٞ هصٗدٔـا ٗعوــٟ شٗدٔــا إذا إُكــٌت إىل   

ــا غــآدتني طغــٔا تٔا: غــٔا ٝ إًــسأٝ أخــس  ٌَا ٠ هتلُ٘  ٓ ْْ َتِكــىإ ْإْســَدا َأ
ٌَا اُاْخَس٠  ٓ ٍّ إىل  غـٔا تـٔــٌا غــآد عــدي أٗ     َرت َركَِّس ْإْسَدا ص رإذا إُكـ

  ٞ ٗقكـٟ احلـاكٍ    ٙـٌني اهـٌدعٛ ؾاسب اهـشّل كـٌوت اهــػٔا ٝ ٗاهمـّٚـِــ
 . اهػسعٛ عوٟ طملٔا

 

ــت بٌِٚٔــا ؾــ   10) ـــٌكّٚعٕ ٗإْ كاُ ــى غــٔا ٝ اهكــٚة ه داقٞ أٗ (: تلم
قسابــٞ أٗ ًــّ٘ ٝ باهةــٞ إذا أســسشت عداهــٞ اهكــٚة اهػــآد ٗؾــدقٕ رٌٚــا  
ٙػٔد بٕ ، ٗٓلرا تلمى غٔا ٝ اهعاًى اادـري بعـد ًعازقـٞ ًطـتأدسٖ إذا     
كاْ عداًل ًعسٗرًا باهؿدق، ٗال تلمـى غـٔا تٕ سـاي إضـتٌساز عٌوـٕ ًـش       

      ٘ زٖ اهـٌطتأدس، ٗٓلرا ال تلمـى غـٔا ٝ اهــخا َ اهتـابش هــٌخدًٕٗ يف أًـ
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كؤا: اهطعس ٗاهـشكس ٗاهلـ٘ي ٗاهععـى ٗاهـسأٜ بــشٚح ٙعٌـى ًـا ٙعٌوـٕ        
 ًتم٘عـٕ ٗٙتؿــسي تؿــسي ًـــخدًٕٗ رػــٔا تٕ غــري ًلم٘هــٞ ًــا اَ تابعــًا،  
راذا إررتق عِٕ ٗإضتلى يف أًسٖ ثٍ غٔد ساي ًعسٗرٚتٕ باهعداهٞ ٗاهؿدق 

 . قموت غٔا تٕ
(11    ٗ  ًٝ ٌّى اهلـارس أٗ اهعاضـل أٗ اهؿـ  غـٔا  إطوـش عوٚٔـا   (: إذا تـش

بــأْ أضــوٍ أٗ إضــتلاَ أٗ بوــغ  -ٙلِٚــًا ثــٍ شاي اهـــٌاُش عــّ قمــ٘ي غــٔا تٕ 
ٌّوٕ ٗإطوش عوٕٚ ٙلًِٚا ٗكاْ ذاكسًا هٕ ًتأكـدًا ًِـٕ    -ٗعلى ثٍ غٔد بـٌا تـش

ٌّوٕ ٗإطوـش        غري ُآع هوٌػٔ٘  بٕ قموت غٔا تٕ، بٌِٚـا هـ٘ غـٔد بــٌا تــش
غـٔا تٕ ٗزّ ت، ٗهـ٘    عوٕٚ ساي ٗد٘  اهـٌاُش عّ قم٘ي غٔا تٕ مل تلمى

أعا  أ ا١ اهػـٔا ٝ بعـد أْ شاي اهــٌاُش بإضـالًٕ أٗ بإضـتلاًتٕ قموـت إذا       
 . تـشلل اهلاقٛ ًّ شٗاي اهـٌاُش ٗإضت٘ثل ًّ غٔا تٕ

(: إذا طوب ًّ اهــٌّطوش عوـٟ غـ١ٛ أْ ٙػـٔد بـٕ أًـاَ اهلاقـٛ        12)
إلسلاق سـلّٓ أٗ إلبطـاي باطـٓى ٗدمـت عوٚـٕ اهػـٔا ٝ ًٗـّ ٙلتٌٔـا راُـٕ          

ٍ، ٗإذا أّ آا ًش ت٘رس غسا٢  قم٘هـٔا قموت ًِـٕ، ٗٓلـرا تلمـى غـٔا ٝ     مث
ٗٓ٘ اهرٜ ٙػٔد قمى أْ ٙطتػٔد، أٜ قمى ضـقاهٕ ٗطومٔـا    -اهـٌتّ ب بٔا 

إذا ت٘رست يف غٔا تٕ غسا٢  قم٘هـٔا  ٗٙرتتب عوٚٔا ااثس يف ًـذاي  -ًِٕ
أَ طومت  قاًتٔا ٗأ ا٢ٔاإٍ بني اهِاع ض٘ا١ تّ ب اهػآد باهلكا١ ٗاهـشل

ًِٕ راضتذاب ٗغٔد، ٗض٘ا١ كاُت يف سل٘ق اهِاع كااً٘اي ٗاهدْٙ٘ 
ٗااًاُات ٗاهصٗاز ٗاهطالق ُٗـش٘ٓا، أَ كاُـت يف سلـ٘ق اهلل ضـمشإُ    

، أَ كاُـت يف اهــشل٘ق اهــٌػرتكٞ     -كاهصُا ٗغـسب اهــٌطلس   -ٗسدٗ ٖ 
 ـضكشّد اهطسقٞ أَ كاُت اهػٔا ٝ ه ٗقاي ٗاهـٌِارش اهعًٌ٘ٚـٞ ٗاهـٌؿاهـ  

 اهعاًٞ كاهـٌدازع ٗاهـٌطتػعٚات ٗاهلِاطس ٗاهـٌلتمات ُٗـش٘ٓا .
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 لا تصّح به الشاا ة:  الفصل الجاني     
 

هوػٔا ٝ ساهتاْ : ساهٞ اهتشٌى ٗٓ٘ مـسي سكـ٘ز ااًـس ٗغـٔا تٕ     
هـٌا ٙـشؿى ًّ رعى ٗتعّسرٕ عوٚـٕ، ٗساهـٞ اا ا١ ٗٓـٛ اهــشاي اهالسلـٞ      

ٌّوٕ  .   ٗغٔدٖ ٗأطوش عوٕٚ اهيت ٙق ٜ رٚٔا اهػآد ًا تـش
 

ٗال تؿض اهػٔا ٝ بػ١ٛ إال ًش تـشلل اهعوٍ اهلاطش ٗاهٚلني باهــخ   
ٟ  ًّ طـسق ًتعازرـٞ علال٢ٚـًا ًـّ  ْٗ      -اهـٌػٔ٘  بٕ خازدًا  عوًٌا ًطتل

قــاي ضــمشإُ:  -تـس   يف اهــِعظ أٗ إستٌــاي خــالي ااًــس اهـــٌػٔ٘  بــٕ  
َْشَنْعْ موهشط َُشْبُْمَحقِّشَوهو ِد ََ ِْشْبهْهششششششص ٗقـاي ضـمشإُ : ط  ََمِدالشَنْ ش ََْلشْمه ُوشَنهُشْمه َوالشَتْقه

ٌَ ص ٗٙلني قاطش كٌا تس٠ اهػٌظ ٗكّعم ٗاقشني ٗتػٔد بأْ اه٘قت ْعْ 
كرهم البد ًّ ٗق٘ن ًا ٙػـٔد اهــٌطوٍ بـٕ هةـريٖ      -ُٔاز ٗكّعم ضوٌٚٞ 

( ًػــريًا إىل اهػــٌظ أٗ عوــٟ غــريٖ أًــاَ اهلاقــٛ قــاي زضــ٘ي اهلل ) 
ــا يف   ــد زؤٙتٔــ ــشٞ عِــ ــاز:طاه٘اقــ ــاد أ   َ   اهِٔــ ــاا  داأــ ــم لجلــ   صْععلــ

راْ أًس اهػٔا ٝ عظٍٚ ٗأثسٓا خطري بوشـام ًـا ٙرتتـب عوٚٔـا ًـّ إثمـات       
سّل أٗ إشٓاق باطى، ًّٗ ِٓا ال ٙـذ٘ش اإلخماز ٗاهػـٔا ٝ بـأًٓس ًظِـْ٘    
أٗ ًَ٘ٓ٘ ًـشتٌى ، بى البد ًّ اهٚلني باهػ١ٛ اهـٌخ  بٕ قمـى اإلخمـاز   

ٌّؤا ٗسكسٓا ٗأ زكٔا عـّ عوـٍ ٗٙلـني دـاش     عِٕ ٗاهػٔا ٝ بٕ، راذا تـش
 هٕ أ ا١ اهػٔا ٝ . 

ٗاهعوٍ ٗاهٚلني : قد ِٙػأ عّ سدٓع ُٗظـس ٗادتٔـا ، ٗقـد ِٙػـأ عـّ      
ــّظ  ــاب أٗ      -س ــٞ أٗ   ــٞ : زؤٙ ـــش٘اع اهظآسٙ ــطٞ اه ــل ب٘اض أٜ ٙتشل

 . -ُـشٌ٘ٓا 
 ماز بٕ ٗالـ٘ش اإلخـماٖ ٗاهـخطأ رال ٙـذـى هالغتـعوٍ اهـشدضٛ قابـٗاه
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 اهـٌعتٌدٝ عوٕٚ .   اهػٔا ٝ تلمى
ًـــّ اإلخمـــاز اهــــٌطتِد إىل اهــــٌما ١ٜ  -هلمـــ٘ي اهػـــٔا ٝ  -رالبـــد       

هػـٔا ٝ باهــخ  اهــٌعوَ٘    اهـشـّطٚٞ ٗاهـش٘اّع اهظآسٙـٞ ، أٜ البـد ًـّ ا   
عّ زؤٙٞ اهـٌخ  بٕ ًٗػآدتٕ أٗ اهِاغ١ٛ عـّ  ـاب اهــٌخ      اهِاغ١ٟ 

ــٕ  ــاالً    -ب ــٕ ً ــٟ ُعط ــاْ عو ــإقساز اإلُط ــًا أٗ   ك ــًا أٗ طالق ــًا أٗ شٗاد أٗ  ِٙ
ٖ دـاش هـٕ أْ ٙػـٔد    إقسازٖ ٗتعّلوـٕ ٗرٔـٍ ًعِـا    راذا  ش اهعدي -ُـش٘ٓا 

بـٌا أقّس ٗإعرتي بٕ رإُ عِد٢ٍر ٙػٔد باهـشّل عّ عوٍ ٗٙلني، ٗإذا أسّظ 
راقد اهمؿس أٗ راقد اهطـٌش بـأًٓس ًتٚلِـًا ًِـٕ سـاي اإلسطـاع اهــٌتعازي        

هوـٚلني عِـدٖ يف أًـ٘زٖ ٗكـاْ عـداًل ًأًُ٘ـًا ًـّ         هدٕٙ ٗباه٘ضٚوٞ اهـٌ٘دمٞ
 اهلرب رػٔد بـٌا أسّظ ٙلًِٚا غري ُاْع دصًًا كاُت غٔا تٕ ًلم٘هٞ . 

ٌّى اهػــٔا ٝ ٗإ زان اهـــٌػٔ٘  بــٕ    ٗبعمــازٝ ٗاقــشٞ : البــد ًــّ تـــش
بعوٍٍ ٗٙلنٓي أٜ البد ًّ تـّٚلّ اهػـآد ًــٌا ٙػـٔد بـٕ ُعٚـًا أٗ إثماتـًا سـني         

ّ أ ا١ غٔا تٕ ًترّكسًا هـٌا غٔدٖ ًتّٚلِـًا ًــٌا ٙػـٔد    اهتشٌى، كٌا البد ً
بٕ غري ًرت   ساي اا ا١ أٜ البد ًّ كْ٘ ٙلِٕٚ ُاغ٣ًا ًّ اإلسطـاع بـٕ   
باهسؤٙــٞ أٗ باهطـــٌاب أٗ ُـــشٌ٘ٓا ًـــّ اهـــٌما ١٠ اهــــشّطٚٞ، ٗال ٙلعـــٛ    

ًــٌا ٙػـٔد بـٕ    بى البـد ًـّ تـٚلّ اهػـآد      هوػٔا ٝ اهـشدع ٗاالدتٔا ،
 ْ ٙلـْ٘ ًتـرّكسًا ٙلِٚـًا هــٌا إطوـش عوٚـٕ بــش٘اّضٕ اهظـآسٝ          ساي اا ا١ بـأ

 ًٗتٚلًِا غري ًرت ٍ  يف إسطاضٕ عِد اهتشٌى . 
 

ِٙمةــٛ هولاقــٛ تعوٌٚــٕ    -اإلخمــاز اهـــشّطٛ اهٚلــٚين   : ٗٓــرا ااًــس 
هوػٔ٘  ٗت٘كٚـدٖ عوـٍٚٔ ٗتــشللٕ ًـٍِٔ كـٛ ٙلـْ٘ قكـاؤٖ ق٘ٙــًٌا ُصٙٔـًا          

 غري ًطتشلٕ . ٙ٘ؾى اهـشّل إىل أٓوٕ ٗٙدرش اهماطى عّ
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ُعٍ يف اهتطمٚل تعاٗت سٚح أْ اهعوٍ باهػـ١ٛ اهــٌػٔ٘  بـٕ اهــٌخ      
عِٕ ٙـختوة رلد ِٙػأ اهعوٍ ًـّ اإلبؿـاز ٗاهطـٌاب ًعـًا ، ٗقـد ِٙػـأ ًـّ        

،  -ًّ إبؿاز ًا ٙس٠ باهعني، أٗ ًّ  اب ًا ٙطـٌش بـااذْ    -أسدٌٓا 
إقــسازٖ ٗقــد ِٙػــأ ًــّ غريٌٓــا كــإقساز ًــّ عوٚــٕ اهـــشّل بــأْ ٙطــٌش أســد 

ٗٙعسي إُٔ يف ساي اهؿشٞ ٗاهـذّد ال اهـٌصان، ٗقد ِٙػأ اهعوٍ ًّ غٔسٝ 
ــاْ إضتعاقــتٕ         ــب ر ــٕ كاهِط ــاٍي أٗ ًِلــٓس ه ــّ  ْٗ ُ ــٚ٘عٕ ً ـــخ  ٗغ اه

 ٗغٚ٘عٕ ًّ  ْٗ ًعازٓا هٕ ٓٛ سذٞ ت٘دب اهعوٍ اهعا ٜ بؿشتٕ. 
ٗاهـٌٍٔ ٓ٘ سؿ٘ي اهعوٍ ُٗػ١ٖ٘ ًّ ضمب ؾشٚض ٗطسٙل ٙتعازي 

وـٕ اهعلـال١ طسٙلـًا ؾـشٚشًا هوعوـٍ ب٘اضـطتٕ، رـال ٙلعـٛ         ًِٕ ٗٙلم سؿ٘هٕ
اهعوٍ اهِاغ١ٛ ًّ اهـشدع ٗاهتخٌني، ٗال اهِاغ١ٛ ًّ طسٙل اهــذعس ،  

،  اهعاضل ، أٗ اهـٌّتٍٔ باهلرب ،أٗ باهعـداٗٝ أٗ اهسًى ًجاًل ، أٗ ًّ خ 
 .  أٗ اهـشاؾى ًّ طسٙل ًتعازي ٗٙعازقٕ ًّ ٙلّرب اهـخ  ِٗٙعٕٚ

 

ا ٝ عوــٟ رعــٓى ًــّ اارعــاي ٙلعــٛ هوعوــٍ : إبؿــاز   (: رـــٛ اهػــ13ٔ)
ٌّى ًعـٕ            اهػآد هـٕ سـاي سؿـ٘هٕ خازدـًا ٗزؤٙتـٕ هـٕ ًتٚلِـًا ًِـٕ ال ٙــشت
اإلغتماٖ أٗ اهةو  كاهصُا ٗاهطسقٞ ٗاهػسب ٗاهةؿب ٗاإلتالي ٗاه٘ال ٝ 
ٗاهسقــاب ٗاإلؾــطٚا  ٗاإلسٚــا١ ٗضــا٢س اهعلــ٘  اهـــٌعاطاتٚٞ ٗاإلتعاقــات  

قش ٙدٖ عوٟ ًآي :علآز أٗ ًتابٍ  أٗ أثاخ أٗ اهععوٚٞ ٗضوطِٞ غخـ ٗٗ
ـــش٘ٓا  ــٞ اهععــى      -بكــاعٞ أٗ ُ رتلمــى غــٔا ٝ اهعــدي عِــدًا ٙـــخ  بسؤٙ

 ٗؾدٗزٖ عّ اهـٌػٔ٘  عوٕٚ. 
 

(: ال ٙؿّض اهػٔا ٝ باهـٌوم اهــٌطول إذا مل ٙطوـش عوـٟ سؿـ٘ي     14)
ٗال تلعـــٛ اهٚـــد ٗاهتطـــو    -بٚـــش أٗ ٓمـــٞ أٗ حنٌ٘ٓـــا  -اهعلـــد اهِاقـــى 
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ّ٘غًا  -ؿـــسي باهمِـــا١ ٗاهــــٔدَ ٗاإلدـــازٝ ُٗــــش٘ٓا  ٗاهت ًطـــتِدًا أٗ ًطـــ
 . هوػٔا ٝ باهـٌولٚٞ عِد اهتِاشب عوٚٔا

ُعٍ ٙـٌلّ اهػٔا ٝ عوٟ أْ اهـٌاي أٗ اهعلاز يف ٙد رـالْ ٗأُـٕ ًولـٕ     
مآسًا ًّ  ْٗ دصَ باهـٌولٚٞ اه٘اقعٚٞ اهــٌطولٞ اهِارٚـٞ هــٌولٚٞ خؿـٌٕ     

 أٗ اهعلاز أٗ ُـشٌ٘ٓا .  اهـٌتِاشب ًعٕ عوٟ ًولٚٞ اهداز
 

(: يف اهػٔا ٝ عوٟ اإلقساز : اإلعرتاي اه٘اقض يف ًلاَ اهـذّد ال 15)
ــٟ      ــات ٗاهػــٔا ٝ عو ــا٢س اهتعــاًالت ًــّ اهعلــ٘  أٗ اإلٙلاع ـــٔصي، ٗض اه

ــٌش     ـــٌا ٙط ـــش٘ٓا ً ــري ُٗ ــّ     -غــٔا ٝ اهة ــٕ ع ـــٌػٔ٘  ب ــاب اه ٙلعــٛ  
ْٓ أٗ ٙلنٓي بـشؿ٘هٕ خازدًا عّ دّد   .   -ٓصي ًٗصان ال عّ  -إط٣ٌِا

كاُتطـاب شٙـد    -ًتلـسزًا بلجـسٝ    -ٗٙـٌلّ أْ ٙطٌش بـخ ٍ ًطتعٚكـًا  
إىل اهرزٙٞ اهطآسٝ أٗ اهلمٚوٞ اهـٌعِٚٞ أٗ إًتالن عمٚد همطـتاْ كـرا أٗ  از   
ـــٌاهلٛ،      ــازن يف اهتؿــسي اه ـــٌوم أٗ ًػ ــٕ يف اه ــاشب ه كــرا ًــّ غــري ًِ

 ْٗ ًعـازا  ٗٓلرا ٗقة غ١ٛ ٗشٗدٚٞ إثِني إذا إضتعاا اهـخ  ًـّ  
ًٍلم٘ي ٗ هٚٓى ًعل٘ي داشت اهػٔا ٝ باهطٌاب ًّ  ْٗ إعــتِا١ باســتٌاي   

سذٞ عوٟ خالي اهــخ    اهـخالي ستٟ ًش ٗد٘  ًعازا هٚطت عِدٖ
 اهـٌطتـعٚ  . 

 

ــٕ    16) ـــٌػٔ٘  ب ــٍ باه ـــشتاز اهعو ــد ٙ ــٕ    -(: ق ــّض ب ــٛ تؿ ــًا، ٗك أسٚاُ
٘  ٗاإلٙلاعـات  ٗٙعتلس إىل  اهطٌاب ٗاهسؤٙٞ، ٗذهم ُظري اهعلـ  -اهػٔا ٝ 

اهـــٌ٘دمٞ هوٌولٚــٞ أٗ هوصٗدٚــٞ أٗ هوعسقــٞ أٗ هوــ ا١ٝ . ٗاهـــٌٍٔ سؿــ٘ي   
ٌّوٕ ستٟ ٙـذ٘ش أ ا١ اهػٔا ٝ بٕ ًٝ ًّ اهـخ  عِد تـش  .  اهعوٍ عا 

 ػٔد ـِٕ أْ ٙـًا ًـٌّ عوٕٚ اهـشّل ٙـٌلـرتارـ(:  إذا  ش إقسازًا ٗاع17)
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تٚلّ ًِٕ ٙــٌلِٕ أْ  بإقسازٖ، ٗإذا  ش ًـٌّ غٔد اهـشّل ٗسكسٖ ٗٓ٘ ً
 -ال أْ ٙػـٔد أؾـوًٚا ٗكأُـٕ ٓـ٘ اهسا٢ـٛ أٗ اهطـاًش        -ٙػٔد عوٟ غٔا تٕ 

بى ٙػٔد بـٌا  ش ًّ اهسا٢ٛ أٗ اهطاًش . ٗبتعمري ٗاقـض : سٚـح البـد    
ًّ اهؿدق يف اهػـٔا ٝ ًٗـّ سؿـ٘ي اهعوـٍ باهــٌخ  بـٕ ٗاهــٌػٔ٘  بـٕ         

ــ٣ًا      ـــشٌ٘ٓا ُاغ ــابٍ أٗ ُ ٍٞ أٗ   ــ ــّ زؤٙ ــٛ ً ــٓل علال٢ ـــش٘اع  بطسٙ ًــّ اه
اهظــآسٝ ٗبـــشطب اهتعازرــات اهعلال٢ٚــٞ اهـــخازدٚٞ ٙوــصَ أْ ٙػــٔد كٌــا 
ٌّى عِد أ ا١ اهـػٔـا ٝ البـد ًّ تـرّكسٖ هـٌا غٔد ٙلًِٚا ًّ  ْٗ تـس    تـش

 . رٚػٔد بـٌا زأ٠ ٓ٘ أٗ بـٌا  ش ٓ٘ أٗ بـٌا غٔد اهسا٢ٛ أٗ اهطاًش
 

ّلّ ًـّ غـخـ   (: تلمى غٔا ٝ اهعدي ااعٌٟ رٌٚا ٙطـٌش إذا تـٚ  18)
اهـٌتلوٍ ٗعسرٕ ٙلًِٚا ٗأسسش ًـسا ٖ قطعـًا ثـٍ غـٔد بــٌا  ـش ٗبــشطب        
ٌّى، ٗتلمـى غـٔا ٝ اهعـدي ااؾـٍ رٌٚـا       إسطاضٕ اهلطعٛ بـٌا غٔد ٗتـش
ٙــس٠ ٗٙمؿــس إذا تــّٚلّ ًــّ غــخـ اهـــٌػٔ٘  عوٚــٕ ٗزمٖ بعِٚــٕ ٗأســّظ    

 . بعلسٖ ثٍ غٔد باإلبؿاز ٗاإلسطاع اهلطعٛ
 

سع تلمى غٔا تٕ رٌٚا زأ٠ ٗرٌٚـا  ـش إذا   (: راقد اهِطل كااخ19)
كاْ عداًل ٗرٌٔت ًِٕ اإلغازٝ اه٘اقشٞ ٗعوٍ ًسا ٖ ًِٔا، رو٘ ه٘ ٙعٔـٍ  
ــازتٕ       ــاْ إغ ــا هني ٙعسر ــآدّٙ ع ــاز غ ــصَ إسك ــًا ه ــازتٕ دوٚ ــٛ إغ اهلاق

 ٗٙرتًأُا هولاقٛ هٚط٣ٌّ بػٔا تٕ.
ٗهـ٘ كــاْ أســد اهػــآدّٙ أعذٌٚــًا ال ٙعٔــٍ اهلاقــٛ هةتــٕ أٗ هـــٔذتٕ  

تعاْ بـٌرتًني ؾا قني ؾاهـشني عازرني باهرتًٞ ستٟ ٙعٍٔ ًٌِٔا إض
تسًٞ غٔا ٝ ًّ ال ٙعسي اهلاقـٛ هطـإُ ستـٟ ٙــشؿى عِـدٖ اه٘ثـ٘ق       

 باهـٌعِٟ اهـٌػٔ٘  بٕ ب٘اضطٞ تسًٞ اهؿا قني . 



 

 3ًِٔاز اهؿاحلني/ز ...............................................................(252)

 

شّل أٗ اهـدّٙ أٗ عا٢دٙـٞ ًوـم    ـ(: ٗدـداْ ٗزقـٞ ًلتـ٘ب رٚٔـا اهـ     20)
ٌوم، ٗٓلــرا اهتطــذٚى اهؿــ٘تٛ ال ٙلعــٛ هوػــٔا ٝ باهـــ علــاز أٗ ُـــشٖ٘

 اهـٌطٌ٘ب أٗ اهـٌس٢ٛ ال ِٙعش هوػٔا ٝ باهـٌطٌ٘ب ًِٕ أٗ اهـٌس٢ٛ رٕٚ.
بى البد ًّ تـرّكس اهػـآد ًكـٌْ٘ اهــٌلت٘ب أٗ اهــٌطٌ٘ب ٙلِٚـًا        

ستــٟ تلــْ٘ غــٔا تٕ عــّ تجمــٍت ٗتـــشلل، ٗإذا مل ٙتــركسٖ اهػــآد ٙلِٚــًا  
بــأُٛ  عــت أٗ عــسا اهـــٌطٌ٘ب ٗاهـــٌس٢ٛ أًــاَ اهلاقــٛ ٗؾــّسن هــٕ  

   ًٞ زأٙـت ٗال أتــركسٖ ٙلِٚــًا . ٗس٣ِٚــر ٙــٌلّ أْ ٙطــتعٚد ًِــٕ اهلاقــٛ قسِٙــ
ٍّ إىل غريٓا ٗتـتذٌش عِـدٖ اهلـسا٢ّ    ٗترتاكـٍ   -ٗتلـْ٘ ٓـرٖ ًِٔـا     -تِك

 اهػـــ٘آد اهـــيت قـــد تـــق ٜ باهلاقـــٛ إىل اهـــٚلني باهــــشّل اهــــٌدعٟ بـــٕ  
ــٕ    ــا١ٖ  رٚلكــٛ بعوٌ ٟ    -أٗ بإُتع ــ ـــٌعتٌدٝ عو ــٔا ٝ اه اهلتابــٞ أٗ  ال باهػ

 اهؿ٘زٝ أٗ اهؿ٘ت رل  ًّ  ْٗ ترّكس اهػآد ٙلًِٚا . 
 

ــاْ    ـــتابتٕ ًٗــــختً٘ٞ بــــختٌٕ أٗ ت٘قٚعـــٕ أٗ كـ ــٞ كـ ٗإذا كاُـــت اهلتابـ
اهؿ٘ت ؾ٘تٕ أٗ كاُت اهؿ٘زٝ ؾ٘زتٕ أٗ ؾ٘زٝ غريٖ ٗٓٛ عِـدٖ ٗقـد   
تركسٓا ٗسؿى اهـٚلني عِـدٖ بــٌكٌُ٘ٔا رلاُـت اهلتابـٞ أٗ اهؿـ٘زٝ أٗ       

ٌّوٕ ًـّ اهػـٔا ٝ ضـابلًا ٗكـاْ     اهؿ٘ت ضممًا ًِٗ ػأ هترّكس ًا عوٍ بٕ ٗتـش
أًلِـٕ   -تركسٖ قً٘ٙا ًـتــٚلًِا ال تــس   عِـدٖ رـٚــٕ ٗال إسـتــٌاي تصٗٙـس رٚـٕ        

 اهػٔا ٝ عوٟ طمل ٙلِٕٚ ٗإضتشكازٖ هو٘اقعٞ .
 

بٌِٚا ه٘ تـس   ٗمل ٙتـركس ااًـس دوٚـًا، أٗ إستٌـى اهتصٗٙـس يف اهــخّ         
ًِٚٔا ٗخط٘طٔـا اهــٌستمطٞ باهــخ  اهــٌسا      ٗه٘ يف بعـ  ًكـا   -ٗاهلتابٞ

مل تـذص هٕ اهػٔا ٝ يف ٓرّٙ اهـٌ٘ز ّٙ ٗٙلـْ٘ مثــًٌا قطعـًا     -غٔا تٕ بٕ 
ٍٝ مل ٙتشللٔا ٗمل تـتكض عِدٖ ٗق٘ن اهػٌظ رـٛ اهِٔـاز.       بعسا غٔا 
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كٔا سل ا  ًـٛ ًــشكًا،   بع  اهـشل٘ق ٓٛ سل اهلل ًـشكًا، ٗبع
ٗبعكٔا سل ًػرتن، ٗاهػٔا ٝ عوٟ ٗاسٍد ًـّ اهــشل٘ق اهــًٌٟ٘ إهٚٔـا     
٘ٓ ًّ ااُــشا١   ال تلْ٘ ًلم٘هٞ ٙلكٟ غسعًا عوٟ طملٔا إال إذا كاُت بِش

 ا تٚٞ إًااًل، ُٗعّؿى رسٗعٔا السلًا :
 ٗٓــرا ًطـــو٘ب يف إثمــات اهصُــا أٗ -غـــٔا ٝ أزبــش زدــاي عــدٗي -أ  

  اهو٘ا  ، إال ًا قاَ اهدهٚى اهـخاف عوٟ خالرٕ ٗٙأتٛ . اهطشـل أٗ
 غــٔا ٝ زدوــني عــا هني ٗٓــٛ سذــٞ ًلم٘هــٞ يف ًٚــش اهـــٌ٘از   -ب

إال ًا قاَ  هٚى خـاف عوـٟ خالرـٕ كـاهع٘اسؼ اهجالثـٞ ٗاهـدع٠٘ عوـٟ        
ٍّ اهـٌٚني إىل اهمِٚـٞ، ُٗظـري ًـا سـتـ اهِطـا١           اهـٌٚت اهـيت تتـاز إىل قـ

 . شٌ٘ٓاـاهِعاع ُٗباإلطالب عوٕٚ كاهعرزٝ ٗ
 كٌا رـٛ اهدْٙ٘ ٗسل٘ق اهمػس . -غٔا ٝ زدى ٗإًسأتني  -دـ
ٍّ اهٌٚني كٌا رـٛ اهدْٙ٘ ٗسل٘ق اهمػس . -   غٔا ٝ زدى ًش ق

ٍّ اهٌٚني كٌا يف اهدْٙ٘ ٗسل٘ق اهمػس . -ٓـ  غٔا ٝ إًسأتني ًش ق
ــس ات    -ٗ ــا١ ًِعـ ــٔا ٝ اهِطـ ــرز أٗ    -غـ ــيت ٙتعـ ــ٘ز اهـ ــٛ يف ااًـ  ٗٓـ

ــال  ــازي إطــ ـــشٚ    ال ٙتعــ ــ٘ال ٝ ٗاهــ ــرزٝ ٗاهــ ــا كاهعــ ــاي عوٚٔــ  ب اهسدــ
 .  ٗعٚ٘ب اهِطا١ اهماطِٞ  ْٗ اهظآسٝ

 

(: ال ٙجمت اهوـ٘ا  أٗ اهطـشل إال بػـٔا ٝ أزبعـٞ زدـاي، ٗٙجمـت       21)
     ْ ــا ــسدٍ ًــش اإلسؿ ــاْ أٗ هو ــد ًــش عــدَ اإلسؿ ـــٌ٘دب هوذو ــا اه  اهصُ

 بــأًسّٙ : بػــٔا ٝ أزبــش زدــاي عــدٗي ٗبػــٔا ٝ ثالثــٞ زدــاي عــدٗي         
 متـطا١ عدٗي ثـٔد باهصُا عدالْ ٗأزبش ُـتني ؾاهـشتني، ٗإذا غًش إًسا
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بػــــٔا تٌٔا اهـــــذود  ْٗ اهــــسدٍ ٗإْ كــــاْ ًـــــشؿًِا، ٗال ٙلعــــٛ يف  
 اهع٘اسؼ اهجالثٞ غٔا ٝ عدهني.

 

ـــذسا٢ٍ اهـٌ٘دـــمٞ هوشــّد غــسعًا    22) ـــذِاٙات ٗاه ـــت اه غــري  -(: تـجم
ٗإتٚــاْ اهمٌٔٚــٞ  اهجالثـٞ اهـــٌتلدًٞ ُظــري اهطــسقٞ ٗغــسب اهـــخٌس ٗاهلــري 

بػـٔا ٝ زدوـني عـا هني ٗال     -ُٗـش٘ٓا ًّ سل٘ق اهلل ٗسدٗ ٖ ضـمشإُ  
 . -ال ًِعس ات ٗال ًِكٌات إىل زدى عدي  -تجمت بػٔا ٝ اهِطا١ 

ُعٍ ًا إدتٌش رٕٚ سل اهلل ٗسل اهِاع كاهطـسقٞ رػـٔد عوٚٔـا زدـى     
ٗإًسأتاْ ؾاحلتاْ، أٗ زدى ٗٙـٌني اهـٌطسٗق ًِـٕ، أٗ غـٔدت إًسأتـاْ    
ًش ٙـٌني ؾاسب اهـٌاي اهـٌطسٗق ثمت اهـٌاي ٗمل ٙجمـت اهــشّد : قطـش    

ستٟ ٙػٔد عدالْ عوٚٔا، ٗٓلرا ه٘ غٔد عوٟ علد ُلان إثِـاْ :   -اهٚد 
زدــى عــدي ًــش ٙـــٌني إًــسأٝ ؾاهـــشٞ أٗ إًسأتــاْ ؾاهـــشتاْ ًــش ٙـــٌني   

ثمت اهـٌٔس اهـٌػٔ٘  بـٕ ٗال تجمـت عولـٞ اهِلـان ستـٟ ٙػـٔد        -اهـٌدعٛ
 ْ عوٚٔا أٗ زدى عدي ٗإًسأتاْ ؾاهـشتاْ.       زدالْ عدال

 

(: ال ٙجمــت عِــد اهلاقــٛ اهطــالق ٗاهـــخوش ٗاهـــٌمازأٝ ٗاهِطــب  23)
ٗزؤٙــٞ اهـــٔالي ٗاه٘كاهــٞ إال بػــآدّٙ دــاًعني هػــسا٢    ٗاإلٙؿــا١ إهٚــٕ

ٌّات إىل   -قم٘ي اهػٔا ٝ، ٗال تـجمت بػٔا ٝ اهِطا١  ال ًِعس ات ٗال ًِكـ
 -اهلؿـاف   -مت بٔـا اهلتـى اهــٌق ٜ إىل اهلـ٘      كٌا ال ٙج -زدٓى عدٓي 

 ٗال اهـشدٗ  كٌا تلدَ .
 

(: تجمت اهدْٙ٘ ٗعولٞ اهِلـان ٗاهلتـى اهــٌ٘دب هودٙـٞ بػـٔا ٝ      24)
زدوني عا هني ٗبػٔا ٝ زدى عدي ٗإًسأتني ؾاهــشتني، ًـّ  ْٗ رـسق    
ٌّات إىل غٔا ٝ اهسدـى اهعـدي بـني     يف ثم٘ت اهلتى بػٔا ٝ اهِطا١ اهـٌِك
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ه٘ادــب رٚــٕ اهدٙــٞ كلتــى اهـــخطأ ٗقتــى اه٘اهــد ٗهــدٖ ٗبــني اهلتــى اهلتــى ا
ًٞ إىل غـٔا ٝ   ٌّ اه٘ادب رٕٚ اهلؿاف رإُ بػٔا ٝ إًسأتني ؾاهـشتني ًِك

 . اهعدي ٙجمت اهلتى ٗحب اهدٙٞ  ْٗ اهلؿاف
  

ٌّات  -(: ال ٙجمــت اهةؿــب بػــٔا ٝ اهِطــا١ 25)  -ًِعــس ات أٗ ًِكــ
اٗقات ٗال اه٘ؾٚٞ إهٕٚ، رـاْ ٓـرٖ   ٗال اه٘قة اهعاَ ٗال اهسّٓ ٗال اهـٌع

ااً٘ز ال تـجمت بػٔا ٝ زدى عدي ًش إًـسأتني ؾاهــشتني، ُعـٍ اه٘قـة     
ٙجمـت بػـٔا ٝ اهعـدي     -عوٟ اهرزٙٞ ُٗـشٍ٘ٓ ًّ اهــٌشؿ٘ز  -اهـخاف 

 ًش إًسأتني كٌا ٙجمت بػٔا ٝ إًسأتني ؾاهـشتني ٗٙـٌني ؾاسب اهـشل.
 

بػـآدّٙ   -رــٛ اهرًـٞ    عِٚـًا ًػّخؿـٞ أٗ  ِٙـاً    -(: ٙجمت اهـٌاي 26)
ـــٌاي: ٙـــشوة     عــا هني،  كٌــا ٙجمــت بػــآد عــدي ًــش ٙـــٌني ؾــاسب اه

أْ سلٕ هـشل ثابت أٗ أْ  ِٕٙ سـل، ٗٙجمـت بػـٔا ٝ إًـسأتني ؾاهــشتني      
 ًش اهٌٚني . 

ٗٓلرا تـجمت اهـشـل٘ق ُظري سل اهصٗدٚٞ  ٗاهــٌولٚٞ  ٗسـّل اه٘قـة    
ؾــاسب اهـــشل : اهــرزٜ بػــآدّٙ عــا هني أٗ بػــآد عــدي ًــش ٙـــٌني  

ٙـشوة أْ سلٕ بصٗدٚٞ رالُٞ أٗ رالْ أٗ بـٌولٚٞ اهداز أٗ ب٘قة اهمطتاْ 
ذّزًٙا ٓ٘ سّل ثابت، ٗتجمت بػٔا ٝ إًسأتني ؾاهـشتني ًش ٙـٌني ؾـاسب  

 اهـشل كرهم . 
ــرزٝ     27) ــس ات : اهع ــ٘ٝ ًِع ــش ُط ــٔا ٝ أزب ــت بػ ــازٝ  -(: تجم  -اهمل

ــٞ كاهجٚم٘بـــٞ ٗاهِعـــاع ٗا  ــا١ اهماطِـ   ْٗ اهعٚـــ٘ب  ، هلـــسْٗعٚـــ٘ب اهِطـ
 .  اهظآسٝ كاهـش٘ي ٗاهعسز ٗاإلقعا 

 تعازيـتعطس أٗ ال ٙـعرز أٗ ٙـتـاهيت ٙ ٘زـااً :ـّٔػٔا تـت بـمـجـكٌا ٙ    
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إطالب اهسداي عوٚٔا أٗ اهِظس إهٚٔا كاه٘ال ٝ ٗاهسقـاب ٗإضـتٔالي اه٘هٚـد    
 ُٗـش٘ ذهم . -ٙعين تؿ٘ٙتٕ اهلاغة عّ سٚاٝ اه٘هٚد  -

قـّى ًـّ أزبـش ُطـ٘ٝ ، ُعـٍ يف ًـ٘از  ًــخؿ٘ؾٞ        ٗال تلعٛ غٔا ٝ أ 
ٙجمت بػٔا ٝ ااقى ًـّ أزبعـٞ ُطـ٘ٝ : بعـ  اهــٌػٔ٘  بـٕ ٗبِطـمٞ عـد          

 اهػآدٝ، ٗٓرٖ : 
باضتٔالي اه٘هٚـد عِـد ُصٗهـٕ     -اهلابوٞ أٗ ُـش٘ٓا  -بػٔا ٝ اهـٌسأٝ  -أ

 ٙـــسخ زبـــش ًرياثـــٕ، ٗبػــــٔا ٝ     -ٗٗق٘عـــٕ عوـــٟ اازا قمـــى ً٘تــــٕ    
ـــشتني ٙج  ــسأتني ؾاه ــالخ ُطــا١      إً ــٔا ٝ ث ــٕ، ٗبػ ــة ًرياث ــٕ هِؿ ــت إزث م

ـــشات      ــاب ًرياثــٕ، ٗبػــٔا ٝ أزبــش ُطــ٘ٝ ؾاه ــٞ أزب ـــشات ٙجمــت ثالث  ؾاه
 .  ٙجمت تـٌاَ ًرياثٕ

 

إذا غٔدت ٗاسدٝ ثمت هوٌ٘ؾٟ هـٕ زبـش اهــٌاي     اه٘ؾٚٞ بـٌآي: -ب
ـــٌاي       ــة اه ــٕ ُؿ ــٟ ه ــت هوٌ٘ؾ ــاْ ثم ــٔدت إًسأت ــٕ، ٗإذا غ ـــٌ٘ؾٟ ب اه

 .  اهـٌ٘ؾٟ بٕ، ٗٓلرا
 

اهلتى رإُ إذا غـٔدت إًـسأٝ ٗاسـدٝ بلتـى شٙـد عٌـسًا ثمـت زبـش          -دـ
 اهدٙٞ، ٗإذا غٔدت إًسأتاْ ؾاهـشتاْ ثمت ُؿة اهدٙٞ، ٗٓلرا . 

 

(: تؿّدق اهـٌسأٝ يف  ع٘آا أُٔا خوّٚٞ هـٚظ اـا شٗز يف اه٘قـت    28)
اهـشاقس، ٗيف  ع٘آا إُلكا١ عّدتٔا أٗ كُ٘ٔا باقٚٞ أٗ كُ٘ٔـا سا٢كـًا أٗ   

ـٓ أٗ إضتػٔا  عوـٟ  ع٘آـا . ُعـٍ    طآسٝ ُل ٚٞ، ًّ  ْٗ سادٞ إىل رش
ه٘ إّ عت ًـا ٓـ٘ خـالي اهــٌعتا  اهــٌتّ٘قش سطـب اهعـا ٝ اهــذازٙٞ بـني          

كأْ تـدعٛ تــشّٚكٔا ثـالخ ًـسات يف غـٔس       -اهِطا١ ٗاهـٌعسٗي عِدّٓ 
 ّـعسرـطا١ ؾاهـشات ًـٌّ س٘هـٔا ٗٙـػٔد ُـؿّدق ًا مل تـرال ت -دـٗاس
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 .  ْ بلْ٘ سٚكٔا يف اهػٔ٘ز اهـٌاقٚٞ كرهمأس٘اهـٔا : ٙػٔد
(: اإلغــٔا  ًطــتشب يف اهعلــ٘  ٗاإلٙلاعــات، ٗهــٚظ غــسطًا يف  29)

ٌّى عـا هني        ؾشتٔا، ض٠٘ اهطالق ٗاهظٔـاز راُـٕ ٙعتـ  يف ؾـشتٌٔا تــش
هوػــٔا ٝ، ًٗــّ  ٌُٗٔــا هــٚظ اهطــالق بطــالٓق ٗال اهظٔــاز بظٔــآز . ُعــٍ   

  ٌ ـــ طول، ِٗٙمةــٛ اإلغــٔا  يف ٙطــتشب اإلغــٔا  يف اهِلــان ٗيف زدعــٞ اه
اهدّٙ ٗيف تـٌاَ اهـشل٘ق ٗاهعل٘  ٗاإلٙلاعات اهيت ٙــشتٌى رٚٔـا رـ٘ات    

 سل أسٍد أٗ ًاهٕ ه٘ مل ٙػٔد عوٕٚ . 
 

ٌّى اهػٔا ٝ عوٟ ًّ هـٕ أٓوٚـٞ   30) (: اهظآس ٗد٘ب اهـشك٘ز ٗتـش
كاهماهغ اهعاقى إذا  عٛ إىل تــشٌؤا ٗسكـ٘ز ًــذوظ اهطـالق      اهػٔا ٝ

اهِلــان أٗ اهــدّٙ أٗ اهمٚــش أٗ اهةؿــب أٗ ُـــش٘ ذهــم ًــّ   أٗ اهسدعــٞ أٗ
سل٘ق اهِاع، ُعٍ إال أْ ٙلْ٘ يف سك٘زٖ سسز أٗ ًٔاُٞ أٗ تكّسز ٙس  

ٌّٕ أًسٖ رِٚتـعٛ اه٘د٘ب  .  عوٕٚ أٗ عوٟ ًّ ٙٔ
 

ًٝ بطوب ؾاسمٔا ثٍ طوب ذٗ اهـشل 31) (: إذا تـشٌى اإلُطاْ غٔا 
ٓا ٗد٘بًا عًِٚٚا، بى ال ٙمعـد  ًِٕ أْ ٙق ٙٔا أًاَ اهلاقٛ ٗدب عوٕٚ أ اؤ

ٌّوٕ إٙآـا ٗدـب عوٚـٕ       إُٔ ه٘ ُطٛ ؾاسب اهـشّل أٗ دٔى غـٔا تٕ ٗتــش
راُـٕ بعـد    تعسٙعٕ ٗتركريٖ إْ خٚة بطالْ سل اهـٌطوٍ هـ٘ مل ٙػـٔد هـٕ،   

ٌّوٕ اهػٔا ٝ ٙـشسَ عوٕٚ اهتخوة عّ أ ا٢ٔـا ٗٙــشسَ كتٌأُـا، ًـا مل      تـش
  ٕ ــ ٌّ ــٕ   ٙلــّ يف اا ا١ قــسز عوٚــٕ أٗ عوــٟ ًــّ ٙٔ أًــسٖ ًــّ عٚاهــٕ ٗإخ٘اُ

اهـــٌقًِني رــال ٙـــذب اا ا١ هــ٘ خــاي اهكــسز أٗ تـــٌلّ اهـــٌدعٛ ًــّ    
كأْ ٙػٔد هٕ عدي عوٟ إثمات سلٕ بطسٙٓل غسعٛ ًّ  ْٗ أ ا١ٖ غٔا تٕ 

ٍّ اهٌٚنيٗٙـ سلٕ  . ُـش٘ ذا أٗ إقساز اهـٌدعٟ عوٕٚ باهـشل ىٙطتـشؿ أٗ ك
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ٗت عًا ًّ  ْٗ طوـب ذٙٔـا   (: إذا غٔد أسد أًسًا أٗ سلًا ععً٘ٙا 32)     
ٌّؤا رٔ٘ باهـخٚاز بني أْ ٙػٔد أ ا١ٓا ٗبـني أْ ٙطـلت ٗمل ٙقّ ٓـا،     هتش
إال إذا خاي ٗزٗ  موٍ عوٟ ًطوٍ بأْ كاْ أسد طسيف اهـدع٠٘ ماهــًٌا   
ٗ ع٘اٖ شٗزًا ًّ غـري سـل رٚذـب أ ا١ اهػـٔا ٝ عوٚـٕ هـدرش اهظوـٍ عـّ         

 اهـٌطوٍ ٗال ٙـشّى هٕ اهطل٘ت .
 

 .   الفصل الرابع : الشاا ة علم الشاا ة 
 

 اهػٔا ٝ أؾوٚٞ ٗرسعٚٞ : 
شٗازٍ أٗ طـالق أٗ بٚـش أٗ  ٙـّ أٗ     راهػٔا ٝ ااؾوٚٞ أْ ٙػٔد بأًسٍ :

ٌّوٕ ٗغٔدٖ يف ٗقتٕ -ُـش٘ٓا   .  بعد أْ سكسٖ ٗتـش
ــس     ــٔد ااًـ ـــشكس ٗمل ٙػـ ــٌّٚ مل ٙـ ــٞ رـ ــٞ ًتشللـ ــٔا ٝ اهعسعٚـ ٗ اهػـ

ٌّوٕ   اهـٌدعٟ بٕ هلِٕ ٙػٔد عوٟ أ ْ رالًُا اهرٜ غٔد ااًس ٗسكـسٖ ٗتــش
ٌّؤا رٚػٔد اهعسب ٗٙـق ٜ غـٔا ٝ ااؾـى     قد  ش ًِٕ اهػٔا ٝ اهيت تـش

 .  ه ًس اهـٌدعٟ بٕ
ــٞ  33) غــري  -اهػــٔا ٝ عوــٟ غــٔا ٝ اهةــري بٔــا    -(: اهػــٔا ٝ اهعسعٚ

ض٘ا١ ًا كاْ سلًا هلل ًـشكًا كاهصُا ٗاهو٘ا   -ًلم٘هٞ يف سدٗ  اهلل دصًًا
أَ كاْ سلًا ًػرتكًا كشّد اهلري ٗاهطـسقٞ، رـإذا غـٔد عـدالْ      ٗاهطشل

عوٟ غٔا ٝ أزبعٞ عدٗي بصُا شٙد ًّ ِٓد ٗزؤٙتٍٔ اهــٌٚى يف اهــٌلشوٞ   
 مل تطٌش ٗمل تلمى غٔا تٌٔا اهعسعٚٞ ٗمل ٙرتتب اهـشّد .  

ــٞ، روــ٘ غــٔد      ــس باهػــٔا ٝ اهعسعٚ ٗٓلــرا اهظــآس عــدَ ثمــ٘ت اهتعصٙ
 ـّ باضتٌِا١ شٙد مل ٙرتتب عوٕٚ اهتعصٙس. عدالْ عوٟ  اب غٔا ٝ عدهٚ

 عسعٚٞ غري اهـشّد ٗاهتعصٙس ًّ مثاز اهـٌػٔ٘ ـت باهػٔا ٝ اهـجمـٗٓى ٙ



 

 (259) ......................................................اهػٔا ٝ عوٟ اهػٔا ٝ ............

اهػسعٚٞ اهـٌرتتمٞ عوٟ اهـٌ٘ق٘ب اهـٌػٔ٘  بٕ ن راذا غـٔد   ااسلاَ بٕ :
ــدالْ  ــسب  -اهعـ ــسقٞ أٗ     -اهعـ ــا هوطـ ــدهني ٗزؤٙتٌٔـ ــٔا ٝ اهعـ ــاكٚني هػـ سـ

اهعـدٗي اازبعـٞ ٗزؤٙتٌٔـا هوـ٘ا  أٗ هوصُـا       هطٌاعٌٔا هولري أٗ هػٔا ٝ
مل ٙرتتب اهـشّد دصًًا، ٗٓى ٙرتتب قٌاْ اهـٌاي اهـٌطسٗق : اهـٌجى أٗ 
ــٞ أَ       ــب سسً ــى ترتت ـــٌطسٗق ن ٗٓ ـــٌاي اه ــني اه ــد ع ــ٘ مل ٙ٘د ــٞ ه اهلٌٚ
ــٕ      ـــٌو٘  ب ــٛ ن ٗٓــى ترتتــب سسًــٞ أَ اه ـــٌصُٛ بٔــا ٗبِتٔــا عوــٟ اهصاُ اه

 .  ٗاهرتتبٗأختٕ ٗبِتٕ ن اهظآس ٓ٘ اهجم٘ت 
 

ــسعٚٞ    34) ــسات اهػـ ـــشدٗ  ٗاهتعصٙـ ــري اهـ ــٞ يف غـ ــٔا ٝ اهعسعٚـ  (: اهػـ
ًلم٘هــٞ رٌٚــا كــاْ عل٘بــٞ     -أعــين اهػــٔا ٝ عوــٟ غــٔا ٝ اهةــري بٔــا       -

كاهلؿاف، ٗرٌٚا مل ٙلّ عل٘بٞ كاهطالق ٗاهِطـب ٗاه٘قـة ٗاهعتـل ،    
ٗرٌٚا كاْ ًّ اهــٌعاٗقات ٗاهــٌعاًالت ٗتتكـٌّ اهــٌاي كاهــٌكازبٞ      

علــ٘  اهـــٌعاٗقات، ٗرٌٚــا ال ٙطوــش عوٚــٕ اهسدــاي غاهمــًا       ٗاهلــسا ٗ
ٗتــختـ اهِطـا١ عـا ٝ بـاإلطالب عوٚـٕ كعٚـ٘ب اهِطـا١ اهماطِـٞ ٗاهـ٘ال ٝ          
ٗاهِعــاع ٗاإلضــتٔالي ٗاهسقــاب، ٗرٌٚــا كــاْ ًــّ سلــ٘ق اهلل ٗأسلاًــٕ 
ضمشإُ ًـٌا هٚظ بـشّد ٗال تعصٙس كاهػٔا ٝ عوٟ اهػـٔا ٝ بسؤٙـٞ اهــٔالي    

ٔا ٝ بااٗقـاي عوـٟ اهــٌطادد ٗاهـٌؿاهــض اهعاًـٞ      ٗكاهػٔا ٝ عوٟ اهػـ 
ُٗـش٘ ذهـم . ٗاهــذاًش قمـ٘ي اهػـٔا ٝ اهعسعٚـٞ رٌٚـا ال ٙلـْ٘ سـّدًا ٗال         

 تعصٙساَ  ٗإْ كاْ ًّ سل٘ق اهلل ضمشإُ. 
 

ٗال رسق رـٛ قم٘ي اهػٔا ٝ اهعسعٚٞ بني إهتٌـاع ااؾـى ًـّ اهػـآد     
د اهـــشادٞ إهٚٔــا اهعــسب :  ــاب غــٔا تٕ ٗزعاٙتٔــا ٗسعظٔــا ٗأ ا١ٓــا عِــ

هـشعظ سل اهةري ٗبني عدَ اإلهتٌاع كأْ ٙطٌش اهعدالْ غٔا ٝ ااؾى 
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ٗٙـشعظا ق٘هٕ اهـٌطٌ٘ب ًِٕ ًجاًل : )أغٔد أْ شٙد شٗز ِٓـد( أٗ )أغـٔد   
أْ خاهدًا  ا٢ّ هعمٚد بأهة  ِٙاز(أٗ )أغٔد بسقاب شٙـد ًـّ ثـدٜ ِٓـد(     

 ى . ُٗـش٘ٓا رٚلْ٘ اهعدالْ غآدّٙ رسعٚني عوٟ غٔا ٝ ااؾ
 

ٗاهظآس قم٘ي اهػٔا ٝ عوٟ اهػٔا ٝ عوٟ اهػـٔا ٝ رؿـاعدًا إذا كـاْ    
ّ٘  اهلاقـٛ           اهػآداْ زدوـني عـدهني يف كـى ًستمـٞ، ُعـٍ البـد ًـّ تــش
ٗتـــجّمتٕ ًــّ غــٔا ٝ اهعــسب عوــٟ اهعــسب عوــٟ ااؾــى ٗسعــظ كــى ًستمــٞ    
هوػٔا ٝ ااؾى، رـاْ اهــٌٍٔ ٓـ٘ إسـساش اهلاقـٛ اهػـٔا ٝ ااؾـى ًـّ         

ٟ  غــٔا ٝ اهعــسب   ــ ــسب اهػــآدٝ عو ـــِّٞ اهع ــا   أٜ ب٘اضــطٞ اهمٚ اهػــ١ٛ ٗكأُٔ
 .  ساقسٝ عِدٖ ً٘ث٘ق بـشؿ٘هـٔا هدٕٙ

 

 -(: ٙػرت  رـٛ قم٘ي اهػـٔا ٝ اهعسعٚـٞ :اهػـٔا ٝ عوـٟ اهػـٔا ٝ      35)
 أً٘ز : 

ااٗي: البــد ًــّ كــْ٘ اهػــٔا ٝ اهعسعٚــٞ سارظــٞ ًتعــد ٝ بــأْ ٙػــٔد   
لـسز كـى ٗاسـد ًـّ     زدالْ عدالْ ٗٙـشعظا دٚدًا ًا غـٔدٖ غريٌٓـا ، رٚ  

ــسأتني أٗ       ــٔا ٝ إً ــد أٗ غ ــى ٗاس ــٔا ٝ زد ــني أٗ غ ــٔا ٝ زدو ــدهني غ اهع
ٗال تجمـت    غٔا ٝ أزبش ُطا١، رٚجمت بػٔا ٝ اهعدهني اهػـٔا ٝ ااؾـوٚٞ .  

 .  اهػٔا ٝ اهعسعٚٞ بػٔا ٝ زدى عدي ٗال بػٔا ٝ زدى ٗإًسأتني
ٗٙلـسزا  غـٔا ٝ    -ٗعوٕٚ ٙــٌلّ أْ ٙػـٔد اهعـسب :اهـسدالْ اهعـدالْ      

ـــٌاَ اهػــٔ٘    ــًا   -ت ـــٌلّ أْ ٙػــٔد اهعــدالْ   -ذكــ٘زًا كــاُ٘ا أَ إُاث ٙٗ ،
ًٝ بع  اهػٔ٘  ااؾى   -غٔا ٝ زدى أٗ إًـسأٝ أٗ أكجـس    -ٗٙلسزا  غٔا 

رتـجمت بػٔا ٝ اهعسب غٔا ٝ أؾوٚٞ همع  اهػـٔ٘  .   ٗٙــٌلّ أْ ٙػـٔد    
ثـٍ ٙػـٔد ٓـرا     -ٙلـْ٘ غـآد أؾـى    -عوـٟ أًـس ٍ   -عمٚـد   -زدى ٗاسـد  
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ــًا اهسدــى اهعــ  أٜ ٙػــٔد عمٚــد ًــش غــريٖ بــأْ شٙــدًا غــٔد ذان    -دي رسعٚ
ْٓ عوـٟ غـٔا ٝ شٙـد ااؾـى           -ااًس ُعطٕ  راذا غـٔد ًعـٕ زدـى عـدي ثـا

ٍّ إىل غـٔا ٝ ااؾـى ااٗىل        -ًـّ عمٚـد    -ثمتت اهػـٔا ٝ ااؾـى ٗتِكـ
ٍّ اهمِّٚٞ .   رتـت

ااؾــى ٗاهعــسب اهـــشاكٚٞ عــّ     -اهجــاُٛ : ٙعتــ  تــ٘از  اهػــٔا تني    
عوـٟ ً٘قـ٘ب ٗاسـٍد ًٗعِـٟ رـازٍ  ٗإْ كاُـا ًــختوعني         -ااؾىاهػٔا ٝ 

ــٌٚا يف     ــده٘اًل  الضـ ـــّشا ٌٓا ًـ ٟ  ٗإتـ ــ ــا ًعِـ ــّ ت٘ارلٌٔـ ــد ًـ ــًا ، رالبـ هعظـ
اهـخؿ٘ؾٚات اهدخٚوٞ رـٛ ثم٘ت اهـشّل اهـٌدعٟ بٕ أٗ يف إُلازٖ ، ٗقـد  
ضمل رـٛ )غسٗ  قم٘ي اهػٔا ٝ( ااؾوٚٞ ًـا ٙ٘قـض اهػـس  رسادـش ًـا      

البد ًّ ت٘ارل غٔا تٌٔا اهــشاكٚٞ   -اهػٔا ٝ اهعسعٚٞ رـٛ  -ًكٟ، ِٗٓا 
 هػٔا ٝ اهػآدّٙ ااؾوٚني ٗالبد ًّ ت٘ارل سلاٙٞ اهػآدّٙ اهعسعٚني. 

 

ٗٓـٛ   -اهجاهـح : هـصَٗ إسـساش اهلاقـٛ تـ٘رس غـسٗ  قمـ٘ي اهػـٔا ٝ         
يف اهػـٔ٘  ااؾـى ُظـري اهموـ٘غ ٗاهعلـى ٗاهعداهـٞ ،        -اهطمعٞ اهــٌتلدًٞ  

 رس اهػٔ٘  اهعسب عوٟ تـٌاَ غسٗ  قم٘ي اهػٔا ٝ . كٌا ٙوصًٕ إسساش ت٘
       

ــد تعـــرز أ ا١      36)      ــسب ال تلمـــى إال عِـ ــٔا ٝ اهعـ ـــٌػٔ٘ز أْ غـ  (: اهـ
غٔا ٝ ااؾى هـٌسٓا أٗ غٚمٞ أٗ ً٘ت أٗ سمظ، ٗٓ٘ ااس٘  هصًٗـًا،  

  ّ ــ ــإذا ٗدــد عــرز ًــاُش ً  سكــ٘ز ااؾــى ٗأ ا١ٖ هوػــٔا ٝ ؾــّض أ ا١    ر
اهتعـرز   -ًًا، ًّ  ْٗ رسق بني ًؿا ٙل اهعرزاهعسب هػٔا تٕ ٗقموت دص
 ٗ ـــش٘ٓا أٗ اهتشــسز أٗ اهتكــسز أ ـــٌٍٔ ٓــ٘ ٗدــ٘  عــرز ًػــسٗب    -ُ ٗاه

 علال٢ٚـــًا أٗ ضـــا٢غ غـــسعًا ٙعـــرز اهػـــآد ااؾـــى عـــّ اهــــشك٘ز عِـــد 
 .  اهلاقٛ ٗأ ا١ غٔا تٕ
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ــوٚٞ     37)       ــٔا ٝ أؾـ ــا غـ ــٞ ٗأّ ٙـ ــٔا ٝ رسعٚـ ــدالْ بػـ ــٔد اهعـ  (: إذا غـ
 إغــٔا ٌٓا كــأْ ٙلــ٘ي : )مل أغــٔد أًأًٌــا( أٗ   رشكــس ااؾــى ٗأُلــس

 )مل أغٔدٌٓا( أٗ )مل أعوٍ بـٌا غـٔدا بـٕ عـين( أٗ )مل أغـٔدٖ أؾـاًل(     
 ، رال ٙـخو٘ اهـشاي ًّ : أٗ أكرب اهػآدّٙ اهعسعٚني 

ــل      -أ ــٟ طم ـــشاكٍ عو ــرٙب بعــد سلــٍ اه ــْ٘ اإلُلــاز أٗ اهتل أْ ٙل
كا١، ٗٓ٘ ُظري غـٔا ٝ  اهػٔا ٝ اهعسعٚٞ رال ِٙتل  اهـشلٍ ٗال ٙمطى اهل

 ااؾــى إذا قكــٟ اهلاقــٛ عوــٟ طملٔــا ثــٍ زدــش اهػــآد عــّ غــٔا تٕ   
 .  بعد ؾدٗز اهـشلٍ

أْ ٙلــْ٘ اإلُلــاز أٗ اهتلــرٙب قمــى سلــٍ اهلاقــٛ عوــٟ طمــل   -ب
اهػٔا ٝ اهعسعٚٞ مل تـذص غٔا ٝ اهعسب ٗمل تطٌش إال إذا كـاْ اهػـآداْ   

 آدّٙ اهعسعٚني . اهعسعٚاْ أعدي ًّ اهػآد ااؾى اهـٌلّرب هوػ
 

 .  الشاا ة  أحلالاا ضعوارالفصل اخلالس : 
 

ٍٞ ًتشدٝ ثٍ ًاتا أٗ أسـدٌٓا قمـى   38) (: إذا غٔد اهعدالْ عوٟ ٗاقع
تصكٚتٌٔا ثٍ شّكٚا أًاَ اهلاقـٛ، أٗ ًاتـا بعـد اهتصكٚـٞ قمـى اهــشلٍ عوـٟ        
طملٔا مل ٙـٌِش اهـٌ٘ت عّ قم٘ي غـٔا تٌٔا ٗقكـا١ اهــشاكٍ عوـٟ طمـل      

 -اهطـمعٞ اهــٌتلدًٞ    -ٌا إذا إدتٌعت رٚٔا غسا٢  قم٘ي اهػٔا ٝ غٔا تٔ
،ٗٓلرا اهـشلٍ ه٘ طسأ اهـذِْ٘ بعـد اهػـٔا ٝ عوـٟ أسـدٌٓا أٗ كوٌٚٔـا      
إذا أسسش ت٘رس غـسا٢  قمـ٘ي اهػـٔا ٝ رٌٚٔـا سـني اهػـٔا ٝ. ٗباختؿـاز:        

 . اهـٌٍٔ ت٘رس اهعداهٞ يف اهػآد سني غٔا تٕ
ٍٝ ثـــٍ رطـــلا أٗ رطـــل (: إذا غـــٔد اهعـــدالْ عوـــٟ ٗاقعـــ39) ٞ ًّتشـــد

أسدٌٓا : راْ كاْ اهعطـل طاز٢ـًا بعـد اهــشلٍ عوـٟ ٗرـل غـٔا تٌٔا مل        
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ِٙتل  اهـشلٍ ٗاهلكا١ دصًًا، ٗإْ كاْ ذهـم قمـى أْ ٙــشلٍ اهلاقـٛ     
 عوــٟ طمــل غــٔا تٌٔا راهظــآس إًلــاْ اهـــشلٍ ًطــتِدًا إىل غــٔا تٌٔا،   

 ٠ اهــــشاكٍ ، اْ اهعـــ ٝ بعـــداهتٌٔا ســـني إقاًـــٞ اهػـــٔا ٝ ٗأ ا٢ٔـــا هـــد 
راذا أسسشت عداهتٌٔا ساي أ ا١ اهػٔا ٝ ٗتّٚلّ اهلاقٛ ًِٔا ًّٗ تـ٘رس  

دـاش هـٕ اهــشلٍ ٗاهلكـا١      -اهموـ٘غ ٗاهعلـى ُٗــشٌ٘ٓا     -ضا٢س اهػسا٢  
 ٔ ـــٌِش  عوــٟ طمــل غــ اهعطــل ًــّ  اعــسٗا تٌٔا ســاي عــداهتٌٔا، ٗال ٙ

 اإلضتِا  إىل غٔا ٝ اهعدهني سني أ ا١ اهػٔا ٝ . 
ــم  ــسق يف ذهـ ــا    ٗال رـ ــمشإُ ٗبِٚٔـ ــ٘ق اهلل ضـ ــٔا تٌٔا يف سلـ ــني غـ  بـ

يف سلــ٘ق اهِــاع، رــاذا غــٔد اهعــدٗي اازبعــٞ بصُــا شٙــد ِٗٓــد أٗ غــٔد  
ًٝ هػسٗ  قم٘هـٔا ثٍ بعـد   اهعدالْ بدّٙ عمٚد هصٙد، ٗكاُت اهػٔا ٝ ٗادد

بعكـٍٔ قمـى سلـٍ اهلاقـٛ      تـٌأًا رطل اهػآداْ أٗ اهػٔ٘  أٗ رطـل 
ّ قمـ٘ي اهػـٔا ٝ ٗإضـتِا  اهلاقـٛ     عـ  اهعطـل اهــٌتأخس   اعسٗمل ٙـٌِش 
 .  شلٍ عوٟ طملٔاـاهٚٔا يف اه

 كاغـعًا عـّ إُتعـا١ اهعداهـٞ      -اهعطـل السلـًا    اعسُٗعٍ إال أْ ٙؿري 
ٗاقعًا سني أ ا١ اهػٔا ٝ أٗ ٙلْ٘ ً٘دمًا هصٗاي االط٣ٌِاْ بعداهٞ اهػآد 
ــاهظّ      ــاْ ب ــدي االط٣ٌِ ــٞ أٗ تم ــاْ باهعداه ــاذا شاي االط٣ٌِ ــني اال ا١، ر  س

.  ٔــا ٗإستٌــاي خالرـــٔا ســاي أ ا١ اهػــٔا ٝ إُتعــٟ غــس  قمــ٘ي اهػــٔا ٝب
ٗرـٛ ٓرٖ اهـشاهٞ البد ًّ تـشلل اهلاقٛ عّ اه٘اقـش رـاذا تــشلل عِـدٖ     
عداهٞ اهػٔ٘  سني أ ا١ اهػـٔا ٝ كعـاٖ هإلضـتِا  إىل غـٔا تٍٔ ٗاهلكـا١      

 عوٟ طملٔا ًطتِدًا اهٚٔا ، ٗإال رال .
 

ّٛ ًّـدٌٓا عّ غٔا ت(: إذا زدش اهػآداْ أٗ أس40)  ٕ يف سّل ًاه
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ــتماٖ      ـــخطأ ٗاإلغ ــا اه ـــشٌ٘ٓا، ٗشعٌ ــّ أٗ شٗاز أٗ ُ ــاع : ٙ ــ٘ق اهِ  سل
أهةٟ اهلاقٛ  -يف اهػٔا ٝ ٗكاْ اهسد٘ب قمى سلٍ اهلاقٛ عوٟ طملٔا 

اهػــٔا ٝ ٗمل ٙطــتِد إهٚٔــا يف سلٌــٕ، ٗالبــد ًــّ إقاًــٞ اهـــٌدعٛ غــٔا ٝ  
 ددٙدٝ داًعٞ هػسا٢  قم٘ي اهػٔا ٝ . 

كاْ زد٘عٌٔا بعد اهـشلٍ ٗإضتٚعا١ اهـشّل ٗتوة اهـٌشلَ٘ بٕ ٗإذا 
مل ِٙــتل  اهـــشلٍ اهلكــا٢ٛ، ٗسٚــح توــة اهـــٌػٔ٘  بــٕ هةــري ؾــاسمٕ  

 قـٌِٕ اهػـآداْ    -بععى تؿـّسي اهــٌشلَ٘ هـٕ يف اهــٌاي اهــٌػٔ٘  بـٕ       
أٗ اهػآد اهسادش عّ اهػٔا ٝ ، ٗهـ٘ عـاب اهــٌاي اهــٌػٔ٘  بـٕ قـٌّ       

 هسادــش عــّ غــٔا تٕ أزؽ اهعٚــب ًــش زّ  اهـــٌاي اهػــآداْ أٗ اهػــآد ا
 إىل ؾاسمٕ ًٗطتشلٕ ااٗي . 

 

هــ٘ كــاْ زدــ٘ب اهػــآدّٙ أٗ   -عوــٟ االســ٘   -ِٗٙــتل  اهـــشلٍ 
اهػــٔا ٝ بعــد اهـــشلٍ قمــى إضــتٚعا١ اهـــٌاي أٗ اهـــشل ًــّ   أســدٌٓا عــّ

اهـــٌِلس، أٗ كــاْ اهسدــ٘ب بعــد اهـــشلٍ ٗإضــتٚعا١ اهـــٌاي أٗ اهـــشل قمــى  
ب اهعني اهـٌاهٚٞ اهـٌطت٘راٝ هوٌشلَ٘ هٕ، رإُ ال ٙـشسش ُعـ٘ذ  توة أٗ تعّٚ

اهـشلٍ ٗاهلكـا١ ًـش إُلػـاي خطـأ ًطـتِدٖ بععـى زدـ٘ب اهػـآد عـّ          
ـــشلٍ،     ـــٌعتٌدّٙ يف إُػــا١ اهلكــا١ ٗاه غــٔا تٕ أٗ زدــ٘ب اهػــآدّٙ اه

ًٗش  -ٗس٣ِٚر ًش بلا١ اهعني اهـٌاهٚٞ البد ًّ زّ ٓا إىل ؾاسمٔا :اهـٌِلس 
 ا هؿاسمٔا : اهػآد اهسادش بأْ ٙدرش ًجوٕ أٗ قٌٚتٕ. توعٔا ٙكٌِٔ

 

(: إذا زدش غآد أٗ أكجس عّ اهمِٚٞ اهػآدٝ بــٌا ٙ٘دـب اهــشّد    41)
ــسعٛ  ـــشٍ٘ٓ      -اهػ ــازٓق أٗ قــاذٍي أٗ ُ ْٓ أٗ ال٢ــٍ  أٗ ض ــٟ شا ــى  -عو قم

ًعتـرزًا عـّ    -إضـتٚعا١  هوــشّد اهػـسعٛ     -اهـشلٍ اهػسعٛ ٗقمـى تِعٚـرٖ   
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اهـخطأ أٗ اهةو   رال ٙــذ٘ش اهــشلٍ ٗٙــشسَ اهتِعٚـر     زد٘عٕ باالغتماٖ ٗ
قطعــًا، ٗٓلــرا هــ٘ زدــش أســد اهػــٔ٘  أٗ تـــٌأًٍ عــّ غــٔا تٍٔ بعــد     

 -اهـشلٍ ٗقمى إضـتٚعا١ اهــشّد ٗتِعٚـرٖ،  راُـٕ ِٙـتل  اهــشلٍ ٗال ِٙعـر        
ستٟ  ٙتشلل هد٠ اهـشاكٍ غٔا ٝ ؾشٚشٞ تاًٞ رٚشلٍ  -عوٟ ااس٘  

 .  ًّ ًطتشلٕعوٟ طملٔا ٗٙطت٘يف اهـشّد 
 

ٗاذا زدعا أٗ زدش اهمع  عّ اهػٔا ٝ بعد اهـشلٍ ٗإضتٚعا١ اهـشّد 
 -بلطــش ٙــدٖ أٗ بـــذودٖ أٗ بسًــٕ أٗ بِشــ٘ ذهــم  -ًــّ اهـــٌػٔ٘  عوٚــٕ 

ٌّّ اهلاقٛ اهػـآدّٙ اهـسادعني :  ٙـٞ اهــشّد اهــٌطت٘رٟ بعـد سلـٍ         ق
اهـشاكٍ عوٟ طمل غٔا تٌٔا ٗقد زدعا عّ غٔا تٌٔا، رٚةسًـاْ ُؿـة   

ٗٓٛ  ٙـٞ اهٚـد اه٘اسـدٝ اهــٌلط٘عٞ بػـٔا تٌٔا عوـٟ شٙـد        -اهدٙٞ اهتاًٞ 
باهطسقٞ ثٍ زدعا عـّ غـٔا تٌٔا، ٗٙلـْ٘ ُؿـة اهةساًـٞ عوـٟ اهػـآد        

 اه٘اسد اذا زدش عّ غٔا تٕ باهطسقٞ  ْٗ ا خس .
 

(: إذا زدــش اهػــٔ٘  عوــٟ ســّد اهصُــا أٗ بعكــٍٔ عــّ غــٔا تٍٔ   42)
ــإذا اع   ـــشلٍ ٗاالضــتٚعا١ : ر ــد اهػــٔا ٝ   علٚــب اه ٌّ ــ٘ا أٗ بعكــٍٔ بتع رتر

اهلاذبٞ دس٠ عوٟ اهـٌعرتي سّد اهلري، ٗإْ شعٌ٘ا أٗ بعكٍٔ اهـخطأ 
غسَ اهدٙٞ : راْ كاْ اهسادش ٗاسدًا ًٍِٔ غـسَ   -أٗ اإلغتماٖ يف اهػٔا ٝ 

زبش اهدٙٞ، ٗاذا كاْ اهسادش إثِني غسًا ُؿة اهدٙـٞ، ٗإذا كـاْ اهسادـش    
ٗإذا كـاْ اهسادـش تــٌاَ اازبعـٞ غسًـ٘ا      ثالثٞ غسً٘ا ثالثـٞ أزبـاب اهدٙـٞ،    

 تـٌاَ اهدٙٞ . 
ــاْ       ــدٝ ٗكـ ــٕ ًتعٌـ ــٔا تٍٔ عوٚـ ــْ٘ غـ ــٍٔ بلـ ــ٘ا أٗ بعكـ ٗإذا اعرترـ

أًلـّ أٗهٚـا١ اهـدَ اهتؿـدٜ      -اهـٌػٔ٘  عوٕٚ ًــشؿًِا قـد زدـٍ ًٗـات     
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هلتى اهـٌعرتي قؿاؾًا ًش تطمٚل سلٍ اهلؿاف ٗزّ  بع  اهدٙٞ عوـٟ  
 اهلؿاف ٗاهدٙات( .  أٗهٚا١ اهـٌعرتي، ٗتعؿٚوٕ رـٛ )رلٕ

 

(: إذا غٔد اهعدالْ ثٍ زدعا عّ غٔا تٌٔا ثٍ أعا ا غٔا تٌٔا 43)
 سدٌٓا كرب يف غـٔا تٕ، مل تلمى ع٘ تٌٔا قطعًا إذا تـشلل أٌُٔا أٗ أ -

 ًّ  ْٗ رسق بني ًا إذا كاْ ذهم قمى سلٍ اهـشاكٍ أَ بعدٖ . 
ـٔـ     ٔ  ٗهـ٘ أعـا ا غــٔا تٌٔا بعـد اهسدـ٘ب عِ ا ٝ ا ٗمل ٙتشلـل كـْ٘ اهػــ

كربًا ًتعٌدًا  أٗ تـشلل كُ٘ـٕ ضـًٔ٘ا ٗإغـتمآًا أٗ غوطـًا ٗخطـأ يف      ااٗىل 
ــابلٞ       ــٔا تٌٔا اهط ـــذص غ ــ٘  ٗمل ت ــٟ ااس ــى عو ــٔا ٝ  مل تلم ــس اهػ تلسٙ
ٗاهالسلٞ ٗال تعتٌد يف إُػا١ اهــشلٍ ٗاهلكـا١ ستـٟ إذا كـاْ مآسٌٓـا      

ــم  يف   ــو٘ن ٗاهكـ ــٞ يف اهطـ ــدٌٓا    اهعداهـ ــسا  أٗ أسـ ــٔا ٝ ٗأمٔـ أ ا١ اهػـ
 .  إلغتماٖ أٗ اهـخطأ يف اهػٔا ٝ ااٗىلا

 

ٗٓــٛ اهػــٔا ٝ خــالي اهـــشل اه٘اقــش  -(: تـــشسَ غــٔا ٝ اهــصٗز 44)
باهلارس ًّ  -يف اهـخ  -ٗٙأثٍ غآد اهصٗز عظًٌٚا ستٟ أهـشل  -خازدًا 

سٚح اهعراب، ثٍ اذا غٔد إثِاْ عوـٟ أًـٓس ٗإعتٌـد اهلاقـٛ غـٔا تٌٔا      
ٖ علٚـب اهــشلٍ ٗاإلضـتٚعا١ أُٔـا     ٗقكٟ إعتٌـا ًا عوٚٔـا ثـٍ تــشلل عِـد     

ــتل  قكــاؤٖ قٔــسًا،     -غــٔا ٝ شٗٓز ٗكــرب   إُلػــة بطــالْ سلٌــٕ ٗإُ
 ٗعِد٢ر الٙـخو٘ اهـشاي ًّ ؾ٘زتني : 

أْ ٙلْ٘ اهــٌشلَ٘ بـٕ ًـااًل رٚكـٌِٕ اهػـآداْ ٗٙةسًـاْ اهلـدز         - أ
اهرٜ رات اهـٌاهم ٗذٓب عوٕٚ : تــٌإً أٗ ُؿـعٕ أٗ زبعـٕ، بـى إْ كـاْ      

وٕٚ شٗزًا ً٘د٘ ًا قا٢ًٌا بعِٕٚ إضتعٚد ًــٌّ ٓـ٘ يف ٙـدٖ    اهـٌاي اهـٌػٔ٘  ع
 -لاا اهـشلٍ ٗاهلكا١ ـتـبعد إُ -ٗٗدب زّ ٖ بعِٕٚ ٗذاتٕ إىل ؾاسمٕ 
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 . ٗه٘ كاْ ًعٚمًا قٌِا أزؽ ُلؿٕ ٗعٚمٕ

سـسَ   -ٗاهـٌػٔ٘  هٕ شٗزًا إذا كاْ عازرًا باهتصٗٙس ٗبلـرب اهػـآد   
تؿـسي يف ًـاي اهةـري، ٗإذا    عوٕٚ أخر اهـٌاي اهـٌػٔ٘  بـٕ ٗسـسَ عوٚـٕ اه   

تؿسي رٕٚ ٗأتـوعٕ كاْ قاًًِا، ٗإذا غسَ اهػـآد اهــٌصٗز أٗ اهػـآداْ    
 .  زدعا عوٟ اهـٌػٔ٘  هٕ هٚطتلّس اهكٌاْ عوٕٚ إُ اهـٌتوة سلٚلٞ

صٗٙس اهػـآدّٙ  ال ٙدزٜ تاْ اهـٌػٔ٘  هٕ شٗزًا دآاًل باحلاي ٗإذا ك
ٟ غآد اهصٗز أ ا١ ًا رال قٌاْ عوٕٚ ٗٗدب عو -ٗكربٌٔا أٗ أسدٌٓا

 رات ًّ ًاي اهـٌػٔ٘  عوٕٚ شٗزًا ٗغساًٞ اهـٌلداز اهتاهة عوٕٚ . 
 

ــٕ    -ب ـــٌشلَ٘ ب ــّ اه ــصٗز    -ٗاذا مل ٙل ــٔا ٝ اه ــٟ غ ــا١  عو ــّ  -بِ ً
ـّ ًجوٕ ًّ غآد  -ااً٘اي ُظري قطش اهٚد ٗاهلتى ٗاهسدٍ ًٗا غابٕ  إقت

ٌّــدٖ تصٗٙــس اهػــٔا ٝ، ٗإذا مل ٙتشلــل  ٌّــدٖ تصٗٙــس  اهــصٗز إذا تـــشلل تع تع
ٌّد  كـأْ ٙػـتمٕ عوٚـٕ     -اهػٔا ٝ أٗ تـشلل إغتمإٓ يف اهػٔا ٝ ًّ  ْٗ تع

ـــشوٕ    ــريٖ ً ــى غ ـــذاُٛ ٗٙتخٚ ـــذِاٙٞ     -اه ــّ اه ــٞ ع ــٕ إال اهدٙ ــّ عوٚ مل ٙل
 اه٘از ٝ عوٟ اهـٌشلَ٘ عوٕٚ بػٔا تٕ .

 

(: إذا إّ عت اهـٌسأٝ طالقٔا ٗغٔد غـآداْ بـٕ رشلـٍ اهلاقـٛ     45)
ــصٗز   ــا١ اه ــآداْ أٗ    بطالقٔــا ٗد ــٕ ٗأُلــس اهطــالق ٗزدــش اهػ ًــّ غٚمت

أسدٌٓا عّ اهػـٔا ٝ بعـد سلـٍ اهلاقـٛ اهػـسعٛ ٗأمٔـسا أٗ أسـدٌٓا        
مل ِٙتل  سلٍ اهلاقٛ ٗال أثس هسد٘عٌٔا بعد ؾـدٗز   -خطأ اهػٔا ٝ 

اهــشلٍ، ٗاهظــآس عــدَ قــٌأٌُا غــ٣ًٚا ضــ٘ا١ كاُــت غــٔا تٌٔا بطــالق  
رــإْ اهـــٌٔس تـــٌإً ًــش اهصٗدــٞ اهـــٌدخ٘ي بٔــا أٗ غــري اهـــٌدخ٘ي بٔــا،  

ّ٘ت اهػـآداْ عوـٟ     اهدخ٘ي ُٗؿعٕ ًّ  ُٕٗ ًطتلّس عوٟ اهصٗز روٍ ٙعـ
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 أثــٌا ه٘ كاُـا غـآدٜ شٗز   ، ُعٍ اهصٗز ًااًل ٗمل ٙتوعاٖ عوٕٚ ستٟ ٙكٌِا
 ذب عوٌٚٔا ُاز دٍِٔ .ٗمل تصٗي قدًآٌا َٙ٘ اهلٚاًٞ ستٟ تـعظًٌٚا 

طولٔـا رإعتـدت    ٍٝ بـأْ شٗدٔـا  أًسا(: إذا غٔد غآدا شٗز عوٟ 46)
ًٝ عوٟ غٔا تٌٔا، ثٍ دا١ شٗدٔا ًّ غٚمتـٕ ٗأُلـس    ٗتصٗدت غريٖ ًعتٌد

ـــعاٖ، أٗ غــٔد غــآدا شٗز عوــٟ  اهطــال ًــسأٝ أْ شٗدٔــا قــد ًــات  اق ُٗ
ٗدــب اهتعسٙــل بــني   -راعتــدت ثــٍ تصٗدــت غــريٖ ثــٍ إُلػــعت سٚاتــٕ   

اهـٌسأٝ ٗبني ًّ تصٗدتٕ السلًا ٗإعتدت ًِٕ عوٟ رسا  خ٘هـٕ بٔـا رإُـٕ    
غــمٔٞ ٙ٘دــب اإلعتــدا ، ثــٍ تسدــش إىل شٗدٔــا ااٗي، ٗٙكــسب   ٗطــٛ

ٗٙكـٌِاْ اهؿـداق هوصٗدـٞ اهـيت      -سّد غآد اهصٗز  -اهػآداْ اهـشّد 
إضتشى اهجاُٛ رسدٔا أٗ ٙكٌِإُ هوصٗز إذا برهٕ هـٔا إْ كاُت غٔا تٌٔا 

 غٔا ٝ شٗز . -بأْ اهصٗز ااٗي قد طول أٗ ًات 
 

أٝ راعتّدت ًّ طالق شٗدٔا ثٍ ًسا(: إذا غٔد غآداْ بطالق 47)
غــريٖ، ثــٍ دــا١ اهــصٗز ًــّ غٚمتــٕ ٗأُلــس اهطــالق ٗزدــش أســد   تصٗدــت

 -ٗمل ٙتشلــل كٌُ٘ٔــا غــآدٜ شٗز اهػــآدّٙ ٗأبــسش خطــأٖ يف غــٔا تٕ
ٗدب اهتعسٙل بـني اهــٌسأٝ ٗبـني ًـّ تصٗدتـٕ السلـًا ٗإعتـدت ًِـٕ عوـٟ          
 رـــسا  خ٘هـــٕ بٔـــا، ثـــٍ تسدـــش إىل شٗدٔـــا ااٗي، ٗٙقخـــر اهؿـــداق 

ٗٙطـرتّ  ًـّ اهػـآد ٗٙعطـٟ      -تـٌإً ًش اهـدخ٘ي ُٗؿـعٕ ًـش عدًـٕ      -
ــاُٛ،  ــّ اهجـ ــٕ ًـ ــٞ إْ مل تلمكـ ْ  هوصٗدـ ــا ــاُٛ إْ كـ ــصٗز اهجـ ــدرش هوـ  أٗ ٙـ

 قد  رعٕ إىل اهـٌسأٝ . 
 

(: إذا سلــٍ اهلاقــٛ بجمــ٘ت ســل ًــاهٛ إعتٌــا ًا عوــٟ غــٔا ٝ    48)
قٌّ ُؿة  -زدوني عا هني رسدش أسدٌٓا بعد سلٍ اهلاقٛ ٗتِعٚرٖ 
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ٌاي اهـٌػٔ٘  بـٕ بــٌلداز ًـا أتوـة عوـٟ اهــٌػٔ٘  عوٚـٕ، ٗإْ زدـش         اهـ
 . كالٌٓا قٌِا تـٌاَ اهـٌاي اهـٌػٔ٘  بٕ

ٗإذا إعتٌــد سلــٍ اهلاقــٛ عوــٟ غــٔا ٝ زدــى ٗإًــسأتني ثــٍ زدــش   
بعكٍٔ : راْ زدش اهسدى عـّ غـٔا تٕ قـٌّ ُؿـة اهــٌاي اهــٌػٔ٘        

هــٌػٔ٘   بٕ، ٗإذا زدعت إسد٠ اهــٌسأتني عـّ غـٔا تٔا قـٌِت زبـش ا     
بٕ، ٗإذا زدعت اهـٌسأتاْ ًعًا عـّ غـٔا تٌٔا قـٌِت كـى ٗاسـدٝ زبـش       

 .  اهـٌاي اهـٌػٔ٘  بٕ
كٌــا  -ٗإذا إعتٌــد سلــٍ اهلاقــٛ باهـــٌاي عوــٟ غــٔا ٝ أزبــش ُطــا١  

رسدعّ تـٌأًّ أٗ بعكـّٔ عـّ غـٔا تٔا قـٌِت      -ٙـشؿى يف اه٘ؾٚٞ 
 كى ٗاسدٝ ًـٌّ غٔدت ثٍ زدعت عـّ غـٔا تٔا ٗغسًـت زبـش اهــٌاي     

 اهـٌػٔ٘  بٕ .
 

كــأْ ٙػــٔد  -ٗإذا شا  اهػـٔ٘  عــّ اهلـدز اهــرٜ تجمـت بــٕ اهـدع٠٘     
 -ثالثٞ ًّ اهسدـاي، أٗ ٙػـٔد زدـى ًـش ثـالخ ُطـا١ أٗ ًـش أزبـش ُطـا١          

.  ُعٍ إذا زدش أكجس ًـّ ٗاسـد    رسدش غآد ٗاسد أٗ غآدٝ مل ٙكٌّ
بـشٚح تلْ٘ هػٔا تٍٔ  خاهـٞ يف إالعتٌـا  عوٚٔـا هجمـ٘ت اهـدع٠٘ كـأْ       

ش غآداْ ًّ ثالثٞ غٔ٘  زداي رإُ ٙكـٌّ اهسادـش أٗ اهسادعـْ٘    ٙسد
عّ غٔا تٍٔ بـٌلداز تأثري غٔا تٍٔ : راذا زدش إثِـاْ ًـّ ثالثـٞ غـٔ٘      
غسًا ُؿة اهـٌاي اهـٌػٔ٘  بٕ، ٗه٘ زدعت غآدتاْ ًّ ثالثٞ  غٔدْ 

غــسًّ زبــش  -هوــدع٠٘ ًــش  غــآد عــدي ٗإعتٌــدٓا اهلاقــٛ يف سلٌــٕ 
 .اهـٌاي اهـٌػٔ٘  بٕ 

 

 (: إذا ثمت اهـٌاي أٗ اهـشّل بػٔا ٝ زدى ٗٙـٌني اهـٌدعٛ رسدش49)
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اهػــآد عــّ اهػــٔا ٝ ٗأبــسش خطــأٖ أٗ أكــرب ُعطــٕ : )هٚطــت غــٔا تٛ   
ؾشٚشٞ( قٌّ ُؿة اهـٌاي اهــٌػٔ٘  بـٕ، ٗإذا أكـرب ًـدعٛ اهــٌاي      
أٗ اهـــشّل اهـــشاهة هِـــعطٕ قــٌّ اهـــٌاي كوــٕ ضــ٘ا١ زدــش اهػــآد عــّ  

رٚطــرتدش اهلاقــٛ اهـــٌاي ًــّ اهـــشاهة إْ كــاْ   غــٔا تٕ أٗ مل ٙسدــش،
 . إْ كاْ تاهعًا -ً٘د٘ ًا أٗ ٙطرتدش بدهٕ : اهـٌجى أٗ اهلٌٚٞ 

 

 ( إذا غـٔد اهػـآداْ ٗإعتٌـد اهلاقــٛ غـٔا تٌٔا يف قكـا٢ٕ ثــٍ      50)
ــتل       ـــشلٍ ٗمل ِٙ ــاذ اه ــب اهػــٔا ٝ مل ٙكــّس بِع ــة رطــلٌٔا علٚ إُلػ

ٌِٚـا هـ٘ إُلػـة رطـلٌٔا     اهلكا١ اُـٕ ٗرـل ًـ٘اشّٙ اهلكـا١ اهػـسعٛ، ب     
( : أُـٕ ٙمطـى سلٌـٕ ِٗٙـتلـ     6ساي أ ا١ اهػٔا ٝ رلد ضـمل  يف اهعـسب )  

قكــاؤٖ ، هعــدَ كُ٘ــٕ ٗرــل ًــ٘اشّٙ اهلكــا١ اهػــسعٛ، ٗس٣ِٚــر ال ٙـــخو٘ 
 اهـشاي ًّ : 

أْ ٙلْ٘ اهـٌػٔ٘  بٕ ًـّ ااًـ٘اي رٚطـرتّ  اهــٌاي اهــٌأخ٘ذ ًـّ        -أ
 . دد ًعٚمًا قٌّ أزؽ عٚمٕاهـٌشلَ٘ هٕ إْ كاْ ً٘د٘ ًا بعِٕٚ، ٗه٘ ٗ

ًجوـٕ   -اهـٌشلَ٘ هـٕ بـاطاًل    -ٗه٘ ٗدد اهـٌاي تاهعًا قٌّ اهـٌدعٛ  
، ٗال غــ١ٛ عوــٟ   إْ كــاْ هــٕ ًجــى أٗ قــٌّ قٌٚتــٕ ٙــَ٘  رعــٕ ٗأ ا١ٖ      

 .    ٚني عوٟ غٔا تٌٔا مل ٙرتادعااهػآدّٙ اهـٌِلػة رطلٌٔا إذا كاُا باق
 

كـأْ ٙلـْ٘ سـّدًا  أٗ     -أٗ ٙلْ٘ اهـٌػٔ٘  بٕ ًـّ غـري ااًـ٘اي     -ب
ٍٞ  أٗ شُـا أٗ بلتـى خطـأ أٗ عٌـٍد أٗ بلطـش         ٙٞ أٗ قؿاؾًا إذا غٔدا بطـسق

٘ٓ ًــّ غــريٖ  ٟ عوــٟ تــس -ٗال إغــلاي يف عــدَ اهلؿــاف ٗاهلــ٘   -عكــ
ًماغس تِعٚر سلٍ اهلاقٛ، إلختؿاؾٌٔا باهلتى موًٌا أٗ إتالي اهعك٘ 

 تٌا  سلٍـٕ إلعتـٚـلا  غسعـكٍ٘ ًش إعتـالي عـتى أٗ إتـعدٗاًُا، ِٗٓا ق
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 اهلاقٛ اهػسعٛ رـٛ عٌوٕ . 
 ُعٍ تـجـمت اهدٙٞ اهػسعٚٞ عّ اهلتى أٗ إتـالي اهعك٘ عوٟ تعؿٚى :

راْ كاْ اهـٌماغس هوشّد ُٗـشٖ٘ اهـشاكٍ اهػسعٛ أٗ ًأذُٕٗ اهلا٢ٍ  -أ
ـــتعصٙس     ًلــاَ اهـــٌذتٔد اهعــدي ٗاهـــٌِؿ٘ب ًــّ قموــٕ إلدــسا١ اهـــشّد ٗاه

 ت ًاي اهـٌطوٌني .ُٗـشٌ٘ٓا كاْ اهكٌاْ عوٟ بٚ

ٗإْ كاْ اهـٌماغس: ًّ هٕ ضوطِٞ غـسعٚٞ خاؾـٞ عوـٟ اهلؿـاف       - ب
ٗاهل٘  ًّ اهظامل عٌدًا بلتىٍ أٗ دـسنٍ أٗ ُــشٌ٘ٓا ًـّ اهــذِاٙات ٗقـد      

ًٞ هٕ دعى كاُـت عوٚـٕ اهدٙـٞ اُـٕ باغـس       -عوـٟ اإلضـتٚعا١    اهـٌػسب ضوطِ
ي إضتٚعا١ اهلؿاف أٗ اهل٘  ًّ  ْٗ إضتشلاق غـسعٛ هـٕ بعـد إُلػـا    

إُتلاا اهلكا١، هلّ ال ٙطتشل ٗهٛ اهدَ ٗاجلِاٙٞ : اهلؿاف أٗ اهل٘  
 ًـٌّ باغسٖ، إُ باغس ًعتٌدًا عوٟ قكا١ اهـشاكٍ اهػسعٛ ٗسلٌٕ . 

 

(: إذا غٔد اهعدالْ ب٘ؾٚٞ أسٍد هصٙد بـٌآي ثٍ غٔد عـدالْ ًـّ   51)
 رالبد ًّ اهتعؿٚى :  -ٗزثٞ اهـٌ٘ؾٛ بسد٘ب ًّ٘زثٕ عّ ٗؾٚتٕ هصٙد 

إذا كاْ اهـٌاي اهـٌ٘ؾٟ بٕ اهـٌتِاشب رٕٚ تـشت ضـوطِٞ اهـ٘ازخ،    -أ
رـال تلمـى غـٔا ٝ اهـ٘ازثني      -أٗ كاْ اهـٌاي اهـٌ٘ؾٟ بٕ ًػاعًا غري ًعسش

 أٌُا غسٙـٌا اهـٌ٘ؾٟ هٕ ٗال تلمى غٔا ٝ اهةسٍٙ قد غسٙـٌٕ . 
أٗؾٟ  -إذا كاْ اهـٌاي اهـٌ٘ؾٟ بٕ اهـٌتِاشب رٕٚ عًِٚا خازدٚٞ  -ب

ٞ إهٕٚ  از ٗمل ٙلـّ اهــٌاي بٚـد اهـ٘ازخ      -ٖ اهـٌعِٚٞ أٗ عسبتٕ اهــٌخؿ٘ؾ
قموت غٔا ٝ اه٘ازثني بسد٘ب ًّ٘زثٍٔ عـّ ٗؾـٚتٕ باهــٌاي اهــٌعني هصٙـد      
إذا كاُت غٔا تٍٔ داًعٞ هػسا٢  قم٘ي اهػـٔا ٝ ًِٗٔـا عداهـٞ اهـ٘ازثني     

 .  اهػآدّٙ بسد٘ب اهـٌٚت اهـٌ٘ؾٛ
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صٙد بـٌآي ثٍ غٔد عـدي  (: إذا غٔد عدالْ أْ )عمٚدًا( أٗؾٟ ه52)
ٗاسد بسد٘عٕ عّ ٗؾٚتٕ باهـٌاي هصٙد ٗإُٔ أٗؾـاٖ السلـًا هــخاهد، رـاْ     

عوٟ اهسد٘ب اهرٜ غٔد بـٕ اهعـدي اه٘اسـد     -خاهد -سوة اهـٌ٘ؾٟ هٕ 
 -ثـمت اهسدـ٘ب غـسعًا، ٗإْ مل ٙــشوة كـاْ اهــٌاي اهــٌ٘ؾٟ بـٕ هصٙـد         

 .  -اهـٌ٘ؾٟ هٕ أٗاًل بػٔا ٝ اهعدهني 
كـــأْ  -ٟ غـــخـ ب٘ؾـــٚتني ًِعـــس تني ًطـــتلوتني (: إذا أٗؾـــ53)

رػـٔد غـآداْ عـا الْ     -أٗؾٟ بدآز ًعِٚٞ هصٙد أٗٗؾٟ بـراتٔا هعمٚـد   
عوــٟ أُــٕ زدــش عــّ إســدآٌا ٗقــد ُطــٚا ًــا زدــش عِٔــا راهظــآس قمــ٘ي    
اهػٔا ٝ ٗتعٚني اه٘ؾٚٞ اهسادش عِٔا باهلسعٞ . ُعٍ ه٘ تؿاهـض اهــٌ٘ؾٟ  

ٙتلا ا اهــٌ٘ؾٟ بـٕ :اهـداز اهــٌعِٚٞ      هـٌٔا بِش٘ ٙسرش اهِصاب بٌِٚٔا كأْ
باهتِؿٚة أٗ ُــشٖ٘ رـال ُـصاب بٌِٚٔـا      -أٗ اهعسبٞ اهـٌػخؿٞ أٗ ُـشٌ٘ٓا 

 ٗال ً٘دب هولسعٞ ٗتعٚني اهـٌػلى اهـٌذٔ٘ي بٔا .
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 دقه احلد    التعزيرات
     

 -ًلّدزٝ ٗغري ًلّدزٝ  -اهلل ضمشإُ يف تػسٙعاتٕ عل٘بات  قد دعى   
 عوٟ إزتلاب اهـٌعاؾٛ ٗاهـذسا٢ٍ يف ًـذتٌش االضالَ ٗسظريٝ اإلٙـٌاْ

ٗاهـشلٌٞ يف تػسٙعٔا : ًِش اهـٌعاؾٛ ٗتأ ٙب اهعؿاٝ تـٌٔٚدًا هؿالن 
 ، ٗٓرٖ اهعل٘بات عوٟ ُـشّ٘ٙ : اهـٌذتٌش ٗضالًٞ إًِٔ ٗإضتلسازٖ

 

 أٗال ٙـذ٘ش تـخّطٚٔا  ُلؿًا ٘ عل٘بٞ ًعِٚٞ ًلدزٝ غسعًا اهـشّد ٗٓ -أ
 .  ًـشّد ٝ اهـٌلداز ًّ اهـٌػسب ااقدع إبتدا١  ُٔاا ، شٙا ٝ

 

عل٘بٞ تأ ٙب ٗإؾالن هتأ ٙب اهـٌذسَ اهعاؾٛ  اهتعصٙس ٗٓ٘ -ب
زبٕ بـٌا مل ٙـشّد  اهـٌػسب هـٔا ًلّدزًا ًـخؿ٘ؾًا ، بى أُا  تلدٙس 

هػسعٛ ٗتلدٙس اهـشاكٍ اهعا ي، ٗبلٚد عدَ اهتلدٙس اهعل٘بٞ بِظس اه٘هٛ ا
، ٗبوشام كُٕ٘ غسعًا ٙـٌتاش اهتعصٙس عّ اهـشّد بوشام كُٕ٘ ًلدّزًا غسعًا

ٙـٌتاش اهتعصٙس عّ اهلؿاف ٗاهل٘  ُٗـشٌ٘ٓا  -سلًا هلل ضمشإُ كاهـشّد
 ًـٌا ٓ٘ سل إبّ م َ . 

 

: اهـٌذتٔد (: إقاًٞ اهـشدٗ  ٗاهتعصٙسات ٗمٚعٞ اهـشاكٍ اهػسعٛ 1)
ًِٗؿب هٕ ًـذع٘ي غسعًا، هٚظ  -اهعدي اهـشٛ اهـذاًش هوػسا٢  

اسٍد اهتؿدٜ هـٔا يف عؿ٘ز اهةٚمٞ ض٠٘ اهـٌذتٔد اهعدي أٗ ًّ ِٙؿمٕ 
هرهم : ٙـذسٙٔا عِدًا تطاعدٖ اهظسٗي ٗٙلْ٘ ًمط٘  اهٚد قا زًا عوٟ 

ًكّسٝ عوٟ غخـ  أٗإقاًتٔا ًّ  ْٗ أْ ترتتب ًعطدٝ عًٌ٘ٚٞ 
عوٟ اهـٌقًِني ، رو٘  أٗعوٟ ًـذسٜ اهـشّد  أٗ  كاهـٌسٙ  اهـٌشدٗ
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تـشلل اهمط  ٗاهـٌلدزٝ كاْ اهـخري كى اهـخري يف إقاًٞ اهـشدٗ  
ٗاهتعصٙسات يف عما  اهلل ًٗـذتٌش االضالَ ٗقد ٗز  يف اهـخ  

 ص .إقالة حّد خري لن لطر أربعني صباحًااهـٌشٌدٜ اهؿشٚض ط
       

علٕٚ ٗت٘رس اهـٌلدزٝ ًّ  ْٗ ًاُش غسعٛ ٙتعّّٚ (: ًش بط  ٙد اه2)     
اهتؿّدٜ إلقاًٞ اهـشدٗ  ٗاهتعصٙسات عوٟ اهعلٕٚ اهلع١٘ اهلا ز ٗ طب 

غساي اهـٌذتٔد إ، ٗٙـٌلّ أْ تـتػلى ٓٚأٝ غسعٚٞ باهـٌ٘اشّٙ اهػسعٚٞ
اهعدي ٙعٌى أعكاؤٓا عوٟ طمل رتاٗاٖ ، ٗالبد ًّ تـشللٍٔ عّ  هٚى 

غساي إٗالبد ًّ كْ٘ اهتشلٚل ب د ٗرتاٗاٖ ،اإلثمات ٗرل ُظس اهـٌذتٔ
ًـٌّ ُؿمٕ إلقاًٞ اهـشدٗ  ٗاهتعصٙسات إذ أْ تـشلل  أٗاهـٌذتٔد ذاتٕ 

اهتعصٙس عوٟ ًّ  أٗاهعلٕٚ أٗ ًِؿ٘بٕ عّ  هٚى إثماٍت هـٌا ٙ٘دب اهـشّد 
اهتعصٙس عوٕٚ ٓ٘ أٍٓ غ١ٛ يف عٌى اهـٔٚأٝ اهػسعٚٞ،  أٗٙلاَ اهـشّد 

اهػٔا ٝ اهػسعٚٞ، ٗرٌٚٔا  أٗاإلختٚازٜ  إلقسازٗأعظٍ  هٚى إثمات ٓ٘ ا
تعؿٚى ٙأتٛ يف كى ً٘ز  ً٘ز  ًّ ً٘دمات اهـشّد ٗاهتعصٙس، ٗقد ضمل 

أعين اهػٔا ٝ  -أؾوٚٞ ٗرسعٚٞ  إىلرـٛ )رلٕ اهػٔا ات( تلطٍٚ اهػٔا ٝ 
رالبد ًّ إقساز  -عوٟ غٔا ٝ ًّ زأ٠ اهـذسَ أٗ  عٕ ًّ اهـذاُٛ

عّ إختٚاز ًّ  ْٗ تعِٚة، أٗ غٔا ٝ  اهـٌذسَ ُعطٕ بـذسًٕ ٗدِاٙتٕ
اهطاًش هٕ براتٕ ٗال تـذدٜ اهػٔا ٝ عوٟ اهػٔا ٝ هـٌا  اهسا٢ٛ هوذسَ أٗ

 ضمل ًّ عدَ ثم٘ت سدٗ  اهلل باهػٔا ٝ اهعسعٚٞ . 
 

أْ ٙلٍٚ اهـشدٗ  بعوٌٕ ٗٙلِٕٚ  (: اهظآس إُٔ ٙـشّل هوعلٕٚ اهعدي3)
اهال٢  ٗٙػّخـ  أٗ كأْ ٙس٠ بعِٕٚ رعى اهصاُٛ ؿ٘ي ً٘دمٔا خازدًا، 

 . اهلكا١ بعوٌٕ ذات اهعاعى ًـٌتاشًا عّ ذات اهـٌعع٘ي بٕ كٌا ٙـشّل هٕ
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ُعٍ اهظآس ٓ٘ اهتعؿٚى بني اهـشدٗ  ٗاهتعصٙسات اهيت ٓٛ سل اهلل       
ضمشإُ ُظري سّد اهصُا ٗاهطسقٞ ٗغسب اهـخٌس ُٗـش٘ٓا ٗبني اهـشدٗ  

اهػتٍ روٚظ هوعلٕٚ إقاًٞ سّدٖ   ًٛ كشّد اهلري ٗتعصٙساهيت ٓٛ سل ا 
اهتعصٙس اهرٜ  أٗقاًٞ اهـشّد إسٖ إال بعد ًطاهمٞ ؾاسب اهـشّل بأٗ تعصٙ

. ٗعوٕٚ رٚشل هوعلٕٚ خاؾٞ أْ ٙلٍٚ اهـشّد اهرٜ ٓ٘  ٙـخّؿٕ ٗٙطتشّلٕ
ْ إُظس إهٌٚٔا ٙصُٚاْ ًجاًل رٚشّدٌٓا بعوٌٕ ٗٙلِٕٚ  إذاسل اهلل ضمشإُ كٌا 

عِدٖ اهٚلني بصُآٌا ًّ زؤٙٞ اهععى بعِٕٚ ٗتـٌٚٚصٖ اهعاعى ًّ  سؿى
اهـٌعع٘ي بٕ ٗتأّكدٖ ًّ عدَ ٗد٘  علد أٗ غمٔٞ علد ٗإضتشلاق 
عِدٌٓا، ًٗش سؿ٘ي اهٚلني عِد اهعلٕٚ ال ٙـشتاز اهمِّٚٞ ٗال ٙطاهب بٔا 
بى ٙـذسٜ اهـشّد بـشطب عوٌٕ ٗتل٘اٖ رإُ أًني اهلل يف خولٕ ًا  اَ 

 .  ( غا٢مًاعجل الله فرجههـٌعؿَ٘ )اإلًاَ ا
 

غتٌٕ موًٌا هٕ  أٗهلّ ه٘ كاْ اهـشّد سل م ًٛ كلري غخـ غريٖ 
 أٗ عٕ: إضتٚعا١ سّد اهلري  إذاًّ  ْٗ سل عوٕٚ مل ٙـذص هوعلٕٚ 

 أٗ: إقاًٞ سّد قررٕ ؾاسمٕ ٗٙطاهب بـشـّلٕ شكسـتعصٙس اهػتٍ ًا مل ٙ
 .  تعصٙس غتٌٕ  هتذاٗشٖ عوٟ كساًتٕ

 

: ًش ثم٘ت اهطمب اهـٌ٘دب هوشّد أٗ اهـتعصٙس اهػسعٛ ٗإُـتـعا١ ( 4)
ٗاهـٌكسٝ ٙـذب اهمداز ٗاهتعذٚى يف إقاًتٕ بعد تـٌاَ إقساز  اهـٌعطدٝ
، ٗال ٙـذ٘ش تأدٚى إدسا١ اهعل٘بٞ رٌٚا ه٘ تـٌلّ اهػٔا ٝ عوٕٚ أٗاهـذاُٛ 

ًكسٝ غخؿٚٞ كٌا  أٗاهـشاكٍ اهػسعٛ ًِٕ ٗمل ترتتب ًعطدٝ ُ٘عٚٞ 
ًٝ عوٟ إقاًٞ اهـشّد ِٙتعٛ اه٘د بٚإُضمل  ٘ب، .  ُعٍ ًش تستب ًعطد

 اهـٌسقشٗش اهـٌكّسٝ عوٟ اهـٌشدٗ  كاهـشاًى ـ٘قـًش تٗٓلرا 
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 ٗاَ ًسقٕ رٚوصَ تأخري اهـشّد هـشني  أٗٗاهـٌسٙ  اهرٜ ٙـخػٟ ً٘تٕ 
 تـٌاَ زقاب اه٘هٚد أٗ بس١ اهـٌسٙ  .  أٗٗقش اهـشٌى 

 

ٗال ٙـذ٘ش  -شّد بعد ثم٘تٕ عوٟ أسٍد (: ال تػسب اهػعاعٞ يف اهـ5)
 ًٞ هـوشاكٍ اهعع٘ عِٕ بػعاعٞ أسٍد ستٟ اهلسٙب ًِٕ : زمحًا أٗ ؾداق

سكازٖ هد٠ إٕ ًّ اهـٌعتلى بلعاهٞ ًّ ٙتعٔد ب،كٌا ال ٙـذ٘ش تطسٙـش
ٕ، بى اهـشاكٍ اهػسعٛ عِد ًطاهمتٕ بٕ ٗإزا تٕ إلقاًٞ اهـشد اهػسعٛ عوٚ

ال أفاعة  ال كـفالة يف ٞ اهـشّد عوٕٚ رإُ طقاًإالبد ًّ اهمداز ٗاهتعذٚى ب
 ص كٌا دا١ يف اهـخ  اهـٌشٌدٜ اهؿشٚض .حّد

ُعٍ تطتجِٟ ً٘از  ٗد٘ب تأخري إقاًٞ اهـشد ُظري ً٘از  اهـشٌى 
ٗاهسقاب رإُ ٙقّدى تِعٚر اهـشّد عوٟ اهـشاًى ٗاهـٌسقش ستٟ ٙصٗي 

سبٕ ًّ ٙد اهعرز اهـٌاُش ًّ إُـعاذٖ ٗإضتٚعا٢ٕ ، هلّ ًش إستٌاي ٓ
ّٔدٖ باهعدا ًٞ إهٞ البد ًّ كعاهٞ أسٍد ٗتع سكازٖ سني شٗاي اهعرز ًلدً

 . إلقاًٞ اهـشّد
ص ًٗعِاٖ ال يـمني يف حّد(: ٗز  رـٛ اهـخ  اهـٌشٌدٜ اهؿشٚض ط6)
ٍ ٗإتٌٕٔ بلررٕ  إذا:إُ  ُـشٖ٘ ٗطاهمٕ اهلاقٛ  أٗإ عٟ أسد عوٟ أسد

اهلاقٛ إسالي اهـٌتٍٔ مل باهمِّٚٞ اهػآدٝ هٕ روٍ تلّ عِدٖ رطوب ًّ 
 ٗمل ٙجمت اهـشّد عوٕٚ.  -ستٟ هدرش اهتٌٔٞ عّ ُعطٕ  -ٙوصَ إسالرٕ 

 

ثمت ًا ٙ٘دب اهـشّد اهرٜ ٓ٘  إذا(: اهـشّد ال ٙ٘زخ بـٌعِٟ إُ 7)
سّل م ًٛ ال ٙ٘زخ كٌا ت٘زخ أً٘اي اهـٌٚت، راذا قري أسد غخؿًا 

ٕ. ُعٍ ه٘ قررٕ يف ٗهٕ أخ أٗ أخت رٌات اهـٌلرٗي مل ٙسخ اهـشّد ٗزثـت
ًّٕ ثٍ ًات اهـٌخاطب اهـٌلرٗي  ععا عّ اهلاذي أًلّ ااخ ا خس  أٗأ
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ًٌّٔا إلدسا١ سّد اهلري عوٕٚ  أٗ ًّ  -ااخت اهـٌطاهمٞ بـشّل قري أ
، ال ًّ باب إزخ اهـشّد ًّ أخٕٚ اهـٌخاطب  باب إضتشلاق اهـٌطاهمٞ

 باهلري كٌا ٙـٌلِٕ اهعع٘ عّ سلٕ . 
 

زداًل كاْ أَ  -سدٗ  غسعٚٞ ًتعد ٝ عوٟ أسٍد  إدتٌعت إذا (:8)
تـخّٚس االًاَ  -كـٌّ ضسق ٗغسب اهـخٌس -ٗأًلّ اهـذٌش بِٚٔا -إًسأٝ 

٘ٓ ه٘ قّدَ بعكٔا رات بع  ًِٔا  إذاٗإال  يف تلدٍٙ أٌّٙٔا غا١، كاُت بِش
ٗدب تلدٍٙ ًا ال ٙع٘ت ًعٕ اهـشّد ا خس كٌا ه٘ شُٟ ٗٓ٘ ًـشؿّ 

ٙـذود سّدًا هػسبٕ اهـخٌس ٗتلطش ٙدٖ هوطسقٞ ٗضسق ٗغسب اهـخٌس رإُ 
اهػٚخٞ اهـٌشؿِٞ راضتشلا  أٗثٍ ٙسدٍ ، ٗإذا شُٟ اهػٚخ اهـٌشؿّ 

اهـشّد ا خس ثٍ ٙسدٍ اهـذود ٗاهسدٍ بد١ٜ باهـذود ستٟ ال ٙع٘ت ًعٕ 
ٗااٗىل يف ًجوٕ اهعؿى بني إدسا١ اهـشّدّٙ ب٘قٍت كأْ ٙعؿى بٌِٚٔا 

 بَٚ٘ ًجاًل .  
 

شُٚا ٌٗٓا ًـشؿِاْ زًا ًّ  إذااقٞ ٗاهـٌسٙ  (:اهـٌطتش9)
 ْٗ تأخري، هلّ غري اهـٌشؿّ ًٌِٔا ٙقّخس : رال تـذود اهـٌطتشاقٞ 
ستٟ ِٙلطش عِٔا اهدَ، راذا إُلطش  ًٔا دودت، ٗٓلرا ال ٙـذود 

ذٗ اهلسٗن ٗاهرٜ ٙـخػٟ عوٕٚ غدٝ اهـٌسا أٗ اهـٌ٘ت  أٗاهـٌسٙ  
٣ٙظ  إذاًّ ًسقٕ رٚذود ، ُعٍ  أٗبى ٙقّخس دودٖ ستٟ ٙ ١ ًّ قسٗسٕ 

ٞ رساخ ٗال ٙوصَ ٗؾ٘ي كى ٣بس١ٖ قسب ًسٝ ٗاسدٝ بعسدْ٘ رٕٚ ًًّ 
. بٌِٚا اهـشا٢  ال ٙوصَ تأخري دودٓا ستٟ تطٔس،   دطدٖ إىلرساخ 

ِٗٙمةٛ تأخري دود اهِعطا١ ستٟ ِٙلطش  ًٔا، بى ه٘ خٚة عوٚٔا اهـٌ٘ت 
 . خ٘ي اهكسز عوٚٔا رتذود ٖ  زٙجٌا ٙصٗياهكسز اهػدٙد تعّّٚ  تأخري أٗ
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كاُت ًـشؿِٞ سني اهصُا ٙقّخس زًٔا  إذا(: اهصاُٚٞ اهـشاًى 10)
أكجس سطب  أٗستٟ تكش محؤا ٗتسقش ٗهدٓا ًدٝ اهوما١ : ثالثٞ أٙاَ 

أًس اهـٌذتٔد اهعدي بـٌػ٘زٝ اهطمٚب اهـٌختـ، ثٍ تسدٍ إذا ٗددت 
 أٗـٌاَ زقاعٔا ًّ ٙلعى طعؤا ستٟ ال ٙتكسز ًّ رلدٓا، ٗإال إُتظس ت

 ٗدداْ كعٚى هٕ ررتدٍ . ٗإذا مل تلّ اهـشاًى ًـشؿِٞ سني اهصُا 
دودت ر٘زًا ًا مل ٙـخة  -ًات عِٔا شٗدٔا  أٗكٌا ه٘ طّولت با٢ًِا  -

 اهطمٚب اهـٌختـ عوٟ ٗهدٓا رٚقّخس دودٓا ستٟ تكش محؤا. 
ٗٓلرا اهـشاي رـٛ باقٛ اهـشدٗ  تقّخس عوٟ ًطـتشلٔا ٗال تلاَ ًا 

ًلسٗسًا ٙكّسٖ إقاًٞ اهـشّد عوٕٚ قسزًا غدٙدًا رإُ ِٙتظس  أَٗ ًسٙكًا  ا
بسؤٖ ٗخالؾٕ ،راْ سؿى اهٚأع ًّ بس١ٖ قسب ًسٝ ٗاسدٝ بـشصًٞ 

عسدْ٘ رٕٚ رازٙخ بعد  ًا ٙسا  سّدٖ ، راْ شا  عوٕٚ قطش  أٗقكماْ 
عسدْ٘ ًتٌٍ  أٗاهصا٢د ، ٗإْ ُلـ عّ قدز اهـشّد أقٚة إهٕٚ سصًٞ 

 ٌطو٘ب غسعًا يف ذان اهـشّد .  هوعد  اهـ
 

 (: ِٙمةٛ أْ ٙلْ٘ إدسا١ اهـشد يف اهػتا١ يف اهطاعٞ اهـشازٝ 11)
أٗي ضاعات  -ٗرـٛ اهؿٚة يف اهطاعٞ اهماز ٝ  -مخس ضاعات اهِٔاز  -

 .  -اهِٔاز ًجاًل 
 

(: ال تـذ٘ش إقاًٞ اهـشّد يف أزا اهلعس ًـخارٞ أْ تأخرٖ 12)
دٗ اهلارس، كٌا ال ٙلاَ اهـشّد عوٟ أسٍد اهـشٌّٚٞ ٗاهةكب رٚوشل باهع

 أٗبصُٟ  -ٗٓ٘ يف اهـشسَ اهػسٙة ٗال عوٟ ًّ كاْ خازز اهـشسَ رذِٟ
اهـشسَ اهػسٙة، هلِٕ ٙكّٚل عوٕٚ ٗٙـشاؾس  إىلثٍ ٓسب ٗإهتذأ  -بةريٖ 

ًا ٙطّد بٕ اهسًل ٗال ٙلّوٍ ٗال ٙماٙش ستٟ ٙـخسز  إالٗال ٙطعٍ ٗال ٙطلٟ 
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دِٟ يف اهـشسَ بـٌا  إذااهـشّد خازدٕ، ُعٍ ًّ اهـشسَ رٚلاَ عوٕٚ 
 ٙ٘دب اهـشّد أقٍٚ عوٕٚ اهـشّد يف اهـشسَ إُ مل ٙــَس  هوشسَ سسًتٕ . 

  

إعرتي أسد بـٌا ٙ٘دب زًٕ ٗقتوٕ ثٍ دشد ٗأُلس مل  إذا(: 13)
ٙسدٍ ٗهلّ ٙكسب ٗٙـذود ، ٗإذا إعرتي بـٌا ٙ٘دب سدًا  ْٗ اهلتى 

لس ٗدشد أدسٜ اهـشّد عوٕٚ ًش تـٌاَ ثٍ أُ -كاهـذود ٗقطش اهٚد  -
اإلعرتاي ٗإضتٚعا٢ٕ بػسٗطٕ اهـٌعت ٝ غسعًا رإُ ال ٙطٌش اإلُلاز بعد 

 اإلقساز ٗاإلعرتاي . 
 

قاًت اهمِٚٞ عوٟ أسٍد بععى ًا ٙ٘دب اهـشّد كاهصُا أٗ  إذا(:14)
عوٟ ًا ٙ٘دب اهتعصٙس كاإلرطاز عٌدًا ًتذآسًا يف ُٔاز غٔس  أٗاهطسقٞ 

مل ٙلّ هإلًاَ اهعع٘ بى ٙوصًٕ إقاًٞ اهـشّد أٗ  -ّ  ْٗ عرززًكاْ ً
 .  اهتعصٙس عوٕٚ

 -دودًا أٗ ُـشٌ٘ٓا  أٗزًًا  -إعرتي أسد بـٌا ٙ٘دب اهـشّد  إذاٗ
ٗه٘ ()كاْ هإلًاَ اهعع٘ عّ اهـشد، ٗكرا ٙـشّل هـٌّ ُؿمٕ اإلًاَ 

أْ ٙعع٘ عّ اهـشّد، ٗاالس٘   -اهـٌذتٔد اهعدي خاؾٞ  -عًًٌ٘ا
بًا إضتشؿاي اهت٘بٞ ًـٌّ أقّس بـٌ٘دب اهـشّد عوٟ ُعطٕ قمى أْ ٗد٘

ٙعع٘ اإلًاَ عِٕ . هلّ ال ٙـجمت سّل اهعع٘ عّ اهـشدٗ  اهيت ٓٛ سل 
هؿاسب اهـشّل ًّ ا  ًٚني كاهـٌلرٗي راذا  إالا  ًٛ كشّد اهلري 

        . عع٘ا عِٕ مل ٙلٍ اإلًاَ عوٕٚ اهـشّد ٗإْ قاًت عوٕٚ اهمِٚٞ أٗععٟ 
ٗٓى هإلًاَ اهعع٘ عّ اهتعصٙس ن اهظآس إُٔ هٚظ اهعع٘ عّ اهتعصٙس 

 أٗقسازٖ ٗٗدد اإلًاَ إاهمِٚٞ، ٗإذا ثمت ً٘دب اهتعصٙس بقاًت عوٕٚ  إذا
مل ٙـذد ًعطدٝ إختالي أٗاهـشاكٍ اهػسعٛ اهـٌؿوشٞ يف اهعع٘ عِٕ 
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 كاْ هٕ اهعع٘ عِٕ بعد أْ -ُظاَ اهـٌذتٌش اهـٌطوٍ ًٗظآسٖ اإلٙـٌاُٚٞ 
 ٙت٘ب ِٗٙدَ عوٟ رعوٕ علٚب إقسازٖ.

 

ه٘اٍ   أٗبصُا  -ٓذٍ زدى عوٟ بـٚت أسٍد هـٚٔتـم عسقـٕ  إذا(: 15)
قتوٕ ردًٕ ٓدز، ٗإذا ٗدد  إىلداش  رعٕ ٗه٘ أ ٠ ااًس  -ُـشٌ٘ٓا أٗ

 -بِتٕ أٗ أختٕ ٙصُٛ بٔا  أًٗش إًسأتٕ  أٗأسد زداًل يف بٚتٕ ًش إبِٕ بط١ٍ٘ 
اهـشاكٍ اهػسعٛ  إىلاهط١٘ ٗٙسرش ااًس ٙوصًٕ اإلغٔا  عوٟ اهعٌى 

ٗال ٙـذ٘ش  -بمِّٚٞ عوٕٚ  أٗقسازٖ إب -عوٌٚٔا باهـشّد إْ ثمت غسعًا هٚلكٛ 
هٕ قتؤٌا إُتلاًًا ٗإْ زأ٠ اهط١٘ بعِٕٚ راْ اهلل ضمشإُ دعى يف تػسٙعٕ 

 أٗالبد ًّ غٔ٘  عدٗي أزبعٞ عوٟ اهصُا ستٟ ٙـذود  -هلى غ١ٛ سّدًا 
ـّ ًّ  ٗدعى هـٌّ -ٙسدٍ  تعّد٠ ٓرا اهـشّد سّدًا ٗٓ٘ أْ ٙلا   ٗٙـلت

ٍٞ  تػٔد هٕ عوٟ ًا زأ٠ ًّ اهصُا .   تٛأٙ ْأ إالاهلاتى،   بمِّٚ
ُعٍ ٙتٌلّ اهسدى ًّ ًدارعٞ اادِ  عّ بٚتٕ ٗسسٙـٌٕ كٛ ال 
ٙٔتم عسقٕ، ٗه٘ خاي ؾاسب اهمٚت ًّ اهسدى اهط١٘ كأْ غٔس 

 إذاتوٕ ٗ ًٕ ٓدز غسعًا تدارش ًش ؾاسب اهمٚت داش هٕ ق أٗاهطالن 
ت٘قة اهدراب عوٕٚ ٗمل ٙتٚطس هٕ ضمٚى خالف ًِٕ غري قتوٕ، ٗالبد هٕ 
ًّ إثمات ذهم عِد ًـشاضمتٕ قاًُُ٘ٚا بأْ ٙـذد ٗضٚوٞ ًلم٘هٞ  هوتخوـ 

 ًّ اهـٌتابعٞ اهلاُُ٘ٚٞ ٗاإلدتٌاعٚٞ .
 

(: اهظآس عدَ د٘اش تؿدٜ ًّ كاْ عوٕٚ سّد ًّ سدٗ  اهلل 16)
د٘اش ًماغستٕ هسدٍ اهصاُٛ باهـشذازٝ بى ٗال اهـذود ٗال  ضمشإُ ٗعدَ

قطش ٙد اهطازق ُٗـش٘ٓا ًّ سدٗ  اهلل ضمشإُ ٗإْ كاْ ال بأع 
 تؿد٠ هوسدٍ ُٗـشٖ٘ ًّ سل٘قـٗإُـٌا ٙ ، ٚٞـبـشك٘زٖ هإلتعام ٗاهـخػ
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 . اهلل ٗسدٗ ٖ ضمشإُ ًّ هٚظ هلل يف عِلٕ سّد
 اهصُا خ٘رًا ًّ إىلز اهـٌسأٝ (: اهظآس إُتعا١ اهـشّد عِد إقطسا17)

 ٍ عطؼ، بػس  إُـشؿاز طسٙل اهـخالف ًّ  أٗاهـٔالن هػدٝ د٘ب
عطػٔا بـشٚح  أٗزرش د٘عٔا  قماي بٔااهـٔالن باضتذابتٔا هدع٘ٝ اهصُا 

اهـٌػسب اهـٌِذٛ ًّ اهـٔالن  أٗإُتعت عِدٓا ٗضا٢ى بو٘غ اهـٌطعٍ 
توة  أٗهـٔالن ض٠٘ اإلضتذابٞ هدع٘ٝ اهط١٘ ستٟ خػٚت عوٟ ُعطٔا ا

بع  ااعكا١ ه٘ مل تـذب  ع٘ٝ اهعاسػٞ قماي بري اهطعاَ ٗاهػساب 
اهصُا  إىلٖ ١اهـشّد عِد إقطساز اهسدى ٗإهتذا هـٔا، ٗٓلرا ِٙتعٛ

ًٞ هدع٘ٝ ًّ ٙـٌلِٕ تـخوٚؿٕ ًّ اهـٔالن أٗ ُـشٖ٘ كٌا ه٘ ٗقش يف  إضتذاب
ٍ غدٍٙد ٗٓ٘ يف ؾشسا١ ٗال طعاَ ٗال غساب ٗال ٗضٚ وٞ ساهٞ د٘ب

هوخالف بةري إدابتٕ  ع٘ٝ اهصُا ، ٗٓلرا اهـشلٍ عِد اإلقطساز اىل ًا 
 . ٙ٘دب اهـشد بـشٚح تت٘قة سٚاتٕ عوٕٚ

 

 (:البد ًّ سك٘ز بع  اهـٌطوٌني هـٌػٔد إقاًٞ اهـشّد 18)
شْنَ شطقاي تعاىل : -اهسدـٍ أٗ حنٌ٘ٓا أٗاهـذود  - شْطُْئْفٌة ِوَمُ شَعَذاَب ُْ َِ ََْش َوْم

ٗٙعكى إعالَ اهِاع بااًس هٚشكسٗا ٗٙػٔدٗا ّٗٙتعظ٘ا ًّ  صاْمموْؤْنْننَي
، بى  ، ٗٙـشطّ بٍٔ اهـشك٘ز ٗاإلتعامـ إقاًٞ اهـشّد عوٟ اهصاُٛ

ٙطتشطّ اهـخسٗز إىل ًلاْ اهـشّد ًتوجٌني غري ًعسٗرني ، ٗٙـشسَ 
اهـخسٗز هوتعّسز اهؤٜ٘ أٗ هوػٌاتٞ ، ِٗٙمةٛ هوشاكٍ اهػسعٛ أٗ 

اٗغا  ًّ اهـشك٘ز ٍٗٓ اهرّٙ ال ٙسْٗ إال يف ًِؿ٘بٕ : ًِش اهطعوٞ ٗا
 اهط١٘ ٗاهػّس ٗٙـشكسْٗ هوتعسز ٗاهتؤٛ . 

 

 ال  كارس كارسًا ثٍ ثمت عوٌٚٔا اهععى أٗشُٟ كارس بلارسٝ  إذا(: 19)



 

 (283)....................................................... رلٕ احلدٗ  ٗاهتعصٙسات.....

اهـٌذتٔد  -تـخّٚس إًاَ اهـٌطوٌني -باهمِٚٞ اهـٌلم٘هٞ غسعًا  -اهػِٚش
اًٞ اهـشّد اهػسعٛ عوٌٚٔا بني إق -ًِؿ٘بٕ ه ً٘ز اهـشطمٚٞ  أٗ -اهعدي

أٓى  ٙاُتٌٔا هٚلٌٚ٘ا عوٌٚٔا  إىلكطا٢س اهـٌطوٌني ٗبني تسكٌٔا ٗ رعٌٔا 
اهـشّد ٗبـشطب ًا تلتكٕٚ غسٙعتٍٔ، ٗٓلرا ضا٢س اهـشدٗ  اهجابتٞ عوٟ 

 غري اهـٌطوٌني .
ٗٙـِمةٛ هوعـلٕٚ ًالسـظٞ اهـٌؿوـشٞ اهدٙـِٚٞ رـٛ تـولٍ اهمال  ٗذان 

 . ًّ زدشاْ إختٚاز ااٗي أٗ إختٚاز اهجاُٛاهصًاْ ًٗا تلتكٕٚ 
هوشّد  أٗثٍ ٙلش اهلالَ رـٛ ااضماب اهـٌ٘دمٞ غسعًا هوتعصٙس  

 ، ُٗـلدَ اهلالَ يف ً٘دمات اهـشّد اهػسعٛ،  اهػسعٛ ٗٓٛ ًتعد ٝ
 ُٗمدأ بمٚاْ أسلاَ : 
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 حـّد الزنـام أحلا                          

       

اهصُا عٌى غِٚش يف ًٚش اهدٙاُات اهطٌاٗٙٞ، ٗٓ٘ ٙعين إٙالز      
اهسدى ذكسٖ يف رسز إًسأٝ سساًًا عوٕٚ يف ااؾى بوشام إُٔ ال ٙ٘دد 

ًِلطش ٗال غمٔٞ علد ، راذا كاْ بٌِٚٔا علد ٗكاْ  أٗبٌِٚٔا علد  ا٢ٍ 
اإلسساَ رال سّد ، أٗ ساي  أٗاإلٙالز سساًًا ٗاقعًا كاهصٗدٞ اهـشا٢  

 خى بٔا باعتلا  اهـشى ٗغمٔٞ اهعلد بٌِٚٔا كٌّ تـخٚى شٗدٞ أخٕٚ 
اهيت ًعٕ يف اهمٚت ٗقد ُاًت يف رساؽ شٗدتٕ راعتلد أُٔا شٗدتٕ 

 رال سّد عوٕٚ ادى اهػمٔٞ .  -رلازبٔا 
يف اهلمى  زكاْ اإلٙال إذاقطعًا  (اهـشّدعل٘بٞ )ٗاهصُا دسٙـٌٞ ت٘دب 

كاْ ُاقؿًا : رإُ  أٗبدُٕٗ ،  أٗتاًًا ًش االُصاي ،  -ٙالز ض٘ا١ كاْ اال
 ٙلعٛ إهتلا١ اهـختاُني : غٚم٘بٞ اهـشػعٞ يف رسز اهـٌسأٝ . 

ٗه٘ كاْ اإلٙالز يف اهدبس أغلى عِدُا دسٙاْ اهـشّد ٗإُـعاذٖ، 
 ٍ .تعصٙس  ْٗ اهـشّد اهتاَ ٗ ْٗ اهسدٗاالس٘  ٗد٘بًا إدسا١ اه

 

إًتاشت  إذا -ٔا عك٘ اهرك٘زٝ ٗرسز االُ٘ثٞ اهيت هـ -(: اهـخِجٟ 1)
بأًازٝ اهم٘ي ُٗـشٖ٘ ًـٌا تلدَ يف رلٕ اهـٌرياخ، ٗتـشلل إُٔ ذكس ٗقد 
أ خى مهٞ ذك٘زتٕ يف قمى أُجٟ إضتشل اهـشّد، أٗ تـشلل أُٔا أُجٟ ٗأٗهـر 
زدى ذكسٖ يف قمؤا إضتشلت اهـشّد، ٗاذا أغلوت اهـخِجٟ راالس٘  

 . ْٗ سّد اهصُاٗد٘بًا تعصٙسٓا بـٌا  
ًِٕ (: ٙػرت  يف ثم٘ت سّد اهصُا عوٟ أسٍد بعد ؾدٗز اهععى 2)

 ٗاقعًا أً٘ز :
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باقساز  إالثم٘ت اهصُا بطسٙل إثمات غسعٛ، ٗال ٙجمت غسعًا  االٗي:
باهمِٚٞ اهػآدٝ عوٕٚ، ٗرٌٚٔا قٚ٘  ًعت ٝ غسعًا  أٗاهصاُٚٞ  أٗاهصاُٛ 

هصُا ًّ  ْٗ اإلقساز بٕ ٗٙأتٛ تعؿٚى اهمٚاْ، ٗال ٙـذ٘ش إدسا١ سّد ا
 . غٔا ٝ عدٗي أزبعٞ عوٕٚ ًش إدتٌاب اهػسٗ  اهـٌعت ٝ ا تٚٞ أٗأزبعًا 
بتشلل اهصُا  -اهـٌذتٔد اهعدي -ُعٍ قد ٙعوٍ اهـشاكٍ اهػسعٛ 

ُـش٘ٓا ًّ اهطمى اهعلال٢ٚٞ هـشؿ٘ي اهٚلني  أٗإلطالعٕ اهـشّطٛ : بسؤٙتٕ 
 .                      ُا أًلِٕ إدسا١ اهـشّد عوٕٚراذا تّٚلّ اهـٌذتٔد اهعدي ًّ ؾدٗز اهص  -

       

ؿمـٛ اهرٜ هـٍ ٙـمـوغ بـوــ٘غ اهـصاُـٛ، رـاذا تـشـلـل شُـا اه اهجاُٛ:  
ّّ  -اهـشـوٍ   مل ٙـشّد تـٌاًًا ، ُعٍ ه٘هٛ ااًس -باإلستالَ  أٗبـاهـط

ًعاقمتٕ بـذودٖ سطب عٌسٖ ٗقدز  -اهـٌذتٔد اهعدي اهـٌمط٘طٞ ٙدٖ -
  ضِّٕ ٗال ِٙتـعٛ اهـشد كوٕ عِٕ .

 

 ًّ اهـٌذِْ٘  أٗعلى اهصاُٛ، راذا تـشلل اهصُا ًّ اهـٌذُِ٘ٞ  اهجاهح:    
 مل ٙـشّد أؾاًل  . -اهـٌتشلل دُِٕ٘ ساي اهصُا بـشٚح ال ٙعلى غ٣ًٚا  -

 

بأْ رلد اإلختٚاز يف رعى  -راذا إُتعٟ اإلختٚاز  ،االختٚاز اهسابش:
تّٔد ٖ  إذارال زدٍ ٗال دود ٗال ُعٛ ، كٌا  إُتعٟ عِٕ اهـشّد : -اهصُا 

ّ٘ي ًِٕ أْ  إذاٗتّ٘عدٖ اهظامل  مل ٙعذس ٗكاْ ٙلسٕٓ ٗال ٙسٙدٖ هلِٕ تـخ
 أٗرصُا خ٘رًا ًّ قّسٖ،  -ٙٔتم عسقٕ ه٘ مل ٙـٌازع اهصُا  أٗٙلتوٕ 

رذس اهظامل  إذاًّلِت ًّ ٙصُٛ بٔا خ٘رًا ًّ تٔدٙدٖ بلتؤا، ٗٓلرا 
  ٔسٓا عوٕٚ زغٍ إًتِاعٔا عِٕ .أد ٓا ٗق أٗباهـٌسأٝ 

اإلدماز عوٟ اهصُا ًّ طسي اهـٌسأٝ  أٗٗال زٙب رـٛ تـشلل اإلكساٖ 
  للٕـٔا ، ٗٙـٌلّ تـشـٔسًا عوٚٔا ٗغؿمًا هـٔا ًّ  ْٗ إزا تـاهـٌعع٘ي بٔا ق
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ًّ طسي اهسدى اهعاعى، ٗالبد ًّ تـشلل اإلكساٖ ٗإُتعا١ اإلختٚاز 
ًّ٘اتٕ اهيت ضمل تعؿٚى  بٚأُا رـٛ )رلٕ اهطالق( . بـشؿ٘ي ًل

 

ضاعدتٔا اهلسا٢ّ  إذا(: اهظآس كعاٙٞ  ع٠٘ اإلكساٖ هِعٛ اهـشّد 3)
ؾدقٔا، ِٗٙمةٛ  أٗإستٌاي ؾدقٕ  إىلاهـٌشتعٞ باهعٌى اهط١٘ ٗأ ت 

سوعت:  أٗإسالي ًّدعٕٚ راذا سوة عوٟ اإلضتلساٖ عوٟ اهصُا 
 )إضتلسٓين ٗاهلل(إُتـعٟ اهـشّد دصًًا .

 

ػرت  يف إدسا١ سّد اهصُا أْ ٙلْ٘ اهعاعى عاهـًٌا سني ٙ اهـخاًظ: 
رو٘  -اهـٌٌازضٞ باهـٌ٘ق٘ب ٗاهـشلٍ : كُٕ٘ رعوٕ شُا ًـشسًًا غسعًا

دٔى اهـشلٍ هلسب إضالًٕ أٗ همعد ً٘طِٕ عّ س٘شات اهعوٍ 
رال سّد عوٕٚ  :  -ٗاهـٌعسرٞ ، أٗ دٔى ً٘ق٘ب اهـشساَ : كُٕ٘ عٌوٕ شُا 

 ال دودًا ٗال زًًا . 
ًّٕ أٗ أختٕ ٗ ٍٝ ٓٛ أ اهـذٔى باهـٌ٘ق٘ب ُظري ًّ علد عوٟ إًسأ

 أٗ ا٢ًٌا  -أبٕٚ  أٗٓٛ شٗدٞ إبِٕ  أٗباهسقاعٞ ٗاقعًا ٗٓ٘ ال ٙعوٍ، 
 . ٗٓ٘ ال ٙعوٍ باه٘اقش -ًِلطعًا 

ٗاهـذٔى بـشلٍ اهـشسًٞ ُظري ًّ ٙـذٔى سسًٞ اهعلد عوٟ ااَ 
 ٞ ااب . شٗد أٗشٗدٞ اإلبّ  أٗااخت اهسقاعٚٞ  أٗاهسقاعٚٞ 

ً٘ق٘ب   أٗ -تـشسٍٙ اهععى -ه٘ دٔى اهـشلٍ ٗعوٟ كال اهتـلدٙسّٙ:
 ال ٙـذسٜ عوٕٚ سّد اهصُا.  -اهتشسٍٙ  ثٍ أٗهـر  سلٍ

ٗٓلرا اهـٌ٘اقش اهيت ٙلْ٘ اإلٙالز رٚٔا هػمٔٞ علٍد ؾشٚض ٙعتلد 
سّى اإلٙالز كٌّ شّرت إهٕٚ إًسأٝ إعتلدٓا  -أسدٌٓا  أٗكالٌٓا  -ًعٕ 

ًٞ هٕ أٗ ٗدد عوٟ رساغٕ إًسأٝ إعتلدٓا شٗدتٕعسٗضٕ اهيت   علدٓا شٗد
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 . ٗتمني اه٘اقش -ُٔا شٗدتٕ ٗاقعًاعدَ ك٘ الي:هٕ اخلثٍ إُلػة  رأٗهـر،
ٗاهـشاؾى اْ اهعوٍ بـٌ٘ق٘ب اهصُا ٗبـشلٌٕ دص١ ً٘ق٘ب اهـشّد، 

إخماز  أٗإخماز عدهني  -ٗٙلَ٘ ًلاَ اهعوٍ اه٘دداُٛ : اهعوٍ اهتعمدٜ 
راذا عوٍ ٗقازي اهصُا ثمت عوٕٚ اهـشد،  -ٗاهـشلٍ  اهجلٞ باهـٌ٘ق٘ب

 .  إغتمٕ ااًس عوٕٚ مل ٙجمت اهـشّد أٗٗإذا مل ٙعوٍ 
 

(: غمٔٞ اهعلد تِعٛ اهـشّد عّ اهـٌػتمٕ اهـٌعتلد دٔاًل سّى 4)
 : اإلٙالز عوٕٚ ، ٗاهـٌسا  ًّ اهػمٔٞ اهيت تِعٛ اهـشّد عّ ؾاسمٔا

ًش   أٗ اهـٌٌازضٞ دٔاًل قؿ٘زًٙا  ٓ٘ إعتلا  سّى اإلٙالز سني -اهـٌػتمٕ
 تلؿري يف اهـٌلدًات .

ٍ  يف تعّوٌٕ  ٗٓ٘ ًّ كاْ قا زًا  -ُعٍ اهـذآى باهـشلٍ عّ تلؿري
ًش كُٕ٘ ًوتعتًا هـذٔوٕ  -عوٟ تعّوٍ اهـشلٍ ٗقّؿس يف تعّوٌٕ ٗتطاًض رٕٚ 

مل  -سني اهـٌٌازضٞ ٗاإلٙالز ًٗـشتٌاًل هوشسًٞ ٗعدَ سّى اإلٙالز 
ّٗدت يف عدٝ طالٓق ٙـٌِش دٔو  إٔٗ عّ تلؿرٓي ًّ إدسا١ اهـشد كٌّ تص

ّٗز ستٟ  ٍٝ ٗٓٛ تعوٍ أْ عوٚٔا االعتدا  ٗاهرتّبـ ٗاالًتِاب عّ اهتص ٗرا
تِلكٛ اهعدٝ ٗأًلِٔا تعّسي ًلداز اهعدٝ ٗقّؿست يف اهطقاي ٗاهتعوٍ 

راْ اهـشذٞ الشًٞ  -رتصٗدت ًّٗلِت ًّ اإلٙالز يف ررتٝ اإلعتدا  ٗاقعًا
 ٗاهتٌلني ًـشلَ٘ عوٕٚ باهصُا رٚجمت عوٚٔا اهـشّد .  عوٚٔا
 

إُتعٟ عٌِٔا  -اهسدى ٗاهـٌسأٝ  -كاْ اإلغتماٖ ًّ اهطسرني  إذا(: 5)
اهـشّد اهػسعٛ، ٗاذا كاْ اإلغتماٖ ًّ أسد اهطسرني دس٠ اهـشّد عوٟ 
اهعازي بعدَ غسعٚٞ اهـٌلازبٞ ٗال ٙـذسٜ اهـشّد عوٟ اهـٌػتمٕ اهـٌعتلد 

 شٗدٚتٔا إغتمآًا ، ٗٓرا كأْ تـتػّمٕ إًسأٝ هسدىٍ  بػمٕ  أٗٔا سّى ًلازبت
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أْ  أٗشٗدتٕ رٚلازبٔا ًعتلدًا كُ٘ٔا شٗدتٕ ثٍ ٙوتعت هعدَ شٗدٚتٔا ، 
ِٙا ٜ أعٌٟ عوٟ شٗدتٕ رتدخى اهةسرٞ غري شٗدتٕ ٗٓٛ تعوٍ بعدَ 
شٗدٚتٕ هـٔا ٗٓ٘  ٙعتلدٓا  شٗدتٕ  رٚلازبٔا ثٍ  ٙوتعت هعدَ شٗدٚتٔا ، 

   ْ٘ االغتماٖ يف اهـٌجاهني  ًّ طسي ٗاسد رل  .رٚل

اهصُا  أٗدٔاهٞ اهـشسًٞ  أٗإ عت غمٔٞ اهعلد  أٗ(: اذا إ عٟ 6)
إعترز بظِّٕ كُ٘ٔا شٗدتٕ سني  إذاٗإستٌى ؾشٞ  ع٘اٖ ، ُظري ااعٌٟ 

اهـٌٌازضٞ ثٍ اُلػة هٕ خالرٕ بعد تـٌاَ اإلٙالز ، ُٗظري ًّ ٓ٘ 
ْ اهلاقٛ بؿدق  ع٘اٖ : عدَ اهعوٍ ، إطٌأ إذاسدٙح اهعٔد باإلضالَ 

عّ ساهٕ ٗإُٔ مل ٙتعسي عوٟ سسًٞ  -ب٘اضطٞ ًِدٗبٚـٕ  -بعد تـشللٕ 
 اهصُا يف غسٙعٞ اإلضالَ .

 

 :  طرق إثبات لوجب حّد الزنا
 :ٗب اهمِّٚٞ، ِٗٓا رس أٗٙجمت ً٘دب سّد اهصُا بطسٙلني : اإلقساز 

لّس ٗعلوٕ ٗإختٚازٖ (: ٙػرت  يف ؾشٞ اإلقساز ٗقم٘هٕ : بو٘غ اهـ7ٌ)
اهؿمّٚٞ باهصُا أّ بٕ اهـشاكٍ ٗعّصزٖ  أٗٗسّسٙتٕ ٗتلسازٖ، راذا أقّس اهؿّ  

ٗمل ٙـشّدٖ، ٗإذا أقّس اهـٌذِْ٘ باهصُا ساي دُِٕ٘ مل ٙلمى ٗمل ٙرتتب 
عوٕٚ أثس اهـشّد، ٗه٘ أقّس اهعاقى اهـٌعٚل باهصُا يف  ٗز دُِٕ٘ أّ بٕ احلاكٍ 

أكسٖ أسد عوٟ اإلقساز باهصُا ٗمل ٙلّ ًـختازًا ٗعّصزٖ ٗمل ٙـشّدٖ، ٗإذا 
ًستني  أٗيف اإلقساز مل ٙرتتب أثس اهـشّد عوٕٚ، ٗإذا أقـّس أسد باهـصُا ًسٝ 

ًٝ بعد أخس٠  مل ٙجمت اهـشّد عوٕٚ بى البد ًّ تلساز اإلقساز أزبعًا: ًس
ٗه٘ ًش رؿىٍ شًاُٛ ًعتّد بٕ بني كى ًسٝ، ًّ  ْٗ رسق يف ثم٘ت اهـشّد 

 ٗال بني قساز اهـٌتعد  بني إقساز اهسدى ٗبني إقساز اهـٌسأٝ،عِد اإل
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يف أكجس ًّ ًـذوظ، ٗال بني اهـٌشؿّ  أٗاإلقساز يف ًـذوٓظ ٗاسد 
 اهـٌطتشل هوسدٍ ٗبني غري اهـٌشؿّ اهـٌطتشل هوذود . 

اإلغازٝ اهـٌعٌٔٞ اهـٌتعد ٝ  ًش تـشسٙم  ٗٙلعٛ يف إقساز ااخسع :
 ز عوٕٚ . اهوطاْ  بدي اهِطل اهـٌتعر

 

قاًت اهمِٚٞ  إذا إالمحوت إًسأٝ هٚظ هـٔا بعى ال تـشّد  إذا(: 8)
سؿى اإلقساز ًِٔا أزبعًا، ٗإُـٌا ال تـشّد ٓرٖ بـشّد  أٗثمات اهصُا إعوٚٔا ب

اهصُا ادى اهػمٔٞ ٗإستٌاي ُػ١٘ اهـشٌى ًّ  ْٗ اهصُا، كاه٘ط١ٛ 
 ًٞ  بِش٘ ذهم .  أٗباإلكساٖ  أٗغمٔ

 

 أٗاهـٌ٘دب هوشّد اهػسعٛ باهمِٚٞ اهػآدٝ عوٕٚ (: ٙجمت اهصُا 9)
عوٚٔا باهصُا بػسٗ  ًعِٚٞ، ٗال ٙجمت اهصُا اهـٌ٘دب هسدٍ اهـٌشؿّ 

ثالثٞ زداي ًش  أًٗش غٔا ٝ أزبعٞ زداي عدٗي  إالٗدود غريٖ 
إًسأتني، رو٘ غٔد زدالْ عدالْ ًش أزبش ُطا١ باهصُا ثمت اهـذود  ْٗ 

ًِا، ًّ  ْٗ رسق يف قم٘ي اهمِّٚٞ كاْ اهصاُٛ ًـشؿ إذااهسدٍ ستٟ 
ٍ ٗاسد   عوٟ  أٗبااُـشا١ اهـٌتلدًٞ بني كْ٘ غٔا تٍٔ عوٟ غخـ

أكجس :كأْ ٙػٔدٗا عوٟ زدوني ٗإًسأتني بصُآٍ، ًّٗ  ْٗ رسق بني 
 ًٞ كْ٘ اهصاُٛ ًطوًٌا ٗبني كُٕ٘ كارسًا، ٗال بني كْ٘ اهـٌصُٛ بٔا ًطوٌ

 . ًٝ  ٗبني كُ٘ٔا كارس
 

بةري االُـشا١ اهجالثٞ اهـٌرك٘زٝ، رو٘ ُلـ عد   ٗال ٙجمت سّد اهصُا
ٌّا تلدَ مل ِٙتظس اإلًاَ إكتـٌاي عد  اهػٔ٘   اهػٔ٘  اهـشاقسّٙ ع
ٍّ اهعد ، بى ٙـشطب اهػٔ٘  ًعرتّٙ ٗٙـشّدْٗ  زٙجٌا ٙلدَ اهماقْ٘ ٗٙت

   سّد اهلري ٗاهعسٙٞ .
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هلّ ه٘ إدتٌش أزبش غٔ٘  عدٗي ٙػٔدْٗ بصُا شٍٙد ٍِٗٓد رلموت 
بعكٍٔ ٗزّ ت غٔا ٝ بعكٍٔ مل ٙـشّدٗا سّد اهلري عوٟ  غٔا ٝ

ُعٍ ه٘ غٔدٗا ٗقموت غٔا تٍٔ هت٘رس غسٗ  قم٘ي اهػٔا ٝ    .  ااق٠٘
رٍٚٔ ثٍ زدش ٗاسد ًٍِٔ أٗ أكجس عّ غٔا تٕ بطوت اهػٔا ٝ ٗمل ٙـشّد 

 اهـٌػٔ٘  عوٕٚ سّد اهصُا، بى ٙـشّد اهسادش خاؾٞ بـشّد اهلري .    
علٚب  -ػٔ٘  ساي إقاًتٍٔ اهػٔا ٝ ٗأ ا٢ٔا ٗٙطتشطّ تعسٙل اه

 إدـتـٌـاعٍٔ ٗإكـتـٌاهـٍٔ يف ًـشكس اهلاقٛ إلقاًتٔا يف ًـذوطٕ .
 

(: ٙعت  يف قم٘ي غٔا ٝ اهػٔ٘  باهصُا : كْ٘ غٔا تٍٔ سّطٚٞ 10)
ًٞ ًّ إطالعٍٔ عوٟ اإلٙالز  زؤٙتٍٔ  أٗ -إ خاي اهعسز يف اهعسز  -ُاغ٣

طعًٚا عّ اإلٙالز ٗاإلخساز، رو٘ كاُت اهـٌالشًات اهلسٙمٞ اهلاغعٞ ق
ٗه٘ ًّ بع   -بـشدع ًـٌازضٞ اهصُا -بعكٍٔ أٗتـٌأًٍ  -غٔا تٍٔ 

كاُت  أٗ -اهـشسكات اهيت ال تلػة قطعًٚا عا ٝ عّ اإل خاي ٗاإلخساز
ًٞ ًّ  ْٗ اهـٌعاِٙٞ ٗاهسؤٙٞ اهـٌخؿ٘ؾٞ مل ٙـشّد  غٔا تٍٔ باهصُا ُاغ٣

ؾّسس٘ا  إذااهػٔ٘  بـشّد اهلري ٗاهعسٙٞ اهـٌػٔ٘  عوٕٚ باهصُا، بى ٙـشّد 
بتٌٔٞ اهصُا ، رإْ مل ٙؿّسس٘ا بٕ ٗدب تعصٙسٍٓ بـٌا ٙساٖ اهـشاكٍ 

 اهػسعٛ اهـٌمط٘طٞ  ٙدٖ  . 
 

كٌا ٙعت  يف قم٘ي غٔا ٝ اهػٔ٘  باهصُا: كْ٘ غٔا تٍٔ بععىٍ  ٗاسد 
 يف ًلأُا مل ٙجمت أٗشًاًُا ًٗلاًُا، رو٘ إختوع٘ا يف شًاْ اهـذسٙـٌٞ 

اهـشّد  ٗسّد اهػٔ٘  بـشّد اهعسٙٞ ٗاهلري . ُعٍ ه٘ كاْ إختالرٍٔ يف 
بع  اهـخؿ٘ؾٚات غري اهـٌ٘دمٞ هتعّد  اهععى اهلمٚض ٗإختالي 
اهـٌػٔ٘  بٕ مل ٙكّس بلم٘ي غٔا تٍٔ، ٗذهم كٌا ه٘ إختوة اهػٔ٘  يف 
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 أٗأبٚٔا  أٗإضٍ شٗدٔا  أُٗطب اهـٌسأٝ  أٗإ ٕ  أُٗطب اهسدى اهصاُٛ 
اهسدى ًٗش إتعاق اهػٔ٘  عوٟ غخـ اهـٌسأٝ اهصاُٚٞ  ُـش٘ ذا أٗإ ٔا 

 .  بجم٘ت اهصُا اهـٌ٘دب هوشّد عوٟ اهصاُٛ ٓرااهصاُٛ ، رإُ ال ٙكّس 
 

ٍ  إُٔ شُٟ بعالُٞ ًلسًٓا هـٔا يف 11) (: ه٘ غٔد اهعدٗي عوٟ زدى
تـٌاَ عٌوٚٞ اهصُا كاْ اهـشّد ثابتًا عوٟ اهسدى  ْٗ اهـٌسأٝ، هلّ ه٘ 

٘ا يف خؿ٘ؾٚٞ اإلكساٖ رػٔد بع  اهعدٗي بصُاٖ بٔا ًلسًٓا هـٔا إختوع
ٗغٔد اهمع  ا خس بـٌطاٗعتٔا رال سّد عوٟ اهـٌسأٝ هوػمٔٞ ٗعدَ 

 ثم٘ت ًطاٗعتٔا، ٗٓى ٙـشّد اهسدى عِد٢ر ن 
مل تلّ ًؿّسسٞ بصُا اهـٌسأٝ ًٗطاٗعتٔا مل  إذااهظآس أْ غٔا تٍٔ 

عدٗاًل تلمى غٔا تٍٔ يف سّل  ٙلُ٘٘ا بػٔا تٍٔ قاذرني هـٔا رٚلُْ٘٘
اهسدى ٗٙلاَ عوٕٚ اهـشّد، ٗذهم كٌا ه٘ غٔدٗا بسؤٙٞ اإل خاي 

ٗاإلخساز ًّ اهسدى ًّ  ْٗ تؿسٙـشٍٔ  بصُآا ،إلستٌاهـٍٔ  كْ٘  
ٍٞ  أٗ  إلكساٖ  .   ًطاٗعتٔا  هػمٔ

 

غٔد اهعدٗي اازبعٞ بصُا  إًسأٝ  قمال   رأُلست اهـٌسأٝ  إذا(: 12)
ُظست ُطا١ ؾاهـشات أزبعٞ إهٚٔا: راْ ٗددُٔا  -لسًا ب ٗإ عت كُ٘ٔا

ٗٓى ٙـشّد اهػٔ٘  بـشّد  بلسًا عرزا١ ٗغٔدّٓ بٔا ضل  عِٔا اهـشّد،
اهلري ٗاهعسٙٞ ن رٕٚ خالي ٗااقسب عدَ سّدٍٓ . ٗه٘ غٔدٗا عوٚٔا 
باهصُا  بسًا يف ٓرٖ اهـشاهٞ ٙـذس٠ عوٚٔا اهـشّد ًش إدتٌاب غسا٢  ثم٘تٕ 

 ،ااس٘  عِدُاًّ اهـشد اهتاَ عوٟ اهتعصٙس اهلسٙب  أٗ ٙـذسٜ عوٚٔا
 ٗٓرا بـخالي ًا ه٘ غٔدٗا عوٚٔا باهصُا ًطولًا رال تـشّد ٗإْ إستٌى 
إزا تٍٔ اإلٙالز يف اهدبس، رٌا  اَ مل ٙؿّسس٘ا باهدبس مل تـشّد اهـٌسأٝ 
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 بعد ُظس اهِطا١ هـٔا ٗغٔا تّٔ بعرزٙتٔا . ٗإذا ضل  اهـشّد عّ اهـٌسأٝ 
 ضل   اهـشّد عّ اهسدى أٙكًا هوػمٔٞ .     -اهـٌ٘ز  ااٗي ٗاهجاهح يف  -

 

زًٟ اهصٗز إًسأتٕ باهصُا رالبد هٕ ًّ إتٚاْ أزبعٞ غٔدا١  إذا(: 13)
عوٟ شُآا، راْ أتٟ بٍٔ ٗغٔدٗا بصُآا غٔا ٝ تاًٞ داًعٞ هوػسا٢  
ٗقموت عِد اهـشاكٍ اهػسعٛ سّدت اهـٌسأٝ سّد اهصُا، ٗإال  العِٔا 

 ٔا ٗإررتقا ٗال تـشّى هٕ أبدًا . شٗد
راهظآس  -ٗإْ غٔد شٗدٔا عوٚٔا باهصُا قٌّ أزبعٞ غٍٔ٘  أٗ أقى

هصَٗ دود غري اهصٗز بـشّد اهلري ٗاهعسٙٞ، ٗهصَٗ ًالعِتٕ هصٗدتٕ: راذا 
ٍّ  إذاالعِٔا سسًت عوٕٚ ًقبدًا . ُعٍ  غٔد اهعدٗي اازبعٞ بصُآا ٗإُك
ـشّد اهػٔ٘  سّد اهلري هتٌاَ اهػٔا ٝ إهٍٚٔ شٗدٔا غآدًا خاًطًا مل ٙ

 . باهصُا، بى تـشّد اهـٌسأٝ هجم٘ت اهصُا عوٚٔا بػٔا ٝ اهعدٗي اازبعٞ
 

غٔد اهعدٗي عوٟ اهصُا غٔا ٝ تاًٞ ًلم٘هٞ عِد اهلاقٛ  إذا(: 14)
اهػسعٛ رتاب اهـٌػٔ٘  عوٕٚ عّ رعوتٕ اهط١٘ ُٗدَ ٗأمٔس ت٘بتٕ مل 

 .  -ًا  كاْ أَ دودًا زً -تِععٕ يف إضلا  اهـشّد عِٕ 
ٗإذا تاب اهـٌػٔ٘  عوٕٚ باهصُا قمى قٚاَ اهمِّٚٞ ٗغٔا ٝ اهعدٗي عوٕٚ 
باهصُا رٔى ٙطل  عِٕ سّد اهصُا ن اهـٌػٔ٘ز ٓ٘ اهطل٘ ، ٗٓ٘ ًػلى 

زرش  إذا -اهـٌذتٔد اهعدي -هعدَ  هٚى ٗاقض عوٕٚ، رٚشطّ ًّ اإلًاَ 
اهمِٚٞ ِٗٙمةٛ أْ ٙـشرتَ إهٕٚ اهـٌػٔ٘  عوٕٚ باهصُا ٗقد تاب قمى تـٌاَ 

 إذات٘بتٕ ٗٙعع٘ عِٕ رٚطل  عِٕ اهـشّد، راْ هإلًاَ أْ ٙعع٘ عّ اهصاُٛ 
دا١ اإلًاَ ٗأقّس عِدٖ عوٟ ُعطٕ ٗإعرتي بصُاٖ تا٢مًا ُا ًًا ، رِشتا  بٔرا 

 بصُآا .  أٗرٌّٚ تاب قمى أْ تػٔد اهمِّٚٞ اهعا هٞ عوٕٚ بصُاٖ 
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 :  أقسام حّد الزنا

(15 ٍ  -ناألّ  ٚايبٓت ٚاألغت ْٚـشٖٛا  -(: ايماْٞ بفات َـشكّ
أٟ تٓكب ققبت٘ بايهٝـ ْكب١ً قات١ً أغفت َٓ٘  ، ٜكتٌ بايهٝـ يف عٓك٘

 -ظاٖكًا -بت نفيو، ٚال ٜـذٛلَا أغفت، ٚإٕ تابعت٘ ايـُشكّ ْك

بايهٝـ  قتًُٗا بػري ايهٝـ َٔ أؾٚات ايكتٌ ايهكٜع ٚال قتًُٗا بٓكب١ٍ
يف غري ايعٓل، نُا ال ٜـذًؿإ قبٌ ْكبُٗا بايهٝـ، بٌ ٜكتالٕ بايهٝـ 
ٚبايكاف ايـُذتٗؿ ايعؿٍ ايـُبهٛط١ ٜؿٙ، َٔ ؾٕٚ ؾكم بني ايـُشُٔ 

ٚايـُش١ُٓ ٚبني غريُٖا ٚال بني ايـُهًِ ٚايهاؾك ٚال بني ايًٝؼ 
ٚايًاب . ٚايعاٖك عُّٛ ايـشهِ يهٌ َٔ سكّ عكؿ ْهاسٗا عًٝ٘ َٔ 

ؾكم بني ايـُشكّ ايٓهيب ٚبني ايـُشكّ ايكْاعٞ ٚبني ايـُشكّ  ؾٕٚ

ّّ ايمٚد١ ، َٚٔ ؾٕٚ ؾكم بني ايـُشكّ ايـُٓعكؿ٠ َٔ  ايـُُاٖكٟ نأ
سالٍ ٚايـُٓعكؿ٠ َٔ سكاّ َا ؾاّ ُٜؿم ايعٓٛإ ايـُشكَٞ عًٝٗا، 
ٜٚهتج٢ٓ َٔ ٖفا ايعُّٛ : ايمْا بمٚد١ األب ، ؾإ ايماْٞ بٗا ٜكدِ ٚإٕ 

 شُٔ .نإ غري َـ
بـُه١ًٍُ  -غريُٖا  أٚايُٓكاْٞ  أٚايٝٗٛؾٟ  -ل٢ْ ايهاؾك إـا(: 16)

ٕ مل ٜهٔ إٚثبت عًُٝٗا يكعًا ٚدب قدِ ايهاؾك ست٢ ٜـُٛت ٚ

أنًِ ٚتاب ، نٛا٤ أنًِ بعؿ  إـاَـشًُٓا، ٚال ٜهكط عٓ٘ سّؿ ايكتٌ 
قٝاّ ايب١ٓٝ ايًاٖؿ٠ ع٢ً لْاٙ بايـُه١ًُ أّ أنًِ قبٌ ـيو . ٚايـُه١ًُ 

إؾعت  إـاثبت َطاٚعتٗا دك٣ عًٝٗا ايـشّؿ أًٜٓا، ٖٚهفا تـشّؿ  إـا

 ع٢ً َؿم ؾعٛاٖا: إنكاٖ٘ إٜاٖا ع٢ً ايمْا، اإلنكاٙ ٚمل تهاعؿ ايككا٥ٔ
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 إؾعت٘ ٚناعؿتٗا بعض ايككا٥ٔ  نكط عٓٗا ايـشّؿ  يًًب١ٗ . إـاْعِ 
إغـتـُبٗا يػـِ ٚل٢ْ بٗا َهكًٖا يـٗا َٔ ؾٕٚ قْاٖا  إـا(: 17) 

َـشًُٓا نإ أّ  -ب٘ إٜاٖا ٚ إنكاٖٗا عًٝ٘ نإ سّؿٙ ايكتٌ ٚتـشكل غُ

 غري َـشُٔ . 
ايما١ْٝ : َٔ نإ َُٓٗا يٝػًا عذٛلًا ٖٚٛ َـشُٔ  أٚ(: ايماْٞ 18)

ٜـذًؿ أٚاًل َأ٠ دًؿ٠ ثِ ٜكدِ، ٚايعرب٠ بُؿم ايًٝؼ عكؾًا، َٚع ايًو 

ذًؿ ال ٜـذُع عًٝ٘ ايـشّؿإ ٚايعكٛبتإ َعًا ، بٌ ٜكدِ ايـُشُٔ ٜٚـ
 غري ايـُشُٔ ٚسهب . 

(: ايماْٞ ايًاب ٚايما١ْٝ ايًاب١ : َٔ مل ٜهٔ َـشًُٓا ٜـذًؿ َأ٠ 19)

نٛط، َٚٔ نإ َـشًُٓا ٜكدِ ٚال ٜـذُع عًٝ٘ ايـذًؿ قبٌ ايكدِ، 
 أٚٚايعرب٠ بُؿم ايًاب أٚ ايًاب١ عكؾًا بٌ ٜهؿٞ عؿّ َؿم ايًٝؼ 

دِ ٚال ٜـذًؿ، ايًٝػ١ عٓؿ ايًو يف َؿم ايعٓٛإ َع إسُاْ٘ ؾاْ٘ ٜك

 ؾُعًّٛ ايًباب١ٝ ًَٚهٛنٗا ٜكدِ ٚال ٜـذًؿ . 
ل٢ْ ايـُشُٔ  إـاٚايعاٖك عُّٛ ايـشهِ بكدِ ايـُشُٔ يـُا 

ايـُذ١ْٛٓ. ٚايعاٖك إغتُاّ  أٚل٢ْ بايُب١ٝ  إـابايبايػ١ ايعاق١ً ٚيـُا 

ل٢ْ بٗا ايبايؼ، ؾًٛ ل٢ْ بايـُكأ٠  إـاايـشهِ بكدِ ايـُش١ُٓ بـُا 
١ ًٛؽ ايًكعٞ دًؿت سّؿًا ناَاًل: ٦َمل ٜؿقى ايبايـُش١ُٓ َيّب 

ٚمل تكدِ، ٜٚـذًؿ ايػالّ ايماْٞ بـُا ؾٕٚ ايـشّؿ ايهاٌَ  -نٛط

  ٚنٝأتٞ بٝإ ايكٝٛؾ ايـُعترب٠ يكعًا ٚايـُشكك١ يَٛـ اإلسُإ .
  باٙـتـلْت ايـُكأ٠ ايـُش١ُٓ ؾشًُت َٓ٘ ٜكًٝٓا َٔ ؾٕٚ إي إـا(: 20)
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١ يكتًٗا ؾاْ٘ ٜـذُع يـٗا بني ايـذًؿ ٦َ -ًااإلْتهاب ثِ قتًت ٚيٝؿٖا نك
ٚيؿٖا ٚبني ايكدِ عكٝب ايـذًؿ ألْٗا َـش١ُٓ ، ٚإـا لْت غري 

ؾكتًت ٚيؿٖا بعؿ ايٛالؾ٠  دًؿت ١٦َ نٛط ايـُش١ُٓ ؾشًُت َٓ٘ 

 ١ نٛط  يكتًٗا ٚيؿٖا . يمْاٖا  ٦َٚ
يمْا ثبت عًُٝٗا ا إـا -غري ايًٝؼ ٚايًٝػ١  -(: ايماْٞ ٚايما١ْٝ 21)      

١ دًؿ٠، ٚإـا نإ َتمٚدًا عاقؿًا ٚعؿّ اإلسُإ ٜٓكب بايهٛط ٦َ

ٜـذًؿ نٌ  -مل ٜؿغٌ لٚدٗا بٗا  ؾمْت  أٚٚمل ٜؿغٌ بأًٖ٘ ؾم٢ْ  
عٔ َُكٙ ن١ًٓ نا١ًَ، ٚايماْٞ ايكدٌ  َُٓٗا  ثِ  ٜػّكب عٔ بًؿٙ ٜٚٓؿ٢

 .  ٜـشًل بتُاَ٘ أٜٚـذّم يعك قأن٘ 

نإ َتمٚدًا  إـاايماْٞ بـُا  (: ٜتشكل إسُإ ايكدٌ ايـشّك22)     
ٚؾغٌ بٗا ٚنإ ٜـُهٓ٘ ايٍَٛٛ  -عكؿ عًٝٗا  -بمٚاز ؾا٥ِ بإٔ أًَهٗا 

إيٝٗا )َٔ نإ ي٘ ؾكز ٜػؿٚ عًٝ٘ ٜٚكٚع ؾٗٛ َـشُٔ( ألْ٘ )ٜػٓٝ٘ ؾكد٘ 

أٟ  -عٔ ايمْا ايـشكاّ( نُا ٜهتؿاؾ َٔ األغباق ايًكٜؿ١، ؾاـا أًَو 
ؾغٌ بٗا ٚنإ ٜتٝهك ي٘ ايككب  ثِ -عكؿ ع٢ً إَكأ٠ٍ عكؿ ْهاع ؾا٥ِ 

عكؿ  أَٚٓٗا نًُا أقاؾ ؾٗٛ َـشُٔ، بُٝٓا يٛ عكؿ ع٢ً إَكأ٠ َؤقتًا َتع١ 

ع٢ً إَكأ٠ ؾا٥ًُا ؾم٢ْ قبٌ إٔ تمّف إيٝ٘ ٚمل ٜؿغٌ بٗا ؾٗٛ غري َـشُٔ 
ل٢ْ ٚلٚدت٘ ايؿا١ُٝ٥ غا٥ب١  إـاٜٚـذًؿ َأ٠ نٛط سهبُا تكؿّ، ٖٚهفا 

ْـشٛ ـيو، ْٚابط إسُإ ايكدٌ  أَٚـشبٛن١  أَٚٓؿ١ًُ عٓ٘: َهاؾك٠ 

إٔ تهٕٛ ي٘ لٚد١ ؾا١ُ٥ ٜتُهٔ َٔ قكبٗا ٚاإلنتُتاع بٗا َت٢ يا٤ : 
 ٓٝ٘( ٜكدِ عٓؿ ايمْا،ز ٜػؿٚ عًٝ٘ ٜٚكٚع( ٚ )عٓؿٙ َا ٜػ)َٔ نإ ي٘ ؾك
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  ٚغري ايـُشُٔ ال ٜكدِ .  
نإ يـٗا لٚز  إـا(: ٜتشكل إسُإ ايـُكأ٠ ايـشّك٠ ايما١ْٝ: بـُا 23)     

 أٚسبُو  أٚبهؿُك  -ا٥ِ، قؿ ؾغٌ بٗا، ٖٚٛ َعٗا يٝو غا٥بًا عٓٗا ؾ

بـشٝح ٜـُهٓٗا إٔ تٌُ إيٝ٘ ٌُٜٚ إيٝٗا، ؾاـا لْت ايـُكأ٠  -ْـشُٖٛا 
 إـاٖٚٞ ٚادؿ٠ يًًكٚط ايجالث١ ٚنإ ايماْٞ بٗا بايػًا قمجت، ٚإال 

تـػًـ أسؿ ايًكٚط مل تكدِ : ناييت ناْت عٓؿ لْاٖا َتمٚد١ َتع١ً 

مل ٜهٔ  أٚلٚدٗا  إىلَتمٚد١ ؾا٥ًُا ٚلْت قبٌ إٔ تمّف  أٚ َؤقتًا
هٕٛ ْٗا ال تؾإ -ال تٌُ إيٝ٘ ٚال ٌُٜ إيٝٗا  -لٚدٗا ايؿا٥ِ َكًُٝا َعٗا 

 ١ دًؿ٠ . َـش١ُٓ ؾال تكدِ  بٌ تـذًؿ ٦َ

(:ايـُكأ٠ ايـُطًك١ إٕ ناْت قدع١ٝ ٚلْت أٜاّ عؿتٗا ٖٚٞ 24)     
هفا لٚدٗا، ٚإٕ ناْت طالقٗا عايـ١ُ بايـشهِ ٚايـُْٛٛع قمجت، ٖٚ

مل تكدِ بٌ ايـشّؿ ٖٛ   ٖاناْت عؿتٗا عؿ٠ ايٛؾا٠ ٚلْت أثٓا٤ أٚبا٥ـًٓا 

 ١ نٛط . ايـذًؿ ٦َ
(: يٛ غًع يػِ لٚدت٘ ثِ قدعت ايمٚد١ يف ايبفٍ ٚقدع 25)      

قدِ ايماْٞ  -لْت  أٚايمٚز بٗا: ؾإ ؾغٌ بٗا بعؿ ايكدع١ ثِ ل٢ْ 

دًؿ  -ٝب ايكدٛع بٗا قبٌ ايٛط٤ٞ يـٗا َُٓٗا، ٚإٕ ل٢ْ أٚ لْت عك
 ايماْٞ َُٓٗا ٚمل ٜكدِ . 

ل٢ْ قدٌ أٚ إَكأ٠ َكاقًا  ٚمل ٜكِ عًٝ٘ ايـشّؿ ايًكعٞ   إـا(: 26)     

نؿ٢ سّؿ ٚاسؿ يتطٗريٙ، ٚال  -ب١ٍّٓٝ  أٚقكاُق بإ -ايـُتهكق  ثِ ثبت لْاٙ
 َٚك٠ َٚك٠   ٠َك بُٝٓا يٛ أقِٝ سّؿ ايـذًؿ ع٢ً ايماْٞ  .   هكاقٙـمّ تـًـٜ
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 ٚدب قتً٘ يف ايكابع١ .   
ٚدب سّؿ ايمْا ع٢ً يػِ ٖٚٛ َشٝض نًِٝ ايعكٌ  إـا(: 27)      

 ّٔ مل ٜهكط ايـشّؿ عٓ٘ بٌ ٜكاّ  -ٚمل ٜٓكب َأ٠ دًؿ٠ سّؿًا ست٢ د

 عًٝ٘ ايـشّؿ ساٍ دْٓٛ٘ .  
ٜٚك٢َ  -غاَكت٘  -(: ٜؿؾٔ ايكدٌ ايـُكاؾ قمج٘ إىل سكٜٛ٘ 28)

ست٢ ايـُٛت، ٚتؿؾٔ ايـُكأ٠ ايـُكاؾ قمجٗا إىل َْٛع بايـشذك ايُػري 

ايجؿٜني ٚتك٢َ بايـشذك ايُػري ست٢ ايـُٛت، ٚالبؿ َٔ تـشكل ايكدِ 
 .   -ال بايـش٢ُ ، ٚال بايُػك ٚال بايـشذك ايهبري  -بايـشذك ايُػري 

قكاقٙ بؿأ بايكدِ : اإلَاّ ثِ ايٓاى ، ٚإـا ـا ثبت ايمْا بإ(: إ29)

 ١ٓ  نإ أٍٚ َٔ ٜكمج٘ : ايًٗٛؾ ثِ اإلَاّ ثِ ايٓاى . ثبت ايمْا بايبٝ
(: َٔ ٚدب دًؿٙ يًمْا ايجابت عًٝ٘ ؾٗكب مل ٜهكط ايـشّؿ عٓ٘ 30)

بؿكاقٙ ٖٚكٚب٘ قبٌ ايـذًؿ أٚ بعؿٙ ٚإٕ َّه٘ أيـِ ايـذًؿ ٚعفاب٘ ، البؿ 

َٔ قّؾٙ ْٚكب٘ ايـشّؿ ناَاًل : َأ٠ دًؿ٠ ، ٚتٓكب ايـُكأ٠ قاعؿ٠ بجٝابٗا 
 -ن٣ٛ ناتك ايعٛق٠  -يكدٌ قا٥ًُا َـذكؾًا عٔ ايجٝاب ٜٚٓكب ا

ٜٓكبإ ع٢ً تـُاّ أعٓا٤ دهؿُٖا ن٣ٛ ايٛد٘ ٚايكأى ٚايؿكز 

ٚايـُفانري ، ٜٓكبإ ْكبًا ٜفٚقإ َع٘ األمل ٚايعفاب  قاٍ نبشاْ٘ : 
ٌٔط ًَِما َرِأَفْة ٔفي ٔديِو اللَّ  ص نبشاْ٘ . َوال َتِأُخِذُكِم ٔب

ٖكب َٔ ايـشؿري٠ ايـُؿؾٕٛ ؾٝٗا  إـاكد١َٛ ايـُ أٚ(: ايـُكدّٛ 31)

قكاقٙ ٚقؿ أَاب٘ أمل ايـشذاق٠ ايـُكفٚؾ١ عًٝ٘ تكى ٚمل بإ ٚقؿ ثبت لْاٙ
 ١ـفٚؾـكـ٘ أمل ايـشذاق٠ ايـُـٜكّؾ اىل ايـشؿري٠، ٚاـا ٖكب َٓٗا قبٌ إَابت
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 قّؾ إيٝٗا يٝفٚم عفاب ايكدِ . 
ايـشؿك٠ يٝكاّ  إىل ثبت لْاٙ بايب١ٓٝ ايًاٖؿ٠ عًٝ٘ ٚدب قّؾٙ إـابُٝٓا 

 عًٝ٘ ايـشّؿ ٚايكدِ  ست٢ ٜـُٛت  ب٘ . 

تـذكٟ  -(:األسهاّ ايـُتكؿ١َ يف ايمْا ٚدكٜإ ايـشّؿ ْٚٛع٘ 32)
 بايـُٝت١، ؾًٛ ل٢ْ بايـُٝت١ ٖٚٛ َـشُٔ أَٚٔ ؾٕٚ ؾكم بني ايمْا بايـش١ٝ 

 قدِ ، ٚإٕ مل ٜهٔ َـشًُٓا دًؿ . 

يتذٗٝم  -ٛ ايٛدٛب ايهؿا٥ٞ(: البؿ َٔ تُّؿٟ ايـُهًُني بٓش33)      
ٚايـُكد١َٛ تـُاًَا بعؿ تـشكل ايـُٛت إٕ مل ٜتذٗم ايـُكدّٛ  ايـُكدّٛ

ايـُذتٗؿ  -أٚ ايـُكد١َٛ، ٚإال ؾإ ايٛادب إٔ ٜأَك اإلَاّ أٚ ْا٥ب٘ 

باغتهاٍ ايـُكدّٛ ٚايـُكد١َٛ ٚتـشّٓطُٗا ٚيبهُٗا  -َُٓٛب٘  أٚايعؿٍ 
 ًٍَٞ عًٝ٘ ٚؾؾٔ . قدِ َٚات  إـاايهؿٔ قبٌ ايكدِ ، ست٢ 

ْـشٛٙ، ٚال  أَٚبعٗا ل يًُكأ٠ ايبانك٠ إلاي١ عفقتٗا بإ(: ال ٜـذ34ٛ)      

ٜـذٛل هلا تـُهني أسٍؿ َٓٗا ست٢ غطٝبٗا قبٌ ي١ًٝ لؾاؾٗا عًًٓا، ؾٓاًل عٔ 
ّٓٗا  إَكأ٠  أٚقدٌ  -تـُهني عًٝكٗا َٔ غري عكؿ لٚاز بُٝٓٗا، ؾاـا إؾـت

ْـشٛٙ عؿٚاًْا يمَ٘ ؾؾع َٗك َجًٗا  أَٚبع ٚألاٍ بهاقتٗا ٚعفقتٗا بإ -

 َٔ ايٓها٤ ٜٚـشّؿ ايؿاعٌ ثـُاْني دًؿ٠ عكٛب١ً ع٢ً ؾعً٘ ايه٤ٛ . 
ّٓٗا لٚدٗا بإ  -َبع٘ ؾـٞ  ايؿرت٠ بني ايـعكؿ ٚبني ايمؾاف ٚيٛ إؾت

٢ُّ ؾـٞ عكؿ ْهاسٗا  .  ؾكؿ ؾعٌ سكاًَا ٚإنتـكّك عًٝ٘ ايُؿام ايـُه

 سؿ ايمْا، ثِ ًْر يف بٝإ :                ٖفا تـُاّ َا أقؾْا بٝاْ٘ َٔ أسهاّ
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 أحكام حد اللواط                                             
م ٚؾاس١ً ٜٗتّم َٓٗا ايًٛاط َـُاقن١ يٓٝع١ َٓشكؾ١ يًػا١ٜ عٔ األغال                                                                    

ٖٚفٙ أععـِ   عكٍ ايكمحٔ، ٚقؿ أًٖو اهلل قًَٛا ٚأ١ًَ بهاًَٗا ألدًٗا،

 .  قبشًا َٔ ايمْا ألْ٘ ال ٜكبً٘ ؾٜٔ ٚال عكٌ ٚال ـٚم اْهاْٞ نًِٝ
يف ؾبــك  -نًــ٘ اٚ بعٓــ٘  -ٖــفٙ ازبكٜـــ١ُ تعــ  إٜــالز ايكدــٌ ـنــكٙ  

 ع٢ُ . ٚايعكٛب١ ايع ، ٖٚٞ دكٜـ١ُ تٛدب ايـشّؿ  قدٌ اٚ غالّ

ــ 54) عًــ٢ ايؿاعــٌ اٚ ايـــُؿعٍٛ بــ٘ إال    شؿ ٚايعكٛبــ١ ـ( ال جيــكٟ اي
شؿ  عًـ٢ َـٔ أقـّك ٚاْـشًا ٚاعـرتف      ـقكاقُٖا بايؿعٌ ايًـٓٝع ؾٝجبـت ايـ   بإ

َتهكقًا أقبع َكات، ٚإال بًـٗاؾ٠ اقبـع قدـاٍ قأٚا ايــٌُٝ يف ايــُهش١ً      

ٜـ         ذكـاٚ حنٛٙ َـُا ٜٛدب ايـٝكني بايؿعـٌ ايًـٓٝع، ؾـإ مل ٜـكٚا ـيـو مل 
قؤٜـا عـاقٜني ذبـت غطـا٤     ايـشؿ ايــُػُّٛ بـايًٛاط ستـ٢ اـا     عًُٝٗا

 ٚاسؿ ؾإ هلُا عكٛب١ أغك٣ ٜأتٞ بٝاْٗا.

ػتاق، ؾاـا أقـّك ايــُذٕٓٛ   ـٚال ٜكبٌ االقكاق ايـُتهكق إال َٔ عاقٌ َ 
ؾاقؿ ايعكـٌ َٚهـًٛب٘ ٚإعـرتف بـايًٛاط ؾـاعاًل اٚ َؿعـٛاًل ال جيـكٟ عًٝـ٘         

 ٚ ٖهـفا اـا اعـرتف ايــُهكٙ ٚايــُذبٛق عًـ٢      اسبؿ يعؿّ إعتباق إعرتاؾـ٘، 

 االعرتاف بايًٛاط ؾاعاًل اٚ َؿعٛاًل. 
ٜكتٌ ع٢ً نـٌ سـاٍ َــشًُٓا نـإ      -ايـُؿعٍٛ ب٘  -( : ايـًُٛط 55)

اٚ غــري َـــشُٔ اـا نــإ بايػــًا عــاقاًل غــري َهــكٙ عًــ٢ ايؿعــٌ، ٜٚــتػري    

 .  ايـشانِ ايًكعٞ يف آي١ ايكتٌ ٚٚنًٝت٘ ، ٚبعؿ َٛت٘ ٜـشكم بايٓاق
ٚال  اـا مل ٜهٔ َـشًُٓا جيًؿ َا٥ـ١ دًـؿ٠    -ايؿاعٌ -( : ايال٥ط 56)
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ٜكتٌ ع٢ً االسٛط، ٚاـا نإ َــشًُٓا ٜكتـٌ ثـِ  ـكم بايٓـاق، َـٔ ؾٕٚ       
ؾــكم بــني قؤٜتــ٘ ال٥طــًا بـــشٞ اّ بـــُٝت، ٚقــؿ نــبل بٝــإ َعٓــ٢ اسُــإ 

 ( .40ايكدٌ يكعا يف ّ :)

ًٝـ٘ ازبًـؿ َـك٠    ٚيٛ تهكق ايًٛاط َٔ ؾاعٌ غري َـشُٔ ٚقؿ دـك٣ ع 
َٚك٠ قتٌ يف ايجايج١ نها٥ك اٌٖ ايهبا٥ك بٓشٛ َٔ احنا٤ ايكتٌ، ٚإ مل ٜكِ 
عًٝ٘ اسبؿ ايـُفنٛق ٚتهكق َٓـ٘ ايعُـٌ ايهـ٤ٛ مل ٜكتـٌ ٚأغـف دـما٤ٙ يف       

 عايـُٞ ايكرب ٚايكٝا١َ.
قاَـ١ اسبـؿٚؾ اـا   يعؿٍ يف عُك ايػٝب١ اٚ َٔ ُْب٘ إلٚإ ايـُذتٗؿ ا 

تٌ ايال٥ط ايـُشُٔ بني إ ٜكمج٘ نُا ٜـكدِ  ٜتػري يف ق -ٜؿٙ  اْبهطت

ٍُ ًَؿٚؾ ايٝؿٜٔ ٚايكدًني  ايماْٞ ايـُشُٔ ٚبني إ ٜكنً٘ َٔ دبٌ عا
 . ٚبني إ ٜٓكب عٓك٘ بايهٝـ اٚ بطًل ْاقٟ ثِ  كم بايٓاق بعؿ َٛت٘

ؾاقؿ ايعكـٌ َٚهـًٛب٘    -ذٕٓٛ ـ( اـا الط بايؼ عاقٌ بُيب اٚ 57َ)   

ايعاقــٌ َُٓٗــا  ــّؿ، ٚايُــيب ٚايـــُذٕٓٛ  اٚ بــايعهو ؾايبــايؼ -بايتُــاّ 
 ٚتأؾٜبًا . ٚ َُٓٛب٘ َالسًاـشانِ أَُٓٗا ٜؤّؾب ٜٚعّمق بـُا ٜكاٙ اي

 -ٚاـا إؾع٢ ايـًُٛط نْٛ٘ َهكًٖا ع٢ً ايؿعٌ ٚاستٌُ َـؿق٘ بأَـاق٠   

ٜرتى ٚال ٜــشّؿ ، ٚاـا ذبكـل نفبـ٘ ٚنـٕٛ ؾعـٛاٙ ٖكٚبـًا َـٔ اسبـّؿ سـّؿ ،          
 مل ٜتشكل نفب٘ عّمق تأؾٜبًا .ٚاـا ايتب٘ ؾًِ ٜـشتٌُ َؿق٘ ٚ

ٚقـؿ دـا٤ ْاؾَـا تا٥بـًا      -ؾاعاًل اٚ َؿعـٛاًل   -( اـا اعرتف بايًٛاط 58) 

ؿ ايعـاؾٍ ،ؾٕٚ  ٗايــُذت  -َـاّ  ب١ٓٝ ياٖؿ٠ بؿعًت٘ ايه٤ٛ نإ يإل ٚمل تكِ
 ٚيٛ شؿ َٓ٘ ـٝؿا٤ ايـتـسل ايعؿٛ عٓ٘ ٚتكى ان -شؿٚؾ ـقا١َ اي٘ إلـَُٓٛب
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 بعؿ ايًكٚع يف االنتٝؿا٤ .
 ايًكع قاْٞاالقبع١ يٗاؾ٠ تا١َ َكبٛي١ عٓؿ ٚاـا يٗؿ عًٝ٘ ايعؿٍٚ 

ٚبـشهب َٛالٜٔ ايًكع ، ؾتاب ايال٥ط َـٔ ؾعًتـ٘ ايًـٓٝع١ ٚأظٗـك ْؿَـ٘      

 شؿ عٓ٘ قتاًل نإ اّ دًؿًا . ـٚتٛبت٘ مل تٓؿع٘ ايتٛب١ ايالسك١ يف إنكاط اي
ٚاـا تــاب ٚأظٗــك ْؿَــ٘ ٚعــؿّ عٛؾتــ٘ اىل ايؿعــٌ ايًــٓٝع قبــٌ تـــُاّ   

ْعــِ  . شؿ، يهٓــ٘ ًَــهٌـايًــٗاؾ٠ ٚانتُــاٍ ايبٝٓــ١ ؾايـــًُٗٛق نــكٛط ايــ

ٜهتشهٔ َٔ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ ؾٕٚ َُٓٛب٘ إ ٜطًب َٓ٘ االقكاق بازبكّ 
قبــٌ انتُــاٍ يــٗاؾ٠ ايًــٗٛؾ عًٝــ٘ ثــِ ٜعؿــٛ عٓــ٘ ٜٚــمٜض اسبــؿ ٜٚهــتبؿي٘  

 ؾٜبًا . بايتعمٜك حبهب َا ٜكاٙ َالسًا ٚتأ

ك اـا مل  ٌُ االٜكاب ٚاإلٜالز بإٔ ( ايتؿػٝف اٚ حنٛٙ َع ايفن59)   
ٜك٣ ايفنك ًَتُكًا َع ـنُك آغك يف غطا٤ ٚاسؿ َـذكؾٜٔ ٚقؿ دعٌ آيتـ٘  
بني ؾػفٜ٘ اٚبني  إيٝتٝ٘ نإ سّؿٙ َا١٥ دًؿ٠ َٔ ؾٕٚ ؾكم بني ايـُشُٔ 

 ٚغري ايـُشُٔ ٚال بني ايؿاعٌ ٚبني ايـُؿعٍٛ ب٘. 
اٍٚ َـك٠، ٚاـا   دًـؿ َا٥ـ١ نـٛط    -َٚٔ ثبـت عًٝـ٘ ايتؿػٝـف اٚ حنـٛٙ      

 دًؿ نفيو ، ثِ ٜكتٌ يف ايجايج١ .  -إدرتأ عًٝ٘ ثاًْٝا ٚثبت عًٝ٘ ايؿعٌ 

( اـا قؤٟ قدالٕ ذبت غطا٤ٍ ٚاسـؿ َــذكؾٜٔ عـاقٜني َـٔ ؾٕٚ     60) 
سادم بُٝٓٗا ،اٚ قؤٜت اَكأتإ ذبت سباف ٚاسؿ َــذكؾتني   تؿػٝف ٚال

سبـاف   عاقٜتني َٔ ؾٕٚ سادم، اٚ قؤٟ قدٌ ٚإَـكأ٠ ادٓبٝـ١ عٓـ٘ ذبـت    

نٌ ٚاسؿ َٔ ٖؤال٤ سّؿٙ  -ٚاسؿ صبكؾٜٔ عاقٜني َٔ ؾٕٚ سادم بُٝٓٗا 
 ِٓٗـكبا٤ بٝـْٛا اقـكم بني إ ٜهـهعني نٛط َٔ ؾٕٚ ؾـهع ٚتـذًؿ تـإ ٜ
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 قسِ ٚبني إ ٜهْٛا غكبا٤ .
ثِ اـا تهكق َِٓٗ ايؿعـٌ ايهـ٤ٛ دًـؿا نـفيو ، ثـِ اـا َـؿق َُٓٗـا         

 جايج١ . ٚقؿ دك٣ عًُٝٗا اسبؿ َكتني قتال يف اي

ٚ َـع سـادم ؾاَـٌ    ؿ ال ٜـأتٞ سـاٍ ٚدـؿاُْٗا نانٝٝــٔ أ    ٖٚفا ايـش  
يـٛ لعُـا    -بني دهؿُٜٗا ْعِ يـٛ سُـًت ايكٜبـ١ ٚايتُٗـ١ سـّفقا  ْٚٗٝـا       

 ٚؾّكم بُٝٓٗا، ٚإ عاؾا ٚمل ٜٓؿع ايٓٗٞ عّمقا .  -ازبٌٗ باسبهِ 

ٚيٛ ٚدؿ قدٌ ٚاَـكأ٠ ادٓبٝـ١ عٓـ٘ نانـٝني ذبـت غطـا٤ ٚاسـؿ ْٗٝـا           
ُٝٓٗا، ؾإ مل ٜٓؿع عّمقا حبهـب َـا ٜـكاٙ اسبـانِ َـالسًا ٚتأؾٜبـًا       ٚؾّكم ب

 هلُا ، ؾإ عاؾا بعؿ ايتعمٜك عّمقا ثاًْٝا ، ؾإ عاؾا قتال.

ٚاـا ؾغٌ قدٌ ذبت ؾكاٍ اَكأ٠ ادٓبٝـ١ عٓـ٘ عـّمق اٚ عٛقـب بــُا        
 ٜكاٙ ايؿكٝ٘ ايعؿٍ تأؾٜبًا . 

عــّمقٙ ايؿكٝــ٘  -ٚيــٛ قّبــٌ اْهــإ َــبًٝا اٚ َــب١ٝ بًــ٠ٍٛٗ ٚتًــفـٍ ظــاٖك   

 ايعؿٍ بـُا ٜكاٙ َالسًا .
ــ٢      61)  ــ٘ ٚٚقعــت عً ــ٢ ؾكاَــت َٓ ــ٘ ٚأَٓ ــاقب ايكدــٌ لٚدت  (:اـا ق

 -إَكأ٠ بهك ٚناسكتٗا ؾاْتكًـت ايٓطؿـ١ ايـيت ؾٝٗـا اىل األغـك٣ ؾشًُـت       

 ُهاسك١، ثـِ  ـُهاسك١ بـؿًٚا :ؾؾـع َٗـك ايبهـك ايـ     ـٚدب عًـ٢ ايمٚدـ١ ايـ   
ــؿ     ــٗا ؾتذً ــع محً ــ٢ تٓ ــايبهك ست ــك ب ــكدِ، ٜٚٓتع ــؿ اىل   ت ــ٢ ايٛيٝ  ٜٚعط

 أبٝ٘: َاسب ايٓطؿ١ .
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 أحكام حٓد الشحل                                         
ٜـ   ذاْب االغـالم االْهـا١ْٝ، ٖٚـٛ ٜعـ  ؾيـو      ـايهشام عٌُ قـٜـٌ 

: (ٚيف قٚا١ٜ عـٔ اَـري ايــُؤَٓني )    ُكأ٠ ؾكدٗا بؿكز إَكأ٠ أغك٣،ـاي

طايهشل يف ايٓها٤ نايًٛاط يف ايكداٍص،ٖٚٛ تًبٝ٘ َعٟٓٛ سهُٞ ٚقؿ 
( 25+ م  38ايؿكقـإ :   اياقت آٜتإ َٔ ايكـكإ اىل )اَـشاب ايـكى:   

 دًـ٘، كٛا ايعـفاب أل ِٖٚ ايفٜٔ ناْت ْهاؤِٖ تكتهب ايهـشام ؾانـتش  

ّّ ايعٌُ ٚتتٛعؿ بعفابٗٔ يؿٜؿًا ٚبأيهـ١ٓ َكٚعـ١    ٚقؿ ٚقؾت قٚاٜات تف
 َف١ًٖ .

ــ١ نــٛط ،ٚيف      (62) ــؿ َا٥ ـــُش١ُٓ ٖــٛ ازبً ســؿ ايهــشل يف غــري اي

 ( .40ايـُش١ُٓ ٖٛ ايكدِ، ٚقؿ نبل بٝإ َع٢ٓ اسُإ ايـُكا٠ يف ّ: )
كتني إال شؿ ٚايعكٛبـ١ عًـ٢ ٚاسـؿ٠ َـٔ ايــُتهاس     ـذكٟ ايـ( ال 63ٜ)

ٚاْض ٚاعرتاف َتهكق: اقبع َكات، اٚ بًٗاؾ٠ ايعـؿٍٚ االقبعـ١    قكاقبإ

ٜكًٝٓا ، ٚال ٜهؿٞ قؤٜتُٗا َـذكؾتني عاقٜتني ذبت أِْٗ قأٚا آثاق ايهشل 
 غطا٤ ٚاسؿ، ؾإ عكٛبتُٗا ربتًـ ٖٚٞ ؾٕٚ اسبؿ ٚقؿ نبل بٝاْٗا .

( اـا تهكقت ايــُهاسك١ َـٔ غـري ايــُش١ُٓ ٚأقـِٝ عًٝٗـا اسبـؿ        64)

ايـــُفنٛق َــكتني قتًــت يف ايجايجــ١ ، ٚإ مل ٜكــِ عًٝٗــا اسبــؿ مل تكتــٌ يف  
 ٗا يف عايـِ ايكرب ٚاآلغك٠ .عايـِ ايؿْٝا ًٜٚشكٗا عفاب

ــ١ً ْاؾَــ١ً قبــٌ يــٗاؾ٠    65) ( : اـا اعرتؾــت بايهــشل ٚقــؿ دــا٤ت تا٥ب

 -ُذتٗؿ ايعـؿٍ غاَـ١   ـايـ  -َـاّ  ٍٚ األقبع١ بؿعًتٗا ايه٤ٛ نـإ يإل ايعؿ
ــ١         ــا ايبٝٓ ــت عًٝٗ ــا، ٚاـا قاَ ــؿ عٓٗ ــتٝؿا٤ اسب ــكى ان ــا ٚت ــٛ عٓٗ ــل ايعؿ س
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ٚتٛبتٗا ٚعؿّ عٛؾتٗا  ايًاٖؿ٠ ع٢ً ؾعًتٗا ثِ تابت َٓٗا ٚأظٗكت ْؿَٗا
مل تٓؿعٗــا ايتٛبــ١ ٚدــك٣ عًٝٗــا اسبــؿ قمجــًا اٚ دًــؿًا ،يهــٔ يــٛ     -ايٝٗــا

أظٗكت تٛبتٗا ْٚؿَٗا قبٌ تـُاّ ايبٝٓـ١ ٚانتُـاٍ يـٗاؾ٠ ايعـؿٍٚ االقبعـ١      

 -ؾايـًُٗٛق نكٛط اسبؿ عٓٗا، يهٓ٘ ًَهٌ، ٚ هـٔ بايــُذتٗؿ ايعـؿٍ    
اقٖا يًتٛبـ١ ثـِ ٜعؿـٛ    إ ٜطًب َٓٗا إقكاقٖا بازبكّ ٚإظٗ -ؾٕٚ َُٓٛب٘ 
 ؾٜبًا . بايتعمٜك حبهب َا ٜكاٙ َالسًا ٚتأشؿ ٜٚهتبؿي٘ ـعٓٗا ٜٚمٜض اي
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 أحكام حد الكيادة                                                  
 ذُع بـــني قأنـــني عًـــ٢ ـكٝـــاؾ٠ عُـــٌ قبـــٝض ٚؾعـــٌ قـٜـــٌ ٜعـــ  ايـــاي                                          

ػرب : طَٔ قاؾ بني  قدٌ ٚاَـكأ٠  ـسكاّ : لْا أٚ يٛاط أٚ نشل ، ٚيف اي

 ـذ١ٓ َٚأٚاٙ دِٗٓ ٚنا٤ت َُريًاص .سكاًَا سكّ عًٝ٘ اي
ــ٘     ٚبــايعهو :ازبُــع بــني قدــٌ ٚبــني إَــكأ٠ عًــ٢ لٚاز ســالٍ ؾاْ

 ايًكٜؿ١ .  اقَٛدب يػؿكإ ايفْٛب نُا ٚقؾ يف االغب

ــ١٦ٝ،      66) ــ٘ ايه ــ٢ ؾعًت ــاؾيني عً ــني ع ــٗاؾ٠ قدً ــاؾ٠ بً ــت ايكٝ  ( تجب
 أقبعــ١  -بًــٗاؾ٠ ايٓهــا٤ ايعــؿٍٚ ٚال تـــجبت بًــٗاؾ٠ قدــٌ ٚاَــكأتني ٚال 

 .  -نجكأٚ أ

قكاق ايؿاعـٌ َـك٠ ٚاسـؿ٠ ٚاألٚىل أغـف االقـكاق      نُا تجبت ايكٝاؾ٠ بـإ 
ُُكّك املعرتف بايكٝاؾ٠ شؿ عًٝ٘ ، ٚالبؿ َٔ نٕٛ ايـايجاْٞ َٓ٘ قبٌ إدكا٤ اي ـ

بايػًا عاقاًل ؾال تجبت باعرتاف ايُيب اٚ اجملٓـٕٛ ايــُهًٛب عكًـ٘ تــُاًَا     

ُذتٗؿ ايعـؿٍ  ـشؿ سهبُا ٜكاٙ ايـ ـشؿ بٌ ٜعّمقإ ؾٕٚ ايـٚال ٜهتشكإ اي
َـ  ٍٙ عًٝـ٘،     ـَالسًا ٚتأؾٜبًا ، نُا البؿ َٔ نْٛ٘  ػتاقًا يف إقـكاقٙ غـري َهـك

 ايعكٛب١ . ؾًٛ نإ َهكًٖا مل تجبت عًٝ٘

ّٛاؾ قداًل اٚ اَكأ٠ ٚقؿ ثبتت قٝاؾت٘ عٓـؿ ايـ  67) شانِ ـ( اـا نإ ايك
ايًكعٞ عّمقٙ بـػُه١ ٚنبعني نٛطًا ، ٚاـا نإ قداًل ٚٚدـؿ َُـًش١   

 يف ْؿٝ٘ عٔ ايبًؿ ايفٟ ٖٛ ؾٝ٘ يتأؾٜب٘ نإ ي٘ ـيو . 
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 أحكام  حد الكذف                                         
ــا أٚ يــٛاط أٚ نــشل ٖٚــٛ عُــٌ ٜــ                                                ذاْب ـايكــفف ٖــٛ قَــٞ ايػــري بمْ

ــا١ْٝ   ــالم االْهـ ــا     ، االغـ ــ٢ ـَٗـ ــكإٓ عًـ ــِ ايكـ ــبري٠ ْـ ــ١ٝ نـ ــٛ َعُـ  ٖٚـ

 شٛٙ ـْــ ٚأُه١ًُ بايمْــا ـأععــِ َُــاؾٜكٗا ٚتكتٝــب آثاقٖــا ٖٚــٛ قــفف ايــ 
ًََداَ    ٍ نــبشاْ٘ : طســني قــا َُذذٖم َلذذِم َيذذِأُتوا ٔبَأِرَبَءذذٔة ُطذذ َوالَّذذٔذيَو َيِزُوذذوَى اِلُمِحَاذذَهأَّ 

ًَاَدّة َأَبّدا َوُأِوَلٔئَك ُيِم اِلَفأسُكوَى ًُِم َط َََمأننَي َجِلَدّة َواَل َتِكَبُلوا َل  .  4صايٓٛق :َفاِجٔلُدوُيِم 

يف قــفف ايػـري   ( البؿ َٔ نٕٛ ايكَٞ ٚايـكــفف بًــؿغ َـكٜض    68)
بايًٛاط أٚ بايهشل ، أٚ ٜهٕٛ يؿعًا ظاٖكًا ؾٝـ٘ ٚاْـض ايؿاليـ١     ٚبايمْـا أ

ُتهًِ ٜعكف َعٓاٙ ٚتؿٍ أيؿاظ٘ ع٢ً ايكفف بايؿاس١ً ٚاْـشًا  ـعًٝ٘ ٚاي

 ذتُع ايكــاـف ٚاملكــفٚف ـعٓــؿ ايعــكف ايعــاّ اٚ ايعــكف ايـــػاّ ٚيف َــ
بايهـشل َـٔ أيؿاظـ٘    ٚيف يػتِٗ ،ؾاـا ؾُٗٛا ايكَـٞ بايمْـا أٚ بـايًٛاط أٚ    

 تـشكل ايكفف ، بأٟ يؿغ تـشكل ٚبأٟ يػ١ ْطل . 

ؾٜـٛخ،   ٚأَا ايهالّ غري ايٛاْض يف ايكفف نُا يٛ قـاٍ يػـريٙ : ٜـا   
ٚايؿٜٛخ ٖٛ َٔ ٜعًـِ بمْـا لٚدتـ٘ ٚال ٜبـايٞ ، ؾٗـٌ ٖـٛ قـفف يًمٚدـ١         

ـــحبٝــح اـا عًُــت بــفيو إنــتشكت ايــ   ــاٍ  ـُطايب١ ب ـــُٔ ق شؿ ايكــاـف ي

 ذٛاب : ـٚاي ؾٜٛخ ؟ يمٚدٗا : ٜا
ػاّ اـا نإ ٜؿِٗ َع٢ٓ ايؿٜٛخ ؾٗٛ قاـف ـإٕ ايعكف ايعاّ اٚ اي

عًٝٗا ايكفف  دكا٤ سّؿُطايب١ بإـتهتشل ايب بايؿٜٛخ ُٚػاطـيمٚد١ اي

 ع٢ً لْاٖا ؾتشّؿ ٖٞ ؾْٚ٘ .  -قبع١ عؿٍٚ يٗٛؾ أ -َامل ٜكِ ايؿيٌٝ 
 الَ٘تعمٜك ع٢ً نـل ايـتشـؿِٗ َع٢ٓ ايًؿع١ انـٚاـا نإ ايعكف ال ٜ
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ــّمق     ـاـا نــإ ايــ  ــؿ قُــؿٙ َــٔ تًؿعــ٘ ، ٖٚهــفا ٜع ــاٙ ٚق ُتهًِ ٜؿٗــِ َعٓ
ُككق يكعًا عٓـؿ نـٌ تًؿـغ ؾٝـ٘ تعـكٜض      ـشؿ ايـٜٚؤّؾب بايٓكب ؾٕٚ اي

بــايكَٞ ٚايكــفف ٚمل ٜهــٔ ؾٝــ٘ تُــكٜض نــإٔ ٜكــٍٛ ايــمٚز يمٚدتــ٘ : مل 

ُٕ : أْت ٚيؿ سـكاّ ، أٚ يهـت بٛيـؿ     أدؿى عفقا٤ ، أٚ ٜكٍٛ يػِ يجا
ْـ  سالٍ اـا مل  ا أَـ٘ اٚ مل ٜؿٗـِ ـيـو َٓـ٘     تكِ قك١ٜٓ ع٢ً إقاؾ٠ ايكَـٞ بم

ْـ     ـٚ إستٌُ إقاؾتـ٘ ايـ  عكؾًا أ شٛ ـشٌُ سـاٍ ايُـّٛ اٚ سـاٍ االسـكاّ اٚ 

٢ ايكــفف شًا ٚاْــشًا يف َعٓـــذاَع إ ال ٜهــٕٛ ايًؿــغ َكٜـــٚايــ .  ٖــفا
 ٚ بايًٛاط . بايمْا أ

َا ـ١َُٝ يكعًا اٚ عكؾًا نأْٛاع ايهباب ٚٚاـا غاطب غريٙ بُؿات 

ٜؤؾٟ ايـٗذا٤ ٚايـفّ ٜٚهـٕٛ َٗٝٓـًا يًُػاطـب َـٔ ؾٕٚ إنـتشكاق٘ ٚمل       
ُػاطب ـٜهٔ ايًؿغ ايهـ٧ٝ قـفؾًا بمْـا أٚ بًـٛاط أٚ نـشل ثـِ طايـب ايـ        

يؿ٠ َع٢ٓ ايًؿغ ايـُٗني ٚغٍؿت٘ شهب ـب ايـُٗني ي٘ ايتعمٜك ٘ إنتشّلٍكحب

 شؿٚؾ ٚايتعمٜكات . ـقا١َ ايكؿٜكٙ يًُذتٗؿ ايعؿٍ اٚ َُٓٛب٘ إلٜٚهٕٛ ت
( سؿ ايكفف ثـُإْٛ دًـؿ٠ ال ٜؿـكم ؾٝـ٘ ايـفنك عـٔ االْجـ٢ ٚال       69)                 

املهًِ عٔ ايهاؾك ، ٜٓكب ْكبًا َتٛنطًا بجٝاب بؿْ٘ ٜٚٓـمع عٓـ٘ ايـكؾا٤    

ٚال ٜٓكب عاقًٜا صبكؾًا عٔ ايجٝاب ، يهٔ ال ٜـُشّؿ إال بـُطايب١  -ايعبا٠٤-
،إال اـا طًبـ٘ املكـفٚف َـٔ     املكفٚف ؾإ اسبّؿ سٍك٘ ال ٜكاّ ع٢ً ايكـاـف 

اسبانِ ايًكعٞ ؾاـا طايب ب٘ ٚأقاؾٙ َٓـ٘ أدـكاٙ بعـؿ إثباتـ٘ عًٝـ٘ يـكعًا       

بطكٜل ايًٗاؾ٠ : بإٔ ًٜٗؿ عؿالٕ إٔ ؾالًْا قفف ؾالْـًا بهـفا ،أٚ بطكٜـل    
 ٔـٖٚٛ بايؼ سٝ -كاـف بأْ٘ قفف ؾالًْا اٚ ؾال١ْ ـرتف ايـعـكاق : بإٔ ٜـاإلق
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 . ـذًْٓٛا ٚال َهكًٖا ع٢ً االقكاقٔ َبًٝا ٚال َػتاق مل ٜهـاالقكاق عاقٌ َ
ٚعًٝ٘ اـا غاطب يػًُا بكَٞ أَ٘ أٚ أبٝ٘ أٚ إبٓ٘ أٚ لٚدتـ٘ بايمْـا   

شل يًُكـفٚف : االب اٚ االّ اٚ االبـٔ اٚ ايمٚدـ١    ـاٚ بايًٛاط أٚ نإ اي

ُػاطب ؾًـٝو يـ٘ سـل يف    ـؾٕٚ ايـ  ُطايب١ ٚي٘ سل ايعؿـٛ، ـنإ ي٘ سل اي
 : ٚعٓؿ٥ف  ايـشؿ أَاًل .

ُذتٗؿ ايعؿٍ ٚأثبت٘ عًٝـ٘ يـكعًا بطكٜـل    ـُكفٚف اىل ايـاـا يهاٙ اي

شؿ ، ٚيـٛ نـإ   ـايًٗاؾ٠ اٚ دا٤ ايكـاـف ٚإعـرتف بايكـفف أقـِٝ عًٝـ٘ ايـ      
ُّ ايػا٥ــب ـُكفٚف سٝــًا غا٥بــًا ٚايـــايــ ُػاطب ساْــكًا ؾكفؾــ٘ إُْتعــك قــؿٚ

ُػاطب بـــشك٘ ـُكفٚف َٝتــًا ٚطايــب ايــ ـشك٘، ٚإ نــإ ايـــَٚطايبتــ٘ بــ

ُذتٗؿ ايعـؿٍ اٚ  ـُكفٚف سـل ايعكٛبـ١ ٚطًبـ٘ َـٔ ايـ     ـاقثًا َٔ ايـ ٚنإ ٚ
 َُٓٛب٘ ثِ أثبت٘ عٓؿٙ قاـؾًا َؿرتًٜا ْكب٘ ايـشؿ : ثـُاْني دًؿ٠ . 

ُكفٚف ـإ ٜهٕٛ ايكـاـف ٚايـ   -إلدكا٤ سؿ ايكفف -ًٜرتط  (70)

بايػًا عاقاًل، ؾًٛ إٔ ايُيب اٚ ايُب١ٝ اييت مل تبًؼ اسبًِ يكعًا قؿ قفؾت 
ايكاـف ، ٚنفيو يٛ قَـ٢ قدـٌ أٚ اَـكأ٠ َـبًٝا      شّؿـُاَكأ٠ مل ٜقداًل اٚ 

ٜـ   شّؿ ايكـاـف ، ٖٚهـفا يـٛ إٔ    ـُاٚ َب١ٝ بايمْا أٚ بايًٛاط أٚ بايهـشل مل 

  ــّؿ ايكــاـف أٚ قَــ٢ ُذ١ْٛٓ قــفف قدــاًل اٚ اَــكأ٠ ملـُذٕٓٛ اٚ ايـــايــ
 ذ١ْٛٓ مل  ؿ ايكاـف . ـذًْٓٛا اٚ َـ٠ َقدٌ اٚ اَكأ

تــُاّ ٖـفٙ ايُـٛق ، ؾٝتـٛىل اجملتٗـؿ ايعـؿٍ اٚ        ْعِ ٜجبت ايتعمٜـك يف 

 َُٓٛب٘ تأؾٜب ايكاـف بـُا ٜكاٙ َالسًا ٚتأؾٜبًا قاؾعًا . 
 (غري املهًِ ال جيٛل قفؾ٘ بايمْا أٚ بايًٛاط إال إٔ ٍٜطًع ايكاـف71)
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يًُهًِ قفؾ٘ ٚمل  ـؿ  عًٝ٘ ٜكًٝٓا ، ؾًٛ تٍٝكٔ َٔ لْا ايهاؾك أٚ يٛاط٘ دال 
 ٜٓبػٞ يًُهًِ تكى قفف ايهاؾك تـذٓبًا يًؿت١ٓ .  دً٘، يهٔٚمل ٜعّمق أل

شًُٓا عؿٝؿًا غري َعكٚف بـُُاقن١ ايمْا ـُكفٚف َـ(اـا نإ اي72)                   

ــشل   ــٛاط أٚ ايه ــفٚف     -أٚ ايً ــٔ املك ــاـف ، ٚإٕ مل ٜه ــؿ ايك ــب س  ٚد
 ـا عؿــــ١ بــــإٔ نــــإ َعكٚؾــــًا بايمْــــا أٚ بايهــــشل أٚ بــــايًٛاط أٚ نــــإ  

 شؿ ٚال ٜـــشؿ ثـــُاْني دًــؿ٠ ، ـٖا ؾٝعــّمق ايكــاـف ؾٕٚ ايــَتعــاٖكًا بأســؿ

ب١ ايؿعـٌ يٓؿهـ٘   بٌ اـا نإ َتعاٖكًا بايمْا أٚ بايًٛاط ال ٜهتشٝٞ َـٔ ْهـ  
ٚ اَتٓاع٘ عـٔ ايؿهـاؾ بؿعـٌ يـٝٛع ؾعًتـ٘ ايهـ١٦ٝ مل       ٚمل  تٌُ َالس٘ أ

 ٜهٔ يف قفؾ٘ سّؿ ٚال تعمٜك . 

ٛ ُكفٚف َٔ اٌٖ ايبؿع ـ(اـا نإ اي73)        يالنـتػؿاف   َهـتشل   ؾٗـ
ٚ    يكفف ٚايتربؤ َٓـ٘ ،ٜٚــشهٔ قفؾـ٘    ٚا ال سـّؿ ٚال  إلبعـاؾ ايٓـاى عٓـ٘ ، 

 تعمٜك ع٢ً ايكاـف . 

(اـا قفف االبٔ أباٙ أٚ أَ٘ ٜــشّؿ ايٛيـؿ يـٛ ثبـت قفؾـ٘ ألبٝـ٘ اٚ       74)
ألَ٘ ثبٛتًا يـكعًٝا ٚطايـب املكـفٚف بــشك٘ ، ٖٚهـفا يـٛ قـفف االقـاقب         

ٚدًــؿ ثـــُاْني نــٛطًا ستــ٢ األّ  يــٛ  بعٓــِٗ بعٓــًا ُســّؿ ايكــاـف َــِٓٗ  

 قفؾت إبٓٗا اٚ بٓتٗا إال أْ٘  كّ عًٝ٘ املطايب١ بـشّؿ أَ٘ ايكاـؾ١ ي٘ .  
 شهبـٓ٘ اٚ بٓت٘ مل ٜـُشّؿ بٌ ٜعّمق بـفف ابـ٘ اـا قـؾاْ عِ إال األب ـْ

  شانِ ايًكعٞ . ـتكؿٜك اي

َّ٘ ٚقاٍ ي٘ : ٜا ابٔ ايما١ْٝ ثِ ْؿ٢يهٔ  ٚيؿّٜت٘  يٛ قفف االب ٚيؿٙ بأ
 تالعٔ َع أّ ايٛيؿ ، ٚإال أقِٝ عًٝ٘ سؿ ايكفف .  -َٓ٘ 
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 ابٔ ايما١ْٝ َـٔ ؾٕٚ ْؿـٞ ٚيؿٜتـ٘ ٚناْـت االّ عًـ٢      : ٜاٚإ قاٍ يٛيؿٙ    
شكٗا  ُسـّؿ االب يًكـفف يـٛ ثبـت     ـشانِ ايًكعٞ بـ ـقٝؿ اسبٝا٠ ٚطايبت اي

عًٝ٘ يكعًا ، ٚيـٛ ناْـت َٝتـ١ ٚيـٝو هلـا َـٔ ٜطايـب حبكٗـا َٚعًَٛٝتٗـا          

كفؾٗا إال ٚيؿٖا ؾال ٜكاّ ايـشؿ ع٢ً االب عٓـؿ َطايبـ١ االبـٔ، إـ  يـٝو     ب
ُطايب١ بـشؿ أبٝ٘ ايكاـف ألَ٘ . ْعِ يٛ نإ هلا ابٔ َـٔ غـريٙ اٚ   ـيًٛيؿ اي

 شؿ . ـشكٗا ٚثبت عًٝ٘ ايـطايبٛا ب -اؽ اٚ حنُٖٛا َٔ االقكبا٤ 

)لٜـؿ  ( اـا قفف مجاع١ بٓشٛ َتؿّكم ٚيؿغ َتعّؿؾ ،نـإٔ قـاٍ :  75)       
لإ ، عُــكٚ ال٥ــط ،ٖٓــؿ َهــاسك١( طايــب نــٌ ٚاســؿ حبكــ٘، ٚاـا ثبــت  
يكعًا ُسّؿ َسّؿ ايكفف َتهكقًا بعؿؾ املطايبني حبٍكٗـِ نـٛا٤ دـا٤ٚا بـ٘ اىل     

 ذتُعني اّ َتؿكقني . ـشانِ َـاي
ٚاـا قفف مجاع١ بًؿغ َتشؿ ، نإٔ قاٍ :)ٖؤال٤ لْا٠( ٚأيـاق اىل  

َـ       ِٓٗ ٚقـاٍ : )لٜـؿ ٚعُـكٚ ٚبهـك     ثالث١ ْؿـك َـجاًل ، أٚ  ـ٢ نـٌ ٚاسـؿ 

 ؾٗٓا تؿٌُٝ : -لْا٠( 
ــ٘ اىل ايــ ـإٕ دــا٤ ايــ  ــ٘   ـذُٝع ب ــِ عًٝ ــ١ حبكٗ شانِ ايًــكعٞ يًُطايب

 .ٚطايبٛا ٚأثبتٛا قفؾِٗ أقِٝ عًٝ٘ سّؿ ٚاسؿ ألدًِٗ مجٝعًا 

شك٘ َٚعًَٛٝت٘ َهتكالًَ ـٚإٕ دا٤ٚا ب٘ َتؿّكقني : نٌ ٚاسؿ ٜطايب ب
 ؿ ثبٛت نٌ قفف . ُتعؿؾ عٓـشؿ ايـعٔ غريٙ إنتشل اي

ُكفٚف عٔ قاـؾ٘ ٚتٓـالٍ عـٔ سـّؿ قفؾـ٘ ؾًـٝو يـ٘       ـ(اـا عؿا اي76)             

ُكاؾع١ عٓـؿ  ـشؿ بعؿ ايعؿٛ اـا َـؿق ايعؿـٛ ٚاالبـكا٤ قبـٌ ايـ     ـُطايب١ بايـاي
ُكاؾع١ عٓــؿ ـٚال ٜٓؿــع ايعؿــٛ عكٝــب ايــ   . شانِ ايًــكعٞ أٚ َُٓــٛب٘ـايــ
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شك٘ عًـ٢ ايكـاـف ،   ـٚف بـ ُكفـشانِ ايًكعٞ أٚ َُٓـٛب٘ َٚطايبـ١ ايـ   ـاي
 شّؿ اـا ثبت عٓؿٙ ايكفف . ـشانِ ايـؾاْ٘ ٜٓكب٘ اي

شانِ قفؾـ٘ إٜاٖـا أقـاّ عًٝـ٘     ـٚاـا قفف ايمٚز لٚدت٘ ٚثبت عٓؿ ايـ 

 َا مل ٜالعٓٗا .  -ُكاؾع١ اٚ بعؿٖا ـقبٌ اي -شؿ ٚإٕ عؿت عٓ٘ ـاي
ــكط ايـــ77) ــٛ   ـ( ال ٜهـ ــ٘ إال بعؿـ ــ٘ عًٝـ ــؿ ثبٛتـ ــاـف بعـ ــٔ ايكـ شؿ عـ

شًًٝ٘ َٔ قفؾـ٘ ، اٚ ببّٝٓـ١ َُـّؿق١ بُـؿٚق     ـكا٤ٙ ايكاـف ٚتُكفٚف ٚإبـاي

ــا أٚ ــ    ايمْـ ــٔ ايـ ــٛاط َـ ــشل أٚ ايًـ ــإـُكفٚف ،أايهـ ــٚ بـ  ُكفٚف ـقكاق ايـ
ــا أٚ ايهــشل أٚ ايًــٛاط  َٓــ٘    ــٛ إقــكاقًا  -ٚتُــؿٜك٘ عًــ٢ َــؿٚق ايمْ ٚي

اٚ اـا قـفف ايـمٚز لٚدتـ٘     -ُٛدب يًشـؿ  ـذكّ ايـٚاسؿًا ال ٜجبت ب٘ اي

 .  ْٚؿ٢ ٚيؿٖا ثِ العٓٗا
(اـا تكاـف اثٓإ ٚإتِٗ نٌ َُٓٗا اآلغك بايمْـا أٚ بايهـشل أٚ   78)

ــؿ         ــا اسب ــكعٞ ؾقأ عُٓٗ ــٞ ايً ــؿ ايكاْ ــكعًا عٓ ــو ي ــت ـي ــايًٛاط ٚثب ب

 ٚعّمقُٖا . 
(اـا َــات املكــفٚف قبــٌ إ ٜطايــب حبكــ٘ َٚعًَٛٝتــ٘ ٚقبــٌ إ 79)
ٚ  قاـؾــ٘ عــٔ ٜعؿــٛ ثتــ٘ نــاألب قنــإ ســل املطايبــ١ ألٚيٝا٥ــ٘ َــٔ أقكبا٥ــ٘ ٚ

ذؿ ، نُا إٔ هلِ ايعؿٛ عـٔ قـاـف املٝـت . ٚيـٛ تعـؿؾ      ـبٔ ٚاألؽ ٚايٚاال
عؿٛ ـك٘ بـ ـط سـ ـُطايب١ ٚال ٜهكـ ـك سل ايـ ـعِٓٗ نإ يآلغـاالٚيٝا٤ ٚعؿا ب

 ُكفٚف . ـٚقث١ اي ريٙ َٔـغ

ايكـفف َـٔ اسـٍؿ ٚدـك٣ عًٝـ٘ سـؿ ايكـفف قتـٌ يف          ( اـا تهكق80)
ايجالثـ١ ٚاسـؿًا اٚ   ُكات ـايجايج١ َٔ ؾٕٚ ؾكم بني إ ٜهٕٛ املكفٚف يف اي
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َتعؿؾًا ، ٚإٕ مل ٜـذَك عًٝـ٘ سـؿ ايكـفف َـكتني مل ٜكتـٌ يف عـامل ايـؿْٝا        
 ُٞ ايكرب ٚايكٝا١َ . ـٜٚٓتعك دما٤ٙ يف عاي

 قبٌ  َتعؿؾ٠ ٚاـا تهكق ايكفف َٔ يػِ يـُكفٚف ٚاسؿ َكات        

شؿ ثـِ ثبـت قفؾـ٘ َـكات ُسـؿ َسـؿًا       ـٕ ًٜٗؿ عًٝ٘ ايعؿالٕ ٜٚكاّ عًٝ٘ ايأ
 ثـُاْني دًؿ٠ .  ًا :ٚاسؿ
ْـ اـا يٗؿ  اقبع١ ب (81)        ٚ عًـ٢  ا أٚ يـٛاط أٚ بهـشل عًـ٢ قدـٌ أ    م

قبـٌ سهـِ    -اَكأ٠ ٚتــُت ايًـٗاؾ٠ ايــُجبت١ يًذـكّ ، ثـِ قدـع أسـؿِٖ        
 يمّ سّؿ ايكادع سّؿ ايكفف . -اٚ بعؿٙ اٚ بعؿ تٓؿٝفٙ  شّؿـشانِ بايـاي

 

 أحكام سٓب الهيب ودعوى الهبوة والشحز                                            
(ٚدب قتً٘ ٖٚؿق ؾَ٘ َٔ ؾٕٚ ؾكم بني ايٓيب ) ( َٔ نّب82)

َٔ نإ ع٢ً ظاٖك االنـالّ اٚ نـإ عًـ٢ ايهؿـك ، ٚدـال يهـاَع٘ تٓؿٝـف        

ػطك ٚمل ـقتً٘ َٔ ؾٕٚ تٛقـ ع٢ً إـٕ اجملتٗؿ ايعؿٍ بًكط إٔ ٜـأَٔ ايـ  
أٚ ع٢ً بعض املؤَٓني  ػطريـخيـ ايٓكق ع٢ً ْؿه٘ أٚ عكْ٘ أٚ َاي٘ اي

،ؾاـا أَهٓ٘ قتً٘ َٔ ؾٕٚ َعكؾت٘ ؾعٌ نـإٔ ٜـؿّى ايٝـ٘ ايهـِ اٚ ٜػكقـ٘ يف      

اـا مل ٜـــأَٔ اشبطـــك  -املــا٤ اٚ ٜٗـــؿّ عًٝــ٘ سا٥طـــًا اٚ حنـــٛ ـيــو ، ٚإال    
 تكن٘ -ُؤَٓني ـٚايٓكق ع٢ً ْؿه٘ اٚ عكْ٘ اٚ َاي٘ اشبطري اٚ اغٛاْ٘ اي

 . ٜٚأغفٙ اهلل به٤ٛ عًُ٘ يف ايؿْٝا ٚاالغك٣

ُؤَٓني اٚ ـنــّب عًــٞ أَــري ايــ  -شهِ ـيف ٖــفا ايــ -ًٜٚشــل بــايٓيب 
(، ٚال  تـاز قتـٌ   ُعَُٛني)ـؾاط١ُ نٝؿ٠ ْها٤ ايعاملني اٚ ابٓا٤ٖا ايـ 
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ُِٗ ـُذتٗؿ ايعـؿٍ ، ٚايـ  ـ(اىل إـٕ ايـ ) اقٗطاأل ٖؤال٤سؿ أ َٔ نّب
 إسكال االَٔ ٚايتُؿٟ يالغتٝاٍ َٔ ؾٕٚ َعكؾت٘ قاتاًل ي٘ . 

 يٓب٠ٛ ٖٚٛ عاقٌ قاَؿ إنتشل ايكتٌ ٖٚؿق ايؿّ( َٔ إؾع٢ ا83)

ُِٗ إسـكال ؾعـٛاٙ   ـُذتٗؿ ايعـؿٍ ، ٚايـ  ـَٔ ؾٕٚ إ ٜتٛقـ ع٢ً إـٕ ايـ 
ــٔ       ــٔ أَ ــٛاٙ ، ؾُ ــ٘ اىل ؾع ــؿٙ ٚإيتؿات ُّ ــكال تع ــ٘ ٚإس ــا َٓ ــ٠ٛ ٚ اعٗ ايٓب

ــ ــ٘   ـايـ ــ٘ ايــــػطري أٚ اغٛاْـ ػطك ٚايٓـــكق عًـــ٢ ْؿهـــ٘ أٚ عكْـــ٘ أٚ َايـ

إغتٝايـ٘ غؿٝـ١ً َـٔ     ٜٚؿٌٓ إغتٝاقٚدب عًٝ٘ قتً٘ ٖٚؿق ؾَ٘  -ايـُؤَٓني
 ؾٕٚ َعكؾت٘ بًػُ٘ قاتاًل . 

ًـ ـٗك يهـٚأظ ()نكّ ٓيب االـٞ َؿم ايـ( يٛ يو ؾ84)  ٓاىـ٘ ي

 شُؿًا َاؾم يف ؾعٛاٙـٚنإ ع٢ً ظاٖك االنالّ ؾكاٍ : )ال أؾقٟ إٔ َ
ــ٘، ًَــكٚطًا     ــؿ  ايــٝكني بُــؿٚق ايتًــهٝو َٓ ــ٘ ٜكتــٌ عٓ ايٓبــ٠ٛ اّ ال( ؾاْ

ُاٍ اشبطـري أٚ  ـٚايٓكق ع٢ً ايٓؿو أٚ ايعـك  أٚ ايـ   ػطكـباألَٔ َٔ اي

 ُؤَٓات . ـاي ُؤَٓني أٚـع٢ً االغٛإ اي
ــ  ــأتٞ اي ٌ ـٚال ٜ  ؾــُٝٔ يــو ٚتــكؾؾ اٚ قؾــض     -شهِ : دــٛال ايكتــ
( ٚإٕ نـإ ـيـو إْــشكاؾًا    (غـري غاتــِ ايٓـبني )   ْب٠ٛ أسؿ االْبٝا٤ )

َـٔ إؾعـ٢   ٚنؿكًا بــُا أْـمٍ اهلل نـبشاْ٘، ٖٚهـفا ال ٜرتتـب ايكتـٌ عًـ٢        
(ٖٚـٛ ظـاٖك   االَا١َ اٚ ايع١ُُ ٚال ع٢ً َٔ يو يف إَا١َ أسؿِٖ )

ايتًٝع أٚ يو يف ع١ُُ أسؿِٖ ٚإٕ نإ إحنكاؾًا ٚنؿـكًا بــُا دعـٌ اهلل    

 ٖٚٛ ناؾك بٓع١ُ اهلل ع٢ً عباؾٙ .  إَاَتِٗ ؾكًْا يف االعٓام،
 ٞ عكً٘ أٚ بؿْ٘ ٚتـشكل َٓ٘ ـريٙ ؾـّك غـَٔ عٌُ بايهشك ٚأْ (85)
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ٜكتــٌ إٕ نــإ َهــًًُا ،ٜٚــؤّؾب إٕ نــإ نــاؾكًا ، َٚــٔ تعًــِ    -كاقاالْــ
ايهشك نإ آغك عٗؿٙ بكّبـ٘ ، ٚسـّؿٙ ايكتـٌ إال إٔ ٜتـٛب ٜٚٓـؿّ ٜٚكدـع       
عٔ ايعٌُ بايهشك، ٜٚكاقب٘ املهًُٕٛ ايككٜبٕٛ َٓ٘ ثـِ ًٜـٗؿ يـ٘ عـؿالٕ     

    ٘ ٚاْــُا ُٜكتـٌ     قؾـع عٓـ٘ ايكتـٌ .    -عًٝ٘ برتى ايعُـٌ بايهـشك ايـفٟ تعًُـ
اـا يــٗؿ ايعــؿالٕ عًــ٢ نــشكٙ ٚإْــكاقٙ باملهــًُني ، اٚ اـا      ايهــاسك 

ــ٘    ــ٤ٛ عًُ ــرتف به ــؿ٠   -إع ــك٠ ٚاس ــٛ َ ــشك    -ٚي ــ٘ بايه ــت عًُ ــاـا ثب ، ؾ

إنــتشل ايكتــٌ، نــٛا٤ إتـــػف   -ٚإْــكاقٙ بػــريٙ يــكعًا بأســؿ ايطــكٜكني  
 ايهشك ١َٓٗ ٚسكؾ١ ٜكتمم َٓٗا ٜٚؿاّٚ عًٝٗا اّ مل ٜهٔ نفيو . 

ًٍـِ ايهـشك يػـك  َـش     ٝض نـإٔ ٜــشٌ عكـؿ٠ ايهـشك     ٚاَا ايفٟ تع

ــاق٠ ــ       ايٓ ــا يف )اي ــٌ ـنكْ ــّؿ، ب ــ٘ ٚال س ــٌ عًٝ ــال  قت ــًِ  ؾ ُهانب ـبامله
دــٛال ســٌ ايهــشك  بايهــشك ، ٚيعًــ٘ عُــٌ ٚادــب نؿاٜــ١ً   : ُشك١َ(ـايــ

ــًُني  ــِٝ امله ــكقٙ      يتػً ــشك ٚأـاٙ ْٚ ــٌ ايه ــ٤ٛ عُ ــٔ ن ــكقٜٔ َ املتٓ

 ايؿاؾع ايـًُُٛى غاقدًا . 
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 الذمشكز وأحكام حٓد طزب الذدمز أ                                  
نـجريًا أٚ قًـٝاًل ٚإٕ مل ٜعٗـك عًٝـ٘ أثـكٙ :       -ػُك ـاـا يكب اي (86)                                      

يـكب ايؿكـاع اٚ   ايههك ، ٚثبت عًٝ٘ يكعًا إنتشل ايــشّؿ ، ٖٚهـفا اـا   

عًٝـ٘ ٚيـٛ   هـهك  ايثِ ظٗـك   -اٟ ْٛع َٓ٘ يكب  نجريًا اٚ قًٝاًل  -ُههك ـاي
عًٝـ٘   مل ٜعٗك اثك ايههك ٚيٛ غؿٝؿًا ٚيٛ ُفنٛق،ـإنتشل اسبؿ اي -غؿٝؿًا

 شؿ ايًكعٞ: إٔ ٜٓكب٘ ؾٕٚ ايجُاْني تعمٜكًا . ـؾاالسٛط يـُٔ جيكٟ اي

ػُك اٚ ـعًِ ذبكِٜ ايُههك اـا نإ ٜـػُك اٚ ايـذكٟ سؿ ايـٚاْـُا ٜ
َـ ـاي ػتاقًا غـري َهـكٙ ، ٚال ٜــذكٟ ايــشؿ عًـ٢      ـُههك ٚنإ بايػًا عاقاًل 

شكل اسـؿ  ـُذبٛق عًـ٢ ايًـكب اـا تـ   ـُهكٙ ايـ ـُذٕٓٛ اٚ ايـايُيب اٚ اي

ُههك ٚإؾعــ٢ دًٗــ٘ بتشكٜـــُ٘ ـػُك اٚ ايـ ـٚاـا يــكب ايــ ٖـفٙ االَــٛق .  
ٜبني َــٔ ضبــٌ ُؤَٓني يًؿشــِ ٚايهـؤاٍ عــٔ ايكــك ـتُـّؿت يـــذ١ٓ َــٔ ايــ 

  -ايـبري٠ -نهٓاٙ :اْ٘ ٌٖ ٜعكف سكَـ١ يـكب اشبُـك اٚ املهـهك اٚ ايؿكـاع      

ؾاـا ذبكل دًٗ٘ ٚعؿّ َعكؾتـ٘ بـاسبهِ مل ٜكـِ عًٝـ٘ اسبـؿ، ٚأ:ْـفق : )إ       
 يكبتٗا بعؿ عًُو حبكَتٗا أقُٓا عًٝو سّؿٖا : ثـُاْني نٛطًا( . 

ك ُْٛٛع ٚاْ٘ ال ٜؿقٟ إ َـا يـكب٘  ـ   ـٖٚهفا يٛ إؾع٢ دًٗ٘ باي

نإٔ ربٌّٝ نْٛ٘ َا٤ً أٚ يكابًا أٚ عُريًا ؾتؿادـأ  بـ٘ ثـِ تكنـ٘ ٚيـٗؿت يـ٘       
 شؿ . ـأٚ إسُتٌُ َؿق٘ إستُااًل َعتؿًا ب٘ مل ٜكِ عًٝ٘ اي ايككا٥ٔ بُؿق٘

ـُههك ٚإؾغاهلـا  ػُك اٚ ايـ ـ( سؿ ايًكب ٜرتتب ع٢ً تٓاٍٚ اي87)

ـــذٛف ــٌ َٓــ٘    -يف اي ــ٘ عٓــٛإ يــكب     -ستــ٢ ايكًٝ ٚإٕ مل ُٜــؿم عًٝ
ِّ اٚ ايتمقٜـل اٚ       ػـاي ُك، ؾٝهتٟٛ تٓاٚيـ٘ غايُـًا بٓشـٛ ايًـكب اٚ ايــُ
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ُههك ٚدعًــ٘ أؾاَــًا ، اٚ دعًــ٘ يف طبــٝؼ  ـػُك اٚ بايـــػبم بايـــغُــو ايــ
شؿ  ـػُك يف نبهٛي١ ٚبًعٗا ؾاْ٘ ال قٜب يف انتشكام ايـ ـايكل، اٚ دعٌ اي

ؾٝٗا ٚإٕ مل ُٜؿم يكب اشبُك ع٢ً املٛاقؾ ايـفٟ ُٜـٌ اشبُـك ؾٝٗـا اٚ     

ك اىل ازبٛف ، ْعِ يٛ َمز ايـػُك بـُا٥ع آغك ٚإنتًٗو ؾٝ٘ ؾًكب٘ املهه
نإ ؾعً٘ سكاًَا ٜكًٝٓا ٚإنتشل االثِ، يهٔ يف ثبٛت اسبـؿ عًٝـ٘ ايـهاٍ،    

 ٚاالسٛط تعمٜكٙ عٓؿ ثبٛت٘ عًٝ٘ . 

(ايعُري ايعٓيب اـا غ٢ً َٚاق أنؿً٘ أعالٙ يٛ يكب٘ أسؿ قبٌ 88)
ُههك، ـػُك ٚايـ ـٝـ٘ سـؿ ايـ   مل ٜجبـت عً  -قـؿقٙ ٜٚـفٖب ثًجـاٙ     إ ٜٓكِ

شهب َـا ٜـكاٙ   ـؿ ثبٛت٘ يـكعًا عًٝـ٘ ٚبـ   ياقب٘ ايتعمٜك عًٝ٘ بعْعِ ٜهتشل 

 شكاّ . ـُذتٗؿ ايعؿٍ أٚ َُٓٛب٘ َالسًا ٚتأؾٜبًا قاؾعًا عٔ ايـاي
ػُك ـشؿ يكعًا بًٗاؾ٠ عؿيني عًـ٢ قؤٜتـ٘ ٜتٓـاٍٚ ايـ    ـ( ٜجبت اي89)

ٖٚـٛ بـايؼ    -ٚاسـؿ٠  ٚيـٛ َـك٠   -قكاقٙ ٚإعرتاؾـ٘  ُههك، نُا ٜجبت بـإ ـاٚ اي

ػتاقًا ؾُٝا ٜعرتف ، ٚال ٜجبت بػري ـيـو  ـعاقٌ قاَؿ يـُا ٜكٍٛ ٜٚهٕٛ َ
ُذتٗؿ ايعـؿٍ َـٔ أنـباب ٚطـكم تـؤؾٟ      ـإال إٔ  ٌُ ايعًِ ب٘ عٓـؿ ايـ  

 ذكّ . ـعاؾ٠ اىل ايعًِ باي

ٚال ؾكم يف َُٕٓٛ ايًٗاؾ٠ بني إ ًٜٗؿ ايعؿالٕ بًكبٗا ٚبـني إ  
. ْعـِ   ؿُٖا بًـكبٗا ًٜٚـٗؿ االغـك بك٦ٝٗـا    ًٜٗؿا بك٦ٝٗا ٚبني إ ًٜٗؿ اس

ٚإسُتُــٌ َــؿق٘ يـــُهاعؿ٠  ُتك٧ٝ االنــكاٙ عًــ٢ يــكبٗا  ـإال إٔ ٜــؿعٞ ايــ

 . ـشؿ بؿعٛاٙ االنكاٙ ؾٝٓتؿٞ عٓ٘ اسبؿع٢ً َؿق٘ ٚعؿّ تّٗكب٘ َٔ اي ١ٓقكٜ
 عاقٟ ُههكـايؿ ُٜكاّ ع٢ً ايكدٌ ايًاقب يًػُك أٚشـ( ٖفا اي90)      
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٘   ذكؾًا عٔ ـايُؿق ٚايعٗك َ ذًؿ ـ، ٚتـ ايجٝاب  ُٜٓكب بايهـٝاط بـني نتؿٝـ
ُكأ٠ ايًاقب١ يًػُك اٚ يًُههك بايهٝاط بـني نتؿٝٗـا َـٔ ؾـٛم ثٝابٗـا ،      ـاي

ــاّ ايــ  ــأمل     ـٜٚك ــٝشّو ب ــ٘ ٚعــٛؾ٠ يــعٛقٙ ي ـــُتٓاٍٚ بعــؿ إؾاقت ــ٢ اي شؿ عً

نـإ أّ   ايٓكب ٖٚٛ داقٍ عًـ٢ نـٌ َـٔ ٜعـٌٝ يف بًـؿ االنـالّ : ـنـكاً       
أظٗكٚا يكبٗا ، ْعِ يٛ نـاْٛا ًٜـكبْٛٗا   ٣ اـا أْج٢ ست٢ ايٝٗٛؾ ٚايُٓاق

 شؿ عًِٝٗ . ـشالتِٗ مل ٜـذَك ايـَ َتهرتٜٔ يف بٝٛتِٗ أٚ

قتـٌ يف ايجايجـ١ ، ٚاـا    -(اـا ُسّؿ ياقب اشبُـك اٚ املهـهك َـكتني   91)                  
 مل جيك عًٝ٘ اسبؿ ؾٝذكٟ عًٝ٘ يف عاملٞ ايكرب ٚايكٝا١َ . 

ٚ املههك بعؿ قٝاّ ايب١ٓٝ ٚتــُاّ ايًـٗاؾ٠   (اـا تاب ياقب اشبُك ا92)     

، ايٓؿاَـ١ ٚعـؿّ ايعـٛؾ٠   ، ٚال ٜٓؿع٘ إظٗـاق  ـشؿع٢ً ؾعً٘ مل ٜهكط عٓ٘ اي
 ثِ ٜكتٌ يف ايجايج١ . عاؾ دًؿ ثا١ْٝ ، ـذًؿ ٜٚٓفق بعؿّ ايعٛؾ٠، ٚإٕبٌ ٜ

عًٝــ٘ ٚتـــُاّ  ػُك اٚ املهــهك قبــٌ قٝــاّ ايبٝٓــ١ ـٚاـا تــاب يــاقب ايــ 

ٛق نــكٛط اسبــؿ عٓــ٘، يهٓــ٘ ًَــهٌ، ٚ هــٔ ايًــٗاؾ٠ عًــ٢ ؾعًــ٘ ؾاملًــٗ
بايـُذتٗؿ ايعؿٍ اٚ َُٓٛب٘ إ ٜعؿٛ عٓ٘ بعؿ طًب االقـكاق َٓـ٘ ٚايتٛبـ١    

 شهب َـا ٜـكاٙ َـالسًا ٚتأؾٜبـًا .    ـعٓ٘ ٜٚهتبؿي٘ بايتعمٜك ب ثِ ٜمٜض ايـشؿ

ُههك به٤ٛ ؾعً٘ ٚدا٤ تا٥بًا ْاؾًَا ؾًًُذتٗؿ ـػُك اٚ ايـأقّك ياقب ايٚيٛ 
 ٚايعؿٛ عٔ بعض .  ٘ٚ بعٓشؿ نً٘ أـعٓ٘ ٚبني اقا١َ اي ػٝاق بني ايعؿٛـاي

َُٓـٛب٘   ٚأُذتٗؿ ـٜعـّمقٙ ايـ  شكَت٘ ـٖٚٛ ٜعًـِ بـ   ػُكـبا٥ع اي (93)

َـ    يألَٛق اسبهب١ٝ  شً٘ ٜٚــُٓع٘ عـٔ َــُاقن١ بٝعـ٘     ـٜٚٗـؿق  ـكٙ ٜٚػًـل 
ّٗؿ  برتى ايبٝع . ٜٚأغف عًٝ٘ ايتع
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 الشزقةحد أحكام                                                          
٘         ايهكق١ أغف َاٍ ايػري غؿ١ًٝ                                           ، َـٔ سـكلٙ بـؿٕٚ ٚدـ٘ سـل ألغـفٙ َٓـ

ٚايهكق١ غري االنتالب ٚاالغتالى : ؾإ االنتالب ٖٛ أغف َـاٍ ايػـري   

االغتالى ٖٛ أغف َاٍ ايػري بُٝٓا  دٗكًا َٔ ؾٕٚ ٚد٘ سل َع اهلكب .
 سل .  غؿا٤ً َٔ غري سكل ٚبؿٕٚ

ٚايهكق١ َع١ُٝ نبري٠ ٚعٌُ ـَِٝ عكاًل ٚيكعًا ٜٚـُشؿ ايؿاعٌ عٓـؿ  

 -بًكٚط آتٝـ١   -إدتُاع أَٛق ٜأتٞ ـنكٖا تباعًا اـا إدتُعت يف يػِ 
 ًٜٚرتط يف تكتب سّؿ ايكطع ع٢ً ايهاقم أَٛق :  قطعت ٜؿٙ .

 الٍٚ : بًٛؽ ايهاقم ؾال قطع ع٢ً ايُيب . يًكط اا

ًا ٚثبتـت عًٝـ٘ ايهـكق١ ُسـّؿ بكطـ٘ ٜـؿٙ َـٔ        (اـا نإ ايهاقم بايػ94)
ؾٕٚ ؾكم بني نْٛـ٘ ـنـكًا ٚبـني نْٛـ٘ أْجـ٢ ، ٚاـا نـإ ايهـاقم َـبًٝا مل         
ٜبًؼ اسبًِ يكعًا ٜعؿ٢ عٓ٘ َك٠ ٚثا١ْٝ ٜٚؤّْب ؾُٝٗا ، ثِ اـا نـكم ٜعـّمق   

 إٕ مل ٜهٌُ ايهابع١ .
ذاٚل ايهابع١ ٚنكم قطعت أْاًَ٘ اٚ قطع َٔ يــشِ أطـكاف   ـٚإ ت

أٚ سٍهت ست٢ تؿ٢َ ، ٜتػري اجملتٗؿ ايعؿٍ بٝٓٗا حبهب َا  ٜـكاٙ   اَابع٘

َالسًا ، ثِ اـا نكم قطع َٓ٘ املؿٌُ ايجاْٞ َٔ اَابع٘ ، ثـِ ٜعـّمق يـٛ    
 نكم قبٌ إنُاٍ ايتانع١ . 

ُؿٌُ ايجاْٞ ٚقؿ أنٌُ تهع نٓني ـٚإٕ عاؾ اىل ايهكق١ بعؿ قطع اي

   ٚ ال ؾـكم يف ـيـو نًـ٘    قطعت أَابع٘ نًٗا ٚأبكٞ يـ٘ االبٗـاّ ٚايكاسـ١ ، 
 ٗا ، ٜٚـشهٔـًٗ٘ بـتؿُٝاًل ٚبني دبني عًِ ايُيب بايعكٛب١ َٚعكؾت٘ بٗا 
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 ١ـهكقـ ـٓاى بــشّؿ اي ــ ايـكٜـعـًكع االقؿى تـػٞ ايـًٍـبـٛق َٚـٝا٤ االَـٚيبأ
 ذتُع االنالّ . ـػاطك ايهكق١ يف َـشفٜكِٖ َٔ َـٚتعمٜكٖا ٚت

ــاْٞ : إٔ ٜهــٕٛ ايهــاقم عــاق  يًــكط اا        ـــُذٕٓٛ   اًل ،يج ــٛ نــكم اي ؾً

ؾٚاقٟ ســاٍ دْٓٛــ٘ مل تكطــع ٜــؿٙ ،ٚيهــٔ ٜــؤّؾب ٜٚعــّمق ايـــُطبل أٚ األ
 ُذتٗؿ َالسًا . ـحبهب َا ٜكاٙ اي

ُاٍ ًَتبًٗا ع٢ً ـيجايح : إْتؿا٤ ايًب١ٗ بـُع٢ٓ إ ال ٜهٕٛ اييًكط اا                       

ِ إْهًــ اْـ٘   ُعني ًَهـ٘ ؾأغـفٙ ثـ   ـُاٍ ايـ ـاآلغف َٓ٘، ؾـاـا تـِٖٛ إ ايـ   
 شّؿ . ـًَتب٘ قؿ أغف َاٍ غريٙ مل ٜ

، بـني اآلغـف ٚبـني غـريٙ     ُاٍ ًَـرتناً ـيكابع : إٔ ال ٜهـٕٛ ايـ  يًكط اا                    

شّؿ ـًُرتى بٝٓ٘ ٚبني غريٙ بكؿق سُت٘ اٚ أقٌ مل ٜـُاٍ ايـؾًٛ أغف َٔ اي
ُـ ـُذتٗؿ ايعـؿٍ أ ٚمل تكطع ٜؿٙ يهٓ٘ ٜعمق ٜٚؤؾب بــُا ٜـكاٙ ايـ    ٛب٘ ٚ َٓ

َالسًا ، ٚيٛ أغف ايًكٜو َٔ َاٍ ايًكن١ باشبؿا٤ َٔ ؾٕٚ إـٕ يكٜه٘ 

بكؿق سُـت٘ يـٝو عًٝـ٘ يـ٤ٞ، ٚإٕ أغـف أنجـك َـٔ سُـت٘          -اٚ يكنا٥٘ 
 ـو ؾٜٓـاق عًـ٢     اًُٚٗٛق ـعًـ٢ ايـ   -ُْٚٝب٘ بكؿق قبـع ؾٜٓـاق ـٖـب    

قطعـت ٜـؿٙ ، ْعـِ يـٛ أغـف ايًـكٜو َكـؿاقًا إعتكـؿٙ بــُكؿاق           -ُػتاقـاي

َٕ غطــأ   ُْــٝب٘ ثــِ إْه ًـــ لٜاؾتــ٘ عٓــ٘ بكــؿق ُْــاب ســؿ ايهــكق١ أٚ بــا
 شؿ ٚمل تكطع ٜؿٙ بٌ ٜعّمق ؾكط . ـإعتكاؾٙ ٚاْ٘ غري َاٍ ايًكن١ مل ٜ

شكٛم ايًـكع١ٝ  ـُاٍ اٚ َٔ ايـ ـٚعًٝ٘: اـا أغف ايـُؤتـُٔ َٔ بٝت اي

بكؿق سُت٘ اـا مل ٜهٔ َأـًْٚا ؾٝ٘ أٚ أغف ايما٥ؿ عٔ قؿق سادت٘ اٚ عٔ 
ٜعّمق ٜٚؤّؾب، ٚاـا نإ ايتذاٚل قًٝاًل ؾٗٛ غا٥ٔ ٜعـّمق  ايكؿق املأـٕٚ ؾٝ٘ 
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ُأغٛـ ايما٥ــؿ عــٔ ُْــٝب٘ اٚ عــٔ سادتــ٘ اٚ عــٔ ـيـــذكأت٘ ، ٚاـا نــإ ايــ
ُذتٗؿ ايعــؿٍ ـشكل قْــا ايًــاقع ٚال إـٕ ايـــُأـٕٚ ؾٝــ٘ ٚمل ٜـــايكـؿق ايــ 

ايٓا٥ب عٔ ايٛيٞ االععِ)عذٌ( ؾٗٛ غـا٥ٔ تــُكطع ٜـؿٙ اـا نـإ ايما٥ـؿ      

  و ؾٜٓاق عٓؿْا.  اٚاحملتاز ايٝ٘ بكؿق قبع ؾٜٓاق ـٖب عٔ املأـٕٚ ي٘ ٚ
شكلًا بكؿٌ ـػؿا٤ َـُأغٛـ بايـُاٍ ايـػاَو : إ ٜهٕٛ ايـيا يًكطا                           

شؿٛظًا يف َهإ غري َأـٕٚ بؿغٛي٘ ؾٝٗتهـ٘ ٜٚتذـاٚل   ـاٚ باب اٚ ؾؾٔ َٚ

ع ايٝـؿ : إٔ ٜؤغـف   ػؿا٤، ؾٝعتـرب يف قطـ  ـُاٍ َٓـ٘ نـكًا ٚبايـ   ـعًٝ٘ ٜٚأغف اي
شكل عًٓـًا  ـشكل نكًا َـٔ ؾٕٚ إعـالٕ ٚدٗـك ، ؾًـٛ ٖتـو ايـ      ـُاٍ َٔ ايـاي

ْـ٘ َهـتًب   ُاٍ مل تكطـع ٜـؿٙ أل  ـقٗكًا ع٢ً َاسب٘ ٚأَاّ عٝٓ٘ ثِ أغف ايـ 

 ُاٍ إلقداع٘ اىل َاسب٘ . ـؾٝعّمق ٜٚتابع باي غري ناقم ،
نْٛـ٘ ًَهـًا يُـاسب     -ـُشكل َهإ ايــُاٍ ايـ   -ٚال ٜعترب يف ايـشكل                       

شاًل اٚ إنـتادكٙ يــػمٕ بٓـاعت٘    ـاملاٍ ، ؾاـا إنتعاق َايو املاٍ بٝتًا اٚ َ

قطعـت ٜـؿٙ ،    -اٚ سؿغ اَٛاي٘ ثِ ٍْكب٘ اسؿ  ٖٚته٘ ٚأغف املاٍ َٓ٘ غؿا٤ً 
ثِ نـكم َـاٍ املهـتعري اٚ     -َايو املهإ  -ُؤدكـُعري اٚ ايـبٌ يٛ ٍْكب٘ اي

 ُهتأدك قطعت . ـاي

ــٔ ايــ          ــٛ مل ٜه ــ٘ : ي ـــٚعًٝ ــكلًا يف   ـُاٍ َ ــإ ضب ــع اٚ ن شكلًا يف َْٛ
َْٛع عَُٛٞ اٚ نإ َأـًْٚا بؿغٛي٘ يًهاقم اٚ نإ ذبت ٜـؿٙ َؤتــًُٓا   
عًٝ٘ ثِ ٜتذاٚل عًٝ٘ ٜٚأغفٙ َٔ ؾٕٚ ٚد٘ سل اٚ قغ١ُ ؾال قطع ،بـٌ  

ٖٛ غا٥ٔ ٜعـّمق ٜٚتـابع عًـ٢ املـاٍ إلنـرتداع٘ َٓـ٘ ، ٖٚـفا ْعـري ايـمٚز          
ُأـٕٚ يف ؾغـٍٛ اسبـكل ٚحنـِٖٛ َــُٔ ٖـٛ      ـٚايٛيؿ ٚايعاٌَ ايـ ٚايمٚد١ 
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َـ   شذٛب عٓـ٘ ، ؾـاـا دبـاٚل ٚأغـف املـاٍ      ـَأـٕٚ يف ؾغٍٛ ايـُشكل غـري 
شكلًا يف َْٛــع٘ يهــٔ اآلغــف َــأـٕٚ يف ؾغــٍٛ   ـؾــإ املــاٍ ٚإٕ نــإ َــ 

 ايـُشكل عاؾ٠  ؾال ٜهٕٛ َٓ٘ ٖتو يًشكل ٚال قطع ٜؿ عًٝ٘ . 

اٍ ٖٚٛ يف َهإ عَُٛٞ اٚ َهـُٛع  ٚعًٝ٘ ال قطع ع٢ً َٔ اغف امل
ــ٘ ال      ــ١ ؾاْ ــ٘ َــٔ ؾٕٚ إـٕ نــاحملالت املؿتٛســ١ ٚاالنــٛام ايعَُٛٝ بؿغٛي

َٚٔ ٖٓا اـا إنتًب َاٍ َهًِ اٚ َهـامل َـٔ    .  شكلًاـٜؤغف َٓٗا املاٍ َ

ُؿتٛع بؿٕٚ ؾؾع ايجُٔ َٚٔ ؾٕٚ سكل ثِ ٖكب َٔ َاسب ـُشٌ ايـاي
ؾال قطـع عًـ٢    -ٞ ٖٚكب املاٍ ثِ قبض عًٝ٘، اٚ إنتًب يا٠ ساٍ ايكع

 ُاٍ . ـُهتًب ، بٌ ٖٛ غا٥ٔ ٜعّمق ٜٚتابع ايـاي

ُؿتٛع غؿ١ٝ َٔ غري سـكل اٚ  ـُشٌ ايـٖٚهفا يٛ إغتًو املاٍ َٔ اي
قؿٌ اٚ َٓع ؾال قطع عًٝ٘ بٌ ٖٛ غا٥ٔ ٜعّمق ٜٚٓكب ْكبًا يـؿٜؿًا ؾٕٚ  

 ُاٍ إلنرتداع٘ َٓ٘ . ـشؿ ٜٚتابع بايـاي

٢ً ذبُـٌٝ االَـٛاٍ بتمٜٚـك ايٛثـا٥ل     ٖٚهفا ال تـُكطع ٜؿ ايـُشتاٍ ع
ُاٍ بػري إنتشكام َـع عـؿّ   ـٚايكنا٥ٌ ايهاـب١ ٚحنُٖٛا َـُا ؾٝ٘ أغف اي

إغكاد٘ َٔ سكل ، ْعِ ٜعّمق ٚتهتعاؾ َِٓٗ االَٛاٍ ٚتـكّؾ اىل أَـشابٗا   

 ايًكعٝني . 
ٖٚهفا  ال قطع عًـ٢ ايطـّكاق ٖٚـٛ َـٔ ٜطـّك ايٓـاى ًٜٚـّل دٝـٛبِٗ         

عًــ٢ غؿًــ١ٍ َــِٓٗ  -أٚ دٝــبِٗ أٚ ٜــؿِٖ ٜٚهــتًب االَــٛاٍ  َــٔ نٝهــِٗ 

 ذٝب ايبـاط   ـْعـِ اـا قطـع َـٔ ايـ     ٚالبؿ َٔ تعمٜـكٙ عٓـؿ ثبٛتـ٘ عًٝـ٘،    ،
 تكطع ٜؿٙ . ٚشكل ـٚأغف ؾٗٛ آغف َٔ اي -ايؿاغًٞ -



 

 (323) ............................................................... أسهاّ سؿ ايهكق١ 

 ٞ يٝهـت يف سـكل ستـ٢     -يف ايـرب اٚ يف املؿٜٓـ١    -ٚايبٗا٥ِ ساٍ ايكعـ
ٌ ٜعّمق ٜٚؤّؾب َع ٚدٛؾ ايكاعٞ ، ؾاـا إنتًب أسؿ  َٓٗا مل تكطع ٜؿٙ ب

شانِ ايًـكعٞ َـالسًا ٜٚتـابع بػكاَتٗـا، ٖٚهـفا يـٛ       ـشهب َا ٜكاٙ ايـ ـب

ناْت يف سعريتٗا َٚهرتاسٗا َع ؾتض ايباب ، ْعِ َع غًل ايباب بكؿـٌ  
شعري٠ َـجاًل ؾٗـٞ يف   ـشاقى ع٢ً باب ايـ ـاٚ حنٛٙ اٚ َع ٚدٛؾ ايكاعٞ اي

 شكلٖا ٚاـا ٖتهٗا اسؿ  ٚنكقٗا قطعت ٜـُٝٓ٘ . ـَ

ــفا  ــٔ يف      ٖٚه ــؿ  ٚمل ته ــا اس ــتًب َٓٗ ــذك اـا إن ــ٢ ايً ــك٠ عً ايجُ
َْٛع َػًل مل تكطع ٜؿ ايهايب َٓٗا بٌ ٜعّمق ٜٚؤّؾب حبهـب َـا ٜـكاٙ    

 شانِ ايًكعٞ َالسًا ٜٚتابع بػكاَتٗا . ـاي

ْعِ يٛ ناْت ايًذك٠ يف بهتإ َػًك١ االبٛاب اٚ ناْت َؿتٛس١ َع 
شٛٙ ـكؿــٌ اٚ ْــػمٕ َػًــل بـســاقى ٜكاقبٗــا أٚ إقتطؿــت ٚأســكلت يف َــ

 شكل ٚأغكز ايجُك٠ َٓٗا قطعت ٜـُٝٓ٘ . ـؾٗتو اي

ٚيـٛ بٛانـط١ :    -يهٔ اـا نكم اسؿ  ايجُك٠ اٚ ايطعاّ ايـفٟ ٜؤنـٌ   
ــّمق      -طــبؼ اٚ حنــٛٙ   ــٌ ٜع ــؿٙ ، ب ـــُذاع١ ٚايكشــط مل تكطــع ٜ يف عــاّ اي

 ُذتٗؿ ايعؿٍ اٚ َُٓٛب٘ َالسًا . ـشهب َاٜكاٙ ايـٜٚؤّؾب 

ــٛ 95)                   ــو ســكل ايــ   (ي ــ٢ ايٓكــب ٖٚت ــإ عً ــإٚ اثٓ ــِ أغــف  ـتع ُاٍ ث
أســؿُٖا املــاٍ ٚأغكدــ٘ َــٔ ســكلٙ إنــتشل قطــع ايٝــؿ عًٝــ٘ اـا بًــؼ َــا   

ؾٕٚ اآلغـك ايـفٟ ٖتـو     - و ؾٜٓاق ـٖـب عٓـؿْا    -أغكد٘ ايُٓاب 

 ايهرت ٚمل ٜأغف املاٍ َٔ سكلٙ بعؿ ٖته٘ ، ْعِ ُٜٓٔ َا أتًـ بعًُ٘ .
ٍُ ؾٍٓكب ايـُشكل ٖٚته٘ع٢ً نكق -عُاب١  -ٚيٛ ايرتى مجع   ١ َا
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شكلٙ نإ قطع ايٝؿ ـٚاسؿ ثِ تعإٚ اثٓإ ع٢ً أغف املاٍ ٚإغكاد٘ َٔ َ
ُػكز يًُاٍ ؾٕٚ غريٙ ايفٟ مل ٍٜٓكب ايبٝت ٚمل  ٜههك ـع٢ً اهلاتو اي

ٔ  ٚطال ٜكطع إال َٔ ٍْكب بٝتًا اٚ نهـك قؿـاًلص .     -ايكؿٌ  ٜتـبني   فاٖـ  َٚـ

ِ  بايك ْكـب ا  يبٝـت اٚ نهـك ايكؿـٌ اٚ حنُٖٛـا،     اْ٘ يٛ ٖتو اسبكل يػ
َـ ـثِ بايك غريٙ أغف املاٍ َٔ سكلٙ ايـ  ُؿتٛع مل ٜهـٔ  ـشكلٙ ايـ ـُٗتٛى ٚ

 ع٢ً اسؿُٖا قطع ٜؿ ، ٚاْـُا ٜعّمقإ ُٜٚٓٓإ ايتًـ ٚايهًب . 

ــفا      96) ــؿٙ ، ٖٚه ـــطعت ٜ ــ٘ ق ــك باب ــكل اٚ نه ـــؿٌ اسب  ( اـا نــكم ق
اٚ يػً٘ ياغٌ  ُشٌ َؿتٛس١ ٚقؿ ْاّ َاسبٗاـايؿاق اٚ اي يٛ ناْت باب

ُٛدٛؾ يف ايـؿاق أٚ  ـشكل ايـ ـؾانتػؿً٘ نـاقم ٚؾغـٌ ٚأغـف املـاٍ َـٔ ايـ      

 شكل َهًــٛؾًا ـقطعــت ٜــؿٙ ٚإٕ نــإ ايــ -ُُٓع أٚ حنٖٛــا ـُشٌ أٚ ايـــايــ
 ُشكل يف ايؿاغٌ . ـُاٍ ايـقبٌ أغفٙ اي

م املػكز يًُـاٍ  ( ال ؾكم يف ثبٛت اسبؿ ٚقطع ايٝؿ ع٢ً ايهاق97)                                      

َٔ سكلٙ بني نْٛ٘ َهتكاًل بٓؿه٘ يف اإلغكاز ٚبني نْٛ٘ يػريٙ يف إغـكاز  
 .  -ٚاسؿًا نإ اّ َتعؿؾًا  - َٔ سكلٙ ؾٝجبت اسبؿ ع٢ً املػكزَاٍ ايػري

ٖٚهفا ال ؾكم يف ثبٛت اسبؿ بني نٕٛ االغكاز باملبايك٠ ٚبني نْٛ٘ 

فب٘ اٚ خيكد٘ بؿؾع َيب بايتهبٝب نإٔ ٜٗتو سكلًا ًّٜٚؿ املاٍ حببٌ ٚجي
غري َـُٝم ٜتُـؿ٣ إلغكادـ٘ بعـؿ إٔ ٖتـو ٖـٛ سـكل املـاٍ، ؾـاـا إنـتٓؿ          

ُاٍ َـٔ  ـُِٗ إنـتٓاؾ إغـكاز ايـ   ـشككت ايهـكق١ ٚايـ  ـاإلغكاز ايٝ٘ عكؾًا تـ 

 .  يـُتعؿؾ   ٚأيٛاسؿ  ، سكلٙ ايٝ٘ َبايك٠ً اٚ بايتهبٝب
 ـاا -شٌ اٚ َُٓع اٚ حنٖٛاـيف َههٔ اٚ َ -ايعاٌَ االدري  (98)
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ُٔ عًٝ٘ ال تكطع ٜؿٙ بٌ ٖٛ غا٥ٔ يـُا إ٥تُٔ عًٝ٘ ـُؤتـُاٍ ايـغف َٔ ايأ
ُاٍ ـُأغٛـ إلنرتداع٘ َٓ٘ ، ْعِ إال إ ٜهـٕٛ ايـ  ـُاٍ ايـٜعّمق ٜٚتابع باي

شكلًا َـــُٓٛعًا عٓـ٘ َكؿــاًل عًٝــ٘ ؾتكطـع ٜــؿٙ . ٖٚهــفا سهــِ   ـُأغٛـ َـــايـ 

ّٓٝؿ٘ َٔ ؾٕٚ ٖتو سكل .   ايٓٝـ اـا أغف َٔ َ
ُاٍ اٚ ـيهــاؾى :إٔ ال ٜهــٕٛ ايهــاقم ٚايــؿًا يُــاسب ايــ كط ايًــا       

َـ  ـاي ُتاعـاي شكلٙ ، ؾـاـا نـكق٘ االب اٚ االّ ٚيـٛ َـٔ ؾٕٚ     ـُهكٚم َـٔ 

ُطايب١ بــشّؿ أبٜٛـ٘   ـْكٚق٠ اٚ تكُري االبٔ يف ْؿكتُٗا  كّ ع٢ً ايٛيؿ اي
ــؿ بايــ    ــؿ ايٛاي ــؿُٜٗا ، بــٌ ال تكطــع ٜ ــؿ ـٚقطــع ٜ ػُّٛ اـا إدــرتأ ايٛي

 ٚأثبت ايهكق١ بًكٚطٗا .  شؿـٚطايب باي

اـا نكم اسؿ  َٔ َاٍ أبٝ٘ أٚ أَ٘ اٚ بعض اقكبا٥٘ ٚادتُعت  (99)
 شؿ قطعت ٜؿٙ . ـيكا٥ط اي

، ـُأغٛـ َـٔ سـكلٙ ًَـو غـريٙ    ُاٍ ايـ ـيهـابع : إٔ ٜهـٕٛ ايـ   يًكط اا                 

ُكٖٕٛ عٓؿ غريٙ ـًُُٛى ي٘ َتعًكًا سبل غريٙ ْعري َاي٘ ايـؾاـا نإ َاي٘ اي
اـا أغفٙ َـٔ ؾٕٚ سـل اٚ إـٕ  َهـتشك٘ :     -َاي٘ املهتأدك ْؿع٘ يػريٙ  اٚ
 دً٘، بٌ ٜعّمق ٜٚـشانب . مل تكطع ٜؿٙ أل -ُهتأدك ـُكتٗٔ اٚ ايـاي

 -َـشٌ َايه٘ اٚ بٝتـ٘ اٚ حنُٖٛـا    -اـا أغـكز ايـُاٍ َٔ سكل (100)             
ٖـ ـَاسب املاٍ ؾكـاٍ عٓـ٘ : نـكق  ، ٚقـاٍ ايـ      ْٚـالع٘ ب  اٚ ُػكز : ٚ

قّغُ  يف أغفٙ ٚإغكاد٘ ٚسًُت ايًب١ٗ عٓـؿ اسبـانِ مل ٜكطـع ٜـؿٙ     

ُتؿل ع٢ً َايهٝت٘ ي٘ ، ْعِ إال إٔ تكّٛ ايبٝٓـ١  ـٚاقدع املاٍ اىل َاسب٘ اي
 شانِ ٜؿٙ .ـع٢ً أْ٘ ناقم ٚقؿ إدتُعت ايًكا٥ط االغك٣ ؾٝكطع اي
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ٚ شكل ثـِ اغتًؿـا ؾاغـٌ ايبٝـت أ    ـُتاع َٔ ايـُاٍ اٚ ايـٚيٛ أغكز اي
ـــغاقدــ٘ ؾكــاٍ ايــ  ٚ ٘ َــايٞ ًَٚهــٞ ، ٚقــاٍ َــاسب ايــؿاق أ  ُػكز : إْ

ُذتٗؿ ايعؿٍ : ـُشٌ : اْ٘ نكق  اٜاٙ ، ٚسٌُ ايٓماع ٚتكاؾعا عٓؿ ايـاي

ُاٍ ايبٝٓـ١ عًـ٢ اْـ٘ نـكق٘ َايـ٘، ٚإال مل تكطـع ٜـؿٙ        ـؾإ أقاّ َـاسب ايـ  
ٜـ   َـ      ـيًًب١ٗ ، ثـِ  ُاٍ ـػكز ايـ ـشًـ ـٚ ايٝـؿ عًـ٢ أْـ٘ َايـ٘ ًَٚهـ٘ ؾٕٚ 

 ُػكُز ايب١َٓٝ ع٢ً اْ٘ ًَه٘ ؾٝأغفٙ .ـٚ ٜكِٝ ايُاٍ أـايغف ٜٚأ

ــ    ــ ـٚيــٛ إغتًـــ َــاسب اي ــع اي ُتذاٚل عًــ٢ َايــ٘ ؾــاؾع٢   ـُاٍ َ
شكلٙ ، ٚأْهك ـشكل ٚأغف ايُٓاب نكًا َٔ َـُاٍ اْ٘ ٖتو ايـَاسب اي

 شكل : ـُتذاٚل نكقت٘ َٔ َـاي

َـ ـُاٍ ايب١ٓٝ ايًاٖؿ٠ ع٢ً نـٕٛ ايـ  ـؾإ أقاّ َاسب اي شكل ـُاٍ يف 
ُتذاٚل ، ٚإال ؾــايكٍٛ قــٍٛ ـشانِ ٜـــُني ايـــقطــع ايــ -ؿ أغكدــ٘ َٓــ٘ ٚقــ

ُاٍ ـشكل ألغـف ايـ  ـشكل، ؾاـا سًـ ع٢ً عـؿّ ٖتـو ايـ   ـُٓهك هلتو ايـاي

ْتؿ٢ عٓ٘ قطـع ايـُٝني   ُاٍ َٔ ؾٕٚ ٖتو سكل إـاٚ سًـ ع٢ً اْ٘ أغف اي
 شهب َا ٜكاٙ ايكاْٞ ايًكعٞ َالسًا ٚتأؾٜبًا . ـٜٚعّمق ب

، ُهكٚم ايُٓـــابـٜعتـــرب يف تكّتـــب ســـّؿ ايهـــكق١ : بًـــٛؽ ايـــ  (101)             

ًُٗٛق ذبؿٜـؿٙ بهــكق١ َـا  قُٝتــ٘ قبـع ؾٜٓـاق ـٖــب ، ٚيهـٔ االقــ٣ٛ      ـٚايـ 
 شؿ ٚقطع ايٝؿ . ـدكا٤ ايُهكٚم  و ؾٜٓاق ـٖب إلـنؿا١ٜ بًٛؽ اي

ُههٛى ـٚؾٜٓــاق ايــفٖب ٜعــاؾٍ ثـــُاْٞ عًــك٠ سبــ١ َــٔ ايــفٖب ايــ 

 .  -ت اهلل عًِٝٗ أمجعني ًَٛا -ُعا١ًَ يف عُٛقِٖ ـبهه١ اي
 :َٔ ايفٖب كؿُقـهاًٜٚا  يـٓاق ايفٖب َـككب دؿًا : إٔ ٜهٕٛ ؾٜـٜٚ
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ايؿٜٓاق ايــُٓعٛق ٚايــُُٓكف ايٝـ٘ إطالقـ٘      فا ٖٖٛ ( غكاّ ؾا3ٕ، 474)
ٔ بإدما٤ٙ ، ؾٝهٕٛ  ـو ايـؿٜٓاق َهـاًٜٚا    ٦( ٚايـُطُ) يف أغباقِٖ

 ،.( . 6948يكؿق نبع١ أعًاق ايػكاّ : )

ايـــُكؿاق َــٔ  ٖــفاُهكٚم َــا ٜعــاؾٍ ـ: اـا بًػــت قُٝــ١ ايــٚس٦ٓٝــف 
ٕ مل ٜبًـؼ  قطعـت ٜـؿ ايهـاقم ، ٚإ    -ُعا١ًَ ـايفٖب ايـُههٛى بهه١ ايـ 

 شانِ ايًكعٞ َالسًا .ـشهب َا ٜكاٙ ايـُعّمق ٚأّؾب ب -ُكؿاقـاي ٖفا

 ( َٔ ْبٌ قربًا ٚنكم ايهؿٔ اٚ حنٛٙ ٚناْت قُٝت٘ تبًؼ  و102)                   
ٚ ايـــُذتٗؿ أ -شانِ ايًــكعٞ ـقٙ ايــٚاال عــّم ،اق ـٖــب قطعــت ٜــؿٙ ؾٜٓــ

ــ -يألَــٛق اسبهــب١ٝ َُٓــٛب٘  ــًا قاؾعــًا عــٔ ٖــفٙ    ـب ــكاٙ َــالسًا ٚتأؾٜب ُا ٜ

 .   ـشانِ ايًكعٞايٙ قّمٚيٛ ْبٌ ايكرب ٚمل ٜهكم ايهؿٔ ع ،١ُ ـذكٜـاي

ٚال  ،ٖا بًــٗاؾ٠ قدًــني عــؿيني ( تجبــت ايهــكق١ ٜٚرتتــب ســؿّ 103)
ٍ  تجبت بًٗاؾ٠ ايٓها٤ َٓؿكؾات  ؾـال تكطـع ٜـؿ     ،ٚال َُٓٓات يكدـٌ عـؿ

ًـ هؾع٢ ايـُ، ْعِ يٛ إايـًُٗٛؾ عًٝ٘ بايهكق١ اـا يٗؿٕ بٗا ـ كٚم َٓ٘ ت
أَهــٔ إثبــات ايـــُاٍ ؾٕٚ ايكطــع      -ايـــُاٍ ايـــُهكٚم يف ٜــؿ ايهــاقم    

 شتني َع قدٌ عؿٍ . ـني َايبًٗاؾ٠  إَكأت

ايــُذتٗؿ   قكاق ايهـاقم عٓـؿ  إٖا بـ تجبت ايهـكق١ ٜٚرتتـب سـؿّ    (104)
بايػــًا ايـــُكّك اـا نــإ  -قاَــ١ ايـــشؿٚؾ ٚايتعمٜــمات ٚ َُٓــٛب٘ إليعــؿٍ أا

 ٜٚهؿـٞ االقـكاق َـك٠ ٚاسـؿ٠      ،ػتاقًا غـري َهـكٙ   ـعاقاًل ٚقاَؿًا ًَتؿتًا َٚ

 .ثبات ايـشؿ ٚالبؿ َٔ االقكاق َكتني إلـُهكٚم، يتػكِٜ ايـُاٍ اي
 كافـتـك٠ باعـبـٕٓٛ نُا ال عـُيب اٚ ايـُذـكاف ايـتـك٠ باعـبـٚال ع 
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ـٍ   ــ ــ٘ بتعٓٝ ـــُهكٙ عًٝ ــكٍب اي ــ ْٚ ــ٘ إ إٚال ب ـــُػ٢ُ عًٝ ــأتٞ أال قكاق اي ٜ ٕ
 ٜؿٙ .  ؾتكطع  بايـُهكٚم بعٝٓ٘ 

كاق ايهـــاقم ٚادتُعـــت قإٚ بـــ(اـا ثبتـــت ايهـــكق١ بًـــاٖؿٜٔ أ105)

شانِ َٔ ٜكطع ٜؿ ايهاقم ؾٝكطع َٓ٘ االَابع ـسٓك ايأ -يكا٥ط ايـشؿ 
ٚاالبٗــاّ يٝعتُــؿ عًُٝٗــا يف  االقبعــ١ َــٔ ايٝــؿ ايُٝٓــ٢ ٚتــرتى يــ٘ ايكاســ١ 

ايُال٠ ٜٚػهٌ بٗا ٚدٗـ٘ يْٛـ٤ٛ ايُـال٠ ٜٚتٓعــ بٗـا َـٔ ايٓذانـات        

نـإٔ   ،ُاْع ـٖا يـ ذك عًٝـ٘ سـؿّ  ـنٛا٤ ناْت نكقت٘ ٚاسؿ٠ اّ َتعؿؾ٠ مل ٜ
 بـاقكاق، ثبات اٚ مل تجبت نكقات٘ ايـُا١ْٝ بًٗاؾ٠ٍ  اٚ مل ٜعؿك ب٘ بعؿ اإل

قٙ بايهــكق١ ٚدــب قطــع ٜــؿٙ  قــكاب ايهــكق١ يــٗاؾ٠ عــؿيني أٚ إؾــاـا تعٍكــ

نٛا٤ ناْـت ٜـؿٙ ايُٝٓـ٢ نـ١ًُٝ اّ     ، ٜؿٙ  َع قؿق٠ ايؿكٝ٘ ٚإْبهاطاي٢ُٓٝ 
إ نبٌ ست٢ اـا نإ ؾٝٗا اَبع اٚ اَبعإ اٚ  ،َعٝب١ اّ ْاق١ُ اّ يال٤ 

ُهٔ ؾُـً٘ سـني قطـع اَـابع٘ االقبعـ١      ـؾٝٗا لٜاؾ٠ اَبع َتُاًل بٗا مل ٜ

ـــُؿٌُ   ــؿ اٚ قطــع  َهــٔ عــمٍ االَــاب ٚإٕ أ ،َــٔ اي ع اٚ االَــبع ايما٥
ٜـ    االَابع االقبع١ االٍَٛ تعـّٝ  ُٓاٙ ٚال تكطـع ايٝـؿ   ـٔ قطعٗـا غاَـ١ َـٔ 

 ايٝهك٣ . 

ــثــِ بعــؿ قطــع أ  ُٓاٙ اـا نــكم َــك٠ اٚ َــكات ٚثبتــت عًٝــ٘  ـَــابع ٜ
ٜٚـرتى   -ايكبـ١ -ط ايكؿّ ايٝهك٣ َٔ ٚنقطعت قدً٘  -قكاقإاٚ ب بًٗاؾ٠ٍ

  نبشاْ٘ بٗا .ا ٜٚهذؿ هللُايـُؿٌُ يًُٝٞ عًٝٗٚ ي٘ ايعكب

شك َٝؿًا ٚعٔ يؿ٠ ايربؾ يف ايًتا٤ ـغري ايـشؿ عٔ يؿ٠ ايٜٚٓبػٞ تأ
 .  ٚيف ٚنط ايٓٗاق يتا٤ً ،سؿ طكيف ايٓٗاقَٝؿًا يف أ: ؾٝٛقع٘ 
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ُاّ ايـشؿ ـذ١ ايـُشؿٚؾ ٚقعاٜت٘ بايؿٚا٤ ٚايػفا٤ بعؿ تـٜٚٓبػٞ َعاي
ـُعازب١ أٚ ؿـت سٝاتـ٘ عًـ٢ ايـ    بٌ يٛ تٍٛق ،ذكع ـست٢ ٜٓكطع ايؿّ ٜٚربأ اي

ٖٚــفا ايٛدــٛب  ،ذ١ ـنــتُكاق ايٓــمف ٚدبــت ايـُعايــغٝـــ َٛتــ٘ َــٔ إ

ـــذُٝع ًٜٚــتؿ بــ ـَتٛدــ٘ اىل ايــ  ـــشؿ  ـشل اي ــف اي ـــُبايك يتٓؿٝ  ،شانِ ٚاي
 عًُٞ .  ثك ذمٟ أَكٙ بايـُؿاٚا٠ اـا نإ ألَكٙ أـٜٚ

ٜـ ـٜٚٓبػٞ ٚعع٘ ب ًهـكق١ ٚباالنـًٛب   ـُٓع٘ ٜٚعُـُ٘ عـٔ ايعـٛؾ ي   ُا 

 . َع تفنريِٖ بـشهاب ايعايـِ االغك  ًُِٗجـايٓاؾع ايـُٓانب ي
اـا  سٍؿيهاقم بهبب قطع ٜؿٙ أٚ قدً٘ ؾال ُْإ ع٢ً أٚيٛ َات ا

 ُٖاٍ . مل ٜهٔ تكُري اٚ إ

ثِ بعؿ قطع ٜؿٙ اي٢ُٓٝ ٚقطع قدً٘ اـا ثبتـت ايهـكق١ عًٝـ٘ بًـٗاؾ٠     
ٚ ًـ٘ اـا ثبتـت ايهـكق١ عًٝـ٘ بًـٗاؾ٠ أ     ثِ بعؿ قطع ٜـؿٙ ايُٝٓـ٢ ٚقطـع قد   

ـّ    ـكطع َٓ٘ ي٧ٝ بٌ ٜقكاق مل ٜإب أـاٙ  شبو سبهًا أبـؿًٜا َـا ؾاّ سٝـًا يٝهـ

ٓؿل عًٝ٘ َٔ بٝت َاٍ ايـُهًُني ، ٚإٕ نكم يف ايهـذٔ  ٜٚ ،عٔ ايٓاى 
 قتٌ .  دتُعت يكا٥ط ايـشّؿٚثبتت عًٝ٘ ٚإ

ٚال ؾــكم يف ـيــو نًــ٘ بــني ايـــُهًِ ٚايهــاؾك ايــفٟ ٜعــٌٝ يف بــالؾ  

 ٚاالْج٢ .  ٚال بني ايفنك ،ذتُع ايـُهًُني ـاالنالّ َٚ
ايٛاسـؿ٠ اٚ   -غف ايهاقم ٚيـٗؿت ايبٝٓـ١ عًٝـ٘ بايهـكق١     (اـا أ106)

ثِ بعؿ قطعٗا قاَت ب١ٓٝ أغك٣ ع٢ً  ،تكطع ٜؿٙ ٞ َهو نٚأ -ايـُتعؿؾ٠

 نكق١ أغك٣ غري االٚىل قطعت قدً٘ ايٝهك٣ . 
 ع ايٝؿـَابطع أـٛ قـك٠ االٚىل ٖـٞ ايـُـت١ ؾـجابـيهكق١ اـاي ( سّؿ107)
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ؾـال تكطـع ايٝهـك٣ يف     ،ا ناْت َشٝش١ ٚايٝهـك٣ يـال٤   اي٢ُٓٝ ست٢ اـ
ِ يٛ مل تهٔ ي٘ ٜهـاق  سؿاُٖا يال٤ . ْعٝؿإ أٚ إست٢ اـا ناْت اي ايـشّؿ
ُٝٓـ٢  ؾٝكـكب عـؿّ قطـع اي    -ٚ يكطعٗا قُاَـًا  َٔ أٌَ غًكت٘ أ -اَاًل 

ــٍؿ        ــري ٜ ــ٢ بػ ــٔ إٔ ٜبك ــفقًا َ ـــُك٠ االٚىل س ـــ بٗــا  يف اي قٙ ٜٚعــّم ،ٜتٓع
 ٜكاٙ َالسًا ٚتأؾٜبًا .   شانِ ايًكعٞ س٦ٓٝف بكؿُقـاي

دــكا٤ ٖبــت قبــٌ إُني ســني ايهــكق١ ثــِ ــ( يــٛ نــإ يًهــاقم ٜــ108)

ٜـ      ق تكطـع قدًـ٘ بـٌ ٜعـمّ     نُـا ال  ،ُٝٓ٘ ـايـشؿ عًٝـ٘ مل تكطـع ٜهـاقٙ بـؿٍ 
ٓـ١  ّْٝعـِ اـا أقُٝـت عًٝـ٘ ب    ،شانِ ايًكعٞ َـالسًا ٚتأؾٜبـًا   ـٜكاٙ اي بكؿُق

 ت قدً٘ ايٝهك٣ .غك٣ قطعأغك٣ يهكق١ أ

َـٔ   -ـُنياـا ثبتت ايهكق١ يف ايـُك٠ االٚىل ع٢ً َٔ يٝو ي٘ ٜ(109)
يُٝٓـ٢ ٚال تكطـع   نكط عٓـ٘ قطـع ايٝـؿ ا    -ٚ يكطعٗا قُاًَا أٌَ غًكت٘ أ

 . ٜكاٙ َالسًا نتشل تعمٜك اسبانِ ايًكعٞ حبهب َاٜهكاٙ ٚال قدً٘ ٚإ

ٓـ١ ايًـاٖؿ٠   ٖٝٚهفا يٛ نكم السكًا ٚثبتت عًٝ٘ ايهكق١ ثاًْٝا بعـؿ ايب 
، ٚؾـك   َابع ٜؿٙ اٚ مل تهٔ يـ٘ ٜـؿ   بهكقت٘ االٚىل ٚاييت أعكبٗا قطع أ

 -ٚ يكطعٗـا قُاَـًا   َـٔ أَـٌ غًكتـ٘ أ    -ٜهـك٣  ٕ مل تهٔ عٓؿٙ قدٌ أ

 ،تكطع ٜؿٙ ايٝهك٣ ٚال قدًـ٘ ايُٝٓـ٢  نكط عٓ٘ قطع ايكدٌ ايٝهك٣ ٚال 
  شانِ ايًكعٞ َالسًا ٚتأؾٜبًا .ـق بايٓشٛ ايفٟ ٜكاٙ اييهٓ٘ ٜعّم

ٖٚهفا يٛ نكم السكًا بعـؿ ثبـٛت ايهـكق١ عًٝـ٘ َـك٠ ٚثاْٝـ١ ٚؾـك         

ال اـا ـشبو إٚ ؾُٝٗا مل ٜايجا١ْٝ أ ٚ يفعٓ٘ يف ايـُك٠ االٚىل أ نكٛط ايـشّؿ
 ٙ عٔ ايٓاى دالّكـ١ يـؿًا يهؿاٜـشبه٘ َؤبـقأ٣ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ تأؾٜب٘ ب
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ّٗ  ؿ االْؿام عًٝ٘ َٔ بٝت ايـُاٍ . َع تع
 ايفٟ أَـك  ؿٝف ايـشّؿـٓـهاق ايهاقم بكُؿ تـشؿاؾ ٜطع ايــ(اـا ق110)

 ،ٚ َُٓٛب٘ نـكط عٓـ٘ قطـع ايُٝٓـ٢ عًـ٢ نـٌ سـاٍ        ب٘ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ أ

ذٓاٜت٘ عًٝـ٘  ـيتؿات٘ اىل اْٗا ٜهاقٙ ٜجبت عًٝـ٘ ايكُـاّ يـ   ِ َع عًُ٘ ٚإْع
عتكـؿ  اٟ إ -ٌ ايُٝٓـ٢ ٜهـاقٙ   ػّٝـَٚـع االيـتباٙ ٚتـ    ،عُؿًا َٔ ؾٕٚ سـل  

 ْ٘ َٔ يبٝ٘ ايعُؿ . ت عًٝ٘ ايؿ١ٜ ألتجب -ـُٓاٙ ايٝهاق ٜ

(ايهاقم اـا ثبتت عًٝـ٘ ايهـكق١ بايبٝٓـ١ ايًـاٖؿ٠ عًٝـ٘ مل تٓؿعـ٘       111)
 يًشـؿّ  دـكا٤ً ـشانِ ايًـكعٞ إٔ ٜكطـع ٜـؿٙ إ   تٛبت٘ ْٚؿاَت٘ بعؿٖا ًٜٚمّ اي

َـ    ،ٕ ٜعؿٛ عٓ٘ بعؿ يـٗاؾ٠ ايعـؿيني عًٝـ٘    ٚيٝو ي٘ أ  ػتاقًا ـْعـِ اـا دـا٤ 

نـكقت٘   ٓـ١ ٚقـؿ قؾّ  ؾًَا قبٌ ثبٛت ايهـكق١ عًٝـ٘ بايبّٝ  تا٥بًا ْا -قاؾ٠ ـات١ٝإب -
 كطع ٜؿٙ . ـيُاسبٗا ؾال ت

ــّكٚاـا أ  ــ١    ق ــ٘ ايتٛب ــكق١ مل تٓؿع ــاقم ٚاعــرتف بايه ــ١ يف  ايه ٚايٓؿاَ

ايــُبهٛط١ ٜـؿٙ   ايـُذتٗؿ ايعـؿٍ   -ْعِ يًشانِ ايًكعٞ  ،نكاط ايـشؿ إ
ايبٝٓــ١  ٕ ٜعؿــٛ عــٔ ايـــُعرتف بفْبــ٘ اـا مل تكــِ عًٝــ٘أ -قاَــ١ ايـــشؿٚؾ إل

 ايًاٖؿ٠ بهكقت٘ . 

شك٘ ايـُٗتٛى َٚاي٘ ـّ ايهاقم َع َطايب١ ايـُهكٚم َٓ٘ بٜػّك (112)
ٌٖٚ ٜتٛقـ اقاَـ١   ،ٕ نهت عٓ٘ ٚمل ٜطايب بهكقت٘ ٌ ٚإب ،ايـُهكٚم 

ايهـكق١ عٓـؿ َطايبـ١     قاَـ١ سـؿّ  قٜـب يف يـكع١ٝ إ   ايـشؿ ع٢ً َطايبتـ٘ ؟ ال 

ق َـٔ  ٚ سٌُ االقـكا هكق١ أيٛ قاَت ايب١ٓٝ ايًاٖؿ٠ باييهٔ  ،ايهاقم ب٘ 
ٚ  ايهاقم عٓؿ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ أٚ َـٔ ُْـب٘ إل   ايتعمٜـكات  قاَـ١ ايــشؿٚؾ 
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ٕ ايــشؿ سهـِ   ، ألًـشؿ عًٝـ٘ بعـؿ ثبـٛت ايهـكق١    ؾايعاٖك يكع١ٝ إقاَت٘ ي
عًـ٢ طًـب    يكعٞ ٚسل َٔ سكٛم اهلل نبشاْ٘ ٚال تتٛقـ اقا١َ ايــشؿّ 

 ايـُهكٚم َٓ٘ ٚيهٛاٙ . 

  ٘ م قبـٌ َكاؾعتـ٘ اىل ايكاْـٞ    عـٔ ايهـاق   ْعِ اـا عؿا ايــُهكٚم َٓـ
قكاق إـشل يؿٜ٘ بـ ٚ قبٌ ثبٛت ايأ -ايـُذتٗؿ ايعؿٍ اٚ َُٓٛب٘  -ايًكعٞ

ــ٘ ايـــشؿ    ٚايهــاقم أ ــ١ عٓــؿٙ نــكط عٓ ــاّ ايبٝٓ ــ٘ ايػــكّ   ،بكٝ ٚٚدــب عًٝ

بُٝٓـا يـٛ قؾـع أَـكٙ اىل ايكاْـٞ       ،يًُهكٚم َٓـ٘ َايــِ ٜـرب٤ٙ ايفَـ١ عٓـ٘      
ــكعٞ  ــإٚ أايًـ ــ٘ مل يـ ـــُهكٚم َٓـ ــٛٙ أ  تهاٙ ايـ ــع عؿـ ــٜ٘ٓؿـ ـــُاٍ  ٚ ٖبتـ ايـ

دـكا٤ ايــشؿ   ًٜٚـمّ ايكاْـٞ إ  ، َـاّ إٔ ٜعؿـٛ عٓـ٘    ايـُهكٚم بٌ يٝو يإل

 ُا نكم َٔ ايـُاٍ . ـُ٘ يـعًٝ٘ ٚتػكٜ
اٚ حنُٖٛـا   اٚ يكا٤ٍ بٗب١ًٍُو ايهاقم ايـُاٍ ايـُهكٚم ـيٛ ت (113)

ٚإ سُـٌ   ،شانِ ايًكعٞ نكط عٓ٘ سـؿ ايهـكق١   ـَكٙ اىل ايقبٌ قؾع أ

بٌ اـا ثبتت ايهكق١ ٚدـب  ، ؿ قؾع االَك ايٝ٘ مل ٜهكط ايـشؿ ايتًُو بع
ًُو ـاقاَــ١ ايـــشؿ ٚال ٜٓؿــع عؿــٛ ايـــُهكٚم َٓــ٘ ٚال عؿــٛ االَــاّ ٚال تــ   

 ايـُهكٚم . 

ـــُا ـٜـــ (114) ــ١ ايـ ٍ ايــــُهكٚم يُـــاسب٘ ذب عًـــ٢ ايهـــاقم غكاَـ
ــ٘ ٚ ـــُهكٚم َٓ ــ٘ َــع ٚدــٛؾٙ قّؾاي ــ٘ ٜعٝٓ ــؿؾع أ  ٙ ايٝ ــ٘ ب قٍ ْٚــُإ عٝب
ٕ ُْٚإ ايـُاٍ : َجاًل اٚ ق١ُٝ َع تًؿ٘ نٛا٤ بعؿ قطـع  ايعٝب اٚ ايٓكُا

ُع٢ٓ اْ٘ إ مل ٜػكّ يُاسب ايـُاٍ قبـٌ ثبـٛت ايهـكق١ اٚ    ـٜؿٙ اٚ قبً٘ ب
بهكقت٘ بعؿ قطـع ٜـؿٙ ٚال ٜـرتى إ ٜـفٖب      بعؿٙ قبٌ ايكطع ٜتابع ايهاقم
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ــ٘ .   ــ٘ َاي ـــُهكٚم َٓ ــٌ قؾّ   عًــ٢ اي ــ٘ قب ـــُهكٚم َٓ ــِ إ َــات اي ــ٘  ث  َاي
 بـ٘ اٚ بـؿٍ َايـ٘    ْكُـ٘ اٚ تعّٝ  ؾؾع ايهاقم َاي٘ ٚأقٍ -ؿي٘ قي٘ اٚ باٚ أ

 اىل ٚقثت٘ ايًكعٝني .  -َجاًل اٚ ق١ُٝ  -

(اـا ايرتى اثٓـإ اٚ انجـك يف ٖتـو ايــُشكل ٚيف نـكق١ ايــُاٍ       115)
َٓ٘ ٚبًؼ ُْٝب نٌ ٚاسؿ َٔ ايـُاٍ ايــُهكٚم ُْـاب ايهـكق١ قطعـت     

اٙ ايــُذتٗؿ اٚ َُٓـٛب٘   ٜـك   شهب َـا ـق بـ يـِ تكطـع ٚعـمّ   ٚإال ،ُُٝٓٗا ـٜ

 َالسًا ٚعؿاًل ٚتأؾٜبًا . 
ٚ نهك ايكؿٌ ـشا٥ط أثكب اي -ٚيٛ ايرتى مجاع١ يف ٖتو ايـُشكل 

نجك نإ ايكطع ع٢ً ٚيهٔ اغكز ايـُاٍ َٓ٘ ٚاسؿ َِٓٗ أٚ أ -اٚ حنُٖٛا 

 .َٔ ٖتو ايـُشكل ٚاغكز ايـُاٍ اـا بًؼ ُْٝب٘ ُْاب ايهكق١ 
ق اـا بٌ ٜعّم ،ب مل تكطع ٜؿٙ ُٓايَِٓٗ ا سٍؿُٝب أٚإ مل ٜبًؼ ْ 

ـػكز ايــُاٍ  مل  ٜٖتو ايـُشكل ٚايرتى يف إغكاز ايـُاٍ ايـُهكٚم أٚ 

 غف س١ُ َٓ٘ بعؿ االغكاز . ٚأ
ــٛ أغــف اْهــإ ســكًا    (117) ــ٢   -ي ــكًا اٚ اْج ــبريًا   ،ـن   -َــػريًا اٚ ن

 ٚ حنـٛٙ بًـٗاؾ٠ عـؿيني    ـشكل بٝعـ٘ أ بايكتٌ ثـِ باعـ٘ ٚتـ    ٙقٗكًا عًٝ٘ ٚتٛعؿ

 ُٓاٙ . ـقطعت ٜ -قكاقٙ إب اٚ
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 حد الذمحاربأحكام                                    
 ،ُتعؿؾ ـيٛاسـؿ اٚ يـ   -غاؾ١ ايٓـاى  ـذكؾ ايهالع ًٜٚٗكٙ إلايفٟ ٜ

 ٚنإ غكْ٘ ايعاٖك -النالّ اٚ يف غريٖا يف ؾاق ا ،ُهايـِ ـُهًِ اٚ يـي

ذٓا١ٜ ع٢ً ايـٓؿو اٚ ايعـك    ايـيهعٞ يف االق  ؾهاؾًا َٚٔ ؾعً٘  ٖٛ ا
شاقب هلل ٚيكنٛي٘ نُـا َٚـؿ٘ اهلل نـبشاْ٘ يف نـٛق٠     ـؾٗٛ َ -اٚ ايـُاٍ 
َِْرِف َفَشذاّدا    ط 33ايـُا٥ؿ٠ :  ٌُ َوَيِشذَءِوَى ٔفذي ا ٌَ َوَرُسذوَل نـٛا٤ َـؿق   صُيَحاِرُبوَى اللَّ

ــٛ     ــك اٚ يف ازب ــرب اٚ يف ايبش ــو يف اي ــ٘ ـي ــٌ  ،َٓ ــاق يف ايًٝ يف  ،اٚ يف ايٓٗ
١ٜ َٔ يٗك ايهالع ٚأظٗكٙ يًتبـاٖٞ اٚ  ؾال تعِ اآل ،ايـُؿ١ٜٓ اٚ غاقدٗا 

      ٘ .  يًعب ب٘ اٚ يًؿؾاع عٔ ْؿهـ٘ اٚ عكْـ٘ اٚ َايـ٘ اٚ دـاقٙ  ٚاٖـٌ ضبًتـ

َٚعكٚؾٝتــ٘ بعــؿّ ايهــالع ٚيــاٖكٙ َــٔ االـ٣ ساَــٌ  ٚايـــذاَع َأَْٛٝــ١
 ُٜؿم عًٝ٘ عٓـٛإ  نْٛ٘ َٔ اٌٖ ايكٜب١ ٚازبٓا١ٜ بهالس٘ ع٢ً ايٓاى ؾال

َٚــٔ ٖــؤال٤ : ايًــكط١ ايــفٜٔ  ًُــٕٛ ايهــالع  ،)ايـــُؿهؿ يف األق ( 

 ٜٚهعٕٛ النتتباب أَٔ ايبالؾ ٚايعباؾ . 
ـــُشاقب١ بــ 118) ــإ( تجبــت اي ــت   ،ذاْٞ َــك٠ ٚاســؿ٠  ـقكاق اي نُــا ٜجب

َـ    ـبًٗاؾ٠ قدًني عؿيني ًٜٗؿإ بايـ   ،ػتًؿ١ ـذٓا١ٜ يـٗاؾ٠ ٚاْـش١ غـري 

 .  -ال َٓؿكؾات ٚال َُٓٓات اىل ايكدٌ  -٤ ٚال تجبت بًٗاؾ٠ ايٓها
ٚالبؿ َٔ عؿّ ت١ُٗ ايًـاٖؿ ؾـاـا يـٗؿ بعـض ايــُأغٛـٜٔ يـبعض       
آغك يٓؿهِٗ ٚأَشابِٗ )ٖؤال٤ تعكْٛا يٓا ٚأغفٚا َايٓـا ْٚـكبْٛا...(   

ٚاٜـفا٤ٙ )ٖـؤال٤    غـف بعـضُ  يهٔ يٛ يٗؿ بعٓـِٗ أل  ،مل تكبٌ يٗاؾتِٗ 
 ٚيٗؿ االغكٕٚ يًًاٖؿٜٔ غفٚا َاهلِ ْٚكبِٖٛ( ٛا يـٗؤال٤ ٚأـتعكْ
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 ُجٌ ـيو قبًت يٗاؾتِٗ . ـب
ــ       ــض بـ ــِٗ عًـــ٢ بعـ ــّٛ ٚيـــٗؿ بعٓـ ذٓا١ٜ ـٚاـا اغتًــــ ايًُـ

ٚ أ ،قـكاق نـٌ ٚاسـؿ عًـ٢ ْؿهـ٘      مل تهـُع يـٗاؾتِٗ إال َـع إ    ايـُشاقب١

٠ بعِٓٗ ؾٝشٌُ عٓـؿ ايؿكٝـ٘ أٚ َُٓـٛب٘    يٗاؾ٠ غريِٖ ع٢ً ٚؾل يٗاؾ
 ُاَٗا . ـٚ تايعًِ أٚ االط٦ُٓإ بُؿم ايًٗاؾ٠ بعٓٗا أ

ـــُشاقبني     (119) ــٛاع ايـ ــؿًا ألْـ ــما٤ ٚسـ ــبشاْ٘ دـ ــٌ اهلل نـ ــؿ دعـ قـ

ٚقؿ نأٍ  ،ؿ٠ ْٚعؿًاشهب دٓاٜت٘ يـايـُؿهؿٜٔ يف األق  : نٌ ْٛع ب
( عٔ آ١ٜ ايـُشاقبني هلل ٚقنـٛي٘ :  سؿ ايؿكٗا٤ َٔ االَاّ ايُاؾم )أ

ّٛ ًٜـا٤ ٚجيـالٟ نٝــ ًٜـا٤ ؟ قـاٍ         اىل االَاّ ٜؿعٌ َـا ٌٖ ازبما٤ َؿ

(ط :) ن١َٛ اٟ جيالٜ٘ بأسؿ ايـشؿٚؾ ايــُك  صشٛ ازبٓا١ٜـٚيهٔ ْ ،ال
ػرب ايُشٝض ٖـٛ  ـ١ٜ ايًكٜؿ١ ٚايٚظاٖك اآل ،َٔ اهلل نبشاْ٘ بكؿق دٓاٜت٘

  ّ ــا ــ - ايتػــٝري َٓٛطــًا بٓعــك االَ يهــٔ ظــاٖك بعــض   -شانِ ايًــكعٞ ـاي

ــب    ــٛ ايرتتٝ ــك٣ ٖ ــاق االغ ٍ   ،االغب ــؿ ـــُذتٗؿ ايع ــ٢ اي ــب عً اٚ  ؾايٛاد
 يتماّ ايرتتٝب ْعكًا ٚنًٛنًا تٓؿٝفًٜا . ستٝاطًا ٖٛ إَُٓٛب٘ ٚاياللّ ا

غاؾـ١ ايٓـاى ٚمل ٜأغـف َـااًل ٚال قتـٌ أسـؿًا       ؾاـا يٗك ايهالع إل -أ

ُٕ ؿٞ َٔ ايبًؿ ايفٟ يٗك ايهالع ؾٝ٘ اىل بًٍؿـُْ ٘  ثا ُكاطعت٘ ـبـ  ٢َُٜٛ أًٖـ
ــاٜكت٘  ــٔ َــ   ُٜٚ ،َٚٓ ـــُٓع َ ــِٝٗ باي ــب اي ــ٘  ـهت ــ٘ َٚٛانًت ذايهت٘ َٚباٜعت

َٚـٞ اًٖـ٘   أ ثايـحٍ  ؾـإ غـكز َٓـ٘ اىل بًـؿٍ     يتُؿم عًٝـ٘  .  َٚٓانشت٘ ٚا

ؾُـا ؾاّ مل ٜٗـكب ٚمل    ،ٞ اىل َٛتـ٘  ، ٜٚهتُك ايٓؿـ ُكاطعت٘ َٚٓاٜكت٘ ـب
ٞ ـَٔ نًط١ اي ٜؿّك  عًٝ٘ .  ل َّٓٝ شهِ ايًكعٞ ؾٗٛ َٓؿ
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َُ هٔ ُـعًٝ٘ ٜٚ ٓع ٚقبضٚاـا اقاؾ االقرتاب اىل بًؿ ايهؿك ٚايًكى 
سبهـ٘ يف  ال ٚإ ٚ َُٓـٛب٘  يـٛ ٚدـؿ َُـًش١ً    ٗؿ أقتً٘ بأَك االَاّ :ايــُذت 

 يٝأنٌ َٔ نهب٘ ٚعًُ٘ . بالؾ االنالّ َع تًػًٝ٘ 

 -أٟ دـكع  -ٚاـا يٗك ايهـالع إلغاؾـ١ ايٓـاى ْٚـكب ٚعكـك      -ب
ِّإ ؿٞ َٔ تًهـِ ايـبالؾ بـايٓشٛ    ـَُٓ٘ َجٌ دكس٘ ٚدٓاٜت٘ ٚبكؿقٖا ثِ ْ قت

عـٔ دكسـ٘    -ايـًُٗٛق بٛدٗـ٘ ايهـالع   -ٚيٛ عؿا ايـُذكٚع  ،ايـُتكؿّ 

ٛ  ٖٚٛ دا٥م بًشـاظ نْٛـ٘ قُاَـًا يـ     - يهـٔ   -َهـتشك٘   ـذكس٘ قـاباًل يعؿـ
بـأَك ايــُذتٗؿ اٚ َُٓـٛب٘     ؿٝ٘ عٔ ايبًؿ ايفٟ يٗك ؾٝ٘ ايهالعالبؿ َٔ ْ

 ايعؿٛ عٓ٘ .  :سؿُٖاذٛل ألـٚال ٜ

ٍ بكؿق ايُٓاب أٚ غاؾ١ ايٓاى ٚأغف ايـُاٚاـا يٗك ايهالع إل -دـ
كع أسؿًا قطع االَاّ ٜؿٙ اي٢ُٓٝ ٚقدً٘ ٚمل ٜكتٌ ٚمل جي ،ألٜؿ أٚ أْكِ

 ايٝهك٣ . 

 ك ٚأغـف ايــُاٍ   ٚاـا يٗك ايهـالع إلغاؾـ١ ايٓـاى ْٚـكب ٚعكـ      -ؾ
ٚمل ٜكتـٌ أسـؿًا ربـري االَـاّ بـني       ، -ْكـِ  بكؿق ايُٓاب اٚ ألٜؿ اٚ أ -

ٚيٝـا٤  ُٝٓـ٢ ٚقدًـ٘ ايٝهـك٣ ثـِ ٜؿؾعـ٘ اىل أ     قتً٘ ًَٚب٘ ٚبني قطـع ٜـؿٙ اي  

 يفٟ نكق٘ . ايـُاٍ ٜتبعْٛ٘ بايـُاٍ ا
 غاؾ١ ايٓاى ْٚـكب ٚعكـك ٚأغـف ايــُاٍ     ـا يٗك ايهالع إلاٚ - ٖـ

االَـاّ ٜـؿٙ ايُٝٓـ٢ ثـِ      ٚقتـٌ قطـع   -ْكـِ  بكؿق ايُٓاب اٚ ألٜـؿ اٚ أ  -

 ،بايـــُاٍ ثــِ ٜكتًْٛــ٘ بــأَك االَــاّ ٚيٝــا٤ ايـــُاٍ ٚايــؿّ ٜتبعْٛــ٘ؾؾعــ٘ اىل أ
 ٜبايــك ٚاـا مل ،ٕ ٜهــتبؿيٛٙ بايؿٜــ١ ٚيــٝو هلــِ إٔ ٜعؿــٛ عــٔ ايــؿّ ٚال أ
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ٕ نـإ َهـًًُا   ـذٗم ٜٚـؿؾٔ إ ثِ ٜ،بايك االَاّ قتً٘  -ٚيٝا٤ ايـُكتٍٛ قتً٘أ
 ٜالسغ نْٛ٘ نؿًٛا أّ ال . ست٢ ٚيٝو بكُاّ  ٚايكتٌ ٖٓا سؿ 

ٚال دــكع أســؿًا نــإ  اـا يــٗك ايهــالع ؾكتــٌ ٚمل ٜأغــف َــاالً ٚ -ٚ

ٕ ع٢ً االَاّ أ ٔ  ٕ ٜكتً٘ : اَا بـأ ؿًا أٚيٝـا٤ ايــُكتٍٛ َٓـ٘ ؾٝكتًـٛٙ سـ      ٜــٍُه
 ال قتً٘ ٖٛ ٚمل ًُٜب٘ . ٚإ ،قُاًَا  ال -بأَك االَاّ 

ـــِ أ    -ل ــًِ أٚ َهاي ــاقًا يف ؾاق َه ــعٌ ْ ــ٘ ؾٚاـا أي ــت ٚ ؾناْ اسرتق

َـ٘ قُٝـ١ ايــُتاع ٚايبٓـاع١ ٚعـٛ       َاّ ٜػّكٚاسرتم َتاع٘ ٚبٓاعت٘ ؾاإل
 تًـ ايؿاق ثِ ٜكتً٘ .

ٚتٓؿٝفٖا بٌ ٜتعني َبايكتٗا ، ستٝاطًا ٖفٙ ايرتتٝبات ٜٓبػٞ إيتماَٗا إ

 -مٜـكات  قا١َ ايـشؿٚؾ ٚايتعايـُذتٗؿ ايعؿٍ اٚ َُٓٛب٘ إل -اّ بأَك االَ
ْـ ـشهب ايـ ـنـٌ ٚاسـؿ٠ بـ   ٚاغتٝاقٙ هلفٙ ايعكٛبـات :   ذٓا١ٜ ـشٛ ايـ ـذكّ ٚ

 ٚاهلل ايعاَِ .  ،نتشكاقٗا ٚإ

ٕ تكـــؿق ايهـــًطات ( اـا تـــاب ايــــُشاقب عـــٔ دكَـــ٘ قبـــٌ أ 120)
ٜٚبك٢  ـشؿ عًٝ٘ نكط عٓ٘ ايـشّؿٓٗا َٔ إدكا٤ ايٍُهـايًكع١ٝ عًٝ٘ ٚقبٌ ت

ؾـإ   ،ٚايـذكع َٚتابعـ١ ايــُاٍ ايــُهكٚم    سل ايبًك َٔ قُاّ ايٓؿو

 يمَ٘ ٚمل ٜهكط سل ايـُهًِ اٚ ايـُهايـِ .  الٚإ ،عؿا َاسب٘ نكط عٓ٘
ت٘ ايهـًطات ٚظؿـكت   َهـه ٚاـا تاب ايـُشاقب عٔ دكَ٘ بعؿ إٔ أ

غك٠ عــٔ تــ٘ ايـــُتأعٓــ٘ ايـــشؿ بتٛبغتؿا٥ــ٘ مل ٜهــكط إ اٚبــ٘ عكٝــب ؾــكاقٙ 

 شكٛم اآلؾ١َٝ . ـتهكط اي نُا ال ،ايكبض ايٝ٘ 
 َٔ نك٢ غريٙ طبؿقًا يريقؿ ٜٚهكم َٔ ايـُْٛع ايفٟ ؾٝ٘ مل (121)
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ـــُكقؿ بــٌ ٜعــمّ  تكطــع ٜــؿٙ أل ُا ٜــكاٙ ايكاْــٞ ـب بــق ٜٚــؤّؾدــٌ نــكٞ اي
٘ ٜٚهـكق٘ َـٔ   ـذٜٓٝـ  ّ َـا ثـِ ٜػـكّ   ،ايًكعٞ َالسًا ٚتأؾٜبًا َٓانبًا يؿعًـ٘  

دـٌ نـكقت٘   كطع ٜـؿٙ أل ـُؾٝ٘ ثِ تـ ٖٛ ايـُْٛع ٚايـُشكل ايفٟ  ايـُاٍ َٔ

 ق ايـُكقؿ . شكل ايفٟ ؾغً٘ ٚنك٢ َاسب٘ ايـُػّؿـَٔ اي
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 االرتداد عو االسالم أحكام                        
عــٔ االعتكــاؾ  ايـــُكتؿ ٖــٛ ايــفٟ غــكز عــٔ ؾٜــٔ االنــالّ ٚقدــع  

( بعـؿ  ٚ عٔ االعتكاؾ بكنـٍٛ اهلل ) بٛدٛؾ اهلل نبشاْ٘ أٚ ٚسؿاْٝت٘ أ

ًٍ ،ٖٚٛ قهُإ : َكتؿ ؾطكٟ  ،ُإ باهلل ٚقنٛي٘ ـاالٜ ٚيهٌ  ،ٞ َٚكتؿ َ
 ْعكْٗا تباعًا . ، سهاّ َُٓٗا أ
اَا  ـػكٚز عٔ االنالّ بايكٍٛ ٚبايؿعٌ:ٜتشكل االقتؿاؾ ٚاي (122)

ـذشؿٙ بًهـاْ٘ اٚ  ٚ بـ ـػكٚد٘ عـٔ االنـالّ أ   االعرتاف بـ ريايكٍٛ ؾٗٛ ْع
ــ٘ أ إْ َُهــاقٙ ٚدــٛؾ اهلل أٚ ٚسؿاْٝت ــ٘   إْهــاقٙٚ ( أشُــؿ )ٚ قنــاي١ ْبٝ

ٚاَا ايؿعٌ ؾٝتشكل بؿعٌ نايـ بْٛـٛع عـٔ   ،  ايـُعاؾ ايٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ

٘ ٚتـكى َعتكؿاتـ٘ نـإٔ ٜعبـؿ     قدٛع٘ عٔ االنـالّ ٚبٓـا٤ باطٓـ٘ عًـ٢ تكنـ     
ًَُّٛٓا أ َـ   خ ايهعب١ ايــًُكؾ١ أ ٚ ًٜ يٓذانـ١  شٌ اـٚ ًٜكـٞ ايــُُشـ يف 

 ٚ حنٛ ـيو . ت اىل ععِٝ ؾعً٘ أٖٚٛ ًَتؿ

ٚ اسـؿُٖا  ابٜٛٔ نالُٖـا أ  ايـُكتؿ ايؿطكٟ ٖٛ ايـُٛيٛؾ َٔ (123)
ٚ سـاٍ  ٜٛٔ أٚ اسـؿُٖا سـاٍ اْعكـاؾ ْطؿتـ٘ أ    َهًِ نٛا٤ نإ انالّ االب

قتؿ عـٔ االنـالّ   ، ؾاـا بًؼ ٚإؾقان٘الؾت٘ أٚ بعؿٖا قبٌ بًٛغ٘ ٚتـُاّ إٚ

 نإ َكتؿًا ؾطكًٜا .  -ٗا ُاَـبعٓٗا اٚ ت -شك١ ـٚقدع عٔ عكا٥ؿٙ اي
ِ ٕ تكهّـ كتـٌ ٚأ ٗـؿق ؾَـ٘ ُٜٚ  ٖفا ايـُكتؿ اـا نإ قدـاًل سهُـ٘ إٔ ُٜ  

 ت٘ بني ٚقثت٘ ٚإٔ تبني َٓ٘ لٚدت٘ ٚتعتؿ عؿ٠ ايٛؾا٠ . أَٛاي٘ ساٍ قّؾ

ٚإ  ،َكأ٠ إنتتٝبت ؾاـا تابت عؿٞ عٓٗااايؿطكٟ ٚاـا نإ ايـُكتؿ 
تٝاْٗـا  ت ايُـال٠ عًـ٢ إ  ـشبو َؤبؿًا ٚتٓكب أٚقـا مل تتب مل تكتٌ بٌ ت
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ُهو قٚسٗـا  ـُٜـ  عطـ٢ َـا  ل عًٝٗا يف ايـُطعِ ٚايـًُكب ؾُتؾا٥ٗا ّٜٚٓٝٚأ
تٗـا  عُاٍ ايًاق١ ست٢ تتٛب عـٔ قؾّ هتػؿّ باألػًٔ ُٚتـًبو ايَُٓٗا ُٚت
ؿـكز  عؿـ٢ عٓٗـا ٚتُ  ْهاقٖـا ؾُٝ السكًا بعكا٥ؿ االنـالّ ٚتكدـع عـٔ إ   ٚتعتكؿ 

 شبو . ـَٔ اي
ُٜـ ايـُكتؿ ايـًُٞ ٖٛ ايـُ (124) ؿقى ٛيٛؾ َٔ ابٜٛٔ نالُٖا ناؾك ثِ 

ٜٚكدــع اىل ايهؿــك  شًِ ؾٝهــًِ بتُــاّ عكًــ٘ ٚاغتٝــاقٙ ثــِ ٜكتــّؿـٜٚبًــؼ ايــ

تـ٘ ٚتعتـؿ َٓـ٘    َكأاعـمٍ عٓـ٘   هتتاب ُٚتٖفا ايـُكتؿ ُٜ شكاف ايعكٝؿ٠ . ـٚاْ
تمٍٚ عٓ٘  عؿ٠ ايـُطًك١ اـا ناْت َؿغٛاًل بٗا ٚتبك٢ اَٛاي٘ ع٢ً ًَه٘ ال

شبو ـُهتتاب ٚتبني َٔ لٚدٗا ٚتكتؿ٠ ايـ١ًُٝ ُتٖٚهفا ايـُ ،ـُٛتست٢ ٜ

 ظل عًٝٗا نُا نبل ّٓٝٓكب ٚقت ايُال٠ ُُٜٚٚت
ــؿُٖا  ؾ   ــتتٝب أس ــؿ٠ ايــ  ٚاـا إن ــع اىل ايعكٝ ــاب ٚقد ــٔ ـت شك١ ٚؾٜ

ال اـا مل ٜتب قتٌ يف ايّٝٛ ايكابـع  ٚإ ، االنالّ غالٍ ثالث١ اٜاّ ؾٗٛ غري 

 اـا نإ َشٝض ايعكٌ . 
ُاّ ايعكــٌ ـقتــؿ ســاٍ ايبًــٛؽ ٚتــُكتؿ اـا إٚإْـــُا ترتتــب اسهــاّ ايـــ

٠ ايُيب ؾال عرب٠ بكّؾ ،ُا َؿق عٓ٘ َٔ نؿك ـٚاالغتٝاق ٚايكُؿ ايباطٌ ي

ُإ ـٜـ يــُهكٙ اـا نـإ قًبـ٘ َط٦ُٓـًا باإل    اٚ ايــُذٕٓٛ اٚ غـري ايكاَـؿ اٚ ا   
ــشٝض   ــاؾ ايُ ــ ،ٚاالعتك ــٛؾ قكٜٓــ١     ٚال ت ــع ٚد ــكاٙ إال َ ــٛاٙ االن ـُكبٌ ؾع

ستُـااًل َعتـؿًا بـ٘ ؾٝٓتؿـٞ     ٢ً ايٓطل بـايهؿك ٚيـٛ إ  َهاعؿ٠  تؤٜؿ إنكاٖ٘ ع

َؤٜـؿ٠   قـاّ قكٜٓـ١ً  ، ٖٚهفا يٛ إؾع٢ عؿّ ايكُـؿ اىل ايهؿـك ٚأ  عٓ٘ ايكتٌ 
 ق ٚال ٜرتى بػري عكاب . ّمٙ ٚيهٔ ٜعيؿعٛا
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شانِ ـايفٟ ٜهتتٝب ايـُكأ٠ ايـُكتؿ٠ اٚ ايـُكتؿ ايـًُٞ ٖٛ اي (125)
ٜٛنٌ أسؿُٖا اٚ َٔ  ،ت شهبٝاـقا١َ ايـشؿٚؾ ٚايايًكعٞ اٚ َُٓٛب٘ إل

 ٚ ايٝٗا . نتتاب١ ايٝ٘ أأَك اإل

ْكطعت ٚالٜت٘ عًـ٢ بٓتـ٘   ـذؿ َٔ طكف االب إٚاـا اقتؿ االب اٚ اي
لٚادٗا بكْـاٖا إٕ مل ٜهـٔ    َّض ٚاـا ناْت قيٝؿ٠ً ،ْتؿت ٚإايـُه١ًُ 
 ٚ دؿ َهًِ غري َكتؿ يًهؿك . هلا أب أ

ٜـ ُٜـض   تـ٘ عٓـ٘ ٚال  نُا اْ٘ بعؿ اقتؿاؾٙ تٓعمٍ اَكأ ـُه١ًُ ذ٘ بـ ـتمٚ
ّْٚعِ سٝح إقتؿ ٚنؿك بعؿ إ ،السكًا  د٘ َٔ ناؾك٠ . نالَ٘ ُٜض تم
تـ٘ ٚقدٛعـ٘   االقتؿاؾ بًٗاؾ٠ قدًـني عـاؾيني عًـ٢ قؾّ    ٜجبت (126)

قكاقٙ ٚاعرتاؾـ٘  إبـ  ٜجبت ٚ -االٍَٛ ايعع٢ُ -عٔ االنالّ ٚعٔ عكا٥ؿٙ 
ــ٘ ٚإقّؾ ُٟا ٜــؤّؾـعًــ٢ ْؿهــ٘ بــ  ٔ  ت ــؿٜ  ْهــاقٙ يعكا٥ــؿ االنــالّ ٚاَــٍٛ اي

ـــُعاؾ   -االنــاى  ــ٠ٛ ٚاي ــؿ ٚايٓب ــؿاؾ بًــٗاؾ٠   ، -ايتٛسٝ ــت االقت ٚال ٜجب

 .  -ال َٓؿكؾات ٚال َُٓٓات  -ايٓها٤ 
اـا قتــٌ ايـــُكتؿ ايـــًُٞ يعــؿّ تٛبتــ٘ اٚ َــات َــٔ ؾٕٚ قتًــ٘   (127)

ؾـإ مل   ،ناْت اَٛاي٘ ايــُرتٚن١ اقثـًا يٛقثتـ٘ ايــُهًُني ؾٕٚ ايهـاؾكٜٔ      

 قكب . االقكب ؾاأل ؿ إٔ ٜكث٘ ايهاؾك:ٜهٔ ي٘ ٚاقخ َهًِ أَاًل ؾال ٜبع
 -شًِ : ـنـكًا نـإ اّ اْجـ٢    ـمل ٜبًؼ اي -ٚاـا نإ يًُكتؿ ٚيؿ َػري

ايـُكتؿ َُٓٗا بعـؿ قتًـ٘ اٚ َٛتـ٘    :نالّ ٜكخ اباٙ اٚ اَ٘ شهّٛ باإلـؾٗٛ َ

ٚيٛ سني ايـٛالؾ٠ اٚ عٓـؿ اْعكـاؾ     -اـا َاسب ٚدٛؾٙ انالّ اسؿ ابٜٛ٘ 
 ثِ اـا بًؼ ايُيب ،ٚ اسؿُٖا بعؿ ـيو ُا أٚال ٜٓك اقتؿاؾٖ ، -ايٓطؿ١ 
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 ٚ ايُب١ٝ ٚاظٗك ايهؿك سهِ بهؿكٙ عٓؿ٥ف . أ
اٚ  ،اـا تهــكق اقتــؿاؾ ايكدــٌ عــٔ ًَــ١ ٚقــؿ انــتتٝب ؾتــاب ( 128)

ٚتهــكقت َٓٗــا ايتٛبــ١  -عــٔ ؾطــك٠ اٚ عــٔ ًَــ١   -تهــكق اقتــؿاؾ ايـــُكأ٠ 

 ،٘يف نـٌ َـك٠ : ؾُـٔ تـاب قبًـت تٛبتـ       االسٛط عؿّ قتًـُٗا بـٌ ٜهـتتابا   ؾ
 ٓتعك ثالث١ اٜاّ ؾإ غكز ايكابع ٚمل ٜتب ٜكتٌ .  ـَٚٔ مل ٜتب ُٜ

بعـؿ االنـتتاب١    ّٔ( اـا ثبت اقتؿاؾٙ عٔ ١ًَ اٚ اقتؿاؾٖا ثِ دُـ 129)

يهٓ٘ يٛ عك  ازبٕٓٛ قبٌ االنتتاب١ ٚاالَتٓاع  ،ـُتٌٚاالَتٓاع عٔ ايتٛب١ ق
 ب١ . ُتٓع عٔ ايتٛـعٔ ايتٛب١ مل ٜكتٌ ست٢ ٜعٛؾ ايٝ٘ يعٛقٙ ٚعكً٘ ٜٚ

ؿ ايـًُٞ اٚ ايـُكتؿ٠ عٔ ايـكؾ٠ بـايكدٛع عُـا    ٜٚتشكل قدٛع ايـُكت

ايتٛسٝؿ اٚ ْبـ٠ٛ   :ْهاق اسؿ٣ ايًٗاؾتني إت٘ بناْت قّؾ ْهك: ؾًٛدشؿ ٚأ
( نإ قدٛع٘ عٔ قؾت٘ باالعرتاف بتٛسٝؿٙ نبشاْ٘ اٚ بٓب٠ٛ شُؿ )ـَ
ٔ   إاٚ نـإ اقتـؿاؾٙ ب   ،(شُؿ )ـَ اَـً٘ نـإ قدٛعـ٘     ْهـاق ايــُعاؾ َـ

هـٗٛ  ن - كا٥ـؿ بعض غَُٛـٝات ايع يـ  ٙاْهـاق  ٚال ّٜٓك ،كاؾ ايـُعاؾباعت
 ٚال ٜٛدب اقتؿاؾٙ .  -ٚايـُعاؾ ازبهُاْٞ ٚايكدع١  (ايـُعُّٛ )

ــٗؿت ايـــُكتؿ٠ هلل بايٛسؿاْٝــ١        ـــُكتؿ ايـــًُٞ اٚ ي ــِ اـا يــٗؿ اي ث

طكٗا اٚ يف َـال٠ اٚ حنُٖٛـا سهـِ    ( بايٓب٠ٛ ٚايكناي١ يف ُْشُؿ )ـٚي
ٓ٘ : ٌٖ نإ ْطكـ٘  ٜؿتٌ عٔ باط ٘ ٚؾَ٘ ٚعكْ٘ ٚالُِ َاينالَ٘ ُٚعإب

ٗـ  اقٙ االنـالّ بايُـال٠ َـٔ غـٛف ايكتـٌ اٚ َـٔ اعتكـاؾ        بايًٗاؾتني ٚإظ

َٚــٔ ؾٕٚ ؾــكم بــني نــبل اعتكــاؾٙ بهتــاب  ــاٟٚ نــايٝٗٛؾٟ   ،دــالّ 
ٚايُٓـــكاْٞ ٚبـــني عـــؿّ نْٛـــ٘ َعتكـــؿًا بهتـــاب  ـــاٟٚ قبـــٌ ايًـــٗاؾ٠ 
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٘ نفُبــ -يــبعض ايكــكا٥ٔ  -ٜٛــًا ٕ ٜعــٔ قْعــِ إال أ ،بايٛسؿاْٝــ١ ٚايكنــاي١ 
ًٞ ال ايتُٜٛ٘ ٚايهفب ُٚغتني إؾٚعؿّ قُؿٙ َٔ َالت٘ أٚ ْطك٘ بايًٗا

ـُكبٌ تشـكل َٓـ٘ ٚال تـ   كاقـب ُٜٚ ػطك عًـ٢ االنـالّ اٚ ايــُهًُني ؾُٝ   ـَٓ٘ اي

 السل بُؿق٘ . ُٔـال بٝكٝيٗاؾت٘ إ
ـعـٔ بايــُعاؾ   ايؿطكٟ اـا تاب ٚيـٗؿ ايًـٗاؾتني ٚأ  ( ايـُكتؿ 130)

ت٘ بكٝت عًٝ٘ االسهاّ ايجالثـ١ : ٚدـٛب   ْهكٖا بكّؾـشك١ اييت أاي ٚايعكا٥ؿ

َـع   -ٚايعاٖك قبٍٛ تٛبتـ٘  . قتً٘ ٚب١ْٛٓٝ لٚدت٘ ٚاْتكاٍ اَٛاي٘ اىل ٚقثت٘ 
ؾتذـكٟ عًٝـ٘ اسهـاّ ايــُهًِ ؾٝذـٛل يـ٘        -بكا٤ تًهِ االسهاّ ايًمَٚٝـ١  

ّٚ ٜـ  ايتم ٜـ  ؿ َـٔ لٚدتـ٘ ايهـابك١ أٚ َـٔ َهـ١ًُ أ     ز بعكـؿ دؿ ذٛل ـغـك٣ ٚ

ٚ ايتع ــ٘  ــٌ َع ــض اَ ــُٜ ـــُاٍ باألـًُه٘ يت ــبً ــاق٠  ن ـــًُكٚع١ نايتذ اب اي
 شٝال٠ ٚحنٛ ـيو . ـداقٟ ٚايٚايعٌُ اإل

ٞ َهـًًُا عُـؿًا نـإ يـٛيٞ     اـا قتٌ ايـُكتؿ ايؿطـكٟ اٚ ايــًٍُ   (131)

يهـٔ يـٛ عؿـا     ،ايـُكتٍٛ قتٌ ايـُكتؿ ؾٛقًا ٜٚهكط قتً٘ َٔ ادٌ اقتـؿاؾٙ  
ٍُـايٛيٞ اٚ َاي  تٌ َٔ ادٌ اقتؿاؾٙ . ـُق ش٘ ايـُكتؿ ع٢ً َا

ــًا بعــؿ تٛبتــ٘ ؾــإ نــإ ســني قتًــ٘     (132) اـا قتــٌ َهــًِ َكتــؿًا ًَٝ

 َعتكؿًا بكا٤ٙ َكتؿًا ؾكتً٘ مل ٜجبت عًٝ٘ ايكُاّ ٚيهٔ تجبت عًٝ٘ ؾٜت٘ . 
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 يزاَّالتءزأحكام                               
ٖٚـفٙ   ،بعاؾ عٔ ايؿهـاؾ  مٜك ٖٛ ايتأؾٜب يػك  اإلَالع ٚاإلايتع

ــ١     ــ١ يف عُــك ايػٝب ــٛيٞ اسبكٝكٞ)عذــٌ( ٖٚــٞ َٛنً ــاّ اي اىل  َُٗــ١ االَ

ٚايػـك  َٓٗـا    ،اٚ ايتعمٜـك   قاَـ١ ايــشؿّ  ايـُذتٗؿ ايعـؿٍ َٚـٔ ُٜٓـب٘ إل   
ذتُع االنـالّ َٚٓـع اْتًـاق ايؿهـاؾ ٚسؿـغ ايٓعـاّ       ـَالع االؾكاؾ يف َإ

ؾإ ايعكٛب١ هلا ـػًٌ ٚايؿهاؾ ٚاالْطكاب ، ٚاالدتُاعٞ َٔ ايايؿكؾٟ 

ًـ      اثـك   اق ايكـًٜـ١ ٖٚــِ  ععـِٝ يف َٓـع ايٓــاى عـٔ اقتهـاب ايـــُع١ُٝ ٚاْت
 ع ايـُهًِ . تُٜعًٕٝٛ يف ايـُذ

َـ  133) شكًَا نـإٔ قابـ٢ اٚ بـاع اشبُـك اٚ ايــُٝت١ اٚ      ـ(نٌ َٔ ؾعـٌ 

َعتكـؿًا سًـٗا    هلـا   اٚ تٓاٚهلـا ٚمل ٜهـٔ َهـتشالً   ػٓمٜك اٚ حنٖٛا ـشِ ايـي
نايُــال٠ اٚ َــٝاّ قَٓــإ َــع ايعًــِ      ٚ تــكى ٚادبــًا يــكعٝاً  يــكعًا،أ
ُّ فا أٚ سك١َ ـاىٖ بٛدٛب نتشل ايتعمٜك إ -ؿ ايـُػايؿ١ ٚايعُٝإٚتع

سهــبُا ٜــكاٙ اسبــانِ ايًــكعٞ َــٔ ايـــًُُش١ ٜٚعتكــؿٙ َــالسًا ٚتأؾٜبــًا   
ايمْـا اٚ  بًشاظ ايعاَـٞ ٚبًشـاظ ايــُع١ُٝ سهـبُا ٜٓانـبٗا : ؾُـا يـاب٘        

ٍُ ٚ ايًكب اٚ ايهكق١ نـإ يـ٘   َٚا ياب٘ ايكفف ا ، قاقب٘ نإ ي٘ تعمٜك عا

شانِ ايًـكعٞ اٚ ْا٥بـ٘ ٚمل   ـظٗك دًٗ٘ حبكَت٘ تكن٘ اي، ٚاـا أ قٌتعمٜك أ
ـذاٚل السكـًا  ُعاقبت٘ يـٛ تـ  ـٔ ي٘ سكَتـ٘ ٜٚٓـفقٙ بـ   يهٔ البؿ إ ٜبّٝ ،قٙ ٜعّم

سهـِ  ٚ ٚدٛبـ٘  سكَت٘ أـشكل انتشالٍ ايؿعٌ ٚإْهاق بٌ يٛ ت ،ٚإقتهبٗا

 ِ اَٛاي٘ بني ٚقثت٘ نُا نبل . تٌ ٚتبني َٓ٘ لٚدت٘ ٚتكّهـُقباقتؿاؾٙ ٚ
 ٚشكاّ أـايؿعٌ اي -بٛت َٛدب٘ ـجـتعمٜك بـكاق٘ ايـتشـنٜجبت إ (134)
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 بــاقكاقٙ  ٚأثباتــ٘ بًــٗاؾ٠ قدًــني عــؿيني عًٝــ٘ ٜٚهــٕٛ إ  -تــكى ايٛادــب 
 .  -ٚيٛ َك٠ ٚاسؿ٠  -ب٘ 

ــؿ أ135) ــٛ أ   ٜب ٕ ال( الب ــٌ ســؿ ٖٚ ــك أق ــؼ ايتعمٜ ــٛطًا  ً ــٕٛ ن  ،قبع

سهب ـْب ايعاَٞ ٚبًشاظ قـ٠ٛ بؿْـ٘ عًـ٢     ٘شانِ اٚ َُٓٛبـقٙ ايٝعّمؾ
ُّ ْـ ـشانِ ايًـكعٞ ايــًُُش١ يف سبهـ٘ أ   بٌ اـا ٚدؿ ايـ  ،ٌ ايتش شٛٙ ـٚ 

ــو بــ     ــ٘ ـي ــإ ي ــكٙ ن ــؿٍ تعمٜ ــٛق ايــ  ـب ــ٘ يف االَ ــيت شهب ٚالٜت  ـشهب١ٝ اي

 َالع ايعباؾ ٚايبالؾ . ؾٝٗا 
يف عـك  ايــشؿٚؾ ايًـكع١ٝ ٚاسهاَٗـا ٚؾكٚعٗـا : بٝـإ       ٚقؿ نبل 

ــٛاع ٚؾــكٚع َــٔ ايتعمٜــك ايًــكعٞ ال   عاؾتٗــا بــٌ ٚقؾ َٛدــب إل عــؿ٠ اْ

 ،اْــٛاع ايتعمٜــك تــكتبط بــفاى ايهتــاب ايتٜٓٛــ٘ يف ايهتــب ايؿكٗٝــ١ بــبعض  
 ْٚفنك ٖٓا بعض ايؿكٚع . 

 ( اـا أقّك ايكدٌ اٚ ايـُكأ٠ بـُا ٜٛدب ايـشؿ نايمْا اٚ ايًٛاط136)

ٜـ    إٚنإ  اٚ حنُٖٛا  كـكّ نـإٔ ُٜ  شّؿـقكاقٙ ؾٕٚ ايكـؿق ايــُطًٛب يـكعًا مل 
ٜـ  نُـاٍ االقـكاق ٚاالعـرتاف    َـٔ إ ُتٓع ـبايمْا اٚ بايًٛاط َك٠ اٚ َكتني ثِ 

 قــّكـُا أايتــاّ يــ ق قكٜبــًا َــٔ ايـــشّؿٖٚــفا ٜعــّم ،بايكــؿق ايـــُطًٛب يــكعًا 

 ٖٚهفا .  -ٖٚٛ ١٦َ نٛط  -ب٘  
باغتٝـاقٙ َـٔ ؾٕٚ إنـكاٙ أسـؿ      عاقٌ ب١ًُٝٗ( اـا ٚطأ ايبايؼ اي137) 

َٛدـع ْٚؿـاٙ َـٔ بـالؾٙ اىل      قٙ اسبانِ ايًكعٞ بٓـكبٍ دباقٙ عًٝ٘ عّمٚإ

ًا، ٚاالٚىل اغتٝــاق  هــ١ ٚعًــكٜٔ نــٛط ،ٚتكــؿٜك ايتعمٜــك ايٝــ٘ ،غريٖـا 
ٚيـٛ َـك٠    -قكاقٙ إٚ بـ ؾعٌ ايه٤ٛ عًٝ٘ بًاٖؿٜٔ عـاؾيني أ  ٕ ٜجبتٚالبؿ أ
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دـكا٤  يــُفنٛق ثايجـًا بعـؿ ثبٛتـ٘ عًٝـ٘ ٚإ     ّ اذكـُثِ اـا عاؾ اىل اي -ٚاسؿ٠ 
ّ  أ ايتعمٜك عًٝ٘ َكتني ٜٓكب بايهٝـ ٜٚكتٌ . ٚث غـك٣ ترتتـب   ـ١ُ اسهـا

 ع٢ً ٖفا ايعٌُ ايه٤ٛ ـنكْاٖا يف ؾكٚع ؾك٘ االطع١ُ ٚااليكب١ . 

ــايؼ ايعاقــٌنــت٢ُٓ اياـا إ (128) ــ٢ أ  -ب ــح بــفنكٙ ست ــ٢اٟ عب َٓ- 
ٕ ـُهٔ أٜٚ ،ٙ َالسًا ٚتأؾٜبًا قشانِ ايًكعٞ سهبُا ٜكاٙ ٜٚكّؿـقٙ ايعّم

اعٓـا٤ٙ اٚ اعٓـا٤ غـريٙ    شٖٛا َـٔ  ـْـ  ٚأ  ٜتشكل االنتُٓا٤ بايعبح بايٝؿ

ٚقؿ ٜتشكـل بـايتؿهك ٚايتػٝـٌ ٚايٓعـك اىل      ،ْج٢ غري ايمٚد١ َٔ ـنك اٚ أ
ــٛق ايـــ  ــا٤ . ٚال ـايُـ ــؿ االَٓـ ــتُٓا٤ ب  ػًٝع١ بكُـ ــت االنـ ــأٜجبـ ـشا٤ٙ إال ْـ

 .  -اسؿ٠ ٚيٛ َك٠ ٚ -قكاقٙ إٚ ببًاٖؿٜٔ عؿيني أ

ٚاإلَٓــا٤  -ايؿا٥ُــ١ أٚ ايـــُٓكطع١ -ال بــاى بتؿػٝــف ايمٚدــ١  (139)
 شُٖٛا . ـٚ ْـتٝٗا أٚ بني أَابع ٜؿٜٗا أيٝبني إ

ؾًـٛ   ،ذٛل اٜفا٤ َهـًِ اٚ َهايــِ ٚال ْـكب٘ ٚال تعٓٝؿـ٘     ـٜ ( ال140)

ِ      ْكب لٚدتـ٘ َـٔ ؾٕٚ ْ     ،ًـٛل يـكعٞ اٚ ْـكب ٚيـؿٙ اٚ غريُٖـا أثـ
ٜـ     : ًذـؿ  ْعِ ٜـذٛل يالب اٚ ي ـُٔ ٖـٛ  ذٛل يـ ـْـكب ايُـيب تأؾٜبـًا نُـا 

ٌ أ  ـٕ ي٘ االب . ؾٜب نايـُعًِ يٛ أأيًت ٖ

إٔ  -النُٝا َع ؾكؿإ االب ٚازبؿ  -ـذٛل يًشانِ ايًكعٜٞ (141)
شٌ ٚايعكــؿ ٚيًُعًُــني ايـــُتؿٜٓني بتأؾٜــب ايُــبٝإ بــٌ ـٖــٌ ايـــٕ ألٜــأ

 ُؿانؿ . ُٓعِٗ عٔ ايـُٓهك ٚتطٗري ايـُذتُع َٔ ايــايبايػني ايعُا٠ ي

 ؾعايْ٘تكاًَا يبعض أـذٛل ْكب ايُيب يػك  ايتأؾٜب ال إُا ٜـٚاْ
 ْكبات ال تتعؿ٣ ثالخعٓـ ٚيؿ٠ ٚ ٜٚهٕٛ ْكبًا غؿٝؿًا بكؾل َٔ غري
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ٖـ  ه١ ٖٚفا ايكـؿق أ أٚ   ،ٚظًـِ َٚعُـ١ٝ ٚدٓاٜـ١    اؾ دـٛق  َٚـا ل  ،اعال
اْٞ إنـــتشل قكاق ازبـــإٚ بــــشانِ بًـــٗاؾ٠ ايعـــؿيني أٚاـا ثبـــت عٓـــؿ ايـــ

 سهبُا ٜكاٙ َالسًا ٚلدكًا عٔ دكَ٘ . ايًكعٞ اسبانِ  تعمٜكايٓاقب 

ٚإعـرتف بٗـا باغتٝـاقٙ أٚ يـٗؿ      -يـٗاؾ٠ لٚق   سـؿ  (اـا يـٗؿ أ 142)
ــ ق ٚلعًٝــ٘ ايعــؿالٕ بــإٔ يــٗاؾت٘   ُّ  ؿًا يف ايهــفب الٚغــالف ايٛاقــع َتع

كـؿٜكٙ ايٝـ٘   ٚت،دًؿٙ االَاّ ؾٕٚ اقبعني نٛطًا  -يتباًٖا َٓ٘ يف ايًٗاؾ٠ إ

شٞ ٚايهٛم ايـفٟ ٜعـٌٝ   ـطاف ب٘ يف ايـُٜٚ ،ؾٜبًا َالسًا ٚتأسهبُا ٜكاٙ 
ال اـا ْـؿّ ٚتـاب َـٔ نـ٤ٛ ؾعًـ٘      ـُكبٌ يـٗاؾت٘ إ ٚال تـ  ،ؾٝ٘ يٝعكؾ٘ ايٓـاى  

 ب ْؿه٘ اَاّ ايٓاى . ٚنّف
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 الدفاع عو الهفص والءزف والذمال                  
بٌ يًُـؤَٔ سـل    ،ٚعٝاي٘ ٚاَٛاي٘  يهٌ اْهإ سل ايؿؾاع عٔ ْؿه٘

ايؿؾاع عٔ اغٛاْـ٘ ايــُؤَٓني ٚاغٛاتـ٘ ايــُؤَٓات يف اْؿهـِٗ ٚعكْـِٗ       

ــ٘ نــبٝاًل ًَــكٚعاً    ــا انــتطاع ايٝ ــاؾ٠ عــٔ     ٚيــكؾِٗ َ ــِ ٚلٜ َــٔ غــري ظً
ٚ  ايـــُكؿاق غطــك االعتــؿا٤ عًــ٢  ؾؾــع ايــفٟ ٜتطًبــ٘ ايــؿؾاع عــٔ ايــٓؿو 

ـشً٘ اٚ َــ ســٍؿأاـا ؾغــٌ ايًــِ اٚ ايـــُذكّ ؾاق ؾــ ،ايعــك  اٚ ايـــُاٍ 

ٚقــؿ تكــؿّ   دــك٣ عًٝــ٘ ســؿ ايـــُشاقب ،    -غــاف ٚيــٗك ايهــالع ٚأ 
ستـ٢ اـا   -ٚيـٛ بايهـالع   -ٚدال ي٘ َؿاؾعت٘ يًتػًِ َٓ٘  ،خبَُٛٝات٘ 

اغـف  ٜؤ ال صَٔ يٗك نـٝؿًا ؾؿَـ٘ ٖـؿق   طؾ٣ ايتؿاؾع اىل قتً٘ ؾال ي٧ٝ ٚأ

 لٖل قٚع ايـُعتؿٟ ايًاٖك عًٝ٘ نٝؿ٘ . ايـُؿاؾع عٔ ْؿه٘ يٛ أ
شً٘ اٚ َُٓع٘ اٚ بهتاْ٘ َٔ ؾٕٚ ـؾاقٙ اٚ َ ـا ؾغٌ غكٜب ( ا143)

ٜـ ـٚيػك  ايهـكق١ اٚ اي  -قٗكًا عًٝ٘ -اـْ٘   ١ُ ٚإطُـإٔ بكُـؿٙ ايهـ٤ٛ    ـذك

ٔ َٓ٘ دال يُاسب أٚ تٍٝك -ثاق ـشهب ايككا٥ٔ ٚبعض ايـُعاٖك ٚاآلب -
َباؾقتــ٘ بايــؿؾع ٚايٓــكب اٚ ايـــُشاقب١  أٚ ايبهــتإ : ايـــُشٌ  ٚأايــؿاق 

ػطك عــٔ ْؿهــ٘ ٚعٝايــ٘ َٚايــ٘ ـبايكــؿق ايــفٟ ٜــؿؾع ايهــ٤ٛ ٚايــٚايـــُكات١ً 

ٌُيـــؿاغٌ ايهـــالع اّ مل ًٜـــٗكٙ ٚنـــٛا٤ أ نـــٛا٤ يـــٗك ا  غـــاف ايـــؿاغ
ٍَ   ،، ٖــفا اـا أســكل إقاؾتــ٘ ايًــك اٚ ايؿهــاؾ ٘ـػؿعًٝــ٘ اّ مل ٜــ ايـــُؿغٛ

٘    َهٓ٘ َٓع٘ ـشكل َٓ٘ ـيو أٚاـا مل ٜ  ،عـٔ ايـؿغٍٛ ٚال ٜبـاؾق اىل َكاتًتـ

 طُإٔ دالت َكاتًت٘ . ٤ٛ ٚإٔ َٓ٘ ايهثِ يٛ تبّٝ
 يؿ ٚسهب ايؿك١َجيب ع٢ً ايـُؿاؾع إغتٝاق األغـ ؾاأل (144)
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غكادــ٘ َــٔ ايـــُْٛع كــؿق٠ ايـــُُه١ٓ : ؾــإ أَهــٔ ؾؾعــ٘ ٚإاس١ ٚايُتايـــ
سهان٘ بٝكعت٘ ٚعؿّ َْٛ٘ ٚدب ٚتعني ٚاقتُـك عًٝـ٘ يـٛ ظٗـك نؿاٜتـ٘      إب

ٔ اٚ شهـَهـــٔ ؾؾعـــ٘ بـــايهالّ ايـــاٚ أ ،يؿؾعـــ٘ ٖٚكٚبـــ٘ َـــٔ ايــــُْٛع 

٘     بايتٗؿٜؿ اٚ بكَٞ ايطًل ايٓـاقٟ    ،يف اهلـٛا٤ ٚدـب ٚتعـني ٚاقتُـك عًٝـ
َهٓـ٘  اٚ أ ،َهٔ ؾؾع٘ ببفٍ ايـُاٍ يٝػكز َٔ َٓميـ٘ ٚدـب ٚتعـني    ٚإ أ

اٚ ٜكَٝـ٘   َهٓ٘ إ ٜٓكب٘ بعٍٛؾع َع ايـُٗادِ ٜٚػًب٘ ٜٚكبط٘ اٚ أإ ٜتؿاؾ

ٌّ   بطًك١ ْاق١ٜ يف قؿَ٘ أ غـف  تـ٘ ٚأ سكنتـ٘ اٚ أَهٓـ٘ َؿاؾع   ٚ ٜـؿٙ بٓشـٛ ًٜـ
َـ ُا ٜعٍطـشٛٙ َـْ ٚأنالس٘ َٓ٘ ٚدب ٚتعني ٖفا  ٘ ٜٚـأَٔ  ٌ سكنت٘ ٚدك

ايٓـكب اٚ   -ٚمل جيـم يـ٘ ايمٜـاؾ٠     ،ب٘ يكٙ عًـ٢ ْؿهـ٘ اٚ عٝايـ٘ اٚ َايـ٘     

ٛ  ٚدال ي٘ تهًُٝ٘ اىل ايٓاى يؿٓـش٘ ٖٚتهـ٘    -ازبكع اٚ ايكتٌ  ل نُـا جيـ
 ي٘ تهًُٝ٘ اىل ايًكط١ .

ــو عكْــ٘ اٚ ْٗــ    ــ٢ ْؿهــ٘ اٚ ٖت ــ٘  ٚاـا غــاف عً ـــُعتؿ ب ــ٘ اي ب َاي

يؿؾعــ٘ عــٔ ايـــُْٛع  ـشاقبت٘ ْٚــكب٘ َــٔ ؾٕٚ قتــٌ اـا نؿــ٢ دــالت َــ
ٚيًٓذا٠ َٔ أـاٙ ْٚكقٙ . ٚإ مل ٜٓؿع ـيو ٚتٛقـ ؾؾع٘ ع٢ً قتً٘ دال 

 ٚ ــ٘  ــ٘ َكاتًت ــال      ٕٝ اهلل يطإي ــ٘ ؾ ــِ يف بٝت ــ٘ ايً ــؿغٌ عًٝ ــٌ ٜ ــت ايكد ُك

ٚال  ْـا٥ع ص ؾَ٘ ٖؿقطٚاـا قاتً٘ ٚؾاؾع٘ ثِ َات ايـُعتؿٟ ؾإ صٜكاتٌ
ايـُعتؿ ب٘  َ٘اي٘ اٚ عكْ٘ اٚ ْؿهع٢ً داقس٘ اٚ قاتً٘ ؾؾاعاًَ عٔ ُْإ 

شاقبت٘ اىل َٛت ايـُؿاؾع عـٔ ْؿهـ٘ اٚ   ـؾ٣ ايتؿاؾع َع ايًِ اٚ َٚإ أ

ــ٘ ؾٗــٛ َعًــّٛ ٚبــ   ُٓمي١ ايًــٗٝؿ اٟ ٜٓايــ٘ ثــٛاب  ـعــٔ عكْــ٘ اٚ عــٔ َاي
ـّ ب٘ نـتً َاسب ايـُاٍ عٓ٘ ٚتكن٘ ٜأغف َاي٘ ايفٟ إ ايًٗٝؿ . يهٔ يٛ ن
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 ،غــك٠ ـػمٟ ٚايعــاق يف اآلٚيــ٘ ايــ ،َٓــ٘ ٚمل ٜكاتًــ٘ نــإ اؾٓــٌ ٚاســٛط
 -إ مل تهـــٔ سهَٛـــ١ يـــكع١ٝ  -َـــكٙ اىل ايًـــكط١ ـُهٓ٘ إ ٜكؾـــع أٜٚـــ

 نتعاؾ٠ اَٛاي٘ . ـُتابعت٘ ٚتأؾٜب٘ َٚٓع إنتُكاق ؾهاؾٙ ٚإلي

ُاي٘ اٚ بٓؿه٘ ٚعٝايـ٘  ـْكاقٙ بعكْ٘ اٚ ببٌ اـا مل ٜتأنؿ َٔ أـاٙ ٚإ
ٔ تعـّٝ  -ٛي٘ اىل ازبٓا١ٜ ع٢ً اَٛاي٘ اٚ عكْـ٘ اٚ ْؿهـ٘   ٚاستٌُ عؿّ َٚ

ـّ شاقبت٘ َٚكاتًت٘ ٚعٔ ْـكب٘ اٚ قتًـ٘ ستـ٢ خيـاف عًـ٢      ـعٔ َ عًٝ٘ ايه

 ْؿهــ٘ َٓــ٘ اٚ عًــ٢ عكْــ٘ اٚ عًــ٢ قــؿق َعتــؿ بــ٘ َــٔ اَٛايــ٘ ٖــٛ َٓــكّ   
غكادــ٘ عــٔ بٝتــ٘ اٚ ٕ مل تٓؿــع َؿاؾعتــ٘ إلـشاقبت٘ إؾٝذــٛل يــ٘ َــ ،ـشاي٘بــ
اع اٚ ايتٗؿٜؿ اٚ قَٞ ايطًل ايٓـاقٟ يف ايهـُا٤ اٚ   بايُٝأٚ بهتاْ٘ شً٘ ـَ

 ػالّ . ـشٛ ـيو َٔ طكم ايؿٓض ٚايـْ
(145  ٌ ٍٚ إغتُـاب  ـْـ٘ ثـِ سـا   َـٔ ؾٕٚ إ  سـؿٍ أ ؾاَق (اـا ؾغٌ قدـ

 غتُـاب يـكؾٗا دـال   أقاؾ إغتطاؾٗا يف ايًاقع يػك  إٚ اَكا٠ يف بٝتٗا أ

ٚنـ١ًٝ   ال ؾ٣ ايؿؾاع اىل قتً٘ سٝحهلا َؿاؾعت٘ سؿاظًا ع٢ً يكؾٗا ٚإٕ أ
دال هلـا قتًـ٘ اٚ دكسـ٘ يًـتػًِ َـٔ اـاٙ ٚيًـؿؾاع عـٔ ْؿهـٗا          -غريٖا 

 .  ، ٚؾَ٘ ٖؿق ْا٥عٚيكؾٗا 

ٖــٌ ايــؿاق اـا ٖذــِ ٍ ألٖٚهــفا جيــٛل ايــؿؾاع عــٔ ايعــك  ٚايعٝــا
لٚدت٘  :شٛٙ ع٢ً اؾكاؾ عا٥ًت٘ ـْ ٚأذٓهٞ ـبكُؿ االعتؿا٤ اي  عًٝٗا اسؿ 

ايؿؾع ع٢ً ْكب٘ ٚدكس٘ اٚ قتً٘ ٚإ تٛقـ  -شِٖٛ ـاٚ بٓت٘ اٚ ابٓ٘ اٚ ْ

َهٓـــ٘ ايـــتػًِ قاْْٛٝـــًا اـا أ ٚنـــإ ؾّ ايــــُٗادِ ٖـــؿقًا ايـــؿؾاع  دـــال
 ٚادتُاعًٝا بطكٜك١ َٔ ايطكم . 
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بكُـؿ   -ؾعـ٢ اْـ٘ ؾغـٌ عًٝـ٘     ٙ يف َٓميـ٘ ٚإ غري اـا قتٌ اسؿ  (146)
 -قث١ ايكتٝـٌ َطًكـًا   ايتعؿٟ ع٢ً ْؿه٘ اٚ عكْ٘ اٚ َاي٘ ٚمل ٜعرتف ي٘ ٚ

إ عاٙ عٓــؿ ايكاْــٞ : ؾــإ مل ٜٛدــؿ عٓــؿٙ يــاٖؿثبــات َــّؿإيــمّ ايكاتــٌ 

 قٙ ايهـالع ٚال قاَـت قكٜٓـ١ قطعٝـ١     يـٗا عاؾالٕ ع٢ً عؿٚا١ْٝ ؾغٛي٘ اٚ إ
ٚإذباؾ يٗاؾتِٗ َٚٔ قكا٥ٔ دبتُع عٓؿ ايكاْـٞ  ْاي١٦ َٔ يٗاؾ٠ ايعؿٜؿ 

  . َٔ َاسب ايـُٓمٍ ُِّتـقإٚتٛدب ايكطع أٚ  االط٦ُٓإ بعؿٚاْٝت٘ 

ٗكٙ ايهـالع  ٚ يايًاٖؿ٠ بعؿٚإ ايؿاغٌ ايـُكتٍٛ أ١ قاّ ايبٝٓٚاـا أ
ٓتؿٞ ايكُاّ َٔ ٖٚهفا ٜـ عًٝ٘ عٓؿ ؾغٍٛ َٓمي٘ إْتؿ٢ عٓ٘ ايكُاّ،

ٚدبــت ـذٓا١ٝ٥ بٓشــٛ أَــاسب ايـــُٓمٍ يــٛ قاَــت ايًــٛاٖؿ ٚايكــكا٥ٔ ايــ

ُذتٗؿ اٚ َُٓــٛب٘ بعؿٚاْٝــ١ ؾغٛيــ٘ ٚ االط٦ُٓــإ عٓــؿ ايـــأ ايكطــع عــاؾ٠ً
يًطًـل ايٓـاقٟ ٚعًٝـ٘     ع َعـ٘ ٖٚـٛ ٚادـؿ    نإٔ ٜالسغ ٚدٛؾ نال يـُٓمي٘

 ذٓا١ٝ٥ ايكطع١ٝ . ـشٛ ـيو َٔ األؾي١ ايـَابع٘ ْٚآثاق ٜؿٙ ٚأ

َــٔ بــاب اٚ ثكــب اٚ َــٔ  -طًــع عًــ٢ قــّٛ يف َٓــمهلِ َــٔ إ (147)
ؾـإ مل ٜٓؿـع    ،تِٗ ْٚها٤ِٖ نإ هلـِ لدـكٙ َٚٓعـ٘    قايٝٓعك يعٛ -أع٢ً 

ٛ ـعًـ٢ نـ٤ٛ ؾعًـ٘ دـال هلـِ قَٝـ٘ بـ        َّكٚأ اٚ حنُٖٛـا ٚإٕ   ؾشُا٠ اٚ عـ

ٖـفا اـا نـإ    ،ٚال ؾ١ٜ ي٘ عًـِٝٗ   ،عٝٓ٘ اٚ حنُٖٛا  أٚدب دكس٘ اٚ ؾكأ
 ايـُطًع غكٜبًا ٚادٓبًٝا عٔ اَشاب ايـُٓمٍ . 

َـٔ ْهـا٤   قمحًا شهِ يٛ نإ ايـُطًع َٔ ايكسِ ايككٜب ـٖٚهفا اي

يــٛ اطًــع عًــٝٗٔ ٖٚــٔ  -ُٔ جيــٛل يــ٘ ايٓعــك ايــٝٗٔ ـَــاسب ايـــُٓمٍ َــ
َُعاقٜات يف محاّ ا ع٢ً ن٤ٛ ؾعً٘  َّك، ٚإ مل ٜٓؿع ٚأٗكـُٓع ْٚـٚ حنٛٙ 
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ي٘ . بُٝٓا يٛ نإ ايـُطًع ضبكًَا يٓهـا٤ َـاسب    دال قَٝ٘ اٚ دكس٘ ؾؾعًا
ْـ    ٗكٙ عـٔ ايتطًـع َـٔ ؾٕٚ عًُٗـٔ ٚمل     ـُايـُٓمٍ ٚمل تهٔ عاقٜـات دـال 

 ؾًٛ قَاٙ ٚدكس٘ ُْٔ ازبٓا١ٜ . ،جيم دكس٘ ٚال ؾكأ عٝٓ٘ ٚال غريُٖا 

اق َٓٗـا اٚ  ٚىل ايؿكٖٚذُت ع٢ً اْهإ ؾاأل يت ؾاب١ٌاـا َا (148)
٘  ٚإال دال ي٘ أ ،َهٔ عؿّ االَطؿاّ بٗا إٕ أ  ٕ ٜؿاؾع عٔ ْؿهـ٘ اٚ عٝايـ

ؾًـٛ  تًؿـت بؿؾعـ٘ َـع تٛقــ       ،كاق بِٗ اٚ اَٛاي٘ ٜٚؿؾع ايؿاب١ َٔ اإلْ

عًــ٢  -ُٔ ايؿابــ١ـَــٔ ثــ قــؿقًا االنجــك -سؿعــ٘ اٚ سؿــغ عٝايــ٘ اٚ اَٛايــ٘ 
عِ يٛ ْ ،ْ٘ ؾاؾع عٔ ْؿه٘ اٚ عٝاي٘ اٚ َاي٘ عًٝ٘ ألُإ ؾؾعٗا بًؿ٠ ؾال ْ

َهٓـ٘ اهلـكٚب َٓٗـا    بٗـا نـإٔ أ  تالؾٗا اٚ تعّٝمل ٜتٛقـ ايتشؿغ َٓٗا ع٢ً إ

ـٜـ   ٖا ْــّك، ٚاـا أٚ االْــكاق بٗــا ـذم يـ٘ ْــكبٗا أ بٓؿهـ٘ ٚعٝايــ٘ َٚايــ٘ مل 
 بٗا . عابٗا ُْٔ ْكُٗا ٚتعّٝٚأ

ٚدـ٘ سـل ٚقغُـ١     َـٔ غـري   ٜـفا٤ً ٜؿ غـريٙ ظًُـًا ٚإ   يٛ عّض (149)

ؾهــكطت انــٓاْ٘ بٗــفا  ْتــمع ٜــؿٙ َــٔ ؾــِ ايعــا ّ ؾــؿاؾع ايـــُعٓٛ  ٚإ
نـٓاْ٘ ٖـؿقًا . ٚيـٛ سـاٍٚ     ؾال قٛؾ عًٝـ٘ ٚال ؾٜـ١ ٚنـإ نـكٛط أ    االْتماع 

ـػًًُا َـٔ أـاٙ دـال   ػًِٝ ْؿهـ٘ بًهـِ ايعـا  تـ    ـايـُعٓٛ  ظًُـًا تـ  

 بهـهني  ايعـا ّ  ر ايـُعُٓٛ َعـَبـٚيٛ مل ٜٓؿع ؾ ،ثك يهُت٘ ٚمل ُٜٓٔ أ
ٖـٛ   ٕ ٜتـؿقز ٚمل ٜٓؿعـ٘ َـا   بطٓـ٘ اٚ غريٖـا دـال بًـكط أ     اٚ غٓذك ؾًّل

ٚال ْـُإ عًٝـ٘ عٓؿ٥ـف نُـا      ،يٝـؿٙ  غـ َٓ٘ يًتػًِ َٔ ظًِ ايعاّ أ

 ذٓاٜات اييت ٜتػًِ بٗا َٔ ظًِ ايـُعتؿٟ . ـشاٍ يف عُّٛ ايـٖٛ اي
 ـشـل نإٔ ٖـذِ عًٝ٘ ايًِ ٚٚدؿريٙ بـض ٜؿ غـٚبايعهو : يٛ ع 
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عٔ ْؿه٘ اٚ عٔ عٝاي٘ ؾـاْتمع ايــُعٓٛ  ايعايــِ     اعٍ ْـشٛ ؾؾٜؿٙ  ع١ٓ
نـٓإ ايعـا  بٗـفا    ؾؾاعًا عـٔ ْؿهـ٘ اٚ عٝايـ٘ ؾهـكطت أ     ٜؿٙ َٔ ايعا 

 االْتماع نإ عًٝ٘ ؾ١ٜ االنٓإ ايهاقط١ . 

يٛ تعؿ٣ ٖفا عًـ٢ ـاى ٚاعتـؿ٣ ـاى عًـ٢ ٖـفا ْـُٔ نـٌ        (150)
ـّ   ،غك دٓاٙ ع٢ً اآل ٚاسؿ َُٓٗا َا يعـؿٚإ  اسـؿُٖا عـٔ ا   يهٔ  يـٛ نـ

ايـؿؾاع عـٔ ْؿهـ٘ ؾذكسـ٘ ؾـال ْـُإ عًـ٢         غك ٚقُؿ ايهـافّ ؾُاٍ اآل

 ايـُؿاؾع . 
يٛ دباقع اثٓإ ٚاؾع٢ نٌ َُٓٗا اْ٘ قُؿ ايؿؾاع عٔ ْؿهـ٘ :   (151)

ٚعــؿّ عؿٚاْــ٘ عًٝــ٘ ٚمل  ٕ سًـــ اســؿُٖا عًــ٢ ْؿــٞ ؾعــ٣ٛ اآلغــك ؾــا

ٚ ْهال َعًا ُْٔ نٌ ٚاـا سًؿا أ ،شًـ ـشًـ ايجاْٞ ُْٔ ايفٟ مل ٜـٜ
 ُٓٗا دٓاٜت٘ ع٢ً اآلغك .َ
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 فكٌ الكااص                                
ِّ يــُذ   هـإٔ ا بع٘ ٚتتبع اثكٙ ؾ( االثك اٟ تايكُاّ ًَتل َٔ)ق

ؾعـٌ   ذاْٞ ٜٚؿعـٌ بـ٘ َجـٌ َـا    ـٚ ٚيٝ٘ ٜتتبع اثك ايأ -ْؿهًا اٚ طكؾًا  -عًٝ٘ 

ؾٝـؤؾٟ ايكُـاّ َعٓـ٢     ،ٚ قطـع اٚ قتـٌ   اٚ دـكع ا  ذاْٞ َـٔ ْـكبٍ  ـاي
 ذٓاٜت٘ . ـذٓا١ٜ َٓ٘ ٜٚكٛؾٙ بـذاْٞ النتٝؿا٤ اثك ايـَتابع١ اي

ؿـكؾ ٚايــُذتُع   ٚايكُاّ قإْٛ  اٟٚ عاؾٍ ٜكاؾ َٓ٘ َالع اي

ٕ     َٓ٘ ٚادتُاعـ٘ ٚنـؿّ  ٚانتككاق أ ٚقـؿ   ،أبـٛاب ايعًـِ ٚازبـكع ٚايعـؿٚا
َِْلَبأب اِص َحَياْة َياَوَلُكِم ٔفي اِلٔكَاطأَٚأ  ايٝ٘ نبشاْ٘ بكٛي٘ :  ٚعؿايـ١   ،صُأِؤلي ا

  ٞ َفَمذِو اِعَتذَدى   طايكإْٛ تٓبع َٔ تًكٜع َهاٚا٠ ايكُاّ يالعتـؿا٤ ازبٓـا٥
ِِ َوذا اِعَتذَدى َعَلذِيُكمِ     ٌٔ ٔبٔمِثذ َوَجذَزاُ  َسذَيَئٕة   طَـٔ ؾٕٚ لٜـاؾ٠ :   صَعَلِيُكِم َفاِعَتُدوا َعَلِي

ًَذذا َْنأٔل َواِلذذُأُأَى ٔباِلذذُأُأِى َأٖى الذذٖهِفَص ٔبذذا صطَسذذَيَئْة ٔوِثُل َْنذذأَل ٔبذذا لٖهِفِص َواِلَءذذِيَو ٔبذذاِلَءِيِو َوا
ِ يـإٔ ايعـؿٚإ   تًكٜع ٚقـا٥ٞ يععـٝ  ٖٚفا .  صَوالَشٖو ٔبالَشَو َواِلُجُزوَح ٔقَااْص

َْنذذأَل     طععُـ٘ ايكتـٌ   عٓـؿ اهلل نـبشاْ٘ ٚأ   َأٖى الذٖهِفَص ٔبذالٖهِفِص َواِلَءذِيَو ٔبذاِلَءِيِو َوا
َْ َِ َنِفّشا ٔبَغِيذِز َنِفذصأ َأِو    صطنأٔل َواِلُأُأَى ٔباِلُأُأِى َوالَشٖو ٔبالَشَو َواِلُجُزوَح ٔقَااْصٔبا َوِو َقَت

َِ الٖهاَض َجٔميّءا َِْرِف َفَكَأٖنَما َقَت ُٓع اْتًـاق  ـع ايكُـاّ يـ  ٚقؿ يـكّ  صَفَشإد ٔفي ا

 ١ُ . ـايكتٌ ٚازبكع ايعؿٚاْٞ ٚٚقا١ٜ ايـُذتُع َٔ ازبكٜ
ــبني   ــؿ ت ــًُٓا -ٚق ــؿٚإ قــ  -ْ ــكٚع   إ ايع ــٓؿو ٚاي ــ٢ اي ــأتٞ عً ؿ ٜ

ا٤ ٚاالطــكاف ؾٝذكسٗــا اٚ ٜكطعٗــا اٚ ٚقــؿ ٜــأتٞ عًــ٢ االعٓــ ،ؾٝمٖكٗــا

 شٜٛٔ : تاق٠ قُاّ ايـٓؿو ايــُعتؿ٣  ـكُاّ ع٢ً ْـؾٝهٕٛ اي ،ٗا ًًٍٜ
 ٚتاق٠ قُاّ ايعٓٛ ٚايطكف ايـُعتؿ٣ عًٝ٘ . ،عًٝٗا 
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 قااص الهفص                                        
 َهاؾ١٦ عُؿًا ٚعؿٚاًْا . ٜجبت قُاّ ايٓؿو عٓؿ قتٌ ْؿو ضبرت١َ 

 شٜٛٔ : ـ( ٜتشكل ايكتٌ ايعُؿ ايـُٛدب يًكُاّ بأسؿ 1ْ)

ُا ٜهـٕٛ  ـاالٍٚ: إ ٜكُؿ ايبايؼ ايعاقـٌ قتـٌ غـريٙ  نـٛا٤ بايـكٙ بـ      
 الُا ـقاتاًل غايبًا نايههني اٚ ايطًل ايٓاقٟ ٜٓـكب َـؿقٙ اٚ ققبتـ٘ اٚ بـ    

ؾٗـفا   ،ثـِ ٜرتتـب عًٝـ٘ ايكتـٌ       غايبًا نٓكب٘ بايع٢ُ َتهـكقاً ٜهٕٛ قاتاًل

ــ ،قتــٌ عُــؿ ٖٚــٛ قتــٌ َكُــٛؾ   ـــٚاْ ؿْاٙ بايبــايؼ ايعاقــٌ الٕ عُــؿ  ُا قّٝ
 ايُيب ٚايـُذٕٓٛ ٖٛ قتٌ غطأ يكعًا . 

نــإٔ ايكاتــٌ عــاؾ٠ َــٔ ؾٕٚ قُــؿ ايكتــٌ   ٕ ٜكُــؿ ايؿعــٌايجــاْٞ: أ

ٝـ  بٙ غري ٜٓكب َؿق ْـاقٟ َـع عـؿّ قُـؿٙ ايكتـٌ       ٘ بطًـل هـهني اٚ ٜكَ
ُّٜرتتب عًٝ٘ ايكتٌ ؾٗفا قتٌ عُؿ ألثِ ابتؿا٤   ؿ ايؿعٌ ايكاتـٌ عـاؾ٠ً  ٕ تع

ُّ ٌ إـ إٔ ايـًُتؿت اىل أ ،٘ي يًكتٌ ٚقُؿ  ؿ ٚقُؿٙ ٖٛ تع عاؾ٠  ٕ ؾعً٘ قات

 َاًل . ُؿ ي٘ ٜهٕٛ قاَؿًا يًكتٌ قٗكًا ٚإٕ مل ٜكُؿٙ يف باطٓ٘ أٚايـُتع
ٌ بؿعًــ٘ ٚمل ٜهــٔ ؾعًــ٘ قــاتاًل حبهــب ْعــِ اـا مل ٜهــٔ قاَــؿًا يًكتــ

ٜهٔ قتًـ٘ عُـؿًٜا ٜجبـت ؾٝـ٘     مل  -تؿاقًا يـُعتاؾ ٚايػايب ثِ ٜرتتب ايكتٌ إا

اٚ سؿٜـؿ٠ غؿٝؿـ١ اٚ ٜكَٝـ٘ حبُـا٠      ٚـيـو نـإٔ ٜٓـكب٘ بعـٛؾٍ     ،ايكُاّ
 ؾٝتؿل َٛت٘ بٗفا ايؿعٌ . 

شكل َٓـ٘  ـتـ  َٚـا  شكل َٓـ٘ َبايـك٠ً  ـتـ  ٜهتٟٛ ايكتـٌ ايعُـؿ : َـا    (2)

ُّ، تهبٝبًا   نتٓاؾٙ ايٝ٘ ٜكًٝٓا . ؿ ايكتٌ عكؾًا ٚإٚايعُؿ٠ َؿم تع
 تا١َ يًكتٌ اٚ ٕ ٜهٕٛ ؾعً٘ ع١ًًٚايـُكاؾ َٔ َبايك٠ ايكتٌ ايعُؿ: أ
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أغريًا يًع١ً ٜرتتب ايـُٛت عًـ٢ ؾعًـ٘ سـااًل َـٔ ؾٕٚ ؾاَـٌ لَـ         دم٤ً
ػٓك٘ بٝؿٙ اٚ ٜٓكب٘ بعُا اٚ سؿٜـؿ٠ َتهـكقًا َـٔ    ـش٘ بهٝؿ٘ اٚ ٜـنإٔ ٜفب

 ،ـُٛتاٚ ٜؿٚى بطٓ٘ ٜٚعُك غُٝتٝ٘ ست٢ ٜ ـُٛت،ع ست٢ ٜؾٕٚ اْكطا

اٚ  ،بطًل ْاقٟ يف َؿقٙ اٚ قأن٘ ؾُٝٛتاٚ ٜهكٝ٘ ايهِ ايكاتٌ اٚ ٜكَٝ٘ 
 شٛ ـيو . ـْ ٚأٜكبط٘ بايتٝاق ايهٗكبا٥ٞ ايـُتٌُ ؾُٝٛت 

ٚايـُكاؾ َٔ ايتهبٝب إ ٜهٕٛ ؾعً٘ نببًا ٜرتتب عًٝ٘ ايكتٌ غاقدـًا  

هٓؿ ايٝ٘ نإٔ ٜكَٝـ٘ نـًُٗا اٚ طًكـاًن ْاقٜـًا     كؾًا ُٜٚشٝح ٜهتٓؿ ايٝ٘ ايكتٌ عـب
اٚ  ،ُٛت بعؿ ؾرت٠ َٔ ايٛقت تأثكًا بايهِٗ اٚ بايطًل ـيف قؿَ٘ ؾُٝٝب٘ ٜٚ

ٜـ   كغنشبٌ ٚمل ُٜـػٓك٘ بـٜ ٜـ  ،ـُٛت٘ عٓـ٘ ستـ٢  ٜـ  ـاٚ  ُٓع ـشبه٘ يف َهـإ ٚ

ٚايتُٝٝم بني ايـُبايك  ،ٚاالَج١ً نجري٠ ،ُٛتـعٓ٘ ايطعاّ ٚايًكاب ست٢ ٜ
ٚايعُـؿ٠ َـؿٚق عُـٌ ٜتشكـل بـ٘ ايكتـٌ ايعُـؿ         ،ُِٗ ـبٝب يٝو بـ ٚايته

ُّ  ؿٙ يًكتٌ عكؾًا ٚانتٓاؾٙ ايٝ٘ عكال٥ًٝا . بأسؿ ايٓشٜٛٔ َٚؿم تع

ٜتشكل بكُؿ ؾعٌ َعني مل ٜكُؿ ب٘  ٜكابً٘ ايكتٌ يبٝ٘ ايعُؿ ٖٚٛٚ
ٜعتــاؾ أؾاؤٙ اىل  اٟ ال -ايكتــٌ دمَــًا يهٓــ٘ ٜرتتــب عًٝــ٘ ايـــُٛت اتؿاقــًا   

ْؿهــًا اٚ  -ٜتًـــ  ر يف َايــ٘ َــاـ٘ ٜٓــُٔ ايطبٝــب ايـُعايــٚعًٝــ ،ايـــُٛت

عًـ٘ ٚإ استـاط ٚادتٗـؿ يف ايعـالز،     ٌ ايتًــ بؿ بعالد٘ اـا سُ -طكؾًا
ذٓا١ٜ ـ٘ َــٔ ْــُإ ايــٚ ٚيّٝــْعــِ إال إٔ ٜهــترب٣ ايطبٝــُب َــٔ ايـــُكٜض أ

 ْتؿ٢ ايُٓإ . ؾاـا أعطٞ ايربا٠٤ إ ،ٚايتًـ قبٌ ٚقٛع٘ 

 شٜٛٔ : قؿـٛؾ يًذاْٞ ايكاتٌ ع٢ً ْٚبتعبري ٚاْض : ايؿعٌ ايـُكُ
 : ع٢ً حنٜٛٔ ٖٚٛ ،ٜكُؿ ب٘ ايكتٌ ال ٚقؿ ،عُؿًا ؾٗٛ قاتٌ ايكتٌ ٜكُؿ ب٘
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إٔ ٜتعاقف ًٜٚٝع يف َجً٘ أؾاؤٙ اىل َٛت ايــُؿعٍٛ بـ٘ نٓـكب     -أ
ايـشؿٜؿ٠ ايجػ١ٓٝ ع٢ً قأى ايـُذ  عًٝ٘ َٔ ؾٕٚ قُـؿ ايكتـٌ بٓـكبت٘    

 ايؿعٌ ايكاتٌ عاؾ٠ قُؿ اىل ؾإ ايكُؿ ، ٖٚفا قاتٌ عُؿُٛت بٗا ـثِ ٜ

 ٕ مل ٜكُؿٙ يف باطٓ٘ . يًكتٌ ٚإ
ٜتعاقف ٚال ٜتٛقع يف َجً٘ أؾاؤٙ اىل َـٛت ايــُؿعٍٛ بـ٘     ٚقؿ ال -ب

ػؿٝؿ١ ع٢ً ايكدٌ اٚ ايٝؿ َٔ ؾٕٚ قُؿ ايكتٌ يهٓ٘ ـنٓكب ايـشؿٜؿ٠ اي

 ؾٗفا قتٌ غطأ يبٝ٘ بايعُؿ . ،ٜؤؾٟ اىل ايـُٛت َؿؾ١ ٚاتؿاقًا
نـإ ايكاتـٌ عاَـؿًا يف ؾعًـ٘ ٚعاَـؿًا يف       ايعُؿ َـا ٚباغتُاق: ايكتٌ 

ٕ ٜكُــؿ ايؿعــٌ ايكاتــٌ بــإٔ ٜكُــؿ قتــٌ ايًــػِ ايـــُعني أٚ أ ،قُــؿٙ 

نــإ ايكاتــٌ  ٚايكتــٌ يــبٝ٘ ايعُــؿ َــا غايبــًا ٚيــٛ َــٔ ؾٕٚ قُــؿ ايكتــٌ . 
 ُع٢ٓ عؿّ قُؿٙ ايكتٌ . ـػط٦ًا يف قُؿٙ بـعاَؿًا يف ؾعً٘ َ

ــ ١ُ ْٛع ثايح : ايكتٌ ايـ ـٚث َـ  ُشض ٖٚـٛ أ ـػطأ اي ػط٦ًا يف ـٕ ٜكتـٌ 

ُ  ؾعً٘ ٚيف قُؿٙ بإٔ ال ٜهٛ ٕ ذٕ َتعُؿًا ؾعاًل ٚال قُـؿًا بايــ    عًٝـ٘ ٚا
َـ     يؿعٌقُؿ ا  ، ٖٚـفا  ػط٦ًا يف ؾعًـ٘ ٚيف قُـؿٙ  ـيف غـري ايــُكتٍٛ ؾٝهـٕٛ 

نإٔ ٜكَٞ طا٥كًا ع٢ً يذك٠ بكُؿ َـٝؿٙ ؾُٝـٝب اْهـاًْا بكَٝتـ٘ ٜٚكتًـ٘      

َـ   ـػط٧ يف ؾعً٘: ؾٗفا َ  ،ـػط٧ يف قُـؿٙ : َـٝؿ ايطـا٥ك    قَـٞ ايطـا٥ك  ٚ
َـا   سٝح اْتٗـ٢ ؾعًـ٘ اىل غـري    ،ٚقتً٘  ًاَاب اْهاْٖٚهفا يٛ ق٢َ يا٠ ؾأ

َـاب االْهـإ   ايطا٥ك ٚقتٌ ايًا٠ ٚقُؿُٖا يهٓ٘ أقاؾ َٝؿ قُؿٙ ؾاْ٘ أ

 ػط٧ـَاب بهكًا بكَٝت٘ ٚقتً٘ ؾاْ٘ َلٜؿ ؾأ ٖٚهفا يٛ قُؿ قَٞ ،ٚقتً٘ 
 غري َتعُؿ يف ؾعً٘ ٚيف قُؿٙ . 
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ـػطأ ازبٓاٜـ١ ايعُـؿ ٚيـب٘ ايعُـؿ ٚايـ      -تٞ االقهاّ ايجالثـ١  أت ٖٚهفا
 ذهؿٟ َٔ ايـُذ  عًٝ٘ . ـذٓا١ٜ ع٢ً ايطكف ٚايعٓٛ ايـيف اي ايـُشض

ــ٘ ٜــ  3) ــٌ َجً ــٌ ايكات ــغ يف تــ  ـ( ايؿع ــؿاق٘ ٜٚالس شكك٘ : ـػتًـ َُ

ــ ــ٘ :  ـاي ـــُذ  عًٝ ــؿ ٜــ  ذٓا١ٜ ٚاي ــٔ ال  ـؾك ــٝطًا َ ــًا به ــ٘  ذكع دكس ٜتشًُ
طؿـٌ ايُـػري اٚ ايــُكٜض ؾُٝـٛت ؾٗـفا ؾعـٌ قاتـٌ        نايًٝؼ ايهـبري اٚ اي 

 ٜكُؿ ايكتٌ .  ٕ ملٚاـا قُؿٙ نإ قاتاًل عُؿًا ٚإ ،عاؾ٠ً

ُّ   ـٚقؿ ٜ تـ٘ َٚهـاقعت٘   ذكع دكسًا ععًُٝا َٔ ٜتشًُـ٘ يكـ٠ٛ بؿْـ٘ ٖٚ
 ٜكتٌ َجً٘ .  َٚؿاٚات٘ ؾٗفا َُؿام ايؿعٌ ايفٟ ال يًّؿٙ

عُـؿًا ؾُـات ثبـت    ٚ يف ايــُا٤ َت أسؿ  يػًُا يف ايٓـاق أ يٛ أيك٢  (4)

ـــًُكٞ   ــ٢ اي ــإال أ ،ايكُــاّ عً ــٝكٔ تــ ـُٕ ٜ ػكٚز ـُهٓ٘ َــٔ ايــ ـشكل ٜٚت
ــِ تــ  ـــٚايٓذــا٠ ث ــاقٙ َــع إػاـٍ ٚتهانــٌ ٚمل ٜ ــ٘ ٚعــؿّ ـػكز باغتٝ يتؿات

ٚاْتشك ببكـا٤ٙ يف ايٓـاق   عإ ع٢ً ْؿه٘ ْ٘ أ، ألؾًٖت٘ ؾال قُاّ ٚال ؾ١ٜ

ٖٚهـفا يـٛ    سـكام ْؿهـ٘ .  تٓؿ ايــُٛت اىل بكـا٤ٙ يف ايٓـاق ٚإ   ؾان ايـُشكق١
ذكع َٚؿاٚاتـ٘ َـع قؿقتـ٘ عًٝٗـا     ـايـ  ُاٌٖ ايـُذكٚع َـٔ يـؿّ  ـدكس٘ ٚت

ْ٘ أعإ عًـ٢  قُاّ ٚال ؾ١ٜ أل ؾال   ػاـاًل ٚتهاناًلـٜ٘ هلا تٚعؿّ تُّؿ

 َاتٗا . ْؿه٘ ٚأ
ــٛ أ ــايهــٔ ي ــ٘ بايٓ ــؿاٚٙ إل سكق ــ٘ ٚمل ٜ ــق اٚ دكســ٘ بكُــؿ قتً ذا٥٘ ـْ

ــ ـــؾهــك٣ اي ــ٢ َــات ـذكع اٚ اي ــ٘   شكم اىل اعٓــا٥٘ ٚتطــٛق ست ثبــت عًٝ

 ذا٤ ْؿه٘ ٚتهانٌ عٔ َؿاٚا٠ـُهٔ ايـُذ  عًٝ٘ َٔ اْـايكُاّ ٚإ ت
 سكق٘ اٚ دكس٘ ؾٓاًل عُا يٛ سبه٘ َٚٓع٘ عٔ ايـُؿاٚا٠ . 
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ُّيٛ أ َٚٓ٘ َا ق اٚ يف ايتشّف ك يف ايتشٛطدك٣ ي٘ ع١ًُٝ دكاس١ٝ ٚق
ُا ٜؤؾٟ عاؾ٠ اىل ايـُٛت ؾُات ـَٔ تًـ عٓٛ اٚ ْمف ؾّ اٚ حنُٖٛا َ

دـكا٤  ق ايطبٝـب يف إ شّفـبُٝٓا يٛ تـ  ، عُؿًا ٜجبت عًٝ٘ ايكُاّ نإ قتاًل

ّٛـذكع ٚتعكُٝـ٘ ٚتـ  ـػٝاط١ ايـ ـشٛط عًٝ٘ َٔ ايٓمف بـايع١ًُٝ ٚت ط َـٔ  ش
ّٛـُا ٜٛدب ايـُٛت عاؾ٠ يٛ مل ٜعًُـ٘ تـ  ـٛ ـيو َحن تًـ عٓٛ اٚ  -طًاش

ّٛـيهٓ٘ َات َؿؾ١ قغِ ت  ط٘ ٚعؿّ تكُريٙ مل ٜهٔ َتعُؿًا يًكتٌ . ش

َـ      -د٢ٓ عًٝ٘ عُؿًااـا  (5) ـُا نإٔ قطـع اَـبع٘ اٚ ٜـؿٙ اٚ حنُٖٛـا 
ـذاْٞ ُا ٜكتـٌ َجًـٗا ٚمل ٜكُـؿ ايـ    ـَـ  -شهب ايعـاؾ٠ ـب -مل تهٔ ازبٓا١ٜ 

ؾـاتؿل َٛتـ٘ بايهـكا١ٜ َـٔ دٓاٜتـ٘ ايعُؿٜـ١ ٚدكاستـ٘ ايــُكُٛؾ٠          ،ايكتٌ

يهـٔ االقـكب نْٛـ٘ قـتاًل      ،ؾايـًُٗٛق نْٛ٘ قتٌ عُؿ ٜجبت ؾٝ٘ ايكُاّ 
نتشكام ٚيٞ ايــُٝت ايكُـاّ َـٔ    َع إ ،تجبت ؾٝ٘ ايؿ١ٜ يبًٝٗا بايعُؿ 

 . ٓا١ٜ االٌَ: قطع االَبع اٚ ايٝؿ يف ايـُجاٍ ُجٌ ازبـذاْٞ بـاي

ّٛيٛ أ (6) ُّـ    يك٢ ْؿه٘ َٔ عً قتًـ٘   ؿًا قاَـؿاً ياٖل عًـ٢ اْهـإ َتع
يكا٤ دهؿٙ َٔ ياٖل ع٢ً اْهـإ  إٖٚهفا يٛ نإ  ،ثبت عًٝ٘ ايكُاّ 

ٚاـا َات  ،ٕ مل ٜكُؿ قتً٘ ٘ نإ عًٝ٘ ايكٛؾ ٚإجً٘ عاؾ٠ ؾكتًُا ٜكتٌ َـَ

 ،ٖفا ـا ايك٢ ْؿه٘ باغتٝـاق  ٚؾَ٘ ٖؿق .  ،ْتشاقًا َٓ٘ايـًُكٞ ْؿه٘ نإ إ
غــتالٍ ؾًــٛ ٚقــع َــٔ أعًــ٢ َــٔ ؾٕٚ إغتٝــاقٙ نُــا يــٛ ؾؾعتــ٘ ايــكٜض اٚ إ 

ٚقتًـ٘ مل ٜهـٔ عًٝـ٘     ع٢ً ؾهـكط عًـ٢ غـريٙ   ـشٛاى اٚ ؾؾع٘ غريٙ َٔ أاي

 نؿٌ . كُاّ ع٢ً ايؿاؾع ي٘ عؿٚاًْا اىل أٚنإ اي ،قُاّ ٚال ؾ١ٜ
 ١ الـٝـعـاقٖا ٚاقـٚآث ،هاقٖاـاْ ُهٔـٜ ١ الـكـٝـكـ( ايهشك ٚاقع ٚس7)



 3َٓٗاز ايُاسبني/ز .......................................................... ( 360)

ٞ َعكؾتـ٘  عَـٔ َـؿّ   ْعـِ نـجري    ،ٚايٛدؿإ ٜهـفب ايربٖـإ   ،ُهٔ ْؿٝٗا ـٜ
 ٘ تهــٕٛ يــ٘ َكــؿق٠ عًــ٢ إقا٠٤ غــري   سكٝكــ١ً نــاـبٕٛ دــاًٖٕٛ يهــٔ عاقؾــ

ٌ ػّٝـٚعًـ٢ تـ    ،116االعـكاف: صَأِعُيَو الٖهاِضَسَحُزوا ايٛاقع بُٛق٠ ايٛاقع ط

شٌُ عًٝـ٘ ؾُـات   ـٜـ  ًانـؿ ع ٚاقعًا نُا يٛ نشكٙ ؾـرتا٣٤ يـ٘ أ  يٝو بٛاق َا
ـشهب عًُــِٗ ايهــشكٟ ٜٛدــب ايـــُٛت عــاؾ٠ بــ يــكب٘ َــااٚ أ ،غٛؾــًا 

 . ع٢ً ايهاسكايكُاّ  ثبت -كًا ب٘ ـّثؾُات تأ

اٍ اٚ قـ  (ٟقتًتـ٘ عُـؿًا بهـشك    عـرتف ايهـاسك )اْـا   ٚيف ٥ْٛ٘ : اـا إ
ِّـق)اْا تعُؿت نشكٙ َٚات بهشكٟ( إ ْ٘ نشكٙ ٚاـا إعرتف بأ ،َٓ٘  ت

 َٚات بهشكٙ غطأ ثبتت عًٝ٘ ايؿ١ٜ . 

ّ يػــريٙ طعاَــًا َهــًَُٛا ٜكتــٌ َجًــ٘ عــاؾ٠ ٖٚــٛ عــاقف   ( يــٛ قــّؿ8)
 : يـُٔ تٓاٚي٘ ت٘ ٚقتً٘ ُهَُّٛٝـب

ّ ػطكٙ ٚقتًـ٘ ثـِ أقـؿ   ـُٝمًا يـ ـُهَُٛٝت٘ ٚنإ َـؾإ عًِ اآلنٌ ب -أ

ع٢ً األنٌ باغتٝاقٙ ؾُات ب٘ نإ َعًٝٓا ع٢ً ْؿه٘ َٚٓتشكًا ؾال قُـاّ  
 ْعِ عًٝ٘ االثِ ايععِٝ .  ،ٚال ؾ١ٜ ع٢ً ايـُطعِ 

َـ  ـٚإ دٌٗ االنٌ ب -ب نًـ٘  ـػطكٙ ؾأم يـ ُّٝـُهَُٛٝت٘ اٚ نإ غـري 

ؾُات ب٘ ثبت ع٢ً ايـُطعِ ايكُاّ اـا نإ ايـُطعِ قؿ قُؿ ب٘ ايكتٌ 
ُّ -إ ايهِ َا اـا مل ٜكُؿٙ ٚنٚأ شهب ـُا ٜكتٌ عـاؾ٠ ٚبـ  ـَ -ًا ٚنٝؿًا ن

ْعِ يٛ مل ٜكُؿ ب٘  ،ثبت ع٢ً ايـُطعِ ايكٛؾ آًٜا  -ػرب٠ـتكؿٜك اٌٖ اي

ٜـ   ُ٘ يًطعـاّ ايــُهُّٛ ايــُفنٛق قـتاًل     ـايكتٌ ٚال نإ َجً٘ قاتاًل نـإ تكؿ
 عًٝ٘ ايؿ١ٜ . ٚ ،يبًٝٗا بايعُؿ 
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قــؿقًا  ايهــِيف طعــاّ َــاسب ايـــُٓمٍ ٚنــإ يــٛ دعــٌ ايهــِ  -دـــ
شاٍ ؾُـات  ـُا ٜكتٌ عاؾ٠ ؾأنٌ َاسب ايـُٓمٍ ٖٚٛ داٌٖ بايـَ ٚنٝؿ١ًٝ

 نإ ع٢ً ٚاْع ايهِ ايكُاّ ظاٖكًا يُؿم ايكاتٌ ايعُؿ عًٝ٘ عكؾًا . 

شكك٘ ٖٛ ايكتٌ ايعُؿ ـ( سٝح نإ ايـُٓاط يف ثبٛت ايكُاّ ٚت9)
كُـؿ  ٜتشكـل ب  نُا ،ٜكتٌ َجً٘ عاؾ٠ ُا الـٖٚٛ ٜتشكل بكُؿ ايكتٌ ٚيٛ ب

ؾٗـفا ايــُٓاط ٜـأتٞ ؾُٝـا يـٛ       ،ٕ مل ٜكُؿ ب٘ ايكتٌ ايؿعٌ ايكاتٌ عاؾ٠ ٚإ

ؾٚات ايهٗكبا٥ٝـ١ ايكاتًـ١ اٚ بتكـؿِٜ    بـاأل  -شرتّ ايـؿّ  ـَ -سؿ غريٙ قتٌ أ
ْـ  -اٚ يـكاب اٚ ابـك٠    سّب -ايـُٛاؾ ايهُٝٝا١ٝ٥ ايها١َ  شٛ ـيـو َـٔ   ـاٚ 

 ايـُهتشؿثات ايـُؤؾ١ٜ يًكتٌ عاؾ٠ .

ُّـ      ك ب٦كًا ( اـا سؿ10) ؿ عـؿّ  عُٝكـ١ يف َعـك  َـكٚق ايٓـاى ٚقـؿ تع
ّٛ ٜـ     -ط ايتش ؾٛقـع بعـض    -ـُٓع نـكٛط ايٓـاى  عؿّ ْٚـع سـادم سٛيـ٘ 

شؿك بٓشٛ ٜرتتـب ايــُٛت   ـشؿك ؾُات ٚنإ ايـذٌٗ ايـُٔ ٜـايـُاق٠ ؾٝ٘ َ

عًـ٢ ايــشاؾك نـٛا٤ قُـؿ     ٚايكُاّ ايكٛؾ  ثبت ع٢ً ايهكٛط ؾٝ٘ عاؾ٠ً
ــ قتــٌ أ ــ شؿكٙ اّ مل ٜكُــؿٙ . ٚإ مل ٜ ـســؿ ب ٜرتتــب  شؿك بٓشــٍٛ ـهــٔ اي

شؿك قتـٌ اسـؿ   ـايـُٛت ع٢ً ايهكٛط ؾٝ٘ عـاؾ٠ : ؾـإ نـإ قُـؿٙ َـٔ ايـ      

قتٌ اسؿ ؾال قُاّ عًٝ٘ اـا ٚقع  ٚإ مل ٜكُؿ َٔ سؿكٙ ،ؾعًٝ٘ ايكٛؾ 
 .اسؿ ؾٝ٘ َٚات َؿؾ١ بٌ عًٝ٘ ايؿ١ٜ 

 يٝهـت يف َعـك  َـكٚق    ٚيٛ سؿك ايب٦ك يف ًَه٘ اٚ يف ايطكٜـل ايـيت  

ؾانــتذاب ٚنــًو  -ؿك شـُٔ ٖــٛ داٖــٌ بايـــَــ -غــريٙ  اايٓــاى ثــِ ؾعــ
َـ     ايطكٜل اىل ُا ـَْٛع ايؿاعٞ ؾهكط يف اسبؿك٠ َٚات ؾـإ ناْـت ايب٦ـك 
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ّ    ٜكتٌ ايٛقٛع ؾٝٗا عاؾ٠ اٚ نا  ،ٕ ٜكُؿ َٔ ؾعٛتـ٘ قتًـ٘ ٚدـب ايكُـا
 ال ثبت عًٝ٘ ايؿ١ٜ . ٚإ

سـؿ ؾهـكط ؾُـات مل ٜهـٔ ايكُـاّ عًـ٢       ٚيٛ سؿـك ايب٦ـك ٚؾؾعـ٘ أ   

 ٚبٓعك ايعكال٤ .  ْ٘ ايكاتٌ سكٝك١ًايؿاؾع أل بٌ ٜجبت ع٢ًـشاؾك، اي
ذكع َٚـات نـإ   ـغريٙ قاَؿًا ب٘ قتً٘ ؾهـك٣ ايـ   سؿ اـا دكع أ (11)

قــؿّ ؾاٚاٙ ايـــُذكٚع بــؿٚا٤ َهــُّٛ اٚ أ  ٖٚهــفا اـا ،عًٝــ٘ ايكُــاّ 

نـتٓاؾ  ٢ ع١ًُٝ عالز مل تٓذض ؾُات ٚقٓـ٢ أٖـٌ ايطبابـ١ ٚايــػرب٠ إ    عً
 ايـُٛت اىل ازبكع . 

ـُٛت اىل ايؿٚا٤ ٚايعالز ٖٚٛ ؾعـٌ ْؿـو ايــُذكٚع    ٚاـا انتٓؿ اي

بـٌ   ،سهب تككٜك ايـُٛثٛم بِٗ َٔ االطبـا٤ ؾـال قُـاّ ٚال ؾٜـ١ تاَـ١      
غف ايؿ١ٜ َٓ٘ ـذكع اٚ أذاقع بٓهب١ ايـيٛيٞ ايـُٝت سل ايكُاّ َٔ اي

 ذكع . ـبٓهب١ اي

ٚاـا انــتٓؿ ايـــُٛت اىل ازبــكع ٚايــؿٚا٤ َعــًا نــإ يــٛيٞ ايـــُكتٍٛ   
ذاقع بعؿ اعطا٤ٙ ُْــ ايؿٜـ١ ٚبـني ايعؿـٛ     ـايكُاّ َٔ ايػٝاق بني ـاي

 غف ُْـ ؾ١ٜ ايـُكتٍٛ َٓ٘ . ـذاقع ٚأعٔ اي

ُا ٜرتتب عًٝ٘ ايــُٛت  ـٚ نإ َيكاٙ َٔ ياٖل بكُؿ قتً٘ أيٛ أ(12)
 . ٛؾ قبٌ نكٛط٘ ع٢ً االق  نإ عًٝ٘ ايكؾُات ايـًُك٢ غٛؾا  عاؾ٠ً

 ُا ٜرتتـب ـقتً٘ اٚ نإ َيكاٙ يف ايٓٗك اٚ ايبشك قاَؿًا ب٘ ٖٚهفا يٛ أ

 . أًٜٓا ُهاع نإ عًٝ٘ ايكُاّ ـ٘ سٛت اٚ تيتكُإعًٝ٘ ايـُٛت عاؾ٠ ؾ
 ُا ٜرتتبـغكاؤٙ َيٛ أغك٣ ب٘ نًبًا عكٛقًا بكُؿ قتً٘ أٚ نإ إ (13)
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ًْٗـ٘  ٖٚهفا عًٝ٘ ايكُـاّ يـٛ أ   ،عًٝ٘ ايكتٌ غايبًا نإ عًٝ٘ ايكُاّ 
يكـاٙ اىل  كـاٙ عًٝـ٘ اٚ أ  اٚ أي -اٟ أيكُـ٘ بعـض دهـؿٙ     -ـُهاع ؾع٢ اٚ تأ

ٚ حنـٛٙ نـٛا٤ قُـؿ    ـُهٓ٘ االعتُاّ اٚ ايتػًِ َٓ٘ بـايؿكاق أ انؿ ٚمل ٜ

ُا ٜرتتب عًٝ٘ ايكتٌ ٚايـُٛت ـبؿعً٘ قتً٘ اّ مل ٜكُؿٙ ؾإ ـات ايؿعٌ َ
َهٓ٘ االعتُاّ ٚايتػًِ ٖٚٛ ًَتؿت غري َؿٍٖٛ ؾًِ ْعِ يٛ أ ،عاؾ٠ 

ٚال ؾٜـ١ ٚيهـٔ ٜٓـاٍ    ٜتػًِ نإ َٓتشكًا َعٝٓـًا عًـ٢ ْؿهـ٘ ؾـال قُـاّ      

 دما٤ٙ يف عايـُٞ ايكرب ٚايكٝا١َ . 
(14ّٓ ؾهكتا َٚات  ،٘ االنؿ اٚ ايهًب ( يٛ دكس٘ بكُؿ قتً٘ ثِ ع

ٚيـ٘ ايعؿـٛ    ،ذاقع بعؿ ؾؾع ُْـ ايؿٜـ١ ايٝـ٘   ـنإ يٛيٞ ايـُكتٍٛ قتٌ اي

 عٔ ايكُاّ َٚطايبت٘ بُٓـ ايؿ١ٜ . 
نــإٔ تهــٕٛ  شٝا٠ـق  غطــك٠ عًــ٢ ايــؿ٘ ثــِ أيكــاٙ يف أّتـيــٛ نــ (15)

َهٗكب١ اٚ ًَػ١َٛ اٚ تهٕٛ َعٓـ١ اؾـرتاى ايهـباع ٚايٛسـٍٛ ٚاالؾـاعٞ      

ّ     ُهٓ٘ ايتػًِ بؿكاق اٚ ْـٚمل ٜ  .ـشٛٙ ؾكتًـ٘ بعٓـٗا نـإ عًٝـ٘ ايكُـا
يكاٙ يف اق   تٌُ تٛادؿ ايهباع ايــُؿرتن١ ٚاالؾـاعٞ ؾٝٗـا    ٖٚهفا يٛ أ

ؾعــ٢ نــإ عًٝــ٘ ٜٓــ٘ يًُــٛت ؾاؾرتنــ٘ نــبع اٚ ًْٗــت٘ أٚنــإ قُــؿٙ تعك

قتًـ٘ بـفيو ٚمل   ٜكُـؿ  ٚيٛ نإ قُـؿٙ االٜـفا٤ َـٔ ؾٕٚ إ     .ايكُاّ 
تهــٔ االق  َعٓــ١ ايــٌٓٗ اٚ االؾــرتاى ؾاؾرتنــ٘ نــبع اٚ ًْٗــت٘ اؾعــ٢   

مل ٜهٔ عًٝ٘ قُاّ بٌ نإ عًٝ٘ ايؿ١ٜ الٕ َٛت٘ َهتٓؿ اىل ؾعً٘  َؿؾ١ً

 ايفٟ مل ٜكُؿ ب٘ قتً٘ . 
 ٌـتٌ ايكاتـُتً٘ قـكـريٙ َٔ قتً٘ ؾـٔ غأسؿًا ٍَٚه  سؿ ( يٛ اَهو أ16)
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 ٚيــٛ أغكدــ٘ َــٔ َٓميــ٘ َكؿَــ١ً ،ُٛتـايـــُُهو َؤبــؿًا ستــ٢ ٜــ ُٚنــذٔ
  ٚدًؿ نٌ ن١ٓ  هني دًؿ٠ .  -دٓبٝ٘ -يفيو ازبكّ ْكب ايـُُهو 

ّ  ايـــُذكَٕٛ ٚنــإ أ ٚيــٛ تعــؿؾ         ــًا يتُــاّ دــك ــاظكًا َكاعٝ  ســؿِٖ ْ

 ، ُٗاعٝٓٝــ٘ ٚيــٍك إنــتشل ؾكــأســؿ عًــ٢ ايكتــٌ أٚعــؿّ اطــالع  اآلغــكٜٔ
 .  ًاَؤبؿكتٌ ٚايـُانو ٜـُشبو تٌ ٜـُٚايكا

َــك غــريٙ بكتــٌ ثايــح ؾكتًــ٘ نــإ عًــ٢ ايكاتــٌ ايكُــاّ  ( يــٛ أ17)

 ُٛت . ـشبو ايـُؤبؿ ست٢ ٜـٚع٢ً اآلَك اي
ؾٕٚ ايكتـٌ   ؿٙ ب٘ ْكق تّٛع ( يٛ أنكٖ٘ ع٢ً ايكتٌ : ؾإ نإ َا18)

ًــ٢ بــٌ يــٛ قتًــ٘ نــإ عًٝــ٘ ايكُــاّ ٚع ،ذم يــ٘ قتــٌ ايػــري دمَــًا ـمل ٜــ

 ،)اقتـٌ لٜـؿاً  ؿٙ ٖـٛ ايكتـٌ :  تٛعّـ  ٚإ نـإ َـا  ، شبو ايـُؤبؿ ـايـُهكٙ اي
ؾاالستٝاط ًَمّ برتى االنـتذاب١ إلنكاٖـ٘ ٚعـؿّ قتـٌ ايػـري      ال قتًتو( ٚإ

 جٌ اَكٙ بايكتٌ . تُـٕ تٗٝأ يكتً٘ بايؿعٌ يٛ مل ٜٚإٕ تٛعؿٙ بايكتٌ بٌ ٚإ

ـا نـإ ايــُهكٙ   ٚاَا ا ،ٖفا اـا نإ ايـُهكٙ ع٢ً ايكتٌ بايػًا عاقاًل 
َـ  ـَ ٚاـا  ، -بايههـك  -ُٝم ؾايكُـاّ عًـ٢ ايــُهكٙ    ـذًْٓٛا اٚ َبًٝا غـري 

َـ   ٔ  ،نكٖـ٘  ـُٝمًا ؾـال قُـاّ عًٝـ٘ ٚال عًـ٢ َـٔ أ     نإ َـبًٝا  عًـ٢   ٚيهـ

 نكٖ٘ سبو َؤبؿ . عاق١ً ايُيب ايؿ١ٜ ، ٚع٢ً َٔ أ
 ـ الـُجً٘ :)اقـتً ( سكَـت االنـتذاب١ إ   يٛ قـاٍ بـايؼ عاقـٌ يـ     (19)

 . ف اعٓا٥٘ اييت بٗا سٝات٘  تالهإ ع٢ً إٖالى ْؿه٘ اٚ إْنًط١ٓ يإل

ٖـٌ ٜجبـت عًٝـ٘ ايكُـاّ ؟ ايعـاٖك ثبٛتـ٘       ألَـكٙ   نتذاب١ًٚيٛ قتً٘ إ
 ال اقتًو(. ـُػاطبت٘ اٜاٙ : )اقتً  ٚإػتاقًا اّ َهكًٖا يـنٛا٤ قتً٘ َ
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جً٘ )اقتٌ ْؿطو( ؾ٬ قصاص ع٢ً اٯَس ُـيٛ قاٍ بايؼ عاقٌ ي (20)
َـ      اذا قتٌ ايـُأَٛز ْؿط٘ ضـٛا٤ نـإ    ُٝصام ـقاتـٌ ْؿطـ٘ بايػـام اّ نـإ ًـمٝام 

ــٓؿظ     ــٌ اي ــاز ٚقت ــ١ ا٫ْتش ــسف سسَ ــٛ َــ  -ٜع ــإ   -ختصسام ـٚي ــٛا٤ ن ٚض

ـختازام يف قتٌ ْؿط٘ اضتذاب١ ٭َسٙ اّ نـإ َهسٖـام بـإٔ قـاٍ يـ٘ : )اقتـٌ       َ
خطس ـُٝص ٚغري َدزى يـ٫ اذا نإ ًمٝام غري َ، ْعِ إ٫ قتًتو( طو ٚإْؿ

 َسٙ بكتٌ ْؿط٘ . دسّ ا٫ْتشاز ثمت ايكصاص ع٢ً َٔ أايكتٌ ٚ

: ) اقتٌ عرب نإٔ قاٍ ي٘ دٙ بكتٌ أغد ٚأَسٙ بكتٌ ْؿط٘ ٚتٛعٸٚيٛ أ
ؾــإ ا٫نــساٙ اٚ  ،ذص يــ٘ قتــٌ ْؿطــ٘ـزبــام ( ي ٜــإزبــام ٫ قطعتــو إْؿطــو ٚإ
ٛٸ   ز ٫ا٫ضطسا َـٔ   ٚيـٛ قتـٌ ْؿطـ٘ ي ٜكـت ٸ     ،ؽ ا٫ْتشـاز ٚايتًٗهـ١   ٜطـ

َـس َ٪بـدام ًٜٚصَـ٘  ؾـد ايدٜـ١      ـشمظ اٯْعِ ٜ ،ايـُهسٙ ي٘ ع٢ً قتٌ ْؿط٘ 
 ٜرٖب  ّ ايـُطًِ اٚ ايـُطايـِ ٖدزام .  نٞ ٫
ــح       (21) ــد ثاي ــٓؿظ نكطــد ٜ ــ١  ٕٚ اي ــ٢ دٓاٜ ــٛ انــسٙ غخصــام عً  ي

نسٖـ٘ عًـ٢ قطـد    اٚ أ -بهـس  ٚأ شٜـد َعٝٓام : ٜد شٜد، اٚ غـري َعـ: : ٜـد     -
َـ  خــ قمشـام ٚدسَـام َـٔ ايكتـٌ      ـُا ٖـٛ ؾاضـد أ  ايكدّ اٚ ا٫ْـ اٚ حنٖٛا 

ذٓا١ٜ ع٢ً ايػري داش يًُهـسٙ قطـد ٜـد ايجايـح     ـايـُتٛعد ب٘ يٛ ي ٜٛز  اي

٫ٚ قصاص ع٢ً ايــُهسٙ اٚ ايــُهسٙ بـٌ تجمـت ايدٜـ١ عًـ٢        ،شٖٛا ـاٚ ْ
ـــُهسٙ  ــايؿتض  -اي ــ -ب ــد ـي ــ ،ُماغست٘ ايكط ـــُهسٙ ـٜٚ ــس -شمظ اي  -بايهط

 .  -شطم١ٝ ٚايتعصٜسات ـشانِ ايػسعٞ : ٚيٞ ا٫َٛز ايـشطب تكدٜس ايـب

ٜـدٙ أٚ أْؿـ٘    -دٓا١ٜ عًـ٢ ْؿطـ٘  ٕٚ ايـٓؿظ    نسٖ٘ ع٢ً ٖٚهرا يٛ أ
نــد َــٔ تٓؿٝــر ًتــو( ٚتأ٫ قت، ٚإٕ ٜكــٍٛ يــ٘ : )اقطــد ٜــدى نــأ -أٚ اذْــ٘ 
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ايـــُٛت  -ؾطــد يٮعًــ٢ ذيــو دــاش يــ٘ قطــد ٜــدٙ  ؾعــام  ٚعٝــدٙ َٚكدزتــ٘ 
 بايؿعٌ ايؿاضد .  -د ب٘ ايـُتٛعٸ
ت يٛ انسٖ٘ ع٢ً ًـعٛ  دمـٌ اٚ غـذس٠ اٚ ْـصٍٚ سؿـس٠ ؾصي ـ       (22)

: ؾـإ نـإ   نسٖ٘ ع٢ً غسب ضِ ؾػسب٘ ؾُـات  ، اٚ أقدَ٘ ٚضكط ؾُات 
ٕ ، ٚإ ا٤ اىل ايــُٛت نـإ عًٝـ٘ ايدٜـ١  ٕٚ ايكصـاص      ٜػًب يف َجً٘ ا٭

قتًـ٘   قصـد بـ٘     ا٤ اىل ايــُٛت ٫ٚ  ي ٜهٔ ايػايب يف َجً٘ ايطكٛط ٚا٫

 ؾ٬ قصاص ٫ٚ  ١ٜ  . 
نـإٔ غـٗدت    -ُا ٜٛدـب ايكتـٌ   ـاذا غٗدت ايم١ٓٝ ايػسع١ٝ ب (23)

ٚ غـٗدت  أ -ـشٛ ذيـو  ٚ ْاٚ بكتً٘ ايٓؿظ ايـُشرت١َ عُدام أبازتدا  شٜد 

ثِ ثمت  ،اٚ ايكصاص  دسٟ ايـشدٸ، ؾأُا ٜٛدب ايسدِ ـبايصْا اٚ حنٛٙ َ
ـشانِ اٯَـس ٚ ٕٚ   ٕٚ ايـ  -يكصـاص عًـ٢ ايػـٗٛ     شٚز ايػٗٛ  نـإ ا 

دسا٤ ايـشد ْعِ يٛ عًِ أسدُٖا بصٚز ايػٗٛ  قمٌ إ .  ايـُماغس ايـشدا  

  ٘ ــ ــ٘ قاتــٌ عُــدام  ٭ ،اٚ ايكصــاص ثــِ باغــس نــإ ايكصــاص عًٝ ْ-  ٕٚ 
 ٚقد ضمل يف )ؾك٘ ايػٗا ات( تؿصٌٝ بٝإ ا٫سهاّ .  ،ايػٗٛ  

سٝـا٠ َطـتكس٠    ايــُربٛ  ٫  د٢ٓ ع٢ً غريٙ ؾذعً٘ يف سهِ ( ي24ٛ)

غــعٛز ٫ٚ ْطــل ٫ٚ سسنــ١ اختٝازٜــ١، ثــِ   زاى ٫ٚيــ٘ اٚ ي ٜمــل عٓــدٙ إ
ٚع٢ً ايجـاْٞ  ٜـ١ ذبـض     ،ذاْٞ ا٫ٍٚـنإ ايكصاص ع٢ً اي -آخس  ذبـش٘

 .  -١  ٜٓاز ذٖب٦َ -ايـُٝت 

خــس نــإ ـش٘ اٯٚيــٛ دٓــ٢ عًــ٢ غــريٙ ٚناْــت سٝاتــ٘ َطــتكس٠ ؾربــ   
 ٜـجـمتازسام ـٚنإ ا٫ٍٚ د ،ٌ عُدام ـكاتـي٘ اـْكصاص ع٢ً ايرابض ٭ـاي
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 قصاص اجلس  يٛيٞ ايـُكتٍٛ اٚ ٜعؿٛ ٜٚسض٢ بايد١ٜ .  عًٝ٘
اذا دٓـ٢ اثٓــإ عًـ٢ ثايــح : اسـدُٖا قطــد ٜـدٙ اٚ دسســ٘ يف      (25)

ٚنـإ   ،َٛضد َٔ دطدٙ ٚثاُْٝٗا قطد زدًـ٘ اٚ دسسـ٘ يف َٛضـد ثـإ     

ٖ    ،ذٓاٜت٘ ـقصد نٌ َُٓٗا قتً٘ ب ُا  ٕٚ ا٫خـس ثـِ   ثِ اْـدٌَ دـس  اسـد
، َٚـٔ  عًٝ٘ ايكصاص : ؾُٔ  ي ٜٓدٌَ دسس٘  ٜعترب قات٬م َات بطساٜت٘ 

 ٘ زضـ٢ ٚيـٞ ايــُٝت ؾايدٜـ١     ، ٚإ أقصـاص ايطـسف    اْدٌَ دسس٘ ؾعًٝـ

ٖـا عًـ٢ اٚيٝـا٤    خـرٖا ٚز ٸ أٚا٫سٛط ٚدٛبام يٛيٞ ايـُٝت  ،ٚادم١ عًٝ٘ 
 ايكاتٌ ٚٚزثت٘ ايػسعٝ: . 

ذسس: قاًــدٜٔ قتًــ٘ ؾُــات ـبــ يــٛ دس )شٜــد ٚخايــد( ثايجــام  (26)

ــسا١ٜ   ـــُذسٚ  بايط ــدُٖا إ اي ــدٸ  ، ؾــا ع٢ اس ــ٘ ًٚ ــدَاٍ دسس ــٞ ْ ق٘ ٚي
خـس اٚ عًـ٢ بكٝـ١    ع٢ً ْؿط٘ ٚي ٜٓؿر ع٢ً اجلـاز  اٯ قسازٙ ايـُٝت ْؿر إ

ٓا  ايكتــٌ اىل عٝام ٫ضــتعٓد٥ــر ٜهــٕٛ ايــٛيٞ َــدٸ ،اٚيٝــا٤ ايـــُٝت ٚٚزثتــ٘ 

ضـتٓا  ايــُٛت اىل دـس     تػٗد با ثمات  عٛاٙ بم١ٓٝدس  اسدُٖا ٚعًٝ٘ إ
ٕ شعِ عدّ عًُ٘ باضـتٓا  ايــُٛت   ، ٚإ٫ سًـ ايـُٓهس ، ٚإخس ؾكط اٯ

تكدٜس يٝظ يٛيٞ ايدّ قتٌ ٚع٢ً نٌ  ،اىل دسس٘ سًـ ع٢ً عدّ ايعًِ 

 ٚ قمٍٛ ْصـ ايد١ٜ َٓ٘ . ْصـ ايد١ٜ عًٝ٘ أ  ٫ َد ز ٸَٓهس اٱْدَاٍ إ
اسـدُٖا  د اذا د٢ٓ اثٓإ ع٢ً عطٛ ٚاسد يػخ  نـإٔ قطـ  ( 27)

 ؾُات بايطسا١ٜ :  ،خس ٜدٙ َٔ ايرزاع ٜدٙ َٔ ايصْد ثِ قطد اٯ

ذٓاٜت: ـخرب٠ ايطم١ٝ باضتٓا  ايـُٛت اىل نًتـا ايـ  ـؾإ غٗد أٌٖ اي -أ
 نإ ن٬ُٖا قات٬م . 
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بإٔ  -قاطد ايرزاع َج٬م -ٚإٕ إضتٓد ايـُٛت اىل دٓا١ٜ أسدُٖا -ب
نـإ ٖـٛ ايكاتـٌ ٚنـإ      -ىل ْؿطـ٘  بطسا١ٜ دس  قطع٘ ا غٗد أٌٖ ايـخرب٠

ٜـد غـخ  اٚ قدَـ٘ اٚ اْؿـ٘      سـدٷ اٍ يٛ قطـد أ شـخس دازسام نُا ٖٛ اياٯ

ٍٕ  ٍٚ داز  ٚايجاْٞ قاتٌ . ش٘ ؾا٭ـٚقتً٘ اٚ ذب ؾذا٤ ثا
عطـٛام َٓـ٘ ثـِ     اذا د٢ٓ عُدام ع٢ً غـخ  ؾذسسـ٘ اٚ قطـد    (28)

اسد دٓا١ٜ ايطسف ٚايٓؿظ ع٢ً اٟ ًدزت َٔ ايٛ -قتً٘ بطٝـ اٚ حنٛٙ

ُٸــ ـايجابــت عًــ٢ ايــ  نــإ -ٚاســد دٙ ذاْٞ : ايكــٛ  ٚايكصــاص بًشــا  تع
 ٌٖٚ تتداخٌ دٓا١ٜ ايطسف َد دٓا١ٜ ايٓؿظ ؟ :  ،ايطسب ٚايكتٌ 

ٚاسـد٠ عسؾـام  خًـت     ـذٓا١ٜ ؾـاز ٠ ٚضـسب١  ب تإذٓاٜـاذا ناْت اي -أ

نُــٔ  ،دٓاٜــ١ ايطــسف يف دٓاٜــ١ ايــٓؿظ ٚاضــتشل قصــاص ايــٓؿظ ؾكــط 
 ام . ا ايـُٛت ٚنإ ضسب٘ عُدرتتب عًٝٗع٢ً زاض٘ ؾ غريٙ عدٜدضسب 

َد ؾصـٌ ٜـّٛ    -ـذٓا١ٜ بطسبت: َتؿسقت: اٚ أنجس اذا ناْت ايٚ -ب

 ثـِ يف  ،نُا يـٛ ضـسب٘ عًـ٢ ٜـدٙ ؾكطعٗـا      -ٌ ضسب١ ٚضسب١ اٚ أٜاّ ب: ن
٘ ّٜٛ  ٫سل ضسب٘ ع٢ً ٚدٗـ٘ ؾكطـد أ   ثـِ يف ٜـّٛ ثايـح ضـسب٘ عًـ٢       ،ْؿـ

ــأ       ــٓؿظ ب ــسف ٚاي ــاص ايط ــ٘ قص ــت عًٝ ــ٘ ثم ــ٘ ؾأَات ــسبزاض ــٞ  ٕ ٜط ٚي

عًـ٢ ٜـدٙ ؾٝكطعٗـا َــٔ  ٕٚ تٓهٝـٌ شا٥ـد ثــِ      أٚ ابٓــ٘ ايــُكتٍٛ قاتـٌ ابٝـ٘    
ؾٝهٕٛ اعتدا٤ ٚيٞ ايــُكتٍٛ قصاًـام    ،ٜطسب٘ ع٢ً ٚدٗ٘ ثِ ع٢ً زاض٘ 

 ُجٌٝ . ـذاْٞ َٔ غري شٜا ٠ اٚ تٓهٌٝ اٚ تـُجٌ اعتدا٤ ايـب

ــ -دـــ ــس  ـاذا ناْــت اي ــٛايٝت: اٚ انج َــد  -ذٓا١ٜ ايكاتًــ١ بطــسبت: َت
اٟ ناْـت نـٌ ضـسب١ َطـتك١ً      ،ٜعتد ب٘ ؾا٬ًم عسؾام  ٞ ٜطري ٫ؾصٌ شَاْ
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نُـا يـٛ ضـسب٘ عًـ٢      ،خس٣ َد اتصاهلُا ٚتٛايُٝٗا عسؾام عٔ ايطسب١ ا٭
ثِ قطعت بعض اعطا٤ ٚدٗ٘ ثِ ضـسب٘ أخـس٣   شدٜد٠ ؾذسست٘ ـٚدٗ٘ ب

ــاٖس عـــدّ ايتـــداخٌ اٟ ٜطـــتشل بـــ  -َاتتـــ٘ عًـــ٢ زأضـــ٘ ؾأ ذٓاٜت٘ ـؾايظـ

عًـ٢  ٖـٛ  نُا اعتـد٣  ٚ -ِ قصاص ايٓؿظز٠ : قصاص ايطسف ثايـُتهس
 ثِ ٜكتً٘ قصاًام .  ،غريٙ ٜعتدٟ ٚيٞ ايـُكتٍٛ عًٝ٘ : ٜكت  َٔ طسؾ٘ 

 -ذساسٞ ـشطب غٗا ٠ خربا٤ ايطـب ايـ  ـب -ضتٓد ايـُٛت ْعِ اذا إ

اٟ  -ذٓاٜات ؾٝجمـت قصـاص ايـٓؿظ خاًـ١     ـذُٛع ايطسبات ٚايـ ـاىل َ
 ٜكت  َٔ طسؾ٘ .  َٔ  ٕٚ إٔكتً٘ ٚيٞ ايدّ ٜ

ٚ قطد عطٛام َٓـ٘ ؾُـات   اذا د٢ٓ خطأ ع٢ً غخ  ؾذسس٘ أ (29)

ُٸـ    ـنإ ايجابت ع٢ً اي دٙ ايكتـٌ ٚعـدّ   ذاْٞ خطأ : ايدٜـ١ بًشـا  عـدّ تع
ُا ت٪ ٟ غايمام اىل ايكتٌ نايطسب ع٢ً ايٝد اٚ ايسدـٌ اٚ  ـنٕٛ ضسبت٘ َ

 ؾٌٗ تتداخٌ  ١ٜ ايطسف َد  ١ٜ ايٓؿظ :  ،ايمطٔ 

 خًـت   -ٚيٛ بعـد َـد٠    -ت٘ ـاتَٚاسد٠ أ اذا ناْت دٓاٜت٘ بطسب١ٺ -أ
ين عًٝ٘ ٚايـُ٪ ٟ  ١ٜ طسف ايـُذ  ١ٜ ايطسف يف  ١ٜ ايٓؿظ ٚيٝظ عًٝ٘

نُا ٖٛ حمٌ ايمشح يهٕٛ  -ًٌ اىل قتً٘ . ٖرا اذا ناْت ايد١ٜ ثابت١ با٭

ٚيـٛ ثمتـت ايدٜـ١ بايصـًض ٚيف َسسًـ١ ٫سكـ١        ١ . أٜـذٓا١ٜ خـطــ ايكتٌ ٚايـ 
ــٍٛ ايتصايــ     ــد سص ــدٟ ٚبع ــٌ ايعُ ــٔ    ض ٚاـيًكت ــٛ ع ــ٢ ايعؿ ــٞ عً يرتاض

ايكصــاص ٚبــرٍ ايدٜــ١ ؾٝمــتين ايتــداخٌ ٚعدَــ٘ عًــ٢  خــٍٛ قصــاص    

 ايطسف يف قصاص ايٓؿظ اٚ عدَ٘ سطب ايصٛز ايج٬ث١ ايـُتكد١َ . 
 ضسبت: -َٔ تعد  ايطسب  ١ـ١ ْٚاغ٦ـٜـذٓا١ٜ خطأاذا ناْت اي -ب
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ٚ  -اٚ أنجس  ؾٝختًـ ا٫َس يف ًٛزت: : قد ٜطتٓد ايـُٛت اىل ايطـسبت: ا
باضتٓا  َٛتـ٘ اىل نًتـا ايطـسبت:     ١ٝايطمـخرب٠ شٝح ٜػٗد اٌٖ ايـا٫نجس ب

داخٌ  ١ٜ ايطـسف  ٫ٚزٜب عٓد٥ر يف ت بات ٚاجلٓاٜات،ذُٛع ايطسـاٚ َ

ضـٛا٤   ظ ٚثمـٛت  ٜـ١ تاَـ١ عـٔ ايـٓؿظ ايـه أشٖكٗـا خطـأ،        َد  ٜـ١ ايـٓؿ  
  ناْت ايطسبتإ َتصًت: شَاْام اّ ناْتا َتؿسقت: بؿاًٌ شَين َعتد ب٘ .

ٚإ ي ٜجمت ذيو اٚ ثمت اضتٓا  ايــُٛت اىل اسـد٣ ايطـسبت: اٚ    

ايطــسبات ؾايظــاٖس عــدّ ايتــداخٌ ٚيــصّٚ ضــُاْ٘ ٚغساَتــ٘  ٜــ١ ايطــسف 
 ٚ ١ٜ ايٓؿظ َعام .

ّ َـ  -( اذا اغرتى اثٓإ يف قتٌ غخ  ٚاسـد  30) دـاش   -ـشرتّ ايـد

صــ  ٚا اىل اٚيٝا٤ نٌ ٚاسـد َُٓٗـا ْ  ٕ ٜس ٸ٭ٚيٝا٤ ايـُكتٍٛ قتًُٗا بعد أ
خس  ؾد ْصـ ايد١ٜ اىل إ ٜكتًٛا اسدُٖا ٚع٢ً ايكاتٌ اٯٚهلِ  ،ايد١ٜ 

ْصــ ايدٜـ١    ٚيـٝظ هلـِ قتًـُٗا َعـام َـٔ  ٕٚ ز ٸ      ،ٝا٤ ايـُكت  َٓـ٘  ياٚ

 يهٌ ٚاسد َٔ ايكاتً: . 
نجس يف قتًـ٘ عٝـح نـإ يهـٌ ٚاسـد غـسن١ يف       ٚاذا اغرتى ث٬ث١ اٚ أ

ٕ ٔ : بـ: قتـٌ اجلُٝـد بعـد أ    بـ: اَـسٜ  خٝاز ـنإ ٚيٞ ايـُكتٍٛ باي ،قتً٘ 

ؾطـٌ عـٔ  ٜتـ٘ : ؾـإ نـاْٛا ث٬ثـ١ َـج٬م         ع٢ً نٌ ٚاسد َٔ ايكت١ً َا ٜس ٸ
ثًجـٞ  ٜـ١ يهـٌ ٚاسـد َـٔ ايج٬ثـ١ ايكتًـ١ قمـٌ          (ايـُكتٍٛ  ًُام) ؾد ٚيٞ 

خـسٜٔ نـٌ   قتـٌ اسـدِٖ بعـد تطـُ: ايكـاتً: اٯ     ٚبـ:   ،قتًِٗ قصاًـام  

 قصاًام قمٌ قتً٘ .  ٚاسد َُٓٗا ثًح ايد١ٜ تدؾد هلرا ايـُكتٍٛ
 ٘ـب٪ ٸـٜٚ س٠مـتـظ ؾـمـشـشانِ يف ايـرٙ ايـخٜـٴكتٌ قصاًام ٜأ ٚايرٟ ٫
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٫ٚ ٜرتن٘ طًٝكام ٜدؾد ايد١ٜ ٜٚٓذٛ  ،ٜٚطسب٘ ٜٚعاقم٘ سطمُا ٜساٙ ٬ًسام 
 َٔ ايـُط٪ٚي١ٝ ٚايعكاب . 

تتشكل ايػسن١ يف ايكتٌ بٓشٛ َٔ اجلسّ ٜطتٓد َعـ٘ ايكتـٌ اىل    (31)

سات قتًـــ٘ بـــ: ذٓا٠ ٚإ تؿاٚتـــت ضـــسبات اٚ َـــ٪ثٸـنـــٌ ٚاســـد َـــٔ ايـــ
خرب٠ بايطب اٚ ايصا قإ ايـُطًعإ عـٔ  ـؾاذا غٗد اٌٖ اي ،ايـُػرتن: 

ٚ َـِٓٗ ثمـت   ايـُٛت اىل ؾعٌ نـٌ ٚاسـد  َُٓٗـا أ    سطٛز ٜٚك: باضتٓا 

ٍٕ  ايكصــاص .   : تتشكــل ايػــسن١ يف ايكتــٌ بــإٔ ٜػــرتى اثٓــإ  ٚبتعــمري ثــا
ٚ ٚ  عٝـح ٜهـٕٛ ؾعـٌ نـٌ ٚاسـد َُٓٗـا أ      م ايـس شٖااٚ أنجس يف ايكتٌ ٚإ

َِٓٗ ؾع٬م قات٬م يٛ نـإ َٓؿـس ام بٛسـدٙ َـٔ  ٕٚ ؾعـٌ ايػـسٜو ا٫خـس .        

ذٓاٜات يف ـذٓاٜت: اٚ ايـ ـٜطس بتشكل ايػسن١ : عدّ تطاٟٚ اي ٚس٦ٓٝر ٫
سب١ ٚاسد٠ ٜٚطسب ُطدض٘ ضـايـُكداز نإٔ ٜطسب اسدُٖا بطٝؿ٘ اٚ ب

 ٚ طًكت: . ثاُْٝٗا ضسبت: أ

ٍٛ ثا ذس  نـٌ ٚاسـد   ـٜ ٖٛ إٔ ٍٕٜٚـُهٔ تـشكل ايػسن١ يف ايكتٌ بٓش
سسام ٜطسٟ ٫سكام اىل دطدٙ ؾٝكتً٘ عٝـح  َُٓٗا اٚ َِٓٗ ٖرا ايـُكتٍٛ دٴ

ٕ نٌ دـس  يـٛ نـإ بٛسـدٙ يكتـٌ ايػـخ        ـخرب٠ بايطب أٜػٗد اٌٖ اي

 بطساٜت٘ َد قصد نٌ ٚاسد َٔ اجلازس: قتً٘ بٗرٙ ايطسب١ اجلازس١ . 
ــ ٜٚـــُهٔ   ايػــسن١ يف ايكتــٌ بٓشــٛ ثايــح ٖٚــٛ إٔ ٜطعُــاٙ        شكلـت

َـد   ـُٛت اٚ جيس  ؾُٝٛت،ُّٛ َعام اٚ ٜطسباٙ بايطٝاط َعام ست٢ ٜايـُط

 قصدُٖا َعام قتً٘ اٚ نٕٛ ؾعٌ نٌ ٚاسد قات٬م يف ْؿط٘ يٛ نـإ بٛسـدٙ .  
ْصـ ايد١ٜ يهٌ ٚاسد  قتًُٗا َعام بعد ز ٸٚعٓد٥ر يٛيٞ ايـُكتٍٛ  ًُام: 
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خــس ًٜٚصَــ٘ بــدؾد ٜكتــٌ اســدُٖا قصاًــام ٜٚعؿــٛ عــٔ اٯ  َُٕٓٗــا ٚيــ٘ أ
 ذٓا١ٜ اىل ايـُكتٍٛ قصاًام . ـْصـ  ١ٜ اي

عطـٛ   -َٔ اجلُاع١ ايـُػرتن١ يف اجلٓا١ٜ ع٢ً ايطسف  ٜكت ٸ (31)

َـِٓٗ يف اجلٓاٜـ١ عًـ٢     نُـا ٜكـت ٸ   -ٜدٙ اٚ زدً٘ اٚ عٝٓ٘  ايـُذين عًٝ٘:
ل شكـاٚ زدً٘ ٚت اسدٺؾاذا ادتُد اثٓإ ع٢ً قطد ٜد ٚ ،شٖاقٗاايٓؿظ ٚإ

زا  ايـــُذين ٚأ -زايعطــٛ ايـــُرنٛ -اغــرتانٗا يف اجلٓاٜــ١ عًــ٢ ايطــسف 

عًٝ٘ قصاًُٗا يصَ٘  ؾد ْصـ  ١ٜ ا٫ْطإ ايُٝٗا ٜكتطـُاْٗا بُٝٓٗـا ثـِ    
ؾاضـٌ   شل ي٘ ايكصـاص قمـٌ ز ٸ  ـٜ ٫ٚ ،قطعا َٓ٘ قصاًام  ٜكطد َجٌ َا 

ٌ ايــُػرتن: يف ايكتـٌ    ًُـام قتـ   شل يٛيٞ ايـُكتٍٛـٜ ايد١ٜ ايُٝٗا نُا ٫

 ايد١ٜ ايصا٥د٠ ايُٝٗا ٜكتطُاْٗا ثِ ٜكت٬ٕ قصاًام .  ٫ بعد ز ٸإ
ـذسّ عٝـح إ  َٔ ايـ ذٓا١ٜ ع٢ً ايعطٛ بٓشٛ ٺـٚتتشكل ايػسن١ يف اي

ـذٓا١ٜ باضــتٓا ٖا ًــايــسا٥: بأعُٝٓٗــا ياٚ ايصــا ق:  ٝــ١ايطمأٖــٌ ايـــخرب٠ 

ت٘ عًـ٢ ٜـد ايــُذين    نإٔ ٜطد نٌ ٚاسد َُٓٗا ضهٝٓ يؿعًُٗا اٚ ؾعًِٗ،
زدًـ٘ ٜٚطـػطإ   عًـ٢   شظ١ ٚاسـد٠ اٚ ٜطـعإ ضـه١ٓٝم   ـعًٝ٘ ؾٝكطعاْٗا يـ 

 ا ست٢ ٜكطعاْٗا اٚ ٜطسب نٌ ٚاسد َُٓٗا ايعطٛ ست٢ ٜكطعاْ٘ . عًٝٗ

َـٔ ا٫ب   يٛ اغرتى ا٫ب َـد غـريٙ يف قتـٌ ا٫بـٔ ي ٜكـت ٸ      (32)
ـ   ٝ٘،بٚأَهٔ ٚيٞ ايـُكتٍٛ إٔ ٜكت  َٔ غري أ  ٚع٢ً ا٫ب اعطـا٤ ْصـ

خـر  ٜأ ٜكتً٘ ثِ ٕ ٫ـُهٓ٘ أٜٚ ايكتٌ اىل ايـُكتٍٛ قصاًام اىل أٚيٝا٥٘،  ١ٜ

 ايد١ٜ َٔ ا٫ب ْٚصـ ايد١ٜ َٔ ايػري . ْصـ ٚازخ ا٫بٔ غري ا٫ب 
 طإـطًِ ٚنإ ا٫ْـٌ َـتـٞ قـٝٛإ ؾـرتى اْطإ َد سـيٛ اغ (33)
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ٌ    شٝٛإ َٚدزٸـًاسب اي  ب٘ ؾاغساٙ ع٢ً ايــُذين عًٝـ٘ ٚاغـرتنا يف ايكتـ
 يهـٔ يـٛ اغـرتنا     ،ذاْٞ ايكاتـٌ  ـنإ يـٛيٞ ايــُكتٍٛ ا٫قتصـاص َـٔ ايـ     

ٕ ٜكت  َـٔ  نإ يٛيٞ ايـُكتٍٛ أ -ع٢ً ايكتٌ  غسا٤ ٚتٗٝٝرَٔ  ٕٚ إ -

 عًٝ٘ ْصـ  ١ٜ ا٫ْطإ .  ايكاتٌ ٜٚكتً٘ بعد إ ٜس ٸ
تإ يف قتٌ نـإ يـٛيٞ ايــُكتٍٛ سـل قتًـُٗا      ( يٛ اغرتنت اَسأ34)

ٔٸ أنجـس نـإ يًـٛيٞ قتًـٗٔ ًٝعـام       يهٔ ،غ٤ٞ  قصاًام َٔ  ٕٚ ز ٸ يٛ ُن

ث٬ث١  ؾـد ٚيـٞ ايــُكتٍٛ     ٔٸُع٢ٓ اْ٘ اذا ُنـ ا٤ ؾاضٌ  ٜتٗٔ ايٝٗٔ ببعد أ
ــٛشٸع أ  ــ١ اَــسأ٠ ت ــ٢ نــٌ ٚاســد   ٜ ــام عً ــٛيٝٗٔ    ٠ث٬ث ــا ي ــٗا اٚ  ؾعٗ ــٌ قتً قم

زا  ايٛيـد قتـٌ   نإٔ قتٌ ث٬ث١ اباٙ ٚأ -زا  قتٌ بعطٗٔ ٚاذا ا ،ٚٚازثٗٔ 

ًح  ٜـ١ ايسدـٌ اىل ايــُكت     ث ع٢ً ايكات١ً ايجايج١ ز ٸ اثٓت: َٓٗٔ ٚدب
 ٚ ٚيُٝٗا : يهٔ ٚاسد ضدع  ١ٜ ايسدٌ . َُٓٗا أ
يــٛيٞ ايـــُكتٍٛ  ٠ يف قتــٌ زدــٌ دــاشيــٛ اغــرتى زدــٌ ٚاَــسأ (35)

ٚيٝـا٤ ايكاتـٌ ٚٚزثتـ٘  ٕٚ ايكاتًـ١     ْصـ  ٜـ١ اىل أ  ٕ ٜس ٸقتًُٗا َعام بعد أ
َ  نُــا أ  ٚٚزثتٗــا .   صـــ  ٜـــ١  طايمــ١ ايكاتــٌ بٓ  ٕ يًــٛيٞ قتــٌ ايــــُسأ٠ ٚ

ٜـ   ٚي٘ قتٌ ايسدـٌ ايكاتـٌ َـد تػـسٜ     ،ايـُكتٍٛ ١ ايسدـٌ  ِ ايكاتًـ١ ْصــ  

ــٌ أ  ــسٜهٗا ايكات ــدؾد اىل غ ــ٘ ت ــ٘ أ ،ٚ ٚزثت ــٌ   ٚي ــٔ ايكات ــب نــ٬م َ ٕ ٜطاي
 ٚايكات١ً بٓصـ  ١ٜ ايـُكتٍٛ ؾٝطتًِ َُٓٗا  ١ٜ زدٌ نا١ًَ . 

عٓـد  ـذاْٞ ع٢ً ايـٛيٞ اٚ عًـ٢ ايـ    ذب ؾٝ٘ ايس ٸـنٌ َٛضد ٜ (36)

شل ٚا٫قتصـاص  ـع٢ً اضتٝؿا٤ ايـ  زا ٠ ا٫قتصاص َٓ٘ ًٜصّ تكدِٜ ايس ٸإ
 .  - ٚ طسؾامْؿطام أ -
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  ٚنإ اسدُٖا قات٬م عُدام ٚاٯخس خطأ( يٛ قتٌ زد٬ٕ زد٬م37)
يــُكتٍٛ  ٚيٝـا٤ ا دـاش ٭ ايصـيب خطـأ(    ٚعُـد )ٚ قتٌ ًيب ٚبايؼ زدـ٬م  أ

ذٛش هلــِ قتــٌ ـٚ َــٔ ايكاتــٌ خطــأ ثــِ ٜــاخــر ْصـــ ايدٜــ١ َــٔ ايصــيب أ

ـشل نُا هلِ ايـ  ،ٚ اىل ٚزثت٘ دام بعد أ ا٤ِٖ ْصـ ايد١ٜ ايٝ٘ أايكاتٌ عُ
 خر ْصـ ايد١ٜ . يف ايعؿٛ عٔ ايكصاص ٚأ

 شروط الكصاص :    

 ٜػرتط يف اضتشكام ايكصاص َٔ ايكاتٌ اَٛز مخط١ : 
 ،ـشس١ٜ اٚ يف ايعمٛ ٫١ٍٜٚ : تطاٟٚ ايكاتٌ ٚايـُكتٍٛ يف اييػسط اا

َ َيبُكُمُ  اِلِكص باِص ِ ب      طقصاًـام اذا قتـٌ عمـدام :     شسٸـتٌ ايـ ذٛش قـٜ ؾ٬   َ ُكِتب
 شس غـدٜدام ستـ٢ ٫  ـٚيهـٔ ٜطـسب ايـ    ، صاِلكيُتَيى اِلِحرُّ ِباِلِحرِّ و اِلع ُبِد ِباِلع ُبِد

 ُٓ٘ ّٜٛ قتً٘ . ـ٫ُٛٙ ثـٜعٛ  ٜٚػسّ ي
ٔ     ايػــسط ايجــاْٞ:  ؾــ٬ ٜكتــٌ    ،تطــاٟٚ ايكاتــٌ ٚايـــُكتٍٛ يف ايــدٜ

ٜكــت  َــٔ  نُــا ٫ -ذَٝــام اٚ َطــتأَٓام اٚ سسبٝــام  -بكتًــ٘ نــاؾسام ايـــُطًِ 
٫ يف ايكتــٌ ٫ٚ يف  -ٜكــا  َطــًِ بهــاؾس   ذس  ايهــاؾس ؾاْــ٘ ٫ـايـــُطًِ بــ
ْعـِ اذا ي ٜهـٔ    ،ضٛا٤ نإ قتً٘ دـا٥صام غـسعام اّ ي ٜهـٔ     -اجلساسات 

عٞ شانِ ايػــسـزٙ ايــعــصٸ -نُــا اذا نــإ ذَٝــام اٚ َطــتأَٓام   -قتًــ٘ دــا٥صام 
ْـ ـث -خر َٔ ايـُطًِ  ١ٜ ايـرَٞ عٓـد دٓاٜتـ٘ عًـ٢ زٚ  ايـرَٞ      ٚأ ُأ٠ ـُا

ٛٸٚ   عطب  ١ٜ ْؿط٘ . -اٚ ع٢ً أطساؾ٘  - زِٖ   ام اذا ًاز ايـُطًِ َتع

ٌٖ اير١َ ٚتهسز َٓ٘ داش يٛيٞ ايرَٞ ايـُكتٍٛ قتـٌ ايــُطًِ   ع٢ً قتٌ أ
 ،ايـُطًِ  ١ٜاضٌ  ـٍٛ ايرَٞ ؾـتـ ا٤ ٚيٞ ايـُكعد أـصاًام بـ  قٛٸـعـتـايـُ
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 ٚايتؿاٚت ب: ايدٜت: اٚ قُٝت٘ بايع١ًُ ايٛزق١ٝ ايـُتداٚي١ . ٜعين ايؿسم 
ــدٜٔ ٫   ــاٟٚ يف اي ــد ايتط ـــُطًِ     َٚ ــ٘ اي ـــُذين عًٝ ــسم يف اي ــ: ؾ ب

ــد    ــ: ايمعٝ ــب ٚب ــ:ٚايكسٜ ــٓيب ٫ٚ ب ــسٜـ     ا٫د ــ: ايػ ــٝد ٚب ــ: ايٛض  ب

 ٜكتـــٌ  باضــتجٓا٤ ا٫ب ؾاْــ٘ ٫   ،ؾــإ ايـــُطًُ: اخــ٠ٛ تتهاؾـــأ  َــا٩ِٖ     
 تٞ . قصاًام بكتً٘ ٫بٓ٘ نُا ضٝأ

ؾاضٌ ايد١ٜ  ٚ اير١َٝ عُدام بعد ز ٸٜكتٌ ايرَٞ بكتً٘ ايرَٞ أ (38)

ٚتكتــٌ ايرَٝــ١ بكتًــٗا  ـشا   ٜتُٗــا ٚبــ: اخت٬ؾــ٘،َــٔ  ٕٚ ؾــسم بــ: اتــ
 -َٓام يهاؾس سسبٝام نـإ اٚ َطـتأ  ٚيٛ قتٌ ايرَٞ ا ،اير١َٝ اٚ ايرَٞ عُدام 

 يتصاَاتِٗ يف قصاص ايٓؿظ . ب غسعِٗ ٚإشطـأَهٔ إ ٜكتٌ ب٘ ب

ٖـٛ   - ؾـد  َطـًُام عُـدام    -ٚ غـريٙ  ايـرَٞ أ  -( يٛ قتٌ ايهـاؾس  39)
ِ اىل أ -َٚاي٘  ٘      ٚيٝا٤ ايـُكتٍٛ ايــُطً  ،ٜـتخريٕٚ بـ: قتًـ٘ ٚبـ: اضـرتقاق

خٝاز بـ: قتًـ٘   ـٚيٝـا٤ ايــُكتٍٛ بايـ   ٚيٛ أضًِ ايكاتٌ قمٌ ا٫ضرتقام نـإ أ 

 مٍٛ ايد١ٜ عٓد ايرتاضٞ بُٝٓٗا عًٝٗا . قصاًام ٚب: ايعؿٛ عٓ٘ ٚق
ٚٚدمـت   ،ضـًِ ايكاتـٌ ي ٜكتـٌ بـ٘     ( يٛ قتٌ ايهاؾس نـاؾسام ثـِ أ  40)

 يًُكتٍٛ  ١ٜ .  ايد١ٜ عًٝ٘ إ نإ

 ش٬ٍ ٚيد ايصْا قتٌ ب٘ اذا ناْا َطًُ: . ـ( يٛ قتٌ ٚيد اي41)
ٓاٜـ١  ايعرب٠ يف ثمـٛت ايكصـاص سـاٍ ايــُذين عًٝـ٘ سٝـح اجل       (42)

٢ً ناؾس يٛ د٢ٓ َطًِ ع :ٚعًٝ٘ ،ْٞ قتٌ ايـُطًِ س: اجلٓا١ٜٚقصد اجلا

ت٘ اٚ ناْـت اجلٓاٜـ١ قاتًـ١    ذٓاٜـقاًدام قتً٘ ب -ذَٞ اٚ َطتأَٔ اٚ سسبٞ -
ضًِ ايهاؾس ايـُذين عًٝ٘ ثِ َات ي ٜكت  َٔ اجلـاْٞ ايــُطًِ   عا ٠ ؾأ
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ْعـِ تجمـت عًـ٢ اجلـاْٞ  ٜـ١       ،يعدّ قصدٙ قتٌ ايـُطًِ ست٢ ٜكت  َٓـ٘  
ٖٚهرا يٛ ز٢َ ضُٗام اٚ حنٛٙ قاًدام ب٘ زَٞ ايهـاؾس احلسبـٞ اٚ    ،ايٓؿظ 

ًـاب٘ ؾُـات ي   تاب َٔ ازتدا ٙ ثـِ أ ايرَٞ اٚ ايـُستد ايؿطسٟ ؾأضًِ ٚ

 ٜكت  َٔ ايـُطًِ يعدّ قصدٙ قتٌ ايـُطًِ ٚنإ عًٝ٘ ايد١ٜ . 
ٜـ      43) ُت ـ( اذا دس  ايــُطًِ سسبٝـام اٚ ذَٝـام اٚ َستـدام ؾطسٜـام ٚي 

ايهــاؾس ٚتــاب ايـــُستد ٚضــس٣ اجلــس  ٚاجلٓاٜــ١ ؾُــات  بــاجلس  ثــِ اضــًِ

ــب ــٓؿظ اىل أ     ٚد ــ١ اي ــد  ٜ ـــُطًِ  ؾ ــ٢ اي ــ٘ ٫ٚ   عً ـــُذين عًٝ ــا٤ اي ٚيٝ
 قصاص ع٢ً ايـُطًِ يعدّ قصدٙ قتٌ ايـُطًِ . 

قاًـدام بـ٘    -بكطد ٜدٙ اٚ زدً٘ اٚ حنُٖٛـا   -اذا دس  َطًُام  (44)

عًٝــ٘ ؾُــات ؾــ٬ زتــد ايـــُذين ـُا ٜكتــٌ غايمــام ثــِ إقتًــ٘ اٚ نــإ ذيــو َــ
ٌٖٚ ٜجمـت قصـاص ايطـسف ٚاجلـس       ،قصاص يف ايٓؿظ ٫ٚ  ١ٜ عًٝٗا 

بكطـد ٜـدٙ اٚ زدًـ٘     -دٓاٙ ٚدسسـ٘   بإٔ ٜكت  ايٛيٞ َٔ اجلاْٞ َجٌ َا

 اٚ حنُٖٛا ؟ ٜكسب عدّ اضتشكام ايكصاص . 
ُا ٜكتــٌ غايمــام ؾازتــد ـ( اذا دــس  َطــًُام بكصــد قتًــ٘ اٚ نــإ َــ45)

ثـِ َـات اضـتشل ٚيٝـ٘      ٙثِ تاب َـٔ ازتـدا    -امؾطسٜام اٚ ًَٝ -ايـُذسٚ  

 ْ٘ َطًُام س: ايـُٛت ٖٚٛ َكتٍٛ عُدام . ٛايكصاص يه
( يٛ قتٌ ايــُستد ايؿطـسٟ اٚ ايــًُٞ ذَٝـام اٚ َطـتأَٓام اٚ سسبٝـام       46)

ــ٘ ؾــإ ايــٓؿظ بــايٓؿظ    ــ٘ ٜكتــٌ ب ـــُستد اىل   ،ؾايظــاٖس اْ يهــٔ يــٛ عــا  اي

 كتٌ ٫سكام بايرَٞ . ت٘ قمٌ ا٫قتصاص ي ٜا٫ض٬ّ ٚتاب َٔ ز ٸ
 ٘ اٚ ناْت دٓاٜت٘( يٛ د٢ٓ َطًِ ع٢ً غري ايـُطًِ بكصد قت47ً)
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زتد اجلاْٞ ٚضـست اجلٓاٜـ١ ٚاجلـس  ستـ٢ َـات ايــُذين       قات١ً عا ٠ ثِ إ 
 عًٝ٘ ؾٌٗ ٜكتٌ ب٘ قصاًام ؟ ا٫ ٗس دٛاش ايكتٌ قصاًام . 

طًِ ي ـُبُٝٓا يٛ قتً٘ اي ،( اذا قتٌ ايهاؾس ايرَٞ َستدام قتٌ ب٘ 48)

٫ اذا ًــاز ايـــُستد عــٔ ا٫ضــ٬ّ اىل  ٜــٔ ٜهــٔ عًٝــ٘ قصــاص ٫ٚ  ٜــ١ إ
ايٓصسا١ْٝ اٚ ايـُذٛض١ٝ اٚ ايٝٗٛ ١ٜ ثِ ًاز ذَٝام ؾع٢ً قاتً٘  ٜـ١ ايـرَٞ   

 ١  زِٖ ؾط١( . ُإ  ٦َـ)ث

ؾكتًـ٘ غـري ٚيـٞ ايـدّ َٚـٔ  ٕٚ       ( اذا ثمت ع٢ً َطًِ قصـاصٷ 49)
 ٘ ايكصاص . نإ عًٝ -اذْ٘ اٚ ْٝابت٘ يف قتً٘ قصاًام 

ضـ٣ٛ   ،اٚ حنُٖٛـا   يصْاٙ اٚ يٛاط٘ -سدام  سدٺاذا ٚدب قتٌ أ (50)

يًشـــدٚ   َـــٔ ْصـــب ( اٚ( ؾكتًـــ٘ غـــري ا٫َـــاّ )ايـــٓيب ) ضـــبٸ
ثمٛت ايكصـاص عًـ٢ ايكاتـٌ     ايظاٖس -ٚايتعصٜسات : ايـُذتٗد اٚ ٚنًٝ٘ 

 . ٔ عؿٛ ٚيٞ ايدّ عٓ٘ َد  ؾد ايد١ُٜهـٜٚ ،َٔ  ٕٚ إذٕ ا٫َاّ اٚ ْٝابت٘

ــدام    (51) ـــُذٕٓٛ َتعُ ــيب اٚ اي ــ٢ ايص ــريٙ   -اذا دٓ ــت٬م اٚ غ ي  -ق
َٓـ٘ بعـد    ٝـ٘ ٚت٪خـر  ُا تجمت ايد١ٜ عًـٚاْ ،َٓ٘ ست٢ اذا بًؼ عاق٬م  ٜكت ٸ

 . بايمًٛؽ ٚايعكٌ ايهُاٍ 

َـ    (52)  ،ـذْٓٛام ي ٜكتـٌ بـ٘ قصاًـام   اذا قتٌ ايمايؼ ايعاقـٌ ًـمٝام اٚ 
ٖذِ ايصيب اٚ ايـُذٕٓٛ عًٝ٘ ٫ اذا إ ،ٜٚجمت ع٢ً ايكاتٌ  ١ٜ ايـُكتٍٛ 

 ٚتهٕٛ ايد١ٜ َٔ بٝت َاٍ ايـُطًُ: .  ، ١ٜ ع٢ً ايكاتٌ ؾكتً٘  ؾاعام ؾ٬

ٜكتـٌ    ؾإ ا٫ب ٫ ،ٜهٕٛ ايكاتٌ أبام يًُكتٍٛ ٕ ٫ايػسط ايجايح :أ
 ،يكتً٘ سؿٝدٙ ع٢ً ايظاٖس -أب ا٫ب -قصاًام يكتً٘ ابٓ٘ ٫ٚ ٜكتٌ ايـذد
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 شانِ ايػسعٞ تأ ٜمام ٚا٬ًسام . ـٙ ايزبٌ عًٝ٘ ايد١ٜ ٚايهؿاز٠ ٜٚعصٸ
 ع٢ اْ٘ ابٓ٘ ٚاستٌُ نْٛـ٘ ابٓـ٘ َـٔ    ( اذا قتٌ غخ ٷ أسدام ٚإ53)

ٛٸ سٝح ايعُس ٚاقاّ ايم١ٓٝ اٚ ا٫َاز٠ ت٘ ي ٜكتٌ ب٘ ٚغـسّ  ايـُعترب٠ ع٢ً بٓ

 داش يٛيٞ ايـُكتٍٛ ا٫قتصاص َٓ٘ .  ٫ٚإ ،ايد١ٜ يٛازث٘ 
    ُ ٚ ن٬ُٖـا َـد عـدّ    ا أٖٚهرا يٛ إ عاٙ غخصـإ ٚقـد قتًـ٘ اسـدٖ

يهــٔ يــٛ عًــِ ًــدم اســدُٖا اٚ ثمــت بأَــاز٠  ،ايعًــِ بصــدم اســدُٖا 

َعترب٠ ٚ يٌٝ غسعٞ َـٔ  ٕٚ تعـٝ: ا٫ب َُٓٗـا ؾايــُسدد ٖـٛ ايكسعـ١       
ّ ايدٜــ١ ٚايهؿــاز٠  خسدــت ايكسعــ١ با ــ٘ ي ٜكتــٌ بــ٘ ٚغــسبُٝٓٗــا ؾُــٔ 

زنام نـإ َػـا   اذا خس ٚأَهٔ اقتصاص ٚيٞ ايدّ َٔ اٯ ،زٙ ا٫َاّ ٚعصٸ

 ْصـ ايد١ٜ ايٝ٘ .  يف ايكتٌ بعد ز ٸ
( اذا قتٌ ايسدٌ شٚدت٘ ؾٌٗ ٜجمت سل ا٫قتصاص يٛيدٖا َـٔ  54)

ٚيٛ  ،ٚا٫قسب عدّ ٫ٜٚت٘ ع٢ً ا٫قتصاص  ،ايصٚز ايكاتٌ ؟ ؾٝ٘ خ٬ف

هلـا ٚيـد   ٚيـٛ نـإ    ،ٗا بٛيدٖا َٔ شٚدٗا نإ هلا ايدٜـ١ َٓـ٘   س ٚيٝٸإْـشص
ِٸَٔ غريٙ أٚ أخ َٔ ابٝٗا أ  إ ٚيٞ ايكصاص قطعام . ن ٚ ع

اَـ٘ ثمـت   خس ٕ غكٝكإ قد قتٌ اسدُٖا اباٙ ٚاٯ( يٛ نإ اخٛا55)

ــإ تػــاسا أ  ،خــس ايكصــاص يهــٌ َُٓٗــا عًــ٢ اٯ   ّ ؾ ــسع بُٝٓٗــا ٚتكــد  ق
ٚإٕ بـا ز اسـدُٖا ي٬قتصـاص     ،خسدت ايكسعـ١ ا ـ٘   با٫ضتٝؿا٤ َٔ أ
 خس ا٫قتصاص َٓ٘ . نإ يٛازخ اٯ

ؾــاذا قتــٌ ايصــيب اٚ    ،ًٛؽ ٚايعكــٌايػــسط ايسابــد : ايهُــاٍ بــايم   
ضٛا٤  ،كتٌ قصاًام ـٴي ٜ - ٚازٟ ساٍ دْٓٛ٘ ايـُطمل اٚ ا٭ -ايـُذٕٓٛ
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ْعـِ   ،ٚضٛا٤ قتٌ ايمايؼ ايعاقـٌ اٚ ايــُذٕٓٛ اٚ ايصـيب    ،خطأ ٚايعُدـاي
ؾإ ي تدؾد ايعاقًـ١   ،تجمت ايد١ٜ ع٢ً عاق١ً ايصيب اٚ ايـُذٕٓٛ ايكاتٌ 

 ٜرٖب  ّ ايـُطًِ ٖدزام .  ٫خر بٗا بعد ايمًٛؽ ٚايعكٌ ٚأ

َـ       ٚايعرب٠ يف ْؿـٞ ايكصـاص:   ذْٓٛام ـسـاٍ ايكتـٌ ؾـاذا نـإ ًـمٝام اٚ 
يهٔ يـٛ قتـٌ ايمـايؼ     ،اق١ ي ٜكت  َٓ٘ ست٢ بعد ايمًٛؽ ٚا٫ؾساٍ ايكتٌ 

 ثمت قصاً٘ ٚي ٜطكط عٓ٘ دصَام .  - ٔٸايعاقٌ بتُاّ ٚعٝ٘ ٚعكً٘ ثِ دٴ

٘ سـاٍ   -تًـ ايٛيٞ َد اجلـاْٞ  ( يٛ اخ56) يف نـٕٛ   -ٚعكًـ٘   بًٛغـ
ختًؿــا يف نْٛٗــا ســاٍ أٚ إ ،ٚ بعــد ايمًــٛؽ دٓاٜتــ٘ اٚ قتًــ٘ شَــإ ايصــم٢ أ

ايـدّ   ع٢ ٚيـٞ  ؾـ   ،ذٕٓٛ اٚ ساٍ ا٫ؾاق١ ٚايػعٛز ٚا٫ زاى ايعكًـٞ  ـاي

اْٞ بًٛغـ٘ اٚ عكًـ٘   ذـْهس ايٚأ ،ؾاق١ ايعكٌسصٍٛ اجلٓا١ٜ ساٍ ايمًٛؽ ٚإ
ـذٕٓٛ ثـِ  ٚ سـاٍ ايـ  يصم٢ أساٍ اجلٓا١ٜ ٚأَهٔ ًدٚز اجلٓا١ٜ َٓ٘ ساٍ ا

ايعًـِ اٚ ا٫ط٦ُٓـإ بصـش١    ُا ٜٛدـب  ـبـ  ٚأثمت ٚيٞ ايدّ  عـٛاٙ بمٝٓـ١   أ

ٚإ٫  ،ؾٗــٛ خــري -اٜــ١ ســاٍ ايمًــٛؽ ٚايعكــٌ  ًــدٚز ايكتــٌ ٚاجلٓ  عــٛاٙ:
َد سًؿ٘ ع٢ً َا  -عدّ ايمًٛؽ اٚ ايعكٌ ساٍ اجلٓا١ٜ ؾايكٍٛ قٍٛ اجلاْٞ:

ٚ ، ؾـإ اَتٓعـت أ  عاقًـ١ ؾٝٓتؿٞ عٓ٘ ايكصاص ٚتجمـت ايدٜـ١ عًـ٢ اي    ،أْهس

٘   ذاْـْهست ٚي تدؾد ٚدب ع٢ً ايأ  ،ٞ  ؾعٗا عٓد بًٛغـ٘ ٚعكًـ٘ ٚإؾاقتـ
ٓاٜـ١ سـاٍ   بٌ يٛ نإ ثمٛت اجلٓا١ٜ عًٝ٘ باقسازٙ ٚاعرتاؾـ٘ عًـ٢ ْؿطـ٘ باجل   

 قسازٙ . ت ايد١ٜ عًٝ٘ ٫ٚ ت٪اخر عاقًت٘ ب ثمتايصػس اٚ ؾكدإ ايعكٌ 

ٝـ  -ٚيٛ سصٌ ايعًِ  اخلازدٝـ١ ايــُٛدم١   ١ َٚٔ بعض ايكسا٥ٔ اجلٓا٥
ساٍ ايعكٌ ٚا٫ؾاق١ شصٍٛ اجلٓا١ٜ ساٍ ايمًٛؽ ٚـب -ي٬ط٦ُٓإ أٚ يًٝك:
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 ٚ سـاٍ اجلٓـٕٛ نـإٔ ٫   اٚ ي حيتٌُ ًدٚزٖا ساٍ ايصما٠ٚ أُهٔ ـٚي ٜ
َـ     ـذاْٞ َطمٛقام بايـٜهٕٛ اي ـذْٓٛام ذٕٓٛ ي تطـُد  عـٛاٙ نْٛـ٘ ًـمٝام اٚ 

َٚـٔ  ْٚٗـا ؾـايكٍٛ     ،شٖٛا ـْـ  ٚإٔ ٜجمتٗـا بمٝٓـ١   ساٍ اجلٓا١ٜ ٚايعكـٌ إ٫ أ 

ٜـ    ؾـاذا سًــ عًـ٢ عـدّ دْٓٛـ٘ ضـابكام ٚسـاٍ         ،ُٝٓ٘ ـقٍٛ ٚيٞ ايـدّ َـد 
 ضتشل عًٝ٘ ايكصاص . ـذٓا١ٜ إاي

زا  ايعدٚإ ع٢ً ايعاقٌ ؾدؾع٘ ايعاقٌ اذا ٖذِ ايـُذٕٓٛ ٚأ (57)

عٔ ْؿط٘ ؾكتً٘ عٝح تٛقـ  ؾعـ٘ عٓـ٘ عًـ٢ قتًـ٘ ي ٜهـٔ عًٝـ٘ قصـاص        
ْعـِ تعطـ٢    ،ٚايكاتـٌ ٜـداؾد عـٔ ْؿطـ٘      ادِ ٖـدزٷ ؾإ  ّ ايـُٗ ، ١ٜ ٫ٚ

 ـذْٓٛام يهــٔ يــٛ قتــٌ ايعاقــٌ َــ  .  ٚزثتــ٘  ٜتــ٘ َــٔ بٝــت َــاٍ ايـــُطًُ:  

ؾـ٬   ،ٚ حنٖٛـا  َٔ  ٕٚ ٖذَٛـ٘ عًٝـ٘ أٚ َـٔ  ٕٚ ثمـٛت اهلذـّٛ بمٝٓـ١ أ      
 يهٔ ع٢ً ايكاتٌ  ١ٜ ايـُذٕٓٛ .  ،ٜكتٌ ايعاقٌ بايـُذٕٓٛ 

ٌ   دٸخُس اٚ تٓاٍٚ ايـُخـاذا غسب اي (58) ٚعًـِ   ز ؾصـدز َٓـ٘ ايكتـ

ٚ قتٌ خطأ ٚقد شاٍ عٓ٘ ايكصـد ٚا٫ختٝـاز   ساي٘ اْ٘ ًدز َٓ٘ قتٌ عُد أ
ٔ  -ٚايتٛد٘   عٌُ ايكاضٞ ع٢ً طمل ايٝك: ٚا٭َاز٠ ايكطع١ٝ : ٜكت  َـ
 شصٌ ايعًـِ ٚايـٝك:   ـ٫ اذا ي ٜٚإ ، ٜدؾد ايد١ٜ  ٤، ٚايـُخطٞايـُتعُد 

ٔ  ذدٟ ٚايظٔ ٫ـٜ ٚا٫ستُاٍ ٫ - ٌ بـ: َـا اذا   ؾٓؿصٸـ  -شل ـايـ  ٜػين َـ
نإ ايطهسإ اٚ ايـُتخدز ٜعًِ ٜٚتٛد٘ اىل ساي٘ ٚ سؾ٘ ٚاْ٘ عٓد تٓاٍٚ 

تكاتٌ اٚ ٜٓتٗٞ احلاٍ اىل ايتكاتـٌ  ـز ٜهٕٛ يف َعسض ايخُس اٚ ايـُخدٸـاي

َـ  ـٚإ ي ٜتٛقـد ايتكاتـٌ بـ    ،ؾعًٝـ٘ ايكصـاص   ٚايكتٌ شٌ ـشطب  سؾـ٘ ٚ
 ١ ٫ٚـدٜـ٘ ايـٝـٝ٘ نإ عًـ ا٤ٙ ايبأضهـسٙ ٚخـدزٙ ٚي ٜـتـٛد٘ ٚي ٜـعـًِ 
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ُٸقصاص عًٝ٘ إ  ٗ٘ اىل ايكتٌ . دٙ ٚتٛدٸ٫ اذا ثمت تع
ُٸ -ٜكٝٓام  -قتٌ اسدام ٚثمت   ا٫ع٢ُ اذا (59) َٓ٘  دٙ يًكتٌ اقت ٸتع

ُٸٸ ُعسؾت٘ ـد ينإٔ ٜتشكل ؾٝ٘ ايٓما١ٖ ايؿا٥ك١ عٔ ايـُتعازف ٜٚتٛقد َٓ٘ ايتع

ٗٗـ٘ يصـدٚز ايكتـٌ َٓـ٘     ٥ٔ عًـ٢ تٛدٸ تتذُـد ايكـسا    اٚ،بعدا٠ٚ ايـُكتٍٛ 
 َتٝاش ايـُذين عًٝ٘ عٓدٙ . ٜكتٌ بايطه: ٚقد تكتطٞ ْماٖت٘ إ نإٔ

ُٸـ ـتشٚيٛ ي ٜجمت ٚي ٜـ دٙ يكتـٌ ايــُذين عًٝـ٘ ؾـ٬ قصـاص      كل تع

خسز طًكـ١ َٓـ٘ ؾتكتـٌ اسـدام     ـنإٔ ٜعمـح بايــُطدع اٚ ٜتـدزب عًٝـ٘ ٚتـ     
ٕ تصٝم٘ ايطًكـ١   أ ـُهٔي ٜعًِ بٛدٛ  غخ  اَاَ٘ ٜ ٚأٖٚٛ ي ٜتٛد٘ 

٘    ،ؾتجمت ايد١ٜ ع٢ً عاقًت٘   ،ؾإ ي تهٔ أٚ إَتٓعت عٔ ايـدؾد ؾؿـٞ َايـ

 ٕ ي ٜهٔ ي٘ َاٍ ؾؿٞ بٝت َاٍ ايـُطًُ: . ٚإ
 قصـد  بػـري ؾكتًـ٘   ام اٚ نمريام،ًػري :ْكًب ع٢ً أسدايٓا٥ِ اذا إ (60)

 ثماتٞ ي ٜهٔ عًٝ٘ ايكصاص ٚنإ عًٝ٘ ايد١ٜ . ـشكل ذيو بطسٜل إٚت

ؾــاذا نــإ  ،شكٕٛ ايــدّ ـٕ ٜهــٕٛ ايـــُكتٍٛ َـــخاَظ : أط ايــايػــس
ْظـري قتـٌ َـٔ     ،ايكتٌ ضا٥ػام ٚدا٥صام غسعام يًكاتٌ ي ٜهٔ عًٝـ٘ قصـاص  

ـذٛش يهٌ ضاَد يطماب٘ إٔ ( ؾاْ٘ ٜسد ا١ُ٥٫ )( اٚ أايٓيب) طبٸـٜ

اٚ يكتًـ٘   -ْٚظـري قتـٌ ايــُشازب ٚايكاًـد غـريٙ      ،خطس ـَٔ ايٜكتً٘ اذا أ
ْٚظري قتٌ َٔ يـ٘   ،ْٗب َاي٘ ؾداؾد ٚأ ٣  ؾاع٘ اىل قتًٖ٘تو عسض٘ اٚ 

ٚ حنٖٛا ؾأعُـٌ ٫ٜٚتـ٘ ٚاْتٗـ٢    ١ٜ٫ٚ ع٢ً إدسا٤ ايـشدٚ  أٚ ايكصاص أ

 قصاص عًٝ٘ .  اىل ايـُٛت ؾاْ٘ ٫
  زا  ايتًصٸع٢ً  از غريٙ ٚأ اغهاٍ يف اْ٘ اذا ٖذِ اسدٷ ٫ (61)
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ــ٘ ٚإٕ أٚ ايؿذــٛز بٓطــا٤ٙ سً ــ أ ــ٘  ٸت َداؾعت ــر  ت اىل قتً ٚي ٜهــٔ عٓد٥
ٖٚهرا يٛ  خٌ ايسدٌ  ازٙ ؾـسأ٣ أدٓمٝـام ٜصْـٞ بصٚدتـ٘      ،شكٕٛ ايدّـَ
مٗا ع٢ً اٟ نإ ٜػتص ،ٖٚٞ ناز١ٖ َداؾع١  -ٚ بأخت٘ ًٗا أٚ بمٓت٘ أٚ ٜكمٸأ

 ت اىل قتً٘ ٚي ٜهـٔ ايسدـٌ   داش ي٘ َداؾعت٘ ٚإٕ أ -ٚ ايؿطل ايؿذٛز أ
د٬م ٜصْٞ بصٚدتـ٘  ز شكٕٛ ايدّ . ٚا٫غهاٍ ؾُٝا يٛ  خٌ ايداز ٚزأ٣ـَ

 شكٕٛ ايـدّ ٫ ـخت٘ ٖٚٞ َطاٚع١  اٖسام ؾٌٗ ٜهٕٛ ايسدٌ َأٚ بمٓت٘ أٚ أ

شٌ ـٜـ  شك١ْٛ ايـدّ ٫ ـخت٘ َٚ أـذٛش قتً٘ ؟ ٌٖٚ تهٕٛ شٚدت٘ أٚ ابٓت٘ أٜ
صْـا  ثمات ايبٌ ايٛادب إ ،ٜاٙ ٘ قتًٗا ؟ ايظاٖس عدّ دٛاش قتً٘ إٜاٖا أٚ إي
ْـ ازٙ ٚ خٛهلا َٔ  ٕٚ إت َٗاًت٘ يدثماأٚ إ،ٚ ايؿذٛز بايػٗٛ  أ ٚ ٘ أذ

يــدع٣ٛ ٚايتُٗــ١ بــٌ يــٛ قتــٌ ذس  اـٜ٘ يًؿذــٛز بعٝايــ٘ ؾــ٬ تهؿــٞ َــتصــدٸ
زدٌ اَسأت٘ أٚ أخت٘ أٚ ابٓتـ٘ ٚإ عـ٢ شْاٖـا يف بٝتـ٘ أٚ يف بٝتٗـا َـٔ  ٕٚ       

 ثمت ايكصاص عًٝ٘ .  -قاَت٘ ايػٗٛ  ايعدٍٚ ع٢ً  عٛاٙ إ

 ثباتًا : إ و دَوى الكتل                                                                                                                                                                                                            
ٍ ٜػـــرتط يف  ـــاع  (62)  ايـــدع٣ٛ غـــسعام : بًـــٛؽ ايــــُدعٞ ســـا

ــ٘   ــدع٣ٛ ٚعكًـ ــاٍ اجلٓ -ايـ ــ١  ٕٚ سـ ــيب   ، اٜـ ــ٣ٛ ايصـ ــُد  عـ ــ٬ تطـ ؾـ

شطب ـٟ ايٛيٞ ايػـسعٞ يسؾـد ايـدع٣ٛ بـ    بٌ ٫بد َٔ تصدٸ ،ٚايـُذٕٓٛ
 عٛاٙ ٚدست َـٛاشٜٔ   تٵعٳُٹ ع٢ ايمايؼ ايعاقٌ قت٬م ضٴإؾًٛ  ،٫ٜٚت٘ عًٝ٘
 . دْٓٛ٘ٚ ساٍ ًماٙ أ سا١ًًمعا٠ ايـُدٸذٓا١ٜ ـٕ ناْت ايايكطا٤ ٚإ

 ٍ ًشتٗا ًٚدقٗاستُاهرا ٜػرتط ؾـٞ  اع  ع٣ٛ ايـكتٌ : إٖٚ
 ٌ غا٥ب عٔ ايمًد ع٢ قتؾًٛ إ ،ع٢ عًٝ٘ َهإ ًدٚز ايكتٌ َٔ ايـُدٸٚإ
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إ٫ اذا أثمــت سطــٛزٙ يف ايمًــد  ،ي تكمــٌ  عــٛاٙ -غــٗسام قتــٌ ابٝــ٘ أَــظ
 ذٓا١ٜ . ـٕ ايشَا

ــاٙ أ    ( اذا إ63) ــٌ أب ــد قت ــ: ق ــخ  َع ــ٢ غ ــٌ عً ــ٢ ايكت ــ٘ اٚ  ع بٓ

خ  َعـ: اْـ٘ قتـٌ     عـ٢ عًـ٢ غـ   ٚيٛ إ ،عت  عٛاٙ ُٳَطتك٬م بٛسدٙ ضٴ
ثـِ اذا أثمتٗـا    ،عت  عـٛاٙ اٜطـام   ُٹٜعـسؾِٗ ضٴـ   باٙ َػرتنام َد ًاعـ١ ٫ أ

ٚنـإ ٭ٚيٝـا٤    ،ع٢ عًٝ٘ قصاًام ضتشل ايٛيٞ قتٌ ايـُدٸبطسٜل غسعٞ إ

ٜـ ـايسدٛع اىل ايماق: باجلاْٞ بعد ايكٛ : ِٗ َـٔ ايدٜـ١ اذا عسؾـٛا    خصٸـُا 
 اىلٛا عد ِٖ زدعٛا يٛي ٜع٫ًُ ٚإ ،عد ِٖ ٚأغخاًِٗ َٔ ايـُكتٍٛ

 ِٗ َٔ ايد١ٜ ٚبٓطم١ عد ِٖ .خصٸـ ا٤ َا ٜٚعًِٝٗ أ ،ايـُعًَٛ: َِٓٗ

 ٚ خطأ : يكتٌ َٔ  ٕٚ بٝإ ْٛع٘ ٚاْ٘ عُد أ ع٢ ا( يٛ إ64)
ـخص١ًٝٛ يهٔ عٓدٙ َاْد عٔ بٝاْـ٘  ؾإ  ٗس يًكاضٞ اْ٘ عازف باي

ٕ َٔ  ٚ -: ٌٖ ٖٛ قتٌ عُد اٚ خطأ -امٚيٛ ضسٸ -ضتؿصٌ ايكاضٞ َٓ٘ إ

 عا١ْ ايكاضٞ ايـُدع٢ ع٢ً ايتًك: . إ
 عٞ اْ٘ نإ قاًـدام يؿعـٌ ٫  خص١ًٝٛ : ؾكد ٜدٸـٕ نإ دا٬ٖم بايٚإ

 -زٟ ٖـٌ نــإ قاًــدام يًكتــٌ اّ ٫  ٜــد ٜرتتـب عًٝــ٘ ايكتــٌ عـا ٠ يهــٔ ٫  

ٌ قاًـد  ٜـدعٞ إ ايكاتـ   ٚقـد ٫  ،إْدزز حتت  ع٣ٛ ايكتـٌ غـمٝ٘ ايعُـد   
غـتم٘ ٚأخطـأ ٚأًـاب ايــُكتٍٛ     خـس ؾا آَـس ٺ يرات ايؿعٌ ٫ستُاي٘ قصـد أ 

ــ إ -ؿاقــامتإ ــ  ـْــدزز ت ٚعًــ٢ نــ٬   ـخطأ ايـــُشض .شت  عــ٣ٛ ايكتــٌ اي

 ٚايد١ٜ يف ا٫ٍٚ ،ت  عٛاٙ بطسٜل غسعٞ ـمـثايتكدٜسٜٔ تـجـمت ايد١ٜ إٕ أ
 َتٓعت ٚدب عًٝ٘  ؾعٗا . اتٌ ٚيف ايجاْٞ ع٢ً ايعاق١ً ؾإ إع٢ً ذات ايك
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ٕ ي ٚإ ،خر بٗـا  ايكتٌ أ١ٓٝ ع٢ً ايكتٌ ٚغٗدت بٓٛع قاّ ايمثِ إ أ
تػٗد ٚي تعسف ٚناْـت داَعـ١ يػـسا٥ط قمٛهلـا عٓـد ايكاضـٞ ايػـسعٞ        

 قط٢ بايد١ٜ ع٢ً ايكاتٌ ٭ًاي١ عدّ ايتعُد . 

 عـ٢  َعـ: اْـ٘ قاتـٌ ابٝـ٘ َٓؿـس ام ثـِ إ        ع٢ ع٢ً غـخ  ( يٛ إ65)
ٍٕ ٚ َػازنام ي تطُد  عٛاٙ اذا استُـٌ  اْ٘ قاتً٘ َٓؿس ام أ ع٢ً غخ  ثا

 طُإٔ .  عٛاٙ ؾط٬م عُا يٛ إ ًٌ اٚ سصًت عٓدٙ ايػم١ٗ يفايكاضٞ اخل

ــداؾد بــ: ا    ــ١ يف ايت ــٛ سصــٌ يًكاضــٞ ايعرزٜ يــدعٜٛ: بعــد  يهــٔ ي
ـــُدعٞ ٚإ   ــٔ اي ــل َ ــ٫ٛم َــ  ايتشك ــرزام َعك ــازٙ ع ــ٘  ٗ ــٌ أ -ـشت٬ُم َٓ عُ

شكٝك٘ َـد ايــُدعٞ َٚـد ايػـٗٛ  ٫ضتشصـاي٘ ايعًـِ       ـايكاضٞ دٗدٙ ٚتـ 

  ّ َطًِ ٖدزام . ٜرٖب  بايٛاقد ؾٝكطٞ بعًُ٘ ٫ٚ
 عـ٢  إ اٚـخطأ سٙ بايـ سـد ٚؾطٸـ  يكتٌ ايعُدٟ عًـ٢ أ  ع٢ ايٛ إ (66)

ــٌ ايــ  ـــايكت ــإ إ خطأ ٚؾطٸ ــ٘ ايــ سٙ بايعُــد : ؾ ـــستُــٌ يف سك  ُؿّٗٛ ـذٌٗ ب

شكل ايكاضـٞ َـٔ دٗايتـ٘ ٚعـدّ     ـثـِ تـ   (خطأـايكتٌ ايـ )ٚ (ايكتٌ ايعُد)
شتٌُ ـٕ ي ٜٚإ ،ثمات ت  عٛاٙ ٚإستادت اىل اٱعٳُٹضٴ -تٓاقض  عٛاٙ 

 ًًٗا . ذيو ضكطت ايدع٣ٛ َٔ أ

اذا نإ ايــُكس   -ٚيٛ َس٠ ٚاسد٠  -قساز ايكاتٌ ٜجمت ايكتٌ ب  (67)
ــرتاف      ــٌ ســاٍ ا٫ع ــايمًٛؽ ٚايعك ــا٬َم ب ــٌ إ  ،ن ــ٬ ٜكم ــساز ايصــيب اٚ  ؾ ق

ا نـإ  قساز ايمـايؼ ايعاقـٌ بايكتـٌ ايعُـدٟ اذ    بكمٍٛ إ ٜطسٸ ٫ٚ،ايـُذٕٓٛ 

ً ضؿٝٗام أ عـرتف  ٚاذا إ ،ٜٚجمـت عًٝـ٘ ايكصـاص     قـسازٙ طـام بـٌ ٜكمـٌ إ   ٚ َؿ
 ً  ايد١ٜ يف ذَت٘ َٔ  ٕٚ إٔ ٜػازى غسَا٥٘ إ٫ظ بايكتٌ خطأ ثمتت ايـُؿ
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 قسازٙ . قٛٙ ع٢ً إٕ ٜصدٸأ
َـ    ـٕ ٜهٕٛ َٜٚػرتط يف ايـُكسٸ أ ذمٛز عًٝـ٘  ـختازام غـري َهـسٙ ٚغـري 

٫ إٔ ٜهــٕٛ ٖــاش٫م يف ن٬َــ٘ أٚ   ، ٕ ٜهــٕٛ قاًــدام ي٬عــرتاف سكٝكــ١م ٚأ

 شٛ ذيو . ـٚ ْزام أٚ َتخدٸأٚ ضهساْام أَػتمٗام 
َـ   ذا إإ (68) عُـدام ٚإعـرتف    ختاز بكتـٌ شٜـدٺ  ـعرتف غـخ  ناَـٌ 

م ؾاذا ًدٸ ،س ٚيٞ ايـُكتٍٛ يف تصدٜل اسدُٖا خٝٸـت -خس بكتً٘ خطأ اٯ

ـخٝري ٚيــٞ تــ -شهِـٖٚهــرا ايــ  خــس . ٚاســدام ؾًــٝظ يــ٘ ضــمٌٝ عًــ٢ اٯ 
ٍٕعُدام ٚدا عرتف بكتٌ اسدٺاذا إ -ايـُكتٍٛ اْـ٘ ٖـٛ ايـرٟ قتًـ٘      قسٸؾـأ  ٤ ثا

سدـد ايــُعرتف أ٫ٚم عـٔ    َـا اذا ي ٜ ٚأ ،عرتاؾ٘ ا٫ٍٚ عٔ إ ؾسدد ايـُكسٸ

ــإ ـــُعرتؾ:  خٝٸـقــسازٙ ت ـــُكتٍٛ يف تصــدٜل اٟ اي م ذا ًــدٸ: ؾــا ،س ٚيــٞ اي
 خس .ي ٜهٔ ي٘ ضمٌٝ ع٢ً ايـُعرتف اٯ اسدُٖا

ٌ غٗا ٠ ايعدي: ايمايػ: ايع -١ ٓٝ( ٜجمت ايكتٌ بايم69)  -اقً: بايكتـ

٫ٚ ٜجمت ايكتٌ ايعُد ايـُٛدب يًكصاص بػٗا ٠ ايعدٍ ٚايـُسأت: ٫ٚ 
 ُ: َدعٞ ايكتٌ . ـبػٗا ٠ ايٓطا٤ َٓؿس ات ٫ٚ بػاٖد عدٍ ٜٚ
، ؾـاذا غـٗدت اَـسأ٠ ٚاسـد٠     ْعِ تجمت ايد١ٜ بػٗا ٠ ايٓطـا٤ بايٓطـم١  

 ٖٚهرا .  ،ٚ غٗدت اَسأتإ ثمت ْصـ ايد١ٜثمت زبد ايد١ٜ أ
  رتط يف قمٍٛ ايػٗا ٠ ع٢ً ايكتٌ أَٛز : ػٜ (70)
ْٚظس ٜكٝين َـٔ  ٕٚ تـس      إٔ تهٕٛ غٗا ٠ ايػاٖدٜٔ عٔ سظٸ -أ

١ٝ ٫ ي تكمـٌ غـٗا تُٗا بايكتـٌ اذا ي تهـٔ سطٸــ    ٚإ ،اٚ استُـاٍ خـ٬ف   
بس١ٜ٩ شٜدٺ ضازبام يعُسٚ ست٢ قتً٘ ٚغٗد  ٜك١ٝٓٝ . ٚعًٝ٘ يٛ غٗد اسدُٖا
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غـٗا ت: عًـ٢ ايكتـٌ    ، يعدّ تٛاؾس كمٌقساز شٜد بكتٌ عُسٚ ي تخس ب اٯ
 ٚز١ٜ٩ ٜك١ٝٓٝ .  عٔ سظٸ

ٜٚػرتط إ تهٕٛ ايػـٗا ٠ بتعـمري ًـسٜض يف اضـتٓا  ايكتـٌ اىل       -ب

طًـل عًٝـ٘   كـٍٛ )ضـسب٘ بايطـٝـ ؾُـات بٗـا( اٚ )أ     ذاْٞ ايـُع: نإٔ ٜـاي
ايسًاص ؾُات يف احلاٍ( )ضسب٘ بايـشدٜد ع٢ً زأض٘ ؾـأْٗس  َـ٘ ستـ٢    

ــات ـــُط ، أٚ  َ ــٌ اي ــسب١( ْٚــ  أ خ ــات بايط ــ٢ َ ــٔ  ـتػؿ٢ ست ــو َ شٛ ذي

ؾًٛ غٗد  ،ـخ٬فخاي١ٝ َٔ استُاٍ ايـش١ ايـايتعمريات ايٛاضش١ ٚايصسٜ
ي ٜٓؿـد   -بطًك١ ْاز١ٜ اٚ عدٜد٠ ْٚـصف  َـ٘ نـجريام     عُسام ٕ شٜدام ضسبأ

ٍٕ ،ض٘ ًسحيام يًُٛتيعدّ تعسٸ ،يًكتٌ غٗا ٠م  . ٫ٚستُاٍ َٛت٘ بطمب ثا

)قتـٌ شٜـد     تُٗا ع٢ً َٛضـٛع ٚاسـد:  تتٛاز  غٗإ ٜٚػرتط أ -دـ
( قتًـ٘ بايٓـاز يـ٬ٝم   )ؾ٬ تكمٌ يٛ غـٗد اسـدُٖا :    ،ًٚؿات َتشد٠  عُسام(

قتًـ٘ بايطـٝـ   )ٚ غـٗد اسـدُٖا :   أ، (قتً٘ بايطٝـ ْٗـازام ٚغٗد ثاُْٝٗا :)

 .  (قتً٘ يف ايطٛم اَاّ ايٓاع ٚبايٓاز)ٚغٗد اٯخس :  (يف ايمٝت
ايـُػٗٛ  عًٝـ٘   -ْهس شٜد ام ٚأذا غٗدت ايم١ٓٝ بكتٌ شٜد عُسا (71)

ؾاذا ًعت ايم١ٓٝ غسا٥ط قمٛهلا قمًـت ٚي   ،اْ٘ قتٌ شٜدام  -بكتٌ عُسٚ 

بـُا ٜهٕٛ ضـممام يًُـٛت عـا ٠    يهٔ يٛ غٗدت ايم١ٓٝ  . ْهازٙ ٜٴـًتؿت اىل إ
ٙ ٚ ًـدز أنإٔ تػٗد بإٔ شٜدام خاًِ عُسام ٚضسب٘ بايـشدٜد ع٢ً زأضـ٘  

ـذاْٞ  عـ٢ ايـ  ٚإ ضـٓا ٙ اىل ضـسبت٘،  ؾٓصف  َ٘ َٔ  ٕٚ ْطم١ ايــُٛت ٚإ 

ٕ َٛت ايــُذين عًٝـ٘ ي ٜطـتٓد اىل دٓاٜتـ٘ ٚاستُـٌ ًـدق٘ يف  عـٛاٙ        أ
 ُٝٓ٘ـقمٌ قٛي٘ َد ٜ -ضتٓا  ايكتٌ اىل غري ضسبت٘ ٚإ َهٔ ًدم  عٛاٙٚأ
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 ضتٓا ٙ ايٝٗا . يعد٫ٕ برتتب ايـُٛت ع٢ً ضسبت٘ ٚإاذا ي ٜػٗد ا
(72 ٗ ٞ د اســد ايعــدي: بــ ( اذا غـ  ٌ عًــ٢ ا٫طــ٬م تــكباي قساز اجلـاْ

ٍٷ  -ٚ خطأ َٔ  ٕٚ تعٝ: نْٛ٘ عُدام أ - قسازٙ بايكتـٌ  آخـس بـ    ٚغٗد عـد

ٌ        ثمـت إ  -عُدام   ، قـساز اجلـاْٞ بػـٗا ٠ ايعـدي: ٚطٛيـب بمٝـإ ْـٛع ايكتـ
ٚإ٫  ،١ٓ ع٢ً تعُد ايكتٌ  ثمـت عًٝـ٘ ايكصـاص   قاّ ٚيٞ ايـُكتٍٛ بٝٸؾإ أ
ٜـ    نا - ايكتٌتعُد ـذاْٞ ايـُعرتف ْهس اياذا أ ُٝٓ٘ ثـِ  ـٕ ايكـٍٛ قٛيـ٘ َـد 

اسـدُٖا   ٖٚهـرا يـٛ غـٗد ايعـد٫ٕ بايكتـٌ ؾػـٗد        تجمت ايد١ٜ يف َايـ٘ .  
ثمت ايٛيٞ قتً٘ عُـدام  : ؾإ أ ُطًل ايكتٌـخس ببايكتٌ ايـُتعُد ٚغٗد اٯ

ْٞ ايتعُــد ي ٜجمــت عًٝــ٘ ايكصــاص  ْهــس اجلــاٚإ٫ اذا أ ،بايكطــا١َ ؾٗــٛ 

 جمت عًٝ٘ ايد١ٜ يف َاي٘ . ٚت
إ ع٢ أٚيٝا٤ ايـُكتٍٛ عًـ٢ غخصـ: أُْٗـا قـت٬ َـٛزٸثِٗ      يٛ  (73)

 -بعد ايػٗا ٠ ا٫ٚىل أٚ قمًٗا -د ا٫ثٓإ ثِ غٗ ،قاَا ع٢ً ذيو ايم١ٓٝ ٚأ

ٕ ي ٍ ايٛيٞ : ؾـا ؾايٛ ٝؿ١ إٔ ٜطأ ،ايم١ٓٝ ُٖا ايكات٬ٕ  دٟٕ غاٖع٢ً أ
ــ١ ؾــ٬ أ  ــس يػــٗا تُٗا  ٜصــدم بايػــٗا ٠ ايجاْٝ ــ٢  ٜٚج ،ث مــت ايكصــاص عً

 سدُٖا َد ز ٸَهٔ ايٛيٞ ا٫قتصاص َُٓٗا أٚ َٔ أًُٝٗا ٚأايـُػٗٛ  ع

ٕ ًــدم ٚيــٞ ايــدّ غــٗا ٠ ايمٝٓــ١ ٚإ ،ّ ؾاضــٌ ايدٜــ١ عًــ٢ تؿصــٌٝ تكــدٸ
ــ٢   ــس٣ عً ــٌ ايتهــاذب     أا٫خ ــات٬ٕ سص ــا ايك ــ: ُٖ ــاٖدٜٔ ا٫ٚي ٕ ايػ

ٜمطــٌ  ّ اَــس٨ َطــًِ ؾت٪خــر  ٫ٚ ،ٚضــكطت ايــدع٣ٛ زأضــام ٚبايتُــاّ 

 خس٣ ع٢ً تعٝ: ايكاتٌ ثِ تكمٌ غسعام . ١ أٔ ا٫زبع١ َايـِ تكِ بٝٓايد١ٜ َ
 غٗا تُٗا شٜدام دسس٘ ٚناْت ُٔ ٜسثاْ٘ بإٔـعد٫ٕ ياي غٗد يٛ (74)     
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بُٝٓا اذا غٗدا قمـٌ   ،مًت غٗا تُٗا دصَام ـٴذس  ٚغؿا٥٘ قـْدَاٍ ايبعد إ
ــ      ذس  اىل ْؿطــ٘ ؾٗــٌ تكمــٌ   ـا٫ْــدَاٍ َــد استُــاٍ ايـــُٛت بطــسا١ٜ اي

ٚ ـُت أْتظازٙ ؾإ ي ٜ؟ ؾٝ٘ خ٬ف ؾٝطتشطٔ إ غٗا تُٗا َد اْٗا َت١ُٗ

؟ ا٫سٛط ٚإٕ َات بعد ٚقت ؾٌٗ تكمٌ ،ـُاثٌ يًػؿا٤ قمًت غٗا تُٗات
عــدّ قمٛهلــا ؾٝتصــد٣ ايكاضــٞ يًتشكٝــل عــٔ ًــش١ ايػــٗا ٠ ًٚــدقٗا   

ؾإ سصٌ يًشانِ ايػـسعٞ ايعًـِ اٚ ا٫ط٦ُٓـإ     ،ُع٢ٓ َطابك١ ايٛاقدـب

 نِ بعًُ٘ . شاـخرب ايـُػٗٛ  ب٘ قط٢ ايـبصش١ اي
َـ    (75) ُٔ ـاذا غٗد عد٫ٕ بكتٌ خطأ ثِ غٗد عد٫ٕ َـٔ ايعاقًـ١ 

، ٫ُْٗا ٜدؾعإ ايػسّ عٔ عًٝ٘ ايد١ٜ بؿطل ايػاٖدٜٔ ي تكمٌ غٗا تُٗا

 ٚ قـت٬م غـمٝٗام  يكتـٌ ايــُػٗٛ  عًٝـ٘ قـت٬م عُـدام أ     يهٔ يٛ نـإ ا  ،ْؿطُٗا أ
مًت ـُقـــ ٜـــ٪ ٟ ايدٜـــ١ ُٔ ٫ـبايعُـــد اٚ نـــإ ايػـــاٖدإ َـــٔ ايعاقًـــ١ َـــ

 غٗا تُٗا ٚطسست غٗا ٠ ايػاٖدٜٔ بايكتٌ . 

ٚقاَـت بٝٓـ١ أخـس٣     ٕ شٜـدام قتـٌ عُـسام   يٛ غـٗد اثٓـإ عًـ٢ أ    (76)
ــ ضـكط ايكصـاص عـٔ ايــُػٗٛ  عًُٝٗـا ب      -بهس  ع٢ً إٔ قاتً٘ ٌ بـٌ  تكاي

 ضكطت ايد١ٜ اٜطام . 

ٓــ١ عًــ٢ شٜــد اْــ٘ ايــرٟ قتــٌ ؾ٬ْــام ٚدــا٤ عُــسٚ   يــٛ قاَــت بٝٸ (77)
٘    ؾـاعرتف اْـ٘ ٖـٛ     ٚيٝــا٤ ، ؾـإ عًـِ أ  ايـرٟ قتًـ٘  ٕٚ شٜــد ايــُػٗٛ  عًٝـ

ذص هلِ ـاٚ بهرب ايم١ٓٝ عًُٛا ع٢ً عًُِٗ ٚي ٜ ايـُكتٍٛ بهرب ايـُكسٸ

ٍ   ٚإ ،ُٔ ٜعًُٕٛ اْـ٘ يـٝظ بكاتـٌ    ـايكصاص َ  ٕ ي ٜعًـِ اٚيٝـا٤ ايــُكتٛ
ــٗا ٠ أ  ــدم ايػ ــ   ً ــساز ؾــ٬ ٜ ــٔ إٔ ٜعًُــٛا خًٛ ايـــٚ ًــدم ا٫ق  ـشاٍ َ
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 شتًُٛا ا٫غرتاى : ـٚ ٜيف ايكتٌ أ -شٜد ٚعُسٚ -غرتانُٗا إ
غرتاى ايـُػٗٛ  عًٝ٘ َـد ايــُعرتف   اذا استٌُ اٚيٝا٤ ايـُكتٍٛ إ -أ

خـر ْصــ ايدٜـ١    قصاًام َـٔ  ٕٚ أ  يف قتٌ َٛزثِٗ نإ هلِ قتٌ ايـُكسٸ

قصاًــام  -شٜــد -ٚنــإ هلــِ قتــٌ ايـــُػٗٛ  عًٝــ٘  ،َــٔ ايـــُػٗٛ  عًٝــ٘ 
ٚنـإ هلـِ    ،٤ ايــُػٗٛ  عًٝـ٘   ٚيٝـا  ؾـد ْصــ ايدٜـ١ اىل أ    ًٜٚصّ ايــُكسٸ 

ٚيٝـا٤  ًٜٚـصّ أ  -شٜد ايـُػٗٛ  عًٝ٘ ٚعُسٚ ايـُعرتف بايكتٌ -قتًُٗا َعام 

 ٚيٝا٤ ايـُػٗٛ  عًٝ٘ . ْصـ ايد١ٜ اىل أ ايـُكتٍٛ ز ٸ
إٔ ايكاتٌ ٚاسد ٫ٚ إغـرتاى يف ايكتـٌ    ٚيٝا٤ ايـُكتٍٛاذا عًِ أ -ب

ٕ َٓــ٘ ايدٜــ١ بعــد خــرٚبــاقسازٙ ؾٝكتصــٕٛ َٓــ٘ أٚ ٜأ خــر ايـــُكسٸؾايظــاٖس أ

 ايرتاضٞ عًٝٗا . 
ٚ ٕ ايكتـٌ ايٛاقـد يف ايـ   (يٛ إ ع٢ ايٛيٞ أ78) غـٗد  أـخازز عُـدٟ 

شل ـايعؿـٛ عـٔ ايـ    ٚاَسأت: ثِ عؿا عٔ سل ا٫قتصاص ًـضٸ  عًٝ٘ زد٬م

 يٛ ثمت غسعام ٫سكام . 
 سامةالُك                                                  

 ،شًؿْٛٗا ع٢ً  ع٣ٛ  ّ َػتم٘ـاع١ ِٜ ع٢ً ًكطٸـٴُإ تـٜٖٚٞ أ

ٜعسف َٔ قتً٘ ٫ٚ تكّٛ ب١ٓٝ ع٢ً تعٝٓٝ٘  ًٚٛزتٗا إ ٜٛدد قتٌٝ ٫
ٜػعس بصدم  ع٣ٛ  ٚ ًاع١ ٜٚكرتٕ بايٛاقع١ َاِٗ ايٛيٞ غخصام أٜٚتٸ

ٖٚرا  ،ُا ضٓرنسٙ ٫سكام ـشهِ ي٘ بـٴٜدعٝ٘ ٜٚ ايٛيٞ ؾٝشًـ ع٢ً َا

 كتٌ ٚقٝاّ ايم١ٓٝ ايػاٖد٠ ب٘ . قساز بايثايح َطاؾام يطسٜكٞ اٱ طسٜلٷ
  ع٢ ٚيٞ ايدّ تً٘ ٚإـعسف َٔ قـٞ َٛضد ي ٜـؾ  ٷـخـتٌ غـؾاذا ُق



 3َٓٗاز ايصاحل:/ز ............................................................. (390)

قاّ ايم١ٓٝ ايعا ي١ ُِٗٗ ب٘ : ؾإ أقتً٘ َٔ غخ  اٚ َٔ ًاع١ ٜتٸًدٚز 
ٕ ٜهٕٛ ـخًٛ َٔ إٔ ي تهٔ عٓدٙ ب١ٓٝ عا ي١ ؾ٬ ٜٚإ ،ع٢ً تُٗت٘ ؾٗٛ 

 ٕٛ . ٜه ٕ ٫ٚ ٥٫ٌ إتٗاّ َٚٔ أ َع٘ يٛخٷ

ٖٛ ا٫غتماٙ ايـُكسٕٚ بػٛاٖد ٚ ٥٫ٌ تٛدب ٚايـُسا  َٔ ايًٛخ: 
ٍٷ ،نِ اٚ استُاي٘ ًدم ايٛيٞ ايـُدعٞ ٔ احلا ٚاسد  نإٔ ٜػٗد عد

أٚ ٜػٗد ايعد٫ٕ  ،يًكتٌ بإٔ شٜدام ٖٛ ايكاتٌ يعمٝدَد ايٛيٞ ايـُدعٞ 

ٟ ي ٜتع: عٓدُٖا ايكاتٌ ٚي أ اَا شٜد ٚاَا بهس،ٖٛ  بإٔ قاتٌ عمٝد
ٕٛ بايهرب َُٗٔ ايؿطام ايـُتٸ ٚ ٜػٗد ًدٷأ،بكاتٌ َع:  اػٗدٜ

د َكت٫ٛم يف بٝت ايـُتِٗ ٛدٳٕ ٜٴأٚ أ ،ػٗٛ  عًٝ٘ بايكتٌ ـُٚايعدا٠ٚ َد اي

ٚ قسب  ازٙ اٚ يف شقاق٘ ٚتهٕٛ بُٝٓٗا عدا٠ٚ  اٖس٠ اٚ تٗدٜد بايكتٌ اٚ أ
و قسب طٳُٵـٴٜهٕٛ ؾادسام غسٜسام ٜتٛقد َٓ٘ ايكتٌ ايعدٚاْٞ ايظايـِ اٚ ٜ

َطدع ؾٝ٘ طًل  ، ّ ع٢ً ضه:  -ايكتٌٝ َٚع٘ ض٬  عًٝ٘ آثاز ايكتٌ 

ٛٸـشٖٛا َـْٚ -ْازٟ ْاق  َج٬م خ بايدّ ٚتصًض خ ٚايتًط ُا ٜٛدب ايتً
١ٝٓ ٚغاٖدام ع٢ً ًدم ايـُدعٞ يف إتٗاَ٘ أٚ  ي٬ٝم ٚأَاز٠ ع٢ً قس١ٜٓ  

 . ع٢ً ايكاتٌ ؾٝ٘ ب١ٓٝ خازز ٫ٚـايـُتشكل يف اي عًٝ٘ بايكتٌ ايـُدع٢ تٗاّإ

ٛت  ع٣ٛ ايكتٌ ُع٢ٓ عدّ ثمـ٫ َد ايًٛخ ٚايت١ُٗ بقطا١َ إ ٫ٚ
ؾإ ايكطا١َ  ،تٗاّ قاتٌ اٚ قتً٘عُدام أٚ خطأ بايكطا١َ اذا ي ٜهٔ إ

عًت استٝاطام يدَا٤ ايٓاع نٞ اذا زأ٣ ايؿادس عدٚٙ ي ٜكتً٘ ٚي دٴ

 َٓ٘ نُا دا٤ يفخاؾ١ ايكطا١َ ايـُٓت١ٝٗ اىل ايكصاص ـغتٝاي٘ َٜكدّ ع٢ً إ
ٛٸـٚاي بعض ا٫خماز .   ؽ يًكطا١َ ٖٛشاًٌ إ ايـُعٝاز يف ايًٛخ ايـُط
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ايـُتِٗ ٚ ين ٚقس١ٜٓ َػعس٠ بصدم ايٛيٞ ايـُدعٞ يًكتٌ  س غاٖدٺتٛؾ 
 ذُاع١ . ٚس٦ٓٝر : ـيٛاسد اٚ ي

بد يًٛيٞ ٫ٚ ،َاز٠ ع٢ً ا٫تٗاّ ؾإ ي ٜهٔ يٛخ ٚي تٛدد أ -أ

 ،َٔ اقا١َ ايم١ٓٝ ع٢ً  عٛاٙ - ام اٚ ًاع١ؾس -ايـُدعٞ يًكتٌ ع٢ً اسد
شًـ ع٢ً ايربا٠٤ ـطٛيب ايـُدع٢ عًٝ٘ باي - ايم١ٓٝٚإ ي تهٔ عٓدٙ 

 َهٓ٘ ز ٸـشًـ أٚإ ي ٜ ،َٔ ايكتٌ : ؾإ سًـ ضكطت ايدع٣ٛ 

ٕ ي ٚإ ،ؾإ سًـ ع٢ً  عٛاٙ ثمت ايكتٌ  عٞ :شًـ ع٢ً ايـُدٸـاي
ْٗا تجمت عٓد قطا١َ ٭ ٫ٚ ،شًـ ضكطت ايدع٣ٛ نطا٥س ايدعا٣ٚ ـٜ

 ٚايـُؿسٚض عدَ٘ .  ،ايًٛخ 

١ٓٝ عٓد تٗاّ ٚي تهٔ بـ١ُ يٛخ ٚأَاز٠ ع٢ً اٱٚإ نإ ث -ب
دع٢ عًٝ٘ طٛيب ايـُتِٗ ايـُ -ْهس ايـُتِٗ قتً٘ايـُدعٞ ايـُتِٗ يػريٙ ٚأ

 ،ٛ خريٷ ٜٚربأ عٓد٥ر َٔ ت١ُٗ ايكتٌ: ؾإ اقاَٗا ؾٗقا١َ ب١ٓٝ ع٢ً بسا٤ت٘ ب 

ٕٛ باهلل شًؿـطا١َ : مخط: زد٬م ٜتٝإ ُقايـُدعٞ إ ٚإ٫ نإ ع٢ً
 اذا نإ عٓدٙ َٔ اقسبا٥٘ -ُتعد ـي ضمشاْ٘ ع٢ً ًدم اتٗاَِٗ يٛاسد أٚ

 َٔ ٜعًِ بايكاتٌ ٜٚمرٍ ايُٝ: ع٢ً اثمات ايت١ُٗ .  -اٌٖ ايكتٌٝ -

ٗٗا ٚاقسبا٩ٙ ع٢ً ت١ُٗ ايكتٌ ايه ٚدٸ اذا ي ٜكطِ ايـُدعٞ -ٚإ٫ 
ٚ ٚاسدام أ -ايـُتِٗ ايـُدع٢ عًٝ٘  ْت ايكطا١َ ع٢ًنا -عًٝ٘ يًُدع٢
ٚاذا  ،قتًٜ٘عًُٕٛ َٔ  قتًٛٙ ٫ٚ  ِْٗ َاأ ضمشاْ٘ـشًؿٕٛ باهلل ٜ -َتعد ام 

َتٓد قَٛ٘ َٔ ٚاذا إ ،ْتؿ٢ عِٓٗ ا٫تٗاّ ضكطت ايدع٣ٛ ٚإسًؿٛا باهلل 
شًـ َع٘ سًـ ٖٛ َد َٔ ٜٓصسٙ مخط: قطا١َ ع٢ً ـْصست٘ َٚٔ اي



 3َٓٗاز ايصاحل:/ز ............................................................ (392)

ايدّ شًؿٛا ع٢ً ايربا٠٤ َٔ ـٚاذا ي ٜ ،ٚايعًِ بايكاتٌ  ايربا٠٤ َٔ ايكتٌ
أٚ نإ ايـُتُٕٗٛ  ،ٚعدّ ايعًِ بايكاتٌ ٚاقعام أيصّ ايـُتِٗ بايدع٣ٛ

 ثمتت ايدع٣ٛ  ؾشًـ بعطِٗ ايكطا١َ ْٚهٌ بعضٷ - ث٬ث١ -ًاع١ 

ع٢ً َٔ ْهٌ عٔ ايُٝ: بربا٤ت٘ َٔ ايكتٌ ٚبعدّ عًُ٘  -ت١ُٗ ايكتٌ -
عدّ ثمٛت  ٕٚ ايكصاص َٓ٘ ي ،ًٝ٘ غسا١َ ايد١ٜ ٚٚدب ع ،بايكاتٌ 

 قساز . قتً٘ عُدام بم١ٓٝ أٚ إ

ٚ نإ َسأ٠ ٖٞ ٚازخ ايكتٌٝ أ(اذا نإ ايـُدعٞ ايـُتِٗ يػريٙ ا79)
 ٠ ثمتت ايكطا١َ استٝاطام يدَا٤ ايٓاع . ايـُدع٢ عًٝ٘ ايـُتِٗ بايكتٌ اَسأ

 ُ:ـٌٜٖ ايكتٌٝ ع٢ً ت١ُٗ قتٌ اٚ ـُ: ايـُدعٞ ٚأٚايكطا١َ ٜ

٫ٚبد َٔ تعٝ: ْٛع ايكتٌ  ،َٔ ايكتٌ  ايـُتِٗ ايـُدع٢ عًٝ٘ ع٢ً بسا٤ت٘
 ،ع٢ً طمل ايت١ُٗ  -ايٓاؾ١ٝ اٚ ايـُجمت١ يًت١ُٗ  -ٕ تهٕٛ ايُٝ: َٚٔ أ

ايكتٌ عُدام ثِ سًـ ٖٛ ٚأٌٖ  -ايـُتِٗ يػريٙ  - ع٢ ٚيٞ ايدّ ؾًٛ إ

 -ـُدع٢ عًٝ٘ اي -ٚ سًـ ايـُتِٗ ايكتٌٝ ع٢ً اْ٘ قتٌ خطأ أٚ بايعهظ أ
 ٜتشكل  ثس هلا ٫ٚؾٗرٙ ايُٝ: باط١ً ٫ أ ،خطأ ـع٢ً ْؿٞ ايكتٌ اي

ـشًـ ب٘ َٔ ُا ٜـشايـ ع٢ً عًِ بـ٫ٚبد إ ٜهٕٛ اي ،بٗا ايكطا١َ 

 شدٜد اضِ ايـُتِٗ ايكاتٌ ـخطأ َٚٔ تـٚ ْؿٞ ايكتٌ ايعُد اٚ ايإثمات أ
 .  -ٜسؾد ا٫غتماٙ  ا٫ضِ ايج٬ثٞ اٚ ايسباعٞ اٚ َا -

تٗاّ ايـُتًٛخ ب٘ مخطٕٛ ايكطا١َ يف  ع٣ٛ قتٌ ايعُد ٚإ( 81)

خطأ اٚ ايػمٝ٘ بايعُد مخط١ ٚعػسٕٚ ـٖٚٞ يف  ع٣ٛ قتٌ اي ، ـُٝٓامٜ
ٜعًُٕٛ  قاّ ايـُدعٞ ايـُتِٗ يػريٙ مخط: زد٬مٚعًٝ٘ : اذا أ ُٝٓام . ـٜ
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 ٌٖأ -أٚ نإ ايـُدعٕٛ  ، قطُٛا ؾٗٛ خريٷبايكاتٌ ًٚش١ ا٫تٗاّ ٚأ
ـُإ ُٜت عًِٝٗ ا٭مخط: زد٬م قطٸ -يـُتُٕٗٛ يػريِٖ بايكتٌايكتٌٝ ا

ٚإ ي ٜتٛؾس ٖرا  ،ٕ ؾ٬ْام ٖٛ ايكاتٌ ثمتت ايدع٣ٛ ٚاذا أقطُٛا ع٢ً أ

ُٝٓام يف قتٌ ـخُطٕٛ ٜـايـُدعٞ ايُٝ: َٚٔ َع٘ ست٢ تتِ اي   نسٸزايعد
٫ٚبد َٔ ايتهساز بايتطاٟٚ  ،خُط١ ٚايعػسٕٚ يف غريٙ ـاٚ اي ،ايعُد 

ٚاذا  ،شًـ نٌ ٚاسد يف ايعُد عػس َسات ـز ايذا ناْٛا مخط١ نسٸؾا

شطاب ـؾا٫سٛط ايتكطِٝ ب -ذنس ٚاْج٢ -نإ ٚازخ ايكتٌٝ ٚيدٜٔ 
شًـ ايمٓت ضمد ـُٝٓام ٚتـزبعام ٚث٬ث: ٜا٫بٔ أسص  ايـُرياخ ؾٝشًـ 

ٖٛ  -ٖٛ ايكاتٌ . ٚاذا سًـ ايـُدعٞ ايـُتِٗ  امٕ شٜدـُٝٓام ع٢ً أعػس٠ ٜ

انِ ايػسعٞ مخط: قطا١َ ع٢ً ايكتٌ ايعُد  ؾد احل -َٚٔ َع٘ ٚقَٛ٘ 
ٚإ  ،َٓ٘ ٛا٤ ايدّ ايـُطؿٛ  : إ غا٤ٚا اقتصٸٚيٝا)ايـُتِٗ بايكتٌ( اىل أ

 خرٚا ايد١ٜ . ٕ غا٤ٚا أٚا ،عؿٛا غا٤ٚا 

ـخطأ اٚ ايػمٝ٘ ٚاذا سًؿٛا مخط١ ٚعػسٜٔ قطا١َ ع٢ً ايكتٌ اي
يف قتٌ  -قًت٘ ااٚ ع٢ً ع -يعُديف غم٘ ا -ضتشكٛا ايد١ٜ عًٝ٘ بايعُد إ

 .  -خطأ ـاي

ٚ َتعد ام ؾا٫سٛط ٚدٛبام إ ايـُتِٗ ايـُدع٢ عًٝ٘ ٚاسدام أٚاذا ن
ُٝٓام ساٍ ا٫تٗاّ ـإ حيًـ ايـُتِٗ اٚ ايـُتُٕٗٛ نٌ ٚاسد مخط: ٜ

 ،غم٘ ايعُد ٚا٫تٗاّ بكتٌ ايـخطأ أ بكتٌ ايعُد اٚ مخط١ ٚعػسٜٔ ساٍ

 د عٓ٘ـدؾـْـُاّ ايـكطا١َ إ٘ َٔ ايكتٌ تـربا٤تـبِٓٗ ـِٗ َـتـؾاذا سًـ نٌ َ
 ٜٓؿد سًـ قّٛ ايـُتِٗ بربا٤ت٘ .  ٫ٚ ،ا٫تٗاّ 
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ٛٸ ذٛش ـٜ ُٝٓٗا بايعًِ ؾ٬ـّ ايكطا١َ ٫ٜٚٚبد َٔ ا٫يتؿات اىل تك
٫ َد عًِ ايـُدعٞ ـشًـ يف قطاَت٘ إيًُدعٞ اٚ ايـُدع٢ عًٝ٘ إ ٜ

عًٝ٘ بربا٤ت٘ َٔ ايكتٌ  ٌٖ ايكتٌٝ بصش١ ايت١ُٗ اٚ َد عًِ ايـُدع٢ٚأ

 شكٝكٞ .ـٚبعدّ عًُ٘ بايكاتٌ اي
 تٗاَ٘ يًكاتٌ ٫ٚتهٔ يـُدعٞ ايكتٌ ب١ٓٝ ع٢ً ًدم إ ( اذا ي82)

ٚي ٜـشًـ  عٓد ايـُدع٢ عًٝ٘ ايـُتِٗ ب١ٓٝ ع٢ً بسا٤ت٘ َٔ ايكتٌ

ت١ُٗ  -ايكطا١َ ٚسًـ ايـُدع٢ عًٝ٘ ايكطا١َ ضكطت ايدع٣ٛ  ايـُدعٞ
 ١ٜ ايـُكتٍٛ يٛزثت٘ َٔ  ٚتعط٢ ،ـُدع٢ عًٝ٘ غ٤ٞ ع٢ً اي ٫ٚ -ايكتٌ 

 بٝت َاٍ ايـُطًُ: . 

 ،ايت١ُٗ بكتٌ ايٓؿظ عُدام أٚ خطأ ( نُا تجمت بايكطا83١َ)
نريو تجمت بٗا ايت١ُٗ باجلٓا١ٜ ع٢ً ا٫عطا٤ ٚاجلسٚ  يف َٛاز  ايًٛخ 

 ٜٚرتتب عًٝٗا ايد١ٜ  ٕٚ ايكصاص .  ،ٚايتًطخ نُا ضمل تٛضٝش٘ 

بًػت  ٜت٘ ُإ ؾُٝا ـٜـذسٚ  ضت١ أا٫عطا٤ ٚاي ٚعد  ايكطا١َ يف
 َٚا نإ  ْٚ٘ ؾمشطاب٘ نُا اذا  ،ٚ ايرنس  ١ٜ ايٓؿظ نكطد ا٫ْـ أ

 ُإ . ـٜٖٛ ث٬ث١ أ كطاَت٘ عٓد ايًٛخ بأسدٺـقطد ٜدٙ ؾ

، ؾإ ٘ اسد ايـُطًُ: بكتً٘تِٗ ٚيٝٸايكتٌٝ ناؾسام ٚإ اذا نإ (84)
ٕ ي ٚإ ،ايد١ٜ َٔ ايـُطًِ ايكاتٌ ضتشل ٚيٞ ايدّ مًت إقاّ ايم١ٓٝ ُٚقأ

ا٫قسب عدّ ثمٛت ٚ ،تهٔ عٓدٙ ب١ٓٝ عا ي١ ؾؿٞ ثمٛت ايكطا١َ خ٬ف

 ّ ايهاؾس ٖدزام .ايكطا١َ ٜٚرٖب  
 بم١ٓٝ أٚ إقسازش١ً اٚ قس١ٜ ٚي ٜعًِ قاتً٘ ـٌٝ يف َـتـاذا ٚدد ق (85)
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ٚ ٚاذا ٚدد ايكتٌٝ ب: قسٜت: ا ،ٌٖ ايـُش١ً اٚ ايكس١ٜ أغسَت  ٜت٘ ٭
ٕ ٜكُٝٛا ب١ٓٝ عا ي١ َٔ إ٫ أ ،غسَت  ٜت٘ ا٫قسب َُٓٗا ـشًت: أب: َ

 قتًٛٙ ؾ٬ غسا١َ عًِٝٗ .  غريِٖ ع٢ً اِْٗ َا

ُهٔ اضتٓا  قتً٘ اىل غخ  ـٜ ( اذا ٚدد قتٌٝ يف َهإ 86٫)
س٣ قت٬ٝم يف غازع نإٔ ٜٴـش١ً َع: اٚ عػري٠ اٚ ًاع١ اٚ اٌٖ قس١ٜ اٚ َ

٠ اٚ داَد اٚ سط١ٝٓٝ ناْت  ٜت٘ َٔ بٝت َاٍ عاّ اٚ ع٢ً دطس اٚ قٓطس

 ايـُطًُ: . 
ايكاتٌ َٔ  ٕٚ إ  سد غخص: اْ٘ ٖٛ( اذا إتِٗ ٚيٞ ايدّ أ87)

نإ ي٘ سل َطايم١ نٌ َُٓٗا بايم١ٓٝ ع٢ً بسا٤ت٘ ٚعدّ  -ٜعًُ٘ تؿص٬ٝم

ٚإ ي تهٔ عٓدُٖا ب١ٓٝ  ،اّ نٌ َُٓٗا ب١ٓٝ ايربا٠٤ ؾٗٛ خري إ أققتً٘ : ؾ
شًـ اٌٖ ـٜب١ٓٝ نإ ع٢ً ايـُدعٞ ايكطا١َ :  عٓد اسدُٖا اٚ ي تهٔ
ؾإ  ،ثمات ايت١ُٗ ٚ ع٣ٛ ايكتٌ ـُٝٓام تتٛشع بِٝٓٗ ع٢ً إط: ٜايكتٌٝ مخ

ٚإ  ،ات٢ بٗا بػسٚطٗا ثمت ي٘ ايكصاص يف قتٌ ايعُد ٚايد١ٜ يف غريٙ 
بٗا ناْت ايكطا١َ ع٢ً ايـُتُٗ: اٚ ايـُتِٗ ايرٟ يٝظ ي٘ ب١ٓٝ  ي ٜأتٹ

ٕ ْه٬ عٓٗا ثمتت ٚإ ،بٗا ضكطت ايدع٣ٛ ٚايت١ُٗ   تٛاؾإ أ ،ا٠٤ ايرب

 عًِٝٗ  ١ٜ ايكتٌٝ  ٕٚ ايكصاص . 
تِٗ اثٓ: َػرتن: يف قتٌ ابٝ٘ اٚ ابٓ٘ ٚي ( يٛ إ ع٢ ايكتٌ ٚإ88)

َهٓ٘ إ ٜطايمُٗا بايم١ٓٝ ع٢ً تهٔ عٓدٙ ب١ٓٝ ع٢ً  عٛاٙ ٚتُٗت٘ أ

 ٚعدّ ًدٚز قتً٘ عُٓٗا ٤تُٗاقاَا ب١ٓٝ ع٢ً بساؾإ أ ،َٔ ايكتٌ ُابسا٤تٗ
 ا٫تٝإ بايكطا١َ : هلُا ايـُتِٗ  ٚإ٫ نإ ع٢ً ايـُدعٞ ،ؾٗٛ خري 
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 ضتشل ايكٛ  ٚايكصاص : ؾإ أت٢ بايكطا١َ إ -أ      
سدُٖا  ٕٚ ا٫خس نإ ي٘ قتً٘ قصاًام ٕ أت٢ بكطا١َ ع٢ً أٚإ -ب      

 ١ٜ . خر ْصـ ايدٚي٘ ايعؿٛ ٚأ ،ْصـ ايد١ٜ اىل ٚزثت٘  بعد ز ٸ

مخطٕٛ َٔ اٌٖ ايكتٌٝ  -ت٢ بكطا١َ ع٢ً نًُٝٗا ٚإٕ أ -دـ
نإ ي٘  -عٔ عًِ ع٢ً اُْٗا قت٬ ايكتٌٝ نُا تكدّ تعاىل شًؿٕٛ باهلل ـٜ

نُا ي٘  ،ٚيٝا٤ نٌ ٚاسد َُٓٗا ْصـ ايد١ٜ اىل أ قتًُٗا قصاًام بعد ز ٸ

 خر ْصـ  ١ٜ َٔ نٌ ٚاسد . ايعؿٛ عُٓٗا ٚأ
طا١َ ناْت ايكطا١َ عًُٝٗا ٌ عٔ ايكٕ ْهٌ ايـُدعٞ ٚاٌٖ ايكتٝٚإ

شًؿإ ع٢ً بسا٤تُٗا َٔ قتً٘ اٚ سًـ نٌ ٚاسد َٔ ـتٝا غُط: ٜؾإ أ

ت٢ بٗا اسدُٖا ٚإ أ ،ايـُتُٗ: ايكطا١َ ضكط عُٓٗا ايكصاص ٚايد١ٜ 
خس ايرٟ ْهٌ عٔ ايكطا١َ ٓ٘ ن٬ُٖا ٚنإ يٛيٞ ايدّ قتٌ اٯضكط ع
ٚي٘ إٔ ٜعؿٛ عٓ٘ ٜٚأخر َٓ٘ ْصـ  ،ْصـ ايد١ٜ ايٝ٘ أٚ اىل ٚزثت٘ بعد ز ٸ

 ٚإ ْه٬ َعام عٔ ايُٝ: نإ يٛيٞ ايدّ قتًُٗا قصاًام بعد ز ٸ ،ايد١ٜ
ٚنإ ي٘ ايعؿٛ عٔ  -ٚ يٛزثت٘ ي٘ ا -ـ ايد١ٜ اىل نٌ ٚاسد َُٓٗا ْص

 ايكصاص َٚطايم١ نٌ َُٓٗا بٓصـ ايد١ٜ . 

ٚنإ يف اسدُٖا  تِٗ اثٓ: َػرتن:( يٛ إ ع٢ ايكتٌ ٚإ89)
ظ َٛز  ايًٛخ اَا إ ٜكِٝ ايـُدعٞ ايم١ٓٝ : ؾُا يٝ  ٕٚ اٯخس ايًٛخ

هس غري ايـًُٛخ ٚضكطت ايدع٣ٛ ٫ سًـ ايـُٓتٌ ٚإكع٢ً تُٗت٘ باي

 نإ َٛز  ايًٛخ تأتٞ ا٫سهاّ ايـُاض١ٝ يف ايؿسع ايطابل .  َٚا ،عٓ٘
 ؾا ع٢ -ب اٚ ًػري ـاسدُٖا غا٥ -ٝإ ـٍٛ ٚيـتـ( يٛ نإ يًُك90)
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ُٗ٘ بايكتٌ َٔ  ٕٚ ب١ٓٝ ٚي تهٔ عٓد ـتٸس ع٢ً غخ  ٺإـشاضايمايؼ اي
ناْت ايكطا١َ ع٢ً ايـُدعٞ ايـُتِٗ : ؾإ  - ايـُتِٗ ب١ٓٝ ع٢ً بسا٤ت٘

ٚ مخط١ مخط: َس٠ ع٢ً تُٗت٘ بكتٌ ؾ٬ٕ ٫بٓ٘ أٚ ٭بٝ٘ عُدام أ سًـ

 خطأ ثمت سك٘ . ـُٝٓام ع٢ً تُٗت٘ قتٌ ايـعػسٜٔ ٜ
ـشاضس ُا ؾعٌ ايـب زضٞٚ بًؼ ايصيب ٚثِ اذا سطس ايػا٥ب ا

َهٓ٘ ايـُطايم١ بايد١ٜ ٚإ ي ٜسضٳ ٚقد سصٌ ايكصاص أ ،ايمايؼ ؾٗٛ

اؾ٘ بإٔ ٭خٝ٘ سكام عرتـُكتط٢ إَٔ اخٝ٘ ٚٚدب عًٝ٘  ؾد ْصـ ايد١ٜ ب
ـشاضس قد عؿ٢ ٚأخر ايد١ٜ ٚإتِٗ ايٛيٞ اٯخس ٚإ اي ،يف  ّ ايكتٌٝ

 -ط١ ٚعػسٜٔمخ -زا  ا٫قتصاص نإ عًٝ٘ قطا١َ ايكاتٌ َٔ ددٜد ٚأ

٭بٝ٘ َج٬م نإ ي٘ ايكصاص بعد  عٔ عًِ بكتً٘تعاىل ؾإ سًـ باهلل 
ٕ ناْت ٚإ ،ايٝ٘  ٕ  ؾعٗا ايـُتِٗ نا١ًَمإضرت ا   ٜت٘ َٔ ايٛيٞ اٯخس إ

 -ـشصت٘ َٓٗا شل ٖٛ ايد١ٜ نإ ي٘ ايـُطايم١ بـايت١ُٗ ايكتٌ خطأ ٚاي

 يٛ ي ٜدؾعٗا .  خس يٛ قمطٗا اٚ ٜطايب ايـُتِٜٗطايب أخاٙ :ايٛيٞ اٯ
ب٘ ٚنرٸ ، ع٢ اسدُٖا قتٌ شٜد اٜاٙ ( اذا نإ يًكتٌٝ ٚيٝإ ٚإ91)

ي ٜكد  يف  -قتصس ع٢ً عدّ قتٌ شٜد أباٙ ا٫خس ٚشعِ قتٌ بهس ي٘ أٚ إ

اتٗاّ ا٭ٍٚ ٚيٛخ شٜد بكتً٘ : ؾإ نإ يصٜد ب١ٓٝ ع٢ً بسا٤ت٘ َٔ ايكتٌ 
ؾاذا سًـ مخط:  ،ثمات سك٘ بايكطا١َ ، ٚإ٫ أَهٔ ايٛيٞ إؾٗٛ خري

خطأ ثمت ي٘ ـٚ مخط١ ٚعػسٜٔ َس٠ ع٢ً قتٌ ايأَس٠ ع٢ً قتٌ ايعُد 

 سك٘ َٔ ايكصاص اٚ ايد١ٜ . 
 كطا١َ اذاـ٘ َكاَ٘ يف ايدع٣ٛ ٚايـاذا َات ٚيٞ ايدّ قاّ ٚازث (92)
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ُٝٓام يف ـؾٝطتأْـ ايٛازخ مخط: ٜ ،ي تهتٌُ قطا١َ ايـُدعٞ قمٌ َٛت٘ 
٫ٚ  ،خطأ اٚ غم٘ ايعُد ـيف قتٌ اي ٓامُٝـٜ قتٌ ايعُد ٚمخط١ ٚعػسٜٔ

 ًدزت ساٍ سٝا٠ ٚيٞ ايكتٌٝ .  ُإ ايـُاض١ٝ يٛـٜاعتدا  با٭

يف َــٛز  يــٛخ ٚأقــاّ ايكطــا١َ عًــ٢   -شٜــد -ِٗ غــريٙ ـتــ( اذا إ93)
 ؿس ام : ثِ دا٤ َٔ ٜعرتف بأْ٘ ايكاتٌ َٓ ،نْٛ٘ ايكاتٌ

ايــدع٣ٛ  -ُدعٞ ايـــُعرتف بايكتــٌ ضــكطت تُٗتــ٘  م ايـــؾــإ ًــدٸ

ٜـ  -٭بٝ٘ اٚ ٭بٓ٘ ا٭ٚىل بكتٌ شٜد ذص يـ٘ اضـتٝؿا٤ سـل ايكصـاص اٚ     ـٚي 
ايد١ٜ يٛ أخرٖا َـٔ   بٌ ٚدب عًٝ٘ ز ٸ ،ايد١ٜ َٔ ايـُتِٗ ايـُدع٢ عًٝ٘ 

 قتً٘ قصاًام . شٜد ايـُتِٗ اٚ  ؾد ايد١ٜ يٛ

خــر بايكتــٌ اٚ أ ذص يــ٘ َتابعــ١ ايـــُكسٸـق٘ ي ٜــبــ٘ اٚ ي ٜصــدٸٕ نرٸٚإ
ٞٷ٭ٕ سًؿ٘  ،ايد١ٜ َٓ٘  ستـ٢ ايــُكسٸ   -يػـريٙ   ٚترب١ٌ٥ ع٢ً قتٌ شٜد ٭بٝ٘ ْؿ

بــٌ ٜعُــٌ عًــ٢ طمــل سًؿــ٘ ٚقطــاَت٘ ضــٛا٤ نــإ ا٫قــساز قمــٌ   -بايكتــٌ 

 بعدٙ .  اضتٝؿا٤ سك٘ َٔ ايـُتِٗ اٚ نإ 
ُٖٛا ثِ سًـ ايكطا١َ بٓ٘ اٚ حن٫تِٗ أسدام قات٬م ٭بٝ٘ اٚ ( اذا إ94)

ايــُتِٗ ثـِ قاَـت عٓـد     ضتٛؾ٢ سل ايكصاص اٚ ايد١ٜ َٔ ع٢ً تُٗت٘ ٚإ

ُٔ ٜتعرز عًٝ٘ ايكتٌ س: ـشانِ ايػسعٞ ب١ٓٝ ع٢ً إ ايـُدع٢ عًٝ٘ َـاي
سصٛي٘ نإٔ غٗدا بهْٛ٘ غا٥مـام شَـٔ ايكتـٌ اٚ َسٜطـام يف ايــُطتػؿ٢ اٚ      

ايد١ٜ يٛ أخرٖا اٚ  ؾد  ١ٜ قتٌ ايـُتِٗ يـٛ   شمٛضام بطًت ايكطا١َ ٚز ٸـَ

ٔ اعرتف بهرب٘ ؾـٞ تـُٗــت٘ أ  بٌ يٛ ،إقـتـ  َٓ٘ بعد ايكطا١َ اٚ قمًٗا  َهـ
 ٚيٞ ايدّ ا٫قتصاص َٓ٘ . 
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ٌٷ ( ي95ٛ)       ؾـإ   ،مظ ضـت١ اٜـاّ   ـسٴـ  تٗـِ ايـٛيٞ بـ٘ أسـدام    ٚإ سصٌ قت
٘   ـُا ٜجمـت بـ٘ نْٛـ٘ ايكاتـٌ ؾٗـٛ ،     دا٤ ٚيٞ ايـُكتٍٛ بـ   ،ٚا٫ أخًـ٢ ضـمًٝ

ايــُذتٗد اٚ َٓصـٛب٘    -ُهٔ ايكاضٞ ايػـسعٞ  ـٖٚهرا يف ت١ُٗ اجلسا  ٜ

شانِ ـبــٌ يــٛ ٚدــد ايــ  ،شمظ يف اجلــسا  ضــت١ اٜــاّ  ـٕ ٜــأ - يًشطــمٝات
 ايػسعٞ ايـُصًش١ يف سمظ ايـُتِٗ بايكتـٌ اٚ بـاجلس  أنجـس َـٔ ايــُد٠      

َهـٔ ايعُـٌ بـريو ؾاْـ٘ َـٔ      أ -ٛ بًشا  ق٠ٛ استُاٍ ًدم ا٫تٗاّ ٚي -

ٚيـــٞ   مط٘ زٜجُـــا ٜجمـــت ايــــُذسٚ  اٚـٝشــــؾ ،م١ ـشطــــغـــ٪ٕٚ ٫ٜٚـــ١ اي
 ُا ٜساٙ ٬ًسام .ـٌُ بدٍ ايعٗد ايعتذـُايَهٔ ايـُكتٍٛ تُٗت٘ ٚأ

  حمام الكصاص :أ          

و م بُو  طعٓد ثمٛت ايكتٌ ايعُدٟ ٜطتشل ٚيٞ ايـدّ ايكصـاص    (96)
ٌِ كياى  م هِصوًرا ٌِ ِسَِطياًنا  يالي ِيُسِرُف ِ   اِلكيُتِل ِإنَّ ْعِ يـٛ   ،صُقِتل  م ِظَُوًما  يكيُد ج ع َِه ا ِلو ِلكِّ

 ٚ ز عًــ٢  ٖــسب اٚ ؾكــد اٚ َــات َٚطــت َــد٠ ؾًــِ ٜكــد      قتــٌ َتعُــدام 

ؾإ ي ٜهٔ ي٘ َـاٍ   ،خرت ايد١ٜ َٔ َاي٘ ا٫قتصاص َٓ٘ ٚنإ ي٘ َاٍ أ
ــ٘ ا٭  ــٔ عاقًت ــا ؾُ ــسب ؾ ــمض ايــ   قسب ،ٚإ٭ق ــٔ ق ــتُهٔ َ ــد اي ـذاْٞ ٫ َ

ـذاْٞ ٚ تطـًُٝ٘ اىل ٚيـٞ ايــُكتٍٛ ؾًـٝظ يـ٘ َطايمـ١ ايـ       ٚإٜداع٘ ايطذٔ أ

ؾـاذا بـرٍ    ،ـذاْٞٚيٝـا٤ ايــُكتٍٛ ناؾـ١ ٚبـ: ايـ     ٫ بايرتاضٞ بـ: أ بايد١ٜ إ
ْعـِ يـٛ تساضـٝا عًٝٗـا إْتؿـ٢       ،ذاْٞ ْؿط٘ يًكصاص يٝظ يًٛيٞ ايد١ٜ ـاي

ٜـ   ز٠ غـسعام ، ضتشكٛا ايد١ٜ ايــُكس ايكٛ  ٚإ ٛش هلـِ ايرتاضـٞ عًـ٢    ذـبـٌ 

نُـا اذا   - ٖٚهـرا يـٛ نـإ ايكصـاص َطـتدعٝام يًـس ٸ       ،نجس اقٌ َٓٗا اٚ أ
 ز ٸ تٌ َدـكـسام ب: ايخٝٸـ١ َـٚيٞ ايـُسأ٠ ايـُكتٛينإ  -٠ قتٌ ايسدٌ اَسأ
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 .  -ْصـ  ١ٜ ايسدٌ -٠ ـٔ أخر  ١ٜ ايـُسأصـ ايد١ٜ ٚبٝـْ
َطهٛٙ تٌ بعد إ أٚيٝا٤ ايـُكتٍٛ ايكصاص َٔ ايكايٛ أزا  أ (97)

ّٷ ٚإ  ً ٚقمطــٛا عًٝــ٘ ؾذــا٤ قــٛ صــٛٙ َــٔ اٜــدِٜٗ ســمظ  ْتصعــٛٙ َــِٓٗ ٚخ

كاتٌ ٜٚـتُهٔ أٚيٝـا٤ ايكتٝـٌ َـٔ      ست٢ ٜكمطٛا ع٢ً ايايٛايٞ ايـُخًص:
نـإ   ذٔطـٚ َات ِٖٚ يف ايـ ٬ًم أؾإ ي ٜكدز عًٝ٘ أ ،قتصاص َٓ٘ اٱ

 ٚيٝا٤ ايـُكتٍٛ . ْٚٗا ًٝعام اىل أعًِٝٗ ايد١ٜ ٜ٪ ٸ

ٛٷ98) بـٌ   ،عٔ ايدّ ايـُٗدٚز ٚيٝظ هلٔ قصاص ( يٝظ يًٓطا٤ عؿ
تٝـٌ  ٖٚـِ ايسدـاٍ ايــُتكسبٕٛ اىل ايك    ٜطتشل ايكصاص ٜٚتـ٫ٛٙ ايعصـم١  

 ٕٚ ايـصٚز ٚ ٕٚ َـٔ ٜتكـسب     ،َٔ طسف ا٫ب اذا ناْٛا ٚازث: يًُاٍ 

 اىل ايكتٌٝ َٔ طسف ا٫ّ يعدّ نِْٛٗ َٔ ايعصم١ . 
أبـام اٚ ابٓـام اٚ    -غخصام ٚاسـدام  (ايـُكتٍٛ  ًُام)( اذا نإ ٚيٞ 99)
ذٕ ٠ اىل ا٫قتصــاص َــٔ  ٕٚ تٛقـــ عًــ٢ إ دــاشت يــ٘ ايـــُما ز  -أخــام 

شانِ ايػسعٞ ـثمات نْٛ٘ قات٬م عُدام عٓد ايكل ٚإيهٔ بعد ايتش ،ا٫َاّ 
ت٦رإ يف ايكصــاص ٚا٫ســٛط ا٫ٚىل ا٫ضــ ،ٚيف قاعــ١ ايكطــا٤ ايػــسعٞ 

 طساف . بعد اٱثمات ٫ضُٝا يف قصاص ا٭

ــِٓٗ    100) ــد َـ ــاش يهـــٌ ٚاسـ ـــُكتٍٛ َتعـــد ام دـ ــإ ٚيـــٞ ايـ ( اذا نـ
٫ٜٚـ١   ضت٦رإ ايـُػازن: يـ٘ يف قتصاص َٔ ايكاتٌ َطتك٬م َٔ  ٕٚ إا٫

ــا٤ ايكصــاص َــد إذٕ ايمــاق: اٚ   ثــِ ا ايكصــاص . ذا باغــس بعــض ا٫ٚيٝ

يهٔ يٛ ي ٜطتأذِْٗ ٚي  ،ؾ٬ اغهاٍ  -ٚيٛ بعد ايكصاص -إضرتضا٥ِٗ
ِٗ ضُٔ سصتِٗ : ؾإ طايمٛٙ بايد١ٜ ٚدب عًٝ٘  ؾد سصتِٗ َٔ سضٹٜٴ
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ذاْٞ َٔ  ٕٚ طًب ايد١ٜ َٓ٘ ٚدب ع٢ً ـٕ عؿٛا عٔ ايٚإ ،ايد١ٜ ايِٝٗ 
٘  ـت   ؾد سص١ ايعـايف اىل ٚزثـ١ ايـ   ايـُك . ٖـرا نًـ٘     ذاْٞ ايــُكت  َٓـ

 ٚيٝا٤ . ذع٫ٛم ابتدا٤ٶ يٮـؾُٝا يٛ نإ سل ايكصاص َ

تــٌ شٜــد ٚقمــٌ اقتصــاص ( اذا ي ٜهــٔ ايــٛيٞ أًــًٝام نُــا يــٛ ُق101)
اٚ نإ ايكصاص يف  ،شل ابٓا٩ٙ ـٚيدٙ َٔ قاتٌ ابٝ٘ َات ايٛيد ؾٛزخ اي

 ثــِ َتعُــدام،  ســدٺـذاْٞ ٜــد أنُــا يــٛ قطــد ايــ -٫ يف ايــٓؿظ  -ا٫طــساف 

َــات ايـــُذين عًٝــ٘ يف عطــٛٙ ٚطسؾــ٘ قمــٌ اضــتٝؿا٤ٙ ايكصــاص ؾــٛزخ   
 شل ايـــــُٛزٚخ ٚاســــد ـٚيف ٖــــات: ايصــــٛزت: ايــــ   . شل ابٓــــا٩ٙ ـايــــ

ذُٝد عًـ٢ ا٫قتصـاص ؾـ٬    ـ٫ٚبد َٔ تٛاؾل ايـ  ،ُذُٛع ايٛزث١ ـثابت ي

ٚاذا عؿا بعض ايٛزثـ١   ،ذٕ ايماق: ـذٛش يًمعض ا٫قتصاص َٔ  ٕٚ إٜ
 ذاْٞ بايدٜـ١ ٫ٚ ـذُٝد َطايمـ١ ايـ  ـعٔ سل ايكصـاص ضـكط ٚاضـتشل ايـ    

 ٜرٖب سل ايـُطًِ ٖدزام .

اذا قتٌ َطًُام يٝظ ي٘ ٚيٞ َطًِ ؾـإ نـاْٛا نؿـازام ي ٜكتـٌ      (102)
ٚيٝـا٩ٙ َـٔ اٖـٌ ايرَـ١     يهٔ يٛ نإ ٚيٝ٘ أٚ أ ،ب٘ قصاًام ايكاتٌ ايـُطًِ
ؾــإ  : عًــِٝٗ ا٫ضــ٬ّ -عــدٍ اٚ َٓصــٛب٘ ايـــُذتٗد اي -عــسض ا٫َــاّ 

ٕ ( بايسضاي١ نـا ُشُد )ـاضتذاب اسد َِٓٗ ٚغٗد هلل بايٛسدا١ْٝ ٚي
ٚإٕ غـا٤   ،قـت  َٓـ٘ ٚقتـٌ    ٖرا ٚيٞ ايدّ ؾٝدؾد ايٝـ٘ ايكاتـٌ : إٕ غـا٤ إ   

 ٕ غا٤ أخر ايد١ٜ . ٚإ ،عؿا

ٚيٛ َٔ ايطمكات ايٛازث١  -ض٬ّ َٔ ٚزثت٘ يٲ سدٷٚإ ي ٜطتذب أ
ــد٠ ن ــا٤ِٖ  ا٭ايمعٝ ــاّ اٚ ابٓ ٞٸ   -عُ ــ ــاّ ٚي ــإ ا٫َ ــ٘ : إ ن ــٌ   َ ــا٤ قت ٕ غ
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ٚيـٝظ   ،ٕ غا٤ أخر ايد١ٜ ٚأٚ عٗا يف بٝت َاٍ ايــُطًُ:  ٚإ ،قصاًام 
 ٭ٕ  ٜت٘ سل ًٝد ايـُطًُ: .  ،ٕ ٜعؿٛي٬َاّ أ

: ايتُجٌٝ ٚايتٓهٝـٌ يف ايكاتـٌ عٓـد     ذٛش يٛيٞ  ّ ايكتٌٝـٜ ( 103٫)

ز اٚ بطــه: َطــ١َُٛ اٚ حنــٛ ذيــو ُٓػاـش٘ بـــا٫قتصــاص َٓــ٘ نــإٔ ٜربــ
 بٌ ٜكتًـ٘ بليـ١   ،ذاْٞ ايكاتٌ قد باغس ايتعرٜب ٚايتٓهٌٝ ـست٢ اذا نإ اي

ٚ حنُٖٛـا َـٔ  ٕٚ   ١ً نإٔ ٜطسب٘ بايطٝـ ضسب١ قات١ً أٚ بطًل ْازٟ أقات

 -ذٓا١ٜ ع٢ً طسف ٚعطـٛ نكطـد ٜـدٙ   ـبٌ يٛ ناْت اي ،ـُجٌٝتعرٜب اٚ ت
١َٛ ؾًٛ إقت  ايـُذين عًٝـ٘  بكطد ٜدٙ بطه: غري َطُ داش ا٫قتصاص

ُٸـذاْٞ ايـُكت  َٓ٘ أعكم٘ َٛت ايبطه: َط١َُٛ أ ٍٕٚ تط ٚ أ ِ عطٛ ثا

 ذٓا١ٜ ايصا٥د٠ بؿعٌ ايطِ . ـغًً٘ ضُٔ اي
( اذا ثمت غسعام نٕٛ شٜد قات٬م عُدام نإ يٛيٞ ايــُكتٍٛ سـل   104)

ــاص  ــٛيٞ   ،ا٫قتص ــتخري اي ــدام أ -ٜٚ ــ٢    ٚاس ــل عً ــد ايتٛاؾ ــد ام عٓ ٚ َتع

ــٛا     -صــاص ا٫قت ــإٔ ٜٛنً ــ٘ ب بــ: َماغــس٠ ا٫قتصــاص ٚبــ: ايتطــمٝب ي
 .  -ـذاْام اٚ بعٛض ٚأدستربعام َ -غخصام ٜماغس ايكتٌ قصاًام 

ــام ٫    105) ــػريام اٚ غا٥م ـــُكتٍٛ ً ــا٤ اي ــض اٚيٝ ــإ بع ــٛ ن ــ ( ي ُهٔ ـٜ

شاضس ـَهٔ ايمايؼ ايعاقٌ ايـ أ -اص ا٫تصاٍ ب٘ ٚايتٛاؾل َع٘ ع٢ً ايكص
 ايماقٞ َٔ ايد١ٜ .  ا٫قتصاص َد ضُاْ٘ سص١

َـ  106) َـ٘ َـج٬م   ـذْٓٛام قـد قتًـت أ  ( يٛ نإ ٚيٞ ايـُكتٍٛ ًـػريام اٚ 

ــا٭ب اٚ ايـــ   ــٞ نـ ــ٘ ٚيـ ــإ يـ ــٔ يٛيٝٸـــ ـٚنـ ـــُذتٗد ي ٜهـ ــل ذد اٚ ايـ ٘ سـ
خر ٚيٝ٘ ْعِ يٛ إقتطت َصًش١ ايٛيٞ ايكاًس أ ،ا٫قتصاص َٔ ايكاتٌ 
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ذيـو   َماغـس٠ ايٛيٞ ش١ َع٘ عًٝٗا داش يٛيٞ ـٚ ايـُصايايكاتٌ أ ايد١ٜ َٔ
 ٚاستٝادات٘ .  ٚقمض ايـُاٍ ًٚسؾ٘ يف َصايـش٘

ٕ غـسٜه٘ عؿـا عـٔ    إ ؾـا ع٢ اسـدُٖا أ  ( اذا نإ يًُٝـت ٚيٝٸـ  107)

قـت  ٚدـب   ؾًـٛ إ  ،ي تكمٌ  عـٛاٙ   -ذاْام اٚ بعٛض ايد١ٜ ـايكصاص َ
ق٘ ايػـسٜو  ٕ ٜصـدٸ إ٫ أ ،ْصٝب غسٜه٘ َٔ ايدٜـ١ اىل ايػـسٜو    عًٝ٘ ز ٸ

 .  (ايـُكتٍٛ قصاًام)عايف اىل ٚزث١ بريو ؾٝدؾد سص١ اي ٜٚكسٸ

َـ  108) َـد   -ٚ ضـؿ٘  ذٛزام عًٝـ٘ يؿًـظ أ  شـ( اذا نإ ٚيٞ ايــُكتٍٛ 
ٜـ   ،داش ي٘ ا٫قتصاص َـٔ ايكاتـٌ    -بًٛغ٘ ٚعكً٘  ُهٓ٘ ايعؿـٛ عٓـ٘   ـنُـا 

بايرتاضٞ ع٢ً َكدازٖا ايػسعٞ ش١ ع٢ً ايد١ٜ ـُهٓ٘ ايـُصايـٜٚ ،ـذاْامَ

َٚـا   ،يــُؿًظ ايــُاٍ عًـ٢ ايػسَـا٤     ِ ٚيٞ اٚىل ي٘ يٝكطٸٖٚرا أ ،قٌ اٚ أ
 ٖٚهرا ايطؿٝ٘ .  ،غساف ايٛيٞ  ٢ً ْؿط٘ ٚعٝاي٘ بٜصٜد ع
ؾإ  ،ٝ٘  ٜٔ ٚيٝظ ي٘ َاٍ ٜٛؾ٢ ب٘  ٜٓ٘أسدام ٚعً سدٷ(يٛ قتٌ أ109)

ؾــا٤  ٜٓــ٘ ٚأ ا٤ أخــر أٚيٝــا٩ٙ ايدٜــ١ َــٔ ايكاتــٌ ٚدــب ًــسؾٗا بــدٚام يف ٚ
ٜـ سذ١ ا٫ض٬ّ عٓـ٘ إ  ٞ َرياثـام سطـمُا   اقثـِ ٜتكـا ٕٛ ايمـ   ،ٗا شذٸـٕ ي 

يكصاص َٔ  ٕٚ ضُاِْٗ  ٜٕٛ ٚداش هلِ ا٫خر با ،ؾسض اهلل ضمشاْ٘

 ٛا٫ اذا ضـُٓ إ ،خر ايدٜـ١  يهٔ يٝظ هلِ ايعؿٛ عٔ ايدّ بدٕٚ أ ،ايكتٌٝ
ٚ غم٘ عُد ؾإ عًـ٢ ايٛزثـ١   تٌٝ يًػسَا٤ . ٖٚهرا يٛ قتٌ خطأ أ ٜٕٛ ايك

خـر  كتٌ َـٔ  ٕٚ أ ٚيٝظ هلِ ايعؿٛ عٔ ايٚؾا٤  ٜٓ٘ يًػسَا٤ ٚأخر ايد١ٜ 

 ٖٛا َٔ اَٛاهلِ . ٕ ٜطُٓٛا  ٜٕٛ ايػسَا٤ ٜٚٛؾ إ٫ أ ،ايد١ٜ 
 اٚع٢ً ايتعاقب  -غخص: اٚ اغخاًام ( اذا قتٌ ٚاسد عُدام 110)
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دتُعــٛا ؾــإ إ ،ثمــت ايكــٛ  ٚايكصــاص ٭ٚيٝــا٤ ايــدَا٤  - ؾعــ١ ٚاســد٠ 
َــٔ ٜطــتٛؾٝ٘ َــٔ ايكاتــٌ  يـــذُٝداـُاَِٗ ٚباغــسٚا ايكصــاص أٚ أْــاب تــ

ذاْٞ هلـِ بـدؾد   ـضتذاب ايٚإٕ زضٞ بعطِٗ بايد١ٜ ٚإ ،٘ ؾٗٛ سل بكتً

ـذاْام ي ٜطكط سل ا٫خـسٜٔ : إٕ  ايكصاص َ ٚ عؿ٢ بعطِٗ عٔايد١ٜ أ
، ذاْٞ  ؾعٗـا هلـِ   ـٕ غـا٤ ايـ  ٚإٕ غا٤ٚا زضٛا بايد١ٜ إ ،تصٛا ـقغا٤ٚا إ

 ؾإ ثمٛت ايد١ٜ يف قتٌ ايعُد ٜهٕٛ بايرتاضٞ ًًشام . 

(111 ُ كتٍٛ َـٔ ٜطـتٛيف ايكصـاص ثـِ عصيـ٘ قمـٌ       ( يٛ أٚنٌ ٚيٞ ايــ
قــدّ عًــ٢ قتــٌ ، ؾــإ ابًــؼ ايٛنٝــٌ أٚ عًــِ بعصيــ٘ َٚــد ذيــو أا٫ضــتٝؿا٤

ٕ ي ٜمًػــ٘ ايعــصٍ ٚي ٜعًــِ بــ٘ ؾكتــٌ  ، ٚإاجلــاْٞ نــإ عًٝــ٘ ايكصــاص  

ٞ ايكاتـٌ  ذاْـٚيٛ عؿـا ايــُٛنٌ عـٔ ايـ     ،ؾ٬ قصاص عًٝ٘ ٫ٚ  ١ٜ  ٚناي١م
ٜسدـد بٗـا    ِٝ٘ ايدٜـ١ ٜـدؾعٗا ثـ   نإ عً ت ٸـقَٔ  ٕٚ عًِ ايٛنٌٝ ست٢ إ

ـــُٛ ــ٘ بايكصــاص َــٔ  ٕٚ إ عًــ٢ اي ــايعؿٛ . ٖٚهــرا  نٌ اٯَــس ي ع٬َــ٘ ب

ضـتٝؿا٤ ايٛنٝـٌ   ُٛنٌ بعد ايتٛنٌٝ با٫قتصاص قمـٌ إ شهِ يٛ َات ايــاي
مت عًٝ٘ ايد١ٜ ٜٚسدد بٗا اىل ؾاْ٘ تج قت ٸـُٛت٘ ايٛنٌٝ ست٢ إٚي ٜعًِ ب

 ايـُٝت ايـُٛنٌ ي٘ .  تسن١

ــ112) ــ( اذا قتً ــب     ـت اي ــاص َٓٗــا ٚد ــد ا٫قتص ــدام ٚأزٜ شاٌَ عُ
ـذٓا١ٜ اٚ نـإ َـٔ   شٌُ بعـد ايـ  ـٕ سدخ اي٫ْتظاز ست٢ تطد محًٗا ٚإا

 قًًٝــ١   ٜــاّبــٌ يــٛ تٛقؿــت سٝــا٠ ايٛيٝــد عًــ٢ إزضــاع ايًمــا٤ َــد٠  أ   ،شْــا

َهــٔ ايتشكــل َــٔ ـشٌُ أ عــت ايــٚيــٛ إ ،خس يف ايكصــاص ٚدــب ايتــأ
 عصٛزْا .ًدقٗا بايتشًٌٝ ايـُختربٟ ايـُٝطٛز يف 



 

 (405).....................................................................اسهاّ ايكصاص

 غ٧ٝ ع٢ً ايـُكت ٸ ٠ قصاًام ؾماْت سا٬َم ؾ٬( يٛ قتًت اَسأ113)
ذٓ: ـذب ايتشؿظ ع٢ً ايـ ـٜٚ ،اذا نإ ي٘ ضًطإ ع٢ً ايكصاص غسعام 

ــإ بــ  ــدز ا٫َه ـــُختص١  ـق ــ١ اي ــٛ أ ،ُسادع١ ايطمٝم ـــ  ٚي ــٗا تً ٚدــب قتً

 -ضـٛا٤ قمـٌ ٚيـٛز ايـسٚ  اّ بعـدٙ       -ايدٜـ١   ذٓ: نإ ع٢ً ايــُكت ٸ ـاي
َـ    ـشٌُ ع٢ً عاق١ً ايـُكت  يؿت ٖٚٞ ؾـإ   ،شطام ـسض نْٛـ٘ قتـٌ خطـأ 

 ع٢ً ايـُكت  ْؿط٘ . ايد١ٜ ٚدمت  -ًٝعام اٚ بعطام  -خًؿت ايعاق١ً ـت

ٕ ٜكـت   ٚىل أثـِ قتـٌ بهـسام عُـدام ؾـا٭      ٜد شٜدٺأسدٷ ( اذا قطد 114)
ٚيٝا٤ ايكتٝـٌ  ذٛش ٭ـٜٚ ،ذاْٞ ثِ ٜكتً٘ ٚزث١ بهس قصاًامـبكطد ٜد اي شٜدٷ
قتصــاص َٓــ٘ قمــٌ قطــد ٜــدٙ ٫ضــُٝا يــٛ نــإ ايـــُذين عًٝــ٘ غا٥مــام اٚ  ا٫

ؾايظاٖس ثمٛت  ٜـ١ ٜـد ايــُذين عًٝـ٘ يف َـاٍ       ؾًٛ قتًٛٙ قصاًام ،قاًسام 
 ذاْٞ ٚتسنت٘ تدؾد نطا٥س  ْٜٛ٘ قمٌ قطُتٗا َرياثام . ـاي

َٓ٘ شٜد بكطد  ثِ قتٌ بهسام عُدام ؾاقت ٸ ٜد شٜدٺ أسدٷ (اذا قطد115)

ذٓا١ٜ ع٢ً ٜـد شٜـد اىل   ـؾاذا ضست اي ،َٓ٘ اٚيٝا٤ بهس بكتً٘ ٜدٙ ثِ اقت  
ــات   ــ٘ ؾُ ــت ٸ : ْؿط ــإ ي ٜك ــدٷ ؾ ــٔ ايــ  شٜ ــ٬ ـَ ــدٙ ؾ ــد ٜ ــب  ذاْٞ بكط  زٜ

َٓ٘ ثـِ   قت  شٜدٷٚإٕ إ ،ذاْٞ ـيف اضتشكام ٚزثت٘ ايد١ٜ نا١ًَ َٔ َاٍ اي

ضـتشل ٚزثـ١ شٜـد ْصــ ايدٜـ١      ـذٓا١ٜ اىل ْؿط٘ ؾُات إشككت ضسا١ٜ ايـت
تاَـ١ ٖٚـٛ    ضـتشكٛا  ٜـ١م  ٚقٝـٌ : إ  ،ٚتسنت٘ ع٢ً ا٫سـٛط   َٔ َاٍ اجلاْٞ

 ٚا٫سٛط قمٛهلِ بٓصؿٗا .  ،خ٬ف ا٫ْصاف

ــ116) ــٛيٞ بعــد َــٛت  ُا ٜجمــت ســل ايكصــاص َــٔ ايــ  ـ( اْ ـذاْٞ يً
ذاْٞ ـايـ ذسٜض ـس  عدٚاْام ٚقمٌ َٛتـ٘ قتـٌ ٚيـٞ ايـ    ؾًٛ دٴ ،ايـُذين عًٝ٘
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ايــــُكتٍٛ ذاْٞ ـنـــإ ايكتـــٌ  ًُـــام ٚعـــدٚاْام ؾٝذـــٛش يـــٛيٞ ايـــ  -عًٝـــ٘ 
ذاْٞ َـا  ـنُـا عًـ٢ ايـ    ،ايكصاص َٔ قاتً٘ ٚي٘ ايعؿٛ ٚي٘ ايسضـا بايدٜـ١   

 ٚ ٚيٝ٘ بعد َٛت٘ . ٘ ايـُذين عًٝ٘ أٜطتشك 

ؾــإ ناْــت ٜــدٙ َكطٛعــ١ قصاًــام يف  :تٌ َكطــٛع ايٝــدـاذا ُقــ (117)
خر  ٜتٗا داش يٛيٞ ايـُكتٍٛ قتً٘ دٓاٖا أٚ ناْت َكطٛع١  ًُام ٚأ دٓا١ٜٺ

٘  ١ٜ ٜدٙ اىل اي دٛبام ز ٸقصاًام ٚا٫سٛط ٚ  ،ـذاْٞ قمٌ قتً٘ أٚ اىل ٚزثتـ

 غ٧ٝ .  ٫ ؾً٘ قتً٘ َٔ  ٕٚ ز ٸٚإ
َهــٔ ايـــُذين عًٝــ٘ قطــد نـــ  ٚاذا قطــد نؿــام يــٝظ ؾٝٗــا أًــابد أ 

ٌ ا٫قتصـاص َـٔ ايــُذين عًٝـ٘     قمـ  ٕ ٜـس ٸ ـذاْٞ ٚا٫سٛط ٚدٛبام ي٘ أاي

 بع٘ ؾــ٬ذاْٞ ٖــٛ قــاطد اًــاـٕ ٜهــٕٛ ايــإ٫ أ ،ًــابع٘ ايـــُكطٛع١  ٜــ١ أ
 عًٝ٘ غ٦ٝام قطعام .  ٜس ٸ

ْـ٘ قتًـ٘   ـذاْٞ ايكاتـٌ قصاًـام ٚ ـٔ أ   اذا ضسب ٚيٞ ايدّ ايـ  (118)

 ؿصٌٝ : ؾٗٓا ت -ر ثِ بس٨ ـؾعٛي ،ؾرتن٘ ٚب٘ زَل 
ا٥ػام َتعازؾام نإٔ ضسب٘ بايطـٝـ  ذاْٞ قصاًام ضـٕ ضسب ايٛيٞ ايإ

ٝٸأ ايكتـــٌ )شكل ـٔ عـــدّ تـــٚ بـــايطًل ايٓـــازٟ ؾظـــٔ َٛتـــ٘ ٚتسنـــ٘ ثـــِ تمـــ

 .داش ي٘ قتً٘ قصاًام ثاْٝام  (يكصاصا
 ايطـه:  ب ٚأٜـام يًكتـٌ نـإٔ ضـسب٘ بايعصـا      ُا يٝظ َ٪ ٸـٚإ ضسب٘ ب 

َـا ؾعًـ٘ بـ٘ قمـٌ     ُجٌ ـغري ايكاتٌ داش يًُطسٚب ا٫قتصاص َٔ ايٛيٞ ب

 قتصاً٘ َٓ٘ . إ
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 :قصاص االطراف أحمام 
ٚ ايــُٓؿع١  ٚايــُسا  َٓـ٘ ايعطـٛ ايــُتًـ أ     ،ا٫طساف ًد طـسف  

اٚ ايٝـد ٚدـس    ذٓا١ٜ عًُٝٗـا اٚ عًـ٢ اسـدُٖا نكطـد ا٫ْــ      ـا٥ت١ بايـ ايؿ

 ت٬ف ساض١ ايػـِ اٚ ايـرٚم اٚ ايمصـس اٚ حنـٛ ذيـو      ايمطٔ اٚ ايظٗس اٚ إ
 ُا ٜأتٞ تؿصًٝ٘ يف ايـُطتكمٌ . ـَ

زٜب ٫ٚ خ٬ف يف ثمٛت ايكصاص ٚاضـتشكام ايــُذين عًٝـ٘     ٫ٚ

ُٸـ    ،ذٓا١ٜ عُدٜـ١  ـاذا ناْت اي عـٌ  تـ٬ف ٚقصـد ايؿ  د ا٫ٖٚـٞ تتشكـل بتع
 ٜٛدـــب  ٚتتشكـــل بؿعــٌ َـــا  -ذْـــ٘ نكطـــد ٜــدٙ اٚ أ  -ايـــُتًـ يًعطـــٛ  
ـشاض١ ٚايـُٓؿع١ عا ٠ ٚإٕ ي ٜكصـد بـ٘ إتـ٬ف    عاب١ ايإت٬ف ايعطٛ اٚ إ

٫ٚ ٜجمت قصاص ايعطٛ اٚ ايطسف اٚ ايـُٓؿع١ عٓدَا  ٚ ساض١ . عطٛ أ
ؾـإ   - خطأ ايــُشض ـضٛا٤ ايػـم١ٗٝ بايعُـد ٚايـ    - ـذٓا١ٜ خطأ١ٜتهٕٛ اي

 ؾٝٗا ايد١ٜ ايـُكدز٠ غسعام . 

ــا    119) ــسف َـ ــاص ايطـ ــسع١ٝ قصـ ــرتط يف غـ ــرتاط٘   ( ٜػـ ــمل اغـ  ضـ
  ٌ  ٚعــدّ ابــ٠ٛ ايـــذاْٞ يًُذــين   ،يف قصــاص ايــٓؿظ َــٔ ايمًــٛؽ ٚايعكــ

ٚايتطاٟٚ يف ايدٜٔ ؾاذا د٢ٓ ايهـاؾس اٚ ايـرَٞ عًـ٢ َطـًِ بكطـد       ،عًٝ٘

ايـُطًِ ٜد ذَٞ  يهٔ يٛ قطد ،ت  ايـُطًِ َٓ٘ ٚقطد ٜدٙ ـقإ -ٜدٙ َج٬م 
شطاب  ٜتـ٘ ايهاًَـ١ :   ـي تكطد ٜد ايـُطًِ ٚنإ عًٝ٘  ٜـ١ ٜـد ايـرَٞ بـ    

 ١  زِٖ ؾط١ . ٦َ ُإـث

( اذا دٓت ايـُسأ٠ ع٢ً ايسدٌ إقت ٸ َٓٗا َٔ  ٕٚ أخر غـ٧ٝ  120)
ت َٓـ٘  قتصٸـ ٚإٕ دٓـ٢ ايسدـٌ عًـ٢ ايــُسأ٠ إ     ،خر ايد١ٜ ٚإٔ غا٤ عؿا ٚإ
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 ٕ ي تمًـؼ  ٚإ ،ٜـ١ عًٝٗـا ثًـح  ٜتٗـا     ايتؿاٚت اذا بًػـت  ٜـ١ اجلٓا   بعد ز ٸ
ؾاذا قطد ايسدٌ اًمد اَسأ٠ اٚ اًمع: اٚ ث٬ث١ دـاش هلـا قطـد     ، ؾ٬ ز ٸ

 ٚاذا قطد ٜدٖا دـاش هلـا قطـد ٜـدٙ بعـد ز ٸ      ،غ٧ٝ عًٝ٘  َجً٘ َٔ  ٕٚ ز ٸ

 خرت زبد  ١ٜ ايسدٌ . غا٤ت عؿت ٚأ ٕزبد  ٜت٘ ٚإ
ــا٤       ــد: إٕ غ ــابد أٚ أشٜ ــد أً ــا أزب ــٌ َٓٗ ــد ايسد ــٛ قط ــت ٚي ت عؿ

 ًابعٗا بعـد ز ٸ   أٚإ غا٤ت قطعت بعد ،خرت ْصـ  ١ٜ ا٫ًابد ٚأ

طـد ايسدـٌ   ؾُٝا اذا ق -ض ـُهٓٗا ايتصايـبٌ ٜ ،ًابد ايسدٌ ْصـ  ١ٜ أ
يهــٔ  ًـمع: َـٔ  ٕٚ ز ٸ  ازبـد اًـابد َٓٗـا َـج٬م إٔ تكـت  َٓـ٘ بكطـد إ       

 بايرتاضٞ ع٢ً ا٫سٛط ٚدٛبام . 

ــاز ايتطــاٟٚ يف ضــ٬  121) ١َ ايعطــٛ ٚايطــسف  ( ا٫قــسب عــدّ اعتم
ــ  ــ٘ َٚـ  طـــد ايٝـــد ايصـــشٝش١ بايػـــ٤٬ قصاًـــام     ؾتك ،شٌ ايكطـــد ـٚقٛتـ

 ٚتكطـد ايٝـد ايػـ٤٬ بايصـشٝش١      ،ذاْٞ ايدٜـ١  ـٚ ٜرتاضٝإ ع٢ً بـرٍ ايـ  أ

 خرب٠ ـايطـــسا١ٜ ٚايــــُٛت بػـــٗا ٠ اٖـــٌ ايـــ: كطـــد ايخػ٢ َـــٔ ـٕ ٜـــإ٫ أ
ٛ      ،خر ايد١ٜ ١ٝ ؾٝتع: أٚايـُعسؾ١ ايطمٸ مطٗا ـٜٴـ  ٚايــُسا  َـٔ غـًٌ ايٝـد ٖـ

 شسن١ . ـشظ ٚايـٚعدّ عًُٗا طمٝعٝام ٚإ نإ ؾٝٗا قًٌٝ َٔ اي

ٚيـٛ   ،ٖٚهرا تكطد ايٝد ايكٜٛـ١ ايماطػـ١ بايٝـد ايطـعٝؿ١ ٚبـايعهظ      
ٜـ  ٚإ ،ُٝٓ٘ ـقطعت ٜ سدٺـُ: أذاْٞ ٜـقطد اي ـُ: قطعـت  ٕ ي تهٔ عٓـدٙ 

ٕ ي تهـٔ يـ٘   ٚإ ،ذاْٞ ايدٜـ١  ـٕ ي ٜرتاضٝا ع٢ً  ؾد ايـ ٜطازٙ قصاًام إ

ايٝـد   ٜـ١  ذاْٞ ـٕ ناْت ٚي ٜرتاضٝا ع٢ً  ؾد ايـ إطاز ؾٌٗ تكطد زدً٘ ٜ
 طد زدً٘ ٚا٫سٛطـٛاش قـسب دـٚا٫ق ،ٝ٘ خ٬ف ـاىل ايـُذين عًٝ٘ ؟ ؾ
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 قمٍٛ ايد١ٜ . 
( اذا قطد أٜدٟ ًاع١ ع٢ً ايتعاقـب أَهـٔ ايــُذين عًـِٝٗ     122)

ٜـ  ،ٜدِٜٗ  ام بعد  ايـُكطٛع١ أخر  ١ٜ ايٝد َتعدأ ٜكطعـٛا   ـُهِٓٗ إنُا 

 ـُٓاٙ ٚاٯخـــس ٜطـــساٙ ٚايجايـــح ٚاســـد٠ اٚ ٜكطـــد اســـدِٖ ٜـــ ٜـــدٙ  ؾعـــ١م
 خر  ٜـ١ ٜـدٙ ي ٜطـكط    ٚاذا زضٞ بعطِٗ بأ ،خر ايد١ٜ زدً٘ ٚايماقٞ ٜأ

 سل ا٫خسٜٔ يف ايكصاص . 

 ( اذا قطد اثٓإ ٜـد غـخ   ًُـام دـاش يـ٘ ا٫قتصـاص بكطـد        123)
ٕ ٜكـت   ٚدـاش أ  ، ٚاسـد٠ ٜكتطـُاْٗا  ٜد  ١ٜ  ٜد نٌ ٚاسد َُٓٗا بعد ز ٸ

ٚدـاش يـ٘    ،قـت  َٓـ٘   خس ْصـ  ٜـ١ ايٝـد اىل َـٔ إ   اٯ َٔ اسدُٖا ٜٚس ٸ

 َطايمتُٗا بد١ٜ ٜدٙ تكد عًُٝٗا بايتٓصٝـ . 
ــذ١   124) ــذ١ بايػـ ــذاز : ايػـ ــاص يف ايػـ ــت ايكصـ ــد  ،( ٜجمـ  ٫ٚبـ

  ،ٚايعـــرب٠ بايصـــدم ايعـــسيف   ،َـــٔ تطـــاُٜٚٗا طـــ٫ٛم ٚعسضـــام ٚعُكـــام    

ٛٸ    ،صٜـا ٠ عًـ٢ قـدز ايــذٓا١ٜ ٚا٫عتـدا٤     ايط َـٔ  ٚا٫سٛط ايتدقٝل ٚايتشـ
 ٫ يصَ٘  ؾد  ١ٜ ايصٜا ٠ . ٚإ

شدٜد ـَهـــٔ ضـــمطٗا ٚتـــٜجمـــت ايكصـــاص يف اجلـــسٚ  اذا أ (125)

ــدازٖا  ــرٸ ،َك ــدا٤ ٚايــ  ز ز ٸٚاذا تع ــإٔ ي ٜــ  ـا٫عت ـــُجٌ ن  ُهٔ ـذٓا١ٜ باي
ــ  ــ  ـذس  َٚكــدازٙ أضــمط اي  ٚ ـذس  أٚ تًـــ ايعطــٛ أ ٚ خٝـــ شٜــا ٠ اي

ــسٸ  ــٞ ايتع ــتع:ض يًــ٬ٗخػ ــٌ ايػــسع أ     ى ؾٝ ــ١ بأً ــٍٛ ايدٜــ١ ايجابت ٚ قم

  ٙ ايؿكٝ٘ ايعدٍ . شدٸـشه١َٛ ٚايتكدٜس ايرٟ ٜـباي
 قمٌ اْدَاٍ اجلس ـذاْٞ ع٢ً ايعطٛ ذٛش ا٫قتصاص َٔ ايـٜ( 126)     
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ايـُذين عًٝـ٘    أٚ ضساٜت٘ اىل ايٓؿظ، يهٔ اذا إقت ٸ ع٘ستٌُ تٛضٸٚإٕ إ
 ذاْٞ اذا ي ـايدٜـ١ َـٔ ايـ    خـر ضـست اجلٓاٜـ١ ؾُـات نـإ يـٛيٞ  َـ٘ أ       ثِ

 ،ٔ اجلٓاٜـ١ قاتًـ١م عـا ٠م ٚيف ايػايـب    ٜهٔ ايكتٌ َكصـٛ ام يًذـاْٞ ٚي تهـ   

جلاْٞ بعد  ؾـد  ٜـ١ دسسـ٘    نإ يًٛيٞ قتٌ ا -خًـ اسدُٖا ـاذا ت -ٚإ٫
 خر ايد١ٜ َد ايرتاضٞ بٝٓ٘ ٚب: اجلاْٞ . ٚنإ ي٘ أ

ٛٸ 127) ٚ ط عٓـد ا٫قتصـاص َـٔ ايطـسف ٚايعطـٛ أ     ( ٫بد َٔ ايتشـ

ا٫عتــدا٤ عًــ٢ قــدز ا٫عتــدا٤  ٜصٜــد ايكصــاص ٚز ٸ َــٔ اجلــسا  ستــ٢ ٫
 ،ـذاز ذاْٞ ايـــذس  ٚقتــٌ ايـــستــ٢ ٫ ٜــ٪ ٟ اىل ضــسا١ٜ ايــٚذٓا١ٜ ـٚايــ

 ا٫طــساف ٚيف اجلــسٚ  عــٔ ايٛقــت خري ايكصــاص يفـذب تــأٚ٭دًــ٘ ٜــ

ــربٚ ٠ أ  ــدٜد اي ــدٜد ٚ غ ــغ ــسا١ٜ ا ـاي ـــ ض ــس   شساز٠ اذا خٝ ــد اٚ اجل يكط
 د ا٫عتدا٤ ايكصاص . ٚ خٝـ تٛضٸإشٖاقٗا أايكصاص اىل زٚس٘ ٚ

ٛٸ ٕ ٜطـمط  ـذسٚ  بأط يف نٝؿ١ٝ ايكصاص يف ايٖٚهرا ٫بد َٔ ايتش

ــ   بٓشـــٛ ٜـــٓشؿظ َـــٔ ا٫ضـــطساب ســـاٍ ا٫ضـــتٝؿا٤       أعصـــاب٘  ذاْٞ ـايـ
ٝاع َطـمٛط ثـِ   ُكـبـ  -طـ٫ٛم ٚعسضـام ٚعُكـام     -شٌ ايػذ١ ـثِ ٜكاع َ

يكـدز ايــُطمٛط يف   ٚ ٚنًٝـ٘ يف ا٫قتصـاص بـراى ا   ٜػسع ايـُذين عًٝ٘ أ

ًٜصّ إ تهٕٛ آي١ ا٫قتصاص  ايـُشٌ ايـُذسٚ  َٔ  ٕٚ شٜا ٠ . ْعِ ٫
ٍٕ     ـَٔ َعدٕ ايـشدٜد بٌ ٜ ٕ خيـاف  إ٫ أ ُهٔ اضـتخداّ آيـ١ َـٔ َعـدٕ ثـا

 ٫ يف اٯي١ ايـُط١َُٛ ٚحنٖٛا . ٜتشكل إ د اٚ ايطسا١ٜ ٖٚرا ٫ايتٛضٸ

ــد يف قصــاص اجلــس  َــٔ ضــمط َكــداز َطــاس١ اجلــ    (128) س  ٫ب
أقـٌ   -ؾاذا نإ عطٛ ايـُذين عًٝ٘ ًػريام  ،اجلٓا٥ٞ ٚعدّ ايصٜا ٠ عًٝ٘ 
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ضـتٛعمت٘ اجلٓاٜـ١ ٚي تطـتٛعب عطـٛ     ٚقـد إ  -َطاس١ َٔ عطـٛ اجلـاْٞ   
ــ٢ قـــدز ايـــ ـايـــ ــس عًـ ــــذاْٞ اقتصـ ــا ٠  ذس  ايـ ــ٘ َـــٔ  ٕٚ شٜـ ُذين عًٝـ

ذٓا١ٜ ـذاْٞ ًـػريام ٚناْـت ايـ   ـٚبايعهظ اذا نـإ عطـٛ ايـ    ،ا٫قتصاص

َهـٔ  ايـُذين عًٝ٘ ٖٚٛ أنرب َطاس١ َٔ عطـٛ اجلـاْٞ أ   يعطٛ َطتٛعم١م
 ،يصػري َٔ  ٕٚ ايتعـدٟ اىل عطـٛ آخـس   ذاْٞ اـا٫قتصاص َٔ عطٛ اي

خـر ايدٜـ١ بايٓطـم١ اىل ايـٓك      ٜكت  َٓ٘ بكدز َا ٜتشًُ٘ عطـٛٙ ٚت٪ بٌ 

 . ـُطاس١ اجلٓا١ٜعٔ اجلٓا١ٜ يعدّ اَهإ ا٫قتصاص ايهاٌَ ايـُطاٟٚ ي
 عـدٚاْام ٚدٓاٜـ١    -نـا٭ذٕ اٚ ايٝـد   -ريٙ قطد عطٛام َـٔ غـ   ( ي129ٛ)

ثــِ أيصــكٗا ايـــُذين عًٝــ٘     -نػــش١ُ ا٭ذٕ   -ٚ قطــد بعــض عطــٛ   أ

تشُـت ؾايظـاٖس ضـكٛط سـل     يسازتٗا قمٌ ا٫قتصاص َـٔ ايــذاْٞ ٚإ  شـب
ــاص ٚإ ــ ا٫قتصـ ــد عطـــٛٙ نايطـــابل   ٘ اىلْتكـــاٍ سك ـ ــ١ اذا ي ٜعـ  ، ايدٜـ

 طمٝعٝام .  اّ ٚعٛ ٙـُا  ْٚٗا يف ًٛز٠ اٱيتشض بـٚا٫سٛط يصَٚام ايتصاي

قـت   ًٝ٘ ايعطٛ ايـُكطٛع اٚ بعطـ٘ بعـد إٔ إ  ٚيٛ أيصل ايـُذين ع
أعـين   -شايتـ٘  ِ ٚبس٨ ايـُذين عًٝ٘ نإ يًذـاْٞ إ يتشٚقد إ ،َٔ اجلاْٞ 

اْٞ ايعطٛ ايـُكطٛع ذـيصل اي. ٖٚهرا يٛ أ -ٚ بعط٘ ايعطٛ ايـًُصل أ

١ ايعطــٛ ذاْٞ نــإ يًُذــين عًٝــ٘ إشايــ ـيــتشِ ٚبــس٨ ايــ َٓــ٘ قصاًــام ٚإ
ــ٘   ـــًُصل أٚ بعط ــ٘ أ  -اي ــٌ إيتشاَ ــدٙ قم ــاٍٚ   ، -ٚ بع ــٛ س ــٌ ٚي ــٔ ن َ

ــ٘ ٚايــ  ـــُذين عًٝ ـــُكطٛع بــ  ـذاْٞ إاي ــٛ اي ــام ايعط ـــيص ـذص شسازت٘ ي ٜ

ٜـ ٭سدُٖا إبا١ْ عطٛ اٯ خـر َـا   ـشل يًُذـين عًٝـ٘ أ  خس ع٢ً ا٫سٛط ٚ
 اجلص٤ ًًض اسدُٖا عطٛٙ بػري، بُٝٓا يٛ أذاْٞـ ٕٚ  ١ٜ ايعطٛ َٔ اي
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 شايت٘ . إ خس َٓع٘ ٫ٚـذص يٰٚ قصاًام ي َٜٓ٘ دٓا١ٜم أ ايـُكطٛع
 عــٛز قــد قًــد ـذاْٞ إٔ نــإ ايــ( ٜجمــت ايكصــاص يف ايعــ: ٚإ130)

ًـشٝضٴ ايعٝـٓ: ايعـ:ٳ ايصـشٝش١ َـٔ       يهـٔ يـٛ قًـد    ،ع: زدٌ ًشٝض 

ـخٝاز بـ: ايعؿـٛ   عـٛز ايــُذين عًٝـ٘ بايـ    نـإ ا٭  -اٚ بلؾـ١   خًك١م -عٛز أ
خـر ْصــ ايدٜـ١    ـذاْٞ َـد أ عٝين ايـ  ٣سد قًد إٚب: خر ايد١ٜ نا١ًَمٚأ

ــ٘  ــ٘ أ    ،َٓ ـــُذين عًٝ ــإ اي ــٛ ن ــِ ي ــٛز بــ ْع ٍٕـع ــا ــ٘    ذٓا١ٜ د ــإ ي ــ٘ ن عًٝ

 سد٣ عٝين ايصشٝض ؾكط . د إا٫قتصاص بكً
ٚ ؾعٌ ب٘ َـا أذٖـب بـ٘ ضـ٤ٛ عٝٓـ٘  ٕٚ      ٘ ع٢ً عٝٓ٘ أُ( اذا يط131)

َهــٔ َــٔ ـُجٌ عدٚاْــ٘ إٕ أدــاش يًُذــين عًٝــ٘ ا٫قتصــاص بــ -ســدقتٗا 

 ٫ اْتكٌ سك٘ اىل ايد١ٜ . ٚإ ،ٕٚ شٜا ٠  
شادم: اٚ ايًشٝـ١ اٚ غـعس ايـسأع اٚ    ـ( ٜجمت ايكصاص يف ايـ 132)

َهٔ َٔ  ٕٚ شٜا ٠ ؾ٬بـد  ـذٓا١ٜ اذا أٚايكصاص بكدز اي ،غاب٘ ذيو  َا

شُتـ٘ اٚ  ًز َٔ إ ترٖب اجلٓا١ٜ ايكصاص بػعسٙ اٚ تـرٖب ب َٔ ايتشرٸ
 عس يف ايـُٛضد َطتكم٬م .ٜٓمح ي٘ غ ُٓمت ايػعس عٝح ٫ـترٖب ب

ؾــسم بــ: ذنــس ايػــاب  بــ٬( ٜجمــت ايكصــاص يف قطــد ايــرنس 133)

ًشٝض ايـرنس ٚبـ: َعٝمـ٘    ؾسم ب:  ٚب٬ ،ٚايػٝخ ٚا٫غًـ ٚايـُختٕٛ 
ْعِ يٛ قطد ايهمري ذنس ايصػري ي  ،: ٜكطد ب٘ ايرنس ايصشٝض ٓٸست٢ ايع

ٖٚهرا يٛ  ،ُاَ٘ ـبٌ تجمت عًٝ٘ ايد١ٜ ايها١ًَ يٛ قطد ت ،ٜجمت ايكصاص 

 ٫ٚ قصاص .  قطعت ايـُسأ٠ ذنس زدٌ ثمتت عًٝٗا ايد١ٜ نا١ًَ
 ٔـد َـداُٖا ٫ٚبـسٞ إـٔ ٚؾـٝـتـصٝــخٞ ايـ( ٜجمت ايكصاص ؾ134)
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ايتُاثٌ بايكـدز ٚايــُٛضد ؾُـٔ قطـد خصـ١ٝ غـريٙ ايُٝٓـ٢ قطـد خصـٝت٘          
 اي٢ُٓٝ  ٕٚ ايٝطس٣ . 

٫ٚبـد   سـداُٖا إايكصاص يف قطد غؿسٟ ايــُسأ٠ ٚيف  ( ٜجمت 135)

خـس٣ دـاش   َٔ ايتُاثٌ ؾاذا قطعت اَسأ٠ ايػؿسٜٔ اٚ اسدُٖا َٔ اَسأ٠ أ
 ٚيــٛ قطعُٗــا  ،يًُذــين عًٝٗــا ا٫قتصــاص َٓٗــا بايـــُجٌ قــدزام َٚٛضــعام 

 ؾ٬ قصاص بٌ تجمت ايد١ٜ عًٝ٘ . زدٌ أٚ قطد أسدُٖا 

يٛ قطد ايسدٌ ؾسز اَسأت٘ ٚاَتٓد عـٔ  ؾـد  ٜتٗـا ٚطايمـت      (136)
 طد ؾسد٘ قطد ٚيٞ ا٫َس هلا ؾسد٘ قصاًام . ايـُسأ٠ بك

 ذاْٞـًٜصّ تطاٟٚ ايعطـٛ ايــُذين عًٝـ٘ ٚبـ: عطـٛ ايـ       ٫ (137)

 ،ـشُٕ٘ ضـكط َٓـ٘ غـ٧ٝ ٚتٓـاثس يـ     ؾٝكطد ايعطٛ ايصـشٝض بايــُذرّٚ ٚإ  
٠ ْــــ ايػـــاّ بايعـــا ّ ٚا٫ذٕ ايصـــشٝش١ بايصـــُا٤ ٚايهـــمري ٜٚكطـــد ا٭

 غانٌ ذيو .  اٚ َا ايـُخس١َٚبٚ بايصػري٠ ٚايصشٝش١ بايـُجكٛب١ أ

ٝظ ايـــُكطٛع اىل أًــً٘ ٙ قٹــغــري بعــض اْـــأســدٷ ( يــٛ قطــد 138)
٫ٚ ٬ٜسـظ   ،طمت٘ : ْصؿام اٚ ثًجام اٚ حنُٖٛاشطاب٘ ْٚـذاْٞ بـخر َٔ ايٚأ
 شذِ ٚتؿاٚت ايـُكت  َد ايـُذين عًٝ٘ سذُام َٚطاس١ . ـاي

ٔٸ ٜجمـت ايكصـاص يف ايطـٔ ؾًـٛ قًـد ايـ       (139) غـريٙ نــإ   ـذاْٞ ضـ
ٔٸ  يًُذين ٔٸ     عًٝ٘ قًد ضـ اىل ايــُذين عًٝـ٘    اجلـاْٞ ستـ٢ اذا عـا ت ايطـ

 ،اهلل ضـمشاْ٘ غـري ايطـٔ ايــُكًٛع١     تؿاقام ٚيف ذاى ايـُٛضد ؾٗٛ ٖم١ َٔإ

 ٘ ثِ عا ت ايٝ٘ يذاْٞ بكًد ضٓٸـين عًٝ٘ َٔ ايـ  ايـُذـتـقٖٚهرا يٛ إ
 ذاْٞ . ـٜهٔ ي٘ قًعٗا ثا١ْٝ َٔ اي
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ٔٸ 140) ايصـيب ايـرٟ ي ٜجػـس نـإ عًٝـ٘       ( اذا نطس ايمايؼ ايعاقٌ ضـ
َـٔ  ٕٚ ؾـسم بـ: عـٛ ٠      ،ستٝاداتـ٘  ٘ ٜصـسؾٗا يف إ ايد١ٜ ٜدؾعٗا اىل ٚيٝٸـ 

ٔٸ  ٬ًم . ٚب: عدّ عٛ تٗا أ -ٚيٛ بعد َطٞ َد٠  -ات مٓيً ايط

يف ايكصـــاص ؾـــ٬ ٜكًـــد ايٓـــاب ُاثٌ ا٫ضـــٓإ ـ٫بـــد َـــٔ تـــ (141)
 طــسعايب ؾٝكًــد ايطــسع ،ٚا٫ســٛط ايتطــاٟٚ يف ايـــُشٌ  ،بايطــسع

ٛٸ َــج٬م، ٚايطــؿٌ  ٚا٫ســٛط ٬َسظــ١ ايـــُج١ًٝ يف َٛضــع٘ َــٔ سٝــح ايعًــ

ْعِ َد ؾكد ايـُُاثٌ يف ايـُٛضد ٜكًد ايــُذين عًٝـ٘    ،ٚايُٝ: ٚايٝطاز 
 ٕ ي ٜهٔ َجً٘ َٔ سٝح ايـُٛضد . ذاْٞ َجً٘ يف ايٓٛع١ٝ ٚإـَٔ اي

ـذٛش قًد ايصا٥د٠ ْعِ ٜ تكًد ايطٔ ا١ًًٝ٫ بايطٔ ايصا٥د٠، ( 142٫)

ًـمد  تكطـد ا٫ًـمد ا٫ًـ١ًٝ باٱ    ٖٚهـرا ٫  ،ايصا٥د٠ ٚإٕ تػاٜس ايـُشٌب
 ذٛش قًد ا٫ًمد ايصا٥د٠ بايصا٥د٠ ٚإ تػاٜس ايـُشٌ ؾُٝٗا . ـٜٚ،ايصا٥د٠ 

َـ   143)  ، عًٝـ٘ ٜكـت  َـٔ ايــذاْٞ سـاٍ ٚدـٛ ٙ      ذينـ( نـٌ عطـٛ 

قطد اًابد مخط١ يصٜد ٚعٓد اجلاْٞ ؾاذا  ،ٚت٪خر ايد١ٜ َٓ٘ ساٍ  ؾكدٙ 
خـر َٓـ٘   قطد ايــُذين عًٝـ٘ أًـابد اجلـاْٞ قصاًـا  ٚأ      ابد َج٬مًأزبد أ

َٓــ٘  ذاْٞ ٜكـت ٸ ـعطـا٤ ايـ  ٖٚهـرا غريٖــا َـٔ أ   ،ـخاَظايـ ًـمد   ٜـ١ ا٫ 

 ساٍ ٚدٛ  َجٌ ايعطٛ ايـُذين عًٝ٘ ٚت٪خر ايد١ٜ ساٍ ؾكد ايعطٛ . 
 أٚ ناْت ي٘ اًـابد ْاقصـ١    ٬ًم( اجلاْٞ ايرٟ يٝظ ي٘ اًابد أ144)

ضـتشل  ٘ ايتاَـ١ ايٛادـد٠ ٭ًـابد مخطـ١ إ    د نؿ ـ ثِ د٢ٓ عًـ٢ غـريٙ ؾكطـ   

تًصَـ٘    ٘ ْاقصـ١ ا٫ًـابد ٫ٚ  ٕ ناْت نؿ ـ د ٜد اجلاْٞ ٚإايـُذين عًٝ٘ قط
ـٸ ٖٚ ،ايدٜــ١ يًُذــين عًٝــ٘  ايتاَــ١ نـــ  هــرا ايعهــظ اذا قطــد ذٚ ايهــ
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ـٸايـُذين عًٝ٘ ٖٚٞ ْاقص١ ا٫ًابد إ  ذاْٞ ايتاَـ١ ٫ٚ ـايـ  ضتشل قطد ن
 عًٝ٘ غ٦ٝام .  ٜس ٸ

 ُاّ ـذٓا١ٜ اىل تـــا قطــد اًــمد غــخ  عُــدام ثــِ ضــست ايــاذ (145)

قٌ اتؿاقام نإ يًُذين عًٝ٘ قطد اًمد اجلاْٞ ٚأخر  ١ٜ ٘ اٚ أنجس اٚ أنؿ 
ْعـِ اذا تعُـد ايطـسا١ٜ ٚقصـدٖا اٚ      ،٘ ٚيٝظ ي٘ ايكصـاص يف ايهــ   نؿ 

نُــا اذا ناْــت اٯيــ١ ايكاطعــ١ َطــ١َُٛ نــإ  عــا ٠م ناْــت دٓاٜتــ٘ َطــس١ٜم

ُاّ ايهـــ ٚبــ: ايعؿــٛ ٚأخــر  ٜــ١ ايهـــ  ـكصــاص يف تــخٝاز بــ: ايـبايــ
٘ َـٔ ايصْـد ٚضـست    شهِ يـٛ قطـد نؿ ـ   ـٖٚهرا اي ،ذاْٞ ـبايرتاضٞ َد اي

 ذٓا١ٜ اىل ايـُسؾل اٚ اىل ايـُٓهب . ـاي

ــٔ َؿ    (146) ــدام َ ــريٙ عُ ــد غ ــد ٜ ـــُسؾل اٚ   اذا قط ــد اٚ اي ــٌ ايصْ ص
٘ ـُجٌ اجلٓاٜضتشل ايـُذين عًٝ٘ ايكصاص َٔ اجلاْٞ بايـُٓهب إ  ،١ عًٝـ

ــ٦ٝام        ــرزاع غ ــد اي ــد َ ــرزاع أٚ قط ــٔ اي ــ٦ٝام َ ــد غ ــد ايصْ ــد َ ــٛ قط ــٔ  ٚي َ 

خر ايد١ٜ عٔ ين عًٝ٘ قطد ٜدٙ َٔ ايصْد أٚ ايـُسؾل ٚأايعطد يٝظ يًُذ
ــد ــٌ إ أ ،ايصا٥ ــٔ ايــ  ب ــٔ ايكصــاص َ ـــَه ــدزٖا  ـذاْٞ ب ــ٘ ٚبك ُجٌ دٓاٜت

ٚإ ي  ،ذٓا١ٜ عًٝـ٘  ـضتشكام ايـُذين عًٝ٘ ايكصاص ٚقدز ايؾايظاٖس إ

 ضتشل ايد١ٜ ايجابت١ ع٢ً دٓاٜت٘ عًٝ٘ . ُهٔ إـٜ
ـٸ (147) غريٙ ٚنـإ ؾٝٗـا اًـمد شا٥ـد٠ ثمـت ايكصـاص        اذا قطد ن
ش١ُ ـذ ا٫ًـمد ايصا٥ـد٠ يـ   إ ،ٕ ي تهٔ عٓدٙ اًـمد شا٥ـد٠   ـذاْٞ ٚإَٔ اي

ٖٚهــرا يٛنــإ ا٫ًــمد  ،ٜطــتشل َــٔ اجلــاْٞ غــري ايكصــاص شا٥ــد٠ ٫ٚ
ـٸ ذاْٞ ؾاْ٘ ٜكت  ايـُذـايصا٥د٠ يف ٜد اي ٜطـتشل   اجلـاْٞ ٫ٚ  ين عًٝ٘ نـ
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ْعِ اذا ناْت ايًش١ُ اٚ ا٫ًمد خازز ايهـ    عٔ اًمع٘ ايصا٥د٠ .  ١ٜم
 ذاْٞ ع٢ً ٜدٙ . ـيٝظ ي٘ سل قطعٗا َٔ اي

ذاْٞ ٜطازٙ يًكصاص ؾكطعٗا ـُ: غخ  ؾمرٍ ايـ(اذا قطد 148ٜ)

ٜـ    ـايـُذين عًٝ٘ دا٬ٖم باي ـذاْٞ ُ: ايـ ـشاٍ ي ٜطكط سـل قصاًـ٘ َـٔ 
 نتؿا٤ ايـُذين عًٝ٘ بكصاص ايٝطس٣ . إ ا٫سٛط إٚإ ن

ٚيٛ خٝـ ع٢ً اجلاْٞ َٔ قطد ايُٝٓـ٢ خػـ١ٝ ايطـسا١ٜ ٚايــُٛت اٚ     

د اجلس  ٚضسٜاْ٘ يػريٙ َٔ ا٫عطا٤ يٛ قطعت اي٢ُٓٝ ضسٜعام ٚدـب  تٛضٸ
 ُٓاٙ ست٢ ٜٓدٌَ دسس٘ . ـتأخري ايكصاص َٔ ٜ

ُٸ عـدّ نؿاٜـ١   د برٍ ٜطساٙ يًكصاص ٖٚٛ ٜعًـِ  ثِ إ اجلاْٞ اذا تع

٫ ناْـت يـ٘   ٚإ ،ُ: ايـُذين عًٝ٘ ؾ٬  ٜـ١ يـ٘   ـقطد ٜطساٙ بد٫م َٔ قطد ٜ
شاٍ َٚد ذيو قطعٗا ؾايظـاٖس  ـٚاذا نإ ايـُذين عًٝ٘ عايـُام باي ايد١ٜ . 

 شاٍ اّ عايـُام . ـإ عًٝ٘ ايكصاص ضٛا٤ نإ اجلاْٞ دا٬ٖم باي

ا١ٜ اجلـس   ٘ َٛتـ٘ بطـس   عـ٢ ٚيٝٸـ  ( اذا قطد ٜد غريٙ ؾُـات ثـِ إ  149)
ـٜـ ـذاْٞ ؾـايكٍٛ قــٍٛ ايــ ـْهـسٙ ايــ ٚأ جمـت ايــٛيٞ  عــٛاٙ  ُٝٓ٘ اٚ ٜٴـذاْٞ َـد 

 . -ٓام ب٘ ٦تكسٜس طيب ع٢ً ٚؾل  عٛاٙ َطُ -١ بديٌٝ ٚسذ

: ؾـا ع٢ ايــٛيٞ  ( اذا ضـسب ايــًُؿٛف يف نطـا٤ ؾكطعــ٘ ْصـؿ    150)
ذاْٞ َٛتــ٘ ٚاستُــٌ ًــدق٘ ؾــايكٍٛ قــٍٛ ـ عــ٢ ايــسٝاتــ٘ ســ: ضــسب٘ ٚإ

يهٔ يٛ ي حيتٌُ َٛت٘ س: ضسب٘ اٚ ثمت نْٛ٘ سٝـام   ، ُٝٓ٘ـذاْٞ َد ٜـاي

 ؾٗٛ قاتٌ ٜكت  َٓ٘ .  -بديٌٝ ٚسذ١  -س: ايطسب 
 ُاّ اي٢ُٓٝ َٔ خايدـُٓاٙ ثِ قطد تـطد اًمد شٜد َٔ ٜـ( اذا ق151)
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 ز٠ اىل ا٫قتصـاص  ايــُما  ٜٚٓمػٞ يصٜدٺ ،ثمت عًٝ٘ ايكصاص يهٌ َُٓٗا 
٢ُٓ اجلاْٞ ـخايد ايكصاص بكطد ٜـيثِ  ،يد١ٜ بايرتاضٞ اٚ ايعؿٛ ٚأخر ا
ذاْٞ بد١ٜ اًمد يٛ با ز شٜد ٚقطـد  ـًٝ٘ ايسدٛع ع٢ً ايعٚيٝظ يًُذين 

 ُٓاٙ . ـاًمد ٜ
ــد قمــ  152) ــد ؾعؿــا شٜ ــ٬  ( اذا قطــد اًــمد شٜ ــدَاٍ اٚ بعــدٙ ؾ ٌ ا٫ْ

 نــإ ايكطــد عُــدام اٚ خطــأ  - ٜــ١ َطًكــام  ٕ نــإ عُــدام ٫ٚقصــاص يــ٘ إ

ثــِ  -قطــد ا٫ًـمد اٚ حنــٛٙ  :عـٔ اجلٓاٜــ١   ٚاذا عؿــ٢ .  -اٚ غـمٝ٘ ايعُــد  
ــٓؿظ ضــكط بعؿــٛٙ قصــاص ا٫ًــمد     ٚاَــا  ،ضــست اىل ايهـــ اٚ اىل اي

 ايهـ اٚ ايٓؿظ ايه ضست ايٝٗا اجلٓا١ٜ : 

ـُا تـ٪ ٟ  اٚ ناْت اجلٓا١ٜ َ ،يًذاْٞ  ٕ ناْت ايطسا١ٜ َكصٛ ٠مإ -أ
ــسا١ٜ ٚإ  ــام اىل ايط ــٛ ٠  غايم ــٔ َكص ـــ    -ٕ ي ته ــاص يف ايه ــت ايكص  ثم

 ُا ضست ايٝ٘ اجلٓا١ٜ . ـايٓؿظ اٚ حنُٖٛا َاٚ 

 إ ي تهٔ ايطسا١ٜ َكصٛ ٠ يًذاْٞ ٚناْت ايطـسا١ٜ اتؿاقٝـ١ ٫   -ب
 ثمتت ايد١ٜ عًٝ٘  ٕٚ ايكصاص .  -شصً٘ يف ايػايب ـت

٘ َٔ قصاص ْؿط٘ ي ٜطكط ايكصاص ( اذا عؿا ايـُذين ع153ًٝ)

 تطكط .  ضكط  ١ٜ ْؿط٘ يٖٚهرا يٛ أ ،ْ٘ سل دعً٘ اهلل يًٛيٞ ٭
ذاْٞ ؾطس٣ اىل عطـٛ  ـذس  َٔ ايـقت  ٚيٞ ايدّ اٚ اي( اذا إ154)

ٍٕ  ،طسا١ٜ اتؿاق١ٝ غري َكصٛ ٠ يًُكـت  ذاْٞ  ٚناْت ايـٚ اىل ْؿظ ايأ ثا

 ؾ٬ ضُإ ٫ٚ  ١ٜ . 
 يتذأع٢ً غريٙ ٖٚسب َٔ ايكصاص ٚإ عُدام سدٷ( اذا د٢ٓ أ155)
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ي ٜكـت  َٓـ٘ ستـ٢    شسّ ايه ؾٝٗا َهـ١ ٚايــُطذد احلـساّ    ـاىل َٓطك١ اي
ٚايٛادب ٖٛ ايتطٝٝل عًٝـ٘ يف ايــُطعِ ٚايــُػسب ستـ٢      ،خسز َٓٗا ـٜ
٫ٚ  ،ـشسّ قت  َٓ٘ يف ايـ عُد١ٜ إ شسّ دٓا١ٜمـْعِ يٛ د٢ٓ يف اي ،خسز ـٜ

 ( . ( اٚ َػاٖد ا١ُ٥٫ )شسّ : سسّ ايٓيب)ـًٜشل باي
ٚ ايــُتعُد٠ غـري ايــُ٪ ١ٜ اىل قتـٌ أٚ دـس  عطـٛ أ      ( ايطسب١ 156)

ب٬ سل َٚٔ  ٕٚ  -ٚعدْٚام  طسف نايًط١ُ ٚايًه١ُ ٚايسن١ً  ًُام غًٌ

ُجٌ ضـسبت٘  ـعًـ٢  ايــُ٘ بـ    ؾاْـ٘ ٜطـتشل ايــُظًّٛ ايـس ٸ     -ٚ ضٗٛ غؿ١ً أ
ُٸـقصاًام : ضسب١ بطسب١ َ ٚ يف ٚنٝؿام َٔ  ٕٚ شٜـا ٠ يف ايعـد  أ   امُاث١ً ن

ٚاذا ي تهٔ ايطسب١ َتعُد٠ ؾ٬ قصاص ٫ٚ  ٜـ١ عًـ٢ ا٫سـٛط     ،ايك٠ٛ 

بد يًطازب َٔ اضتربا٤ ذَت٘ َٔ ايـُطسٚب ٚطًب زضـاٙ عٓـ٘ ٚيـٛ    ٫ٚ
ــ ٸْعــِ اذا أ ،بمــرٍ َــاٍ يــ٘  ذطِ ـٚ ايــس يــٕٛ ايٛدــ٘ أت ايطــسب١ اىل تػٝٸ

ايـُع١ٓٝ ايجابت١ غسعام ع٢ً إمحـساز   ؾا٫سٛط ٚدٛبام ا٫قتصاز ع٢ً ايد١ٜ

 (. 182ؾك٘ ايدٜات )َطا٥ٌ ضٛ ا ٖا ٜٚأتٞ يف ايمػس٠ أٚ إخطسازٖا أٚ إ
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  كٌ الديات                                              
ذاْٞ ـايــدٜات ًــد  ٜــ١ ٖٚــٞ ايـــُاٍ ايـــُؿسٚض غــسعام عًــ٢ ايــ   

ْـ ـشرت١َ أٚ  سؾ٘ ٚعطٛٙ أٚ دسسـ٘ أ ايـُعتدٟ ع٢ً ْؿظ َ ـشٖٛا َـٔ  ٚ 

 ذٓا١ٜ ٚا٫عتدا٤ . ـشا٤ ايـْأ
ٚ ايػم١ٗٝ بايعُد قـاٍ  ـخطأ ايـُشض أذٓا١ٜ ايـ٬م يف ايًٖٚٞ ثابت١ أ

َ ْة ِإليبى          ط :اهلل ضمشاْ٘ ُِْمه بْة و ِدي بْة ِمس بَل ُِْمًهبا ط طيبّف  يت ُحِريبِر ر قيب بْة ِم و م ُو قيت بل  ِم
ٌِ ذٓا١ٜ ـٖٚهرا تجمـت ايدٜـ١ يف ايكتـٌ ايعُـد بـٌ يف ايـ       ،192ايٓطا٤ : صأيُيَِ

ٚيٝــا٤ ايـــُذين عًٝــ٘ عًــ٢ ايعؿــٛ  ٚأ ـذاْٞايعُــد َطًكــام عٓــد تساضــٞ ايــ 
نُا تجمت ايد١ٜ يف َـٛاز  تعـرز ايكصـاص     ،ٚقمٍٛ ايد١ٜ بدٍ ايكصاص 

يػا٤ ايػـازع قصـدٙ ٚتعُـدٙ يًكتـٌ     َٔ ايٓؿظ اٚ َٔ ايطسف ٚيف َٛاز  إ
ُـدُٖا خطـأ   ؾـإ ع  ذٓا١ٜ ْظري دٓاٜـ١ ايصـيب ٚايــُذٕٓٛ عًـ٢ ايػـري     ـٚاي

 يو نً٘ يف ؾك٘ ايكصاص .ٚقد تكدّ تؿصٌٝ ذغسعام تـشًُ٘ ايعاق١ً ، 

ذاْٞ ـٚ ٜرتاضـ٢ عًٝٗـا ايـ   ٝـح تـتع: أ   ١ٜ قتٌ ايـُطًِ عُدام س (1)
ـٺـذاْٞ يف  ؾد أَٛز ٜتخري ايٖٞ أ -ٚٚيٞ ايدّ   َٓٗا :  ٟ ًٓ

ٖٚـٛ ايـرٟ  خـٌ يف     -ا٭ٍٚ : َأ٠ بعري َٔ ايـُطإ ًـد ايــُطٔ   

 ايط١ٓ ايطا ض١ ٚا٫سٛط ٚدٛبام نْٛٗا َٔ ايؿشٍٛ  ٕٚ ا٫ْاخ . 
ٚا٫سـٛط ا٭ٚىل  ،ؾسم ب: ايرنس ٚب: ا٫ْج٢  ب٬ايجاْٞ : َأتا بكس٠ 

 . ٚا٫ق٣ٛ نؿا١ٜ َط٢ُ ايمكس بأٟ عُس ًٚؿ١ٺ ، خٛهلا يف ايط١ٓ ايطا ض١

ُٸ ،رب ؾٝٗا ضٔ ٫ٚ ذنٛز٠ ـايجايح : أيـ غا٠ ٫ٚ ٜعت  اٖاٜٚهؿٞ َط
 ٕ . أٚا٭ٚىل نْٛٗا َٔ ؾشٛي١ ايط ،أعِ َٔ ايطإٔ ٚايطخٌ
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  ٚايـــدزِٖ ٜطـــاٟٚ ،ف  زٖـــِ ؾطـــ١ َطـــهٛنامآ٫س٠ بـــد : عػـــايسا
ــ١ )  12، 6) ( َجكــاٍ 5 250( محصــ١ َــٔ ايؿطــ١ ايـــُطهٛن١ ؾتهــٕٛ ايدٜ

ـــِ :        ــا٤ ايعاي ــام يف أزد ــ٘ ٚشْ ــا٥د تداٚي ــايػساّ ايػ ــا ٍ ب ــٞ تع ــرييف ٖٚ ً 

ــ24 ،318) ـــُعا١ًَ ( غـ ــه١ ايـ ــهٛن١ بطـ ــ١ َطـ ــا  أ ،ساّ ؾطـ ٕ ٚشٕ بًشـ
ايــسقِ َــٔ ضــسب ٚشٕ    ىذاٜٚٓــتر  ،َــٔ ايػــساّ   ( 0، 193احلُصــ١ )

 ( محص١ ايرٟ ٚشٕ عػس٠ اٯيـ  زِٖ . 126000شُص١ بايػساّ يف )ـاي

ـُا١ْٝ ٚايــدٜٓاز ٜطــاٟٚ ثــ ،ـخاَظ : أيـــ  ٜٓــاز ذٖــب َطــهٛنام ايــ
ٟ    ،عػس محص١ َٔ ايرٖب ايـُطهٛى ( 3، 474) ؾايدٜـ١ ايهاًَـ١ تطـاٚ

ُ ـّ َٔ ايـرٖب ايـ  ساغ  ،طهٛى بـايٛشٕ ايــُتداٍٚ يف عصـٛزْا   خاي  ايــ

ايدٜـ١ ايهاًَـ١ يف ٚشٕ   ذٖب ايه ٖٞ ( محص١ 18000ذام َٔ ضسب )ـْات
                        ( . 193،0شُص١ بايػساّ )ـاي

 ،ش١ً ثٛب دٝد ـٚاي ،دصا٤ َأتٞ س١ً يف ايد١ٜ ٚقد ذنس ايـُػٗٛز إ

اٍ دصا٤ٖـا اغـه  ٚيف إ ،بسا  ايـُٝٔ  َٔ أ -إشاز ٚز ا٤  -ٚنٌ س١ً ثٛبإ 
ــدْا ؾــا٫سٛط ٚدٛبــام تسن   ــ    ٗــا ٚإعٓ ــٛز اي ــٔ ا٫َ ــد َ ــاز ٚاس خُط١ ـختٝ

 ايـُتٝك١ٓ عٓدْا . 

خُط١ بايع١ًُ ايٓكد١ٜ ـٟ ٚاسد َٔ ا٫َٛز ايـذصٟ  ؾد ق١ُٝ أ( 2ٜ)
ــ    ــد تساضــٞ اي ـــُتداٚي١ عٓ ــٞ ايــدّ  ـاي ــٔ  ٕٚ تساضــُٝٗا   ،ذاْٞ ٚٚي َٚ

ـــؾايٛادــب  ؾــد ًــٓـ ٜــ  َٚــد  .ًــٓاف اخلُطــ١ ذاْٞ َــٔ ا٭ـختازٙ اي

ض ـٚا٫سـٛط ٚدٛبـام ايتصايـ    ،ٚا٫ ا٤ ضـٞ ت٬سـظ قُٝـ١ ٜـّٛ ايـدؾد     ايرتا
 ٢ٓعتٗا بـُـٛع قُٝـتاز٠ ايـُدؾـ١ ايـُخـٜدـٛضام عٔ ايـٛع عـكدز ايـُدؾـباي
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 تساضٞ ٚيٞ ايـُذين عًٝ٘ َد اجلاْٞ براى ايـُكداز َٔ ايع١ًُ ايٓكد١ٜ . 
( تطتٛؾ٢  ١ٜ ايعُد َٔ اجلاْٞ عُدام بعد ايعؿـٛ عـٔ ايكصـاص    3)

خريٖا عٓٗا ـذٛش يًذاْٞ تأٜ ٫ٚ رتاضٞ عًٝٗايف َد٠ ض١ٓ تمدأ َٔ س: اي

ٜٚتخري ضُٔ ايط١ٓ يف  ؾد أٟ ًٓـ غا٤ٙ َـٔ   ،إ٫ بسضا ٚيٞ ايـُكتٍٛ
ـٺ ٕٚ أ  ذاْٞ . ـ٫ بايرتاضٞ َد ايخاص إ ٕ ًٜصَ٘ ٚيٞ ايـُكتٍٛ بصٓ
ـذاْٞ َـٔ أ ا٤ أٚ َاطـٌ ؾٝٗـا ستـ٢ إْكطـت ايطـ١ٓ       َتٓـد ايـ  ( يٛ إ4)

ٕ ناْـت  ٚإ ،َـٔ  ٕٚ ْكصـإ    تاَـ١م  ا٤ٖا ـشانِ ايػسعٞ ع٢ً أدربٙ ايأ
ِٴـَمطٛط١ ضاعد اي ٜٚدٷ يًشانِ ضًط١ٌٓ ٚيٞ ايدّ ع٢ً ايكصـاص اٚ   شان

 ع٢ً ايرتاضٞ ع٢ً ايد١ٜ ثِ أخرٖا َٓ٘ قٗسام عًٝ٘ ٚ ؾعٗا يٛيٞ ايدّ . 

طـتٛؾ٢ َٓـ٘ يف   (  ١ٜ ايكتٌ غمٝ٘ ايعُـد ثابتـ١ عًـ٢ اجلـاْٞ ْؿطـ٘ تٴ     5)
 ،سد ا٫ًٓاف ايـخُط١ ايــُتكد١َ ٖٚٞ أ ،ًجٗا ـٴث٬خ ضٓ: يف نٌ ض١ٓ ث

 ١ ٕ تهـٕٛ ث٬ثـٕٛ َٓٗـا سك ـ    ـذاْٞ أ ا٤ٖـا َـٔ ا٫بـٌ يصَـ٘ أ    ختاز ايٚاذا إ

قـد  خًـت يف    -ٚث٬ثٕٛ َٓٗا بٓت يمـٕٛ   -قد  خًت يف ايط١ٓ ايسابع١  -
َٔ ب: ث١ٝٓ اىل بـاشٍ   -ٜعين سا٬َم  -ٚازبعٕٛ َٓٗا خًؿ١  -ايط١ٓ ايجايج١ 

 خًت يف ايط١ٓ ايطا ض١ ؾُا شا  . ٚايج١ٝٓ ٖٞ ايه   -عاَٗا 

كدز عًٝ٘ اٚ َات ( اذا ٖسب ايكاتٌ عُدام اٚ َا ٜػم٘ ايعُد ؾًِ ٜٴ6)
٘  ،اخرت ايد١ٜ َٔ َاي٘  - ٍٷ أ  ٚإ ي ٜهٔ يـ خـرت َـٔ ا٫قـسب ايٝـ٘     َـا

ــا٭ ــ٘ قس إٚ ،قسب ؾ ــٔ ي ــريٛا إ ي ٜه ــ١ اٚ ي ٜم ــ١  أ ب ــٛىل   ٸايدٜ ــٔ ٜت  اٙ َ

 . ( )عٔ ا٫َاّ  بٝت ايـُاٍ ْٝاب١م
 طتٛؾ٢ يف ث٬خ ضٓ: يف نٌ ض١ٓخطأ ايـُشض تٴـ( ١ٜ ايكتٌ اي7)
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ٜـ  ـشٌُ عًـ٢ ايعاقًـ١ بـ   ـٴثًجٗا ٚتـ  ُٸـذب عًـِٝٗ تـ  ـُع٢ٓ اْـ٘  ًٗا َـٔ  ٕٚ  ش
ــ    ْعِ يـٛ    . زدٛعِٗ ع٢ً اجلاْٞ  مرهلا ٚدـب  ي تهـٔ يـ٘ عاقًـ١ اٚ ي ت

ٚيـٛ   ،خُط١ ـسـد ا٫ًـٓاف ايـ   ٖٚـٞ أ  ،ع٢ً ايكاتٌ خطأ برهلا َٔ َايـ٘  

ث٬ثـٕٛ َٓٗـا   ٚ ،١  ا٤ ث٬ثـ: َٓٗـا سك ـ   ٖا َٔ ًٓـ ا٫بٌ يصّ أا٩أزٜد أ 
قد  -خاض ـٚعػسٕٚ َٓٗا بٓت َ ،ٚعػسٕٚ َٓٗا ابٔ يمٕٛ  ،بٓت يمٕٛ 

 .  - خًت يف ايط١ٓ ايجا١ْٝ 

 ٜــ١  -عُــدام اٚ خطــأ -شسّ ا٫زبعــ١ ـ(  ٜــ١ ايكتــٌ يف ا٫غــٗس ايــ 8)
؟  -ًٝظ ايد١ٜ يف تػ -ـشسّ ايـُهٞ ًٜشل ايكتٌ يف اي ٌٖٚ ،ٗا جنا١ًَ ٚثً

ذٓا١ٜ ـشام . ٫ٚ تػًـٝظ يف  ٜـ١ ايـ   ـؾٝ٘ اغهاٍ عظِٝ بٌ ا٫ق٣ٛ عدّ ا٫ي

 شسّ . ـع٢ً ا٫طساف ٚا٫عطا٤ اذا ٚقعت يف ا٫غٗس اي
ٚتتشكل بايٓدّ عًـ٢ ضـ٤ٛ    ،( ع٢ً ايكاتٌ عُدام : ايتٛب١ ايٓصٛ 9)

يػسى ؾإ ايكتٌ اعظِ ايط٦ٝات بعد ا ،ؾعً٘ ٚبايعصّ ع٢ً عدّ ايعٛ  ايٝ٘

 -سٙ َهاْـ٘ ٚتٝطٸـ  َـد إ  -نؿاز٠ اجلُد ب: عتـل زقمـ١    ٚعًٝ٘ ،باهلل ايعظِٝ 
ٚاذا نـإ ايكتـٌ    ،طعاّ ضت: َطـهٝٓام  ٚب: ًّٛ غٗسٜٔ َتتابع: ٚب: إ

ٚيٛ ًا ف ّٜٛ ايعٝد  ،شسّ ٚدب عًٝ٘ ايصّٛ ؾٝٗا ـايعُد يف ا٫غٗس اي

 . بأع  ٫ٚضُٓٗا ًاَ٘ 
إ ٜعتل زقم١ َد ا٫َهإ م١ : عًٝ٘ ( ع٢ً ايكاتٌ خطأ نؿاز٠ َستٸ10)
طعـِ  س يـ٘ أ ؾـإ ي ٜتٝطٸـ   ،ؾإ ي ٜتٝطس ًاّ غٗسٜٔ َتتـابع:   ،س ٚايتٝطٸ

 شسّ ناْت نؿازت٘ـخطأ يف ا٫غٗس ايـكتٌ ايـٚاذا نإ اي ،ضتٝـٔ َطهـٝٓام 
 ٖٚٞ ًّٛ غٗسٜٔ َتتابع: يف ا٫غٗس احلسّ .  -ع٢ً ا٫سٛط  -َع١ٓٝ 
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شس ـْصـ  ١ٜ ايسدـٌ ايــُطًِ ايـ   شس٠ ـ ١ٜ ايـُسأ٠ ايـُط١ًُ اي (11)
َــٔ  ٕٚ ؾــسم يف ايـــُكتٛي١ بــ: ايصــػري٠  ،ذاْٞ ـَــٔ أٟ ًــٓـ غــا٤ ايــ

 ٚب: ايهمري٠ ٫ٚ ب: ض١ًُٝ ا٫عطا٤ ٚب: ضكُٝتٗا . 

ش٬ٍ اذا قتــٌ ٚيــد ايصْــا ٖٚــٛ َطــًِ ٜػــٗد  ـ( ضــمل إ ٚيــد ايــ12)
ٌ ٚيـد  يهٔ يٛ زضٞ ٚزثت٘ بايد١ٜ اٚ نإ قت ،تٌ ب٘ قصاًام ـٴايػٗا ت: ق

ــ٘ ثــ  ــا خطــأ ؾدٜت ــَ ُإـايصْ ٚايــدزِٖ ايؿطــ١  ،١  زٖــِ ؾطــ١ َطــهٛن١  ٦

       (193،0ٚٚشٕ احلُصـ١ )  ،محص١ َٔ ايؿط١ ايـُطهٛن١(6،12)ٜطاٟٚ 
ٕ ُاـٚاذا ضـسبت يف ثـ   ،غِ (43،2ؾٝهٕٛ ٚشٕ ايدزِٖ ايٛاسد) ،ّ ساغ
ــَ ــ١ ١ ٦ـ ــِ ؾطـ ــا   زٖـ ــد ايصْـ ــ١ ٚيـ ــٞ  ٜـ ــه ٖـ ــايػساّ   ايـ ــ١ بـ ــاٚت ايدٜـ  ضـ

 ،ٚ ١ٜ بٓت ايصْا ْصـ ايــُكداز  ،خايص١ ـِ َٔ ايؿط١ ايغ( 44،1945 )
  .شكل قطعٝام نْٛ٘ ٚيد شْا ـاذا ت -ايرنس ٚا٫ْج٢  -ٖرا سهِ ٚيد ايصْا 

١ َجمتـ١ ؾٗـٞ    ١ٜ ايـُػتم٘ ٚايرٟ تًٛى ب٘ ا٭يطٔ َٔ  ٕٚ سذـ  ٚأَا

 .  ٭زبع١ ا٫خس٣ ف  زِٖ أٚ أسد ا٫ًٓاف اآ٫ ١ٜ نا١ًَ : عػس٠ 
ٚ ٜـ١   ،١  زٖـِ  ٦ٕ َُاـٚايٓصساْٞ ٚايـُذٛضٞ ث ( ١ٜ ايٝٗٛ 13ٟ)

ـــُكداز   ـــُسأ٠ َــِٓٗ ْصـــ اي ــ١ اعطــا٥ُٗا ٚدسٚسُٗــا بــ   ،اي ـشطب ٚ ٜ

ٚعًٝـ٘   .عطا٤ ايـُطًِ ٚدسٚسـ٘ َـٔ  ٜتـ٘    ايٓطم١ َٔ  ٜتُٗا ْظري ْطم١ أ
ٖٚهـرا اذا   ،١  زِٖ ٦َ دٚ اٖا بأزب  ٚ ْصسا١ْٝمأ اذا قتٌ ايـُطًِ ٜٗٛ ١ٜم

 ْصساْٞ .  ٚأؾكأ ايـُطًِ ع: ٜٗٛ ٟ 

  ٕٚ  ،َٔ ٜعتكد بدٜٔ  اٟٚ ٜٚٓتطب ايٖٝ٘ٚرٙ ا٫سهاّ تعِ نٌ 
 ٞـٚنتاب  اٟٚ اذا قتً٘ َطًِ ؾإيـٗٞ ٜعتكدٕٚ بدٜٔ  ايهؿاز ايرٜٔ ٫
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ٚغـري ايٝٗـٛ  ٚايٓصـاز٣ ٚايــُذٛع      ،بًد ا٫ضـ٬ّ ٚ ٚيـ١ ايــُطًُ:     
ٔ  ، ١ٜ هلـِ يف قتًـِٗ ٫ٚ قصـاص     ٫ -ٜعتكد بدٜٔ  اٟٚ  ُٔ ٫ـَ  يهـ

 شازبام يًُطًُ: . ـ٫ اذا نإ َا٥ص غسعام إايكتٌ غري د

ٜــدؾد اىل  ،زشز هلــا غــسعام ٜجمــت ؾٝٗــا ا٭َكــدٸ ( نــٌ دٓاٜــ١ 14٫)
ذٓا١ٜ عُدٜـ١ اٚ غـم٘   ـذاْٞ اذا ناْـت ايـ  ـٜٚ٪خـر َـٔ ايـ    ،ايـُذين عًٝـ٘  

 ذٓا١ٜ خطأ .ـذاْٞ اذا ناْت ايـٜٚ٪خر َٔ عاق١ً اي ،عُد 

ــٛطٌ  ــ بٓظــس ٚتعــٝ: قــدز ا٫زش َٓ ٜٓصــم٘  ٚ َــٔـشانِ ايػــسعٞ أاي
َٔ  -طم١ٝ ٚقا١ْْٝٛ  -ٟٚ عدٍ ٚخرب٠ ـشطم١ٝ بعد زدٛع٘ اىل ذَٛز اييٮ

 ضتػازتِٗ يف تعٝٝٓ٘ . ايـُ٪َٓ: ٚإ

ــ١ يــ  (15٫) ـــشدٸ ـ ٜ ــ٘ اي ــٛت    ُٔ قتً ــس اٚ ايكصــاص بعــد ثم اٚ ايتعصٜ
 ذاٚش ع٢ً قدز ايــشدٸ ـعًٝ٘ اذا ي ٜهٔ يف قتً٘ عدٚإ اٚ ت َٛدم١ غسعام

ْهػــــ ٜكٝٓـــام ؾطـــل ايػـــاٖد ْعـــِ اذا إ ،يكصـــاص ايــــُع: غـــسعام اٚ ا

ضسازٙ بكطا٤ ٞ ايػسعٞ بعد قتٌ ايـُػٗٛ  عًٝ٘ أٚ إايـُعتُد َٔ ايكاض
 شانِ ايػسعٞ ناْت  ٜت٘ يف بٝت َاٍ ايـُطًُ: .ـاي

-ضـــتشكام غـــسعٞ َـــٔ  ٕٚ إ -عـــرزا٤  غتصـــب ســـس٠م( اذا إ16)

ٚاذا  ،ًٝ٘  ؾد َٗس ْطا٥ٗابػريُٖا ٚدب عًمد اٚ ـذُاع اٚ باتطٗا بـؾاق
ـٜـ ـغتصـمٗا ٖٚــٞ غــري عــرزا٤ ؾــ إ  شدٸـكازبٗا نـإ عًٝــ٘  ؾــد َٗــس ايـــُجٌ ٚ

نساٖٗا ٚعدّ َطاٚعتٗـا  ايصْا  ٕٚ ايـُسأ٠ يؿسض إ ايػاًب ايـُهسٙ سدٸ

 ٗس ـٗا ي ٜهٔ هلا َـَٓ ت َٔ  ٕٚ نسا١ٖٺـٝـ٘ ع٢ً ايصْا ٚزضـتـؾًٛ طاٚع
 صْا َعام . اي ضٛا٤ ايمانس ٚغريٖا ٚنإ عًُٝٗا سدٸ
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ٜـ     17) اٚ   ٪ ٟ اىل ايــُٛت عـا ٠م  ( يٛ ضـسب ايـصٚز شٚدتـ٘ ضـسبام 
ٚيـٛ ي ٜكصـد قتًـٗا ٫ٚ نـإ      ،ْـ٘ قاتـٌ عُـد    َٓ٘ ٭ قت ٸقصد قتًٗا ب٘ إ

تـت ًـدؾ١ ثمتـت عًٝـ٘ ايدٜـ١      ٜـام َجًـ٘ اىل ايــُٛت غايمـام ؾُا    ايطسب َ٪ ٸ

نـإٔ   - يٛ ضسبٗا تأ ٜمام ٚبٓشـٛ َػـسٚع  يهٔ  ْ٘ قاتٌ غم٘ عُد . دصَام ٭
ٜـام  تٓػص ٜٚطسبٗا َٔ  ٕٚ قصد ايكتٌ َٚٔ  ٕٚ نٕٛ ضسبٗا غدٜدام َ٪ ٸ

تؿاقـام ؾايظـاٖس ثمـٛت ايدٜـ١     يهٓٗـا َاتـت بـراى ايطـسب إ     -ت عـا ٠  يًُٛ

عًٝــ٘  ٕٚ ايكصــاص ٚإ نــإ ايطــسب دــا٥صا غــسعام . ٖٚهــرا ايظــاٖس  
بٛٙ اٚ اَ٘ اٚ حنـِٖٛ   ٕٚ ايكصاص يٛ ضسب ايصيب ٚيٝ٘ :أثمٛت ايد١ٜ 

 ٣ اىل َٛت٘ اتؿاقام . يػسض ايتأ ٜب ايـُػسٚع ؾأ ٸ -ٜتٛىل اَسٙ ُٔ ـَ

ــدٙ عٴ   18) ــ٘ اٚ دط ــإ يف زأض ــٔ ن ــب    ( َ ــازف بايط ــس ايع ــد٠ ٚأَ ك
ٖٚـٛ دـا٥ص غـسعام يطًـب ايــُسٜض َٓـ٘        -ذساسٞ ٚقطعٗا ؾكطعٗا يـ٘  ـاي

 ٜتٛقد ايـُٛت َع٘ غايمام ُا ٫ـيهٓ٘ اذا َات ًدؾ١ ٚنإ ايكطد َ -ذيو 

ضــتشل ٚيــٞ ايـــُسٜض ايدٜــ١ َٓــ٘  ٕٚ  ايــربا٠٤ َٓــ٘ إٚي ٜأخــر ايطمٝــب 
تكصـريٙ يف   أخر ايربا٠٤ ؾ٬  ١ٜ ع٢ً ايكاطد إ٫ اذا ثمتٕ ٚإ ،ايكصاص 

 كدت٘ ؾهإ يتكصريٙ ضمب يف َٛت٘ ثمتت عًٝ٘ ايد١ٜ أٜطام . طمابت٘ ٚقطد عٴ

شاٍ َٔ ـخًٛ ايـ( يٛ قطد خطأ اعطا٤ َتعد ٠ َٔ غخ  ؾ٬ 19ٜ)
ت عًــ٢ جمتٜطــسٟ ذيــو اىل زٚســ٘ ٚسٝاتــ٘ ؾـــ ٫ايطــسا١ٜ ٚعــدَٗا : ؾكــد 

 ٜطسٟ :   ٚأ ،ُاّ ا٫عطا٤ ايـُكطٛع١ ـايـُخط٧  ١ٜ تذاْٞ ـاي

 ٣ٛـ١ نٌ عطٛ قطع٘ ضـتت عًٝ٘  ٜـمـؿسقام ثـتـطد َـكـؾإ نإ اي -أ 
 َطاؾام اىل  ١ٜ ْؿظ ايـُذين عًٝ٘ خطأ .  ،ايعطٛ ا٫خري
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ٚ ضـمب ؾـاز    أ طد ا٫عطا٤ َتص٬م ٚبطسب١ ٚاسـد٠ ٚإ نإ ق -ب
  خًت  ١ٜ ذيو نً٘ يف  ١ٜ ايٓؿظ . 

 : موجبات الضَاى
ذٓا١ٜ ـتــ٬ف ٚايـــذُعٗا اٱٜــ ،١ُ دٓاٜــات تٛدــب ضــُإ ايدٜــ١ ـثــ

ُٸــ عًــ٢ ايػــري َــٔ  ٕٚ قصــدٺ ٖٚــٞ ْٛعــإ : تــاز٠ ٜماغــس  ،د ايٝــ٘ يــ٘ ٚتع
ْعـسض ذيـو يف ؾـسٚع ؾكٗٝـ١      ،ٚتاز٠ ٜتطمب ايُٝٗـا  ، ذٓا١ٜ ٚا٫ت٬ف ـاي

ٚقــد  ،ٞ بؿـسٚع ايتطـمٝب   ذٓا١ٜ ثـِ ْجٓٸــ ـمـدأ بؿـسٚع َماغــس٠ ايـ   ْٚ ،َتتايٝـ١  
 َا :  ٓاضم١ٺـُـخًطٗا يف بعض ايؿسٚع يـْ

٠ أٚ ضـسب إَــسأ ،( َـٔ زَـ٢ ٖــدؾام َعٝٓـام ؾأًــاب اْطـاْام ٚقتًــ٘     20)

ام يًتأ ٜب ؾُات بطسبت٘ ضٛا٤ ا٫ب اٚ ا٫خ اٚ ايــُعًِ اٚ غريٖـِ   ًٚمٝٸ
ــِ   ــصٚز ٚا٫ب ٚا٫خ اٚ غريٖ ــ اٚ -ٚضــٛا٤ اي ــو َــ ـشٛ ذْ ــل ـٜٓ  ُا ٜتشك

َع٘ ايكتٌ َٔ  ٕٚ قصد ايؿاعٌ ايٝـ٘ َٚـٔ  ٕٚ نْٛـ٘ ؾعـ٬م ٜرتتـب عًٝـ٘       

 ايكتٌ عا ٠ نإ عًٝ٘  ١ٜ ايـُكتٍٛ ٚيٝظ عًٝ٘ قصاص . 
ٜهـٔ خـمريام عازؾـام بطمابـ١     ب ٚايتمٝطس ع٢ً َٔ ي شسّ ايتطمٸـ( 21ٜ)

ٜـ  ،خرب٠ ـشٝٛإ اٚ نـإ قاًـس ايــُعسؾ١ ٚايـ    ـٚ ايايمػس أ ٌ ًٚــ  شـ٫ٚ 

بـٌ   ،ذ١ ـ٫ يًخمري ايعـازف بايطمابـ١ ٚايـُعايـ   ايدٚا٤ ٫ٚ َماغس٠ ايع٬ز إ
ايتصدٟ َٔ خربا٤ ايطب يًع٬ز اٚ ًٚـ ايدٚا٤ ٚبكدز  : ذب نؿا١ٜمـٜ

عًـ٢ ًٚــ ايـدٚا٤     ٚأع٢ً ايع٬ز  ـشٌ أخر ا٭دسساد١ ايـُسض٢ ٜٚ

 ٚ تصزٜك٘ اىل ايـُسٜض . أ
 ١ نإـاَـس٠ تـٚا٤ َٔ  ٕٚ خمـ ايدـ٬ز أٚ ًٚـاغس ايعـٚأَا اذا ب
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ـ١ُ ٜـتخً  َـٔ ايـُأثـ    ٜٓؿع٘ غ٧ٝ ٫ٚ خساب ٫ٚـُام ٚضآَام يًتًـ ٚايـآث
 عٓد٥ر .  ا٭خس١ٜٚ ٚايطُإ ايدْٟٝٛ

ر سٝٛاْام ٚآٍ ع٬د٘ اىل تًؿ٘ َٚٛتـ٘  ـ( ايطمٝب ايمٝطسٟ اذا عاي22)

ٚ ضـــُٔ أزش عٝمـــ٘ ، أشٝٛإ اذا َـــاتـضـــُٔ قُٝـــ١ ايـــ -مـــ٘ أٚ اىل تعٝٸ
ربا٠٤ َـٔ ايطـُإ ؾـ٬ ضـُإ     ٕ ٜأخر َٔ َايهـ٘ ايـ  ٫ أإ ،ٕ قُٝت٘ ْٚكصا

 ٫ َد ايتكصري يف ايع٬ز .عٓد٥ر إ

ــمريام ٚعايــ    23) ــإ خ ــسٟ اذا ن ــب ايمػ ــام ـ( ايطمٝ بعًُٝــ١  -ر َسٜط
ا٭ب ٘ ايػـسعٞ : ٚيٝٸ  ٚقد أخر َٔ ايـُسٜض اٚ َٔ -شٖٛاـدساس١ٝ اٚ ْ

ايربا٠٤ َٔ ايطُإ ع٢ً ٚاضتشصٌ  -ذْٓٛام ـذد اذا نإ ًمٝام اٚ َـاٚ اي

ب ثِ ي ٜكصس يف ايعـ٬ز ٚي ُٜٗـٌ غـ٦ٝام ؾـاتؿل     ؾسض ايـُٛت اٚ ايتعٝٸ
 عًٝ٘ ٫ٚ ضُإ .   ١ٜ  ب ؾ٬ايـُٛت اٚ ايتعٝٸ

ٚ ـُعاجلت٘ ٚباغسٖا َـٔ  ٕٚ طًمـ٘ أ  ٚاذا ي ٜأخر ايربا٠٤ ٚقد تربع ب

 ت٬ؾ٘ ٚدٓاٜت٘ .٘ ؾعًٝ٘ ضُإ  ١ٜ إطًب ٚيٝٸ
 باغـس ايعـ٬ز َـد اٱذٕ اذا نـإ قاًـسام،     ايطـُإ يـٛ    ٖٚهرا عًٝ٘

س اٚ أٚ اْــ٘ قــد قصٸــ ،ذاَع١ ايطمٝــ١ ٚعــدّ خربٜٚتــ٘ ـيعــدّ  زاضــت٘ يف ايــ

بٌ عًٝ٘ ضُإ ايد١ٜ اذا  ،ب ُاٌٖ يف ايع٬ز ؾأٚدب ايـُٛت اٚ ايتعٝٸـت
عاب ايـُسٜض ست٢ يٛ ـذْٓٛام ٚأتًـ اٚ أباغس ايع٬ز ٚنإ ًػريام اٚ َ

ٚ ذٕ ايــُسٜض ٚطًمـ٘ أ   يتكصـري ٚا٫ُٖـاٍ ٚبـ   َٔ ا ذت٘ خًٛامـناْت َعاي

 ب . ذت٘ اىل ايتًـ ٚايـُٛت اٚ اىل ايتعٝٸـ٘ ثِ آيت َعايطًب ٚيٝٸ
 ٞـ يف َطا١ُٖ عصمت٘ ٚأقسبا٥٘ ؾ٫ٚ ضري ،ٚضُإ ايطمٝب يف َاي٘ 
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 ت غ٧ٝ ع٢ً غري ايطمٝب . ٛؾا٤ ايد١ٜ َٔ  ٕٚ ثمٚ
ــ ٘ ع٢ً ايصـ ٜتًؿ٘ اٚ ٜعٝم إ ٜطُٔ َاختٸـ( اي24) ُختٕٛ ستـ٢  يب اي

س خر ايـربا٠٤ َـٔ ايـٛيٞ ثـِ ي ٜكصٸـ     إ٫ إٔ ٜأ ،٘ اذا نإ ختاْ٘ بطًب ٚيٝٸ

ـخنت ايرٟ ٜتطًم٘ اي س ؾتذاٚش ايـشدٸبُٝٓٗا يٛ قصٸ ،ٚي ٌُٜٗ ؾ٬ ضُإ 
ٚ س ؾٝ٘ أٜكصٸ شػؿ١ اٚ َاـضُٔ  ١ٜ اي -٬ّ اٚ حنُٖٛا اٚ قطد سػؿ١ ايػ
ــتشؿ   ــ٘ ٜتُاٖــٌ يف اي ــا  ،ظ عًٝ ــٛ نــا  ٖٚهــرا ٜطــُٔ َ  ٕ قاًــسام يٝطــت  ي

 ختإ . ـي٘ َعسؾ١ تا١َ ٚخرب١ٜٚ باي
ـشسنت ْكًمت ايــُسضع١ ٖٚـٞ ْا٥ُـ١ عًـ٢ ايسضـٝد اٚ تـ      ( اذا إ25)

٘ ٚقصـد يؿعـٌ   َٓـ٘ َـٔ  ٕٚ تٛدٸـ     شسنتٗا عطٛامـتًؿت بعًٝ٘ ؾكتًت٘ اٚ أ

 يًعـــصٸ امطمـــام ايٓـــّٛ عًٝٗـــا : ؾـــإ ناْـــت زضـــاعتٗا يـــ٘ طًمــــذٓا١ٜ ٱايـــ
ٚإٕ  ،ب يف َاهلـا خاًـ١   ؿظ اٚ ايعطٛ ايــُتعٝٸ ت  ١ٜ ايٓـمتــؾتخاز ثٚاٱ

 زضعت٘ ٫ستٝادٗا اىل ايـُاٍ ؾايد١ٜ ثابت١ ع٢ً عاقًتٗا . أ

ــا٥ِ  ( اذا إ26) ــب ايٓـــ ــت اٚ ا٫خ اٚ  -ْكًـــ ا٭ب أٚ ا٭ّ اٚ ا٫خـــ
 ٚ حتــسى يف َْٛــ٘ عًــ٢   أ -تأدس٠  يًسضــاع غــري ايظ٦ــس ايـــُط   ،ـشِْٖٛــ

 ٘ ٚقصـــد  ٕٚ تٛدٸـــغـــريٙ ؾـــأتًـ زٚســـ٘ اٚ عطـــٛام اٚ طسؾـــام َٓـــ٘ َـــٔ  

يف عـدّ   -ٖٚـٛ   ،طمام ايّٓٛ عًٝ٘ ؾـ٬  ٜـ١ ٫ٚ قصـاص    ـذٓاب١ ٱيؿعٌ اي
ـذٓا٥ٞ ْظري َا يٛ ضكط أسد َٔ غاٖل بػري إختٝـازٙ  ايكصد اىل ايؿعٌ اي

 ٚأَات٘ .  سدٺؾٛقد ع٢ً أ

 ااٚ اذ ،ٚ يف  بس مٌ أـت٘ ًاعام يف قــ ايسدٌ بصٚدـٓـعاذا أ (27)
ُٸ  ت ع٢ً ايسدٌ ايد١ٜ نا١ًَ َٔـمـت ايصٚد١ ثـاتؾُ ،ٓـ ـعـٗا ايٝ٘ بـض
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ثمت ٚيٞ ايدّ قصـدٙ َـٔ ؾعًـ٘    إ٫ اذا أ ،ٚي ٜجمت عًٝ٘ قصاص  ،َاي٘  
ُٸــ  ٜــأتٞ ٖــرا ايتؿصــٌٝ ٚ ،ـشصٌ ايكطــا١َ عٓــد ايتُٗــ١ٚ تــدٙ يكتًــٗا أٚتع

 عٓؿت بصٚدٗا ؾُات . يف ايصٚد١ اذا أ

ُٸـ( ايــ28) عسبتــ٘ ٚ يف أشٌُ َتــاع عًــ٢ زأضــ٘ ـضــت٪دس يــاٍ اذا إش
٘   امٚ نطس َٓ٘ عطٛأؾأًاب اْطاْام َٚات  ـت٘ َاتـ أٚ إ َٔ  ٕٚ قصـد  ٖطـ

 ،ـشُاٍ ٚدٛبامجمت ؾٝ٘ ايد١ٜ ع٢ً عاق١ً ايـشطام تـنإ خطأ َ -ٚ نطسٙ أ

ـشُاٍ اذا نـإ  ُاّ ع٢ً ايـٚ ا٫تسٚا ٚدب ايدؾد أٚ قصٸؾإ ي ٜدؾعٛا أ
ُٸٚإ٫ اذا إ ،ِٗ َْٛام غري َتٸَأ تـٌ دـا٤ت ايكطـا١َ    د ايكتُٗ٘ ٚيٞ ايدّ بتع

 بتؿصًٝٗا ايـُتكدّ . 

ـُاٍ اٚ عـاب ؾـ٬ ضـُإ    شُاٍ ايــُتاع ٚتًــ ايـ   ـٚاذا ضكط َٔ ايـ 
يتؿسٜط يف بايتكصـري اٚ بـا   -ُٗام ٖٛ اٚ عاًَـ٘ اٚ َعٝٓـ٘   ٫ اذا نإ َتٸعًٝ٘ إ

س ايطــُإ يــٛ أثمــت عًــ٢ محًــ٘ ؾعًــ٢ ايـــُكصٸدس أسؿــظ ايـــُاٍ ايـــُطت

 ٢ً عدّ ايتكصري ْٚهٌ . سًؿ٘ عٚ أأًاسب ايـُاٍ ذيو غسعام 
ًـا    ٚ اذاايط٬  بٛد٘ غـريٙ ؾخـاف َٚـات أ    سدٷ( اذا غٗس أ29)

ضتٓا  ايـُٛت اٚ ايهطس اىل ع٢ً اسد ؾُات أٚ ٚقد ٚاْهطس عٝح عًِ إ

ؾـ٬   ،خاؾـ١  ٙ ايطـ٬  اٚ ًـٝاس٘ اٚ حنُٖٛـا َـٔ أضـماب اٱ     ؾعًت٘ : غـٗس 
 خًٛ ساي٘ َٔ ًٛز : ـٜ

  ٔ ذٓا١ٜ ـؾعًتـ٘ : قتـٌ ايػـري اٚ ايـ     ؾإ ايصا٥ض اٚ ايػاٖس اذا قصـد َـ

 ُٛت اٚ ايهطسستب عًٝٗا ايــتـد ٜـشٌ ٚٚضـٞ َـ٘ ؾـتـعًـعًٝ٘ اٚ ناْت ؾ
 يتؿات ايصا٥ض اٚ ايػاٖس ض٬س٘ يريو نإ عًٝ٘ ايكصاص . عا ٠ َد إ
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ــإ    ـٖٚهــرا اذا أيــ  ــاٙ أٚ ن ــرتاع ايطــمد إٜ ــد إؾ  ذأٙ اىل َطــٝل بكص
ذدٙ ـُٔ تـ ـؾرتاضـٗا يـ  ماع ٚإٚدٛ  ايط -يف ذاى ايـُٛضد  -ُا ٜتعازف ـَ

ت٘ اٚ ـَاتــٚإٕ ي ٜكصـد إ  ،ؾٝـ٘ ؾٝهـٕٛ قـات٬م عُـدام ثمـت عًٝـ٘ ايكصـاص        

ٚ ايهطـس  ـُا ٜرتتـب عًٝٗـا ايكتـٌ أ   خصًٛٝاتٗا َـنطسٙ ٫ٚ ناْت ؾعًت٘ ب
عًـ٢ ؾعًتـ٘   ايــُٛت  ٚاذا ي ٜرتتـب   ،نإ عًٝ٘ ايد١ٜ نا١ًَ يف َاي٘  عا ٠م

ٛٷ  ٜٓهطس َٓ٘ .  يد١ٜ َا اٚ عاب  نإ ضآَام بٌ اْهطس َٓ٘ عط

أٚ أخــاف ســا٬َم ؾأضــكطت دٓٝٓٗــا بؿعــٌ إخاؾتــ٘ إٜاٖــا ضــُٔ  ٜــ١  
ذٓ: سطب عُسٙ َٚستمت٘ . ٖٚـرا نًـ٘ َـد ايعًـِ باضـتٓا  ايــُٛت اٚ       ـاي

ٚاذا ي ٜعًِ اضتٓا  ايـُٛت اىل ؾعًت٘ أٚ عًـِ   ،ذاْٞ ـايعٝب اىل ؾع١ً اي

 عدّ  خايتٗا يف َٛت٘ ددام ؾ٬ غ٧ٝ عًٝ٘ قطعام . 
ٚ أخــاف غــريٙ بــإٔ غــٗس ايطــ٬  عًٝــ٘ أٚ ًــا  بٛدٗــ٘ أ ( يــ30ٛ)

ٚيـٛ   -شٛ ذيو ؾٗسب َٓ٘ ٚأيكـ٢ ْؿطـ٘ يف ب٦ـس اٚ َـٔ غـاٖل باختٝـازٙ       ـْ

ٚنـرا عًـ٢ ا٫قـسب     ،يهٓ٘ َات ؾ٬ ضُإ ع٢ً ايـُخٝـ  -بأٌَ ايٓذا٠
ــازٙ     ــس اٚ َــٔ غــاٖل بػــري اختٝ ــ٘ يع -يــٛ نــإ ضــكٛط٘ يف ب٦ ُــاٙ اٚ غؿًت

 ل اٚ سؿــس٠ ؾاؾرتضــ٘ـضــطس أســدام اىل طسٜــل ضٝٸــإ ٚ ٖػــت٘ . ٖٚهــرا يــٛ

 ضمد اتؿاقام َٔ  ٕٚ قصد . 
ٚ بعسبت٘ غريٙ َتعُـدام َـٔ  ٕٚ قصـدٙ يكتًـ٘     أ(اذا ًدّ ظطدٙ 31)

ؾـاتؿل َٛتـ٘ بٗـا     ،ُا ٜرتتب عًٝٗا ايكتٌ عـا ٠  ـَٚٔ  ٕٚ نٕٛ ايصد١َ َ

قصــد ايصــا ّ قتــٌ  -ٕ نــإ اســدُٖا ٚإ ،ناْــت  ٜتــ٘ يف َــاٍ ايصــا ّ 
 نإ عًٝ٘ -ُا ٜرتتب عًٝٗا ايكتٌ عا ٠ ـأٚ ناْت ايصد١َ َ ،ّٚ ايـُصد
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 ايكصاص سكام يٛيٞ  ّ ايـُصدّٚ . 
طـام  ٕ ٜهـٕٛ ايــُصدّٚ َؿسٸ  إ٫ أ ،ٚيٛ َات ايصا ّ نإ  َ٘ ٖـدزام  

 جمت ايدٜـ١ عًـ٢ ايصـا ّ نُـا     ـٚ ضريٙ ساٍ ايصـداّ ؾتـ  سام يف ٚقٛؾ٘ أَكصٸ

 ٚ  نــإ ايـــُصدّٚ ضــا٥سام يــٛ ي ٜهــٔ ايصــا ّ ايـــُكتٍٛ قاًــدام يًصــدّ 
ٜطـــٛؽ يـــ٘ ايطـــري ؾٝـــ٘ اٚ نـــإ ٚاقؿـــام اٚ دايطـــام يف طسٜـــل   يف طسٜـــل ٫

ّ  ل ؾصدَ٘ اْـٸايـُطًُ: ٖٚٛ ضٝ  ،طإ ب٬ قصد أٚ عجس ب٘ ؾُـات ايصـا 

خ٬ف َا اذا نإ ايصـا ّ قاًـدام يًصـدّ اٚ ناْـت يـ٘ َٓدٚسـ١       ـرا بٖٚ
 ضــا٥سام ٖٚهــرا يــٛ نــإ ايـــُصدّٚ   ،خً  َــٔ ايصــداّ َــد ايػــري  ـَٚــ

 ٜــصاسِ بــ٘  يــ٘ اٚ يف ايطسٜــل ايـــُما  ايٛضــٝد ايــرٟ ٫  يف طسٜكــ٘ ايـــُعدٸ

َصزعتـ٘ اٚ عسًـت٘    -ٚ نإ ٚاقؿـام يف ًَهـ٘   ـُٓع٘ عٔ ايـُطري أغريٙ ٫ٚ ٜ
 ض ْــ٘ عــسٸغــ٤ٞ عًــ٢ ايصــا ّ ٭ ٫ ؾــإ  ّ ايصــا ّ ٖــدزٷ -اٚ حنُٖٛــا 

 ط يف سؿظٗا . ْؿط٘ يًُٛت ٚؾسٸ

ٌ ٚقد حيصٌ ًداّ ا٫ثٓ: غـخ  ثايـح نـإٔ ٜـدؾد غـخ         بؿعـ
ــريٙ  ــ -غ ــام ٜٚــ  ـب ــدّ ثايج ــ٘ ؾٝص ــح  -ُٛتإ ـذطدٙ اٚ بعسبت ــاْٞ ٚايجاي    -ايج

ٚنإ ايطأَ ٖٛ ا٫ٍٚ : ؾإ قصد بصدَ٘ ايكتـٌ اٚ نـإ    ،اٚ اسدُٖا 

٫ نـإ عًٝـ٘   ، ٚإُا ٜرتتب عًٝـ٘ ايكتـٌ ثمـت عًٝـ٘ ايكـٛ       ـًدَ٘ ٚ ؾع٘ َ
 .  - ايجاْٞ ٚايجايح - ١ٜ ايـُٝت َُٓٗا 

ــا   إ باي( يــٛ اًــطدّ ســسٸ 32) ػــإ عــاق٬ٕ قاًــدإ يًصــداّ ؾُات

ذاذبا سـم٬م  ـٖٚهرا يٛ ت ،تؿاقام ضُٔ نٌ ٚاسد َُٓٗا ْصـ  ١ٜ اٯخس إ
 تكاًا ايد١ٜ ٜٚسدد ،ت: اٚ َهطٛزٜٔ شمٌ ٚضكطا َٝٸـٚتداؾعا ؾاْكطد اي
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 ذٚ ايؿطٌ بايصٜا ٠ َأخٛذ٠ َٔ اٯخس . 
ٜـ    ٚعًٝ٘   ٚإ٫ ، سٷٚتٗـات  ؾٗـٛ تمـاز٨ٷ   ١ : إ ناْـا َتطـاٜٚ: يف قـدز ايد

زدـد ٚزثـ١ ذٟ    -نُا يٛ تصا ّ زدٌ َد اَسأ٠ اٚ َطًِ َـد ٜٗـٛ ٟ    -

َٔ  ٕٚ ؾسم بـ: نُْٛٗـا    ،خس ٚأخرٚا ؾطٌ ايد١ٜ ايؿطٌ اىل تسن١ اٯ
شٛ ـختًؿ: اٚ ْـختًؿ: اٚ زادً: اٚ زانم: اٚ َـَكمً: اٚ َدبسٜٔ اٚ َ

 ٖرا اذا نإ ايـُٛت بؿعًُٗا .  ،ذيو 

ًٛ نإ ايـُٛت بؿعٌ ثايح : نإٔ ًدَُٗا ثايح بـدؾعُٗا اٚ قطـد   ؾ
ٕ ي ٜكصد ـُٗا إنإ ايجايح ضآَام يدٜت -ذاذبُٗا ـشمٌ عٓد تـايجايح اي

 ٫ نإ عًٝ٘ ايكصاص . ٚإ ،ايكتٌ ٚي ٜرتتب ع٢ً ؾعً٘ ايـُٛت عا ٠ 

زادً:  -ختًؿإ َُٓٗا ـذْٓٛإ اٚ َـًطدّ ًمٝإ اٚ َ( يٛ إ33)
ؾُاتـا با٫ًـطداّ نـإ     -ذٕ ٚيُٝٗا  أْؿطُٗا زنما أّ بب ،انم: ناْا اّ ز

بايتؿصٌٝ ايــُتكدّ : َـد    -خس عاق١ً نٌ ٚاسد َُٓٗا ْصـ  ١ٜ اٯ ع٢ً

 .  -ايتطاٟٚ َٚد ايتؿاٚت 
اٚ  ،شٝٛاْات ـشٛٙ َٔ ايـ ـع٢ً ؾسع اٚ ْ -يٛ تصا ّ زانمإ  (34)

مـا  شٝٛاْإ اٚ تعٝٸـيـ ؾُـات ا  -شٖٛا ـاٚ يف ضؿ١ٓٝ اٚ ْ ،شٖٛا ـيف عسب١ اٚ ْ

ثمت ع٢ً نٌ ٚاسد َٔ ايـُتصا َ: ْصـ   اٚ تًؿت ايعسبتإ اٚ تعٝمتا 
  .خس ـشٝٛإ اٚ ايعسب١ ايـًُُٛن١ يٰق١ُٝ اي

ٕ َــايه: يًشٝــٛإ اٚ يًعسبــ١   ٚاذا ي ٜهــٔ ايسانمــإ ايـــُتصا َا  

ٖـرا نًـ٘    -ـُايهُٝٗا شٝٛاْ: اٚ ايعـسبت: يـ  ـْصـ ق١ُٝ نٌ َٔ اي ضُٓا 
ـــُتصا َ: ًٚــداَُٗا  تٓد ايتًـــ اٚ ايتعٝٸــ ضــاذا إ ــاذا  ،ب اىل ؾعــٌ اي ؾ
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طــاز٠ ايــسٜض  ختٝــاز يــ٘ نـُا ٫ إٚ ايتعٝــب اىل غريُٖــا َــإضــتٓد ايتًـــ أ
أٚ نـإ بؿعـٌ َـٔ يـ٘ اختٝـاز يف       ،ايعاًؿ١ يًؿسع اٚ يًعسب١ ؾـ٬ ضـُإ   

ًــطداَُٗا نــإٔ ٜــدؾعُٗا ثايــح اٚ ٜطــاٜكُٗا ؾٝصــطدَإ نــإ ضــُإ إ

ٜ٘ اٚ نإ ا٫ًطداّ بؿعٌ اسد ايـُتصا َ: اٚ بتعدٸ ،ح ايد١ٜ ع٢ً ايجاي
 نــإ ضــُإ  -ـُٔ اَاَــٜ٘عــتين بــ نــإٔ ٜطــسع يف ضــريٙ ٫ٚ -عًــ٢ اٯخــس

خـس ٚي ٜهـٔ   قتـٌ اٯ  ٕ ي ٜكصـد يد١ٜ ع٢ً ايــُعتدٟ ايصـا ّ َُٓٗـا إ   ا

 ٫ نإ يٛيٞ ايدّ ايكصاص . ٚإ،ُا ٜرتتب عًٝ٘ ايكتٌ عا ٠ ـؾعً٘ َ
(35 ٕ يؿــسع اٚ عسبــ١ ؾُــات اســدُٖا  ٕٚ     ( اذا اًــطدّ زانمــا
 .  ٚايٓصـ ا٫خس ٖدزٷ ،ضُٔ ايماقٞ سٝام ْصـ  ١ٜ ايـُٝت ا٫خس

اسـداُٖا   -ذطدُٖا اٚ بعسبتُٗـا  ـب -تإ أ( اذا اًطدَت إَس36)
ُ  ساٌَ ٚا٫خس٣ غري ٚاذا َـات   ،س تاتتـا ضـكطت  ٜتُٗـا بايتٗـا    ساَـٌ ؾ

: نٌ ٚاسـد٠   شاٌَ َُٓٗا ٚدب ضُإ  ٜت٘ َٔ تسنتُٗاـَعُٗا دٓ: اي

ذٓ: َـٔ تسنتٗـا إ نـإ قتًـ٘ غـم٘ عُـد بـإٔ ناْتـا         ـتطُٔ ْصـ  ١ٜ ايـ 
 ٚإ٫ اذا ي تكصدا  ايصداّ اٚ ،شٌُـَتعُدت: ي٬ًطداّ ٚعازؾت: باي

ٌ  عاق١ً خطأ حتًُ٘ كتٌشٌُ نإ ايـي تعسؾا باي ي  اذا ٖٚهـرا  ،َُٓٗـا  نـ

 . قًتٗاتكصد اسداُٖا ايصداّ اٚ ي تعسف احلٌُ ناْت ايد١ٜ ع٢ً عا
 ذٓ: َٚاتتا ثمـت يف ـشا٬َٕ ؾأضكطتا ايـًطدَت ايـُسأتإ ايٚاذا إ

 خس٣ َٚـد تطـاُٜٚٗا يف قـدز ايدٜـ١     تسن١ نٌ ٚاسد٠ َُٓٗا ْصـ  ١ٜ ا٭

ٚتطُٔ نٌ ٚاسـد٠ يف   ،س ٚايتطاقط يتٗاتحيصٌ ا -بإٔ ناْتا َطًُت:  -
ُٗا نٌ َٓ -خس٣ ْصـ  ١ٜ دٓٝٓٗا ْٚصـ  ١ٜ دٓ: ا٭َاهلا ٚتسنتٗا : 
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٫ ناْـت  ٚإ ،اذا ناْتا قاًـدت: ي٬ًـطداّ    -ُٛٙ ـسطب عُسٙ َٚستم١ ْ
 ايد١ٜ ع٢ً عاقًتُٗا . 

( جيب ع٢ً ايسَـا٠ : ايسَـٞ يف ايــُهإ ايــُما  ايــُإَٔٛ َـٔ       37)

ٜـ   ،ًـابتِٗ بطـٗاّ ايسَـٞ    ٚإ َسٚز ايٓاع ؾٝ٘ ذب عًـ٢ زانـب   ـٖٚهـرا 
 ً   ايعسبات . ٠ يطريط١ ايـُعدٸايعسب١ : ايـُسٚز يف ايػٛازع ايـُم

  اٚ ،ًــاب٘ ضــُٗ٘ اىل طــسف حيتُــٌ َــسٚز اْطــإ َٓــ٘ ؾأ ؾــاذا زَــ٢

سد ٚقتً٘ اٚ زَٝ٘ اٚ نإ ٜتٛقد َـٔ  ضاز بعسبت٘ يف ايػازع ٚقصد ًدّ أ
ٛٸ  زَٝ٘ يف ذاى ايـُٛضد إًاب١ أسد ٚأ ط يف ضـري٠ اٚ زَٝـ٘   ُٖـٌ ٚي ٜتشـ

ــإ َـــ  ــا ٠ ؾأ  ٚنـ ــٌ عـ ــ٘ ايكتـ ــب عًٝـ ـــُازٸ ـُا ٜرتتـ ــاب ايـ ــإ   ًـ ــ٘ نـ  ٚقتًـ

ؾايكتـٌ خطـأ ٚتجمـت ايدٜـ١      ًـاب عـابسام ًـدؾ١م   ٚإ٫ اذا أ ،٘ قصاص عًٝ
 ع٢ً عاق١ً ايساَٞ ضُٗ٘ اٚ ايداٖظ بعسبت٘ . 

مٗام بسَٞ ضـُٗ٘  ز زاَٞ ايطِٗ اٚ ضا٥ل ايعسب١ ٚأخرب َٓٸْعِ اذا سرٸ

مت ـشٝح ثـ ـايعسبـ١ بـ   ب٘ ٚ ـد ًـٛت بـٛم    اٚ َسٚز عسبت٘ ٚعًِ ايـُازٸ
 ٚي  ٘ بـ٘ يهٓـ٘ َـسٸ   ٜؿـ عسـشرٜس ايــُاز ٚت تـ  ٚتـشكل -بم١ٓٝ ٚحنٖٛا  -ايتٓمٝ٘ 

بايتشــرٜس ؾــ٬ ضــُإ عًــ٢ ايساَــٞ ٫ٚ عًــ٢ ضــا٥ل ايعسبــ١ اذا ي    ٜعــنِت

ُٸ  د ا٫ًاب١ ٚايدٖظ . ٜتع
ًطشب ايعابس ًمٝام يف عمـٛز َٛضـد ايسَـٞ اٚ َـسٚز ايعسبـ١      ٚيٛ إ

 عسب١ َٚات ؾايظاٖس ٖٛ ايتؿصٌٝ : ؾصدَ٘ ايطِٗ اٚ اي

 ت٘ ن٬ُٖاـايساَٞ ضُٗ٘ اٚ ايطا٥س بعسبذ قد ٜهٕٛ ايـُصطشب اٚ إ



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNæbàšÛa@pbjuìß@ÊëŠÏITSUH 

ÇbáCÛ@Ûbic@´Üçbu@æbãìØí@ëc@ÞbzCß@ëC@Z@´ÐÜn‚@@@Ç@bCàèäß@æbC×@åàÏb@àCCÛ@b
CCÛbi@æcë@ÞbzCàCCCÛa‰ëŠ@@@¿@òCCí†Ûa@ÑCC–ã@éCCîÜÇ@æbCC×@ÑCCÜnÛa@ŠCCÈß@¿@bCCäç
éÛbßL@Ûbi@ýçbu@æb×@åßëC@N@–Ûa@òí…@Ñ–ã@énÜÓbÇ@óÜÇ@æb×@Þbz@ @
ISXH@@ìÛ@ČìCÜÇ@åß@ÁÔ@@óCÜÇ@@@@@@ê‰bCînbi@æìCØí@†CÔÏ@êCË@@éCm…a‰gëL@
ü@†Óë@@Øí@Z@æì@ @
cM@ZêË@óÜÇ@ê‰bînbi@ÁÔ@a‡a@hi@éÜnÓ@†–Ó@æbÏ@@@@éCîÜÇ@éCÐã@ÂbÔC
c@Cß@éîÜÇ@ÂìÔÛa@æb×@ëC@@@@@˜bC–ÔÛa@éCîÜÈÏ@bCjÛbË@ÝCnÔí@bàL@gë@@@éCîÜÇ@æbC×@ü

@éCCÛbß@¿@òCCí†ÛaL@gë@oCCãb×@dCCİ@éCCîÜÇ@ÁÔCCÏ@êCCË@óCCÜÇ@ÂìÔCCÛa@†CC–Ó@æ
@N@énÜÓbÇ@óÜÇ@òí†Ûa@ @

lM@g@æë…@åß@êË@óÜÇ@ÁÔ@a‡aë@ê‰bîném…a‰gë@M@@@@bCÔÛc@ìCÛ@bCà×@ê
c@ñ†í†’Ûa@|íŠÛaë@Ñ•bÈÛa@õaìaÛ‹ë@ÕÛ‹@ë@@@@@êCË@óCÜÇ@ÁÔCÏ@éCß†Ó@o

ü@éãa@ŠçbÄÛbÏ@pbàÏ@@@òí…@üë@˜b–Ó@@N@ý•c@ @
ISYH@@@lbC•dÏ@Še@óÜÇ@b–‚‘@ÉÏ…@a‡a@àCCÛa@@@@óCÜÇ@ìCèÏ@øîC‘@ÊìÏ†

@bßŒu@ÉÏa†ÛaL@@pbß@a‡aëàCÛa@óÜÇ@éní†Ï@éîÜÇ@ÊìÏ†àCÛa@@ÉCuŠí@ìçë@ÊìÏ†
@N@ÉÏa†Ûa@óÜÇ@ @

ITPH@@ôŠCCCc@ñcŠCCCßg@oCCCj×‰@a‡aM@đ†CCC–ÔÛ@ëa@bCCCjÈÛë@bCCCrjÇ@@ÞìCCCÔÈßM@
i@òrÛbq@bèn‚äÏc@L‹ŠÌàC@bèn•ŠÓ@ëM@@o–àÔÏ@àCCÛa@@@æë…@åCßë@aŠCèÓ@òiì×Š

@bèìÔCCCi@oCCCmbßë@òCCCj×aŠÛa@oİÔCCCÏ@‰bCCCîna@ëa@òCCCbäÛa@óCCCÜÇ@bèní†CCCÏ
þ@ò•‰bÔÛa@@òCÜmbÔÛa@bèãL@@@@@@@ëa@˜ŠCÔÛa@ëa@‚äÛbCi@bèCÜnÓ@†C–Ôm@oCãb×@a‡aë

×CÏ@æbCÈCÜCèC@bCÛaàÔC–Cß@…ìCí@bàCÔCCÇ@ÝnCÏë@ñ…bCÛa@ïCÛbÌCÏ@kCÈCÜCîCbè@ÛaCÔC@…ì@ @



ITSV@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

M@@˜b–ÔÛaM@@â…@ïÛìÛàCÛa@òÛìnÔ@@N@ @
ITQ@@@@@@@@@@@åßbC™@éCÛ@ìCèÏ@éCäß@éCuŠdÏ@ýîCÛ@êbCÇ…ë@êCË@ÞŒCäß@õbCu@åß@H

@@@@@@Č…‰@óCÜÇ@òCäîjÛa@áîCÔíë@éCÛŒäß@μa@ÉCuŠí@óCny@@éCîÛa@êL@@@CÏ@a‡bCÏŽC@†ÔàCCCÛa@xŠ‚@ @
M@i|nCCÐ@õaŠCCÛaM@nÛa@ðŠCCuc@éCCÛby@ÒŠCCÈí@ëCCŽß@ÉCCß@ÕCCîÔzC@éuŠ‚M@iŠCCØ@

õaŠCCÛaM@bCCß@éCCní…@éCCîÜÇ@oCCnjqë@òîÇŠCC’Ûa@òŠCC’Ûa@ÝCCjÓ@åCCß@@âa…@@@a…ìCCÔÐß
@bîy@ê†u@ëa@bnîß@énru@óÜÇ@aëŠrÈíL@@@ýîCnÓ@êë†uë@a‡a@óny@ÝiL@@æc@üg

⁄aë@ÕîÔznÛbi@ojrí@@@@@@@@â†CÛa@ïCÛë@ÕznCîÏ@†CàÇ@ÝCmbÓ@éCãa@|îzC–Ûa@ÒaÇ
ãì×@ŠèÄí@ëa@éÜnÓ@â†Ç@ÕÔzní@ëa@éäß@…ìÔÛa@Ci@ÞìnÔß@Ë@bnîß@éC@@â†CÇ@óäÈà

@ò•b@éîÜÇ@òí†ÛbÏ@éîÜÇ@â†Ûa@ëa@ÝnÔÛa@‰bqe@æa†uëL@Ç@†è‘@ìÛ@áÈã@æü†
i@éÐãc@Ñny@émìß@Êb‘@ëaCg@kuëc@sîz@@@@â†CÈi@ïÇŠC’Ûa@ïC™bÔÛa@æbä÷à

ß@òíbäuC@@@óCÜÇ@æbàC™@ýÏ@émìß@¿@énÛb…@â†Çë@éîÜÇ@éuŠ‚a@àCCÛ@@éCÛ@xŠ‚
@@@N@ýîCÛ@éCÛŒäß@åß@@@Cß@ŠçbCÄÛaëC@CÛa@øîvC@áØza@àCCÛ@@@@êCË@xŠCc@åàîCÏ@‰ì×ˆ@ @

M@@a‰bèã@ëa@ýîÛM@ß@åß@ëa@éÛŒäß@åßg@ëa@éÜzC@@@@Cã@ëa@Ê‰bC’Ûa@åCß@éCÐİnC@ìz
@ÙÛ‡L@@dCí@bà×@@@@Cß@†Cuë@ìCÛ@bCàîÏ@ïmC@@a‰ŠCšnß@ëa@byëŠvL@@@@@åCß@…bÐnCí@ÝCi
@òCCíaë‰@òzîzCC•@ZCCÛa@ð†CC–m@òîÇŠCC‘CCC’Ûa@á×bz@õbCCšÔÜÛ@éiìCC–äß@ëa@ïÇŠ

gë@ÕîÔznÛaë@@ÝöbCìÛa@éßa†‚na@àCCÛ@@Cí@CÛa@ñ…†ÈnC@CČ•ìm@Ýànz@@μa@bCèi@éÜ
Ûa@Ñ’×Cmë@òÔîÔzCÛa@ŒîîàC@@@@@@ëa@ôìÇ†CÛa@Õí†C–m@ëa@bCÈÓaë@ÝCbjÛa@åCß@Õz

@N@bÈÓaë@bàèãýİi@ëa@‰bØãüa@ @
ITR@ŠCC÷ÄÛa@@HàCCCÛa@@@êŠØãdCCÏ@†CCÛìÛa@p…bCCÇc@a‡a@†CCîÛìÛa@ÊbCC™ŠÛ@ñŠudn
cČ†•@éÜç@@@dß@bCèãbÏ@éCÛìjÓ@áèßŒCÛë@oÓ@@òCãìßL@@@g@ìCÛ@aˆCÛë@@@@éCmìß@ŠC÷ÄÛa@oCÇ…



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNæbàšÛa@pbjuìß@ÊëŠÏITSWH 

Č†•@oÓL@ça@bèàèmg@ìÛëg@áèäØßc@éÜ@@@@@@éCÜnÓ@â†CÇ@óCÜÇ@oCÐÜy@a‡bCÏ@bèÏýy
Ûa@âbßaC@ïÇŠ’Ûa@á×bzÿÛ@éiì–äß@ëcÛa@‰ìßC@N@òàènÛa@åß@oöŠi@òîjz@ @

@@@CCi@ëc@bèiˆCCØi@´ÔîCCÛa@ÝCC–y@a‡a@áCCÈãbènãbî‚C@@@@åöaŠCCÓ@åCCß@b÷CC‘bã@éCCîÏ
@´ÔîÛa@kuìmLÙÛˆi@éä@ŠÌ•@Åyýí@æd×@@C×@ëaê@@@@@áç†CîÛë@ŠCàÇ@óCÜÇ

@éÜØ‘ë@émŠ’i@Òýna@ëaM@@ÉÐäí@üë@@@ÞbCànyüa@ëa@åCÄÛa@L@@@@åCß@†Ciü@ÝCi
Ûa@´ÔíC@Òý‚M@@@a@†CîÛìÛa@‰bCšya@bèßŒÜí@ˆö†äÇë@@c@éCÜça@ÉCÏŠí@ë@@μa@bCçŠß
ÛaC@ïÇŠ’Ûa@á×bzL@@N@ïšÔíë@bèÈß@ÕÔznîÏ@ @

dng@ìÛëŽŠ÷ÄÛa@pŠu@ñcŠßg@q@éÇb™ŠÛ@ôŠc@@@@bCèîÛa@ÉîC™ŠÛa@oCÈÏ…@á
c@æ‡g@æë…@åß@éÜçL@Žu@áqc@μa@éi@čpdm@ë@ê@ÝèÛa@bèîÜÇ@æb×@éÜç@@òCí†

@N@aìÜèu@âa@émbîy@ëa@émìß@aìàÜÇ@õaì@òÜßb×@ @
ITSH@c@a‡a@oÜ…àCÛa@@@bCèuë‹@oCîi@¿@bCèäÇ@bîjäuc@ýu‰@ñcŠL@@@õbCvÏ

@ÝCCuŠÛa@ÝCCnÓë@xëŒCCÛaM@@xëŒCCÛa@åàCCší@ýCCÏ@bCCÇbÏ…@éCCÜnÔÛ@a‰†CCç@éCCß…@æbCC×@ @
@üëàCÛaN@éní…@ñcŠ@ @
ITTH@c@ìÛ@@õbC’ãa@…aìß@ëa@aŠvy@éîÏ@É™ë@†Ó@‰bÔÇ@ëa@‰c@ÙÛbß@æ
@ñ‰bCCàÇëL@aŠCC÷i@éCCîÏ@ŠCCÐy@ëa@ČŠCCšm@åCCß@ÂìCCznÛa@éCCîÜÇ@kCCuë@òCCÇìÛbi@ëa@‰@ @

cđ†y@Ûa@ïİÌí@æd×@bèiCĆõbİË@ñŠÐz@ßC@bäße@bàØzL@ìÛ@åØÛ@@@@áÜCß@bCèîÏ@ŠrÇ
@qbCÈÛa@òí…@åàší@@@òÏ†C•@éCi@Šg@L@ü@@@@†C–Ó@bÇŠC‘@oCjrí@æa@àCCÛa@@éCÜnÓ@ÙÛb@ @

c@éCCyŠu@ëL@@ëa@ŠCCv§a@ëa@ñCCÐ§a@bCCèîÏë@ê‰a…@ëa@ê‰bCCÔÈÛ@bàÜCCß@ìÇ†CCí@ëa
−@@@@@@ÉCÔîÏ@bCèîÏ@ÕCíŠİÛa@éCÛ@øCší@ë@bèi@éàÜÈí@ë@bàçì@àCCÛa@@ŠCrÈí@ëa@ìÇ†

@N@åßb™@ìèÏ@‰Ššníë@ @



ITSX@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

æb×@ìÛ@åØÛ@@g@ëa@ŠC÷jÛa@êŠÐy@@@@@¿@æbC×@ëc@CÌÛa@‰c@¿@ŠCv§a@êúbCÔÛ
@òCCßbÇ@‰cM@@Ê‰bCC‘@ëa@ÚìÜCCß@ÕCCíŠM@@ŠCCrÇë@@¿@ÉCCÓë@ëc@—‚CC‘@éCCi

ÛaCŽu@ëa@pbàÏ@ñŠÐz‡a@éní…@åà™@Š@@@ÉCÓaìÛa@ëa@ŠqbCÈÛa@áCÜÈí@@a@@ÙÛˆCiL@
@@@@@@CÛbi@ŠCrÇ@ëa@ŠC÷jÛa@¿@ÁÔCÏ@Ò‹bCuë@áCÜÇ@ìÜÏC@@@@óCÜÇ@åCØí@@êìC−ë@Švz
Č̂ znÛa@éîÜÇ@k¯@áÈã@N@æbà™@bàèjyb•ČìznÛaë@‰@@ČŠCšm@åCß@Â@‰@àCCÛa@áÜ

aàCCCÛČ‰b@CCÛa@ÞŒCCÈí@ædCC×CCCÛa@ïCCİÌí@ëa@øîCC’i@ŠvzCCCã@ëa@ñŠÐzCCCß@ÙCCÛ‡@ìzC@bà
@òßý@kuìíàCÛaČ‰b@@N@âbÈÛa@ÕíŠİÛa@¿@ê‰ìrÇ@â†Çë@ @

@aŠvy@É™ë@ìÛ@Ýiëa@@ÕíŠ@¿@ŠÐyàCÛa–Û@ÙÛ‡@æb×ë@´àÜ@|CCÛb@
àCCCÛa@@ÑCC•ìnß@ëa@†vCCß@õbCCäj×@´àÜL@CCÛ@ëaC@@õbCCäj×@åíŠibCCÈÛa@òzÜ–à
aàCÛ‰bvaìãüa@k–ãë@ð@‹ŠznÛa@éîÜÇ@kuë@‰ČŠšm@åß@bCèi@áÜß@‰L@@@ìCÛë

æc@Ò…b•@Ûa@¿@ÁÔ@ëa@áÜß@éi@ŠrÇCÛa@É™aë@æb×@ñŠÐzC@ŠÏby@ëa@Švz
Û@bäßb™@Š÷jÛa@éi@‰ČŠšm@bàCàCÛaáÜM@@òiŠÇ@ëa@òia…@ëa@byŠu@ëa@byë‰M@@N@ @

ITUg@ìÛ@H@@@@@¿@òybjCÛa@ëa@òCiŠÈÛa@òÓbîC@ÍÛbCi@ëa@•@áîÜÈnÛ@Šuûn
àCÛaÐznÛa@éßŒÛ@õbÛa@åß@éîÜÇ@Å@L@‰ŠCšÛaë@Šİ‚C@@ìCÛë@@@@@åàC™@òÏ†C•@ÖŠCË
àCCCÛag@a‡a@éCCní…@áÜÈ@éCCÜÈÏ@μa@éCCÓŠË@ëa@éCCyŠu@ëa@éCCmìß@†änCCM@@oCCjrí@ædCC×

@énÜÐËë@éÛbàça@ëa@éÄÐy@¿@éİíŠÐm@éäÇL@@@Ci@æbC×@ìÛ@ÝiCČ†z@@CíC@@éCmìß@ó’‚
ñ…bÇ@éÓŠË@ëa@M@@@@g@éCäß@˜bC–ÔÛa@oCjq@@Cí@éCãa@ü@@L@ïÇŠC‘@pbCjqg@μa@xbnzC@

@@@@ČîjC•@ïÛìCÛa@áÜC@ìCÛë@@@@ČCmë@òybjCÛa@ëa@òÓbîCÛa@áCÜÈß@μa@é@c@àCCÛa@@åCß@áÜÈ
@æb×@ëa@éÓŠËàCÛa@ýÓbÇ@bÌÛbi@áÜÈnM@ÖŠÌÛa@Ý–y@áq@@åß@òÏ†•@ŠØÛa@ëa
g@ëa@–Ôm@æë…æbà™@ýÏ@Þbàç@@N@ @



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNæbàšÛa@pbjuìß@ÊëŠÏITSYH 

ITVH@g@a‡aćÉº@Ú‘@@@@dCİ@áèäCß@†yaë@ÝnÓ@¿M@@@@@aì×C‘a@ìCÛ@bCà×
ã@ëa@Áöby@â†çc@óÜÇ@ÉÓìÏ@ÙÛ‡@ìzC@@@@@‰†CÔi@éCní…@åCß@ÁÔC@pbàÏ@áç†y

@´ÓbjÛa@òÜÓbÇ@óÜÇ@òí†Ûa@ïÓbi@ojqë@én–yL@@@ìCÛ@Z@ýrßg@@@¿@òC¼@ÚC‘
@@@òCCí…@åCCß@ÁÔCC@éìÔCC@†CCäÇ@áèäCCß@†CCyaë@pbCCàÏ@ÁöbCCy@â†CCçàCCCÛa@ÞìnÔ

@bè¼M@@kî–ãCÛaàÞìnÔM@c@òÈi‰c@óÔjíë@@@òCÜÓbÇ@óCÜÇ@ojrm@éní…@b¼
@N@´ÓbjÛa@òÈi‰üa@ @

ITWg@…a‰c@ìÛ@H@@òCiŠÇ@ëa@òäîÐC@ý•@@@@@@òäîÐCÛa@oCÓŠÌÏ@bçC@ÞbCy
a@éÜÈÐi@éÛbß@åß@bäßb™@æb×@lb×ŠÛa@Šu@ëa@pbß@ëa@éÜÈÐi@òiŠÈÛa@oÐÜm@ë

Ûc@@Þbß@åß@ÑÜní@bàC@N@Ðã@ë@ @
ITX@@CÛa@ÙCÛbß@åàší@ü@HC@@@ÑCÜní@bCß@‰a†vM@@bCãaãc@b@bCãaìîy@ëM@@@†CäÇ

@@@@@bCjß@æbCØß@¿@ëa@éCØÜß@¿@bCîäjß@æb×@a‡a@éîÜÇ@ê‰a†u@ÊìÓëL@@@@ìCÛ@aˆCØçë
@N@ê‰bjÌi@—‚‘@pbàÏ@âbÇ@ÕíŠ@¿@ÉÓë@ @

@@@@@@@@@@@óCÜÇ@ÉCÓìÏ@êCË@ÙCÜß@¿@êbCäi@ëa@éCØÜß@CË@μa@ýöbCß@êbCäi@ìCÛ@åØÛ
òÏ†CC•@æaìCCîy@ëa@æbCCãa@gë@ÑÛbCCnÛa@åàCC™@pbCCàÏ@áCCÜÇ@ê†CCäÇ@åCCØí@@æ

ČàÈmë@†L@@@ìCÛ@aˆCØçë@@@@@@c@ÕCíŠİÛa@μa@ÞbCß@áCq@éCØÜß@¿@êbCäi@@@éCØÜß@CË@μa@ë
nÈí@ë@éìÔ@ÑîëCŽu@ëa@pbàÏ@ŠibÇ@óÜÇ@ÉÓìÏ@éi@å@@ÞbCy@åà™@Š

i@éàÜÇàCÛbmë@æýîC@@éCÇìÓë@ÝjÓ@ý•üaë@Ú‰a†nÛa@åß@éäØàL@@@@Ê‰bC@ìCÜÏ
m@ÝjÓ@ÉÓë@åØÛC@åß@éäØà@ý•gë@ÝßbÈÛa@‰bšyg@àCCÛac@Ýî@@@ýçbCu@æbC×@ë

ÛbiC†èãüa@Þbànyaë@Þbz@@@bCß@åàCší@ýCÏ@âa@@@@@@bCß@´m‰ìC–Ûa@´mbCç@¿@ÑCÜní
Č–Ôß@åØí@@âa…@N@ŠÐÛa@ky@aŠ@ @



ITTP@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

ITYí@HC@k–ã@‹ìv@àCCÛa@@Cã@éCèîuìmë@laŒîC@@@@õbCäië@ñˆCÏbäÛa@ÕCíŠİÛa@ìz
@CCãë@ÊýCCİßC@ČìCCÜÇ@ÂŠCC’i@êìzü@ìCCzäi@ê@@áyaŒCCíàCCCÛaČ‰büë@ñ@ČŠCCší@@‰ìCCjÈi

àCÛaÛa@ëa@ñb’@@@c@‰ŠCšm@a‡bCÏ@ÕCíŠİÛa@Úa‡@åß@´j×aŠ@ć†Cy@@@bCàèäßM@@bãbCãa@@ëa
bãaìîyM@@ÂìÔ@ÝÈÐia@àCCÛ@@òÏ†C•@õbCäjÛaë@laŒî@@@@éjybC•@åàCší@L@@@áCÈã

@áCCÜÇ@ÉCCß@ÂìÔCCÛa@ëa@‰bCCîèãüa@ŠCCÈß@¿@æbCC×@a‡aàCCCÛaČuìmë@ÙÛb@μa@éCCè
më@ÙÛ‡@@⁄a@ëa@òCÛa‹⁄a@åCß@éäØàC@@@@@CÛ@bäßbC™@æbC×@êC–Ômë@ýC•C@@ÑCÜní@bà

@N@éìÔ@†äÇ@ @
IUPÛ@Hc@ìČu@μa@pŠCÏ@bjß@æbØß@¿@ëa@éØÜß@¿@a‰bã@w@@@@êCË@ÙCÜß
òÏ†CC•@@g@‰ŠCCšÛa@åàCCší@@@@@ë@òíaŠCCÛa@ŠCCÈß@¿@‰bCCäÛa@oCCãb×@a‡a@ü
ČìzníÂL@@æd×@æìØmñr×@‰bäÛa@@@@@åàCšîÏ@òÐC•bÇ@|íŠÛa@ëaL@@c@ìCÛëČu@@bCèv

g@æë…@åß@êË@ÙÜß@¿bß@åà™@éã‡@@@@CÐã@ëa@ÞbCß@åß@bèjji@ÑÜníL@@@ÝCi
g@a†•bÓ@æb×@ìÛ×@ëa@Ðã@ÒýmdnÛa@æbß@wîu@@@bCÇ@ÙCÛ‡@éCîÜÇ@kmí@bàC@ñ…

gë@Úa‡@åØànCCí@ë@ÝCCnÔÛa@†CC–Ôí@@æàCCCÛa@—Ü‚nCCÛaë@‰aŠCCÐÛa@åCCß@Öz
@óÜÇ@æb×àCÛaČuû@N@˜b–ÔÛa@w@ @
IUQü@H@íg@‹ìvCÛa@‰aŠ™C@|nÐí@‰bv@àCCÛa@õbM@@@éCØÜß@¿@ìCÛëM@@@@æbC×@ìCÛ

ČŠší@ìzäi@iC@ê‰bvL@g@aˆØçë@ê‰a…@käu@òßbàÔÛa@õbÔÛL@@g@åCß@†iü@Ýi@@õbCÔÛ
ü@æbCCØß@¿@ëa@ÕCCíŠİÛa@kCCãbu@¿@òCCßbàÔÛa@CCní@áÜCCß@bCCèäß@ô‡dL@@|nCCÏ@ìCCÜÏ

àCÛa@ČŠC™cë@õb@@CiC@@åàC™@ê‰bvL@@@@ÕCíŠ@¿@óCÔÛc@ìCÛë@àCCÛa@bCß@´àÜ@@@kCuìí
@ÕÛŒÛaM@ƒîİi@ëa@‹ìß@Š’Ó@@õbß@Ýî@ëaM@ÑÜnÏ@æbãa@éi@ÕÛŒÏ@@pŠ×@ëa

@@åàC™@éÜu‰@àCCÛa@@ÙCÛ‡@ïÔÜL@@@@@ÕCíŠ@¿@ÉäC•@a‡a@áCÈã@àCCÛa@bCß@´àÜ@@@éCîÏ



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNæbàšÛa@pbjuìß@ÊëŠÏITTQH 

@òzÜ–ßàCÛaČ‰bČ”Š×@åí@i@ÕíŠİÛabàCÛc@õbÛa@âbíCČŠz@@@@åàCší@@ÑC–ÈÛa@ëa
ČmŠm@a‡ag@‰ŠšÛa@k@N@bÓbÐm@ @
IURĆõbãa@É™ë@ìÛ@H@ã@ëaC@@@ÂìÔCÛa@ŠCÈß@¿@æb×ë@éİöby@óÜÇ@êìz@ @
M@Û@ëa@òÐ•bÈÛa@ñ†’ÛCÛa@ÝîàCã@ëa@ÁöbzCbàçìzM@@@@@@æbCãa@éCi@ÑCÜmë@ÁÔCÏ

@@åàCC™@æaìCCîy@ëaL@c@ægë@@@@@ÂìÔCCÛa@ŠCCÈß@¿@åCCØí@ë@éÈCC™ë@áCCØy
òÏ†•@@bß@‰bÈÛëM@@N@åàší@@ @
IUSCCí@HC@kv@@òÜöbCC–Ûa@òCCia†Ûa@ÅCCÐyM@@wöbCCa@ÈjCCÛaë@‰ìrÛbCC×@@åCCß

@bCCàçì−ë@laŠCCšÛa@ñìèCC‘M@⁄a@åCCß@†CCydi@‰aŠCC™L@@bèjybCC•@bèCCÜàçc@ìCCÜÏ
gë@bèníbäu@åà™@éÛbß@oÐÜmc@ëc@†yc@óÜÇ@oäuë@bèÏýmL@@@@@ÝCèu@ÉCß@áCÈã

Ûbi@bèØÛbßCÛ@éîÈë@éàÜÇ@Éß@ëa@ÞbzC@¿@ÁíŠÐm@ëa@–Ôm@æë…@åß@bèØà
@bèØßL@ýÏ@oäu@åØÛ@Ç@æìØí@N@æbà™@éîÜ@@@ÅÐznCÛa@kC¯@Z@‰b–nbië
g@åCCß@@c@éCCÐäi@áÜCCß@‰aŠCC™@@@CCi@ëa@éCCnÈnßdi@ëa@éCCÛbîÇë@ê…üëdCCi@ëC@émbãaìîz@ @
M@@@ñÌCC–Ûa@‰ìCCîİÛaë@òCCÜíìİÛa@òÜöbCC–ÛaM@bCCß@ÝCCØÏ@g@ÉCCÓìní@éjjCCi@ê‰aŠCC™

í@âaŠy@éîÛa@a†änßëCČŠznÛaë@éäÇ@ÅÐznÛa@kvg@åß@‹@N@ê‰aŠ™@ @
IUTH@@@CÛa@ÑCÜmc@ìÛC@@ÌC–Ûa@æaìîz@àCCÛa@ÚìÜàM@@@Cß@CC@ČŠCç@ëa@ÚìÜà@ñ
ßC@@@bCàçì−@ëa@bCèi@—n‚M@@@@@@@@ÙCÛ‡@éjybC•@åàCší@@CÌÛa@ÞbCß@lbCÇc@ëa
ÛC@@@bCèäß@ÅÐznCÛa@óÜÇ@ñ…bÈÛa@æbíŠvL@@@Cí@áCÈãC@@@Cí@ÝCi@@bCèÈÏ…@‹ìvC@@ÝCnÓ@‹ìv
CCCÛaC@pbãaìîzàCCCCÛañ…bCCCÇ@òí‡û@@@åCCCØm@@a‡a@paŠCCC’§aë@ñ‰dCCCÐÛaë@ñŠbCCC×
CCßþ@ò×ìÜàC@@@óCCny@ÝCCi@†CCyàCCCÛa@ò×ìÜààCCCÛa@¿@sCCjÈm@CCÛa@òÜŠ@üa@‰

@@ŠCC’jÛaë@Ê‰ŒCCÛa@ð‡ûCCmëL@@CCí@ýCCÏ@g@a‡a@bèCCÜnÓ@ëa@bèiŠCC™@âŠzC@@òCCÛby@énCCšnÓ



ITTR@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@ÐäÛa@åÇ@ÊbÏ†ÛaaàCÛ@ëa@òßzaàCÛ@ÞbàCÛa@âzLÛa@ÝiC@@@ìCÛ@jCØÛa@æaìîz
@éCCÛbß@åCCÇ@ëa@éCCÐã@åCCÇ@bCCÇbÏ…@éCCîÜÇ@óCCäuë@éCCäß@ÒbCC‚Ï@†CCya@óCCÜÇ@áCCvç

@@ÉÏ†CÛa@éîšnÔí@‰†ÔiëM@@@@ñ…bCí‹@æë…@åCßM@@@@éCnàîÓ@åàCší@@CyŠu@ëc@ëa@é
ČîÈm@Cj@éL@g@áCCÈãéCCníbäu@åCCØm@@æ@@éCCÐã@åCCÇ@bCCÇbÏ…@éCCîÜÇcåCCàÇ@ë@@éCCi@ánCCèí

@éníbäu@åß@bßbÔnãg@éîÜÇ@vCí@æd×@åà™c@ê†Ûë@óÜÇ@ëc@éîÜÇ@N@éÛbß@ë@ @
IUU@CCm@ÉCC™ìß@¿@Ò‰bCCÈm@a‡a@HCäÛa@¿@Ê‰aŒCCÛa@ÅÐz@@éCCÇ‰‹@óCCÜÇ@‰bCCè
@ÉCCäßëàCCCÛa⁄a@åCCß@†ÐéCCi@‰aŠCC™@@@a‡a@òCCàîèjÛa@kybCC•@óCCÜÇ@æbàCC™@ýCCÏ

c@nÛ@‰bCèäÛa@¿@p†Ï@@@@Ê‰ŒCÛa@kybC•@C–ÔL@@c@ìCÛë@@@@æbC×@ÝCîÜÛa@¿@p†CÏ
yb•@óÜÇc@éÜig@ëc@émŠÔi@p†Ïc@bß@æbà™@bèj@N@ÌÛa@Ê‰‹@åß@éàäË@ë@ @
IUV@@@@@òCCÜa†Ûa@oCCävÏ@ôŠCCc@óCCÜÇ@òCCia…@oCCàvç@ìCCÛ@HaàCCCÛ@òºbè
Û@åà™@ôŠüa@aàCàCÛaòíbäu@ÙÛb@ČŠÏ@a‡a@énia…Č–Ó@ëa@bèÄÐy@¿@Â@Š

@bCCèÈäß@¿L@gë@åàCCší@@üL@@oCCÈÏa…@ìCCÛë@oCCÜnÓë@bCCèîÜÇ@Þì†CCÛa@òCCia†Ûa
aàCÛ@N@a‰†ç@oãb×@òºbè@ @

IUW@@@@CÔÈÏ@éãbnCi@ëa@êCË@‰a…@æbCãa@Ý…@a‡a@H@@@áènCia…@ëa@áèjCÜ×@êŠ
hCCi@éCCÛì…@æbCC×ë@æ‡àCCCÛaCCÛa@åàCC™@ê†CCäÇ@‰ìCCšzÜÛ@éCCmìÇ†i@ëa@ÙÛbC@òíbäv
Ûa@òí…@âŠËëCÛa@”‰cë@ŠvC”†‚@L@@åØí@@æaë@@éCÛì…@hCi@æ‡a@àCCÛ@ÙÛb

@óÜÇ@æbà™@ýÏàCÛaÛ@ÙÛbCm@bàC@N@émbãaìîy@éîäv@ @
m@a‡aëCČŠzđ†ydi@òia†Ûa@ëa@kÜØÛa@”@@@êŠCÔÇë@‰a†Ûa@x‰bM@@éCyŠuM@

@@ŽjybC•@åàC™@‰bèäÛa@¿@ÙÛ‡@æb×ë@émbßc@ëc@Cflníbäu@égë@L@é@@@ÝCîÜÛa@¿@æbC×@æ
@N@æbà™@ýÏ@ @



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNæbàšÛa@pbjuìß@ÊëŠÏITTSH 

IUX@@bCß@bç†CöbÓë@òia†Ûa@k×a‰@åàší@H@@CmC@@@@bCà×@bèCc‰ë@bèí†Cîi@éîäv
m@bß@æbäàšíC@@íŠCÐm@bCàèäß@Ý–y@a‡a@bèîÜuŠi@éîäv@@@C–Ôm@ëa@bCèÄÐy@¿@Á

m@¿CČŠz@bç‹@@bCèÈäßë@@@Ci@‰aŠC™üa@åCÇ@g@sCî¡@áÜàC@@@@bCàèîÛa@‰aŠC™üa@†änC
@bÏŠÇL@ëg@bàèîÜÇ@æbà™@ýÏ@üL@@@@@@@@@ìCç@æbC×@bCèÐÜ@ÕöbC@òCia†ÜÛ@æbC×@ìCÛë

Û@åßbšÛaCm@bàC@bàèãë…@bèîÜuŠi@éîävL@đ†öbÓ@†îi@bç@æb×@ìÛ@Ýi@íCČŠz@bè×
bß@åà™@õb’í@Ñî×@mCŠÛa@æë…@˜ì–¨bi@éîäv@k×aM@@bç†öbÓ@æb×@õaì
@êË@âa@bèØÛbßL@@@ćC–Ôm@kC×aŠÛa@åß@åØí@@a‡bÏ@@ÁíŠCÐm@ëa@@Cm@¿CČŠz@bç‹

m@æb×ë@æbà™@éîÜÇ@åØí@@‰aŠ™üa@åÇC@N@†öbÔÛa@óÜÇ@æbàšÛa@âbà@ @
bßë@@@Cmë@òCia†Ûa@évÈjmC@Ci@éîävCü@bçŠÏbz@@@@†CöbÔÛa@üë@kC×aŠÛa@éäàCšíL@

ćÕöb@b@æb×@ìÛ@áÈã@Č–Óë@bèÐÜà™@bèÈäß@¿@Š@bCèníbäu@åL@@@sCjÇ@a‡a@ëa
c@bCCCèić†CCCy@CCC™ë@@c@oiŠCCCšÏ@bç†CCCí@ëa@bèCCCÜu‰@oCCCÈÏŠÏ@bèiŠ@†CCCy@bCCCäÛa@ @

@N@bèníbäu@sibÈÛa@åà™@ @
@Z@‰bCC–nbiëàCCCÛaČŠÐ@@ëa@òCCia†Ûa@òCC×Šy@¿@ÂàCCCÛaČ–Ô@@åCCÇ@bCCèÈäß@¿@Š
đ†ydi@‰aŠ™üa@g@a‡ab×@éîÛa@bÏŠÇ@‰aŠ™üa@†änÛ@bäßb™@æC@N@òia†Ûa@éîä£@bà@ @

IUYH@àCCCCÛa@i@ÑCCCÓë@åCCCß@æa@‰ìè’@@bCCCß@æbàCCC™@éCCCîÜÈÏ@éCCCnia†@CCCmC@éîäv@ @
bèîÜu‰ë@bèí†îi@L@@@@ÑîÈC™@éCÜîÛ…@åØÛL@@@@@bCß@æbàC™@â†CÇ@†CÈjí@üë@@@éîävCCm

g@bèCCÜuŠië@éCCİíŠÐm@oCCjq@a‡a@üëc@ædCC×@éCCîÛa@bCCÏŠÇ@òCCíbä¦a@p†änCCa@¿@bCCèÐÓ
ČŠšß@ÕíŠ@@N@åíŠibÈÛbi@ @
IVP@b–‚‘@pdìÏ@æbÐí…‰@òia†Ûa@k×‰@ìÛ@HM@@@ŠCu@ëa@pbßM@@ëc

bàCCšÛa@æbCC×@éCCÛbß@oCCÐÜmcÛbi@bCCàèîÜÇ@æ⁄a@kCCnãg@a‡a@õaìCC@bCCàèîÛa@‰aŠCC™



ITTT@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

iC@¿ŠÈÛa@Ö†–Ûa@kzL@gë@óÜÇ@æbàšÛbÏ@üàCÛaČj@@@æbC×@õaìC@bàèäß@k
@N@êË@ëa@òia†Ûa@ÙÛbß@ @

IVQc@a‡a@HÏ@bèj×a‰@òia†Ûa@oÔÛ@bèØÛbß@óÜÇ@æbà™@ýÏ@Šu@ëa@pbà
g@@@éCîÛa@a†änCß@éìÔ@æìØí@æa@üM@@@@@bèiŠCšÛ@ëa@òCia†Ûa@êÐäCnÛ@àCCÛa@kuì
ÐäÛc@bèmŠì−@ë@ß@ÙÛ‡CČqûß@bjj@æìØí@bà⁄@aŠéníbäu@ÕÔ¤ë@k×aŠÛa@õbÔÛ@N@ @

IVRH@m@ê†îi@bç…bîÓ@æb×@a‡a@òiŠÈÛa@ÕöbCi@bßbàC@CÛa@†änm@sîzC@òíbäv
Û@åßb™@ìç@bÏŠÇ@éîÛaCm@bàC@@@Cß@CÐã@óCÜÇ@òiŠÈÛa@éîävCg@Zòßz@@ë‰@ÖbCç‹@ @

ìšÇ@Šu@ëa@áÄÇ@Š×@ëaM@@N@ @
×@ìÛëbiëbäní@æbÔöb@òiŠÈÜÛ@æbbèîÜÇ@æM@@ýyŠCÛa@¿@bà×@òCÜíìİÛa@pM@

@Ci@òiŠÈÛa@oävÏ@@@@Ła@æë…@åßbCšÛa@ìCç@æbC×@bàç†Cya@Öbî@@ŠC@àCCÛa@|í
@@@@bCCCèníbäuë@òCCCiŠÈÛa@CCC@ÞbCCCy@ÕöbCCCÛa@CCCË@N@@ïmdCCCm@òCCCiŠÈÛa@òCCCíbäu@¿ë

@pýî–ÐnÛaàCÛa@âa†İ•üa@âbØyaë@òß†ÔnàCÛa@N@òß†Ôn@ @
IVSc@ìCCÛ@H@ć—‚CC‘@kCC×‰@@@@@bèÓìCCí@òCCiŠÈÛa@ëa@òCCia†Ûa@óCCÜÇ@CC–Ûa
íë@bèi@M@Žß@æb×@õaì@@@@êCË@ëa@ïÇŠC’Ûa@ïÛìCÛa@ìç@éj×ŠL@@@@ïÛìCÛa@æ‡dCi

@bèãë…@åß@ëaM@@ÁÔ@áqòÓbî@¿@‰Ššm@ëa@òia†Ûa@åß@–Ûa@@Z@òiŠÈÛa@ @
@@ČŠCšm@ŠCÈß@¿@ÙÛ‡@æb×@æbÏ@@@c@ÌÛbCi@‰aŠC™üaë@C–Ûa@‰@@æbC×@ð

ë@‰ŠCCšÛa@ÉCCÓìníàCCCÛa@@òCCiŠÈÛa@ëa@òCCia†Ûa@CC–Ûa@lìCC×‰@¿@ñ†ÐM@@åàCC™
aàCÛìß@òí…@éÛ@k×Š@éyŠu@ëa@émL@c@õaì@êË@ëa@ïÛìÛa@éj×‰@N@ @

c@a‡aëČŠ™@@åà™@êÌiàCÛaÓìm@Éß@k×Š@ÉaàCÛë@ñ†ÐàCÛa@N@ñŠš@ @
—‚‘@k×‰a@ìÛëM@êË@ëa@ïÛìÛaM@Čîj•´niŠÇ@ëa@´nia…@óÜÇ@´L@ @



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNæbàšÛa@pbjuìß@áyaŒm@ÊëŠÏITTUH 

@c@åCCß@åàCC™@bCCyŠŽu@ëa@bCCmbß@áCCq@bß…bCC–nÏCCm@bCCàèní…@bCCàèj×‰C@æbCC×@a‡a@bßbà
àCÛaa†yaë@bà@k×ŠL@@ß@ÝC×@k×‰a@a‡aë@@@—‚C‘@bCàèäM@@CČîÛë@êCË@ëa@éM@

@…@ÑCC–ã@bCCàèäß@†CCyaë@ÝCC×@óCCÜÇ@æbCC×@@Úa‡@òCCí…@ÑCC–ãë@CC–Ûa@aˆCCç@òCCí
–ÛaM@Žu@ëa@bmbß@åíˆÛa@âa†İ•übi@byŠL@Ûa@aˆØçëc@ìÛ@bàîÏ@ÞbzC×‰@k

æbîj–Ûa@åß@òÇbà¦@Éº@ëa@†yaë@@æb×@õaìàCÛa@êË@âa@ïÛìÛa@k×Š@N@ @
@ìÛëÓìnß@òiŠÈÛa@ëa@òia†Ûa@–Ûa@lì×‰@åØí@Ûa@É@‰ŠCšM@@CÛC@ém‚

aë@ê…bCCînÇM@hCCi@CC–Ûa@lìCC×‰@åCCØí@@ëa@ñ…a‰@ïÛìCCÛaòCCia†Ûa@kybCC•@ëa@ @
@òiŠÈÛa@ëaM@@@@éCi@áCÜÈí@@ðaM@@@Cu@ëa@pbCàÏ@@@@@a‡a@a‰†Cç@éCÛbßë@éCß…@æbC×@Š
‰ŠšmL@ČŠ™a@a‡aë@@êÌiM@@@@@@@éCÇbnß@ëa@éCniŠÇ@ëa@áÜCß@áCu@â†C•M@@@æbC×

@éÜÔÇ@Þbà×ë@éËìÜi@†Èi@bäßb™@–ÛaL@üë@@@@@êbjC•@ÞbCy@éCi@ˆûíL@@@áCÈã
ČŠCCšnàÜÛ@ëa@ïÛìCCÛa@ñˆCCaûß@‰àCCCÛa@@‰aŠCC™üa@ÝîvCCmë@éCCnîiŠm@óCCÜÇ@ÒŠ’
òíb»@ÛC@N@bàçì−@ëa@éyŠu@ëa@éÛbà@ @

@Z@æbàšÛa@pbjuìß@áyaŒm@ÊëŠÏ@ @
m@ìÛ@bàîÏ@ïçëC@@@C×@õbCšnÓüa@ìCzäi@æbàšÜÛ@æbjuìß@ÕÔz@@áyaŒCní@æd

@éjjCC@ÉCCß@ÒýCCmüa@ŠCC‘bjßL@@áí†CCÔm@ÝCC•üaëàCCCÛa@æë…@æbàCCšÛa@¿@Š‘bj
bCCß@kjCCÛa@@áCCCÛ@æë…@kjCCÛa@åàCCšm@|CC™aë@ÝîÛ†CCi@oCCjríàCCCÛa@Š‘bjL@@ëc
g@ojrí@bÇŠ‘@‰ŠšÛa@æbà™@¿@bàè×a‘L@@Z@ñ†í†Ç@ÊëŠÏ@bäèÏ@ @
IVT@c@ŠCC‘bi@æbCC–‚‘@æbCC×@a‡a@H@ČjCCmë@ÝCCnÔÛa@bàç†CCyŁa@k@@éCCÛ@ŠCC
@åà™àCÛaïÇŠ’Ûa@ï™bÔÛa@áØyë@Š‘bjM@àCÛa@@éiìC–äß@ëa@Þ†ÈÛa@†ènvM@

iCČuìmë@éàÜÇ@Éß@kjÛa@jzČmŠm@μa@éèÛa@kCv@òíbäL@@@aŠC÷i@†í‹@ŠÐy@a‡bÏ



ITTV@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@ćŠCCØi@ÉCCÏ…ë@éCCØÜß@CCË@¿@@@óCCÜÇ@æbàCCšÛa@æbCC×@pbCCàÏ@ÁÔCCÏ@bCCèîÏ@a†CCÛb
@ÉÏa†ÛaàCÛa@ÉÏ†Ûa@´y@Š÷jÛbi@bÏ‰bÇ@æb×@a‡a@Š‘bjL@@@@@ýçbCu@æbC×@ìCÛë@@æbC×

Ûa@†í‹@óÜÇ@æbàšÛaC@@CÛ@ÉÏa†CÛa@ŠØi@óÜÇë@éØÜß@Ë@¿@Š÷jÜÛ@ŠÏbzC@¿@†Ûb‚
Šu@òí…@ëa@éní…@òíìÛbi@æbäàší@Š÷jÛa@N@éy@ @

c@a‡aëć—‚CC‘@ÙCCß@CCiˆÏ@êCCËC@@|iaˆCCÛa@ìCCç@ÝCCmbÔÛa@æbCC×@sCCÛbq@éz
@˜b–ÔÛa@éîÜÇëL@@CÛa@É™ë@a‡aëC@@@@òCznÏ@¿@bCàçì−@ëa@˜bC•ŠÛa@ëa@Švz

àCÛa@ÉÏ†M@@àCCÛaÕîäväM@@@æbCq@éCÈÏ…ë@@@@bCrÛbq@lbC•dÏM@@@éCyŠu@ëa@éCÜnÓM@@@æbC×
@ÉÏa†Ûa@óÜÇ@æbàšÛaLÛaëCi@ïÇŠ’Ûa@á×bzC@éníüë@kzíCjz@ßC@Ùà

@—‚’ÛaaàCÛìiˆÛa@kÛbuë@C@μa@˜b•ŠÛa@ëa@ŠvzàCÛa@N@ÉÏ†@ @
IVUçCCë@éCCØÜß@¿@aŠCC÷i@ŠCCÐy@a‡a@HbCCÇ…ë@b@@kCCuë@éCCÛŒäß@μa@êCCË
g@éCCîÜÇ@CCmë@ê‰bCCjC@@bCCèîÏ@ÂìÔCCÛa@åCCß@êŠíˆzL@@@@æë…@åCCß@bCCèîÏ@ÁÔCC@a‡bCCÏ

mC@bèîÏ@ÂìÔÛa@ŠÈß@¿@oãb×ë@êŠíˆzM@@@@¿@æìCØm@ædC×@àCCÛaČŠàM@@@æbCÏ@Z
@Cß@bèîÏ@ÂìÔÛa@æb×@ëa@éÜnÓ@†–ÓCí@bà@@@@ñ…bCÇ@ÝCnÔÛa@éCîÜÇ@kCm@@@@éCîÜÇ@oCjq

˜b–ÔÛaL@gëí@@æa@éyŠu@òí…@ëa@émìß@†äÇ@òÜßb×@éní…@éîÜÈÏ@üC@N@oà@ @
IVVÛ@æbjj@Éànua@ìÛ@H@@@bí†CÈnß@bCàçý×@æbC×ë@—‚‘@pìàCM@@@bCà×

@@ÉCC™ë@ìCCÛ@ć†CCyc@@@ŠCCÐyë@éCCØÜß@CCË@¿@aŠCCvy@æbCCq@@bCCèîÏc@aŠCC÷i@òCCÇìÛbi@ë@ @
@@CÛbi@sCÛbq@ŠrÈÏC@@CÛa@¿@ÁÔCë@ŠvzC@@ŠCu@ëa@pbCàÏ@ñŠÐz@M@@@@æbàCšÛa@æbC×

@N@´jjÛa@ý×@óÜÇ@ @
@CšÛa@æb×@ò•b@bí†Ènß@bàç†ya@æb×@a‡a@åØÛ@@óCÜÇ@æbà@àCCÛaLð†Èn@

ć†í‹@ŠÐy@a‡a@bà×@™ëë@éØÜß@Ë@¿@òÇìÛbi@ëa@aŠ÷ićŠØi@É@@@@éCØÜß@¿@aŠCvy



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNæbàšÛa@pbjuìß@áyaŒm@ÊëŠÏITTWH 

@ŠCCrÈÏ@éCCi@@ØÈÛbCCi@ëa@ŠCC÷jÛa@¿@ÁÔCCë@†CCÛbL@@óCCÜÇ@æbàCCšÛbÏàCCCÛa@ð†Èn
àCÛa@N@éØÜß@Ë@¿@ÒŠ–n@ @

IVW@ŠÐy@a‡a@H@@@@¿@ëa@ÕCíŠİÛa@¿@òCÇìÛbi@ëa@aŠC÷i@@CË@@éCØÜßM@@@kCuë
ČìznÛa@éîÜÇČ̂ znÛaë@Âc@ÂìÔ@åß@‰@đ†Cy@@@bCèîÏL@@ìCÜÏ@@@@@ÁÔC@áCq@ÂìCzní@

c@bCCØÜèÏ@ŠCCr×c@ëa@æbCC–‚‘@bCCèîÏìCCØÜç@ëc@@aë@@òCCí†Ûa@æbàCC™@æbCC×@aìCCyŠu@ @
Ûa@óÜÇC@N@bãaë†Ç@ŠÏbz@ @
IVXć—‚‘@ÞbÓ@a‡a@H@@@@ÕCÛcI@Z@òäîÐCÛa@¿@ÊbCnß@kyb–Û@@@¿@ÙCÇbnß
nÛ@ŠzjÛaÛa@åß@òäîÐÛa@áÜ⁄a@òäíŠÓ@énjz•ë@HŠİ‚C@@Cß@õbCÔÛC@@æë…@åCß@bãbv

dÏ@ŠßŁa@æbà™@@êbCÔÛ@àCCÛa@Ła@åàCší@@‰ìßd@ŠCßL@@@@@ÙÛˆCi@êŠCßc@ìCÛë@@Z@…a‹ë
ČïCCÜÇëI@⁄a@æbCC×ë@HéãbàCC™@CCÛa@åCCß@ñbCCväÛa@ïÇa†CCÛ@õbCCÔÛCêìCC−@ëa@Šİ‚@@åCCß

ŠßŁa@åà™@òîöýÔÈÛa@ïÇaë†ÛaL@@@@đ@Êa…@åCØí@@a‡a@åàCší@ÝCçë@ïCöýÔÇ_@
ìç@ŠçbÄÛa@@N@bãb©@õbÔÛüa@ñ…a‰g@óÜÇ@òäíŠÓ@ü@âa…@bß@õbÔÛ⁄bi@ŠßŁa@æbà™@ @
IVYhi@êË@Šßc@ìÛ@HČïÜÇI@Z@ÞbÓë@ŠzjÛa@¿@éÇbnß@õbÔÛ@@@lbC×‰@óÜÇë

m@æbÏ@Héãbà™@òäîÐÛaCČ†zë@t@gë@áçbC™Šië@áèäÇ@bië†äß@ëa@ýî×@@áç‰aŠCÓ
Č‹ìmÛa@óÜÇ@æbàšÛa@ÊC@ÉîàvL@g@ŠèÄí@ë@aìnØ@ìÛëéßý×@óÜÇ@áç‰aŠÓ@
CCÛë@@kybCC•@áèjÛbCC@bàCàCCCÛac@Êbn@@@æbàCCšÛbi@áçbCC™‰@aëŠCCØãL@@áCCÇ‹@ëa
àCÛatČ†zn@@@CÛë@áèäCß@æ‡üaC@@@kybC•@áèjÛbC@bà@àCCÛaÛbi@Êbn@ãc@æbàCš@@aëŠCØ

@@@@óCCÜÇ@æbàCCšÛa@æbCC×@t†CCznàÜÛ@æ‡üaàCCCÛaČ†zn@g@énCC–y@òjCCäi@t@a‡a@ü
mCŽiˆ×@ÕÔz@kyb–Û@ê‰ëŠËë@éàCÛa@ÊbnL@@@@@ÁCÈí@@ìCÛëI@Z@ÙCÛ‡@ÉCß@ÞbÓ@ëa

Û@åßb™@bãbÏ@õüûçC@ÉîàvàCÛam@òàîÓ@æbà™@éßŒÛ@HÊbnC@âbàCÛaà@ÊbnaàCÛóÔÜ@ @



ITTX@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

¿@ŠzjÛa@¿@Ûa@´mbçC@N@´nÛbz@ @
IWP@@@@@@@æbCri@ÁÓbCÛa@ÕCÜÈnÏ@bCàçì−@ëa@ŠC÷i@¿@ëa@ÕçbC‘@åCß@ÉÓë@a‡a@H@
m@åà™C@pbß@ÁÔ@ìÛ@éní…@âbàL@@@@@@åCß@ÝC×@åàC™@sCÛbri@ïãbrÛa@ÕÜÈm@a‡aë

@@sCCÛbrÛa@òCCí…@ÑCC–ã@ïãbCCrÛaë@ÞëþaM@Č‹ìm@ðc@bCCàèîÜÇ@éCCní…@oCCÇ@M@L@@a‡aë
@@Ci@ÉCiaŠÛa@ÕÜÈmCČ‹ìm@ßb‚@@@CÛa@òCí…@oCÇC@@@@@ÝC×@åàCšÏ@òCÈi‰üa@óCÜÇ@ßb‚
@@bCèÈi‰@†yaëL@@@aˆCØçë@N@@@@ÕCÜÈni@áCÜÇ@a‡a@aˆCç@àCCÛa@@ŠŁbCi@lëˆvL@gë@ü@ @

M@@ÙÛ‡@áÜÈí@@a‡aM@ß@dİ@ÝnÔÛbÏC@N@òÜÓbÈÛa@óÜÇ@òí†Ûa@ojrmë@œz@ @
@@ć†Cya@ÉCÓë@a‡a@bß@óärní@áÈã@@@@†Cüa@òCîi‹@¿M@@@@@¿@dC’äm@CÛa@éCmŠÐy

@‰þaaàCÛ@òÈÐmŠM@æbri@ÕÜÈnÏ@@@@ÉCiaŠi@sCÛbrÛa@ÕÜÈmë@sÛbri@ïãbrÛa@ÕÜÈmë
üa@áèÜnÔÏ@†M@c@åà™ë@†þa@òíŠÏ@Þëþa@æb×@òÜßbØÛa@òí†Ûa@sÜq@éÜç

@@@@@@@@Cm@sCÛbrÛa@åàC™ë@sCÛbrÛa@òCí…@ïCrÜq@ïãbCrÛa@åàC™ë@ïãbrÛa@òq‰ìÛC@@òCí…@âbà
@N@ÉiaŠÛa@ @
IWQ@ć†CCyc@lˆCCu@ìCCÛ@H@@@@ÁÔCCÏ@bCCçì−@ëa@ŠCC÷i@μa@êCCËàCCCÛaˆv@lë
Ûa@pbßëC@a‰†ç@éß…@æb×@l‡bvL@@@pbCß@ëa@àCCÛa@CÛaë@lëˆvC@@oCãb×@l‡bv
@òí…àCÛaÛa@¿@lëˆvC@@éCn×Šmë@l‡bvL@@@pbCß@a‡aë@àCCÛa@æë…@lëˆvÏ@@éCní†
óÜÇ@ÛaC@l‡bv@L@Cm@ìÛ@ÝiC@@@@@@CÛa@æbC×@ëa@éCiˆu@†CäÇ@éCÜnÔÛ@ê†C–Ó@ÕÔzC@lˆv
ß@éîÛaC@N@˜b–ÔÛa@éîÜÇë@†àÇ@ÝmbÓ@ìèÏ@ñ…bÇ@ÝnÔÛa@éîÜÇ@kmí@bà@ @
IWR@ÁÔCC@ìCCÛ@H@@@lˆCCuë@bCCîãbq@lˆCCvÏ@bCCàçì−@ëa@ñŠCCÐy@ëa@ŠCC÷i@¿

îº@aìmbßë@aìİÔÏ@brÛbq@ïãbrÛa@@@@@@@ŠCŁa@óCÜÇ@áèäCß@ÝC×@ÂìÔC@ÝCÈÐi@bCÈL@
@c@òCCqýq@Þëüa@óCCÜÇ@æbCC×CCí…@ÊbCCi‰ïãbCCrÛa@òL@@@òCCí…@ÉCCi‰@ïãbCCrÛa@óCCÜÇ@æbCC×ë



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITTYH 

ÞëüaL@@@@@@@ÑC–ã@âŠCÌí@bCàèäß@ÝC×@Z@ïãbCrÛaë@Þëüa@óÜÇ@sÛbrÛa@òí…@oãb×ë
@éní…L@üë@@@@sCÛbrÛa@óCÜÇ@øîC‘@@@@@CÛa@ŠCèÄí@bCäç@åCßë@NC@@@lˆCu@a‡a@bCàîÏ@áØz

@N@aˆØçë@bÈia‰@sÛbrÛa@ @
IWSČœÇ@ìÛ@H@@ć†Cya@@fl†Cí@@c@êCË@@@@@CČàÈni@bãaë†CÇ@éàCu@åCß@aìCšÇ@ë@†

†–Óë@‰bînaëL@@@ÊŒCäÏa@àCCÛ@@@@@@@ÁÔCÏ@ñìCÔi@éCàÏ@åCß@êìCšÇ@ëa@ê†Cí@ìšÈ
@æbäa@œÈiaàCÛ@Ê‹bäÛa@óÜÇ@øî‘@üë@a‰†ç@oãb×@ð†nÈàCÛa@N@âìÜÄ@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@õbšÇüa@pbí…@ @

@@@@@@@@Ûa@oãb×@õaì@ð…bß@œíìÈmë@òí…@òíbäu@ÝØÛvC@@ñCÔy@ñÌ•@òíbä
bß@âc@òàîÄÇ@òÜîÜu@oãb×@âc@@@bCàèäîiM@@@@CÛa@œCÈi@åCØÛ@NC@@pbCíbä¦aë@áöaŠv

@åCCß@ÝCC–í@@@@bCCèní…@Ší†CCÔm@ÊŠCC’Ûa@@LbèCC™ìÇ@†CCí†¤ë@ëaàCCCÛ@åCCß@…bÐn
@@ü@éCCãa@‰bCCjüa@˜ìCC–ã@òCCíbäuM@@@a†CCu@ñÌCC•@oCCãb×@æaë@M@@@bCC@îCCÛ
ëa@˜b–Ôi@Z@œíìÈm@@òí…L@@@CÛ@bÇŠC‘@‰†Ôß@øî‘@åØí@@a‡bÏC@@æbC×@òíbäv

N@”‰üa@bCCèÔy@CCèäßëb@@@@æ†CCjÛa@õbCCšÇaë@ÒaŠCCüa@óCCÜÇ@òCCíbä¦a@æa@´jCCní@ @
M@aàCÛ@ëa@ñ†znàCÛa†Èn@ñ…M@@@¿@…‰ë@bèCšÈi@Z@´àÓ@óÜÇ@@˜ìC–ã@@òäCÛa

Û@…†zCß@Ší†Ôm@òíbävCÛa@òí†Û@Ê‰b’ÜàCÛa@òäîÈm@æë…@åß@éi@ˆûîÏ@N@……Š@ @
Č†Ôí@@bèšÈië@@@@Cß@a‰†CÓ@bCèîÏ@Ê‰bC’Ûa@‰C@@@òCí†Ûa@åCß@a…†zL@Ïb@àCCÛ@–

@”‰üa@μaM@CCCÛa@ëaC@@ÉöbCCC‘@ïCCCèÔÏ@jCCCÈni@òßìØzM@@CCCÛa@ŠCCCÐí@æbCCCiC@Šz
àCÛaß@a†jÇ@éîÜÇ@vC@âìÔîÏ@Z@´b‚äÛa@†äÇ@òÏëŠÈß@òîÓì@òàîÓ@éÛ@b×ìÜà

@òàîÔÛbi@òzîz•àCÛahi@òÛëˆj@flbîÓì@êõa‹L@kîÈÛbi@éjîÈß@âìÔíë@Ła@@@åCß@ïCm
@@òCàîÔÛbi@òibä¦a@àCCÛa@@bîÓìC@òÛëˆjL@@@@@@@@òCàîÓ@´Ci@pëbCÐnÛa@òjCã@xŠ‚nCm@áCq



ITUP@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@@òCàîÓ@´ië@áîÜÛa@|îz–Ûa@àCCÛa@@áîÔCÛa@kîÈL@@@@@@òjCã@ïãbC¦a@åCß@ˆCûîÏ
@CCÛa@òCCí…@åCCß@pëbCCÐnÛaCCCÛa@ëa@ŠzC@N@òCCÜßbØÛa@ñŠz@CCÛa@êˆCCçëC@òßìØzM@@óCCÜÇ

@bCC@ïÇŠCC’Ûa@ÝîÛ†CCÛa@†CCšÇë@bènzCC•@ŠCCÏM@CCß@CCËCbã‰ìCC–Ç@¿@òí†v@
ü@CCÛa@CCã@bCCèîÏ@†CCuìíCČ‚@†CCjÈÛa@òCCàîÓ@@áèäCCß@ÒŠCCÈíë@†CCîjÈÛa@æìCCÈîjí@æìb
àCÛaČŠzÜÛ@éib’@àCÛa@ñŠzÜÛ@ëa@éîÜÇ@vM@@òàîÔë@òàîÜM@@N@ @

Ûa@æìØm@†ÓëC@òíbävM@@CiC@CÛa@kzC@@òCîèÔÐÛa@òßìØzM@@CßCü@bà@@@kCuìm
Ûa@òàîÓ@¿@—ÔäÛaë@pëbÐnÛaC@ŠzàCÛaß@fla†jÇ@ëŠÐC@b×ìÜàL@@@@†Cí†¤@ÂbCäîÏ

äi@òCCí†ÛaCCÛa@ŠCCÄC@Č†CCÔí@ðˆCCÛa@ìCCèÏ@ïÇŠCC’Ûa@á×bz@@†CCÈië@òCCÈÓaìÛa@òCCíbävÜÛ@‰
Ûa@ñ‰ì’ßCČjİÛa@j‚Ûaë@ïCČîÈíë@ïãìãbÔÛa@j‚@éîÏ@ôŠí@a‰a†Ôß@åàCÛa@òzÜ–

@@@ìCç@aˆCç@N@kí…dnÛaë@ý–Ûaë@àCCÛa@ë@áèäCîi@‰ìè’@@@ÊbCºüa@éCîÜÇ@ïCÇ…gL@
ü@åØÛë@@éîÜÇ@|™aë@ÝîÛ…L@Ûb–m@æa@ˆö†äÇë@ë@ïãbC¦a@|C@àCCÛav@éCîÜÇ@@
@‰†CCÓ@óCCÜÇ@@@CC@ìCCèÏ@œíìCCÈnÛaë@òCCí†ÛaL@óÈCC@ügë@@@éiìCC–äß@ëa@éCCîÔÐÛa

@åß@‰†Ó@óÜÇ@bàèäîi@|Ü–Ûa@Þëbyë@õbšÔÜÛàCÛa@@@CÛa@åCÇ@bCšíìÈm@ÞbC@òíbäv
@@CC@|ÜCC–ÛaëL@gë@æbCC×@üàCCCÛa@ÉuŠàCCCÛa@CCÛ@ÝîØCC’m@Z@‰bn‚C@òîÇŠCC‘@òäv
Ûa@åß@òÐÛûßC@ïöbä¦a@ïãìãbÔÛaë@İÛa@j‚àCÛa@åßë@bàèi@Öìqì@àCCÛa@†ènv

™bÐÛa@ëa@Þ†ÈÛa@ÝàCÛa@@åCß@æë‡d@àCCÛa@@@@@pbCíbä¦a@pbCí…@ŠCÄäîÏ@Þ†CÈÛa@†ènv
àCCCÛa@@ïCCšÔí@áCCq@ÉíŠCC’nÛa@μa@lŠCCÓüa@Ší†CCÔm@óCCÜÇ@æbCCÔÏaìní@áCCq@bCC@òi‰bÔ
ÛaC@Ší†ÔnÛbi@ïÇŠ’Ûa@á×bzàCÛa@Ë@òíbä¦a@Éß@kbäàCÛa@N@bÇŠ‘@ñ‰†Ô@ @

IWTß@òy‰buë@ìšÇ@Ý×H@@@þbC×@òCÜßb×@òCí…@éîÏ@ÝuŠÛa@õbšÇa@å@Ñã
Žu@a‡a@´ÜuŠÛaë@åí†îÛaë@@@óCÜÇ@bCèi@@àCCÛacŠ@@CîÏ@æbC×@ñ@@@C÷ß@C¼@bCèní…@é@ò



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITUQH 

ã@ëa@kç‡@‰bäí…C@êìzL@@@@@´CÈÛaë@†CîÛb×@ÝCuŠÛa@òí…@Ñ–ã@éîÏ@æb×@bß@Ý×ë
Žu@a‡a@ÝuŠÛaë@óÜÇ@@àCCÛa@@@@@æbCmdß@Z@bCèní…@ÑC–ã@éCîÏ@æbC×@ñcŠ@@@æìC¼ë

@êì−@ëa@bjç‡@a‰bäí…L@@@@@@bCàèní…@åíˆCÛa@òCîßˆÛa@ëa@ïßˆCÛa@μa@òjäÛbi@aˆØçë
qICæbà@c@áç‰…@ò÷ß‰a@ëÉi@ò÷ßìÜÏ@H@@æb×@ïßˆÛa@†í@oÈİÓ@òí†Ûa@Ñ–ã@éîÏ

÷àÈi‰cIìÛëHáç‰…@ò@ÓÈİ÷ßIbèní…@Ñ–ã@éîÏ@æb×@òîßˆÛa@†í@oHáç‰…@bnN@ @
IWU@@@@bÇŠC‘@ñ‰†CÔß@òCí…@b@òíbäu@Ý×HM@@@@@@ŠC×@ëa@ÑCãüa@ÉCİÓ@CÄã

@@@@@@éCnÈÐäß@lbCç‡ë@ìCšÇ@ÝÜC‘@ëa@òÐC’Ûa@Šu@ëa@ŠèÄÛaM@@@@@òCí…@éCîÏ@ðìnCm
@òí…@Éß@ÝuŠÛaàCÛa@ñcŠàCÛaèîÜÇ@v@@@@òCÜßbØÛa@òCí†Ûa@sCÜq@æë…@oãb×@a‡a@b
@@Cní…@oCÌÜi@a‡bÏ@@@@@òCí…@oCÛŒã@…a‹@bCàÏ@sCÜrÛa@é@àCCÛacŠ@@@@òCí…@åCß@ÑC–äÛa@μa@ñ

@ÝuŠÛaL@@ÖŠCÏ@æë…@åß@@@@@@c@ëa@aŠC×‡@bCèîÜÇ@ïãbC¦a@æìC×@´Ci@@óCrãL@@@ñ‰bCjÈië
@Z@ôŠcàCÛa@N@Ñ–äÛa@μa@oÛŒã@énÌÜi@a‡bÏ@sÜrÛa@μa@ÝuŠÛa@ÝÓbÈm@ñcŠ@ @
IWVH@@ŠÈ‘@Þa‹dÏ@Ýu‰@óÜÇ@óäu@ìÛÛCČk•@æd×@énîz@@@CÛ@óCÜÇ@énîzC

c@ëa@bCCíëbîàî×@õaë…@éCCîÜÇ@óCCÔÛc@ëa@éCCÓŠyc@ëa@a†CCu@a‰bCCy@ĆõbCCß@†CC–Ôi@éiŠCC‘
@éîÜÇ@òíbä¦aM@@İÛa@xýÈÛa@üM@L@@CČiÛa@†Èi@bèîÏ@ŠÈ‘@éÛ@ojäí@@áq@—
ñ†ß@‰bÄnãüaë@ČîÈí@kîjİÛa@bèäàCÛa@@CÛa@óCÜÇ@æb×@—n‚@@òCÜßb×@òCí†Ûa@ïãbvCL@

í†Ûa@sÜq@éîÜÇ@æb×@onjã@ìÛë@N@òÜßbØÛa@ò@ @
IWWH@@@@@@@oCjäí@@áCq@éÜC•c@åCß@kçˆCÏ@Š×‡@c‰@ŠÈ‘@óÜÇ@óäu@ìÛ

@éîÏ@ŠÈ‘@éÛM@ñ†ß@‰bÄnãüaë@—iÛa@†Èi@ČîÈí@kîjİÛa@bèäàCÛa@—n‚M@@æb×
@æb×@õaì@òÜßb×@òí†Ûa@ïãb¦a@óÜÇàCÛa@aj×@âa@aÌ•@éîÜÇ@vL@@@æbC×ë

@bäî‚q@ëa@bÐîÐ@ŠÈ’ÛaL@@ar×@ëa@ýîÜÓL@@ëa@ýíì@a–ÓM@@@N@ @



ITUR@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

Ûa@†Èi@ŠÈ’Ûa@ojã@ìÛëCíŠvC@@Ci@”‰üa@éCîÏ@kuë@òàC@@ïC™bÔÛa@òßìØz
@N@òîÇŠ’Ûa@òävÜÛa@åà™@ïÇŠ’Ûa@ @
@@c@a‰@ŠÈCC‘@óCCÜÇ@óCCäu@ìCCÛë@CCi@éCCÛa‹dÏ@óCCrãC@@ñ…bCCß@ëa@ÖŠCCy@ëa@ÕÜz

bçì−@ëa@òíëbîàî×M@íë@bÈuìß@biŠ™@lŠšíC@õanaë@‰bÄnãüa@ñÏ@jz
@ŠÈ‘àCÛa@ü@âa@†í†u@åß@ojäí@Ýç@ñcŠL@q@òí…@âŠÌí@áàCÛa@@@ìCÛ@òÜßb×@ñcŠ
@ojäíL@@N@õbäÛa@åß@bèÜrß@Šèß@ïãb¦a@óÜÇ@æb×@ýjÔnß@ojã@ìÛ@bàîÏë@ @
IWXH@cŠCCßa@ëa@ÝCCu‰@kCCuby@óCCÜÇ@óCCäu@ìCCÛCCm@kçˆCCÏ@ñC@ŠÈCC’Ûa@âbà

@´ÈÛa@òí…@Ñ–ã@éní…@oãb×ëa‰bäí…@æì¼ë@æbnöbß@ïç@@bCjç‡@@@æë…@åCß
@´ië@ÝuŠÛa@´i@ÖŠÏàCÛajã@´i@ÖŠÏ@æë…@åßë@ñcŠ@@bCÔyü@éCmb@@@@â†CÇ@@´Cië

@N@éCCmbjã@ýCC×@óCCÜÇ@óCCäu@ìCCÛë@CCÛaCCCm@kçˆCCÏ@´jubzC@òCCí…@oCCãb×@ŠÈCC’Ûa@âbà
@CC¼@ÝCCuŠÛa@ubCCy@CC÷ß@‰bCCäí…@òbCCjç‡L@@ubCCy@òCCí…ëàCCCÛa÷ß@ñcŠ@æbCCn

‰bäí…@æì¼ëa@@bCjç‡L@@@æbCÏ@àCCÛa@@@ÝCÓbÈm@òCí†Ûa@¿@ñcŠ@@sCÜrÛa@μa@ÝCuŠÛaL@
N@Ñ–äÛa@μa@oÈu‰@énÌÜi@a‡bÏ@ @

ÝuŠÛa@kuby@óÜÇ@óäu@ìÛë@@ëaàCÛa@ŠÈ‘@óÜÇ@ëa@bàèîjuby@ëa@ñcŠ
@éšÈi@kçˆÏ@òîzÜÛa@ëa@cŠÛalbzCi@òí†Ûa@éîÜÇ@kuë@@òjã@àCCÛa@v

ië@ŠÈ’Ûa@åß@éîÜÇC@kzàCÛamë@ŠÈ’Ûa@âìàÇ@åß@òybC@N@éßbà@ @
IWYH@@‰bC’Ûa@ŠÈ‘@óÜÇ@òíbä¦a@¿þa@ëa@l@@@òCÈi‰üa@la†CçM@@@bèCšÈi
CCm@ëaC@bèßbàM@Ûa@‰ìÈCC’Ûa@ïCCçë@́ CCÈÛa@æbCCÐuc@óCCÜÇ@òCCnibä@M@@@”‰üa@oCCjrí
Ci@@@@@òîÇŠC’Ûa@òCävÜÛa@åàC™@ïÇŠC’Ûa@ï™bÔÛa@òßìØza@àCCÛ@@CÛa@åCß@òÐÛûC@j‚

hië@ïãìãbÔÛa@İÛa@ÒaŠ‘àCÛa@éiì–äß@ëa@†ènvL@Ûa@¿@aˆØçëCóÜÇ@òíbäv@ @



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITUSH 

@N@éîÜÇ@òíbä¦a@oÓ†•@a‡a@æ†jÛa@‰ìÈ‘@åß@bàçË@ @
ë@@@þaë@la†Cçþa@óCÜÇ@óCäu@ìÛ@@‰bÐC‘M@@@@@CÛa@ÒŠC@Z@ŠÐC‘@ÉCº@åÐvC

þa@ŠÈ‘@ojäßëa†ç@lM@@@CÛa@Ší†CÔni@”‰üa@ojríCzb@@Ci@ïÇŠC’Ûa@á×@òãìÈàC
@òCCCîãìãbÔÛaë@òCCCîjİÛa@òCCCävÜÛa@@N@g@a‡aëCCCÛa@μa@áCCCšãC@la†CCCçüa@óCCCÜÇ@òíbäv

Ûa@Z@‰bÐ‘üaëCíbävÈİÓ@ëa@bàèÈÜÓ@ædi@æbÐuüa@óÜÇ@òČŒß@ëa@bàè@@@æbC×@bCàèÓ
@@òCCîmŁa@æbCCÐuüa@òCCí…@éCCîÜÇ@@@ÿÛ@òÜÔnCCß@òCCí…@åCCØm@ë@@‰bÐCC‘üaë@la†CCç

íbä¦a@¿@bç‰bè–ãü@N@aŠçbÃ@b@bènîÈjmë@æbÐuüa@óÜÇ@ò@ @
IXPH@àCÛac@‰ìè’@ÕíŒànÛaë@’Ûbi@òÈi‰üa@æbÐuüa@óÜÇ@òíbä¦a@¿@æ
ëa@@bàçì−@ëa@ÉİÔÛaM@fiÛ@òÜßb×@òí…@æbãM@@@c@âa@æbC×@aŠC×‡@óCrãM@@@ÝC×@¿ë

@òí…@Éi‰@åÐuL@c@ôìÓüa@åØÛ@CÛa@òí…@æC@@CÛa@óCÜÇ@òíbäv@@@sCÜq@óCÜÇüa@åÐvC
@@Z@´CCÈÛa@òCí…@C÷ß@ìnCë@ònCCë@ò@@‰bCCäí…@bCrÜqë@a‰bCCäí…@æ@@kCç‡@¿ë@ÝCCuŠÛa@¿

àCÛaÛa@åÇ@ñcŠC@N@†yaìÛa@åÐv@@@CÛa@òCí…ë@@@@Z@´CÈÛa@òCí…@ÑC–ã@ÝÐCüa@åÐvC@
÷ß@‰bCCäí…@æìCC¼ë@æbCCn@kCCç‡ÝCCuŠÛa@¿c@LCC÷ß@ë@¿@æëŠCC’Çë@òCC¼ë@ò
àCÛaÛa@åÇ@ñcŠC@N@†yaìÛa@åÐv@Ó@ìÛëþa@oÈÜ@@Ýa†Cnm@@´äîÈÛa@Éß@æbÐu

@bàèní…L@í@ÝiCN@bÈß@éîÜÇ@æbjv@ @
IXQH@ÏC@óÜÇ@òíbä¦a@ï@bÈCß@åCîäCîÈÛaM@@@ñcŠCßa@åCß@ëa@ÝCu‰@åßM@@òCCí…@
Z@òÜßb×@‰bäí…@ÑÛc@@kCç‡@@Š×ˆCÛa@¿L@@@C÷ß@C¼ë@@@óCrãüa@¿@‰bCäí…@òL@ë@¿

@òí†Ûa@Ñ–ã@ñ†yaìÛa@´ÈÛa@óÜÇ@òíbä¦aL@@@@@@òzîzC–Ûa@´CÈÛa@´Ci@ÖŠCÏ@üë
@òàîÔÛa@´ÈÛa@´iëM@@Š–jÛa@òÐîÈ™Z@õb’àÈÛb×L@ÛaëõüìzCL@ÛaëaŠèvCõ@Z

ü@Ûa@@Ï@ôŠmCà’Ûa@ï@L@ÛaëCv@òàîÄÇ@Z@òÄybàCÛaòÜÔ@@@òà‚™@ò÷mbã@L@ @



ITUT@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

ëaàCÛ†ßŠi@òšíŠZ@L´ÈÛa@¿@òîbyë@lbènÛg@aŠßc@åß@bçì−ë@´ÈÛa@N@ @
IXRH@@@‰ìCCÇüa@åCCß@òzîzCC–Ûa@´CCÈÛa@ÉCCÜÓ@a‡aM@@ČCCy@kCCç‡@ðˆCCÛa@
g@@@bCèi@ŠC–jí@áÜÏ@éîäîÇ@ô†yM@@CmCČî‚@Š@àCCÛa@v@@c@´Ci@éCîÜÇ@@òCí…@ˆC@@@òCÜßb×

Ó@´iëc@´ië@ïãb¦a@åß@´Ç@ÉÜ@@@óCrãüa@ëa@ÝCuŠÛa@æbãüa@òí…@Ñ–ã@ˆ
i@bàèäß@Ý×C@éní…@kzL@@‰ìÇ@æì×@´i@ÖŠÏ@æë…@åßàCÛa@@@åCß@éCîÜÇ@v
@CÛa@Ý•aC@@@@@@@@@@éCäß@bC•b–Ó@éCãì×@´Cië@énC™ŠÇ@òCíëb@òCÏfi@éCãì×@´Cië@òÔÜ‚

@CÛCv@@@@@c@éCCîÜÇ@êCË@òíbävCCi@éCãì×@´CCië@êCË@óCÜÇ@éníbä@@oCjuë@@õaìCC@ê‰ìCÇ
@éîãbu@åß@—nÓgc@ëa@N@éäß@—nÓa@üë@òí†Ûa@ˆdí@@ëa@éäß@òí†Ûa@ˆ@ @

IXS@@@Cß@¿@òCàöbÓ@oCãb×@æa@†Èi@õa‰ìÇ@bäîÇ@ïãb¦a@Ñ@òí…HCÜz@bè
@bèÈÜÓ@ëaM@@òÜßbØÛa@òí†Ûa@sÜqßórãüa@´ië@Š×ˆÛa@´i@ÖŠÏ@æë…@åL@@@åCßë

Ûa@ë†i@åß@‰ìÈÛa@të†y@´i@ÖŠÏ@æë…Ci@b™‰bÇ@éqë†y@´ië@òÔÜ‚C@òíbäv
aˆØçë@N@éäîÇ@óÜÇ@@†í@ÉİÓ@ëa@Šüa@ÉİÓ@Äã@ÞìÜ’ß@ìšÇ@Ý×@ÉİÓ

@òÛìÜ’ß@Ýu‰@ëa@òÛìÜ’ßM@@N@bzîz•@æb×@a‡a@ìšÈÛa@òí…@sÜq@éîÏ@ @
IXTH@q@—‚‘@´Ç@ÉÜÓ@ìÛg@áCü@òàöbÓ@bèãì×@óÇ…@@@ŠC–jmL@gë@@óCÇ…
àCÛa@ñŠ•bi@òzîz•@bèãì×@éîÜÇ@vL@c@æbÏ@CÛa@ojqC@@@ëa@òCäîji@êaìCÇ…@ïãbv

ß@bçì−Cï™bÔÛa@†äÇ@kuìí@bà@üa@c@êaìCÇ…@Ö†–i@ÉİÔÛa@ëa@æbä÷à@@ˆC
@@@òCÜßbØÛa@òCí†Ûa@sÜq@éîÜÇ@kuëë@éÛìÔiL@ŽÇ@ëa@@@òCÛby@oCàÜ@àCCÛa@@éCîÜÇ@v

@ü@æbC×@éãaë@òíbä¦a@óÜÇ@bÔib@@@@éCäîÈi@ŠC–jíM@@@ìCèÏgë@L@@@áí†CÔm@ŠçbCÄÛbÏ@ü
@ÞìÓaàCÛí@Éß@éîÜÇ@v@@ñŠC•bi@éCäîÇ@æì×@óÜÇ@éäîàC@@@@bCèîÜÇ@òCíbä¦a@ÞbCyN@
çëCÛa@æaˆCzCØCme@æbàCÏ@æbîC@ïÛaCíbävCöb@óÜÇ@òCÇüa@ŠCy@a‡a@õbšC–CÝ@ @



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITUUH 

Ôyü@Òýnüa@ìšÈÛa@òßý@¿@bàCÛac@éîÜÇ@v@N@éàÔ@ë@ @
IXUH@dnbÏ@êË@Ñãc@óÜÇ@óäu@a‡a@éÜ•@@éCäß@Õjí@áÜÏ@éßbàni@éÈİÓë
c@L@øî‘m@ÉİÓ@ëC@éã‰bß@âbàM@@@@@@@éCäß@æü@bCßë@ÝÐCüa@ÑCãüa@ÒŠCL@@@ìCçë

@@ŒubCyë@´ÏŠ@óÜÇ@Ýàn’ßM@@@@@òCí†Ûa@éCîÜÇ@oCnjq@@@@ëa@ÝCuŠÛa@òCí…@Z@òCÜßb×
@òí…àCÛa@Þby@ky@ñcŠàCÛa@N@éîÜÇ@v@@œÈi@ÉİÓ@ìÛëàCÛa@æ‰bM@@éjãbu
CCíüaCCCÛa@ëa@ŠCCíüa@ëa@åàCCCÛa@´CCi@ŒubzC@´jãbvL@c@ëa@ÝCCÓc@ëa@ŠCCr×M@@oCCãb×

@òjäi@éîÜÇ@òí†ÛaàCÛa@ÊìİÔàCÛam@åß@éîÜÇ@vC@âbààCÛa@N@æ‰b@ @
m@Ñãüa@òqë‰@ÉİÓ@ìÛëC@œÈië@éÏŠ@ïçë@bèßbà@àCCÛa@ČîCÜÛa@æ‰b@@éCäß@å

M@éîÜÇ@ojuë@@ZòÜßbØÛa@òí†Ûa@Ñ–ã÷ß@¼ÝuŠÛa@¿@‰bäí…@òL@÷ßë@@æbCn
@órãüa@¿@‰bäí…@æì¼ëN@@Ñãüa@åß@bjãbu@ÉİÓ@ìÛ@aˆØçëM@íüaC@ëa@åà

ŠíüaM@@@@@òCÜßbØÛa@òCí†Ûa@sCÜq@éîÜÇ@kuë@Cß@@@@@kCy@ÝC×@Z@óCrãa@ëa@ŠC×‡@å
@éní…L@ÿÛ@æìØîÏ@ÑãM@àCÛaČîÜÛa@æ‰b@ïÜÐÛa@åM@ëa@õaŒuc@@@@Z@òCqýq@ÒaŠCc

íüa@ÒŠİÛaZòqëŠÛaë@Šíüa@ÒŠİÛaë@åàC@Ûa@ÒŠİÛaC@@́ ÏŠCİÛa@´Ci@ŒubzL@@
q@ÒŠ@Ý×@¿ë@òí…@sÜàCÛa@éîÜÇ@vM@c@ëa@aŠ×‡@órãN@ @
Ûa@ˆÐãc@ìÛëC@ïãbvM@@@@êìC−@ëa@a‰bàCßM@@@@@ë@éCjÔqë@éCÓŠ‚Ï@ÑCãüa@¿

Č†äí@@bÔyüM@@éãë†i@ëa@xýÈiM@@N@òí†Ûa@sÜq@éîÜÇ@æb×@ @
c@ìCCÛëČÝCC‘@aCCi@ÑCCãüC@ü@sCCî¡@ŠCC×@ëa@ÉCCİÓ@æë…@åCCß@éníbäv@@ÉCCÐnäí@ @

@CÛa@óÜÇ@kuë@éjyb•@éäßCïãbv@@@@@@Z@ÂìCyüa@óCÜÇ@òCÜßbØÛa@òCí†Ûa@bCrÜq@…@@òCí
@òÜßbØÛa@órãüa@òí…@ëa@Š×ˆÛaL@g@ìÛ@áq@@CÛa@ÝC•dnC@@ÑCãüa@ïãbv@àCCÛa@ÞìÜ’
@òCCí†Ûa@sCCÜq@éCCîÜÇ@æbCC×L@@@ëa@éCCnÔÜë@æë†CCi@åCCß@ÑCCãüa@ÝÜCC‘@æbCC×@õaìCC



ITUV@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

CCiòíbävC@æbCCu@@N@ÉCCİÓ@ìCCÛë@àCCCÛa@æ‰bë@ÉCCİÓ@òjCC–ÔÛa@éCCÈßM@bCCß@ïCCçë@@ÖìCCÏ
àCÛa@Ñãüa@åß@æ‰bM@@òCíbäu@@@@@@@@òCíbäu@oCãb×@sCî¡@ñ†Cznß@ñCÏ@¿ë@ñ†Cyaë

@bÏŠÇ@ñ†yaëM@@òÜßb×@òí…@éîÜÇ@kuëL@@ÉİÓ@ìÛ@åØÛàCÛa@@@ñ†Cß@†CÈi@áq@æ‰b
@sî¡@òj–ÔÛa@ÉİÓ@oãb×@@òCÜßb×@òí…@éîÜÇ@kuë@´ãbß‹@¿ë@bÏŠÇ@´níbäu

@åCCCÇàCCCCÛajCCC–ÔÛa@ÉCCCİÓ@”‰cë@æ‰bČ†CCCÔí@òCCCÛa@bç‰C@ïãìãbCCCÔÛaë@CCCİÛa@j‚
hië@CÛa@ÒaŠ‘C@@@đpe@ÝîC–ÐnÛa@aˆCçë@N@ïÇŠC’Ûa@á×bz@@@@@ÉCß@ÉCİÓ@ìCÛ@àCCÛa@æ‰b

ĆõŒu@ëa@òj–ÔÛa@œÈi@@o¤@ázÜÛa@åßàCÛaN@´nÐ’ÜÛ@bi‰bÔß@æ‰b@ @
IXVH@@@@@CÛa@óCÜÇ@òCÜßbØÛa@òCí†Ûa@ojrmC@@@´Cã‡üa@óCÜÇ@ïãbvM@@@åíìCšÈÛa
a@åíŠçbCCÄÛM@gë@éCCÓŠy@ëa@éCCÈİÔi@ZbCCàèßbàni@ëa@éCCÏým@bCCàçì−M@L@ÑCC–ãë@

@@@@@@@ëa@ÝCuŠÜÛ@´Cã‡üa@ô†Cyg@óCÜÇ@òCíbä¦a@†CäÇ@òÜßbØÛa@òí†Ûaa@àCCÛcŠ@@ÝC×@Z@ñ
@àCCÛa@òàîÜCCÛa@æ‡üa@´CCi@ÙCCÛ‡@¿@ÖŠCCÏ@æë…@åCCß@éCCní…@kCCy@bCCàèäßÈî@ò

Z@òàîÔÛa@æ‡üaëČà–Ûaü@Ûa@õb@@ý•a@Éàm@aí@Éàm@Ûaë@L@N@ @
@@@@@@ëa@ÝCCuŠÛa@æ‡a@òCCí…@sCCÜq@æ‡üa@òàzCC‘@óCCÜÇ@òCCíbä¦a@¿ëCCÛaàC@ñcŠ

àCCCÛa@@@éCCã‡c@òàzCC‘@óCCÜÇ@vbCCèã‡a@ëcCCÛa@¿ë@NC@@æ‡üa@œCCÈi@óCCÜÇ@òíbäv
íŽC@òjäi@kzàCÛaß@åß@éîÜÇ@vC@Ci@æ‡üa@ÊìàvC@bCjna@óäÈà@‰@àCCÛa@v

@éîÜÇàCÛa@ëa@ÊìİÔàCÛa‚ß@åß@énjã@lbyë@énybß@Áj™ë@ÖëŠCÊìàv@ @
@CCÛa@òjCCäi@òCCí†Ûa@ˆCCûm@áCCq@æ‡üaC@åCCß@òíbävàCCCÛa@N@Êìàv@óCCÜÇ@óCCäu@ìCCÛë

@æ‡üadÏ@´ã‡üa@ëaÜ‘Ûa@óÜÇ@æb×@bèC@@@bCèní…@ïCrÜq@ïãbvL@@@@æbCu@óCäu@ìCÛë@
@æ‡üa@óÜÇàCÛa@N@æ‡üa@òí…@sÜq@ÉbÔÛa@óÜÇ@æb×@bèÈİÔÏ@òÛìÜ’@ @
IXWc@Š×ˆÜÛ@òÜßbØÛa@òí†Ûa@ojrm@HÿÛ@ë@´nÐ’Ûa@óÜÇ@òíbä¦a@†äÇ@órã@ @



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITUWH 

Ó@a‡a@bCCCÈß@bCCCèßbàni@oÜCCC•ûnaë@oCCCÈİL@@CCCi@bèCCCšÈi@òCCCí…ëC@åCCCß@bèibz
aàCÛ@ÊìàvL@jrmëŽ‘@ìÛ@òí†Ûa@brÜq@oÜbíìÔm@ë@bng@ædi@bn@@@ÙCß@óÜÇ

@N@laŠ’Ûaë@âbÈİÛa@@@@@´nÐC’Ûa@ô†Cya@óCÜÇ@òíbä¦a@¿ëM@@@bîã†CÛa@ëa@bCîÜÈÛaM@
ojrm@@Âìyüa@óÜÇ@òí†Ûa@Ñ–ãL@@@ÝC×@Z@órãüaë@Š×ˆÛa@´i@ÖŠÏ@æë…@åß

@@éCní…@kyL@@Č†Cyë@@@@@bC™ŠÇ@bCîÜÈÛa@òÐC’Ûa@@Cm@bCß@ZC@@@@òÜC–nß@òCrÜÛa@åCÇ@óÏbv
ibàCCCÛë@åíŠ‚äCCÛaC@ŒubzL@@áCCÐÛa@ÞìCC@ÉCCß@üìCCëL@ÐCC’Ûa@†CCyë@óÜÐCCÛa@ò

bß@Z@b™ŠÇ@mC@òrÜÛa@åÇ@óÏbvL@@@@N@áCÐÛa@ÞìC@Éß@üìë@@@@óCÜÇ@òCíbä¦a@¿ë
@@@Ci@bîã†CÛa@ëa@bCîÜÈÛa@òÐ’Ûa@œÈi@dCi@éibzC@Cm@æC@@@@òCÜßbØÛa@òÐC’Ûa@òybCß@n‚

@òybCCßëàCCCÛa@CCß@μa@énjCCãë@òÐCC’Ûa@åCCß@éCCîÜÇ@vC@ˆCCûîÏ@òÐCC’Ûa@Êìàv
@åß@òjäÛa@áØÜniÛa@òí…éîÜÇ@vàÜÛ@òÈibnÛa@òÐ’@c@Š×ˆÛa@Z@N@órãüa@ë@ @

IXXCCÛbi@HC@gë@éCCÈİÔi@|îzCC–Ûa@æbCCÜÛa@óCCÜÇ@òíbäv@éCCßbàni@éÛbCC–în
mC@òÜßb×@òí†Ûa@kvL@@@a@éãbCÛ@œCÈi@ÉİÓ@¿ë@@@@ëa@éCÔİã@¿@bzîzC•@æbC×@a‡

gë@éiŠCC™CCí@ÉCCİÓ@CCË@åCCß@éCCnibÇC@ÒëŠCCy@…†CCÈi@éCCÔİã@n‚àCCCÛa@CCÛa@ávÈ
ü@Ûaë@bèi@|–Ðí@@m@áCq@|–Ðí@@@@@@CÛa@òjCäi@ïãbC¦a@åCß@òCí†Ûa@ˆCûC@ÒëŠz

ü@Ûa@ß@åß@bèi@|–ÐíCÛa@ÊìàvC@N@åíŠ’ÈÛaë@òîãbàrÛa@ÒëŠz@ @
i@|îz–Ûa@æbÜÛa@ÉİÓ@òí…@¿@ñÈÛa@æ‡abàCÛü@ònöbÐÛa@òÈÐä@iCòybà@

@oöbÐÛaaàCÛ@ëa@ÊìİÔàCÛa@éãbÛ@åß@éîÜÇ@vL@@éãbÛ@Éi‰@ïãb¦a@ÉİÓ@ìÜÏ
@@@@CC–ã@éCCîÜÇ@kCCuë@éCCÏëŠyë@éCCßý×@ÑCC–ã@kCCç‡ë@òCCí†Ûa@ÑL@@CCØÈÛaë

@N@|îzCC•@@@ë@bCCßbm@ÕCCİäÛa@õbCCÔi@ÉCCß@æbCCÜÛa@åCCß@b÷îCC‘@ïãbCC¦a@ÉCCİÓ@a‡aë
Ûa@åß@õï‘@kçˆíCi@”‰üa@éîÏ@æb×@éäß@ÒëŠzC@N@òîÇŠ‘@òßìØz@ @



ITUX@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@æbÜÛa@ë‡@æb×@ìÛë@àCCÛa@@@@@ôŠCc@òCÌÛ@åCß@éCîÜÇ@vM@@@òCîiŠÈÛa@CËM@
@Õİã@‰bjna@òÐîÃìÛbÏàCÛa@@@CÛa@ÒëŠC§a@óÜÇ@òí†Ûa@ÁîÔmë@éîÜÇ@vü@

üë@bèz–Ðí@íCë@éîÜÇ@òíbä¦a@†Èi@bç†îv@åß@bènjäCi@@@@éCnÌÛ@ÒëŠCy@‰a†CÔß
@N@bèi@|–Ðí@Ûa@ @

dm@æë…@åß@éãbÛ@œÈi@ÉİÓ@ìÛëÜØmë@éÔİã@óÜÇ@êqc@éà@@@õbCÔi@ÉCß@ð
Ûbi@ÕİäÛa@óÜÇ@ém‰†ÔßC@bèÜ×@ÒëŠzM@@@Ci@”‰üa@ïãbC¦a@óÜÇ@æb×C@òßìØz

Ûa@ñ…bè’ië@éiì–äß@ëa@éîÔÐÛaCãìãbÔÛaë@İÛa@åíj‚@N@bàènãìÈßë@ï@ @
IXYhi@ŠCCCüa@æbCCCÛ@óCCCÜÇ@òCCCíbä¦a@¿@HéÛbCCC–înM@@òCCCí†Ûa@sCCCÜq
@òCCÜßbØÛaL@CCi@éãbCCÛ@œCCÈi@ÉCCİÓ@¿ëC@CCß@òybCCß@åCCß@énjCCãë@éibzCàvì@Ê
@æbÜÛaN@éîÜÇëZ@ć†ya@lŠ™@ìÛ@@òiŠC™@êË@@@@@@ÕCİäÛa@óCÜÇ@éCm‰†Ó@oß†CÇc

mC@éãbÛ@ÉİÓ@æë…@åß@bßbàL@@@@æbCu@õbCu@áCq@@æbCq@@@@Z@éãbCÛ@ÉCİÔÏ@@@óCÜÇ@æbC×
ëüa@@g@åCÇ@òCÜßbØÛa@òí†Ûa@Þ@@@@ÕCİäÛa@ÉCÐã@lbCç‡L@@@@@@òCí†Ûa@sCÜq@ïãbCrÛa@óCÜÇë

N@Šc@æbÛ@éÈİÔÛ@ @
IYPH@@@@@@@æbC×@a‡a@òCÜßb×@òCí†Ûa@oCjuë@éCÈİÔÏ@ÝÐ@æbÛ@óÜÇ@óäu@ìÛ
íCČŠz@đõbCØjÛ@éãbÛ@Ú@@@êìC−@ëaL@@þ@ÙCÛ‡ë@@@@@@åCß@énzC•ë@éãbCÛ@òßýC@òÛbC•
CCÛaC@Š‚L@Ž†CCÈi@ÕCCİäí@ü@ìCCçë@éCCÜrß@ÕCCİäí@bäCC@ÍCCÜi@a‡a@áCCÈã@M@rCC×ë@bCCß@a
dní@@@@æbîjC–Ûa@œCÈi@ÕCİã@ŠM@@CİÔÏ@@@@@òCÜßb×@òCí†Ûa@oCjuë@éãbCÛ@ïãbC¦a@ÉL@@ @
g–y@a‡a@ü@c@ëa@òîÇŠC‘@đòvy@åß@b÷‘bã@áÜÈÛa@Ý@đñ‰bCß@@@@@ŠCc@éCãdi@Z@òCîj

éîÜÈÏ@@N@òí†Ûa@sÜq@ @
IYQH@g@ìÛ@óÇ…àCÛaÝjÓ@ém‰†Óë@éÔİã@òßýë@éãbÛ@òz•@éîÜÇ@v@ @



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITUYH 

ÛaC@CÛa@Éîº@õa…a@óÜÇ@òíbävC@ÒëŠzM@@éCnÌÛ@¿M@gë…@@CÛa@óCÇC@@Z@éCÏý@ïãbv
ÛaCÕİäÛa@ŒvÇë@Š‚L@g@éäØßc@æbÏ@@@éCŠ¢@†èC’m@òÛ…bÇ@òäîji@êaìÇ…@pbjq

Ûa@âbàni@ÕİäÛa@åÇ@êŒvÇëCŽÇ@ëa@ÒëŠz@@@ŒCvÈÛa@bCèãaë@òÔibÛa@énÛby@oàÜ
a@åÇÕİäÛL@gë@ÞìÓ@ÞìÔÛbÏ@üaàCÛ@Cí@Éß@éîÜÇ@vC@éäîàL@@@@CË@ÑCÜy@a‡bCÏČŠ@â

òí…@ïãb¦a@@òÈÐäß@åß@oöbÐÛa@òjäi@ëa@òÜßb×@N@éãbîi@â†Ôm@bà×@ÕİäÛa@ @
IYRH@òÜßb×@òí†Ûa@ojrm@@¿@@@@bCèßbàni@æbäCüa@óCÜÇ@òíbä¦aM@@@bçŠCØi

@†ÔÏë@bèÏýmaë@bèìÔëàCÛam@bènÈÐäß@éîÜÇ@vCbßbàL@@@´Ci@ÖŠÏ@æë…@åß
@@æbäCCüa@æìCC×àCCCÛa@@@@@oCCãb×@a‡a@õa…ìCC@ëa@õaŠÐCC•@ëa@õbCCšîi@bCCèîÜÇ@v

òzîz•@þ@a@bèÔÜ@Ûa@bènÐîÃë@ð…ûm@bèÜu@Në@œÈi@óÜÇ@òíbä¦a@Éß
@@@@@bèÈCC™ìß@kCCy@bCCèní…@æìCCØm@æbäCCüaL@@@@CCq@ñ…bCCÇ@æbäCCüa@æbCCÏC@òîãbà

@bä@æëŠ’Çë@bä@Š’Ç@ònZ@¿@@@¿@bäC@ŠC’Ç@bnäqaë@L@áÐÛa@ñŠûß@Č†CÔß@â
áCCÐÛaL@@åCCß@åCC@ÝCC×@@òCCí…ëàCCCÛaf×@a‡a@@ïCCç@oCCjç‡ë@oİÔCCë@pŠCC

Çë@ò¼’@bjç‡@a‰bäí…@æëŠL@@@@@@åCß@åC@ÝC×@òCí…ë@àCCÛaa‡a@áí…bÔ@@@pŠC×
@@@bCjç‡@a‰bCäí…@æì¼@ïç@ojç‡ë@oİÔëL@@@@@@òCíbä¦a@´Ci@ÖŠCÏ@æë…@åCß

àCCCÛaČ…û@òCCíbä¦a@´CCië@òCCrÜÛa@¿@oCCibrÛa@bèÜCC•a@åCCß@åCCÛa@ÉCCÜÔÛ@òíaàCCCÛ@òí…û
ÛÊìÜÔß@éãd×ë@éÈÐã@lbç‡ë@åÛa@ŠØL@@åCÛa@œÈi@Š×@òí†Ûa@áÈm@ýÏ@Z@

äß@aíé@iénÈÐäß@óÔjm@sîzCL@@”‰üa@éîÏ@æbÏ@áØ¡ÛaŠ’Ûa@ï™bÔÇï@N@ @
g@áq@bCß@æ@@@@g@Z@æbäCüa@åCß@—CÔã@@@@éCmbjã@â†CÈÛ@bCßL@c@@@éìÔCë@éCmbjäÛ@ë
òCCíbäu@c@òCCíbäu@æë…@åCCß@éCCÈÜÔÛ@ëM@ü@CCm@óCCÜÇ@óCCäu@åCCß@óCCÜÇ@éCCÛ@òCCí…@âbàC

c@ëa@éãbäCCc@N@bCCçŠr×@@ćåCC@…a‹@ìCCÛë@c@ëa@¿@ŠCCr×aàCCCÛČ†Ô@ëa@âaàCCCÛČû@áCCq@Š



ITVP@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

İÔCCcCCÛa@éïãbvCM@@CCß@˜ìCC–@ëa@bCCèßbàniCma‰ëbv@éM@@@òCCí…@éCCîÏ@åCCØm@
üaéîÜÇ@æbäL@c@ìÛëi@ïãb¦a@éİÔCß@å@Éß@ëa@ê…ŠÐàC@@@éCîÜÇ@æbC×@ñ‰ëbv

i@éiì–äß@ëa@Þ†ÈÛa@éîÔÐÛa@áØ¡@”‰üaCÛa@òãìÈàC@ïãìãbÔÛaë@İÛa@j‚N@@ @
Čå@ïãb¦a@Š×@ìÛë@cđ†y@ČrÛ@åßæbu@õbu@áq@én@@æbCq@@@@bCèÈÜÔÏ@éiŠC™ë

ČrÛ@åßâ†Ûa@Éß@oİÔë@énM@@@CÛa@óCÜÇ@kuëC@Cm@Þëüa@ïãbvC@@@åCÛa@òCí…@âbà
ÛaàC@òÇìÜÔL@@@c@ïãbCrÛa@óCÜÇë@@ČrÛ@åCß@bCèÈÜÓ@”‰@gë@bCèn@@bèbÔCM@@CíC@@éCi@áØz

i@Þ†ÈÛa@éîÔÐÛaCÛa@òãìÈàC@N@ïãìãbÔÛaë@İÛa@j‚@ @
Čå@óÜÇ@óäu@ìÛë@dÏ@Šr×c@ëaČ†–m@kuëČrÜÛa@¿@éÈ™ìß@åß@éÇ@Z@ò@ @

c@æbÏ@åÛa@Úa‡@ïrÜq@éîÜÇ@æb×@åÛa@ÝÜ‘@éníbäu@ojuëN@ @
@Č†CCy@ÍCCÜjí@@æaë@@þa@éCCîÜÇ@æbCC×@ÝÜCC’Ûa‰CCi@”C@Þ†CCÈÛa@éCCîÔÐÛa@áØz
iCÛa@òãìÈàC@N@ïãìãbÔÛaë@İÛa@j‚@ @

IYSH@æì×@biìuë@Âìyüa@c@åß@éÈÜÔi@–Ûa@å@óÜÇ@òíbä¦a@éÜ•
@énjäßëM@ČrÜÛaòM@éìÔë@éÈ™ìß@¿@êŠØi@ëaM@òíëbß@Čå@óÜÇ@òíbävÜÛ@
jØÛaL@ČåÛa@´i@Ýî–ÐnÛa@ìçë@@¿@ÉÓaìÛaàCÛa@òß†Ôëéäîi@@¿àCÛa@N@ñŠû@ @
IYTaHŠ™@a‡g@ÁÔm@ë@bãaë†Ç@åÛa@ïãb¦a@lñ†yaë@òä@pŠÄnã@ @

@@ŠCCË@oİÔCC@æbCCÏ@@@bCCèÈÓìß@kCCy@bCCèní…@ïãbCC¦a@âL@@@bCCèäØÛ@ÉCCÔm@@æaë
gČ…ìCC@@bCCèní…@ïCCrÜq@âŠCCË@pL@@@@”‰üa@oCCjq@…a…ìCCüa@†CCÈi@oİÔCC@ìCCÛë

í@æa@biìuë@ÂìyüaëCi‰@éîÔÐÛa@‰bn‚@@@†CÈi@bèìÔC@åÇ@b‘‰c@åÛa@òí…@É
g@N@bç…a…ì@ @

IYUH@üa@É™ë@ìÛŽ‹@òîÇbä•@bä@æbãß@éÛ@oÇ‰CòİÓbÛa@åÛa@Ýz@ @



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITVQH 

@ëaàCÛagë@éîÏ@émìjq@†Èi@áq@òÇìÜÔ@@@@òCíbäu@—‚C‘@éiŠC™@ê‰aŠÔnC@@Ćõa†CnÇaë@
dÏ@@@@@òCí†Ûa@ÉCÏ…@âìCí@éCnàîÓ@åàC™@êŠ×@ëa@éİÔL@@@@@ëa@áÜCß@ÞbCß@éCãbÏ@@ÞbCß
ßC@âzàCÛa@N@éjyb•@óÜÇ@éÐÜmc@åß@éäàší@Þb@ @

g@ìCCÛëCCÛa@ÑCCÜnCë@ïãbvàCCCÛa@óÇ…bCCÏ@éCCîÜÇ@vãbCC¦a@åCCÛa@æìCC×@ï
@gë@òCCÇë‰Œß@òîÇbäCC•@óCCÇ…àCCCÛa@@@@åCCØßc@æbCCÏ@Z@òîÜCC•üa@bCCèãì×@éCCîÜÇ@v

aàCÛg@éîÜÇ@vČä@éãì×@pbjq@@ÖìCqìß@òîj@ñ…bè‘@ëa@òÛ…bÇ@òäîji@òÇë‰Œß@b
@ìèÏ@bèiL@gë@ÞìÓ@ÞìÔÛbÏ@üaàCÛí@Éß@éîÜÇ@vC@@ćåC@bCèãa@óÜÇ@éäîà@@@òîÜC•a

@bèní…@åàšíM@@oîÛ@@òÇë‰ŒßM@@@N@ @
IYVÛa@bàç@æbîzÜÛaH@æbàÄÈàCÛaë@åÓˆÛa@¿@æbîÔnÜaàCÛ@bàçbÏŠ@Ý–n
þbiaë@éuìÛa@ãbu@åß@´ã‡@@óÜÐCÛa@æbäCüa@bàèîÜÇ@ojäm@æaˆÜÛ@@@óCÜÇë

@òCCîzÜÛa@ŠÈCC‘@bàèmŠCC’iM@đ†CCnÈß@bCCàèîÜÇ@óCCäu@a‡a@@òCCÜßb×@òCCí†Ûa@éCCîÜÇ@æbCC×@
@æb×@õaìàCÛaãc@âc@aŠ×‡@éîÜÇ@vćÝ×@Z@ór@Léní…@ky@@óÜÇ@óäu@a‡aë

@Ñ–ã@éîÜÇ@æb×@bàç†yaÉÜÓ@ëa@Š×@a‡a@òí†ÛaL@@@ÉCÜÓ@ìCÛ@bßaë@@@æbCîzÜÛa@ëa
@æbäüa@Éß@bàç†ya@ÉÜÓàCÛa@N@´äqüa@òí…@éîÜÇ@onjq@éÛ@ñ‰ëbv@ @

Û@ŠØäí@ë@éèuë@óÜÇ@éiŠ™@ìÛëCc@üë@êbîz@éãbäL@oÈšÈšm@ëc@ @
g@ëa@bèCCšÈi@@CCČmŠmë@ÉCCÜÓ@æë…@åCCß@ŠCCØã@@@éÌCCšß@ŠCCÇ@ëa@ÑÈCC™@éCCîÜÇ@k

üa@¿@æb×@éßbÈİÛ@—Ôã@¿ë@bèní…@æbäàCÛaþa@òÈÐä@Ci@”‰C@@éCîÔÐÛa@òßìØz
@Þ†ÈÛaë@òãìÈßÛaC@N@õa‚@ @
IYWH@@åß@órãüa@ëa@Š×ˆÛa@†í@ÉİÓ@¿àCÛa@@@@ÑCØÛa@´Ci@ÝC•bÐÛa@á–È
@Êa‰ˆÛaëM@@òÜßbØÛa@òí†Ûa@Ñ–ãN@@@òCí…@åí†CîÛa@ÉİÓ@¿ë@@@òCÜßb×L@@@æë…@åCß



ITVR@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@@@@@a@´Ci@üë@ñÌC–Ûa@†CîÛaë@ñjCØÛa@†CîÛa@´i@ÖŠÏ@@@@@†CîÛa@´Cië@òzîzC–Ûa@†CîÛ
àCÛag@LòjîÈü@@aàCÛ@@@òzîzC–Ûa@†CîÛa@òCí…@sÜq@bèÈİÓ@¿@æbÏ@òÛìÜ’@@òCí…@üë@L

Û@ñ†CCöa‹ÿ@ÉibCC•àCCCÛa@†CCîÛa@ÉCCß@òÇìİÔN@@bèCCšÈi@ëa@ÉibCC•üa@ÉCCİÓ@ìCCÛ@áCCÈã
@@@ÉibC•üa@ëa@ÉjC•üa@òí…@éîÜÇ@oãb×@†îÛa@ÉİÓ@áq@ý–Ðäß@àCCÛa@òÇìİÔ@@ÉCß

†îÛa@ÉİÔÛ@òÜßbØÛa@òí†Ûa@Ñ–ãL@aˆç@@a†yaë@ïãb¦a@æb×@a‡aL@@@@…†CÈm@ÉCßë
@ïãb¦aM@ÜÇ@Éib•üa@ócë@@†îÛa@óÜÇM@c@…†ÈnÛbÏ@N@|™ë@ @

@ê†CCí@ÉCCİÓ@ìCCÛëc@Êa‰ˆCCÛa@ÁCCë@Z@†CCãŒÛa@ÖìCCÏ@êa†CCí@ëa@åCCß@ëàCCCÛa@ÕÏŠ@ @
M@@@@†CCšÈÛa@´CCië@Êa‰ˆCCÛa@´CCi@ÝCC•bÐÛaM@c@ë@ÉCCİÓ@@áCCÄÈÛa@ëa@†CCšÈÛa@åCCß

@†šÈÛa@´ië@ÑnØÛa@´i@Ý•bÐÛaL@@CÛa@ÉİÔÛa@æb×ëC@CÛa@ïßŠvC@òCÈÏ…@ïöbäv@
ÄÛbÏ@ñ†yaë@@CîÜÛ@òCÜßbØÛa@òí†Ûa@pìjq@ŠçbÛ@ëc@†@@åí†CîÜL@@@@@ÉCº@ŠC×‡@åCØÛë

@@”‰üaë@†CîÛa@òí…@†ãŒÛa@óÜÇ@†íŒí@bß@óÜÇ@òíbä¦a@¿@Z@õbèÔÐÛa@åßL@@@åCØÛ
ü@íg@åØàC@N@|™aë@ÝîÛ†i@émbjq@ @

ìÛ@áÈã@@@åCß@ê†í@ÉİÓ@àCCÛa@@@@@@åCß@†CîÛa@ÉCİÓë@ŠC×@áCq@á–È@àCCÛa@ëa@ÕÏŠ
@åß@bèÈİÓàCÛa@åß@ëa@†šÈÛa@åß@ÉİÓë@†šÈÛa@Š×@áq@ÕÏŠàCÛa@æb×@kØä

@@êˆCCç@¿@éCCîÜÇ@@òCCí…@óCCÜÇ@a†CCöa‹@”‰üa@Z@‰ìCC–Ûa@@†CCîÛa@Ûa@…†CCÈnÛCCCíŠvC@òà
ÛaCÛa@Þb–Ðãa@ÝÈÐi@òîöbävC@CíŠvC@@@†CîÛa@óCÜÇ@òàM@@†CãŒÛa@æë…M@@@CÛa@åCÇC@òíbäv

@ëa@Êa‰ˆÛa@óÜÇàCÛa@ëa@†šÈÛa@ëa@ÕÏŠàCÛa@N@kØä@ @
IYXìCCÛ@H@@CCÛa@ÉCCİÓc@Êa‰‡@ïãbvCđ†CCy@@@ČÑCC×@éCCÛ@îCCÛ@@@éCCäß@oCCÈİÓ@ëa@ @
M@iC@bçÌi@ëa@òíbävL@@đ†Cya@†šÇ@ÉİÓ@ëa@@îCÛ@@ČÑC×@éCÛ@@@Êa‰‡ëM@@CiC@òíbäv

@bçÌi@ëaM@@@L†CîÛa@òí…@Ñ–ã@éîÏ@æb×@@@bCß@CÄã@ìCçë@@@@CÛa@ÉCİÓ@ìCÛC@@†Cí@ïãbv



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITVSH 

c¼@òí†Ûa@ojrm@éãbÏ@bèjØäß@åß@ëa@bèÔÏŠß@åß@†y@ß÷@@@ëa@kCç‡@‰bCäí…@ò
@N@bàçì−@ëa@aÈi@æì¼@ @

IYY‹@óÜÇ@æa†í@—‚’Û@æb×@ìÛ@Hc@bàça†yg@Z@ê†ã@@@ôŠCüaë@òîÜC•
@ïãb¦a@ÉİÓ@æbÏ@Z@ñ†öa‹¼@òí†ÛbÏ@òîÜ•üa@†îÛa@ß÷@‰bäí…@òL@kç‡@æaë

@@CCi@”‰üa@pìCCjq@ŠçbCCÄÛbÏ@ñ†CCöaŒÛa@†CCîÛa@ïãbCC¦a@ÉCCİÓC@Þ†CCÈÛa@éCCîÔÐÛa@áØz
Ûa@òãìÈßëïãìãbÔÛaë@İÛa@j‚CL@@N@ñ†öaŒÛa@åÇ@òîÜ•üa@p‹bnßa@ìÛ@aˆç@ @

@Ûa@åCÇ@Œîànm@ë@òîÜ•üa@†îÛa@oèjn‘a@ìÛë@@@@@ñìCÔi@ñÈÛbCÏ@ñ†CöaŒÛa@†Cî
“İjÛaL@@@@¿@bíëbCm@ìCÛë@@ë@“İjCÛaë@ñìCÔÛa@àCCÛa@@@@æbCÏ@Z@ÚbCßüa@óCÜÇ@ñ‰†Ô
CCÛa@ÉCCİÓC@@@”‰üa@ÉCCß@†CCîÛa@òCCí…@éCCîÜÇ@æbCC×@åí†CCîÛa@bCCnÜ×@ïãbvL@gë@ÉCCİÓ@æ

@Cm@â†Ç@Éß@bàça†yaCüa@Œîîà@@@@@g@â†CÈÛ@”‰üa@éCîÜÇ@æbC×@bCàèäß@òîÜC•@@‹aŠCy
@N@òîÜ•üa@†îÛa@óÜÇ@éníbäu@ @

IQPPÛa@òí…HC@óÜÇ@òíbävcÛa@Éib•@c@bCèäîi@bàîÏ@òíëbnß@ÝuŠÛa@ëa@†î@ð
¿@@@@òCCí†Ûa@ŠCC’Ç@´ÜuŠCCÛa@ÉibCC•a@ëa@åí†CCîÛa@ÉibCC•a@åCCß@†CCyaë@ÝCC×@ÉCCİÓ@

@òÜßbØÛaL@@N@êË@´ië@âbèiüa@´i@ÖŠÏ@æë…@åß@ @
c@óÜÇ@òßìÔß@Éj•a@Ý×@òí…ë@@éCní…@æbCÏ@âbèiüa@ôì@òqýrÛa@bèÜßbã@

ãa@óÜÇ@òßìÔß´nÜàC@òàÓ@@Ýßbãüa@…†Èi@òíëbnßL@g@a‡bÏÛa@ô†nÇC@ïãbv
@@Cãa@ÉCİÓë@êË@óÜÇCòÜà@@ëa@CãaC@@@@@@òCÈi‰üa@ÉibC•üa@åCß@ëa@âbCèiüa@åCß@´nÜà
ãüa@òí…@éîÜÇ@ojuëCãüa@ëa@òÜàCòßìÔß@´nÜà@@Ci@ðëbnÛbiC@@bènjCã@kz

m@åßC@Éj•üa@âbàM@N@êË@ëa@âbèiüa@ @
IQPQH@u@ìÛCc@†í@óÜÇ@óäđ†y@cÏ@éÜu‰@ëCÜ’më@oCİÈbèn×Šy@åÇ@oÜ@ @



ITVT@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@òí…bînÇüaM@@ÝuŠÛa@ëa@†îÛa@òí…@ïrÜq@éîÜÇ@kuëL@@ìÛë@@ëc@@†Cí@óÜÇ@óäu
c@åß@ýÜ‘@òÛìÜ’ß@Ýu‰Ûa@Ý•CÛ@ëa@òÔÜ‚C@@@òCíbäu@åCß@ëa@ŠàM@@@bCèÈİÔÏ

Ûa@aˆØçë@N@òzîz–Ûa@òí…@sÜq@éîÜÇ@æb×C@@@@åCß@ÉjC•a@óCÜÇ@òíbä¦a@¿@Þbz
@@ÉjC•üa@òí…@brÜq@éní…@æbÏ@éÜÜ‘@μa@ð…ûm@â†Ó@ëa@†íL@@CÛë@@@ÉjC•üa@ÉCİÓ@ì

aàCÛ@òÛìÜ’M@†Ó@ëc@†í@åß@âM@Éj•üa@òí…@sÜq@éîÜÇ@k¯@@N@òzîz–Ûa@ @
IQPRi@êË@óÜÇ@óäu@a‡a@H@@@@@@@†CîÛa@ÉibC•a@åCß@ÉjC•a@åCß@ŠCÐÄÛa@Ý–Ð

@@kCç‡@ãbã…@ò¼@éîÜÇ@æb×L@@@@@@@@åCß@ŠCÐÄÛa@ÝC–Ði@êCË@óCÜÇ@óCäu@a‡aë
abäí…@æìqýq@éîÜÇ@æb×@â†ÔÛa@âbèi‰@@bCjç‡@aL@@@@@@ÉjC•a@åCß@ŠCÐÄÛa@ÝC–Ï@a‡aë

@N@bjç‡@ãbã…@ñŠ’Ç@éîÜÇ@æb×@âbèiüa@Ë@â†ÔÛa@Éib•a@åß@ @
IQPSH@@sÜq@ÝuŠÛa@ëa@†îÛa@òÔÜ@åÇ@ñ†öaŒÛa@Éj•üa@óÜÇ@òíbä¦a@¿

@N@òzîz–Ûa@òîÜ•üa@Éj•üa@òí…@ @
IQPT@@ŠCCèÄÛa@paŠCCÔÏ@ÁCCë@¿@œîCCia@ÁîCC@ìCCç@ÊbCC‚äÛa@HM@@ÉCCİÓ@a‡a

òÜßb×@òí†Ûa@éîÏ@kuëM@@@@õbCÔi@ŠCÏ@a‡aa@àCCÛ@@@@@ÊbC‚äÛa@ÉCİÓ@†CÈi@éCîÜÇ@v
@bàîÜ@bîyL@@ybCß@Áj™@†Èi@éibzjÏ@Êb‚äÛa@œÈi@ÉİÓ@ìÛë@ò@àCCÛa@v

ß@åß@énjãë@éîÜÇC@N@Êb‚äÛa@Êìàv@ @
IQPU@ð†q@ÉİÓ@¿@HàCÛa@òí†Ûa@Ñ–ã@ñcŠL@m@bÈß@´í†rÛa@ÉİÓ@¿ëC@âbà
@òí†ÛaL@@@ČjCm@ìCÛë@@@@@@²CÛ@ÊbCİÔãa@ð†CrÛa@óCÜÇ@òCíbä¦a@oj@àCCÛa@@Cí@éCãbÏ@ñcŠC@kv

Č†Ôí@ÙÛ‡@”‰ci@Þ†ÈÛa@éîÔÐÛa@ê‰CÛa@ñ‰ì’àCÛaë@ïãìãbÔÛa@åíj‚İL@@@ìCÛë
@ÉİÓM@ð†rÛa@ÉßM@‘@@@@@@CÛa@”‰c@éCîÏ@æbC×@‰†C–Ûa@†CÜu@åCß@b÷îC@Ci@†ÜvC@áØz

Ûa@òãìÈßë@éîÔÐÛaC@ð†rÛa@òí…@μa@bÏbšß@ïöbšÔÛaë@İÛa@j‚àCÛa@N@ÊìİÔ@ @



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITVUH 

@‰†–Ûa@Òbucë@ð†rÛa@ÉİÓ@ìÛëM@iC@@@ÒìCu@μa@éCníbäu@Þì•ë@óäÈà
‰†–ÛaM@@N@ð†rÛa@ÉİÓ@òí…@μa@bÏbšß@òí†Ûa@sÜq@kuë@ @
IQPVH@@ëa@ÝCCuŠÛa@CCàÜy@åCCß@ñ†CCyaë@ÝCC×@ÉCCİÓ@¿@@CCàÜyàCCCÛa@ñcŠ
qC@òÜßbØÛa@òí†Ûa@åà@Za‰bäí…@æëŠ’Çë@ò¼ë@ò÷ß@@bjç‡@N@ @

IQPWÛa@ÉİÓ@¿@HC@@@bCèÈİÓ@´Ci@ÖŠÏ@æë…@åß@òÜßb×@òí…@…a‹@bàÏ@òÐ’z
@@@kîCCšÔÛa@ÉCCß@bCCèÈİÓ@´CCië@bç†CCyìiM@@Š×ˆCCÛa@ïÓbCCiM@CCig@óäÈàC@éÛbCC–÷n

iC@ñ†yaë@òíbävL@@œÈi@ÉİÓ@¿ëaÛCòÐ’z@@òjäi@òí†Ûa@æìØmàCÛa@åß@ÊìİÔ
ßCvÇìàbèL@bèmìjq@¿@ÖŠÏ@üë@ë@jØÛa@ëa@Ì–Ûa@Š×‡@ÉİÓ@´i@ëa@‰…bÔÛa

@xýCCíüa@åCCÇ@ŒubCCÈÛaM@ČäCCÈÛa´M@@@æbCC×@a‡a@óCCny@òCCÜßbØÛa@òCCí†Ûa@oCCjrm@ÝCCi
@CCÛa@ÞìÜCCßC@´nî–‚@N@@@@@@@ÉCCİÓ@òÜCC•bÏ@ñ†CCß@†CCÈië@êCCË@òÐCC’y@ÉCCİÓ@ìCCÛë
@kîšÔÛaàCÛa†îjÇ@õbu@áq@†í‹@bèÈİÓ@ëa@ïÔjn@@@¿@æbC×@kîšÔÛa@òîÔi@ÉİÔÏ
Ûa@ÉİÓCz@@@@@@ČîÈí@”‰üa@ïÓbCjÛa@ÉCİÓ@åCß@óCÜÇë@òCÜßbØÛa@òCí†Ûa@òÐ’@@@éCîÔÐÛa@éCä
i@Þ†ÈÛaCÛa@òãìÈàC@N@İÛaë@ïöbšÔÛa@j‚@ @
IQPXH@ÜCC@a‡a@@òCCíbäu@bCCÈß@êbnîCC–@o@@@@òCCí†Ûa@ïãbCC¦a@óCCÜÇ@oCCjuë
@òÜßbØÛaL@Ü@a‡aë@óäàîÛa@´i@ÖŠÏ@æë…@åß@òí†Ûa@Ñ–ã@éîÐÏ@bàça†ya@o

@ôŠîÛa@´iëL@c@a‡aëČ…Ûa@pC@@μa@òíbäv@@@@@ÞìÜC’ß@ìCçë@éCÈİÔÏ@Š×ˆCÛa@ÝÜ‘
@N@òÜßbØÛa@òí†Ûa@sÜq@éîÜÇ@kuë@ibí@ @

IQPYH@CCCÛ@bCCCàç@æbmŠÐCCC’ÛaCCCCß@æbnàz@òCCCbyg@óCCCrãüa@xŠCCCÐi@æbnİîzC
c@óCCäu@a‡a@áÐÛbCCi@´nÐCC’Ûać†CCy@èÈİÔÏ@bCCàèîÜÇ@òCCí…@éCCîÜÇ@oCCãb×@bCCààCCCÛaŠc@ñ

LòÜßb×@Ûa@æb×@õaìCãbv@bCc@ëc@bic@ëc@buë‹@Z@bjíŠÓ@æb×@âa@a†îÈi@ï@L@@¿ë



ITVV@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

İÓ@òí…@Ñ–ã@bàça†ya@É@àCCÛacŠ@ñL@@@@@´Ci@ÖŠCÏ@æë…@åCß@àCCÛaŠc@Z@òàîÜCÛa@ñ@
@@ñÌC–Ûaë@ñjØÛaë@@flãë@ŠCØjÛaë@kCîrÛaìz@@bCç@@´Cië@àCCÛacŠ@@@@bCèuŠÏ@áîÔCÛa@ñ

õbÔmŠÛb×@@ëaàCÛ@òšnÐ@@N@ @
IQQPfl‰@ÉCCİÓ@¿@H@kCC×àCCCÛacŠCCi@”‰üa@ñCCCÛa@òCCãìÈßë@éCCîÔÐÛa@áØzC@j‚

LïãìãbÔÛa@j¨aë@İÛa@ëàCÛabß@éäß@…aŠ@ìß@éj’íÝuŠÛa@åß@òãbÈÛa@É™@N@ @
IQQQH@g@a‡aČœnCCÏ@@ïìCCÛa@†CCäÇ@bÈCCm@òCCÌÛbjÛa@éCCnuë‹@ÝCCuŠÛaõ@ČîCC–Ï@Š

Ûaë@ÞìjÛa@ÙÜßC@éîÜÇ@òí…@ýÏ@a†znß@œöbzL@Û@@@@bCšnÏüa@æbC×@ìCÛ@åØ
@gë@ÎìCCÜjÛa@ÝCCjÓ@@@bCCçŠàÇ@åCCß@òÈCCbnÛa@ÞbCCà×M@@@@òCCÜßb×@òCCí†Ûa@éCCîÜÇ@oCCjuë

@bCCçŠàÇ@ÞìCC@bCCènÔÐãë@bCCçŠèß@åàCCšíë@ìCCÛÜc@ìCCÛë@L@bCCèÔßcë@bèØCC@ÕCCÐã
c@æë…@åß@bèîÜÇ@N@aŠçbÃ@òîÜÇ@òí…@ýÏ@bèÔÜİí@æ@ @
g@a‡aëÏCČšn@@@@@@bCîÌi@oCãb×@ìCÛ@ŠCèß@ýCÏ@bèuë‹@Ë@bèL@@@@@åCÇ@òCí†Ûa@bCë

@bçŠàÇ@åß@òÈbnÛa@ÝàØm@@ñÌ•@oãb×@a‡a@bšnÏüaL@@@bCèçŠ×c@ìÛë
dÏ@bãŒÛa@óÜÇ@@@@@@@@@òCí†Ûa@éCîÜÇ@æbC×@òÈCbnÛa@ÝCàØm@@ïCçë@bèC™bšnÏa@kCuë

@ŠèßëàCÛa@N@Ýr@ @
IQQR¿@H@òÜßb×@òí†Ûa@´nîÛüa@L@@zCCÛ@bàçë@@@@@ŠCèÄÛa@´Ci@‹‰bCi@ÉCÐmŠß@á

@åíˆ‚ÐÛa@´iëL@u@a‡bÏc@óäć†y@@@@êCË@óCÜÇM@@@@âa@æbC×@aŠC×‡@óCrãcM@@@ÉCİÔi
ÛCz@á@´nîÛüaîÜÇ@kuë@áÄÈÛa@ÍÜi@óny@bCàèîÜÇ@òíbä¦a@¿@òÜßb×@òí†Ûa@éL@

@@@@@bàç†CCya@óCCÜÇ@òCCíbä¦a@¿@òCCí†Ûa@ÑCC–ãëL@@@@œCCÈi@ëa@bèCCšÈi@ÉCCİÓ@¿ë
@bàç†yaM@a‡a@zCÛ@ïÔi@æbi@áÄÈÛa@òíbä¦a@ÍÜjm@@@éCîÜÇ@áM@@@@òCí†Ûa@ˆCûnÏ
@òjäiaàCÛ@åß@ÊìİÔàCÛa@N@Êìàv@ @



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITVWH 

IQQSH@@´ÜuŠÛa@ÉİÓ@¿M@@@@@@@òCÜßbØÛa@òCí†Ûbi@óCrãa@ëa@ŠC×‡@åCßM@L@@¿ë
òí†Ûa@Ñ–ã@bàça†ya@ÉİÓL@@@@@@@â†CÔÛa@ÝC–Ðß@åCß@ÉCİÔÛa@´Ci@ÖŠÏ@æë…@åß
òCCj×ŠÛa@åCCß@ëa@ÖbCCÛa@åCCß@ëa@bCCÈİÓ@æbCC×@a‡a@åíˆCC‚ÐÛa@åCCß@ëa@CCyaë@¿ë@a†

@ñ…‰bÏ@òÈÏ…N@Ûa@ÉİÓ@ìÛ@bßaëCß@åß@ïãbv@@@@@òCj×ŠÛa@åCß@ÉCİÓ@áCq@â†ÔÛa@Ý–Ð
éîÜÈÏ@@ïãbrÛa@ÉİÔÛa@åÇ@”‰üa@Éß@òí†ÛaL@bßaë@ãbu@åß@bãb×@ìÛCîCîC@óÜÈÏ@å

@N@bßŒu@òí†Ûa@Ñ–ã@†yaë@Ý×@ @
IQQTH@c@ÉİÓ@¿m@ñŠ’ÈÛa@´ÜuŠÛa@Éib•C@bèßbàM@@CİÓ@¿ë@òÜßb×@òí…@É

òjäÛbi@bèšÈiŽÈÛa@ZŠ’@Éj•a@ÝØÛL@ßêË@´ië@âbèiüa@´i@ÖŠÏ@æë…@åN@@ @
@@g@L@bCCèîÜÇ@òCCí†Ûa@áCCÔäm@òCCqýq@ÝCCßbãc@ÉjCC•a@ÝCC×@¿ë@éCCîÐÏ@âbCCèiüa@ü

ãaC@N@õaìÛbi@bàèîÜÇ@òí†Ûa@áÔäm@æbnÜà@ @
IQQU@flí@ë@ŠCCèÄÛa@ŠC×@a‡a@HÜCC–òCCÜßb×@òCCí…@xýÈÛbCCi@|L@@a‡a@aˆCCØçë
c@CCi@ŠCCèÄÛa@kîCC•Cđòíbäv@…ë†CCybÏc@lë@CCi@‰bCC•Cü@sîz@ÉîİnCCí@@éjybCC•
ÛaCÛìÈÏ@ŠèÄÛa@Š×@a‡aë@N@ìÜvCŽuë@wCj@ëc@kîÇ@æë…@åß@ïÐ‘@sî¡@ŠčC

g@ZárÇë@ŠèÄÛa@xbuìÇ@éöbÐ‘ë@êu@†Èi@êõaìna@â†ÇM@ß÷@‰bäí…@òN@@éäØÛ
Ûa@†Èi@árÇ@ìÛc@éní†Ï@vC@‰bäí…@ÑÛL@Ü’Ï@|Ü–í@ë@ŠèÄÛa@Š×@a‡aë@o

@Ë@ŠØÜÛ@òÜßb×@òí…@éîÐÏ@æýuŠÛaaàCÛòí†Ûa@brÜqë@vä@´ÜuŠÛa@ÝÜ’Û@N@@ @
Ûa@óÜÇ@ém‰†Ó@ojçˆÏ@|Ü–í@ë@ŠèÄÛa@Š×@a‡aëC@@æbCní…@éîÐÏ@Êbàv

@æbCCnÜßb×L@@ŠCCèÄÛa@òzCC™ìß@¿ëM@@@@ëa@ÑîCCi@êŠCCèÃ@óCCÜÇ@éiŠCC™@ìCCÛ@bCCà×
ãdÏ@êìzC@é™bîi@Ñ’×ë@áÄÈÛa@éuë@|™ëM@@a‰bäí…@æëŠ’Çë@ò¼N@@ @

IQQVß@ÉÜ™@Š×@òí…@HCí@bàCÛa@ÁÛb‚C@kÜÔM@Êý™üa@åß@ÉÜ™@ða@ @



ITVX@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

aàCÛîzòİ@@kÜÔÛbiM@a‰bäí…@æëŠ’Çë@ò¼L@@éCÓŠë@éÔ‘@ZéÇ†•@òí…ëM@
@a‰bCCäí…@ŠCC’Ç@bCCäqa@kCCç‡@‰bCCäí…@ÑCC–ãëL@CCi@énzCC™ìß@¿ëCđòíbäv@@ÑCC’Øm
ÉÜšÛa@bîiM@@Éi‰ë@‰bäí…@ònL@@CČØm@¿ë@@@@@òÈjC@bèCÜÔãë@éCßbÄÇ@œCÈi@Š

@N@Ñ–ãë@ãbã…@@ë¿@đ@ÉÜ™@Š×ßCbà@@@@Cí@üë@åí†CšÈÛa@ïCÜíC@@kCÜÔÛbi@Áîz
ý™üa@êˆç@åß@ÉÜ™@ða@ÊM@òí…@@ãbã…@ñŠ’ÇL@@ãbã…@òÈj@éÇ†•@òí…ë

@kç‡L@i@énz™ìß@¿ëCđòíbäv@@@@@éC™bîi@|C™ìmë@ÉÜCšÛa@Ñ’ØmM@@@æa‰bCäí…
@Ñ–ãëL@ČØm@¿ë@N@ãbã…@ò¼@bèÜÔãë@éßbÄÇ@œÈi@Š@ @
IQQWH@c@bçŠCCØi@ñìCCÓÛa@óCCÜÇ@òCCíbä¦a@¿CCŽu@a‡a@a‰bCCäí…@æìCCÈi‰Cđj@pŠ

@@@bCCèîÏ@kCCîÇ@æë…@åCCß@ŠCCØÛa@†CCÈiL@CCväm@@ìCCÛë@c@đkCCîÇ@ÉCCß@pCCu@ë@
þbÏ”‰L@@órãüa@´ië@Š×ˆÛa@´i@ÖŠÏ@æë…@åßN@ïmbã@áÄÇ@ïç@ñìÓÛaëõ@

ŠzäÛa@ñŠÌq@´i@ÉÓaëM@‰†–Ûa@óÜÇcë@òjÓŠÛa@ÝÐcM@@ÕmbÈÛa@´iëM@@bCß@ìç@
@´iàCÛa@ÕäÈÛaë@kØäL@í@Z@æbnäqa@ïçëC@bç‰bíë@òjÓŠÛa@´àN@@ @

ČØm@æaëŠ@áÄÇ@œÈi@a@ñìÓÛäí…@æëŠ’Ç@éní†Ï@éäÇ@ÝÔãë@N@a‰b@ @
Č†CC–nÏ@éiŠCC™@ìCCÛë@éCCmìÓŠm@oÇM@cß@ðgë@oCCÛb@pìCCnÛM@b×@bCCèní…@oCCã

@@ozCC™ëc@æaë@LbCCjç‡@a‰bCCäí…@´CCqýqë@´äCCqaM@gë@bCCèàÄÇ@ÑCC’Øãg@|CCšm
@é™bîiM@@éní†Ï@N@a‰bäí…@æëŠ’Çë@ò¼@ @
IQQXCCCČ™‰@a‡a@‰†CCC–Ûa@òCCCí…@HCCCÛa@ég@óCCCny@éCCCCÓ…ë@ïãbvCCCCãCCCCÔ‘@óärC@éî@ @

òí†Ûa@Ñ–ã@@ZIUPP@‰bCäí…@@kCç‡@L@H@@Cärãa@a‡aëc@ó@@CÔ‘@†Cy@@@òCí†Ûa@ÉCiŠÏ@éîČC@Z
IRUPH@‰bCCäí…@kCCç‡L@Č‰@áCCØy@aˆCCØçë@Ûa@ëa@´ÐnCCØÛa@N@ñ†CCyaìÛa@ÑCCnØ

c@‰†–Ûa@òCz™ìCß@òCCí…ëØÛa@ëCnCÐCîCc@å@ëaàCÛØäCjCîCç†ya@ëa@åC@bàCòà@ @



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITVYH 

ìç@bà×@a‰bäí…@æëŠ’Çë@@N@ŠèÄÛa@òz™ìß@áØy@ @
IQQYH@@Š×@òí…àCÛau@a‡a@kØä@@@dCß@ŠçbCÃ@kCîÇ@æë…@åß@bíìnß@ŽC@ñ
í…@‰bCCäL@@éÇ†CC•@òCCí…ëM@éÔCC‘@@´àCCÓ@éCCÔíŠÐmëM@CCqC@a‰bCCäí…@æìãbàL@@òCCí…ë

@òzCC™ìßàCCCÛa@a‰bCCäí…@æëŠCC’Çë@òCC¼@kØäL@CCã@òCCí…ëC@éCCßbÄÇ@œCCÈi@ÝÔ
àCÛaČØnÛbi@ñŠC@a‰bäí…@æì¼@òíbävL@Č‰@òí…ë@àCÛa@árÇ@a‡a@´jØäM@@ða

xbuìÇüa@μa@õaìnüa@åÇ@xŠM@@@@ÐäCÛa@òCí…@sCÜq@@IQS@@SSSH@@@‰bCäí…
@kç‡L@@ÙÏ@¿ëàCÛa@N@a‰bäí…@æìqýq@kØä@ @
IQRPŽu@a‡a@†šÈÛa@Š×@òí…@H@@xbCuìÇg@ëc@kCîÇ@Ë@åß@bíìnß@M@
‰bäí…@ñbßL@@@énzC™ìß@òí…ëM@@@@@éCàÄÇ@ÑC’×ë@éCyŠuM@@@@æëŠC’Çë@òC¼
@a‰bäí…L@ČØm@ìÛëŠ@Ï@éßbÄÇ@œÈiCänCí†CÏ@éäÇ@oÜÔŽC@N@a‰bäí…@æì¼@bè@ @
IQRQH@u@a‡a@†ÇbÛa@Š×@òí…ß@bíìnß@ŽC@xbCuìÇg@ëc@kîÇ@Ë@åZ@

ÐäÛa@òí…@sÜq@I@QS@SSS@‰bCäí…HL@@@Ûa@ŠC×@òCí…ë@@´CàÄÈM@@@@åCß@´njC–ÔÛa
åí†ÇbCCÛaM@ßCC÷@‰bCCäí…@òL@g@òCCí…ë@@´njCC–ÔÛa@ô†CCyM@@@†ÇbCCÛa@ïCCàÄÇM@

@@a‰bCCäí…@æìC¼L@@bèÇ†CC•@òCCí…ëM@@CCq@bCCèÓŠë@bèÔC‘C@a‰bCCäí…@æìãbàL@@¿ë
@N@a‰bäí…@æëŠ’Çë@ò¼@†ÇbÛa@òj–Ó@òz™ìß@ @

IQRRH@@òí…@Š×àCÛau@a‡a@ÕÏŠŽCj@bíìnß@ŠčC@ëa@kîÇ@Ë@åßg@@xbCuìÇ
M@ß÷@‰bäí…@òL@g@æaëã@Ê†–CM@@@@@éCÓŠë@ïãbC¦a@éCCÔ‘M@@@@Cq@éCní…@oCãb×C@æìãbà

@a‰bäí…L@ČØm@æaë@@@Cãë@âbCÄÇ@éCäß@pŠŽC@@@@@æìC¼@bèní†CÏ@bèÈC™ìß@åCÇ@oÜÔ
@a‰bäí…L@@N@a‰bäí…@æëŠ’Çë@ò¼@énz™ìß@òí…ë@ @
IQRSH@×@òí…‡a@bàèîÜ×@åí†ãŒÛa@ŠŽu@aC@kîÇ@Ë@åß@´íìnß@aëa@ @



ITWP@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@xbCCuìÇgM@ßCC÷‰bCCäí…@òL@@CCŽu@a‡a@bàç†CCya@ŠCC×@òCCí…ë@æìCC¼@bíìnCCß@
@a‰bäí…@bjç‡L@@CÏëC@CČØm@ï@@@@@@@@òCí…@ÑC–ã@éÈC™ìß@åCÇ@éCÜÔãë@éCßbÄÇ@œCÈi@Š

@N@a‰bäí…@æëŠ’Çë@ò¼@Z@êŠ×@ @
Č‰@òí…ë@@@@@@@@sCÜq@xbCuìÇa@ëa@kCîÇ@æë…@åCß@bíìnCß@Cu@a‡a@†ãŒÛa

†îÛa@òí…@Z@I@@RS@@QVV@N@kç‡@‰bäí…@H@ @
IQRTH@CCCí…@CCCŽu@a‡a@ÑCCCØÛa@ŠCCC×@òòíìnCCCß@p@@@ëc@kCCCîÇ@CCCË@åCCCß
gxbuìÇM@@a‰bäí…@æìÈi‰cL@@ÔC‘ë@bèÇ†•@òí…ë@@@a‰bCäí…@æìCqýqë@æbCäqa@bèL@

@@@@a‰bCCäí…@æëŠC’Çë@òCC¼@bènzC™ìß@òCí…ëL@@@@æëŠCC’Ç@bCèßbÄÇ@ÝCCÔã@òCí…ë
@a‰bäí…@bjç‡@Ñ–ãë@‰bäí†Ûa@N@ @
IQRUH@í…¿@énàÄÇë@âbèiüa@òj–Ó@ò@a@ÑØÛa@@@ôŠCîÛa@ëa@óCäàîÛM@@a‡a
ŽuCCčjòíìnCCß@pŠ@g@ëa@kCCîÇ@CCË@åCCß@xbCCuìÇM@@‰bCCäí…@æìCCqýqë@òCCqýq@ïCCç

@‰bäí…@sÜqëL@@@CÔ‘ë@bèÇ†C•@òí…ëCbè@@@@@@‰bCäí…@bCrÜqë@a‰bCäí…@æëŠC’Çë@ònCL@
@@CCq@âbCCèiüa@òjCC–Ó@òzCC™ìß@¿ëC@@‰bäí†CCÛa@sCCÜqë@ãbCCã…@òîãbàL@@CCã@òCCí…ëC@ÝÔ

@bèßbÄÇàCÛaČØn‰bäí…@Š’Ç@òn@ñŠa@brÜqë@@N@‰bäí…@ @
IQRVc@k–Ó@åß@òj–Ó@Ý×@Š×@òí…@H@@@a‡a@âbCèiüa@CË@ÑØÛa@Éib•
CCŽuCčjòíìnCCß@pŠ@M@@g@ëa@kCCîÇ@CCË@åCCßìÇ@xbCCuM@@bCCrÜqë@a‰bCCäí…@æëŠCC’Ç
‰bäí…L@òÈi‰üa@Éib•üa@¿@òj–Ó@Ý×@òz™ìß@òí…ë@†ë@ãbã…@òÈi‰c@Z
‰bäí…L@q@òj–ÔÛa@œÈi@ÝÔã@òí…ëC@N@‰bäí…@sÜqë@ãbã…@òîãbà@ @
IQRWCCí…@H@ŠCC×@òàCCCÛa@u@a‡a@âbCCèiüa@åCCß@ðìCCÜÈÛa@Ý–ÐŽCCCjčC@bíìnCCß@Š@ @
M@@g@ëc@kCCîÇ@CCË@åCCßxbCCuìÇM@@@@@‰bCCäí…@bCCrÜqë@a‰bCCäí…@ŠCC’Ç@ònCCL@@òCCí…ë



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITWQH 

@‰bäí…@†ë@ãbã…@òÈi‰a@énz™ìßL@@@@ÔC‘ë@bèÇ†C•@òCí…ë@@@ŠC’Ç@òCqýq@bè
a‰bäí…@kç‡@@L@‰bäí…@sÜqë@N@ãbã…@ò¼@bèßbÄÇ@ÝÔã@òí…ë@ @
IQRXc@ŠCC×@òCCí…@Hüa@¿@ÝCC–Ðß@ð@ÑCCØÛa@ïCCÜm@CCÛa@òCCÈi‰üa@ÉibCC•@ @
M@bèiüa@Ë@âM@‰bäí…@brÜqë@a‰bäí…@Š’Ç@ònL@@@@bCèäß@òjC–Ó@Ý×@Ê†•@òí…ë

@‰bCCäí…@sCCÜqë@a‰bCCäí…@ŠCC’Ç@òCCqýqL@@†CCë@ãbCCã…@òCCÈi‰a@énzCC™ìß@òCCí…ë
@‰bäí…L@q@bèßbÄÇ@ÝÔã@òí…ëC@N@‰bäí…@sÜqë@ãbã…@òîãbà@ @
IQRY@@ÉCCCCİÓ@òCCCCí…@HaàCCCCCÛ@@CCCCÈi‰üa@ÉibCCCC•üa@åCCCCß@ÁCCCCëüa@Ý–Ð@ò@ @
M@@âbèiüa@ËM@@‰bäí…@æì¼ë@ò¼@kç‡@‰bäí…@sÜqëL@@@êŠC×@òí…ë
c@@‰bCäí…@sCÜqë@a‰bäí…@Š’Ç@†yL@@@@@@@ãbCã…@òîãbàCCq@éÔC‘ë@éÇ†C•@òCí…ë@@kCç‡

@‰bCäí…@Ñ–ãëL@@@@@@‰bCäí…@bCrÜqë@æa‰bCäí…@énzC™ìß@òCí…ë@L@@@@éCßbÄÇ@ÝCÔã@òCí…ë
bã…@ò¼@‰bäí…@sÜqë@kç‡@ã@N@@@@ @
IQSP@@ÉCCİÓ@òCCí…@HàCCCÛa@@CC•üa@åCCß@óCCÜÇüa@Ý–Ð@òCCÈi‰üa@ÉibM@@CCË
bèiüa@âM@a@òqýqë@a‰bäí…@æëŠ’Çë@òÈj@êŠ’Ç@Ñ–ãë@‰bäí…@Êbi‰L@@@òCí…ë

@cë@ãbCã…@ò¼@êŠ×@@@@‰bCäí…@bC¼a@òCÈi‰L@@@@ÔC‘ë@éÇ†C•@òCí…ëc@é@@òCÈi‰
@‰bäí…@¼ë@ãbã…L@@@@@‰bCäí…@sCÜqë@æa‰bCäí…@énz™ìß@òí…ëL@@@@ÝCÔã@òCí…ë

@N@‰bäí…@sÜqë@ãbã…@ò¼@éßbÄÇ@ @
IQSQH@‰ìÛa@Š×@òí…@´×Žu@a‡aîíìnß@a@åCg@ýi@xbuìÇ@kCîÇ@ëcM@
ß÷@‰bCCäí…@bCCnL@@ÔCC‘ë@bàèÇ†CC•@òCCí…ëCCCÓ@bàè@´àM@ßCC÷a‰bCCäí…@æìnCCë@ò@L@@ @

ènz™ìß@òí…ë@a‰bCäí…@æì¼@bàL@@@CČØm@òCí…ëèßbÄÇ@Š@Cà@@ÝCÔãë@b@CiC@bèšÈ
a‰bäí…@æì¼@bàèäÇL@c@òí…ë@Ñ–ã@´×‰ìÛa@†yàCÛaŠí…bÔ@àCÛa@N@ñ‰ì×ˆ@ @



ITWR@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

IQSRH@@åíˆ‚ÐÛa@áÄÇ@Š×@òí…@CŽu@a‡a@@´íìnCß@a@g@ýCi@@xbCuìÇ@ëc
kîÇ@M@ß÷@‰bäí…@bnL@g@æbÏČuìÇÛa@†Èi@bCýq@bàèní†Ï@bzÜ–í@ë@v@tß÷@ò

@‰bäí…@sÜqë@a‰bäí…@æìqýqë@òqýqë@‰bäí…L@@åíˆ‚ÐÛa@Ê†•@òí…ëM@Ô‘@bàè
´Ð–ãM@ß÷@@a‰bCäí…@æìnë@òL@@@@@@a‰bCäí…@æìC¼@bàènzC™ìß@òCí…ëL@@@òCí…ë

èßbÄÇ@ÝÔãàß@b÷@‰bäí…@òL@…ë@N@Ñ–äÛa@bàç†yc@òí@ @
IQSSŽu@a‡a@´nj×ŠÛa@Š×@òí…@Hg@ýi@bm@xbuìÇkîÇ@ëc@@‰bäí…@bmbß
@kç‡L@@bàèÇ†•@òí…ëM@Ô‘@´Ð–ã@bàèÔíŠÐmë@bàèM@ß÷@@@a‰bCäí…@æìnCë@ò

@a‰bäí…@æì¼@bàènz™ìß@¿ëL@@N@Ñ–äÛa@bàça†ya@òí…ë@ @
IQSTu@a‡a@´ÓbÛa@Š×@òí…@Hc@xbuìÇg@æë…@åß@bmŽC@@@ïCç@kCîÇ@ë
bß@‰bäí…@bmL@Ô‘ë@bàèÇ†•@òí…ë@bàèß@´ÓÐß@´Ð–ã@C÷@@a‰bCäí…@æìnCë@òL@

@@@@@a‰bCäí…@æìC¼@bàènzC™ìß@òCí…ëL@@@@@@bCàèßbÄÇ@ÝCÔã@òCí…@aˆCØçëL@@òCCí…ë
g@N@Ñ–äÛa@bàça†y@ @

IQSUH@Č‰@òí…@Z´jÈØÛa@@â†ÔÛaë@ÖbÛa@ïÜ–Ðß@Žu@a‡a@@CË@åß@a
xbuìÇa@ëa@kîÇqýq@ZCà÷@ò‰bäí…@sÜqë@‰bäí…@æìqýqë@òqýqëL@@Č‰@òí…ë
éÔ‘ë@bàç†yc@Žu@a‡a@@ýig@ëc@kîÇ@Úa‡@Ñ–ã@ìç@xbuìÇàCÛa@N@‰a†Ô@ @

IQSVH@@@@CŽu@a‡a@´ß†CÔÛa@ŠC×@òí…@@g@ëa@kCîÇ@æë…@åCß@p@@xbCuìÇZ@
ß÷@‰bäí…@bnL@@a‰bäí…@æì¼@bàènz™ìß@òí…ë@L@@@ß@bCàèßbÄÇ@ÝCÔã@òCí…ë@C÷@ò

@‰bäí…g@òí…ë@L@Ñ–ã@bàça†yàCÛa@N@‰a†Ô@ @
IQSWH@@âbèiüa@j–Ó@Š×@òí…ßC†ÔÛa@ïÜí@bà@@@a‰bCäí…@æìnCë@òn@â

‰bäí…@brÜqëL@Ô‘ë@bàèÇ†•@ëa@bàèßbÄÇ@ÝÔã@òí…ë@@æëŠC’Çë@òn@ïç@bàè



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõbšÇüa@pbí…@ÊëŠÏITWSH 

brÜqë@a‰bäí…@@‰bäí…L@@@Cq@bàènzC™ìß@òí…ëC@@@@‰bCäí…@sCÜqë@ãbCã…@òîãbàL@@@òCí…ë
@Ñ–ã@bàça†yaàCÛa@N@‰a†Ô@ @

þa@âbèiüa@j–Ó@Š×@òí…ëŠÐÄÛa@éîÏ@ðˆÛa@bàèäß@óÜÇM@@@@òCqýq@ïCç
æìCCqýqë@@CCŽu@a‡a@‰bCCäí…@sCCÜqë@‰bCCäí…@xbCCuìÇa@ëa@æë…@åCCß@´íìnCCß@aL@@ @

@@@‰bCCäí…@bCCrÜqë@a‰bCCäí…@æëŠCC’Çë@ònCC@bàèÇ†CC•@òCCí…ëL@@bàènzCC™ìß@òCCí…ë
qC@‰bäí…@sÜqë@ãbã…@òîãbàL@g@òí…ë@Ñ–ã@bàça†yàCÛa@N@‰a†Ô@ @

@@@@@@òCÈi‰üa@ÉibC•üa@åCß@†Cyaë@ÝC×@òj–Ó@Š×@òí…ëM@@@@âbCèiüa@CËM@
@@‰bCäí…@brÜqë@a‰bäí…@Š’Ç@ònL@@@@@@@@@òCqýq@bCèäß@†Cyaë@ÝC×@òjC–Ó@Êa†C•@òCí…ë
@‰bäí…@sÜqë@a‰bäí…@Š’ÇL@@òí…ë@@@@@‰bCäí…@†Cë@ãbCã…@òCÈi‰a@bènzC™ìßL@

q@åèäß@òj–Ó@Ý×@áÄÇ@ÝÔã@òí…ëC@@@@‰bCäí…@sCÜqë@ãbCã…@òîãbàL@@@@Ê†C•@òCí…ë
@N@‰bäí…@sÜqë@a‰bäí…@Š’Ç@òqýq@åèäß@òj–Ó@Ý×@ @

IQSXŠ×@òí…@H@Ý×@@@@@ïCÜm@CÛa@òCÈi‰üa@ÉibC•üa@åß@Ý–Ðß@@@â†CÔÛa
@@‰bCäí…@sÜqë@a‰bäí…@Š’Ç@ònL@@@@ÔC‘ë@bèÇ†C•@òCí…ë@@@@a‰bCäí…@ŠC’Ç@òCqýq@bè

@‰bäí…@sÜqëL@c@åèäß@òj–Ó@Ý×@òz™ìß@òí…ë@N@‰bäí…@†ë@ãbã…@òÈi‰@ @
@ÉİÓ@òí…ëàCÛa@@@@a‰bCäí…@æìC¼ë@òC¼@Éib•þa@åß@Áëþa@Ý–Ð

@‰bäí…c@êŠ×@òí…ë@L@@@@@@‰bCäí…@bCrÜqë@a‰bCäí…@ŠC’Ç@†CyL@@@@éÔC‘ë@éÇ†C•@òCí…ë@
qcë@ãbã…@òîãbàC@‰bäí…@b¼c@òÈi‰L@@N@æa‰bäí…@énz™ìß@òí…ë@ @

@ÉİÓ@òí…ëàCÛa@@@@@Ï@CÛa@òCÈi‰üa@ÉibC•üa@åCß@óCÜÇüa@Ý–Ð@@@ŠCÐÄÛa@bCèî
@c@òCCÈi‰cë@a‰bCCäí…@æëŠCC’Çë@òÈjCC@‰bäí†CCÛa@bCC¼L@@òCC¼@êŠCC×@òCCí…ë

c@òÈi‰cë@ãbã…@‰bäí†Ûa@b¼L@éČCÔ‘ë@éÇ†•@òí…ë@¼ë@ãbã…@òÈi‰c@ @



ITWT@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@‰bäí†ÛaL@ß@òí…ë@N@‰bäí…@sÜqë@‰bäí…@énz™ì@ @
IQSY@@@@@@cCm@@a‡a@éCnyŠÓ@kCuìm@ìCšÇ@óCÜÇ@òíbä¦a@¿@H@@@@òCí…@sCÜq

@ìšÈÛa@ÙÛ‡L@@pcŠi@ìÛëM@@@@@@oCÓìÛa@åCß@ñ†Cß@ïCšß@†Èi@ëa@xýÈiM@@@æbC×
i@”‰üa@éîÜÇCÛa@Ší†Ômë@éîÔÐÛa@áØzC@N@ïãìãbÔÛaë@İÛa@j‚@ @
Ûa@òí…@Z@õbšÇþa@ÉÏbäß@óÜÇ@òíbäv@ @
IQTP@†yc@óÜÇ@óäu@ìÛ@HM@@éc‰@óÜÇ@éiŠ™cë@@c@éCÇŒÏc@ëc@éyŠu@ë

@@@@ČæbC¦a@éCîÜÇ@ÁÜCë@êŠz@àCCÛa@ð‡ûM@@@gë@éCÜÔÇ@kçˆCÏ@@@@ÝCÔÈí@áCÜÏ@éC×a‰…
@bCß@üë@ñý–Ûa@oÓë@@@@bCß@üë@éCÛ@ÝCîÓ@@@ÞbCÓL@@CÛbÈíC@@@@òäC@éCi@ŠCÄnäíë@wL@@@æbCÏ

g@pbßÓCČ—n@ČîÛëÛa@åß@éC@éîÜÇ@ïãbvL@@Cí@@æaë@@@@éCÜÔÇ@éCîÛa@ÉCuŠí@ë@oàC
M@cm@ðCu@ÕÔzÔm@ëa@‰bjnbi@éãìä@ŠíŠM@@åß@òÜßbØÛa@éní…@ïãb¦a@âŠËc

@éCCÛbßL@gëþbCCÏ@éCCÜÔÇ@œCCÈi@éCCîÛa@…bCCÇ@æ@”‰L@@éCCîÛa@éCCÜÔÇ@…bCCÇ@ìCCÛ@aˆCCØçë
màCC@bßbL@@@@@@@@@@@@ÉCuŠm@@éCÜÔÇ@éCîÛa@…bCÇ@áCq@òCí†Ûa@pˆCcë@òäCÛa@oCšß@ìCÛë

@N@éãbzj@a@åß@òjç@ìçë@òí†Ûa@ @
@òCÈÏ…@éÜÔÇ@kçˆÏ@éiŠ™@a‡aë@@@@@òCí†Ûa@oÜa†Cm@ñ†CyaëL@@@éiŠC™@a‡aë

c‰@óÜÇČv‘ë@é@@@c@bCàèní…@oÜa†Cm@éCÜÔÇ@bèi@kçˆÏ@é@@@òvC’Ûa@oCÜ…@ð
ÛaC@òÄîÜÌÛa@¿@òÐîÐ‚M@@ÝÔÈÛa@lbç‡M@Ûa@oãb×@a‡aCđòiŠši@æbníbäv@@@ñ†Cyaë

đòíbäuë@@ñ…†Ènß@Ë@ñ…‰bÏL@@ìÛ@aˆØçë@@ČÖ‰‹bCÏ@Ćõaë…@éCÓ‰‹@@@@kCç‡ë@éCèuë
@CCÛa@oCCÜ…@éCCÜÔÇCCCÛa@òíbävC@òCCÜîÔrÛa@¿@òÐîÐ‚L@@CCÛa@oCCãb×@a‡a@åCCØÛC@æbníbäv

ic@´niŠš@Ýi@Ýa†m@ýÏ@´nÈÏ†i@ë@m…†Èn@@a@N@òí†Û@ @
c@ëc@éÜÔÇ@œÈi@kçˆÏ@éîÜÇ@óäCu@ìÛë•Ci@kîc@æìävCæb×@ð‰aë…@ @



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@õbšÇüa@ÉÏbäß@óÜÇ@òíbä¦a@òí…ITWUH 

i@”‰üa@éîÜÇCÛa@ñ‰ì’ßë@Þ†ÈÛa@éîÔÐÛa@áØzC@N@ïãìãbÔÛaë@İÛa@j‚@ @
IQTQ@†yc@óÜÇ@óäu@ìÛ@HM@bß@ëc@éc‰@ëa@éã‡c@óÜÇ@lŠšÏ@@@éibC‘M@

CCm@éCCÈ@kçˆCCÏC@bßbàM@@éCCîã‡c@bCCnÜ×@åCCßM@bCC×@òCCÜßb×@òCCí†Ûa@éCCîÜÇ@æL@@a‡aë
CCm@éCCÈ@kCCç‡g@åCCß@bßbàC@éCCîã‡c@ô†CCyM@@@òCCí†Ûa@ÑCC–ã@éCCîÜÇ@æbCC×L@@a‡aë

@CCm@lbCCç‡@¿@ÙCC’Ûa@ÝCC–yC@@ïãbCC¦a@éCCÛ@ÒCCÈí@ë@éCCîã‡c@åCCß@éCCÈ@âbà
@@@@@@@@@@†CCí†znÛ@ÉCCÐã@æbCCÏ@éCCÈ@åCCÇ@CCİÛa@ÕCCÔznÛa@åCCØßc@éCCÈ@lbçˆCCi@ @

@@ìèÏ@éß†Ç@ëc@éÜ×@éÈ@lbç‡L@@@@@ÉàCÛa@…ìCÇ@ÝCßdi@òäC@ŠÄnãg@ügë@
@CÛa@Òb’Øãa@ëaC@ÞbzL@@@áCqŠm@CČ•@@CÛaë@bCíaëŒÛa@¿@êë†gë@bíbj‚C@@@éCÈ@aìCäznß

@@@éCCnÜÐË@ÞbCCy@øubCCÐß@pìCC–iL@@@@@@ÉàCCí@éCCãc@æü†CCÈÛa@éCCîÜÇ@†èCC‘@ìCCÛ@áCCq@ @
@@CC@ìCCèÏL@üë@@@@CCãaë@òCCÜßb×@òCCí†i@éCCÛ@ÕCCyCCCÔy@bà@òiŠCCšÛa@”‰c@éL@@ügë

@dCCi@ïÇŠCC’Ûa@ïCC™bÔÛa@éÐÜznCCgCCí@æC@ÑÜzàCCCÛaCCíë@éCCîÜÇ@v@éCCÈß@ÑÜzC
Øßc@æg@˜b‚CC‘c@òCC¼c@áèjCCÜu@éCCäbÔÛa@âbCCß@lbCCç‡@óCCÜÇ@ÑCCÜzÜÛ@ïCC™

éÈL@gë@@ÑCÜy@ü@àCCÛaÜÇ@v@@@@@@@@paŠCß@oC@bCÐÛby@éCi@ïmdCí@åCß@ÉCß@éCîL@
c@òí†Ûa@Õzní@bç†Èië@ÑÜy@a‡a@ðàCÛa@@@óCÜÇ@òßbCÔÛa@oÐÜyë@éîÜÇ@v

@òÜßb×@òí†Ûa@ïİÇc@éÜ×@éÈ@lbç‡L@@@g@ìCÛ@éCÜ×@aˆçČ…@@óCÇ@àCCÛa@@éCîÜÇ@v
m@lbç‡C@N@éÈ@âbà@ @
IQTRg@ìÛ@H@@óCÇ…@àCCÛav@@éCîÜÇ@M@@@Cãë@òiŠCšiCbçìzM@@@@éCÈ@æbC–Ôã

…@pbjqg@éäØßc@æbÏ@Z@âbànÛbi@@éibç‡@â†Çë@@@@@†èC’m@òCÈÜİß@òCÛ…bÇ@òCäîji@êaìÇ
g@åÇ@aë@ÕibCÛa@éÈ@óÜÇ@ÊýÛ@@@@ìCèÏ@òCíbävÜÛ@ÕCyýL@@g@éCäØßc@ëc@@pbCjq

CCi@êaìCCÇ…C@ñCCnÈß@òvzM@@CCÛa@ÝCCjÓ@éÈàCCÛ@CC@ŠCCíŠÔmC@CC@ŠCCíŠÔmë@òíbäv



ITWV@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

Ûa@kîÔÇ@ÕyüCòíbäv@M@@ìèÏL@gëü@@@@@æbC×@æbCÏ@Z@òjCäÛbi@òßbCÔÛa@éîÜÇ@æb×@
àCCCÛaČ†@@†CCyaë@ÝCCu‰@éCCÈß@ÑCCÜyë@ìCCç@ÑCCÜy@éCCÈ@sCCÜq@óÇL@gë@æbCC×@æ

@æýu‰@éÈß@ÑÜyë@ìç@ÑÜy@éÈ@Ñ–ãL@@N@aˆØçë@ @
IQTSìÛ@H@@@@@@@@@lbCç‡@kCuëcë@´mŠçbCÄÛa@éCîã‡c@ÉCİÔÏ@êCË@óCÜÇ@óäu

ZæbnÜßb×@æbní…@éîÜÇ@æb×@éäß@éÈ@c@ÉİÔÛ@òí…éÈ@lbçˆÛ@òí…ë@éîã‡@N@ @
IQTTH@Ï@êË@óÜÇ@óäu@ìÛCČŠšn@Ci@éÈ@‰c@é’íì’nC@@@ÉàCÛa@—CÔã@ë

@Cm@â†Ç@ëa@@@g@émbîC•ì–ë@pìC–Ûa@paCã@ŒîîàC@@Ci@”‰üa@ÕznCC@@éCi@áØz
i@éîÔÐÛaCÛa@Ší†Ôm@òãìÈàCÛaë@İÛa@j‚C@N@ïãìãbÔÛa@j‚@ @
IQTUH@@@‰bC–Ï@éCîäîÇ@õì™@lbç‡@éníbäu@ojuëdÏ@êË@óÜÇ@óäu@ìÛ@
ü@ŠCCCC–jí@@aˆCCCCç@ÕCCCCÔ¤ë@bCCCCàèi@g@òCCCCí†Ûa@ÕznCCCC@òCCCCÜßb×L@@kCCCCç‡@ìCCCCÛë@ @

@@@@òCCCí†Ûa@ÑCCC–ã@éCCCîÏ@æbCCC×@éCCCîäîÇ@ô†CCCyg@õìCCC™L@@c@@êŠCCC–i@—CCCÔã@ægë@ë@ @
g@@é’íì’mÕÔzn@@@N@”‰üa@ @
IQTVH@g@ìCCÛ@óCCÇ…àCCCÛa@@@g@ëc@éCCîäîÇ@ŠCC–i@lbCCç‡@éCCîÜÇ@v@bàça†CCy
ig@æbÏ@Z@éîÜÇ@ÌÛa@òíbävCÛa@ÒÇCČ†•ë@éÛ@ïãbv@@òCÜßb×@òí†Ûa@éîÜÇ@æb×@éÓ

@@@@´CÈÛa@åCÇ@òÐC–näß@òí…@ëa@´äîÈÛa@åÇL@gë@@@di@lbCuc@ëa@êaìCÇ…@ŠCØãc@æ@@éCã@ @
ü@@åCCß@êŠCC–i@lbCCç‡@áCCÜÈí@@éCCníbäuM@g@CCnàCCCÛa£@ædCCi@Z@éCCîÜÇ@v@ÝCCÈ@ @

@@´CCÈÛa@ëa@êbCCäîÇàCCCÛaCCèîÜÇ@v@@@@´CCÈÛa@oCCîÔi@æbCCÏ@Z@àCC’Ûa@‰ìCCã@ÞbCCjÓ@b
àCÛaŽÇ@òyìnÐß@vÜgë@êŠ–i@lbç‡@êaìÇ…@¿@Ö…b•@éãc@á@òCí†Ûa@ÕznL@
gë@@@CCí…@üë@l‡bCC×@éCCãa@ÒŠCCÇ@éCCîäîÇ@œCCàËcë@ÙCCÛbàní@@æ@éCCÛ@òL@CCãaëC@bà@ @

Ûa@”‰c@éÛC@N@òíbäv@í@bà×g@åØàC@‰bjnîj@êŠ–i@@@@@éCäß@oÜC–y@ìCÛ@sCî¡@b



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@õbšÇüa@ÉÏbäß@óÜÇ@òíbä¦a@òí…ITWWH 

m@lbçˆi@òîÈİÓ@òvînãg@åØßc@êŠ–i@âbàC@bç…bànÇL@†iüë@M@⁄bi@@μa@òÏbC™
@‰bjnüaM@Ûa@μa@óàÈÛa@…bänbi@ÕÔznÛa@åßC@ÑÜzní@ædi@òíbävàCÛa@v

Ûa@åß@êŠ–i@lbç‡@ædi@éîÜÇC@N@éîÜÇ@òíbäv@ @
IQTWH@@´äîÈÛa@ëa@´ÈÛa@òÓ†y@ÉÜÓ@a‡aM@@@Cm@ŠC–jÛa@†ÔÏëC@ëa@bßbà@@æbC×
óàÇcM@@@@@@òC•b@òCí†Ûa@éCîÜÇ@æbC×L@@@@@@c@éCc‰@óCÜÇ@éiŠC™@ìCÛ@bCàäîië@@@éCèuë

⁄a@òí…@éîÜÇ@æb×@êŠ–i@kçˆÏ@N@òiŠšÛa@”‰cë@‰b–i@ @
IQTXH@@@óCCÇ…g@ìCCÛàCCCÛa@@g@ŠCC–i@æbCC–Ôã@éCCîÜÇ@v@@ë@éCCîäîÇ@ô†CCy

@@áCÜÈÛa@â†Ç@óÇ…g@ëc@éÛ@ïãb¦a@ÒÈíL@ìÛbÏ@@⁄a@ïCç@òCÐîÃn@@@bèCbîÔi@‰bCj
@þa@éCäîÇ@Š–i@‰†Ó@óÜÇ@@@@@@ŠC–i@æbC–Ôã@ÒŠCÇ@a‡bCÏ@Z@ôŠC@àCCÛa@@bCèîÜÇ@v
CCÛa@ëa@†CCÛa@‰†CCÔiC@ýrCCß@ÉCCiŠÛa@ëa@à‚M@ČáCC™@àCCCÛaCCîÜÇ@v@áCCÔÛa@é

àCÛa⁄aë@ôìÇ†Ûa@μa@‰ŠØn@N@—ÔäÛa@òjäi@òí†Ûa@Õznaë@‰bjn@ @
g@ìÛë@óÇ…àCÛaÛbi@´äîÈÛa@Š–i@æb–Ôã@éîÜÇ@vCÓ@òíbävčC@—ÔäÛa@î

gëCČä@õbäic@åßë@éÜrß@ìç@åß@´Èi@n@N@é@ @
@@@@òîÏbC•@õbCë@òíìnCß@‰c@¿@bîÔÛa@Þì–y@åß@†iüëL@@ü@@¿

@‰üa@¿@üë@áîÌÛa@âbícàCÛa@N@bìjçë@aìÜÇ@òÐÜn‚@ @
IQTYH@@@@@êŠC–i@kçˆCÏ@éCîÜÇ@óäu@ìÛM@@@@@CÛa@kCîjİÛa@óCÜÇ@ŠCÇC@j‚

@@@đñ†CCß@†CCÈi@éCCîÛa@ŠCC–jÛa@…ìCCÇ@ÉCCÓìm@æbCCÏ@Z@æìîÈÛbCCi@CCÛë@xýCCÈi@ìM@g@ŠCCÄnãL@@ @
g@éCCîÛa@…bCCÇ@a‡aë@CCÛa@óCCÜÇ@æbCC×@ê‰bCC–ic@ïãbvCCCÛa@”‰C@òíbävL@gë@oCCšß@æ

àCÛac@ëc@ñ†@@@@@òCí†Ûa@éCîÜÇ@æbC×@éCîÛa@Š–jÛa@†Èí@ë@òîÜàÈÛa@oíŠuL@@@aˆCØçë
@N@éîÛa@êŠ–i@…ìÇ@ÝjÓ@pbß@ìÛ@òí†Ûa@ojrm@ @



ITWX@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

IQUPH@ìCCCÛ@@ýCCC×@åCCCß@áCCC’Ûa@òCCCby@éCCCäß@ojçˆCCCÏ@†CCCyc@óCCCÜÇ@óCCCäu
àCÛa@@×@òCí…@éCîÜÇ@æb×@åíŠ‚ä@@òCÜßbL@@@@@@†Cyc@åCß@oCjç‡@ìCÛë@àCCÛa@@æbC×@åíŠ‚ä

@@òCCÜßbØÛa@òCCí†Ûa@ÑCC–ã@éCCîÜÇL@g@ìCCÛ@aˆCCç@êbCCÇ…àCCCÛa@Č†CC•@áCCq@éCCîÜÇ@v@éÓ
CCÛaC@ïãbvL@@óÇ…bCCÏ@éCCîÜÇ@óCCäu@ìCCÛëàCCCÛaCC@lbCCç‡@éCCîÜÇ@vCCÛbi@éC@òíbäv

CCÛa@ŠCCØãaëc@ïãbvC@éCCäß@éCCibçˆi@áCCÜÇc@ü@Z@ÞbCCÓ@ëM@CCng@àCCCÛa@¿@éCCîÜÇ@v
ç‡@êaìÇ…@òz•@Ñ’Øngë@kİÛa@pbç…‰c@á’Ûa@lb@@Ci@éCß†Ç@ëþb@ñŒèu

@òrí†zCÛaàCÛac@a‡a@ñ‰ìİn@@@@@Cië@éCi@ÖìCqìß@kCîj@†CäÇ@´ÔîÛa@ojuëC@ém‚L@
g@ügëÛbi@nC@ÖaŠzM@Ûa@ášiC@õbzL@í@øî‘C@òzöa‰@éÛ@æìØmë@‰bäÛbi@ÖŠz
@ñ…byM@ČŠÔídm@æbÏ@Z@énÜÐË@Þby@éíŠ‚äß@μa@l@Cãë@êbäîÇ@oÈß…ë@éi@ŠqCČz@ó

@@@@êaìCÇ…@lˆCC×@ÑC’Øãa@éCc‰L@@æbCC×@ügë@@CCí@áCq@bÓ…bC•C@@òCC¼@ÉCß@ÑÜz
Ûa@Šqc@éãa@éãbzj@bi@æìàÔí@˜b‚‘cC@òíbävL@gë@@@@åCß@ê†CäÇ@åCØí@@æ

Ûa@†è‘C@éÛ@ÑÜzîÛ@òíbävM@ìç@ÑÜy@@@ČáC’Ûa@òCÈÐäß@lbç‡@óÜÇ@paŠß@òn@
Ûa@òíbäu@ÝÈÐi@éäßC@N@éîÜÇ@ïãbv@ @

IQUQH@g@a‡a@óÇ…àCÛa@@g@åCØßc@æbCÏ@Z@á’Ûa@¿@—ÔäÛa@éîÜÇ@v@@‰bCjn
@òbyþbi@éŒèug@o¤ë@òrí†zCÛa@ñ@@Cië@éCi@Öìqìß@kîj@ÒaŠ‘@ém‚C

ìèÏL@gë@óÜÇ@æb×@üàCÛaČ†⁄a@ïÇÔi@æbîmbß@ìzäi@òßb@@N@ÉàÛa@¿@â†Ôm@ @
IQURH@@@@Ci@áC’Ûa@òCby@éäß@ojçˆÏ@—‚‘@Ñãc@ÉİÓ@ìÛC@@æbC×@éníbäv
Ûa@óÜÇC@N@æbní…@ïãbv@ @
IQUSH@@đ†CCyc@óCCÜÇ@óCCäu@a‡a@dÏ@bCCçì−ë@òiŠCCši@@óCCÜÇ@éCCm‰†Ó@oCCjç‡

@éîÜÇ@æb×@ÕİäÛa@òÜßb×@òí†ÛaL@@@@æbC×@ÕCİäÛa@óÜÇ@ém‰†Ó@œÈi@ojç‡c@a‡aë



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@õbšÇüa@ÉÏbäß@óÜÇ@òíbä¦a@òí…ITWYH 

@@@bCCß@òjCCäi@òCCí†Ûa@éCCîÜÇ@@@éCCäß@kCCç‡@@@@@CCí@‰bCCînbi@éCCäß@ÕCCÔzní@aˆCCçë@@L@ @
di@Cm@æŽC@@@ÒëŠCy@éCîÜÇ@ŠÈ@àCCÛa@@@@@@bCß@òjCäi@òCí†Ûa@óCİÈí@áCq@bèCÜ×@ávÈ@@@áCCÛ
–Ðí@ÒëŠy@åß@ézàCÛaië@ávÈ@@@@bCèÏëŠy@ÊìàvCCß@ÃbCzÜië@éCnÌÛ@kzCL@

Čá™@biìuë@Âìyþaë@@òßbÔÛaM@c@òníCæbàM@íC@ÑÜzàCÛa@@bCi@éîÜÇ@v
ÈÛa@áîÄM@⁄bi@ìÛë@ñ‰b‘àCÛa@òßìèÐM@@@c@éCÔİã@ÝCÜ@æc@@@@ÝC–y@éCäß@éCÛaë‹@ë
iCÛa@òíbävC@N@éîÜÇ@ïãbv@ @

IQUTH@dÏ@†í‹@éuë@óÜÇ@ŠØi@óäu@ìÛ@@ÕCİäÛa@óÜÇ@ém‰†Ó@œÈi@kç‡
@@@@@@@éCÔİã@åCß@ŠCe@bCšÈi@kCç‡bÏ@†CÛb@éîÜÇ@óäu@áqc@kCç‡a@ë@@@@éCm‰†Ó@òCîÔi

@óÜÇ@æb×@ÕİäÛa@óÜÇ@@@@åCß@kCç‡c@bCß@‰†Ôië@éníbäu@òjäi@òí†Ûa@†yaë@Ý×
@N@ÕCCİäÛa@óCCÜÇ@éCCm‰†Ó@@CCm@kCCç‡bÏ@†CCÛb@éCCîÜÇ@óCCäu@ìCCÛëCà@óCCÜÇ@éCCm‰†Ó@âb

g@ÕİäÛa@@@Cm@éCîÜÇ@ÕznCC@@òCí†Ûa@âbàL@@Cq@@@@@@éãbCÛ@†CÛb@ÉCİÔÏ@éCîÜÇ@óCäu@a‡a@á@ @
cæbq@—‚‘@éãbÛ@ÉİÓ@ë@@òí†Ûa@sÜq@éîÜÇ@æb×L@@N@Ýa†m@üë@ @

IQUUc@a‡a@HCCCÛa@oCCCjuëC@òíbävCCCÜÛa@ÝCCCÔq@ëa@ÕCCCİäÛaë@ÚŠCCCznÛa@¿@æb
cÛa@ojuëC@Cm@ŠÈí@ìzäi@´îzÜÛa@óÜÇ@òíbävC@@@@bCãb×@ðˆCÛa@ïCÈîjİÛa@bàè×Šz

CCÛa@ÝCCjÓ@éCCîÜÇC@òíbävM@Č†CCÔí@”‰üa@éCCîÜÇ@æbCC×@éiìCC–äß@ëa@Þ†CCÈÛa@éCCîÔÐÛa@ê‰
iCÛa@òãìÈàCÛaë@İÛa@j‚C@N@ïãìãbÔÛa@j‚@ @

IQUVH@ć†yc@óäu@ìÛ@@@@@@CÛa@êˆCèi@éCnÔöa‡@lbCç‡@óÇ…bCÏ@êË@óÜÇC@òíbäv
bÏ@@Ci@”‰üa@ÖbÔznCa@ŠçbÄÛC@áØz@àCCÛa@@@@õbCšÔÜÛ@éiìC–äß@ëa@Þ†CÈÛa@†ènv
iCÛa@òãìÈàCÛaë@İÛa@j‚C@ïãìãbÔÛa@j‚L@@@@Cm@òCÔöaˆÛa@lbCç‡@åß@áÇcC@bßbà

@N@éi@a†nÈß@bãb–Ôã@bšÈi@ëa@ @



ITXP@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

g@ìÛ@áq@óÇ…àCÛam@òíbä¦bi@éÓë‡@lbç‡@éîÜÇ@vC@bßbàL@@g@æbCÏ@@ÒCÇ
ÛaCČ†•ë@éi@ïãbv@ìèÏ@éîÜÇ@éÓL@c@ægëã@@@@@@åCØßc@æbCÏ@Z@áCÜÇc@ü@Z@ÞbCÓ@ëa@êŠCØ

ÜÈÛa@Ýî–¤@bèiˆ×@ëa@ôìÇ†Ûa@Ö†–i@ïãbä÷àüa@ëa@îÔîÛa@áM@i@@òİCaì
Łaë@ñŒCCCèuüa@@òrí†zCCCCÛa@püCCCÛa@ðë‡@μa@ÊìCCCuŠÛa@kCCCuëC@òCCCîjİÛa@ñ‚

@ôìÇ†CCÛa@Ö†CC•@†CCí†znÛM@CCmbCCšÈi@ëa@bßbàCM@Ó†CC•@â†CCÇ@ëa@bèL@@æg@ügë
Ûa@âbÓcC@éäß@òÔöaˆÛa@paìÏ@óÜÇ@òäîi@ïãbvM@@CmCà@@bCšÈi@ëa@bßbM@@@@òCíbä¦a@ÝCjÓ
c@ëa@ñŒèuüa@†í†¤@åØßàCÛa@òÔöaˆÛa@Þby@òrí†zCÛa@òín‚M@@@a†CÈië@ýjÓM@

@@C@ìèÏ@òvînäÛbi@æbä÷àüa@ojuëcëL@@CÛbÏ@ügëC@òßìØzL@@@@bCèäß@ÝCšÏcë
Ûb–nÛaCÛa@´i@ï™aÛaë@|Cë@ïãbvàCÛa@N@éîÜÇ@v@ @
IQUWm@a‡aHCÛa@oÔÔzCa@ÉàÛa@òby@óÜÇ@òíbäva@á’Ûa@ëa@Š–jÛa@ë@ë

@åCCß@bCCçì−àCCCÛagë@éCCäß@ojçˆCCÏ@ÉÏbä@ÕznCCàCCCÛa@@òCCÜßb×@òCCí†Ûa@éCCîÜÇ@v
cëÛa@åß@bçˆC@@@éCîÛa@p…bCÇ@áq@ïãbv@àCCÛa@òÈÐäM@CmC@@bCšÈi@ëa@bßbàM@@@ÉCuÏ

@kCCİÛa@õaCC@μaL@CCm@æbCCÏCCCÓ@ìCCzäi@bCCîj@ÕÔzc@éCCi@å÷CCàİß@ëa@Éb@oCCjq@ë
@@@õa†Cniüa@åCß@bCèibç‡@â†Ç@åÇ@bç…ìÇ@Ñ’×@Z@ÞìÔÈß@ÕíŠİi@@@æa†CÔÏ@æaë

àCCCÛać‰bCCÇ@òÈÐä@CCÛbiCćÝCCibÓ@òíbäv@@ÕCCy@ïãbCCvÜÛ@æbCC×@xýCCÈÛa@†CCÈi@ÞaëŒCCÜÛ
@@@@@@Þ†CÈÛa@éCîÔÐÛa@Ší†CÔni@”‰üa@éCîÜÇ@oCjríë@òí†Ûa@…a…aL@@ügëM@@@a‡a

@…ìÇ@ÕÔzníàCÛa@òÔibÛa@òÈÐäM@@@òCjç@bCç…ìÇ@æb×@@@åCß@@@ïãbCvÜÛ@îCÛë@@a
g@Õy@N@òí†Ûa@…a…@ @
IQUXäÇ@ŠÈ–Ï@êË@óÜÇ@óäu@a‡a@H@@@@CÛa@†Cya@μa@éCÛbßcë@éCÔC@Z@´jãbv

í@pbÐnÛüa@åÇ@éÈß@ŒvÇ@æbÏC@@@@C¼@éCní…@oCãb×@übCë@bäîà@ß@C÷@@‰bCäí…@ò



@ @

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@õbšÇüa@ÉÏbäß@óÜÇ@òíbä¦a@òí…ITXQH 

@kCCç‡L@@@@åCCß@ïCCÈîjİÛa@éCCÔÜë@éÜØCC‘@åCCÇ@éCCÏŠyë@êbCCäqë@éCCÔäÇ@ÞbCCßc@ægë
@@CCí@”‰üa@éCCîÏ@æbCC×@pbCCÐnÛüa@óCCÜÇ@ñ‰†CCÔÛaC@CCi@Þ†CCÈÛa@éCCîÔÐÛa@ê…†zC@òãìÈà

ÛaC@N@ïãìãbÔÛaë@İÛa@j‚@ @
IQUYóÜÇ@óäu@a‡a@H@đòiŠši@êË@@@@@éCãbvÇ@óCÜÇ@bCçì−@ëa@@bCèãbvÇ@ëa

@@æ†CCjÛa@õbCCšÇc@åCCß@êCCË@ëaL@CCí@áCCÜÏc@ÙàC@CCí@‰bCC–Ï@énCCC@@ÁöbCCÌÛa@xŠ‚@ @
éäß@g@ýi@ê‰bînM@@@@@òCÜßb×@òCí†Ûa@éCîÜÇ@æb×N@@@@@@@éCÛìi@ÜCÏ@éCîÜÇ@óCäu@a‡aë

í@‰b–Ï@aŠànßC@xŠ‚g@æë…@åßë@ê‰bîng@æë…@åß@bz‘ß@@ÊbCİÔãM@@@æbC×
òCCÜßb×@òCCí†Ûa@éCCîÜÇ@L@aˆCCØçë@@ÙCCàní@áCCÜÏ@ñ†CCyaë@òCCÈÏ…@éCCîÜÇ@óCCäu@ìCCÛ

@@@CCí@a‰bCC–Ï@éCCÛìi@üë@éCCİöbËCbuŠ‚@@@@æë…@åCCß@‰aŠànCCbië@bzîCC‘Šm@éCCäß@æ
g@ê‰bînL@@Cí@áÜÏ@ñŠß@éiŠ™@ædi@´nÈÏ†i@bãb×@ìÛëC@@@@òCîãbq@éiŠC™ë@énCc@ÙÜà

@N@æbní…@éîÜÇ@æb×@éÛìi@ÜÏ@ @
IQVPH@ć†yc@óäu@a‡a@Č‰…dÏ@êË@óÜÇ@@@éînîC–M@c@ða@@@éCníbäu@oCjuë

bàèbÐnãg@M@c@òí†Ûa@oãb×Éi‰@ß÷@@‰bCäí…@òL@@@@@éCvzÏ@oCjuëc@ìCÛëM@@@@†CÇbjm
@@CCi@â†CCÔÛa@‰†CC•@sCCîy@åCCß@bàèîãa†CCmë@kCCÔÈÛa@sCCîy@åCCß@éCCîÜu‰Cü@sîz@

@ÉîİníàCÛa@éÛ@ÉÏbäÛa@ï’M@q@éní…@oãb×Cæbà@ß÷@N@kç‡@‰bäí…@ò@ @
IQVQ@ć†Cyc@óäu@a‡a@H@@@@@Č̂ CÈm@kCuëdÏ@êCË@óCÜÇg@‰@@@@êõbCß@ÝCuŠÛa@ÞaŒCã
@†CCäÇàCCCÛa@@”‰üa@éCCîÏ@æbCC×@òi‰bÔL@ã@@@@@ŠCCØãbÏ@êŠCCèÃ@óCCÜÇ@éiŠCC™@ìCCÛ@áCCÈ
cëČ̂ Èm@kuë@òÜßb×@òí†Ûa@éîÐÏ@êõbß@ÞëŒã@‰L@@μa@éníbäuë@éniŠ™@p…a@ìÛë
ÇCäCäCČ̂ Èmë@éÛa@‰C@N@òÜßb×@òí†Ûa@éîÏ@æb×@éîÜÇ@Êbàv@ @

IQVRc@óÜÇ@óäCu@a‡a@HÏ@†yCÛa@åß@éÜ×@émì•@kçˆCÛaë@åäÌC@|zjM@ @



ITXR@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@òÜßb×@òí†ÛaL@ČäË@Éº@åäÌÛaëÛa@åß@pì–Ûa@xëŠ@òC‘bî‚îá@@L@@|zjCÛaë
@énÄÜËë@pì–Ûa@òãì’L@c@émì•@œÈi@kç‡@a‡aë@@@@œÈjCi@ÕCİäÛa@†CÔÏ@ë

ÛaC@”‰üa@éîÐÏ@ÒëŠzN@ @
IQVS@đ†CCyc@åCCİi@a…@a‡a@H@CCiC@@ÁöbCCÌÛa@ëa@ÞìCCjÛa@éCCäß@xŠCC@sîzM@
g@ÕznàCÛaÛa@éîÜÇ@vc@´i@‰bî‚C@@@@Cí@óCny@éCäİi@ë†Cí@æC@@ÙÛˆC×@t†z

ČŠÌí@æa@´ië@N@òÜßbØÛa@òí†Ûa@sÜq@éß@ @
IQVTg@a‡a@HČœnÏ@ŠØii@ah@@Cm@áCÜÏ@bènãbrß@ÖŠ@óny@éÈj•C@@bCìi@ÙÜà

bèní…@sÜq@éîÜÇ@æb×@@Z@I@QS@@QVV@N@bèßìÓ@õbã@Šèß@énßaŠË@Éß@a‰bäí…@H@ @
IQVUH@c@óÜÇ@óäu@ìÛ@@Ci@”‰üa@éCîÜÇ@æb×@êbnÐ‘@o–ÜÔnÏ@†yC@áØz

@Þ†ÈÛa@éîÔÐÛaL@c@ìÛëČÝ‘@c@åß@aìšÇi@õbšÇ@@@@@@Úa‡@òCí…@bCrÜq@éCîÜÇ@æbC×@éCã†
ìšÈÛaL@g@üa‡a@Š×ˆÛa@c@òÜßb×@òí†Ûa@éîÜÈÏ@åäÈÛa@éníbäu@ojuëL@c@ìÛë@ČÝC‘@
ÛaC@@@c@ìCç@õbCu@áCq@aìšÇ@ïãbv@@@@@@@@ÐäCÛa@òCí…@sCÜq@éCîÜÇ@æbC×@éCÈİÔÏ@êCË@ë@ @
M@@æb×@ýu‰àCÛa@ñcŠßg@âc@éîÜÇ@vM@L@Ô‘ë@òšîjÛa@ëa@ñŠÛa@ÕnÏ@a‡aë@bè

@N@ìšÈÛa@òí…@sÜq@éîÜÇ@æb×@åbjÛa@ìšÈÛa@xŠë@ @
IQVVH@Ûa@Šu@ìÛCÏ@êË@†u@ïãbv@@@@@éC™bîi@ÑC’×ë@áCÄÈÛa@|C™ëd

@N@bjç‡@a‰bäí…@æìÈi‰c@éîÜÇ@æb×@ @
@Z@cŠÛa@aŠuë@xbv’Ûa@@òí…@ @

Čv‘@Éº@xbv’Ûaò@M@@CÛa@ïçëC@Šv@àCCÛa@@@éCuìÛaë@cŠÛbCi@—n‚M@
@õaì@bàèîÏ@xbv’Ûa@òí…ëL@Ûa@ôìC@áØy@ïmdíë@cŠÛbi@—n‚nÏ@òÐöbv

@éuìÛaL@Z@kmaŠß@ïçë@ @



@ @

a@òí…@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@cŠÛa@aŠuë@xbv’ÛITXSH 

Ûa@òv’Ûa@Z@μëþaC@ò•‰bzM@òîßa†ÛaM@@ïçëm@Ûa@@@éCuìÛa@†CÜu@ƒÜ
cCCmë@cŠCCÛa@ëC@áCCzÜÛa@åCCß@ˆCCdm@æc@æë…@åCCß@é‘†‚L@CCí@†CCÓëC@bCCèÈß@xŠ‚

@â†Ûa@åß@ýîÜÓL@@N@Èi@bèîÏë@ @
@òÈ™bjÛa@òv’Ûa@Z@ïãbrÛaM@òîßa†ÛaM@@CÛa@ƒÜm@Ûa@ïçëC@@ˆCdmë@†Üv
íë@ázÜÛa@åß@aí@bšÈiC@â†Ûa@bèÈß@xŠ‚L@@N@æaÈi@bèîÏë@ @
@òv’Ûa@Z@òrÛbrÛaàCÛa@ò»ýnM@òÈ™bjÛaM@ïçë@@@@@áCzÜÛa@åCß@ˆCdm@Ûa

@ar×@ÖbzàÛa@ÍÜjm@üëM@@@áCÄÈÛa@åÇ@ázÜÛa@Ý–Ðí@ÕîÓ‰@õb’ËM@@@bCèîÏë
@òqýq@@N@ŠÇbic@ @

@@@@@@@@CÛa@ÍCÜjmë@áCzÜÛa@ÉCİÔm@CÛa@ïCçë@ÖbzàCÛa@òvC’Ûa@Z@òÈiaŠÛaC@†Üv
@ázÜÛa@´ië@áÄÈÛa@´i@Ý•bÐÛa@ÕîÓŠÛaL@c@bèîÏë@òÈi‰@c@N@ŠÇbi@ @

ÛaC@òv’Ûa@Z@òßb‚@àCCÛa@Cçë@òz™ì@@ÈÛa@|C™ìm@CÛa@ï@@éÐC’Ømë@áCÄL@
c@ò¼@bèîÏë@N@ŠÇbi@ @

@êŠØmë@áÄÈÛa@á’èm@Ûa@ïçë@òba@òv’Ûa@Z@ò…bÛaL@@bèîÏë
c@ñŠCC’Ç@ŠÇbCCiL@@@c@â…@ÞbCCë@ŠCCu@ÝCC–y@õaìCC@ü@âL@g@@áCC’èÜÛ@òCCí†Ûa@‡
@N@ŠØÛaë@ @

@òv’Ûa@Z@òÈibÛaàCÛa@@@éCÜÔämë@áCÄÈÛa@á’ç@bèîÏ@Ý–°@Ûa@ïçë@òÜÔä
@@@a@éCÔÜ@ðˆCÛa@éÈC™ìß@åß@@@@@ŠCe@ÉC™ìß@μa@éCîÏL@@@@μa@éCuýÇ@xbCnzîÏ

Ûa@éÈ™ìß@μa@éÜÔãC@ïÜ•üa@ïÔÜ‚L@@N@ŠÇbic@Š’Ç@ò¼@bèîÏë@ @
ë@ÝuŠÛa@õaìna@ŠçbÄÛaëàCÛaŠc@a‰†Ó@bàèíëbmë@òí†Ûa@¿@ñL@@@aˆCØçë

@Ì–Ûa@@N@jØÛaë@ @



ITXT@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@@òvCC’Ûa@ZòCCäßbrÛaàCCCÛadCCÛaë@òßìß@@c@ÍCCÜjm@CCÛa@ïCCçë@òÐöbvC@cŠCCÛa@â
m@üë@Îbß†Ûa@ò‰bëCÔnÐ@bèL@òí†Ûa@sÜq@bèîÏë@I@QS@SSS@H@@‰bCäí…@kCç‡L@

@@aCCÈi@æìCCqýqë@òCCqýq@bCCèîÏ@ïCCÐØíëL@@@ÝCCuŠÛa@òCCí…@bCCèãì×@ŠçbCCÄÛaëL@@ìCCÛë
Ûa@êˆç@oÜ–y@óÜÇ@òíbävCàCÛa@N@bèní…@sÜq@b@æb×@ñcŠ@ @

ëìÛ@@oÜ•ë@@@LéCÏìuë@Îbß†CÛa@ÝCa…@òíbä¦a@êˆç@@@@òC‰b@oCÔnÏ@ða
@bèní…@oãb×@HòÌßa†ÛaI@óàmë@énàvºë@Îbß†Ûa@@þa@ÉCß@sCÜrÛa@@åCÇ@”‰

@†öaŒÛa@ÕnÐÛa@áÜ@ìÛàCÛabèÈß@éîÜÇ@vL@òÜßb×@òí†ÛbÏ@bèi@pbß@a‡a@⁄aë@N@ @
@êˆç@¿@òí†ÛaëàCÛaaŠmk@ü@m@@@@îCÈÛa@†CÔäÛbi@ïmdCm@Ýi@ŠÇbiþbi@—n‚C

Mí…@òCšÐÛa@áç‰…ë@kçˆÛa@‰bäM@@êCË@¿ë@@òjCäÛbiL@@@@@ÈjCÛa@òCí…@òjCäi@ða
·@åßòí†Ûa@âbL@£ë†Ûa@ëc@ÈjÛa@òàîÓ@ðŒc@‰bäíñ†öbÛa@òÜàÈÛbi@áç‰†Ûa@ë@N@ @
IQVWH@Ûa@æb×@ìÛCß@ëa@bîj•@ïãbv@@òCÜÓbÈÛa@óCÜÇ@òjuaë@òí†ÛbÏ@bãìävCL@

g@ëa@pŒvÇ@æbÏ@@@@CÛa@óCÜÇ@òCjuaë@òCí†Ûa@oãb×@ÉÏ†m@ë@oÈänßC@@†CÈi@ïãbv
@N@òÓbÏüaë@ÎìÜjÛa@ @

IQVXH@àCÛa@kmaŠ@àCCÛa@@Ý†Cm@òî™b@àCCÛa@@¿@bîã†CÛa@òjmŠ@àCCÛa@@bCîÜÈÛa@òjmŠ
ä¦a@oãb×@a‡a@@@@bCÏŠÇ@ñ†Cyaë@òCíbL@@@@́ niŠCši@bCnãb×@ìCÜÏc@@Ci@ëCbävní@@ÝCØÜÏ@´
@bèní…@ñ†yaëàCÛaÛa@óÜÇ@òÜÔnC@ïãbvL@@ŠCÏ@æë…@åß@@@@òCíbä¦a@‰ë†C•@´Ci@Ö

c@†yaë@—‚‘@åß@N@´–‚‘@åß@ë@ @
IQVYH@@@éCCuë@¿@ïãbCC¦a@|CC™ëc@a‡aêCCË@cCCc‰@ëé@@æbCC×@´nzCC™ìß

@ñ†CCyaë@ÝCCØÛ@æbCCní…@éCCîÜÇL@†CCyg@ÝCC•ëdÏ@òCCrÛbq@òCCíbäu@êCCË@óCCäu@ìCCÛë@ô
àCCCCÛaþbCCCi@´nz™ì@bCCCèní…@éCCCîÜÇ@æbCCC×@ôŠL@@@´CCCi@ÞbCCC–íüa@æbCCC×@ìCCCÛë



@ @

a@òí…@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@cŠÛa@aŠuë@xbv’ÛITXUH 

àCÛa@ÝÈÏ@åß@´nz™ìàCÛa@c@éCîÜÇ@v@@@@@μa@bàça†Cya@åCß@ŠC¦a@òíaŠCi@ë
ć‰†CCCç@ìCCCèÏ@ôŠCCCüa@@N@gëa‡@@´CCCi@ÞbCCC–íüa@æbCCC×àCCCCÛaCCCi@´nz™ìC@òíbäv@ @

æbu@@òí…@Ë@ïç@òÜÔnß@òí…@éîÜÇ@æb×àCÛa@N@´nz™ì@ @
IQWP™@a‡a@H@òiŠ™@ïãb¦a@lŠgë@ñ†yaë@òíbäu@ëa@bçŠí…bÔß@oÐÜn
@Úa‡@¿àCÛac‰@åß@É™ìé@c@þa@òCí…@éäß@pˆc@éèuë@ë@@@bCÔàÇ@ÍCÜiL@@@a‡bCÏ

Èië@ò»ýnß@bèšÈië@ò•‰by@bèšÈi@æb×@@@òCí…@éCäß@pˆc@òz™ìß@bèš
ñüa@þ@cë@ÕCàÇc@bèã@@†C‘L@@@@@@ñ…†CÈnß@éCníbäu@oCãb×@ìCÛëM@@@@oCÓë@¿@ìCÛë
@l‰bÔnßMZÉîà¦a@òí…@éäß@pˆc@ë@ò•‰b§aCÛaàë@ò»ýnàCÛa@N@òz™ì@ @
IQWQH@Ûa@Šu@a‡aCß@åíìšÇ@ïãbvCÛb×@´Èß@—‚’Û@´ÐÜn‚C@òíbäv

c‰@óÜÇé@@ê†íëM@@@@@ñ†Cyaë@òiŠCši@âc@oCãb×@´niŠšiM@@@@@ŠCu@ÝCØÛ@æbC×
@éàØy@ìšÇëL@@Šu@a‡bÏë@òz™ìß@éc‰@@@ŠCu@@@@òÈC™bi@ëa@òCÐöbu@ê†Cí
@ê†í@ázÜÛM@@†îÛa@òv‘@¿ë@ŠÇbic@ò¼@cŠÛa@ëa@éuìÛa@éÈ™ìß@¿@æb×

M@@bèàzÜÛ@òÈ™bjÛaM@@@bCèní…L@@@@@@CÛa@æìC×@´Ci@ÖŠCÏ@æë…@åCßC@@òiŠCši@´yŠv
@´niŠši@bàèãì×@´ië@ñ…‰bÏ@òíbäuë@ñ†yaëL@üë@@ëc@åíÌ•@bàèãì×@´i

åíjCCC×L@@ŠCCC¦a@æbCCC×@a‡a@bCCCàäîiàCCCCÛ´È™ì@cŠÛbCCC×@†CCCyaë@ìCCCšÇ@¿@
c@LòèjvCÛaë@†îÛa@ëc@L@@@@éCîÏ@æbC×@bCÏŠÇ@a†znß@ý–nß@byŠu@æb×ë@‰†–Ûa@ë
ë@òCCí…@ÖŠCCÐÛa@â†CCÈÛ@ñ†CCyaM@CCÛa@ñ†CCyë@ÉCCßCÛaë@òíbävCCCíŠvC@òàM@@ÞìCC@´CCi
ÛaCŠ–Óë@Švc@ê@ê×ë@êŠÌ•@´i@ëL@Ûaë@cŠÛaëC@N@†yaë@ìšÇ@òèjv@ @

IQWRìCCÛ@H@@@æbCCu@õbCCvÏ@c‰@¿@òzCC™ìß@—‚CC‘@óCCÜÇ@óCCäu@æbCCq@
bç@bèÜÈuë@@@@@@@@@bèCÜÈvÏ@ÉCia‰@õbCuë@òCÜÔäß@bèCÜÈuë@sCÛbq@õbCuë@éCàÄÈÛ@ò



ITXV@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

òCCßìßdßM@üa@åCCß@CC¼@Þëüa@óCCÜÇ@æbCC×@ÝCCi@L@ŠCC’Ç@ïãbCCrÛa@óCCÜÇ@æbCC×ë@ @
Ýiüa@åß@L@@@@aCÈi@ŠC’Ç@òC¼@sÛbrÛa@óÜÇëL@@@@@@òCí†Ûa@sCÜq@ÉCiaŠÛa@óCÜÇë

@N@aÈi@æìqýqë@òqýq@ïÐØíë@ @
IQWSc@Õj@HÛa@æCòÐöbv@@@@@@@cŠCÛa@ÒìCu@ÍCÜjm@CÛa@ïCçë@aŠCÛa@¿@

Ûa@μa@Ý–mëC@@c@æë…@åCß@Îbß†CÛa@ò‰bë@òàvàvm@æC@CnÐC@@@sCÜq@kCuìm@éÔ
@ÐäCCÛa@òCCí…@I@QS@SSSH@@bCCjç‡@Ća‰bCCäí…L@@åCCß@æìCCqýqë@týCCq@bCCèîÏ@ïCCÐØíë

@ÝiüaL@üë@ČáÈí@ÛaCÛa@òÐöbu@áØzC@N@†‚@ @
@æ†jÛa@òÐöbu@aˆØçëM@@@@Cã@ëa@åİjCÛa@ëa@‰†C–ÛaC@bàçìzM@@CmC@@bCèîÏ@kv

@ÐäÛa@òí…@sÜqL@gëÛa@òîß‰@pˆÐã@æc@ïãbvCÛa@åß@énäÈ@ëC@ìÛ@bà×@´jãbv
@ê‰†•@oib•c@@@@@@ÉCi‰c@bèní†CÏ@êŠCèÃ@åCß@áèCÛa@xŠCë@ß@C÷í…@ò@@@òCqýqë@‰bCä

@N@‰bäí…@sÜqë@a‰bäí…@æìqýqë@ @
IQWTČ†CCC@¿@pˆCCCÐäÏ@bCCCàçìzäi@ëc@|ßŠCCCi@ëa@ÝCCC–äi@éiŠCCC™@a‡a@ZH@ê@ @
@ñˆÏbãŽíß@bèní†Ï@áÐÛa@Òìu@bèäß@ôŠ÷@@@@kCç‡@‰bCäí…@bCnL@@@CÛìÇ@æbCÏC@@ùŠCië@w

ČîCCi@ŠCCqc@éCCië@âdCCnÛgë@CC‘ë@å@a‰bCCäí…@æìCC¼@bèní†CCÏ@“ybCCÏL@@oCCãb×@a‡aë
Ûa@ý×@¿@ñˆÏbäÛaCíú‰@æë…@åß@åí†‚ß@bèní†Ï@bèäß@áÐÛa@Òìu@ò÷@N@‰bäí…@ò@ @

@CCã@ëa@ÝCC–äi@óCCß‰@a‡aëC@CCÛa@μa@ˆCCÐã@óCCny@êìzC@|CC™ëë@Ùäz@áCCÄÈÛa
@ß@éCCní…@oCCãb×@éCC™bîi@@ÑCC’ØãaëCC÷@CCÛ@æìCC¼ë@ñˆCCÏbäÜÛ@‰bCCäí…@ò@òz™ìàC

@áÄÈÛaL@c@æë…@åß@pˆÐã@ìÛ@bßaëàÏ@bàÄÇ@|™ìm@æ@C÷@@@bCÔÜİß@‰bCäí…@òM@@¿
@éuìÛac@cŠÛa@¿@ëM@N@ @

u@a‡aëCí@ë@éyŠCÇ@|™ìCÄCi@áq@bàCãb×ë@cŠCÏbã@oCÏ@ñˆCÛa@ïCåí†‚@ @



@ @

a@òí…@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@cŠÛa@aŠuë@xbv’ÛITXWH 

@ãbã…@ñŠ’Ç@éní†ÏL@@éuìÛa@Ê†•@a‡aëM@@Õ‘@éîÏ@Ý–yM@@@Cq@éCní†ÏC@æìãbà
@a‰bäí…L@@@CÛ@òCßˆu@éäß@oİÔ@æaëC@@@@@æìCqýq@éCní†Ï@áCÄÈÛa@|C™ìm@ë@áz
@N@a‰bäí…@ @
IQWUH@@@@c@áCCq@éCCäß@aìCCšÇ@ŠCCu@ìCCÛ@@@@ìCCÛ@bCCà×@æbCCníbäu@oCCãbØÏ@éCCÏbu@ @
ČÕ‘@Ûa@ô‡by@óny@ÑnØÛaC@käv@@@@òCí…ë@ÑCnØÛa@ŠCu@òí…@énßŒÛ@éÏbuc@áq
ÛaC@òÐöbvM@@ÐäÛa@òí…@sÜqM@@N@ @

IQWV@@@c@ëc@éCc‰@¿@éCÏbuc@ìCÛ@H@@@@CCÛa@òCí…@éCîÜÇ@æbC×@éCCã†i@õbCšÇC@òÐöbv@ @
@@ÝC…c@ìCÛë@L@oß†Ôm@†ÓëM@@CÛaCãbv@@êCË@ëa@ïM@@@@c@æë…@åCß@bäîØC@bCèîÏ@æ

@@bCjí…dm@ŠíŒÈnÛa@éîÜÇ@æb×@bèîÜÇ@†íŒíL@@@@bCèîÜÇ@…a‹@æbCÏM@@@@@åCßë@åbCjÛa@åCß
Ûa@bÈß@ŠçbÄM@@òÜÔnß@òÐöbu@òí…@éîÜÇ@æb×L@c@@@ìCÛ@bCß@@@åbCjÛa@¿@bCèîÜÇ@…a‹

c@ŠçbÄÛa@æë…@N@”‰üa@éîÜÇ@æb×@ØÈÛbi@ë@ @
IQWWH@ÛbÈÏ@éã†i@ëa@éc‰@¿@éÏbuc@ìÛC@@ïãbC¦a@õbvÏ@éÛ@oİîë@bèv
M@êË@ëa@ÞëüaM@ÏCnÐC@@@@@bCà÷nÜß@bèCšÈi@æbC×@ëa@òCà÷nÜß@åØm@@æbÏ@Z@bèÔM@

@”ŠÛa@éîÜÇ@æb×L@gëæ@@@òà÷nÜß@òÜß†äß@ÕnÐÛa@´y@oãb×Cm@@@éCîÜÇ@æbC×@bßbà
@N@ÐäÛa@òí…@sÜq@ @

IQWXÔCCC‘ë@æ‡üa@òàzCCC‘@âŠCCC@¿@H@”‰üa@bèL@@âŠCCC@¿@aˆCCCØçë
Ô‘ë@æ‡üam@ë@bèjÇìnm@@a‡a@bèÛa@Ö†–Cm@óÜÇ@òíbävC@bèßbàL@@aˆØçë
ÛìÇ@ìÛCÛa@wC@Õ–Ûcë@âŠ‚àCÛa@émìß@ÝjÓ@Ý•þbi@âëŠ‚L@í@”‰þaëC@áØz
@éîÔÐÛa@éia@Þ†ÈÛi@éiì–äß@ëaCÛa@òãìÈàC@@éCîÏ@Åyýíë@İÛaë@ïöbšÔÛa@j‚
Ûa@ñ†‘C@N@bènÈë@òíbäv@ @



ITXX@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

IQWYH@@@@@@”‰þa@éCîÜÇ@æbC×@ê†CÏcë@éCàÄÇ@ŠCØÏ@éÐãc@óÜÇ@óäu@ìÛL@
@@@@CÛìÇ@áCCq@êŠC×@ìCÛ@aˆCØçë@@@c@xbCuìÇg@ëc@kCîÇ@æë…@åCCß@Cuë@wC@ŠCCèÃ@ë

ćkîÇ@g@ëcÛa@†Èi@xbuìÇC”‰þa@ìç@oibrÛbÏ@vL@@@@Þ†CÈÛa@éCîÔÐÛa@éi@áØ°
Ûa@ñ‰ì’ß@Éß@pbî•ì–¨a@ÅyýíëC@æìãbÔÛaë@kİÛa@¿@õa‚L@@@@ìCÛ@åCØÛ

a@p…cc@ŠçbÄÛa@Ñãþa@ÊbİÔãa@μa@òíbä¦@ëàCÛa@N@òÜßb×@òí†Ûa@éîÜÇ@æb×@æ‰b@ @
IQXP@@@c@ìCšÇ@¿@ˆCÐäÏ@êìC−@ëa@ézCß‰@óß‰@a‡a@H@@@@ÒaŠCc@åCß@õŒCu@ë

ŽÇ@éîÜÇ@æb×@æ†jÛa@ëa@ÝuŠÛa@òí…@Š’àCÛa@ñcŠàCÛa@@bCèîÜÇ@vL@@@pˆCÐã@a‡aë
aŠië@oÜuìÇ@æbÏ@Ñãþa@¿@òîßŠÛß@éîÏ@æb×@p†ãaë@oö÷@kCç‡@‰bäí…@òL@

m@@æaëCI@òí†Ûa@sÜq@éní†Ï@†äQ
S@SSS@N@flbjç‡@‰bäí…@@H@ @
@†CCyc@¿@@ñˆCCÏbã@oCCãb×@a‡aëàCCCÛaCCÛa@μa@åíŠ‚äC@âì’î‚M@@´CCi@ŒubCC§a

àCÛa@åíŠ‚äM@í†Ïbjç‡@a‰bäí…@æì¼@énL@@†yc@åß@pˆÐã@a‡aë@àCCÛa@åíŠ‚ä
CC’î¨a@åCCß@ëa@μa@ŒubCC§a@âìàCCCÛa@a‰bCCäí…@æìnCCë@ònCC@bèní†CCÏ@ŠCCŁa@Š‚ä
@N@‰bäí…@brÜqë@ @

IQXQ@@@CÛìÇ@áCq@æbäCþa@p†i@óny@bîÜÈÛa@òÐ’Ûa@ïãb¦a@Õ‘@a‡aHC@ov
@@@@@@@@òÐC’Ûa@kîC•a@ìCÛë@HkCç‡@‰bCäí…@òC÷ßIbèní…@C¼@éîÐÏ@oßdnÛgë@oöÏ

bèní†Ï@bzîjÓ@bäî‘@oäî’Ï@bîÜÈÛa@IQS@QSS@N@kç‡@@‰bäí…@H@ @
@@bC¦a@ÕC‘@a‡aë@@@@@CCÛìÇ@áCq@æbäCüa@p†Ci@óCCny@óÜÐCÛa@òÐC’Ûa@ïãC@ov

I@bèní†CCÏ@oCCßdnÛaë@pcCCÏQ
S@QSS@‰bCCäí…@HLa@@óÜÐCCÛa@òÐCC’Ûa@ojîCC•c@æaë
I@bèní†Ï@bzîjÓ@bäî‘@oäî‘ëQ
S@SSS@N@‰bäí…@H@ @

IQXRÛ@a‡aHCuë@óÜÇ@êË@áİCybÏ@éèCàCČŠ@ÜÇ@æb×Cí…@éîCãë@‰bäC–CÑ@ @



@ @

a@òí…@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@cŠÛa@aŠuë@xbv’ÛITXYH 

@kç‡L@@@@@@ãbCã…@òCqýq@éCîÜÇ@æbC×@Ššc@a‡aëL@@@@@@ònC@òCîÜÇ@æbC×@…ìCa@a‡aë
ãbã…L@@@@@@@óCrãüa@´Cië@Š×ˆCÛa@´Ci@ÖŠCÏ@æë…@åßL@@@@@jCØÛaë@ÌC–Ûa@´CiëL@

@ÌÛa@áu@áİÛ@ìÛëM@@éuìÛa@ôìM@@@@@@@oCãb×@‰bCqüa@êˆCç@œCÈi@ÝC–zÏ
éuìÛa@òí…@Ñ–ã@òí†ÛaL@ëaàCÛ@@æaë@bÏŠÇ@Šqüa@Ö†•@‰bîÈ@@ýíìC@â†CíL@

@@@@@@ŠCqüa@Þaë‹@òÇŠC@ÉCß@òCí†Ûa@ïmdCm@üëL@@@a@oCjrí@ÝCi@”‰üL@@@oCCjrm@ÝCçë
@CCCi@òCCí†ÛaCCCCÛa@ÕÜİàC@òíbävM@áCCCİÜÛa@CCCËM@@lŠCCCšÛa@ëa@ÝCCCuŠÛbi@ÏŠÛbCCC×

@ñ…bí‹@”‰üa@pìjq@ŠçbÄÛa@_@bçì−@ëa@†îÛbi@ÉÏ†Ûa@ëa@ó–ÈÛa@ëa@ÂìÛbi
@@@@òCíbä¦a@ñ†C‘@kCy@b–ÔãëL@@Û@Ší†CÔnÛaë@@@@éCjöbã@ëa@Þ†CÈÛa@éCîÔÐÜ@@éiìC–äßë

iCÛa@òãìÈàC@N@İÛaë@ïãìãbÔÛa@j‚@ @
@óÜÇ@òíbä¦a@pbí…@Z@Ýà§a@ @

IQXSíHg@âŠzC@@Cm@†CÈi@Ýà§a@bèuC@@@@õaìC@áyŠCÛa@¿@ê…bCÔÈãa@ÕÔz
ëŠÛa@xìÛë@ÝjÓ@@@@@@⁄a@paë…cë@lbjCc@´Ci@ÖŠCÏ@æë…@åCß@ê†CÈi@ëa@@ÂbÔC
@ð‰bCCînüaàCCCÛa@†àÈnL@@@@g@ëc@ñŠCCiüa@Ö‰‹@ëc@õaë†CCÛa@lŠCC‘@CCÄã@ÞýnCC

ÛaC@@@@þbCi@áyŠCÛa@åCß@éjzCë@´äv@@@@@†C–Ôi@ÞbCÔqüa@@ÝC»@ëa@òCrí†§a@ñŒèu
èuüa@ëc@b@ÙÛ‡@ìzCã@ëa@bènÏbg@ëc@@bèäİi@óÜÇ@Ýßb§a@lŠ™@N@ @
IQXTć†yc@œèuc@a‡aH@@@@@éCîÜÇ@oCãb×@ê†CÈi@ëa@ëŠÛa@xìÛë@ÝjÓ@bäîäu

@éq‰aìÛ@òí†ÛaL@@@æbC×@õaì@àCCÛafiÛ@Š‘bj@@@òCjîjİÛa@ëa@âþa@ëa@lþa@Z@bCèu
@ëaàCCCÛaCCÛa@ëa@ò™ŠàC@ïãbvàCCCÛa@áCCçË@ëa@ð†nÈL@@@òCCí†Ûa@‰a†CCÔß@ÑCCÜn±ë

ã@òu‰…@kyC´ä¦a@ìà@@@ïCß…Ła@ÕÜ@c†jßëL@@@@@@a†CÛìnß@´äC¦a@æbC×@a‡bCÏ
m@éní†Ï@´àÜß@åß@ëa@áÜß@åßCã@kmaŠß@ky@ÑÜn‚C@êìàL@@Z@ïçë@ @



ITYP@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@cM@i@òzÔÜnß@òÐİã@´ä¦a@æb×@a‡aCíìzC@Š×ˆÛa@åàM@@…ìuë@c†jß@ìçë
ã@ÝyaŠß@åß@òÜyŠß@Þëcë@ïß…ŁaC@êìàM@@N@a‰bäí…@æëŠ’Ç@éní†Ï@ @

lM@@òÔÜÇ@´ä¦a@æb×@a‡aëM@òÈİÓ@ïç@òÐİäÛa@åß@p‰ìİm@†ßbu@â…@ @
àCCCÛaCCãë@òzÔÜC@CCi@oCCÔÜÈmë@oàC@@@òCCîÜa†Ûa@éCCnãbİië@áyŠCCÛa@‰a†vM@@éCCní†Ï

@N@bjç‡@@‰bäí…@æìÈi‰c@ @
CuM@Ûa@æb×@a‡aëC@@@CÛ@òCÈİÓ@ïCçë@òÌšß@´ävC@@@@ÖëŠCÇ@bCèîÏ@õaŠC»@áz

Ûa@ŠçbÄß@pbía†i@bèîÏ@@oÜØ’m@†ÓëŁa@òÔÜ‚C@@@paõìCnã@bCèîÏ@oÜ–yë@òîß…
ß@òàÔÛ@bèãd×ë@òíŠ’i@òîàuCìšà@òËM@@N@a‰bäí…@æìn@éní†Ï@ @

õM@Ûa@d’ã@a‡aëC@@@Cß@bCÔîÓ‰@bCàÄÇ@‰b•ë@´äv@üë@êŠÃbCäÛ@bìzC@@éCß
@ÂbÔüaë@ŠİÛa@†äÇM@q@éní…@oãb×C@N@a‰bäí…@æìãbà@ @

CçM@@@CÛa@õbCšÇc@pŠèÃë@áÄÈÛa@ázÜÛa@b×@a‡aëC@@@óCÜÇ@ðŠC’jÛa@áv
CCÛaCCCÛa@†ÈnCCaë@òÜî÷CC™@òîãbCCãüa@éCCnjî×Šm@p†CCië@´ävCCCÛa@âbCCànÛ@´ävCÜ‚@òÔ

@ëŠÛa@xìÛëëM@@N@‰bäí…@ò÷ß@éní…@oãb×@ @
Ûa@êˆç@óßbänm@áqC@Ý–m@óny@òÔÜ‚àCÛa@Z@bîÜÈÛa@òjmŠ@ @

‹M@cCCÛa@¿@ëŠCCÛa@|CCÜm@æC@ƒÐäCCi@´ävàCCCÛaCCÛa@ŠCCèÄmë@ÚýC@éCCîÜÇ@ò×Šz
CCİi@ÝCCa…@éCCßc@åM@g@óCCÜÇ@òCCÜßbØÛa@òCCí†Ûa@kCCvnÏbÔCCé@ÔîCCm@ÉCCß@xìCCÛë@å
@éîÏ@ëŠÛaL@m@ïçëCm@†Èi@Ý–zCÇ@åß@ÉiaŠÛa@Šè’Ûa@âbà@@kCÛbÌÛa@¿@êŠàL@

@órãüa@åÇ@bèÐ–ãë@Š×ˆÛa@åÇ@‰bäí…@ÑÛc@@éní…ëN@@ @
CCmëC@êˆCCç@ŒîîààCCCÛaìCCàäÛa@@kCCmaŠß@Z‰aìCCüaë@ÝyaŠM@@CCmëC@òCCjmŠß@Œîîà

Ûag@†äÇ@´ävC@ébÔM@@@CÛa@ÝCça@μa@Þì×ìßCë@ñ‚@àCCÛa@òÏŠÈ@@@Cß@òCîjİÛaC@åà



@ @

a@òí…@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@cŠÛa@aŠuë@xbv’ÛITYQH 

@Ci@ÕqìíC@énÏŠÈàM@@Në@@êˆCça@àCCÛ@CÛa@kmaŠC@@@@@ìC™ë@†CäÇ@òCnibq@bCèmbí…ë@òà‚
òjmŠß@@Ñ•ìÛa@ky@ìàäÛaàCÛa@@òCjmŠß@Ý×@¿@‰ì×ˆL@@@@ÙC’Ûa@ÉCßë@@ˆCûí
ibàCÛ@bîã†Ûa@òjmŠàCÛa@bèní…@ˆûmë@òäÔînN@ @

g@ìÛë@ÁîÔÛa@éjn‘àCÛa@@@@@@åCİi@¿@éCn×Šy@ÝCÈÐi@éCîÏ@ëŠCÛa@xìÛë@âìÜÈ
@@@@@@@éCÈß@éCßc@oCmbßë@éCßc@åCİi@¿@pbCß@ìÛ@bà×@órãc@ëc@Š×‡@éãc@áÜÈí@ë@éßc

í@ëŽCflŠ‚Ží@ë@x@c@éCm‰ì×‡@áÜÈ@Cnqìãa@ë@@@ñŒCèuüa@åCß@é@àCCÛa@@òCrí†§a@ñ‰ì–
@@@éCÇìã@åÔîCní@ë@éÛby@éjn‘aë@ðú‰@ìÛ@bà×M@@@@@@ÑC–ã@ïãbC¦a@óCÜÇ@kCuë

@N@órãüa@òí…@Ñ–ãë@Š×ˆÛa@òí…@ @
IQXU@´ä¦a@æb×@a‡aHàCÛaîibn×@åíìic@åß@a†Ûìnß@@ÁÔ@Š’Ç@éní†Ï@´

@òšÏ@áç‰…@æìÈi‰c@bèní…ë@L@éßc@òí…@N@ @
IQXVãb×@lüa@ìç@ÂbÔüa@†àÈnß@æb×@a‡aH@âýÛ@òí†Ûa@o@bç†CyëL@

@@@@lýCÛ@òCí†Ûa@oCãb×@âüa@ìç@ê†àÈnß@@æb×@a‡aë@@ê†CyëL@@@@†CàÈnß@æbC×@a‡aë
@bèßŠË@åíìiüa@Ë@ÂbÔüaàCÛa@bà@ÁÔL@@@@@@lbjCc@´Ci@ÖŠCÏ@æë…@åCß

@ÂbÔüa½aòÐÜn‚@@kjÛa@óÜÇ@òí†Ûa@æbÏÛaCàfiÛ@†Ûìë@ÂbÔÛaCà@éCÛ@Š‘bjL@
@@´ä¦a@…†Èm@Éß@òí†Ûa@ÑÇbšnmëàCÛaÁÔL@ÝØÛë@éní…@ÁÔß@Ý»@N@ @

IQXWk£HM@þa@óÜÇ@ôìCÓM@@@@gë@´äC¦a@ÝCnÔi@ñ‰bCÐØÛa@@@õaìC@ébÔC
CCÛëC@@éCCßa@åCCİi@¿@ÚŠCCzní@ë@ëŠCCÛa@éCCvÜm@@âc@ëŠCCÛa@énvL@@æbCC×@æbCCÏ
ÛaC@CČàÈnß@ïãbv@CÐ×@a†@@@@@@@@åCß@éßbîC•@¿@bCÈibnnß@bCßìí@´nC@âìC–i@Z@åíŠßdCi@Š
…ëië@ÉİÓ@æhã@†ydi@bäîØß@´n@âbÈCi@bßa@Z@åíìzháèÇbj‘@i@ëah@õbİÇ

@N@âbÈİÛa@åß@âaŠË@ìÜî×@Êbi‰a@òqýq@ŠÐã@Ý×@ @



ITYR@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@@ïãbCC¦a@æbCC×@a‡aëàCCCÛa@CCÐ×@dCCİ@´äCCvÜÛ@ÁÔ@@bCCßìí@´nCC@âbîCC–i@Š
@bCCÈibnnßL@@c@‰†CCÔí@@æbCCÏ@@CCã@†CCydi@bäîØCCß@´nCC@áCCÈC@´îCC™bß@åíìzL@

@ìç@pa‰bÐØÛa@ïÓbj×@@bèÏŠ–ßëàCÛaü@ðˆÛa@´Ø@íC@N@òä@pìÓ@ÙÜà@ @
mëC@ñ‰bÐØÛa@kvM@üa@óÜÇ@ÂìyM@@@@@@@†CäÇ@ÂbÔCüa@‹aìCu@…‰aìCß@¿

@N@ÂbÔüa@óÜÇ@âüa@ñbîy@ÑÓìnÛ@‰aŠİ™üa@ @
IQXXH@@@@@Z@æbCní…@éCîÜÇ@oCãb×@bç†Ûë@bèÈß@pbàÏ@óÜjy@ïãb¦a@ÝnÓ@ìÛ
@òí…àCÛa¼@òÛìnÔ@ß÷‰bäí…@òL@@énjmŠß@ky@´ä¦a@òí…ëàCÛa@òäÔînL@@ìÛë
ŽÇŽÇë@éCCîÏ@ëŠCCÛa@xìCCÛë@áCCÜ@éCCní…@ïãbCC¦a@óCCİÇc@éCCÇìã@áCCÜL@@@ìCCÛëŽm@áCCÜÈ

@N@órãüa@òí…@Ñ–ãë@Š×ˆÛa@òí…@Ñ–ã@ïãb¦a@óİÇc@énqìãa@ëa@ém‰ì×‡@ @
IQXYCCÛ@H@CCÛa@ÊŒCCÏc@ìC@ć†CCyc@bCCèÏbcë@Ýßbz@@@@ŠCCqc@óCCÜÇ@bCCèäîäu@oCCÔÛdÏ

@@éCCÇŒÏ@åCCß@bCCèÏìM@@@óCCÜÇ@òCCí†Ûa@oCCjuëàCCCÛa@CCÛa@òCCÛby@kCCy@ÊŒÐC@´äv
aàCÛ@N@ê†Èi@âc@ëŠÛa@xìÛë@ÝjÓ@õaì@òäÔîn@ @

Ûa@oÔÛc@ìÛëŽÝßbzC@bèäîäuM@@Z@ñŠ‘bjßÝà¡@ëc@õaë†Ûa@lŠ’i@@@ÝCîÔrÛa
i@bjîjm@ëcL@bàçì−@ëahc@‰bjuđ†y@ÜÇ@@ŠC‘bjàÜÛ@@åØí@@sî¡@ÂbÔüa@ó

gć‰bîn@ÂbÔüa@¿M@@@@@@Cãë@éCnjmŠß@kCy@éCní…@ÉCÏ…@bèîÜÇ@kuë@@éCnÔÜ@ìàC
éq‰aë@μaM@ã@ëa@éîicC@pbÔj@ky@êìzàCÛa@@@òCÜmbÔÛa@âþa@CË@taL@@@æbCÏ
Ûa@òí…C@Þbß@tŠí@åß@bèqŠí@´ävaàCÛþa@oîþbÏ@lŠÓ@N@@ÝmbÔÛa@Ë@lŠÓ@ @
IQYP@@@@@gë@bCèäîäu@oİÔCdÏ@ýßbCy@lŠC™@ìCÛ@H@@ČïCÛë@óCÇ…@@@@éCãì×@â†CÛa

@éîÏ@ëŠÛa@xìÛë@kîÔÇL@g@æbÏ@@@@@@@éCní…@åàC™@ëŠCÛa@xìCÛìi@ïãbC¦a@ÒCÇ
@òÜßb×L@c@ægëí@Éß@éÛìÓ@ÞìÔÛa@æb×@ÙÛ‡@ŠØãCß@éäîà@báCÛ@íŽCčÔâ†Ûa@ïÛë@á@ @



@ @

a@òí…@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@cŠÛa@aŠuë@xbv’ÛITYSH 

Čîic@òäÛa@æìØi@òîÈİÓ@òîj@ñ…bè‘@ëCòíbäv@Ûë@åß@óÜÇénvC@@N@ëŠÛa@ @
IQYQH@m@ìÛC@CÛa@òÔÜ@oà@@@@@ć†Cyc@óCävÏ@êúbCšÇc@pŠCèÃë@´ävC@@bCèîÜÇ

æb×@bèîÏ@ëŠÛa@xìÛë@ÝjÓ@@òí…@éyŠu@ëc@éäß@ìšÇ@ÉİÓ@¿@@@@òjCã@kCy
í…@@@@@@@æìC¼@éCîÜÇ@æbC×@éCí†í@ô†Cyg@ÉCİÓ@ìÜÏ@Lkç‡@‰bäí…@ò÷ß@Z@òßbnÛa@én

@bCCjç‡@a‰bCCäí…L@ìCCÛë@@æbCC×@bCCÈß@bCCàèÈİÓ@ß@éCCîÜÇCC÷‰bCCäí…@ò@bCCjç‡@L@¿@æbCC×ë
@†yaë@kç‡@‰bäí…@én•‰b@N@ @

IQYRüH@CCíg@‹ìvCCCÛa@ÂbÔCCC@´ävàCCCÛa@òèjCC‘@ëa@bCCã‹@åCCß@æìØnL@@ìCCÜÏ
Ôcéİ@ć†yc@@óÜÇ@éní…@ojuëàCÛa@ÁÔ@@Û@ÝßbzCCÛa@âüa@oCãb×@ægë@@´äCvÜ
ß†CCÛìna@bCCãŒÛa@ïCCë@åCCßL@ÜÏCCÛa@âbCCm@æbCC×ìC@éCCvÜm@@õbCCšÇüa@ŠçbCCÃ@òÔÜ‚

@@@@@óCÜÇ@oCjuë@éCßc@åCİi@¿@ÚŠzní@ë@ëŠÛa@CÛaàC@@@@òCí…@ŠC’Ç@Z@éCní…@ÁÔ
q@Z@bãŒÛa@†ÛëCòšÏ@@áç‰…@æìãbàL@fiÛ@óİÈm@@@CÛbi@éCjöbäÛ@ëa@HÝCvÇI@âbßC@Õz

M@àCÛa@Þ†ÈÛa@†ènvM@@N@ @
Ûa@æb×@a‡aëC@´äv‰ì×ˆàCÛa@@¿àCÛa@Cm@óÜÇ@òÔibÛa@kmaŠC@CÛa@âbà@òÔÜ‚C
@éCnjmŠß@òjäi@éní†ÏL@@@@CÛë@ëŠCÛa@oCãb×@a‡aëC@@Cm@†CÓë@énvCČŠz@@@éCßc@åCİi@¿@Ú
q@Z@òßbm@éní†ÏCæbà@ß÷Š×‡@æb×@æa@òšÏ@áç‰…@òaL@órãa@oãb×@æa@bèÐ–ãë@N@ @

IQYSÛa@@oãb×@a‡a@HCÛa@óÜÇ@òíbäv@@¿@éCní†Ï@†àÇ@éj‘@ëc@a†àÇ@´ävC
ïãbvCÛa@ÞbßL@gëÛa@oãb×@æC@@CÛa@óCÜÇ@kvnÏ@dİ@òíbävC@@@õaìC@bCšíc@ïãbv

CCÛëC@@éCCvÜm@@âc@ëŠCCÛa@énvL@@@@@òCCí†Ûa@æbàCC™@òCCÜÓbÈÜÛ@ÂìCCyüa@æbCC×@æaë
@xìÛë@Éß@bàîüÛa@ëŠ@¿ÛaCN@´äv@ @

IQYTHàCÛa@áÜàCÛaÛa@Ýrß@oîCvCm@@ðˆÛa@âbnÛa@´äC@a‡a@ëŠÛa@évÜ@ @



ITYT@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

Ûa@ÉİÓc‰@ïãbvC@@@@bCß@éCi@ÝCÈÏ@ëc@éC@@@g@éCîÏ@æìCØí@@@@@CČîy@æbC×@ìCÛ@éCÐã@bCînu@b
@òí†Ûa@éîÜÇ@ojuëM@÷ß@‰bäí…@òkç‡M@@CÛa@oãb×@æaëC@@@æë…@åCß@dCİ@òíbäv

@´ië@ÝuŠÛa@´i@ÖŠÏàCÛa@N@jØÛa@´ië@Ì–Ûa@´ië@ñcŠ@ @
@CCÛa@ÉCCİÓ@a‡aëC@@õbCCšÇc@œCCÈi@ïãbvàCCCÛaCCß@oîC@@@@éCCmbîy@éCCîÏ@îCCÛ@bà

@@@@@@@@Ci@òCí†Ûa@éCîÜÇ@oCjuë@bCîy@æbC×@ìCÛ@éCyë‰@Öbç‹ëC@lbz@àCCÛa@@åCß@ÊìİÔ
@@I@òCßbnÛa@òCí†ÛaQPP@@‰bCäí…@HL@@@@†Cí@ÉCİÓ@a‡bCCÏàCCCÛa@@@æìCC¼@éCîÜÇ@oCjuë@oî

@a‰bäí…@L@kç‡@N@aˆØçë@ @
@òCCí…@æìCCØmëàCCCÛaCCÛb–Û@oîCŽm@@ézCCÛa@¿@ÒŠCC–C@pbÓ†CC–Ûaë@@pa‚

ìuëëČÛa@ê@@éîÜÇ@æb×@ìÛ@éäí…@õbšÓëL@Ûa@òí…@bàäîiC@ïç@´äv@ÙÜß@énq‰ìÛ
m@bà×CÛa@óÜÇ@kvC@N@bèãbîi@â†Ôm@†Óë@ñ‰bÐØÛa@ïãbv@ @

@ÝnÓ@ñ‰bÐ×àÛa@Z@áÜ@ @
IQYUmH@kvC@ÝmbÓ@óÜÇ@ñ‰bÐØÛaàCÛa@@ùCÛa@áÜM@@@@@ÉCÏ…@óCÜÇ@@ñ…bCí‹
@òí†ÛaM@@@ÝCnÓ@†äÇ@ñ‰bÐØÛaë@àCCÛa@@@u@òCj×Šß@ïCç@a†CàÇ@áÜ@@@@âbîC•@´Ci@òCÈßb
g@´ië@bÈibnnß@bßìí@´nČ†ß@´Øß@ÝØÛ@bäîØß@´n@âbÈ@@åß@ëa@âbÈ

Ò‰bÈnß@…a‹ë@âbÈİi@éÇbj‘gL@@ñ‰bÐØÛaë@ÝnÓ@†äÇaàCÛáÜ@@@âbî•@ïç@dİ
bÈibnnß@bßìí@´n@@N@ÙÛˆ×@bäîØß@´n@áÈc@éîÜÇ@‰†Ôí@@æbÏ@ @

IQYV@@@@éCîÜÇ@Þa†CÛa@ëc@éCi@ŠßŁa@æë…@ÝnÔÛa@Š‘bjß@óÜÇ@ñ‰bÐØÛa@k£H
ëàCÛaN@éÛ@ŒÐz@@aˆØçëàCÛaČj@Ë@kàCÛa@@bCÏŠÇ@ÝmbÔÛa@éîÜÇ@Ö†•@a‡a@Š‘bj

ñÐy@ŠÐy@a‡a@bà×@ÝnÓ@†–Ôi@@@@@@@pìCàîÏ@bCèîÏ@ÉCÔîÏ@éCàçìŽí@â…bCÓ@—‚C‘L@
@@@@@@@@@†CàÈÛa@ÝCnÓ@ñ‰bCÐ×@ŠCÐØíë@éCäß@—nCÔí@†CàÇ@ÝCmbÓ@aˆçëL@@@@ŠCÐy@a‡a@bCà×ë



@ @

a@òí…@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@cŠÛa@aŠuë@xbv’ÛITYUH 

flæbi@áq@bß…bÓ@êe‰@æaìîy@ÝnÓ@†–Ôi@ñÐy@@bãbãa@éãì×L@@@dCİ@ÝCmbÓ@aˆçë@
ÐØíëÛa@ÝnÔÛa@ñ‰bÐ×@ŠC@N@dİ‚@ @

rm@üëCÖ†•@â†Ç@…‰aìß@¿@ñ‰bÐØÛa@oj@@HÝmbÔÛaI@bÏŠÇkjÛa@óÜÇ@ @
àCÛa@@@@c@aŠCvy@ÉC™ë@ìCÛ@bCà×@ÝnÔÛa@μa@ð…û@@@@@@ÉCß@éCØÜß@CË@¿@aŠC÷i@ŠCÐy@ë
ČìznÛa@@Cí@ýrCß@Š÷jÛa@óÜÇ@@õbİÌi@ÂC@@@@@@@éCîÏ@ŠCrÇ@ÙCÛ‡@ÉCßë@ñ…bCÇ@ÂìÔCÛa@Éäà

@N@ÙÜèÏ@ŠqbÇ@ @
IQYWH@ü@ÐØÛa@pìjq@¿@ÖŠÏ@@@ÝCmbÓ@óCÜÇ@ñ‰b@àCCÛa@c@a†CàÇ@áÜ@@dCİ@ë

Ûa@óny@Ýi@ÍÛbjÛa@Ëë@ÍÛbjÛa@ÝnÓ@´iC@@CÛë@ðˆCÛa@´ävC@@@ðˆCÛaë@ëŠCÛa@énv
@ëŠÛa@évÜm@M@@Õj@bà×M@@@@@ë@ÝCÓbÈÛa@ÝCnÓ@´Ci@bCèîÏ@ÖŠÏ@üë@àCCÛa@æìäv
@órãüaë@Š×ˆÛaëL@@Ë@ÝnÓ@¿@ñ‰bÐ×@üëàCÛa@N@áÜ@ @

IQYXH@ãaC@Cm@bà@kvC@@@ÝCnÓ@¿@ñ‰bCÐØÛa@àCCÛaa‡a@áÜ@@@@@bCÌÛbi@@ÝCmbÔÛa@æbC×
@ýÓbÇL@@ëa@–Ûa@óÜÇ@ñ‰bÐ×@ýÏàCÛa@æìäv@@ÝnÓ@ìÛ@N@ @
IQYYH@CCãaC@@@@@@@ïCCÛë@bCCÐÇ@a‡a@ÝCCmbÔÛa@óCCÜÇ@†CCàÈÛa@ÝCCnÓ@ñ‰bCCÐ×@oCCjrm@bà
àCÛac@ÞìnÔ@òí†Ûbi@ï™‰@ëL@Øßë@ÝmbÔÛa@â†ã@a‡a@bßdÏ@â†Ûa@ïÛë@åß@éÐã@å

@N@éîÜÇ@ñ‰bÐ×@ýÏ@b•b–Ó@éÜnÔÏ@ @
òÜÓbÈÛa@@Z@ @

IRPPH@Ç@áç@òÜÓbÈÛa@@@@Cß@dCİ@ÝCmbÔÛa@òjC–cë@bšzC@@êúbCiŠÓ@àCCÛa@æìiŠÔn
þbi@éîÛa×@lë@émìhcàÇë@éßbgõbäi@@@@´Ci@ÖŠCÏ@æë…@åß@énßìàÇ@àCCÛa@´iŠÔn
þbi@´ië@åíìiàCÛaiŠÔn´@þbi@ò•b@lL@ãa@áÈãC@@@@ŠC°@åCß@òCí†Ûa@ÉÏ†Cí@bà@‹

@@@@@@@@H@bCèÓìÏ@bCàÏ@òzC™ìß@bCyŠu@ëc@ýnCÓ@Z@dCİ@ïãbvCCÛaI@òjC–Ç@éãì×L@@@ÝCi



ITYV@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

@òCCCÜÓbÈÛa@¿@Ý†CCCí@a@Zgë@õbCCCiüaìCCCÜÇ@ægë@õbCCCäiüaë@L@aìCCCÛŒã@æL@ü@áCCCÈã@
@–Ûa@áè×‰b’í@üëàCÛa@üë@æìävàCÛagë@ñcŠ@@ÝnÓ@@†äÇ@òí†Ûa@åß@aìq‰ë@æ

cđ†y@İ@áèäßC@dL@ëgë@@òÜÓbÈÛa@¿@†ÜjÛa@Ýçc@Ý†í@üß@ÊnÛa@‹bu@æCåà@ @
íCČkz@àCÛa@N@ò×‰b’@ @

ü@éãa@ŠçbÄÛaë@òÜÓbÈÛa@…aŠÏc@¿@@óäÌÛa@nÈíL@Ûa@ðìní@Ýi@@@áèäCß@ÔÐ
@@@@@dCİ¨a@ÝCnÔÛa@åCÇ@òCí†Ûa@ÝÔÇ@¿@ÌÛaëL@@@@@@åCÇ@CÔÐÛa@ŒCvÇ@ìCÛ@áCÈã@c@õa…

@N@ÞˆjÛa@lìuë@éäÇ@ÁÔ@bßbm@aŒvÇ@òí†Ûa@ÁÓ@ @
ü@bà×@Ûa@nÈíC@†CÜjÛa@¿@‰ìšzL@@@@@@@ŠC™b§a@òjC–ÈÛa@…aŠCÏa@ðìnCí@ÝCi

@@@@@âbCÇ@ÝC×@¿@òCí†Ûa@åCß@ÁÔÛa@Þˆi@¿@köbÌÛaëL@@@@@kCöbÌÛa@òC–y@ˆCûmë
@éÛbß@åßàCÛaäÇ@…ìuìc@éÛbîÇ@†@N@éÜî×ë@ë@ @
IRPQ@@CÛa@ëa@ÝCmbÔÜÛ@åØm@@a‡aHC@@@@@åßbC™@ê†CäÇ@åCØí@ë@òjC–Ç@ïãbv
ŠíŠu@ñM@@énÜÔÈß@áèîÜÇë@éqaß@áM@cvÇë@òj–Ç@ê†äÇ@oãb×@ë@åÇ@pŒ

@@áèÈºdi@@áçŠÔÐÛ@òí†ÛaM@c@ïãb¦a@Þbß@åß@òí†Ûa@pˆL@@åÇ@ŒvÇ@a‡aë
@oîi@åß@éÜÔÈí@âbßüa@óÜÇ@ïèÏ@êŠÔÐÛ@bèöa…cßb@ÞàCÛa´àÜ@N@@ @

IRPR@òíbäu@Ý×H@@@@@@ÝCnÔÛa@üg@éCÛbß@ëa@éCÐã@¿@ïãbC¦a@bèCÜàzní@CÛaC@dİ‚
aàCÛ@éní…@òÜÓbÈÛa@ÝàznnÏ@œzL@@@@@@dCİ@ëc@a†CàÇ@óCàÇüa@ÝCnÓ@a‡a@aˆØçë

ÝnÔÛa@òí…@énÜÓbÇ@ÝàznmL@@òí…@òÜÓbÈÛa@Ýàznm@aˆØçëàCÛa@a†Çb–Ï@òz™ì
Ûa@åßC@aŠvàCÛadİ@òÛìàÈ@c@òàîèi@òíbäu@òÜÓbÈÛa@Ýàznm@üë@@áç†Cy@@æbCÏ

@N@bèØÛbß@óÜÇ@bèãbà™@ @
IRPSm@HCÓbÈÛa@ð…ûCÏ@òí†Ûa@òÜCí@åß@´ä@týq@ïCÛa@âìCÛa@ÝnÔCdİ‚@ @



@ @

a@òí…@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@cŠÛa@aŠuë@xbv’ÛITYWH 

CCmëC@ÕÔzaàCCCÛ@CCÛa@âìCCí@åCCß@ëa@pìC@@ìCCšÈÛaë@ÒŠCCİÛa@óCCÜÇ@òíbävL@@ÁCCÔm
CCãC@òCCí†Ûa@sCCÜq@òäCC@ÝCC×@Z@bßìvL@CCÏ@æë…@åCCß@òCCßbnÛa@òCCí†Ûa@´CCi@ÖŠM@@òCCí…

ÝuŠÛaM@@ò–ÓbäÛa@òí†Ûa@´iëM@@òí…aàCÛ†Ûë@òí…ë@ñcŠ@@ïßˆÛaë@bãŒÛaM@ë@åCß@
@ÖŠÏ@æë…@´i@òí…ë@ÐäÛa@´i@@CÛa@òCí…C@aŠvL@@@@@ÝCîudnÛa@âìCàÇ@@ŠçbCÄÛaë

ÛC@N@bÇŠ‘@‰†Ôß@éÛ@îÛ@bà@ @
IRPTČÔmH@òÜÓbÈÛa@óÜÇ@òí†Ûa@á@áèäCß@…ŠÏ@Ý×@óÜÇ@òíëbnß@bbÓcL@

@Cm@æë…@åßC@@@†CîÈjÛa@åCÇ@kCíŠÔÛa@ŒîîàL@@@@@@@ÝCmbÔÛa@l‰bCÓc@ÉCîº@ôëbCní@ÝCi
í†Ûa@Þˆi@¿@ÞbuŠÛa@åß@dİ@Cmë@òCČàz@bèÜL@@@@@@âìCÔÛa@jCØÛ@ïCÌjäí@áCÈãM@g@æ

@μa@aìÈuŠí@@àCCÛa@@Þ†CÈÛa@†ènvM@@@@Cmë@ÑîÈCšÛa@ñbCÇaŠßC@@ÁCÔÛa@¿@êŒîîà
@ÑÜØí@ædi@ÌÛa@åÇàCÛa@ÑîÜØm@Ñ–ã@ŠÈàCÛa@Šì@N@ @

IRPUH@éÛbß@¿@ïßˆÛa@òíbäuM@@@@@dCİ@âc@oCãb×@a†CàÇM@@@@æbC×@a‡a@óCny
òjCC–Ç@éCCÛ@@ŒCCvÇ@a‡aë@N@éCCní…@ÝCCÔÇ@óCCÜÇ@æë‰†CCÔí@æìàÜCCß@@bèCCÜÔÇ@bCCèäÇ

@Þbß@oîi@åß@âbßüaàCÛa@N@´àÜ@ @
IRPVg@òÜÓbÈÛa@Ýàznm@ü@Hđ†yc@ÝnÔi@bç†Ûë@åß@a‰aŠÓ@c@dİi@ëC@òíbäv
@dCCİL@@ÝCCàznm@üëàCCCÛa@ÞbàCÛaCCÛb–C@@dCCİ@ÝCCnÓ@åCCÇ@éCCi@|@L@åíˆCCç@æbCCÏ
ČàzníèÜà@ïãb¦a@bàCÛaČŠÔ@c@ëàCÛaÛb–C@éÛbß@¿@|@N@ @

@bàCãgë@@Ýàznm@òCÜÓbÈÛa@@@@c@ÝCnÔÛa@òCí…@˜ìC–a@ë@CÛC@Šv@àCCÛa@òz™ì
Ûa@ÖìÏ@bàÏC@Ý•bzc@bäîÔí@oibrÛaë@dİ@N@éîÜÇ@âìÔm@òîÇŠ‘@òäîji@ë@ @
IRPWH@c@óCCÜÇ@a†CCàÇ@CC–Ûa@óCCäu@a‡a@†CCyM@ŠCC‘c@ëc@áèCCi@êbCCß‰@éi@ @

@bàçì−@ëa@õaë…M@@pbàÏ@–Ûa@ÍÜi@áqàCÛaμa@a†änß@émìß@æb×ë@v@ @



ITYX@H@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@xO´§b–Ûa@xbèäßS 

ÛaC@òí…@oãb×@òíbävaàCÛÛa@òÜÓbÇ@óÜÇ@éîÜÇ@vC@N@ïãbv@ @
IRPXHc@†àÈÛa@ÝnÔÛa@òí…@@CÛa@óCÜÇ@†àÈÛa@éj‘@ëC@@éCÛbß@¿@@ïãbvL@@@åCØÛ

í@ë@ÝmbÔÛa@lŠç@ìÛc@éîÜÇ@‰†ÔŽC@@ćÞbCß@éCÛ@æb×ë@pbß@ë@@@@@åCß@òCí†Ûa@pˆCc
@éÛbßL@gëþa@åß@ˆûm@ü@þbCÏ@éîÛa@lŠÓ@lŠÓL@@@@òCiaŠÓ@éCÛ@åCØm@@æaë@Č…c@êa

I@âbßüaH@@Þbß@oîi@åßàCÛa@N@´àÜ@ @
@Z@æaìî§a@óÜÇ@òíbä¦a@ @

IRPYy@Ý×HÛaë@kÜØÛa@ôì@òî×ˆnÜÛ@ÝibÓ@æaìîCÛaë@ŠíŒä‚C@paŠ’z@
c@ÑÜmc@a‡bÏ@ć†Cy@@@@Cß@êCË@æaìCîyC@@@@@@CÛ@ÝC×ûí@bCß@õaìC@òCî×ˆnÛa@ÝCjÔí@bà@éàzC

c@ÝCC°@ëc@ñ…bCCÇ@bCCßë@bÇŠCC‘@éCCÜ×@@ñ…bCCÇ@ÝCC×ûí@ücCCí@ü@ëc@ÝzC@bÇŠCC‘@éCCÜ×
@ÊbjÛb×L@⁄a@æb×ë@@åCß@ÒýCm@g@@æë…@@@Ciˆi@êbC™‰ë@éCØÛbß@æ‡@@éCnî×ˆmë@ézC
@ˆö†äÈÏ@‚níaàCÛÙÛb@@@òCjÛbİß@´i@àCCÛa@@CÛa@òCàîÔi@ÑÜnC@@@bCèÈÏ…@âìCí@æaìîz@L

Ûa@bèÈÏ…@a‡aëCÛa@ÙÜß@ïãbvC@æaìîz@àCCÛa@ó×ˆL@@@@CÛa@ˆCc@´CiëC@@ìCçë@æaìîz
×ˆß@Éß@óàCÛabß@pëbÐni@òjÛbİ@Ûa@´iC@´ië@ïzaàCÛ@N@ó×ˆ@ @

c@a‡aëÛa@ÑÜmC@bèÈÏ…@âìí@énàîÓ@åà™@òî×ˆnÛa@Ìi@æaìîzL@@@ïCÔi@a‡aë
ćøî‘@i@ÉÐnäí@åß@é@àCCÛab×@ònî@@@‚nCîÏ@ÒìC–Û@àCCÛa@@@@˜bCÔãgë@êˆCc@´Ci@ÙÛb

@òàîÔÛa@åß@énàîÓàCÛag@´ië@òãìàš@N@ÑÜnàÜÛ@êõbÔi@ @
ë@éCCnmbßgë@éCCÏýmg@æë…@åCCß@CCÌÛa@æaìCCîy@óCCÜÇ@óCCäu@a‡aM@@ÉCCİÓ@ædCC×@ @
c@ê†CCí@éCCyŠu@ëa@éCCÜu‰@ŠCC×@ëM@bCCß@pëbCCÐmë@”‰c@éCCîÜÇ@æbCC×@@éCCnàîÓ@´CCi

@@@@bCjîÈß@éCnàîÓ@´Cië@bzîz•L@@@dCÔÏ@ìCÛë@@@đòCia…@´CÇ@M@@ìCÔÛa@pa‡@@òCÈi‰üa@áöa
Ûb×C@ŠÐM@q@Éi‰@ïãb¦a@@óÜÇ@æb×CbèäàL@i@óÜÇ@óäu@a‡aëCèCîCÝßby@òà@ @



@ @

a@òí…@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@cŠÛa@aŠuë@xbv’ÛITYYH 

@N@bènàîÓ@Š’Ç@éîÐÏ@bèäîäu@oÔÛdÏ@ @
IRQPH@ü@Ûa@¿@æbà™CÛb×@òî×ˆnÜÛ@ÝibÓ@Ë@æaìîy@óÜÇ@òíbäv@ŠíŒä‚C

g@kCCÜØÛaë@@òCCßˆÛa@ÁöaŠCC’i@âŒCCnÜß@ïibCCn×@ŠÏbCCØÛ@bCCÈibm@æbCC×@a‡a@üM@@bCCèäßë
nnüa‰bM@@éÛ@éäàšîÏLéîÜznß@†äÇ@énàîÔi@Ûa@aˆØçë@‰bàÔÛa@pŁaë@Šà‚C

mdí@ìèÜÛaëÛa@ïC@æbàØz@ZàCÛaë@éäß@óärnàCÛa@óärnL@@lýØÛa@óärnm@bà×
@òCCÈÏbäÛaàCCCÛaČ‰†@@@lýCCØÛaë@†îCC–Ûa@kCCÜ×ë@æbnCCjÛaë@Ê‰ŒCCÛa@kCCÜ×@CCÄã@òi
àCÛaČ‰†@œÈjÛ@bã‰ì–Ç@¿@òi@àCCÛa@ÉÏbä@àCCÛa@@æbCÏ@òàèg@@@@bèjybC•@óCÜÇ@bCèÏým

@æbà™@kuìíàCÛaÜngë@bèjyb–Û@bènàîÓ@Ñ@N@bàÜß@æb×@æ@ @
mCi@á@‰bèã@¿@éÔîÏìmë@a@†àzC@Šu@@´ÔnàCCÛa@âbßgë@´äßûàCÛa@μìß
àCCCCÛaCCCÛa@lb–C@@æbCCCšß‰@ŠèCCC‘@åCCCß@ŠCCC’Ç@ÉCCCbnÛa@âìCCCîÛa@ÝÜvàCCCCÛa@Ú‰bj@ @
âbÇQTSS@ZÕÏaìàCCÛa@L@CçXOX@ORPQRâM@@@@@eë@ôëbCnÐÛa@òÜCÜ@ánCm@éCië@@ŠC

@CÛa@bãaìÇ…C@@†àz@@´àCCÛbÈÛa@l‰@@CÜÇ@ñýC–Ûaë@Cß@óeë@†àzC@@@åíŠçbCİÛa@éCÛ
hi@Éjm@åßë@@CÛa@¿ë@N@åí†CÛa@âìí@μa@æbyCČl‰@Z@âbn‚@@c@æc@CÇ‹ëc@@ŠØC‘
ČïCCÜÇ@ÙCCnàÈã@c@æc@CCÔÏëë@ÚŠØCC‘@ČÕCCyCCÛb•@ÝCCàÇC@bz@@CCß@êbCC™Šmcë@æ

@Ü…cë@ðbîã…@¿@†ç‹cÛb–Ûa@@Ú…bjÇ@¿@Ùn»ŠiCN@´z@ @
@ @
@@@@@@@ @

@ @@



 

lbnØÛa@Éî™aìß@ŠèÏ@ @
aàÛÊìšì@ @òzÐ—Ûa@

@t‰üa@éÔÏ–@ßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@t‰üa@pbjuì@U@ @
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@t‰üa@åÇ@ŠÐØÛa@òîÈãbß@Y@ @

t‰üa@åÇ@ÝnÔÛa@òîÈãbß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @QT@ @
t‰üa@åÇ@æbÈÜÛa@òîÈãbß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QX@ @

t‰üa@åÇ@bãŒÛa@åß@†ÛìnÛa@òîÈãbß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QY@ @
t‰üa@åÇ@åí†Ûa@òîÈãbß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RQ@ @
t‰üa@åÇ@Ýà§a@òîÈãbß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RS@ @
t‰üa@åÇ@òjîÌÛa@òîÈãbß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RU@ @
…üëüaë@åíìiüa@t‰a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RW@ @
bèßbØyaë@ñìj§a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SS@ @

…a†uüaë@ñìüa@t‰a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SV@ @
Þaìüaë@âbàÇüa@t‰a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TT@ @

òîuëŒÛbi@t‰üa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TY@ @
t‰üa@ñŠíŠ¦a@æbà™@õüìi@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@UU@ @

òßbßüa@õüìi@t‰üa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@UW@ @
órä¨a@taß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @UX@ @

@taßàCÛaß@æ‰bÔm@éjn’bàèmì@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @VP@ @
bèÇaìãaë@pa‰bÐØÛa@éÔÏ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@VW@ @
bßìàÇ@pa‰bÐØÛa@âbØya@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@WP@ @

þa@éÔÏí@æbàC@M@cë@bèßbÓcbèßbØy@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @XP@ @
éßbØyaë@éëŠ‘@‰ëˆäÛa@éÔÏ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@YP@ @

@éßbØycë@†èÈÛa@éÔÏ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QPQ@ @
òybiˆÛaë@†î–Ûa@éÔÏ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QPU@ @

êì−@ëc@kÜØÛbi@†î–Ûa@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QPV@ @
ýÛbi@†î–Ûa@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QQQ@ @



 

aàÛÊìšì@ @òzÐ—Ûa@
“yìÛaë@İÛa@ÙÜ·@ÖŠ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QQW@ @

ÙàÛa@ñb×‡@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QRR@ @
…aŠ¦a@ñb×‡@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QRU@ @

bèßbØycë@ŠzäÛa@ëa@|iˆÛbi@òî×ˆnÛa@ÂëŠ‘@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QRV@ @
bèßbØycë@òîÇŠ’Ûa@òî×ˆnÛa@pa‰bßc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QSU@ @

@òiŠ‘üaë@òàÈüa@éÔÏ–@ŠzjÛa@æaìîy@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QSY@ @
Ûa@æaìîy@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QTP@ @
¦a@æaìîy@âbØyc‰ìîİÛa@Z@ì@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QTS@ @

æaìî§a@Ë@åß@pbiëŠ’½aë@pbßìÈİ½a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QTV@ @
@õbšÔÛa@éÔÏ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QUS@ @

ïÇŠ’Ûa@ï™bÔÛa@ÂëŠ‘@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QUY@ @
bìjÓ@ÂëŠ‘ë@õbšÔÛa@Ü©@¿@ôìÇ†Ûa@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QVT@ @

oî½a@óÜÇ@ôìÇ†Ûa@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QWW@ @
köbÌÛa@óÜÇ@ôìÇ†Ûa@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QWY@ @
bèi@óšÔí@Ûa@´àîÛa@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QXQ@ @
†çb’Ûa@Éß@´àîÛa@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QXW@ @

Úýßüa@ôëbÇ…@¿@Òýnüa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QYS@ @
…ìÔÈÛa@¿@Òýnüa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RPU@ @

bèßbØycë@Ú’½a@Þb½a@òàÓ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RRS@ @
Éänà½a@åí†½a@åß@ò•bÔ½a@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RSS@ @

a@éÔÏ@pa…bè’Û–@bìjÓ@ÂëŠ‘@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RSW@ @
bÇŠ‘@òÛìjÔ½a@ñ…bè’Ûa@éi@|–m@bß@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RTW@ @

bèm…bè‘ë@ÖìÔ§a@âbÓc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RUS@ @
Ûa@óÜÇ@ñ…bè’Ûa@âbØycñ…bè’@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RUX@ @

‰aìÇ@bèßbØycë@ñ…bè’Ûa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RVR@ @
 



 

ÊìšìàÛa@ @òzÐ—Ûa@
paŠíŒÈnÛaë@…ë†§a@éÔÏ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RWT@ @

bãŒÛa@†y@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RXT@ @
bãŒÛa@†y@kuìß@pbjqg@ÖŠ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RXX@ @

bãŒÛa@†y@âbÓc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RYS@ @
ÂaìÜÛa@†y@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RYY@ @
ÕzÛa@†y@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SPS@ @
ñ…bîÔÛa@†y@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SPU@ @
ÒˆÔÛa@†y@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SPV@ @

ŠzÛaë@ñìjäÛa@ôìÇ…ë@äÛa@k@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SQR@ @
ŠØ½aë@Šà¨a@lŠ‘@†y@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SQU@ @

òÓŠÛa@†y@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SQX@ @
l‰ba@†y@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SSS@ @

âýüa@åÇ@…a†m‰üa@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SSX@ @
paŠíŒÈnÛa@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@STS@ @
@åÇ@ÊbÏ†Ûa@âbØycÞb½aë@ŠÈÛaë@ÐäÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@STW@ @
˜b–ÔÛa@éÔÏ@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SUS@ @
ÐäÛa@˜b–Ó@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SUT@ @

ÝmbÔÛa@åß@˜b–ÔÛa@ÖbÔzna@ÂëŠ‘@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SWS@ @
bèmbjqaë@ÝnÔÛa@ôìÇ…@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SXQ@ @
bèßbØyaë@òßbÔÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SXX@ @

a†àÇ@ÝmbÔÛa@åß@˜b–ÔÛa@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SYX@ @
ÒaŠüa@˜b–Ó@âbØyc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @TPV@ @

pbí†Ûa@éÔÏ@ÊëŠÏ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TQX@ @
òí†Ûa@æbà™@pbjuìß@ÊëŠÏ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TRU@ @

@ÊëŠÏæbàšÛa@pbjuìß@áyaŒm@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TTT@ @
 



 

ÊìšìàÛa@ @òzÐ—Ûa@
õbšÇüa@óÜÇ@òíbä¦a@pbí…@ÊëŠÏ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TTX@ @
õbšÇüa@ÉÏbäß@óÜÇ@òíbä¦a@òí…@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TWS@ @

òí…@cŠÛa@aŠuë@xbv’Ûa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TXR@ @
Ýà§a@óÜÇ@òíbä¦a@òí…@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TYP@ @

áÜ½a@ÝnÓ@ñ‰bÐ×@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TYS@ @
òÜÓbÈÛa@æbîiNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TYT@ @

æaìî§a@óÜÇ@òíbä¦a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TYW@ @
lbnØÛa@Éî™aìß@ŠèÏ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TYY@ @

@ @
@@ @

@@@@@@@ @


	العنوان
	الكتاب 1
	الكتاب 2
	الكتاب 3
	الكتاب 4
	الكتاب 5
	الكتاب 6
	الكتاب 7

