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ادلمدِــــح
اذتُــس ا انتٓٸــإ ايــص ٟتعــٌ اغعخهــاض ايعهــاز نتٓٸــ٘ ٗــصٜه ّا يٓؿٛغــِٗ
ٚق٬ح ّا ٭يػٓعِٗ

ٚباعثاّ يًُٛز ٠بؽت ايٓاؽ ؾٝصنط انتػًِ َـٔٸ اا عًٝـ٘

ؾريأف بػري َٔ ٙايٓاؽ ٚعتػٔ اي.ِٗٝ
اذتُس ا ايص ٟعجع ارت٥٬ل عٔ احكـآَ ٤ٸـ٘ وت أ ٟزقٝكـَ ١ـٔ اْـا

ايعَإ ٚأؾطاز ٙايطٛي ١ٝيٝهَ َٔ ٕٛكازٜل  ٚكسٜط قٛي٘ عاؾترًَبِْْ ظَؼُدًُّخ
ِٔؼَّْصَ خٌٍَّوِ الَ ظُمْظٌُىَدد

( )1

ٖ ٛعجعنِ عٔ عساز ْعُ ١اا وت زقٝكـٚ ١احـسَ ٠ـٔ

أؾطاز ظَإ زاض ايسْٝا أ ٚعامل اٯخطٚ ٠ختًؿهِ عٔ احكاٗ٥ا خاقٚ ١إٔ
ْعِ اا عع ٚتٌ ارتؿ ١ٝعً ٢ايٓاؽ ٚارت٥٬ل أنثط َٔ ايظاٖطَٗٓ ٠ا َٚـٔ
اٱعجاظ وت اٯ ١ٜأع ٙ٬أْٗا ٚضز
ٚتا٤
اٯٜا

َط ؽت وت ايكطإ(.)2

نٌ َُٓٗا وت خطاب عاّ يًٓـاؽ كتٝعـاّ ٚبٝـإ ؾهـٌ اا وت

ايهٚ ١ْٝٛايٓعِ ادتً ٚ ١ٝؿهٌ اا بعػدري ايًٚ ٌٝايٓٗاض ٚايؿـُؼ

ٚايكُط ٚايٓجٚ ّٛايهٛانب.
اذتُــس ا ايــص ٟأبــ ٢ا ٫إٔ ٜعػؿــَٓ ٢ٸــ٘ ٚنٛيــ٘ ايهآ٥ــا

نًــٗا ٚإٔ

ظتعًٗا ستعات ١هلصا انتٔٸ وت حاٍ ٚتٛزٖا ٚعسَٗا ٜ ٫ٚكسض غري ٙعً ٢ؾطز
َٔ ا٭ؾطاز غري انتعٓاٖ ١ٝهلصا انتٔٸ ٚتا٤

ؾٛٝنا

َٓٸ٘ ٚنٛي٘ وت اٯ ١ٜاييت

ٜعهُٓٗا ٖصا ادتع َٔ ٤غٹؿطْا انتهاضى ٖٞٚر بِذْ زَؼَػَ فِْيُِْ زَظٌُالً ِِْٓ ؤَْٔفُعِيُِْ َّعٌٍُْخ
( )1غٛض ٠ابطاٖ.34 ِٝ
( )2أْظط غٛض ٠ابطاٖ 34 ِٝغٛض ٠ايٓخٌ .18
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ػٍََْْيُِْ آَّدظِوِ ًَُّصَوِّْيُِْ ًَُّؼٍَُِّّيُمُْ خٌْىِعَمدذَ ًَخٌْمِىَّْمصَ ًَبِْْ وَمدٌُٔخ ِِمْٓ لَسْمًُ ٌَفِمِ ػَم َيد
يٝه ٕٛبصٍ ايٛغع وت ؿػريٖا ٚايهؿـ عٔ ؾصضا

( )1

ٔ
َٔ خعاٗٓ٥ـا َـٔ َـ ٸ

اا عًٝهِ ٚعًٓٝا َٚسضغ َٔ ١شخا٥ط ايكطإ ـسع ٛاؾت اٱتعٗـاز وت بٝـإ
اعجاظٚ ٙايػٝاح ١وت ضٜاض نٓٛظ ٖص ٙاٯ.١ٜ
يكس كسَت بهع اٜا
أ ٚأْٗا أقٌ َٔ نًُا

نًُا

قهٌ ا ١ٜايهخث نٌ ٚاحسَٗٓ ٠ا عأيـ َٔ بهع
ا ١ٜايهخث ٚنصا بايٓػه ١يٰٜا

بعسٖا يعأ  ٞا ١ٜايهخث  ٚععًل ؿتهاَؽت ٖص ٙاٯٜا

اييت تا٤

بًخاظ إٔ َٛنٛعٗا

ٜؿٌُ أَٛضاّ:
ا٭َٔ : ٍٚٸ اا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت.
ايثاْ : ٞبعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.
ايثايث  :ايؿٛاٖس َٔ ايٓعِ ٚانتٔٸ بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘
ٚغًِ.
ايطابع  :اغعساَٚ ١جتسز ايٓعِ ٚانتٔٸ اٱهل ٞبطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.
ارتاَؼ  :عكُ ١انتـَٓ٪ؽت َـٔ ايهـ٬يَٚ ١ؿـاٖ ِٝايهؿـط يعهـٖ ٕٛـصٙ
ايعكُ َٔ ١ايؿٛاٖس عً ٢اض كا ٤انتػـًُؽت وت َٓـا ظٍ ايطؾعـٚ ١ايػـُ ٛايـيت

شنط ٗا اٯ ١ٜايػابك ١بكٛي٘ عاؾترىُُْ دَزَـَدضٌ ػِنْدَ خٌٍَّوِد.

اذتُــس ا انتٓٸــإ ايــص ٟؿهــٌ عًٓٝــا بٗــصا ادتــعٖٚ ٤ــ ٛادتــع ٤ايػــابع
ٚا٭ضبعَ(َٔ ٕٛعامل اٱقتإ وت ؿػري ايكطإ) ٚغتعل بعؿػـري اٯٜـ ١أعـٙ٬
َٔ غٛض ٠اٍ عُطإ ٜٚكذ ايك ٍٛافتا ٖـ َ ٛكسَـ ١يعؿػـري ٖـص ٙاٯٜـ٫ٚ ١

ٜععاضض ٖصا ايكَ ٍٛع زأب ايعًُا ٤عً ٢ؿػريٖا بههع ١غطٛض رًَخٌٍَّوُ َّسْشُقُ

َِْٓ َّشَدءُ زِغَْْسِ لِعَدذد(.)2
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠ايٓٛض .38
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اذتُس ا ايص ٟأْعٍ ا ١ٜايهخث  ٖٞٚعهُٔ اٱخهاض عٔ َـٔٸ اا عـع
ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت بٓه ٠ٛستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َـٔ خكـا٥ل

ضغايع٘ عً ِٝانتػًُؽت رخٌْىِعَدذَ ًَخٌْمِىَّْصَد

( )1

نُا وت ا ١ٜايهخث ٚؾ ٘ٝزع٠ٛ

يًعًُا ٤ٱغعكطاَ ٤كازٜل اذتهُ َٔ ١ايكطإ ٚايػٓ ١ايٓه ١ٜٛوت نٌ َٛنٛع
َٔ َػا ٌ٥اذتٝا ٠ايسْٝا.
اذتُــس ا ايــص ٟتعــٌ ايكــطإ ضبٝــع ايكًــٛب ٚتــ ٤٬ايهكــط ٚ
انتٓعسٜا

ــري

ٚايػهٚ ٌٝايٛاغط ١وت ُٓ ١ٝا٭خ ٠ٛبؽت انتػًُؽت ٚاق٬ح شا

ايهؽت ٚحػٔ ايػُت ٚايطلت ١بايٓاؽ كتٝعاّ ؾخُٓٝا ٜكـطأ انتػـًِ قٛيـ٘
عاؾتر ًََِد ؤَزْظٍَْنَدنَ بِالَّ زَلَّْصً ٌٍِْؼَدٌَِّنيَد

( )2

ٜسضى قاْْٛاّ  ٖٛٚإٔ اٱغ ّ٬يٝؼ

ز ٜٔايكعٌ ٚايععصٜب عً ٢اهلٚ ١ٜٛايـهطـ بـايػري افتـا ٖـ ٛايهٝـإ ٚاذتجـ١
ٚايربٖإ.
 َٔٚاٯٜا

جتًَ ٞعـاْ ٞايطلتـ ١وت ايـسع ٠ٛاؾت اا بكٛيـ٘ عـاؾترخدْعُ

بٌََِ ظَسًِِْ زَزِّهَ زِدٌْمِىَّْصِ ًَخٌٌَّْْػِظَصِ خٌْمَعَنَصِد(.)3
ٚعٔ ابٔ عهاؽ قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِٜ :ـأ ٞ
عً ٢ايٓاؽ ظَإ غتًل ايكطإ وت قًٛبِٗ ٜعٗاؾعٗ ٕٛاؾعاّ قٜ ٌٝا ضغ ٍٛاا:
َٚا ٗاؾعِٗ؟ قاٍ ٜ :كطأ أحسِٖ ؾ ٬ظتس ح ٫ٚ ٠ٚ٬يصٜ ٠هسأ أحسِٖ بايػٛض٠
ٚافتا َع٘ اخطٖا ؾإٕ عًُٛا قايٛا ضبٓا اغؿط يٓا ٚإ طنٛا ايؿطا٥ض قايٛا :
ٜ ٫عصبٓا اا ٚضتٔ ْ ٫ؿطى ب٘ ؾّ ٦ٝا أَطِٖ ضتا ٫ٚ ٤خٛف ؾ { ِٗٝأٚي٦و
ايص ٜٔيعِٓٗ اا ؾأقُِٗ ٚأعُ ٢أبكـاضِٖ أؾـٜ ٬عـسبط ٕٚايكـطإ أّ عًـ٢
قًٛب أقؿاهلا})(.)4
( )1غٛض ٠ايهكط.129 ٠
( )2غٛض ٠ا٭ْهٝا.107 ٤
( )3غٛض ٠ايٓخٌ .125
( )4ايسض انتٓثٛض .203/9
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ٚعــٔ اٱَــاّ ايهــاقط عًٝــ٘ ايػــ ّ٬قــاٍ (ا ٕ اا ٜعطــ ٞايــسْٝا َــٔ عتــب
ٜٚهػض ٜ ٫ٚعط ٞز ٜ٘ٓا َٔ ٫عتب )

يهٝإ قاْٖٚ ٕٛـ ٛإٔ ايٓػـه ١بـؽت

( )1

ايسٚ ٜٔايسْٝا ٖ ٞايعُٚ ّٛارتكٛم انتطًل ؾكس عتب ايعهس ظ ١ٜٓايسْٝا َع
اقتاْ٘ ؾٝؿعذ اا غـهخاْ٘ يـ٘ أبـٛاب ايـطظم ايهـطٜٚ ِٜهـ ٕٛوت َٓسٚحـ١
ٚعاؾ ١ٝأَا ايص ٟظتخـس بايطبٛب ٝـٚ ١ايٓهـ ٠ٛؾكـس ٜعطـ ٢ايـسْٝا ٚيهٓـ٘ غتػـط
اٯخط. ٠

يٝه ٕٛاذتس ٜث أعَ َٔ ٙ٬كازٜل قٛي٘ عاؾت ر ىُُْ دَزَـَمدضٌ ػِنْمدَ خٌٍَّموِد

( )2

ٚيهٝإ َٛنٛع ١ٝايعكٚ ٣ٛغهٌ اهلساٚ ١ٜايطؾاز .
 َٔٚخكا٥ل انتَٓ٪ؽت ايعػً ِٝبأَٛض:
ا٭ : ٍٚإ اا عع ٚتٌ ٖ ٛانتٓٸإ.
ايثاْ : ٞقتٸٔ اا عع ٚتٌ عً ٢ايٓاؽ ابعسا َٔ ٤ؾهً٘.
ايثايث  :يٝؼ َٔ حس أ ٚضغِ نتٔٸ اا عع ٚتٌ.
ايطابع ٛ :اضث انتػًُؽت اٱتعٗاز بايسعا ٤يػ٪اٍ اا َٔ َٓٸ٘ ٚنٛي٘
 ٠ٚ٬ َ٘ٓ ٌٖٚا ١ٜايهخث أّ أْٗا تا٤

بكٝػ ١ادتًُـ ١ارتربٜـٚ ١ايـسعا٤

اْؿاَٚ ٤ػأي. ١
ادتٛاب ٖ ٛا٭ ٍٚؾصا

ـ ٠ٚ٬اٜـ ١ايهخـث اقـطاض ؿتٸـٔ ٚيطــ اا عـع

ٚتٌ ٚضتا  ٤ٱغعساَع٘ َٚهاعؿع٘ ٚإ قًت  ٫طق ٠ٚ٬ ٢ا ١ٜايهخث اؾت
َعٖٓ ٢صا ايطتا ٤ا ٫ؿتٸٔ ادتٛاب ْعِ َ َٔ ٖٛٚكازٜل اٱنـ٬م ٚعـسّ
اذتكط وت َٔٸ ٚن ٍٛاا عع ٚتٌ ٚؾاٖس عً ٢إٔ َـٔٸ اا أعظـِ َـٔ إٔ
حتٝط ب٘ أٖٚاّ ايهؿط.

( )1ايهخاض .203/65
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .163
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ارتــــاَؼ َٛ :نــــٛع َٛٚنــــع ٚأٚإ انتــ ـٔٸ أَــــٛض ؿتؿــــ ١٦ٝاا ٚوت

ٓ َػٍَمَ
ُّ
ٓ خٌٍَّم َو َُّّم
َّ
ٓ ِب َّال َزشَم ٌس ِِم ْؽ ٍُ ُى ُْ ً ٌَىِم
ُ
ْ َٔمْم
ْ
ط ٌَ ُي ُْ ُزظُم ٍُ ُي ُْ ِب
ايعٓعٌٜر َلد ٌَ ْ
َِْٓ َّشَدءُ ِِْٓ ػِسَددِهِد(.)1
ايػازؽ ٚ :تٛب ايؿهط ا عع ٚتٌ عًَٓ ٢ٸ٘ ٚاحػاْ٘.
ايػابع  :انتٓٸإ اغِ َٔ أ

ا ٤اا عع ٚتـٌ َٓٚٸـ٘ ٚشنـط ْعُـ٘ يطــ

بايٓاؽ ٚزع ٠ٛهلِ يًك٬ح ٚعُاض ٠ا٭ضض بايعهاز ٖٛٚ ٠نطٜل ٱقاَعِٗ
وت ايٓع ِٝيٝهٜ َٔ ٕٛػًِٓ بإٔ اا ٖ ٛانتٓٸإ زاع ١ٝاؾت اهلس. ٣
 َٔٚاٯٜا

إٔ أ

ا ٤اا اذتػٓٚ ٢نْٗٛا ػعاّ  ٚػـعؽت ا

ـاّ ٚيكـس

حث ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عً ٢احكاٗ٥ا نُا ٚضز عٓ٘ أْـ٘ قـاٍ:
إ ا ػع ٚ ١ػعؽت ا

اّ َا ١٥غري ٚاحس َٔ أحكاٖا زخٌ ادتٓ.)2()١

يٝهــَ ٕٛــٔ َعــاْ ٞاٱحكــا ٤عؿــل نــٌ ا غــِ َٓٗــا ٚايعــسبط وت َعاْٝــ٘

ٚاغعخهــاض ٙوت ايػــطاٚ ٤ايهــطاٖٚ ٤ــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاؾترَّدؤَُّّيَممد
خٌَّرَِّٓ آَِنٌُخ خذْوُسًُخ خٌٍَّوَ ذِوْسًخ وَؽِريًخد(.)3
 َٔٚاٯٜا

وت ؾًػؿ ١أ

ا ٤اا عع ٚتٌ إٔ شا

اغـِ ( َٓٸـإ ) قـس

ٜطًل عً ٢اٱْػإ ٚيهٓ٘ ٜه ٕٛشَاّ ٛ ٚبٝداّ ي٘ ٭ْ٘ ٜصنط احػاْ٘ عً ٢غريٙ
ؿتا ٜهسض قؿٖ ٛصا اٱحػإ ٜٚؿػسٚ ٙؾ ٘ٝبٝإ يكاَْ ٖٛٚ ٕٛا نإ ٱْػإ
إٔ عتػٔ يػري ٙي ٫ٛؾهٌ اا ٚنٌ َا عٓس ايٓاؽ َٖٔ َٔ ٛٸ اا غهخاْ٘.
ٚعٔ أب ٞشض عٔ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ  « :ث٬ثـٜ ٫ ١هًُٗـِ
اا :انتٓإ ايصٜ ٫ ٟعط ٞؾ٦ٝا اٚ َ٘ٓ ٫انتػهٌ( )4اظاضٙ
باذتًـ ايؿاتط.)2()٠
( )1غٛض ٠ابطاٖ.11 ِٝ
( )2غٛض ٠ابطاٖ.11 ِٝ
( )3غٛض ٠ا٭حعاب .41
( )4أ ٟايصٜ ٟطخ ٞثٛب٘ ٜٚط ً٘ٝاؾت إٔ ٜكٌ أغؿٌ ايهعهؽت.

( )1

ٚانتٓؿـل غـًعع٘
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يكس شنط

ا ١ٜايهخث َٔٸ اا عع ٚتٌ بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عً٘ٝ

ٚاي٘ ٚغًِ ٚقٝس ٘ بأْ٘ عً ٢انتَٓ٪ؽت يهٝإ قـاْٖٚ ٕٛـَ ٛـٔٸ اا عًـ ٢ايٓـاؽ
كتٝعاّ َٔ ٚتَٗٓ ٙٛا :
ا٭ : ٍٚارتًل ٚايٓؿأ. ٠
ايثاْ : ٞاغعساَ ١اذتٝا. ٠
ايثايث  :ايطظم ايهط ِٜيًؿطز ٚا٭غطٚ ٠ايطا٥ؿٚ ١ا٭َ.١
ايطابع  :قطف ايهٚ ٤٬اٯؾا
ارتاَؼ  :جتًٚ ٞان٬ي ١اٯٜا

ا٭ضنٚ ١ٝايػُا ١ٜٚعٔ ايٓاؽ .
ايه ١ْٝٛعً ٢ايٓاؽ نٌ ٚ ّٜٛي. ١ًٝ

ايػازؽ ٓ :ع ٜ٘ايٓاؽ عٔ اٱغطاف وت ايكعـٌ ٚزٚاّ اٱقععـاٍ بٝـِٓٗ

ٖٚصا ايعٓعَ َٔ ٜ٘كازٜل قٛي٘ عاؾتربِِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِد الَ ظَؼٍَُّْمٌَْد

( )3

عٓـسَا

احعج اا عع ٚتٌ عع ٚتٌ عً ٢انت٥٬ه ١ايص ٜٔأْهطٚا خ٬ؾ ١اٱْػـإ وت

ا٭ضض ٭ْـ٘ر ُّفْعِمدُ فِْيَممد ًَّعْمفِهُ خٌمدَِِّدءَد

( )4

يهٝـإ قــاْٖٚ ٕٛـ ٛإٔ ٖــصا ايكعــٌ

ستسٚز اش قتٓع اا عع ٚتٌ َٔ ؿؿٚ ٘ٝزٚاَ٘ يصا ؾخُٓٝا نػ ٢انتؿطنٕٛ
ٚضؾعٛا يٛا ٤عهاز ٠ا٭ٚثإ َٚا ؾٗٝا َٔ اْعساّ ايعاتط عٔ ايؿػاز ٚغـؿو
ايسَا ٤ؿهٌ اا عع ٚتٌ بطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ
يعه ٕٛايعاتط عٓٗا  ٚكهذ ايػـه ٌٝاؾت اهلساٜـٚ ١ايكـ٬ح باٱنـاؾ ١اؾت

هُٓٗا ؿطٜع ايككام َٔ غري َا٥ع أ ٚؾاضم بؽت ايٓاؽ قاٍ عاؾترًٌَىُُْ

فِِ خٌْمِظَدصِ لََْدشٌ َّد ؤًٌُِِ خٌْإٌَْسَدذِد(.)5
( )1ايثٛب ايص ٟعتٝط بايٓكـ ا٭غؿٌ َٔ ايهسٕ ٜٓٚطهـل عًـ ٢ايثـٛب ايـصٜ ٟػطـٞ
غا٥ط ادتػس نُا ٖ ٛؾا٥ع وت ٖصا ايعَإ.
(ٗ )2صٜب اٯثاض /ايطرب.41/4 ٟ
( )3غٛض ٠ايهكط.30 ٠
( )4غٛض ٠ايهكط.30 ٠
( )5غٛض ٠ايهكط.179 ٠
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اذتُس ا ايص ٟأنطّ انتػًُؽت ٚانتػًُا

وت ا ١ٜايهخث َٔ تٗا :

ا٭ٚؾت  :اخهاض اٯ ١ٜؿتٔٸ ٚاحػإ ٚؾهٌ اا عً. ِٗٝ
ايثاْ : ١ٝبٝإ قاْ َٔ ٕٛاٱضاز ٠ايعه َٔ ٖٛٚ ١ٜٝٓٛبعث ١ايٓيب ستُس قً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ْعُ ١عظُ.٢
ايثايثٜ ٫ : ١كسض عً ٢بعث ١ايٓيب ا ٫اا عع ٚتٌ ؾكخٝذ إٔ ايٛحٞ
ٜعِ بٛاغط٥٬َ ١ه ١ايػُا ٤ا ٫أِْٗ ٚغا٥ط َهطَٜٓ ٫ ١عي ٕٛا ٫بـاشٕ اا
ٜٓ ٫ٚكً َٔ ٕٛايعٓع ٌٜاؾت ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ا ٫نـّ٬
اا عع ٚتٌ ٚنإ ترب َٔ ٖٛٚ ٌٝ٥غاز ٠انت٥٬ه ٖٛ ١ايصٜ ٟعٛؾت ايٓعٍٚ
بآٜا

ايكطإ ٚقس أثٓ ٢اا عً ٘ٝوت ايكطإ ٚوت أ نثط َٔ َٛنـع َٓٗـا قٛيـ٘

عــاؾتر َٔ مصَيَ زِ موِ خٌ مسًُّقُ خَِِٕ منيُ * ػٍََممَ لٍَْسِ مهَ ٌِعَىُممٌَْ ِِ مْٓ خٌُّْن مرِزَِّٓ *

زٍِِعَدْ ػَسَزٍِِّ ُِسِنيٍد

( )1

ٚقاٍ عاؾتر َِد ػًََّ طَمدلِسُىُُْ ًََِمد وَمٌٍَ * ًََِمد

َّنْـِكُ ػَْٓ خٌْيٌٍََ * بِْْ ىٌَُ بِالَّ ًَلٌِْ ٌُّلََ * ػٍَََّّوُ شَمدِّدُ خٌْمُمٌٍَ * ذًُ
ِِسَّشٍ فَدظْعٌٍََد(.)2
ٚقس ْعٍ ترب ٌٝ٥عً ٘ٝايػَ ّ٬ع انت٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب ستُس قً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚانتػًُؽت وت َعطن ١بسض ٚأحس ٚحٓؽت ٚوت انتطغٌ :إٔ
ضغ ٍٛاا قاٍ  ّٜٛبسض ٖ :صا ترب ٌٜاخص بطأؽ ؾطغ٘ عً ٘ٝأزا ٠اذتطب (.)3
ٚعٔ عط ١ٝبٔ قٝؼ قاٍ ٚ :قـ ترب ٌٜعً ٘ٝايػ ّ٬عً ٢ؾطؽ أخهـط
أْث ٢قس ع ٙ٬ايػهاض ٚبٝس ترب ٌٜعً ٘ٝايػ ّ٬ضَـذ ٚعًٝـ٘ زضع ؾكـاٍ ٜ :ـا
ستُس إ اا بعثين ايٝو ؾأَطْ ٞإٔ  ٫أؾاضقو حعـ ٢طنـ ٢ؾٗـٌ ضنـٝت؟
ؾكاٍ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ ْ :عِ(.)4
( )1غٛض ٠ايؿعطا.195-193 ٤
( )2غٛض ٠ايٓجِ .6-2
( )3ايسض انتٓثٛض .420/4
( )4ايسض انتٓثٛض .420/4
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ايطابعٚ : ١قـ انتػًُؽت بانتَٓ٪ؽت ٚؾ ٘ٝأَٛض :
ا٭ : ٍٚبؽت انتػًُؽت ٚانتَٓ٪ؽت عُٚ ّٛخكٛم َطًل ؾهٌ َٖٛ َٔ٪
َػًِ ٚيٝؼ ايعهؼ .
ايثاْ : ٞانت َٔ٪أ

ٚ ٢أعًَ ٢ط ه. ١

ايثايث ٜٓ ٫ :اٍ ايعهس بًٛؽ َط ه ١اٱقتإ ا ٫بعٛؾٝـل َٚـٔٸ ٚضلتـَ ١ـٔ
عٓس اا عع ٚتٌ  ٚرتؾذ عٓٗا ْعِ عظ.١ُٝ
ؾكس ٚضز عٔ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ  :أشٳا أَحٳـبٻ
ايًٖ ٘ٴ ا ِي ٳعهٵسٳ ْٳازٳ ٣تٹهٵطٌٜٔٳ إٔٻ اي ًٖ٘ٳ قَسٵ أَحٳبٻ ؾًَُاْٶا ؾَأَحٹهټٙٛٴ ؾَٝٴخٹهټ٘ٴ تٹهٵطٌٜٔٴ ثٴِٻ ٜٴٓٳازٹٟ
تٹهٵطٌٜٔٴ ؾٹ ٞأَٖٵٌٔ ايػٻُٳا٤ٹ إٔٻ ايًٖ٘ٳ قَسٵ أَحٳبٻ ؾًَُاْٶا ؾَأَحٹهټٙٛٴ ؾَٝٴخٹهټ٘ٴ أَٖٵٌٴ ايػٻُٳا٤ٹ ثٴِٻ
ٜٴٛنٳعٴ يَ٘ٴ ايِكَهٴٍٛٴ ؾٹ ٞأَٖٵٌٔ ايِأَضٵضٔ(.)1
ٚنإٔ أ ٍٚا ١ٜايهخث ٜـهؽت بـإٔ انتػـًُؽت نـاْٛا َـَٓ٪ؽت ؾهعـث اا عـع

ٚتٌ هلِ ايٓيب ستُساّ قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بكٛي٘ عاؾترٌَمَدْ ََِّٓ خٌٍَّموُ
ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَ بِذْ زَؼَػَ فِْيُِْ زَظٌُالً د ٚيهـٔ اٯٜـ ١هلـا ز٫٫
ايعؿػــري

( )2

ْهٗٓٝـا وت بـاب

َــع َٛنــٛع ١ٝخاـتــ ١اٯٜــ١ر ًَبِْْ وَمدٌُٔخ ِِمْٓ لَسْمًُ ٌَفِممِ ػَم َي

ُِسِنيٍد وت انتكاّ .
يهٝإ حكٝك َٔ ١تٗا

:

ا٭ٚؾت  :حاتــ ١انتػــًُؽت اؾت ضغــاي ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘
ٚغًِ .
ايثاْ : ١ٝبٝإ ؾهٌ اا عع ٚتٌ عً ٢ايٓاؽ وت َٓع اغعساَ ١اقاَعِٗ وت
َػعٓكع ايه٬ي. ١

(َ )1ػٓس ألتس .302/21
( )2أْظط ايكؿخٖ َٔ 208 ١صا ادتع. ٤
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ايثايث : ١زع ٠ٛايٓاؽ يٲْعؿاع ا٭َثٌ َٔ َٔٸ اا عً ِٗٝؾاشا تا ٤ايطٍٛ
ٚاٱحػإ َٔ اا عع ٚتٌ ؾعً ٢ايٓاؽ ًك ٘ٝبايكهٚ ٍٛايؿهط ٚايٌٓٗ َٓـ٘

ؿتكازٜل َا كسّ قهٌ اٜعؽت رؤَفََّْٓ خظَّسَغَ زِػٌَْخَْ خٌٍَّوِد (.)1

ايطابع : ١اٱخهاض عٔ انتؿام اييت ٫قاٖا ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘
ٚغًِ وت زع ٠ٛق َ٘ٛاؾت اٱغ ّ٬ؾًِ ٜهْٛٛا أٌٖ نعاب ٜعٛاضث ٕٛايهؿاض٠
بطغايع٘ ٜٚعطًع ٕٛايٗٝا .
ارتاَػٛ : ١ثٝل خاـت ١ا ١ٜايهخث ذتاٍ عطب ادتعٜطٚ ٠نٝـ أِْٗ ناْٛا
ٜٚعهـاٖ ٕٛبـايػعٚ ٚايٓٗـب ٚايكعـٌ ٚغـؿو

ٜعهس ٕٚا٭ٚثإ  ٦ٜٚس ٕٚايهٓا

ايسَاٚ ٤ايػع ٞاذتثٝث يًثأض ٚاٱْعكاّ .
ٚحُٓٝا احـعج انت٥٬هـ ١عًـ ٢تعـٌ خًٝؿـ ١وت ا٭ضض اش قـايٛا ا عـع

ٚتٌ ر ؤَظَفْؼًَُ فِْيَد َِْٓ ُّفْعِدُ فِْيَد ًَّعْفِهُ خٌدَِِّدءَد ()2أتابِٗ اا عع ٚتٌ بكٛي٘
ربِِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِد الَ ظَؼٌٍََُّْْد

( )3

 َٔٚعًُ٘ عاؾت َٓٸـ٘ عًـ ٢انتػـًُؽت بطغـاي١

ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٖٚساٜعِٗ اؾت اٱقتإ ٚبـصٍ ايٓؿـٛؽ
ٚا٭َٛاٍ وت ايسؾاع عٓٗا ٚعتعٌُ ٖصا ايسؾاع ٚتٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚاْ٘ َٔٸ َػعكٌ ؿهٌ اا عع ٚتٌ ب٘ عً ٢انتػًُؽت .
ايثاْ : ٞاْ٘ َٔ ضؾخا

َٔٸ اا بطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘

ٚغًِ ايص ٟصنط ٙا ١ٜايهخث.
ايثايث  :نتا شنط

ا ١ٜايهخث انتػًُؽت بكؿ ١انتَٓ٪ؽت ؾـإٕ َـٔ خكـاٍ

انتَٓ٪ؽت ايسؾاع عٔ بٝه ١اٱغٚ ّ٬وت ايعٓعٌٜر ًَوَإَِّّْٓ ِِمْٓ َٔسِمٍِّ لَدظَمًَ

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .162
( )2غٛض ٠ايهكط.30 ٠
( )3غٛض ٠ايهكط.30 ٠
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َِؼَوُ زِزٌَُِّّْْ وَؽِريٌ فََّد ًَىَنٌُخ ٌَِّد ؤَطَدزَيُُْ فِِ ظَسًِِْ خٌٍَّوِ ًََِد ػَؼُفٌُخ ًََِمد خظْمعَىَدٌُٔخ ًَخٌٍَّموُ ُّمِمرُّ
خٌظَّدزِسَِّٓد(.)1
ايطابع  :يكس ؾٗس

ا ١ٜايهخث يًُػـًُؽت باٱقتـإ  ٚـ٬ظّ انتـَٓ٪ؽت

ًَه ١ايكرب وت ناع ١اا.
ْؿـذ اا

ارتاَؼ  :ايسؾاع عٔ اٱغ ّ٬أَط ؾطط َٔ ٖٛٚ ٟضؾخا
عع ٚتٌ وت ازّ ٚاٱغ ّ٬ز ٜٔايؿطط.٠

ايػازؽ َٔ َٔ :ٸ اا عع ٚتٌ عً ٢ايٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ ٚانتػًُؽت ٚعسِٖ بايٓكط ٚايػًه ١عً ٢ايـص ٜٔنؿـطٚا ٖٚـصا ايٛعـس
َكسَْٛٚ ١ع نطٜـل يًـسؾاع عـٔ اٱغـٖٚ ّ٬ـَ ٛـٔ ايعًـ ١ايعاَـ ١يًـسؾاع
يٛتٛز انتكعهٚ ٢ؾكس انتاْع َٚع قً ١نًُا
تاَعــَ ١اْعــ ١تاَعــ ١يًعًــٚ ّٛضؾــخا
ٚزبٝب َؿاٖ ِٝايه٬ي ١اؾت زتعُعا

ا ١ٜايهخث ؾإٕ نٌ نًَُٗٓ ١ا
انتـٔٸ اٱهلــَٚ ٞاْعــَ ١ــٔ ايعٜــؼ

انتػًُؽت.

يكس أضاز اا عع ٚتٌ بآ ١ٜايهخث بٝإ ؾهً٘ وت ثهٝت قٛاعس اٱغّ٬
ٚغٓٔ اٱقتإ اؾت  ّٜٛا يكٝاَ ٚ ١عجً ٢ايٓعِ وت ا ١ٜايهخث َٔ ٚت:ٙٛ
ا٭ : ٍٚابعسا ٤اٯ ١ٜحبطف ايعأنٝس ٚايكطع (يكس َٔٸ) ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ
يًعػً ِٝؿتا أْعِ اا عع ٚتٌ ب٘ عً ٢انتػًُؽت َٔ ايٓعِ ايعظ.١ُٝ
ايثاْ : ٞبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ انتٔٸ َٔ اا عع ٚتٌ ٜ ٫كسض عً ٢أ ٟؾطز
َٓ٘ ا ٫اا عع ٚتٌ ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًُؽت اؾت ايعكُ َٔ ١ايطٜاٚ ٤ايطٜا٤
نس اٱخ٬م َٚؿعل َٔ ايط ١ٜ٩نتا ؾ َٔ ٘ٝقكـس اضا ٠٤أٚ

ـاع ايٓـاؽ

عًُ٘ ايكاحل.
ٚنٌ نًُ َٔ ١اٜـ ١ايهخـث ٚاقٝـَ ١ـٔ ايطٜـاٚ ٤ؾٗٝـا زعـ ٠ٛيًُػـًُؽت
يكسم ايطاع ١بًخاظ نرب ٣نً ٖٞٚ ١ٝإٔ ا ١ٜايهخث تعًعِٗ وت غٓ ٢اّ عٔ
ايطٜــا ٤٭ٕ َ ـٔٸ اا عــع ٚتــٌ عًــ ٢انتػــًُؽت نــاف هلــِ وت أَــٛضِٖ َٚــا
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .146
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عتعات ٕٛايَ ٘ٝع ايٓاؾًٚ ١ايعٜاز ٠عًٖ ٢ص ٙاذتات ٖٛٚ ١ايص ٟسٍ عً ٘ٝاٜـ١
ايهخث .
ؾًِ كـ اٯ ١ٜعٓس (ٜٚعًُٗـِ ايهعـاب) افتـا قايـت(ٜٚعًُِٗ ايهعـاب
ٚاذتهَُ )١ع عـسز ٚا ٚايعطــ وت اٯٜـ ١بـؽت نًُـٚ ١أخـط ٣أعـ ٙ٬اش إٔ
زتُــٛع ٚاٚا

ايعطـــ وت اٜــ ١ايهخــث أضبعــ ١ٱضاز ٠عطـــ َكــازٜل غــري

َعٓأَٖ َٔ ١ٝٸ ٚن ٍٛاا عع ٚتٌ يهٌ نًُ َٔ ١ا ١ٜايهخث عًَ ٢كازٜل
أخطَ ٣ثًٗا يٝػُط ؾهـٌ اا ايٓـاؽ بربنـ ١ايطغـايٚ ١ايعٓعٜـٌ قـاٍ عـاؾت

رًٌََٔخِسَشُ ؤَوْسَسُ دَزَـَدضٍ ًَؤَوْسَسُ ظَفْؼِْ ًد(.)1
حطض وت 2017/2/24
 25كتاز ٣ا٭ٚؾت 1438

( )1غٛض ٠ا٭غطا.21 ٤
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لٌٗٛ

ذؼاىلر ٌَمَدْ ََِّٓ خٌٍَّوُ ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَ بِذْ زَؼَػَ فِمْيُِْ زَظُمٌالً ِِمْٓ ؤَْٔفُعِميُِْ

َّعٍُْممٌخ ػٍََمْْيُِْ آَّدظِموِ ًَُّمصَوِّْيُِْ ًَُّؼٍَُِّّيُمُْ خٌْىِعَممدذَ ًَخٌْمِىَّْمصَ ًَبِْْ وَمدٌُٔخ ِِمْٓ لَسْمًُ ٌَفِممِ ػَم َي

ُِسِنيٍداٯ164 ١ٜ
اإلػساب ٚاٌٍغح
يكس  :اي ّ٫ ّ٬اٱبعساٚ ٤ايعأنٝس ٚانتؿٗٛض أْٗا  ّ٫قػِ َكسض.
قــس  :حــطف حتكٝــل ٭ْــ٘ تــاَ ٤ــع ؾعــٌ َــاض نُــا وت قٛيــ٘ عــاؾت

رًٌَمَم مدْ ـَمممدءَىُُْ ِِم مْٓ زَزِّيِم مُْ خٌْيُم مدٍَد ( )1أَـــا اشا تـــا( ٤قـــس) َـــع ايؿعـــٌ
انتهاضع ؾاْ٘ ٜؿٝس أحس ٚت: ٙٛ

ا٭ : ٍٚايعهثري نُا وت قٛي٘ عاؾت رلَدْ َّؼٍَُُْ َِد ؤَْٔعُُْ ػٍََْْوِد(.)2

ايثاْ : ٞايعكً ٌٝنُا وت قٛي٘ عاؾت ر لَمدْ َّؼٍَْمُُ خٌٍَّموُ خٌَّمرَِّٓ َّعَعَمٌٍٍََُّْ ِِمنْىُُْ
ٌٌَِخذًخد

( )3

يهٝإ ثكٌ خطه ١ادتُع ١عً ٢انتٓـاؾكؽت ؾًٝـٛش ٕٚبـهعض ايكـخاب١

يٝػــازضٚا انتػــجس نُــا أْٗــِ ٜرتنــَٛ ٕٛانــعِٗ وت ايكعــاٍ ٚوت ايعٓعٜــٌ

ر ًَّعْعَإْذُِْ فَسِّكٌ ِِنْيُُْ خٌنَّسَِِّ َّمٌٌٌَُُْ بَِّْ زٌُُْظَنَمد ػَمٌْزَشٌ ًََِمد ىِمَِ زِؼَمٌْزَشٍ بِْْ
ُّسِّدًَُْ بِالَّ فِسَخزًخد(.)4
ٚٚضز يؿظ عٛضَ ٠ط ؽت وت اٯ ١ٜأعـٚ ٙ٬مل ٜـطز وت غريٖـا َـٔ اٜـا
ايكطإ .
( )1غٛض ٠ايٓجِ .23
( )2غٛض ٠ايٓٛض .64
( )3غٛض ٠ايٓٛض .63
( )4غٛض ٠ا٭حعاب .13

َعامل اٱقتإ  /ج 147ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15

ايثايــث  :ايعخكٝــل ٚايكطــع ٚايعأنٝــس نُــا وت قٛيــ٘ عــاؾت رلَ مدْ َٔ مسٍَ
ظَمٍَُّ مرَ ًَـْيِ مهَ فِممِ خٌعَّ مَّدءِد ( )1اش ٜــطز (قــس) َــع ايؿعــٌ انتهــاضع وت ايكــطإ
ؿتــا ٜؿٝــس ايعًــِ ٚايكطــع ٭ٕ اا عــع ٚتــٌ أحــا بهــٌ ؾــ ٧عًُ ـاّ ٚ٭ٕ
ايؿعــٌ انتهــاضع ؿتعٓــ ٢انتانــ ٞانتعكــٌ ٚاغــعساَ ١ا٭َــط وت أؾــطاز ايعَــإ

ايطٛيٝــَٓٚ ١ــ٘ ر لَ مدْ َّؼٍَْ مُُ خٌٍَّ موُ خٌُّْؼَ مٌِّلِنيَ ِِ منْىُُْ ًَخٌْمَ مدجٍِِنيَ ٌِ مةِخٌَْخِٔيُِْ ىٍَُ مَُّ بٌَِْْنَممد ًَالَ
َّإْظٌَُْ خٌْسَإْضَ بِالَّ لٍَِْ ًد(. )2

ْعــِ وت اٯٜــ ١أعــْ ٙ٬هعــٖٚ ١ــ ٞبٝــإ حًــِ اا عــع ٚتــٌ ٚعؿــٙٛ

ٚضأؾعــ٘ بــانتَٓ٪ؽت ٚأْــ٘ غــهخاْ٘ ر َّّْمُممٌخ خٌٍَّ موُ َِممد َّشَممدءُ ًَُّؽْسِ مطُد

( )3

َٓٚــ٘ قٛيــ٘

عاؾتر لَدْ ظَسَََّْٓ خٌسُّشْدُ ِِْٓ خٌغَِِّد(.)4
ايطابـــع ٛ :قـــع اذتـــسٚث نُـــا يـــ ٛقًـــت  :قـــس ٜٗٸـــٌ اهلـــ ٍ٬ايًًٝـــ١
ٜٚععـــسز َعٓـــ ٢ايًؿـــظ انتعخس(قـــس) وت ايكـــطإ حبػـــب انتعٓـــٚ ٢ايس٫يـــ١
ٚايكــطإ ٚغــع ١حبــٛض ايعأٜٚــٌ ؾٝجعُــع ايعهــثري َــع ايعخكٝــل ٚايعكًٝــٌ
َع ايعخكٝل.
ٚقـــس ٜـــأ  ٞايؿعـــٌ انتهـــاضع ٚيهٓـــ٘ ٜهـــ ٕٛؿتعٓـــ ٢ايؿعـــٌ انتانـــٞ
انتعكــٌ باذتــاٍ ٚانتػــعكهٌ ؾًــٝؼ َــٔ ؾــاضم بــؽت زتــ ٧ايؿعــٌ انتانــ ٞأٚ
انتهــاضع وت زخــ ٍٛحــطف ايعخكٝــل عًٝــ٘ يعخكٝــل ايكطــع ٚايعًــِ يهــرب٣
نًٝـــٖٚ ١ـــ ٞإٔ ايٛقـــا٥ع ٚا٭حـــساث عٓـــس اا عـــع ٚتـــٌ قهـــٌ حـــسٚثٗا
ٚبعـــسٚ ٙقـــس ٜـــأ  ٞايؿعـــٌ بكــ ٝػ ١انتانـــ ٞيعكطٜـــب ظَـــٔ انتانـــَ ٞـــٔ
اذتــاٍ ٚبٝــإ ساخًــُٗ ا وت قــ ٍٛانتــ٪شٕ (قــس قاَــت ايكــ ) ٠٬ؾًــِ كــِ
( )1غٛض ٠ايهكط.144 ٠
( )2غٛض ٠ا٭حعاب .18
( )3غٛض ٠ايطعس .39
( )4غٛض ٠ايهكط.256 ٠
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ايكــ ٠٬وت ايــعَٔ انتانــ ٞافتــا تــاٖ ٤ــصا ايكــ ٍٛيٲعــ ٕ٬عــٔ اقاَعٗــا وت
اذتــاٍ  ٚػــعُط وت ايــعَٔ انتهــاضع ؾٗــ ٞقاُ٥ــ ١بعــس اٱعــٚ ٕ٬نُــا وت
عكــس ايٓهــاح ٚؾــط قــٝػ ١انتانــ ٞؾٝــ٘ بكــ ٍٛانتــطأ( ٠ظٚتعــو ْؿػــٞ
)َٚــِٓٗ َــٔ ا ؾــرت قــٝػ ١انتانــ ٞؾٝــ٘ يــس٫يعٗا عًــ ٢ايكطــع ٚاٱَهــا٤
ٚايعخكـــل ٚانتدعـــاض تـــٛاظ قـــٝػ ١انتهـــاضع اشا نـــإ قكـــس ايـــعٚاج
ظاٖطاّ ؾٚ ٘ٝوت ضغايعٓا ايعًُ ١ٝاذتج.)1(١
(َػأي)114 ١

ٜؿرت وت ايٓهاح ايكٝػ َٔ ١ا٫ظتاب ٚايكه ٍٛايًؿظٝؽت ؾ٬

ٜهؿ ٞايرتان ٞايهانين ا ٚا٫ظتاب ٚايكه ٍٛايؿعًٝؽت  ٫ٚهؿـ ٞايهعابـ١
عً ٢ا٭ق.٣ٛ
(َػأي)115 ١

ا٫ح ٛإ ٜه ٕٛا٫ظتاب بًؿظ ايٓهاح ا ٚايععٜٚج ؾٜ ٬هؿٞ

بًؿظ انتعع ١٭ْ٘ زا.ِ٥
(َػأي)116 ١
ا٫حٛ

ٜؿرت بايعكس ايعطبَ ١ٝـع ايـعُهٔ َٓٗـا ٚيـ ٛبايعٛنٝـٌ عًـ٢

َٚع عسّ ايعُهٔ َٓٗا ٜهؿ ٞوت أ ١ٜيػ ١برتكت ١ايًؿظؽت ٚا٫حٛ

اغعخهاباّ قٝػ ١انتانٚ ٞا٫ق ٣ٛنؿا ١ٜانتػعكهٌ ٚادتًُ ١ارترب ١ٜنإٔ ٜك:ٍٛ
"أظٚتو" ا" ٚظٚتعو ْؿػ "ٞاشا نإ قكس ايعٚاج ظاٖطاّ ٚعطؾاّ ؾ.٘ٝ
(َػأي)117 ١

ا٫حــ ٛاغــعخهاب اّ إ ٜهــ ٕٛا٫ظتــاب َــٔ ايعٚتــٜٚ ١هــٕٛ

َكسَاّ عً ٢ايكه ٍٛؾعهسأ ٖــ ٚ ٞك" :ٍٛظٚتعو ْؿػــ  "ٞؾٝك" :ٍٛقهًـت"
ٚا٫ق ٣ٛقـ خ ١ايعهؼ أ ٟإ ٜه ٕٛا٫ظتاب َٔ ايعٚج ؾٝك " :ٍٛعٚتعوٹ
ؿتٗط نصا" ا" ٚظٚتٝين ْؿػوٹ" ؾعك" :ٍٛقهًت" ا" ٚضنٝت".
(َػأي)118 ١

ٜ ٫ؿرت وت ايعكس شنط انتععًكا

ؾٝج ٛظ ا ٫ؿام عًٗٝـا قهـٌ

ايعكس ٚابعٓا ٙ٩عًٗٝا.
(َػأي)119 ١

ا٫خطؽ ٜهؿ ٘ٝا٫ظتاب ٚايكه ٍٛبا٫ؾاضَ ٠ع قكس اْ٫ؿـا٤

ٚإ ـتهٔ َٔ ايعٛن ٌٝعً ٢ا٫ق.٣ٛ
(َػأي)120 ١

ٜؿرت قكس اْ٫ؿا ٤وت ايعكس  ٫ٚظتب ايعطابل بؽت ا٫ظتاب

( )1اذتج.41/ 5 ١
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ٚايكه ٍٛوت ايؿـاظ انتععًكـا

َـا زاّ انتٛنـٛع ٚاحـس ّا ؾًـ ٛقـاٍ" :اْهخعـو

ؾ "١ْ٬ؾكاٍ" :قهًت ايععٜٚج" ا ٚبايعهؼ نؿ ٢ا ٚقاٍ" :عً ٢انتٗط انتعً"ّٛ
ؾكاٍ اٯخط "قهًت" نؿ.٢
(َػأي)121 ١

ي ٛمت ايععٜٚج بانتعاناٚ ٠ايرتانْ ٞػٝاْاّ ٚغـٗٛاّ ٚغؿًـ ١عـٔ

ؾط ايكٝػ ١ا ٚذتكٛي٘ وت بًس ا ٚزتعُع ٚستـانِ  ٫عكٝـس بؿـط ايكـٝػ١
ٚمل ًٜعؿت ايعٚتإ ا ٚاحسُٖا يٮَط ٚٚتٛب اؾـرتا

ايكـٝػٚ ١ايكهـٍٛ

ٚاٱظتاب وت عكس ايٓهاح ؾا٭ق ٣ٛقـخٖ ١ـصا ايعكـس ٚاٯثـاض انترت هـ ١عًٝـ٘
ْٚػب ا٭٫ٚز َا زاّ اَط ٙؾا٥عاّ َٚعػامل عً ٘ٝعطؾاّ ٚوت ايٛاقـع ايٝـَٞٛ
ٚانتعاؾــٚ ٞايكــاْٚ ْٞٛا٭حــ ٛاتــطا ٤ايكــٝػَ ١ــٔ تسٜــس حــاٍ ايعًــِ
بٛتٛبٗا ٚؾطنٝعٗا(.)1
ارتاَؼ  :ايعؿـهٝو  :نُـا وت قٛيـو  :حـإ َٛغـِ اذتـج ٚقـس هـٕٛ
عٓس ٟاغعطاع. ١
ايػازؽ  :ايعكطٜب  :أ ٟكطٜب ا٭َط ٚنأْ٘ حاٍ.
َٚـــــٔ أ

ـــــا ٤اا عـــــع ٚتـــــٌ (ايعًـــــ( ٚ )ِٝايعـــــامل) ( ٚعـــــّ٬

ايػٝـــٛب) ٖٚـــ ٛايـــص ٫ ٟختؿـــ ٢عًٝـــ٘ خاؾٝـــ ١ؾٗـــ ٛغـــهخاْ٘ ٜعًـــِ

انتٛتـــٛز ٚانتعـــسٜٚ ّٚعًـــِ زقـــا٥ل ا٭ؾـــٝاٚ ٤وت ايعٓعٜـــٌ رلَم مدْ َّؼٍَْم مُُ خٌٍَّم موُ
خٌُّْؼَم مٌِّلِنيَ ِِم منْىُُْ ًَخٌْمَم مدجٍِِنيَ ٌِم مةِخٌَْخِٔيُِْ ىٍَُم مَُّ بٌَِْْنَمممد ًَالَ َّم مإْظٌَُْ خٌْسَم مإْضَ بِالَّ لٍَِمممْ ًد

( )2

اش ؿٝـــس قـــس وت اٯٜـــ ١أعـــ ٙ٬ايكطـــع ٚايـــٝكؽت ٚيهٓٗـــا عهـــُٔ َعٓـــ٢
اٱَٗاٍ ٚايرتغٝب بايعٛبٚ ١اٱْاب. ١
َٔٸ اا َٔ :ٸ  :ؾعٌ َاض َهين عً ٢ايؿعذ .
ٚيؿـــظ ادت٬يـــ ١ؾاعـــٌ َطؾـــٛع ٚعَ٬ـــ ١ضؾعـــ٘ ايهـــُ ١ايظـــاٖط ٠عًـــ٢
اخط. ٙ
( )1ضغايعٓا ايعًُ( ١ٝاذتج )١٭حهاّ اذتٚ ٍ٬اذتطاّ . 42/5
( )2غٛض ٠ا٭حعاب .18
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عً ٢انتَٓ٪ؽت  :تاض ٚزتطٚض َععًل بـ (َٔٸ) .
اش  :ظطف يًعَٔ انتانَ ٞهين وت ستٌ ْكب َٔٸ .
بعــث  :ؾعــٌ َــاض َــهين عًــ ٢ايؿــعذ ٚايؿاعــٌ نــُري َػــعرت كــسٜطٙ
(ٖ. )ٛ
ؾ : ِٗٝوت  :حطف تط (ِٖ) نُري وت ستٌ تط َععًل بـ(بعث).
ضغــَ : ّ٫ٛؿعــ ٍٛبــ٘ َٓكــٛب ٚعَ٬ــْ ١كــه٘ ايؿعخــ ١ايظــاٖط ٠عًــ٢
اخط. ٙ
َٔ أْؿػِٗ  :تاض ٚزتطٚض َععًل ؿتخصٚف ْعت يـ (ضغ. ) ٍٛ
ٚأْؿؼ َ :هاف  )ِٖ(ٚنُري َهاف اي. ٘ٝ
ٜعًـــ : ٛؾعـــٌ َهـــاضع َطؾـــٛع ٚعَ٬ـــ ١ضؾعـــ ١ايهـــُ ١انتكـــسض ٠عًـــ٢
ايــٛاٚ ٚايؿاعــٌ نــُري َ ػــعرت كــسٜطٖ( ٙــٜ )ٛعــٛز يًــٓيب ستُــس قــً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
عً : ِٗٝتاض ٚزتطٚض َععًل بـ (ٜعً.)ٛ
اٜا ـــ٘  :اٜـــا

َ :ؿعـــ ٍٛبـــ٘ َٓكـــٛب ٚعَ٬ـــْ ١كـــه٘ ايهػـــطٖٚ ٠ـــٛ

َهاف ٚايهُري (اهلاَ )٤هاف اي. ٘ٝ
ٜٚـــعن : ِٗٝايـــٛا ٚحـــطف عطــــ ٜعنـــ : ٞؾعـــٌ َهـــاضع َطؾـــٛع
ٚع ١َ٬ضؾع ١ايهُ ١انتكسض ٠عً ٢ايٝا. ٤
ٚايهُري (ِٖ) َؿع ٍٛب٘ .
ٜٚعًُِٗ ايهعاب  :ايٛا : ٚحطف عطـ .
ٜعًــِ  :ؾعــٌ َهــاضع َطؾــٛع ٚعَ٬ــ ١ضؾعــ ١ايهــُ ١ايظــاٖط ٠عًــ٢
اخطٚ ٙايؿاعٌ نُري َػعرت كسٜط. )ٖٛ( ٙ
ايهعــاب َ :ؿعــ ٍٛبــ٘ َٓكــٛب ٚعَ٬ــْ ١كــه٘ ايؿعخــ ١ايظــاٖط ٠عًــ٢
اخط. ٙ
ٚاذتهُــ : ١ايــٛا : ٚحــطف عطـــ  :اذته ُــَ ١عطــٛف عًــ ٢ايهعــاب
َٓ ٖٛٚكٛب ٭ٕ انتعطٛف عً ٢انتٓكٛب عتٌُ شا

حطنع٘ .
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ٚإ نــاْٛا  :ايــٛا : ٚحــطف عطـــ إٔ  :شتؿؿــ ١عــٔ ايثكًٝــٖٚ ١ــٞ
ًَُٗ. ١
ناْٛا  :نإ ؾعٌ َاض ْاقل َهين عً ٢ايهِ .
ٚايٛا : ٚاغِ نإ .
َٔ قهٌ  : َٔ :حطف تط .
قهٌ  :ا غِ َهين عً ٢ايهِ وت ستٌ تط .
يؿــ ٞنــ :ٍ٬ايــٖ ّ٬ــ ٞايؿاضقــٖٚ ١ــ ٞايــيت كــع بعــس إ انتدؿؿــ١
َــٔ ايثكًٝــَٓٚ ١ــ٘ قٛيــ٘ (ٚإ ناْــت يهــهريٚ )٠

ٝــت ٖــص ٙايــ ّ٬ؾاضقــ١

٭ْٗا ؿطم بؽت نٌ َٔ :
ا٭ٚؾت ( :إ) انتدؿؿ. ١
ايثاْ( : ١ٝإ) ايثك. ١ًٝ
ايثايث( : ١إ) ايٓاؾ. ١ٝ
وت  :حطف تط .
ن : ٍ٬اغِ زتطٚض َععًل ؿتخصٚف خرب ناْٛا .
َهؽت  :قؿ ١يه ٍ٬زتطٚض َثً٘ .
ٚايهــٖ ٍ٬ــ ٛايػٛاٜــٚ ١ايؿــط ٚأغــهاب اهلًهــٚ ١ايعــسٚ ٍٚايعــطٚف
عـــــٔ تـــــاز ٠ايطؾـــــاز ٚنـــــس ٙاهلـــــسٚ ٣وت ايعٓعٜـــــٌ حهاٜـــــ ١عـــــٔ

ابًٝؼر ًَُٕػٍَِّنَّيُُْ ًََُِٕنَِّْنَّيُُْد

( )1

قاٍ ايطاع: ٞ
َٚا أَ ٳٝٵتٴ ْٴجٳٝٵسٳ َ٠بٔٳ عٴٛٳٜٵُٹطٕ  ...أَبٵػٹ ٞاهلُسٳ ٣ؾٝٳعٜٔسٴْٹ ٞٳهٵًٹ.)2(َ٬ٝ

( )1غٛض ٠ايٓػا.119 ٤
( )2اج ايعطٚؽ .7253/1
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يف سٍاق اٌَاخ
قًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜا

اجملاٚض ٖٛٚ ٠عً ٢ؾعهعؽت :

ايؿــعه ١ا٭ٚؾت  :قــًٖ ١ــص ٙاٯٜــ ١باٯٜــا

ايػــابك ١هلــا ٖٚــ ٞعًــ٢

ٚت: ٙٛ

ايٛتــــ٘ ا٭ : ٍٚقــــًٖ ١ــــص ٙاٯٜــــ ١بكٛيــــ٘ عــــاؾت رؤَفََّممممْٓ خظَّسَممممغَ

زِػٌَْخَْ خٌٍَّوِ..د (ٚ )1ؾٚ ٘ٝت: ٙٛ
انتػــأي ١ا٭ٚؾت  :يكــس أْعــِ اا عــع ٚتــٌ عًــ ٢ايٓــاؽ باذتٝــا ٠ايــسْٝا
س َكـــازٜل ٚأؾــطاز ايــٓعِ ؾٗٝــا ٖٚــص ٙايـــٓعِ
 ٚعجــع ارت٥٬ــل عــٔ عــ ٸ

ٚحسٖا َٔ َكازٜل قٛي٘ عاؾت ر ًَبِْْ ظَؼُدًُّخ ِٔؼَّْصَ خٌٍَّوِ الَ ظُمْظٌُىَدد (.)2
ٚتــا٤

اٯٜــ ١أعــ ٙ٬بكــٝػ ١اغــِ ادتــٓؼ يهٝــإ ايععــسز ٚايهثــط ٠وت

ايـــٓعِ ٚعتعُـــٌ انتـــطاز َـــٔ ايـــٓعِ ايـــيت ٜعجـــع ايٓـــاؽ عـــٔ احكـــاٗ٥ا
ٚتٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚزتُٛع ايٓعِ اييت ؿهٌ ٜٚعؿهٌ بٗا اا غهخاْ٘.
ايثاْ : ٞايٓعِ ارتاق ١بأَط َٛٚنٛع َعؽت ٚستسز .
ايثايث  :ايٓعِ وت ايعَٔ انتان. ٞ
ايطابع  :ايٓعِ اييت طز  ٚأ  ٞيًٓاؽ .
ارتاَؼ  :ايٓعِ اييت أ  ٞيًؿطز  ٚكسٜط اٯ ١ٜعً ٢ؾعهعؽت :
ا٭ٚؾت ٚ :إٔ عس ْعُ ١اا عًٝو  ٫حتكٗٝا .
ايثاْٚ : ١ٝا ٕ عسٚا ْعُ ١اا عً ٢أحسنِ  ٫حتكٖٛا .
ايػـــازؽ  :ايـــٓعِ ايـــيت ـــأ  ٞيهـــٌ نا٥ؿـــٚ ١أَـــٚ ١كتاعـــَٗٓٚ ١ــا
تٗا

:

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .162
( )2غٛض ٠ايٓخٌ .18
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ا٭ٚؾت ٜ :ــــا أٜٗــــا ايــــص ٜٔآَــــٛا ا ٕ عــــسٚا ْعُــــ ١اا عًــــٝهِ ٫

حتكـــٖٛا قـــاٍ عـــاؾت ر ًَخذْوُم مسًُخ ِٔؼَّْم مصَ خٌٍَّم موِ ػٍََم مْْىُُْ بِذْ وُنْم معُُْ ؤَػْم مدَخءً فَم مإٌََّ َ زَم مَْْٓ
لٌٍُُزِىُُْد (. )1

ٖٚـــٌ قتهـــٔ ايكـــٚ ٍٛإ عـــسٚا ايٓعُـــ ١ايٛاحـــس ٫ ٠حتكـــٖٛا أّ
إٔ قــٝػ ١انتؿــطز ــسٍ عًــ ٢اٱحتــاز ادتــٛاب ٖــ ٛا٭ ٍٚبًخــاظ إٔ نــٌ
ْعُـــَ ١ـــٔ اا ٛيٝسٜـــ ١عؿـــطع عٓٗـــا ْعـــِ عسٜـــس ٠يهٝـــإ َٓـــاؾع ْعُـــ ١اا
ٚأثطٖــا انتهــاضى ٚضؾــخا ٗا انتعجــسزٚ ٠إٔ نــٌ ْعُــ ١عؿــطع عٓٗــا ْعــِ
نثريٖٚ ٠ص ٙايٓعِ انتعؿطع ١أعِ ٚأنثط َٔ إٔ عتكٗٝا ايٓاؽ .
ايثاْٜ : ١ٝا أٌٖ ايهعاب ا ٕ عسٚا ْعُ ١اا عًٝهِ  ٫حتكٖٛا .
ايثايثــٜ : ١ــا بــين اغــطا ٌٝ٥ا ٕ عــسٚا ْعُــ ١اا عًــٝهِ  ٫حتكــٖٛا

ٚوت ايعٓعٜـــٌ ر َّمممدزَنِِ بِظْم مسَخجًَِْ خذْوُم مسًُخ ِٔؼَّْعِمممِ خٌَّعِمممِ ؤَْٔؼَّْم مطُ ػٍََم مْْىُُْ ًَؤًَْفُمممٌخ
زِؼَيْدُِ ؤًُفِ زِ ؼَيْدِوُُْ ًَبَِّّدَُ فَدزْىَسٌُِْد (. )2
 ٚعجًــ ٢وت اٯٜــ ١أعــْ ٙ٬عــِ عظُٝــٜ ١عجــع ايٓــاؽ عــٔ احكــاٗ٥ا
َٓٗا :
أْ : ّ٫ٚع ٍٚاٯ ١ٜايكطاْ ١ٝأع. ٙ٬
ثاْٝــاّ ْ :عُــ ١اا عًــ ٢انتػــًُؽت بعٛتــ٘ ايٓــسا ٤وت اٜــ ١ايهخــث يــهين
اغـــطا ٌٝ٥يكـــس نـــإ ايعـــطب وت ظَـــإ تاًٖٝـــٜٚ ١عكطبـــ ٕٛبا٭ٚثـــإ اؾت
اا ٜٓٚظـــط ٕٚاؾت ايٗٝـــٛز ٚايٓكـــاض ٣عًـــ ٢أْٗـــِ أٖـــٌ نعـــاب ٚأ هـــاع
ا٭ْهٝاٜٚ ٤ػأي ِْٗٛعٔ أخهاض ايٓه. ٠ٛ

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .103
( )2غٛض ٠ايهكط.40 ٠
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ؾجـــا ٤ايكـــطإ يٝجعـــٌ انتػـــًُؽت أٖـــٌ ايكـــطإ ٚايـــص ٜٔغتـــانهِٗ اا
عـــع ٚتـــٌ بٛاغـــطْ ١هـــٚ ِٗٝبٛاغـــطعِٗ أٖـــٌ ايهعـــاب ؾؿـــ ٞنـــٌ ٜـــّٛ

ٚاؾت  ّٜٛايكٝاَٜ ١عً ٛانتػًُ ٕٛقٛي٘ عاؾت رَّدزَنِِ بِظْسَخجًَِْد.

ثايث ـاّ  :بكــاْ ٤ــسا ٤رَّممدزَنِِ بِظْ مسَخجًَِْ د اؾت ٜــ ّٛايكٝاَــ ١غهــاّ َعجــسز ّا
 ٫كــٌ ايٝــ٘ ٜــس ايعخطٜـــ ٜ ٫ٚعًــ ٙٛغهــاض ٖٚــٌ ؾٝــ٘ زعــ ٠ٛاؾت بــين
اغــطا ٌٝ٥يععاٖــس أْػــابِٗ ادتــٛاب ْعــِ خاقــٚ ١أْــ٘ ْػــب ؾٝــ٘ ؾــطف
عظ ِٝ٭ْ٘ ٜطتع اؾت ا٭ْهٝا. ٤
ضابع ـاّ  :ا٭َــط َــٔ اا عــع ٚتــٌ بــصنط ْعُعــ٘ ٖــْ ٛعُــ ١عظُــ ٢عًــ٢
بين اغطاٚ ٌٝ٥ايٓاؽ .
انتػــأي ١ايثاْٝــ : ١يكــس شنــط

اٜــ ١ايػــٝام ايــصٜ ٟعهــع ضنــٛإ اا

ٚمل ــصنط عًــٖ ١ــصا اٱ هــاع ْٚعا٥جــ٘ َٓٚاؾعــ٘ ٚؾٝــ٘ اعجــاظ ٜعجًــ ٢بعهــازض
ايثٓـــا ٤اؾت ايـــٓؿؼ عًـــ ٢ايـــصٜ ٟعهـــع ضنـــٛإ اا ٚايعػـــً ِٝبـــايؿٛظ
باي ثٛاب ايعظ َٔ ِٝعٓس اا عع ٚتٌ .
ٖٚــَ ٛــٔ اٱعجــاظ وت َسضغــ ١ايكــطإ ادتاَعــٚ ١نٝـــ أْٗــا ط كــٞ
بانتػــًِ اؾت َطا ــب اٱغــعكطاٚ ٤اٱغــعٓها ؿتــا ٜهعــث ايػــه ١ٓٝوت ْؿػــ٘
ٚايػـــٝظ ٚاذتػـــس وت قًـــٛب ايـــص ٜٔنؿـــطٚا ٖٚـــَ ٛـــٔ َكـــازٜل قٛيـــ٘
عاؾت رلًُْ ٌُِظٌُخ زِغَْْظِىُُْد (. )1

ؾُــٔ اعجــاظ اٜــ ١ايػــٝام أْٗــا تعًــت انتكاض ْــٚ ١ايعهــاٚ ٜٔايعهــاز بــؽت
ايــصٜ ٟعهــع ضنــٛإ اا ٚبــؽت ضتــٛع ايهــاؾط بارتٝهــٚ ١ارتػــطإ ٚغــ٤ٛ
ايعاقهــٜ ١ــ ّٛايكٝاَــ ١يهٝــإ إٔ انتػــًُؽت ٚانتػــًُا

ٜعًُــ ٕٛبــإٔ اٱقتــإ

ٚايعُــــٌ بأحهــــاّ ايؿــــطٜع ١اٱغــــ ١َٝ٬نطٜــــل قــــٚ ِٜٛغــــه ٌٝغــــايه١

يـــسخ ٍٛادتٓـــ ١قـــاٍ عـــاؾت ر ًََِممْٓ َّؼَّْممًْ ِِممْٓ خٌ ظَّممدٌِمَدضِ ِِممْٓ ذَوَمممس ؤًَْ

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .119
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ؤُٔؽَممَ ًَىُ مٌَ ُِ مآٌِِْ فَإًٌَُْحِ مهَ َّ مدْخٌٍَُُْ خٌْفَنَّ مصَ ًَالَ ُّظٍَُّْممٌَْ َٔمِ مريًخد ( ٚ )1ؿهــٌ
 ٚؿهــٌ اا عــع ٚتــٌ بعثهٝــت ًَهــٖ ١ــصا ايعًــِ ٚحهــٛض ٙعٓــس انتػــًِ

نـــٌ ٜـــ ّٛبع ٚ٬ـــ٘ غـــهع عؿـــطَ ٠ـــط ٠وت ايٝـــٚ ّٛيًٝعـــ٘ رخىْمممدَِٔد خٌظِّمممسَخؽَ

خٌُّْعْعَمَُِْد (.)2
ٚقتهٔ اْؿا ٤قٛاْؽت بًخاظ ادتُع بؽت ا ١ٜايهخث ٚايػٝام َٓٗا :
ا٭ : ٍٚضنـــٛإ اا َـ ـٔٸ َـــٔ عٓـــس اا ) اش ٜعؿهـــٌ اا عـــع ٚتـــٌ
ٜٚـــهؽت يًٓـــاؽ ضنـــٛاْ٘ ٚغـــهٌ بًـــٛؽ َطا هـــ٘  ٚايكـــطإ حاتـــ ١يًٓـــاؽ

 ٚعجًــــٖ ٢ــــص ٙاذتاتــــ ١بكٛيــــ٘ عــــاؾتر ًَٔصٌَّْنَممممد ػٍََْْممممهَ خٌْىِعَممممدذَ ظِسَْْدًٔممممد ٌِىُممممًِّ
شَِْءٍد(.)3
ايثـــاْ : ٞوت ا هـــاع ضغـــ ٍٛاا ضنـــ ٛإ اا ) ٚؾٝـــ٘ حهـــٛض ٚتـــٛب
ٖــصا اٱ هــاع وت ايعكــٛض ايــصٖين عٓــس اٱْػــإ ٚوت ايٛتــٛز ايعــاّ وت
انتٓعــسٜا

ٚايكــ٬

ٚانتعــاَ٬

بــؽت ايٓــاؽ قــاٍ عــاؾت رَِممْٓ ُّـِممغْ

خٌسَّظٌُيَ فَمَدْ ؤَؿَدعَ خٌٍَّوَد (.)4
ايثايــث  :قــاْ َ ٕٛـٔٸ اا عــع ٚتــٌ عًــ ٢ايٓــاؽ بطنــٛاْ٘ ٚاهلساٜــ١
اؾت ا هاع٘ ) .
يكـــس أْعـــِ اا عـــع ٚتـــٌ عًـــ ٢اٱْػـــإ بايعكـــٌ يُٝٝـــع بـــؽت اذتـــل
ٚايهانـــٌ ٚايكـــسم ٚايهـــصب ٚايٓـــاؾع ٚايهـــاض ٚايعُـــٌ وت غـــهٌٝ
اا ٚاتعٓــاب نــس ٙايعــاّ ٚارتــام َٚــٔ َ ـٔٸ اا بٝــإ َاٖ ٝـ ١ضنــٛإ
اا ٚنٝؿ ١ٝا هاع٘ .
( )1غٛض ٠ايٓػا.124 ٤
( )2غٛض ٠ايؿاحت.6 ١
( )3غٛض ٠ايٓخٌ .89
( )4غٛض ٠ايٓػا.80 ٤
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 ٚؿهـــٌ اا عـــع ٚتـــٌ ٚبعـــث ا٭ْهٝـــاٚ ٤أْـــعٍ ايهعـــب ايػـــُا١ٜٚ
٭تــٌ اْعٗــاج ايٓــاؽ غــهٌ ايٓجــاح ٚايؿــ٬ح يٝهــَ ٕٛــٔ َعــاْ ٞاٜــ١
ايػٝام ٚت: ٙٛ
أ : ّ٫ٚيكــس َــٔٸ اا عًــ ٢ايٓــاؽ بــايٓهٚ ٠ٛأْــعٍ ايهعــب ايػــُا١ٜٚ
يٝعهعٛا ضنٛاْ٘ .
ثاْٝاّ  :بعث ١نٌ ْيب َٔ ا٭ْهٝأَ ٤ٸ َٔ عٓس اا .
ثايثاّ ْ :ع ٍٚنٌ نعاب َٔ ايػُأَ ٤ٸ َٔ اا .
ضابعاّ  :حؿظ ايكطإ يككل ا٭ْهٝأَ ٤ٸ َٔ اا عع ٚتٌ .
خاَػاّ  :ا ١ٜايهخث َٓٗاج ق ِٜٛٱ هاع ضنٛاْ٘ .
انتػــأي ١ايثايثــَ : ١ــٔ خكــا٥ل ا٭َــط ٚنًــب ايؿعــٌ أْــ٘ قــس ٜــأ ٞ
بكــٝػ ١ايؿعــٌ أ ٚانتكــسض أ  ٚادتًُــ ١ارتربٜــ ١ايــيت ٜػــعكطأ َٓٗــا ا٭َــط

ٚعتعٌُ قٛي٘ عاؾت رؤَفََّْٓ خظَّسَغَ زِػٌَْخَْ خٌٍَّوِد (ٚ )1تٖٛاّ :

ا٭ : ٍٚاضاز ٠ا٭َـ ـ ط وت اٜـــ ١ايػـــٝام  ٚكـــسٜطٖا  :ظتـــب ا هـــاع أَـــط
اا عع ٚتٌ .
ايثاْ : ٞتا٤

اٯ ١ٜيًهٝإ ٚايهؿـ ٚاٱخهاض .

ايثايث  :ؿٝس اٯ ١ٜانتكاضْ ١بؽت حاٍ اٱقتإ ٚنس. ٙ
ايطابع  :اؾاز ٠ايثٓا ٤عً ٢انتَٓ٪ؽت ٚشّ ايص ٜٔنؿطٚا .
ارتـــاَؼ  :اضاز ٠ايهؿـــاضٚ ٠اٱْـــصاض ايهؿـــاض ٠يًـــص ٜٔآَـــٛا حبػـــٔ
ادتــعاٚ ٤ايًهــث ايــسا ِ٥وت ادتٓــإ ٚاٱْــصاض يًــص ٜٔنؿــطٚا ٚاقــاَعِٗ وت

ْــاض تٗــِٓ قــاٍ عــاؾت رفََّمْٓ شُلْمصِقَ ػَمْٓ خٌنَّم دزِ ًَؤُدْخِمًَ خٌْفَنَّمصَ فَمَمدْ فَممدشَد

( )2

بًخــاظ نــرب ٣نًٝــٖٚ ١ــ ٞإٔ ا هــاع ضنــٛإ اا َ ـٔٸ ٚاحػــإ َــٔ اا عــع
ٚتٌ ٚ ٖٛٚاق َٔ ١ٝايٓاض .
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .162
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .185
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ٔ
ٔ اا) ؾهــٌ َــا ؾٗٝــا َــ ٸ
ٚقتهــٔ ػــُ ١ٝاذتٝــا ٠ايــسْٝا بأْٗــا زاض (َــ ٸ
ٔ
ْٚعُــَ ١ــٔ عٓــس اا عــع ٚتــٌ ٚضلتــ ١يًٓــاؽ كتٝع ـاّ ٚايٓػــه ١بــؽت انت ـ ٸ
َٔ اا ٚضنٛاْ٘ عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚانتٔٸ اٱهل ٞنطٜل يعخكٝل ضنٛاْ٘ غهخاْ٘ .
ايثاْٜ : ٞأ  ٞانتٔٸ اٱهل َٔ ٞتٗا

:

ا٭ٚؾت  :اْ٘ َكسَ ١ٱحطاظ ضنٛإ اا .
ايثاْٜ : ١ٝكاحب انتٔٸ اٱهل ٞضنٛإ اا .
ايثايثٜ : ١رتؾذ انتٔ اٱهل ٞعً ٢ايعهس بعس احطاظ ٙضنٛإ اا .
ايثايــث  :ضنــٛإ اا غ ـ هب يًؿــٛظ بــانتٔٸ َٓــ٘ غــهخاْ٘ ٖٚــٌ ًٜــعّ
ايــسٚض اش ا نــإ نــٌ َُٓٗــا غــههاّ ٚنطٜكــاّ يٰخــط ادتــٛاب  ٫يًعهــأٜ
وت انتكــازٜل نــطزاّ ٚعهػــاّ اش إٔ نــَ ّ٬ــٔ انتــٔٸ اٱهلــٚ ٞضنــٛإ اا
يـــ٘ أؾـــطاز َٚكـــازٜل َ ٫عٓاٖٝـــ ١باٱنـــاؾ ١اؾت قـــٛاْؽت َععـــسز ٠وت انتكـــاّ
: ٖٞٚ
ا٭ : ٍٚاْعؿا ٤ايسٚض بؽت أؾطاز انتٔ اٱهل. ٞ
ايثـــاْ : ٞانتـ ـٔٸ اٱهلـــٛ ٞيٝـــس  ٟنـــٌ ؾـــطز َٓـــ٘ عؿـــطع عٓـــ٘ أؾـــطاز
َٚكازٜل نثري. ٠
ايثايــث  :أؾــطاز انتــٔ اٱهلــ ٞخاضقــ ١يًعكــٛض ايــصٖين اش إ ايــسٚض
ٚايعػًػــٌ َــٔ بٓــا

أؾهــاض اٱْػــإ شا

ايكــٝػ ١اةــسٚزٚ ٠انتكٝــس ٠وت

ايٛاقع ٚحع ٢وت عامل ايعكٛض .
ايطابـــع  :ايعؿـــطع انتعكـــٌ ٚانتعجـــسز يًُــٔٸ اٱهلـــ ٞؾهـــٌ ؾـــطز َٓـــ٘
٬
عؿــطع َٓــ٘ ؾــطٚع نــثريَ ٠ــع بكا٥ــ٘ عًــ ٢حايــ٘ نٓعُــٚ ١ؾطٚعــ٘ هــ ٕٛأقـ ّ

٭غكـــإ َعجـــسزَٓ ٠ـــ٘ يٝهـــَ ٕٛـــٔ َعـــاْ ٞقٛيـــ٘ عـــاؾت رًَبِْْ ظَؼُم مدًُّخ
ِٔؼَّْصَ خٌٍَّوِ الَ ظُمْظٌُىَدد (. )1
( )1غٛض ٠ايٓخٌ .18
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 ٚعجــسز ؿطعــا

انت ـٔٸ ٚايٓعُــ ١اٱهلٝــ ١ؿتــا ٖــ ٛأغــطع َــٔ اٱحكــا٤

ً ٚــــو اٜــــَ ١ــــٔ بــــسٜع قــــٓع اا  ٚأنٝــــس يًعخــــس ٟوت ايعجــــع عــــٔ
اٱحان ١بانتٔٸ ايصٜ ٟعؿهٌ ب٘ اا عع ٚتٌ .
ارتـــاَؼ  :انتـــٔ اٱهلـــ ٞعًـــ ٢انتػـــًُؽت ٚايٓـــاؽ كتٝعـ ـاّ وت ايـــسْٝا
نطٜل ئًُٸ وت اٯخط. ٠
انتػـ ـأي ١ايطابعـــ : ١كـــسٜط ا دتُـــع بـــؽت اٯٜـــعؽت  :يكـــس َـ ـٔٸ اا عًـــ٢
انتَٓ٪ؽت يٝعهعٛا ٚايٓاؽ ضنٛإ اا ) .
َــٔ اٱعجــاظ وت ْظــِ ٖــص ٙاٯٜــا

زتــ ٧اٜــ ١ايهخــث بكــٝػ ١ادتًُــ١

ارتربٜـــٚ ١قـــٝػ ١ايؿعــــٌ انتانـــْٚ ٞــــع ٍٚانتـــٔٸ َــــٔ عٓـــس اا  ٚػؿــــ٘ٝ
يًُـــَٓ٪ؽت عًـــ ٢ضتـــ ٛايعُـــ ّٛاجملُـــٛعٚ ٞاٱغـــعػطاقٚ ٞا٭ؾـــطازَ ٟـــع
بٝـــإ َٛنـــ ٛع ٖـــصا انتــٔٸ ٖٚـــ ٛبعثـــ ١ايـــٓيب ست ُـــس قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘
ٚغــًِ َٚــٔ اٯ ٜــا

إٔ ٖــصا انتٛنــٛع َــٔ ايَ٬عٓــاٖ ٞوت شا ــ٘ ْٚؿعــ٘

ٚأثط ٖٛٚ ٙبًخاظ ا ١ٜايػٝام عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاْــ٘ زيٝــٌ  ٫هــاع ضنــٛإ اا ٚوت ايثٓــا ٤عًــ ٢ايكــطإ قــاٍ

عــاؾت ر َّيْ مدُِ زِ موِ خٌٍَّ موُ َِ مْٓ خظَّسَ مغَ زِػْ مٌَخَٔوُ ظُ مسًَُ خٌعَّ م ََِ ًَُّهْ مسِـُيُُْ ِِ مْٓ خٌظٍَُُّّممدضِ
بٌََِ خٌنٌُّزِ زِةِذِْٔوِ ًَّيْدِّيُِْ بٌََِ طِسَخؽٍ ُِعْعَمُِْد (.)1
ايثاْ : ٞشا

انتٔٸ َٔ اا ضنٛإ ا عع ٚتٌ .

ايثايــث  :طؾــذ ضنــٛإ اا عــع ٚتــٌ َــٔ انت ـٔٸ بهعثــ ١ايــٓيب ستُــس
قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚا يــ٘ ٚغـًِ ؾهـإٔ انتــَٓ٪ؽت أَـَ ١عهاًَـٚ ١تاٖ٤ــا انتـٔٸ َــٔ
اا بُٓٝــا ا٭قــٌ ٖــ ٛإٔ بعثــ ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ
ٖــ ٞانتٓٗــاج ٚايعًــ ١يعــأيٝـ أَــ ١اٱقتــإ ٚيهــٔ حعــ ٢عًــ ٢انتعٓــ ٢أعــٙ٬
ٚإٔ انتــَٓ٪ؽت أَــٚ ١تــا ِٖ٤انتــٔٸ بهعثــ ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘
ٚغــًِ ؾاْــ٘ ٜؿــٌُ انتــَٓ٪ؽت َــٔ ا٭َــِ ايػــابك ١ايــص ٟبكــٛا عًــَٗٓ ٢ــاج
( )1غٛض ٠انتا٥س.16 ٠
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ا٭ْهٝــا ٤ايػــابكؽت ٖٚــِ ٜعطًعــ ٕٛاؾت بعثــ ١ايــٓيب ٚبــازضٚا يًعكــسٜل بٗــا

ٚايــسخ ٍٛوت اٱغــ ّ٬قــاٍ عــاؾت ر وُنْ معُُْ خَْْ مسَ ؤَُِّ مصٍ ؤُخْسِـَ مطْ ٌٍِنَّممدضِ ظَ مإُِْسًَُْ
زِمممدٌَّْؼْسًُفِ ًَظَنْيَمممٌَْْ ػَمممْٓ خٌُّْنىَمممسِ ًَظُاِِْ نُممممٌَْ زِدٌٍَّممموِ ًٌََمممٌْ آَِمممَٓ ؤَىْمممًُ خٌْىِعَممممدذِ
ٌَىَدَْ خَْْسًخ ٌَيُُْ ِِنْيُُْ خٌُّْاِِْنٌَُْد (.)1
ٚبُٓٝــا أخــرب

اٜــ ١ايهخــث عــٔ ٚقـــ ثابــت يًُػــًُؽت اش ؾــٗس

هلــِ باٱقتــإ ؾــإ اٜــ ١ايػــٝام ٚضز

بكــٝػ ١ادتًُــ ١ايؿــطن ١ٝرؤَفََّ مْٓ

خظَّسَمممغَ زِػْمممٌَخَْ خٌٍَّممموِد ( )2يهٝـــإ قـــاْٖٚ ٕٛـــ ٛإٔ ا هـــاع ضنـــٛإ اا أَـــط
َعجــسز نــٌ غــاعَ ١ــٔ غــ اعا

اذتٝــا ٠ايــسْٝا حٝــث ٜــساِٖ اٱَعخــإ

ٚاٱبع ٤٬اٱْػإ يٝدعاض َا ؾ ٘ٝضنٛإ اا .
َٚـــٔ اٱعجـــاظ اْهػـــا أزا ٤ايكـــ ٠٬ايَٝٛٝـــ ١عًـــ ٢ايٝـــٚ ّٛيًٝعـــ٘
نٛاتـــب َٛغـــع ؾُـــثٜ ٫ ّ٬ػـــعػطم أزا ٤قـــ ٠٬ايكـــهذ ا ٫ضتـــ ٛأضبـــع
زقــا٥ل َٚــع ٖــصا ؾــإ ٚقعٗــا قتع ـ س َــٔ نًــٛع ايؿجــط اؾت نًــٛع ايؿــُؼ
قاٍ عاؾت ر ًَلُسْآَْ خٌْفَفْسِ بَِّْ لُسْآَْ خٌْفَفْسِ وَدَْ َِشْيٌُدًخد (.)3

ٚنــصا بايٓػ ـ ه ١يكــ ٠٬ايظٗــط ٚايعكــط ؾــإ ٚقــت أزاٗ٥ــا قتعــس اؾت َــا
قهـــٌ أ ٍٚقـــ ٠٬انتػـــطب َـــع ا٭ؾهـــًٚ ١ٝا٭ٚيٜٛـــ ١٭زا ٤ايكـــ ٠٬وت أٍٚ
ٚقعٗا .
يٝه ٕٛوت ٖص ٙايػع ١وت ٚقت ا٭زا ٤أَٛض :
ا٭ : ٍٚأْٗا حج ١عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا .
ايثاْ : ٞؾٛ ٘ٝبٝذ  ٚههٝت يًص ٜٔباٚ٤ا بػدط َٔ اا .

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .110
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .161
( )3غٛض ٠ا٭غطا.78 ٤
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ايثايــث  :اْــ٘ َــٔ أغــهاب ضتــٛع ايــص ٜٔنؿــطٚا بػــدط ٚغهــب َــٔ
اا يــعدًؿ ِٗ عــٔ أزاَ ٤ــا تــا ٤بــ٘ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘
ٚغــًِ بًخــاظ إٔ نــٌ ؾــطز َــٔ ا٭ٚاَــط ٚايٓــٛاٖ ٞوت بعثعــ٘ ٖــ َ ٛـٔٸ َــٔ
اا عع ٚتٌ يصا قتهٔ كسٜط ا ١ٜايهخث عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكـــس َـ ـٔٸ اا عًـــ ٢انتـــَٓ٪ؽت اش تـــا ٤ايـــٓيب ستُـــس بٛتـــٛب

أزا ٤ايكـــ ٠٬قـــاٍ عـــاؾت ر بَِّْ خٌظَّممم َشَ وَدَٔمممطْ ػٍََمممَ خٌُّْممماِِْنِنيَ وِعَدزًمممد
ٌَِْلٌُظًدد (.)1

٫
ايثــاْ : ٞيكــس َ ـٔٸ اا عــع ٚتــٌ عًــ ٢انتــَٓ٪ؽت اش بعــث ؾــ ِٗٝضغــّ ٛ
َٔ أْؿػِٗ ٜأَطِٖ بأزا ٤ايكٜٓٚ ٠٬صض ايٓاؽ َٔ طنٗا .
ٚعـــٔ ( تٳـــابٹطٳ بٵــٔٳ عٳهٵــسٹ ايًٖــ٘ٹ ٜٳكُـــٍٛٴ غٳــُٹعٵتٴ ضٳغٴـــٍٛٳ ايًٖــ٘ٹ قـــً ٢اا
ٔ ايطٻتٴـــٌٔ ٚٳبٳـــٝٵٔٳ ايؿكـــطٵىٹ ٚٳايِهُؿِـــطٔ ٳـــطٵىُ
عًٝـــ٘ ٚايـــ٘ ٚغـــًِ ٜٳكُـــٍٛٴ  :بٳـــٝٵ ٳ
ايكٻ٠َ٬ٹ) (.)2
ايثايــث  :يكــس َــٔ اا عًــ ٢انتــَٓ٪ؽت بٛتــٛب أزا ٤ايكــٚ ٠٬ا ٝــاِْٗ
هلا بككس ايكطب ١اؾت اا .
ايطابع  :يكس َٔٸ اا عً ٢انت َٓ٪ؽت بع ٠ٚ٬اٜا

ايكطإ وت ايك.٠٬

ارتــاَؼ  :يكــس َ ـٔٸ اا عًــ ٢ايكــخاب ١باَاَــ ١ايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘
ٚاي٘ ٚغًِ هلِ وت ايك. ٠٬
ايػــــازؽ  :قــــريٚض ٠ايكــــٚ ٠٬غــــَ ١ًٝهاضنــــ ١يًعٓــــع ٙعــــٔ ؾعــــٌ

ايؿاحؿـــٚ ١اض هـــاب اٯثـــاّ قـــاٍ عـــاؾت ربَِّْ خٌظَّم م َشَ ظَنْيَمممَ ػَم مْٓ
خٌْفَمْشَدءِ ًَخٌُّْنْىَسِد (.)3

( )1غٛض ٠ايٓػا.103 ٤
( )2غٓٔ ايهٗٝك.77/2 ٞ
( )3غٛض ٠ايعٓههٛ

.45
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ايػـــابع  :يكـــس َـ ـٔٸ اا عـــع ٚتـــٌ عًـــ ٢انتػـــًُؽت بايكـــ ٠٬يٓؿـــط
ؾآ بٝب ا٭خ ٠ٛاٱقتاْٚ ١ٝا٭يؿٚ ١انتٛز ٠ب. ِٗٓٝ

ؾخُٓٝـــا قـــاٍ عـــاؾت ر بََِّّٔمممد خٌُّْاِِْنُمممٌَْ بِخْم مٌَشٌد ( )1ؾاْـــ٘ غـــهخاْ٘ ؾـ ـطٸع

ا٭حهــاّ ٖٝٚــ ٧ايػــهٌ انتهاضنــٚ ١أؾــاض عًــ ِٗٝؿتــا ظتعًــِٗ ٜععاٖــسٕٚ
غـــٓٔ ا٭خـــ ٠ٛاؾت ٜـــ ّٛايكٝاَـــٖٚ ١ـــٌ ٓخكـــط ٖـــص ٙا٭خـــ ٠ٛباٱحتـــاز
انتهــاْ ٞنايػــهٔ وت قطٜــٚ ١احــس ٠أ ٚاٱتعُــاع وت ستــٌ عُــٌ َؿــرتى
ادتــٛاب  ٫افتــا هــ ٕٛا٭خــ ٠ٛعاَــ ١يعؿــٌُ انتٛتــٛز ٚانتعــسٚ ّٚايــصٟ
وت انتؿطم  َٔٚوت انتػطب .
ٚتـــا ٤ظَـــإ ايعٛنتـــ ١يٛٝغـــع َعـــاْٖ ٞـــص ٙا٭خـــٜٚ ٠ٛهـــ ٕٛاعجـــاظ ّا
يــصا

اٯٜــ ١ايكطاْٝــَٚ ١عاْٗٝــا ٖٚهــصا وت نــٌ ظَــإ ٚنــط ٚأحــٛاٍ

عً ٢ايٓاؽ .
ايثـــأَ  :ؿكـــ٘ انتػـــًُؽت وت ايـــسَٚ ٜٔعـــطؾعِٗ بأحهـــاّ ايؿـــطٜع١
بٛاغط ١ايكٚ ٠٬أزاٗ٥ا َٚعاْ ٞا٭خ ٠ٛاٱقتاْ ١ٝؾٗٝا .
ايعاغـــع  :حتكـــل ايكـــًذ بـــؽت انتػـــًُؽت بايكـــٚ ٠٬اٱتعُـــاع ؾٗٝـــا
ٚاٱحتـــاز ٚايعؿـــاب٘ وت نٝؿٝـــ ١أزاٗ٥ـــا َٚـــٔ اٱعجـــاظ وت ْظـــِ ايكـــطإ

ٚضٚز يؿـــظ رفَإَطْم مٍِمٌُخد ثـــ٬ث َـــطا

وت ايكـــطإ ٚنًـــٗا وت َٛنـــٛع

َعخــــس ٚوت اٜــــعؽت َععــــايٝعؽت بكٛيــــ٘ عــــاؾت ر ًَبِْْ ؿَدجِفَعَممممدِْ ِِمم مْٓ
خٌُّْمم ماِِْنِنيَ خلْعَعٍَُممممٌخ فَإَطْمم مٍِمٌُخ زَْْنَيَُّممممد فَمم مةِْْ زَغَمم مطْ بِلْمم مدَخىَُّد ػٍََممممَ خٌْمم مإُخْسٍَ
َفمَممد ِظٌٍُخ خ ٌَّعِممِ َظ ْسغِممِ َلعَّممَ َظفِممِ َء ِبٌَممَ َؤِْمم ِس خٌٍَّمموِ فَممةِْْ فَممدءَضْ فَإَطْممٍِمٌُخ
زَْْنَيَُّممممد زِدٌْؼَمممدْيِ ًَؤَلْعِمممـٌُخ بَِّْ خٌٍَّممموَ ُّمِمممرُّ خٌُّْمْعِمممـِنيَ * بََِّّٔممممد خٌُّْاِِْنُممممٌَْ بِخْمم مٌَشٌ
فَإَطْمممٍِمٌُخ زَمممَْْٓ ؤَخَمم مٌَّْىُُْ ًَخظَّمُممممٌخ خٌٍَّمم موَ ٌَؼٍََّىُمممُْ ظُسْلَُّممممٌَْد ( )2يعــــٛخ ٞاذتهــــِ
( )1غٛض ٠اذتجطا

.10

( )2غٛض ٠اذتجطا

.10-9
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ايعهًٝؿـــــ ٞيًُػـــــًُؽت ٚانتػـــــًُا

بٛتـــــٛب ايكـــــًذ بـــــؽت ايـــــصٜٔ

ٜعداقُٜٚ ٕٛكععً. َِٗٓ ٕٛ
يهٝــــإ ٚتــــٛب ايعهًٝـــــ دتُٝــــع انتػــــًُؽت ٚانتػــــًُا

بايكٝــــاّ

بايكًذ بؽت انتػًُؽت ؿتا ٖ ٛأعِ َٔ ايٛتٛب ايهؿا. ٞ٥
ٚقس قػِ ا٭قٛي ٕٛٝايٛاتب اؾت قػُؽت :
ا٭ : ٍٚايٛاتـــب ايعـــٝين ايـــص ٟظتـــب عًـــ ٢نـــٌ َهًــــ َٚهًؿـــ١
َثــٌ ايكــٚ ٠ ٬ايكــٝاّ ٚاذتــج ؾــٜ ٬ػــكط ايٛاتــب ا ٫بكٝــاّ انتهًـــ
بأزا٥ـــ ٘ ؾـــٜ ٬ػـــعطٝع انتًـــو َـــث ّ٬اْابـــ ١أحـــس أعٛاْـــ٘ ٚتٓـــٛز ٙ٭زا٤
ؾطٜه ١ايكٝاّ عٓ٘ .
ايثـــاْ : ٞايٛتـــٛب ايهؿـــاٖٚ ٞ٥ـــ ٛايـــصٜ ٟعٛتـــ٘ ؾٝـــ٘ ارتطـــاب اؾت
انتػـــًُؽت ٚانتػـــًُا

كتٝعـ ـاّ ٚيهـــٔ اشا قـــاّ بـــ٘ أحـــسِٖ غـــكط عـــٔ

اٯخط. ٜٔ
ٚقـــس أْؿـــأْا قػـــُٝاّ هلُـــا ٜهـــ ٕٛبطظخـ ـاّ بُٗٓٝـــا َٚـــٔ َكـــازٜك٘
ايععــــا ٕٚوت ايٛاتــــب ايهؿــــاٚ ٞ٥ايععهــــٝس ؾٝــــ٘  ٛ ٚظٜــــع ايٛظــــا٥ـ
وت أزا٥ــ٘ ٚاصتاحــ٘  ٚــٛاي ٞاٱ ٝــإ بــ٘ ؾكــس ًٜــعّ ايكــًذ

ٚانتػــٚ٪يٝا

انتــصنٛض وت اٯٜــ ١أعــ ٙ٬بــصٍ ا٭َــٛاٍ ٚايكــرب  ٚعــسز ا٭ؾــطاز ٚادتٗــا
اييت ك ّٛب٘ ٛ ٚاي ٞاذتث عً ٢ايكًذ ٓ ٚجع. ٙ
َٚـــٔ اٯٜـ ـ ا

إٔ أزا ٤ايكـــ ٚ ٠٬عاٖـــس احتـــاز نٝؿٝعٗـــا َـــٔ ٚغـــاٌ٥

ٚغـــهٌ ايكـــًذ بـــؽت انتػـــًُؽت ٚايؿـــٛاٖس عًٝـــ٘ نـــثري ٠ؾـــ ٬غطابـــ ١إٔ
ٜهــ ٕٛقــ ٍٛايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ (قــًٛا نُــا ضأٜعُــْٞٛ
أقــً)ٞ

( )1

َــازٚٚ ٠غــَ ١ًٝهاضنــ ١يععاٖــس ا٭خــ ٠ٛبٝــِٓٗ ٚعكــس ايكــًذ

بــؽت انتعداقــُؽت َــِٓٗ ٜ ٫ٚعًــِ َــا ٜسؾ عــ٘ أزا ٤انتػــًُؽت يًكــَ ٠٬ــٔ
نــطٚب ارتــ٬ف ٚارتكــ ١َٛا ٫اا عــع ٚتــٌ يعهــ ٕٛايكــٚ ٠٬أزاٖ٩ــا
عًٚ ٢ت: ٙٛ
( )1ؿػري ايكطنيب .93/6
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ا٭ : ٍٚثهٝت ا٭خ ٠ٛبؽت انتػًُؽت ٚانتػًُا

.

ايثآَْ : ٞع أغهاب ارتكٚ ١َٛايكعاٍ بؽت انتػًُؽت .
ايثايث  :ايكًذ بؽت انت عخاضبؽت ٚانتعكا ًؽت َٔ انتػًُؽت .
ؾــإ قًـــت ٖـــٌ َـــٔ عـــاضض بـــؽت ايٛتـــ٘ ايثـــاْٚ ٞايثايـــث أعـــٙ٬
ادتٛاب  َٔ ٫تٗا

:

ا٭ٚؾت ٛ :تٗـــت اٜـــ ١رفَإَطْمممٍِمٌُخ د بارتطـــاب اؾت كتٝـــع انتػـــًُؽت

ٚانتػًُا

بًع ّٚايكٝاّ بايكًذ .

ايثاْٝــ : ١اخهــاض اٯٜــ ١عــٔ حــسٚث اٱ قععــاٍ بكــٝػ ١ادتًُــ ١ايؿــطن١ٝ

ر ًَبِْْ ؿَدجِفَعَممممدِْ ِِمممْٓ خٌُّْممماِِْنِنيَ خلْعَعٍَُممممٌخ فَإَطْمممٍِمٌُخ زَْْنَيَُّممممد فَمممةِْْ زَغَمممطْ
بِلْم مدَخىَُّد ػٍََمممَ خٌْم مإُخْسٍَ فَمَمممدظٌٍُِخ خٌَّعِمممِ ظَسْغِمممِ لَعَّمممَ ظَفِمممِءَ بٌَِمممَ
ض َف َإطْممممم ٍِمٌُخ َز ْْ َن ُيَّمممممد ِزد ٌْؼَممممم ْد ِي ًَ َؤ ْلعِممممم ُـٌخ بَِّْ خٌٍَّممممموَ ُّمِمممممرُّ
ْ فَمممممد َء ْ
ْ
َؤِْممممم ِس خٌٍَّممممم ِو فَممممم ِة
خٌُّْمْعِـِنيَد (.)1

ايثايثـــ : ١حكـــط اٯٜـــ ١ذتـــسٚث ايكعـــاٍ بـــؽت نـــا٥ؿعؽت َـــٔ عُـــّٛ
انتػًُؽت .
ايطابعــ : ١قــسض ٠عُــ ّٛانتػــًُؽت عًــ ٢عكــس ايكــًذ بــؽت انتعداقــُؽت
َِٓٗ .
ارتاَػـــ : ١اْكطـــاع ايهػـــ ٞبـــؽت انتعداقـــُؽت بعـــس ايكـــًذ ٚشنـــط
احعُـــاٍ ايهػـــَ ٞـــٔ احـــس ٣ايطـــا٥ؿعؽت ٚح٦ٓٝـــص كا ـــٌ ًـــو ايطا٥ؿـــ١

اغع٦كــــا ّ٫يًهػــــٚ ٞوت قٛيــــ٘ ر ًَبِْْ ؿَدجِفَعَممممدِْ ِِممممْٓ خٌُّْمممماِِْنِنيَ
خلْعَعٍَُممٌخ فَإَطْمٍِمٌُخ زَْْنَيَُّممدد (ٖٚ )2ــَ ٛــٔ َكــازٜل اٜــ ١ايهخــث ٚقٛيــ٘ عــاؾت رٌَمَمدْ

( )1غٛض ٠اذتجطا

.9

( )2غٛض ٠اذتجطا

.9
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َِمم م َّٓ خٌٍَّمم موُ ػٍََممممَ خٌُّْمم ماِِْنِنيَ بِذْ زَؼَمم مػَ فِممممْيُِْ زَظُممممٌالً ِِمم مْٓ ؤَْٔفُعِمم ميُِْد (َ)1ــــٔ
:

تٗا

ا٭ٚؾت  :بٝإ قاْٚ ٕٛتٛب ايكًذ بؽت انتػًُؽت .
ايثاْٝــ : ١اٱخهــاض عــٔ ا٭خــٚ ٠ٛا٭يؿــ ١بــؽت انتػــًُؽت ٚعــسّ حــسٚث
اٱقععاٍ ا ٫عً ٢ضت ٛاٱحعُاٍ ٚايؿطز ايكً. ٌٝ
ايثايث : ١كػ ِٝاٯ ١ٜانتػًُؽت اؾت أقػاّ :
ا٭ : ٍٚعًُــاٚ ٤حهــاّ ٚعُــ ّٛانتػــًُؽت انتــأَٛض ٜٔباٱقــ٬ح بــؽت
انتػًُؽت .
ايثاْٚ ٞايثايث  :نا٥ؿعإ قس عكا  ٕ٬ؾُٝا بُٗٓٝا .
َٚـــٔ ٜكا ـــٌ أخـــاَ ٙـــٔ انتػـــًُؽت َـــطٜ ٠هـــَ ٕٛكـــًخاّ َـــط ٠أخـــط٣
بربن ١أزا ٤ايك ٠٬كتاعٚ ١ؾطازاّ .
انتػـــأي ١ارتاَػـــ : ١كـــسٜط ادتُـــع بـــؽت اٯٜـــعؽت  :يكـــس َـ ـٔٸ اا عًـــ٢
انتَٓ٪ؽت  ٫نُٔ با ٤بػدط َٔ اا ) ٚؾٚ ٘ٝت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكـــس أخـــرب
ػَمم مْٓ خٌْؼَمم مدٌَِّنيَد

( )2

اٜـــا

ايكـــطإ بـــإٔ اا عـــع ٚتـــٌ روَنِمممِ

ٚأْــــ٘ غــــهخاْ٘ مل غتًــــل ازّ ٜٚعدــــص ٙخًٝؿــــ١

ٓ ٚعؿـــط شضٜعـــ٘ وت ا٭ضض ا ٫يـــٓؿعِٗ ٚاقـــاَعٗ ِ وت ايٓعـــ ِٝايـــسا ِ٥ايـــصٟ
ٜ ٫ـــأ  ٞا ٫با هـــاع ضنـــٛإ اا ٚاتعٓـــاب غـــدط٘ ٚغهـــه٘ ٚ٭ٕ ٖـــصا
ارتًـــل ٚاغـــعساَ ١اذتٝـــاْ ٠عُـــَٚ ١ـ ـٔٸ عظـــَ ِٝـــٔ عٓـــس اا عـــع ٚتـــٌ
ٚقٝــس

اٜــ ١ايه خــث انت ـٔٸ ٚايطــَ ٍٛــٔ اا غــهخاْ٘ بهعث ـ ١ايــٓيب قــً ٢اا

عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بأْ٘ يًَُٓ٪ؽت .
ٚعتعُــٌ حــاٍ ايــص ٜٔب ـاٚ٤ا ب ػــدط َــٔ اا هتــٔ ــصنطِٖ اٜــ ١ايػــٝام
وت انتكاّ ٚتٖٛاّ :
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .97
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ـــ ٍٛايـــص ٜٔغـــدط اا عًـــ ِٗٝبـــانتٔٸ َـــٔ اا بهعثـــ١

أ : ّ٫ٚعـــسّ

ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
ثاْ ٝـاّ :

ــ ٍٛايــص ٜٔغــدط اا عًــ ِٗٝبــانتٔٸ اٱهلــ ٞوت بعثــ ١ايــٓيب

ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚيهٔ عً ٢ضت ٛانتٛته ١ادتع. ١ٝ٥
ثايثــاّ :

ٔ َــٔ اا بهعثــ ١ايــٓيب
ــ ٍٛايــص ٜٔغــدط اا عًــ ِٗٝبــانت ٸ

ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بعطض ٚاحس َع انتَٓ٪ؽت .
ضابعـ ـاّ  :ايعؿكـــَ ٌٝـــٔ تٗـــ ١اٱبعـــساٚ ٤اٱغـــعساَ ١ؾكـــس َـ ـٔٸ اا
عًــ ٢انتــَٓ٪ؽت ٚايٓــاؽ كتٝعــ ّا بهعثــ ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘
ٔ
ٚغــًِ وت ابعــسا ٤ايهعثــ ١ثــِ غتــعل انتَٓ٪ــ ٕٛبــايٓعِ انترتؾــخ ١عــٔ انتــ ٸ
اٱهل َٔ ٞتٗ ١أحهاّ ايؿطٜعٚ ١اٱَعثاٍ هلا .

ٚانتدعــاض ٖــ ٛثايثــاّ أعــٜٚ ٙ٬ــسٍ ع ًٝــ٘ قٛيــ٘ عــاؾت رًََِممد ؤَزْظَ مٍْنَدنَ بِالَّ

زَلَّْممصً ٌٍِْؼَممدٌَِّنيَد

( )1

ؾــاشا أْعــِ اا عــع ٚتــٌ عًــ ٢ايٓــاؽ ؾــإ ْعُعــ٘

عػؿــاِٖ كتٝعــ ّا ٚيهــٔ ؾطٜكــ ّا َــٔ ايٓــاؽ ظتخــس ٕٚبايٓعُــٚ ١عتجهــٕٛ

عــٔ أْؿػــِٗ اٱ ْعؿــاع ا٭َثــٌ َٓٗــا قــاٍ عــاؾت رؤَفَسِدٌْسَدؿِمًِ ُّاِِْنُممٌَْ ًَزِنِؼَّْ مصِ
خٌٍَّوِ َّىْفُسًَُْد (.)2

ؾــإ قًــت ٜكــذ كــسٜط اٜــ ١ايهخــث ٚ :يكــس َ ـٔٸ اا عًــ ٢ايٓــاؽ اش
 ٫ادتــٛاب ْعــِ ٖٚــ ٛأَــط تًــ ٞاش إٔ ضغــاي ١ايــٓيب
بعــث ؾــ ِٗٝضغــّ ٛ
ستُــــس قــــً ٢اا عًٝــــ٘ ٚايــــ٘ ٚغــــًِ يًٓــــاؽ كتٝعـــاّ َٚــــٔ اٯٜــــا
قــريٚض ٠أؾــطاز َــٔ ا٭َــِ انتععــسزَ ٠ــٔ أقــطب ايكــخاب ١اؾت ايــٓيب ستُــس
قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ َــِٓٗ  :غــًُإ ايؿاضغــٚ ٞبــ ٍ٬اذتهؿــٞ
ٚقـــٗٝب ايطَٚـــ ٞاؾت تاْـــب عـــسز َـــٔ ايٗٝـــٛز ٚايٓكـــاض ٣ايـــصٜٔ
زخًٛا اٱغ. ّ٬
( )1غٛض ٠ا٭ْهٝا.107 ٤
( )2غٛض ٠ايعٓههٛ

.67
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اشٕ َــا ٖــ ٛانتــا٥ع انتػــ عكطأ َــٔ ادتُــع بــؽت اٯٜــعؽت ٚايــصٜ ٟعجًــ٢
بــانتؿٗ ّٛبايعكــسٜط ايــٛاضز وت أٖ ٍٚــص ٙانتػــأيٖٚ ١ــ ٞارتاَػــ ١ادتــٛاب
َٔ تٗا

عهؽت وت شا

ا ١ٜايهخث :

ا٭ٚؾت ْ :ػـــه ١ا يطغـــ ٍٛاؾت ْؿـــؼ انتػـــًُؽت ٚاْعُـــا ٙ٩هلـــِ ؾٗـــٛ
َِٓٗ ٚهلِ .
ايثاْٝــ : ١ــ ٠ٚ٬ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ اٜــا

ايكــطإ

عً ٢انتػًُؽت .
ايثايثـــ : ١طٗـــري  ٚعنٝـــ ١ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘ ٚغـــًِ
يًُـــــَٓ٪ؽت ؿتـــــا تـــــاَ ٤ـــــٔ ا٭حهـــــاّ يٝهـــــَ ٕٛـــــٔ َعـــــاْ ٞقٛيـــــ٘
عــاؾترًَُّ مصَوِّْيُِْ دوت اٜــ ١ايهخــث ايهؿــاض ٠بكٝــاّ انتػــًُؽت بايعكٝــس بأحهــاّ

ايؿــــطٜع ١اٱغــــٚ ١َٝ٬وت ايعٓعٜــــٌر وَمممرٌَِهَ ُّسَمممُِّْٓ خٌٍَّممموُ ٌَىُمممُْ خَّٓممممدضِ ٌَؼٍََّىُمم مُْ
ظَعَفَىَّسًَُْد (.)1
( عــٔ َٓكــٛض بــٔ قــؿ ١ٝقــاٍ َ :ـطٸ ايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ
بطتــٌ ٖٚــٜ ٛكــ : ٍٛاذتُــس ا ايــصٖ ٟــساْ ٞيٲٔغــٚ ّ٬تعًــين َــٔ أَــ١
ستُـــس  .ؾكـــاٍ ضغـــ ٍٛاا قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘ ٚغـــًِ  :يكـــس ؾـــهط
عظُٝاّ) (.)2
ايطابعــ : ١عًــ ِٝايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ انتػــًُؽت
ايهعــاب ٚاٜــا

ايكــطإ ٖٚــٌ عًــ ِٝايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘

ٚغــًِ يًُػــًُؽت ايــعَ ٠ٚ٬ــٔ ادتٗــ ١ايثاْٝــ ١أ ٚايطابعــ ١أعــ ٙ٬انتدعــاض
أْ٘ َُٓٗا َعاّ خاقٚ ١إٔ اٯ ١ٜوت بٝإ َٔٸ اا عً ٢انتػًُؽت .
ارتاَػــ : ١عًــ ِٝايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ انتػــًُؽت
اذتهُٚ ١أحهاّ اذتٚ ٍ٬اذتطاّ .
( )1غٛض ٠ايهكط.219 ٠
( )2ايسض انتٓثٛض .308/1
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ايػازغـــ : ١صتـــا ٠انتػـــًُؽت َـــٔ ايهـــ٬يٚ ١ايػٛاٜـــٚ ١اؾـــ ١ادتٗايـــ١
ٚنٌ ؾطز َٔ ايٛت ٙٛايعاي َٔ ٖٛ ١ٝايَ٬عٓاٖ: ٖٞٚ ٞ
ا٭َ : ٍٚـ ـٔٸ اا عًـــ ٢انتـــَٓ٪ؽت بهعثـــ ١ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اا عًٝـــ٘
ٚاي٘ ٚغًِ .
ٔ اا عًــ ٢ايٓــاؽ كتٝعــ ّا بهعثــ ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا
ايثــاَْ : ٞــ ٸ
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
ٔ اا عًــ ٢ايــص ٜٔنؿــطٚا بهعثــ ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا
ايثايــث َ :ــ ٸ
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
ايطابـــع َ :ــٔٸ اا عًـــ ٢ايٓـــاؽ بٛاغـــطَٓ ١ٸـــ٘ ٚنٛيـــ٘ عًـــ ٢انتـــَٓ٪ؽت
 ٬ــ ٠ٚ٬انتػــًُؽت ٯٜــا
انتــصنٛض وت ايٛتــ٘ ا٭ ٍٚأعــ ٙ٬ؾُــث ّ

ايكــطإ

يطــــ َـــٔ اا عًـــٚ ِٗٝعًـــ ٢ايٓـــاؽ كتٝعـ ـاّ ٖٚـــَ ٛـــٔ اٱعجـــاظ وت
ٚتٛب قطا ٠٤ايكطإ وت ايك ٠٬ايٚ ١َٝٛٝاييت عكـ بأَٛض :
أ : ّ٫ٚاْٗــا ٚاتــب َطًــل  ٫ــرتى حبــاٍ ــ٬ف ايكــٝاّ َــث ّ٬ايــصٟ

ٜػـــعثَٓٓ ٢ـــ٘ انتـــطٜض ٚانتػـــاؾط قـــاٍ عـــاؾت ر ًََِم مْٓ وَمممدَْ َِسِّؼًمممد ؤًَْ
ػٍَََ ظَفَس فَؼِدَّشٌ ِِْٓ ؤََّّدَ ؤُخَسَد (. )1
ثاْٝاّ ٚ :تٛب ايك ٠٬عً ٢نٌ َػًِ َٚػًُٚ ١تٛباّ عٝٓٝاّ .
ثايثاّ  :اغعخهاب أزا ٤ايك ٠٬كتاع. ١
ضابعــاّ  :ــ ٠ٚ٬ايكــطإ وت أنثــط ضنعــا

أؾــطاز ايكــ ٠٬ايَٝٛٝــ ١عًــ٢

ضت ٛتٗط ٟاش ظتٗط انتكً ٞوت ق ٠٬ايكهذ ٚانتػطب ٚايعؿا. ٤
ٚحعـــ ٢ايكـــ ٠٬ايـــيت ٜكـــطأ ؾٗٝـــا باٱخؿـــ ا

ٖٚـــ ٞقـــ ٠٬ايظٗـــط

ٚايعكــط ؾــإ ايٓــاؽ ٜعــسبط ٕٚوت أغــطاض ٚقــٛف انتػــًُؽت بــؽت ٜــس ٟاا
اْــاّ َــا هــٛع ٚخؿــٛع ٖٚــٌ ٖــصا ايٛقــٛف ايــصٖ ٟــ ٛزعــَٜٝٛ ٠ٛــ١

َعجــسز ٠اؾت اٱقتــإ َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاؾت رؤَفَ م َ َّعَ مدَزَّسًَُْ خٌْمُ مسْآَْ
( )1غٛض ٠ايهكط.185 ٠
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ؤََْ ػٍََممَ لٍُُممٌذ ؤَلْفَدٌُيَممدد

( )1

بًخــاظ أْــ٘ َــٔ ضؾــخا

اٜــا

ٚاعجــاظ ايكــطإ

ايػري ٚ ٟطكت ١انتػًُؽت ا٭حهاّ اؾت أؾعاٍ .
أّ إٔ ايكـــسض انتعـــٝكٔ َـــٔ اٯٜـــ ١أعـــٖ ٙ٬ـــ ٛازضاى اعجـــاظ ايكـــطإ
َٚــــا ؾٝــــ٘ َــــٔ انتــــٛاعظ ٚاذتهــــِ ٚايعؿهــــط وت ز ٫٫ــــ٘ ٚاحانعــــ٘
باي٬ستسٚز َٔ ايٛقا٥ع ٚا٭حساث .
ٚانتدعــاض ٖــ ٛايثــاْ ٞجملــ ٧اٜــ ١أخــط ٣بــ صا

ا٭يؿــاظ ــهؽت اٱعجــاظ

ايــصا  ٞيًكــطإ قــاٍ عــاؾت ر ؤَفَ م َ َّعَ مدَزَّسًَُْ خٌْمُ مسْآَْ ًٌَ مٌْ وَممدَْ ِِ مْٓ
ػِنْدِ وَْْسِ خٌٍَّوِ ٌٌََـَدًُخ فِْوِ خخْعِ َفًد وَؽِريًخد (. )2

ٜ ٫ٚععــاضض ٖــصا انتعٓــَ ٢ــع نــٚ ٕٛقــٛف انتػــًُؽت بــؽت ٜــس ٟاا
عــع ٚتــٌ وت قــؿٛف َرتاق ـ َٚ ١ــِٓٗ َــٔ شٖــب وت أٜٚــٌ اٯٜــ ١أعــٙ٬
اؾت إٔ انتـــطاز أنٝـــس َكـــازٜل ايٛاقـــع يعًـــ ّٛايػٝـــب ايـــيت تـــا ٤بٗـــا
ايكطإ.
قــاٍ ايعتٸــاج ( اؾت إٔ َعٓــ ٢اٯٜــ ١يٛتــسٚا ؾُٝــا طتــربى بــ٘ هتــا ٜهٝعــٕٛ
اخع٬ؾـاّ أ : ٟؾــإشا ختــربِٖ بــ٘ عًــ ٢حــس َــا ٜكــع ؾــصيو زيٝــٌ أْــ٘ َــٔ
عٓس اا غٝب َٔ ايػٛٝب) (.)3
انتػـــأي ١ايػازغـــ : ١كـــسٜط ادتُـــع بـــؽت اٯٜـــعؽت :يكـــس َـ ـٔٸ اا عًـــ٢
ايص ٜٔباٚ٤ا بػدط َٔ اا ٚؾٚ ٘ٝت:ٙٛ
ا٭ : ٍٚكػــِ اٜــ ١ايػــٝام ايٓــاؽ اؾت قػــُؽت بُٗٓٝــا ٓــاؾط  ٚهــاز
 ٚعهــُٔ اٱخهــاض عــٔ عــامل ايػٝــب بإغــعُطاض ٚاغــعساَٖ ١ــصا ايعهــاز

( )1غٛض ٠ستُس .24
( )2غٛض ٠ايٓػا.82 ٤
( )3اةطض ايٛتٝع .161/2
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وت ايٓؿــأ ٠ا٭خــط ٣قــاٍ عــاؾترًََِ مْٓ وَممدَْ فِممِ ىَ مرِهِ ؤَػَّْممَ فَيُ مٌَ
فِِ خٓخِسَشِ ؤَػََّْ ًَؤَػًَُّ ظَسِْ ًد(.)1
ٜٚــأ  ٞايعهــا ٜٔوت اخــط اٯٜــ ١أعــ ٙ٬ي٪ٝنــس بــإٔ ايعهــاز بــؽت ايــصٜٔ
ا هعـــٛا ضنـــٛإ اا ٚبـــؽت ايـــص ٜٔبـــاٚ٤ا بػـــدط َٓـــ٘ ٜـــعزاز ٜٚعػـــع وت
اٯخــــط ٠ؾــــإشا نــــإ انتــــٚ َٔ٪ايهــــاؾط ظتعُعــــإ وت ايــــسْٝا وت انتػــــهٔ
ٚادتــــٛاض ٚايعُــــٌ

ًٜٚعكٝــــإ وت ايؿــــطاٚ ٤ايهٝــــع ٚنــــطٚب ايعجــــاض٠

ٚانتعاًَــ ١ؾؿــ ٞاٯخــطٚ ٠عــامل ادتــعاٜ ٤هــ ٕٛايؿكــٌ بُٗٓٝــا اَ ـاّ قــاٍ
عــاؾت وت شّ ايــص ٔ ٜنؿــطٚا ٚبٝــإ ْــسَِٗ ٜــ ّٛايكٝاَــ ١حٝــث ٜ ٫ــٓؿعِٗ

ٖــصا ايٓــسّر ًٌَ مٌْ ظَ مسٍَ بِذْ ًُلِفُممٌخ ػٍََممَ خٌنَّممدزِ فَمَ مدٌٌُخ َّدٌَْْعَنَممد ُٔ مسَدُّ ًَالَ ُٔىَ مرِّذَ زِأَّممدضِ زَزِّنَممد
ًَٔىٌَُْ ِِْٓ خٌُّْاِِْنِنيَد(.)2

ٚعتعُـــٌ قٛيـــ٘ عـــاؾت وت اٯٜـــ ١ايػـــابك١ر وََّم مْٓ زَمممدءَ زِعَم مهَؾٍ ِِم مْٓ
خٌٍَّوِد

( )3

ٚتٖٛاّ:

ا٭ْ : ٍٚع ٍٚايهٚ ٤٬ايعكٛب ١ايعاتً ١بايص ٜٔنؿطٚا .
ايثـــاْ : ٞاضاز ٠ايعدٜٛــــ ٚايٛعٝـــس يًـــص ٜٔنؿـــطٚا ٱقاَـــ ١اذتجـــ١
عً ِٗٝوت ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ايثايــث  :اٱخهــاض عــٔ غــ ٤ٛعاقهــ ١ايــص ٜٔنؿــطٚا ٖٚــ ٛايــص ٟهٓٝــ٘
خاـت ١اٯ ١ٜايػابك.١
ايطابــــع  :ايعؿكــــ ٌٝؾُــــٔ ايهؿــــاض َــــٔ عتــــٌ ايــــه ٤٬بػــــاحع٘ وت
ايعاتــٌ َٚــِٓٗ َــٔ قتًٗــ٘ اا اؾت أتــٌ اخــط وت ايــسْٝا حعــٜ ٢عُــاز٣
وت ايهؿط أٜ ٚعٛب ٜ َٔ َِٗٓٚطت ٘٦اا اؾت  ّٜٛايكٝاَ.١
( )1غٛض ٠اٱغطا.72 ٤
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .27
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .162
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ٖٚــَ ٛــٔ َكــازٜل اٯٜــ ١ؾــإٕ قًــت قــس ٚضز يؿظ(بــاَ )٤ــط ؽت وت
ايكــطإ  ٚععًــل ا٭خــط ٣بانتػــًِ ايــصٜ ٟؿــ ط َــٔ ايعحـــ بــٌ ٓــعٍ بــ٘

ايعكٛبــ ١ايعاتًــٚ ١اٯتًــ ١قــاٍ عــاؾتر َّدؤَُّّيَممد خٌَّ مرَِّٓ آَِنُممٌخ بِذَخ ٌَمِْ معُُْ خٌَّ مرَِّٓ
وَفَممسًُخ شَلْفًمممد فَم م َ ظٌٌَُُّمممٌىُُْ خَٕدْزَمممدزَ* ًََِممْٓ ُّممٌٌَِّيُِْ ٌََِّْحِم مرٍ دُزُممسَهُ بِالَّ ُِعَمَسِّفًمممد ٌِمِعَمممدي ؤًَْ ُِعَمَِّْم مصًخ
بٌَِممَ فِ حَ مصٍ فَمَ مدْ زَممدءَ زِغَؼَممر فَمَ مدْ زَممدءَ زِغَؼَممر ِِ مْٓ خٌٍَّ موِ ًََِمإًَْخهُ ـَيَ منَُُّ ًَزِ محْطَ خٌَّْظِ مريُد

( )1

ادتــٛاب اْــ٘ قٝــاؽ َــع ايؿــاضم ٱبعــسا ٤اٯٜــ ١أعــ ٙ٬بارتطــاب يًُػــًُؽت
بٓــسا ٤اٱقتــإ ٖٚــْ ٛــٛع انــطاّ هلــِ يــصا شٖــب َؿــٗٛض انتؿػــط ٜٔاؾت
ايكــ ٍٛبأْــ٘ ٚعٝــس خــام وت ٚاقعــ ١بــسض قــاٍ ايٛاحــسٚ :ٟأنثــط انتؿػــطٜٔ
عًــ ٢إٔٻ ٖــصا ايٛعٝــس اْٻُــا نــإ نتَ ـٔٵ ؾ ـطٻ ٜــ ّٛبــسضٕ ٚنــإ ٖــصا خاقٻ ـ ّا
يًُٓٗعّ  ّٜٛبسضٕ)(.)2

ٚوت بٝــإ حــاٍ أٖــٌ ادتٓــٚ ١ضز قٛيــ٘ عــاؾتر فَإَلْسَ مًَ زَؼْؼُ ميُُْ ػٍََممَ زَؼْممغ

َّعَعَممممدءٌٌََُْ * لَممممديَ لَدجِمم مًم ِِمم منْيُُْ بِِّٔممممِ وَممممدَْ ٌِممممِ لَمم مسٌِّٓ * َّمُممممٌيُ ؤَجِنَّمم مهَ
ٌَِّممْٓ خٌُّْظَممدِّلِنيَد
ؾــطا

ٚأخــطج غــعٝس بــٔ َٓكــٛض ٚابــٔ تطٜــط عــٔ

( )3

بــٔ ثعًهــ ١ايهٗطاْــٞ

( )4

وت قٛيــ٘(أْ ٞنــإ يــ ٞقــط )ٜٔقــاٍ (شنــط يــٞ

إٔ ضتًـــؽت ناْـــا ؾـــطٜهؽت ؾـــاتعُع هلُـــا اْٝـــ ١ا٫ف زٜٓـــاض ؾهـــإ
أحسُٖا يـٝؼ يـ٘ حطؾـٚ ١اٯخـط يـ٘ حطؾـ ١ؾكـاٍ  :اْـ٘ يـٝؼ يـو حطؾـ١
( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .16-15
( )2ايٛتٝع يًٛاحس.262/1 ٟ
( )3غٛض ٠ايكاؾا
( )4ؾطا

.52-50

بٔ ثعًه ١ايهٗطاْ ٞؾاَ ٞق ٌٝي٘ قخهٚ ١حسٜث٘ َطغٌ ض ٣ٚعٓـ٘ نـُط٠

ٚانتٗاتط ابٓا حهٝب ٚغً ِٝبٔ عاَط ارتها٥ط ٟنُا ض ٣ٚعٓ٘ َٔ مل ٜػُع عٓ٘ ٚمل ٜهؽت
ؾطا

بٔ ثعًه َٔ ١ايص ٟشنط ي٘ ٚاذتـسٜث نـعٝـ َـٔ تٗـ ١ايكـسٚض ٚايػـٓس ا ٫أْـ٘

َٛعظ ١وت غٝام َٚهاَؽت اٯ ١ٜأع ٙ٬اش إٔ ضا ٜ٘ٚعٔ ؾطا
ٜػُع عٔ ؾطا

بٔ ثعًه ١نُا وت ؿػري ايطرب.45/21 ٟ

ٖ ٛخكٝـ ٖٚـ ٛهتـٔ مل
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ؾُــا أضاْــ ٞاَ ٫ؿاضقــو َٚكا

ــو ؾكا

ــ٘ ثــِ ؾاضقــ٘  .ثــِ إ أحــس

ايــطتًؽت اؾــرت ٣زاضاّ ناْــت نتًــو( )1بــأيـ زٜٓــاض ؾــسعا قــاحه٘ ثــِ قــاٍ
قــاٍ  :نٝـــ ــطٖ ٣ــص ٙايــساض ابعععٗــا بــأيـ زٜٓــاض؟ ؾكــاٍ َ :ــا أحػــٓٗا
ؾًُــا خــطج قــاٍ  :ايًــِٗ إ قــاحيب قــس ابعــاع ٖــص ٙايــساض ٚاْــ ٞأغــأيو
زاضاّ َٔ ادتٓ . ١ؾعكسم بأيـ زٜٓاض .
ثــِ َهــث َــا ؾــا ٤اا إٔ قتهــث ثــِ ــعٚٸج اَــطأ ٠بــأيـ زٜٓــاض
ؾـسعاٚ ٙقـٓع يــ٘ نعاَـاّ ؾًُـا أ ــا ٙقـاٍ  :اْـ ٞعٚٸتــت ٖـص ٙانتـطأ ٠بــأيـ
زٜٓــاض قــاٍ َ :ــا أحػــٔ ٖــصا؟

( )2

ؾًُــا خــطج قــاٍ  :ايًــِٗ إ قــاحيب

عٚٸج اَطأ ٠بأيـ زٜٓاض ٚاْ ٞأغأيو اَطأ َٔ ٠اذتٛض ايعؽت .
ؾعكــسم بــأيـ زٜٓــاض ثــِ أْــ٘ َهــث َــا ؾــا ٤اا إٔ قتهــث ثــِ
اؾــرت ٣بػــعاْؽت بــأيؿ ٞزٜٓــاض ثــِ زعــا ٙؾــأضاٚ ٙقــاٍ  :اْــ ٞقــس ابععــت
ٖص ٜٔايهػـعاْؽت بـأيؿ ٞزٜٓـاض ؾكـاٍ َ :ـا أحػـٔ ٖـصا()3؟ ؾًُـا خـطج قـاٍ:
ٜـــا ضب إ قـــاحيب قـــس ابعـــاع بػـــعاْؽت بـــأيؿ ٞزٜٓـــاض ٚاْـــ ٞأغـــأيو
بػعاْؽت وت ادتٓ . ١ؾعكسم بأيؿ ٞزٜٓاض .
ثــِ إ انتًـــو أ اُٖــا ؾعٛؾاُٖـــا ؾــاْطًل بٗـــصا انتعكــسم ؾأزخًـــ٘
زاضاّ عجهـــ٘ ؾـــإشا اَـــطأٜ ٠هـــَ ٤ٞـــا حتعٗـــا َـــٔ حػـــٓٗا ثـــِ أزخًـــ٘
ايهػعاْؽت ٚؾـّ ٦ٝا اا بـ٘ عًـ ِٝؾكـاٍ عٓـس شيـو َ :ـا أؾـه٘ ٖـصا بطتـٌ نـإ
َـــٔ أَـــط ٙنـــصا ٚ .نـــصا  . .قـــاٍ  :ؾإْـــ٘ شيـــو ٚيـــو ٖـــصا انتٓـــعٍ
ٚايهػـــعاْإ ٚانتـــطأ ٠ؾكـــاٍ { اْـــ ٞنـــإ يـــ ٞقـــطٜ ٜٔكـــ ٍٛأٓ٥ـــو نتـــٔ
انتكـــسقؽت}

( )4

قٝـــٌ يـــ٘  :ؾإْـــ٘ وت ادتخـــ ِٝقـــاٍ { ؾٗـــٌ أْـــعِ َطًعـــٕٛ

( )1وت ضٚا ١ٜايطرب :ٟنتًو قس َا .
( )2أ ٟأثٓ ٢عً ٘ٝٱغعخهاب ايٓهاح َطًكاّ َٚا ؾ َٔ ٘ٝغ ١َ٬ايسْٛ ٖٛٚ ٜٔع َكسَ١
ٚنطٜل ٱصتاب ا٭٫ٚز.
( )3٭ٕ ٖصا ايؿطا ٤ضظم نطٚ ِٜباب يًهػب ٚانتعاف ٚ٭ْ٘ َٔ ظ ١ٜٓايسْٝا.
( )4غٛض ٠ايكاؾا

.51
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ؾـــانًع ؾـــطا ٙوت غـــٛا ٤ادتخـــ )1(}ِٝؾكـــاٍ عٓـــس شيـــو { ـــاا إ نـــس
يرتز.)2(}ٜٔ
ٚأخــطج ابــٔ أبــ ٞحــامت عــٔ ايػــس ٟوت اٯٜــ ١قــاٍ :ناْــا ؾــطٜهؽت وت
بـــين اغـــطا . ٌٝ٥أحـــسُٖا َـــٚ . َٔ٪اٯخـــط نـــاؾط ؾاؾرتقـــا عًـــ ٢غـــع١
ا٫ف زٜٓــاض نــٌ ٚاحــس َٓ ُٗــا ث٬ثــ ١ا٫ف زٜٓــاض  .ثــِ اؾرتقــا ؾُهثــا َــا
ؾـــا ٤اا إٔ قتهثـــا ثـــِ ايعكٝـــا ؾكـــا ٍ ايهـــاؾط يًُـــَ َٔ٪ـــا قـــٓعت وت
َايــو أنــطبت بــ٘ ؾــ٦ٝاّ اجتــط

بــ٘ وت ؾــ٤ٞ؟ قــاٍ يــ٘ انتــ . ٫ : َٔ٪ؾُــا

ٚ ٬أضنــ ّا  ٚــاض ّا ٚأْٗــاض ّا
قــٓعت أْــت؟ قــاٍ  :اؾــرتٜت بــ٘ طتــ ّ
بأيـ زٜٓاض ؾكاٍ ي٘ انت : َٔ٪أ ٚؾعًت؟ قاٍ ْ :عِ .
ؾطتــع انتــ َٔ٪حعــ ٢اشا نــإ ايًٝــٌ ؾكــًَ ٢ــا ؾــا ٤اا إٔ ٜكــًٞ
ؾًُـا اْكـطف أخـص أيــ زٜٓـاض ؾٛنـعٗا بـؽت ٜسٜـ٘ ثـِ قـاٍ  :ايًــِٗ إ
ؾ ْ٬ـاّ ٜ -عــين ؾــطٜه٘ ايهــاؾط -اؾــرت ٣أضن ـاّ ٚطت ـ ٚ ّ٬ــاضاّ ٚأْٗــاض ّا
بأيـ زٜٓاض ثِ قتٛ

ٜٚرتنٗا غساّ .

ايًــِٗ ٚاْــ ٞا ؾــرتَٓ ٟــو بٗــص ٙا٭يـــ زٜٓــاض أضن ـاّ ٚطت ـ ٚ ّ٬ــاض ّا
ٚأْٗاضاّ وت ادتٓ . ١ثِ أقهذ ؾكػُٗا يًُػانؽت.
ثــِ َهثــا َــا ؾــا ٤اا إٔ قتهثــا ثــِ ايعكٝــا ؾكــاٍ ايهــاؾط يًُــَ : َٔ٪ــا
قـــٓعت أنـــطبت بـــ٘ وت ؾـــ ٤ٞاجتـــط

بـــ٘؟ قـــاٍ  . ٫ :قـــاٍ  :ؾُـــا

قــٓعت أْــت؟ قــاٍ  :ناْــت نــٝع يت قــس اؾــعس عًــْ٪َ ٢عٗــا ؾاؾــرتٜت
ضقٝكــاّ بــأيـ زٜٓــاض ٜكَٛــ ٕٛيــٜٚ ٞعًُــ ٕٛيــ ٞؾٗ ٝــا  .ؾكــاٍ انتــ: َٔ٪
أ ٚؾعًت؟ قاٍْ :عِ .
ؾطتــع انتــ َٔ٪حعــ ٢اشا نــإ ايًٝــٌ قــًَ ٢ــا ؾــا ٤اا إٔ ٜكــًٞ
ؾًُــا اْكــطف أخــص أيـــ زٜٓــاض ؾٛنــعٗا بــؽت ٜسٜــ٘ ثــِ قــاٍ  :ايًــِٗ إ
ؾْ٬ـاّ اؾــرت ٣ضقٝكـاّ َـ ٔ ضقٝــل ايــسْٝا بــأيـ زٜٓــاض قتــٛ
( )1غٛض ٠ايكاؾا

.55-54

( )2غٛض ٠ايكاؾا

.56

غــساّ ؾــٝرتنِٗ
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أ ٚقت ٛــ ٕٛؾٝرتنْٛــ٘ ايًــِٗ ٚاْــ ٞأؾــرتَٓ ٟــو بٗــص ٙا٭يـــ زٜٓــاض ضقٝك ـ ّا
وت ادتٓ . ١ثِ أقهذ ؾكػُٗا بؽت انتػانؽت .
ثـِ َهثــا َــا ؾــا ٤اا إٔ قتهثــا ثــِ ايعكٝــا ؾكــاٍ ايهــاؾط يًُــَ : َٔ٪ــا
قــٓعت وت َايــو أنــطبت بــ٘ وت ؾــ ٤ٞاجتــط

بــ٘ وت ؾــ٤ٞ؟ قــاٍ ٫ :

ؾُا قٓعت أْت؟
قـــاٍ  :نـــإ أَـــط ٟنًـــ٘ قـــس مت ا ٫ؾـــ٦ٝاّ ٚاحـــساّ ؾْ٬ـــَ ١ـــا

عٓٗـــا

ظٚتٗـــا ؾأقـــسقعٗا أيــــ زٜٓـــاض ؾجـــا ٤ين بٗـــا ٚؿتثًـــٗا َعٗـــا ؾكـــاٍ يـــ٘
انت : َٔ٪أ ٚؾعًت؟ قاٍ ي٘ ْعِ .
ؾطتــع انتــ َٔ٪حعــ ٢اشا نــإ ايًٝــٌ قــًَ ٢ــا ؾــا ٤اا إٔ ٜكــًٞ
ؾًُا اْكطف أخص ا٭يـ ز ٜٓاض ايهاق ١ٝؾٛنعٗا بؽت ٜس. ٜ٘
ٚقــاٍ  :ايًــِٗ إ ؾ ْ٬ـاّ ــعٚٸج ظٚتــَ ١ــٔ أظٚاج ايــسْٝا بــأيـ زٜٓــاض
ٚقتـــٛ

عٓٗـــا ؾٝرتنٗـــا أ ٚـتـــٛ

ؾعرتنـــ٘ ايًـــِٗ ٚاْـــ ٞأخطـــب ايٝـــو

بٗــص ٙا٭يـــ زٜٓــاض حــٛضاٜ ٤كــاٍ أَــطا ٠حــٛضا ٤ا ٟبٝهــا ٤حػــَٓٓٚ ١ــ٘
اذتـــٛض ٖٚـــ ٛكتـــع حـــٛضاٚ ٤عـــؽت حـــٛضاَ ٤ػـــعسٜطٚ ٠اذتـــٛض ْ :كـــا٤
بٝــاض ايعــؽت ٚقــؿا ٤غــٛازٖا ( ابــٔ ا٭عطابــ ٞاذتَ ـٛٳض ؾ ـسٻ ٠غــٛازٹ انتُكًِــ١
وت ؾٹ ـسٸ ٠بٝانٹــٗا وت ؾ ـسٸ ٠بٝــاضٔ تً ـسٹ ادتَػٳــس  ٫ٚهــٕٛٴ ا٭زٵَــا٤ٴ حٳ ـٛٵضا ٳ٤
ٜٚكــاٍ يًهٝهــا ٤حٳــٛٵضٳا٤ٴ ٜ ٫ٴكِكــس بــصيو حٳــٛٳضٴ عٗٝٓٝــا ابــٔ ايػــهٝت
افتا قاٍ:
عٳٝٵٓا٤ٴ حٳٛٵضا٤ٴ َٔ ايعٹؽتٔ اذتٹري.
يٲ هــاع نُــا قــايٛا اْــ ٞٯ ٹٝــ٘ بايػٳــسٳاٜٳا ٚايعٳؿــاٜٳا ٚايػــسا ٫ ٠ٴجٵُــع
عً ٢غساٜا ٚيهٓ٘ يٹُٳهإ ايعٳؿاٜٳا) (.)1
( ٚنإ ا٭قُعٜ ٞكٜ ٫ :ٍٛه ٕٛوت ايٓاؽ حٳٛٳض) (.)2
( قاٍ قٝؼ بٔ ارتطٜ ِٝكـ تاض:١ٜ
( )1انتدكل .60/1
( )2كتٗط ٠ايًػ.267/1 ١
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حٛضا ٤تٝساٜ ٤ػعها ٤بٗا  ...نأْٗا خ ٛباْ١ٺ قكـ) (.)1
عٓٝــا : ٤انتــطأ ٠ا يعٓٝــا ٤ايــيت عكـــ عٓٝاٖــا باذتػــٔ ٚايػــعٜٚ ١كــاٍ
يًهًُ ١اذتػٓا ٤عٓٝا ٤قاٍ ايؿاعط :
ٚعٛضا ٤تا٤
أ ٟتـــا٤

َٔ أر ؾطزز ٗا  ...بػانت ١ايعٓٝؽت نايه١ٺ عصضا (.)2

َٓـــ٘ نًُـــ ١عـــٛضا ٤نٓاٜـــ ١عـــٔ نْٗٛـــا قهٝخـــٚ ١يهٓـــ٘ ضز

بهًُ ١حػٓ. ١
وت ادتٓـــ ١ثـــِ أقـــهذ ؾكػـــُٗا بـــؽت انتػـــانؽت ؾهكـــ ٞانتـــ َٔ٪يـــٝؼ
عٓس ٙؾ. ٤ٞ
ؾًـــهؼ قُٝكــاّ َـــٔ قطـــٔ ٚنػـــاَ ٤ـــٔ قـــٛف ثـــِ تعـــٌ ٜعُـــٌ
ٚعتؿــط بك ٛــ٘ ؾكــاٍ ضتــٌ ٜ :ــا عهــس اا أ ــ٪تط ْؿػــو َؿــاٖط ;٠ؾــٗط ّا
بؿـــٗط

كـــ ّٛعًـــ ٢زٚاب يـــٞ؟ قـــاٍ ْ :عـــِ  .ؾهـــإ قـــاحب ايـــسٚاب

ٜػـــس ٚنـــٌ ٜـــٜٓ ّٛظـــط اؾت زٚابـــ٘ ؾـــإشا ضأ َٗٓ ٣ـــا زابـــ ١نـــاَط ٠أخـــص
بطأغــ٘ ؾٛتــأ عٓكــ٘ ثــِ ٜكــ ٍٛيــ٘  :غــطقت ؾــعري ٖــص ٙايهاضحــ . ١ؾًُــا
ضأ ٣انتــ َٔ٪ايؿــس ٠قــاٍ  :ٯ ــؽت ؾــطٜه ٞايهــاؾط ؾٮعًُــٔ وت أضنــ٘
ٜطعُين ٖص ٙايهػطَٜٛ ٠اّ بٜٚ ّٛٝهػٝين ٖص ٜٔايثٛبؽت اشا بًٝا .
ؾـــاْطًل ٜطٜـــس ٙؾـــاْعٗ ٢اؾت بابـــ٘ ٖٚـــَ ٛٴُٵـــؼٕ ؾـــإشا قكـــط وت
ايػــُاٚ ٤اشا حٛيــ٘ ايهٛابــ ٕٛؾكــاٍ هلــِ  :اغــعأشْٛا يــ ٞقــاحب ٖــصا
ايككــط ؾـــإْهِ إ ؾعًــعِ شيـــو غـــط ٙؾكــايٛا يـــ٘  :اْطًــل ؾـــإٕ نٓـــت
قازقاّ ؾِٓ وت ْاح ١ٝؾإشا أقهخت ؾععطض ي٘ .
ؾــاْطًل انتــ َٔ٪ؾــأيكْ ٢كـــ نػــا ٘٥حتعــ٘ ْٚكــؿ٘ ؾٛقــ٘ ثــِ ْــاّ
ؾًُــا أقــهذ أ ــ ٢ؾــطٜه٘ ؾععــطض يــ٘ ؾدــطج ؾــطٜه٘ ٖٚــ ٛضانــب
ؾًُــا ضا ٙعطؾــ٘ ؾٛقـــ ؾػــًِ عًٝــ٘ ٚقــاؾخ٘ ثــِ قــاٍ يــ٘  :أمل أخــص
َٔ انتاٍ َثٌ َا أخص
( )1انتدكل .324/2
(ٗ )2صٜب ايًػ. 366/1 ١

ؾأَ ٜٔايو؟
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قاٍ  ٫ :ػأيين عٓ٘ قاٍ  :ؾُا تا ٤بو؟
قــاٍ  :ت٦ــت أعُــٌ وت أضنــو ٖــصٙ

طعُــين ٖــص ٙايهػــطَٜٛ ٠ــ ّا

ب ٚ ّٛٝهػٖ ْٞٛص ٜٔايثٛبؽت اشا بًٝا .
قــاٍ  ٫ :ــطَ ٣ــين خــري ّا حعــ ٢ختربْــَ ٞــا قــٓعت وت َايــو قــاٍ :
أقطنع٘ َٔ انتٮ ايٛوت قاٍ َٔ :؟
قــاٍ  :اا ضبــٖٚ ٞــَ ٛكــاؾخ٘ ؾــاْععع ٜــس ٙثــِ قــاٍ {أٓ٥ــو نتــٔ
انتكــسقؽت أ٥ــصا َعٓــا ٚنٓــا طاب ـاّ ٚعظاَ ـاّ أٓ٥ــا نتــس ٚ )1(}ٕٜٛٓطنــ٘ ؾًُــا
ضا ٙانتـــًٜ ٫ َٔ٪ـــ ٟٛعًٝـــ٘ ضتـــع  ٚطنـــ٘ ٜعـــٝـ انتـــ َٔ٪وت ؾـــسَ ٠ـــٔ
ايعَإ ٜٚعٝـ ايهاؾط وت ضخا َٔ ٤ايعَإ .
ؾـــإشا نـــإ ٜـــ ّٛايكٝاَـــٚ ١أزخـــٌ اا انتـــ َٔ٪ادتٓـــ ١قتـــط ؾـــإشا ٖـــٛ
بــأضض ٚطتــٌ ٚأْٗــاض  ٚــاض ؾٝكــ : ٍٛنتــٔ ٖــصا؟ ؾٝكــاٍ ٖ :ــصا يــو
ؾٝكــ : ٍٛأ ٚبًــؼ َــٔ ؾه ـ ٌ عًُــ ٞإٔ أثــاب ؿتثــٌ ٖــصا؟ ثــِ قتــط ؾــإشا ٖــٛ
بطقٝــل  ٫عتكــ ٢عــسزِٖ ؾٝكــ : ٍٛنتــٔ ٖــصا؟ ؾٝكــاٍ ٖ :ــ ٤٫٪يــو ؾٝكــ: ٍٛ
أ ٚبًــؼ َــٔ ؾهــٌ عًُــ ٞإٔ أثــاب ؿتثــٌ ٖــصا؟ ثــِ قتــط ؾــإشا ٖــ ٛبكهــَ ١ــٔ
ٜاق ٛــ ١لتــطا ٤زتٛؾــ ١ؾٗٝــا حــٛضا ٤عٓٝــا ٤ؾٝكــ : ٍٛنتــٔ ٖــصٙ؟ ؾٝكــاٍ ٖ :ــصٙ
يــو ؾٝكــ : ٍٛأ ٚبًــؼ َــٔ ؾهــٌ عًُــ ٞإٔ أثــاب ؿتثــٌ ٖــصا؟ ثــِ ٜــصنط
ؾــــطٜه٘ ايهــــاؾط ؾٝكــــ { ٍٛاْــــ ٞنــــإ يـــ  ٞقــــطٜ ٜٔكــــ ٍٛأٓ٥ــــو نتــــٔ
انتكسقؽت}.
ؾادتٓــ ١عايٝــٚ ١ايٓــاض ٖاٜٚــ ١ؾريٜــ٘ اا ؾــطٜه٘ وت ٚغــط ادتخــِٝ
َـــٔ بـــؽت أٖـــٌ ايٓـــاض ؾـــإشا ضا ٙعطؾـــ٘ انتـــ َٔ٪ؾٝكـــ { ٍٛـــاا إ نـــس
يرتزٜــٔ ٚيــْ ٫ٛعُــ ١ضبــ ٞيهٓ ـت َــٔ اةهــط ٜٔأؾُــا ضتــٔ ؿتٝــعؽت ا٫
َ ٛعٓــا ا٭ٚؾت َٚــا ضتــٔ ؿت عــصبؽت إ ٖــصا هلــ ٛايؿــٛظ ايعظــ ِٝنتثــٌ ٖــصا

( )1غٛض ٠ايكاؾا

.53

44ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱقتإ  /ج147

ؾًٝعُــٌ ايعــاًَ}ٕٛ

ؿتثــٌ َــا قــسَت عًٝــ٘ قــاٍ  :ؾٝعــصنط انتــَ َٔ٪ــا َ ـ ٸط

( )1

عً ٘ٝوت ايسْٝا َٔ ايؿس ٠ؾٜ ٬صنط أؾس عً َٔ ٘ٝانت.)2() ٛ
انتػـ ـأي ١ايػـــابع : ١كـــسٜط ادتُـــع بـــؽت اٯٜـــعؽت  :يكـــس َـ ـٔٸ اا عًـــ٢
ايصَ ٜٔأٚاِٖ تِٗٓ ) .
يكــس تعــٌ اا عــع ٚتــٌ اذتٝــا ٠ايــسْٝا زاض انت ـٔٸ ٚايطلتــٚ ١ايطأؾــ١
اش قتٗــٌ اا عــع ٚتــٌ ايٓــاؽ ٜٚؿػــذ هلــِ وت ا٭تــٌ َــع اقرتاْــ٘ بــايٓعِ
انتعكــًٚ ١انتعجــسز٠

ٚيــٝؼ َــٔ اْػــإ اٜٚ ٫هــ َ ٕٛـٔٸ ٚاحػــإ اا عــع

ٚتــٌ عًٝــ٘ أنــرب ٚأعظــِ َــٔ ايــصٜ ٟعكــٛض ٙوت ايٛتــٛز ايــصٖين ٖٚــٛ
َٔ َكازٜل قٛي٘ عاؾترفٍٍََِّوِ خٌْمُفَّصُ خٌْسَدٌِغَصُد(.)3

َٚـــٔ اعجـــاظ ايكـــطإ ـــصنري ايٓـــاؽ ؿتـ ـٔٸ اا عـــع ٚتـــٌ عًـــِٗٝ
يٝهـــٖ ٕٛـــصا ايعـــصنري َٓاغـــه ١يًعٛبـــٚ ١اٱْابـــٚٚ ١غـــ ١ًٝيٓهـــص ايهؿـــط
َٚؿاٖ ِٝايه٬ي. ١
يكــس اَعــاظ اٱْػــإ بايعكــٌ اش أنطَــ٘ اا ع ـ ع ٚتــٌ بــ٘ يٝهــ ٕٛبًػــ١
اهلساٜــٚ ١ايــ ١ايعكــسٜل با٭ْهٝــاٚ ٤ايعــسبط بآٜــا

انتــٔٸ ايــيت أْعــِ اا عــع

ٚتــٌ بٗــا عًــ ٢ايٓــاؽ عــٔ اٱَــاّ ايهــاقط عًٝــ٘ ايػــ ّ٬قــاٍ  :نتــا خًــل
اا ايعكــٌ قــاٍ يــ٘ أزبــط ؾــأزبط ثــِ قــاٍ يــ٘ أقهــٌ ؾأقهــٌ ؾكــاٍٚ :عع ــٞ
ٚت ٬يــَ ٞــا خًكــت خًكــا أحػــٔ َٓــو اٜــاى اَــط ٚاٜــاى أْٗــٚ ٢اٜــاى
أثٝب )(.)4
ٚنـــٌ اٜـــ ١وت ايكـــطإ ختانـــب ايعكـــ ٚ ٍٛـــسع ٛايٓـــاؽ اؾت اٱقتـــإ
ٓ ٚـــسبِٗ اؾت ايؿـــهط ا عًـــْ ٢عُـ ـ٘ انتععايٝـــَٗٓٚ ١ـــا ْعُـــ ١بعثـــ ١ايـــٓيب

( )1غٛض ٠ايكاؾا
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( )2ايسض انتٓثٛض .321/8
( )3غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
( )4ايهخاض .96/1
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ستُـــس قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘ ٚغـــًِ ايـــيت تـــا٤

ٱغـــعساَ ١اذتٝـــا ٠وت

ا٭ضض ٓ ٚع ٜ٘ايٓاؽ َٔ ايظًِ ٚادتٛض ٚايكعٌ بػري حل .
ٚيكــس حــاضب نؿــاض قــطٜـ ايــٓيب ستُــساّ قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ
ٚغـــعٛا وت قعًـــ٘ ٚأقـــٝب يطاحـــا

عسٜـــس ٠وت َعطنـــ ١أحـــس ٚغـــكط

ايكعًــَ ٢ــٔ ايؿــطٜكؽت َــع ايعهــا ٜٔوت ايــصنط ٚايؿــإٔ ٚايعاقهــ ١بٝــِٓٗ ٚجتًــ٢
ٖــصا انتعٓــ ٢وت ادتــساٍ ٚاٱحعجــاج بــؽت اي ـ ٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘
ٚغــًِ ٚأبــ ٞغــؿٝإ وت َٝــسإ َعطنــ ١أحــس ٚوت ايػــاع ١ا٭خــريَٗٓ ٠ــا
ٚعًَ ٢طاَٚ ٣ػُع َٔ ايؿطٜكؽت .
اش قــاٍ أبــ ٛغــؿٝإ ٚقٝــٌ ٖــ ٛض٥ــٝؼ انتؿــطنؽت ٦َٜٛــص (يٓــا ايعٴ ـعٻ٫ٚ ٣
عٴــعٻ ٣يهــِ .ؾكــاٍ ضغــ ٍٛاا قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ :قُٛيُــٛا" :ااُ
َٳٛٵْ٫ٳا ٚٳايِهَاؾٹطٴٕٚٳ َ ٫ٳٛٵيَ ٢يَٗٴِ".
ثــِ قــاٍ أبــ ٛغــؿٝإٜ :ــّٛٷ بٝـٛٵّ بٳـسٵض ٜــّٛٷ عًٓٝــا ٜٚــ ّٛيٓــا ٜٚــْ ّٛٴػٳــا٤ٴ
ٜٚــْ ّٛٴػٳــط .حٳٓٵظًََ ـ َ١بٹخٳٓٵظًََ ـٚ َ١ؾــ ٕ٬بؿــٚ ٕ٬ؾــ ٕ٬بؿــ ٕ٬ؾكــاٍ ضغــٍٛ
اا قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚغـــًِ ٫" :غٳـــٛٳا .٤أَٻـــا قَ عٵْ٬ٳـــا ؾَأِحٳٝٵـــا٤ٷ ٜٴطٵظٳقُـــٕٛٳ
ٚٳقِعٳ٬نُِٵ ؾٹ ٞايٓٻاضٔ ٜٴعٳصٻبٴٕٛٳ")(.)1
يكــس تعــٌ اا عــع ٚتــٌ اذتٝــا ٠ايــسْٝا زاض ضلتعــ٘ بايٓــاؽ كتٝع ـاّ

ٖٚــ ٛانتػــعكطأ َــٔ قٛيــ٘ عــاؾتر بِِّٔممِ ـَدػِ مًم فِممِ خَٕزْعِ خٍَِْفَ مصًد( )2يهٝــإ
أْـــ٘ غـــهخاْ٘ غـــٝػسم أقـــٓاف ٚنـــطٚب ايطلتـــ ١عًـــ ٢ايٓـــاؽ شنـــٛض ّا
ٚأْاثاّ ؾعٛباّ ٚقها.ٌ٥
ٜٚعجًـــ ٢بـــايثطٚا

ايـــيت وت بـــانٔ ا٭ضض ٚا٭ضظام ايهطقتـــ ١ايـــيت

كــٌ اؾت ايٓــاؽ ٚحــ ٠ٚ٬اذتٝــاٚ ٠عصٚبــْ ١ظــاّ ا٭غــط ٚ ٠عاقــب ايًٝــٌ
ٚايٓٗــاض َٚػــازض ٠ؾطٜــل هتــٔ ًْٗــٛا َــٔ ْعــ ِٝايــسْٝا ٚأخــصٚا ْكــٝهِٗ
َٓٗــا ٚأغًــهِٗ بــؽت َٓعظــط أ َ ٚـعُٕٔ يًُــٛ
( )1ايػري ٠ايٓه /١ٜٛابٔ نثري . 81/3
( )2غٛض ٠ايهكط.30 ٠

َــع ان٬يــ٫ٚ ١زا

تسٜــس٠
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ؾهعـــس إٔ ٜـــطظم اٱْػـــإ أ٫ٚزاّ ٜؿكـــس أ بـــاٚ ٙأَـــ٘ وت اٜـــا

ـــسع ٙٛاؾت

عهاز ٠اا ٚازضاى عظَٔ ِٝٸ اا عع ٚتٌ عً.٘ٝ
َٚـــٔ أغـــطاض خ٬ؾـــ ١اٱْػـــإ وت ا٭ضض ٚضلتـــ ١اا بايٓـــاؽ إٔ
اي٫ٛزا

أنثط َٔ ايٛؾٝا

وت نٌ ظَإ.

 ٚكـــسٜط ادتُـــع بـــؽت اٯٜـــعؽت ايـــٛاضز وت ٖـــص ٙانتػـــأيٖٚ ١ـــ ٞايػـــابع١
عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اا عً ٢ايصَ ٜٔأٚاِٖ تِٗٓ يٓجا ِٗ َٓٗا .
ايثــاْ : ٞيكــس َ ـٔٸ اا بهعثــ ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ
حع ٢عً ٢ايصَ ٜٔأٚاِٖ تِٗٓ ٚيهِٓٗ أقطٚا عً ٢ايكسٚز عٓٗا .
ايثايـــث  :يكـــس َـــٔٸ اا عًـــ ٢ايٓـــاؽ اش بعـــث ؾـــ ِٗٝضغـــَ ّ٫ٛـــٔ
أْؿػِٗ ٚيهٔ ايصَ ٜٔأٚاِٖ تِٗٓ اخعاضٚا ستاضبع٘ بايػٝـ ٚانتاٍ .
ايطابــع  :يكــس َ ـٔٸ اا عًــ ٢ايــص ٜٔنؿــطٚا بــايٓهٚ ٠ٛايعٓعٜــٌ ٚيهــِٓٗ
أبٛا ا ٫اخعٝاض اٱقاَ ١وت تِٗٓ .
ارتـــاَؼ  :يكـــس َـ ـٔٸ اا عًـــ ٢انتـــٓ َ٪ؽت اش بعـــث ؾـــ ِٗٝضغـــَ ّ٫ٛـــٔ
أْؿػــِٗ يٝهــ ٕٛحجــ ١عًــ ٢ايــصَ ٜٔــأٚاِٖ تٗــِٓ ٚعتعُــٌ انتــطاز َــٔ

قٛي٘ عاؾت ر وََّْٓ زَدءَ زِعَهَؾٍ ِِْٓ خٌٍَّوِ ًََِإًَْخهُ ـَيَنَُُّد (ٚ )1تٖٛاّ :

ا٭ : ٍٚنؿـــاض قـــطٜـ ايـــص ٜٔحـــاضبٛا ايـــٓيب ستُـــساّ قـــً ٢اا عًٝـــ٘
ٚاي٘ ٚغًِ .
ايثـــاْ : ٞاضاز ٠ايـــص ٜٔتخـــسٚا بٓهـــ  ٠ٛستُـــس قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘
ٚغًِ.
ايثايــــث  :ايــــص ٜٔأْهــــطٚا ايعٛحٝــــس ٚأَعٓعــــٛا عــــٔ عهــــاز ٠اا
ٚايعكسٜل بايٓهٚ ٠ٛايعٓع. ٌٜ

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .162
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ٚانتدعـــاض ٖـــ ٛا٭خـــري أعـــ ٙ٬ا ش ـــهؽت اٜـــ ١ايػـــٝام قاْْٛـــاّ عاَـــاّ
ٚٚقـــؿاّ ذتـــاٍ ايـــص ٜٔنؿـــطٚا وت اٯخـــطٚ ٠غـــ ٤ٛاقـــاَعِٗ ٚعًـــٖ ١ـــصٙ

اٱقاَـــ ١قـــاٍ عـــاؾت ر ًََِمممد ٍَََّْنَمممدىُُْ ًٌَىِم مْٓ وَمممدٌُٔخ ؤَٔفُعَممميُُْ َّظٍُِّْمممٌَْد

( )1

ٖٚــٌ ٜؿــٌُ اذتهــِ انتعــس ّٚايــص ٟمل ٜٛيــس هتــٔ ٜٓهــط ايٓهــٚ ٠ٛايعٓعٜــٌ
ادتٛاب ْعِ .
انتػـــأي ١ايثآَـــ : ١كـــسٜط ادتُـــع بـــؽت اٯٜـــعؽت  :يكـــس َـــٔٸ اا عًـــ٢
ايــص ٜٔا هعــٛا ضنــٛإ اا اش بعــث ؾــ ِٗٝضغــَ ّ٫ٛــٔ أْؿػــِٗ ٜعًــ ٛعًــِٗٝ
اٜا ٘ ) ٚؾٚ ٘ٝت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚشنـــط

اٜـــ ١ايهخـــث انتـــَٓ٪ؽت ٚشنـــط

اٜـــ ١ايػـــٝام ايـــصٜٔ

ا هعٛا ضنٛإ اا .
ثاْٝاّ ْ :ػه ١ايعُٚ ّٛارتكٛم انتطًل ٚعتعٌُ ؾعهعؽت :
ا٭ٚؾت  :انت َٕٛٓ٪أعِ َٔ ايصٜ ٜٔعهع ٕٛضنٛإ اا .
ايثاْٝـــ : ١ايـــصٜ ٜٔعهعـــ ٕٛضنـــٛإ اا ٜٓٚكـــاز ٕٚ٭ٚاَـــط ٙأعـــِ َـــٔ
انتَٓ٪ؽت .
ثايثــاّ ْ :ػــه ١ايعُــٚ ّٛارتكــٛم َــٔ ٚتــ٘ ؾٗٓــاى َــاز ٠يٲيعكــا٤
ٚأخط ٣يٲؾرتام بُٗٓٝا .
ٚانتدعــاض ٖــ ٛايؿــعه ١ايثاْٝــَ ١ــٔ ايٛتــ٘ ايثــاْ ٞأعــ ٙ٬يٝهــَ ٕٛــٔ
ٔ اٱهلـــ ٞؿهـــٌ اا با٭خـــص بأٜـــسٟ
أغـــطاض شنـــط اٜـــ ١ايهخـــث يًُـــ ٸ
انتـــَٓ٪ؽت يًعُـــٌ ؿتطنـــا ٠اا ٚاٱض كـــا ٤وت زضتا ٗـــا ٚاتعٓـــاب غـــدط٘
٬
ٚغهــه٘ َٚــٔ نــطٚب اٱقتــإ تعــٌ ضنــٛإ اا بًػــٚ ١غاٜــٚ ١غــهّ ٝ
يًٓجا ٠وت ايٓؿأ ؽت .

( )1غٛض ٠ايٓخٌ .118
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ايثــاْ : ٞيكــس أخــرب ايكــطإ عــٔ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛإٔ ايــسْٝا ٚاٯخــط ٠نًــٗا

ًَـــو ا عـــع ٚتـــٌ قـــاٍ غـــهخاْ٘ ر فٍٍََِّمموِ خٓخِممسَشُ ًَخٌْممإًٌََُد ( ٚ )1ؿهـــٌ

اا ٚشنـــط عكابـــ٘ ٚعصابـــ٘ يؿطعـــ ٕٛبكٛيـــ٘ عـــاؾت ر فَإَخَم مرَهُ خٌٍَّم موُ َٔىَمممديَ خٓخِم مسَشِ
ًَخٌْإًٌََُ * بَِّْ فِِ ذٌَِهَ ٌَؼِسْسَشً ٌَِّْٓ َّهْشََد (.)2
ٚعـــٔ ( ابـــٔ عهـــاؽ قـــاٍ  :قـــاٍ ضغـــ ٍٛاا قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘
ٚغــًِ :نًُعــإ قاهلُــا ؾطعــَ { ٕٛــا عًُــت يهــِ َــٔ ايــ٘ غــريٚ } ٟقٛيــ٘
{أْــا ضبهــِ ا٭عًــ }٢قــاٍ  :نــإ بُٗٓٝــا أضبعــ ٕٛعاَ ـاّ { ؾأخــص ٙاا ْهــاٍ
اٯخطٚ ٠ا٭ٚؾت}(.)4())3
ٚنُــا ٜهعًــ ٞاا عــع ٚتــٌ انتعجــاٖط بــايهؿط ٚايعٓــاز بــايه ٤٬ؾــإ اا
عـــع ٚتـــٌ ٜـــطحِ انتـــَٓ٪ؽت وت ايـــسْٝا بـــايًطـ ٚاٱحػـــإ َٓـــ٘ عـــاؾت
َٚــٔ خكــا٥ل انت ـٔٸ اٱهلــ ٞعــسز ٚ ٙؿطعــ٘ ٖٚــٛ ٛيٝــسَٚ ٟعجــسز اؾت
 ّٜٛايكٝاَ. ١
ايثايث  َٔ :خكا٥ل ايكطإ إٔ نٌ ا َ٘ٓ ١ٜعًٚ ٢ت: ٙٛ
أ : ّ٫ٚاٯ َٔ ١ٜضنٛإ اا .
ثاْٝاّ ٗ :س ٟاٯ ١ٜايكطاْ ١ٝاؾت ضنٛإ اا .
ثايثاّ  :ـتٓع اٯ ١ٜايكطاْ َٔ ١ٝايكسٚز عٔ ضنٛإ اا .
ضابعاّ  :وت اٯ ١ٜايكطاْٗ ٚ٬ ٚ ١ٝا طغٝب بطنٛإ اا .
ٖٚــــَ ٛــــٔ اٱعجــــاظ وت ٚتــــٛب ــــ ٠ٚ٬انت ػــــًِ ٚانتػــــًُ ١ٯٜــــا
ايكطإ.

( )1غٛض ٠ايٓجِ .25
( )2غٛض ٠ايٓاظعا

.26-25

( )3غٛض ٠ايٓاظعا

.26

( )4ايسض انتٓثٛض .492/7
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ؾُــٔ خكــا٥ل اٯٜــ ١ايكطاْٝــ ١أْٗــا هعــث انتػــًِ عًــ ٢ا ه ـاع ضنــٛإ
اا عٓــ٘  ٚ٬ــ٘ هلــا أ ٚاغــعُاع٘ هلــا ٚنت ٛنــٛعَٓٚ ١ٝــاؾع ٖــصا اٱغــعُاع
ٛؾت اَاّ ادتُاع ١قطا ٠٤ايكطإ وت ايك. ٠٬
َٚـــٔ َعـــاْ ٞادتُـــع بـــؽت اٯٜـــعؽت إٔ ايـــٓيب ستُـــساّ قـــً ٢اا عًٝـــ٘
ٚايــــ٘ ٚغــــًِ اٱَــــاّ وت ا هــــاع ضنــــٛإ اا ٜٚــــسع ٛايٓــــاؽ ٱ هــــاع
ضنــٛإ اا ٖٚــ ٛاٱَــاّ يًُــَٓ٪ؽت ؾــاشا قــاٍ بعهــِٗ نٝـــ ايػــهٌٝ

اؾت ا هــاع ضنــٛإ اا ٜأ ٝــ٘ ادتــٛاب َــٔ عٓــس اا عــع ٚتــٌ رًََِممد آظَممدوُُْ
خٌسَّظٌُيُ فَهُرًُهُ ًََِد َٔيَدوُُْ ػَنْوُ فَدْٔعَيٌُخد (.)1
يكــس بٓٝــت اٜــا

ايكــطإ غــٓٔ ا٭ْهٝــا ٤ايــيت ٖــ ٞأبٗــ ٢غــهٌ ا هــاع

ضنــــٛإ اا يعهــــ ٕٛحانــــط ٠عٓــــس انتػــــًُؽت وت يًٝــــِٗ ْٗٚــــاضِٖ
بكـــطاٚ ِٗ ٤اقعـــسا ِٗ٥بػـــٓ ١ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘ ٚغـــًِ

ٚغٓٔ ا٭ْهٝا ٤قاٍ عاؾت رؤًٌَُْ حِهَ خٌَّرَِّٓ ىَدٍَ خٌٍَّوُ فَسِيُدَخىُُْ خلْعَدِهِد(.)2

ايٛتــ٘ ايثــاْ : ٞقــً ١اٜــ ١ايهخــث بكٛيــ٘ عــاؾت رفَسَِّممد زَلَّْ مصٍ ِِ مْٓ خٌٍَّ موِ
ٌِنْممطَ ٌَيُممُْ ًٌََممٌْ وُنْممطَ فَظلمممد وٍَِمممََْ خٌْمٍَْممرِ الَْٔفَؼُّمممٌخ ِِممْٓ لٌٌَِْممهَ فَمممدػْ ُ ػَممنْيُُْ ًَخظْممعَغْفِسْ ٌَيُممُْ
ر
ْ خٌٍَّممممم َو ُّمِممممم ُّ
َّ
ط َف َع ٌَوَّممممم ًْ َػٍَمممممَ خٌٍَّممممم ِو ِب
ًَشَمممممد ًِ ْز ُى ُْ فِمممممِ خ َِْٕممممم ِس فَممممم ِةذَخ َػ َصِْممممم َ
خٌُّْعٌََوٍِِّنيَد (ٚ )3ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
انتػــأي ١ا٭ٚؾت  :كــسٜط ادتُــع بــؽت اٯٜــعؽت  :يكــس َــٔٸ اا عــع ٚتــٌ
عً ٢انتَٓ٪ؽت ؿتا ضلت َٔ ١اا ) ٚؾٚ ٘ٝت: ٙٛ
ا٭َ : ٍٚــــٔ اٱعجــــاظ وت ايعكــــا ٤انتعٓــــ ٢وت بــــساٜيت اٜــــ ١ايهخــــث
ٚايػــٝام إٔ نــَُٗٓ ّ٬ــا ؾهــٌ ْٚعُــَ ١ــٔ اا عــع ٚتــٌ اش ابعــسأ
( )1غٛض ٠اذتؿط .7
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .90
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .159

اٜــ١
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ايهخــث بــصنط َــٔٸ اا ٚابعــسأ

اٜــ ١ايػــٝام بــصنط ضلتــ ١اا ُٖٚــا

اشا اتعُعا اؾرتقا ٚاشا اؾرتقا اتعُعا .
ٚقتهٔ ايعكسٜط عًٚ ٢تٗؽت :
أ : ّ٫ٚؾهُا َٔٸ َٔ اا يٓت هلِ .
ثاْٝاّ  :ؾهُا ضلت َٔ ١اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بعث ؾ ِٗٝضغ. َِٗٓ ّ٫ٛ
ٚيهــٔ ٖــصا ايعكــسٜط يًهٝــإ ٖٚــَ ٛعدًـــ َطا ــب ٚزضتــا

عــٔ

ا٭قــٌ ٚايــٓل ايــٛاضز وت ايكــطإ ؾًــْ ٛكًــت نًُــ ١وت ايكــطإ يعهــٕٛ
بـــسٍ أخـــط ٣يعجـــع انتعٓـــ ٢عـــٔ اغـــعٝؿا ٤ايػاٜـــا
شا

ٚانتكاقـــس ايػـــاَ ١ٝوت

اٯٜــ ١ايكطاْٝــٜٚ ١كــذ ايعكــسٜط أعــ ٙ٬يهٝــإ عــسز انتؿــاٖ ِٝايكسغــ١ٝ

يٰ ١ٜايكطاْ. ١ٝ
ايثــاَْ : ٞــٔ خكــا٥ل ايكــطإ أْــ٘ ضلتــ َٚ ١ـٔٸ عًــ ٢ايٓــاؽ كتٝع ـ ّا
ٚانتػـــًُؽت خاقـــٓ ٚ ١هػـــط ٖـــص ٙايط لتـــٚ ١انتـ ـٔٸ عًـــ ٢نـــٌ اٜـــَ ١ـــٔ
ايكــطإ  ٚعػؿــ ٢نــٌ َػــًِ َٚػــًُٜٓٚ. ١ؿــطز اا عــع ٚتــٌ بايكــسض٠
انتطًكــ ١ر ًَىُ مٌَ ػٍََممَ وُ مًِّ شَ مِْءٍ لَ مدِّسٌد ( ٚ )1ايطلتــ ١ايــيت ــأ َ ٞــٔ عٓــس
اا عـــع ٚتـــٌ ـتعـــاظ كٛقـــٖٚ ١ٝـــ ٞإٔ َكـــازٜل نـــثري ٠عؿـــطع عـــٔ
ايطلت ١اٱهل.١ٝ
ٖٚـــٌ غتـــعل ٖـــصا ايعؿـــطع بايطلتـ ـ  ١ا٭قـــً ١ٝأّ ٜؿـــٌُ َـــا ٜعؿـــطع

عٓٗــــا أ ٟإٔ قٛيــــ٘ عــــاؾت ر فَسَِّممممد زَلَّْمممصٍ ِِمممْٓ خٌٍَّممموِ ٌِنْمممطَ ٌَيُمممُْد ( )2عتعُــــٌ
ٚتٖٛاّ :
أ : ّ٫ٚاخعكــام ايطلتــ ١بًــؽت ٚيطـــ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘
ٚاي٘ ٚغًِ َع انتػًُؽت .

( )1غٛض ٠انتا٥س.120 ٠
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .159
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ثاْٝـ ـاّ  :ؿـــطع ايطلتـــ ١عـــٔ يـــؽت ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘
ٚغــًِ بانتػــًُؽت بــإٔ اظزازٚا اقت اْــاّ ٚأخًكــٛا ايعهــاز ٠اؾت اا ٚقــربٚا

وت َطنا ٠اار ًٌَحِْٓ طَسَسْظُُْ ٌَيٌَُ خَْْسٌ ٌٍِظَّدزِسَِّٓد(.)1

ثايثــاّ  :عــسز ايطلتــ ١انتعؿطعــ ١عــٔ يــؽت ٚعطـــ ٚضأؾــ ١ايــٓيب ستُــس
قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ ب انتػــًُؽت ٚنثــط ٠ايؿــطٚع ٚا٭غكــإ يهــٌ
ٚاحسَ َٔ ٠كازٜل ٖص ٙايؿطٚع.
ٚايكــخٝذ ٖــ ٛايثايــث أعــ ٙ٬ؾكــس ْــعٍ ايكــطإ با٭قــَ ٍٛــٔ ايــٓعِ
ايـــيت عٛيـــس ٜٚعؿـــطع عٓٗـــا ايَ٬عٓـــاَٖ ٞـــٔ ايـــٓعِ َٚكـــازٜل ايطلتـــ١
اٱهل. ١ٝ
ايثايـــث  :يكــــس شنـــط

اٜــــ ١ايهخـــث انتػــــًُؽت ٚانتػـــًُا

بكــــؿ١

انتــَٓ٪ؽت يٝؿٝــس ادتُــع بــؽت اٯٜــعؽت إٔ بًــٛؽ انتػــًُؽت َطا ــب اٱقتــإ
بؿهٌ ٚنٚ ٍٛاحػ إ َٔ اا عع ٚتٌ .
 ٚكسٜط اٯ ١ٜعًٚ ٢ت: ٙٛ
أ : ّ٫ٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتػًُؽت بإٔ قاضٚا َػًُؽت .
ثاْٝاّ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتػًُا

بإٔ قطٕ َػًُا

.

ثايث ـاّ  :يكــس َ ـٔٸ اا عًــ ٢انتػــًُؽت بــإٔ بًػــٛا زضتــ ١اٱقتــإ ٖٚــٛ

َــٔ َكــازٜل اٯٜــ ١ايػــابك ١رىُ مُْ دَزَـَممدضٌ ػِنْ مدَ خٌٍَّ موِ د يعهــ ٕٛزضتــَٚ ١ط هــ١
انتَٓ٪ؽت أ

 ٢انتطا ب .

ضابع ـاّ  :يكــس َ ـٔٸ اا عًــ ٢انتػــًُا
كسٜط اٯ ١ٜايػابك ٖٔ( ١زضتا

إٔ بًػــٔ زضتــ ١اٱقتــإ يٝهــٕٛ

عٓس اا ).

انتػـــأي ١ايثاْٝـــ : ١كـــسٜط ادتُـــع بـــؽت اٯٜـــعؽت ( يكـــس َـــٔٸ اا عًـــ٢
انتَٓ٪ؽت ؾًٓت هلِ ) .

( )1غٛض ٠ايٓخٌ .126
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يكــس أضاز اا عــع ٚتــٌ يًــسْٝا إٔ هــَ ٕٛعضعــ ١يؿعــٌ ارتــريا
ٚإٔ ٜعــٓعِ ؾٗٝــا انتَٓ٪ــ ٕٛيٝــسضنٛا ٚايٓــاؽ كتٝعــاّ إٔ ٖــص ٙايــٓعِ عًــ٢
ٚت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاْٗا َكسَ ١يٓعِ اٯخط. ٠
ايثــاْٖ : ٞــَ ٞــطا  ٠يًــٓعِ اٱهلٝــ ١عًــ ٢انتــَٓ٪ؽت ٜــ ّٛايكٝاَــٚ ١وت

ٔ اا عــع ٚتــٌ عًــ ٢أٖــٌ ادتٓــٚ ١ضز وت ايعٓعٜــٌ روٍََُّّممد
بٝــإ ْعــِ َٚــ ٸ

زُشِلُممٌخ ِِنْيَممد ِِ مْٓ ؼََّ مسَشٍ زِشْلًممد لَ مدٌٌُخ ىَ مرَخ خٌَّ مرُِ زُشِلْنَممد ِِ مْٓ لَسْ مًُد ( )1أ ٟوت اذتٝــا٠
ايــسْٝا ؾعــأ  ٞايثُــاض ٚايــٓعِ وت اٯخــط ٠يًُــَٓ٪ؽت ؾٝــصنط ٕٚاا عــع ٚتــٌ
عًــ ٢زتٗ٦ٝــا هلــِ وت ايــسْٝا أٜه ـاّ يٝهــ ٕٛقٛيــ٘ عــاؾت أعــ ٙ٬اقــطاضاّ َــِٓٗ
بــإٔ ايــص ٟنــإ ٜــأ  ِٗٝوت ايــسْٝا َــٔ ايــٓعِ افتــا ٖــَ ٛــٔ ؾهــٌ  َٚـٔٸ اا
ٚؾٝـــ٘ ْهعـــٖٚ ١ـــَ ٞـــٔ ؾا ـــ٘ ايؿـــهط ٚاٱيعؿـــا
ٚايهــثري َــٔ عٓــس اا

اؾت نـــ ٕٛايـــطظم ايكًٝـــٌ

ؾــإ اا عــع ٚتــٌ ٜــصٸنط ٙبــ٘ ٜٚأ ٝــ٘ ؿتثًــ٘ نــٞ

ٜؿهط اا عًَٔ َٔ ٖٛٚ ٘ٝٸ اا وت ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ايثايــث  :ايرتغٝــب بــا يٓعِ ايــيت أعــسٸٖا اا عــع ٚتــٌ يًُــَٓ٪ؽت وت
اٯخـــطٚ ٠عـــٔ ( غـــً ِٝبـــٔ عـــاَط عـــٔ ضغـــ ٍٛاا قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘
ٚغـــًِ قـــاٍ  :ادتٓـــَ ١ا٥ـــ ١زضتـــ : ١ؾأٚهلـــا َـــٔ ؾهـــ ١أضنـــٗا ؾهـــ١
َٚػانٓٗا ؾهٚ ١اْٝعٗا ؾه ٚ ١طابٗا َػو .
ٚايثاْٝـــَ ١ـــٔ شٖـــب أضنـــٗا شٖـــب َٚػـــانٓٗا شٖـــب ٚاْٝعٗـــا
شٖب  ٚطابٗا َػو .
ٚايثايثــ ١ي٪يــ ٪أضنــٗا ي٪يــٚ ٪اْٝعٗــا ي٪يــ ٚ ٪طابٗــا َػــو ٚ .غــهع
 ٚػـــع ٕٛبعـــس شيـــو َـــا  ٫عـــؽت ضأ
قًب بؿط ) (.)2
( )1غٛض ٠ايهكط.25 ٠
( )2ايسض انتٓثٛض .112/5

 ٫ٚأشٕ

عـــت  ٫ٚخطـــط عًـــ٢
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ٚحتعُـــٌ زضتـــا
ايس ضتا

ادتٓـــ ١ايـــيت تـــا ٤بٗـــا اذتـــسٜث أعـــ ٙ٬بًخـــاظ

اييت صنطٖا اٯ ١ٜايػابكٚ ١تٖٛاّ :

ا٭ْ : ٍٚػــه ١ايعػــا ٟٚبــؽت ايــسضتا

ايــيت ــصنطٖا اٯٜــ ١ايػــابك١

بًخاظ ايعكسٜط ٚاٱناؾ ١وت اٯ ١ٜايػابك ٚ ١كسٜط ادتُع بُٗٓٝا :
أَ ِٖ : ّ٫ٚا ١٥زضت. ١
ثاْٝاّ  :هلِ َا ١٥زضت. ١
ثايثاّ  :انت َٕٛٓ٪وت ادتَٓ ١ا ١٥زضت. ١
ايثــاْْ : ٞػــه ١ايعُــٚ ّٛارتكــٛم انتطًــل ٚاضاز ٠إٔ انتــَٓ٪ؽت أنثــط
عسزاّ َٔ ايسضتا

.

ايثايـــث ْ :ػـــه ١ايعُـــٚ ّٛارتكـــٛم َـــٔ ٚتـــ٘ ٚإٔ ٖٓـــاى َـــاز٠
يٲيعكاٚ ٤أخط ٣يٲؾرتام بُٗٓٝا .
ايطابع ْ :ػه ١ايعها ٜٔبؽت ا٭َط. ٜٔ
ٚانتدعـــــاض ٖـــــ ٛايثـــــاْ ٞأعـــــٚ ٙ٬إٔ انتـــــَٓ٪ؽت أنثـــــط ٚأعـــــِ ٚإ
زضتا ِٗ أنثط َٔ ايسضتا

انتا ١٥اييت ٚضز شنطٖا وت اذتسٜث أعٙ٬

ايطابـــع  :حـــث انتػـــًُؽت ٚايٓـــاؽ كتٝعـ ـاّ عًـــ ٢ايعكـــٚ ٣ٛايكـــ٬ح

ٖٚــ ٛنطٜــل ايػــع ٞاؾت ارتًــٛز ٚاٱقاَــ ١ايساُ٥ــ ١وت ادتٓــ ١ايــيت رػَسْػُ ميَد
خٌعٌَََّّ خضُ ًَ خَٕزْعُ ؤُػِدَّضْ ٌٍُِّْعَّمِنيَد(.)1
ٚأخــرب

اٜــ ١ايػــٝام عــٔ قــاْٖٚ ٕٛــ ٛيــؽت تاْــب ايــٓيب ستُــس قــً٢

اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ يًُػــًُؽت  ٚأنٝــس إٔ ٖــصا ايًــؽت َــٔ ضلتــ ١اا
ٚؾٝــ٘ زعــ ٠ٛيًعًُــا ٤انتػــًُؽت ٚغــري انتػــًُؽت يهٝــإ ٚتــ ٙٛاٱعجــاظ وت
يــؽت تاْــب ايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ يًُػــًُؽت ٚإ اٱْػــإ
بكسضا ـــ٘ ايهؿـــطٜ ٫ ١ٜكـــسض عًـــ ٢اٱض كـــا ٤اؾت ٖـــصا انتط هـــَ ١ـــٔ ايًـــؽت

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .133
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ٜٚؿٝـــس ٖـــصا ايًـــؽت بًخـــاظ قٛيـــ٘ عـــاؾتر لُم مًْ بََِّّٔمممد ؤََٔمممد زَشَم مسٌ ِِم مؽٍُْىُُْ ُّمممٌلََ
بٌََِِّد(ٚ )1تٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚاْــ٘ اَعثــاٍ ٭َــط اا عــع ٚتــٌ يًــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘
ٚاي٘ ٚغًِ (قٌ).
ايثاْ : ٞاْ٘ َٔ أؾعاٍ ايهؿط ٚخكاٍ ايكا٥س ٚاٱَاّ .
ايثايث  :اْ٘ َٔ ضؾخا

ايٛح. ٞ

ايطابــع  :اْــ٘ ؾــطز تــاَع بــؽت ايٛتــ٘ ايثــاْٚ ٞايثايــث أعــ ٙ٬بًخــاظ
اٯ ١ٜأع. ٙ٬
ٚانتدعــاض إ ٖــصا ايًــؽت َــٔ ايٛتــ٘ ايثايــث أعــ ٙ٬يٝعجًــ ٢اٱعجــاظ
ؾ ٖٛٚ ٘ٝبًػ ١يػاٜا

لتٝسَٗٓ ٠ا :

ا٭ٚؾت  :بٝــإ َكــسام ٜــَ َٞٛعجــسز يكــسم ْهــ ٠ٛستُــس قــً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بًخاظ حػٔ خًك٘ ٚ

ع٘ .

ايثاْٝــ : ١طغٝــب ايٓــاؽ باٱغــ ّ٬بٛاغــط ١يــؽت تاْــب ايــٓيب قــً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
ايثايثـــ : ١بٝـــإ قـــاْٖٚ ٕٛـــ ٛإٔ اٱغـــ ّ٬مل ٜٓعؿـــط بايػـــٝـ افتـــا
اْعؿــط ٚغــاز بــايًؽت ٚايــٛز ٚحــب ارتــري يًٓــاؽ ٚاضاز ٠ؾــٛظ انتػــًُؽت
بايٓع ِٝا٭خط. ٟٚ
ايطابعــ : ١ؾهــٌ اا عًــ ٢أٖــٌ ايهٝــت ٚايكــخاب ١إٔ ٜــطٚا ايــٛحٞ
ٜعجًــ ٢بػــري ٠ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ َعٗــِ وت قٛيــ٘
ٚؾعً٘  ٚكطٜط. ٙ
ارتاَػــــ : ١حاتــــ ١أٖــــٌ ا٭ضض يعجًــــ ٞايــــٛح ٞوت غــــري ٠ايــــٓيب
ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .

( )1غٛض ٠ايهٗـ.110
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 ٌٖٚغتعل ٖصا ايعجً ٞبًؽت تاْب ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ
ادتٛاب اْ٘ أعِ ؾُع إٔ ايًؽت ٜظٗط وت نٌ ؾعٌ يًٓيب ستُس قً ٢اا عً٘ٝ
ٚاي٘ ٚغًِ ؾإ َكازٜل ايٛح ٞعجً ٢وت ايهٝإ ٚوت ايكرب
ٚوت ايهطّ ٚاٱحػإ ٚوت ؿػري ٙايكطإ َٛٚانٝع شا

ٚوت اٱَاَ١

ايًؽت َٚا ٜرتؾذ

عٓ٘ ٜٚسٍ عً ٘ٝقٛي٘ عاؾت رفَسَِّد زَلَّْصٍ ِِْٓ خٌٍَّوِ ٌِنْطَ ٌَيُُْد (.)1

انتػأي ١ايثايث : ١كسٜط ادتُع بؽت اٯٜعؽت  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش
يٓت هلِ يٝؿهطٚا اا ) ٚؾٚ ٘ٝت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايؿهط ٖ ٛثٓا ٤كت ٌٝعً ٢احػإ

ٚزتاظا ٠عً ٢ؾعٌ ارتري

ٚقس تعٌ اا عع ٚتٌ اذتٝا ٠ايسْٝا (زاض ايؿهط)  َٔ ٖٛٚأبٗ ٢نطٚب

ايعهازَٚ ٠كازٜل قٛي٘ عاؾت رًََِد خٍََمْطُ خٌْفَِّٓ ًَخإلِٔطَ بِالَّ ٌَِْؼْسُدًُِْد (.)2

ؾإ قًت ٌٖ ٖٓاى َػاٜط ٠بؽت ايؿهط ٚايعهاز ٠يكٛي٘ عاؾت رًَخشْىُسًُخ
ِٔؼَّْصَ خٌٍَّوِ بِْْ وُنْعُُْ بَِّّدهُ ظَؼْسُدًَُْد (.)3
ٚٚضز عٔ َعاش بٔ تهٌ قاٍ (اخص بٝس ٟضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘
ٚغًِ ؾكاٍ اْ٫ ٞحهو ٜا َعاش ؾكًت ٚأْا أحهو ٜا ضغ ٍٛاا ؾكاٍ ضغٍٛ
اا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ؾ ٬سع إٔ ك ٍٛوت نٌ ق ٠٬ضب أعين عً٢
شنطى ٚؾهطى ٚحػٔ عهاز و)(.)4
ادتٛاب يٝؼ َٔ َػاٜط ٠بًخاظ إٔ ايؿهط َععسز ايٛتَٗٓ ٙٛا ايؿهط
عً ٢ايعهاز٠

ٖٚصا ايؿهط عهاز ٠أٜهاّ

ٚنإٔ انتعٓ ٢أعهسٚا اا يعهاز هِ

ي٘ ٚنإ ا٭ْهٝا ٤أ ١ُ٥ايٓاؽ وت ايؿهط ا عع ٚتٌ  ِٖٚاهلسا ٠اي ٘ٝقاٍ

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .159
( )2غٛض ٠ايصاضٜا

.56

( )3غٛض ٠ايٓخٌ .114
( )4ايػٓٔ ايهرب ٣ايٓػا.387/1 ٞ٥
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عاؾت ربَِّْ بِزْسَخىَُِْ وَدَْ ؤَُِّصً لَدِٔعًد ٌٍَِّوِ لَنِْفًد ًٌَُْ َّىُْٓ َِِٓ خٌُّْشْسِوِنيَ *
شَدوِسًخ ٌِإَْٔؼُِّوِ خـْعَسَدهُ ًَىَدَخهُ بٌََِ طِسَخؽٍ ُِعْعَمُِْد (ٚ )1وت اتعٗاز ا٭ْهٝا ٤بؿهط اا عع
ٚتٌ ٚاق َٔ ١ٝغً ٛانتػًُؽت بِٗ .
َٔ َٔٚٸ اا عً ٢ايٓاؽ إٔ ايؿهط وت ايسْٝا  ٫غتعل بكٛؽ ايكعٛز
ٛ ٚتٗ٘ َٔ ايعهاز اؾت اا عع ٚتٌ بٌ إٔ اا عع ٚتٌ ٖ ٛايؿانط هلِ

ٚوت ايعٓع ٌٜربَِّْ خٌظَّفَد ًَخٌَّْسًَْشَ ِِْٓ شَؼَدجِسِ خٌٍَّوِ فََّْٓ لَؿَّ خٌْسَْْطَ ؤًَْ خػْعََّسَ فَ َ
ـُنَدقَ ػٍََْْوِ ؤَْْ َّـٌََّّفَ زِيَِّد ًََِْٓ ظَـٌََّعَ خَْْسًخ فَةَِّْ خٌٍَّوَ شَدوِسٌ ػٌٍَُِْد (.)2
ٜٚؿهط انتػًُ ٕٛاا عع ٚتٌ

كٛم يؽت تاْب ايٓيب قً ٢اا

عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بًخاظ ٚتَ ٙٛعكً ١اؾت  ّٜٛايكٝاََٗٓ ١ا:
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚا ١ٜايػٝام اييت عهُٔ اٱخهاض عٔ يؽت ٚضؾل ايٓيب ستُس
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بانتػًُؽت .
ايثاْ : ٞايٛعس ايهط ِٜايص ٟعهُٓ٘ ا ١ٜايػٝام  ٚكسٜط اٯ : ١ٜؾهُا
ضلت َٔ ١اا يٓت هلِ .
ايثايث  :يؽت ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يًُػًُؽت قؿخ١
َؿطق َٔ ١ايٛحٞ

ٚا ١ٜحػ ١ٝظاٖط٠

ٜ ٌٖٚكذ عٓس عساز َعجعا

ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اذتػ ١ٝايك ٍٛإٔ يؽت تاْب ايٓيب
يًُػًُؽت َعجع ٠ي٘ ادتٛاب ْعِ .
ايطابع  :عكُ ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٔ ايػًظَ ١ع
انتَٓ٪ؽت .

( )1غٛض ٠ايٓخٌ .121-120
( )2غٛض ٠ايهكط.158 ٠
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ارتاَؼ  :جتً ٞبطنا
ق٬

يؽت ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ وت

انتػًُؽت ؾُٝا ب ِٗٓٝبسي ٌٝشنط ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ

وت قٛي٘ عاؾت رُِمََّّدٌ زَظٌُيُ خٌٍَّوِ ًَخٌَّرَِّٓ َِؼَوُ ؤَشِدَّخءُ ػٍَََ خٌْىُفَّدزِ زُلََّدءُ زَْْنَيُُْد(.)1
ايػازؽ  :مل ٜأ

يؽت ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ا ٫عٔ

ضلتٚ ١ؾهٌ َٔ اا عع ٚتٌ هتا ٜسٍ عً ٢أْ٘ يؽت ٚضؾل مل ؿٗس ي٘
ا٭ضض َث َٔ ّ٬ٝتٗا

:

ا٭ٚؾت  :اقرتإ ايًؽت باذتب ٚانتٛز. ٠
ايثاْ : ١ٝعُ ّٛيؽت ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚ
كتٝعاّ

ٜ ٌٖٚؿٌُ انتٓاؾكؽت

باخعٝاضِٖ ابطإ ايهؿط

ٛي٘ يًُػًُؽت

ادتٛاب إ انتٓاؾكؽت أخطتٛا أْؿػِٗ َٓ٘

ؾكاٍ اا عاؾت رَّدؤَُّّيَد خٌنَّسُِِّ ـَدىِدْ خٌْىُفَّدزَ

ًَخٌُّْنَدفِمِنيَ ًَخوٍَُْْ ػٍََْْيُِْد(.)2
ٚمل غتعل ا٭َط عًٖ ٢صا اٱبطإ اش تا٤

اٜا

قطاَْ ١ٝععسز ٠يهٝإ

قهذ ؾعٌ انتٓاؾكؽت ٚاضاز ِٗ اذتطب عً ٢اٱغٚ ّ٬قس انتَٓ٪ؽت عٔ ايسؾاع
عٔ ايٓهٚ ٠ٛايعٓع ٚ ٌٜأ ٖ ٞص ٙا٭ؾعاٍ عً ٢ضت ٛقسٚض ايؿعٌ َٔ انتعخس
 َٔٚانتععسز.
 َٔٚا٭خري اْػخاب ث ٬اٚ َٔ َِٗٓ ١٥غط ايططٜل اؾت َعطن ١أحس
ٚقس ْاؾسِٖ بعض ا٭ْكاض برتى ٖصا اٱْػخاب ٚايعٛز ٠اؾت ايكـ
ٚايصب عٔ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚيهِٓٗ أزٸعٛا بأْ٘ ٫
عتسث قعاٍ يٝجعًٛا انتَٓ٪ؽت ٜؿات ٕٛ٦بايكعاٍ ٚعتكٌ اض هاى عٓسِٖ
ٚيهٔ اا عع ٚتٌ ٚقاِٖ اٯثاض انترت ه ١عًٖ ٢صا اٱْػخاب َٔ ٖٛٚ
َكازٜل ا ١ٜايهخث ٚقٛي٘ عاؾترٌَمَدْ ََِّٓ خٌٍَّوُ ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَد ٚحُٓٝا

خطج انتػًُ ٕٛاؾت َعطن ١أحس ٚعسِٖ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘
( )1غٛض ٠ايؿعذ .29
( )2غٛض ٠ايعٛب.61 ١
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ٚغًِ بايٓكط إ قربٚا ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛهلِ يعسّ اٱْػخاب أ ٚايعداشٍ ٚقاٍ
عاؾترًَالَ ظَيِنٌُخ ًَالَ ظَمْصٌَُٔخ ًَؤَْٔعُُْ خَٕػٌٍََْْْد(.)1

ٚيكـــس عكـــِ اا عـــع ٚتـــٌ بـــاق ٞا٭ْكـــاض َـــٔ اٱْكـــا

يكـــٍٛ

ضأؽ ايٓؿــام عهــس اا بــٔ أبــ ٞبــٔ أبــ ٞغــًٚ ٍٛايطتــٛع َعــ٘ يٓٝــايٛا
بثهــا ِٗ ؾــطف ايــسْٝا ٚاٯخــط ٠ؾخُٓٝــا بًــؼ ضغــ ٍٛاا قــً ٢اا عًٝــ٘
ٚايــ٘ ٚغــًِ ٚأقــخاب٘ ايؿــ ٛوت نــطٜكِٗ اؾت أحــس( اطتعٍ عهــس اا بــٔ
أُبـ ـٞٸ ارتعضتـــ ٞب ثًـــث ايٓـــاؽ ؾطتـــع وت ث ٬ا٥ـــٚ ١قـــاٍ  :عـــْ ّ٬كعـــٌ
أْؿػٓا ٚأ٫ٚزْا؟ .
ؾعــــهعِٗ أبــــ ٛتــــابط ايػــــًُ ٞؾكــــاٍ  :أُْؿــــسنِ اا وت ْهــــٝهِ ٚوت
أْؿػــهِ .ؾكــاٍ عهــس اا بــٔ أُبــ : ٞيــْ ٛعًــِ قعــا ٫ ٫ٸهعٓــانُِٖٚ .ــت بٓــٛ
غــًُٚ ١بٓــ ٛحاضثــ ١باْ٫كــطاف َــع عهــس اا بــٔ أُبــ ٞؾعكــُِٗ اا ؾًــِ
ٜٓكطؾٛا َٚهــٛا َــع ضغــ ٍٛاا قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ ؾــصنطِٖ
ـ
اا عظـــْ ِٝع ُعـــ٘ بعكـــُع٘ ؾكـــاٍ  { :أشٵ ٖٳُٻـــت نٖآ٥ٹؿَعٳـــإٔ َٹـــٓهُِٵ إَٔ ٳؿِـ ـ ٳ
ٚٳايًٖ٘ٴ ٚٳيٹٝټٗٴُٳا} ْاقطُٖا ٚحاؾظُٗا)(.)2
ايثايثـــ : ١ـــٛايٚ ٞاغـــعساَ ١يـــؽت ايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘
ٚغـــًِ َـــع عُـــ ّٛانتػـــًُؽت ٚانتػـــًُا

ا ؾت ٜـــ ّٛايكٝاَـــ ١ؾـــإ قًـــت

ككــس أ غــ ٞانتػــًُؽت بــأخ٬م ايــٓ يب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ
ٚغٓع٘ اذتُٝس ٠وت ايهٝت ٚايػٛم ٚايعٌُ.
ادتــٛاب ٖــصا َــٔ أؾــطاز اغــعساَ ١يــؽت ايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘
َــٔ ٖــصا ايًــؽت انتهــاضى

ٚغــًِ

َٓٚــ٘ اْعؿــاع أتٝــاٍ انتػــًُؽت ٚانتػــًُا

بايــصا

ٚظٗــٛض ٙوت أؾعــاهلِ َٓٚــ٘ ستانــا ٠انتػــًُؽت يًــٓيب ستُــس قــً٢

اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ وت يٚ ٘ٓٝاقطاضِٖ بٓه ٘ ٛبايعسبط وت ي. ٘ٓٝ

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .139
( )2ايهؿـ ٚايهٝإ .181/3
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ٚوت قٛيــــ٘ عــــاؾت ر ًَِِمم منْيُُْ خٌَّمم مرَِّٓ ُّمم ماْذًَُْ خٌنَّسِمم مَِّ ًَّمٌٌُُممممٌَْ ىُمم مٌَ
ؤُذٌُْد(.)1
ٔ
قاٍ ايثعًيب(شنط انتٓاؾكؽت ٚقاٍ ٚ{ :ٳَٹـٓٵٗٴِٴ} ٜعـين َـٔ انتٓـاؾكؽت {ايٖـصٹ ٜٳ
ٜٴ٪ٵشٴٕٚٳ ايٓٻهٹ٢ٻ ٚٳٜٳكُٛيُٕٛٳ ٖٴٛٳ أُشٴٕٷ} ْعيت وت حعاّ بٔ خايس
ٚادت٬ؽ بٔ غٜٛس
ٚاٜاؽ بٔ قٝؼ
ٚشتؿ ٞبٔ خًٜٛس
 ٚٸاى بٔ ٜعٜس
ٚعهٝس بٔ ٖٚ ٍ٬ضؾاع ١بٔ انتكساز
ٚعهٝس ٠بٔ َايو
ٚضؾاع ١بٔ ظٜس
ناْٛا ٪ٜش ٕٚايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٜٚكٛيَ ٕٛا ٜٓ ٫هػٞ
ؾكاٍ بعهِٗ  ٫ :ؿعًٛا َا ٜكٛي ٕٛؾٝكع بٓا
ؾكاٍ ادت٬ؽ  :بٌ ْكَ ٍٛا ؾٓ٦ا
ثِ ْأ  ٘ٝؾٝكسقٓا ؿتا ْك : ٍٛؾإْٸُا ستُس أشٕ غاَع ١ؾأْعٍ اا ٖص ٙاٯ. ١ٜ
ٚقاٍ ستُس بٔ اغخام عٔ ٜػاض ٚغريْ ٙعيت وت ضتٌ َٔ انتٓاؾكؽت ٜكاٍ
ي٘ ْٗ :ؿٌ بٔ اذتطث
ٚنإ حاغط ايطأؽ ألتط ايعٓٝؽت أغؿذ ارتسَ ٜٔؿٛٸ ٙارتًك١
 ٖٛٚايص ٟقاٍ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ  َٔ :أضاز إٔ ٜٓظـط اؾت
ايؿٝطإ ؾًٓٝظط اؾت ْٗؿٌ بٔ اذتطث ٚنإ ِٜٓٸ حسٜث ايٓيب قً ٢اا عً٘ٝ
ٚغًِ اؾت انتٓاؾكؽت ؾك ٌٝي٘  ٫ :ؿعٌ ؾكاٍ  :افتا ستُس أشٕ َٔ حسٸث٘ ؾّ ٦ٝا

( )1غٛض ٠ايعٛب.73 ١
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ٕ
٪شٴ ٚٳ
ٜكهٌ ْكَ ٍٛا ؾٓ٦ا ثِ ْأ  ٘ٝؾٓخًـ ي٘ ٜٚكسقٓا عً ٘ٝؾأْعٍ { :ايٖصٹٜٔٳ ٜٴ ٵ
ٚ ٞٳٜٳكُٛيُٕٛٳ ٖٴٛٳ أُشٴٕٷ}) (.)1
ايٓٻهٹ ٸ
انتػأي ١ايطابع : ١كسٜط ادتُع بؽت اٯٜعؽت ( يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ٚيٛ
نٓت ؾظاّ غًٝظ ايكًب ٭ْؿهٛا َٔ حٛيو) .
يكس أضاز اا عع ٚتٌ يًُػًُؽت ايػٝاح ١وت عامل انتٔٸ ٚاٜا

ايطلتـ١

اييت ؿهٌ بٗا عً ِٗٝؾكس بعث اا عع ٚتٌ ايٓيب ستُساّ قً ٢اا عً٘ٝ
٬
ٚاي٘ ٚغًِ ئُٝٸ اا عً ٢ايٓاؽ بطٚ ٍٛاحػإ مل ٜؿٗس ي٘ ايعـأضٜذ َثـّ ٝ
ؾعٛايت اٜا

ايطلت ١يٛت: ٙٛ

ا٭ َٔ : ٍٚؾهٌ اا عع ٚتٌ اقرتإ َكازٜل َػعخسثَ ١ـٔ ايطلتـ١
اٱهل ١ٝبهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ مل ٜط أٌٖ ا٭ضض َثًٗا.
ايثاْ : ٞنٌ ا َٔ ١ٜايكطإ َٔٸ َٔ عٓس اا عع ٚتٌ  ٌٖٚقتهٔ ايكٍٛ
بٓعَٔ ٍٚٸ اناوت َع اٯ ١ٜايكطاْ ٖٛ ١ٝغري انتٔٸ بٗا ادتـٛاب ْعـِ ؾٝهـٕٛ
كسٜط انتعٓ ٢وت انتكاّ عًٚ ٢ت: ٙٛ
أْ : ّ٫ٚع ٍٚاٯ ١ٜايكطأَْ ١ٝٸ َٔ اا عع ٚتٌ .
ٔ
ثاْٝاّ  ٠ٚ٬ :ايٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ يٰٜـ ١ايكطاْٝـَ ١ـ ٸ
ٚاحػإ َٔ اا عع ٚتٌ ٚعتعٌُ تٗا

:

ا٭ٚؾت  ٠ٚ٬ :ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يٰ ١ٜايكطاْ ١ٝحاٍ
ْعٚهلا َٔٸ َٔ اا .
ايثاْ : ١ٝنٌ َطٜ ٠عً ٛؾٗٝا ايٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ شا

اٯٜـ١

ايكطأَْ ١ٝٸ ٚن َٔ ٍٛاا عع ٚتٌ .
ايثايث : ١نٌ َطٜ ٠عً ٛؾٗٝا ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ أٜ ٚؿػط ؾٗٝا
اٯ ١ٜايكطأَْ ١ٝٸ َععسز َٔ عٓس اا .
 ٫ ٚعاضض بؽت ٖص ٙايٛت. ٙٛ

( )1ايهؿـ ٚايهٝإ يًثعًيب .169/6
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ثايثاّ  :اْكا

انتػًُؽت يٰ ١ٜايكطأَْ ١ٝٸ َٔ اا عع ٚتٌ  ٫ٚغتعل

انتٔٸ وت انتكاّ بصا

ايصٜٓ ٟكت هلا بٌ ٜؿٌُ غ ري ٙهتٔ ٜػعُع ي٘ أٜ ٚـععًِ

َٓ٘ أٜ ٚطث٘ َٔ تٗ ١ايٓػب أ ٚؾعٌ ايكاذتا

.

ضابعاّ  :ايربن ١انتكاحه ١يٰ ١ٜايكطاْ ١ٝنٚ ٍٛاحػإ َٔ عٓس اا قاٍ

عاؾت ر ًَىَرَخ وِعَدذٌ ؤَٔصٌَْنَدهُ ُِسَدزَنم ُِظَدِّقُ خٌَّرُِ زََْْٓ َّدَّْوِد (.)1
خاَػاّ  :ؾٛظ انتػًُؽت ٚانتػًُا

ؿتطا ب اٱقتـإ ايعايٝـ ١بٓـع ٍٚاٜـا

ايكطإ  ٚعاٖسِٖ هلا.
غازغاّ ْ :ع ٍٚانتٔٸ اٱهل ٞعكب اٯ ١ٜاي كطاْٝـ ١حبؿـظ  ٚـ ٠ٚ٬انتػـًُؽت

هلا َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾتر بَِّٔد َٔمُْٓ َٔصٌَّْنَد خٌرِّوْسَ ًَبَِّٔد ٌَوُ حلدفظٌْد(.)2
غابعاّ ْ :ع ٍٚانتٔٸ بانتٔٸ أ ٟإٔ شا

ٔ
انتٔٸ اٱهلٛ ٞيٝسٜ ٟعؿطع عٓ٘ انت ٸ

َٔ غري غهب أَٛ ٚنٛع .
ثآَاّ  :ط ب ايثٛاب عًـ ٢ـ ٠ٚ٬انتػـًِ يٰٜـ ١ايكطاْٝـٖٚ ١ـٌ غتـعل
ايثٛاب بايعاي ٞيٰ ١ٜايكطاْ ١ٝادتٛاب  ٫افتا ٜؿٌُ تٗا

:

ا٭ٚؾت  :ايصٜ ٟػعُع يًع َٔ ٖٛٚ ٠ٚ٬اٱعجاظ ايػـري ٟوت قٛيـ٘ عـاؾت

رًَبِذَخ لُسِتَ خٌْمُسْآُْ فَدظْعَِّؼٌُخ ٌَوُ ًَؤَٔظِعٌُخ ٌَؼٍََّىُُْ ظُسْلٌََُّْد (.)3
ايثاْ : ١ٝاضاز ٠ايثٛاب ٯبا ٤ايصٜ ٟعً ٛاٯ ١ٜايكطاْ. ١ٝ

ايثايث : ١ا٭تط ٚايثٛاب يًصٜ ٟه ٕٛغههاّ يـع ٠ٚ٬انتػـًِ يٰٜـ ١ايكطاْٝـ١
ٚايصٜ ٟػاعس ٙوت ايعٜٚ ٠ٚ٬سؾع انتٛاْع عٓ٘ ٚعٓٗا .
ايطابع : ١ايصٜٓ ٟعؿع َٔ  ٠ٚ٬انتػًِ يٰ ١ٜايكطاْ. ١ٝ
 ٚععسز َكازٜل ٚٚتٖ ٙٛصا اٱْعؿاع َٗٓٚا :
أ : ّ٫ٚايعسبط ؿتهاَؽت اٯ ١ٜايكطاْ. ١ٝ
( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .92
( )2غٛض ٠اذتجط .9
( )3غٛض ٠ا٭عطاف .204
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ثاْٝاّ  :اختاش اٯٜـ ١ايكطاْٝـَٓ ١اغـهَٚ ١ـاز ٠يٮَـط بـانتعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ
انتٓهط.
ثايثاّ  :اٱْهعاث يؿعٌ ايكاذتا
ايػ٦ٝا

اييت أَط بٗا اٯ ١ٜايكطاْٚ ١ٝاتعٓاب

ٚايصْٛب اييت ٓٗ ٢عٓٗا اٯ ١ٜايكطاْ. ١ٝ

ايثايث  :ؿهٌ اا عع ٚتٌ بٗسا ١ٜأَ ١عظ ١ُٝيًعكـسٜل بٓهـ ٠ٛستُـس
قً ٢ا ا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ ٖٚـِ انتػـًُٚ ٕٛوت ا بـطاٖٚ ِٝضز قٛيـ٘ عـاؾت

ٓ وُم ًِّ فَم ٍّؿ
ْ
ني ِِم
َ
ر ًَؤَذِّْْ فِِ خٌنَّدضِ زِمدٌْمَؿِّ َّمإْظٌُنَ زِـَمدالً ًَ َػٍَمَ وُم ًِّ ػَمدِِس َّم ْإ ِظ
ػَِّْممكد

( )1

ؾُــع إٔ أشإ ابــطاٖٜ ٫ ِٝػــُع ا ٫عــٔ بعــس أَعــاض َعــسٚزا

ٚحع ٢وت حاٍ زع ٘ ٛاؾت اذتـج عٓـس ٓكًـ٘ بـؽت ايؿـاّ ٚايهٝـت اذتـطاّ ؾـإ
ايٓاؽ أ  َٔ ٞنٌ َهإ ْعِ نـإ ٜٓعكـٌ بـؽت ايؿـاّ َٚهـ ١عًـ ٢ايـربام
ايص ٟط ٣ٛي٘ ا٭ضض هتا ٜسٍ عً ٢عسز ٚغع ١زع ٘ ٛيًخج ٚنثط ٠ايٓاؽ
ايص ٜٔكًِٗ ٖص ٙايسعٚ ٠ٛاقرتاْٗا ؿتعجعٓ ٠كً٘ بايربام اؾت تاْب غَ٬ع٘
َٔ اذتـطم بايٓـاض َـٔ قهـٌ فتـطٚز ٦ًَٚـ٘ ٖٚـص ٙايػـ ١َ٬اٜـ ١عظُـ ٢قـاٍ
عاؾتر لٍُْنَد َّدَٔدزُ ؤٌُِِ زَسْدًخ ًَظَ ًَِد ػٍَََ بِزْسَخىَُِْد(. )2

٬َ َٔ ٌٖٚظَ ١بؽت صتا ٠ابطاٖ َٔ ِٝايٓاض ٚبؽت زع ٛـ٘ ايٓـاؽ يًخـج
ٚاغعجابعِٗ هلا ٚنصا بٗٓٝا ٚبؽت بؿاض ٘ بطغاي ١ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘
ٚغًِ ٚحث ايٓاؽ عً ٢ايعكسٜل بٗا ادتٛاب ْعِ.
( أخطج ايٛاقسٚ ٟابٔ عػانط َٔ نطٜل عاَط بٔ غعس عٔ أب ٘ٝقاٍ :
ناْت غاض ٠عً ٗٝا ايػ ّ٬حتت ابطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬ؾُهثت َع٘ زٖـطاّ ٫
طظم َٓ٘ ٚيساّ ؾًُا ضأ
ا

شيو ٖٚهت ي٘ ٖاتط أَ ١هلا قهط . ١ٝؾٛيس

اع ٌٝعً ٘ٝايػ ّ٬ؾػاض

( )1غٛض ٠اذتج .27
( )2غٛض ٠ا٭ْهٝا.69 ٤

َٔ شيو غاض ٠ؾٛتـس

ي٘

وت ْؿػـٗا ٚععهـت
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عًٖ ٢اتط

ؾخًؿت إٔ كطع َٓٗا ث٬ث ١أؾطاف

( )1

ؾكاٍ هلا ابطاٖ ِٝعً٘ٝ

ايػ ٌٖ : ّ٬يو إٔ رب ٟقتٓٝو؟
ؾكايت  :نٝـ أقـٓع؟ قـاٍ  :اثكـيب أشْٗٝـا ٚاخؿهـٗٝا ٚارتؿـض ٖـٛ
ارتعإ .
ؾؿعًت شيو بٗا ؾٛنعت ٖـاتط وت أشْٗٝـا قـطنؽت ؾـاظزاز

بُٗـا

حػٓاّ .
س
ؾكايت غاض :٠أضاْ ٞافتا ظز ٗا كتا ّ٫ؾًِ كاض ٙعً ٢نَ ْ٘ٛعٗا ٚٳٚٳتٳ ٳ
بٗا ابطاٖ ِٝعً ٘ٝايػٚ ّ٬تساّ ؾسٜساّ ؾٓكًٗا اؾت َه ١ؾهإ ٜعٚضٖا وت نٌ
 َٔ ّٜٛايؿاّ عً ٢ايربام َٔ ؾػؿ٘ بٗا ٚقً ١قرب ٙعٓٗا) (.)2
ٚايربام ٖ ٞايطاحً ١اييت ضنهٗا ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ

ي ١ًٝأغط ٣بـ٘ َـٔ َهـ ١بكٛيـ٘ عـاؾت ر ظُمسْمَدَْ خٌَّمرُِ ؤَظْمسٍَ زِؼَسْمدِهِ ٌَمْْ ً
ِِْٓ خٌْ َّعْفِدِ خٌْمَسَخَِ بٌََِ خٌَّْعْفِدِ خٌْإَلْظََ خٌَّرُِ زَدزَوْنَد لٌٌََْوُد (.)3

ايثايث  :نتا ؾـا ٤اا عـع ٚتـٌ إٔ غتًـل ازّ ٚإٔ ظتعًـ٘ رفِمِ خَٕزْعِ
خٍَِْفَمصًد

( )4

ؿهٌ ٚأخرب انت٥٬ه ١ؾُا نإ َِٓٗ ا ٫إٔ بـازضٚا باٱحعجـاج

ٚاٱغعؿٗاّ عٔ قريٚض ٠اٱْػإ غٝساّ وت ا٭ضض ٚقايٛا رؤَظَفْؼًَُ فِْيَد َِْٓ
ه لَممد َي ِبِّٔممِ َؤ ْػٍَمم ُُ َِممد َال
ض ٌَمم َ
مّْمم ِد َن ًَ ُٔمَمم ِّد ُ
ٓ ُٔعَمم ِّس ُك ِز َ
ُ
ه خٌمم ِّدَِد َء ً َٔمْمم
ُّ ْفعِمم ُد فِْيَممد ً َّعْمم ِف ُ
ظَؼٌٍََُّْْد (.)5
( )1ا٭ؾــطاف ٖــص ٙا٭نــطاف نايٝــسٚ ٜٔأَــا ا٭ؾــطاف َــٔ ايكــ ّٛؾٗــِ ٚتــِٖٗٛ
ٚض٩غا.ِٖ٩
( )2ايسض انتٓثٛض .69/6
( )3غٛض ٠اٱغطا.1 ٤
( )4غٛض ٠ايهكط.30 ٠
( )5غٛض ٠ايهكط.30 ٠
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ؾجا ٤ادتٛاب َٔ عٓس ااربِِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِد الَ ظَؼٌٍََُّْْد ( َٔٚ )1عًـِ اا
عع ٚتٌ وت انتكاّ أْ٘ قتٔٸ عً ٢انتػًُؽت ٚايٓاؽ بآٜا

َٚكازٜل َٔ ايطلت١

بهعثــ ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ  ٫كــسض عًــ ٢اٱحانــ ١بٗــا
انت٥٬هٚ ١ارت٥٬ل نًٗا

يصا ٚضز ايؿعٌ (َٔٸ) ٜٚعأيـ َٔ حطؾؽت ظـاٖطٜٔ

يٝعهُٔ ايَ٬عٓاَٖ َٔ ٞكازٜل ٚأؾطاز ايٓع ِٝاٱهل َٔ ٞتٗا
ا٭ٚؾت  :شا

:

يؿظ انتٔٸ َٚعٓا ٙايًػٚ ٟٛاٱقط٬ح ٞبًخاظ نرب ٣نً١ٝ

 ٖٞٚإٔ ايؿهٌ  ٚانتٔٸ َٔ عٓس اا عع ٚتٌ َعكٌ ٚغـري َٓكطـع ٜٚعجـع
ايٓاؽ عٔ ؾهط ٙيصا ؾإ َٔ ٚت ٙٛايثٓا ٤عً ٢اا ايك ٍٛأْـ٘ انتٓـإ ٖٚـٛ
ايص ٟقتسح ْؿػ٘ بآ ١ٜايهخث ؾٝك ٍٛرٌَمَمدْ َِمَّٓ خٌٍَّموُ ػٍََمَ خٌُّْماِِْنِنيَد

( )2

بُٓٝا ٜه ٕٛانتٔٸ َٔ ايٓاؽ ٚشنطِٖ يؿٛانًِٗ أَطاّ َصََٛاّ.
ايثاْ : ١ٝبعث ايػه ١ٓٝوت ْؿٛؽ انتػًُؽت ٚبعثِٗ عً ٢ايسعاٚ ٤انتػأي١

ضتا ٤انتٔٸ َٔ اا عع ٚتٌ عًٚ ِٗٝعًـ ٢ايٓـاؽ قـاٍ عـاؾت رخدْػُمٌِِٔ
ؤَظْعَفِرْ ٌَىُمُْد

( )3

ٚقس ٜسع ٛاٱْػإ يٓؿػ٘ وت حات ٚ ١ـأ  ٞاٱغـعجابَ ١ـٔ

اا وت غريٖا .
ٚاا غــهخاْ٘ ٖــ ٛأعًــِ بانتكــًخَٚ ١ــا ٓ ٜؿــع ايعهــاز ٚأغــهاب زؾــع

انتؿػس ٠قاٍ عاؾت رًَخٌٍَّوُ َّؼٍَُُْ ًَؤَْٔعُُْ الَ ظَؼٌٍََُّْْد

( )4

َ َٔٚكازٜل انتٔٸ اٱهلٞ

وت انتكاّ ٚت: ٙٛ
أ : ّ٫ٚزت ٧انت ٔٸ اٱهل ٞوت شا

( )1غٛض ٠ايهكط.30 ٠
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .161
( )3غٛض ٠غاؾط .60
( )4غٛض ٠ايٓٛض .19

َٛنٛع ايسعا. ٤
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ثاْٝاّ  :عسّ ضتٛع ايساع ٞقؿط ايٝسٚ ٜٔا عع ٚتٌ ًَو ايػُٛا
ٚا٭ضض  ٖٛٚأنطّ َٔ إٔ ٜطتع ٜس ايػا ٌ٥خايٜ ٌٖٚ ١ٝهؿــ يًعهـس
 ّٜٛايكٝاَ ١عٔ نٌ ؾط ز َٔ أزعٝع٘ ٚثٛاب٘ عًٚ ٘ٝاغعجاب ١اا عع ٚتٌ ي٘ ؿتا
ٜؿٛم كٛض ايعهس ادتٛاب ْعِ  َٔ ٖٛٚعَُٛا

قٛيـ٘ عـاؾت رفَىَشَمفْنَد

ػَنْهَ وِـَدءَنَ فَسَظَسُنَ خٌٌَََْْْ لَدِّدٌد (.)1
ثايثاّ  :ؿهٌ اا غهخاْ٘ بكها ٤شا

حات ١اٱْػإ اييت غأٍ اا عع

ٚتٌ عٓٗا  ٚي ٛبعس حؽت ٚقس ٜسع ٛايعهس اا عع ٚتٌ حبات ١ثِ ٜٓػٖٛ ٢
ًو اذتاتٚ ١أْ٘ ز عا اا يعٓجعٖـا ٚيهـٔ اا عـع ٚتـٌ ٜٓ ٫ػـ ٢زعـاٙ٤
ٚضغهعــ٘ ؾٗ ٝــا ؾٝعؿهــٌ ٜٚكهــٗٝا يــ٘ ٚؿتــا غتًــَ ٛــٔ أغــهاب ايهــطض أٚ
ايععاضض َع ايطغا٥ب ا٭خطٚ ٣انتػعخسث ١يًعهس .
 ٌٖٚغتعل أَط قها ٤اا اذتاتا

َٚػا ٌ٥ايسعا ٤بانتَٓ٪ؽت أّ أْ٘ عاّ

ٚقس ٜؿٌُ ايص ٜٔنؿطٚا ٚانتدعاض أْ ٘ َطًل بايٓػه ١يًَُٓ٪ؽت وت زعا ِٗ٥وت
ايكاذتا

َٚكٝس وت غريِٖ ؾُٝا ؾ ٘ٝايٓؿع ارتـام ٚايعـاّ ٚزؾـع انتؿػـس٠

نُا ي ٛاتعٗس ايهاؾط ٚانتٓاؾل ٱضازٖ ٠ساٜع٘ ٚاق٬ح قًه٘ ؾإ قًت قس ٚضز

قٛي٘ عاؾت ر ًََِد دُػَدءُ خٌْىَدفِسَِّٓ بِالَّ فِِ ػَ َيد (. )2
ٚادتٛاب َٔ تٗا
ا٭ٚؾت ٚ :ضز

:

اٯ ١ٜأعٛ ٙ٬بٝداّ ٭ٌٖ ايٓاض يصا شنط باْ٘ َٔ نـّ٬

اا ٚق َٔ ٌٝن ّ٬خعْ ١ايٓاض أ ٟإٔ َهاَؽت اٯ ١ٜأع ٙ٬يٝػت وت اذتٝا٠
ايسْٝا افتا ٖ ٞوت اٯخط. ٠
ايثاْٚ : ١ٝضز َهُ ٕٛاٯ ١ٜأعَ ٙ٬ط ؽت وت ايكطإ اش ٚضز بكٛي٘ عاؾت

ر ٌَوُ دَػٌَْشُ خٌْمَكِّ ًَخٌَّرَِّٓ َّدْػٌَُْ ِِْٓ دًُِٔوِ الَ َّعْعَفِْسٌَُْ ٌَيُُْ زِشَِْءٍ بِالَّ وَسَدظِؾِ

( )1غٛض ٠م .22
( )2غٛض ٠غاؾط .50
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وَفَّْْوِ بٌََِ خٌَّْدءِ ٌَِْسٍُْغَ فَدهُ ًََِد ىٌَُ زِسَدٌِغِوِ ًََِد دُػَدءُ خٌْىَدفِسَِّٓ بِالَّ فِِ ػَ َيد (ٚ )1انتـطاز
زعا ٤ايص ٜٔنؿطٚا يٮق ٓاّ َٚا ٜعهس َٔ ٕٚز ٕٚاا ٚايكـسض انتعـٝكٔ َـٔ
اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠غاؾط اضاز ٠ايساض اٯخط ٠بعس إٔ ثهت َػازض ِٗ ايسْٝا
عً ٢ايهؿط ٚادتخٛز

ٚيهٓ٘  ٫قتٓع َٔ اٱن٬م ٚاٱغعكخاب ايكٗكـطٟ

يٝؿٌُ زعا ٤ايهاؾط ٜٔؿتا ِٖ نؿاض ٚنأ ٕ انت٥٬هٜ ١كٛيـ ٕٛقـٌ ازعـٛا َٚـا
زعا ٤اي هاؾط ٜٔا ٫وت ن ٍ٬غٛا ٤زعا ِٖ٤وت ايسْٝا أ ٚوت اٯخط ٠قاٍ عاؾت

ر بَِّْ خٌَّرَِّٓ وَفَسًُخ ًَطَدًُّخ ػَْٓ ظَسًِِْ خٌٍَّوِ ؼَُُّ َِدظٌُخ ًَىُُْ وُفَّدزٌ فٍََْٓ َّغْفِسَ خٌٍَّوُ ٌَيُُْد

( )2

ٚؾٝـ٘ اْـصاض َـٔ ايهؿـط ٚبٝـإ ٭نـطاضٚ ٙحطَاْـ٘ قـاحه٘ َـٔ ايًجــ ٤ٛاؾت
ايسعاٚ ٤إ دتأ اي ٘ٝؾٜٗٓ ٫ ٛعؿع َٓ٘ ا ٫بؿط ايعٛب ١ؾٝه ٕٛح٦ٓٝص وت غاع١
ايسعاَ ٤عٛتٗ ّا اؾت اا  ٖٛٚغهخاْ٘  ٫غتٝب ضتا َٔ ٤غأي٘ .
ضابعاّ  :ؾٛظ انت َٔ٪ايصٜ ٟسع ٛاا حبه٘ عاؾت ي٘ َ َٔ ٖٛٚكازٜل ٌْٝ
ايسضتا

ايعاي ١ٝايٛاضز وت اٯ ١ٜايػابك ١بكٛي٘ عـاؾت ر ىُمُْ دَزَـَمدضٌ ػِنْمدَ خٌٍَّموِد

َ َٔٚكازٜل اٯ ١ٜقهٌ ايػابك ١رؤَفََّْٓ خظَّسَغَ زِػٌَْخَْ خٌٍَّوِد (.)3
ٚبًخاظ ادتُع بؽت اٯٜـعؽت وت أ ٍٚانتػـأي ١ايطابعـ ١أعـ ٙ٬عتعُـٌ كـسٜط
اٯٚ : ١ٜي ٛنٓت ؾظاّ غ ًٝظ ايكًب ٭ْؿهٛا َٔ حٛيو ) ٚتٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚاضاز ٠عُ ّٛانتػًُؽت ٚأِْٗ ٜٓؿط َٔ ٕٚايػًظٜٚ ١عهاعس ٕٚعٔ
ايكػ. ٠ٛ
ايثاْ : ٞاضاز ٠نا٥ؿ َٔ ١انتَٓ٪ؽت ٚانتَٓ٪ا

.

ايثايث  :انتطاز عُ ّٛانتَٓ٪ؽت .
ايطابع  :ععًل َعاْ ٞاٱْؿ هاض بايص ٜٔنؿطٚا ٚانتٓاؾكؽت .

( )1غٛض ٠ايطعس .14
( )2غٛض ٠ستُس .34
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .161
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ٚانتدعاض ٖ ٛايثاْ ٞأعٚ ٙ٬إ نا٥ؿ َٔ ١انتَٓ٪ؽت ٓؿض َٔ ح ٍٛايٓيب
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚيهٓ٘ ٜ ٫عين اٱبععاز ٚايٓؿط ٠أَ ٚعك ١ٝا٭ٚاَط
افتا انتطاز ارتؿ َٔ ١ٝنثط ٠ايػ٪اٍ ٚايسْ َٔ ٛايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ
أَا اٱغعُاع ي٘ ٚاٱْكٝاز ٭ٚاَط اا َٚا تا ٤ب٘ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘
ٚغً ِ يعٌ انتػًُؽت ٜك ُٕٛٝوت َٓاظٍ ايعك ٣ٛؾِٗ َعكس ٕٚب٘ قاٍ عـاؾت

ر ًَخػْسُدْ زَزَّهَ لَعََّ َّإْظَِْهَ خٌَْْمِنيُد (. )1

انتػأي ١ارتاَػ : ١كسٜط ادتُع بؽت اٯٜـعؽت (يكـس َـٔٸ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت
ؾأعـ عِٓٗ ) يكس تا٤

اٜا

ايكطإ بٛتٛب ناع ١انتػًُؽت ٚايٓـاؽ ا

عع ٚتٌ ٖٚص ٙا يطاعٖ ١ـ ٞعًـ ١ارتًـل ٚغـط عُـاض ٠اٱْػـإ يـٮضض

ٚزقت ١َٛاذتٝا ٠ؾٗٝـا قـاٍ عـاؾت ر َّدؤَُّّيَمد خٌَّمرَِّٓ آَِنُمٌخ ؤَؿِْؼُمٌخ خٌٍَّموَ ًَؤَؿِْؼُمٌخ خٌسَّظُمٌيَ
ْ
ْ
ِ ٍء فَم ُسدًُّ ُه ِبٌَمَ خٌٍَّم ِو ًَخٌ َّسظُمٌ ِي ِب
ْ
ْ َظنَمد َش ْػ ُع ُْ فِمِ شَم
ْ
ًَ ُؤ ًٌِِْ خ َٕ ِْ ِس ِِ ْن ُى ُْ َف ِة
وُنعُُْ ظُاِِْنٌَُْ زِدٌٍَّوِ ًَخٌٌََِْْْ خٓخِسِد (.)2
َٚع زت ٧اٯٜا

با٭ٚاَط اؾت انتػًُؽت ؾاْٗـا هـُٓت ايعدؿٝــ عـِٓٗ

ٚايٛعس اي هطٚ ِٜايهؿاض ٠هلِ  َٔٚايعدؿٝــ أَـط اا عـع ٚتـٌ يطغـٛي٘
ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بإٔ ٜعؿٜٚ ٛعجاٚظ عٔ قكٛضِٖ  ٚككريِٖ
 ٌٖٚغتعل ٖصا ايعؿ ٛبايكخاب ١بًخاظ ٚقٛع ايعؿَ ٛهاؾط َٔ ٠ايٓيب اؾت
أٌٖ ايهٝت ٚايكـخاب ١ادتـٛاب اْـ٘ أعـِ ٖٚـَ ٛعجـسز اؾت ٜـ ّٛايكٝاَـ١

ٚايٓػه ١بؽت ايعؿٚ ٛاٱغعػؿاض نُا وت قٛي٘ عاؾت رًَخظْعَغْفِسْ ٌَيُُْد( ٖٛ )3ايعُّٛ
ٚارتكٛم َٔ ٚت٘ ؾُاز ٠اٱيعكاٚ َٔ ٤ت:ٙٛ

( )1غٛض ٠اذتجط .99
( )2غٛض ٠ايٓػا.59 ٤
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .159
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أْ : ّ٫ٚع ٍٚا٭َط َٔ اا عع ٚتٌ اؾت ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘
ٚغًِ بايعؿ ٛعٔ انتػًُؽت ٚاٱغعػؿاض هلِ.
ثاْٝاّ  :نٌ َٔ قٛي٘ عاؾت(ؾأعـ عِٓٗ) (ٚاغعػؿط هلِ) ا ١ٜقطاْ.١ٝ
ثايث ـاّ  :قٝــاّ ايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ بــايعؿ ٛعــٔ انتػــًُؽت
ٚاٱغعػؿاض هلِ.
ضابعاّ  :جتً ٞايربنا

ارتاقٚ ١ايعاَ َٔ ١قٛي٘ عاؾترفَدػْ ُ ػَنْيُُْ ًَخظْعَغْفِسْ

ٌَيُُْد.
خاَػاّ ٚ :ضز نٌ َٔ ايعؿٚ ٛاٱغعػؿاض وت اٚ ١ٜاحس.٠
غازغاّ  :ـ ٠ٚ٬انتػـًُؽت نـٌ ٜـ ّٛيهـٌ َٔ(ؾـاعـ عـِٓٗ) (ٚاغـعػؿط
هلِ).
غابعاّ ٜ :عؿ ٛايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عٔ انتػًُؽت ٜٚػعػؿط هلِ
ؾٝعؿ ٛعِٓٗ اا ٜٚػؿط هلِ  َٔ ٖٛٚا٭غطاض انتًهٝ ٛـ ١وت اٜـٚ ١نـإٔ اٯٜـ١
ك ٍٛيًٓيب أعؿٛا عِٓٗ نٜ ٞعؿ ٛاا عِٓٗ ٚأغعػؿط هلِ نٜ ٞػؿط اا هلـِ
ٜٚعٜس وت حػٓا ِٗ.
ٚأَا َاز ٠اٱؾرتام ؾُٔ ٚت: ٙٛ
أ : ّ٫ٚايعؿ ٛست ٛيًػ٦ٝا

ٚا٭ش ٣ايكازض ضت ٛايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘

ٚغًِ أَا اٱغعػؿاض ؾٗٛ ٛغٌ َٔ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ
اؾت اا عع ٚتٌ يٝػؿط يًُػًُؽت.
ثاْٝاّ  :ايعؿْٛ ٛع َؿاعً ١أَا اٱغعػؿاض ؾٗٛ ٛت٘ اؾت اا بايسعا.٤
ثايثاّ  :عسز قـٝؼ ايعؿـ ٛايكٛيٝـٚ ١ايؿعًٝـ ١أَـا اٱغـعػؿاض ؾٗـ ٛغـ٪اٍ

َٚػأي ١اؾت اا عع ٚتٌ ٚوت قٛي٘ عاؾتر ظٌََخءٌ ػٍََمْْيُِْ ؤَخظْمعَغْفَسْضَ ٌَيُمُْ ؤََْ ٌَمُْ ظَعْمعَغْفِسْ
ٌَيُُْد

()1

ؾاٖس عً ٢عسّ اْعؿاع انتٓاؾكؽت َٔ ٖصا اٱغعػؿاض ٚؾ ٘ٝبعث يًٓؿط٠

َٔ ايٓؿام وت ايٓؿٛؽ.
( )1غٛض ٠انتٓاؾك.6 ٕٛ
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ٚيهٔ نٝـ ٜه ٕٛعؿ ٛايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عـٔ انتػـًُؽت
بعس اْعكاي٘ اؾت ايطؾٝل ا٭عً. ٢
ادتٛاب َٔ تٗا

:

ا٭ٚؾت  :جتًَ ٞكازٜل ايعؿ ٛبعس ٚؾا ٠ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘
ٚغًِ ؿتثٌ اييت نإ ٜعؿ ٛعٓ٘ وت حٝا ٘ .
ايثاْ : ١ٝزعا ٤ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ٖٚـ ٛعٓـس ضبـ٘ وت

رَِمْؼَدِ طِدْقٍد (.)1

ايثايثـ : ١بٝــإ ايكــطإ ايكــاْٖٚ ٕٛـ ٛإٔ اا عــع ٚتــٌ ٜعؿــ ٛعــِٓٗ ٚإٔ
ضغٛي٘ ٜعؿ ٛعِٓٗ أٜهاّ .
ٚؾ ٘ٝزع َٔ ٠ٛايهعاب ٚايػٓ ١٭ٚيـ ٞا٭َـط ٚحهـاّ انتػـًُؽت يًعخًـٞ
بايعؿ ٛأغٝػاّ ٚاقعسا٤ٶ بطغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚوت ايعٓعٌٜ

ر ًَؤَْْ ظَؼْفٌُخ ؤَلْسَذُ ٌٍِعَّمٌٍَْد (.)2

ؾٝعؿ ٛاذتهاّ ٚا٭َطا ٤عٔ انتَٓ٪ؽت َٔ تٗا

:

ا٭ٚؾت  :نتكــاّ اٱقتــإ يٝهــٖ ٕٛــصا ايعؿــَ ٛــٔ ايؿــهط يًُػــًُؽت عًــ٢
اقتاِْٗ.
ٔ
ايثاْ : ١ٝ٭ٕ اا عع ٚتٌ َٔٸ ٚقتٔٸ عً ٢انتػًُؽت ؾٝهٖ َٔ ٕٛصا انت ٸ

ٚاٱحػإ اضؾاز ٖٚسا ١ٜاذتهاّ ٚا٭َطا ٤قاٍ عاؾت رفَدػْدٌٌُِخ ًٌٌَْ وَمدَْ ذَخ
لُسْزََد (ٚ )3قاٍ عاؾت ر ًَبِذَخ لَىَّْعُُْ زََْْٓ خٌنَّدضِ ؤَْْ ظَمْىٌُُّخ زِدٌْؼَدْيِد (.)4
ايثايث : ١ايعأغ ٞاٱقعسا ٤بطغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.
ايطابع : ١اذتػٔ ايصا  ٞيًعؿَٛٚ ٛاؾكع٘ نتٓاٖج اٱقتإ .
( )1غٛض ٠ايكُط .55
( )2غٛض ٠ايهكط.237 ٠
( )3غٛض ٠ا٭ْعاّ .152
( )4غٛض ٠ايٓػا.58 ٤
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ارتاَػ : ١ايعؿَ ٛـٔ اذتهُـ ١ايـيت عًُٗـا ضغـ ٍٛاا يًُػـًُؽت عاَـ١
ٚاذتهاّ خاق. ١
ٜٚهَ َٔ ٕٛعاْ ٞادتُع بؽت اٯٜعؽت ايٛاضز وت أٖ ٍٚص ٙانتػأيٚ ١ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بايعؿ ٛعِٓٗ ؾاعـ عِٓٗ ٜـا ستُـس )
بًخاظ إٔ ؾعٌ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٔ ايٛحٚ ٞايعٓعٌٜ
ٚيٝؼ بعس عؿ ٛاا عـع ٚتـٌ ا ٫ايعؿـٚ ٛانتػؿـطٜٚ ٠عجًـ ٢وت قٛيـ٘ عـاؾت

رفَدػْ ُ ػَنْيُُْد

( )1

قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ نٌ َا قسض عٔ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٝـ٘

ٚاي٘ ٚغًِ َٔ ايعؿ ٛؾاْ٘ َٔ اا عع ٚتٌ بأزيَٗٓ ١ا ا ١ٜايػٝام ٚقٛيـ٘
عاؾت ر ًََِد َّنْـِكُ ػَْٓ خٌْيٌٍََ * بِْْ ىٌَُ بِالَّ ًَلٌِْ ٌُّلََد (.)2

ايثـاَْ : ٞـٔ ؾـهط اا عـع ٚتـٌ يًُـَٓ٪ؽت إٔ ٜعؿـ ٛايطغـ ٍٛعـِٓٗ )
ٚقتهــٔ اغــعكطا ٤قــاَْ ٕٛــٔ اٜــا

ايكــطإ ٖٚــ ٛإٔ َـٔٸ اا عــع ٚتــٌ عًــ٢

ا نتػًُؽت ٜ ٫عًُ٘ ا ٖٛ ٫غهخاْ٘  َ٘ٓٚأَط اا عع ٚتٌ يًـٓيب ستُـس قـً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بإٔ ٜعؿ ٛعٔ انتػًُؽت .
ايثايث ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٛا يكس أَط اا عع ٚتٌ ضغٛي٘ قً ٢اا عً٘ٝ
ٚاي٘ ٚغًِ ستُساّ قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ إٔ ٜعؿـ ٛعـٓهِ ؾاؾؿـٛا ايعؿـٛ

بٓٝهِ قاٍ عاؾت وت ايثٓا ٤عً ٢انتَٓ٪ؽت ر ُِمََّّدٌ زَظٌُيُ خٌٍَّوِ ًَخٌَّرَِّٓ َِؼَموُ ؤَشِمدَّخءُ

ػٍَََ خٌْىُفَّدزِ زُلََّدءُ زَْْنَيُُْد (.)3
ٔ
ايطابع  :يٝؼ بعس انتٔٸ َٔ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ا ٫ايعؿ ) ٛؾإ قًت قس َ ٸ
اا عع ٚتٌ عً ٢ايٓاؽ نًِٗ زتعُعؽت ٖٚصا قخٝذ  ٖٛٚغهخاْ٘ قتٌٗ
ايٓاؽ ٜٚطت ٧حػابِٗ ٖٚصا اٱَٗاٍ ْـٛع عؿـٜٚ ٛكـطبِٗ اؾت َكاَـا
ايعؿٜٚ ٛطغهٗٸِ ؾ َ٘ٓٚ ٘ٝاٜا
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .
( )2غٛض ٠ايٓجِ .4-3
( )3غٛض ٠ايؿعذ .29

ايكطإ ؾهٌ ا ١ٜسع ٛايٓاؽ اؾت انتهازض ٠اؾت
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نًــب عؿــ ٛاا ٖٚــَ ٛــٔ أؾــطاز ارتــري قٛيــ٘ عــاؾت رًَُّعَممدزِػٌَُْ فِممِ
خٌْهَْْسَخضِد

( )1

ٚارتريا

ٕ أضز
( ؾإ ٵ

كتع خري ٖٞٚ ٠اذتػٓٚ ١ايؿانً َٔ ١نٌ ؾ. ٧

خٝٵـ ٳط ُ٠
خٝٵـ ٴط ايٓـاؽ ٚمل كـٌ ٳ
َعٓ ٢ايعؿهـ ٌٝقًـت :ؾْ٬ـ ١ٳ

ٚؾ ٕ٬خريٴ ايٓاؽٔ ٚمل ٳكٌُٵ أَخٵٝٳطٴ ٜ ٫ٴثٳٓٻٜ ٫ٚ ٢ٴجٵُٳع ٭ْٻـ٘ وت َعٓـ ٢أَؾِعٳـٌٳ.
رتريٳ ُ٠ا٫غِٴ َٔ قٛيو :خاض ااُ يو وت ٖصا ا٭َط.
رتريٴ بايهػط :ايهَطٳّٚ .ا ٹ
ٚا ٹ
ٚارتٹٝٳطٳَ ُ٠ثاٍ ايعٹٓٳهٳ١ٹ :ا٫غِ َٔ قٛيو اخٵعاضٳٙٴ ااٜ .كاٍ :ستُسٷ خٹٝٳطٳ ُ٠اا َٔ
خٳًِكٹ٘ٹ) (.)2
ٚيهٔ ا ١ٜايهخث قٝس

انتٔٸ بأْ٘ خام بـانتَٓ٪ؽت ٚنـصا َهـاَؽت اٜـ١

ايػٝام ؾهعس ٚضٚز ا٭َـط ؾٗٝـا اؾت ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ

بايعؿ ٛتا ٤ا٭َط باٱغعػؿاض ثِ ا٭َـط بانتؿـاٚض ٠بكٛيـ٘ عـاؾت رًَشَمدًِزْىُُْ

فِِ خَِْٕسِد ( )3هتا ٜسٍ عً ٢اْكطاف َهاَؽت اٯ ١ٜاؾت خكٛم انتَٓ٪ؽت
ٚأخص اذتٝطٚ ١اذتصض َٔ انتٓاؾكؽت خاقٚ ١إ انتؿٛضَ َٔ ٠كـازٜل ايهطاْـ١

ٓ ُدً ِٔىُم ُْ َال َّم ْإ ٌٌُ َٔ ُى ُْ
ْ
ٓ آ َِنُمٌخ َال َظ َّعهِمرًُخ ِز َـدَٔم ًص ِِم
َ
ٚايٛيٝج ١قاٍ عاؾت ر َّد َؤ ُّّيَمد خٌَّم ِرّ
خَسَدالًد(.)5( )4
انتػأي ١ايػازغ : ١كسٜط ادتُع بؽت اٯٜعؽت  :يكس َٔٸ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت
ؾاغعػؿط هلِ ) يكس أْعِ اا عع ٚتٌ عً ٢انتَٓ٪ؽت َٔ تٗا

:

ا٭ٚؾت  :اهلساٚ ١ٜايطؾاز .
ايثاْٛ : ١ٝاي ٞايٓعِ .
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .114
( )2ايكخاح وت ايًػ.193/1 ١
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .159
( )4غٛض ٠اٍ عُطإ .118
( )5أْظط ادتع ٤ادتع ٤ارتاَؼ ٚايػهعؽت ايص ٟتا ٤خاقاّ بعؿػري اٯ ١ٜأع. ٙ٬
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ايثايث : ١اْعؿاع انتػًُؽت اٱ ْعؿاع ا٭َثٌ َٔ ايٓعِ .
ايطابع : ١بكا ٤أؾطاز َٚكازٜل انتٔ اٱهل ٞحانط ٠عٓس انتػًُؽت ؾهٌ
ؾطز َٓٗا ٜأ  ٞاؾت ايسْٝا ٜ ٫ٚػازضٖـا يٝهـ ٕٛؾـاٖساّ عًـ ٢انـطاّ اا عـع
ٚتٌ يًُػًُؽت .

يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞقٛي٘ عاؾت ر ٌَمَدْ ََِّٓ خٌٍَّوُ ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَد ( )1زع٠ٛ

يًُػًُؽت ٚايٓاؽ كتٝعاّ يًعسبط وت َٓٸٔ اا اذتانطٚ ٠نٝـ إٔ نٌ ؾطز َٓٗا
ٜ ٫كسض عًٝـ٘ ا ٫اا عـع ٚتـٌ وت َٛنـٛع َٚاٖٝـ ١شا

ايؿـٚ ٧اغـعساَع٘

ٚايٓؿع َٓ٘ .
(عٔ عهس اا بٔ عهاؽ أْ٘ حسٸ ث أْ٘ ضنب خًـ ايٓيب قً ٢اا عً٘ٝ
ٚاي٘ ٚغًِ َٜٛا ؾكاٍ ي٘ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٜ :ا غ ّ٬اْٞ
َعًُو نًُا

 :احؿظ اا عتؿظو  .احؿظ اا جتس ٙجتاٖو ٚ .اشا غأيت

ؾػأٍ اا ٚاشا اغععٓت ؾاغععٔ باا ٚأ عًِ إٔ ا٭َ ١ي ٛاتعُعٛا عً ٢إٔ
ٜٓؿعٛى بؿ  ٤ٞمل ٜٓؿعٛى ا ٫بؿ ٤ٞقس نعه٘ اا يو ٚي ٛاتعُعٛا عً ٢إٔ
ٜهــطٚى مل ٜهــطٚى ا ٫بؿــ ٤ٞنعهــ٘ اا عًٝــو  .ضؾعــت ا٭قــٚ ّ٬تؿــت
ايكخـ) (.)2
َٚا زاَت ْعِ َٓٚٸٔ اا ح انط ٠عٓس انتػًُؽت ؾـاِْٗ أٖـٌ إٔ ٜػـعػؿط
هلِ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يٝهٖ ٕٛـصا اٱغـعػؿاض بًخـاظ
انتٔٸ اٱهل ٞعًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚشا

ا٭َط َٔ اا عع ٚتٌ عً ٢ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘

ٚاي٘ ٚغًِ باٱغعػؿاض يًُػًُؽت َٔٸ ْٚعُ. ١
ايثاْ : ٞاغعػؿاض ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ْعُ ١عظُـ ٢اش
ْاهلا انتػًُ ٕٛبأَط َٔ اا عع ٚتٌ يطغٛي٘ ٚحُٓٝـا أَـط اا عـع ٚتـٌ

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .164
(َ )2ػٓس ابٜ ٞعً ٞانتٛقً.111/6 ٞ
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ضغٛي٘ باٱغعػؿاض يًُػًُؽت ٚانتػًُا

ؾ٬بس أْ٘ غهخاْ٘ نُٔ اٱغعجاب١

ي٘ .
يٝه َٔ ٕٛاٱعجاظ وت انتٔٸ اٱهل ٞأْ٘ ٛيٝسٚ ٟنٌ ؾطز َٓ٘ عؿطع عٓـ٘
َكازٜل ٚأغكإ عسٜس َٔ ٠انتٔٸ ٚايؿهٌ .
ايثايث  :أزٜب انتػًُؽت بعًَُٓ ١ٝه ١اغـعػؿاض بعهـِٗ يـهعض (عـٔ
ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ قاٍ  :اضلتٛا ٴطلتٛا ٚاغؿطٚا ٜٴػؿط يهِ
 ٌٜٚ .٭قُاع ايكٜ ٍٛعين اٯشإ  ٌٜٚيًُككط ٜٔايصٜ ٜٔكط ٕٚعًَ ٢ا ؾعًٛا
ٜ ِٖٚعًُ. )1( )ٕٛ
 َٔٚزأب َٗٓٚاج ا٭ْهٝا ٤حث ايٓـاؽ عًـ ٢اٱغـعػؿاض نُـا تـا٤
اٜا

قطاْ ١ٝحتث عً ٢اٱغعػؿاض ٚانتهازض ٠اي ٘ٝعً ٢ضت ٛايؿٛضرًَخظْعَغْفِسًُخ خٌٍَّموَ

بَِّْ خٌٍَّوَ وَفٌُزٌ زَلٌُِْد (.)2
ٚنتـــا ٖـــهط ابًـــٝؼ اؾت ا٭ضض ٱ غـــٛا ٤ابًـــٝؼ تعـــٌ اا عـــع ٚتـــٌ
اٱغعػؿاض غ٬حاّ يًٛقاٚٚ َ٘ٓ ١ٜغ ١ًٝرتعٚ ٜ٘شي٘ ٚعٔ أب ٞغعٝس عٔ ايٓيب
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ( قاٍ ابًٝؼٜ :ا ضبٸ ٚععٸ و ٚتٳ٬يوَ  ٫أَظاٍ
أُغَ ِٜٗٛٳا زاَت أَضٚاحٴٗٴِ وت أَتػازٹِٖ
ؾكاٍ اا عع ٚتٌٸٚ :ععٸ ـٚ ٞتٳ٬يـ ٫ ٞأظٳاٍ أغؿٹـط هلـِ َـا اغـعػؿطٚا
ي.)3()"ٞ
ٔ اٱهلـٜٚ ٞـعٜذ
ايطابع َٓ َٔ :اؾع ا ٫غـعػؿاض أْـ٘ ٜؿـعذ أبٛابـ ّا َـٔ انتـ ٸ
اذتجب عٔ أخطَ ٣ثًٗا ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًُؽت ٱغعكهاٍ ايكازّ َٔ ا٭ٜاّ
بايعٌُ ايكـاحل ٚايعكـَُ ١ـٔ ايـصْٛب ٚايػـ٦ٝا

( )1ايسض انتٓثٛض .441/2
( )2غٛض ٠انتعٌَ .20
( )3ؿػري ايطرب.95/8 ٟ

يـصا ٚضز

اٯٜـا

74ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱقتإ  /ج147

باقرتإ ايعٛبٚ ١اٱْاب ١با٫غعػؿاض ٚوت ايعٓعٜـٌ رًََّمدلٌََِْ خظْمعَغْفِسًُخ زَزَّىُمُْ ؼُمَُّ ظٌُزُمٌخ
بٌَِْْوِد (. )1
ٚبًخاظ كسٜط ادتُع بؽت اٯٜعؽت عتعٌُ ا غعػؿاض ايٓيب ستُس قً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚتٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚاْ٘ ؾطع انتٔ َٔ اا عع ٚتٌ .
ايثاْ : ٞاْ٘ َٔ انتٔٸ ايص ٟؿهٌ ب٘ اا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت .
ايثايث  :اْ٘ ْٛع َكسَ ٚ ١نطٜل ئًُٸ َٔ عٓس اا .
 ٫ٚعاضض بؽت ٖص ٙايٛتٚ ٙٛنًٗا َٔ ؾهٌ اا عع ٚتٌ ٚغعَٓ ١ٸ٘
ٚنٛي٘ عً ٢انتػًُؽت .
ؾاٖس عً ٢إٔ ايصَٔ ٜٔٸ اا عع ٚتٌ عً ٘ٝ٭ْ٘ ََٔ٪

ٚوت ٖص ٙاٯٜا

ٜػعخل َٔ ايٓاؽ ايسعاٚ ٤غـ٪اٍ انتػؿـطٚ ٠ايطأؾـ ١بـ٘ تـعا ٤يـ٘ عًـ ٢اقتاْـ٘
ٔ
ٚيرتغٝب ايٓاؽ با هاع ْٗج اٱقتإ ؾُعَ ٢ا عًِ ايٓاؽ إٔ انتٜ َٔ٪أ  َ ٘ٝٸ
اناوت َٔ عٓس اا ٜٚػعػؿ ط ي٘ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٜٚسعٛ
ي٘ ايٓاؽ ؾأِْٗ ٜطغه ٕٛباٱقتإ ٜٚسضنٚ ٕٛتٛز انتكعه ٞي٘ ٚؾكس انتاْع عٓ٘

قاٍ عاؾت ر فَةِْْ آَِنٌُخ زِِّؽًِْ َِد آَِنعُُْ زِوِ فَمَدْ خىْعَدًَخد(. )2

َٚــٔ خكــا٥ل اغــعػؿاض ايطغــ ٍٛستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ
يًُػًُؽت أْ٘ ْٛع ساضى نتا ٜؿ َٔ ِٗ ٛاٱغعػؿاض  َٔ ٖٛٚأعظِ َكازٜل
انتٔٸ  ٫ٚعاضض َع حث ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ باٱغـعػؿاض
ٚعسّ انتًٌ أ ٚايهجط َٓ٘ ٚعٔ (أْؼ قاٍ  :تا ٤ضتٌ ؾكاٍ ٜ :ـا ضغـٍٛ
اا اْــ ٞأشْهــت ؾكــاٍ ضغــ ٍٛاا قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ اشا أشْهــت
ؾاغــعػؿط ضبــو

قــاٍ  :ؾــإْ ٞاغــعػؿط ثــِ أعــٛز ؾأشْــب ؾكــاٍ  :اشا أشْهــت

( )1غٛضٖٛ ٠ز .52
( )2غٛض ٠ايكط.137 ٠
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ؾاغعػؿط ضبو ثِ عاز ؾكاٍ وت ايطابع : ١اغعػؿط ضبو حعٜ ٢ه ٕٛايؿٝطإ
ٖ ٛاةػٛض) (.)1
ٚنإ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٜأَط انتػًُؽت باٱغعػؿاض
ٚعتثِٗ عً. ٘ٝ
ٚقس غًُٓٓا إٔ ٖـصا ا٭َـط بـأَط ٚٚحـَ ٞـٔ عٓـس اا ٚيهـٔ ٖـٌ َـٔ

َكــازٜل انت ـٔٸ اٱهلــ ٞبكٛيــ٘ عــاؾت رًَخظْ معَغْفِسْ ٌَيُمُْدادتــٛاب  ٫ؾــإٕ ا٭َــط
يًُػًِ بإٔ ٜػعػؿط اا غري اغعػؿاض ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ
يــ٘ َٚــٔ انتـٔٸ اٱهلــ ٞوت اغــعػؿاض ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ

يًُػًُؽت بعث ايطأؾـ ١ؾُٝـا بٝـِٓٗ ٚجتًـ ٞضقـ ١ايكًـٛب وت عـامل ا٭ؾعـاٍ
يٝه ٕٛاغعػؿاض ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚغ ١ًٝيٰخاٚ ٤ايعآيـ بِٗٓٝ
َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾت ربََِّّٔد خٌُّْاِِْنٌَُْ بِخٌَْشٌد (.)2

انتػأي ١ايػابع : ١يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ٚؾاٚضِٖ ٜا ستُس وت ا٭َط )
يكــس شنــط اا عــع ٚتــٌ ْهٝــ٘ ايهــط ِٜبا

ــ٘ ٚؾٝــ٘ ؾــطف عظــ ِٝيــ٘

ٚيًػًُؽت قاٍ عاؾت ر ًَخٌَّرَِّٓ آَِنٌُخ ًَػٌٍَُِّخ خٌظَّدٌِمَدضِ ًَآَِنٌُخ زَِّد ُٔصِّيَ ػٍَََ ُِمََّّدٍ
ًَىٌَُ خٌْمَكُّ ِِْٓ زَزِّيُِْد

( )3

 ٌٖٚظتٛظ ْسا ٤انتػًُؽت يًٓيب با

٘ ايؿـطٜـ َـٔ

غري شنط قؿ ١ايٓهٚ ٠ٛايطغايَٚ ١ا ٜسٍ عً ٢اٱنطاّ ايص ٟقتٝعٚ ٙغتك٘ َٔ
َعامل ايٓه ٠ٛادتٛاب  ٫ؾٜ ٬كذ إٔ ٜك ٍٛانتػًِ يطغ ٍٛاا ٜ :ا ستُس.
(عٔ ابٔ عهاؽ وت قٛي٘ {  ٫جتعًٛا زعا ٤ايطغ ٍٛبٓٝهِ نسعا ٤بعههِ
بعهاّ }(ٜ )4طٜس  ٫ٚكٝخٛا ب٘ َٔ بعٝس ٜ :ا أبا ايكاغِ ٚ .يهٔ نُا قاٍ اا
وت اذتجطا

{ إ ايصٜ ٜٔػه ٕٛأقٛا ِٗ عٓس ضغ ٍٛاا }(. )1

( )1ايسض انتٓثٛض .440/2
( )2غٛض ٠اذتجطا
( )3غٛض ٠ستُس .2
( )4غٛض ٠ايٓٛض .63
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ٚأخطج ابٔ أب ٞؾٝهٚ ١عهس بٔ لتٝس ٚابٔ تطٜط ٚابٔ انتٓصض ٚابٔ أبٞ
حامت عٔ زتاٖس وت اٯ ١ٜقاٍ  :أَطِٖ اا إٔ ٜسعٜ : ٙٛا ضغ ٍٛاا  .وت يؽت
ٛ ٚانع ٜ ٫ٚكٛيٛا ٜ :ا ستُس  .وت جتِٗ) (.)2
ٔ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت
انتػأي ١ايثآَ : ١كسٜط ادتُـع بـؽت اٯٜـعؽت  :يكـس َـ ٸ
ؾؿاٚضِٖ وت ا٭َط) َٔ اٱعجاظ وت انتٔٸ اٱهل ٞاْطهاع٘  ٚطؾذ أثط ٙانتهاضى

عً ٢ايص ٜٔقتٔٸ اا عع ٚتٌ عً ِٗٝيٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞقٛي٘ عاؾترٌَمَدْ ََِّٓ
خٌٍَّوُ ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَد

( )3

ايهؿاض ٠باض كا ٤انتػًُؽت زضتا

وت ايؿهٌ بؽت

ايٓاؽ يهٝإ قاْ ٕٛبًخاظ ْظِ ا ١ٜايهخث ٚاٯ ١ٜايػابك ١هلا بإٔ أ  ٞاٜـ١
بكاْ ٕٛثِ أ  ٞاٯ ١ٜاييت بعسٖا ؿتكسام هلصا ايكـاَْ ٕٛـٔ ؾهـٌ اا عـع
ٚتٌ.
ؾًُا أخرب
دَزَـَدضٌ ػِنْدَ خٌٍَّموِد
ايسضتا

اٯ ١ٜايػابك  ١عً ٢إٔ انتػًُؽت زضتا

بكٛيـ٘ عـاؾترىُمُْ

ؿهٌ اا ٚأخرب وت ٖص ٙاٯ ١ٜعٔ بًٛؽ انتػًُؽت هلـصٙ

( )4

ؿتٔٸ ٚاحػإ َٔ عٓس اا عع ٚتٌ َٓ َٔٚاؾع ٚاثاض انتٔٸ اٱهلٞ

عً ٢انتػًُؽت قريٚض ِٗ وت حاٍ  ًِٖٗ٪يًُؿٛضٚ ٠ابسا ٤ايطأ.ٟ
ٔ اا عـع ٚتـٌ عًـ ٢انتػـًُؽت باذتهُـَٚ ١ـٔ أعظـِ ايـٓعِ إٔ
يكس َ ٸ
ٜه ٕٛايؿطز أ ٚادتُاع ١بطاْٚٚ ١يٝجٚ ١أٌٖ َؿٛض ٠يًٓيب ايطغٚ ٍٛبأَط َٔ
عٓس اا عع ٚتٌ.
ٚيــ ٛنــإ اخعٝــاض ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ يًُػــًُؽت
يًُؿٛض ٠يهإ َٔ ؾهٌ اا عـ ع ٚتـٌ أٜهـاّ ٭ٕ ايـٓيب ٜ٫كـ ٍٛنَ٬ـاّ ٫ٚ

( )1غٛض ٠اذتجطا

.3

( )2ايسض انتٓثٛض .329/7
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )4غٛض ٠اٍ عُطإ .163
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ٜؿعٌ ؾ٦ٝاّ ا ٫بأَط َٔ عٓس اا عع ٚتٌ قاٍ عاؾتر ًََِد َّنْـِكُ ػَْٓ خٌْيٌٍََ
* بِْْ ىٌَُ بِالَّ ًَلٌِْ ٌُّلََد(.)1
ٚتا ٤شنط اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝنتؿٛض ٠ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ
يًُػًُؽت يٝسٍ عً ٢إٔ وت ٖص ٙانتؿ ٛض ٠خري ايسْٝا ٚاٯخط ٠يًَُٓ٪ؽت ٚؾ٘ٝ
َػا: ٌ٥
ا٭ٚؾت  :ايعتط عٔ ٛت ٘ٝايً ّٛأ ٚايععاب يًٓيب ٭ْ٘ اغعؿاض أٌٖ بٝع٘
ٚأقجاب٘ .
ايثاْ : ١ٝطغٝب انتػًُؽت بابسا ٤انتؿٛض ٠يًٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘
ٚغًِ ابعسا ٤ا ٚاغعج اب٘ يػ٪اي٘ ٚنًه٘ انتؿٛضٚ ٠جتًٖ ٢صا ايكـاْ ٕٛبـأبٗ٢
قٝػ٘ وت َعطن ١بسض َٚعطن ١أحس.

ايٛت٘ ايثايث  :قً ١ا ١ٜايهخث بكٛي٘ عاؾت ر َّدؤَُّّيَمد خٌَّمرَِّٓ آَِنُمٌخ الَ ظَىٌُُٔمٌخ

وَدٌَّرَِّٓ وَفَسًُخ ًَلَدٌٌُخ ٌِةِخٌَْخِٔيُِْ بِذَخ ػَسَزٌُخ فِِ خَٕزْعِ ؤًَْ وَدٌُٔخ وُصًٍّ ٌٌَْ وَدٌُٔخ ػِنْدََٔد َِد َِدظٌُخ
ًََِد لُعٌٍُِخ..د (ٚ )2ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
انتػأي ١ا٭ٚؾت  :ابعسأ

ا ١ٜايػٝام بٓـسا ٤اٱقتـإ ر َّدؤَُّّيَمد خٌَّمرَِّٓ آَِنُمٌخد

ٜٚعهُٔ انطاّ انتػًُؽت ٚبٝإ عظَٓ ِٝعيعِٗ بؽت ايٓـاؽ ٚتـا٤
اٜا

َععسزَ ٠عطٛؾ ١عًٗٝا ٚق س شنط

رٌَمَدْ ََِّٓ خٌٍَّوُ ػٍَََ خٌُّْماِِْنِنيَ...د

بعـسٖا

ا ١ٜايهخـث انتـَٓ٪ؽت بكٛيـ٘ عـاؾت
( )3

ٚحتعٌُ ايٓػـه ١بـؽت ايـص ٜٔآَـٛا

ٚبؽت انتَٓ٪ؽت ٚتٖٛاّ :
أْ : ّ٫ٚػه ١ايعػاٚ ٟٚإٔ انتَٓ٪ؽت ايص ٜٔصنطِٖ ا ١ٜايهخث ِٖ أْؿػِٗ
ايص ٜٔهسأ ا ١ٜايػٝام بٓسا ِٗ٥بًخاظ تٗا
( )1غٛض ٠ايٓجِ .4-3
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .156
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .164

:
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ا٭ٚؾت  :غٓد ١ٝاٱقتإ ادتاَع ١وت نٌ َٔ ا ١ٜايهخث ٚايػٝام .
ايثاْ : ١ٝاضاز ٠اٱقتإ بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
ايثايث : ١احتـاز ايعهًٝــ اش ظتـب عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت اتعٓـاب ستانـا ٠ايـصٜٔ
نؿــطٚا وت بــثِٗ ايػــُٚ ّٛقهــٝذ ايكــ ٍٛكــٛم انتػــًُؽت ايــص ٜٔخطتــٛا
يًجٗاز ٚانتطابطٚ ١ايهطب وت ا٭ضض ايصٜ ٟه ٕٛعً ٢تٗا

:

ا٭ٚؾت  :ايػؿط وت ا٭ضض وت غه ٌٝاا .
ايثاْ : ١ٝايػؿط ٚايهطب وت ا٭ضض يًعجاضٚ ٠ايهػب .
ايثايث : ١اهلجط ٠يػ ١َ٬ايسٚ ٜٔاٱعطاض عٔ ايص ٜٔنؿطٚا .
ثاْٝاّ ْ :ػه ١ايعُٚ ّٛارتكٛم انتطًل بإٔ ٜه ٕٛايص ٜٔآَٛا أعِ ٚأنثط
َٔ انتَٓ٪ؽت .
ثايثاّ ْ :ػـه ١ايعُـٚ ّٛارتكـٛم َـٔ ٚتـ٘ ٚإٔ ٖٓـاى َـاز ٠يٲيعكـا٤
ٚأخط ٣يٲؾرتام بؽت ايص ٜٔآَٛا ٚانتَٓ٪ؽت .
ٚانتدعاض ٖ ٛايثاْ ٞأع ٙ٬اش إٔ ايص ٜٔآَٛا أعِ ٚنٌ َـٖ َٔ٪ـَ ٛـٔ
ايص ٜٔآَٛا ٚيٝؼ ايعهؼ يٝه ٕٛعسّ ؿه٘ انتػًِ بايص ٜٔنؿطٚا وت قسٸِٖ
عٔ نطب انتَٓ٪ؽت وت ا٭ضض زضت ١وت اٱقتإ َٓاغهٚٚ ١غَ ١ًٝهاضن ١يٌٓٝ
َط ه ١انتٚ َٔ٪ايؿٛظ بايسضتا

ايطؾٝع ١عٓس اا اش هؽت اٯ ١ٜايػابك ١رىُُْ

دَزَـَممدضٌ ػِنْمدَ خٌٍَّموِ د قاْ ْٛـاّ ٖٚــ ٛإٔ انتػــًُؽت عًــَ ٢طا ــب َععــسز ٠وت اٱقتــإ
ٚايعكٚ ٣ٛإٔ ايسْٝا زاض اَعخإ ٱض كا ِٗ٥وت ايك٬ح ٚايعكٚ ٣ٛيٝؼ بؽت
ايعهس ٚبؽت ايع ً ٌْٝٚ ٛايسضتا

ايعاي َٔ ١ٝبطظر ٚقس ؿهٌ اا عع ٚتٌ

ٔ
ٚشنط وت ا ١ٜايهخث َٓٸ٘ ٚاحػاْ٘ عً ٢انتَٓ٪ؽت ٚوت نٌ ؾطز َـٔ ٖـصا انتـ ٸ
ٚايطَٓ ٍٛاغه ١يًػُٚ ٛايطؾع ١زتعُعؽت َٚعؿـطقؽت يٓٝـٌ أ

ـَ ٢طا ـب

ايعع ٚايؿإٔ عٓس اا ٚانت٥٬هٚ ١ايٓاؽ ٚقـس ٚضز شّ ايـص ٜٔنؿـطٚا بكٛيـ٘
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عــاؾت ر بَِّْ خٌَّمرَِّٓ وَفَمسًُخ ًََِممدظٌُخ ًَىُمُْ وُفَّممدزٌ ؤًٌَُْحِمهَ ػٍََمْْيُِْ ٌَؼْنَمصُ خٌٍَّموِ ًَخٌَّْ َجِىَمصِ ًَخٌنَّممدضِ
ؤَـَّْؼِنيَد (.)1
 ٫ٚختعل اٜا

ايكطإ بايصّ افتا أ  ٞبانتسح ٚايثٓا ٤وت غٓد ١ٝايٛتٙٛ

اييت هاز ٓ ٚاقض َٛنٛع ايصّ اش ًٜعٔ اا عع ٚتٌ ٚانت٥٬هٚ ١ايٓاؽ
أكتعؽت ايص ٜٔنؿطٚا ٜٚعؿهٌ اا عع ٚتٌ  َٔٚبعـس ٙانت٥٬هـٚ ١ايٓـاؽ
أكتعؽت بايثٓا ٤عً ٢انت. َٔ٪
انتػأي ١ايثاْ : ١ٝكسٜط ادتُع بؽت اٯٜعؽت ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٛا يكس َٔٸ اا
عً ٢انتَٓ٪ؽت ) َٔ ؾهٌ اا عع ٚتٌ عً ٢ايٓاؽ اخهاض ٙعٔ َٓٸ٘ ٚاحػاْ٘
ٚنٛي٘ عًٖٚ ِٗٝصا اٱخهاض َٔٸ ا خط  ٚكسٜط ٙعًٚ ٢ت: ٙٛ
أ : ّ٫ٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش أخربِٖ ؿتٓٸ٘ عً. ِٗٝ
ثاْٝاّ  :يكس َـٔٸ اا ع ًـ ٢انتـَٓ٪ؽت بآٜـ ١ايهخـث ٖٚـ ٞـصنط َٓـ ٸ٘ ٚنٛيـ٘
عًٚ ِٗٝعًـ ٢ايٓـاؽ ٚعتعُـٌ َـٔٸ اا عـع ٚتـٌ عًـ ٢ايٓـاؽ بًخـاظ اٜـ١
ايهخث ٚتٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚبعث ١ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٔٸ َٔ اا عع ٚتٌ عً٢

ايٓاؽ َهاؾط ٠يكٛي٘ عاؾت ر ًََِد ؤَزْظٍَْنَدنَ بِالَّ زَلَّْصً ٌٍِْؼَدٌَِّنيَد (ٚ )2انتٔٸ ضلت. ١

ايثاْ : ٞانتٔٸ عً ٢ايٓاؽ بٛاغط ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ
ٚغٓع٘ ٚتٗاز ٙوت غه ٌٝاا .
ايثايث  :بعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ َـٔٸ عًـ ٢ايٓـاؽ
بٛاغط ١انتػًُؽت زتعُعؽت َٚعؿطقؽت .
 ٫ٚعاضض بؽت ٖص ٙايٛتٚ ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل انتٔٸ ٚايًطـ وت ا١ٜ
ايهخث .

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .161
( )2غٛض ٠ا٭ْهٝا.107 ٤
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ثايثاّ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش أخرب وت ايكطإ بإٔ بعث ١ايٓيب ستُـس
قً  ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٔٸ ٚاحػإ َٓ٘ غهخاْ٘ .
ضابعاّ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بهًٛغِٗ زضتا

اٱقتإ .

 َٔٚضلت ١اا بايٓاؽ وت ايسْٝا أْ٘ مل ٜرتنِٗ َٔ غري َٔٸ ٚنـَٓ ٍٛـ٘
غهخاْ٘ ٜٚعكـ ٖصا انتٔٸ بأْ٘ َعكٌ ٚغري ستسٚز أَ ٚؿط ٚيٝه ٕٛايصٟ
ٜٓعؿع َٓ٘ باهلساٚ ١ٜاٱقتإ َٔ ايؿا٥ع ٜٔبادتٓإ ٚايص ٟبؿطٸِٖ اا عع ٚتٌ

بايػعازٚ ٠ايػهط ١قاٍ عاؾت ر ًَؤََِّد خٌَّرَِّٓ ظُؼِدًُخ فَفِِ خٌْفَنَّصِ خَدٌِدَِّٓ فِْيَد
َِد دَخَِطْ خٌعٌَََّّخضُ ًَخَٕزْعُ بِالَّ َِد شَدءَ زَزُّهَ ػَـَدءً وَْْسَ َِفْرًُذٍد ( )1أ ٟغري َكطٛع .

ٚأخطج ابٔ أب ٞحامت َٔ ٚت٘ اخـط عـٔ ٖٚـب بـٔ َٓهـ٘ عـٔ اٱَـاّ
ستُس ايهاقط عً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ :
إ وت ادتٓ ١ؾجطٜ ٠كاٍ هلا نٛب ٢يٜ ٛػري ايطانب ادتٛاز وت ظًٗا يػاض
ؾَ ٘ٝا ١٥عاّ قهٌ إٔ ٜكطع٘ ٚٚضقٗا بطٚز خهـط ٚظٖطٖـا ضٜـا قـؿط
ٚأقعازٖا غٓسؽ ٚاغعربم  ٚطٖا حًٌ خهط ٚقُػٗا ظصتهٚ ٌٝعػٌ
ٚبطخاٖ٩ا ٜاقٛ

ألتط ٚظَـطز أخهـط  ٚطابٗـا َػـو ٚعٓـرب ٚنـاؾٛض

أقؿط ٚحؿٝؿـٗا ظعؿـطإ َٓهـع

( )2

ٚا٭تـٛج(ٜ )3عـأتج وت غـري ٚقـٛز

ٜٓؿجط َٔ أقًٗا  .أْٗاضٖا ايػًػهٚ ٌٝانتعؽت وت ايطحٝل ٚظًٗا زتًؼ َٔ
زتايؼ أٌٖ ادتٜٓ ١أيؿَٚ ْ٘ٛعخسث ظتُعِٗ .
ؾهُٓٝا ِٖ َٜٛاّ وت ظًـٗا ٜعخـسث ٕٛاش تـا٥٬َ ِٗ ٤هـٜ ١كـٛز ٕٚصتهـ ّا
تهًت َٔ ايٝاقٛ

ثِ ْؿذ ؾٗٝا ايطٚح َعَ ١َٛبػ٬غـٌ َـٔ شٖـب نـإٔ

ٚتٖٗٛا انتك ابٝذ ْهاضٚ ٠بطٖـا خـع ألتـط َٚطعـع ألتـط غترتنـإ  .مل
ٜٓظط ايٓـاظط ٕٚاؾت َثًـ٘ حػـٓ ّا ٚبٗـاَ ٫ٚ ٤ـٔ غـري َٗاْـ ١عًٗٝـا ضحـاٍ
( )1غٛضٖٛ ٠ز .108
( )2ايٓٝهع  :ا٭لتط َٔ نٌ ؾٚ ٧ايعُط ايٓانج .
( )3أ ٟعٛز ايهدٛض .
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أيٛاحٗا َٔ ايسض ٚايٝاقٛ

َؿهه ١بايً٪يٚ ٪انتطتإ ؾأْاخٛا ايً ِٗٝو

ايٓجا٥ب .
ثِ قايٛا هلِ  :ضبهِ ٜكط٥هِ ايػـٜٚ ّ٬ػـععٜطنِ يعٓظـطٚا ايٝـ٘ ٜٓٚظـط
ايٝهِ ٚحتٚ ْ٘ٛٝعتٝٝهِ  ٚهًُٜٚ ْ٘ٛهًُهِ ٜٚعٜسنِ َٔ ؾهـً٘ ٚغـعع٘
اْ٘ ش ٚضلتٚ ١اغعٚ ١ؾهٌ عظ ِٝؾعخٛٸٍ نـٌ ضتـٌ َـِٓٗ عًـ ٢ضاحًعـ٘
حع ٢اْطًكٛا قؿاّ ٚاحساّ َععسٜ ٫ ّ٫ؿٛ

َٓـ٘ ؾـٜ ٫ٚ ٤ٞؿـٛ

اشٕ ْاقـ١

اشٕ قاحهعٗا  ٫ٚبطنْ ١اق ١بطن ١قاحهٗا  ٫ٚقتط ٕٚبؿجط َٔ ٠أؾجاض
ادتٓ ١ا ٫أحتؿعِٗ بثُطٖا ٚضتًت هلِ عٔ نطٜكٗا نطاٖ ١ٝإٔ ثًِ قـؿِٗ
أ ٚؿطم بؽت ضتـٌ ٚضؾٝكـ٘ ؾًُـا زؾعـٛا اؾت ادتهـاض عـاؾت جتًـ ٢هلـِ وت
عظُع٘ ايعظ ِٝعت ِٗٝٝبايػ . ّ٬ؾكايٛا  :ضبٓا أْت ايػَٓٚ ّ٬و ايػّ٬
يو حل ادتٚ ٍ٬اٱٔنطاّ .
قاٍ هلِ ضبِٗ  :أْ ا ايػَٚ ّ٬ين ايػٚ ّ٬ي ٞحل ادتـٚ ٍ٬ا٫نـطاّ
ؾُطحه ّا بعهاز ٟايـص ٟحؿظـٛا ٚقـٝيت ٚضعـٛا عٗـسٚ ٟخـاؾ ْٞٛبايػٝـب
ٚناْٛا َين عً ٢نٌ حاٍ َؿؿكؽت .
قايٛا  :أَا ٚعع و ٚعظُعو ٚت٬يو ٚعًَ ٛهاْو َا قسضْاى حل
قسضى  ٫ٚأزٜٓا ايٝو نٌ حكو ؾأشٕ هلا بايػجٛز يو .
قـاٍ هلــِ ضبٗــِ  :اْـ ٞقــس ٚنــعت عــٓهِ َْ٪ـ ١ايعهــازٚ ٠أضحــت يهــِ
أبساْهِ نانتا ْكـهعِ يـ ٞا٭بـسإ ٚأعٓـعِ يـ ٞايٛتـ ٙٛؾـاٯٕ أؾهـعِ اؾت
ضٚحٚ ٞضلتيت ٚنطاَيت ٚنٛيٚ ٞت٬يٚ ٞعًَ ٛهاْٚ ٞعظُ ١ؾأْ . ٞؾُا
ٜعاي ٕٛوت ا٭َاْٚ ٞايعطاٜا ٚانتٛاٖب حع ٢إٔ انتككط َِٓٗ وت أَٓٝع٘ يٝعُٓ٢
َث ٌ كتٝع ايسْٝا َٓص  ّٜٛخًكٗا اا عاؾت اؾت ٜ ّٜٛؿٓٗٝا  .قاٍ هلِ ضبِٗ :
يكس قكطمت وت أَاْٝهِ ٚضنٝعِ بسَ ٕٚا عتل يهـِ ؾكـس أٚتهـت يهـِ َـا
غأيعِ ٚـتٓٝعِ ٚأذتكت بهِ ٚظز هِ َا قكط

عٓ٘ أَاْٝهِ  . . .ؾاْظطٚا

اؾت َٛاٖب ضبهِ اييت ٖٚههِ  . . . .ؾإشا بكهاب وت ايطؾٝل ا٭عًٚ ٢غطف
َهٓ َٔ ١ٝايسض ٚانتطتإ أبٛابٗا َٔ شٖب ٚغطضٖا َٔ ٜـاقٛ

ٚؾطؾـٗا
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َٔ غٓسؽ ٚاغعربم َٓٚابطٖا َٔ ْٛض ٜؿٛض َٔ أبٛابٗا ٚأعطاقٗا ْـٛض
َثٌ ؾـعاع ايؿـُؼ عٓـسَ ٙثـٌ ايهٛنـب ايـسض ٟوت ايٓٗـاض انتهـٚ ٤ٞاشا
بككٛض ؾاشت ١وت أعً ٢عًٝؽت َٔ ايٝاقٛ

ٜعٖط ْٛضٖا  .ؾً ٫ٛأْ٘ َػدط اشٕ

٫يعُع ا٭بكاض .
ؾُا نإ َٔ ًو ايككٛض َٔ ايٝاقٛ

ا٭بٝض ؾَٗ ٛؿطٚف باذتطٜط

ا٭بٝض .
َٚا نإ َٓٗا َٔ ايٝاقٛ
َٚا نإ َٓٗا َٔ ايٝاقٛ
َٚا نإ َٓٗا َٔ ايٝاقٛ

ا٭لتط ؾَٗ ٛؿطٚف بايعهكط. ٟ
ا٭خهط ؾَٗ ٛؿطٚف بايػٓسؽ ا٭خهط .

ا٭قؿط ؾ َٗ ٛؿطٚف با٭ضتٛإ ا٭قؿط َهٛب١

بايعَطز ا٭خهط ٚايصٖب ا٭لتط ٚايؿه ١ايهٝها . ٤قٛاعسٖا ٚأضناْٗا َٔ
ادتــٖٛط ٚؾــطؾٗا قهــاب َــٔ ي٪يــٚ ٪بطٚتٗــا غــطف َــٔ انتطتــإ  .ؾًُــا
اْكطؾٛا اؾت َا أعطاِٖ ضبِٗ قطبت هلِ بطاشٜ َٔ ٜٔاقٛ

أبٝض َٓؿٛر

ؾٗٝا ايطٚح يٓهٗا ايٛيسإ انتد ًس ٕٚبٝس نٌ ٚيٝس َِٓٗ حهُ ١بطشَٔ ٕٚ
ًو ايرباشٚ ٜٔدتُٗا ٚأعٓعٗا َٔ ؾه ١بٝهآَ ٤ظَٛـ ١بايـسض ٚايٝـاقٛ
غطٚتٗا غطض َٛنَ ١ْٛؿطٚؾ ١بايػٓسؽ ٚا٫غعربم ؾاْطًكت بِٗ ًو
ايرباش ٜٔـعف بٗـِ  ٚطـأ ضٜـاض ادتٓـ ١ؾًُـا اْعٗـٛا اؾت َٓـاظهلِ ٚتـسٚا
انت٥٬هــ ١قعــٛزاّ عًــَٓ ٢ــابط َــٔ ْــٛض ٜٓعظــط ِْٗٚيٝــعٚضٜٚ ِٖٚكــاؾخِٖٛ
 ِٖٜٛٓٗٚنطاَ ١ضبِٗ .
ؾًُا زخًٛا قكٛضِٖ ٚتسٚا ؾٗٝا كتٝع َا طا ٍٚب٘ عًـ ِٗٝضبٗـِ هتـا
غأيٛا ٚـتٓٛا ٚاشا عً ٢بـاب نـٌ قكـط َـٔ ًـو ايككـٛض أضبعـ ١تٓـإ {
تٓعـــإ }( { )1شٚا ـــا أؾٓـــإ } ٚتٓعـــإ { َـــسٖاَعإ } ( { ٚ)2ؾُٗٝـــا عٓٝـــإ
ْهاخعإ}(.)3
( )1غٛض ٠ايطلتٔ .62
( )2غٛض ٠ايطلتٔ .64
( )3غٛض ٠ايطلتٔ .66
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ٚؾُٗٝا َٔ نٌ ؾانٗ ١ظٚتـإ  { ٚحـٛض َككـٛضا

وت ارتٝـاّ }()1ؾًُـا

هٛأٚا َٓاظهلِ ٚاغعكطٚا قطاضِٖ .

قاٍ هلِ ضبِٗر فَيًَْ ًَـَدْظُُْ َِد ًَػَدَ زَزُّىُُْ لَملدد(.)2

قايٛا ْ :عِ ٚضبٓا  .قاٍ  ٌٖ :ضنٝعِ بثٛاب ضبهِ؟ قايٛا  :ضبٓا ضنـٓٝا
ؾاضض عٓا .
قاٍ بطنا ٟعٓهِ حًًعِ زاضٚ ٟقاؾخعِ َ٥٬هيت ؾٗٓ٦ٝاّ يهِ عطا٤
غري زتصٚش يٝؼ ؾٓ ٘ٝػٝل  ٫ٚكطٜس

( )3

ؾعٓس شيو قايٛا  :اذتُس ا ايصٟ

أشٖب عٓا اذتعٕ ٚأحًٓا زاض انتكاَ َٔ ١ؾهً٘  ٫قتػٓا ؾٗٝا ْكب  ٫ٚقتػٓا
ؾٗٝا يػٛب إ ضبٓا يػؿٛض ؾهٛض ) (.)4
يكس تا٤

ا ١ٜايػٝام بٓسا ٤اٱقتإ  ٚهُٓت ا ١ٜايهخث اٱخهاض عٔ

َـٔٸ اا عــع ٚتــٌ عًــ ٢انتــَٓ٪ؽت ٖٚــَ ٛــٔ َكــازٜل ايطؾعــٚ ١ايعــع ايــيت
٪نسٖا اٯ ١ٜايػابك ١بكٛي٘ عاؾت ر ىُُْ دَزَـَدضٌ ػِنْمدَ خٌٍَّموِ د ٚؾٝـ٘ بعـث يًخػـط٠

ٚا٭غ ٢وت ْؿٛؽ ايص ٜٔنؿطٚا بإٔ ٜأ  ٞايٓسا ٤خاقاّ يًُػًُؽت ٚانتػًُا
 ٚصنط ا ١ٜايهخث انت ٔٸ ٚايط َٔ ٍٛاا عً ٢انتَٓ٪ؽت .
 َٔٚاٱعجاظ وت ٖص ٙاذتػـط ٠أْٗـا َععيعيـ ١ـسع ٛقـاحهٗا اؾت ايعٛبـ١
ٚاٱْابَ َٔ ٖٛٚ ١كازٜل ايطلت ١وت قٛيـ٘ عـاؾت وت خطـاب يًـٓيب ستُـس

قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ ر ًََِمد ؤَزْظَمٍْنَدنَ بِالَّ زَلَّْمصً ٌٍِْؼَمدٌَِّنيَد ( )5يٝهـَ ٕٛـٔ

( )1غٛض ٠ايطلتٔ .72
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .44
( )3ايعكطٜس  :قطع ايػك ٞز ٕٚاٱض ٛاٜٚ ٤كاٍ قطز ايؿاضب عٔ انتا ٤أ ٟقطع عًٝـ٘
ؾطب٘ قاٍ ايٓابػ ٚ ( ١ػك ٢اشا َا ؾ٦ت غري َكطز  ...بكٗها ٤وت حاؾا ٗا انتػـو
ناضع ٚقطز ؾطاب٘ :قًً٘ )اغاؽ ايه٬غ.259/1 ١
( )4أْظط ايسض انتٓثٛض .10/6
( )5غٛض ٠ا٭ْهٝا.107 ٤
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اعجاظ ا ١ٜايهخث ايػري ٟإٔ َا ٜطز ؾٗٝا َٔ ايثٓـا ٤انتععـسز يًُـَٓ٪ؽت حـث
َهاضى يًص ٜٔنؿطٚا يسخ ٍٛاٱغ. ّ٬

ٜ ٌٖٚه ٠ٚ٬ َ٘ٓ ٕٛانتػـًُؽت يكٛيـ٘ عـاؾت ر خىْمدَِٔد خٌظِّمسَخؽَ خٌُّْعْمعَمَُِْد

( )1

ايٛاتب عً ٢نٌ َػًِ َٚػًُ ١قطا ٘ ٤نٌ ضن ع َٔ ١ايكـ ٠٬ايَٝٛٝـ ١٭ْـ٘
تع َٔ ٤غٛض ٠ايؿاحت ١اييت  ٫ختًَٗٓ ٛا ضنعا

ايك ٠٬بًخـاظ إٔ انتـطاز

َٔ نُري انتعهًِ (ْا) ٖ ٛعُـ ّٛايٓـاؽ ٚإٔ انتػـًُؽت ٚانتػـًُا

ٜـسعٕٛ

يهٌ اْػإ باهلساٜـ ١اؾت ايـٓٗج ايكـ ِٜٛادتـٛاب ْعـِ خاقـٚ ١إٔ اٜـا
غٛض ٠ايؿاحت ١هسأ بايهػًُٚ ١اذتُ س ا بكؿ ١ايطبٛب ١ٝانتطًك ١يًٓاؽ كتٝعاّ
ٚب أ

ا٥ــ٘ اذتػــٓ ٢ايــطلتٔ ايــطح ِٝؾُــٔ ضلتـ ١اا عــاؾت اضاز ٠انتعٓــ٢

ا٭عِ َٔ نـُري انتـعهًِ (ْـا) حعـٚ ٢إٔ قكـس انتػـًِ خكـٛم انتػـًُؽت
ٚاذتكط بانتػًُؽت ٚانتػًُا

.

ؾإ قًت إ خاـت ١اٯَ ١ٜاْع َٔ ايعُ ّٛوت ايسعا ٤وت ا ١ٜايكطا أعٙ٬

يكٛي٘ عاؾت ر وَْْسِ خٌَّْغْؼٌُذِ ػٍََْْيُِْ ًَالَ خٌؼَّدٌِّنيَد (ٚ )2ادتٛاب  ٫زي ٌٝعً ٢نٕٛ
شّ ايهؿاض ٚانتؿطنؽت ايص ٜٔغدط اا عًـ ِٗٝبطظخـ ّا ٚحـاتع ّا ز ٕٚعُـّٛ
ايسعاٚ ٤ايػ٪اٍ وت اٯ ١ٜأع. ٙ٬
ٚعُ ّٛايسعا ٤وت ا ١ٜايؿاحتٜ ١عجً ٢ؿتٔٶ اا عً ٢انتػًُؽت ٜٚسٍ عً٢
إٔ اٱغ ّ٬مل ٜٓعؿط بايػٝـ ٚؾ ٘ٝأخهاض يًُػًُؽت ٚايٓـاؽ بـإٔ ايـسعا٤

غ٬ح ا٭ْهٝاٚ ٖٛٚ ٤غ ١ًٝهلسا ١ٜايٓاؽ ٚاؾت  ّٜٛايكٝاَ ١قاٍ عاؾت رلًُْ َِد
َّؼْسَإُ زِىُُْ زَزِِّ ٌٌَْالَ دُػَدئُوُُْد (.)3

انتػأي ١ايثايث : ١كسٜط ادتُع بؽت اٯٜعؽت ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٛا يكس َٔٸ اا
عًٝهِ ).
( )1غٛض ٠ايؿاحت.6 ١
( )2غٛض ٠ايؿاحت.8 ١
( )3غٛض ٠ايؿطقإ .77

َعامل اٱقتإ  /ج 147ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 85

َٔ أغطاض ادتُع بؽت ا ١ٜايهخث ٚا ١ٜايػٝام  ٖٞٚايػازغٚ ١ارتُػٕٛ
بعس انتا َٔ ١٥غٛض ٠اٍ عُطإ عسز انتٔٸ اٱهلٚ َٔ ٞت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚانتٔٸ ٚايط ٍٛايص ٟعهُٓ٘ ا ١ٜايهخث .
ايثاْ : ٞانتٔٸ ٚاٱحػإ ايص ٟؿٝس ٙا ١ٜايػٝام .
ايثايث  :انتٔٸ ٚاٱحػإ انترتؾذ عٔ ادتُع بؽت اٯٜعؽت أع. ٙ٬
ٚابعسأ

نٌ ٚاحسَُٗٓ ٠ا بانتٔ ٚايطَ ٍٛـٔ عٓـس اا عـع ٚتـٌ عًـ٢

انتػًُؽت اش إٔ ْسا ٤اٱقتإ ( ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٛا ) َٔٸ َٔ ٚت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚؿهٌ اا باعاْ ١انتػًُؽت يه ًٛؽ َطا ب اٱقتإ ٚقس تـا٤
اٜا

عسٜس َٔ ٠ايكطإ ؿٝس ْػه ١اهلسا ١ٜاؾت اا عع ٚتٌ بكٛي٘ عاؾت رًَخٌٍَّوُ

َّدْػٌُ بٌََِ دَخزِ خٌعَّ ََِ ًَّيْدُِ َِْٓ َّشَدءُ بٌََِ طِسَخؽٍ ُِعْعَمُِْد (.)1
ْ ٌٖٚسا ٤اٱقتإ زع ٠ٛاؾت زاض ايػ ّ٬ادتٛاب ْعِ ٚقتهٔ أغٝؼ
قاْ ٖٛٚ ٕٛنٌ ا َٔ ١ٜايكطإ زعَ ٠ٛععسزَٚ ٠عجسز ٠اؾت زاض ايػ ّ٬أَـا
َٔ تٗ ١ايععـسز ؾـٮ ٕ نـٌ كتًـٚ ١ؾـطط َـٔ اٯٜـ ١ايكطاْٝـٜ ١عهـُٔ َعٓـ٢
ٚز٫٫

قسغــ ١ٝــسع ٛاؾت ايػهطــٚ ١ايػــعازٚ ٠ايؿــطح بؿهــٌ َٚــٔٸ اا

 ٚهعث عً ٢ايعٌُ ايكاحل ٚايػع ٞاؾت اٱقاَ ١وت ايٓع ِٝا٭خط. ٟٚ
ٚأَـا بايٓػــه ١يعجـسز ٖــص ٙايـسع ٠ٛؾٝعجًــ ٢بٛتـَٗٓ ٙٛــا ـ ٠ٚ٬عُــّٛ
انتػًُؽت نٌ اٜا

ايكطإ نٌ ٚ ّٜٛعً ٢ضت ٛايٛتٛب وت ايكـٚ ٠٬انتٓاتـا٠

بؽت انتػًُؽت يًعٌُ بأحهاّ اٜا

ايكـطإ ٖٚـَ ٛـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ عـاؾت

ر ًَظَنَدـٌَْخ زِدٌْسِسِّ ًَخٌعَّمٌٍَْ ًَخظَّمٌُخ خٌٍَّوَ خٌَّرُِ بٌَِْْوِ ظُمْشَسًَُْد (.)2

( ٚض ٣ٚتابط بٔ عهس اا قاٍ  :خطج ضغ ٍٛاا قً ٢اا عً ٚ ٘ٝغًِ
َٜٛا ؾكاٍ ضأٜت وت انتٓاّ نإٔ ترب ٌٜعٓس ضأغَٝٚ ٞها ٌٝ٥عٓس ضتً ٞؾكاٍ
أحسُٖا يكاحه٘ انطب ي٘ َث ٬ؾكاٍ ي٘ ا
( )1غٛضْٜٛ ٠ؼ .25
( )2غٛض ٠اجملازي.9 ١

ع

عت أشْاى ٚاعكٌ عكـٌ
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قًهو افتا َثًو َٚثٌ أَعو نُثٌ ًَو اختص زاضا ثِ بٓ ٢ؾٗٝا بٝعا ثِ تعـٌ
ؾٗٝا َأزب ١ثِ بعث ضغٜ ٫ٛسع ٛايٓاؽ اؾت نعاَ٘ ؾُِٓٗ َٔ أتاب ايطغٍٛ
 َٔ َِٗٓٚطن٘ ؾاا انتًو ٚايساض اٱغـٚ ّ٬ايهٝـت ٚادتٓـٚ ١أْـت ٜـا ستُـس
ايطغ ٍٛؾُٔ أتابو زخٌ وت اٱغ َٔٚ ّ٬زخـٌ وت اٱغـ ّ٬زخـٌ ادتٓـ١
 َٔٚزخٌ ادتٓ ١أنٌ هتا ؾٗٝا د ثِ ـٜ ٬عـين ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚ
غًِ { ٜٗٚسٜ َٔ ٟؿا ٤اؾت قطا َػعك ٬ ٚ )1(}ِٝقعاز ٚ ٠زتاٖـس ٚ { :اا
ٜسع ٛاؾت زاض ايػ} ّ٬

( )2

ٖٚص ٙاٯ ١ٜب ١ٓٝاذتج ١وت ايطز عً ٢ايكسض ١ٜ٭ِْٗ

قايٛا ٖ :س ٣اا ارتًل نًِٗ اؾت قطا َػعكٚ ِٝاا قـاٍ ٜٗٚ { :ـسَ ٟـٔ
ٜؿا ٤اؾت قطا َػعك.)3()}ِٝ
ٚأخطج ابٔ َطز ٜ٘ٚعٔ ابٔ َػـعٛز قـاٍ  :اغـععهعين ايـٓيب قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ؾاْطًكٓا حع ٢أ ٓٝا َٛنعاّ ْ ٫سضَ ٟا ٖٛ؟ ؾٛنـع ضغـٍٛ
اا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ضأغ٘ وت حجط ٟثِ إ ْؿطاّ أ ٛا عً ِٗٝثٝاب
بٝض نٛاٍ ٚقس أغؿ ٢ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ ؾكـاٍ عهـس
اا :ؾاضعهت َِٓٗ .
ؾكايٛا  :يكس أعطٖ ٢صا ايعهس خرياّ إ عْ ٘ٓٝاٚ ١ُ٥ايكًب ٜكظـإ ثـِ
قاٍ بعهِٗ يهعض  :انطبٛا ي٘ ْٚٳعٳأٚٻٍٳ ضتٔ أْ ٚهطب ضتٔ  ٚٳعٳأَٚٻي ٕٛأْعِ .
ؾكاٍ بعهِٗ َ :ثً٘ نُثٌ غٝس اختص َأزب ١ثِ ابعٓ ٢بٝعاّ حكٓٝاّ ثِ
أضغٌ اؾت ايٓاؽ ؾُٔ مل ٜأ

نعاَ٘ عصب٘ عصاباّ ؾسٜساّ  .قـاٍ اٯخـط: ٕٚ

أَا ايػٝس ؾٗ ٛضب ايعانتؽت ٚأَـا ايهٓٝـإ ؾٗـ ٛاٱٔغـٚ ّ٬ايطعـاّ ادتٓـ١
ٖٚصا ايساع ٞؾُٔ ا هع٘ نإ وت ادت ٓ َٔٚ ١مل ٜعهع٘ عصب عصاباّ أيُٝاّ ثـِ
إ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اغعٝكظ ؾكاٍ َ :ا ضأٜت ٜا ابـٔ أّ
عهس؟
( )1غٛضْٜٛ ٠ؼ .25
( )2غٛضْٜٛ ٠ؼ .25
( )3ؿػري ايكطنيب .296/8
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 ٞعًـ ٞهتـا قـايٛا ؾـٚ ٤ٞقـاٍ
ؾكًت  :ضأٜت نصا ٚنصا ؾكـاٍ  :أُخؿٹـ ٳ
ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ْ ِٖ :ؿط َٔ انت٥٬ه.)1( ) ١
ايثاَْ َٔ : ٞعاْ ْ ٞسا ٤اٱقتـإ ايٛعـس َـٔ عٓـس اا عـع ٚتـٌ بعثهٝـت
انتػًُؽت وت َكاَا

اهلسٚ ٣اٱقتإ  ٚكسٜطٜ : ٙا أٜٗا ايص ٜٔآَٛا غعهكٕٛ

ٔ اا عـع ٚتـٌ عًـ ٢انتػـًُؽت َٚـٔ أغـهاب٘
ََٓ٪ؽت ) ٖٚصا ايهكاَ ٤ـٔ َـ ٸ
ٚغهً٘ أزا ٤انتػًِ ايك ٠٬اي ١َٝٛٝمتؼ َطا

وت اي. ّٛٝ

ايثايث ْ :سا ٤اٱقت إ وت ايكطإ ؾٗاز َٔ ٠عٓس اا عع ٚتٌ يًُػًُؽت
باض كا ِٗ٥اؾت َٓاظٍ اهلـسَٚ ٣كاَـا

ايكـ٬ح ٖٚـَ ٛـٔ َكـازٜل قٛيـ٘

عاؾت ر ؤَُُّ شَِْءٍ ؤَوْسَسُ شَميَددَشً لُمًْ خٌٍَّموُد (َٚ )2ـٔ َـٔٸ اا عـع ٚتـٌ إٔ ْـسا٤

اٱقتإ ٚضز وت ايكطإ ػعاّ  ٚاْؽت َـط ٠بُٓٝـا ٚضز ايٓـسا ٤ايعـاّ رلُمًْ َّدؤَُّّيَمد
خٌنَّمدضُ د عؿطَ ٜٔطْٚ ٠ساٜ ٤ا بين ازّ متؼ َطا

أضبعَٗٓ ١ا وت غـٛض٠

ا٭عطاف ٚحسٖا َٓٗـا قٛيـ٘ عـاؾت ر َّمدزَنِِ آدَََ لَمدْ ؤَٔصٌَْنَمد ػٍََمْْىُُْ ٌِسَدظًمد ُّمٌَخزُِ
ظٌَْآظِىُُْ ًَزِّشًد ًٌَِسَدضُ خٌعَّمٌٍَْ ذٌَِهَ خَْْسٌ ذٌَِهَد (. )3
يع ه ٕٛنثـطْ ٠ـسا ٤اٱقتـإ بـصا ٗا ٚب انتكاضْـَ ١ـع غـريَ ٙـٔ ايٓـسا٤ا

وت

ايكطإ بطٖاْاّ تًٝاّ عً ٢انطاّ ا ا عع ٚتٌ يًُػًُؽت َٓٚٸـ٘ عًـٚ ِٗٝؾٝـ٘
زع ٠ٛهلِ يععاٖس اٱقتإ .
انتػــأي ١ايطابعــٜ: ١ــا أٜٗــا ايــص ٜٔآَــٛا يكــس بعــث اا ؾــٝهِ ضغــَ ّ٫ٛــٔ
أْؿػهِ) ٚقتهٔ ػُ ١ٝاذتٝا ٠ايسْٝا (زاض اٱقتإ) .
ٖٚصا اٱغِ ٚانتػَُٚ ٢كازٜك٘ انتعجسزْ ٠عُ ١عظُ َٔ ٢عٓس اا عع
ٚتٌ طٌ عً ٢أٌٖ ا٭ضض نٌ  ٖٞٚ ّٜٛشا
( )1ايسض انتٓثٛض .229/5
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .19
( )3غٛض ٠ا٭عطاف .26

قهػَ ١هاضن َٔ ١تٗا :
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ا٭ٚؾت  :ػؿٖ ٞص ٙايٓعُ ١يهٌ اْػإ َٔ أٌٖ ا٭ضض .
ايثاْ : ١ٝسعْ ٛعُ ١زاض اٱقتإ انتػًُؽت يًؿهط ا عع ٚتـٌ عًـَٓ ٢ٸـ٘
ٚاحػاْ٘ .
ايثايث : ١زع ٠ٛايٓاؽ يًٗساٚ ١ٜاٱقتإ .
ايطابع : ١ظتط ايص ٜٔنؿطٚا ٚحثِٗ عً ٢طى أٖٚاّ ايه٬ي. ١
ارتاَػ َٔ : ١انتٔٸ ٛ ٚاي ٞايثـٛاب يًُـ َٔ٪حعـ ٢بعـس ٚؾا ـ٘  (ٚعـٔ
اي ٻٓهٹٞٻ قٳًٖ ٢اي ًٖ٘ٴ عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚاي٘ ٚٳغٳًِٖٳ قَاٍٳ أشٳا َٳا ٳ ايِإٔ ٵْػٳإٴ اْٵ َكطَعٳ عٳٓٵ٘ٴ عٳُٳًُ٘ٴ أيٖا َٹٔٵ
ثٳًَاثٳ١ٺ أيٖا َٹٔٵ قٳسٳقَ١ٺ تٳاضٜٔٳ١ٺ ٚعٹًِِٕ ٜٴٓٵعٳؿَعٴ بٹ٘ٹ ٚٵٚٳيَسٺ قٳايٹذٕ ٜٳسٵعٴ ٛيَ٘ٴ) (.)1
( عٔ ؾهـاي ١بـٔ عهٝـس ا٭ْكـاض ٟإٔ ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ قاٍ  :نٌ َٝت غتعِ عً ٢عًُ٘ ا ٫انتطابط وت غه ٌٝاا ؾإْ٘  ُٜٛٓي٘
عًُ٘ اؾت  ّٜٛايكٝاَ َٔ َٔ٪ٜ ١ؾعاْ ٞايكرب) (.)2
ايػازغ: ١اْعؿاع ا٭َٛا

َٔ زاض اٱقتإ بسعا ٤ايكاذتؽت هلِ.

 َٔٚخكا٥ل زاض اٱقتإ أَٛض :
ا٭ : ٍٚغهٔ ازّ ٚحٛا ٤وت ادتٓ ١قهٌ ٖهٛنُٗـا اؾت ا٭ضض يٝهـٕٛ
َٔ َٔٸ اا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت ٚايٓاؽ أكتعؽت إٔ أب ِٜٗٛأقاَا وت ادتٓ١
اْاّ َا يعهٖ ٕٛص ٙاٱقاَ ١انتٛقعَ ١كسَٚ ١بؿاض ٠ايػهٔ ايـسا ِ٥يًُـَٓ٪ؽت وت
ادتٓإ ٚعً ٢ضت ٛارتًٛز ٚوت َأَٔ َٔ ٚغٛغٚ ١اغٛا ٤ابًٝؼ .
ايثاْ : ٞابعسا ٤عُاض ٠اٱْػإ يٮضض بايٓه ٠ٛؾآزّ أ ٍٚايهؿط ٜػهٔ
وت ا٭ضض  ٖٛٚأْ ٍٚيب  ٖٛ ٌٖٚأقٌ ا٭ْهٝا َٔ ٤تٗ ١عسز ايـص ٜٔبعـث
هلِ .
ادتٛاب  ٫ؾكس ناْت َع٘ حٛا ٤نُا أزض ى أ٫ٚزٚ ٙأحؿازٚ ٙعُطٸ ازّ
نثرياّ (عٔ أْؼ قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ  :نتا أٖهط
اا ازّ اؾت ا٭ضض َهث ؾٗٝا َا ؾا ٤اا إٔ قتهث ثِ قـاٍ يـ٘ بٓـٜ : ٙٛـا
( )1غٓٔ ايٓػا.251/6 ٞ٥
(َ )2ؿهٌ اٯثاض يًطخا.289/5 ٟٚ
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أباْا هًِ  .ؾكاّ خطٝهاّ وت أضبعؽت أيؿاّ َٔ ٚيـسٚٚ ٙيـس ٚيـس ٙؾكـاٍ  :إ اا
أَطْ ٞؾكاٍ ٜ :ا ازّ أقًٌ نَ٬و طتع اؾت تٛاض.)1( )ٟ
 َٔٚا٭ْهٝا َٔ ٤بعث اؾت قطٜع٘ أ ٚاؾت أٌٖ بٝع٘ .
ٚعٔ اٱَاّ تعؿط ايكازم عً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ (إ اا عع ٚتـٌ عـطض
عً ٢ازّ شضٜع٘ عطض ايعؽت وت قٛض
ايصض ْهٝا " ؾٓهٝا " ًَٚها " ؾًُها " َٓ٪َٚا " ؾَُٓ٪ا " ٚناؾطا " ؾهاؾطا "
ؾًُا اْعٗ ٢اؾت زاٚز عً ٘ٝايػ ّ٬قاٍٖ َٔ :صا ايصْ ٟهأ ٘ ٚنطَع٘ ٚقكـط
عُط ٙ؟ قاٍ :ؾأٚح ٢اا عع ٚتٌ ايٖ :٘ٝصا ابٓو زاٚز عُط ٙأضبع ٕٛغٓ١
ٚاْ ٞقس نعهت اٯتاٍ ٚقػُت ا٭ضظام ٚأْا أستَ ٛا أؾاٚ ٤اثهت ٚعٓس ٟاّ
ايهعاب ؾإٕ تعًت ي٘ ؾ٦ٝا َٔ عُطى أذتكع٘ ي٘ قاٍٜ :ا ضب قس تعًت ي٘
َٔ عُط ٟغعؽت غٓ ١ـتاّ انتا ١٥قاٍ :ؾكاٍ اا عع ٚتٌ دتربَٝٚ ٌٝ٥هاٝ٥ـٌ
ًَٚو انت : ٛانعهٛا عً ٘ٝنعابا ؾإْ٘ غٓٝػ ٢قاٍ :ؾهعهٛا عً ٘ٝنعابا ٚخعُٙٛ
بأتٓخعِٗ َٔ ن ١ٓٝعًٝؽت .
قاٍ  :ؾًُا حهط
ًَو انتٛ

ازّ عً ٘ٝايػ ّ٬ايٛؾا ٠أ اًَ ٙو انتٛ

ؾكاٍ ازّٜ :ا

َا تا ٤بو ؟ قاٍ :ت٦ـت ٭قـهض ضٚحـو قـاٍ :قـس بكـَ ٞـٔ

عُط ٟغع ٕٛغٓ ١ؾكاٍ :اْو تعًعٗا ٫بٓو زاٚز قاٍْٚ :عٍ عً ٘ٝتربٌٝ٥
ٚأخطج ي٘ ايهعاب ؾكـاٍ أبـ ٛعهـس اا عًٝـ٘ ايػـ :ّ٬ؾُـٔ أتـٌ شيـو اشا
اخطج ايكو عً ٢انتس ٕٜٛشٍ انتس ٕٜٛؾكهض ضٚح٘) (.)2
انتػأي ١ارتاَػٜ : ١ا أٜٗا ايص ٜٔآَٛا يكس َٔٸ اا عًٝهِ بإٔ ٜعً ٛعًٝهِ
ضغٛي٘ اٜا ٘ ) .
ػهط ارت٥٬ل نًٗا ايٓاؽ ايصَٔ ٜٔٸ اا عع ٚتٌ عً ِٗٝبهعثـ ١ا٭ْهٝـا٤

بايٛحٚ ٞايعٓع ٌٜيعه ٕٛايهؿاضٚ ٠اٱْصاض وت قٛي٘ عاؾت رًََِد ُٔسْظًُِ خٌُّْسْظٍَِنيَ

( )1ايسض انتٓثٛض .95/1
( )2ايهخاض .258/11
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بِالَّ ُِسَشِّسَِّٓ ًَُِنرِزَِّٓد ( )1ؾطع ايٛحٚ ٞقس أؾطزْا وت ٖصا ايػٹؿط وت ؿػري
اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝبابؽت :
ا٭ : ٍٚاٯ ١ٜبؿاض.)2( ٠
ايثاْ : ٞاٯ ١ٜاْصاض(. )3
ٚيٝؼ َٔ حكط ئًُٸ اٱهل ٞوت  ٠ٚ٬ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘
ٚغًِ ٯٜا

ايكطإ  ٖٛٚباب َٔ ايؿهٌ َؿعٛح اؾت  ّٜٛايكٝاَـَٚ ١ـٔ

خكا٥ل اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝأْٗا عهُٔ صنري انتػًُؽت ؿتٔٸ اا عع ٚتٌ عًِٗٝ
ٚؾ ٘ٝزع ٣ٛهلِ يًثها

عً ٢اٱقتإ .

يكس نإ اٱَعخإ بايه كا ٤عً ٢اٱغ ّ٬ؾاقاّ ٚأَطاّ عػرياّ ؾكـس تٗٸـع
َؿطنٛا قطٜـ ادتٛٝف ايعظ ١ُٝيٲتٗاظ عً ٢انتػـًُؽت ٚاضاز ٠قعـٌ ايـٓيب
ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚقطـع ْـع ٍٚاٜـا

ايكـطإ ٚأبـ ٢اا عـع

ٚتٌ ا ٫اغعساَٖ ١ص ٙايع ٠ٚ٬بؿهط انتػًُؽت ا عع ٚتٌ عً ٠ٚ٬ ٢ايٓيب
ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ ٯٜـا
تٗا

ايكـطإ  ٚـٛايٖ ٞـص ٙايـعَ ٠ٚ٬ـٔ

:
ا٭ٚؾت  :عاقب اٜا
ايثاْْ : ١ٝع ٍٚاٜا

ايعٓع. ٌٜ
َٔ ايكطإ حبػب ايٛقا٥ع ٚا٭حساث .

ايثايث ٠ٚ٬ : ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٯٜا

ايكطإ نـٌ

 ّٜٛوت ايك. ٠٬
ايطابع : ١بٝإ ؿػري ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ٯٜـا

ايكـطإ

غٛا ٤ايعؿػري ايكٛي ٞأ ٚايؿعً. ٞ
ارتاَػ : ١قطا ٠٤ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٯٜا

َٔ ايكطإ

وت خطه٘ حػب انتٓاغهٚ ١انتٛعظـ ( ١عـٔ قـؿٛإ بـٔ ٜعًـ ٢عـٔ أبٝـ٘ قـاٍ:
( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .48
()2أْظط ايكؿخٖ َٔ 172 ١صا ايػؿطٕ.
()3أْظط ايكؿخٖ َٔ 174 ١صا ايػؿطٕ .
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عت ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٜكطأ عًـ ٢انتٓـربٚ { :ٳْٳـازٳٚٵا ٜٳـا
َٳايٹوُ يٹٝٳكِضٔ عٳًَٝٵٓٳا ضٳبټوَ})(.)1
(ٚعٔ عُط ٠بٓت عهس ايـطلتٔ عـٔ أخـت يعُـط ٠قايـت  :أخـص

رق

ًَخٌْمُسْآِْ خٌَّْفِْدِد ( َٔ )2وتٸ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ  ّٜٛادتُع١
ٜ ٖٛٚكطأ بٗا عً ٢انتٓرب وت نٌ كتع.)3()١
انتػأي ١ايػازغ : ١يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بإٔ ٜعً ٛعً ِٗٝضغـٛي٘ اٜـ١

رفَسَِّد زَلَّْصٍ ِِْٓ خٌٍَّوِد (. )4
يكس ابعسأ

ا ١ٜايهخث باٱخهاض عٔ َٔٸ اا عً ٢انتـَٓ٪ؽت ٚؾٝـ٘ حتـس
ايعجع عـٔ اٱحكـا٤

هلِ ٚيًٓاؽ بعجعِٖ عٔ احكآَ ٤ٸ٘ عًٚ ِٗٝشا

َٔٸ اخط َٔ اا  َٔٚأغطاض انتٔٸ اٱهلـ ٞعًـ ٢انتـَٓ٪ؽت أْـ٘ نطٜـل ايربنـ١
ٚايؿٛظ بطنٛإ اا .
ٚهتا قتٝع انتٔٸ َٔ اا عع ٚتٌ عٔ انتٔٸ َٔ ايٓاؽ إٔ انتٔٸ بؽت ايٓاؽ
ستسٚز  ٚقس ٜرت ب عً ٘ٝأثط ٙعٓس قاحب انتٔ أٜ ٫ ٚرت ب عًٝـ٘ أثـط عٓـس
ايصٜ ٟأ  ٘ٝانتٔٸ أَا بايٓػه ١ئًُٸ َٔ اا عع ٚتٌ ؾَٗ ٛطًل َٚعكٌ ٚاا
عع ٚتٌ غين عٓ٘  ٖٛٚغهخاْ٘ قُس أحس َٓع ٙعٔ ايعػٝري ٚا٭ثط ٚايعأثط
أَا َٓٸ٘ عً ٢انتَٓ٪ؽت ؾ٬بس ي٘ َٔ َٓـاؾع أنثـط ٚأعظـِ َـٔ إٔ حتكـ ٢ؾـ٬
ٜكـ َٔٸ اا عع ٚتٌ عً ٢انتَٓ٪ؽت بايع ٠ٚ٬يًعُـٌ بأحهاَٗـا ٖٚـَ ٛـٔ
خكا٥ل (َسضغ ١ايع ) ٠ٚ٬اش إٔ َٓاؾع  ٠ٚ٬اٜا

ايكطإ ختعًـ عٔ ٠ٚ٬

أ ٟنعاب  َٔ ٖٛٚأغطاض ايكطإ ٚاعجاظ ٙايصا ٚ ٞايػريَ َٔٚ ٟكازٜل

( )1ؿػري ابٔ نثري .240/7
( )2غٛض ٠م .1
( )3ايػٓٔ ايهرب ٣يًهٗٝك .211/3 ٞؿػري ايكطنيب 97 / 18
( )4غٛض ٠اٍ عُطإ .159

92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱقتإ  /ج147

َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ايص ٟصنط ٙا ١ٜايهخث يصا قسَت اٯ ١ٜايع ٠ٚ٬عً٢
ايععن ٚ ١ٝعً ِٝايهعاب  ٚعً ِٝاذتهُ.١
ايؿعه ١ايثاْ : ١ٝقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜا

اجملاٚض ٠ايعايٚ ١ٝؾٗٝا ٚت: ٙٛ

ايٛت٘ ا٭ : ٍٚقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايعاي ١ٝر ؤًٌَََّّد ؤَطَدزَعْىُُْ ُِظِْسَصم لَدْ ؤَطَمسْعُُْ
ِِؽٍَْْْيَد...د

( )1

ٚؾَ ٘ٝػا: ٌ٥

انتػأي ١ا٭ٚؾت  :تا٤

ا ١ٜايهخث بكٝػ ١ادتًُ ١ارترب ١ٜاييت هؽت َٓٗاج

ايٓهٚ ٠ٛحات ١ايٓاؽ ايٗٝا  ٚؿهٌ اا عع ٚتٌ بايربٖإ انتععسز ٚاذتج١
ايسا ١ُ٥غري انتٓكطعٚ ١ؿتا ٜكًذ ايٓاؽ ٭َٛض ايسْٝا ٚاٯخط ٠يكس ابعـسأ
ا ١ٜايهخث بكٝػ ١ايؿعٌ انتان( ٞيكس َٔٸ اا) يهٝإ َكاحه ١ايٓعُٚ ١ايؿهٌ
اٱهل ٞيًُػًُؽت .

ؾًُا ؿهٌ اا عع ٚتٌ ٚتعٌ اٱْػإرفِِ خَٕزْعِ خٍَِْفَمصًد

( )2

ؾاْـ٘

غهخاْ٘ مل ٜرتن٘ ٚؾأْ٘ ٚمل ٜهك٘ وت حاٍ َٔ اذتريٚ ٠اٱْسٖاف ٚاٱضبـاى
ؾُٝا ٜؿعٌ بٌ َٔٸ  ٚؿهٌ عً ٢ايٓاؽ بايٓهٚ ٠ٛاهلسا ١ٜاؾت اٱقتإ ٚاٱقـطاض

بايطبٛب ١ٝانتطًك ١ا عع ٚتٌ قاٍ عاؾتر بَِّْ زَزَّىُُْ خٌٍَّوُ خٌَّرُِ خٍََكَ خٌعٌَََّّخضِ
ًَخَٕزْعَ فِِ ظِعَّصِ ؤََّّدَ ؼَُُّ خظْعٌٍََ ػٍَََ خٌْؼَسْغِد(.)3
ٚٚضز

ا ١ٜايػٝام بكٝػ ١ارتطاب انتٛت٘ اؾت انتػًُؽت ٚبًػ ١انتان(ٞاٚ

نتا اقابعهِ) ٚيٝؼ َٔ حكط نتٓاؾع ٖص ٙايكٝػ ١عً ٢انتػًُؽت اش إٔ انتانٞ
انت٪مل باعث يًَُٓ٪ؽت عً ٢بصٍ ايٛغع يًعساضى ٚاتعٓـاب َكـسَا
انتكٝه ١أَ ٚا ٜؿهٗٗا.

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .165
( )2غٛض ٠ايهكط. 30 ٠
( )3غٛضْٜٛ ٠ؼ .3

شا
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يكس شنـط

اٜـ ١ايهخـث ٚتٖٛـ ّا عظُٝـَ ١ـٔ يطــ ٚاحػـإ اا عًـ٢

انتػًُؽت :ٖٞٚ
ا٭ : ٍٚبعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.
ايثاْ ٠ٚ٬ : ٞايٓيب ستُس قً ٢ا ا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اٜا
ايثايث ْ :ػه ١اٯٜا

ايكطإ.

اؾت اا عع ٚتٌ ٚأْٗا اٜا ٘ غهخاْ٘.

ايطابـــع  :عنٝـــ ٚ ١طٗـــري انتػـــًُؽت بايطغـــايٚ ١ايعٓعٜـــٌ ٚايػـــٓٚ ١أزا٤
ايؿطا٥ض ٚايعهازا .
ٜٚهٖ ٕٛصا ايعطٗري عًٚ ٢ت:ٙٛ
أ : ّ٫ٚايكه ١ٝايؿدك ٚ ١ٝطٗري انتػًِ بإق٬ح٘ ٗ ٚصٜب قٛي٘ ٚؾعً٘
باٱقتإ  َٔ ٖٛٚاٱعجاظ وت شنط اٯ ١ٜيًُػًُؽت بكؿ ١انتَٓ٪ؽت.
ثاْٝاّ  :ايكه ١ٝايٓٛعٚ ١ٝاضاز ٠طٗري ا٭غطٚ ٠ايطا٥ؿٚ ١ا٭َ.١
ثايث ـاّ  :اضاز ٠عنٝــ ٚ ١طٗــري عــامل ا٭ؾعــاٍ ْٚهــص ا٭خــ٬م ٚايعــازا
انتصَ.١َٛ
يكس تا ٤اٱغ ّ٬حبطَ ١ؾطب ارتُط ٚايطبـا ٚايعْـا ٚعكـٛم ايٛايـسٜٔ

ٚايظًِ ٚأنٌ انتاٍ بايهانٌ قاٍ عاؾتر ًَالَ ظَإْوٌٍُُخ ؤٌََِْخٌَىُُْ زَْْنَىُُْ زِدٌْسَدؿًِِد(.)1
انتػأي ١ايثاْ : ١ٝنتا شنط

ا ١ٜايهخث َٔٸ اا عً ٢انتػـًُؽت بهعثـ ١ايـٓيب

ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َع عساز َكـازٜل ايؿهـٌ ٚانتـٔٸ اٱهلـٞ
ٚؾٛٝنــا

ْهــ ٠ٛستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ ايــيت عػؿــ ٢انتػــًُؽت

ٚانتػًُا

ٚاؾت  ّٜٛايكٝاَ ١يًٛٗٓٝا ٚايٓاؽ كتٝعاّ َٓٗا  ٚكسٜط ا ١ٜايهخث

عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٔ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعث ؾ ِٗٝضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ.
 ٫يٝـ َٔ٪أٖـٌ
ٔ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت اش بعـث ؾـ ِٗٝضغـّ ٛ
ايثاْ : ٞيكس َـ ٸ
ا٭ضض ٜٚكًخٛا أْؿػِٗ ي ّٛٝادتعا. ٤

( )1غٛض ٠ايهكط.188 ٠
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ايثايث  :يكس َٔٸ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت اش بعـث ؾـ ِٗٝضغـَ ّ٫ٛـٔ أْؿػـِٗ
يُٝعٓع ايٓاؽ عٔ ستاضبعِٗ.
ايطابع  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعث ؾ ِٗٝضغ ّ٫ٛيٮَٔ ٚايػ١َ٬
َٔ انتكٝهٚ ١جتسزٖا.
ارتاَؼ  :يكس َـٔٸ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت ا ش بعـث ؾـ ِٗٝضغـٚ ّ٫ٛقـاضٚا

ٜٓعكطَ ٕٚع قًعِٗ ٚشهلِ عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا قاٍ عاؾتر ًٌَمَدْ َٔظَسَوُُْ خٌٍَّموُ زِسَمدْز
ًَؤَْٔعُُْ ؤَذٌَِّمصمد

( )1

 َٔٚاٱعجاظ وت ا ١ٜايػٝام أْٗا مل كٌ(ٚيكس ٖـعَهِ ايـصٜٔ

نؿطٚا وت َعطن ١أحس نُا ٖعَعُ ِٖٛوت َعطن ١بسض أ ٚيكس اْعكطٚا عًٝهِ
نُا اْعكـطمت عًـ )ِٗٝ٭ٕ ايهؿـاض مل ٜٓعكـطٚا وت َعطنـ ١أحـس ٚمل ٜٗٓـعّ
انتػًُ ٕٛوت َعطن ١أحس افتا شنط

اٯ ١ٜانتكٝه ١يهٝإ ا ١ٜايػٝام ٭َٛض َٔ

َكازٜل َٔٸ اا ايص ٟصنط ٙا ١ٜايهخث :ٖٞٚ
ا٭ْ : ٍٚكط اا يًُػًُؽت َ ّٜٛعطن ١بسض.
ايثاْْ : ٞع ٍٚانتكٝه ١بانتؿطنؽت  ّٜٛبسض.
ايثايث  :حً ٍٛارتػاضٚ ٠انتكٝه ١بانتؿطنؽت َ ّٜٛعطن ١أحس َٔ تٗا :
ا٭ٚؾت  :نثط ٠قعً ٢انتؿطنؽت ؾ ؿ ٞأ ٍٚايكعاٍ قعٌ لتًـ ١يـٛا ٤قـطٜـ

ٚاحـــساّ بعـــس اخـــط قـــاٍ عـــاؾتر وََّمممد ظَممإٌٌََُّْْ ًَظَسْـُمممٌَْ ِِممْٓ خٌٍَّمموِ َِمممد الَ
َّسْـٌَُْد(.)2
ايثاْ : ١ٝعجع ايص ٜٔنؿطٚا عٔ حتكٝل أ َٔ ٟغاٜا ِٗ ارتهٝث.١

ايثايث : ١ضتٛع تٝـ انتؿطنؽت خا٥هؽت اؾت َه ١قاٍ عـاؾترٌَِْمْـَمغَ ؿَسَفًمد

ِِْٓ خٌَّرَِّٓ وَفَسًُخ ؤًَْ َّىْ سِعَيُُْ فََْنْمٍَِسٌُخ خَدجِسِنيَد(.)3
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .123
( )2غٛض ٠ايٓػا.104 ٤
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .127
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ايطابع : ١عسّ ٖعقت ١انتػًُؽت وت َعطن ١أحس َكٝه ١عظُ ٢عٓس انتؿطنؽت

ٚغهب يهعث اذتعٕ وت ْؿٛغِٗ َ َٔ ٖٛ ٌٖٚكازٜل قٛي٘ عاؾترظَنٍُْمِِ
فِِ لٌٍُُذِ خٌَّرَِّٓ وَفَسًُخ خٌسُّػْرَ زَِّد ؤَشْسَوٌُخ زِدٌٍَّوِ َِد ٌَُْ ُّنَصِّيْ زِوِ ظٍُْـَدًٔدد

( )1

ادتٛاب ْعِ

ٚيهٝإ َعجع ٠يًٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ وت ايػـٓ ١ايسؾاعٝـ١
ؾأنثط انتعاضى خػاض ٠يًُػًُؽت َ ٖٞٚعطن ١أحس غهب يهعث ارتٛف ٚايؿعع
وت قًٛب انتؿطنؽت ؾهٝـ اذتاٍ بايٓػه ١يًُعاضى ا٭خط.٣
ايطابع  :عسز أؾطاز َٚكازٜل انتكٝه ١اييت ذتكت بانتؿطنؽت َ ّٜٛعطن١
بسض اش ناْت عً ٢تٗا

َععسزَٗٓ ٠ا:

ا٭ٚؾت  :نثط ٠قعً ٢انتؿطنؽت اش قعٌ  ّٜٛبسض غهع.َِٗٓ ٕٛ
ايثاْٚ : ١ٝقٛع غهعؽت َٔ انتؿطنؽت أغط ٣بأٜس ٟانتػًُؽت ٚنُا وت حاٍ
ايكعٌ ؾإ بعهاّ َٔ ا٭غط ٣ناْٛا َٔ ٚت ٙٛقطٜـ.
ٚأ َٔ ٍٚقعٌ َٔ انتؿطنؽت  ٖٛ :ا٫غٛز بـٔ عهـس ا٫غـٛز انتدعَٚـ٢
ٚأ َٔ ٍٚؾط  ٖٛٚخايس بٔ ا٫عًِ ارتعاع ٢أ ٚايعك ٢ًٝحًٝـ بٓ ٢شتعّٚ
َٚا أؾاز ٙشيو ؾإْ٘ أغط  ٖٛٚايكا ٌ٥وت ؾعط:ٙ
ٚيػٓا عً ٢ا٫عكاب سَ ٢نًَٓٛا
ٚيهٔ عً ٢أقسآَا ٜكطط ايسّ
ؾُا قسم وت شيو.
ٚأ َٔ ٍٚأغطٚا عكه ١بٔ أبَ ٢عٝط ٚايٓهط بٔ اذتاضث قع ٬قربا بؽت
ٜس ٣ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٔ بؽت ا٭غاضٚ ٣قـس اخعًــ
وت أُٜٗا قعٌ أ ٫ٚعً ٢قٛيؽت.
ٚأْ٘ عً ٘ٝايػ ّ٬أنًل كتاع َٔ ١ا٫غاض ٣زتاْا ب ٬ؾـساَ ٤ـِٓٗ أبـٛ
ايعام بٔ ايطبٝع ا٭َـٚ ٣ٛانتطًـب بـٔ حٓطـب بـٔ اذتـاضث انتدعَٚـٞ
ٚقٝؿ ٞبـٔ أبـ ٞضؾاعـٚ ١أبـ ٛعـع ٠ايؿـاعط ٖٚٚـب بـٔ عُـري بـٔ ٖٚـب
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .151
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ادتُخٚ ٞؾاز ٣بكٝعِٗ حع ٢عُ٘ ايعهاؽ أخص َٓ٘ أنثط هتا أخص َٔ غـا٥ط
ا٭ غط ٣ي ٬٦عتاب ٘ٝيه ْ٘ٛعُ٘ َع أْ٘ قس غأي٘ ايص ٜٔأغط َٔ ٙٚاْ٫كـاض
إٔ ٜرتنٛا ي٘ ؾسا ٙ٤ؾأب ٢عً ِٗٝشيو ٚقاٍ ٫ :رتنٛا َٓ٘ زضُٖا.
ٚقس نإ ؾساَ ِٖ٩عؿا ٚا ؾأقٌ َا أخص أضبعُا َٔ َِٗٓٚ ١٥أُخص َٓـ٘
أضبع ٕٛأٚق َٔ ١ٝشٖب.
قاٍ َٛغ ٢بٔ عكهٚ ( :١أخص َٔ ايعهاؽ َا ١٥أٚق َٔ ١ٝشٖب)(.)1
ٚأغؼ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يػٓ ١وت ا٭غط ٣عهُٔ
ايطؾل ٚايٓؿع ايعـاّ يهٝـإ َكـسام يًٓهـٚ ٠ٛاضاز ٠ؿكـ٘ أتٝـاٍ انتػـًُؽت
ً ٚك ِٗٝاٜا

ايكطإ بايعسبط ٚاختاش ايكـطاٚ ٠٤ايهعابـْ ١ـٛع نطٜـل ٱغـعٓها

ايعً َٔ ّٛاٯ ١ٜايكطاْ.١ٝ
عٔ ابٔ عهاؽ قاٍ  :نإ ْاؽ َٔ ا٫غط ّٜٛ ٣بسض مل ٜهٔ هلِ ؾسا٤
ؾجعــٌ ضغــ ٍٛاا قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ ؾــسا ِٖ٤إٔ ٜعًُــٛا أ٫ٚز
اْ٫كاض ايهعاب ١قاٍ :ؾجا ٤غَٜٛ ّ٬ا ٜهه ٞاؾت أَ٘ ؾكايتَ :ا ؾـأْو ؟
ؾكــاٍ :نــطبين َعًُــ ٞؾكايــت :ارتههــث ٜطًــب بــصحٌ بــسض ٚاا  ٫أ ٝــ٘
أبسا(.)2
ٚقٛهلــا ( ٫أ ٝــ٘ ابــساّ) َــٔ حــاٍ ايعــع ايــيت قــاض
ٚانتػًُا

عٓــس انتػــًُؽت

 ٚطؾخت حع ٢عً ٢ايكهٝإ حبٝث ٜأب ٢إٔ ٜٴهطب َٔ انتعًِ

ا٭غري َع إٔ ايهطب ايكًٚ ٌٝغري انتربح وت ايعأزٜب تا٥ع أَا وت ايععًِٝ
ؾ ٬ظتٛظ افتا انتطاز بصٍ ايٛغع بايععًٚ ِٝايٓكذ ٚايهٝإ َع ايطايب يٝهعػب
انتعاضف.
ايثايث : ١ذتٛم ارت عٚ ٟايصٍ يًص ٜٔنؿطٚا غٛا ٤وت َعطن ١بسض أَ ٚعطن١
أحس َٔ َٔ ٖٛٚٸ اا عع  ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت ايص ٟصنط ٙا ١ٜايهخث.

( )1غري ٠ابٔ نثري .510/2
( )2غري ٠ابٔ نثري .511/2
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ؾإ قًت قس عًُٓا بًخٛم ايصٍ بايص ٜٔنؿـطٚا وت َعطنـ ١بـسض ؾهٝــ
ٜه ٕٛذتٛق٘ بِٗ وت َعطن ١أحس ٚقس قاض

أخطَٗٓ ٣ـا قٛيـ٘ عـاؾتر بَِّْ خٌَّمرَِّٓ ظٌٌَََّمٌْخ ِِمنْىُُْ َّمٌََْ خٌْعَمَمَ

ايػٝام ٚاٜا
خٌْفَّْؼَدِْد

ايطٜذ ٚادتٛي ١هلِ بسي ٌٝا١ٜ

( )1

ٚادتٛاب َٔ تٗا

:

ا٭ٚؾت  :عسّ حتكٝـل انتؿـطنؽت أٖ ٟـسف أ ٚغاٜـَ ١ـٔ غاٜـا ِٗ ارتهٝثـ١
َٗٓٚا اضاز ٠قعٌ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.
ايثاْ ٝـ : ١يكــس اغــععس انتؿــطن ٕٛنتعطنــ ١أحــس َــس ٠غــٓ ١ناًَــ ١ظتٗــعٕٚ
ادتٛٝف ٜٓٚؿك ٕ ٛا٭َٛاٍ ٜٚعٓات ٕٛبايهانٌ ٚقتٓ ع ٕٛايصٜ ٟطث ٞقع ً٘ٝوت
َعطن ١بسض نُا قاَٛا بععط ٌٝايعجاض ٠بؽت َهٚ ١بؽت ايؿاّ ٚايٚ ُٔٝأخصٚا
ٜعهاض ٕٚبا٭ؾعاض ٜؿخص ٕٚبٗا اهلُِ ٚناْـت أؾـعاضِٖ عهـُٔ ايطثـا٤
يطتاٍ َِٓٗ ٚايٛعٝس يٮْكاض َٓٗا ق  ٍٛنطاض بٔ ارتطاب َـطزاؽ أخـٞ
بٔ َٗرت ٚقس أغًِ بعسٖا
عجهت يؿدط اٚ٫ؽ ٚاذتؽت زا٥ط
عً ِٗٝغسا ٚايسٖط ؾ ٘ٝبكا٥ط ٚؾدط
بٓ ٢ايٓجاض إ نإ َعؿط
أقٝهٛا بهسض نًِٗ ثِ قا٥ط
ؾإٕ و قعً ٢غٛزض

َٔ ضتايٓا
ؾإْا ضتا ٫بعسِٖ غٓػازض

 ٚطز ٣بٓا ادتطز ايعٓاتٝج ٚغطهِ
بين اٚ٫ؽ حعٜ ٢ؿؿ ٢ايٓؿؼ ثا٥ط
ٚٚغط بين ايٓجاض غٛف ْهطٖا
هلا بايكٓا ٚايساضعؽت ظٚاؾط
ؾٓرتى قطع ٢عكب ايطري حٛهلِ
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .155
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ٚيٝؼ هلِ ا ٫اَ٫اْْ ٞاقط
 ٚهه َٔ ِٗٝأضض ٜثطب ْػ٠ٛ
هلٔ بٗا ي ٌٝعٔ ايٓ ّٛغاٖط
ٚشيو أْا  ٫عاٍ غٛٝؾٓا
بٗٔ زّ هتٔ عتاضبٔ َا٥ط
ؾإٕ ظؿطٚا وت  ّٜٛبسض ؾإفتا
بألتس أَػ ٢تسنِ  ٖٛٚظاٖط
ٚبايٓؿط ا٫خٝاض ِٖ أٚيٝاٙ٩
عتاَ ٕٛوت ايٚ٬اٚ ٤انتٛ

حانط

ٜعس أب ٛبهط ٚلتع ٠ؾِٗٝ
ٜٚسع ٢عًٚ ٞغط َٔ أْت شانط
أٚي٦و ْ َٔ ٫عجت َٔ زٜاضِٖ
بٓ ٛاٚ٫ؽ ٚايٓجاض حؽت ؿاخط
ٚيهٔ أب َٔ ِٖٛي ٣٪بٔ غايب
اش عس

اْ٫ػاب نعب ٚعاَط

ِٖ ايطاعٓ ٕٛارت ٌٝوت نٌ َعطى
غسا ٠اهلٝاج ا٫نٝه ٕٛا٫نابط) (.)1
قاٍ ابٔ اغخامٚ :قاٍ أَ ١ٝبٔ أب ٢ايكًت ٜطث َٔ ٢قعٌ َٔ قطٜـ ّٜٛ
بسض:
أ ٫بهٝت عً ٢ايهطا * ّ بٓ ٢ايهطاّ أٚؾت انتُازح
نهها اذتُاّ عً ٢ؾط * ٚع اٜ٫و وت ايػكٔ ادتٛاْذ
ٜههؽت حطَ ٣ػعهْ * ٞا
أَثاهلٔ ايهانٝا *

انتع٫ٛ

ٜطحٔ َع ايطٚا٥ذ
َٔ ايٓٛا٥ذ

َٔ ٜههٜ ِٗٝهه ٢عً * ٢حعٕ ٜٚكسم نٌ َازح
( )1غري ٠ابٔ نثري .536/2
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َاشا بهسض ؾايعكٔ * قٌ َٔ َطاظب ١تخاتذ
ؾُساؾع ايربقؽت ؾاذتٓإ َٔ نطف اٚ٫اؾذ
ط ٚؾهإ بٗا * يَ ٌٝػاٜٚط ٚحاٚح
أ ٫ط ٕٚنتا أضٚ * ٣يكس أبإ يهٌ َ٫ذ
إٔ قس ػري بطٔ َه ١ؾَٗٛ ٢حؿ ١ا٫بانذ
َٔ نٌ بططٜل يهططٜل ْك ٢ايٛز ٚانذ
زعُٛم أبٛاب انتً * ٛى ٚتا٥ب يًدطم ؾا ذ
 َٔٚايػطانُ ١ارت * ٬كت ١انتٚ٬ث ١انتٓاتذ
ايكاً٥ؽت ايؿاعٌ *  ٜٔاٯَط ٜٔبهٌ قاحل
انتطعُؽت ايؿخِ ؾ * ٛم ارتهع ؾخُا ناْ٫اؾذ
ْكٌ ادتؿإ َع ادتؿا * ٕ اؾت تؿإ نانتٓانذ
يٝػت بأقؿاض نتٔ * ٜعؿ ٫ٚ ٛضح ضحاضح
يًهٝـ ثِ ايهٝـ بعس ايهٝـ ٚايهػط ايػ٬نذ
ٖٚب انت٦ؽت َٔ انت ٕ * ٞ٦اؾت انت٦ؽت َٔ ايًٛاقذ
غٛم انت٪بٌ يًُ٪بٌ قازضا

عٔ ب٬زح

يهطاَِٗ ؾٛم ايهطا * ّ َعٚ ١ٜظٕ ايطٚاتذ
نُثاقٌ ا٫ضناٍ باٍ * قػطاؽ باٜ٫س ٟانتٛا٥ذ
خصيعِٗ ؾ * ِٖٚ ١٦عتُ ٕٛعٛضا

ايؿها٥ذ

ايهاضبؽت ايعكسَ ٠ * ٞبانتٗٓس ٠ايكؿا٥ذ
ٚيكس عٓاْ ٞق َٔ * ِٗ ٛبؽت َػعػل ٚقا٥ذ
ا زض بٓ ٢عً ٢أْٚ َِٗٓ ِٜانذ
إ مل ٜػريٚا غاض * ٠ؾعٛا ٤حتجط نٌ ْابذ
بانتكطبا

انتهعسا *

ايطاستا

َع ايطٛاَذ

َطزا عً ٢تطز اؾت * أغس َهايه ١نٛاحل
٬ٜٚم قطٕ قطْ٘ * َؿ ٢انتكاؾذ يًُكاؾذ
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بعٖا ٤أيـ ثِ أٍ * ف بؽت ش ٣بسٕ ٚضاَذ
قاٍ ابٔ ٖؿاّ :طنٓا َٓٗا بٝعؽت ْاٍ ؾُٗٝا َٔ أقخاب ضغ ٍٛاا قً٢
اا عًٚ ٘ٝغًِ)

( )1

يكس به ٢أٚي٦و ايً٦اّ نأب ٞتٌٗ ٚععه ١بٔ ضبٝعٚ ١أَثاهلُا ايص ٜٔغعٛا
اؾت َٓع ْؿاش نٝا ٤اذتل اؾت قًٛب ايٓاؽ ٚقـ٬ح اجملعُعـا

بربنـ ١ايـٓيب

ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٜٚكٛي ٕٛايؿعط يًعخطٜض عً ٢ايٓيب ستُس
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚأقخاب٘ ٚمل ٜعًُٛا إٔ انت٥٬ه ١ايصْ ٜٔعيـٛا وت
َعطن ١بسض يٓكط ٠ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َػـععس ٕٚيًٓـعٍٚ
وت َعطن ١أحس َٚعِٗ (َثًٖٚ )ِٗٝـصا ايًؿـظ شنـط وت اٯٜـ ١ايعايٝـ ١يٝهـٕٛ
ايعؿاب٘ بؽت عسز انت٥٬هَٚ ١كٝه ١انتػًُؽت َٛاغا ٠هلِ ؾإ ْعٍ أيـ ًَو

اْكط ٘ ٚأقخاب٘  ّٜٛبسض ؾكس ْعٍ ث٬ث ١ا٫ف  ّٜٛأحس قاٍ عاؾتربِذْ ظَمٌُيُ
ٌٍُِّْاِِْنِنيَ ؤٌَْٓ َّىْفَِْىُُْ ؤَْْ ُِّّدَّوُُْ زَزُّىُُْ زِؽَ َؼَصِ آالَفٍ ِِْٓ خٌَّْ َجِىَصِ ُِنْمصٌَِنيَد

( )2

 َٔٚاٱعجاظ وت انتكاّ إٔ ا٭يـ ًَو ْعيٛا وت َعطنـ ١بـسض باتعٗـاز ايـٓيب

ستُس ٚانتػًُؽت بايسعا ٤يكٛي٘ عاؾتر بِذْ ظَعْعَغِْؽٌَُْ زَزَّىُُْ فَدظْعَفَدذَ ٌَىُُْ ؤَِِّٔ
ُِِّدُّوُُْ زِإٌَْ ٍ ِِْٓ خٌَّْ َجِىَصِ ُِسْدِفِنيَد

( )3

أَا كٛم َعطن ١أحـس ؾكـس ٚضز

قٛي٘ عاؾت ر بِذْ ظَمٌُيُ ٌٍُِّْاِِْنِنيَ ؤٌَْٓ َّىْفِمَْىُُْ ؤَْْ ُِّّمدَّوُُْ زَزُّىُمُْ زِؽَ َؼَمصِ آالَفٍ ِِمْٓ
خٌَّْ َجِىَصِ ُِنْصٌَِنيَد( )4أ ٟأِْٗ ْعيٛا ابعسا َٔ ٤ؾهٌ اا ؾٝأَط اا عع ٚتٌ
ضغٛي٘ ايهط ِٜإٔ غترب انتَٓ٪ؽت بٓعٚهلِ .

( )1غري ٠ابٔ نثري .536/2
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .124
( )3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .9
( )4غٛض ٠اٍ عُطإ .124
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يكس ناف ض٩غا ٤ايهؿط َٔ قطٜـ عً ٢ايكها ٌ٥عتطن ِْٗٛعً ٢ايٓهـ٠ٛ
ٚايعٓعٜــٌ ثــِ ظحؿــٛا با٭حهــاف ٚايكها٥ــٌ انتعخايؿــَ ١عٗــِ َٚــٔ أغــطِٖٚ
َٓٚٸٚ ِٖٛايعهٝس ؾ دطج نت٬قا ِٗ انتػًُ ٕٛبٓخ ٛضبعِٗ َـٔ تٗـ ١ايعـسز
ٚيهٔ نإ َعِٗ ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ ايـص ٟتعـٌ نؿـ١
انتػًُؽت وت ايعسز ٚايعس ٖٛ ٠ا٭ضت ذ ٚا٭نثط ٜٓٚعٍ انتسز َٔ عٓس اا عـع
ٚت ٌ

ْ َ٘ٓٚع ٍٚانت٥٬ه ١يٓكط ٠ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ

ٚانتَٓ٪ؽت َ َٔ ٖٛٚكازٜل انتٔٸ ايص ٟصنط ٙا ١ٜايهخث قاٍ عاؾترزٍَََ
بِْْ ظَظْسِسًُخ ًَظَعَّمٌُخ ًَّإْظٌُوُُْ ِِْٓ فٌَْزِىُِْ ىَرَخ ُّّْمدِدْوُُْ زَزُّىُمُْ زِهَّْعَمصِ آالَفٍ ِِمْٓ خٌَّْ َجِىَمصِ

ُِعٌَِِِّنيَد(.)1
ايثايث : ١ابعسا ٤ا نتعطن ١بٓكط عظ ِٝيًُػًُؽت ٖٚصا ايٓكط َـٔ ضلتـ١

َٔ ٚٸ اا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت يكٛي٘ عاؾت كٛم َعطنـ ١أحـس رًٌَمَمدْ
طَدَلَىُُْ خٌٍَّوُ ًَػْدَهُ بِذْ ظَمُعٌَُّٔيُُْ زِةِذِْٔوِ...د

( )2

يهٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ َٔٸ اا عع ٚتـٌ

عً ٢انتػًُؽت أعِ ٚأنثط هتا صنط ٙا ١ٜايهخث ؾايٓكط وت بساَ ١ٜعطن ١أحس
َٔ ضؾخا

ا ١ٜايهخث نُا أْ٘ َٔٸ َػعكٌ قا ِ٥بصا ٘ ؿهٌ اا عع ٚتٌ

ب٘ عً ٢انتَٓ٪ؽت .
 َٔٚأِٖ أؾطاز ادت ٝـ حاٌَ ايًٛا ٤اش إٔ غكٛن٘ اْهػـاض ٚقـس ٜهـٕٛ
غههاّ هلعقت ١ادتٝـ ٚقس جتطأ ايص ٜٔنؿطٚا ٚبًخاظ انتهط ٚايعخطٜض نَ ١ًٝس٠
اٱغععساز نتعطن ١أحس بإٔ كسّ حاٌَ يٛا ٖٛٚ ِٗ٥ابٔ أب ٞنًخـٚ ١نًـب
ايرباظ بكٝػ ١ايعخس. ٟ
س
قاٍ ابٔ ٖؿاّ ٚ :ٳحٳسٸثٳٓٹَ ٞٳػٵًَُٳ ُ١بٵٔٴ عٳًِكَُٳـ َ١ايُِٳـاظْٔٹٞٸ قَـاٍٳ يَُٸـا اؾٵـعٳ ٸ
ت ضٳاٜٳـ ٹ١
ِ ٳخٵـ ٳ
ع ًَٝٵـ ٹ٘ ٳٚغٳـ ًٓ ٳ
ٍ ايًٓـ ٹ٘ قٳـًٓ ٢ايًٓـ ٴ٘ ٳ
ؼ ٳضغٴـ ٛٴ
تًَـ ٳ
س ٳ
ٍ ٜٳـ ٵ ٛٳّ ُأحٴـ ٺ
ا ِي ٹكعٳا ٴ
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .125
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .152
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ب
ايِ َأْٵكٳاضٔ ٚٳأَضٵغٳٌٳ ضٳغٴٍٛٴ ايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳغٳًِٓٳ ايَ ٢عٳًٹٞٸ بٵٔٔ أَبٹ ٞنَايٹ ٺ
ضٔنٵٛٳإٴ ايًٓ٘ٹ عٳًَٝٵ٘ٹ إَٔٵ قَسٸّٳ ايطٸاٜٳ.١
سّٳ عٳًٹٞٸ ؾَكَاٍٳ أَْٳا أَبٴ ٛايِؿُكٳِٔ ٚٳٜٴكَاٍٴ أَبٴ ٛايِكُكٳِٔ ؾٹُٝٳا قَاٍٳ ابٵٔٴ ٖٹؿٳإّ.
ؾَعٳكَ ٸ
ؾَٓٳازٳاٙٴ أَبٴ ٛغٳعٵسٹ بٵٔٔ أَبٹ ٞنًَِخٳٚ َ١ٳٖٴٛٳ قٳاحٹبٴ يٹٛٳا٤ٹ ا ِي ٴُؿٵ ٔطنٹؽتٳ إَٔٵ ٖٳٌٵ يَو
ٜٳا أَبٳا ايِكُكٳِٔ ؾٹ ٞايِهٹطٳاظٔ َٹٔٵ حٳاتٳ١ٺ ؟
قَاٍٳْ :ٳعٳِٵ .
ؾَهٳطٳظٳا بٳٝٵٔ ايكٸؿٓٝٵٔٔ ؾَاخٵعٳًَؿَا نٳطٵبٳعٳٝٵٔٔ ؾَهٳطٳبٳ٘ٴ عٳًٹٞٸ ؾَكٳطٳعٳ٘ٴ ثٴِٸ اْٵكٳطٳفٳ عٳٓٵ٘ٴ
ٚٳيَِٵ ٜٴجٵٗٳعٵ عٳًَٝٵ٘ٹ.
ؾَكَــاٍٳ يَ ـ٘ٴ أَقٵ ـخٳابٴ٘ٴ أَؾًََــا أُتٵٗٔ ـعٵ

عٳًَٝٵ ـ ٘ٹ ؟ ؾَكَــاٍٳ اْٸ ـ٘ٴ اغٵ ـعٳكِهٳًَٓٹ ٞبٹعٳٛٵضٳ ٹ ـ٘ٹ

ؾَعٳطَؿَعٵٓٹ ٞعٳٓٵ٘ٴ ايطٸحٹِٴ ٚٳعٳطٳؾِتٴ إَٔٸ ايًٓ٘ٳ عٳعٸ ٚٳتٳٌٸ قَسٵ قَعٳًَ٘ٴ .
ٚٳٜٴكَاٍٴ إٸ أَبٳا غٳعٵسٹ بٵٔٔ أَبٹ ٞنًَِخٳ َ١خٳطٳجٳ بٳٝٵٔٳ ايكٸؿٓٝٵٔٔ ؾَٓٳازٳ ( ٣أَْٳا قَاقٹِٷ)
ٕ
َٳٔٵ ٜٴهٳاضٔظٴ بٹطٳاظٶا ؾًََِٵ ٜٳدٵطٳجٵ ايَٝٵ٘ٹ أَحٳسٷ  .ؾَكَاٍٳ ٜٳا أَقٵخٳابٳ َٴخٳُٸسٺ ظٳعٳُٵـعٴِٵ أَ ٸ
قَعٵًَانُِٵ ؾٹ ٞايِجٳٓٸ١ٹ ٚٳإَٔٸ قَعٵًَاْٳا ؾٹ ٞايٓٸاضٔ نَصٳبٵعٴِٵ ٚٳاَيًٓـا ٹ ٞيَـٛٵ ٳعٵًَُٴـٕٛٳ شٳيٹـوَ حٳكٓـا
 ٞبٵٔٴ أَبٹ ٞنَايٹبٺ ؾَاخٵعٳًَؿَا نٳطٵبٳعٳٝٵٔٔ ؾَهٳطٳبٳ٘ٴ
يَدٳطٳجٳ ايَٞٸ بٳعٵهٴهُِٵ ؾَدٳطٳجٳ ايَٝٵ ٘ٹ عٳًٹ ٸ
عٳًٹٞٸ ؾَكَعٳًَ٘ٴ(.)1
ايطابعِٖ : ١ٸ تٝـ ايص ٜٔأؾطنٛا بايؿطاض ي ٫ٛطى ضَا ٠انتػًُؽت ايصٜٔ
عً ٢ادتهٌ َٛنعِٗ.
ارتاَػ : ١اْػخاب انتؿطنؽت َٔ َعطن ١أحس بصا

اي ّٛٝايص ٟابعسأ

ب٘ َع نثط ٠تٛٝؾِٗ حع ٢إٔ ايٓيب ستُساّ قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ قً٢
انتػطب وت انتس ١ٜٓكتاعَ ١ع نثطَ ٠ا أمل ب٘ َٔ ادتطاح.
ايػازغ : ١عاقب ايص ٜٔنؿطٚا عً ٢لتٌ ايًٛا ٤ؾهًُا ٜطؾع٘ أحسِٖ
ٜكعً٘ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػٚ ّ٬ؾاضن٘ بكعـٌ بعهـِٗ عـسز َـٔ انتػـًُؽت
حع ٢أخص ٙعهس بين أب ٞنًخٚ ١ا

٘ قٛأ ب ؾكطعت ٜس ٙاي ٢ُٓٝؾاخصٙ

بٝس ٙايٝػـط ٣ؾكطعـت ٚمل ٜـ ععظ ؾـربى عًـ ٢ايًـٛا ٤ؾأخـص ٙبكـسضٚ ٙعٓكـ٘
( )1غري ٠ابٔ ٖؿاّ .73/2
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اقطاضاّ عً ٢ايهؿط ٚايه٬يٜ ٖٛٚ ١ك : ٍٛايًِٗ ٌٖ أععظ

أ ٟأعصض

ؾكاٍ انتؿطنْ : ٕٛعِ ؾكعً٘ انتػًُ.) ٕٛ
( ؾَكَاٍٳ حٳػٸإٴ بٵٔٴ ثٳابٹتٺ ؾٹ ٞشٳيٹوَ
ؾَدٴطٵ ٴِٵ بٹايًٓٛٳا٤ٹ ٚٳؾٳطٸ ؾَدٵطٕ  ...يٹٛٳا٤ٷ حٹؽتٳ ضٴزٸ ايَ ٢قٴ٪ٳابٹ
تٳعٳًِعٴِٵ ؾَدٵطٳنُِٵ ؾٹ٘ٝٹ بٹعٳهٵسٹ ٚ ...ٳأَيِأَّٴ َٳٔٵ ٜٳطَأُ عٳؿَطٳ ايعٸطٳابٹ
ظَٓٳٓٵعٴِٵ ٚٳايػٸؿٹ٘ٝٴ يَ٘ٴ ظُٓٴٕٛٷ ٚ ...ٳَٳا إٸ شٳاىَ َٹٔٵ أََٵطٔ ايكٸٛٳابٹ
بٹإَٔٸ تٹًَازٳْٳا ٜٳٛٵّٳ ايِعٳكَٝٵٓٳ ا  ...بٹُٳهٓ َ١بٳٝٵعٴهُِٵ حٴُٵطٳ ايِعٹٝٳابٹ
أَقَطٸ ايِعٳٝٵٔٳ إَٔٵ عٴكٹهٳتٵ ٜٳسٳاٙٴ ٚ ...ٳَٳا إٵ ٴعٵكٳهٳإٔ عٳًَ ٢خٹهٳاب
قَاٍٳ ابٵٔٴ ٖٹؿٳإّ  :اخٹطٴٖٳا بٳٝٵعٶا ٜٴطٵٚٳ ٣يٹأَبٹ ٞخٹطٳافٕ ايِٗٴصٳيٹٞٸ ٚٳأَ ٵْؿٳسٳ ؾٹ٘ٝٹ خٳًَـٷ
ايِأَحٵُٳطٴ
أَقَطٸ ايِعٳٝٵٔٳ إَٔٵ عٴكٹهٳتٵ ٜٳسٳاٖٳا ٚ ...ٳَٳا إٵ ٴعٵكٳهٳإٔ عٳًَ ٢خٹهٳابٹ) (.)1
ايػــابع : ١قٝــاّ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ بــا٭َط بععهــع
انتؿطنؽت ٚايعأنس َٔ إٔ ٚتٗعِٗ َٖ ٞهٚ ١ايطتٛع ايٗٝـا ٚيـٝؼ اهلجـّٛ
عً ٢انتس.١ٜٓ
ايثآََ : ١ع إٔ عسز انتؿطنؽت ضت ٛث٬ث ١ا٫ف ضتٌ ؾكـس ؿطقـٛا بعـس
َكعٌ اخط لتً ١يـٛا ِٗ٥قـٛأ ب ٚظٗـط ارتـٛف ٚايؿـعع بـؽت قـؿٛؾِٗ ٚوت

أؾعاهلِ َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾت ر ظَنٍُْمِِ فِِ لٌٍُُذِ خٌَّمرَِّٓ وَفَمسًُخ
خٌسُّػْمرَ زَِّممد ؤَشْمسَوٌُخ زِدٌٍَّموِ َِممد ٌَمُْ ُّنَمصِّيْ زِموِ ظُمٍْـَدًٔدد (ٚ )2قــاض

ْػــا ٤انتؿــطنؽت ٜٛيــٛئ

ٜٚعػابكٔ اؾت اٱ بٌ يطنٛبٗا ٱضاز ٠ايؿطاض .
ؾكاَــت ا َــطاٖٚ ٠ــ ٞعُــط ٠بٓــت عًكُــ ١اذتاضثٝــ ١بطؾــع يــٛا ٤انتؿــطنؽت
ؾاتعُعٛا اي.٘ٝ

( )1ايطٚض ا٭ْـ .262/3
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .151
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( قَاٍٳ ابٵٔٴ اغٵخٳامٳ ٚ :ٳقَاٍٳ حٳػٸإٴ بٵٔٴ ثٳابٹتٺ ؾٹ ٞؾٳـإِٔٔ عٳُٵـطٳ َ٠بٹٓٵـتٹ عٳًِكَُٳـ َ١
ايِخٳاضٔثٹٝٸ١ٹ ٚٳضٳؾِعٹٗٳا ايًٓٛٳا٤ٳ
اشٳا عٳهٳٌٷ غٹٝكَتٵ ايَٝٵٓٳا نَأَْٸٗٳا  ...تٳسٳاٜٳ ُ١ؾٴطٵىٺ َٴعٵًَُٳا ٹ ايِخٳٛٳاتٹبٹ
أَقَُٵٓٳا يَٗٴِٵ نَعٵٓٶا َٴهٹريٶا َٴٓٳهًّٓا ٚ ...ٳحٴعٵْٳاٖٴِٵ بٹايهٸطٵبٹ َٹٔٵ نٌُٸ تٳاْٹبٹ
ؾًََٛٵيَا يٹٛٳا٤ٴ ايِخٳاضٔثٹٝٸ١ٹ أَقٵهٳخٴٛا ٜ ...ٴهٳاعٴٕٛٳ ؾٹ ٞايِأَغٵٛٳامٔ بٳٝٵعٳ ايِجٳًَا٥ٹبٹ
قَاٍٳ ابٵٔٴ ٖٹؿٳإّ ٚ :ٳٖٳصٹٙٹ ايِأَبٵٝٳا ٴ ؾٹ ٞأَبٵٝٳا ٺ يَ٘ٴ)(.)1
ايعاغع : ١غ ١َ٬ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٔ ايكعٌ خ٬ؾ ّا
يٛعٛز أنًكٗا ايهؿاض ٭ًٖ ِٗٝوت َهٚ ١٭قخابِٗ .
ايعاؾط : ٠اْهؿاف نصب ٚظٜـ اؾ اع ١ايص ٜٔنؿطٚا بأِْٗ قعًٛا ايـٓيب
ستُــساّ قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ ٜــَ ّٛعطنــ ١أحــس بعــس إٔ ؿؿــت وت
ايؿطٜكؽت ٚٚقًت اؾت انتس ١ٜٓانتٓٛضٚ ٠حتعٌُ ٖص ٙاٱؾاعٚ ١تٖٛاّ :
أ : ّ٫ٚقعٌ ابٔ قُ ١٦نتكعب بٔ عُري ٚظٓ٘ أْ٘ قعٌ ايـٓيب ستُـساّ قـً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
(ٚقس قا ٌ َكعب بٔ عُري ز ٕٚضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ
حع ٢قعٌ ٚنإ ايص ٣قعً٘ ابٔ قُ ١٦ايًٝثٜ ٖٛٚ ٢ظٓـ٘ ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ؾطتع اؾت قطٜـ ؾكاٍ قعًت ستُسا) (.)2
ثاْٝاّ  :قٝاّ ابٔ قُ ١٦بطَ ٞايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بايػٗاّ
ٚاذتجــاضٚ ٠أ قــابع٘ وت ٚتٓعٝــ٘ َــع تطاحــا

أخــط ٣أقــٝب بٗــا اش نػــط

ضباعٝع٘ ععه ١بٔ أبٚ ٞقام.
(ٚنتا ْاٍ عهس اا بٔ قُ َٔ ١٦ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َـا
ْاٍ ضتع ٜ ٖٛٚك :ٍٛقعًت ستُسا) (.)3

( )1ايطٚض ا٭ْـ .258/3
( )2ع ٕٛٝا٭ثط .415/1
( )3غري ٠ابٔ نثري .60/3
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أ ٟإٔ ابٔ قُ ١٦مل ٜؿعه٘ عً ٘ٝبكعٌ َكعب افتـا ضَـ ٢ايـٓيب قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عٔ َػاؾ ١قطٜهٚ ١ضا  ٣ايسَا ٤ػ ٌٝعًـٚ ٢تٗـ٘ ٚظـٔ أْـ٘
قعً٘ .
ثايثـاّ  :اضاز ٠ابــٔ قُ٦ــٚ ١أَثايــ٘ اْٗــا ٤ايكعــاٍ ٚاقٓــاع تــٝـ انتؿــطنؽت
ؿتػازض ٠أضض انتعطنٚ ١اٱْػخاب اؾت َه. ١
 ٚهؽت ٖص ٙاٱؾاع ١ؾس ٠ا٭ش ٣ايص٫ ٟقا ٙايٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘
ٚاي٘ ٚغًِ ٚقربٚ ٙتٗاز ٙوت َطنـا ٠اا ٚؾٝـ٘ ؾـاٖس عًـ ٢ايعٓـاٚ ٤ا٭ش٣
ايــص ٟذتــل أٖــٌ ايهٝــت ٚايكــخابٚ ١قــس أخــع ٣اا ايــص ٜٔنؿــطٚا اش مل
ٜػازضٚا َٝسإ َعطن ١أحس ا ٫بعس إٔ بًػِٗ إٔ ايٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغــًِ حــٚ ٞوت انتعطنــ ١عتــٝط بــ٘ أٖــٌ بٝعــ٘ ٚأقــخاب٘ ٖٚــَ ٛــٔ أغــهاب
تــععِٗ  ٚعجًٝــِٗ اٱْكــطاف اؾت َهــ ١ثــِ ْــسَِٗ وت نطٜــل عًــٖ ٢ــصا
اٱْكطاف َٔ غري حتكٝل غاَ ١ٜـٔ غاٜـا

انتهـط ٚارتهـث ايـيت تـاٚ٤ا َـٔ

أتًٗا .
ضابعاّ  :اؾاع ١قعٌ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٔ ضؾـخا
َٚكازٜل اٱضباى ٚايطعب ايصَ ٟٮ قًٛب انتؿطنؽت .
خاَػاّ  :نثط ٠ايهؿاض ايص ٜٔناْٛا ٜعٛعس ٕٚايٓيب قـ ً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ بايكعٌ ٚايص ٜٔناْٛا ٜعُٓ ٕٛقعً٘ ٚعًُِٗ بعؿطم انتػًُؽت اشا َـا
قعٌ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ( قـاٍ ابـٔ اغـخامٚ :نـإ أبـ ٢بـٔ
خًـ نُـا حـسثٓ ٢قـاحل بـٔ ابـطاٖ ِٝبـٔ عهـسايطلتٔ ابـٔ عـٛف ًٜكـ٢
ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ؿته ١ؾٝك ٜ :ٍٛا ستُس إ عٓس ٟايعٛش
ؾطغا أعًؿ٘ نٌ  ّٜٛؾطقا َٔ شض ٠أقعًو عً.٘ٝ
ؾٝك ٍٛضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ :بٌ أْا أقعًو إ ؾا ٤اا.
ؾًُا ضتع اؾت قطٜـ ٚقس خسؾ٘ وت عٓك٘ خسؾا غري نهري ؾاحعكٔ ايسّ
ؾكاٍ :قعًين ٚاا ستُس.
ؾكايٛا ي٘ :شٖب ٚاا ؾ٪ازى ٚاا إ بو بأؽ.
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قاٍ :اْ٘ قس نإ قاٍ ؾت ؿته :١أْا أقعًو.
ؾٛاا ي ٛبكل عً ٢يكعًين ؾُا

عس ٚاا بػطف  ِٖٚقاؾً ٕٛب٘ اؾت

َه.)1( ).١
غازغاّ  :ض ١ٜ٩انتؿطنؽت يؿطاض أنثط أقخاب ايٓيب ستُس قً ٢اا عً٘ٝ
ٚاي٘ ٚغًِ َٔ ٚغط انتٝسإ ؾأٚي ٙٛبأْ٘ ؾاٖس ٚزي ٌٝعً ٢قعٌ ايٓيب ستُس
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
غابعاّ  :قٝاّ ايؿٝطإ بايكطار بكعٌ ايٓيب قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ
( ٚقطر ايؿٝطإ أظب ايعكه٦َٜٛ ١ص بأبعس ق : ٛأ ٫إ ستُسا قس قعٌ.
ؾخكٌ بٗع ١عظ ١ُٝوت انتػًُؽت ٚاععكس نثري َٔ ايٓاؽ شيو) (.)2
( قَاٍٳ ابٵٔٴ اغٵخٳامٳ  :ؾَكَاٍٳ حٳػٸإٴ بٵٔٴ ثٳابٹتٺ ؾٹ ٞشٳيٹوَ
يَكَسٵ ٚٳضٔثٳ ايهٸًَايَ َ١عٳٔٵ أَبٹ٘ٝٹ  ...أُبٳٞٸ ٜٳٛٵّٳ بٳاضٳظٳٙٴ ايطٸغٴٍٛٴ
أَ ٳٝٵتٳ ايَٝٵ٘ٹ ٳخٵُٹٌٴ ضّٔٸ عٳظِِٕ ٚ ...ٳ ٴٛعٹسٴٙٴ ٚٳأَْٵتٳ بٹ٘ٹ تٳٗٴٍٛٴ
ٚٳقَسٵ قَعٳًَتٵ بٳٓٴ ٛايٓٸجٸاضٔ َٹٓٵهُِٵ  ...أَُٳٝٸ َ١اشٵ ٜٴػٳٛٸثٴ ٜٳا عٳكٹٌٝٴ
ٚٳ ٳبٸ ابٵٓٳا ضٳبٹٝعٳ َ١اشٵ أَنَاعٳا  ...أَبٳا تٳٗٵٌٕ يٹأَُٸُٗٔٳا ايِٗٳهٴٍٛ
ٚٳأَؾًَِتٵ حٳاضٔثٷ يَُٸا ؾٳػٳًِٓٳا  ...بٹأَغٵطٔ ايِكَٛٵّٔ أُغٵطٳ ٴ٘ٴ ؾًََٝٵٌٴ
قَاٍٳ ابٵٔٴ ٖٹؿٳإّ  :أُغٵطٳ ٴ٘ٴ قَهٹًَٝعٴ٘ٴ ٚ .ٳقَاٍٳ حٳػٸإٴ بٵٔٴ ثٳابٹتٺ أَٜٵهٶا ؾٹ ٞشٳيٹوَ
أَيَا َٳٔٵ َٴهٵًٹؼٷ عٳٓٸ ٞأُبٳٝٸا  ...يَكَسٵ أُيِكٹٝٳتٵ ؾٹ ٞغٴخٵلٔ ايػٸعٹرئ
ٳُٳٓٸ ٢بٹايهٸًَايَ١ٹ َٹٔٵ بٳعٹٝسٺ ٚ ...ٳ ٴكِػٹِٴ إَٔٵ قَسٳضٵ

َٳعٳ ايٓٸصٴٚضٔ

ٳُٳٓٸٝو ايِأََٳاْٹٞٸ َٹٔٵ بٳعٹٝسٺ ٚ ...ٳ َقٛٵٍٴ ايِهُؿِطٔ ٜٳطٵتٹعٴ ؾٹ ٞغُطٴٚضٔ
ؾَكَسٵ يَاقَعٵو نَعٵٓٳ  ُ١شٹ ٟحٹؿَاظٺ  ...نَطٔ ِٜٔايِهٳٝٵتٹ يَٝٵؼٳ بٹصٹ ٟؾُجٴٛضٔ
يَ٘ٴ ؾَهٵٌٷ عٳًَ ٢ايِأَحٵٝٳا٤ٹ نُطٸا  ...اشٳا ْٳابٳتٵ َٴًٹُٸا ٴ ايِأَُٴٛضٔ) (.)3

( )1ايػري ٠ايٓه /١ٜٛابٔ نثري .69/3
( )2ايػري ٠ايٓه /١ٜٛابٔ نثري .60/3
( )3ايػري ٠ايٓه / ١ٜٛابٔ ٖؿاّ .84/2
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ثآَاّ  :ثها

ايٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ وت َٝـسإ انتعطنـ١

ٚعسّ َعطؾ ١أنثط انتػًُؽت ؿتٛنع٘ .
اغعاّ  :يهؼ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ي ١َ٬اذتطب ٚانتػؿط
ٚايهٝه ١قاٍ ابٔ اغخام ( ؾًُا عطف انتػًُ ٕٛضغ ٍٛاا قً ٢اا عً٘ٝ
ٚغًِ ْٗهٛا ب٘ ْٗٚض َعِٗ ضت ٛايؿعب) (.)1
عاؾطاّ  :نثط ٠ايؿـٗساَ ٤ـٔ أٖـٌ ايهٝـت ٚايكـخاب ١ؾكـس خـ ٸط ؾـٗٝس ّا
لتع ٠عِ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
اذتاز ٟعؿط  :اغعخٛاش تٝـ انتؿطنؽت عً ٢انتٝسإ ٚزؾع انتػًُؽت عٔ
َٛانعِٗ ٚؿتا إٔ ايٓيب ستُساّ قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يٝؼ َـع ايـصٜٔ
ؾطٚا  ٚطنٛا َٛانعِٗ ؾكس ظٔ بعهِٗ أْ٘ قُعٌ .
ايثاْ ٞعؿط  :اضاز ٠ايص ٟنؿطٚا ثهٝط ععا ِ٥انتػًُؽت ٚاٱتٗاظ عً.ِٗٝ
اذتاز ١ٜعؿطٚ َٔ : ٠تـ ٙٛذتـٛم ايـصٍ بايـص ٜٔنؿـطٚا ٜـ ّٛأحـس نثـط٠
ايؿٗسا َٔ ٤انتػًُؽت ٚاييت ٖ ٞؾاٖس عً ٢قعاهلِ ٬َٚقا ِٗ ايعسٚ ٚعسّ
ؾطاضِٖ ٛ ٚي ِٗٝأَاَ٘ ٚوت نثط ٠قعً ٢انتػًُؽت  ّٜٛأحس ٚت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاْٗا ؾدط يٲغ. ّ٬
ايثــاْ : ٞبٝــإ اخــ٬م  ٚؿــاْ ٞأٖــٌ ايهٝــت ٚايكــخاب ١وت ناعــ ١اا
ٚضغٛي٘ .
ايثايث  :ايعكسٜل بادتعا ٤ايعاتٌ نتٔ ٜكعٌ زؾاعاّ عٔ اٱغٚ ّ٬ايٓه. ٠ٛ
ايطابع  :أنٝس حكٝك ٖٞٚ ١حػٔ زؾاع انتػًُؽت عٔ ايٓيب ستُـس قـً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚايعٓع. ٌٜ
ارتاَؼ  :ثهٝت أحهاّ ايؿطٜع ١باق َٔ ّ٬ايسّ ايعنْ ٞانك ١باذتل اؾت
 ّٜٛايكٝاَ. ١

( )1ايػري ٠ايٓه /١ٜٛابٔ نثري .69/3
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ايػازؽ  :اْ٘ َٔ أغهاب بعث ايؿعع وت قًٛب ايص ٜٔنؿـطٚا َـٔ أٖـٌ

َهٚ ١ايكها ٌ٥اييت حٛهلا يٝهَ ٕٛـٔ َعـاَْٚ ٞؿـاٖ ِٝقٛيـ٘ عـاؾترًٌَِعُنمرِزَ ؤََُّ
خٌْمُسٍَ ًََِْٓ لٌٌََْيَدد

()1

ؾٝأ  ٞاٱْصاض بآٜا

ايص ٟقتٔ ب٘ عً ٢انتػًُؽت ٚثها

ايكطإ ٚايػٓ ١ايٓهٚ ١ٜٛايٓكط

اي ٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ وت

َٝسإ ايكعاٍ وت أؾس ا٭حٛاٍ ؾٝسب ارتـٛف ٚايؿـعع انتكـط ٕٚبايٝـأؽ اؾت
قًٛب ايص ٜٔنؿطٚا َٔ أٌٖ َهٚ ١ايكطٚ ٣ايكها ٌ٥اييت حٛهلا.

َ َٔٚكازٜل قٛي٘ عاؾت ر ظَنٍُْمِِ فِِ لٌٍُُذِ خٌَّمرَِّٓ وَفَمسًُخ خٌسُّػْمرَ زَِّمد

ؤَشْسَوٌُخ زِدٌٍَّوِ َِد ٌَُْ ُّنَصِّيْ زِوِ ظٍُْـَدًٔدد (.)2
ايػابع  :اْصاض ايص ٜٔنؿطٚا بأِْٗ اشا عـازٚا اؾت ايكعـاٍ ؾـإ انتػـًُؽت

٬ٜق ِْٗٛبهػايَ َٔ ٖٛٚ ١كازٜل قٛي٘ عاؾتر وُنْعُُْ خَْْسَ ؤَُِّصٍ ؤُخْسِـَطْ ٌٍِنَّدضِد(.)3

ايثاْ ١ٝعؿط : ٠جتً ٞأبَٗ ٢عـاْ ٞايكـرب عٓـس عٛا٥ـٌ ايؿـٗساٚ ٤عُـّٛ
ايكخاب ١عً ٢ارتػاض ٠وت ا٭ضٚاح بؽت انتػًُؽت .
ايثايث ١عؿطَ َٔ : ٠كازٜل ايصٍ ايص ٟذتل بانتؿـطنؽت ٜـ ّٛأحـس عـسّ
ٚقٛع أؾطاز َٔ انتػًُؽت أغط ٣بأٜس. ِٜٗ
يكس خطج انتػًُ ٕٛاؾت َعطن ١بسض ٚعسزِٖ ث ٬اٚ ١٥ث٬ث ١عؿط ؾعازٚا
بػهعؽت َٔ أغط ٣انتؿـطنؽت

ٚظحــ انتؿـطنٜ ٕٛـ ّٛأحـس يـٝـ عطَـطّ

قٛاَــ٘ ث٬ثــ ١ا٫ف ٚمل ٜطتعــٛا بأغــطَ ٣ــع إٔ عًــ ١خــطٚتِٗ ٖـ ٛايثــأض

ٚاٱ ْعكاّ نتا ذتكِٗ َٔ ايـصٍ ٚارتـعٜ ٟـ ّٛبـسض قـاٍ عـاؾت رًَّّْىُمسًَُْ
ًَّّْىُسُ خٌٍَّوُ ًَخٌٍَّوُ خَْْسُ خٌَّْدوِسَِّٓد (.)4
( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .92
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .151
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .110
( )4غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .30
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انتػــأي ١ايثايثــ : ١يكــس شنــط

اٜــ ١ايهخــث انتػــًُؽت بكــٝػ ١اٱقتــإ

ٛ ٚتٗت اٯ ١ٜايعاي ١ٝبارتطاب هلـِ َٛٚاغـا ِٗ يهٝـإ قـاْٖٚ ٕٛـ ٛإٔ َـٔ
ـعِٗ ٚقـ٬حِٗ اٱخهـاض عـٔ

تعا ٤اا عع ٚتٌ يًَُٓ٪ؽت عً ٢حػـٔ

عًُ٘ عاؾت ؿتا أقابِٗ َٔ ارتػاضَ ّٜٛ ٠عطن ١أحس .

أَا قٛي٘ عاؾت رلَدْ ؤَطَسْعُُْ ِِؽٍَْْْيَدد ( )1ؾانتطاز أقهعِ وت َعطن ١بسض ْٚكط

اا عع ٚتٌ انتػًُؽت ؾٗٝا ٚقعًِٗ يػهعؽت َٔ انتؿطنؽت ٚأغط غهعؽت اخطٜٔ
َِٓٗ ؾإ قًت إٔ ايكعٌ بصا ٘ قهٝذ.
ٚادتٛاب ٖصا قخٝذ يصا حصٸض

انت٥٬ه َ٘ٓ ١نُا ٚضز وت ايعٓعٜـٌ

رؤَظَفْؼًَُ فِْيَد َِْٓ ُّفْعِدُ فِْيَد ًَّعْفِهُ خٌدَِِّدءَد(ٚ )2إ نإ انتككٛز َٔ ن ّ٬انت٥٬ه١
اضاز ٠ايصٜ ٜٔٳكعً ٕٛعٔ عُس ٚبػري حل .

ٚقس ٚضز قٛي٘ عاؾت ر وُعِرَ ػٍََْْىُُْ خٌْمِعَديُ ًَىٌَُ وُسْهٌ ٌَىُُْد ( )3ؾجا ٤قعاٍ انتػًُؽت

يٛت:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايسؾاع عٔ بٝه ١اٱغ.ّ٬
ايثاْ : ٞايصب عٔ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.
ايثايث  :قطف انتاْع عٔ ْع ٍٚاٜا

ايكطإ.

ايطابع  :زؾاع انتػًُؽت عٔ أْؿػِٗ.
ارتاَؼ  :زض ٤ايػيب عٔ ْػاٚ ٤شضاض ٟانتػًُؽت.
ايػازؽ  :اذتًٛٝي ١ز ٕٚاغعهاح ١انتسٚ ١ٜٓنإ ؾٗٝا نٌ َٔ:
أ : ّ٫ٚانت َٔ َٕٛٓ٪انتٗاتطٚ ٜٔا٭ْكاض.
ثاْٝاّ  :انتٓاؾكٚ ٕٛانتٓاؾكا .
ثايثاّ  :ايٛٗٝز.
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .165
( )2غٛض ٠ايهكط.30 ٠
( )3غٛض ٠ايهكط.216 ٠
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ضابعاّ  :ايص ٫ ٜٔظايٛا َكُٝؽت عً ٢ايهؿط .
ٚي ٛزخٌ انتؿطن ٕٛانتس ١ٜٓؾأِْٗ ٜ ٫ؿطق ٕٛبؽت أًٖٗا وت ايكعٌ ٚايػيب

قاٍ عاؾتربَِّْ خٌٌٍُُّْنَ بِذَخ دَخٌٍَُخ

ْٗٚب ا٭َٛاٍ ٚا٭عٝإ ٚؾػاز ايعضاعا
لَسَّْصً ؤَفْعَدًُىَد ًَـَؼٌٍَُخ ؤَػِصَّشَ ؤَىٍِْيَد ؤَذٌَِّصًد(.)1

ايػابع َ :ع إٔ قعٌ انتػًُؽت يًُؿطنؽت يًـسؾاع ؾـإٔ قعـٌ نا٥ؿـَ ١ـِٓٗ
زعــ ٠ٛيًهــاقؽت ي ـ سخ ٍٛاٱغــٖٚ ّ٬ــ ٛظاتــط عــٔ اٱقــطاض عًــ ٢ايهؿــط

ٚادتخـــٛز ٖٚـــ ٛانتػـــعكطأ َـــٔ قٛيـــ٘ عـــاؾترٌَِْمْـَم مغَ ؿَسَفًمممد ِِم مْٓ خٌَّم مرَِّٓ

وَفَسًُخ....د(.)2
انتػأي ١ايطابع : ١نتـا ابعـسأ

ٔ اا عـع ٚتـٌ عًـ٢
اٜـ ١ايهخـث بـصنط َـ ٸ

انتػــًُؽت بايطغــ ٍٛستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ ٚقٝاَــ٘ بــع ٠ٚ٬اٜــا
ايكطإ ٚٚقعت َعطن ١بسض ٚأخرب اا عع ٚتٌ بإٔ ْكط انتػًُؽت ؾٗٝا َٔ
عٓس اا عع ٚتٌ ٚؿتٓٸ٘ ٚانتسزٸ انتًه ٞ ٛايص ٟأْعي٘ يٓكط ٠ايٓيب ستُس قً٢

اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚانتػًُؽت قاٍ عاؾتر بِذْ ظَعْمعَغِْؽٌَُْ زَزَّىُمُْ فَدظْمعَفَدذَ ٌَىُمُْ

ؤَِِّٔ ُِِّدُّوُُْ زِإٌَْ ٍ ِِْٓ خٌَّْ َجِىَصِ ُِسْدِفِنيَد
َعطن ١أحس ؾأخرب

( )3

ٚقعت بعسٖا بأحس عؿط ؾٗط ّا

ا ١ٜايهخث بإٔ ايص ٟأقاب انتػًُؽت ؾٗٝا َكٝهٚ ١أْٗا

َٔ عٓس انتػًُؽت أْؿػِٗ يهٝإ إٔ َٔٸ اا عع ٚتٌ عًـ ٢انتػـًُؽت وت شا
َعطن ١أحس عظ. ِٝ
ٔ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت اش بعـث ؾـِٗٝ
 ٚكسٜط ادتُع بـؽت اٯٜـعؽت  :يكـس َـ ٸ
ضغٜ ّ٫ٛعً ٛع ً ِٗٝاٜا ٘ ٚنتا أقابعهِ َكٝه.) ١

( )1غٛض ٠ايٌُٓ .34
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .127
( )3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .9
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ٜ ٌٖٚكذ ايك : ٍٛيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت أ ٚنتـا أقـابعِٗ َكـٝه)١
ادتٛاب ْعِ يًُٛاعظ َٚؿـا ٝذ اذتهُـ ١ايـيت اقعهػـٖٛا َـٔ ٚاقعـ ١أحـس
َٗٓٚــا ٚتــٛب ناعــ ١ضغــ ٍٛاا قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ وت أٚاَــطٙ
ْٛٚاٖٝـــ٘ ٚبٝـــإ إٔ ايـــٛحٜٓ ٫ ٞخكـــط بأحهـــاّ اذتـــٚ ٍ٬اذتـــطاّ قـــاٍ
عاؾتر َِْٓ ُّـِغْ خٌسَّظٌُيَ فَمَدْ ؤَؿَدعَ خٌٍَّوَد(.)1

يكس ْعيت ْهػ ١بانتػًُؽت َ ّٜٛعطن ١أحس مل ٜععطنـٛا نتثًـٗا َـٔ قهـٌ
خاقٚ ١أِْٗ اْعكطٚا وت َعطن ١بسض اييت تط

قهًٗا بث٬ث ١عؿط ؾٗطاّ َـع

قً ١عسزِٖ ٚعس ِٗ ٛ ٚايت بعسٖا اؾت انتس ١ٜٓا٭خهاض بإٔ انتؿطنؽت ٜعسٕٚ
ايعس ٠يًٗج ّٛعًٗٝا ؾعٛثب ايكخاب ١يًدطٚج يًكعاٍ خاق ١أٚي٦ـو ايـصٜٔ
ختًؿٛا عٔ َعطن ١بسض ظٓ اّ َِٓٗ بعسّ ٚقٛع َعطن ١ح٦ٓٝص ٭ٕ خطٚج ايـٓيب
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚأقخاب٘ نإ يطًب قاؾً ١أب ٞغؿٝإ ٚيهٔ انتٮ
َٔ قطٜـ حُٓٝا بًػعِٗ اغعػاث ١أ بـ ٞغـؿٝإ ٖهٸـٛا يٓجس ـ٘ ٚايههـا٥ع ايـيت
ناْت َع٘ اش ناْت قاؾًع٘ عأيـ َٔ أيــ بعـري ستًُـ ١بايههـا٥ع قازَـَ ١ـٔ
ايؿاّ ٚ٭نثط أٌٖ َه ١أَٛاٍ ٚأغِٗ ؾٗٝا .

يكـس نـإ خـطٚج ضتـاٍ قـطٜـ عـٔ َهـط ٚزٖـاٚ ٤يهـٔ رَّمدُ خٌٍَّموِ فَمٌْقَ

ؤَّْدِّيُِْد( َٔٚ )2ناْت عٓس ٙؾطٓ ١أ ٚقٚ ٠ٛضتاٍ ؾٝجب أٜ ٫ػدٸطٖا وت َعازا٠
اٱغٚ ّ٬ستاضب ١ايٓه. ٠ٛ
يكس ٚقعت َعطن ١أحس َٚا أقاب انتػًُؽت ٦َٜٛص َٔ ارتػا٥ط وت ايػٓ١
ايثايث ١يًٗجط ٠ايٓه ١ٜٛأ ٟبعس َه ٞأنثط َٔ ْكـ غٛض ايكطإ اش بسأ ْعٚي٘
عًــ ٢ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ ٖٚــ ٛوت َهــٖٚ ١ــ ٛوت غــٔ
ا٭ضبعؽت ٚأغعُط ٜٓعٍ عً ٘ٝوت َهَ ١س ٠ثـ٬ث عؿـط ٠غـَٓٚ ١هـث ايـٓيب

( )1غٛض ٠ايٓػا.80 ٤
( )2غٛض ٠ايؿعذ .10
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قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ وت انتس ١ٜٓبعـس اهل جـط ٠عؿـط غـٓٛا
ايكطإ  ٚعكـ ايػٛض انته ١ٝبايككط ٚقً ١نًُا

ٜٓـعٍ عًٝـ٘

اٯَٗٓ ١ٜا.

ٚنٌ ا َٔ ١ٜايكطإ ضلت َٔ ١عٓس اا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت ٚٚاق١ٝ

َٔ انتكٝهٚ ١حطظ َٔ ارتػاضٚ ٠اٱْهػاض قاٍ عاؾترًَؤًُلَِِ بٌََِِّ ىَرَخ
خٌْمُسْآُْ ٌِإُٔرِزَوُُْ زِوِ ًََِْٓ زٍََغَد(.)1

يٝه ٕٛأٚإ ٚقٛع َعطنـ ١أحـس بعـس غـت عؿـط ٠غـَٓ ١ـٔ بـسْ ٨ـعٍٚ
ايكطإ عً ٢ايٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ  ٚ٬ ٚـ٘ اٜـا

اا عـع

ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت ٚؾٚ ٘ٝت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚبًٛؽ انتػًُؽت َطا ب عاي ١ٝوت اٱقتإ َٓٚاٖج ايعكـ ٣ٛيـصا
شنط

اٯ ١ٜايػابك ١بإٔ ر ىُُْ دَزَـَدضٌ ػِنْدَ خٌٍَّوِد ( )2يهٝإ إٔ انتكٝهٓ ١عٍ عًِٗٝ

اٚ ٫قس بًػٛا َطا ب غاَ ١ٝوت اٱقتإ  ًِٖٗ٪يعًك ٞانتكٝه ١بايكرب ٚايطنا

بكسض َٚؿ ١٦ٝاا عع ٚتٌ قاٍ غهخاْ٘ ر خٌَّرَِّٓ بِذَخ ؤَطَدزَعْيُُْ ُِظِْسَصم لَدٌٌُخ بَِّٔد ٌٍَِّموِ
ًَبَِّٔد بٌَِْْوِ زَخـِؼٌَُْد (.)3

انتػأي ١ارتاَػَٛ : ١نٛع اٯ ١ٜايعاي ١ٝوت ْظِ ايكطإ(ٚ )4اقع ١أحـس َـع
ايعصنري ؿتعطن ١بسض ٖٚـَ ٛـٔ اٱحعجـاج ايـصٜ ٟكـًذ حـاٍ انتػـًُؽت وت
َٝاز ٜٔايكعاٍ ٜٚؿكِٗٗ وت أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا ٚقتٓع ايؿعٓ ١بٚ ِٗٓٝاٱؾععـإ
بؿعٌ ايص ٜٔنؿطٚا أ ٚق ٍٛانتٓاؾكؽت ٖٚصا انتٓع َٔ َكازٜل ايػًظـ ١وت قٛيـ٘
عاؾتر ـَدىِدْ خٌْىُفَّدزَ ًَخٌُّْنَدفِمِنيَ ًَخوٍَُْْ ػٍََْْيُِْد

( )1غٛض ٠ا٭ْعاٍ .19
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .163
( )3غٛض ٠ايهكط.156 ٠
( )4أْظط اٯ َٔ 165 ١ٜغٛض ٠اٍ عُطإ.
( )5غٛض ٠ايعخط.9 ِٜ

( )5

يهٝإ إٔ َعطن ١أحس يٝػـت
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ٖ ٞايٓٗا ١ٜوت يكا ٤ايص ٜٔنؿطٚا  ٫ٚكًذ إٔ ه ٕٛغههاّ يهث ايكٓـ ٛوت
ْؿٛؽ انتػًُؽت افتا ٚضز ايعصنري ؿتعطن ١بسض ٚايٓكط ايصْ ٟايـ٘ انتػـًُٕٛ
ؾٗٝا نتٓع ايؿطقٚ ١ايؿكام بـؽت انتػـًُؽت ٚنـطز ايٝـأؽ عـٔ ْؿٛغـِٗ قـاٍ
عاؾت ر ًَالَ ظَْْحَعٌُخ ِِْٓ زًَْقِ خٌٍَّوِ بَِّٔوُ الَ َّْْحَطُ ِِْٓ زًَْقِ خٌٍَّوِ بِالَّ خٌْمٌََُْ خٌىَدفِسًَُْد ( )1يكس
كسّ ْكط انتػًُؽت وت َعطن ١بسض عً ٢خػاض ِٗ وت َعطن ١أحس .
طَ ٣اشا ي ٛكسَت ارتػاض ٠عً ٢ايٓكط ظَاْاّ ٚحسٚثاّ.
ادتٛاب يكس أب ٢اا عع ٚتٌ ا ٫إٔ ٜٓكط ايٓيب ستُساّ قً ٢اا عً٘ٝ
ٚاي٘ ٚغًِ ٜٚعع انتَٓ٪ؽت ٚإٔ عً ٛضا  ١ٜاٱغ ٚ ّ٬طغذ أحهاّ ايؿـطٜع١

وت ا٭ضض قاٍ عاؾت ر ىٌَُ خٌَّرُِ ؤَزْظَمًَ زَظُمٌٌَوُ زِدٌْيُمدٍَ ًَدِّمِٓ خٌْمَمكِّ ٌُِْظْيِمسَهُ
ػٍَََ خٌدِِّّٓ وٍُِّوِ ًٌٌَْ وَسِهَ خٌُّْشْسِوٌَُْد (.)2
ؾٜ ٬ك ٍٛبعض انتؿطنؽت ٚانتٓاؾكؽت ي ٛا ْٗعّ انتػًُ ٕٛوت َعطن ١بـسض

ثِ ٜ ٫ه ٕٛادتساٍ وت ا٭َـط انتدـايـ يًٛاقـع ايثابـت اْ ٫ـٛع َػايطـ ١ؾكـس
اخعاض اا عع ٚتٌ يًُػًُؽت ايٓكط وت َعطن ١بسض  ٖٛٚغهخاْ٘  ٫عك٢
عًَ ٘ٝػأي ١افتا أضاز َٓع ٖعقتـ ١انتػـًُؽت ؾٗٝـا نُـا أْٗـِ مل ٜٗٓعَـٛا وت
َعطن ١أحس ؾاذتطب غجاٍ .
انتػــأي ١ايػازغــ : ١أخــرب

اٜــ ١ايهخــث بــإٔ اا عــع ٚتــٌ َ ـٔٸ عًــ٢

انتػًُؽت بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚؾ ٘ٝزي ٌٝبإٔ اٱقتإ
ٚايعكسٜل بٓه ٫ ٘ ٛظتًب ا ٫ارتري ٚايطؾعٚ ١ايعع وت ايسْٝا ٚاٯخط ٠ؾهـٌ
َا وت ٖص ٙايٓه ٠ٛخري ستض ْٚؿع َعجسز ٜعػؿ ٢شا

انتٚ َٔ٪شضٜع٘ .

يكس أ قـاب ٚنػـب انتػـًُ ٕٛوت َعطنـ ١بـسض ٚتًهـٛا َعٗـِ ايػٓـاِ٥
ٚأقعػُٖٛا وت ايططٜل اؾت انتس ١ٜٓثِ أَط ايٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ ظٜس بٔ حاضثٚ ١عهس اا بٔ ضٚاح ١بايعكسّ ٚزخ ٍٛانتس ١ٜٓقهً٘ بهؿاض٠
( )1غٛضٜٛ ٠غـ .87
( )2غٛض ٠ايكـ .9
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انتػًُؽت ٚأٖ ٌ انتس ١ٜٓكتٝعاّ بايٓكط ٚايػًهـ ١ثـِ زخـٌ بعـسُٖا ا٭غـط٣
ٚايظاٖط إٔ ا٭غط ٣غري َكٝس ٜٔؾ ٬غه ٌٝيًؿطاض  ٫ٚضتا ٤هلِ ا ٫ضأؾ١
ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚايظاٖط ٚتٛز ق ٛاعس وت ايكعاٍ قهٌ
ٚبعس انتعطنٜ ١عكٝس بٗا ايٓاؽ نُا ٜعكٝس ٕٚباٱَعٓاع عٔ ايكعاٍ وت ا٭ؾٗط
اذتطّ  ٖٞٚضتب ؾـٗط ٚاحـس ؾـطز َػـعكٌ ثـِ ؾـٗط ش ٟايكعـسٚ ٠شٟ

اذتجٚ ١ستطّ  ٖٞٚث٬ث ١ؾٗٛض َععاي ١ٝقاٍ عاؾت ربَِّْ ػِدَّشَ خٌشُّيٌُزِ ػِنْدَ خٌٍَّوِ
خؼْنَد ػَشَسَ شَيْسًخ فِِ وِعَدذِ خٌٍَّوِ ٌَََّْ خٍََكَ خٌعٌَََّّخضِ ًَخَٕزْعَ ِِنْيَد ؤَزْزَؼَصم لُسٌَُد (.)1

ٖ َٔٚص ٙايكٛاعس ػً ِٝا٭غ ري با٭َط ٚاَعٓاع٘ عـٔ ايػـسض ٚحعـ ٢اشا
ْ ٣ٛايؿطاض ؾاْ٘ وت ايػايب ٜعجع عٔ اهلطٚب ٜٚؿكس ا٭َٔ ٚايػ ١َ٬عٓسَا
 ِٜٝٗوت ايرباض ٟنُا ختطج خًؿ٘ غطٜع ١طًه٘  ٚكعؿ ٞأثطٜٚ ٙهَ ٕٛكريٙ
ايكعٌ عٓس ايكهض عً ٘ٝباٱناؾ ١اؾت قاْ ٖٛٚ ٕٛاحػإ ايٓيب ستُس قً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ ايهٝت ٚانتػًُؽت يٮغطٚ ٣نإ ا٭غطٜ ٣طٕٚ
ايٓظاّ ايعهازٚ ٟأزا ٤ايؿطا٥ض ٚنٝـ أْ٘ غٛض انتٛته ١ايهً ١ٝايصٜ ٟعػؿ٢
انتػًُؽت عً  ٢ضت ٛايعُ ّٛاٱغعػطاقٚ ٞاجملُٛع ٞؾعٓجصب ْؿٛغِٗ اي. ٘ٝ
انتػأي ١ايػابع : ١قس شنط

نٌ َٔ ا ١ٜايهخث ٚايػٝام ايٓؿٛؽ بععـسز

ايكٝػَ ١ع احتاز انتٛنٛع اش ٚضز وت ا ١ٜايهخث رزَظٌُالً ِِْٓ ؤَْٔفُعِيُِْدٚوت ا١ٜ
ايػٝام رلًُْ ىٌَُ ِِْٓ ػِنْدِ ؤَْٔفُعِمىُُْد ()2ذتاظ ارتػ اض ٠اييت أقابت انتػًُؽت وت
َعطن ١أحس يهٝإ عسّ ايععاضض بؽت َٔٸ ٚيطـ اا عع ٚتٌ بطغاي ١ايٓيب
ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚبؽت ًك ٞايص ٜٔآَٛا بطغايع٘ ارتػـاض ٠وت
َعطن ١أحس.
َ َٔٚعاْ ٞادتُع بؽت اٯٜعؽت ثها

انتػًُؽت وت َٓاظٍ اهلسٚ ٣اٱقتـإ

حعَ ٢ع ارتػاض ٠ؾًِ ـتط ث٬ث غٓؽت عًـٖ ٢جـط ٠ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا
( )1غٛض ٠ايعٛب.36 ١
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .165
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عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اؾت انتس ١ٜٓانتٓٛض ٠حعٚ ٢قعت َعطنـ ١أحـس ٚغـكط غـهعٕٛ
ؾٗٝساّ َٔ انتػًُؽت َع زت ٧ضغا َٔ ٌ٥ايص ٜٔنؿطٚا ؿتعاٚز ٠ايهطٚ ٠اهلجّٛ
َٔ تسٜس اؾت تاْب َا ٜهث٘ انتٓاؾك َٔ ٕٛأضاتٝـ وت انتسٜٓـَٗٓ ١ـا َـا كـسّ

بكٛي٘ عاؾت ر َّدؤَُّّيَد خٌَّرَِّٓ آَِنٌُخ الَ ظَىٌُُٔمٌخ وَدٌَّمرَِّٓ

اٱخهاض عٓ٘ قهٌ بهع اٜا

وَفَسًُخ ًَلَدٌٌُخ ٌِةِخٌَْخِٔيُِْ بِذَخ ػَسَزٌُخ فِِ خَٕزْعِ ؤًَْ وَدٌُٔخ وُصًٍّ ٌٌَْ وَدٌُٔخ ػِنْدََٔد َِد َِدظٌُخ ًََِد لُعٌٍُِخد
لُعٌٍُِخد( )1يٝهٖ ٕٛصا ايثها
ٚحؿظ اٜا

( )1

ؾاٖساّ عً ٢اغعساَ ١أحهاّ ايؿطٜع ١اٱغ١َٝ٬

ايكطإ وت ا٭ضض ٛ ٚاضث أتٝاٍ انتػًُؽت اٱقتإ باا ٚضغٛي٘

ٚاي ّٛٝاٯخط َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾت ر وُنْعُُْ خَْْسَ ؤَُِّصٍ ؤُخْسِـَطْ ٌٍِنَّدضِد

( )2

 ٚكسٜط ا ١ٜايػٝام ( ٖ َٔ ٛعٓس أْؿػهِ نَُٓ٪ؽت ) .
يكس أظٗـط انتٗـاتطٚ ٕٚا٭ْكـاض ٚعٛاً٥ـِٗ أبٗـ ٢غـٓٔ ايعكـ ٣ٛبعًكـٞ
ارتػاض ٠وت َعطن ١أحس بايكهٚ ٍٛايطنا ٚاٱحعػاب عٓس اا .
انتػأي ١ايثآَ : ١نتا أخرب

ا ١ٜايهخث عٔ ؿه ٌٝاا عع ٚتٌ انتػًُؽت

بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚأْٗـا َـٔٸ ٚيطــ تـا٤

اٜـ١

ايػٝام يعهؽت إٔ نطٜل اٱقتإ َػًو يًجٗاز ٚؾ ٘ٝعٓاٚ ٤أشٚ ٣يهٔ ٖصا

ا٭شٜ ٫ ٣هًؼ ايهطض ايؿسٜس قاٍ عاؾت رٌَْٓ َّؼُسًُّوُُْ بِالَّ ؤَذًٍد(.)3

يهٝإ إٔ ايٓػـه ١بـؽت ا٭شٚ ٣ايهـطض ٖـ ٞايعُـٚ ّٛارتكـٛم ٚا٭قـٌ
ٚا٭نثط

ٚإٔ ايهطض ايهثري َسؾٛع عٔ انتػًُؽت َٚع ؾس ٠عسا ٠ٚايصٜٔ

نؿطٚا ٚنثط ٠تٛٝؾِٗ ؾإ ا ١ٜايػٝام ْػهت ارتػاضٚ ٠انتكٝه ١اييت أقابت
انتػًُؽت اؾت أْؿػِٗ ٖٚـَ ٛـٔ احػـإ َ ٚـٔٸ اا عًـٚ ِٗٝحػـٔ ـأزٜهِٗ
ٚزع ٠ٛهلِ يًعساضى .
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .156
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .110
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .111

116ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱقتإ  /ج147

ٚاش اتعُع َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت َع ا٭ش ٣ايصٜ ٟأ  َٔ ٞأْؿػِٗ ؾـإ
انتٔٸ ٚايًطـ ٖ ٛايهاقٚ ٞايثابت ٚايسا ِ٥وت ايٓؿأ ؽت يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞا١ٜ
ايهخث َ ٛاغا ٠انتػًُؽت عًَ ٢ا أقابِٗ َٚـا ًٜخـل بٗـِ َـٔ ا٭ش ٣اش إٔ
اٱخهاض عٔ َكٝهٚ ١اقع ١أحس زع ٠ٛيًُػًُؽت يًكرب عٓس ْعَ ٍٚكٝه ١بِٗ
ٚاغعخهاض َٔٸ اا عع ٚتٌ عً ِٗٝيع ًٗ ٕٛو انتكـٝهٚ ١ختــ اثاضٖـا
 ٚعها ٍ٤أنطاضٖا يٝه ٕٛكسٜط ا ١ٜايهخث عًٚ ٢تَٗٓ ٙٛا :
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بععاٖس اٱقتـإ حعـ ٢وت حـاٍ ايؿـس٠

ٚايه ٤٬قاٍ عاؾت وت ايثٓا ٤عً ٢انتػًُؽت ر ًَخٌظَّدزِسَِّٓ فِِ خٌْسَإْظَدءِ ًَخٌؼَّسَّخءِ
ًَلِنيَ خٌْسَإْضِد (.)1

ايثاْ : ٞيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بكطف ٚزؾع ارتػاض ٠عٔ انتػًُؽت وت
أٚؾت َعاضى اٱغَ ٖٞٚ ّ٬عطن ١بسض ٖٓٚاى ؾطم نهري بؽت ٚقٛع ارتػاض٠
وت انتعطن ١ا٭ٚؾت أ ٚحتكل ايٓكط ؾٗٝا ٚٚقٛع انتكٝهٚ ١ارتػاض ٠وت انتعطنـ١
ايثاْ. ١ٝ
ايثايث  :يكس َٔٸ اا عً ٢ا نتَٓ٪ؽت ؾًِ كهِٗ خػاض ٠نهري ٠بعس َعطن١
أحس .
 َٔٚاٱعجاظ وت بعثـ ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ ـٛايٞ
ايرباٖؽت ٚأغهاب ايهٗج ١عً ٢انتػـًُؽت عٓـس حًـ ٍٛايٓكـط ٚنـصا ـٛايٞ
قٝؼ انتٛاغا ٠بايعٓعٚ ٌٜايػٓ ١عٓس ْع ٍٚانتكٝه ١ؾكس ْعيت اٜا

شتكٛق١

وت نٌ َعطنَ َٔ ١عاضى اٱغٚ ّ٬اخعكت َعطن ١أحس بأْٗا أنثطٖا شنط ّا
وت اٜا

ايعٓع٫ٚ ٌٜبس َٔ احكا ٤عسز اٯٜـا

ايـيت ععًـل ؿتٛنـٛعٗا

َٗٓٚا َٛاغا ٠انتػًُؽت وت ارتػاض ٠اييت أقابعِٗ نُا تا٤
بكٝؼ انت ٛاغا ٠ايكٛيٚ ١ٝايؿعً ١ٝيًُػًُؽت .

( )1غٛض ٠ايهكط. 177 ٠

ايػٓ ١ايٓه١ٜٛ
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( ٚأخطج ابٔ غعس عٔ ايٛاقس ٟعـٔ ؾـٛٝخ٘ إ ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ قاٍ  :ئ ٜٓايٛا َٓا َثٌ ٖصا اي ّٛٝحعْ ٢ػعًِ ايطنٔ)(.)1
نُا ٚضز ٖصا اذتسٜث َٔ نطم أخطٚ ٣أيؿاظ َعكاضبٚ ١ؾٚ ٘ٝت:ٙٛ
ا٭ : ٍٚأْ٘ َعجع ٠يًٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ ٚؾـاٖس َـٔ
عً ّٛايػٝب .
ايثاْ : ٞايٛعس بايٓكط يًُػًُؽت .
ايثايث  :حتس ٟايص ٜٔنؿطٚا ٚبعث ايؿعع ٚارتٛف وت قًٛبِٗ .
ايطابع  :ظتط ايٓاؽ ٚايسٚ ٍٚا٭َاضا

اْصاى عٔ اعاْ ١نؿاض قطٜـ وت

حطبِٗ نس اٱغ. ّ٬
ارتاَؼ  :ايهؿاض ٠بؿعذ َهٓ ٚ ١ع ٜ٘ايهٝت اذتطاّ َٔ ا٭ٚثإ .
ايػازؽ  :ههٝت انتٓاؾكؽت ٚانتٓاؾكا

ٚتعًِٗ ٜٓؿػً ٕٛبأْؿػِٗ بسٍ

بث أغهاب ايٚ ٖٔٛايهعـ بؽت انتػًُؽت ٚايؿُا  ١بِٗ نتا ذتكِٗ وت َعطن١
أحس أ ٚختٜٛؿِٗ َٔ قازّ ا٭ٜاّ ٚانتعاضى اييت غعكع ؾٗٝا .
ٚنتا كسّ قهٌ إ اٜا

ْٗ ٞانتػًُؽت عٔ ستانا ٠ايص ٜٔنؿطٚا ٚانتٓاؾكؽت

وت غع ِٗٝٱ ثاض ٠ايصعط بؽت عٛا ٌ٥انتػ ًُؽت ٚحـثِٗ عًـ ٢ايكعـٛز اش قـاٍ

عاؾت ر َّدؤَُّّيَد خٌَّرَِّٓ آَِنٌُخ الَ ظَىٌٌُُٔخ وَدٌَّرَِّٓ وَفَسًُخ ًَلَدٌٌُخ ٌِةِخٌَْخِٔيُِْ بِذَخ ػَسَزٌُخ فِِ خَٕزْعِ

ؤًَْ وَدٌُٔخ وُصًٍّ ٌٌَْ وَدٌُٔخ ػِنْدََٔد َِد َِدظٌُخ ًََِد لُعٌٍُِخ ٌَِْفْؼًََ خٌٍَّوُ ذٌَِهَ لَعْسَشً فِِ لٌٍُُزِيُِْد ( )2يهٝإ
إٔ ق ٍٛايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ أع ( ٙ٬ئ ٜٓايٛا َٓا َثٌ ٖصا
اي ) ّٛٝاعاْ ١يًُػًُؽت يػَ٬عِٗ َٔ ايعؿه٘ بايهؿاض ؾخُٓٝا ْٗاِٖ اا عع
ٚتٌ عٔ ٖصا ايعؿه٘ ؾاْ٘ ؿهٌ بآٜا

ايكـطإ ٚأحازٜـث ايـٓيب قـً ٢اا

عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اييت حت ٍٛزٖ ٕٚصا ايعؿه٘ .

( )1ارتكا٥ل ايهرب. 368/1 ٣
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .156
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 َٔٚاٯٜا

إٔ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ْطل بٗص ٙايهؿاضٖٛٚ ٠

ٚأقخاب٘ وت أؾس ا٭حٛاٍ .
ٚعٔ نعب بٔ َايـو وت حـسٜث إٔ ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِٓ قس عطـ ٦َٜٛصٺ عطؿاّ ؾسٜساّ شٖب ستُس بٔ َػًُ ١اؾت قٓاٚ ٠أخص
ب
غكا ٙ٤حع ٢اغعك َٔ ٢حػ ٕ٢قٓا ٠عٓس قكٛض ايعُٝٝؽت اي ّٛٝؾأ  ٞؿتا٤ٺ عص ٺ
ؾؿطب ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِٓ ٚزعا ةُـس بـٔ َػـًُ ١ـري.
ٚتعٌ ايسّ ٜٓ ٫كطع ٚتعٌ ايٓيب قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِٓ ٜكـ :ٍٛيـٔ
ٜٓايٛا َٓا َثًٗا حع ٢ػعًُٛا ايطنٔ .
ؾًُا ضأ

ؾانُ ١ايسّ ٜ ٫طقـأ ٖٚـ ٞػػـٌ ايـسّ ٚعًـ ٞعًٝـ٘ ايػـّ٬

ٜكب انتا ٤عًٗٝا باجملٔ أخص

قطع ١حكريٕ ؾأحطقع٘ حع ٢قاض ضَـازاّ ثـِ

أيككع٘ بادتطح ؾاغعُػـو ايـسّٜٚ .كـاٍ اْٗـا زا ٚـ٘ بكـٛؾ ٺ ١سترتقـٚ .١نـإ
ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِٓ بعـس ٜـسا ٟٚادتـطح ايـص ٟوت ٚتٗـ٘
بعظِٕ بإٍ حعٜ ٢صٖب أثط. ٙ
ٚيكس َهث ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِٓ ظتس  ٖٔٚنطب ١ابٔ
ِ
قُ ١٦ٝعً ٢عا ك٘ ؾٗطاّ أ ٚأنثط َٔ ؾٗط ٜٚسا ٟٚا٭ثط ايص ٟبٛتٗ٘ بعظـ ٕ
بإٍ ) (.)1

انتػأي ١ايعاغع : ١أخععُت ا ١ٜايػٝام بكٛي٘ عاؾت ربَِّْ خٌٍَّوَ ػٍَََ وُمًِّ

شَِْءٍ لَدِّسٌد (ٜٓٚ )2هػط ٖصا اٱن٬م وت أَـٛض ٚحٝـا ٠ارت٥٬ـل نًـٗا ٫ٚ
ختعل قسض ٘ عاؾت بانتٛتٛز بٌ ؿٌُ انتعس ّٚايص ٟأضاز اا عع ٚتٌ إٔ
ٜهَ ٕٛعسَٚاّ ٚايٛتٛز أؾطف َٔ ايعسّ يٝهـَ ٕٛـٔ َعـاْ ٞاٯٜـ ١أعـٙ٬
بًخاظ ا ١ٜايهخث ٚت: ٙٛ

(َ )1ػاظ ٟايٛاقس.95/1 ٟ
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .165
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ا٭ : ٍٚإ اا عــع ٚتــٌ ٖــ ٛايكــازض عًــ ٢اٱعطــاٚ ٤انتٓــع ٚعًــ٢
اٱحػإ ٚانتٔٸ ٚاذتجب ؾعؿهٌ ٚأْعِ عً ٢انتَٓ٪ؽت ٚايٓاؽ بطغاي ١ايٓيب
ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يعهٖ ٕٛص ٙايٓعُ ١ضلتَٜٝٛ ١ـَ ١عجـسز٠
َ ٫ـٔ
ٔ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت اش بعـث ؾـ ِٗٝضغـّ ٛ
 ٚكسٜط ا ١ٜايهخـث  :يكـس َـ ٸ
أْؿػِٗ يععٛاؾت عً ِٗٝايٓعِ ).
ٚيهٔ ايـص ٜٔنؿـط ٚا اغـعهربٚا عـٔ عهـاز ٠اا ٚاخعـاضٚا اٱقاَـ ١عًـ٢
انتعاقٚ ٞأقطٚا عً ٢ا هاع ايؿٗٛا

ثِ بسا هلِ قعاٍ ايٓيب ستُس قً ٢اا

عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚأقـخاب٘ ٭ْٗـِ ٜـصّ اهلـعِٗ ٜٚػـؿ٘ أحَٗ٬ـِ ؾجٗـعٚا
ادتٛٝف وت َعطن ١بسض ؾأقاّ اا عع ٚتٌ عً ِٗٝاذتج ١بٓكط ايٓيب ستُس
قً ٢اا ع ًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بآ ١ٜحػ ١ٝتًْٚ ١ٝع ٍٚانت٥٬ه ١يٓكط ٘ ٚأٌٖ بٝع٘
ٚأقخاب٘ َٔ َٔٚٸ ٚيطـ اا اخهاض اٯٜا

ؿتج ٧ايٓكط ٚانتسز يًُػًُؽت

نُا وت قٛي٘ عاؾت كٛم َعطن ١بسض رفَدظْعَفَدذَ ٌَىُُْ ؤَِِّٔ ُِِّدُّوُُْ زِإٌَْ ٍ ِِْٓ
خٌَّْ َجِىَصِ ُِسْدِفِنيَد (.)1
ْٚعٍ انت٥٬ه ( ١وت قٛض ٠ايطتاٍ عً ِٗٝثٝاب بٝض
ٚعُا ِ٥بٝض أضخٛا َا بؽت أنعاؾِٗ) (.)2

س وت أثـط ضتـٌ َـٔ
( ٚقاٍ ابٔ عهـاؽ  :بُٓٝـا ضتـٌ َـٔ انتػـًُؽت ٜؿـع ٸ
انتؿطنؽت اش

ع نطب ١بايػ ٛؾٛقـ٘ ٚقـٛ

يؿـاضؽ ٜكـ ٍٛقـسّ حٝـعّٚ

ْٚظط اؾت انتؿطى أَاَ٘ خطٸ َػًعكٝاّ ؾٓظط اي ٘ٝؾإشا ٖ ٛقس حٴطِ ٚؾٴل ٚتٗ٘
نهطب ١ايػ ٛؾجا ٤ايطتٌ ؾخسٸث بصيو ضغ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ ؾكاٍ  :قسقت شيو َٔ َـسز ايػـُا ٤ؾكعًـٛا ٦َٜٛـص غـهعؽت ٚأغـطٚا
غهعؽت.)3( ).
( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .9
( )2ايهؿـ ٚايهٝإ .15/6
( )3ايهؿـ ٚايهٝإ .15/6
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ايثاْ َٔ : ٞأ

ا ٤اا (انتٓإ)  ٚعجع ارت٥٬ل عٔ احكا ٤نٌ َٔ :

أ ٫ٚٶ َ :ا َٔٸ اا ب٘ عً ٢ارت٥٬ل وت ايػابل .
ثاْٝاّ َ :ا قتٔٸ اا ب٘ عً ٢ارت٥٬ل وت شا

أٚإ اٱحكا. ٤

ثايثاّ َ :ا قتٔٸ ب٘ اا عع ٚتٌ عً ٢ارت٥٬ل وت قازّ ايػاعا
ؾٝه ٕٛكسٜط ا ١ٜايهخث بًخاظ عظ ِٝقسض ٠اا عً ٢تٗا

ٚا٭ٜاّ

:

ا٭ٚؾت  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت نُا َٔٸ عً ٢غريِٖ َٔ ايٓاؽ .
ايثاْ : ١ٝيكس َٔٸ عً ٢انتَٓ٪ؽت ٭ْ٘ ٖ ٛانتٓإ .
ايثايث : ١يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ؾِٗ ايصٜ ٜٔعُط ٕٚا٭ضض بطاعع٘ .
ايطابع : ١يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت َٔ خعا ٘ٓ٥اييت ٓ ٫ؿس .
ارتاَػ : ١يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت يٝطُع ايٓاؽ وت َٓٸ٘ ٜٚطتٛا ْٛاي٘
ٚاحػاْ٘ .
ايػازغ : ١يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت يٝخهط َعِٗ ٖصا انتٔ وت اٯخـط٠
بٗ ١٦ٝعٌُ قاحل ؾُٔ خكا٥ل انتَٓ٪ؽت إٔ َٔٸ اا عً. ِٗٝ
ايثايث  َٔ :اٱن٬م ٚايػع ١وت قسض ٠اا عع ٚتٌ عـسّ َػـازضَٓ ٠ٸـ٘
ا٭ضض ؾَٗ ٛعجسز َٔ تٗا
ا٭ٚؾت  :بكا ٤شا

:

انتٔٸ َٔ اا وت ا٭ضض .

ايثاْْ : ١ٝعَ ٍٚكازٜل نثري َٔ ٠انتٔٸ وت نٌ نطؾ ١عؽت .
ايثايث : ١ؿهٌ اا عع ٚتٌ ؿتؿا ٝذ نتٔٸ َػعخسث .
ايطابعٛ : ١اضث انتػًُؽت اٱْعؿاع َٔ انتٔٸ اٱهلَٔ َٔ ٖٛٚ ٞٸ اا بإٔ
ٜٗس ٟانتػًُؽت هلصا ايعٛاضث .
ارتاَػَ : ١ـٔ خكـا٥ل انتـَٓ٪ؽت ا يـسعاٖٚ ٤ـَ ٛـٔ أغـطاض زتـ ٧اٜـ١
ايهخث بًؿظ انتَٓ٪ؽت ٚعسّ ػُ ١ٝانتػًُؽت ا ٫بانتَٓ٪ؽت بًخـاظ قـإْٛ
ٔ
٬َ ٖٛٚظَ ١ايسعا ٤يٲقتإ يٝعٛت٘ انتػًُ ٕٛبايـسعا ٤اؾت اا ٚغـ٪اي٘ انتـ ٸ
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ٚايط ٍٛوت نٌ أَط َٔ أَٛضِٖ يٝهـ ٕٛزعـا ٤انتػـًُؽت بًخـاظ خاـتـ ١اٜـ١

ايػٝام ٚقٛي٘ عاؾت ربَِّْ خٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَدِّسٌد ( )1عًٚ ٢ت: ٙٛ
أ : ّ٫ٚؿهٌ اا عع ٚتٌ بانتٔٸ ٚايط ٍٛعً ٢انتػًُؽت ٚانتػًُا

.

ثاْٝاّ  :غ٪اٍ ايطظم ايٛاؾط ايهط. ِٜ
ثايثاّ  :ايثٓاٚ ٤ايؿهط ا عع ٚتٌ عًْ ٢عُ ١ضغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
ضابعاّ  :غ٪اٍ ايعسبط وت اٜا

ايكطإ ٚايعؿك٘ وت َهاَٗٓٝا .

خاَػاّ  :ضتا ٤ايعٚ ٕٛانتسز َٔ عٓس اا يًعٌُ ؿتا وت اٜا

ايكطإ َٔ

ا٭حهاّ  َٔٚاعجاظ ايكطإ إٔ نٌ ا َٔ ١ٜاٜا ٘ ؾٗٝا حهِ أ ٚأنٝس ذتهِ
غٛا ٤وت َٓطٛقٗا أَ ٚؿَٗٗٛا .
غازغاّ  :ايسعا ٤هلسا ١ٜايٓاؽ اؾت اٱقتإ .
غــابعاّ  :غــ٪اٍ انتػــًُؽت ا عــع ٚتــٌ ٱض كــا ِٗ٥وت زضتــا

ايطؾعــ١

ٚايعً ٛعٓس غهخاْ٘ .
ثآَاّ  :غـ٪اٍ انعػـاب ايعًـٚ ّٛانتعـاضف ٚاختـاش ايكـطإ ٚايػـٓ ١اَاَـ ّا
ٚنٝا ٤وت حتك ٌٝانتهاغب .

ايٛت٘ ايثايث  :قً ١ا ١ٜايهخث بكٛي٘ عاؾت ر ًٌََِْؼٍََُْ خٌَّرَِّٓ َٔدفَمٌُخ ًَلًَِْ ٌَيُُْ

َظ َؼد ٌٌَْخ لَد ِظٌٍُخ فِِ ظَمسِْ ًِ خٌٍَّم ِو َؤ ًْ خ ْد َفؼُمٌخ لَمدٌٌُخ ٌَم ٌْ َٔ ْؼٍَم ُُ ِلعَمد ًال َال َّظ َس ْؼنَمد ُو ُْ ىُم ُْ ٌِ ٍْ ُىفْم ِس َّ ٌَِْحِمرٍ ؤَلْمسَذُ ِِمنْيُُْ
ٌِإلِميَدِْ َّمٌٌٌَُُْ زِإَفٌْخىِيُِْ َِد ٌَْْطَ فِِ لٌٍُُزِيُِْ ًَخٌٍَّوُ ؤَػٍَْمُُ زَِّمد َّىْعُُّمٌَْد (ٚ )2ؾٗٝـا
َػا: ٌ٥
انتػأي ١ا٭ٚؾت  :شنط

ا ١ٜايهخث انتَٓ٪ؽت بكٝػ ١ايثٓاٚ ٤بٝإ ايٓعِ َٔ

اا عً ِٗٝبربن ١ضغـاي ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ أَـا اٜـ١

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .165
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .167
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ايػٝام ؾصنط

حاٍ انتٓاؾكؽت ايص ٜٔأظٗطٚا ايعكسٜل بٓهَ ٘ ٛع اقـطاضِٖ

عً ٢اخؿا ٤ايهؿط بٗا ٚاْهاضٖا وت قطا ٠٤أْؿػِٗ .
يكس طؾذ اٱقتإ ب هصٍ ايٓؿؼ ٚانتاٍ وت ايسؾاع عٔ اٱغ ّ٬بُٓٝـا ْظـط
انتٓاؾك ٕٛايعهاغٌ ٚاٱَعٓاع عٔ ْكط ٠اٱغ ّ٬حبجج ٚاٖٝـ ١بككـس بـث
ضٚح ايكعٛز بؽت انتَٓ٪ؽت ؾعؿهـٌ اا عـع ٚتـٌ بؿهـخِٗ وت اٜـ ١ايػـٝام
يٝهٖ ٕٛصا ايؿهذ بًخاظ ا ١ٜايػٝام عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاْ٘ َٔ َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت .
ايثاْ : ٞؿطٜط انتٓاؾكؽت بٓعُ ١ايطغايٚ ١ستاضبعِٗ هلا بارتؿـا ٤يٝهـٕٛ

َٔ اعجاظ ا ١ٜايػٝام شَِٗ بكٛي٘ عاؾت ر ىُُْ ٌٍِْىُفْسِ ٌََِّْحِرٍ ؤَلْسَذُ ِِنْيُُْ ٌِإلِميَدِْد(.)1
ٌِإلِميَدِْد(.)1

ايثايث  :ؾهذ ا ١ٜايػٝام يًُٓاؾكؽت َٔ ايؿٛاٖس عً ٢قسم ْه ٠ٛستُس
قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ٚأْـ٘ ضغـَ ٍٛـٔ عٓـس اا بًخـاظ نؿـؿٗا نتـا وت
قًٛبِٗ َٔ اٱغعههاض ٚايهؿط .
ايطابع ٚ :قـ حاٍ انتٓاؾكؽت ٚاَعٓاعِٗ عٔ ايكعاٍ ٚابطـاِْٗ ايهؿـط

َٔ َكازٜل قٛي٘ عاؾت رَّعٌٍُْخ ػٍََْْيُِْ آَّدظِوِد (.)2

ارتاَؼ  :بؽت ايصٜ ٜٔكعس ٕٚعٔ ايكعاٍ ٚبؽت انتٓاؾكؽت عُٚ ّٛخكٛم
َطًل ؾايكاعس ٕٚأعِ ٚأخعل ايصّ بانتٓاؾكؽت َِٓٗ ؾُٔ ايكاعسَ ٜٔـٔ
نإ ََٓ٪اّ ٚيهِٓٗ َٔ أٚي ٞايهطض ٚايؿاقـ ١أ ٚايعاٖـَٚ ١ـِٓٗ َـٔ هـٕٛ
عٓس ٙأغهاب ٚحج ١يًكعـٛز

َٚـِٓٗ ايـصٜ ٟعؿكـ٘ وت ايـسٜٚ ٜٔـهؽت أحهـاّ

ايؿطٜع ١قاٍ عاؾت رًَ َِد وَدَْ خٌُّْاِِْنٌَُْ ٌَِْنفِسًُخ وَدفَّصً فٌٍََْالَ َٔفَسَ ِِْٓ وًُِّ فِسْلَصٍ ِِنْيُُْ

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .167
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .164
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ؿَدجِفَصم ٌَِْعَفَمَّيٌُخ فِِ خٌدِِّّٓ ًٌَُِْنرِزًُخ لٌََِْيُُْ بِذَخ زَـَؼٌُخ بٌَِمْْيُِْ ٌَؼٍََّيُمُْ َّمْمرَزًَُْد (ٚ )1مل
ٜطز نٌ َٔ يؿظ يٓٝؿطٚا يٝعؿكٗٛا يٓٝصٹضٚا بهػط ايصاٍ ا ٫وت ا ١ٜايهخث .
 ٚهؽت ا ١ٜايػٝام حكٝك ٖٞٚ ١قهذ اعع صاض انتٓاؾكؽت ٚضز عصضِٖ .
انتػأي ١ايثاْ : ١ٝعكـ بسا ١ٜايهخث بأَٛض :
ا٭ : ٍٚايكطع ٚايعخكٝل ايصٜ ٟسٍ عً ٘ٝاذتطف (قس) .
ايثاْ : ٞقٝػ ١ايؿعٌ انتانَٔ( ٞٸ).
ايثايث  :بٝإ ايَ٬عٓاٖ َٔ ٞؾهٌ اا عع ٚتٌ .
ٔ
ايطابع  :اخعكام ايٓعُٚ ١ايط َٔ ٍٛاا بـانتَٓ٪ؽت َـع طؾـذ انتـ ٸ
عً ٢ايٓاؽ كتٝعاّ ٜٚػعكطأ ٖصا ايرتؾذ َٔ َعاْ ٞانتٔٸ اٱهلٚ ٞقٛاْؽت
ايػعٚ ١اٱن٬م وت ايٓعُ ١اييت أ  َٔ ٞعٓس اا ٚيهعث ١ايٓيب ستُس قً٢

اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يًٓاؽ كتٝعاّ قاٍ عاؾت ر ًََِمد ؤَزْظَمٍْنَدنَ بِالَّ وَدفَّمصً ٌٍِنَّمدضِد

( )2

يهٝإ َػأي ١اعجاظ ١ٜوت ايكطإ ٚ ٖٞٚضٚز قؿ ١ايطغ ٍٛيًٓيب ستُس قـً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عٓسَا ٜه ٕٛا٭َط ٚايهٝإ ٚايٓؿع يًٓاؽ كتٝعاّ .
أَا ا ١ٜايػٝام ؾععكـ بساٜعٗا بأَٛض :
ا٭ : ٍٚايعطـ حبطف ايعطــ ايـٛا  ٚعًـَ ٢ـا بعـسٖا هتـا ٜـسٍ عًـ٢
عطؿٗا عً ٢اٯ ١ٜاييت قهًٗا ٚاييت ختانب انتػًُؽت  ٚـهؽت عًـَ ١ـا أقـابِٗ
َ ّٜٛعطن ١أحس بأشٕ اا ٚؾ ٘ٝاَعخإ ٚـتخٝل يًَُٓ٪ؽت قـاٍ عـاؾت

رًٌََِْؼٍََُْ خٌُّْاِِْنِنيَ * ًٌََِْؼٍََُْ خٌَّرَِّٓ َٔدفَمٌُخد (.)3

ايثاْ : ٞزت ّ٫ ٧ايعع ً ٌٝوت بسا ١ٜا ١ٜايػٝام  ٚكسٜط ايعطــ بـؽت اٜـ١
ايػٝام ٚاٯ ١ٜاييت قهًٗا ٚ :يٝعًِ اا انتَٓ٪ؽت ٚيٝعًِ ايصْ ٜٔاؾكٛا ).
ايثايث  :شنط انتٓاؾكؽت ٚبكٝػ ١ايصّ ٚايعكهٝذ .
( )1غٛض ٠ايعٛب.122 ١
( )2غٛض ٠غهأ .28
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .167-166
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ايطابع  :بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ انتكٝه ١اييت ذتكت انتػًُؽت وت َعطن ١أحس
نؿـ ٚؾهذ يًُٓاؾكؽت ب ُٓٝا تا٤

ا ١ٜايهخث بهٝإ ايـٓعِ ايٓاظيـ ١عًـ٢

انتَٓ٪ؽت بطغاي ١ايٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ َٚـا قـاحهٗا َٚـا
طؾذ عٓٗا .
انتػأي ١ايثايثَ َٔ : ١عاْ ٞادتُع بؽت اٯٜعؽت حطَإ انتٓاؾكؽت أْؿػِٗ َٔ
انتٔٸ اٱهل ٞوت ضغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ ايـيت ـهؽت اٜـ١
ايهخث اٜا

باٖطا

ٚبٓٝا

ٚز٫٫

ٗس ٟايص ٟآَٛا اؾت غـهٌ ايطؾـاز

ٚنطٜل اٱقاَ ١وت ايٓع ِٝقـاٍ عـاؾت ر ًَظِمْكَ خٌَّمرَِّٓ خظَّمَمٌْخ زَزَّيُمُْ بٌَِمَ خٌْفَنَّمصِ
شَُِسًخد (.)1

 َٔٚاعجاظ ايكطإ اْعكاي٘ َـٔ شنـط انتـٔٸ ٚايثٓـا ٤يًُـَٓ٪ؽت اؾت ايؿهـذ
ٚايً ّٛيًُٓاؾكؽت ٚايهاؾطَ ٜٔع بٝإ عًَٛٚ ١نٛع ٖصا ايً ّٛأَا َا ٜععًل
بآ ١ٜايػٝام عتـط عـٔ ايعًـهؼ بايٓؿـام  ٚـسع ٛاؾت اٱَعٓـاع عـٔ ايـسؾاع
ٚاٱععصاض ايٛاٖ ٞيًُٓاؾكؽت  ٚؿهذ ايعهاٚ ٜٔايعهاز بؽت َا ٜعًٓـَٚ ٕٛـا
غتؿٜ ٚ ٕٛأ  ٞبٝاْ٘ وت ؿػري ا ١ٜايػٝام .
ٚأ َا َا ٜععًل بآ ١ٜايهخث ؾؿٚ ٘ٝت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚايٛعٝس يًُٓاؾكؽت بهٝإ قاْٜ ٖٛٚ ٕٛأ  ٞاٱبع ٤٬ايعاّ يًُػًُؽت
ؾٝؿعهذ انتٓاؾك. ٕٛ
ايثاْ : ٞاقاَ ١اذتج ١عً ٢ايصْ ٜٔاؾكٛا .
ايثايث  :طغٝب انتٓاؾكؽت بٓهص ايٓؿام ٚايعٛبَ َ٘ٓ ١ـع زعـ ِٗ ٛيًـٓؿري
ٚايسؾاع عٔ أْؿػِٗ ٚأعطانِٗ ٚأْػابِٗ ٚأَـٛاهلِ ٚشضاضٜٗـِ يـصا قـاٍ

عاؾت رؤًَْ خدْفَؼٌُخ د ٚحتعٌُ ايٓػه ١بؽت ايكعاٍ ٚايسؾاع بكٛي٘ عاؾت رظَؼَدٌٌَْخ لَمدظٌٍُِخ

فِِ ظَسًِِْ خٌٍَّوِ ؤًَْ خدْفَؼٌُخد (ٚ )2تٖٛاّ :
( )1غٛض ٠ايعَط .73
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .167
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أْ : ّ٫ٚػه ١ايعػاٚ ٟٚشا

ايكعاٍ انتأَٛض ب٘ ٖ ٛيًسؾاع .

ثاْٝاّ ْ :ػه ١ايعُٚ ّٛارتكٛم انتطًل  ٖٛٚعً ٢ؾعهعؽت :
ا٭ٚؾت  :ايكعاٍ أعِ َٔ ايسؾاع .
ايثاْ : ١ٝايسؾاع أعِ ٭ْ٘ ٜٓ ٫خكط بايػٝـ َٝٚسإ انتعطن.١
ثايثاّ ْ :ػه ١ايعُٚ ّٛارتكٛم َٔ ٚت٘ ؾٗٓاى َاز ٠يٲيعكاٚ ٤أخـط٣
يٲؾرتام بؽت ايكعاٍ ٚايسؾاع .
ٚانتدعاض ٖـ ٛايثايـث أعـ ٙ٬ؾُـٔ َكـاز ٜل ايكعـاٍ أْـ٘ زؾـاع نُـا إ
ايسؾاع ٜؿـٌُ ايـسعاٚ ٤اٱعاْـٚ ١ايهـصٍ ٚاٱْؿـام ٚانتطابطـ ١ؾُـٔ اعجـاظ

ايكطإ زت ٧ايٓسا ٤بانتطابط ١بٓسا ٤اٱقتإ بكٛي٘ عاؾتر َّدؤَُّّيَد خٌَّرَِّٓ آَِنٌُخ خطْسِسًُخ
ًَطَدزِسًُخ ًَزَخزِـٌُخ ًَخظَّمٌُخ خٌٍَّوَ ٌَؼٍََّىُُْ ظُفٍِْمٌَُْد(.)1
ٚتا٤

ا ١ٜايهخث بهٝإ َٔٸ اا عع ٚتـٌ عًـ ٢انتػـًُؽت بهعثـ ١ايـٓيب

ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚ َٔٚتٖ ٙٛصا انتٔٸ ايٓكط ايعظـ ِٝايـصٟ
ْعٍ عً َٔ ِٗٝعٓس اا وت َعطن ١بسض ؾاغعٓؿا انتؿطن ٕٛغٝظاّ ٚغهـهاّ
ٚأخصٚا ظتُع ٕٛادتٛٝف ٜٚهصي ٕٛا٭َٛاٍ ٜ ٖٛٚعٓات ٕٛبكعٌ ايٓيب ستُس
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚاٱتٗاظ عً ٢أقخاب٘ حع ٢خطتٛا َـٔ َهـ ١بث٬ثـ١
ا٫ف ضتٌ وت ايثايث ١يًٗجط. ٠
ٚناْت أخهاضِٖ طز اؾت ايٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ قهـٌ
ٚبعس َػريِٖ حع ٢أقهخٛا قطبؽت َٔ انتس ١ٜٓؾاغعؿاض ايٓيب قً ٢اا عً٘ٝ
ٚاي٘ ٚغًِ أقخاب٘ وت ا رتطٚج يكعاهلِ أ ٚايهكا ٤وت انتس َٔٚ ١ٜٓاٯٜا

وت

انتكاّ إٔ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ مل ٜػعؿطِٖ قهٌ ٚق ٍٛانتؿطنؽت
ن ٬ٝحتسث خكٚ ١ َٛخ٬ف بؽت انتػًُؽت ٚنتٓع زبٝب ارتٛف أ ٚاي ٖٔٛبؽت

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .200
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قؿٛؾِٗ ٚيعًُ٘ بإٔ اا غهخاْ٘ َع٘ ؾهإ ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ أؾجع ايٓاؽ ٚوت ايعٓعٌٜرِد ًَدَّػَهَ زَزُّهَ ًَ ِد لٍََد(.)1

ٚعٓسَا ٚقٌ تٝـ انتؿطنؽت اؾت َؿاضف انتس ١ٜٓاغعؿاض ايـٓيب قـً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ أقخاب٘ ٭حس خٝاض: ٜٔ
ا٭ : ٍٚارتطٚج يكعاٍ انتؿطنؽت خاضج انتس. ١ٜٓ
ايثاْ : ٞايهكا ٤وت انتسٚ ١ٜٓقعاهلِ ؾٗٝا .
يعه ٕٛانتكاضْ ١بؽت ا غعؿاض ٠ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٭قخاب٘ وت
َعطن ١بسض ٚا غعؿاض ٘ هلـِ وت َعطنـ ١أحـس ْػـه ١ايعُـٚ ّٛارتكـٛم َـٔ

ٚت٘ ؾُاز ٠اٱيعكا ٤اٱ غعؿاضَ ٠ع إٔ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ رًََِد
َّنْـِكُ ػَْٓ خٌْيٌٍََ* بِْْ ىٌَُ بِالَّ ًَلٌِْ ٌُّلََد (.)2

َ َٔٚاز ٠اٱؾرتام إٔ اغعؿاض ٠ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ
٭قخاب٘ وت َعطن ١بسض ٖ ٞبؽت أَط: ٜٔ
ا٭ : ٍٚايكعاٍ .
ايثاْ : ٞعسّ ايكعاٍ .
 ٚمل ٜصنطا٭َط ايثاْ ٞأع ٙ٬وت َكسَا

َعطن ١أحس ٚقـس أنـس ايـٓيب

ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ وت انتؿٛض ٠قهٌ َعطن ١بسض عًـ ٢خكـٛم
ا٭ْكاض ٭ٕ بٝععِٗ ي٘ وت ايعكه ١اقعكط

عً ٢ايصب عٓ٘ .

ٚوت حسٜث دتابط بٔ عهس اا ا٭ْكاضٜ( ٟٳا ضٳغٴٍٛٳ ايًٓ٘ٹ عٳًَاّٳ ْٴهٳاٜٹعٴوَ ؟
قَاٍٳ " ٴهٳاٜٹعٴْٛٹ ٞعٳًَ ٢ايػٸُٵعٔ ٚٳايطٓاعٳ١ٹ ؾٹ ٞايٓٸؿٳا ٹ ٚٳايِهَػٳـٌٔ ٚٳعٳًَـ ٢ايٓٸؿَكَـ١ٹ ؾٹـٞ
ايِ ٴعػٵطٔ ٚٳايِٝٴػٵطٔ ٚٳعٳًَ ٢ايِأََٵطٔ بٹا ِي ٳُعٵطٴٚفٹ ٚٳايٓٸٗٵ ٔٞعٳٔٵ ا ِيُٴٓٵهَطٔ ٚٳعٳًَ ٢إَٔٵ ٳكُٛيُٛا ؾٹٞ

( )1غٛض ٠ايهخ.3 ٢
( )2غٛض ٠ايٓجِ .4-3
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اي ًٓ٘ٹ يَا ٳأِخٴصٵنُِٵ يَٛٵَٳ ُ١يَا٥ٹِٕ ٚٳعٳًَ ٢إَٔٵ ٳٓٵكٴطٴْٚٹ ٞاشٳا قَسٹَٵتٴ عٳًَٝٵهُِٵ ٚٳ ٳُٵٓٳعٴْٛٹٞ
َٹُٸا ٳُٵٓٳعٴٕٛٳ َٹٓٵ٘ٴ أَْٵؿُػٳهُِٵ ٚٳأَظٵٚٳاتٳهُِٵ ٚٳأَبٵٓٳا٤ٳنُِٵ ٚٳيَهُِٵ ايِجٳٓٸ ُ١ؾَكُُٵٓٳا ْٴهٳاٜٹعٴ٘ٴ) (.)1
ٚوت  ّٜٛكتع َٔ ١أٜاّ ايًٝاي ٞايهٝض َٔ ؾٗط ؾٛاٍ َٔ ايػٓ ١ايثايث ١يًٗجط٠
خطج ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٭قخاب٘ ٚقل عً ِٗٝضٜ٩اٙ
بعس أقهٌ ايص ٜٔنؿطٚا حعْ ٢عيٛا بعٓٝؽت يهٌ بهطٔ ايػهد َٔ ١قٓا ٠عً٢
ؾؿري ايٛازَ ٟكابٌ انتس.١ٜٓ
ؾًُا

ع بِٗ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚانتػًُ ٕٛقاٍ هلِ" :

قس ضأٜت ٚاا خريا ضأٜت بكطا صبذ ٚضأٜت وت شباب غٝؿ ٞثًُا ٚضأٜت
أْ ٢أزخًت ٜس ٟوت زضع حك.١ٓٝ
ؾأٚيعٗا انتس." ١ٜٓ
ٚعٔ أبَٛ ٢غ ٢ا٫ؾعط ٟعٔ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ " :ضأٜت وت
انتٓاّ أْ ٞأٖاتط َٔ َه ١اؾت أضض بٗا طتٌ ؾصٖب  ًٖٞٚاؾت أْٗا ايُٝاَ ١أٚ
ٖجط ؾإشا ٖ ٞانتسٜ ١ٜٓثطب.
ٚضأٜت وت ضٜ٩اٖ ٟص ٙأْـٖ ٢ـعظ

غـ ٝؿا ؾـاْكطع قـسض ٙؾـإشا ٖـَ ٛـا

أقٝب َٔ انتَٓ٪ؽت  ّٜٛأحس ثِ ٖعظ ٘ أخط ٣ؾعاز أحػٔ َا نإ ؾإشا ٖٛ
َا تا ٤اا ب٘ َٔ ايؿعذ ٚاتعُاع انتـَٓ٪ؽت ٚضأ ٜـت ؾٗٝـا أٜهـا بكـطا ٚاا
خري ؾإشا ِٖ ايٓؿط َٔ انتَٓ٪ؽت  ّٜٛأحس ٚاشا ارتري َا تا ٤اا ب٘ َٔ ارتري
ٚثٛاب ايكسم ايص ٣أ اْا بعس  ّٜٛبسض)(.)2
ٚخطب ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بأقخاب٘ ؾخُس اا ٚأثٓ ٢عً٘ٝ
ٚشنط َا ضأ َٔ ٣ضٜ٩ا ثِ (قاٍ إٔ ضأٜعِ إٔ كُٛٝا بانتسٚ ١ٜٓصتعٌ ايٓػا٤
ٚايصض ١ٜوت اٯ ناّ أ ٟوت َٛنع عاٍ بعٝس عـٔ َٛنـع ايكعـاٍ ٚبـؽتٸ هلـِ
ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٓاؾع اٱقاَ ١وت انتسٜٓـ ١بككـس ايـسؾاع عـٔ
( )1ظاز انتعاز .28/3
( )2غري ٠ابٔ نثري .21/3
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َساخًـٗا ٚأظقعٗــا يًُــا٥ع ايــص ٟقتعــاظ بــ٘ انتػــًُٚ ٕٛأْٗــِ ٜعًُــ ٕٛبأظقعٗــا
ٚبٗ ٛٝا َٛٚانع اٱْػخاب ٚاهلجٜٚ ّٛػاعسِٖ ؾٗٝا ايكهٝإ ٚايؿٛٝر
ٚايع جــا٥ع ٖٚــ ٛايــصٜ ٟػــُ ٢وت ٖــصا ايعَــإ قعــاٍ ايؿــٛاضع َٚــا يــ٘ َــٔ
ارتكا٥ل وت َكًخ ١انتَٓ٪ؽت .
( ٚقاٍ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ٚإٔ زخـٌ عًٓٝـا ايعـسٚ
قا ًٓاِٖ وت ا٭ظق.)1()١
يهٝإ إٔ ٖصا ايطأ ٟقس ٜ ٫هَ ٕٛع٘ قعاٍ يكٝػ ١ايؿط أعٚ ٙ٬باٜا
ٚقا٥ع َعطن ١ارتٓسم بعسٖا

ٜٚـهؽت ٖـصا ارتـرب إٔ انتؿـطنؽت ٜعجـع ٕٚعـٔ

حكاض انتس ١ٜٓافتا ٜك ُٕٛٝوت أنطاؾٗا ٚنإ أنثط نهاض انتٗاتطٚ ٜٔا٭ْكاض
َع ٖصا ايطأ ٖٛٚ ٟضأ ٟعهس اا بٔ أب ٞبٔ أب ٞغًٚ ٍٛيهٔ ْؿـط ّا َـٔ
ايؿهاب هتٔ ؾا ِٗ حهٛض َعطن ١بسض ٚمل ٜؿرتنٛا وت تًب ايٓكط ٚكتع
ايػٓاٚ ِ٥ايكهض عً ٢ا٭غط٦َٜٛ ٣ص ؾأخعاضٚا اْعظاض ايعس ٚذتـؽت قسَٚـ٘
اؾت انتس.١ٜٓ
يكس أضازٚا ايًخٛم بايؿٗسا ٤ايص ٜٔغكطٛا وت َعطن ١بسض ٚنإ عسزِٖ
أضبع ١عؿط ؾٗٝساّ .
ٚعـٔ نعـب بـٔ عجـط ٠قـاٍ  :بُٓٝــا ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغــًِ
بايطٚحا ٤اش ٖهط عً ٘ٝأعطاب َٔ ٞغطب(( )2ؾكاٍ َٔ ايكـٚ ّٛأٜـٔ طٜـسٕٚ
قايٛا ْطٜس بسضاّ َع ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ ؾكاٍ َا ي ٞأضانِ بـص٠
ٖ٦ٝعهِ قً ّ٬ٝغ٬حهِ قايٛا ْٓعظط احس ٣اذتػٓٝؽت اَا ايظؿط ٚادتٓٚ ١اَا إٔ
ْػًب ؾٝجُعُٗا اا يٓا ايظؿط ٚادتٓ ١قاٍ :أْ ٜٔهٝهِ قـايٛا ٖـاٖ ٛشا ؾجـاٙ٤
ؾكاٍ أْ ٟيب اا اْ ٞيػت َعَ ٞك ًخ ١اخص َكًخيت ثـِ أذتـل بـو قـاٍ

( )1غٓٔ ايهٗٝك.451/2 ٞ
( )2ايػطب :ادتُاعٚ ١ايطا٥ؿٚ ١وت ضٚا َٔ ١ٜؾطف.
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اشٖب اؾت أًٖو ٚخص َكًخعو ثِ ذتل بطغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ
بهسض ؾسخٌ وت ايكـ ؾهإ هتٔ اغعؿٗس.)1()ٙ
انتػأي ١ايثايث َٔ : ١اعجاظ ْظِ اٜا

ايكطإ شنط ا ١ٜايهخث يًُـَٓ٪ؽت

وت َٓٸــ٘ ٚنٛيــ٘ بطغــاي ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ َٚعجعا ــ٘
ٚز٫٫

ْه ٘ ٛارتايس ٠يعأ  ٞاٜـ ١ايػـٝام يعـهؽت نٝــ إٔ انتٓـاؾكؽت حطَـٛا

ٔ اٱهلـ ٞبايهعثـ ١ايٓهٜٛـٚ ١يعـهؽت ٚتٖٛـ ّا
أْؿػِٗ َٔ ْعُ ١اٱْعؿاع َـٔ انتـ ٸ
ٚخكا ّ٫قهٝخٜ ١عكـ بٗا انتٓاؾكٚ ٕٛيعهَ ٕٛكـساقاّ نتـا تـا ٤وت اٯٜـ ١قهـٌ

ايػابك ١روََّْٓ زَدءَ زِعَهَؾٍ ِِْٓ خٌٍَّوِ ًََِإًَْخهُ ـَيَنَُُّ ًَزِحْطَ خٌَّْظِمريُد (ٚ )2إٔ انتٓـاؾكؽت
َٔ ايص ٜٔغدط ٚغهب اا عع ٚتٌ عًٚ ِٗٝؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يًعسبط وت
ضغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚايًج ٤ٛاؾت ايعٛبٚ ١اٱْاب١
 َٔٚاٱعجاظ وت انتكاّ شنط ايٛظا٥ـ ادتٗاز ١ٜايعاَ ١يًٓهـ ٠ٛؿتـا ظتعـٌ

ايٓاؽ ًٜعؿع ٕٛاؾت ٚتٛب اٱقتإ قاٍ عاؾترَّدؤَُّّيَد خٌَّرَِّٓ آَِنٌُخ ظٌُزٌُخ بٌََِ خٌٍَّوِ
ظٌَْزَصً َٔظٌُلًدد (.)3

ٚبعس بٝإ ا ١ٜايهخث يًُـٔٸ َـٔ اا  ٚأنٝـسٖا عًـ ٢جتًٝـ٘ وت قـ٬ح
انتػًُؽت ٖٚساٜعِٗ اؾت غهٌ اهلسٚ ٣اٱغعكاَ ١تا٤

ا ١ٜايػٝام بأَط: ٜٔ

ا٭َٓ : ٍٚطٛم اٯٚ ١ٜؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ٚؾت  :شّ ايصْ ٜٔاؾكٛا ٚأخؿٛا ايهؿط َع ازٸعا ِٗ٥اٱقتإ .
ايثاْ : ١ٝبٝإ خكاٍ قهٝخ ١يًُٓاؾكؽت .

( )1أضبذ أقهٗإ .275/1
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .162
( )3غٛض ٠ايعخط.8 ِٜ
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ٌ
ايثايث : ١اَعخإ عُ ّٛايصْ ٜٔطكٛا بايؿٗاز ؽت ؿتعطنـ ١أحـس َٚـا حـ ٸ

بانتػًُؽت ؾٗٝا َٔ ارتػاض ٠قاٍ عاؾت رؤَلَعِرَ خٌنَّمدضُ ؤَْْ ُّعْسَوُمٌخ ؤَْْ َّمٌٌُُمٌخ
آَِنَّد ًَىُُْ الَ ُّفْعَنٌَُْد (.)1
ايثاَْ : ٞؿٗ ّٛاٯٚ ١ٜؾٚ ٘ٝت: ٙٛ
أَ : ّ٫ٚا غتل انتَٓ٪ؽت ٚؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ٚؾت  :ايثٓا َٔ ٤اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بعٓع َٔ ِٜٗٗايٓؿام .

ايثاْ : ١ٝبٝإ ؾهٌ َٔٚٸ اا عـع ٚتـٌ عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت بهؿــ انتٓـاؾكؽت
ٚبٝإ خكاهلِ ٚقؿا ِٗ  َٔ ٖٛٚعَُٛا

قٛي٘ عاؾترًَٔصٌَّْنَد ػٍََْْهَ خٌْىِعَدذَ ظِسَْْدًٔد

ٌِىًُِّ شَِْءٍ ًَىُدًٍ ًَزَلَّْصً ًَزُشْسٍَ ٌٍُِّْعٍِِّْنيَد (.)2
َ َٔ ٌٖٚكازٜل ايهؿط ٣وت اٯ ١ٜأع ٙ٬اخهـاض اٜـ ١ايػـٝام عـٔ عـسّ
ط ب ايهطض ايعاّ عً ْ ٢هٛم انتٓاؾكؽت ادتٛاب ْعِ .
ايثايثــ: ١زعــ ٠ٛانتػــًُؽت يًعــٛقٚ ٞاذتــصض َــٔ انتٓــاؾكؽت ٚايعكــَُ ١ــٔ
اٱْكا

اؾت أقٛاهلِ ٚنـصب اؾـاعا ِٗ ٚاقـطاضِٖ عًـ ٢ايكـسٚز عـٔ

ايعٓعٜــٌ قــاٍ عــاؾت ر ًَبِذَخ لِْ مًَ ٌَيُ مُْ ظَؼَ مدٌٌَْخ بٌَِممَ َِممد ؤَٔ مصَيَ خٌٍَّ موُ ًَبٌَِممَ خٌسَّظُممٌيِ زَؤَّْ مطَ
خٌُّْنَدفِمِنيَ َّظُدًَُّْ ػَنْهَ طُدًُدًخد(.)3

ايطابعٛ : ١ت٘ انتػًُؽت بايؿهط ا عع ٚتٌ َٔ انتٔٸ ٚاٱحػإ ايصٟ
ؿهٌ ب٘ غهخاْ٘ .

( )1غٛض ٠ايعٓههٛ

.2

( )2غٛض ٠ايٓخٌ .89
( )3غٛض ٠ايٓػا.61 ٤
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ارتاَػ : ١زع ٠ٛانتػًُؽت يًكٝاّ با٭َط بـانتعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ انتٓهـط

ٛ َ٘ٓ ٌٖٚبٝذ انتٓاؾكؽت ادتٛاب ْعـِ يكٛيـ٘ عـاؾت رَّدؤَُّّيَمد خٌنَّسِمُِّ ـَدىِمدْ
خٌْىُفَّدزَ ًَخٌُّْنَدفِمِنيَ ًَخوٍَُْْ ػٍََْْيُِْد (.)1
:

ثاْٝاّ َ :ا غتل انتٓاؾكؽت أْؿػِٗ َٔ تٗا

ا٭ٚؾت  :تعٌ انتٓاؾكؽت ٜسضن ٕٛقهذ ايٓؿام .
ايثاْٝــ : ١اؾــعاض انتٓــاؾكؽت بكــاْٖٚ ٕٛــَ ٛعطؾــ ١انتػــًُؽت بٗــِ أؾداق ـ ّا
ٚخكا ّ٫بٓع ٍٚاٜا

ايكطإ اييت صَِٗ .

ايثايثَٓ : ١ع انتٓـاؾكؽت َـٔ اظٗـاض قـؿا

ايٓؿـام ٚتطٜـإ ايهؿـط عًـ٢

أيػٓعِٗ قاٍ عاؾت ر ًٌٌَْ َٔشَدءُ َٕزَّْنَدوَيُُْ فٍََؼَمسَفْعَيُُْ زِعِمَّْدىُُْ ًٌَعَؼْمسِفَنَّيُُْ فِمِ ٌَمْمِٓ
خٌْمٌَْيِد(.)2
ايطابع : ١زع ٠ٛانتٓاؾكؽت يًعٛبٚ ١اٱْاب. ١

ارتاَػٓ : ١هٚ ٘ٝحتصٜط عٛا ٌ٥انتٓاؾكؽت َٔ ا هاع ْٗجِٗ َ ٖٛ ٌٖٚـٔ
قطاع ا٭تٝاٍ اٱظتاب ٞحبً ٍٛايك٬ح ٚايعك ٣ٛوت ايصضٚ ١ٜادت ٌٝاي٬حل
ادتــٛاب ٖــَ ٛــٔ َكــازٜل اٜــ ١ايهخــث بًخــاظ إٔ انت ـٔٸ َــٔ عٓــس اا عًــ٢
انتػًُؽت َعكٌ َٔ تٗا

:

ا٭ٚؾت  :ق٬ح حاٍ انتػًُؽت .
ايثاْ : ١ٝاْعساّ اٱض ساز عٓس انتػًُؽت .
ايثايث : ١زخ ٍٛايٓاؽ أؾٛاتاّ وت اٱغ. ّ٬
ايطابع : ١اْعُا ٤أبٓا ٤ايهؿاض اؾت اٱغ.ّ٬
ٚقس جتًٖ ٢صا ايكاْ َٔ ٕٛا٭ٜاّ ا٭ٚؾت يًهعث ١ايٓه ١ٜٛوت َه ١ؾٝـسخٌ
بعض ض٩غا ٤ايهؿط اؾت بٝع٘ ؾٝؿات ٧بسخ ٍٛابٓ٘ أ ٚابٓع٘ اٱغ. ّ٬

( )1غٛض ٠ايعٛب.73 ١
( )2غٛض ٠ستُس .30
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ٔ اٱهل ٞبهعث ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ اْعـساّ
 َٔ ٚانت ٸ
قطاع ا٭تٝاٍ بظٗٛض ايعٓاز ٚانتعاقٚ ٞايعكٛم وت ادت ٌٝاي٬حل ٚٚتٛز
ْٛع بطظر ز ٕٚحسٚث ٖصا ايكطاع اؾت  ّٜٛايكٝاَ ١ؾإ قًت ٚإ أتعٗس وت
نًه٘ أعسا ٤اٱغّ٬

ادتـٛاب ا ٫إٔ أحهـاّ ايعكٝـ ١وت انتكـاّ ْٚهـص ايعٓــ

ٚاٱضٖاب أَط ٫ظّ وت انتكاّ قاٍ عاؾتر خدْعُ بٌََِ ظَسًِِْ زَزِّهَ زِدٌْمِىَّْصِ ًَخٌٌَّْْػِظَصِ
خٌْمَعَنَصِ ًَـَددٌِْيُُْ زِدٌَّعِِ ىَِِ ؤَلْعَُٓد(.)1

إ اَعٓاع شض ١ٜانتٓاؾل عٔ ا هاع ْٗج٘ يٝؼ َٔ قـطاع اٱتٝـاٍ افتـا ٖـٛ
ضؾض يػًٛى َصَ ٫ ّٛقتثٌ ت ٫ٚ ّ٬ٝأَ َٔٚ ١ؾهٌ اا عع ٚتـٌ عًـ٢
ايٓاؽ زت ٧اٯٜا

اييت صّ انتٓاؾكؽت  ٚهؽت غ ٤ٛاخعٝاضِٖ .

ٚوت غع ٠ٚبين انتكطًل ٚبعس إٔ ْكط اا ايٓيب ستُـسا قـً ٢اا عًٝـ٘
ٚايــ٘ ٚغــًِ ٚانتػــًُؽت ٖٚــعّ انتؿــطنؽت حــسثت خكــ ١َٛبــؽت ضتــٌ َــٔ
انتٗاتط َٔ ٜٔبين غؿاض يعُط بٔ ارتطاب ٚأ
َٔ ا٭ْكاض أ

٘ تٗجا ٙبٔ َػعٛز َع اخط

ٔ ٚٳبٵطٳٚ َ٠ٳقَاٍٳ غَٝٵطٴٙٴ ٖٴٛٳ غٹـٓٳإٴ بٵـٔٴ ٳُٹـَ ِٕٝٹـٔٵ
٘ ( ٚٳشٳنَطٳ غٹٓٳإٳ بٵ ٳ

تٴٗٳٝٵٓٳ َ١بٵٔٔ غٳٛٵزٹ بٵٔٔ أَغٵًَِٳ حٳًٹٝـٴ ايِأَْٵكٳاضٔ .ؾٹعٵٓٳْ١
ؾَهٳٝٵٓٳا ضٳغٴٍٛٴ ايًٓ٘ٹ قٳـًٓ ٢ايًٓـ٘ٴ عٳ ًَٝٵـ٘ٹ ٚايـ٘ ٚٳغٳـًِٓٳ عٳًَـ ٢شٳيٹـوَ ايُِٳـا٤ٹ ٚٳضٳزٳ ٵ
ٚٳاضٔزٳ ُ٠ايٓٸاؽٔ ٚٳَٳعٳ عٴُٳطٳ بٵٔٔ ايِدٳطٓابٹ أَتٹريٷ يَ٘ٴ َٹٔٵ بٳٓٹ ٞغٹؿَاضٕ ٜٴكَاٍٴ يَ٘ٴ تٳٗٵجٳاٙٴ
بٵٔٴ َٳػٵعٴٛزٺ ٜٳكُٛزٴ ؾَطٳغٳ٘ٴ ؾَاظٵزٳ حٳِٳ تٳٗٵجٳاٙٷ ٚٳغٹٓٳإٴ بٵٔٴ ٚٳبٳطٕ ايِجٴٗٳٓٹـٞٸ حٳًٹٝــٴ بٳٓٹـٞ
عٳٛٵفٹ بٵٔٔ ايِدٳعٵضٳجٔ عٳًَ ٢ايُِٳا٤ٹ ؾَاقِعٳعٳًَا ؾَكٳطٳرٳ ايِجٴٗٳٓٹٞٸ ٜٳا َٳعٵؿٳطٳ ايِأَْٵكٳاضٔ.
ٍ
ٚٳقٳطٳرٳ تٳٗٵجٳاٙٷ ٜٳا َٳعٵؿٳطٳ ايُِٴٗٳاتٹطٜٔٔٳ ؾَػٳهٹبٳ عٳهٵسٴ ايًٓ٘ٹ بٵٔٴ أُبٳٞٸ ابٵٔٴ غٳًُ ٛٳ
سٙٴ ضٳٖٵطْ َٹٔٵ قَٛٵ ٹَ٘ٹ ؾٹِٔٗٝٵ ظٳٜٵسٴ بٵٔٴ أَضٵقَِٳ غًَُاّٷ حٳسٳثٷ ؾَكَاٍٳ أَٚٳقَسٵ ؾَعٳًُٖٛٳا قَسٵ
ٚٳعٹٓٵ ٳ
سْٳا ٚٳتٳًَابٹٝبٳ قُطٳٜٵـٕ ايٓا نَُٳا قَاٍٳ ايِأَٚٸٍٴ
ْٳاؾَطٴْٚٳا ٚٳنَاثٳطٴْٚٳا ؾٹ ٞبٹًَا ٹزْٳا ٚٳاَي ًٓ٘ٹ َٳا أَعٴ ٸ

( )1غٛض ٠ايٓخٌ .125
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غٳُٸٔٵ نًَِهٳو ٜٳأِنًُِ و أََٳا ٚٳاَيًٓ٘ٹ يَ٦ٹٔٵ ضٳتٳعٵٓٳا ايَ ٢ايُِٳسٹٜٓٳ١ٹ يَٝٴدٵطٔتٳٔٸ ايِـأَعٳعٸ َٹٓٵٗٳـا
ايِأَشٳٍٸ .
ِ
ه ٵ
ِ ٹب َأ ٵْ ُؿػٹـ ُ
ِ ٖٳـصٳا َٳـا َؾ ٳعًِـ ٴع ٵ
ٍ َيٗٴـ ٵ
ٔ َق ٵَٛٹـ ٹ٘ َؾكَـا ٳ
ه ٳط ٴَ ٙٹـ ٵ
ح ٳ
ٔ ٳ
عًَ ٢ٳَ ٵ
ٌ ٳ
ِ َأ ِق ٳه ٳ
ٴث ٸ
أَحٵًًَِعٴُٴٖٛٴِٵ بٹًَازٳنُِٵ ٚٳقَاغٳُٵعٴُٴٖٛٴِٵ أََٵٛٳايَ هُِٵ أََٳـا ٚٳاَيًٓـ٘ٹ يَـٛٵ أََٵػٳـهِعٴِٵ عٳـٓٵٗٴِٵ َٳـا
بٹأَٜٵسٹٜهُِٵ يَعٳخٳٛٸيُٛا ايَ ٢غَٝٵطٔ زٳاضٔنُِٵ  .ؾَػٳُٹعٳ شٳيٹوَ ظٳٜٵسٴ بٵٔٴ أَضٵقَِٳ ؾَُٳؿٳـ ٢بٹـ٘ٹ ايَـ٢
ضٳغٴ ٍٔٛايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢اي ًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚاي٘ ٚٳغٳًِٓٳ ٚٳشٳيٹوَ عٹٓٵسٳ ؾَطٳاؽٔ ضٳغٴ ٍٔٛايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ
دطٓابٹ ؾَكَاٍٳ َٴطٵ
سٙٴ عٴُٳطٴ بٵٔٴ ايِ ٳ
خهٳ ٳطٙٴ ايِدٳهٳطٳ ٚٳعٹٓٵ ٳ
عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚاي٘ ٚٳغٳًِٓٳ َٹٔٵ عٳسٴ ٸٙٚٹ ؾَأَ ٵ
بٹ٘ٹ عٳهٸازٳ بٵٔٳ بٹؿٵطٕ ؾًَِٝٳكِعٴًِ٘ٴ.
ث
ؾَكَاٍٳ يَ٘ٴ ضٳغٴٍٛٴ اي ًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚاي٘ ٚٳغٳًِٓٳ ؾَهَٝٵـٳ ٜٳا عٴُٳطٴ اشٳا ٳخٳسٸ ٳ
ايٓٸاؽٴ إَٔٸ َٴخٳُٸسٶا ٜٳكِعٴٌٴ أَقٵخٳابٳ٘ٴ يَا ٚٳيَهٹٔٵ أَشٸٕٵ بٹايطٸحٹٚ ٌٔٝٳشٳيٹوَ ؾٹـ ٞغٳـاعٳ١ٺ يَـِٵ
ٜٳهُٔٵ ضٳغٴٍٛٴ ايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚاي٘ ٚٳغٳـًِٓٳ ٜٳطٵ ٳخٹـٌٴ ؾٹٗٝٳـا ؾَاضٵ ٳخٳـٌٳ ايٓٸـاؽٴ
حٳٛٵٍٳ ؾٹعٵٓٳ١ٹ ابٵٔٔ أُبٳٞٸ ٚٳْٹؿَاقٹ٘ٹ
ٚٳقَسٵ َٳؿٳ ٢عٳهٵسٴ ايًٓ٘ٹ بٵٔٴ أُبٳٞٸ ابٵٔٴ غٳًٍُٛٳ ايَ ٢ضٳغٴ ٍٔٛايًٓـ٘ٹ قٳـًٓ ٢ايًٓـ٘ٴ عٳًَٝٵـ ٹ٘
ٚاي٘ ٚٳغٳًِٓٳ حٹؽتٳ بٳًَػٳ٘ٴ إَٔٸ ظٳٜٵسٳ بٵٔٳ أَضٵقَِٳ قَسٵ بٳًَػٳ٘ٴ َٳا غٳُٹعٳ َٹٓٵ٘ٴ ؾَخٳًَــٳ بٹاَيًٓـ٘ٹ َٳـا
قًُِت َٳا قَاٍٳ ٚٳيَا ٳهًَُٓٵت بٹ٘ٹ ٚ -ٳنَإٳ ؾٹ ٞقَٛٵَٹ٘ٹ ؾٳطٜٔؿّا عٳظٹُٝٶا  -ؾَكَاٍٳ َٳٔٵ حٳهٳ ٳط
ضٳغٴٍٛٳ ايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢اي ًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚاي٘ ٚٳغٳ ًِٓٳ َٹٔٵ ايِ َأْٵكٳاضٔ َٹٔٵ أَقٵخٳابٹ٘ٹ ٜٳا ضٳغٴٍٛٳ ايًٓ ٹ٘
عٳػٳ ٢إَٔٵ ٜٳهُٕٛٳ ايِػٴًَاّٴ قَسٵ أَٚٵٖٳِٳ ؾٹ ٞحٳسٹٜثٹ٘ٹ ٚٳيَِٵ ٜٳخٵؿَظِ َٳا قَـاٍٳ ايطٸتٴـٌٴ حٳـسٳبٶا
ع ًَ ٢ابٵٔٔ أُبٳٞٸ ابٵٔٔ غٳًٍُٛٳ ٚٳزٳؾِعٶا عٳٓٵ٘ٴ  .قَاٍٳ ابٵٔٴ اغٵخٳامٳ  :ؾًََُٸا اغٵعٳكٌَٸ ضٳغٴـٍٛٴ
ٳ
اي ًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚاي٘ ٚٳغٳًِٓٳ ٚٳغٳاضٳ يَكٹٝٳ٘ٴ أُغٳٝٵسٳ بٵٔٴ حٴهٳٝٵطٕ ؾَخٳٝٸاٙٴ بٹعٳخٹٝٸ١ٹ ايٓٸهٴٛٸ ٹ٠
ٚٳغٳًِٓٳ عٳًَ ٵ٘ٝٹ ثٴِٸ قَاٍٳ ٜٳا ْٳهٹٞٸ ا يًٓ٘ٹ ٚٳاَي ًٓ٘ٹ يَكَسٵ ضٴحٵت ؾٹ ٞغٳاعٳ١ٺ َٴٓٵهَطٳ٠ٺ َٳا نُٓٵت ٳطٴٚحٴ
ؾٹَ ٞٹثٵًٹٗٳا.
ٍ
ؾَكَاٍٳ يَـ٘ٴ ضٳغٴـٍٛٴ ايًٓـ٘ٹ قٳـًٓ ٢ايًٓـ٘ٴ عٳًَٝٵـ٘ٹ ٚايـ٘ ٚٳغٳـًِٓٳ أَٚٳَٳـا بٳًَػٳـو َٳـا قَـا ٳ
حهٴهُِٵ ؟ قَاٍٳ ٚٳأَٟٸ قٳاحٹبٺ ٜٳا ضٳغٴٍٛٳ اي ًٓ٘ٹ ؟ قَاٍٳ عٳهٵسٴ اي ًٓ٘ٹ بٵٔٴ أُبٳٞٸ  .قَاٍٳ ٚٳَٳا
قٳا ٹ
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قَاٍٳ ؟ قَاٍٳ ظٳعٳِٳ أَْٸ٘ٴ إٵ ضٳتٳعٳ ايَ ٢ايُِٳسٹٜٓٳ١ٹ ر ٌَُْهْسِـََّٓ خَٕػَصُّ ِِنْيَد خَٕذَيَّد

( )1

ٍ
قَا ٳ

ؾَأَْٵتٳ ٜٳا ضٳغٴٍٛٳ ايًٓ٘ٹ ٚٳاَيًٓ٘ٹ ٴدٵطٔتٴ٘ٴ َٹٓٵٗٳـا إٵ ؾٹـ٦ٵت ٖٴـٛٳ ٚٳاَيًٓـ٘ٹ ايـصٸيٹٌٝٴ ٚٳأَْٵـت
ايِعٳعٜٔعٴ ثٴِٸ قَاٍٳ ٜٳا ضٳغٴٍٛٳ ايًٓ٘ٹ اُضٵؾُلٵ ٹب٘ٹ ؾَٛٳاَيًٓ٘ٹ يَكَسٵ تٳا٤ٳْٳا ايًٓـ٘ٴ بٹـو ٚٳإٔٸ قَٛٵَٳـ٘ٴ
يَٝٳٓٵظٹُٴٕٛٳ يَ٘ٴ ايِخٳطٳظٳ يٹٝٴعٳٛٸتٴٙٛٴ ؾَإْٔٸ٘ٴ يَٝٳطٳ ٣أَْٸو قَسٵ اغٵعٳًَهٵع٘ َٴًِهّا .
ثٴِٸ َٳؿٳ ٢ضٳغٴٍٛٴ ايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢اي ًٓ٘ٴ عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚاي٘ ٚٳغٳًِٓٳ بٹايٓٸاؽٔ ٜٳٛٵَٳٗٴِٵ شٳيٹوَ حٳعٸ٢
ٍ
أََٵػٳٚ ٢ٳيَٝٵًَعٳٗٴِٵ حٳعٸ ٢أَقٵهٳذٳ ٚٳقٳسٵضٳ ٜٳٛٵَٹِٗٔٵ شٳيٹوَ حٳعٸ ٢اشٳ ٵٗٴِٵ ايؿٸُٵؼٴ ثٴِٸ ْٳعٳ ٳ
و
بٹايٓٸاؽٔ ؾًََِٵ ٜٳًِهٳثٴٛا إَٔٵ ٚٳتٳسٴٚا َٳؼٸ ايِأَضٵضٔ ؾَٛٳقَعٴـٛا ْٹٝٳاَٶـا ٚٳأْٸُٳـا ؾَعٳـٌٳ شٳيٹـ َ
ٕ
ضٳغٴٍٛٴ ايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚاي٘ ٚٳغٳًِٓٳ يٹٝٳؿٵػٳٌٳ ايٓٸاؽٳ عٳٔٵ ايِخٳسٹٜثٹ ايٓصٹ ٟنَا ٳ
بٹايِأََٵؼٔ َٹٔٵ حٳسٹٜثٹ عٳهٵسٹ ايًٓ٘ٹ بٵٔٔ أُبٳٞٸ .
ثٴِٸ ضٳاحٳ ضٳغٴٍٛٴ ايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚاي٘ ٚٳغٳًِٓٳ بٹايٓٸاؽٔ ٚٳغٳـًَوَ ايِخٹجٳـا ٳظ
حٳعٸْ ٢ٳعٳٍٳ عٳًََ ٢ٳا٤ٺ بٹايِخٹجٳاظٔ ؾُٛٳٜٵلٳ ايٓٸكٹٝعٔ ; ٜٴكَاٍٴ يَ٘ٴ بٳكِعٳا٤ٴ  .ؾًََُٸا ضٳاحٳ ضٳغٴـٍٛٴ
ايًٓ ـ٘ٹ قٳ ـًٓ ٢ايًٓ ـ٘ٴ عٳًَٝٵ ـ٘ٹ ٚايــ٘ ٚٳغٳ ـًِٓٳ ٖٳهٸ ـتٵ عٳًَــ ٢ايٓٸــاؽٔ ضٔ ٜـذٷ ؾٳ ـسٹٜسٳ ْ٠اشٳ ٵٗٴ ـِٵ
ٚٳ ٳدٳٛٸؾُٖٛٳا ; ؾَكَ اٍٳ ضٳغٴٍٛٴ ايًٓ٘ٹ قٳًٓ ٢ايًٓ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚاي٘ ٚٳغٳًِٓٳ يَا ٳدٳاؾُٖٛٳا ؾَإْٔٸُٳا
ٖٳهٸتٵ يٹُٳٛٵ ٹ عٳظٹَ ِٕٝٹٔٵ عٴظَُٳا٤ٹ ايِهُؿٓاضٔ .
ع
ؾًََُٸا قَسٹَٴٛا ايُِٳسٹٜٓٳٚ َ١ٳتٳسٴٚا ضٔؾَاعٳ َ١بٵٔٳ ظٳٜٵسٹ بٵٔٔ ايعٸابٴ ٛٹ أَحٳـسٳ بٳٓٹـ ٞقَٝٵٓٴكَـا ٔ
ٚٳنَإٳ عٳظٹُٝٶا َٹ ٔٵ عٴظَُٳا٤ٹ ٜٳٗٴٛزٳ ٚٳنَٗٵؿّا يٹًُِٴٓٳاؾٹكٹؽتٳ َٳا ٳ ؾٹ ٞشٳيٹوَ ايِٝٳٛٵّٔ) (.)2
ثايثاّ َ :ا غتل ايص ٜٔنؿطٚا اش عهُٔ ا ١ٜايهخث بٝإ َعجعا
يًٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ  ٚػؿ ٞانتػًُؽت بآٜا

َععسز٠

َٔ ؾهٌ اا

يععخس ٣ايص ٜٔنؿطٚا  ٚسع ِٖٛا ؾت اٱغٚ َٔٚ ّ٬ت ٙٛايعخس ٟوت انتكاّ
َػا: ٌ٥
ا٭ٚؾت  :جتًَ ٞكازٜل اٱعجاظ وت ايعٓع. ٌٜ

( )1غٛض ٠انتٓاؾك.8 ٕٛ
( )2ايطٚض ا٭ْـ .14/4
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ايثاًْ : ١ٝك ٞانتػًُؽت اٜا

ايكطإ اييت ٜعًٖٛـا ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا

عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بايعكسٜل ٚايكهٚ ٍٛايعٌُ.
ايثايث : ١ؿك٘ انتػًُؽت ٚاض كا ِٖ٩وت انتعاضف اٱهل. ١ٝ

ايطابع : ١ز٫يـ ١خاـتـ ١اٜـ ١ايهخـث ر ًَبِْْ وَمدٌُٔخ ِِمْٓ لَسْمًُ ٌَفِمِ ػَم َي

ُِسِنيٍد

( )1

غ ١َ٬انتػًُؽت ٚشضاض َٔ ِٜٗاٱض ساز .

اٌصٍح تني آٌح اٌثحث ٚخامتح آٌح اٌسٍاق

أخععُت اٯ ١ٜايعاي ١ٝبكٛي٘ عـاؾت ر بَِّْ خٌٍَّموَ ػٍََمَ وُمًِّ شَمِْءٍ لَمدِّسٌد

ٚعتعٌُ َععًل َٛنٛعٗا ٚتٖٛاّ :
ا٭َ : ٍٚهاَؽت ا ١ٜايػٝام خاق. ١
ايثاْ : ٞاضازَ ٠ا ٚضز وت ا ١ٜايهخث ٚإٔ بعث ١ايٓيب ستُـس قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٚا ؾٗٝا َـٔ قـ٬ح أَـ ١عظُٝـٜ ٫ ١كـسض عًٝـ٘ ا ٫اا عـع
ٚتٌ .
ايثايث  :انتطاز اٯٜا

رًَخٌٍَّوُ ُّمِِْ ًَُِّّْطُد

( )2

ٚ ٬ضز قهـٌ ـإ اٜـا
ايػـابك ١ؾُـث ّ

قٛيـ٘ عـاؾت

ٜٚؿٝس ادتُع بٚ ٘ٓٝبؽت خاـت ١ا ١ٜايػٝام أْ٘ ٜ ٫كسض

عًــ ٢اٱحٝــاٚ ٤اٱَا ـ ١ا ٫اا عــع ٚتــٌ ٚقــس أزٸع ـ ٢بعــض ايطٛاغٝــت
ايطبٛب ١ٝؾأخعاِٖ اا  ِٖٚوت ًَهِٗ ٚغًطاِْٗ  َِٗٓٚفتطٚز ايص ٟبعث
اا ي٘ ابطاٖ ِٝٱقاَ ١اذتج ١عًٚ ٘ٝعً ٢ايٓاؽ .

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .156
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( عٔ ظٜس بٔ أغًِ إٔ أ ٍٚتهاض نإ وت ا٭ضض فتطٚز ٚنإ ايٓاؽ
غتطت ٕٛقتعاض َٔ ٕٚعٓس ٙايطعاّ ؾدطج ابطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬قتعاض َع َٔ
قتعاض .
ؾإشا َط بُٓطٚز ْاؽ قاٍ  َٔ :ضبهِ؟.
قايٛا ي٘  :أْت  .حعَ ٢طٸ ب٘ ابطاٖ ِٝؾكاٍ  َٔ :ضبو  :قاٍ  :ايص ٟعتٞٝ
ٚقتٝت  .قاٍ  :أْا أحٚ ٞٝأَٝت .
قاٍ ابطاٖ : ِٝؾإٕ اا ٜأ  ٞبايؿُؼ َٔ انتؿطم ؾأ

بٗا َٔ انتػـطب .

ؾهٗت ايص ٟنؿط؟.
ؾطز ٙبػري نعاّ ؾطتع ابطاٖ ِٝاؾت أًٖ٘ ؾُط عً ٢نثٝب َٔ ضٌَ أعؿط
ؾكاٍ  :أ ٫اخص َٔ ٖصا ؾآ  ٞب٘ أًٖ ٞؾعطٝب أْؿػِٗ حـؽت أزخـٌ عًـِٗٝ؟
ؾأخص َٓ٘ ؾأ  ٢أًٖ٘ ؾٛنع َعاع٘ ثِ ْاّ.
ؾكاَــت اَطأ ــ٘ اؾت َعاعــ٘ ؾؿعخعــ٘ ؾــإشا ٖــ ٛبــأتٛز نعــاّ ضا ٙأحــس
ؾكٓعت ي٘ َٓ٘ ؾكطبع٘ اي ٚ ٘ٝنإ عٗس ٙبأًٖ٘ أْ٘ يٝؼ عٓسِٖ نعاّ.
ؾكاٍ  َٔ :أٖ ٜٔصا؟ قايت َٔ ايطعاّ ايص ٟت٦ت بـ٘  .ؾعـطف إٔ اا
ضظق٘ ؾخُس اا .
ثِ بعث اا اؾت ادتهاض ًَهاّ إٔ أَ بٚ ٞأْا أ طنو عًًَ ٢هو ؾٌٗ
ضبٸ غريٟ؟ ؾأب. ٢
ؾجا ٙ٤ايثاْ ١ٝؾكاٍ ي٘ شيو ؾأب ٢عً ٘ٝثِ أ ا ٙايثايث ١ؾأب ٢عً.٘ٝ
ؾكاٍ ي٘ انتًو  :ؾاكتع كتٛعو اؾت ث٬ث ١أٜاّ ؾجُع ادتهاض كتٛع٘
ؾأَط اا انتًو ؾؿعذ عً ٘ٝباباّ َٔ ايهعٛض ؾطًعت ايؿُؼ ؾًِ ٜطٖٚا َٔ
نثط ٗا ؾهعثٗا اا عً ِٗٝؾأنًت ؾخٚ َِٗٛؾطبت زَا ِٖ٤ؾًِ ٜهل ا٫
ايعظاّ .
ٚانتًو أ ٟفتطٚز نُا ٖ ٛمل ٜكـه٘ َـٔ شيـو ؾـ ٤ٞؾهعـث اا عًٝـ٘
بعٛن ١ؾسخًت وت َٓدط ٙؾُهث أضبعُا ١٥غٜٓ ١هطب ضأغ٘ بانتطـاضم
ٚأضحــِ ايٓــاؽ بــ٘ َــٔ كتــع ٜسٜــ٘ ثــِ نــطب بُٗــا ضأغــ٘ ٚنــإ تهــاض ّا
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أضبعُا ١٥غٓ ١ؾعصب٘ اا أضبعُا ١٥غٓ ١نًُه٘ ثِ أَا ٘ اا  ٖٛٚايص ٟنإ
بٓ ٢قطحاّ اؾت ايػُا ٤ؾأ  ٢اا بٓٝاْ٘ َٔ ايكٛاعس) (.)1
ايطابــع  :بٝــإ قــاَْ ٕٛــٔ اٱضاز ٠ايعهٜٝٓٛــٚ ١إٔ اا قــازض عًــ ٢ستــٛ
انتكٝه ١عٔ انتػًُؽت .
ارتاَؼ  :اضاز ٠ثٓا ٤اا عًْ ٢ؿػ٘  ٚؿك٘ انتػًُؽت وت ايس. ٜٔ
ايػازؽ  :زع ٠ٛانتػًُؽت يًسعاٚ ٤غ٪اٍ اذتاتا

ٚايطغا٥ب َٔ عٓس

اا عع ٚتٌ.
 ٫ٚعاضض بؽت ٖص ٙايٛتٚ ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطقت ١يكـس
ابعسأ

ٔ عًـ ٢ارت٥٬ـل
ٔ اا عـع ٚتـٌ ٜ ٫ٚكـسض عًـ ٢انتـ ٸ
ا ١ٜايهخث ؿتـ ٸ

 ٚايٓاؽ زتعُعؽت َٚعؿطقؽت ا ٫اا عع ٚتٌ ْعِ قس عتسث انتٔٸ بؽت ايٓاؽ
ٚيهٓ٘ أَط ستسٚز ٜ ٫ٚعِ ا ٫بؿهٌ َٔٚٸ ٚؾٝض ٚا شٕ َـٔ عٓـس اا بُٓٝـا
شنط اا عع ٚتٌ َٓٸ٘ وت ا ١ٜايهخث يعجًَ ٞكازٜل غري َعٓاٖ َ٘ٓ ١ٝوت نٌ
 َٔ ّٜٛأٜاّ ايسْٝا ب هعث ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ ٚاؾت ٜـّٛ
ايكٝاَ. ١
ٔ ايهؿـاضا
ٜٚؿٌُ ٖصا انتـ ٸ

ٚانتكـسَا

ايـيت تـا ٤بٗـا ا٭ْهٝـا ٤يعٗ٦ٝـ١

ا٭شٖإ ٚايٓؿٛؽ ٚادتٛاضح يعًك ٞضغايع٘ بايكهٚ ٍٛايطنا .
ٚناْت ايهؿاض ٠بهعثـ ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ َـرياث
ا٭ْهٝاٚ ٤ظٖط ٠ايسْٝا .
ٚعٔ ( ايعطباض بٔ غاض ١ٜايػًُ ٞقاٍ

عت ضغ ٍٛاا قـً ٢اا

عًٚ ٘ٝغًِ ٜك :ٍٛاْ ٞعٓس اا وت أّ ايهعاب خامت ايٓهٝؽت ٚإ ازّ نتٓجسٍ
وت نٓٝع٘ٚ .غٛف أْه٦هِ بعأ ٌٜٚشيو :أْا زع ٠ٛأب ٞابطاٖٚ ِٝبؿاض ٠عٝػ٢
قٚ َ٘ٛضٜ٩ا أَ.)2( )ٞ

( )1ايسض انتٓثٛض .168/2
( )2ؿػري ايطرب.82/2 ٟ
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ٚايعطباض َٔ أٌٖ ايكؿٓ ١ثِ غهٔ لتل َٚا

ؾٗٝـا ٖٚـ ٛأحـس

ايصْ ٜٔعٍ ؾ ِٗٝقٛي٘ عاؾت ر ًَالَ ػٍَََ خٌَّرَِّٓ بِذَخ َِد ؤَظٌَْنَ ٌِعَمٍَِّْيُُْ لٍُْمطَ الَ ؤَـِمدُ َِمد
ؤَلٍُِّْىُُْ ػٍََْْوِ ظٌٌٌَََّخ ًَؤَػُْْنُيُ ُْ ظَفِْغُ ِِْٓ خٌدَِّْغِ لَصًَٔد ؤَالَّ َّفِدًُخ َِد ُّنفِمٌَُْد (.)1

ٚض ( ٣ٚعٔ َٛغ ٢بٔ غعٝس عٔ عطباض بٔ غاض ١ٜقاٍ :نٓـت أيـعّ
باب ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ وت اذتهط ٚايػؿط ؾطأٜعٓا يًٝـٚ ١ضتـٔ
بعهٛى ٚشٖهٓا ذتات١ٺ ؾطتعٓا اؾت َٓعٍ ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚغـًِ
ٚقس عؿ َٔٚ ٢عٓس َٔ ٙأنٝاؾ٘ ٚضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغـًِ ٜطٜـس
إٔ ٜسخٌ وت قهع٘ َٚع٘ ظٚتع٘ أّ غًُ ١بٓت أب ٞأَ ١ٝؾًُا نًعت عً ٘ٝقاٍ:
أ ٜٔنٓت َٓص ايً١ًٝ؟ ؾأخرب ٘ .
ؾطًع تعاٍ بٔ غطاقٚ ١عهس اا بٔ َػؿـٌ انتعْـ - ٞؾهٓـا ث٬ثـ ١نٓـا
تا٥ع افتا ْعٝـ بهاب ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ  -ؾسخٌ ضغ ٍٛاا قً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ايهٝت ؾطًب ؾ٦ٝاّ ْأنً٘ ؾًِ ظتس ٙؾدـطج ايٓٝـا ؾٓـاز٣
بٜ :ّ٫٬ا ب َٔ ٌٖ ٍ٬عؿا ٤هل ٤٫٪ايٓؿط؟ قاٍٚ ٫ :ايص ٟبعثو بـاذتل
يكس ْؿهٓا تطبٓا ٚلتعٓا.
قاٍ  :اْظط عػ ٢إٔ جتس ؾ٦ٝاّ ؾأخص ادتطب ٜٓؿهٗا تطاباّ تطاباّ ؾعكع
ايعُطٚ ٠ايعُط إ حع ٢ضأٜت بؽت ٜس ٜ٘غهع ـتطا
ؾٗٝا ايعُط ثِ ٚنع ٜس ٙعً ٢ايعُطا

ٚ

ثِ زعا بكخؿ١ٺ ؾٛنع

 ٢اا .

ٚقاٍ :نًـٛا بػـِ اا ؾأنًٓـا ؾأحكـٝت أضبعـٚ ١متػـؽت ـتـط ٠أنًعٗـا
أعسٖا ْٛٚاٖا وت ٜس ٟا٭خطٚ ٣قاحهاٜ ٟكٓعإ َا أقٓع ٚؾهعٓا ٚأنٌ
نٌ ٚاحسٺ َٓا متػؽت ـتطٚ ٠ضؾعٓا أ ٜسٜٓا ؾإشا ايعُطا

ايػهع نُا ٖ.ٞ

ؾكاٍٜ :ا ب ٍ٬اضؾعٗا وت تطابو ؾإْ٘ ٜ ٫أنٌ َٓٗا أحس ا ٌْٗ ٫ؾهعاّ.
قاٍ :ؾهٓٝا ضتٔ ح ٍٛقه ١ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ ؾهإ ٜعٗجس
َٔ ايً ٌٝؾكاّ ًو ايًٜ ١ًٝكً ٞؾًُـا نًـع ايؿجـط ضنـع ضنعـيت ايؿجـط
( )1غٛض ٠ايعٛب.92 ١
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ٚأشٸ ٕ بــٚ ٍ٬أقــاّ ؾكــً ٢ضغــ ٍٛاا قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚغــًِ بايٓــاؽ ثــِ
اْكطف اؾت ؾٓا ٤قهع٘ ؾجًؼ ٚتًػٓا حٛي٘ ؾكطأ َٔ " انتَٓ٪ؽت"

( )1

عؿطاّ.

ؾكاٍ ٌٖ :يهِ وت ايػسا٤؟ قاٍ عطبـاض :ؾجعًـت أقـ ٍٛوت ْؿػـ :ٞأٟ
غسا٤؟ ؾسعا ب ٍ٬بايعُط ؾٛنع ٜس ٙعً ٘ٝوت ايكـؿخ ١ثـِ قـاٍ :نًـٛا بػـِ
اا ؾأنًٓا ٚ -ايص ٟبعث٘ باذتل  -حع ٢ؾهعٓا ٚاْا يعؿط ٠ثِ ضؾعٛا أٜسِٜٗ
َٓٗا ؾهعاّ ٚاشا ايعُطا

نُا ٖ.ٞ

ؾكاٍ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ :ي ٫ٛأْ ٞأغعخ َٔ ٞٝضب ٞ٭نًٓا
َٔ ٖصا ايعُط حعْ ٢طز انتس ١ٜٓعٔ اخطْاٚ .نًع غً َٔ ِٝأٌٖ ايهًس ٚأخص
ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغـًِ ايعُـطا

بٝـس ٙؾـسؾعٗا ايٝـ٘; ؾـٛؾت ايػـّ٬

ًٜٛنٗٔ.
ؾًُا أكتع ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ انتػـري َـٔ هـٛى أضَـٌ

( )2

ايٓاؽ اضَا ّ٫ؾسٜساّ ؾؿدل عً ٢شيو اذتاٍ حع ٢تا ٤ايٓاؽ اؾت ضغٍٛ
اا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ ٜػعأش ْ ْ٘ٛإٔ ٜٓخطٚا ضنابِٗ ؾٝأنًٖٛا.
ٚنتا أقهٌ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ قاؾ ّ٬حع ٢اشا نإ بؽت هٛى
ٚٚاز ٜكاٍ ي٘ ٚاز ٟايٓاق ١نإ ؾٝـ٘ ٚؾـٌ

( )3

غتـطج َٓـ٘ وت أغـؿً٘ قـسض َـا

ايطانهؽت أ ٚايث٬ث ١ؾكاٍ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغـًَِ :ـٔ غـهكٓا اؾت
شيو ايٛؾٌ ؾٜ ٬ػعكؽت َٓ٘ ؾ٦ٝاّ حعْ ٢أ  ٞؾػهل اي ٘ٝأضبعَ ١ـٔ انتٓـاؾكؽت:
َععب بٔ قؿري ٚاذتاضث بٔ ٜعٜس ايطا ٞ٥حًٝـ وت بين عُط ٚبٔ عٛف
ٚٚزٜع ١بٔ ثابت ٚظٜس بٔ ايًكٝت.
( )1انتطاز غٛض ٠انتٚ َٕٛٓ٪اييت هسأ بكٛي٘

عاؾترلَدْ ؤَفٍَْكَ خٌُّْاِِْنُمٌَْ *خٌَّمرَِّٓ ىُمُْ

فِِ طَ َظِيُِْ خَدشِؼٌَُْ * ًَخٌَّرَِّٓ ىُُْ ػَْٓ خٌٍَّغٌِْ ُِؼْسِػٌَُْ * ًَخٌَّرَِّٓ ىُُْ
ٌٍِصَّوَدشِ فَدػٌٍَُِْدغٛض ٠انت.4-1 َٕٛٓ٪
( )2اٱضَاٍ  :اْؿاز ايعاز.
( )3ايٛؾٌ  :انتا ٤ايكً ٌٝايصٜ ٟكطط قً ّ٬ٝقً َٔ ّ٬ٝتهٌ أ ٚقدط.ٙ
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ؾكــاٍ ضغــ ٍٛاا قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚغــًِ :أمل أْٗهــِ؟ ٚيعــِٓٗ ٚزعــا
عً ِٗٝثِ ْعٍ ؾٛنع ٜس ٙوت ايٛؾٌ ثِ َػخ٘ بإقهع٘ حع ٢اتعُع وت نؿ٘
َٓ٘ َا ٤قً ٌٝثِ ْهخ٘ ثِ َػخ٘ بٝس ٙثِ زعا ؿتا ؾا ٤اا إٔ ٜـسع ٛبـ٘
ؾاطتطم انتا.٤
قاٍ َعاش بٔ تهٌٚ :ايصْ ٟؿػ ٞبٝس ٙيكس

عت ي٘ ؾـس ّ٠وت اضتطاؾـ٘

َثٌ ايكٛاعل ؾؿطب ايٓاؽ َا ؾاٚ٤ا ٚغكٛا َا ؾاٚ٤ا ثِ قـاٍ ضغـٍٛ
اا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ :ي ٔ٦بكٝعِ أ ٚبكَٓ ٞهِ يعػُعٔ بٗصا ايٛازٖٛٚ ٟ
أخكب هتا بؽت ٜسٚ ٜ٘هتا خًؿ٘ قاٍٚ :اغعك ٢ايٓاؽ ٚؾطبٛا .قاٍ غًُ ١بٔ
غ ١َ٬ابٔ ٚقـ :قًت يٛزٜع ١بٔ ثابـتًٜٚ :ـو أبعـس َـا ـط ٣ؾـ٧؟ أَـا
ععرب؟ قاٍ :قس نإ ٜؿعٌ َثٌ ٖصا قهٌ ٖصا ثِ غ اض ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝغًِ) ( .)1أ ٟأضاز َعاش ظتط ٚزٜع ١عٔ ايٓؿام ٚابطإ ايهؿط .
ــط ٣أٜــٔ كــع اٜــ ١ايربنــ ١ايــيت جتــط ٟعًــٜ ٢ــس ضغــ ٍٛاا وت ايطعــاّ
ٚايؿطب َٔ انتكازٜل انتٔٸ اٱهل ٞوت ا ١ٜايهخث ٚايـيت ٚضز

وت اذتـسٜث

أع ٠ٚ٬ َٔ ٖٞ ٌٖٚ ٙ٬ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ٯٜـا

اا أّ

قٛيــ٘ عــاؾت رٌَمَمدْ َِ مَّٓ خٌٍَّ موُ د أّ عًــ ِٝايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ
انتػًُؽت ايهعاب ٚاذتهُ. ١
ادتٛاب اْ٘ َٔ انتٔٸ ٚايط ٍٛوت قٛي٘ عـاؾت ايـٛاضز وت اٜـ ١ايهخـث ؾاْـ٘
أعِ َٔ َهاَؽت ا ٯ ١ٜبًخاظ إٔ ايًطـ ٚاٱحػإ ٚانتٔ َٔ اا عع ٚتٌ
بطغاي ١ايٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ أعـِ َـٔ إٔ ختـعل بـ٘ اٜـ١
ٚاحس ٠خاقٚ ١إٔ ن ٌ ا َٔ ١ٜايكطإ ٖـَ ٞـٔ ٖـصا انتـٔٸ اش ٜـسٍ اخهـاض اٜـ١
ايهخث عـٔ بعثـ ١ايطغـ ٍٛستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ عًـ ٢تطٜـإ
انتعجعا

عًٜ ٢س.ٜ٘

ٚقتهٔ كسٜط أ ٍٚا ١ٜايهخث عًٚ ٢ت: ٙٛ

(َ )1ػاظ ٟايٛاقس.418/1 ٟ
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ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعث ؾ ِٗٝضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ يٝسؾع
اا عِٓٗ ايؿكط ٚايؿاق. ١
ايثاْ : ٞيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش ٜؿاٖس ٕٚاٯٜـا

ٚبـطاٖؽت ايٓهـ٠ٛ

جتط ٟعًٜ ٢س ايٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ وت ايػـؿط ٚاذتهـط
 َٔٚز ٌ٥٫انتعجـع ٠ايٓهٜٛـ ١وت ايكعـاٍ ٚعٓـس َكسَا ـ٘ بعـث انتػـًُؽت عًـ٢
ادتٗاز ْٚسبِٗ اؾت ايعهخٚ ١ٝايهصٍ ٚايؿسا ٤وت ايسؾاع عـٔ اٱغـٚ ّ٬عـٔ
ضغ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ  :ايػـاع ٞعًـ ٢ا٭ضًَـٚ ١انتػـهؽت
ناجملاٖس وت غه ٌٝاا.
ايثايث  :زت ٧انتعجع ٠عٓس اذتات ١ايٗٝا ؾُع ادتٛع ٚايعطـ ٜ ٫ػعطٝع
ادتٓٛز ايكعاٍ افتا عحـ ادتٛٝف عً ٢بطْٗٛا أَ ٟع ايؿهع  ٚـٛؾري ا٭نـٌ
ٚايؿطب ٚناْت َعطن ١هٛى نتٛاتٗ ١ايط ِٖٚ ّٚأٌٖ ثطاْٚ ٤عُ ١ظاٖط٠
ٚنتآ ظٗط ادتٛع عً ٢ايكخاب ١وت أضض ايػطب ١جتًت انتعجـعٖٚ ٠ـٌ قتهـٔ
ايك ٍٛبكاْ ٖٛٚ ٕٛحكط حهٛض انتعجع ٠عٓس اذتاتـ ١ادتـٛاب  ٫اش إٔ
انتعجعْ ٠عَُٔٚ ١ٸ َٔ عٓس اا عع ٚتٌ ؾعأ  ٞحٝث ٜؿا ٤اا عع ٚتٌ
يٝه ٕٛكسٜط ا ١ٜايهخث عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ؿتج ٧ايطغ ٍٛستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘
ٚاي٘ ٚغًِ بانتعجع. ٠
ايثاْ : ٞيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بانت٬ظَ ١بـؽت ايطغـايٚ ١انتعجـع ٠ؾـإ
قًت نتاشا مل كٌ ٖٓـا بانت٬ظَـ ١بـؽت ايٓهـٚ ٠ٛانتعجـع ٠ادتـٛاب ٜكـذ ٖـصا
ايك ٍٛأٜهاّ ا ٫إٔ ا ١ٜايهخث شن ط
ايطغاي ١يهٝإ قاْٖٚ ٕٛـ ٛإٔ َعجـعا

ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بكؿ١
ايطغـ ٍٛأنثـط ٚأنـرب َـٔ َعجـعا

ايـٓيب َٚـٔ َعجعا ـ٘ زتٝـ ٙ٪بؿــطٜعٚ ١أحهـاّ خاقـ ١بطغـايع٘ ٚبايٓاغــذ
ٚانتٓػٛر كٛم ايؿطٜع ١ايػابكٚ ١يهٝـإ إٔ َكـازٜل اٜـ ١ايهخـث َـٔ

خكــا٥ل ايطغــ ٍٛؾُــٔ َعــاْ ٞقٛيــ٘ عــاؾت ر َّعٍُْممٌ ػٍََمْْيُِْ آَّدظِموِد أٜ ٟعًٖٛــا
ابعسا ٤ؾ ًِ ٓعٍ عًْ ٢يب قهً٘ .
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ايثايث  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ٭ْ٘ رػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَمدِّسٌداش إٔ
َٛنٛع ٖصا ايؿكٌ ٖـ ٛقـً ١اٜـ ١ايهخـث اـتـ ١اٜـ ١ايػـٝام ايـيت عؿـاخط
حطٚؾٗا بكاْ ٖٛٚ ٕٛقسض ٠اا عـع ٚتـٌ عًـ ٢نـٌ ؾـٚ ٧عـسّ اغععكـا٤
َػأي ١عً.٘ٝ
ايطابع  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت باؾان ١ايطعاّ َٔ بؽت أقابع ضغٍٛ
اا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
ارتاَؼ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بسؾع ايٝأؽ ٚايكٓ ٛعـِٓٗ قـاٍ

عاؾت ر ًَالَ ظَْْحَعٌُخ ِِْٓ زًَْقِ خٌٍَّوِ بَِّٔوُ الَ َّْْحَطُ ِِْٓ زًَْقِ خٌٍَّوِ بِالَّ خٌْمٌََُْ خٌىَدفِسًَُْد (.)1

ايػازؽ  :إ اا عع ٚتٌ عً ٢نٌ ؾـ ٧قـسٜط ؾًـِ ٜـهطـ بايٓـاؽ
عً ٢عهاز ِٗ يٮٚثإ ٚععٚؾِٗ عٔ ناعع٘ ؾُٔٸ عً ِٗٝبـايٓيب ستُـس قـً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٚع٘ َٔ انتعجعا

ايعكًٚ ١ٝاذتػَ ١ٝا مل هٔ َع أحس

ٜعً َٔ ٛا٭ْهٝا ٤غٛا َٔ ٤تٗ ١ايهِ أ ٚايهٝـ أ ٚا٭ثط  َٔ ٖٛٚايؿـٛاٖس
عً ٢عُ ّٛضغايع٘ ٚأْٗا تا٤

اؾت ايٓاؽ كتٝعاّ حتهب هلِ اٱقتإ  ٚهعث

ايٓؿط ٠وت ْؿٛغِٗ َٔ عهاز ٠ا٭ٚثإ  َٔٚايصٜ ٜٔك ُٕٛٝعً ٢عهاز ٗا قاٍ

عاؾت ر ًٌَىَِّٓ خٌٍَّوَ لَسَّرَ بٌَِْْ ىُُْ خإلِميَدَْ ًَشََّّنَوُ فِِ لٌٍُُزِىُُْ ًَوَسَّهَ بٌَِْْىُُْ خٌْىُفْسَ ًَخٌْفُعٌُقَ

ًَخٌْؼِظَْْدَْد (.)2
ٚقس كسّ وت ادتـع ٤ايػـابل إٔ نـَ ّ٬ـٔ يؿـظ رلَسَّمرَد ٚروَمسَّهَد ٚيؿـظ
رخٌسَّخشِمدًَُْد مل ٜـ طز وت ايكــطإ ا ٫وت اٯٜــ ١أعــ )3( ٙ٬يهٝــإ قــاْٖٚ ٕٛــٛ
انت٬ظَ ١بؽت اٱقتإ ٚايطؾس ٚايؿ٬ح  ٚأنٝس َٔٸ اا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت
وت ًكَٓ ٞٸ٘ بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بايكهٚ ٍٛايعكسٜل .
( )1غٛضٜٛ ٠غـ .87
( )2غٛض ٠اذتجطا

.7

( )3أْظط ادتع ٤ايػازؽ ٚا٭ضبعؽت بعس انتاٖ َٔ ١٥صا ايػؿط م .146
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ٔ
ؾُٔ َكازٜل قٛي٘ عاؾت ر ًََِد ؤَزْظَمٍْنَدنَ بِالَّ زَلَّْمصً ٌٍِْؼَمدٌَِّنيَد ( )1جتًـَ ٞـ ٸ
اا عً ٢انتػًُؽت باهلسا ١ٜنتٓٸ ٘ بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ
 ٚكسٜط ا ١ٜايهخث  :يكس َٔٸ اا عً ٢ايص ٜٔبًػٛا َط ه ١اٱقتإ ؿتـٔٸ اا اش

بعث ؾ ِٗٝضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ ؾُٔ َكازٜل قٛي٘ عاؾت ربَِّْ خٌٍَّوَ ػٍَََ

وًُِّ شَِْءٍ لَدِّسٌدأَٛض :
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚانتٔٸ َٔ اا عً ٢ايٓاؽ .
ايثاْٛ : ٞاي ٚ ٞعاقب انتٔٸ َٔ اا عً ٢ايٓاؽ .
ايثايث َٔ :ٸ اا باْعؿاع ؾطط َٔ ايٓاؽ َٔ َٓٸ٘ ٚنٛي٘ ٚاحػاْ٘ بهعثـ١
ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.
ايطابع  :بكا َٔ ٤ٸ اا وت ا٭ضض ٚعسّ َػازض ٘ هلا .
ارتاَؼ  :جتًَ ٞكازٜل َٔٸ اا يًٓاؽ ٚغطٛع نٝا. ٘٥
 َٔٚاٯٜا

وت انتٔٸ اٱهل ٞؿهٌ اا عع ٚتٌ عًـ ٢انتػـًُؽت بٓـعٍٚ

قٛي٘ عاؾت رخىْدَِٔد خٌظِّسَخؽَ خٌُّْعْعَمَُِْد ( ٠ٚ٬ ٚ )2نٌ َػًِ َٚػًُ ١ي٘ عسَ ٠طا
وت اي ّٛٝبكٝػ ١ايٛتٛب ايعٝين ٚؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ٚؾت  :انتٔٸ َٔ اا قطا َػعك. ِٝ
ايثاْ : ١ٝانتٔٸ َٔ اا نط ٜل اؾت ايكطا انتػعك. ِٝ
ايثايث : ١انتٔٸ َٔ اا ضؾخٚ ١ؾٝض وت غهٌ اهلساٚ ١ٜايطؾاز.

ايٛت٘ ايثاْ : ٞقًٖ ١ص ٙبكٛي٘ عاؾت ر ًََِد ؤَطَدزَىُُْ ٌَََّْ خٌْعَمََ خٌْفَّْؼَمدِْ

فَسِةِذِْْ خٌٍَّوِ ًٌََِْؼٍََُْ خٌُّْاِِْنِنيَد (ٚ )3ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥

( )1غٛض ٠ا٭ْهٝا.107 ٤
( )2غٛض ٠ايؿاحت.6 ١
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .166
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ا٭ٚؾت ْ :عيت نٌ َٔ ا ١ٜايهخث ٚايػٝام كٛم َعطن ١أحس ٖٛٚ
َٔ ؾٛٝنا
اٜا

ايكطإ بإٔ ٜكاب انتػًُ ٕٛػاض ٠ؾازح ١وت َعطن ١ؾععٛاؾت

ايكطإ اييت هؽت أغهاب ٖص ٙارتػاضٚ ٠نٝؿ ١ٝاٱْعؿاع ا٭َثٌ َٓٗا ٚزؾع

ا٭نطاض اييت قس رتؾذ عٓٗا َٔ َٔ ٖٛٚٸ اا ايص ٟصنط ٙا ١ٜايهخث.
يكس نإ أثط ْ ٚؿع ٖص ٙاٯٜا

عً ٢انتػًُؽت عظُٝـ ّا ’ ٚجتًـ ٢بعخًـِٗٝ

بايكرب ٚايطنا ؿتا قسٸض اا عع ٚتٌ .
ٜ ٫ٚعًِ أحس غري اا َا أقاب ايهاؾط َٔ ٜٔايهطض ايؿازح بٓعٖ ٍٚصٙ
ايـــيت هــ سز ٚـتخـــ ٛأْ ٟكـــط أَ ٚهػـــب هلـــِ وت انتعطنـــ ١قـــاٍ

اٯٜـــا

عاؾتر وَرَّذَ خٌَّرَِّٓ ِِْٓ لَسٍِْيُِْ فَإَ ظَدىُُْ خٌْؼَرَخذُ ِِْٓ لَْْػُ الَ َّشْؼُسًَُْ * فَمإَذَخلَيُُْ

خٌٍَّوُ خٌْهِصَُْ فِِ خٌْمََْدشِ خٌدَُّْْٔد ًٌَؼَرَخذُ خٓخِسَشِ ؤَوْسَسُ ٌٌَْ وَدٌُٔخ َّؼٌٍََُّْْد(.)1
يكس أْعٍ اا عع ٚتٌ انت٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘

ٚغًِ ٚأقخاب٘  ّٜٛأحس قاٍ عاؾت ر بِذْ ظَمٌُيُ ٌٍُِّْاِِْنِنيَ ؤٌَْٓ َّىْفَِْىُُْ ؤَْْ

ُِّّدَّوُُْ زَزُّىُُْ زِؽَ َؼَصِ آالَفٍ ِِْٓ خٌَّْ َجِىَصِ ُِنْمصٌَِنيَد (ٚ )2مل ٜٓكطع انتسز َٔ اا اش
ناْت نٌ ا ١ٜقطاْْ ١ٝعيت قهٌ أ ٚأثٓاَ ٤عطن ١أحس َسزاّ يًُػـًُؽت ٚنـصا
نٌ اْ ١ٜعيت ب عسٖا ؾاْٗا َسز يًُػـًُؽت يكـازّ ا٭ٜـاّ ٚؾٗٝـا خـعٚ ٟشٍ
ٖٛٚإ يًص ٜٔنؿطٚا .
يكس تعًـت ٖـص ٙاٯٜـا

ايـص ٜٔنؿـطٚا وت حـاٍ ٜـأؽ َكـط ٕٚبـايؿعع

ٚارتٛف َٔ انتػًُؽت ٚوت قٛي٘ عاؾتر ظَنٍُْمِِ فِمِ لٍُُمٌذِ خٌَّمرَِّٓ وَفَمسًُخ
خٌسُّػْرَد

( )3

ٚضز عٔ ايػس ٟقاٍ  :نتا اضحتٌ أب ٛغؿٝإ ٚانتؿطن ّٜٛ ٕٛأحس

َعٛتٗؽت ضتَ ٛه ١اْطًل أب ٛغـؿٝإ حعـ ٢بًـؼ بعـض ايططٜـل  .ثـِ اْٗـِ
( )1غٛض ٠ايعَط .26-25
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .124
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .151
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ْــسَٛا ؾكــايٛا  :ب٦ػــُا قــٓععِ اْهــِ قعًعُــ ِٖٛحعــ ٢مل ٜهــل ا ٫ايؿــطٜس
طنعُــ . . . ِٖٛ؟ اضتعــٛا ؾاغعأقــًٛا  .ؾكــصف اا وت قًــٛبِٗ ايطعــب
ؾاْٗعَٛا ؾًكٛا أعطابٝاّ ؾجعً ٛا ي٘ تع ّ٬ؾكايٛا ي٘  :إ يكٝت ستُساّ ؾأخربِٖ
ؿتا قس كتعٓا هلِ .
ؾـأخرب اا ضغـٛي٘ قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚغــًِ ؾطًـهِٗ حعـ ٢بًـؼ لتــطا٤
ا٭غس  .ؾأْعٍ اا وت شيو ؾصنط أبا غؿٝإ حؽت أضاز إٔ ٜطتع اؾت ايـٓيب
قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ  َٚا قصف وت قًه٘ َٔ ايطعب ؾكاٍ {غًٓك ٞوت قًٛب
ايص ٜٔنؿطٚا ايطعب}(.)1
ٚأخطج ابٔ أب ٞحامت عٔ ابٔ عهـاؽ وت ٖـص ٙاٯٜـ ١قـاٍ :قـصف اا وت
قًب أب ٞغؿٝإ ايطعب ؾطتع اؾت َه ١ؾكاٍ ايٓيب قً ٢اا عًٝـ٘ ٚغـًِ :
إ أبــا غــؿٝإ قــس أقــاب َــٓهِ نطؾــاّ ٚقــس ضتــع ٚقــصف اا وت قًهــ٘
ايطعب(.)2
 َٔٚاٜا

ايكطإ ٖص ٙا ١ٜايهخث ايـيت ختـرب عـٔ َـٔٸ ٚاحػـإ خـام

بانتػًُؽت هتا ظتعٌ اذتػس ٜـسب اؾت قًـٛب ايـص ٜٔنؿـطٚا ٜٚظٗـط تًٝـاّ وت
َٓعسٜا ِٗ ٚانتٓاتا ٠ؾُٝا ب. ِٗٓٝ
ٚٚقؿت اٯ ١ٜانتػًُؽت بكؿ ١اٱقتإ  ٖٛٚزع ٠ٛهلِ ٱتعٓاب ايؿطق١
ٚايكعاٍ ؾُٝا ب ِٗٓٝاش إٔ اٱقتإ غٛض انتٛته ١ايهً ١ٝادتاَع بٚ ِٗٓٝايـصٟ
مل ٜٓاي ٙٛا ٫ؿتٔٸ ٚؾهٌ َٔ اا عع ٚتـٌ ؾـأضاز اا عـع ٚتـٌ إٔ ٜثهـت
أقساَِٗ وت َٓاظٍ اٱقتـإ ؾعؿهـٌ  ٚٸـاِٖ انتـَٓ٪ؽت ٜٚهـ ٕٛكـسٜط أٍٚ
اٯ ١ٜعًٚ ٢تَٗٓ ٙٛا :
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش تعًِٗ ََٓ٪ؽت ٚحسثت خك١َٛ
بــؽت ا٭ٚؽ ٚارتــعضج بعخــطٜض َــٔ ضتــٌ ؾــسٜس ايهــػٔ عًــ ٢انتػــًُٔٝ
ٚشنٓ طِٖ بايعسا ٠ٚاييت ناْت ب ِٗٓٝأٜاّ ادتاًٖ ١ٝؾػهب ايؿطٜكإ ٚلتًـٛا
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .151
( )2ايسض انتٓثٛض .455/2
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ايػ٬ح  :ؾهًؼ شيو ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ ؾدـطج ايـ ِٗٝؾـُٔٝ
َع٘ َٔ انتٗاتط َٔ ٜٔأقخاب٘ حع ٢تا. ِٖ٤
ؾكــاٍ ٜ :ــا َعؿــط انتػــًُؽت اا اا  . . .أبــسع ٣ٛادتاًٖٝــٚ ١أْــا بــؽت
أظٗطنِ بعس اش ٖسانِ اا اؾت اٱغٚ ّ٬أنطَهِ ب٘ ٚقطع ب٘ عٓهِ أَط
ادتاًٖٚ ١ٝاغعٓكصنِ ب٘ َٔ ايهؿط ٚأيـ ب٘ بٓٝهِ طتع ٕٛاؾت َـا نٓـعِ
عً ٘ٝنؿاضاّ؟ ؾعطف ايك ّٛأْٗا ْعغ َٔ ١ايؿٝطإ ٚنٝس َٔ عسٚٸِٖ هلِ .
ؾأيكٛا ايػـ٬ح ٚبهـٛا ٚعـاْل ايطتـاٍ بعهـِٗ بعهـاّ ثـِ اْكـطؾٛا َـع
ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ غاَعؽت َطٝعؽت قس أنؿأ اا عـِٓٗ نٝـس
عس ٚاا ؾاؽ ٚأْعٍ ا ا وت ؾإٔ ؾاؽ بٔ قٝؼ َٚا قٓع {قـٌ ٜـا أٖـٌ
ايهعاب ملٳ هؿط ٕٚبآٜا
اا بػاؾٌ عُا عًُ}ٕٛ

اا ٚاا ؾٗٝس عًَ ٢ا عًُ )1(}ٕٛاؾت قٛي٘ {َٚا
( )2

ٚأْعٍ وت أٚؽ بـٔ قٝظـٚ ٞتهـاض بـٔ قـدط

 َٔٚنإ َعُٗا َٔ قَُٗٛا ايص ٜٔقٓعٛا َا قٓعٛا { ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٛا إ
طٝعٛا ؾطٜكاّ َٔ ايص ٜٔأٛ ٚا ايهعاب ٜطزٚنِ بعس اقتاْهِ ناؾط } ٜٔاؾت قٛي٘
{أٚي٦و هلِ عصاب عظ.)3(}ِٝ
ايثاْ : ٞيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش حاٍ بٚ ِٗٓٝبـؽت َؿـاٖ ِٝايهؿـط

ه َف ٍْ َْ ْف َسلُمٌخ ىُم ٌَ َخْْم ٌس َِِّّمد
َ َٔ ٖٛٚكـازٜل قٛيـ٘ عـاؾتر لُم ًْ ِز َفؼْم ًِ خٌٍَّم ِو ًَ ِز َس ْل َّعِم ِو َفسِم َر ٌِ َ
َّفَّْؼٌَُْد(.)4
ايثايث  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش عكُِٗ َٔ اٱض ساز .
ايطابع  :يكـس َـٔٸ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت اش ضظقٗـِ زضتـ ١اٱقتـإ َـٔ بـؽت
ايٓاؽ.

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .98
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .99
( )3ايسض انتٓثٛض . 395/2
( )4غٛضْٜٛ ٠ؼ .58
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ارتاَؼ  :يكس َٔٸ اا عًـ ٢انتػـًُؽت اش شنـطِٖ وت اٜـ ١ايهخـث بكـؿ١
انتَٓ٪ؽت ٚؾ ٘ٝبؿاض ٠ا٭تط ٚايثٛاب ايعظ ِٝوت اٯخط. ٠
ايػازؽ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعث ؾ ِٗٝضغـَ ّ٫ٛـٔ أْؿػـِٗ
يُٝٸ ٔ عً ِٗٝبايطظم ايهطٚ ِٜارتري ايٛؾري .

ايػابع َ َٔ :عاْ ٞؿهٌ اا عع ٚتٌ يعٌ رفِمِ خَٕزْعِ خٍَِْفَمصًد

( )1

ٛاي ٞانتٔٸ اٱهل ٞعً ٢ايٓاؽ ٚاخعكام انتَٓ٪ؽت بؿطط َٓ٘ ٖٚـ ٛايـصٟ
ه ٘ٓٝنٌ َٔ ا ١ٜايهخث ايػٝام اش ٜكاب اٱْػإ باذتػطٜٚ ٠سٸب ايٝـأؽ
اؾت ْؿػ٘ عٓس ارتػاضٚ ٠اهل عقت ١ؾعؿهٌ اا عع ٚتٌ ٚٚق ٢انتػًُؽت اهلعقت١
وت َعطن ١أحس ٚتعًِٗ ٜعًك ٕٛارتػاض ٠بايكرب  ٚعاٖس ايؿطا٥ض َٔ ٖٛٚ

َكازٜل قٛي٘ عاؾت ر ًَخظْعَؼِْنٌُخ زِدٌظَّسْسِ ًَخٌظَّ َشِ..د (.)2
انتػأي ١ايثاْ : ١ٝتا٤

ا ١ٜايػٝام بكٝػ ١ارتطاب رًََِمد ؤَطَمدزَىُُْد أٜ ٟـا

أٜٗا انتَ َٕٛٓ٪ا أقابهِ )
ٚٚضز

اٜــ ١ايهخــث بكــٝػ ١ادتًُــ ١ارتربٜــ ١رٌَمَ مدْ َِ مَّٓ خٌٍَّ موُ ػٍََممَ

خٌُّْماِِْنِنيَ د يعهٖ ٕٛص ٙاٯٜا

َسضغ ١اٱقتإ وت حاٍ ارتػـاض ٠وت َٝـسإ

انتعطنٚ ١يٝؼ َٔ أََ ١ثٌ انتػًُ ؽت ٜعؿهٌ اا عع ٚتٌ عً ِٗٝبانتٛاغـا٠
ٚايهٝإ ايسا ِ٥عٓس ارتػاض ٠وت أحسَ ٣عاضنِٗ َع ايص ٜٔنؿطٚا.
ٚأخرب

ا ١ ٜايهخث عٔ َٔٸ اا عع ٚتٌ عً ٢انتَٓ٪ؽت يهٝإ قاْٖٛٚ ٕٛ

إٔ ارتػاض ٠اييت ٜكاب ٕٛبٗا بعؽت اا  ٖٛٚغهخاْ٘ ٜعًِ بٗا قهٌ ٚقٛعٗا

ٓ ٚعٍ بػاحعِٗ يٝثٝهِٗ اا عًٗٝا قاٍ عاؾتر ًٌََُِّْمِّضَ خٌٍَّوُ خٌَّرَِّٓ آَِنٌُخ ًَّّْمَكَ
خٌْىَدفِسَِّٓد

( )3

هتا ٜسٍ عً ٢عسّ عاضنٗا َـع ا كـاٍ انتـٔٸ َـٔ اا عًـ٢

( )1غٛض ٠ايهكط.30 ٠
( )2غٛض ٠ايهكط.45 ٠
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .141
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انتَٓ٪ؽت ٚانتَٓ٪ا
شنط

ٚوت حؽت شنط

ا ١ٜايهخث انتٔٸ َٔ اا عً ٢انتػًُؽت

اٯٜعإ اييت بعسٖا َػأي ١انتكٝه ١ايـيت حًٓـت بانتػـًُؽت ٜـَ ّٛعطنـ١

أحس وت قٛي٘ عاؾتر ؤًٌَََّّد ؤَطَدزَعْىُُْ ُِظِْسَصم لَدْ ؤَطَسْعُُْ ِِؽٍَْْْيَد لٍُْعُُْ ؤَََّٔ ىَرَخ لًُْ ىٌَُ ِِْٓ
ػِنْدِ ؤَْٔفُعِىُُْ بَِّْ خٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَدِّسٌ * ًََِد ؤَطَدزَىُُْ ٌَََّْ خٌْعَمََ خٌْفَّْؼَدِْ
فَسِةِذِْْ خٌٍَّوِد(.)1

ٚانتطاز َٔ ادتُعؽت ِٖ تٝـ انتػـًُؽت ٚتـٝـ انتؿـطنؽت اش ايعكـٛا وت
ارتاَؼ عؿط َٔ ؾٗط ؾٛاٍ َٔ ايػٓ ١ايثايث ١يًٗجط ٠ايٓه ١ٜٛوت ستٝط تهٌ
أحس ٚنإ ًو ايٛاقع ١اييت خًٓسٖا ايكطإ بعؿاقٚ ٌٝبٝإ يعهَٛ ٕٛعظ١
ٚعرب ٠يًُػًُؽت ٚٚغ ١ًٝيٝعخًٛا بايكرب وت َعاضى اٱغ ّ٬ايكازَ ١ؾهاْت
اٯٜا

ايكطاْ ١ٝارتاق ١ؿتعطن ١أحس َازٚ ٠غههاّ يًكرب وت َعطن ١ارتٓسم َٔٚ

 ٚغا ٌ٥ايٓكط وت َعطن ١حٓؽت ؾكس ا ْٗعّ نثري َٔ ايكخاب ١وت َعطن ١أحس
ثِ أخصٚا بايطتٛع اؾت َٝسإ انتعطن ١هاعاّ ٚيهٔ وت َعطن ١حٓؽت ٚعٓسَا
عطض انتػًُ ٕٛهلجَ ّٛهاغت ٚؾسٜس َٔ ٖٛاظٕ ٚثكٝـ اْٗعَت ايط٥٬ع
ا٭ٚؾت َٔ تٝـ انتػًُؽت ٚيهٔ غ طعإ َا عازٚا اؾت َٝسإ انتعطن ١ؾأحا
بايٓيب ستُس قً  ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َِٓٗ غاعع ٦ص ضت ٛث ٬ا٥ـٚ ١ناْـت
َكسَ ١ايٓكط انتهؽت بُٓٝا مل ٜثهت بؽت ايٓيب  ّٜٛأحس ا ٫بٓخ ٛعـسز أقـابع
ايٝس. ٜٔ
 (ٚعٔ انتكساز قاٍ :نتا كاؾؿٓا يًكعاٍ تًؼ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عً٘ٝ
ٚغًٓ ِ حتت ضاَ ١ٜكعب بٔ عُري ؾًُا قعٌ أقخاب ايًٛاٖٚ ٤عّ انتؿطنٕٛ
اهلعقت ١ا٭ٚؾت ٚأغاض انتػًُ ٕٛعًَ ٢عػهطِٖ ؾاْعٗهٛا حـسثت ثػـط ٠عٓـس
انتػــًُؽت بػــهب ــطى ايطَــا ٠نتٛانــعِٗ عًــ ٢تهــٌ ايطَــا ٠ؾعحؿــت خٝــٌ
انتؿطنؽت اييت ناْت طاقب خًؿِٗ يعكعٌ َٔ بك َٔ ٞايطَاٚ ٠عسزِٖ ػع١
َــٔ أقــٌ متػــؽت أ ٟإٔ ٚاحــساّ ٚاضبعــؽت َــِٓٗ ْعيــٛا اؾت غــاح ١انتعطنــ١
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .166-165
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يٮخص َٔ ايػٓاٚ ِ٥خؿـ ١ٝإٔ ؿـَ ِٗ ٛـع إٔ ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ قاٍ هلِ  :إ غٗاَِٗ ستؿٛظ ١يرتغٝهِٗ بايهكا ٤عً ٢ادتهٌ .
ثِ نطٚا عً ٢انتػًُؽت ؾأ ٛا َٔ خًؿِٗ ؾعؿطم ايٓـاؽ ْٚـاز ٣ضغـٍٛ
اا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِٓ وت أقخاب ا٭ي ١ٜٛؾأخص ايًٛاَ ٤كعب بٔ عُري
ثِ قعٌٚ .أخص ضا ١ٜارتعضج غـعس بـٔ عهـازٚ ٠ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘
ٚغًِٓ قاِ٥ٷ حتعٗا ٚأقخاب٘ ستسق ٕٛب٘ ْٚظط

اؾت يٛا ٤ا٭ٚؽ َع أغـٝس

بٔ حهري ؾٓاٚؾ ِٖٛغاعٚ ّ١اقععًٛا عً ٢ا٫خع َٔ ٬ايكؿٛف
ْٚ .از ٣انتؿطن ٕٛبؿعاضِٖٜ :ا يًععٜ ٣ا اٍ ٖهٌ ؾأٚتعٛا ٚاا ؾٓٝا
قع ّ٬شضٜعاّ ْٚايٛا َٔ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِٓ َا ْـايٛاٚ ٫ .ايـصٟ
بعث٘ باذتل إ ضأٜت ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِٓ ظاٍ ؾرباّ ٚاحساّ اْ٘
يؿٚ ٞت٘ ايعس ٚ ٚثٛب اي ٘ٝنا٥ؿ َٔ ْ١أقخاب٘ َط ٚ ٠عؿطم عٓ٘ َط ٠ؾطؿتا
ضأٜع٘ قاُ٥اّ ٜطَ ٞعٔ قٛغ٘ أٜ ٚطَ ٞباذتجط حع ٢حتاتعٚا.
ٚثهت ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِٓ نُا ٖ ٛوت عكاب١ٺ قربٚا َع٘
أضبع ١عؿط ضت ّ٬غهع َٔ ْ١انتٗاتطٚ ٜٔغهع َٔ ْ١ا٭ْكاض :أب ٛبهط ٚعهس
ايطلتٔ بٔ عٛف ٚعً ٞبٔ أب ٞنايب ٚغعس بٔ أبٚ ٞقام ٚنًخ ١بٔ
عهٝس اا ٚأب ٛعهٝس ٠بٔ ادتطاح ٚايعبري بٔ ايعٛاّ  َٔٚا٭ْكاض :اذتهاب
بٔ انتٓصض ٚأب ٛزتاْٚ ١عاقِ بٔ ثابت ٚاذتاضث بٔ ايكُٚ ١غٌٗ بٔ
حٓٝـ ٚأغٝس بٔ حهري ٚغعس بـٔ َعـاشٜٚ .كـاٍ ثهـت غـعس بـٔ عهـاز٠
ٚستُس بٔ َػًُ ١ؾٝجعًُْٗٛا َهإ أغٝس بٔ حهري ٚغعس بٔ َعاشٚ .باٜع٘
ص اْ ١ْ ٝعً ٢انتٛ
 ٦َٜٛٺ

ث٬ثـَ ١ـٔ انتٗـاتطٚ ٜٔمتػـَ ١ـٔ ا٭ْكـاض :عًـٞ

ٚايعبري ٚنًخٚ ١أب ٛزتاْٚ ١اذتاضث بٔ ايكـُٚ ١حهـاب بـٔ انتٓـصض
ٚعاقِ بٔ ثابت ٚغٌٗ بٔ حٓٝــ ؾًـِ ٜكعـٌ َـِٓٗ أحـسٷٚ .ضغـ ٍٛاا
قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِٓ ٜسع ِٖٛوت أخطاِٖ حع ٢اْعٗ َٔ ٢اْعَٗ ٢ـِٓٗ اؾت
قطٜب َٔ انتٗطاؽ ) (.)1
(َ )1ػاظ ٟايٛاقس.91/1 ٟ
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انتػأي ١ايثايث : ١بُٓٝا تا٤

ا ١ٜايهخث بانتٔٸ ٚايطٚ ٍٛشنط ايـٓعِ ايـيت

ؿهٌ اا عع ٚتٌ بٗا بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ تـا٤
ا ١ٜايػٝام بصنط انتكٝهٚ ١ارتػاضٚ ٠ايعصنري ؿتعطن ١أحس ٚغؿو ايسَا.٤
ؾٌٗ َٔ هاَٛ ٜٔنٛع ٞبؽت َهاَؽت اٯٜعؽت ادتٛاب  ٫اش ٜعجًـ٢
ايؿهٌ َٔ اا عع ٚتٌ ؾٗٝا َٔ ٚت: ٙٛ
ٔ
ا٭ : ٍٚكٝٝس َا أقاب انتػًُؽت بأْ٘ بأشٕ اا  ٖٛٚغهخاْ٘ ايـص ٟقتـ ٸ
عً ٢انتػًُؽت بٓع ٍٚايكطإ .
ايثاْ : ٞزؾع ايؿو َٓٚع زبٝب اي ٖٔٛعٔ انتػًُؽت يصا مل ٜكٌ أحس
َِٓٗ نتاشا خػطْا وت َعطن ١أحس َع أ ٕ ا٭ضض ٚايػُاًَ ٤و ا عع ٚتٌ
ٚإٔ انت٥٬ه ١ايصْ ٜٔكطٚا انتػًُؽت وت َعطن ١بسض َٛتٛز.ٕٚ
يكس ناْت َكٝه ١انتػًُؽت  ّٜٛأحس اَعخاْاّ هلِ يصا أخععُت ا ١ٜايػٝام

بكٛي٘ عاؾت رًٌََِْؼٍََُْ خٌُّْاِِْنِنيَد (.)1
 ٫ٚغتعل ٖصا ايعًِ بصا

انتعطن ١بـٌ ٜؿـٌُ ايٛقـا٥ع اي٬حكـ ١هلـا

َٗٓٚا َعطن ١ارتٓسم اش نإ انتػًُ ٕٛعتعات٦َٜٛ ٕٛص ايكـرب ٚانتطابطـ١
ٚعسّ اٱقػا ٤يًُٓاؾكؽت.
ايثايث  :نتا أخرب

ا ١ٜايهخث عٔ ن ٕٛايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘

ٚغًِ ٜعًٓ ِ انتػًُؽت اذتهُ ١تا٤

ارتػاض ّٜٛ ٠أحس يعكعـهؼ َٓٗـا أتٝـاٍ

انتػًُؽت انتٛاعظ ٚا يعرب ٖٚصا اٱقعهاؽ َـٔ اذتهُـ ١يـصا مل ٜٛتـ٘ ايـٓيب
ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ايً٦َٜٛ ّٛص يًطَ ا ٠ايص ٜٔطنٛا َٛانـعِٗ
ٚناْٛا غهب ارتػاضٚ ٠مل ٜعاقب ضأؽ ايٓؿام عهـس اا بـٔ أبـ ٞبـٔ أبـٞ
غً ٍٛايص ٟاطتطّ بٓخ ٛثًث ادتٝـ وت ايططٜل اؾت َعطن ١أحس .
ٚعسّ شّ أٛ ٚبٝذ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ايطَاَ َٔ ٠كازٜل

ق ٍٛاا عع ٚتٌ ر ًَبَِّٔهَ ٌَؼٍََ خٍُُك ػَظُِْد
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .166

( )1

ٚيٝه ٕٛاَعٓاع ايـٓيب قـً٢
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اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ع ٔ ايًٚ ّٛايعكٛب ١هلَ َٔ ٤٫٪عجعا ٘ اذتػٚ ١ٝحػٔ

ٛنً٘ عً ٢اا عع ٚتٌ ٚضتا ٤ضؾسٚ ٙؾهً٘ قاٍ عاؾت رؤٌََمْْطَ خٌٍَّموُ زِىَمدفٍ

ػَسْدَهُد (.)2
انتػــأي ١ايطابعــ : ١يكــس أخــرب

اٜــ ١ايػــٝام بــإٔ ارتػــاض ٠ايــيت ذتكــت

انت ػًُؽت ٚانتكٝه ١اييت ْعيت بِٗ َ ّٜٛعطن ١أحس ناْت بأشٕ اا عع ٚتٌ
يهٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛحؿظ اا عع ٚتـٌ يًُـَٓ٪ؽت َٚـٔ َكـازٜل حؿـظ اا
يًُػًُؽت ٚانتػًُا

ؿهً٘ بآ ١ٜايهخث ٭ٕ نٌ ؾـطز َـٔ َكـازٜل انتـٔ

ايص ٟصنط ٙغتؿـ عٔ انتػًُؽت ٚنأ ٠انتكٝهٚ ١ظتعًـِٗ ٜعًكْٗٛـا بايؿـهط
ٚايثٓا ٤عً ٢اا عع ٚتٌ يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞا ١ٜايهخث ٚت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعث ؾ ِٗٝضغٜ َِٗٓ ّ٫ٛعًـ ٛعًٝـ٘
اٜا ٘ بايكرب ٚانتٓاتا ٠ب٘ عٓس ْع ٍٚارتػاضٚ ٠انتكٝه ١بِٗ .
ايثاْٜ : ٞعً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ بايًج ٤ٛاؾت شنط اا عٓس انتكٝهٚ ١ؾكس ا٭حه١

قاٍ عاؾت ر خٌَّرَِّٓ بِذَخ ؤَطَدزَعْيُُْ ُِظِْسَصم لَدٌٌُخ بَِّٔد ٌٍَِّموِ ًَبَِّٔمد بٌَِْْموِ زَخـِؼُمٌَْ * ؤًٌَُْحِمهَ ػٍََمْْيُِْ
طٌٍَََخضٌ ِِْٓ زَزِّيُِْ ًَزَلَّْصم ًَؤًٌَُْحِهَ ىُُْ خٌُّْيْعَدًَُْد (. )3
َ َٔٚعاْ ٞاٯ ١ٜأع ٙ٬بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛحات ١انتػًُؽت ٚايٓاؽ اؾت اٜا
ايكطإ نتا ؾٗٝـا َـٔ بعـث ايػـه ١ٓٝوت ايٓؿـٛؽ ٚايطنـا بـأَط اا عٓـس ْـعٍٚ
انتكٝه. ١
ايثايث  :يكس َٔٸ اا عً ٢انت َٓ٪ؽت ؾٓ ٬عٍ بٗـِ َكـٝه ١ا ٫بـاشٕ اا
يٝه َٔ ٕٛاٱعجاظ يٛقــ اٜـ ١ايهخـث يًُػـًُؽت بـ انتَٓ٪ؽت أنٝـس ا٭تـط
ٚايثٛاب ايعظ ِٝيًُػًُؽت عً ٢ايهٚ ٤٬ارتػاض ٠٭ْٗـِ خطتـٛا اؾت َعطنـ١
أحس ناع ١ا ٚضغٛي٘ ٚزؾاعاّ عـٔ بٝهـ ١اٱغـ ّ٬قـاٍ عـاؾت كـٛم
( )1غٛض.4 ٕ ٠
( )2غٛض ٠ايعَط .36
( )3غٛض ٠ايهكط.157-156 ٠
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خطٚتِٗ ايٗٝا ر ًَبِذْ وَدًَْضَ ِِْٓ ؤَىٍِْهَ ظُسٌَِّتُ خٌُّْاِِْنِنيَ َِمَدػِدَ ٌٍِْمِعَديِ ًَخٌٍَّوُ ظَمِّْغٌ
ػٌٍَُِْد (.)1
انتػأي ١ارتاَػ : ١يكس شنط

ا ١ٜايهخث انتَٓ٪ؽت عً ٢ضت ٛارتكٛم وت

َػأئَ ١ٸ اا عع ٚتٌ عً ِٗٝبهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ
ا ١ٜايػٝام ْع ٍٚانتكٝه ١ب٘ وت َعطن  ١أحس اش ؾكسٚا غهعؽت ؾٗٝس ّا

ثِ شنط

ٚؾا عِٗ ايػٓاٚ ِ٥ا٭غطٚ ٣مل ٜكع وت أٜس ِٜٗا ٫أغري ٚاحس.
تا٤

ٚقٝس

ا ١ٜايهخث خػاض ٠انتػًُؽت وت َعطن ١أحس بأْٗا باشٕ اا بُٓٝا

اٜا

ايكطإ بصّ انتٓاؾكؽت ْٚػـهَ ١كـٝهعِٗ اؾت أْؿػـِٗ بكٛيـ٘ عـاؾت

ر فَىَْْ َ بِذَخ ؤَطَدزَعْيُُْ ُِظِْسَصم زَِّد لَدََِّطْ ؤَّْدِّيُِْد

( )2

يهٝإ انتا٥ع بؽت انتَٓ٪ؽت ٚغريٖـِ

ٚإٔ ايــصٜ ٟعًكــ ٢ــ ٠ٚ٬ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ يًكــطإ
بايكسٚز ٚادتخٛز ٚابطإ ايهؿط ٚاْهاض ايعٓعٓ ٌٜـعٍ بـ٘ انتكـا٥ب عكٛبـ١
 َٔٚغري إٔ ٜثاب عًٗٝا .
 َٔٚاٱعجاظ وت شنط ا ١ٜايهخث نتٔٸ اا عً ٢انتػـًُؽت أْٗـا ٚاقٝـَ ١ـٔ
ا يٝــأؽ ٚايكٓــ ٛعٓــس ٚقــٛع ارتػــاضٚ ٠بــطظر ز ٕٚاٱْكــا

يًُٓــاؾكؽت وت

ا عِٗ  ٚغع ِٗٝيكعٛز انتَٓ٪ؽت عٔ ادتٗاز.
َٚــٔ َعــاْ ٞادتُــع بــؽت اٯٜــعؽت إٔ َــا ًٜكــ ٢انتػــًَُ ٕٛــٔ انتكــا٥ب
ٚارتػاضٜ ٠أ  ٞبكٝػ ١اٯٜـ ١ايكطاْٝـ ١يعهـَٓ ٕٛاغـه ١يعـعنٝعِٗ  ٚطٗريٖـِ

يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل قٛي٘ عاؾت ر وُنْعُُْ خَْْسَ ؤَُِّصٍ ؤُخْسِـَطْ ٌٍِنَّدضِد

( )3

عاٖس انتػًُؽت

يًؿطا٥ض ٚأزاٗ٥ا حع ٢وت أؾس ا٭حٛاٍ ٚاظٗاضِٖ ايععا ٕٚؾُٝا ب ِٗٓٝيسؾع
انتكٝه ٖٛٚ ١ايص ٟجتً ٢بعس َعطن ١أحس ؾكس ظحـ وت َعطنـ ١أحـس ث٬ثـ١
ا٫ف َٔ قطٜـ ٚا٭حهاف .
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .121
( )2غٛض ٠ايٓػا.62 ٤
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .110
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ٚأقٝب انتػًُ ٕٛػاض ٠نهريٚ ٠شنط ٗا ا ١ٜايػٝام بكؿ ١انتكٝه ١بُٓٝا
ظحـ تٝـ انتؿطنؽت وت َعطن ١ارتٓسم بعؿط ٠ا٫ف ضتٌ ٚبًخاظ قاعس٠
ا٭ٚيٜ ١ٜٛعٛقع إٔ ه ٕٛخػاض ٠انتػًُؽت ٦َٜٛص أنرب ٚأؾس ٚيهٔ اا عع
ٔ انترتؾـذ
ٚتٌ صتٓا ِٖ َٔ ارتػاضٚ ٠ضظقِٗ ايكرب ٖٚصا ايكرب َـٔ انتـ ٸ

عٔ بعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ قـاٍ عـاؾترؤٌََمْْطَ خٌٍَّموُ زِىَمدفٍ

ػَسْدَهُد(.)1
ٚوت اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬ضز عٔ عهس اا بٔ َػعٛز (أْ٘ نإ ٜكطأ ٖصا اذتطف {
ٚنؿ ٢اا انتَٓ٪ؽت ايكعاٍ } بعً ٞبٔ أب ٞنايب) (.)2
ٚعٔ غعٝس بٔ انتػٝب ( قاٍ  :نتا نإ  ّٜٛا٭حعاب حكط ايـٓيب قـً٢
اا عًٚ ٘ٝغًِ ٚأقخاب٘ بهع عؿط ٠ي ١ًٝحع ٢خًل اؾت نٌ اَطَِٗٓ ٤٣
ايهطب ٚحع ٢قاٍ ايٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ ايًـِٗ اْـ ٞأْؿـسى
عٗسى ٚٚعسى ايًِٗ أْو إ ؿأ  ٫عهس  :ؾهُٓٝا ِٖ عً ٢شيو اش تاِٖ٤
ْع ِٝبٔ َػعٛز ا٭ؾجعٚ ٞنإ ٜأَٓ٘ ايؿطٜكإ كتٝعاّ ؾدصٍ بؽت ايٓاؽ
ؾاْطًل ا٭حعاب َٓٗعَؽت َٔ غري قعاٍ  .ؾصيو قٛي٘ { ٚنؿ ٢اا انتَٓ٪ؽت
ايكعاٍ } .
ٚأخطج ابٔ َطز ٜ٘ٚعٔ تابط قاٍ  :نتا نإ  ّٜٛا٭حعاب ضزٖـِ اا {
بػٝظِٗ مل ٜٓايٛا خرياّ } ؾكاٍ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ َ :ـٔ عتُـٞ
أعطاض انتػًُؽت؟ قاٍ نعب  :أْا ٜا ضغ ٍٛاا  .قاٍ عهس اا بٔ ضٚاحـ:١
أْا ٜا ضغ ٍٛاا .
ؾكاٍ  :اْو حتػٔ ايؿعط  .ؾكاٍ حػإ  :أْا ٜا ضغ ٍٛاا ؾكاٍ ْ :عِ .
اٖجِٗ أْت ؾإْ٘ غٝعٓٝو عً ِٗٝضٚح ايكسؽ(.)3
( )1غٛض ٠ايعَط .36
( )2ايسض انتٓثٛض .147/8
( )3ايسض انتٓثٛض .147/8
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م:
عهٵسٴ اي ًٓ٘ٹ ٵبٔٴ اي ٸع ٳبعٵطٳ ٣ايػٸ ٵُٗٹٞٸ ؾٹ ٞٳ ٜٵ ّٔٛايِدٳٓٵسٳ ٔ
ٚٳقَاٍٳ ٳ
غ ٹُٗٳا  ...نٍُٛٴ ايِهٹًَٚ ٢ٳ ٳطٳاٚٴحٴ ايِأَحٵكَابٹ
حٳٞٸ ايسٸٜٳاضٔ َٳخٳا َٳعٳاضٔفٳ ضٳ ٵ
ؾَهَ َأٸُْٳا نَعٳبٳ ايِٝٳٗٴٛزٴ ضٴغٴَٛٳٗٳا  ...ايٓا ايِهَٓٹٝـٳ ٚٳ ٳَعٵكٹسٳ ايِ َأنِٓٳابٹ
هٔٵ ٳًِٗٴ ٛبٹٗٳا  ...ؾٹ ٞٹْ ٵعُٳ١ٺ بٹ َأٚٳاْٹؼٕ أَ ٵطٳابٹ
قَؿِطٶا نَ َأْٸو يَِٵ ٳ ُ
صنٓطٳ َٳا ٳَهٳ ٢ٹَٔٵ عٹٝؿٳ١ٺ ٚ ...ٳَٳخٹًٓ١ٺ خٳًِلٔ ايُِٳكَا ّٔ ٳٜهٳابٹ
ؾَا ٵطٴىِ ٳ ٳ
ت ٳُعٹِٗٔٵ ٹَٔٵ ايِ َأْٵكٳابٹ
ٚٳا ٵشنُطٵ بٳًَا٤ٳ ٳَعٳاؾٹطٳ ٚٳاؾٵهُطٵٖٴِٵ  ...غٳاضٴٚا بٹأَ ٵ
َأْٵكٳابٹ َٳهٓ َ١عٳاَٹسٹٜٔٳ يٹ ٳٝثٵطٔبٹ  ...ؾٹ ٞشٹ ٟغَٝٳانٹٌٳ تٳخٵؿٌَٕ تٳهٵجٳابٹ
ؾعٳابٹ
دعٴٕٚٳ َٳٓٳاٖٹجٶا ٳَعٵًَُٛٳ ... ّ١ؾٹ ٞنٌُٸ ٳْؿٵطٕ ظَاٖٹطٕ ٚٳ ٹ
ٜٳسٳعٴ ايِ ٴ
حلٴ ايِأَقِطٳابٹ
ؾٹٗٝٳا ايِجٹٝٳازٴ ؾٳٛٳاظٔبٷ َٳجٵٓٴٛبٳ ... ْ١قُبٸ ا ِي ٴهطُ ٕٔٛيَٛٳا ٹ
ٹَٔٵ نٌُٸ غٳًِ ٳٗهٳ١ٺ ٚٳأَتٵطٳزٳ غٳًِٗٳبٺ  ...نَايػٸٝٸسٹ بٳازٳضٳ غَؿًَِ َ١ايطٸقٓابٹ
حعٳابٹ
تٳٝٵـٷ عٴٝٳٝٵٓٳ ُ١قَاقٹسٷ بٹ ٹًٛٳا ٹ٘٥ٹ  ...ؾٹ٘ٝٹ ٚٳقٳدٵطٷ قَا٥ٹسٴ ايِ َأ ٵ
قهٳذٳ ؾٹُٗٔ ٝٳا  ...غَٝٵثٳ ايِؿَكٹرئ ٚٳ ٳَعٵكٹٌٳ ايِٗٴطٸابٹ
قَطٵَٳإٴ نَا ِيهٳسٵضٳٜٵٔٔ أَ ٵ
سٚٵا  ...يٹ ًُِٳٛٵ ٹ نٌُٸ َٴجٳطٸبٺ َقهٸابٹ
حٳعٸ ٢اشٳا ٚٳضٳزٴٚا ا ِيُٳسٹٜٓٳٚ َ١ٳاضٵ ٳ ٳ
عؿٵطٶا قَاٖٹطٜٔٔٳ َٴخٳُٸسٶا ٚ ...ٳقٹخٳا ٴب٘ٴ ؾٹ ٞايِخٳطٵبٹ خٳٝٵطٴ قٹخٳابٹ
ؾٳٗٵطٶا ٳ ٚٳ
سْٳا ْٳهُٕٛٴ بٹٗٳا َٳعٳ ايِدٴٝٸابٹ
قهٹٝخٳ َ١قًُِعٴِٵ  ...نٹ ٵ
ْٳا ٳزٚٵا بٹطٔحٵًَعٹِٗٔٵ ٳ
غػٸبٺ ٳٚشٹ٥ٳابٹ
ت ٵُعٹِٗٔٵ  ...قَعٵًَ ٢ٹيطَٝٵطٔ ٴ
َيٛٵيَا ايِدٳٓٳازٹمٴ غَازٳضٴٚا َٹٔٵ ٳ
حػٸإٴ بٵٔٴ ثٳا ٹبتٺ ايِأَْٵكٳاضٟٔٸ عٳًَ ٢ا ٵبٔٔ اي ٸع ٳبعٵطٳ ٣ؾَكَاٍٳ :
ٚضز ٳ
جٛٳابٹ
ِ ٹيُٴخٳأٚضٔ بٹ ٳ
ٖٳٌٵ ضٳغٵِٴ زٳاضٔغٳ١ٹ ايُِٳكَأّ ٜٳهٳابٹ َ ...ٴعٳهًَٓ ٕ
قَؿِطٷ عٳؿَا ضٖٔٳِٴ ايػٸخٳابٹ ضٴغٴ ٛٳَ٘ٴ ٚ ...ٳ ٴٖهٴٛبٴ نٌُٸ َٴطٹًٓ١ٺ َٹ ٵطبٳابٹ
حػٳابٹ
ٍ ٜٳعٜٔٓٴٗٴِٵ  ...بٹٝضٴ ا ِيٛٴتٴٙٛٹ ٳثٛٳاقٹبٴ ايِ َأ ٵ
ٚٳيَكَسٵ ضٳأَٜٵت بٹٗٳا ايِخٴًُ ٛٳ
ؾَسٳعٵ ايسٸٜٳاضٳ ٳ ٚٹشنِطٳ نٌُٸ خٳطٜٔسٳ٠ٺ  ...بٳ ٵٝهٳا٤ٳ اٹْػٳ١ٹ ايِخٳسٹٜثٹ َنعٳابٹ
غهٳابٹ
ؾوُ ايِ ٴُٗٴّٛٳ ايَ ٢ايِإٔ َي٘ٹ ٚٳَٳا ٳطٳ ... ٣ٹَٔٵ ٳَ ٵعؿٳطٕ ظًََُٴٛا ايطٸغٴٍٛٳ ٹ
ٚٳا ٵ
ت ٳُعٹِٗٔٵ ايَٝٵ٘ٹ ٚٳأَ ٓيهٴٛا  ...أَٖٵٌٳ ايِكُطٳ ٣ٳ ٚٳبٛٳازٹٟٳ ايِ َأعٵطٳابٹ
غٳاضٴٚا بٹأَ ٵ
حعٳابٹ
د ٸُطُٕٛٳ بٹخٳ ًِهٳ١ٹ ايِ َأ ٵ
تٳٝٵـٷ عٴٝٳٝٵٓٳٚ ُ١ٳا ٵبٔٴ حٳطٵبٺ ؾٹِٗٔ ٝٵ َ ...ٴعٳ ٳ
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جٛٵا  ...قَعٵًَ ٢ايطٸغٴٚ ٍٔٛٳ ٳَػٵٓٳِٳ ايِأَغٵًَابٹ
حٳعٸ ٢اشٳا ٚٳضٳزٴٚا ا ِيُٳسٹٜٓٳٚ َ١ٳاضٵ ٳ ٳ
سٚٵا عٳًَٝٵٓٳا قَازٹضٜٔٔٳ بٹأَٜٵسٹٖٹِٵ  ...ضٴزٸٚا ٹبػٳٝٵظٹِٗٔٵ عٳًَ ٢ايِ َأعٵكَابٹ
ٳٚغَ ٳ
تُٵعٳٗٴِٵ ٚ ...ٳتٴٓٴٛزٹ ٳضبٸو غٳٝٸسٹ ايِأَ ٵضبٳابٹ
بٹ ٴٗهٴٛبٹ ٴَعٵكٹؿَ١ٺ ٴؿَطٸمٴ ٳ
ؾَهَؿَ ٢ايِإٔ َي٘ٴ ا ِي ٴُ٪ٵَٹٓٹؽتٳ قٹعٳايَٗٴِٵ ٚ ...ٳأَثٳابٳٗٴِٵ ؾٹ ٞايِأَتٵطٔ خٳٝٵطٳ ٳثٛٳابٹ
ت ٵُ ٳعٗٴِٵ  ...ٳ ٵٓعٌٜٔٴ ْٳكٵطٔ َٳًٹٝهٹٓٳا ا ِيٛٳٖٸابٹ
ٹَٔٵ ٳبعٵسٹ َٳا قَ ٹٓطُٛا ؾَؿَطٸمٳ ٳ
خُٸسٺ ٚٳقٹخٳا ٹب٘ٹ ٚ ...ٳ َأ ٳشٍٸ نٌُٸ َٴهَصٸبٺ َٴطٵ ٳابٹ
ٚٳأَقَطٸ عٳ ٵٔٝٳ َٴ ٳ
عٳا ٹ ٞايِ ُؿ٪ٳازٹ ٴَٛٳقٓعٕ شٹ ٟضٜٔهٳ١ٺ  ...ؾٹ ٞايِهُؿِطٔ يَٝٵؼٳ ٹبطَاٖٹطٔ ا ِيأَثٵٛٳابٹ
صٙٹ ايِ َأحٵكَابٹ (.)1
عٳ ٹًلٳ ايؿٸكَا٤ٴ بٹكَ ًِ ٹه٘ٹ ؾَؿُ٪ٳا ٴزٙٴ  ...ؾٹ ٞايِهُؿِطٔ اخٹطٴ ٖٳ ٹ
انتػأي ١ايػازغ : ١كسٜط ادتُع بؽت اٯٜعؽت  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت أٚ
نتا أقابعهِ َكٝه ١قس أقابعهِ َثًٗٝا ) .
ٚقس ٜعهازض اؾت ايصٖٔ بإٔ يٝؼ بعس انتٔٸ َٔ عٓس اا ا ٫ا٭َٔ ٚايػ١َ٬
ٚايٓكط  ٖٛٚاذتل ٚايكسم ا ٫إٔ اا عع ٚتـٌ ٜهعًـ ٞانتػـًُؽت بايـصٜٔ
نؿطٚا ٜععس ٕٚعًٚ ِٗٝظتٗع ٕٚادتٛٝف ةاضب ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عً٘ٝ
ٚاي٘ ٚغًِ ٚاضاز ٠قعً٘ ٚانتَٓ٪ؽت ؾٜ ٬ه ٕٛهلِ خٝاض ا ٫ايسؾاع عٔ :
ا٭ : ٍٚؾدل ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚقس ٚضز (عٔ
غعٝس بٔ ظٜس إ ايٓيب قً ٢اا عًٝـ٘ ٚغـًِ قـاٍ َـٔ قعـٌ زَ ٕٚايـ٘ ؾٗـٛ
ؾٗٝس  َٔٚقعٌ ز ٕٚاًٖ٘ ؾٗ ٛؾٗٝس  َٔٚقعٌ ز ٕٚزَ٘ ؾٗ ٛؾٗٝس)(.)2
ؾُٔ باب ا٭ٚي ١ٜٛزؾاع انتػًُؽت عٔ ؾدل ايٓيب ستُس قً ٢اا عً٘ٝ
ٚاي٘ ٚغًِ ٜ ٖٛٚا  ِٗٝبايٛحٜٚ ٞهؽت هلِ ا٭حهاّ.
ايثاْ ١ًَ : ٞايعٛحٝس .
ايثايث  :ايسؾاع عٔ ايٓؿؼ ٭ٕ انتؿطنؽت ناْٛا ٜطٜس ٕٚقعٌ ايٓيب قً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚأغط أ ٚقعٌ أقخاب٘ .

( )1ايطٚض ا٭ْـ .461/3
( )2ايػٓٔ ايهرب /٣ايهٗٝك. 266/3 ٞ
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ايطابع  :ايصب عٔ ا٭عطاض ٚاذتًٛٝي ١بايهصٍ ٚايؿـٗاز ٠وت غـه ٌٝاا
ز ٕٚغيب ايٓػا ٤انتَٓ٪ا

.

ارتاَؼ  :حؿـظ ا٭َـٛاٍ ٚايعضاعـا

ٚا٭ْ عـاّ ايـيت عـٛز يًُػـًُؽت

ٚ٭ٌٖ انتسَ ١ٜٓطًكاّ ؾإ قًت قس ٜه ٕٛايٛٗٝز وت انتس ١ٜٓقس ٛانٛ٦ا(َ )1ع
نؿاض قـطٜـ عٓـس ٖجـ َِٗٛوت َعطنـ ١أحـس ؾـٜ ٬ععطنـ ٕٛ٭َـٛاهلِ ٫ٚ
ٜٗٓهَٗٓ ٕٛا ؾ٦ٝاّ .
 ٚإٔ انتؿطنؽت عً ٢ؾطض اقعخـاَِٗ انتسٜٓـ ١ؾـأِْٗ ٜ ٫كـسض ٕٚا ٫عًـ٢
انتػًُؽت ا ٚقريٚض ِٗ غههاّ يعتط ايص ٜٔنؿطٚا َٔ ايععس ٟعً ٢ايٗٝـٛز وت
انتس. ١ٜٓ
ادتٛاب  ٫زي ٌٝعً ٘ٝؾانت ؿطى ايػاظٜ ٫ ٟعٛضع عٔ ؾ ٧يصا قاٍ عاؾت

ر بَِّْ خٌٌٍُُّْنَ بِذَخ دَخٌٍَُخ لَسَّْصً ؤَفْعَدًُىَد ًَـَؼٌٍَُخ ؤَػِصَّشَ ؤَىٍِْيَد ؤَذٌَِّصً ًَوَرٌَِهَ َّفْؼٌٍََُْد(.)2

إػجاش اٌَح اٌراذً
ابعسأ

ا ١ٜايهخث حبطف ايّ٬

َهاَؽت ا ١ٜايهخث َٔ تٗا

ٚحـطف ايعخكٝـل (قـس) يهٝـإ أنٝـس

:

ا٭ٚؾت  :ضغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ َـٔٸ ٚنـَ ٍٛـٔ
عٓس اا غهخاْ٘ .
ايثاْْ : ١ٝع ٍٚايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ به ّ٬اا عع ٚتٌ
 ٚكسٜط ا ١ٜايهخث إ َٓٸ ٞعًٝهِ بطغاي ١ايٓيب ستُس عظ ِٝيٝك ٍٛاا عع
ٚتٌ يًُػًُؽت أْ ٞأْا ايص ٟبعثت يهِ ستُساّ ضغ ّ٫ٛقً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘

( )1قس ٜكاٍ إٔ نعاب ١ايهًُٚ ١ؾل قٛاعس اٱَ ٤٬اذتسٜثٛ ٚ ١انأٚا ٚايظاٖط أْ٘ خ٬ف
ضغِ اذتطف ايعطب ٞؾؿٖ ٞص ٙاذتكٛ ١انٛ٦ا .
( )2غٛض ٠ايٌُٓ .34
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ٚغًِ قاٍ عاؾت رَّدؤَُّّيَد خٌنَّسُِِّ بَِّٔد ؤَزْظٍَْنَدنَ شَدىِدًخ ًَُِسَشِّسًخ ًَٔرِّسًخ * ًَدَخػًِْد بٌََِ خٌٍَّوِ
زِةِذِْٔوِ ًَظِسَخـًد ُِنِريًخد (.)1
ٔ
ايثايث : ١ضغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ خري ستض  َٚٸ
ٚن َٔ ٍٛاا عع ٚتٌ .
ايطابعٚ : ١تٛب ؾهط انتػًُؽت ا عع ٚتٌ عًْ ٢عُ ١بعث ١ايٓيب ستُس

قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ قاٍ عاؾت رٌَحِْٓ شَىَسْظُُْ َٕشِّدََّٔىُُْد (.)2
 َٔٚاٱعجاظ ايصا  ٞٯ ١ٜايهخث إٔ َٛنٛعٗا  ٫غتعل بصا
ايٓه ١ٜٛبٌ ٜؿٌُ جتًٝا

ايطغاي١

ايطغايٚ ١ارتكـا٥ل ايـيت عكــ بٗـا ٚشنطٖـا

عً ٢ضت ٛايععسز َٔ َٔٸ اا عع ٚتٌ .
ٚنٌ ؾطز َٓٗا ْعَُٔٚ ١ٸ ٚن َٔ ٍٛاا غٛا ٤بصنطٖا وت ا ١ٜايهخث أٚ
غريٖا يعصنط ا ١ٜايهخث انتٔٸ َٔ تٗا
ا٭ٚؾت  :شا

:

اٯ ١ٜن ّ٬اا .

ايثاْٝــ : ١ؿهــٌ اا باخعٝــاض ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ
ضغ.ّ٫ٛ
ايثايثٖ : ١سا ١ٜانتػًُؽت اؾت َط ه ١اٱقتإ .
ايطابعْ : ١ع ٍٚاٜا

اا ٚن َ٘٬عً ٢ايٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘

ٚغًِ  ٖٛٚايصٜ ٟسٍ عً ٘ٝبايس٫ي ١ايعهُٓ ١ٝقٛي٘ عاؾت رَّعٌٍُْ ػٍََْْيُِْ آَّدظِوِد (.)3

ارتاَػ : ١عن ٚ ١ٝطٗري ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ انتػًُؽت
بع ٘ ٚ٬اٜا

ايكطإ ٚبايػٓ ١ايكٛيٚ ١ٝايؿعً. ١ٝ

ايػازغ : ١قٝاّ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بععًـ ِٝانتػـًُؽت
اٜا

ايعٓع ٚ ٌٜؿػريٖا  ٚأًٜٗٚا .

( )1غٛض ٠ا٭حعاب. 46-45
( )2غٛض ٠ابطاٖ.7 ِٝ
( )3غٛض ٠ادتُع.2 ١
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ايػابع : ١اَاَ ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يًُػًُؽت وت غهٌ
اهلساٚ ١ٜايطؾاز .
ايثآَٓ : ١ع ٙانتػًُؽت عٔ ايه٬يَٚ ١ؿاٖ ِٝايهؿط ٚاٱض ساز .
ٚقتهٔ ػـُ ١ٝاٜـ ١ايهخـث اٜـ( ١يكـس َـٔٸ اا ) ٚمل ٜـطز ٖـصا ايًؿـظ وت
ايكطإ ا ٫وت ا ١ٜايهخث ٚٚضز يؿظ (َٔٸ اا) غت َطا

إػجاش اٌَح اٌغريي
يكس ابعسأ

وت ايكطإ .

ا ١ٜايهخث بصنط َٔٸ اا عع ٚتٌ ٚيـٝؼ َـٔ شتًـٛم ا٫

 ٚا عع ٚتٌ عًَٔ ٘ٝٸ عظٚ ِٝشنط

اٯ ١ٜخكٛم انتَٓ٪ؽت يهٝإ أَٛض :

ا٭َٓ : ٍٚعي ١انتَٓ٪ؽت عٓس اا ٚانطاَ٘ عاؾت هلِ ؾعٓسَا أخرب
ايػابك ١عٔ كػ ِٝايٓاؽ اؾت زضتا

اٯ١ٜ

عٓس اا ؿهٌ اا عع ٚتٌ ٚبؽتٸ َٓٸ٘

عً ٢انتَٓ٪ؽت يهٝإ ايٓعِ اييت ٜعػا ٕٚٚؾٗٝا ٚإٔ ن ِْٗٛزضتا

ٜ ٫ععاضض

َع زتَٔ ٧ٸ ْٚعِ عظ ١ُٝهلِ بعطض ٚاحس َٓٗا بعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يٝه ٕٛايعكػَٚ ِٝػأي ١ايسضتا

وت نٝؿ ١ٝا٭خـص ٚايـععًِ

ٚاٱقعهـــاؽ ٚاٱقعـــسا ٤بـــايٓيب ستُـــس قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘ ٚغـــًِ قـــاٍ

ض
ع ُؤػِمم َّد ْ
ض ًَخ َٕ ْز ُ
ٓ َز ِّزىُمم ُْ ًَ َـنَّمم ٍص َػ ْسػُمميَد خٌعَّمم ٌََّخ ُ
ْ
عــاؾتر ًَظَممد ِزػٌُخ ِبٌَممَ َِ ْغفِمم َس ٍش ِِمم

ٌٍُِّْعَّمِنيَد(.)1
ايثاْ : ٞبٝإ َٛنٛع انتٔٸ ايص ٟصنطٖ ٙص ٙاٯٚ ١ٜغتعل بهعث ١ايـٓيب
ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ ٜ ٚعهــُٔ انتهــاَؽت ايكسغــٚ ١ٝايعًــّٛ
ٚا٭حهاّ اييت تا ٤بٗا َٔ عٓس اا ٚايـيت أخـص بأٜـس ٟانتػـًُؽت وت غـهٌ

اٱض كا ٤قاٍ عاؾت رًَوُنْعُُْ ػٍَََ شَفَد لُفْسَشٍ ِِْٓ خٌنَّدزِ فَإَْٔمَرَوُُْ ِِنْيَدد (.)2

ايثايــث  :زتــ ٧اٯٜــ ١بكــٝػ ١انتؿــطز كــٛم انت ـٔٸ ٚبكــٝػ ١ادتُــع وت
انتَٓ٪ؽت يهٝإ أْ٘ يٝؼ َٔ َ َٔ٪آٜٚ ٫عؿع ايٓؿع ايعظ َٔ ِٝضغاي ١ايٓيب
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .133
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .103
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قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾت رًََِد ؤَزْظٍَْنَدنَ بِالَّ زَلَّْصً
ٌٍِْؼَدٌَِّنيَد (. )1
يهٝإ إٔ ايؿطز ايٛاحس َٔ انتٔٸ ٚايط َٔ ٍٛعٓس اا ٓعؿع َٓ٘ ا٭َِ اؾت
 ّٜٛايكٝاَ. ١
ايطابع  :جتً ٞؾهط اا عع ٚتٌ يًَُٓ٪ؽت بهعث ١ايٓيب ستُس قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ غٛا ٤انتَٓ٪ؽت َـٔ ا٭َـِ ٚانتًـٌ ايػـابك ١أ ٚايـص ٜٔزخًـٛا
اٱغ ّ٬اش إٔ اا عع ٚتٌ  ٜعًِ بأِْٗ غٝسخً ٕٛاٱغٜٛ َٔ َِٗٓٚ ّ٬يس
عً ٢اٱغـٖٚ ّ٬ـِ أتٝـاٍ انتػـًُؽت انتععاقهـ ١اؾت ٜـ ّٛايكٝاَـ ١اش  ٫ؾـطٜع١
أخط ٣بعس ؾطٜعع٘ قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
يٝهَ َٔ ٕٛعاْٚ ٞقهػ ١اٱقتإ اييت صنطٖا ا ١ٜايهخـث ايعػـً ِٝبـإٔ
ْه ٠ٛستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ خاـتـ ١يًٓهـٛا

ٜٚهـ ٕٛكـسٜط اٯٜـ١

(يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بإٔ ستُساّ قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ خامت ايٓهٝؽت

ٓ َزظُمٌ َي خٌٍَّم ِو ًَخَمد َظ َُ
ْ
ٓ ِزـَمد ٌِ ُى ُْ ً ٌَىِم
ْ
مَّّم ٌد َؤزَمد َؤلَم ٍد ِِم
ْ ُِ َ
َ
) قاٍ عـاؾت ر َِمد وَمد
خٌنَّسِِّْنيَد (.)2
ارتاَؼ  :طغٝـب ايٓـاؽ باٱغـٚ ّ٬اٱتعٗـاز وت ناعـ ١اا ٚضغـٛي٘
يٝعؿهٌ اا عع ٚتٌ عً ِٗٝبانتٔٸ ٚايؿهٌ ٖ ٌٖٚصا انتٔٸ أعِ َٔ ايطلت١
اييت ٚضز

بكٛي٘ عاؾت ر ًَؤَؿِْؼٌُخ خٌٍَّوَ ًَخٌسَّظٌُيَ ٌَؼٍََّىُُْ ظُسْلٌََُّْد(.)3

ادتٛاب  ٫افتا ايطلت ٖٞ ١ا٭عِ َع عسّ غًب قـهػ ١ايعُـ ّٛعـٔ
انتٔٸ ايص ٟصنط ٙا ١ٜايهخث حعَ ٢ع َكاضْع٘ بطلتـ ١اا وت اٯٜـ ١أعـ ٙ٬أٚ
غريٖا .
( )1غٛض ٠ا٭ْهٝا.107 ٤
( )2غٛض ٠ا٭حعاب .40
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .132
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ٚظاٖط ا ١ٜايهخث إٔ انتٔٸ ٚايط َٔ ٍٛعٓس اا عً ٢انتػـًُؽت خاقـ١
ٚيهٔ َهُ ٕٛاٯ ١ٜأعِ غٛا ٤وت شا

انتٔٸ ٚاٱحػإ أ ٚوت غري َٔ ٙايعؿٛ

 ٚانتػؿط ٠يًُػًُؽت  ٚطغٝب ايٓاؽ بسخ ٍٛاٱغٚ ّ٬اْصاضِٖ َٔ هٝٝع
ْعُ ١انتٔٸ اٱهل ٞايصٜ ٟعجً ٢بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ

َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾتر ًََِد ؤَزْظٍَْنَدنَ بِالَّ وَدفَّصً ٌٍِنَّدضِد(.)1

ٜٚكذ كسٜط ا ١ٜايهخـث بًخـاظ قـٝؼ ايٓـسا ٤ايـٛاضز ٠وت ايكـطإ عًـ٢
ٚت: ٙٛ
أٜ : ّ٫ٚا أٜٗا ا يٓاؽ يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعث ؾ ِٗٝضغَ ّ٫ٛـٔ
أْؿػِٗ .
َ ٫ـٔ
ٔ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت اش بعـث ؾـ ِٗٝضغـّ ٛ
ثاْٝاّ ٜ :ا بين ازّ يكس َـ ٸ
أْؿػِٗ .
٫
ثايثاّ ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٛا يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعث ؾ ِٗٝضغّ ٛ
َٔ أْؿػِٗ .
ضابعاّ ٜ :ا أٜٗا انت َٕٛٓ٪يكس َـ ٔٸ اا عًـٝهِ اش بعـث ؾـٝهِ ضغـَ ّ٫ٛـٔ
أْؿػهِ .
٫
خاَػاّ ٜ :ا أٌٖ ايهعاب يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعث ؾ ِٗٝضغّ ٛ
َٔ أْؿػِٗ.
غازغاّ ٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔنؿطٚا يكـس َـٔٸ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت ٚعًـٝهِ اش
بعث ؾ ِٗٝضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يًعؿهط ٚايعسبط وت َعجعا
ايٓه. ٠ٛ
َٚــٔ اٱعجــاظ وت ضغــاي ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ إٔ
بطنا ٗا َٓٚاؾعٗا ٓ ٫خكط باذتٝا ٠ايسْٝا افتا ؿٌُ اٯخطٚ ٠قس أْعِ اا عع
ٚتٌ عً ٢ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بايؿؿاع ١ايعظُ ّٜٛ ٢ايكٝاَـ١

( )1غٛض ٠غهأ .28
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ٚعٔ أب ٞغعٝس ارتسض ٟوت قٛي٘({عػ ٢إٔ ٜهعثو ضبو َكاَاّ ستُٛزاّ} قاٍ :
غتطج اا قَٛاّ َٔ ايٓاض َٔ أٌٖ اٱقتإ ٚايكهً ١بؿؿاع ١ستُس قً ٢اا عً٘ٝ
ٚغًِ ؾصيو انتكاّ اةُٛز)(.)1

اٌَح سالح

َٔ خكا٥ل اٱْػإ أْ٘ نعٝـ ستعاج ٜؿعكط اؾت ايع ٕٛأَا وت كٛضٙ
ؾاْ٘ ٜؿعط بايؿاق ١اؾت أنثـط هتـا عتعـاج أنـعاؾاّ َهـاعؿٖٚ ١ـَ ٛـٔ أغـهاب
اٱؾععإ وت ايسْٝا  ٌَٝٚاٱْػإ يًخٚ ١ًٝانتهط ٚبصٍ ادتٗس اٱنـاوت نًهـ ّا
يًسْٝا ٚظٜٓعٗا .
ٚقس تا ٤اٱغ ّ٬بهٝإ قؿ ١ايؿكري ٚانتػهؽت ٚنٝـ أُْٗا ٜػعخل َعٗا

ايعهس ايكسق ١قاٍ عاؾت ر بََِّّٔد خٌظَّدَلَدضُ ٌٍِْفُمَسَخءِ ًَخٌَّْعَمدوِنيِ ًَخٌْؼَمدٍِِِنيَ ػٍََْْيَمد
ًَخٌُّْاٌََّفَصِ لٌٍُُزُيُُْ...د

( )2

ٚايؿكـري وت اٱقـط٬ح ٖـ ٛايـص ٫ ٟقتًـو قـٛ

بايؿعٌ أ ٚايكٚ ٠ٛق ٫ ٌٝقتًو قٛ

غـٓع٘

.َٜ٘ٛ

ٚقس نإ وت حٝا ٠ا٭ْهٝا ٤أغـ ٠ٛحػـٓ ١يًُػـًُؽت عاَـٚ ١ايؿكـطاَ ٤ـِٓٗ
خاق١

ط ٣نتاشا نإ أغًب ا٭ْهٝا ٤ؾكطا ٤ادتٛاب َٔ تٗا

:

ا٭ٚؾت  :بٝإ اذتػٔ ايصا  ٞيًعٖس وت ايسْٝا.
ايثاْ : ١ٝاْكطاع ا٭ْهٝا ٤يطاع ١اا ٚاتعٗازِٖ وت ادتٗاز وت غهٚ ً٘ٝعٔ
ٖٚب قاٍ (إ اا بعث قاذتاّ اؾت ق َ٘ٛحـؽت ضاٖـل اذتًـِ ٚنـإ ضتـ٬
ألتط اؾت ايهٝاض غهط ايؿعط ٚنإ قتؿ ٞحاؾٝا نُا نإ عٝػ ٢ابٔ َطِٜ
عًُٗٝا ايػٜ ٫ ّ٬عدص حصاٜ ٫ٚ ٤سٖٔ ٜ ٫ٚعدص بٝعا َ ٫ٚػهٓا ٜ ٫ٚعاٍ
َع ْاق ١ضب٘ حٝثُا ٛتٗت ٛت٘ َعٗا ٚحٝثُا ْعيت ْعٍ َعٗـا ٚنـإ قـس
قاّ أضبعؽت َٜٛا قهٌ إٔ عكط ايٓاقٚ ١ناْت عًٜ ٢س ٙاي ٢ُٓٝؾاَ ١ع١َ٬

( )1ايسض انتٓثٛض .309/6
( )2غٛض ٠ايعٛب.60 ١
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ؾًهث ؾ ِٗٝأضبعؽت عاَا ٜسع ِٖٛاؾت اا َٔ يسٕ نإ غَ٬ا اؾت إٔ

ـط

ٜ ٫ ِٖٚعزاز ٕٚا ٫نػٝاْا) (.)1
ايثايث : ١بعث ايٓؿط ٠وت ْؿٛؽ ايٓاؽ َٔ اٱْكطاع اؾت ايسْٝا .
ايطابعــ : ١أنٝــس َكــسام عًُــٖٚ ٞــ ٛا َهــإ قٗــط ايــٓؿؼ ايؿــٗ١ٜٛ
ٚايػهع.١ٝ
ارتاَػَٓ : ١ع ايٓاؽ َٔ اٱؾرتا ٤عً ٢ايٓيب أ ٚحػس ٙأ٪َ ٚاخص ـ٘ أٚ
ايععس ٟعً ٘ٝبػهب أَٛاي٘ ٚخعا ٘ٓ٥ي ٛناْت َٛتٛز ٠يصا ٚضز

اٯٜا

وت شّ ايــص ٜٔنؿــطٚا هتـ ٔ اععــس ٣عًــ ٢ا٭ْهٝــا ٤بأْــ٘ بػــري حــل قــاٍ عــاؾت

ر بَِّْ خٌَّ مرَِّٓ َّىْفُ مسًَُْ زِأَّممدضِ خٌٍَّ موِ ًَّمْعٍُُممٌَْ خٌنَّسِ مِّْنيَ زِغَْْ مسِ لَ مكٍّ ًَّمْعٍُُممٌَْ
خٌَّرَِّٓ َّإُِْسًَُْ زِدٌْمِعْؾِ ِِْٓ خٌنَّدضِ فَسَشِّسْىُُْ زِؼَرَخذ ؤٌَُِْد (.)2

ايػازغ : ١مل ٜهـٔ ا٭ْهٝـا ٤قًًٝـٛا انتـاٍ ٚيهـِٓٗ نـاْٛا ٜهثـطَ ٕٚـٔ
اٱْؿام وت غه ٌٝاا يهٝإ إٔ ؾكطِٖ أَط عطنٚ ٞشتعاض .
ايػابع  :اضاز ٠انتػاضع ١اؾت ادتٓٚ ١بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ؾكطا ٤انتَٓ٪ؽت
ٜسخً ٕٛادتٓ ١قهٌ أغٓٝاٚ ِٗ٥نإ َعاش بٔ تهٌ ٚايٝـاّ عًـ ٢ايؿـاّ ٚنـإ
ٜعط ٞايٓاؽ  (ٚوت اخط ايٓٗاض تا ٤ضتٌ َٔ أٌٖ ايطغعام َٔ َهـإ
نصا ٚنصا ؾكـاٍ يـ٘ ٜ :ـا َعـاش َـٔ يـ ٞبعطـا ٞ٥؟ ؾـإْ ٞضتـٌ َـٔ أٖـٌ
ايطغعام َٔ َهإ نصا ٚنصا ؾًعً ٞا ٟٚاؾت أًٖ ٞقهٌ ايً ٌٝ؟ .
ؾكــاٍ ٚ :اا  ٫أعطٝــو حعــٖ ٢ــٜ ٤٫٪عــين  :أٖــٌ انتسٜٓــ١

عــت

ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٜك : ٍٛا٭ْهٝـا ٤نًـِٗ ٜـسخً ٕٛادتٓـ١
قهٌ زاٚز ٚغًُٝإ بأيؿ ٞعاّ ٚإ ؾكطا ٤انتػـًُؽت ٜـسخً ٕٛادتٓـ ١قهـٌ
أ غٓٝــا ِٗ٥بــأضبعؽت عاَــا ٚإ قــاحل ايعهٝــس ٜــسخً ٕٛادتٓــ ١قهــٌ ا٭حــطاض
بأضبعؽت عاَا ٚإ أٌٖ انتساٜ ٔ٥سخً ٕٛادتٓ ١قهٌ أٌٖ ايطغـا ٝل بـأضبعؽت
( )1انتػعسضى .324/9
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .21
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ؿهٌ انتسا ٔ٥بادتُعـٚ ١ادتُاعـا

عاَا

ٚحًـل ايـصنط ٚاشا نـإ بـ٤٬

خكٛا ب٘ ز.)1( )ِْٗٚ

ِف َٛٙاٌَح
ابعسأ

اٯ ١ٜباٱخهاض عـٔ َـٔٸ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت زتـعُعؽت َٚعؿـطقؽت

ٜٚهَ َٔ ٕٛعاْ ٚ ٞكسٜط اٯٚ ١ٜت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتٗاتط. ٜٔ
ايثاْ : ٞيكس َٔٸ اا عً ٢ا٭ْكاض .
ايثايث  :يكس َٔٸ اا عً ٢ايعابعؽت .
ايطابع  :يكس َٔٸ اا عً ٢نٌ َ. َٔ٪
ارتاَؼ  :يكس َٔٸ اا عً ٢نٌ َ. ١َٓ٪
َ ٫ـٔ
ٔ اا عًٝـو أٜٗـا انتـ َٔ٪اش بعـث ؾـٝهِ ضغـّ ٛ
ايػازؽ  :يكـس َـ ٸ
أْؿػهِ .
ايػابع  :يكس َٔٸ اا عًٝوٹ أٜعٗا انت. ١َٓ٪
يكس أؾطقت عً ٢ا٭ضض اٜا

َٔ انتٔٸ اٱهل ٞبهعث ١ايٓيب ستُس قـً٢

اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ  ٖٞٚعٛاي ٞعً ٢ايٓاؽ نٌ ٚ ّٜٛاؾت  ّٜٛايكٝاَٖٛٚ ١

َٔ َعاْ  ٞزت ٧ا ١ٜايهخث بكٝػ ١ايؿعٌ انتان ٞرٌَمَدْ ََِّٓد.

يكس اَعخٔ اا عع ٚتٌ ايٓاؽ وت عامل ايصض ٚؾاظ ايٓيب ستُس قً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بأ

 ٢زضتا

اٱقتإ يٝهـَ ٕٛـٔ َعـاْ ٞقٛيـ٘ عـاؾت

رِِمْٓ ؤَْٔفُعِميُِْ د ؾٗـ ٛاَـاّ انتـَٓ٪ؽت ٚأنثـطٖ ِ كـٜٚ ٣ٛكٓٝـاّ ٚناعـ ١ا عــع
ٚتٌ.

ٚوت قٛي٘ عاؾت ر ىَرَخ َٔرِّسٌ ِِْٓ خٌنُّرُزِ خٌْإًٌََُد(ٚ )2ضز عٔ اٱَاّ تعؿط

ايكازم عً ٘ٝايػ ّ٬أْ٘ قاٍ ( إ اا هـاضى  ٚعـاؾت َـا شضأ ارتًـل وت ايـصض
( )1انتعجِ ا٭ٚغط .315/9
( )2غٛض ٠ايٓجِ .56
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ا ٍٚ٫ؾأقاَِٗ قؿٛؾا قساَ٘ بعث اا ستُساّ قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ؾـآَٔ بـ٘
قٚ ّٛأْهط ٙق ّٛؾكاٍ ااٖ " :صا ْصٜط َٔ ايٓصض اٚ٫ؾت"(ٜ )1عين ب٘ ستُس ّا
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ حٝث زعاِٖ اؾت اا عع ٚتٌ وت ايصض ا٭.)2()ٍٚ

يــصا قتهــٔ ايكــ ٍٛبؿــُ ٍٛيؿــظ رخٌُّْ ماِِْنِنيَ د وت اٯٜــ ١نتــَ٪ين ا٭َــِ

ايػابك ١عً ٢اٱغٚ ّ٬يهٔ ايعكٝٝس ٚاذتكط ٜـأ  ٞبكـٝػ ١انتهـاضع بكٛيـ٘
عاؾت رَّعٌٍُْ ػٍََْْيُِْ آَّدظِوِ ًَُّصَوِّْيُِْ..د.

َ َٔٚؿاٖ ِٝا ١ٜايهخث بٝإ ضأؾٚ ١يطـ اا عع ٚتٌ بايٓاؽ ٚأْ٘ ٜأب٢
ا ٫إٔ ٜػس م عً ِٗٝبانتٔٸ ٚايطٍٛ

طَ ٣اشا ي ٛمل قتٔٸ اا عع ٚتـٌ عًـ٢

ايٓــاؽ بهعثــ ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ ادتــٛاب ٜ ٫عًــِ
ا٭نطاض اييت ًخل با٭ضض ٚأًٖٗا ي ٫ٛبعثع٘ ا ٫اا عع ٚتٌ .

ٚنتا بًؼ ؾطط َٔ ايٓاؽ َط ه ١رخَْْسَ ؤَُِّصٍ ؤُخْسِـَطْ ٌٍِنَّدضِد(ٚ )3وت بعثع٘ غـط

اغعساَ ١اذتٝا ٠ايسْٝا ٚناْت ضلت ١حعـ ٢٭ٚي٦ـو ايـص ٜٔحـاضبٚ ٙٛؾـٗطٚا
ايػٛ ٝف وت قعاي٘ َٔ نؿاض قـطٜـ ٚضتـ ِٖٛؾًـِ ـتـط ا٭ٜـاّ اٚ ٫زخًـٛا وت
اٱغــٚ ّ٬أقــًذ اا شضاضٜٗــِ ٚخطتــٛا اؾت ا٭َكــاض قــازٚ ٠أَــطا٤
ٛ ٚايت ايٓعِ عً ٢انتسَٚ ١ٜٓه.١
َ َٔٚعاْ ٞا ١ٜايهخث اغـعساَ ١انتـٔٸ ٚايطـَ ٍٛـٔ اا عـع ٚتـٌ عًـ٢
انتػًُؽت ٚاشا أْعِ اا بٓعُ ١عً ٢أٌٖ ا٭ضض ؾاْ٘ أنـطّ َـٔ إٔ ٜطؾعٗـا

يــصا قــاٍ عــاؾت رًَبِْْ ظَعٌٌَََّ مٌْخ َّعْ معَسْدِيْ لًٌَِْممد وَْْ مسَوُُْ ؼُ مَُّ الَ َّىٌُُٔممٌخ ؤَِْؽَ مدٌَىُُْد ( )4ٱضاز٠
اغعس اَ ١ايٓعُ َٔ ١اا عً ٢انتػًُؽت.

( )1غٛض ٠ايٓجِ .56
( )2ايهخاض .235/5
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .110
( )4غٛض ٠ستُس .38
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 ٚؿهٌ اا عع ٚتٌ بأَ ١ععاٖس اٱقتإ  ٫ٚػازض َكاَا

ارتهٛع

ٚايعهٛز ١ٜا عع ٚتٌ ٚايعكٝس بأحهاّ ايؿطٜع ١اييت تا ٤بٗا ايـٓيب ستُـس

قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾتروُنْعُُْ خَْْسَ ؤَُِّصٍ ؤُخْسِـَطْ
ٌٍِنَّدضِد(.)1
يكس ْػهت ا ١ٜايهخث اٯٜا

اييت ٜعًٖٛا ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘

ٚغًِ عً ٢انتػًُؽت اؾت اا عع ٚتٌ بكٛي٘ عاؾت رَّعٌٍُْخ ػٍََْْيُِْ آَّدظِوِد(ٚ )2يٝؼ
َٔ اٜا

ا َٔ ٫عٓس اا ٚيٝهَ َٔ ٕٛؿاٖ ِٝا ١ٜايهخث اٱْـصاض ٚايٛعٝـس

يًــص ٜٔنؿــطٚا ؿتــا تــا ٤بــ٘ ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ قــاٍ
عاؾتر ًَخٌَّرَِّٓ وَفَسًُخ ًَوَرَّزٌُخ زِأَّدظِنَد ؤًٌَُْحِهَ ؤَطْمَدذُ خٌنَّدزِد(.)3

ٜ ٌٖٚؿٝس قٛي٘ عاؾت رَّعٍُْمٌخ ػٍََمْْيُِْ آَّدظِموِد( )4اذتكـط بانتػـًُؽت أّ ٜكـذ
ايكــٜ : ٍٛعًــ ٛعًــٚ ِٗٝعًــ ٢غريٖــِ اٜــا

اا ادتــٛاب ٖــ ٛايثــاْٚ ٞقــس

ا كؿت ايػٛض انته ١ٝبايككط ٚيػ ١اٱْصاض ٚايٛعٝـس ٚايعـصنري بٝـ ّٛايكٝاَـ١

ٚؾس ٠عصاب ايص ٜٔنؿطٚا ٦َٜٛص قاٍ عاؾت رخٌْمَدزِػَصُ * َِد خٌْمَدزِػَصُ * ًََِد ؤَدْزَخنَ
َِد خٌْمَدزِػَصُ * ٌَََّْ َّىٌُُْ خٌنَّدضُ وَدٌْفَسَخغِ خٌَّْسْؽٌُغِد(.)5
يكس ناْت  ٠ٚ٬ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اٜا
 ٬يًثها
انتػًُؽت نطٜل ٖسا ١ٜهلِ ٚغهّ ٝ

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .110
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )3غٛض ٠ايهكط.39 ٠
( )4غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )5غٛض ٠ايكاضع.4-1 ١

ايكطإ عً٢

وت َٓاظٍ اٱقتإ ٚناْت ٘ ٚ٬
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عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا حج ١عً َٔٚ ِٗٝأغطاض قٛي٘ عاؾترَّعٌٍُْخ ػٍََْْيُِْ آَّدظِوِد( )1إٔ
ايص ٜٔنؿطٚا أ ٖ ِٗٝص ٙايع َٔ ٠ٚ٬تٗا

:

ا٭ٚؾت  :ايػُاع َٔ ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ َـٔ غـري
ٚاغط ٖٛٚ ١تٗاز يًٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٜعهُٔ ايعخسٟ
ٚبٝإ قاْٖٚ ٕٛـ ٛعـسّ خؿـٝع٘ َـٔ اتٗـاظ ايـص ٜٔنؿـطٚا عًٝـ٘ ٖٚـَ ٛـٔ
َكازٜل ٚعَُٛا

قٛي٘ عاؾتر َّدؤَُّّيَد خٌسَّظٌُيُ زٍَِّغْ َِد ؤُٔصِيَ بٌَِْْمهَ ِِمْٓ زَزِّمهَ ًَبِْْ ٌَمُْ

ظَفْؼًَْ فََّد زٍََّغْطَ زِظَدٌَعَوُد (.)2
ايثاْ ٠ٚ٬ : ١ٝانتػًُؽت ايكطإ يٲحعجاج عً ٢ايص ٜٔنؿـطٚا ٚزعـِٗ ٛ
يًعسبط وت َهاَ ٘ٓٝايكسغ. ١ٝ
ايثايث : ١أزا ٤انتػًُؽت يًك ٠٬ايٚ ١َٝٛٝ

اع ايٓاؽ هلِ  ٌٖٚقتهـٔ

٬
ايك ٍٛيٛاظ طكت ١ايكطإ وت ايك ٠٬يٝػُع ايٓاؽ َٔ ا٭َِ ا٭خط ٣ن ّ
ايكطإ  ٚه ٕٛايرتكت ١ح٦ٓٝص َٔ ؾطٚع قٛي٘ عاؾت

حبػب يػاْ٘ َعاْ ٞاٜا

ر ًََِد ؤَزْظٍَْنَد ِِْٓ زَظٌُي بِالَّ زٍِِعَدِْ لٌَِِْوِد(. )3

ادتٛاب ٚ ٫اكتاع عًُا ٤اٱغ ّ٬عً ٢عسّ تٛاظ قـطا ٠٤ايكـطإ وت

ايك ٠٬ا ٫بايعطب ٖٞٚ ١ٝايًػ ١اييت أْعٍ بٗا قاٍ عـاؾتر بَِّٔمد ؤَٔصٌَْنَمدهُ لُسْآًٔمد ػَسَزًِّْمد

ٌَؼٍََّىُُْ ظَؼْمٌٍَُِْد(ٚ )4قاٍ عاؾت ر فَدلْسَءًُخ َِد ظََْعَّسَ ِِْٓ خٌْمُسْآِْد(ٜ ٫ٚ )5عخكل
َكسام ايكطا ٠٤بايرتكت ١٭ْٗا ؿٝس انتعٓ ٢ز ٕٚايًؿظ ٚانتساض عً ٢ايًؿظ
ايكطاْْٚ ٞظِ اٜا

ايكـطإ ٚيـٝؼ انتعٓـٚ ٢انتـطاز َـٔ ايـٓظِ ٖـ ٛحـطٚف

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠انتا٥س.67 ٠
( )3غٛض ٠ابطاٖ.4 ِٝ
( )4غٛضٜٛ ٠غـ .2
( )5غٛض ٠انتعٌَ .20
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ٚنًُا

ايكطإ  ٚطنٝهٗا أَا انتعٓ ٢ؾَٗ ٛسي ٍٛاٯٜا

ؾ ٬كسم قطا٠٤

ايكــطإ ٚؾــل اٯٜــ ١أعــ ٙ٬ا ٫بــايًؿظ ْٚػــب اؾت أبــ ٞحٓٝؿــ ١تــٛاظ ايكــطا٠٤
بايرتكت ١وت ايكٚ ٠٬نؿا ١ٜانتعٓ ٢وت ايكطاٚ ٠٤إ ايٓظِ ضنٔ ظا٥س .
ٚق ٌٝمل ٜثهت ٖصا ايك ٍٛعٔ أب ٞحٓٝؿٚ ١احـعج يـ٘ بعـض َـٔ قًـسٙ

بايك ٍٛبادتٛاظ بكٛي٘ عاؾت ر ًَبَِّٔوُ ٌَفِِ شُزُسِ خًٌََِّٕمنيَد(ٚ )1يهٔ ٖص ٙاٯ٫ ١ٜ
ععاضض َع عطب ١ٝايكطإ.
 ٫ٚجتــع ٨ايكــطا ٠٤وت ايكــ ٠٬بػــري ايعطبٝــٚ ١بــ٘ قــاٍ كتٝــع عًُــا٤
انتػًُؽت حع ٢اذتٓؿٜ ٫ٚ ١ٝعًِ َٓاؾع حكط ايكطا ٠٤بايعطبَٚ ١ٝا ٜسضأ بٗا َٔ
ايؿؼت ٚأغهاب ايؿكام بؽت انتػًُؽت ٚقٝؼ حتطٜـ انتعٓٚ ٢ايعأ ٌٜٚا ٫اا عع
ٚتٌ .
ٜ ٌٖٚكذ كسٜط ا ١ٜايهخث ٜ( :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘) يٝكطأٖٚا وت ايك٠٬
ادتٛاب ْعِ ؾ٬بس َٔ غاٜا

لتٝسَٚ ٠كاقس غاَ ١ٝيهٌ ا ١ٜوت ايكطإ

ٚيهٌ ؾطط ٚكتًَٓ ١ـ٘ يـصا  ٫قتهـٔ اغـعهساٍ نًُـَ ١ـٔ ايكـطإ بـأخط٣
غريٖا حع ٢ي ٛناْت َطازؾ ١هلا وت انتعٓٚ ٢ايس٫ي. ١

ٚٚضز وت ا ١ٜايهخث قٛي٘ عاؾت رًَُّصَوِّْيُِْد يهٝإ إٔ ضغاي ١ايـٓيب ستُـس

قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ خري ستض ٚشا

َٓاؾع عظ ١ُٝنتٔ  َٔ٪ٜبٗا َع

خػاض ٠ايصٜ ٟعطض عٓٗا ٭ْ٘ عتطّ ْؿػ٘ َٔ ايععنٚ ١ٝايعطٗري ايصٜ ٟأ َٔ ٞ
عٓس اا .
يععهُٔ اٯ ١ٜوت َؿَٗٗٛا ايصّ ٚايعههٝت يًص ٜٔنؿطٚا ٚايصٜ ٜٔكطٕٚ
عً ٢ايٓؿام بابطإ ايهؿط َع اظٗاض اٱغ ّ٬٭ٕ ٖصا اٱبطـإ ؾـاٖس عًـ٢
عسّ ايععنَ ١ٝع ايٓطل بايؿٗاز ؽت  َٔ ٖٛٚاٱعجاظ وت ا ١ٜايهخث بصنطٖا
يًُػــًُؽت ٚانتػــًُا

( )1غٛض ٠ايؿعطا.196 ٤

بكــؿ ١اٱقتــإ بكٛيــ٘ عــاؾت رٌَمَ مدْ َِ مَّٓ خٌٍَّ موُ ػٍََممَ
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خٌُّْاِِْنِنيَد( )1ايص ٜٔأخًكـٛا وت اقتـاِْٗ ؾجـا ِٗ ٤اٜـا

ايكـطإ يـعطٗريِٖ

ٓ ٚك َٔ ِٗٝايٓؿام ٚايطٜاٚ ٤غ ٤ٛايظٔ ٚايؿو قاٍ عاؾت رًَالَ ظَمْ ُ َِد ٌَمْْطَ
ٌَهَ زِوِ ػٌٍُِْد (.)2
ثِ تا ٤قٛي٘ عاؾت ر ًَُّؼٍَُِّّيُُْ خٌْىِعَدذَ ًَخٌْمِىَّْصَد يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞا ١ٜايهخث
إٔ انتػًُؽت عًُا ٤بؿهٌ اٜا

ايكطإ ٗ ٚ٬ ٚا عً َٔ ِٗٝقهٌ ايـٓيب ستُـس

قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.

اٌَح ٌطف

ابعسأ

ٔ َـٔ عٓـس اا عـع ٚتـٌ عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت ٚحتعُـٌ
اٯ ١ٜبصنط انت ٸ

ايٓػه ١بؽت انتٔٸ ٚايًطـ ٚتٖٛاّ :
ٔ ٖ ٛشا ٘ ايًطـ.
ا٭ْ : ٍٚػه ١ايعػاٚ ٟٚإٔ انت ٸ
ايثاْْ : ٞػه ١ايعُٚ ّٛارتكٛم انتطًل ٚؾ ٘ٝؾعهعإ :
ا٭ٚؾت  :انتٔٸ أعِ َٔ ايًطـ .
ايثاْ : ١ٝايًطـ أعِ َٔ انتٔٸ.
ايثايث ْ :ػه ١ايعُٚ ّٛارتكٛم َٔ ٚت٘ ٚإٔ ٖٓاى َـاز ٠يٲيعكـا٤
ٚأخط ٣يٲؾرتام بؽت انتٔٸ ٚايًطـ.
ايطابع  :اضازْ ٠ػهَ ١ع ١ٓٝبؽت انتٔٸ وت ا ١ٜايهخث ٚايًطـ اٱهل ٞبًخظ
إٔ َٔٸ اا عع ٚتٌ عاّ َٚطًل ٚإٔ ا ١ٜايهخث صنط َٓ٘ ؾطزاّ شتكٛقاّ .
ٚانتدعاض ٖ ٛايؿعه ١ا٭ٚؾت َٔ ايٛت٘ ايثاْ ٞأعْ ٙ٬عِ بًخاظ انتٔٸ وت
ا ١ٜايهخث ؾاْ٘ أخل َٓ٘ ٜٚه ٕٛا٭عِ ايًطـ نُا وت ايؿعه ١ايثاَْ ١ٝـٔ
ايٛت٘ ايثاْ ٞأعٚ ٙ٬اا ٚاغع نط. ِٜ

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠ا٭غطا.36 ٤
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ٚانتٔ ايٛاضز وت ا ١ٜايهخث َٔ َكازٜل قٛي٘ عاؾتر خٌٍَّوُ ٌَـِْم ٌ زِؼِسَمددِهِ َّمسْشُقُ
َِْٓ َّشَدءُ ًَىٌَُ خٌْمٌَُُِّ خٌؼَصِّصُد

( )1

ٔ اا عـع ٚتـٌ عًـ٢
ٖٚـٌ ٜكـذ بـإٔ َـ ٸ

انتػًُؽت بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٔ ايطظم ايص ٟصنطٙ
اٯ ١ٜأ ع ٙ٬أّ إٔ ايكسض انتعٝكٔ َٔ اٯ ١ٜأع ٖٛ ٙ٬ايـطظم وت انتعٝؿـٚ ١عًـ٢
ضت ٛايكه ١ٝايؿدك. ١ٝ
ادتٛاب ٖ ٛا٭ٖٚ ٍٚصا انتٔٸ َٔ أبٗـَ ٢عـاْ ٞايـطظم ٚشنـط

اٯٜـ١

أع ٙ٬بإٔ اا عع ٚتٌ ٖ ٛايك ٟٛايععٜـع ايـص ٫ ٟقتعٓـع عٓـ٘ أَـط َٗٓٚـا
غهٌ انتٔٸ عً ٢انتَٓ٪ؽت .
يكس أْعِ اا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت بطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عً٘ٝ
ٚاي٘ ٚغًِ يعه ٕٛبطنا ٗا َعكً ١غـري َٓكطعـٚ ١إٔ ٜكطــ ايٓـاؽ اضٖـا
ًٜٛٗٓٚا َٔ خعاٗٓ٥ـا نـٌ ٜـَ ّٛـٔ أٜـاّ ايـسْٝا باهلسا ٜـٚ ١اٱض كـا ٤وت غـًِٓ
انتعاضف اٱهل. ١ٝ

إفاضاخ اٌَح
قتهٔ ػُ ١ٝاٜا

َٔ ايكطإ (اٜا

انتٔٸ) ٚإ ناْت نٌ ا َٔ ١ٜايكـطإ

َٔٸ ٚضلت َٔ ١عٓس اا .
 َٔٚاٜا

انتٔٸ ا ١ٜايهخث خاقٚ ١أْٗا شنط

َٔٸ اا َٔ تٗا :

ا٭ٚؾت َٔ :ٸ اا عً ٢عُ ّٛانتػًُؽت.
ايثاْ َٔ : ١ٝاا بطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ ٚشنـط

اٯٜــ ١خكــٛم انتــَٓ٪ؽت بكٛيــ٘ عــاؾتر ٌَمَ مدْ َِ مَّٓ خٌٍَّ موُ ػٍََممَ خٌُّْ ماِِْنِنيَد
ٚاثها

ؾ ٤ٞيؿٜ ٫ ٤ٞسٍ عًْ ٢ؿ ٘ٝعٔ غريٚ ٙتا٤

اٜـا

قطاْٝـ ١نـثري٠

هؽت إٔ ضغاي ١ايٓيب ست ُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ضلتـ ١يًٓـاؽ كتٝعـ ّا
 َٔٚنَٔٚ ٍٛٸ اا عع ٚتٌ عً.ِٗٝ
( )1غٛض ٠ايؿٛض.19 ٣
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ايثايث : ١عـٝؽت اٯٜـ ١يؿـدل ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ
ؾكــخٝذ أْٗــا مل ــصنط ٙباٱغــِ ٚيهٓٗــا شنط ــ٘ بايكــؿا
غتعل بٗا يعه ٕٛا ١ٜايهخث َٔ شتعكا

انتععــسز ٠ايــيت

ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ

َ ٖٞٚععسزَٗٓ ٠ا:
ا٭ٚؾت ْ :ع ٍٚاٜا

ايكطإ عً ٢ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚحسٙ

َٔ بؽت ايٓاؽ.
ايثاْ : ١ٝظٜاز ٠عسز ظٚتا

ايٓيب عً ٢ا٭ضبع.

ايثايث : ١حتطْ ِٜػا ٤ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ َـٔ بعـس ٙقـاٍ

عاؾترًَؤَشًَْخـُوُ ؤَُِّيَدظُيُُْد(.)1

ٚأخطج ابٔ غعس ٚابـٔ انتٓـصض ٚايهٗٝكـ ٞوت غـٓٓ٘ عـٔ عا٥ؿـ ١إٔ اَـطأ٠
قايت هلا ٜ :ا أَ ٞؾكايت  :أْا أّ ضتايهِ ٚيػت أّ ْػا٥هِ.
ٚأخطج ابٔ غعس عٔ أّ غًُ ١قايت  :أْا أّ ايطتاٍ َٓهِ ٚايٓػا.)2()٤
ٚانتدعاض ٖ ٛايثـاْ ٞأ ٟإٔ ا٭ََٛـ ١وت انتكـاّ يًطتـاٍ ٚايٓػـا ٤اش ٚضز
شنط انتَٓ٪ؽت بكٝػ ١انتصنط يًػايب.

ايطابع : ١قٝاّ ايً ٌٝقاٍ عاؾترلُُْ خًٌٍََّْْ بِالَّ لٍَِْ ً * ِٔظْفَوُ ؤًَْ خْٔمُضْ ِِنْوُ لٍَِْ ً * ؤًَْ

شِدْ ػٍََْْوِ ًَزَظًِّْ خٌْمُسْآَْ ظَسْظِْ ًد(.)3
ارتاَػ : ١ايػٛاى.
ايػازغ : ١ا٭نخ ١ٝوت  ّٜٛايعٝس ا٭نرب.
ايػابع : ١حتط ِٜخا ١ٓ٥ا٭عؽت ٚايػُع بايعؽت.
ايثآَ : ١حتط ِٜايكسق ١عًٚ ٘ٝعً ٢شضٜع٘.

( )1غٛض ٠ا٭حعاب .6
( )2ايسض انتٓثٛض .136 /8
( )3غٛض ٠انتعٌَ .4-2
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ايعاغع : ١ق ّٛايٛقاٍ بإٔ ٜكَٜٛ ّٛؽت ٚايً ١ًٝاييت بُٗٓٝا أٜ ٚكّٛ
ث٬ث ١أٜاّ ٚايًًٝعؽت ايًعؽت بٗٓٝا.
ايعاؾط : ٠بكا ٤قًب ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ٜكظـاّ ٚإ ْاَـت
ع.٘ٓٝ
اذتاز ١ٜعؿطٜ : ٠هكط ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ َـٔ ٚضا٥ـ٘ نُـا
ٜهكط َٔ أَاَ٘.
ايثاْ ١ٝعؿط : ٠ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ وت َأَٔ َٔ اذتط ٚايربز.
ايثايث ١عؿط : ٠بكا ٤عطط ٚنٝب ضا٥خ ١ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
ايطابع ١عؿطٜ : ٠ه ٤ٞوت ايظًُ ١نتٔ قتؿَ ٞع٘.
ارتاَػ ١عؿط : ٠ثها

ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ وت انتٝسإ

حعٚ ٢إ ؾـ ٸط أنثـط أقـخاب٘ ٚقـاض ٚتٗـ ّا يٛتـ٘ َـع ايعـسٖٚ ٚـٌ ٖـصٙ

انتٛاتَٗ َٔ ١كازٜل قٛي٘ عاؾترٌَََّْ خٌْعَمََ خٌْفَّْؼَدِْد
َطا

( )1

 ٚهطاض ٙث٬ث

وت ايكطإ ادتٛاب ْعِ ؾطغ ٍٛاا بؿدك٘ ايهط ِٜكتع ٚأَ١

ٚقس ٚضز ْعت ابطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬وت ايكطإ بأْ٘ أَـ ١قـاٍ عـاؾتربَِّْ

بِزْسَخىَُِْ وَدَْ ؤَُِّصً لَدِٔعًد ٌٍَِّوِ لَنِْفًدد

( )2

 َٔٚباب ا٭ٚي ١ٜٛإٔ ايـٓيب ستُـساَ قـً٢

اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ نإ أَ ٖٛٚ ١أَ ١قاْعاّ ا حٓٝؿا ٚزتاٖسا بٓؿػ٘ ٚأٌٖ
بٝع٘ ٚأقخاب٘ ٚأَع٘ .
ايػازغ ١عؿط : ٠زتَ ٤٢كسام ضٜ٩ا ايٓيب نؿًل ايكهذ .
ايػابع ١عؿطَٔ : ٠ٸ اا بطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ
عً ٢انتَٓ٪ؽت نُا سٍ عً ٘ٝا ١ٜايهخث
ايثآَ ١عؿط : ٠غٓ ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ بٝـإ َٚـطا٠
يًكطإ .
( )1غٛض ٠اٍ عُطٕ .155
( )2غٛض ٠ايٓخٌ .120
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ايعاغع ١عؿط : ٠بعث ١ايطغ ٍٛستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َـٔ بـؽت
ظٗطاْ ٞانتَٓ٪ؽت ؾًِ ٜأ ِٗ َٔ بين اغطا َٔ ٫ٚ ٌٝ٥ب٬ز ايط ٌٖٚ ّٚسٍ
ا ١ٜايهخث عً ٢ضٚابط ٚق٬
ٚايرتى َٔ انتػًُؽت

ٚاحتاز وت ايٓػب ٚضت ٙٛبؽت ايعطب ٚايؿطؽ

ادتٛاب ْعِ ٚإ نإ ٖصا ايك ٍٛخ٬ف َـا ٜـصٖب

اي ٘ٝعًُا ٤ا٭ْػاب ؾُث ّ٬قايٛا إٔ ايؿطؽ غ٬ي ١عطق ١ٝعٛز وت أقٛهلا اؾت
اجملُٛع ١ا٭ضٜاْ. ١ٝ
ٚق ٌٝإٔ ا٭ طاى ٜطتع ٕٛاؾت ٜاؾث  ٖٛٚأحس أ٫ٚز ايٓيب ْٛح ايث٬ث١
ٜ ِٖٚاؾث ٚغاّ ٚحاّ ٚايطابع ٖ ٛنٓعـإ ايـصٚ ٟضز شنـط ٙوت ايكـطإ بأْـ٘

غطم وت ايطٛؾإ ٚوت ايعٓعٌٜر ًََٔددٍَ ٌُٔقٌ خزْنَوُ ًَوَدَْ فِمِ َِؼْمصِي َّمدزُنََِّ
خزْوَرْ َِؼَنَد ًَالَ ظَىُْٓ َِغَ خٌْىَدفِسَِّٓ * لَديَ ظَأًُِ بٌََِ ـَسًَ َّؼْظِمُّنِِ ِِمْٓ
خٌَّْدءِ لَديَ الَ ػَدطَُِ خٌٌَََْْْ ِِْٓ ؤَِْسِ خٌٍَّموِ بِالَّ َِمْٓ زَلِمَُ ًَلَمديَ زَْْنَيَُّمد خٌَّْمٌْؾُ فَىَمدَْ ِِمْٓ

خٌُّْغْسَلِنيَد(.)1
ٚق ٌٝإٔ ا٭ طاى ا٭قًٝؽت  ِٖٚا٭ٚيٝػٛض(نٛى طى) ٜعٝؿ ٕٛوت أضض
طنُاْػعإ َٔ ب٬ز ايكؽت اٯٕ  ِٖٚأحس ؾطٚع ث٬ث ١يٮ طاى.
ٚيهٔ ًو ايؿعٛب ٚا٭َِ َعه َٔ ١ْٛأقٚ ٍٛأعطام َععـسزَٚ ٠ـِٓٗ
ايعطب ٚايؿطؽ ايْٛٝاْٚ ٕٛٝايرتى ٚغريِٖ ٚاخعًطت ؾُٝا بٗٓٝا ٚغًـب
عًٗٝا قٓـ َٓٗا.
ؾكس حهُت وت ب٬ز ؾاضؽ ايسٚي ١انتٝس ١ٜثـِ ايسٚيـ ١ا٭متٝٓٝـ ١ايـيت
قاَت بؿعٛحا

نثري ٠وت ب٬ز ايػطب بكٝاز ٠نٛضٚف ٚاغعٛيت عًَ ٢س١ٜٓ

بابــٌ ايــيت ٚضز شنطٖــا وت ايكــطإ بكٛيــ٘ عــاؾتر ًََِممد ؤُٔ مصِيَ ػٍََممَ خٌٍََّْىَ مِْْٓ

زِسَدزًَِد(.)2
( )1غٛضٖٛ ٠ز .43-42
( )2غٛض ٠ايهكط.102 ٠
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ٚيٝؼ َٔ زي ٌٝعًٖ ٢ص ٙا٭قٛاٍ ٚغريٖا وت انتكـاّ ٚوت انتـس ٠بـؽت ازّ
ْٛٚح ٚضز عٔ أب (ٞأَاَ ١ايهاًٖ ٞإٔ ضت ٬قاٍٜ :ا ضغ ٍٛاا أْهٝا نـإ
ازّ ؟ قاٍ ْ :عِ  .قاٍ  :نِ بٚ ٘ٓٝبؽت ْٛح؟ قاٍ :عؿط ٠قط .ٕٚقاٍ  :نِ بؽت
ْٛح ٚابطاِٖٝ؟ قاٍ :عؿط ٠قط)ٕٚ

( )1

ٚنإ نٌ تٜ ٌٝعُط ٕٚن.ّ٬ٜٛ

ٚعٔ أب ٞانتطٗط قاٍ :شنطٚا عٓس أب ٞتعؿط ٖ ٛايهاقط  ٖٛٚقاٜ ِ٥كـًٞ
بعٜس بٔ انتًٗب قاٍ ؾًُا اْؿعٌ َٔ ق ٘ ٬قاٍ شنطمت ٜعٜس بٔ انتًٗب أَا اْ٘
قعٌ وت أ ٍٚأضض عهس ؾٗٝا غري اا قاٍ شنط ٚزا ضت ٬قاذتا ٚنإ زتها وت
ق َ٘ٛؾًُا َا

عهؿٛا حـ ٍٛقـ رب ٙوت أضض بابـٌ ٚتععـٛا عًٝـ٘ ؾًُـا ضأ٣

ابًٝؼ تععِٗ عً ٘ٝؿه٘ وت قٛض ٠اْػإ ثِ قاٍ اْ ٞأض ٣تععهِ عًٖ ٢صا
ايطتٌ ؾٌٗ يهِ إٔ أقٛض يهِ َثً٘ ؾٝه ٕٛوت ْازٜهِ ؾعصنط ْ٘ٚقـايٛا ْعـِ
ؾكٛض هلِ َثً٘ قاٍ ٚٚنع ٙٛوت ْازٚ ِٜٗتعًٜ ٛصنط ْ٘ٚؾًُـا ضأَ ٣ـا بٗـِ
َٔ شنط ٙقاٍ ٌٖ يهِ إٔ ا تعٌ وت َٓعٍ نٌ ٚاحس َٓهِ ـتثاَ ٫ثً٘ يٝهٕٛ
ي٘ وت بٝع٘ ؾعصنط ْ٘ٚقايٛا ْعِ قاٍ ؾُثٌ يهـٌ أٖـٌ بٝـت ـتثـاَ ٫ثًـ٘ ؾـأقهًٛا
ؾجعًٛا ٜصنط ْ٘ٚب٘ قاٍ ٚأزضى أبٓا ِٖ٩ؾجعًٛا ٜـطَ ٕٚـا ٜكـٓع ٕٛبـ٘ قـاٍ
ٓ ٚاغًٛا ٚزضؽ أثط شنـطِٖ اٜـا ٙحعـ ٢اختـص ٙٚاهلـا ٜعهسْٚـ٘ َـٔ ز ٕٚاا
ا٫ٚز أ٫ٚزٖ ِ ؾهإ أَ ٍٚا عهس غري اا ٚزا ايكِٓ ايصٟ

اٌَح تشازج

عهُٔ ا ١ٜايهخث ايهؿاضا
اٜا

ٚ ٙٛزا)(.)2

بععنٝـ ٚ ١طٗـري أتٝـاٍ انتػـًُؽت ٚنـإٔ

ايكطإ غٝث ٜٓعٍ َٔ ايػُا ٤ؾٝجً ٞايكًٛب ٜٚطٗـط ا٭بـسإ ٜٓٚـعٙ

اجملعُعا

ٚوت اٯٜـ ١اخهـا ض عـٔ شخـا٥ط ٚنٓـٛظ عًُٝـ ١وت ايكـطإ ٚايػـٓ١

ايٓه ١ٜٛيكٛي٘ عاؾتر ًَُّؼٍَُِّّيُُْ خٌْىِعَدذَ ًَخٌْمِىَّْصَ د

( )1انتعجِ ا٭ٚغط /ايطرباْ. 409/1 ٞ
( )2ايهساٚ ١ٜايٓٗا.106/3 ١ٜ
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .165

( )3

ٖٚص ٙايصخا٥ط عًٚ ٢ت: ٙٛ
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ا٭َ : ٍٚهاَؽت اٯ ١ٜايكطاْ.١ٝ
ايثاْ : ٞؿػـري  ٚأٜٚـٌ ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ يٰٜـ١
ايكطاْ.١ٝ
ايثايث  :ايعً ّٛانتػعكطأ َٔ ٠اٯ ١ٜايكطاْ. ١ٝ
ايطابع  :انتػاٚ ٌ٥ايكٛاْؽت انتػعٓهط َٔ ١اٯ ١ٜايكطاْ. ١ٝ
ارتاَؼ  :ايصخا٥ط ايعًُ ١ٝايهآَ ١وت ايكً ١بؽت نٌ اٜعؽت َٔ ايكـطإ
 ٖٛٚعًِ مل ػعدطج عًٚ َ٘ٛزضض ٙبعس ٜٚسع ٛايعًُـا ٤يًعٓاٜـ ١بـ٘ ٚقـس
تا٤

أتعاٖ َٔ ٤صا ايػؿط خاق ١ب٘.

ٚوت خاـت ١اٯ ١ٜر ًَبِْْ وَدٌُٔخ ِِْٓ لَسًُْ ٌَفِِ ػَ َي ُِمسِنيٍد

عظ ١ُٝيًُػًُؽت نتا سٍ عً َٔ ٘ٝغ ١َ٬انتػًُؽت ٚانتػًُا

( )1

بؿـاض٠

َٔ اٱض ساز

ٚؾ ٘ٝههٝت يًص ٜٔنؿطٚا ٚبعث ي ًؿعع ٚايٝأؽ وت ْؿٛغِٗ قاٍ عـاؾت وت

شّ نؿاض قطٜـ ٚايعخصٜط َٔ عساٚ ِٗ ٚقػ ٠ٛقًـٛبِٗ ٚؾـسَ ٠هـطِٖ رًَالَ

َّصَخٌٌَُْ ُّمَدظٌٍَُِٔىُُْ لَعََّ َّسُدًُّوُُْ ػَْٓ دِّنِىُُْ بِْْ خظْعَـَدػٌُخد(.)2
يكس ابعسأ

ا ١ٜايهخث بصنط َٔٸ اا عع ٚتٌ عًـ ٢انتػـًُؽت ٚبكـٝػ١

ايؿعٌ انتان(ٞيكس َٔٸ) ؾٌٗ ؾ ٘ٝبؿاض ٠أّ أْٗا خترب عٔ أَط قس اْكه.٢
ادتٛاب ٖ ٛا٭ ٍٚاش عهُٔ اٯَ ١ٜعٓ ٢ايهؿاض ٠انتعكًٚ ١انتعجسز.٠
يٝهــَ ٕٛــٔ خكــا٥ل ضغــاي ١ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ زٚاّ
ايهؿاض ٠بطغايع٘ اؾت  ّٜٛايكٝاَ ٫ٚ ١ختعل ايهؿاض ٠بٗـا با٭تٝـاٍ اي٬حكـ١
٭ٚإ ايهؿاض ٠بٌ ؿٌُ ايص ٜٔكسَٛا َٔ انتػًُؽت َٗٓٚا َث:ّ٬
ا٭ : ٍٚايهؿاض ٠ؿتػؿط ٠ايصْٛب يًَُٓ٪ؽت.
ايثاْ : ٞاْعؿاع اٯ با َٔ ٤انتػًُؽت بعٌُ أبٓا ِٗ٥ايكاذتا .

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠ايهكط.217 ٠
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ايثايث  :اْعؿاع ا٭بٓا َٔ ٤عُـٌ اٯ بـا ٤ايـص ٜٔتاٖـسٚا وت َعطنـ ١بـسض
ٚأحس ٚأٜاّ اٱغ ّ٬ا٭ٚؾت.

نُا ٚضز وت قٛي٘ عاؾتر ًَؤََِّمد خٌْفِمدَخزُ فَىَمدَْ ٌِغُ ََِمِْْٓ َّعَِّْمِْْٓ فِمِ

خٌَّْدِّنَمصِ ًَوَممدَْ ظَمْعَموُ وَنمصٌ ٌَيَُّممد ًَ وَممدَْ ؤَزٌُىَُّممد طَمدٌِمًد فَمإَزَخدَ زَزُّمهَ ؤَْْ َّسٍُْغَممد ؤَشُ مدَّىَُّد
ًَّعْعَهْسِـَد وَنصَىَُّد زَلَّْصً ِِْٓ زَزِّهَد(.)1
ؾخؿظ اا عع ٚتٌ ايػَ٬ؽت ٚنٓعُٖا انطاَاّ ٭بُٗٝا انتَ َٔ٪ع أْ٘ نإ
بٚ ٘ٓٝبُٗٓٝا بطَ ٕٛععسز.٠
ايطابع  :ؾؿاع ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا ع ًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ يًُػـًُؽت وت
اٯخط.٠
ٚنُا أ  ٞايهؿاض ٠يًُػًُؽت َٔ شا

قٝػ ١انتانَٔ(ٞٸ اا) ؾأْٗا أ ٞ

أٜهاّ َٔ َعاْ ٞانتهاضع وت اٯ َٔ ١ٜتٗا :
ا٭ٚؾت  :كــسٜط اٯٜــ :١يكــس َـٔٸ ٚقت ـٔٸ اا عًــ ٢انتــَٓ٪ؽت اش بعــث ؾــِٗٝ

ضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػـِٗ يهٝـإ إٔ اٱقتـإ ؾـجط ٠زاُ٥ـ ١ايثُـطرظُماْظِِ ؤُوٍَُيَمد وُمًَّ
لِنيٍ زِةِذِْْ زَزِّيَد ًَّؼْسِذُ خٌٍَّوُ خَِْٕؽَديَ ٌٍِنَّدضِ ٌَؼٍََّيُُْ َّعَرَوَّسًَُْد(.)2
ايثاْ : ١ٝقٝػ ١انتهاضع وت اٯ ١ٜكٛم َٓـاؾع ٚبطنـا

ضغـاي ١ايـٓيب

ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٚا ٜرتؾذ عٓٗا َٔ  ٠ٚ٬ايٓيب قً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٯٜا

ايكطإ.

ايثايث : ١جتسز َكازٜل  ٚطٗري أتٝاٍ انتػًُؽت باٱقتـإ  ٚـ ٠ٚ٬اٜـا
ايكطإ ٚأزا ٤ايكطإ ٚأزا ٤ايكٚ ٠٬ا ٝإ ايؿطا٥ض ايعهاز ١ٜا٭خطٚ ٣عٔ
عسز َٔ ايكخاب ١قايٛا :نإ ضت ٕ٬أخٛإ وت عٗس ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝغًِ ٚنإ أحسُٖا أؾهٌ َٔ اٯخط ؾعٛوت ايص ٖٛ ٟأؾهـًُٗا
( )1غٛض ٠ايهٗـ .82
( )2غٛض ٠ابطاٖ.25 ِٝ
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ثِ عُط اٯخط بعس ٙأضبعؽت ي ١ًٝثِ ٛوت ؾصنطٚا يطغ ٍٛاا قً ٢اا عً٘ٝ
ٚغًِ ؾه ١ًٝا٭ ٍٚؾكاٍ  :أمل ٜهٔ اٯخط ٜكًٞ؟ قايٛا  :بًٚ ٢نإ ٫
بأؽ ب٘.
قاٍ  :ؾُا ٜسضٜهِ َا بًػت ب٘ ق٘ ٬؟ افتا َثٌ ايك ٠٬نُثٌ ْٗط تـاض
بهاب ضتٌ غُطٷ عصبٷ ٜكعخِ ؾ ٘ٝنـٌ ٜـ ّٛمتـؼ َـطا

ؾُـاشا ـطٕٚ

ٜهك َٔ ٢زْ٘ٚ؟  ٫سضَ ٕٚاشا بًػت ب٘ ق.)1()٘ ٬
ايطابع : ١قٝاّ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بععً ِٝأٌٖ ايهٝـت
ٚايكخاب ١ايهعاب ٚاذتهُٜٚ ١عجً ٢انتٔ اٱهل ٞبكٝػ ١انتهاضع وت شا

ا١ٜ

ايهخث  ٚكسٜطٖا عًٚ ٢ت:ٙٛ
ا٭ٜٚ : ٍٚعًُِٗ ايهعاب قهٌ ْع ٍٚا ١ٜايهخث.
ايثاْٜٚ : ٞعًُِٗ ايهعاب بعس ْع ٍٚا ١ٜايهخث.
ايثايث ٜٚ :عًُِٗ اذتهُ ١قهٌ ْع ٍٚا ١ٜايهخث.
ٔ
ايطابع ٜٚ :عًُِٗ اذتهُ ١بعس ْع ٍٚا ١ٜايهخث َ َٔ ٖٛٚكـازٜل انتـ ٸ
اي٬حل.
ارتاَؼ ٜٚ :عًُِٗ ايهعاب ٚاذتهُ ١ؾٝعًُ ٕٛايعابعؽت.
ايػازؽ :اغرتاف ايعابعؽت َٔ ؾٛٝنا

ضغـاي ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا

عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.
ايػابع ٜٚ :عًِ ايطغ ٍٛستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ نٌ تَ ٌٝـٔ
أتٝاٍ انتػًُؽت اؾت  ّٜٛايكٝاَ ١ايهعاب ٚاذتهَُٔ َٔ ٖٛٚ ١ٸ ٚنٚ ٍٛؾهٌ
اا عع ٚتٌ انتعجسز عً ٢انتػًُؽت ٚشضاض.ِٜٗ
ٚقتهٔ بٝإ قاْ َٔ ٕٛاٱضاز ٠ايعه ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ َٔٸ اا عً ٢ايػابل َٔ
انتػًُؽت َٖٔ ٛٸ عً ٢اي٬حل َِٓٗ ٚانتٔ ايـصٜ ٟـأ  ٞعًـ ٢اي٬حـل َـِٓٗ
ٜٓعؿع َٓ٘ ايػابل ٚإ غازض ايسْٝا  َٔ ٖٛٚأغطاض ايكًٚ ١انت٬ظَ ١بؽت عامل

( )1ايسض انتٓثٛض .94/2
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ايؿعٌ وت ايسْٝا ٚعامل ادتعا ٤وت اٯخط ٠قاٍ عاؾتر ًَخٌَّمرَِّٓ آَِنُمٌخ ًَخظَّسَؼَمعْيُُْ
ذُزَِّّّعُيُُْ زِةِميَدْ ؤٌَْمَمْنَد زِيُِْ ذُزَِّّّعَ يُُْ ًََِد ؤٌَعْنَدىُُْ ِِْٓ ػٍََِّيُِْ ِِْٓ شَِْءٍ وًُُّ خِْسِت زَِّد
وَعَرَ زَىِنيٌد(.)1

اٌَح إٔراز

اٱْــصاض ٖــ ٛاٱبــ٬ؽ انتكــط ٕٚبايعخــصٜط ٚوت ايعٓعٜــٌ رؤَْْ ظَمٌٌُُممٌخ َِممد

ـَدءََٔد ِِْٓ زَشِريٍ ًَالَ َٔرِّس فَمَدْ ـَدءَوُُْ زَشِريٌ ًَٔرِّسٌد (ٚ )2قاٍ ايٓابػ: ١
َٔ َٴهٵًٹؼ عٳُٵطٳ ٚبٔٳ ٖٓسٺ ا َٔٚ ... ّ١ٜايٓٻكٝخ ١نثط ُ٠اٱْصاضٔ) (.)3
ٚضز
ٚتـــا٤

َـــازْ( ٠ـــصض) وت ايكـــطإ ضتـــَ ٛا٥ـــٚ ١ا حـــسٚ ٣ث٬ثـــؽت َـــط٠

بكـــٝػ ١ايؿعـــٌ ٚبكـــٝػ ١اٱغـــِ نُـــا وت قٛيـــ٘ عـــاؾت رَٔم مرَزْظُُْ

ِِْٓ َٔرْزد (.)4
ٚتا ٤اٱْصاض وت ايكطإ بكـٝػ ١حتـصٜط ٓ ٚهٝـ٘ ي ًٓـاؽ ٚنتـا ناْـت بعثـ١
ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ عاَـٚ ١ؾـاًَ ١يًٓـاؽ كتٝعـاّ ؾكـس
هُٓت اٜا

ايكطإ حتصٜط ايٓاؽ ٚختٜٛؿِٗ َٔ غدط اا عع ٚتٌ ايصٟ

سٍ عً ٘ٝاٯ ١ٜايػابك ١بكٛي٘ عاؾت روََّْٓ زَدءَ زِعَهَؾٍ ِِمْٓ خٌٍَّموِد (ٜٚ )5ـأ ٞ
ؿتعٓ ٢ارترب انتعهُٔ ايعدٜٛـ .
ٜٚأ  ٞيؿظ ايٓصٜط ٚايٓصض كٛم ا٭ْهٝاَٚ ٤ا تاٚ٤ا ب٘ َٔ عٓس اا
َٔ ايٛعٝس ٚايعدٜٛــ ٚاٯٜـا
( )1غٛض ٠ايطٛض .21
( )2غٛض ٠انتا٥س.19 ٠
( )3كتٗط ٠ايًػ.22/1 ١
( )4غٛض ٠ايهكط.270 ٠
( )5غٛض ٠اٍ عُطإ .162

ايهْٝٛـ ١انتدٝؿـ ١ايـيت طـٌ عًـ ٢ايٓـاؽ
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 ٚهَ ٕٛكسَ ١يٓع ٍٚايهٚ ٤٬اهل٬ى ٜٚكطف نطضٖا بايسعاٚ ٤ايك٬ح

ٓ َّ َدّْم ِو
ِ
ٓ زَم ْْ
ْ
ط خٌنُّم ُر ُز ِِم
ف ًَلَم ْد َخٍَم ْ
قاٍ عاؾت رًَ خ ْذ ُو ْس َؤخَد ػَد ٍد ِب ْذ َؤْٔم َر َز َل ٌَِْم ُو زِد َٕ ْلمَمد ِ
ًَِِْٓ خٍَْفِوِد( ٚ )1أ  ٞايٓصض كتع ْصض  ٖٛٚايعٗـس َ ٚـا ًٜـعّ بـ٘ اٱْػـإ
ْؿػــ٘ ضتــاٚ ٤بًػــ ١يكهــا ٤اذتــٛا٥ج ٚحتكٝــل ايطغا٥ــب َٓٚــ٘ قٛيــ٘ عــاؾت

رٌُّفٌَُْ زِدٌنَّرْزِد (.)2

ٚنــٌ ْــيب أ ٚضغــٖ ٍٛــْ ٛــصٜط ٚتــا ٤بايٓــصض بــايٛحٚ ٞايعٓعٜــٌ
َٚــٔ ٚتــ ٙٛؿهــ ٌٝايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ وت انتكــاّ
ٚت: ٙٛ
ا٭: ٍٚنٌ ا ١ٜقطاْ ١ٝاْصاض غٛا ٤وت َٓطٛقٗا أَ ٚؿَٗٗٛا .
ايثاْٚ : ٞنٛح ٚجتً ٞاٱْصاض وت اٯ ١ٜايكطاْ َٔ ١ٝغري ٚاغط ١ايعؿػري
ٚايعأ َٔ ٌٜٚقهٌ ايعًُا. ٤
ايثايث  ٠ٚ٬ :نٌ َػًِ َٚػًُ ١اٜا

ايكطإ وت ايك ٠٬اي ١َٝٛٝيعهٕٛ

ٖص ٙايع ٠ٚ٬اْصاضاّ يًكاضٚ ٨ايػاَع .
ايطابع  :زت ٧اٜا

ايكطإ بايسعا ٤يٲْصاض َٔ هـٝٝع ايؿطقـ ١بايـسعا٤

ٚايػ٪اٍ وت اذتٝا ٠ايسْٝا ؾُث ّ٬قٛي٘ عاؾت ر خىْدَِٔد خٌظِّسَخؽَ خٌُّْعْعَمَُِْد (.)3
ٜعهُٔ اٱْصاض َٔ تٗا

:

ا٭ٚؾت  :يع ّٚعسّ ايعدًـ عٔ ايسعاٚ ٤انتػأي. ١

ايثاْ : ١ٝايعخصٜط َٔ نطم ايه٬يٚ ١ايػٛا ١ٜقاٍ عاؾترًَخٌَّرَِّٓ وَفَسًُخ
ؤَػَّْدٌُيُُْ وَعَسَخذ زِمِْؼَصٍ َّمْعَسُوُ خٌظَّّْأُْ َِدءً لَعََّ بِذَخ ـَدءَهُ ٌَُْ َّفِدْهُ شَْْحًد ًًََـَمدَ خٌٍَّموَ ػِنْمدَهُ
فٌََفَّدهُ لِعَدزَوُ ًَخٌٍَّوُ ظَسِّغُ خٌْمِعَدذِد(.)1
( )1غٛض ٠ا٭حكاف .21
( )2غٛض ٠ا٭ْػإ .7
( )3غٛض ٠ايؿاحت.6 ١
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ايثايث : ١حات ١اٱْػإ يًٓٗج ايكٚ ِٜٛاٱ ْصاض َـٔ ايعُـٚ ٢اٱعـطاض

عٔ ايٓكذ قاٍ عاؾترفَرَوِّسْ بِْْ َٔفَؼَطْ خٌروسٍد(.)2

ايطابعــ : ١زعــ ٠ٛايٓــاؽ يًعؿكــ٘ وت ايــسَٚ ٜٔعطؾــَ ١كــازٜل ايكــطا
انتػعك. ِٝ
ارتاَػــ : ١اٱْــصاض َــٔ ــطى ايكــٚ ٠٬ايٛاتهــا
ايكطا ٖص َٔ ٙاٜا
َطا

ايعهازٜــ ١اش إٔ اٜــ١

غٛض ٠ايؿاحت ١اييت ٜكطأٖـا نـٌ َػـًِ َٚػـًُ ١عـس٠

وت اي. ّٛٝ

 ٌٖٚسخٌ  ٠ٚ٬انتػًِ يكٛي٘ عاؾت رخىْدَِٔد خٌظِّسَخؽَ خٌُّْعْعَمَُِْد ( )3وت ا٭َط

بانتعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ انتٓهط ادتٛاب ْعِ نتا ؾٗٝا َٔ ايٓـسب اؾت ايكـ٬ح

ٚاٱْصاض َٔ ايؿػٛم ٚانتعاقٚ ٞوت ايعٓعٌٜر ًَؤًُلَِِ بٌََِِّ ىَرَخ خٌْمُسْآُْ

ٌِإُٔرِزَوُُْ زِوِ ًََِْٓ زٍََغَد(.)4
( عٔ ابٔ َػعٛز قاٍ  :خط ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ خط ّا
بٝس ٙثِ قاٍ ٖ :صا غه ٌٝاا َػـعكّ ُٝا ثـِ خـط خطٛنـ ّا عـٔ قتـؽت شيـو
ارتط ٚعٔ

اي٘ ثِ قاٍ ٖٚ :ص ٙايػهٌ يٝؼ َٓٗا غه ٌٝا ٫عً ٘ٝؾـٝطإ

ٜسع ٛاي ٘ٝثِ قطأ { ٚإٔ ٖـصا قـطانَ ٞػـعكُٝاّ ؾـا هع ٫ٚ ٙٛعهعـٛا ايػـهٌ
ؾعؿطم بهِ عٔ غه.)5( )}ً٘ٝ

( )1غٛض ٠ايٓٛض .39
( )2غٛض ٠ا٭عً.9 ٢
( )3غٛض ٠ايؿاحت.6 ١
( )4غٛض ٠ا٭ْعاّ .19
( )5ايسض انتٓثٛض .163/4
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اٌَح ِٛػظح
َٔ َعاْٚ ٞز٫٫

اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝايعصنري بارتري ٚايٓسب اي ٘ٝبكٝؼ ايطق١

ظتٴ ايطٸتٌٳ أَعٹظُ٘ٴ عٹظََٛٚ ّ١عظٚ .١ا ٻعٳظَ :كهٸٌ ايعٹظَ.)1()َ١
ٚايطؾل ٜكاٍ ( ٚٳعٳ ِ
 َٔ ٚخكا٥ل اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝأْٗا غهٖ ٌٝساٜـ ١يًٓـاؽ عاَـٚ ١انتػـًُؽت
خاقَ ٖٞٚ ١سضغ ١وت ايٛعظ ٚاٱضؾاز ٓؿص َعاْٗٝا اؾت ؾػاف ايكًٛب
ٜٚػعكط ض

ٗا ٚأيؿاظٗا وت ايٛتٛز ايصٖين ٜٓ ٫ٚؿو عٓ٘ اؾت حؽت َػازض٠

اٱْػإ ايسْٝا .
يكس ؿهٌ اا عع ٚتٌ بايكطإ ضلت ١بايٓاؽ كتٝعاّ َ َٔٚكازٜل
ايطلت ١إٔ نٌ اَٛ َ٘ٓ ١ٜعظٚ ١زع ٠ٛاؾت ايك٬ح ٚايطؾاز .
 َٔٚاٱعجاظ وت انتكاّ ؿهٌ اا با٭َط بع ٠ٚ٬نٌ َػًِ َٚػًُ ١اٜا
ايكطإ عً ٢ضت ٛايٛتٛب ايعٝين عسَ ٠طا

نٌ  ّٜٛوت ايكًٛا

ارتُػ١

قاٍ عاؾت ر بَِّْ خٌظَّ َشَ وَدَٔطْ ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَ وِعَدزًمد ٌَِْلٌُظًمدد ( ٚ )2هـ ٕٛاٯٜـ١
ايكطاَْٛ ١ٝعظ َٔ ١تٗا

:

ا٭ٚؾت ْ :ع ٍٚاٯ ١ٜايكطاْ َٔ ١ٝعٓس اا غهخاْ٘.
ايثاْ ٠ٚ٬ : ١ٝايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يٰ ١ٜايكطاْ. ١ٝ
ايثايث : ١حؿظ انتػًُؽت يٰٜـ ١ايكطاْٝـ ١عـٔ ظٗـط قًـب ٖٚـ ٞعهـُٔ
ايكٛاْؽت وت ا٭حهاّ ٚا٭خ٬م .
ايطابعَ : ١هاَؽت نٌ ا ١ٜقطاْٝـ ١نٓـع
ٜسع ٛايٓاؽ يًٌٓٗ ٚاٱ عاظ َٓ٘ .

( )1ايعؽت .133/1
( )2غٛض ٠ايٓػا.103 ٤

ـاٜ ٟٚؿـع بهـٝا ٘٥وت ا٭ضض
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ارتاَػ : ١زت ٧ايكطإ بككل ا٭ْهٝاٚ ٤ا٭َـِ ايػـايؿ ١يعهـ ٕٛزضٚغـ ّا
َٛٚعظ ١يًُػًُؽت  َٔٚخكا٥ل ايعاقٌ اٱ عاظ َٔ ايػـري قـاٍ عـاؾت

ر ٌَمَدْ وَدَْ فِِ لَظَظِيُِْ ػِسْسَشٌ ٌِإًٌُِِْ خٌَْٕسَدذِد (. )1

ايػازغ : ١كٝس انتػًُؽت ؿتٓاٖج َٛٚاعظ ْٚكا٥ذ ايكطإ َٚا ؾَ ٘ٝـٔ
ايرتغٝــب وت عُــٌ ايكــاذتا

ٚايعتــط عــٔ ؾعــٌ ايػــ٦ٝا

حــث ٭تٝــاهلِ

انتععاقهــ ١ٱقعهــاؽ حػــٔ ايػــريَ ٠ــِٓٗ يٝهــَ ٕٛــٔ اعجــاظ ايكــطإ ا عــاظ
انتػًُؽت بعهِٗ بهعض ٚاْعؿاع ٚا عاظ ايٓاؽ َٔ غري ٠انتػًُؽت .
يكس خككت وت ٖصا ايػٹؿط باباّ ا

٘ (اٯَٛ ١ٜعظ )١يٝدعل بايعخكٝل

ٚايعأ ٌٜٚوت اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝوت انتكاّ كـٛم انتٛعظـٚ ١اٱيعؿـا

ارتـام

ٚايعاّ اؾت قؿخَ ١ؿطق َٔ ١اعجاظ اٯ ١ٜايكطاْ ٖٞٚ ١ٝأْٗا زع ٠ٛاؾت ارتري
عكـ بايطؾل ٚايًطـ ٚانتٔٸ .
يصا ابعسأ

ا ١ٜايهخث بطٜاض َٔ ايؿٝض بكٛي٘ عـاؾت رٌَمَمدْ َِمَّٓ خٌٍَّموُ

ػٍَََ خٌُّْماِِْنِنيَد ٖٓٚـاى عًـِ وت َهاحـث ايعًـ ّٛاذتٝا ٝـ ١ا

ـ٘ انتـٓٗج

ايعجطٜيب (ٜٚ )EMDIRICAL FESEARCHعهُٔ انعػاب ارترب ٠عٔ نطٜل
ايؿٛاٖس ٚاغعكطا ٤ايٛقا٥ع ؿتا ٪ٜز ٟاؾت ْؿ ٤ٛقاعس ٠أ ٚاظتاز بطٖإ .
 ٚعك ّٛبأَٛض ط ٝه: ٖٞٚ ١ٝ
ا٭ : ٍٚايطقس ٚكتع اذتكا٥ل َٔ ايٛاقع .
ايثاْ : ٞاغعكطا ٤ايٛتٚ ٙٛايؿطنٝا

اةعًُ. ١

ايثايث  :اغعٓعاج انتػا ٌ٥ايهً َٔ ١ٝايٛقا٥ع  َ٘ٓٚايعؿػـري انتٛنـٛعٞ

يًكطإ بًخاظ اذتٛازث ٚارترب ٠انتعطؾ ١ٝيٝجس َكـازٜل يكٛيـ٘ عـاؾترىَمرَخ
زََْدٌْ ٌٍِنَّدضِ ًَىُدًٍ ًٌََِْػِظَصم ٌٍُِّْعَّمِنيَد(.)2

( )1غٛضٜٛ ٠غـ .111
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .138
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ايطابع  :ايعكٚ ِٝٝحتك ٌٝايكاعسٚ ٠ايربٖإ .
ٚقس تا ٤ايكطإ بايعجطبٚ ١اذتجٚ ١ايربٖإ انتػعكطأ َٓٗا  َٔٚقٛاْؽت
اٱضاز ٠ايعهٚ ١ٜٝٓٛا٭حهاّ ايؿطع. ١ٝ
ؾُٔ خكا٥ل ايكـطإ زتٝـ ٙ٪بـا٭ٚاَط ٚايٓـٛاٖٚ ٞاقرتاْٗـا بايعجطبـ١
ٚاذتجٚ ١بٝإ ايػهٌ اييت ٗس ٟا ؾت ايؿـ٬ح ٚشنـط ٙيًككـل ايـيت ٜػـعكطأ
َٓٗــا ايٓــاؽ عًــ ٢اخــع٬ف َؿــاضبِٗ ٚايعهــا ٜٔوت َــساضنِٗ بًخــاظ ايهــِ
ٚايهٝـ وت ًك ٞاٯ ١ٜايكطاْ ١ٝانتٛاعظ ٚايعرب ٚايكٛاعس ؿتـا ٜهـهط ايػـًٛى
ٜٛٚتٗــ٘ ضتــ ٛعُــٌ ايكــاذتا

ٚانعٓــاظ اذتػــٓا

ٚوت ايعٓعٜــٌ رلُ مًْ ىَ مرِهِ

ظَسٍِِِْ ؤَدْػٌُ بٌََِ خ ٌٍَّوِ ػٍَََ زَظِريَشٍ ؤََٔد ًََِْٓ خظَّسَؼَنِِد (.)1
 َٔٚخكا٥ل بـاب (اٯٜـَٛ ١عظـ )١بٝـإ ٚقـع ٚضؾـخا

اٯٜـ ١عًـ٢

انتػًُؽت ٚأٌٖ ايهعاب ٚايٓاؽ كتٝعاّ ٚنٝـ ٜعِ اٱقعهاؽ َٓٗا ٚاٱغععاز٠
َٔ انتعاضف اٱهل ١ٝبع ٠ٚ٬اٯ ١ٜايكطاْٚ ١ٝايعسبط وت َهاَٗٓٝا ايكسغَٚ ١ٝا
هعث اي َٔ ٘ٝايعٌُ اش ـتٓع اٯ ١ٜايكطاَْ ١ ٝـٔ ايهػـٌ َٚـٔ ايعؿـطٜط قـاٍ
عاؾت ر ًَالَ ظَيِنٌُخ ًَالَ ظَمْصٌَُٔخ ًَؤَْٔعُُْ خَٕػٌٍََْْْد (.)2

يهٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ َا وت اٯ ١ٜايكطاْ َٔ ١ٝانتٛعظ ١بطظر ز ٕٚايهعـ
ٚزبٝب اذتعٕ اؾت ايٓؿؼ عٓس َ٬قا ٠ايهًٚ ٣ٛاٱبع ٚ ٤٬هؽت اٯ ١ٜايكطاْٝـ١
قٝؼ اذتٌ ٚنٝؿ ١ٝايٓجاٗ ٚ ٠س ٟاؾت اذتهُ ١وت كطٜـ ا٭َٛض .
ٚقس هُٓت ا ١ٜايهخث اٱخهاض عٔ قؿ ١يًٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘

ٚاي٘ ٚغًِ بكٛي٘ عاؾت ر ًَُّؼٍَُِّّيُُْ خٌْىِعَدذَ ًَخٌْمِىَّْصَد(.)3

( )1غٛضٜٛ ٠غـ .108
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .139
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .164
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اخهـاض اٜـ ١ايهخــث عـٔ َـٔٸ اا عـع ٚتـٌ َٛعظــ ١يًُػـًُؽت ٚايٓــاؽ
كتٝعاّ ٚزع ٠ٛهلِ ٱغعكطاَ ٤كازٜل انتـٔٸ بطغـاي ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
 َٔٚخكـا٥ل قـٝػ ١ايؿعـٌ انتانـ ٞوت اٜـ ١ايهخـث (يكـس َـٔٸ) اضاز٠
ايكطع ٚادتعّ بعخكل انتٔ اٱهل ٞعً ٢انتػًُؽت ٚؾْٛ ٘ٝع حتس ٚزع ٠ٛيًٓاؽ
يهٝإ ؾهٌ اا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت وت أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
يكس شنط

ا ١ٜايهخث ـ ٠ٚ٬ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ ٯٜـا

ايكطإ يعرتؾذ عٓٗا َػا ٌ٥غري َعٓاٖ ١ٝععًل بايٓعِ اييت رتؾذ عـٔ ٖـصٙ
ايع ٠ٚ٬ؾععػؿ ٢انتػًُؽت ٚغريِٖ ٚنصا بايٓػه ١يًُٓاؾع ايعظ ١ُٝانترتؾخ ١عٔ
عن ١ٝايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يًُػًُؽت  ٚعً ُِٗٝايهعاب ٚاذتهُ١
ٚوت نٌ ؾطز َٓٗا َٛعظ ١هلِ ٚيًٓاؽ كتٝعـاّ يععجًـٖ ٢ـص ٙانتٛعظـ ١بعٜـاز٠
اقتإ انتػًُؽت ٚبسع ٠ٛايٓاؽ يٲٕغ. ّ٬

اٌَح زمحح
يكس ابعسأ

اٜا

ايكطإ َٔ تٗ ١ايٓظِ بايهػًُ ١وت غٛض ٠ايؿاحتٖٞٚ ١

ر زِعُِْ خٌٍَّوِ خٌسَّلَِّْٓ خٌسَّلُِِْد( )1ؾُع شنط اغِ ادت٬يٚ ١ضز ا٫

ـإ ايهطقتـإ

ايطلتٔ ٚايطح ِٝيهٝإ قـاْٖٚ ٕٛـ ٞػؿـ ٞضلتـ ١اا نتـٔ ٜعًـ ٛايكـطإ
 ٚعهُٔ نٌ ا ١ٜقطاْ ١ٝضلت َٔ ١عٓس اا عع ٚتٌ.

ٚقس ٚضز قٛي٘ عاؾتربَِّْ زَلَّْصَ خٌٍَّموِ لَسِّمرٌ ِِمْٓ خٌُّْمْعِمنِنيَد( )2ؾٗـٌ

أزا ٤انتػًِ ايك َٔ ٠٬اٱحػإ أّ ٫بس َٔ حتكل ْٛع َؿاعً ١وت اٱحػـإ
بإٔ ٜؿٌُ أنطاؾاّ:
ا٭ : ٍٚايصٜ ٟك ّٛباٱحػإ .
ايثاْ : ٞقٝػ ١اٱحػإ .
( )1غٛض ٠ايؿاحت.1 ١
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .56
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ايثايث َٛ :نٛع َٚاز ٠اٱحػإ .
ايطابع  :اةػٔ اي. ٘ٝ
ادتــٛاب  ٫عــاضض بــؽت ا٭َــط ٜٔاش إٔ أزا ٤ايكــ ٠٬احػــإ يًــصا
ٚايػري نُا إٔ انتعكٚ ١ٝاٱَعٓاع عٔ أزا ٤ايك ٠٬ظًِ يًٓؿؼ ٚقس ٜهٕٛ

ظًُاّ يًػري أٜهاّ َ َٔٚكازٜل قٛي٘ عـاؾت ر زَمدِّغُ خٌعَّمٌََّخضِ ًَخَٕزْعِد ()1عجـع
ارت٥٬ل عٔ احكا ٤أَٛض :
ا٭ : ٍٚضلتــ ١اا باٱْػــإ وت أ ٟذتظــَ ١ــٔ أٜــاّ ا٭ٚؾت أ ٚعــامل
اٯخط َٔ ٖٛٚ ٠ايؿٛاٖس عً ٢خ٬ؾع٘ وت ا٭ضض.
ايثاْ : ٞايٛغا٥ط اييت أ  ٞبطلت ١اا .
ايثايث  :أؾطاز ضلت ١اا اييت أ َ ٞهاؾط َٔ ٠عٓس اا يًعهس ٚيٝؼ
َــٔ ًَــو أْ ٚــيب أ ٚا َــاّ ٜهــٚ ٕٛاغــطْٚ ١ــٛع نطٜــل ؾٗٝــا قــاٍ عــاؾت

ر ًَٔمُْٓ ؤَلْسَذُ بٌَِْْوِ ِِْٓ لَسًِْ خٌٌَْزِّدِد (. )2

ايطابع  :ضلت ١اا اييت أ  ٞوت ايعٓعَٚ ٌٜع٘ .
ٚقخٝذ إٔ نٌ أَط َٔ ا٭َٛض ايث٬ث ١أعـَ ٙ٬ـٔ ايَ٬عٓـاٖٚ ٞأُٜٗـا
أنثط ا٭َط ايثاْ ٞأ ٚايثايث أع. ٙ٬
ادتٛاب ٖ ٛا٭خري  َٔٚضؾخا

ْؿذ اا َٔ ضٚح٘ وت ازّ ٚاختاشٙ

خًٝؿ ١وت ا٭ضض زتَ ٧كازٜل نثري ٠نٌ غاع ١يٲْػإ َٔ عٓس اا يطٚح

ٚبسٕ ٚضظم ايعهس ٚوت ايعٓع ٌٜر زَزَّنَد آظِنَد ِِْٓ ٌَدُْٔهَ زَلَّْصً ًَىَِّْثْ ٌَنَد ِِمْٓ

ؤَِْسَِٔد زَشَدًخد (.)3
ٚقتهٔ كػٖ ِٝصا ايهاب ٚوت ؿػري نٌ ا ١ٜاؾت أقػاّ :
ا٭ : ٍٚاٯ ١ٜضلت ١بانتػًُؽت.
( )1غٛض ٠ايهكط.117 ٠
( )2غٛض ٠م .16
( )3غٛض ٠ايهٗـ .10
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ايثاْ : ٞاٯ ١ٜضلت ١بأٌٖ ايهعاب.
ايثايث  :اٯ ١ٜضلت ١بايٓاؽ كتٝعاّ .

يكس تعـٌ اا عـع ٚتـٌ ايكـطإ رظِسَْْدًٔمد ٌِىُمًِّ شَمِْءٍد

يطلت ١اا اييت عجً ٢وت اٜا

( )1

يٝهـَ ٕٛـطا٠

ايكطإ ؾؿ ٞنٌ أَط  ْٞٗٚوت ايكطإ ضلت١

خاق ١عاَٚ ١نصا وت ارترب ٚايكك ١ايكطاْٚ ١ٝوت عً ّٛايػٝب اييت ؿهـٌ
اا عــع ٚتــٌ ٚشنــط َؿا ٝخٗــا وت ايكــطإ يعٗــس ٟايٓــاؽ اؾت غــهٌ ضلتعــ٘

ٚاٱْعؿاع ا٭َثٌ َٓٗا قاٍ عاؾتر َٔمُْٓ َٔمُضُّ ػٍََْْهَ ؤَلْعََٓ خٌْمَظَضِ زَِّد ؤًَْلَْْنَد
بٌَِْْهَ ىَرَخ خٌْمُسْآَْ ًَبِْْ وُنطَ ِِْٓ لَسٍِْوِ ٌَِّْٓ خٌْغَدفٍِِنيَد(.)2
يكس تعٌ اا عع ٚتٌ اذتٝا ٠ايسْٝا زاض ضلتع ٘  ٌٖٚقتهٔ كـسٜط اٜـ١
ارت٬ؾــ :١اش قــاٍ ضبــو يًُ٥٬هــ ١اْــ ٞتاعــٌ وت ا٭ضض خًٝؿــ ١٭ضلتــ٘)

ادتٛاب ْعِ يٝهٖ ٕٛصا انتعَٓ ٢ـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ عـاؾتربِِّٔمِ ؤَػٍَْمُُ َِمد الَ
ظَؼٌٍََُّْْد

( )3

عٓسَا احعجت انت٥٬ه ١عً ٢خ٬ؾ ١اٱْػإ وت ا٭ضض ٖٛٚ

ٜؿػس ؾٗٝا ٚمل ٜهعـ باض هـاب انتعاقـ ٞبـٌ ٜكـسّ عًـ ٢ايكعـٌ ٚغـؿو
ايسَا.٤
 َٔٚضلت ١اا عع ٚتـٌ بعثـ ١ا٭ْهٝـاٚ ٤نتـا أضاز اا عـع ٚتـٌ خـعِ
ايٓه ٠ٛبطغاي ١غٝس انتطغًؽت ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ؿهـٌ ٚأخـرب
بإٔ ضغايع٘ ْ عُ ١عظَُٔٚ ٢ٸ َعكٌ ٚزا َٔ ِ٥غري اْكطاع.
ؾ ٬غطاب ١إٔ غتطج أٌٖ انتس ١ٜٓانتٓٛضٜ ِٖٚ ٠ػعكهً ٕٛايٓيب ستُس ّا قً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بايؿعط ادتُاع ٞايعاّ ارتايس:
نًع ايهسض عًٓٝا * َٔ ثٓٝا
( )1غٛض ٠ايٓخٌ .89
( )2غٛضٜٛ ٠غـ .3
( )3غٛض ٠ايهكط.30 ٠

ايٛزاع
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ٚتب ايؿهط عًٓٝا * َا زعا ا زاع(.)1
 ٚهسأ ا ١ٜايهخث بانتٔٸ َٔ اا عع ٚتـٌ ٚحتعُـٌ ايٓػـه ١بـؽت ايطلتـ١
ٚانتٔ ٚتٖٛاَ :
ا٭ْ : ٍٚػه ١ايعػ ا ٖٛٚ ٟٚإٔ ايطلت ٖٞ ١شا ٗا انتٔ.
ايثاْْ : ٞػه ١اٱؾرتام عٓس اٱتعُاع ٚاٱتعُاع عٓس اٱؾرتام بؽت انتٔ
ٚايطلت.١
ايثايث ْ :ػه ١ايعُٚ ّٛارتكٛم انتطًل  ٖٛٚعً ٢ؾعهعؽت :
ا٭ٚؾت  :ايطلت ١أعِ َٔ انتٔٸ.
ايثاْ : ١ٝانتٔٸ أعِ َٔ ايطلت. ١
ايطابــع ْ :ػــه ١ايعُــٚ ّٛارتكــٛم َــٔ ٚتــ٘ ؾٗٓــاى َــاز ٠يٲيعكــا٤
ٔ.
ٚأخط ٣يٲؾرتام بؽت ايطلتٚ ١انت ٸ
ٚانتدعــاض ٖــ ٛايؿــعه ١ا٭ٚؾت َــٔ ايٛتــ٘ ايثايــث أعــ ٙ٬يهٝــإ قــإْٛ
ٖٚــ ٛإٔ َهــاَؽت اٜــ ١ايهخــث ضلتــَ ١ــٔ عٓــس اا ٖٚــٌ ٖــص ٙايطلتــ١

خاقـــــ ١بـــــانتَٓ٪ؽت ٖٚـــــ ٛظـــــاٖط اٯٜـــــ ١ر ٌَمَمممممدْ َِمممممَّٓ خٌٍَّممممموُ ػٍََمممممَ
خٌُّْاِِْنِنيَد(.)2

ادتـــٛا ب إ ايطلتـــ ١اٱهلٝـــ ١وت اٜـــ ١ايهخـــث عاَـــ ١ؿـــٌُ ايٓـــاؽ
كتٝعاّ .
 ٚكسٜط ا ١ٜايهخث  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ٚعً ٢ايٓاؽ اش بعث ؾِٗٝ
ٚايٓاؽ كتٝعاّ ضغ َٔ ّ٫ٛشا

( )1ايػٓ ١ايٓه ١ٜٛٱبٔ نثري .42/4
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .164

انتػًُؽت .
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احلاجح إىل آٌح اٌثحث
يكس نإ ايٓاؽ وت أٜاّ ايهعث ١اٱغ ١َٝ٬عً ٢أقػاّ :
ا٭ : ٍٚايص ٜٔا َٓٛا بطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.
ايثاْ : ٞايص ٜٔبكٛا َرتزز.ٜٔ
ايثايث  :ايهؿاض ايص ٜٔأقطٚا عً ٢ادتخٛز  َِٗٓٚض٩غا ٤وت قَِٗٛ
هتا ٜعٜس َٔ ا٭نطاض اييت أ  ٞيًُػًُؽت خاقٚ ١إٔ أنثطِٖ َػعهعؿٕٛ
يــ ٫ٛؾهــٌ اا عــع ٚتــٌ َٓٚٸــ٘ عًــَٓٚ ِٗٝــ٘ ايٛعــس اٱهلــ ٞوت قٛيــ٘
عاؾترٌَْٓ َّؼُسًُّوُُْ بِالَّ ؤَذًٍد(.)1

ايطابع  :ايص ٜٔمل هًػِٗ زع ٠ٛضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ
 َٔٚاٯٜا

إٔ انتػًُؽت ناْٛا  ٫ٚظايٛا وت اظزٜاز ٚنٌ  ّٜٛسخٌ كتاع١

أ ٚنا٥ؿ ١وت اٱغ ّ٬يٓٝكل عسز ايهؿـاض  ٚهـعـ ُٖـعِٗ ٜٚـسب اذتـعٕ
ٚايٝأؽ ٚايههت وت ْؿٛغِٗ.
ؾجا٤
ٚزع٠ٛ

ا ١ٜايهخث ضلت ١بايٓاؽ كتٝعاّ ٚعْٛاّ هلِ وت اذتٝا ٠ايـسْٝا
ا ١ٜٚسع ِٖٛاؾت ؾعٌ ارتري  ٚعتطِٖ عٔ اض هـاب ايػـ٦ٝا

ٚا خعكت اٯ ١ٜبصنط انتَٓ٪ؽت وت انتٔٸ اٱهل ٞبايطغاي ١ايٓه.١ٜٛ

ثٕاء اهلل ػٍى ٔفسٗ يف آٌح اٌثحث

نٌ ا َٔ ١ٜايكطإ ْعُ َٔ ١عٓس اا أضاز ؾٗٝا َعطؾ ١ايٓاؽ يعظ ِٝقسض ٘
ٚغع ١غًطاْ٘  ٚهؽت َهاَؽت اٜا

ايكـطإ بـسا٥ع ارتًـل ٚعـامل ايعهـٜٔٛ

ٚأغطا ض بعث ١ا٭ْهٝاٚ ٤ؾهٌ اا وت ا غعساَْ ١ع ٍٚاٜـا

ايكـطإ ٚحؿـظ

نَ٬ـ٘ ٚبكا٥ــ٘ وت ا٭ضض َــٔ غــري ظٜـاز ٠أ ٚحتطٜــ أ ٚهــس ٌٜأْ ٚككــإ

اذتُٝــسَ ٠ــٔ قٛيــ٘ عــاؾت ر بَِّٔممد َٔمْممُٓ َٔصٌَّْنَممد خٌممرِّوْسَ ًَبَِّٔممد ٌَمموُ

ٚيعهــ ٕٛايػاٜــا
حلدفظٌْد

( )2

أنثط َٔ إٔ حتكَٗٓ ٢ا ثٓا ٤اا عع ٚتٌ عًْ ٢ؿػ٘ .

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .111
( )2غٛض ٠اذتجط .9
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ٚق ٌٝوت اذتسٜث ايكسغ ٞعٔ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ (نُٓـتٴ
نٓعاّ شتؿٝاّ ؾأحههتٴ إٔ أُعٵطٳفٳ ؾدًكتٴ ارتًلٳ ٭ُعطف) (.)1
 ٫ٚأقٌ هلصا اذتسٜث يؿظاّ ٚز٫يٚ ١مل ٜطز بػٓس َععرب حع ٢عً٢
ؾطض اضاز ٠ايعؿهٚ ٘ٝايهٝإ .
يكس ابعسأ

ا ١ٜايهخث باٱخهاض عٔ أَط ٜ ٫كسض عً ٘ٝا ٫اا عع ٚتٌ

 ٖٛٚانتٔٸ عً ٢انتػًُؽت ٚانتػًُا

زتـعُعؽت َٚعؿـطقؽت بطغـاي ١ايـٓيب ستُـس

قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ َٚـا ؾٗٝـا َـٔ انتٓـاؾع ايسْٜٛٝـٚ ١ا٭خطٜٚـ٫ٚ ١
ػعطٝع ارت٥٬ل ٚإ اتعُعت إٔ ٓعٍ اٚ ١ٜاحس ٠عً ٢ايٓيب ستُس قً ٢اي٘

عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٖٚـَ ٛـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ عـاؾت ر لُمًْ ٌَمحِْٓ خـْعََّؼَمطْ خإلِٔمطُ
ًَخٌْفُِّٓ ػٍَََ ؤَْْ َّإْظٌُخ زِِّؽًِْ ىَرَخ خٌْمُسْآِْ الَ َّإْظٌَُْ زِِّؽٍِْوِ ًٌٌَْ وَدَْ زَؼْؼُيُُْ ٌِسَؼْغ
ََيِريًخد (.)2

ؾإ قًت قس نإ تربٜٓ ٌٝ٥ـعٍ عًـ ٢ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ بايكطإ ؾٌٗ ٜػعطٝع إٔ ٜأ  ٞبآ َٔ ١ٜعٓس ٙأٜ ٚهسٍ نًُ َٔ ١اٜـ١
 ٫أَٓٝـ ّا َهًػـ ّا قـاٍ عـاؾت وت ايثٓـا ٤عًـ٢
ادتٛاب  ٫افتا نـإ ٜٓـعٍ ض غـّ ٛ

ايكطإ ٚأْ٘ ن ّ٬اا ر ًَبَِّٔوُ ٌَعَنْصًُِّ زَذِّ خٌْؼَدٌَِّنيَ * َٔصَيَ زِوِ خٌسًُّقُ خَِِٕنيُ * ػٍَََ

لٍَْسِهَ ٌِعَىٌَُْ ِِْٓ خٌُّْنرِزَِّٓ * زٍِِعَدْ ػَسَزٍِِّ ُِسِنيٍد (ٚ )3قس نـإ
تربٜ ٌٝ٥عٚض ا٭ْهٝا ٤ايػابكؽت َ عَ ٢ا أشٕ اا عـع ٚتـٌ يـ٘ يعهـٖ ٕٛـصٙ
ايعٜاض  ٠بؿاض ٠بطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ (ٚقاٍ ٖٚب بٔ
َٓه٘ ٚايػسٸٚ ٟغريُٖا  :أ  ٢تربٜٛ ٌٝ٥غـ  ٖٛٚوت ايػجٔ
ؾكاٍ  ٌٖ :عطؾين أٜٸٗا ايكسٸٜل؟
( )1ؿػري أب ٞايػعٛز .14/2
( )2غٛض ٠ا٭غطا.88 ٤
( )3غٛض ٠ايؿعطا.195-192 ٤
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قاٍ  :أض ٣قٛض ٠ناٖطٚ ٠ضعتاّ نٝٸه١
قاٍ  :ؾإْٸ ٞضغ ٍٛضبٸ ايعانتؽت
ٚأْا ايطٚح ا٭َؽت
قاٍ  :ؾُا ايص ٟأزخًو حهؼ انتصْهؽت ٚأْت أنٝب ايطٝٸهؽت
ٚضأؽ انتكطٸبؽت
ٚأَؽت ضبٸ ايعانتؽت؟
قاٍ  :أمل عًِ ٜا ٜٛغـ إٔٸ اا ٜٴطٗٸط ايهٛٝ

هل ٤٫٪ايطٝٸهؽت

ٚإٔٸ ا٭ضض اييت سخًْٗٛا ٖ ٞأنٗط ا٭ضنؽت
ٚإٔٸ اا قــس نٗٸــط بــو ايػــجٔ َٚــا حٛيــ٘ ٜــا أنٗــط ايطــاٖطٚ ٜٔابــٔ
ايكاذتؽت؟
قاٍ  :نٝـ ي ٞبابٔ ايكسٸٜكؽت  ٚعسٸْ َٔ ٞانتدًكؽت
ٚقس أزخًت َسخٌ انتُصْهؽت
 ٚٸٝت باغِ انتؿػسٜٔ؟
قاٍ  :٭ْٸ٘ مل ٜؿعؼت قًهو ٚمل طع غٝس و وت َعك ١ٝضبٸو ؾًصى

ٸاى

اا وت ايكسٸٜكؽت
ٚعسٸى َع انتدًكؽت ٚأذتكو بآبا٥و ايكاذتؽت
قاٍ  ٌٖ :يو عًِ بٝعكٛب أٜٸٗا ايطٚح ا٭َؽت؟
قاٍ ْ :عِ ٖٚب اا ي٘ ايه ٤٬ادتُٚ ٌٝابع ٙ٬باذتعٕ عًٝو ؾٗ ٛنظِٝ
قاٍ  :ؾُا قسض حعْ٘؟
قاٍ  :حعٕ غهعؽت ثهً٢
قاٍ  :ؾُاشا ي٘ َٔ ا٭تط ٜا تربٌٝ٥؟
قاٍ  :أتط َا ١٥ؾٗٝس
قاٍ  :أؾرتاْ٫ ٞق٘ٝ؟
قاٍ ْ :عِ
ؾطابت ْؿؼ ٜٛغـ
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قاٍ َ :ا أُبايَ ٞا أيؿٝع٘ إٔ ضأٜع٘.)1( ).
 ٚكسٜط أ ٍٚا ١ٜايهخث عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ؿتا مل قتٸٔ ب٘ عً ٢غريِٖ َٔ ا٭َِ .
ايثاْ : ٞيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ذته٘ هلِ ٚحهِٗ ي٘ .
ٔ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت يهٝـإ عظـ ِٝقسض ـ٘ ٚغـًطاْ٘ ٚإٔ
ايثايث  :يكس َـ ٸ
ارت٥٬ل َػعجٝه ١ي٘ بًخـاظ ؾـعذ خـعا ٔ٥ايػـُٛا

ٚا٭ضض بربنـ ١ضغـاي١

ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
ايطابع :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت تعا٤ٶ ٚؾهطاّ هلِ عً ٢اقتاِْٗ ؾـإ
قًت افتا قاضٚا ََٓ٪ؽت بطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ايـيت
َٖٛ ٞنٛع انتٔٸ وت ا ١ٜايهخث ٚادتٛاب َٔ انتـٔٸ اٱهلـَ ٞـا ٜـأ  ٞيًعهـس
تعا ٤عً ٢ايعٌُ ايكاحل قهٌ إٔ ٜك ّٛب٘ يعًِ اا عع ٚتٌ باْ٘ غٝك ّٛب٘
َ َٔ ٖٛٚعاْ ٞا ١ٜايهخث .
 ٚػُ ١ٝانتػًُؽت بانتَٓ٪ؽت ٚنأِْٗ نـاْٛا وت َكاَـا

اٱقتـإ ؾأضغـٌ

هلِ ايٓيب ستُساّ قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚيهٝإ قاَْ ٕٛـٔ انتـٔٸ اٱهلـٞ
عً ٢انتػًُؽت بإٔ ٜعًك ٢انتػًُ ٕٛاٜا

ايكطإ بكؿ ١اٱقتإ  َٔٚاٱعجاظ

وت ا ١ٜايهخث أْ٘ َع اقتإ انتػًُؽت ـأ  ٞـ ٠ٚ٬ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ ٯٜا

ايكطإ عً ٚ ِٗٝعن ٝع٘ هلِ  ٚكـسٜط َـٔٸ اا وت انتكـاّ عًـ٢

ٚت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚبعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اؾت انتَٓ٪ؽت .
ايثاْ ٠ٚ٬ : ٞايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اٜا

ايكـطإ عًـ٢

انتَٓ٪ؽت .
ايثايث  :عن ١ٝايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ انتػًُؽت َع ٘ ٚ٬
اٜا

ايكطإ عًٖٚ ِٗٝص ٙانتعٝـَ ١ـٔ أغـطاض ايعطــ وت اٯٜـ ١بـؽت ايـع٠ٚ٬

ٚايععنٚ ١ٝزت ٧نٌ َُٓٗا بكٝػ ١ايؿعٌ انتهاضع .
( )1ايهؿـ ٚايهٝإ يًثعًيب .226/7
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ايطابع  :عً ِٝايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ انتػـًُؽت ايهعـاب
بعس  ٘ ٚ٬اٜا

ايكطإ عً ٚ ِٗٝعنٝعِٗ يٝعًكٛا ايععً ِٝبايكهٚ ٍٛايعٌُ

ٚي ٝهْٛٛا عًُاٚ ٤وت ايعٓع ٌٜر بََِّّٔد َّهْشََ خٌٍَّوَ ِِْٓ ػِسَددِهِ خٌْؼٍََُّدءُد(.)1

ارتاَؼ  :عً ِٝايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اذتهُ ١بع ٚ٬ـ٘
اٜا

ايكطإ ٚبععنٝعِٗ  ٚعً ُِٗٝايهعاب ٚبايػٓ ١ايٓه ١ٜٛايكٛيٚ ١ٝايؿعً١ٝ

ٚايعكطٜط. ١ٜ
ٚأخععُت ا ١ٜايهخث بصنط حاٍ انتػًُؽت قهٌ ضغاي ١ايٓيب ستُس قً٢

اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بأِْٗ ر ًَبِْْ وَدٌُٔخ ِِْٓ لَسًُْ ٌَفِِ ػَ َي ُِسِنيٍد يهٝإ
قاْٖٚ ٕٛـٜ ٫ ٛكـسض أحـس عًـْ ٢كـٌ أَـَ ١ـٔ ايهـ٬يٚ ١ايؿـطى اؾت اٱقتـإ
ٚاهلس ٣ا ٫اا عع ٚتٌ .
يعه ٕٛخاـت ١ا ١ٜايهخث َٓاغه ١نطقت ١يٝؿـهط انتػـًُ ٕٛاا عـع ٚتـٌ
عً ٢نٌ ْعُٚ ١ضز

وت ا ١ٜايهخث سٍ عًَٔ ٢ٸ اا عًٚ ِٗٝيٝخرتظٚا َٔ

َؿاٖ ِٝايه٬ي. ١

إٌؼُ اٌرً ذروس٘ا اٌَح اٌمسآٍٔح
َٔ اٱعجاظ وت اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝأْٗا ْعُ ١بصا ٗا  َٔٚخكـا٥ل ايٓعُـ١

اٱهل ١ٝؿطع  ٚؿعب ايٓعِ عٓٗا ٚاٯ ١ٜايكطاْْ ١ٝعُـ ١طـٌ عًـ ٢ايكًـٛب
انتٓهػط ٠ؾعهعث ؾٗٝا اهلُٸٚ ١ايععّ عً ٢ايعهاز ٚ ٠عتطٖا عٔ ؾعٌ ايػ٦ٝا .
يكس أضاز اا عع ٚتٌ يٮضض إٔ ختطج بطنا ٗا يًٓـاؽ ؾعؿهـٌ اا
باضغــاٍ ا٭ْهٝــاَ ٤هؿــط ٜٔبٗــصا ايربنــا
ٚاذتــطاّ

ٚأْــعٍ اٜــا

َٓٚــصضَ ٜٔــٔ ػــدريٖا بايهانــٌ

ايكــطإ يعهــْ ٕٛعُــَ ١كــاحه ١يًٓــاؽ ٚنــاضز٠

يًٛحؿ ١وت ايسْٝا ٚاٯخط ٠ؾٗـ ٞايـيت ـٓري ايكًـب باهلـس ٚ ٣هـ ٧ايكـرب
 ٚططز ٚحؿع٘.

( )1غٛض ٠ؾانط . 28
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َٚهاَؽت نٌ ا ١ٜقطاْْ ١ٝعُ ١بصا ٗا ٚزٗ ٫٫ا ٚغ٬ح بٝس انتػًِ ٚبطظر
ز ٕٚايعٓاز ٚاٱغعههاض ٚقس خككتٴ باباّ وت ؿػـري نـٌ اٜـَ ١ـٔ اٯٜـا
ايــيت تــا٤

ا٭تــعا ٤ايكــازض ٠ا٭خــري ٠بعؿػــريٖا ٚ

ٝعــ٘ ( اٯٜــْ ١عُــ) ١

بًخاظ إٔ َكازٜل ايٓعُ ١وت نٌ ا ١ٜقطاَْ ١ٝعؿعه ١نُا عجً ٢ايٓعِ اٱهل١ٝ
بادتُع بؽت نٌ اٜعؽت َٔ اٜا

ايكطإ  ٖٛٚايص ٟغتعل ب٘ باب ( وت غٝام

اٯٜا ) ا ٫أْ٘  ٫قتٓع َٔ ايهخث انتػعكٌ ٚا ؾطاز باب خام هلصا ايعًِ .
ؾٓع ٍٚايكطإ ْعُ ١نُا ٜكذ ايك ٍٛبإٔ ْع ٍٚاٯ ١ٜايكطاْْ ١ٝعُٚ ١نصا

ْع  ٍٚايؿطط َٔ اٯ ١ٜايكطاَْ َٔ ٖٛٚ ١ٝكازٜل قٛي٘ عاؾت رًَبِْْ ظَؼُدًُّخ
ِٔؼَّْصَ خٌٍَّوِ الَ ظُمْظٌُىَدد (.)1

ٖٓٚاى أبٛاب أخط ٣ثابع ١وت ٖصا ايعؿػري َٓٗا عًِ انتٓاغه ١أَٓ ٟاغه١
ايًؿظ ايكطاْ ٞايٛاضز وت اٯ ١ٜستٌ ايهخث ٚقًع٘ بصا
ا٭خط ٣يععجً ٢وت ٖصا ايعًِ اٜا

ايًؿظ َٔ اٯٜـا

ٚبطاٖؽت ػعكطأ َٓٗا انتػا ٌ٥انتععسز. ٠

َٗٓٚا ايهخث ايه٬غٚ ٞعً  ّٛايه٬غ ١اييت عهُٓٗا اٯ ١ٜايكطاْٝـ ١ستـٌ
ايهخث ٚأغطاض ايًػٚ ١ايػهو  ٚعسز انتعاْ ٞيًؿظ ايكطاْ ٞانتعخس ٚأغطاض
جتسز ز ٘ ٫٫اؾت  ّٜٛايكٝاَ.١
 ٌٖٚعتعٌُ أغٝؼ أبـٛاب تسٜـسٚ ٠اْؿـا ٤ؾكـ ٍٛأخـطَ ٣ػـعكً ١وت
ؿػري نٌ ا ١ٜقطاَْٚ ١ٝع عسز أبٛاب ٚعً ّٛنٌ ا ١ٜقطاْ ١ٝؾـإ َـا ْـٛضزٙ
ؾٗٝــا ؾــصضا

قًًٝــَ ١ــٔ ايــصخا٥ط ايعًُٝــ ١وت نــٌ اٜــ ١قطاْٝــ ٚ ١يهــٔ ٖــصا

ايعأغٝؼ بساٚ ١ٜزع ٠ٛيًعًُا ٤وت ا٭تٝـاٍ ايكازَـ ١بايعٛغـعٚ ١اٱغعككـا٤
ٚاٱغعٓها

وت شا

ا٭بٛاب ٚحث هلِ يعأغٝؼ أبٛاب أخط ٣وت ؿػـري

نٌ ا َٔ ١ ٜايكطإ ٚوت ايعٓعٌٜرخٌسَّلَُّْٓ * ػٍَََُّ خٌْمُسْآَْ * خٍََكَ خإلِٔعَدَْ
* ػٍَََّّوُ خٌْسََْدَْد(.)2
( )1غٛض ٠ابطاٖ.34 ِٝ
( )2غٛض ٠ايطلتٔ .4-1
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 َٔٚخكا٥ل اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝإٔ أٚهلا ْعُٚ ١أٚغطٗا ْعُٚ ١اخطٖا
ْعُٖٚ ١ص ٙايٓعُ ١وت ايطغِ ٚايًؿظ ٚانتٛنٛع ٚايس٫ي.١
يكس ابعسأ

ا ١ٜايهخث بصنط َٔٸ اا عـع ٚتـٌ عًـ ٢انتػـًُؽت بطغـاي١

ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢عسز ايٓعِ ايعظ١ُٝ
اييت ؿهٌ اا عع ٚتٌ بٗا  َٔٚخكـا٥ل شنـط ايكـطإ يًـٓعِ ايعظُٝـ١
اييت ؿهٌ اا عع ٚتٌ بٗا عً ٢انتػًُؽت بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عً٘ٝ

ٚاي٘ ٚغًِ أْٗا ظاتط عٔ ايػً ٛبايٓيب ستُس ٚا٭ٚيٝاٚ ٤وت ايعٓعٌٜرلًُْ بََِّّٔد ؤََٔد
ْ َّ ْسـُمٌخ َززِّم ِو َف ٍْ َْ ْؼَّم ًْ َػَّم ً
َ
ٓ وَمد
ْ
ِ َؤ ََّّٔمد ِب ٌَ ُيىُم ُْ ِبٌَم ٌو ًَخلِم ٌد َفَّم
َّ
ش ٌس ِِ ْؽ ٍُ ُى ُْ ٌُّلََ ِب ٌَ
َز َ

طَدٌِمًد ًَالَ ُّشْسِنْ زِؼِسَددَشِ زَزِّوِ ؤَلَدًخد(.)1
ٚقتهٔ ػُ ١ٝا ١ٜايهخث (ا ١ٜايٓٸعِ) ٭ٕ نٌ نًُـَٗٓ ١ـا عهـُٔ ْعُـ١
عظ ١ُٝهكَ ٢ع أتٝـاٍ انتػـًُؽت اؾت ٜـ ّٛايكٝاَـٚ ١تـاٖ ٤ـصا ادتـع ٤يهٝـإ
ؾصضا

َٔ ٖص ٙايٓعِ .

اٌصٍح تني أٚي ٚآخس اٌَح
ابعسأ

أخرب

اٯ ١ٜبايٚ ّ٬اذتطف قس (يكس) يهٝإ حتكل ايؿهٌ َٔ عٓس اا اش

بإٔ اا َٔٸ ٚقتٔٸ عً ٢انتَٓ٪ؽت ٚإٔ َٓٸ٘ ٚاحػـاْ٘ َكـاحب هلـِ وت

نٌ ظَإ.
يٝسضى نٌ اْػإ ٖص ٙايٓعُ ١ؾٝؿهط انت َٔ٪اا عـع ٚتـٌ عًـَٓ ٢ٸـ٘
 ٚطٸغب غري انتْ َٔ٪ؿػ٘ بإٔ ًٜعخل بايطنب انتكسؽ ٜٚعهع نٝا ٤ايعٓعٌٜ

ٚقتعٓع ع ٔ اٱقطاض عً ٢ايهؿط ٚادتخٛز َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾترًَالَ
ؤُلْعُُِ زِدٌنَّفْطِ خٌٌٍََّّخَِصِد(.)2

( )1غٛض ٠ايهٗـ .110
( )2غٛض ٠ايكٝاَ.2 ١

194ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱقتإ  /ج147

يكس ابعسأ

اٯ ١ٜبثٓا ٤اا عع ٚتٌ عًْ ٢ؿػ٘ ٚبٝإ قاْ َٔ ٕٛاٱضاز٠

ايعهٚ َٔ ١ٜٝٓٛت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإ اا عع ٚتٌ ٖ ٛانتٓٸإ.
ايثاْ : ٞحات ١ايٓاؽ نتٔٸ ٚن ٍٛاا عع ٚتـٌ ٚبـؽت اْعؿـاع انتػـًُؽت
ٔ اا عُـٚ ّٛخكـٛم َطًـل .يـصا أنطَـت اٯٜـ ١انتػـًُؽت
ٚايٓا ؽ َٔ َ ٸ
بٓعت انتَٓ٪ؽت .
ايثايـث ٜ ٫ :كــسض عًـ ٢انتــٔ ٚايطـ  ٍٛعًــ ٢انتـَٓ٪ؽت عًــ ٢ضتـ ٛايعُــّٛ
اجملُٛعٚ ٞاٱغعػطاق ٞا ٫اا عع ٚتـٌ ؾـإ قًـت حعـ ٢وت ا٭َـط ايٝػـري
ٔ
ادتٛاب ْعِ اش إٔ ايٓاؽ ٚايػـ٬نؽت ٚتٓـسِٖ ٜعجـع ٕٚايؿهـٌ ا ٫ؿتـ ٸ
اا  ٚعٔ عسٸ َٚعطؾ ١أعساز انتَٓ٪ؽت وت ا٭تٝاٍ انتععاقهـ ١نُـا إٔ اٱقتـإ
نٝآٜ ٤هعث َٔ ايؿ٪از ٜ ٫عًُ ٘ ٜٚعًِ قسضٚ ٙقسق٘ ا ٫اا عع ٚتٌ.
 َٔٚاٱعجاظ وت انتكاّ إٔ يؿظ(انتَٓ٪ؽت) وت اٯ ١ ٜحـطب عًـ ٢ايٓؿـام
ٚزع ٠ٛيًٓاؽ يٓهص انتٓـاؾل  ٚـطى أغـهاب ارتهـث ٚانتهـط انتعؿـطع عٓـ٘ أٚ
انتعٛيس عٓٗا.
ثِ أخرب

اٯ ١ٜعٔ اؾطاق ١بعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ

عً ٢ا٭ضض بكٛي٘ عاؾترًَخزْؼَػْ فِْيُِْد

( )1

يهٝإ إٔ ايٓاؽ قهٌ بعثع٘ نانت٢ ٛ

ٱقاَعِٗ عً ٢عهاز ٠ا٭ٚثإ ٜ ٫سضنَ ٕٛا ظتب عً َٔ ِٗٝنطٚب ايعهاز٠
ؾعه ٕٛبعث ١اي ٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ حٝـاٚ ٠اٜكاظـاّ هلـِ قـاٍ
عاؾتر ؤًَََِْٓ وَدَْ َِْْعًد فَإَلَْْْْنَدهُ ًَـَؼٍَْنَد ٌَوُ ٌُٔزًخ َّّْشِِ زِوِ فِِ خٌنَّدضِد

ٜكاٍ إٔ ايهعث ١ععًل بصا

ايطغ ٍٛهتا ٜـسٍ عًـ ٢اؾـاز ٠ايطغـايٚ ١ايعهًٝـؼ

ٚيٝؼ احٝا ٤ايٓاؽ ٚزؾعِٗ عٔ َٓاظٍ ايهؿط.
ٚادتٛاب ا٭قٌ اضاز ٠ايٓاؽ بايهعث َٔ ١تٗا
( )1غٛض ٠ايهكط.129 ٠
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .122

( )2

ٚقس

:
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ا٭ٚؾت  :اضاز ٠انتٔ ٚايط ٍٛعً ٢انتَٓ٪ؽت بهعث ١ايطغ ٍٛستُس قً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
ايثاْ : ١ٝزت ٧اٯٜا

ايكطاْ ١ٝبإٔ ايٓيب ستُساّ ضغ ٍٛاؾت ايٓاؽ كتٝعـ ّا

عطبٚ ِٗٝأعجُ ِٗٝايصنط ٚا٭ْث ٢انتٛتٛز َِٓٗ  ٚايص ٟمل ٜٛيس بعـس قـاٍ
عاؾتر ًََِد ؤَزْظٍَْنَدنَ بِالَّ وَدفَّصً ٌٍِنَّدضِد(.)1

ايثايث : ١شنط ا ١ٜايهخث بإٔ اا عع ٚتٌ بعث ايٓيب ستُساّ وت انتَٓ٪ؽت
ٚمل كٌ اٯ( ١ٜبعث هلِ) يهٝإ إٔ جتً ٞايظطؾ ١ٝوت (ؾ )ِٗٝأعـِ َـٔ هلـِ
ؾايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ضغ ٍٛوت انتَٓ٪ؽت ٚيهٓ٘ ضغـ ٍٛاؾت
ايٓاؽ كتٝعاّ .
َ ٫ـٔ أْؿػـِٗ اؾت ايٓـاؽ
ٚ َٔٚت ٙٛكـسٜط اٯٜـ : ١بعـث ؾـ ِٗٝضغـّ ٛ
كتٝعاّ) يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞاٯْ ١ٜسب انتػًُؽت يًٓٗٛض َع ايٓيب قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚحتت يٛا٥ـ٘ يـسع ٠ٛايٓـاؽ يٲغـ ّ٬بع ٚ٬ـ٘ اٜـا

ايكـطإ

عً ٚ ِٗٝعً ُِٗٝايهعاب ٚاذتهُٖٚ ١صا انتعٜٓ ٫ ٢ععاحِ أٜ ٚععاضض َع
اضاز ٠انتعٓ ٢ايصْ ٟصٖب اي َٔ ٘ٝبعث ١ايٓاؽ َٔ ضقازِٖ يطغايع٘ بعس ؾرت٠
َٔ ايطغٌ اش ناْت انتس ٠بؽت بعث ١عٝػ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ايٓيب ستُس قً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ضت ٛغعُا ١٥غٓ. ١
ثِ ٚقؿت اٯ ١ٜايـٓيب ستُـساّ قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ بأْـ٘ ضغـٍٛ
يٝهَ َٔ ٕٛعاْ:٘ٝ
ا٭ : ٍٚاْ٘ ضغ َٔ ٍٛاا.
ايثاْ : ٞاْ٘ ْيب ضغ. ٍٛ
ايثايث  :اْ٘ ضغ ٍٛيًٓاؽ كتٝعاّ .
ايطابــع  :اْــ٘ ضغــَ ٍٛهؿــط ْٚــصٜط بًخــاظ إٔ ن ـَ ّ٬ــٔ قــؿ ١ايهؿــاض٠
ٚاٱْصاض َكاحه ١يٮْهٝاٚ ٤قس ؾهٸ ٌ اا عع ٚتٌ ايٓيب ستُس ّا قـً ٢اا

( )1غٛض ٠غهأ .28
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ع ًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عً ٢ا٭ْهٝا ٤وت انتكاّ بٓع ٍٚايكطإ قاٍ عـاؾترفَةََِّّٔمد َّعَّمسَْٔدهُ
زٍِِعَدِٔهَ ٌِعُسَشِّسَ زِوِ خٌُّْعَّمِنيَ ًَظُنرِزَ زِوِ لًٌَِْد ٌُدًّخد(.)1
ارتاَؼ  :كسٜط ا ١ٜايهخث  :اش بعث ؾ ِٗٝضغ ٖٛ ّ٫ٛخامت ايٓهٝؽت ٚغٝس
انتطغًؽت يعرتؾذ ٖص ٙايهطاَٚ ١اٱنطاّ عً ٢انتػًُؽت بًخاظ ْػهع٘ وت اٯ١ٜ

اؾت انتػًُؽت بكٛي٘ عاؾترزَظُمٌالً ِِمْٓ ؤَْٔفُعِميُِْد

( )2

ٚـتًـٖ ٞـص ٙايٓػـه ١عًـ٢

انتػًُؽت ٚتٛب عاٖـس َهـاَؽت ضغـاي ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ ٚحؿظ اٜا

ايكطإ اييت ْعيت عًٚ ٘ٝاييت قاّ بعهًـٝػِٗ بٗـا خـري

قٝــاّ ٖٚــصا اذتؿــظ َــٔ َكــازٜل قٛيــ٘ عــاؾتر بَِّٔممد َٔمْ مُٓ َٔصٌَّْنَممد خٌ مرِّوْسَ ًَبَِّٔممد ٌَ موُ
حلدفظٌْد(.)3

ٚيٝؼ َٔ حكط نتٓاؾع بعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ َـٔ
شا

انتــَٓ٪ؽت َٗٓٚــا أْــ٘ أعًــِ بؿــٚ ِْٗٚ٪أحــٛاهلِ ٚأضؾــل بٗــِ ٜٚهــصٍ

ايٛغع وت ايكرب عًٚ ِٗٝايسعا ٤هلِ.
ٚعٔ ابٔ عهاؽ قاٍ  :غ ٌ٦ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚغـًِ أ ٟاٜـ١
أْعيــت َــٔ ايػــُا ٤أؾــس عًٝــو ؾكــاٍ  :نٓــت ؿتٓــ ٢أٜــاّ َٛغــِ ٚاتعُــع

َؿطنٛا ايعطب ٚاؾٓا ٤ايٓاؽ وت انتٛغِ ؾٓعٍ عًٞٸ ترب ٌٜؾكاٍرَّدؤَُّّيَد خٌسَّظٌُيُ
زٍَِّغْ َِد ؤُٔصِيَ بٌَِْْهَ ِِْٓ زَزِّهَ ًَبِْْ ٌَُْ ظَفْؼًَْ فََّد زٍََّغْطَ زِظَدٌَعَوُ ًَخٌٍَّوُ َّؼْظُِّهَ ِِْٓ خٌنَّدضِد

( )4

قاٍ  :ؾكُت عٓس ايعكه ١ؾٓازٜت ٜ :ا أٜٗا ايٓاؽ َٔ ٜٓكطْ ٞعً ٢إٔ أبًؼ
ضغاي ١ضبٚ ٞيهِ ادتٓ ١أٜٗا ايٓاؽ قٛيٛا  ٫ايـ٘ ا ٫اا ٚأْـا ضغـ ٍٛاا
ايٝهِ ٓ ٚجخٛا ٚيهِ ادتٓ . ١قاٍ  :ؾُا بك ٞضتٌ  ٫ٚاَطأ ٫ٚ ٠قيب ا٫
( )1غٛضَ ٠ط.97 ِٜ
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )3غٛض ٠اذتجط .9
( )4غٛض ٠انتا٥س.67 ٠
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ٜطَ ٕٛعًـٞٸ بـايرتاب ٚاذتجـاضٜٚ ٠هكـك  ٕٛوت ٚتٗـٜٚ ٞكٛيـ : ٕٛنـصٸاب
قاب. ٧
ؾعطض عًٞٸ عاضض ؾكاٍ ٜ :ا ستُس إ نٓت ضغ ٍٛاا ؾكس إ يـو
إٔ سع ٛعً ِٗٝنُا زعا ْٛح عً ٢ق َ٘ٛباهل٬ى  .ؾكاٍ ايٓيب قً ٢اا عً٘ٝ
ٚغًِ  :ايًِٗ اٖس ق َٞٛؾإِْٗ ٜ ٫عًُٚ ٕٛاْكطْ ٞعً ِٗٝإٔ ظتٝه ْٞٛاؾت
ناععو(.)1
ثِ شنط

اٯ ١ٜبعس ايهعث ١ايعٚ ٠ٚ٬قٝاّ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘

ٚغًِ بع ٠ٚ٬اٜا

ايكطإ عً ٢انتػًُؽت يهٝإ إٔ ٖص ٙايع ٠ٚ٬عًٚ ٢ت:ٙٛ

ا٭ : ٍٚايع ٠ٚ٬عًِ قا ِ٥بصا ٘.
ايثاْ ٠ٚ٬ : ٞاٜا

ايكطإ أقٌ يعًَ ّٛععسزٜٚ ٠عؿطع عٓٗا ايَ٬عٓاٖٞ

َٔ ايربٖإ ٚاٱحعجاج ٚايس٫ي.١
ايثايث  :بٝإ َ٬ظَ ١ايع ٠ٚ٬يٲقتإ ؾهٌ َ َٔ٪ظتب إٔ ٜعً ٛايكطإ
ٜٓٚكت ي٘ يصا ؿهٌ اا عع ٚتٌ بؿطض  ٠ٚ٬ايكـطإ عًـ ٢نـٌ َػـًِ

َٚػًُ ١وت ايك ٠٬اي ١َٝٛٝقاٍ عاؾتر فَدلْسَءًُخ َِمد ظََْعَّمسَ ِِنْموُد

( )2

يٝهـٖ ٕٛـصا

ا٭َط اضت٬يٝاّ يهٌ َػًِ َٚػًُ ٚ ١كسٜط ٙبكٝػ ١انتؿطز عًٚ ٢تٗؽت :
ا٭ٚ : ٍٚاقطأ َا ٝػط َٔ ايكطإ.
ايثاْٚ : ٞأقطأَ ٟا ٝػط َٔ ايكطإ.
ايطابع  :شنط

اٯ ١ٜايهُري (ِٖ) وت قٛي٘ عـاؾترَّعٍُْمٌ ػٍََمْْيُِْد ٚيـ ٛزاض

ا٭َط ؾ ٘ٝبؽت ايهثري ٚايكً َٔ ٌٝانتػًُؽت ٚايعُٚ ّٛارتكٛم ؾايكخٝذ
ٖ ٛا٭. ٍٚ

( )1ايسض انتٓثٛض .418/3
( )2غٛض ٠انتعٌَ .20
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ٚبعس شنط ا ١ٜايهخث يع ٠ٚ٬ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اٜا
اا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت أخرب

بـإٔ ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ

ٜعن ٞانتػًُؽت ٜٚطٗطِٖ َٔ ايصْٛب ٚعت ٍٛبٚ ِٗٓٝبؽت انتعاق. ٞ
ٚعٔ ابٔ عهاؽ قاٍ :غأيت ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ عٔ ٖص ٙاٯ١ٜ
{عت ٍٛبؽت انتطٚ ٤قًه٘}( )1قاٍ  :عت ٍٛبؽت انتٚ َٔ٪ايهؿط ٚعت ٍٛبؽت ايهاؾط
ٚبؽت اهلس.٣
ٚأخطج أب ٛايؿٝذ عٔ ابٔ عهاؽ ضن ٞاا عُٓٗا وت قٛيـ٘ { ٚاعًُـٛا
إٔ اا عت ٍٛبؽت انتطٚ ٤قًه٘} قاٍ  :عت ٍٛبؽت ايهاؾط ٚبـؽت إٔ ٜعـ ٞبابـاّ َـٔ
ارتري أٜ ٚعًُ٘ أٜٗ ٚعس ٟي٘(.)2
ٚغ ٌ٦اٱَاّ تعؿط ايكازم عً ٘ٝايػ ّ٬عٔ ( ق ٍٛاا هاضى  ٚعاؾت" :
ٚاعًُٛا إٔ اا عت ٍٛبؽت انتطٚ ٤قًهـ٘ " ؾكـاٍ :عتـ ٍٛبٓٝـ٘ ٚبـؽت إٔ ٜعًـِ إٔ
ايهانٌ حل

( )3

ٚقس صتٓا ِٖ َٔ عهاز ٠ا٭ٚثإ ٖٚص ٙايٓجا ٠أعظِ عن ١ٝوت

حٝا ٠اٱْػاْٚ ١ٝأخص بأٜس ِٜٗوت ضٜاض اٱقتإ  َٔ ٖٛٚايؿـٛاٖس عًـ٢
ؿه ٌٝايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عً ٢ا٭ْهٝـا ٤ايػـابكؽت قـاٍ

عاؾت ر ًَوَدَْ فَؼًُْ خٌٍَّوِ ػٍََْْهَ ػَظًِّْدد (. )4

ٔ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت اش بعـث ؾـِٗٝ
ٜٚه ٕٛكـسٜط اٜـ ١ايهخـث ( يكـس َـ ٸ
ضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ ٜعن.) ِٗٝ
ٚيهٔ تا ٤ايعطـ وت اٯ ١ٜبؽت ايعٚ ٠ٚ٬ايععن ١ٝيهٝإ نطب َٔ اعجاظ
ايكطإ َٔ تٗا

:

ا٭ٚؾت  :شا

ــ ٠ٚ٬ايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ يًكــطإ عنٝــ١

يًَُٓ٪ؽت .
( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .24
( )2ايسض انتٓثٛض .435/4
( )3ايهخاض .205/5
( )4غٛض ٠ايٓػا.113 ٤
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ايثاْ ٠ٚ٬ : ١ٝانتػًُؽت يًكطإ عن ٚ ١ٝطٗري هلِ .
ايثايث : ١ايع ٠ٚ٬نطٜل يًععنٚ ١ٝايك٬ح .

ايطابع : ١اتعُاع ايعٚ ٠ٚ٬ايععن ١ٝوت اظتاز ر وُنْعُُْ خَْْسَ ؤَُِّصٍ ؤُخْسِـَطْ ٌٍِنَّدضِد (.)1
ارتاَػٚ َٔ : ١ت ٙٛكسٜط اٯٜ : ١ٜعن ِٗٝبع ٘ ٚ٬ٯٜا

اا .

إ حكط  ٠ٚ٬ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بآٜا
بإٔ ضغايع٘

اا ؾاٖس

اٚ ١ٜٚأْٗـا خايٝـَ ١ـٔ اهلـعٍ أ ٚاهلـع ٤أ ٚايعؿـطٜط ٖٚـصا

ارتًَ ٛكاحب يًٓهٛا

ٚوت َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬قكع٘ َع بـين اغـطاٌٝ٥

ٚنًه٘ َِٓٗ شبذ بكط ٠ٱنعؿاف ايكا ٌ حؽت شنـطٚا يـ٘ ٚقـٛع تطقتـ ١قعـٌ

ٚغأيَ ٙٛعطؾ ١ايكا ٌ ٚضز حها ١ٜعٓ٘ وت ايعٓعٌٜربَِّْ خٌٍَّوَ َّإُِْسُوُُْ ؤَْْ ظَرْزَمٌُخ
زَمَسَشً لَدٌٌُخ ؤَظَعَّهِرَُٔد ىُصًًُخ لَديَ ؤَػٌُذُ زِدٌٍَّوِ ؤَْْ ؤَوٌَُْ ِِْٓ خٌْفَدىٍِِنيَد (. )2
ايػازغ : ١بٝإ قـاْٖٚ ٕٛـ ٛيـٝؼ بعـس ـ ٠ٚ٬اٜـا

ايكـطإ ا ٫ايععنٝـ١

ٚايعطٗري ٚايٓكاٚ ٤قؿا ٤انتٛز ٠بؽت انتػًُؽت .
يعه ٕٛـ ٠ٚ٬ايـٓيب ٯٜـا

ايكـطإ  ٚعنٝعـ٘ يًُػـًُؽت َـٔ َكـازٜل

ايٓعُــ ١وت قٛيــ٘ عــاؾت رًَخذْوُمسُ ًخ ِٔؼَّْمصَ خٌٍَّموِ ػٍََمْْىُُْ بِذْ وُنْمعُُْ ؤَػْمدَخءً فَمإٌََّ َ زَمَْْٓ لٍُُممٌزِىُُْ
فَإَطْسَمْعُُْ زِنِؼَّْعِوِ بِخٌَْخًٔدد(.)3
ايػابعٜ : ١كذ كسٜط اٯ ١ٜعًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ٜ : ٍٚعً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ ٜٚعن ِٗٝبآٜا ٘ .
ايثاْٜ : ٞعً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ يٝعن ِٗٝيعه ٕٛايع ٠ٚ٬عً ١يًععن. ١ٝ
ايثايث ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ عن ١ٝهلِ .

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .110
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .110
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .103
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اا عن ١ٝهلِ ) أ ٟشا

ايطابع  :اٜا

ْع ٍٚاٜا

ايكـطإ شا ـ٘ طٗـري

ٚضظم نط ِٜيًُػًُؽت .
 ٚهؿـ ا ١ٜايهخث قاْْٛاّ  ٖٛٚإٔ َٔٸ اا عع ٚتٌ بهعثـ ١ايـٓيب ستُـس
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عً ٢انتػًُؽت َععـسز  ٚرتؾـذ عٓـ٘ ْعـِ نـثري٠
عجسز اؾت  ّٜٛايكٝاَٚ ١ؾٗٝا ؾاٖس عً ٢قسم ْه ٠ٛستُس قـً ٢اا عًٝـ٘

ٚايـــ٘ ٚغـــًِ ٚعًـــ ٢أْـــ٘ رََِمممد َّنْـِممكُ ػَممْٓ خٌْيَممٌٍَ * بِْْ ىُممٌَ بِالَّ ًَلْممٌِ

ٌُّلََد( )1بًخاظ إٔ ٖص ٙايٛظا٥ـ ايعظ ١ُٝاييت صنطٖا ا ١ٜايهخث يًٓيب
ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٜ ٫ػـ عطٝع إٔ ٜكـ ّٛبٗـا ؿتؿـطز ٙيـ ٫ٛانتـسز
ٚاي ع َٔ ٕٛعٓس اا عع ٚتٌ يصا ابعسأ

اٯ ١ٜبصنط َٔٸ اا.

ٚبعس اخهاض اٯ ١ٜعـٔ عنٝـ ٚ ١طٗـري ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ يًُػًُؽت أخرب

عٔ قٝاَ٘ بععً ُِٗٝايهعاب ٚأخعًـ وت ايهعاب

ٚإ نــإ َهــُ ٕٛاٯٜــٜ ٫ ١ــأشٕ بايعٛغــع وت َثــٌ ٖــصا ارتــ٬ف ٚايظــاٖط
ٚانتؿٗٛض أْ٘ ايكطإ ا ٫أْ٘  ٫قتٓع َٔ انتعٓ ٢ا٭عِ ٚقس ٚضز يؿظ ايهعاب

وت ايكطإ باضاز ٠ايكطإ نُا وت قٛي٘ عاؾت رخمل * ذٌَِهَ خٌْىِعَدذُ الَ زَّْرَ فِْوِ ىُدًٍ

ٌٍُِّْعَّمِنيَد

( )2

ٚقاٍ عاؾترظٍِْهَ آَّدضُ خٌْمُسْآِْ ًَوِعَدذ ُِسِنيٍد(.)3

نُا تا ٤يؿظ ايهعاب بانتعٓ ٢ا٭عِ بكٛي٘ عاؾت ر ًٌَدَّْنَد وِعَمدذٌ َّنـِمكُ زِمدٌْمَكِّ
ًَىُُْ الَ ُّظٌٍََُّْْد(.)4
يكس بعث اا عع ٚتٌ ايٓيب ستُساّ َعًُاّ يٮتٝاٍ ٚيٝؼ َٔ َعًِ َثً٘
عًٚ ٢ت٘ ا٭ضض اش ععاقب أتٝاٍ انتععًُؽت ٚانتعًِ َـٔ أْؿػـِٗ ٚاحـس
( )1غٛض ٠ايٓجِ .4-3
( )2غٛض ٠ايهكط.2-1 ٠
( )3غٛض ٠ايٌُٓ .1
( )4غٛض ٠انت.62 َٕٛٓ٪
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ٖ ٛايطغ ٍٛستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بؿهٌ َٔٚٸ َٔ اا عع ٚتٌ
ٖٚــَ ٛــٔ ايــصخا٥ط ايعًُٝــ ١اذتانــط ٠وت نــٌ ظَ ـإ ٚانترتؾــخَ ١ــٔ قٛي ـ٘
عاؾتر بِذْ زَؼَػَ فِْيُِْ زَظٌُالً ِِْٓ ؤَْٔفُعِيُِْد.

ٜٚػــــــُ ٢اضغــــــط 322-384( ٛمٜٚ ّ.ػــــــُ ٢اضغــــــطٛنايٝؼ
ٚضغطانايٝؼ) انتعًِ ا٭ًُٝ ٖٛٚ ٍٚص ا ؾ٬نٚ ٕٛقَ ٖٛ ٌٝعًِ ا٭غهٓسض
ا٭نرب ٚي٘ نعب َٚكا٫

وت عًَ ّٛععسزٚ ٠كتع ي٘ َ٪يـ وت انتٓطل حتت

اغِ (ا٭ٚضتاَْٚ )ٕٛعٓا ٙا٭زاٚ ٠ي٘ َكا٫
أنٝؿت نًُا ٪َٚيؿا

وت ا٭خ٬م ٚايػٝاغٚ ١قـس

ْػهت اي ٘ٝيًطٚاج ٚايؿٗط. ٠

َٗٓٚا أقٛاٍ :ايؿكط ٚايس ايثٛضٚ ٠ادتطقت( ١ايػـعازَ ٠طْٖٛـ ١بٓـا ضتـٔ)
(ا٭ؾعاٍ ايؿانً ١ػط َٔ عتب ايؿه.)١ًٝ
ٚيهٔ اذتل إٔ ا٭ؾعاٍ ايؿانً ١ػط ايٓاؽ كتٝعاّ  ٚهعث ايػه ١ٓٝوت
ْؿٛغِٗ ٚاي ٘ٝزعا ايكطإ .
َٗٓٚا (قسٜل ايهٌ يٝؼ قسٜكاّ ٭حس).
 ٫ٚزي ٌٝعًٖ ٢صا انتعٓ ٢افتا ٖ ٛخًل نطٚ ِٜقس تـا ٤ايكـطإ ؿتـا ٖـٛ

أخل ٚأٚثل َٔ ايكساق ١ؾكاٍ غهخاْ٘ ربََِّّٔد خٌُّْاِِْنٌَُْ بِخٌَْشٌد(.)1

ٚنــٌ ا٭ ؾعــاٍ اْ٫ػــآْ ١ٝهــع َــٔ ٚاحــس ٠أ ٚأنثــط َــٔ ٖــص ٙانتػــهها
انتكازؾ١

ايطهٝع ١اٱنطا ٙايعاز ٠انتٓطل ايعانؿ ١ايطغهٚ ١قس نثـط وت

ا٭غهاب ٚمل ٜصنط ايعها ٜٔوت ا٭ثط ٚغه ٌٝاهلساٜـٚ ١ايطؾـاز َٛٚنـٛع١ٝ
انتؿ ١٦ٝاٱهلٝـ ١وت أؾعـاٍ ايعهـاز ٚنٝــ أْـ٘ غـهخاْ٘ ٜكـطب ايٓـاؽ اؾت ؾعـٌ
ايطاعا

ٜٚسؾعِٗ أٜ ٚكطؾِٗ عٔ اض هاب ايػ٦ٝا

 َ٘ٓٚا ١ٜايهخث اييت

هؽت َٔٸ ٚضلت ١اا وت اق٬ح أؾعاٍ ايعهاز .
ٚ

 ٞابْ ٛكط ايؿاضاب ٞانتعًـِ ايثـاْٚ ٞقـس ٚيـس وت َسٜٓـ ١ؾـاضاب وت

طنػعإ غٓ٬َٝ 874 ١زٖٚ ١ٜاتط اؾت ايعطام يطًب ايعًِ ؾسضؽ ايعطب١ٝ
( )1غٛض ٠اذتجطا

.10
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ٚايؿًػؿٚ ١انتٓطل ٚايطب ٚانتٛغٝك ٚ ٢ػُٝع٘ بانتعًِ ايثاْ ٞبػهب عٓاٜع٘
اضغطٚ ٛبٝاْٗا  ٚؿػريٖا ٛ ٚؾ ٢وت زَؿل غـٖٓٚ 950 ١ـٛ

ايههري ٠ؿت٪يؿا

أععب  ٫ٚأقٌ يعػُ ١ٝاضغط ٛبانتعًِ ا٭ ٫ٚ ٍٚػُ ١ٝايؿاضاب ٞبانتعًِ
ايثاْٚ ٞقس اععٓ ٢أغا نؽت ايعًُا ٤بعً ّٛايكطإ ٚايػٓ.١
 ٚسٍ اٜا

ايكطإ ٚايٛاقع ٚايٛتسإ عً ٢إٔ ايـٓيب ستُـس ّا قـً ٢اا

عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٖ ٛانتعًِ ا٭ َٔ ٍٚتٗا

:

ا٭ٚؾت  :عً ِٝايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يًُػـًُؽت بعًـّٛ
ٚنٓٛظ َٔ بطٓإ ايعطف .

ايثاْ : ١ٝانتعًِ ا٭ ٖٛ ٍٚغٝس انتطغًؽت ٚخامت ايٓهـٝؽت قـاٍ عـاؾت رَِمد

وَدَْ ُِمََّّدٌ ؤَزَد ؤَلَدٍ ِِْٓ زِـَدٌِىُُْ ًٌَىِْٓ زَظٌُيَ خٌٍَّوِ ًَخَدظََُ خٌنَّسِِّْنيَد (.)1
ايثايث : ١نثطَ ٠هاَؽت َٚاز ٠ايععً. ِٝ
ايطابع : ١قريٚض ٠ايهعاب ٚايػٓٚ ١غَ ١ًٝهاضن ١يًععًـ ِٝباختاشُٖـا ايـ١
يًسؾاع نس ايص ٜٔأبٛا ايععً ِٝايطغاي ٞايهطٚ ِٜأقطٚا عً ٢قسٸ ايٓـاؽ
بايػٝـ عٔ ٖصا ايععًِ ؾكاض ايسؾاع حاتٚ ١نٝؿٝـ ١يًـععًِ ٚيـٝؼ َـٔ
حكط يكٝؼ ايععً َٔ ِٝايػٓ ١ايسؾاع ١ٝيًٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ
ٚؾٚ ٘ٝت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚجتًت اٜا

َٔ ايكرب ٚايعخٌُ وت غٓ ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا

عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ قهٌ اهلجط ٠اش ٫ق ٢ايين قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ
بٝع٘ ٚأقخاب٘ أؾس ا٭ش َٔ ٣نؿاض قطٜـ ٚعتعٌُ ٖصا ايكرب بًخـاظ اٜـ١
ايهخث ٚتٖٛاّ :
ا٭ٚؾت  :أْ٘ َٔ َٔٸ اا عع ٚتٌ .
ايثاْ : ٞأْ٘ َٔ ايؿـٛاٖس عًـْ ٢هـ ٠ٛستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ

ٚحتًُ٘ ا٭ش ٣وت تٓب اا قاٍ عاؾت شتانهاّ ْه ٘ٝستُساّرًٌَِسَزِّهَ فَدطْسِسْد(. )1
( )1غٛض ٠ا٭حعاب .40
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ايثايث  :قرب ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٔ َكازٜل قٛيـ٘

عاؾت رَّعٌٍُْخ ػٍََْْيُِْ آَّدظِوِد يهٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ ايٓيب ستُساّ قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ ٫ق ٢ا٭شٚ ٣حتٌُ انتؿام وت  ٘ ٚ٬يًكطإ .
ٚعٔ أْؼ قاٍ  :يكس أٚشٜت وت اا َٚا ٪ٜش  ٣أحس ٚيكـس أخؿـت وت
اا َٚا غتاف أحس ٚيكس أ ت عً ٞثايثَٚ ١ا يٚ ٞيه ٍ٬نعاّ ٜأنً٘ ش ٚنهس
اَ ٫ا ٜٛاض ٟابط ب.)2(ٍ٬
ايطابع  :اْ٘ َٔ ايؿٛاٖس ايعًُ ٚ ١ٝؿػري ايػٓ ١ايٓه ١ٜٛيع ٠ٚ٬ايٓيب ستُس
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يكٛي٘ عاؾت أع. ٙ٬
ارتاَؼ  :اْ٘ َٔ أؾطاز َٚكازٜل ايهعاب وت قٛي٘ عاؾت وت ا ١ٜايهخـث

رًَُّؼٍَُِّّيُُْ خٌْىِعَدذَد.

ايػازؽ  :اْ٘ َٔ اذتهُ ١وت قٛي٘ عاؾت رًَُّؼٍَُِّّيُُْ خٌْىِعَدذَد.
 ٫ٚعاضض بؽت ٖص ٙايٛت ٙٛغٛا ٤بًخاظ  ٠ٚ٬ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘
ايكطإ َٚا ٓسب اي َٔ ٘ٝايكـرب أ ٚبـصا

ٚاي٘ ٚغًِ ٯٜا

قـرب ٚحتُـٌ

ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يٮش ٣أ ٚبعأزٜب ايٓيب ستُس قـً٢
اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ يًُػـًُؽت وت َٝـسإ ايكـرب َٚـا ٚضز عٓـ٘ وت ايػـٓ١
ايكٛي. ١ٝ
ٚ َٔٚتـ ٙٛايكـرب ايثهـا
ؾخُٓٝا ضاٚز

عًـ ٢اٱقتـإ َـع احعُـاٍ ايععـطض يـٮش٣

قطٜـ أبا نايب ذتٌُ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عً٢

طى ايسع ٠ٛاؾت اا قاٍ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٜ ( :ا عِ ٚاا يٛ
ٚنعٛا ايؿُؼ وت قتٝين ٚايكُط وت ٜػاض ٟعًـ ٢إٔ أ ـطى ٖـصا اَ٫ـط حعـ٢
ٜظٗط ٙاا ٚأًٖو ؾَ ٘ٝا طنع٘ (.)3
( )1غٛض ٠انتسثط .7
( )2ايسض انتٓثٛض .28/8
( )3ع ٕٛٝا٭ثط .132/1
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ٜٚه ٕٛكسٜط ا ١ٜايهخث عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ٜٚ: ٍٚعًُِٗ ايهعاب .
ايثاْٜٚ : ٞعًُِٗ اذتهُ. ١
ايثايث ٜٚ :عًُِٗ ايهعاب ٚاذتهُ ١زتعُعؽت .
ايطابع ٜٚ :عًِ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ انتػًُؽت انتكسام
انتعخس ايصٜ ٟه َٔ ٕٛايهعاب ٜٚه َٔ ٕٛاذتهُ. ١
ٚقس كتع ٚا ٚايعطـ بؽت ايهعاب ٚاذتهُ ١وت ايكطإ عؿط َطا

َٓٗا

قٛي٘ عاؾت رًَ خذْوُسًُخ ِٔؼَّْصَ خٌٍَّوِ ػٍََْْىُُْ ًََِد ؤَٔصَيَ ػٍََْْىُُْ ِِْٓ خٌْىِعَمدذِ ًَخٌْمِىَّْمصِد ( )1رفَمَمدْ
آظَْْنَد آيَ بِزْسَخىَُِْ خٌْىِعَدذَ ًَخٌْمِىَّْصَد (. )2

َٗٓٚا َٔ غري عطٜـ با٭يـ ٚاي ّ٬نُا وت قٛي٘ عاؾت رٌََّد آظَْْعُىُُْ ِِْٓ
وِعَدذ ًَلِىَّْصٍ ؼَُُّ ـَدءَوُُْ زَظٌُيم ُِظَدِّقم ٌَِّد َِؼَىُُْ ٌَعُاِِْنَُّٓ زِوِ ًٌَعَنْظُمسَُّٔوُد (ٚ )3نًـٗا ٜعكـسّ
ؾٗٝا ايهعاب عً ٢اذتهُٚ ١يٝؼ وت ايكطإ (ٜعًُِٗ اذتهُٚ ١ايهعاب ) .
 َٔ ٖٛٚاعجاظ ايكطإ يهٝـإ قـاْٖٚ ٕٛـ ٛطؾـذ اذتهُـ ١عـٔ ايهعـاب
باٱناؾ ١اؾت اذته ُ ١اييت ـأ  ٞبايػـٓ ١ايٓهٜٛـ  ٚ ١رتؾـذ عـٔ ايػـٓ ١ايؿعًٝـ١
ٚايعسٚ ١ٜٝٓٚايعكطٜطٚ ١ٜيٝه ٕٛايعطـ بؽت ايهعاب ٚاذتهُ ١عًٚ ٢ت: ٙٛ

ا٭ : ٍٚانتػاٜطٚ ٠إٔ اذتهُ ١غري ايهعاب نُا وت قٛيـ٘ عـاؾت رًَؤَٔمصَيَ خٌٍَّموُ

ػٍََْْهَ خٌْىِعَدذَ ًَخٌْمِىَّْصَد (. )4
ايثاْ : ٞاْ٘ َٔ عطـ ايؿطع عً ٢ا٭قٌ ٭ٕ ايكطإ ٖ ٛا٭قٌ .

( )1غٛض ٠ايهكط.231 ٠
( )2غٛض ٠ايٓػا.54 ٤
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .81
( )4غٛض ٠ايٓػا.113 ٤
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ايثايث  :اْ٘ َٔ عطـ َكازٜل ايٛحٚ ٞوت ايعٓع ٌٜرذٌَِهَ َِِّّد ؤًَْلََ
بٌَِْْهَ زَزُّهَ ِِْٓ خٌْمِىَّْصِد (.)1
ايطابع  :اْ٘ َٔ عطـ ايهٝإ عً ٢انتهٝٳ ٔ ٚانتهؽت عً ٢اجملُـٌ ٚانتكٝـس
عًــ ٢انتطًــل بًخــاظ إٔ اذتهُــ ١بٝــإ يــصا

اٜــا

ايكــطإ ٚؾٗٝــا هٝــإ

يًُجٌُ  ٚكٝٝس يٲن٬م ايٛاضز وت ايهعاب قاٍ عاؾت رًَٔصٌَّْنَد ػٍََْْهَ خٌْىِعَدذَ

ظِسَْْدًٔد ٌِىًُِّ شَِْءٍد (.)2
ارتاَؼ  :اْ٘ َٔ عطـ ارتام عً ٢ايعاّ.

ٚأخععُت ا ١ٜايهخث بكٛي٘ عـاؾت ر ًَبِْْ وَمدٌُٔخ ِِمْٓ لَسْمًُ ٌَفِمِ ػَم َي

ُِمسِنيٍد

( )3

يهٝإ حات ١ايٓاؽ اؾت بعثـ ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘

ٚغًِ ٚيعأنٝس قاْ َ ٖٛٚ ٕٛعَ ٢ا احعاج ايٓاؽ اؾت انتٔٸ َٔ اا عـع ٚتـٌ
ؾاْ٘ غهخاْ٘ ٜعؿهٌ عً ِٗٝب٘ ٚعً ٢أحػٔ ٚتـ٘ ٚأمت قـٝػٚ ١أنُـٌ نٝؿٝـ١
يًٓؿع ايعاّ ٚارتام يصا تا ٤ايعهاٌَ وت ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬قاٍ عـاؾت

ر خٌٌَََْْْ ؤَوٍَّْْطُ ٌَىُُْ دِّنَىُُْ ًَؤَظَّّْْطُ ػٍََْْىُُْ ِٔؼَّْعِِ ًَزَػِْطُ ٌَىُُْ خإلِظْ َََ دِّنًدد

( )4

نُا ٜأ ٞ

انتٔٸ َٔ اا عع ٚتٌ عًٚ ٢ت:ٙٛ
ا٭ : ٍٚابعسا َٔ ٤عٓس اا عع ٚتٌ.
ايثاْٜ : ٞأ  ٞانتٔٸ َٔ اا عٓس غ٪اٍ ايعهاز زتعُعؽت َٚعؿطقؽت َٔ ٖٛٚ

َكازٜل قٛي٘ عاؾتر خدْػٌُِِٔ ؤَظْعَفِرْ ٌَىُُْد(.)5

( )1غٛض ٠اٱغطا.39 ٤
( )2غٛض ٠ايٓخٌ .89
( )3غٛض ٠ادتُع.2 ١
( )4غٛض ٠انتا٥س.3 ٠
( )5غٛض ٠غاؾط .60
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ايثايث ٜ :أ  ٞانتٔٸ اٱهل ٞيكها ٤حاتا

ا يعهـاز هتـا ٜعًُـ ٕٛبٗـا أ٫ ٚ

ٜعًُ.ٕٛ
ايطابع  :ؿهٌ اا عع ٚتٌ بانتٔٸ ْاؾًٚ َ٘ٓ ١ظٜاز ٠وت ايطظم ٚارتري.
ٜٚه ٕٛكسٜط ايكً ١بؽت َهاَؽت ا ١ٜايهخث عًٚ ٢تَٗٓ ٙٛا :
ا٭ : ٍٚيكس َـٔٸ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت اش بعـث ؾـ ِٗٝضغـَ ّ٫ٛـٔ أْؿػـِٗ
ٜعنٚ )ِٗٝؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢حات ١انتػًُؽت ٚايٓـاؽ اؾت ايععنٝـٚ ١ايـعطٗري َـٔ
زْؼ عهاز ٠ا٭ٚثإ  َٔٚايصْٛب ٚانتعاق.ٞ
 َٔٚاٱعجاظ وت خًل اٱْػإ أْ٘ ٜ ٫كـًخ٘ ٜٚـٓكذ عًُـ٘ ا ٫أحهـاّ
ايؿطٜع ١ايػُا ١ٜٚؾٗ ٞايٛحٝس ٠ايـيت هكـَ ٢كـاحه ١يـ٘  ٚػـعٛي ٞعًـ٢
تٛاضح٘  ٚكٛز ٙضت ٛؾعٌ ايكاذتا

 ٚعتط ٙعٔ عٌُ ايػ٦ٝا .

يكس نإ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٜكعس انتٓرب ؾٝعظ ايٓاؽ
ٜٚأ  ْ٘ٛيٝػأي ٙٛؾٝجٝهِٗ ؿتا ٜهعـث ارتؿـ ١ٝوت ْؿٛغـِٗ َـٔ اا عـع ٚتـٌ
ٚظتعًِٗ ٜطًهـ ٕٛضنـا ٙيـصا تـا٤
ارتريا

اٯٜـ ١ايػـابك ١باعثـ ّا عًـ ٢ايػـع ٞوت

ٚاٱحرتاظ َٔ َؿاٖ ِٝايه٬يٚ ١ايهؿط اش قاٍ عاؾت رؤَفََّْٓ خظَّسَغَ

زِػٌَْخَْ خٌٍَّوِ وََّْٓ زَدءَ زِعَهَؾٍ ِِْٓ خٌٍَّوِد (. )1
ايثــاْ : ٞيكــس َــٔٸ اا عًــ ٢انتــَٓ٪ؽت اش بعــث ؾــ ِٗٝضغــٜ ّ٫ٛعًُٗــِ
ايهعاب).

يكس ابعسأ خًل اٱْػإ بـايععً ِٝبكٛيـ٘ عـاؾت ر ًَػٍمُ آدَ خَٕظْمَّدءَ وٍَُّيَمدد

( )2

ٚقاّ اا عـع ٚتـٌ بٓؿػـ٘ ب ععًـ ِٝازّ يعهكـٖ ٢ـصْ ٙعُـ ١ايـععًِ ٚايععًـِٝ
َكاحه ١يصضٜع٘ اؾت  ّٜٛايكٝاَٚ ١قس أَط اا عع ٚتٌ ازّ إٔ ٜعًِ انت٥٬ه١
ا٭

ا ٤وت ا ١ٜهؽت اض كا ٤اٱْػإ بايعًِ ٚايهػب ٚايعخك.ٌٝ

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .163
( )2غٛض ٠ايهكط.31 ٠
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 ٌٖٚقٝاّ اٱْػإ بكٓاعً ٚ ١كؽت  ٚعً ِٝا٭تٗع ٠ايعكٓ ١ٝاذتسٜثَٚ ١ا
ٜػُ ٢اٱْػإ اٯيٖ َٔ ٞصا ايعًِ.
ادتٛاب ْعِ ا ٫أْ٘ ٜ ٫طق ٢اؾت َط هـ ١عًـ ِٝازّ انت٥٬هـ ١ا٭

ـا٤

ٚيهٓ٘ َٔ ضؾخا ٘ بًخاظ أْ٘ َٔٸ ٚيطـ َٔ اا عع ٚتٌ عً ٢ايٓاؽ ٚوت

ايعٓع ٌٜر ًٌَىَِّٓ ؤَوْؽَسَ خٌنَّدضِ الَ َّشْىُسًَُْد (. )1

 َٔٚاٱعجاظ زت ٧ا ١ٜايهخث بكٝػ ١ايؿعٌ انتهاضع رَّؼٌٍََُّْْد يهٝإ
قاْ ٖٛٚ ٕٛاغعُطاض  ٚعً ِٝايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ٭تٝـاٍ
انتػًُؽت حع ٢بعس َػازض ٘ اؾت ايطؾٝـل ا٭عًـٚ ٢ؾٝـ٘ بؿـاضَ ٠ـٔ عٓـس اا
حبؿــظ ايػــٓ ١ايٓهٜٛــ ١بــؽت ظٗــطاْٚ ِٗٝبعــث ايؿــٛم وت ْؿٛغــِٗ يععًُٗــا

ٚايك سٚض عٔ ايكطإ ٚعٓٗـا قـاٍ عـاؾتر ًََِمد آظَمد ُو ُْ خٌ َّسظُمٌ ُي َفهُمرًُ ُه ًََِمد َٔيَمد ُو ُْ َػنْم ُو
فَدْٔعَيٌُخد(.)2
ايثايث  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعث ؾ ِٗٝضغٜ ّ٫ٛعًُِٗ اذتهُ)١
يكس تعٌ اا عع ٚتٌ اذتٝا ٠ايسْٝا زاض (انتـٔٸ) ٖٚـ ٛغـهخاْ٘ ٜعطـ ٞبـا٭مت
ٚا٭نٌُ َٔ تٗا
ا٭ٚؾت  :شا

:
انتٔٸ ٚايط ٍٛايصٜ ٟأ  َٔ ٞعٓس اا.

ايثاْ : ١ٝاغعساَٚ ١ؾٛٝنا

انتٔٸ .

ايثايث : ١نثط ٠أؾطاز َٚكازٜل انتٔٸ .
ايطابع : ١اْعؿاع ايٓاؽ َٔ انتٔٸ .
ٔ اٱهل ٞوت ا٭ضض ٚعسّ َػازض ٘ هلا.
ارتاَػ : ١بكا ٤نٌ ؾطز َٔ انت ٸ
ٔ اٱهل ٞيًٓاؽ كتٝعاّ يٝهـ ٕٛحجـ ١وت
ايػازغ : ١جتًَ ٞكازٜل انت ٸ
تصب ايٓاؽ يػهٌ اهلساٚ ١ٜاٱقتإ .

( )1غٛض ٠ايهكط.243 ٠
( )2غٛض ٠اذتؿط .7
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ايػابع َٔ : ١ؾهٌ اا عً ٢ايٓاؽ أْ٘ وت نٌ  َٔ ّٜٛأٜاّ اذتٝا ٠ايسْٝا
عهؽت هلِ َكازٜل َٔ نٌ َٔ قاْ: ٕٛ
ا٭ : ٍٚانتٔٸ اٱهل ٞنطٜل اؾت ادتٓ.١
ايثاْ : ٞانتٔ اٱهلٚ ٞاق َٔ ١ٝايٓاض.
 َٔ ٖٛٚاٱعجاظ وت ا ١ٜايهخث بصنطٖا يًَُٓ٪ؽت َٔ غري كٝٝـس بعُـٌ
ؾًــِ كــٌ اٯٜــ : ١يكــس َــٔٸ اا عًــ ٢انتــَٓ٪ؽت ايــصٜ ٜٔعًُــٕٛ

ايكــاذتا

ايكاذتا ) يكريٚض ٠انتٔٸ اٱهل ٞعًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاْ٘ َكسَ ١يًعٌُ ايكاحل .
ٔ اٱهلـ ٞنـٝاٜ ٤ـٓري زضٚب َٚػـايو ا٭عُـاٍ ايـيت جتًـب
ايثاْ : ٞانت ٸ
اذتػٓا

.

ايثايث  :انتٔ اٱهل ٞبطظر ز ٕٚاض هاب انتعاق َ٘ٓ ٌٖٚ ٞايربٖإ وت

قٛي٘ عاؾت رًٌَمَدْ ىََّّطْ زِوِ ًَىََُّ زِيَد ٌٌَْالَ ؤَْْ زَؤٍَ زُسْىَدَْ زَزِّوِد ( )1ادتٛاب ْعِ

ٚانتدعاض إٔ نٌ عهس ٜط ٣أٜ ٚػُع أٜ ٚعـسبط وت ايربٖـإ ايـص ٟظتصبـ٘ اؾت
ؾعٌ ارتري ٜٚعتط ٙعـٔ اض هـاب ايـصْب ٚيهـٔ ٖـصا ايربٖـإ َـٔ ايهًـٞ
انتؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طا ب َععسز َٔ ٠تٗا
ا٭ٚؾت ٚ :نٛح ايربٖإ .
ايثاْ : ١ٝاٱيعؿا

اؾت ايربٖإ .

ايثايث : ١اٱْعؿاع َٔ ايربٖإ َٔ ٚت: ٙٛ
أ : ّ٫ٚعٓس اٱؾععإ ٚاٱبع. ٤٬
ثاْٝاّ  :عٓس ان٬ي ١ايربٖإ .
ثايثاّ َ :ا بعس ض ١ٜ٩ايربٖإ .
ايطابع : ١جتسز ايربٖإ أ ٚاحعجاب٘ .

( )1غٛضٜٛ ٠غـ .24

:
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َٚطا ب ايربٖإ ٖصَ ٙـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ عـاؾت وت اٯٜـ ١ايػـابك ١رىُمُْ
دَزَـَدضٌ ػِنْدَ خٌٍَّوِد

( )1

ٚيكس نإ ٜٛغـ عً ٘ٝايػْ ّ٬هٝاّ أخًل ايطاع ١ا عـع

ٚتٌ ؾعجً ٢ي٘ ايربٖإ ٚا عظ َٓ٘  ٚػًذ بايعك ٣ٛيًعكَُ َٔ ١طاٚز٠
اَطأ ٠ايععٜع ي٘ .
يكس ابعسأ

اٯ ١ٜبصنط انتٔٸ َٔ اا يعأزٜب انتػًُؽت ٚايٓاؽ كتٝعاّ بإٔ

اا ٖ ٛانتٓٸإ ٚزع ِٗ ٛيطتآَ ٤ٸ٘ ٚنٛي٘ ٚاحػاْ٘ ٚيهٝإ عظـ ِٝاحػـإ
ٚيطـ ٚضأؾ ١اا بايٓاؽ كتٝعاّ  ٚكسٜط اٯ : ١ٜيكس َٔٸ اا عً ٢ايٓاؽ اش
بعث ؾ ِٗٝضغ َٔ ّ٫ٛأْؿؼ انتَٓ٪ؽت .
إ شنــط انتــَٓ٪ؽت وت اٜــ ١ايهخــث زعــ ٠ٛهلــِ يععاٖــس اٱقتــإ  ٚطغٝــب
ٔ
يًٓاؽ كتٝعاّ باٱقتإ ٚزع ٠ٛانتَٓ٪ؽت يًؿدط بهًٛؽ َط ه ١اٱقتإ ً ٚك ٞانت ٸ
َــٔ اا بايطغــاي ١ارتاـتــٚ ١أحهاَٗــا يكــس ًكــ ٞايــص ٜٔنؿــطٚا ايٓهــٛا
بادتخٛز ٚاغعكهًٛا ا٭ْهٝا ٤بايكسٚز ٚاْهاض انتعجعا

رلَدٌٌُخ َِد ؤَْٔعُُْ بِالَّ زَشَسٌ ِِؽٍُْنَد

ًََِد ؤَٔصَيَ خٌسَّلَُّْٓ ِِْٓ شَِْءٍ بِْْ ؤَْٔمعُُْ بِالَّ ظَىْمرِزٌَُْد
ًكٛا انتعجعا

( )2

ٚيهـٔ انتـَٓ٪ؽت

بايعكسٜل ٚاَعثًٛا نتـا ٜكـاحهٗا َـٔ ا٭ٚاَـط ٚايٓـٛاٖٞ

ٔ ٚايطـ ٍٛوت اٜـ ١ايهخـث زعـ ٠ٛانتػـًُؽت اؾت ايعُـٌ
ؾٝهَ ٕٛـٔ َعـاْ ٞانتـ ٸ
با٭حهاّ ايؿطع ١ٝيصا ٜكرتٕ عٌُ ايكـاذتا

باٱقتـإ وت عـس ٠اٜـا

َـٔ

ايكطإ ٖٚصا اٱقرتإ نطٜل ارتًٛز وت ايٓع ِٝقاٍ عـاؾتربَِّْ خٌَّمرَِّٓ

آَِنٌُخ ًَػٌٍَُِّخ خٌظَّدٌِمَدضِ وَدَٔطْ ٌَيُُْ ـَنَّدضُ خٌْفِسْدًَْضِ ُٔصُالًد

( )3

ٚبعس اخهاض ا ١ٜايهخث عـٔ

بعثــ ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ بكــؿ ١ايطغــايٚ ١ايؿــطٜع١

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .163
( )2غٛضٜ ٠ؼ .15
( )3غٛض ٠ايهٗـ .107
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انتػعخ سث ١أخرب
اٜا

بإٔ ايٓيب ستُساّ قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ٜكـ ّٛبـع٠ٚ٬

اا عع ٚتٌ .
ٚبعس شنط ا ١ٜايهخث يع ٠ٚ٬ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اٜا

ايكطإ عً ٢انتػًُؽت أخرب

عٔ ٚظٝؿ  ١عظ ١ُٝيٓه ٠ٛستُس قً ٢اا عً٘ٝ

ٚاي٘ ٚغًِ وت ا٭ضض ٚحات ١ايٓاؽ كتٝعاّ نتا ؾٗٝا َـٔ ايععنٝـٚ ١ايـعطٗري
يٝجعٗس انت َٕٛٓ٪وت غهٌ ايك٬ح ٚايطؾـاز ٜٚط كـٛا وت ايـسضتا
اييت أخرب
 ٚابعسأ

عٓٗا اٯ ١ٜايػابك ١بكٛي٘ عاؾتر ىُُْ دَزَـَدضٌ ػِنْدَ خٌٍَّوِد.

ايعايٝـ١

ا ١ٜايهخث بًػ ١ايعأنٝس ٚايعخكٝـل بكٛيـ٘ عـاؾت رًٌَمَمدْد َٚـٔ

خكا٥ل ايكطإ إٔ ٜأ  ٞؾ ٘ٝحطف يٝهَ ٕٛسضغ ١وت ايؿكاٖ ١عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاْ٘ َسضغ ١وت ايؿكاٖ. ١
ايثاْ : ٞاْ٘ َٓرب وت عً ّٛايعأضٜذ .

ايثايــث  :ايؿــٗاز ٠عًــ ٢ايٓــاؽ قــاٍ عــاؾت ر ًَوَمرٌَِهَ ـَؼٍَْنَممدوُُْ ؤَُِّمصً ًَظَمـًد

ٌِعَىٌٌُُٔخ شُيَدَخءَ ػٍَََ خٌنَّدضِ ًَّىٌَُْ خٌسَّظٌُيُ ػٍََْْىُُْ شَيِْدًخد (.)1
ايطابع  :بٝإ ؾهٌ اا .

 َٔٚاٱعجاظ إٔ نًُ ١رََِّٓ د عأيـ وت ض

ٗا َٔ حطؾؽت ٚيهـٔ

ارت٥٬ل عجع عٔ عسٸ ٚاحكاَ ٤كازٜكٗا وت غاعٚ ١احس َٔ ّٜٛ َٔ ٠أٜاّ
اذتٝا ٠ايسْٝا أ ٚاٯخط. ٠

ٚمل ٜطز يؿظ رٌَمَدْ َِمَّٓ د وت ايكطإ ا ٫وت ا ١ٜايهخث يهٝإ ؾهـٌ اا

عع ٚتٌ ٚإٔ شخا٥ط اذتطف أ ٚاذتطؾؽت وت ايكطإ عجً ٢وت نـٌ ظَـإ َـٔ
غري اْكطاع .

( )1غٛض ٠ايهكط.143 ٠
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ارتاَؼ  :بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ قٛي٘ عاؾت ربَِّْ خٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَمِْءٍ
لَدِّسٌ دايصْ ٟعٍ خاـت ١يٰ ١ٜايعاي ٫ ١ٝغتعل بارتًل ٚاٱظتاز ٚازاَ ١ايهآ٥ا
بٌ ٜؿٌُ اٱعجاظ وت ن ّ٬اا عع ٚتـٌ ٚنثـط ٠انتعـاْ ٞيًخـطف ٚايهًُـ١
انتعخس. ٠
ٚمل عطـ ا ١ٜايهخث حبطف عطـ عً ٢اٯ ١ٜايػابك ١ؾًِ كٌ اٯ١ٜ
(ٚيكس َٔٸ) ٫ ٖٛٚقتٓع َٔ ايعطـ وت انتعٓٚ ٢ايس٫يـ ١ا ٫إٔ عـسّ ٚتـٛز
أزاٚ ٠حطف عطـ زي ٌٝعً ٢إٔ َهاَؽت ا ١ٜايهخث قٛاْؽت َػعكًٚ ١أْظُ١
بًٜٗ ١ٝعّ انتػًُؽت ٚايٓاؽ كتٝعاّ ايعسبط ؾٗٝا .
ٚبعس حطف ايعخكٝل شنط

اٯٜـ ١انتـٔٸ ٚاٱحػـإ َـٔ عٓـس اا بكٛيـ٘

عاؾت رٌَمَدْ ََِّٓ خٌٍَّموُ ديهٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ اٱحػإ ٚايًطـ ٜٓعٍ َٔ عٓـس
اا عً ٢انتػًُؽت زتعُعؽت َٚعؿطقؽت.
ٚمل كٌ اٯ( ١ٜيكس َٔٸ ضبهِ عًٝهِ) بـٌ شنـط

اغـِ ادت٬يـ ١ٱضاز٠

قاْ ٖٛٚ ٕٛاْعؿاع ايٓاؽ كتٝعاّ َٔ انتٔٸ ايـصٜٓ ٟـعٍ َـٔ عٓـس اا ٜٚهـٕٛ
كسٜط اٯ ١ٜعًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ضلت َ٘ٓ ١بِٗ .
ايثاْ : ٞيكس َٔٸ اا عً ٢ايٓاؽ اش بعث ؾ ِٗٝضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ .
ايثايث  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت يٝكعس ٟبِٗ ايٓاؽ .
ايطابع  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ٚعً ٢أٌٖ ايهعاب .
ارتاَؼ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ؿتا بؿٸ ط ب٘ ا٭ْهٝا ٤ايػـابكٚ ٕٛوت

عٝػٚ ٢ضز وت ايعٓع ٌٜر ًَُِسَشِّسًخ زِسَظٌُي َّإْظِِ ِِْٓ زَؼْدُِ خظُّْوُ ؤَلَّْدُد (.)1

ايػازؽ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت يٝع ٛب انتٓاؾكًٜٚ ٕٛعخكـٛا بطنـب
اهلس.٣

( )1غٛض ٠ايكـ .6
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ايػابع  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ـري ايـسْٝا ٚاٯخـط ٠ايـص ٟتـا ٤بـ٘

ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾت رِِْٓ
ؤَْٔفُعِيُِْد وت ا ١ٜايهخث .
ايثأَ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت أْ٘ أٌٖ ئًُٸ .

ايعاغع  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت وت أتٝـاهلِ انتععاقهـٚ ١عًـ ٢ايػـابل
ٚاي٬حل َِٓٗ .
ايعاؾط  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ٚانتَٓ٪ا

.

ٔ نـٝا ٶٜ ٤ـٓري
ٔ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت يٝهـٖ ٕٛـصا انتـ ٸ
اذتاز ٟعؿط  :يكس َـ ٸ
َػايو ايطؾاز

ٜٚأخص بأٜس ِٜٗاؾت غهٌ ايٓجا ٠وت ايٓؿـأ ؽت قـاٍ عـاؾت

ر خٌَّرَِّٓ آَِنٌُخ ًَػٌٍَُِّخ خٌظَّدٌِمَدضِ ؿٌُزََ ٌَيُُْ ًَلُعُْٓ َِأذد (.)1
َٚع عسز َعاْٚ ٞز٫٫

يؿظ رؿٌُزََد ؾاْ٘ مل ٜطز وت ايكطإ ا ٫وت

اٯ ١ٜأعٜٚ ٙ٬أ َ ٞكسضاّ َؿعكاّ َٔ ايطهب ( ٚك :ٍٛنٛب ٢يو ٚنٛباى
باٱناؾ.)2( )١
( ٚض ٣ٚزاٚز بٔ عهس ادتهاض عٔ تابط عٔ أب ٞتعؿط قاٍ  :غٴ ٌ٦ضغٍٛ
اا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عٔ قٛي٘ نٛب ٢هلِ ٚحػٔ َآب.
ؾكــاٍ  :ؾــجط ٠أقــًٗا وت زاضٚ ٟؾطعٗــا وت ادتٓــ .١ثــِ غٴــ ٌ٦عٓٗــا َــط٠
أُخط .٣ؾكاٍ  :ؾجط ٠وت ادتٓ ١أقًٗا وت زاض عًٚ ٞؾطعٗا عً ٢أٌٖ ادتٓ.١
ؾك ٌٝي٘ ٜ :ا ضغ ٍٛاا ْػأيو عٓٗا َط ٠ؾكًت  :ؾجط ٠وت ادتٓ ١أقًٗا
وت زاض عًٚ ٞؾطعٗا عً ٢أٌٖ ادتٓ ١ؾكاٍ  :شيو وت زاضٚ ٟزاض عًـ ٞأٜهـ ّا
ٚاحس ٠وت َهإ ٚاحس) (.)3

( )1غٛض ٠ايطعس .29
( )2ايكخاح وت ايًػ.434/1 ١
( )3ايهؿـ ٚايهٝإ يًثعًيب .284/7
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ٚقس ٚضز يؿظ نـٛب ٢عًـ ٢أيػـٓ ١ا٭ْهٝـا ٤ايػـابكؽت (ٚعـٔ أّ ايـسضزا٤
قايت  :قاٍ َٛغ ٢بٔ عُطإ عً ٘ٝايػٜ : ّ٬ا ضب َٔ ٜػهٔ غساّ وت حظري٠
ايكسؽ ٜٚػعظٌ بظٌ عطؾو  ٫ ّٜٛظٌ ا ٫ظًو؟
قاٍ ٜ :ا َٛغ ٢أٚي٦و ايصٓ ٫ ٜٔظـط أعٝـِٓٗ وت ايعْـا ٜ ٫ٚهعػـ ٕٛوت
أَٛاهلِ ايطبا ٜ ٫ٚأخـص ٕٚعًـ ٢أحهـاَِٗ ايطؾـا نـٛب ٢هلـِ ٚحػـٔ
َآب) (. )1
( عٔ خٝثُ ١قاٍ  :قـاٍ عٝػـ ٢ابـٔ َـط ِٜعًٝـ٘ ايػـ : ّ٬نـٛب ٢يصضٜـ١
ََٔ٪

ثِ نٛب ٢هلِ نٝـ عتؿظ َٔ ٕٛبعس ٬ ٚ .ٙخٝثُـٚ{ ١نـإ أبُٖٛـا

قاذتاّ})(.)2
ايثاْ ٞعؿط  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بإٔ تعًِٗ َٔ أٌٖ ظَإ بعثـ١
ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.
ايثايــث عؿــط  :يكــس َ ـٔٸ اا عًــ ٢انتــَٓ٪ؽت باٱغــ ّ٬يًؿــٛظ بايػــ١َ٬

ٚا٭َٔ  ّٜٛايكٝاَ ١قاٍ عاؾتر بَِّْ خٌَّرَِّٓ آَِنٌُخ ًَػٌٍَُِّخ خٌظَّدٌِمَدضِ ًَؤَلَدٌُِخ خٌظَّ َشَ
ًَآظٌَْخ خٌصَّوَدشَ ٌَيُُْ ؤَـْسُىُُْ ػِنْدَ زَزِّيُِْ ًَالَ خٌَْفٌ ػٍََْْيُِْ ًَالَ ىُُْ َّمْصٌََُْٔد(.)3
ايطابع عؿط  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ي ُٔٝبعهِٗ عً ٢بعض.

ارتاَؼ عؿط  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتـَٓ٪ؽت ٭ْـ٘ تعـٌ اذتٝـا ٠ايـسْٝا زاض
انتٔٸ.
ايػازؽ عؿط  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت حبه٘ هلِ ٚحهِٗ ي٘.
يكس شنط

ا ١ٜايهخث انتَٓ٪ؽت عً ٢ضت ٛارتكٛم ٚايععٝؽت أ ٟايـصٜٔ

آَٛا ٚقسقٛا بطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚتـا٤

اٜـا

أخط ٣هؽت انتٔٸ ايعاّ بهعث  ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عً ٢ايٓاؽ
( )1ايسض انتٓثٛض .244/2
( )2ايسض انتٓثٛض .395/6
( )3غٛض ٠ايهكط.277 ٠
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كتٝعاّ ٚأخرب

ؿتج ٘٦ٝبايهؿاضٚ ٠اٱْصاض يًٓاؽ كتٝعاّ قاٍ غهخاْ٘ رًََِد

ؤَزْظٍَْنَدنَ بِالَّ ُِسَشِّسًخ ًََٔمرِّسًخد

( )1

ؾإ قًت قس ٜطاز ايعكٝٝس وت اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬انتككـٛز

إٔ ايٓيب ستُساّ قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بؿري ْٚـ صٜط يًُػـًُؽت عًـ ٢ضتـٛ
ارتكٛم .
ٚادتٛاب هؽت اٜا

ايكطإ عُ ّٛضغايع٘ يٝه ٕٛكسٜط ادتُع بؽت قٛي٘

عاؾتر ًََِد ؤَزْظٍَْنَدنَ بِالَّ وَدفَّمصً ٌٍِنَّمدضِد

( )2

ٚاٯٜـ ١أعـ ٙ٬رَٚـا أ ضغـًٓاى اَ ٫هؿـط ّا

ْٚصٜطا يًٓاؽ ناؾ١د.
ٜٚهَ ٕٛعٓ ٢شنط انتَٓ٪ؽت عً ٢ضت ٛايععٝؽت وت انتٔٸ اٱهل ٞوت ا ١ٜايهخث
اضاز ٠اْعؿاع انتػًُؽت َٔ ايهؿاضا
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٔ تٗا
ا٭ٚؾت  :ايعػً ِٝبإٔ ايهؿاضا

ٚاٱْصاضا

اييت تـا ٤بٗـا ايـٓيب ستُـس

:
ٚاٱْصاضا

ايٛاضز ٠وت ايكطإ افتا ٖـٞ

ٓع َٔ ٌٜعٓس اا .
ايثاْ : ١ٝايعٌُ ؿتهاَؽت ايهؿاض ٠اييت تا ٤بٗا ايٓيب ستُس قً ٢اا عً٘ٝ
ٚاي٘ ٚغًِ ٚاتعٓاب َا ٚضز ايٓٗ ٞعٓ٘ .
ايثايث : ١اختاش انتػًُؽت ايهؿاضا

ٚاٱْصاضا

ايكطاَْٛ ١ٝنـٛعاّ َٚـاز٠

يٮَط بانتعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ انتٓهط .
ايطابع : ١عٓاٚ ١ٜعٌُ انتػًُؽت بايػٓ ١ايٓه ١ٜٛاييت ه ٕٛوت انتكاّ عًـ٢
ٚت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚؿػري ٚبٝإ ايػـٓ ١ايٓهٜٛـ ١يًهؿـاضا

ٚاٱْـصاضا

ايـٛاضز ٠وت

ايكطإ .
ايثاْ : ٞزت ٧ايهؿاض ٠وت ايػٓ ١ايٓه ١ٜٛغٛا ٤بايًؿظ ٚانتعٓـٚ ٢ايس٫يـ ١أٚ
بًؿظ اخط غري ايهؿاضٚ ٠قس ٚضز عٔ تابط بٔ عهـس اا قـاٍ :يكـٝين ايـٓيب
( )1غٛض ٠ا٭غطا.105 ٤
( )2غٛض ٠غهأ .28
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قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ ؾكاٍ يٜ : ٞا تابط َا ي ٞأضاى َٓهػطا؟ ؾكًت ٜ :ا
ضغ ٍٛاا اغعؿٗس أب ٚ ٞطى عٝاٚ ٫زٜٓا ؾكاٍ :أ ٫أبؿطى ؿتا يك ٞاا
ب٘ أباى ؟ قًت :بًٜ ٢ا ضغ ٍٛاا قاٍَ :ا نًِ اا أحسا قط اٚ َٔ ٫ضا٤
حجاب ٚإ اا أحٝا أباى ؾهًُ٘ نؿاحا ؾكاٍ ٜ :ا عهس ٟـتٔ أعطو
قاٍ  :حتٝٝين ؾأقعٌ قعً ١ثاْ ١ٝقاٍ اا  :اْ ٞقهٝت أِْٗ ٜ ٫طتع.)1()ٕٛ
ايثايث  :قٝاّ ايٓيب باٱْصاض ٚايعخصٜط غٛا ٤ؾُٝا غتل أَـٛض ايـسْٝا أٚ
أٖٛاٍ اٯخط. ٠

ِٓ غاٌاخ اٌَح
وت اٯَ ١ٜػا: ٌ٥

ا٭ٚؾت  :ابعسأ

اٯ ١ٜبكٝػ ١ايكطع ٚاٱخهاض ادتاظّ بإٔ اا عع ٚتٌ

َٔٸ عً ٢انتَٓ٪ؽت ٜ ٫ٚػعطٝع أ َٔ ٟارت٥٬ل إٔ قتٔٸ عً ٢انتَٓ٪ؽت عً ٢ضتٛ
ايعُــ ّٛاٱغــعػطاق ٞأ ٚاجملُــٛعٚ ٞيــ ٛبــأَط ٜػــري ٖٚــَ ٛــٔ اٱعجــاظ وت
اضتكاض ًَو ايػُاٚا

ٚا٭ضض بٝس اا عاؾت .

ٖٚــَ ٛــٔ َكــازٜل خاـت ـ ١اٯٜــ ١ايعايٝــ ١ربَِّْ خٌٍَّموَ ػٍََممَ وُمًِّ شَمِْءٍ

لَدِّسٌد (.)2
ايثاْ : ١ٝبٝإ اٯ ١ٜيكاْ َٔ ٕٛاٱضاز ٠ايعه ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ اا عع ٚتٌ ٖٛ

انتٓٸ إ ٚنتا نإ انت َٕٛٓ٪ر وُنْمعُُْ خَْْمسَ ؤَُِّمصٍ ؤُخْسِـَمطْ ٌٍِنَّمدضِد ( )3ؾكـس أْعـِ اا عـع
ٚتٌ عً ِٗٝؿتٓٸ٘ عًِٗٝ

يٝه َٔ ٕٛغاٜا ٘ طغٝب ايٓاؽ باٱغٚ ّ٬ايؿٛظ

بعًك ٞانتٔٸ َٔ اا عع ٚتٌ .
ايثايث َٔ : ١اٱعجـاظ وت ْظـِ ٖـص ٙاٯٜـا

ٔ اٱهلـ ٞعًـ٢
زتـ ٧اٜـ ١انتـ ٸ

انتػًُؽت ٚبكٝػ ١ايعُ ّٛبٓعُ ١بعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ
( )1قخٝذ ابٔ حهإ .84/29
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .165
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .110
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َٚا رتؾذ عٓٗا َٔ ايؿٛٝنا

ٚايربن ١انتعجسز ٠اؾت  ّٜٛايكٝاَ ١نُا وت قٛي٘

عاؾت رًَىَرَخ وِعَدذٌ ؤَٔصٌَْنَدهُ ُِسَدزَنمد ( )1يعععكب بعس ا ١ٜايهخث ا ١ٜانتكٝهٚ ١ارتػاض٠

َ ّٜٛعطن ١أحس بكٛي٘ عاؾت ر ؤًٌَََّّد ؤَطَدزَعْىُُْ ُِظِْسَصم لَدْ ؤَطَسْعُُْ ِِؽٍَْْْيَدد ( )2يٝهَٔ ٕٛ
اعجاظ ايكطإ انت ٛاغا ٠يًُػًُؽت عً ٢انت كٝه ١قهٌ ٚقٛعٗا ٚيٝؼ َٔ أَـ١
أ ٗٝا انت ٛاغا َٔ ٠اا عع ٚتٌ قهٌ ٚقٛع انتكٝهَ ١ثٌ انتػًُؽت ٖٚـَ ٛـٔ

َكازٜل قٛي٘ عاؾت ر وُنْعُُْ خَْْسَ ؤَُِّصٍ ؤُخْسِـَطْ ٌٍِنَّدضِد

( )3

.

 ٚكسَت ا ١ٜانتٔ عً ٢ا ١ٜانتكٝه ١ٱقعهاؽ انتٛاعظ َٔ َعاْ ٞانتٔٸ وت بعث١
ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚاٱ خهاض عٔ عـسّ ٚقـٛع خػـاض ٠وت
اذتكٝك ١يًُػًُؽت ٭ٕ ا٭تط ٚايثٛاب ايص ٟؾاظٚا ب٘ كٛم َعطن ١أحس
أعظِ  ٖٛٚبام ٚوت فتا ٤اؾت  ّٜٛايكٝاَٜٚ ١أ َ ٞعٜس ن ّ٬وت ادتع ٤ايعاغع
ٚا٭ضبعؽت بعس انتا.)4(١٥
ايطابع َٔ : ١غاٜا

اٯٜـ ١عنٝـ ١انتػـًُؽت َـٔ عٓـس اا بايؿـٗاز ٠هلـِ

باٱقتإ ٚبٝإ اْعكاٍ ايٓـاؽ اؾت حـاٍ اهلساٜـٚ ١ايطؾـاز َٚـٔ خكـا٥ل
اٱقتإ أْ٘ ؾـجطَ ٠هـ ١٦ٝـٓري َػـايو ا٭ؾٗـاّ يًٓـاؽ يٝهـَ ٕٛـٔ َعـاْٞ
 ٚكسٜط ا ١ٜايهخث ٚت:ٙٛ
ا٭ : ٍٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت هلسا ١ٜأٌٖ ا٭ضض.
ايثاْ : ٞيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعـث ؾـ ِٗٝضغـَ ّ٫ٛـِٓٗ ٱظاحـ١
ايهؿط َٚؿاٖ ِٝايه٬ي َٔ ١ا٭ضض.

( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .92
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .165
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .110
( )4أْظط ادتعٖ َٔ 149 ٤صا ايػٹؿط ايٛت٘ ايثاْ : ٞقً ١ا ١ٜايهخث بكٛيـ٘
ََِّٓ خٌٍَّوُ ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَد.

عـاؾت رٌَمَمدْ
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ايثايث  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت  ٖٛٚأٌٖ انتٔٸ عًٚ ِٗٝعً ٢ايٓاؽ
كتٝعاّ.
ايطابع  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ ٪ؽت إٔ ٖساِٖ يٲقتإ.
ارتاَػ : ١بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ َا ٜعً ٙٛايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ
َٔ اٜا

ايكطإ ٖ ٛن ّ٬اا.

ايػازغ : ١بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛجتسز ؾهـٌ اا عًـ ٢انتػـًُؽت وت ا٭تٝـاٍ
انتععاقه َٔ ١ايٓاؽ بع ٠ٚ٬ايٓيب قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ ٯٜـا
 َٔٚغاٜا

ايكـطإ

اٯ ١ٜحث انتػًُؽت يٲقعـسا ٤بطغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘

ٚغًِ وت  ٠ٚ٬اٜا

ايكطإ ٚايعٓا ١ٜبط

ٗا ٚنهط نًُا ٗا ٚحطنا ٗا.

ٚيكس ٚضز عٔ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ :قًٛا نُا
ضأٜعُ ْٞٛأقً)ٞ
اٜا

( )1

ؾٌٗ قتهٔ كسٜط ا ١ٜايهخثٜ :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٛا أ ًـٛا

ايكطإ نُا ٖ٬ا ضغ ٍٛاا .
ادتٛاب ْعِ  َٔ ٖٛٚأغطاض ٚتٛب قطا ٠٤نٌ َػًِ َٚػًُ ١ايكطإ

وت ايك ٠٬عً ٢ضت ٛؾطض ايعؽت.
ايػابع : ١أنٝس َٔٸ اا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت بٓع ٍٚاٜا ٘ ٚن َ٘٬عً٢
ايٓيب ستُس قً  ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ  ٘ ٚ٬ ٚهلا عً ٢انتػًُؽت  ٚـسٜٗٓٚا
ٛ ٚثٝكٗا بؽت ايسؾعؽت ٚاؾت  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثآَ : ١بٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ انتػـًُؽت أَـَ ١طٗٸـط ٠قـس ظنٓاٖـا اا عـع
ٚتٌ بطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ٚإٔ ايععنٝـٚ ١ايـعطٗري
ٜكاحهإ انتػًُؽت اؾت  ّٜٛايكٝاَ.١
ايعاغــع : ١عًــ ِٝايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ انتػــًُؽت ايكــطإ
ٚعً ّٛايهعاب  ٚأ ٌٜٚاٯٜا

ٚقخٝذ إٔ ايٓيب ستُـس ّا قـً ٢اا عًٝـ٘

ٚاي٘ ٚغًِ مل ٜؿػط ايكطإ نً٘ يًُػًُؽت ٚيهٓ٘ أغؼ ٖصا ايعًِ ٚضغٓـب
انتػًُؽت ب٘.
( )1زتُع ايهٝإ .170/1
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ايعاؾط : ٠تٗـاز ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ وت عًـ ِٝانتػـًُؽت
أق ٍٛاذتهُٚ ١قٝاَ٘ بعٗصٜب ا٭خ٬م يً عٓع ٙعٔ ايعازا

انتصَٖٚ ١َٛـٛ

َٔ اٱعجاظ وت اخععاّ ا ١ٜايهخث بكٛي٘ عاؾتر ًَبِْْ وَدٌُٔخ ِِْٓ لَسًُْ ٌَفِمِ

ػَ َي ُِسِنيٍد.
اذتازٜــ ١عؿــطَ : ٠ــٔ غاٜــا

اٜــ ١ايهخــث بٝــإ ايعهاَــٌ وت ايؿــطٜع١

اٱغٖٚ ١َٝ٬صا ايعهاٌَ ؿتٔٸ ٚن َٔ ٍٛعٓس اا عع ٚتٌ.
ايثاْ ١ٝعؿـط : ٠بٝـإ حاتـ ١انتػـًُؽت  ٚأٖـٌ ا٭ضض يهعثـ ١ايـٓيب ستُـس
قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ٚزعـ ٠ٛانتػـًُؽت يطاعـ ١اا ٚضغـٛي٘ ٖٚـصٙ
ايطاعَ َٔ ١كازٜل قٛي٘ عاؾتر خىْدَِٔد خٌظِّمسَخؽَ خٌُّْعْمعَمَُِْد
َػًِ َٚػًُ ١عسَ ٠طا

اٌرفسري

( )1

ايـصٜ ٟعًـ ٙٛنـٌ

وت اي ّٛٝعً ٢ضت ٛايٛتٛب ايعٝين وت ايك. ٠٬

ل ٌٗٛذؼاىل رٌَمَدْ ََِّٓ خٌٍَّوُد
نٌ ضلت َٔ ١اا َٖٔ ٞٸ ٚن َ٘ٓ ٍٛغهخاْ٘  َٔٚعظ ِٝقٓع اا عع
ٚتٌ بًخاظ ارتكٛم ٚايعُ ّٛوت انتٔٸ اٱهلٚ ٞت: ٙٛ
أٜ : ّ٫ٚـأ  ٞانتــٔ ٚاٱحػـإ َــٔ اا عـع ٚتــٌ يؿـطز ؾعٓعؿــع َٓـ٘ َٚــٔ
ضؾخا ٘ ادتُاع. ١
ثاْٝـاّ ٜ :ــأ  ٞانتـٔٸ ٚايطــَ ٍٛـٔ اا عــع ٚتـٌ يًجُاعــ ١ؾعٓعؿـع ايطا٥ؿــ١
ٚايؿطقٚ ١ا٭َ. ١
ثايثاّ ٜٓ :عٍ انتٔٸ َٔ اا عع ٚتٌ عً ٢ا٭َ ١ؾٝػرتف  َ٘ٓ ٌٜٗٓٚايٓـاؽ
كتٝعاّ َ َ٘ٓٚهـاَؽت اٜـ ١ايهخـث

ؾـصنط

اٯٜـ ١انتػـًُؽت بـإٔ َـٔٸ اا

عً ِٗٝبهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٔ أْؿػِٗ يٓٝعؿع ايٓاؽ
كتٝعاّ َٔ بعثع٘ َٔ شا
( )1غٛض ٠ايؿاحت.6 ١

انتػًُؽت .
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ؾإ قًت قس ٚضز إٔ اا عع ٚتٌ أضغٌ ايـٓيب ستُـساّ قـً ٢اا عًٝـ٘

ٚاي٘ ٚغًِ يًٓاؽ كتٝعاّ بكٛي٘ عاؾت رًََِد ؤَزْظٍَْنَدنَ بِالَّ وَدفَّصً ٌٍِنَّدضِ زَشِريًخ ًََٔمرِّسًخد
ٚادتٛاب ٖصا قخٝذ ٚيهٔ ا ١ٜايهخث قٝـس

( )1

انتـٔٸ وت ٖـص ٙاٯٜـ ١بـإٔ بعثـ١

ايٓيب َٔ انتػًُؽت شا ِٗ  ٚكسٜط اٯ ١ٜعًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚقس َٔٸ اا عً ٢انتػًُؽت اش بعث ؾ ٘ٝضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ .
ايثاْ : ٞقس َٔٸ اا عً ٢انتػًُؽت ٚانتػًُا

اش بعث ؾ ِٗٝضغـَ ّ٫ٛـٔ

أْؿػِٗ ٜ ٌٖٚكذ كسٜط اٯ : ١ٜقس َٔٸ اا عً ٢انتػًُا

اش بعث ؾـٔٗٝ

ضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ).
أّ إٔ ايٓٛب ٫ ١كٌ اي ٘ٝبًخـاظ قـٝػ ١ايـصنٛض ٠وت اٜـ ١ايهخـث أ ٚأْـ٘

ٜععاضض َع قٛي٘ عاؾت ر ًََِد ؤَزْظٍَْنَد لَسٍَْهَ بِالَّ زِـَدالً ٌُٔلِِ بٌَِْْيُِْد (.)2
ادتٛاب ٖ ٛا٭ٚ ٍٚؾ ٘ٝا ١ٜوت انطاّ انتػًُا
ٜهعث هلٔ ضغ ّ٫ٛا َٔ ٫بؽت انتػًُؽت ٚانتػًُا

ٚإٔ اا عـع ٚتـٌ مل

ٚوت ايعٓع ٌٜرلُمًْ بَِّْ

طَ َظِِ ًَُٔعُىِِ ًََِمَْْدُ ًَََِّمدظِِ ٌٍَِّموِ زَذِّ خٌْؼَمدٌَِّنيَ * الَ شَمسِّهَ ٌَموُ ًَزِمرٌَِهَ
ؤُِِسْضُ ًَؤََٔد ؤًََّيُ خٌُّْعٍِِّْنيَد (.)3
ايثايث  :يكس َٔٸ اا عً ٢ايٓيب ستُس اش بعث٘ َٔ بؽت ظٗطاْ ٞانتػًُؽت)
بًخاظ ايٓعِ ايعظٚ ١ُٝأغـهاب ايٓكـط وت ٖـص ٙايٓػـهَٛٚ ١نـٛع ١ٝاٱْعُـا٤
يٲغ.ّ٬
ٚعٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬عٔ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ
قاٍ ( اختصْ ٞعهسا قهٌ إٔ ٜعدصْْ ٞهٝا) (.)4

( )1غٛض ٠غهأ .28
( )2غٛض ٠ا٭ْهٝا.7 ٤
( )3غٛض ٠ا٭ْعاّ .163-162
( )4ايهخاض .272/25
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ٜ ٌٖٚكذ كسٜط ٖـصا ايكـ : ٍٛا ختـصَْ ٞػـًُاّ قهـٌ إٔ ٜعدـصْْ ٞهٝـاّ )
ل
ادتٛاب ْعِ يهٝإ ؾطف َط ه ١اٱغٚ ّ٬نٝـ إٔ ايٓهَ ٠ٛط ه ١عظ ١ُٝخ ٸ
اا عع ٚتٌ بٗا أؾطف ايعهازَٚ ٠طا ب ايعهٛزٚ ١ٜاٱغـٚ ّ٬ايٓهـَ ٠ٛـٔ
أ

َ ٢كازٜل اٯ ١ٜايػابك ١ر ىُُْ دَزَـَدضٌ ػِنْدَ خٌٍَّوِد(.)1

ايطابع  :يكس َٔٸ اا عً ٢ايٓاؽ اش بعث ؾ ِٗٝضغ َٔ ّ٫ٛزتعُع ٚغٓد١ٝ
انتػًُؽت.
َٚـٔ َعـاْٖ ٞـصا ايهٝــإ ايعأنٝـس بـإٔ قٝــاّ انتػـًُؽت بطاعـ ١اا ٚا ٝــإ
ايؿطا٥ض ٚانتٓ اغو ضلت َٔ ١اا َٔٚٸ َٓ٘ غهخاْ٘ عً ٢ايٓاؽ كتٝعـاّ
 ٚعجً ٢بكرب انتػًُؽت وت َطا ب اٱقتإ ٚتٗازِٖ وت غه ٌٝاا  ٚكسِٜٗ
يًص ٜٔنؿطٚا وت َٝاز ٜٔايكعاٍ ٛ ٚغًِٗ اؾت اا ٚزعا ِٗ٥ايٓكط  ٚؿهٌ

اا باٱغعجاب ١هلِ  ٚكٛم َعطن ١بسض ٚضز قٛي٘ عاؾت رًٌَمَدْ َٔظَسَوُُْ خٌٍَّوُ

زِسَدْز ًَؤَْٔعُُْ ؤَذٌَِّصم فَدظَّمٌُخ خٌٍَّوَ ٌَؼٍََّىُُْ ظَشْىُسًَُْد ( )2يٝهَ ٕٛـٔ كـ ٣ٛاا َٚـٔ ؾـهطٙ
عاؾت زع ٠ٛايٓاؽ كتٝعاّ يٲقتإ .
يكس نإ ايعطب قهٌ اٱغ ّ٬وت تاًٖ ١ٝعُٝاٚ ٤نـصا أنثـط ا٭َـِ ايـيت

زخًت اٱغ ٖٛٚ ّ٬ايص ٟسٍ عً ٘ٝخا ـت ١ا ١ٜايهخث بكٛي٘ عاؾترًَبِْْ

وَدٌُٔخ ِِْٓ لَسًُْ ٌَفِِ ػَ َي ُِسِنيٍ د  ٚسٍ ٖص ٙارتاـتـ ١عًـ ٢إٔ انتػـًُؽت مل
ٜط كٛا اؾت زضتا

اٱقتإ ا ٫بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.

 ٚكسٜط ا ١ٜايهخث  :يكس َٔٸ اا عً ٢ايص ٜٔقاضٚا ََٓ٪ؽت نتا بعث ؾِٗٝ
ضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ ٚنتـا شنـط

ٔ اا ؾاْٗـا ابعـسأ
اٜـ ١ايهخـث َـ ٸ

انتػًُؽت بانتَٓ٪ؽت ؾه َ٘ٓ ّ٬عاؾت.

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .163
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .123

بعػـُ١ٝ
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ٚقتهٔ أٜهاّ ْػه ١حاٍ اٱقتإ اؾت عـامل ايـصض ٚإٔ انتػـًُؽت عطنـت
عًْ ِٗٝه ٠ٛستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ٖٚـِ وت عـامل ايـصض ؾـآَٓٛا بـ٘
ٚقسٸقٛا بطغايع٘ ؾكاحهعِٗ ٖص ٙايكؿ ١وت ايسْٝا.
ٚقتهٔ أغٝؼ قٛاْؽت َٔ ٚت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚنٌ َٔٸ َٔ اا ضلت ١بانتػًُؽت ٚايٓاؽ.
ٔ َــٔ اا ٖــس ٣يًٓــاؽ ٖٚــَ ٛــٔ َكــازٜل قٛيــ٘
ايثــاْ : ٞنــٌ َــ ٸ

عاؾتر خىْدَِٔد خٌظِّسَخؽَ خٌُّْعْعَمَُِْد(.)1

ايثايث  :قتٔٸ اا عً ٢ا يٓاؽ نٜ ٞؿـهط ٙٚؾٓٝـعٍ عًـَ ِٗٝـٔٸ ٚضلتـ١
ٚؾهٌ َٓ٘ عاؾت.
 َٔٚأ

ا ٤اا انتٓٸإ  َٔ ٖٛٚأ

ا ٤انتهايػَ ١ثٌ ايٖٛٸاب ادتهٸـاض

َٓٚٸإ عًٚ ٢ظٕ ؾعٸاٍ َٓٓٚت عً ٢ؾ ٕ٬أ ٟاقطٓعت عٓس ٙنُـا ٜهـٕٛ
َؿعكاّ َٔ انتٓٸ ٖٞٚ ١ايعؿاخط بايعط ١ٝعً ٢انتعط. ٢

ٚانتٔٸ  :ايعطا ٤ز ٕٚنًب عٛض ٚوت ايعٓع ٌٜرىَرَخ ػَـَدئَُٔد فَدِْنُْٓ ؤًَْ

ؤَِْعِهْ زِغَْْسِ لِعَدذد

()2

نُا ٜهَ ٕٛؿـعك ّا َـٔ انتٓٸـٖٚ ١ـ ٞايعؿـاخط بايعطٝـ ١عًـ٢

انتعط. ٢

ٔ
ٚقاٍ عاؾت ر الَ ظُسْـٌٍُِخ طَمدَلَدظِىُُْ زِمدٌَِّّْٓ ًَخَٕذٍَد ( )3يهٝـإ إٔ شنـط َـ ٸ

أَط ستُٛز أَا شنط اٱْػإ َٓٸ٘ عً ٢غري ٙؾٗ ٛأَط َصَٚ ّٛقهٝذ .
( عٔ أْؼ بٔ َايو قـاٍ  :نٓـت َـع ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ تايػاّ وت اذتًكٚ ١ضتٌ قاٜ ِ٥كً ٞؾًُا ضنع ٚغجس ؿـٗس ٚزعـا
ؾكاٍ وت زعا : ٘٥ايًِٗ اْ ٞأغأيو بإٔ يو اذتُس  ٫اي٘ ا ٫أْت ٚحسى ٫
ؾطٜو يو انتٓإ بسٜع ايػُٛا
( )1غٛض ٠ايؿاحت.6 ١
( )2غٛض ٠م .39
( )3غٛض ٠ايهكط.264 ٠

ٚا٭ضض ٜا شا ادتـٚ ٍ٬اٱٔنـطاّ ٜـا
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حٞٸ ٜا ق ّٛٝاْ ٞأغأيو ؾكاٍ ايٓيب قً ٢اا عًٝـ٘ ٚغـًِ  :يكـس زعـا اا
با

٘ ايعظ ِٝايص ٟاشا زع ٞب٘ أتاب) (.)1

ػٍُ ادلٕاسثح

ٔ
يكس تعٌ اا اذتٝا ٠ايسْٝا زاض َٓٸ٘ ٚنٛي٘ ٚاحػاْ٘ ٚنٌ ا ١ٜؾٗٝا َـ ٸ
ٔ وت ايكطإ بصا
ْٚعُ َٔ ١عٓس اا ٚٚضز شنط انت ٸ

ايًؿظ نُا ٚضز بأيؿاظ

َٚعاْ ٞنثريَٗٓ ٠ا َعاْ ٞايطلتٚ ١ايـطظم ٚايعؿـٚ ٛا٭َـٔ ٚقـطف ايـه٤٬

ٖٚصا ايكطف َٔ َكازٜل اة ٛوت قٛي٘ عاؾتر َّّْمٌُخ خٌٍَّوُ َِد َّشَدءُ ًَُّؽْسِمطُ ًَػِنْمدَهُ ؤَُُّ

خٌْىِعَدذِد(.)2
ٚقـس ٚضز

َــاز ٠انتـٔٸ وت اٜــا

نــثريَٗٓ ٠ـا غــت َـطا

بًؿــظ (َـٔٸ)

احساٖا ا ١ٜايهخث َٗٓٚا قٛي٘ عاؾتر فَؼِنْدَ خٌٍَّوِ َِغَمدُُِٔ وَمؽِريَشٌ وَمرٌَِهَ وُنمعُُْ ِِمْٓ لَسْمًُ
فَََّّٓ خٌٍَّوُ ػٍََْْىُُْ فَعَسََّْنٌُخد

( )3

ٜٚعٛتـ٘ ارتطـاب وت اٯٜـ ١أعـ ٙ٬اؾت انتػـًُؽت

يهٝإ إٔ اا عع ٚتٌ ٜؿعذ يًُػًُؽت خعا َٔ ٔ٥نٓـٛظ ا٭ضض ٚايػـُا٤
يٝكرب انتػًُٜٚ ٕٛعطًع ٕٛاؾت ٚعس اا عع ٚتٌ.

 ٌٖٚقٛي٘ عاؾتر وَرٌَِهَ وُنعُُْ ِِمْٓ لَسْمًُ د وت اٯٜـ ١أعـ ٙ٬بـصا

انتعٓـ ٢وت

قٛي٘ عاؾت وت ا ١ٜايهخثرًَبِْْ وَدٌُٔخ ِِْٓ لَسًُْ ٌَفِِ ػَ َي ُِسِنيٍد ادتٛاب
 ٫٭ٕ انتــطاز وت اٯٜــ ١أعــَ ٙ٬ــٔ غــٛض ٠ايٓػــا ٖ ٤ـ ٛحــاٍ انتػــًُؽت ٖٚــِ
َػعهعؿ ٕٛغتؿ ٕٛاغ َِٗ٬وت بساٜا

ايسع ٠ٛاٱغ ١َٝ٬خٛؾاّ َٔ انتٮ َٔ

نؿاض قطٜـ ٚٚضز وت قكٜٛ ١غـ عً ٘ٝايػّ٬ر لَديَ ؤََٔد ٌُّظُ ُ ًَىرَخ ؤَخِِ لَدْ
ََِّٓ خٌٍَّوُ ػٍََْْنَد بَِّٔوُ َِْٓ َّعَّكِ ًَّظْسِسْ فَةَِّْ خٌٍَّوَ الَ ُّؼِْغُ ؤَـْسَ خٌُّْمْعِنِنيَد(.)4
( )1ايسض انتٓثٛض .379/9
( )2غٛض ٠ايطعس .39
( )3غٛض ٠ايٓػا.94 ٤
( )4غٛضٜٛ ٠غـ .90
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قوله تعاىلر ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَ بِذْ زَؼَػَ فِْيُِْد
ٚحتعٌُ ا٭يـ ٚاي ّ٬وت انتَٓ٪ؽت ٚتٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚاضاز ٠ادتٓؼ ٚاٱغعػطام.
ايثاْ : ٞاؾاز ٠ايعٗس ٚاذتكط.
ايثايث  :اضاز ٠انتعٓ ٢ا٭عِ ي ًجٓؼ اٱغعػطاقٚ ٞايعٗس.
ٚانتدعــاض ٖــ ٛايثايــث يهٝــإ إٔ انتػــًُؽت ْــايٛا َط هــ ١انتــَٓ٪ؽت بؿــٛظِٖ
بايعكسٜل بٓه ٠ٛستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚوت ْعت انتػًُؽت بانتَٓ٪ؽت
بؿاضً ٠ك ِٗٝاٯٜا

بايعكسٜل ٚبؿاض ٠ايٓكط عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا وت َعاضى

اٱغــ ّ٬قــاٍ عــاؾتر َّدؤَُّّيَممد خٌَّ مرَِّٓ آَِنُممٌخ خذْوُ مسًُخ ِٔؼَّْمصَ خٌٍَّ موِ ػٍََم ْْىُُْ بِذْ ـَممدءَظْىُُْ ـُنُممٌدٌ
فَإَزْظٍَْنَد ػٍََْْيُِْ زِحيًد ًَـُنٌُدًخ ٌَُْ ظَسًَْىَدد(.)1

 ٚكسٜط ا ١ٜايهخـث يكـس َـٔٸ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت

 ٚؿٌُ اٯ ١ٜانتَٓ٪ا

ٚانتَٓ٪ــا  :اش بعــث ؾــ ِٗٝضغــَ ّ٫ٛــٔ أْؿػــِٗ قــاٍ عــاؾترًَخٌُّْاِِْنُممٌَْ
ًَخٌُّْاِِْنَدضُ زَؼْؼُيُُْ ؤًٌََِْْدءُ زَؼْمغد

( )2

 َٔٚاٯٜا

إٔ أ َٔ ٍٚقـسم بطغـاي ١ايـٓيب

ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ظٚت٘ خسظت ١بٓت خًٜٛس ٚأٚٸٍ ؾٗٝس ٠وت
اٱغ ّ٬اَطأٖٞ ٠

 ١ٝأّ عُاض بٔ ٜاغط .

ٚوت اٯ ١ٜزع َٔ ٠ٛتٗا :
ا٭ٚؾت ٚ :تٛب عاٖس انتػًُؽت اٱقتإ.
ايثاْْ : ١ٝسب انتػًُؽت عاَ ١يًعٓع ٙعٔ ايٓؿام ٚايطٜا. ٤
ٜٚسٍ يؿظ انتَٓ٪ؽت وت اٯ ١ٜعً ٢خطٚج انتٓاؾكؽت َٔ ْعُ ١ايصنط وت اٯ١ٜ
ٚاٱْعؿاع ا٭َثٌ َٔ بطنا

ْه ٠ٛستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ؾجا٤

ايهخث ذتث انتٓاؾكؽت عً ٢ايعٛبٚ ١اٱْاب.١
( )1غٛض ٠ا٭حعاب .9
( )2غٛض ٠ايعٛب.71 ١

ا١ٜ
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ايثايث : ١حث ايٓاؽ عً ٢زخ ٍٛاٱغٚ ّ٬ايؿٛظ بًكب ٚقـؿ ١اٱقتـإ
اييت صنطٖا ا ١ٜايهخث.
 َٔٚخكا٥ل يؿظ انتَٓ٪ؽت ايٛاضز وت ا ١ٜايهخث أْ٘ ؾٗاز ٠يًُػًُؽت
ٚأَٔ َٔ ارتٛف ٚايؿعع  ّٜٛايكٝاَ ١يٝهَٔ ٕٛٸ اا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت
وت ايسْٝا ْٛع نطٜل ئًُ عً ِٗٝوت اٯخـط ٠٭ْٗـِ قـ سٸقٛا بايهعثـ ١ايٓهٜٛـ١
ٚعًُٛا بػٓٔ اٱقتإ.

لأِ ْٛصادٌك ادلٓ
 ٚكسٜط ادتُع بؽت ا ١ٜايهخث ٚاٯ ١ٜايعايٝـ ١يكـس َـٔٸ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت

بأِْٗ زضتا

عٓس ) ٙيٝه ٕٛايعكسٜط َٔ ايَ٬عٓاٖ ٞوت أَط:ٜٔ

ا٭ : ٍٚقٛي٘ عاؾترٌَمَدْ ََِّٓ خٌٍَّوُد ٚ َٔٚت ٙٛكسٜط: ٙ

أ : ّ٫ٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بهعث ١ايٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ  ٖٛٚايص ٟصنط ٙا ١ٜايػٝام.

ثاْٝاّ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت باهلسا ١ٜقاٍ عاؾترزًَْ خٌٍَّوُ َُُّّّٓ ػٍََْْىُُْ

ؤَْْ ىَدَخوُُْ ٌِإلِميَدِْد(.)1
ثايثاّ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بايك٬ح .
ضابعاّ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بايعك.٣ٛ
خاَػاّ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بٓع ٍٚايكطإ.
غازغاّ  :يكس َٔٸ اا عع ٚتـٌ عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت بٓـع ٍٚتربٝ٥ـٌ بـايٛحٞ
عً ٢ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
غابعاّ  :يكس َٔٸ اا عع ٚتٌ عً ٢انتَٓ٪ؽت بٓع ٍٚنٌ ا ١ٜقطاْٚ ١ٝعسز
اٜا

ايكطإ ٖ ٛغع ١ا٫ف َٚا٥عإ ٚغت ٚث٬ث ٕٛاٚ ١ٜنٌ أَ ١ٜٸ ْٚعُ١

َػعكً َٔ ١عٓس اا عع ٚتٌ عً ٢انتَٓ٪ؽت ٚايٓاؽ كتٝعاّ.
( )1غٛض ٠اذتجطا

.17
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ثآَاّ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بانتٔٸ ٚايط. ٍٛ
اغعاّ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بايؿٗاز ؽت .
عاؾطاّ  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بايعكسٜل بٓع ٍٚايكطإ .
اذتاز ٟعؿط  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بػ ١َ٬ايكطإ َٔ ايعخطٜــ

قاٍ عاؾتر بَِّٔد َٔمُْٓ َٔصٌَّْنَد خٌرِّوْسَ ًَبَِّٔد ٌَوُ حلدفظٌْد(.)1

ايثاْ ٞعؿط  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بهٌ ؾطط َٔ نٌ ا َٔ ١ٜاٜا
ايكطإ.
ايثايث عؿط  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بايهػًُ. ١
ايطابع عؿط  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بهـٌ حـطف ٚنـٌ نًُـَ ١ـٔ
ايكطإ .
ٔ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت بأْـ٘ ٖـساِٖ اؾت ايؿـهط يـ٘
ارتاَؼ عؿط  :يكـس َـ ٸ
ٚاٱقاَ ١عً ٢ايثٓا ٤عً. ٘ٝ

ايػـــازؽ عؿـــط  :يكـــس َـ ـٔٸ اا عًـــ ٢انتـــَٓ٪ؽت بكـــٍٛرخٌْمَّْم مدُ ٌٍَِّم موِ زَذِّ

خٌْؼَدٌَِّنيَد(.)2
ايػابع عؿط  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بايعكسٜل بٓه ٠ٛستُس قً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ .
ٔ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت اش ازخـط هلـِ قـؿ ١انتـَٓ٪ؽت
ايثأَ عؿط  :يكـس َـ ٸ
ايص ٜٔقتٔٸ عً.ِٗٝ
ايعاغع عؿط  :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بٝٸٔ هلِ ايؿطا٥ض .
ايعؿط : ٕٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتـَٓ٪ؽت اش ٖـساِٖ ٭زا ٤ايؿـطا٥ض قـاٍ

عاؾتر ًٌَِعُىٌٍُِّْخ خٌْؼِدَّشَ ًٌَِعُىَسِّسًُخ خٌٍَّوَ ػٍَََ َِد ىَدَخوُُْ ًٌَؼٍََّىُُْ ظَشْىُسًَُْد(.)1
( )1غٛض ٠اذتجط.9
( )2غٛض ٠ايؿاحت.2 ١
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اذتازٚ ٟايعؿط : ٕٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت باغععاْعِٗ ٚدت ِٗ٥ٛاي٘ٝ

غهخاْ٘ وت قه ا ٤اذتٛا٥ج ٚوت ايعٓعٌٜربَِّّدنَ َٔؼْسُدُ ًَبَِّّدنَ َٔعْعَؼِنيُد

( )2

ٚقتهٔ

كسٜط اٯ ١ٜأع ٙ٬عً ٢تٗعؽت :
ا٭ٚؾت  :اٜاى ْعهس ؿتٓٸو عًٓٝا .
ايثاْ : ١ٝاٜاى ْػععؽت ؿتٓٸو عًٓٝا.
ايثاْٚ ٞايعؿط : ٕٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت إٔ تعًِٗ زضتا

.

ايثايث ٚايعؿط : ٕٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت إٔ تعٌ اٱقتإ ٜكاحهِٗ
وت زضتا ِٗ  ٚه ٕٛي٘ َٛنٛع ١ٝوت ايؿإٔ ايصٜ ٟؿٛظ ٕٚب٘  ٚكسٜط اٯ١ٜ
عً ٢تٗا

:

ا٭ٚؾت  ِٖ :زضتا

باقتاِْٗ.

ايثاْ : ١ٝباٱقتإ قاضٚا زضتا
ايثايث ِٖ : ١زضتا
ايطابع ِٖ : ١زضتا
ارتاَػ ِٖ : ١زضتا

.

ؾٝخعات ٕٛاٱقتإ .
َٔ تٗ ١اقتاِْٗ  ٚكٛاِٖ .
٭ِْٗ َ. َٕٛٓ٪

ايػازغ : ١ئَ ٫ٛٸ اا عً ِٗٝنتا قاضٚا ََٓ٪ؽت .
ايطابع ٚايعؿط : ٕٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بـع ٠ٚ٬ضغـ ٍٛاا قـً٢
اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ اٜـا
عاؾترَّعٌٍُْخ ػٍََْْيُِْ آَّدظِوِد

( )3

اا عًـٚ ِٗٝشا

ْػـه ١اٯٜـا

اؾت اا بكٛيـ٘

َٔٸ ٚن َٔ ٍٛاا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت اش ٜكطأ

أحسِٖ اٯ ١ٜايكطاْٜ ٖٛٚ ١ٝسضى أْ٘ ن ّ٬اا  ٚكٝه٘ َكٝه ١ؾٝعًٛا ايكطإ

( )1غٛض ٠ايهكط.185 ٠
( )2غٛض ٠ايؿاحت.5 ١
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .164
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ؾعسخٌ ايػه ١ٓٝاؾت قًه٘ قاٍ عاؾت ر خٌَّرَِّٓ بِذَخ ؤَطَدزَعْيُُْ ُِظِْسَصم لَدٌٌُخ بَِّٔد ٌٍَِّوِ ًَبَِّٔد بٌَِْْموِ
زَخـِؼٌَُْد(.)1
ارتاَؼ ٚايعؿط : ٕٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بععً ِٝايٓيب ستُس قً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ هلـِ ايهعـاب ٚأحهـاّ اذتـٚ ٍ٬اذتـطاّ ٚيـٝؼ َـٔ
حكط نتكازٜل ٖصا انتٔ اش ٜعدص انتػًُٚ ٕٛانتػًُا
ٚاَاَاّ وت ايعهازا

ٚانتعاَ٬

ايػٓ ١ايٓهَٗٓ ١ٜٛاتاّ

ٚحجٚ ١زي. ّ٬ٝ

ايػازؽ ٚايعؿط : ٕٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بإٔ تعٌ اذتٝـا ٠ايـسْٝا
زاض انتٔٸ  ٫ٚغتعل انتٔٸ ؾٗٝا عً ٢انتػـًُؽت بـٌ ٜهـَ ٕٛـٔٸ اا ؾٗٝـا عًـ٢
ايٓاؽ كتٝعاّ.
 َٔٚاٱعجاظ وت ْظِ اٯٜا

أْٗا صنط ْعِ اا ٚنٝؿ ١ٝايؿٛظ بٗا ٚانتٓاؾع

ايعظَٗٓ ١ُٝا.
ايػابع ٚايعؿط : ٕٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ٭ْ٘ أٌٖ إٔ قتٔٸ ٚعتػٔ
ٜٚعًطـ يصا ؾُٔ أ

ا ٤اا (انتٓإ) ٚنتا غأٍ ضتٌ اٱَاّ عً ٞعً٘ٝ

ايػ(ّ٬إٔ ٜكـ اا حع ٢نأْ٘ ٜطا ٙعٝاْا ؾػهب عً ٘ٝايػ ّ٬يصيو ٚقاٍ:
اذتُس ا ايصٜ ٫ ٟهط ٙانتٓع ٚادتٛز ٜ ٫ٚهس ٜ٘ا٫عطاٚ ٤ادتٛز  .اش نٌ
َعط َٓعكل غٛاٚ . ٙنٌ َاْع َصََ ّٛا خ.ٙ٬
 ٖٛٚانتٓإ بؿٛا٥س ايٓعِ ٚ .عٛا٥س انتعٜس ٚايكػِ  .عٝاي٘ ارتًل نُٔ
أضظاقِٗ ٚقسض أقٛا ِٗ ْٗٚ .ج غه ٌٝايطاغهؽت ايٚ . ٘ٝايطايهؽت َا يس. ٜ٘
ٚيٝؼ ؿتا غ ٌ٦بأتٛز َٓ٘ ؿتا مل ٜػأٍ.
ا٭ ٍٚايص ٟمل ٜهٔ ي٘ قهٌ ؾٝه ٕٛؾ ٧قهً٘ٚ .اٯخط ايص ٟيٝؼ ي٘ بعس
ؾٝه ٕٛؾ ٧بعسٚ . ٙايطازع أْاغ ٞا٫بكاض عٔ إٔ ٓاي٘ أ ٚسضن٘ )....اؾت
اخط ارتطه.)2( ١
( )1غٛض ٠ايهكط.156 ٠
(ْٗ )2ج ايه٬غ.45/1 ١
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ايثأَ ٚايعؿط : ٕٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ظتعٌ  َِٜٗٛخرياّ َٔ

أَػِٗ ٚغسِٖ خرياّ َٔ َ َٔ ٖٛٚ َِٜٗٛكازٜل قٛي٘ عاؾتروُنْعُُْ خَْْسَ ؤَُِّصٍ
ؤُخْسِـَطْ ٌٍِنَّدضِد(.)1
(ٚانتٓٓإ) اغِ َهايػ ١عًٚ ٢ظٕ ؾعٸاٍ نُا وت غؿٓاض قٗٸاض .

ايعاغع ٚايعؿط : ٕٚيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت ٭ْ٘ يطٝـ بايعهاز ٚوت

ايعٓعٌٜربَِّْ زَزِِّ ٌَـِْ ٌ ٌَِّد َّشَدءُ بَِّٔوُ ىٌَُ خٌْؼٍَُُِْ خٌْمَىُُِْد(.)2

ايث٬ث : ٕٛيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت با٭َٔ ٚايػهط ١وت عامل ايربظر
(عٔ ايربا ٤بٔ عاظب قاٍ :خطتٓا َع ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ
وت تٓاظ ٠ضتٌ َٔ ا٭ْكاض ؾاْعٗٓٝا اؾت ايكرب) ٚنتا ًٜخس ؾجًؼ ضغٍٛ
اا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ ٚتًػٓا حٛي٘ ٚ -نإٔ عً ٢ضٚ٩غٓا ايطري ٚ -وت
ٜس ٙعٛز ٜٓهت ب٘ وت ا٭ضض.
ؾطؾع ضأغ٘ ؾكاٍ  :اغععٝصٚا باا َٔ عصاب ايكرب َط ؽت أ ٚث٬ثاّ.
ثِ قاٍ  :إ ايعهس انت َٔ٪اشا نإ وت اْكطاع َٔ ايسْٝا ٚاقهاٍ َٔ
اٯخطْ ٠عٍ اي٥٬َ ٘ٝه َٔ ١ايػُا ٤بٝض ايٛت ٙٛنإٔ ٚت ِٖٗٛايؿُؼ
َعِٗ نؿٔ َٔ أنؿإ ادتٓٚ ١حٓٛ
ايهكط  .ثِ ظتًَ ٤ٞو انتٛ
خٌُّْـَّْحِنَّصُد

( )3

َٔ حٓٛ

ادتٓ١

حع ٢ظتًػٛا َٓ٘ َسٸ

ثِ ظتًؼ عٓس ضأغ٘ ؾٝكٍٛرَّدؤََّّعُيَد خٌنَّفْطُ

أخطت ٞاؾت َػؿط َٔ ٠اا ٚضنٛإ  .قاٍ  :ؾعدطج . . .

نُا ػ ٌٝايكطط َٔ ٠وت ايػكا٤

ٚإ نٓعِ ط ٕٚغري شيو

( )4

ؾٝأخصٖا

ؾإشا أخصٖا مل ٜسعٖٛا وت ٜس ٙنطؾ ١عؽت حعٜ ٢أخصٖٚا ؾٝجعًٖٛا وت شيو
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .110
( )2غٛضٜٛ ٠غـ .100
( )3غٛض ٠ايؿجط .27
( )4أ ٟوت نٝؿ ١ٝظٖٛم ايطٚح َٚػازض ٗا ايهسٕ.
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ايهؿٔ ٚوت شيو اذتٓٛ
ٚت٘ ا٭ضض

ٚغتطج َٓٗا نأنٝب ْؿخَ ١ػو ٚتس

عً٢

ؾٝكعس ٕٚبٗا ؾ ٬قتط ٕٚعًَ ٢ٮ َٔ انت٥٬ه ١ا ٫قايٛا َ :ا

ٖصا ايطٚح ايطٝب؟ . . .
ؾٝكٛي : ٕٛؾ ٕ٬ابٔ ؾٕ٬

بأحػٔ أ

ا ٘٥اييت ناْٛا ٜػُْٗٛا وت

ايسْٝا حعٜٓ ٢عٗٛا بٗا اؾت ايػُا ٤ايسْٝا ؾٝػعؿعخ ٕٛي٘ ؾٝؿعذ هلِ ؾٝؿٝع٘
َٔ نٌ

حعٓ ٢عٗ ٞب٘ اؾت ايػُا٤

اَ ٤كطبٖٛا اؾت ايػُا ٤اييت ًٗٝا

ايػابع١
ؾٝك ٍٛاا  :انعهٛا نعاب عهس ٟوت عًٝؽت ٚأعٝس ٙٚاؾت ا٭ضض

ؾإْٞ

َٓٗا خًكعِٗ ٚؾٗٝا أعٝسِٖ َٗٓٚا أخطتِٗ اض ٠أخط . ٣ؾععاز ضٚح٘ وت
تػسٙ
ؾٝأ ًَ ٘ٝهإ ؾٝجًػاْ٘ ؾٝك ٕ٫ٛي٘  َٔ :ضبو؟
ؾٝك : ٍٛضب ٞاا .
ؾٝك ٕ٫ٛي٘ َ :ا زٜٓو؟
ؾٝك : ٍٛزٜين اٱٔغ.ّ٬
ؾٝك ٕ٫ٛي٘ َ :ا ٖصا ايطتٌ ايص ٟبعث ؾٝهِ؟
ؾٝك ٖٛ : ٍٛضغ ٍٛاا.
ؾٝك ٕ٫ٛي٘ َٚ :ا عًُو؟
ؾٝك : ٍٛقطأ

نعاب اا ؾآَٓت ب٘ ٚقسٸقت.

ؾٓٝازَٓ ٟاز َٔ ايػُا ٤إٔ قسم عهسٟ

ؾاؾطؾ َٔ ٙٛادتٓٚ ١أيهػٙٛ

َٔ ادتٓٚ ١اؾعخٛا ي٘ باباّ اؾت ادتٓ ١ؾٝأ  َٔ ٘ٝضٚحٗا ٚنٝهٗا ٜٚؿػذ ي٘ وت
قربَ ٙس بكطٙ
ٜٚأ  ٘ٝضتٌ حػٔ ايٛت٘ حػٔ ايثٝاب نٝب ايطٜذ
بايصٜ ٟػطىٖ ...صا َٜٛو ايص ٟنٓت ٛعس.
ؾٝك ٍٛي٘  َٔ :أْت؟ ؾٛتٗو ايٛت٘ ظت ٤ٞبارتري.
ؾٝك ٍٛي٘  :أْا عًُو ايكاحل.

ؾٝك : ٍٛأبؿط
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ؾٝك : ٍٛضب أقِ ايػاع . . . ١ضب أقِ ايػاع ١حع ٢أضتع اؾت أًٖٞ
َٚاي. ٞ
قاٍ ٚ :إ ايعهس ايهاؾط اشا نإ وت اْكطاع َٔ ايسْٝا ٚاقهاٍ َٔ اٯخط٠
ْعٍ اي َٔ ٘ٝايػُا٥٬َ ٤ه ١غٛز ايٛتَ ٙٛعِٗ انتػٛح  .ؾٝجًػَ َ٘ٓ ٕٛس
ايهكط.
حع ٢ظتًؼ عٓس ضأغ٘ ؾٝك : ٍٛأٜعٗا ايٓؿؼ ارتهٝث١

ثِ ظتًَ ٤ٞو انتٛ

اخطت ٞاؾت غدط َٔ اا ٚغهب  .ؾعؿطم وت تػس ٙؾٓٝعععٗا نُا ٜٓععع
ايػؿٛز

()1

َٔ ايكٛف انتهًٍٛ

ؾٝأخصٖا  .ؾإشا أخصٖا مل ٜسعٖٛا وت ٜسٙ

نطؾ ١عؽت حع ٢ظتعًٖٛا وت ًو انتػٛح ٚ .غتطج َٓٗا نأْؼت ضٜذ تٝؿ١
ٚتس

عًٚ ٢ت٘ ا٭ضض  .ؾٝكعس ٕٚبٗا...

ؾ ٬قتط ٕٚبٗا عًَ ٢ٮ َٔ انت٥٬ه . ١ا ٫قايٛا َ :ا ٖصا ايطٚح
ارتهٝث؟ ...
( )1ايػؿٛز :عًٚ ٢ظٕ ايعٓٛض عٛز َٔ اذتسٜس ٜٓظِ ب٘ ايًخِ يؿٛا ٘٥اش ٜعدًٌ ايًخِ
ٚغٛا ٤ناْت ي٘ ضٚ٩ؽ َعؿعه ١أ ٫ ٚؾإشا نإ ٚغط ايكٛف ٚايػعٍ انتطًٛب ؾأْ٘
ٜٓ ٫عع َٓ٘ ا ٫بعس إٔ ٜعًـ ٜٚعكطع ايػعٍ بعكطٜـب ٖٚـ ٛإٔ ضٚح ايهـاؾط َعكـً١
بعطٚق٘ ٚذتُ٘ ٚعظاَـ٘ ؾـ ٬ػـازض ٙا ٫ؿتدـاض عػـري ٖٚـَ ٛـٔ َكـازٜل قٛيـ٘
عاؾتر ًَخٌنَّدشِػَدضِ وَسْلًد* ًَخٌنَّدشِـَدضِ َٔشْـًدد.

ٚعٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬وت اٯ ١ٜأعٖ (ٙ٬ـ ٞانت٥٬هـٓ ١ـعع أضٚاح ايهؿـاض {
ٚايٓاؾطا

ْؿطاّ } ٖ ٞانت٥٬هٓ ١ؿط أضٚاح ايهؿاض َا بؽت ا٭ظؿـاض ٚادتًـس حعـ٢

ختطتٗــا { ٚايػــاحبا

غــهخاّ } ٖــ ٞانت٥٬هــ ١ػــهذ بــأضٚاح انتــَٓ٪ؽت بــؽت ايػــُا٤

ٚا٭ضض { ؾايػابكا

غهكاّ } ٖ ٞانت٥٬هٜ ١ػهل بعهٗا بعهاّ بأضٚاح انتـَٓ٪ؽت اؾت

اا { ؾانتسبطا

أَطاّ } قاٍ  ٖٞ :انت٥٬ه ١سبط أَط ايعهاز َٔ ايػٓ ١اؾت ايػٓ)١ايسض

انتٓثٛض َٚ 189/10ا ٚضز وت اذتسٜث ايٓه ٟٛأعَٛ ٙ٬عظٚ ١عربٚ ٠بؿاض ٠يًَُٓ٪ؽت
بإٔ َٔ َطا ب ايسضتا

ايعاي ١ٝايٝػط ٚايطؾل بانتٛ

ٚايػ ١َ٬وت عـامل ايـربظر

َٚا ٚضز ؾ َٔ ٘ٝحهٛض ايعٌُ ايكاحل يًُٚ َٔ٪حهٛض ايعٌُ ايػ ٤ٞيًهاؾط َٔ
َكازٜل خاـت ١ا ١ٜايهخث ٚقٛي٘ عاؾتر ًَخٌٍَّوُ زَظِريٌ زَِّد َّؼٌٍََُّْْد.
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ؾٝكٛي : ٕٛؾ ٕ٬ابٔ ؾ ٕ٬بأقهذ أ

ا ٘٥اييت نإ ٜػُ ٢بٗا وت ايسْٝا .

حعٜٓ ٢عٗ ٞبٗا اؾت ايػُا ٤ايسْٝا ؾٝػعؿعذ ؾٜ ٬ؿعذ ي٘ .
ثِ قطأ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ {  ٫ؿعذ هلِ أبٛاب
ايػُا }٤ؾٝك ٍٛاا عع ٚتٌ انعهٛا نعاب٘ وت غجؽت وت ا٭ضض ايػؿً. ٢
ؾعططح ضٚح٘ نطحاّ .
ثِ قطأ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝغًِ { ٜ َٔٚؿطى باا ؾهأفتا خط َٔ
ايػُا ٤ؾعدطؿ٘ ايطري أ ٟٛٗ ٚب٘ ايطٜذ وت َهإ غخٝل} ؾععاز ضٚح٘ وت
تػسٙ
ٜٚأ ًَ ٘ٝهإ ؾٝجًػاْ٘ ؾٝك ٕ٫ٛي٘  َٔ :ضبو؟
ؾٝكٖ : ٍٛاٖ . . . ٙاٙ؟  ٫ . . .أزض.ٟ
ؾٝك ٕ٫ٛي٘ َ :ا زٜٓو؟
ؾٝكٖ : ٍٛاٖ . . . ٙاٙ؟  ٫ . . .أزضٟ
ؾٝك ٕ٫ٛي٘ َ :ا ٖصا ايطتٌ ايص ٟبعث ؾٝهِ ؾٝكٖ : ٍٛاٖ . . . ٙا. . . ٙ
 ٫أزض.ٟ
ؾٓٝازَٓ ٟاز َٔ ايػُا٤

إٔ نصب عهسٟ

ي٘ باباّ اؾت ايٓاض  .ؾٝأ  َٔ ٘ٝحطٖا ٚ

ؾاؾطؾ َٔ ٙٛايٓاض ٚاؾعخٛا

َٗٛا ٜٚهٝل عً ٘ٝقرب ٙحع ٢ختعًـ

ؾ ٘ٝأن٬ع٘
ٜٚأ  ٘ٝضتٌ قهٝذ ايٛت٘

قهٝذ ايثٝاب

َٓؼت ايطٜذ

ؾٝك : ٍٛأبؿط

بايصٜ ٟػ٤ٛى ٖ . . .صا َٜٛو ايص ٟنٓت ٛعس  .ؾٝك َٔ : ٍٛأْت؟ . . .
ؾٛتٗو ايٛت٘ ظت ٤ٞبايؿط.
ؾٝك : ٍٛأْا عًُو ارتهٝث  .ؾٝك : ٍٛضب  ٫كِ ايػاع.)1()١

( )1ايسض انتٓثٛض .51/6
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اذتازٚ ٟايث٬ث : ٕٛيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بهعثِٗ عً ٢ايؿهط ي٘
ٚظٜاز ٠ؾهً٘ ٚاحػاْ٘ عً ِٗٝبٗصا ايؿهط

ؾإ قًت قس شنط قٛي٘ عاؾت

ايؿهط عً ٢ضت ٛانتػأيٚ ١ادتًُ ١ايؿطن ١ٝرٌَحِْٓ شَىَسْظُُْ َٕشِّدََّٔىُُْد (.)1

ٚادتٛاب َٔ يطـ اا عع ٚتٌ عً ٢انتَٓ٪ؽت كطٜهِٗ اؾت َٓاظٍ ايؿهط
ٚايثٓا ٤عً ٘ٝعاؾت ٜٗٚس ِٜٗاؾت غهً٘ بايٓعِ ٚاٱَعخإ ٚايهٚ ٤٬ؿتا ِ٥٬ٜ
حاٍ ايعهس

 ٚكسٜط اٯ ١ٜأع :ٙ٬ي ٔ٦ؾهطمت ؿتٓٸٚ ٞيطؿ ٞ٭ظٜسْهِ بًخاظ

نرب ٖٞٚ ٣إٔ ؾهط انتػًُؽت ا عع ٚتٌ بٓعَُٔٚ ١ٸ َٓ٘ غهخاْ٘.
ايثاْٚ ٞايث٬ث : ٕٛيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت بؿؿاع ١ضغ ٍٛاا قً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ هلِ ٚعٔ تابط (إٔ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘
ٚغًِ  ٬ق ٍٛاا { ٜ ٫ٚؿؿع ٕٛا ٫نتٔ اض ه}٢

( )2

ؾكاٍ  :إ ؾؿاعيت

٭ٌٖ ايهها٥ط َٔ أَيت) (.)3
ٔ اا عًـ ٢انتـَٓ٪ؽت بؿـؿاع ١ايكـطإ ٚايهٝـت
ايثايث ٚايث٬ث: ٕٛيكـس َـ ٸ
اذتطاّ َٛٚانع ايعهاز ٠هلِ وت عامل ايربظر  ّٜٛٚايكٝاَٚ ١قاٍ (ٖٚب بٔ
َٓهَ٘ :هعٛب وت ايعٛضا : ٠إ اا ٜهعث  ّٜٛايكٝاَ ١غهعُا ١٥أيـ ًَو َـٔ
انت٥٬ه ١انتكطبؽت بٝس نـٌ ٚاحـس َـِٓٗ غًػـًَ ١ـٔ شٖـب اؾت ايهٝـت اذتـطاّ
ؾٝك ٍٛهلِ  :اشٖهٛا اؾت ايهٝت اذتطاّ ؾعَ ٙٛبٗـص ٙايػ٬غـٌ ثـِ قـٛز ٙٚاؾت
اةؿط)(.)4

( )1غٛض ٠ابطاٖ.7 ِٝ
( )2غٛض ٠ا٭ْهٝا.28 ٤
( )3ايسض انتٓثٛض .56/7
( )4ايهؿـ ٚايهٝإ يًثعًيب .200/3
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قوله تعاىلرزَظٌُالً ِِْٓ ؤَْٔفُعِيُِْد
َٔ اعجاظ ا ١ٜايهخث أْٗا مل ـصنط ايـٓيب ستُـس ّا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ باٱغِ افتا شنط ٘ بايكؿٚ ١تا ٤يؿظ(ضغ َٔ )ٍٛغري عطٜــ بـأيـ
ٚ ّ٫ٚيهٔ ايععطٜـ ٚايععٝؽت ٜػعكطأ َٔ تٗا :
ا٭ٚؾت ْ :ػه ١ايطغ ٍٛاؾت شا

انتَٓ٪ؽت ٚأْؿػِٗ ٚعٔ عا٥ؿ ١وت ٖصٙ

اٯ { ١ٜيكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعث ؾ ِٗٝضغ َٔ ّ٫ٛأْؿػِٗ}( )1قايت :
ٖص ٙيًعطب خاق. )2()١
 ٚانتدعــاض اضاز ٠انتــَٓ٪ؽت َــٔ نــٌ ا٭َــِ ٚايؿــعٛب اش تــا٤

اٯٜــ١

بكهػٚ ١ضابطٚٚ ١ؾا٥ج ٚأخ ٠ٛاٱقتإ ٚقس ٫ق ٢ايٓيب ستُس قً ٢اا عً٘ٝ
ٚاي٘ ٚغًِ أؾس ا٭شَ َٔ ٣ؿطن ٞايعطب ؾكس أنـطط يًدـطٚج َـٔ َهـ١
ٚاهلجط ٠اؾت ايطا٥ـ قهٌ إٔ ظتس ا٭ْكاض ٜٚهاٜعٚ ٙٛعـٔ ستُـس بـٔ نعـب
ايكطظ ٞقاٍ  :نتٓـا اْعٗـ ٢ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ ٚحـس ٙاؾت
ايطا٥ـ عُس اؾت ْؿط َٔ ثكٝـ ِٖ ٦َٜٛص غـاز ٠ثكٝــ ٚأؾـطاؾِٗ ٖٚـِ
اخ ٠ٛث٬ث : ١عهس ٜايَٚ ٌٝػعٛز ٚحهٝب بٓ ٛعُط بٔ عُري عٓسِٖ اَطأ٠
َٔ قطٜـ َٔ بين كتذ ؾجًؼ اي ِٗٝؾسعاِٖ اؾت اا عاؾت ٚنًُِٓٗ ؿتا
تــا ِٖ٤يــ٘ َــٔ ْكــط ٘ عًــ ٢اٱغــٚ ّ٬ايكٝــاّ َعــ٘ عًــَ ٢ــٔ خايؿــ٘ َــٔ
ق.)3()َ٘ٛ
ايثاْ ٠ٚ٬ : ١ٝايطغ ٍٛستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اٜا
مل ٓعٍ َٔ قهٌ عً ٢ضغ ٍٛقهً٘ ٚزت ٤ٞاٜا

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )2ايسض انتٓثٛض .478/2
( )3ايهؿـ ٚايهٝإ .167/12

بصا

ايكطإ اييت

انتعَٓٗٓ ٢ا قٛي٘ عاؾت
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وت خطاب يًُػًُؽتر ٌَمَدْ ـَدءَوُُْ زَظٌُيم ِِْٓ ؤَٔفُعِىُُْ ػَصِّصٌ ػٍََْْوِ َِد ػَنِعُُّْ لَسِّضٌ ػٍََمْْىُُْ
زِدٌُّْاِِْنِنيَ زَءًُفٌ زَلٌُِْد(.)1
ايثايث : ١زتَ ٤ٞهاَؽت ا ١ٜايهخـث بكـٝػ ١ايؿعـٌ انتهـاضع(ٜعً ٛعًـِٗٝ
اٜا ٘).
ايطابع : ١زتَ ٤ٞهاَؽت اٯ َٔ ١ٜحٝث ؾعٌ ايٓيب ستُـس بكـٝػ ١ايؿعـٌ
انتهاضع(ٜعنٜ( )ِٗٝعًُِٗ ايهعاب ٚاذتهُ.)١
ارتاَػ : ١ن٬ي ١قطٜـ ٚأٌٖ َهـَٚ ١ـا حٛهلـا قهـٌ بعثـ ١ايـٓيب ستُـس
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ.
ايػازغ : ١زت ٤ٞزعا ٤ابطاٖ ِٝوت ايكطإ ٚغ٪اي٘ ٭ٌٖ َه ١بهعث ١ايٓيب

ٚبكٛي٘ عاؾتر زَزَّنَد ًَخزْؼَػْ فِْيُِْ زَظٌُالً ِِنْيُُْ َّعٌٍُْ ػٍََْْيُِْ آَّدظِهَ ًَُّؼٍَُِّّيُُْ خٌْىِعَدذَ ًَخٌْمِىَّْصَ ًَُّصَوِّْيُِْ
بَِّٔهَ ؤَْٔطَ خٌْؼَصِّصُ خٌْمَىُُِْد(.)2

ٚعٔ أبَ ٞط ِٜايػػاْ ٞقـاٍ :إٔ أعطابٝـاّ قـاٍ ٜ :ـا ضغـ ٍٛاا َـا أٍٚ
ْهٛٸ و؟ قاٍ  :أخص اا َين انتٝثام نُا أخص َٔ ايٓهٝؽت َٝثاقِٗ ثِ ٚ{ ٬اش
أخصْا َٔ ايٓهٝؽت َٝثاقِٗ َٓٚو ْ َٔٚـٛح ٚابـطاَٖٛٚ ِٝغـٚ ٢عٝػـ ٢ابـٔ
َطٚ ِٜأخصْا َِٓٗ َٝثاقاّ غًٝظاّ}(ٚ )3زع ٠ٛأب ٞابطاٖ ِٝقـاٍ {ٚابعـث ؾـِٗٝ
ضغ}َِٗٓ ّ٫ٛ

( )4

ٚبؿاض ٠انتػٝذ ابٔ َطٚ ِٜضأ

أّ ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا

عًٚ ٘ٝغًِ وت َٓاَٗا  :أْ٘ خطج َٔ بؽت ضتًٗٝـا غـطاج أنـا٤
ايؿاّ)(.)5

( )1غٛض ٠ايعٛب.128 ١
( )2غٛض ٠ايهكط.129 ٠
( )3غٛض ٠ا٭حعاب .7
( )4غٛض ٠ايهكط.129 ٠
( )5ايسض انتٓثٛض .128/8

يـ٘ قكـٛض

َعامل اٱقتإ  /ج 147ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 235

إحصاء اٌىٍّح ادلفسدج يف اٌمسآْ

َــٔ َعــاْ ٞقٛيــ٘ عــاؾت رؤًٌَُْحِمهَ خٌَّمرَِّٓ ىَمدٍَ خٌٍَّموُ فَسِيُمدَخىُُْ خلْعَمدِهِد ( )1وت
٢

خطاب يهٌ َػًِ َٚػًُ ١يٲقعسا ٤با٭ْهٝا ٤يٝه َٔ ٕٛايص ِٖ ٜٔوت أ
انتطا ب عٓس اا عع ٚتٌ .

ٚمل ٜطز يؿظ رفَسِيُدَخىُُْد ٚيؿظ رخلْعَدِهِ د وت ايكطإ ا ٫وت اٯ ١ٜأع. ٙ٬
َٚع إٔ عسز نًُا

نثري ٠مل

ايكطإ ٖ ) 77493 ( ٛؾإ ٖٓاى نًُا

طز وت ايكطإ اَ ٫ـطٚ ٠احـسٚ ٠أقـ ّٛبـصنط عـسز َٓٗـا عٓـس ػـُ ١ٝاٯٜـ١
ايكطاْ ١ٝستٌ ايعؿػري ٚوت اخط باب اعجاظ اٯ ١ٜايـصا ٖٚ ٞـَ ٛـٔ اعجـاظ
ايكطإ يصا ٫بس َٔ أيٝـ زتًسا

خاق ١بصنط ايهًُا

اييت ٚضز

َـط٠

ٚاحس ٠وت ايكـطإ َـع بٝـإ َٛنـٛعٚ ١ٝز٫يـ ١ا ْؿطازٖـا ٚذتـاظ َٛنـٛعٗا
َٛٚنعٗا َٔ اٯ ١ٜايكطاْٚ ١ٝايػٛض ٫ٚ ٠بأؽ إٔ ختعل ضغا ٌ٥تاَعٝـ١
بٗصا انتهخث ايؿطٜـ ٜٚعأيـ َٔ ٚت: ٙٛ
اييت ٚضز

ا٭ : ٍٚاٱحكا ٤ايًؿظ ٞيًهًُا
ايثاْ : ٞعٝؽت غٓدٖ ١ٝص ٙايهًُا

وت ايكطإ َطٚ ٠احس. ٠

ؾٜ ٬ؿـرت ؾٗٝـا اذتكـط باٱغـِ

ٚايؿع ٌ ٚاذتطف بٌ ؿـٌُ نـٌ نًُـ ١جتعُـع حطٚؾٗـا بطغـِ ٚاحـس ٚإ

ناْت َ٪يؿ َٔ ١ؾعٌ ٚؾاعٌ َٚؿع ٍٛب٘ نُا وت قٛي٘ عاؾت رظَفْؼٌٍََُٔوُ لَمسَخؿِْطَ

ظُسْدًَُٔيَدد ( )2ؾهٌ َٔ رظَفْؼٌٍََُٔوُدٚرظُسْمدًَُٔيَد د عأيـ َٔ ؾعـٌ ٚؾاعـٌ َٚؿعـٍٛ
ب٘ ٚمل ٜطزا وت ايكطإ ا ٫وت اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬نصا نًُ ١رلَسَخؿِْطَد
َٔ اعجاظ ايكطإ زت ٤ٞث٬ث نًُا

( )3

يٝهٕٛ

َععاي ١ٝمل طز نٌ َٓٗا وت ا ١ٜأخط.٣

( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .90
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .91
( )3ايكطانٝؼ :ايكخـ ٚانتؿطز قطناؽ.
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ايثايث  :كػ ٚ ِٝكٓٝـ ايهًُا
حبػب ض

اييت ٚضز

َـطٚ ٠احـس ٠وت ايكـطإ

ٗا ٦ٖٝٚعٗا ٚاعطابٗا ٚقطؾٗا َٚعٓاٖا يػٚ ١اقط٬حاّ .

ايطابع ٓ :ظ ِٝتسٜ ٍٚعهُٔ عسز ايهًُا

اييت ٚضز

َطٚ ٠احس ٠وت

ايكطإ ٚوت نٌ غٛض َٔ ٠ايكطإ عً ٢ضتَ ٛػعكٌ .
ارتاَؼ  :شنط ايهًُا

اييت ٚضز

وت ايكـطإ َـط ؽت ٚاظتـاز انت٬ظَـ١

ٚايكً ١بٗٓٝا ٚبًخاظ انتٛنٛع ٚايس٫يْٚ ١ظِ اٯٜا
ٖٚهصا بايٓػه ١يًهًُا

اييت ٚضز

ٚعًِ اٱحكا  ٤ؾطع عًِ ايطٜانٝا

ث٬ث َطا

.
وت ايكطإ .

ٜٚؿٌُ كتع ايهٝاْـا

ٚايطـطم

ٚانتٓاٖج ٚا٫غعكطاٚ ٤ا٫غعٓها ٚحكا٥ل ايظـٛاٖط ٚايٛغـاٖٚ ٌ٥ـ ٛعًـِ
قسَ ِٜكاحب يٲْػإ وت ٚتٛز ٙوت ا٭ضض ٚؾ ٘ٝتًب يًُكاحل ٚزؾع
يًُؿاغس َٓٚع َٔ اٱضباى ٚارتطأ ٚايعيٌ .
 ٫ٚغتـــعل عًـــِ اٱحكـــا ٤ؿتٝـــسإ ز ٕٚاخـــط ؾٝؿـــٌُ اٱتعُـــاع
ٚاٱقعكــاز ٚايعجــاضٚ ٠ايعًــ ّٛانتدعًؿــ ١ضؿتــا ظٗــط

نًُــ ١ا٭حكــا ٤وت

ايػطب غٓ.1749 ١
بًخاظ ْػهعٗا اؾت ايسٚي ١بُٓٝا تا ٤ايكطإ قهٌ أنثط َٔ ايـ ٚأضبعُا١٥
غٓ ١بعًِ اٱحكاٚ ٤أخرب عٔ ان٬م َٛنٛع٘ ٚوت أحـس عؿـط َٛنـعاّ وت
عؿط اٜا

َٓ٘ .

ٚقتهٔ اْؿا ٤عًِ تسٜس ٚزضاغا
بًخاظ اٜا ٘ غٛا ٤اييت شنط

خاق ١وت عًِ اٱحكـا ٤وت ايكـطإ

اٱحكا ٤باٱغِ أ ٚبـانتعٓٚ ٢ايس٫يـ ١قـاٍ

عاؾت ر ًَؤَلَدؽَ زَِّد ٌَدَّْيُِْ ًَؤَلْظََ وًَُّ شَِْءٍ ػَدَدًخد (ٚ )1زضاغـا

وت ايعًـّٛ

اييت عؿطع عٔ انتػًِ ا٭حكـا ٤ايكطاْـَٗٓ ٞـا عًـ ٢أؾـطاز ايعَـإ ايطٛيٝـ١

( )1غٛض ٠ادتٔ .28
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ٚحػــاب ا٭ؾــٗط ٚا٭ٜــاّ ٚايعٓاٜــ ١با٭ًٖــ ١قــاٍ عــاؾت رفَـٍَِّمُممٌىَُّٓ
ٌِؼِدَّظِيَِّٓ ًَؤَلْظٌُخ خٌْؼِدَّشَد (.)1
 ٚعجًــَٓ ٢اغــه ١وت عًــِ اذتاغــٛب ٚايعكٓٝــ ١اذتسٜثــ ١ٱغــعظٗاض عًــّٛ
َػعخسث ٚ ١ؿاق ٌٝحػاب َٔ ١ٝايكـطإ هـ ٕٛهلـا ز٫٫

عكا٥سٜـٚ ١ؾٝـ٘

ٛظٝـ يًعًِ وت عً ّٛايكطإ ٚحٝا ٠انتػًُؽت ٚؿتـا ٜعٜـسِٖ اقتاْـاّ ٪ٜٚنـس
َعجع ٠ايكطإ.
ٚقس ٜطز ا٭حكا ٤بايعهايٝـ ايعهازَٗٓ ١ٜا ايعناٚ ٠بًٛؽ ا٭عٝإ ايعن١ٜٛ
ايٓكاب  ٖٞٚوت ا٭ْعاّ .

نصاب اإلبل ومقذار الزكاة فيها
ايكسض

عسز اٱبٌ
َٔ – اؾت

ايٛاتب ؾ٘ٝ

4–1

يٝؼ ؾٗٝا ظنا٠

9–5

ؾاٚ ٠احس٠

14 – 10

ؾا إ

19 – 15

ث٬ث ؾٝاٙ

24 – 20

اضبع ؾٝاٙ

34 – 25

بٓت شتاض

44 – 35

بٓت يهٕٛ

(اْث َٔ ٢ايػِٓ ٜ ٫كٌ عُطٖا عٔ غٓ ١أ ٚضتٖٛا )

(ٖ ٢أْث ٢اٱبٌ ايع ٢أـتت غٓٚ ١قس زخًت ؾ٢
ٝت بصيو ٭ٕ أَٗا ذتكت بانتداض

ايثاْ١ٝ

 ٢ٖٚاذتٛاٌَ)
أ ٢ٖ ٚأْث ٢ا٫بٌ ايع ٢أـتت غٓعؽت ٚزخًت ؾ٢
ايثايث. ١

ٝت بصيو ٭ٕ أَٗا ه ٕٛقس ٚنعت

غريٖا ؾ ٢ايػايب ٚقاض

( )1غٛض ٠ايط٬م .1

شا

يػت.
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( ٖٞٚأْث ٢ا٫بٌ ايع ٢أـتت ث٬ث غٓؽت ٚزخًت

59 -45

حك١

74-60

تصع١

89-75

بٓعا يهٕٛ

120 -90

حكعإ

ايطابع١

ٝت حك ١٭ْٗا اغعخكت إٔ ٜططقٗا

ايؿخٌ

ؾإشا ظاز

(ٖ ٢اْث ٢ا٫بٌ ايع ٢أـتت اضبع غٓؽت ٚزخًت
ارتاَػ١

ٚاحس ٠ؾؿٗٝا ث٬ث بٓا

يه ٕٛثِ ؾ ٢نٌ متػؽت حكـٚ ١ؾـ ٢نـٌ

أضبعؽت بٓت يه ٕٛاؾت َا٥عؽت ؾٝجعُع ؾٗٝا ايؿطنـإ :ؾـإٕ ؾـا ٤أخـطج أضبـع
يهٚ ٕٛعٔ اٱَاّ ايهاقط عً ٘ٝايػـٚ( :ّ٬يـٝؼ

حكام ٚإ ؾا ٤متؼ بٓا

عً ٢ايٓٝـ ؾ ٫ٚ ٤ٞعً ٢ايهػٛض ؾ)٤ٞ

ٔصاب شواج اٌثمس ِٚمداز اٌصواج فٍٙا

29 : 1

 ٫ؾ ٤ٞؾ٘ٝ

39 : 30

هٝع

59 : 40

َػٓ١

69 :60

هٝعإ أ ٚهٝععإ

(ايعهٝع َـا أمت َـٔ ايهكـط غـٓٚ ١زخـٌ ايثاْٝـ١
شنطا نإ أ ٚأْث) ٢
(اْث َٔ ٢ايهكط أـتت غٓعؽت ٚزخًت ؾ ٢ايثايث)١

ٖٚهصا َا ظاز عٔ شيو ؾ ٢نٌ ث٬ثؽت هٝع أ ٚهٝعٚ . ١ؾ ٢نٌ أضبعؽت َػٓ.١
ٔصاب شواج اٌغُٕ ِٚمداز اٌصواج فٍٙا

39 : 1

 ٫ؾ ٧ؾ٘ٝ

120 : 40

ؾاٚ ٠احس٠

200 : 121

ؾا إ

300 : 201

ث٬ث ؾٝاٙ

(اْث َٔ ٢ايػِٓ  ٫كٌ عٔ
غٓ)١
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400

أضبع ؾٝاٙ

ثِ عً ٢نٌ َا ١٥ؾا٠

َ َٔٚكازٜل قٛي٘ عاؾت ر وُنْعُُْ خَْْسَ ؤَُِّصٍ ؤُخْسِـَطْ ٌٍِنَّدضِد( )1اكتاع نٛا٥ـ
انتػًُؽت عً ٢عٝؽت ا٭عٝإ ايعنٚ ١ٜٛايٓكـب ؾٗٝـا قـاٍ ايـٓيب قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ قاٍ وت ايك( ٠٬قًٛا نُـا ضأٜعُـ ْٞٛأقـً(ٚ )2( )ٞخـصٚا
عَٓٓ ٢اغههِ) (.)3

َٗٓٚا أزا ٤ؾطٜه ١ايكـٝاّ بكٛيـ٘ عـاؾت ر فََّمْٓ شَميِدَ ِِمنْىُُْ خٌشَّميْسَ فٍََْْظُمّْوُ

ًََِْٓ وَ دَْ َِسِّؼًد ؤًَْ ػٍَََ ظَفَس فَؼِدَّشٌ ِِْٓ ؤََّّدَ ؤُخَسَ ُّسِّدُ خٌٍَّوُ زِىُُْ خٌُْْعْسَ ًَالَ ُّسِّدُ زِىُُْ
خٌْؼُعْسَ ًٌَِعُىٌٍُِّْخ خٌْؼِدَّشَد (.)4
ٚنتعطؾ ٍ٬ٖ ١ؾٗط ضَهـإ ًٜـعّ انتػـًُؽت نـهط عـابع ا٭ًٖـ ١٭ؾـٗط
ايػٓ ١نًٗا نُا عتعاج عاَ ١انتػًُؽت َعطؾ ١أٚإ ٖ ٍ٬ؾٗط ؾٛاٍ بًخاظ
اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬ارتطٚج َٔ ؾٗط ايكـٝاّ ٚعتعـات ٕٛأٚإ ٖـ ٍ٬ؾـٗط ؾـٛاٍ
ٚش ٟايكعسٚ ٠ش ٟاذتج ١نتعطؾ ١أٚإ ؾطٜه ١اذتـج ٚعتعـاتَ ٕٛعطؾـ ١ؾـٗط
ستطّ ٚضتب ٭ُْٗا َٔ ا٭ؾٗط اذتطّ اييت ٜ ٫كذ ايكعاٍ ؾٗٝا ٚنصا َع
ؾٗط ٟش ٟايكعسٚ ٠ش ٟاذتج. ١

 َٔٚاٱعجاظ وت ا ١ٜايهخث ر ىُُْ دَزَـَدضٌ ػِنْدَ خٌٍَّوِ ًَخٌٍَّوُ زَظِريٌ زَِّد َّؼٌٍََُّْْد

بًخاظ عًِ اٱحكا ٤أَٛض :

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .110
( )2قخٝذ ابٔ حهإ . 314/7
( )3ايػٓٔ ايهرب ٣يًهٗٝك.125/5 ٞ
( )4غٛض ٠ايهكط.185 ٠
( )5غٛض ٠اٍ عُطإ .162

( )5
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ا٭ : ٍٚاضاز ٠ايععٝؽت اٱكتاي ٞيٮؾطاز ٚايطٛا٥ـ ٚا٭َِ اييت ٜؿًُٗا
يؿظ (ِٖ) ٚغٛا ٤ناْت انتككٛز ا٭ْهٝا ٤أّ انتعٓ ٢ا٭عِ ؾٜ ٬عًِ عسزِٖ
ا ٫اا عع ٚتٌ .
ايثاْ : ٞعًِ اا بايعها ٜٔبؽت ايٓاؽ وت ايعٌُ .
ايثايث  :شنط

ا ١ٜايهخث ايسضتا

ايٓهط ٠وت غٝام اٱثها

بكٝػ ١ادتُع ٚايعٓهري َٔ ٖٛٚ

ٚاٱَعٓإ ايصٜ ٟؿٝس اٱن٬م .

َٚــٔ عًــِ اٱحكــا ٤شا

ايــسضتا

َٚاٖٚ ١ٝايصٜٓ ٜٔايً ٕٛو ايسضتا

ايــيت ــصنطٖا اٜــ ١ايهخــث عــسزاّ

بكٛي٘ عاؾت رىُُْ دَزَـَدضٌد ؾٜ ٬عًـِ

عسز انتككٛز ٜٔبًؿظ رىُُْ د ا ٫اا عع ٚتٌ ٜ ٫ٚعًِ انتطا ب ٚايسضتا
ا ٖٛ ٫غهخاْ٘.
ؾكس ٚضز عٔ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ  :انتطٜ ٤طٜس
ايطٛاف بايهٝت أقهٌ غتٛض ايطلت ١ؾإشا زخً٘ غُط ٘ ثـِ ٜ ٫طؾـع قـسَاّ
ٜ ٫ٚهــع قــسَاّ ا ٫نعــب اا يــ٘ بهــٌ قــسّ متػــُا ١٥حػــٓٚ ١حــط عٓــ٘
متػُا ١٥غٚ ١٦ٝضؾعت ي٘ متػُا ١٥زضت.١
ؾإشا ؾطؽ َٔ نٛاؾ٘ ؾـأ َ ٢كـاّ ابـطاٖ ِٝؾكـً ٢ضنعـعؽت زبـط انتكـاّ
خطج َٔ شْٛب٘ نٚ ّٛٝيس ٘ أَ٘ ٚنعب ي٘ أتط ععل عؿط ضقـاب َـٔ ٚيـس
ا

اعٚ ٌٝاغعكهً٘ ًَ و عً ٢ايطنٔ ؾكاٍ ي٘  :اغعأْـ ايعٌُ ؾُٝـا بكـٞ

ؾكس نؿٝت َا َهٚ ٢ؾؿع وت غهعؽت َٔ أٌٖ بٝع٘ ) (.)1
يٝه ٕٛعًِ اٱحكا ٤ايص ٟغتعل بِٗ اا عع ٚتٌ وت اذتسٜث أعـٙ٬
عًٚ ٢ت: ٙٛ
أ : ّ٫ٚايصٜ ٜٔطٜس ٕٚايطٛاف بايهٝت اذتطاّ .
ثاْٝاّ  :ايصٜ ٜٔطٛؾ ٕٛبايهٝت اذتطاّ .

( )1ايسض انتٓثٛض .233/1
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ثايثاّ  :ع سز َطا

ايطٛاف ؾكس ٜطٛف انتػًِ عسَ ٠طا

أ ٚايؿٗط أ ٚايػٓٚ ١خ ٍ٬ايػـٓٛا

وت شا

ايّٛٝ

انتععـسز ٠وت اذتـج ايٛاتـب ٚانتٓـسٚب

ٚايعُطَ َٔ ٖٛٚ ٠كازٜل ؾهٌ اا عع ٚتٌ .
ضابعاّ  :عسز ا٭ؾٛا اييت ناؾٗا نٌ َػًِ .
ٜ ٫ٚعًِ َا ناؾ٘ زتُٛع انتػًُؽت َٔ ٜـ ّٛبعثـ ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚاؾت َٜٓٛا ٖصا ا ٫اا عع ٚتٌ .
ايطٛاف َٔ اٯٕ ٚاؾت

ٚقس أحك ٢اا عع ٚتٌ عسز ايطا٥ؿؽت َٚطا

 ّٜٛايكٝاَ ٌٖٚ ١عًـِ انت٥٬هـٖ ١ـصا اٱحكـا ٤ادتـٛاب ٖٚ ٫ـَ ٛـٔ

َكازٜل قٛي٘ عاؾت ربِِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِد الَ ظَؼٌٍََُّْْد ( )1يهٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ أنثط
أنثط أؾطاز عًِ اٱحكا ٤خاق ١باا عع ٚتـٌ ٖٚـَ ٛـٔ أغـطاض ًَهٝعـ٘
يًػُٛا

ٚا٭ضض ٜ ٫ٚعًِ أؾطاز َٚكازٜل ًَو اا ا ٖٛ ٫غـهخاْ٘

قاٍ عاؾت ر ٌٍَِّوِ ٍُِْهُ خٌعٌَََّّخضِ ًَخَٕزْعِ ًََِد فِْيَِّٓ ًَىٌَُ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَدِّسٌد (.)2
خاَػاّ  :احكا ٤ايطلت ١اييت أ  ٞقهٌ ٚعٓس ٚبعس ايطٛاف ٜ ٫ٚعًِ
َكساضٖا نُاّ ٚنٝؿاّ ا ٫اا عع ٚتٌ  ٖٞ ٌٖٚثابع ١أَ ٚعػري ٠ادتٛاب ٖٛ
ايثاْ ٞؾٗ ٞوت ظٜازَٚ ٠هاعؿٚ ١فتا. ٤
ايــيت قــٖ٬ا ا٭ْهٝــا٤

غازغــاّ ٜ ٫ :عًــِ  ٫ٚعتكــ ٞعــس ٚايطنعــا

ٚانتَٓ٪ــ ٕٛعٓــس انتكــاّ ا ٫اا عــع ٚتــٌ قــاٍ عــاؾت رًَخظَّهِمرًُخ ِِمْٓ َِمَممدَِ
بِزْسَخىَُِْ ُِظٍَلَد (.)3
غابعاّ  :عسز ضنعا

ق ٠٬ايؿطٜهـ ١ايـيت أزاٖـا انتػـًُ ٕٛوت انتػـجس

اذتطاّ ٖٚصا اٱحكا ٤عً ٢أقػاّ بًخاظ تٗا
( )1غٛض ٠ايهكط.30 ٠
( )2غٛض ٠انتا٥س.120 ٠
( )3غٛض ٠ايهكط.125 ٠

:
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ا٭ٚؾت  :عسز َطا

ق ٠٬ايكهذ اييت قًٝت وت ايهٝت ٚعسز ضنعا ٗا.

ايثاْ : ١ٝعسز ا يص ٜٔقًٛا ايكهذ وت ايهٝت أزا. ٤
ايثايث : ١عسز ايص ٜٔقًٛا ق ٠٬ايكهذ كتاعٚ ١أٚإ ايك ٠٬بًخاظ
ٚقت ايؿه. ١ًٝ
ايطابع : ١عسز ايص ٜٔقًٛا ايكهذ ؾطازاّ.
يعه ٕٛا٭عساز َٔ أضقاّ ٜ ٫كسض عً ٢نهطٗا ٚقطاٗ ٤ا ٚعسٸٖا ا ٫اا
غهخاْ٘ .
 ٌٖٚؿٌُ ٖص ٙا٭عساز ايصًٜ ٟعخك ٕٛبادتُاع َٔ ١ايؿٛاضع ٚاةاٍ
اةٝط ١بايهٝت اذتطاّ ادتٛاب ْعِ َا زاَت َعكً ١بادتُاع.١
 َٔٚاٱعجاظ وت انتكاّ اَهإ ٛت٘ أؾطاز ٖص ٙادتُاعـ ١اؾت ايكهًـَ ١ـٔ
ادتٗا

ا٭ضبع ١اييت ح ٍٛايهٝت ٖٚـ ٞاٜـ ٫ ١عخكـل ا ٫وت ًـو ايهكعـ١

ايطاٖط ٚ ٠عجًَ ٢كازٜل انتـٔٸ اٱهلـ  ٞيؿـظ عُـ ّٛايٓـاؽ ٚيؿـظ ايربنـ١

ٚاهلس ٣وت قٛي٘ عاؾتر بَِّْ ؤًََّيَ زَْْطٍ ًُػِمغَ ٌٍِنَّمدضِ ٌٍََّمرُِ زِسَىَّمصَ ُِسَدزَوًمد ًَىُمدًٍ
ٌٍِْؼَدٌَِّنيَد(.)1
ارتاَػ : ١عسز ضنعا

ْاؾً ١ايكـهذ وت ايهٝـت اذتـطاّ ٖٚهـصا بايٓػـه١

يًؿطا٥ض ٚايٓٛاؾٌ ا٫خط. ٣
َٚثٌ ٖصا اٱحكاٜ ٤ه ٕٛوت انتػجس ايٓهٚ ٟٛوت أَ ٟػجس َٔ َػاتس
ا٭ضض .
ثآَاّ  :احكا ٤أؾطاز ٚنِ َٚكساض َٓٚاؾع ايطلت ١اييت كاحب اذتاج
بعس أزآَ ِٗ٥اغو اذتج .
اغــعاّ  :عــسز خطــٛا

ايططٜــل يهــٌ َــٔ قكــس ايهٝــت اذتــطاّ يًخــج

ٚايعُــطٖٚ ٠ــ ٛاٜــَ ١هٗــط ٠وت عــامل اٱحكــاٜ ٫ ٤ــسضنٗا ايٓــاؽ حعــ ٢وت

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .96
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ايعكــ ٛض ايــصٖين ٚا٫

اذتػــاب ٚايربزتــ ١اذتسٜثــٚ ١اشا تــا ٤كتاعــ١

بايػٝاض ٠أ ٚايطا٥ط ٠اؾت ايهٝت اذتطاّ ؾؿٚ ٘ٝت ٙٛستعًُ: ١
ا٭ : ٍٚاحعػاب ادتٗس ٚايٛقت ايصٜ ٟكطع٘ اٱْػإ وت غؿط ٙبايػٝاض٠
أ ٚايطا٥ط ٠يعسّ حتكل َكسام ارتطٛا

ٚيكٛي٘ عاؾت رؤَِِّٔ الَ ؤُػِْغُ ػًَََّ

ػَدًِِ ِِنْىُُْ ِِْٓ ذَوَس ؤًَْ ؤُْٔؽََد(.)1
ايؿعًٝـ ١قهـٌ ايطنـٛب وت ايػـٝاض ٠أٚ

ايثاْ : ٞحكط ايثٛاب بـارتطٛا
ايطا٥طٚ ٠بعس ايٓعَٗٓ ٍٚا.

ايثايث  :احعػاب انتػاؾ ١اييت كطعٗا ايػٝاض ٠أ ٚايطا٥ط ٠اييت ٜعدـصٖا
اذتاج ايـٚ ١ضاحًـ ١بعـسز ارتطـٛا

ايٛاقعٝـ ١أ ٟنـإٔ اذتـاج قتؿـ ٞعًـ٢

ضتً َٔ ٘ٝبًس ٙاؾت ايهٝت اذتطاّ .
ٚانتدعاض ٖ ٛايثايث يعه ٕٛايٓعِ انتػعخسث ١بٛغا٥ط ايٓكٌ َٔ ؾهٌ اا
بصا ٗا ٚأغهابٗا َٚا ٜرتؾذ عٓٗا َٔ ايٓعِ ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيٲْعؿاع ا٭َثٌ َٔ
ايعًٚ ّٛايكٓاعا

وت عظ ِٝؾعا٥ط اا ٚأزا ٤ايعهازا

ٚعسّ اٱْكطـاع

اؾت ايسْٝا ٚظٜٓعٗا قاٍ عاؾت ر ذٌَِهَ ًََِْٓ ُّؼَظُِّْ شَؼَدجِسَ خٌٍَّوِ فَةَِّٔيَمد ِِمْٓ ظَمْمٌٍَ
خٌْمٌٍُُذِد(.)2

ٚعٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘
ٚغًِ :إ ا عع ٚتٌ ػع ٚ ١ػعؽت ا
 َٔٚأحكاٖا زخٌ ادتٓ. )3()١

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .195
( )2غٛض ٠اذتج .32
( )3ايهخاض . 187/4

اّ َٔ زعا اا بٗا اغعجاب ي٘
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ٚعٔ ابٔ عهاؽ ٚابٔ عُط قا :٫قاٍ ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغــًِ :ا ػــع ٚ ١ػــع ٕٛا

ــ ّا َــٔ أحكــاٖا زخــٌ ادتٓــٖٚ ١ــ ٞوت

ايكطإ)(.)1
ٚعتعٌُ اٱحكا ٤وت انتكاّ ٚتٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚعسٸ أ

ا ٤اا.

ايثاْ : ٞايٛقٛف عٓس َعاْ ٞأ

ا ٤اا اذتػٓٚ ٢شٖب اؾت ٖصا انتعٓ٢

بعض ايعًُا.٤
ا ٤اا .

ايثايث  :حؿظ أ

ايطابع  :ايعسبط ٚايعؿهط عٓس نٌ اغِ َٔ أ
ارتاَؼ  :اضاز ٠ادتُع بؽت حؿظ ا٭

ا ٤اا.

ا ٤اذتػٓٚ ٢ايعسبط وت َعاْٗٝا

ٚز٫ي ١نٌ ٚاحس َٓٗا ٚي ٛعً ٢ضت ٛاٱكتاٍ .
ايػازؽ  :ايعٌُ بانتهاَؽت ايكسغ ١ٝاييت رت ؾذ عٔ أ
 ٫ؿه٘ أ

ا ٤اا ٚاييت

ا ٤انتدًٛقؽت حعٚ ٢إ ايعكت َعٗا بايًؿظ ٚانتدعاض ٖ ٛا٭ٍٚ

يٛت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚأقاي ١ايظاٖط.
ايثــاْ : ٞانتعهــازض َــٔ َعٓــ ٢اٱحكــاٚ ٤قــس ثهــت وت عًــِ ا٭قــ ٍٛإٔ
ايعهازض َٔ عَ٬ا

اذتكٝك.١

ايثايث  :عظ ِٝضلت ١اا ٚؾهً٘ بايعدؿٝـ عٔ ايٓاؽ.
ايطابع  :زت ٤ٞا ١ٜايهخث بصنط َٔٸ ٚاحػإ اا عع ٚتـٌ بهعثـ ١ايـٓيب

ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ قاٍ عاؾتر ٌَمَدْ ََِّٓ خٌٍَّوُ ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَ
بِذْ زَؼَػَ فِْيُِْ زَظٌُالً ِِْٓ ؤَْٔفُعِيُِْ َّعٌٍُْخ ػٍََْْيُِْ آ َّدظِوِ ًَُّصَوِّْيُِْ ًَُّؼٍَُِّّيُُْ خٌْىِعَدذَ ًَخٌْمِىَّْصَد(.)2

( )1ايسض انتٓثٛض . 276/4
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .164
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ارتاَؼ  َٔ :أغطاض احكا ٤انتػًِ ٭

ا ٤اا ط ب ايعؿهـط ٚايعـسبط

بٗا  َٔٚؾٛٝنا ٗا ظٗـٛض ْؿعٗـا عًـ ٢عُـٌ شا

انتػـًِ ٖٚـَٛ ٞنـٛع

يًعصنري باا عع ٚتٌ ٚٚغ ١ًٝيٮَط بانتعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ انتٓهـط َٚـاز٠
يًعؿك٘ وت ايس.ٜٔ
 َٔٚاٱعجاظ وت انتكاّ إٔ ايص ٜٔعتؿظ ٕٛأ

ا ٤اا عٔ ظٗـط قًـب وت

نٌ ظَٔ ِٖ عسز قً َٔ ٌٝانتػًُؽت ٚاشا قًت ٖٓاى اخع٬ف وت عسز قًٌٝ
َٔ أ

ا ٤اا وت ايٓكٛم ٚايطٚاٜا

ايٛاضز ٠كٛم أ

ـا ٤اا عٓـس

عُ ّٛانتػًُؽت ؾادتٛاب إ اا عع ٚتٌ ٖ ٛايٛاغع ايهط ِٜايصٜ ٟكهٌ
َٔ انتَٓ٪ؽت ايكٝؼ ٚايططم اييت بًػعِٗ .
ٚأخطج أبْ ٛع ِٝعٔ ستُس بٔ تعؿط قاٍ :غأيت أبـ ٞتعؿـط بـٔ ستُـس
ايكازم عً ٘ٝايػ ّ٬عٔ ا٭

ا ٤ايعػعٚ ١ايعػعؽت اييت َٔ أحكاٖا زخٌ

ادتٓ١؟ ؾكاٍ  ٖٞ :وت ايكطإ ؾؿ ٞايؿاحت ١متػ ١أ

اٜ . ٤ا اا ٜا ضب

ٜا ضلتٔ ٜا ضحٜ ِٝا َايو .
ٚوت ايهكط ٠ث٬ثٚ ١ث٬ث ٕٛا

اّ ٜ :ا ستٝط ٜا قسٜط ٜا عًٜ ِٝا حهِٝ

ٜا عًٜ ٞا عظٜ ِٝا ٛاب ٜا بكري ٜا ٚيٜ ٞا ٚاغع ٜـا نـاوت ٜـا
ضٚ٩ف ٜا بسٜع ٜا ؾانط ٜا ٚاحس ٜا

ٝع ٜا قابض ٜا باغط ٜا

حٜ ٞا قٜ ّٛٝا غين ٜا لتٝس ٜا غؿٛض ٜا حًٜ ِٝا اي٘ ٜا قطٜب
ٜا زتٝب ٜا ع عٜع ٜا ْكري ٜا قٜ ٟٛا ؾسٜس ٜا غطٜع ٜا خهري .
ٚوت اٍ عُطإ ٜ :ا ٖٚٻاب ٜا قاٜ ِ٥ا قازم ٜا باعث ٜا َٓعِ ٜا
َعؿهٌ .
ٚوت ايٓػاٜ : ٤ا ضقٝب ٜا حػٝب ٜا ؾٗٝس ٜا َكٝت ٜا ٚنٜ ٌٝا
عًٜ ٞا نهري .
ٚوت ا٭ْعاّ ٜ :ا ؾانط ٜا قاٖط ٜا يطٝـ ٜا بطٖإ ٚ .وت ا٭عطاف :
ٜا ستٜ ٞٝا هتٝت ٚ .وت ا٭ْؿاٍ ٜ :ا ْعِ انتٛؾت ٜا ْعِ ايٓكري ٚ .وت ٖٛز :
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ٜا حؿٝظ ٜا زتٝس ٜا ٚزٚز ٜا ؾعاٍ نتا ٜطٜس ٚ .وت ايطعـس ٜ :ـا نـهري ٜـا
َععاٍ .
ٚوت ابطاٖٜ : ِٝا َٓٻإ ٜا ٚاضث ٚ .وت اذتجط ٜ :ا خ٬م ٚ .وت َط: ِٜ
ٜا ؾطز ٚ .وت ن٘ ٜ :ا غؿٓاض ٚ .وت قس أؾًذ ٜ :ا نطٚ . ِٜوت ايٓٛض ٜ :ا حل ٜا
َهؽت .
ٚوت ايؿطقإ ٜ :ا ٖازٚ . ٟوت غهأ ٜ :ا ؾعٻاح ٚ .وت ايعَط ٜ :ا عامل ٚ .وت
غاؾط ٜ :ا غاؾط ٜا قابٌ ايعٛبٜ ١ا شا ايطٜ ٍٛا ضؾٝع ٚ .وت ايصاضٜا

ٜ :ا

ضظام ٜا شا ايكٜ ٠ٛا َعؽت ٚ .وت ايطٛض ٜ :ا بط ٚ .وت اقرتبت ٜ :ا ًَٝو ٜا
َكعسض .
ٚوت ايــطلتٔ ٜ :ــا شا ادتــٚ ٍ٬اٱٔنــطاّ ٜــا ضب انتؿــطقؽت ٜــا ضب
انتػطبؽت ٜا باقٜ ٞا َٗٚ . ُٔٝوت اذتسٜس ٜ :ا أٜ ٍٚا اخط ٜا ظاٖط ٜا
بانٔ ٚ .وت اذتؿط ٜ :ا ًَو ٜا قسٚؽ ٜا غٜ ّ٬ا َٜ َٔ٪ا َُٗٔٝ
ٜا ععٜع ٜا تهاض ٜا َعهرب ٜا خايل ٜا باضٜ ٤٣ا َكٛٸض)(.)1
ٚٚضز وت خرب أبٖ ٞطٜط ٠شنط ا٭

ا ٤اذتػَٓ ٢ـٔ غـري ٜـا ٤ايٓـسا ٤عـٔ

ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ( "إ ا عاؾت ػـع ٚ ١ػـعؽت ا ٶـا
َا ١٥اٚ ٫احسٶا َٔ أحكاٖا زخٌ ادتٓـٖٚ ١ـ ٚ ٛـط عتـب ايـ ٛط" ٚ .كـسّ
غٝام ايرتَصٚ ٟابٔ َات ١ي٘ عٔ أبٖ ٞطٜط ٠أٜها ٚظاز بعس قٛيٖ٘ٛٚ" :
 ٚط عتب اي ٛط" ٚ-ايًؿظ يًرتَص ٖٛ" :-ٟاا ايص ٫ ٟاي٘ ا ٖٛ ٫ايطلتٔ
ايــطح ِٝانتًــو ايكــسٚؽ ايػــ ّ٬انتــ َٔ٪انتٗــ ُٔٝايععٜــع ادتهــاض
ا نتعهــرب ارتــايل ايهــاض ٨انتكــٛض ايػؿــاض ايكٗــاض ايٖٛــاب ايــطظام
ايؿعاح ايعً ِٝايكابض ايهاغط ارتاؾض ايطاؾع انتعع انتصٍ ايػُٝع
ايهكــري اذتهــِ ايعــسٍ ايًطٝـــ ارتــهري اذتًــ ِٝايعظــ ِٝايػؿــٛض
ايؿــهٛض ايعًــ ٞايهــهري اذتؿــٝظ انتكٝــت اذتػــٝب ادتًٝــٌ ايهــطِٜ
( )1ايسض انتٓثٛض .376/4
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ايطقٝب اجملٝب ايٛاغع اذته ِٝايٛزٚز اجملٝس ايهاعث ايؿٗٝس اذتل
ايٛن ٌٝايك ٟٛانتعؽت ايٛي ٞاذتُٝس اةكـ ٞانتهـس ٨انتعٝـس اةٝـٞ
انتُٝت اذت ٞايك ّٛٝايٛاتس انتاتس ايٛاحس ايكُس ايكازض انتكعسض
انتكسّ انت٪خط ا٭ ٍٚاٯخط ايظـاٖط ايهـان ٔ ايـٛي ٞانتععـاي ٞايـرب
ايعــٛاب انتٓــعكِ ايعؿــ ٛايــطٚ٤ف َايــو انتًــو ش ٚادتــٚ ٍ٬اٱنــطاّ
انتكػط ادتاَع ايػين انتػـين انتـاْع ايهـاض ايٓـاؾع ايٓـٛض اهلـازٟ
ايهسٜع ايهاق ٞايٛاضث ايطؾٝس ايكهٛض" .
ٚغٝام ابٔ َات ١بعٜازْٚ ٠ككإ  ٚكس ٚ ِٜأخري)(.)1
ٚيــ ٛنــا ٕ انتػــًِ عتكــ ٞأ

ــا ٤اا بكطاٗ ٤ــا وت نعــاب ؾٗــٌ ٖــَ ٛــٔ

اٱحكا ٤أّ ٫بس َٔ اذتؿـظ عـٔ ظٗـط قًـب حبٝـث أْـ٘ ٜػعخهـطٖا وت أٟ
ٚقت َٔ غري ايطتٛع اؾت نعاب ٚايٚٚ ١اغط. ١
ـا٤

ؾعٌ ايك ٍٛا٭ : ٍٚنٌ َػًِ َٚػًُٜ ١ػعطٝعإ قطاٚ ٠٤نعابـ ١أ

اا ٚحع ٢ايصٜ ٫ ٟكطأ ٜ ٫ٚهعب ٜػعطٝع طزٜسٖا هتٔ ًٜكٓ٘ غٛا ٤نـإ
ؾدكاّ اخط أ ٚاي ١حان ١ٝوت ايً ٌٝأ ٚايٓٗاض.
ٚقس ٜكاٍ إ َعٓ ٢اٱحكا ٖٛ ٤شا

انتعٓ ٢انتٓػٛب ا عع ٚتٌ عـٔ

نعاب ١نُا وت قٛي٘ عاؾتر ًَوًَُّ شَِْءٍ ؤَلْظَْْنَدهُ وِعَدزًدد

( )2

ٚادتٛاب إ ا٭ؾٝا٤

ٚا٭عُــاٍ نًــٗا حانــط ٠عٓــس اا ٚانتــطاز َــٔ ايهعــاب اذتجــٚ ١ايربٖــإ
ٚايعٛثٝل ٚاا غهخاْ٘ ٜ ٫كاؽ ٜ ٫ٚؿه٘ ًك٘ .

ٚوت ايعٓع ٌٜوت ثٓا ٤اا عًْ ٢ؿػ٘ رٌَْْطَ وَِّؽٍِْوِ شَِْءٌ ًَىٌَُ خٌعَِّّْغُ خٌسَظِريُد

( )3

ٚمل ٜطز يؿظ ( نُثً٘ ) وت ايكطإ ا ٫وت اٯ ١ٜأع. ٙ٬

( )1ؿػري ابٔ نثري . 81/8
( )2غٛض ٠ايٓهأ .29
( )3غٛض ٠ايؿٛض.11 ٣
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ٚي ٛاتعٗس انتػًِ بايسعا ٤بإٔ عتعػب اا عع ٚتـٌ يـ٘ قطا ٤ـ٘ أ

ـا٤

اا عــع ٚتــٌ وت نعــاب ٚقــخٝؿٚ ١غــأٍ اا عــع ٚتــٌ إٔ ظتعًــ٘ عٓــسٙ
احكا٤ٶ عٔ ظٗط قًب ؾٌٗ ٜػعجٝب ي٘ اا عع ٚتـٌ ادتـٛاب ْعـِ إ
ؾاٚ ٤اا عع ٚتٌ ش ٚايؿهٌ ايعظ. ِٝ
َٚــٔ أ

ا٥ــ٘ عــاؾت اجملٝــب ٚاةكــ ٞقــاٍ عــاؾترخدْػُ مٌِِٔ ؤَظْ معَفِرْ

ٌَىُُْد(.)1
ٚي ٛدتأ اؾت ايسعا ٤انتػًِ ايصٜ ٟػعُع اؾت َٔ عتك ٞأ
اا عع ٚتٌ أْ٘ ظتعً٘ عٓـس ٙهتـٔ قـس أحكـ ٢أ

ا ٤اا ؾػأٍ

ـا ٤اا بػـُاعٗا ؾٗـٌ

ٜكذ ٖصا ايػ٪اٍ ٚضتا ٤اٱغعجاب ١ؾ ٘ٝادتٛاب ْعِ  َٔ ٖٛٚضؾـخا

قٛي٘ عاؾت ر ًَبِذَخ لُسِتَ خٌْمُسْآُْ فَدظْعَِّؼٌُخ ٌَوُ ًَؤَٔظِعٌُخد (.)2
ٚؾ ٘ٝزعـ ٠ٛدتعـٌ احكـا ٤أ

ـا ٤اا وت انتٓـاٖج ايسضاغـٚ ١ٝاذتـٛظا

ايعًُٝــ ١ؾعجــس عــسزاّ َــٔ ايعًُــا٪ٜ ٤يؿــ ٕٛزتًــسا

وت عًــِ ايطتــاٍ ٚوت

أؾدام ضتاٍ ايػٓس ٖصا قتسح أحسِٖ ٜٚػطز ٚتٚ ٙٛحجج انتسح ٚاخط
ٜصّ شا

ايؿدل ٜٚصنط عً ١ايصّ ٚنُٖ٬ا َٔ نا٥ؿٚ ١احسَٚ ٠ـٓٗج

َعخس .
ٚمل ًٜعؿعٛا اؾت عًِ َٚسضغ ١احكـا ٤أ

ـا ٤اا ٚايـيت ـٓري ايػـهٌ

ٚحت ٞٝايكًٛب .

 َٔٚاٱعجاظ وت قٛي٘ عاؾت رىُُْ دَزَـَدضٌ ػِنْدَ خٌٍَّوِ..د ( )3أْـ٘ حـطب عًـ٢

ايػً ٍٛاش ٜهعث ايعكُ ١عٓ٘ وت ْؿؼ انتػًِ بًخاظ إٔ اخهاض ا ١ٜايهخـث
عٔ ن ٕٛانتَٓ٪ؽت زضتا
( )1غٛض ٠ا٭عطاف .204
( )2غٛض ٠غاؾط .60
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .162

عٓس اا ظتعٌ انتػًِ ٜعؿك٘ وت ايسٜٚ ٜٔط كـ ٞوت
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انتعاضف اٱهلٚ ١ٝغتعاض ايعٌُ ايصٜ ٟطؾع زضتع٘ ٜٚكطب٘ عٓس اا قاٍ عاؾت

ر َّسْفَغْ خٌٍَّوُ خٌَّرَِّٓ آَِنٌُخ ِِنْىُُْ ًَخٌَّرَِّٓ ؤًُظٌُخ خٌْؼٍَُِْ دَزَـَدضٍ ...د(.)1
ٜٚـسضى انتػـًِ كٓـ ّٛايـسضتا

ٚانتطا ـب ؾٗٝـا بايعُـٌ ايكـاحل يـصا

عتطم عً ٢اتعٓاب ايػًٚ ٍٛا٭خص خًػ َٔ ١انتاٍ ايعاّ ٭ٕ ٖصا ا٭خص
بطظر ز ٌْٝ ٕٚايسضتا

ايطؾٝع ١ؾًُا أخرب

ايػ طق َٔ ١ايػٓا ِ٥قهٌ ايكػُ ١تا٤

اٯ ١ٜقهٌ ايػابك ١عٔ قهذ

ٖص ٙاٯ ١ٜيعـهؽت أنـطاض ٖـصا ايؿعـٌ

عًـ ٢قــاحه٘ ٚأْـ٘ ٜــٓكل َــٔ زضتعـ٘ أ ٚقتٓــع َــٔ بًٛغـ٘ َط هــ ١غــاَ ١ٝوت
ضنٛإ اا.
يكس أخرب

ا ١ٜايػٝام عٔ احهاض ايصٜ ٟػطم َٔ ايػٓاَ ِ٥ع٘ َا غطم

اؾت ٜــ ّٛايكٝاَــٚ ١قايــت اٯٜــ ١رَّمإْضِ زَِّممد وَمًَّد (ٚ )2نــأ ٕ ٖــصا اٱ ٝــإ أَــط
اخعٝاضٚ ٟأْ٘ ٜأ  ٞبـ٘ نٛاعٝـٚ ١يهٓـ٘ َـٔ بٝـإ اٜـا

ايكـطإ يػـٓٔ ٜـّٛ

ايكٝاَٚ ١عجع ايٓاؽ ؾ ٘ٝعٔ ايؿعٌ ا ٫باشٕ اا ٚ٭ٕ شا

ايػً ٍٛظًـِ

 ٚعس ؾإ قاحه٘ ظترب عً ٢لتٌ َا غٌٸ  ّٜٛايكٝاَٚ ١يٝؼ ي٘ اٱَعٓاع عٓ٘
ٚإ نإ ؾ ٘ٝارتعٚ ٟايصٍ .
ٚقتهٔ اْؿا ٤باب َػعكٌ ٖ ٛاٱحكا ٤وت نٌ ا ١ٜقطاْ ١ٝؾُث ّ٬بايٓػـه١

يٰ ١ٜايػابكٚ ١قٛي٘ عاؾتر ىُُْ دَزَـَدضٌ ػِنْدَ خٌٍَّوِ ًَخٌٍَّوُ زَظِريٌ زَِّد َّؼٌٍََُّْْد
اٱحكا ٤عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚشا

انتػًُؽت ٚؾٚ ٘ٝت:ٙٛ

أ : ّ٫ٚزضتا

انتػًُؽت.

( )1غٛض ٠اجملازي.11 ١
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .161
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .163

( )3

ٜهٕٛ
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ٚانتطا ب بـؽت انتـَٓ٪ؽت ٚانتػـًُؽت ٚوت ايعٓعٜـٌرلَدٌَمطْ

ثاْٝاّ  :ايسضتا

خَٕػْسَخذُ آَِنَّد لًُْ ٌَُْ ظُاِِْنٌُخ ًٌَىِْٓ لٌٌٌُُخ ؤَظٍَّْْنَد ًٌََّّد َّدْخًُْ خإلِميَدُْ فِِ لٌٍُُزِىُُْد(.)1
ثايثاّ  :زضتا

ايؿٗسا.٤

ضابعاّ  :زضتا

ا٭ٚيٝا.٤

خاَػاّ  :زضتا

انتػًُؽت وت َكازٜل اٱقتإ َثٌ:

ا٭ٚؾت  :زضتا

انتَٓ٪ؽت وت ايعك.٣ٛ

ايثاْ : ١ٝزضتا

انتػًُؽت وت ايكرب.

ايثايث : ١زضتا

انتػًُؽت وت أزا ٤ايؿطا٥ض ٚايعهازا .

ايطابعَ : ١طا ب ٚزضت ا
ايثاْ : ٞشا

ايسضتا

ايثايث  :ايسضتا

انتػًُؽت وت عٌُ ايكاذتا .
ٚانتطا ب ٚعسزٖا.

ٚانتطا ب اييت أ  َٔ ٞؾهٌ اا .

قٛي٘ عاؾت رَّعٌٍُْخ ػٍََْْيُِْ آَّدظِوِد

يكس أضاز اا عع ٚتٌ اخهاض ايٓاؽ ٚاؾت  ّٜٛايكٝاَـ ١بـإٔ ايـصٜ ٟعًـٙٛ
ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٖ ٛن ّ٬اا  ٖٛٚايص ٟبؽت ايسؾعؽت
يٝه ٕٛكسٜط قٛي٘ عاؾت ( ٜع ً ٛعً ٘ٝاٜا ٘ ) عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ٜ : ٍٚعً ٛايطغ ٍٛستُس اٜا

اا عً ٢انتػًُؽت ٚانتػًُا

.

ايثاْٜ : ٞعً ٛايطغ ٍٛأحهاّ اذتٚ ٍ٬اذتطاّ عً ٢انتػًُؽت .
ايثايــث ٜ :عًــ ٛايطغــ ٍٛاٜــا

اا عًــ ٢انتػــًُؽت ؾٝعًكْٗٛــا بايعكــسٜل

ٚايكه. ٍٛ
ايطابع ٜ :عً ٛعًـ ٢ايٓـاؽ اٜـا

اا ؾٝـ َٔ٪بٗـا انتػـًُ ) ٕٛيعدـرب اٜـ١

ايهخث عٔ اغعخكاقِٗ يَٓ ٌٝط ه ١انتَٓ٪ؽت .
ارتاَؼ ٜ :عً ٛايٓيب ستُس م عً ٢انتػًُؽت اٜا
كتٝعاّ هلص ٙايع. ٠ٚ٬
( )1غٛض ٠اذتجطا

.14

اا ذتاتعِٗ ٚايٓاؽ
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ايػازؽ ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ ؾٝجـب عًـ ِٗٝحؿظٗـا  ٚعاٖـسٖا ٚايعُـٌ
ؿتهاَٗٓٝا ٖٚصا ايٛتٛب َٔ خكا٥ل ػُٝعِٗ بانتَٓ٪ؽت .

ايػابع ٜ :عًـ ٛعًـ ِٗٝيٝـعن ) ِٗٝؾكـخٝذ إٔ قٛيـ٘ عـاؾت (َُّمصَوِّْيُِْ) ٚضز

َعطٛؾاّ عً ٢ايع ٠ٚ٬هتا ٜؿٝس ايععسز ٚانتػاٜط ٠بُٗٓٝا .
 ٚكــسٜط اٯٜــ ١اش بعــث ؾــ ِٗٝضغــٜ ّ٫ٛــعن ) ِٗٝا ٫أْــ٘ ٜ ٫ععــاضض َــع
كسٜطٖا طؾذ ايععنٚ ١ٝايعطٗري َٔ ايع ٠ٚ٬يٝهـَ ٕٛـٔ عطــ انتػـهٳب
ٜ ٌٖٚكذ ايك ٍٛأْ٘ َٔ عطـ ايػهب عً ٢انتػهٳب ادتٛاب ْعِ ٜٚهٕٛ
كــسٜط اٯٜــ ١اش بعــث ؾــ ِٗٝضغــٜ ّ٫ٛــعن ِٗٝيٝعًــ ٛعًــ ِٗٝاٜا ــ٘ يٝعًكــ٢
انتػًُ ٕٛن ّ٬اا عع ٚتٌ  ِٖٚوت حاٍ نٗط  ٚعنٚ ١ٝخً َٔ ٛايصْٛب
ٚارتطاٜا .
ايثأَ ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ نُا تا ٤بٗا ترب َٔ ٌ ٝ٥غري ظٜاز ٠أْ ٚككإ

َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾت ر زٍَِّغْ َِد ؤُٔصِيَ بٌَِْْهَ ِِْٓ زَزِّهَ ًَبِْْ ٌَمُْ ظَفْؼَمًْ فََّمد زٍََّغْمطَ
زِظَدٌَعَوُد ( )1أ ٟبًػ ١يًُػًُؽت ٚايٓاؽ نعٓع. ًٜ٘

ايعاغع ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ َٗٓٚا ا ١ٜايهخث  ٖٞٚايطابعٚ ١ايػع ٕٛبعس
انتا َٔ ١٥غٛض ٠اٍ عُطإ .
ايعاؾط ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ يعهعب هلِ اذتػٓا

ٚاشا نإ ايثٛاب ٜأ ٞ

يًُػًُؽت بع ِٗ ٚ٬نٌ حطف َٔ حطٚف ايكطإ ؾٌٗ ٜأ  ِٗٝباغعُاعِٗ
يــع ٠ٚ٬ضغــ ٍٛاا قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ ادتــٛاب ْعــِ ٖٚــَ ٛــٔ

َكــــازٜل قٛيــــ٘ عــــاؾت ر ًَبِذَخ لُمم مسِتَ خٌْمُمم مسْآُْ فَدظْمم معَِّؼٌُخ ٌَمم موُ ًَؤَٔظِمم معٌُخ ٌَؼٍََّىُمم مُْ
ظُسْلٌََُّْد( )2يهٝإ زت ٧ايثٛاب َٔ تٗا

:

ا٭ٚؾت  :قريٚض ٠انتػًِ وت ضحاب ايكطإ .
( )1غٛض ٠انتا٥س.67 ٠
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .204
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ايثاْ : ١ٝاغعُاع انتػًِ يع ٠ٚ٬ايكطإ ٚايكا ٤ايػُع يًع ٠ٚ٬يعه ٕٛحاغ١
ايػُع ٖ ٞايؿاعً ١ح٦ٓٝص َ ٖٛٚـٔ أغـطاض كـس ِٜايػـُع عًـ ٢ايهكـط وت
اٜا

َععسز َٔ ٠ايكطإ ٚ٭ٕ ٖص ٙايع ٠ٚ٬بصا ٗا َٔٸ ٚضلت َٔ ١اا قاٍ

عــاؾت رفَسَشِّ مسْ ػِسَممددُِ * خٌَّ مرَِّٓ َّعْ معَِّؼٌَُْ خٌْمَ مٌْيَ فََْعَّسِؼُممٌَْ ؤَلْعَ منَوُ ؤًٌَُْحِ مهَ

خٌَّرَِّٓ ىَدَخىُُْ خٌٍَّوُ ًَؤًٌَُْحِهَ ىُُْ ؤًٌٌُُْخ خٌَْٕسَدذِد (.)1
ايثايث : ١اْكا

 ٚسبط انتػًِ ٯٜا

ايطابعــ : ١اٱْكــا
اٱْكا

ايكطإ .

ادتُــاع ٞٯٜــا

ايكــطإ ؾؿٝــ٘ ؾهــٌ انــاوت عًــ٢

ايؿطزَ ٖٛٚ ٟـٔ اٱعجـاظ وت ؿـطٜع قـ ٠٬ادتُاعـٚ ١قـطا٠٤

اٱَاّ يػٛض ٠ايؿاحتٚ ١غٛض ٠أخط ٣أ ٚاٜا
يٝهٖ ٕٛصا اٱْكا

َٔ ايكطإ ٚاْكا

ادتُاع ١ي٘

َسضغ ١يًعأزٜب ٚاٱضؾاز وت نٝؿ ١ٝاٱغعُاع يًكـطإ

ؿٛع َع ايعسبط وت َعاْ ٚ ٘ٝطى ايعخسث ٚاٱؾعػاٍ عٓ٘ .
( عٔ ابٔ َػعٛز قاٍ  :قاٍ ي ٞضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ :
اقطأ عًٞٻ قًت ٜ :ا ضغ ٍٛاا أقطأ عًٝو ٚعًٝو أْـعٍ؟ قـاٍ ْ :عـِ  .اْـٞ
أحب إٔ أ

ع٘ َـٔ غـري . ٟؾكـطأ

غـٛض ٠ايٓػـا ٤حعـ ٢أ ٝـت عًـٖ ٢ـصٙ

اٯ{١ٜؾهٝـ اشا تٓ٦ا َٔ نٌ أَ ١بؿٗٝس ٚتٓ٦ـا بـو عًـٖ ٢ـ ٤٫٪ؾـٗٝساّ}

( )2

ؾكاٍ  :حػهو اٯٕ ..ؾإشا عٓٝا ٙصضؾإ)(.)3
ارتاَػــْ : ١ــع ٍٚايطلتــَ ١ــٔ عٓــس اا  ٚػؿــٗٝا يًُػــًُؽت زتــعُعؽت
َٚعؿطقؽت ٚعتعٌُ كسٜط خاـت ١اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬تٖٛاّ :
أ : ّ٫ٚاخعكام ايطلت ١بايصٜ ٜٔػعُع ٠ٚ٬ ٕٛايكطإ .
ثاْٝاّ :

 ٍٛايطلت ١يًصٜ ٟعً ٛاٯ ١ٜايكطاْٚ ١ٝايصٜ ٜٔػعُع ٕٛايٗٝا .

ثايثاّ  :زت ٧ايطلت ١ٯ با ٤ايصٜ ٟعً ٛأٜ ٚػعُع يًكطإ .
( )1غٛض ٠ايعَط .18-17
( )2غٛض ٠ايٓػا.41 ٤
( )3ايسض انتٓثٛض .126/3
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ضابعاّ  :اْعؿاع ايصضاض َٔ ٟاٱْكا

يًع. ٠ٚ٬

خاَػاّ  :طؾذ ايٓؿع عً ٢انتػًُؽت كتٝعاّ بع ٠ٚ٬بعهِٗ ٯٜا

ايكطإ.

أ ٟإٔ ارتطاب وت قٛي٘ عاؾت رٌَؼٍََّىُُْ ظُسْلَُّمٌَْد ( )1أعِ َٔ إٔ غتعل

بايصٜ ٜٔػعُع ٕٛيًكطإ.
 ٫ٚعاضض بؽت ٖص ٙايٛتٚ ٙٛنًٗا َـٔ َكـازٜل اٯٜـ ١أعـٚ ٙ٬وت
اٯْ ١ٜهع ١عكا٥س ١ٜاش ٜسٍ زت ٤ٞايؿعـٌ قـط ٨بكـٝػْ ١ا٥ـب ايؿاعـٌ وت قٛيـ٘

ر ًَبِذَخ لُسِتَ خٌْمُمسْآُْد

( )2

عً ٢اضاز ٠قطا ٠٤اٯي ١اذتان ١ٝوت ٖصا ايعَإ َٚا

ٜعؿطع عٓٗا وت ظَإ ايعٛنتـٚ ١ايثـ ٛض ٠ايعكٓٝـ ١انتعٓاَٝـٚ ١انتعجـسزَ ٠ـٔ َٓاغـه١
يًثٛاب.
ٚعـــسّ حكـــط ايكـــطا ٠٤بانتػـــًِ أ ٚاٱْػـــإ َطًكـ ـاّ أَـــا اٱغـــعُاع
ٚاٱْكا

ؾٗٛ ٛظٝـ يًخٛاؽ ؾعٛت٘ ايعهًٝـ ب٘.

ٚعتعٌُ انتطاز َٔ اٯٜا
ا٭ : ٍٚاٜا

وت قٛي٘ عاؾترَّعٌٍُْ ػٍََْْيُِْ آَّدظِوِد(ٚ )3تّ ٖٛا :

ايكطإ ٚعسزٖا( )6236ا. ١ٜ

ايثاْ : ٞنٌ نًُ َٔ ١اٜا

ايكطإ .

ايثايث  :بٝإ ايٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ يٰٜـا

ايهْٝٛـ١

ٚنؿؿ٘ يعً ّٛايػٝب ٜٚعكٝس ٖصا ايهؿـ بأَط: ٜٔ
أ : ّ٫ٚؿٓهٌ اا عع ٚتٌ بان٬ع ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عً٢

عً َٔ ّٛايػٝب قاٍ عاؾتر ػَدٌُُِ خٌْغَْْمرِ فَم َ ُّظْيِمسُ ػٍََمَ وَْْسِموِ ؤَلَمدًخ * بِالَّ َِمْٓ
خزْظَؼََ ِِْٓ زَظٌُي فَةَِّٔوُ َّعٍُْهُ ِِْٓ زَِْْٓ َّدَّْوِ ًَِِْٓ خٍَْفِوِ زَطَدًخد(.)4

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .132
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .204
( )3غٛض ٠ادتُع.2 ١
( )4غٛض ٠ادتٔ .17-16
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ثاْٝاّ  :اٱشٕ َـٔ عٓـس اا عـع ٚتـٌ يًـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ بهؿـ َا عًُٓ٘ اا َٔ عً ّٛايػٝب .
 ٌٖٚعتعٌُ إٔ اا عع ٚتٌ أنًع ايٓيب ستُساّ عً ٢عًَ ّٛـٔ ايػٝـب
مل غترب بٗا انتػًُؽت ادتٛاب ْعِ  َٔ ٖٛٚعظ ِٝؾإٔ َٓٚعي ١ايٓيب قً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عٓس اا عع ٚتٌ .

ايطابع  :ايػٓ ١ايٓه ١ٜٛبًخاظ أْٗا ؾـطع ايـٛح ٞيكٛيـ٘ عـاؾترًََِمد َّنْـِمكُ

ػَْٓ خٌْيٌٍََ * بِْْ ىٌَُ بِالَّ ًَلٌِْ ٌُّلََد(.)1
ارتــاَؼ  :اٯٜــا

 ٚايهٓٝــا

وت ايٓــاؽ أْؿػــِٗ  ٚعاقــب أتٝــاهلِ

ٚانتٛعظ َٔ ١أنٚ ٍ٬خطا٥ب ايص ٜٔنؿطٚا قاٍ عاؾتر ؤَفٍََمُْ َّيْمدِ ٌَيُمُْ وَمُْ ؤَىٍَْىْنَمد
ض ٌِم ُإ ًٌِِْ
ه َّٓمد ٍ
ْ فِمِ َذٌِم َ
َّ
ْ فِمِ َِعَمد ِو ِن ِي ُْ ِب
َ
ْ َّ ّْشُمٌ
ِ
ٓ خ ٌْمُمسًُ
ْ
َل ْس ٍَ ُي ُْ ِِ
خٌنُّيََد(.)2
ٚانتدعاض ٖ ٛا٭ٚ ٍٚايثاْ ٞأعٚ ٙ٬إٔ انتطاز باٯ ٠ٚ٬ ١ٜايٓيب قً ٢اا
عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ٯٜـا
اٱخهاض عٔ اٜا

ايكـطإ ْعـِ تـا٤

اا بانتعٓ ٢ا٭عِ ٚشنط

اٜـا

قطاْٝـ ١أخـط ٣عهـُٔ

ا ١ٜايهخث عً ِٝايٓيب قـً٢

اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ انتػًُؽت ايهعاب ٚاذتهُ. ١

ٜ ٌٖٚسٍ ايعطـ وت قٛي٘ عاؾتر ًَخظَّهَمرًُخ آَّمدظِِ ًَزُظُمٍِِ ىُمصًًُخد

( )3

عً ٢انتػاٜطٚ ٠ايععسز.
ادتٛاب اْ٘ َٔ عطـ ارتام عً ٢ايعاّ ؾايطغٌ ٚا٭ْهٝـاَ ٤ـٔ اٜـا
اا  َٔٚايؿٛاٖس عً ٢ن ٕٛا٭ْهٝاَٚ ٤عجعا ِٗ َٔ اٜا

( )1غٛض ٠ايٓجِ .4-3
( )2غٛض ٠ن٘ .128
( )3غٛض ٠ايهٗـ .106

اا قٛي٘ عاؾت
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نتٛغ ٢بٔ عُطإ عً ٘ٝايػ ّ٬ر ًَخػْمُُّْ َّمدَنَ بٌَِمَ ـَنَدلِمهَ ظَهْمسُؾْ زَْْؼَمدءَ ِِمْٓ
وَْْسِ ظٌُءٍ آَّصً ؤُخْسٍَ * ٌِنُسَِّهَ ِِْٓ آَّدظِنَد خٌْىُسْسٍَد(. )1
ا ١ٜايهخـث عنٝـ ٚ ١طٗـري ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ

 ٚشنط

انتػًُؽت َٔ زْؼ ايؿطى ٚضتؼ ايه٬ي.١
 َٔٚاٱعجاظ وت اٜـ ١ايهخـث كـس ِٜـ ٠ٚ٬ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ ٯٜا

ايكطإ ٚؾ ٘ٝأنٝس عً ٢أٚي ١ٜٛاٜا

ايكطإ ٚزع ٠ٛانتػًُؽت

يععاٖسٖا ٚحؿظٗا ٚاتعٓاب هٝٝع نًَُٗٓ ١ا.
يكس ابعسأ

ا ١ٜايهخث باٱخهاض عٔ َٔٸ ٚنٚ ٍٛاحػإ اا عع ٚتٌ

عً ٢انتػًُؽت بطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚأخـرب

عـٔ

بعثع٘ بايٓه ٠ٛبؽت ظٗطاْ ِٗٝيعهكَ ٢عامل ايٓه ٠ٛحانط ٠عٓس انتػًُؽت وت نٌ
ظَإ َٚهإ ٚيٝؼ َٔ حاتب أ ٚبطظر بٗٓٝا ٚب.ِٗٓٝ
 ٚهؽت ا ١ٜايهخث قؿخَ ١ؿطق ١يًٓه ٠ٚ٬ ٖٞٚ ٠ٛايٓيب ستُس قً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اٜا

ايكطإ عً ٢انتػًُؽت ٖٚص ٙايـع ٠ٚ٬تٗـاز  ٚػـعًعّ

ايكرب نتا ؾٗٝا َٔ اذتـ طب عًـ ٢ايهؿـط ٚايٓؿـام ٚعهـاز ٠ا٭قـٓاّ ٚايعـازا
انتصَ ١َٛاييت نإ عًٗٝا ايص ٜٔنؿطٚا ٚ َٔٚت ٙٛكسٜط ا ١ٜايهخث :
ا٭ٜ : ٍٚعً ٛايٓيب اٜا

ايكطإ عً ٢انتػًُؽت .

ايثاْٜ : ٞعً ٛايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ن ّ٬اا ايصْ ٟعٍ
ب٘ ترب. ٌٝ٥
ايثايث ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ ٚيٝؼ َٔ أحس غريٜ ٙعًٖٛا عً ِٗٝقهً٘.
ايطابع ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ يٝعًٖٛا ٜٚعسبطٚا وت َعاْٗٝا.
ارتاَؼ ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ يعهك ٢زغعٛض اذتٝا.٠
ايػازؽ ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ يٝطٗطِٖ ٜٚعن.ِٗٝ
ايػابع ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ يعه٬َ ٕٛى ا٭خ ٠ٛاٱقتاْ ١ٝب.ِٗٓٝ
( )1غٛض ٠ن٘ .23-22
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ايثأَ ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ نتٓع ايؿطقٚ ١ارت٬ف ب ِٗٓٝقاٍ عاؾترًَخػْعَظٌُِّخ
زِمَسًِْ خٌٍَّوِ ـَِّْؼًد ًَالَ ظَفَسَّلٌُخد (.)1
ايعاغع ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا

اا ذتاتعِٗ ٚايٓاؽ هلا..

ايعاؾــط ٜ :عًــ ٛعًــ ٢انتػــًُؽت اٜا ــ٘ ضلتــَ ١ــٔ عٓــس اا ضلتــ ١هلــِ

ٚيًٓاؽ قاٍ عاؾترىَرَخ زَظَدجِسُ ٌٍِنَّدضِ ًَىُدًٍ ًَزَلَّْصم ٌِمٌََْ ٌُّلِنٌَُْد(.)2

اذتاز ٟعؿط ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ يعهك ٢وت ا٭ضض اؾت  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثاْ ٞعؿط ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ يعه ٕٛحجٚ ١زي ّ٬ٝعًٚ ٢تـٛب عهـاز٠
اا عع ٚتٌ.
ايثايث عؿط ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ يري كٛا وت َٓاظٍ ايطؾع.١
ايطابع عؿط  :بعث اا عع ٚتٌ ايٓيب ستُس ّا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ
يًٓاؽ يٝعً ٛعً ِٗٝاٜا ٘.
ارتاَؼ عؿط ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ ؾٝعزاز ٕٚاقتاْاّ.
ايػازؽ عؿط ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ ؿتٔ ٚيطـ َٔ عٓس اا عع ٚتٌ .
ٚغ ٌ٦اٱَاّ ايهاقط عً ٘ٝايػ :ّ٬إ ايٓاؽ ٜععُ ٕٛإٔ ضغ ٍٛاا قً٢
اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـ ًِ ٜهعـب ٜ ٫ٚكـطأ ؾكـاٍ :نـصبٛا يعـِٓٗ اا أْـٜ ٢هـٕٛ
شيو؟ ٚقس قاٍ اا عع ٚتٌ ٖٛ" :ايص ٟبعث وت اَٝ٫ؽت ضغٜ َِٗٓ ٫ٛعًـٛ
عً ِٗٝاٜا ٘ ٜٚـعنٜٚ ِٗٝعًُٗـِ ايهعـاب ٚاذتهُـٚ ١إ نـاْٛا َـٔ قهـٌ يؿـٞ
نَ ٍ٬ـهؽت" ؾٝهـٜ ٕٛعًُٗـِ ايهعـاب ٚاذتهُـٚ ١يـٝؼ عتػـٔ إٔ ٜكـطأ أٚ
ٜهعب ؟ ق ٌٝؾًِ

 ٞايٓيب ا َٞ٫؟ قاٍْ :ػب اؾت َهٚ ١شيـو قـ ٍٛاا

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .102
( )2غٛض ٠ادتاث.20 ١ٝ
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عع ٚتٌ " :يعٓصض اّ ايكـطَٚ ٣ـٔ حٛهلـا"( )1ؾـاّ ايكـطَ ٣هـ ١ؾكٝـٌ :اَـٞ
يصيو)(.)2

ل ٌٗٛذؼاىل ر ًَُّؼٍَُِّّيُُْ خٌْىِعَدذَ ًَخٌْمِىَّْصَد

ٚضز عٔ عهس اا بٔ َػعٛز قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘
ٚغًِ  :أٜٗا ايٓاؽ اْ٘ يٝؼ َٔ ؾٜ ٤ٞكطبهِ َٔ ادتٜٓٚ ١هعسنِ َٔ ايٓاض ا٫
قس أَط هِ ب٘ ٚاْ٘ يٝؼ ؾٜ ٤ٞكطبهِ َٔ ايٓاض ٜٚه عـسنِ َـٔ ادتٓـ ١ا ٫قـس
ْٗٝعهِ عٓ٘ ٚإٔ ايطٚح ا٭َؽت ْؿث وت ضٚع ٞأْ٘ يٝؼ َٔ ْؿؼ ـتٛ

حع٢

ػعٛوت ضظقٗا ؾا كٛا اا ٚاكتًٛا وت ايطًب  ٫ٚعتًُٓهِ اغعهطا ٤ايطظم
عً ٢إٔ طًه ٙٛؿتعاق ٞاا ؾإْ٘ ٜٓ ٫اٍ َا عٓس اا ا ٫بطاعع٘) (.)3
 ٚكــسٜط اٯٜــٜٚ : ١عًــِ ضغــ ٍٛاا ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ
انتػًُؽت ٚانتػًُا

ايهعاب) ٚؾ ٘ٝاعجاظ بهٝإ ٚظا٥ـ ايٓهٚ ٠ٛأْٗا  ٫كـ

عٓس  ٠ٚ٬ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اٜا
ٜك ّٛبععً ُِٗٝايػٓٔ ٚأحهاّ ايؿطٜع ١اييت ٚضز

ايكطإ عً ٢انتػًُؽت افتـا
وت ايكطإ ٚؾٝـ٘ ؾـاٖس

عً ٢إٔ اٱغ ّ٬ز ٜٔايعٓعٚ ٘ ٚ٬ ٚ ٌٜايعٌُ ؿتهاَ.٘ٓٝ
 ٌٖٚغتعل عً ِٝايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ايهعـاب بأٖـٌ بٝعـ٘
ٚأقخاب٘ ادتٛاب  ٫ؾإٕ ايععً ِٝايٛاضز وت ا ١ٜايهخث َعكٌ َٚعجسز اؾت
 ّٜٛايكٝاَ ١بايػٓ ١ايٓهَٚ ١ٜٛا ٜعٛاضث٘ انتػًُ ٕٛهتا أَط ب٘ ايـٓيب قـً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َٚا ْٗ ٢عٓ٘ ٚقس ٚضز

ْكٛم عسٜس ٠عتث ؾٗٝا ايٓيب

قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ انتػًُؽت عً ٢عًِ ايهعاب ٚايعٌُ ؿتهاَ. ٘ٓٝ
(ٚعٔ عهس اا بٔ َػـعٛز قـاٍ :قـاٍ ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ " :إ ٖصا ايكطإ َأزب ١اا عاؾت ؾععًُٛا َٔ َأزبع٘ َا اغعطععِ إ
ٖصا ايكطإ حهٌ اا عع ٚتٌ  ٖٛٚايٓٛض انتهؽت ٚايؿؿا ٤ايٓاؾع عٹكٵُٳ ١نتٔ
( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .92
( )2ايهخاض .133/16
( )3ايسض انتٓثٛض .409/7
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ـتػو ب٘ ٚصتا ٠نتٔ هع٘ ٜ ٫عـٛج ؾٝكـٜ ٫ ّٛعٜـؼ ؾٝػـعععب ٓ ٫ٚكهـٞ
عجا٥ه٘ ٜ ٫ٚٳدٵًَل عٔ نثط ٠ايطز ؾا ً ٙٛؾإٕ اا ٜأتطنِ عً ٘ ٚ٬ ٢بهٌ
حطف عؿط حػٓا

أَا اْ ٫ ٞأق ٍٛيهـِ امل حـطف ٚيهـٔ أيــ عؿـط

 ّ٫ٚعؿط  َِٝٚعؿط")(.)1
عت ضغ ٍٛاا  ٜكٜ : ٍٛا أٜٗا ايٓاؽ

ٚعٔ أب ٞغعٝس ارتسض ٟقاٍ:

اْ ٞقس طنت ؾٝهِ خًٝؿعؽت إ أخصمت بُٗا ئ هًٛا بعس ٟأحسُٖا أنرب
َٔ اٯخط نعاب اا تٌ ت٬ي٘ َٔ ايػُاٚ ٤عرت  ٞأٌٖ بٝيت أٚ ٫اْٸُٗا ئ
ٜعؿطقا حعٜ ٢طزا عًٞٻ اذتٛض)(.)2
ٚتا٤

أحازٜث وت اذتث عً ٢عاٖس قطا ٠٤ايكطإ وت انتكخـ ٚعسّ

اٱنعؿا ٤بايع ٠ٚ٬عٔ ظٗط قًب ٚتٗطاّ.
ٚعٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ :قـاٍ ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚغـًَِ :ٳـٔ
عًِٓ ايكطإ ٚعًُٓ٘ ٚعًٓل َكخؿاّ مل ٜععاٖسٚ ٙمل ٜٓظط ؾ ٘ٝتا ّٜٛ ٤ايكٝاَ١
ب ايعـانتؽت عهـسى ٖـصا اختـصَْٗ ٞجـٛض ّا اقـض بـٝين
َععًٓك ّا ب٘ ٜكـٜ : ٍٛـا ض ٸ
ٚب.)3()٘ٓٝ
 ٚكسٜط ا ١ٜايهخث عًٚ ٢ت:ٙٛ
ا٭ٜٚ : ٍٚعًُِٗ  ٠ٚ٬ايهعاب.
ايثاْٜٚ : ٞعًُِٗ س ٜٔٚاٜا

اا.

ايثايث ٜٚ :عًُِٗ حؿظ اٜا

ايكطإ.

ايطابع ٜٚ :عًُِٗ ايعٌُ بايهعاب ٚغٓع٘.
ارتــاَؼ ٜٚ :عًُٗــِ ايهعــاب ايــص ٟتــا ٤بــ٘ َٛغــٚ ٢عٝػــٚ ٢ا٭ْهٝــا٤

ايػابكٚ ٕٛوت خطاب اؾت انتػـًُؽت قـاٍ عـاؾترشَمسَعَ ٌَىُمُْ ِِمْٓ خٌمدِِّّٓ َِمد

( )1ؿػري ابٔ نثري .21/1
( )2ايهؿـ ٚايهٝإ .215/3
( )3ايهؿـ ٚايهٝإ .375/9
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ًَطََّ زِوِ ٌُٔلًد ًَخٌَّرُِ ؤًَْلَْْنَد بٌَِْْهَ ًََِد ًَطَّْْنَد زِوِ بِزْسَخىَُِْ ًٌَُِظََ ًَػِْعََ ؤَْْ
ؤَلٌُِّْخ خٌدَِّّٓ ًَالَ ظَعَفَسَّلٌُخ فِْوِ وَسُسَ ػٍَََ خٌُّْشْسِوِنيَ َِد ظَدْػٌُىُُْ بٌَِْْوِد(.)1
ايػازؽ ٜٚ :عًُِٗ ايهعاب ايص ٟتا ٤ب٘ ا٭ْهٝا ٤ايػابكٚ ٕٛايص ٟغع٢

َــٔ قهــٌ بعــض ايٓــاؽ وت حتطٜؿــ٘ قــاٍ عــاؾت رُّمَسِّفُممٌَْ خٌْىٍَِممَُ ػَممْٓ
ٌََِخػِؼِوِد(.)2
ايػابع ٜ :عًُِٗ ايهعاب نٜٓ ٬ٝػ ٙٛأٜٗ ٚجط.ٙٚ
ايثأَ ٜ :عًُِٗ ايهعاب يري كٛا وت غًِ انتعاضف اٱهل.١ٝ
ايعاغع ٜ :عًُِٗ ايهعاب يٓٝايٛا ا٭تط ٚايثٛاب.

ايعاؾط ٜ :عًُِٗ ايهعاب ايصٟرالَ زَّْرَ فِْوِ ىُدًٍ ٌٍُِّْعَّمِنيَد(.)3
اذتــاز ٟعؿــط ٜ :عًُٗــِ ايهعــاب يٲحــرتاظ َــٔ حتطٜـــ ايكــطإ قــاٍ

عاؾتر ًَلَدْ وَدَْ فَسِّكٌ ِِنْيُُْ َّعَّْؼٌَُْ وَ َََ خٌٍَّوِ ؼَُُّ ُّمَسِّفٌَُٔوُ ِِْٓ زَؼْدِ َِد ػَمٌٍَُهُد(.)4

ايثاْ ٞعؿط ٜ :عًُِٗ ايهعاب ٚايؿطقإ ايص ٟتا ٤ب٘ َٛغ ٢بًخـاظ إٔ
ايكطإ نعاب تاَع يٮحهاّ.
ايثايث عؿط ٜ :عًُِٗ ايهعاب يؿهذ ايـصٜ ٜٔهعهـ ٕٛايهعـاب بأٜـسِٜٗ
يعه ٠ٚ٬ ٕٛايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٯٜا

ايكطإ عً ٢انتػًُؽت َٔ

َكــازٜل ايٜٛــٌ ايــٛاضز وت قٛيــ٘ عــاؾتر فٌََّْ مًم ٌَيُ مُْ َِِّّممد وَعَسَ مطْ ؤَّْ مدِّيُِْ ًًََّْ مًم ٌَيُ مُْ َِِّّممد
َّىْعِسٌَُْد(.)5

( )1غٛض ٠ايؿٛض.13 ٣
( )2غٛض ٠انتا٥س.13 ٠
( )3غٛض ٠ايهكط.2 ٠
( )4غٛض ٠ايهكط.75 ٠
( )5غٛض ٠ايهكط.79 ٠
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ؾإ قًت قس ٚضز عٔ ضغ ٍٛاا ق ً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ أْـ٘ قـاٍ:
ٚ ٌٜٚازٺ وت ت ِٗٓ  ٟٜٛٗؾ ٘ٝايهاؾط أضبعؽت خطٜؿاّ قهٌ إٔ ٜهًؼ قعط.)1()ٙ
ٚادتٛاب ْعِ ٖصا قخٝذ  ٫ ٖٛٚقتٓع َٔ انتعٓ ٢ايًػ ٟٛيً ٌٜٛايصٟ
ًٜخل ايص ٜٔعتطؾ ٕٛايعٓع َٔ ٖٛٚ ٌٜأغطاض شنط يؿظ اي ٌٜٛوت اٯ ١ٜأعٙ٬
َط ؽت .
ايطابع عؿط  :يكـس اخعًــ ؾـطط َـٔ أٖـٌ انتًـٌ ايػـُا ١ٜٚايػـابك ١وت

ايهعاب نُا وت قٛي٘ عاؾت ر ًَبَِّْ خٌَّرَِّٓ خخْعٍََفٌُخ فِِ خٌْىِعَدذِ ٌَفِمِ شِممَدقٍ

زَؼِْدٍ..د ( )2ؾهعث اا عع ٚتٌ ايٓيب ستُس ّا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٜعًِ
انتػًُؽت ايهعاب يري كٛا وت انتعاضف اٱهلٚ ١ٝعترتظٚا َٔ اٱخع٬ف ٖٛٚ

َٔ َكازٜل قٛي٘ عاؾت ر وُنْعُُْ خَْْسَ ؤَُِّصٍ ؤُخْسِـَطْ ٌٍِنَّدضِد(. )3

ارتاَؼ عؿط  :يكس بعث اا عع ٚتٌ ا٭ْهٝا ٤قهٌ ايٓيب ستُس قً ٢اا

عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚأْعٍ َعِٗ ايهعاب نُا وت قٛي٘ عاؾت رفَسَؼَػَ خٌٍَّوُ خٌنَّسِمِّْنيَ
ُِسَشِّسَِّٓ ًَُِنرِزَِّٓ ًَؤَٔصَيَ َِؼَيُُْ خٌْىِعَدذَ زِدٌْمَكِّ ٌَِْمْىَُُ زََْْٓ خٌنَّدضِ فَِّْد خخْعٍََفٌُخ فِْوِد

()4

ثِ ؿهٌ ٚأضغٌ ايٓيب ستُساّ يًُػًُؽت يٝعًُِٗ ايهعاب ٚاذتهُٚ ١عتهِ
ٖٚ ٛايهعاب بؽت ايٓاؽ ٚ َٔ ٖٛٚت ٙٛؿه ً٘ٝقً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ
عً ٢ا٭ْهٝا ٤ا يػابكؽت  ٚؿه ٌٝانتػًُؽت ؾًٝؼ َـٔ أَـ ١ظتعُـع وت عًُٗٝـا
ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚايكطإ.
ايػازؽ عؿط ٜ :عًِ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ انتػـًُؽت
ايكــطإ ايــص ٟأْع يــ٘ اا عــع ٚتــٌ عًٝــ٘ ٚؾٝــ٘ كــسٜل يًهعــب ايػــُا١ٜٚ

( )1ايسض انتٓثٛض .149/1
( )2غٛض ٠ايهكط.176 ٠
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .110
( )4غٛض ٠ايهكط.213 ٠
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ٓ َّ َدّْم ِو ًَ َؤْٔم َص َي خٌ َّعم ٌْزَخ َش
َ
م ِّك ُِظَم ِّدلًد ٌَِّمد َزم ْْ
ذ زِمد ٌْ َ
ه خ ٌْ ِى َعممد َ
ايػـابك ١قـاٍ عــاؾت ر َٔم َّص َي َػ ٍَْْم َ
ًَخإلِْٔفًَِْد(.)1
ايػابع عؿط ٜ :عًِ ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ انتػـًُؽت
ايهعاب ايص  َ٘ٓ ٟاٜا
اةهُا

ستهُـا

ٚأخـط َعؿـابٗا

ٜـطز عًُٗـا اؾت اٯٜـا

 ٚهٗٓٝا ايػٓ ١ايٓه ١ٜٛقاٍ عاؾت ر ىٌَُ خٌَّرُِ ؤَْٔصَيَ ػٍََْْهَ خٌْىِعَدذَ ِِنْوُ آَّدضٌ

ُِمْىََّدضٌ ىَُّٓ ؤَُُّ خٌْىِعَدذِ ًَؤُخَسُ ُِعَشَدزِيَدضٌد(.)2
ايثأَ عؿط  :نُا ٜك ّٛايٓيب ستُس قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ بععًـِٝ
انتػــًُؽت ايهعــاب ٚاذتهُــ ١ؾاْــ٘ عتــعج بايهعــاب ٚاذتهُــ ١عًــ ٢ايٓــاؽ وت
زع ِٗ ٛاؾت اا .
ايعاغع عؿط ٜ :عًِ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ انتػـًُؽت ايهعـاب

يٝخهِ بٜٚ ِٗٓٝععًُٛا نٝؿ ١ٝاذتهِ وت أتٝاهلِ اي٬حك ١قاٍ عاؾت ربَِّٔد ؤَٔصٌَْنَد
بٌَِْْهَ خٌْىِعَدذَ زِدٌْمَكِّ ٌِعَمْىَُُ زََْْٓ خٌنَّدضِ زَِّد ؤَزَخنَ خٌٍَّوُد(.)3
يكس ٚضز

اٜا

قطاْ ١ٝعهُٔ أزا ٤ايؿطا٥ض ايعهازٚ ١ٜأحهاَٗا ٚقاّ

ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بأزاٗ٥ا حبهط ٠انتػًُؽت ٚتا٤
ْه ١ٜٛعسٜس ٠بهٝإ ٚتٛبٗا  ٚعاٖسٖا ٚنٝؿٝعٗا .

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .3
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .7
( )3غٛض ٠ايٓػا.105 ٤

أحازٜث
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ل ٌٗٛذؼاىل رًَُّصَوِّْيُِْد
عهُٔ ٖص ٙايهًُا

أضبع نًُا

َٔ تٗ ١اٱعطاب : ٖٞٚ

ا٭ٚؾت  :حطف ايعطـ ايٛا ٚيًس٫ي ١عً ٢عطـ ايهًُٚ ١انتٛنٛع عً٢
َا قهً٘ .
ايثاْ : ١ٝايؿعٌ انتهاضع ٜعن ٞٱ ؾاز ٠اغعساَ ١ايععن ١ٝيًَُٓ٪ؽت بـايكطإ
ٚايػٓ. ١
ايثايث : ١ايؿاعٌ نُري َػعرت كسٜطٜ ٖٛ ٙعٛز اؾت ايٓيب ستُس قً ٢اا
عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يهٝإ أْ٘ اٱَـاّ ش ٚايط هـ ١ايطؾٝعـٚ ١ؾٝـ٘ زعـ ٠ٛيًكـخاب١
ٚعاَ ١انتػًُؽت ٭ هاع٘

ٚاخهاض بإٔ وت ٖص ٙايٓعٝجـٚ ١اٱْكٝـاز خـري ايـسْٝا

ٚاٯخط.٠
ٚقس ٚضز وت ايكطإ خطاب َٔ اا عع ٚتٌ اؾت ايٓيب ستُس قـً ٢اا

عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِر لُمًْ بِْْ وُنْمعُُْ ظُمِسُّممٌَْ خٌٍَّموَ فَممدظَّسِؼٌُِِٔ ُّمْسِمسْىُُْ خٌٍَّموُ ًَّغْفِمسْ ٌَىُمُْ
ذٌُُٔزَىُُْد (.)1

ايطابع : ١ايهُري (ٖـِ) ٖٚـَ ٛؿعـ ٍٛبـ٘ ٚايععنٝـ ١ايـعطٗري ٚايكـ٬ح
ٚايعٗصٜب ٚايرتؾع ٚاٱبععاز عٔ ايػ٦ٝا

ٚاٯثاّ .

ْٚػهت ا ١ٜايهخث عن ١ٝانتَٓ٪ؽت اؾت ايٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
٫
ٚغــًِ بكــؿع٘ ضغــَ ّ٫ٛــٔ عٓــس اا  ٚكــسٜط اٯٜــ ١اش بعــث ؾــ ِٗٝضغــّ ٛ

ٜعنٜٚ ِٗٝسٍ عًٖ ٢ص ٙايٓػه ١قٛي٘ عاؾت ر ًٌٌَْالَ فَؼًُْ خٌٍَّوِ ػٍََمْْىُُْ ًَزَلَّْعُموُ َِمد شَوَمد
ِِنْىُُْ ِِْٓ ؤَلَدٍ ؤَزَدًخ ًٌَىَِّٓ خٌٍَّوَ ُّصَوِِّ َِْٓ َّشَدءُد(.)2

ٚٚضز (عٔ أبَٛ ٞغ ٢ا٭ؾعط ٟقاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاا قً ٢عًٚ ٘ٝايـ٘
ٚغًِ َ :ثٌ َا بعثين اا ب٘ َٔ اهلسٚ ٣ايعًِ نُثٌ ايػٝث ايهثري أقاب
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .31
( )2غٛض ٠ايٓٛض .21
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أضناّ ؾهاْت َٓٗا بك ١ٝقهًت انتا ٤ؾأْهعت ايهٮ ٚايعؿب ايهثري ٚناْـت
َٓٗا أتازب أَػهت انتا ٤ؾٓؿع اا بٗا ايٓاؽ ؾؿطبٛا ٚغـكٛا ٚظضعـٛا
ٚأقاب َٓٗا نا٥ؿ ١أخط ٣افتا ٖ ٞقٝعإ  ٫ـتػو َآ ٫ٚ ٤هت نٮّ ؾصيو
َثٌ َٔ ؾك٘ وت ز ٜٔاا ْٚؿع٘ َا بعثين اا بـ٘ ؾعًـِ ٚعًٓـِ َٚثـٌ َـٔ مل
ٜطؾع بصيو ضأغاّ ٚمل ٜكهٌ ٖس ٣اا ايص ٟأضغًت ب٘ ) (.)1
 ٚكسٜط اٯ ١ٜعًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ٜٚ : ٍٚعن ِٗٝبأَط اا .
ايثاْٜٚ : ٞعن ِٗٝباشٕ اا .
ايثايث ٜٚ :عن ِٗٝبع ٠ٚ٬اٜا

ايكطإ عً ٚ ِٗٝكسٜط اٯٜ : ١ٜعً ٛعًِٗٝ

اٜا ٘ ؾٝعن. ِٗٝ
ايطابع  :قريٚض ٠ايععن ١ٝعً ١يًع ٚ ٠ٚ٬كسٜط اٯٜ : ١ٜعً ٛعًـ ِٗٝاٜا ـ٘
بػهب عنٝع٘ هلِ .
ارتاَؼ ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا

اا ٜٚعن ِٗٝاا قاٍ عاؾترًََِد زِىُُْ ِِْٓ

ِٔؼَّْصٍ فَِّْٓ خٌٍَّوِد(.)2
ايػازؽ ٜ :عً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ َٔ أتٌ إٔ ٜعن. ِٗٝ
ٖٓٚاى َػا: ٌ٥
ا٭ٚؾت  :نٝـ ٜعن ٞايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ انتػًُؽت .
ايثاَْ : ١ٝاٖ ٞايٓػه ١بؽت  ٠ٚ٬ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ يٰٜا
 ٚعنٝع٘ يًُػًُؽت.
ايثايث ٠ٚ٬ : ١ايٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ اٜـا
يًُػًُؽت.
أَا انتػأي ١ا٭ٚؾت ؾعأ  ٞايععنٚ َٔ ١ٝت ٙٛنثريَٗٓ ٠ا :
( )1ايسض انتٓثٛض .252/4
( )2غٛض ٠ايٓخٌ .53

اا عنٝـ١
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ا٭ ٠ٚ٬ : ٍٚايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٯٜا
ايثاْ : ٞتطٜإ انتعجعا

ايكطإ .

اذتػ ١ٝعًٜ ٢س ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘

ٚغًِ .
ايثايث  :جتسز ايؿٛاٖس ٚانتكازٜل اييت سٍ عً ٢قسم ْـع ٍٚايكـطإ
َٔ عٓس اا عع ٚتٌ.
ايطابع  :أزا ٤ايٓيب ستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ ايكـ ٠٬ايَٝٛٝـ١
ٚاَاَع٘ يًُػًُؽت ؾٗٝا ٚقس ٚضز يؿظ أقِ ايكـ ٠٬أضبـع َـطا

وت ايكـطإ

خطاباّ يًٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ قـاٍ عـاؾترًَؤَلِمُْ خٌظَّم َشَ بَِّْ
خٌظَّ َشَ ظَنْيََ ػَْٓ خٌْفَمْشَدءِ ًَخٌُّْنْىَسِ ًٌَرِوْسُ خٌٍَّوِد(.)1

ارتاَؼ  :اتابـ ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ عًـ ٢أغـ١ً٦

انتػًُؽت ٚغريِٖ قاٍ عاؾت ر ًَّعْإٌٌََُٔهَ ػَْٓ ذُِ خٌْمَسَِْْْٔٓ لًُْ ظَإَظٌٍُْ ػٍََْْىُُْ
ِِنْوُ ذِوْسًخد (.)2

يهٝإ اعجاظ وت بعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ  ٖٛٚإٔ َـٔ
ٚت ٙٛطٗري  ٚعن ١ٝانتػـًُؽت ؿكٗٗـِ وت ايـسٚ ٜٔان٬عٗـِ عًـ ٢أحـٛاٍ
ا٭َِ ا٭خط ٚ ٣عهعِٗ يككل ا٭ٚيؽت َٔ ا٭ْهٝـاٚ ٤ايكـاذتؽت ٚأخـص
ايعربٚ ٠انتٛعظَٗٓ ١ا  ٚكسٜط يؿـظ رٜػـأيْٛود بًخـاظ اٜـ ١ايهخـث عًـ٢
تٗا

َٓٗا :
ا٭ٚؾت ٜ :ػأيْٛو عٔ َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت .
ايثاْٜ : ١ٝػأيْٛو َٹٔ َٔٸ اا .
ايثايثٜ : ١ػأيْٛو إٔ عً ٛعً ِٗٝاٜا
ايطابعٜ : ١ػأيْ ٛو ؾأتهِٗ بع ٠ٚ٬اٜا

ايكطاْ ١ٝأْٗا حج. ١
( )1غٛض ٠ايعٓههٛ

.45

( )2غٛض ٠ايهٗـ .83

اا .
ايكـطإ ؾُـٔ خكـا٥ل اٯٜـ١

َعامل اٱقتإ  /ج 147ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 265

ارتاَػٜ : ١ػأيْٛو ٭ٕ اا أضغًو اي. ِٗٝ
ٚأَــا انتػــأي ١ايثاْٝــ ١ؾــإٕ ايٓػــه ١بــؽت ايــعٚ ٠ٚ٬ايععنٝــٖ ١ــ ٞايعُــّٛ
ٚارتكٛم انتطًل َٔ ٚت:ٙٛ
ا٭ : ٍٚشا

ــ ٠ٚ٬ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ اٯٜــا

ايكطاْ ١ٝعنْٚ ١ٝكا ٤يًُػًُؽت.
ايثـــاْ : ٞـــ ٠ٚ٬انتػـــًُؽت أْؿػـــِٗ يًكـــطإ عنٝـــ ٚ ١طٗـــري هلـــِ ٚوت

ايعٓعٌٜرًَٔفْط ًََِد ظٌََّخىَد * فَإٌَْيََّيَد فُفٌُزَىَد ًَظَمٌَْخىَد * لَدْ ؤَفٍَْكَ َِْٓ شَوَّدىَد * ًَلَدْ خَدذَ
َِْٓ دَظَّدىَدد (.)1

ؾٓػهت اٯ ١ٜأعـ ٙ٬ؾعـٌ ايععنٝـ ١اؾت ايعهـس ْؿػـ٘ يٝهـَ ٕٛـٔ َكـازٜل
ايععن ١ٝبايع َٔ ٠ٚ٬تٗا :
ا٭ٚؾت  :ــ ٠ٚ٬ايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ اٜــا

ايكــطإ عًــ٢

انتػًُؽت ٚانتػًُا .
ايثاْ ٠ٚ٬ : ١ٝانتػًِ اٜا

ايكطإ.

ايثايث : ١اغعُاع انتػًِ ٯٜا

ايكطإ.

ايطابع : ١عٌُ انتػًِ ؿتهاَؽت ايعٓعَٚ ٌٜا تا٤

ب٘ اٜا

ايكطإ َٔ

أحهاّ اذتٚ ٍ٬اذتطاّ قاٍ عاؾتربَِّْ ىَرَخ خٌْمُسْآَْ َّيْدُِ ٌٍَِّعِِ ىَِِ
ؤَلٌََُْد(.)2

ٚعٔ عُطإ بٔ اذتكؽت قـاٍ :قـاٍ ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚغـًِ
٭ب : ٞنِ عهـ س ايٝـ ّٛاهلـا ؟ قـاٍ  :غـهع ١غـت وت ا٭ضض ٚٚاحـس وت
ايػُا ٤قاٍ  :ؾأ ِٜٗعس يطغهعو ٚضٖهعو ؟ قاٍ  :ايص ٟوت ايػُا ٤ؾكاٍ :
ٜا حكؽت أَا اْو إ أغًُت عًُعو نًُعؽت ٓؿعاْو .قـاٍ :ؾًُـا أغـًِ

( )1غٛض ٠ايؿُؼ .10-7
( )2غٛض ٠اٱغطا.9 ٤
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حكؽت أ  ٢ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ ؾكـاٍ ٜ :ـا ضغـ ٍٛاا
عًُين ايهًُعؽت ايًعؽت ٚعس ين.
قاٍ  :ؾكاٍ  :ايًِٗ أهلُين ضؾسٚ ٟأعصْ َٔ ٞؾط ْؿػ.)1()ٞ
ايثايث  :عن ١ٝانتػًُؽت ْٛع نطٜل يع ِٗ ٚ٬اٜا

ايكطإ َـٔ غـري إٔ

ًٜعّ ايسٚض بُٗٓٝا.
ٚأَا انتػأي ١ايثايث ١ؾـادتٛاب ْعـِ يٝهـَ ٕٛـٔ َعـاْ ٞايعطــ وت قٛيـ٘

عاؾترَّعٌٍُْخ ػٍََْْيُِْ آَّدظِوِ ًَُّصَوِّْيُِْد أ ْ٘ َٔ عطــ انتُػٳـهب عًـ ٢ايػـهب ٚانتعًـٍٛ
عً ٢ايعً.١

ل ٌٗٛذؼاىل ر ًَبِْْ وَدٌُٔخ ِِْٓ لَسًُْ ٌَفِِ ػَ َي ُِسِنيٍد
هؽت اٯ ١ٜحاٍ انتػًُؽت قهٌ بعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ

َٔ ايه٬يٚ ١ايػٛاٚ ١ٜؾ ٘ٝاؾاض ٠اؾت ايؿرت ٠بؽت ايطغ ٍٛعٝػ ٢عً ٘ٝايػّ٬
ٚايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ  ٖٞٚضت ٛغعُا ١٥غٓٚ ١يهٝـإ قـإْٛ
 ٫ ٖٛٚقتٔٸ أحس َٔ انتػًُؽت ٜٚك ٍٛأْ ٞنٓت ََٓ٪اّ قهـٌ بعثـ ١ايـٓيب ستُـس
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ افتا ناْت ْه ٠ٛستُس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ
ؾهٚ ّ٬ؾٝه ّا عً ٢ايٓاؽ كتٝعاّ.
ٚعتعٌُ انتطاز َٔ ايٛا ٚوت(ٚإ ناْٛا) ٚتٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚاضاز ٠انتَٓ٪ؽت ايص ٜٔصنطِٖ ا ١ٜايهخث.
ايثاْ : ٞانتككٛز عُ ّٛانتػًُؽت ٚانتػًُا .
ايثايث  :انتككٛز ايٓاؽ كتٝعاّ.
ٚانتدعاض ٖ ٛايثاْ ٞيعهاز ِٗ ا٭قٓاّ قهٌ ايهعث ١ايٓه.١ٜٛ
ٚقٝس

ا ١ٜايهخث ايه ٍ٬بأْ٘(َهؽت) يٝدطج أٌٖ ايهعـاب َٓـ٘ ٭ْٗـِ

أ هاع ا٭ْهٝا ٤ايػابكؽت.

( )1انتعجِ ا٭ٚغط يًطرباْ.18/5 ٞ
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َ َٔٚعاْ ٞادتُع بؽت َهاَؽت ا ١ٜايهخث جتً ٞاٱعجاظ وت ْه ٠ٛستُـس
قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ َٚكـازٜل انتـٔٸ اٱهلـ ٞبـإٔ ٜٓكـٌ ايٓـاؽ َـٔ
ايه ٍ٬انتهؽت اؾت حاٍ اٱض كا ٤ايعًُٚ ٞايك٬ح ٚايطؾاز  ٖٛٚأَط ٜ ٫كسض

عً ٘ٝا ٫ا عع ٚتٌ َ َٔٚكازٜل ٜ٫ٚع٘ ٚوت ايعٓعٌٜربَِّْ ًٌَِِِّْ خٌٍَّوُ

خٌَّرُِ َٔصَّيَ خٌْىِعَدذَ ًَىٌَُ َّعٌٌََََّ خٌظَّدٌِمِنيَد (. )1

حبث تالغً
َٔ نطٚب عًـِ ايهٝـإ ٖٚـ ٛخـعِ ايهـ ّ٬ايؿـعط ٟبٓهعـٜ ١ـعِ انتعٓـ٢
بسْٗٚا يًعأنٝس ٚانتهايػٜٚ ١أ  ٞاٱٜػ اٍ وت ايؿعط بإٔ عهُٓ٘ ايكاؾ ١ٝدتصب
اع ٖٓٚاى ؾطم بؽت اٱٜػاٍ ٚؾه ٍٛايه ّ٬ايـص ٟيـٝؼ ؾٝـ٘

ايكاؾ ١ٝا٭

نثري ؾا٥سٚ ٠قاٍ َػًِ بٔ ايٛيٝس َٔ ايط:ٌٜٛ
أشٳا َا عًت َٹٓٻا ش٩اب َ١ؾاضبٺ  ...ٳُؿٻتٵ ب٘ٹ َؿ ٞانتُكٝٻسٹ وت ايٛحٌٔ(.)2
ٚنإ ٖاض ٕٚايطؾٝس ٜكـ :ٍٛقا ًـ٘ اا أَـا نؿـا ٙإٔ ظتعًـ٘ َكٝـس ّا حعـ٢
تعً٘ وت ٚحٌ.
ٚتــا٤
ٚا٭

خاـتــ ١اٜــ ١ايهخــث بكــاْ ٕٛكـــ عٓــس ٙا٭بكــاض َسٖٛؾــ١

اع َهٗٛض ٖٛٚ ٠نٝـ إٔ حاٍ انتػًُؽت اْعكًـت بهعثـ ١ايـٓيب ستُـس

قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اؾت ايهس َٔ ايه ٍ٬يعكري وت ضٜـاض اهلـس٣
ٚايطؾاز .
َ َٔٚعاْ ٞخاـت ١ا ١ٜايهخث ن ٟٛقؿخ ١ايه٬ي ١اؾت ا٭بس َٔ ٖٛٚ
اٱعجاظ وت بعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚايس٫ي ١عً ٢خعُٗا
يًهٓٛا

ٚعسّ حات ١ايٓاؽ اؾت ضغاي ١أخط. ٣

( )1غٛض ٠ا٭عطاف .196
(َ )2عاٖس ايعٓكٝل .118/1
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ثٕاء اهلل ػٍى ٔفسٗ ٌرفضٍٗ تادلٓ

ر ٌَمَدْ ََِّٓ خٌٍَّوُ ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَ بِذْ زَؼَػَ فِْيُِْ زَظٌُالً ِِْٓ ؤَْٔفُعِيُِْد (. )1
َعٓ ٢انتٔٸ ايطٚ ٍٛاٱحػإ ٚقس ْٗ ٢اا عـع ٚتـٌ عـٔ َـٔٸ ايٓـاؽ

ؾُٝا ب ِٗٓٝقاٍ عاؾت رالَ ظُسْـٌٍُِخ طَدَلَدظِىُُْ زِدٌَِّّْٓ ًَخَٕذٍَد (ٖٓ َٔ )2ا ٜكاٍ :
انتٔٸ أخ ٛانتٔٸ أ ٟإٔ انتٔٸ بععساز ؾهًو عً ٢عٌُ غريى  ٚعسٜس ايكٓا٥ع
أخ ٛاي كطع ٚاٱبطاٍ ٚاذتطَإ َٔ ايثٛاب.
 ٚايعنا ٠ايعطٗط ٚايٓظاؾٚ ١ايُٓـاٚ ٤ايعٜـازٚ ٠وت انتعٓـ ٢اٱقـط٬حٞ
ا خطاج تع َٔ ٤انتاٍ يًؿكطاٚ ٤عاَ ١انتػعخكؽت ٚب٘ ٜعن ٞايعهس َاي٘ ْٚؿػ٘
بسؾع حكَ ١كسض  َٔ ٠انتاٍ ؾطنٗا اا يًُػـعخكؽت َٚكـساض شتكـٛم وت
َاٍ شتكٛم يطا٥ؿ ١شتكٛقٜٚ ١أ  ٞشنط ايعنا ٠وت ايكـطإ َعكـ ّ٬بإقاَـ١
ايكــٚ ٠٬اخعه ـاض ّا يكــ ٠ٛاقتــإ ايعهــس ٜٚكــري غــهه ّا َٛٚنــٛع ّا يًعهاؾــٌ
اٱتعُاعٚ ٞاقـ٬ح ّا يٮخـ٬م قـاٍ ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ :افتا بعثت ٭ـتِ َهاضّ ا٫خ٬م)(.)3
ٜٚععًل ايٓؿع ٚايك٬ح ٚايعٗصٜب وت ا٭خ٬م بسؾع ايعناٚ َٔ ٠ت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚزاؾع ايعنا. ٠
ايثاْ : ٞايصٜ ٟك ّٛبع ٠ٚ٬اٜا

ايعناٜٚ ٠عٛؾت ايعهًٝؼ بسؾع ايعنا. ٠

ايثايث  :اٯ َط بايعناٚ ٠ايص ٟعتث عًٗٝا .
ايطابع  :ايٓاٖ ٞعٔ حهؼ ايعنا. ٠
ارتاَؼ  :ايٛاغط ١ايصٜ ٟك ّٛبٓكٌ ٚاٜكاٍ زؾع ايعنا. ٠
ايػازؽ  :انتػعخل يًعناٚ ٠ايكابض هلا  ِٖٚايـصٚ ٜٔضز شنـطِٖ وت

قٛي٘ عاؾتر بََِّّٔد خٌظَّدَلَدضُ ٌٍِْفُمَسَخءِ ًَخٌَّْعَدوِنيِ ًَخٌْؼَدٍِِِنيَ ػٍََْْيَد ًَخٌُّْاٌََّفَصِ لٌٍُُزُيُُْ ًَفِِ
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )2غٛض ٠ايهكط.264 ٠
( )3ايهخاض .210/16
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خٌسِّلَممدذِ ًَخٌْغَممدزِِِنيَ ًَفِممِ ظَ مسًِِْ خٌٍَّ موِ ًَخِزْ مِٓ خٌعَّ مسًِِْ فَسِّؼَ مصً ِِ مْٓ خٌٍَّ موِ ًَخٌٍَّ موُ ػٍَِممٌُْ
لَىٌُِْد

( )1

ؾِٗ:

أ : ّ٫ٚايؿكري ايص ٫ ٟقتًو قٛ

غٓع٘.

ثاْٝــاّ  :انتػــهؽت ايــص ٟأقعس ــ٘ ايؿاقــٚ ١نــطأ

عاؾتر ظَؼْسِفُيُُْ زِعَِّْدىُُْ الَ َّعْإٌٌََُْ خٌنَّدضَ بٌِْمَدفًدد(.)2

عًٝــ٘ اذتاتــ ١قــاٍ

ثايثاّ  :ادته اٚ ٠انتكسق ٕٛايص ٜٔظتُع ٕٛايعنا.٠
ضابعا  :انت٪يؿ ١قًٛبِٗ َٔ ايط٩غاٚ ٤انتٮ حسٜث ٞايعٗس بسخ ٍٛاٱغّ٬
ايص ٜٔغتؿ ٢تاْهِٗ ؾٝػعُاي ٕٛبٓكٝب ٚتع َٔ ٤ايعنا.٠
خاَػاّ  :ععل ايعهٝس ٚؾهاى ايطقاب.
غازغاّ  :ايػاضَ ٕٛايص ٜٔضنهعِٗ ايس ٕٜٛوت ؾعٌ ارتري .
غابعاّ  :وت غه ٌٝاا ٖٚصا ايهاب ٚاغع ؿتا ؾ ٘ٝعظ ِٝؾعا٥ط اا.
ثآَاّ  :ابٔ ايػه ٖٛٚ ٌٝانتػاؾط ايص ٟاْكطعت ب٘ ايػهٌ ٚإ نإ غٓٝـ ّا
وت بًس ٘ .
ٚا ٕ نإ ايصٜ ٟك ّٛبعٛظٜع  ٚؿطٜل ايعنـا ٠اؾت انتػـعخكؽت َايـو انتـاٍ
ايعنـ ٟٛؾٗـٌ ٜأخـص َـٔ غــِٗ ايعـاًَؽت عًٗٝـا ادتـٛاب  ٫افتـا كــطف
يٮقٓاف ايػهع ١ايهاقٚ ١ٝنصا ي ٛقاّ با٭َط ٚن ً٘ٝايثك ١ؾٝعطَ َٔ ٘ٝاي٘
ٜٚسٍ ظاٖط ا ١ٜايكسقا

عً ٢إٔ ايعاًَؽت عًٗٝا ِٖ غـري زاؾعـ ٞايعنـا٠

 َٔ ٖٛٚاٱعجاظ وت زت ٧اٯ ١ٜبكٝػ ١ادتُع وت اٯَ َٔٚ ١ٜعاْ ٞاٱغعع٤٬
انتػعكطأ َٔ حطف ادتط (عًـ )٢وت قٛيـ٘ عـاؾت ر ًَخٌْؼَمدٍِِِنيَ ػٍََْْيَمدد ٚايـصٟ
ٜؿٝس ْٛع ق ١ٜ٫ٚٚ ١َُٛٝعً ٢كتع ايعناٚ ٠ايٛن ٌٝيًُايو ٚن ٌٝخام .
 ٚكسٜط يؿظ ( ٚايعاًَؽت عًٗٝا )عًٚ ٢ت: ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚايعاًَؽت َٔ قهٌ ٚي ٞا٭َط ٚاذتانِ .
( )1غٛض ٠ايعٛب.60 ١
( )2غٛض ٠ايهكط.273 ٠
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ايثاْ : ٞبٝإ ايؿأْ ١ٝيًُكسم ٚايعاٌَ عً ٢ايعنا. ٠
ايثايث  :اخعكام انتكسٶقؽت بايعٌُ يُع ايعناٚ ٠ايعؿك٘ وت أحهاَٗا .
ْعــِ يــ ٛنــإ ايٛنٝــٌ ارتــام ستعات ـاّ ٜٓٚطهــل عًٝــ٘ أحــس عٓــأٜٚ
انتػعخكؽت يًعنا ٠تاظ ي٘ إٔ ٜأخص َٓٗا .

 ٚــسٍ يػــ ١ادتُــع وت اٯٜــ ١رًَخٌْؼَممدٍِِِنيَ ػٍََْْيَممد د ٚط ٝــب ايعــاًَؽت بعــس

ايؿكطا ٤انتػانؽت عً ٢ؾهٌ اا عع ٚتٌ وت ايػعٚ ١ايػطا ٤يًُػًُؽت ٚحتكل
ْكــاب ايعنــا ٠وت أَــٛاهلِ ٚايٝــ ّٛؿطغــت نا٥ؿــَ ١ــٔ انتػــًُؽت دتُــع
ايكسقا

 ٚسٍ ػُٝعِٗ بايعاًَؽت عً ٢اخعٝاضِٖ َٔ قهٌ ايٓيب قً ٢اا

عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚاذت هاّ ٚيٝؼ ٭حس إٔ ٜٓكب ْؿػـ٘ تاَعـاّ يًعنـا ٠٭ٕ
اٯْ ١ٜععع٘ بايعاٌَ ٚنأْ٘ أتري.

لأ ْٛاٌرثٍاْ اٌراذً ٌٍمسآْ
يكس َٔٸ اا عً ٢ايـص ٜٔا هعـٛا ضنـٛإ اا اش بعـث ؾـ ِٗٝضغـَ ّ٫ٛـٔ
ا ٤اا عع ٚتٌ رخٌشَّدوِسِدٚرخٌشَّىٌُزُدٜٓٚعٍ

أْؿػِٗ ٜعن ِٗٝب٘)  َٔٚأ
ايؿهط َٔ عٓس اا َٔ ٚت: ٙٛ
ا٭ : ٍٚوت اذتٝا ٠ايسْٝا .
ايثاْ : ٞوت اٯخط. ٠

ايثايث  :وت ايسْٝا ٚاٯخط. ٠

َ َٔٚكـازٜل ر ٌٍَِّموِ ٍُِْمهُ خٌعَّمٌََّخضِ ًَخَٕزْعِد( )1عـسّ اْكطـاع ؾـهط اا عـع

ٚتٌ يعهاز ٙوت ًَه٘ ٚنـٌ اٜـَ ١ـٔ ايكـطإ ٖـَ ٞـٔ ؾـهط اا عـع ٚتـٌ
يًَُٓ٪ؽت ايص ٜٔا هعٛا ضنٛاْ٘ يٝعجً ٢قاْٛ ٕٛيس  ٚؿطع ايٓعِ عًـ ٢ؾـهط
اا يًُػًُؽت ٚحانتا أخرب

اٯٜـ ١ايػـابك ١عـٔ ٚتـٛز َـا٥ع  ٚهـا ٜٔبـؽت

انتَٓ٪ؽت ٚايص ٜٔنؿطٚا تا٤

ا ١ٜايهخث َععكه ١هلا يهٝإ قاْٖٚ ٕٛـ ٛعـسز

انتٔٸ ٚايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢ايص ٜٔآَٛا  ٚأنٝس قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ َكازٜل ؾهط اا
( )1غٛض ٠ايؿٛض.49 ٣
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ٚتعا ٘٥يًُػًُؽت يٝؼ هلا حكط ٚؾ ٘ٝطغٝب باٱقتإ ٚزع ٠ٛيًٓاؽ يٓهص
ايهؿط ٚادتخٛز ايصٜ ٫ ٟأ  ٞا ٫بايهٚ ٤٬ايهطض ايؿازح وت ايسْٝا ٚاٯخط٠

قاٍ عاؾت ر ًٌٌَْ َّسٍَ خٌَّرَِّٓ ٌٍَََُّخ بِ ذْ َّسًََْْ خٌْؼَرَخذَ ؤََّْ خٌْمٌَُّشَ ٌٍَِّوِ ـَِّْؼًد ًَؤََّْ
خٌٍَّموَ شَمدِّدُ خٌْؼَمرَخذِد

( )1

ٔ
ٚاخهــاضِٖ بانت٬ظَــ ١بــؽت ا هــاع ضنــٛإ اا ٚبــؽت انتـ ٸ

اٱهل َٔٚ ٞاٱعجاظ كٝٝس اٯ ١ٜايػابك ١با هاع ضنٛإ اا أ٫ ٟبس َع
اٱقتإ َٔ ا ٝإ ايكاذتا

ٚاتعٓاب انتعاقٚ ٞايػـ٦ٝا

ٚحانتـا ٜـَٔ٪

اٱْػإ ٜأ  ٘ٝانتٔٸ اٱهل ٌٖٚ ٞغتعل ؿتهاَؽت ا ١ٜايهخث ادتـٛاب ٫

افتا َٖ ٛكسام تًَٔ َٔ ٞٸ ْٚعِ اا قاٍ عـاؾت ر ًَبِْْ ظَؼُمدًُّخ ِٔؼَّْمصَ خٌٍَّموِ الَ
ظُمْظٌُىَدد(.)2
ٚوت اخهاض ا ١ٜايهخث بإٔ ايطغ ٍٛستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َـٔ
ْؿؼ انتَٓ٪ؽت ٚبعث٘ اا َٔ بؽت ظٗطاْْ ِٗٝكض ٚابطاٍ ٭ثط ق ٍٛانتؿطنؽت
بإٔ ٜهْ ٕٛيب اخط ايعَإ غري ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ نُـا

ٚضز وت ايعٓعٜــٌ ر ًَلَ مدٌٌُخ ٌَ مٌْالَ ُٔ مصِّيَ ىَ مرَخ خٌْمُ مسْآُْ ػٍََممَ زَـُممً ِِ مْٓ خٌْمَ مسَّْعَِْْٓ
ػَظُِْد(ٚ )3ؾ  ٘ٝز٫ي ١عً ٢نثرياّ َٔ احعجاج ايكطإ ايصا  ٞمل ٜػعكطأ بعس .

يكس ا كـ ايكطإ بهٝإ أقٛاٍ ٚتساٍ انتؿطنؽت ٫ٚبس إٔ ايكطإ تا٤
بايطز عً ِٗٝغٛا ٤وت شا

اٯ ١ٜاييت صنط قٛهلِ أّ وت ا ١ٜأخطَ ٣ـٔ شا

ايػٛض ٠أ ٚوت غٛض ٠أخط َٔٚ ٣اٱعجاظ وت احعجاج ايكطإ قٝػ ١ايععسز
وت انتعٓٚ ٢قهػ ١ايربٖإ َع احتاز ايهًُٚ ١اٯ.١ٜ
يكس هُٔ ٖصا ايػٹؿط أبٛاباّ َٔ ايعًِ خاق ١بهٌ ا: ٖٞٚ ١ٜ
ا٭ : ٍٚاٱعطاب ٚايًػ : ١يهٝإ ايصخا٥ط وت عًِ ايٓخ ٛوت اٯ ١ٜايكطاْ. ١ٝ
( )1غٛض ٠ايهكط.165 ٠
( )2غٛض ٠ايٓخٌ .18
( )3غٛض ٠ايعخطف .31
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ايثاْ : ٞوت غٝام اٯٜا
ٚقس قسض

 ٖٛٚ :حبط َٔ ايعً ّٛيٝؼ ي٘ حسٸ أَٓ ٚعٗـ٢

أتعاٖ َٔ ٤صا ايعؿػري بايكً ١بؽت ؾطط َٔ اَ ١ٜع ؾطط َٔ ا١ٜ

زتاٚض ٠هلا(. )1
ايثايث  :اعجاظ اٯ ١ٜايصا  : ٞيكس قسض

عس ٠نعب وت أضٜذ اٱغّ٬

ععًل باعجاظ ايكطإ  ٚوت ٖصا ايػٹؿط باب وت ؿػري نٌ ا ١ٜا
اٯ ١ٜايـصا  ٞيهٝـإ انتهـاَؽت ايكسغـ ١ٝٯٜـا

ـ٘ اعجـاظ

ايكـطإ ٚاٱعجـاظ وت ض

ٗـا

ٚنًُا ٗا َٚعاْٗٝا ارتاق ١بٗا .
ٚأخععِ ٖا ايهاب بصنط ا غِ خام يٰ ١ٜايكطاْ ٖٛٚ ١ٝاقرتاح َٓا ٫ٚ
ٜعين ايثهٛ

ٚايكطع بٗصا اٱغِ افتا ْٖٛ ٛع بٝـإ ٚز٫يـ ١عًـ ٢اَهـإ

ختكٝل اغِ يهٌ ا ١ٜقطاْٚ ١ٝأْٗا كهٌ ٖصا انتؿطٚع ايص٪ٜ ٟنس اغعك٬هلا
بايصا

َٔ غري إٔ ٜععـاضض ٖـصا اٱغـعكَ ٍ٬ـع قـًعٗا  ٚساخًـٗا بآٜـا

ايكطإ ا٭خط. ٣
ايطابع  :باب اعجاظ اٯ ١ٜايػري : ٟيكس ناْت ا٭تـعا ٤ا٭ٚؾت عهـُٔ
أعجاظ اٯ َٔ ١ٜغري ؾكٌ بؽت ايصا ٚ ٞايػري ٟايص ٟتا ٤وت ا٭تعا ٤ا٭خري٠
يًهٝــإ ٚجتًٝــا

اٱعجــاظ عًــ ٢ضتــ ٛايعؿكــٚ ٌٝيًعأغــٝؼ يًعًُــا ٤وت

انتػعكهٌ .
ٜٚعكـ ٖصا ايعَإ بعؿطع ايعًٚ ّٛاخعكام ْؿط َٔ ايعًُا ٤بهٌ ؾطع
َٓٗا يعخان ٞعً ّٛايعؿػري غٓدٖ ١ٝصا ايعَإ  ٚعجً ٢شخا٥ط َٔ ايكـطإ
ٜٓعؿع َٓٗا وت نٌ ؾطٚع ايعًِ انتػعخسثَ َٔ ٖٛٚ ١عاْ ٞانتٔٸ ايـص ٟـصنطٙ
ا ١ٜايهخث بًخاظ إٔ ايؿكٌ ايٓاؾع يًٓاؽ َٔ ؿطع ايعًَ ٖٛ ّٛـٔٸ ٖٚساٜـ١
َٔ اا ٚيعه ٕٛؾصضا

َٓ٘ َٔ اذتهِ اييت تا ٤بٗا ضغ ٍٛاا قً ٢اا

عًٚ ٘ٝاي٘ انتػًُؽت َٔ عٓس اا .

( )1أْظط ادتع ٤ايطابع ٚا٭ضبعؽت بعس انتا ١٥ايص ٟتا ٤خاقاّ بايكً ١بؽت ؾطط َٔ اٯٜـ١
ٚ 161ؾطط َٔ اٯ َٔ 164 ١ٜغٛض ٠اٍ عُطإ .
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ارتاَؼ  :اٯ ١ٜغ٬ح ٜ :عكـ اٱْػإ بايهعـ ٚايؿاقٚ ١ايككٛض عٔ
ايػاٜا

ٚا٭َا ْ ٞايكطٜهٚ ١ايهعٝسَ ٖٛٚ ٠ـٔ عـامل انتُهـٔ ٜٚهـٚ ٕٛؾـل

ايكٝاؽ اٱقرتاْ: ٞ
ايهرب : ٣نٌ هتهٔ ستعاج .
ايكػط : ٣اٱْػإ هتهٔ .
ايٓعٝج : ١اٱْػإ ستعاج .
 ٚأ  ٞاٯ ١ٜايكطاْ ١ٝيػس حات ١اٱْػـإ وت أَـٛض ايـسٚ ٜٔايـسْٝا ً ٚـو
ٔ اا َٚـا ؿهـٌ بـ٘ َـٔ
ْعُ ١عظُـ ٢ؾًـصا هـُٓت اٜـ ١ايهخـث شنـط َـ ٸ
اٱحػإ بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ضغ َٔ ّ٫ٛبؽت انتَٓ٪ؽت
إٔ ْػهع٘ يًَُٓ٪ؽت  ٫ختعل بأَٛض ايعهًٝؼ بـٌ ؿـٌُ ا٭عُـاٍ

 َٔٚاٯٜا

ايعهازٚ ١ٜانتعاَ٬

اش ٜكـ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بؽت ٜس ٟاا

عــع ٚتــٌ متــؼ َــطا

وت ايكــٖ ٠٬ــٚ ٛانتَٓ٪ـٜ ٕ ٛهــرب ٜٚهــربٜٚ ٕٚطنــع

ٜٚطنعــٜٚ ٕٛػــجس ٜٚػــجسٚ ٕٚقتعــاظ عًــ ِٗٝبــايع ٠ٚ٬وت ايكــٖٚ ٠٬ــِ

ٜػُع ٕٛيعه ٕٛايكـطا ٠٤وت ايكـَ ٠٬ـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ عـاؾت رَّعٍُْمٌخ ػٍََمْْيُِْ
آَّدظِوِد.

ايػازؽ َ :ؿٗ ّٛاٯ ١ٜيهٝإ ز٫ي ١انتعٓ ٢غري ايظاٖط وت انتٓطٛم َٔٚ
اعجاظ ايكطإ إٔ َعٓ ٢نٌ َٔ انتٓطٛم ٚانتؿَٗ ّٛععسز عجع عك ٍٛايطتاٍ
عٔ ازضاى نٓٗ٘ يصا ؾؿ ٞنٌ ظَإ ػعٓهط َػاٚ ٌ٥شخا٥ط تسٜس َٔ ٠نٓٛظ
ايكطإ .
ٚبا َهإ ايعً ّٛاغعكطا ٤عً ّٛنثريَ َٔ ٠ؿاٖ ِٝاٯٜا

ايكطاْٝـ ١غـٛا٤

َٔ َؿٗ ّٛنٌ ا ١ٜعً ٢ضتَ ٛػعكٌ أ ٚانتؿٗ ّٛانتكعهؼ ٚانتػعكطأ َـٔ ادتُـع
بؽت اٜعؽت أ ٚأنثط .
ايػابع  :اٯ ١ٜيطـ  َٔ :خكا٥ل ايكطإ إٔ نٌ ا ١ٜؾ ٘ٝيطـ َععـسز
َٔ تٗا

:

ا٭ٚؾت ْ :ع ٍٚاٯ ١ٜايكطاْ. ١ٝ
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ايثاْ : ١ٝنٝؿْ ١ٝع ٍٚاٯ. ١ٜ
ايثايث : ١قٝاّ غٝس َٔ غازا

انت٥٬ه ٖٛٚ ١ترب ٌٝ٥بعٓع ٌٜاٯ. ١ٜ

ايطابع : ١ا كاف ترب ٌٝ٥با٭َاْ ١وت نٝؿْ ١ٝكٌ ٚاٜكاٍ اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝهتا

ٜسٍ عًَٛ ٢نٛع ١ٝنـٌ حـطف َٓٗـا قـاٍ عـاؾت ر َٔمصَيَ زِموِ خٌمسًُّقُ خَِِٕمنيُ *
ػٍَََ لٍَْسِهَ ٌِعَىٌَُْ ِِْٓ خٌُّْنرِزَِّٓد (. )1

ارتاَػ : ١نٝؿً ١ٝك ٞايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ْع ٍٚاٯ١ٜ
ايكطاْٚ ١ٝاٱعجاظ اذتػ ٞايصٜ ٟعجً ٢حباٍ ايٓيب قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ
عٓس ْع ٍٚاٯ. ١ٜ
ايػازغ : ١حؿظ ايٓيب عًَ ٢ا ٜٓعٍ ب٘ ترب َٔ ٌٝ٥اٯٜا
زؾعٚ ١احس ٠غٛض ٠ناًَ١

ٚقس ٓـعٍ

ٚحانتا ٜػازض انتًو ٜه ٕٛايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘

ٚاي٘ ٚغًِ قس حؿظٗا ٚٚعاٖا ٚعًِ َعٓاٖا اٱكتاي. ٞ
اذتطث بٔ ٖؿاّ (غأٍ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ؾكاٍ ٜ :ا
ضغ ٍٛاا نٝـ ٜأ ٝو ايٛحٞ؟
ؾكاٍ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ :أحٝاْاّ ٜأ ٝين َثٌ قًكً١
ادتطؽ  ٖٛٚأؾسٸ عًٞٸ ؾٓٝؿكِ عين ٚقس ٚعٝت َا قاٍ
ٚأحٝاْـاّ ٜعُثـٌ انتًـو ضتـ ٬ؾــأعطف َـا ٜكـٚ )2( ) ٍٛايكًكـ ١قــٛ
اذتسٜس اشا حطى .
ايػابع : ١قٝاّ ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ بعهًٝؼ أٌٖ ايهٝـت
ٚايكخاب ١اٜا

ايكـطإ نُـا أْعيـت َـٔ غـري ظٜـاز ٠أْ ٚككـإ ٖٚـَ ٛـٔ

َكازٜل قٛي٘ عاؾت ر بَِّٔد َٔمُْٓ َٔصٌَّْنَد خٌرِّوْسَ ًَبَِّٔد ٌَوُ حلدفظٌْد (.)3

( )1غٛض ٠ايؿعطا.194-193 ٤
( )2ايهؿـ ٚايهٝإ يًثعًيب .402/13
( )3غٛض ٠اذتجط .9
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ايثآَٝ : ١ػري حؿظ انتػًُؽت ٯٜا

ايكطإ عٔ ظٗط قًب ٗ ٚ٬ ٚـِ

هلا ٚقريٚض ٗا َازَٛٚ ٠نٛع انتٓاتا ٠ب. ِٗٓٝ
ايعاغع : ١اختاش انتػًُؽت اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝحجٚ ١زيٚ ّ٬ٝؾاٖساّ عً ٢قسم
ْع ٍٚايكطإ َٔ عٓس اا .
ايعاؾط : ٠زخ ٍٛأنثط ايٓاؽ وت اٱغ ّ٬بػهب اٜا

ايكـطإ َٚـا ؾٗٝـا

َٔ اٱع جاظ ؾًِ ٜٓعؿـط اٱغـ ّ٬بايػـٝـ افتـا اْعؿـط بانتهـاَؽت ايكسغـ١ٝ

يًكطإ َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾت ر بَِّْ ىَرَخ خٌْمُمسْآَْ َّيْمدُِ ٌٍَِّعِمِ

ىَِِ ؤَلٌََُْد (.)1
ٚنٌ ا ١ٜسع ٛايٓاؽ يسخ ٍٛاٱغَٓٚ ّ٬ـ٘ اٜـ ١ايهخـث نتـا ؾٗٝـا َـٔ
ايرتغٝب بانتٔٸ اٱهلٚ ٞبٝإ اٯ ١ٜذتهٛض ٚ ٙؿهٌ اا يعٌ َٓٸ٘ ٜعػؿ٢
نٌ اْػإ يعسّ ٚتٛز اذتٛاتع بؽت ايٓاؽ ٚبؽت زخ ٍٛاٱغٚ ّ٬اٱ كاف

ا ١ٜايهخث انتٔٸ اٱهل ٞبٗا بكٛي٘ عاؾت رٌَمَدْ ََِّٓ

بكٝػ ١اٱقتإ اييت قٝس

خٌٍَّوُ ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَد (.)2
ايثأَ  :اؾانا

اٯ: ١ٜايؿٝض ايؿ ٧ايهثري ٚقس ٚضز وت ايكطإ رفَةِذَخ

ؤَفَؼْعُُْ ِِْٓ ػَسَفَدضٍد ( )3أ ٟضتععِ عً ٢ضت ٛزؾعا
ٚايؿٝض َٔ َعاْٚ ٞضؾخا

ٚنٌ زؾع ٖٞ ١اقاَع٘

ايٛحٚ ٞشنط ادتطتاْْٛ ٞعؽت َٔ ايؿـٝض

ُٖا :
ا٭ : ٍٚايؿٝض ا٭قسؽ  ٖٛٚ :ايعجً ٞاذتػ ٞايصا  ٞانتٛتب يٛتٛز
ا٭ؾٝاٚ ٤أغععسازا ٗا وت ايعرت ٠ايعًُ. ١ٝ

( )1غٛض ٠اٱغطا.9 ٤
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .164
( )3غٛض ٠ايهكط.189 ٠
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ايثاْ : ٞايؿٝض انتكسؽ  (:عٔ ايعجًٝا
ٜكعهــ ٘ٝاغــععسازا

ا٭

اٝ٥ـ ١انتٛتهـ ١يظٗـٛض َـا

ا٭عٝــإ وت ارتــاضج ؾــايؿٝض انتكــسؽ َرت ــب عًــ٢

ايؿٝض ا٭قسؽ ؾها٭ ٍٚحتكٌ ا٭عٝإ ايثابعـٚ ١اغـععسازا ٗا ا٭قـً ١ٝوت
ايعًِ ٚبايثاْ ٞحتكٌ ًو ا٭عٝإ وت ارتاضج َع يٛاظَٗا ٛ ٚابعٗا) (.)1
َٚا ْصنط َٔ ٙايؿٝض أَط تً ٖٛٚ ٞاؾطاقا

اٯ ١ٜايكطاَْٚ ١ٝا عٛيـس

 ٚعؿــطع عٓٗــا َــٔ ايعًــٚ ّٛايــسضض عًــ ٢ايكًــٛب انتٓهػــطٚ ٠عًــ ٢ادتــٛاضح
ٚاجملعُعا

ٚوت ن ٌ ا ١ٜقطاْ ١ٝاؾانـا

ٜػـعكطأ ٜٗٓٚـٌ َٓٗـا ايعـامل ٚغـري

ايعامل .
ٚق ٌٝإٔ نًُ ١ايؿٝض َٚ ١ٝٓٝ ٫عٓاٖا ايكـسٚض ٖٚـ ٛاقـط٬ح ؾًػـؿٞ
ٜععًل بايكً ١بؽت ايعامل اذتػٚ ٞايعامل انتؿاضم .
ٚإٔ انتٛتٛزا

ؾانت َٔ ا٭ ٖٛ ٍٚاا عع ٚتٌ نُا ٜؿٝض ايهٝا٤

َــٔ ايؿــُؼ ٚتــا٤
ٚايسضتا

اؾانــٖ ١ــص ٙا٭ؾــٝا ٤عًــ ٢ضتــ ٛايععــسز ٚايرت ٝــب

٭ٕ ايٛاحس ٜ ٫كسض َٓ٘ اٚ ٫احس ثِ ٜكسض عٔ ٖـصا ايٛاحـس

ٚاحس اخط ٖٚهصا ٜٚه ٕٛايكسٚض َٔ ا٭نٌُ اؾت ا٭ْكل يٝهك ٢انتهسأ
ا٭نٌُ عً ٢غطَسٜع٘ ٚـتاَ٘ ٚنُاي٘ ٚقس ٜػُ ٢ا٭قسّ .
ٚقاٍ ايؿاعط :
عهاضا ٓا ؾعٚ ٢حػٓو ٚاحس

ٚنٌ اؾت شاى ادتُاٍ ٜؿري .

ٚشنط إٔ أؾًـٛنؽت (ٚ )PLOTINUSيـس وت َسٜٓـ ١أغـ ٛٝوت َكـط غـٓ١
ٛ ٚ 205ؾ ٢وت اٜطايٝا غٜٓٚ )ّ 270-205( ّ 270 ١ػُ ٢وت ايهعب ايعطبٝـ١
بـايؿٝذ ايْٛٝاْٚ ٞانتصٖب وت نعاب٘ ايع اغٛعا
ؾًػؿ ١اؾ٬نٕٛ

ٛثٝل اذتٛاضا

ٚؾطح

 ٞايهعاب ب٘ ٭ٕ نٌ زتُٛع٪َ ١يؿ َٔ ١ػع ١أقػاّ .

ٚغــاؾط اؾت ؾــاضؽ َــع لتًــ ١غٛضزٜــإ ايثايــث يهــٔ اذتًُــ ١بــا٤
بايؿؿٌ ٚقاض أؾًٛنؽت ٚحٝساّ ٚصت ٢ؿتؿك ١حعٚ ٢قٌ اؾت اْطانٚ ٘ٝانًع

( )1ايععطٜؿا

.54/1
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أؾًٛنؽت عً ٢ايؿًػؿ ١ايطٚاق ٚ ١ٝاهلٓسٚ ١ٜاْعكٌ اؾت ضَٚا غٓ 244 ١وت أٜـاّ
حهِ اٱَربانٛض ايعطب ٞؾًٝٝب ٜٚػُ ٢ؾًٝٝهٛؽ ٚأغؼ َسضغ ١اؾ٬ن.١ْٝٛ
 ٚؿهٌ اا عع ٚتٌ بطغاي ١ايـٓيب ستُـس قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ
ضلت ١يًٓاؽ  َٔٚأتٌ ٖساٜعِٗ اؾت غهٌ اٱقتإ .
ثِ تاٖ ٤رياقًٝؼ يٝك ( ٍٛنٌ ا٭ؾٝا ٤ؿٝض) ٚقْ ٌٝظط ١ٜايؿٝض قطٜه١
َٔ ايك ٍٛبٛحس ٠ايٛتٛز ) اش عساخٌ ؾٗٝا ا٭ؾٝاٚ ٤يهٓٗا أعِ .
ؾُع اٱقطاض بارتكٛق ١ٝؾاْ ٘ ٜعهُٔ نٌ ؾ ٧٭ٕ ا٭قـػط َٛتـٛز وت
ا٭نرب ٚقس قاٍ بعض ايؿ٬غؿ ١ايعطب ؿتا ٖ ٛقطٜب َٔ ٖص ٙايٓظطَ ١ٜثٌ
ايؿاضابٚ ٞابٔ غٓٝا وت نعاب (ايؿؿاٚ ٤ايٓجاٚ ٠اٱؾاضا
ختًــ ٛبعــض ٖــص ٙايٓظطٜــا

ٚايعٓهٗٝا

) ٫ٚ

َــٔ ايهــ٬يٚ ١ايػٛاٜــٚ ١إٔ ناْــت أ

أقخابٗا ْايت ؾٗطٚ ٠اغع١

ــا٤

 ٚـهؽت وت ادتًُـ ١حاتـ ١ايٓـاؽ ٚاؾت ضغـاي١

ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚاؾت ايكطإ ٚايكسٚض عٓ٘ .
يكس تا٤

ا ١ٜايهخث ض زاّ عًٖ ٢ص ٙايٓظطٜا

ٚؾٗٝا اخهاض عٔ عظِٝ

قسض ٠اا عع ٚتٌ قاٍ عاؾت ر بَِّْ خٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَدِّسٌد ( )1يٝهٕٛ
َٓ٘ قسٚض انتًٝاضا

انتعهثط َٔ ٠ا٭ٚاَط َٔ اا عع ٚتـٌ وت نطؾـ ١عـؽت

ٚيٝؼ َٔ حكط يًجٗا

اييت هًػٗا ٖص ٙا٭ٚاَط وت ْؿؼ ايًخظ ٚ ١ـسٍ

عً ٘ٝا ١ٜايهخث اش أ  ٞوت شا

ايٛقت أَٛض :

ا٭ : ٍٚانتٔٸ ٚايط َٔ ٍٛاا .
ايثاْ : ٞعسز نطٚب ٚٚت ٙٛانتٔٸ اٱهل ٞعً ٢نٌ اْػإ حبػه٘ ٚزعا٘٥

َٓٚعيع٘ َ َٔ ٖٛٚكازٜل اٯ ١ٜايػابك ١ر ىُُْ دَزَـَدضٌ ػِنْدَ خٌٍَّوِد.

ايثايث  :ايؿٝض انتعكٌ ٚايسا ِ٥بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ ضغّ٫ٛ

 َٔٚاٯٜا

عسّ اضتكاض قسٚض ايؿـٝض بطغـاي ١ايـٓيب ؿتـا

ٜرتؾذ عٓٗا بٌ ٜأ  ٞايؿٝض َٔ عٓس اا َكاحهاّ هلص ٙايطغايٚ ١يًَُٓ٪ؽت
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .165

278ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱقتإ  /ج147

وت حٝا ِٗ ايٚ ١َٝٛٝأَـٛضِٖ ايعهازٜـٖٚ ١ـَ ٛـٔ َكـازٜل رٌَمَمدْ َِمَّٓ خٌٍَّموُ
ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَ د ؾايٛاحس غهخاْ٘ كسض عٓـ٘ ايـٓعِ ايَ٬عٓاٖٝـ ١زؾعـ١
طَ ٣ا ٖ ٞايٓػه ١بؽت انتٔٸ ٚايؿٝض َٔ اا.
ايثأَ  :اٯ ١ٜبؿاض : ٠يكس شنط اا عع ٚتٌ ا ٭ْهٝـا ٤وت ايكـطإ بكـهػ١

اٱنطاّ ٚايثٓا ٤عًٖٚ ِٗٝصا ايثٓا َٔ ٤ايؿٛاٖس عً ٢قٛي٘ عاؾت رًَٔصٌَّْنَد ػٍََْْهَ
خٌْىِعَدذَ ظِسَْْدًٔد ٌِىًُِّ شَِْءٍد (. )1
ٚعتعٌُ ْ ٌٝا٭ْهٝا ٤قؿ ١انتهؿط ٜٔتٗا

:

ا٭ٚؾت  :قؿ ١ايٓه٬َٚ ٠ٛظَ ١ايهؿاض ٠هلا .
ايثاْ : ١ٝنٌ ا ١ٜحػٜ ١ٝأ  ٞبٗا ايٓيب ٖ ٞبؿاض َٔ ٠عٓس اا .
ايثايث : ١زع ٠ٛايٓيب اؾت اا بؿاضَٛٚ ٠زٚ ٠أٌَ .
ايطابع : ١قٝاّ ا٭ْهٝا ٤بايهؿاض ٠بادتٓٚ ١ايًهث ايسا ِ٥وت ايٓع ِٝيًَُٓ٪ؽت
ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛايكاذتا

.

إ بؿاض ٠ا٭ْهٝا َٔ ٤انتٔٸ ايص ٟصنط ٙاٜـ ١ايهخـث ؾـإ قًـت أخععُـت
َها َؽت ا ١ٜايهخث بهعث ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘ ٚغـًِ ادتـٛاب
ٖصا قخٝذ ٚقس تا٤

اٜا

ايكطإ بهؿاضا

ا٭ْهٝا َٔ ٖٛٚ ٤اٱعجاظ

ايعكًٚ ٞاذتػ ٞي طغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ قـاٍ عـاؾت

ر ًَٔصٌَّْنَد ػٍََْْهَ خٌْىِعَدذَ ظِسَْْدًٔد ٌِىًُِّ شَِْءٍد ( )2يٝهٚ َٔ ٕٛت ٙٛكسٜط ا ١ٜايهخث :
يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعث ؾ ِٗٝضغ ّ٫ٛبهؿاضا

ا٭ْهٝا. ٤

ٚ َٔٚت ٙٛؿه ٌٝايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ عً ٢ا٭ْهٝا٤
ايػابكؽت نثط ٠ايهؿاضا

اييت تا ٤بٗا اش أْٗا َٔ ايَ٬عٓاٖ ٞؾهٌ أَ ١ٜ

ايكطإ بؿاضَ ٠ععسزَٚ ٠عجسز ٠اؾت  ّٜٛايكٝاَـٖٚ ١ـٌ ـ ٠ٚ٬انتػـًِ يٰٜـ١
( )1غٛض ٠ايٓخٌ .89
( )2غٛض ٠ايٓخٌ .89
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ايكطاْ ١ٝبؿاض ٠ادتٛاب ْعِ ٭ْٗا اْصاض ي٘ ٚيػري ٙهتٔ ٜػُعٗا ٚقس ٜٓعؿـع
َٔ ٖص ٙايع َٔ ٠ٚ٬مل ٜػـُعٗا ٖٚـَ ٛـٔ اٯٜـا
قطا ٠٤اٯٜا

وت ؾطط َٔ ايكًٛا

وت ؿـطٜع اٱخؿـا

اي ١َٝٛٝايٛاته. ١

يكس خككتٴ باب ّا وت ؿػـري نـٌ اٜـَ ١ـٔ ايكـطإ ا
يًػٝاح ١وت ضٜاض ايػهطٚ ١ايػعاز ٠انتػعكطأ َٔ ٠شا
ابعسأ

وت

ـ٘ (اٯٜـ ١بؿـاض)٠
٬
اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝؾُث ّ

ا ١ٜايهخث بكٛي٘ عاؾت ر ٌَمَمدْ َِمَّٓ خٌٍَّموُ ػٍََمَ خٌُّْماِِْنِنيَد يعهـٕٛ

ايهؿاضَ ٠ععسز َٔ ٠تٗ ١انتٔٸ ٚايط َٔ ٍٛاا عع ٚتٌ ْٚعٚي٘ َـٔ اا عـع
ٔ ٚؾـٗاز ٠اٜـ ١ايهخـث يًُػـًُؽت بـأِْٗ ََٓ٪ـٕٛ
ٚتٌ ٖٚـ ٛأعظـِ انتـ ٸ
يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل اٱقتإ اقطاضِٖ بإٔ نٌ ا َٔ ١ٜايكطإ َٔٸ ٚبؿـاضَ ٠ـٔ
اا عــع ٚتــٌ ٚؾٝــ٘ زعــ ٠ٛيًُػــًُؽت يعخــطٚ ٟتــٛز ايهؿــاض ٠وت َٓطــٛم
َٚؿٗ ّٛنٌ ا َٔ ١ٜايكطإ .

لأ ْٛاحلفظ

سٍ ا ١ٜايه خث عً ٢حؿظ اا يًَُٓ٪ؽت ٚبػ ١َ٬وت زٜـِٓٗ ٚعتعُـٌ

ٖــصا اذتؿــظ بًخــاظ قٛيــ٘ عــاؾت ر بَِّٔممد َٔمْمُٓ َٔصٌَّْنَممد خٌمرِّوْسَ ًَبَِّٔممد ٌَموُ حلممدفظٌْد

( )1

ٚتٖٛاّ :
ا٭ : ٍٚحؿظ انتَٓ٪ؽت َٔ َكازٜل اذتؿظ ايص ٟصنط ٙاٯ ١ٜأع. ٙ٬
ايثــاْ : ٞعتؿــظ اا انتــَٓ٪ؽت يٝخؿظــٛا ايــصنط ٜٚكــطأٚا اٜــا

ايكــطإ وت

ايكٚ ٠٬خاضتٗا ٜٚعًُٛا بأحهاَ٘ ٚغٓٓ٘ .
ايثايث  :حؿظ انتَٓ٪ؽت ْعُ َٔ ١عٓس اا غري ْعُ ١حؿظ ايصنط .
ايطابع  :عتؿظ اا عع ٚتٌ ايصنط ٚاٜا

ايكطإ يعهٚ ٕٛغَٚ ١ًٝكسَ١

ذتؿظ انتَٓ٪ؽت .
ٚبا غعثٓا ٤ايٛت٘ ا٭ ٍٚأع ٙ٬ؾإ ايٛت ٙٛا٭خـط ٣نًـٗا َـٔ َكـازٜل
اذتؿظ ٚانتٔٸ َٔ اا عع ٚتٌ .
( )1غٛض ٠اذتجط .9
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ٜ ٌٖٚكذ كسٜط ا ١ٜايهخث ٚ :يكس َٔٸ اا عً ٢انتَٓ٪ؽت اش بعث ؾِٗٝ
ضغ ّ٫ٛيٝخؿظِٗ ادتٛاب ْعِ اش ؾا ٤اا عع ٚتـٌ إٔ هـ ٕٛبعثـ ١ايـٓيب
ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ ضلتـ ١يًٓـاؽ بٓؿـأ ٠أَـ ١ـ َٔ٪بـاا اهلـ ّا
ٚاحــساّ ٜٚــ٪ز ٟأؾطازٖ ـ ا زتــعُعؽت َٚعؿــطقؽت ايؿــطا٥ض ايعهازٜــ ١بايهٝؿٝــ١
ٚايٛقت ايص ٟأَط ب٘ اا عع ٚتٌ .
 َٔٚاٯٜا

ايهْٝٛـ١

وت انتكاّ إٔ أزا ٤انتػًُؽت يًكَ ٠٬ععًل باٯٜا

اي ١َٝٛٝقاٍ عاؾت ر ؤَلُِْ خٌظَّ َشَ ٌِدٌٌُُنِ خٌشَّّْطِ بٌََِ وَعَكِ خًٌٍَِّْْ ًَلُسْآَْ خٌْفَفْسِ بَِّْ
لُ م سْآَْ خٌْفَفْ مسِ وَممدَْ َِشْ ميٌُدًخد

( )1

نُــا وت قــ ٠٬ايؿجــط عٓــس بــعٚؽ خٛٝنــ٘

ا٭ٚؾت ٚق ٠٬ايظٗـط عٓـس بـسأ ظٚاٍ ايؿـُؼ عـ ٔ ٚغـط ٚنهـس ايػـُا٤
ٚق ٠٬انتػطب عٓس غك ٛايكطم يهٝإ قاْ ٫ ٖٛٚ ٕٛـتط غاع ١عً ٢أٌٖ
ا٭ضض آٖٚ ٫اى نا٥ؿ َٔ ١انتػًُؽت ٜك ُٕٛٝق ٠٬ادتُاعٚ ١انتؿطز وت بكع١
َٔ بكاع ا٭ضض يعه ٕٛعً ١ٱغعساَ ١اذتٝاٚ ٠ارتًل .
 َٔٚاعجاظ ْظِ ايكطإ وت بـاب اذتؿـظ  ٚعاٖـس ايعهـازا

عاؾت ر ىُُْ ػٍَََ طٌٍَََخظِيُِْ ُّمَدفِظٌَُْد ( )2ث٬ث َطا

ٚضٚز قٛيـ٘

وت ايكطإ(.)3

 َٔ ٌٖٚزٚض بؽت قٛيٓا حؿظ اا انتػًُؽت يٝخؿظٛا ايكٚ ٠٬حؿظٛا
ايك ٠٬ؾخؿظِٗ اا ادتٛاب  ٫اش عك ّٛاذتٝا ٠ايسْٝا بكاْ ٕٛاذتؿظ ايصٟ
ٜ ٫كسض عً ٘ٝا ٫اا عع ٚتٌ ؾٗ ٛايـصٜ ٟـٓعِ عًـ ٢انتػـًُؽت حبؿظٗـِ
ٖٚــساٜعِٗ ذتؿــظ ايكــٚ ٠٬غــا٥ط ايؿــطا٥ض ٚحعــ ٢ا٭ش ٣ايــصٜ ٟــأ ٞ
يًُػًُؽت ؾاْ٘ بأشٕ اا ٜ ٫ٚه ٕٛاٚ ٫غ ١ًٝذتؿظٗ ِ ايعهازا

ٚوت َعطن١

أحس ٚضز وت اٯ ١ٜبعس ايعاي ١ٝر ًََِد ؤَطَدزَىُُْ ٌَََّْ خٌْعَمََ خٌْفَّْؼَمدِْ فَسِمةِذِْْ خٌٍَّموِ

( )1غٛض ٠اٱغطا.78 ٤
( )2غٛض ٠انت.9 َٕٛٓ٪
( )3أْظط غٛض ٠ا٭ْعاّ ٚ 92غٛض ٠انتٚ َٕٛٓ٪غٛض ٠انتعاضج .34
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ًٌََِْؼٍََُْ خٌُّْاِِْنِنيَد ( )1يعه ٕٛخاـت ١اٯ ١ٜأعـ ٙ٬أنٝـساّ عًـ ٢أزا ٤ايؿـطا٥ض
ٚبٝإ قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ اقـاب ١انتػـًُؽت بـايهْٚ ٤٬ـع ٍٚانتكـٝه ١بٗـِ ظتـب أ٫
 ٜه ٕٛبطظخاّ ز ٕٚحؿظٗـِ ٚنـهطِٗ يًؿـطا٥ض ٚحطقـِٗ عًـ ٢أزاٗ٥ـا وت
أٚقا ٗا .
ٜٚكاٍ  :نهط٘ نهطاّ ٚنهان ١أ ٟحؿظ٘ باذتَعّ ٚوت انتثـٌ (أنٵـهٳطُ َـٔ
عا٥ؿ َ١بٔٔ عٴعٵِٕ " ٚشيو أْ٘ غٳكَ ٢ابٹًَ٘ َٜٛاّ ٚقس أْعٍٳ أخاٙٴ وت ايطٻنٹٝٻ١ٹ يًُٳٝٵذٔ
ح ٳُتٹ اٱٔبٹ ٌٴ ؾَ ٳٗٛٳ ٵ بٳهِطٳَٗٓ ْ٠ا وت ايهٹ٦ٵطٔ ؾأخٳصٳ بصٳْٳهٹٗاٚ .قاحٳ ب٘ أخٴٙٛٴ ٜا
ؾاظٵ ٳز ٳ
أخ ٞانتَ ٛٳ .
قاٍ شيو اؾت شٳْٳبٹ ايهٳهِطٳ٠ٹ ٜٴطٜٔسٴ أْ٘ إ اْٵ َكطَعٳ شٳْٳهٴٗا ٚقَعٳتٵ ثِ اتٵعٳصٳبٳٗا
ؾأخطتٳٗــــاٚ .نٴــــهٹطَتٹ ا٭ضض بايهــــ ِ َٴطٹــــطٳ ٵٚ .ا٭نٵــــهٳطُ ا٭غٳــــسٴ
نايهابٹطٹ)(.)2
يكس تعٌ اا عع ٚتٌ عً ٢ايٓاؽ َ٥٬ه ١حؿظ٘ ٖٚـصا اذتؿـظ عـاّ

ٚخام  َٔٚايثاْ ٞقٛي٘ عاؾت ر بِْْ وًُُّ َٔفْط ٌََّّد ػٍََْْيَد لَدفَِمد(.)3

ٚظاز اا عً ٢انتَٓ٪ؽت حبؿظِٗ بطغاي ١ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘
ٚغًِ ْٚع ٍٚاٜـا

ايكـطإ ايـيت كـاحهِٗ  ٚـسؾع عـِٓٗ ايهـطض وت ايـسْٝا

ٚاٯخطَٗٓٚ ٠ا َا كاحب انتػًِ وت قرب. ٙ
٬
( عٔ أْؼ قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغـًِ  :إ ضتـ ّ
هتٔ نإ قهًهِ َا

ٚيٝؼ َع٘ ؾ َٔ ٤ٞنعاب اا ا ٫هاضى ايـص ٟبٝـسٙ

انتًو ؾًُا ٚنع وت حؿط ٘ أ ا ٙانتًو ؾثاض

ايػٛض ٠وت ٚتٗ٘ ؾكـاٍ هلـا :

اْ و َٔ نعاب اا ٚأْا أنط ٙؾكاقو ٚاْ ٫ ٞأًَو يو  ٫ٚي٘  ٫ٚيٓؿػٞ
نطاّ ْ ٫ٚؿعاّ ؾإٕ أضز
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .166
( )2ايكاَٛؽ اةٝط .224/2
( )3غٛض ٠ايطاضم .4

ٖصا ب٘ ؾاْطًك ٞاؾت ايطبٸ ؾاؾؿع ٞي٘ ؾاْطًكت
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اؾت ايطب ؾعكٜ : ٍٛا ضب إ ؾّ ْ٬ا عُس ايٞٸ َٔ بؽت نعابو ؾععًُين ْٞ٬ ٚ
أؾُخطق٘ أْت بايٓاض َٚعصب٘ ٚأْا وت تٛؾ٘؟ ؾإٕ نٓت ؾاع ّ٬ب٘ ؾاستين َـٔ
نعابو ؾٝك : ٍٛأ ٫أضاى غههت ؾعكـٚ : ٍٛحـل يـ ٞإٔ أغهـب ؾٝكـ: ٍٛ
اشٖيب ؾكس ٖٚهع٘ يو ٚؾؿععو ؾ. ٘ٝ
ؾعج ٤ٞغٛض ٠انتًو ؾٝدـطج ناغــ ايهـاٍ مل عتـٌ َٓـ٘ ؾـ ٤ٞؾعجـ٤ٞ
ؾعهع ؾاٖا عً ٢ؾ ٘ٝؾعكَ : ٍٛطحها بٗصا ايؿِ ؾطؿتا  ٚ ْٞ٬كَ : ٍٛطحه ّا
بٗصا اي كسض ؾطؿتا ٚعاَْٚ ٞطحهاّ بٗا ؽت ايكسَؽت ؾطؿتا قاَعا بْ٪ ٚ ٞػ٘ وت
قرب ٙشتاؾ ١ايٛحؿ ١عً. ٘ٝ
ؾًُا حسث ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٖصا اذتسٜث مل ٜهل
قػري  ٫ٚنهري  ٫ٚحط  ٫ٚعهس ا ٫عًُٗا ٚ

اٖا ضغـ ٍٛاا قـً ٢اا

عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ انتٓج.)1( ). ١ٝ
 َٔٚاٱعجاظ وت ا ١ٜايهخث إٔ نٌ ؾطز َٔ َهاَٗٓٝا عًَ ١هاضن ١ذتؿظ
انتػًُؽت زتعُعؽت َٚعؿطقؽت َٔ تٗا

:

ا٭ٚؾت  :ابعسا ٤اٯ ١ٜؿتٔٸ اا عع ٚتٌ عً ٢انتػًُؽت ٖٚصا انتٔٸ أبٗـ٢
ٚأعظِ َكازٜل اذتؿظ .
ايثاْ : ١ٝحؿظ انتَٓ٪ؽت بع ٠ٚ٬ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ اٜا
اا عً ِٗٝ٭ْٗا ٚاق َٔ ١ٝاهلًها

ٚحطظ َٔ اٯؾا

ٚٚغَ ١ًٝهاضن١

دتًب ايطظم ْٚع ٍٚايربنٜٚ ١ؿٌُ حؿظ انتـَٓ٪ؽت وت ـ ٠ٚ٬اٜـا

ايكـطإ

ا٭بسإ ٚا٭ضظام ٖٚـَٓ ٛاغـه ١نطقتـ ١يٲصتـاب  ٚـٛاضث اٱقتـإ ٚايعٖـس

ٚايعكَ َٔ ٖٛٚ ٣ٛكازٜل ايربن ١وت قٛي٘ عـاؾترًَؤًَْزَؼْنَمد خٌْمَمٌََْ خٌَّمرَِّٓ وَمدٌُٔخ
ُّعْعَؼْؼَفٌَُْ َِشَدزِقَ خَٕزْعِ ًََِغَدزِزَيَد خٌَّعِِ زَدزَوْنَد فِْيَدد(.)2

( )1ايسض انتٓثٛض .64/10
( )2غٛض ٠ا٭عطاف .137
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ايثايث : ١بـع ٠ٚ٬ايـٓيب قـً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ اٜـا
يٰٜا

ايكـطإ حؿـظ

َٚهاَٗٓٝا ايكسغ ١ٝيَٗٓ ٌٗٓٝا ايٓاؽ اؾت  ّٜٛايكٝاَ ١ؾإ قًت َٔ

ايٓاؽ َٔ عتاضب ايكطإ أٜ ٚعطض عٓ٘ ٜٚعجً ٢ادتٛاب ؿتج ٧ا ١ٜايهخث
بصنط انتٔٸ بايطغاي ١عً ٢خكٛم انتَٓ٪ؽت ٚيهٝـإ أْٗـِ أَـ ١عًكـْ ٢ـعٍٚ
 ٠ٚ٬ ٚايكطإ وت نٌ ظَإ بايعٚ ٠ٚ٬ايعٌُ يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل ا ١ٜايهخث
ٚت: ٙٛ
ا٭ٜ : ٍٚعً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ يٝعًٖٛا .
ايثاْٜ : ٞعً ٛعً ِٗٝاٜا ٘ يٝعسبطٚا ؾٗٝا  (ٚقَاٍٳ ضٳغٴـٍٛٴ ايًٖـ٘ٹ قٳـًٖ ٢ايًٖـ٘ٴ
عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚٳغٳًِٖٳ َٳٔٵ ْٳؿٖؼٳ عٳٔٵ َٴ٪ٵَٹٕٔ نُطٵبٳَ ّ١ٹٔٵ نُطٳبٹ ايسټْٵٝٳا ْٳؿٖؼٳ ايًٖ٘ٴ عٳٓٵ٘ٴ نُطٵبٳَ ّ١ٹٔٵ
نُطٳبٹ ٜٳٛٵّٔ ايِكٹٝٳاَٳ١ٹ
ٚٳَٳٔٵ غٳعٳطٳ َٴػٵ ٹًُٶا غٳعٳطٳٙٴ ايًٖ٘ٴ ؾٹ ٞايسټْٵ ٝٳا ٚٳايِآخٹطٳ٠ٹ ٚٳَٳٔٵ ٜٳػٻطٳ عٳًََ ٢ٴعٵػٹطٕ ٜٳػٻ ٳط
سْٵٝٳا ٚٳايِآخٹطٳ٠ٹ ٚٳايًٖ٘ٴ ؾٹ ٞعٳٛٵٕٔ ايِعٳهٵسٹ َٳا نَإٳ ايِعٳهٵسٴ ؾٹ ٞعٳٛٵٕٔ أَخٹ٘ٝٹ
اي ًٖ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ؾٹ ٞاي ټ
ٚٳَٳٔٵ غٳ ًَوَ نَطٜٔكّا ٜٳًِعٳُٹؼٴ ؾٹ٘ٝٹ عٹًُِٶا غٳٗٻٌٳ ايًٖ٘ٴ يَ٘ٴ بٹ٘ٹ نَطٜٔكّا أيَ ٢ايِجٳٓٻ١ٹ ٚٳَٳا
اتٵعٳُٳعٳ قَٛٵّٷ ؾٹ ٞبٳٝٵتٺ َٹٔٵ بٴٝٴ ٛٹ ايًٖ٘ٹ ٜٳعٵًُٕٛٳ نٹعٳابٳ ايًٖـ٘ٹ ٚٳٜٳعٳسٳاضٳغٴـْٛٳ٘ٴ بٳٝٵـٓٳٗٴِٵ أيٖـا
ْٳعٳيَتٵ عٳًَٝٵِٗٔٵ ايػٻهٹٓٝٳٚ ُ١ٳغَؿٹٝٳعٵٗٴِٵ ايطٻحٵُٳٚ ُ١ٳحٳؿٖعٵٗٴِٵ ايُِٳًَا٥ٹهَٚ ُ١ٳشٳنَطٳٖٴِٵ ايًٖ٘ٴ عٳـعٻ
ٚٳتٳٌٻ ؾٹُٝٳٔٵ عٹٓٵسٳٙٴ ٚٳَٳٔٵ أَبٵطَأَ بٹ٘ٹ عٳُٳًُ٘ٴ يَِٵ ٜٴػٵطٔعٵ بٹ٘ٹ ْٳػٳهٴ٘ٴ) (.)1
ايثايث ٜ :عً ٛعً ٘ٝاٜا ٘ يٝعًُٛا بأحهاَٗا .
ايطابع ٜ :عً ٛعً ٘ٝاٜا ٘ يٝخؿظٖٛا عٔ ظٗط قًب ٚقتٓعٛا ٜس ايعخطٜـ
َٔ ايٛق ٍٛايٗٝا .
ارتاَؼ ٜ :عً ٛعً ٘ٝاٜا ـ٘ يـٝخؿظِٗ بٗـا ٜٚهـَ ٕٛـٔ َعـاْٚٚ ٞتـٙٛ

ايطلتـــ ١وت قٛيـــ٘ عـــاؾت ر ًَبِذَخ لُمممسِتَ خٌْمُمممسْآُْ فَدظْمممعَِّؼٌُخ ٌَممموُ ًَؤَٔظِمممعٌُخ ٌَؼٍََّىُمممُْ

(َ )1ػٓس ألتس .159/15
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ظُسْلَُّمٌَْد( )1حؿظ انتػًُؽت ٚانتػًُا

وت أْؿػٗ ِ ٚأخٚ ِٗ ٛقٝػ ١ايٛز

ؾُٝا ب.ِٗٓٝ

ً٘ ٌدي األِس تاٌشئ ػٍى إٌ ًٙػٓ غريٖ
ػعخهــط َػــا ٌ٥عًــِ ا٭قــ ٍٛوت انتطايــب ايــيت قــس ٜعٛقـــ عًٗٝــا

َثـــٌ ثهـــٛ

اذتكٝكـــ ١ايؿـــطع ١ٝأْ ٚؿٗٝـــا ٚنـــ ٕٛا٭َـــط يًٛتـــٛب أٚ

ا نتعٓــ ٢ايعــاّ ايؿــاٌَ يــ٘ ٚيٲغــعخهاب ٖٚــٌ خــرب ايٛاحــس حجــ ١أٚ
ٚ ٫انتطًـــل ٚانتكٝـــس ٚاجملُـــٌ ٚانتـــهؽت ٚايعـــاّ ٚارتـــام ٚايكٝـــاؽ
َٓٚــ٘ ٖــٌ ا٭َــط بايؿــٜ ٤ٞكعهــ ٞايٓٗــ ٞعــٔ نــسٜ ٫ٚ ٙــطاز َــٔ َػــأي١
ا٭َــط بايؿــْٗ ٧ــ ٞعــٔ نــس ٙبكــٝػ ١يًٓٗــ ٞافتــا شا

ا٭َــط بايؿــ٧

ْؿػ٘ ٜؿٝس انتٓع عٔ ْكٝه٘ عً ٢ضت ٛاٱيععاّ .
ٚشنــط بــإٔ ايكــ ٍٛبــإٔ ا٭َــط بايؿــْٗ ٧ــ ٞعــٔ نــس ٙقتٓــع َــٔ انتٓٗــٞ
عٓــ٘ ٚاختـــاش َـــا ٜٛتــب ايعهـــطاض وت انتـــأَٛض بـــ٘ ٚيهــٔ قـــس ٜهـــٖ ٕٛـــصا
ايٓٗـَ ٞعؿــطع عـٔ شا

ا٭َــط نُـا وت ا٭َــط باذتطنـ ١ؾاْــ٘ ًٜـعّ انتٓــع َــٔ

ايػه. ٕٛ
ٚوت ٖص ٙانتػأيٚ ١ت ٙٛث٬ث: ١
ايٛتــ٘ ا٭ : ٍٚا٭َــط بايؿــٜ ٧ؿٝــس بصا ــ٘ ايٓٗــ ٞعــٔ نــسٚ ٙبــ٘ قــاٍ

انتعهًُـــ ٕٛؾكٛيـــ٘ عـــاؾت ر َّدؤَُّّيَمممد خٌَّممرَِّٓ آَِنُممٌخ وُعِممرَ ػٍََممْْىُُْ خٌظِّممَْدَُ وََّمممد وُعِممرَ
ػٍَََ خٌَّرَِّٓ ِِْٓ لَسٍِْىُُْد(ٜ )2سٍ عً ٢أَٛض :
ا٭ : ٍٚايٓٗ ٞعٔ ا٭ نٌ ٚايؿطب ٚادتُاع غاعا
ايثــاًْ : ٞكــ ٞانتــَٓ٪ؽت َــٔ ا٭َــِ ايػــابك ١شا
باٱَػاى .
( )1غٛض ٠ا٭عطاف .204
( )2غٛض ٠ايهكط.183 ٠

ايكٝاّ.
ايٓٗــ ٞبعــؽت ا٭َــط
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ايثايــث  :أزا ٤انتػــًُؽت ٚانتػــًُا

ايكــٝاّ بككــس ايكطبــ ١اؾت اا

ْٚهص ايطٜا. ٤

قــاٍ عــاؾتر الَ خٌشَّ مّْطُ َّنْسَغِممِ ٌَيَممد ؤَْْ ظُ مدْزِنَ خٌْمََّ مسَ ًَالَ خٌٍَّْْ مًُ ظَممدزِكُ خٌنَّيَممدزِ ًَوُممً

فِمممِ فٍََم مهٍ َّعْم مسَمٌَُْد( )1أ ٟظتـــطٜٚ ٕٚـــسٍ عًـــ ٢اْعـــساّ ايػـــهٕٛ
َـــع اذتطنـــٚ ١ايػـــه ٕٛعـــؽت ـــطى اذتطنـــ ١ؾـــاشا أَـــط ا٭ب ابٓـــ٘
بايػ ه ٕٛؾاْ٘ ٜسٍ عًَٓ ٢ع٘ َٔ اذتطن.١
ٚأ ؾــــرت ؾٝــــ٘ عــــٝؽت انتــــأَٛض بــــ٘  ٚهــــٝٝل ٚقعــــ٘ ٚيــــٝؼ ا٭َــــط
ايعدــٝريَٚ ٟععًــل ا٭َــط نًــب أَــط ٚتــٛز ٟأَــا َكعه ـ ٢ايٓٗــ ٞؾٗــٛ
اغعسعا ٤طى .
ٚشنــط إٔ ايكــ ٍٛبــإٔ ا٭َــط بايؿــْٗ ٧ــ ٞعــٔ نــس ٙافتــا ٖــَ ٛعؿــطع
عــٔ َػــأي ١ا٭َــط ايٓؿػــٖٚ ٞــ ٛايكــا ِ٥بايــصا

ارتــايَ ٞــٔ ايكــٝػ١

َٚعطؾــَ ١ــا ٜــسٚض وت ْؿــؼ اٱْػــإ ٖٚــ ٛأَــط شتــعل بــاا عــع ٚتــٌ

ٚٚضز حهاٜــــ ١عــــٔ عٝػــــ ٢عًٝــــ٘ ايػــــ ّ٬وت ايعٓعٜــــٌرظَؼٍَْمممُُ َِممممد فِممممِ

َٔفْعِممممِ ًَالَ ؤَػٍَْممم ُُ َِممممد فِممممِ َٔفْعِمم مهَد
أحسِٖ ا ٫اشا ْطل بهًُا

( )2

ٜ ٫ٚعًــــِ ايٓــــاؽ ؿتــــا وت ْؿــــؼ

ٚقاٍ ايؿاعط :

إٔ ايه ّ٬يؿ ٞايؿ٪از ٚأفتا
تعٌ ايًػإ عً ٢ايؿ٪از زي.)3(ّ٬ٝ
ٚايهــ ّ٬ايٓؿػــٖ ٞــ ٛايكــا ِ٥بــايٓؿؼ ايــصٜ ٟــأ  ٞايهــ ّ٬ايًؿظــٞ
يًععهري عٓ٘ .

( )1غٛضٜ ٠ؼ .40
( )2غٛض ٠انتا٥س.116 ٠
(ْ )3ػب ٖصا ايهٝت اؾت ا٭خطٌ ٚمل ثهت ٖص ٙايٓػه َٔ ٖٛٚ ١انتٛيس.ٜٔ
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ٚقـــاٍ ا٭ؾـــاعط ٠بـــايه ّ٬ايٓؿػـــٚ ٞإٔ ايهـــ ّ٬قـــؿ ١أظيٝــــ ١ا
قاُ٥ـــ ١بصا ـــ٘ انتكسغـــ ١يٝػـــت ٖـــ ٞقـــٛ

أ ٚحـــطف َٓٚعٖـــ ١عـــٔ

اٱعطاب ٚايهٓاٚ ٤ايػهَٚ ٕٛعٓ ٢أظي ١ٝأ ٟيٝؼ هلا بسا ١ٜأْٗ ٚا.١ٜ
ٚقــاٍ اذتٓابًــ ١ؿتــا قــاٍ بــ٘ ا٭ؾــاعطَ ٠ــع ايعؿــسٜس أ ٚايعٜــاز ٠ؾكــايٛا
ٜعكـــ ّٛبصا ـــ٘ ٚأْـــ٘ قـــس ِٜحعـــ ٢قـــاٍ

بـــإٔ نـــ ّ٬اا حـــطف ٚقـــٛ

بعهــِٗ :إ ادتًــس ٚايػـــ٬ف يًكــطإ قـــسقتإ ٖٚــصا ايكـــ ٍٛؾــطز ْـــازض
 ٫ٚقتثٌ ضأ ٟاذتٓابً. ١
ٚقـــاٍ ابـــ ٛايؿـــعذ ـــاج ايـــس ٜٔعهـــس ايهـــط ِٜبـــٔ أبـــ ٞبهـــط ألتـــس
انتؿــٗٛض بايؿٗطغــعاْْ ٞػــه ١اؾت ؾٗطغــعإ بًــس ٠وت خطاغــإ ــٛؾ ٢غــٓ١
ٖ 548جطٜـــ : ١قـــايٛا ٚ :أكتعـــت ايػـــًـ عًـــ ٢إٔ ايكـــطإ نـــ ّ٬اا
غــري شتًــٛم َٚــٔ قــاٍ ٖــ ٛشتًــٛم ؾٗــ ٛنــاؾط بــاا ْ ٫ٚعــطف َــٔ ايكــطإ
اَ ٫ــا ٖــ ٛبــؽت أظٗطْــا ؾٓهكــطْٚ ٙػــُع٘ ْٚكــطْٚ ٙ٩هعهــ٘ ٚانتدــايؿ ٕٛوت
شيـــو  :أَـــا انتعععيـــ ١ؾٛاؾكْٛـــا عًـــ ٢إٔ ٖـــصا ايـــص ٟوت أٜـــسٜٓا نـــ ّ٬اا
ٚخايؿْٛا وت ايكسّ  ِٖٚستجٛت ٕٛبإكتاع ا٭َ.١
ٚأَـــا ا٭ؾـــعط ١ٜؾٛاؾكْٛـــا عًـــ ٢إٔ ايكـــطإ قـــسٚ ِٜخايؿْٛـــا وت إٔ
ايـــص ٟوت أٜـــسٜٓا نـــ ّ٬اا ٖٚـــِ ستجٛتـــ ٕٛأٜهـ ـاّ بإكتـــاع ا٭َـــ : ١إٔ
انتؿاض عً ٖٛ ٘ٝن ّ٬اا(.)1

ٚهتــا أبعًٝــت بــ٘ رخَْْممسَ ؤَُِّممصٍد

( )2

ْعــت بعهــِٗ غــري ٙبــايهؿط ٭ْــ٘ ٫

ٜٛاؾكـــ٘ وت َػـــأي ١نَٝ٬ـــ ١ؾطعٝـــ ١مل ٜـــطز ؾٗٝـــا قـــطإ أ ٚغـــٓ ١عًـــ ٢ضتـــٛ
ايــٓل ٖٚــٜ ٛعؿــل َعــ٘ بــإٔ ايكــطإ نــ ّ٬اا ٜٚكـــ بــؽت ٜــس ٟاا
َعــ٘ متــؼ َــطا

وت ايٝــٚ ّٛيهــٔ ٭ْــ٘ ٜكــ ٍٛبــإٔ نــ ّ٬اا شتًــٛم

ؾٓٝعـــت بـــايهؿط أ ٚبـــايعهؼ ٜكـــ ٍٛباْـــ٘ غـــري شتًـــٛم ؾريَٝـــ٘ اٯخـــط
( )1انتًٌ ٚايٓخٌ يًؿٗطغعاْ. 53/1 ٞ
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .110
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بـــايهؿط ٚإ انعؿـــ ٢بـــايك ٍٛباْـــ٘ نـــ ّ٬اا نُـــا ٚقـــؿ٘ اا ٚضغـــٛي٘

ْععــــ ٙٛبــــايهؿط أٜهــــاّ قــــاٍ عــــاؾتر ًَبِْْ ؤَلَمم مدٌ ِِمم مْٓ خٌُّْشْمم مسِوِنيَ
خظْعَفَدزَنَ فَإَـِسْهُ لَعََّ َّعَّْغَ وَ َََ خٌٍَّوِ ؼَُُّ ؤَزٍِْغْوُ َِإَِْنَوُد(.)1

ٚاغـــعسيٛا عًـــ ٢قـــسّ ايكـــطإ بكٛيـــ٘ عـــاؾت ر ًٌََمممٌْ ؤَََّّٔمممد فِمممِ خَٕزْعِ
ِِْٓ شَفَسَشٍ ؤَلْ ٌََ ًَخٌْسَمْسُ َُّّدُّهُ ِِْٓ زَؼْدِهِ ظَسْؼَصُ ؤَزْمُس َِد َٔفِدَضْ وٍََِّدضُ خٌٍَّوِد (.)2
ٚقــاٍ انتعععيــ ١بــإٔ اا عــع ٚتــٌ غتًــل ايهــ ّ٬وت غــريٚ ٙاا عــع
ٚتــٌ َــعهًِ ٚيهــٔ يــٝؼ بكــٛ

 ٫ٚحــطف ٭ٕ اا عــع ٚتــٌ َٓــعٙ

عٔ ايه ّ٬ؿتثٌ َا ٜعهًِ ب٘ ايهؿط .

افتـــا ٜهعـــث اا ايطغـــ ٍٛبًػـــإ قَٛـــ٘ نُـــا وت قٛيـــ٘ عـــاؾت رًََِمممد

ؤَزْظٍَْنَد ِِْٓ زَظٌُي بِالَّ زٍِِعَدِْ لٌَِِْوِ ٌُِْسََِّْٓ ٌَيُُْد (.)3
ٚأ غـــعسٍ عًــــ ٢ايهــــ ّ٬ايٓؿػــــ ٞبآٜـــا

قطاْٝــــ ١أنثطٖــــا  ٫ععًــــل

بانتٛنــٛع َٓٗــا قٛيــ٘ عــاؾت ر لُ مًْ بِْْ ظُهْفُممٌخ َِممد فِممِ طُ مدًُزِوُُْ ؤًَْ ظُسْ مدًُهُ َّؼٍَّْْ موُ
خٌٍَّ موُد

( )4

ٚايــص ٟوت ايكــسٚض ٖــ ٛايهــ ّ٬ايٓؿػــٖٚ ٞــ ٛحــسٜث زاخًــٞ

غٛا ٤نإ خرياّ أ ٚؾطاّ .
ٚيهـــٔ انتعهـــازض َـــٔ يؿـــظ ايهـــ ّ٬أْـــ٘ ْطـــل ٚقـــٛ

ٜكـــسض َـــٔ

ايًػــإ َٚــا وت ايــٓؿؼ ٜ ٫كــٌ اؾت َط هــ ١ايهــ ّ٬ي ـ صا ؾــإ اٯٜــ ١أعــٙ٬
ـــهؽت عظـــ ِٝقـــسض ٠اا ٚغـــًطاْ٘ ٚأْـــ٘ ٜطًـــع عًـــ ٢ايٓؿـــٛؽ ٜٚعًـــِ
خًجا ٗا .
( )1غٛض ٠ايعٛب.6 ١
( )2غٛض ٠يكُإ .27
( )3غٛض ٠ابطاٖ.4 ِٝ
( )4غٛض ٠اٍ عُطإ .29
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ٚقـــاٍ عـــاؾت ر لُم مًْ بِْْ ظُهْفُمممٌخ َِمممد فِمممِ طُم مدًُزِوُُْ ؤًَْ ظُسْم مدًُهُ َّؼٍَّْْم موُ خٌٍَّم موُد

( )1

ٚيهــٔ اٯٜــ ١قــس ــسٍ عًــ ٢خــ٬ف ايهــ ّ٬ايٓؿػــٚ ٞيــٝؼ ا ٝاْــ٘ ٜٚهــٕٛ
كــسٜط اٯٜــٖ ١ــ ٛإٔ ه ـ سٚا َــا وت قــسٚضنِ بــايهٚ ّ٬ايٓطــل أ ٚختؿــ ٙٛوت
قــسٚضنِ ؾــٜ ٬هــ ٕٛن َ٬ـاّ ؾــإ اا عــع ٚتــٌ ٜعًُــ٘ بهــٌ ا٭حــٛاٍ
ؾــاشا نــإ ايٓــاؽ ٜعؿــاُٖ ٕٛؾُٝــا بٝــِٓٗ بــايٓطل ٚايهــ ّ٬ؾــإ اا عــع
ٚتٌ ٜعًِ ْٛاٜاِٖ حعٚ ٢إ مل ٜعهًُٛا .

ٚأ غـــعسٍ بكٛيـــ٘ عـــاؾت ر ًَُّمَم مرِّزُوُُْ خٌٍَّممموُ َٔفْعَم موُد (ٚ )2يهـــٔ انتـــطاز ٖـــٛ

ايــصا

انتكسغــ ١أ ٚايعخــصٜط َــٔ عكٛبــ ١اا ٚبطؿــ٘ ٚعصابــ٘ ٚايــٓؿؼ

ٚايــصا

َرتازؾــإ ٚنــصا عــؽت ايؿــٜٓ ٫ٚ ٧خكــط ا٭َــط وت اٯٜــ ١أعــٙ٬

بإٔ ايٓؿؼ َؿع ٍٛب٘ .
( عـــٔ أُبـ ـٞٸ بـــٔ نعـــب إٔ ضغـــ ٍٛاا قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘ ٚغـــًِ
قــاٍ ٜ :عــطؾين اا ْؿػــ٘ ٜــ ّٛايكٝاَــ ١ؾأغــجس غــجسٜ ٠طنــ ٢بٗــا عــين
ثِ أَسح٘ َسحٜ ١طن ٢بٗا عين.
ثــِ ٜــ٪شٕ يــ ٞوت ايهــ ّ٬ثــِ ـتــط أَــيت عًــ ٢ايكــطا َهــطٚب بــؽت
ظٗطاْـــ ٞتٗـــِٓ ؾُٝـــط ٕٚأغـــطع َـــٔ ايطـــطف ٚايػـــِٗ ٚأغـــطع َـــٔ
أتــٛز ارتٝــٌ حعــ ٢غتــطج ايطتــٌ َٓٗــا عتهــٖٚ ٛــ ٞا٭عُــاٍ ٚتٗــِٓ
ػأٍ انتعٜس...اذتسٜث) (.)3
ؾــايععطٜـ بــايٓؿؼ غــري ايــٓؿؼ ٚقــس ٜهــ ٕٛايععطٜـــ َــٔ تــٓؼ
ايهٚ( ّ٬قاٍ ا٭عؿ: ٢
َٜٛاّ بأتٛز ْا َ٘ٓ ّ٬٥اشا

( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .29
( )2غٛض ٠اٍ عُطإ .28
( )3ايسض انتٓثٛض .286/9

ْؿؼ ايهد ٌٝجتُٗت غ٪اهلا
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أضاز اشا ايهد ٌٝجتِٗ غ٪اي٘) (.)1
ٚأغـــعسٍ عًـــ ٢ايهـــ ّ٬ايٓؿػـــ ٞأٜهــاّ ؿتـــا ٚضز حهاٜـــ ١عـــٔ عٝػـــ٢

عًٝــــ٘ ايػــــ ّ٬وت ايعٓعٜــــٌرظَؼٍَْمممُُ َِممممد فِممممِ َٔفْعِممممِ ًَالَ ؤَػٍَْمممُُ َِممممد فِممممِ
َٔفْعِ مهَد

( )2

ٜ ٫ٚعــين ٖــصا ٚتــٛز َ٬ظَــ ١بــؽت ايــٓؿؼ ٚايهــٚ ّ٬إ نــٌ

َا وت ايٓؿؼ ٖ ٛن. ّ٬

ٚأغــعسٍ بكٛيــ٘ عــاؾت ر ًَبِْْ ظُسْ مدًُخ َِممد فِممِ ؤَٔفُعِ مىُُْ ؤًَْ ظُهْفُممٌهُ ُّمَدظِ مسْىُُْ

زِممموِ خٌٍَّممموُد

( )3

ٚقٝــــٌ إٔ َــــا وت ايــــٓؿؼ ٖــــ ٛايهــــ ّ٬اي ٓؿػــــٚ ٞاذتــــسٜث

ايساخً. ٞ

ٚبكٛيـــ٘ عـــاؾت ر الَ ُّاَخخِممرُوُُْ خٌٍَّمموُ زِممدٌٍَّغٌِْ فِمممِ ؤََّّْممدِٔىُُْ ًٌَىِممْٓ ُّاَخخِممرُوُُْ زَِّمممد

ػَمَّ مدْظُُْ خََّّْٕممدَْد(ٚ )4إٔ عكــس اٱقت ـ إ ٖــص ٙعكــس ايكًــب ٚايٓٝــ ١بايــصا
ٚنــصا انتعٓــٖ ٢ــ ٛايعُٝٝــع بــؽت نَ٬ــؽت أحــسُٖا يػــٚ ٛاٯخــط عــٔ عــعّ
ٚقكـــس ؾدؿٓـ ـ ـ اا عـــٔ انتػـــًُؽت ٚمل ٪ٜاخـــصِٖ ا ٫بـــايُٝؽت ايـــصٜٔ
اقرتٕ بايككس ٚايٓ. ١ٝ
 ٚـــهؽت اٯٜـــ ١أعـــ ٙ٬أقػـــاّ ايهـــٚ ّ٬نٝــــ إٔ اا عـــع ٚتـــٌ ٫
٪ٜاخـــص انتػـــًِ بـــايًػ ٛوت اٱقتـــإ هتـــا ٜـــسٍ با٭ٚيٜٛـــ ١ايكطعٝـــ ١أْـــ٘ ٫
٪ٜاخص ٙعً ٢ايٓ.١ٝ
 (ٚعــٔ ابــٔ عهــاؽ قــاٍ  :إ ضتــاَ ّ٫ــٔ أقــخاب ايــٓيب قــً ٢اا
عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ َــِٓٗ عثُــإ بــٔ َظعــ ٕٛحطَــٛا ايًخــِ ٚايٓػــا ٤عًــ٢
أْؿػـــِٗ ٚأخـــصٚا ايؿـــؿاض يٝكطعـــٛا َـــصانريِٖ يهـــٓ ٞكطـــع ايؿـــٗ٠ٛ
( )1ايهؿـ ٚايهٝإ يًثعًيب .52/3
( )2غٛض ٠ايهكط.116 ٠
( )3غٛض ٠ايهكط.284 ٠
( )4غٛض ٠انتا٥س.89 ٠
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عــِٓٗ ٜٚعؿطغــٛا يعهــاز ٠ضبٗــِ ؾ ـأُخرب بــصيو ايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘
ٚغًِ.
ؾكـــاٍ َ :ـــا أضزمت؟ قـــايٛا  :أَضزْـــا إٔ ْكطـــع ايؿـــٗ ٠ٛعٓـــا ْٚعؿـــطؽ
يعهاز ٠ضبٓا  ًْٛٗٚعٔ ايٓاؽ.
ؾكــاٍ ضغــ ٍٛاا قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚغــًِ  :مل أَ٩ــط بــصيو ٚيهــين
أَُٹـ ـطٵ ٴ وت زٜـــين إٔ أ ـــعٚج ايٓػـــا ٤ؾكـــايٛا ْ :طٝـــع ضغـــ ٍٛاا قـــً٢

اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘ ٚغـــًِ ؾـــأْعٍ اار َّدؤَُّّيَمممد خٌَّممرَِّٓ آَِنُمممٌخ الَ ظُمَسُِِّمممٌخ ؿَِّْسَمممدضِ َِمممد
ؤَلًََّ خٌٍَّوُ ٌَىُُْد

( )1

اؾت قٛي٘ر ًَخظَّمٌُخ خٌٍَّوَ خٌَّرُِ ؤَْٔعُُْ زِوِ ُِاِِْنٌَُْد (.)2

ؾكــايٛا ٜ :ــا ضغــ ٍٛاا ؾهٝـــ ْكــٓع بأقتآْــا ايــيت حًؿٓــا عًٗٝــا؟
ؾـــأْعٍ اا { ٪ٜ ٫اخـــصنِ اا بـــايًػ ٛوت أقتـــاْهِ ٚيهـــٔ ٪ٜاخـــصنِ ؿتـــا
عكسمت ا٭قتإ}(.)4()3
ٚنتا ْععت ا ١ٜايهخث انتػًُؽت بانتَٓ٪ؽت ؾهٓٝت اٯ ١ٜأَط:ٜٔ
ا٭ : ٍٚخكـــًَ ١ـــٔ خكـــاٍ اٱقتـــإ ٖٚـــ ٛايعكٝـــس بـــايُٝؽت ٚعـــسّ
ْهث٘.
ايثـــاْ : ٞعؿـــٚ ٛعـــسّ َ٪اخـــص ٠اا عًـــ ٢ايًػـــ ٛوت ايـــُٝؽت ٚايـــصٟ
يــٝؼ يـــ٘ ضاتـــذ ؾـــطع ٞأ ٚعكًـــٖٚ ٞـــصا ايهٝـــإ َـــٔ َكـــازٜل ـــ٠ٚ٬
ايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘  ٚغــًِ ايهعــاب عًــ ٢انتػــًُؽت ٚحــاتعِٗ
هلص ٙايع. ٠ٚ٬
ٚايعهـــا ٜٔبـــؽت ايـــُٝؽت شا

ايككـــس ٚايععـــٝؽت ٚبـــؽت ايًػـــ ٛؾٗٝـــا َـــٔ

َعــاْ ٞاذتهُــٚ ١ايؿــٛاٖس عًٗٝــا ؾُــٔ اعجــاظ ايكــطإ إٔ ٜــأ  ٞا٭َــط أٚ
( )1غٛض ٠انتا٥س.87 ٠
( )2غٛض ٠انتا٥س.88 ٠
( )3غٛض ٠انتا٥س.89 ٠
( )4ايسض انتٓثٛض .442/3
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اذتهــِ أ ٚايٓٗــ ٞانتعخـــس يٝهــَ ٕٛــٔ ايععنٝـــَٚ ١ــٔ ايهعــاب ٚاذتهُـــ١
خاـتــ ١اٯٜــ ١ؾًــِ ٜهــٔ ايعــطب ٜععٓــ ٕٛبــايُٝؽت ؾجــا٤

اٜــ ١ايهخــث

يعٓجـَ ِٗٝـٔ ٖـصا ايهــ ٚ ٍ٬هـ ٕٛايـُٝؽت ايؿـطع ١ٝبــاا عـع ٚتـٌ ْــٛع
عٗس ٚٚعس ٚأَٔ.

ٚقـــاٍ عـــاؾت ر ًَؤًَْلَمممَ زَزُّم مهَ بٌَِمممَ خٌنَّمْم مًِد (ٚ )1ايـــٛحٖٓ ٞـــا ْـــٛع

اهلــاّ َــٔ غــري حــطف أ ٚقــٛ

ٚيهٓــ٘ ًَخــل بــايه ّ٬أ ٫ ٚأقــٌ أْــ٘

يـــٝؼ َـــٔ ايهـــ ّ٬ايٓؿػـــ ٫ٚ ٞػـــعطٝع ارت٥٬ـــل َعطؾـــ ١نٓـــ٘ انتؿـــ١٦ٝ

اٱهلٝــ ١نُــا ٚضز عــٔ عٝػــ ٢عًٝــ٘ ايػــ ّ٬رظَؼٍَْ مُُ َِممد فِممِ َٔفْعِممِ ًَالَ
ؤَػٍَُُْ َِد فِِ َٔفْعِهَد (.)2

ٚأغــعسٍ ؿتــا ٚضز كــٛم ظنطٜــا وت ايعٓعٜــٌ ر لَممديَ آَّعُ مهَ ؤَالَّ ظُىٍَِّ مَُ خٌنَّممدضَ
ؼَم م َغَ ٌََْمممدي ظَمممًٌِّّد * فَهَم مسَؾَ ػٍََمممَ لٌَِِْم موِ ِِم مْٓ خٌِّْمْمممسَخذِ فَم مإًَْلََ بٌَِمممْْيُِْ ؤَْْ
ظَمممسِّمٌُخ زُىْمممسَشً ًَػَشِمممًّْدد

( )3

أ ٟأؾـــاض ايـــَ ِٗٝـــٔ غـــري قـــٛ

أ ٚحـــطف

ٚح ـطٸى ؾــؿعَ ٘ٝــٔ غــري ْطــل أ ٚنــ ٚ ّ٬قٝــٌ ايطَــع  :اٱقتــا ٤بايؿــؿعؽت
ٚيهٓ٘ َظٗط خاضت ٞيًككس ٚايٓٚ ١ٝعسّ بكاٗ٥ا وت ايٓؿؼ.
ٚيهــٔ اٱؾــاض ٠غــري ايهــ ّ٬ايٓؿػــٖٚ ٞــٌ قتهــٔ تعــٌ اٱؾــاض٠
ٚٚحــ ٞظنطٜــا يكَٛــ٘ بطظخ ـاّ بــؽت ايه ـ ٚ ّ٬ايٓٝــ ١وت ايــٓؿؼ ادتــٛاب ٫
أفتا ًخل ٖص ٙاٱؾاض ٠بايه ّ٬٭ْٗا َربظ خاضت. ٞ
ٚأغــعسٍ كــٛم قكــَ ١ــط٫ٚٚ ِٜز ٠عٝػــ ٢عًٝــ٘ ايػــ ّ٬ؿتعجــع٠

َــٔ عٓــس اا قــاٍ عــاؾت ر فَةَِِّممد ظَ مسََّْٓ ِِ مْٓ خٌْسَشَ مسِ ؤَلَ مدًخ فَمُ مٌٌِِ بِِّٔممِ
( )1غٛض ٠ايٓخٌ .68
( )2غٛض ٠ايهكط.116 ٠
( )3غٛضَ ٠ط.11-10 ِٜ
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َٔ مرَزْضُ ٌٍِسَّلَّْممدِْ طَ مًٌِْد فٍََ مْٓ ؤُوٍَِّ مَُ خٌَْْ مٌََْ بِٔعِ مًّْد * فَإَظَ مطْ زِ موِ لٌََِْيَممد ظَمٍُِّْ موُ لَ مدٌٌُخ َّممدَِسَُُّْ
ٌَمَدْ ـِحْطِ شَْْحًد فَسًِّّدد

( . )1

ٚيهــٔ اٯٜـــ ١قـــطعت ١باَعٓــاع َـــط ِٜعـــٔ ايهــٚ ّ٬اخعٝاضٖـــا ايؿعـــٌ
ٚايعُــٌ ايــصٜ ٟــربظ انتعجــع ٠بــإٔ ٜكــ ّٛعٝػــ ٢بٓؿػــ٘ بــايهٚ ّ٬ايــصب
عٔ أَ٘ ْٚؿػ٘ َٔ حؽت ٫ٚز ٘.
ٚأ غــعسٍ عًــ ٢ايهــ ّ٬ايٓؿػــ ٞبأحازٜــث َععــسز ٠عــٔ ايــٓيب ستُــس
قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ َٓٗــا حــسٜث أبــٖ ٞطٜــطٜ ٠طؾعــ٘ (قــاٍ ضغــٍٛ
اا قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘ ٚغـــًِ  :إ اا عـــع ٚتـــٌ جتـــاٚظ ٭َـــيت َـــا
ٚغٛغت ب٘ ٚحسثت ب٘ أْؿػٗا َا مل عٌُ أ ٚعهًِ ب٘)(.)2
ٚقـــخٝذ إٔ اذتـــسٜث ٜعهـــُٔ حـــسٜث ايـــٓؿؼ ٚيهٓـــ٘ ٜ ٫ـــسٍ
عًــ ٢ايهــ ّ٬يكــ ٍٛايــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ وت اخــط اذتــسٜث
(َا مل عٌُ أ ٚعهًِ ب٘ ) نُا أْ٘ ٚاضز كٛم ايٓاؽ ٚأحٛاهلِ.
ٚضؿتــا ٜــسٍ ٖــصا اذتــسٜث عًــْ ٢ؿــ ٞايهــ ّ٬ايٓؿػــ ٞ٭ْــ٘ ٜٓؿــ ٞعــٔ
حسٜث ايٓؿؼ قؿ ١ايه. ّ٬
ٚأحـــعج ب كـــ ٍٛايـــٓيب ستُـــس قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘ ٚغـــًِ (افتـــا
ا٭عُاٍ بايٓٝا ) (.)3
ٚأغــــعسٍ بإ ؾــــاض ٠ا٭خــــطؽ وت ايعكــــٛز ٚيهٓٗــــا غــــري ايهــــّ٬
ايٓؿػـــٚ ٞشنـــط إٔ ايهدـــاض ٟأٚضز أحازٜـــث نـــثري ٠ـــسٍ عًـــ ٢تعـــٌ
اٱؾــاض ٠نــايٓطل ٚوت بــاب اٱؾــاض ٠وت ايطــ٬م ٚغــريٚ ٙشنــط أضبعــ١
عؿــط حــسٜثاّ يًس٫يــ ١عًــ ٢عــسّ ا ععهــاض ايهــ ّ٬ايٓؿػــٚ ٞإٔ اٱؾــاض٠
هؿ ٞعٓس اذتات ١هلا ٚايعجع عٔ ايٓطل .
( )1غٛضَ ٠ط.27-26 ِٜ
( )2غٓٔ ايٓػا.156/6 ٞ٥
( )3ؿػري ابٔ نثري .391/2
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ٚشنـــط إٔ ايكـــ ٍٛبـــا٭َط بايؿـــْٗ ٧ـــ ٞعـــٔ نـــس ٙقـــا ِ٥عًـــ ٢قـــٍٛ
انتعهًُؽت باثها

ايه ّ٬ايٓؿػ. ٞ

ايٛتــ٘ ايثــاْ : ٞقــاٍ انتعععيــ ١ا٭َــط بايؿــ ٧يــٝؼ ٖــ ٛايٓٗــ ٞعــٔ نــسٙ
ٜ ٫ٚعهــــُٓ٘ ٜ ٫ٚػــــعًعَ٘ ٚبــــ٘ قــــاٍ ا٭ْهــــاضَ ٟــ ـٔ انتايهٝــــٚ ١اَــــاّ
اذتــطَؽت ٚايػعايــَ ٞــٔ ايؿــاؾعٚ ١ٝاغــعسيٛا بأ ْــ٘ ظتــٛظ إٔ ٜهــ ٕٛا٭َــط
وت ٚقت اٯ َط غاؾٚ ّ٬شاٖ ّ٬عٔ نس ٙهتا ٜسٍ عً ٢عسّ ايٓٗ ٞعٓ٘ .
ايٛتــ٘ ايثايــث ٖٚ :ــ ٛا٭ضتــذ  :إٔ ا٭َــط بايؿــ ٧يــٝؼ ٖــ ٛايٓٗــٞ
عــٔ نــس ٙيهٓــ٘ ٜػــعًعَ٘ ٱغــعخاي ١ادتُــع بــؽت ايهــس ٜٔؾــا٭َط بايكــٝاّ
يــٝؼ ٖــ ٛعــؽت اٱَػــاى ٚيهــٔ ٜػــعًعَ٘  ٚايكا٥ــٌ بــإٔ ا٭َــط ْٗــ ٞعــٔ
نــس ٙاؾــرت ايععــٝؽت وت ايٓٗــٚ ٞيــٝؼ ايعدــٝري ؾــٜ ٬هــْٝٗ ٕٛــ ّا عــٔ
ا٭نٌ ٚايؿطب َع اَهإ ايععل أ ٚايكسق ١وت نؿاض ٠ايُٝؽت .

قــاٍ عــاؾت ر الَ ُّاَخخِ مرُوُُْ خٌٍَّ موُ زِ مدٌٍَّغٌِْ فِممِ ؤََّّْ مدِٔىُُْ ًٌَىِ مْٓ ُّاَخخِ مرُوُُْ زَِّممد ػَمَّ مدْظُُْ

ْ َؤ ْىٍِممْ ُى ُْ
َ
ؾ َِممد ُظ ْـ ِؼُّممٌ
ٓ َؤ ًْظَمم ِ
ْ
ني ِِمم
َ
ْ َف َىفَّد َزظُمم ُو ِب ْؿؼَممد َُ َػشَمم َس ِش َِعَممد ِو
َ
خ َٕ َّّْممد
ؤًَْ وِعٌَْظُيُُْ ؤًَْ ظَمْسِّسُ زَلَسَصٍ فََّْٓ ٌَُْ َّفِدْ فَظَِْدَُ ؼَ َؼَصِ ؤََّّدَ ذٌَِهَ وَفَّدزَشُ ؤََّّْدِٔىُُْد(.)1
َٚــٔ انتػــا ٌ٥ايــيت هٓــ ٢عًــٖ ٢ــصا ا٭َــط قــ ٍٛايطتــٌ َ٫طأ ــ٘ :إ
خايؿــت أَــط ٙؾاْــت نــايل ؾــاشا قــاٍ هلـا قــ َٞٛؾكعــس

هــ ٕٛنايكـاّ

٭ٕ ا٭َــط بايؿــْٗ ٤ٞــ ٞعــٔ نــسٖٚ ٙــ ٛيــٝؼ بكــخٝذ ٭ٕ ايٓٗــ ٞعــٔ
ايعكـــٛز ٚضز بـــصا

قـــٝػ ١ا٭َـــط ٚاٱٜكـــاع ايـــهؽت ايـــصٜ ٟـــسٍ عًـــ٢

ايط٬م .
ٚعًـ ـ ٢ا يكـــ ٍٛبـــإٔ ا٭َـــط ٜ ٫ػـــعًعّ ايٓٗـــ ٞعـــٔ نـــس ٙؾـــٜ ٬هـــٕٛ
قعٛزٖا غههاّ َٚاز ٠يط٬قٗا .
ٚيهٔ ٫بس َٔ اٱحرتاظ بايط٬م ٚأْ٘ ظتط ٟبكٝػ ١شتكٛق. ١
( )1غٛض ٠انتا٥س.98 ٠
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َٚـــٔ ايعدؿٝــــ عـــٔ انتػـــًُؽت وت انتكـــاّ ٚتـــٛز اةـــانِ ايٛنـــع١ٝ
ٚايكها ٤اذتهَٝٛؽت يعثهٝت ايط٬م .
ٚا٭َط  ٖٛ :نًب ايؿعٌ ٚا ٝاْ٘ .
ايٓٗ ٖٛٚ : ٞنًب طى ايؿعٌ .
ٚنٌ َٔ ا٭َط ٚايٓٗ ٞأعِ َٔ إٔ غتعل بايك. ٍٛ
ٚأخعًــــ وت ا٭َـــط ٖٚـــٌ ٜـــسٍ عًـــ ٢ايٓٗـــ ٞعـــٔ نـــس ٙأٜ ٫ ٚـــسٍ
عًـــٖ ٢ـــصا ايٓٗـــٞ
ٚيـــٝؼ شا

ٚاٱخـــع٬ف َٓخكـــط بـــانتعٓ ٢انترتؾـــذ عـــٔ ايًؿـــظ

ايًؿـــظ ؾـــاشا قـــاٍ  :أقعـ ـ س ؾاْـــ٘ غـــري قٛيـــ٘  ٫كـــِ أ٫ ٚ

ـتــــ يٲخـــع٬ف ٚايعهـــا ٜٔوت اهل٦ٝـــٚ ١ايكـــٛضٚ ٠نُـــا وت قٛيـــ٘ عـــاؾت

ر َّدؤَُّّيَمممد خٌَّم مرَِّٓ آَِنُمممٌخ بِذَخ ٌَمِْم معُُْ فِحَم مصً فَمممدؼْسُعٌُخد

( )1

ؾـــا٭َط بايثهـــا

ٜـــسٍ عًـــ٢

ايٓٗــ ٞعــٔ ايؿــطاض ٚيهــٔ ٖــصا ايٓٗــٜ ٞػــعؿاز َــٔ زيٝــٌ اخــط اش ٚضز

قــٝػْ ١ــسا ٤اٱقتــإ ر َّدؤَُّّيَممد خٌَّ مرَِّٓ آَِنُممٌ خ بِذَخ ٌَمِْ معُُْ خٌَّ مرَِّٓ وَفَ مسًُخ شَلْفًممد

بــصا

فَ َ ظٌٌٌَُُّىُُْ خَٕدْزَدزَد(. )2
ٚأخعًـ ؾ ٘ٝعً ٢أقٛاٍ :
ا٭ٜ : ٍٚسٍ ا٭َط بايؿ ٧عً ٢ايٓٗ ٞعٔ غري.ٙ
ايثـــاْٜ : ٞـــسٍ ا٭َـــط بايؿـــ ٧عًـــ ٢ايٓٗـــ ٞعـــٔ غـــري ٙعـــٔ نطٜـــل
ايٛنع.
ايثايـــث ٜ :ـــسٍ ا٭َـــط بايؿـــ ٧عًـــ ٢ايٓٗـــ ٞعـــٔ غـــري ٙعـــٔ نطٜـــل
ايعكٌ.

( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .45
( )2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .15
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ايطابــع ٜ ٫ :ــسٍ ا٭َــط بايؿــ ٧عًــ ٢ايٓٗــ  ٞعــٔ غــري ٫ ٙعــٔ نطٜــل
ايٛنـــع  ٫ٚايعكـــٌ ٭ٕ انتـــأَٛض قـــس ٜهـــ ٕٛغـــاؾ ّ٬عـــٔ ايهـــس ٚيـــعّٚ
طن٘ أثٓا ٤ا٭َط بايؿ. ٧
ٚؾطٚع ٖص ٙايكاعس ٠نثريَٗٓ ٠ا :
ٚتــٛب ايــعٚاج نتــٔ ٓ ٫كــطف ؾــٗ ٘ ٛا ٫بايٓهــاح ٚايعؿــ ١٭ٕ
ايٓٗــ ٞعــٔ ايؿــ ٧أَــط بٛتــٛب نــس ٙؾًُــا ْٗــ ٢اا عــع ٚتــٌ عــٔ ايعْــا
ؾاْــ٘ ظتــب ايــعٚاج ٚيهــٔ أحهــاّ ايــعٚاج أَــط َػــعكٌ ٚا٭قــٌ ؾٝــ٘ أْــ٘
َػــعخب َ٪نــس ٚقــس ٜأ ٝــ٘ أحــس ا٭حهــاّ ايعهًٝؿٝــ ١ا٭ضبعــ ١ا٭خــط٣
بايعطض ٚايعٓٛإ ايثاْ. ٟٛ
ْ ٚعٝجــ ١انتػــأيٖ ١ــ ٞايٓٗــ ٞعــٔ ايهــس بٓــا ٤عًــ ٢اٱقعهــا ٤بهــُ١ُٝ
أ ٟإٔ ايٓٗــ ٞوت ايعهــازا
ٖــصا انتهخــث

ٜكعهــ ٞايؿػــاز َٚــِٓٗ َــٔ أْهــط ايثُــط ٠وت

بــسع ٣ٛأْــ٘  ٫عتعــاج وت اغــعٓعاج ايؿػــاز اؾت ايٓٗــ ٞعــٔ

ايهس بٌ ٜهؿ ٞعسّ ا٭َط ب٘ ٫حعٝاج ايعهاز ٠اؾت ا٭َط .
ٚيهـــٔ ٜـــطز عًٝـــ٘ بـــإٔ ـــطٖ ٠ـــصا ايهخـــث أعـــِ َـــٔ إٔ ختـــعل
بايعهازا

.

 َٔٚتٗ ١ز٫ي ١ا٭َط عً ٢اذت هِ ايعهًٝؿ َٔ ٞتٗعؽت :
ا٭ٚؾت  :انتاز ٖٞٚ : ٠يؿظ (ا٭َط) َٚؿعكا ٘ .
ايثاْٝــ : ١ايكــٝػَ ١ثــٌ (اؾعــٌ) ٚقــس ــأ  ٞبكــٝػ ١انتكــسض ايٓا٥ــب عــٔ
ايؿعٌ .

 ّ٫ٚا٭َـــط َـــع ايؿعـــٌ انتهـــاضع نُـــا وت قٛيـــ٘ عـــاؾت رٌُِْنفِممكْ ذًُ ظَممؼَصٍ

ِِْٓ ظَؼَعِوِد (ٚ)1اعطاب٘ :
اي ّ٫ : ّ٬ا٭َط .

( )1غٛض ٠ايط٬م .7
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ٜٓؿ ـ ل  :ؾعــٌ َهــاضع زتــع ّٚبــ ّ٬ا٭َــط ٚعَ٬ــ ١تعَــ٘ ايػــه. ٕٛ
ش : ٚؾاعٌ َطؾٛع ٚع ١َ٬ضؾع٘ ايٛا ٚ٭ْ٘ َٔ ا٭

ا ٤ارتُػ. ١

ٚادتًُـــ ١ارتربٜـــ ١ؿتعٓـــ ٢ايطًـــب نُـــا وت قٛيـــ٘ عـــاؾت رًٌٍََِّم موِ ػٍََمممَ

خٌنَّدضِ لِؿُّ خٌْسَْْطِ َِْٓ خظْعَـَدعَ بٌَِْْوِ ظَسِْ ًد (.)1
 ٚػـــُٖ ٢ـــص ٙايكاعـــس : ٠قاعـــس ٠اقعهـــا ٤ا٭َـــط بايؿـــ ٧ايٓٗـــ ٞعـــٔ
نس. ٙ
ٖٓٚاى قاعس ٠اقعهاٚ ٤تٛب ايؿ ٧ذتطَ٘ نس. ٙ
قاعس ٠ايهس .
قاعس ٠ا٭َط بايؿٜ ٫ ٧كعه ٞايٓٗ ٞعٔ نس. ٙ
ٚايهس عٓس ا٭قٛيٝؽت ٜؿٌُ ايعخكٝل وت انتٓطل ٚايؿًػؿ. ١
ٚايهس عً ٢قػُؽت :
ا٭ : ٍٚايهــس ايعــاّ ٖٚ :ــ ٛايــصٜ ٟهــ ٕٛايعكابــٌ بٓٝــ٘ ٚبــؽت ا٭َــط
كابــٌ اٱظتــاب ٚايػــًب .نُــا يــ ٛقــاٍ ا٭ب ٫بٓــ٘ قــٌٔ ٚيهٓــ٘ ــطى
اٱَعثاٍ ٚمل ٜكٌ .
ايثــاْ : ٞايهــس ارتــام ٖٚ :ــ ٛا٭َــط ايٛتــٛز ٟايــص ٫ ٟظتعُــع َــع
ا٭َــط بايؿــٜٚ ٧هــ ٕٛايعكابــٌ بُٗٓٝــا كابــٌ ايعهــاز نُــا يــ ٛقــاٍ يــ٘
أبــ ٙٛقــٌٔ

ٚيهٓــ٘ نــإ ٜأنــٌ ًٜٚعــب ؾا٭نــٌ ٚايًعــب نــس خــام

يٮَط بايك. ٠٬
ٚقـــس  ٜعجًـــَ ٢عٓـــ ٢ايهـــس ٔ ٜوت َكـــسام ٚاحـــس نُـــا وت ا٭َـــط

بايكـــٝاّ وت قٛيـــ٘ عـــاؾت ر وُعِمممرَ ػٍََمممْْىُُْ خٌظِّمممَْدَُ وََّمممد وُعِمممرَ ػٍََمممَ خٌَّمممرَِّٓ
ِِممْٓ لَممسٍِْىُُْ ٌَؼٍََّىُممُْ ظَعَّمُممٌَْد
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .97
( )2غٛض ٠ايهكط.183 ٠

( )2

ؾـــإ ـــطى ايكـــٝاّ أَـــط ٚتـــٛز ٟغـــٛا٤
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با٭نــٌ ٚايؿــطب أ ٚبعــسّ ايٓٝــٜٚ ١ػــُ ٢وت عًــِ ا٭قــ : ٍٛايهــسإ
ايًــصإ  ٫ثا يــث هلُــا َثــٌ اذتطنــٚ ١ايػــهٕٛ

ــ٬ف ايكٝــاّ ٚايكع ـٛز

ٚانتؿـــٚ ٞاهلطٚيـــ ٚ ١ـــ٬ف ا٭يـــٛإ َـــث ّ٬ؾايعهـــاز بـــؽت ا٭بـــٝض
ٚا٭غٛز ٖٓاى نس ثايث هلُا َثٌ ا٭غٛز ٚا٭خهط ٚا٭ظضم .
ٚا خعًــــ ا٭قـــٛي ٕٛٝبـــإٔ ا٭َـــط بايؿـــٖ ٧ـــٌ ٜكعهـــ ٞايٓٗـــ ٞعـــٔ
نسٚ ٙحطَٖ ١صا ايهس أّ  ٫عً ٢أقٛاٍ :
ا٭ : ٍٚا٭َــط بايؿــٜ ٤ٞكعهــ ٞايٓٗــ ٞعــٔ نــسٚ ٙقــاٍ بــ٘ كتـــع
َٔ ايؿكٗا ٤ؾاؾعٛا حبطَ ١أ ؾٝا ٤٭ْٗا نس يٮَط ٚايؿ ٧انتأَٛض ب٘ .
ايثــاْٜ ٫ : ٞكعهــ ٞا٭َــط بايؿــ ٤ٞايٓٗــ ٞعــ ٔ نــس ٙغــٛا ٤ايهــس
ايعاّ أ ٚارتام .
ايثايـــث  :ايعؿكـــ ٌٝبـــؽت ايهـــس ايعـــاّ ٚايهـــس ارتـــام ٭ٕ ا٭َـــط
بايؿــٜ ٤ٞكعهــ ٞايٓٗــ ٞعــٔ ايهــس ايعــاّ َثــٌ ــطى اٱَعثــاٍ ٭َــط أزا٤
ايك ٠٬بس ٕٚأ ٟؾعٌ خاضتٚ ٞؾاغٌ .
أَـــا ايهـــس ارتـــام ؾػـــري َٓٗـــ ٞعٓـــ٘ ؾـــا٭َط بايكـــٜ ٫ ٠٬كعهـــٞ
ايٓٗ ٞعٔ ايكطاٚ ٠٤ايهعابَ ١ثٚ ّ٬قعٗا .
ايطابـــع  :هـــاز ا٭َـــط بايؿـــ ٤ٞكـــٛم ايهـــس ايعـــاّ ٚايهـــسٜٔ
ارتاقؽت ايص ٫ ٜٔثايث هلُا.
ٚأنًــل عًٝــ٘ وت انتكــاّ ا قــط٬ح ايهــس انتعخــس وت َكابــٌ انتععــسز َــٔ
ايهس.
ٚيهــٔ ا٭َــط بايؿــٜ ٫ ٤ٞكعهــ ٞايٓٗــ ٞعــٔ ايهــس ارتــام انتععــسز
ٚقـــاٍ بعهـــِٗ إٔ ا٭َـــط بايؿـــٜ ٤ٞكعهـــ ٞا يٓٗـــ ٞعـــٔ ايهـــس ايعـــاّ وت
َطحً ١ايثهٛ

ٚايٛاقع ٚيٝؼ َطحً ١اٱثها

ٚايس٫ي. ١
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َ ٚعٓــ ٢ا٭َـــط ٖ :ــ ٛايطًـــب ٚظتُــع عًـــ ٢أٚاَــط ٚايؿـــٚ ٧ظتُـــع

عًـــ ٢أَـــٛض قـــاٍ عـــاؾت ر ٌَم مْْطَ ٌَم مهَ ِِم مْٓ خَِْٕم مسِ شَم مِْءٌ ؤًَْ َّعُمممٌذَ ػٍََم مْْيُِْ ؤًَْ
ُّؼَرِّزَيُُْ فَةَِّٔيُُْ ََدٌٌَُِّْد

( )1

ايٓٗـــ : ٞنًـــب ـــطى ايؿعـــٌ ْعـــِ قـــس ٜؿٝـــس شا

ا٭َـــط ايٓٗـــٞ

ٚيهٔ يٝؼ قاْْٛاّ نًٝاّ .
 ٚاٱخــع٬ف َٓخكــط بــانتعَٓ ٢ثــٌ (قــِ) أ ٫ ٟكعــس ٚا ٫ؾــإ قــِ

ٖــ ٛغــري  ٫كعــس يؿظــاّ ٚوت قٛيــ٘ عــاؾت ر َّدؤَُّّيَممد خٌَّ مرَِّٓ آَِنُممٌخ بِذَخ ٌَمِْ معُُْ فِحَ مصً
فَممدؼْسُعٌُخد

( )2

ٜٚــسٍ وت َؿَٗٛــ٘ عًــ ٢ايٓٗــ ٞعــٔ ايؿــطاض

ا٭َــط بايثهــا

ٖٚـــٜ ٛػـــعكطأ َـــٔ اٜـــ ١أخـــط ٣ر َّدؤَُّّيَمممد خٌَّممرَِّٓ آَِنُمممٌخ بِذَخ ٌَمِْممعُُْ خٌَّممرَِّٓ وَفَممسًُخ
شَلْفًممممد فَممم َ ظٌٌَُُّممممٌىُُْ خَٕدْزَممممدزَد
ٚز٫يع٘ عً َٔ ٘ٝتٗا

( )3

ٚ .أخعًـــــ وت اغــــعكطا ٤ايٓٗــــَ ٞــــٔ ا٭َــــط

:

ا٭: ٍٚز٫ي ١ا٭َط بايؿ ٧ايٓٗ ٞعٔ نس َٔ ٙنطٜل ايٛنع .
ايثــاْ : ٞز٫يـــ ١ا٭َــط بايؿـــ ٧عًــ ٢ايٓٗـــ ٞعــٔ نـــسَ ٙــٔ نطٜـــل
ايعكٌ .
ايثايــث ٜ ٫ :ــسٍ ا٭َــط بايؿــ ٧عًــ ٢ايٓٗــ ٞعــٔ نــسَ ٫ ٙــٔ تٗــ١
ايٛنـــع  ٫ٚايعكــ ٌ ٭ٕ انتـــأَٛض قـــس ٜهـــ ٕٛغـــاؾ ّ٬عـــٔ ايهـــس ٚيـــعّٚ
طن٘ أثٓا ٤ا٭َط بايؿ. ٧
قاٍ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ( ّ٬انتط ٤شته ٤ٛحتـت يػـاْ٘)
ٚغ ١ًٝايهؿـ عًٖ ٢ص ٙاذتػٓا
( )1غٛض ٠اٍ عُطإ .128
( )2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .45
( )3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .15
( )4ايهخاض .291/ 68

َٚربظ خاضت. ٞ

( )4

٭ٕ ايًػـإ
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ٚتا ٤ا٭َط ٚايَٓٗ ٞعكـسَؽت عًـ ٢ايكـ ٠٬بكٛيـ٘ عـاؾت رًَخٌُّْاِِْنُمٌَْ
ًَخٌُّْاِِْنَدضُ زَؼْؼُيُُْ ؤًٌََِْْدءُ زَؼْغ َّإُِْسًَُْ زِدٌَّْؼْسًُفِ ًَّنْيٌََْْ ػَمْٓ خٌُّْنىَمسِ ًَُّمُِّْمٌَْ
خٌظَّ َشَ ًَُّاْظٌَُْ خٌصَّوَدشَد (.)1
ٜ ٫ٚعين كسَُٗا ٚيهٓ٘ ْٛع نطٜل يًكٚ ٠٬ايعنا. ٠
لأ ْٛادلٓ اإلذلً

َٔ َكازٜل قٛي٘ عاؾت رزَدِّغُ خٌعَّمٌََّخضِ ًَخَٕزْعِ..د ( )2قـاْ ٕٛانتـٔٸ اٱهلـٞ

انتعكــٌ ٚانتعجــسز ٚيــ ٛأضاز
يعجع

ارت٥٬ــل احكــا ٤انتــٔ ايــص ٟؿهــٌ بــ٘ اا

عٓ٘ حع ٢ي ٛاتعُعت ٚاخعاض

ايعكػـ ِٝيٲعاْـ ١عًـ ٢اٱحكـا٤

بًخاظ أَٛض :

ا٭َٔ : ٍٚٸ اا عع ٚتٌ عً ٢أٌٖ ايػُا ٤قاٍ عاؾت رًَخٌعََّّدءَ زَنَْْنَدىَد

زِإَّْْدٍ ًَبَِّٔد ٌٌَُّظِؼٌَُْد (. )3
ايثأَْ : ٞٸ اا عً ٢أٌٖ ا٭ضض .
ايثايث َٔ :ٸ اا وت ايهخاض َٝٚاٖٗا ٚأغطاضٖا ٚأعُاضٖا .
ايطابع َٔ :ٸ اا وت جتً ٞخعا ٔ٥ا٭ضض ٜ ٌٖٚسٍ قٜٛ ٍٛغـ عً٘ٝ

ايػــ ّ٬نتًــو َكــط ر خـْؼٍَْنِممِ ػٍََممَ خَ مصَخجِِٓ خَٕزْعِ..د ( )4عًــ ٢عًُــ٘
بصخا٥ط ٚنٓٛظ أضض َكط بًخاظ أْ٘ ْيب َٔ عٓس اا ٚإٔ ٖص ٙارتـعأ٥
َٔ عً ّٛايػٝب ٚقس ٜطًع اا عع ٚتٌ ْه ٘ٝعًٗٝا افتا أضاز ٜٛغـ ايعٛي١ٝ
ٚخعٕ ايطعاّ ٓ ٚظ ِٝنٝؿ ١ٝبٝع٘ ٛ ٚظٜع٘ .
( )1غٛض ٠ايعٛب.71 ١
( )2غٛض ٠ايهكط.117 ٠
( )3غٛض ٠ايصاضٜا

.47

( )4غٛضٜٛ ٠غـ .55

300ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱقتإ  /ج147

 ٚعهُٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬ايهؿاض ٠يًُػًُؽت بٗص ٙايصخا٥ط َٔ َٔ ٖٛٚٸ اا
ايص ٟصنط ٙا ١ٜايهخث.
(عــٔ خٝثُــ ١قــاٍ  :قٝــٌ يًــٓيب قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ إ ؾــ٦ت
أعطٓٝاى َؿا ذ ا٭ضض ٚخعاٗٓ٥ا ٜٓ ٫ككو شيو عٓسْا ؾ٦ٝا وت اٯخطٚ ٠إ
ؾ٦ت كتععٗا يو وت اٯخط ٠قاٍ  ٫بٌ اكتعٗا ي ٞوت اٯخط ٠ؾٓعيت هاضى
ايص ٟإ ؾا ٤تعٌ يو خريا َٔ شيو تٓا

جتط َٔ ٟحتعٗا ا٭ْٗاض ٚظتعٌ

يو قكٛضا ) (.)1
(عٔ عكه ١بٔ عاَط إٔ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ خطج َٜٛا
ؾكً ٢عً ٢أٌٖ أحس ق ٘ ٬عً ٢انتٝت ثِ اْكطف اؾت انتٓرب ؾكاٍ اْ ٞؾط
يهِ ٚأْا ؾٗٝس عًٝهِ ٚاْٚ ٞاا ٭ْظط اؾت حٛن ٞاٯٕ ٚاْ ٞقس أعطٝـت
َؿا ٝذ خعا ٔ٥ا٭ضض أَ ٚؿا ٝذ ا٭ضض ٚاْٚ ٞاا َا أخـاف عًـٝهِ إٔ
ؿطنٛا بعسٚ ٟيهٔ أخاف عًٝهِ إٔ عٓاؾػٛا ؾٗٝا) (.)2
َ َٔٚكازٜل قأَْ ٕٛٸ ٚاحػإ اا إٔ ٖص ٙارتعا ٔ٥وت اظزٜاز َططز
 ٖٛٚايصٜ ٟعجً ٢وت عجع اذتهَٛا

ٚايؿطنا

عٔ احكا ٤انتعازٕ ٚانتٛاز

ا٭ٚي ١ٝاييت وت ا٭ضض َٔ ايصٖب ٚايٓؿط ٚايػاظ ٚانتعازٕ ا٭خط ٣ؾهؽت
غٓٚ ١أخط ٣هسٍ أضقاّ ا٭حكا ٤ضت ٛايهث طٚ ٠ايعٜاز ٠أ ٚانتهاعؿ ١ؾٗٝا .
ارتاَؼ َٔ :ٸ اا عع ٚتٌ عً ٢انت٥٬ه ٌٖٚ ١ؿهٌ اا عـع ٚتـٌ

باخهاض انت٥٬ه ١عٔ تعٌ ازّ خًٝؿ ١وت ا٭ضض نُا ٚضز وت ايعٓع ٌٜرًَبِذْ لَديَ
زَزُّهَ ٌٍَِّْ َجِىَصِ بِِِّٔ ـَدػًِم فِِ خَٕزْعِ خٍَِْفَصً لَدٌٌُخ ؤَظَفْؼًَُ فِْيَد َِمْٓ ُّفْعِمدُ فِْيَمد ًَّعْمفِهُ

خٌدَِِّدءَ ًَٔمُْٓ ُٔعَسِّكُ زِمَّْدِنَ ًَُٔمَدِّضُ ٌَهَ لَديَ بِِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِد الَ ظَؼٌٍََُّْْد (َ )3ـٔ انتـٔٸ
ٚاٱحػإ عً. ِٗٝ
(َ )1كٓـ ابٔ أب ٞؾٝه. 327/6 ١
( )2قخٝذ َػًِ .1795/4
( )3غٛض ٠ايهكط.30 ٠
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ادتٛاب ْعِ َٔ تٗا
ا٭ٚؾت  :شا

:

اٱخهاض انطاّ َٔ اا يًُ٥٬هٚ ١أخطج ابٔ تطٜط ٚأبٛ

ايؿٝذ وت ايعظُ ١عٔ ابٔ عهاؽ قاٍ  :نتا خًل اا انت٥٬ه ١قاٍ { اْ ٞخايل
بؿطاّ َٔ نؽت }

( )1

ؾإشا أْا خًكع٘ ؾاغجسٚا يـ٘ ؾكـايٛا ْ ٫ :ؿعـٌ  .ؾاضغـٌ

عًْ ِٗٝاضاّ ؾأحطقعِٗ ٚ .خًل َ٥٬ه ١أخـط ٣ؾكـاٍ { اْـ ٞخـايل بؿـطاّ َـٔ
نؽت}( )2ؾإشا أْا خًكع٘ ؾاغجسٚا ي٘ .
ؾأبٛا ؾأضغٌ عً ْ ِٗٝاضاّ ؾأحطقعِٗ ثِ خًل َ٥٬ه ١أخط ٣ؾكاٍ { اْٞ
خايل بؿطاّ َٔ نؽت }( )3ؾإشا أْا خًكع٘ ؾاغجسٚا ي٘  .ؾكايٛا :

عٓا ٚأنعٓا

ا ٫ابًٝؼ نإ َٔ ايهاؾط ٜٔا٭ٚيؽت .
ٚأخطج ابٔ أب ٞحامت عٔ ستُس بٔ عاَط انته ٞقاٍ  :خًل اا انت٥٬ه١
َٔ ْٛض ٚخًل ادتإ َٔ ْاض ٚخًـل اي هٗـاَ ِ٥ـٔ َـاٚ ٤خًـل ازّ َـٔ
نؽت ؾجعٌ ايطاع ١وت انت٥٬هٚ ١تعٌ انتعك ١ٝوت ادتٔ ٚاٱْٔؼ (.)4
ايثاْ : ١ٝأنٝس قاْ ٖٛٚ ٕٛإٔ خًل انت٥٬ه ١قهٌ خًل ايٓاؽ  ٖٛٚيـٝؼ
بطظخاّ ز ٕٚخًل غريِٖ وت أ ٟظَإ َ ٖٛٚـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ عـاؾت بعـس

اٜعؽتربَِّْ خٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَدِّسٌد(.)5

ايثايث : ١غهٔ انت٥٬ه ١وت ايػُاٜ ٫ ٖٛٚ ٤ععـاضض َـع ْـعٚهلِ حٝـث
ٜؿا ٤اا عع ٚتٌ نُا وت ْعٚهلِ يٓكط ٠ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘
ٚغًِ ٚانتػًُؽت وت َعاضى اٱغ ّ٬ا٭ٚؾت ْٚعٚهلِ عً ٢ا٭ْهٝـا ٤يًـٛحٞ
ٚايٓكطٚ ٠انتسز ٚقس ٜٓعيـ ٕٛوت ايكهـاٜا ا يؿدكـ ١ٝهلـِ بـاشٕ اا ٚقـاٍ

( )1غٛض ٠م .71
( )2غٛض ٠م .71
( )3غٛض ٠م .71
( )4ايسض انتٓثٛض .76/1
( )5غٛض ٠اٍ عُطإ .165
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ٖٚب :خطج َٛغ ٢عًٝـ٘ ايػـ ّ٬يـهعض حاتعـ٘ ؾُـ ٸط بـطٖط َـٔ انت٥٬هـ١
عتؿط ٕٚقرباّ ؾعطؾِٗ ؾأقهٌ اي ِٗٝحعٚ ٢قـ عً ِٗٝؾإشا ِٖ عتؿط ٕٚقرباّ مل
ٜط ؾهٗٝاّ قط أحػٔ َٓ٘ ٚمل ٜط َثٌ َا ؾ َٔ ٘ٝارتهطٚ ٠ايٓهطٚ ٠ايهٗج١
ؾكاٍ هلِ ٜ :ا َ٥٬ه ١ايًٓ٘ نتٔ حتؿطٖ ٕٚصا ايكرب ؟
قايٛا  :ضتؿطٚ ٙايًٓ٘ يعهس نط ِٜعً ٢ضبٸ٘
قاٍ  :إٸ هلصا ايعهس َٔ ايًٓ٘ نتٓعي ١ؾإَْ ٞا ضأٜت نايَ ّٛٝهجعاّ
ؾكايت انت٥٬هٜ : ١ا قؿ ٞايًٓ٘ أحتب إٔ ٜه ٕٛيو؟
قاٍ ٚ :زز
قايٛا  :ؾاْعٍ ؾانطجع ؾٝـ٘ ٛ ٚتٸـ٘ اؾت ضبـو ثـِ ـٓؿؼ أغـٌٗ ـٓؿؼ
ٓؿٓػع٘ قط
ؾٓعٍ ؾانطجع ؾٛ ٚ ٘ٝتٸ٘ اؾت ضب٘ ثِ ٓؿؼ ؾكهض ايًٓ٘ ضٚح٘ ثِ غٛٸ
عً ٘ٝانت٥٬ه.١
ٚق : ٌٝإ ًَو انتٛ

أ ا ٙؾكاٍ ي٘ ٜ :ا َٛغ ٢أؾطبت ارتُط؟

قاٍ  ٫ :ؾاغعهطٖ٘ ؾكهض ضٚحـ٘ٚ .قٝـٌ  :بـٌ أ ـا ٙبعؿاحـَ ١ـٔ ادتٓٸـ١
ؾؿُٗا ؾكهض ضٚح٘ (.)1
ايطابعٜ : ١عهُٔ اخهاض اا يًُ٥٬ه ١عٔ خًل ازّ احان ١انت٥٬ه ١عًُاّ
بٗصا ارتًل .
ارتاَػ : ١اشعإ ٚخهٛع ٚخؿٛع انت٥٬ه ١ا عع ٚتٌ ٭ٕ خًل ازّ
ا ١ٜعظُٜ ٫ ٢كسض عًٗٝا ٚعً ٢اغعساَ ١حٝا ٠ايٓاؽ ا ٫اا عع ٚتٌ .
ايػازغ ١٦ٝٗ : ١انت٥٬هـ ١ٱعاْـ ١اٱْػـإ وت عهاز ـ٘ ا ٚنـٌ َـٔ ٖـصٙ

ايعٗٚ ١٦ٝاٱعاَْ َٔ ١كازٜل عًِ اا وت قٛي٘ ربِِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِد الَ ظَؼٌٍََُّْْد

( )2

( ٌٖٚ )2نإ انت٥٬هٜ ١عًُ ّٜٛ ٕٛخًل اا ازّ أِْٗ غٓٝعي ٕٛيٓكط ٠ضغٍٛ
( )1ايهؿـ ٚايهٝإ . 60/5
( )2غٛض ٠ايهكط.30 ٠
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اا قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚأقخاب٘ بكٛي٘ عـاؾت رفَدظْمعَفَدذَ ٌَىُمُْ ؤَِّٔمِ
ُِِّدُّوُُْ زِإٌَْ ٍ ِِْٓ خٌَّْ َجِىَصِ ُِمسْدِفِنيَد
ازّ ٚمل ٜعًُٛا ا٭
ٖص ٙا٭

()1

ا٭قطب  ٫ؾكس احعجٛا عً ٢خًل

ا ٤اؾت إٔ أنًعِٗ ازّ عًٗٝا َ ٌٖٚعطن ١بـسض َـٔ

ا ٤اييت عًُٓٗا ازّ يًُ٥٬ه. ١

ادتٛاب ْعِ ؾُٔ َعاْٚ ٞز٫٫

عً ِٝا٭

ا ٤اقاَـ ١اذتجـ ١عًـ٢

انت٥٬ه ١بأًٖ ١ٝازّ ٚايكاذتؽت َٔ شضٜع٘ يًد٬ؾ ١وت ا٭ضض .
ايػازؽ َٔ :ٸ اا عع ٚتٌ عً ٢ايٓاؽ وت ٚ ّٜٛاحس َٔ أٜاّ ايسْٝا َٔ
تٗ ١ارتًل ٚايطظم ٚاغعساَ ١اذتٝاٚ ٠ا٭َٔ ٚايك٬

ٚايعكطٜب اؾت عهاز٠

اا ٚايعٛاضث ٚايععاٚ ٕٚايطلت ١بؽت ايٓاؽ ٚقطف ا٭زضإ ٚزؾع ايه. ٤٬
( عٔ أبَٛ ٞغ ٢ا٭ؾعط :ٟإٔ ضغ ٍٛاا قً ٢اا عًٚ ٘ٝايـ٘  ٚغـًِ
قاٍ  :ئ َٛٓ٪ا حع ٢حتابٛا أؾ ٬أزيهِ عًَ ٢ا حتابٛا عً ٘ٝقايٛا  :بًـٜ ٢ـا
ضغ ٍٛاا قاٍ  :أؾؿٛا ايػ ّ٬بٓٝهِ حتابٛا ٚايصْ ٟؿػـ ٞبٝـس ٫ ٙـسخًٛا
ادتٓ ١حع ٢طالتٛا .
قايٛا ٜ :ا ضغ ٍٛاا نًٓا ضح ِٝقاٍ  :اْ٘ يٝؼ بطلتـ ١أحـسنِ  ٚيهـٔ
ضلت ١ايعاَ ١ضلت ١ايعاَ. )2( )١
أْ ٟؿط ؾآبٝب ايطلتٚ ١ايعؿٚ ٛايػُاح ١وت انتعاَ٬
ناؾــ ١يعهــ ٕٛغــري ٠انتػــًُؽت ٚحػــٔ
ٚضؾخا

َطًكاّ َع ايٓاؽ

ــعِٗ ٚاخ٬قٗــِ َــٔ َكــازٜل

ر ًََِد ؤَزْظٍَْنَدنَ بِالَّ زَلَّْصً ٌٍِْؼَدٌَِّنيَد (.)3

 ٌٖٚايؿٗٝل ٚايعؾري َٔ ْعِ َٔٚٸ اا عع ٚتٌ عً ٢اٱْػإ ادتٛاب
ْعِ ٚاشا ناْت ارت٥٬ل عجع عٔ احكاْ ٤عِ اا عً ٢ايٓاؽ وت ايػاع١

( )1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .9
( )2انتػعسضى .175/4
( )3غٛض ٠ا٭ْهٝا.107 ٤
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ٚاي ّٛٝايٛاحس ؾاْٗا عجع عٔ احكـاْ ٤عـِ اا عـع ٚتـٌ عًـ ٢ايٓـاؽ وت
اذتٝا ٠ايسْٝا .
ايػابع َٔ :ٸ ٚضلت ١اا عع ٚتٌ بايٓاؽ وت اٯخط. ٠
 َٔٚانتٔ اٱهل ٞوت ا ١ٜايهخث أَٛض :
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚا ١ٜايهخث ْعُٚ ١ضلت َٔ ١ايػُا. ٤
ايثاْ : ٞبٝإ اٯ ١ٜيكـاْ ٕٛكػـ ِٝايٓـاؽ اؾت زضتـا

 ٚكـٓٝؿِٗ ٚؾـل

ايكٚ ٍٛايعٌُ .
ايثايث  :بسٜع قٓع اا وت تعٌ شا

ايٓاؽ بؿإٔ غتعًـ ؾٝـ٘ بعهـِٗ

عٔ بعض .
ايطابع َٓ :اؾع ا ١ٜايهخث وت قٝؼ ايعٛبٚ ١اٱْاب. ١
ارتاَؼ  :ؾٛٝنا

 ٠ٚ٬انتػًُؽت ٯ ١ٜايهخث وت انتهازض ٠اؾت ؾعٌ ارتري

ٚاشا ناْت ٖص ٙايؿٛٝنا

َٔ َٔٸ اا عً ٢انتػًُؽت ؾٌٗ ؾٗٝا َٔٸ َٔ اا

عع ٚتٌ عً ٢ايٓاؽ .
ادتٛاب ْعِ  َٔٚأ

ا ٤اا رانتٓإد  ٖٛٚنثري انتٔ ٚاٱحػإ عً٢

عهاز ٙبعٛاي ٞايٓعِ .
ٚشا

اذتٝا ٠ايسْٝا َٔ يطـ ٚضؾل اا بايٓاؽ ٚارت٥٬ل ٚشنط انتػًِ

ا عع ٚتٌ َٔٸ ْٚعُ ١أخط ٚ ٣ؿهط َٓٚاتا ٠ايٓاؽ ؿتٔٸ اا ْعُ ١عظ١ُٝ
عً. ِٗٝ
ٚانتٔ َٔ اٱْػإ َصَ ّٛحعَ ٢ع ايؿهٌ ٚادتٛز .
ٚوت حسٜث ايٓيب قً ٢اا عًٝـ٘ ٚايـ٘ ٚغـًِ (اؾـ ١اذتـسٜث ايهـصب
ٚاؾ ١ايعًِ ايٓػٝإ ٚاؾ ١اذتًِ ايػؿ٘ ٚاؾ ١ايعهاز ٠ايؿرتٚ ٠اؾـ ١ايؿـجاع١
ايهػٚ ٞاؾ ١ايػُاح ١انتٔ ٚاؾ ١ادتُاٍ ارتٚ ٤٬ٝاؾ ١اذتػب ايؿدط ٚاؾ١
ايظطف ايكًـ ٚاؾ ١ادتٛز ايػطف ٚاؾ ١ايس ٜٔاهل.)1( ) ٣ٛ
( )1ايعهاب ايعاخط .372/1
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 َٔٚخكا٥ل اٯ ١ٜايكطاْ ١ٝأْٗـا ـصنط انتػـًُؽت ٚايٓـاؽ ؿتـٔٸ اا عـع
ٚتٌ عً ِٗٝبُٓٝا تا٤

ايكطإ بٓ ٗ ٞانتػًُؽت عٔ انتٔٸ بكٛي٘ عاؾت

اٜا

ر الَ ظُسْـٌٍُِخ طَدَلَدظِىُُْ زِمدٌَِّّْٓ ًَخَٕذٍَد ( )1يـصا قٝـٌ خٌَّْمِّٓ أخـ ٛانتـٔ أ ٟإٔ
بٝإ ؾهًو ٚشنطى ٱحػاْ٘ عًـ ٢غـريى  ٚعـساز اعاْعـو يـ٘ أخـ ٛايكطـع
ٚاٱبطاٍ ٜٚكاٍ َٓٓ :ت بايؿَٓ ٧ٸاَ  :اشا قطعع٘ ؾٗ ٛهتٓ. ٕٛ

قاٍ عاؾت ربَِّْ خٌَّرَِّٓ آَِنٌُخ ًَػٌٍَُِّخ خٌظَّمدٌِمَدضِ ٌَيُمُْ ؤَـْمسٌ وَْْمسُ َِّْنُمٌْد

أ ٟغري َٓكطع ٚٚضز يؿظ روَْْسُ َِّْنٌُْ د وت ايكطإ أضبع َـطا

()2

ٚقتهـٔ

اٱغعس ٍ٫ب٘ عً ٢أَٛض :
ا٭ : ٍٚاغعُطاض ٛ ٚاي ٞاض كا ٤انت َٔ٪وت ايسضتا

ايطؾٝع. ١

ايثاْ : ٞايػُٚ ٛايطؾع ٚ ١ايعٜاز ٠ايصا  ١ٝوت ايسضتا

.

ايثايث  :ؿهٌ اا عع ٚتٌ بابساع ٚاظتاز زضتا

تسٜس َٔ ٠ايطؾع١

ٚغًل أبٛاب َٔ ايهٚ ٤٬ايؿسٚ ٠ا٭ش. ٣
ٚقتهٔ ػُ ١ٝاذتٝا ٠ايسْٝا ( زاض انتٔ) ؾهٌ َا ؾٗٝا َٖٔ ٛٸ ٚاحػإ َٔ
اا  َٔٚانتٔٸ اٱهل ٞستَٓٚ ٛع ايهطض َٛٚاضز ايهٚ ٤٬أغهاب ايؿٓا ٤قاٍ
عاؾت ر َّّْمٌُخ خٌٍَّوُ َِد َّشَدءُ ًَُّؽْسِطُد

( )3

يٝه ٕٛنٌ َٔ اةٚ ٛاٱثها

َٔٸ َـٔ اا

عع ٚتٌ ٚؾاٖس عً ٢ايٛحساْ. ١ٝ
ٚشا

اٯ ١ٜأعَٚ ٙ٬ا ؾٗٝا َٔ ايهؿـ ٚعً ّٛايػٝب اييت أنًع اا عع

ٚتٌ عًٗٝا ايٓيب ستُس قً ٢اا عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ ٚانتػًُؽت اكتا َٔ ّ٫انتٔٸ
ٚايط. ٍٛ

( )1غٛض ٠ايهكط.264 ٠
( )2غٛض ٠ؾكًت .8
( )3غٛض ٠ايطعس .39
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َٔ َٔٚٸ اا عع ٚتٌ أْ٘ تعٌ َٓٸ٘ وت اظزٜاز َعكٌ بؿهٌ َٓ٘ عاؾت
ٚعٓس ؾهط ايعهس ي٘ ؾهًُا ؾهط اٱْػإ اا ع ع ٚتٌ عًَٓ ٢ٸـ٘ غـهخاْ٘
اظزاز انتٔٸ َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾت رٌَحِْٓ شَىَسْظُُْ َٕشِّدََّٔىُُْد (.)1
يعه ٕٛايعٜاز ٠وت انتكاّ َٔ تٗا

:

ا٭ٚؾت  :ايعٜاز ٠وت انتٔٸ َٔ نطف اذتهِ .
ايثاْ : ١ٝايعٜاز ٠وت انتٔٸ َٔ تٗ ١ايهٝـ .
ايثايثَ : ١هاعؿ ١شا

انتٔٸ .

ايطابع : ١ايػطع ١وت زت ٧انتٔٸ َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ عاؾت ربََِّّٔد ؤَِْسُهُ بِذَخ
ؤَزَخدَ شَْْحًد ؤَْْ َّمٌُيَ ٌَوُ وُْٓ فََْىُمٌُْد(ٜٚ )2ـسٍ قٛيـ٘ عـاؾت رٌَمَمدْ َِمَّٓ خٌٍَّموُ
ػٍَََ خٌُّْاِِْنِنيَ بِذْ زَؼَػَ فِْيُِْ زَظٌُالً ِِْٓ ؤَْٔفُعِيُِْد()3عً ٢أْ٘ غهخاْ٘ أضاز انتٔٸ
عً ٢انتػًُؽت َ َٔ ٖٛٚعاْ ٞحب اا عع ٚتٌ هلِ .
ٚيٝهْٛٛا عً ٢زضتا

ضؾٝعٜٚ ١ػأيٛا اا عـع ٚتـٌ َـٔ َٓٸـ٘ ٚنٛيـ٘

ايص ٟيٝؼ ي٘ حس  ٫ٚضغِ.

حبث أخاللً

يكــس تعــٌ اا عــع ٚتــٌ ايػــُٛا

ٚا٭ضض ًَهــاّ يــ٘ غــهخاْ٘ ٫

ٜؿــطن٘ أحــس وت ٖــصا انتًــو ؾــٜ ٬ؿــاضى انتًُــٛى انتايــو وت ايــسْٝا أ ٚوت
اٯخـــطٚ ٠ظاز َـــٔ عظـــ ِٝغـــًطاْ٘ ٚقسض ـــ٘ بـــإٔ تعـــٌ نـــٌ ارت٥٬ـــل
ستعاتــ ١اؾت ًَــو اا هلــِ زتــعُعؽت َٚعؿــطقؽت َٚــٔ َٓٸــ٘ ٚنٛيــ٘ عــاؾت
أْــ٘ أعطــاِٖ أنثــط َــٔ حــاتعِٗ ي ـ ٸ ٔ ُٝعًــٜٚ ِٗٝعتــط ايٓــاؽ عــٔ َ ـٔٸ
بعهـــِٗ عًـــ ٢بعـــض افتـــا قتٸـــٔ ايػـــين ش ٚايػٓـــ ٢انتطًـــل عًـــ ٢ايؿكـــري
( )1غٛض ٠ابطاٖ.7 ِٝ
( )2غٛضٜ ٠ؼ .82
( )3غٛض ٠اٍ عُطإ .164
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ٚقانـــ ٞاذتاتـــا

عًـ ـ ٢اةعـــاتؽت قـــاٍ عـــاؾتر َّدؤَُّّيَمممد خٌنَّمممدضُ ؤَْٔم معُُْ خٌْفُمَم مسَخءُ

بٌََِ خٌٍَّوِ ًَخٌٍَّوُ ىٌَُ خٌْغَنُِِّ خٌْمَِّْدُد(.)1
ٚعــٔ أبــ ٞأَاَــ ١قــاٍ :ث٬ثــٜ ٫ ١كهــٌ َــِٓٗ ٜــ ّٛايكٝاَــ ١قــطف ٫ٚ
عسٍ عام َٓٚإ َٚهصب بكسض(.)2
ٚعـــٔ أبـــ ٞشض عـــٔ ايـــٓيب قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚايـــ٘ ٚغـــًِ قـــاٍ  :قـــاٍ
ضغـــ ٍٛاا قـــً ٢اا عًٝـــ٘ ٚغـــًِ  :ث٬ثـــٜ ٫ ١هًُٗـــِ اا ٜٓ ٫ٚظـــط
ايــٜ ِٗٝــ ّٛايكٝاَــٜ ٫ٚ ١ــعنٚ ِٗٝهلــِ عــصاب أيــ : ِٝانتػــهٌ اظاضٙ
ٚانتٓؿل غًعع٘ باذتًـ ايهاشب(.)3
ٖٚـــٌ ٜطقـــ ٢انتــٔٸ بـــؽت ايٓـــاؽ اؾت ايظًـــِ ادتـــٛاب اْـــ٘ َـــٔ ايهًـــٞ
انتؿـــهو ايـــصٜ ٟهـــ ٕٛعًـــَ ٢طا ـــب انتعؿا ٚـــ ١ؾكـــس ٜكـــٌ اؾت َطا ـــب
ا٭شٚ ٣ايظًِ ؾٝه ٕٛبطظخاّ ز ٕٚايثٛاب.
يكــس شنــط اا عــع ٚتــٌ وت اٜــ ١ايهخــث َٓٸــ٘ ٚنٛيــ٘ عًــ ٢انتػــًُؽت
بطغــاي ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عًٝــ٘ ٚايــ٘ ٚغــًِ ٚؾٝــ٘ زعــ ٠ٛيًُػــًُؽت
ٔ ٚاحػــإ اا عــع ٚتــٌ عًــ ِٗٝوت شا
ٚايٓــاؽ كتٝعــ ّا يًعــسبط وت َــ ٸ
بعثــ ١ايــٓيب ستُــس قــً ٢اا عــع ٚتــٌ َٚــا ٜرتؾــذ عٓٗــا َــٔ انتكــازٜل
ايَ٬عٓاٖٝـــَ ١ـــٔ انتـــٔٸ ٚايطـــٚ ٍٛاٱحػـــإ ٚؾٝـــ٘ أزٜـــب يًُػـــًُؽت
باٱقطاض بإٔ َا عٓسِٖ َٔ ايٓعِ ٖ َٔ ٛعٓس اا .
ٚاٯٜـــ ١بـــطظر ز ٕٚايػًـــ ٛبا٭ْهٝـــاٚ ٤ا٭ُ٥ـــٚ ١اقـــ٬ح يًُػـــًُؽت
بــايعٓع ٙعــٔ انت ـٔٸ ؾُٝــا بٝــِٓٗ ٚزعــ ٠ٛهلــِ يًعطًــع اؾت ًكــ ٞانت ـٔٸ اٱهلــٞ

بايؿهط قاٍ عاؾتر ًََِْٓ شَىَسَ فَةََِّّٔد َّشْىُسُ ٌِنَفْعِوِد(.)4
( )1غٛض ٠ؾانط . 15
( )2انتعجِ ايههري .119 /8
( )3ايسض انتٓثٛض .367/2
( )4غٛض ٠ايٌُٓ .40
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اٌسفس ادلثازن
زدٚد وسميح ػٍى تؼض األجصاء األخريج ِٓ ٘را
ِ
 -1مساحح اإلِاَ شٍخ األش٘س.

 -2مساحح اٌؼالِح اٌشٍخ أ.دِ .فرً مجٛٙزٌح ِصس اٌؼستٍح.
 -3األِني اٌؼاَ دلٕظّح اٌرؼا ْٚاإلسالًِ.

ٚ -4شازج اٌرؼٍٍُ اٌؼايل ٚاٌثحث اٌؼًٍّ /مجٛٙزٌح اٌؼساق .
 -5سٍادج اٌسٍد حمافظ تاتً .

 -6األِني اٌؼاَ إلحتاد ادلؤزخني اٌؼسب.

 -7سؼادج أ.دِ .دٌس جاِؼح ادلٍه فٍصً/ادلٍّىح اٌؼستٍح اٌسؼٛدٌح

 -8سؼادج أ.دِ .دٌس جاِؼح وسدفاْ /اجلّٛٙزٌح اٌسٛدأٍح.
 -9سؼادج أ.دِ .دٌس اجلاِؼح اإلسالٍِح /ادلدٌٕح ادلٕٛزج.

 -11سؼادج أ.د .زئٍس اجلاِؼح اٌؼسالٍح.

 -11سؼادج أ.د .زئٍس جاِؼح ذي لاز  /اٌؼساق.

 -12سؼادج أ.د .زئٍس جاِؼح جدازا /ادلٍّىح األزدٍٔح اذلامشٍح.

 -13سؼادج أ.دِ .دٌس جاِؼح األِري ػثد اٌمادز /اجلّٛٙزٌح اجلصائسٌح.
 -14سؼادج اٌدورٛز ػٍّد وٍٍح اٌؼٍ َٛاالسالٍِح  /جاِؼح تغداد.
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اٌسٍد صاحة اٌفضٍٍح ادلسجغ اٌدًٌٕ اٌشٍخ/صاحل اٌطائً
أسراذ اٌفمٗ ٚاألصٛي ٚاٌرفسري ٚاألخالق

اٌسالَ ػٍٍىُ ٚزمحح اهلل ٚتسواذٗ
ٚتؼد.....،

فٍمــد ذٍمٍــد حبّــد اهلل زســاٌرىُ اٌسلٍمــح ٚتٙــا اجلــصء احلــادي

ٚاخلّس ْٛيف ذفسري آٌح ٚاحدج ِٓ سٛزج آي ػّساْ ِٓ اٌمسآْ اٌىسٌُ.

ٔرضسع إىل اهلل اٌؼًٍ اٌمدٌس أْ ٌٍّٙىُ اٌؼٍُ إٌافغ ٚاْ جيؼٍـٗ يف

ٍِصاْ حسٕاذىُ.

ٚشىس اهلل ٌىُ حسٓ ػٍّىُ

ٚاٌسالَ ػٍٍىُ ٚزمحح اهلل ٚتسواذٗ

يف ِٓ 13 :صفس ٘1429ـ
ادلٛافك ِٓ 21:فرباٌس َ2118
َكطؿ ٢عهاؽ
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ادلسجغ اٌدًٌٕ اٌشٍخ/صاحل اٌطائً
صاحة أحسٓ ذفسري ٌٍمسآْ ٚأسراذ اٌفمٗ ٚاألصٛي ٚاٌرفسري ٚاألخالق

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضلت ١اا ٚبطنا ٘ٚ...بعس
ؾإْـــ٘ يٝػـــعسْ ٞإٔ أ كـــسّ يػـــٝاز هِ ـــايل ايؿـــهط ٚايعكـــسٜط
ٚاٱحــرتاّ عًــ ٢ؿهــًهِ بإٖــسآ٥ا ْػــدَ ١ــٔ َــٔ ادتــع ٤ايثــاْٞ
ٚايثُاْؽت.
ٚأـتٓ َٔ ٢اا إٔ ٜس ِٜعًـٝهِ ْعُـ ١ايكـخٚ ١ايعاؾٝـٚ ١إٔ ٜػـهؼ
عًٝهِ ْعُ٘ ظاٖطٚ ٠بانٓ٘ ٚإ ٜٛؾكٓا نتا عته٘ ٜٚطنا.ٙ
ؾانط ٜٔيهِ ٚيهِ حتٝا ٞ
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اح ١انتطتع ايسٜين ايؿٝذ قاحل ايطاٞ٥

حؿظ٘ اا ٚضعاٙ

قاحب أحػٔ ؿػري يًكطإ ايهطِٜ
أغعاش ايؿك٘ ٚا٭قٚ ٍٛايعؿػري ٚا٭خ٬م
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضلت ١اا ٚبطنا ٘ٚ...بعس
ؾكس ػًُٓا بٝس ايؿهط ٚايعكسٜط ْػـدَ ١ـٔ نعاب"َعـامل اٱقتـإ وت ؿػـري
ايكطإ" ادتع ٤ايعػع-ٕٛاٯ َٔ 134 ١ٜغـٛض ٠اٍ عُـطإ ٚايـص ٟؿهـًعِ
بإٖسا ٘٥اؾت َعاي ٞايربٚؾػٛض أنٌُ ايس ٜٔاحػـإ أٚغًـ ٞا٭َـؽت ايعـاّ
نتٓظُ ١ايععـا ٕٚاٱغـٜٚ َٞ٬ؿـطؾٓا إٔ ْعكـسّ ايـٝهِ يعٜـٌ ؾـهطْا عًـ٢
تٗٛزنِ انتعٛاقً ١يعؿػري أ ٟايصنط اذته ِٝؾجعانِ اا عٓا خري ادتعا٤
ٚباضى ؾٝهِ ٚؾُٝا ك َٕٛٛب٘ َٔ تٗس َهاضى خسَ ١يٲغٚ ّ٬انتػًُؽت.
 ٚؿهًٛا بكهٚ ٍٛاؾط ايؿهط ٚايعكسٜط.
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الشيخ محمد الشيخ صالح الطائي المحترم
مدير مكتب المرجع الديني الشيخ صالح الطائي صاحب أحسن تفسير للقرآن
السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ...
يسرررنا أن ننقررم لكررم شرركر مرررالي يميررر الترلرريم الرررالي يال ح ر الرلمرري
إهرردائكم الجررمأل باير رررين رررد المائررسي مررن التفسررير بِؼــاا اإلميــاْ يف
ذفسري اٌمسآْ يي.
يإذ يررنمن لكررم هررذا الم ررادر يي ررارل جمرريدكم المتميررم يتمن ر لكررم ديام
الميفقيس يالنجاح لما فيه خدمس لدنا الرميم .
يمن هللا التيفيق
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إل  /المرجع الديني آيس هللا الشيخ صالح الطائي المحترم
الحمد هلل الذي انرم عل االنسان الرلم يالترلريم يالسرير علر نمر
اين يرراأل يايئمررس الطرراهرين ينشررر الرريعي الررديني خدمررس لمررذهب اهررم
ال يرررع بعلررريمم السررركمي يان يكلرررم مسررراعيكم يي رررارل فررري جمررريدكم
المخلصررس ح حير تلقينررا ررالز االعتررمام اهرردائكم لنررا نسررخس مررن كتررا كم
الميسيم بمرالم اإليمان في تفسير القرآني الجمأل السا ع يالنكنين رد
المائرس نتقردم الشرركر الجميرم لسررماحتكم يعتريم االمتنرران علر اهرردائكم
هررذاح سررائلين المرريل القرردير ان يمررن علرريكم رراتم الصررحس يالرافيررس يان
يجرلكم سنداً يذخراً لألمس االسكميس يفقكم هللا ترال .

مع وافر التقدير واالحرتام
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اؾت/

اح ١انتطتع ايسٜين يًُػًُؽت ايؿٝذ قاحل ايطا ٞ٥اةرتّ
قاحب أحػٔ ؿػري يًكطإ
أغعاش ايؿك٘ ٚا٭قٚ ٍٛايعؿػري ٚا٭خ٬م

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضلت ١اا ٚبطنا ٘ :
ٚأغاٍ اا عاؾت إ ٜٛؾكهِ ٚعتؿظهِ ٜٚطعانِ اْ٘

ٝعٸ زتٝب ايسعا.٤

ػًُٓا َع بايؼ ايؿهط ٚايعكسٜط ادت ع ٤ايطابع عؿط ٚارتـاَؼ عؿـط ٚايػـازؽ
عؿط بعس انتا َٔ ١٥نعابهِ انتٛغَ(ّٛعامل اٱقتإ وت ؿػري ايكطإ) ٚأق ٍٛوت ٖصا
ايهعاب باْ٘ ٜعرب عٔ تٗس نهري َهص ٍٚوت اْا ٤ايًٚ ٌٝانطاف ايٓٗـاض ٜٚعـرب عـٔ
عــب نــهري  ٫قتهــٔ إٔ ٜٛقـــ بعهــاض ٠أ ٚكتًــَ ١عٓٝــ ١ؾٗــ ٛتٗــس ايعًُــا٤
انتدًكؽت ايكابط ٜٔايكازقؽت َع اا عاؾت َٚع ايـٓؿؼ ٜٚعـرب عـٔ زتـطَ ٣ـٔ
ايعسؾل ايعًُ ٞانتٛثٛم ٚانتـأَٚ ٕٛارتايـس ايـصٜ ٟعـٛز بٓـا اؾت شنطٜـا

انتانـٞ

ارتايس يعًُا ٤ا٭َ ١وت أضغتٗا اجملٝس ؾكس عربمت ؾ ٘ٝاقسم عهري عٔ غري ٠ايعًُا٤
انتػًُؽت ايصٜ ٜٔعُٝع ٕٚبا٭َاْٚ ١ايثكـٚ ١ايث هـا

وت عًُٗـِ َٚػـري ِٗ ارتايـس٠

ٚاْين اش أٚنس اعجاب ٞايههري وت ٖص ٙا٭تـعاٚ ٤اْـين ازعـ ٛاا عـاؾت إ ٜـٓعِ
عًٝهِ بايعاؾٚ ١ٝايكخ ١ايعاَ َٔ ١أتٌ إ ٜػعُط ٖصا ايعسؾل ايعًُ ٞايههري وت
ٖصا ايعَإ ايص ٟؾذ ؾْ ٘ٝعاج ايعًُـاٚ ٤اجملعٗـس ٜٔرتسَـ ١ـطاث  ٚـأضٜذ اَعٓـا
ٚخسَ ١زٜٓٓا اذتٓٝـ إ اا عاؾت

ٝعٸ زتٝب ايسعا.٤

ٚايػ ّ٬عًٝهِ ٚضلت ١اا ٚبطنا ٘.
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فضٔل٘ الشٔخ /صاحل الطائٕ

املْقش

ملتب املشجع الذٓين ّصاحب أحشً تفشري للقشآٌ
ّأستار الفقُ ّاألصْل ّالتفشري ّاألخالق
ص.ب  21112-مملل٘ البحشًٓ
الشالو علٔله ّسمح٘ اهلل تعاىل ّبشكاتُ ّبعذ

تلقٔت بلل النيلاو ّالتقلذٓش خطلاب فضلٔلتله سقله 11/1211
ّتأسٓخ 2011/5/20و املشفق طُٔ ىشخ٘ مً كتاب بعيْاٌ "معامل اإلمياٌ
يف تفشري القشآٌ " اجلزو الناىٕ ّالنالثني بعذ املائ٘.
ٓطٔب لٕ ّٓشلعذىٕ أشللش فضلٔلتله جزٓل الشللش عللٙ
إٍتنامله املتْاص بتزّٓذ إداسٗ اجلامع٘ بَزِ اليشخ٘ ّ ،ستحال إىل
ملتب٘ اجلامع٘ لإلطالع علَٔلا ،سلائال امللْىل جللت قذستلُ للجنٔلع
التْفٔق ّالشذاد.

ّتقبلْا خالص حتٔاتٕ ّتقذٓشٖ،،،
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السادة /مكتب املرجع الذيين
الشيخ صاحل الطائي
صاحب أحسن تفسري للقرآن

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

ٗسٜهِ تاَع ١نطزؾإ أنٝب ايعخاٜا  ٚػُطْا ايػعاز ٠باٱقساضا
اييت عٛاؾت ايٓٝا بإْعظاّ َٔ َهعب انتطتع ايسٜين وت (َعامل اٱقتإ وت ؿػري
ايكطإ) ٚايص ٟنإ اخط ٖص ٙاٱقساضا

(ادتع ٤ايػـازؽ ٚايـث٬ثؽت بعـس

انتاٚ )١٥ايص ٟؿطؾٓا بإغع َ٘٬ؿتٛتب خطابهِ ضقِ  16/1535ايكازض وت
ٚ ّ 2016/7/13شيو اثطا٤اّ يًُعطؾ ١وت زتاٍ ؿػـري اٜـا

ايكـطإ خسَـ١

يًهاحثؽت ٚانتٗعُؽت بأَط ايعؿػري ايكطاْٚ ٞاييت أنخت َعاحـ ١وت ا٭قػـاّ
انتدعك ١بانتهعها

ا٭نازقت ١ٝوت ادتاَعا

َٚطانع ايهخٛث ٚتاَع ١نطزؾإ

حتظ ٢بأعساز ٚاؾطَٗٓ ٠ا وت َهعهٗا انتطنع.١ٜ
خعاَاّ يهِ ايؿهط ٚايعطؾإ عًٖ ٢صا ايكـٓٝع ْؿعٓـا اا بـ٘ ٚأثـابهِ
عً ٘ٝخري ادتعا. ٤

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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ِؼايل اٌشٍخ /صاحل اٌطائً

اٌسالَ ػٍٍىُ ٚزمحح اهلل ٚتسواذٗٚ ،،،تؼد

سٍّٗ اهلل

ؾأغاٍ اا نتعايٝهِ ايعٚ ٕٛايعٛؾٝل ٜٚػطْ ٞاؾاز هِ بأًْ ٞكٝت بهٌ
كــسٜط ٚاَعٓــإ اٖــسا٤نِ يًجاَعــْ ١ػــدَ ١ــٔ ادتــع ٤ايعاغــع بعــس انتا٥ــ١
َٔ(َعامل اٱقتإ وت ؿػري ايكطإ).
ٚاْين اش أ كسّ نتعايٝهِ ايل ايؿـهط ٚا يعطؾـإ عًـٖ ٢ـصا اٱٖـسا٤
٭زعــ ٛاا ايعًــ ٞايكــسٜط إٔ قتــسنِ بعْٛــ٘ ٛ ٚؾٝكــ٘ ٚإٔ ٜػــسز خطــانِ
ٜٚهًٌ أعُايهِ بايٓجاح اْ٘

ٝع زتٝب عتؿظهِ اا ٜٚطعانِ.

ٌٚىُ حتٍاذً ٚذمدٌسي

ٚاٌسالَ ػٍٍىُ ٚزمحح اهلل ٚتسواذٗ
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انتطتع ايسٜين ايؿٝذ قاحل ايطا ٞ٥اةرتّ
قاحب أحػٔ ؿػري يًكطإ
حت ١ٝنٝه...١
ْؿهط َهازض هِ ايطٝه ١بإٖسا٥هِ يٓا ْػد َٔ ١نعابهِ انتٛغ ّٛادتع٤
ايث٬ث ٕٛبعس انتاَ(َٔ ١٥عامل اٱقتإ وت ؿػري ايكطإ) غاً٥ؽت ايهاض ٟعع
ٚتٌ إٔ ٜٛؾكهِ وت َػري هِ ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝخسَ ١يهًسْا ايععٜع.
 َٔٚاا ايعٛؾٝل...
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إىل /مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي
صاحب أحسن تفسري للقرآن

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ...
باعععاظ بايؼ ٚاعجاب ؾسٜس بادتٗٛز ايههري ٠يػـُاح ١اٜـ ١اا
ايعظُــ ٢ايؿــٝذ قــاحل ايطــا( ٞ٥زاّ ظًــ٘) وت ؿػــري نعــاب اا
ايعظــَ ِٝــٔ خــً ٍ٬كٓٝــا اٖــسا٤نِ انتهــاضى يًجــع133 132( ٤
َ َٔ ) 134عامل اٱقتإ وت اغـعظٗاض نٓـٛظ َـٔ نعـاب اا اجملٝـس
غاً٥ؽت انتٛؾت عع ٚتٌ إ ٜٛؾل ايؿٝذ ادتًٝـٌ نتـا ؾٝـ٘ خـري ايـسْٝا
ٚاٯخطٚ ٠خسَ ١اٱغٚ ّ٬انتػًُؽت .

واهلل ويل التوفيق
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ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم
صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق
بهــٌ ؾدــط ٚاععــعاظ ًكٝــت ضغــايعهِ انتــٛقط ٠ايــيت حتُــٌ ايعــسز
( )532أضٜذ َٚ ّ 2012/5/26طؾكٗا ادتع ٤ايعػع َٔ ٕٛايعؿػـري وت
اٯ َٔ ) 133(١ٜغٛض ٠اٍ عُطإ.
ٚاْين اش أؾهطنِ تعٜـٌ ايؿـهط ٚعظـ ِٝاٱَعٓـإ عًـ ٢اٖـسا٥هِ
ٖصا غا ّ٬٥انتٛؾت عع ٚتٌ إٔ ٜـس ِٜعًـٝهِ ْعُـ ١ايكـخٚ ١ايعاؾٝـ١
ٚإٔ ظتعًهـِ غــٓساّ ٚشخــطاّ يٮَــ ١ا٭غــَ ١َٝ٬عُٓٝـاّ يهــِ نــٌ ايعكــسّ
ٚاٱظزٖاض.
ٚايػ ّ٬عًٝهِ ٚضلت ١اا ٚبطنا ٘.
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اؾت ايػٝس اةرتّ/ايؿٝذ قاحل ايطاٞ٥
قاحب أحػٔ ؿػري يًكطإ
َهعب انتطتع ايسٜين
حتٍح طٍثح ٚتؼد :

تلقينا حنن أ.د /ع دهللا ي خلخام مديس جامعة ألممةع د ةد ألدقةالز دلعلة
ألإلسةةيمي نطةةن،ين ي ك ةديقيم ألدقيم ة أل قمال ة

قةةا مرررالم اإليمرران فرري

تفسير القرآن) ألجلزء ألداادث دشس بعد أل ائ .
وإذ نعرب ديةم دةن رةيسنا دلةه كةرت ألإلدق اتة ألديسمية ي دةدييم حنةن بةدوزنا
نطخ من جمل ألجلامع ألدعدل  33ونطخ من نشسي أخ از ألجلامع .
تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
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ال  /مكتب المرجع الديني  /الشيخ صالح الطائي /
صاحب احسن تفسير للقرآن

خٌع َُ ػٍَْىُُ ًزَمحص خهلل ًزسودظو..
يسردنا أن نيجه شكرنا يتقديرنا إلهدائكم الجمأل النال ياير ررين ررد
المائس من مرالم اإليمان التي ستاخذ ميقرا ً متميماً في مكت س كليتنا .
مع تمنياتنا لكم الميفقيرس يالنجراح خدمرس للمسرير الرلميرس فري عراقنرا
الرميم .
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