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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

 املكد١َ
خامت ا٭ْبٝا٤ ٚاملسضًني   هلل زب ايعاملني ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً اؿُد

ِٗ أمجعني املعؿَٛني ٚايًعٔ ايدا٥ِ ع٢ً أعدا٥ ٚآي٘ ايڀاٖسٜٔ قُد ضٝدْا
 . إىل ّٜٛ ايدٜٔ

ٚبعد : ٖرا ٖٛ اؾص٤ ايجاْٞ َٔ نتاب )قاقسات يف املٓڀل غسساڄ 
ِڈ َٔ َبشح ايتؿدٜكات َٔ أٚي٘ إىل  ؿاغ١ٝ ٬َ عبد اهلل( املػتٌُ ع٢ً قط
ْٗا١ٜ َبشح عهظ ايٓكٝض، ٚأْٞ ٭محد اهلل تعاىل ٚأغهسٙ ع٢ً إٔ 

ؾكين بتكدِٜ اؾص٤ ا٫ٍٚ اىل ٚؾكين بتكدِٜ اؾص٤ ايجاْٞ َٔ نتابٞ بعد إٔ ٚ
ايڀايبني ايهساّ ٚاضأي٘ تعاىل إٔ ٫ ىٝب أًَٞ بٓػس َا أزدت٘ َٔ خٛاطس 
ٚفٗٛد، نُا أضأي٘ تعاىل ايكبٍٛ ٚايتٛؾٝل ٱنُاٍ ٖرا ايػسح ٚإ ٜٓؿع ب٘ 
ايڀايبني ايهساّ ٚهعً٘ ذخساڄ يٓا ّٜٛ ايدٜٔ إْ٘ ٚيٞ ذيو ٖٚٛ سطبٓا ْٚعِ 

 ايٛنٌٝ.
 
 

 فايٓذـ ا٫غس
 قُد عًٞ قساب عًٞ ايسسُٝٞ

 ٖـ 1428 –غعبإ املعظِ  – 12
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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسٻسِٝ
 املكؿد ايجاْٞ يف ايتؿدٜكات

 (1احملاقس٠ )
ٌٷ يف   قاٍ املاتٔ طاملكؿد ايجاْٞ يف ايتؿدٜكات، ؾؿ

ٍٷ وتٌُ ايؿدم ٚايهربص  ايككاٜا ايكك١ٝ قٛ
ف ح املعـــسٿَـــٔ َبشـــح ايتؿـــٛزات أٟ َبشـــبعـــد إٔ ؾـــسؽ املـــاتٔ  

 َٚكدَات٘، غسع يف َبشح ايتؿدٜكات أٟ َبشح اؿذ١ َٚكدَاتٗا.
ٕٻ باب ايهًٝات َٔ َكـدَات املعـسٿف، نـريو بـاب       ٚاعًِ أْ٘ نُا أ

ايككاٜا ٚأسهاَٗا َٔ َكـدَات اؿذـ١ ٚاملعًـّٛ ايتؿـدٜكٞ املٛؾـٌ، ؾًـرا       
ٚٳزٳدٳ املاتٔ يف غسح ايكك١ٝ ٚعٛازقٗا ٚأ  قطاَٗا.إبتدا٤ٶ ٚقبٌ بٝإ اؿذ١ 

ٚايه٬ّ ؾٝٗـا تـاز٠ڄ ٜكـع يف تعسٜؿٗـا ٚأخـس٣ يف تكطـُٝٗا إىل اؿًُٝـ١        
 ٚايػسط١ٝ، ثِ تكطُٝات ايػسط١ٝ.

أَا اٯٕ ؾاؿدٜح يف تعسٜـ ايكك١ٝ، ؾكد عسٻف املاتٔ ايكك١ٝ بأْٗا:  
ٍٷ وتٌُ ايؿدم ٚايهرب.  قٛ

 ٜٓبػٞ ايٛقٛف عٓد ٖرا ايتعسٜـ ع٢ً ْهاتٺ ث٬ث١ٺ : 
 ((ايكٍٛ))ن١ًُ  ايٓهت١ ا٭ٚىل: 
 ايٓهت١ ايجا١ْٝ: قٛي٘ ))وتٌُ ايؿدم ٚايهرب(( 
ايٓهت١ ايجايج١: يف تعسٜـ احملػٞ )زٙ( ايؿدم ٚايهرب ايٛازدٜٔ يف  

 تعسٜـ ايكك١ٝ.
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يف ايًػـ١ ععٓــ٢ ايــتهًِ ٚقــد   ((ايكــٍٛ))أَـا ايٓهتــ١ ا٭ٚىل: ؾــاعًِ إٔ   
 .(1)ٜأتٞ عع٢ٓ ايسأٟ ٚنرا ا٫عتكاد

ِټ ايهًُــ١ ٚايهــ٬ّ  أَــا يف اؾــڀ٬ح ايٓ  شــا٠ ؾكــد ٜڀًــل عًــ٢ َــا ٜعــ
ٚايهًِ نُا أغاز إيٝ٘ ابٔ َايو يف أيؿٝت٘ سٝح قاٍ)ٚايكٍٛ عِ(، إ٫چ أْ٘ يف 

يـ٘ أقطـاّ    -نُـا عسؾـس ضـابكاڄ   –اؾڀ٬ح املٓاطك١ ععٓـ٢ املسنـب، ٚاملسنـب    
يف ايتعسٜــ عٓصيـ١ اؾـٓظ سٝـح ٜػـٌُ مجٝـع        ((ايكٍٛ))َتعدد٠، ؾإذاڄ يؿظ 

 .أقطاّ املسنب
ــ٘ خــسٻز       ــد يف ايتعسٜـــ ٚب ــ٘ ))وتُــٌ ايؿــدم ٚايهــرب(( قٝ ٚقٛي

مجٝـع أقطــاّ املسنــب َـا عــدا املسنــب ايتـاّ اـــدلٟ ؾإْــ٘ ٖـٛ ايــرٟ وتُــٌ     
 ايؿدم ٚايهرب.

ُٻـِ املسنـب           ثِ بعـد إٔ أطًـل احملػـٞ )زٙ( ايكـٍٛ عًـ٢ املسنـب، ع
ــ   ص <ضـٛا٤ أنـإ َسنبـاڄ َعكـ٫ٛڄ أّ ًَؿٛ ـاڄ     >طٚقاٍ  دلٟ ٚعًٝـ٘ ؾاملسنـب ا

 ع٢ً قطُني:
ِٷ(، عٓدَا تتًؿظ بٗرٙ اؾ١ًُ   )ا٭ٍٚ( املسنب املًؿٛ  َجٌ )شٜدٷ قا٥
)ايجــاْٞ( املسنــب املعكــٍٛ أٟ ايؿــٛز٠ ايرٖٓٝــ١ شلــرٙ اؾًُــ١ )شٜــد    

 قا٥ِ( عٓد ؿا ٗا ٚتعكًٗا يف ايك٠ٛ املدزن١.
ٚاؿاؾــٌ: أْــو إذا تًؿظــس ظًُــ١ )شٜــد قــا٥ِ( َــج٬ڄ زلٿــٞ َسنبــاڄ   

 ا إذا تؿٛزتٗا يف خاطسى ٚمل تتًؿچظ بٗا زلٿٞ َسنباڄ َعك٫ٛڄ.ًَؿٛ اڄ، ٚأَ
ن٬َٓــا يف ٖــرٙ ايٓهتــ١ إيفــا ٖــٛ يف بٝــإ احملػــٞ )زٙ( يؿــظ )ايكــٍٛ(    
ٕٻ بٝاْـ٘ )زٙ(   ايٛازد يف ايتعسٜـ ٚتعُُٝ٘ يًُسنب املعكٍٛ ٚاملًؿٛ  ؾٓكٍٛ: أ

ٕٻ يؿـظ      ٍڈ ٚازدٺ ع٢ً تعسٜــ املـاتٔ ٚساؾـً٘: أ ٛ ))ٖرا يدؾع إغها يف   ((ٍايكـ

                                                           

 َاد٠ )قاٍ( -663فاملٓذد : ( 1)
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عسف أٌٖ املٝصإ يؿظ َػذلى بني املسنب املعكٍٛ ٚاملسنب املًؿٛ ، ٚاملـاتٔ  
قد عسٸف ايكك١ٝ بًؿظ ايكـٍٛ أٟ بًؿـظٺ َػـذلىٺ َـٔ دٕٚ ْؿـب قسٜٓـ١ٺ عًـ٢        

ملػـذلى يف أنجـس َـٔ َعٓـ٢     ازاد٠ أسد َعٓٝٝ٘، ؾًٝصّ س٦ٓٝـرٺ اضـتعُاٍ ايًؿـظ ا   
٘، ٚاضتعُاٍ املػذلى يف أنجـس  ٫ تٛدد قس١ٜٓ ع٢ً إزاد٠ أسد َعاْٝٿ ذٵٚاسدٺ، إ

 َٔ َع٢ٓ ٚاسد غرل دا٥ص.
ٕٸ تعسٜـ املاتٔ يف املكاّ غرل ؾشٝض.   ؾايٓتٝذ١ أ
غهاٍ املكدٻز ببٝاْ٘ يًؿـظ ايكـٍٛ عـا    اٱ اؾأداب احملػٞ )زٙ( عٔ ٖر 

ٕٸ يؿظ ايكٍٛ يف تعسٜـ املاتٔ ؾشٝضٷ أْ٘ يؿظ َػذلى بني املعكـٍٛ   ساؾً٘: أ
ٕٻ املـ إٚاملًؿٛ ،  اتٔ قـد اضـتعًُ٘ يف املعٓـ٢ اؾـاَع بُٝٓٗـا نـٞ ٫ ٜطـتًصّ        ٫چ أ
ضتعُاٍ املػذلى يف أنجس َٔ َع٢ٓ ٚاسد، ٚاملع٢ٓ اؾاَع ٖٛ املسنب إقرٚز 

ٖٚــٛ َعٓــ٢ ٚاســد، ؾٝؿــرل املكــاّ َــٔ اضــتعُاٍ ايًؿــظ يف َعٓــ٢ ٚاســد أٟ    
اضتعُاٍ يؿظ ايكٍٛ يف َع٢ٓ ٚاسد ٖٚٛ املسنـب، ٫ َـٔ اضـتعُاي٘ يف أنجـس     

ٖٸِ.َٔ َع٢ٓ   ٚاسد نُا تٛ
ٕٻ املاتٔ ذنس يؿظ ايكٍٛ يف تعسٜـ ايكك١ٝ، ٚايكٍٛ نُـا    ٚباؾ١ًُ: أ

عسؾس ٜڀًل عًـ٢ املسنـب ٖٚـٛ يؿـظ دـاَع بـني املًؿـٛ  ٚاملعكـٍٛ، ؾٝهـٕٛ          
 تعسٜـ املاتٔ س٦ٓٝرٺ يًكك١ٝ َػت٬ُڄ ع٢ً ايكك١ٝ املًؿٛ ١ ٚايكك١ٝ املعكٛي١.

ا ٜهٕٛ خازداڄ عـٔ  ايتعسټض شل يهٔ ٖٚٓا إغها٫ت ٚأعاخ أخس٣ 
 قتؿاز ع٢ً َا يف ٖرا ايهتاب.غسقٓا، ؾإٕ غسقٓا اٱ

ؾؿٞ قٛي٘ ))وتٌُ ايؿدم ٚايهرب(( قد تكدٸّ -ٚأَا ايٓهت١ ايجا١ْٝ:  
ٕٻ املــساد َــٔ استُــايٞ ايؿــدم ٚايهــرب ٖــٛ   يف اؾــص٤ ا٭ٍٚ َــٔ ايهتــاب أ

ٕٻ ايه٬ّ عا ي٘ َٔ املع٢ٓ  قڀع ايٓظـس   َع –غأ١ْٝ ايه٬ّ شلُا، َٚع٢ٓ ذيو أ
عٔ املاد٠ اـاؾٸ١ املعٝٻ١ٓ اييت زعا ٫ تكبٌ إ٫چ ايؿدم أٚ ايهـرب، نايككـاٜا   
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ٌټ َٓٗـا ))ايبد١ٜٝٗ ايؿدم أٚ ايهرب نكٛيٓا   -((ايعػس٠ أنجس َٔ اـُط١ أٚ أق
 إذا نإ َٔ غأْ٘ إٔ وتٌُ ايؿدم ٚايهرب ؾٗٛ خدلٷ ٚإ٫چ ؾإْػا٤.

ٕٻ ايه٬ّ اــدلٟ    ٖـٛ املسنـب ايـداٍ عًـ٢ ْطـب١ٺ      ايـرٟ   –٫ٚ خؿا٤ أ
ٕٻ ٖـرا املسنـب يـ٘ قابًٝـ١      -خازد١ٝٺ َٔ غأْ٘ قبٍٛ ايؿدم ٚايهرب، عع٢ٓ أ

قبٍٛ ايؿدم ٚايهرب، غـ٬ف اٱْػـا٤ ؾـإٕ املؿٗـّٛ ايـرٟ ٜٛدـد يف عـامل        
ا٫عتبــاز عذــسد قؿــد سؿــٛي٘ بــايًؿظ ٫ ٜعكــٌ ؾٝــ٘ ايؿــدم ٚايهــرب أٟ    

إْ٘ يٝظ يًه٬ّ ٚزا٤ ٖرا ايكؿـد  َڀابك١ ْطب١ ٖرا ايه٬ّ يًٛاقع ٚعدَٗا، ؾ
ٚاقعٷ ست٢ تهٕٛ ٖرٙ ايٓطب١ املكؿٛد٠ تڀابكـ٘ أٚ ٫ تڀابكـ٘، غـ٬ف ايهـ٬ّ     
اـدلٟ ايداٍ ع٢ً ْطب١ ن٬َٝـ١ ؼهـٞ عـٔ ْطـب١ٺ خازدٝـ١ٺ ؾٗـٞ إَـا تڀابكٗـا         

 ؾؿادق١ أٚ ٫ تڀابكٗا ؾهاذب١.
ٕٻ املـساد َـٔ استُـايٞ ايؿـدم ٚايهـرب ٖـٛ ايػـأ١ْٝ           ٚقد ؼؿٸـٌ: أ

يكاب١ًٝ بايٓظس إىل َؿٗـّٛ ايهـ٬ّ عـا أْـ٘ فـسد إثبـات غـ٤ٞ يػـ٤ٞ أٚ ْؿٝـ٘          ٚا
 عٓ٘، ٖٚرا املع٢ٓ ٚاقض اؿؿٍٛ يف  اـدل دٕٚ اٱْػا٤.

ٚع٢ً ذيو ؾ٬ ًٜصّ خسٚز ا٭خباز املكڀٛع ؾدقٗا أٚ نربٗا عٝح  
 ٫ فاٍ ؾٝٗا يه٬ اٱستُايني.

ــٔ غــأْٝ    ٕٸ املكؿــٛد َ ــ١: أ ــايٞ ايؿــدم   ١ٚباؾًُ ٚايهــرب يف إستُ
اـدل ٖٛ إٔ ايه٬ّ اـدلٟ عا أْـ٘ إثبـات غـ٤ٞٺ يػـ٤ٞ ؾٗـٛ بـايٓظس إىل فـسد        
ٖرا املؿٗـّٛ ٜـ٬شّ إستُـايٞ ايؿـدم ٚايهـرب، ٚإٕ نـإ بـايٓظس إىل املـاد٠         
ّڈ زعا ٫ ٜهٕٛ إ٫چ ؾـدقاڄ قكـاڄ أٚ نـرباڄ نـريو، ؾُجـٌ قٛيٓـا        اـاؾ١ يف ن٬

سد إثبــات احملُــٍٛ يًُٛقــٛع ٫ بــايٓظس إىل فــ ((ايعػــس٠ أنجــس َــٔ اـُطــ١))
٬ٜشّ خؿٛف ايؿدم ٫ٚ ايهرب، قسٚز٠ إٔ فسد اؿهِ ع٢ً غـ٤ٞٺ ٫  
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ٌٷ يهًُٝٗا، ٚإ٫چ ٫ مؿس مجٝـع ا٭خبـاز    ٬ٜشّ ايؿدم ٫ٚ ايهرب بٌ قتُ
 بٛاسدٺ َُٓٗا ٖٚٛ نُا تس٣.

ْعِ ٖرا ايه٬ّ )ايعػس٠ أنجس َٔ اـُط١( بٓؿط٘ ٫ ٜهٕٛ إ٫چ ؾدقاڄ  
 ظس إىل خؿٛف َاد٠ ايعػس٠ ٚنجستٗا ع٢ً اـُط١.ؾكط بايٓ
ٕٸ ٖرا املع٢ٓ َهؿٍٛ ايؿدم ٚايؿش١ بايبداٖـ١ ٫ٚ فـاٍ     ٚايظاٖس أ

ُټل ؾُٝا ذٴنس. ٍڈ بعد ايتع ٟٸ ْكاؽ ٚإغها  ؾٝ٘ ٭
 .ؾؿٞ تعسٜـ احملػٞ ايؿدم ٚايهرب -ٚأَا ايٓهت١ ايجايج١:  
يؿـدم عًـ٢   عسٸف احملػٞ ايؿدم بأْ٘ )املڀابل يًٛاقع( أٟ أطًـل ا  

 ((اــدل املڀـابل يًٛاقـع   ))ؿـدزٟ، ٚمل ٜكـٌ   َْؿظ املڀابك١ٝ اييت ٖـٞ َعٓـ٢   
ٚعسٻف ايهرب بأْ٘ )اي٬َڀابك١ يًٛاقع( أٟ فسد عدّ املڀابك١ يًٛاقـع، ٚمل  

. ٚاـ٬ؾ١ أْ٘ )زٙ( مل ٜأخـر يؿـظ اــدل يف    ((اـدل غرل املڀابل يًٛاقع)) ٌٵٜكڂ
ٕٻ تعسٜـ ايؿدم ٚايهـرب بٗـرا   تعسٜؿٞ ايؿدم ٚايهرب. ثِ ٜكٍٛ )زٙ(  أ

املع٢ٓ ٫ ٜتٛقـ ع٢ً َعسؾ١ اـدل املـسادف يًككـ١ٝ ستـ٢ ٜطـتًصّ ايـدٚز ؾـ٬       
 دٚز.

ٍڈ َعـسٚفٺ يف املكـاّ ٖٚـٛ      ٖرا ايه٬ّ َٓ٘ )زٙ( إغاز٠ إىل دؾع إغها
ف اـدل املسادف يًكك١ٝ بأْ٘ َا وتٌُ سٿٍ ايدٚز، بٝإ ايدٚز: أْ٘ قد عٴإغها

٦ٓرٺ تٛقؿس َعسؾ١ اـدل ع٢ً َعسؾ١ ايؿدم ٚايهـرب  ايؿدم ٚايهرب، ؾشٝ
 بٓا٤ٶ ع٢ً ٖرا ايتعسٜـ.

ٚ     سٿَٚٔ طسفٺ آخس عٴ  ف سٿعٴـ  ف ايؿـدم بأْٸـ٘ اــدل املڀـابل يًٛاقـع، 
ــ٘ اـــدل غــرل املڀــابل يًٛاقــع، ؾأڂ   ــا يؿــظ اـــدل دــص٤اڄ َــٔ   ايهــرب بأْ خــر ٖٓ

، تعسٜؿُٗــا، ؾتٛقؿــس َعسؾــ١ ايؿــدم ٚايهــرب أٜكــاڄ عًــ٢ َعسؾــ١ اـــدل        
ـٷ عًــ٢ ذيــو ايػــ٤ٞ، ؾٝٓــتر يٓــا   ٚاملتٛقـــ عًــ٢ املتٛقـــ عًــ٢ غــ٤ٞٺ َتٛقــ
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خس٠ تٛقچـ َعسؾـ١ اــدل عًـ٢ َعسؾـ١ ْؿطـ٘، ٖٚـرا )تٛقــ ايػـ٤ٞ عًـ٢          با٭ځ
 ْؿط٘( دٚزٷ.
ٙٺ، َٓٗـا َـا أدـاب بـ٘ احملػـٞ )زٙ(        ٚأدٝب عٔ ٖرا اٱغهاٍ بٛدٛ

ــدٚز إْٻُــا ٜتشكــل يف ؾــٛز٠ َــا إذا نــإ َعٓــ٢ ايً       ٕٸ اي  يف ؿــظ ٚساؾــً٘: أ
ايتعسٜؿني ٚاسداڄ، يف املكاّ يٝظ ا٭َس نريو ؾإٕ ايًؿظ يٝظ عع٢ٓ ٚاسدٺ يف 
ٕٸ َعسؾ١ اـدل ٚإٕ تٛقؿس ع٢ً َعسؾ١ ايؿدم ٚايهـرب،   ايتعسٜؿني باعتباز أ
ؾإْ٘ ٜكاٍ يف تعسٜـ اـدل أْـ٘ َـا وتُـٌ ايؿـدم ٚايهـرب، ؾتتٛقــ َعسؾـ١        

رب يٝطـس َتٛقؿـ١ڄ عًــ٢   اــدل عًـ٢ َعسؾتُٗــا، إ٫چ إٔ َعسؾـ١ ايؿـدم ٚايهــ    
ٕٻ ايؿـدم ٖـٛ فـسد املڀابكـ١ يًٛاقـع ٚايهـرب ٖـٛ           َعسؾ١ اـدل، ؾإْـا ْكـٍٛ إ

ؿـدزٟ َـٔ دٕٚ إٔ ْأخـر يؿـظ اــدل      فسد عدّ املڀابك١ أٟ ْؿـظ املعٓـ٢ امل  
 دص٤اڄ يف تعسٜؿُٗا ست٢ ٜطتًصّ ايدٚز.

ــ٢ يؿظــٞ ايؿــدم         ــ٘ غــ٤ٞٷ َٚعٓ ــظ اـــدل يف تعسٜؿ ــ٢ يؿ ــإذٕ: َعٓ ؾ
 ٜؿُٗا غ٤ٞٷ آخس، ؾانسّ َٛزد ايدٚز، ؾ٬ دٚز س٦ٓٝرٺ.ٚايهرب يف تعس

ــٛازد٠ يف        ــدزع اي ــسدات اي ــ٢ تٛقــٝض بعــض َؿ ــسز عً ٖــرا، ْٚع
 -اؿاغ١ٝ:

ايعسف عع٢ٓ ا٫ؾڀ٬ح، ٚاملساد َٔ ايؿـٔ   <يف عسف ٖرا ايؿٔ>قٛي٘ )زٙ(  
 عًِ املٓڀل.

ع أغاز )زٙ( بكٛي٘ ٖرا إىل دؾ <ٜكاٍ يًُسنب ضٛا٤ أنإ..اخل>قٛي٘ )زٙ(  
اٱغـهاٍ املكـدٸز ايـٛازد عًـ٢ تعسٜــ املـاتٔ يًككـ١ٝ ٚقـد         ذيو 

 غهاٍ ٚسًچ٘.عسؾس ساؾٌ اٱ
قـد ضـبل َـٔ احملػـٞ )زٙ( يف أٍٚ      <ايؿـدم ٖـٛ املڀابكـ١..اخل   >قٛي٘ )زٙ(  

ٕٻ ايؿدم قد ٜڀًل ع٢ً ْؿظ املڀابك١ٝ اييت ٖـٞ َعٓـ٢    ايهتاب أ
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 َؿدزٟ، ٚنـرا ايهـرب يف قبايـ٘، ٖٚـرا َٓـ٘ )زٙ( لٗٝـد يـدؾع       
ــدٚز إغــها٫ڄ       ــس اي ــد عسؾ ــاّ، ٚق ــٛازد يف املك ــدٚز اي إغــهاٍ اي

 ٚدٛاباڄ.
َٔ املڀابك١ ٚعدَٗا يًؿدم ٚايهرب اجملـسد  <ٖٚرا املع٢ٓ..اخل>قٛي٘ )زٙ(  

عٔ أخر اـدل يف َعُٓٝٝٗـا ٫ تتٛقــ َعسؾتـ٘ عًـ٢ َعسؾـ١ اــدل       
 ، ؾ٬ دٚز يف املكاّ.املسادف يًكك١ٝ
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 (2احملاقس٠ ) 
إ اؿهِ ؾٝٗا بجبٛت غ٤ٞٺ يػ٤ٞ أٚ قاٍ املاتٔ طؾإٕ ن 

ُٸ٢ احملهّٛ عًٝ٘  ْؿٝ٘ عٓ٘ ؾش١ًُٝ َٛدب١ أٚ ضايب١ ٜٚط
َٛقٛعاڄ ٚاحملهّٛ ب٘ ق٫ُٛڄ ٚايداٍ ع٢ً ايٓطب١ زابڀ١ 

 ٚقد أضتعرل شلا ٖٛص
نإ ايه٬ّ يف َبشح ايككاٜا، ٚذنسْا إٔ ايه٬ّ ؾٝٗـا ٜكـع تـاز٠ڄ يف     

ًځـؼٳ اٯٕ    تعسٜـ ايكك١ٝ ٚأخـس٣ يف تكطـُٝاتٗا، َكـ٢     ايهـ٬ّ يف تعسٜؿٗـا، بٳ
 إىل بٝإ تكطُٝاتٗا.

ــٔ         ــا ايبشــح ع ــسط١ٝ، أَ ــ١ ٚايػ ــدا٤ٶ إىل اؿًُٝ ــُس إبت ايككــٝٸ١ قطٿ
ــا يف       ــٔ ايهــ٬ّ، اٯٕ عجٓ ــب َ ــ٬ڄ يف املطــتكبٌ ايكسٜ ايػــسط١ٝ ؾطــٝأتٞ َؿؿٻ

 س عدٻ٠ ْكاطٺ:ايكك١ٝ اؿ١ًُٝ، ْٚتشدخ ؾٝٗا عبٵ
ٗـا عًـ٢ املٛدبـ١    إط٬قْٝـ١: يف بٝـإ   ا٭ٚىل: يف تعسٜـ اؿًُٝـ١.. ايجا  

ٚايطايب١.. ايجايج١: يف قٍٛ املاتٔ ))ٚايداٍ ع٢ً ايٓطب١ زابڀ١((.. ايسابع١: يف 
 قٛي٘ ))ٚقد اضتعرل شلا ٖٛ((.

 
 تعسٜـ ايكك١ٝ اؿ١ًُٝ -ايٓكڀ١ ا٭ٚىل: 
عسٻف املؿٓـ اؿ١ًُٝ بأْٗا عباز٠ عٔ ايكك١ٝ اييت سهِ ؾٝٗا بجبٛت  

 عٓ٘. غ٤ٞ يػ٤ٞ أٚ ْؿٝ٘
تٛقٝش٘: اؿًُٝـ١ ٖـٞ ايككـ١ٝ ايـيت سهـِ ؾٝٗـا بجبـٛت غـ٤ٞ ) أٟ          

احملٍُٛ(يػــ٤ٞ )أٟ املٛقــٛع( أٚ ْؿٝــ٘ )أٟ احملُــٍٛ( عٓــ٘ )أٟ املٛقــٛع(،  
ؾٗٓا مجًتإ يف ايتعسٜـ، ا٭ٚىل مج١ً ))ثبٛت غ٤ٞ يػ٤ٞ (( ٖٚٞ إغـاز٠  
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٘ )إىل ايككـ١ٝ املٛدبــ١ َجـٌ )شٜــدٷ قــا٥ِ(، ايجاْٝـ١ مجًــ١ )    ٖٚــٞ  ((أٚ ْؿٝـ٘ عٓــ
إغــاز٠ إىل ايككــ١ٝ ايطــايب١ َجــٌ )شٜــد يــٝظ ظــايظ(، ؾُــٔ خــ٬ٍ تعسٜـــ   

 َا َٛدب١ أٚ ضايب١.إاؿ١ًُٝ اضتڀًعٓا ع٢ً أقطاَٗا ٚأْٗا 
اٱميا٤ إىل أْ٘ ٫ ؾسم يف نٕٛ ايكك١ٝ مح١ًٝڄ بني إٔ ٜهـٕٛ   ٔثِ وط 

طسؾاٖا َؿسدٜٔ أٚ مجًتني ضكڀتا عـٔ ا٫ضـتك٬ٍ، ٚتؿؿـًٝ٘: أْـ٘ إَـا إٔ ٫      
ٌٷ، أٚ تٛدـد ايٓطـب١ ايٓاقؿـ١      تٛد د يف غ٤ٞ َٔ طسيف ايكك١ٝ ْطب١څ نصٜـد آنـ

ٌٷ( أٚ تٛدد ايٓطب١ ايتا١َ ؾإَا يف أسد ايڀسؾني نصٜـد أبـٛٙ    ّٴ شٜدٺ آن مٛ )غ٬
ِڈ(   ِٷ، أٚ يف نــ٬ ايڀــسؾني إمجــا٫ڄ مــٔ )شٜــد قــا٥ِ ٜٓاؾٝــ٘ شٜــد يــٝظ بكــا٥ قــا٥

 ٚمجٝع ٖرٙ ا٭قطاّ مح١ًٝ.
تا١َ يف ن٬ ايڀسؾني ع٢ً مٛ ايتؿؿٌٝ ؾتهٕٛ ْعِ إذا ناْس ايٓطب١ اي 

 ايكك١ٝ س٦ٓٝرٺ غسط١ٝ َجٌ )إٕ ناْس ايػُظ طايع١ ؾايٓٗاز َٛدٛد(
 اؿ١ًُٝ ع٢ً ايكك١ٝ املٛدب١ ٚايطايب١.  إط٬مبٝإ  -ايٓكڀ١ ايجا١ْٝ:

سكٝكـٞ، ؾإْـ٘ يف َجـٌ     إط٬ماؿ١ًُٝ ع٢ً ايكك١ٝ املٛدب١  إط٬مإٕ 
ٌٷ، ؾإْ٘ محٌ ايكٝاّ عًـ٢ شٜـد ٚثبٛتـ٘ يـ٘،     قٛيٓا )شٜد قا٥ِ( سكٝك١ڄ ٖٓا ى مح

ٕٻ َعٓاٖــا نُــا ٫ ىؿــ٢ ضــًب    إيفــا اٱغــهاٍ يف ايككــاٜا ايطــايب١ ْظــساڄ إىل أ
ٕٻ ٖٓاى مح٬ڄ.٫ثبٛت اؿٌُ اؿٌُ  ٕٸ َع٢ٓ اؿ١ًُٝ أ  يف سني أ
ٕٻ ٫چ أْٗــِ قــايٛا إ  ٗــا عًــ٢ إط٬قتبــع باؿًُٝــ١ عًــ٢ ايطــايب١  إطــ٬مإ

ـ ايطايب١ ع٢ً املٛدب١، ؾُا ٜٴرنس يف املٛدبـ١ ٜٴـرنس يف   املٛدب١ َٚٔ باب عڀ
ايطايب١ أٜكـاڄ، َٚـٔ مجًتـ٘ أْٸـا ْڀًـل اؿًُٝـ١ عًـ٢ ايككـ١ٝ املٛدبـ١ ؾش٦ٓٝـرٺ           

 ْڀًكٗا ع٢ً ايطايب١ أٜكاڄ.
 ٖٚاتإ ايٓكڀتإ َٔ ايبشح مل ٜتعسض شلُا احملػٞ )زٙ( يف املكاّ. 
 ابڀ١((قٛي٘ ))ٚايداٍ ع٢ً ايٓطب١ ز -ايٓكڀ١ ايجايج١: 
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 تعسٻض احملػٞ )زٙ( يف أثٓا٤ ؼًًٝ٘ شلرٙ ايعباز٠ إىل أَٛزڈ ث٬ث١ٺ: 
ــِٝ ايعًــِ إىل        ــابكاڄ يف بــاب تكط ــسؾتِ ض ــِ ع ا٭ٍٚ، ٚساؾــً٘: أْه

ٚضٝػــرل املؿــٓـ إىل تجًٝــح >طايتؿــٛز ٚايتؿــدٜل إٔ احملػــٞ ذنــس ٖٓــاى  
ّ   ص<أدصا٤ ايكك١ٝ يف َباسح ايككاٜا ، َسادٙ َٔ ذيو ايٛعد ٖٛ ٖـرا املكـا

ٕٸ املؿٓـ أغاز إىل تجًٝح أدصا٤ ايكك١ٝ، ؾإْ٘ بعد َا عـسٻف اؿًُٝـ١    سٝح أ
ــ٢ُ         ــ٘ ٜٚط ــّٛ عًٝ ــ١ احمله ــصا٤ اؿًُٝ ٕٻ أد ــاد أ ــا ٚأؾ ــس أدصا٤ٖ ــسٳزٳ إىل ذن عٳ
ُٸ٢ ق٫ُٛڄ عٓـدِٖ، بعـد ذيـو قـاٍ      َٛقٛعاڄ عٓد املٓاطك١، ٚاحملهّٛ ب٘ ٜٚط

ٕٻ ٖٓاى ٖرٙ ايعباز٠ ))ٚايداٍ ع٢ً ايٓطب١ زابڀ١(( ؾٝطتؿاد َ ٔ ٖرٙ ايعباز٠ أ
ُٻ٢ بايسابڀ١.  دص٤اڄ ثايجاڄ يًكك١ٝ ٜدٍ عًٝ٘ ٖرا ايًؿظ املط

ٕٻ أدصا٤ ايككـ١ٝ يـد٣ املؿـٓـ ث٬ثـ١: املٛقـٛع ٚاحملُـٍٛ         ؾكد بإ أ
تجًٝح أدصا٤ ايكك١ٝ، ا٭َس ايرٟ ذٖب ٖٓاى إىل بٚايٓطب١، ؾٗٛ َٔ ايكا٥ًني 

ٕٻ َتعًل ايتؿدٜل ايٓطب١ ايتا١َ اـدلٜ ؾتـ٘  ٕٚ ايٛقٛع ٚاي٬ٚقٛع، ٚقد عس١ دأ
 َؿؿٻ٬ڄ.
أٟ ايًؿـــظ >طثـــِ إْـــ٘ )زٙ( أؾـــاد يف تؿطـــرلٙ شلـــرٙ ايعبـــاز٠ بكٛيـــ٘   
ٕٸ املاتٔ ٚنرا غرلٙ ممډٔ عبٻس بٗرا ايتعبرل قد ازتهـب اجملـاش يف    ص<…املرنٛز أ

ٕٻ ايسابڀ١ يف ايٛاقع ٚسكٝك١ڄ إيفا ٖٞ ايٓطب١ اؿهُٝـ١ يف   ا٫ضتعُاٍ بتكسٜب: أ
ا ٚاييت ٖٞ أَسٷ َعٟٓٛ بطبب٘ وؿـٌ اٱزتبـاط ٚايـسبط بـني املٛقـٛع      ايككاٜ

ٕٻ         ٚاحملٍُٛ، ٚي٫ٖٛا ملـا ٜـستبط املٛقـٛع بـاحملٍُٛ ٚملـا تتشكـل ايككـ١ٝ، ٫ أ
ٍپايسابڀ ٕٻ ايًؿظ دا ع٢ً تًو ايٓطب١ يف ايككاٜا املًؿٛ ـ١،   ١ ٖٛ ايًؿظ، ْعِ أ

طـب١ ايـيت ٖـٞ ايسابڀـ١     أعـين ايٓ –ؾٗٞ َديٛي١ ي٘، ؾًرا أطًكٛا إضـِ املـديٍٛ   
ُٻ٢ زابڀ١ڄ تطـ١ُٝځ   -أعين ايًؿظ–ع٢ً ايداٍ  -سكٝك١ڄ ٕٻ ٖرا ايًؿظ ٜط ؾكايٛا إ

 ايداٍ باضِ َديٛي٘، ٖٚرا تعبرل فاشٟ.
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ٚيف قٛيــ٘ ٚايــداٍ عًــ٢ >طا٭َــس ايجــاْٞ: َــا أغــاز إيٝــ٘ بكٛيــ٘ )زٙ(  
ٚايـداٍ عًـ٢   ))ٚقؿً٘: أْ٘ ٜطتؿاد َٔ عبـاز٠ املٓؿــ    ص<…ايٓطب١ إغاز٠

ٕٻ ايسابڀ١ يٝطس أَـساڄ َطـتك٬ڄ ناملٛقـٛع ٚاحملُـٍٛ، بـٌ ٖـٞ أدا٠        ((ايٓطب١ أ
ٚســسفٷ ٚذيــو يــد٫يتٗا عًــ٢ ايٓطــب١ اؿهُٝــ١، ٚايٓطــب١ َعٓــ٢ ســسيف غــرل    
ٕٻ ٚدٛدٖــا ٚسؿــٛشلا َٓــٛطڅ باملٛقــٛع     ــاز أ َطــتكٌ يف ْؿطــ٘، ملــاذاب بإعتب

 ؾًٛ مل ٜتشكل ايڀسؾإ ٫ ْطب١ ٖٓاى نُا ٫ ىؿ٢. ،ٚاحملٍُٛ
ؾإذٕ ايٓطب١ َع٢ٓ سسيف، ؾايداٍ عًٝٗا أٜكـاڄ سـسفٷ ٚأدا٠څ. ٚضـٝأتٞ     
ٕٻ َجٌ  ٖٞ ٚؾسٚعُٗا قـد اضـتعرل يًسابڀـ١ َـٔ غـرل إٔ ٜهـٕٛ َـٔ ْـٛع         ٖٚٛ أ

 ايسابڀ١ ٚاقعاڄ.
 
ٕٻ ايسابڀـــ١ قـــد >طا٭َـــس ايجايـــح: َـــا أغـــاز إيٝـــ٘ بكٛيـــ٘    ٚاعًـــِ أ
ٕٻ ايسابڀــ١ يف ايككـ١ٝ املًؿٛ ـ١ قــد تـرن    ص <…تـرنس  س يف ايهــ٬ّ ٚساؾـً٘: أ
ـٷ))َجٌ  ـٷ ع٢ً َا َٓـع ))ٚقد ؼرف مٛ  ((اٱْطإ ٖٛ سسٜ  ((اٱْطإ سسٜ

ٚايككــ١ٝ عًــ٢ ا٭ٍٚ تطــ٢ُ ث٬ثٝــ١ڄ، يذلنبٗــا َــٔ ثــ٬خ نًُــاتٺ يف ايًؿــظ،   
 ٚع٢ً ايجاْٞ تط٢ُ ثٓا١ٝ٥، يذلنبٗا َٔ دص٥ني.

 قٛي٘ ))ٚقد اضتعرل شلا ٖٛ(( -ايٓكڀ١ ايسابع١: 
يسابڀ١ ٚأْٗا قد ترنس ٚقـد ؼـرف، دـا٤ احملػـٞ     ملا السٻ ايه٬ّ إىل ا 

 )زٙ( ٚقطٻِ ايسابڀ١ إىل قطُني لٗٝداڄ يبٝإ قٍٛ املاتٔ ))ٚقد اضتعرل اخل((
ــذلإ ايٓطــب١       ــ٢ اق ــدٍ عً ــيت ت ــ١( ٚاي ايكطــِ ا٭ٍٚ )ايسابڀــ١ ايصَاْٝ

اؿه١ُٝ بأسد ا٭ش١َٓ ايج٬ث١، ٚإٕ غ٦س ؾكٌ: ايسابڀ١ اييت تدٍ ع٢ً شَـإ  
 .سؿٍٛ ايٓطب١
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ٕٸ ايٓطب١ ٖٞ ايسابڀ١ عبٻس )زٙ( باقذلإ ايٓطب١ بأسدٖٚإْٻُا   ا باعتباز أ
 يف اؿكٝك١ نُا عسؾس.

ايكطِ اٯخس )ايسابڀ١ غرل ايصَا١ْٝ( ٖٚٞ غـ٬ف ايصَاْٝـ١ ٚايـيت ٫     
 تدٍ ع٢ً شَإ سؿٍٛ ايٓطب١ اؿه١ُٝ.

ــد         ــب١ بأس ــذلإ ايٓط ــ٢ إق ــدٍ عً ــس ت ــ١ إٕ ناْ ٕٻ ايسابڀ ؾاؿاؾــٌ: أ
 ١ٓ ايج٬ث١ ؾصَا١ْٝ، ٚإ٫چ ؾػرل شَا١ْٝ.ا٭شَ

ــٍٛ        ــأتٞ إىل تٛقــٝض ق ــ١، ْ ــٔ ايسابڀ ــرٜٔ ايكطــُني َ ــس ٖ إذا عسؾ
ـ ))ٚقد أضتعرل شلا ٖٛ(( ٚ٭دـٌ بٝـإ َكؿـٛدٙ ْـرنس ن٬َـاڄ يـ٘ َـٔ        ٓاملؿ

( َـا  59ٖرا، ؾكد ذنـس يف ايطـعد١ٜ )ف   ن٬َ٘ نتاب٘ ايطعد١ٜ ٜبٝٿٔ َساَ٘ َٔ
ٕٻ َجٌ يؿـظ )ٖـٛ( زابـط، ٚايـسابط     تاُساؾً٘: أْٞ عٓدَا ٚددت يف نً ِٗ أ

ٕٻ      َع٢ٓ سسيف ٫ٚشَ٘ نٕٛ َجٌ )ٖٛ( َٛقٛعاڄ يًـسبط يف يػـ١ ايعـسب، َـع أ
نْٛ٘ غرل َٛقٛع يف يػ١ ايعسب يًسابط مما ٫ ٜٓبػٞ إٔ ىؿ٢ عًـ٢ أسـدٺ َـٔ    
َٿ٬ڄ يف ٖـرا اٱغـهاٍ    ٌٻ َا نٓس َتأ احملؿٿًني ؾك٬ڄ عٔ اؿهُا٤ احملككني، ٚق

ٕٻ َجـٌ )ٖـٛ( زابـطڅ يف يػـ١          )ٜعين أْ٘  نإ داشَـاڄ بـ٘( بـأِْٗ نٝــ ٜكٛيـٕٛ إ
احملكل ايؿازابٞ  ايعسبب ست٢ ٚددت يف نتاب ا٭يؿا  ٚاؿسٚف يًؿًٝطٛف

ٕٵ ٕٻ يؿظ١ )ٖٛ( َٛقٛع١ يف يػ١ ايعـسب يًـسبط    َا ٜدٍ ع٢ً أ يٝظ َسادِٖ أ
ٕٻ ايؿ٬ضــؿ١ ْكًٖٛــا إىل ذ يــو ٫ٚ أْٗــا َطــتع١ًُ عٓــدِٖ يــريو، بــٌ املــساد أ

عع٢ٓ أِْٗ ملا مل ٜعجـسٚا عًـ٢ ايـسٚابط غـرل ايصَاْٝـ١ تكـّٛ َكـاّ )أضـس( يف         
ايسبط َٔ بـاب اٱضـتعاز٠   ايؿازض١ٝ ٚ)أضتني( يف ايْٝٛا١ْٝ ْكًٛا ايكُا٥س إىل 

 .٫ إؾاي١ڄ
٘ٴ َع غ٤ٞ َٔ ايتٛقٝض.  َٴ  اْت٢ٗ ن٬
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ٛ  ٚإىل ذيو ٜٓظس قٛي٘ ))ٚقد اضتعرل شلا ٖٛ(( ٖٚـرا   ايـرٟ ذنـسٙ    ٖـ
 .ص<ٚذنس ايؿازابٞ..اخل>ط)زٙ( أٜكاڄ يف املكاّ بكٛي٘ احملػٞ 
ٕٻ غسقٓا   ٕٻ يًكّٛ يف املكاّ نًُاتٺ ٫ دد٣ٚ يٓكًٗا، ٫ ضٝٸُا ٚأ ثِ إ

 اٱقتؿاز ع٢ً َا ٖٛ املٛدٛد يف ٖرا ايهتاب.
 -ثِ ْعسز ع٢ً تٛقٝض بعض املؿسدات ايٛازد٠ يف اؿاغ١ٝ: 

تط١ُٝ احملهّٛ عًٝ٘ َٛقـٛعاڄ،  ٖرا ٚد٘  <ٔ اخل٭ْ٘ ٚقع ٚعٝٿ>قٛي٘ )زٙ(  
ٕٻ املـتهًِ ٜكـع٘ يًشهـِ عًٝـ٘       ؾإْ٘ إيفا زلٞ َٛقٛعاڄ باعتبـاز أ
 َكدَاڄ نإ يف ايتًؿظ أٚ َ٪خساڄ، ٚعًٝ٘ ؾٝػٌُ املبتدأ ٚايؿاعٌ.

 ٚزلٸاٙ ايػٝذ ايس٥ٝظ سا٬َڄ باعتباز أْ٘ وٌُ احملٍُٛ.                
ٚد٘ تط١ُٝ احملهّٛ بـ٘ قُـ٫ٛڄ،    ٖرا <٭ْ٘ أَس دعٌ مح٬ڄ اخل>قٛي٘ )زٙ(  

ُٹٌ ع٢ً َٛقٛع٘ ٚدٴعٹٌ  ؾإْ٘ إيفا زلٸٞ ق٫ُٛڄ باعتباز أْ٘ قد سٴ
 سٳ٬ُڄ ملٛقٛع٘.

إيفا قٝٻد )زٙ( ن٬َـ٘   <املرنٛز يف ايكك١ٝ املًؿٛ ١ اخل يًؿظأٟ ا>قٛي٘ )زٙ(  
ٚذيــو ٭ٕ ايككــ١ٝ املعكٛيــ١ عبــاز٠ عــٔ   ((ايككــ١ٝ املًؿٛ ــ١))ـ بــ

أٟ ا٭َس املعكٍٛ، ؾًِ ٜٴرنځس ؾٝٗا يؿظڅ ست٢ ٜدٍ ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ 
ع٢ً ايسابڀ١، إذ ايد٫ي١ ع٢ً ايسابڀ١ ؾسع ٚدٛد ايًؿظ، ؾإذا مل 
ــ٘      ــدٍ عًــ٢ ايسابڀــ١، ٚعًٝ ٟٸ غــ٤ٞٺ ٜ ــأ ــ١ ؾب ٜهــٔ يؿــظڅ يف املعكٛي
ؾاملرنٛز ؾٝٗا ايًؿظ إْٻُـا ٖـٞ ايككـ١ٝ املًؿٛ ـ١، ؾًـرا ذنسٖـا يف       

 ن٬َ٘.
 اايًػات يف ذنس ايسابڀ١ ٚسرؾٗ<قد ترنس اخلڀ١ ٚاعًِ إٔ ايساب>قٛي٘ )زٙ(  

كتًؿ١، ؾُج٬ڄ يف ايًػ١ ايْٝٛا١ْٝ هـب ذنـس ايسابڀـ١ ايصَاْٝـ١ دٕٚ     
ــا       ــا إَ ــ١ڄ ٚغرلٖ ــس ايسابڀــ١ شَاْٝ غرلٖــا، ٚيف ايؿازضــ١ٝ هــب ذن
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بايًؿظ مٛ )أضس( يف املٛدبـ١ ٚ)ْٝطـس( يف ايطـايب١ ٚمُٖٛـا،     
يطإ أٌٖ ا٭ؾؿٗإ  ٚإَا باؿسن١ نايهطس٠ أٚ ٖٞ َع ايطني يف

 ٚايؿتش١ يف أٌٖ خساضإ. ٚيف ايعسب١ٝ قد ترنس ٚقد ؼرف.
أبـٛ ْؿـس قُـد بـٔ طسخـإ ايؿـازابٞ ايذلنـٞ         <ٚذنس ايؿازابٞ>قٛي٘ )زٙ(  

اؿهِٝ املػٗٛز، ؾاسب ايتؿاْٝـ يف املٓڀل ٚاملٛضٝك٢، قايٛا 
َٳٔ بًؼ زتبتـ٘   إْ٘ نإ َٔ أندل ؾ٬ضؿ١ املطًُني ، ٚمل ٜهٔ ؾِٝٗ 

ــاڄ ْػــ  يف ــ٘، ٚنــإ تسنٝ ــ٬د    أ ؾْٓٛ ــازاب( ٖٚــٞ َــٔ ب ــد٠ )ؾ يف بً
ــس يف       ٗٻـ ــايٝظ ٚل ــڀا طـ ــب أزضـ ــع نتـ ــاٍٚ مجٝـ ــتإ، ٚتٓـ تسنطـ

 إضتدساز َعاْٝٗا ٚايٛقٛف ع٢ً أغساق٘ ؾٝٗا.
ٚٴدٹـد نتـاب ايـٓؿظ ٭زضـڀا طـايٝظ ٚعًٝـ٘ َهتـٛب                        ٜٚكاٍ: إْ٘ 

 غط ايؿازابٞ إْٞ قسأتٴ ٖرا ايهتاب َا١٥ َس٠.
ٚيـ٘ قؿـ١ َػـٗٛز٠ َـع ايطـًڀإ ضـٝـ ايدٚيـ١ َ٪زٻخـ١ يف نتـب                         

ايتــٛازٜذ، ٚنــإ اشٖــد ايٓــاع يف ايــدْٝا، ٚتــٛؾچٞ بدَػــل ضــ١ٓ  
ًچ٢ عًٝـ٘ ضـٝـ ايدٚيـ١ يف        339) ٖـ( ٚقد ْـاٖص اـاْني ضـ١ٓ، ٚؾـ

أزبع١ٺ َٔ خٛاؾ٘ ٚدٴؾٹٔ بظاٖس دَػل خازز ايباب ايؿػرل ٚإٕ 
سمجتـ٘ ؾسادـع ايهٓـ٢ ٚا٭يكـاب     غ٦س املصٜد َٔ اٱط٬ع ع٢ً ت

 ط.لـص-4ف-3طز
ايؿًطؿ١ إضِ دعًٞ ْظرل اؿٛق١ً َأخٛذ٠  <إٔ اؿه١ُ ايؿًطؿ١ٝ>قٛي٘ )زٙ(  

َــٔ قــٛشلِ )ؾًٝطــٛف( ٖٚــٞ نًُــ١ ْٜٛاْٝــ١ أؾــً٘ )ؾــ٬ٝ( ععٓــ٢  
 اؿه١ُ .قبټ ب ٚ)ضٛؾا( عع٢ٓ اؿه١ُ ؾٗٛ عع٢ٓ احمل
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ًچػــ١ ايعسبٝــ١ يف شَــإ ٖــازٕٚ   ٚاؿهُــ١ ايْٝٛاْٝــ١ قــد ْٴكًــس                 إىل اي
ٚاملإَٔٛ، ؾتٴسدٹُس نتب ؾٝجاغٛزع ٚإؾ٬طٕٛ ٚأزضڀا طايٝظ 
 ٚدايٝٓٛع، ٚاملذلمجٕٛ ايرٜٔ ناْٛا َٛزد ايتعٌٜٛ آْراى ِٖ:

=أبٛ شٜد 3ساْٞ =ثابس بٔ قس٠ اؿ2=ٜعكٛب بٔ إضشام ايهٓد1ٟ                
ًځِ بٔ ؾسسإ اي4سٓني بٔ إضشام ايعبادٟ   ڀدلٟ.= عٳ

 املساد املٓاطك١ أٚ املذلمجٕٛ. <ٚدد ايكّٛ>قٛي٘ )زٙ(  
ٕٻ  -ٖــرا ايبٝــإ ايــرٟ ذنسْــاٙ <اخل…ؾٗــرا َــا أغــاز إيٝــ٘>قٛيــ٘ )زٙ(   َــٔ أ

ايكُا٥س يف ا٭ؾـٌ أزلـا٤ ٚاضـتعُاشلا يف ايـسبط إيفـا ٖـٛ عًـ٢        
ٖـٛ ايـرٟ أغـاز إيٝـ٘ املؿـٓـ بكٛيـ٘        -ضبٌٝ اٱضتعاز٠ ٫ إؾاي١ڄ

 ٛ(())ٚقد أضتعرل شلا ٖ
ساؾـً٘: أْـ٘ قـد    <ٚقـد ٜـرنس يًسابڀـ١ غـرل ايصَاْٝـ١ أزلـا٤..اخل      >قٛي٘)زٙ(  

ترنس يًسابڀ١ غرل ايصَا١ْٝ أزلا٤ َػتك١ إَا َٔ ا٭ؾعاٍ ايٓاقؿـ١  
ٔٷ، ساؾٌ ، َٛدٛدٷ ٚأَجاٍ ذيو( أٚ غرل ايٓاقؿ١ َٔ قبٌٝ )نا٥

ٔٷ قا٥ُاڄ( أٚ)بهس َٛدٛد قاعداڄ( َٚٔ ايٛاقض يف قٛيٓا ) شٜدٷ نا٥
( َػتل َٔ )نإ(، بُٝٓا )َٛدٛد( َػتل َٔ )ٚدد( إٔ )نا٥ٔ

ٖٚٛ ؾعٌ تاّ ٚيٝظ بٓاقـ، َجٌ ٖرٙ ا٭زلا٤ املػـتك١ قـد تؿٝـد    
َع٢ٓ ايسبط ؾشطب َٔ دٕٚ إؾاد٠ ايصَإ، ؾعٓـدَا تكـٍٛ )شٜـد    
ٕٸ ؾـؿ١ ايكٝـاّ نا٥ٓـ١ يف ذات شٜـد َـٔ دٕٚ         نا٥ٔ قا٥ُـاڄ( َعٓـاٙ أ

دٕٚ إؾاد٠ ايصَـإ،  إعڀا٤ شَإ ايكٝاّ ؾٗٛ َؿٝدٷ ملع٢ٓ ايسبط َٔ 
ٕٸ ملا دزضس يف ايٓشٛ َٔ  اضـِ ايؿاعـٌ ٚنـرا اضـِ املؿعـٍٛ ٫      أ

ٜؿٝدإ ايصَإ بأْؿطُٗا، بٌ ٜؿٝداْ٘ بايعسض ٚباْكـُاّ )اٯٕ،  
ٔٷ قا٥ُاڄ اٯٕ( أؾـاد ايصَـإ    أَظ، غداڄ(، ؾًٛ قًس َج٬ڄ )شٜد نا٥



 قاقسات يف املٓڀل  ............................................................ ( 20)

أٜكاڄ، أَا َٔ دٕٚ ٖرٙ ايكـ١ُُٝ ؾـ٬ د٫يـ١ شلُـا عًـ٢ ايصَـإ       
 ا.براتُٗ

ٕٸ احملػــٞ )زٙ( ٜسٜــد يف ٖــرٙ ايؿكــس٠ َــٔ ن٬َــ٘ إٔ                   ٚاؿاؾــٌ: أ
ٕٻ ٖــرٙ ا٭  ــأ ــٍٛ ب ــاٍ ايٓاقؿــ١ ٚغــرل    ٜك ــٔ ا٭ؾع زلــا٤ املػــتك١ َ

ايٓاقؿ١ قد ذنسٖٚا يًسٚابط غرل ايصَا١ْٝ بًشا  أْٗا تؿٝـد َعٓـ٢   
 ايسبط َٔ دٕٚ إؾاد٠ ايصَإ.

ًچ٘ بكِ ا٭ <اَٚرلع>قٛي٘ )زٙ(    ٕ ايٛاٚ ٚؾتض املِٝ ٚيف ْطد١ٺٚضهٍٛٚ يع
ـ  سٝـح إْـ٘ َـٔ سهُـا٤      ،)َرلضٹٞ( ٚنٝـ نإ ؾٗٛ عًِ غـد

 ايْٝٛإ ٚغعسا٥ِٗ.
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 (3احملاقس٠ ) 
قاٍ املاتٔ طٚا٫چ ؾػسط١ٝ ٜٚط٢ُ اؾص٤ ا٭ٍٚ َكدَاڄ  

 ٚايجاْٞ تايٝاڄص
ــ١        ــا تٓكطــِ إىل اؿًُٝ ــا أْٗ ــِٝ ايككــ١ٝ، ٚذنسْ ــإ ايهــ٬ّ يف تكط ن

يف اؿ١ًُٝ ٚٚؾٌ بٓا إىل ايكطِ ايجاْٞ ٖٚٛ ايكك١ٝ  ٚايػسط١ٝ، َك٢ ايه٬ّ
 ايػسط١ٝ.
ٕٻ عح املؿٓـ سٍٛ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ يف ٖرا املٛقـع    إبتدا٤ٶ ْكٍٛ إ

ــإ         ــسط١ٝ ٚبٝ ــرل إىل أؾــٌ ايككــ١ٝ ايػ ــح ٜػ عــحٷ إمجــايٞ ٚكتؿــسٷ، سٝ
أدصا٤ٖا، أَا تؿؿًٝ٘ ؾطـٝأتٞ إٕ غـا٤ اهلل تعـاىل ؾُٝـا بعـد عٓـدَا ٜعكـد شلـا         

 اخل(( …طتك٬ڄ بكٛي٘ ))ؾؿٌ ايػسط١ٝ َتؿ١ًؾؿ٬ڄ َ
 -ٚع٢ً أٟ ساٍ ؾايبشح يف ايػسط١ٝ عٔ عد٠ أَٛز: 
 ا٭ٍٚ: يف تعسٜـ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ 
يبٝإ تعسٜـ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ، ٚتعسٜؿ٘ شلا إيفـا   تؿدٸ٣ احملػٞ )زٙ( 

ٕٸ املاتٔ املنت أ٫ځيف اضتؿادٙ َٔ ن١ًُ ايٓؿٞ ايٛازد٠   ٖٚٞ ن١ًُ )ٚإ٫چ( سٝح إ
ضام عبازت٘ ٖهرا ))ؾإٕ نـإ اؿهـِ ؾٝٗـا بجبـٛت غـ٤ٞٺ يػـ٤ٞ أٚ ْؿٝـ٘ عٓـ٘         

 ٚإ٫چ ؾػسط١ٝ(( …ؾش١ًُٝ
ضـتك٢ َـٔ نًُـ١ )ٚإ٫چ( تعسٜــ ايككـ١ٝ ايػـسط١ٝ أٟ       إاحملػٞ )زٙ(  

اضتؿاد ٖرا املعٓـ٢ ) ٚإٕ مل ٜهـٔ اؿهـِ يف ايككـ١ٝ بجبـٛت غـ٤ٞٺ يػـ٤ٞٺ أٚ        
 ْؿٝ٘ عٓ٘ ؾايكك١ٝ غسط١ٝ(

 ّ يف قُٔ ْكڀتني:ْٛقٿض ٖرا ايه٬ 
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ــ٘   ا٭ٚىل  ــاتٔ ))ٚإ٫چ ؾػــسط١ٝ(( بكٛي ــس قــٍٛ امل : إٔ احملػــٞ )زٙ( ؾطٻ
ٕٸ   ص<أٟ ٚإٕ مل ٜهٔ اؿهِ اخل>ط ٚغسق٘ َٔ ٖرا ايتؿطرل إيفډا ٖٛ يبٝـإ أ

اؿًُٝـ١ ٖٚـٛ )نـٕٛ    تعسٜــ  ايٓؿٞ يف عباز٠ املاتٔ زادعٷ إىل ايكٝد ا٭خرل يف 
ٞ ٖـرا املعٓـ٢ )أٟ ٚإٕ مل ٜهـٔ    اؿهِ ع٢ً طسٜـل ايجبـٛت أٚ عدَـ٘( ؾٝعڀـ    

٘     –اؿهِ ع٢ً ذيو ايڀسٜل  بـٌ نـإ    -طسٜل ثبـٛت غـ٤ٞٺ يػـ٤ٞٺ أٚ ْؿٝـ٘ عٓـ
ٕٸ ايٓؿـٞ يف املـنت زادـعٷ إىل       تؿاٍع٢ً طسٜل اٱ أٚ اٱْؿؿـاٍ ؾػـسط١ٝ( ٫ أ

ؾـٌ اؿهـِ   أزدعٓـا ايٓؿـٞ إىل   أأؾٌ املكٝٻد أعين َٓ٘ أؾٌ اؿهِ، ٚإ٫چ يـٛ  
يف ايػسط١ٝ ؾًٝـصّ تايٝـاڄ ؾاضـداڄ نـبرلاڄ ٖٚـٛ       ِسهؾُعٓاٙ ْؿٞ أؾٌ اؿهِ ؾ٬ 

خًــٛ ايػــسط١ٝ عــٔ اؿهــِ، ٚإذا خًــس ايػــسط١ٝ عــٔ اؿهــِ خسدــس عــٔ 
 نْٛٗا قك١ٝڄ أؾ٬ڄ ٖٚرا نُا تس٣.

ؾإذاڄ ٫ قٝـ َٔ زدٛع ايٓؿٞ إىل خؿٛف ايكٝد ا٭خـرل، ؾـاملع٢ٓ    
ٕٻ ٚدٛد أؾٌ اؿهِ يف ايػسط١ٝ َؿسٚؽ عٓ٘، إْٸُا ايه٬ّ يف طسٜك١ٝ اؿهِ  أ

أّ عًـ٢ طسٜـل    ٌٖٚ اؿهِ عًـ٢ طسٜـل ايجبـٛت أٚ عدَـ٘ نُـا يف اؿًُٝـ١ب      
ٕٸ اؿهـِ يف        تؿاٍاٱ أٚ اٱْؿؿاٍ نُـا يف ايػـسط١ٝب ؾاملـاتٔ ٜسٜـد إٔ ٜبـٝٿٔ أ

ٍ ايػسط١ٝ يٝظ ع٢ً ذيو ايڀسٜل ايرٟ يف اؿ١ًُٝ، بٌ ع٢ً طسٜـل اٱ   تؿـا
 ٚاٱْؿؿاٍ.
ًـ    ٕٻ احملػـٞ   ؾأؾٌ اؿهِ َٛدٛد يف ايػسط١ٝ، ٚايػـاٖد ع ٢ ذيـو أ
ؾأخــر أؾــٌ  ص<اخل…ضــٛا٤ أنــإ اؿهــِ بجبــٛت ْطــب١>طٚقــاٍ  ٢)زٙ( أتــ

اؿهِ أَساڄ َؿسٚغاڄ عٓ٘ ٚبٝٻٔ ْٛع١ٝ ٚطسٜك١ٝ اؿهِ، نُا ضتعسؾٗا يف ايٓكڀ١ 
 ايجا١ْٝ.

ٕٻ أؾـٌ اؿهــِ َٛدـٛدٷ يف ايككــ١ٝ    ايٓكڀـ١ ايجاْٝــ١   : بعـد إٔ عسؾــس أ
١ اؿهِ ؾٝٗا، ٚساؾٌ َا ذنسٙ )زٙ( ٝكايػسط١ٝ ٜأتٞ احملػٞ )زٙ( ٜٚبٝٿٔ طسٜ
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ٕٻ اؿهـِ يف ايػـسط١ٝ ٫ ؾـسم ؾٝـ٘ ضـٛا٤ أنـإ بجبـٛت ْطـب١ٺ عًـ٢            يف املكـاّ: أ
تكدٜس أخس٣ أٚ ْؿٞ ذيو ايجبٛت أّ نإ باملٓاؾا٠ بني ايٓطبتني أٚ ضًب تًـو  

 املٓاؾا٠، ؾٗٓا ؾكستإ:
ٝـ       ٘، )ا٭ٚىل( نٕٛ اؿهِ ؾٝٗا بجبٛت ْطـب١ٺ عًـ٢ تكـدٜس أخـس٣ أٚ ْؿ

أٟ امل٬شَــ١  تؿــاٍٖــرٙ ٖــٞ ايػــسط١ٝ املتؿــ١ً، ٱغــتُاشلا عًــ٢ اؿهــِ باٱ
ٕٻ قٛي٘  َتؿ١ً َٛدب١ َجٌ قٛيٓا  ص<بجبٛت ْطب١ٺ ع٢ً تكدٜس أخس٣>طغاٜت٘ أ

هـِ ؾٝٗـا بجبـٛت ْطـب١     )نًُا ناْس ايػـُظ طايعـ١ڄ ؾايٓٗـاز َٛدـٛد( ؾكـد سٴ     
ٕٻ   ايٓطــب١  ايٛدــٛد إىل ايٓٗــاز عًــ٢ ؾــسض ثبــٛت ايڀًــٛع يًػــُظ، ععٓــ٢ أ

 س ؼككس ايٓطب١ ايجا١ْٝ.كا٭ٚىل إذا ؼكچ
َتؿـ١ً ضـايب١ َجـٌ قٛيٓـا )يـٝظ       ص<أٚ ْؿٞ ذيـو ايجبـٛت  >طٚقٛي٘  

ِ هٹـ ْـ٘ سٴ أنًچُا إٕ ناْس ايػُظ طايع١ڄ ؾايًٝـٌ َٛدـٛد( ؾإْـ٘ َـٔ ايٛاقـض      
 ؾٝٗا بٓؿٞ ثبٛت ْطب١ ايٛدٛد إىل ايًٌٝ ع٢ً تكدٜس ثبٛت ايڀًٛع يًػُظ.

 =ضايب2١=َٛدب١ ١ً1 قطُإ ؾإذٕ: ايػسط١ٝ املتؿ 
ٕٻ تط١ُٝ ايػسط١ٝ باملتؿ١ً يف املٛدب١ سكٝكٝـ١ ٚٚاقـش١،     ٫ٚ خؿا٤ أ

ٕٻ ايه٬ّ يف ايطايب١ ؾإْ٘ يٝظ ٖٓاى غ٤ٞٷ َػسٚطاڄ بػ٤ٞٺ آخـس، بـٌ ؾٝٗـا     إ٫چ أ
 ْؿٞ ايػسط١ٝ ؾهٝـ تط٢ُ بايػسط١ٝ ؾك٬ڄ عٔ ايتط١ُٝ باملتؿ١ًب

ٕٸ ايتطــ١ُٝ يف      ــأ ــ٘: ب ــ٘ هــاب عٓ ايطــايب١ يًُػــاب١ٗ ايؿــٛز١ٜ  غــرل أْ
ٍ باملٛدب١ ٚإٕ نإ ٚاقع ايكك١ٝ ايطايب١ ضًب اٱغـذلاط ٚاٱ  ، ؾٮدـٌ  تؿـا

 َػابٗتٗا باملٛدب١ زلٿٝس بايػسط١ٝ املتؿ١ً.
)ايؿكس٠ ايجا١ْٝ( نٕٛ اؿهِ ؾٝٗا باملٓاؾا٠ بني ايٓطبتني أٚ بطًبٗا، ٖرٙ  

٠، غاٜتـ٘ إٔ قٛيـ٘   ٖٞ ايػسط١ٝ املٓؿؿ١ً، ٱغتُاشلا ع٢ً اٱْؿؿـاٍ ٚاملكـاد  
دا٥ُـاڄ إَـا إٔ ٜهـٕٛ    َٓؿؿ١ً َٛدب١ َجـٌ قٛيٓـا )   ص<باملٓاؾا٠ بني ايٓطبتني>ط
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ِٳ ؾٝٗا باملٓاؾا٠ بني ايٓطبتني يف املكدّ ٚايتـايٞ،   ايعدد شٚداڄ أٚ ؾسداڄ( ؾكد سٴهٹ
 ٚايتكاد بني نٕٛ ايعدد شٚداڄ ٚنْٛٹ٘ ؾسداڄ. يٛقٛح ايتٓايف

ٓؿؿ١ً ضايب١ َجـٌ قٛيٓـا )يـٝظ    َ ص<أٚ بطًب تًو املٓاؾا٠>طٚقٛي٘  
ايبت١ إَا إٔ ٜهٕٛ ايعدد شٚداڄ أٚ َٓكطُاڄ عتطاٜٚني( ؾكد سهـِ ؾٝٗـا بأْـ٘ ٫    
تٓايف بني نٕٛ ايعدد شٚدـاڄ ٚنْٛـ٘ َٓكطـُاڄ عتطـاٜٚني نُـا تػـاٖد يف ايعـدد        

 ( َج٬ڄ.4)
 ضايب١=2=َٛدب١ 1ٜكاڄ أؾإذٕ: ايػسط١ٝ املٓؿؿ١ً قطُإ  
ٕٳ َٔ ساٍ ايػسط١ٝ  ٕٻ تط١ُٝ ايطايب١ املٓؿؿ١ً  ٚقد با ايطايب١ املتؿ١ً أ

بايػسط١ٝ ٚاملٓؿؿ١ً أٜكـاڄ َـٔ بـاب اٱضـتعاز٠ ٚاملػـاب١ٗ ايؿـٛز١ٜ باملٛدبـ١        
 ١.ٝدٕٚ اؿكٝك
ؾتشؿٻٌ يف ْٗا١ٜ املڀاف: إٔ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ تعـين َـا نـإ اؿهـِ      

 ؾٝٗا بجبـٛت ْطـب١ٺ عًـ٢ تكـدٜس أخـس٣ أٚ ْؿـٞ ذيـو ايجبـٛت، أٚ باملٓاؾـا٠ بـني          
 ايٓطبتني أٚ ضًب تًو املٓاؾا٠.

ا٭َس ايجاْٞ: يف بٝإ سؿس ايكك١ٝ يف اؿ١ًُٝ ٚايػسط١ٝ، ثِ سؿـس   
 ايكك١ٝ ايػسط١ٝ يف املتؿ١ً ٚاملٓؿؿ١ً، ؾٗٓا غ٦ٝإ ٜٓبػٞ ايٛقٛف عًُٝٗا:

 أ٫ٚڄ: سؿس ايكك١ٝ يف اؿ١ًُٝ ٚايػسط١ٝ 
يككـ١ٝ  املؿٓـ سٝح أْ٘ سؿس ايكك١ٝ بني اٱثبات ٚايٓؿٞ ؾكاٍ ))ا 

ٕٵ سهـِ ؾٝٗــا بجبـٛت غــ٤ٞٺ يػـ٤ٞٺ أٚ ْؿٝــ٘ عٓـ٘ ؾشًُٝــ١ ٚإ٫چ ؾػــسط١ٝ(( ٫ٚ      إ
وهـِ بجبـٛت غـ٤ٞٺ يػـ٤ٞٺ أٚ ٫، ؾًـرا      إٔ ميهٔ غل ثايح يف ايبني، ٭ْ٘ إَا 

ايٓؿٞ اٱثبات ٜٚهٕٛ اؿؿس س٦ٓٝرٺ عكًٝاڄ ْظساڄ إىل أْ٘ َا نإ أَسٙ دا٥ساڄ بني 
ٌٴ قطُاڄ آخس. ٛٿشٴ ايعك  ٫ٚ ه
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ٕٸ ٖرا بٓا٤ٶ ع٢ً بٝـإ املؿـٓـ، ٚإ٫چ ؾعًـ٢ بٝـإ نـجرل      يهٔ ٫   ىؿ٢ أ
َِٓٗ يٝظ اؿؿس عكًٝاڄ، َجٌ َـا قايـ٘ ايػصايـٞ ))ايككـ١ٝ تٓكطـِ إىل محًٝـ١       
ٚإىل غسط١ٝ((، َٚجٌ َا قاي٘ ايػٝذ ايس٥ٝظ ))ايكك١ٝ إَـا إٔ ٜهـٕٛ اؿهـِ    

َٚجـٌ َـا قايـ٘    َا إٔ ٜهٕٛ بٓطب١ َ٪يډؿ١ تأيٝـ ايككاٜا(( إؾٝٗا بٓطب١ٺ َؿسد٠ٺ ٚ
احملكل )زٙ( يف ايتذسٜد ))ٚيف ايكك١ٝ تأيٝؿـإ ا٭ٍٚ إٔ ٜهـٕٛ َـٔ َؿـسداتٺ     
ٕٻ َجٌ ٖرٙ ايعبازات ٚايبٝاْات  تاّ ايد٫ي١ ٚايجاْٞ َٔ قكاٜا(( ، ٚغرلٖا. ؾإ

ٚ نُا تس٣ يٝظ ؾٝٗـا ايذلدٜـد بـني     ِټ َٓٗـا زا٥شـ١      اٱثبـات  ايٓؿـٞ ستـ٢ ٜٴطتٳػـ
ٕٻ  اؿؿــس ايعكًــٞ، بــٌ املطــتؿاد َٓٗــا   ــٛا ؾٛدــدٚا أ أْٗــِ إضــتكسأٚا ٚتؿشٻؿٴ

 ايكك١ٝ إَا مح١ًٝ ٚإَا غسط١ٝ، ؾاؿؿس إذاڄ إضتكسا٥ٞ.
ٚباؾًُــ١: ؾاملطــتؿاد َــٔ عبــا٥س مجًــ١ َــٔ ايكــّٛ غــرل عبــاز٠ املــاتٔ   

ٕٻ سؿس ايكك١ٝ يف اؿًُٝـ١ ٚايػـسط١ٝ إضـتكسا٥ٞ، أَـا بٓـا٤ٶ عًـ٢        ايتؿتاشاْٞ أ
ٕٻ اؿؿس عك  ًٞ.تكسٜس املاتٔ ؾاملطتؿاد أ

ــ٘ بـــ      ــد عبازت ٕٻ احملػــٞ )زٙ( قٝٻ ــس٣ أ ــا ت ــٔ ٖٓ ــسٻزٙ   >طَٚ ــا ق ــ٢ َ عً
بــني بٝــإ  خــت٬فٚبٗــرا ايكٝــد ٜػــرل )زٙ( إىل ٖــرا ايؿــسم ٚاٱ ص<املؿــٓـ

 املؿٓـ ٚغرلٙ َٔ سٝح إضتؿاد٠ اؿؿس ايعكًٞ أٚ اٱضتكسا٥ٞ.
 ثاْٝاڄ: سؿس ايكك١ٝ ايػسط١ٝ يف املتؿ١ً ٚاملٓؿؿ١ً 
ٕٻ اؿؿس ٖٓا إضـتكسا٥ٞ، نُـا ضـٝأتٞ     اٖس ايهًُات اٱتؿام   ع٢ً أ

ؾُٝا بعد إٕ غا٤ اهلل تعاىل َٔ املاتٔ سٝح ذنس: ))ايػسط١ٝ َتؿ١ً إٕ سهِ 
 اٱثبـات  (( ؾًٝظ ؾٝ٘ ايذلدٜد بـني …َٚٓؿؿ١ً إٕ سهِ  …ؾٝٗا بجبٛت ْطب١ٺ 

ــاڄ بــٌ إضــتكسا٥ٞ، َٚعٓــ٢ ذيــو أْٗــِ إضــتكسأٚا     ٚ ايٓؿــٞ ؾاؿؿــس يــٝظ عكًٝ
أنجس َٔ ٖرٜٔ ايكطُني يًػـسط١ٝ، ٚيهـٔ َـٔ احملتُـٌ      ٚتؿشٻؿٛا ؾًِ هدٚا

 عك٬ڄ إٔ ٜٳذٹد أسدٷ بعدٙ  قطُاڄ آخس يًػسط١ٝ.
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ٖٚرا ٖٛ َؿاد ايؿسم بني ايعكًٞ ٚاٱضتكسا٥ٞ، ؾؿٞ اؿؿس ايعكًـٞ   
ِڈ آخس، نُا تػاٖد ذيو يف ا٭سهـاّ   ايعكٌ ٜس٣ باضتشاي١ ٚدٛد ؾسدٺ أٚ قط

ٕٻ سؿس ا٭سهاّ  -َج٬ڄ–ايتهًٝؿ١ٝ  يف اـُط١ سؿسٷ عكًٞ، إذ ايعكٌ ٜس٣ ؾإ
يف ايػسٜع١ املكدض١، بُٝٓـا اؿؿـس    َٔ احملاٍ إٔ ٜٛدٳدٳ سهِ تهًٝؿٞ ضادعٷ

ّڈ َـٔ خـ٬ٍ ايتتبـع ٚايـتؿشټـ،         اٱضتكسا٥ٞ ؾٗٛ سؿسٴ ايػـ٤ٞ يف نـرا أقطـا
 ٚايعكٌ ٫ ٜس٣ عشاي١ٝ ٚدٛد ؾسدٺ آخس غرل تًو ا٭قطاّ اييت أڂضتكسٜٳس.

ٕٻ سؿــس   ايككــ١ٝ يف اؿًُٝــ١ ٚايػــسط١ٝ عًــ٢ َــا قــسٻزٙ   ؾاؿاؾــٌ: أ
 املؿٓـ سؿسٷ عكًٞ، ٚأَا سؿس ايػسط١ٝ يف ْٛعٝٗا إضتكسا٥ٞ.

 ا٭َس ايجايح: يف بٝإ أدصا٤ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ 
ٕٻ أدصا٤ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ ث٬ث١: - اٖساڄ–٫ خ٬ف    بني املٓاطك١ يف أ
 ي١ٝ أٚ ضًبٗا.١ٝ أٚ اٱْؿؿاتؿايايٓطب١ اٱ-3ايتايٞ  -2املكدّ -1 
أَــا ٚدــ٘ تطــ١ُٝ اؾــص٤ ا٭ٍٚ )َكــدَاڄ( ؾكــد بٝٻٓــ٘ احملػــٞ بكٛيــ٘          

ِټ ايـراٍ املعذُـ١        ص<يتكدَ٘ يف ايرنس>ط ٚيف نًُـ١ )ايـرنس( إستُـا٫ٕ: قـ
ٕ إ)ايرټنس( عع٢ٓ ايًشا  ٚايتؿٛز، ٚنطسٖا )ايرٿنس( أٟ يف َكاّ ايًؿـظ. ؾـ  

ًشا  ٚايتؿٛز ؾـ٬ نـ٬ّ ؾٝـ٘    أٟ اي -بايكِ–نس نإ املساد ٖٛ ايتكدّ يف ايرټ
ّٷ يف َكاّ ايتؿٛز ٕٻ اؾص٤ ا٭ٍٚ َتكد يف بعـض   سٚايًشا  ٚإٕ تـأخٻ  باعتباز أ

 املٛازد يف ايتًؿظ.
ٚأَا إذا نإ املـساد ذيـو بهطـس ايـراٍ املعذُـ١ ؾـ٬ بـد َـٔ ايتكٝٝـد           

ٕٻ اؾــص٤ ا٭ٍٚ يف ايػايــب َتكــدّ يف َكــاّ ايــتًؿظ، أَــا يف غــرل  بايػايــب، ؾــإ
ؾكد ٜتأخس اؾص٤ ا٭ٍٚ، إذ مل ٜكٌ أسدٷ بإٔ اؾص٤ ا٭ٍٚ يف ايػسط١ٝ  ايػايب

َتكدّ دا٥ُاڄ ٚيف لاّ املٛازد ٫ ضُٝا يف املٓؿؿ١ً َٓٗـا، يعـدّ ٚدـٛد تستٝـب     
طبٝعـٞ بـني طسؾٝٗـا نُــا ٫ ىؿـ٢، ا٭َـس ايــرٟ إضـتدع٢ بعـض ايػــساح يف        
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ٕٻ ا٭ٚىل يًُشػــٞ إٔ ٜكـٍٛ يف ٚدـ٘ ايتطـُٝ       ١ )يتكدَــ٘ يف املكـاّ إٔ ٜكـٍٛ بـأ
ٕٻ اؾص٤ ا٭ٍٚ طبعاڄ ٖٛ َكدٻّ ع٢ً اؾص٤ ايجاْٞ ٚإٕ نـإ يف   ايڀبع( باعتباز أ

 ايٛقع )ايًؿظ( خ٬ف ذيو.
ٚأَــا ٚدــ٘ تطــ١ُٝ اؾــص٤ ايجــاْٞ )تايٝــاڄ( ؾكــد بٝٻٓــ٘ )زٙ( أٜكــاڄ بكٛيــ٘    

أٟ يف ايـرنس بأسـد املعٓـٝني املـرنٛزٜٔ يف ايتكـدّ.       ص<يٹتٹًٛٙ اؾص٤ ا٭ٍٚ>ط
ٕٻ ا٭ٚىل إٔ ٜٴكـاٍ )يف ايڀبـع( نُـا         ٚن٬ّ  ذيـو ايـبعض آتٺ ٖٓـا أٜكـاڄ َـٔ أ

 عسؾس يف ايتكدّ.
 -ثِ ْٓتكٌ إىل تٛقٝض بعض َؿسدات ايدزع ايٛازد٠ يف اؿاغ١ٝ: 

ٕٻ غــسض احملػــٞ   <أٟ ٚإٕ مل ٜهــٔ اؿهــِ اخل>قٛيــ٘ )زٙ(   ٚقــد عسؾــس أ
 )زٙ( َٔ ٖرا ايتؿطرل َا ٖٛ ب

 ٕ ناْس َٛدب١ڄإ <ع٢ً تكدٜس أخس٣>قٛي٘ )زٙ(  
إٕ ناْس ضـايب١ڄ، ؾاملتؿـ١ً عًـ٢ قطـُني:      <أٚ ْؿٞ ذيو ايجبٛت>قٛي٘ )زٙ(  

 َٛدب١ ٚضايب١.
ــ٘ )زٙ(   ــا٠>قٛي ٛ  <أٚ باملٓاؾ ــ٢ ق ـٷ عً ــإ   عڀــ ــٛت ْطــب١ٺ(( أٟ أٚ ن ــ٘ ))بجب ي

هِ باملٓاؾا٠ بني ايٓطـب١ يف املكـدّ ٚايٓطـب١ يف ايتـايٞ، ٚايتٓـايف      اؿ
إَا يف ايؿـدم ٚايهـرب َعـاڄ     -نُا ضٝأتٞ َؿؿٻ٬ڄ–بني ايٓطبتني 

ٚتطــ٢ُ املٓؿؿــ١ً اؿكٝكٝــ١، أٚ يف ايؿــدم ؾكــط ٚتطــ٢ُ َاْعــ١   
ًڊـ٘ ؾُٝـا       اؾُع، أٚ يف ايهرب ؾكط ٚتط٢ُ َاْعـ١ اـًـٛ، ٖـرا ن

 إذا ناْس املٓؿؿ١ً َٛدب١ڄ.
ضـًب تًـو املٓاؾـا٠ ايٛاقعـ١ بـني       ٚأأٟ  <أٚ ضـًب تًـو املٓاؾـا٠   >قٛي٘ )زٙ(  

ــبتني بأســد تًــو ا٭قطــ    اّ ايج٬ثــ١، ٖٚــرا ؾُٝــا إذا ناْــس    ايٓط
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ــا٭خس٠ ضــت١ڄ نُــا ٫     املٓؿؿــ١ً ضــايب١، ؾتؿــرل أقطــاّ املٓؿؿــ١ً ب
 ىؿ٢.

ٕٷ َجٌ )نًُا ناْس                   ٕٻ املساد بايػسط١ٝ ٖٓا َا ؾٝ٘ إذعا ثِ ٫ ىؿ٢ أ
ٔٵ َٳ ٜكڂِ أقڂـِ َعـ٘( ؾإْـ٘     ايػُظ طايع١ڄ ؾايٓٗاز َٛدٛد( ٫ َجٌ )

 ْظس املٓڀكٞ يف ايككاٜا. فسد تؿٛز، ٚيٝظ َٛزد
 بٝإ َٓ٘ )زٙ( يًشؿس ايعكًٞ. <دا٥س بني ايٓؿٞ ٚاٱثبات>قٛي٘ )زٙ(  
ًڃ>قٛي٘ )زٙ(   ٕٻ اؾص٤ ايجاْٞ إيفا زلٞ تايٝاڄ جمل٦ٝ٘ عكٝب  <ٛٙيٹتٹ َؿدزٷ ٜٚعين أ

 اؾص٤ ا٭ٍٚ.
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 (4احملاقس٠ )
قاٍ املاتٔ طٚاملٛقٛع إٕ نإ غدؿاڄ زلٝس ايكك١ٝ  

ؾ١ ٚإٕ نإ ْؿظ اؿكٝك١ ؾڀبٝع١ٝ ٚإ٫چ غدؿ١ٝڄ ٚكؿٛ
ؾإٕ بني ن١ُٝ أؾسادٙ ن٬ڋ أٚ بعكاڄ ؾُشؿٛز٠ ن١ًٝ أٚ 

 دص١ٝ٥ َٚا ب٘ ايبٝإ ضٛزٷ ٚإ٫چ ؾ١ًُٗص
نإ ايه٬ّ يف اؾ١ٗ ايجاْٝـ١ َـٔ دٗـيت ايبشـح يف ايككـاٜا ٖٚـٛ يف        

ٕٻ املـــاتٔ قطٻـــِ ايككـــ١ٝ أ٫ٚڄ إىل اؿًُٝـــ١        تكطـــُٝات ايككـــ١ٝ، ٚعسؾـــس أ
ــ٘       ٚايػــ ــاّ بكٛي ِڈ آخــسڈ يًككــ١ٝ يف املك ــو أغــاز إىل تكطــٝ ــد ذي ــِ بع سط١ٝ، ث

ٕ ٖرا ايتكطِٝ َٔ خ٬ٍ اخل(( ْٚدخٌ يف بٝا…))ٚاملٛقٛع إٕ نإ غدؿاڄ
 ث٬ث١ٺ يف املكاّ: طسح أض١ً٦ٺ
ٕٻ ٖــرا ايتكطــِٝ يًككــ١ٝ يف املكــاّ ٖــٌ ٖــٛ تكطــِٝ     ايطــ٪اٍ ا٭ٍٚ: إ

 ذيوب يًكك١ٝ اؿ١ًُٝ أّ يًػسط١ٝب َٚا ايديٌٝ ع٢ً
ٕٻ املؿـٓـ قطٻـِ ايككـ١ٝ إىل           ٖٚرا ايطـ٪اٍ ٜٓػـأ َـٔ أْهـِ عـسؾتِ أ

ٌب َُٓٗــا، ثــِ بعــد ذيــو َباغــس٠ڄ قــاٍ  اؿًُٝــ١ ٚايػــسط١ٝ، ثــِ بــٝٻٔ أدــصا٤ نــ
اخل(( ٚذنس أقطاَاڄ يًكك١ٝ َـٔ دٕٚ إٔ ٜؿـسٿح بـإٔ    …))ٚاملٛقٛع إٕ نإ 

 تطا٩ٍب ٖرا ايتكطِٝ يًش١ًُٝ أّ يًػسط١ٝ، ا٭َس ايرٟ أٚيځد ٖرا اي
ٕٻ ايتكطـــِٝ ٖـــرا يف خؿـــٛف املكـــاّ يًككـــ١ٝ    ْكــٍٛ يف اؾـــٛاب: إ

اؿ١ًُٝ، بديٌٝ تعبرل املاتٔ باملٛقٛع سٝح قاٍ ))ٚاملٛقٛع..اخل(( ؾًٛ نإ 
ٕٻ غ٦ٝاڄ َٔ أدـصا٤ ايػـسط١ٝ    ايتكطِٝ يًػسط١ٝ يهإ إٔ ٜعبٿس باملكدّ يٛقٛح أ

 ٌ ُٻ٢ َٛقٛعاڄ، ٚعا أْ٘ مل ٜعبٿس باملكدّ بـ ٕٻ     ٫ ٜط عبٻـس باملٛقـٛع، ٚعسؾـس أ
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ٕٻ ايتكطـِٝ   ُٻ٢ باملٛقٛع، ؾُٔ ٖرا ٜطتؿاد أ اؾص٤ ا٭ٍٚ َٔ اؿ١ًُٝ ٖٛ املط
 ٖرا يًكك١ٝ اؿ١ًُٝ ٫ ايػسط١ٝ.

ٕٻ ايتكطـِٝ ٖـرا بعٝٓـ٘ دـازڈ ٚآتٺ يف          تٓبٝ٘: مما وطٔ اٱميـا٤ إيٝـ٘ ٖـٛ أ
ملكـاَني ضـٓكـ   ايكك١ٝ ايػـسط١ٝ أٜكـاڄ، غاٜـ١ ا٭َـس أْـ٘ ٖٓـاى تؿاٚتـإ بـني ا        

ا إٕ غا٤ اهلل تعاىل َؿؿ٬ڄ يف قًِّ٘ ٖٚٛ ايؿؿٌ املعكٛد يبٝإ ايػسط١ٝ، ُعًٝٗ
ٕٻ ٖرا ايتكطِٝ يف  ُٹعسٳ قسٜباڄ أْٸا قٝٸدْا اؾٛاب غؿٛف املكاّ، أٟ أ ٚشلرا ضٳ
ِٷ يًشًُٝـ١، أَـا يف َكـاّ ايككـ١ٝ       خؿٛف املكاّ ايرٟ مٔ ؾٝ٘ إيفا ٖٛ تكطـٝ

 كاڄ ٚازدٷ ؾٝ٘.ايػسط١ٝ ؾايتكطِٝ ٖرا أٜ
ٚعًٝ٘ ؾايتكطِٝ ٖرا َٔ ايتكطُٝات املػذلن١ بني اؿ١ًُٝ ٚايػسط١ٝ،  

غا١ٜ ا٭َس أْ٘ َع بعض ايؿٛازم، نُـا عسؾـس ٖـرٙ ايٓهتـ١ يف َٓڀـل ايػـٝذ       
 .املظؿس )زٙ( 
ٕٻ ٖـرا ايتكطـِٝ يًككـ١ٝ اؿًُٝـ١        ايط٪اٍ ايجاْٞ: بعد ايتعسف عًـ٢ أ

ٕٻ ايتكطِٝ ٖرا ٌٖ ٖٛ باعتباز َٛقٛع اؿًُٝـ١ أّ قُٛشلـا أّ    ٜٴطأٍ ٜٚٴكاٍ أ
 ايٓطب١ ايٛاقع١ بُٝٓٗاب َٚا ايديٌٝ ع٢ً ذيوب

ٕٻ أدصا٤ ايكك١ٝ   ٕٻ املاتٔ ذنس بأ ٖٚرا ايط٪اٍ ٜٓػأ َٔ أْهِ عٳسٳؾتِ أ
ؾٝشتُـٌ إٔ ٜهـٕٛ ٖـرا     -املٛقـٛع ٚاحملُـٍٛ ٚايٓطـب١ بُٝٓٗـا    –اؿ١ًُٝ ث٬ثـ١  

ٕ باعتباز قُٛشلا، ٚإٔ ٜهٕٛ ايتكطِٝ باعتباز َٛقٛعٗا نُا وتٌُ إٔ ٜهٛ
 باعتباز ايٓطب١، ؾُٔ ٖرا ٜٓػأ ٖرا ايتطا٩ٍ.

ٕٻ ايتكطـِٝ ٖـرا باعتبـاز َٛقـٛع اؿًُٝـ١ بـديٌٝ         ْكٍٛ يف اؾٛاب: أ
اعتباز املاتٔ املٛقٛعٳ يف َنت ايتكطِٝ سٝح قاٍ ))ٚاملٛقٛع اخل(( ٚمل ٜعبٿس 

عتباز قُٛشلا أٚ ايٓطـب١  باحملٍُٛ أٚ ايٓطب١، ؾًٛ نإ ايتكطِٝ ٖرا يًش١ًُٝ با
ايها١ٓ٥ بني املٛقٛع ٚاحملٍُٛ يهإ عًٝ٘ إٔ ٜكٍٛ: ٚاحملٍُٛ أٚ ٚايٓطـب١، يف  
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ٕٻ ايتكطِٝ ٖرا يًشًُٝـ١  سني أْ٘ مل ٜعبٿ س بُٗا بٌ عبٻس باملٛقٛع، ؾُٓ٘ ٜعًِ أ
 باعتباز َٛقٛعٗا.

ٚع٢ً ق٤ٛ ٖرا ؾبٻ املؿٓـ ْظسٙ ع٢ً َٛقٛع اؿ١ًُٝ ؾشطب،  
 يف تط١ُٝ ا٭قطاّ ساٍ املٛقٛع. ٚيٛسظ أٜكاڄ

ٕٻ ايتكطــِٝ يف املكــاّ تكطــِٝ يًككــ١ٝ  –ٚإىل ٖــرٜٔ املڀًــبني   َڀًــب أ
ــاز َٛقــٛعٗا    ــ١ باعتب ــ٘ تكطــِٝ يًشًُٝ ــ١، َٚڀًــب أْٸ أغــاز احملػــٞ   -اؿًُٝ

 ص<ٖرا تكطِٝ يًكك١ٝ اؿ١ًُٝ باعتباز املٛقٛع >طإمجا٫ڄ بكٛي٘ 
ٕٸ ٖـرا ايتكطـِٝ يًككـ١ٝ    ايط٪اٍ ايجايـح: أْـ٘ بعـد إٔ اْكـدح يـدٜٓا أ      

اؿ١ًُٝ باعتباز َٛقٛعٗا، ؾٝطأٍ إذاڄ َا ٖٞ أقطاّ ايككـ١ٝ اؿًُٝـ١ باعتبـاز    
 َٛقٛعٗاب
اؾٛاب: إٔ ايكك١ٝ اؿ١ًُٝ بٗرا اٱعتباز املًشـٛ  يف ٖـرا ايتكطـِٝ     

 تٓكطِ إىل أزبع١ أقطاّ:
 =احملؿٛز4٠=امل١ًُٗ 3=ايڀبٝع١ٝ 2=ايػدؿ١ٝ 1 
٘     –ٚايطټس يف ٖرا ايتكطِٝ   ٚقؿٸـٌ   >ط نُـا أغـاز إيٝـ٘ احملػـٞ بكٛيـ

ٕٻ املٛقٛع ٕٻ املٛقٛع يف ايكك١ٝ اؿ١ًُٝ ٫ ىًٛ  -ص <اخل…ايتكطِٝ أ ٖٛ: أ
َٸا إٔ ٜهـٕٛ أَـساڄ نًٝـاڄ، ٫ٚ     إَا إٔ ٜهٕٛ أَساڄ دص٥ٝاڄ َػدٻؿاڄ يف اـازز، ٚإ

 غل ثايح بُٝٓٗا.
ٕ( ؾع٢ً ا٭ٍٚ تط٢ُ ايكك١ٝ غدؿـ١ٝڄ ٚكؿٛؾـ١ڄ َجـٌ )شٜـدٷ إْطـا      

ـٷ يف اـازز ٖٚٛ غدـ شٜد، ٚزلٝس  ؾايكك١ٝ ٖرٙ َٛقٛعٗا أَسٷ َػدٻ
ــاڄ، ٚزلٝـــس    ــٝاڄ ٚدص٥ٝـ ــساڄ غدؿـ ــاز نـــٕٛ َٛقـــٛعٗا أَـ ــ١ٝڄ( باعتبـ )غدؿـ

ـٷ ؾٝٗا بؿسدٺ ٚاسد ٫ٚ ع١َُٝٛ ي٘. ٕٻ اؿهِ كت  )كؿٛؾ١ڄ( بًشا  أ
 ؾع٢ً مٜٛٔ: -ن١ًٝ املٛقٛع–ٚع٢ً ايجاْٞ  
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١ ع٢ً ْؿـظ سكٝكـ١ ٖـرا ايهًـٞ عـا      إَا إٔ ٜهٕٛ اؿهِ يف ايككٝ -آ 
ٖٛ نًٞ ٚعا ٖٛ طبٝع١ َٔ ايڀبـا٥ع، َـع قڀـع ايٓظـس عـٔ أؾـسادٙ َٚؿـادٜك٘        
اـازد١ٝ، عٝـح ٫ ٜطـسٟ اؿهـِ َـٔ تًـو ايڀبٝعـ١ ٚاؿكٝكـ١ إىل ا٭ؾـساد،         
ٚإيفا َكتؿسٷ ع٢ً ذيو ايهًٞ، بـٌ أضاضـاڄ ٫ ٜؿـض إزدـاع ٖـرا اؿهـِ إىل       

 أؾساد ذيو ايهًٞ.
ٕٻ اؿهـِ    ٚإَا إٔ ٜه -ب ٕٛ اؿهِ ع٢ً أؾساد ايهًٞ َٚعٓـ٢ ذيـو أ

ٚإٕ نإ يف ايظاٖس ع٢ً ايهًٞ يهٓٻ٘ يف ايٛاقع ٭ؾسادٙ، ٚإْٻُا دـ٤ٞٳ بـايهًٞ   
َٴس  ٚايـداعٞ إىل  ، يًُٛقـٛعات ايٛاقعٝـ١    ١ڄ٦ـ ٜنٞ ٜهٕٛ عٓٛاْاڄ سانٝاڄ َٚـسآ٠ڄ 

ٛټز تًو ا٭ؾساد براتٗا يعدّ تٓاٖٝٗا ٚخ سٚدٗـا  ٖرا ايتهًڊـ ٖٛ إضتشاي١ تؿ
 عٔ ايعدٿ ٚاؿطاب ؾ٬ بدٻ َٔ تؿٛزٖا بايعٓٛإ اؿانٞ عٓٗا.

ٖرا َكاؾاڄ إىل عدّ ايؿسؾ١ أٚ قـٝاع ايٛقـس بإٜؿا٥ٗـا غؿٛؾـٗا،      
ٕٻ اٱْطإ يؿٞ خطس َج٬ڄ.  ؾبدٍ إٔ ٜكاٍ شٜد ٚعُسٚ ٚ.. يؿٞ خطس ٜكاٍ إ

مـٛ )اٱْطـإ ْـٛعٷ( ؾـاؿهِ      ((طبٝعٝـ١ ))ؾع٢ً ا٭ٍٚ تطـ٢ُ ايككـ١ٝ    
ٓٛع١ٝ إيفا ٖٛ قٍُٛ ع٢ً َؿّٗٛ نًٞ اٱْطإ ٫ عًـ٢ أؾـسادٙ َٚؿـادٜك٘    باي

ٕٻ أؾساد اٱْطإ يٝطس ْٛعاڄ، ؾـ٬ ٜؿـض إٔ ٜكـاٍ: شٜـدٷ      اـازد١ٝ، يٛقٛح أ
 ْٛعٷ، بهسٷ ْٛعٷ، ٖٚهرا، ؾإْٗا َؿادٜل دص١ٝ٥، ٚايٓٛع سكٝك١ ن١ًٝ.

ٕٻ اؿهِ ؾٝٗا ع٢ً ْؿظ ايڀبٝعـ١ ا  ((طبٝع١ٝ))ٚزلٝس   يهًٝـ١  باعتباز أ
 عا ٖٞ طبٝع١څ َٔ دٕٚ َطاعڈ ي٘ يٮؾساد ٚاملؿادٜل اـازد١ٝ.

ٞ      –ٚع٢ً ايجاْٞ   ؾٗـٛ عًـ٢ مـٜٛٔ     -َـا يـٛ نـإ اؿهـِ ٭ؾـساد ايهًـ
 أٜكاڄ:

ٔ هّٛ عًٝٗا يف ايٛاقع، بإٔ ٜبٝٻٔ ن١ُٝ أؾساد املٛقٛع احملبٝٻأ=إَا إٔ ٜٴ
ٕٻ اؿهِ ٌٖ ٖٛ ع٢ً نِّٗا أٚ ع٢ً بعكٗا.  أ
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ٕٻ اؿهـِ يٮؾـساد دٕٚ ايهًـٞ     ٜبٝٻ ب= ٚإَا إٔ ٫ ٔ ذيو َع ايعًِ بـأ
 ْؿط٘، بٌ ٌُٜٗ ايبٝإ.

ٕ    –ؾع٢ً ايجـاْٞ    تطـ٢ُ ايككـ١ٝ )ًَُٗـ١ڄ(، َجـٌ      -َـا يـٛ أُٖـٌ ايبٝـا
ٕٻ ٖٓـاى َطـادد يف   )َطاددٷ يف ايبًد َعُٛز٠( ؾكد سٴهٹِ يف ٖـرٙ ايككـ١ٝ بـأ   

ُٸ بـٌ أڂُٖـٌ بٝـإ ٖـرا      ٔ ؾٝٗـا َا أْ٘ نًڊٗا أّ بعكٗا ؾًـِ ٜبـٝٻ  ت، أسايبًد قد ع
ٱُٖاٍ بٝإ نُٝـ١ ا٭ؾـساد احملهـّٛ     ((١ًَُٗ))ا٭َس، ؾُٔ أدٌ ذيو زلٝس 

 عًٝٗا بٗرا اؿهِ يف ايكك١ٝ، ٚمل ٜتعسٻض شلا إثباتاڄ ٫ٚ ْؿٝاڄ.
تط٢ُ ايككـ١ٝ   -َا يٛ بٴٝٿٔ ن١ُٝ ا٭ؾساد احملهّٛ عًٝٗا–ٚع٢ً ا٭ٍٚ  

ٕٻ ا٭ؾساد احملهّٛ  ((قؿٛز٠ڄ)) عًٝٗا يف ٖرٙ ايكك١ٝ قؿٛز٠ َٚعٝٽ١ٓ باعتباز أ
 إَا ن٬ڋ  أٚ بعكاڄ.

ٝٻ  ٕٻ احملؿــٛز٠ إَــا إٔ ٜبــ ٕٻ اؿهــِ عًــ٢ أؾــساد املٛقــٛع ثــِ إ ٔ ؾٝٗــا أ
ٝٻ  بأمج ٕٻ اؿهـِ عًــ٢ بعــض أؾــسادٙ  عٗـا ٚأضــسٖا ؾهًٝــ١، ٚأَـا إٔ ٜبــ ٔ ؾٝٗــا أ

ٌپ َُٓٗا إَا َٛدب١ أٚ ضايب١ ؾاجملُٛع يف ايٓتٝذ١ أزبع١:  ؾذص١ٝ٥، ٚن
املٛدب١ ايه١ًٝ: َا نإ اؿهِ ثابتاڄ ؾٝٗا ع٢ً مجٝع أؾساد املٛقٛع -1

ّٷ)مٛ  ّڈ َعؿٛ  .(نٌ إَا
ــساد      -2  ــ٢ بعــض أؾ ــا عً ــاڄ ؾٝٗ ــا نــإ اؿهــِ ثابت ــ١: َ ــ١ اؾص٥ٝ املٛدب

 املٛقٛع، مٛ )بعض اؿٝٛإ إْطإ(
ايطــايب١ ايهًٝــ١: َــا نــإ اؿهــِ ؾٝٗــا َطــًٛباڄ عــٔ مجٝــع أؾــساد    -3

 غ٤ٞ َٔ اؾٌٗ بٓاؾعڈ(املٛقٛع مٛ )٫ 
ايطــايب١ اؾص٥ٝــ١: َــا نــإ اؿهــِ ؾٝٗــا َطــًٛباڄ عــٔ بعكــٗا، مــٛ  -4 

ٔڈ()  بعض اٱْطإ يٝظ ع٪َ
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ٕٻ ايكك١ٝ اؿ١ًُٝ باعتباز َٛقٛعٗا ع٢ً   ؾايٓتٝذ١ يف ْٗا١ٜ ايػٛط: أ
أقطاّ أزبع١ٺ: ايػدؿ١ٝ ٚايڀبٝع١ٝ ٚاملًُٗـ١ ٚاحملؿـٛز٠، ٚاحملؿـٛز٠ بـدٚزٖا     

ٛٻع إىل أزب  ع١ أْٛاع، نُا ٖٛ َبٝٻٔ يف ٖرا ايػهٌ املدڀط.تتٓ

 أما اثباتًا        أو نفيا          

 )موجبة(      )سالبة(         
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ثــِ بعــد ذيــو ْٓتكــٌ إىل عبــاز٠ املــاتٔ ٖٚــٞ قٛيــ٘ ))َٚــا بــ٘ ايبٝــإ ضــٛز((   
ٕٻ ن١ُٝ ا٭ؾساد يف ايككاٜا احملؿـٛز٠ َبٝٻٓـ١ َـٔ     ٕٵأٚساؾً٘: أْ٘ بعد  عسؾس أ

ًـو  سٝح ايه١ًٝ ٚاؾص١ٝ٥، اٯٕ ٜٴبشٳح يف ا٭يؿا  اييت ٜـتِ بتٛضټـڀٗا بٝـإ ت   
ايه١ُٝ َٔ ا٭ؾساد احملهّٛ عًٝٗا يف املٛقـٛع ٚايـيت تطـ٢ُ تًـو ا٭يؿـا  يف      
اؾڀ٬ح املٓاطك١ بـ)ضٛز ايكك١ٝ( ٖٚـرٙ ايهًُـ١ َطـتعاز٠ َـٔ ضـٛز ايبًـد،       
ٕٻ ضٛز ايبًد قٝطڅ بايبًد ٚو د ٚٚد٘ اٱضتعاز٠ ٚاملٓاضب١ بُٝٓٗا ٖٛ أْ٘ نُا أ

ك١ٝ ٚقٝط عا سٴهِ عًٝ٘ َٔ أطساؾ٘ نريو ضٛز ايكك١ٝ ؾإْ٘ ودټ أطساف ايك
 أؾساد املٛقٛع.

ٌب  َٔ احملؿٛزات ا٭زبع أيؿا  كؿٛؾ١ تعـدټ ضـٛزاڄ شلـا، بـٝٻٔ      ٚيه
 ا ًٜٞ:عاحملػٞ ضٛز نٌ ٚاسد٠ٺ َٔ تًو احملؿٛزات 

َٚـا  >طضٛز املٛدب١ ايه١ًٝ: َجٌ )نٌ، ٫ّ اٱضتػسام( ثِ قاٍ ( 1)
٠ َـٔ احملػـٞ إغـاز٠ إىل أَـسڈ     ٖـرٙ ايعبـاز   ص<ٜؿٝد َعٓاُٖا َٔ أ١ٜ يػ١ٺ ناْـس 

ٕٻ املٓڀكٞ ٫ ٜبشح عٔ خؿٛف يػ١ٺ َـا، بـٌ إيفـا ٜبشـح عـٔ َڀًـل        ٖٚٛ أ
ٕٻ ضـٛز ايككـ١ٝ ٫ ٜٓشؿـس با٭يؿـا        ايًؿظ َٔ أٟ يػ١ٺ نإ،ؾًرا أؾـاد )زٙ( أ
ــ١ ؾشطــب بــٌ َــٔ أٟ يػــ١ٺ ناْــس تًــو ا٭يؿــا  تؿٝــد َعٓــ٢ ا٭يؿــا       ايعسبٝ

َٚـا  >طس )نٌ ٫ّٚ اٱضتػسام( ثـِ قـاٍ   املٛدٛد٠ يف ايعسب١ٝ، ؾؿٞ املكاّ ذن
َجـٌ يؿـظ )ٖسٜـو( يف ايًػـ١ ايؿازضـ١ٝ،       ص<ٜؿٝد َعٓاُٖا َٔ أٟ يػـ١ٺ ناْـس  

ٛ ؾإٕ ايؿازضٞ عٓدَا ٜسٜد إٔ وؿس أؾساد املٛقـٛع احملهـّٛ عًٝٗـا عًـ٢ مـ     
ٌٻ ؾـسدٺ     ) -َج٬ڄ-املٛدب١ ايه١ًٝ ٜكٍٛ  ٕٻ نـ ٖسٜو إْطإ سٝٛإ أضـس( ٜعـين أ
زابڀـ١ غـرل شَاْٝـ١     -نُا عسؾس ضابكاڄ-ٝٛإ، ٚ)أضس( َٔ أؾساد اٱْطإ س
 يف ايًػ١ ايؿازض١ٝ.
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ٕٻ املٓڀكٞ ٫ ٜبشح عٔ خؿٛف يػ١ٺ َعٝٻ١ٓ، بٌ ٜبشـح    ؾاؿاؾٌ: أ
 عٔ َڀًل ايًؿظ َٔ أٟ يػ١ٺ نإ.

( ضٛز٠ املٛدب١ اؾص١ٝ٥: َجٌ )بعض، ٚاسـد( َٚـا ٜؿٝـد َعٓاُٖـا     2) 
 ؿازض١ٝ.َٔ أٟ يػ١ٺ ناْس َجٌ )بٳطا( يف ايًػ١ اي

( ضٛز ايطايب١ ايه١ًٝ: َجٌ )٫ غ٤ٞ، ٫ ٚاسد، ايٓهس٠ يف ضـٝام  3) 
ــٝر( يف        ــٌ )ٖ ــس َج ــ١ٺ ناْ ــا  َــٔ أٟ يػ ــ٢ ٖــرٙ ا٭يؿ ــد َعٓ ــا ٜؿٝ ــٞ( َٚ ايٓؿ

 ايؿازض١ٝ.
( ضٛز ايطايب١ اؾص١ٝ٥: َجٌ )يٝظ بعض، بعض يٝظ، يٝظ نٌ( 4)  

ْـ        ٘ ُٖـ٘(  َٚا ٜطاٟٚ ٖرٙ ا٭يؿا  َـٔ أٟ يػـ١ٺ ناْـس نًؿـظ )ْـ٘ ٖسٜـو( ٚ )
 ٚ)ُٖ٘ ْ٘( يف ايؿازض١ٝ.

 -ثِ ْعسز ع٢ً تٛقٝض بعض َؿسدات ايدزع: 
ٕٸ يًشًُٝـ١ تكطـُٝات     <ٖرا تكطـِٝ يًككـ١ٝ اؿًُٝـ١ اخل   >قٛي٘ )زٙ(   إعًـِ أ

 أزبع١ باعتبازاتٺ كتًؿ١ٺ:
ٕٻ ايككـ١ٝ ثٓا٥ٝـ١څ إٕ     -1                تكطِٝ باعتباز ايسابڀ١ ٖٚٛ َا َك٢ َـٔ أ

 ڀ١، ٚث٬ث١ٝڅ إٕ ذٴنست.مل ترنس ؾٝٗا ايساب
 تكطِٝ باعتباز اؾ١ٗ، ٚضٝأتٞ ايتعسټض ي٘ إٕ غا٤ اهلل تعاىل. -2                
تكطِٝ باعتباز سسف ايطًب ايٛازد ع٢ً ايكك١ٝ إىل احملؿ١ً  -3                

 ٚاملعدٚي١ ٚضٝأتٞ أٜكاڄ ايتعسټض ي٘.
 ا ايتكطِٝ.ِٝ باعتباز املٛقٛع ٖٚٛ ٖرطتك-4                

ُٸ٢ ايككـ١ٝ    <ؾٝط٢ُ َا ٖٛ َٛقٛع٘ غـدـ غدؿـ١ٝ  >قٛي٘ )زٙ(   أٟ تطـ
 اييت َٛقٛعٗا غدـ قك١ٝڄ غدؿ١ٝڄ.



 (37)  ....................................................  ؿاغ١ٝ ٬َ عبد اهللسساڄ غ

لجًٝ٘ )زٙ( ٖرا إغاز٠څ إىل  <إَا دص٥ٞ سكٝكٞ نكٛيٓا ٖرا إْطإ>قٛي٘ )زٙ(  
ٕٻ املٛقٛع يف ايكك١ٝ اؿًُٝـ١ يـٛ نـإ أَـساڄ غدؿـٝاڄ دص٥ٝـاڄ ٫        أ

 ٕ دص٥ٝـاڄ بأؾـٌ ايٛقـع أّ باٱضـتعُاٍ،      ٜؿسم ؾٝ٘ بني َا إذا نـا
ٕٻ اؾص٥ٞ تاز٠ڄ ٜهـٕٛ دص٥ٝـاڄ بأؾـٌ ايٛقـع َجـٌ )شٜـد        ٚذيو ٭
إْطإ( ٚأخس٣ ٜهٕٛ بأؾـٌ ايٛقـع نًٝـاڄ، إ٫چ أْـ٘ با٫ضـتعُاٍ      
ٕٻ املٛقٛع يف ٖـرٙ ايككـ١ٝ إيفـا     ٜؿرل دص٥ٝاڄ َجٌ )ٖرا إْطإ( ؾإ
 ِ ٕٻ اضــ  ٖــٛ إضــِ اٱغــاز٠، ٚقــد دزضــس يف عــح ايتؿــٛزات أ

يف أؾٌ ايٛقـع   -بٓا٤ٺ ع٢ً َرٖب املؿٓـ ٚاملػٗٛز–اٱغاز٠ 
ٕٻ )ٖرا( يهًٞ املؿـسد املـرنس، ٚيهٓٻـ٘ ٜتػـدٻـ يف      ٞٷ باعتباز أ نً
َكــاّ اٱضــتعُاٍ، ؾعٓــدَا ت٪غٿــس ٚتكــٍٛ )ٖــرا إْطــإ( ؾكــد        

 تػدٻـ يف قُٔ ذيو ايؿسد اـازدٞ.
 ٖرا يف املكاّ. ٚإىل ٖرٙ ايٓهت١ قد أغاز احملػٞ بتُجًٝ٘               
ٕٻ املٛقـٛع إَـا                     إذا عسؾس ٖرا ؾًٓأتٞ إىل غسح ايعبـاز٠ ْٚكـٍٛ: إ

 ٛقع مٛ )شٜد إْطإ(ينإ دص٥ٝاڄ بأؾٌ اأدص٥ٞ سكٝكٞ ضٛا٤ 
 .أّ با٫ضتعُاٍ مٛ )ٖرا إْطإ(

ُٿ١ٝ َؿدز دعًٞ َٔ ايهِ بؿتض  <ن١ُٝ أؾساد احملهّٛ عًٝٗا>قٛي٘ )زٙ(   ايه
ؾـساد  ا٭ٕٛ املِٝ عع٢ٓ املكداز، ؾاملع٢ٓ بٝـإ َكـداز   ايهاف ٚضه

 احملهّٛ عًٝٗا يف َٛقٛع ايكك١ٝ.
ٖـرا بٝـإ يٛدـ٘ املٓاضـب١ بـني املعٓـ٢        <اخل ايبًدضٛز  ٕٻنُا أ إذٵ>قٛي٘ )زٙ(  

اٱؾڀ٬سٞ يًطـٛز ٚاملعٓـ٢ ايًػـٟٛ يـ٘ ايـرٟ ٖـٛ ععٓـ٢ ضـٛز         
 ايبًد، ٖٚرا ٚاقض.
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ٌټ ا٭ <امٖٛ نٌ ٫ّٚ ا٫ضتػس>قٛي٘ )زٙ(   ؾسادٟ َٔ املساد َٔ )نٌ( ٖٛ ن
ٕٻ نــٌ ؾــسدٺ ؾــسدٺ َــٔ أؾــساد ايٓــاز   قبٝــٌ )نــٌ ْــاز ســاز٠( ععٓــ٢ أ
ٌټ اجملُــٛعٞ( أٟ    ٕٻ املــساد َٓــ٘ )نــ قهــّٛ عًٝــ٘ بأْــ٘ ســاز٠، ٫ أ
ٌټ ايكّٛ ٜسؾع ٖرا اؿذس(  اجملُٛع َٔ سٝح اجملُٛع َٔ قبٌٝ )ن

ؿٛز٠ ٚإيفا ٖٛ ع٢ً أضاع إٔ )نٌ( اجملُٛعٞ يٝظ ضٛزاڄ يًُش
ٕٻ املٛقـٛع يف قكـٝتٓا ٖـٛ عبـاز٠       بٓؿط٘ َٛقٛعٷ يف ايككـ١ٝ أٟ أ
ٌټ ايكّٛ( ٫ خؿٛف يؿظ )ايكّٛ(، ٚعًـ٢ ٖـرا ؾككـ١ٝ     عٔ )ن

يًعٗد  ((ايكّٛ))( قك١ٝ غدؿ١ٝ إٕ ناْس اي٬ّ يف …)نٌ ايكّٛ
ــ٬ّ       ــس ايـ ــ١ إٕ ناْـ ــ١ نًٝـ ــٛز٠ َٛدبـ ــ١ٝ قؿـ ــازدٞ، ٚقكـ اــ

 د ايرٖين.يٲضتػسام ١ًَُٗٚ إٕ ناْس يًعٗ
ؾايٓتٝذ١ أْٗا يٝطس قطـُاڄ آخـس غـرل تًـو ا٭قطـاّ ا٭زبعـ١ ايـيت                        

 عسؾٓاٖا ؿد اٯٕ.
ذنس ايكّٛ ايؿسم بني ٖرٙ  <يٝظ بعض ٚبعض يٝظ ٚيٝظ نٌ>قٛي٘ )زٙ(  

ايهًُــات ايج٬ثــ١، ؾــأ٫ٚڄ ْــرنس ايؿــسم بــني )يــٝظ نــٌ( ٚ)يــٝظ 
عض( ٚ )بعـض  بعض ٚبعض يٝظ( ثِ ْرنس ايؿسم بني )يٝظ ب

 يٝظ( ثاْٝاڄ.
أَا ايؿسم بني )يٝظ نٌ( َٔ داْب ٚ)يـٝظ بعـض ٚبعـض    )أ(                 

يٝظ( َٔ داْبٺ آخس ؾٗٛ: إٔ )يٝظ نٌ( َديٛي٘ املڀـابكٞ زؾـع   
ٕٻ    هــاباٱ ايهًــٞ ًٜٚصَــ٘ ايطــًب اؾص٥ــٞ، ٚإٕ غــ٦س ؾكــٌ: إ

ايهًـٞ،   هـاب )يٝظ نٌ( ٜـدٍ بايد٫يـ١ املڀابكٝـ١ عًـ٢ زؾـع اٱ     
ٕٻ َعٓـ٢  ع٢ً ٍ ٜٚد ايطًب اؾص٥ٞ بايد٫ي١ اٱيتصا١َٝ، ٚذيو ٭

ٕٻ ايه١ًٝ َستؿع١ ؾ٬ ٜؿض يو إٔ تكـٍٛ   ٌټ غسبٞ عاملاڄ( أ )يٝظ ن
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ٕٻ اؿهـِ َٓؿـٞ       ٌټ غسبٞ عاملٷ( ٫ٚشّ ٖـرا اٱزتؿـاع ايهًـٞ أ )ن
عٔ بعض ا٭ؾساد دصَاڄ، ؾإْ٘ بعدَا ازتؿعس ايه١ًٝ إَا أ٫چ ٜجبس 

ٜكـاڄ أٚ ٜجبـس يـ٘، ٚعًـ٢ نـ٬ ايتكـدٜسٜٔ       اؿهِ يًبعض اٯخـس أ 
 ؾايطًب اؾص٥ٞ ٫شّ َٚتشكل بڀسٜل أٚىل نُا ٫ ىؿ٢.

ٖٚرا غ٬ف )يٝظ بعض ٚبعض يٝظ( ؾإُْٗا ؾسوإ باملڀابك١                
 ايهًٞ. هابيف ايطًب اؾص٥ٞ ًٜٚصَ٘ زؾع اٱ

ز أْـ٘ إذا قًٓـا   أَا د٫يتُٗا ع٢ً ايطًب اؾص٥ـٞ ؾٛاقـش١، باعتبـا                  
)يٝظ بعض اؿٝـٛإ إْطـاْاڄ( أٚ )بعـض اؿٝـٛإ يـٝظ بإْطـإ(       
ضٛف ٜهٕٛ املؿّٗٛ ايؿسٜض شلُا ٖٛ ضـًب اؿهـِ عـٔ بعـض     

ــِ      ا٭ ــٞ، أٟ ضــًب سه ــًب اؾص٥ ــرا ؾــسٜضٷ يف ايط ــساد ، ؾٗ ؾ
 اٱْطا١ْٝ عٔ بعض أؾساد اؿٝٛإ.

احملُـٍٛ )اٱْطـإ   ايهًٞ ؾـٮٕ   هابزؾع اٱع٢ً ٚأَا د٫يتُٗا                 
يف َجايٓا( إذا نإ َطًٛباڄ عٔ بعض أؾساد اؿٝٛإ ؾبڀسٜـلڈ أٚىل  
٫ ٜهٕٛ ثابتاڄ يهٌ ا٭ؾساد، بدا١ٖ إٔ ضًب اؿهِ عـٔ ايـبعض   

ٍٻ )يٝظ بعض ٚبعـض يـٝظ(    هابًٜصَ٘ زؾع اٱ ايهًٞ، ؾإذاڄ د
ٕٻ اٱ  ايهًٞ َستؿع. هابع٢ً أ

 هابنٌ( ٜدٍ باملڀابك١ ع٢ً زؾع اٱؾُدًـ ايؿسم: إٔ )يٝظ                 
ايهًٞ ٚباٱيتصاّ ع٢ً ايطًب اؾص٥ٞ، أَا )يٝظ بعض ٚبعـض  
يٝظ( ؾٝد٫ٕ باملڀابك١ ع٢ً ايطًب اؾص٥ٞ ٚباٱيتصاّ ع٢ً زؾـع  

 ايهًٞ. هاباٱ
ٕٻ                    ــٝظ بعــض( ٚ)بعــض يــٝظ( ؾٗــٛ: أ )ب( ٚأَــا ايؿــسم بــني )ي

ًب ايهًــٞ نــإٔ تكــٍٛ )يــٝظ بعــض( ميهــٔ إٔ ٜطــتعٌُ يف ايطــ
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)يٝظ بعضٴ اٱْطإ عذس( أَا أْ٘ نٝـ اڂضتعٌُ ٖٓا يف ايطًب 
 ايهًٞب

ٚذيو ٭ٕ )بعض( اييت ضًبس عٓ٘ اؿذس١ٜ غـرل َعـني ٖـٌ ٖـٛ                    
ِٷ، ٚإذا مل ٜهـٔ َعٝٻٓـاڄ ٚنـإ      …شٜد أٚ بهـس أٚ خايـد    ، بـٌ َـبٗ

ٕٻ ٚقـٛع   َبُٗاڄ ؾش٦ٓٝرٺ أغب٘ ٚقٛع ايٓهس٠ يف ضٝام ايٓؿٞ، ؾه ُـا أ
ايٓهس٠ يف ضٝام ايٓؿٞ ٜؿٝـد ايعُـّٛ أٟ ضـًب ايعُـّٛ ، نـريو      
ٕٻ )بعـض(      )يٝظ بعض( ؾأٜكاڄ ْهس٠ يف ضـٝام ايٓؿـٞ ْظـساڄ إىل أ

ــٞ أٟ  يف ْهــس٠ ٚقعــس   ــد ضــًب   )ضــٝام ايٓؿ ــرٺ تؿٝ ــٝظ( ؾش٦ٓٝ ي
 ايعُّٛ ٚايه١ًٝ.

غـرل  ٖٚرا غ٬ف )بعض يٝظ( ؾإٕ ايبعض ٖٓا ٚإٕ نإ َبُٗاڄ ٚ               
ْــ٘ مل ٜهـٔ ٚاقعــاڄ يف ضـٝام ايٓؿــٞ ستـ٢ ٜػــب٘ ٚقــٛع    أَعـٝٻٔ، إ٫چ  

ايٓهس٠ يف ضٝام ايٓؿٞ، يتكدَ٘ ع٢ً ايٓؿٞ أعين )يٝظ( نُا ٖـٛ  
ْعِ ايطًب ٚقـع يف ضـٝام ايٓهـس٠ ٫ ايٓهـس٠ ٚقعـس يف      . ٚاقض 

ٕٻ ٚقــٛع ايٓهــس٠ يف ضــٝام ايٓؿــٞ ٜؿٝــد   ضــٝام ايٓؿــٞ ستــ٢ ٜكــاٍ أ
 بعض يٝظ( ع٢ً ايطًب ايهًٞ.ايعُّٛ، ؾإذاڄ ٫ د٫ي١ يـ)

ٕٻ )يـٝظ بعـض( ٜطـتعٌُ يًطـًب ايهًـٞ عًـ٢                       ًَدـ ايؿسم: أ
ِٷ ْٚهـس٠ ؾٝػـب٘ ايٓهـس٠ يف ضـٝام ايٓؿـٞ،        ٕٻ )بعض( َـبٗ أضاع أ
ــد ضــًب ايعُــّٛ، نــريو     ٕٻ ايٓهــس٠ يف ضــٝام ايٓؿــٞ تؿٝ ؾهُــا أ
)يٝظ بعـض(، غـ٬ف )بعـض يـٝظ( ؾاْـ٘ ٫ ٜطـتعٌُ يًطـًب        

ٕٻ )بعــض( ٚإٕ نــإ َبُٗــاڄ إ٫چ اْــ٘ يــٝظ ٚاقعــاڄ  ايهًــٞ با عتبــاز أ
عكٝب ايٓؿٞ بٌ َكدَاڄ عًٝـ٘ ؾـ٬ ٜهـٕٛ َـٔ ٖـرٙ ايٓاسٝـ١ غـبٝٗاڄ        

 يًٓهس٠ يف ضٝام ايٓؿٞ نٞ ٜؿٝد ايطًب ايهًٞ.
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 (5احملاقس٠ ) 
 قاٍ املاتٔ طٚت٬شّ اؾص١ٝ٥ص 

بٝٻٔ  نإ ايه٬ّ يف تكطِٝ ايكك١ٝ اؿ١ًُٝ باعتباز املٛقٛع، ٚبعد إٔ 
تٔ تكطِٝ اؿ١ًُٝ إىل تًو ا٭قطاّ ا٭زبع١ املعسٚؾـ١، ٜتؿـدٻ٣ اٯٕ يبٝـإ    اامل

ٟپ َٓٗاب ٕٻ املعتدل َٔ تًو ا٭قطاّ أ  أ
ٕٻ ايككـاٜا املعتـدل٠ يف      ذنس احملػٞ )زٙ( يف ٖرا ايؿدد َا ساؾـً٘: أ

 ايعًّٛ ايعك١ًٝ ايؿًطؿ١ٝ َٔ تًو ايككاٜا ا٭زبع١ إيفا ٖٞ احملؿٛزات ا٭زبع
ٕٻ امل١ًُٗ ت٬شّ اؾص١ٝ٥ يف ايٛدٛد ٚايتشكل ٚذيو  ٫ غرل، ٚايطٸس يف ذيو: أ
ٕٻ اؿهِ ع٢ً أؾساد املٛقٛع يف اؾ١ًُ )أٟ َع قڀع ايٓظس  ٭ْ٘ نًُا ؾدم أ
ٕٻ ٖــرا اؿهــِ يتُــاّ ا٭ؾــساد أٚ ـؿــٛف بعكــٗا( ايــرٟ ٖــٛ َعٓــ٢    عــٔ أ

ٕٻ اؿهِ ع٢ً بعض أؾساد املٛقٛع ايرٟ  ٖٛ َعٓـ٢ ايككـ١ٝ   امل١ًُٗ، ؾدم أ
ٕٻ اؿهِ يف ايٛاقع إَـا ثابـس يًهـٌ أٚ يًـبعض، ؾـإٕ نـإ        اؾص١ٝ٥، باعتباز أ

قهّٛ عًٝ٘ بٗـرا اؿهـِ قڀعـاڄ، ٱْدزادـ٘      -ٖرا ايبعض–ثابتاڄ يًهٌ ؾاؾص٤ 
ّٷ عًـ٢ ايـبعض، ؾش٦ٓٝـرٺ     يًبعض ؼس ايهٌ، ٚإٕ نإ ثابتاڄ  ؾٗرا أٜكاڄ قهـٛ

 ع٢ً ن٬ ايتكدٜسٜٔ اؾص١ٝ٥ ؾادق١.
ٕٻ اؿهِ عًـ٢ بعـض أؾـساد املٛقـٛع نُـا        ٚبايعهظ ؾهًُا ؾدم أ

ٕٻ اؿهِ ع٢ً بعض أؾساد املٛقٛع يف اؾ١ًُ َـع   ٖٛ َع٢ٓ اؾص١ٝ٥، ؾدم أ
 قڀع ايٓظس عٔ اْ٘ يتُاّ ا٭ؾساد أٚ يبعكٗا نُا ٖٛ َع٢ٓ امل١ًُٗ.

َجاٍ ذيو: إذا ؾدقس قك١ٝ )اٱْطإ قا٥ِ( بڀـٛز اٱُٖـاٍ أٟ يف    
عًـ٢ أضـاع   ؾدقس قك١ٝ )بعض ا٫ْطإ قا٥ِ( ٖٓاى قا٥ِ،  أؾساد اٱْطإ

ٕٻ امل١ًُٗ َا سهِ ؾٝٗا بٛدـٛد احملُـٍٛ يف قـُٔ أؾـساد املٛقـٛع إمجـا٫ڄ،        أ
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ّٷ أْـ٘     ٚاؾص١ٝ٥ َا سهِ ؾٝٗا بٛدٛد احملٍُٛ يف قُٔ بعض ا٭ؾـساد، َٚعًـٛ
 نًُا ؾدم ا٭ٍٚ ؾدم ايجاْٞ ٚبايعهظ.

ٕٻ املًُٗـــ١ ٫ ميهـــٔ أ  ٕ ٜتُطٻـــو بٗـــا عٓـــد إزاد٠ أقــــ إىل ذيـــو أ
ًډِ َٓٗــا ٖٚــٛ نـٕٛ اؿهــِ عًــ٢ بعــض ا٭ؾــساد داٱضـت   ،٫ٍ إ٫ بايكــدز املطــ

 ٖٚرا املع٢ٓ شلٛ َٛدٛد يف اؾص١ٝ٥ أٜكاڄ.
ــرنس يف قــُٔ         ــ١ تٴ ــس اؾص٥ٝ ــا ناْ ــإ، ٚمل ــا َت٬شَت ــ١: أُْٗ ٚباؾًُ

احملؿٛزات ا٭زبع ؾًِ ٜبشح س٦ٓٝرٺ عـٔ املًُٗـ١، يٲضـتػٓا٤ عٓٗـا بايبشـح      
 عٔ اؾص١ٝ٥، ؾُٔ أدٌ ذيو ٫ اعتداد بامل٬ُٗت يد٣ املٓاطك١.

ــّٛ غؿٛؾــٗا         ــا يف ايعً ــ٬ ٜبشــح عٓٗ ــا ايككــاٜا ايػدؿــ١ٝ ؾ ٚأَ
ٚاضتك٬شلا، إذ ٫ نُاٍ يف َعسؾ١ اؾص٥ٝـات يتػٝټسٖـا ٚعـدّ ثباتٗـا، ٖٚـرا ٫      

ٕٻ ايػا١ٜ َٔ تًو ايعًّٛ إيفا  ٖـٛ  ٜٓطذِ ٚايػا١ٜ َٔ ايعًّٛ ايه١ًٝ ايعك١ًٝ، ؾإ
ٍڈ يًٓؿظ ، ٖٚـرا ايػـسض ٫ ٜـتِ    ببكا٤ ايٓؿظ ٍٜبك٢ ذيو ايهُا ؼؿٌٝ نُا

يًتػٝټـس دٕٚ   بًـ١ إ٫چ بايعًِ بايهًٝات اييت ٫ ؾٓا٤ شلا ٚاييت ٖـٞ ثابتـ١ ٚغـرل قا   
ٕٸ٥ٝات اييت ٫ ثبات شلا، أ٫ تس٣ اؾص ٕٻ )نٌ إْطإ سٝٛإ( غـرل   أ عًُو بأ

شٜـدٺ َٚسقـ٘، ٚعًُـو بؿكـس     رل ٚ ايتبدٌٜ، غ٬ف عًُـو بؿـش١   ٝقابٌ يًتػ
 بهس ٚعدّ ؾكسٙ، ٚأَجاٍ ذيو ممچا  ٖٛ قابٌ يًتػٝرل ٚايتبدٌٜ نُا ٫ ىؿ٢.

ٍڈ يًــٓؿظ      ؾاؾص٥ٝــات بعــدَا مل تهــٔ ثابتــ١ ٫ ْطــتڀٝع ؼؿــٌٝ نُــا
ــداد شلــا يف      ٕٻ ايككــاٜا ايػدؿــ١ٝ ٫ اعت ــايٛا إ ععسؾتٗــا، َٚــٔ أدــٌ ذيــو ق

 ايعًّٛ.
عٓٗـا يف قـُٔ احملؿـٛزات ايـيت     ْعِ ايككاٜا ايػدؿ١ٝ إيفا ٜبشـح   

وهِ ؾٝٗا ع٢ً ا٭غداف إمجا٫ڄ، ؾعٓدَا تكٍٛ )نٌ إْطإ سٝٛإ( ؾُعٓاٙ 
ٕٻ ايككـ١ٝ ايجاْٝـ١ َـٔ      ٕٻ )شٜداڄ ٚبهساڄ ٚخايداڄ ٖٚهرا سٝٛإ( ٫ٚ زٜـب يف أ أ
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ــا يف قــــُٔ    ٕٻ ا٭غــــداف وهــــِ عًٝٗــ ــ١ٝ، ؾ٬ســــظ أ ايككــــاٜا ايػدؿــ
اٱمجاٍ ٫ ع٢ً مٛ ايتؿؿـٌٝ، ٚعًـ٢   احملؿٛزات، غا١ٜ ا٭َس أْ٘ ع٢ً مٛ 
ؿـسٿح بـإٔ )شٜـداڄ ٚبهـساڄ ٚخايـداڄ      مل تٴ مٛ ايهٓا١ٜ ٫ ع٢ً مـٛ ايتؿـسٜض، إذٵ  

ايهٓاٜــ١ سٝــح عبٻــست باٱْطــإ ٚأزدٳت َٓــ٘ أؾــسادٙ   بٚغرلٖــِ سٝــٛإ( بــٌ  
 ٚأغداؾ٘ اـازد١ٝ.

ــٗا   :ؾتشؿٻــــٌ  ــا غؿٛؾــ ــ١ٝ ٫ ٜبشــــح عٓٗــ ــاٜا ايػدؿــ ٕٻ ايككــ أ
 عتداد بٗا، بٌ إيفا ٜبشح عٓٗا يف قُٔ احملؿٛزات.اٱضتك٬شلا يعدّ إٚ

ٚأَا ايككاٜا ايڀبٝع١ٝ ؾ٬ ٜبشـح عٓٗـا يف ايعًـّٛ أؾـ٬ڄ ٫ إضـتك٫٬ڄ       
ٕٻ      ــإ ــني ايػدؿــ١ٝ، ؾ ــا ٚب ٫ٚ يف قــُٔ احملؿــٛزات، ٖٚــرا ٖــٛ ايؿــسم بٝٓٗ
ايػدؿ١ٝ ٚإٕ مل ٜبشـح عٓٗـا إضـتك٫٬ڄ يعـدّ سؿـٍٛ ايػاٜـ١ ؾٝٗـا، إ٫چ أْـ٘         

 قُٔ احملؿٛزات نُـا عسؾـس، غـ٬ف ايڀبٝعٝـ١ ؾـ٬ ٜبشـح       ٜبشح عٓٗا يف
ٕٻ املٛقـٛع يف ايككـاٜا ايڀبٝعٝـ١ إْٻُـا         عٓٗا ٫ اضـتك٫٬ڄ ٫ٚ قـُٓاڄ، ٚذيـو ٭
ٖٞ ايڀبا٥ع ايه١ًٝ َـٔ سٝـح ٖـٞ طبـا٥ع، ٖٚـرٙ ايڀبـا٥ع ايهًٝـ١ َـٔ سٝـح          
ْؿظ َؿَٗٛٗا غرل َٛدٛد٠ يف اـازز، بٌ َٛطٓٗا إيفا ٖـٛ ايـرٖٔ، ٚإذا مل   

ٔ َٛدٛد٠ڄ يف اـازز ؾ٬ نُاٍ ٜعتدټ ب٘ يف َعسؾ١ أسٛاشلا َٔ سٝح ٖـٞ،  ته
٭ٕ ايػاٜــ١ َــٔ إثبــات ايكٛاعــد ايهًٝــ١ ٖــٞ َعسؾــ١ أسهــاّ دص٥ٝاتٗــا، ٖٚــرٙ 
ٙٹ َٚؿـادٜك٘ ستـ٢ ٜٴعـسٳف أسهـاّ       املعسؾ١ ْاػ١ َٔ نٕٛ اؿهِ دازٜاڄ ٭ؾـساد

ٕٻ ٖرٙ ايػا١ٜ َٓتؿ١ٝڅ يف املكاّ، باعتٚٝات٘، ٥دص ٕٻ اؿهِ يف ايڀبٝعاؿاٍ أ ١ ٝباز أ
٫ هسٟ ٭ؾسادٖا ٫ٚ َطاع ي٘ بأؾسادٖا، ٚعًٝ٘ ؾ٬ نُاٍ ٜعتدټ ب٘ يف َعسؾ١ 
ذيــو اؿهــِ، ٚبايتــايٞ ؾــ٬ ٜبشــح عٓٗــا يف َجــٌ ٖــرٙ ايعًــّٛ ايهًٝــ١ ايــيت   

 ٜٴطتددٳّ إثبات قٛاعدٖا ملعسؾ١ أسهاّ دص٥ٝاتٗا.
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يٝظ يـ٘ دسٜـإ عًـ٢    ؾُج٬ڄ: يف قك١ٝ )اٱْطإ ْٛعٷ( اؿهِ بايٓٛع١ٝ 
ٕٻ ا٭ؾـساد  …ا٭ؾساد، ؾ٬ ٜؿض إٔ ٜكاٍ )شٜد ْٛع، بهس ْٛع، اخل( يٛقٛح أ

ــ٘       ــإذا نــإ سهــِ ايڀبٝعــ١ ٫ هــسٟ ٭ؾسادٖــا ٫ٚ َطــاع ي يٝطــس ْٛعــاڄ، ؾ
س٦ٓٝــرٺ ٜعتــدټ بــ٘ يف َعسؾــ١ ذيــو اؿهــِ، إذ ايهُــاٍ إيفــا  ٍبأؾسادٖــا ؾــ٬ نُــا

ٙ ستـ٢ ْعـسف أسهـاّ أؾـسادٙ     وؿٌ ؾُٝا يـٛ نـإ اؿهـِ دازٜـاڄ عًـ٢ أؾـساد      
ٕٻ سهِ ايڀبٝع١ يٝظ نريو ؾ٬ وؿٌ ٝٚدص٥  هُاٍ س٦ٓٝرٺ.ايات٘، ٚعا أ

ــ١ ٚايػدؿــ١ٝ       ــد باملًُٗ ــ٘ بعــدَا مل ٜعت ؾايٓتٝذــ١ يف آخــس املڀــاف أْ
ٚايڀبٝعٝــ١ تٓشؿــس س٦ٓٝــرٺ ايككــاٜا املعتــدل٠ ايــيت ٜكؿــدٖا املٓڀكــٞ بايبشــح   

 با٭ؾاي١ يف احملؿٛزات ا٭زبع املتكد١َ.
ٕٻ عدّ   ٚيف اـتاّ أٚدټ إٔ أذنس تٓبٝٗاڄ ذنسٙ بعض ا٭ع٬ّ ٚساؾً٘ أ

، ٚإيفــا ٖــٛ يف طــ٬ما٫عتــداد بايككــاٜا ايػدؿــ١ٝ يف ايعًــّٛ يــٝظ عًــ٢ اٱ
ايعًّٛ ايه١ًٝ ايعك١ًٝ أٟ ايعًّٛ اييت ٜهٕٛ َٛزد عجٗـا املٛقـٛعات ايهًٝـ١    

 َٔ قبٌٝ ايؿًطؿ١ ٚاملٓڀل ٚايسٜاقٝات ٚأَجاٍ ذيو.
ٔ  ٚأَا يف  ايعًـّٛ  قبٝـٌ   بعض ايعًّٛ ؾكد ٜعتدټ بايككاٜا ايػدؿ١ٝ َـ

املٓكٛي١، ؾإٕ ايككاٜا ايػدؿ١ٝ يف ايتأزٜذ ٚاؾػساؾٝا ؾٛم سدټ اٱسؿا٤ بٌ 
غدؿـ١ٝ، ٖٚهـرا عًـِ ايسدـاٍ، ؾُـج٬ڄ يف عًـِ        لاّ قكـاٜا ٖـرٜٔ ايعًُـني   

ٕٻ املٛقـــٛع   ـڈ َـــا ٜٴ٬سٳـــظ أ ايتـــأزٜذ عٓـــدَا ٜتٓـــاٚيٕٛ ذنـــس تـــأزٜذ غـــد
ُٳٌ ع٢ً ذيو املٛقٛع دا٥ُاڄ ٜكع ذيو ايػدـ ايرٟ يًُش ٫ُٛت اييت تٴش

ٜــساد بٝــإ ضــذًِّ٘ ايتــأزىٞ، ٖٚهــرا اؿــاٍ بايٓطــب١ إىل عًــِ ايسدــاٍ، ؾإْــ٘  
عٔ أسٛاٍ ايسٚا٠ َـٔ عـد٠ ْكـاطٺ، َـٔ إٔ ايـساٟٚ عـادٍ        -َج٬ڄ-ٜبشح ؾٝ٘ 

يف أ٫ٚ، فسٚح أ٫ٚ، َٛثـل أ٫ٚ، ٚأَجـاٍ ذيـو َـٔ ا٭عـاخ ايـيت تتـداٍٚ        
 ذيو ايعًِ. ؾايبشح يف أَجاٍ ٖرٙ ايعًّٛ ٜدٚز سٍٛ ايككاٜا ايػدؿ١ٝ.
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ٕٻ َساد املٓاطك١ بعـدّ ا٫عتبـاز يف ايػدؿـ١ٝ ٖـٛ يف       ؾٝتشؿٻٌ يدٜٓا أ
 ١ عع٢ٓ أْ٘ ٫ ميهٔ ا٫ضتد٫ٍ ايكڀعٞ بٗا.كًّٛ ايعك١ًٝ احملايع

 -ثِ ْٓتكٌ إىل تٛقٝض بعض َؿسدات ايدزع: 
ًـ >قٛي٘ )زٙ(   ٕ  ٭ٕ املُٗ َـٔ ٖٓـا ٜػـسع )زٙ( يف بٝـإ      <١ ٚاؾص٥ٝـ١ َت٬شَتـا

 عتباز غؿٛف احملؿٛزات ا٭زبع.مؿاز اٱإايٛد٘ يف 
ٕٻ امل١ًُٗ ٚاؾص١ٝ٥ َت٬شَتإ يف ايتشكل ٚايٛدٛد، ٚايت٬شّ                  ثِ إ

بُٝٓٗا َٔ قبٝـٌ ايـت٬شّ بـني طًـٛع ايػـُظ ٚٚدـٛد ايٓٗـاز ممـا         
ٛڈ ٫ ٜطتكٌ إسداُٖا عٔ ا٭خس٣، ٜهٕٛ ايًصّٚ طسؾٝٓٝاڄ ع٢ً م

٫ َٔ قبٌٝ ايت٬شّ بني طًٛع ايػـُظ ٚٚدـٛد ايٓـٛز ممـا ٜهـٕٛ      
 ايًصّٚ َٔ طسفٺ ٚاسدٺ.

ٕٻ ٖرا اؿهـِ ؾُٝـع ا٭ؾـساد أٚ     <يف اؾ١ًُ>قٛي٘ )زٙ(   أٟ َع قڀع ايٓظس أ
ٕٻ ٖرا َع٢ٓ امل١ًُٗ.  خؿٛف بعكٗا، نُا أ

ساد املٛقـٛع ٖٚـرا ٖـٛ َعٓـ٢     أٟ أؾـ  <ؾدم ع٢ً بعض أؾسادٙ>قٛي٘ )زٙ(  
 اؾص١ٝ٥.

ؾايبشـح عـٔ اؾص٥ٝـ١ يف قـُٔ      <ؾامل١ًُٗ َٓدزد١ ؼس اؾص١ٝ٥>قٛي٘ )زٙ(  
 ع ٜػين ايبشح عٔ امل١ًُٗ.باحملؿٛزات ا٭ز

ٛ >قٛي٘ )زٙ(   أٟ ايڀبـا٥ع، ٚإؾـساد ايكـُرل ٚتـرنرلٙ باعتبـاز خـدلٙ        <نُا ٖـ
 ص<َٛقٛع ايڀبٝع١ٝ>طٖٚٛ قٛي٘ 

ــ٘ )زٙ(   ــح >قٛي ــٔ سٝ ــا يف قــُٔ ا٭غــداف   ٫ َ ــا٥ع  <ؼككٗ ٕٻ ايڀب أٟ أ
ايه١ًٝ َـٔ سٝـح ْؿـظ َؿَٗٛٗـا ٫ َـٔ سٝـح ؼككٗـا يف قـُٔ         
ا٭ؾــساد، إذ يــٛ ْظسْــا إىل ايڀبــا٥ع ايهًٝــ١ يف ســاٍ نْٛٗــا قــُٔ  
ــس      ــازز، ٚإذا تػدٻؿـ ــرٺ يف اــ ــس س٦ٓٝـ ــداف يتػدٻؿـ ا٭غـ
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خسدٓــا عــٔ َــٛزد ايهــ٬ّ ٚاؿــدٜح ٖٚــٛ نْٛٗــا طبــا٥ع نًٝــ١ٺ،  
ٕٻ ــ١،    قــسٚز٠ أ ايڀبٝعــ١ تتػــدٻـ يف قــُٔ َؿــادٜكٗا اـازدٝ

بُٝٓا سدٜجٓا يف ايڀبٝع١ ايه١ًٝ َٔ سٝح ٖٞ طبٝعـ١ ايـيت ٚقعـس    
 َٛقٛعاڄ يف ايكك١ٝ ايڀبٝع١ٝ.

ٕٻ ايڀبا٥ع ايه١ًٝ>طخدل يكٛي٘  <٠غرل َٛدٛد>قٛي٘ )زٙ(    ص<ؾإ
 ٖرٙ ايٓتٝذ١ اييت خسز َٓٗا احملػٞ يف <ؾامؿست ايككاٜا اخل>قٛي٘ )زٙ(  

 آخس َڀاؾ٘ يف ٖرا املكاّ.
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 (6احملاقس٠ ) 
قاٍ املاتٔ ط٫ٚبد يف املٛدب١ َٔ ٚدٛد املٛقٛع إَا  

 أٚذٖٓاڄ ؾر١ٖٝٓص ١ٝؾاؿكٝك قككاڄ ٖٚٞ اـازد١ٝ أٚ َكدزاڄ
ٕٻ       نإ ايه٬ّ َٚا ٜصاٍ يف َبشح ايككـاٜا، ٚقـد أغـسْا ضـابكاڄ إىل أ

ٚىل َـٔ ايبشـح، ٚأخـس٣    ايه٬ّ تاز٠ڄ ٜكع يف تعسٜـ ايكك١ٝ ٖٚٞ اؾ١ٗ ا٭
ٕٻ ايكك١ٝ شلا تكطُٝات  يف تكطُٝات ايكك١ٝ ٖٚٞ اؾ١ٗ ايجا١ْٝ َٓ٘، ٚعسؾس أ

 َتعدد٠ ، ذنسْا إىل اٯٕ مج١ً َٔ تًو ايتكطُٝات.
 َٓٗا: تكطُٝٗا إىل اؿ١ًُٝ ٚايػسط١ٝ. 
 َٚٓٗا: تكطُٝٗا إىل املٛدب١ ٚايطايب١. 
تًـو ا٭قطـاّ ا٭زبعـ١    َٚٓٗا: تكطِٝ اؿ١ًُٝ باعتباز َٛقـٛعٗا إىل   
 املعسٚؾ١.
ِڈ آخـس يًككـ١ٝ ٖٚـٛ تكطـُٝٗا إىل ايرٖٓٝـ١         أَا اٯٕ ؾايه٬ّ يف تكطـٝ

 ٚاـازد١ٝ ٚاؿكٝك١ٝ، ْٚتشدخ عٔ ٖرا ايتكطِٝ يف إطاز عد٠ أَٛز:
ڀًل ايكك١ٝ ايػاٌَ مليف بٝإ إٔ ايتكطِٝ ٖرا ٌٖ ٖٛ تكطِٝ  ا٭ٍٚ: 

١ٝ اؿًُٝـ١ب َٚـا ايـديٌٝ عًـ٢     يًش١ًُٝ ٚايػسط١ٝ َعاڄ أّ أْ٘ ـؿـٛف ايككـ  
 ذيوب

ٕٻ ٖـرا       ٕٻ ٖرا ايتكطِٝ َٔ كتؿات ايككـ١ٝ اؿًُٝـ١، بـديٌٝ أ قايٛا إ
أٚ ذٖٓـاڄ أٚ   اٍ ٚدٛد املٛقٛع َٔ ايتشكل خازدـاڄ ايتكطِٝ إيفا ٖٛ باعتباز س

إيفا ٖٛ  -أٟ ٫بد١ٜ ٚدٛد املٛقٛع ٚؼكك٘–ايتكدٜس يف ٚدٛدٙ، ٖٚرا املع٢ٓ 
ًُٝـ١، بُٝٓـا ايػــسط١ٝ ٫ ًٜـصّ ٚدـٛد طسؾٝٗـا أؾــ٬ٺ يف      َتـٛؾس يف ايككـاٜا اؿ  

ٕٻ ايػسط١ٝ تؿدؾدقٗا، ؾ ٞ  –م ٚإٕ نـإ طسؾاٖـا   إ ممتٓعـاڄ   -أٟ املكـدّ ٚايتـاي
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ٗٳـ١څ     }ا خازداڄ، ٚأٚقض غاٖدٺ ع٢ً ذيو قٛي٘ تعـاىل  ُؼككٗ ُٳـا آيٹ ٗڇ ٕٳ ؾٹٝ ٛٵ نځـا يځـ
٘ٴ يځؿځطٳدٳتٳا  ًډ ٕٻ ٖرٙ ايكك١ٝ غسط١ٝڅ ٫ٚ زٜب  {إڇيډا اي ٕٻ ؾإ يف أْٗا ؾادق١ يف سني أ

 ن٬ڋ َٔ طسؾٝٗا غرل َتشكل يف اـازز أؾ٬ڄ.
ٕٻ ايتكطِٝ ٖرا عا أْ٘ يٛسظ ؾٝ٘ ساٍ ٚدٛد املٛقـٛع ٚ    ؾاؿاؾٌ: أ

ؼكك٘، ٚيف ايػسط١ٝ ٫ ٜٴٓاط ؾدقٗا بٛدٛد طسؾٝٗا أؾ٬ڄ، ؾُـٔ أدـٌ ذيـو    
 .٫ فاٍ ؾسٟ ٖرا ايتكطِٝ يف ايػسط١ٝ، ؾٗٛ َٔ كتؿات اؿ١ًُٝ

ــ٘         ــد قٛي ــٞ إيٝٗــا عٓ ــد أغــاز احملػ ــرٙ ايٓهتــ١ ق ــِ ايككــاٜا  >طٖٚ ث
 )زٙ( ايككاٜا باؿ١ًُٝ ٱخساز ايػسط١ٝ. دؾكٝٻ ص<اؿ١ًُٝ...
ٕٻ ايتكطِٝ ٖرا كتـ باملٛدب١ َٔ اؿًُٝـ١ ٫  ا٭َس ايجاْٞ  : يف بٝإ أ
 ايطايب١.
ٕٻ     ٚ٭دٌ إٔ ٜتٛقٻ  ض ٖرا املڀًب ٫ بـأع بـرنس َكدَـ١ٺ ساؾـًٗا: أ

أْـ٘ ٜػـذلط ًٜٚـصّ يف ؾـدم     ٚايطـايب١  عُد٠ ايؿسٚم بني اؿ١ًُٝ املٛدبـ١   َٔ
ؾًـٛ  اؿ١ًُٝ املٛدب١ ٚدٛد املٛقٛع، ؾٝـدٚز ؾـدقٗا َـداز ٚدـٛد املٛقـٛع      

ايكك١ٝ أْٗـا َٛدبـ١    ع٢ً قبٌ ثبٛت احملٍُٛ ي٘ ؾدمؾسض ٚدٛد املٛقٛع 
 ٚإ٫چ ؾ٬.
ٕٸ اؿهــِ يف امل   ٚايٛدــ٘ يف ذيــو  ــ١ َــا ذنــسٙ احملػــٞ )زٙ( َــٔ أ ٛدب

ٞڈ٤ يػـ٤ٞٺ    ٕٽ ثبـٛت غـ٤ٞٺ يػـ٤ٞٺ ؾـسع ثبـٛت أؾـٌ        ، بجبٛت غـ ٫ٚ غـو يف أ
املجبس ي٘ أعين املٛقٛع ، ؾُج٬ڄ ٫بـد َـٔ ثبـٛت شٜـدٺ أ٫ٚڄ ستـ٢ ؼُـٌ عًٝـ٘        

ٕٽ  ّٷ إٔ إزتهـاش  ايكٝاّ بأْ٘ قا٥ِ ٚتجبس ي٘ ايكٝاّ ، ع٢ً أضاع أ عسض َٚعًٛ
شٌٝ ؾـدم ايعـسض   ايعسض إيفا ٖٛ باؾٖٛس، ؾُع عدّ ٚدٛد اؾـٖٛس ٜطـت  

 عٓدٙ ، ؾ٬ بد إذاڄ يف ؾدم املٛدب١ َٔ ؾسض ٚدٛد املٛقٛع .
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ٛقـٛع  ٖٚرا غ٬ف ايكك١ٝ ايطايب١ ؾاْ٘ ٫ ًٜصّ يف ؾـدقٗا ٚدـٛد امل  
 ٚؾسض سؿٛي٘، ؾإ ايطٛايب ع٢ً قطُني ٚيف ن٬ ايكطُني تهٕٛ ؾادق١ڄ:

ٕٻ املٛقـٛع َٛدـٛد َٚتشكـل غـرل     1  =ضايب١ باْتؿا٤ احملٍُٛ، ٚتعين أ
ٕٻ احملٍُٛ ٚايٛؾـ مل ٜهٔ ثابتاڄ يريو املٛقٛع، ؾُج٬ڄ )شٜـد( َٛدـٛد يف    أ

  ٚ ٕٻ ايكٝاّ أٚ ايعًـِ أٚ ايؿكـٌ أ غـرل ثابـسٺ يـ٘، ؾًـرا ٜؿـض       …اـازز، إ٫چ أ
     ٚ ٕٻ )شٜداڄ يـٝظ بكـا٥ِ، شٜـداڄ يـٝظ بعـامل  ( ٚايػايـب يف  …ٜٚؿدم ايكٍٛ بأ

ٖـٛ ٖـرا    طـ٬م ٓـد اٱ أقطاّ ايطايب١ ٖٛ ٖـرا ايكطـِ، ٚاملتبـادز إىل ايـرٖٔ ع    
 ايكطِ أٜكاڄ.

ٕٻ املٛقٛع غرل َٛدـٛد يف ايٛاقـع   2  =ضايب١ باْتؿا٤ املٛقٛع ٚتعين أ
ٕٻ املٛقــٛع َٛدــٛد  ٫چ إٔ اؿهــِ غــرل ثابــسٺ يــ٘ نُــا يف ايكطــِ  إأؾــ٬ڄ، ٫ أ

)أبـٛ عٝطـ٢ بـٔ    دم ايطـايب١، ؾُـج٬ڄ ٜؿـض إٔ ٜكـاٍ     ا٭ٍٚ، ؾش٦ٓٝرٺ أٜكاڄ تؿ
( ؾٝؿض يو إٔ تطـًب ٖـرٙ ا٭غـٝا٤،    …ِٜٓ َسِٜ مل ٜأنٌ ٚمل ٜػسب ٚمل

ٕٻ املٛقٛع ٖٚٛ )ا٭ب( مل ٜهـٔ يف ايٛاقـع َٛدـٛداڄ بايهًٝـ١،      ع٢ً أضاع أ
ٕٻ ٖــرٙ ا٭ٚؾــاف غــرل ثابتــ١ٺ يــ٘ ٚغــرل   ٫ أْــ٘ يف ايٛاقــع يعٝطــ٢ )ع( أبٷ إ٫چ أ
قُٛي١ٺ عًٝ٘ نُا ٫ ىؿ٢، ٚنرا اؿاٍ ؾُٝا تكٍٛ )ابٔ اهلل يٝظ بعـامل( ؾإْـ٘   

ٕٻ املٛقٛع ٖٚٛ )اٱٜؿض ذيو  بٔ( غرل َٛدـٛد  ع٢ً مٛ ايطايب١، باعتباز أ
ؾُٔ امل٪نډد أْ٘ ٜؿض ضـًب ايعاملٝـ١، ؾايككـ١ٝ ضـايب١ باْتؿـا٤       يٛاقع أؾ٬ڄيف ا

 املٛقٛع.
ٕٻ ايطايب١ تؿدم ٚإٕ اْتؿ٢ َٛقـٛعٗا،    ؾٝتشؿٻٌ َٔ ٖرا ايه٬ّ: أ

 َٚع٢ٓ ذيو أْ٘ ٫ ٜعتدل يف ؾدقٗا ٚدٛد املٛقٛع.
ٕٻ املٛدبــ١ ٜعتــدل يف ؾــدقٗا  ؾُشؿٻـ   ٌ ايؿــسم بــني املٛدبــ١ ٚايطـايب١ أ

 ٚدٛد املٛقٛع، غ٬ف ايطايب١ ؾإْٗا تؿدم ٚإٕ اْتؿ٢ َٛقٛعٗا بايه١ًٝ.
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ٕٻ ٖــرا ايتكطــِٝ إىل ايرٖٓٝــ١   إذا عسؾــس ٖــرٙ املكدَــ١ ْــأتٞ ْٚكــٍٛ: إ
ٕٻ  ٚاـازد١ٝ ٚاؿكٝك١ٝ إيفا ٖٛ باعتباز ساٍ ٚدٛد املٛقٛع يف اؿ١ًُٝ، ٚعا أ

ٖرا املع٢ٓ )٫بد١ٜ ٚدٛد املٛقٛع( إيفا ٖٛ َتشكل يف املٛدبـ١ ؾشطـب دٕٚ   
ٕٻ ايتكطــِٝ ٖــرا كــتـ   -نُــا عسؾــس تؿؿــ٬ٝڄ–ايطــايب١  ؾُــٔ ٖــرا ْطــتؿٝد أ

 باؿ١ًُٝ املٛدب١ ٫ٚ ٜػٌُ ايطايب١.
ٚإىل َكُٕٛ ٖرٙ ايٓهتـ١ أغـاز املؿـٓـ بكٛيـ٘ ))٫ٚبـد يف املٛدبـ١        

 َٔ ٚدٛد املٛقٛع((
يف بٝإ تؿطرل احملػٞ )زٙ( يكٍٛ املؿـٓـ ))٫ٚبـد يف    ايجايح: ا٭َس 

 ص.<أٟ يف ؾدقٗا>طاملٛدب١ اخل(( بكٛي٘ 
ٕٻ تؿطرل احملػٞ )زٙ( إغاز٠ إىل دؾع إٜساد ٜسد ع٢ً املؿٓـ، إقايٛا  

ٕٻ ايككـ١ٝ عـا ٖـٞ قكـ١ٝ ٫بـد شلـا َـٔ قهـّٛ عًٝـ٘ )أٟ           :ٚساؾٌ اٱٜساد أ
   ٚ ــٍٛ(  ــ٘ )أٟ قُ ــّٛ ب ــِ يف ايككــ١ٝ    َٛقــٛع( ٚقه ِڈ، ٚتؿــٛز اؿه ــ سه

ٕٻ ٖٓاى غـ٦ٝاڄ   ٕٻ َع٢ٓ اؿهِ يف ايكك١ٝ ٖٛ أ ّٷ يًُشهّٛ عًٝ٘، بدا١ٖ أ َطتًص
ٚقع اؿهِ عًٝ٘ أ٫ ٖٚٛ احملهّٛ عًٝ٘ ٚاملٛقٛع، ٚع٢ً ذيو ؾـ٬ ؾـسم بـني    
ّٷ        ٕٻ تؿـٛز اؿهـِ َطـتًص املٛدب١ ٚايطايب١ يف يصّٚ ٚدـٛد املٛقـٛع، ؾهُـا أ

دب١، نرا اؿاٍ ْؿط٘ يف ايطايب١ َٔ ٖرٙ ايٓاس١ٝ، ؾؿـٞ  يًُشهّٛ عًٝ٘ يف املٛ
ٕٻ اؿهـِ بٓؿـٞ ايعاملٝـ١ عـٔ شٜـدٺ             ايطايب١ عٓـدَا تكـٍٛ )شٜـدٷ يـٝظ بعـاملڈ( ؾـإ

ًځبس ايعامل١ٝ عٓ٘. ٕٻ ٖٓاى قهَٛاڄ عًٝ٘ ٚأْس ضٳ ٛٻزٙ ٜطتًصّ أ  ٚتؿ
ٚع٢ً ق٤ٛ ٖرا ايبٝإ ؾ٬ َع٢ٓ ملا أؾادٙ املؿٓـ َٔ ٫بدٜـ١ ٚدـٛد    
 يف خؿٛف املٛدب١. املٛقٛع
أداب احملػٞ )زٙ( عٓ٘ بتؿطرلٙ )أٟ يف ؾدقٗا( عـا ٜسدـع ساؾـً٘     

 إىل :
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أْ٘ عٓدْا يف ايككـ١ٝ ؿا ـإ تـاز٠ڄ ًْشـظ أؾـٌ ؼكـل اؿهـِ ؾٝٗـا،          
 ٚأخس٣ ًْشظ د١ٗ ؾدقٗا.

َٚا ذٴنس َٔ اٱٜساد إيفا ٜـتِ ٜٚؿـض عًـ٢ ايًشـا  ا٭ٍٚ )أٟ ؿـا        
ٛدبـ١ يف تٛقــ ؼكڊـل اؿهـِ     ملايطـايب١ نا د١ٗ ؼكل اؿهِ يف ايككـ١ٝ( ؾـإٕ   

ٛټ ٕٻ ْظسْـا يف املكـاّ إىل ايًشـا       عًٝـ٘  زٙ ع٢ً احملهّٛ ٚتؿ ٖٚـرا ٚدٝـ٘، إ٫چ أ
ــا ًْشــظ دٗــ١ ؾــدم ايككــ١ٝ، ٚايؿــدم يف خؿــٛف     ايجــاْٞ ٫ ا٭ٍٚ، ؾإْٸ
–ايكك١ٝ املٛدب١ ٜعتدل ؾٝ٘ ٚدٛد املٛقٛع، ٫ ايؿدم يف ايطـايب١ ملـا عسؾـس    

ٞ   يف املكد١َ اييت  ٕٻ عُـد٠ ايؿـسم بـني املٛدبـ١       -ذنسْاٖـا يف ا٭َـس ايجـاْ َـٔ أ
ٕٻ املٛدبـ١ ًٜـصّ يف ؾـدقٗا ٚدـٛد املٛقـٛع، ٚمل ٜكٛيـٛا ًٜـصّ يف         ٚايطايب١ أ
ؼكل اؿهِ ؾٝٗا، إذ ٫ ؾسم يف ؼكل اؿهِ بٝٓٗا ٚبني ايطايب١، ٚإيفـا ايؿـسم   

طايب١ تؿـدم  بُٝٓٗا يف ايًشا  ايجاْٞ، ؾاملٛدب١ ٫ تؿدم بدٕٚ املٛقٛع ٚاي
 ٚيٛ بدْٚ٘.
ٖٚٓا تكسٜسٷ آخس يٲٜساد ذنسٙ بعض احملػني ٚساؾـً٘: أْـ٘ َـا املـساد      

زٜد ب٘ ايٛدٛد باعتبـاز اــازز ؾـرلد    بايٛدٛد اي٬شّ ملٛقٛع املٛدب١ب ؾإٕ أڂ
 عًٝ٘: أْٻ٘ ًٜصّ س٦ٓٝرٺ عدّ ؾش١ دعٌ اير١ٖٝٓ َٔ أقطاّ املٛدب١.

د عًٝ٘: أْـ٘ ٫ اختؿـاف يـ٘    زٜد ب٘ ايٛدٛد باعتباز ايرٖٔ ؾرلٚإٕ أڂ 
٘ٺ َـا ستـ٢           باملٛدب١، ؾإٕ ايطايب١ أٜكـاڄ ٫ بـد ؾٝٗـا َـٔ تؿـٛز املٛقـٛع بٛدـ
ٕٻ اؿهـِ عًـ٢ غـ٤ٞٺ ضـًباڄ نـإ أٚ         أَهٔ ضًب احملٍُٛ عٓ٘، عًـ٢ أضـاع أ

 اڄ ؾسع تؿٛزٙ.إهاب
زٜد ب٘ َڀًل ايٛدٛد ا٭عِ َٔ اــازز ٚايـرٖٔ ؾـرلد أٜكـاڄ:     ٚإٕ أڂ 

ّٷ     أْ٘ ٫ ؾسم بُٝٓٗا، ٕٻ َڀًل ايٛدٛد ٚيٛ باعتبـاز ؾـسدٙ ايـرٖين ٫ش باعتباز أ
ٕٻ ايٛدـٛد ايـرٖين ٫شّ ملٛقـٛع ايطـايب١ ٖٚـٛ ؾـسدٷ َـٔ         يًطايب١ أٜكاڄ، أٟ أ
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ُٿٔ ملڀًـل ايٛدـٛد ٜطـتًصّ يـصّٚ املڀًـل         َڀًل ايٛدٛد، ٚيصّٚ ايؿـسد املتكـ
 أٜكاڄ.

ٕٻ املـساد ٖـٛ يـص       ّٚ َڀًـل  ؾأغاز احملػٞ )زٙ( بايتؿطـرل املـرنٛز إىل أ
ايٛدٛد يهٓٻ٘ باعتباز ايؿدم دٕٚ ايًشا  ٚايتؿٛز ستـ٢ قٝـٌ بعـدّ ايؿـسم     

 بني ايطايب١ ٚاملٛدب١.
 يف بٝإ أقطاّ ٖرا ايتكطِٝ. ا٭َس ايسابع: 
ٕٻ اؿًُٝــ١    بعــد إٔ عسؾــس يــصّٚ ٚدــٛد املٛقــٛع يًُٛدبــ١ ؾــاعًِ أ

ّڈ:  املٛدب١ باعتباز ٚدٛد َٛقٛعٗا شلا ث٬ث١ أقطا
ٖٚٞ ايكك١ٝ اييت ٜهٕٛ َٛقٛعٗا َٛدٛداڄ يف اـازز =اـازد١ٝ: 1  

ٕٻ مجعـاڄ َـٔ           قككاڄ، ٚاؿهِ ثابـس يـ٘ يف اــازز أٜكـاڄ. غاٜـ١ َـا يف ا٭َـس أ
ٞ   –املٓاطكـ١   ٕٻ أؾـساد املٛقـٛع يف اـازدٝـ١      -َـِٓٗ املـاتٔ ٚاحملػـ ذٖبـٛا إىل أ

        ٍ  ٫بد ٚإٔ تهٕٛ َٛدـٛد٠ڄ ؾعـ٬ڄ سـني اؿهـِ يف اــازز، ؾُـج٬ڄ عٓـدَا ْكـٛ
ٕٻ ا٭ؾـساد املٛدـٛد٠ ؾعـ٬ڄ يف ايؿـٓدٚم          ٌټ َـا يف ايؿـٓدٚم ْٗـب( َعٓـاٙ أ )ن
اـازدٞ َٔ اؾٛاٖس ٚمٖٛا قد ْٴٗبس، ٫ ا٭ؾـساد ايـيت ضـٛف تٛدـد ؾُٝـا      

ٌٷ ـؿـٛف   ناْس يف ايؿٓدٚم ضابكاڄ، بٌ اؿد، أٚ ا٭ؾساد اييتبٳعٵ هِ غاَ
 ا٭ؾساد املٛدٛد٠ ؾع٬ڄ يف اـازز سني اؿهِ.

د ٚنـرا ايـيت   عٵـ ؾ٬ ٜػٌُ اؿهِ ا٭ؾساد ايـيت ضـتٛدد ؾُٝـا بٳ   ٚعًٝ٘  
 ناْس ؾُٝا ضبل.

ٕٻ ايككــ١ٝ   إ  ٕٻ بعكــِٗ اٯخــس نايع٬َــ١ املظؿــس )زٙ( ذٖبــٛا إىل أ ٫چ أ
اـازد١ٝ ٖٞ ايكك١ٝ اييت سهِ ؾٝٗـا عًـ٢ ا٭ؾـساد احملككـ١ ايٛدـٛد يف أسـد       

هـِ، ؾٛضٻـعٛا يف   ا٭ش١َٓ ايج٬ث١ ٫ خؿٛف ا٭ؾساد املٛدٛد٠ ؾع٬ڄ سـني اؿ 
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دا٥ــس٠ ايككــاٜا اـازدٝــ١، ٚيٲطــ٬ع عًــ٢ ا٭َجًــ١ زادــع اؾــص٤ ايجــاْٞ َــٔ 
 املٓڀل.
اؿكٝك١ٝ: ٖٚٞ ايكك١ٝ اييت ٜهٕٛ َٛقٛعٗا َٛدٛداڄ يف ايٛاقـع   =2 

ٕٻ اؿهِ ثابس ٭ؾساد املٛقٛع أ عـِ َـٔ إٔ تهـٕٛ تًـو     ْٚؿظ ا٭َس عع٢ٓ أ
ايٛدـٛد ٚمل تهـٔ قككـ١ ايٛدـٛد يف      أّ َكدز٠ ايٛدٛد ؾع٬ڄ، ا٭ؾساد قكك١ځ
ٚٴدـدت يهـإ اؿهـِ ثابتـاڄ        ٫چإ اـازز ؾع٬ڄ، أْٗا يف ايٛاقع ْٚؿظ ا٭َـس يـٛ 

 شلا.
ٌٻ َا يٛ ٚدـد يف اــازز ٚنـإ      ٕٻ ن ٌټ إْطإ سٝٛإ( عع٢ٓ أ َجٌ )ن

إْطاْاڄ ؾٗٛ ع٢ً تكدٜس ٚدٛدٙ يف اـازز سٝٛإ، ضٛا٤ أنـإ قكـل ايٛدـٛد    
ٚٴدد يهإ ٖرا اؿهِ إنريو  ؾع٬ڄ أّ مل ٜهٔ ٫چ أْ٘ َكدٻز ايٛدٛد عٝح يٛ 

 ثابتاڄ ي٘.
ٕٻ اؿهِ يف ايككاٜا اؿكٝك١ٝ ع٢ً املٛقـٛع املكـدٻز ايٛدـٛد إيفـا       ثِ إ

ــأؾساد        ــا ن ــ٬ هــسٟ ؾٝٗ ــ١ ؾ ــا املُتٓع ــل، ٚأَ ــ١ ايتشك ــساد املُهٓ هــسٟ يف ا٭ؾ
ٕٻ نٌ َٛدٛدٺ خازدٞ ؾٗـٛ ٜٓڀبـل عًٝـ٘ ع    ٓـٛإ )ايػـ٤ٞ(   اي٬غ٤ٞ باعتباز أ

ؾعٓٛإ )٫غ٤ٞ( ممتٓع ايتشكل خازداڄ ٚإ٫چ يصّ ادتُاع ايٓكٝكني، ؾإذا نـإ  
 نريو نٝـ ٜكدٻز ٚدٛدٙ خازداڄ ست٢ ٜػًُ٘ اؿهِ يف اؿكٝك١ٝب

ٖٚهرا أؾساد غسٜو ايبازٟ تعاىل ؾٗٞ ممتٓع١ ايتشكل خازدـاڄ أٜكـاڄ    
 ِ يف اؿكٝك١ٝ.ٱضتًصاَ٘ ايتطًطٌ احملاٍ، ؾ٬ تهٕٛ َٛزداڄ يػٍُٛ اؿه

ٚع٢ً ٖرا ؾُجٌ قٛيٓا )اي٬غ٤ٞ َعدّٚ( أٚ )غسٜو ايبـازٟ قـاٍ(    
ٕٻ ا٭ؾساد املك ز ٚدٛدٖـا املًشٛ ـ١ يف   دٸيٝظ َٔ ايككاٜا اؿكٝك١ٝ، ْظساڄ إىل أ

اؿكٝك١ٝ ًٜصّ نْٛٗا ممه١ٓ ايتشكل خازداڄ ٚإٕ مل تكع خازداڄ أؾ٬ڄ، يف سني 
ٕٻ أؾساد تًو ايككاٜا يٝطس ممه١ٓ ا  ١ڄ س٦ٓٝرٺ.ٝيتشكل ؾ٬ تهٕٛ سكٝكأ
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ب ايككاٜا املُتٓع١ ايتشكل خازداڄ ؾإٕ قًس: ؾُٔ أٟ ْٛعڈ تهٕٛ ٖرٙ 
 هاب بأْٗا َٔ ايككاٜا اير١ٖٝٓ اييت ضٝأتٞ تٛقٝشٗا يف ايكطِ ايجايح.

=اير١ٖٝٓ: ٖٚٞ ايكك١ٝ اييت ٜهٕٛ َٛقٛعٗا َٛدـٛداڄ يف ايـرٖٔ   3 
ٌٻ ٕٻ ن َا ٜٛدد يف ايعكٌ ٜٚؿسقـ٘ ايعكـٌ    ؾكط نػسٜو ايبازٟ ممتٓع، عع٢ٓ أ

غسٜو ايبازٟ ؾٗٛ َٛؾٛف يف ايرٖٔ بأْ٘ )ممتٓـعٷ يف اــازز(، ٖٚـرا ٜعـين     
ٕٻ اؿهِ أٜكاڄ ثابس يف ايرٖٔ تبعاڄ ملٛقـٛع  تؿـاف يف ايـرٖٔ   ٱا٘ أ٫ ٖٚـٛ  أ

 َتٓاع يف اـازز.باٱ
َٚٔ ٖرا املع٢ٓ ايرٟ ذنسٙ احملػٞ يف املكـاّ ٜظٗـس اؾـٛاب عُـا يـٛ       
ٌ بإٔ اؿهِ ٜتبع املٛقٛع يف ايتشكل ؾإذا نإ املٛقـٛع ذٖٓٝـاڄ نـإ    أضتػه

ٕٻ           اؿهِ َتشككاڄ يف ايـرٖٔ أٜكـاڄ مـٛ )اٱْطـإ عـا ٖـٛ إْطـإ ْـٛعٷ( ؾهُـا أ
       ٔ ، اٱْطإ عا ٖٛ إْطـإ أٟ بٛؾــ أْـ٘ طبٝعـ١ نًٝـ١ ٫ ٜتشكـل إ٫چ يف ايـرٖ

 ؾهريو ايٓٛع١ٝ ٫تهٕٛ إ٫چ يف ايرٖٔ.
أعـين غـسٜو ايبـازٟ    –جـاٍ ايـرٟ ذنـسٙ احملػـٞ     ٚع٢ً ذيو ؾٗرا امل 

زٜـد بـ٘ ا٫َتٓـاع يف ايـرٖٔ ٚؾكـاڄ شلـرٙ ايكاعـد٠ ؾؿاضـدٷ         ٭ْـ٘ إٕ أڂ  طڅغً -ممتٓع
ٕٻ ْؿظ تؿٛز غسٜو ايبازٟ يًشهِ عًٝـ٘ ٖـٛ ٚدـٛدٙ     يعدّ ا٫َتٓاع ؾٝ٘، ؾإ

 ايرٖين.
زٜد ب٘ ا٫َتٓاع يف اـازز ؾًٝصّ عدّ تبع١ٝ اؿهِ ملٛقٛع٘ َع ٚإٕ أڂ 

 ؾاضدٷ أٜكاڄ بأْ٘ 
ٕٻ اؿهـِ يف ايرٖٓٝـ١ أٜكـاڄ          ٚد٘ ايظٗٛز: َا عسؾتـ٘ َـٔ املعٓـ٢ َـٔ أ

ِ إيفـا  هـ ثابس يف ايرٖٔ تبعاڄ ملٛقٛع٘ ايـرٟ ٫ ؼكـل يـ٘ إ٫چ يف ايـرٖٔ، ٚاؿ    
 ٖٛ ا٫تؿاف يف ايرٖٔ با٫َتٓاع يف اـازز ؾ٬ كايؿ١ يًكاعد٠ املرنٛز٠.
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يف املكـاّ هـسٟ يف َجـاٍ    ْٚؿظ ٖرا املع٢ٓ ايرٟ ذنـسٙ احملػـٞ )زٙ(    
)إدتُاع ايٓكٝكني قـاٍ( أٚ )ايـدٚز باطـٌ( ٚمُٖٛـا َـٔ ايككـاٜا ايـيت ٫        

 َٛطٔ ملٛقٛعاتٗا إ٫چ ايرٖٔ ٚؼككٗا خازداڄ ممتٓع.
 -ثِ ْعسز ع٢ً تٛقٝض بعض املؿسدات ايٛازد٠ يف اؿاغ١ٝ: 

أٟ يصّٚ ٚدـٛد َٛقـٛع املٛدبـ١ يف ؾـدقٗا َڀًكـاڄ يف       <ٚذيو>قٛي٘ )زٙ(  
 يرٖٔ ٚاـازز.ا

أٟ إذا نإ اؿهِ بجبٛت احملٍُٛ يًُٛقٛع  <يف ايرٖٔ نريو>قٛي٘ )زٙ(  
 يف ايرٖٔ.

ــٛت غــ٤ٞٺ يػــ٤ٞٺ                      ــٛ بجب ــا ٖ ــ١ إيف ٕٻ اؿهــِ يف املٛدب ٚاؿاؾــٌ: أ
ٕٻ ثبــٛت غــ٤ٞٺ يػــ٤ٞٺ ؾــسع ثبــٛت املجبــس يــ٘ أعــين          َٚعًــّٛ أ

ــاڄ املٛقــٛع، ؾــ٬ ٜؿــدم ٖــرا اؿهــِ إ٫چ إذا نــإ امل   ٛقــٛع ثابت
 َٚٛدٛداڄ ب٬ ؾسمڈ يف ٚدٛدٙ بني اـازدٞ ٚايرٖين.

ٕٽ اؿهــِ ؾٝٗــا بطــًب                              ٖٚــرا غــ٬ف ايككــ١ٝ ايطــايب١ ؾــإ
احملُـــٍٛ ْٚؿٝـــ٘ عـــٔ املٛقـــٛع، ٖٚـــرا َعٓـــ٢ ٫ ًٜـــصّ ٚدـــٛد   

يؿــدم ايطــًب ستــ٢ َــع عدَــ٘ أٜكــاڄ نُــا عسؾــس    املٛقــٛع،
 َؿؿٻ٬ڄ.

ؾًٛسظ )اٱْطإ( َج٬ڄ َٛقٛعاڄ عا أْ٘  <ٛ سٝٛإ يف اـاززؾٗ>قٛي٘ )زٙ(  
بـس يـ٘ اؿهـِ خازدـاڄ     جأَسٷ قكلٷ َٛدٛد خازداڄ ساٍ اؿهِ ؾٝ

 أٜكاڄ.
أٟ اؿهِ ع٢ً املٛقٛع  <ٖٚرا إيفا اعتدلٚٙ يف املٛقٛعات اخل>قٛي٘ )زٙ(  

املٛدٛد يف ايرٖٔ إيفا اعتـدلٚٙ يف املٛقـٛعات ايـيت يٝطـس شلـا      
١ ايتشكل يف اـازز، ؾايككاٜا اير١ٖٝٓ ٖٞ ايـيت ميتٓـع   أؾساد ممهٓ
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أؾسادٖا خازداڄ َٔ قبٌٝ )غسٜو ايبازٟ ممتٓع( ٚأَجاي٘ ممـا ميتٓـع   
أؾسادٖــا يف اـــازز، ٫ َــٔ قبٝــٌ )ايعٓكــا٤ طــا٥س( أٚ )عــسٷ َــٔ   
ايص٥بــل ممهــٔ ايٛدــٛد( أٚ )دبــٌ َــٔ ايٝــاقٛت ممهــٔ ايٛدــٛد( 

  ٚ دـٛد أؾـساد َٛقـٛعاتٗا يف    ٚأَجاشلا َٔ ايككاٜا ايـيت ٫ ميتٓـع 
اـازز بٌ ٖٞ ممه١ٓ ايتشكل ؾٝ٘، ؾ٬ تهٕٛ َٔ ايككاٜا اير١ٖٝٓ 
ٕٻ احملػٞ )زٙ( تبعاڄ يًُاتٔ قطٻـِ   ملا عسؾس يف َبشح ايهًٞ َٔ أ
ايهًٞ إىل ممتٓع ا٭ؾساد نػسٜو ايبازٟ ٚإىل ممهـٔ ا٭ؾـساد، ثـِ    

ّڈ عطــ١ٺ ٚعــدٻ َٓٗــا َــا ٫ ٚدــٛد يــ    ٘ يف قطٻــِ املُهــٔ إىل أقطــا
اـازز أؾ٬ڄ ٫ٚ ؾسد ٚاسد َٚجٻٌ ي٘ بايعٓكـا٤ ٚأَجايـ٘، ؾٝطـتؿاد    

ٕٻ قكــ١ٝ )ايعٓكــا٤ طــا٥س(  ٚمٖٛــا يٝطــس َــٔ ايككــاٜا املُتٓعــ١   أ
ايتشكــل خازدــاڄ نــٞ تعــدٻ َــٔ ايرٖٓٝــ١، ٚإْٻُــا ٖــٞ َــٔ املُهٓــ١  

بٓـا٤ٶ عًـ٢ َـا عسؾٓـاٙ ضـابكاڄ يف تكطـُٝات       –ايتشكل خازداڄ ؾتعدټ 
 ٔ ايككاٜا اؿكٝك١ٝ. ؾتأٌَ دٝداڄ.س٦ٓٝرٺ َ -ايهًٞ
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 (7احملاقس٠ )
قاٍ املاتٔ طٚقد هعٌ سسف ايطًب دص٤ َٔ دص٤ٺ  

 ؾتط٢ُ َعدٚي١ڄ ٚإ٫چ ؾُشؿ١ًص
ايه٬ّ َٚا شاٍ يف تكطُٝات ايكك١ٝ، َٔ مج١ً تكطـُٝاتٗا ايتكطـِٝ    

ايرٟ ٜتعسٻض ي٘ املاتٔ يف املكاّ، ٖٚٛ تكطِٝ اؿ١ًُٝ إىل احملؿ١ً ٚاملعدٚيـ١،  
 تٛقٝض ٖرا ايتكطِٝ:ٚ

ٕٻ ايكك١ٝ إَا  َـا  –ٜرنس ؾٝٗا سسف ايطـًب أٚ ٫، ٚعًـ٢ ايجـاْٞ    إٔ إ
ؾايككـ١ٝ تطـ٢ُ َٛدبـ١ قؿٸـ١ً مـٛ )شٜـد        -مل ٜرنس ؾٝٗا سـسف ايطـًب  إذا 

ِٷ( ــا٥ ــ٢ ا٭ٍٚ  ،ق ــا إذا ذنــس ســسف ايطــًب  –ٚعً ــا إٔ هعــٌ ســسف   -َ ؾإَ
ٌ سسف ايطًب  هعملَا –ٚع٢ً ايجاْٞ  ايطًب دص٤ٶ َٔ دص٤ ايكك١ٝ أ٫ٚ،

 ٛ )شٜــد يــٝظ بكــا٥ِ(،مــ ؾايككــ١ٝ تطــ٢ُ ضــايب١ قؿٸــ١ً –َــٔ دص٥ٗــا  دــص٤ٶ
ؾتـاز٠ڄ هعـٌ دـص٤ٶ َـٔ املٛقـٛع       -َا يٛ دعٌ دص٤ٶ َٔ دص٥ٗا–ع٢ً ا٭ٍٚ ٚ

ؾكط ؾايكك١ٝ تط٢ُ َعدٚي١ املٛقٛع مٛ )اي٬سٞ مجاد( ٚأخس٣ دص٤ٶ َٔ 
٫سـٞ( ٚثايجــ١ڄ  احملُـٍٛ ؾكـط ؾايككـ١ٝ تطـ٢ُ َعدٚيــ١ احملُـٍٛ مـٛ )اؾُـاد        

 َ )اي٬ســٞ ٫ عدٚيــ١ ايڀــسؾني مــٛ دــص٤اڄ َــٔ نــ٬ ايڀــسؾني ؾايككــ١ٝ تطــ٢ُ 
 عامل(.
ٚيف ٖرٙ ا٭قطاّ ايج٬ث١ ا٭خـرل٠ تـاز٠ڄ ٜهـٕٛ اؿهـِ ؾٝٗـا عًـ٢ مـٛ         

ٚأخــس٣ عًــ٢ مــٛ ايطــًب، ٚأٜكــاڄ نــٌ ٚاســد َٓٗــا إَــا نًٝــ١ أٚ     هــاباٱ
ٖـرٙ ا٭قطـاّ ٚاقـش١،     دص١ٝ٥، ؾتبًؼ ا٭قطاّ إىل إثين عػـس قطـُاڄ، ٚأَجًـ١   

 ٚيٓرنس أَج١ًڄ ٭قطاّ َعدٚي١ املٛقٛع:



 قاقسات يف املٓڀل  ........................................................... ( 58)

عــض اي٬ســٞ مجــاد )ز(٫ غــ٤ٞ َــٔ ســٞ مجــاد )ب(ب٫ )أ(نـٌ   
ٕڈ )د(يٝظ بعض اي٬چاي٬چ  سٝٛإ عٞ .قاسو بإْطا

 ٚع٢ً ٖرٙ ا٭َج١ً قٹظ يف ا٭قطاّ ايباق١ٝ. 
ٕٻ ايكك١ٝ اؿًُٝـ١ إَـا قؿٻـ١ً أٚ َعدٚيـ١، أَـا احمل       ؿٻـ١ً  ٚاؿاؾٌ: أ

نـس ٚيهـٔ مل   ؾٗٞ عباز٠ عٔ ايكك١ٝ اييت مل ٜـرنس ؾٝٗـا سـسف ايطـًب أٚ ذٴ    
 َٔ دص٥ٗا. اڄعٌ دص٤ٜٴذ

املٛدبـ١ َٓٗـا، ٚايجـاْٞ اغـاز٠      املكڀع ا٭ٍٚ َٔ ايتعسٜـ إغـاز٠ إىل  
مل ٜهـٔ   اچملـ ايطايب١ َٓٗا، ٚزلٝـس ايككـ١ٝ احملؿٻـ١ً قؿٻـ١ًڄ ؾباعتبـاز أْـ٘       اىل 

ٌپ َـٔ دص٥ٝٗـا ٚدـٛدٟ َٚتشؿٻـٌ،      سسف ايطًب دص٤ٶ َٔ أسد دص٥ٝ ٗا ؾهـ
( …ضٛا٤ أنإ ذاتاڄ َٔ ايرٚات ايٛدٛد١ٜ َٔ قبٌٝ )شٜـد، إْطـإ، سٝـٛإ،   

ِٷ، بؿـرلٷ،           أّ نإ ٚؾـؿاڄ َـٔ ا٭ٚؾـاف ايٛدٛدٜـ١ ٚايجبٛتٝـ١ َـٔ قبٝـٌ )عًـ
 ( .…،سِٜن

ٚأَا املعدٚي١ ؾٗٞ عباز٠ عٔ ايكك١ٝ اييت دعٌ سسف ايطًب دـص٤ٶ   
 أٚ يًڀسؾني َعاڄ. أٚ يًُشٍُٛ ؾكط قٛع ؾكطَٔ دص٥ٗا إَا دص٤ٶ يًُٛ

ًڊػـ١    إٚزلٝس َعدٚي١ ؾب  ٕٻ سسف ايطًب َٛقـٛعٷ يف أؾـٌ اي عتباز أ
ٔ املٛقـٛع، ؾـإذا اضـتعٌُ ٫ يف ٖـرا املعٓـ٢ نُـا يف       عـ يطًب ْطب١ احملُـٍٛ  

املكاّ سٝح دٴعٹٌ دص٤اڄ يف ايكك١ٝ، نإ َعد٫ٚڄ عٔ َعٓاٙ ا٭ؾًٞ ايًػٟٛ، 
ًڊ ٗا َعدٚي١ڄ تطـ١ُٝڄ يًهـٌ )أعـين ايككـ١ٝ( باضـِ دـص٤       ؾًرا زلٝس ايكك١ٝ ن

ٕٻ دــص٤ ايهــٌ أســدٴُٖا املٛقــٛع      دص٥ٗــا )أعــين ســسف ايعــدٍٚ( بًشــا  أ
َٸـا دـص٤ٷ َـٔ املٛقـٛع أٚ         احملُـٍٛ،  َـٔ  ٚاٯخس احملُـٍٛ، ٚسـسف ايعـدٍٚ إ

ُٿٝس ايكك١ٝ نًڊٗا باضِ سسف ايعدٍٚ أعين باضِ دـص٤ دص٥ٗـا ٫ باضـِ     ؾط
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َطـاق١څ   ص<تط١ُٝڄ يًهٌ باضِ دـص٤ٙ >طرل احملػٞ )زٙ( دص٥ٗا، ٚس٦ٓٝرٺ ؾتعب
 نُا ٫ ىؿ٢.

 -غرل إىل ْهتتني:ٚيف اـتاّ أٚدټ إٔ أڂ 
ِٷ باعتباز احملٍُٛب -ا٭ٚىل: ٕٻ ٖرا ايتكطِٝ ٌٖ ٖٛ تكطٝ  أ

ِٷ يًشًُٝـ١ باعتبـاز احملُـٍٛ، يف سـني أْٻـا          ٗڇس يف ا٭يط١ٓ أْـ٘ تكطـٝ أڂغتٴ
ٕٻ ايعدٍٚ نُا   يتَعدٚي١ احملٍُٛ هـسٟ يف غرلٖـا َـٔ َعـدٚي    يف هسٟ لد أ

املٛقٛع ٚايڀسؾني، ٚنرا اؿاٍ يف احملؿٻ١ً، يهٔ َع ذيـو ٫سظـٛا يف ٖـرا    
 ٍٛ َٔ سٝح عدٚي٘ ٚؼؿټً٘، ؾُا ايطبب يف ذيوبُايتكطِٝ ساٍ احمل

 ٜٴعص٣ ايطبب إىل أسد أَسٜٔ: 
ــٍٛ     -1 ــ١ احملُ ــرل َعدٚي ــا٥س ايككــاٜا غ ــا ٭ٕ ض ــدٚي –إَ  يتأعــين َع

غـرل َتداٚيـ١ نـجرلاڄ يف ايعًـّٛ ٚمل تهـٔ       -ٛقٛع ٚايڀـسؾني ٚنـرا احملؿٻـ١ً   امل
ٕٻ ايػا٥ع َٓٗا يف ايعًّٛ إيفا ٖٞ َعدٚي١ احملٍُٛ، ا٭َس ايرٟ  غا٥ع١ڄ ؾٝٗا، ؾإ

 دعًِٗ ًٜشظٕٛ داْب احملٍُٛ.
ٕٻ املًشٛ  يف داْب املٛقٛع ايرات ٚيف داْب احملُـٍٛ   -2  ٚإَا ٭

ِٷ( ؾاملٛقٛع قد يٛسظ ؾٝ٘ ايرات ٖٛ ايٛؾـ، ؾُج٬ڄ عٓدَا ٜ –كاٍ )شٜدٷ قا٥

ّ –بُٝٓا احملٍُٛ قد يٛسظ ؾٝ٘ ايٛؾـ  -أٟ ذات شٜد ٚيف داْـب   -أٟ ايكٝـا
ٕڈ ٚدـٛدٟ أٚ عـدَٞ، ؾًـو إٔ      ايرات ٫ ؾسم بني إٔ ْعبٿس عٔ ايرات بعٓـٛا
تكٍٛ )اؾُاد نرا ٚنرا( أٚ تكٍٛ )غرل ايٓاَٞ نرا ٚنرا( ؾ٬ ؽتًـ ايرات 

 ٚايتشؿٌٝ، ٚاملع٢ٓ ٚاقضٷ ٫ٚ تٗاؾس يف ايبني. عطب ايعدٍٚ
ٖٚرا غ٬ف داْب احملٍُٛ ؾإْ٘ ملچا نإ املعتدل ؾٝ٘ ايٛؾـ، ؾٝدتًـ 

ٕٻ قٛيــو )اؾُــاد َتشــسى(    أٟ –ايٛؾـــ عطــب ايعــدٍٚ ٚايتشؿــٌٝ، ؾــإ
عٔ قٛيو )اؾُاد  خت٬فىتًـ لاّ اٱ -ٞإهابعبٻست عٔ احملٍُٛ بعٓٛإ 
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ٕڈ ضـً    –ى( ٫ َتشسى أٚ غرل َتشس ٚبُٝٓٗـا تٓـاقضٷ    -أٟ عبٻست عٓـ٘ بعٓـٛا
 ٚتٗاؾس ٚاقض.

ًډ٘ َٔ أدٌ ذيو اعتٓٛا ظاْب احملٍُٛ ؾ٬سٳظٛا يف ايتكطِٝ ساٍ  ؾًع
 احملٍُٛ.

ٕٻ ســسف ايطــًب أؾــبض دــص٤اڄ يف    ايٓهتــ١ ايجاْٝــ١: أْــ٘ نٝـــ ْعــسف أ
 ايكك١ٝ ب
ٕٻ ايعـــدٍٚ تـــاز٠ڄ ٜهـــٕٛ يف طـــسف    ٚقؿـــٌ اؾـــٛاب أْٗـــِ قـــايٛا أ

ــدٍٚ يف طــسف املٛقــٛع يف      ا ــا ايع ــٍٛ، أَ ملٛقــٛع ٚأخــس٣ يف طــسف احملُ
ايكك١ٝ احملؿٛز٠ املػت١ًُ ع٢ً ايطٛز ؾإيفا ٜٴعسف بتكدّ ايطـٛز عًـ٢ سـسف    
ٕٻ ايككـ١ٝ َٛقـٛعٗا    ايطًب، ؾإذا تكدٻّ ايطٛز ع٢ً سسف ايطًب ٜٴعسف بأ

ٍٷ َجٌ )نٌ ٫ سٞ مجاد(.  َعدٚ
ِڈ ْاؾعاڄ( ؾايككـ١ٝ  ٚأَا إذا تأخس ايطٛز عٔ ايطًب مٛ )يٝ  ٌټ عً ظ ن

 يٝظ َٛقٛعٗا َعد٫ٚڄ، ٚإْٸُا ٖٞ ضايب١ قؿ١ً.
ٖرا إذا نإ ايطٛز َـرنٛزاڄ يف ايككـ١ٝ، ٚأَـا إذا مل ٜهـٔ َـرنٛزاڄ       

ّٳ ايطـٛز    ؾٝٗا ؾٝٴعسٳف ايعدٍٚ باي١ٝٓ ٚايكؿد، ؾإذا ٣ْٛ املتؿدٿٟ يًكك١ٝ تكـدټ
 عٓ٘ ؾطايب١ قؿ١ً. ع٢ً سسف ايطًب ؾُعدٚي١ املٛقٛع، ٚإٕ ٣ْٛ تأخټسٳٙ

ٚأَا ايعدٍٚ يف طسف احملٍُٛ ؾإْٻُا ٜٴعسٳف بتكدّ ايسابط ع٢ً سسف  
ًځِ     ايطًب، ؾإٕ تكدٻّ ايسابط ع٢ً سسف ايطًب مٛ )شٜد ٖـٛ ٫ عـامل( ؾـٝٴع
ٍٷ، ٚإٕ تأخس ايسابط عٔ ايطًب مٛ )شٜد يٝظ ٖٛ  ٕٻ ايكك١ٝ قُٛشلا َعدٚ أ

 إْٸُا ٖٞ ضايب١ قؿ١ً.بعامل( ؾايكك١ٝ يٝظ قُٛشلا َعد٫ٚڄ ٚ
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ٖرا إذا ذٴنس ايسابط يف ايكك١ٝ، ٚأَا إذا مل ٜٴرنس ايسابط ؾٝٗا ؾٝٴعسف  
ايعدٍٚ باي١ٝٓ، ؾإٕ ٣ْٛ املتهؿِّـٌ يًككـ١ٝ تكـدټّ ايـسابط عًـ٢ سـسف ايطـًب        

 ؾايكك١ٝ َعدٚي١ احملٍُٛ، ٚإٕ ٣ْٛ تأخټسٙ عٓ٘ ؾايكك١ٝ ضايب١ قؿ١ً.
 -ايٛازد٠ يف اؿاغ١ٝ:ثِ ْأتٞ إىل تٛقٝض بعض املؿسدات  

 نػرل ٚمل ٚعدا ٚمٖٛا. <يف َع٢ٓ ايطًب>قٛي٘ )زٙ(  
ٖرا بٝإ ٚدـ٘ ايتطـ١ُٝ باملعدٚيـ١ ٚقـد      <٭ٕ سسف ايطًب اخل>قٛي٘ )زٙ(  

 عسؾت٘.
يـٛ قٝـٌ: َـا ٚدـ٘ تعـبرلٙ )زٙ(       <ؾإذا اضتعٌُ ٫ يف ٖـرا املعٓـ٢  >قٛي٘ )زٙ(  

ا اضـتعٌُ يف  ؾـاذ >ص ٚمل ٜعـدل بــ ط  <٫ يف ٖـرا املعٓـ٢  >طبكٛي٘ 
 صب.<غرل ٖرا املع٢ٓ

ٕٻ سسف ايطـًب س٦ٓٝـرٺ ٜتشـد َـع املٛقـٛع أٚ احملُـٍٛ                        هاب بأ
ع٘ غ٦ٝاڄ ٚاسداڄ، ؾهأْٻ٘ مل ٜطتعٌُ بٛسـدٙ يف َعٓـ٢ٶ بـٌ    َٚهعٌ 

 دخٌ ع٢ً املٛقٛع أٚ احملٍُٛ ٚاضتع٬ُ َعاڄ يف َع٢ٓ.أڂ
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 (8احملاقس٠ ) 
ؿ١ٝ ايٓطب١ ؾتط٢ُ َٛدٻ١ٗ قاٍ املاتٔ طٚقد ٜؿسٻح بهٝ 

 َٚا ب٘ ايبٝإ د١ٗص
ِڈ آخس َٔ ايتكطُٝات اـاؾ١ باؿ١ًُٝ ٖٚٛ تكطُٝٗا   ايه٬ّ يف تكطٝ

 باعتباز اؾ١ٗ إىل املٛدٗات ايبطٝڀ١ ٚاملسنب١.
ٚقبــٌ اـــٛض يف تؿاؾــٌٝ ٖــرٙ ا٭قطــاّ ســاٍٚ احملػــٞ )زٙ( بٝــإ   

 ساؾً٘:ا٫ؾڀ٬ح املٓڀكٞ يف يؿظٞ املاد٠ ٚاؾ١ٗ ؾأؾاد َا 
ــ١: املٛقــٛع ٚاحملُــٍٛ ٚايٓطــب١، ْٚطــب١      ٕٻ ايككــ١ٝ شلــا أدــصا٤ ث٬ث أ

ٝــ١ڄ أّ ضــًب١ٝڄ( إىل املٛقــٛع يف ايٛاقــع ْٚؿــظ إهاباحملُــٍٛ )أٜــ١ ْطــب١ ناْــس 
ٕڈ إَا يٕٛ ايكسٚز٠ ٚاؿت١ُٝ أٚ  ٛٸ١ْ بًٛ ا٭َس تهٕٛ ٫ قاي١ َهٝٻؿ١ بهٝؿ١ٝٺ ًَٚ

عسټض إيٝ٘ تؿؿ٬ٝڄ إٕ تمما ضٝأتٞ اييٕٛ ا٫َتٓاع أٚ يٕٛ اٱَهإ أٚ غرل ذيو 
غا٤ اهلل تعاىل، ؾُج٬ڄ إذا قًس )شٜد ناتب( ْطب١ ايهتابـ١ إىل شٜـد يف ايٛاقـع    
ٕٻ ايهتابـ١    ٕٻ ايهتاب١ ٚادب١ يصٜدٺ، أٚ ايـدٚاّ ٚأ َهٝٻؿ١ بهٝؿ١ٝ َجٌ ايكسٚز٠ ٚأ

 دا١ُ٥ ايجبٛت يصٜدٺ، أٚ ا٫َتٓاع ٚأْٗا ممتٓع١څ يف سل شٜد أٚ غرل ذيو.
ٌٻ غ٤ٞٺ ٚ  ٕٻ ن إذا ْٴطـب   -َٚٓٗا احملٍُٛ يف ايككاٜا–به١ًُٺ أخس٣: أ
دٛد ؾإَـا ٚادـب ايٛدـٛد أٚ ممهـٔ ايٛدـٛد أٚ ممتٓـع ايٛدـٛد، ؾـإٕ         ٛإىل اي

قسٚزٜاڄ ؾهٝؿ١ٝ ٖرٙ ايٓطب١ ٚنإ ٚدٛد احملٍُٛ يف املٛقٛع ٚثبٛت٘ ي٘ ٚادباڄ 
ؾهٝؿٝـ١   ٖٞ ايكسٚز٠ ٚايٛدٛب، ٚإٕ نـإ ثبـٛت احملُـٍٛ يًُٛقـٛع ممتٓعـاڄ     
 تًو ايٓطب١ ٖٞ ا٫َتٓاع ، ٚإٕ نإ ممهٓاڄ ؾهٝؿ١ٝ تًو ايٓطب١ اٱَهإ.

ٖرٙ أقطاّ ث٬ث١ يهٝؿٝـ١ ايٓطـب١ ايٛاقعٝـ١ يف ايككـ١ٝ عطـب ايتكطـِٝ        
٣ٛ ٖرٙ ايج٬ث١، إ٫چ أِْٗ ضا٭ٚيٞ ٚيرا مل ٜرنس ايػٝذ ابٔ ضٝٓا يف قؿٝدت٘ 
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أخس٣ غرل ٖرٙ ايج٬ث١ ٚإٕ ناْس ملا زأٚا أْ٘ نجرلاڄ َا ٜٴشتاز إىل إؾاد٠ قكاٜا 
ستٝـاز إىل إؾـاد٠ دٚاّ   ؾكد ٜـدعٛ اٱ  -داخ١ًڄ يف قُٔ أسدٖا ٚزادع١ڄ إيٝٗا 

ٕٻ ثبـٛت           احملٍُٛ، ٚقـد ٜـدعٛ إىل إؾـاد٠ ؾعًٝـ١ احملُـٍٛ، ٚقـد ٜتڀًډـب إؾـاد٠ أ
ٌڈ َــٔ دٕٚ تعــسټضڈ يٛدٛبــ٘ أٚ  احملُــٍٛ يًُٛقــٛع غــرلٴ َطــ  َتٓاعــ٘ أٚ إتشٝ

–َهإ ايعاّ ايرٟ ٜأتٞ إٕ غا٤ اهلل تعاىل اٱَع٢ٓ  إَهاْ٘، ٚايرٟ ٖٛ َؿاد

ًكــ١ ٚاملڀًكــ١ ايعاَــ١ ٚاملُهٓــ١ ڀؾــاعتٴدلت قكــاٜا أخــس٣ َــٔ قبٝــٌ ايدا٥ُــ١ امل
 ايعا١َ ٚغرلٖا.

ٕٻ نٝؿٝــ١ ايٓطــب١ ا  ؾــڀ٬ح يٛاقعٝــ١ ْٚؿــظ ا٭َسٜــ١ تطــ٢ُ يف اٱثــِ إ
ككـ١ٝ  )َاد٠ ايكك١ٝ( يعدّ ؼكل ايكك١ٝ بدْٚٗا، ٚيـرا ٜكـاٍ عًٝٗـا عٓؿـس اي    

 أٜكاڄ .
ؾُاد٠ ايكك١ٝ عباز٠ عٔ نٝؿٝـ١ ثبـٛت احملُـٍٛ يًُٛقـٛع يف ايٛاقـع       

ـڈ بايكك١ٝ أٚ تؿٛزٙ، ؾًـٛ   ْٚؿظ ا٭َس َٔ دٕٚ أٟ ازتباطٺ شلا بتهًِ غد
ِٷ أٜكاڄ يهاْس ايٓطب١ ايٛاقع١ٝ َهٝٻؿ١ بهٝؿ١ٝٺ يف ايٛاقع.  مل ٜهٔ ٖٓاى َتهً

ٕٻ ايٓطب١ ؾٝٗـا َهٝٻؿـ١څ   ثِ إذا تهًِ املتهًِ بٗرٙ ايكك١ٝ ٚؾسٻح ؾٝٗ  ا بأ
ــ٘ ؾــٛز٠ ايككــ١ٝ ٚؾــٛز٠      ــ١ نــرا، أٚ اْتكػــس يف ذٖٓ يف ْؿــظ ا٭َــس بهٝؿٝ
ُٻ٢  ايهٝؿ١ٝ تط٢ُ ايكك١ٝ س٦ٓٝرٺ باملٛدٻ١ٗ ْظساڄ إىل اغتُاشلا ع٢ً اؾ١ٗ، ٜٚط
ايًؿظ ايداٍ ع٢ً ايهٝؿ١ٝ يف ايكك١ٝ املًؿٛ ١، ٚايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ايداي١ عًٝٗا 

 ١ )د١ٗ ايكك١ٝ(.يف ايكك١ٝ املعكٛي
اؾ١ٗ عباز٠ عٔ خؿٛف ايًؿظ املؿسٻح ب٘ ايـداٍ عًـ٢ ايهٝؿٝـ١ أٚ    ؾ

 ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ املتؿٛز٠ ايداي١ عًٝٗا.
ٌټ إْطإ سٝٛإ( ؾجبٛت اؿٝٛاْٝـ١    ٍڈ: يٛ قًس )ن تٛقٝض ذيو يف َجا

ــ١ ٖــرٙ ايٓطــب١ ٚاقعــاڄ ٖــٞ      ــ٘ قــسٚزٟ ٚٚادــب، ؾهٝؿٝ يٲْطــإ ْٚطــبتٗا إيٝ
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ٛٻزْاٖا يف ايـرٖٔ أّ مل      ايكسٚز٠ ضٛا٤ أؾـسٻ  سٓا بٗـا أّ مل ْؿـسٿح بٗـا، تؿـ
ٛٻزٖا، تًو ايٓطب١ يف ايٛاقع َهٝٻؿ١ بهٝؿ١ٝ ايكسٚز٠، ؾٗرٙ ٖٞ )املاد٠(.  ْتؿ

ٕٻ تًـو     ثِ يف املسس١ً ايجا١ْٝ يٛ تهًډُٓا بتًو ايكك١ٝ ٚؾسٻسٓا ؾٝٗا بـأ
ٛٿ١ْ بًٕٛ ايكسٚز٠ ٚأتٝٓا بًؿظٺ ٜدٍ ع٢ً ذيو ايًٛ ٕ ٚتًو ايهٝؿ١ٝ ايٓطب١ َتً

ٛٻزْا ٚتعكًٓا تًـو   ٕڈ سٝٛإ بايكسٚز٠(، أٚ تؿ ُٻا٠ باملاد٠ ٚقًٓا )نٌ إْطا املط
ايهٝؿ١ٝ َٔ دٕٚ ايتًؿڊظ بٗا، ؾش٦ٓٝرٺ ٜط٢ُ ذيو ايًؿظ ايداٍ ع٢ً ايهٝؿ١ٝ أٚ 

 ايؿٛز٠ اير١ٖٝٓ ايداي١ عًٝٗا بـ)اؾ١ٗ(.
    ٛ ِٷ ـؿــ ــ١ ايٛاقعٝــ١، ٚاؾٗــ١ اضــ ِٷ يًهٝؿٝ ــ١ ؾــإذاڄ املــاد٠ اضــ ف نٝؿٝ
 ايكك١ٝ.
ٕٻ   َٸـا َـا    يٚباؾ١ًُ: أ ًُاد٠ ٚاؾ١ٗ َا ب٘ ا٫غذلاى َٚا ب٘ ا٫َتٝـاش، أ

ٍڈ إىل         ٕٷ خـاف يف ْطـب١ قُـٛ ٕٻ نٌ ٚاسـد٠ٺ َُٓٗـا نٝؿٝـ١څ ٚيـٛ ب٘ ا٫غذلاى ؾإ
 َٛقٛعڈ.
َٻا َا ب٘ ا٫َتٝاش ؾأَسإ:   ٚأ
ٕٻ املاد٠ ٖٞ ايٓطب١ ايٛاقع١ٝ ْٚؿظ ا٭َسٜـ١ ايها٥ٓـ١ ٚايٛاق  -1  عـ١ بـني   أ

رل ٚايتبــدٌٜ أبــداڄ، ٫ٚ ًٜــصّ يف   ٝاملٛقــٛع ٚاحملُــٍٛ،ٖٚٞ غــرل قابًــ١ٺ يًتػــ    
ٚدٛدٖــا ٚؼككٗــا إٔ ٜــدزنٗا ايــرٖٔ ٜٚتؿــٛزٖا، بــٌ نــإ ٖٓــاى إدزاىڅ ٚ  
إعتباز أّ مل ٜهٔ، نإ ٖٓاى تٛدټ٘ ايٓؿظ أّ مل ٜهٔ، تًو ايهٝؿ١ٝ يف عامل 

 ايجبٛت ٚايٛاقع ثابت١څ ٫ٚ تتػٝٻس.
َٻا د١ٗ ا  يكك١ٝ ؾٗٞ خؿٛف تًو ايهٝؿ١ٝ اييت تٴؿٗـِ َـٔ ايًؿـظ    ٚأ

٘ ٓا٥ٴٚتتؿٛز ٚتٴدزى يف ايرٖٔ، ؾاٱْطإ يٛ أزاد إٔ ٜ٪يِّـ قك١ٝڄ َا، ٚنإ بٳ
ٕٻ ثبٛت احملٍُٛ ؾٝٗـا ملٛقـٛع٘ باٱَهـإ     ؾش٦ٓٝـرٺ ٜـأتٞ بتًـو     -َـج٬ڄ –ع٢ً أ

ايٓطب١ يف اؾ١ٗ يف قكٝت٘، ؾًٛ نإ غاؾ٬ڄ عٔ ٖرا ا٭َس ٚمل ٜدزى بٳعدٴ نٝؿ١ٝ 
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ٕٻ َجٌ ٖرٙ املعكٛي١ أٚ مل ٜتًؿډ ظ بٗا بٳعدٴ يف املًؿٛ ١ ؾعٓد٥رٺ ٫بد َٔ ايكٍٛ بأ
ايكك١ٝ يٝطس َٛدٻ١ٗڄ بٌ َڀًك١ڄ، ٖٚرا غ٬ف املاد٠ ؾإْ٘ يٝطس عٓدْا قكـ١ٝڅ  

 مل تػتٌُ ع٢ً املاد٠.
ٕٻ د١ٗ ايكك١ٝ قد تڀـابل َادتٗـا ايٛاقعٝـ١ ٚقـد ٫ تڀابكٗـا عًـ٢       -2  أ
ٕٻ تػـدٝـ  اٱْطإ قـد ىڀـأ يف إدزاناتـ٘ ٚتؿـٛزات٘ ؾًـِ ٜٛؾډـل يف        أضاع أ

نٝؿ١ٝ ايٓطب١ ايٛاقع١ٝ يًككاٜا، ٚبايتايٞ ٫ وؿٌ تڀابل يًُاد٠ ايٛاقع١ٝ، ٚيف 
 املكابٌ قد ٜهٕٛ َؿٝباڄ يف ذيو أسٝاْاڄ ؾٝشؿٌ ايتڀابل يًُاد٠ ايٛاقع١ٝ.
 ٚعًٝ٘ ؾإٕ طابكس اؾ١ٗ املاد٠ ؾدقس ايكك١ٝ، ٚإ٫چ نربس.

ــس       ــٛإ بايكــسٚز٠( ناْ ــٛ قًــس )نــٌ إْطــإ سٝ ــو: )أ( ي ــاٍ ذي َج
ُٸا٠ باملـاد٠ ٖـٞ ايكـسٚز٠     ١ايككٝ ٕٻ نٝؿ١ٝ ايٓطب١ ايٛاقع١ٝ املط ؾادق١ڄ باعتباز أ

ٚايٛدٛب، ٚاؾ١ٗ املؿسٻح بٗا يف ايككـ١ٝ أٜكـاڄ ايكـسٚز٠، ؾڀابكـس اؾٗـ١      
 املاد٠ ؾ٬ زٜب يف ؾدقٗا.

ناْــس ايككــ١ٝ ناذبــ١ڄ )ب(يــٛ قًــس )نــٌ إْطــإ سذــس بايكــسٚز٠(  
ٕٻ املاد٠ ٖٞ ا٫َتٓاع أٟ اَتٓاع ثبٛت اؿذس١ٜ يٲْطإ، بُٝٓـا اؾٗـ١    بًشا  أ
املؿسٻح بٗا ايداي١ ع٢ً ا٫َتٓاع ٖٞ ايكسٚز٠، ؾاؾ١ٗ ٖٓا مل تڀابل املاد٠ ؾ٬ 

 زٜب يف نرب ايكك١ٝ س٦ٓٝرٺ .
ٕٻ تًــو ايهٝؿٝــ١ تطــ٢ُ َــاد٠ڄ   ٚإٕ غــ٦س ؾكــٌ يف تًدــٝـ املڀًــب: أ

١ٗڄ باعتبازٜٔ، ؾإْـا إذا أخـرْا ايهٝؿٝـ١ يف ْؿـظ ا٭َـس زلٝـس َـاد٠ڄ، ٚإٕ        ٚد
أخرْاٖا عٓـد ايعكـٌ َٚـا تـدٍ عًٝـ٘ ايعبـازات زلٝـس دٗـ١ڄ، ٚقـد تتشـدإ           
نكٛيٓا )اٱْطإ هب إٔ ٜهٕٛ سٝٛاْاڄ( ٚقد تتػاٜسإ نكٛيٓا )اٱْطإ ميهـٔ  

 إٔ ٜهٕٛ سٝٛاْاڄ( ؾاملاد٠ قسٚز١ٜ ٚاؾ١ٗ ممه١ٓ.
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 -إىل تٛقٝض بعض َؿسدات ايدزع: ثِ ْٓتكٌ 
٫ ىؿــ٢ إٔ ايٓطــب١ أَــسٷ بــني   <أٟ ْطــب١ احملُــٍٛ إىل املٛقــٛع >زٙ( )قٛيــ٘  

طـسؾني َٚٓتطــبني، َٚعٓــ٢ ذيـو إٔ ايڀــسؾني ٫ تــسدٝض بُٝٓٗــا،   
)ايكٝـاّ   -َـج٬ڄ –ؾهُا ٜؿض إٔ ٜٓتطب احملٍُٛ يًُٛقٛع ٜٚكاٍ 

اٍ نريو ٜؿض إٔ ٜٓتطب املٛقـٛع يًُشُـٍٛ ٜٚكـ   ثابس يصٜد( 
ؾايٓطب١ أَسٷ بني ايڀسؾني ٫ٚ َع٢ٓ ٭ٕ ٜكاٍ )شٜد ثبس ي٘ ايكٝاّ( 

 بإٔ ٖرا ا٫ْتطاب ٜؿض َٔ طسفٺ دٕٚ ايڀسف اٯخس.
ٕٻ  اٖس نـ٬ّ احملػـٞ )زٙ( إٔ ا٫ْتطـاب َـٔ طـسفٺ ٚاسـدٺ       إ                 ٫چ أ

ؾـايتعبرل ٖـرا َٓـ٘     ص<ْطـب١ احملُـٍٛ إىل املٛقـٛع   >طسٝح قـاٍ  
 س ٜسد عًٝ٘ ٖرا اٱٜساد.)زٙ( يف بدٚ ايٓظ

يهٔ ملچـا نـإ املٛقـٛع ٖـٛ ايـرات املطـتكٌ نُـا عسؾـس يف                                
ٌڈ ٜكّٛ  املٛقٛع، إذ بايبشح ايطابل، ٚاحملٍُٛ َؿّٗٛ غرل َطتك

٫ قٍُٛ َٔ دٕٚ َٛقٛع، ا٭َس ايرٟ ْطب )زٙ( ايڀسف غرل 
ٛٿّ أ٫ ٖٚٛ احملٍُٛ إىل ايڀسف املطتكٌ يف  املطتكٌ املؿتكس إىل املك

 ْؿط٘ ٖٚٛ املٛقٛع ٚقٌٝ ْطب١ احملٍُٛ إىل املٛقٛع.
ٌٻ احملػٞ )زٙ( ْظساڄ إىل ٖرٙ اؾ١ٗ عبٻس بٓطب١ احملٍُٛ إىل                         ؾًع

املٛقــٛع، ٚإ٫چ يــٛ مل ْٓظــس إىل ٖــرا ايهــ٬ّ يهاْــس ايٓطــب١ بــني 
ٍٛ إىل ايڀـــسؾني بايطـــ١ٜٛ، ؾهُـــا ٜؿـــضټ إٔ ٜكـــاٍ: ْطـــب١ احملُـــ 

 املٛقٛع، ٜؿضټ إٔ ٜكاٍ: ْطب١ املٛقٛع إىل احملٍُٛ.
 بٝإ شلا. ص<َجٌ ايكسٚز٠ اخل>طبايتٜٓٛٔ ٚقٛي٘  <بهٝؿ١ٝٺ>قٛي٘ )زٙ(  
ٕٸبـ أٟ ٜؿـسٻح يف ايككـ١ٝ    <بهٝؿ١ٝ نرا>قٛي٘ )زٙ(   ١ نـرا،  ٝـ ايهٝؿٝـ١ ايٛاقع  أ

ناْــس ؾــادق١ڄ أّ ناذبــ١ڄ، ؾتــاز٠ڄ ٜكــاٍ َــج٬ڄ )نــٌ إْطــإ سٝــٛإ   
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ٚز٠( قٝد )بايكسٚز٠( د١ٗڅ ٜٴددل بٗا عٔ ايهٝؿٝـ١ ايٛاقعٝـ١   بايكس
ُٻا٠ )نـٌ إْطـإ ناتـب    باملـاد٠ ٖٚـٞ ؾـادق١، ٚأخـس٣ ٜكـاٍ       املط

بايكسٚز٠( قٝد )بايكسٚز٠( أٜكاڄ إخبازٷ عٔ ايهٝؿ١ٝ ايٛاقع١ٝ إ٫چ 
 أْٗا ناذب١.

ايكك١ٝ اؿ١ًُٝ باعتباز ذنس اؾٗـ١   <ؾايكك١ٝ تط٢ُ َٛدٻ١ٗ اخل>قٛي٘ )زٙ(  
 ٚعدّ ذنسٖا تٓكطِ إىل قطُني:

ُٸ٢ ايكك١ٝ )َٛدٻٗـ١( باعتبـاز اغـتُاشلا    2=َٛدٸ١ٗ 1                =َڀًك١ . تط
عًــ٢ اؾٗــ١ َجــٌ: نــٌ إْطــإ سٝــٛإ بايكــسٚز٠، ٚمــٛ ذيــو.   
ــد      ٕٽ ايككــ١ٝ عٓ ـــ)ايسباع١ٝ( ْظــساڄ إىل أ ــ١ أٜكــاڄ ب ُٻ٢ املٛدٻٗ ٚتطــ

َـٔ أزبـع أدـصا٤:     اغتُاشلا ع٢ً اؾ١ٗ تهـٕٛ يف ايػايـب َ٪يډؿـ١ڄ   
 املٛقٛع، احملٍُٛ، ايسابڀ١، اؾ١ٗ.

 طـ٬م ٚتط٢ُ ايكك١ٝ )َڀًك١ڄ( بًشا  عدّ تكٝٝدٖا باؾ١ٗ، ٚاٱ                
عدّ ايتكٝٝد ؾُٝا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َكٝٻداڄ، َجٌ: نٌ إْطإ سٝٛإ، 
ٚمـــٛ ذيـــو. ٚتطـــ٢ُ أٜكـــاڄ بــــ)امل١ًُٗ( ٱُٖـــاٍ اؾٗـــ١ ؾٝٗـــا   

 ٚايطهٛت عٓٗا.
ٕٻ   <اخل…ٚايًؿــظ ايــداٍ>)زٙ(  قٛيــ٘  قــد عسؾــس يف أٍٚ َبشــح ايككــاٜا أ

 ايكك١ٝ باعتباز َٔ ا٫عتبازات تٓكطِ إىل املًؿٛ ١ ٚاملعكٛي١.
ايكك١ٝ املًؿٛ ١ اؾ١ٗ ؾٝٗا َجٌ ايكك١ٝ يؿظڅ َٔ ا٭يؿا ، نُا إذا                

ؾــسٻسس ٚقًــس )نــٌ ؾــسع ؾــاٌٖ بايكــسٚز٠(، أَــا ايككــ١ٝ   
ايرٖٓٝـ١ نُـا إذا   ايؿـٛز٠  ١ ؾٝٗا َجٌ أؾٌ ايككـ١ٝ  املعكٛي١ ؾاؾٗ

ٕٻ )نٌ ؾسع ؾاٌٖ بايكسٚز٠(.  تعكًس ٚتؿٛزت أ
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ؾـــإذٕ: ذيـــو ايًؿـــظ ايـــداٍ عًـــ٢ ايهٝؿٝـــ١ ايٛاقعٝـــ١ يف ايككـــ١ٝ                 
املًؿٛ ١، ٚتًو ايؿٛز٠ ايعك١ًٝ ايداي١ عًٝٗا يف ايكك١ٝ املعكٛيـ١  

ُٸ٢ بـ)اؾ١ٗ( نُا أغاز إىل ذيو اؿهِٝ ايطـبصٚازٟ )زٙ( يف   ٜط
 َٓظَٛت٘:

 نراى يف ايكك١ٝ ايعك١ًٝ    َعكٍٛ ٖرٟ د١ٗ عك١ًٝ      
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 (9احملاقس٠ ) 
قاٍ املاتٔ طؾإٕ نإ اؿهِ ؾٝٗا بكسٚز٠ ايٓطب١ َا داّ  

ذات املٛقٛع َٛدٛد٠ڄ ؾكسٚز١ٜ َڀًك١ أٚ َا داّ 
ٔڈ ؾٛقت١ٝ َڀًك١ أٚ  ٚؾؿ٘ ؾُػسٚط١ عا١َ أٚ يف ٚقسٺ َعٝٻ

 ٓتػس٠ َڀًك١صغرل َعني ؾُ
ٕٻ         نإ ايهـ٬ّ يف تكطـِٝ ايككـ١ٝ اؿًُٝـ١ إىل املٛدٗـات، ٚعسؾـس أ

احملػٞ )زٙ( قبٌ إٔ ىٛض يف بٝـإ أقطـاّ ٖـرا ايتكطـِٝ، تعـسٻض إىل بٝـإ       
 ا٫ؾڀ٬ح يف يؿظٞ املاد٠ ٚاؾ١ٗ، ٚقد َك٢ َؿؿٸ٬ڄ يف ايبشح ايطابل.

 تٛقٝض ذيو:ٜٚػسع اٯٕ ببٝإ أقطاّ ذيو ايتكطِٝ،  
 -نُا عسؾس–ٕٻ ايكك١ٝ اؿ١ًُٝ باعتباز اؾ١ٗ تٓكطِ إىل املٛدٗات أ 

ٚاملٛدٸٗات قطُٖٛا إىل قطُني بطا٥ط َٚسنبات، ن٬َٓا ؾع٬ڄ يف املٛدٗـات  
 ايبطٝڀ١.
املٛدٗات ايبطٝڀ١ نجرل٠ ٚتؿؿًٝٗا بڀٛشلا َٛدٛد يف ايهتب املڀٛي١  

 َٔ قبٌٝ غسح املڀايع، أضاع ا٫قتباع ٚمٛ ذيو.
ــا   ـــ ن ــّٛ     ٚنٝ ٕٻ َػــٗٛز ايك ــرل أ ــجرل٠، غ ــٛاع ن ٕ ؾايبطــا٥ط ذات أْ

ٌپ عًـ٢ سطـب           تعسقٛا إىل ذنس مجًـ١ٺ َُٗـ١ٺ َـٔ تًـو املٛدٗـات، يهـٔ نـ
طسٜكت٘، ؾُج٬ڄ ػد يف غسح ايػُط١ٝ أْ٘ ذنس ضـت١ أْـٛاع َٓٗـا، ٚيف اؿاغـ١ٝ     
ذنس اا١ْٝ أْٛاع َٓٗا، ٚنريو ايػٝذ املظؿډس )زٙ( يف َٓڀكـ٘ ؾكـد تعـسٻض إىل    

ٜطرل بٝٓ٘ ٚبني ؾاسب اؿاغ١ٝ )زُٖا( سٝح أْ٘ يف  إخت٬ف١ْٝ َٓٗا، َع اا
اؿاغ١ٝ قد ذنس قطُني َٔ ايبطـا٥ط مل ٜـرنسُٖا ايػـٝذ املظؿـس )زٙ( ُٖٚـا      
ٕٻ ايػٝذ املظؿـس )زٙ( ذنـس قطـُني     ايٛقت١ٝ املڀًك١ ٚاملٓتػس٠ املڀًك١، يف سني أ
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١ٝٓ املڀًك١ ٚاؿ١ٝٓٝ املُه١ٓ، َٓٗا مل ٜٴرنسا يف ٖرا املكاّ َٔ اؿاغ١ٝ ُٖٚا اؿٝ
 ٚإٕ ذٴنسا يف باب أسهاّ ايككاٜا َٔ اؿاغ١ٝ.

ٚعًـــ٢ أٟ ســـاٍ ؾـــاملِٗ بٝـــإ ٖـــرٙ ا٭قطـــاّ ايجُاْٝـــ١ املـــرنٛز٠ يف  
 اؿاغ١ٝ:
ٕٻ     )ايكطِ ا٭ٍٚ( ايكسٚز١ٜ املڀًك١: ٖٞ ايكك١ٝ اييت ٜٴشهِ ؾٝٗـا بـأ

املٛقٛع َٛدـٛد٠ڄ،  ْطب١ احملٍُٛ إىل املٛقٛع قسٚز١ٜ ٚٚادب١څ َا داّ ذات 
 ضٛا٤ أناْس َٛدب١ڄ أّ ضايب١ڄ، ٚضٛا٤ أناْس ن١ًٝڄ أّ دص١ٝ٥ڄ.

ٚإيفا اقتؿـس احملػـٞ )زٙ( عًـ٢ ذنـس َجـايني شلـرٙ ايككـ١ٝ إسـدُٜٗا          
ٕٻ ايهًٝـ١ إذا ؾـدقس ؾـدقس        َٛدب١ ن١ًٝ ٚا٭خس٣ ضـايب١ نًٝـ١، ؾباعتبـاز أ

ؿُٗإ قـُٓاڄ نُـا ٫   اؾص١ٝ٥، ؾاملجا٫ٕ اٯخسإ يًُٛدب١ ٚايطايب١ اؾص٥ٝتني ٜٴ
 ىؿ٢.

ٍڈ ٚاسـد: ْأخـر َجـاٍ )نـٌ إْطـإ        ْأتٞ إىل تڀبٝل ايتعسٜـ ع٢ً َجا
سٝٛإ بايكسٚز٠( ؾٗـٞ ايككـ١ٝ ايـيت سٴهـِ ؾٝٗـا بـإٔ ْطـب١ اؿٝٛاْٝـ١ يـرات          
ــا داّ ذات       ــإ َٛدــٛد٠ڄ، ؾُ ــا داّ ذات اٱْط ــ١څ َ ــإ قــسٚز١ٜڅ ٫ٚشَ اٱْط

ٕٻ ثبـٛت اؿٝٛاْٝـ١ شلـا قـسٚزٟ     اٱْطإ إْطاْاڄ ٚمل تتبدٻٍ إىل ذاتٺ أخس ٣ ؾإ
 ٚٚادب.
ٚد٘ ايتط١ُٝ: زلٝس ٖرٙ ايكك١ٝ س٦ٓٝـرٺ قـسٚز١ٜ ٫غـتُاشلا عًـ٢      

تكٝٝد ايكـسٚز٠ بايٛؾــ أٚ ايٛقـس، ٚذيـو      ّيؿظ ايكسٚز٠، َٚڀًك١ ؾًعد
ٖٛ اٱزضاٍ ٚاـًٛ عٔ ايكٝد، ؾًدًٛ ايكسٚز٠ عٔ قٝـد   ط٬م٭ٕ َع٢ٓ اٱ
نُــا يف ايٛقتٝــ١ ٚاملٓتػــس٠ –أٚ ايٛقــس  -نُــا يف املػــسٚط١ ايعاَــ١–ايٛؾـــ 
 زلٝس ايكك١ٝ َڀًك١ڄ. -املڀًكتني
ٕٻ ٖرٙ ايكك١ٝ تتشكل يف َٛازد ث٬ث١:   ثِ أِْٗ قايٛا أ
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=محٌ ذات ايػ٤ٞ ع٢ً ذات٘ عع٢ٓ عدّ ؾكدإ ايػـ٤ٞ ْؿطـ٘ َجـٌ    1 
 )اٱْطإ إْطإ بايكسٚز٠(.

 ًٝ٘ مٛ )اٱْطإ سٝٛإ أٚ ْاطل(.ع=محٌ ذاتٝات ايػ٤ٞ 2 
=محٌ يٛاشّ املا١ٖٝ عًٝٗا َجٌ )ا٭زبع١ شٚز( ٚاملع٢ٓ يف اؾُٝـع  3 

ٕٻ ايصٚد١ٝ ٚاٱْطا١ْٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ ثابت١ يًُٛقٛع َا داّ َٛدٛداڄ.  أ
ٕٻ ٖٓا قك١ٝڄ أخس٣ تط٢ُ بايكـسٚز١ٜ ا٭شيٝـ١ ٖٚـٞ ايـيت وهـِ        ثِ إ

ؾٝٗا بكسٚز٠ ثبـٛت احملُـٍٛ يًُٛقـٛع َـٔ دٕٚ غـسط ستـ٢ غـسط ٚدـٛد         
ٚقـايٛا: ٚتتشكـل يف اهلل تعـاىل ٚؾـؿات٘ ؾشطـب، َجـٌ اهلل تعـاىل        املٛقٛع، 

عاملٷ أٚ َٛدٛد، ؾايعاملٝـ١ ثابتـ١ يـ٘ تعـاىل َـٔ دٕٚ قٝـدٺ ٚغـسط ستـ٢ غـسط          
عـني ذاتـ٘، ؾـإذا     -نُا دزضس يف ايعكا٥د–ٚدٛد املٛقٛع ٭ٕ ؾؿات٘ تعاىل 

ٛ       عقٌٝ اهلل تعاىل  د امل ؾهأْـ٘ قٝـٌ اهلل تعـاىل اهلل، ٖٚـٛ يـٝظ َػـسٚطاڄ بٛدـ
 املٛقٛع.
)ايكطِ ايجاْٞ( املػـسٚط١ ايعاَـ١: ٖٚـٞ ايـيت وهـِ ؾٝٗـا بـإٔ ْطـب١          

ــرات     ــاڄ يـ ــٛاْٞ ثابتـ ــا داّ ايٛؾــــ ايعٓـ ــسٚز١ٜ َـ ــٛع قـ ــٍٛ إىل املٛقـ احملُـ
 املٛقٛع، ضٛا٤ أناْس َٛدب١ڄ أّ ضايب١ڄ ٚضٛا٤ أناْس ن١ًٝ أّ دص١ٝ٥.

ايكطِ ٚانتؿ٢ احملػٞ )زٙ( برنس َجايني يف املكاّ ملا عسؾس ٚدٗ٘ يف  
ٝـ يايطابل َٔ إٔ ايه١ًٝ إذا ؾدقس ؾدقس اؾص١ٝ٥، ؾـرنسٴ املجـاٍ    ٜػـين   ١ًهً

 عٔ اؾص١ٝ٥.
ٍڈ: )نٌ ناتب َتشـسى ا٭ؾـابع بايكـسٚز٠      تٛقٝض ٖرٙ ايكك١ٝ عجا

ــإٔ ْطــب١ ؼــسى ا٭ؾــابع يًهاتــب       ــاڄ( ؾٗــرٙ قكــ١ٝ سهــِ ؾٝٗــا ب َــا داّ ناتب
ستـــ٢ تؿـــبض قـــسٚز١ٜڅ ٫ٚشَـــ١ ٚيهـــٔ ٫ َـــا داّ ذات ايهاتـــب َٛدـــٛد٠ڄ 

 قسٚز١ٜڄ َڀًك١ڄ، بٌ َا داّ ٚؾـ ايهتاب١ ثابتاڄ ٚساؾ٬ڄ يًهاتب.
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 ْٚؿظ ٖرا املع٢ٓ يف ضايبتٗا. 
َع اغذلانُٗا َعاڄ يف –َٚٓ٘ تعسف ايؿسم بني ٖرٙ ايكك١ٝ ٚضابكتٗا  

ؾــإٕ اؿهــِ ٖٓــاى بايكــسٚز٠ َــا داّ ذات  -ا٫غــتُاٍ عًــ٢ دٗــ١ ايكــسٚز٠
   ّ ــا دا ــا َ ــا ٖٓ ــرات ٫ ْؿــظ    املٛقــٛع َٛدــٛد٠ڄ، بُٝٓ ــٛاْٞ يً ايٛؾـــ ايعٓ

 ايرات.
ٕٻ املػـسٚط١ ايعاَـ١ إيفـا تتشكـل ٚتتؿـٛز ؾُٝـا إذا نـإ          ثِ ٫ ىؿ٢ أ

ُٸ٢ بايٛؾـــ          املٛقــٛع َسنبــاڄ َــٔ ذاتٺ ٚٚؾـــ شا٥ــد عًــ٢ ايــرات ٜطــ
ٕٻ ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ ٖٛ عٓٛإ املٛقٛع َجٌ َؿٗـّٛ ايهاتـب يف    ايعٓٛاْٞ، ؾإ

ٞ بايٛؾـ ايعٓٛاْٞ ٭ْـ٘ عٓـٛإ   ( زلٸ…قك١ٝ )نٌ ناتب َتشسى ا٭ؾابع
ُٸ٢ بعكـد ايٛقـع     ٕٻ ا٭ؾساد إيفا تعسف بٗرا ايعٓٛإ، ٜٚطـ أؾساد املٛقٛع، ؾإ

ٗ  أٜك ا بـبعض ٚهُعٗـا ؼـس َؿٗـّٛ عـاّ،      اڄ ٭ْ٘ ٜسبط أؾساد املٛقـٛع بعكـ
 ٚايعٳكد عع٢ٓ ايسبط.

٫غـذلاط دٗـ١    : زلٝس ٖـرٙ ايككـ١ٝ س٦ٓٝـرٺ َػـسٚط١ڄ    ٚد٘ ايتط١ُٝ 
عاٍ ٚدٛد ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ، ٚعا١َڄ يهٕٛ ٖرٙ ايكك١ٝ أعِ ايكسٚز٠ ؾٝٗا 

نبـات، سٝـح إٕ   سَٔ املػسٚط١ اـاؾـ١ ايـيت ضـٝذ٤ٞ ذنسٖـا يف َبشـح امل     
 املػسٚط١ ايعا١َ املكٝد٠ باي٬دٚاّ ايراتٞ نُا ضٝأتٞ.املػسٚط١ اـاؾ١ ٖٞ 

 ثِ اعًِ أْ٘ قد ذٴنس يًُػسٚط١ ايعا١َ َعٓٝإ: 
ًُٛقٛع َا داّ ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ ثابتاڄ =َا وهِ بكسٚز٠ احملٍُٛ ي1

 ي٘ أٟ وهِ بٗا ي٘ يف أٚقات ايٛؾـ.
ــٛاْٞ     2  ـــ ايعٓـ ــٛت ايٛؾـ ــسط ثبـ ــسٚز٠ بػـ ــ٘ بايكـ ــِ ؾٝـ ــا وهـ = َـ

 يًُٛقٛع.
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 ايؿسم بني املعٓٝني إٔ ايٛؾـ بٓا٤اڄ ع٢ً املع٢ٓ ايجاْٞ ي٘ املدخًٝـ١ يف  
ناتبـاڄ(  اؿهِ بايكسٚز٠ َجٌ )نٌ ناتب َتشسى ا٭ؾابع بايكسٚز٠ َـا داّ  

ؾإٕ يًهتاب١ َدخ١ًٝڄ يف ؼسى ا٭ؾابع، غ٬ف ا٭ٍٚ ؾـإٕ اؿهـِ بايكـسٚز٠    
ِٷ عًٝٗا يف ٚقـس إتؿـاؾٗا بايٛؾــ ايعٓـٛاْٞ      ع٢ً ذات املٛقٛع ٚيهٓ٘ سه
ؾ٬ َدخ١ًٝ يًٛؾـ يف اؿهِ أؾ٬ڄ، بٌ ايٛؾـ  ـسف يًشهـِ ؾكـط َجـٌ     

شلـا يف  ًٝـ١  ٫َدخ)نٌ ناتـب سٝـٛإ بايكـسٚز٠ َـا داّ ناتبـاڄ( ؾـإٕ ايهتابـ١        
 اؿهِ بكسٚز١ٜ اؿٝٛإ يرات ايهاتب نُا ٖٛ ٚاقض.

ٕٸ َــسادِٖ َــٔ املػــسٚط١ ايعاَــ١ ٖــٛ املعٓــ٢ ايجــاْٞ ؾإْــ٘      ٚايظــاٖس أ
املتداٍٚ ٚاحملتاز إيٝ٘ َٔ املػـسٚط١ ايعاَـ١ يف ايعًـّٛ ٚاحملـاٚزات، بـٌ ٖٚـٛ       

 املتبادز إىل ايرٖٔ َٔ قٛشلِ : َا داّ ايٛؾـ ثابتاڄ يًُٛقٛع.
ٌ ٖرا ذنس املاتٔ ٖرٙ اؾ١ًُ َٚجٸـٌ احملػـٞ )زٙ( عـا ٜهـٕٛ     َٚٔ أد 

 َجا٫ڄ يًُع٢ٓ ايجاْٞ.
)ايكطِ ايجايح( ايٛقت١ٝ املڀًك١: ٖٚٞ اييت وهِ ؾٝٗا بكسٚز٠ ْطـب١   

 احملٍُٛ يًُٛقٛع يف ٚقسٺ َعنيڈ.
ٍڈ: اقتؿس احملػٞ ع٢ً َجايني شلا   ٓؿظ ايطـبب ايـرٟ   يتٛقٝشٗا عجا

ــ٘ ضــابكاڄ، أســدُٖا )نــ   ــا    عسؾت ٌ قُــسڈ َٓدطـــ اخل( ؾٗــٞ قكــ١ٝ سهــِ ؾٝٗ
 بكسٚز٠ اـطٛف يًكُس يف ٚقس سًٝٛي١ ا٭زض بٝٓ٘ ٚبني ايػُظ.

ثاُْٝٗا )٫ غ٤ٞ َٔ ايكُس عٓدطــ اخل( ؾكـد سهـِ ؾٝٗـا بكـسٚز٠       
 عدّ اـطٛف يًكُس ٚقس ايذلبٝع.

ٚدــ٘ ايتطــ١ُٝ: زلٝــس ٖــرٙ ايككــ١ٝ س٦ٓٝــرٺ ٚقتٝــ١ڄ يتكٝٝــد ايكــسٚز٠   
ُـٔ دٗـ١ عـدّ تكٝٝـد ايككـ١ٝ بـاي٬دٚاّ، يف قبـاٍ ايككـ١ٝ         بايٛقس َٚڀًكـ١ڄ ؾ 
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ايٛقت١ٝ اييت ٖٞ َٔ مج١ً املسنبـات ايـيت ضـٝأتٞ ذنسٖـا، ؾإْٗـا ٖـٞ ايٛقتٝـ١        
 املڀًك١ املكٝد٠ باي٬دٚاّ.

)ايكطِ ايسابع( املٓتػس٠ املڀًك١: ٖٚٞ اييت وهِ ؾٝٗا بكسٚز٠ ْطـب١   
رل َعني، ؾايؿسم بـني  احملٍُٛ يًُٛقٛع يف ٚقسٺ َٔ ا٭ٚقات أٟ يف ٚقس غ

ٕٻ ايكسٚز٠ يف ايكطِ ايطـابل إيفـا ناْـس     ٖرا ايكطِ ٚضابك٘ ٚاقض، سٝح أ
يف ٚقس َعني، غ٬ف املٓتػس٠ املڀًك١ ؾـإٕ ايكـسٚز٠ ؾٝٗـا إيفـا ٖـٞ يف ٚقـس       

 غرل َعني .
ٍڈ: )نٌ إْطإ َتٓؿظ بايكسٚز٠ ٚقتاڄ َـا( ؾٗـٞ قكـ١ٝ      تٛقٝشٗا عجا

ٕٸ ٚقس ثبـٛت  سهِ ؾٝٗا بكسٚز٠ ايتٓؿچظ يٲْطا ٕ يف ٚقسٺ غرل َعني عع٢ٓ أ
 ظ يٲْطإ َٓتػس ٚغرل َعني بٛقس خاف.ٓؿڊتاي

ٖٚهرا يف ايطايب١ )٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ عتٓؿچظ ٚقتاڄ َا( ؾكـد سهـِ    
ؾٝٗا بكسٚز٠ عدّ ايتٓؿظ يٲْطإ يف ٚقسٺ َا، أ٫ ٖٚـٛ َٛقـع ايتدًچـٌ بـني     

ٕٻ تعٝني ٖرا املٛقع مل ودٻ د بٛقسٺ َعني ؾًرا ٜكاٍ إْ٘ َٓتػـسٷ  ايتٓؿطني ، إ٫چ أ
 أٜكاڄ.

ٚدـــ٘ ايتطـــ١ُٝ: زلٝـــس ايككـــ١ٝ س٦ٓٝـــرٺ باملٓتػـــس٠ ٫ْتػـــاز ٚقـــس   
ايكسٚز٠ يف ايكك١ٝ ٚعدّ اختؿاؾ٘ بٛقسٺ َعني، َٚڀًك١ڄ ؾُـٔ دٗـ١ عـدّ    

اييت تـأتٞ يف املسنبـات   املٓتػـس٠ اي٬دٚاّ، يف قبـاٍ ايككـ١ٝ   بكٝد  تكٝٝد ايكك١ٝ
 دت باي٬دٚاّ ايراتٞ.ڀًك١ إ٫چ أْٗا قٝٿاملٓتػس٠ امل ؾإْٗا ْؿظ
 ٖرا لاّ ايه٬ّ بايٓطب١ إىل ا٭قطاّ ا٭زبع١ ؾ١ٗ ايكسٚز٠. 
 -ثِ ْٓتكٌ إىل تٛقٝض بعض َؿسدات ايدزع: 

ٕٸ اـطـٛف دا٥ُـاڄ ٜكـع      <نٌ قُس َٓدطـ>قٛي٘ )زٙ(   أٟ ممشٛ ْٛزٙ، ثـِ إ
ــرنس    ــا ٜٴ  يف َٓتؿـــ ايػــٗس، بُٝٓــا ايهطــٛف ٜكــع يف آخــسٙ، ٚممچ
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نع٬َـ١ٺ َـٔ ع٥٬ــِ  ٗـٛز ؾـاسب ايعؿــس ٚايصَـإ )عـر( أْــ٘       
آٜتإ تهْٛإ قبٌ قٝاّ ايكا٥ِ مل تهْٛا َٓر ٖبط آدّ إىل ا٭زض 
 تٓهطـ ايػُظ يف ايٓؿـ َٔ غٗس زَكإ ٚايكُس يف آخسٙ.

تؿؿـٌٝ ٖـرا املؿـڀًض َـرنٛز يف عًـِ اشل٦ٝـ١،        <ٚقـس ايذلبٝـع  >قٛي٘ )زٙ(  
ٕٸ ايذلبٝع أسد أسٛاٍ ايكُس َع  يهٔ أذنس غ٦ٝاڄ باختؿاز ٖٚٛ، أ

ايػُظ، ؾإٕ ايطبع١ ا٭ٚىل َٔ نٌ غٗسڈ ايـيت ٜٴـس٣ ايكُـس ؾٝٗـا     
عًـ٢ ٦ٖٝــ١ ْؿـــ ايــدا٥س٠ تطــ٢ُ بـــ)ايذلبٝع ا٭ٍٚ( ٚنــرا ايٝــّٛ  
ايعػسٜٔ َٔ نٌ غٗس ٚايرٟ ٜٴـس٣ ايكُـس ؾٝـ٘ عًـ٢ ٦ٖٝـ١ ْؿــ       
ٕٸ ايكُــس   ايــدا٥س٠ أٜكــاڄ ٜٚطــ٢ُ بـــ)ايذلبٝع ايجــاْٞ( ٚقــد ذنــسٚا أ

ـ  ٜطتشٝ ذٜٓـو ايـٛقتني َـٔ     يف ٌ ع٢ً ايكٍٛ املػـٗٛز إٔ ٜٓدطـ
ـٺ ٚقـس       نٌ غٗس، ؾًرا ٜكٛيٕٛ: أْ٘ ٫ غـ٤ٞ َـٔ ايكُـس عٓدطـ

 ايذلبٝع.
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 (10احملاقس٠ ) 
قاٍ املاتٔ طأٚ بدٚاَٗا َا داّ ايرات ؾدا١ُ٥ َڀًك١ أٚ  

َٸ١ص  َا داّ ايٛؾـ ؾعسؾ١ٝ عا
ــ١ َــٔ دٗــات ايككــ١ٝ املٛدٻٗــ١ أ٫     ٖٚــٞ دٗــ١  ايهــ٬ّ يف دٗــ١ٺ ثاْٝ

)ايدٚاّ( ؾإٕ املـاتٔ بعـدَا اْتٗـ٢ َـٔ ايهـ٬ّ يف دٗـ١ ايكـسٚز٠، اْتكـٌ إىل         
بٝـإ دٗــ١ ايـدٚاّ بكٛيــ٘ ))أٚ بـدٚاَٗا اخل(( ٚقٛيــ٘ ٖـرا عڀـــ عًـ٢ قٛيــ٘      

(( ؾـاملع٢ٓ  …أٚ بـدٚاَٗا …)ؾإٕ نـإ اؿهـِ ؾٝٗـا بكـسٚز٠ ايٓطـب١     )ايطابل 
ــا داّ ايــ        ــا َ َٸ ــب١ إ ــدٚاّ ايٓط ــا ب ــِ ؾٝٗ ــإ اؿه ــرا: أٚ ن رات أٚ َــا داّ ٖه

 ايٛؾـ.
ٕٸ ايكك١ٝ تاز٠ڄ وهِ ؾٝٗا بكسٚز٠ ايٓطب١، ٖٚرا َا  :ٚتٛقٝض املكاّ  أ

اْتٗـ٢ سـدٜجٓا ؾٝــ٘، ٚأخـس٣ وهــِ ؾٝٗـا بـدٚاّ ْطــب١ احملُـٍٛ إىل املٛقــٛع،       
 ٖٚرا ٖٛ قطڊ ن٬َٓا ؾع٬ڄ.

 ٚاؿهِ بدٚاّ ايٓطب١ ع٢ً مٜٛٔ: 
ــدٚا    ــرات أٟ ايـ ــا داّ ايـ ــدٚاّ َـ ــِ بايـ ــا داّ ذات ا٭ٍٚ: اؿهـ ّ َـ

 املڀًك١(. ايدا١ُ٥املٛقٛع َٛدٛد٠ڄ، ٚايكك١ٝ س٦ٓٝرٺ تط٢ُ بـ)
ايٓشٛ ايجاْٞ: اؿهِ بايدٚاّ َـا داّ ايٛؾــ ايعٓـٛاْٞ يًُٛقـٛع،      

 ٚايكك١ٝ عٓد٥رٺ تط٢ُ بـ)ايعسؾ١ٝ ايعا١َ(.
ؾٗٞ عباز٠ عـٔ ايككـ١ٝ ايـيت وهـِ ؾٝٗـا بـدٚاّ        :أَا ايدا١ُ٥ املڀًك١ 

، ضـٛا٤ أناْـس تًـو    ا داّ ذات املٛقٛع َٛدـٛد٠ڄ ُٛقٛع َْطب١ احملٍُٛ يً
 ١ٝڄ أّ ضًب١ٝڄ، ٚضٛا٤ أناْس ن١ًٝڄ أّ دص١ٝ٥ڄ.إهابايٓطب١ 
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ؾُـا ذٴنـس يف تعسٜـــ ايكـسٚز١ٜ املڀًكـ١ بعٝٓــ٘ ٜٴـرنس يف تعسٜــ ٖــرٙ        
ٕٸ تًو دٗتٗا ايكسٚز٠ ٖٚـرٙ دٗتٗـا ايـدٚاّ، ٚأٜكـاڄ      ايكك١ٝ، غا١ٜ ايؿسم أ

 َ )نـٌ   -َـج٬ڄ -هآْـا إٔ ْكـعٗا ٖٓـا ؾٓكـٍٛ     ْؿظ ا٭َج١ً اييت ذنست ٖٓـاى بإ
إْطــإ سٝــٛإ دا٥ُــاڄ( ؾٗــٞ قكــ١ٝ سٴهــِ ؾٝٗــا بــدٚاّ ْطــب١ اؿٝٛاْٝــ١ يــرات   
اٱْطــإ َــا داّ ذات اٱْطــإ َٛدــٛد٠ڄ، ؾُــا داّ ذات اٱْطــإ إْطــاْاڄ ٚمل 

ٕٸ ثبٛت اؿٝٛا١ْٝ شلا دا٥ُٞ.  تتبدٸٍ إىل ذاتٺ أخس٣ ؾإ
 ْٚؿظ ٖرا املع٢ٓ آتٺ يف ضايبتٗا. 
ٚدــ٘ ايتطــ١ُٝ: زلٝــس ٖــرٙ ايككــ١ٝ دا٥ُــ١ڄ ٱغــتُاشلا عًــ٢ دٗــ١     

ايدٚاّ، َٚڀًك١ڄ ٚذيو يعدّ تكٝٝد ايدٚاّ ؾٝٗـا بايٛؾــ ايعٓـٛاْٞ نُـا ٖـٛ      
ٕٸ   عاؿاٍ يف ايعسؾ١ٝ ايعا١َ، ٚإٕ قٝٸدت  ا داّ ذات املٛقـٛع َٛدـٛد٠ڄ ، إ٫چ أ

ايعسؾٝـ١  مما ىتًـ باٱعتباز ٚايكٝاع، ؾًٛ قٝطـس ٖـرٙ ايككـ١ٝ إىل     ط٬ماٱ
 ايعا١َ يهاْس َڀًك١ڄ.

ٟٸ قٝـدٺ،      ٕٸ ايدا١ُ٥ املڀًك١ نايكسٚز١ٜ املڀًك١ يف عدّ تكٝٝـدٖا بـأ ثِ إ
ٕٸ ايكسٚز١ٜ املڀًك١ ٫ ٜعسض عًٝٗا بأٟ قٝـد َـٔ ايكٝـٛد ايـيت      ايتكٝٝد ؾهُا أ

ذنسٖٚا يًُٛدٻٗات، نريو ٖرٙ ايكك١ٝ ٫ تتكٝد بأٟ قٝدٺ َٓٗا، ا٭َس ايـرٟ  
 يككٝتني قك١ٝ َسنب١ أؾ٬ڄ ٚأبداڄ.٫تذلنب َٔ ٖاتني ا

ٚأَــا ايعسؾٝــ١ ايعاَــ١: ؾٗــٞ ايككــ١ٝ ايــيت وهــِ ؾٝٗــا بــدٚاّ ايٓطــب١    
ايجبٛت١ٝ أٚ ايطًب١ٝ يًُٛقٛع َا داّ ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ ثابتاڄ يـرات املٛقـٛع،   

 ب٬ ؾسمڈ يف تًو ايٓطب١ ناْس ن١ًٝڄ أّ دص١ٝ٥ڄ.
ٝـ سعتعسٜــ اي  ملػـسٚط١ ايعاَـ١ ذٴنـس يف   ؾٓؿظ َـا ذٴنـس يف تعسٜــ ا     ١ ؾ

ايعا١َ ، ْٚؿظ أَج١ً املػسٚط١ ايعا١َ ناؾ١ٝڅ أٜكـاڄ شلـرٙ ايككـ١ٝ، إيفـا ايؿـسم      
 بُٝٓٗا يف دٗيت ايكسٚز٠ ٚايدٚاّ نُا ٫ ىؿ٢.
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بعــدَا ناْتــا   ؾٛاقــض ٚأَــا ايؿــسم بــني ايعسؾٝــ١ ايعاَــ١ ٚضــابكتٗا      
ــ١ بػــسط١ٝ      ــ١ املڀًك ــدٚاّ يف ايدا٥ُ ــح إٔ اي ــدٚاّ، سٝ ــ١ اي َػــذلنتني يف دٗ

 رات، بُٝٓا ٖٓا ايدٚاّ َا داّ ايٛؾـ.اي
ٕٸ مجعاڄ َٔ املٓاطك١ قايٛا إْ٘ يٝظ يف ايعسؾ١ٝ ايعا١َ َجـٌ َـا     ٚاعًِ أ

باعتباز إٔ اؿهـِ يف   تكدٻّ يًُػسٚط١ َٔ املعٓٝني يعدّ تؿٛزُٖا يف ايعسؾ١ٝ
بدٚاّ احملٍُٛ يًُٛقٛع َا داّ ايٛؾـ ٚيٝظ ؾٝٗا دخاي١ ايٛؾــ   ايعسؾ١ٝ

 ٜٴرنسا ؾٝٗا. ٚعدَٗا، ؾًرا مل
ٕٻ ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ يف ايعسؾ١ٝ نُـا يف املػـسٚط١ ٫بـد      ٚاعًِ أٜكاڄ أ

ٚإٔ ٜهٕٛ َٔ قبٌٝ ا٭َس اـازز عٔ ايرات ٚشا٥داڄ عًٝٗـا ٚإ٫چ نـإ اؿهـِ    
 َا داّ ذات املٛقٛع َٛدٛد٠ڄ.

ايككـ١ٝ   إطـ٬م ٚد٘ ايتط١ُٝ: زلٝس عسؾٝـ١ڄ ٭ٕ أٖـٌ ايعـسف عٓـد      
ٕٸ اؿهِ ثابـس يًُٛقـٛع   ٚعدّ ذنس قٝد َا داّ ايٛ ؾـ ايعٓٛاْٞ ٜؿُٕٗٛ أ

َا داّ ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ ثابتاڄ يرات املٛقٛع، ؾإذا قٌٝ )نٌ ناتـب َتشـسى   
ٕٸ اؿ    ا٭ؾابع( هـِ بتشـسى ا٭ؾـابع ثابـس     َٔ دٕٚ قٝـد ايٛؾــ، ؾُٗـٛا أ

 خرٳ ٖرا املع٢ٓ َٔ ايعسف ْٴطب إيٝ٘.يًهاتب َا داّ ناتباڄ، ؾًُا أڂ
ِٻ     ــ ــا أع ــ١ڄ يهْٛٗ ــا يف     ٚعاَ ــيت ضــٝأتٞ ذنسٖ ــ١ اـاؾــ١ اي ــٔ ايعسؾٝ َ

املسنبات إٕ غا٤ اهلل تعاىل، ؾإْٗا ايعسؾٝـ١ ايعاَـ١ ْؿطـٗا املكٝـد٠ باي٬قـسٚز٠      
 ايرات١ٝ.
 ض٪اٍ ايؿسم بني ايكسٚز٠ ٚايدٚاّ يف املكاّ َا ٖٛبٜبك٢ ٚيف اـتاّ  
ٕٻ ايكسٚز٠ عباز٠ عٔ اضتشاي١ إْؿهاى غـ٤ٞٺ عـٔ     ايؿسم بُٝٓٗا ٖٛ أ
تشاي١ إْؿهـاى اؿٝٛاْٝـ١ عـٔ اٱْطـإ، بُٝٓـا ايـدٚاّ ٖـٛ اضـتُساز         غ٤ٞٺ نإض

ا٫ْؿهـاى َطـتش٬ٝڄ، نـدٚاّ اؿسنـ١     ٜهـٔ  ٚدٚاّ ثبٛت غ٤ٞٺ يػـ٤ٞٺ ٚإٕ مل  
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ٕٸ ا٫ْؿهـاى غـرل َطـتشٌٝ ؾـُٝهٔ       يٕٸ اؿسن١ دا٥ُـ١  إيًؿًو، ؾ ًؿًـو، غـرل أ
 عك٬ڄ اْؿهاى اؿسن١ عٔ ايؿًو.

اْؿهـاى غـ٤ٞٺ    ١٭ٕ اضـتشاي ؾإذٕ: ايدٚاّ أعِ َڀًكاڄ َـٔ ايكـسٚز٠    
عٔ غ٤ٞٺ ٜطتًصّ دٚاّ ثبٛت٘ ي٘ َٔ غرل عهظڈ، ؾٛاش إٔ ٜدّٚ ذيو ايػـ٤ٞ  

 ي٘ َع إَهإ شٚاي٘ عٓ٘.
 -ثِ ْعسز ع٢ً تٛقٝض بعض َؿسدات ايدزع: 

ــدٚاّ اخل >قٛيــ٘ )زٙ(   ــا نــإ بــني ايكــسٚز٠   <ٚايؿــسم بــني ايكــسٚز٠ ٚاي مل
 ٚقد عسؾت٘ تؿؿ٬ٝڄ. ايؿسم بُٝٓٗا،اىل ٚايدٚاّ اغتباٙ أغاز )زٙ(

نُا إٔ ايكسٚز٠ ناْـس عًـ٢ قطـُني إَـا      <َا ذاتٞ أٚ ٚؾؿٞإ>قٛي٘ )زٙ(  
ذات١ٝ ؾٗٞ ايكسٚز١ٜ املڀًك١ ٚإَا ٚؾؿ١ٝ ؾٗٞ املػـسٚط١ ايعاَـ١،   
نريو ايدٚاّ ؾٗٛ إَا ذاتٞ أٟ بػـسط١ٝ ايـرات نُـا يف ايدا٥ُـ١     
 املڀًك١، ٚإَا ٚؾؿٞ أٟ َاداّ ايٛؾـ نُا يف ايعسؾ١ٝ ايعا١َ .

أٟ زلٝس َڀًك١ڄ، ٖٚرا ايتعبرل َـأخٛذ عًٝـ٘   <اخل  …َٚڀًك١ >قٛي٘ )زٙ(  
يعدّ تط١ُٝٺ ثاْٝـ١ٺ بٗـا. ٚنٝــ نـإ ؾاملڀًكـ١ يعـدّ تكٝٝـد ايـدٚاّ         

 بايٛؾـ ايعٓٛاْٞ.
وتٌُ إٔ ٜـساد بـايعسف ايعـسف ايعـاّ، نُـا       <٭ٕ أٌٖ ايعسف>قٛي٘ )زٙ(  

 .وٌُٓ إٔ ٜساد ايعسف اـاف
احملػـٞ بــ)بٌ( باعتبـاز إٔ     ٢إيفـا أتـ   <ٛدبـ١ أٜكـاڄ اخل  بٌ َٔ امل>قٛي٘ )زٙ(  

ٕٸ ٖـرا املعٓـ٢        ايبعض نايكڀب ايـساشٟ يف غـسح ايسضـاي١ أؾـاد أ
ٖٚٛ نٕٛ اؿهِ ثابتـاڄ يًُٛقـٛع َـا داّ ايٛؾــ ايعٓـٛاْٞ إيفـا       
ٜؿُٗ٘ أٌٖ ايعسف َٔ ايكك١ٝ ايطايب١ ؾكط، ؾُع٢ٓ )٫ غ٤ٞ َٔ 

 ٝكظ َا داّ ْا٥ُاڄ.ايٓا٥ِ عطتٝكظ(: ٫ غ٤ٞ َٔ ايٓا٥ِ عطت
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ٕٸ احملػٞ )زٙ( ٜـس٣ أْـ٘ ٫ ٚدـ٘ ي٬ختؿـاف بايطـايب١، بـٌ                       إ٫چ أ
أٌٖ ايعسف ٜؿُٕٗٛ َٔ املٛدب١ أٜكاڄ ٖرا املع٢ٓ، ؾإذا قٌٝ )نٌ 

ــسى    تـــبنا ــِ بتشـ ــرا اؿهـ ٕٸ ٖـ ــٕٛ أ ــابع( ٜؿُٗـ ــسى ا٭ؾـ َتشـ
ٓـ  ٢ ا٭ؾابع َا داّ ناتباڄ، ؾًرا أغهًٛا ع٢ً ايكڀب بإٔ ٖرا املع

 ٜؿُٗ٘ أٌٖ ايعسف ست٢ َٔ ايكك١ٝ املٛدب١.
ٕٸ ايؿٗـِ ايعـسيف ٫ ىـتـ غؿـٛف ايككـاٜا                               ٚاؿاؾٌ: أ

ايطــايب١ نُــا ٜــساٙ قڀــب ايــساشٟ، بــٌ هــسٟ ستــ٢ يف ايككــاٜا    
بـٌ َـٔ املٛدبـ١    >طؾُٔ أدٌ ذيو أغاز احملػٞ بكٛي٘  املٛدب١،
 كاّ.إىل دؾع َا أؾادٙ ايكڀب يف امل ص<أٜكاڄ

أٟ إذا أڂطًكـس ايككـ١ٝ ٚمل ٜـرنس ؾٝٗـا قٝـد َـا        <طـ٬م عٓد اٱ>قٛي٘ )زٙ(  
 داّ ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ.
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 (11احملاقس٠ ) 
قاٍ املاتٔ طأٚ بؿعًٝتٗا ؾُڀًك١ عا١َ أٚ بعدّ قسٚز٠  

 خ٬ؾٗا ؾُُه١ٓ عا١َص
ٜتٓاٍٚ املؿٓـ يف ٖرا ايدزع دٗتني َٔ دٗات ايكك١ٝ أ٫ ُٖٚـا:   

 ايؿع١ًٝ ٚاٱَهإ.
أَا د١ٗ ايؿع١ًٝ ؾكد أغاز إيٝٗا املؿٓـ بكٛي٘ ))أٚ بؿعًٝتٗا ؾُڀًكـ١   

عا١َ(( ٚقٛي٘ ٖرا عڀـ ع٢ً قٛي٘ ضابكاڄ ))بكسٚز٠ ايٓطـب١(( ؾايتكـدٜس: أٚ   
 إٕ نإ اؿهِ ؾٝٗا بؿع١ًٝ ايٓطب١ ؾُڀًك١ عا١َ.

إىل تؿطرل د١ٗ ايؿعًٝـ١ َـا ٖـٛب ٜؿطٿـس يٓـا احملػـٞ )زٙ(        -أ٫ٚڄ–ْأتٞ  
ٍ َــا َعٓــ٢ ايتشكــل ٩تطــآؾ ص<أٟ بتشكــل ايٓطــب١ بايؿعــٌ>طٛيــ٘ ايؿعًٝــ١ بك
 بايؿعٌب
املعسٚف يف ا٭يط١ٓ إٔ َعٓـ٢ ايتشكـل بايؿعـٌ ٖـٛ خـسٚز ايٓطـب١ يف        

ايكك١ٝ َٔ سدٸ ايك٠ٛ ايؿسؾ١ املعدَٚـ١ إىل ايؿعًٝـ١ ٚايٛدـٛد، ضـٛا٤ أناْـس      
 ايٓطب١ املتشكك١ ع٢ً ضـبٌٝ ايكـسٚز٠ أّ ايـدٚاّ، ٚضـٛا٤ أناْـس َتشككـ١ڄ يف      
ايصَـــإ اؿاقـــس أّ غـــرلٙ، ٚبـــريو ناْـــس أعـــِ َـــٔ ايككـــاٜا ايكـــسٚز١ٜ  

 ٚايدا١ُٝ٥.
عــسٻف املڀًكــ١ ايعاَــ١ بأْٗــا ايككــ١ٝ ايــيت ٚعًــ٢ قــ٤ٛ ٖــرا املعٓــ٢ ؾتٴ 

سهِ ؾٝٗا بهٕٛ ايٓطب١ ؾٝٗا َتشكك١ڄ بايؿعٌ ؼككاڄ عٝح خسدس ايٓطب١ بٗرا 
ٕٸ  ٖــرا ايتشكــل ايتشكــل َــٔ سٝٿــص ايعــدّ إىل ْــٛز ايٛدــٛد، َٚــٔ ايٛاقــض أ

املطتتبع ـسٚز ايٓطب١ ٫ ٜتِ ٫ٚ ٜتشكل إ٫چ يف أسد ا٭ش١َٓ ايج٬ثـ١، باعتبـاز   
ٕٸ ٖرا ايتشكل ٖٛ ايرٟ ٜتهؿډٌ خسٚز ايٓطب١ َٔ ايعدّ إىل سٝٸص ايٛدٛد.  أ
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ٕٸ ٚدـٛد أٟ         ٚإٕ غ٦س ؾكٌ: إٔ ٫شّ ٖـرا ايتشكـل ٖـٛ ايصَـإ، ؾـإ
ىل ٖـرٙ ايٓهتـ١ تػـرل عبـاز٠     غ٤ٞٺ شَاْٞ َادٟ ٫بد ٚإٔ ٜهٕٛ يف ايصَإ، ٚإ

 .ص<أٟ يف أسد ا٭ش١َٓ ايج٬ث١>طاحملػٞ )زٙ( 
ٕٵ    َ    ؾعٴًـِ َــٔ ٖـرا ايبٝــإ أ ١ ٓــيـٝظ املــساد َـٔ ايؿعًٝــ١ ٖـٛ أســد ا٭ش

عٓد أٍٚ ْظس٠ٺ ،بٌ َعٓاٖـا ايتشكـل ٫ٚشَـ٘    ايج٬ث١ نُا ُٜٖٛ٘  اٖس ايتؿطرل 
ٕ : أْـ٘ عٓـدْا ضـ٪ا٫   تًط يف املكـاّ، ؾه ١ . ؾتٓبٻ٘ دٝـداڄ ستـ٢ ٫ ٜٴدٵـ   ٓأسد ا٭شَ

ٕٸ املـساد ٖـٛ ؼكـل           )أسدُٖا( َا َعٓـ٢ ٚتؿطـرل دٗـ١ ايؿعًٝـ١ب ٚقـد عسؾـس أ
 ايٓطب١ بايؿعٌ.

)ثاُْٝٗا( َـا َعٓـ٢ ؼكـل ايٓطـب١ بايؿعـٌب عسؾـس أٜكـاڄ ٖـٛ خـسٚز           
ايٓطب١ َٔ سٝٸص ايعدّ ايؿسف إىل سٝٸص ايٛدـٛد ٚايتشكـل، ثـِ إٕ ٫شّ ٖـرا     

أٟ >طش١َٓ ايج٬ث١، ؾكٍٛ احملػٞ )زٙ( ايتشكل ٖٛ ٚقٛع٘ ٚؼكك٘ يف أسد ا٭
ٌ  >طتؿطرلاڄ يكٛي٘  ص<يف أسد ا٭ش١َٓ ايج٬ث١  ص<بهٕٛ ايٓطب١ َتشككـ١ بايؿعـ

تؿطرلٷ باي٬شّ، سٝح إٔ ٫شّ ؼكل ايٓطب١ ٚخسٚدٗا َٔ سٝٸص ايعدّ إىل ْٛز 
 ايٛدٛد ٖٛ ايصَإ نُا ٫ ىؿ٢.

عاَـ١، زلٝـس ٖـرٙ    إىل بٝإ ٚد٘ ايتط١ُٝ باملڀًك١ اي -ثاْٝاڄ–ثِ ْأتٞ  
ٕٸ ايكك١ٝ املڀًك١ باملع٢ٓ ا٭ؾـًٞ نُـا تكـدٸّ ٖـٞ      ايكك١ٝ س٦ٓٝرٺ باملڀًك١ َع أ
اييت مل تهٔ َػت١ًُڄ ع٢ً اؾ١ٗ أؾـ٬ڄ، ٚاملڀًكـ١ ايعاَـ١ َـع اغـتُاشلا عًـ٢       

 د١ٗ ايؿع١ًٝ تط٢ُ َڀًك١ڄ ؾُا ايٛد٘ ؾٝ٘ب
ٕٸ ٖــرا >طذنــس احملػــٞ )زٙ( قــا٬٥ڄ بـــ املؿٗــّٛ َــٔ ايككــ١ٝ عٓــد ٖــٛ أ

ٕٸ املڀًكـ١ بـاملع٢ٓ ا٭ؾـًٞ ٖـٞ       ص<اخل…ٗا ٚعدّ تكٝٝدٖاإط٬ق ٚساؾـً٘: أ
املعـد٠ َـٔ دٗـات    ايٓطـب١  اييت ؽًٛ عٔ نٌ قٝدٺ َٔ ايكٝٛد ايداي١ ع٢ً نٝؿ١ٝ 

ايكك١ٝ، ٚاملڀًك١ ايعا١َ َع أْٗا َػت١ًُ ع٢ً دٗـ١ ايؿعًٝـ١ مـٛ )نـٌ إْطـإ      
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ٗا ٚخًٖٛا َـٔ  ط٬قإڀًك١ڄ ٚذيو ٭ٕ ايكك١ٝ عٓد َْا٥ِ بايؿعٌ( َج٬ڄ تط٢ُ 
نُا –نٌ قٝدٺ ٚد١ٗٺ مٛ )نٌ إْطإ َتٓؿظ( َج٬ڄ ٜؿِٗ َٓٗا ايعسف بٌ ايًػ١ 

ـٻ  ٕٸ ايٓطـب١ َتشككـ١    -( 72غرل ٚاسدٺ َِٓٗ املؿٓـ يف ايطعد١ٜ ف )ب٘ ْ أ
 بايؿعٌ ؼككاڄ خسدس َٔ ايك٠ٛ ٚايعدّ إىل سٝٸص ايٛدٛد.

ُٸ     ــ١ عــٔ نــٌ دٗــ١ٺ املطــ ــ١ ؾهــإ املؿٗــّٛ َــٔ ايككــ١ٝ اـايٝ ا٠ باملڀًك
ٗــا عــٔ نــٌ قٝــد ٖــٛ ْؿــظ املؿٗــّٛ َــٔ ايككــ١ٝ املػــت١ًُ عًــ٢ دٗــ١    ط٬قٱ

ايؿع١ًٝ، ٚسٝح نإ ا٭َس نريو ؾطُٝس نًتاُٖا مٛ )نٌ إْطإ َتٓؿچظٷ(ٚ 
 )نٌ إْطإ َتٓؿظ بايؿعٌ( باملڀًك١.

ٕٻ قكـ١ٝڄ    ٕٸ املڀًكـ١       ذاتٳ ٚبعباز٠ٺ أخـس٣: أ دٗـ١ٺ زلٝـس َڀًكـ١ڄ َـع أ
ّڈ ٚاسدٺ.باملع٢ٓ ا٭ؾًٞ ٖٞ   اـاي١ٝ عٔ اؾ١ٗ ٫غذلانُٗا يف َؿٗٛ

ٚزلٝــس بايعاَــ١ ٭َــسٜٔ: )أســدُٖا( أْٗــا أعــِ َــٔ ايٛدٛدٜـــ١         
اي٬دا١ُ٥ ٚاي٬قسٚز١ٜ ع٢ً َا ضٝذ٤ٞ ذنسُٖا، ؾإُْٗا ْؿظ املڀًك١ ايعا١َ 

 املكٝٻد٠ بُٗا.
٭دـٌ ايتُٝٝـص بـني ٖـرٙ املڀًكـ١ ايـيت تعـد َـٔ املٛدٗـات           ()ثاُْٝٗا 

 اييت تهٕٛ يف َكابٌ املٛدٻ١ٗ. ٚتًو املڀًك١
ٚقبٌ إٔ نتِ اؿدٜح يف د١ٗ ايؿع١ًٝ ٫ بأع بؿسف عٓـإ ايهـ٬ّ    

إىل ْكڀ١ٺ يف املكاّ ٖٞ يف اؿكٝك١ غا١ً٥څ ع٢ً املڀًك١ ايعا١َ، ٜٓبػٞ زؾعٗا نـٞ  
أْ٘ ٚقـع ايهـ٬ّ يف عـدٿ املڀًكـ١ ايعاَـ١       :تتذًچ٢ سكٝك١ ٖرٙ ايكك١ٝ، أ٫ ٖٚٞ

ذٖــب بعكــِٗ إىل إٔ املڀًكــ١ ايعاَــ١ خازدــ١ عــٔ       َــٔ املٛدٸٗــات، ؾكــد  
ٕٸ َع٢ٓ )بايؿعٌ( ٫  املٛدٸٗات، ٚإيفا تعدټ يف قُٓٗا إضتڀساداڄ، ع٢ً أضاع أ
ٜصٜد عًـ٢ َعٓـ٢ اؿهـِ ايجابـس يف نـٌ قكـ١ٝٺ ٫ٚ ٜعـدٚٙ، ؾـإٕ َعٓـاٙ ٚقـٛع           
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ٕٸ َعٓـ٢     هابايٓطب١ اٱ ١ٝ أٚ ايطًب١ٝ ٚؼككٗا، ٖٚرا َع٢ٓ نـٌ قكـ١ٝٺ، سٝـح أ
 إٔ ايكٝاّ َتشكل يصٜد. -َج٬ڄ–ا٥ِ( )شٜد ق

ٚع٢ً ذيو ؾ٬ تهٕٛ ايؿع١ًٝ د١ٗڄ، ٭ٕ اؾٗـ١ ٖـٞ ايهٝؿٝـ١ ايصا٥ـد٠      
ٕٸ ايؿعًٝـ١ َعٓاٖـا َـا ٖـٛ املتكـُٔ يـ٘ نـٌ           ع٢ً أؾٌ اؿهِ ٚايٓطـب١، ٚعـا أ

 قك١ٝٺ ؾ٬ تهٕٛ د١ٗڄ س٦ٓٝرٺ.
٫چ أْـ٘ ممـا ٫ ميهـٔ    إٖٚرا اٱغـهاٍ ٚإٕ تٛدٸـ٘ عٓـد بعـض ا٭ذٖـإ       

٘ٺ، ؾإٕ ايؿع١ًٝ باملع٢ٓ ايرٟ عسؾت٘ أعين خسٚز ايٓطب١ َٔ امل طاعد٠ عًٝ٘ بٛد
سٝٸص ايك٠ٛ ٚايعدّ إىل سٝٸص ايٛدٛد ٚايتشكل نٝؿ١ٝ شا٥د٠ ع٢ً ْؿـظ ايٓطـب١،   
ؾإٕ ايٓطب١ أعِ َٔ إٔ تهٕٛ بايؿعٌ أٚ باٱَهـإ أٚ بايـدٚاّ اٚ باٱَتٓـاع ،    

 تػٌُ ٖرٙ ايكٝٛد نًٗا.
ٕٸ َؿاد أ :ٚبتعبرل آخس  ٕٻ     أ ؾٌ ايكك١ٝ غ٤ٞ ٚايؿعًٝـ١ غـ٤ٞ آخـس، ؾـإ

ٕٸ ٖــرٙ ايٓطــب١   ٕٸ بــني احملُــٍٛ ٚاملٛقــٛع ْطــب١ڄ، ٚأَــا أ َؿــاد أؾــٌ ايككــ١ٝ أ
ٚؾًس إىل سدٸ ايٛقٛع ٚايتشكل أ٫ٚ، أٚ عًـ٢ ٚدـ٘ اٱَهـإ أٚ ايٛدـٛب     

 أٚ مٖٛا َٔ ايكٝٛد ايداي١ ع٢ً نٝؿ١ٝ ايٓطب١ ؾ٬ تعسٸض شلا.
عٓـ٢ نٝؿٝـ١ڄ غـرل ايٓطـب١ ايـيت ٖـٞ َؿـاد        ٚعًٝ٘ ؾتهٕٛ ايؿع١ًٝ بٗـرا امل  

 أؾٌ ايكك١ٝ ٚشا٥د٠ڄ عًٝٗا، ٖٚرا ٖٛ َع٢ٓ اؾ١ٗ.
ٕٸ اٱ  غهاٍ املصبٛز غرل تاّ، ٚاملڀًك١ ايعا١َ َعـدٚد٠ َـٔ   ؾايٓتٝذ١: أ

 املٛدٸٗات .
ٖرا لاّ اؿدٜح يف د١ٗ ايؿع١ًٝ. ٚأَا د١ٗ اٱَهإ ؾكد أغاز إيٝٗا  

 ؾٗا(( ٚتٛقٝض املڀًب:املؿٓـ بكٛي٘ ))أٚ بعدّ قسٚز٠ خ٬
إٔ ايكك١ٝ ٫بد َٔ ذنس ايٓطـب١ ؾٝٗـا إَـا َٛدبـ١ أٚ ضـايب١، ٚايٓطـب١        

س عٓــ٘ بــايتعبرل بٻــعًٝٗــا )اؾاْــب املٛاؾــل( أٚ َــا ٜعاملــرنٛز٠ يف ايككــ١ٝ ٜكــاٍ 
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ايطاذز )ٚد٘ ايكك١ٝ(، ٚخ٬ف تًو ايٓطب١ املرنٛز٠ يف ايكك١ٝ ٜكـاٍ عًٝـ٘   
 )اؾاْب املدايـ، أٚ املكابٌ(.

ِ إٕ َع٢ٓ اٱَهإ عٓدِٖ ضًب ايكـسٚز٠ عـٔ اؾاْـب املدـايـ     ث 
ؾاٱَهـإ   هـاب يًكك١ٝ، ٚس٦ٓٝرٺ ؾـإٕ ناْـس ايٓطـب١ املـرنٛز٠ يف ايككـ١ٝ اٱ     

َؿــادٙ ضــًب قــسٚز٠ ايطــًب، ٚإٕ ناْــس ايطــًب ؾاٱَهــإ َؿــادٙ ضــًب  
 .هابقسٚز٠ اٱ

ًڂٳ ُٹع يف قٍٛ املاتٔ ))أٚ بعدٖٚرا ن ٓـ   ّ٘ قد دٴ ١ قسٚز٠ خ٬ؾٗـا ؾُُه
بكـسٚز٠ ايٓطـب١(( ٚايكـُرل يف    )عا١َ(( قٛي٘ ٖرا عڀـ ع٢ً قٛي٘ ايطابل )

)خ٬ؾٗا( زادعٷ إىل ايٓطب١ املرنٛز٠ يف ايكك١ٝ، ؾاملع٢ٓ: أٚ ٜٴشهِ يف ايكك١ٝ 
 بعدّ قسٚز٠ خ٬ف ايٓطب١ املٛدٛد٠ ؾٝٗا، ؾايكك١ٝ ممه١ٓ عا١َ.

٠ ٚعًٝ٘ ؾاملُه١ٓ ايعاَـ١: ٖـٞ ايككـ١ٝ ايـيت سهـِ ؾٝٗـا بعـدّ قـسٚز         
ايڀــسف املكابــٌ يًٓطــب١ املــرنٛز٠ ؾٝٗــا، ؾًــٛ ناْــس ايٓطــب١ املــرنٛز٠ يف ٚدــ٘  
ايككــ١ٝ َٛدبــ١ڄ، ؾتــدٍ عًــ٢ إٔ طــسف ايطــًب يــٝظ قــسٚزٜاڄ، ٚيــٛ ناْــس  

ٕٸ طــسف اٱ        يـــٝظ  هــاب ايٓطــب١ املــرنٛز٠ يف ايككــ١ٝ ضــايب١ڄ ؾتــدٍ عًــ٢ أ
 قسٚزٜاڄ.
ٕٻ ضـًب  ؾُج٬ڄ: يٛ قًٓا )نٌ إْطإ ناتـب باٱَهـإ ايعـاّ( ؾُعٓـاٙ أ     

ٕٸ عدّ اؿذس١ٜ ٚمٖٛا قسٚز١ٜ ي٘،  ايهتاب١ عٔ اٱْطإ يٝظ قسٚزٜاڄ نُا أ
ــ٘ ٫ اضــتشاي١    ــ١ غــ٬ف اتؿــاؾ٘  ؿــاف اٱْطــإ  يف إتٖٚــرا ٜعــين أْ بايهتاب

 باؿذس١ٜ ٚمٖٛا، ؾايهتاب١ إذاڄ ممه١ٓ ي٘.
ٕٸ        ٚيٛ قًٓا )٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطـإ بهاتـب باٱَهـإ ايعـاّ( ؾُؿـادٙ أ

ٚٚدٛدٖا يٲْطإ يٝظ بكسٚزٟ، ٖٚرا ٜعين أْ٘ ٫ إضـتشاي١   ثبٛت ايهتاب١
 يف عدّ نْٛ٘ ناتباڄ يعدّ قسٚز٠ نتابت٘.
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ــسف         ــٔ ايڀ ٕٸ اٱَهــإ ايعــاّ ٖــٛ ضــًب ايكــسٚز٠ ع ؾاؿاؾــٌ: أ
 املدايـ.
ــد      ــ١ڄ ٫غــتُاشلا عًــ٢ قٝ ــرٺ ممهٓ ٚدــ٘ ايتطــ١ُٝ: زلٝــس ايككــ١ٝ س٦ٓٝ

ِ َـٔ املُهٓـ١ اـاؾـ١    اٱَهإ ٖٚٛ ضًب ايكسٚز٠، ٚعا١َڄ إَـا يهْٛٗـا أعـ   
َــا ٭ٕ ايعاَــ١ َــٔ إايــيت ضــٝذ٤ٞ ذنسٖــا يف املسنبــات إٕ غــا٤ اهلل تعــاىل، ٚ

 ايٓاع ٜؿُٕٗٛ ٖرا املع٢ٓ َٔ اٱَهإ عٓد عدّ تكٝٝدٙ بايعاّ أٚ اـاف.
ٚيف املكاّ أٜكاڄ اضتػهٌ بعض احملػني بـإٔ عـدٻ املُهٓـ١ ايعاَـ١ َـٔ       

ٕٸ املٓاط يف ايكك١ٝ ٖٛ ٚدٛد اؿهِ  املٛدٗات بٌ َٔ ايككاٜا فاشٷ، بًشا  أ
اؾكٗا، ٚيٝظ ا٭َس نـريو يف املُهٓـ١ ايعاَـ١ ؾإْـ٘ قـد      ٛيف َٓڀٛقٗا ٚداْب َ

 ايـ ٚضانسٷ عٔ املٛاؾل.دسٴهِ ؾٝٗا بعدّ قسٚز٠ اؾاْب امل
عــٔ  ؾــاذٕ: اؾاْــب املٛاؾــل يف ٖــرٙ ايككــ١ٝ َطــهٛت عٓــ٘ ٚؾــازؽ    

يف ايككـاٜا ، ؾعـدٸٖا َٓٗـا    اؿهِ ، ؾ٬ تهٕٛ َػـُٛي١ يـريو املٓـاط ٚاملعٝـاز     
 ع٢ً مٛ اجملاش. 

يهٔ ٖرا قابٌ يًُٓاقػ١، ؾإٕ اؿهِ يف املُه١ٓ ايعا١َ إيفا ٖٛ بإَهإ 
احملٍُٛ يًُٛقٛع يف اؾاْب املٛاؾل، ؾإٕ ضاَع )شٜـد ناتـب باٱَهـإ( ٫    
ِڈ أ٫ ٖٚــٛ إَهــإ احملُــٍٛ    ٕٸ قا٥ــٌ ٖــرٙ ايككــ١ٝ سهــِ ؾٝٗــا عهــ ٜػــو يف أ

 اْب املٛاؾل ؾٝٗا ؾازغاڄ عٔ اؿهِ.يًُٛقٛع، ؾًٝظ اؾ
ْعِ َٓػأ ٖرا املع٢ٓ أعين عدّ قايٝـ١ املُشُـٍٛ ٖـٛ عـدّ قـسٚز٠       

ٕٸ اؿهـِ َٛدـٛدٷ يف اؾاْـب املدـايـ ٚمل ٜهـٔ        اؾاْب املدايـ ؾٝٗـا، ٫ أ
 اؾل ست٢ ٜطتػهٌ يف نٕٛ املُه١ٓ ايعا١َ قك١ٝڄ.َٛٛدٛداڄ يف اؾاْب امل

 -ض َؿسدات ايدزع:ثِ بعد ذيو ْٓتكٌ إىل تٛقٝض بع 
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ٚقـد عسؾـس ْهتـ١ ٖـرا ايتؿطـرل يف       <أٟ يف أسد ا٭ش١َٓ ايج٬ثـ١ >قٛي٘ )زٙ(  
 ايػسح.

أٟ ٖــرا املعٓــ٢ ايــرٟ ذنسْــاٙ يف تؿطــرل  <٭ٕ ٖــرا ٖــٛ املؿٗــّٛ>قٛيــ٘ )زٙ(  
ايتشكل بايؿعٌ أ٫ ٖٚٛ خسٚز ايٓطب١ بـايتشكل َـٔ سٝٸـص ايعـدّ     

 ١.إىل ايٛدٛد، ٚؼككٗا ٚٚقٛعٗا يف أسد ا٭شَٓ
ْــو إذا قًــس )شٜــد قــا٥ِ    أاعًــِ  <إذا سهــِ يف ايككــ١ٝ اخل >قٛيــ٘ )زٙ(  

ؾِٗ ايعسف إٔ ايكٝاّ يصٜد يٝظ  (باٱَهإ( أٚ )شٜد ممهٔ قٝاَ٘
قا٫ڄ، َٚعٓاٙ أْـ٘ ٫ هـب يـ٘ عـدّ ايكٝـاّ، ؾًـرا قـايٛا اٱَهـإ         

 ايعاّ ٖٛ ضًب ايكسٚز٠ عٔ اؾاْب املدايـ.
ْــ٘ غــرل اٱَهــإ اٱضــتعدادٟ ايــرٟ َعٓــاٙ نــٕٛ   ٚيــٝٴعًِ أ                       

املٛقــــٛع َطــــتعداڄ حملُٛيــــ٘ مــــٛ )ايٓڀؿــــ١ إْطــــإ باٱَهــــإ 
ا٫ضــتعدادٟ( أٟ َطــتعد٠ يًؿــرلٚز٠ إْطــاْاڄ، ؾإْــ٘ ٫ ٜؿــض إٔ  
ٜكاٍ: ايٓڀؿـ١ إْطـإ باٱَهـإ ايعـاّ، ؾـإٕ ايٓڀؿـ١ غـرل اٱْطـإ         

 بايكسٚز٠.
ؾطٻـس احملػـٞ )زٙ(    <…٘ ععٓـ٢ ٜعين إٔ ايهتاب١ غرل َطـتش١ًٝ يـ  >قٛي٘ )زٙ(  

 بتؿطرلٜٔ: ّاٱَهإ ايعا
ــب١                     ــ٬ف ايٓطـ ــإ( إٔ خـ ــب باٱَهـ ــد ناتـ ــ٢ )شٜـ ا٭ٍٚ: إٔ َعٓـ

املرنٛز٠ يف ٖرٙ ايكك١ٝ َطًٛب ايكسٚز٠ عٔ شٜد، ٜعين أْ٘ ٫ 
ٕٸ ايهتاب١ غرل َطـتش١ًٝ   هب إٔ ٜهٕٛ شٜد غرلٳ ناتبٺ، ٫ٚشَ٘ أ

 ي٘.
طرل ايجاْٞ: إٔ َع٢ٓ املجاٍ املصبٛز إٔ ضـًب ايهتابـ١ عـٔ شٜـد     ايتؿ               

 يٝظ قسٚزٜاڄ، ؾعدّ ايهتاب١ غرل قسٚزٟ.
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ضـًب ا٫َتٓـاع ايـراتٞ عـٔ     -1ٚباؾ١ًُ: إٔ يٲَهـإ تؿطـرلٜٔ:                   
 ضًب ايكسٚز٠ ايرات١ٝ عٔ ايڀسف املدايـ.-2ايڀسف املٛاؾل. 

صإ قــد ؾــسٸسٛا بــإٔ ٖــرٜٔ ايتؿطــرلٜٔ ثــِ إٕ مجٗــٛز أٖــٌ املٝــ                
َتطــاٜٚإ َٚسدعُٗــا ٚاســد، ٚاحملػــٞ )زٙ( أغــاز إىل ايتؿطــرل 

ٜعــــين إ ايهتابــــ١ غــــرل >طا٭ٍٚ ٖٚــــٛ قٛيــــ٘ ا٭ٍٚ بــــاملع٢ٓ 
٘     ص<َطــتش١ًٝ  ، ٚاىل ايتؿطــرل ايجــاْٞ بــاملع٢ٓ ايجــاْٞ ٖٚــٛ قٛيــ

 .ص<يٝظ قسٚزٜاڄعٓ٘  عع٢ٓ إٔ ضًبٗا>ط
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 (12احملاقس٠ )
 طؾٗرٙ بطا٥طصقاٍ املاتٔ  

نإ ايه٬ّ َٚا ٜصاٍ يف تكطـِٝ املٛدٗـات إىل ايبطـا٥ط ٚاملسنبـات،      
ٚإىل ٖٓا متٻ اؿدٜح عٔ ايبطـا٥ط ٚقـد عسؾٓـا أْٗـا ااْٝـ١ بٓـا٤اڄ عًـ٢ َـا ذنـسٙ          

غرل إٔ املػٗٛز ٜتعسقـٕٛ إىل  املاتٔ يف ٖرا ايهتاب ٚإ٫چ ؾايبطا٥ط أنجس َٓٗا 
ُٿ  ٗا.أٖ

َـــٔ مجًـــ١  >طاحملػـــٞ يف املكـــاّ  ٚإىل ٖـــرا املعٓـــ٢ ٜػـــرل قـــٍٛ     
ــات ــاتٔ    ص <املٛدٗ ٕٸ امل ــجرل٠ إ٫چ أ ــات ايبطــٝڀ١ ن ــَٛٞ إىل إٔ املٛدٗ ــح ٜ سٝ

 تعسٸض إىل مج١ًٺ َٓٗا ٖٚٞ اا١ْٝ.
ثــِ بعــد ذيــو عــسٳزٳ املــاتٔ عًــ٢ بٝــإ املسنبــات، ٚقبــٌ اـــٛض يف   

 ٠ ْهاتٺ ١َُٗٺ تتعًل باملسنب١، ٖٚٞ:دأقطاَٗا ْػرل إىل عٸ
١ املسنب١ دا٥ُاڄ تٓشٌ إىل قكٝتني بطٝڀتني إسدُٜٗا ا٭ٚىل: إٔ ايككٝ 

 -ٖٚــٛ اؾــص٤ ا٭ٍٚ–َٛدبــ١ ٚا٭خــس٣ ضــايب١، ايككــ١ٝ ا٭ٚىل َــٔ املسنبــ١   
٫ ترنس  -ٖٚٛ اؾص٤ ايجاْٞ–دا٥ُاڄ تٴرنس بعباز٠ٺ ؾسو١ٺ َطتك١ً، ٚايجا١ْٝ َٓٗا 

هًُـ١ )٫  بعباز٠ٺ َطـتك١ً دا٥ُـاڄ، ٚإيفـا ٜػـاز إيٝٗـا إَـا بهًُـ١ )٫ دا٥ُـاڄ( أٚ ب        
بايكسٚز٠(، بٌ ٜػذلط إٔ ٫ ٜرنس اؾص٤ ايجاْٞ ؾسواڄ، ٚايطٸس يف ذيـو: إٔ  
ٕٻ ايكك١ٝ ٚاسد٠ َسنب١ ٖٚٞ ٫ تطـتڀٝع ايـتشؿڊظ عًـ٢     َؿسٚض ن٬َٓا ٖٛ أ

أٟ –ٚسدتٗا عٓد ذنس اؾص٤ ايجاْٞ بعباز٠ٺ َطتك١ًٺ، ٚذيو ٭ٕ ايكك١ٝ عٓد٥رٺ 
قكـٝتني بطـٝڀتني ٫ قكـ١ٝ ٚاسـد٠،     تؿرل  -عٓدَا ٜرنس اؾص٤ ايجاْٞ َطتك٬ڄ

ٖٚــرا ًٜــصّ َٓــ٘ خًـــ املؿــسٚض، بًشــا  إٔ َؿــسٚض ســدٜجٓا إٔ ايككــ١ٝ   
 ٚاسد٠ َسنب١ ٚاٯٕ أؾبشس عٓدْا قكٝتإ بطٝڀتإ ٫ قك١ٝ ٚاسد٠.
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ؾُٔ ٖٓا اغذلطٛا إٔ ٫ ٜرنس اؾص٤ ايجاْٞ ؾسواڄ يف ايككاٜا املسنب١  
 بايكسٚز٠(.بٌ ٜٴػاز إيٝ٘ بهًُيت )٫ دا٥ُاڄ( أٚ )٫ 

 أْ٘ مما وطٔ ا٫يتؿات إيٝ٘ ٖٛ إٔ املسنب١ ع٢ً مٜٛٔ: :ايٓهت١ ايجا١ْٝ 
أ= تاز٠ڄ ٜرنس يف يؿظٗا تسنٝب ٜػاز ب٘ إىل ايٓطب١ ا٭خـس٣ ٚايككـ١ٝ    

ا٭خس٣ غرل املؿـسٻح بٗـا َجـٌ )نـٌ إْطـإ قـاسو بايؿعـٌ ٫ دا٥ُـاڄ( ؾـإٕ          
ت١ًُ عًـ٢ ايٓطـب١   قٛيٓا )نٌ إْطإ قاسو بايؿعـٌ( قكـ١ٝ َڀًكـ١ عاَـ١ َػـ     

١ٝ، ٚ)٫دا٥ُاڄ( تسنٝـب ٜػـاز بـ٘ إىل ضـايب١ نًٝـ١ َڀًكـ١ عاَـ١ ؾتهـٕٛ         هاباٱ
 َػت١ًُڄ ع٢ً ايٓطب١ ايطًب١ٝ.
نٌ إْطإ ناتـب  رنس يف يؿظٗا تسنٝب، َجٌ قٛيٓا )ب=ٚأخس٣ مل ٜ

ٝـ١،  هابباٱَهإ اـاف( ؾٗٞ قك١ٝ ممه١ٓ خاؾ١ َٚػـت١ًُ عًـ٢ ايٓطـب١ اٱ   
نُـا  –ٓطب١ ايطًب١ٝ أٜكاڄ عًـ٢ أضـاع إٔ املُهٓـ١ اـاؾـ١     ١ ي٫ًٓچ أْٗا َطتبڀإ

ىل ممهٓـتني  إضًب ايكسٚز٠ عٔ ن٬ ايڀسؾني، ؾعٓـد ايتشًٝـٌ تٓشـٌ     -ضٝأتٞ
عاَتني إسدُٜٗا َٛدب١ ٚا٭خـس٣ ضـايب١، ٚمل ٜـرنس يف ايًؿـظ تسنٝـب نـٞ       

 ٜػاز ب٘ إىل ايكك١ٝ ٚايٓطب١ ا٭خس٣.
ٌ إىل )نـٌ إْطـإ   ؾكٛيٓا )نٌ إْطإ ناتب باٱَهإ اــاف( ٜٓشـ   

 ناتب باٱَهإ ايعاّ ٫ٚ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ بهاتب باٱَهإ ايعاّ(.
ايٓهت١ ايجايج١: إٔ اؾص٤ ايجاْٞ يف ايككاٜا املسنب١ دا٥ُاڄ ىايـ اؾـص٤   

ــاز٠ٺ      ــرنٛز بعب ٕٻ اؾــص٤ ا٭ٍٚ امل ــ٢ أ ــ٘ يف ايهــِ ععٓ ـــ ٜٚٛاؾك ا٭ٍٚ يف ايهٝ
 ضايباڄ، ٚيٛ نإ ايعهظ ؾايعهظ.ؾسو١ يٛ نإ َٛدباڄ نإ اؾص٤ ايجاْٞ 

ٚيٛ نإ اؾص٤ ا٭ٍٚ نًٝـا نـإ اؾـص٤ ايجـاْٞ نًٝـاڄ أٜكـاڄ، ٚيـٛ نـإ          
 دص٥ٝاڄ نإ ايجاْٞ دص٥ٝاڄ نريو.
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ــا        ــ١ اؾــص٤ ا٭ٍٚ َٓٗ ــس إٔ ايككــ١ٝ املسنب ــ٘ عسؾ ــ١، أْ ــ١ ايسابع ايٓهت
أٚ َرنٛزٷ ؾسواڄ، ٚايجاْٞ َٓٗا مل ٜرنس ؾسواڄ بٌ ٜػاز إيٝـ٘ إَـا بـاي٬دٚاّ    

ًچتني ٜ٪غٻس بُٗا  اي٬قسٚز٠، ْٓكٌ ايه٬ّ يف ٖرٙ ايٓهت١ إىل ٖاتني ايهًُتني اي
إىل اؾص٤ ايجاْٞ َٔ املسنب١، قايٛا: إٕ )ايـ٬دٚاّ( ٜػـاز بـ٘ دا٥ُـاڄ إىل قكـ١ٝ      

عا١َٺ ؽايـ اؾص٤ ا٫ٍٚ يف ايهٝـ ٚتٛاؾك٘ يف ايهِ، ٚ)اي٬قـسٚز٠(  َڀًك١ٺ 
َـ١ٺ نـريو ؽـايـ اؾـص٤ ا٭ٍٚ يف ايهٝــ      ممهٓـ١ٺ عا دا٥ُاڄ ٜػازبٗا اىل قكـ١ٝ  

 ٚتٛاؾك٘ يف ايهِ.
ٚأَا ضسټ ٚتعًٌٝ ٖرا املڀًـب ؾطـٝأتٞ يف قـُٔ أقطـاّ املسنبـات إٕ       
 غا٤ اهلل .
َٚٔ ٖٓا ٜٴعًِ بٛقـٛح إٔ املسنبـ١ عٓـد ايتشًٝـٌ تٓشـٌ إىل قكـٝتني        

ٚايطـًب نُـا ؾٴـسٿح بـريو يف ايٓهتـ١       هـاب بطٝڀتني كتًؿتني َٔ سٝـح اٱ 
 .ا٭ٚىل

ٕٸ اي  عدل٠ ٚاملٓاط يف تط١ُٝ ايككـ١ٝ املسنبـ١ باملٛدبـ١    ايٓهت١ اـاَط١: أ
أٚ ايطايب١ إيفا ٖٛ باؾص٤ ا٭ٍٚ يف ايكك١ٝ ععٓـ٢ إٔ اؾـص٤ ا٭ٍٚ َـٔ املسنبـ١     
إٕ نإ َٛدباڄ زلٝس ايكك١ٝ نًچٗا َٛدب١ڄ، ٚإٕ نـإ ضـايباڄ زلٝـس ايككـ١ٝ     

 نًچٗا ضايب١ڄ.
ٚايعـدل٠  >ط٠ احملػـٞ يف املكـاّ   ٚايطـبب يف ذيـو َـا ًٜـٛح َـٔ عبـاز       

َٔ إٔ املداز يف ايتط١ُٝ ع٢ً  ص<س٦ٓٝرٺ باؾص٤ ا٭ٍٚ ايرٟ ٖٛ أؾٌ ايكك١ٝ
أؾٌ ايكك١ٝ، ٚعا إٔ اؾص٤ ا٭ٍٚ ٖـٛ أؾـٌ ايككـ١ٝ ؾايتطـ١ُٝ تـدٚز َـداز       

 ٚايطًب. هاباؾص٤ ا٭ٍٚ، ؾًرا ٜهٕٛ ٖٛ املٓاط يف ايتط١ُٝ باٱ
ٝح إٔ اؾص٤ ايجاْٞ َـٔ قٝـٛدٙ،   ٚأَا أؾاي١ اؾص٤ ا٭ٍٚ ؾٛاقش١ س 
ٛٻ ٚاعًـِ إٔ  >طٕ إ٫چ ع٬سظت٘، ٖٚرا َا ٚقٻش٘ احملػـٞ )زٙ( بكٛيـ٘   ٫ٚ ٜته



 قاقسات يف املٓڀل  ............................................................ ( 92)

ٚساؾٌ املعٓـ٢: إٔ ايككـ١ٝ    ص<أٚ اي٬قسٚز٠ …ايكك١ٝ املسنب١ إيفا ؼؿٌ 
اؾص٤ ا٭ٍٚ ٚاملرنٛز بعبـاز٠ٺ   ٛاييت ٖ–املسنب١ إيفا ؼؿٌ بتكٝٝد قك١ٝ بطٝڀ١ 

ٌ اي٬دٚاّ أٚ اي٬قسٚز٠ اييت ٜػاز بُٗـا إىل اؾـص٤ ايجـاْٞ    بكٝدٺ َج -ؾسو١ٺ
َــٔ املسنبــ١، ؾــت٬سظ إٔ اؾــص٤ ايجــاْٞ أؾــبض قٝــداڄ َــٔ قٝــٛد اؾــص٤ ا٭ٍٚ،  

ٛٻ سظ١ ا٭ٍٚ، ؾإْـ٘ َـٔ ايٛاقـض إٔ اؾـص٤ ا٭ٍٚ     ٕ ع٬ٚاؾص٤ ايجاْٞ إيفا ٜته
ز إٔ ايكٝد ؾسع املكٝٻد إذا مل ٜهٔ َٛدٛداڄ ٫ َع٢ٓ يٛدٛد اؾص٤ ايجاْٞ باعتبا

يٛدٛد املكٝٻد، ؾإذاڄ اؾص٤ ا٭ٍٚ ٖٛ ا٭ؾٌ ٚايجاْٞ َتؿسبعٷ ع٢ً ٚدٛدٙ، ؾإذا 
نإ ٖٛ أؾٌ ايكك١ٝ ؾعٓد٥رٺ تط١ُٝ ايككـ١ٝ املسنبـ١ تـدٚز َـدازٙ، ؾـإٕ نـإ       

 ٕ ًچٗــا  َٛدبــاڄ زلٝــس ايككــ١ٝ نًــٗا َٛدبــ١ڄ ٚإٕ نــا ضــايباڄ زلٝــس ايككــ١ٝ ن
 .ضايب١ڄ

إٔ أذنسٖـا قبـٌ ايـٛزٚد يف تؿاؾـٌٝ     ٖرٙ ٖـٞ ايٓهـات ايـيت ٚددتٴ     
 أقطاّ املسنبات.

 -ثِ ْٓتكٌ إىل تٛقٝض بعض املؿسدات ايٛازد٠ يف اؿاغ١ٝ: 
ذٴنس يف بعض اؿٛاغٞ  إٔ املػٗٛز عٓـد   <َٔ مج١ً املٛدٗات>قٛي٘ )زٙ(  

ايكّٛ إٔ ايككاٜا املٛد١ٗ اييت دست ايعاد٠ بايبشح عٓٗـا ث٬ثـ١   
دٗــات أخــس٣ ٜبشجــٕٛ عػــس بطــا٥ط ٚضــبع َسنبــات، ٚشلــِ َٛ

عٓٗا ع٢ً ضبٌٝ ايٓدز٠ دٕٚ ايعاد٠ ازتكـ٢ عـددٖا إىل أنجـس َـٔ     
 عػسٜٔ ع٢ً َا عدٸٚٙ املؿٓـ ٚغرلٙ.

ٚأَــا املٛدٗــات غــرل املػــٗٛز٠ ٚغــرل املبشــٛخ عٓٗــا ؾٗــٞ غــرل                    
قؿٛز٠ عددٖا، ٚاملؿٓـ دعٌ املٛدٗات املبشٛخ عٓٗا ٖٗٓـا  

 نبات.عط١ عػس، اإ بطا٥ط ٚضبع َس
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اّ املكؿٛد َٔ ٖرٙ ايعباز٠ اْكطـ  <اعًِ إٔ ايكك١ٝ املٛد١ٗ اخل>قٛي٘ )زٙ(  
ايبطٝڀ١ عباز٠ عٔ ايكك١ٝ املٛد١ٗ  .املٛد١ٗ إىل ايبطٝڀ١ ٚاملسنب١

ِڈ ٚاسدٺ إَا اٱتاييت تػ أٚ ايطًب ع٢ً ضبٌٝ  هابٌُ ع٢ً سه
املٓؿؿ١ً اؿكٝك١ٝ، ا٭ٍٚ َجٌ )نٌ إْطإ ناتب باٱَهإ ايعاّ( 

 اٱْطإ بهاتب باٱَهإ ايعاّ(. َٔ يجاْٞ َجٌ )٫ غ٤ٞٚا
ٚاؿاؾٌ: إٔ ايبطٝڀ١ قك١ٝ َػت١ًُ ع٢ً ْطب١ٺ ٚاسد٠ إَا                          

ٝــ١ أٚ ضــًب١ٝ، نُــا عسؾــس ذيــو َؿؿٻــ٬ڄ يف ايككــاٜا ايجُــإ إهاب
 املرنٛز٠ يف عباز٠ املؿٓـ.

ايككــ١ٝ املٛدٸٗــ١ ايــيت تػــتٌُ عًــ٢  ٚاملسنبــ١ عبــاز٠ عــٔ                           
ايػــسط ايــرٟ بٚايطــًب،  هــابسهُــني كــتًؿني َــٔ سٝــح اٱ

 ذنسٚٙ َٔ عدّ ذنس اؾص٤ ايجاْٞ ؾٝٗا بعباز٠ ؾسو١ٺ َطتك١ً.
ــ٘ )زٙ(   ــا  >قٛي ــيت تهــٕٛ سكٝكتٗ ــاٍ ايػــازح     <ٖٚــٞ اي ِٳ ق ــ ــ٘ يٹ ــٌ: إْ ــٛ قٝ ي

 )سكٝكتٗا( ٚمل ٜكٌ )يؿظٗا(ب
س باؿكٝك١ ست٢ ٜهٕٛ تعسٜـ املسنب١ غـا٬َڄ يًُسنبـ١   قًٓا: إيفا عبٻ                

اـاؾ١ أٜكاڄ، ٚذيو ٭ٕ املُه١ٓ اـاؾ١ مل ٜهـٔ يؿظٗـا َسنبـاڄ    
ٚايطًب َعاڄ، نُا تس٣ يف َجاٍ )نٌ إْطـإ ناتـب    هابَٔ اٱ

باٱَهــإ اـــاف( ؾــإٕ املؿــسٻح بــ٘ يؿظــاڄ يف ٖــرا املجــاٍ اؿهــِ 
تعـبرل بًؿظٗـا ٚقٝـٌ )املسنبـ١     ٞ ٫ غـرل، ؾش٦ٓٝـرٺ يـٛ نـإ اي    هاباٱ

ُٹٌ     هـاب ٖٚٞ اييت ٜهٕٛ يؿظٗا َسنبـاڄ َـٔ اٱ   ٚايطـًب( ملـا غٳـ
 هــابايتعسٜـــ املُهٓــ١ اـاؾــ١ يعــدّ تسنڊــب يؿظٗــا َــٔ اٱ      

ٚايطًب َعاڄ نُا ٖٛ َعًّٛ، ؾُٔ أدـٌ ٖـرا عـدل باؿكٝكـ١ نـٞ      
ٕٸ املُه١ٓ اـاؾـ١ ٚإٕ مل تذلنـب يؿظـاڄ َـٔ      ٜهٕٛ غا٬َڄ شلا، ؾإ
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ٕٸ سكٝكتٗا ذلٚايطًب إ٫چ أْٗا َ هاباٱ نب١ َُٓٗا َع٢ٓٶ باعتباز أ
َٚعٓاٖا عباز٠ عٔ قكٝتني ممهٓـتني عـاَتني أٟ ضـًب ايكـسٚز٠     
ــب       ــرنٛز )نــٌ إْطــإ نات ــاٍ امل ــ٢ املج ــاڄ، ؾُعٓ عــٔ ايڀــسؾني َع
 باٱَهإ ايعاّ ٫ٚ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ بهاتب باٱَهإ ايعاّ(.

١ اـاؾ١ َٔ سٝح املع٢ٓ ٚاؿكٝك١ تسنډبس َٔ ؾإذٕ: املُهٓ                        
 ٚايطًب ٚإٕ مل تذلنب َُٓٗا يؿظاڄ. هاباٱ

قد عسؾس تؿؿٌٝ ٖـرا يف   <بػسط إٔ ٫ ٜهٕٛ اؾص٤ ايجاْٞ اخل>قٛي٘ )زٙ(  
 ايٓهت١ ا٭ٚىل َٔ ايٓهات اييت قدٸَٓاٖا يف أٍٚ ايبشح.

إىل ايٓهت١ ايجا١ْٝ ٖٚرا إغاز٠  <ضٛا٤ أنإ يف ايًؿظ تسنٝب اخل>قٛي٘ )زٙ(  
 َٔ ايٓهات اييت ذنست يف أٍٚ ايبشح.

بهطس ايعني ععٓـ٢ املٝـصإ ٚا٫عتبـاز، ٚؾٝـ٘      <ٚايعدل٠ س٦ٓٝرٺ اخل>قٛي٘ )زٙ(  
إغاز٠ إىل َا ذنسْاٙ يف ايٓهت١ اـاَط١. ثِ إٕ ايبعض قد ذنـسٚا  
بإٔ املكؿٛد َٔ ٖرٙ ايعباز٠ اؾٛاب عٔ ض٪اٍ َكدٸز قد أٚزدٙ 

ــ٘ إٕ ناْــ ايكڀــب يف املكــ ــ١ ؾٝٗــا   ساّ ٚساؾــً٘: أْ ايككــ١ٝ املسنب
، إذ ؽؿٝؿــٗا يطـًب َعـاڄ ؾٗـٞ َٛدبـ١ ٚضـايب١څ َعـاڄ      ٚا هـاب اٱ

بإســدُٜٗا تــسدٝض بــ٬ َــسدٿض، ٚإذا ناْــس َٛدبــ١ڄ ٚضــايب١ڄ َعــاڄ 
ٕٸ أسهـاّ اٱ   َـٔ يـصّٚ    هـاب ؾهٝـ هُع بني أسهاَُٗا، َـع أ
 ٚدٛد املٛقٛع ٚغرلٙ ؽايـ أسهاّ ايطًب ب

أداب احملػـٞ )زٙ( عٓـ٘:  بـإٔ ا٫عتبـاز ٚاملٓـاط س٦ٓٝـرٺ يف                               
ٚايطًب يف ايكك١ٝ املسنب١ إيفـا ٖـٛ بـاؾص٤ ا٭ٍٚ ايـرٟ      هاباٱ

إ نــٖــٛ أؾــٌ ايككــ١ٝ، ؾــإٕ نــإ َٛدبــاڄ ؾايككــ١ٝ َٛدبــ١ ٚإٕ 
 ضايباڄ ؾايكك١ٝ ضايب١.
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عـٌ ٫ دا٥ُـاڄ(   ٚع٢ً ق٤ٛ ٖرا: ؾكك١ٝ )نـٌ إْطـإ قـاسو بايؿ                  
َٛدب١څ ٚإٕ نإ اؾص٤ ايجـاْٞ ؾٝٗـا ضـايباڄ، ٚقكـ١ٝ )٫ غـ٤ٞ َـٔ       
اٱْطإ بكاسو بايؿعٌ ٫ دا٥ُاڄ( ضايب١ ٚإٕ نإ اؾـص٤ ايجـاْٞ   
ؾٝٗا َٛدباڄ، ٚقك١ٝ )نٌ إْطإ ناتب باٱَهإ اـاف( وهـِ  

ــب     إهــابؾٝٗــا ب ايككــ١ٝ، ٚقكــ١ٝ )٫ غــ٤ٞ َــٔ اٱْطــإ بهات
 ِ ؾٝٗا بايطًب.باٱَهإ اـاف( وه

ن١ًُ )بكٝد( بايتٜٓٛٔ، ٚقٛيـ٘   <بكٝدٺ َجٌ اي٬دٚاّ ٚاي٬قسٚز٠>قٛي٘ )زٙ(  
ٕٷ يًكٝد. ص<َجٌ اي٬دٚاّ ٚاي٬قسٚز٠>ط  بٝا

ٚزد ع٢ً احملػٞ بإٔ ٫شّ أڂ <ٚاعًِ أٜكاڄ إٔ ايكك١ٝ املسنب١ اخل>قٛي٘ )زٙ(  
ٖــرا ايهــ٬ّ عــدّ ؾــدم ايككــ١ٝ املسنبــ١ عًــ٢ املُهٓــ١ اـاؾــ١  

 ّ ايكٝد.يعد
ٚزدٻ: بأْٗا َكٝد٠ َع٢ٓٶ باي٬قسٚز٠ عٔ نـ٬ ايڀـسؾني نُـا                            

عسؾس ٚضتعسف، ٚايتكٝٝد املبشٛخ عٓ٘ يف املكاّ أعِ َـٔ نْٛـ٘   
 يؿظاڄ أٚ َع٢ٓٶ.
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 (13احملاقس٠ ) 
قاٍ املاتٔ طٚقد تكٝد ايعاَتإ ٚايٛقتٝتإ املڀًكتإ  

ٚط١ اـاؾ١ ٚايعسؾ١ٝ باي٬دٚاّ ايراتٞ ؾتط٢ُ املػس
 اـاؾ١ ٚايٛقت١ٝ ٚاملٓتػس٠ص

نــإ ايهــ٬ّ يف املٛدٗــات املسنبــ١ ٚذنسْــا يف ايبشــح ايطــابل عــد٠    
ْهات ١َُٗ تتعًـل باملسنبـات، ثـِ أخـرلاڄ اطچًعٓـا عًـ٢ املعًَٛـ١ ايـيت ذنسٖـا          
ٕٸ ايكك١ٝ املسنب١ إيفا ؼؿـٌ َـٔ دـسٻا٤ تكٝٝـد قكـ١ٝٺ بطـٝڀ١ٺ بكٝـدٺ         احملػٞ َٔ أ

دٚاّ ٚاي٬قسٚز٠، ؾًرا دا٤ املاتٔ أ٫ٚڄ ٚذنس أقطاَا أزبع١ڄ َٔ تًو َجٌ اي٬
ايبطــا٥ط ٚقٝٸــدٖا بكٝــد ايــ٬دٚاّ ايــراتٞ، ايعاَتــإ )أعــين املػــسٚط١ ايعاَــ١  
ٚايعسؾ١ٝ ايعا١َ( ٚايٛقتٝتإ املڀًكتإ )أٟ ايٛقت١ٝ املڀًك١، ٚاملٓتػس٠ املڀًكـ١(  

تٞ، ٚقبـٌ ايتعـسض إىل ذيـو    ٖرٙ ايككاٜا ا٭زبع١ تكٝـد بكٝـد ايـ٬دٚاّ ايـرا    
َـا   -احملػـٞ )زٙ(  ٙنُـا ذنـس  –ايـ٬دٚاّ ايـراتٞب َٚعٓـاٙ     َعٓـ٢  ٜٓبػٞ َعسؾ١

–سو١ ؿـ إٔ ايٓطـب١ املـرنٛز٠ يف ايككـ١ٝ اي   ساؾً٘: أْ٘ إعًِ أٜٗـا املداطـب   

يٝطــس دا٥ُـ١ڄ َـا داّ ذات املٛقــٛع َٛدـٛد٠ڄ، ععٓـ٢ أْــ٘      -ايككـ١ٝ ايبطـٝڀ١  
بُٝٓـا ايٓطـب١ مل تهـٔ ثابتـ١ َٚتشككـ١ڄ       ميهٔ إٔ تهٕٛ ذات املٛقـٛع َتشككـ١ڄ  

 شلا.
ٚإٕ غ٦س ؾكٌ إٔ ايٓطب١ يف مجٝـع أٚقـات ٚدـٛد املٛقـٛع يٝطـس       

دا٥ُــ١ڄ، ؾُــج٬ڄ يف )نــٌ ناتــب َتشــسى ا٭ؾــابع بايكــسٚز٠ َــا داّ ناتبــاڄ ٫   
دا٥ُــاڄ( ذات املٛقــٛع شلــا دٓبتــإ: دٓبــ١ ايــرات ٚدٓبــ١ ايٛؾـــ، ؾبًشــا   

ْطب١ڂ ؼسى ا٭ؾابع دا١ُٝ٥، ٚأَا بًشا  اتؿاف املٛقٛع بايٛؾـ ايعٓٛاْٞ 
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ٚدــٛد ايــرات ؾٓطــب١ ايتشــسى مل تهــٔ دا٥ُٝــ١ڄ، ٚايــ٬دٚاّ ايــراتٞ إيفــا ٖــٛ   
 َتهؿٌِّ ايًشا  ايجاْٞ.

اڄ أٚ ضًباڄ إذا مل تهٔ إهابَٚٔ ايڀبٝعٞ إٔ ايٓطب١ ايٛاقع١ يف ايكك١ٝ  
 ٞ ، ؾ٬شَـ٘  دا١ُ٥ڄ َا داّ ذات املٛقٛع قكك١ڄ نُا ٖٛ َكتك٢ اي٬دٚاّ ايـرات

–٫بد١ٜ ٚقٛع ْكٝض تًو ايٓطب١ املرنٛز٠ اييت يٝطس دا١ُ٥ڄ َـا داّ ايـرات   

يف شَــإ َــٔ ا٭شَٓــ١، ٚإ٫چ يــٛ مل ٜكــع أٜكــاڄ يــصّ ازتؿــاع   -أعــين ايــ٬دٚاّ
ايٓكٝكني )ايدٚاّ ٚاي٬دٚاّ( ٖٚٛ قاٍ، ؾإذاڄ ٚقٛع ْكـٝض ايٓطـب١ املـرنٛز٠    

 رنٛز٠ يف ايكك٫.١ٝشّ عكًٞ ٚأَسٷ طبٝعٞ يعدّ دٚاّ ايٓطب١ امل
ؾُج٬ڄ إذا قٌٝ )نٌ ناتب َتشسى ا٭ؾابع بايكسٚز٠ َا داّ ناتباڄ ٫  

تب َٛدٛد٠ڄ اذات ايهداّ دا٥ُاڄ( ؾُع٢ٓ اي٬دٚاّ إٔ ْطب١ ؼسى ا٭ؾابع َا 
يٝطس دا١ُ٥ڄ، ؾإذا مل ٜهٔ ؼسى ا٭ؾابع يًهاتب يف مجٝـع أٚقـات ايـرات    

اڄ يف بعض أٚقات ايرات َٔ دٗـ١ إٔ  ثابتاڄ ؾ٬ قاي١ ٜهٕٛ ْكٝض ايتشسى ثابت
ثبٛت ؼسى ا٭ؾابع مل ٜهٔ ثابتاڄ َٚتشككاڄ يف مجٝع أٚقات ايرات عكتكـ٢  
َع٢ٓ اي٬دٚاّ ايراتٞ ؾ٬شَ٘ ضًب ؼـسى ا٭ؾـابع يف اؾًُـ١ أٟ يف بعـض     

 ا٭ش١َٓ.
دٚاّ ايراتٞ ٜٴعًِ إٔ ايـ٬دٚاّ إغـاز٠   َٚٔ ٖرا املع٢ٓ ايرٟ ذنس ي٬چ 

١ نُـا عسؾـس ذيـو يف ايٓهتـ١ ايسابعـ١ َـٔ ايبشـح ايطـابل،         إىل املڀًك١ ايعاَ
ٕڈ َـٔ          باعتباز إٔ املڀًك١ ايعاَـ١ إيفـا تعـين إٔ ايٓطـب١ ٚاقعـ١ َٚتشككـ١ يف شَـا
ا٭ش١َٓ، ٚيف املكـاّ ا٭َـس نـريو ؾـإٕ ْكـٝض ْطـب١ ايـدٚاّ بعـد إٔ مل تهـٔ          

 ٫بد َٔ ٚقٛع٘ يف شَإ َٔ ا٭ش١َٓ، ؾًرا قايٛا إٔ -أعين اي٬دٚاّ–نريو 
ٝـ   َٛاؾكـ١ يـ٘ يف    ـاي٬دٚاّ دا٥ُاڄ ٜػرل إىل َڀًك١ عا١َ كايؿ١ يٮؾـٌ يف ايه

 ايهِ.
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املكاّ ٖٚـٛ إميـا٤ إىل َڀًـبٺ ساؾـً٘:     يف ثِ أَس احملػٞ )زٙ( بايؿِٗ  
ٕٸ َـا ذنسْـاٙ َــٔ َعٓـ٢ ايـ٬دٚاّ ايــراتٞ      ٚإٔ ايٓطـب١ املـرنٛز٠ يف ايككــ١ٝ   –أ

ــٛع       ــٔ ٚق ــرٺ َ ــد س٦ٓٝ ــرات ؾ٬ب ــا داّ اي ــ١ڄ َ ٕڈ،   يٝطــس دا٥ُ ْكٝكــٗا يف شَــا
إٔ  ٙقـد ٜطـتؿاد ايـبعض َـٔ  ـاٖس     –ؾاي٬دٚاّ إذاڄ إغـاز٠ إىل املڀًكـ١ ايعاَـ١    

املڀًك١ ايعا١َ ٖٛ ْكـٝض ْطـب١ ايـدٚاّ، ٚاؿـاٍ أْـ٘ َـٔ املعًـّٛ ايٛاقـض إٔ         
 ايٓكٝض ايؿسٜض يًدٚاّ ٖٛ اي٬دٚاّ ٫ املڀًك١ ايعا١َ ب

عدّ ايدٚاّ،  ؾِٗ إٔ ايٓكٝض ايؿسٜض يًدٚاّ ٖٛإؾأداب )زٙ( بأْ٘  
غاٜــ١ َــا يف ا٭َــس إٔ ٫شّ عــدّ ايــدٚاّ ٖــٛ أْــ٘ قــد ٜتشكــل خــ٬ف ايٓطــب١    
ٕڈ، ٖٚرا ٖٛ َعٓـ٢ املڀًكـ١ ايعاَـ١، ؾٗـٞ      املرنٛز٠ اييت مل تهٔ دا١ُ٥ يف شَا

ّ  –٫ش١َ يًٓكٝض  ٫ عـني ايٓكـٝض، ؾًـرا قـايٛا إٔ ايـ٬دٚاّ       -أعـين ايـ٬دٚا
إ٫چ ٭دـٌ إٔ املعٓـ٢ ايؿـسٜض    ايراتٞ إغاز٠ إىل املڀًكـ١ ايعاَـ١، ٚيـٝظ ٖـرا     

يـ)٫ دٚاّ ايراتٞ( إيفا ٖٛ ضـًب ايـدٚاّ، ٫ٚشّ ضـًب ايـدٚاّ ٖـٞ املڀًكـ١       
 ايعا١َ، ؾُٔ أدٌ ٖرا قايٛا إٕ اي٬دٚاّ ايراتٞ إغاز٠ إيٝٗا ٫ عٝٓٗا.

ٚباؾ١ًُ: إٔ ايٓكـٝض ايؿـسٜض يٓطـب١ ايـدٚاّ ٖـٛ ايـ٬دٚاّ، ٫ٚشّ        
٫شَـ١ يٓكـٝض ايـدٚاّ ٫ عٝٓـ٘،     ايعاَـ١   ؾاملڀًك١ ،ضًب ايدٚاّ املڀًك١ ايعا١َ

 إغاز٠ إىل املڀًك١ ايعا١َ. ؾٝ٘ ؾُٔ ٖٓا عبٻسٚا بإٔ َع٢ٓ اي٬دٚاّ ايراتٞ
ــ١ڄ     ٚأَــا ضــسټ   إٔ ايــ٬دٚاّ ٜػــرل إىل تًــو ايككــ١ٝ ايــيت تهــٕٛ كايؿ

يٮؾــٌ يف ايهٝـــ َٚٛاؾكــ١ڄ يــ٘ يف ايهــِ ؾطــٝأتٞ ايتعــسض إيٝــ٘ يف َطــتكبٌ   
 .ايه٬ّ إٕ غا٤ اهلل تعاىل

بٝإ تكٝٝد تًـو ايككـاٜا ا٭زبـع َـٔ ايبطـا٥ط      اىل ثِ ٜأتٞ بعد ذيو  
 بكٝد )اي٬دٚاّ ايراتٞ(:



 (99)  .....................................................  ؿاغ١ٝ ٬َ عبد اهللسساڄ غ

ــراتٞ( تؿــرل      ــ٬دٚاّ اي ــد )اي ــدت  بكٝ ــ١ إذا قٝٸ أ٫ٚڄ=املػــسٚط١ ايعاَ
َسنب١ڄ تط٢ُ بـ)املػسٚط١ اـاؾ١(، ؾاملػسٚط١ اـاؾ١: ٖٞ املػسٚط١ ايعا١َ 

 املكٝٸد٠ بكٝد اي٬دٚاّ ايراتٞ.
ــ١ڄ تطــ٢ُ    ثاْٝ  اڄ=ايعسؾٝــ١ ايعاَــ١ إذا قٝــدت بايكٝــد املصبــٛز تؿــرل َسنب

بـ)ايعسؾ١ٝ اـاؾـ١( ؾايعسؾٝـ١ اـاؾـ١: ٖـٞ ايعسؾٝـ١ ايعاَـ١ املكٝـد٠ بـاي٬دٚاّ         
 ايراتٞ.
ثايجاڄ=ايٛقت١ٝ املڀًك١ إذا قٝدت بايكٝد املـرنٛز تطـ٢ُ بــ)ايٛقت١ٝ( َـٔ      

تباز عدّ ايتكٝد بكٝدٺ، ، يٛقٛح أْٗا إيفا ناْس َڀًك١ڄ ؾباعط٬مدٕٚ يؿظ اٱ
، ٚنرا ايهـ٬ّ ٖـرا ٜـأتٞ يف املٓتػـس٠     ط٬مرف َٓٗا يؿظ اٱوؾبعدَا قٝٿدت 

 املڀًك١.
 ؾايٛقت١ٝ: ٖٞ ايٛقت١ٝ املڀًك١ املكٝد٠ باي٬دٚاّ ايراتٞ. 
ــ٢ُ       ــدّ  تطـ ــد املتكـ ــريو ايكٝـ ــدت بـ ــ١ إذا قٝـ ــس٠ املڀًكـ زابعاڄ=املٓتػـ

 ؾس يف ضابكتٗا.، ملا عسط٬مبـ)املٓتػس٠( َٔ دٕٚ يؿظ اٱ
 ؾاملٓتػس٠: ٖٞ املٓتػس٠ املڀًك١ املكٝد٠ باي٬دٚاّ ايراتٞ. 
 ٚأَج١ً ٖرٙ ا٭قطاّ ٚاقش١ يف ايهتاب. 
 -ثِ ْأتٞ إىل تٛقٝض بعض َؿسدات ايدزع: 

ثٓــتني َــٔ تًــو ايككــاٜا  إاعًــِ إٔ  <ٝــد ايعاَتــإ اخلكٚقــد ت>قــٍٛ املــاتٔ  
  ٖ ُٖٚـــا  أبــداڄ أ٫ځ  ا بــأٟ قٝـــدٺ ُايبطــٝڀ١ ايجُاْٝـــ١ ٫ ميهــٔ تكٝٝـــد

١ املڀًكــ١ ٚايدا٥ُــ١ املڀًكــ١، ٚايطــسٸ ٚاقــض: إٔ نــٕٛ   ٜايكــسٚز
باعتباز إٔ املع٢ٓ ؾُٝٗا ٖٛ إٔ  ،ايكك١ٝ َڀًك١ڄ ٫ تًت٦ِ َع ايتكٝٝد

ايٓطب١ املرنٛز٠ يف ايكك١ٝ َا داّ  ذات املٛقـٛع َٛدـٛد٠ڄ، إَـا    
قسٚز١ٜ أٚ دا٥ُٝـ١، ٚعٓـدٙ ؾايتكٝٝـد بايٛؾــ أٚ ايٛقـس ممـا ٫       
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ي٘. ٚع٢ً ق٤ٛ ٖرا ؾٝٓبػٞ إٔ تهٕٛ ايككـاٜا املسنبـ١ ضـت١ڄ     َع٢ٓ
٫چ إٔ املػٗٛز دعًٖٛا ضبع١ ؾبًشا  إٔ املڀًك١ ايعا١َ إ٫ ضبع١، 

تتكٝــد بٓشــٜٛٔ َــٔ ايكٝــد نُــا  -ايــيت ٖــٞ َــٔ مجًــ١ ايبطــا٥ط–
 ضٝأتٞ، ؾُٔ ٖرٙ اؾ١ٗ ؾازت ضبع١ڄ.

ْظرل )شٜدإ(، بُٝٓا تجٓٝـ١   ( سكٝك١ٝ()ايعاَتإ)تج١ٝٓ  ٕثِ إ                        
( تػًٝب١ٝ ْظرل )قُسإ( باعتبـاز أْـ٘ مل تٛدـد عٓـدْا     ()ايٛقتٝتإ)

ــ١،      ــ١ ٚا٭خــس٣ َٓتػــس٠ َڀًك ــ١ َڀًك ــإ، ٚإيفــا ٚقتٝ ــاى ٚقتٝت ٖٓ
 ؾتجٓٝتُٗا ع٢ً )ٚقتٝتإ( ع٢ً مٛ ايتػًٝب.

تكٝٝــد ايــ٬دٚاّ بايــراتٞ باعتبــاز إٔ  <َٚعٓــ٢ ايــ٬دٚاّ ايــراتٞ>قٛيـ٘ )زٙ(   
ٔ اي٬  دٚاّ ع٢ً قطُني: ذاتٞ ٚٚؾؿٞ، غرل إٔ ايكطِ ايرٟ مـ

 د اي٬دٚاّ بايراتٞ.بؿددٙ ؾع٬ڄ ٖٛ ا٭ٍٚ، ؾًرا قٝٿ
ٖــرا تؿسٜــع عًــ٢ َعٓــ٢ ايــ٬دٚاّ   <ؾٝهــٕٛ ْكٝكــٗا ٚاقعــاڄ اخل>قٛيــ٘ )زٙ(  

 ايراتٞ، ٚقد عسؾس تؿؿًٝ٘ يف ايبشح َع املجاٍ.
ٙ اؾًُـ١ َتؿسعـ١ عًـ٢    ٖـر  <ؾٝهٕٛ إغاز٠ إىل قك١ٝ َڀًكـ١ اخل >قٛي٘ )زٙ(  

ز، ساؾٌ ايتكدٜس: أْ٘ ملا نإ َع٢ٓ اي٬دٚاّ ايراتٞ ٖهرا، َكدٻ
ؾٝهٕٛ إذاڄ اي٬دٚاّ ايراتٞ ايرٟ ٖٛ قٝـد شلـرٙ ايككـاٜا ا٭زبعـ١     
 إغاز٠ڄ إىل قك١ٝٺ َڀًك١ عا١َ كايؿ١ڄ يٮؾٌ نٝؿاڄ َٛاؾك١ڄ ي٘ نُاڄ.

ــ٘ )زٙ(   ــب َتشــسى ا٭ؾــابع بايكــسٚز٠   >قٛي ــٌ نات ــ <اخل …ن ــاٍ ٖ را َج
ؾاملػسٚط١ اـاؾ١ َسنب١ َٔ َػـسٚط١ عاَـ١    .املػسٚط١ اـاؾ١

َؿــسٻح بٗــا يف ايككــ١ٝ ٖٚــٛ اؾــص٤ ا٭ٍٚ َٓٗــا، َٚڀًكــ١ عاَــ١   
 َػاز إيٝٗا به١ًُ )٫ دا٥ُاڄ(.
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ٖرا َجاٍ  <اخل…بايدٚاّ ٫ غ٤ٞ َٔ ايهاتب بطانٔ ا٭ؾابع >قٛي٘ )زٙ(  
سؾ١ٝ عا١َ َؿسٻح ايعسؾ١ٝ اـاؾ١. ؾايعسؾ١ٝ اـاؾ١ تذلنب َٔ ع

 بٗا يف ايكك١ٝ َٚڀًك١ عا١َ َػازٷ إيٝٗا به١ًُ )٫ دا٥ُاڄ(.
ــ١                           ــاْٞ يًعسؾٝ ثــِ إٕ احملػــٞ )زٙ( نُــا تــس٣ دعــٌ املجــاٍ ايج

اـاؾ١ ضايب١ڄ ن١ًٝڄ عًـ٢ خـ٬ف ا٭ٍٚ ايـرٟ ٖـٛ َٛدبـ١ نًٝـ١،       
ــع      ـــ َ ــ١ يف ايهٝ ــصّٚ املدايؿ ــإ ي ــٞ إىل بٝ ــ٘ )زٙ( ٜسَ  ٖٚــرا َٓ

 ا٭ؾٌ، ؾذعٌ ا٭ٍٚ َٛدب١ڄ ٚايجاْٞ ضايب١ڄ.
ّ  –ٚيهٔ                          -نُا ذنس بعض ا٭ع٬ّ )زٙ( يف ساغـٝت٘ يف املكـا

٫ ىؿ٢ أْ٘ يٛ دعٌ املجاٍ ايجاْٞ دص١ٝ٥ڄ يهإ أٚؾ٢ بايػسض َٔ 
ُٸاڄ ؿؿٍٛ  إؾاد٠ كايؿ١ اي٬دٚاّ َع ا٭ؾٌ نٝؿاڄ ٚاملٛاؾك١ َع٘ ن

 ّ ــصٚ ــا٤ إىل يـ ــ٬شّ      اٱميـ ــٛ ايـ ــا ٖـ ــاڄ نُـ ــِ أٜكـ ــ١ يف ايهـ املٛاؾكـ
 ٚاملؿسٚض.

ـ  >قٛي٘ )زٙ(   ٖـرا َجـاٍ ايٛقتٝـ١، ؾٗـٞ َسنبـ١ َـٔ        <اخل…نٌ قُـسڈ َٓدطـ
ايٛقتٝــ١ املڀًكــ١ املؿــسٻح بٗــا يف ايككــ١ٝ، ٚاملڀًكــ١ ايعاَــ١ املػــاز 

 إيٝٗا به١ًُ )٫ دا٥ُاڄ(.
٠، ؾٗـٞ  ٖـرا َجـاٍ املٓتػـس    <اخل…٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطـإ عتـٓؿظ  >قٛي٘ )زٙ(  

َسنب١ َٔ املٓتػس٠ املڀًك١ املؿسٻح بٗا يف ايكك١ٝ، ٚاملڀًك١ ايعا١َ 
 املػاز إيٝٗا به١ًُ )٫ دا٥ُاڄ(.

ٚايطًب ْؿظ َا عسؾس َٔ ايطبب  هاباملجاٍ باٱ إخت٬فٚيف                  
 بعد َجاٍ ايعسؾ١ٝ اـاؾ١.
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 (14احملاقس٠ )
ي٬قسٚز١ٜ قاٍ املاتٔ طٚقد تكٝٸد املڀًك١ ايعا١َ با 

 ايرات١ٝ ؾتط٢ُ ايٛدٛد١ٜ اي٬قسٚز١ٜص
ؾُٝا َك٢ أٟ يف ٚقؿٸٌ اؿدٜح  نإ ن٬َٓا يف املٛدٗات املسنب١، 

 ايبشجني ايطابكني ْكاط ث٬خ:
ا٭ٚىل: إٔ ايكك١ٝ املسنب١ إيفا ؼؿٌ َٔ دـسٸا٤ تكٝٝـد قكـ١ٝ َٛدٗـ١ٺ      

اي٬قسٚز٠، ْٚتٝذ١ َا اي٬دٚاّ أٚ إبطٝڀ١ بكٝدٺ، ٚايكٝد يف املكاّ أسدٴ أَسٜٔ 
ٖــرا ايتكٝٝــد ٖــٞ عبــاز٠ عــٔ قكــ١ٝ َسنبــ١ أٟ أْٗــا َسنبــ١ َــٔ دــص٥ني املكٝٸــد 

 ٚايكٝد.
ايٓكڀـ١ ايجاْٝـ١: إٔ اؾـص٤ ا٭ٍٚ يف ايككـاٜا املسنبـ١ دا٥ُـاڄ ٜؿـسٸح بـ٘          

بعباز٠ٺ ؾسو١ َطتك١ً، غـ٬ف اؾـص٤ ايجـاْٞ أعـين ايكٝـد ؾـ٬ ٜؿـسٻح بـ٘ بـٌ          
ٚإيفـا ٜػـاز بـ٘ دا٥ُـاڄ إَـا بـاي٬دٚاّ أٚ        -سنُـا عسؾـ  –ٜػذلط أ٫چ ٜؿـسٸح بـ٘   

اي٬قسٚز٠، ٚاٱغـاز٠ إَـا يؿظٝـ١ نُـا يف ا٭قطـاّ ايطـت١ ا٭ٚىل، أٚ َعٜٓٛـ١        
ــ٬         ــٔ ن ــ٢ٶ باي٬قــسٚز٠ ع ــد٠ َعٓ ــا َكٝ ــح أْٗ ــ١ اـاؾــ١، سٝ ــا يف املُهٓ نُ

 ايڀسؾني.
ــد يف املكــاّ أعــين      -قــسٚز٬٠ايــ٬دٚاّ ٚاي–ايٓكڀــ١ ايجايجــ١: إٔ ايكٝ

قكـ١ٝ َٛدٗـ١ بطـٝڀ١ كايؿـ١ يٮؾـٌ يف ايهٝــ َٚٛاؾكـ١ يـ٘ يف         ٜػاز بـ٘ إىل  
 ايهِ.

أَا اي٬دٚاّ ؾٝػاز ب٘ إىل قك١ٝ َڀًك١ عا١َ، ٚاي٬قـسٚز٠ ؾُؿادٖـا    
َع٢ٓ ٖرا ايهـ٬ّ: إٔ املسنبـ١ ٖـٞ سؿـ١ًٝ قكـٝتني بطـٝڀتني،       ٚممه١ٓ عا١َ، 

 ٚيرا قايٛا إْٗا دا٥ُاڄ عٓد ايتشًٌٝ تٓشٌ إىل قكٝتني بطٝڀتني.
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املاتٔ إىل  ضس ٖرٙ ايٓكاط ْأتٞ إىل أقطاّ املسنب١، ٚقد تعسٻإذا عسؾ 
ذنــس ضــبع١ٺ َٓٗــا يف املــنت، ٚقــد عسؾــس أزبعــ١ڄ َٓٗــا ٖٚــٞ ساؾــ١ً َــٔ تكٝٝــد 
ايعاَتني ٚايٛقتٝتني املڀًكتني بكٝد اي٬دٚاّ ايراتٞ. أَا ايكطـِ اــاَظ ؾٗـٛ    

 تكٝٝد املڀًك١ ايعا١َ ايبطٝڀ١ بكٝد اي٬قسٚز٠ ايرات١ٝ.
ايتعسض إىل تعسٜؿٗـا ٚبٝـإ أَجًتٗـا، ْـرنس َعٓـ٢ اي٬قـسٚز٠       ٚقبٌ  

ٖـٛ إٔ ٖـرٙ ايٓطـب١ املـرنٛز٠ يف      -نُا ذنـسٙ احملػـٞ )زٙ(  –ايرات١ٝ، َٚعٓاٖا 
ايكك١ٝ املؿسٸس١ يٝطس قـسٚز١ٜڄ َـا داّ ذات املٛقـٛع َٛدـٛد٠ڄ، ٚقؿٸـً٘      
ضًب قسٚز٠ ايٓطب١ َاداّ ايرات، َٚعٓـ٢ عـدّ قـسٚز٠ ايٓطـب١ يف ايككـ١ٝ      

 –أٟ ْكٝض ٖرٙ ايٓطب١ املؿـسٻس١ يف ايككـ١ٝ    -بإَهإ ٚدٛد ْكٝكٗا اؿهِ
ضـًب قـسٚز٠ ايٓطـب١ َـا داّ      -نُـا عسؾـس   -ٚذيو ٭ٕ اٱَهإ إيفـا ٜعـين  

أٟ ضـًب ايكـسٚز٠ عـٔ ايڀـسف     –ايرات عٔ ايڀسف املكابٌ، ٖٚـرا املعٓـ٢   
ــ٘ يف املكــاّ ايٓطــب١ڂ   -املكابــٌ  املــرنٛز٠ يف ايككــ١ٝ شلــٛ َتشكــل يف املكــاّ، ؾإْ

ٛٸز املداطب إيفـا ٖـٞ ْطـب١ قـسٚز١ٜ َـا داّ ايـرات،        ٫چ إٔ ٖـرٙ  إسطب تؿ
قبٌ ف٤ٞ قٝد اي٬قسٚز٠ ايرات١ٝ، أَا عٓدَا هـ٤ٞ ٖـرا ايكٝـد ؾٗـٛ ٜٴعـين إٔ      

س قسٚز١ٜڄ َا داّ ايرات عٝح ىسز ايڀسف املكابٌ شلا عٔ طٖرٙ ايٓطب١ يٝ
ٕ   دا٥س٠ اٱَهإ ٛ  ،بٌ ايڀسف املكابٌ يف دا٥ـس٠ ا٫َهـا ٕ ضـًب قـسٚز٠   ؾٝهـ

ايٓطب١ املرنٛز٠ يف ايككـ١ٝ سهُـاڄ بإَهـإ ٚدـٛد ْكٝكـٗا، ٖٚـرا ٖـٛ َعٓـ٢         
 اٱَهإ ايعاّ.

نــٌ  :ْظــس ذيــو يف قــُٔ َجــاٍ املڀًكــ١ ايعاَــ١ ايــيت مــٔ بؿــددٖا أڂ
 إْطإ َتٓؿظ بايؿعٌ ٫ بايكسٚز٠.

ؾكبٌ فـ٤ٞ قٝـد اي٬قـسٚز٠ قـد ٜتؿـٛز املداطـب إٔ ْطـب١ ايتـٓؿظ          
ٍٻ        داّ ايرات،يٲْطإ قسٚز١ٜ َا  يهـٔ ملـا أتـ٢ قٝـد اي٬قـسٚز٠ ايراتٝـ١، د
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ع٢ً إٔ ْطب١ ايتٓؿظ يٲْطإ املرنٛز٠ يف ايكك١ٝ يٝطس قـسٚز١ٜڄ يف مجٝـع   
أٚقات ايـرات، بـٌ عـدّ ايتـٓؿظ أٜكـاڄ ممهـٔ يـ٘ ايـرٟ ٖـٛ ايڀـسف املكابـٌ            
يًككـ١ٝ، ؾٝهــٕٛ ضـًب قــسٚز٠ ايٓطـب١ املــرنٛز٠ يف ايككـ١ٝ سهُــاڄ بإَهــإ     

 ٌ يًكك١ٝ ٖٚٛ َع٢ٓ اٱَهإ ايعاّ.ايڀسف املكاب
ؾُٔ ٖٓـا تـس٣ إٔ املٓاطكـ١ ٜكٛيـٕٛ يف قٝـد اي٬قـسٚز٠ ايراتٝـ١ إٔ            

َؿادٖا املُه١ٓ ايعا١َ غ٬ف اي٬دٚاّ ايـراتٞ، ٖٚـرٙ ٖـٞ ْكڀـ١ ايؿـسم بـني       
ايكٝــدٜٔ، ٚساؾــٌ ايؿــسم: إٔ ايــ٬دٚاّ ايــراتٞ إيفــا ٜهــٕٛ َعٓــاٙ ايؿــسٜض  

ٚأَـا َعٓـاٙ اٱيتصاَـٞ ؾٗـٞ املڀًكـ١ ايعاَـ١،       َٚؿادٙ املڀابكٞ ضـًب ايـدٚاّ،   
ؾًرا قايٛا اي٬دٚاّ ايراتٞ إغاز٠ اىل املڀًك١ ايعاَـ١ ٫ َؿـادٙ تًـو ايككـ١ٝ،     
ٖٚرا غ٬ف اي٬قسٚز٠ ايرات١ٝ ؾإ َعٓاٖا ايؿسٜض اٱَهإ ايعاّ، بإعتباز 
إٔ َع٢ٓ اٱَهإ ٫قسٚز٠ ايڀسف املكابٌ، ؾاملُه١ٓ عني ٫ قسٚز٠ ايڀسف 

ٕ  املكا ؾُـٔ ٖـرٙ ايٓاسٝـ١ قـايٛا ) ؾٝهـٕٛ َؿـاد        ،بٌ ٚاي٬قسٚز٠ عـني اٱَهـا
 اي٬قسٚز٠ ايرات١ٝ املُه١ٓ ايعا١َ (.

ٚيف ايطابل قُٔ بعض ايٓهات عسؾس إٔ اي٬قسٚز٠ تعڀٞ َعٓـ٢   
 .املُه١ٓ ايعا١َ ٚاٯٕ عسؾس ايطبب يف ذيو

( ٚاؿؿ١ًٝ : إٔ املڀًك١ ايعا١َ يٛ قٝدت بكٝـد ) اي٬قـسٚز٠ ايراتٝـ١     
 )ايٛدٛد١ٜ اي٬قسٚز١ٜ (.بـؼؿٌ س٦ٓٝرٺ قك١ٝ َسنب١ تط٢ُ 

ٚد٘ ايتط١ُٝ : زلٝس ٚدٛد١ٜڄ باعتباز إٔ َع٢ٓ املڀًك١ ايعا١َ ؾع١ًٝ  
ايٓطــب١ ٖٚــٞ ععٓــ٢ ٚدٛدٖــا ٚؼككٗــا يف ٚقــس َــٔ ا٭ٚقــات، ؾطــُٝس          

 بايٛدٛد١ٜ يد٫يتٗا ع٢ً ؾع١ًٝ ايٓطب١ ٚٚدٛدٖا .
اي٬قـــسٚز٠ ، ؾكٝـــدت  ٚزلٝـــس ٫قـــسٚز١ٜ ٫غـــتُاشلا عًـــ٢ قٝـــد

 ايٛدٛد١ٜ باي٬قسٚز١ٜ .
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ٕٸ ايٛدٛد١ٜ  عباز٠ عٔ اي٬قسٚز١ٜ َٚٔ فُٛع َاذنسْاٙ ٜتشؿٌ : أ
ٜـ      ١املڀًك١ ايعا١َ ايبطٝڀ١ املكٝد٠ باي٬قسٚز٠ ايراتٝـ١، ٚعًٝـ٘ ؾتهـٕٛ ايٛدٛد

اي٬قسٚز١ٜ َسنب١ڄ َٔ َٛدٗتني بطٝڀتني َڀًك١ٺ عا١َٺ ٚممه١ٓٺ عا١َٺ إسـدُٜٗا  
 خس٣ ضايب١ .َٛدب١ ٚا٭
قًٓا )نٌ إْطـإ َتـٓؿظ بايؿعـٌ ٫ بايكـسٚز٠ ( ؾٗـٞ َسنبـ١       إذا ا ْؾإ 

َٔ املٛدب١ املڀًك١ ايعا١َ ٖٚٞ اؾص٤ ا٭ٍٚ ٚايطايب١ املُه١ٓ ايعا١َ أٟ قٛيٓـا  
)٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ عتٓؿظ باٱَهإ ايعاّ( ٖٚـٛ َعٓـ٢ اي٬قـسٚز٠، ٭ٕ    

، ٚضـًب  هـاب سٚز٠ اٱإذا مل ٜهٔ قـسٚزٜاڄ نـإ ٖٓـاى ضـًب قـ      هاباٱ
 ٖٛ املُهٔ ايعاّ ايطايب. هابقسٚز٠ اٱ
ــا )٫ غــ٤ٞ َــٔ اٱْطــإ عتــٓؿظ      ٖٚهــرا يف َجــاٍ ايطــايب١ ؾــإذا قًٓ

بايؿعــٌ ٫ بايكــسٚز٠( ؾذلنٝبٗــا َــٔ ضــايب١ َڀًكــ١ عاَــ١ ٖٚــٞ اؾــص٤ ا٭ٍٚ   
َٚٛدبــ١ ممهٓــ١ عاَــ١ ٖٚــٛ َعٓــ٢ اي٬قــسٚز٠، ؾــإٕ ايطــًب إذا مل ٜهــٔ         

ٖــٛ ٚضــًب قــسٚز٠ ايطــًب  ،ضــًب قــسٚز٠ ايطــًب قــسٚزٜاڄ نــإ ٖٓــاى
 املٛدب. ّاملُهٔ ايعا
 -ثِ ْٓتكٌ إىل تٛقٝض بعض َؿسدات اؿاغ١ٝ: 

ــ٘   <َٚعٓــ٢ اي٬قــسٚز٠ ايراتٝــ١ >قٛيــ٘ )زٙ(   ًچ تكٝٝــد اي٬قــسٚز٠ بايراتٝــ١ يع
قــسٚز٠ غــرل ايراتٝــ١ ايػــا١ًَ ٭قطــاّ عطــ١ ٬يٲســذلاش عــٔ اي

 ع٢ً َا ذنسٙ ؾاسب املڀايع ٖٚٞ:
( ايكسٚز١ٜ ا٭شي١ٝ ٖٚٞ ايكسٚز٠ اؿاؾ١ً يف ا٭شٍ ايرٟ ٖٛ 1)               

دٚاّ ايٛدٛد يف املاقٞ، نُـا إٔ ا٭بـد دٚاَـ٘ يف املطـتكبٌ مـٛ      
  بايكسٚز٠ ا٭شي١ٝ(.مل)اهلل عا
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ــٛع   2)                ــا داّ ذات املٛقــ ــسٚز٠ َــ ــ١ أٟ ايكــ ــسٚز٠ ايراتٝــ ( ايكــ
 َٛدٛد٠.

 ايٛؾؿ١ٝ. ( ايكسٚز3٠)               
 ( ايكسٚز٠ عطب ٚقس َعني أٚ غرل َعني.4)               
( ايكسٚز٠ بػسط احملٍُٛ أٟ قسٚز٠ ثبٛت احملُـٍٛ أٚ ضـًب٘   5)               

 بػسط ثبٛت٘ أٚ ضًب٘ عٓ٘. اْت٢ٗ ًَدٸؿاڄ
أٟ ؾٝهٕٛ عدّ قسٚز٠ ايٓطب١ املـرنٛز٠ يف   <اخل…ؾٝهٕٛ ٖرا>قٛي٘ )زٙ(  

 سهُاڄ بإَهإ ٚدٛد ْكٝكٗا. ايكك١ٝ َا داّ ايرات
ؾٝهــٕٛ ٖــرا سهُــاڄ  >طتعًٝــٌ يكٛيــ٘ )زٙ(  <٭ٕ اٱَهــإ اخل>قٛيــ٘ )زٙ(  

 .ص<بإَهإ ْكٝكٗا
أٟ إٔ املُه١ٓ ايعا١َ اييت ٖـٛ اؾـص٤    <كايؿ١ يٮؾٌ يف ايهٝـ>قٛي٘ )زٙ(  

ايجــاْٞ َــٔ ايٛدٛدٜــ١ اي٬قــسٚز١ٜ كايؿــ١ ٭ؾــٌ ايككــ١ٝ يف       
 ايهٝـ، َٚٛاؾك١ ي٘ يف ايهِ.

ٚإيفا تسى احملػٞ بٝإ املٛاؾك١ يًهـِ يف املكـاّ إَـا يـرنسٖا                              
ــٛ اعتُــد عًــ٢ ايطــابل، ٚإيفــا يتؿــسٜض املؿــٓـ يف        ضــابكاڄ ؾٗ

 َطتكبٌ ن٬َ٘ بٗا ؾٗٛ اتٻهٌ ع٢ً ن٬ّ املؿٓـ ٫سكاڄ.
عڀـ ن١ًُ )ٚٚدٛدٖا( عًـ٢ )ؾعًٝـ١    <ٚٚدٛدٖا يف ٚقسٺ اخل>قٛي٘ )زٙ(  

( عڀـ تؿطرلٟ ؾإْٗا تؿطٿـس ؾعًٝـ١ ايٓطـب١، ٖٚـرا ايعڀــ      ايٓطب١
َع٢ٓ )بايؿعٌ( يٝظ ٖٛ أسد ا٭شَٓـ١ ايج٬ثـ١ نُـا    إٔ إغاز٠ إىل 

تُٖٛ٘ بعضٷ َٔ ن٬ّ ايػازح )زٙ( ؾُٝا ضبل عٓد ايتعسض إىل 
 َع٢ٓ )املڀًك١ ايعا١َ(.
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ــ٘ )زٙ(   ــ١ اخل >قٛي ــاٍ ايػــازح )زٙ(     <إســدُٜٗا َٛدب ِٳ ق ــ ــ٘ يٹ ــد ٜٴطــأٍ بأْ ق
 دُٜٗا( ٚمل ٜكٌ )ا٫ُٖٚا( ب)إس

هاب عٓ٘ بإٔ اؾص٤ ا٭ٍٚ َـٔ ايٛدٛدٜـ١ اي٬قـسٚز١ٜ مل ٜهـٔ                     
دا٥ُاڄ َٛدب١ڄ، بٌ ميهٔ إٔ ٜـأتٞ ضـايب١ڄ نـإٔ ٜكـاٍ )٫ غـ٤ٞ َـٔ       
اٱْطــإ عتــٓؿظ بايؿعــٌ ٫ بايكــسٚز٠( أٟ نــٌ إْطــإ َتــٓؿظ  

 باٱَهإ ايعاّ.
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 (15احملاقس٠ )
باي٬دٚاّ ايراتٞ ؾتط٢ُ ايٛدٛد١ٜ قاٍ املاتٔ طأٚ  

 اي٬دا١ُ٥ص
اؿـدٜح أخـرلاڄ إىل املڀًكـ١     ؼٳًځـ ٫شاٍ ايه٬ّ َطتُساڄ يف املسنبـات، بٳ  

ايعا١َ، ٖٚٞ تتكٝـد بهـ٬ ايكٝـدٜٔ، ؾتـاز٠ڄ تكٝـد باي٬قـسٚز٠ ايراتٝـ١ ؾتطـ٢ُ         
)ايٛدٛد١ٜ اي٬قسٚز١ٜ( ٚقـد َكـ٢ ايهـ٬ّ ؾٝٗـا، ٚأخـس٣ تكٝـد بـاي٬دٚاّ        

)ايٛدٛد١ٜ اي٬دا١ُ٥( ٖٚرا ٖـٛ ايكطـِ ايطـادع َـٔ أقطـاّ       ايراتٞ ؾتط٢ُ
 املسنبات ٚسدٜجٓا ؾع٬ڄ ؾٝ٘.

ايػٝذ احملػٞ قبٌ إٔ ٜدخٌ يف بٝإ ٖرا ايكطِ ٚأَجًت٘ تعـسٻض إىل   
ُٿٔ ملكاطعڈ أزبع١: ّڈ يف املكاّ، ٚن٬َ٘ ٖرا َتك  ن٬

ٚ >طَا أغاز إيٝ٘ بكٛي٘  -املكڀع ا٭ٍٚ:  – ص<اخل…ّاإيفا قٝٻد ايـ٬د
ز ٜسد يف املكاّ َٔ إٔ املٓاطكـ١ َٚـِٓٗ   دتعسٻض ؾٝ٘ إىل اؾٛاب عٔ ض٪اٍ َكچ

ِٳ قٝٸدٚا اي٬دٚاّ بايراتٞ دٕٚ ايٛؾؿٞ يف تًو ايككـاٜا ايـيت تهـٕٛ     املاتٔ يٹ
ــٛقتٝتني         ــاَتني ٚاي ــين ايع ــيت َكــس أع ــ١ اي ــو ا٭زبع ــاي٬دٚاّ نتً ــد٠ڄ ب َكٝ

 املڀًكتني ب
إٔ ًْتؿس إىل ْهت١ٺ أذنسٖا يف ٚقبٌ ايتعسٸض ؾٛاب احملػٞ ٫ بأع ب 

 املكاّ يٓطتعني بٗا يف ؾِٗ املڀًب ٖٚٞ:
 أِْٗ ذنسٚا إٔ امل٬ى يف ؾش١ ٚاعتباز ايككاٜا املسنب١ أَسإ: 
=إٔ ٫ ٜطتًصّ ايتكٝٝد ٚايذلنٝب ايتٓاقض بني اؾـص٤ ا٭ٍٚ ٚاؾـص٤   1 

 ايجاْٞ، ٚإ٫چ يهإ ايذلنٝب ٚايتكٝٝد غًڀاڄ.
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ــتعُاٍ   =إٔ ٜهـــٕٛ ايذلنٝـــب عٓـــد 2  ــجرل ا٫ضـ ــاڄ ٚنـ ــ١ َتعازؾـ املٓاطكـ
ٚايتداٍٚ يف احملاٚزات ٚايعًّٛ، ٚعًٝ٘ ؾؿٞ نٌ َٛزدٺ تٛؾډس امل٬نإ َعاڄ نإ 
ايتكٝٝد ؾشٝشاڄ َٚعتدلاڄ عٓدِٖ، ٚيف نٌ َـٛزد تـٛؾډس املـ٬ى ايجـاْٞ ؾشطـب      
ــد       ــإ ايتكٝٝ ــ٬ى ا٭ٍٚ ؾكــط ن ــٛؾچس امل ــٛزدٺ ت ــاط٬ڄ، ٚيف نــٌ َ ــد ب نــإ ايتكٝٝ

  أْ٘ غرل َعتدل.ؾشٝشاڄ إ٫چ
 إذا عسؾس ٖرٙ ايٓهت١ ْأتٞ إىل اؾٛاب. 
أداب احملػٞ )زٙ( عٔ ذيو ايط٪اٍ أ٫ٚڄ بايٓطب١ يًعاَتني، َٚٔ ثِ  

 بايٓطب١ يًٛقتٝتني املڀًكتني.
أَا ايعاَتإ )املػسٚط١ ايعاَـ١ ٚايعسؾٝـ١ ايعاَـ١( ؾإيفـا قٝٿـد ايـ٬دٚاّ        

دٚاّ ايٛؾـؿٞ غـرل ؾـشٝض بـاملس٠،     ؾُٝٗا بايراتٞ ؾباعتباز إٔ تكٝٝدُٖا بـاي٬ 
 ٫ضتًصاّ ٖرا ايتكٝٝد ايتٓاقض بني املعٓٝني، تٛقٝض ذيو:

أْ٘ َٔ ايبدٜٗٞ إٔ ٖٓاى َٓاؾا٠ڄ بني اي٬دٚاّ عطـب ايٛؾــ ايـرٟ     
ٓـ    املـأخٛذ يف   ٢ٖٛ َع٢ٓ اي٬دٚاّ ايٛؾؿٞ ٚبني ايدٚاّ عطـب ايٛؾــ املع

 ايعاَتني.
ٕٻ  أَا يف ايعسؾ١ٝ ايعا١َ ؾًصّٚ ايتٓاقض  ٚايتٓايف ٚاقضٷ دداڄ باعتباز أ

إيفا ٖٛ ايـدٚاّ َـا داّ ايٛؾــ ايعٓـٛاْٞ      -نُا عسؾس–َع٢ٓ ايعسؾ١ٝ ايعا١َ 
ثابتاڄ يرات املٛقٛع،َٚٔ املعًّٛ ايٛاقض إٔ ٖرا املعٓـ٢ ٜٓـايف اؿهـِ بعـدّ     
ايدٚاّ َا داّ ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ ثابتـاڄ نُـا ٖـٛ َكتكـ٢ ايـ٬دٚاّ ايٛؾـؿٞ،       

اتب َتشـسى ا٭ؾـابع دا٥ُـاڄ َـا داّ ناتبـاڄ( عسؾٝـ١ عاَـ١،        ؾُج٬ڄ قٛيٓا )نٌ ن
َٚؿادٖا إٔ ايهتاب١ َطتُس٠ يرات ايهاتب َـا داّ ناتبـاڄ، ٫ٚ خؿـا٤ إٔ ٖـرا     
املع٢ٓ ٜٓايف ؾسواڄ اؿهِ بعدّ اضتُساز ايهتاب١ يرات ايهاتب َـا داّ ناتبـاڄ   
ا ع٢ً َا ٖـٛ َعٓـ٢ ايـ٬دٚاّ ايٛؾـؿٞ، ؾايعسؾٝـ١ ايعاَـ١ تكـٍٛ بًطـإ ساشلـ         
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اضتُساز ايهتابـ١ يًهاتـب َـا داّ نْٛـ٘ ناتبـاڄ، بُٝٓـا قٝـد ايـ٬دٚاّ ايٛؾـؿٞ          
كٍٛ بًطإ ساي٘ عدّ اضتُسازٖا ي٘ َـا داّ نْٛـ٘ ناتبـاڄ، َٚـٔ ايٛاقـض إٔ      ٜ

 ايتكابٌ بني ا٫ضتُساز ٚعدَ٘ تكابٌ ايٓكٝكني.
ؾإذٕ: يصّٚ ايتٓايف ٚايتٓاقض يف تكٝٝد ايعسؾ١ٝ ايعاَـ١ بكٝـد ايـ٬دٚاّ     
 أٚقض َٔ إٔ ىؿ٢. ايٛؾؿٞ
ٚأَا يف املػسٚط١ ايعا١َ ؾًصّٚ ايتٓايف أٜكاڄ ٚاقـض بعـد ايتٛدټـ٘ إىل     

إٔ ايكسٚز٠ أخـ َٔ ايـدٚاّ، ؾؿـٞ نـٌ َـٛزدٺ ؼككـس ؾٝـ٘ ايكـسٚز٠ ٚإٕ        
ؼكـل عٓـدٙ س٦ٓٝـرٺ ايـدٚاّ      -نُا يف املػسٚط١ ايعا١َ-ناْس عطب ايٛؾـ 

َــ١ ايــدٚاّ َــا داّ ٚإٕ نــإ عطــب ايٛؾـــ، ٚعًٝــ٘ ؾُعٓــ٢ املػــسٚط١ ايعا
ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ ثابتاڄ يرات املٛقٛع، َٚعًّٛ إٔ ٖـرا املعٓـ٢ ٜٓـايف اؿهـِ     

 بعدّ ايدٚاّ َا داّ ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ ثابتاڄ نُا ٫ ىؿ٢.
 ْٚؿظ ايه٬ّ ايرٟ ٚقٸشٓاٙ يف َجاٍ ايعسؾ١ٝ ايعا١َ آتٺ ٖٓا أٜكاڄ. 
 ؾــشٝضڈ ؾايٓتٝذــ١: إٔ تكٝٝــد ايعــاَتني بكٝــد ايــ٬دٚاّ ايٛؾــؿٞ غــرل  

 أؾ٬ڄ، ا٭َس ايرٟ أٚدب تكٝٝد اي٬دٚاّ ؾُٝٗا بايراتٞ.
ٚأَا بايٓطب١ إىل ايٛقتٝتني املڀًكتني ؾكـد أدـاب )زٙ( بأْـ٘ ٚإٕ ؾـضٸ      

تكٝٝدُٖا باي٬دٚاّ ايٛؾؿٞ ْظـساڄ إىل عـدّ يـصّٚ ايتٓـايف إ٫چ إٔ ٖـرا ايتكٝٝـد       
 ا بايراتٞ.د اي٬دٚاّ ؾُٝٗٝٿٚايذلنٝب غرل َعتدل عٓدِٖ ؾُٔ أدٌ ذيو قڂ

أَا عدّ اعتباز َجٌ ٖرا ايتكٝٝد ؾًُا عسؾس يف ايٓهت١ ايـيت ذنسْاٖـا    
عدّ غٗس٠ َجٌ ٖـرا ا٫ضـتعُاٍ يف احملـاٚزات ٚايعًـّٛ،      ٔيف أٍٚ ايبشح َ

َع إٔ ايػا١ٜ عٓد املٓڀكٞ َٔ عح ايككاٜا إيفا ٖـٞ اٱضـتؿاد٠ َٓـ٘ يف أْـٛاع     
 ٜع١ املتعازؾ١.اؿذ١ ضُٝا ايكٝاع اؾازٟ يف ا٫ضتعُا٫ت ايػا
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ٚاضتٛقض ذيو َٔ َجٌ تكٝٝد املٓتػـس٠ املڀًكـ١ بـاي٬دٚاّ ايٛؾـؿٞ      
مٛ )نٌ ناتب َتٓؿظ بايكسٚز٠ ٚقتاڄ َا ٫ دا٥ُاڄ َا داّ ناتباڄ( ٚقـد عسؾـس   
إٔ )٫ دا٥ُاڄ( ٜػرل إىل َڀًك١ٺ عاَـ١ٺ كايؿـ١ يٮؾـٌ يف ايهٝــ َٛاؾكـ١ يـ٘ يف       

 ٌ( .ايهِ أٟ )٫ غ٤ٞ َٔ ايهاتب عتٓؿظ بايؿع
س٣ ٜـ ٫ٚ خؿا٤ أْ٘ يٛ أڂيكٞ َجٌ ٖـرا ايهـ٬ّ إىل ايعـسف، ايعـسف ٫      

عٓٛإ ايهاتب )أٟ ايهتاب١( يف َٛقٛع ايه٬ّ إ٫چ عٓٛاْاڄ سانٝاڄ َٚػـرلاڄ إىل  
ذات ايهاتب َع إيػـا٤ دٗـ١ ايهتابـ١ عٓاضـب١ اؿهـِ ٚاملٛقـٛع، ٚذيـو ٭ٕ        

٘ أٟ ٚؾــؿ٘ ايتــٓؿظ ايكــسٚزٟ إيفــا ٜتٓاضــب َــع ذات ايهاتــب دٕٚ عٓٛاْــ  
ٌٻ       ٌٸ إْطـإ َتـٓؿظ بايكـسٚز٠، ٚقـ ايعٓٛاْٞ، َٚع٢ٓ ايه٬ّ عٓد٥رٺ ٖٛ إٔ نـ

ٕٸ  ٖٻِ أ إٔ ايهاتب إيفا ٖٛ َتـٓؿظ بايكـسٚز٠ َـا     بإٔ ٜتِٖٛ ٕايعٓٛاأسداڄ ٜتٛ
داّ نْٛ٘ ناتباڄ، ست٢ ٜٴشتاز إىل دؾع ٖرا ايتِٖٛ أٟ تِٖٛ ايكسٚز٠ َـا داّ  

 ايٛؾـ بإتٝإ قٝد )اي٬دٚاّ ايٛؾؿٞ(.
ؾُجٌ ٖرا ايهـ٬ّ أعـين )نـٌ ناتـب َتـٓؿظ بايكـسٚز٠ ٚقتـاڄ َـا ٫          

دا٥ُاڄ َا داّ ناتباڄ( ْادزٷ ٚقًٝـٌ ايـٛزٚد يف ا٫ضـتعُا٫ت ايػـا٥ع١ خؿٛؾـاڄ      
املؿـڀًشات ايعًُٝــ١ ٚاشلٝــصت املؿـٛغ١ بؿــٛز٠ ؾٓٝــ١ ؾإْٗـا دَٚــاڄ ٚأبــداڄ َــع    

 أيؿا  ٚاقش١ ايد٫ي١ أٚ قسا٥ٔ َٛقٸش١.
اي٬دٚاّ ايٛؾؿٞ بٗرٙ املجاب١ ؾ٬ اعتداد بػأْ٘ ٚإذا نإ أَس ايتكٝٝد ب 

 ست٢ ًٜتؿس إيٝ٘ ٜٚبشح عٔ سهُ٘ يف عح ايتٓاقض ٚايعهظ ٚايكٝاع.
 ٖٚرا ٖٛ َع٢ٓ عدّ اعتباز َجٌ ٖرا ايذلنٝب عٓد املٓاطك١. 
ٚساؾٌ َا ذنسْاٙ إىل اٯٕ: إٔ تكٝٝد املٓاطك١ اي٬دٚاّ بكٝد ايـراتٞ   

شٝضڈ نُـا يف ايعـاَتني أٚ ٭ْـ٘ غـرل َعتـدل      دٕٚ ايٛؾؿٞ إَا ٭دٌ أْ٘ غرل ؾ
 عٓدِٖ نُا يف ايٛقتٝتني املڀًكتني.
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ــاْٞ:    ــع ايج ــ٘    -املكڀ ــ٘ بكٛي ــا أغــاز إيٝ ــا ٜؿــض    >طَ ــ٘ نُ ٚاعًــِ أْ
ٌڈ َــٔ )         -ص<اخل… ( 1ٜــرنس ؾٝــ٘ سهــِ تكٝٝــد تًــو ايككــاٜا ا٭زبعــ١ بهــ
 (اي٬قسٚز٠ ايٛؾؿ2١ٝقسٚز٠ ايرات١ٝ  )٬اي

تكٝٝد تًو ايككاٜا ا٭زبع١ )ايعاَتإ  سهِ قد اتكض يدٜٓا ؿد اٯٕ 
ٌڈ َــٔ ايــ٬دٚاّ ذاتــاڄ ٚٚؾــؿاڄ، سٝــح إٕ تكٝٝــدٖا    ٚايٛقتٝتــإ املڀًكتــإ( بهــ
باي٬دٚاّ ايراتٞ ؾـشٝض َٚعتـدل عٓـدِٖ نُـا ذنـسٙ يف املـنت، ٚأَـا تكٝٝـدٖا         
باي٬دٚاّ ايٛؾؿٞ ؾكد عسؾس يف املكڀع ايطابل أْ٘ إَـا غـرل ؾـشٝض أٚ غـرل     

ٌب َٔ اي٬قسٚز٠ ذاتاڄ ٚٚؾؿاڄ.َعتدل، ؾبكٞ اٯٕ ب  ٝإ سهِ تكٝٝدٖا به
أَا بايٓطب١ إىل تكٝٝـدٖا باي٬قـسٚز٠ ايراتٝـ١ ؾكـد أؾـاد احملػـٞ )زٙ(        

بأْ٘ تكٝٝد ؾشٝض يعدّ اضتًصاَ٘ ايتٓاقض ٚايتٓـايف بـني املعٓـٝني، إ٫چ أْـ٘ غـرل      
خــر يــريو َجــا٫ڄ: ْأخــر املػــسٚط١ ايعاَــ١ مــٛ )نــٌ ناتــب   .َعتــدل عٓــدِٖ

ا٭ؾابع بايكسٚز٠ َا داّ ناتباڄ( ؾٗٞ تعين إٔ ْطب١ ايهتاب١ إىل ذات  َتشسى
ايهاتب قسٚز١ٜڅ َٚطتُس٠ َا داّ ناتباڄ، ٚأَا قٝد اي٬قسٚز٠ ايراتٝـ١ ؾـٝعين   

يككــ١ٝ يٝطــس قــسٚز١ٜڄ َــا داّ ذات املٛقــٛع اإٔ ٖــرٙ ايٓطــب١ املــرنٛز٠ يف 
ٜطـًب ايكـسٚز٠   َٛدٛد٠ڄ، ؾايكٝد إيفا ٜطًب ايكسٚز٠ َا داّ ايـرات ٫ أْـ٘   

َا داّ ايٛؾــ ستـ٢ وؿـٌ ايتٓـاقض بـني َعٓـ٢ املػـسٚط١ ايعاَـ١ َٚعٓـ٢          
 اي٬قسٚز٠ ايرات١ٝ.

ٚبتعبرل آخس: إٔ املػـسٚط١ ايعاَـ١ تعـين ايكـسٚز٠ َـا داّ ايٛؾــ،       
بُٝٓا اي٬قسٚز٠ ايرات١ٝ تعين اي٬قسٚز٠ َا داّ ايرات  ٫ َا داّ ايٛؾـ، 

ــسدا عًــ٢ َعٓــ٢ ٚاســد نــٞ ٜت   ــاقض بايٓطــب١ إىل ٖــرا  ؾٗاتــإ مل ت شكــل ايتٓ
ٚا٭خس٣ تطًبٗا، نُا ٖـٛ اؿـاٍ يف    -َج٬ڄ–ايٛاسد، إسداُٖا تجبس ايهتاب١ 

 املػسٚط١ ايعا١َ عٓد تكٝٝدٖا باي٬دٚاّ ايٛؾؿٞ نُا َسٸ.
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ؾاؿاؾٌ: إٔ تكٝٝد نٌ َٔ تًو ايككاٜا ا٭زبع١ باي٬قسٚز٠ ايرات١ٝ 
 تدل عٓدِٖ.عؾشٝض يهٓ٘ غرل َ

ىل تكٝٝـدٖا باي٬قـسٚز٠ ايٛؾـؿ١ٝ ؾكـد أؾـاد )زٙ( بأْـ٘       ٚأَا بايٓطـب١ إ  
 تكٝٝد ؾشٝضٷ ٚإٕ مل ٜهٔ َعتدلاڄ َا ض٣ٛ املػسٚط١ ايعا١َ، ؾٗٓا دعٜٛإ:

ايعسؾٝـ١ ايعاَـ١ ٚايٛقتٝـ١    –ا٭ٚىل: ؾش١ تكٝٝد ايككاٜا ايج٬ثـ١ أعـين    
 باي٬قسٚز٠ ايٛؾؿ١ٝ. -املڀًك١ ٚاملٓتػس٠ املڀًك١

 ػسٚط١ ايعا١َ باي٬قسٚز٠ ايٛؾؿ١ٝ.ايجا١ْٝ: عدّ ؾش١ تكٝٝد امل 
أَــا ايــدع٣ٛ ا٭ٚىل ؾايٛدــ٘ يف ؾــش١ تكٝٝــد تًــو ايككــاٜا ايج٬ثــ١    

باي٬قسٚز٠ ايٛؾـؿ١ٝ ٖـٛ عـدّ ٚدـٛد ايتٓـايف بُٝٓٗـا عًـ٢ أضـاع إٔ تًـو          
ايج٬ث١ يٝطس ؾٝٗا ايكـسٚز٠ عطـب ايٛؾــ نـٞ تٓـايف اي٬قـسٚز٠ عطـب        

 ايٛؾـ.
ؾٝٗـا ايـدٚاّ عطـب ايٛؾــ ٫      أَا ايعسؾ١ٝ ايعا١َ ؾا٭َس ٚاقض إذ 

ــ٘ أعــِ،      ــدٚاّ ٫ ٜطــتًصّ ايكــسٚز٠ ملهــإ أْ ــّٛ إٔ اي ايكــسٚز٠، َٚــٔ املعً
ؾايعسؾ١ٝ ايعا١َ بعٝد٠ عٔ زا٥ش١ ايكسٚز٠ ؾك٬ڄ عٔ نْٛٗـا عطـب ايٛؾــ    

 ست٢ بايتايٞ تٓايف اي٬قسٚز٠ عطب ايٛؾـ.
ٚأَا ايٛقتٝتإ املڀًكتـإ ؾايكـسٚز٠ ؾُٝٗـا يٝطـس عطـب ايٛؾــ،        

يفا ايكسٚز٠ ؾُٝٗا إَا يف ٚقسٺ َعـني أٚ يف ٚقـسٺ َـا غـرل َعـني، ؾًـٝظ يف       ٚإ
 ٖرٙ ايج٬ث١ َع٢ٓ ايكسٚز٠ ايٛؾؿ١ٝ نٞ ٫ ًٜت٦ِ َع اي٬قسٚز٠ ايٛؾؿ١ٝ.

 ٚعًٝ٘: ؾ٬ َاْع َٔ ؾش١ تكٝٝدٖا بكٝد اي٬قسٚز٠ ايٛؾؿ١ٝ. 
ٚأَا ايدع٣ٛ ايجا١ْٝ ؾايٛد٘ يف عـدّ ؾـش١ تكٝٝـدٖا بٗـا ٖـٛ ٚدـٛد        
ايظاٖس بـني املعٓـٝني، باعتبـاز إٔ َعٓـ٢ املػـسٚط١ ايعاَـ١ ايكـسٚز٠         ايتٓاقض
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عطــب ايٛؾـــ، ٚاي٬قــسٚز٠ ايٛؾــؿ١ٝ تعــين ضــًب ايكــسٚز٠ عطــب       
ّڈ ٚاسدٺ نُا ٫ ىؿ٢. ـنٝ ٕايٛؾـ، ٖٚرإ َتٓاؾٝا  هتُعا يف ن٬

ٚنريو ٜؿض تكٝٝـد  >طٖٚاتإ ايدعٜٛإ ْطتهػؿُٗا َٔ قٛي٘)زٙ(  
 .ص<َٔ تًو اؾ١ًُ باي٬قسٚز٠ ايٛؾؿ١َٝا ض٣ٛ املػسٚط١ ايعا١َ 

ٚايٓتٝذ١ اييت ٚؾًٓا إيٝٗا ؿد اٯٕ: إٔ تكٝٝد تًـو ايككـاٜا ا٭زبـع     
ؾشٝضٷ بايٓطب١ إىل قٝد اي٬قسٚز٠ ايرات١ٝ ٚإٕ نإ غرل َعتدل، ٚأَـا بايٓطـب١   
إىل قٝــد اي٬قــسٚز٠ ايٛؾــؿ١ٝ ؾؿــشٝض ٚإٕ نــإ غــرل َعتــدل أٜكــاڄ َــا عــدا   

 د ايتٓايف بني املعٓٝني .املػسٚط١ ايعا١َ يٛدٛ
ٌب         ثِ ٜكٍٛ احملػٞ )زٙ(: ٚإذا َـا قطـٓا تًـو ايككـاٜا ا٭زبعـ١ إىل نـ

َٔ تًو ايكٝٛد ا٭زبع١ )ايـ٬دٚاّ ذاتـاڄ ٚٚؾـؿاڄ، اي٬قـسٚز٠ ذاتـاڄ ٚٚؾـؿاڄ(       
( إستُا٫ڄ، ث٬ثـ١ َٓٗـا غـرل ؾـشٝش١ ٖٚـٞ تكٝٝـد       16ؾاٱستُا٫ت املتؿٛز٠ )

ٝٝد املػسٚط١ ايعا١َ باي٬قسٚز٠ ايٛؾـؿ١ٝ،  ايعاَتني باي٬دٚاّ ايٛؾؿٞ، ٚتك
تٔ يف املـنت َـٔ تكٝٝـد تًـو     اٚأزبع١ڄ َٓٗا ؾشٝش١ َعتدل٠ ٖٚٞ اييت ذنسٖا امل

 ايككاٜا ا٭زبع١ باي٬دٚاّ ايراتٞ.
َٳكــس يف بڀــٕٛ     ٚايتطــع١ ايباقٝــ١ ؾــشٝش١ غــرل َعتــدل٠ ٖٚــٞ ايــيت 

 نًُات احملػٞ يف املكڀعني ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ َٔ ن٬َ٘.
 -كٌ إىل تٛقٝض بعض َؿسدات اؿاغ١ٝ:ثِ ْٓت 

أٟ ايـ٬دٚاّ يف قـٍٛ املـاتٔ ))ٚقـد تكٝـد       <إيفا قٝد اي٬دٚاّ اخل>قٛي٘ )زٙ(  
 ايعاَتإ اخل(( ٚيف قٛي٘ ))ٚقد تكٝد املڀًك١ ايعا١َ اخل((.

ٚقــد عسؾــس إٔ احملػــٞ )زٙ( بــٝٻٔ  <اخل…٭ٕ تكٝٝــد ايعــاَتني >قٛيــ٘ )زٙ(  
ــ٬دٚاّ ب   ــد اي ــِ تكٝٝ ِٻ يف    أ٫ٚڄ سه ــٔ ثــ ــاَتني، َٚ ــراتٞ يف ايع اي



 (115)  .....................................................  ؿاغ١ٝ ٬َ عبد اهللسساڄ غ

ايٛقتٝتني املڀًكـتني، ٚأَـا سهُـ٘ يف املڀًكـ١ ايعاَـ١ ؾطـٝأتٞ عـٔ        
 قسٜبٺ إٕ غا٤ اهلل تعاىل.

ٖ   <أٜكــاڄ>قٛيــ٘ )زٙ(   ا بــاي٬دٚاّ ايــراتٞ، ٜؿــض   ُأٟ نُــا ٜؿــض تكٝٝــد
تكٝٝدُٖا بايٛؾؿٞ َٓ٘، إ٫چ إٔ ٖرا ايتكٝٝد ٚايذلنٝب غـرل َعتـدل   

ٚتداٚيــ٘ يف احملــاٚزات ٚايعًــّٛ، ؾــ٬     عٓــدِٖ يعــدّ اغــتٗازٙ  
اعتداد س٦ٓٝرٺ بػأْ٘ ستـ٢ ٜتعـسٻض يـ٘ ٚ٭سهاَـ٘ َـٔ ايعهـٛع       

 ٚايٓكا٥ض.
أٟ َٔ فُٛع ايككاٜا ا٭زبع١ غرل املػـسٚط١   <َٔ تًو اؾ١ًُ>قٛي٘ )زٙ(  

 ايعا١َ أعين ايعسؾ١ٝ ايعا١َ ٚايٛقتٝتني املڀًكتني.
ــ٘ )زٙ(   ٌب   >قٛي ــ ــع َــٔ ن ــاَتني   <اخل…َــٔ تًــو ايككــاٜا ا٭زب أٟ َــٔ ايع

ٚايــــٛقتٝتني املڀًكــــتني َــــع ايكٝــــٛد ا٭زبعــــ١ ٖٚــــٞ ايــــ٬دٚاّ 
ٚاي٬قسٚز٠ ايٛؾؿٝإ ٚايراتٝإ، ؾتكـسب ا٭زبعـ١ يف ا٭زبعـ١    

 ؼؿٌ ضت١ عػس إستُا٫ڄ.
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 (16احملاقس٠ )
ــاتٔ ))أٚ       ــٍٛ امل ــٓـ ايطــابل أعــين ق ٫شاٍ اؿــدٜح َطــتُساڄ يف اي

ذنسْا إٔ احملػـٞ )زٙ( قبـٌ    ١ اي٬دا١ُ٥ ((باي٬دٚاّ ايراتٞ ؾتط٢ُ ايٛدٛدٜ
ّڈ ، ٚقـد عسؾـس أْـ٘ ذ َٚكـاطعڈ      بٝإ ٖرا ايكطِ َٔ املسنبات تعسٸض اىل ن٬

 تكدّ اؿدٜح عٔ إثٓني َٓٗا ٚناْس سؿًٝتُٗا : ،أزبع١ٺ
أ= إٔ تكٝٝد ايكّٛ اي٬دٚاّ بايـراتٞ دٕٚ ايٛؾـؿٞ يف ايككـاٜا ايـيت      

َـا يعـدّ اعتبـازٙ    إ، ٚ ض نُـا يف ايعـاَتني  َا يهْٛ٘ غرل ؾشٝإتكٝٻد باي٬دٚاّ 
 يدِٜٗ نُا يف ايٛقتٝتني املڀًكتني.

ٕٸ قٝد اي٬قسٚز٠ ايرات١ٝ ٫ َاْع َٔ ؾش١ تكٝٝد تًو ا٭زبع  –ب= إ

 ٚإٕ مل ٜهٔ َعتدلاڄ عٓدِٖ.ب٘  -ايعاَتإ ٚايٛقتٝتإ املڀًكتإ
َـ    ا ٚنرا اؿاٍ بايٓطب١ إىل قٝد اي٬قسٚز٠ ايٛؾؿ١ٝ ؾإْ٘ ٜؿض تكٝٝـد 

 ض٣ٛ املػسٚط١ ايعا١َ ب٘ ٚإٕ مل ٜهٔ َعتدلاڄ أٜكاڄ.
 ٚبًؼ اؿدٜح بٓا إىل: 
ٚاعًـِ أٜكـاڄ   >طَا أغاز إيٝ٘ بكٛيـ٘  -املكڀع ايجايح َٔ ن٬َ٘ )زٙ(: 

ٜٚتعسض )زٙ( ؾٝ٘ إىل بٝإ سهِ تكٝٝد املڀًك١  -ص<اخل…أْ٘ نُا ميهٔ تكٝٝد
 ايعا١َ ٚاملُه١ٓ ايعا١َ.

د )زٙ( أْـ٘ نُـا ٜؿـض تكٝٝـدٖا بـاي٬دٚاّ      أَا املڀًك١ ايعاَـ١ ؾكـد أؾـا    
ٚاي٬قسٚز٠ ايراتٝتني نُا ذنسٙ املؿٓـ يف املنت ٖٚٛ تكٝٝد ؾشٝض َٚعتـدل،  

ا باي٬دٚاّ ٚاي٬قسٚز٠ ايٛؾؿٝتني، ْٚتٝذ١ ٖرا ايه٬ّ ٖنريو ٜؿض تكٝٝد
ٌٸ َٔ تًو ايكٝٛد ا٭زبع١، ٚايطـبب ٖـٛ عـدّ     إَهإ تكٝٝد املڀًك١ ايعا١َ به

َعاْٞ ٖرٙ ايكٝـٛد ، باعتبـاز إٔ َعٓـ٢    ٚني َع٢ٓ املڀًك١ ايعا١َ يصّٚ ايتٓايف ب
ؼكل ايٓطــب١ ٚٚقٛعٗــا يف ٚقــسٺ َــٔ ا٭ٚقــات، ضــٛا٤ أناْــس  املڀًكــ١ ايعاَــ١
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ضٛا٤ أناْس دا١ُ٥ڄ أّ ٫، ٚيف ايكسٚز٠ ٚايدٚاّ ضٛا٤ أنإ ٚقسٚز١ٜ أّ ٫ 
َــاداّ ايــرات أّ َــاداّ ايٛؾـــ، ؾاملڀًكــ١ ايعاَــ١ تٓطــذِ ٖٚــرٙ اؿــا٫ت   
مجٝعاڄ،َٚعًّٛ إٔ ٖرا املع٢ٓ يًُڀًك١ ٫ ٜٓايف اؿهـِ بعـدّ قـسٚز٠ ايٓطـب١     
ــ١ يف أســد        ــب١ َٛدــٛد٠ ٚٚاقع ٕٸ ايٓط ــإ ــاداّ ايٛؾـــ، ؾ ــرات أٚ َ ــاداّ اي َ
ا٭ش١َٓ، إ٫چ أْٗا يٝطس قسٚز١ٜڄ َاداّ ايرات أٚ َـاداّ ايٛؾــ، ؾـ٬ تٓـايف     

 يف ايبني.
رات أٚ عطـب  ٚنريو ٫ ٜٓايف اؿهِ بعدّ دٚاّ ايٓطب١ عطـب ايـ   

ٕٸ تًو ايٓطب١ املٛدٛد٠ ٚاملتشكك١ يف أسد ا٭ش١َٓ ايج٬ث١ مل  ايٛؾـ، عع٢ٓ أ
 تهٔ دا١ُ٥ڄ َا داّ ايرات أٚ َا داّ ايٛؾـ، ؾ٬ تٗاؾس ٖٓاى.

أعـــين تكٝٝـــد املڀًكـــ١ ايعاَـــ١ بـــاي٬دٚاّ  –ْعـــِ ٖـــرإ ا٫ستُـــا٫ٕ 
نهـجرل َـٔ   َٔ ا٫ستُا٫ت ايؿشٝش١ غرل املعتـدل٠   -ٚاي٬قسٚز٠ ايٛؾؿٝتني

 ا٫ستُا٫ت يف ايككاٜا ا٭زبع١ نُا تكدٻّ.
ٚأَا املُه١ٓ ايعا١َ ؾكد أؾاد )زٙ( أْ٘ نُا ٜؿض تكٝٝدٖا باي٬قسٚز٠  
نُــا ضٝػــرل إيٝــ٘ يف املــنت بكٛيــ٘   -أٟ بــ٬ قــسٚز٠ اؾاْــب املٛاؾــل–ايراتٝــ١ 
ٝـ  …د املُه١ٓ ايعا١َ ب٬ قسٚز٠ اؾاْب املٛاؾل أٜكـاڄ كٝٻ))ٚقد تٴ د (( ٖٚـٛ تكٝ

ؾــشٝض َٚعتــدل، نــريو ٜؿــض تكٝٝــدٖا بهــٌ َــٔ اي٬قــسٚز٠ ايٛؾــؿ١ٝ         
ٚاي٬دٚاّ ذاتاڄ ٚٚؾؿاڄ، ٚذيو يعدّ يصّٚ ايتٓايف بـني َعٓـ٢ املُهٓـ١ َٚعـاْٞ     
ٕٸ املُه١ٓ ايعا١َ تعين إَهإ ثبٛت احملٍُٛ  ٖرٙ ايكٝٛد ايج٬ث١، ع٢ً أضاع أ

ٕٸ اْتطاب احملُـٍٛ إىل املٛقـٛع دـا٥صٷ    ٔٷ،   يًُٛقٛع، ٚإٕ غ٦س ؾكٌ إ ٚممهـ
ٕٻ          ٖٚرا املعٓـ٢ ٫ ٜٓـايف اؿهـِ بعـدّ ايكـسٚز٠ عطـب ايٛؾــ، ْظـساڄ إىل أ

ــإ،  َـــاملُهٓـــ١ ايعا ١ تكـــٍٛ إٕ ثبـــٛت احملُـــٍٛ يًُٛقـــٛع يف دا٥ـــس٠ اٱَهـ
ٕٸ ٖرا احملٍُٛ ايرٟ ثبٛتـ٘ ممهـٔ يًُٛقـٛع مل     ٚاي٬قسٚز٠ ايٛؾؿ١ٝ تكٍٛ إ
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نُـا تـس٣ يف َجـاٍ    ٜهٔ قسٚزٜاڄ َا داّ ايٛؾـ، ؾـ٬ تٗاؾـس بـني املعٓـٝني،     
)نٌ ناتب عامل باٱَهإ ايعاّ ٫ بايكسٚز٠ َا داّ ناتباڄ( أٟ ٫ غـ٤ٞ َـٔ   

 ايهاتب بعامل باٱَهإ  ايعاّ َاداّ ناتباڄ.
تعـين إٔ اْتطـاب    -أٟ اؾص٤ ا٭ٍٚ َٔ ايككـ١ٝ –ؾإٕ املُه١ٓ ايعا١َ  

 ايعامل١ٝ ٚثبٛتٗـا يًهاتـب دـا٥ص ٚممهـٔ، ٖٚـرا ٫ ٜكـدح ؾٝـ٘ اؿهـِ بـإٔ ٖـرا          
ا٫ْتطاب ٚايجبٛت مل ٜهٔ قسٚزٜاڄ يًهاتب يف شَإ ايٛؾـ أٟ ساٍ نْٛ٘ 
ناتباڄ، بٌ وتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ناتب ٖٚٛ يف سـاٍ نتابتـ٘ ٚمل ٜهـٔ عاملـاڄ،     

 أيٝظ ٖرا املع٢ٓ قت٬ُڄ ب
ٚنريو ٫ ٜٓـايف َعٓـ٢ املُهٓـ١ ايعاَـ١ اؿهـِ بعـدّ ايـدٚاّ عطـب          

ٓـ  ٕٸ املُه ١ تكـٍٛ إٕ ثبـٛت احملُـٍٛ يًُٛقـٛع     ايرات أٚ ايٛؾـ، ْظساڄ إىل أ
ٕٸ ٖرا احملٍُٛ ايـرٟ ٜهـٕٛ ثبٛتـ٘ ممهٓـاڄ يًُٛقـٛع ٫       ٔٷ، ُٖٚا ٜك٫ٕٛ بأ ممه
ّٳ ٚاضتُسازٳ ي٘ َا داّ ايرات أٚ َا داّ ايٛؾـ، ؾًـٝظ اٸـ١ تٓـافٺ أبـداڄ،      دٚا
ِٷ باٱَهـإ ٫ دا٥ُـاڄ( أٟ بعـض     نُا ت٬سظ ذيو يف مٛ )بعض ايهاتب قا٥

 بايؿعٌ َا داّ ذات ايهاتب َٛدٛد٠ڄ.ايهاتب يٝظ بكا٥ِ 
ٚمٛ )بعض ايهاتب قا٥ِ باٱَهإ ٫ دا٥ُاڄ َا داّ ناتباڄ( أٟ بعض  

ِڈ بايؿعٌ َا داّ ناتباڄ، ؾإْ٘ بعـد ايتأَـٌ ايبطـٝط يف املجـايني      ايهاتب يٝظ بكا٥
ٕٵ  ٫ تٗاؾس يف ايبني. ٜظٗس أ
    ُ هٓـ١ ايعاَـ١   ؾايٓتٝذ١ أْ٘ ْظساڄ إىل عدّ سؿٍٛ املٓاؾـا٠ بـني َعٓـ٢ امل

َٚعــاْٞ تًــو ايكٝــٛد ايج٬ثــ١، ؾــضٸ تكٝٝــدٖا بٗــا، إ٫چ إٔ ٖــرٙ ا٫ستُــا٫ت   
 ايج٬ث١ َٔ ا٫ستُا٫ت ايؿشٝش١ غرل املعتدل٠ عٓدِٖ.

ٕٸ ن٬ڄ َٔ املڀًك١ ايعاَـ١ ٚاملُهٓـ١     ٚاملتشؿٸٌ َٔ فُٛع َا ذنسْاٙ: أ
ٌٸ َـــٔ تًـــو ايكٝـــٛد ا٭زبعـــ١ املعسٚؾـــ١   ــ ، ايعاَـــ١ ٫ َـــاْع َـــٔ تكٝٝـــدٖا بهـ
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( استُـا٫ڄ  8ؾا٫ستُا٫ت املتٛقعـ١ يف ٖـرا املكڀـع ايجايـح َـٔ ن٬َـ٘ )زٙ( )      
ثــٓني )املڀًكــ١ ايعاَــ١ ٚاملُهٓــ١ ايعاَــ١( يف تًــو ايكٝــٛد  اٱ بْاػــ١ َــٔ قــس

عــ١، ث٬ثــ١ڄ َٓٗــا ؾــشٝش١ َعتــدل٠ ٖٚــٞ تكٝٝــد املڀًكــ١ ايعاَــ١ بــاي٬دٚاّ  با٭ز
قسٚز٠ ايراتٝـ١، ٚاـُطـ١   ١ باي٬َايراتٝتني، ٚتكٝٝد املُه١ٓ ايعا ٚاي٬قسٚز٠

املتبك١ٝ َٔ ايجُا١ْٝ ؾؿشٝش١ غرل َعتـدل٠ ٖٚـٞ ايـيت عسؾتٗـا يف ٖـرا املكڀـع،       
ؾتكاف ٖرٙ ايجُا١ْٝ إىل تًو ا٫ستُـا٫ت ايـيت اضـتٓتذٗا يف املكڀـع ايجـاْٞ      

 ( استُا٫ڄ.24َٔ ن٬َ٘، ٜؿرل اجملُٛع )
 بكــٞ غــ٤ٞ يف املكــاّ ٖٚــٛ: إٔ احملػــٞ )زٙ( مل ٜتعــسض إىل ذنــس       

ٌٻ  ٫ځقكــٝتني َــٔ ايبطــا٥ط أځ ُٖٚــا ايكــسٚز١ٜ املڀًكــ١ ٚايدا٥ُــ١ املڀًكــ١، ٚيعــ
ايٛد٘ يف عدّ ايتعسٸض إٔ غسق٘ )زٙ( يف املكاّ إيفـا ٖـٛ بٝـإ َـا أغـاز إيٝـ٘       
املاتٔ َٔ ايبطا٥ط، ٚعا أْ٘ مل ٜٳػٹس إىل ايكسٚز١ٜ املڀًكـ١ ٚايدا٥ُـ١ املڀًكـ١،    

 ؾًرا مل ٜتعسض احملػٞ إىل سهُُٗا.
ــ١ اؿاؾــ١ً َــٔ قــسب ٖــاتني      ٚإ٫چ  ُٻس ا٫ستُــا٫ت ايجُاْٝ ــ ــٛ قٴ ي

ــسقِ املتكــدّ ذنــسٙ أعــين     ــٛد ا٭زبعــ١ إىل اي ــع –ايككــٝتني يف تًــو ايكٝ ا٭زب
 ( استُا٫ڄ.32يبًؼ اجملُٛع ايٓٗا٥ٞ ) -ٚايعػسٜٔ
ٍڈ ٚيٛ َكتؿساڄ عًـ٢    ٫ٚ بأع بإٜكاح ٖرٙ ا٫ستُا٫ت قُٔ ددٚ

 عتباز:بٝإ سهِ ايتكٝٝد َٔ سٝح ايؿش١ ٚا٫
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ٜٚٓبػٞ إٔ ٜعًـِ إٔ ايذلنٝـب   >طَا أغاز إيٝ٘ بكٛي٘  -املكڀع ايسابع: 

 يف املساد َٔ ايذلنٝب استُا٫ٕ: -ص<اخل…٫ ٜٓشؿس 
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ٖـٞ عبـاز٠ عـٔ    ايـيت  ٚاد َٓـ٘ ايككـ١ٝ املسنبـ١،    ا٭ٍٚ/ إٔ ٜهٕٛ املس 
تًو ايطبع١ اييت تعسٻض شلا املؿـٓـ يف املـنت، ٚعًـ٢ قـ٤ٛ ٖـرا ا٫ستُـاٍ       

بـٌ ضـٝذ٤ٞ اٱغـاز٠ إىل بعـض     >طٜهٕٛ َـسادٙ )زٙ( َـٔ ايـبعض يف قٛيـ٘     
اؿ١ٝٓٝ اي٬دا١ُ٥ ٚايعسؾ١ٝ اي٬دا١ُ٥ يف ايـبعض عًـ٢ َـا ضـٝذ٤ٞ يف      ص<أڂخٳس

 عح ايعهظ املطتٟٛ.
ايجاْٞ/ إٔ ٜهٕٛ املساد َٓ٘ ا٭عِ َٔ املسنب١ ٚايبطٝڀ١، ؾاملسنبـ١ غـرل   

بـات أخـس٣ غـرل َـا َكـ٢ ضـتأتٞ       ٝسنتَٓشؿس٠ يف تًو ايطـبع١، بـٌ ٖٓـاى    
اٱغاز٠ إيٝٗا نايككـٝتني ايًـتني أضـًؿٓا ذنسُٖـا يف ا٫ستُـاٍ ا٭ٍٚ، ٚنـرا       

أخـس٣  ايبطٝڀ١ يٝطس َٓشؿـس٠ڄ يف ايجُاْٝـ١، بـٌ ضـتأتٞ اٱغـاز٠ إىل بعـضڈ       
 ناؿ١ٝٓٝ املُه١ٓ ٚاؿ١ٝٓٝ املڀًك١ ٚاملُه١ٓ ايٛقت١ٝ ٚاملُه١ٓ ايدا١ُ٥.

إذاڄ ع٢ً ق٤ٛ ٖرا ا٫ستُاٍ ٜهٕٛ املـساد َـٔ ايـبعض ضـت١ قكـاٜا،       
ٓـ إ ني ٜــأتٞ ذنسُٖــا يف عــح ايعهـظ املطــتٟٛ )اؿٝٓٝــ١ اي٬دا٥ُــ١ ٚايعسؾٝــ١  تث

    ٚ ايـيت تكـدَس    اي٬دا١ُ٥ يف ايبعض( ٚأزبع١ڄ ٜـأتٞ ذنسٖـا يف عـح ايتٓـاقض 
 قبٌ قًٌٝ.
ٚع٢ً أٟ سـاٍ ؾاحملػـٞ )زٙ( غسقـ٘ يف ٖـرا املكڀـع َـٔ ن٬َـ٘ إٔ         

تسنٝب ايككاٜا ٫ ٜهٕٛ َٓشؿساڄ يف خؿٛف َا أغسْا إيٝ٘ ؿد اٯٕ أعـين  
( استُا٫ڄ، بٌ ٖٓاى تسانٝب 32( استُا٫ڄ، أٚ اييت ذنسٖا ايكّٛ أعين )24)

 أڂخس غرل َا َك٢.
ايه٬ّ ذا َكاطع أزبع١ٺ، ٜعسز ع٢ً أؾـٌ   ثِ بعد ذيو ملا ٜٓٗٞ ٖرا 

ايبشح ايرٟ مٔ يف أدٛا٤ٙ ٖٚٛ تكٝٝد املڀًك١ ايعا١َ بكٝـد ايـ٬دٚاّ ايـراتٞ    
ٚايــرٟ ٖــٛ تكٝٝــد ؾــشٝض َٚعتــدل، ؾعٓد٥ــرٺ تطــ٢ُ ايككــ١ٝ بعــد تسنبٗــا          

 بايٛدٛد١ٜ اي٬دا١ُ٥. 
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ٚد٘ ايتطـ١ُٝ: زلٝـس )ٚدٛدٜـ١ڄ( باعتبـاز إٔ َعٓـ٢ املڀًكـ١ ايعاَـ١         
، ٚ)٫ دا١ُ٥( ؾ٬غـتُاشلا عًـ٢   ايٓطب١ ٚٚدٛدٖا، يرا زلٝس ٚدٛد١ٜڄؾع١ًٝ 

 قٝد اي٬دٚاّ.
ؾايٛدٛدٜــ١ اي٬دا٥ُــ١: عبــاز٠ عــٔ املڀًكــ١ ايعاَــ١ املكٝــد٠ بــاي٬دٚاّ   

ايراتٞ، ٚقد عسؾس َسازاڄ إٔ اي٬دٚاّ ٜػرل إىل َڀًك١ عا١َ ؽـايـ ا٭ؾـٌ   
 يف ايهٝـ ٚتٛاؾك٘ يف ايهِ.

ــ١    ــتني عــاَتني   ؾاـ٬ؾــ١: إٔ ايٛدٛدٜ اي٬دا٥ُــ١ تذلنــب َــٔ َڀًك
إسدُٜٗا َٛدب١ ٚا٭خس٣ ضايب١، َجٌ )٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ عتٓؿظ بايؿعـٌ  

 ٫ دا٥ُاڄ( أٟ نٌ إْطإ َتٓؿظ بايؿعٌ.
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 (17احملاقس٠ ) 
قاٍ املاتٔ طٚقد تكٝد املُه١ٓ ايعا١َ ب٬ قسٚز٠ اؾاْب  

ٕٸ املٛاؾل أٜكاڄ ؾتط٢ُ املُه١ٓ اـاؾ١ ٖٚرٙ َسنبات ٭
اي٬دٚاّ إغاز٠ إىل َڀًك١ عا١َ ٚاي٬قسٚز٠ إىل ممه١ٓ 
 عا١َ كايؿيت ايهٝؿ١ٝ َٛاؾكيت ايه١ُٝ ملا قٝد بُٗاص

 -ٚبطط ايه٬ّ يف املكاّ ٜطتدعٞ اؿدٜح يف مجٌ ث٬ث١ٺ: 
)ٚقـد تكٝـد املُهٓـ١ ايعاَـ١ بـ٬ قـسٚز٠       )اؾ١ًُ ا٭ٚىل: قـٍٛ املـاتٔ    

ُٸ٢ املُه١ٓ   اـاؾ١((اؾاْب املٛاؾل أٜكاڄ ؾتط
 اؾ١ًُ ايجا١ْٝ: قٛي٘ ))ٖٚرٙ َسنبات(( 
 اخل((…اؾ١ًُ ايجايج١: قٛي٘ ))٭ٕ اي٬دٚاّ إغاز٠  
أَا اؾ١ًُ ا٭ٚىل: ؾكد تعسٻض ؾٝٗا إىل ايكطـِ ايطـابع ٖٚـٛ ا٭خـرل      

َٔ أقطاّ املسنبـات  أ٫ ٖٚـٛ تكٝٝـد املُهٓـ١ ايعاَـ١ بكٝـد ٫ قـسٚز٠ اؾاْـب         
ايعا١َ قد تكٝٸد ب٬ قـسٚز٠ اؾاْـب املٛاؾـل أٜكـاڄ،     املٛاؾل، ٚأؾاد إٔ املُه١ٓ 

ٕٸ املُهٓـ١ ايعاَـ١ نُـا وهـِ ؾٝٗـا بـ٬          ٚقٛي٘ ))أٜكاڄ(( إغاز٠ إىل أَـسڈ ٖٚـٛ أ
قسٚز٠ اؾاْب املدايـ، نريو قد وهِ ؾٝٗا ب٬ قسٚز٠ اؾاْب املٛاؾـل،  
ؾايككـــ١ٝ س٦ٓٝـــرٺ ضتؿـــرل َسنبـــ١ڄ َـــٔ ممهٓـــتني عـــاَتني ٚتطـــ٢ُ بــــ)املُه١ٓ  

ــاٙ إَهــإ    اـاؾــ١( ــب املدــايـ َعٓ ، بداٖــ١ إٔ ضــًب ايكــسٚز٠ َــٔ اؾاْ
ايڀسف املٛاؾل، ٚضًب ايكسٚز٠ َٔ اؾاْـب املٛاؾـل َعٓـاٙ إَهـإ ايڀـسف      
املدايـ، ٚيف املُه١ٓ اـاؾ١ سٝح إٔ ضًب ايكسٚز٠ َٔ ن٬ اؾاْبني ؾًرا 
ٜهـٕٛ اؿهـِ ؾٝٗــا بإَهـإ نًُٝٗــا إَهـإ ايڀـسف املٛاؾــل ٚإَهـإ ايڀــسف       

 املدايـ.
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ؾاملُه١ٓ اـاؾـ١ عبـاز٠ عـٔ املُهٓـ١ ايعاَـ١ ايبطـٝڀ١ املكٝـد٠ بكٝـد ٫          
تني عــاَتني ٓــهقــسٚز٠ اؾاْــب املٛاؾــل، ٖٚــٞ تٓشــٌ دا٥ُــاڄ إىل قكــٝتني مم   

 إسدُٜٗا َٛدب١ ٚا٭خس٣ ضايب١.
َٚٔ اؾدٜس ذنسٙ أْ٘ ٫ ؾسم يف املُه١ٓ اـاؾ١ بني املٛدب١ ٚايطايب١  

ٌب َُٓٗا س يف عطب املع٢ٓ إذ ِٷ بعدّ قسٚز٠ املٛاؾل ٚاملدايـ، ؾكٛيو ن ه
)نٌ إْطإ ناتـب باٱَهـإ اــاف( َطـاٚم َعٓـ٢ٶ يكٛيـو ) ٫غـ٤ٞ َـٔ         
اٱْطإ بهاتب باٱَهإ اـاف( ؾإٕ ن٬ڄ َُٓٗا ٜٓشٌ إىل ممهٓـتني عـاَتني   

  ٚ غــ٤ٞ َــٔ اٱْطــإ بهاتــب  ٫ُٖٚــا طنــٌ إْطــإ ناتــب باٱَهــإ ايعــاّ 
 باٱَهإ ايعاّص.

ش بــني َٛدبتٗــا ٚضــايبتٗا بــايًؿظ ؾشطــب، ؾــإٕ عبٻــست  ْعــِ اٱَتٝــا 
 .١ٝ ناْس َٛدب١ڄ، ٚإٕ عبٻست بعباز٠ٺ ضًب١ٝ ناْس ضايب١ڄإهاببعباز٠ 
نٝـ تٓشٌ املُهٓـ١   ٘ٚيهٔ ض٪اٍ ايبشح َٔ ْاس١ٝ أخس٣ ٖٚٞ: أْ 

اـاؾ١ إىل ممهٓتني عاَتني َع إٔ اؿهـِ يف املُهٓـتني ايعـاَتني ىتًــ عـٔ      
 اـاؾ١ باؿهِ يف املُه١ٓ 

بٝإ ذيو: إٔ اؿهِ يف نٌ َٔ املُهٓتني ايعاَتني بطًب ايكـسٚز٠   
عٔ اؾاْب املدايـ ؾكط، بُٝٓا اؿهِ يف املُه١ٓ اـاؾـ١ بطـًب ايكـسٚز٠    

بُٝٓٗا َٔ سٝح  خت٬فعٔ ن٬ اؾاْبني املٛاؾل ٚاملدايـ َعاڄ، َٚع ٖرا اٱ
 اؿهِ نٝـ تٓشٌ املُه١ٓ اـاؾ١ إىل ممهٓتني عاَتنيب

ٕٸ َعٓــ٢ املُهٓــ١ اـاؾــ١    ٚاؾــٛاب عــٔ ٖــرا ايطــ٪اٍ: أْٗــِ قــايٛا أ
ٜ٪دٜ٘ َؿاد املُهٓتني ايعاَتني، ٚذيو ٭ٕ قٛيٓا )نٌ إْطإ ناتب باٱَهـإ  
اـاف( َؿادٖا َعٓٝإ، ٖٚرإ املعٓٝإ ٜ٪دٜاُْٗا َؿاد املُهٓتني ايعـاَتني،  
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ٕٸ َع٢ٓ املُهٓـ١ اـاؾـ١ أَـسإ: )أسـدُٖا( ثبـٛت ايهتابـ١ يـ        ٝظ قـسٚزٜاڄ  ؾإ
 يٲْطإ َا داّ ذات٘.

 )ثاُْٝٗا( ضًب ايهتاب١ عٔ اٱْطإ يٝظ قسٚزٜاڄ َا داّ ذات٘. 
ٕ    –أَا ا٭ٍٚ   ؾٝ٪دٜـ٘  -ٖٚٛ إٔ ثبٛت ايهتابـ١ يـٝظ بكـسٚزٟ يٲْطـا

َؿاد املُهٓـ١ ايعاَـ١ ايطـايب١ ايـيت ٖـٞ قٛيٓـا )٫ غـ٤ٞ َـٔ اٱْطـإ بهاتـب           
 اب١ يٲْطإ يٝظ قسٚزٜاڄ.باٱَهإ ايعاّ( اييت َؿادٖا إٔ ثبٛت ايهت

ٟ      –ٚأَا ايجاْٞ    -ٖٚٛ إٔ ضـًب ايهتابـ١ عـٔ اٱْطـإ يـٝظ بكـسٚز
ٜ٘ َؿاد املُه١ٓ ايعا١َ املٛدب١ اييت ٖٞ قٛيٓا )نٌ إْطإ ناتب باٱَهإ ؾٝ٪دٸ

 ايعاّ( اييت َؿادٖا إٔ ضًب ايهتاب١ عٔ اٱْطإ يٝظ قسٚزٜاڄ.
نـٌ إْطـإ ناتـب    ؾُٔ أدٌ ذيو ٜهٕٛ َؿاد تًو املُه١ٓ اـاؾ١:  

 باٱَهإ ايعاّ، ٫ٚ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ بهاتب باٱَهإ ايعاّ.
ٚأَــا اؾًُــ١ ايجاْٝــ١: ؾٝــأتٞ احملػــٞ )زٙ( ٜٚؿطٿــس املػــاز إيٝــ٘ بكٛيــ٘     

 ))ٖٚرٙ(( ٜٚكٍٛ إْ٘ إغاز٠ إىل ايككاٜا ايطبع املرنٛز٠ يف املنت:
 ايٛدٛدٜـ١  ايٛقت١ٝ..املٓتػس٠.. .. ايعسؾ١ٝ اـاؾ١ املػسٚط١ اـاؾ١.. 

 اي٬دا١ُ٥..ايٛدٛد١ٜ اي٬قسٚز١ٜ..املُه١ٓ اـاؾ١..
 ٖرٙ ايككاٜا ايطبع ٖٞ املسنبات. 
 -ٚأَا اؾ١ًُ ايجايج١: ؾٝكع ايه٬ّ ؾٝٗا قُٔ ْكڀتني: 
ا٭ٚىل: يف قٛي٘ ))٭ٕ اي٬دٚاّ إغاز٠ إىل َڀًك١ عا١َ ٚاي٬قسٚز٠  

 إىل ممه١ٓ عا١َ((
 ا قٝد بُٗا((١ٝ َٛاؾكيت ايه١ُٝ ملايؿيت ايهٝؿايجا١ْٝ: يف قٛي٘ ))ك 
ؾٗـٞ بٝـإ ضـبب ٚعًـ١      -قٛيـ٘ ٭ٕ ايـ٬دٚاّ اخل  –أَا ايٓكڀ١ ا٭ٚىل  

ايذلنٝــب يف ٖــرٙ ايككــاٜا املسنبــ١  ٚساؾــً٘: إٔ ايككــاٜا املسنبــ١ يف اؿكٝكــ١ 
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قكاٜا بطٝڀ١، تًو ايبطا٥ط بعد تكٝٝدٖا بكٝد اي٬دٚاّ أٚ اي٬قسٚز٠ تؿبض 
يكٝدٜٔ ٜػاز بُٗـا إىل قكـٝتني بطـٝڀتني أٜكـاڄ،     َسنبات، ٚذيو ٭ٕ ٖرٜٔ ا

ؾبعــد قــُُٝتُٗا إىل ا٭ؾــٌ وؿــٌ ايذلنٝــب يف ايككــ١ٝ، ٚتطــ٢ُ ايككــ١ٝ  
 عٓد٥رٺ )َسنب١( أٟ َٔ قكٝتني َٛدٗتني بطٝڀتني.

ثــِ إٕ قٛيــ٘ ))إغــاز٠(( أعــِ َــٔ املعٓــ٢ املڀــابكٞ ٚاٱيتصاَــٞ ،         
تصاَــاڄ عًــ٢ املڀًكــ١  يتصاَٞ يف قٝــد ايــ٬دٚاّ سٝــح إٔ ايــ٬دٚاّ ٜــدٍ إي  ؾــاٱ

ايعا١َ، ٚاملڀابكٞ يف قٝد اي٬قـسٚز٠ سٝـح إٔ اي٬قـسٚز٠ َعٓاٖـا ايؿـسٜض      
 املُه١ٓ ايعا١َ نُا بٝٿٓس ٖرٙ ايٓهت١ ؾُٝا ضبل .

تـابع املؿـٓـ يف ايتعـبرل    ٜ)املعٓـ٢( ٚمل  ـ ٚاحملػٞ )زٙ( يٛ نإ ٜعبٿس بـ 
عًـ٢ قطـُني    أٜكـاڄ عتبـاز إٔ املعٓـ٢   إيهإ ؾشٝشاڄ أٜكاڄ، ب (غاز٠اٱ)بًؿظ 

 َڀابكٞ ٚإيتصاَٞ .
ؾشاؾـــًٗا إٔ  _قٛيـــ٘ كـــايؿيت ايهٝؿٝـــ١ اخل  –ٚأَـــا ايٓكڀـــ١ ايجاْٝـــ١ 

اي٬قـسٚز٠ ( أعـين املڀًكـ١     ،تني تؿُٗإ َٔ ايكٝدٜٔ )اي٬دٚاًّايككٝتني اي
 هـاب ايعا١َ ٚاملُه١ٓ ايعاَـ١ تهْٛـإ كـايؿتني ٭ؾـٌ ايككـ١ٝ َـٔ سٝـح اٱ       

 ه١ًٝ ٚاؾص١ٝ٥ .ٚايطًب، َٚٛاؾكتني ي٘ َٔ سٝح اي
ٖٚرا املع٢ٓ َطتؿاد َٔ قٛي٘ )) ملا قٝد بُٗا (( ع٢ً أضاع إٔ املساد 

ــا( املٛؾــ   ــٔ )َ ــٔ     َٛ ــتني َ ــاملع٢ٓ : إٔ ايككــٝتني املؿُٗ ي١ أؾــٌ ايككــ١ٝ، ؾ
 ٔ ــرنٛزٜ ــدٜٔ امل ــيؿا، كايكٝ ــرٟ قڂٝٿــ  ت ــدٜٔ   دإ ٭ؾــٌ ايككــ١ٝ اي ــرٜٓو ايكٝ ب

  املصبٛزٜٔ. 
٘ٴ يصّٚ املدايؿ١ :  ً٘ٚيهٔ قد ٜڀسح ٖٓا ض٪اٍ قؿٻ أْ٘ َا ضببٴ ٚٚد

 يف ايهٝـ ٚاملٛاؾك١ يف ايهِب
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اؾٛاب : بٝٻٔ ايػازح )زٙ( ذيو ، أَا بٝإ ٚد٘ يصّٚ املدايؿـ١ ؾكـد   
قـد   ص سٝـح <قد َسٻ بٝإ ذيو يف بٝإ َع٢ٓ اي٬دٚاّ ٚاي٬قسٚز٠  >قاٍ ط

١ ا٭ٍٚ عدّ دٚاّ ايٓطـب  ضبل إٔ ْؿظ َعُٓٝٝٗا ٜعين يصّٚ ذيو ، ؾإٕ َع٢ٓ
، نُا إٔ َع٢ٓ ايجاْٞ عدّ قـسٚزتٗا ، َٚـٔ ايڀبٝعـٞ أُْٗـا ٜـد٫ٕ      املرنٛز٠

ْـ    هـاب َـٔ اٱ َا يف اؾص٤ ا٫ٍٚ  ع٢ً عهظ ايٓطـب١ يف   سٚايطـًب، ؾًـٛ نا
ٝـ١، ٖٚـرا   هاب١ٝڄ ؾاي٬دٚاّ ٜعين عـدّ دٚاّ ٖـرٙ ايٓطـب١ اٱ   إهاباؾص٤ ا٫ٍٚ 

    ٚ ــ١، ٚاي٬قــس ــٛع ايٓطــب١ ايطــًب١ٝ يف أســد ا٭شَٓ ز٠ تعــين عــدّ  ٜطــتًصّ ٚق
 قسٚزتٗا املطتًصّ يٛقٛع ايٓطب١ ايطًب١ٝ يف أسدٖا.

ٚيٛ ناْس ايٓطب١ يف اؾـص٤ ا٭ٍٚ ضـًب١ٝڄ ؾـاي٬دٚاّ ٜعـين عـدّ دٚاّ       
١ٝ، ٚاي٬قـسٚز٠ تعـين   هابٖرٙ ايٓطب١ ايطًب١ٝ، ٖٚرا ٜطتًصّ ٚقٛع ايٓطب١ اٱ

 ١ٝ.هابعدّ قسٚزتٗا املطتًصّ يٛقٛع ايٓطب١ اٱ
ايڀبٝعٞ إٔ ْؿظ َعٓٝٞ ايكٝدٜٔ ٜد٫ٕ ع٢ً يصّٚ ؾاؿاؾٌ: أْ٘ َٔ  

 املدايؿ١ يٮؾٌ يف ايهٝـ.
ــصّٚ املٛاؾكــ١ ؾكــد ذنــس     ؾــٮٕ املٛقــٛع يف ايككــ١ٝ  >طٚأَــا ٚدــ٘ ي
ــ١ ــاز إٔ     ص<اخل…املسنب ــ١ يف ايهــِ ؾباعتب ــا اغــذلطٛا املٛاؾك ــ٘ إيف ــ٘: أْ ٚتكسٜب

عدد املٛقٛع املٛقٛع يف ايكك١ٝ املسنب١ ٫بد ٚإٔ ٜهٕٛ أَساڄ ٚاسداڄ، إذ يٛ ت
 ملا ناْس ايكك١ٝ املسنب١ ٚاسد٠.

٫ٚ خؿا٤ إٔ ٚسد٠ املٛقٛع تكتكٞ ايـتشؿظ عًـ٢ نًٝتـ٘ ٚدص٥ٝتـ٘،      
إذ يــٛ اختًـــ ايهــِ َــٔ سٝــح ايهًٝــ١ ٚاؾص٥ٝــ١ يــصّ تعــدد املٛقــٛع، ؾــإٕ   

ٚايطـًب ؾُٗـا َـٔ عـٛازض      هـاب ُٗا، غ٬ف اٱإخت٬ؾاملٛقٛع ىتًـ ب
 ُا يف قك١ٝٺ ٫ ىتًـ ٫ٚ ٜتعدد املٛقٛع.ٗإخت٬ؾايٓطب١ ٫ املٛقٛع، ؾًرا ب
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ايه١ًٝ ٚاؾص١ٝ٥ يصّ تعدد املٛقٛع، ٖٚـرا خـ٬ف    سختًؿإؾإذٕ يٛ  
املؿسٚض، إذ املؿسٚض إٔ املٛقٛع ٚاسد، ؾ٬ قاي١ َٔ املٛاؾكـ١ َـٔ سٝـح    

 ايه١ًٝ ٚاؾص١ٝ٥.
ٚع٢ً ق٤ٛ ٖرا ؾًٛ نإ اؿهِ يف اؾص٤ ا٭ٍٚ َـٔ ايككـ١ٝ املسنبـ١     

ٌٸ ا٭ؾساد أٜكاڄ، إذ يـٛ  ع٢ً نٌ ا٭ؾس اد يصّ إٔ ٜهٕٛ يف اؾص٤ ايجاْٞ ع٢ً ن
نإ ع٢ً بعكٗا يصّ تعدد املٛقـٛع، بًشـا  إٔ املٛقـٛع يف ا٭ٍٚ إيفـا ٖـٛ      

 نٌ ا٭ؾساد بُٝٓا يف ايجاْٞ بعكٗا، ٖٚرا خًـ.
ٚنرا اؿاٍ ؾُٝا يٛ نإ اؿهِ يف اؾص٤ ا٭ٍٚ عًـ٢ بعـض ا٭ؾـساد     

 ايجاْٞ ع٢ً بعكٗا أٜكاڄ يٓؿظ َا عسؾس.ؾ٬ بد ٚإٔ ٜهٕٛ يف اؾص٤ 
ؾايٓتٝذ١: أِْٗ اغذلطٛا يف ايككـاٜا املسنبـ١ املٛاؾكـ١ يف ايهـِ ٭ؾـٌ       
 ايكك١ٝ.
 -:يف اؿاغ١ٝ ٠ايٛازد ثِ ْٓتكٌ إىل تٛقٝض بعض َؿسدات ايدزع 

تؿطـرل ٚبٝـإ يهًُـ١ )أٜكـاڄ( يف نـ٬ّ       <اخل ..أٟ نُا أْ٘ سهِ>قٛي٘ )زٙ(  
 املؿٓـ.

ؾُــج٬ڄ إذا قًٓــا )نــٌ  <ؾتؿــرل َسنبــ١ڄ َــٔ ممهٓــتني عــاَتني..اخل >قٛيــ٘ )زٙ(  
ايهتابــ١  إهـاب إْطـإ ناتـب باٱَهــإ اــاف( نـإ َعٓــاٙ إٔ     

ــ٘ يٝطــا بكــسٚزٜني، يهــٔ ضــًب قــسٚز٠       يٲْطــإ ٚضــًبٗا عٓ
إَهإ عاّ ضايب، ٚضًب قسٚز٠ ايطًب إَهإ عاّ  هاباٱ

ب١ڄ ٜهـٕٛ  َٛدب، ؾاملُه١ٓ اـاؾ١ ضـٛا٤ أناْـس َٛدبـ١ڄ أّ ضـاي    
ٕٸ ضـًب   >طتسنٝبٗا َٔ ممهٓتني عاَتني نُا بٝٻٓ٘ بكٛيـ٘   قـسٚز٠ أ

 .ص<اخل…قسٚز٠
 أٟ بٝإ يصّٚ املدايؿ١ يف ايهٝـ. <ٚقد َسٸ بٝإ ذيو>قٛي٘ )زٙ(  
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ٖرٙ اؾًُـ١ تؿطـرل يــ)َا( املٛؾـٛي١ يف      <اخل…أٟ ايكك١ٝ اييت>قٛي٘ )زٙ(  
 ٚاي٬قسٚز٠.ن٬ّ املؿٓـ، أٟ يًكك١ٝ اييت قٝٿدت باي٬دٚاّ 

ِٳ قـاٍ )قڂٝٿـد( بًؿـظ املـرنس ٚمل                        ٚعٓدٙ قد ٜتطا٤ٍ بإٔ املؿـٓـ يٹـ
ٕٸ ْا٥ب ايؿاعٌ يـ))قٝٿد(( قُرل َطتذل زادع  ٜكٌ )قڂٝٿدت(، َع أ
إىل )َا( املساد َٓٗا ايكك١ٝ، ٚايككـ١ٝ َ٪ْـح فـاشٟ، ٚايكـُرل     

 ايسادع إىل امل٪ْح اجملاشٟ ٚادب ايتأْٝحب
ميهٔ إٔ هـاب عٓـ٘ أ٫ٚڄ: بـإٔ املـساد َـٔ )َـا( ٚإٕ نـإ ايككـ١ٝ                        

َٳــٔ َٚــا هــٛش    ٖٚــٞ َ٪ْــح فــاشٟ، إ٫چ أْٗــِ قــايٛا )يف قــُرل 
َساعا٠ ايًؿظ ٚاملع٢ٓ( ٚيف املكـاّ قـد زاعـ٢ املؿـٓـ يؿـظ )َـا(       

 املٛؾٛي١ ؾؿضٻ َٓ٘ ترنرل ايكُرل ايعا٥د إيٝ٘.
٢ٓ يؿضٻ أٜكاڄ ، سٝح إٔ َع٢ٓ )َا( يف املكـاّ  ثاْٝاڄ: يٛ زٚعٞ املع               

ا ٖـٞ ، بـٌ   عتباز إٔ املساد َٔ )َا( يٝظ ذات ايكك١ٝ عإب َرنسٷ
   ٛ ــ ــرٟ ٖ ــساد أؾــٌ ايككــ١ٝ اي ــا ، ٚا٭ؾــٌ   امل اؾــص٤ ا٭ٍٚ َٓٗ

، َٚــٔ ايٛاقــض إٔ ايككــ١ٝ ايــيت تؿٗــِ َــٔ ايــ٬دٚاّ أٚ   َــرنس
١ ايـرٟ  اي٬قسٚز٠ كايؿتٗا َٚٛاؾكتٗـا إيفـا تهـٕٛ ٭ؾـٌ ايككـٝ     

تــس٣ إٔ احملػــٞ ٜــأتٞ أخــرلاڄ   ِٸٖــٛ اؾــص٤ ا٭ٍٚ َٓٗــا ، َٚــٔ ثٳــ 
 ص <ٜعين ٭ؾٌ ايكك١ٝ>ايكك١ٝ ٜٚكٍٛ ط سٜٚؿطٿ

 
 
 
اىل ٖٓا نإ لاّ ايه٬ّ يف ايككـاٜا اؿًُٝـ١ ثـِ ٜػـسع بعـد ذيـو يف        

 ايككاٜا ايػسط١ٝ .
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 (18احملاقس٠ )

ؾؿٌ: ايػسط١ٝ َتؿ١ً إ سهِ ؾٝٗا بجبٛت طقاٍ املاتٔ 
أٚ ْؿٝٗا يص١َٝٚ إ نإ ذيو  ٣خسأيٓطب١ ع٢ً تكدٜس ا

 صيع٬ق١ٺ ٚا٫ ؾاتؿاق١ٝ
ٕٸ ايككـ١ٝ   .ايه٬ّ يف تكطِٝ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ  ٕٵ قًٓا إ قد تكدٸّ ضابكاڄ أ

ٌب َُٓٗا، ٚاْتٗٝٓا عُد اهلل تعاىل  إَا مح١ًٝ أٚ غسط١ٝ، ٚقد َك٢ تعسٜـ ن
ِ ايككـ١ٝ ايػـسط١ٝ،   عٔ تكطـُٝات ايككـ١ٝ اؿًُٝـ١، بكـٞ اؿـدٜح يف تكطـٝ      

ٓٵـٕٛ املؿـٓـ        ٚسٝح ناْس ايػسط١ٝ تٓؿؿٌ عـٔ اؿًُٝـ١ َؿَٗٛـاڄ ٚسهُـاڄ عٳ
ٌٷ...()ايبشح عٓٗا بايؿؿٌ ٚقاٍ   .()ؾؿ

ايكك١ٝ ايػسط١ٝ تٓكطِ باعتباز ْطبتٗا إىل املتؿ١ً ٚاملٓؿؿ١ً، ن٬ َٓا 
ؾعــ٬ڄ يف ٖــرا ايــدزع ســٍٛ تكطــِٝ ايككــ١ٝ ايػــسط١ٝ املتؿــ١ً، ٚأَــا تكطــِٝ  

 ١ َٓٗا ؾطٝأتٞ ايه٬ّ عٓ٘ إٕ غا٤ اهلل تعاىل.املٓؿؿً
)َـا سهـِ ؾٝٗـا بجبـٛت     )أَا ايػسط١ٝ املتؿـ١ً ؾكـد عسٸؾٗـا املـاتٔ بأْـ٘      

 ٚ٭دٌ تٛقٝض ذيـو ٜٓبػـٞ ذنـس غـ٤ٞٺ     (ايٓطب١ ع٢ً تكدٜس أخس٣ أٚ ْؿٝٗا(
ٕٸ ساؾــٌ َــا أؾــادٙ   َــٔ ايتؿؿــٌٝ ســٍٛ ايككــ١ٝ ايػــسط١ٝ املتؿــ١ً ؾٓكــٍٛ: إ

ٕٸ املتؿـ١ً بهـ٬ قطـُٝٗا اٯ    احملػٞ )زٙ( يف ٖرا امل ايًصَٚٝـ١   – ٝنيتـ كاّ ٖـٛ: أ
ٍڈ، ٚنــٌ َُٓٗــا َػــتٌُ عًــ٢   َػــت١ًُڅ –ٚا٫تؿاقٝــ١  ّڈ ٚتــا عًــ٢ طــسؾني َكــدٸ
١ٝ أٚ ضًب١ٝ، ؾتهـٕٛ املتؿـ١ً يف ايٓتٝذـ١ َػـت١ًُڄ عًـ٢ ْطـبتني       إهابايٓطب١ إَا 

دب١ أٚ َا َٛإإسدُٜٗا يف املكدّ ٚا٭خس٣ يف ايتايٞ، ْٚطب١ ايتايٞ إىل املكدّ 
ِڈ َــٔ قطــُٝٗا  نــٌضــايب١ أٜكــاڄ، ا٭َــس ايــرٟ ٜهــٕٛ   عــين ايًصَٚٝــ١ أ –قطــ

َػت٬ُڄ ع٢ً أقطـاّ ااْٝـ١ بٗـرا ايٓشـٛ: املكـدّ ٚايتـايٞ ن٬ُٖـا         –ٚا٫تؿاق١ٝ 
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سدُٖا َٛدب١ ٚثاُْٝٗا ضايب١ أٚ بايعهظ، ؾٗرٙ أَٛدب١ أٚ ن٬ُٖا ضايب١ أٚ 
َــا َٛدبــ١ أٚ إإىل املكــدّ أزبــع أقطــاّ، ٚيف لــاّ ٖــرٙ ا٭زبعــ١ ْطــب١ ايتــايٞ  

 ضايب١، ؾاجملُٛع أقطاّ اا١ْٝ.
ٕٸ قٛيٓا )نًُا مل ٜهٔ شٜد سٝٛاْاڄ مل ٜهٔ إْطـاْاڄ(   ٚع٢ً ٖرا قايٛا: إ

ٕٸ ْطب١ ايتايٞ إىل املكدٸّ  ١ٝ ٚإ ناْـس ايٓطـب١   إهابقك١ٝ َٛدب١ ع٢ً أضاع أ
يػُظ طايع١ڄ يبت١ نًُا ناْس اأٚقٛيٓا )يٝظ  .يف املكدٸّ ٚايتايٞ نًُٝٗا ضايب١ڄ

ٕٵ       ٕٸ ْطـب١ ايتـايٞ إىل املكـدّ ضـًب١ٝ ٚا  ؾايًٌٝ َٛدٛد( قك١ٝ ضـايب١ ْظـساڄ إىل أ
 ناْس ايٓطب١ ؾُٝٗا أْؿطُٗا َٛدب١ڄ.
ٕٸ املٝصإ يف نٕٛ املتؿ١ً َٛدب١ڄ أٚ ضـايب١ڄ إيفـا    ؾُٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ بأ

ٖــٛ ٬َسظــ١ ْطــب١ ايتــايٞ إىل املكــدّ، ؾاملجــاٍ ا٭ٍٚ َتؿــ١ً َٛدبــ١ ٚاملجــاٍ   
 ايجاْٞ َتؿ١ً ضايب١، ٫ٚ ٜٓظس إىل ايٓطب١ املٛدٛد٠ يف املكدّ ٚايتايٞ.

ٕٸ املــ٬ى يف اٱ  ــني  تؿــاٍٖــٛ اؿهــِ باٱ تؿــاٍٚإ غــ٦س ؾكــٌ: إ ب
ٕٵ ناْتا ضًب  تني، ٖرا يف املٛدب١.ٝايٓطبتني ٚامل٬ش١َ بُٝٓٗا ٚا

ٍ ٚأَا ضايبتٗا ؾٗٞ عباز٠ عٔ ضـًب اٱ  ٚامل٬شَـ١ بـني ايٓطـبتني     تؿـا
 يٓظس إىل ْؿظ ايٓطبتني.َٔ دٕٚ ا

ٕٸ املتؿ١ً املٛدب١ َا سهـِ ؾٝٗـا    ٍ ؾتشؿٸٌ ممچا ذنس: أ ايٓطـبتني   بإتؿـا
طايب١ املتؿـ١ً َـا سهـِ    ضٛا٤ أناْس ٖاتإ ايٓطبتإ ثبٛتٝتني أّ ضًبٝتني، ٚاي

ىل ْؿـظ ايٓطـبتني، ٚيـرا قـاٍ املؿـٓـ      ؾٝٗا بطًب إتؿاشلُا َٔ دٕٚ ايٓظس ا
ٕٵ سهِ ؾٝٗا بجبـٛت ْطـب١ٺ  ) أٟ ْؿـٞ   (عًـ٢ تكـدٜس أخـس٣ أٚ ْؿٝٗـا(     )َتؿ١ً إ

ْطب١ٺ ع٢ً تكدٜس أخـس٣ َـٔ دٕٚ ايتعـسٸض ؿـاٍ ايٓطـبتني أُٖـا ضـًبٝتإ أٚ        
 ٝتإبإهاب
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ٍ عتباز طبٝع١ اٱإثِ إٕ املتؿ١ً تٓكطِ ب بـني املكـدٸّ ٚايتـايٞ إىل     تؿـا
 يص١َٝٚٺ ٚاتؿاق١ٝٺ:

 اؿكٝكـٞ ايـٛاقعٞ بـني    تؿاٍ)ايًص١َٝٚ( ٖٚٞ اييت سهِ ؾٝٗا باٱ -1
ايٓطبتني ايٓاغ٧ َٔ ع٬ق١ٺ َٛدٛد٠ٺ بُٝٓٗا، ضٛا٤ أناْس ايٓطبتإ ثبٛتٝتني أّ 

 ضًبٝتني، ٖرا يف َٛدبتٗا.
يع٬قــ١ٺ ضــٛا٤ مل ٜهــٔ ٖٓــاى  إتؿــاٍأٚ سهــِ ؾٝٗــا بأْــ٘ يــٝظ ٖٓــاى  

ٍٷ ٍ أؾ٬ڄ أٚ نـإ ٖٓـاى    إتؿا يهـٔ مل ٜهـٔ ْاغـ٦اڄ َـٔ ع٬قـ١ٺ، ٖـرا يف        إتؿـا
 ضايبتٗا.

ِڈ َـٔ قطـُٞ ايًصَٚٝـ١ عًـ٢ أقطـاّ        ثِ إٕ املكدّ ٚايتـايٞ يف   نـٌ قطـ
 أزبع١ٺ ؾٝؿرل اجملُٛع اا١ْٝڄ خر أَج١ً تًو يصٜاد٠ اٱٜكاح:

 املتؿ١ً ايًص١َٝٚ املٛدب١ :
نًُـا ناْـس ايػـُظ طايعـ١ڄ ؾايٓٗـاز      َا إذا نإ طسؾاٖا َـٛدبتني  

 َٛدٛد.
نًُـا مل ٜهـٔ ايػـ٤ٞ سٝٛاْـاڄ مل ٜهـٔ      َا إذا نإ طسؾاٖا ضايبتني 

 إْطاْاڄ.
ــاْٞ ضــايب١ڄ     ــ١ڄ ٚايج ــإ ايڀــسف ا٭ٍٚ َٛدب ــا إذا ن َ    ــس ــا ناْ نًُ

 ايػُظ طايع١ڄ مل ٜهٔ ايًٌٝ َٛدٛداڄ.
نًُــا مل تهــٔ   َــا إذا نــإ ايڀــسف ا٭ٍٚ ضــايب١ڄ ٚايجــاْٞ َٛدبــ١ڄ 

 ايػُظ طايع١ڄ ؾايًٌٝ َٛدٛد.
ٕٸ اؿهِ يف نٌ ٚاسد٠ٺ َٓٗـا باٱ  ٍ ؾت٬سظ ٚبٛقٛح أ اؿكٝكـٞ   تؿـا

ب١ املكـدٸّ ايٓاغـ٧ َـٔ ايع٬قـ١ املٛدـٛد٠ بُٝٓٗـا َـٔ دٕٚ        بني ْطب١ ايتايٞ ْٚط
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ٌب َٔ املكدّ ٚايتايٞ أُٖا َٛدبتـإ   ايٓظس إىل ْؿظ ايٓطبتني املٛدٛدتني يف ن
 أّ ضايبتإ أّ كتًؿتإ نُا يف ٖرٙ ا٭َج١ً.

 املتؿ١ً ايًص١َٝٚ ايطايب١ :
يٝظ أيبت١ نًُا ناْس ايػُظ طايعـ١ڄ   َا إذا نإ طسؾاٖا َٛدبتني

 ايًٌٝ َٛدٛد.ؾ
قد ٫ ٜهٕٛ إذا مل ٜهٔ ايػـ٤ٞ إْطـاْاڄ    َا إذا نإ طسؾاٖا ضايبتني

 مل ٜهٔ سٝٛاْاڄ.
ــس   َا إذا نإ ا٭ٍٚ َٛدب١ڄ ٚايجاْٞ ضايب١ڄ  ــا ناْـ ــ١ نًُـ ــٝظ أيبتـ يـ

 ايػُظ طايع١ڄ مل ٜهٔ ايٓٗاز َٛدٛداڄ
ــٔ    َا إذا نإ ا٭ٍٚ ضايب١ڄ ٚايجاْٞ َٛدب١ڄ  ــا مل ته ــ١ نًُ ــٝظ أيبت ي

 طايع١ڄ ؾايٓٗاز َٛدٛد. ايػُظ
ٕٸ اؿهِ ؾٝٗا بأْ٘ يٝظ ٖٓاى  ٍٷَٚٔ ايٛاقض أ بـني ْطـب١ ايتـايٞ     إتؿا

ٍ ْٚطب١ املكدٸّ َٔ د١ٗ ايع٬ق١ بُٝٓٗا، أٟ اؿهِ ؾٝٗـا بطـًب يـصّٚ اٱ     تؿـا
ٌڈ َـٔ املكـدّ     يع٬ق١ٺ، ٚأٜكاڄ َٔ دٕٚ ايٓظس إىل ْؿظ ايٓطبتني ايها٥ٓتني يف نـ

 ٚايتايٞ نُا يف ٖرٙ ا٭َج١ً. 
يف املٛدب١ أٚ فسد  تؿاٍ)ا٫تؿاق١ٝ( ٖٚٞ َا سهِ ؾٝٗا عذسد اٱ -2
يف ايطايب١، ٚيهٔ ٖرا مل ٜهٔ َطتٓداڄ إىل ايع٬ق١، بٌ إيفا ٖـٛ   تؿاٍْؿٞ اٱ

 ْاغ٧ َٔ فسد ايؿدؾ١ ٚاتؿام سؿٍٛ ايتايٞ عٓد سؿٍٛ املكدٻّ.
ّڈ          ِڈ َـٔ قطـُٞ ا٫تؿاقٝـ١ عًـ٢ أقطـا ٕٸ املكـدّ ٚايتـايٞ يف نـٌ قطـ  ثِ إ

 أزبع١ ؾٝؿرل اجملُٛع اا١ْٝڄ نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايًص١َٝٚ.
 ا٭قطاّ: خر أَج١ًڄ يتًو

 املتؿ١ً ا٫تؿاق١ٝ املٛدب١ :
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نًُــا نــإ اٱْطــإ ْاطكــاڄ ؾاؿُــاز  َــا إذا نــإ طسؾاٖــا َــٛدبتني
 ْاٖل.

نًُا مل ٜهٔ اٱْطـإ ْاطكـاڄ مل ٜهـٔ     َا إذا نإ طسؾاٖا ضايبتني 
 اؿُاز ْاٖكاڄ.
نًُا نإ اؿُاز ْاٖكـاڄ مل   نإ ا٭ٍٚ َٛدب١ڄ ٚايجاْٞ ضايب١َا إذا 

 ٜهٔ اٱْطإ ْاطكاڄ.
نًُا مل ٜهٔ اٱْطإ ْاطكاڄ َا إذا نإ ا٭ٍٚ ضايب١ڄ ٚايجاْٞ َٛدب١ڄ

 نإ اؿُاز ْاٖكاڄ.
ٍ ؾت٬سظ ٚبٛقـٛح إٔ اؿهـِ يف ٖـرٙ ا٭َجًـ١ بؿـسف اٱ      بـني   تؿـا

١ ع٬ق١ٺ بُٝٓٗا، ٚإيفـا ذيـو عشـض    ايٓطبتني َٔ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ َطتٓداڄ إىل أٜٸ
ايؿدؾ١ املتهسز٠ ٚاتؿام سؿٍٛ ايتايٞ عٓد سؿٍٛ املكـدّ، ؾُـج٬ڄ يف املجـاٍ    
ا٭ٍٚ ٫ ع٬ق١ بني ؼكـل اٱْطـإ ذا ْؿـظڈ ْاطكـ١ٺ يف مجٝـع ا٫شَٓـ١ ٚؼكـل        

ٕٸ اٱواؿُاز ذا ْؿظڈ ْاٖك١ نري  بني ايٓطبتني ٚاقض قسٚزٟ. تؿاٍ، َع أ
 ايطايب١ :املتؿ١ً ا٫تؿاق١ٝ 

كـاڄ نـإ   طيـٝظ نًُـا نـإ اٱْطـإ ْا     َا إذا نإ طسؾاٖا َٛدبتني
 اؿُاز ْاٖكاڄ.

يٝظ نًُـا مل ٜهـٔ اٱْطـإ ْاطكـاڄ مل     َا إذا نإ طسؾاٖا ضايبتني 
 ٜهٔ اؿُاز ْاٖكاڄ.

يـٝظ نًُـا نـإ اؿُـاز      َا إذا نـإ ا٭ٍٚ َٛدبـ١ڄ ٚايجـاْٞ ضـايب١ڄ    
 ْاٖكاڄ مل ٜهٔ اٱْطإ ْاطكاڄ.

يٝظ نًُا مل ٜهـٔ اؿُـاز    إذا نإ ا٭ٍٚ ضايب١ڄ ٚايجا١ْٝ َٛدب١ڄ َا
 ْاٖكاڄ نإ اٱْطإ ْاطكاڄ.
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َــٔ دٕٚ إٔ ٜهــٕٛ َطــتٓداڄ إىل   تؿــاٍؾــاؿهِ ؾٝٗــا عذــسد ْؿــٞ اٱ 
٫ يع٬ق١ٺ، ٚإيفا اتؿل سؿـٍٛ   تؿاٍايع٬ق١ أؾ٬ڄ، أٟ اؿهِ ؾٝٗا بطًب اٱ

 ايتايٞ عٓد سؿٍٛ املكدٻّ.
ٕٻ املـساد َـٔ    ميا٤ إىل ْهت١ٺ َا شيٓا يف اٱثِ إْ٘ وطٔ اٱڇ تؿاق١ٝ ٖٚـٞ: أ

ٕٻ     اٱ تؿام يف املٓڀل عباز٠ عٔ ايتؿادف يف َكاّ ايـسبط بـني قكـٝتني ععٓـ٢ أ
نٌ قك١ٝٺ يف سد ْؿطٗا ْطبتٗا إىل َٛقٛعٗا ٚادب ايٛدـٛد يػـرلٙ يٛدـٛد    

ًتـ٘  عًچت٘، ؾُج٬ڄ )ْٗٝل اؿُاز( ٚدٛدٙ ٜهتطب ايٛدـٛب ْظـساڄ إىل ٚدـٛد ع   
ايتا١َ، ٚنرا اؿاٍ بايٓطب١ إىل )ْڀل اٱْطإ( ا٫چ اْ٘ يف َكاّ ايسبط ٚعٓـدَا  
ــرٺ         ُٻ٢ س٦ٓٝ ــ ـــ قكــ١ٝڄ غــسط١ٝڄ تط ــا٭خس٣ ْٚ٪يِّ ــسبط  إســدُٜٗا ب ــد إٔ ْ ْسٜ

 تؿاق١ٝ أٟ ٫ عًك١ ٫ٚ زبط بُٝٓٗا، ٫ أْ٘ ذاتاڄ مل تػتٌُ ع٢ً ايع١ً.باٱ
ٕٸ املــساد َٓــ٘  تؿـام يف ايؿًطــؿ١ ايــرٟ ٖـٛ باطــ  ٖٚـرا غــ٬ف اٱ  ٌٷ، ؾـا

ٕٸ ٖرا  ٕٵ ٜٛدٳدٳ غ٤ٞٷ َٔ دٕٚ ع١ًٺ، ؾا ايتؿادف يف ضًط١ً ايعًٌ ٚاملعايٌٝ بأ
ٕٸ ٌٷ، بًشا  أ ْظاّ ايعـامل ْظـاّ ايعًٝـ١ ٚاملعًٛيٝـ١، ؾُـا َـٔ        املع٢ٓ قاٍ ٚباط

غ٤ٞٺ ا٫چ ٖٚٛ إَا ع١ً أٚ َعًٍٛ إىل إٔ تٓتٗـٞ ا٭غـٝا٤ إىل َطـبب ا٭ضـباب     
كٝكٝـ١ ٖٚـٛ ٚادـب ايٛدـٛد يراتـ٘ ايـرٟ ٖـٛ عًـ١ ٫         ٚعًچ١ ايعًـٌ ٚايعًـ١ اؿ  

 َعًٍٛ.
ٕٸ املساد َٔ ا٫تؿام يف املكاّ ٖٛ املع٢ٓ ا٭ٍٚ دٕٚ ايجاْٞ،  ؾتشؿٸٌ: أ
ثِ بعـد ذيـو تعـسٻض احملػـٞ )زٙ( إىل بٝـإ املـساد َـٔ )ايع٬قـ١( عٓـد قـٍٛ           

ٕٸ املــساد  ص<ٖٚــٞ أَــسٷ ...اخل>ط( بكٛيــ٘ )زٙ( ()يع٬قــ١ٺ)املــاتٔ  ٚساؾــً٘: أ
ٚايتايٞ ٚايرٟ بطبب٘ ٜطتؿشب املكدّ يع٬ق١ ا٫زتباط ٚاملٓاضب١ بني املكدّ با

 َؿاسب١ ايتايٞ َع٘ يف ايتشكل ٚايٛدٛد.ايتايٞ، أٟ ٜتڀًب املكدّ 
 ٚايع٬ق١ املٛدٛد٠ بني طسيف املتؿ١ً ايًص١َٝٚ ع٢ً أْٛاعڈ أزبع١ٺ:
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ٕٸ ايعًــ١ ٚامل  -1 عًــٍٛ تــاز٠ڄ ٜهــٕٛ املكــدٸّ عًــ١ڄ يًتــايٞ، َٚــٔ املعًــّٛ أ
 َت٬شَإ يف ايٛدٛد اـازدٞ عٝح َت٢ َا ٚددت ايع١ً ٚدد املعًٍٛ.

َجاٍ ذيو )إذا ضدٔ املا٤ ؾاْ٘ ٜتُدد( ؾإ املكدّ اعين ايطد١ْٛ ع١ً 
 ات يف املا٦.٤يًتُدد ٚلڀچٞ اؾصٜ

ٚأخس٣ ٜهٕٛ ايتايٞ عًـ١ڄ يًُكـدّ، َٚـٔ ايٛاقـض أٜكـاڄ يف ٖـرا        -2
ٕٸ ايع١ً ٚاملعًٍٛ َت٬شَإ يف ايٛدٛد عٝح إذا ٚدد املعًٍٛ ٚددت  ايٓٛع أ

ــ١      ــ٘ ٜطــتشٌٝ إ ٜٛدــد املعًــٍٛ َــٔ دٕٚ إٔ تهــٕٛ ايعً ــ١، ٭ْ ايعًــ١ ٫ قاي
ـٷ عٔ ٚدٛد ايع١ً.  َٛدٛد٠ڄ، ؾٛدٛد املعًٍٛ يف ٖرا ايٓٛع ناغ

َجاٍ ذيـو )إذا لـدد املـا٤ ؾاْـ٘ ضـاخٔ( ؾاملكـدّ ٖٓـا ٖٚـٛ لـدد املـا٤           
ٕٸ املعًـٍٛ ٖـرا        َعًٍٛ يًطد١ْٛ )ايتايٞ(، ؾإذا ٫سظـس  إٔ املـا٤ قـد لـدٸد ؾـا

 ٜهػـ عٔ ٚدٛد ايع١ً اييت ٖٞ ايطد١ْٛ.
 ٚثايج١ ٜهْٛإ ن٬ُٖا َعًٛيني يع١ًٺ ٚاسد٠ٺ َػذلن١ٺ. -3

٢ً املا٤ ؾاْ٘ ٜتُدد( ؾاْ٘ َٔ ايٛاقـض اْـ٘ ٫ ايػًٝـإ عًـ١     غَجاي٘ )إذا 
  ٔ ٚدـٛد   يًتُدد ٫ٚ ايتُدد ع١ً يًػًٝإ، ٚإيفا ُٖا َعاڄ َع٫ًٕٛ ناغـؿإ عـ

 ع١ًٺ َػذلن١ٺ بُٝٓٗا ٖٚٞ ضد١ْٛ املا٤ إىل دزد١ٺ َع١ٓٝٺ.
ــ١ ايتكــا٥ـ ٖٚــٞ إٔ ٜهــٕٛ املكــدٸّ     -4 ٚزابعــ١ڄ تهــٕٛ ايع٬قــ١ ع٬ق

 ٚايتايٞ َتكا٥ؿني عٝح ٜهٕٛ تعكڊٌ نٌ َُٓٗا بايكٝاع إىل اٯخس.
ٕٸ ا٭ب٠ٛ  َجاي٘ )إذا نإ شٜدٷ ابٓاڄ يعُسٚ ؾعُسٚ أبٷ ي٘( َٚٔ ايٛاقض أ

 َتكا٥ؿإ.ٚايب٠ٛٓ 
ٕٸ احملػٞ )زٙ( مل ٜتعسض إ٫چ  ٖرٙ ٖٞ ا٭ْٛاع ا٭زبع١ يًع٬ق١، غرل أ
ٕٸ َا ذنسٙ )زٙ( َٔ بـاب ايتُجٝـٌ ٫ َـٔ بـاب      ِڈ ٚاسد ٖٚٛ ا٭ٍٚ، إ٫چ أ يكط

 اؿؿس، ملا عسؾس َٔ إٔ ايع٬ق١ ٫ تٓشؿس عا ذٴنٹس.
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ثِ بعد ذيو ْعسز ع٢ً تٛقٝض بعض َؿـسدات ايـدزع ايـٛازد٠ يف    
 -:اؿاغ١ٝ

ٕ >قٛيــ٘ )زٙ(  اعــين ايٓطــبتني املــرنٛزتني يف املكــدّ   <ضــٛا٤ أناْــس ايٓطــبتا
ّڈ   ٚايتــايٞ باعتبــاز إٔ ايككــ١ٝ ايػــسط١ٝ َػــت١ًُ عًــ٢ طــسؾني َكــد

ٍڈ، ٚنٌ ٚاسدٺ َُٓٗا يف سدٸ ْؿطـ٘ قكـ١ٝ، ٚايككـ١ٝ     نُـا ٖـٛ    –ٚتا
ٕ إَػت١ًُ ع٢ً ايٓطب١، ٖٚـرا غـ٬ف ايككـ١ٝ اؿًُٝـ١ ؾـ      –ٚاقض 

٥ُاڄ َؿسداڄ، ٚقُٛشلا قد ٜهٕٛ َؿسداڄ ٚقد ٜهٕٛ َٛقٛعٗا ٜأتٞ دا
 مج١ًڄ.

أٟ ٚدــٛدٜتني نكٛيٓــا )نًُــا ناْــس ايػــُظ طايعــ١ڄ   <ثبــٛتٝتني>قٛيــ٘ )زٙ( 
ؾايٓٗاز َٛدـٛد( ؾاْـ٘ قـد سهـِ ؾٝٗـا بجبـٛت ْطـب١ ايٛدـٛد يًٓٗـاز          

 ع٢ً تكدٜس نٕٛ ايػُظ طايع١ڄ.
ٜـد سٝٛاْـاڄ مل   أٟ عـدَٝني نكٛيٓـا )نًُـا مل ٜهـٔ ش     <أٚ ضًبٝتني>قٛي٘ )زٙ( 

ٜهٔ إْطاْاڄ( ؾاْ٘ قد سهِ ؾٝٗا بجبٛت عـدّ نـٕٛ شٜـد إْطـاْاڄ عًـ٢      
 تكدٜس عدّ نْٛ٘ سٝٛاْاڄ.  

بإٔ ٜهٕٛ املكدّ ثبٛتٝاڄ ٚايتايٞ ضًبٝاڄ نكٛيٓا )نًُـا   <أٚ كتًؿتني>قٛي٘ )زٙ( 
ــايٞ     إذا نــإ ايعــدد شٚدــاڄ مل ٜهــٔ ؾــسداڄ(، أٚ املكــدّ عــدَٝاڄ ٚايت

 مل ٜهٔ ايعدد شٚداڄ نإ ؾسداڄ(. ٚدٛدٜاڄ نكٛيٓا )نًُا
ــ٘ )زٙ(  ــا نًُــ ٛؾك>قٛي ــ٘ يف    <ا مل ٜهــٔ ...اخلـيٓ ــا أزاد )زٙ( بٝاْ سؿــ١ًٝ َ

َـٔ إٔ املتؿـ١ً املٛدبـ١ َـا نـإ       –املكاّ: اْ٘ بٓا٤اڄ ع٢ً ٖرا املـ٬ى  
ٍ اؿهِ ؾٝٗا ب ؾكٛيٓـا )نًُـا مل    –ْطـبتني ٚإ ناْتـا ضـًبٝتني     إتؿـا

َتؿ١ً َٛدب١ ٚإ ناْس ايٓطبتإ  ٜهٔ شٜد سٝٛاْاڄ مل ٜهٔ إْطاْاڄ(
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ــ١     يف  ــ٘ بامل٬شَـ ــِ ؾٝـ ٕٸ اؿهـ ــساڄ إىل أ ــًبٝتني ْظـ ــايٞ ضـ ــدّ ٚايتـ املكـ
 بني ْطبتني ضًبٝتني. تؿاٍٚاٱ

ْٚؿظ ٖرا املعٝاز يف ايطايب١ َٔ املتؿ١ً نُا عسؾـس تؿؿـٌٝ ذيـو       
 يف ايبشح.

ٚقٛيـ٘   ،خدل َكدّ ص<نريو>طقٛي٘  <ٚنريو ايًص١َٝٚ ...اخل>قٛي٘ )زٙ( 
 َبتدأ َ٪خس. ص<ايًص١َٝٚ>ط
ؿد اٯٕ نإ ايه٬ّ يف بٝإ ايكك١ٝ املتؿـ١ً بٓشـٛ َڀًـل َـع                        

ــإ        ــسع يف بٝ ــا اٯٕ ؾٝػ ــ١، أَ ــ١ ٚا٫تؿاقٝ ــٔ ايًصَٚٝ ــس ع ــع ايٓظ قڀ
أقطاَٗا ٚقد أؾاد )زٙ( إٔ ايًص١َٝٚ َجٌ املتؿـ١ً َـٔ سٝـح املـ٬ى     

ٕٸ ٬َى اٱ يف ايًصَٚٝـ١ املتؿـ١ً    ابهٚاملعٝاز ايرٟ عسؾت٘، ٜعين أ
يف نًـٞ   هـاب اييت ٖٞ ْٛع َـٔ نًـٞ املتؿـ١ً ٖـٛ ْؿـظ َـ٬ى اٱ      

املتؿ١ً، ٖٚهرا ٬َى ايطًب يف ايًص١َٝٚ املتؿ١ً ٖٛ ْؿـظ َـ٬ى   
 نًٞ املتؿ١ً ايطايب١.

ٕٵ سهـِ بجبـٛت                             ٕٸ املتؿـ١ً َٛدبـ١ إ ٚع٢ً قـ٤ٛ ٖـرا: ؾهُـا أ
ايٓطــبتإ ضــًبٝتني، نــريو   ْطــب١ٺ عًــ٢ تكــدٜس أخــس٣ ٚيــٛ ناْــس  
ٕٸ  ايٓطـبتني يع٬قـ١ٺ ضـٛا٤     إتؿاٍايًص١َٝٚ َٛدبتٗا َا سهِ ؾٝٗا بأ
 أناْس ايٓطبتإ ثبٛتٝتني أّ ضًبٝتني.

ٕٵ سهِ ؾٝٗا بٓؿٞ اٱ                     ٕٸ املتؿ١ً ضايب١ إ ٍ ٚنُا أ َـٔ دٕٚ   تؿـا
يٝظ  ايٓظس إىل ايٓطبتني، نريو ايًص١َٝٚ ايطايب١ َا سهِ ؾٝٗا بأْ٘

 َع ايع٬ق١. تؿآٍٖاى اٱ
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ٕٸ املسنـب قـد ٜٓتؿـٞ باْتؿـا٤       <ضٛا٤ مل ٜهٔ ٖٓاى ...اخل>قٛي٘ )زٙ(  إعًـِ أ
( مل 1) يع٬ق١ٺ ع٢ً قطـُني:  تؿاٍأسد أدصا٤ٙ، ٚيف املكاّ ْؿٞ اٱ

 أؾ٬ڄ. إتؿاٍٜهٔ ٖٓاى 
ِٻ تـس٣ احملػـٞ )زٙ( قـاٍ      إتؿاٍ( نإ 2)               ٚيهٔ ٫ يع٬ق١ٺ، ؾُٔ ثـ

ٗڇِ بأْ٘ قطُإ يف املكاّ. ص<ضٛا٤ ...اخل>ط  نٞ ٜٴؿڃ
ٍ عـدّ ٚدـٛد اٱ   -عـين  أأَا ايكطِ ا٭ٍٚ                ؾهكٛيٓـا   –أؾـ٬ڄ   تؿـا

يبت١ نًُا ناْس ايػُظ طايع١ نإ ايًٌٝ َٛدٛداڄ( ؾاْـ٘ ٫  أ)يٝظ 
٫ٚ ٬َش١َ بني طًٛع ايػُظ ٚٚدٛد ايًٌٝ أؾـ٬ڄ نُـا ٫    إتؿاٍ
 ىؿ٢.

ٍ ٜٛدـد ٖٓـاى    -أعـين   ٚأَا ايكطِ ايجاْٞ                –يهـٔ ٫ يع٬قـ١ٺ    إتؿـا
ؾهكٛيٓا )يٝظ أيبت١ نًُا نإ اٱْطإ ْاطكاڄ نإ ايؿـسع ؾـا٬ٖڄ(   

ممهٔ بٌ ٚاقـع يف   ا١ًٖٝ ايؿسع بٓاطك١ٝ اٱْطإ أَسٷؾ إتؿإٍٸ إؾ
اـــازز، يهــٔ يــٝظ يع٬قــ١ٺ، ٚإ٫چ ٫َتٓــع اْؿهانٗــا عٓٗــا نُــا يف   

 املٛدب١ ايًص١َٝٚ.
إيفا غٝٻس ضٝام ايه٬ّ ٚمل ٜكٌ: )ٚنريو  <ٚأَا ا٫تؿاق١ٝ ...اخل>قٛي٘ )زٙ( 

ٍٷ أزاد )زٙ(     ٕٵ ٜتٛدٻـ٘ ضـ٪ا دؾعـ٘ بكٛيـ٘    ا٫تؿاق١ٝ( ٭ْ٘ ميهـٔ ٖٓـا أ
 ص.<ٚأَا ا٫تؿاق١ٝ...>ط

ٕٸ ايًصَٚٝــ١ ايطــايب١ )َــا سهــِ ؾٝٗــا بطــًب                         ٚايطــ٪اٍ ٖــٛ: أ
ٍ ٜهـٔ اٱ  يع٬ق١ٺ ضـٛا٤ مل  تؿاٍاٱ أؾـ٬ڄ أٚ نـإ ٚمل ٜهـٔ     تؿـا

يع٬قـ١ٺ( ؾتػـٌُ س٦ٓٝــرٺ ايًصَٚٝـ١ ايطـايب١ڂ بػــكچٗا ايجـاْٞ أعـين )َــا       
 ٫ يع٬ق١ٺ( تؿاٍسهِ باٱ
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ٕٻ اؿهــِ باٱ                 ــاز أ ــ١، باعتب ــاد   تؿــاٍاملتؿــ١ً ا٫تؿاقٝ ــ١ٺ َؿ ٫ يع٬ق
ا٫تؿاقٝــ١ املتؿــ١ً، ٚبايتــايٞ ضــٛف ٜٓــدزز ؼــس تعسٜـــ ايككــ١ٝ  

 ؿاق١ٝبتًص١َٝٚ ايطايب١ َؿاد ا٫تؿاق١ٝ، ٚعٓدٖا ؾ٬ ٜبك٢ َٛقع ي٬اي
 ص<تؿاقٝـ١ ٚأَا اٱ>زٙ( إيٝ٘ بكٛي٘ طٚقؿٻٌ اؾٛاب ايرٟ أغاز )              

ٕٻ ايًص١َٝٚ ايطايب١ قك١ٝ سهِ ؾٝٗا بطًب اٱ يع٬قـ١ٺ،   تؿاٍٖٛ: أ
غاٜــ١ ا٭َــس أْــ٘ يف ايٛاقــع ْٚؿــظ ا٭َــس تؿــدم ٖــرٙ ايككــ١ٝ يف    

ٍ يتني إسدُٜٗا َـا مل ٜهـٔ اٱ  سا أؾـ٬ڄ، ٚا٭خـس٣ َـا نـإ      تؿـا
ٚيهٔ ٫ يع٬ق١ٺ، ٚيهٓ٘ يٝظ ٖرا َؿاد ايكك١ٝ بـٌ َؿادٖـا    إتؿاٍ

بساش ٖرا املساد إ٫چ بايطايب١ إيع٬ق١ٺ، ؾ٬ ميهٔ  تؿاٍفسد ضًب اٱ
 ايًص١َٝٚ.

ٕٸ اٱ ٖٚرا غ٬ف اٱ              ٕٸ َؿادٖا اؿهِ بـأ ٍ تؿاق١ٝ ؾا يع٬قـ١ٺ،  ٫  تؿـا
تؿاق١ٝ َٚؿاد املتؿ١ً ايًص١َٝٚ، ؾ٬ تـداخٌ ؾُٝـا   ؾؿسمٷ بني َؿاد اٱ

 بُٝٓٗا.
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 (19احملاقس٠ )
ٕٵ سهِ ؾٝٗا بتٓايف ايٓطبتني أ٫ٚتٓا طقاٍ املاتٔ  َٚٓؿؿ١ً إ

١ أٚ ؾدقاڄ ؾكط ؾُاْع١ ٝؾُٝٗا ؾدقاڄ ٚنرباڄ ؾٗٞ اؿكٝك
 صاؾُع أٚ نرباڄ ؾكط ؾُاْع١ اـًٛ

ِ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ، ٚقد عسؾـس أْٗـا إَـا َتؿـ١ً     نإ ايه٬ّ يف تكطٝ
ــايه٬ّ يف     ٚإَــا َٓؿؿــ١ً، تكــدّ ايهــ٬ّ يف املتؿــ١ً ٚتكطــُٝاتٗا، أَــا اٯٕ ؾ

 ايكك١ٝ املٓؿؿ١ً ٚتكطُٝاتٗا.
عسٸف املاتٔ ايككـ١ٝ املٓؿؿـ١ً بأْٗـا َـا سهـِ ؾٝٗـا بتٓـايف ايٓطـبتني أٚ         

 ٫تٓاؾُٝٗا.
    ِ ــيت سهــ ــو: إٔ املٓؿؿــ١ً ٖــٞ ايككــ١ٝ اي ــايف   تٛقــٝض ذي ــا بايتٓ ؾٝٗ

ٚايتعاْد بني ايٓطبتني ايها٥ٓتني يف املكدّ ٚايتايٞ، أٚ بعدّ ايتٓـايف بُٝٓٗـا َـع    
ٌټ     قڀــع ايٓظــس عــٔ ْؿــظ ايٓطــبتني أُٖــا َٛدبتــإ أّ ضــايبتإ، ؾايًشــا  نــ

املكــدّ نُــا عسؾــس ذيــو َؿؿٸــ٬ڄ يف  إىل يفــا ٖــٛ عًــ٢ ْطــب١ ايتــايٞ  إايًشــا  
 املتؿ١ً.

 ايٓطبتني ؾٗٞ َٓؿؿ١ً َٛدب١ ب٬ ؾـسمڈ يف  ٚعًٝ٘ ؾإذا سهِ ؾٝٗا بتٓايف
ْؿظ ايٓطبتني ضٛا٤ أناْتا ثبٛتٝتني مٛ )ايعدد ايؿشٝض إَا إٔ ٜهـٕٛ شٚدـاڄ   
ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ؾسداڄ( أّ ضًبٝتني مٛ )ايعدد ايؿـشٝض إَـا إٔ ٫ ٜهـٕٛ ؾـسداڄ     

ٚايطـًب بـإٔ    هـاب ٚإَا إٔ ٫ ٜكبـٌ ايكطـ١ُ ايؿـشٝش١( أّ كتًؿـتني يف اٱ    
١ يف أسد ايڀسؾني َٛدب١ڄ ٚيف ايجاْٞ ضايب١ڄ مٛ )ٖرا ايعدد إَا إٔ تهٕٛ ايٓطب

ٜهٕٛ أزبع١ڄ ٚإَا إٔ ٫ ٜكبٌ ايكط١ُ ايؿشٝش١( أٚ ايعهظ مٛ )ٖرا ايعـدد  
 إَا إٔ ٫ ٜهٕٛ شٚداڄ ٚإَا إٔ ٜكبٌ ايكط١ُ ايؿشٝش١(. 
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طـًب تٓاؾُٝٗـا ؾٗـٞ َٓؿؿـ١ً ضـايب١ ٚإٕ ناْـس       بٚأَا إذا سهـِ ؾٝٗـا   
تني مٛ )يٝظ ٖرا ايعدد إَا إٔ ٜهٕٛ ث٬ث١ڄ ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ؾٛم ايٓطبتإ ثبٛتٝ

 ايٛاسد(.
ؾاؿاؾٌ: إٔ امل٬ى يف نٕٛ املٓؿؿ١ً َٛدب١ڄ أٚ ضايب١ڄ إيفا ٖٛ اؿهـِ  
بٛدٛد ايتٓايف بني ْطبتني ٚعدَ٘ دٕٚ ا٫غتُاٍ ع٢ً سسف ايطًب ٚعدَ٘، 

دب١ نُـا عسؾـس   ؾكد تهٕٛ ايطايبتإ )أعين املكدّ ٚايتايٞ( َٔ املٓؿؿ١ً املٛ
ٕٸ قك١ٝڄ َٛدب١ ايڀسؾني قد تهٕٛ َٔ املٓؿؿ١ً ايطـايب١ نُـا    َجاٍ ذيو، نُا أ

 تكدّ َجاي٘ قسٜباڄ.
 تكطُٝاتٗا :

 يًُٓؿؿ١ً تكطُٝإ كتؿإ بٗا ُٖٚا:
ايتكطِٝ ا٭ٍٚ : تكطِٝ املٓؿؿ١ً ايعٓادٜـ١ إىل أقطـاّ ث٬ثـ١ ) اؿكٝكٝـ١     

ٙ ا٭قطـاّ إَـا َٛدبــ١ أٚ   َٚاْعـ١ اؾُـع َٚاْعـ١ اـًــٛ( ٚنـٌ ٚاسـد َـٔ ٖــر      
ضايب١، ؾٝؿرل اجملُٛع ضـت١ڄ، ْـرنس ٖـرٙ ا٭قطـاّ َؿـسداڄ َؿـسداڄ َـع ايتعسٜــ         

 ٚاملجاٍ:
 اؿكٝك١ٝ املٛدب١: ٖٚٞ َا سهِ ؾٝٗا بتٓايف طسؾٝٗا ؾدقاڄ ٚنرباڄ. -1

ــأتٞ أ٫ٚڄ ٕٸ     ْ ــح ا ــساد َــٔ ايؿــدم ٚايهــرب يف املكــاّ، سٝ ــٝٿٔ امل ْٚب
اــازدٞ، ٚبتعـبرل ايػـٝذ املظؿچـس )زٙ(      ايؿدم ٜساد َٓـ٘ ايٛدـٛد ٚايتشكـل   

 يف ايٛدٛد خازداڄ. اٱدتُاعأٟ  اٱدتُاعاملساد َٓ٘ 
نُا إٔ ايهرب ٜساد َٓ٘ عدّ ايٛدـٛد ٚايتشكـل خازدـاڄ، أٟ ععٓـ٢     

 ا٫زتؿاع ع٢ً سدٸ تعبرل ايػٝذ املظؿس )زٙ(.
 ٚايهرب عع٢ٓ ا٫زتؿاع. اٱدتُاعؾايؿدم عع٢ٓ 
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ـ املصبٛز: إٔ املٓؿؿ١ً اؿكٝكٝـ١ املٛدبـ١ قـد    ثِ ْأتٞ إىل تؿطرل ايتعسٜ
ٕٸ ايتٓـايف    اٱدتُـاع أٟ َـٔ سٝـح    –سهِ ؾٝٗا بتٓايف طسؾٝٗـا ؾـدقاڄ    ععٓـ٢ أ
ٚنـرباڄ أٟ   –ؾـ٬ ميهـٔ إدتُاعُٗـا     اٱدتُـاع َٛدٛد بني طسؾٝٗا َٔ سٝـح  

ٚبتٓايف طسؾٝٗـا َـٔ سٝـح ايهـرب ٚا٫زتؿـاع ععٓـ٢ إٔ ايتٓـايف َٛدـٛد بـني          
 زتؿاع أٜكاڄ ؾ٬ ميهٔ ازتؿاعُٗا.طسؾٝٗا َٔ سٝح ا٫

 زتؿاع.ممهٔ ؾٝٗا ٫ٚ اٱ اٱدتُاعؾ٬ 
خر يريو َجا٫ڄ: )ايعدد ايؿشٝض إَا إٔ ٜهٕٛ شٚداڄ ٚإَا إٔ ٜهـٕٛ  
ٕٸ ايڀسؾني )ايصٚز ٚايؿسد( ٫ ميهٔ ادتُاعُٗا نُا  ؾسداڄ( ؾاْ٘ َٔ ايٛاقض أ

   ٚ اسـد ؾـشٝض   ٫ ميهٔ ازتؿاعُٗا، بدا١ٖ أْ٘ ٜطتشٌٝ إٔ ٜهـٕٛ ٖٓـاى عـدد 
شٚداڄ ٚيف ْؿظ ايٛقس ؾسداڄ، نُا أْ٘ ٜطـتشٌٝ إ ٫ ٜهـٕٛ عـددٷ شٚدـاڄ ٫ٚ     

 ؾسداڄ.
 ؾإذٕ: ادتُاع ايڀسؾني ؾٝٗا قاٍ ٚنرا ازتؿاعُٗا.

اؿكٝك١ٝ ايطايب١: ٖٚٞ َا سهِ ؾٝٗـا بطـًب تٓـايف طسؾٝٗـا ؾـدقاڄ       -2
 ٚنرباڄ.

 ُـاع اٱدتَعٓاٙ: اْ٘ سهِ ؾٝٗا بعدّ ٚضًب تٓايف ايڀسؾني َٔ سٝـح  
أٟ َٔ سٝح ادتُاع ايڀسؾني ايتٓـايف َطـًٛب َٚعـدّٚ ؾـُٝهٔ ادتُاعُٗـا      

 س٦ٓٝرٺ، ٚبعدّ تٓايف ايڀسؾني َٔ سٝح ا٫زتؿاع ؾُٝهٔ ازتؿاعُٗا أٜكاڄ.
َجاٍ ذيو: )يـٝظ أيبتـ١ إَـا إٔ ٜهـٕٛ ٖـرا ايعـدد شٚدـاڄ أٚ َٓكطـُاڄ         

ٕٸ ايڀسؾني اعين  تطاٜٚني ايصٚز ٚا٫ْكطاّ ع –عتطاٜٚني( ؾاْ٘ َٔ ايٛاقض أ
ٕٸ َعٓـ٢           – نُا ميهـٔ إدتُاعُٗـا نـريو ميهـٔ ازتؿاعُٗـا نُـا ٫ ىؿـ٢، ؾـا

ايصٚز ٖٛ املٓكطِ عتطاٜٚني ؾشٝشني ؾعٓدَا ٜتشكـل ايـصٚز ٜتشكـل ايجـاْٞ     
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ٚعٓدَا ٜستؿع ٜستؿع بايكسٚز٠، ٖٚرا ْظرل َـا يـٛ تكـٍٛ )يـٝظ أيبتـ١ إَـا إٔ       
 ٜهٕٛ ٖرا اؿٝٛإ إْطاْاڄ ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ْاطكاڄ(.

 ٕ: إدتُاع ايڀسؾني ؾٝٗا ممهٔ ٚنرا ازتؿاعُٗا.ؾإذ
َاْع١ اؾُع املٛدب١: ٖٚـٞ َـا سهـِ ؾٝٗـا بتٓـايف ايڀـسؾني ؾـدقاڄ         -3

ؾكـط   اٱدتُـاع ٫ نرباڄ، َٚعٓاٙ: أْ٘ سهِ ؾٝٗا بتٓايف طسؾٝٗا َـٔ سٝـح    طؾك
إَهإ  عدّ أٟ َٔ سٝح إدتُاع ايڀسؾني ايتٓايف بُٝٓٗا َٛدٛد، ٖٚرا ٜعين

، ٚأَا َٔ سٝح ايهرب ٚا٫زتؿاع ؾـ٬ تٓـايف بـني ايڀـسؾني     إدتُاعُٗا س٦ٓٝرٺ
 ٚبايتايٞ ؾُٝهٔ إزتؿاعُٗا.

َجاٍ ذيو: )ٖرا ايػ٤ٞ إَا إٔ ٜهٕٛ غذساڄ ٚإَـا إٔ ٜهـٕٛ سذـساڄ(    
ــسؾني    ــاع ايڀـ ٕٸ ادتُـ ــض أ ــٔ ايٛاقـ ــ٘ َـ ــ١  –ؾاْـ ــذس١ٜ ٚاؿذسٜـ ــع  –ايػـ ممتٓـ

ا ٚخًٛ ذيو َٚطتشٌٝ ٭ْ٘ َٔ اؾُع بني ايڀسؾني، ٚيهٔ ٫ ميتٓع ازتؿاعُٗ
 ايػ٤ٞ عٔ ايػذس١ٜ ٚاؿذس١ٜ نإٔ ٜهٕٛ َا٤اڄ أٚ ٖٛا٤اڄ أٚ غرلُٖا.

 ؾٝٗا قاٍ بُٝٓا ا٫زتؿاع ممهٔ. اٱدتُاعؾإذٕ: 
َاْعــ١ اؾُــع ايطــايب١: ٖٚــٞ َــا سهــِ ؾٝٗــا بطــًب تٓــايف طسؾٝٗــا  -4

تؿطـرل ذيـو: أْـ٘ سهـِ ؾٝٗـا بطـًب تٓـايف ايڀـسؾني َـٔ           ،ؾدقاڄ ؾكط ٫ نرباڄ
أٟ َٔ سٝح إدتُاع ايڀسؾني ٫ تٓايف بُٝٓٗا نٞ ٜهٕٛ َاْعاڄ  اٱدتُاعسٝح 
، ؾُٝهٔ س٦ٓٝرٺ إدتُاعُٗا، ٚبتٓايف طسؾٝٗا َـٔ سٝـح ايهـرب    اٱدتُاعَٔ 

إيفا سؿًٓا عًٝ٘  –أعين اؿهِ بتٓايف طسؾٝٗا نرباڄ  –ٚا٫زتؿاع، ٖٚرا املع٢ٓ 
ٕٸ ن١ًُ ايطًب ايـٛازد٠ يف  ٕٸ ضًب ايطًب إثبات، بًشا  أ أٍٚ  ؾُٔ خ٬ٍ أ
، هـاب ايتعسٜـ تٓدىڊ بأدا٠ ايٓؿٞ )٫( ايٛازد٠ يف مج١ً )٫ نرباڄ( ؾٝٓـتر اٱ 

ؾٝؿرل َع٢ٓ )٫ نرباڄ( يف ايتعسٜـ )اؿهِ بتٓايف طسؾٝٗا َـٔ سٝـح ايهـرب    
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ٚا٫زتؿاع( أٟ َٔ سٝح ا٫زتؿاع ايتٓايف َٛدٛد بـني ايڀـسؾني ٚبايتـايٞ ؾـ٬     
 ميهٔ ازتؿاعُٗا.

ٕٸ   ٖرٙ ايكك١ٝ ممهٔ دٕٚ ا٫زتؿاع.يف  اٱدتُاعٜٚتشؿٸٌ: أ
ٕٸ   َجاٍ ذيو: )يٝظ اؾطِ إَا إٔ ٜهٕٛ غرل ابٝض أٚ غرل اضٛد( ؾـا
ادتُــاع ايڀــسؾني يف غاٜــ١ اٱَهــإ، ؾاْــ٘ ميهــٔ إٔ ٜهــٕٛ دطــِ ٚاســدٷ غــرل 
ابٝض ٚغرل اضٛد بإٔ ٜهٕٛ امحس َج٬ڄ، أَا إزتؿـاع ايڀـسؾني ؾُطـتشٌٝ، إذ    

غرل ابٝض ٫ٚ ٖٛ غرل اضٛد، بٌ  ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى دطِ ٚاسد ٫ ٖٛ
ٜهٕٛ ابٝض ٚاضٛد يف ْؿـظ ايٛقـس، ٖٚـرا ٜٓذـسټ إىل اؾُـع بـني ايكـدٜٔ        

 ٖٚٛ قاٍ.
َاْع١ اـًٛ املٛدب١: ٖٚٞ َا سهِ ؾٝٗا بتٓـايف طسؾٝٗـا نـرباڄ ؾكـط      -5
 ٫ ؾدقاڄ.

َٚع٢ٓ ذيو: أْ٘ سهِ ؾٝٗا بتٓايف طسؾٝٗـا َـٔ سٝـح ا٭زتؿـاع ؾكـط،      
٦ــرٺ، ٚأَــا َــٔ سٝــح ايؿــدم أٟ َــٔ سٝــح إدتُــاع  ؾُٝتٓــع إزتؿاعُٗــا سٝٓ

 ايڀسؾني ؾ٬ تٓايف بُٝٓٗا، ٚبايتايٞ ؾُٝهٔ إدتُاعُٗا.
َجاٍ ذيو )شٜد إَا إٔ ٜهٕٛ يف ايبشـس أٚ ٫ ٜػـسم( ؾؿٝـ٘ ميتٓـع خًـٛ      
شٜد عٔ نْٛ٘ يف ايبشس ٚنْٛ٘ غرل َػسٚم عٝح مل ٜهٔ يف ايبشس ٜٚػسم أٟ 

ٕٸ ايػـسم ٖـٛ ايطـذل      ٜهٕٛ يف ايدل ٚخازز املا٤ ٜٚػسم، ٖٚـر  ٍڈ ٭ ا غـرل َعكـٛ
ؼس املا٤ َٚع نٕٛ شٜد خـازز املـا٤ نٝــ ٜعكـٌ غسقـ٘ ؾٝـ٘، ٚيهـٔ ٫ ميتٓـع         

 إدتُاعُٗا بإٔ نإ يف ايبشس ٫ٚ ٜػسم.
ؾإذٕ: ازتؿاع ايڀسؾني ٚخًٛ ايٛاقع َُٓٗا يف ٖرٙ ايككـ١ٝ ممتٓـع دٕٚ   

 .اٱدتُاع
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طسؾٝٗا نـرباڄ ؾكـط   َاْع١ اـًٛ ايطايب١: َا سهِ ؾٝٗا بطًب تٓايف  -6
 ٫ ؾدقاڄ.

ــح       ــايف طسؾٝٗــا َــٔ سٝ ــ٘ قــد سهــِ ؾٝٗــا بطــًب تٓ َٚعٓــ٢ ذيــو: أْ
ؾُٝتٓـع   اٱدتُـاع ا٫زتؿاع ؾـ٬ ميتٓـع إزتؿاعُٗـا، ٚبتٓـايف طسؾٝٗـا َـٔ سٝـح        

 إدتُاعُٗا يٛدٛد ايتٓايف.
ٚإ غ٦س ؾكٌ: اْ٘ يف ٖرٙ ايكك١ٝ قد سهِ بـإٔ املٓاؾـا٠ بـني طسؾٝٗـا     

 اٱدتُاعؾ٬ قرٚز يف ازتؿاعُٗا، أَا َٔ سٝح  َٔ سٝح ا٫زتؿاع َطًٛب١
ؾًٝطس املٓاؾا٠ َطًٛب١ڄ، بٌ ايتٓايف بـني ايڀـسؾني قـازپ ٚثابـس، ؾُٝتٓـع بايتـايٞ       

 إدتُاعُٗا.
ٕٸ ازتؿـاع ايڀـسؾني يف ٖـرٙ ايككـ١ٝ ممهـٔ دٕٚ        اٱدتُـاع ؾٝتشؿٸٌ: أ

 عهظ َٛدبتٗا.
اضـٛد(  َجاٍ ذيو: )يٝظ أيبت١ إَا إٔ ٜهٕٛ اؾطـِ ابـٝض أٚ ٜهـٕٛ    

ٕٵ ٜهٕٛ دطِ ٚاسـد   ؾٗٓا ازتؿاع ايڀسؾني يف غا١ٜ اٱَهإ، إذ ٫ قرٚز يف أ
٫ أبٝض ٫ٚ أضٛد بإٔ ٜهٕٛ أخكس َج٬ڄ، أَا إدتُاع ايڀسؾني ؾُُتٓع، ٭ْ٘ 

ضٛد يف ْؿظ ايٛقـس، ْظـساڄ إىل أْـ٘    أٜطتشٌٝ إٔ ٜهٕٛ دطِ ٚاسد أبٝض ٚ
ٕٻ      يف ٖـرٙ   اٱدتُـاع  مجعٷ بني ايكدٜٔ ٖٚٛ ممتٓـع، ؾُـٔ أدـٌ ذيـو قـايٛا إ

 ايكك١ٝ غرل ممهٔ.
 ٚميهٔ إٔ ًْدٸـ أسهاّ تًو ا٭قطاّ ايطت١ عا ًٜٞ:

 ٚا٫زتؿاع ممتٓعإ. اٱدتُاع : اؿكٝك١ٝ املٛدب١
 ٚا٫زتؿاع ممهٓإ. اٱدتُاع :اؿكٝك١ٝ ايطايب١

 ممتٓع ٚا٫زتؿاع ممهٔ. اٱدتُاع :َاْع١ اؾُع املٛدب١
 ممهٔ ٚا٫زتؿاع ممتٓع. عاٱدتُا :َاْع١ اؾُع ايطايب١
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 ممهٔ. اٱدتُاعا٫زتؿاع َطتشٌٝ ٚ :َاْع١ اـًٛ املٛدب١
 َطتشٌٝ. اٱدتُاعا٫زتؿاع ممهٔ ٚ :َاْع١ اـًٛ ايطايب١

ٚيف اـتاّ ٫ بأع باٱغاز٠ إىل بٝإ ٚد٘ تط١ُٝ ٖرٙ ا٭قطاّ ايج٬ث١ 
١ٝڄ ٚذيو يًُٓؿؿ١ً بٗرٙ ايتطُٝات، ؾٓكٍٛ: اْ٘ زلٝس ايكك١ٝ اؿكٝك١ٝ سكٝك

٭ٕ ايتٓايف بني دص٥ٝٗا أغد َٔ ايتٓايف بني دص٥ٞ َاْعيت اؾُع ٚاـًٛ عًـ٢  
أضاع أْ٘ يف ايؿدم ٚايهرب َعاڄ، ؾٗٞ أسلټ باضِ املٓؿؿ١ً بٌ ٖٞ سكٝك١ 

ِٻ قڂدَس ع٢ً قطُٝاٱ  ٗا.ْٝؿؿاٍ، َٚٔ ث
ٚزلٝس َاْع١ اؾُع بريو ؾبًشـا  إغـتُاشلا عًـ٢ َٓـع اؾُـع بـني       

 ؾٝٗا. اٱدتُاع١ دص٥ٝٗا ٚاضتشاي
ٚزلٝس َاْع١ اـًٛ بريو ؾـٮٕ ايٛاقـع ٫ ىًـٛ َـٔ دص٥ٝٗـا ٚميتٓـع       

 ثِ ْعسز ع٢ً تٛقٝض بعض عبا٥س  ايدزع: .إزتؿاعُٗا
ايذلدٜـد ٖـرا َـٔ     <أٟ ٫ يف ايهرب، أٚ َـع قڀـع ايٓظـس ...اخل   >قٛي٘ )زٙ( 

غاز٠ إىل َڀًب ٖٚٛ: إٔ َاْعـ١ اؾُـع قـد    إاحملػٞ )زٙ( يف املكاّ 
ــس ؿٗــا ٚتؿطــرلٖا، سٝــح عسؾــس    عبــازات ايكــّٛ يف تعسٜ  اختًؿ
 بتعسٜؿني:

َا عٔ بعكِٗ ٚايرٟ دس٣ عًٝ٘ ايػٝذ احملػٞ )زٙ( إىل  -ا٭ٍٚ:              
بأْٗا َا سهِ ؾٝٗا بتٓايف ايٓطبتني أ٫ٚتٓـا ؾُٝٗـا يف ايؿـدم     –اٯٕ 

خؿٛؾــ١ٝ َــٔ  –ؾكــط ٫ يف ايهــرب، ؾأخــرت ٖــرٙ اـؿٛؾــ١ٝ  
ٚإ غ٦س ؾكٌ: اْ٘ قـد   –سٝح ايهرب  سٝح ايؿدم ؾكط ٫ َٔ

 أڂخر يف ٖرا ايتعسٜـ داْب ايهرب بٓظس ا٫عتباز.
ٚإذا َا عسٻؾٓا َاْع١ اؾُع بٗرا ايتعسٜـ ؾـ٬ تهـٕٛ س٦ٓٝـرٺ غـا١ًَڄ                   

ٕٸ املٓؿؿ١ً اؿكٝك١ٝ ؾٝٗا  َكـاؾاڄ إىل   –يًُٓؿؿ١ً اؿكٝك١ٝ، بإعتباز أ
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يف أٚ عدَ٘ يف ايهرب أٜكاڄ، يف ايتٓا –ايتٓايف أٚ عدَ٘ يف ايؿدم 
ٕٸ ٖرا ايتعسٜـ قد خٴ ـٻ ؾٝ٘ إٔ ايتٓايف أٚ عدَـ٘ َـٔ سٝـح    سني أ

ايؿــدم ٫ َــٔ سٝــح ايهــرب، ؾــ٬ تهــٕٛ َاْعــ١ اؾُــع غــا١ًَڄ    
يًُٓؿؿــ١ً اؿكٝكٝــ١، ا٭َــس ايــرٟ أطًكــٛا عًٝٗــا بٓــا٤اڄ عًــ٢ ٖــرا   

)َاْع١ اؾُع باملع٢ٓ ا٭خـ( يهْٛٗـا بٗـرا ايتؿطـرل     ايتؿطرل إضِ
ـٻ َٔ ايتؿطرل اٯخس شلـا ايـرٟ ضـٝأتٞ ذنسٖـا، يؿـسض عـدّ        أخ

 سلٛشلا يًُٓؿؿ١ً اؿكٝك١ٝ نُا عسؾس.
َـا عـٔ آخـسٜٔ ٚايـرٟ أغـاز )زٙ( إيٝـ٘        -ايتعسٜـ ايجاْٞ:

بأْٗا َا سهِ ؾٝٗا عذـسد   - ص<أٚ َع قڀع ايٓظس ...اخل>طبكٛي٘ 
طـــبتني أٚ ٫ تٓاؾُٝٗـــا يف ايؿـــدم َـــع قڀـــع ايٓظـــس عـــٔ تٓـــايف ايٓ

ايهــرب، ؾكڀعــٛا ْظــسِٖ عــٔ ايهــرب ٚمل ٜتعسقــٛا إيٝــ٘، ٚإيفــا  
تعسقٛا إىل داْب ايؿدم ؾكط، ؾش٦ٓٝرٺ طسف ايهرب وتٌُ ؾٝ٘ 

 استُا٫ٕ:
إٔ ٜهٕٛ اؿهِ بايتٓايف أٚ عدَ٘ يف داْب ايهرب أٜكاڄ، نُـا   -أ

كٝك١ٝ، ٚعًٝ٘ ؾتهٕٛ َاْع١ اؾُع ٖٛ اؿاٍ بايٓطب١ إىل املٓؿؿ١ً اؿ
 غا١ًَڄ يًُٓؿؿ١ً اؿكٝك١ٝ أٜكاڄ.

ــب        -ب ــريو كتؿــاڄ ظاْ ــِ ب ــٕٛ اؿه ــٌ ٜه ــريو ب ــٕٛ ن أ٫چ ٜه
ــاملع٢ٓ     ايؿــدم ٚايٛدــٛد ؾكــط، ٖٚــرا ٖــٛ َعٓــ٢ َاْعــ١ اؾُــع ب

 ا٭خـ.
ستـ٢ دـاش إٔ ػتُـع    >طٚاىل ٖرٜٔ ا٫ستُـايني ٜػـرل قٛيـ٘ )زٙ(    

 .ص<عاايٓطبتإ يف ايهرب ٚإٔ ٫ ػتُ
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ٌ ؿد اٯٕ: إٔ َاْع١ اؾُع بٗرا ايتعسٜـ ايجاْٞ شلا ؾسدإ ؾتشؿٻ
أسدُٖا املٓؿؿ١ً اؿكٝك١ٝ، ٚثاُْٝٗا َاْع١ اؾُع باملع٢ٓ ا٭خـ، 
ؾُٔ ادٌ ذيو أڂطًل ع٢ً َاْع١ اؾُع بٓا٤اڄ ع٢ً ايتعسٜـ ايجـاْٞ  

 إضِ َاْع١ اؾُع باملع٢ٓ ا٭عِ.
اؾُع أخـ َـٔ ايجـاْٞ، بًشـا     ٚاـ٬ؾ١: إٔ ايتؿطرل ا٭ٍٚ ملاْع١ 

ٌٻ َا سهِ ؾٝٗا بايتٓايف أٚ عدَ٘ يف ايؿدم ضٛا٤ أنإ يف  ٕٸ ايجاْٞ ٜػٌُ ن أ
 ايهرب نريو أّ ٫، غ٬ف ا٭ٍٚ ؾاْ٘ َا مل ٜهٔ يف نرب٘ نريو.

ٕٸ عباز٠ املؿٓـ ٖٓا ؼتٌُ ن٬ ايتؿطـرلٜٔ ٚذيـو ٭ْـ٘     ٚنٝـ نإ ؾا
ؾٝؿــرل َعٓــ٢ َاْعــ١   (ِ(هٹــ)سٴ) ( قٝــداڄ يكٛيــ٘(ؾكــط)ميهــٔ إٔ ٜهــٕٛ قٛيــ٘ )

اؾُع: أْ٘ قد سهِ بايتٓايف أٚ اي٬ تٓايف يف داْب ايؿدم ؾكط ٚمل وهِ يف 
ايهــرب بػــ٤ٞٺ، ٖٚــرا أعــِ َــٔ إٔ ٜهــٕٛ يف داْــب ايهــرب نــريو أّ مل  

 ٜهٔ، ؾرلدع س٦ٓٝرٺ إىل ايتؿطرل ايجاْٞ.
ــ٘ )  ــ٘  (ؾكــط()ٚميهــٔ إٔ ٜهــٕٛ قٛي ــداڄ يكٛي ــايف ايٓطــبتني أ٫ٚ)قٝ  )تٓ

ؾٝؿرل َعٓاٖا: أْ٘ قد سهِ ؾٝٗـا بايتٓـايف أٚ ايـ٬ تٓـايف يف ايؿـدم       (تٓاؾُٝٗا(
 ؾكط ٫ يف ايهرب، ؾرلدع س٦ٓٝرٺ إىل ايتؿطرل ا٭ٍٚ.

ٚايٓتٝذــ١ يف ْٗاٜــ١ ايػــٛط: إٔ عبــاز٠ املؿــٓـ سٝــح استًُــس نــ٬   
املعٓــٝني ٚايتؿطــرلٜٔ ملاْعــ١ اؾُــع ؾُــٔ ادــٌ ذيــو بٝٻٓٗــا ايػــازح عًــ٢ مــٛ  

 ص.<أٟ ٫ يف ايهرب أٚ َع قڀع ايٓظس عٔ ايهرب>طٛي٘ ايذلدٜد بك
ثِ إٕ لاّ َا ذنسْاٙ َٔ دٕٚ شٜاد٠ٺ ْٚكٝؿـ١ٺ هـسٟ يف َعٓـ٢ ٚتؿطـرل     

( ٚعٓد٥ـرٺ ؾـ٬ سادـ١ إىل إٔ    ()أٚ نـرباڄ ؾكـط  )ٍ املـاتٔ  َٛاْع١ اـًٛ أٟ يف قـ 
ـٳ ع٢ً غسح عباز٠ احملػٞ )زٙ( ْٳ أٟ ٫ يف ايؿـدم أٚ َـع قڀـع ايٓظـس     >طكٹ

 .ص<عٔ ايؿدم
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 (20احملاقس٠ )
ٌپطقاٍ املاتٔ  َٓٗا عٓاد١ٜ إٕ نإ ايتٓايف يراتٞ  ٚن

 صؾاتؿاق١ٝ ٫چإاؾص٥ني ٚ

ٕٸ شلـا تكطـُٝني     نإ ايه٬ّ يف تكطِٝ ايكك١ٝ املٓؿؿ١ً، ٚقد عسؾـس أ
كتؿني بٗا، تكـدّ اؿـدٜح عـٔ ايتكطـِٝ ا٭ٍٚ شلـا، أَـا اٯٕ ؾاؿـدٜح يف        

 ٓاد١ٜ ٚا٫تؿاق١ٝ.تكطُٝٗا ايجاْٞ ٖٚٛ تكطُٝٗا إىل ايع
ــني ٖــرا ايتكطــِٝ ٚضــابك٘،       ــا٥ص ب ــ٘ ْػــرل إىل امل ــٛزٚد يف بٝاْ ــٌ اي ٚقب

ٕٸ د١ٗ اٱ خت٬فٚايؿازم بُٝٓٗا إيفا ٖٛ يٲ عتبـاز  يف د١ٗ ا٫عتباز، بًشا  أ
يف ايتكطِٝ ا٭ٍٚ ؽتًـ عٓٗا يف ايتكطِٝ ايجاْٞ، ؾإ ايتكطِٝ ا٭ٍٚ إيفا نإ 

  ٚ ؾعُٗـا ٚعـدّ إَهـإ ذيـو، ٚعسؾـس إٔ      زباعتباز إَهإ إدتُـاع ايڀـسؾني 
 ا٭قطاّ ث٬ث١ )اؿكٝك١ٝ َٚاْع١ اؾُع َٚاْع١ اـًٛ(.

عتباز ؾٝ٘ غ٤ٞ آخس ٖٚٛ باعتبـاز طبٝعـ١   أَا ايتكطِٝ ٖرا ؾإ د١ٗ اٱ
ٕٸ املٓؿؿ١ً تٳعٵين أْ٘ ٖٓـاى   ايتٓايف ٚايتعاْد ايها٥ٔ بني ايڀسؾني، ؾاْو تعسف أ

  ٚ ايتـايٞ، ٖـرا ايتٓـايف ايهـا٥ٔ بـني ايڀـسؾني       تٓافٺ ٚتعاْدٺ بني ايڀـسؾني املكـدّ 
ٌڈ  طبٝعت٘ ع٢ً مٜٛٔ تاز٠ڄ ٜهٕٛ تٓاؾٝاڄ ذاتٝاڄ، ٚأخس٣ ٜهٕٛ عسقٝاڄ ْتٝذ١ عاَ

 طبٝع١ ايتٓايف إْكطُس املٓؿؿ١ً إىل قطُني. إخت٬فدٌ أخازدٞ، ؾُٔ 
 ٖرا ٖٛ ايؿسم بني ايتكطِٝ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ يًُٓؿؿ١ً.

 تكطِٝ ايرٟ مٔ بؿددٙ، ؾٓكٍٛ:إذا عسؾس ٖرا ؾًٓأتٞ إىل بٝإ اي
 إٕ املٓؿؿ١ً تٓكطِ باعتباز طبٝع١ ايتٓايف ٚايعٓاد إىل قطُني:

ايعٓاد١ٜ: ٖٚٞ ايكك١ٝ املٓؿؿ١ً اييت بني طسؾٝٗا تٓافٺ  /ايكطِ ا٭ٍٚ
ٌڈ َُٓٗا تٓايف ٚتعاْـد   ٚعٓادٺ سكٝكٞ ٚذاتٞ، عع٢ٓ إٔ تهٕٛ ذات ايٓطب١ يف ن
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قس إســداُٖا يف َــٛزدٺ إَتٓــع ؾــدم ذات ايٓطــب١ يف اٯخــس، عٝــح إذا ؾــد
 ا٭خس٣ ؾٝ٘، ؾاملٓاؾا٠ بني ايڀسؾني َٓاؾا٠ ذات١ٝ ْاغ١٦ َٔ ذاتٞ ايڀسؾني.

َجاٍ ذيو: )ايعدد إَا إٔ ٜهٕٛ شٚداڄ ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ؾسداڄ( ؾٗٓا بـني  
ٕٸ ذات  –ايصٚد١ٝ ٚايؿسد١ٜ  –اؾص٥ني  َٓاؾا٠ ذات١ٝ ْاغ١٦ َٔ ذاتٞ اؾص٥ني، ؾا

يف قـُٔ   سٓايف ٚتعاْد ذات ايؿسد١ٜ، ؾايصٚد١ٝ يـٛ ؼككـ  ايصٚد١ٝ َٚاٖٝتٗا ت
أٟ َاد٠ٺ ضٛا٤ أؼككس يف قُٔ ا٫ثٓني أّ ا٭زبع١ أّ ايطت١ أّ يف غرلٖا شلٞ 
تٓايف ٚتعاْد ذات ايؿسد١ٜ أُٜٓا ؼككس يف قُٔ ايٛاسد أّ ايج٬ث١ أّ اـُط١ 

 أّ غرلٖا.
يتٓـايف ايـراتٞ   ميـا٤ إيٝـ٘ يف املكـاّ ٖـٛ: أْٗـِ ذنـسٚا إٔ ا      ٚمما وطـٔ اٱ 

ٕٸ ايتٓـايف يف غـرل تًـو املـٛازد ٫ ٜهـٕٛ        ٜتؿٛز يف أزبع َٛازد ممـا ٜٴ  ٓبـأ عـٔ أ
 ؿك١ً عٓاد١ٜڄ، ٖٚٞ:ٓذاتٝاڄ ٚبايتايٞ ؾ٬ تهٕٛ ايكك١ٝ امل

ــٝض اٯخــس        ــايٞ ْك ــدّ ٚايت ــٔ املك ــٌ َ ــإ ن ــا إذا ن ــٛزد ا٭ٍٚ: َ امل
إٔ ٜهـٕٛ   نايٛدٛد ٚايعدّ عٓد تأيٝـ قك١ٝٺ َٓؿؿ١ًٺ بـإٔ ٜكـاٍ )ايػـ٤ٞ إَـا    

ٕٸ نــ٬ڋ َــٔ ايڀــسؾني أعــين  َٛدــٛداڄ ٚإَــا إٔ ٜهــٕٛ َعــدَٚاڄ( َٚــٔ املعًــّٛ أ
ايٛدٛد ٚايعدّ ْكٝض اٯخس، ٚعًٝ٘ ؾاملٓاؾا٠ بُٝٓٗا َٓاؾا٠ ذات١ٝ، إذ ايٛدـٛد  
يف ذات٘ َٚاٖٝت٘ ٜٓايف ٜٚعاْد ايعدّ نريو، عٝح إذا ؾدم أسدُٖا يف َاد٠ٺ 

 إَتٓع ؾدم اٯخس عٓدٖا نُا ٖٛ ٚاقض.
ملٛزد ايجاْٞ: َا إذا نإ أسد اؾص٥ني َطاٜٚاڄ يٓكٝض اؾـص٤ اٯخـس،   ا

نــايٛدٛد ٚاي٬ٚدــٛد عٓــدَا ت٪يچـــ قكــ١ٝڄ َٓؿؿــ١ًڄ )ايػــ٤ٞ إَــا إٔ ٜهــٕٛ   
ٕٸ اي٬چ َٛدٛد َطاٚم يٓكٝض اؾص٤ َٛدٛداڄ ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ٫ َٛدٛد( ؾؿٝ٘ أ

ٕٻ ايٓطــب١ بــني           اٯخــس أٟ يٓكــٝض ايٛدــٛد ٖٚــٛ ايعــدّ، ملــا عسؾــس َــٔ أ
 اي٬َٛدٛد ٚايعدّ ْطب١ ايتطاٟٚ.
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 ٚعًٝ٘ ؾاملٓاؾا٠ بني ايٛدٛد ٚاي٬ٚدٛد َٓاؾ١څ ذات١ٝڅ.
ـٻ َڀًكـاڄ َـٔ ْكــٝض           املـٛزد ايجايـح: َـا إذا نـإ أسـد ايڀـسؾني أخـ
اٯخس َٔ قبٌٝ اٱْطإ ٚاي٬ سٝٛإ يف قٛيو )إَا ٖرا إْطإ أٚ ٫ سٝٛإ( 

ٕٸ اٱْطإ  ـٸ َڀًكـاڄ َـٔ ْكـٝض     – ايرٟ ٚقع َكدَاڄ –ؾاْ٘ َٔ ايٛاقض أ أخ
ٕٸ ايٓطــب١ بــني اٱْطــإ  –ايٛاقــع تايٝــاڄ  –اي٬سٝــٛإ  أعــين اؿٝــٛإ، بداٖــ١ أ

 ٚاؿٝٛإ عُّٛ ٚخؿٛف َڀًكاڄ.
 ؾإذٕ ذات اٱْطإ تٓايف ٚتعاْد ذات اي٬سٝٛإ.

املٛزد ايسابع: َا إذا نإ أسدُٖا أعِ َڀًكاڄ َـٔ ْكـٝض اٯخـس َـٔ     
قٛيو )إَا ٖرا سٝٛإ أٚ ٫ إْطـإ( قـسٚز٠ إٔ   قبٌٝ اؿٝٛإ ٚاي٬إْطإ يف 

 اؿٝٛإ أعِ َڀًكاڄ َٔ ْكٝض اي٬إْطإ أعين اٱْطإ.
دټ ايككـاٜا  عؾاؿاؾٌ: إٔ ايتٓايف بني اؾص٥ني يف ٖرٙ املٛازد ذاتٞ، ؾت

 تؿاق١ٝ.املٓؿؿ١ً ؾٝٗا عٓاد١ٜڄ، أَا يف غرلٖا ؾتعدٸ َٔ ايككاٜا اٱ
 ٞ ككـ١ٝ املٓؿؿـ١ً ايـيت ٫ ٜهـٕٛ بـني      ا٫تؿاقٝـ١: ٖٚـٞ اي   /ايكطِ ايجـاْ

بـإٔ   طسؾٝٗا تٓاف ٚعٓاد سكٝكٞ ٚذاتٞ، ٚإيفا ٜهـٕٛ ايتٓـايف عسقـٝاڄ ٚاتؿاقٝـاڄ    
ٕٵ ٜتشكل أسدُٖا بدٕٚ اٯخس ٭َسڈ عازقٞ خازز عٔ ذاتُٗـا، ؾًـِ    ٜتؿل أځ

 تهٔ املٓاؾا٠ بُٝٓٗا ْاغ١٦ڄ عٔ ذاتُٗا.
ٖـرا ايعبـد   َجاٍ ذيو: ايطٛاد ٚايهتاب١ عٓـدَا تكـٍٛ )إَـا إٔ ٜهـٕٛ     

أضٛد ٚغرل ناتب أٚ ٜهٕٛ ناتباڄ غرل اضٛد( ؾؿٞ ٖرا املجـاٍ املٓاؾـا٠ ساؾـ١ً    
ٕٸ ذات  بني ايطٛاد ٚايهتاب١، ا٫چ أْٗا يٝطس ذات١ٝڄ ْٚاغ١٦ڄ عٔ ذاتُٗا، بدا١ٖ أ
ايطــٛاد ٫ تٓــايف ذات ايهتابــ١، ٚإ٫چ ملــا أَهــٔ إدتُــاع ايطــٛاد ٚايهتابــ١ ٚملــا 

ٕٸ      أَهٔ إزتؿاعُٗا يف ؾسدٺ َٔ أؾـ  ساد اٱْطـإ، يف سـني أْٸـا ْـس٣ بايٛدـدإ أ
ايهجرل َٔ أؾساد اٱْطإ قد ادتُعس ؾِٝٗ ؾؿتا ايطٛاد ٚايهتابـ١، ٚنـريو   
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ٕٸ ايهجرل َِٓٗ قد اْتؿس يف سكِٗ ٖاتإ ايؿؿتإ ؾُٔ ٖـرا   ْس٣ بايٛددإ أ
ْطتهػـ إٔ املٓاؾا٠ بني ايطٛاد ٚايهتاب١ يٝطس ذاتٝـ١ڄ، ٚإيفـا ٖـٞ اتؿاقٝـ١ قـد      

َسڈ خازز عٔ ذاتُٗا ٖٚٛ عًُٓا ا٫مجايٞ َـٔ اــازز بـإٔ ٖـرا     سؿًس ٭
ايعبد اـازدٞ إَا ٖٛ أضٛد غرل ناتب أٚ ناتب ٚغـرل اضـٛد، ْٚتٝذـ١ ٖـرا     

ٕٵ سؿًس املٓاؾا٠ بني ايطٛاد ٚايهتاب١ يف قكٝتٓا ٖرٙ.  أ
ٕٵ ناْس َٓاؾا٠ڄ ْاغ١٦ڄ  ٕٸ املٓاؾا٠ بني طسيف ايكك١ٝ املٓؿؿ١ً إ ٚباؾ١ًُ: أ

ٕٵ ناْس َٓاؾا٠ڄ عسق١ٝڄ اتؿاق١ٝڄ ْٚاغ١٦ڄ َٔ أَسڈ َٔ ذاتُٗا  ؾاملٓؿؿ١ً عٓاد١ٜ، ٚا
 خازز عٔ ذاتُٗا ؾاملٓؿؿ١ً اتؿاق١ٝ.
 أڂغرل إىل عد٠ ؾٛا٥د ذنسٖٚا يف املكاّ: ٚيف ختاّ ايبشح أٚدټ إٔ

ٕٸ املتداٍٚ ٚاملعتد ب٘ َٔ ايككاٜا يف ايعًّٛ ٚاحملـاٚزات إيفـا    ا٭ٚىل: أ
ــ١   ــ١ يف اؿًُٝ ــ١ يف ايػــسط١ٝ   ٖــٞ اؿكٝكٝ ــ١، ٚايًصَٚٝ ــ١ ٚايرٖٓٝ دٕٚ اـازدٝ

 املتؿ١ً، ٚاؿكٝك١ٝ يف ايػسط١ٝ املٓؿؿ١ً دٕٚ َاْعيت اؾُع ٚاـًٛ.
ايجاْٝــ١: إٔ ايككــ١ٝ ايػــسط١ٝ سكٝكــ١ڄ إيفــا تؿــدم عًــ٢ املتؿــ١ً، أَــا   

ايػسط١ٝ عباز٠ عـٔ أدا٠ غـسطٺ ٚأدا٠    ؿ١ً ؾًٝطس غسط١ٝڄ يف اؿكٝك١، إذاملٓؿ
 –ُْٗا َؿكٛدتـإ يف قٛيـو   إداتإ ٫ ْساُٖا يف املٓؿؿ١ً، ؾدصا٤ٺ، ٖٚاتإ ا٭

)إَــا إٔ ٜهــٕٛ ايعــدد شٚدــاڄ أٚ ؾــسداڄ(، ؾُــٔ ادــٌ ذيــو ٫ تهــٕٛ     –َــج٬ڄ 
 غسط١ٝڄ سكٝك١ڄ.

ِٻ أْٸا يفجٿ  ٌ يف َڀايب ايػسط١ٝ بايككاٜا املتؿ١ً دٕٚ املٓؿؿ١ً.َٚٔ ث
١ ؾًُـاذا  ٚقد تطأٍ ٚتكٍٛ: إذا ناْس ايػسط١ٝ يف اؿكٝك١ ٖـٞ املتؿـً  

 أدزدٛا املٓؿؿ١ً يف قُٔ ايػسطٝاتب
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ٚاؾــٛاب: إيفــا ذنــسٚا ٚأدزدــٛا املٓؿؿــ١ً يف ايػــسطٝات ؾُــٔ بــاب  
ٕٸ  ايػــسط١ٝ عًــ٢ املٓؿؿــ١ً إؾــڀ٬ح َــٔ املٓاطكــ١   إطــ٬ما٫ؾــڀ٬ح، أٟ أ

 تػبٝٗاڄ شلا بأختٗا املتؿ١ً، ٚإ٫چ يٝطس ٖٞ غسط١ٝڄ يف اؿكٝك١.
ٕٸ املكدّ يف املت ؿ١ً َتُٝٻـص عـٔ ايتـايٞ بـايڀبع، غـ٬ف      ايجايج١: قايٛا إ

ٕٸ املكدٸ  ّ ٫ ٜتُٝٻص عٔ ايتايٞ بايڀبع بٌ بايٛقع.املٓؿؿ١ً ؾا
تٛقٝض ذيو: إٔ املكدّ يف املتؿ١ً َا اتؿٌ بأدا٠ ايػسط ٚايتايٞ َـا  
اتؿــٌ بــأدا٠ اؾــصا٤، ؾاملكــدّ يف املتؿــ١ً َعًــّٛ ٚايتــايٞ نــريو َعًــّٛ َــٔ 

ٕٵ ناْـس      خ٬ٍ تعسٜؿ٘، ؾؿٞ ضاس١ ا٭َجًـ١   املكـدّ يف املتؿـ١ً َعًـّٛ ٖٚـٛ )إ
٘ عــسف ايػـسط، ٚنــرا ايتـايٞ ٖٚــٛ )ؾايٓٗــاز   تؿــايايػـُظ طايعــ١ڄ( َـج٬ڄ ٱ  

٘ عسف اؾصا٤، ٚيريو ؾًٛ أڂخٸس املكدّ يهـإ أٜكـاڄ َعًَٛـاڄ    تؿايَٛدٛد( ٱ
 أْ٘ املكدّ َجٌ )ايٓٗاز َٛدٛد نًُا ناْس ايػُظ طايع١ڄ(.

ؾٝٗـا َـا ٜتُٝٻـص بـ٘ املكـدّ عـٔ ايتـايٞ        ٖٚرا غ٬ف املٓؿؿ١ً ؾاْ٘ يـٝظ  
عٝـح يــٛ أڂخٸــس يهــإ َعًَٛــاڄ، يٛقــٛح أْــو ٫ تطــتڀٝع إٔ لٝٿــص بــني املكــدّ  
ٕٸ املكدّ ٖٛ  ٚايتايٞ يف قٛيو )ايعدد إَا إٔ ٜهٕٛ شٚداڄ أٚ ؾسداڄ( ؾإ قًس إ
ايصٚز ٚايتايٞ ٖٛ ايؿسد يكٌٝ يو َاذا تكٍٛ يف قٛيو )ايعـدد إَـا إٔ ٜهـٕٛ    

ٚداڄ(ب ؾٝٓتكض املڀًب س٦ٓٝرٺ، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜهٕٛ املكدّ يف املٓؿؿـ١ً  ؾسداڄ أٚ ش
 َتُٝٸصاڄ عٔ ايتايٞ بايڀبع.

ْعِ ٜتُٝص عٓ٘ بايٛقع أٟ باملٛاقع١ ٜعين َا ٚقعت٘ أ٫ٚڄ ٖـٛ املكـدّ   
 َٚا ٚقعت٘ ثاْٝاڄ ٖٛ ايتايٞ.

 ثِ ْٓتكٌ إىل تٛقٝض بعض عبازات ايدزع ايٛازد٠ يف اؿاغ١ٝ:
ــ٘ )زٙ(  ــني ايص>قٛي ــ١ ب ــ١ ٚايؿسدٜ ــاٍ يًُٓؿؿــ١ً اؿكٝكٝــ   <ٚدٝ ١ َــٔ ٖٚــرا َج

َــا ْعــيت اؾُــع ٚاـًــٛ َٓٗــا ؾكــد تكــدَا يف  ايعٓادٜــ١، ٚأَــا َجــا٫
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ايبشح ايطـابل اعـين )ٖـرا ايػـ٤ٞ إَـا إٔ ٜهـٕٛ غـذساڄ ...اخل(        
 خل(اٚ)إَا إٔ ٜهٕٛ شٜد يف ايبشس ...

ٕٵ لجٸٌ شلا بأَج١ًٺ أڂخس٣ غرل اييت                 تكدَس.ٚبإَهاْو أ
عڀــ عًـ٢ قٛيـ٘ عـٔ ذاتُٝٗـا، ٖٚـرا        <٫ عٔ خؿٛف املـاد٠ >قٛي٘ )زٙ( 

 غسٚع يف ايكطِ ايجاْٞ َٔ املٓؿؿ١ً أ٫ ٖٚٞ ا٫تؿاق١ٝ.
أٟ املكـدّ ٖٚـٛ )إَـا إٔ ٜهـٕٛ      <بني طسيف ٖرٙ ايكك١ٝ املٓؿؿ١ً>قٛي٘ )زٙ( 

 أضٛد ٚغرل ناتب( ٚايتايٞ ٖٚٛ )أٚ ٜهٕٛ ناتباڄ ٚغرل أضٛد(.
أٟ ٖـرا ايػـدـ املؿـسٚض نْٛـ٘      <عطب خؿٛف املـاد٠  بٌ>قٛي٘ )زٙ( 

 اضٛد ٚغرل ناتب أٚ ناتباڄ ٚغرل اضٛد.
أٟ املٓؿؿ١ً املرنٛز٠ ايها١ٓ٥ ؾٝٗـا املٓاؾـا٠ َـٔ خؿٛؾـ١ٝ      <ؾٗرٙ>قٛي٘ )زٙ( 

 املاد٠.
ٚأَـا َجـاٍ َاْعـ١ اؾُـع َـٔ املٓؿؿـ١ً        <تؿاقٝـ١ إَٓؿؿ١ً سكٝكٝـ١  >قٛي٘ )زٙ( 

ٕ ٖــرا اٱْطــإ ٫ أضــٛد ٚإَــا إٔ تؿاقٝــ١ ؾهكٛيٓــا )إَــا إٔ ٜهــٛاٱ
ٜهٕٛ ناتباڄ( ؾُٝا يٛ ؾسقٓا ٖرا اٱْطإ اضـٛد ٚغـرل ناتـب، ؾـ٬     

ٚميهٔ ازتؿاعُٗا بـإٔ   ،ميهٔ ادتُاعُٗا يهْٛ٘ اضٛد ٚغرل ناتب
 ناتب نُا ٖٛ املؿسٚض. ٚغرل ٜهٕٛ اضٛد

ٜهٕٛ تؿاق١ٝ ؾهكٛيٓا )إَا إٔ ٚأَا َجاٍ َاْع١ اـًٛ َٔ املٓؿؿ١ً اٱ              
ْؿظ اٱْطإ املؿسٚض اضٛد ٚإَا إٔ ٜهٕٛ غرل ناتب( ؾ٬ ميهٔ 
ازتؿاعُٗا بإٔ ٜهٕٛ ٫ أضـٛد ٚناتبـاڄ َـع إٔ املؿـسٚض أْـ٘ أضـٛد       
 ٚغرل ناتب، ٚهٛش ادتُاعُٗا ؾإٕ املؿسٚض أْ٘ نريو ٚاقعاڄ.
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 (21احملاقس٠ )
ثِ اؿهِ يف ايػسط١ٝ إٕ نإ ع٢ً مجٝع طقاٍ املاتٔ 

١ٝ أٚ بعكٗا َڀًكاڄ ؾذص١ٝ٥ أٚ َعني تكادٜس املكدّ ؾهً
 صؾػدؿ١ٝ ٚإ٫ ؾ١ًُُٗ

ايه٬ّ يف تكطِٝ آخـس يًػـسط١ٝ َڀًكـاڄ َتؿـ١ًڄ ناْـس أّ َٓؿؿـ١ًڄ أځ٫       
ٖٚـــٛ تكطـــُٝٗا إىل ايػدؿـــ١ٝ ٚاملًُٗـــ١ ٚاحملؿـــٛز٠، ٚا٭خـــرل إىل ايهًٝـــ١   
ٚاؾص١ٝ٥، ٖٚرا ايتكطِٝ ٜػـب٘ ذيـو ايتكطـِٝ ايـرٟ َكـ٢ يف بـاب اؿًُٝـ١،        

 ٚتني ٚؾسقني بُٝٓٗا:ٚيهٔ َع تؿا
ٕٸ َــ٬ى         )أســدُٖا( َــٔ دٗــ١ َــ٬ى ايتكطــِٝ يف ايبــابني، سٝــح ا
ٕٸ َـ٬ى ايتكطـِٝ ٖٓـاى إيفـا ٖـٛ          ايتكطِٝ ٖٓاى ىتًـ عٓ٘ يف ٖـرا ايبـاب، ؾـإ
باعتباز ساٍ املٛقٛع نُا عسؾس ذيـو َؿؿٸـ٬ڄ، ٚيـرا ناْـس ايتطـ١ُٝ أٜكـاڄ       

ؾًـٝظ بـايٓظس إىل سـاٍ    َٓٛط١ باملٛقٛع، بُٝٓا ٬َى ايتكطِٝ يف ٖرا ايبـاب  
املٛقٛع، ٚذيو ٭ْ٘ ٫ ٜٛدد َٛقٛع يف ايككاٜا ايػسط١ٝ نٞ هعٌ امل٬ى 

 ٖٛ املٛقٛع.
ٌپْعِ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ قبٌ د َٔ  خٍٛ أدٚات ايػسط ٚاؾصا٤ نإ ن

املكدّ ٚايتايٞ قك١ٝڄ َطتك١ًڄ َػت١ًُڄ ع٢ً َٛقٛع ٚقٍُٛ، أَا بعـد دخـٍٛ   
ُٸا٠ أدٚات ايػـــسط ٚاؾـــصا٤ ٚبعـــدَا ؾـــا زت ايككـــاٜا قكـــ١ٝڄ ٚاســـد٠ڄ َطـــ

ُٸ٢    بايػسط١ٝ إْتؿ٢ إزلا املٛقٛع ٚاحملٍُٛ، ٚأؾبض نٌ ايككـ١ٝ ا٭ٚىل تطـ
تايٝــاڄ، ؾــ٬ َٛقــٛع يف ايــبني ستــ٢ لعًــ٘ َــ٬ى  ايجاْٝــ١ َكــدَاڄ ٚنــٌ ايككــ١ٝ 

ايتكطِٝ يف ٖرا ايباب، ٚإيفـا املـ٬ى ٖٓـا إيفـا ٖـٛ بًشـا  ا٭سـٛاٍ ٚا٭شَـإ         
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ٍ ٜكـع ؾٝٗـا اٱ  املع١ٓٝ ٚغرلٖـا ايـيت     –ٚا٫ْؿؿـاٍ   –بايٓطـب١ يًُتؿـ١ً    – تؿـا
 بني ايٓطبتني. -بايٓطب١ يًُٓؿؿ١ً

ؾإذٕ: َعٝاز ايتكطِٝ يف ذيو ايباب ٬َسظ١ ساٍ املٛقٛع، أَـا ٖٓـا   
ٕڈ أٚ     ٚاٱ تؿاٍؾ٬ُسظ١ اٱ ْؿؿاٍ بني ْطـبتني يف ايتشكـل اــازدٞ يف شَـا

ـٺ َعني أٚ غرلٙ.  ٚؾ
ٕٸ اؿهــِ اٱ ْؿؿــايٞ إَــا عًــ٢ مجٝــع ٞ ٚاٱتؿــايٚبتعــبرل املؿــٓـ أ

ايتكادٜس أٚ بعكٗا املعني أٚ غرل املعـني أٚ ُٜٗـٌ بٝـإ ايتكـدٜس أٟ ايصَـإ أٚ      
 اؿاي١ ايٛؾؿ١ٝ.

ٕٸ اؿًُٝـ١ تٓكطـِ إىل     )ثاُْٝٗا( َٔ د١ٗ عدد ا٭قطاّ، ؾكد عسؾـس أ
تًو ا٭قطاّ ا٭زبع١ املعسٚؾ١ )ايػدؿ١ٝ ٚايڀبٝع١ٝ ٚامل١ًُٗ ٚاحملؿٛز٠( أَـا  

ط١ٝ ٖٓا ؾإيفـا تٓكطـِ إىل ث٬ثـ١ أقطـاّ )ايػدؿـ١ٝ ٚاملًُٗـ١ ٚاحملؿـٛز٠(        ايػس
 ٚيٝطس َٔ مجًتٗا ايكك١ٝ ايڀبٝع١ٝ.

ٖٚرا ايؿسم ايجاْٞ قـد زٴدٻ بڀـسٜكني، ا٫چ أْـا مل ْتعـسض إىل ذنسُٖـا      
 خٛؾاڄ َٔ ايتڀٌٜٛ، ؾُٔ غا٤ ايتٛضع١ ؾعًٝ٘ َسادع١ املڀ٫ٛت يف ٖرا ايؿٔ.

ٕٸ يًػ سط١ٝ تكطُٝاڄ ٜػب٘ تكطِٝ اؿ١ًُٝ باعتباز ٚنٝـ نإ ؾاؿاؾٌ أ
َٛقــٛعٗا إىل تًــو ا٭قطــاّ ا٭زبعــ١ املعسٚؾــ١، يهــٔ َــع ذٜٓــو ايتؿــاٚتني    

 بُٝٓٗا.
ثِ قد تطأٍ ٚتكٍٛ: إْ٘ َا ايطبب يف عدّ إعتباز ايڀبٝع١ٝ َـٔ مجًـ١   

ٕٸ اؿهــِ يف ايػــسط١ٝ ْــا سٷ إىل اٱ  تؿــاٍأقطــاّ ايػــسط١ٝ ٖٓــاب ٚاؾــٛاب: أ
 اؿاٍ ايٛؾـؿٞ أٚ ايصَـاْٞ، ٖٚـرا َـا ٜتٓـاؾ٢ َـع ؿـا         اـازدٞ ٚعدَ٘ يف

ايڀبٝعــ١ َــٔ سٝــح ٖــٞ ٖــٞ َــع قڀــع ايٓظــس عــٔ اـــازز، نُــا يف ايككــ١ٝ   
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ايڀبٝع١ٝ ايعاز١ٜ عٔ ؿا  اؿا٫ت ايٛؾؿ١ٝ ٚايصَا١ْٝ، ا٭َس ايرٟ ٫ تتعكـٌ  
 ايڀبٝع١ٝ س٦ٓٝرٺ ٖٝٗٓا َٔ ايػسط١ٝ.

 إذا عسؾس ٖرا ؾٓسدع إىل ؾًب املٛقٛع ؾٓكٍٛ:
ٕٸ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ ضٛا٤ أناْس َتؿ١ًڄ أّ َٓؿؿ١ًڄ بٗرا امل٬ى ايرٟ  إ
عسؾت٘ تٓكطِ إىل أقطاّ ث٬ث١: ايػدؿ١ٝ.. املًُٗـ١.. احملؿـٛز٠.. ٚاحملؿـٛز٠    

 إَا ن١ًٝ أٚ دص١ٝ٥.
ٕٸ اؿهِ يف ايكك١ٝ ايػسط١ٝ ع٢ً أما٤:  ٚتؿؿٌٝ املڀًب: أ

ع تكادٜس املكدّ )أ( إَا إٔ ٜهٕٛ اؿهِ ؾٝٗا عؿٍٛ ايتايٞ ع٢ً مجٝ
ُٸ٢ ايككــ١ٝ         ــ ــ٘، ؾتط ــل ي ــ١ ايتشك ــات ٚا٭ٚقــاع املُهٓ ــٔ ا٭ٚق ٚؾسٚقــ٘ َ

 ايػسط١ٝ عٓد٥رٺ بـ)احملؿٛز٠ ايه١ًٝ(.
)ب( ٚإَا إٔ ٜهٕٛ اؿهِ ؾٝٗا بجبٛت ايتايٞ عًـ٢ بعـضڈ غـرل َعـني     

 َٔ تكادٜس املكدّ، زلٝس ايػسط١ٝ عٓد٥رٺ بـ)احملؿٛز٠ اؾص١ٝ٥(.
ٝٗــا بٛدــٛد ايتــايٞ عًــ٢ بعــضڈ َعــني )دـــ( ٚإَــا إٔ ٜهــٕٛ اؿهــِ ؾ

 غدؿٞ َٔ أٚقاع املكدّ، تط٢ُ س٦ٓٝرٺ بـ)ايػدؿ١ٝ(.
)د( ٚإَا ا٫چ ٜهٕٛ اؿهِ ع٢ً مجٝع تكادٜس املكدّ أٚ بعكٗا َڀًكـاڄ  
املعــني ٚغــرلٙ، بــٌ إيفــا نــإ عًــ٢ ٚقــع َــٔ أٚقــاع املكــدّ يف اؾًُــ١ بــإٔ   

 ٦ٓرٺ بـ)امل١ًُٗ(.ٜطهس عٔ بٝإ ايه١ًٝ ٚايبعك١ٝ َڀًكاڄ زلٝس ايكك١ٝ سٝ
ؾٗرٙ أقطاّ ث٬ث١ يًػسط١ٝ، غا١ٜ ا٭َس إٔ احملؿٛز٠ َٓٗا ع٢ً قطُني 
ن١ًٝ ٚدص١ٝ٥، ٚأَج١ً ٖـرٙ ا٭قطـاّ ضـٛف ٜـأتٞ ذنسٖـا بايتؿؿـٌٝ بعـد بٝـإ         

 ضٛز ايكك١ٝ ايػسط١ٝ احملؿٛز٠.
ــإ اي    ــٞ )زٙ( إىل بٝـ ــسٸض احملػـ ــِ تعـ ــثـ ــسط١ٝ  طـ ــ١ٝ ايػـ ٛز يف ايككـ

ٕٸ ايطٛ ٜـدٍ عًـ٢ نُٝـ١     –نُـا عسؾـس    –ز يف اؿ١ًُٝ احملؿٛز٠، ٚساؾً٘: أ
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أؾساد املٛقٛع، أَا يف ايػـسط١ٝ ؾد٫يتـ٘ عًـ٢ عُـّٛ ا٭سـٛاٍ ٚا٭شَـإ أٚ       
ٌب َٔ احملؿٛزات ا٫زبع ضٛزٷ ىتـ بٗا ناؿ١ًُٝ.  خؿٛؾٗا، ٚيه

)ضــٛز املٛدبــ١ ايهًٝــ١( يف املتؿــ١ً: نًُــا، َتــ٢، َُٗــا، َٚــا يف    -1
 ٖس شَإ ٖٚسنځاٙ ٚمُٖٛا يف ايؿازض١ٝ.َعٓاٖا َٔ أٜٸ١ يػ١ٺ ناْس نًؿظ١ 

 ٚيف املٓؿؿ١ً: دا٥ُاڄ، أبداڄ، ٚمُٖٛا نًؿظ١ ُٖ٘ ٚقس يف ايؿازض١ٝ.
 )ضٛز ايطايب١ ايه١ًٝ( يف املتؿ١ً ٚاملٓؿؿ١ً: يٝظ أيبت١. -2
 )ضٛز املٛدب١ اؾص١ٝ٥( ؾُٝٗا: قد ٜهٕٛ. -3
ٕٸ  "زٖدلخـسد "قـد ٫ ٜهـٕٛ، ٚيف    :)ضٛز ايطايب١ اؾص٥ٝـ١( ؾُٝٗـا   -4 أ

)يٝظ نًُا( أٜكاڄ ضٛزٷ يًطايب١ اؾص١ٝ٥ َڀًكاڄ، يهٔ يف َٓڀـل ايػـٝذ املظؿـس    
ٕٸ يٝظ نًُا ضٛز شلا يف املتؿ١ً خاؾ١.  )زٙ( أ

عس ع٢ً ضٛز احملؿٛزات، ْأتٞ اٯٕ إىل ذنس ا٭َج١ً ثِ بعد إٔ إطًچ
 يتًو ايككاٜا ايػسط١ٝ بأمجعٗا تٛقٝشاڄ يًُساّ:

 املتؿ١ً احملؿٛز٠:
 ١ٝ/ نًُا ناْس ايػُظ طايع١ڄ ؾايٓٗاز َٛدٛد.املٛدب١ ايهً

املٛدبــ١ اؾص٥ٝــ١/ قــد ٜهــٕٛ إذا ناْــس ايػــُظ طايعــ١ڄ نــإ ايٓٗــاز    
 َٛدٛداڄ.

 ايطايب١ ايه١ًٝ/ يٝظ أيبت١ إذا ناْس ايػُظ طايع١ڄ ؾايًٌٝ َٛدٛد.
ايطايب١ اؾص٥ٝـ١/ قـد ٫ ٜهـٕٛ إذا ناْـس ايػـُظ طايعـ١ڄ نـإ ايًٝـٌ         

 َٛدٛداڄ.
 ٠:املٓؿؿ١ً احملؿٛز

املٛدب١ ايه١ًٝ/ دا٥ُاڄ إَا إٔ تهٕٛ ايػُظ طايع١ڄ أٚ ٫ ٜهٕٛ ايٓٗاز 
 َٛدٛداڄ.
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املٛدب١ اؾص١ٝ٥/ قد ٜهٕٛ إَا إٔ تهٕٛ ايػُظ طايع١ ٚإَا إٔ ٜهٕٛ 
 ايًٌٝ َٛدٛداڄ.

ايطايب١ ايه١ًٝ/ يٝظ أيبت١ إَا إٔ تهٕٛ ايػُظ طايع١ڄ ٚإَا إٔ ٜهٕٛ 
 ايٓٗاز َٛدٛداڄ.

 ٜهـٕٛ إَـا إٔ تهـٕٛ ايػـُظ طايعـ١ڄ ٚإَـا إٔ       ايطايب١ اؾص١ٝ٥/ قـد ٫ 
 ٜهٕٛ ايٓٗاز َٛدٛداڄ.

 املتؿ١ً امل١ًُٗ :
 املٛدب١/ إذا ناْس ايػُظ طايع١ڄ ؾايٓٗاز َٛدٛد.

ٕٵ ناْس ايػُظ طايع١ڄ ؾايًٌٝ َٛدٛد.  ايطايب١/ يٝظ إ
 املٓؿؿ١ً امل١ًُٗ :

املٛدب١/ إَا إٔ تهٕٛ ايػُظ طايع١ڄ ٚإَا إٔ ٫ ٜهٕٛ ايٓٗاز  
 اڄ.َٛدٛد
ايطايب١/ يٝظ إَا إٔ تهٕٛ ايػُظ طايع١ڄ ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ايٓٗاز  
 َٛدٛداڄ.

 املتؿ١ً ايػدؿ١ٝ :
 املٛدب١/ إٕ د٦تين ع٢ً تكدٜس طًٛع ايػُظ غداڄ أنسَتو. 
 ايطايب١/ يطسٴ إٕ د٦تين ع٢ً تكدٜس طًٛع ايػُظ غداڄ أنسَو. 

 املٓؿؿ١ً ايػدؿ١ٝ :
داڄ إَا إٔ ٜهٕٛ شٚداڄ أٚ املٛدب١/ ٖرا ايػ٤ٞ ع٢ً تكدٜس نْٛ٘ عد 
 ؾسداڄ.

ايطايب١/ يٝظ ٖرا ايػ٤ٞ ع٢ً تكدٜس نْٛ٘ عدداڄ إٔ ٫ ٜهٕٛ شٚداڄ  
 أٚ ؾسداڄ.
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 ثِ ْٓتكٌ إىل تٛقٝض بعض َؿسدات ايدزع: 
ذٖـب ايـبعض َـٔ أٖـٌ املٝـصإ       <نُا إٔ اؿ١ًُٝ تٓكطـِ ...اخل >قٛي٘ )زٙ( 

ٕٸ ايه١ًٝ ٚايػدؿ١ٝ ٚغرل ذيو يف ايػـسط١ٝ إيفـا    ٖـٞ باعتبـاز   إىل أ
ــا       ــسط١ٝ ٚدص٥ٝتٗ ــ١ ايػ ــاطٛا نًٝ ــا  ٚغدؿــٝتٗا، ؾأْ ــ١ أدصا٤ٖ نًٝ

، ؾُج٬ڄ قٛيٓا )إٕ نإ ا ٚغرلٖا به١ًٝ أدصا٥ٗا ٚدص٥ٝتٗاٚغدؿٝتٗ
ــ١ بًشــا  إٔ      ــٛإ( قكــ١ٝ نًٝ ــب سٝ ــاڄ ؾهــٌ نات نــٌ إْطــإ سٝٛاْ
ا٭دصا٤ ؾٝٗا ن١ًٝ، إذ املكدّ ٚنرا ايتـايٞ ن٬ُٖـا قكـٝتإ نًٝتـإ     

شٜــد ٜهتــب ؾٗــٛ وــسى ٜــدٙ( قكــ١ٝ غدؿــ١ٝ   ٚقٛيٓــا )نًُــا نــإ
باعتباز إٔ دص٥ٝٗـا غدؿـٝإ، عًـ٢ أضـاع إٔ املٛقـٛع يف نًتـا       

 ايككٝتني ٖٛ شٜد اؾص٥ٞ.
ٕٸ ٖـرا      ٕٸ ايػٝذ ايػازح )زٙ( أغاز بكٛيـ٘ ٖـرا يف املكـاّ إىل أ إ٫چ أ
ٕٸ املــداز يف ايهًٝــ١        املعٓــ٢ خــ٬ف ايتشكٝــل، ٚاؿــل إٔ ٜكــاٍ: إ

ذيو يف ايػسط١ٝ إيفا ٖٛ ع٢ً اؿهِ،  ٚايػدؿ١ٝ ٚا٫ُٖاٍ ٚغرل
ــ١ٝ    ٕٸ ا٭َـــس ٖهـــرا يف ايككـ ــا، نُـــا أ ٫ إٔ املـــداز عًـــ٢ أدصا٤ٖـ
اؿ١ًُٝ، ٚعًٝ٘ ؾُج٬ڄ قٛيٓـا )بعـض اؿٝـٛإ إْطـإ( قكـ١ٝ دص٥ٝـ١       
ٕٸ َٛقٛعٗا ٖٛ اؿٝٛإ، ٚيٝظ  ٕٵ نإ َٛقٛعٗا نًٝاڄ، سٝح إ ٚإ

 هِ.ذيو إ٫چ ٭ٕ اؿهِ ؾٝٗا دص٥ٞ، ؾاملٓظٛز إذاڄ ٖٛ اؿ
ــاڄ ؾهــٌ ناتــب سٝــٛإ( قكــ١ٝ     ٕٵ نــإ نــٌ إْطــإ سٝٛاْ ٚقٛيٓــا )إ
غسط١ٝ ١ًَُٗ باعتباز إٔ اؿهِ مل ٜهٔ ع٢ً مجٝع تكادٜس املكدّ 

 ٫ٚ ع٢ً بعكٗا املعٝٸٔ ٚغرلٙ، ؾاملٓظٛز إذاڄ ٖٛ اؿهِ أٜكاڄ.
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ٚقٛيٓا )نًُا نإ شٜد ٜهتب ؾٗـٛ وـسى ٜـدٙ( قكـ١ٝ غـسط١ٝ نًٝـ١       
جبـٛت ايتـايٞ ٚسؿـٛي٘ عًـ٢ مجٝـع      ع٢ً أضاع إٔ اؿهـِ ؾٝٗـا ب  

 تكادٜس املكدّ ٚسا٫ت٘.
ؾ٬سظس يف اؾُٝـع إٔ املٓظـٛز إيفـا ٖـٛ اؿهـِ، ٚيـٝظ يٮدـصا٤        

ٌپ َٔ اٱ  عساب َٔ ٖرٙ ايٓاس١ٝ.ٚا٭طساف ق
ٗـا ٚضـًبٗا ٚؾـدقٗا    إهابٚاؿاؾٌ: إٔ ايككـ١ٝ ايػـسط١ٝ نُـا إٔ    

    ٌ ــ ــايٞ ب ــايٓظس إىل أدصا٤ٖــا َــٔ املكــدّ ٚايت إىل  ٚنــربٗا يٝطــس ب
ــاٍاٱ ــ١     تؿـ ــدټـ ٚايهًٝـ ــريو ايتػـ ــٞ، ؾهـ ــاٍ اؿهُـ ٚا٫ْؿؿـ
 ُٖاٍ ٚمٖٛا إيفا ٖٞ بايٓظس إيٝٗا دٕٚ أدصا٤ٖا.ٚاٱ

ّ  >قٍٛ املاتٔ  تكـادٜس املكـدّ عبـاز٠ عـٔ ا٭ٚقـاع       <ع٢ً مجٝع تكـادٜس املكـد
َع املكدّ، ؾُج٬ڄ يف قٛيٓا )نًُا ناْـس   اٱدتُاعٚاؿا٫ت املُه١ٓ 

َٛدٛد( أٚقاع ٚسا٫ت املكدّ عباز٠ عـٔ  ايػُظ طايع١ڄ ؾايٓٗاز 
ْهطاف ٚعدَٗا، ٚؾؿا٤ اشلٛا٤ ٚعدَـ٘، ٚنـٕٛ ايػـُظ    ساي١ اٱ

يف بــسز اؿُــٌ أٚ يف ايطــسطإ، ٚنــاقذلإ ايڀًــٛع عذــ٤ٞ شٜــد،   
 َٚٛت عُسٚ ٚأَجاٍ ذيو.

ٕٸ ٚدٛد ايٓٗاز َتؿٌ يف مجٝع سا٫ت ٚأٚقـاع طًـٛع    ؾاملع٢ٓ: أ
 ايػُظ شَاْاڄ ٚٚؾؿاڄ.

ٕٸ ٖـرٙ اي  تكـادٜس َػـسٚط١ بإَهـإ إدتُاعٗـا َـع املكـدّ، ؾـ٬        ثِ إ
ٜػــٌُ ايتكــادٜس املُتٓعــ١ يًُكــدّ يف املتؿــ١ً ٚاملٓؿؿــ١ً، ٚاضــتدٍ  
ع٢ً ذيـو بأْـ٘ يـٛ مل تكٝٻـد بهْٛٗـا ممهٓـ١ڄ يـصّ عـدّ ؾـدم قكـ١ٝٺ           
ٕٸ َــٔ مجًــ١ تكــادٜس املكــدّ يف     غــسط١ٝٺ أؾــ٬ڄ، ٚايطــسټ يف ذيــو: أ

ز ٚؾـسض عـدّ ايتـايٞ َعـ٘،     َـا إذا قـدٸ   –َـج٬ڄ   –ايػسط١ٝ املتؿ١ً 
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ّڈ ٫ تــايٞ َعـ٘، َٚعًــّٛ أْـ٘ إذا ؾــسض عــدّ      ؾٝؿـسض ٚدــٛد َكـد
ايتايٞ َع املكدّ ٫ ٜهٕٛ ايتايٞ ٫شَاڄ يًُكدّ ٚؾـادقاڄ َعـ٘ عًـ٢    

 مجٝع تكادٜسٙ ٭ْ٘ خ٬ف ايؿسض.
ٚنرا اؿاٍ يف املٓؿؿـ١ً يف َـا إذا ؾـسض ؾٝٗـا ؾـدم ايڀـسؾني أٟ       

 ميهٔ اؿهِ بايتٓايف. ؾسض ٚدٛدُٖا، ؾؿٞ ٖرٙ ايؿٛز٠ ٫
 ٘ يف املتؿ١ً ايًص١َٝٚ ٚاملٓؿؿ١ً ايعٓاد١ٜ.ٖرا نًڊ

تؿاق١ٝ ؾتكادٜس املكدّ عباز٠ عٔ ايتكادٜس اييت ٖـٞ ثابتـ١ يف   أَا يف اٱ             
ْؿظ ا٭َس، ؾ٬بد َٔ تكٝٝدٖا بٗا، إذٵ ٫ ميهٔ إٔ ْكٝٿدٖا بايتكـادٜس  

ّ يف إتؿاقٝـ١ املتؿـ١ً ممهٓـ١    َع املكد املُه١ٓ، ٚذيو ٭ٕ عدّ ايتايٞ
غ٬ف ايًص١َٝٚ، ٚؾدم ايڀسؾني ٚٚدٛدُٖـا يف إتؿاقٝـ١ املٓؿؿـ١ً    

تؿاق١ٝ ممه١ٓ غ٬ف ايعٓاد١ٜ، ؾُٔ أدٌ ذيو ٫بد َٔ تكٝٝدٖا يف اٱ
 بتًو ايتكادٜس ايجابت١ يف ْؿظ ا٭َس.

ّ   )عڀــ عًـ٢ قٛيـ٘ )    <أٚ بعكٗا َڀًكـاڄ >قٍٛ املاتٔ  ( (مجٝـع تكـادٜس املكـد
 : أٚ نإ اؿهِ ع٢ً بعض تكادٜس املكدّ.ؾاملع٢ٓ

أٟ عًــ٢ بعــضڈ غــرل >طبكٛيــ٘  طــ٬مأتــ٢ احملػــٞ )زٙ( ٚؾطٻــس اٱ             
َٚجٸٌ يريو عجاٍ )قد ٜهٕٛ إذا نإ ايػـ٤ٞ سٝٛاْـاڄ نـإ     ص<َعني

إْطاْاڄ( ؾاْ٘ َٔ ايٛاقض إٔ اؿهِ بهٕٛ ايػ٤ٞ إْطـاْاڄ يـٝظ عًـ٢    
أْـ٘ يف نـٌ َـٛزدٺ إذا نـإ ايػـ٤ٞ      مجٝع تكادٜس املكدّ بٗـرا املعٓـ٢   

ٕٵ ٜهٕٛ ايؿـسع   سٝٛاْاڄ نإ إْطاْاڄ، ؾإْ٘ باطٌ بايبدا١ٖ ٫ضتًصاَ٘ أ
 ٚايػِٓ َج٬ڄ إْطاْاڄ ٖٚرا نُا تس٣.
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ٚأٜكاڄ يٝظ اؿهِ ع٢ً ايبعض املعـني َـٔ تكـادٜس املكـدّ نُـا ٖـٛ       
ٕٸ اؿهِ ع٢ً ايبعض غرل املعني َٔ تكادٜس  ٚاقض، ؾٝٓتر بايتايٞ أ

 بريو. ط٬مؾًرا ؾطٻس احملػٞ اٱ املكدّ،
َعًـّٛ إٔ اؿهــِ ؾٝـ٘ ٖٚــٛ سؿــٍٛ    <إٕ د٦ــتين ايٝـّٛ أنسَــو >قٛيـ٘ )زٙ(  

اٱنساّ َستٸـب عًـ٢ اجملـ٤ٞ يف غـدـ ايٝـّٛ اؿاقـس ٫ َڀًكـاڄ،        
 ؾتهٕٛ غدؿ١ٝڄ.

أٟ ايبعكــ١ٝ املعٝٓــ١ ٚغرلٖــا، ؾكٝــد )َڀًكــاڄ( زادــع إىل  <َڀًكــاڄ>قٛيـ٘ )زٙ(  
تٓكطـِ إىل قطـُني، أَـا ايهًٝـ١ ؾًٝطـس      ايبعك١ٝ، ٭ْٗـا ٖـٞ ايـيت    

 .ط٬مع٢ً قطُني نٞ تهٕٛ َػُٛي١ڄ يكٝد اٱ
ٕٸ نًُــ١ )إٕ، يــٛ، إذا( يف  <ؾًُُٗــ١ مــٛ إذا نــإ ...اخل>قٛيـ٘ )زٙ(   إعًــِ أ

ايػسط١ٝ املتؿ١ً ٫ تدٍ ع٢ً بعض َعني ٫ٚ غرلٙ ٫ٚ ع٢ً ايه١ًٝ 
كـ١ٝ  ؾٗٞ يٝطس َٔ أيؿا  ايطٛز، ٚإيفا ٖٞ أيؿـا  تطـتعٌُ يف ايك  

امل١ًُٗ، ٚع١َ٬ تدٍ ع٢ً إُٖاٍ ايكك١ٝ، ٫ إٔ تهٕٛ ع١َ٬ڄ داي١ڄ 
عًــ٢ ايككــ١ٝ ايػــسط١ٝ ايڀبٝعٝــ١ نُــا تُٖٛــ٘ بعــض احملػــني عًــ٢ 

 اؿاغ١ٝ.
نُا ٚإٔ إدخاٍ ن١ًُ )إَا، أٚ( يف ايػسط١ٝ املٓؿؿ١ً يػاٖدٷ عًـ٢  

 إُٖاٍ ايكك١ٝ.
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 (22احملاقس٠ )
تإ ٚطسؾـــا ايػـــسط١ٝ يف ا٭ؾـــٌ قكـــٝ طقـــاٍ املـــاتٔ 

محًٝتــإ أٚ َتؿــًتإ أٚ َٓؿؿــًتإ أٚ كتًؿتــإ، إ٫چ أُْٗــا  
 صٚا٫ْؿؿاٍ عٔ ايتُاّ تؿاٍخسدتا بصٜاد٠ أدا٠ اٱ

 ٚؼًٌٝ ٖرٙ ايعباز٠ ٜطتدعٞ ايبشح يف مجًتني: 
ــاتٔ )   ــٍٛ امل ــ١ ا٭ٚىل: ق ــا ايػــسط١ٝ يف ا٭ؾــٌ قكــٝتإ   )اؾًُ ٚطسؾ

 .((محًٝتإ أٚ َتؿًتإ أٚ َٓؿؿًتإ أٚ كتًؿتإ
ــ٘   ا ــ١: قٛيـ ــ١ ايجاْٝـ ــاد٠ أدا٠ اٱ  )ؾًُـ ــا بصٜـ ــا خسدتـ ــاٍ)ا٫چ أُْٗـ  تؿـ

 .(ٚا٫ْؿؿاٍ عٔ ايتُاّ(
أَا اؾ١ًُ ا٭ٚىل: ؾاعًِ اْ٘ يف ايكك١ٝ اؿ١ًُٝ طسف املٛقٛع دا٥ُاڄ 

ٚأَا ايكك١ٝ  .ٜهٕٛ َؿسداڄ، ٚطسف احملٍُٛ تاز٠ڄ ٜهٕٛ َؿسداڄ ٚأخس٣ مج١ًڄ
دا٥ُـاڄ ٜهْٛـإ قكـٝتني نـٌ      –تـايٞ  أعين املكدّ ٚاي –ايػسط١ٝ ؾايڀسؾإ ؾٝٗا 
 َُٓٗا سا١ٜٚ ع٢ً ْطب١ٺ.

ٖرٙ َكد١َ يًه٬ّ، ثِ ْأتٞ إىل َساد املاتٔ، ٚساؾٌ َساَ٘ َٔ ٖرٙ 
ٕٸ طــسيف ايػــسط١ٝ يف ا٭ؾــٌ    ــ١ أ ــٌ دخــٍٛ أدا٠ اٱ  –اؾًُ أٚ  تؿــاٍأٟ قب

قكٝتإ تاَتإ َطتكًتإ، ؾاملكدّ قك١ٝ ٚايتايٞ نـريو،   –ا٫ْؿؿاٍ عًُٝٗا 
ــإ ا ــ١     ٖٚاتـ ــًتني، ٚثايجـ ــس٣ َتؿـ ــتني، ٚأخـ ــإ محًٝـ ــاز٠ڄ تهْٛـ ــٝتإ تـ يككـ

ٕٸ   َٓؿؿــًتني، ٖــرٙ ا٭قطــاّ ايج٬ثــ١ ٜڀًكــٕٛ عًٝٗــا با٭قطــاّ املتؿكــ١ ععٓــ٢ أ
 طسيف ايػسط١ٝ َتؿكإ َٔ سٝح ْٛع ايكك١ٝ.

ٚزابع١ تهْٛـإ كتًؿـتني بـإٔ ٜهـٕٛ املكـدّ قكـ١ٝڄ ؽتًــ عـٔ قكـ١ٝ          
 ضت١ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ:ايتايٞ، ٖٚرا ايكطِ تٓدزز ؼت٘ أقطاّ 
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 مح١ًٝ َٚتؿ١ً. -1
 عهظ ا٭ٍٚ. -2
 مح١ًٝ َٚٓؿؿ١ً. -3
 عهظ ايجايح. -4
 َتؿ١ً َٚٓؿؿ١ً. -5
 عهظ اـاَظ. -6

ؾٗرٙ أقطاّ ضت١ ٜڀًكٕٛ عًٝٗـا با٭قطـاّ املتدايؿـ١، ٚإذا َـا قـُُٓا      
ٖرٙ ايطت١ إىل تًو ايج٬ث١ ؾٝؿرل اجملُٛع تطع أقطـاّ، ثـِ ٖـرٙ ايتطـع١ تـاز٠ڄ      

( 18يف ايػسط١ٝ املتؿ١ً ٚأخس٣ يف املٓؿؿ١ً َٓٗا، ؾـاجملُٛع س٦ٓٝـرٺ )  ْؿسقٗا 
 قطُاڄ.

ٚاحملػٞ )زٙ( َجٸٌ يٮقطاّ ايج٬ث١ املتؿك١، أَا املتدايؿ١ ؾًِ ميجٸـٌ شلـا   
بٌ تسى ايتُجٌٝ ع٢ً عٗد٠ ايكاز٨، ٚ٭دٌ ايتطٌٗٝ ٚايبطط أذنس دـدٚيني  

ٚ  َٔ ا٭َج١ً دد٫ٚڄ أتعسٸض ؾٝ٘ ٭َج١ً أقطاّ املتؿ١ً خـس أتعـسٻض   آايتطـع١، 
 ؾٝ٘ ٭َج١ً أقطاّ املٓؿؿ١ً ايتطع١.
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 ددٍٚ املتؿ١ً
 

 ا٭َج١ً ا٭طساف

 إٕ ناْس ايػُظ طايع١ڄ ؾايٓٗاز َٛدٛد محًٝتإ

نًُـا إٕ ناْــس ايػــُظ طايعــ١ڄ ؾايٓٗــاز َٛدــٛد ؾهًُــا مل   َتؿًتإ
 ٜهٔ ايٓٗاز َٛدٛداڄ مل تهٔ ايػُظ طايع١ڄ

َا إٔ ٜهٕٛ ايعـدد شٚدـاڄ أٚ ؾـسداڄ ؾـدا٥ُاڄ     نًُا نإ دا٥ُاڄ إ َٓؿؿًتإ
ِڈ بُٗا  إَا إٔ ٜهٕٛ َٓكطُاڄ عتطاٜٚني أٚ غرل َٓكط

إذا نإ طًٛع ايػُظ َطتًصَاڄ يٛدٛد ايٓٗاز ؾهًُا ناْس  مح١ًٝ َٚتؿ١ً
 ايػُظ طايع١ڄ نإ ايٓٗاز َٛدٛداڄ

ــاز َٛدــٛد ؾٛدــٛد      َتؿ١ً ٚمح١ًٝ ــ١ڄ ؾايٓٗ ــس ايػــُظ طايع ٕٵ ناْ نًُــا إ
 شّ يڀًٛع ايػُظايٓٗاز ٫

محًٝــــــــــــــــــ١ 
 َٚٓؿؿ١ً

إذا نــإ اٱْطــإ َطــتًصَاڄ يًٓڀــل ؾإَــا إٔ ٜهــٕٛ اٱْطــإ  
 ْاطكاڄ أٚ يٝظ بٓاطل

َٓؿؿـــــــــــــــ١ً 
 ٚمح١ًٝ

 نًُا نإ ٖرا إَا شٚداڄ أٚ ؾسداڄ نإ عدداڄ

َتؿـــــــــــــــــ١ً 
 َٚٓؿؿ١ً

نًُا إٕ ناْس ايػُظ طايعـ١ڄ ؾايٓٗـاز َٛدـٛد ؾـدا٥ُاڄ إَـا      
 ٕٛ ايٓٗاز َٛدٛداڄإٔ تهٕٛ ايػُظ طايع١ڄ أٚ ٫ ٜه

َٓؿؿـــــــــــــــ١ً 
 َٚتؿ١ً

ٕٵ نــإ دا٥ُــاڄ إَــا إٔ تهــٕٛ ايػــُظ طايعــ١ڄ أٚ ٫ ٜهــٕٛ    إ
 ايٓٗاز َٛدٛداڄ ؾهًُا ناْس ايػُظ طايع١ڄ ؾايٓٗاز َٛدٛد
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 ددٍٚ املٓؿؿ١ً
 

 ا٭َج١ً ا٭طساف

 إَا إٔ ٜهٕٛ ٖرا ايعدد شٚداڄ ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ؾسداڄ محًٝتإ 

ٕٵ ناْــ َتؿًتإ س ايػــُظ طايعــ١ڄ ؾايٓٗــاز َٛدــٛد إَــا إٔ ٜهــٕٛ إ
 ٚإَا إٔ ٜهٕٛ نًُا ناْس ايػُظ طايع١ڄ ؾايًٌٝ َٛدٛد

إَا إٔ ٜهٕٛ ٖرا ايعدد شٚداڄ أٚ ؾـسداڄ ٚإَـا إٔ ٫ ٜهـٕٛ     َٓؿؿًتإ 
 شٚداڄ أٚ ؾسداڄ

إَــا إٔ ٫ تهــٕٛ ايػــُظ عًــ١ڄ يٛدــٛد ايٓٗــاز ٚإَــا نًچُــا  مح١ًٝ َٚتؿ١ً 
 ناْس ايػُظ طايع١ڄ ؾايٓٗاز َٛدٛد

إَا إٔ ٜهٕٛ نًُا ناْس ايػُظ طايعـ١ڄ ؾايٓٗـاز َٛدـٛد     تؿ١ً ٚمح١ًَٝ
 ٚإَا إٔ ٫ تهٕٛ ايػُظ ع١ًڄ يٛدٛد ايٓٗاز.

إَا إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖرا ايػ٤ٞ عدداڄ ٚإَا إٔ ٜهٕٛ شٚداڄ أٚ  مح١ًٝ َٚٓؿؿ١ً 
 ؾسداڄ

إَا إٔ ٜهٕٛ ٖرا ايػ٤ٞ شٚداڄ أٚ ؾسداڄ ٚإَـا إٔ ٫ ٜهـٕٛ    َٓؿؿ١ً ٚمح١ًٝ 
 عدداڄ

إَا إٔ ٜهٕٛ نًُا ناْس ايػُظ طايعـ١ڄ ؾايٓٗـاز َٛدـٛد     ١ً َٚٓؿؿ١ً َتؿ
 ٚإَا إٔ تهٕٛ ايػُظ طايع١ڄ أٚ ٫ ٜهٕٛ ايٓٗاز َٛدٛداڄ

إَا إٔ ٜهٕٛ إَا ناْس ايػُظ طايع١ڄ أٚ ٫ ٜهـٕٛ ايٓٗـاز    َٓؿؿ١ً َٚتؿ١ً 
َٛدٛداڄ ٚإَا إٔ ٜهٕٛ نًُا ناْس ايػُظ طايع١ڄ ؾايٓٗاز 

 َٛدٛد
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ٙٺ نـجرل٠        ثِ ٫ ىؿ٢ إٔ  أقطـاّ تـأيٝـ ايػـسطٝات قـد تستكـٞ إىل ٚدـٛ
ــايب١          ــ١ أٚ ض ــا َٛدب ــاّ إَ ــو ا٭قط ــٔ تً ِڈ َ ــ ــٌ قط ٕٸ ايككــ١ٝ يف ن ــا  أ بًش

ٌب َٓٗا ايكك١ٝ إَا قؿٛز٠ ن١ًٝ أٚ دص٥ٝـ١ ) 36=18×2) =  36×  2(، ٚيف ن
( 36( َٓٗا يًُتؿ١ً ٚ)36( تٓؿـ إىل ْؿؿني ؾـ)72( ثِ ايٓتٝذ١ اعين )72

١، ٚاملتؿ١ً إَا يص١َٝٚ اٚ إتؿاق١ٝ، ؾٝهٕٛ فُٛع ا٭قطاّ يف ا٭ڂخس٣ يًُٓؿؿً
(، ٚاملٓؿؿ١ً إَا عٓاد١ٜ اٚ إتؿاق١ٝ ؾٝؿرل فُـٛع ا٭قطـاّ   72املتؿ١ً خاؾ١ )

( أٜكاڄ، ثِ يف فُـٛع أقطـاّ املٓؿؿـ١ً إَـا إٔ تهـٕٛ      72يف املٓؿؿ١ً خاؾ١ )
ا٭قطاّ  (، ؾت٬سظ أ216ٕ=  72×  3سكٝك١ٝڄ أٚ َاْع١ مجع أٚ َاْع١ خًٛ )

 تستكٞ إىل ٖرٙ ايٓتٝذ١.
ا٫چ أْ٘ ٫ ؾا٥د٠ يف إسؿا٥ٗا ٚنجستٗا، املِٗ ٚايرٟ تذلتب عًٝ٘ بعـض  
ايؿٛا٥ــد يف املكــاّ ايعًُــٞ إيفــا ٖــٛ تًــو ا٭قطــاّ ايــيت ذنسْاٖــا أ٫ٚڄ ٚذنسْــا  

 أَجًتٗا، ؾ٬سظ.
ٕٸ طسيف ايػسط١ٝ  ٚأَا اؾ١ًُ ايجا١ْٝ: ؾشاؾٌ َساّ املؿٓـ َٓٗا ٖٛ أ

ــاز ا٭ؾــٌ ٚقبــٌ دخــٍٛ أدا٠ اٱ قكــٝتإ ت نايطــٛز يف  - تؿــاٍاَتــإ باعتب
ٚأَـا   -أٚ ٚيف املٓؿؿـ١ً نأَـا   -ْؿؿـاٍ  ٚاٱ -ملتؿ١ً نُُٗا َٚتـ٢ ٚمُٖٛـا   ا

بعــد دخٛشلُــا ؾًــٝظ غــ٤ٞٷ َــٔ ايڀــسؾني قكــ١ٝڄ َطــتك١ًڄ بــٌ اجملُــٛع قكــ١ٝ   
ٚاســد٠ غــسط١ٝ َتؿــ١ً أٚ َٓؿؿــ١ً ؾإُْٗــا ىسدــإ عــٔ ايتُــاّ ٚاستُــايٞ    

 هرب بأداتُٗا.ايؿدم ٚاي
ٕٵ ناْس ايػُظ طايعـ١ڄ   ٍڈ ٖٚٛ قٛيٓا )إ ٚأضتٛقض ذيو يف قُٔ َجا
ؾايٓٗاز َٛدٛد(، ؾٗٓا قٛيو )ايػُظ طايع١ڄ( عؿسدٙ قك١ٝ تؿٝـد َعٓـ٢ٶ تاَـاڄ    
ٜؿض ايطهٛت عًٝ٘ ٚوتٌُ ايؿدم ٚايهـرب، ٫ٚ ْعـين بايككـ١ٝ إ٫چ ٖـرا     
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ب نُا عسؾس ذيـو  املع٢ٓ أعين املسنب ايتاّ اـدلٟ احملتٌُ يًؿدم ٚايهر
 يف أٍٚ َبشح يًككاٜا.

عًٝ٘، إَا إذا أدخًس عًٝ٘ أدا٠  تؿاٍٚيهٔ ٖرا قبٌ دخٍٛ أدا٠  اٱ
ٕٵ ناْـس ايػـُظ طايعـ١( ملـا أؾـاد عؿـسدٙ َعٓـ٢ٶ تاَـاڄ          تؿاٍاٱ َج٬ڄ ٚقًس )إ

 عٝح ٜطٛؽ يًُتهًِ ايطهٛت عًٝ٘، ٚمل وتٌُ ايؿدم ٚايهرب.
ؿسدٙ يـٝظ َسنبـاڄ تاَـاڄ خدلٜـاڄ     ٚضسټ ذيو ٚاقض ٖٚٛ إٔ قٛيو ٖرا ع

ٕٸ إستُــايٞ ايؿــدم   تستــ٢ ٜتــأ ٢ٸ ؾٝــ٘ إستُــاٍ ايؿــدم ٚايهــرب، باعتبــاز أ
ٚايهرب إيفا ٖٛ َٔ أٚؾاف اـدل، ٚسٝح مل ٜهٔ قٛيو ٖرا خدلاڄ ؾهٝــ  

 ٜتأت٢ٸ ؾٝ٘ ذيو ايٛؾـ.
ٕٵ ناْس ايػُظ طايع١( إٔ ٜهٕٛ ن٬َـو   ٚإذا أزدت أٜٗا ايكا٥ٌ )إ

ّڈ عٝح ٜؿض ايطهٛت عًٝ٘ ٚقت٬ُڄ يًؿدم ٚايهرب، قك١ٝڄ َؿٝد٠ڄ ملع٢ٓٶ ت ا
ِٻ إيٝ٘ قٛيو   )ؾايٓٗاز َٛدٛد(. -َج٬ڄ  -ؾ٬بد َٔ إٔ تك

ْٚؿظ ٖرا ايه٬ّ هسٟ يف املكڀـع ايجـاْٞ َـٔ املجـاٍ أعـين )ؾايٓٗـاز       
َٛدٛد( ؾًٛ قًس ذيو ٚضهسٸ ملا أؾاد َع٢ٓٶ تاَاڄ ٜؿض ايطهٛت عًٝ٘، ٚملا 

باز إٔ ٖرٙ ايؿا٤ تٓبـأڂ عـٔ إٔ ٖٓـاى غـ٦ٝاڄ قبًـٗا      استٌُ ايؿدم ٚايهرب باعت
قد تؿسع َا بعدٖا عًٝ٘، ؾايه٬ّ ؾٝ٘ ْكـ ٚمل ٜتِ املعٓـ٢ س٦ٓٝـرٺ نـٞ وطـٔ     
ايطهٛت عًٝ٘، ؾًٛ أزدت إٔ ٜؿرل قكـ١ٝڄ َؿٝـد٠ڄ ملعٓـ٢ تـاّ قتًُـ١ڄ يًؿـدم       

 ٚايهرب ؾ٬بد َٔ إقاؾ١ )إٕ ناْس ايػُظ طايع١ڄ( َج٬ڄ إيٝ٘.
إ عًــ٢ عــدّ ايتُــاّ بــدخٍٛ أدا٠    ايٛدــدٚساؾــٌ ايدلٖــإ ٖــٛ   

ٕٸ ايكك١ٝ عا ٖٞ َطتك١ً غـرل قتادـ١ إىل غرلٖـا    اٱ ْؿؿاٍ ٚاي٥ٛاّ بتكسٜب أ
ٕٵ تعس٣ عـٔ اؿهـِ ٚاٱ   ذعـإ،  ٫ ٜتطٓٸ٢ دعًٗا دص٤اڄ َٔ قك١ٝ أخس٣ ا٫چ أ
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َٚٔ ايٛاقض املعًّٛ أْ٘ عٓد ايتذسد عُٓٗا ٫ تهاد تهٕٛ قك١ٝڄ َٚسنباڄ تاَاڄ 
 عًٝ٘ ٚوتٌُ ايؿدم ٚايهرب. ٜطٛؽ ايطهٛت

قبــٌ دخــٍٛ  -املكــدّ ٚايتــايٞ  -ٚشبـد٠ املدــض: إٔ طــسيف ايػــسط١ٝ  
ٚا٫ْؿؿــاٍ عًُٝٗــا قكــٝتإ تاَتــإ محًٝتــإ أٚ َتؿــًتإ أٚ  تؿــاٍأدا٠ اٱ

َٓؿؿــًتإ أٚ كتًؿتــإ، أَــا بعــد دخٛشلُــا ؾٝٓعــدّ اؿهــِ ايطــابل ٚوــدخ 
 ْؿؿايٞ.ٞ ٚاٱتؿاياؿهِ اي٬سل ايتاّ أعين اؿهِ اٱ

ــا   ــد ألُٓ ــا ق َباســح تعسٜـــ ايككــ١ٝ   -عُــد اهلل ٚتٛؾٝكــ٘   -إىل ٖٓ
 ٚتكطُٝاتٗا، ٚضٓػسع عباسح أسهاّ ايككاٜا إٕ غا٤ اهلل تعاىل.
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 (23احملاقس٠ )
ايككٝتني عٝـح   إخت٬فؾؿٌ: ايتٓاقض طقاٍ املاتٔ 

 صًٜصّ يرات٘ َٔ ؾدم نٌ َُٓٗا نرب ا٭خس٣ ٚبايعهظ
ڀكٝــ١ املُٗــ١ اؿــسٟ بايبشــح ٖــٛ َبشــح      َــٔ مجًــ١ املباســح املٓ  

 ايتٓاقض، ٚبطط ايه٬ّ ؾٝ٘ ٜطتدعٞ اؿدٜح يف َكاَات ث٬ث١:
 املكاّ ا٭ٍٚ : يف تعسٜـ ايتٓاقض

 املكاّ ايجاْٞ : يف بٝإ غسٚط٘
 املكاّ ايجايح : يف بٝإ ْكا٥ض املٛدٸٗات ايبطٝڀ١ ٚاملسنب١.

 ايه٬ّ يف املكاّ ا٭ٍٚ : تعسٜـ ايتٓاقض.
ٌټ ؾتٌ اؿبٌ ثِ ْٴكٌ إىل َڀًـل   -يػ١ڄ  -ايٓكض  اؿٌ، ٚقٌٝ أؾً٘ س

ٌٷ يٰخس أڂطًـل عًُٝٗـا ايٓكٝكـإ    اٱ بڀاٍ، ٚسٝح إٔ ن٬ڋ َٔ ايٓكٝكني َبڀ
ٌب  يٰخس ايتٓاقض ٚاملٓاقك١. ٚاملتٓاقكإ، ٚع٢ً إبڀاٍ ن

ــايتعسٜـ املدزضــٞ     ــاقض ب ٚأَــا إؾــڀ٬ساڄ ؾكــد عــسٻف املؿــٓـ ايتٓ
ايككٝتني عٝح ًٜصّ يرات٘ َٔ ؾدم نٌ َُٓٗا نرب  إخت٬فاملػٗٛز بأْ٘ )

 ا٭خس٣ ٚبايعهظ(.
 ٖٚرا ايتعسٜـ َػتٌُ ع٢ً عدٸ٠ ْهاتٺ:

ــ١ ــت٬ف"اٱ ا٭ٚىل : نًُـ ــ١  "خـ ــرٙ ايهًُـ ــاٖساڄ  -ٖٚـ ــٓظ يف  - ـ دـ
 ايتعسٜـ، ٚبٗا ٜػٌُ ايتعسٜـ ث٬ث١ أَٛز :

 بني املؿسدٜٔ َجٌ اٱْطإ ٚاي٬إْطإ. خت٬ف( اٱ1)
ٚ)شٜـد قـا٥ِ(، ذنـسٙ    ني املؿسد ٚايكك١ٝ َجـٌ )شٜـد(   ب خت٬ف( اٱ2)

ٌٸ املساد ب٘ فسد عدّ إؼغرل ٚاسد َِٓٗ ٕٸ شٜداڄ غرل شٜد قا٥ِ.دا، ٚيع  ُٖا ؾا
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 بني ايككٝتني َٔ قبٌٝ شٜد قا٥ِ ٚشٜد يٝظ بكا٥ِ. خت٬ف( اٱ3)
ٌٷ يٲ ٕٸ تعسٜـ ايتٓاقض غاَ  بني املؿسدات. خت٬فؾُٔ ٖٓا  ٗس أ

يف  خــت٬فاٱايتطــا٩ٍ ٚايتٛقـــ ٖــٛ أْــ٘ يــٛ نــإ  إ٫چ إٔ ايــرٟ ٜــجرل 
ًٹـِ قڂــٝٿد   ايتعس  إخـت٬ف بايككـٝتني ، َـع إٔ ٖـرا ايتكٝٝـد ٜٴدـسز       ٜـ نـريو ؾځ

املؿسدٜٔ عٔ نْٛ٘ َٔ ايتٓاقضب ٚبايتايٞ ضٛف ٜهـٕٛ ايتعسٜــ غـرل َڀـسد     
 يؿسض سلٛي٘ خؿٛف ايتٓاقض بني ايككٝتني، ؾُا ٚد٘ ايتكٝٝدب

رنس ٚدٗـني يـريو   ٔ ٖرا ايتطا٩ٍ ؾتؿد٣ احملػٞ )زٙ( يًذٛاب ع
 ع٢ً ضبٌٝ ايذلدٜد:

إَـا ٭ٕ ايتٓـاقض ٫ ٜهـٕٛ بـني     >طايٛد٘ ا٭ٍٚ: َا أغاز إيٝ٘ بكٛي٘ 
 هـاب ٚساؾً٘: إٔ ايتٓاقض إيفا ٜكع دا٥ُاڄ بـني اٱ  ص<املؿسدات ع٢ً َا قٌٝ

ٚايطـًب   هـاب ٚاٱ .ني أٚ ايطـًبني هـاب ٚايطًب إذٵ ٫ َع٢ٓ يٛقٛعـ٘ بـني اٱ  
ِٷ ْٚطـب١ ستـ٢ ٜكـاٍ إٕ          إيفا ٜؿدق إ سكٝكـ١ڄ يف َـٛزد َـا إذا نـإ ٖٓـاى سهـ
ٜٓايف اؿهِ بايطًب، َٚعًّٛ أْ٘ يف املؿـسدات ٫ سهـِ ٫ٚ    هاباؿهِ باٱ

ٕٸ   ْطــب١ إذٵ ٫ ْطــب١ بــني قٛيــو )إْطــإ( ٚبــني قٛيــو )٫ إْطــإ(، يٛقــٛح أ
طـسف   ايٓطب١ َٔ ا٭َـٛز املٓتطـب١ املؿتكـس٠ إىل طـسؾني، ٚاملؿـسٚض إٔ املؿـسد      

ٚاسد، ؾشٝح اْ٘ ٫ ْطب١ يف املؿسدات بـايٓظس إىل أْؿطـٗا ؾـ٬ تٓـاقض بُٝٓٗـا      
ُْٗــا َؿَٗٛــإ   إٚاقعــاڄ، نُــا ٖــٛ ايػــإٔ يف َجــٌ )إْطــإ( ٚ)٫ إْطــإ( ؾ      

َٓؿؿ٬ٕ ٫ ميهٔ إبڀاٍ اسدُٖا يٰخس َع ايٓظس إىل أْؿطُٗا، ٚشلـرا تـس٣   
 يؿسع.إٔ نًُٝٗا ؾادقإ خازداڄ ؾاٱْطإ نصٜد ٚاي٬إْطإ نا

ــاڄ        ــ٘ ؾٝطــتشٌٝ ؾــدقُٗا َع ــع عدَ ــٛ قطــٓا ٚدــٛد اٱْطــإ َ ــِ ي ْع
خازدــاڄ، ٚعًــ٢ قــ٤ٛ ٖــرا ؾايتٓــاقض َؿٗــّٛ ٜٴعــين براتــ٘ ٚدــٛد ْطــب١ٺ بــني  
املتٓاقكني، ٚسٝح ٫ ْطـب١ بـني املتٓاقكـني املؿـسدٜٔ بـايٓظس إىل ذاتُٝٗـا ؾـ٬        

 تٓاقض بُٝٓٗا.
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ٚ     إطـ٬م ٚبـريو تعـسف إٔ    إٔ ٜهـٕٛ  ايٓكٝكـني عًـ٢ املؿـسدٜٔ ٫بـد 
بًشــا  َٓاقكــ١ ؼكــل أســد املؿٗــَٛني يف َــٛزد ؼكــل اٯخــس دٕٚ ذاتُٝٗــا،  
ٚبايتايٞ ضٛف ٜسدع ايتٓـاقض يف املؿـسدات إىل تٓـاقض ايككـاٜا ٜٚهـٕٛ يف      
قٛت٘، ؾكٛيو )إْطإ ٫ٚ إْطإ( يف ق٠ٛ قٛيو )اٱْطإ َٛدٛد( ٚ)اٱْطإ 

 غرل َٛدٛد(.
ذاتٗا ٫ ٜتعكٌ ؾٝٗا ايتٓاقض  ٚاؿاؾٌ: إٔ املؿاِٖٝ املؿسد٠ بايٓظس إىل

ايٓكٝض عًـ٢ املؿـسد إيفـا ٜهـٕٛ      إط٬مبديٌٝ ؾدم ن٬ ايٓكٝكني خازداڄ، ؾ
 عتباز بإٔ ٜهٕٛ بًشا  ايتشكل ٚايٛدٛد.ع٢ً ْٛعڈ َٔ ايتطاَض ٚاٱ

ــاقض غــرل      ــ٘ ؾــرٹنڃسٴ )قكــٝتني( جملــسد بٝــإ ٚاقــع ايتٓ ًچ ٚعًــ٢ ذيــو ن
نٞ ؼؿٌ اـدغ١ يف سلٛيٝـ١   سذلاش عٔ تٓاقكٗااؾازٟ يف املؿسدات ٫ يٲ

 يف ايتعسٜـ ي٘. خت٬فن١ًُ اٱ
ٚإَــا ٭ٕ ايهــ٬ّ يف تٓــاقض >طايٛدــ٘ ايجــاْٞ: َــا أغــاز إيٝــ٘ بكٛيــ٘ 

ٕٻ ايتٓــاقض نُــا هــسٟ يف ايككــاٜا هــسٟ يف  ص<ايككـاٜا  ًډُٓا أ ٚساؾــً٘: ضــ
املؿسدات أٜكاڄ نُا ضبكس اٱغاز٠ إيٝ٘ يف َبشح ايٓطـب ا٭زبـع عٓـد قٛيـ٘     

( ٚغرلٙ مما ٜػعس بٛقٛع ايتٓاقض يف املؿـسدات، إ٫چ أْـ٘   (ُٖا نريوا)ْٚكٝك)
َٺــٔ أسهــاّ   ملچــا نــإ ن٬َٓــا ؾعــ٬ڄ يف َبشــح ايككــاٜا ٚيف ؾــدد بٝــإ سهــِ 

 بايككٝتني. خت٬فايككاٜا ؾُٔ ادٌ ذيو قٝٸدْا اٱ
ــاقض يف ايككــاٜا إيفــا ٖــٛ تبعــاڄ يٛقــٛع     ؾــايتعسٸض إىل خؿــٛف ايتٓ

ــاٜا ٚأسهاَٗـــ  ــٔ ايككـ ــح عـ ــح  ايبشـ ــا٥ٔ يف َباسـ ــاْٞ ايهـ ــد ايجـ ا يف املكؿـ
تٓاقض املؿسدات باملكاٜط١ إىل ايككـاٜا نُـا ذنـس ذيـو      فايتؿدٜكات، ٜٚعس
 بعض احملككني.

ــ١ ايػـــٛط:  ــ١ يف ْٗاٜـ ــد اٱ ؾايٓتٝذـ ــت٬فإٔ تكٝٝـ ـــ)ايككٝتني( يف  خـ بـ
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ايتعسٜـ إَا جملسد بٝـإ ٚاقـع ايتٓـاقض ٚسكٝكتـ٘ غـرل اؾـازٟ يف املؿـسدات،        
ــٕٛ    ــا ٭دــٌ ن ــ٘      ٚإَ ــاقض ايككــاٜا ؾٓاضــب ايبشــح عٓ ــ٬ڄ يف تٓ ايهــ٬ّ ؾع

 خؿٛؾاڄ.
ٚع٢ً ن٬ ايتكدٜسٜٔ يٝظ ايكٝد املصبٛز قٝداڄ إسذلاشٜاڄ ٜٴشـذلش بـ٘ عـٔ    

 يف ايتعسٜـ. خت٬فايتٓاقض يف املؿسدات، نٞ ٜٴددؽ يف ع١َُٝٛ ن١ًُ اٱ
ايٓهت١ ايجا١ْٝ: ن١ًُ "عٝـح ًٜـصّ يراتـ٘ َـٔ ؾـدم نـٌ َُٓٗـا نـرب         

ٙ ايه١ًُ قٝد أضاضٞ يف ؼكل َا١ٖٝ ايتٓاقض، ٖٚـٛ ٜسَـٞ إىل   ا٭ڂخس٣" ٖٚر
ٕٸ ايتٓاقض بني ايككٝتني ٫ ٜتشكل إ٫چ ؾُٝا إذا نإ ايتٓايف ٚاٱ بـني   خـت٬ف أ

 بني ايككٝتني عا ُٖا قكٝتإ. خت٬فايككٝتني تٓاؾٝاڄ ذاتٝاڄ، أٟ نٕٛ اٱ
عسقـٝاڄ  ٚأَا يٛ مل ٜهٔ نريو بإٔ نـإ ايتٓـايف بـني ايككـٝتني تٓاؾٝـاڄ      

ٕٸ َٓػأ ايتٓايف بُٝٓٗا خؿٛؾ١ٝ املٛزد ٚعاٌَ خازدٞ يف َاد٠ٺ َعٝٓـ١ٺ   عع٢ٓ أ
إضتًصَس ؾدم إسدُٜٗا ٚنرب ا٭ڂخس٣، ؾـ٬ ٜتطـٓٸ٢ س٦ٓٝـرٺ تكـٓني قاعـد٠ٺ      

 ن١ًٝٺ يًشهِ بتشكل ايتٓاقض.
ايٛاقـع   خـت٬ف ٚعًٝ٘: ؾٝدسز بٗرا ايكٝد )أٟ ًٜصّ يرات٘ ...اخل( اٱ

ؾــص٥ٝتني، ٚذيــو ٭ٕ اؾــص٥ٝتني قــد تؿــدقإ َعــاڄ يف بــني املٛدبــ١ ٚايطــايب١ ا
بعض املٛاد َجٌ )بعض اؿٝٛإ إْطإ( ٚ)بعك٘ يٝظ بإْطإ( ؾٝعًِ َٓ٘ إٔ 

ُٗا عطب ايؿدم ٚايهـرب يف بعـض املـٛازد َجـٌ )بعـض اٱْطـإ       إخت٬ؾ
 -ْظـساڄ إىل إٔ ا٭ٚىل ؾـادق١ دٕٚ ايجاْٝـ١     -سٝٛإ( )ٚبعك٘ يٝظ عٝـٛإ(  

يكك١ٝ بٌ عطب خؿٛف املاد٠ ٖٚـٛ نـٕٛ املٛقـٛع يف    يٝظ عطب ذات ا
ـٻ َٔ احملُـٍٛ، ؾاْـ٘ ملـا نـإ نـريو ؾـدقس إسـد٣ اؾـص٥ٝتني          نًتُٝٗا أخ

نـسّ يف بعـض   اعطب ايـرات ملـا    خت٬فٚنربس ا٭خس٣، ٚا٫چ يٛ نإ اٱ
املٛازد ا٭ڂخس٣ ٚاؿاٍ نُا عسؾس قـد تؿـدم اؾص٥ٝتـإ َعـاڄ نُـا يف املجـاٍ       
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 املتكدّ.
 .ذيو ؾ٬ تٓاقض بني اؾص٥ٝتنيٚع٢ً 

ٌب ايٓهت١ ايجايج ١: ن١ًُ "ٚبايعهظ"أٟ ٚنريو ًٜصّ يرات٘ َٔ نرب ن
َــٔ ايككــٝتني ؾــدم ا٭خــس٣، ٖٚــرا أٜكــاڄ قٝــد يف ؼكــل َاٖٝــ١ ايتٓــاقض، 

ايٛاقــع بــني املٛدبــ١ ٚايطــايب١   خــت٬فٚخــسز بــ٘ عــٔ تعسٜـــ ايتٓــاقض اٱ 
ٕڈ سٝٛإ( ٚ )٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ عٝـٛإ(  ايهًٝتني نُا يف قكٝيت )نٌ إْطا

ٚذيو ٭ٕ ايتٓـايف بـني ٖـاتني ايككـٝتني عطـب ايؿـدم ٚايهـرب ٚإ نـإ         
ٕٸ ٖـرا ٫ ٜـدٍ عًـ٢ إٔ املٛدبـ١ ايهًٝـ١ ٚايطـايب١ ايهًٝـ١          ٚاقعاڄ َٚتشككـاڄ إ٫چ أ

بُٝٓٗـا ـؿٛؾـ١ٝ املـٛزد ٖٚـٞ نـٕٛ املٛقـٛع يف        خـت٬ف َتٓاقكتإ، إذ اٱ
ــ٘    ملــا نــإ نــريو ؾبڀبٝعــ١ اؿــاٍ تؿــدم   نًتُٝٗــا أخـــ َــٔ احملُــٍٛ، ؾاْ

 إسداُٖا ٚتهرب ا٭ڂخس٣.
أَــا يــٛ اْعهــظ ا٭َــس بــإٔ ؾــاز املٛقــٛع ؾُٝٗــا أعــِ َــٔ احملُــٍٛ   

إ َعـاڄ نُـا يف )نـٌ سٝـٛإ إْطـإ( ٚ)٫      ربيٛددْا إٔ ٖـاتني ايككـٝتني تهـ   
غ٤ٞ َٔ اؿٝٛإ إْطإ( يف سني أُْٗا يٛ ناْتا َتٓاقكتني سكٝكـ١ڄ ٫ضـتشاٍ   

 نُا ٜطتشٌٝ إدتُاعُٗا.إزتؿاعُٗا 
بعـض   املٛدب١ ايه١ًٝ ٚايطايب١ ايهًٝـ١ يف  إخت٬فؾٝعًِ ٚبٛقٛح إٔ 

 املٛازد يٝظ عطب ايرات بٌ عطب خؿٛف املاد٠.
 ٚع٢ً ذيو ؾًِ ٜتشكل ايتٓاقض بني ايهًٝتني أٜكاڄ.

ٚايٓتٝذ١: أْ٘ ٜعًـِ َـٔ ٖـرٙ ايٓهتـ١ ٚضـابكتٗا إٔ ايككـٝتني يـٛ ناْتـا         
ُٗا يف ايهِ، نُا أغاز إىل ذيو احملػـٞ )زٙ( بكٛيـ٘   إخت٬ؾقؿٛزتني هب 

ُٗا يف ايهِ إخت٬ؾؾكد عًِ إٔ ايككٝتني يٛ ناْتا قؿٛزتني هب >طأخرلاڄ 
 ص<نُا ضٝؿسح ب٘ املؿٓـ
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 (24احملاقس٠ )
يف ايهِ ٚايهٝـ  خت٬ف٫ٚبد َٔ اٱطقاٍ املاتٔ: 

 صؾُٝا عداٖا ؼادٚاؾ١ٗ ٚاٱ
ٚقد ذنسْا أْ٘ ٜطتشطٔ اؿدٜح ؾٝ٘ نإ ايه٬ّ يف َبشح ايتٓاقض، 

قُٔ َكاَات ث٬ث١، تكدّ اؿـدٜح يف املكـاّ ا٭ٍٚ، أَـا اٯٕ ؾكـد ٚؾـًس      
 ايٓٛب١ اىل ايتشدټخ يف املكاّ ايجاْٞ َٓٗا ٖٚٛ يف بٝإ غسٚط ؼكل ايتٓاقض.

ٕٸ َعسؾ١ ايتٓاقض بني ايككاٜا يٝطس أَساڄ ض٬ٗڄ بٌ تؿتكس إىل  ذنسٚا أ
ؼؿــٌ َــٔ خــ٬ٍ َساعــا٠ غــسٚطٺ ذنسٖٚــا يتشكــل   املداقــ١ يف ذيــو، ٖٚــرٙ

 ايتٓاقض املؿڀًض، ٖٚرٙ ايػسٚط تؿٓٻـ إىل ؾٓؿني.
 .خت٬فا٭ٍٚ: غسٚط اٱ
 املعبٻس عٓٗا بايٛسدات املعتدل٠ يف ايتٓاقض. ؼادايجاْٞ: غسٚط اٱ

ــٓـ ا٭ٍٚ:  ــا ايؿـ ــسٚط اٱ -أَـ ــإ غـ ــت٬فيف بٝـ ــ١  - خـ ــٞ ث٬ثـ ؾٗـ
ٕٸ ٚدٛٙهٝـ ٚايهِ ٚاؾٗيف اي خت٬فاٱ ٖـرٙ يـٝظ    خـت٬ف اٱ ١، ٚاعًِ أ

يف أَـسڈ   خـت٬ف َٔ اي٬شّ تٛاؾسٖا بأضسٖا يف لاّ املٛازد، بـٌ تـاز٠ڄ ًٜـصّ اٱ   
ــٔ دٗــات ث٬ثــ١    خــت٬فٚاســدٺ، ٚأخــس٣ يف أَــسٜٔ، ٚثايجــ١ ٜػــذلط اٱ     َ

 بأضسٖا.
ٕٸ ايكك١ٝ يف املكاّ ع٢ً أقطاّ ث٬ث١: ٚايطسټ  يف ذيو: أ

 غدؿ١ٝ. -أ
 قؿٛز٠. -ب
 د١ٗ.َٛ -دـ



 قاقسات يف املٓڀل  .......................................................... ( 178)

 خـت٬ف يف أَسڈ ٚاسدٺ ٖٚـٛ اٱ  خت٬فأَا ايكطِ ا٫ٍٚ: ؾٝعتدل ؾٝ٘ اٱ
يف ايهٝـ ؾكط، عع٢ٓ أْ٘ يٛ ناْس إسد٣ ايككٝتني َٛدب١ڄ ؾ٬بد ٚإٔ تهٕٛ 

قـسٚز٠  >طعتباز بكٛيـ٘:  ا٭ڂخس٣ ضايب١ڄ، ٚاضتدٍ احملػٞ )زٙ( ع٢ً ٖرا اٱ
ــٛدبتني ...اخل ٕٸ املـ ــدت   ص<أ ــٛ اؼـ ــٝتني يـ ٕٸ ايككـ ــً٘: أ ــابا يف اٱٚساؾـ  هـ

َهـإ إدتُاعُٗـا يف ايؿـدم ٚايهـرب     ٚايطًب ملا ؼكل ايتٓاقض بُٝٓٗـا ٱ 
مٛ )شٜد إْطإ ٚشٜد إْطإ( ؾُٗا ؾادقتإ، ٚمٛ )بهس يٝظ بإْطإ ٚبهـس  
يــٝظ بإْطــإ( ؾُٗــا ناذبتــإ، ٚاؿــاٍ أُْٗــا يــٛ ناْتــا َتٓاقكــتني ٫ضــتشاٍ 

ٓاقض قا١ُ٥ ع٢ً زنٓني إدتُاعُٗا يف ايؿدم ٚايهرب باعتباز إٔ َا١ٖٝ ايت
 زتؿاع.ٚاضتشاي١ اٱ اٱدتُاعأضاضٝني ُٖٚا إضتشاي١ 

ٚايطـًب   هـاب ؾُٔ ٖٓا ٜعًِ ٚبٛقٛح إٔ ايككٝتني املتؿكـتني يف اٱ 
ُٗـا يف  إخت٬ؾيٝطتا عتٓاقكتني، ؾ٬بد يتشكل ايتٓـاقض املؿـڀًض بُٝٓٗـا َـٔ     

 ٚايطًب. هاباٱ
يهــِ أٜكــاڄ َكــاؾاڄ إىل يف ا خــت٬فٚأَــا ايكطــِ ايجــاْٞ ؾًٝــصّ ؾٝــ٘ اٱ

يف ايهٝـ، عع٢ٓ أْ٘ يٛ ناْـس إسـد٣ ايككـٝتني نًٝـ١ڄ ؾ٬بـد ٚإٔ       خت٬فاٱ
غذلاط تهٕٛ ا٭خس٣ دص١ٝ٥ڄ، ٚقد أغاز احملػٞ )زٙ( اىل ديٌٝ يصّٚ ٖرا اٱ

ٕٸ ايككٝتني يٛ اؼـدتا يف   ص<نُا َس>طبكٛي٘  هًٝـ١ ٚاؾص٥ٝـ١ ملـا    ايٚقؿٸً٘: أ
ــض ا    ــا يف بع ــاقض بُٝٓٗ ــل ايتٓ ــ١ ايكــإْٛ     ؼك ــدٖا ؾتٓدــسّ نًٝ ــٛازد، ٚعٓ مل

ٕٸ قـٛاْني املٓڀــل ٫بــد ٚإٔ      املٓڀكـٞ، ٖٚــرا نُـا تــس٣ ملــا عسؾـس َــسازاڄ َــٔ أ
 تهٕٛ قٛاْني عا١َ ٫ تٓدسّ يف َٛزدٺ.

ٕٵ ؼكـل ايتٓـاقض        ٚس٦ٓٝرٺ ؾإذا ناْس ايككـٝتإ نًتاُٖـا نًٝـ١ڄ ؾاْـ٘ ٚإ
٫ ٜتشكـل ايتٓـاقض    ٛازد ا٭ڂخـس٣ بُٝٓٗا يف بعض املٛازد ا٫چ أْ٘ يف بعض املـ 

َهإ إدتُاعُٗا يف ايهـرب، نُـا تـس٣ يف َجـاٍ )نـٌ سٝـٛإ إْطـإ ٫ٚ        ٱ
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ٗٸُا ناذبتإ ؾ٬ تٓـاقض بُٝٓٗـا، يف سـني أُْٗـا      غ٤ٞ َٔ اؿٝٛإ باْطإ( ؾإْ
يٛ ناْتا َتٓاقكتني ٫ضتشاٍ إزتؿاعُٗا ْظـساڄ إىل إضـتشاي١ إزتؿـاع ايٓكٝكـني     

يف املٛزد املتكدّ، َٚٔ املعًّٛ إٔ  نُا ٖٛ ٚاقض، ٚاؿاٍ يٝظ ا٭َس نريو
إنساّ َٛزدٺ ٚاسدٺ قادحٷ يف عَُٛٝـ١ ايكـإْٛ املٓڀكـٞ ؾبايتـايٞ ٫ ٜتطـٓٻ٢ يٓـا       

ٛڈ نًـٞ    -ايكٍٛ  ٕٸ ايككـٝتني املتؿكـتني يف ايهًٝـ١ َتٓاقكـتإ ٚإٕ       -ع٢ً مـ بـأ
 ٚايطًب. هاباختًؿتا َٔ سٝح اٱ

ْــ٘ ٚإ إاؾص٥ٝــ١، ؾٚنـرا ايهــ٬ّ بعٝٓــ٘ ؾُٝـا يــٛ اؼــدت ايككـٝتإ يف    
ؼكل ايتٓاقض بُٝٓٗا يف بعض املٛازد، إ٫چ أْـ٘ ٫ ٜتشكـل ايتٓـاقض يف بعـض     

َهإ إدتُاعُٗا يف ايؿدم نُا يف َجاٍ )بعض اؿٝـٛإ  املٛازد ا٭خس٣ ٱ
إْطإ ٚبعك٘ يٝظ بإْطإ( بدا١ٖ أُْٗـا ؾـادقتإ ؾـ٬ تٓـاقض بُٝٓٗـا، ؾكـد       

ّڈ ٚاسد٠ٺ، ٚإنسا ّ َاد٠ٺ ٚاسد٠ٺ نـافٺ يف عـدّ إْعكـاد    سؿًٓا ع٢ً َاد٠ إنسا
ّڈ إٔ        ــا ٛڈ ع ــ ــٍٛ بٓش ــا ايك ــ٬ ميهٓٓ ــٞ، ٚيف ايٓتٝذــ١ ؾ ــإْٛ املٓڀك ــ١ يًك ايعَُٛٝ

 ايككٝتني املتؿكتني يف اؾص١ٝ٥ َتٓاقكتإ ٚإ ناْتا كتًؿتني يف ايهٝـ.
ُٗــا يف إخت٬ؾٚاملتشؿـٌ: إٔ ايككــٝتني يـٛ ناْتــا قؿـٛزتني ؾٝذــب    

يف ايهٝـ، اذ َع تٛاؾـل ايهـِ قـد تهـربإ      ت٬فخايهِ أٜكاڄ َكاؾاڄ إىل اٱ
ٌب نـرب             َعاڄ ٚقـد تؿـدقإ َعـاڄ، ؾًٝطـس ٖٓـاى قكـٝتإ ًٜـصّ َـٔ ؾـدم نـ

 ا٭ڂخس٣ ٚبايعهظ ست٢ ٜتشكل ايتٓاقض املؿڀًض.
ــا ايكطـــِ ايجايـــح ؾًٝـــصّ ؾٝـــ٘ اٱ  ــت٬فٚأَـ ــاؾاڄ إىل  خـ ــ١ َكـ يف اؾٗـ

تني دٗتٗـا  يف ايهـِ ٚايهٝــ، ععٓـ٢ أْـ٘ يـٛ ناْـس إسـد٣ ايككـٝ         خت٬فاٱ
ــ١ ا٭خــس٣ ايكــسٚز٠ أٜكــاڄ،       -َــج٬ڄ  -ايكــسٚز٠  ؾ٬بــد ٚإٔ ٫ تهــٕٛ دٗ

تني ٜؾـإٕ ايكـسٚز  >طبكٛيـ٘   خت٬فٚاضتدٍ احملػٞ )زٙ( ع٢ً يصّٚ ٖرا اٱ
...اخل( ٚساؾً٘: أْ٘ يٛ اؼدت ايككٝتإ يف اؾ١ٗ ملا ؼكل ايتٓـاقض بُٝٓٗـا   
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ٕٸ ايكـسٚزٜتني ٱ قـد تهـربإ َعـاڄ     َهإ إدتُاعُٗا يف ايؿدم ٚايهرب، ؾإ
ــب بايكــسٚز٠(        ــ٘ بهات ــب بايكــسٚز٠ ٫ٚ غــ٤ٞ َٓ ــٌ إْطــإ نات ــا )ن نكٛيٓ

َهـإ ايعـاّ ٫ٚ   ٚاملُهٓتني قـد تؿـدقإ َعـاڄ نكٛيٓـا )نـٌ إْطـإ ناتـب باٱ       
 َهإ ايعاّ(.غ٤ٞ َٓ٘ بهاتبٺ باٱ

ؾإذا داش إدتُاع ايككٝتني املتؿكـتني دٗـ١ڄ يف ايؿـدم ٚايهـرب ؾًـِ      
ــا َــٛدٗتني يــصّ   ٜتشكــل ايتٓــاقض بُٝٓٗــا،   ٚبايتــايٞ ؾٓطــتٓتر أُْٗــا يــٛ ناْت

يف ايهٝـــ ٚايهــِ، إذ َــع  خــت٬فيف اؾٗــ١ أٜكــاڄ َكــاؾاڄ إىل اٱ خــت٬فاٱ
تني ٚقـد تؿـدقإ َعـاڄ نُـا يف     ٜتٛاؾل اؾ١ٗ قد تهربإ َعـاڄ نُـا يف ايكـسٚز   

املُهٓتني، ؾ٬ ًٜصّ َٔ ؾدم إسدُٜٗا نرب ا٭خس٣ ٚبايعهظ نٞ ٜتشكل 
 بُٝٓٗا. ايتٓاقض املؿڀًض

يف ٖرٙ ا٭َٛز ايج٬ث١ مل ٜهٔ ٫شَاڄ يف  خت٬فَٚٔ ٖٓا إْكدح إٔ اٱ
يف أَسڈ ٚاسدٺ ٫شَاڄ ٚقد ٜهٕٛ  خت٬فمجٝع املٛازد ٚاملٛاد، بٌ قد ٜهٕٛ اٱ

 يف إثٓني َٓٗا ٚقد ٜهٕٛ يف ايج٬ث١ بأضسٖا.
، ؾكـد ٚقــع  ؼـاد ٚأَـا ايؿـٓـ ايجـاْٞ َـٔ ايػـسٚط أعـين غـسٚط اٱ       

ٓاطك١ َٔ ايكدِٜ يف تعداد ايٛسدات املعتدل٠ يف ايتٓاقض عًـ٢  اـ٬ف بني امل
ٍڈ عدٜد٠ٺ، أذنس عُدتٗا ٖٚٞ ضت١:  -أقٛا

ا٭ٍٚ: ٖٚٛ ايكٍٛ املػٗٛز بني ايكدَا٤ َٔ إٔ ايٛسـدات املعتـدل٠ يف   
ايتٓــاقض ااْٝــ١ ٖٚــٞ ٚســد٠ املٛقــٛع ٚاحملُــٍٛ ٚاملهــإ ٚايصَــإ ٚايػــسط  

ــ     ٛ  ٚاٱقــاؾ١ ٚاؾــص٤ ٚايهــٌ ٚايكــ٠ٛ ٚايؿع ؾسٖــا يٝتشكــل   اٌ، ؾ٬بــد َــٔ ت
 ايتٓاقض.
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ايكــٍٛ ايجــاْٞ: َــا ٖــٛ املٓطــٛب إىل ؾدــس ايــدٜٔ ايــساشٟ َــٔ إٔ         
ايٛسدات املعتدل٠ يف ايتٓاقض إثٓتإ ُٖـا ٚسـد٠ املٛقـٛع ٚٚسـد٠ احملُـٍٛ،      

 ٚأَا ضا٥س ايٛسدات ؾٗٞ تسدع بايتايٞ إىل ٖاتني ايٛسدتني.
ٕٸ ايٛسدات املعتـدل٠   ايكٍٛ ايجايح: َا ٖٛ املٓطٛب إىل ايؿازابٞ َٔ أ

يف ايتٓاقض ث٬ث١ ٖٚٞ ٚسد٠ املٛقٛع ٚٚسد٠ احملٍُٛ ٚٚسد٠ ايصَـإ، أَـا   
 ضا٥س ايٛسدات ؾذلدع إىل تًو ايج٬ث١.

ايكٍٛ ايسابع: َا ٖٛ املٓطـٛب إىل ايؿـازابٞ أٜكـاڄ َـٔ إٔ املعتـدل َـٔ       
ٕٸ اٱ يف  خت٬فايٛسدات ٚسد٠  ٚاسد٠، أ٫ ٖٚٞ ٚسد٠ ايٓطب١ اؿه١ُٝ، ؾا

يككاٜا ٚعدَ٘ ٜدٚزإ َداز ٚسـد٠ ايٓطـب١ اؿهُٝـ١ ٚتعـددٖا ؾـإ اؼـدت       ا
 ايٓطب١ إؼدت ٚإٕ تعددت تعددت.

ــِٝ         ــازٙ اؿه ــأشلني ٚاخت ــ٘ ؾــدز املت ــب إيٝ ــا ذٖ ــٍٛ اـــاَظ: َ ايك
ايطبصٚازٟ أٜكاڄ َٔ إٔ ايٛسـدات املعتـدل٠ تطـع١ تًـو ايجُاْٝـ١ املـرنٛز٠ يف       

  ٌ ، ؾـ٬ ٜتشكـل ايتٓـاقض َـع     يطإ املػٗٛز ٚٚسد٠ تاضع١ ٖٚٞ ٚسـد٠ اؿُـ
اؿٌُ يف ايككٝتني بـإٔ نـإ يف إسـدُٜٗا أٚيٝـاڄ ذاتٝـاڄ ٚيف ا٭ڂخـس٣        إخت٬ف

 اؿٌُ ؾُٝٗا. إؼادغا٥عاڄ ؾٓاعٝاڄ، بٌ ٫بد َٔ 
ايكٍٛ ايطادع: َا ٖٛ املٓطٛب إىل ايػٝذ ايس٥ٝظ َٔ إٔ ايٛسدات 

أخــس٣ ٖٚــٞ  املعتـدل٠ إثٓتــا عػــس ٚســد٠ڄ، ايجُاْٝــ١ املػـٗٛز٠ َــع إقــاؾ١ أزبــعڈ  
 )ٚسد٠ ايٛقع، ٚسد٠ نٝؿ١ٝ املٛقٛع، ٚسد٠ املٓؿعٌ، ٚسد٠ ايؿاعٌ(.

ٖرٙ ٖٞ ا٭قٛاٍ ايطت١ اييت تعسقـس إيٝٗـا يف ٖـرا املكـاّ )أٟ َكـاّ      
ٌٻ َـا ٜـرنس َـٔ ايٛسـدات      ؼادبٝإ غسٚط اٱ ٕٸ نـ ( ٚيهٔ اؿل يف املڀًب أ

ٝـ   ٌ ٚسـد٠ نٝؿٝـ١   َٔ باب املجاٍ، ٚإ٫چ ؾايٛسدات املعتدل٠ أنجس َٔ ٖرٙ َـٔ قب
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احملٍُٛ، ٚٚسد٠ َا َٓ٘، ٚٚسد٠ َا إيٝ٘، ٚٚسد٠ غب٘ ايظسف ٚغرل ذيو ممـا  
 ٖٛ َرنٛز يف ايهتب املؿؿٻ١ً.

ُٳـٌ  (ؾُٝا عـداٖا  ؼاد)ٚاٱ)ؾُا أدٛد قٍٛ املؿٓـ سٝح قاٍ  ( ؾأدٵ
ٔٵ عـدٸ ايٛسـدات أٜكـاڄ يـٝظ       َٳـ ٕٸ  عدد ايٛسدات ٚمل ٜرنس ايعدد، ؾاتٸكض أ

 ٌ ذنس بعكٗا َٔ باب املجاٍ.غسق٘ تعدادٖا لاَاڄ ب
ٚعًــ٢ أٟ ســاٍ ؾــٓشٔ ْكتؿــس عًــ٢ ذنــس زأٟ املػــٗٛز يف تٛقــٝض    

 ايٛسدات املعتدل٠ يف ايتٓاقض ٖٚٞ نُا عسؾس اا١ْٝ:
 ٚسد٠ املٛقٛع، ؾ٬ تٓاقض بني )شٜد قا٥ِ( ٚ)عًٞ يٝظ بكا٥ِ(. -1
 ٚسد٠ احملٍُٛ، ؾ٬ تٓاقض بني )شٜد قا٥ِ( ٚ)شٜد يٝظ ظايظ(. -2
املهإ، ؾ٬ تٓاقض، بني )شٜد قا٥ِ يف ايداز( ٚ)شٜد يـٝظ  ٚسد٠  -3

ِڈ يف ايطٛم(.  بكا٥
ٚسد٠ ايػسط، ؾ٬ تٓاقض بني )اؿر ٚادب بػسط اٱضـتڀاع١(   -4

 ضتڀاع١(.ٚ)اؿر غرل ٚادب بػسط عدّ اٱ
ٚسد٠ اٱقاؾ١، ؾ٬ تٓـاقض بـني )شٜـد أبـٛ عُـسٚ( ٚ)شٜـد يـٝظ         -5

 بٞ بهس(.أب
تٓاقض بني )شٜـد اضـٛد غـعسٙ( ٚ)شٜـد     ٚسد٠ اؾص٤ ٚايهٌ، ؾ٬  -6

 يٝظ بأضٛد باقٞ بدْ٘(.
ٚســد٠ ايكــ٠ٛ ٚايؿعــٌ، ؾــ٬ تٓــاقض بــني )ايٓڀؿــ١ إْطــإ بــايك٠ٛ(   -7

 ٚ)ايٓڀؿ١ يٝطس بإْطإ بايؿعٌ(.
ٚسد٠ ايصَإ، ؾ٬ تٓاقض بني )شٜد قا٥ِ اٯٕ( ٚ)شٜد يٝظ قا٥ُاڄ  -8
 غداڄ(.
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زدْـا  أكٝتني إذا َـا  ٚاملتشؿٌ َٔ فُٛع َا ذنسْاٙ ؿد اٯٕ: إٔ ايك
، خت٬فٚاٱ ؼاديتصاّ بػسٚط اٱإٔ مكِّل بُٝٓٗا ايتٓاقض ؾ٬ َٓاف َٔ اٱ

ايج٬ث١ املتؿل  خت٬فايجُا١ْٝ ع٢ً َطًو املػٗٛز ٚغسٚط اٱ ؼادغسٚط اٱ
 يف ايهٝـ ٚايهِ ٚاؾ١ٗ. خت٬فبني ا٭ع٬ّ، اٱ – اٖساڄ  –عًٝٗا 

 ايٛازد٠ يف اؿاغ١ٝ: ثِ ْٓتكٌ إىل تٛقٝض بعض عبازات ايدزع
إىل ٖٓا نإ ايه٬ّ َطٛقاڄ يبٝـإ   <ثِ إٕ ناْس ايككٝتإ ...اخل>قٛي٘ )زٙ( 

 خـت٬ف ؾٛز٠ نٕٛ ايكك١ٝ غدؿ١ٝڄ ٚقد عسؾس إٔ ايـ٬شّ ٖـٛ اٱ  
يف ايهٝـ ؾكط َٔ قبٝـٌ )شٜـد إْطـإ     خت٬فيف أَسڈ ٚاسدٺ ٖٚٛ اٱ
 ٚشٜد يٝظ بإْطإ(.

ه٬ّ إىل بٝإ ؾٛز٠ نـٕٛ ايككـ١ٝ قؿـٛز٠ڄ    أَا َٔ اٯٕ ؾٝطٛم اي             
يف  خــت٬فيف ايهــِ َكـاؾاڄ إىل اٱ  خـت٬ف ٚأؾـاد إٔ ايـ٬شّ ٖــٛ اٱ  

 ايهٝـ مٛ )نٌ إْطإ سٝٛإ، ٚبعض اٱْطإ يٝظ عٝٛإ(.
َـٔ ٖٓـا ٜطـٛم ايهـ٬ّ إىل بٝـإ       <ثِ إٕ ناْتـا َـٛدٗتني ...اخل  >قٛي٘ )زٙ( 

 تؿؿ٬ٝڄ.ؾٛز٠ نْٛٗا َٛدٸ١ٗڄ ٚقد عسؾس اؿاٍ ؾٝٗا 
ؾٗاتـــإ  <ؾـــإ ايكـــسٚزٜتني قـــد تهـــربإ َعـــاڄ نكٛيٓـــا ...اخل >قٛيـــ٘ )زٙ( 

ــإ يٝطــس بكــسٚز١ٜٺ ٫       ــٌ إْط ــ١ يه ــإ ٭ٕ ايهتاب ايككــٝتإ ناذبت
ٚدٛداڄ ٫ٚ عدَاڄ، إذٵ يٛ ناْس قسٚزٟ ايٛدـٛد يـصّ عـدّ ٚدـٛد     
ــساد اٱْطــإ      ــع أؾ ٕٸ مجٝ ــب بايؿعــٌ ٖٚــرا ٜعــين أ ٕڈ غــرل نات إْطــا

 ؾع٬ڄ، ٖٚرا نُا تس٣.َتؿؿٕٛ بايهتاب١ 
ٚيٛ ناْس قسٚزٟ ايعدّ يـصّ عـدّ ٚدـٛد إْطـإ ناتـبٺ بايؿعـٌ،                   

ٚاي٬شّ به٬ غكٝ٘ باطٌ ؾاملًصّٚ )ٖٚٛ نْٛٗا قسٚزٟ ايٛدٛد أٚ 
ٕڈ   ٕٸ ايهتابــ١ يهــٌ إْطــا ايعــدّ يٲْطــإ( َجًــ٘ يف ايــبڀ٬ٕ، ؾٝجبــس أ
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هــٕٛ ٖاتــإ يٝطـس بكــسٚز١ٜٺ ٫ ٚدــٛداڄ ٫ٚ عــدَاڄ، ٚيف ايٓتٝذــ١ ؾت 
 ايككٝتإ ناذبتني.

َــٔ اؾــدٜس بايــرنس ايتٓبٝــ٘  <...اخل إؼــادٜٚػــذلط يف ايتٓــاقض >قٛيــ٘ )زٙ( 
ع٢ً أِْٗ مل ٜسٜـدٚا أْـ٘ ٫بـد يف نـٌ َـاد٠ٺ َـٔ ؼكـل ٖـرٙ ا٭َـٛز          
ايجُا١ْٝ ست٢ ٜسد عدّ ؼككٗا يف مٛ قٛيٓـا )اؾـٖٛس اجملـسد َٛدـٛد     

ايصَإ َٛدٛد ٚايصَـإ  ٚمٛ قٛيٓا ) (ٚاؾٖٛس اجملسد يٝظ عٛدٛد
يـــٝظ عٛدـــٛد( ٚمُٖٛـــا، يؿكـــد املهـــإ يف ا٭ٍٚ إذ ٫ َهـــإ      
ــاْٞ إذٵ ٫     ــات، ٚؾكــد ايصَــإ يف ايج يًُذــسدات ٱختؿاؾــ٘ باملادٜ
شَإ يًصَـإ ٚبايتـايٞ ؾـ٬ تٓـاقض، بـٌ أزادٚا اْـ٘ َتـ٢ َـا أَهـٔ          
إعتباز ٚسد٠ َٔ ايٛسدات ايجُاْٝـ١ املـرنٛز٠ ٚدـب إعتبازٖـا ٚإ٫چ     

 ا ٫ ىؿ٢.ؾ٬ نُ
إيفا قـاٍ )زٙ(   <...اخل ؼاديف قُٔ اٱ ؼادٚقد قبڀٛا ٖرا اٱ>قٛي٘ )زٙ( 

إىل آخس َا ذنـسٙ ؾبإعتبـاز إٔ    ؼاديف قُٔ اٱ ؼادأِْٗ قبڀٛا اٱ
بعكٗا ٜؿرل بد٫ڄ َٔ بعض نايك٠ٛ ٚايؿعـٌ، ٚاؾـص٤ ٚايهـٌ، ٚإ٫چ    

 ؾتؿرل ا٭ڂَٛز عػس٠ڄ نا١ًَڄ.
ؾإ غاعسِٖ ْظډِ تًو ايٛسـدات   <يػعس ...اخلقاٍ قا٥ًِٗ يف ا>قٛي٘ )زٙ( 

ايجُاْٝــ١ يف بٝــتني َــٔ ايػــعس بايؿازضــ١ٝ، ؾايػــڀس ا٭ٍٚ َــٔ ايبٝــس 
 يف ٚسداتٺ اا١ْٝٺ. ؼادا٭ٍٚ ٜٴعين: اْ٘ يف ايتٓاقض ٜػذلط اٱ

ثِ أخر يف ضٳسٵد تًو ايٛسدات يف ايػڀس ايجـاْٞ َـٔ ايبٝـس ا٭ٍٚ                 
به٬ غڀسٜ٘، ٚقٛي٘ )دز آخس شَإ( ٜعـين   ٚنريو يف ايبٝس ايجاْٞ

ٕٸ آخس ٚسد٠ َعتدل٠ َٔ ايٛسدات ٖـٞ ٚسـد٠ ايصَـإ، ؾتهـٕٛ يف      أ
 ايتعداد ايجا١َٓ.
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ٕٸ بعض ا٭د١ً )زٙ( عٓـدَا قـسأ ٖـرا املكڀـع      ـَٚٔ طسٜ              ايه٬ّ أ
ٕٸ املـساد   –ا٭خرل َٔ ايبٝس ايجاْٞ أعين )دز آخس شَإ(  ْظساڄ إىل أ

ٕٸ ٖــرا اؿهــِ أٟ ايتٓــاقض إيفــا  –( ٖــٛ )يف( َــٔ يؿــظ )دز ذنــس بــأ
٫ يف أٍٚ ايصَـإ ؾـإٕ املتٓاقكـات يف     هسٟ ٚوؿٌ يف آخس ايصَإ

ّڈ يف آخــس ايصَــإ ْطــأٍ املــٛىل  ،مجٝــع ا٫َــٛز تــصداد َٜٛــاڄ بعــد ٜــٛ
ٕٵ ٜطدٿدْا يف أقٛايٓا ٚأؾعايٓـا ٜٚٛؾكٓـا يًعًـِ     ايكدٜس ضبشاْ٘ ٚتعاىل أ

 سطٔ ايعاقب١ آَني زب ايعاملني. ٚايعًِ ايؿاحل ٜٚسشقٓا
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 (25احملاقس٠ )
ايعا١َ ٚايٓكٝض يًكسٚز١ٜ املُه١ٓ طقاٍ املاتٔ 

 صٚيًدا١ُ٥ املڀًك١ ايعا١َ
٫ شاٍ ايه٬ّ يف َباسـح ايتٓـاقض، َكـ٢ اؿـدٜح يف َكـاَني َـٔ       
َكاَات ٖرا املبشح، بًؼ ايه٬ّ ؾع٬ڄ إىل املكـاّ ايجايـح َـٔ تًـو املكاَـات      

 ٕ ْكا٥ض املٛدٗات َٔ ايبطا٥ط ٚاملسنبات.ٖٚٛ غسٚع يف بٝا
 ْٚتشدخ يف ٖرا املكاّ عٔ عجني:

 أسدُٖا: يف بٝإ ْكا٥ض املٛدٸٗات ايبطٝڀ١.
 ثاُْٝٗا: يف بٝإ ْكا٥ض املٛدٸٗات املسنب١.

أَا املبشح ايجاْٞ ؾطٝأتٞ يف املطتكبٌ ايكسٜب َٔ ايه٬ّ إٕ غا٤ اهلل 
شح ا٭ٍٚ يف بٝـإ ْكـا٥ض املٛدٗـات    تعاىل، أَا اٯٕ ؾكد غسع املاتٔ يف ايب

 (.()ٚايٓكٝض يًكسٚز١ٜ ...اخل)ايبطٝڀ١ بكٛي٘ 
تعــسٸض احملػــٞ )زٙ( إبتــدا٤اڄ إىل تعسٜـــ "ايٓكــٝض" لٗٝــداڄ َٚكدَــ١ڄ   
يتشًٌٝ عبـا٥س املـاتٔ يف ٖـرا ايبشـح، ٚمـٔ ْـرنس ايتعسٜــ يًٓكـٝض ايـرٟ          

 ذنسٙ احملػٞ َبٝٿٓاڄ إٜاٙ بػ٤ٞٺ َٔ ايبٝإ ؾٓكٍٛ:
ٕٸ       ايٓكـٝض  عـسٻف )زٙ(   اْ٘ قـد  ٘ٴ" ععٓـ٢ أ ٕٸ "ْكـٝض نـٌ غـ٤ٞٺ زؾعٴـ بـأ

ْكٝض نٌ غ٤ٞٺ زؾع ذيو ايػ٤ٞ، ٖٚرا ٖٛ ايتعبرل املػـٗٛز ٚاملعـسٚف بـني    
ايٝل يطٓا ايكدَا٤ ٚاملتأخسٜٔ يف تعسٜـ ايٓكٝض، إ٫چ أْ٘ قد عًچل عًٝ٘ بعد٠ تع

رنٛز٠ يف ٚايٓكٛض، بٌ عًٝٓا إٔ ْؿِٗ املڀايـب املـ   اٯٕ بؿدد تًو ايتعايٝل
غــ٤ٞٺ زؾعــ٘ ٜهــٕٛ زؾــع  نــٌ ْكــٝض  ٢ٖــرا ايهتــاب، ٚنٝـــ نــإ ؾبُكتكــ 
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، ٖٚهــرا ْكــٍٛ يف ْكــٝض اؾٗــ١ هــاببايطــًب ٚزؾــع ايطــًب باٱ هــاباٱ
 ؾ٬بد َٔ زؾع اؾ١ٗ ظ١ٗٺ تٓاقكٗا.

ٕٸ اؾ١ٗ ايساؾع١ اييت تسؾع د١ٗڄ أخس٣ ع٢ً مٜٛٔ:  غا١ٜ ا٭َس أ
ملعسٚؾـ١ املػـٗٛز٠ ٚايـيت    )أسدُٖا( تاز٠ڄ تهٕٛ َـٔ إسـد٣ اؾٗـات ا   

ِٷ عٓـد املٓاطكـ١ ٚايـيت ٖـٞ عبـاز٠ عـٔ ايكـسٚز٠ ٚايـدٚاّ ٚاٱ          َهـإ  شلا إضـ
 ٚايؿع١ًٝ، ؾٝهٕٛ شلا ْكٝكاڄ ؾسواڄ.

ــإ دٗتٗــا     ــاٍ ذيــو: قكــ١ٝ ايكــسٚز١ٜ املڀًكــ١، ؾ ــِ   -َج  -نُــا تعً
ايكسٚز٠ ايرات١ٝ، ٚعكتك٢ ايكإْٛ املتكدّ )ْكٝض نٌ غـ٤ٞٺ زؾعـ٘( ْكـٝض    

عباز٠  -نُا عسؾس ضابكاڄ  -زؾعٗا ٚضًبٗا، ٚضًب ايكسٚز٠  د١ٗ ايكسٚز٠
عٔ إَهإ ايڀسف املكابٌ، ؾًرا قـايٛا إٕ ْكـٝض ايكـسٚز١ٜ ايؿـسٜض ٜهـٕٛ      

 قك١ٝڄ ممه١ٓڄ عا١َڄ.
ٕٸ ايٓكـٝض ايؿـسٜض يًُُهٓـ١          ٚنـرا اؿـاٍ يف عهـظ املڀًـب ٜعـين أ

ً     ايكسٚز١ٜ املڀًك١ بإعتبـاز إٔ اٱ  ايعا١َ ب َهـإ ٖـٛ ضـًب ايكـسٚز٠، ٚضـ
 اٱَهإ ٖٞ ايكسٚز٠.

 يٮڂخس٣. ؾسٜض ؾاذٕ: نٌ ٚاسد٠ َٔ ٖاتني ايككٝتني ْكٝض
)ثاُْٝٗا( ٚتاز٠ڄ أخس٣ ٫ تهٕٛ اؾٗـ١ ايساؾعـ١ َـٔ اؾٗـات املعسٚؾـ١      
ِٷ َعسٚف، ؾش٦ٓٝرٺ إيتُطٛا شلـا )أٟ شلـرٙ    املػٗٛز٠ اييت شلا عٓد املٓاطك١ إض

ٗـات املعسٚؾـ١ املػـٗٛز٠    اؾ١ٗ اييت يٝطس َٔ اؾٗات املعسٚؾ١( د١ٗڄ َٔ اؾ
ت٬شَٗا، أٟ ت٬شّ ٖرٙ اؾ١ٗ املعسٚؾ١ تًو اؾ١ٗ ايساؾعـ١ ايـيت مل تهـٔ َـٔ     
اؾٗات املعسٚؾ١، ٚأطًكٛا ع٢ً ٖرٙ اؾ١ٗ اييت يٝطس َٔ اؾٗـات املعسٚؾـ١   
ُٳطــ١، ٚعٓد٥ــرٺ ؾتهــٕٛ ٖــرٙ اؾٗــ١ املًتُطــ١      ــ١ املًتٳ إضــِ تًــو اؾٗــ١ املعسٚؾ

 ٫شّ ايٓكٝض ٫ أْٗا ْكٝض ؾسٜض.املأخٛذ٠ َٔ اؾٗات املعسٚؾ١ 
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َجاٍ ذيو: قك١ٝ ايدا١ُ٥ املڀًك١ ؾإ ْكٝكٗا املڀًك١ ايعاَـ١ ٚيهـٔ ٫   
بايتٓاقض ايؿسٜض، بٌ إسداُٖا ٫ش١َڅ يٓكٝض ا٭ڂخس٣، بٝاْ٘: أْو يٛ قًس 
)ا٭زض َتشسن١ دا٥ُاڄ( ؾٗرٙ دا١ُ٥، ْكٝكٗا ايؿسٜض عكتك٢ ذيو ايكإْٛ 

ٚيهٔ عـا إٔ ضـًب ايـدٚاّ يـٝظ َـٔ       –٫ دا٥ُاڄ  –ايعاّ ضًبٴ ايدٚاّ أعين 
اؾٗات املعسٚؾـ١، ؾش٦ٓٝـرٺ ًْـتُظ يـ٘ دٗـ١ڄ َـٔ اؾٗـات املعسٚؾـ١ ٫شَـ١ يـ٘،           

إٔ ضًب  –دٚاّ ٬نُا عسؾس ٖٓاى يف َع٢ٓ اي –ؾٓكٍٛ: ٫شّ ضًب ايدٚاّ 
ٔڈ َــٔ ا٭شَٓـ١، ٚيـٝظ ٖـرا إ٫چ َعٓــ٢         ٌٷ يف شَـ ايتشسٜـو عـٔ ا٭زض ساؾـ

ٖرا إ٫چ َع٢ٓ املڀًكـ١ ايعاَـ١ )ا٭زض يٝطـس َتشسنـ١ڄ     د١ٗ ايؿع١ًٝ أٟ يٝظ 
بايؿعٌ( ؾٗرٙ َڀًك١ عا١َ تهٕٛ ٫شَـ١ڄ يٓكـٝض ايدا٥ُـ١ ايـرٟ ٖـٛ )ا٭زض      

 َتشسن١ ٫ دا٥ُاڄ( ٫ أْٗا ْكٝضٷ ؾسٜضٷ يًدا١ُ٥.
ْٚؿظ ٖرا ايه٬ّ يف عهظ املڀًب، ؾاْ٘ إذا قًس )نٌ إْطإ ناتب 

 ،تجبس ي٘ ايهتاب١ نريو أٟ بايؿعٌ بايؿعٌ( ؾٓكٝكٗا ايؿسٜض إٔ اٱْطإ مل
غرل إٔ ضًب ايؿع١ًٝ يٝظ َٔ اؾٗات املعسٚؾ١ ؾًٓتُظ ي٘ د١ٗڄ َٔ اؾٗـات  
ــض       ٕٸ )بع ــ١ دٚاّ ايطــًب أٟ أ ــٍٛ: ٫شّ ضــًب ايؿعًٝ ــ٘ ؾٓك ــ١ ت٬شَ املعسٚؾ
اٱْطإ يٝظ بهاتب دا٥ُاڄ( ٖٚرٙ دا١ُ٥ ٖٚٞ ٫ش١َ يٓكٝض املڀًك١ ايعاَـ١،  

ٕٵ تهٕٛ ْكٝكاڄ ؾسواڄ  شلا. ٫ أ
ٕٸ ايككـاٜا يف َكـاّ ايتٓـاقض يٝطـس عًـ٢        َٚٔ ٖرٙ املكد١َ ٜطـتؿاد أ
ٚترل٠ٺ ٚاسد٠ٺ عٝح تهٕٛ ْكٝكاڄ ؾسواڄ يكك١ٝٺ أڂخس٣، بٌ تاز٠ڄ تهٕٛ ْكٝكـاڄ  
ؾسواڄ نُا يف املُه١ٓ ايعا١َ بايٓطب١ إىل ايكـسٚز١ٜ املڀًكـ١، ٚأخـس٣ تهـٕٛ     

يعاَــ١ بايٓطــب١ إىل ايدا٥ُــ١ ٫شَــ١ ايٓكــٝض ٫ ْكٝكــاڄ ؾــسواڄ نُــا يف املڀًكــ١ ا
 املڀًك١.
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ــات        ــا٥ض املٛدٗ ــإ ْك ــأتٞ إىل بٝ ــ١ ْ ــرٙ املكدَ ــس ٖ ــدَا عسؾ ــِ بع ث
 ايبطٝڀ١:
 ( ْكٝض ايكسٚز١ٜ املڀًك١ املُه١ٓ ايعا١َ ٚبايعهظ.1)

بٝاْــ٘: إٔ ايكــسٚز١ٜ املڀًكــ١ َــا سهــِ ؾٝٗــا بكــسٚز٠ ثبــٛت احملُــٍٛ  
 يًُٛقٛع أٚ ضًب٘ َا داّ ذات املٛقٛع َٛدٛد٠ڄ.

تكـــ٢ قـــإْٛ ايٓكـــٝض ٜهـــٕٛ ْكـــٝض دٗـــ١ ايكـــسٚز٠ ضـــًبٗا، ٚعك
قكـ١ٝ سهـِ ؾٝٗـا     هـاب ٚبايٓتٝذ١ ْكٝض ايكك١ٝ اييت سهِ ؾٝٗا بكسٚز٠ اٱ

بطـًب تًـو ايكـسٚز٠، ْٚكـٝض ايككــ١ٝ ايـيت سهـِ ؾٝٗـا بكـسٚز٠ ايطــًب         
 قك١ٝ سهِ ؾٝٗا بطًب تًو ايكسٚز٠.

ٕٸ ضــًب نــٌ قــسٚز٠ ) عــني ٝــ١ڄ ناْــس أّ ضــًب١ٝڄ( إهابَٚــٔ املعًــّٛ أ
ٖــٛ إَهــإ ايطــًب ، إَهــإ ايڀــسف املكابــٌ، ؾــإذاڄ ْكــٝض قــسٚز٠ ايجبــٛت 

 ٖٛ إَهإ ايجبٛت.ْٚكٝض قسٚز٠ ايطًب 
ٚإٕ غـ٦س ؾكــٌ: ْكــٝض ايكــسٚز١ٜ املٛدبـ١ املُهٓــ١ ايعاَــ١ ايطــايب١،   

 ْٚكٝض ايكسٚز١ٜ  ايطايب١ املُه١ٓ ايعا١َ املٛدب١.
      ٔ ٍڈ   ٚيهٞ ٜطتكس املڀًـب أنجـس يف ا٭ذٖـإ أضتٛقـض ذيـو قـُ َجـا

تكــسٜ  ؾــأقٍٛ: إْــ٘ إذا نــإ اؿهــِ يف ايككــ١ٝ ايكــسٚز١ٜ املڀًكــ١ بكــسٚز٠   
ٕڈ سٝـٛإ      –احملٍُٛ ٚثبٛتـ٘ يًُٛقـٛع    إهابأٟ  – هاباٱ مـٛ )نـٌ إْطـا

املطاٚم ٱَهإ  هاببايكسٚز٠( ؾش٦ٓٝرٺ وهِ يف ْكٝكٗا بطًب قسٚز٠ اٱ
 ّ ( ؾٓكــٝض طــسف ايطــًب أٟ )بعــض اٱْطــإ يــٝظ عٝــٛإ باٱَهــإ ايعــا

 إَهإ ايطًب، ٖرا ٖٛ ايػل ا٭ٍٚ َٔ ايتعسٜـ. هابقسٚز٠ اٱ
أٟ ضـًب   –ٚإذا نإ اؿهِ يف ايكك١ٝ ايكسٚز١ٜ بكـسٚز٠ ايطـًب   

مٛ )٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ عذس بايكـسٚز٠( ؾش٦ٓٝـرٺ    –احملٍُٛ عٔ املٛقٛع 
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أٟ  هـاب وهِ يف ْكٝكٗا بطًب قسٚز٠ ايطًب املطاٟٚ ٱَهإ طسف اٱ
ٱْطــإ سذــس باٱَهــإ ايعــاّ( ؾٓكــٝض قــسٚز٠ ايطــًب إَهــإ     )بعــض ا

 ، ٖٚرا ٖٛ ايػل ايجاْٞ َٔ ايبٝإ.هاباٱ
 ايعا١َ ٚبايعهظ.املڀًك١ ( ْكٝض ايدا١ُ٥ املڀًك١ 2)

بٝاْـ٘: إٔ ايدا٥ُــ١ املڀًكـ١ َــا سهــِ ؾٝٗـا بــدٚاّ ثبـٛت ْطــب١ احملُــٍٛ     
 يًُٛقٛع أٚ ْؿٝٗا َا داّ ايرات.
ايٓكـٝض ٜهـٕٛ ْكـٝض دٗـ١ ايـدٚاّ زؾعـ٘       ٚعكتك٢ ايكإْٛ يف بـاب  

ٚضًب٘، ٚعا إٔ ضًب ايدٚاّ يٝظ َٔ اؾٗات املعسٚؾ١ املعتدل٠ عٓـد املٓاطكـ١   
ٕٸ ٫شّ ضـًب ايـدٚاّ     ؾايتُطٛا ي٘ د١ٗڄ َٔ اؾٗات املعسٚؾ١ ت٬شَ٘ ؾكـايٛا: إ

ًٜصَـ٘ ؾعًٝـ١ ايطـًب، ٚزؾـع      هـاب ؾع١ًٝ ايڀسف املكابٌ، ؾـإذاڄ زؾـع دٚاّ اٱ  
 .هابصَ٘ ؾع١ًٝ اٱدٚاّ ايطًب ًٜ

ايعاَـ١ يهـٔ ٫ بايتٓـاقض     ؾؿٞ ايٓتٝذ١ ٜهـٕٛ ْكـٝض ايدا٥ُـ١ املڀًكـ١ځ    
 ايؿسٜض بٌ ٫شّ ايٓكٝض.

ٕٵ نإ اؿهِ يف ايدا١ُ٥ بـدٚاّ   ٍڈ: اْ٘ إ ٚأضتٛقض ذيو يف قُٔ َجا
طـًب دٚاّ  بمٛ )نٌ ؾًوٺ َتشسى دا٥ُاڄ( ؾش٦ٓٝرٺ وهِ يف ْكٝكـٗا   هاباٱ
١ ايطًب أٟ )بعض ايؿًو يٝظ عتشسى بايؿعٌ( ، ٫ٚشّ ذيو ؾعًٝهاباٱ

 ًٜصَ٘ ؾع١ًٝ ايطًب، ٖرا ٖٛ ايػل ا٭ٍٚ َٔ ايبٝإ. هابؾسؾع دٚاّ اٱ
ٕٵ نإ اؿهِ يف ايدا١ُ٥ بدٚاّ ايطـًب مـٛ )٫ غـ٤ٞ َـٔ ايؿًـو       ٚإ
بطانٔ دا٥ُاڄ( ؾش٦ٓٝـرٺ وهـِ يف ْكٝكـٗا بطـًب دٚاّ ايطـًب ٫ٚشَـ٘ ؾعًٝـ١        

نٔ بايؿعـٌ( ؾسؾـع دٚاّ ايطـًب ًٜصَـ٘ ؾعًٝـ١      أٟ )بعض ايؿًو ضـا  هاباٱ
 ، ٖٚرا ٖٛ ايػل ايجاْٞ َٔ ايبٝإ.هاباٱ



 (191)  .....................................................  ؿاغ١ٝ ٬َ عبد اهللسساڄ غ

ؾايٓتٝذ١ اييت تٛؾًٓا إيٝٗا ؿد اٯٕ: إٔ املُه١ٓ ايعا١َ ْكٝضٷ ؾسٜضٷ 
يًكــسٚز١ٜ، بُٝٓــا املڀًكــ١ ايعاَــ١ يٝطــس ْكٝكــاڄ ؾــسواڄ يًدا٥ُــ١ بــٌ ٫شَــ١    

ٕٸ اؾٗــ١ ايساؾعــ١ يف املڀً  ــاز أ كــ١ ايعاَــ١ يٝطــس َــٔ اؾٗــات   يٓكٝكــٗا، باعتب
 املعسٚؾ١.

ؾاملُهٓـ١ ايعاَـ١ ْكـٝض    >طٚاىل ٖرٙ ايٓتٝذ١ ٜػرل قـٍٛ احملػـٞ )زٙ(   
ــ١      ــ١ ٫شّ يٓكــٝض ايدا٥ُــ١ املڀًك ــ١ ايعاَ ــ١، ٚاملڀًك ؾــسٜض يًكــسٚز١ٜ املڀًك

 .ص<...اخل
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 (26احملاقس٠ )
ٚيًُػسٚط١ ايعا١َ اؿ١ٝٓٝ املُه١ٓ طقاٍ املاتٔ 

 صاملڀًك١ٚيًعسؾ١ٝ ايعا١َ اؿ١ٝٓٝ 
َا شاٍ ايه٬ّ يف ايبشح ا٭ٍٚ يف بٝإ ْكا٥ض املٛدٸٗـات ايبطـٝڀ١،   
بعدَا ؾسؽ املاتٔ َٔ بٝإ ْكٝكٞ ايكسٚز١ٜ املڀًكـ١ ٚايدا٥ُـ١ املڀًكـ١، غـسع     

 اٯٕ يف بٝإ ْكٝكٞ املػسٚط١ ايعا١َ ٚايعسؾ١ٝ ايعا١َ.
 ( ْكٝض املػسٚط١ ايعا١َ اؿ١ٝٓٝ املُه١ٓ ٚبايعهظ.3)

٢ املػسٚط١ ايعا١َ َا سهِ ؾٝٗا بكـسٚز٠ ْطـب١ احملُـٍٛ    بٝاْ٘: إٔ َعٓ
ٝــ١ڄ أّ إهابيًُٛقــٛع َــا داّ ايٛؾـــ ايعٓــٛاْٞ ضــٛا٤ أناْــس تًــو ايٓطــب١   

 ضًب١ٝڄ، ٚقؿً٘ ٜسدع إىل اؿهِ بكسٚز٠ اؾاْب املٛاؾل َا داّ ايٛؾـ.
ــ١، ؾ  ــ١ املُهٓ ــأتٞ إىل َعٓــ٢ اؿٝٓٝ ْٗــا تعــين َــا سهــِ ؾٝٗــا بطــًب   إْ

ٛؾـــ عــٔ اؾاْــب املدــايـ، ؾــإذا ْطــبٓا َعٓــ٢ اؿٝٓٝــ١ ايكــسٚز٠ َــا داّ اي
ٕٸ بُٝٓٗـا تٓاقكـاڄ  ـاٖساڄ، ٚذيـو       املُه١ٓ إىل َع٢ٓ املػسٚط١ ايعا١َ يٛدـدْا أ
٭ٕ املػسٚط١ ايعا١َ َؿادٖا اؿهِ بكـسٚز٠ ايٓطـب١ َـا داّ ايٛؾــ، بُٝٓـا      
اؿ١ٝٓٝ املُه١ٓ َؿادٖا اؿهِ بطًب ايكسٚز٠ َا داّ ايٛؾــ، ا٭َـس ايـرٟ    

 ٕ اؿ١ٝٓٝ املُه١ٓ ْكٝكاڄ ؾسواڄ يًُػسٚط١ ايعا١َ.تهٛ
ٕٵ سهِ يف املػسٚط١ ايعاَـ١ بكـسٚز٠    ٍڈ: أْ٘ إ تٛقٝض ذيو قُٔ َجا

َا داّ ايٛؾـ َجٌ )نٌ ناتبٺ َتشسى ا٭ؾابع بايكسٚز٠ َا داّ  هاباٱ
َـا داّ ايٛؾــ،    هـاب ناتباڄ( ؾش٦ٓٝـرٺ وهـِ يف ْكٝكـٗا بطـًب قـسٚز٠ اٱ     

إَهإ ايڀسف املكابـٌ أٟ إَهـإ ايطـًب ٖٚـٛ يف      ٚضًب ايكسٚز٠ ٖٛ عني
املجاٍ )بعـض ايهاتـب يـٝظ عتشـسى ا٭ؾـابع سـني ٖـٛ ناتـب باٱَهـإ(،          
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ؾايككــ١ٝ ا٭ٚىل َٛدبــ١ نًٝــ١ َــٔ َػــسٚط١ عاَــ١ َــا داّ ايٛؾـــ، ٚايجاْٝــ١ 
ضايب١ دص١ٝ٥ َٔ س١ٝٓٝ ممه١ٓ َا داّ ايٛؾـ، ؾُٗا َتٓاقكتإ ٚذيو يبداٖـ١  

ٛؾـ ٫ ػتُع َع اٱَهـإ ٚعـدّ ايكـسٚز٠ َـا داّ     إٔ ايكسٚز٠ َا داّ اي
ا٭ٚىل ؾــادق١ ناْــس ايجاْٝــ١ ناذبــ١، ٚإ ناْــس ايجاْٝــ١  سايٛؾـــ ؾــإٕ ناْــ

ــاقض بُٝٓٗــا، ٖــرا      ــ٢ ايتٓ ــ١، ٖٚــرا َعٓ ــ١ ٫ قاي ؾــادق١ڄ ناْــس ا٭ٚىل ناذب
 بايٓطب١ إىل ايػل ا٭ٍٚ َٔ ايبٝإ املتكدّ.

بكسٚز٠ ايطًب َـا داّ   املػسٚط١ ايعا١َ يفايػل ايجاْٞ : ٚإ سهِ 
ؾابع بايكسٚز٠ َا داّ ناتباڄ( ايٛؾـ َجٌ )٫ غ٤ٞ َٔ ايهاتب بطانٔ ا٭

بطًب قسٚز٠ ايطًب َا داّ  –أٟ اؿ١ٝٓٝ املُه١ٓ  -ؾش٦ٓٝر وهِ يف ْكٝكٗا
َهــإ طــسف إايڀــسف املكابــٌ أٟ َهــإ إٚضــًب ايكــسٚز٠ عــني  ،ايٛؾـــ

ابع سـني ٖـٛ ناتـب    ؾـ ب بطـانٔ ا٭ تـ )بعـض ايها اٱواب ٖٚٛ يف ايككـ١ٝ  
 باٱَهإ ( ؾٗاتإ ايككٝتإ َتٓاقكتإ يٓؿظ ايطبب املتكدّ .

ؾتشؿٸــٌ: إٔ ايٓكــٝض ايؿــسٜض يًُػــسٚط١ ايعاَــ١ اؿٝٓٝــ١ املُهٓــ١،   
 ْٚؿظ ٖرا املع٢ٓ هسٟ يف ايعهظ نُا ٫ ىؿ٢.

 ( ْكٝض ايعسؾ١ٝ ايعا١َ اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ ٚبايعهظ4)
َـا سهـِ ؾٝٗـا     –ُـا عسؾـس ضـابكاڄ    ن –بٝاْ٘: إٔ َع٢ٓ ايعسؾ١ٝ ايعاَـ١  

بدٚاّ ْطب١ احملٍُٛ يًُٛقٛع َا داّ ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ ثابتاڄ يرات املٛقـٛع  
 ١ٝ أّ ضًب١ٝ.إهابناْس تًو ايٓطب١ أ ضٛا٤

َٚع٢ٓ اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ َا سهِ ؾٝٗا بؿع١ًٝ ْطـب١ ايڀـسف املكابـٌ سـني     
 إتؿاف ذات املٛقٛع بايٛؾـ ايعٓٛاْٞ.

اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ إىل َع٢ٓ ايعسؾ١ٝ ايعاَـ١ ملـا ٚدـدْا    ٚإذا َا ْطبٓا َع٢ٓ 
بُٝٓٗا تٓاقكاڄ ؾسواڄ ٚٚاقشاڄ، بإعتبـاز إٔ ايعسؾٝـ١ ايعاَـ١ ْكٝكـٗا ايؿـسٜض      
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ٖٛ ضًب ايدٚاّ َا داّ ايٛؾـ، ٚعا إٔ ضًب ايـدٚاّ ايٛؾـؿٞ يـٝظ َـٔ     
اؾٗات املعسٚؾ١ يد٣ املٓاطك١، ؾًٝتُظ ي٘ د١ٗڄ َـٔ اؾٗـات املعسٚؾـ١ تـ٬شّ     

دٚاّ ايٛؾؿٞ، ٚقد عسؾـس ضـابكاڄ يف َعٓـ٢ ايـ٬دٚاّ ايٛؾـؿٞ إٔ ٫شّ      اي٬
اي٬دٚاّ ايٛؾؿٞ ؾع١ًٝ ْطـب١ ايڀـسف املكابـٌ يف أٚقـات ايٛؾــ ايعٓـٛاْٞ،       
ٖرا ٖٛ َع٢ٓ اؿ١ٝٓٝ املڀًك١، ؾُٔ أدٌ ذيو قايٛا إٕ ايعسؾ١ٝ ايعا١َ ْكٝكٗا 

 سؾ١ٝ ايعا١َ.اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ يهٔ ٫ بايتٓاقض ايؿسٜض بٌ ٫ش١َ يٓكٝض ايع
تٛقــٝض ذيــو قــُٔ َجــاٍ: أْــ٘ إٕ سهــِ يف ايعسؾٝــ١ ايعاَــ١ بــدٚاّ    

َـا داّ ايٛؾــ َجـٌ )نـٌ ناتـب َتشـسى ا٭ؾـابع دا٥ُـاڄ َـا داّ           هاباٱ
 هـاب بطـًب دٚاّ اٱ  –أٟ اؿ١ٝٓٝ املڀًكـ١   –ناتباڄ( ؾش٦ٓٝرٺ وهِ يف ْكٝكٗا 

ــٛا     ــات ايٛؾـــ ايعٓ ــ١ ايطــًب يف أٚق ــ٘ ؾعًٝ ــا داّ ايٛؾـــ، ٚتًصَ ْٞ أٟ َ
)بعض ايهاتب يٝظ عتشـسى ا٭ؾـابع بايؿعـٌ سـني ٖـٛ ناتـب( ٖٚـرا ٖـٛ         

 ايػل ا٭ٍٚ َٔ ايبٝإ.
ــ١ ايعاَــ١ بــدٚاّ ايطــًب َــا داّ     ــاْٞ: ٚإذا سهــِ يف ايعسؾٝ ايػــل ايج
ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ َجٌ )٫ غ٤ٞ َٔ ايهاتب بطـانٔ ا٭ؾـابع دا٥ُـاڄ َـا داّ     

ب ايٛؾـؿٞ ٚتًصَـ٘ ؾعًٝـ١    ناتباڄ( ؾش٦ٓٝرٺ وهِ يف ْكٝكٗا بطـًب دٚاّ ايطـً  
يف أٚقـات ايٛؾــ ايعٓـٛاْٞ أٟ )بعـض ايهاتـب ضـانٔ ا٭ؾـابع         هاباٱ

 سني ٖٛ ناتب بايؿعٌ(.
ؾاؿاؾٌ: إٔ اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ ْكٝض ايعسؾ١ٝ ايعاَـ١ يهـٔ ٫ بايتٓـاقض    

 ايؿسٜض بٌ ٫شّ ايٓكٝض.
 ثِ ْعسز ع٢ً تٛقٝض بعض َؿسدات ايدزع ايٛازد٠ يف اؿاغ١ٝ:           
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 ٜعين نُا إٔ املُه١ٓ ايعا١َ ْكـٝضٷ  <نٓطب١ املُه١ٓ ايعا١َ ...اخل>قٛي٘ )زٙ( 
يًكـسٚز١ٜ املڀًكـ١، نـريو اؿٝٓٝـ١ املُهٓـ١ ْكـٝضٷ ؾـسٜضٷ         ؾسٜضٷ

 ٚسكٝكٞ يًُػسٚط١ ايعا١َ.
أٟ نُــا إٔ املڀًكــ١ ايعاَــ١ ٫شّ  <نٓطــب١ املڀًكــ١ ايعاَــ١ ...اخل>قٛيــ٘ )زٙ( 

ــر    ــ١ ٫ ْؿطــ٘ ن ــٝض ايؿــسٜض يًدا٥ُ ــ١ ٫شّ  يًٓك ــ١ املڀًك يو اؿٝٓٝ
 يًٓكٝض ايؿسٜض يًعسؾ١ٝ ايعا١َ ٫ ْؿط٘.

أٟ ٚقـٛع ايڀـسف املكابـٌ ايـرٟ ٖـٛ ٫شّ ضـًب        <ٖٚـرا ...اخل >قٛي٘ )زٙ( 
 ايدٚاّ َع٢ٓ اؿ١ٝٓٝ املڀًك١.

ٖٓــا تٛقـــ   <إذ ٫ ٜتعًــل بــريو غــسض ؾُٝــا ضــٝأتٞ ...اخل    >قٛيــ٘ )زٙ( 
عــدّ ضــ١َ٬ احملػــٕٛ عٓــد عبــاز٠ ايػــازح )زٙ( ٖــرٙ، ٚساؾــً٘  

ايتعًٌٝ ٚعدّ زدٛع٘ إىل َع٢ٓ قؿٸٌ، ٚذيو ٭ْ٘ يٛ نإ ا٭َـس  
نُا ذنسٙ )زٙ( َٔ عدّ تعًچل ايػـسض بٓكٝكـٞ ايٛقتٝـ١ ٚاملٓتػـس٠     
ٕٸ ذنــس ايٓكــٝض  ٘ٷ يــرنس أؾــًُٗا ْظــساڄ إىل أ املڀًكــتني ملــا نــإ ٚدــ
ــٛع      ــح ايعهـ ــين َباسـ ــ١ أعـ ــح اٯتٝـ ــٌ يف املباسـ ــات ا٭ؾـ ٱثبـ

ا عهطـُٗا َـع أْـ٘ قـد بـٝٻٔ املؿـٓـ عهطـُٗا        ٚا٭قٝط١، ٚيځُا بٝٸٓٛ
ــاٍ    ــح ق ــتٟٛ سٝ ــٝأتٞ   –املط ــا ض ــإ   –نُ ــإ ٚايٛدٛدٜت ٚايٛقتٝت

ٚاملڀًك١ ايعا١َ َڀًك١ عا١َ، يف سـني أْٗـِ ذنـسٚا إٔ َعٓـ٢ تعًـل      
ايػسض بٗرٙ ايككاٜا ٖٛ ايبشـح عٓٗـا ٚايتعـسض ٭سهاَٗـا َـٔ      

 بٝإ ايٓكٝض ٚايعهظ.
 عـدّ تعـسض املـاتٔ يبٝـإ ْكٝكـٞ ايٛقتٝـ١       ؾايؿشٝض إٔ ايٛد٘ يف              

ــسٚز١ٜ     ــاع إىل ايكـ ــا بايكٝـ ــٛ: َعًَٛٝتُٗـ ــتني ٖـ ــس٠ املڀًكـ ٚاملٓتػـ
ؿـسٜض، سٝـح   تٚاملُه١ٓ، ؾٛقٛسُٗا أغ٢ٓ عٔ ايتعسض شلُا باي
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ــٝض       ــ٘، ٚإٔ ْك ــٝض نــٌ غــ٤ٞٺ زؾع ــِ إٔ ْك ــدَا عً إٔ ايؿڀــٔ بع
    ٛ  ايكسٚز١ٜ املڀًك١ ٖٛ املُه١ٓ ايعا١َ ْٚكـٝض املػـسٚط١ ايعاَـ١ ٖـ
ــٝض       ــٝعًِ إٔ ْك ــاقٞ، ؾ ــسف بٛقــٛح ســاٍ ايب ــ١ ٜع ــ١ املُهٓ اؿٝٓٝ
ايكــسٚز٠ يف ٚقــسٺ َعــٝٸٔ )ايٛقتٝــ١ املڀًكــ١( ٖــٛ اٱَهــإ يف ذيــو 
ــسٺ َــا       ــٝض ايكــسٚز٠ يف ٚق ــس أٟ املُهٓــ١ ايٛقتٝــ١، ٚإٔ ْك ايٛق
ــ١       ــات أٟ املُهٓ ــع ا٭ٚق ــإ يف مجٝ ــٛ اٱَه ــ١( ٖ )املٓتػــس٠ املڀًك

 ايدا١ُ٥.
ــ٬ س               ــٌ باي ٚإذٕ ؾ ــا قــاٍ     تادــ١ إىل ايتڀٜٛ ــ٘ َــٔ ٖٓ ؿــسٜض، ٚيعً

ايطبصٚازٟ )زٙ( بعـدَا بـٝٸٔ ْكـٝض بعـض ايككـاٜا )ٚقـظ عًٝٗـا        
 ْكٝض ايٛقت١ٝ ٚاملٓتػس٠ املڀًكتني(.

 .ص<ؾتأٌَ>أغاز احملػٞ )زٙ( بكٛي٘ أخرلاڄ ط ٚيعً٘ إىل َا ذنسْا             
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 (27احملاقس٠ )
بني ْكٝكٞ  ٚيًُسنب١ املؿّٗٛ املسدٸدطقاٍ املاتٔ 

 صاؾص٥ني
نإ ايه٬ّ يف املكاّ ايجايح َٔ َكاَات َبشح ايتٓاقض ٚايرٟ نإ 
َعكٛداڄ يبٝإ ْكا٥ض ايككاٜا املٛد١ٗ، ٚذنسْا إٔ اؿدٜح يف ٖرا املكاّ عـٔ  
عجني، مت اؿدٜح بعْٛ٘ تعاىل عٔ ايبشح ا٭ٍٚ، ٚأَـا اٯٕ ؾكـد ٚؾـٌ بٓـا     

ــإ ْكــ   ــاْٞ أځ٫ځ ٖٚــٛ يف بٝ ــ١، ٜٚتُشــٛز  إىل ايبشــح ايج ا٥ض املٛدٗــات املسنب
 ايه٬ّ يف ٖرا ايبشح قُٔ ْكڀتني:

 ا٭ٚىل: يف بٝإ ْكا٥ض املٛدٗات املسنب١ ايه١ًٝ.

 ايجا١ْٝ: يف بٝإ ْكا٥ض املٛدٗات املسنب١ اؾص١ٝ٥.
أَا ؾع٬ڄ ؾايه٬ّ يف ايٓكڀـ١ ا٭ٚىل: يف بٝـإ ْكـا٥ض املسنبـات ايهًٝـ١      

ٛدٸٗات ايبطٝڀ١ بايتؿؿـٌٝ ٚاسـد٠ڄ ٚاسـد٠ڄ،    إعًِ إٔ املاتٔ قد بٝٸٔ ْكا٥ض امل
أَا املٛدٗات املسنب١ ؾًِ ٜبٝٿٔ ْكا٥كٗا َؿؿٸ٬ڄ بٌ بٝٻٓٗـا قـُٔ قاعـد٠ٺ نًٝـ١ٺ،     

نًٝـ١ ستـ٢ ٜبـٝٸٔ ْكا٥كـٗا يف      تًـو ا٭ٚىل مل تهـٔ ػُعٗـا قاعـد٠     ٚذيو ٭ٕ
قُٔ تًو ايكاعد٠ ايه١ًٝ، أَا ٖرٙ ايجا١ْٝ ؾتذُعٗا قاعـد٠ نًٝـ١، ؾًـرا بٝٸٓٗـا     

ٕڈ عاّ ٚمل ٜبٝٓٗا ع٢ً مٛ ايتؿؿٌٝ. يف  قُٔ قاْٛ
 ني ن١ًٝ ٚدص١ٝ٥، ٚاؾُع بني ْكٝضغا١ٜ ا٭َس إٔ املسنبات ع٢ً قطُ

ايكطُني يف قاعد٠ٺ ٚاسد٠ٺ غرل ممهٔ بإعتباز إٔ ايهًٝـ١ ٚاؾص٥ٝـ١ َتٓاقكـتإ،    
ا٭َس ايرٟ أؾسد املاتٔ قاعـد٠ڄ يبٝـإ ْكـٝض املسنبـات ايهًٝـ١، ٚأخـس٣ يبٝـإ        

)ٚيًُسنب١ املؿّٗٛ )سنبات اؾص١ٝ٥، ٚأغاز إىل ايكاعد٠ ا٭ٚىل بكٛي٘ ْكٝض امل
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ٚاىل ايجا١ْٝ بكٛي٘ ))ٚيهٔ يف اؾص١ٝ٥ بايٓطب١ إىل  (املسدٸد بني ْكٝكٞ اؾص٥ني(
 .(نٌ ؾسدٺ ؾسدٺ(

َا إبتدا٤اڄ ؾكد غسع املاتٔ ببٝإ ايكاعد٠ يف أخر ايٓكـٝض يًُسنبـات   أ
ٝض يًُسنبات ايه١ًٝ تتٛقـ ع٢ً َعسؾ١ ايه١ًٝ، َٚعسؾ١ ايڀسٜل يف أخر ايٓك

 َڀًبني ذنسُٖا احملػٞ )زٙ( يف املكاّ:
إسدُٜٗا: َا عسؾٓـاٙ ضـابكاڄ َـٔ إٔ ْكـٝض نـٌ غـ٤ٞٺ زؾعـ٘، ؾٓكـٝض         

 املسنب زؾع٘.
ثاُْٝٗا: إٔ ايكإْٛ يف باب املسنبات ٖٛ إٔ املسنب نُا ٜٓتؿٞ بإْتؿا٤ 

)املا٤( ؾاْ٘ َسنـبٷ َـٔ   مجٝع أدصا٤ٙ نريو ٜٓتؿٞ بإْتؿا٤ أسد أدصا٤ٙ، َجٌ 
عٓؿسٜٔ أضاضٝني ُٖا ا٭ٚنطـذني ٚاشلٝـدزٚدني، َٚـٔ ايٛاقـض إٔ املـا٤      
نُا ٜٓتؿٞ بإْتؿا٤ ن٬ ايعٓؿسٜٔ نريو ٜٓتؿٞ بإْتؿـا٤ أسـدُٖا، ؾـإذاڄ يف زؾـع     
املسنــب زؾــعٴ أســد اؾــص٥ني ستُــٞ ٫ٚشّ ٚقــدزٷ َتــٝكٔ ٚإ٫چ ملــا ؾــدم زؾــع  

اؾص٥ني ٫ ع٢ً مٛ ايتعٝني بٌ عًـ٢   املسنب س٦ٓٝرٺ، غا١ٜ ا٭َس إٔ زؾع أسد
 ضبٌٝ َٓع اـًٛ، ٖٚرا ايه٬ّ ؾٝ٘ َكڀعإ.

ع٢ً مٛ ايتعـٝني ؾٮْـ٘ يـٛ    ٫ -أٟ نٕٛ زؾع أسد اؾص٥ني  –أَا نْٛ٘ 
قًٓا بإٔ زؾع أسـد اؾـص٥ني ٜهـٕٛ عًـ٢ مـٛ ايتعـٝني يًـصّ خـ٬ف املؿـسٚض          

د دص٥ٝــ٘ عًــ٢ مــٛ بتكسٜــب: أْــ٘ يف َجــٌ املــا٤ يــٛ قًٓــا بأْــ٘ ٜٓتؿــٞ بإْتؿــا٤ أســ
ــٝني نا٭ٚنطـــذني   ــ٘ إٔ املـــا٤ ٫ ٜٓتؿـــٞ عٓـــد إْتؿـــا٤      –َـــج٬ڄ  –ايتعـ ؾ٬شَـ

ْتؿـا٤ ا٭ٚنطـذني   إاشلٝدزٚدني َٓ٘، ٚاملؿسٚض خ٬ؾـ٘ إذ املـا٤ نُـا ٜٓتؿـٞ ب    
ٕٸ املــا٤ ٜٓتؿــٞ    نــريو ٜٓتؿــٞ بإْتؿــا٤ اشلٝــدزٚدني، ٚنــرا ايعهــظ ؾًــٛ قًٓــا أ

ؾ٬شَ٘ أْ٘ ٫ ٜٓتؿٞ عٓد إْتؿا٤ بإْتؿا٤ خؿٛف اشلٝدزٚدني ع٢ً مٛ ايتعٝني 
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ا٭ٚنطذني َٓ٘ ٖٚرا خًـ أٜكاڄ.ؾُٔ ٖٓا ٜطتؿاد إٔ زؾـع أسـد اؾـص٥ني يف    
 زؾع املسنبات ٫ ع٢ً مٛ ايتعٝني.

عًـ٢ ضـبٌٝ َٓـع اـًـٛ ٫ عًـ٢       –أٟ زؾع أسد اؾـص٥ني   –ٚأَا نْٛ٘ 
ــمــٛ اؿكٝك ــع نــ٬ اؾــص٥ني     ٝ ١ ٫ٚ َاْعــ١ اؾُــع، ؾُــٔ دٗــ١ إٔ إدتُــاع زؾ

ٜٓتؿٞ بإْتؿا٤ نـ٬   –َج٬ڄ  –تؿا٥ُٗا ؾشٝضٷ ٫ٚ َاْع َٓ٘، يٛقٛح إٔ املا٤ ٚاْ
دص٥ٝ٘، إيفا ايرٟ ميتٓع عدّ إْتؿا٤ اؾـص٥ني نًُٝٗـا َـع إْتؿـا٤ املسنـب أٟ إٔ      
املسنــب ٜٓتؿــٞ َــٔ دٕٚ إٔ ٜٓتؿــٞ غــ٤ٞٷ َــٔ دص٥ٝــ٘، ؾــإذٕ إدتُــاع دص٥ــٞ   

را َع٢ٓ َٓع اـًـٛ  املسنب يف ايسؾع ٚاٱْتؿا٤ ؾشٝضٷ ٚيف غا١ٜ اٱَهإ، ٖٚ
ٕٵ ٜٴسؾع غ٤ٞٷ َٔ  أٟ إٔ خًٛ ايٛاقع ممٓٛع بإٔ ٜٓتؿٞ املسنب ٚاقعاڄ َٔ دٕٚ أ

 دص٥ٝ٘، بٌ ٫بد َٔ زؾع أسدُٖا ع٢ً ا٭قٌ.
ٖٚرا املع٢ٓ ٫ ًٜت٦ِ َع اؿكٝك١ٝ َٚاْع١ اؾُع، ؾإ َؿادُٖـا إَتٓـاع   

زؾـع   ٚاإٔ هتُع اؾص٤إ ن٬ُٖا يف ايسؾـع ٚاٱْتؿـا٤، ؾُـٔ أدـٌ ذيـو قٝٸـد      
 أسد اؾص٥ني يف زؾع املسنب بهْٛ٘ ع٢ً ضبٌٝ َٓع اـًٛ.

 إذا عسؾس ٖرٜٔ املڀًبني ؾًٓدخٌ يف ايبشح ْٚكٍٛ:
 إٕ ايڀسٜل ايرٟ ذنسٙ املٓاطك١ يف أخر ايٓكـٝض يًُسنبـات ايهًٝـ١ يف   

 اؿكٝك١ َ٪يچـ َٔ خڀٛاتٺ ث٬خٺ:
ــاز إٔ ن٬َٓــ    ا يف ا٭ٚىل: إٔ ْٓظــس إىل اؾــص٥ني نــ٬ڋ عًــ٢ ســدٙ بإعتب

املسنبــات ٖٚــٞ َسنبــ١ َــٔ دــص٥ني اؾــص٤ ا٭ٍٚ ؾــسٜضٷ ٚايجــاْٞ َػــاز إيٝــ٘   
 باي٬دٚاّ أٚ اي٬قسٚز٠.

 اـڀ٠ٛ ايجا١ْٝ: إٔ ْٓكض ن٬ اؾص٥ني.
 اـڀ٠ٛ ايجايج١: إٔ ْسدٿد بني ْكٝكٞ اؾص٥ني ع٢ً ضبٌٝ َٓع اـًٛ.
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ذُع ٖرٙ اـڀٛات يف عباز٠ٺ كتؿس٠: ايٓظـس إىل نـٌ دـص٤ٺ بٓؿطـ٘     ٚتٴ
 ِ أځخٵرٴ ْكٝك٘ ثِ ايذلدٜد بني ايٓكٝكني ع٢ً ضبٌٝ َٓع اـًٛ.ث

أٟ ٚايٓكـٝض   –)ٚيًُسنب١ )ٖٚرا ايڀسٜل ٖٛ َساد املؿٓـ َٔ قٛي٘ 
 .(املؿّٗٛ املسدٸد بني ْكٝكٞ اؾص٥ني( –يًُسنب١ ايه١ًٝ 

َٚٔ ٖرا ايبٝإ ٜطتؿاد إٔ ْكـٝض املسنبـ١ ايهًٝـ١ دا٥ُـاڄ ٜهـٕٛ قكـ١ٝڄ       
 ـًٛ.دص١ٝ٥ڄ َٓؿؿ١ً َاْع١ ا

ٚٱٜكاح ٖرٙ ايڀسٜك١ يف ؾعٝد ايعٌُ َٚٝـدإ ايتڀبٝـل ْـرنس َجـا٫ڄ     
َٔ املػسٚط١ اـاؾ١ ٖٚٛ قٛيٓا )نٌ ناتب َتشـسى ا٭ؾـابع بايكـسٚز٠ َـا     
 داّ ناتباڄ ٫ دا٥ُاڄ أٟ ٫ غ٤ٞ َٔ ايهاتب عتشسى ا٭ؾابع بايؿعٌ( ؾٓكٍٛ:

ًـ     ِ إٔ ْٓظس إىل نٌ دص٤ٺ َٔ دص٥ٞ ٖرٙ املسنب١ عًـ٢ سـدٙ، ٚنُـا تع
اؾص٤ ا٭ٍٚ َػـسٚط١ عاَـ١ َٛدبـ١ نًٝـ١، ٚايجـاْٞ َڀًكـ١ عاَـ١ ضـايب١ نًٝـ١          

 ٕ قكٝتإ بطٝڀتإ.اَػاز إيٝٗا به١ًُ )٫ دا٥ُاڄ(، ؾاؾص٤
ثِ ْٓكض اؾص٥ني، ْٚكٝض اؾص٤ ا٭ٍٚ عا أْ٘ َػسٚط١ عا١َ َٛدب١ 
ن١ًٝ ٖٛ س١ٝٓٝ ممه١ٓ ضايب١ دص١ٝ٥ أٟ )بعض ايهاتب يٝظ عتشـسى ا٭ؾـابع   

َهإ سني ٖٛ ناتب( ْٚكٝض اؾص٤ ايجاْٞ عا أْ٘ َڀًك١ عا١َ ضايب١ ن١ًٝ باٱ
 ٖٛ دا١ُ٥ َڀًك١ َٛدب١ دص١ٝ٥ أٟ )بعض ايهاتب َتشسى ا٭ؾابع دا٥ُاڄ(.

ثِ ْسدد بني ايٓكٝكني ؾٓكٍٛ ْكٝض املػـسٚط١ اـاؾـ١ املتكدَـ١ )إَـا     
بعض ايهاتب يٝظ عتشسى ا٭ؾابع باٱَهإ سـني ٖـٛ ناتـب ٚإَـا بعـض      

 يهاتب َتشسى ا٭ؾابع دا٥ُاڄ(.ا
 ٖٚرٙ أٚقض طسٜك١ٺ تٛؾًو إىل ْكا٥ض املسنبات.

 ثِ ْٓتكٌ إىل تٛقٝض بعض عبازات ايدزع:
ــاتٔ   ــٍٛ امل ــ١>ق ــٞ      <ٚيًُسنب ــ٘ اٯت ــ١ قٛي ــو بكسٜٓ ــ١ ٚذي ــ١ ايهًٝ ــسادٙ املسنب َ
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 .(ٚيهٔ يف اؾص١ٝ٥())
ذنسُٖا  غاز٠ إىل املڀًب ا٭ٍٚ َٔ املڀًبني ايرٜٔإ <قد عًُس>قٛي٘ )زٙ( 

 احملػٞ )زٙ( يف املكاّ.
ٖٚرا إميا٤ إىل املڀًب ايجاْٞ َـٔ املڀًـبني ايـرٜٔ     <ؾاعًِ ...اخل>قٛي٘ )زٙ( 

 ٜٓبػٞ إٔ ٜٴعٵًُا يف املكاّ.
عًـ٢ ضـبٌٝ   >طتعًٌٝ يكٛي٘  <إذ هٛش إٔ ٜهٕٛ بسؾع ن٬ دص٥ٝ٘>قٛي٘ )زٙ( 

 ٛ ِٳ ٫ هـٛش إٔ ٜهـٕٛ ْكـٝض ايككـ١ٝ املسنبـ١         ص<َٓع اـًـ ٜعـين يٹـ
ًډـٌ احملػـٞ ذيـو بكٛيـ٘     ا يه١ًٝ َٓؿؿ١ًڄ سكٝك١ٝڄ أٚ َاْع١ اؾُعب ؾع
 ٚقد عسؾس تٛقٝش٘ يف ايػسح. ص<إذٵ هٛش ...اخل>ط
ممـا وطـٔ ايتٓبٝـ٘ عًٝـ٘ ٖـٛ إٔ ايٓكـٝض        <ؾٓكٝض ايككـ١ٝ ...اخل >قٛي٘ )زٙ( 

ٕٸ ْكٝض نٌ غـ٤ٞٺ زؾعـ٘،    عٴؾڃايؿسٜض يًُسنب١ زٳ عٝٓ٘ إضتٓاداڄ إىل أ
زؾـعٷ   –نُـا ذنـسٙ )زٙ(    –ب بسؾـع أسـد دص٥ٝـ٘    املسنـ  عٴٚعًٝـ٘ ؾسؾڃـ  

فاشٟ، إ٫چ أْ٘ ملا مل ٜهـٔ يسؾـع عـني املسنـب َؿٗـّٛ قؿٻـٌ ٚمل       
ٜهٔ قك١ٝڄ َعتدل٠ڄ يد٣ املٓاطك١،ا٭َس ايرٟ أځتٳٛا ٚذنسٚا َا ٬ٜشَ٘ 

 ٚقايٛا إٕ ٫شّ زؾع عٝٓ٘ قك١ٝ غسط١ٝ َٓؿؿ١ً َاْع١ اـًٛ.
ؾُج٬ڄ إذا عًُس إٔ ايٛدٛد١ٜ ايـ٬   <ٚأْس بعد إط٬عو ...اخل>قٛي٘ )زٙ( 

دا١ُ٥ َسنب١ َٔ َڀًكتني عاَتني ٚإٔ ْكٝض املڀًك١ ايعا١َ ايدا١ُ٥ڂ 
ٕٸ ْكٝض ايٛدٛد١ٜ اي٬دا١ُ٥ املؿٗـّٛ املـسدٸد بـني     املڀًك١، عًُس أ

ــٔ      د ــ١ َ ــ١ اـاؾــ١ َسنب ٕٸ املُهٓ ــس أ ــتني، ٚإذا عًُ ــتني َڀًك ا٥ُ
ــ١ ايكــ     ــ١ ايعاَ ــٝض املُهٓ ــاَتني، ٚإٔ ْك ــتني ع ــ١ ممهٓ سٚز١ٜڂ املڀًك

ؾٓكٝض املُه١ٓ اـاؾـ١ املؿٗـّٛ املـسدٸد بـني قـسٚزٜتني َڀًكـتني،       
 ٖٚهرا.
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 (28احملاقس٠ )
ــ١ بايٓطــب١ إىل نــٌ ؾــسدٺ   طقــاٍ املــاتٔ  ٚيهــٔ يف اؾص٥ٝ

 صؾسدٺ
نإ ايه٬ّ يف بٝإ ْكـا٥ض ايككـاٜا املٛدٸٗـ١، ٚقـد عسؾـس أْٗـا إَـا        

ايه١ًٝ، بًؼ ايه٬ّ إىل ايٓكڀ١  ، متٸ ؿد اٯٕ بٝإ ْكٝض املسنب١١ن١ًٝ أٚ دص٥ٝ
ايجا١ْٝ َٔ ْكڀيت ايبشح ايرٟ مٔ بؿـددٙ أځ٫ځ ٖٚـٞ يف بٝـإ ْكـٝض املسنبـ١      
ٕٸ      اؾص٥ٝـ١، ٚساؾــٌ َـا أؾــادٙ احملػــٞ )زٙ( يف ٖـرا ايؿــدد ٖـٛ: اْــ٘ إعًــِ أ
ايكٛاْني املٓڀك١ٝ قٛاعد عك١ًٝ، ٚايكٛاعد ايعكًٝـ١ آبٝـ١ عـٔ ايتدؿـٝـ ٚغـرل      

بـد ٚإٔ ٜهـٕٛ نًٝـاڄ    ، ؾـإذا قٓٸٓـٛا قاْْٛـاڄ يف املٓڀـل ؾ٬    قاب١ً يًتدًــ يف َـٛزدٺ  
سّ يف أٟ َـــٛزدٺ َــٔ َــٛازدٙ ٚأٟ ؾـــػس٣ َــٔ ؾـــػسٜات٘،    ندلٜٚــاڄ ٫ ٜٓدــ  

ٚايكاعد٠ اييت عسؾتُٖٛا يف أخر ايٓكٝض يًُسنب١ ايه١ًٝ قاعد٠ ن١ًٝ ندل١ٜٚ، 
 إ٫چ اْ٘ ٫ ميهٔ دسٜاْٗـا يف املكـاّ، ٫ٚ ٜهؿـٞ يف أخـر ْكـٝض املسنبـ١ اؾص٥ٝـ١       
فسد ايذلدٜـد بـني ْكٝكـٞ دص٥ٝٗـا عًـ٢ ضـبٌٝ َٓـع اـًـٛ، ذٜٓـو ايٓكٝكـني           
ــإ        ــ١ قكــٝتإ دص٥ٝت ــ١ اؾص٥ٝ ــٞ املسنب ٕٸ دص٥ٳ ــإ بًشــا  أ ــا ايهًٝت ــرٜٔ ُٖ اي
ْٚكٝكاُٖا ايهًٝتإ.ٚايطسټ يف عدّ ايهؿا١ٜ ٖٛ: إٔ ايكك١ٝ املسنب١ اؾص١ٝ٥ قد 

ٕٸ َـٔ   تهرب يف بعض املٛازد ٜٚهرب ن٬ ْكٝكٞ دص٥ٝٗـا أٜكـاڄ،    يف سـني أ
ٕٸ ايككـٝتني إذا نـربس إسـداُٖا ؾ٬بـد         ايػسٚط املطـ١ًُ يف بـاب ايتٓـاقض أ
ٚإٔ تؿدم ا٭خس٣، ٚاملؿسٚض يف املكاّ نرب املسنب١ اؾص١ٝ٥ ٚن٬ ْكٝكٞ 

 دص٥ٝٗا َعاڄ، ؾبايتايٞ ٫ وؿٌ ايتٓاقض س٦ٓٝرٺ.
ــا )بعــض       ــ١ نكٛيٓ ــ١ اؾص٥ٝ ــد تهــرب املسنب ــ٘ ق ٍڈ: أْ ــا تٛقــٝش٘ يف َج

ٕ إْطــإ بايؿعـٌ ٫ دا٥ُــاڄ( أٟ بعـض اؿٝــٛإ يـٝظ بإْطــإ بايؿعــٌ،    اؿٝـٛا 
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ؾٗرٙ قك١ٝ َسنب١ تط٢ُ بايٛدٛد١ٜ اي٬دا٥ُـ١ ناذبـ١، ٜٚهـرب نـ٬ ْكٝكـٞ      
 :دص٥ٝٗا أٜكاڄ ُٖٚا

قٛيٓا )٫ غ٤ٞ َـٔ اؿٝـٛإ بإْطـإ دا٥ُـاڄ( ْكـٝض اؾـص٤ ا٭ٍٚ َـٔ        
ضــايب١ نًٝــ١ قكــ١ٝ ا٭ؾــٌ، بإعتبــازٙ َٛدبــ١ دص٥ٝــ١ َڀًكــ١ عاَــ١، ؾٓكٝكــٗا 

 دا١ُ٥ َڀًك١.
ٚقٛيٓــا )نــٌ سٝــٛإ إْطــإ دا٥ُــاڄ( ْكــٝض يًذــص٤ ايجــاْٞ َــٔ قكــ١ٝ  
ا٭ؾــٌ بإعتبــازٙ ضــايب١ دص٥ٝــ١ َڀًكــ١ عاَــ١، ؾٓكٝكــٗا َٛدبــ١ نًٝــ١ دا٥ُــ١    

 َڀًك١.
ٕٸ ايه١ًٝ املٛدب١ ٚايطـايب١   أَا نرب ايٓكٝكني ؾٛاقض ٚغرل خؿٞ، ؾإ

 نًتُٝٗا ؾاضد٠ بايبدا١ٖ.
ٌ ؾـٮٕ املٛقـٛع يف املسنبـ١ سٝـح نـإ أَـساڄ       ٚأَا نرب قك١ٝ ا٭ؾـ 

ٚاسداڄ ؾ٬ ٜعكٌ بايٓطب١ إىل أَسڈ ٚاسدٺ إٔ ٜهٕٛ سٝٛاْاڄ بايؿعٌ ٚغرل سٝـٛإ  
 بايؿعٌ.

ٚإٕ غــ٦س ؾكــٌ: إٕ ايــبعض َــٔ اؿٝــٛإ إَــا ٖــٛ إْطــإ عًــ٢ مــٛ   
ايدٚاّ ٚإَا يٝظ بإْطإ نريو ع٢ً مٛ ايدٚاّ، ٫ٚ َع٢ٓ يًكٍٛ بـإٔ ٖـرا   

ٖٛ إْطإ يف أسد ا٭ش١َٓ، ٚيٝظ بإْطإ  –َج٬ڄ  –إ نصٜد ايبعض َٔ اؿٝٛ
 يف أسد ا٭ش١َٓ ا٭خس٣ بٌ ٖٛ محاز َج٬ڄ.

ــ١ ايــيت ذٴ   ٕٸ تًــو ايكاعــد٠ ايهًٝ ــؾــٓدًـ إىل أ يف أخــر ْكــٝض  ستٵنٹ
املسنبــ١ ايهًٝــ١ ٫ ميهــٔ دسٜاْٗــا يف ٖــرا املكــاّ ٭خــر ْكــٝض املسنبــ١ اؾص٥ٝــ١ 

ـ يف بعــض املــٛازد ا املــٛزد، ٚايتدًڊــيتدًؿٗــا يف بعــض املــٛازد نُــا يف ٖــر
 َكسپ يف ع١َُٝٛ ايكإْٛ املٓڀكٞ.

 ٚس٦ٓٝرٺ ؾُا ٖٛ ايكإْٛ ٚايڀسٜل يف أخر ايٓكٝض يًُسنب١ اؾص١ٝ٥ب
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ٕٸ طسٜل أخر ْكٝض املسنب١ اؾص١ٝ٥ َـا ساؾـً٘: أْـا ْكـع لـاّ       قايٛا إ
ٕٸ ْكٝض اؾص٥ٝـ١ ٖـٞ ايهً   ٝـ١،  أؾساد املٛقٛع َٛقٛعاڄ يف ْكٝكٗا، قسٚز٠ أ

ؾبڀبٝع١ اؿاٍ ضٝهٕٛ املٛقٛع يف طسف ايٓكٝض نًٝاڄ، ثِ ْسدٸد بـني ْكٝكـٞ   
قُٛيٞ دص٥ٝٗا بايٓطب١ إىل نـٌ ٚاسـد َـٔ تًـو ا٭ؾـساد، ٚمُـٌ ايٓكٝكـني        

 ع٢ً ضبٌٝ ايذلدٜد ع٢ً ذيو املٛقٛع ايهًٞ.
بعض اؿٝٛإ  –ٚع٢ً ذيو ٜكاٍ يف َكاّ ْكٝض املجاٍ املرنٛز أعين 

نٌ سٝٛإ إَا إْطإ دا٥ُاڄ أٚ يٝظ بإْطـإ دا٥ُـاڄ،    –٥ُاڄ إْطإ بايؿعٌ ٫ دا
عٓا لاّ أؾساد املٛقٛع ايـرٟ ٖـٛ اؿٝـٛإ يف ا٭ؾـٌ َٛقـٛعاڄ      قؾذل٣ أْا ٚ

ٕٸ املٛقــٛع نــإ يف ا٭ؾــٌ     ــٛإ( بُٝٓــا أ ــا )نــٌ سٝ يف ْكــٝض ا٭ؾــٌ ٚقًٓ
"بعض اؿٝٛإ" يف ن٬ دص٥ٝ٘، ثِ زدٸدْا بني ْكٝكٞ قُٛيٞ دص٥ٝ٘ أځ٫ځ ُٖٚا 
)إْطإ بايؿعٌ، يـٝظ بإْطـإ بايؿعـٌ( ؾـإٕ ْكٝكـُٗا )يـٝظ بإْطـإ دا٥ُـاڄ،         
إْطإ دا٥ُاڄ( ٚمحًٓا ٖرٜٔ ايٓكٝكني ع٢ً ضبٌٝ ايذلدٜد ع٢ً ذيو املٛقٛع 

 ايهًٞ.
ؾُٔ ٖٓا ٜتكض يدٜو إٔ املكؿٛد َٔ ْكٝكـٞ اؾـص٥ني يف قٛيـ٘ )زٙ(    

ُا ٫سظـس  قُٛيٞ اؾص٥ني ن ٖٛ ْكٝكا ص<ثِ ٜسدٸد بني ْكٝكٞ اؾص٥ني>ط
ذيو، ٚعًٝ٘ ؾايتعبرل بٓكٝكٞ اؾص٥ني َٔ قبٌٝ تط١ُٝ اؾص٤ "احملُـٍٛ" باضـِ   

 ايهٌ "ايكك١ٝ".
ٚع٢ً أٟ ساٍ ؾايٓكٝض ملجاٍ ايبشح أعـين )نـٌ سٝـٛإ إَـا إْطـإ      
ُٸ٢ يف   دا٥ُــاڄ أٚ يــٝظ بإْطــإ دا٥ُــاڄ( ؾــادمٷ، ٖٚــرا ايًــٕٛ َــٔ ايككــ١ٝ تطــ

ٍ، ٚإذا ؾدم ايٓكٝض ؾـ٬ هـاَع   اٱؾڀ٬ح بايكك١ٝ اؿ١ًُٝ املسدد٠ احملُٛ
 ا٭ؾٌ عكتك٢ قإْٛ ايتٓاقض، ٚبايتايٞ ؾٝشؿٌ س٦ٓٝرٺ بُٝٓٗا ايتٓاقض.
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ٕٸ ايٓكٝض ايؿـسٜض يًُسنبـات إيفـا    تيثِ وطٔ اٱ ؿات يف اـتاّ إىل أ
ٖٛ بسؾع عني املسنب، ؾاملٓؿؿ١ً املاْع١ اـًٛ ٚنـرا اؿًُٝـ١ املـسدٸد٠ احملُـٍٛ     

ٚيٝظ بايٓكٝض ايؿـسٜض ْؿطـ٘.ٚع٢ً قـ٤ٛ ٖـرا:     إيفا ُٖا َٔ ٫شّ ايٓكٝض 
ؾ٬ ٜٓبػـٞ اٱضتػـهاٍ بأْـ٘ نٝــ ؾـضٻ إٔ ٜهـٕٛ ايٓكـٝض يًُسنبـات ضـٛا٤          
أناْــس َٛدبــ١ڄ أّ ضــايب١ڄ املٓؿؿــ١ً املاْعــ١ اـًــٛ املٛدبــ١ أٚ اؿًُٝــ١ املٛدبــ١   

ٕٸ َٔ غسا٥ط ايتٓاقض ٖـٛ اٱ  يف ايهٝــ ٖٚـٛ    خـت٬ف املسدٸد٠ احملٍُٛ، َع أ
 ٝض املسنباتبغرل ساؾٌ يف ْك

ٕٸ املٓؿؿ١ً املاْع١ اـًٛ )املؿّٗٛ املسدٸد(  ٚذيو ٭ْ٘ ٜكاٍ يف اؾٛاب أ
يف  خــت٬فٚنــرا اؿًُٝــ١ املــسدٸد٠ احملُــٍٛ ٫شَــ١ يًٓكــٝض دٕٚ ْؿطــ٘، ٚاٱ  

 ايهٝـ إيفا ٜعتدل يف خؿٛف ايٓكا٥ض ايؿسو١.
 ٖرا لاّ اؿدٜح يف َبشح ايتٓاقض.
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 (29احملاقس٠ )
ايعهظ املطتٟٛ تبدٌٜ طسيف ؾؿٌ: طقاٍ املاتٔ 

 صايكك١ٝ َع بكا٤ ايؿدم ٚايهٝـ
ــظ،         ــٛ َبشــح ايعه ــس٠ ٖ ــ١ املجُ ــ١ املُٗ ــ١ املباســح املٓڀكٝ ــٔ مجً َ

 ٚايعهظ ع٢ً قطُني:
 ايعهظ املطتٟٛ. -1
 عهظ ايٓكٝض. -2

ٚسٝح نإ ايعهظ املطتٟٛ ىايـ عهظ ايٓكٝض َؿَٗٛاڄ ٚسهُـاڄ  
ٌڈ َطــ     ٌب َُٓٗــا يف ؾؿــ ــاتٔ ايبشــح عــٔ نــ ٌڈ، ٚدعــٌ امل ػــسع اٯٕ أ٫ٚڄ ٜتك

ٌٻ تكدميــ٘ يطــٗٛيت٘ ؾٝهــٕٛ نُكدَــ١ يعهــظ   عڀايــب ايعهــظ املطــتٟٛ، ٚيعــ
 ايٓكٝض.

ٚاملڀايب اييت تعسٸض َٔ خ٬شلا يًعهظ املطتٟٛ عد٠ َڀايب، َٔ 
تبـدٌٜ  طمجًتٗا َڀًـب تعسٜؿـ٘، سٝـح عـسف املـاتٔ ايعهـظ املطـتٟٛ بأْـ٘         

ـ ْعـسض  تكض ايتعسٜٚ٭دٌ إٔ ٜ صطسيف ايكك١ٝ َع بكا٤ ايؿدم ٚايهٝـ
 -يف املكاّ مج١ً َٔ ايٓهات:

 ن١ًُ )ايعهظ( –ايٓهت١ ا٭ٚىل 
 ايعهظ ي٘ َعٓٝإ يف اٱؾڀ٬ح:

)أسدُٖا( املع٢ٓ املؿدزٟ أٟ ْؿظ ايتبدٌٜ، عع٢ٓ تبدٌٜ املٛقـٛع  
     ٚ  إطـ٬م ق٫ُٛڄ ٚاحملٍُٛ َٛقٛعاڄ، أٚ تبـدٌٜ املكـدّ تايٝـاڄ ٚايتـايٞ َكـدَاڄ، 

 ع٢ً مٛ اؿكٝك١. ط٬مإايعهظ ع٢ً ٖرا املع٢ٓ 
)ثاُْٝٗــا( املعٓــ٢ اٱزلــٞ ععٓــ٢ إضــِ املؿعــٍٛ أٟ املعهــٛع، ٖٚــٞ 
ايكك١ٝ املعهٛض١ اؿاؾ١ً َٔ ايتبدٌٜ، نُا ٜكاٍ عهظ ايطايب١ ايه١ًٝ ضايب١ 
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ــ١ ٖٚهــرا ضــا٥س َــٛازد      ــ١ دص٥ٝ ــ١ َٛدب ــ١ ايهًٝ ــ١ ٚعهــظ املٛدب  إطــ٬منًٝ
 ايعهظ ع٢ً ْؿظ ايكك١ٝ املعهٛض١.

فـاشٟ   إطـ٬م ايعهـظ عًـ٢ املعهـٛع     إط٬مين اع ط٬مٖٚرا اٱ
 ايًؿظ ع٢ً املًؿٛ . إط٬ماـًل ع٢ً املدًٛم ٚ إط٬مَٔ قبٌٝ 

ٚإٕ غ٦س ؾكٌ: إٕ ايعهـظ تـاز٠ ٜڀًـل عًـ٢ املعٓـ٢ املؿـدزٟ ٖٚـٛ        
ــدٌٜ اعــين ايككــ١ٝ       ــٔ ايتب ــس اؿاؾــٌ َ ــ٢ ا٭ث ــل عً ــدٌٜ، ٚأخــس٣ ٜڀً ايتب

عهظ نُا ٜڀًل ع٢ً املع٢ٓ ٚاعًِ إٔ اي>طاملعهٛض١، ٚايٝ٘ ٜػرل قٛي٘ )زٙ( 
طـ٬م  املؿدزٟ... نريو ٜڀًل ع٢ً ايكك١ٝ اؿاؾ١ً َٔ ايتبدٌٜ ٚذيو اٱ

 ص.<فاشٟ...
ٕٸ املؿــٓـ قــد دعــٌ ايتعسٜـــ يف نــ٬ املــٛزدٜٔ أٟ يف عهطــٞ   ثــِ إ
املطتٟٛ ٚايٓكٝض يًعهظ باملع٢ٓ املؿدزٟ دٕٚ املع٢ٓ اٱزلٞ، سٝح قاٍ 

ٌٻ ايٓهتــ١ يف ذيــو ٖــٞ: إٔ املعٓــ٢    ٚيعــ (تبــدٌٜ طــسيف ...اخل( )يف املكــاّ )
ٕٸ َعٓـاٙ   املؿدزٟ أعين ايتبدٌٜ أقسب إىل املع٢ٓ ايًػٟٛ يًعهظ بٓا٤اڄ ع٢ً أ
ايًػٟٛ ٖـٛ زدټ ايعذـص إىل ايؿـدز ٚبـايعهظ، أٚ ٭ْـ٘ َـٔ َؿـادٜل املعٓـ٢         

 ايًػٟٛ ٚأؾسادٙ.
ٕٸ  ٕٵ ٜٴؿڃِٗ بأ ايعهظ ع٢ً ايتبـدٌٜ   إط٬مٚنٝـ نإ ؾاملؿٓـ أزاد أ

بٗرا املع٢ٓ يف اٱؾڀ٬ح إيفـا نـإ َـع زعاٜـ١ املٓاضـب١ بـني َعٓـاٙ        ٚاضتعُاي٘ 
ٕٸ يؿظ ايعهظ إيفا اضـتعٌُ يف   ايًػٟٛ ٚاٱؾڀ٬سٞ، ٚبايتايٞ نًـ إىل أ

سكٝكــٞ ْظــساڄ إىل إٔ  إطــ٬مايتعسٜـــ ععٓــاٙ املؿــدزٟ أٟ ايتبــدٌٜ، ٖٚــرا  
ًــ٢ ايعهــظ ع إطـ٬م ات اؿكٝكٝــ١ ٖــٞ املؿعٻًـ١ يف ايتعسٜؿــات، ٚأَــا  ط٬قـ اٱ

ؾٗــٛ إضــتعُاٍ فــاشٟ ٫ ٜؿــاز إيٝــ٘ يف  –أٟ ايككــ١ٝ املعهٛضــ١  –املعهـٛع  
 ايتعازٜـ َع ايتُهٔ َٔ اٱضتعُاٍ اؿكٝكٞ.
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 ن١ًُ )طسيف ايكك١ٝ( –ايٓهت١ ايجا١ْٝ 
ــٛازد٠ يف تعسٜـــ        دــا٤ احملػــٞ )زٙ( يف َكــاّ بٝــإ ٖــرٙ املؿــسد٠ اي

ـُـ  ُٻــِ ذيــو بأْــ٘ ضــٛا٤ أنــإ ايڀسؾــإ ٖ ا املٛقــٛع ايعهــظ املطــتٟٛ ٚقــد ع
ٚاحملٍُٛ أّ املكدّ ٚايتايٞ، ٚقد قايٛا إْ٘ )زٙ( قد أغاز بايتعُِٝ إىل سلـٍٛ  
ايتعسٜـ يه٬ ْٛعٞ ايكك١ٝ اؿ١ًُٝ ٚايػسط١ٝ ٫ٚ اختؿـاف يـ٘ بٓـٛعڈ دٕٚ    

 آخس.
ــ٢ املٛقــٛع        ــظ ايڀــسؾني عً ــاز يؿ ــسف ايطــبب يف إختٝ ــا تع ــٔ ٖٓ َٚ

ُـٍٛ بـد٫ڄ عـٔ )طـسيف     ٚاحملٍُٛ، سٝح أِْٗ يٛ ناْٛا ٜعبٸسٕٚ باملٛقٛع ٚاحمل
ايككـ١ٝ( ملـا نـإ ايتعسٜـــ يًعهـظ املطـتٟٛ غــا٬َڄ يًككـاٜا ايػـسط١ٝ، بــٌ        
ىتـ س٦ٓٝـرٺ غؿـٛف ايككـاٜا اؿًُٝـ١، بًشـا  إغـتُاشلا عًـ٢ املٛقـٛع         
ٚاحملٍُٛ ٚبايتايٞ ؾـ٬ ٜهـٕٛ ايتعسٜــ داَعـاڄ ؾُٝـع اؾـسادٙ، يف سـني أْٗـِ         

يتعسٜــ املٓڀكـٞ ٫بـد ٚإٔ    إٔ ا –نُا عسؾس  –إغذلطٛا يف َبشح ايتعسٜـ 
ٜهــٕٛ داَعــاڄ ملڀًــل أؾــسادٙ، ٚايتعسٜـــ بٗــرا ايتعــبرل )أٟ بتعــبرل املٛقــٛع    

 ٚاحملٍُٛ( غرل داَع ؾٝٓدسّ ذيو ايػسط.
ؾٓظساڄ إىل داَع١ٝ ايتعسٜـ املٓڀكـٞ عبٸـسٚا بًؿـظٺ دـاَعڈ ٖٚـٛ ايتعـبرل       

 سط١ٝ.بايڀسؾني نٞ ٜهٕٛ ايتعسٜـ غا٬َڄ ؾُٝع أؾساد ايكك١ٝ اؿ١ًُٝ ٚايػ
ــا      ــ٘ ٫ ٜػــٌُ ايػــسط١ٝ املٓؿؿــ١ً مل ــ١ َــا يف ا٭َــس أْٗــِ ذنــسٚا أْ غاٜ
ٍڈ ٚاقعـاڄ      ضتعسف َٔ أِْٗ قايٛا ٫ عهظ يًُٓؿؿ١ً، إذٵ يٝظ ؾٝٗـا َكـدّ ٚتـا
ؾُا ٜٴرنس َكدَاڄ ٖٛ املكدّ َٚ٪خٻساڄ ٖٛ ايتايٞ، ؾعٓد تبدٌٜ ايڀسؾني ٜكعإ يف 

 َٛقعُٗا نُا يٛ مل ٜتبدٸ٫ أؾ٬ڄ.
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 ن١ًُ )َع بكا٤ ايؿدم( –ايج١ ايٓهت١ ايج
ْأتٞ ٚقبٌ نٌ غ٤ٞ إىل بٝإ املساد َـٔ ايؿـدم يف قـٛشلِ )َـع بكـا٤      
ٕٸ املساد َٔ ايؿدم  ايؿدم( َا ٖٛب أؾاد ايػازح يف ٖرا املكاّ َا ساؾً٘: أ
يٝظ ٖٛ ايؿدم ايٛاقعٞ، عع٢ٓ أْ٘ هب ؾدم ا٭ؾٌ ٚايعهظ ٚاقعاڄ، إذٵ 

 ْـتكض بعـدّ سلـٍٛ تعسٜــ ايعهـظ      يٛ نإ املساد َٓ٘ ايؿـدم ايـٛاقعٞ ٫  
يًككاٜا ايؿسق١ٝ، باعتباز إٔ ا٭ؾٌ يف ايككاٜا ايؿسق١ٝ مل ٜهٔ ؾـادقاڄ يف  
ٗٳـ١څ إڇ٫ډ    ُٳـا آيٹ ٗڇ ٕٳ ؾٹٝ ٛٵ نځا ٍڈ ع٢ً ذيو قٛي٘ تبازى ٚتعاىل طيځ ايٛاقع، ٚأٚقض َجا
٘ٴ يځؿځطٳدٳتٳاص ؾٌٗ ا٭ؾٌ ٖرا يف ايٛاقع ؾادمب طبعاڄ يٝظ بؿـادم، إذٵ يف   ًډ اي
٘ٷ ٚاســد، ٚعًٝــ٘ ؾــ٬ ٜهــٕٛ   ٘ٷ غــرل اهلل عــص ٚدــٌ، بــٌ إيــ ايٛاقــع ٫ ٜٛدــد إيــ

 ايتعسٜـ داَعاڄ ؾُٝع أؾساد ايكك١ٝ.
بــٌ املــساد َــٔ ايؿــدم يف قــٛشلِ )َــع بكــا٤ ايؿــدم( ٖــٛ ايؿــدم    
ٕٸ ا٭ؾٌ ؾادم ؾُٔ ٫شَ٘ إٔ ٜهٕٛ ايعهـظ   ايؿسقٞ عع٢ٓ أْ٘ يٛ ؾسض أ

ؿسقـ١ٝ، ؾُـج٬ڄ يف َجـاٍ اٯٜـ١     ؾادقاڄ، ٚعٓـدٙ ؾٝذـسٟ ايعهـظ يف ايككـاٜا اي    
ٕٸ ا٭ؾٌ ؾادم يًصّ َٓ٘ ؾدم عهط٘.  املبازن١ يٛ ؾسقٓا أ

ٚباؾًُــ١: إٔ َــساد املؿــٓـ َــٔ بكــا٤ ايؿــدم يف تعسٜـــ ايعهــظ    
املطتٟٛ يٝظ بكا٤ ايؿدم ايٛاقعٞ بٌ بكا٤ ايؿـدم ايؿسقـٞ أٟ يـٛ ؾـسض     

 ؾدم ا٭ؾٌ ؾ٬بد إٔ ٜؿسض ؾدم ايعهظ.
ٚمل ٜـرنس ايهـرب، ٚذيـو ٭ٕ ايعهـظ      ثِ إيفا قاٍ َع بكا٤ ايؿدم

ِٸ َٔ املًصّٚ، ٚس٦ٓٝرٺ ؾهًُا ؾسض  ٫شّ يٮؾٌ، ٚاي٬شّ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ أع
ؾدم املًصّٚ )ا٭ؾٌ( نإ اي٬شّ )ايعهظ( ؾادقاڄ دصَاڄ، ٚأَا يٛ ؾڂـسض  
نرب املًـصّٚ )ا٭ؾـٌ( ؾـ٬ ًٜـصّ َٓـ٘ نـرب ايـ٬شّ )ايعهـظ(، نُـا تـس٣           
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ٕٸ عهط٘ ؾادم ٖٚـٛ  بايكسٚز٠ يف َجٌ )نٌ سٝٛإ إْط إ( ؾاْ٘ ناذبٷ َع أ
 قٛيٓا )بعض اٱْطإ سٝٛإ(.

ْعِ قد ثبس بايدلٖإ إٔ نرب ايعهظ ٜطتًصّ نـرب ا٭ؾـٌ، إذٵ ٫   
ميهٔ نرب ايعهظ َع ؾدم ا٭ؾٌ، ٭ْـ٘ يـٛ ؾٳـدٳم ا٭ؾـٌ يصَـ٘ ؾـدم       

 ايعهظ ٖٚٛ خًـ، ؾهرب ايعهظ ٫ ٜهٕٛ ا٫چ بعد نرب أؾً٘.
 تٓتر قاعدتإ يف املكاّ:ٚيف احملؿٸ١ً ايٓٗا١ٝ٥ ٜط

 إسداُٖا: نًُا ؾدم ا٭ؾٌ ؾدم ايعهظ.
 ُٗا: نًُا نرب ايعهظ نرب ا٭ؾٌ.تٚثاْٝ

 ن١ًُ )ٚايهٝـ( –ايٓهت١ ايسابع١ 
ٖٚرا ايكٝد ٜعين أْ٘ يٛ نإ ا٭ؾٌ قك١ٝڄ َٛدب١ڄ نإ ايعهظ َٛدباڄ 

 ٚيٛ نإ ا٭ؾٌ ضايباڄ نإ ايعهظ ضايباڄ أٜكاڄ.
ّٷ       ٚملا نإ يف باب ايعهظ بني ؾـدم ا٭ؾـٌ ٚؾـدم ايعهـظ تـ٬ش

عٝح نًُا ؾدم ا٭ؾٌ ؾدم ايعهظ نُا عسؾس ذيو يف ايٓهت١ ايطابك١، 
ا٭َس ايرٟ دا٩ٚا ٚاغذلطٛا بإٔ ا٭ؾٌ ٚايعهظ ٫بد ٚإٔ ٜهْٛا َتٛاؾكني 
يف ايهٝـ ٚإ٫چ ملا يصّ َٔ ؾدم ا٭ؾٌ ؾدم عهط٘، ؾٝٗدّ ايػـسط ا٭ٍٚ  

ٔ إغذلاط بكا٤ ايؿـدم، يٛقـٛح أْـ٘ إذا مل    ايرٟ عسؾت٘ يف ايٓهت١ ايطابك١ َ
 ٜهٔ بني ا٭ؾٌ ٚعهط٘ تٛاؾل يف ايهٝـ ملا بكٞ ايؿدم يف طسف ايعهظ.
ٍڈ: أْــ٘ إذا قًــس )نــٌ إْطــإ ْــاطل( ٖٚــرٙ   ٚأضتٛقــض ذيــو يف َجــا
قك١ٝ ا٭ؾٌ ٖٚٞ ؾادق١، ٚأزدت إٔ تعهطٗا بـايعهظ املطـتٟٛ َـٔ دٕٚ    

إْطـإ( ملــا نـإ ايعهــظ   َساعـا٠ بكـا٤ ايهٝـــ ٚقًـس )بعــض ايٓـاطل يــٝظ ب    
ٕٷ، ٚيٝظ ٖرا اٱغتباٙ إ٫چ ْاغ٦اڄ  ؾادقاڄ نُا ٖٛ ٚاقض، إذٵ إٔ نٌ ْاطل إْطا

 ساعا٠ يبكا٤ ايهٝـ.املَٔ عدّ 
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ٚميهٔ إٔ ًْدٸـ اؿكا٥ل ٚايٓتا٥ر اييت ٚؾًٓا إيٝٗا ؿد اٯٕ قُٔ 
 أَٛز:

إٔ ايعهظ نُا ٜڀًل ع٢ً املع٢ٓ املؿدزٟ ٖٚـٛ ايتبـدٌٜ نـريو     -1
ْؿظ ايكك١ٝ املعهٛض١ اؿاؾ١ً َٔ ايتبدٌٜ، ٚاملرنٛز يف تعسٜـ  ٜڀًل ع٢ً

 يفا ٖٛ ايعهظ باملع٢ٓ املؿدزٟ أٟ ْؿظ ايتبدٌٜ.إاملاتٔ 
إٔ ايعهــظ نُــا هــسٟ يف ايككــاٜا اؿًُٝــ١ هــسٟ يف ايككــاٜا        -2

 ايػسط١ٝ َا عدا املٓؿؿ١ً َٓٗا.
ٕٸ َع٢ٓ قٛشلِ )ايعهظ تبدٌٜ طسيف ايكك١ٝ َـع بكـا٤ ؾـدقٗا(     -3 أ

ٖٛ إٔ ؾدم ايعهظ تابع يؿدم ا٭ؾٌ ٫ٚشّ ي٘ ع٢ً تكدٜس ؾدم أؾً٘، 
نـإ  أؾع٢ً ؾسض ؾدم ا٭ؾٌ ٜؿدم ايعهظ ٫ إٔ ايعهظ ٜؿدم ضٛا٤ 

 ا٭ؾٌ ؾادقاڄ أّ ناذباڄ.
ٕٸ تعسٜـ ايعهظ املطـتٟٛ بٓـا٤اڄ عًـ٢ َـا عسؾتـ٘ غـاٌَ يًككـ١ٝ         -4 أ

 ايؿسق١ٝ ب٬ ؾسمڈ بٝٓٗا ٚبني غرلٖا.
 َع إٔ ا٭ؾٌ ناذب.إٔ ايعهظ قد ٜؿدم  -5
ٕٸ ؾـدم ا٭ؾـٌ     -6 إٔ نرب ايعهظ ٜطتًصّ نرب ا٭ؾٌ، نُـا أ

ٜطتًصّ ؾدم ايعهظ، أٟ َت٢ نرب ايعهظ نرب ا٭ؾٌ يف َكابٌ قٛيٓـا  
َت٢ ؾـدم ا٭ؾـٌ ؾـدم ايعهـظ، ٖٚـرا َعٓـ٢ ايكاعـدتني ايًـتني أغـست          

 إيُٝٗا يف ايبشح.
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 (30احملاقس٠ )
ؾٛاش عُّٛ  ٚاملٛدب١ إيفا تٓعهظ دص١ٝ٥ڄطقاٍ املاتٔ 

 .صاحملٍُٛ أٚ ايتايٞ
نــإ ايهــ٬ّ يف َباســح ايعهــظ املطــتٟٛ، بعــد إٔ ؾــسؽ املــاتٔ َــٔ   
تعسٜؿ٘ إْتكٌ إىل َڀًب بٝـإ أسهاَـ٘، ٚقـد بـٝٻٔ أسهاَـ٘ قـُٔ َـسسًتني،        
أ٫ُٖٚا َسسًـ١ بٝـإ ايعهـظ املطـتٟٛ يًُشؿـٛزات ا٭زبـع عطـب ايهـِ         

 شلا عطب اؾ١ٗ. ٚايهٝـ، ٚثاْٝتُٗا َسس١ً بٝإ ايعهظ املطتٟٛ
ــدٜجٓا    ــ٬ڄ ؾشـ ــا ؾعـ ــتٟٛ   يف أَـ ــظ املطـ ــإ ايعهـ ــ١ ا٭ٚىل يف بٝـ املسسًـ

)ٚاملٛدبــ١ إيفــا )يًُشؿــٛزات ا٭زبــع عطــب ايهــِ ٚايهٝـــ، ؾــأت٢ ٚقــاٍ  
ٚبٗرٙ ايعباز٠ املٛدص٠ بٝٻٔ ايعهظ املطتٟٛ حملؿٛزتني َـٔ   (تٓعهظ دص١ٝ٥(

 اؾص١ٝ٥. احملؿٛزات ا٭زبع أځ٫ځ ُٖٚا املٛدب١ ايه١ًٝ ٚاملٛدب١
ٕٸ املٛدب١ أعِ َٔ إٔ تهٕٛ نًٝـ١ڄ أّ دص٥ٝـ١ڄ إيفـا تـٓعهظ      بٝإ ذيو: أ

 ّأٟ ضـٛا٤ أناْـس املٛدبـ١ نًٝـ١ أ     –دص١ٝ٥ڄ ٫ٚ تٓعهظ ن١ًٝڄ،ٖٚـرٙ ا٭عُٝـ١   
طتؿاد َٔ ا٭يـ ٚاي٬ّ ايداخ١ً ع٢ً ن١ًُ )املٛدب١(، باعتباز تإيفا  –دص١ٝ٥ 

ضتكسإٔٚ ذيو يف عًِ ا٭ؾـٍٛ   إٔ املؿسد إذا سًچٞ بـ)أٍ( أؾاد ايعُّٛ، نُا
( ٜؿٝد ايعُّٛ أٟ ضـٛا٤ أناْـس املٛدبـ١    ()املٛدب١)إٕ غا٤ اهلل تعاىل، ؾكٛي٘ 

 ن١ًٝڄ أّ دص١ٝ٥ڄ.
ٕٸ     ثــِ قــد ٜطــأٍ ٜٚكــاٍ: أْــا يــٛ نٓــا مــٔ ٚ ــاٖس ايعبــاز٠ ٫ضــتؿدْا أ
املٛدب١ أعِ َٔ إٔ تهـٕٛ نًٝـ١ أّ دص٥ٝـ١ تـٓعهظ إىل اؾص٥ٝـ١، أَـا املڀًـب        

ؾ٬ ْطـتؿٝدٙ َـٔ  ـاٖس ايهـ٬ّ،      –عدّ إْعهاضُٗا إىل ايه١ًٝ أعين  –ايجاْٞ 
 ؾهٝـ إضتؿدمت ٖرا املڀًب ٚقًتِ )٫ٚ تٓعهطإ إىل ايه١ًٝ(ب
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ٚاؾٛاب عٓ٘: أْا إضتؿدْا ٖرا املڀًب َٔ ن١ًُٺ أتـ٢ بٗـا املـاتٔ تؿٝـد     
بتكسٜب: إٔ أدا٠ اؿؿس دا٥ُاڄ ت٪غس إىل أَسٜٔ،  (اؿؿس أځ٫ځ ٖٚٞ ن١ًُ )إيفا

ٞ ٜطـتؿاد ؾـسواڄ َـٔ ايهـ٬ّ، ٚأَـسڈ ضـً  مل ٜطـتؿد ؾـسواڄ بـٌ          ابإهـ أَسڈ 
 قُٓاڄ ٚتبعاڄ.

ٚأضتٛقض ذيو قُٔ َجاٍ خازدٞ ثِ ْڀبٸك٘ عًـ٢ املكـاّ: أْـو يـٛ     
 ؾٗٓا )إيفا( قد أڂغرلت إىل أَسٜٔ:قًس )إيفا شٜدٷ داٌٖ( 
ٞ أٟ أٚدبس غـ٦ٝاڄ يصٜـدٺ سٝـح أٚدبـس اؾٗـٌ      إهاب)أسدُٖا( أَس 

 َٔ ؾسٜض ايه٬ّ. ي٘، ٖٚرا َطتؿاد
)ثاُْٝٗا( أَس ضـً  أٟ ْؿٝـس عٓـ٘ ايعًـِ، غاٜتـ٘ اْـ٘ َطـتؿادٷ قـُٓاڄ         

 ٚبتبع ا٭ٍٚ ٚيٝظ ؾسواڄ، ؾٝؿض إٔ تكٍٛ )شٜدٷ داٌٖ ٫ عامل(.
ٕٸ اؿؿـس املـرنٛز يف عبـاز٠ املـاتٔ          –إيفـا   –يف املكاّ ا٭َـس نـريو ؾـإ

 ٜػرل إىل:
ــس  ــابأ( أَ ــٛ إث   إه ــاز٠ ٖٚ ــٔ ؾــسٜض ايعب ــتؿاد َ ــاع  ٞ َط ــات اْعه ب

 املٛدبتني إىل املٛدب١ اؾص١ٝ٥.
ٖٚـٛ عـدّ إْعهاضـُٗا إىل     اڄقـُٓ ايهـ٬ّ  ب( أَس ضً  َطتؿاد َـٔ  

املٛدب١ ايه١ًٝ، ٚيف ايٓتٝذ١ ميهٓو ايكٍٛ بعباز٠ أخس٣ )املٛدبتإ تٓعهطـإ  
 َٛدب١ دص١ٝ٥ ٫ َٛدب١ ن١ًٝ(.

َٚٔ ٖرا ايبٝإ ٜظٗـس يـو َعٓـ٢ قـٍٛ احملػـٞ )زٙ( يف آخـس ايبشـح        
ــإ يًذــص٤ ايطــً  املؿٗــّٛ ...اخل  >ط ــ٘  ص<قٛيــ٘ ؾــٛاش عُــّٛ ...اخل بٝ ؾإْ

ٞ إهــابغــ٦ٝإ  ()ٚاملٛدبــ١ إيفــا تــٓعهظ دص٥ٝــ١()ٜطــتؿاد َــٔ قــٍٛ املؿــٓـ 
ٞ ؾٗــٛ أْٗــا تــٓعهظ دص٥ٝــ١ڄ، ٚأَــا ايطــً  ؾٗــٛ أْٗــا ٫ هــابٚضــً ، أَــا اٱ

  َٚؿٗـّٛ  تٓعهظ ن١ًٝ باعتباز إٔ "إيفا" يف َع٢ٓ )َا ٚإ٫چ( ؾًٗا َؿٗـّٛ ضـً  
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ٞ ٚاقض ٚيرا مل ٜرنس املؿٓـ ديًٝ٘، ٚأَا ايطً  ؾٗٛ َـا  هابٞ، ٚاٱإهاب
 (.()ؾٛاش عُّٛ احملٍُٛ ...اخل)ذنسٙ بكٛي٘ 

إذا عسؾس ٖرا ؾًٓسدع إىل ؾًب ايبشح َٔ إٔ املٛدبتني تٓعهطإ 
 َٛدب١ دص١ٝ٥ ٫ٚ تٓعهطإ َٛدب١ ن١ًٝ، ؾؿٞ املكاّ دعٜٛإ.

 ني إىل املٛدب١ اؾص١ٝ٥.ا٭ٚىل/ إْعهاع املٛدبت
 ايجا١ْٝ/ عدّ إْعهاضُٗا إىل املٛدب١ ايه١ًٝ.

 ني.ٜٚأثبس ٖاتني ايدعٛ احملػٞ )زٙ( يف املكاّأت٢ 
ؾش١ إْعهاع املٛدبتني ايهًٝـ١ ٚاؾص٥ٝـ١ إىل    -: ايدع٣ٛ ا٭ٚىلأَا 

ٕٸ       –املٛدب١ اؾص١ٝ٥  ؾكد ذنس )زٙ( إٔ ا٭َس ؾٝٗـا  ـاٖس ٚساؾـٌ َـا أؾـادٙ: أ
ٍڈُـ نٌ ق إذا ؾـدم عًـ٢ َـا ؾـدم عًٝـ٘ املٛقـٛع، ٚإ غـ٦س ؾكـٌ: إذا          ٛ

ٛڈ نًـٞ نُـا يف املٛدبـ١ ايهًٝـ١، ٚإَـا       ؾدم ع٢ً أؾساد املٛقٛع، إَا ع٢ً م
ٛڈ دص٥ٞ يف املٛدب١ اؾص١ٝ٥، تؿـادم املٛقـٛع ٚاحملُـٍٛ يف ؾـسدٺ      نُا ع٢ً م

َعني، ؾطٛا٤ أقًس )نـٌ إْطـإ سٝـٛإ( أّ قًـس )بعـض اٱْطـإ سٝـٛإ(        
ايرٟ ٖٛ اٱْطإ ٚاحملٍُٛ ايـرٟ ٖـٛ اؿٝـٛإ يف َجايٓـا ٜتؿـادقإ       املٛقٛع

يف ؾــسدٺ َعــٝٸٔ َجــٌ )شٜــد(، ؾصٜــد نُــا ٖــٛ إْطــإ ٖــٛ سٝــٛإ، ؾــ٬ زٜــب يف 
تؿــادم املٛقــٛع ٚاحملُــٍٛ يف ٖــرا ايؿــسد، ٚس٦ٓٝــرٺ عٓــدَا ْعهــظ ؾطــٛف  

ــا ععٓــ٢ اؿُــٌ   –ٜؿــدم املٛقــٛع  عًــ٢ أؾــساد احملُــٍٛ يف   –ٚايؿــدم ٖٓ
ٕٸ     اؾ١ًُ ٚع ٢ً ضبٌٝ اؾص١ٝ٥ ؾتكٍٛ )بعض اؿٝـٛإ إْطـإ( ؾُـٔ امل٬سـظ أ

ُٹٌ ع٢ً أؾساد احملُـٍٛ يف اؾًُـ١ أٟ يف بعـض ا٭ؾـساد ايـيت       املٛقٛع قد سٴ
ٜتؿادقإ ؾٝٗا قبـٌ ايعهـظ، ؾكبـٌ ايعهـظ      –أٟ املٛقٛع ٚاحملٍُٛ  –ناْا 

 ٘.اٯٕ بعد ايعهظ ؾأٜكاڄ ٜتؿادقإ ؾٝ –َج٬ڄ  –ناْا ٜتؿادقإ يف شٜدٺ 
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ــرٟ ٖــٛ ٫شّ ايؿــدم دا٥ُــاڄ      ــايٛا إٕ ايعهــظ اي ؾُــٔ ادــٌ ذيــو ق
 يعهظ املٛدبتني إيفا ٖٞ املٛدب١ اؾص١ٝ٥.

 ٖرا ًَدـ َا اضتؿادٙ احملػٞ )زٙ( يف بٝإ ايدع٣ٛ ا٭ٚىل.
 –عدّ ؾش١ إْعهاضـُٗا إىل املٛدبـ١ ايهًٝـ١     -: ايدع٣ٛ ايجا١ْٝٚأَا 

ٚساؾـً٘:   ص< ايككـ١ٝ ...اخل ؾٮٕ احملٍُٛ يف>طؾكد أغاز إىل إثباتٗا بكٛي٘ 
أْ٘ َٔ احملتٌُ إٔ ٜهٕٛ احملُـٍٛ يف ايككـاٜا املٛدبـ١ اعـِ َـٔ املٛقـٛع، إذ       
ا٭َس ٫ ٜٓشؿس ؾُٝا إذا نإ احملٍُٛ َطاٜٚاڄ يًُٛقٛع أٚ أخـ، بٌ ميهٔ 
إٔ ٜأتٞ احملٍُٛ أعِ َٔ املٛقٛع َٔ قبٌٝ )نٌ إْطـإ سٝـٛإ( ٚس٦ٓٝـرٺ يـٛ     

ع أعـِ، بًشـا  تبـدټٍ ايڀـسؾني يف ايعهـظ      عهطس ٖرٙ ايكك١ٝ ؾاز املٛقٛ
ــ٢ املٛقــٛع       ــاڄ عً ــدٙ ؾٝطــتشٌٝ ؾــدم احملُــٍٛ ا٭خـــ نًٝ املطــتٟٛ، ٚعٓ
ــّٛ        ــٔ ايعُـ ــسض َـ ـــ ايؿـ ــٛ خًـ ــا ٖٚـ ــاٟٚ بُٝٓٗـ ــصّ ايتطـ ــِ، ٚإ٫چ يـ ا٭عـ
ٚاـؿٛف، ٚعًٝ٘ ؾًٛ عهطس املٛدبتني إىل َٛدب١ نًٝـ١ ٫ضـتًصّ احملـاٍ،    

ٕٸ ايعهظ اي٬شّ ايؿدم يف لاّ املٛازد إيفا ٖـٞ اؾص٥ٝـ١،    ا٭َس ايرٟ قايٛا إ
ــٛإ إْطــإ( ٖٚــٞ      ــاٍ املتكــدّ )بعــض اؿٝ ــاٍ يف عهــظ املج إذ ٜؿــض إٔ ٜك

 َٛدب١ دص١ٝ٥.
ْعِ قد ٜؿض ايعهظ ن١ًٝڄ يف بعض املٛازد ٖٚٛ َا إذا نـإ احملُـٍٛ   

ـٸ     َٓـ٘ َـٔ قبٝـٌ    َطاٜٚاڄ يًُٛقٛع َٔ قبٌٝ )نٌ إْطإ ْـاطل( أٚ نـإ أخـ
ــٛإ إْطــإ(،   ــاطل إْطــإ( ٚيف   ؾٝ)بعــض اؿٝ كــاٍ يف عهــظ ا٭ٍٚ )نــٌ ْ

 عهظ ايجاْٞ )نٌ إْطإ سٝٛإ(.
إ٫چ إٔ ٖرا يٝظ َڀچسداڄ يف لاّ املٛازد ٫نساَ٘ عا ذٴنٹس، ٚإذا مل ٜهٔ 
َڀچسداڄ يف مجٝع املٛازد ؾ٬ ٜتطٓٻ٢ يٓا إٔ لعً٘ قاْْٛاڄ َٓڀكٝاڄ، ملا عسؾس َسازاڄ 
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نًٝـ١ َٓڀبكـ١ يف لـاّ املـٛازد َـٔ دٕٚ      َٔ إٔ ايكـٛاْني املٓڀكٝـ١ قـٛاْني عاَـ١     
ّڈ يف َٛزدٺ.  إنسا

ؾايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥: إٔ ايكك١ٝ اييت تؿًض عهطاڄ يًُٛدبتني عًـ٢ مـٛ   
 ايكإْٛ ايهًٞ ٖٞ املٛدب١ اؾص١ٝ٥، ٖٚٛ املڀًٛب.

ثِ ذنـس احملػـٞ )زٙ( إ ٖـرا ايبٝـإ ايـرٟ ذنسْـاٙ ٖـٛ يف اؿًُٝـات         
املٛدب١ ناْس نًٝـ١ أّ دص٥ٝـ١، ايعهـظ    عًٝ٘ يف ايػسطٝات، ؾايػسط١ٝ  ظٵٚقٹ

 ٚس٦ٓٝـرٺ اي٬شّ ايؿدم شلا املٛدب١ اؾص٥ٝـ١ ٫ ايهًٝـ١، ؾـٛاش عُـّٛ ايتـايٞ،      
ٜطتشٌٝ ؾـدم ا٭عـِ نًٝـاڄ عًـ٢ ا٭خــ، نُـا تـس٣ بايكـسٚز٠ يف )نًُـا          

ُا نـإ  ًناْس ايػُظ طايع١ڄ نإ ايٓٛز َٛدٛداڄ( ؾ٬ ٜؿض عهطٗا ن١ًٝ )ن
 طايع١ڄ( نُا ٫ ىؿ٢.ايٓٛز َٛدٛداڄ ناْس ايػُظ 

غاٜــ١ ا٭َــس إٔ املــساد َــٔ ايػــسطٝات يف املكــاّ املتؿــ١ً َٓٗــا، ٚأَــا    
املٓؿؿ١ً ؾ٬ عهـظ شلـا أؾـ٬ڄ نُـا عًٝـ٘ اؾُٗـٛز، يعـدّ ايؿا٥ـد٠ يف تبـدٌٜ          

ٝـد غـ٦ٝاڄ ضـ٣ٛ َـا اضـتؿٝد      ؿطسؾٝٗا، ؾإٕ قك١ٝ )ايعدد إَا شٚز أٚ ؾـسد( ٫ ت 
 َٔ )ايعدد إَا ؾسد أٚ شٚز(.
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 (31احملاقس٠ )
ٚايطايب١ ايه١ًٝ تٓعهظ ن١ًٝڄ ٚإ٫چ يصّ طقاٍ املاتٔ 

ضًب ايػ٤ٞ عٔ ْؿط٘ ٚاؾص١ٝ٥ ٫ تٓعهظ أؾ٬ڄ ؾٛاش 
 .صعُّٛ املٛقٛع أٚ املكدّ

٫ شاٍ اؿدٜح َطتُساڄ يف املسس١ً ا٭ٚىل َـٔ َـسسًيت بٝـإ أسهـاّ     
ــإ ايعهــظ املطــتٟٛ يًُشؿــٛزات      ــس يف بٝ ــيت ناْ ايعهــظ املطــتٟٛ، ٚاي

ب ايهِ ٚايهٝـ، تعـسض املؿـٓـ ؿـد اٯٕ إىل بٝـإ إْعهـاع      ا٭زبع عط
ــد عسؾــس أُْٗــا      ــ١، ٚق ــ١ ٚاؾص٥ٝ قؿــٛزتني َٓٗــا أځ٫ځ ُٖٚــا املــٛدبتني ايهًٝ

 تٓعهطإ َٛدب١ڄ دص١ٝ٥ڄ.
خسٜتني أځ٫ځ ُٖٚا ايطـايبتإ ايهًٝـ١   أأَا اٯٕ ؾٝتعسض إىل قؿٛزتني 

)ٚايطــايب١ ايهًٝــ١ )كٛيــ٘ أَــا ايطــايب١ ايهًٝــ١ ؾكــد بــٝٻٔ إْعهاضــٗا ب  .ٚاؾص٥ٝــ١
 .(تٓعهظ ن١ًٝڄ ٚإ٫چ يصّ ضًب ايػ٤ٞ عٔ ْؿط٘(

ٚقبــٌ ايــٛزٚد يف بٝــإ ٖــرا ايعهــظ ٚإثباتــ٘ بايدلٖــإ ْــرنس َكدَــ١ڄ   
:ٖٞٚ 

إٔ ايــدلاٖني ايــيت إضــتددَٗا املٓاطكــ١ يف َباســح ايعهــظ املطــتٟٛ  
 عباز٠ عٔ أزبع بساٖني:

َعٝٓـاڄ ٚمحـٌ   ( بسٖإ اٱؾذلاض: ٖٚٛ ؾسض ذات املٛقٛع غـ٦ٝاڄ  1)
ٚؾؿٞ املٛقٛع ٚاحملٍُٛ عًٝ٘ يٝشؿٌ َؿّٗٛ ايعهـظ، ٖٚـرا ٫ هـسٟ إ٫چ    
يف املٛدبات ٚايطٛايب املسنب١ يٛدٛد املٛقٛع ؾُٝٗـا، ؾـ٬ هـسٟ س٦ٓٝـرٺ يف     

 املكاّ.
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ــ٘ ؾــاسب       2) ــتؿاد َٓ ــرٟ إض ــٛ اي ــٝض ٚايعهــظ: ٖٚ ــإ ايٓك ( بسٖ
املظؿــس )زٙ( يف ايػُطــ١ٝ يف بٝــإ إْعهــاع ايطــايب١ ايهًٝــ١، ٚاختــازٙ ايػــٝذ 

 املكاّ أٜكاڄ، ٚقد عسؾس َكُٕٛ ٖرا ايديٌٝ يف َٓڀل ايػٝذ املظؿس )زٙ(.
ـڂًـــ: ٖٚــٛ ايــرٟ إضــتددَ٘ احملػــٞ )زٙ( يف املكــاّ،   3) ( بسٖــإ ا

 ٚضتعسف تؿؿًٝ٘.
( بسٖإ ايٓكض: ٖٚٛ ايرٟ إضتددَٛٙ يف إثبات عدّ عهظڈ ٫شّ 4)

طــايب١ اؾص٥ٝــ١ ٫ عهــظ شلــا ايؿــدم نُــا يف ايطــايب١ اؾص٥ٝــ١، باعتبــاز إٔ اي
 بايعهظ املطتٟٛ، ٚاضتديٛا ع٢ً عدّ إْعهاضٗا بٗرا ايدلٖإ.

ٖرٙ ٖٞ ايدلاٖني ايٛازد٠ يف نًُاتِٗ، ٚقـد عسؾـس إٔ احملػـٞ )زٙ(    
ـڂًـ يف املكاّ، ٖٚرا ايدلٖإ َ٪يچـ َٔ َساسٌ ث٬ثـ١:   قد اضتددّ بسٖإ ا

 َسس١ً املؿسٚض َٚسس١ً املدٸع٢ َٚسس١ً ايدلٖإ.
 ِ َسس١ً ايدلٖإ يف ٖرا ايديٌٝ تػتٌُ ع٢ً خڀٛاتٺ ث٬ث١ٺ:ث

ا٭ٚىل: قــٍٛ املٓاطكــ١ )نًُــا ؾــدم ا٭ؾــٌ ؾــدم ايعهــظ ٚا٫چ       
 يؿدم ْكٝض ايعهظ(.

ايجا١ْٝ: قِ ْكٝض ايعهظ إىل ا٭ؾـٌ أٟ إىل ايككـ١ٝ ا٭ؾـ١ًٝ نـٞ     
 ٜتأيـ قٝاضاڄ َٓڀكٝاڄ، ؾٝٓتر احملاٍ ٖٚٛ ضًب ايػ٤ٞ عٔ ْؿط٘.

 َٓػأ ايؿطاد ٚاحملاي١ٝ، َٚٓػأ احملاٍ إَا:ايجايج١: بٝإ 
 أؾٌ ايكك١ٝ. -1
 ١٦ٖٝ ايػهٌ. -2
 عهظ ْكٝض ا٭ؾٌ. -3

ٕ ٫ ٜؿًشإ ملٓػأ احملاي١ٝ، ؾٝٓشؿس يف ايجايح ؾٝبڀـٌ ْكـٝض   ٫ٚا٭ٚ
 ايعهظ ٚبايتايٞ ٜؿض ْؿظ ايعهظ ٜٚجبس املڀًٛب.
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ـڂًــ، ؾًٓـأتٞ إىل        إذا عسؾس ٖرٙ املساسٌ ايـيت ٜتـأيـ َٓٗـا ديٝـٌ ا
 تڀبٝل ٖرا ايديٌٝ ع٢ً املكاّ ؾٓكٍٛ:

إٕ ايطايب١ ايه١ًٝ تٓعهظ نٓؿطٗا، ٚقد أثبس املاتٔ ٚنرا احملػٞ ٖرا 
ـڂًـ، أَا املاتٔ ؾكد بٝٸٓ٘ بكٛي٘  )ٚإ٫چ يـصّ ضـًب ايػـ٤ٞ    )اٱْعهاع بديٌٝ ا

 ٚساؾً٘: ص<ٚتكسٜسٙ إٔ ٜكاٍ ...اخل>طٚأَا احملػٞ ؾبكٛي٘  (عٔ ْؿط٘(
 يٌٝ َ٪يچـ َٔ َساسٌ ث٬ث١:أْو عسؾس إٔ ٖرا ايد

قك١ٝ  –َج٬ڄ  –َسس١ً املؿسٚض: ٖٚٛ أْ٘ ٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ عذس 
 ؾادق١.

ٕٸ ٫ غـ٤ٞ َــٔ اؿذــس بإْطـإ قكــ١ٝڅ ؾــادق١څ     َسسًـ١ املــدع٢: ٖٚــٛ أ
 أٜكاڄ، ؾٓسٜد إثبات ٖرا املڀًٛب.

 َسس١ً ايدلٖإ: ٖٚٞ ذات خڀٛاتٺ ث٬ث١:
َــٔ اٱْطــإ عذــس(   ا٭ٚىل: ْكــٍٛ نًُــا ؾــدم ا٭ؾــٌ )٫ غــ٤ٞ  

ؾدم عهط٘ املطتٟٛ ٖٚٛ قٛيٓا )٫ غ٤ٞ َـٔ اؿذـس بإْطـإ( ٚإ٫چ يٛدـب     
ؾدم ْكٝض ايعهظ املرنٛز ست٢ ٫ ًٜصّ ازتؿاع ايٓكٝكني، ٚقد عسؾـس يف  
َبشح ايتٓاقض إٔ ْكٝض ايطايب١ ايه١ًٝ ٖٞ املٛدبـ١ اؾص٥ٝـ١، ؾًٝـصّ ؾـدم     

 )بعض اؿذس إْطإ( ايرٟ ٖٛ ْكٝض ايعهظ املرنٛز.
اـڀــ٠ٛ ايجاْٝــ١: ْكــِ ايٓكــٝض ٖــرا إىل ا٭ؾــٌ ٖٚــٛ )٫ غــ٤ٞ َــٔ  

٘ هابـ اٱْطإ عذس( ستـ٢ ٜتـأيـ قٝـاع َٓڀكـٞ، ؾٓأخـر س٦ٓٝـرٺ ايٓكـٝض ٱ       
ٕٸ      ٚلعً٘ ؾػس٣ٶ يًػهٌ ا٭ٍٚ، ملا دزضس يف املٓڀـل ٚضـتعسف أٜكـاڄ َـٔ أ
ؾػس٣ ايػهٌ ا٭ٍٚ ٫بد ٚإٔ تهٕٛ َٛدب١ڄ، ْٚأخر ا٭ؾٌ يهًٝت٘ ؾٓذعًـ٘  

ٕٸ ندل٣ ايػهٌ ا٭ٍٚ ٫بد ٚإٔ تهٕٛ نًٝـ١ڄ،   ندل٣ٶ ي٘، ملا عسؾس ٚضتعسف أ
 ؾٝؿبض ايكٝاع يدٜٓا ٖهرا:
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 ٫ٚ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ عذس  بعض اؿذس إْطإ 
ٚايٓتٝذ١: بعض اؿذس يـٝظ عذـس، ٖٚـرا ضـًب ايػـ٤ٞ عـٔ ْؿطـ٘        

ٌڈ، ٚعٓد٥رٺ ْٓتكٌ إىل: َټ ٔٵ ي٘ أد٢ْ تأ َٳ  ٖٚٛ قاٍ نُا ٫ ىؿ٢ ع٢ً 
إَـا   –نُـا عسؾـس    –ايجايج١: بٝإ َٓػـأ ٖـرٙ احملايٝـ١، ٚاملٓػـأ     اـڀ٠ٛ 

 َاد٠ ا٭ؾٌ، أٚ ١٦ٖٝ ايػهٌ ا٭ٍٚ، أٚ ْكٝض ايعهظ.
أَا َاد٠ ا٭ؾـٌ ؾٗـٞ ؾـادق١ بايكـسٚز٠ نُـا ٖـٛ املؿـسٚض أٜكـاڄ،         
ٚأَا اشل٦ٝـ١ ؾٗـٞ َٓتذـ١ بإعتبـاز ٚدـداْٗا يػـسٚط إْتـاز ايػـهٌ ا٭ٍٚ َـٔ          

  قؿٛز س٦ٓٝرٺ َٔ ٖاتني اؾٗتني.ايؿػس٣ ٚن١ًٝ ايهدل٣، ؾ٬ إهاب
ْكــٝض  –ؾٝــتعني املٓػــأ يــريو ايؿطــاد ٚاحملــاٍ بــا٭َس ايجايــح أعــين  

ؾٝبڀٌ ايٓكٝض، ٚباملكابٌ ؾٝؿض ْؿظ ايعهظ ٖٚٛ )٫ غ٤ٞ َـٔ   –ايعهظ 
 اؿذس بإْطإ(.

ٕٸ عهظ ايطايب١ ايه١ًٝ إيفا ٖٞ ايطايب١ ايه١ًٝ، ٖٚرا  ؾجبس با٭خرل: أ
 ا نًڊ٘ يف ايطايب١ ايه١ًٝ.ٖر .ٖٛ املڀًٛب إثبات٘

ٚأَا ايطايب١ اؾص١ٝ٥ ؾكد ذنس املاتٔ أْٗا ٫ تٓعهظ بايعهظ املطـتٟٛ  
 (.(ٚاؾص١ٝ٥ ٫ تٓعهظ أؾ٬ڄ ؾٛاش عُّٛ املٛقٛع أٚ املكدّ)بكٛي٘ )

نُـا عسؾـس    ضاع ايطايب١ اؾص١ٝ٥ بدلٖـإ ايـٓك  هٚقد أثبتٛا عدّ إْع
)ؾـٛاش  )ايدلٖإ إمجـا٫ڄ بكٛيـ٘   ذيو يف َكد١َ ايبشح، ٚقد بٝٸٔ املاتٔ ذيو 

 ٚتؿؿًٝ٘: (عُّٛ املٛقٛع أٚ املكدّ(
 إٔ ايطايب١ اؾص١ٝ٥ ٫ تؿدم يف َٛزدٜٔ بتاتاڄ:

)أسدُٖا( بني املؿَٗٛني املتطـاٜٚني ناٱْطـإ ٚايٓـاطل، ؾـ٬ ٜتطـٓٸ٢      
 يو إٔ تكٍٛ )بعض اٱْطإ يٝظ بٓاطل( ٚنرا ايعهظ نُا ٫ ىؿ٢.
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ـٻ ٚاحملُـٍٛ أعـِ َـٔ قبٝـٌ        َا إذا نإ ٚ)ثاُْٝٗا( بني املٛقـٛع أخـ
اٱْطإ ٚاؿٝٛإ، ؾ٬ ٜؿدم )بعض اٱْطإ يٝظ عٝـٛإ( يؿـدم ْكٝكـ٘    

 ٖٚٛ )نٌ إْطإ سٝٛإ(.
ؾإذاڄ ٫ َطسح يًطايب١ اؾص١ٝ٥ يف ٖرٜٔ املٛزدٜٔ أبداڄ، ؾُٗا خازدإ 

 عٔ سسِٜ ايطايب١ اؾص١ٝ٥.
 ٗا ؾادق١ڄ ٖٚٞ:بكٝس ٖٓاى ؾسٚض ث٬ث١ تهٕٛ ايطايب١ اؾص١ٝ٥ ؾٝ

َا إذا نإ بني املٛقٛع ٚاحملٍُٛ تبأٜ نًـٞ ناٱْطـإ ٚاؿذـس،     -1
ٕٸ    ؾإٕ ايطايب١ ايه١ًٝ بُٝٓٗا ؾادق١، ؾبڀسٜلڈ أٚىل تؿدم ايطايب١ اؾص٥ٝـ١، ؾـإ
ــا       ــلڈ أٚىل ٜؿــدم قٛيٓ ــا )٫ غــ٤ٞ َــٔ اٱْطــإ عذــس( ؾــادمٷ، ؾبڀسٜ قٛيٓ

 )بعض اٱْطإ يٝظ عذس(.
ــإ  بُٝٓٗـــ  -2 ــا إذا نـ ــإ   َـ ــ٘ ناٱْطـ ــّٛ ٚخؿـــٛف َـــٔ ٚدـ ا عُـ

ٚا٭بٝض، ؾإ ايطايب١ اؾص١ٝ٥ ؾادق١ يف ٖرا ايؿسض ؾٓكٍٛ )بعض اٱْطإ 
 يٝظ بأبٝض( أٚ )بعض ا٭بٝض يٝظ بإْطإ(.

َا إذا نإ املٛقٛع اعِ َٔ احملٍُٛ ناؿٝٛإ ٚاٱْطإ، ؾتؿض  -3
 ايطايب١ اؾص١ٝ٥ س٦ٓٝرٺ، ؾٓكٍٛ )بعض اؿٝٛإ يٝظ بإْطإ(.

ــِ ْــ  ــايب١     ث ٕٸ ايط ــسٚض بًشــا  أ ــتٟٛ شلــرٙ ايؿ أتٞ إىل ايعهــظ املط
 اؾص١ٝ٥ ؾادق١څ ؾٝٗا، ٚإذا ناْس ؾادق١ڄ ؾٓبشح عٔ عهطٗا ؾٓكٍٛ:

أَا ايؿسقإ ا٭٫ٕٚ ؾايطـايب١ اؾص٥ٝـ١ تـٓعهظ ؾُٝٗـا نٓؿطـٗا، ؾؿـٞ       
)بعض اٱْطإ يٝظ عذس( ؾاْ٘ ٜؿض عهطـ٘   –َج٬ڄ  –ايؿسض ا٭ٍٚ تكٍٛ 
 ٖٞ قٛيو )بعض اؿذس يٝظ بإْطإ(.إىل ضايب١ٺ دص١ٝ٥ٺ ٚ

)بعض اٱْطـإ يـٝظ بـأبٝض( ؾاْـ٘ ٜؿـض       –َج٬ڄ  –ٚيف ايجاْٞ تكٍٛ 
 عهط٘ إىل ضايب١ٺ دص١ٝ٥ٺ ٖٚٞ قٛيو )بعض ا٭بٝض يٝظ بإْطإ(.
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ٚأَا ايؿسض ايجايح ؾ٬ تٓعهظ ايطايب١ اؾص١ٝ٥ ؾٝ٘ ٫ إىل ْؿطـٗا ٫ٚ  
يف ٖــرا ايؿــسض عَُٛٝــ١    إىل ايطــايب١ ايهًٝــ١، ٚايٓهتــ١ ؾٝــ٘: إٔ املؿــسٚض    

املٛقٛع، ٚس٦ٓٝرٺ ٜؿض ضًب ا٭خــ عـٔ بعـض ا٭عـِ، ٚيهـٔ ٫ ٜؿـض       
ضًب ا٭عِ عٔ بعض ا٭خـ، ٚعًٝ٘ ؾًٛ عهطٓا ايطايب١ اؾص١ٝ٥ ٫ضـتًصّ  
ضًب ا٭عِ عٔ بعض ا٭خـ ٖٚٛ ؾاضدٷ، ؾُـج٬ڄ ٜؿـدم )بعـض اؿٝـٛإ     

ٜؿـدم   يٝظ بإْطإ( غرل أْ٘ يـٝظ عهطـاڄ بـٌ ٖـٛ أؾـٌ ايككـ١ٝ، ٚيهـٔ ٫       
عهط٘ ٖٚٛ )بعض اٱْطإ يٝظ عٝٛإ( ٫ضتًصاَ٘ ضًب ا٭عِ )اؿٝٛإ( 
عٔ بعض ا٭خــ )اٱْطـإ( ٖٚـٛ غـرل ؾـشٝض، بداٖـ١ ؾطـاد ايكـٍٛ بـإٔ          
ٕڈ، يؿش١ ْكٝكـ٘ ٖٚـٛ )نـٌ إْطـإ سٝـٛإ(       بعض أؾساد اٱْطإ يٝظ عٝٛا

 ؾٝبڀٌ أؾً٘ أعين )بعض اٱْطإ يٝظ عٝٛإ(.
طايب١ اؾص١ٝ٥ يف ؾسضڈ َٚٛزدٺ َٔ َٛازدٖا، ؾإذٕ: ؽًډـ إْعهاع  اي

ٚايتدًڊـ يف بعض املٛاد ديٝـٌ عـدّ ايعهـظ، ٭ْـ٘ يـٛ نـإ عهـظ ايطـايب١         
اؾص١ٝ٥ ضايب١ڄ دص١ٝ٥ڄ يهإ ذيو ٫شَاڄ دَٚاڄ، بإعتباز إٔ عهظ ايككـ١ٝ عًـ٢   
ّٷ شلا، ٚإذا نإ ٫شَاڄ إضـتشاٍ إْؿهانـ٘ عٓٗـا، ؾـايتدًڊـ يف      تكدٜس ؼكك٘ ٫ش

ٕٸ   بعض امل ٌٷ ع٢ً عدّ ايعهظ أؾ٬ڄ، ؾُٔ ادٌ ذيو أځتـٛا ٚقـايٛا إ ٛاد يديٝ
 ايطايب١ اؾص١ٝ٥ ٫ عهظ شلا بايعهظ املطتٟٛ.

َٚٔ ٖرا ايبٝإ ٜظٗس يو ضبب إقتؿـاز املؿـٓـ يف املـنت عًـ٢ ذنـس      
 –يف اؿًُٝـ١   –خؿٛف ٖرٙ املاد٠ أعين ذنس خؿـٛف عَُٛٝـ١ املٛقـٛع    

ٕٸ املــٛزدٜٔ  (ٛاش عُــّٛ...()ؾــ)ٚقــاٍ  –يف ايػــسط١ٝ  –أٚ املكــدّ  ٚذيــو ٭
خازدإ عٔ قٌ ايه٬ّ  –ٛع أخـ ايتطاٟٚ ٚنٕٛ املٛق –ا٭ٚيني أعين 

ــ١ أضاضــاڄ غــرل ؾــادق١ٺ ؾُٝٗــا ؾكــ٬ڄ عــٔ ايعهــظ    يؿــ سض إٔ ايطــايب١ اؾص٥ٝ
املطتٟٛ شلا، ؾتبك٢ عٓدْا تًو ايؿسٚض ايج٬ث١ املتكد١َ، ا٭٫ٕٚ َٓٗا اٜكـاڄ  
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اڄ إىل ؾــدم ايطــايب١ اؾص٥ٝــ١ ؾُٝٗــا عهطــاڄ،  خازدــإ عــٔ قــٌ ايهــ٬ّ ْظــس 
نـإ املٛقـٛع اعـِ َـٔ احملُـٍٛ ؾًـرا       يٛؾٝتعني عٓدْا ؾـسضٷ ٚاسـدٷ ٖٚـٛ َـا     

 قتؿس املؿٓـ ع٢ً خؿٛف ٖرا املٛزد يف املنت.إ
ٕٸ َكؿـٛد املٓاطكـ١ َـٔ قـٛشلِ           ٚقد ؼؿٸـٌ َـٔ فُـٛع َـا ذنسْـاٙ: أ

ٟ  ط ــايعهظ املطــتٛ ــٝظ ٖــٛ صايطــايب١ اؾص٥ٝــ١ ٫ عهــظ شلــا ب إٔ ايطــايب١  ي
ٕٵ ٫ عهــظ ٫شّ   اؾص٥ٝــ١ ٫ تــٓعهظ يف غــ٤ٞٺ َــٔ َٛازدٖــا، بــٌ َــسادِٖ أ
ايؿدم شلا يف مجٝع املٛازد، ٚا٫چ ؾؿٞ بعض َٛازدٖا تٓعهظ نُـا عسؾـس   
َؿؿٻ٬ڄ، يهٔ سٝح أْ٘ ؽًډـ ٚانسّ ٚيٛ يف بعض املٛازد، اٱنـساّ ٚيـٛ يف   

ٞ، ا٭َس ايـرٟ أځتٳـٛا زأضـاڄ    بعض املٛازد نافٺ يف عدّ ع١َُٝٛ ايكإْٛ املٓڀك
 .صايطايب١ اؾص١ٝ٥ ٫ عهظ شلا أؾ٬ڄ بايعهظ املطتٟٛطٚقايٛا 

ايهـ٬ّ يف املسسًـ١ ا٭ٚىل َـٔ بٝـإ      –عُـد اهلل تعـاىل    –ٚاىل ٖٓا متٻ 
إْعهاع ايككاٜا املعتدل٠ عطب ايهِ ٚايهٝـ، ثِ ْػـسع يف احملاقـس٠ اٯتٝـ١    

 عطب اؾ١ٗ إٕ غا٤ اهلل تعاىل. يف املسس١ً ايجا١ْٝ َٔ بٝإ إْعهاضٗا
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 (32احملاقس٠ )
ٚأَا عطب اؾ١ٗ ؾُٔ املٛدبات تٓعهظ طقاٍ املاتٔ 

 .صايدا٥ُتإ ٚايعاَتإ س١ٝٓٝ َڀًك١
ٕٸ املاتٔ قد  نإ ايه٬ّ يف بٝإ أسهاّ ايعهظ املطتٟٛ، ٚقد ذنسْا أ

 بٝٸٔ أسهاّ ٖرا ايعهظ عبٵس َسسًتني َٔ ايبٝإ.
ّ سـٍٛ املسسًـ١ ا٭ٚىل ٚنـإ ًَدٸــ ايكـٍٛ      إىل ٖٓا ؾسؽ َـٔ ايهـ٬  

ايرٟ خسدٓا ب٘ ٖٛ أْ٘ قد بٝٻٔ بڀٛز َڀًل إٔ املٛدب١ ضـٛا٤ أناْـس نًٝـ١ أّ    
دص١ٝ٥ ٚيف قُٔ أٜـ١ قكـ١ٝٺ ناْـس تـٓعهظ إىل اؾص٥ٝـ١، ٚايطـايب١ ايهًٝـ١ يف        
قُٔ أ١ٜ قك١ٝٺ ناْـس تـٓعهظ إىل ضـايب١ نًٝـ١، ٚايطـايب١ اؾص٥ٝـ١ ٫ عهـظ        

بداڄ، ؾبٝٻٔ إْعهاع احملؿٛزات َٔ شاٜٚيت ايهـِ ٚايهٝــ   ٫شّ ايؿدم شلا أ
 َٔ دٕٚ ايتعسض إىل شا١ٜٚ اؾ١ٗ.

ؾٝػسع باؿدٜح سٍٛ املسس١ً ايجا١ْٝ ٖٚٞ يف بٝإ إْعهاضـٗا   ٕأَا اٯ
 عطب اؾ١ٗ أعين ايككاٜا املٛدٸ١ٗ ا٭عِ َٔ ايبطٝڀ١ ٚاملسنب١.

شــٛ بــإٔ ٚميهــٔ تبٜٛــب نًُــات املــاتٔ يف ٖــرا ايؿــدد عًــ٢ ٖــرا ايٓ
ٕٸ املاتٔ قد دعٌ اؿدٜح عٔ ٖرٙ املسس١ً يف َكاَني:  ٜكاٍ: إ

ــٝڀ١    ــإ إْعهـــاع املٛدبـــات َـــٔ املٛدٸٗـــات ايبطـ )أســـدُٖا( يف بٝـ
 ٚاملسنب١.

)ثاُْٝٗــا( يف بٝــإ إْعهــاع ايطــٛايب َٓٗــا، سٝــح أغــاز إىل ا٭ٍٚ  
ــ٘  ــات ...اخل)بكٛيـ ــٔ املٛدبـ ــ٘ ()ؾُـ ــاْٞ بكٛيـ ــٛايب )( ٚاىل ايجـ ــٔ ايطـ )َٚـ
، أَا املكاّ ايجاْٞ ؾطٝأتٞ ايتهًِ عٓ٘ يف َطتكبٌ ايه٬ّ إٕ غا٤ اهلل (...اخل(

تعــاىل، أَــا ؾعــ٬ڄ ؾــايه٬ّ يف املكــاّ ا٭ٍٚ أٟ يف بٝــإ عهــظ املٛدبــات َــٔ 
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ٌٸ تكـدِٜ عهـظ املٛدبـات عًـ٢ ايطـٛايب يػـساؾ١ اٱ        هـاب املٛدٸٗات، ٚيع
 ع٢ً ايطًب، ؾًرا قدٸّ املكاّ ا٭ٍٚ ع٢ً ايجاْٞ.

ْـا ْبشـح   ٭يف املكاّ ا٭ٍٚ ٜكع قُٔ ْكڀـتني، ٚذيـو   ثِ إٕ ايبشح 
تــاز٠ڄ عــٔ عهــظ املٛدبــات َــٔ املٛدٻٗــات ايبطــٝڀ١، ٚأخــس٣ عــٔ عهــظ    
املٛدبات َٔ املٛدٸٗات املسنب١، يف ٖـرٙ احملاقـس٠ تؿـد٣ املـاتٔ إىل ايٓكڀـ١      

ٚأَا عطب اؾ١ٗ ؾُٔ املٛدبـات تـٓعهظ   )ا٭ٚىل َٔ ْكڀيت ايبشح بكٛي٘ )
ٕٸ أزبع١ڄ َٔ ايبطا٥ط  (تإ س١ٝٓٝ َڀًك١(ايدا٥ُتإ ٚايعاَ ٚساؾٌ َا أؾادٙ: أ

ٚاييت ٖٞ ْٛع َٔ املڀًك١ ايعاَـ١ ٚتـدٍ    –املٛدب١ تٓعهظ إىل اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ 
ٖٚــٞ  –عًــ٢ ؾعًٝــ١ ايٓطــب١ ســني إتؿــاف ذات املٛقــٛع بٛؾــؿٗا ٚعٓٛاْٗــا  

 عباز٠ عـٔ ايـدا٥ُتني اعـين ايكـسٚز١ٜ املڀًكـ١ ٚايدا٥ُـ١ املڀًكـ١، ٚايعـاَتني        
 أعين املػسٚط١ ايعا١َ ٚايعسؾ١ٝ ايعا١َ.

ْأتٞ إىل إثبـات إْعهـاع ٖـرٙ املٛدٻٗـات ا٭زبعـ١ إىل اؿٝٓٝـ١ املڀًكـ١        
بايديٌٝ ٚايدلٖـإ، ٚقـد عسؾـس يف ايبشـح ايطـابل إٔ ايكـّٛ إضـتديٛا عًـ٢         
ًڃـ، ٖٚرا ايدلٖإ سٝح إ  ـڂ إثبات ايعهظ بڀسمڈ نإ َٔ مجًتٗا بسٖإ ا

دٕٚ عهظڈ ا٭َـس ايـرٟ إنتؿـ٢ بـ٘ احملػـٞ )زٙ( يف      َٛزدٙ ٫ ىتـ بعهظڈ 
 نٌ َٛزدٺ َٔ َٛازد ايعهظ َٓٗا َا مٔ ؾٝ٘.

إذٕ: ؾايدلٖإ ايرٟ ضاز عًٝ٘ احملػـٞ )زٙ( يف إثبـات إْعهـاع تًـو     
ًڃـ، ٚيٓأتٞ إىل بٝإ ذيو: ـڂ  املٛدٻٗات ا٭زبع١ إيفا ٖٛ بسٖإ ا

ًڃـ.أ٫ٚڄ: إثبات إْعهاع ايدا٥ُتني إىل اؿ١ٝٓٝ املڀًك ـڂ  ١ بدلٖإ ا
 ٕٵإْأخر َجا٫ڄ يًدا٥ُتني )نٌ إْطإ سٝٛإ بايكسٚز٠ أٚ بايـدٚاّ( ؾـ  

ٕٵ عبٸست ظ١ٗ ايـدٚاّ ناْـس    عبٻست ظ١ٗ ايكسٚز٠ ناْس ايكك١ٝ قسٚز١ٜڄ ٚا
 دا١ُ٥ڄ، ٚبػ١ٝڄ يٲختؿاز ْعبٿس بهًتُٝٗا.
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ٌڈ ث٬خ: ـٷ َٔ َساس ًڃـ َ٪يډ ـڂ  َٚعًّٛ إٔ ديٌٝ ا
ٕٸ  ــ١ املؿــسٚض: أ ــدٚاّ(    َسسً ــٛإ بايكــسٚز٠ أٚ باي )نــٌ إْطــإ سٝ
 قك١ٝ ؾادق١ ٫ٚ غباز عًٝٗا.

ٕٸ )بعض اؿٝٛإ إْطـإ بايؿعـٌ سـني ٖـٛ سٝـٛإ(       َسس١ً املدع٢: أ
ٕٸ املٛدبــ١ ايهًٝــ١ َــٔ ايــدا٥ُتني تــٓعهظ    أٜكــاڄ ؾــادق١، ؾــاملڀًٛب إثبــات أ

 بايعهظ املطتٟٛ إىل املٛدب١ اؾص١ٝ٥ اؿ١ٝٓٝ املڀًك١.
 ٪يؿ١ َٔ ث٬خ خڀٛات:َسس١ً ايدلٖإ َ

ا٭ٚىل: ْكٍٛ نًچُا ؾدم ا٭ؾـٌ )نـٌ إْطـإ سٝـٛإ بايكـسٚز٠ أٚ      
بايدٚاّ( ؾـدم عهطـ٘ املطـتٟٛ ٖٚـٛ قٛيٓـا )بعـض اؿٝـٛإ إْطـإ بايؿعـٌ          
سني ٖٛ سٝٛإ( ٚإ٫چ يٛ مل ٜؿدم ٖـرا ايعهـظ يٛدـب إٔ ٜؿـدم ْكٝكـ٘      

نًٝـ١ ْٚكـٝض   ست٢ ٫ ًٜصّ إزتؿاع ايٓكٝكني، ْٚكٝض املٛدبـ١ اؾص٥ٝـ١ ضـايب١    
ؾـايٓكٝض س٦ٓٝـرٺ    –نُا َـسٸ يف َبشـح ايتٓـاقض     –اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ عسؾ١ٝ عا١َ 

 ضايب١ ن١ًٝ عسؾ١ٝ عا١َ )٫ غ٤ٞ َٔ اؿٝٛإ بإْطإ َا داّ سٝٛاْاڄ دا٥ُاڄ(.
اـڀــ٠ٛ ايجاْٝــ١: ْكــِ ايٓكــٝض ٖــرا إىل ا٭ؾــٌ ستــ٢ ٜتــأيـ عٓــدْا  

٘ ٚلعًــ٘ هابــؾــٌ ٱقٝــاع َــٔ ايػــهٌ ا٭ٍٚ ايبــدٜٗٞ اٱْتــاز، ؾٓأخــر ا٭ 
 ؾػس٣ٶ يًػهٌ ا٭ٍٚ، ْٚأخر ايٓكٝض يهًٝت٘ ؾٓذعً٘ ندل٣ٶ ي٘، ْٚكٍٛ:

 نٌ إْطإ سٝٛإ بايكسٚز٠ أٚ بايدٚاّ
 ٫ٚ غ٤ٞ َٔ اؿٝٛإ بإْطإ َا داّ سٝٛاْاڄ بايدٚاّ.

 ؾٝٓتر: ٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ بإْطإ بايكسٚز٠ أٚ بايدٚاّ.
ٗـ  ا ضـًب ايػـ٤ٞ عـٔ ْؿطـ٘،     ٖٚرٙ ايٓتٝذ١ ٚاقش١ ايؿطاد باعتباز أْ

 ٖٚٛ قاٍ يكسٚز٠ ثبٛت ايػ٤ٞ يٓؿط٘.
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اـڀ٠ٛ ايجايج١: ْٓتكٌ إىل بٝإ َٓػـأ احملـاٍ، ٚاملٓػـأ إَـا ٦ٖٝـ١ ايػـهٌ       
 ٚإَا َاد٠ ا٭ؾٌ ٚإَا ْكٝض ايعهظ.

أَــا ٦ٖٝــ١ ايػــهٌ ؾًــِ تهــٔ املٓػــأ يًُشــاٍ باعتبــاز إٔ ٦ٖٝــ١ ايػــهٌ 
ػس٣ ٚنًٝـ١ ايهـدل٣ ٚنـٕٛ    ايؿـ  إهـاب ا٭ٍٚ َٓتذ١ يتٛؾس ايػسٚط ؾٝٗا َٔ 

 اؿد ا٭ٚضط ق٫ُٛڄ يف ايؿػس٣ َٛقٛعاڄ يف ايهدل٣.
شــاٍ ٭ْٗــا َؿسٚقــ١ ٚأَــا َــاد٠ ا٭ؾــٌ ؾهــريو مل تهــٔ املٓػــأ يًُ

، ؾٝٓشؿس املٓػأ س٦ٓٝرٺ يف ْكٝض ايعهظ أعين )٫ غ٤ٞ َٔ ايؿدم َٚطًډ١ُڅ
ايعهظ سكاڄ اؿٝٛإ بإْطإ َا داّ سٝٛاْاڄ دا٥ُاڄ( ؾٝبڀٌ س٦ٓٝرٺ ٜٚهٕٛ ْؿظ 

ٚؾــدقاڄ أعــين )بعــض اؿٝــٛإ إْطــإ بايؿعــٌ ســني ٖــٛ سٝــٛإ( ٖٚــرا ٖــٛ 
 املڀًٛب إثبات٘.

 ثاْٝاڄ: إثبات إْعهاع ايعاَتني إىل اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ بديٌٝ اـًـ.
ــاڄ       ــا داّ ناتب ــب َتشــسى ا٭ؾــابع َ ــٌ نات ــا٫ڄ )ن ــاَتني َج ْأخــر يًع

ديٌٝ اـًــ، ْٚؿـظ   بايكسٚز٠ أٚ بايدٚاّ(، ثِ ْأتٞ إىل إثبـات عهطـُٗا بـ   
ايتكسٜب ايرٟ ذنسْاٙ بايٓطب١ إىل ايدا٥ُتني آتٺ ٖٓا أٜكاڄ َٔ إٔ ديٌٝ اـًـ 

 َ٪يـ َٔ َساسٌ ث٬خ:
ــاڄ      ــا داّ ناتب ــب َتشــسى ا٭ؾــابع َ ــ١ املؿــسٚض: إٔ )نــٌ نات َسسً

 بايكسٚز٠ أٚ بايدٚاّ( قك١ٝ ؾادق١.
َسس١ً املدع٢: إٔ )بعض َتشسى ا٭ؾابع ناتـب بايؿعـٌ سـني ٖـٛ     

سى ا٭ؾــابع( أٜكــاڄ ؾــادق١، ؾــاملڀًٛب إثبــات إٔ املٛدبــ١ ايهًٝــ١ َــٔ   َتشــ
 ايعاَتني تٓعهظ بايعهظ املطتٟٛ إىل املٛدب١ اؾص١ٝ٥ اؿ١ٝٓٝ املڀًك١.

 َسس١ً ايدلٖإ: َ٪يؿ١ َٔ ث٬خ خڀٛات:
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)ا٭ٚىل( نًُا ؾدم ا٭ؾـٌ )نـٌ ناتـب َتشـسى ا٭ؾـابع َـا داّ       
ملطتٟٛ ٖٚٛ قٛيٓا )بعض َتشسى ناتباڄ بايكسٚز٠ أٚ بايدٚاّ( ؾدم عهط٘ ا

ا٭ؾابع ناتب بايؿعٌ سـني ٖـٛ َتشـسى ا٭ؾـابع( ٚإ٫چ يٛدـب إٔ ٜؿـدم       
ْكٝكــ٘ نــٞ ٫ ًٜــصّ ازتؿــاع ايٓكٝكــني، ْٚكــٝض املٛدبــ١ اؾص٥ٝــ١ ضــايب١ نًٝــ١ 
ْٚكٝض اؿ١ٝٓٝ املڀًكـ١ عسؾٝـ١ عاَـ١، ؾٝؿـرل ايٓكـٝض )٫ غـ٤ٞ َـٔ َتشـسى         

 ا٥ُاڄ(.ا٭ؾابع بهاتب َا داّ َتشسى ا٭ؾابع د
)ايجا١ْٝ( ْكِ ايٓكٝض ٖرا إىل ا٭ؾٌ ست٢ ٜتأيـ عٓـدْا قٝـاع َـٔ    

ــاز، ؾٓأخــر ا٭ؾــٌ ٱ     ــايػــهٌ ا٭ٍٚ ايبــدٜٗٞ اٱْت ــ٘ ؾــػس٣ٶ  هاب ٘ ٚلعً
 يًػهٌ ا٭ٍٚ، ْٚأخر ايٓكٝض يهًٝت٘ ؾٓذعً٘ ندل٣ٶ ي٘ ْٚكٍٛ:

 نٌ ناتب َتشسى ا٭ؾابع َا داّ ناتباڄ بايكسٚز٠ أٚ بايدٚاّ.
ــ٤ٞ َــٔ َتشــس   ى ا٭ؾــابع بهاتــب َــا داّ َتشــسى ا٭ؾــابع     ٫ غ

 بايدٚاّ.
ؾٝٓــتر: ٫ غــ٤ٞ َــٔ ايهاتــب بهاتــب َــا داّ ناتبــاڄ بايكــسٚز٠ أٚ        

 بايدٚاّ.
ٖٚرٙ ايٓتٝذ١ ٚاقش١ ايبڀ٬ٕ باعتباز أْٗا ضًب ايػـ٤ٞ عـٔ ْؿطـ٘،    

ٍٷ نُا ٫ ىؿ٢.  ٖٚٛ قا
هـظ  )ايجايج١( ْٓتكٌ إىل بٝإ َٓػأ احملاٍ، ٚاملٓػأ َتعني يف ْكـٝض ايع 

نُا ٖٛ ٚاقض، ؾٝبڀٌ ْكٝض ايعهظ ٖٚٛ )٫ غـ٤ٞ َـٔ َتشـسى ا٭ؾـابع     
ٕٸ ْؿظ ايعهظ سـل ٚؾـدم    بهاتب َا داّ َتشسى ا٭ؾابع دا٥ُاڄ( ؾٝجبس أ
ٖٚٛ )بعض َتشسى ا٭ؾابع ناتب بايؿعٌ سني ٖٛ َتشسى ا٭ؾابع( ٖٚرا 

 ٖٛ املڀًٛب إثبات٘.
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ٕٸ ايدا٥ُتني ٚايعا َتني تٓعهظ إىل ؾايٓتٝذ١ يف آخس ايػٛط: أْ٘ ثبس أ
ـڂًـ.  اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ بديٌٝ ا

إىل ٖٓا نإ ن٬َٓا يف بٝـإ عهـظ املٛدبـات َـٔ ايبطـا٥ط، ثـِ بعـد        
ــٞ         ــ٘ اٯت ــات بكٛي ــٔ املسنب ــات َ ــإ عهــظ املٛدب ــو ٜأخــر املؿــٓـ ببٝ ذي

 .()ٚاـاؾتإ ...اخل()
ــض َؿــسدات ايــدزع ايــٛازد٠ يف        ٖــرا، ْٚعــسز عًــ٢ تٛقــٝض بع

 اؿاغ١ٝ:
أزاد )زٙ( َـٔ ايتؿطـرل ٖـرا إٔ     <ين إٔ َـا ذنسْـاٙ ٖـٛ...اخل   ٜعـ >قٛي٘ )زٙ( 

ٕٻ )أَا( يف َنت املؿٓـ  ٛٿٙ إىل أ ( َعڀٛؾـ١  ()ٚأَا عطب اؾٗـ١ )ٜٓ
أَا عطب ايهٝـ ٚايهـِ  )ع٢ً َكدٸز يف ْظِ ايه٬ّ، ؾهأْ٘ قاٍ )

، ؾاضتؿٝد املعڀـٛف عًٝـ٘ املكـدٸز    (ؾهرا، ٚأَا عطب اؾ١ٗ ؾهرا(
ٜعين >طَٔ تؿطرلٙ )زٙ( ٖرا  –ٚايهِ أَا عطب ايهٝـ  –أعين 

ٕٸ َا ذنسْاٙ ...اخل  .ص<أ
ؾايتجٓٝـ١ َـٔ بـاب ايتػًٝـب أٟ تػًٝـب       <أٟ ايكسٚز١ٜ ٚايدا٥ُـ١ >قٛي٘ )زٙ( 

ايدا١ُ٥ ع٢ً ايكسٚز١ٜ ْظرل ايػُطني ٚا٭بٜٛٔ ٚأَجاشلُا، ٚٚد٘ 
ٖرا ايتػًٝب يف املكاّ أع١ُٝ ايدٚاّ َٔ ايكسٚز٠ نُا عسؾس ذيو 

 املٛدٸٗات.يف أٚا٥ٌ َبشح 
َٔ ٖٓا غسع احملػـٞ )زٙ( ببٝـإ ديٝـٌ     <َج٬ڄ نًُا ؾدم ...اخل>قٛي٘ )زٙ( 

إْعهاع ايدا٥ُتني إىل اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ أځ٫ځ ٖٚـٛ ديٝـٌ اـًــ، ٚقـد     
 عسؾس تؿؿًٝ٘ يف ايػسح.

ٕٸ احملػـٞ )زٙ( إيفـا                      ثِ قد ذٴنس يف )نػــ ا٭ضـتاز( أْـ٘ ٫ ىؿـ٢ أ
يٛ دا٤ به١ًُ ايتعًٌٝ نُا دا٤ بٗا ؾاسب ؼسٜـس  قاٍ )َج٬ڄ( ٭ْ٘ 
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ايكٛاعد يهإ َؿـادز٠ڄ عًـ٢ املڀًـٛب ٚدٳعٵـٌ أٍٚ ايهـ٬ّ ديـ٬ٝڄ       
ٚتع٬ًٝڄ، ٖٚرا نُـا تـس٣، ٚا٭ٚىل إٔ ٜبـدٿٍ ذيـو ايؿاقـٌ نًُـ١       

 ايتعًٌٝ به١ًُ )َج٬ڄ( ست٢ ٜهٕٛ خايٝاڄ عٔ املؿادز٠.
ز٠ إىل بٝإ ديٝـٌ اْعهـاع   غاإٖٚرا َٓ٘  <َج٬ڄ إذا ؾدم ...اخل>قٛي٘ )زٙ( 

ايعاَتني إىل اؿ١ٝٓٝ املڀًك١، ٖٚٛ اٱضتد٫ٍ بًـصّٚ ضـًب ايػـ٤ٞ    
 عٔ ْؿط٘، ٚقد عسؾس تؿؿًٝ٘ يف ايػسح.
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 (33احملاقس٠ )
 .صٚاـاؾتإ س١ٝٓٝ ٫ دا١ُ٥طقاٍ املاتٔ 

٫ شاٍ ايهــ٬ّ يف املكــاّ ا٭ٍٚ َــٔ املكــاَني ايــرٜٔ عــح املــاتٔ َــٔ   
زات َٔ شا١ٜٚ اؾ١ٗ، ٚايرٟ نإ عبـاز٠ڄ عـٔ بٝـإ    خ٬شلُا إْعهاع احملؿٛ

ٕٸ ايبشـح      إْعهاع املٛدبات َٔ املٛدٸٗات ايبطٝڀ١ ٚاملسنبـ١، ٚقـد عسؾـس أ
س ْكڀتني إسدُٜٗا يف بٝإ عهظ املٛدبات َٔ املٛدٗات بٵيف ٖرا املكاّ ميسټ عٹ

 ايبطٝڀ١، ٚثاْٝتُٗا يف بٝإ عهظ املٛدبات َٔ املٛدٗات املسنب١.
ؾكد ؾسؽ املاتٔ عٔ اؿدٜح سٍٛ ايٓكڀ١ ا٭ٚىل َٔ ْكڀيت ٚؿد اٯٕ 

س ذنسٖـا إىل سكـٌ املسنبـات أځ٫ځ    ايبشح ض٣ٛ قك١ٝ ٚاسد٠ َٔ ايبطـا٥ط أخٻـ  
 ٖٚٞ املڀًك١ ايعا١َ.

ــإ      ــ١ أٟ إىل بٝ ــد ٜتعــسض إىل ايٓكڀــ١ ايجاْٝ ــا يف ٖــرٙ احملاقــس٠ ؾك أَ
 (.(اخل)ٚاـاؾتإ ...)عهظ املٛدبات َٔ املٛدٻٗات املسنب١ بكٛي٘ 

ٜأتٞ املؿٓـ أ٫ٚڄ ٜٚبني إْعهاع اـاؾتني اعين )املػسٚط١ اـاؾ١ 
ٚايعسؾ١ٝ اـاؾ١( إىل اؿ١ٝٓٝ اي٬دا١ُ٥، ٚاؿ١ٝٓٝ اي٬دا١ُ٥ ٖٞ اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ 
املكٝد٠ باي٬دٚاّ ايراتٞ، ؾإذاڄ ايعهظ املطتٟٛ يًداؾـتني املـٛدبتني اؿٝٓٝـ١    

 اي٬دا١ُ٥.
 إثبات ٖرا اٱْعهاع :

ناْس اؿ١ٝٓٝ اي٬دا١ُ٥ قك١ٝڄ َسنب١ڄ َٔ دص٥ني، ؾعٓد إثبات ؾدم ملا 
 ٖرا اٱْعهاع عًٝٓا إٔ ْكـ ع٢ً ن٬ دص٥ٝٗا.

أَـا إثبـات اؾـص٤ ا٭ٍٚ ٚإٕ غــ٦س ؾكـٌ: أَـا إْعهاضـُٗا إىل اؿٝٓٝــ١       
ـټ َڀًكاڄ َٔ ايعاَتني، ؾهًُا ؾـدقس اـاؾـتإ    املڀًك١ ؾٮٕ اـاؾتني أخ
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دم ا٭خـ َطتًصّ يؿـدم ا٭عِ،ٖـرا َـٔ    ؾدقس ايعاَتإ بًشا  إٔ ؾ
 داْب.

َٚــٔ داْــبٺ آخــس إٔ ايعهــظ دا٥ُــاڄ ٫شّ يٮؾــٌ نُــا ٖــٛ َعًــّٛ    
عٓــدى، ٚقــد َــسٻ يف ايبشــح ايطــابل أْــ٘ نًچُــا ؾــدقس ايعاَتــإ ؾــدقس يف 
ــ٘ نًچُــا ؾــدقس       ــإ )أســدُٖا( أْ ــا َڀًب ــا ٖٓ ــ١، ؾٗ ــ١ املڀًك عهطــُٗا اؿٝٓٝ

ْ٘ نًُـا ؾـدقس ايعاَتـإ ؾـدقس     اـاؾتإ ؾدقس ايعاَتإ، ٚ)ثاُْٝٗا( أ
 يف عهطُٗا اؿ١ٝٓٝ املڀًك١، ٚبك١ُُٝ ٖرٜٔ املڀًبني مؿٌ ع٢ً:

ٕٸ ايعهـظ ٫شّ يٮؾـٌ،    إٔ اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ ٫ش١َ يًعاَتني َٔ باب أ
ٚايعاَتــإ ٫شَــ١ يًداؾــتني َــٔ بــاب إٔ ؾــدم اـــاف َطــتًصّ يؿــدم    

ًداؾـتني، ٚععْٛـ١ املكدَـ١    ايعاّ، ؾاؿ١ٝٓٝ املڀًك١ س٦ٓٝرٺ ٫ش١َ ملـا ٖـٛ ٫شّ ي  
ٕٸ اؿ١ٝٓٝ املڀًك١ ٫ش١َ يًداؾـتني   اـازد١ٝ "٫ٚشّ اي٬شّ ٫شّ" ٜٓتر يدٜٓا أ

 أٜكاڄ.
ٕٸ اؿ١ٝٓٝ املڀًك١  ٚباؾ١ًُ: إٔ إْعهاع اـاؾتني إىل س١ٝٓٝ َڀًك١ ؾٮ
ــ١       ــ١ ٫شَـ ــ٬شّ ٫شّ، ؾاؿٝٓٝـ ــتني ٫ٚشّ ايـ ــا يًداؾـ ــاَتني ُٖٚـ ــ١ يًعـ ٫شَـ

ؾٮْ٘ نًُـا ؾـدقس   >طملكؿٛد َٔ تعًًٝ٘ )زٙ( بكٛي٘ يًداؾتني، ٖٚرا ٖٛ ا
 .ص<...اخل

ٚأَا إثبـات اؾـص٤ ايجـاْٞ أعـين ايـ٬دٚاّ ايعهطـٞ ٚإٕ غـ٦س ؾكـٌ:         
ٚأَــا ايتكٝٝــد بــاي٬دٚاّ ؾبٝــإ ؾــدق٘ يف ايعهــظ أْــ٘ يــٛ مل ٜؿــدم يؿــدم   
ْكٝك٘، ْٚكِ ٖرا ايٓكٝض َس٠ڄ إىل اؾص٤ ا٭ٍٚ َـٔ ا٭ؾـٌ ْٚ٪يِّــ قٝاضـاڄ     

ٍٚ ؾٝٓــتر ْتٝذــ١ڄ، ْٚكــُ٘ َــس٠ڄ أخــس٣ إىل اؾــص٤ ايجــاْٞ َــٔ  َــٔ ايػــهٌ ا٭
ا٭ؾــٌ ٚمؿــٌ عًــ٢ قٝــاعڈ َــٔ ايػــهٌ ا٭ٍٚ أٜكــاڄ ؾٝٓــتر َــا ٜٓــايف تًــو 

يف ايٓتٝذ١ يديٌٝ ع٢ً ايعٴكِ ٚغـاٖد عًـ٢ ايؿطـاد     خت٬فايٓتٝذ١، ٖٚرا اٱ
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 يف اٱْتاز َع٢ٓٶ، ؾٝجبس إٔ ْكٝض خت٬فٚاـًٌ يف ايكك١ٝ، ٚإ٫چ ملا نإ يٲ
 اي٬دٚاّ باطٌ، ؾٝهٕٛ ْؿط٘ سكاڄ ٚؾادقاڄ ٖٚرا ٖٛ املڀًٛب.

ــا اٯٕ      ــاڄ، أَ ــات ؾــدم ٖــرا ايعهــظ ْظسٜ ــ٘ بايٓطــب١ إىل إثب ًچ ٖــرا ن
ٍڈ يف املكاّ: نًُـا ؾـدم )بايكـسٚز٠ أٚ بايـدٚاّ نـٌ ناتـب        ؾًٓڀبٿك٘ ع٢ً َجا
َتشــسى ا٭ؾــابع َــا داّ ناتبــاڄ ٫ دا٥ُــاڄ( َٛدبــ١ نًٝــ١ َػــسٚط١ خاؾــ١ أٚ   

 اؾ١.عسؾ١ٝ خ
ؾدم يف ايعهظ )بعض َتشـسى ا٭ؾـابع ناتـب بايؿعـٌ سـني ٖـٛ       

 َتشسى ا٭ؾابع ٫ دا٥ُاڄ( َٛدب١ دص١ٝ٥ س١ٝٓٝ ٫ دا١ُ٥.
ٕٸ ايـ٬دٚاّ ايـراتٞ ٜػـاز بـ٘ إىل َڀًكـ١          ٚقد عسؾـس َـسازاڄ ٚنـسازاڄ أ
عا١َ َٛاؾك١ يٮؾٌ يف ايهِ كايؿ١ ي٘ يف ايهٝـ، ٚعًٝ٘ ؾُع٢ٓ ايـ٬دٚاّ يف  

 ٞ ــاٙ يف    ا٭ؾــٌ ٖــٛ )٫ غــ ــب عتشــسى ا٭ؾــابع بايؿعــٌ( َٚعٓ ٤ َــٔ ايهات
 ايعهظ ٖٛ )يٝظ بعض َتشسى ا٭ؾابع ناتباڄ بايؿعٌ(.

إٕ قًس: إٕ اي٬دٚاّ ا٭ؾًٞ ناْـس ضـايب١ نًٝـ١ ٖٚـٞ إيفـا تـٓعهظ       
نٓؿطـٗا، ؾهٝـــ إْعهطـس ٖٓــا ضـايب١ڄ دص٥ٝــ١ڄب هـاب عٓــ٘: بأْـ٘ يٝطــس ٖــرٙ      

ٕٻ عهظ ايككاٜا املسنب١ يٝظ ايطايب١ اؾص١ٝ٥ عهطاڄ ي٬دٚاّ ا٭ؾٌ ؾكط، ؾ إ
باعتباز نٌ دص٤ٺ نـايٓكٝض، بـٌ فُـٛع املسنـب َـٔ سٝـح ٖـٛ ٜـٓعهظ إىل         

ـٸ بريو احملػٞ ؾُٝا بعد إٕ غا٤ اهلل تعاىل. ٔڈ خاف، نُا ٜٓ  عهظڈ َعٝٸ
 ْأتٞ اٯٕ إىل إثبات ؾدم ن٬ دص٥ٞ ايعهظ:

س ؾكد  ٗ –أٟ ؾدم ايكك١ٝ اؿ١ٝٓٝ املڀًك١  –أَا ؾدم اؾص٤ ا٭ٍٚ 
مما ضبل َٔ )أْ٘ نًُا ؾدقس اـاؾتإ ؾدقس ايعاَتإ ...اخل( ؾ٬ ساد١ 

 إىل اٱعاد٠.
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ؾكـد أثبتـ٘ احملػـٞ     –أٟ اي٬دٚاّ ايعهطٞ  –ٚأَا ؾدم اؾص٤ ايجاْٞ 
ٚتٛقـٝض   ص<ؾٮْـ٘ يـٛ مل ٜؿـدم ...اخل   >ط)زٙ( بديٌٝ اـًـ سٝـح قـاٍ   

 ذيو:
ٕٸ )نٌ ناتب َتشسى ا٭ؾابع َا داّ نا دا٥ُـاڄ(  ٫تبـاڄ  إٔ املؿسٚض: أ

 قك١ٝ ؾادق١.
ٕٸ عهطٗا )بعض َتشسى ا٭ؾابع ناتب بايؿعٌ سني ٖٛ  ٚاملدع٢: أ
َتشسى ا٭ؾابع ٫ دا٥ُاڄ( ؾادمٷ أٜكاڄ، ٚقـد عسؾـس إٔ َعٓـ٢ ايـ٬دٚاّ يف     
ايعهظ ٖٛ )يـٝظ بعـض َتشـسى ا٭ؾـابع ناتبـاڄ بايؿعـٌ( ؾـاملڀًٛب إثبـات         

 ؾدم ٖرا ايعهظ.
ايعهظ ؾكد عسؾس إثباتـ٘، ٚأَـا اؾـص٤    ايدلٖإ: أَا اؾص٤ ا٭ٍٚ َٔ 

ايجاْٞ )٫ دٚاّ ايعهظ( ؾٓكٍٛ يف ؾدق٘ أْ٘ يٛ مل ٜؿدم اي٬دٚاّ ايعهطٞ 
)يٝظ بعض َتشـسى ا٭ؾـابع ناتبـاڄ بايؿعـٌ( يؿـدم ْكٝكـ٘ دصَـاڄ ستـ٢ ٫         
ًٜــصّ ازتؿــاع ايٓكٝكــني، ْٚكــٝض ايطــايب١ اؾص٥ٝــ١ املٛدبــ١ ايهًٝــ١، ْٚكــٝض    

ڀًك١، ؾٓكـٝض ايـ٬دٚاّ ايعهطـٞ ٜهـٕٛ قٛيٓـا )نـٌ       املڀًك١ ايعا١َ ايدا١ُ٥ امل
 َتشسى ا٭ؾابع ناتب دا٥ُاڄ(.

ــس٠ڄ إىل اؾــص٤ ا٭ٍٚ َــٔ ا٭ؾــٌ، ؾٓأخــر      ــِ ْكــِ ٖــرا ايٓكــٝض َ ث
٘ ؾٓذعً٘ ؾػس٣ٶ يًػهٌ ا٭ٍٚ، ْٚأخر اؾـص٤ ا٭ٍٚ َـٔ   هابايٓكٝض ٖرا ٱ

 ا٭ؾٌ يهًٝت٘ ؾٓذعً٘ ندل٣ٶ ي٘، ؾٓكٍٛ:
 .نٌ َتشسى ا٭ؾابع ناتب دا٥ُاڄ

 ٚنٌ ناتب َتشسى ا٭ؾابع َا داّ ناتباڄ.
 ؾٝٓتر: نٌ َتشسى ا٭ؾابع َتشسى ا٭ؾابع دا٥ُاڄ.
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ِٸ ذيو ايٓكٝض َس٠ڄ أخس٣ إىل اؾص٤ ايجاْٞ َٔ ا٭ؾٌ )اعين  ثِ ْك
٘ ٚلعًــ٘ ؾــػس٣ٶ يًػــهٌ ا٭ٍٚ، هابــ٫ دٚاّ ا٭ؾــٌ(، ؾٓأخــر ايٓكــٝض ٱ

 ٣ٶ ي٘، ؾٓكٍٛ:ْٚأخر اؾص٤ ايجاْٞ َٔ ا٭ؾٌ يهًٝت٘ ٚلعً٘ ندل
 نٌ َتشسى ا٭ؾابع ناتب دا٥ُاڄ.

 ٫ٚ غ٤ٞ َٔ ايهاتب عتشسى ا٭ؾابع بايؿعٌ.
 ٜٓتر: ٫ غ٤ٞ َٔ املتشسى ا٭ؾابع عتشسى ا٭ؾابع بايؿعٌ.

ٕٸ ٖرٙ ايٓتٝذ١ تٓايف ايٓتٝذـ١ ايطـابك١، باعتبـاز     َٚٔ املعًّٛ ايٛاقض أ
ٝـ     ٕٻ ٖرٙ ضايب١ ن١ًٝ َڀًك١ عا١َ بُٝٓـا تًـو َٛدبـ١ نً ١ دا٥ُـ١ َڀًكـ١، ٚقـد    أ

ٕٸ املڀًكـ١ ايعاَـ١ ٚايدا٥ُـ١ املڀًكـ١ َتٓاؾٝتـإ، ؾـإذاڄ ًٜـصّ َـٔ ؾـدم           عسؾس أ
ٕٻ َـادتٞ أؾـٌ ايككـ١ٝ        ْكٝض ٫ دٚاّ ايعهظ إدتُـاع املتٓـاؾٝني، ٚذيـو ٭
َؿسٚقتا ايؿدم، ٚغسا٥ط ايػهٌ ا٭ٍٚ يف ن٬ ايكٝاضني َتٛؾس٠ ٚساؾـ١ً  

تٓـاؾٝني يف ْكـٝض ٫ دٚاّ ايعهـظ،    ؾاشل١٦ٝ َٓتذ١، ؾٝٓشؿس َٓػـأ إدتُـاع امل  
ؾٝهــٕٛ ايٓكــٝض بــاط٬ڄ، ؾٝهــٕٛ ٫ دٚاّ ايعهــظ ْؿطــ٘ ٖٚــٛ )يــٝظ بعــض    
َتشسى ا٭ؾابع ناتباڄ بايؿعٌ( سكاڄ ٚؾادقاڄ، ٚإذا َا قُُٓا ٖـرا إىل اؾـص٤   

 ا٭ٍٚ َٔ ايعهظ ؾتؿرل عٓدْا قك١ٝ س١ٝٓٝ ٫ دا١ُ٥.
 ٛ ٕٸ املػسٚط١ اـاؾ١ ٚايعسؾ١ٝ اـاؾ١ املـ دبتني تٓعهطـإ  ؾتشؿٌ: أ

 س١ٝٓٝڄ ٫ دا١ُ٥ڄ ٖٚٛ املڀًٛب.
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 (34احملاقس٠ )
ٚايٛقتٝتإ ٚايٛدٛدٜتإ ٚاملڀًك١ ايعا١َ طقاٍ املاتٔ 

 .صَڀًك١ عا١َ
٫ شاٍ ايهــ٬ّ َطــتُساڄ يف بٝــإ عهــظ املٛدبــات َــٔ املٛدٗــات       
ٕٸ        ــس أ ــد عسؾ ــا اـاؾــتإ ٚق ــا ُٖٚ ــتني َٓٗ ــٝٻٔ ؿــد اٯٕ إثٓ ــد بٳ ــ١، ؾك املسنب

ملــٛدبتني تٓعهطــإ سٝٓٝــ١ ٫ دا٥ُــ١، أَــا اٯٕ ؾٝتعــسض إىل بٝــإ اـاؾــتني ا
عهظ أزبعڈ َٔ املسنبات ٖٚٞ ايٛقتٝتإ ٚايٛدٛدٜتإ ٚٚاسد٠ٺ َٔ ايبطـا٥ط  
أځخس ذنسٖا إىل سكڃٌ املسنبات ٚمل ٜتعسض شلـا ضـابكاڄ يف سكڃـٌ ايبطـا٥ط أځ٫ځ     

 ٖٚٞ املڀًك١ ايعا١َ املٛدب١.
ٍ يف ٩يككاٜا اـُظ، قـد ٜتطـا  ٚقبٌ اـٛض يف بٝإ إْعهاع ٖرٙ ا

 خرل ٖرٙ املٛد١ٗ ايبطٝڀ١ إىل ٖٓابأاملكاّ: أْ٘ َا ٖٛ ٚد٘ ت
ٌٸ ٚدــ٘ ايتــ ٕٸ املــاتٔ زأ٣ إٔ املڀًكــ١ ايعاَــ١ َــٔ أْكــٍٛ: يعــ خرل ٖــٛ أ

َٛاؾك١ َٚتشـد٠   –أٟ َٔ سٝح اٱْعهاع بايعهظ املطتٟٛ  –سٝح اؿهِ 
ًڊ   َع ٖرٙ امل ظ بـايعهظ املطـتٟٛ إىل   ٗـا تـٓعه  سنبات ا٭زبـع، باعتبـاز أْٗـا ن

ٌ املسنبات ٫ يف سكٌ املڀًك١ ايعا١َ، ؾًُا ناْس نريو ْاضب ذنسٖا يف سكڃ
ايبطا٥ط بػ١ٝڄ يٲختؿاز، إذ َٔ ايٛاقض أْ٘ يٛ نـإ ٜـرنسٖا ٖٓـاى ثـِ ٜعٝـد      

 ذنسٖا ٖٓا أٜكاڄ يًصّ ايتهساز ٚبايتايٞ ٜٓتؿٞ اٱختؿاز املڀًٛب.
ٕٸ ٖـرٙ   ثِ بعد ذيو ْدخٌ يف ايبشح، سٝح أؾاد ا ملؿٓـ يف املكـاّ أ

أزبع١ڄ َٔ املسنبـات ايـٛقتٝتني ٚايٛدـٛدٜتني ٚٚاسـد٠ڄ َـٔ       –ايككاٜا اـُظ 
 تٓعهظ بايعهظ املطتٟٛ إىل َڀًك١ عا١َ. –ايبطا٥ط املڀًك١ ايعا١َ 
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َٚكؿٛد٠ َٔ ايٛقتٝتني ايٛقت١ٝ ٚاملٓتػـس٠ ايًتـإ ُٖـا َـٔ املسنبـات،      
 دٛد١ٜ اي٬دا١ُ٥.َٚٔ ايٛدٛدٜتني ايٛدٛد١ٜ اي٬قسٚز١ٜ ٚايٛ

 ٚ٭دٌ إٔ ٜتذًچ٢ املڀًب ٫بد َٔ بٝإ أَٛز يف املكاّ:
ا٭ٍٚ/ َا ٖٛ ايطبب يف إختٝازِٖ يـ)ز،ب( ع٢ً ؾـسٜض املٛقـٛع   
ٚاحملٍُٛ َج٬ڄ، ؾإْو ػد إٔ احملػٞ يف ٖرا ايبشح ٜطتعٌُ ايسَص )ز،ب(، 

ــ    ٕٸ عاد٠ أٌٖ املٝصإ قد دست ع٢ً أِْٗ ٜعبٿسٕٚ عـٔ املٛقـٛع ب )ز( سٝح أ
 ٚعٔ احملٍُٛ بـ)ب(، ؾٝتطا٩ٍ َا ايطبب يف إختٝازِٖ شلرٜٔ ايًؿظنيب

ايجــاْٞ/ َــا ٖــٛ ايطــبب يف إختٝــاز احملػــٞ )زٙ( ٚاضــتدداَ٘ شلــرٜٔ  
ايًؿظني يف خؿٛف املكاّ َٚا بعدٙ ٫ قبٌ ذيـو، ؾإْـ٘ َـٔ ايٛاقـض يـدٜو      

يسَٛش، أْ٘ )زٙ( ؾُٝا ضبل نإ ٜؿسٿح با٭َج١ً، بُٝٓا يف املكاّ ؾكد اضتعٌُ ا
 ٍ َا ايطبب يف تأخرل احملػٞ اضتدداّ ايسَٛش إىل املكاّب٩ؾٝتطا

 ايجايح/ َا ٖٛ املساد َٔ يؿظٞ )ز ب(ب
 ./ غسح املكاّ ٚإٜكاس٘ بايديٌٝسابعاي

 ٚايٝو اؾٛاب عٔ ٖرٙ ا٭ض١ً٦ ٚإٜكاح املكاّ:
ٕٸ ايطـبب يف إختٝـازِٖ شلـرٜٔ     أَا اؾٛاب عٔ ايط٪اٍ ا٭ٍٚ: ؾٗٛ أ

 عٔ تؿسوِٗ باملٛقٛع ٚاحملٍُٛ ٜٳعصٴٚ إىل أَسٜٔ:ايسَصٜٔ بد٫ڄ 
)أسدُٖا( قؿد اٱختؿاز املڀًٛب يٛقـٛح إختؿـاز )نـٌ ز ب(    
بايٓطب١ إىل قٛيٓا )نٌ إْطإ سٝٛإ( َج٬ڄ، ٚاٱختؿاز َڀًـٛب يف ايعًـّٛ،   
قسٚز٠ إٔ ايػدـ يٛ اضتڀاع إٔ ٜعبٿس بتعبرل كتؿس ٜ٪دٟ املڀًٛب بتُاَ٘ 

 ؾكٌ ٚأْ٘ َڀًٛب.ؾُُا ٫ زٜب يف أْ٘ أ
 –)ثاُْٝٗا( دؾع تِٖٛ اٱمؿاز ع٢ً أضاع أِْٗ يٛ ٚقعٛا يًهًٝـ١  

قٛيٓا )نٌ إْطإ سٝٛإ( ٚأدسٚا عًٝ٘ ا٭سهاّ َـٔ قبٝـٌ إٔ عهطـ٘     –َج٬ڄ 
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ٕٸ تًـو ا٭سهـاّ إيفـا     )بعض اؿٝٛإ إْطإ(، ٭َهٔ إٔ ٜرٖب ايِٖٛ إىل أ
٫ َڀًل املٛدبات  –١ٝ اٱْطا١ْٝ ٚاؿٝٛاْ –ٖٞ يف خؿٛف ٖرٙ املاد٠ أعين 

 ايه١ًٝ ا٭خس٣.
ٖٚرا غـ٬ف َـا يـٛ قًٓـا إ عهـظ )نـٌ ز ب( ٖـٛ )بعـض ب ز(         

ٛڈ      وؾُع إختؿازٙ ٫ فاٍ شلرا ايتِٖٛ أؾ٬ڄ، ؾإْ٘ ٜعڀٝ قاْْٛـاڄ نًٝـاڄ عًـ٢ مـ
 ٜٓڀبل ع٢ً مجٝع املٛاد نُا ٖٛ ٚاقض.

ٕٸ تـأخرل إضـتدداّ احملػـٞ          ٚأَا اؾـٛاب عـٔ ايطـ٪اٍ ايجـاْٞ: ؾٗـٛ أ
ٕٸ عادتِٗ دست باٱضتدداّ شل رٜٔ ايًؿظني إىل املكاّ ٚبعدٙ دٕٚ قبً٘، َع أ

َٔ أٍٚ ايككـاٜا،إيفا ٖـٛ يسعاٜـ١ اٱٜكـاح ايتـاّ ٚتكسٜـب املڀايـب إىل ؾٗـِ         
ايڀايـــب املبتـــد٨، أٟ أْـــ٘ )زٙ( أزاد يف بداٜـــ١ ا٭َـــس إٔ ٜٛقٸـــض املڀايـــب  

 ٛ ش بـٌ ؾـسٻح   يًُبتد٨ بؿٛز٠ٺ ؾ١ٝٓ مل ٜهٔ ؾٝٗا ْٛع غُٛض بإضتعُاٍ ايسَـ
با٭َج١ً، ثِ ملا سؿٌ شلِ اٱضتٝٓاع با٭َج١ً ٚتعددت يف املكاّ بًشـا  أْـ٘   
عٓدْا عظ قكاٜا يف املكاّ ؾًًتدًچـ عـٔ ايتڀٜٛـٌ املُـٌ عـاد احملػـٞ إىل      

 عادتِٗ ٚاضتددَُٗا يف املكاّ ٚبعدٙ.
ٚأَا اؾٛاب عٔ ايط٪اٍ ايجايح ؾٗٛ: إٔ املساد َٔ ز ب ٖٛ نُْٛٗا 

ؿادٜل املٛقـٛع ٚاحملُـٍٛ دٕٚ َؿَُٗٛٗـا، ٜعـين إٔ املـساد َـٔ       نٓا١ٜڄ عٔ َ
)ز( َؿدام املٛقٛع ٫ َؿَٗٛ٘، ٚنرا املساد َٔ )ب( َؿدام احملُـٍٛ ٫  
َؿَٗٛ٘، ٚعًٝ٘ ؾكٛشلِ عدلٚا عٔ املٛقٛع بـ)ز( ٚعٔ احملٍُٛ بـ)ب( ٜـساد  
ب٘ ايتعبرل بٗرٜٔ ايسَـصٜٔ عُـا ٖـٛ املٛقـٛع ٚاحملُـٍٛ باؿُـٌ ايػـاٜع دٕٚ        

 ٌُ ا٭ٚيٞ ايراتٞ.اؿ
ًچٗـا، بكـٞ ايهـ٬ّ سـٍٛ ا٭َـس       ؾإىل ٖٓا قد أدبٓا ع٢ً تًو ا٭ض١ً٦ ن
ٕٸ غسح املكـاّ ٚإٜكـاس٘ ٜـتِ بتؿـسٜض املجـاٍ ٚإيػـا٤ ايسَـٛش         ايسابع، ؾٓكٍٛ إ
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ست٢ ٜتكض املڀًـٛب بؿـٛز٠ٺ ٚاقـش١ٺ ْٚكـِٝ ايـديٌٝ عًـ٢ ذيـو املڀًـٛب،         
عاَـ١ ٖٚـٛ يـٛ ؾـدم )نـٌ      ؾًٓرنس َٔ ٖرٙ ايككاٜا اـُظ َجا٫ڄ يًُڀًكـ١ اي 

إْطإ ْا٥ِ بايؿعٌ( ؾدم يف عهط٘ املطتٟٛ )بعض ايٓا٥ِ إْطـإ بايؿعـٌ(،   
ًڃــ ٚيـصّٚ ضـًب ايػـ٤ٞ عـٔ          ـڂ ٚأثبس احملػٞ )زٙ( ٖـرا املڀًـٛب بـديٌٝ ا
ْؿط٘ ببٝإ: أْ٘ يٛ مل ٜؿدم ٖرا ايعهظ ؾ٬بد َٔ ؾدم ْكٝك٘، ٱضتشاي١ 

طإ دا٥ُـاڄ(، ٚإذا قـُُٓا ٖـرا    إزتؿاع ايٓكٝكني ٖٚٛ )٫ غ٤ٞ َٔ ايٓا٥ِ بإْ
 ٘ ٚقًٓا:هابايٓكٝض إىل ا٭ؾٌ ايٛاقع ؾػس٣ ايكٝاع ٱ

 ٫ٚ غ٤ٞ َٔ ايٓا٥ِ بإْطإ دا٥ُاڄ  نٌ إْطإ ْا٥ِ بايؿعٌ 
ٜٓتر قٛيٓا: ٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ بإْطـإ دا٥ُـاڄ، ٖٚـرا خًــ ٚقـاٍ      
      ٕ  ٭ْ٘ ضًب ايػ٤ٞ عٔ ْؿط٘، َٚٓػـأ احملـاٍ َـتعني يف ْكـٝض ايعهـظ ؾٝهـٛ
ايٓكٝض بـاط٬ڄ، ؾٝجبـس ْؿـظ ايعهـظ أْـ٘ سـل ٚؾـدم ٖٚـٛ )بعـض ايٓـا٥ِ           

 إْطإ بايؿعٌ( ٖٚٛ املڀًٛب.
ٚقٹــظٵ عًــ٢ ٖــرا ايبٝــإ املڀًكــ١ ايعاَــ١ املكٝــد٠ باي٬قــسٚز٠ ايراتٝــ١    

 ٚاي٬دٚاّ ايراتٞ ٚايٛقتٝتني أٜكاڄ.
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 (35احملاقس٠ )
 .ص٫ٚ عهظ يًُُهٓتنيطقاٍ املاتٔ 

ــإ عهــظ ا   ــٔ   نــإ ايهــ٬ّ يف بٝ ــات َــٔ املٛدٗــات ا٭عــِ َ ملٛدب
ايبطا٥ط ٚاملسنبات، ٚتعسقٓا ؿد اٯٕ إىل مج١ًٺ َٔ تًو املٛدٗات، بكٝس 
ٖٓاى َٛدٗتإ إسداُٖا َٔ ايبطا٥ط ٚاييت ٖٞ "املُه١ٓ ايعا١َ"، ٚا٭خـس٣  
َٔ املسنبات ٚايـيت ٖـٞ "املُهٓـ١ اـاؾـ١"، ؾٓتـداٍٚ يف ٖـرا ايبشـح ٖـاتني         

 ٖٛ: َا ٖٛ ايعهظ املطتٟٛ يًُُهٓتنيباملُهٓتني، ؾايط٪اٍ س٦ٓٝرٺ 
تبعــاڄ  –إختًؿــٛا يف عهــظ املُهٓــ١ ايعاَــ١ ٚاـاؾــ١، ؾــرٖب مجــع   

إىل عـدّ إْعهاضـُٗا، نُـا ذٖـب آخـسٕٚ إىل إْعهاضـُٗا        –يًػٝذ ايـس٥ٝظ  
 تبعاڄ يًُعًِ ايجاْٞ ايؿازابٞ.

ٚأَا املاتٔ ؾكد أؾاد يف املكـاّ أْـ٘ ٫ عهـظ يًُُهٓـتني بـاملع٢ٓ ايـرٟ       
عهظ ايطايب١ اؾص١ٝ٥، َٔ أْ٘ يٝظ عع٢ٓ أُْٗـا ٫ عهـظ شلُـا يف     عسؾت٘ يف

ٕٵ ٫ عهظ ٫شّ ايؿدم شلُا يف لـاّ املـٛازد،    غ٤ٞٺ َٔ املٛازد، بٌ عع٢ٓ أ
بًشا  إٔ ايعدل٠ ٚاملٝصإ إيفا ٖـٛ بـايعهظ اٱطچـسادٟ ٫ ايعهـظ اٱتؿـاقٞ،      

 ا٭َس ايرٟ هسټْا إىل ايكٍٛ بعدّ ايعهظ شلُا زأضاڄ.
ٕٸ َٓػأ ٖرا اـ٬ف إيفا ٖٛ اـ٬ف يف عكد ايٛقع، ثِ إْ ِٗ ذنسٚا أ

ٚيهــٔ ٖــرا املبشــح بٗــرا املكــداز ؾٝــ٘ غُــٛض ؾٝٓبػــٞ يسؾــع ايػُــٛض عٓــ٘  
ٞټ َكدَتني ْاؾعتني يف ؾِٗ املٛقٛع:  ٚإٜكاح املڀًب ط

 )إسداُٖا( أْ٘ إعًِ إ يف ايكك١ٝ عكدٜٔ:
 عكد اؿٌُ. -1
 عكد ايٛقع. -2
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إتؿــاف ذات املٛقــٛع بايٛؾـــ ايعٓــٛاْٞ عكــد اؿُــٌ عبــاز٠ عــٔ 
يًُشٍُٛ، ٚإٕ غ٦س ؾكٌ: اْـ٘ عبـاز٠ عـٔ ايٓطـب١ ايـيت تهـٕٛ بـني احملُـٍٛ         
ٚاملٛقٛع، ٚقد ضبل أْٗا َهٝٻؿ١ بهٝؿ١ٝ ايكسٚز٠ أٚ ايؿعًٝـ١ أٚ اٱَهـإ إىل   

 غرل ذيو مما تكدٸّ.
ٚعكد ايٛقع عباز٠ عـٔ إتؿـاف ذات املٛقـٛع بايٛؾــ ايعٓـٛاْٞ      

ــيت تهــٕٛ يٛؾـــ      يًُٛقــٛع، ٚإ  ــاز٠ عــٔ ايٓطــب١ اي ــ٘ عب ــٌ: اْ غــ٦س ؾك
املٛقٛع إىل ذات٘، ٖٚـرا اٱتؿـاف أٜكـاڄ َهٝٻــ بايهٝؿٝـات املـرنٛز٠ عًـ٢        
أضاع إٔ ثبٛت ٚؾـ املٛقٛع يرات٘ ْٛعٷ َٔ ايٓطب١ ٚاٱْتطاب، ؾُج٬ڄ إذا 
قًــس )نــٌ ناتــب َتشــسى ا٭ؾــابع( ؾهُــا إٔ املتشــسى )ايــرٟ ٖــٛ ٚؾـــ 

٢ ايهاتب، ؾهريو ايهتاب١ أٜكاڄ )اييت ٖٛ ٚؾـ احملٍُٛ( ٚؾـ وٌُ عً
ٕٸ املٛقـٛع ٖٚـٛ       ـٷ ٜجبس يًرات املٛؾـٛؾ١ بايهتابـ١، سٝـح ا املٛقٛع( ٚؾ

ٚثاُْٝٗـا   –َـج٬ڄ   –سـدُٖا ذات املٛقـٛع نصٜـد    أايهاتب َسنبٷ َٔ دص٥ني 
ُٸ٢    ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ ايرٟ ٖٛ ايهتاب١، ؾٓطب١ ايهتاب١ إىل ذات املٛقـٛع تطـ

 بعكد ايٛقع.
 برل آخس: أْا متاز يف نٌ قك١ٝٺ إىل َعسؾ١ أَٛزڈ ث٬ث١ٺ:ٚبتع

ــٕٛ بٛؾـــ املٛقــٛع إٕ    ا٭ٍٚ: ذات املٛقــٛع أٚ َؿــداق٘ أٚ املعٓ
 غ٦س ؾعبٿس، ٖٚٞ تًو ايرات املٛدٛد٠ يف اـازز.

 ايجاْٞ: ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ يًُٛقٛع.
 ايجايح: ايٛؾـ ايعٓٛاْٞ يًُشٍُٛ.

٭ؾابع( ؾرات املٛقـٛع يف  ؾُج٬ڄ: عٓدَا ْكٍٛ )نٌ ناتب َتشسى ا
ؾإْ٘ ناتبٷ، ٚايٛؾـ ايعٓٛاْٞ يًُٛقٛع ٖـٛ )ايهتابـ١(    –َج٬ڄ  –املجاٍ شٜدٷ 
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ٚايٛؾـ ايعٓٛاْٞ يًُشٍُٛ ٖٛ )ايتشسى(، ٖرٙ أَٛز ث٬ث١ متادٗا يف نٌ 
 قك١ٝٺ.

إذا عسؾتٗا ؾطٛف ٜتكض يو َع٢ٓ عكد اؿٌُ ٚعكد ايٛقع، ؾعكـد  
ُـٍٛ، يف َجايٓـا إتؿـاف شٜـد بأْـ٘      اؿٌُ إتؿاف ذات املٛقـٛع بٛؾــ احمل  

 َتشسى ا٭ؾابع.
ٚعكــد ايٛقــع إتؿــاف ذات املٛقــٛع بٛؾـــ املٛقــٛع، يف َجايٓــا  

 إتؿاف شٜدٺ بايهتاب١.
١ٺ )ثاْٝتُٗا( أْ٘ ٫ خ٬ف ٫ٚ إغهاٍ يف عكد اؿٌُ ٚأْ٘ ٜهٝٻـ بهٝؿٝٸ

 –إيفا اـ٬ف ٚاٱغهاٍ يف عكـد ايٛقـع ٚأْـ٘ إذا قٝـٌ      .َٔ اؾٗات املاق١ٝ
)نٌ ناتب َتشسى( ؾايظاٖس َٔ املٛقٛع إتؿاف أؾسادٙ بعٓٛاْ٘ بأٟ  –ج٬ڄ َ

ٕٵ يٝظ ايظـاٖس اتؿـاؾ٘ بايكـسٚز٠     نٝؿ١ٝ َٔ ايهٝؿٝات، َٚٔ املطًچِ عٓدِٖ أ
٫ٚ ْٓهس إَهإ اٱتؿاف بػ٤ٞٺ َٓٗا ٚيهـٔ ايػـإٔ يف    –ٚايدٚاّ ٚؾسٚعُٗا 

ــظ   ــٛز ايًؿ ــٝني    – ٗ ــٛا يف تع ــا اختًؿ ــٔ   إٚإيف ــتني َ ــ١ أٚ ســد٣ ايهٝؿٝ ايؿعًٝ
 اٱَهإب

ٕٸ ايظاٖس َٔ عكـد ايٛقـع ٖـٛ     ؾرٖب املتكدَٕٛ َِٓٗ ايؿازابٞ إىل أ
ٕٵ مل ٜؿـٌ إىل    ٕٸ عكد ايٛقع إذا نٝٿـ ظ١ٗ اٱَهإ نؿـ٢ إ اٱَهإ عع٢ٓ أ

 ايدزد١ ايؿع١ًٝ.
ٕٸ ايظاٖس َٓ٘ ٖٞ ايؿع١ًٝ  ٚذٖب املتأخسٕٚ َِٓٗ ايػٝذ ايس٥ٝظ إىل أ

ٜهٕٛ قد ٚؾٌ إىل دزد١ ايؿعًٝـ١ ٚايتشكـل    عع٢ٓ إٔ عكد ايٛقع ٫بد ٚإٔ
 خازداڄ يف أسد ا٭ش١َٓ ايج٬ث١.

ٍڈ: قٛيٓا )نـٌ إْطـإ ناتـب باٱَهـإ(      تٛقٝض ايؿسم ع٢ً ق٤ٛ َجا
ٕٸ َعٓاٖا ع٢ً زأٟ ايؿازابٞ ٖـٛ إٔ نـٌ ذاتٺ َٛؾـٛؾ١ٺ     قك١ٝ ممه١ٓ عا١َ، ؾإ
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بايهتابـ١   باٱْطا١ْٝ باٱَهإ ايعاّ ٚيٛ مل ٜهٔ ا٫تؿاف ؾع٬ڄ ؾٗٞ َٛؾٛؾ١
ايـرٟ ٖـٛ عبـاز٠ عـٔ اتؿـاف ذات       –باٱَهإ، ملا ٜساٙ َٔ إٔ عكد ايٛقع 

يف دا٥ــس٠ اٱَهــإ، ؾهــٌ ذاتٺ  –املٛقــٛع )شٜــد( َــج٬ڄ بٛؾــؿ٘ )اٱْطــا١ْٝ( 
 .ميهــٔ إتؿــاؾٗا بٛؾـــ اٱْطــا١ْٝ باٱَهــإ ايعــاّ ؾٗــٞ َٛؾــٛؾ١ بايهتابــ١  

١ يف دا٥ـس٠ اٱَهـإ   ٚعًٝ٘ ؾٝػٌُ ٖرا املع٢ٓ ست٢ ايٓڀؿ١، باعتبـاز إٔ ايٓڀؿـ  
ايعاّ َتػبج١ بإتؿاؾٗا بٛؾـ اٱْطـا١ْٝ بعـد ٜـّٛ أٚ غـٗس أٚ ضـ١ٓ ٚمٖٛـا،       

ٕٸ )ايٓڀؿ١( ناتب باٱَهإ ايعاّ.  ٚعٓدٙ ؾٝكاٍ ا
ٕٸ نــٌ ذاتٺ َتؿــؿ١      ــس٥ٝظ ؾُعٓاٖــا ٖــٛ أ ــ٢ زأٟ ايػــٝذ اي ــا عً ٚأَ

ٛقع باٱْطا١ْٝ بايؿعٌ ؾٗٞ قه١َٛ بايهتاب١ باٱَهإ، ملا ٜساٙ َٔ إٔ عكد اي
ــسدٺ َؿــدامڈ ٜهــٕٛ إْطــاْاڄ بايؿعــٌ ٜعــين إتؿــاؾ٘ بٛؾـــ       بايؿعــٌ، ؾهــٌ ؾ
اٱْطا١ْٝ َتشكل يف أسد ا٭ش١َٓ ايج٬ث١، ذيو ايؿسد ٖـٛ ناتـب باٱَهـإ ٫    
ــ٢ ايٓڀؿــ١، بداٖــ١ أْٗــا مل تهــٔ      ــرٺ ٫ ٜػــٌُ ٖــرا املعٓ نــٌ َؿــدامڈ، ؾش٦ٓٝ

٢ عًـ٢ عكٝـد٠   َتؿؿ١ڄ بٛؾـ اٱْطا١ْٝ بايؿعٌ، ؾ٬ تهٕٛ َػُٛي١ڄ شلرا املعٓ
 ايػٝذ ايس٥ٝظ.

ــا        ــ٘ إٕ قًٓ ــٍٛ: إْ ــب ْٚك ــسع باملڀً ــدَتني ؾًٓػ ــاتني املك ــس ٖ إذا عسؾ
عرٖب ايؿازابٞ ؾًًُُهٓتني عهظ ٫شّ ايؿدم، ؾاْ٘ إذا قٝـٌ )نـٌ إْطـإ    

إٔ نـٌ َـا ؾـدم عًٝـ٘ اٱْطـإ       –نُا عسؾس  –ناتب باٱَهإ( ؾإ َعٓاٙ 
عهظ س٦ٓٝرٺ ٖٚٛ إٔ بعـض  باٱَهإ ؾدم عًٝ٘ ناتب باٱَهإ، ًٜٚصَ٘ اي

ٕٸ          َا ؾدم عًٝـ٘ ناتـب باٱَهـإ ؾـدم عًٝـ٘ إْطـإ باٱَهـإ، يٛقـٛح أ
ــاْاڄ           ــٛ إْط ــٝظ ٖ ــج٬ڄ أي ــد َ ــإ نصٜ ــب باٱَه ــ٘ ايهات ــا ٜؿــدم عًٝ ــض َ بع

 باٱَهإب
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ٚإٕ قًٓا عرٖب ايػٝذ ايس٥ٝظ ؾ٬ عهـظ يًُُهٓـتني بـاملع٢ٓ ايـرٟ     
ــتني املــٛدبتني   ٕٸ املُهٓ  ٫ عهــظ ٫شّ ايؿــدم عسؾتــ٘ يف أٍٚ ايبشــح َــٔ أ

اٯخــس ٫ عهــظ  ضشلُــا، ٜعــين يف بعــض املــٛازد شلُــا ايعهــظ، ٚيف ايــبع
 شلُا.

أَا ا٭ٍٚ ؾهاملجاٍ املرنٛز )نٌ إْطـإ ناتـب باٱَهـإ( ؾـإ َعٓـاٙ      
ٖـٛ إٔ نًُـا ؾـدم عًٝـ٘ إْطـإ بايؿعـٌ        –نُـا تكـدّ    –ع٢ً َرٖب ايػٝذ 

ٕٸ  ؾدم عًٝ٘ ناتبٷ باٱَهإ، ٖٚرا ميهٔ عهط٘ ع٢ً أضـ  ًٛب ايػـٝذ إىل أ
بعض َا ؾدم عًٝ٘ ناتب بايؿعٌ ؾدم عًٝ٘ إْطإ باٱَهـإ، ؾـإٕ بعـض    
ايهاتب )نصٜدٺ( َج٬ڄ ايرٟ ٖٛ ٜهتب بايؿعٌ ٚقد ؼككس ي٘ ايهتابـ١ يف أسـد   
ــٝظ ؾسضــاڄ أٚ مجــاداڄ أٚ      ــ١ ٖــٛ إْطــإ باٱَهــإ بــ٬ غــوٺ ٚي ــ١ ايج٬ث ا٭شَٓ

 غرلُٖا.
ٛازد شلـا عهـظ، إ٫چ أْـ٘ يف    ؾت٬سظ إٔ ايككـ١ٝ املُهٓـ١ يف بعـض املـ    

بعض املٛازد ا٭ڂخس٣ ٫ عهظ ؾادم شلا نُـا ضـٝأتٞ يف ايػـل ايجـاْٞ َـٔ      
 ايه٬ّ.

ٚأَا ايجـاْٞ ؾهُـا يف بعـض املـٛازد ا٭خـس٣، َـٔ مجًتٗـا َـا ذنـسٙ          
احملػٞ )زٙ( يف املكاّ سٝح أؾاد َا ساؾـً٘: أْـ٘ يـٛ ؾـسض إٔ َسنـٛب شٜـدٺ       

ٛب غرل ايؿـسع، ؾش٦ٓٝـرٺ ٜؿـض إٔ    بايؿعٌ َٓشؿس بايؿسع ٚيٝظ يدٜ٘ َسن
ٕٸ نٌ ْكٍٛ )نٌ محاز بايؿعٌ َسنٛب شٜد باٱَهإ( بإعتباز إٔ َعٓ اٙ ٖٛ أ

ثبتس ي٘ اؿُاز١ٜ بايؿعـٌ ميهـٔ إٔ ٜهـٕٛ َسنـٛب شٜـد، ؾـإٕ َسنٛبـ٘         غ٤ٞ
ٚإٕ نإ َٓشؿساڄ بـايؿسع إ٫چ إٔ إثبـات غـ٤ٞ ٫ ٜٓؿـٞ َـا عـداٙ ؾـُٝهٔ إٔ        

 ايؿسع ٫ٚ قرٚز يف ذيو.ٜؿرل َسنٛب٘ محازاڄ َكاؾاڄ إىل 
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ؾــ٬ ٜؿــض إٔ ْكــٍٛ بــإٔ بعــض  ايككــ١ٝ ْعــِ ٫ ٜؿــض عهــظ تًــو  
ــد بايؿعــٌ   محــازٷ باٱَهــإ، ٫ضــتشاي١   –ايــرٟ ٖــٛ ايؿــسع   –َسنــٛب شٜ

إْك٬ب ايػ٤ٞ عُا ٖٛ عًٝ٘ َـٔ املاٖٝـ١، يٛقـٛح إٔ َعٓـ٢ ايعهـظ ٖـٛ إٔ       
ٝظ  َسنٛب شٜد بايؿعٌ ايرٟ ٖٛ َٓشؿس بايؿسع ٖـٛ محـازٷ باٱَهـإ، أيـ    

ٖــرا َــٔ إْكــ٬ب ايػــ٤ٞ عُــا ٖــٛ عًٝــ٘ َــٔ املاٖٝــ١، إذ إٔ َسنٛبــ٘ َاٖٝتــ٘    
 ايؿسع ؾهٝـ تٓكًب ٚتؿرل محازاڄب

ٕٸ املُهٓتني املٛدبتني ع٢ً َرٖب ايػٝذ ٚإٕ اْعهطـتا يف   ؾتشؿٸٌ: أ
بعــض املــٛازد، إ٫چ أْــ٘ يف بعــض املــٛازد ا٭خــس٣ ٫ عهــظ ؾــادم شلُــا،   

يف عدّ ع١َُٝٛ ايكإْٛ املٓڀكٞ، ا٭َس ٚٚدٛد َاد٠ ْكض ٚيٛ يف َاد٠ٺ نافٺ 
 ايرٟ ٜديڊٓا ع٢ً اؿهِ زأضاڄ بأْ٘ ٫ عهظ يًُُهٓتني.

َٚٔ ٖرا ايبٝإ ايرٟ ذنسْاٙ بٓا٤اڄ ع٢ً َرٖب ايػٝذ ايس٥ٝظ تعسف 
٫ٚ غـو أْـ٘ ٫ ًٜـصّ َـٔ ؾـدم ا٭ؾـٌ       >طإٔ َساد احملػٞ )زٙ( َٔ قٛيـ٘  

دم دَٚـاڄ ٚأبـداڄ   ٖٛ عـدّ ٚدـٛد عهـظڈ ٫شّ ايؿـ     ص<س٦ٓٝرٺ ؾدم ايعهظ
ٍڈ ٫ تـٓعهظ ؾٝـ٘ املُهٓـ١ بكٛيـ٘         ِٻ عكډب ذيـو َباغـس٠ڄ عجـا يًُُهٓتني، ؾُٔ ث

 .ص<َج٬ڄ إذا ؾسض ...اخل>ط
 –َٔ إٔ عكد ايٛقـع بايؿعـٌ    –ثِ إٕ املاتٔ ملا اختاز َرٖب ايػٝذ 

سهِ بأْ٘ ٫ عهظ يًُُهٓتني، ٚإ٫چ يٛ نإ كتازٙ َرٖب ايؿازابٞ ملا ؾـضٸ  
 عدّ ايعهظ شلُا.ي٘ إٔ وهِ ب

إىل ٖٓا نإ لاّ ايه٬ّ يف املكاّ ا٭ٍٚ َٔ املكاَني ايرٜٔ بـٝٻٔ املـاتٔ   
ٚأَا املكاّ ايجاْٞ ؾطٝأتٞ  .َٔ خ٬شلُا إْعهاع احملؿٛزات َٔ شا١ٜٚ اؾ١ٗ

 ايه٬ّ ؾٝ٘ إٕ غا٤ اهلل يف احملاقس٠ اٯت١ٝ.
 -ثِ ْٓتكٌ إىل تٛقٝض بعض َؿسدات ايدزع ايٛازد٠ يف اؿاغ١ٝ:
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ٖرا ٖٛ املساد َٔ عكد  <اعًِ إٔ ؾدم ٚؾـ املٛقٛع ...اخل>قٛي٘ )زٙ( 
ايٛقـــع ايـــرٟ عسؾـــس تؿؿـــًٝ٘ يف املكدَـــ١ ا٭ٚىل َـــٔ َكـــدَيت 

ثِ إٕ املساد َٔ ايٛؾـ يف ٖرا املكاّ ٖٛ املعٓـ٢ ايًػـٟٛ    .ايبشح
نساَ٘( املٛقٛع ايرٟ إي٘ ٫ ايٓشٟٛ، ؾؿٞ َجاٍ )نٌ فتٗد هب 

 –َج٬ڄ  –ات ٚايؿؿ١، ؾايرات ٖٛ شٜد ٖٛ )فتٗد( َسنب َٔ اير
 ٚايؿؿ١ ٖٞ ؾؿ١ اٱدتٗاد.

اٱَتٓـاع أٚ ايكـسٚز٠    َكابٌ يف َكابٌ بايؿعٌ، ٫ يف <باٱَهإ>قٛي٘ )زٙ( 
 أٚ ايدٚاّ.

ٞ  >قٛي٘ )زٙ(  ًځـِ يف        <عٓـد ايؿـازاب قـد تكـدَس اٱغـاز٠ إىل تسمجـ١ ٖـرا ايعٳ
 بعض املباسح ايطابك١ َٔ ٖرا اؾص٤.

إعًِ اْ٘ قد اختًــ يف َـساد ايػـٝذ َـٔ ايؿعًٝـ١ ٖـٌ        <ؿعٌٚباي>قٛي٘ )زٙ( 
ٖٞ ايؿع١ًٝ عطب ْؿظ ا٭َس ٚايٛاقـع ستـ٢ ٜهـٕٛ َؿادٖـا َؿـاد      
املڀًك١ ايعا١َ، أٚ ايؿع١ًٝ عطب ؾسض ايعكٌ أعِ َـٔ ايتشكٝكـٞ   

نُـا ؾـسٻح بـريو     –ٚايؿسقٞ، ؾإٕ نإ َسادٙ ٖـٛ املعٓـ٢ ا٭ٍٚ   
ٚ   نإ زأٜ٘ س٦ٓٝرٺ ك –ايػسٜـ اؾسداْٞ   ٕٵإايؿـاڄ يـسأٟ ايؿـازابٞ، 

نإ َسادٙ املعٓـ٢ ايجـاْٞ ؾش٦ٓٝـرٺ ٜـسادف اٱَهـإ ٜٚهـٕٛ َٛاؾكـاڄ        
 يًؿازابٞ.

 ٚيف املكاّ ؼكٝكات ٜهٕٛ ايتعسٸض شلا َٛدباڄ يتػتس ؾهس املبتد٥ني،               
 ؾايؿؿض عٓٗا أٚىل َٔ ذنسٖا.

ضٝٓا ايبدـازٟ  ٖٛ أبٛ عًٞ اؿطني بٔ عبد اهلل بٔ  <عٓد ايػٝذ>)زٙ(  قٛي٘
ايػٝذ ايؿًٝطٛف املعسٚف املًكب بايػٝذ ايس٥ٝظ، نـإ أبـٛٙ َـٔ    
)بًذ( يف سلاٍ أؾػاْطـتإ ٚضـهٔ ممًهـ١ غـازا يف شَـٔ ْـٛح بـٔ        
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ٛٴيد ٚيـدٙ بٗـا، نـإ َـٔ ؾـػس ضـٓٸ٘        َٓؿٛز َٔ ايدٚي١ ايطاَا١ْٝ ؾ
ٖــ  427ْادز عؿسٙ ٚأعذٛبـ١ دٖـسٙ، تـٛيف يف غـٗس زَكـإ ضـ١ٓ       

 ٚقدلٙ يف ُٖدإ.
 – 1َٚــٔ غــا٤ املصٜــد َــٔ تسمجتــ٘ ؾًرلادــع ايهٓــ٢ ٚا٭يكــاب: ز                

 ط. لـ. – 320ف
أضًٛب بكِ اشلُـص٠ عًـ٢ ٚشٕ عٴؿـؿٛز     <ع٢ً أضًٛب ايػٝذ>قٛي٘ )زٙ( 

ٕٸ عكـد ايٛقـع بايؿعـٌ،      عع٢ٓ ايڀسٜك١، ٚطسٜك١ ايػٝذ يف املكـاّ أ
ٚيف ٖرا املجاٍ ٜهٕٛ يًكك١ٝ املُه١ٓ عهـظ ؾـادم عًـ٢ َـرٖب     

 .ايػٝذ
 أٟ سني إذ نإ عكد ايٛقع بايؿعٌ. <ؾدم ا٭ؾٌ س٦ٓٝرٺ>قٛي٘ )زٙ( 
أٟ نـٕٛ عكـد ايٛقـع بايؿعـٌ      <إذ ٖٛ املتبادز يف ايعسف ٚايًػ١>قٛي٘ )زٙ( 

ٖــٛ املتبــادز عسؾــاڄ ٚيػــ١ڄ، ٚاملــساد َــٔ ايعــسف ايعــسف ايعــاّ، ؾــإٕ  
ايعسف ايعاّ ٜؿُٕٗٛ َٔ قٛيو )نٌ ْا٥ِ ٫ ٜطُع( ايٓا٥ِ بايؿعٌ 

 هإ أٟ ايرٟ مل ِٜٓ بٳعٵدٴ.٫ باٱَ
ٚنـرا يف ايٛقــع ايًػــٟٛ ؾـإٕ أٖــٌ ايًػــ١ عٓـدَا ٜــأتٕٛ ٜٚكٛيــٕٛ    
ــدَا       ــرا عٓ ــٌ، ٖٚه ــا٥ِ بايؿع ــا٥ِ ٫ ٜطــُع( ٜكؿــدٕٚ ايٓ ــٌ ْ )ن
ٜكٛيــٕٛ )نــٌ َٝــسٺ ٫ ٜؿٗــِ( ؾاملكؿــٛد ٚاملتبــادز إىل ايــرٖٔ ٖــٛ  

 املٝس بايؿعٌ ٫ باٱَهإ نُا ٖٛ ٚاقض.
املٛقـٛع عسؾـاڄ    إطـ٬م نـإ املتبـادز َـٔ    ٚايٓتٝذ١ ايٓٗا٥ٝـ١: أْـ٘ ملـا    

ــاتٔ َــرٖب ايػــٝذ      ــاز امل ــد ايٛقــع بايؿعــٌ، إخت ــ١ڄ نــٕٛ عك ٚيػ
 (.(٫ عهظ يًُُهٓتني)ايس٥ٝظ، ؾًرا سهِ بأْ٘ )
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 (36احملاقس٠ )
َٚٔ ايطٛايب تٓعهظ ايدا٥ُتإ دا١ُ٥ َڀًك١ طقاٍ املاتٔ 

 صٚايعاَتإ عسؾ١ٝ عا١َ
ـ َـٔ خ٬شلُـا   ايرٜٔ بـٝٻٔ املؿـٓٿ   َٔ املكاَني ايه٬ّ يف املكاّ ايجاْٞ

سهِ إْعهـاع ايككـاٜا املٛدٻٗـ١ ا٭عـِ َـٔ ايبطـٝڀ١ ٚاملسنبـ١، ٖٚـرا املكـاّ          
 َعكٛد يبٝإ سهِ إْعهاع ايطٛايب َٔ املٛدٸٗات ايبطٝڀ١ ٚاملسنب١.

بعد إٔ ؾسؽ املؿٓـ عٔ بٝإ سهِ إْعهاع املٛدبات َٔ املٛدٻٗات 
ــ١، غــسع اٯٕ   ــإ بايبطــٝڀ١ ٚاملسنب ــ٘   بٝ ــا بكٛي سهــِ إْعهــاع ايطــٛايب َٓٗ

 .(َٚٔ ايطٛايب ...اخل())
ٕٸ ٖـرٙ ايطـٛايب َـٔ املٛدٸٗـات ضـت١ َٓٗـا شلـا عهـظ ٚايتطـع١           ثِ إ
ٕٸ فُٛع املٛدٸٗـات َـٔ    ايباق١ٝ يٝظ شلا عهظ بايعهظ املطتٟٛ، ْظساڄ إىل أ

ــات  ( َٛدٸٗــ١ڄ، أَــا تًــو ايطــت١ ايــيت   15) –نُــا عسؾــس   –ايبطــا٥ط ٚاملسنب
ــايعهظ  ــٓعهظ ب ــٞ       ت ــٝڀ١ أځ٫ځ ٖٚ ــات ايبط ــٔ املٛدٸٗ ــا َ ــ١ َٓٗ ــتٟٛ أزبع املط

 ايدا٥ُتإ ٚايعاَتإ، ٚإثٓتإ َٓٗا َٔ املٛدٸٗات املسنب١ أځ٫ځ ُٖٚا اـاؾتإ.
سدٜجٓا اٯٕ سٍٛ تًو ا٭زبع١ اييت ٖٞ َٔ املٛدٸٗات ايبطٝڀ١، ؾكد 

   ٚ ايعـاَتني  أؾاد املاتٔ بإٔ ايدا٥ُتني ايطايبتني تٓعهطإ دا٥ُـ١ڄ َڀًكـ١ڄ ضـايب١ڄ، 
ٕٸ َسادٙ َٔ ايطايب١ ايه١ًٝڂ  ايطايبتني تٓعهطإ عسؾ١ٝڄ عا١َڄ ضايب١ڄ، َٚٔ ايبني أ

 َٓٗا، بًشا  إٔ ايطايب١ اؾص١ٝ٥ ٫ عهظ شلا بايعهظ املطتٟٛ.
 ؾاؿدٜح يف ٖرا ايبشح ٜكع يف َڀًبني:

ا٭ٍٚ: يف إْعهــاع ايــدا٥ُتني ايطــايبتني إىل ايدا٥ُــ١ املڀًكــ١ ايطــايب١ 
 يديٌٝ.ٚإثبات٘ با
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ــ١ ايطــايب١      ــ١ ايعاَ ــاَتني ايطــايبتني إىل ايعسؾٝ ــاْٞ: يف إْعهــاع ايع ايج
 ٚإثبات٘ بايديٌٝ.

أَا املڀًب ا٭ٍٚ: ؾؿٞ بٝإ إْعهاع ايدا٥ُتني ايطايبتني إىل ايدا١ُ٥ 
 املڀًك١.

ٚاملساد َٔ ايدا٥ُتني ايكسٚز١ٜ املڀًك١ ٚايدا١ُ٥ املڀًك١، َجـاٍ ذيـو   
َٔ اٱْطإ عذس( ؾإٕ عبٸست ظ١ٗ ايكسٚز٠ )بايكسٚز٠ أٚ بايدٚاّ ٫ غ٤ٞ 

ناْس ايكك١ٝ قسٚز١ٜڄ َڀًك١ڄ، ٚإ عبٻست ظ١ٗ ايدٚاّ ناْس ايككـ١ٝ دا٥ُـ١ڄ   
َڀًك١ڄ، ٚعهطُٗا باملطـتٟٛ دا٥ُـ١ َڀًكـ١ أٟ )٫ غـ٤ٞ َـٔ اؿذـس بإْطـإ        

 دا٥ُاڄ(.
إثبات ٖرا ا٫ْعهاع بايديٌٝ: قد ذنسْا ؾُٝـا ضـبل إٔ ايـديٌٝ ايـرٟ     

ًڃــ      إضتددَ٘ احمل ـڂ ػٞ )زٙ( يف مجٝع َڀايب ٖرا ايعهـظ إيفـا ٖـٛ ديٝـٌ ا
ٚاٱضتد٫ٍ بًصّٚ ضًب ايػ٤ٞ عٔ ْؿطـ٘، ؾؿـٞ املكـاّ نـريو سٝـح أثبـس       

ــ٘ )زٙ(     ـــ بكٛي ـڂً ــديٌٝ ا ــاع ب ــرا اٱْعه ــج٬ڄ إذا ؾــدم ...اخل >طٖ  ص<َ
ٚساؾــً٘: أْــ٘ إذا ؾــدم قٛيٓــا )٫ غــ٤ٞ َــٔ اٱْطــإ عذــس بايكــسٚز٠ أٚ   

ط٘ )٫ غ٤ٞ َٔ اؿذس بإْطإ دا٥ُاڄ( ٚإ٫چ يٛدب إٔ بايدٚاّ( ؾدم يف عه
ٜؿــدم ْكٝكــ٘ ســرزاڄ َــٔ إزتؿــاع ايٓكٝكــني، ٚايٓكــٝض ٖــٛ )بعــض اؿذــس  
ٕٸ ْكٝض ايطايب١ ايه١ًٝ ايدا١ُ٥ املڀًك١ إيفا ٖٞ  إْطإ بايؿعٌ( ملا عسؾس َٔ أ

يٝـ أاملٛدبـ١ اؾص٥ٝــ١ املڀًكـ١ ايعاَــ١، ثــِ ٜٴكـِ ٖــرا ايٓكـٝض إىل ا٭ؾــٌ يتــ    
٘ ٚهعـٌ ؾـػس٣ٶ يًػـهٌ    هابـ َـٔ ايػـهٌ ا٭ٍٚ، ؾٝ٪خـر ايٓكـٝض ٱ    قٝاعڈ 

 ا٭ٍٚ، ٜٚ٪خر ا٭ؾٌ يهًٝت٘ ؾٝذعٌ ندل٣ٶ ي٘ ٜٚكاٍ:
ــإ عذـــــس     بعض اؿذس إْطإ بايؿعٌ  ــٔ اٱْطـــ ــ٤ٞ َـــ ٫ٚ غـــ

 بايكسٚز٠ أٚ بايدٚاّ
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 ٜٓتر: بعض اؿذس يٝظ عذس بايؿعٌ.
دٛد ٖٚرا اٱْتاز خًـ ٚقاٍ ٭ْ٘ ضًب ايػ٤ٞ عٔ ْؿط٘ يؿسض ٚ

املٛقٛع يف ايؿػس٣ املٛدب١ اييت ٖـٞ ْكـٝض ايعهـظ، ٚسٝـح إٔ ا٭ؾـٌ      
ــاز َــٔ     ــ١ يػــسا٥ط اٱْت ــ١ ساٜٚ ايؿــػس٣  إهــابَؿــسٚض ايؿــدم، ٚاشل٦ٝ

ٚؾعًٝتٗا ٚن١ًٝ ايهدل٣، ؾامؿس ايبڀ٬ٕ ٚاحملاي١ٝ يف ْكٝض ايعهظ ايرٟ ٖٛ 
ؾػس٣ ايػهٌ ؾٝهٕٛ ايعهظ ْؿط٘ سكاڄ أعين )٫ غ٤ٞ َٔ اؿذـس بإْطـإ   

 ٥ُاڄ( ٖٚرا ٖٛ املڀًٛب.دا
ٕٸ ايدا٥ُتني ايطايبتني تٓعهطإ دا١ُ٥ڄ َڀًك١ڄ ضايب١ڄ.  ؾجبس أ

خسٟ املٓڀكٝني، ٚأَـا بايٓطـب١   أثِ إٕ ٖرا ايرٟ ذنسْاٙ إيفا ٖٛ ْظس َت
إىل ايكدَا٤ ؾكد ذٖبٛا إىل إٔ ايكسٚز١ٜ املڀًك١ ايطايب١ تٓعهظ نٓؿطٗا نُـا  

يف ؾـدم ٖـرا اٱْعهـاع أْـ٘ إذا      قاٍ احملكل يف ايتذسٜـد ٚاختـازٙ، ٚأؾـادٚا   
ؾدم قٛيٓـا )٫ غـ٤ٞ َـٔ اٱْطـإ عذـس بايكـسٚز٠( ؾـدم يف عهطـ٘ )٫         

ٚإ٫چ يؿدم ْكٝكـ٘ ٖٚـٛ )بعـض اؿذـس      (غ٤ٞ َٔ اؿذس بإْطإ بايكسٚز٠
إْطإ باٱَهإ( ٖٚٛ َع ا٭ؾٌ ٜٓتر )بعض اؿذس يٝظ عذس باٱَهـإ(  

ؾٝبڀـٌ ْكـٝض ايعهـظ    ٖٚٛ ضًب ايػـ٤ٞ عـٔ ْؿطـ٘ باٱَهـإ ٖٚـٛ قـاٍ،       
 ؾٝهٕٛ ايعهظ ْؿط٘ سكاڄ ٖٚٛ املڀًٛب.

ٚأَا املڀًب ايجاْٞ: ؾؿٞ بٝإ إْعهاع ايعاَتني ايطايبتني إىل ايعسؾ١ٝ 
 ايعا١َ.

ٚاملـساد َــٔ ايعــاَتني املػــسٚط١ ايعاَـ١ ٚايعسؾٝــ١ ايعاَــ١، َجــاٍ ذيــو   
)بايكسٚز٠ أٚ بايدٚاّ ٫ غ٤ٞ َٔ ايهاتـب بطـانٔ ا٭ؾـابع َـا داّ ناتبـاڄ(      
ٚعهطُٗا املطتٟٛ عسؾ١ٝ عا١َ أٟ )٫ غ٤ٞ َٔ ضانٔ ا٭ؾـابع بهاتـب َـا    

 داّ ضانٔ ا٭ؾابع دا٥ُاڄ(.
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إثبــات ٖــرا اٱْعهــاع بايــديٌٝ: ؾكــد أثبــس احملػــٞ )زٙ( أٜكــاڄ ٖــرا 
ــ٘    ــديٌٝ اـًـــ بكٛي ــدّٚ   >طاٱْعهــاع ب ــج٬ڄ إذا ؾــدم بايكــسٚز٠ أٚ باي َ

ٚ بايدٚاّ ٫ غـ٤ٞ َـٔ   ٚساؾً٘: أْ٘ إذا ؾدم قٛيٓا )بايكسٚز٠ أ ص<...اخل
ايهاتب بطـانٔ ا٭ؾـابع َـا داّ ناتبـاڄ( ؾـدم يف عهطـ٘ قٛيٓـا )بايـدٚاّ ٫         
غ٤ٞ َٔ ضانٔ ا٭ؾابع بهاتب َا داّ ضانٔ ا٭ؾابع( ٚإ٫چ يؿدم ْكٝك٘ 
ست٢ ٫ ًٜصّ إزتؿاع ايٓكٝكني ٖٚٛ )بعض ضـانٔ ا٭ؾـابع ناتـب سـني ٖـٛ      

 ضانٔ ا٭ؾابع بايؿعٌ(.
ــ٣ ايػــهٌ ا٭ٍٚ ٱٖٚــرا ايٓكــٝض ايٛاقــع ؾــػس   ٘ َــع ا٭ؾــٌ  هاب

 ايٛاقع ندلاٙ يهًٝت٘ مٛ:
 بعض ضانٔ ا٭ؾابع ناتب سني ٖٛ ضانٔ ا٭ؾابع بايؿعٌ

 ٫ٚ غ٤ٞ َٔ ايهاتب بطانٔ ا٭ؾابع َا داّ ناتباڄ دا٥ُاڄ
ٜٓتر: بعض ضانٔ ا٭ؾابع يٝظ بطانٔ ا٭ؾـابع بايؿعـٌ سـني ٖـٛ     

 س٠.ٖٚرا خًـ ٚقاٍ نُا عسؾس غرل َ ،ضانٔ ا٭ؾابع
ٕٸ ايعاَتني ايطايبتني تٓعهطإ عسؾ١ٝڄ عا١َڄ.  ؾتشؿٸٌ: أ
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 (37احملاقس٠ )
ٚاـاؾتإ عسؾ١ٝ ٫ دا١ُ٥ يف ايبعض ٚايبٝإ طقاٍ املاتٔ 

ٕٸ ْكٝض ايعهظ َع ا٭ؾٌ ٜٓتر احملاٍ  صيف ايهٌ أ
٫ شاٍ ايهــ٬ّ َطــتُساڄ يف بٝــإ إْعهــاع ايطــٛايب َــٔ املٛدٸٗــات،  

ٕٸ ضــت١ڄ َٓٗــا تــٓعهظ  ــا أ ــ١ َٓٗــا ٫    ٚذنسْ ــايعهظ املطــتٟٛ، ٚايتطــع١ ايباقٝ ب
عهظ شلـا بٗـرا ايعهـظ، سـدٜجٓا ٫ شاٍ يف تًـو ايطـت١ ؾكـد عسؾـس سهـِ          
إْعهاع أزبعڈ َٓٗا يف احملاقس٠ ايطابك١، أَا يف ٖرٙ احملاقس٠ ؾكد تعسٻض إىل 
سهِ إْعهاع ايككٝتني ايباقٝتني َٔ ايطت١ ٚايًتني ُٖا َٔ املٛدٗات املسنب١ 

تإ )املػـسٚط١ اـاؾـ١ ٚايعسؾٝـ١ اـاؾـ١(، ٚقـد أؾـاد املـاتٔ يف        ُٖٚا اـاؾ
املكــاّ إٔ اـاؾــتني ايطــايبتني تٓعهطــإ عسؾٝــ١ عاَــ١ ٫ دا٥ُــ١ يف ايــبعض،   

 ؾذلٕٚ إٔ عهظ اـاؾتني ايطايبتني َػتٌُ ع٢ً دص٥ني.
ٚقبٌ إثبات ٖرٜٔ اؾص٥ني بايديٌٝ ْرنس َجـا٫ڄ يـريو َػـرلاڄ إىل نـ٬     

 عهظ.اؾص٥ني يف داْب اي
املجــاٍ: ا٭ؾــٌ قٛيٓــا )بايكــسٚز٠ أٚ بايــدٚاّ ٫ غــ٤ٞ َــٔ ايهاتــب   
بطانٔ ا٭ؾابع َا داّ ناتباڄ ٫ دا٥ُاڄ( بًشا  إٔ اؾص٤ ا٭ٍٚ َػسٚط١ عا١َ 
إٕ عبٻست ظ١ٗ ايكسٚز٠ ٚعسؾ١ٝ عا١َ إٕ عدلت ظ١ٗ ايدٚاّ، َكٝـدتإ بكٝـد   

دا٥ُـاڄ( ٜػـاز بـ٘ إىل    اي٬دٚاّ ايراتٞ، ٚقد عسؾس َسازاڄ ٚنـسازاڄ إٔ قٝـد )٫   
َڀًك١ عا١َ كايؿ١ يٮؾٌ يف ايهٝـ َٚٛاؾكـ١ يـ٘ يف ايهـِ، ؾٝهـٕٛ َعٓـاٙ يف      

 َؿسٚض املجاٍ )نٌ ناتب ضانٔ ا٭ؾابع بايؿعٌ(.
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ايعهظ املطتٟٛ شلُا عسؾ١ٝ عاَـ١ َكٝـد٠ بـاي٬دٚاّ يف ايـبعض ٖٚـٛ      
ُـ      اڄ( قٛيٓا )بايدٚاّ ٫ غ٤ٞ َٔ ضانٔ ا٭ؾـابع بهاتـب َـا داّ ضـانٓاڄ ٫ دا٥

 ؾايعهظ ٖرا َػتٌُ ع٢ً دص٥ني:
"ا٭ٍٚ" )بايدٚاّ ٫ غ٤ٞ َٔ ضانٔ ا٭ؾابع بهاتب َا داّ ضـانٓاڄ(  

 ضايب١ ن١ًٝ عسؾ١ٝ عا١َ املؿسٻح بٗا يف ايكك١ٝ.
"ايجــاْٞ" قٝــد ايــ٬دٚاّ يف ايــبعض، ٚقــايٛا بأْــ٘ ٜػــاز بــ٘ إىل َٛدبــ١  

 ٜهـٔ  دص١ٝ٥ َڀًك١ عاَـ١ )بعـض ضـانٔ ا٭ؾـابع ناتـب بايؿعـٌ( ٚايـيت مل       
 َؿسٸساڄ بٗا يف ايكك١ٝ.

ٚڈ ؾـص٥ني ؾبڀبٝعـ١ اؿـاٍ ْؿتكـس إىل إثبـات       ٚسٝح إ ايعهظ ٖرا سا
أعـين   –أَـا إثبـات ؾـدم اؾـص٤ ا٭ٍٚ َـٔ ايعهـظ        .ؾدم نًُٝٗا بايديٌٝ

ؾكد َك٢ بٝاْ٘ يف َبشح عهظ  –ؾدم ايعسؾ١ٝ ايعا١َ يف عهظ اـاؾتني 
ني َــٔ بــاب إٔ ايعهــظ ًٜــصّ ايعــاَتني َــٔ إٔ ايعسؾٝــ١ ايعاَــ١ ٫شَــ١ يًعــاَت

ــإْٛ ايعهــظ )نًُــا ؾــدم ا٭ؾــٌ ؾــدم      ا٭ؾــٌ يف ايؿــدم عٛدــب ق
ايعهظ(، ٚايعاَتإ ٫ش١َ يًداؾـتني َـٔ بـاب إٔ ؾـدم اــاف َطـتًصّ       
ــ١ يًداؾــتني،       ــاَتني ُٖٚــا ٫شَ ــ١ يًع ــ١ ٫شَ ــ١ ايعاَ ــاّ، ؾايعسؾٝ يؿــدم ايع

يعاَـ١ يف ايٓتٝذــ١  ٚاضـتٓاداڄ إىل قـإْٛ )٫ٚشّ ايــ٬شّ ٫شّ( ؾتهـٕٛ ايعسؾٝــ١ ا   
 ٫ش١َڄ يًداؾتني ٖٚٛ املڀًٛب.

ؾـدم ايـ٬دٚاّ    –ٚأَا إثبات ؾدم اؾص٤ ايجاْٞ َٔ ايعهـظ أعـين   
ــ٘ يــٛ مل ٜؿــدم    –يف ايــبعض يف ايعهــظ  ــتِ بــديٌٝ اـًـــ ٚساؾــً٘: أْ ؾٝ

ايــ٬دٚاّ يف ايــبعض ٖٚــٛ )بعــض ضــانٔ ا٭ؾــابع ناتــب بايؿعــٌ( يؿــدم  
ــ١ َڀً    ــ١ دا٥ُ ــٝض ضــايب١ نًٝ ــ١   ْكٝكــ٘، ٚايٓك ٕٸ ا٭ؾــٌ َٛدب ــ١ ْظــساڄ إىل أ ك
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ؾٓكٝكــٗا ايطــايب١، ٚعــا أْــ٘ دص٥ٝــ١ ؾٓكٝكــٗا ايهًٝــ١ ٚؾعًٝــ١ ْكٝكــٗا ايــدٚاّ،  
 ؾٝهٕٛ ايٓكٝض )٫ غ٤ٞ َٔ ضانٔ ا٭ؾابع بهاتب دا٥ُاڄ(.

ٖٚرا ايٓكٝض ايٛاقع ندل٣ ايكٝاع يعدّ ؾ٬سٝت٘ يؿػساٙ ْظـساڄ إىل  
ٔ     إهابعدّ  ا٭ؾـابع بايؿعـٌ(    ٘ َع ٫ دٚاّ ا٭ؾـٌ ٖٚـٛ )نـٌ ناتـب ضـان

 ٘ مٛ:هابايٛاقع يف ايؿػس٣ ٱ
٫ٚ غــ٤ٞ َــٔ ضــانٔ ا٭ؾــابع  نــٌ ناتــب ضــانٔ ا٭ؾــابع بايؿعــٌ

 بهاتب دا٥ُاڄ
 ٜٓتر: ٫ غ٤ٞ َٔ ايهاتب بهاتب دا٥ُاڄ

ٕٸ ٖرٙ ايٓتٝذ١ خًــ ٚقـاٍ ٭ْٗـا ضـًب ايػـ٤ٞ       َٚٔ املعًّٛ ايبٝٸٔ أ
ٕٸ ْؿظ ايعهظ س  ل ٚؾشٝض.عٔ ْؿط٘ نُا عسؾس غرل َس٠، ؾٝجبس أ

ــبعض إىل اؾــص٤ ا٭ٍٚ َــٔ ايعهــظ    ٚإذا َــا قــُُٓا ايــ٬دٚاّ يف اي
ؾٝجبس يدٜٓا ؾدم ن٬ دص٥ٞ ايعهظ، ٚبايتايٞ ؾتهٕٛ ايٓتٝذ١ إٔ اـاؾتني 

 ايطايبتني تٓعهطإ عسؾ١ٝ ٫ دا١ُ٥ يف ايبعض، ٖٚرا ٖٛ املڀًٛب.
ثــِ ٜبكــ٢ ضــ٪اٍ َٗــِ يف ايبشــح قــد أغــاز إيٝــ٘ احملػــٞ )زٙ( ٜٓبػــٞ  

ٚإيفـا  >طف عًٝ٘ ٚع٢ً دٛاب٘، أَا ايط٪اٍ ؾكـد أغـاز )زٙ( إيٝـ٘ بكٛيـ٘     ايتعسټ
ٚساؾً٘: أْ٘ ملٳ قًتِ يف عهـظ اـاؾـتني إٔ    ص<مل ًٜصّ اي٬دٚاّ يف ايهٌ

ٕٸ  ايعهظ اي٬شّ ٖٛ اي٬دٚاّ يف ايبعض ٚمل تكٛيٛا اي٬دٚاّ يف ايهٌ، َع أ
ٕٸ قٝــد ايــ٬دٚاّ  ٚاقــع ايككــ١ٝ يف املكــاّ ٜكتكــٞ ايــ٬دٚاّ يف ايهــٌ باعتبــاز أ

دا٥ُاڄ ٜػاز بـ٘ إىل َڀًكـ١ عاَـ١ كايؿـ١      –نُا عسؾس يف قًچ٘ َسازاڄ  –ايراتٞ 
يٮؾٌ يف ايهٝـ َٛاؾك١ ي٘ يف ايهِ، ؾـإذا ناْـس َٛاؾكـ١ڄ يٮؾـٌ يف ايهـِ،      

ِٳ مل تبل ايه١ًٝ بٌ ؾازت دص١ٝ٥ڄب ًٹ  َٔ املعًّٛ إٔ ا٭ؾٌ ن١ًٝ ؾ
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ني أغـاز احملػـٞ )زٙ(   ا٫چ أْ٘ ميهـٔ اؾـٛاب عـٔ ٖـرا ايطـ٪اٍ ظـٛاب      
يهًُٝٗا يف املكاّ، أسدُٖا َا أداب ب٘ احملػٞ ْؿط٘، ٚاٯخـس َـا أدـاب بـ٘     

 املؿٓـ يف غسس٘ ع٢ً زضاي١ ايػُط١ٝ يًهات .
٭ْــ٘ قــد >طأَــا اؾــٛاب ا٭ٍٚ ؾًًُشػــٞ )زٙ( ٚاملػــاز إيٝــ٘ بكٛيــ٘  

ــا ...اخل  ــ٬شّ     ص<ٜهــرب يف َجايٓ ــا إيفــا مل ْكــٌ إٕ ايعهــظ اي ٚساؾــً٘: أْ
دم ٖــٛ ايــ٬دٚاّ يف ايهــٌ ؾباعتبــاز أْــ٘ نًُــا ؾــدم ا٭ؾــٌ ؾــدم يف ايؿــ

يف عهطـ٘  يف ايبعض، بُٝٓـا نًُـا ؾـدم ا٭ؾـٌ ٫ ٜؿـدم       عهط٘ اي٬دٚاّ
اي٬دٚاّ يف ايهٌ، ؾًٝظ اي٬دٚاّ يف ايهٌ ؾادقاڄ يف مجٝـع املـٛازد بـٌ قـد     
ٕٸ ٫شّ ايػـ٤ٞ   ٌٴ عدّ ايعهظ زأضاڄ، ؾإ ٜهرب ٚيٛ يف بعكٗا، ٚايهرب ديٝ

 ٜٓؿو عٓ٘ ٚإ٫چ نإ ذيو خًؿاڄ َٔ ؾسض ايًصّٚ.٫ 
ٚايػاٖد ع٢ً َا ذنسْاٙ اْ٘ يـٛ قًٓـا بـإٔ عهـظ اـاؾـتني ايطـايبتني       
ٛٳزدٳ ايـٓكض عًٝٓـا يف َجـاٍ ايبشـح           عسؾ١ٝ عاَـ١ َكٝـد٠ بـاي٬دٚاّ يف ايهـٌ يځـ
أعين )بايكسٚز٠ أٚ بايـدٚاّ ٫ غـ٤ٞ َـٔ ايهاتـب بطـانٔ ا٭ؾـابع َـا داّ        

ٚذيو ٭ْ٘ ٫ ٜؿدم يف عهط٘ )بايدٚاّ ٫ غـ٤ٞ َـٔ ضـانٔ    ناتباڄ ٫ دا٥ُاڄ( 
ــب       ــاڄ أٟ نــٌ ضــانٔ ا٭ؾــابع نات ــا داّ ضــانٓاڄ ٫ دا٥ُ ــب َ ا٭ؾــابع بهات

سد دص٥ٝ٘ ٖٚٛ ايـ٬دٚاّ ايهًـٞ ٭ْـ٘ ٜؿـدم ْكٝكـ٘      أبايؿعٌ( ملاذاب يهرب 
ْٗـا ضـان١ٓ ٚيٝطـس    إٖٚٛ )بعض ايطانٔ يٝظ بهاتب دا٥ُاڄ( َجـٌ ا٭زض ؾ 

 بهاتب١ٺ دا٥ُاڄ.
إذٕ ايعهظ اي٬شّ ايؿدم إيفا ٖٞ اؾص١ٝ٥ ٫ ايه١ًٝ، أٟ ايـ٬دٚاّ  ؾ

 يف ايبعض ٫ اي٬دٚاّ يف ايهٌ.
٫ ٜكاٍ: بإ احملػٞ )زٙ( قد اضتعٌُ َػايڀ١ڄ يف املجاٍ ؾًرا ؾضٻ َٓـ٘  

ٌٝ با٫زض ٚبايتايٞ سؿٌ اٱْتكاض ب٘، ٚذيو ٭ٕ َٛقـٛع ا٭ؾـٌ   جايتُ
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كاڄ، ٫ٚ ٜؿـدم عًـ٢ ا٭زض ضـانٔ    إيفا نإ ضانٔ ا٭ؾابع ٫ ايطانٔ َڀً
ا٭ؾــابع ستــ٢ ٜٓــتكض بٗــا، ٚعًٝــ٘ ؾــإذا قٝــٌ )نــٌ ضــانٔ ا٭ؾــابع ناتــب  
بايؿعٌ( يهإ ؾشٝشاڄ، يهـرب ْكٝكـ٘ ٖٚـٛ )بعـض ضـانٔ ا٭ؾـابع يـٝظ        
بهاتـبٺ دا٥ُـاڄ(، إ٫چ أْـ٘ سٝـح قڀـع ا٭ؾـابع يف لجًٝـ٘ َـٔ دٕٚ ضـسق١ٺ ؾًــرا          

 ٝشاڄ.إْعهظ املڀًب ؾهإ ا٭ٍٚ غًڀاڄ ٚايجاْٞ ؾش
ــٔ دأب         ــٞ يٝطــس َ ــاٍ ٖٚ ــ١ يف املج ــٔ املٓاقػ ــرا َ ــٍٛ: إٕ ٖ ــا ْك ؾإْ
احملؿٿــًني ٫ٚ تٓذــسټ إىل بڀــ٬ٕ ايــٓكض، ٭ْــ٘ َــٔ املُهــٔ يٓــا إٔ ْػٝٿــس املجــاٍ 
ٔڈ َا داّ  ؾٓكٍٛ َٔ ا٭ؾٌ )بايكسٚز٠ أٚ بايدٚاّ ٫ غ٤ٞ َٔ ايهاتب بطان

 ناتباڄ ٫ دا٥ُاڄ أٟ نٌ ناتب ضانٔ بايؿعٌ(.
دٚاّ ٫ غ٤ٞ َٔ ايطانٔ بهاتب َا داّ ضانٓاڄ ٫ دا٥ُـاڄ  ٚعهط٘ )باي

يف ايـبعض أٟ بعــض ايطــانٔ ناتــب بايؿعــٌ( ؾًــٛ غٝٸسْــا ايتعــبرل ٚقًٓــا بــدٍ  
ايــ٬دٚاّ يف ايــبعض أٟ بــدٍ )بعــض ايطــانٔ ناتــب بايؿعــٌ( )نــٌ ضــانٔ  
...اخل( أٟ أتٝٓا باي٬دٚاّ ايهًٞ يهاْس ناذب١ڄ يؿدم ْكٝكٗا... إىل آخس َا 

 ػٞ )زٙ(، ٖرا أ٫ٚڄ.ذنسٙ احمل
ٗڇــِ ٚدــ٘ ضــًب      ٚثاْٝــاڄ: إٔ ذٹنڃــس   )ا٭ؾــابع( يــٝظ إ٫چ جملــسد إٔ ٜٴؿڃ

ايطه١ْٝٛ عٔ ايهاتب، ٫ أْـ٘ ٭دـٌ ايتكٝٝـد أٟ تكٝٝـد ايطـانٔ بــ)ا٭ؾابع(       
نٞ ٜهٕٛ ا٫تٝإ ب٘ ٭دٌ ايتكٝٝـد ٚبايتـايٞ ٜكـاٍ اْـ٘ إذا اْتؿـ٢ ايكٝـد إْتؿـ٢        

 اٍ، ن٬ ٫ ٜكاٍ ٖهرا.املكٝٸد، ؾٝٓتؿٞ ايطانٔ بڀبٝع١ اؿ
ؾتشؿٸٌ: إٔ لجٌٝ احملػٞ )زٙ( ؾشٝض ٭ٕ بعض ايطانٔ نا٭زض 
يٝظ بهاتب ع٢ً مٛ ايدٚاّ، ؾايتعبرل باي٬دٚاّ يف ايهٌ مل ًٜصّ َٓ٘ ؾدم 

زد طسٸاڄ، ا٭َس ايرٟ قايٛا يف عهـظ اـاؾـتني بـاي٬دٚاّ يف    اايعهظ يف املٛ
 ايبعض.
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ؾًًُؿـٓـ يف غـسح ايسضـاي١     ٚأَا اؾٛاب ايجاْٞ عٔ ض٪اٍ ايبشـح 
ٕٸ ضــسٸ تعــبرل   ص<قــاٍ املؿــٓـ ...اخل>طاملػـاز إيٝــ٘ بكٛيـ٘ )زٙ(    ٚساؾـً٘: أ

ــ٬دٚاّ يف     ــ٬دٚاّ يف ايهــٌ ٖــٛ إٔ اي ــبعض دٕٚ اي ــاي٬دٚاّ يف اي ــ١ ب املٓاطك
ــرٺ        ــ١، ٚس٦ٓٝ ــ١ نًٝ ــ١ َٛدب ــ١ عاَ ــ٘ إىل قكــ١ٝ َڀًك ــإ ٜػــاز ب ــا ن ا٭ؾــٌ إيف

ــ١ ا    ــٓعهظ املٛدب ــد ايعهــظ ت ــ١ ٫   ؾبُكتكــ٢ قٛاع ــ١ اؾص٥ٝ ــ١ إىل املٛدب يهًٝ
 ايه١ًٝ، ؾًرا عبٸسْا باي٬دٚاّ يف ايبعض دٕٚ اي٬دٚاّ يف ايهٌ.

َٸــٌ يف ٖــرا اؾــٛاب بكٛيــ٘ إ٫چ إٔ احمل َٸــٌ>طػــٞ )زٙ( تأ  ص<ٚؾٝــ٘ تأ
َٸ ً٘: إٔ املطتؿاد َٔ ن٬ّ املؿٓـ ٖـرا ٖـٛ اْـ٘ يف بـاب إْعهـاع      ٚساؾٌ تأ

ٖـا ٚأخـرٖا بعـني ا٫عتبـاز، ٫ إٔ     ايككاٜا املسنب١ ٫بـد َـٔ ايٓظـس إىل أدصا٤   
ٜهٕٛ ايٓظس إىل فُٛع ايكك١ٝ َٔ سٝح اجملُـٛع، ؾؿـٞ املجـاٍ املـرنٛز ٜٓظـس      
إىل اؾص٤ ا٭ٍٚ ٚعا أْ٘ ضايب١ ن١ًٝ ؾتٓعهظ نٓؿطٗا، ٚاىل اؾص٤ ايجـاْٞ ٚعـا   
ــ٬دٚاّ يف        ــ٢ اي ــرا سؿــًٓا عً ــ١ ؾً ــ١ دص٥ٝ ــٓعهظ َٛدب ــ١ ؾت ــ١ نًٝ ــ٘ َٛدب أْ

 ايبعض.
املٓظـاز ٚاملعٝـاز يف إْعهـاع ايككـ١ٝ املسنبـ١ عًـ٢       ؾ٬ٝسظ أْـ٘ دعـٌ   

ٕٸ َـا عًٝـ٘ ايكـّٛ يف ٖـرا املكـاّ ٖـٛ        إْعهاع ا٭دصا٤ إىل ا٭دصا٤، يف سني أ
إْعهاع فُٛع ايكك١ٝ َٔ سٝح اجملُـٛع إىل قكـ١ٝٺ َسنبـ١ٺ أخـس٣ َـٔ دٕٚ      
ايٓظس بتاتاڄ إىل ا٭دصا٤، ٚإْعهاع اجملُٛع إىل اجملُٛع يـٝظ َتٛقؿـاڄ َٚٓٛطـاڄ    

ْعهاع ا٭دصا٤ إىل ا٭دصا٤، ؾُٔ املُهـٔ دـداڄ إٔ تـٓعهظ قكـ١ٝ َسنبـ١      بإ
ٕٸ بعـض أدــصا٤ ا٭ٚىل ٫ عهـظ يــ٘ بــايعهظ      إىل قكـ١ٝٺ َسنبــ١ٺ أخـس٣ َــع ا

 املطتٟٛ أؾ٬ڄ.
ٚأٚقــض غــاٖد عًـــ٢ ذيــو: َــا َـــسٸ عًــٝهِ يف َبشــح إْعهـــاع       

٥ُـ١  املٛدٗات املٛدب١، ؾاـاؾتإ املٛدبتإ ايهًٝتـإ تٓعهطـإ سٝٓٝـ١ڄ ٫ دا   
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َع إٔ اؾص٤ ايجاْٞ َُٓٗـا ٖٚـٛ املڀًكـ١ ايعاَـ١ ايطـايب١ ايهًٝـ١ ٫ عهـظ شلـا         
ٕٸ ايطــٛايب املٓعهطــ١ إيفــا ٖــٞ ايعاَتــإ ٚايــدا٥ُتإ    بــايعهظ املطــتٟٛ، ؾــا
ٚاـاؾــتإ، ٚأَــا ايتطــع١ ايباقٝــ١ َــٔ ايطــٛايب ٚايــيت َــٔ مجًتٗــا املڀًكــ١  

ب إْعهاع املسنبـات  ايعا١َ ؾ٬ عهظ شلا، ٚس٦ٓٝرٺ ؾًٛ نإ اٱْعهاع يف با
َٓٛطاڄ بإْعهاع ا٭دصا٤ إىل ا٭دصا٤ يٛدب أ٫چ ٜهٕٛ يًداؾتني املـٛدبتني  
ايهًٝتني عهظٷ بًشا  عدّ إْعهاع اؾص٤ ايجاْٞ ؾُٝٗا، ٚاؿاٍ يٝظ ا٭َـس  

ِْٗ قــد تطــاملٛا عًــ٢ إْعهاضــُٗا إىل اؿٝٓٝــ١ اي٬دا٥ُــ١، ؾُــٔ ٖٓــا إنــريو ؾــ
ٕٸ املٓــاط يف إْعهــاع  املسنبــات عًــ٢ إْعهــاع اجملُــٛع َــٔ ٜطتهػـــ قٜٛــاڄ أ

سٝــح ٖــٛ إىل اجملُــٛع ٫ عًــ٢ إْعهــاع ا٭دــصا٤ إىل ا٭دــصا٤، يف ســني إٔ  
 املطتؿاد َٔ ن٬ّ املؿٓـ َا ٖٛ خ٬ف ٖرا.

ــا     ــص٥ٝتني ؾإُْٗـ ــٛدبتني اؾـ ــتني املـ ــب١ إىل اـاؾـ ــاٍ بايٓطـ ــرا اؿـ ٚنـ
ٕٸ اؾص٤ ايجاْٞ َُٓٗا ضايب١ دص٥ٝـ١    –ٖٚـٞ  تٓعهطإ بايعهظ املطتٟٛ زغِ أ

 ٫ عهظ شلا بايعهظ املطتٟٛ. –نُا عسؾس 
ميهـٔ املطـاعد٠ عًٝـ٘     ؾإذٕ: َـا ذنـسٙ املؿـٓـ َـٔ ايطـسٸ يف املكـاّ ٫      

٘ٺ، إذٵ َٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾسم بني سهِ اجملُٛع ٚسهِ ا٭دصا٤، ب ٛد
َٴًصڇّ ٭ٕ ٜهْٛا َتطاٜٚني يف مجٝع اؾٗات، نُا ٜتكـض ايؿـسم دًٝـاڄ يف      ٫ٚ

 تني املٛدبتني إىل اؿ١ٝٓٝ اي٬دا١ُ٥.إْعهاع اـاؾ
ٖرا بايٓطب١ إىل تٓظڊس احملػٞ )زٙ( يف ن٬ّ املؿٓـ، ثِ ٜـأَس بايتـدبس   

ٚيعًـ٘ إغـاز٠ إىل دقـ١ ٖـرا ايهـ٬ّ ٚاملڀًـب، ؾـإٕ         ص<ؾتدبٸس>طأخرلاڄ بكٛي٘ 
املؿٓـ َع ق٠ٛ عًُ٘ يف ٖـرا ايؿـٔ ٚعًـٛ َكاَـ٘ ؾٝـ٘ عٝـح يكچـب بــ)ضًڀإ         

ٟپ ٚاٯخــسٜٔ( َــع ذيــو قدضٳــايعًُــا٤ يف ا٭ٚيــني  ٗا يف املكــاّ، ؾاملڀًــب ســس
 بايتدبس.
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أٚ يعً٘ إغاز٠ إىل إٔ اؾص٤ ايجاْٞ يف اـاؾتني املـٛدبتني ا٭عـِ َـٔ    
ايهًٝتني ٚاؾص٥ٝتني ممچا ٫ عهظ ي٘ بايعهظ املطتٟٛ ٚيهٔ َع ذيو تس٣ إٔ 

 اـاؾتني تٓعهطإ، ؾتدبٻس يف ذيو نٞ تعسف املڀًب دٝداڄ.
إ لاّ ايه٬ّ يف إْعهاع املٛدٗات املٛدب١ ٚايطـايب١ أعـِ   إىل ٖٓا ن

َٔ ايبطٝڀ١ ٚاملسنب١ ٚعسؾتِ ايديٌٝ ع٢ً ذيـو ٚايـرٟ إنتؿـ٢ بـ٘ احملػـٞ يف      
ًڃـ. ٫ځمجٝع املكاَات أځ ـڂ  ٖٚٛ ديٌٝ ا

ٚأَا اؿاٍ بايٓطب١ إىل املاتٔ ؾإىل اٯٕ أضسد قٛاْني َٚڀايب ايعهظ 
ٌ عًٝٗــا، أَــا اٯٕ ؾٝــأتٞ َتعسٸقــاڄ إىل املطــتٟٛ َــٔ دٕٚ ايتعــسض إىل ايــديٝ

ٛڈ نًــٞ هُــع مجٝــع تًــو ايكــٛاْني املتكدَــ١ بكٛيــ٘  )ٚايبٝــإ يف )ايــديٌٝ بٓشــ
ــٌ ...اخل( ــاع  (ايهـ ــ٢ إْعهـ ــديٌٝ عًـ ــين إٔ ايـ ــ١   ٜعـ ــاٜا املٛدبـ ــرٙ ايككـ ٖـ

ٚايطايب١ َٔ ايبطـٝڀ١ أٚ املسنبـ١ بٗـرٙ ايعهـٛع اـاؾـ١ ٖـٛ قٝـاع اـًــ         أ
 ()إٔ ْكٝض ايعهـظ َـع ا٭ؾـٌ ٜٓـتر احملـاٍ(     )ٚايرٟ ذنسٙ بعباز٠ٺ كتؿس٠ 

ٚٳ  ع٢ً غسح ٖرا ايديٌٝ تؿؿ٬ٝڄ ؾ٬ ساد١ إىل اٱعاد٠. سٳؿڃقځٚقد 
ثِ ٫ ٜرٖب عًٝو إٔ ٖرا ايديٌٝ إيفا ٜجبس ايعهظ يف ايككاٜا اييت 

 ٘ نـاملُهٓتني   تٓعهظ، ٚيٝظ ٖرا ٚدٗاڄ يعدّ إْعهاع َا تكدّ عدّ إْعهاضـ
٘ٷ آخـس ؾشـاٍٚ اٱميـا٤     ٝٴرٵنس عدّ إْعهاض٘ نايطأٚ ضٳ ٛايب ايباق١ٝ، بٌ ي٘ ٚدـ

ٚضـٝأتٞ تؿؿـٌٝ ايهـ٬ّ ؾٝـ٘ إٕ      ((٫ٚ عهـظ يًبـٛاقٞ بـايٓكض   ))إيٝ٘ بكٛي٘ 
 غا٤ اهلل تعاىل.

ــض َؿــسدات ايــدزع ايــٛازد٠ يف        ٖــرا، ْٚعــسٸز عًــ٢ تٛقــٝض بع
 اؿاغ١ٝ:

غـاز٠ إىل َڀًكـ١   إأٟ ايـ٬دٚاّ يف ايـبعض    <غـاز٠ ...اخل إٖٚـٛ  >قٛي٘ )زٙ( 
 .اخل.عا١َ ..
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أٟ أَـا ؾـدم اؾـص٤     <أَا اؾص٤ ا٭ٍٚ ؾكد َـس بٝاْـ٘ َـٔ أْـ٘...    >قٛي٘ )زٙ( 
ا٭ٍٚ َــٔ ايعهــظ ؾكــد َــسٸ بٝاْــ٘ َــٔ إٔ اؾــص٤ ا٭ٍٚ ايــرٟ ٖــٛ   

 ايطايب١ ايه١ًٝ َٔ ايعسؾ١ٝ ايعا١َ ٫شّ يًعاَتني ...اخل.
ِٳ ت٪ذْٚين ٚقـد   <٭ْ٘ قد ٜهرب>قٛي٘ )زٙ(  ن١ًُ )قد( ٖٓا يًتشكٝل ْظرل )يٹ

 .(ًُٕٛ أْٞ زضٍٛ اهللتع
ــ٘ )زٙ(  ــا٤اڄ عًــ٢ َــرٖب     <نــا٭زض>قٛي ــ٘ )زٙ( بٓ ــٌ ٜؿــض َٓ ٖــرا ايتُجٝ

ايكدَا٤ َٔ عًُـا٤ اشل٦ٝـ١، سٝـح أْٗـِ ٜـسٕٚ إٔ ا٭زض ضـان١ٓ،       
ٚأَا املتأخسٕٚ َِٓٗ ؾكد أثبتٛا اؿسن١ يٮزض، ٚتؿؿـٌٝ ايهـ٬ّ   

 يف قً٘.
املبٓـ٢ ؾـشٝضٷ يف    ٚع٢ً أٟ ساٍ ؾتُجٌٝ احملػـٞ )زٙ( عًـ٢ ذيـو                 

املكاّ، باعتباز إٔ ا٭زض ضان١ٓ ٚيٝطس بهاتب١ٺ ع٢ً مٛ ايدٚاّ، 
ؾ٬ ميهٓٓا إٔ ْكٍٛ )نٌ ضانٔ ناتـب بايؿعـٌ(، إذاڄ ٫ قـٝـ َـٔ     

 ايكٍٛ باي٬دٚاّ يف ايبعض يف عهظ اـاؾتني.
أٟ ايـ٬دٚاّ ايـرٟ    <قاٍ املؿـٓـ ايطـس يف ذيـو إٔ ٫ دٚاّ...   >قٛي٘ )زٙ( 

ايطايب١ ا٭ؾ١ًٝ ٫ ايرٟ يف داْب ايعهـظ، ٚبتعـبرل   ؿل بايكك١ٝ 
 أخؿس: ٫ دٚاّ ا٭ؾٌ.

 ثِ إٕ ٖرا ايطسٸ ذنسٙ ايع١َ٬ قبٌ املؿٓـ يف دٖٛس ايٓكٝد.              
ؾإ ايطٛايب املٓعهط١  <ٖٚٛ املڀًك١ ايعا١َ ايطايب١ ٫ عهظ شلا>قٛي٘ )زٙ( 

 ٫ غرل. بايعهظ املطتٟٛ ٖٞ ايعاَتإ ٚايدا٥ُتإ ٚاـاؾتإ
ؾًٝظ احملاٍ ْاغ٦اڄ َٓ٘ دصَاڄ، إذ  <ٚيهٔ ا٭ٍٚ َؿسٚض ايؿدم>قٛي٘ )زٙ( 

ا٭ؾٌ ايؿادم ايٛاقع ٫ ٜعكٌ ْػ٤ٛ احملاٍ َٓ٘ بًشا  أْ٘ يٛ نإ 
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َطتًصَاڄ يًُشاٍ ايرٟ ٫ ٜكع خازداڄ مل ٜهٔ ا٭ؾٌ ٚاقعاڄ دصَاڄ 
 أٜكاڄ، َع إ املؿسٚض ؾدق٘ ٚٚقٛع٘ خازداڄ.

ــ٘ )زٙ(  ٘   ٚايجا>قٛي ــّٛ ؾــش١ إْتادــ ــح ٖــٛ ايػــهٌ ا٭ٍٚ املعً ٜعــين إٔ  <ي
ايبڀ٬ٕ ٚايؿطاد َٔ ْاس١ٝ ايػـهٌ َعٓـاٙ عـدّ إدتُاعـ٘ يػـسا٥ط      
اٱْتاز، ٖٚرٙ ايػسا٥ط يٝطس يف ايػهٌ ا٭ٍٚ ايرٟ قاّ ايكٝاع 
ع٢ً ٦ٖٝت٘ يف مجٝع َٛازد ديًٝٓا املعبٻس عٓ٘ بديٌٝ اـًـ إ٫چ عباز٠ 

١ ايهدل٣، ٖٚـرٙ بسَتٗـا قككـ١    ايؿػس٣ ٚؾعًٝتٗا ٚنًٝ إهابعٔ 
يف ديٌٝ اـًـ املطٛم يف ٖرٙ املٛازد بايبدا١ٖ، َٚـع تـٛاؾس ٖـرٙ    
ايػسا٥ط ٫ ٜعكٌ عدّ إْتاد٘ يبداٖت٘ َع إدتُاع غـسا٥ڀ٘، إ٫ إذا  

 ناْس املاد٠ ؾاضد٠ڄ.
بٓػــ٤ٛ احملــاٍ َٓــ٘ ٖٚــٛ ْكــٝض ايعهــظ ؾٝهــٕٛ   <ؾــتعني ايجــاْٞ>قٛيــ٘ )زٙ( 

 ظ سكاڄ ٖٚٛ املڀًٛب.ايٓكٝض باط٬ڄ ؾٝهٕٛ ايعه
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 (38احملاقس٠ )
 ص٫ٚ عهظ يًبٛاقٞ بايٓكضطقاٍ املاتٔ 

إ ايه٬ّ يف بٝإ سهِ إْعهاع ايطٛايب َٔ املٛدٸٗات أعـِ َـٔ   ن
ايبطٝڀ١ ٚاملسنب١، ٚقد بٝٸٓا ؿد اٯٕ سهِ ضت١ٺ َٓٗـا ٚأْٗـا تـٓعهظ بـايعهظ     

   ٕ َـٔ املسنبـ١،    املطتٟٛ أځ٫ ٖٚٞ ايدا٥ُتإ ٚايعاَتإ َـٔ ايبطـٝڀ١ ٚاـاؾـتا
بكٞ إٔ ْتعسٻف يف ٖرٙ احملاقس٠ ع٢ً سهِ تًو ايتطع املتبك١ٝ َٔ ايطٛايب، 
ٚقــد أؾــاد املــاتٔ يف بٝــإ سهُٗــا أْٗــا ٫ عهــظ شلــا ٫شّ ايؿــدم بــايعهظ 

نُــا بٝٻٓٗــا  –( ٚتًــو ايككــاٜا ايتطــع (٫ٚ عهــظ يًبــٛاقٞ)املطــتٟٛ بكٛيــ٘ )
ڀًك١ ايعا١َ ٚاملُه١ٓ ايعا١َ ٖٚـرٙ  عباز٠ عٔ ايٛقتٝتني املڀًكتني ٚامل –احملػٞ 

َــــٔ ايبطــــا٥ط، ٚايٛقتٝــــ١ ٚاملٓتػــــس٠ ٚايٛدٛدٜــــ١ اي٬دا٥ُــــ١ ٚايٛدٛدٜــــ١  
 اي٬قسٚز١ٜ ٚاملُه١ٓ اـاؾ١ ٖٚرٙ َٔ املسنبات.

( َتٛضـڀاڄ بـني   (٫ٚ عهظ يًُُهٓتني)َٚٔ ايٛاقض إٔ قٍٛ املاتٔ )
ــ٘ ) ــات...   )قٛيـ ــٔ املٛدبـ ــ١ ؾُـ ــب اؾٗـ ــا عطـ ــ٘  (ٚأَـ ــني قٛيـ ــٔ )( ٚبـ )َٚـ

 ـــاٖسٷ يف ْؿـــٞ عهـــظ املُهٓـــتني املـــٛدبتني، ؾبكـــٞ سهـــِ  (يطـــٛايب...(ا
٫ٚ )ضـايبتُٝٗا ٚبـريو أدزز احملػـٞ )زٙ( املُهٓـتني ايطـايبتني ؼـس قٛيــ٘ )      

( ايظاٖس يف بٝإ سهِ ايطٛايب ؾكط يٛقٛع٘ بعد قٛي٘ َٚٔ (عهظ يًبٛاقٞ
 ايطٛايب نرا.

يب ايطـسٸ  ثِ إٕ ايكّٛ نُا أقاَٛا ايدلٖإ ع٢ً إْعهاع تًو ايطـٛا 
)ٚايبٝــإ يف ايهــٌ إٔ ْكــٝض ايعهــظ َــع  )ٚايــرٟ أغــاز إيٝــ٘ املــاتٔ بكٛيــ٘  

نريو يف املكاّ أعين يف بٝإ عـدّ إْعهـاع ايطـٛايب     (ا٭ؾٌ ٜٓتر احملاٍ(
ايتطع ؾأٜكاڄ أقاَٛا ايدلٖإ ع٢ً ذيو، ٚايدلٖإ ايرٟ إضـتددَٛٙ يف املكـاّ   

ُٸ٢ بــ)ديٌٝ ايتدًــ يف   أٚ َـا ٜطـ  –نُـا عبٻـس بـ٘ املـاتٔ      –ٖٛ بسٖإ ايـٓكض  
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َٚع٢ٓ ٖرا ايدلٖإ: أْـ٘ ٜؿـدم ا٭ؾـٌ     –نُا عبٻس ب٘ احملػٞ )زٙ(  –َاد٠( 
ٕٸ ايعهظ غرل ٫شّ شلرا ا٭ؾٌ، إذ يٛ  يف َاد٠ٺ بدٕٚ ايعهظ ؾٝعًِ بريو أ
نإ ٫شَاڄ مل ٜتدًـ ؾإٕ اي٬شّ ٖٛ َا ٫ ٜتدًــ عـٔ ًَصَٚـ٘ بـإٔ ٜتشكـل      

ٌٴ عدّ ايعهـظ،   املًصّٚ ٫ٚ ٜتشكل اي٬شّ، ٚؼكل ايتدًڊـ ٚيٛ يف َاد٠ٺ ديٝ
ؾًرا أتٛا ٚقايٛا زأضاڄ بإٔ ٖرٙ ايككاٜا ايتطع ٫ عهظ شلا بايعهظ املطتٟٛ 

 أؾ٬ڄ.
ثِ دا٤ احملػٞ )زٙ( ٚبٝٻٔ ايتدًڊـ يف تًو ايككـاٜا ايتطـع املـرنٛز٠    

 عا ساؾً٘:
 إٔ بٝإ ايتدًڊـ يف تًو ايككاٜا ٜتِ بٳعسٵض َڀًبني:

أخـ ٖرٙ ايككـاٜا ايتطـع إيفـا ٖـٞ ايٛقتٝـ١ اـاؾـ١،        )أسدُٖا( إٔ
ًَٚدـ ٚد٘ أخؿٝتٗا أْٗا ٫غتُاشلا ع٢ً ايكٝد أخـ َٔ ايٛقت١ٝ املڀًكـ١  
عٔ ذيو ايكٝد، ٚعا إٔ دٗتٗا ايكسٚز٠ ٖٚـٞ أخــ اؾٗـات ؾٗـٞ أخــ      

 املٛدٸٗات.
ٕٸ أٟ أَسڈ إذا نإ ٫شَـاڄ يٮعـِ ؾٗـٛ ٫شّ يٮخــ أٜكـاڄ       )ثاُْٝٗا( أ

ٕٸ ا٭عــِ ٫شّ يٮخـــ ؾٝهــٕٛ ٫شّ ا٭عــِ ٫شَــاڄ يٮخـــ  عًــ٢ أضــاع  أ
 عكتك٢ قإْٛ )٫شّ اي٬شّ ٫شّ(.

ٚنٌ أَسڈ إذا مل ٜهٔ َٔ يٛاشّ ا٭خـ ؾٗٛ يٝظ َـٔ يـٛاشّ ا٭عـِ    
ٕٸ ا٭خــ ؾـسدٷ َـٔ أؾـساد ا٭عـِ، ٫ٚ ميهـٔ إٔ ٜهـٕٛ           أٜكاڄ عًـ٢ أضـاع أ

ٕٛ أَـسٷ ٫شَـاڄ   ٫شَاڄ يٮعِ َـٔ دٕٚ ا٭خــ، أ٫ تـس٣ أْـ٘ ٜطـتشٌٝ إٔ ٜهـ      
 يًشٝٛإ ٚمل ٜهٔ ٫شَاڄ يٲْطإ.

ؾإذٕ: َا نإ ٫شَـاڄ يٮعـِ ؾٗـٛ ٫شّ يٮخــ أٜكـاڄ، َٚـا مل ٜهـٔ        
 ٫شَاڄ يٮخـ مل ٜهٔ ٫شَاڄ يٮعِ أٜكاڄ.
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ــبني ؾًٓــ   ــس ٖــرٜٔ املڀً ٌ  إذا عسؾ ــ ــٓكض أٚ ديٝ ــل بسٖــإ اي  أتٞ ْٚڀبٿ
ٜا ايتطـع، َٚٓٗـا   ايتدًـ يف َاد٠ٺ ع٢ً ايكك١ٝ ايٛقت١ٝ اييت ٖٞ أخـ ايككا

ٜعًــِ اؿهــِ يف ضــا٥سٖا ايــيت ٖــٞ أعــِ َٓٗــا ؾٓكٍٛ:إْــ٘ قــد تؿــدم ايٛقتٝــ١  
ايطايب١ ايه١ًٝ اييت ٖٞ أخـ ايككاٜا ايتطـع يف َـٛزدٺ َـٔ دٕٚ إٔ ٜؿـدم     

ًـ    ايٛقتٝـ١   وعهطٗا، َٚٓ٘ ٜٴعًِ إٔ تًو ايجُا١ْٝ املتبك١ٝ ٚاييت ٖٞ أعـِ َـٔ ت
ٓهتـ١ يف ذيـو إٔ ايعهـظ ٫شّ    يٝظ شلا عهظٷ ٫شّ ايؿدم طسٸاڄ أٜكـاڄ، ٚاي 

يًكك١ٝ نُا ٖٛ َعًّٛ يدٜو، ٚس٦ٓٝرٺ إذا ثبـس يٮعـِ عهـظٷ ٫شّ ايؿـدم     
نإ ذيو ايعهظ ٫شَاڄ ي٘، ٚعا إٔ ا٭عِ ٫شّ يٮخـ َٔ باب إٔ ؾـدم  
اـاف َطـتًصّ يًعـاّ ؾٝٓـتر إٔ عهـظ ا٭عـِ ٫شّ يٮخــ أٜكـاڄ، ؾًٝـصّ         

ّ بايتايٞ إٔ ٜهٕٛ يٮخـ عهظٷ يف سني أْا أث اٱْعهـاع يٮخــ    بتٓا عـد
 ؾٗرا خًـ.

ٕٵ ٫ عهظ يٮعِ أٜكاڄ.  ؾإذاڄ ٜجبس أ
ٚايػاٖد ع٢ً ٖرا ايه٬ّ أْـ٘ قـد تؿـدم ايٛقتٝـ١ ايطـايب١ ايهًٝـ١ )٫       
غــ٤ٞ َــٔ ايكُــس عٓدطـــ ٚقــس ايذلبٝــع بايكــسٚز٠ ٫ دا٥ُــاڄ( سٝــح ذنــس    

( بإٔ ٚقـس ايذلبٝـع ٖـٛ إٔ ٜهـٕٛ     180ايعڀچاز يف ٖاَؼ غسح اـبٝؿٞ )ف
ايؿًو بني ايػُظ ٚايكُس ٚإذا نـإ نـريو ؾـ٬ ٜٓدطــ ايكُـس أؾـ٬ڄ        زبع

 يعدّ اؿًٝٛي١ ٚقت٦رٺ.
إ٫چ إٔ عهظ تًو ايكك١ٝ غرل ؾـادم ٖٚـٛ )بعـض املٓدطــ يـٝظ      
بكُس باٱَهإ ايعاّ( ؾإٕ بعـض املٓدطــ نٝــ ٫ ٜهـٕٛ قُـساڄب ؾـإذاڄ أٜـٔ        
      ٛ  وؿٌ اـطٛفب ٚايديٌٝ ع٢ً نرب ٖـرا ايعهـظ ٖـٛ ؾـدم ْكٝكـ٘ ٖٚـ

ـٺ قُسٷ بايكسٚز٠(.  )نٌ َٓدط
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ؾؿــٞ ٖــرا املجــاٍ تــس٣ إٔ ا٭ؾــٌ ؾــادم َــع نــرب عهطــ٘ يؿــدم  
ْكٝض ايعهظ ؾ٬ ميهـٔ ؾـدم ْؿـظ ايعهـظ ٚإ٫چ يـصّ إدتُـاع ايٓكٝكـني،        
ؾإذاڄ ؼكل ايتدًڊـ ؾُٝا ٖٛ أخـ ايككاٜا ايتطع أعين ايٛقت١ٝ يف ٖرٙ املاد٠، 

ؼكـل ذيـو يف    –يٛقتٝـ١  ا –ٚإذا ؼكل ايتدًـ ٚعدّ اٱْعهاع يف ا٭خــ  
ا٭عِ اعين تًو ايجُا١ْٝ املتبك١ٝ، إذ ايعهظ ٫شّ يًكك١ٝ ؾًٛ اْعهظ ا٭عِ 
نإ ايعهظ ٫شَـاڄ يـ٘، ٚا٭عـِ ٫شّ يٮخــ ؾبُٛدـب ٫شّ ايـ٬شّ ٫شّ       
ٜهـٕٛ عهـظ ا٭عــِ ٫شَـاڄ يٮخـــ أٜكـاڄ، ٚاؿــاٍ قـد بٝٸٓــا عـدّ إْعهــاع       

 ا٭خـ.
ٌٷ عًـ٢     ٚبعباز٠ ٚاقـش١: إٔ عـدّ إْعهـاع ا٭    خــ )ايٛقتٝـ١( يـديٝ

ِټ تًـو        عدّ إْعهاع نٌ قك١ٝٺ ٖٞ أعِ َـٔ ٖـرا ا٭خــ )ٚيف املكـاّ ا٭عـ
ايككاٜا ايجُإ ايباق١ٝ( إذ يٛ نإ يٮعِ إْعهاع بعهظڈ يهإ ذيو ايعهظ 
بعٝٓ٘ يٮخـ بايكسٚز٠ ستُاڄ، إذ عهظ ا٭عِ ٖٛ عهظ ا٭خــ، ٖٚـرا   

  ٚ ايــٓكض يف بعــض خــ٬ف ؾــسض عــدّ ايعهــظ يٮخـــ بــديٌٝ ايتدًچـــ 
ؾـايكٍٛ س٦ٓٝـرٺ بـإٔ ا٭عـِ يـ٘ إْعهـاع بعهـظڈ ٜطـتًصّ َٓـ٘ خـ٬ف            .املٛازد

 املؿسٚض ٚخ٬ف ايرٟ بٝٻٓاٙ بديٌٝ ايتدًچـ.
ٕٸ أخـــ ايككــاٜا  إذا ثبــس يــ٘  –ايٛقتٝــ١  –ؾــٓدًـ يف ايٓتٝذــ١ إىل أ

ــسادٟ ثبــس ذيــو يٮعــِ أٜكــاڄ أځ٫ ٖٚــٞ تًــو      عــدّ اٱْعهــاع بعهــظڈ إطچ
 ، ٖٚرا ٖٛ املڀًٛب.ايجُا١ْٝ ايباق١ٝ

 ٜبك٢ يف املكاّ ض٪ا٫ٕ َُٗإ ٜٓبػٞ ايٛقٛف عًُٝٗا ُٖٚا:
 ص<ٚإيفــا إخذلْــا يف ايعهــظ اؾص٥ٝــ١>طٚاملػــاز إيٝــ٘ بكٛيــ٘  -ا٭ٍٚ:

ٚساؾً٘: أْ٘ ذنسمت ضابكاڄ يف قُٔ إسد٣ قٛاعد ايعهظ إٔ ايطايب١ ايهًٝـ١  
ًٹِ يف املكاّ إْعهطـ  ٕٵ تٓعهظ دص١ٝ٥ڄ، ؾځ س ايطـايب١ ايهًٝـ١   تٓعهظ نٓؿطٗا ٫ أ
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ـٺ ٚقـس ايذلبٝـع بايكـسٚز٠ ٫ دا٥ُـاڄ( إىل ضـايب١         )٫ غ٤ٞ َٔ ايكُـس عٓدطـ
دص١ٝ٥ )بعض املٓدطـ يٝظ بكُس باٱَهإ ايعاّ( ؾًٛ نـإ يًطـايب١ ايهًٝـ١    
يف املكاّ عهظٷ يهإ َكتك٢ ايكاعد٠ إٔ تكٍٛ )٫ غ٤ٞ َٔ املٓدطـ بكُـسڈ  

 باٱَهإ ايعاّ(ب
ــا   أدــاب احملػــٞ )زٙ( عــا   قؿــً٘: إٔ ا٭َــس ٚإ نــإ نــريو إ٫چ أْٸ

إخذلْا يف عهظ ايٛقت١ٝ اؾص١ٝ٥ځ ؾباعتباز أْٗا أعـِ َـٔ ايهًٝـ١، ٚإذا مل ٜهـٔ     
ــٛ مل       ــا ي ــلڈ أٚىل ٫ ٜهــٕٛ ؾــادقاڄ، ٚيف َجايٓ ــا٫خـ بڀسٜ ا٭عــِ ؾــادقاڄ ؾ
تؿــدم ايطــايب١ اؾص٥ٝــ١ )بعــض املٓدطـــ يــٝظ بكُــس باٱَهــإ ايعــاّ( يف    

١ ؾايه١ًٝ )٫ غ٤ٞ َٔ املٓدطـ بكُـس باٱَهـإ ايعـاّ(    عهظ ايٛقت١ٝ ايطايب
 بڀسٜلڈ أٚىل ٫ تهٕٛ ؾادق١ڄ.

ؾإذٕ: إختٝازْا يًذص١ٝ٥ َساعا٠ڄ شلرٙ ايٓهتـ١ َـٔ إٔ اؾص٥ٝـ١ أعـِ َـٔ      
ذيـو يف ا٭خــ    سايه١ًٝ، ٚإذا ثبـس عـدّ عهـظڈ ؾـادم يف ا٭عـِ، ؾٝجبـ      

َع٢ٓ ْؿٞ ا٭عِ  با٭ٚي١ٜٛ، ٭ٕ ْؿٞ ا٭عِ ٜطتًصّ ْؿٞ ا٭خـ ْظساڄ إىل إٔ
 ٖٛ ْؿٞ ٖرا اـاف ٚذاى اـاف ٖٚهرا.

ٚأَا نٕٛ اؾص١ٝ٥ أعِ َٔ ايهًٝـ١ ؾبًشـا  أْـ٘ يف نـٌ َـٛزدٺ ؾـدقس       
ايه١ًٝ ؾدقس اؾص١ٝ٥ نُا تس٣ ذيو يف )نـٌ إْطـإ سٝـٛإ( ؾاْـ٘ ؾـادم،      

 ؾـدقس اؾص٥ٝـ١  ؾٝؿدم )بعض اٱْطإ سٝٛإ( ٫ٚ عهظ أٟ ٚيـٝظ نًُا 
قد تؿدم )بعض اؿٝٛإ إْطإ( ٚيهٔ ايهًٝـ١   ؾدقس ايه١ًٝ، ؾإ اؾص١ٝ٥

 غرل ؾادق١ ٖٚٞ )نٌ سٝٛإ إْطإ( ؾإذاڄ اؾص١ٝ٥ اعِ َٔ ايه١ًٝ.
ٚساؾً٘:  ص<ٚاملُه١ٓ ايعا١َ>طَا أغاز إيٝ٘ بكٛي٘  -ايط٪اٍ ايجاْٞ:

أْهِ ذنسمت ؾُٝا ضبل يف سكـٌ عهـظ املٛدبـات َـٔ املٛدٗـات إٔ ايككـ١ٝ       
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   ٚ اٯٕ أتٝــتِ ٚعهطــتُٖٛا إىل املُهٓــ١   ايكــسٚز١ٜ تــٓعهظ دا٥ُــ١ڄ َڀًكــ١، 
 ايعا١َ، ؾأيٝظ ٖرا ٜٓايف َا ضبلب

أدــاب )زٙ( عٓــ٘ عــا ساؾــً٘: أْــ٘ إيفــا إخذلْــا أٜكــاڄ املُهٓــ١ ايعاَــ١    
عِ َٔ ضا٥س املٛدٸٗات، ٚإذا مل ٜؿدم ا٭عِ ٚاْتؿ٢ يف َكاّ أؾبإعتباز أْٗا 

سؾـس َـٔ   ايعهظ ٖٚٛ )املُه١ٓ ايعا١َ( مل ٜؿدم ا٭خـ بڀسٜلڈ أٚىل ملا ع
 إٔ ْؿٞ ا٭عِ ٜطتًصّ ْؿٞ ا٭خـ.

ٚباؾ١ًُ: أْ٘ إيفا إخذلْا يف ايعهظ اؾص١ٝ٥ أٟ قًٓا )بعض املٓدطــ  
يٝظ بكُسڈ باٱَهإ ايعاّ( َع أْ٘ عهظٴ ايطايب١ ايه١ًٝ ٖٚٞ تٓعهظ ضـايب١  
ٕٸ عهــظ ايكــسٚز٠    نًٝــ١ نُــا َكــ٢، ٖٚهــرا قٝــدْاٙ باٱَهــإ ايعــاّ َــع أ

دا٥ُتني إىل ايدا٥ُـ١، ٭ٕ اؾص٥ـٞ إذا مل ٜهـٔ    ايدٚاّ نُا َك٢ يف عهظ اي
ــ٘ اعــِ      ــايهًٞ أٚىل، ٚنــرا إذا مل ٜؿــدم اٱَهــإ ايعــاّ َــع نْٛ ؾــادقاڄ ؾ
ايككاٜا ؾعدّ ؾدم ايدٚاّ ايرٟ ٖٛ أخـ َٔ اٱَهإ بڀسٜلڈ أٚىل، ؾٗرا 

 نرنس ايػ٤ٞ َع ايديٌٝ ٚايدلٖإ.
شّ ايؿـدم  ٚايٓتٝذ١ يف ْٗا١ٜ املڀاف: إذا ثبس إٔ ايٛقت١ٝ ٫ عهظ ٫

شلا َع أْٗا أخـ ايتطع يصّ عدّ إْعهاع ايباقٞ أٜكاڄ، إذ يٛ نـإ يٛاسـد٠ٺ   
 َٔ ايجُا١ْٝ ايباق١ٝ عهظٷ يهإ ذيو بعٝٓ٘ عهطاڄ يًٛقت١ٝ ٖٚرا خًـ.

 .ٖرا لاّ ايه٬ّ يف ايعهظ املطتٟٛ
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 (39احملاقس٠ )
ؾؿٌ: عهظ ايٓكٝض تبدٌٜ ْكٝكٞ طقاٍ املاتٔ 

هٝـ أٚ دعٌ ْكٝض ايجاْٞ ايڀسؾني َع بكا٤ ايؿدم ٚاي
 صأ٫ٚڄ َع كايؿ١ ايهٝـ

عكد املؿٓـ ٖـرا ايؿؿـٌ يف بٝـإ ايعهـظ ايجـاْٞ يًككـاٜا أځ٫ځ ٖٚـٛ         
 ٚقد تعسٸض ؾٝ٘ إىل َبشجني أضاضٝني:  ،عهظ ايٓكٝض

 ا٭ٍٚ: يف بٝاْ٘ ٚتعسٜؿ٘. 
 ايجاْٞ: يف بٝإ أسهاَ٘ ٚقٛاْٝٓ٘.

ٕٸ أَــا اٯٕ ؾــايه٬ّ ؾعــ٬ڄ يف املبشــح ا٭ٍٚ، ٚسا ؾــٌ ايهــ٬ّ ؾٝــ٘: أ
عهظ ايٓكـٝض ناملطـتٟٛ َـٔ يـٛاشّ ايككـ١ٝ يف ؾـدقٗا احملكچـل ٚاملؿـسٚض         
ٕڈ عًــ٢ ؾــدم عهــظ      ٕٸ َــٔ ؾٛا٥ــدٙ أْــو تطــتػين عــٔ إقاَــ١ بسٖــا ععٓــ٢ أ
ايٓكٝض ع٢ً تكـدٜس ؾـدم ا٭ؾـٌ ملـا ْكـِٝ َـٔ ايدلٖـإ عًـ٢ امل٬شَـ١ بـني           

 ؾدقٞ ا٭ؾٌ ٚايعهظ.
 ٚشلِ يف بٝإ ٖرا ايعهظ طسٜكتإ:

ٚتبٜٛـب   –طسٜكـ١ ايكـدَا٤ َـٔ اؿهُـا٤ ٚاملٓاطكـ١       - يڀسٜك١ ا٭ٚىلا
ايبشح يف عهـظ ايٓكـٝض ٚتبٝاْـ٘ عًـ٢ ٚؾـل ٖـرا املطـًو ميـسټ عًـ٢ ايٓكـاط           
ٍڈ يًعهظ.. بٝإ ايتط١ُٝ ٚٚدٗٗا.. تعسٜؿ٘.  ايتاي١ٝ: بٝإ ايڀسٜك١.. ذنس َجا

( بٝــإ ٖــرٙ ايڀسٜكــ١، ٚاملتٻبــع يف أخــر عهــظ ايٓكــٝض عًــ٢ ٖــرٙ  1)
 ڀسٜك١ خڀٛتإ:اي
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املٛقٛع ٚاحملٍُٛ  –)إسداُٖا( أخر ْكٝض ن٬ طسيف قك١ٝ ا٭ؾٌ 
بايتٓاقض ايـرٟ عسؾتـ٘    –يف اؿًُٝات ٚاملكدّ ٚايتايٞ يف ايػسطٝات املتؿ١ً 

 يف قًچ٘.
ــٔ      ــٝض اؾــص٤ ا٭ٍٚ َ ــدٌٜ ْكٝكــٞ ايڀــسؾني ظعــٌ ْك )ثاْٝتُٗــا( تب

َـ         ٔ ا٭ؾـٌ أ٫ٚڄ َـٔ   ا٭ؾٌ دـص٤اڄ ثاْٝـاڄ َـٔ ايعهـظ ْٚكـٝض اؾـص٤ ايجـاْٞ 
ٌټ ذيو غسٜڀ١ َع بكا٤ ايؿـدم ٚايهٝــ بـاملع٢ٓ ايـرٟ تكـدّ يف       ايعهظ، ن
ٕٸ املـساد ببكـا٤ ايؿـدم ٖـٛ بكـا٤ ايؿـدم ايؿسقـٞ ٫           ايعهظ املطـتٟٛ َـٔ أ
ايــٛاقعٞ نــٞ ٜػــٌُ ٖــرا ايكــإْٛ ايككــاٜا ايؿسقــ١ٝ ايــيت ٜؿــسض ؾٝٗــا إٔ    

ؾــٌ ؾٝٗــا ا٭ؾــٌ ؾــادم، ٫ٚ ٜٓشؿــس غؿــٛف ايككــاٜا ايــيت ٜهــٕٛ ا٭ 
 ؾادقاڄ ٚاقعاڄ ٚبايتايٞ ؾ٬ ٜػٌُ ايككاٜا ايهاذب١.

ٕٵ نـإ ا٭ؾـٌ    نُا ٚإٔ املساد ببكا٤ ايهٝـ ٖٛ نٕٛ ايعهظ َٛدباڄ إ
ٕٵ نإ ا٭ؾٌ ضايباڄ.  َٛدباڄ، ٚنْٛ٘ ضايباڄ إ

ٌٴ ْكٝكــٞ     ــدٜ ؾتشؿٻــٌ: إٔ عهــظ ايٓكــٝض عًــ٢ طسٜكــ١ ايكــدَا٤ تب
 ايڀسؾني َع بكا٤ ايؿدم ٚايهٝـ.

)نٌ إْطإ سٝٛإ( ؾعهط٘ ايٓكٝض  –َج٬ڄ  –و: يٛ قًٓا ( َجاٍ ذي2)
سٝٛإ ٫ إْطـإ( ؾكـد أڂدسٜٳـسٵ عًٝـ٘ اـڀٛتـإ      ٫ ع٢ً ٖرا ايڀسٜل ٖٛ )نٌ

ايطابكتإ َٔ دعـٌ ايڀـسؾني )إْطـإ، سٝـٛإ( ْكٝكـني أ٫ٚڄ )٫ إْطـإ، ٫       
قـٌ احملُـٍٛ يف    –٫ إْطـإ   –سٝٛإ( ثـِ تبدًٜـُٗا ظعـٌ ْكـٝض املٛقـٛع      

َٛقـع املٛقـٛع ؾٝٗـا َـع      –٫ سٝٛإ  –ْٚكٝض احملٍُٛ  ،املعهٛض١ ايكك١ٝ
 بكا٤ ايؿدم ٚايهٝـ نُا ٫ ىؿ٢.



 قاقسات يف املٓڀل  .......................................................... ( 270)

ٖرا َجاٍ َٔ اؿ١ًُٝ، ٖٚهرا اؿاٍ يف ايػـسط١ٝ املتؿـ١ً ؾؿـٞ قٛيٓـا     
)نًُا ناْس ايػُظ طايعـ١ڄ نـإ ايٓٗـاز َٛدـٛداڄ( ٜكـاٍ يف عهطـ٘ ايٓكـٝض        

 طايع١ڄ( بايبٝإ املتكدّ. )نًُا مل ٜهٔ ايٓٗاز َٛدٛداڄ مل تهٔ ايػُظ
( ايتط١ُٝ ٚٚدٗٗا: زلٞ ٖـرا ايعهـظ بٓـا٤اڄ عًـ٢ ٖـرٙ ايڀسٜكـ١       3)

بـ"عهظ ايٓكٝض املٛاؾل" ٚايٛد٘ يف ايتط١ُٝ َٛاؾك١ ايعهظ َـع ا٭ؾـٌ يف   
 ٞ َٛاؾكاڄ.زلٸ ؾًراايهٝـ،
ــات ٜتكــض ٚبٛقــٛح تعسٜـــ عهــظ    4) ( تعسٜؿــ٘: َٚــٔ ٖــرٙ ايبٝاْ

ًُٝٗـا َـع   نْـ٘ "تبـدٌٜ ْكٝكـٞ ايڀـسؾني     ايٓكٝض ع٢ً ق٤ٛ طسٜك١ ايكدَا٤ ٚأ
 بكا٤ ايؿدم ٚايهٝـ"
ٚاؿـدٜح يف بٝـإ عهـظ     –طسٜك١ املتـأخسٜٔ َـِٓٗ    –ايڀسٜك١ ايجا١ْٝ 

ايٓكٝض ع٢ً ٚؾل ٖرا املطًو أٜكاڄ ميسټ ع٢ً ايٓكاط ايتايٝـ١: بٝـإ ايڀسٜكـ١..    
ٍڈ يًعهظ.. بٝإ ايتط١ُٝ ٚٚدٗٗا.. تعسٜؿ٘.  ذنس َجا

ٚاملتٸبع أٜكاڄ خڀٛتإ يًشؿـٍٛ عًـ٢ عهـظ     ( بٝإ ٖرٙ ايڀسٜك١،1)
 ايٓكٝض بٓا٤اڄ ع٢ً ٖرٙ ايڀسٜك١:

احملُـٍٛ يف   –ض اؾص٤ ايجاْٞ َٔ قك١ٝ ا٭ؾٌ ؾشطب كٓ)ا٭ٚىل( ْ
 دٕٚ دص٥ٗا ا٭ٍٚ. –اؿ١ًُٝ ٚايتايٞ يف ايػسط١ٝ املتؿ١ً 

)ايجا١ْٝ( لعٌ ْكٝض اؾص٤ ايجاْٞ َٔ ا٭ؾٌ دص٤اڄ أ٫ٚڄ َٔ ايعهظ 
ا٭ٍٚ َٔ ا٭ؾٌ ثاْٝاڄ، غسٜڀ١ َع بكا٤ ايؿدم ٚكايؿ١ ايهٝـ، ٚعني اؾص٤ 

ؾًٛ نإ ا٭ؾٌ َٛدباڄ ٫بد إ ٜهٕٛ ايعهظ ضايباڄ، ٚيٛ نإ ضايباڄ ًٜصّ إ 
 ٜهٕٛ َٛدباڄ.

)نٌ إْطإ سٝٛإ( ؾعهط٘ ايٓكٝض  –َج٬ڄ  –( َجاٍ ذيو: يٛ قًٓا 2)
أڂخر ْكـٝض قُـٍٛ   ع٢ً ٖرٙ ايڀسٜك١ )٫ غ٤ٞ مما يٝظ سٝٛاْاڄ بإْطإ( ؾكد 
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ا٭ؾٌ ؾكط أ٫ٚڄ، ثـِ دعـٌ َٛقـع املٛقـٛع َـٔ ايككـ١ٝ املعهٛضـ١ ٚعـني         
َٛقع احملٍُٛ َٓٗـا، َـع بكـا٤ ايؿـدم ٚكايؿـ١       –إْطإ  –َٛقٛع ا٭ؾٌ 

 ايهٝـ نُا ٫ ىؿ٢.
 ٖرا يف َجاٍ اؿ١ًُٝ، ٚنرا اؿاٍ يف ايػسط١ٝ املتؿ١ً بايبٝإ املتكچدّ.

ايعهـظ بٓـا٤اڄ عًـ٢ ٖـرٙ ايڀسٜكـ١      ( ايتط١ُٝ ٚٚدٗٗا: زلٞ ٖـرا  3)
بـ"عهظ ايٓكٝض املدايـ" ٚذيـو ملدايؿـ١ ايعهـظ َـع ا٭ؾـٌ يف ايهٝــ،       

 ؾًرا زلٞ كايؿاڄ.
( تعسٜؿــ٘: ٚقــد ؼؿٻــٌ َــٔ فُــٛع َــا ذنسْــاٙ إٔ عهــظ ايٓكــٝض 4)

املدايـ ٖٛ "دعٌ ْكٝض اؾص٤ ايجـاْٞ َـٔ ا٭ؾـٌ دـص٤اڄ أ٫ٚڄ ٚعـني اؾـص٤       
 يؿدم ٚكايؿ١ ايهٝـ".ا٭ٍٚ َٓ٘ ثاْٝاڄ َع بكا٤ ا

ــا ا٭ٚىل     ــد تعــسٸض إىل ايڀــسٜكتني نًتُٝٗــا، أَ ــاتٔ ق ــِ إ امل أٟ  –ث
)تبـدٌٜ ْكٝكـٞ ايڀـسؾني َـع بكـا٤      )ؾكـد أغـاز إيٝٗـا بكٛيـ٘      –طسٜك١ ايكدَا٤ 

 .(ايؿدم ٚايهٝـ(
)أٚ دعٌ ْكـٝض  )ؾأغاز إيٝٗا بكٛي٘  –طسٜك١ املتأخسٜٔ  –ٚأَا ايجا١ْٝ 

 (.(ٝـايجاْٞ أ٫ٚڄ َع كايؿ١ ايه
بكٞ يف املكاّ ض٪ا٫ٕ ٜػـرل احملػـٞ )زٙ( إىل دٛابُٗـا، أَـا ايطـ٪اٍ      

عسؾٓا ن٬ّ املتأخسٜٔ يف بٝإ عهظ ايٓكٝض نإ إٔ ا٭ٍٚ ؾشاؾً٘: أْا بعد 
ع٢ً املؿٓـ إٔ ٜكٍٛ يف املنت )أٚ دعٌ ْكٝض ايجاْٞ أ٫ٚڄ ٚعني ا٭ٍٚ ثاْٝـاڄ  

"ٚعـني   بكٝـد  ح يف املـنت ايؿ١ ايهٝـ( يف سني أْ٘ مل ٜؿسٿَع بكا٤ ايؿدم ٚك
 ا٭ٍٚ ثاْٝاڄ" ٚنرا بكٝد "بكا٤ ايؿدم" أٜكاڄ، ؾُا ايٛد٘ يف ذيوب

ٚاملؿـــــٓـ مل >طأدـــــاب ايػـــــٝذ احملػـــــٞ )زٙ( عٓـــــ٘ بكٛيـــــ٘     
ٚساؾــً٘: أَـا عــدّ تؿــسو٘ بكـٛشلِ )ٚعــني ا٭ٍٚ ثاْٝــاڄ(    ص<ٜؿـسٿح...اخل 



 قاقسات يف املٓڀل  .......................................................... ( 272)

دعــٌ ؾًُعًَٛٝتــ٘ قــُٓاڄ َــٔ دٕٚ سادــ١ٺ إىل ايتؿــسٜض بــ٘، بــديٌٝ أْــ٘ عٓــد 
ْكٝض اؾص٤ ايجاْٞ َٔ ا٭ؾٌ دص٤اڄ أ٫ٚڄ َٔ ايعهظ ٫ ىًـٛ اؿـاٍ إَـا إٔ    
هعٌ عني اؾـص٤ ا٭ٍٚ َـٔ ا٭ؾـٌ ثاْٝـاڄ َـٔ ايعهـظ أٚ ْكٝكـ٘، ؾـإ نـإ          

يصّ إٔ ٜهٕٛ َرٖب املتأخسٜٔ عني  –أٟ ْكٝض اؾص٤ ا٭ٍٚ  –ايػل ايجاْٞ 
بٌ عٝٓ٘ ٚتهـسازٷ يـ٘   َرٖب ايكدَا٤، ؾ٬ ٜهٕٛ ايتعسٜـ ايجاْٞ َػاٜساڄ يٮٍٚ 

ؾـإذا بڀـٌ ايػـل ايجـاْٞ تعـٝٸٔ املـساد يف ايػـل ا٭ٍٚ أعـين          ،ٖٚرا نُـا تـس٣  
دعٌ عني ا٭ٍٚ ثاْٝاڄ ٫ ْكٝكـ٘، ؾـإذٕ ٜٴعًـِ ٖـرا املعٓـ٢ َـٔ قـٛشلِ )دعـٌ         

 ايجاْٞ أ٫ٚڄ( َٔ دٕٚ ساد١ٺ إىل ايتؿسٜض ب٘. ضْكٝ
بإعتباز ٚأَا عدّ تؿسو٘ بكٝد )بكا٤ ايؿدم( يف تعسٜـ املتأخسٜٔ، ؾ

  ّ ٕٸ املتؿــاِٖ بكسٜٓــ١ املكــا ٕٸ املؿــٓـ بؿــدد بٝــإ طــسٜكيت     أ ايكــدَا٤  ٖــٛ أ
ٚاملتــأخسٜٔ َــع تعسقــ٘ َــٔ قــٍٛ املتــأخسٜٔ ـؿــٛف َــا ٖــٛ دٗــ١ ايؿــسم   
ٚاـ٬ف بٝٓ٘ ٚبني قـٍٛ ايكـدَا٤ أځ٫ځ ٖٚـٞ املدايؿـ١ يف ايهٝــ، ا٭َـس ايـرٟ        

ـ   )بٝٸٔ تًو املدايؿـ١ ؾـسواڄ بكٛيـ٘     َـ ()َـع كايؿـ١ ايهٝـ ا َـا دـا٤ بـ٘ َـٔ     ( أ
ــاْٞ     ــاْٞ ؾٗــٛ َعتــدل يف ايج ــ٘ يف ايج ــٝٿٔ خ٬ؾ ايكٝــٛد يف ايتعسٜـــ ا٭ٍٚ ٚمل ٜب
أٜكاڄ، َٚٔ ٖٓا ْطـتؿٝد إعتبـاز بكـا٤ ايؿـدم يف ايتعسٜــ ايجـاْٞ أٟ تعسٜــ        
املتأخسٜٔ أٜكـاڄ يـرنسٙ ضـابكاڄ يف تعسٜــ ايكـدَا٤، ٚمل ٜبـٝٿٔ خ٬ؾـ٘ يف ٖـرا         

   ٘ َعتـدلاڄ يـرنسٙ املؿـٓـ نُـا ذنـس كايؿـ١        ايتعسٜـ ايجاْٞ، إذٵ يـٛ نـإ خ٬ؾـ
 ايهٝـ.

ِٳ بٝٸٔ املاتٔ أسهاّ عهظ ايٓكٝض  ٚأَا ايط٪اٍ ايجاْٞ ؾشاؾً٘: أْ٘ يٹ
 بع٢ً ق٤ٛ َطًو ايكدَا٤ ٫ املتأخسٜٔ –نُا ضٝأتٞ  –

ــ٘   ــاب )زٙ( بكٛيـ ــاّ ...اخل   >طأدـ ــٓـ أسهـ ــٝٻٔ املؿـ ــ٘ بـ ــِ اْـ  ص<ثـ
ٕٻ يف ايتبٝٸٔ ع٢ً طسٜك١ ايكدَا٤  ايػا٥ع١ ٚاملطتع١ًُ يف  ٖٞ ييتا –ٚساؾً٘: أ
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ـٻنُــا  ايعًــّٛ ٓٵٝــ١ڄ ٚنؿاٜــ١ڄ  –بــريو ايطــٝد ايػــسٜـ يف بعــض سٛاغــٝ٘  ْــ غڂ
يڀايــب ايهُــاٍ َــٔ دٕٚ استٝــازڈ يف اضــتد٫٫ت٘ عًــ٢ املڀايــب إىل طسٜكــ١   
املتأخسٜٔ، ا٭َس ايـرٟ دعـ٢ املؿـٓـ إىل تبٝـإ أسهـاّ ٖـرا ايعهـظ عًـ٢         

 ق٤ٛ طسٜك١ ايكدَا٤.
 -قٝض بعض ايهًُات ايٛازد٠ يف اؿاغ١ٝ:ثِ ْٓتكٌ إىل تٛ

غسق٘ )زٙ( َٔ ٖرا ايتؿطرل  <ا٭ؾٌ ؾادقاڄ ...اخلنإ أٟ إٕ >قٛي٘ )زٙ( 
بٝـإ إٔ املــساد َــٔ بكـا٤ ايؿــدم يــٝظ بكـا٤ ايؿــدم ايــٛاقعٞ بــٌ    
املكؿٛد بكا٤ ايؿدم ايؿسقٞ ست٢ ٜػٌُ ايككاٜا ايهاذبـ١، نُـا   

 عسؾس ذيو يف َبشح ايعهظ املطتٟٛ.
٫ ٜكاٍ: اْ٘ ٫ ساد١ إىل قٝـد )بكـا٤ ايهٝــ(     <َٚع بكا٤ ايهٝـ> قٛي٘ )زٙ(

َعـ٘  ٚيف ايتعسٜـ، ْظساڄ إىل إٔ بكا٤ ايؿدم َطتًصّ يبكا٤ ايهٝــ  
 ًٜػٛ قٝد بكا٤ ايهٝـ.

ٕٸ قٛيٓـا                    –ؾاْ٘ ٜكاٍ يف اؾٛاب: إٔ ٖرا اٱضتًصاّ غرل َعًـّٛ، ؾـا
ٕ  –َــج٬ڄ  ٜكــاٍ يف عهطــ٘  )بعــض اؿٝــٛإ يــٝظ بإْطــإ( ٜؿــض أ

ايٓكٝض )بعض اي٬إْطإ ٫ سٝٛإ( ؾاْ٘ ؾادم، َـع إٔ ا٭ؾـٌ   
 ضايب بُٝٓا ايعهظ َٛدب.

ؾإذاڄ بكا٤ ايؿدم ٫ ٜطتًصّ بكا٤ ايهٝـ دا٥ُاڄ، ؾبايتايٞ ٜهٕٛ ذنس               
 قٝد بكا٤ ايهٝـ ٫شَاڄ.

ٍڈ غـ٦س ٫ٚ اختؿـاف يـ٘ عـاد٠      <نٌ ز ب>قٛي٘ )زٙ(  ٜٓڀبل ع٢ً أٟ َجا
 ٕٚ أخس٣ نُا ٖٛ ٚاقض.د
 .نُا َسٸ اعتباز بكا٤ ايؿدم بٓا٤اڄ ع٢ً طسٜك١ ايكدَا٤ <نُا َسٸ>قٛي٘ )زٙ( 
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 <ؾشٝـح مل ىايؿـ٘ يف ٖـرا ايتعسٜــ عًـِ اعتبـازٙ ٖٝٗٓـا أٜكـاڄ        >قٛي٘ )زٙ(  
مل ىايؿ٘( زادع إىل املؿٓـ، ٚقُرلٙ ايبـازش  )ايكُرل املطتذل يف 

ٞ إىل إعتباز بكا٤ ايؿدم، ٚاملساد َٔ ا  ،يتعسٜـ ٖٛ ايتعسٜـ ايجـاْ
ٚساؾٌ َع٢ٓ ايعباز٠: إٔ املؿـٓـ سٝـح مل ىـايـ إعتبـاز بكـا٤      
ًٹـِ إعتبـازٙ       ايؿدم أٟ مل ٜرنس خ٬ؾ٘ يف ٖـرا ايتعسٜــ ايجـاْٞ عٴ
ٖٓا أٜكاڄ، ٚيٛ نإ خ٬ؾ٘ َعتدلاڄ يرنسٙ املؿـٓـ نُـا ذنـس كايؿـ١     

 ايهٝـ.
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 (40احملاقس٠ )
هـِ ايطـٛايب   ٚسهـِ املٛدبـات ٖٝٗٓـا س   طقاٍ املاتٔ 

يف املطـــتٟٛ ٚبـــايعهظ ٚايبٝـــإ ٖـــٛ ايبٝـــإ ٚايـــٓكض ٖـــٛ  
 .صايٓكض

نإ ايه٬ّ يف عهظ ايٓكـٝض، ٚذنسْـا إٔ املؿـٓـ تعـسض ؾٝـ٘ إىل      
َبشجني أضاضٝني، تكدٸّ ايه٬ّ َؿؿٸـ٬ڄ يف املبشـح ا٭ٍٚ، بًـؼ اؿـدٜح بٓـا      
إىل املبشح ايجاْٞ يف بٝإ مج١ً َـٔ أسهـاّ ٖـرا ايعهـظ، ٚقـد تٓـاٍٚ ٖـرا        

 ٜدٜٓا مج١ًڄ َٓٗا:أاملنت ايرٟ بني 
)ٚسهِ املٛدبات ٖٝٗٓا سهـِ ايطـٛايب   )ا٭ٍٚ: َا أغاز إيٝ٘ بكٛي٘ 

ٚتٛقٝش٘: إٔ ا٭سهاّ اييت ناْس ثابت١ يًككـاٜا ايطـايب١ يف    –( (يف املطتٟٛ
ايعهظ املطتٟٛ، تعڀ٢ بعٝٓٗا يًككاٜا املٛدب١ يف عهظ ايٓكٝض، ؾايككـاٜا  

َـ  ٔ املڀًكـ١ ٚاملٛدٗـ١، ٚاملٛدٗـ١ أعـِ َـٔ ايبطـٝڀ١       املٛدب١ س٦ٓٝرٺ نًٗا أعِ 
ــٝض سهــِ ايطــٛايب يف       ــح عهــظ ايٓك ــٔ سٝ ــا َ ــ١ سهُٗ عهــظ ايٚاملسنب

 املطتٟٛ.
ــايعهظ املطــتٟٛ نٓؿطــٗا       ــٓعهظ ب ــس ت ــ١ ناْ ــايب١ ايهًٝ ــ٘ ؾايط ٚعًٝ
ــا      ــإ ٖٓ ــرٺ ٖــرإ اؿهُــإ ٜجبت ــاى، س٦ٓٝ ــ١ ٫ عهــظ شلــا ٖٓ ٚايطــايب١ اؾص٥ٝ

١ تٓعهظ بعهـظ ايٓكـٝض نٓؿطـٗا، ٚاملٛدبـ١     يًُٛدب١ َُٓٗا، ؾاملٛدب١ ايهًٝ
 اؾص١ٝ٥ ٫ عهظ شلا ٖٓا أؾ٬ڄ ٫ إىل اؾص١ٝ٥ ٫ٚ ايه١ًٝ.

ٚقد عًډٌ ايػازح )زٙ( عدّ إْعهاع املٛدب١ اؾص١ٝ٥ بعهظ ايٓكٝض 
ــ٘   ــا ...اخل >طأؾــ٬ڄ بكٛي ــ١ ٫   ص<يؿــدم قٛيٓ ــ١ اؾص٥ٝ ٚساؾــً٘: إٔ املٛدب

ب١ اؾص١ٝ٥ نكٛيٓا )بعـض اؿٝـٛإ   عهظ شلا ٖٝٗٓا أؾ٬ڄ، إذٵ قد تؿدم املٛد
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٫ إْطإ( ؾاْ٘ ؾادم، ٚيهٔ ٜهرب عهط٘ ايٓكٝض ٖٚٛ )بعض اٱْطإ ٫ 
سٝٛإ( بدا١ٖ إٔ نٌ إْطإ سٝٛإ، ؾش٦ٓٝـرٺ إذا مل تؿـدم املٛدبـ١ اؾص٥ٝـ١     
يف عهــظ املٛدبــ١ اؾص٥ٝــ١، ؾعــدّ ؾــدم املٛدبــ١ ايهًٝــ١ يف عهطــٗا بڀسٜــلڈ  

ؾص١ٝ٥ بعهظ ايٓكٝض إىل اؾص٥ٝـ١ ؾكـ٬ڄ عـٔ    أٚىل، ؾإذاڄ ٫ تٓعهظ املٛدب١ ا
 ايه١ًٝ.

ــاى أٟ يف      ــاڄ َــٔ اؿهــِ يًطــٛايب ٖٓ ؾايٓتٝذــ١: إٔ نــٌ َــا نــإ ثابت
 ايعهظ املطتٟٛ ٜجبس ٖٓا يًُٛدبات.

املٛدبـ١ ايهًٝـ١    غا١ٜ َـا يف ا٭َـس إٔ ايؿـسم ٜظٗسٖـا ٖٓـا يف إْعهـاع      
 ١نًٝـ١ڄ عًـ٢ طسٜكـ   ْٗا تٓعهظ َٛدب١ڄ إايكدَا٤ ٚاملتأخسٜٔ، ؾ بايٓطب١ يڀسٜكيت

طسٜك١ املتـأخسٜٔ تـٓعهظ ضـايب١ڄ نًٝـ١ڄ      ع٢ًايكدَا٤ باعتباز بكا٤ ايهٝـ بُٝٓا 
 بًشا  كايؿ١ ايهٝـ.

ٚأَا املٛدب١ اؾص١ٝ٥ ؾ٬ ؾسم يف عدّ إْعهاضـٗا بعهـظ ايٓكـٝض بـني     
ــا٭َس       ــا عطــب اؾٗــ١ ؾ ــ٘ عطــب ايهــِ ٚايهٝـــ، ٚأَ ًچ ايڀــسٜكتني، ٖــرا ن

تطع َٔ املٛدٗات اعـين )ايـٛقتٝتني املڀًكـتني    ْ٘ ٖٓاى ايطٛايب ايإنريو، ؾ
ٚايٛقتٝتني ٚايٛدٛدٜتني ٚاملُهٓتني ٚاملڀًك١ ايعاَـ١( ٫ عهـظ شلـا بـايعهظ     
املطــتٟٛ، ؾش٦ٓٝــرٺ ٖٓــا تًــو املٛدٗــات بعٝٓٗــا املٛدبــات َٓٗــا ٫ عهــظ شلــا 

 بعهظ ايٓكٝض أؾ٬ڄ ع٢ً ن٬ املطًهني املٛاؾل ٚاملدايـ.
دٗـات أٟ )ايـدا٥ُتإ املڀًكتـإ ٚايعاَتـإ     ٚأَا ايطت١ ايباق١ٝ َٔ املٛ

ٚاـاؾــتإ( ؾٗــرٙ ايككــاٜا ناْــس تــٓعهظ يف املطــتٟٛ َــع نْٛٗــا ضــايب١ڄ،    
 ٚتٓعهظ ٖٝٗٓا َع نْٛٗا َٛدب١ڄ.

ٚتٛقـٝش٘: إٔ سهـِ    –( ()ٚبـايعهظ )َا أغاز إيٝـ٘ بكٛيـ٘    -ايجاْٞ:
ايطٛايب ٖٝٗٓا يف عهظ ايٓكٝض سهِ املٛدبـات ٖٓـاى يف املطـتٟٛ، ؾهُـا     
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ٕٸ املٛدبـ١ يف املطـتٟٛ نًٝــ١ڄ ناْـس أّ دص٥ٝـ١ڄ ٫ تــٓعهظ إ٫چ دص٥ٝـ١ڄ، نــريو       أ
ايطايب١ ٖٝٗٓا ضٛا٤ أناْس ن١ًٝ أّ دص١ٝ٥ ٫ تٓعهظ إ٫چ دص٥ٝـ١، غاٜـ١ ايؿـسم    

 أْٗا ضايب١ دص١ٝ٥ ع٢ً املٛاؾل َٚٛدب١ دص١ٝ٥ ع٢ً املدايـ.
٫چ املٛدب١ ٫ تـٓعهظ ا طٚنُا أْٸا ذنسْا ٖٓاى إٔ املطتؿاد َٔ ن٬َِٗ 

 أَسإ: صدص١ٝ٥
 ( عح إهابٞ ٖٚٛ إٔ عهظ املٛدب١ َڀًكاڄ دص١ٝ٥.1)
( عح ضً  ٖٚٛ إٔ عهطٗا يٝظ بهًٝـ١، نـريو ٖٝٗٓـا يف املكـاّ     2)

ٕٻ املطتؿاد َٔ قٛشلِ   أَسإ أٜكاڄ: صايطايب١ ٫ تٓعهظ إ٫چ دص١ٝ٥طؾإ
ٕٸ عهـظ ايطـايب١ نًٝـ١ ناْـس أّ        1) ( عح إهابٞ  ٖٚـٛ عبـاز٠ عـٔ أ
 ٞ اؾص١ٝ٥.دص١ٝ٥ ٖ
 ( عح ضً  ٖٚٛ أْ٘ يٝظ به١ًٝٺ.2)

ٕٸ ايبشح ا٭ٍٚ بـدٜٗٞ ايجبـٛت غـرل قتـازڈ إىل ايبٝـإ ؾًـرا        ٚسٝح أ
ــٌ يًبشــح   ص<ؾــٛاش إٔ ٜهــٕٛ ...اخل  >طقــٍٛ ايػــازح )زٙ(  ــٌ ٚديٝ تعًٝ

 ايطً ، ٚبٝإ ذيو َا ساؾً٘:
ٕٸ     إٔ ا٭َس ا٭ٍٚ ٖٚٛ ايبشح اٱ هابٞ بـدٜٗٞ ايجبـٛت ٚٚاقـض، ؾـإ

املتبا٥ٓني، ٚعٓد ؼٛشلُا إىل ايٓكٝض ؾُٔ إ٫ بني يب١ ايه١ًٝ يٝظ َٛطٓٗا ايطا
املعًّٛ أُْٗا ٫ ٜسدعـإ إىل املتطـاٜٚني ٫ٚ إىل ايعُـّٛ ٚاـؿـٛف املڀًـل      

 دصَاڄ، بٌ قد عسؾس ؾُٝا ضبل إٔ ْكٝكٞ املتبا٥ٓني أسد أَسٜٔ:
)أ( إَا ضايب١ ن١ًٝ ناي٬َٛدٛد ٚاي٬َعدّٚ، ؾٝؿض عهـظ ايٓكـٝض   

٦ٓٝرٺ ع٢ً مٛ ايطًب ايهًٞ، ؾُج٬ڄ قٛيٓـا )٫ غـ٤ٞ َـٔ املعـدّٚ عٛدـٛد(      س
)٫ غــ٤ٞ َــٔ اي٬َٛدــٛد بــ٬ َعــدّٚ( ؾهًتــا       بعهــظ ايٓكــٝض  ٜــٓعهظ

 ايككٝتني ضايب١ ن١ًٝ.
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)ب( ٚإَا عُّٛ ٚخؿٛف َٔ ٚد٘ ناٱْطإ ٚاي٬سٝٛإ، ؾبُٝٓٗا 
 ٜؿـض يف  تبأٜ نًٞ ٜٚؿض إٔ ٜكاٍ )٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ بـ٬ سٝـٛإ(، ٫ٚ  

عهط٘ ايٓكٝض إٔ ٜكاٍ )٫ غ٤ٞ َٔ اؿٝٛإ ب٬ إْطإ( أٟ ٫ تؿض ايطايب١ 
 ايه١ًٝ يف ايعهظ.

ْعِ تؿض ايطايب١ اؾص١ٝ٥ بإٔ ٜكاٍ )يٝظ بعض اؿٝـٛإ بـ٬ إْطـإ(    
 ؾاْ٘ َع أْ٘ سٝٛإ يٝظ ب٬ إْطإ بٌ إْطإ. –َج٬ڄ  –نصٜد 

ٝـ       ١ إَـا عُـّٛ َـٔ    ؾتشؿـٌ: إٔ بـني ْكٝكـٞ ايڀـسؾني يف ايطـايب١ ايهً
ٚد٘ أٚ ضايب١ ن١ًٝ أٜكاڄ ٚؼكل ايطايب١ اؾص١ٝ٥ بُٝٓٗا بـدٜٗٞ ؾـ٬ سادـ١ إىل    
ايتعًٌٝ، ٜٚبك٢ ايتعًٌٝ يًبشح ايطً  ٖٚٛ إٔ عهظ ْكٝض ايطايب١ ايهًٝـ١  

 ًباڄ نًٝاڄ دا٥ُاڄ.ضيٝظ 
 ٖرا نًچ٘ يف عهظ ْكٝض ايطايب١ ايه١ًٝ.

ٝـ       ح إ َٛطٓٗـا ٫  ٚنرا اؿـاٍ يف عهـظ ْكـٝض ايطـايب١ اؾص٥ٝـ١، س
ٜهٕٛ بني املتطاٜٚني دصَاڄ، ٚإيفا يف قك١ٝ بني طسؾٝٗا إَا عُـّٛ ٚخؿـٛف   

 َڀًل أٚ َٔ ٚد٘ أٚ تبأٜ.
)أ( ؾإذا ناْس ايطايب١ اؾص١ٝ٥ َتشكك١ڄ يف قـُٔ ا٭ٍٚ، ؾكـد عسؾـس    
ؾُٝا ضبل إٔ بـني ْكٝكـُٝٗا عَُٛـاڄ ٚخؿٛؾـاڄ َڀًكـاڄ يهـٔ بعهـظ ايعٝـٓني         

ٕٸ ْكٝض ِ ٜٚكـع َٛقـٛعاڄ نُـا إٔ ْكـٝض ا٭عـِ أخــ       ا٭خـ اع عع٢ٓ أ
ٜٚكع ق٫ُٛڄ، ٫ٚ َاْع َٔ ضًب ا٭خـ عٔ بعض أؾساد ا٭عـِ، أځ٫ځ تـس٣   
ــٝظ بعــض       ــٝظ بإْطــإ( ٖــٛ )ي ــٛإ ي ــا )بعــض اؿٝ إٔ عهــظ ْكــٝض قٛيٓ

 اي٬إْطإ ب٬ سٝٛإ(.
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)ب(ٚأَا إذا ناْس َتشككـ١ڄ يف قـُٔ ايعُـّٛ َـٔ ٚدـ٘ أٚ ايتبـأٜ،       
عُـّٛ َـٔ ٚدـ٘ أٚ تبـأٜ نًـٞ، ٚايطـايب١ اؾص٥ٝـ١ ؾُٝٗـا         ؾبني ْكٝكـُٝٗا إَـا   
 أٚقض َٔ إٔ ىؿ٢.

ؾاْكدح: إٔ عهظ ْكٝض ايطايب١ اؾص١ٝ٥ نٓؿطٗا قسٚزٟ غرل قتاز 
 إىل ايبٝإ.

ًچــ٘ ؾكٛيــ٘ )زٙ(  تعًٝــٌ  ص<ؾــٛاش إٔ ٜهــٕٛ ...اخل>طٚعًــ٢ ذيــو ن
ٕٛ يًبشح ايطً  ٖٚٛ إٔ عهظ ْكٝض ايطايب١ ن١ًٝڄ ناْس أٚ دص٥ٝـ١ڄ ٫ ٜهـ  

 ضايب١ڄ ن١ًٝڄ.
ؾٛاش إٔ ٜهٕٛ ْكٝض احملٍُٛ >طَٚع٢ٓ ايتعًٌٝ املرنٛز أعين قٛي٘ 

٫ٚ هـٛش ضـًب ْكـٝض    >طبكـ١ُُٝ قٛيـ٘    ص<يف ايطايب١ أعـِ َـٔ املٛقـٛع   
ٖٛ أْ٘ َٔ اؾا٥ص ٚاحملتٌُ إٔ تهٕٛ ايكك١ٝ  ص<ا٭خـ عٔ عني ا٭عِ نًٝاڄ

مـٛ )٫ غـ٤ٞ َـٔ    ايطايب١ ا٭ؾ١ًٝ َسنب١ َٔ َٛقٛع إهابٞ ٚقٍُٛ ضً  
اٱْطإ ب٬ سٝٛإ( ؾٗٛ ؾادم ٫ٕ ضًب ْكٝض ا٭عـِ عـٔ عـني ا٭خــ     

عهطٓاٙ بعهظ ايٓكٝض إىل ايطايب١ ايه١ًٝ يٛ نًٝاڄ ؾشٝضٷ ٫ٚ بأع ب٘، يهٔ 
ٚقًٓا )٫ غـ٤ٞ َـٔ اؿٝـٛإ بـ٬ إْطـإ( يهـإ ناذبـاڄ ٭ٕ ؾٝـ٘ ضـًب ْكـٝض           

اڄ، ٖٚــرا ايطــًب نًٝــ –اؿٝــٛإ  –عــٔ عــني ا٭عــِ  –٫ إْطــإ  –ا٭خـــ 
ايهًــٞ يف َجــٌ املجــاٍ باطــٌ بإعتبــاز إٔ بــني ايٓكٝكــني )سٝــٛإ، ٫ إْطــإ(  
عَُٛاڄ َٔ ٚد٘، ٚقد دزضس يف قً٘ ضابكاڄ إٔ َسدع٘ إىل ضايبتني دـص٥ٝتني  

 دٕٚ ايطايب١ ايه١ًٝ ٫ َٔ اؾاْبني ٫ٚ َٔ داْب ٚاسد.
بـإٔ ْكـٍٛ   ْعِ يٛ عهطٓاٙ إىل ايطايب١ اؾص١ٝ٥ يهإ ؾشٝشاڄ ٚؾادقاڄ 

 )بعض اؿٝٛإ يٝظ ب٬ إْطإ( نصٜدٺ َج٬ڄ.
 ؾإذٕ: إٔ عهظ ايكك١ٝ ايطايب١ َڀًكاڄ ٫ ٜهٕٛ ن١ًٝڄ.
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ؾإٕ  وٖرا نً٘ عطب ايهِ ٚايهٝـ، ٚأَا عطب اؾ١ٗ ؾا٭َس نري
ــٛقتٝتني       ــتني ٚايـ ــاَتني ٚاـاؾـ ــدا٥ُتني ٚايعـ ــٔ ايـ ــات َـ ــات املٛدبـ املٛدٗـ

ظ ٖٓـاى يف املطـتٟٛ، ؾهـريو ٖـرٙ     ٚايٛدٛدتني ٚاملڀًك١ ايعا١َ ناْس تٓعه
ــا يف عهــظ       ــ١ ٖٝٗٓ ــٓعهظ عطــب اؾٗ ــس َــٔ ايطــٛايب ت ايككــاٜا إذا ناْ

 ايٓكٝض.
ــإ مل ٜهــٔ شلُــا عهــظ َطــتٟٛ أؾــ٬ڄ،      ــإ املٛدبت ــاى املُهٓت ٖٓٚ
ؾهريو ٖٝٗٓا املُهٓتإ ايطايبتإ ٫ عهظ شلُا بعهظ ايٓكٝض أؾـ٬ڄ عًـ٢   

 ن٬ املطًهني.
سهــاّ ايـيت تٓاٚشلـا املــنت ايـرٟ َـا شيٓــا     ٚقبـٌ اٱْتكـاٍ إىل ثايـح ا٭   

 بؿددٙ أذنس ًَدـ اؿهُني ايطابكني عا ًٜٞ:
 املٛدب١ ايه١ًٝ تٓعهظ ن١ًٝڄ: َٛدب١ يف املٛاؾل ضايب١ يف املدايـ. -1
 املٛدب١ اؾص١ٝ٥ ٫ تٓعهظ أؾ٬ڄ بعهظ ايٓكٝض. -2
ايطــايب١ ايهًٝــ١ تــٓعهظ دص٥ٝــ١ڄ: ضــايب١ يف املٛاؾــل َٚٛدبــ١ يف        -3

 يـ.املدا
ايطايب١ اؾص١ٝ٥ تٓعهظ دص١ٝ٥ڄ أٜكـاڄ: ضـايب١ يف املٛاؾـل َٛدبـ١ يف      -4
 املدايـ.

ــ٘ )  -ايجايــح: ــ٘ بكٛي ٕ )َــا أغــاز إيٝ ــا ٚساؾــً٘  –( (ٚايبٝــإ ٖــٛ ايبٝ
ٌڈ ٱثبـات ايعهـٛع اـاؾـ١      اٱغاز٠ إىل ايڀسم ٚا٭دي١ اييت تٴطتددّ نـديٝ

ٕٸ َـا اضـتددَٓاٙ َـٔ ايڀـسم ٚا٭ديـ١      ٖٓـاى يعهـظ    بعهظ ايٓكٝض، ؾأؾاد أ
املٛدبات ؾٗٛ بعٝٓـ٘ ٜٴطـتددّ ٖٝٗٓـا يـٓؿظ ايعهـٛع اـاؾـ١ يف ايطـٛايب،        
ٖٚهرا َـا أځثٵبٳـسٳ ٖٓـاى عهطـاڄ يطـايب١ٺ َـٔ ايطـٛايب ؾٗـٛ بٓؿطـ٘ ٜٴجٵبٹـس ذيـو            
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ايعهظ يًُٛدب١ ٖٝٗٓا بعـد ايـتشؿظ عًـ٢ أؾـٌ َعٓـ٢ عهـظ ايٓكـٝض َـٔ         
 تبدٌٜ ْكٝكٞ ايڀسؾني َع بكا٤ ايهٝـ.

م )نـٌ إْطـإ سٝـٛإ( ؾـدم يف عهـظ ْكٝكـ٘       ؾُج٬ڄ ْكٍٛ إذا ؾد
ٚإ٫چ يؿدم ْكٝك٘ ٖٚـٛ )بعـض اي٬سٝـٛإ يـٝظ      ،)نٌ ٫ سٝٛإ ٫ إْطإ(

 ب٬ إْطإ(.
ٖٚرا ايٓكٝض َعٓاٙ إٔ بعض اي٬سٝـٛإ إْطـإ ملـا عسؾـس يف بعـض      
دزٚع َٓڀــل ايػــٝذ )زٙ( َــٔ إٔ ايطــايب١ اؾص٥ٝــ١ َطــتًص١َ ملٛدبــ١ قؿــ١ً 

 احملٍُٛ.
 ض إىل ا٭ؾٌ ْٚكٍٛ:ؾٓكِ ٖرا ايٓكٝ

 ٚنٌ إْطإ سٝٛإ بعض اي٬سٝٛإ إْطإ 
ٜٓتض: إٔ بعض اي٬سٝـٛإ سٝـٛإ، ٖٚـرا خًــ ٚقـاٍ ٭ْـ٘ ضـًب        
ايػ٤ٞ عٔ ْؿط٘، ٚيٝظ اـًـ ٖٓا ا٫چ عـٔ طسٜـل ْكـٝض ايعهـظ، ؾٝهـٕٛ      

 باط٬ڄ، ٚبايتايٞ ٜجبس إٔ ْؿظ ايعهظ سل ٚؾدم.
 ٖٚهرا يف ضا٥س املٛازد.

 أٍٚ ايه٬ّ )بعد ايتشؿظ ع٢ً أؾـٌ َعٓـ٢ عهـظ    ثِ اْ٘ إيفا قًٓا يف
ايٓكٝض َٔ تبدٌٜ..( ٚاقتؿسْا ع٢ً ذنس طسٜكـ١ ايكـدَا٤، ؾًُـا عسؾـس َـٔ      

 إٔ املؿٓـ قد بٝٸٔ أسهاّ ٖرا ايعهظ ع٢ً ٚؾل طسٜك١ ايكدَا٤.
ٚساؾـً٘   –( (ٚايـٓكض ٖـٛ ايـٓكض   )َـا أغـاز إيٝـ٘ بكٛيـ٘ )     -ايسابع:

هـظ ايٓكـٝض أؾـ٬ڄ ٚاثبـات ذيـو،      اٱغاز٠ إىل ايككاٜا اييت ٫ تـٓعهظ بع 
ٕٸ  ٕٸ َاد٠ ايتدًـ ٖٝٗٓا ٖٞ َاد٠ ايتدًـ ٖٓاى، ؾهُا ا َؿٝداڄ يف ٖرا اجملاٍ أ
ايككــاٜا ايــيت ٫ عهــظ شلــا باملطــتٟٛ ناْــس تجبــس بــديٌٝ ٚبسٖــإ ايــٓكض  
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ــدّ         ــس ع ــا ٜٴجٵبٳ ــٝض إيف ــٓعهظ بعهــظ ايٓك ــيت ٫ ت ــا ايككــاٜا اي ــريو ٖٝٗٓ ن
 إْعهاضٗا بديٌٝ ايٓكض.

ٍٛ إ ايطـايب١ ايهًٝـ١ ٫ تـٓعهظ نٓؿطـٗا بعهـظ ايٓكـٝض،       ؾُج٬ڄ ْكـ 
ٚذيـو ٭ْٗـا ٚإ اْعهطـس نٓؿطــٗا يف بعـض املـٛاد ٖٚـٛ ؾُٝــا يـٛ نـإ بــني         
ْكٝكٞ طسؾٝٗا تبأٜ نًٞ نـاي٬َٛدٛد ٚاي٬َعـدّٚ، سٝـح ٜؿـض إٔ ٜكـاٍ      

ٛيٓـا )٫ غـ٤ٞ َـٔ    )٫ غ٤ٞ َٔ اي٬َٛدٛد بـ٬ َعـدّٚ( يف عهـظ ْكـٝض ق    
أْٗا يف بعض املٛاد ا٭خس٣ ٫ ٜؿض عهطٗا نٓؿطٗا،  ا٫چ، املعدّٚ عٛدٛد(

ٖٚٛ ؾُٝا يٛ نإ بني ْكٝكٞ طسؾٝٗـا عُـّٛ ٚخؿـٛف َـٔ ٚدـ٘ نـاؿٝٛإ       
)٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ ب٬ سٝٛإ( َع  –َج٬ڄ  –ٚاي٬اْطإ، ؾاْ٘ ٜؿدم قٛيٓا 

نرب عهظ ْكٝك٘ ع٢ً مٛ ايطًب ايهًٞ ٖٚٛ قٛيٓا )٫ غ٤ٞ َٔ اؿٝٛإ 
ــٛإ ٫ إْطــإ(    بــ٬ إْطــإ( ٚنــ  رب ٖــرا يؿــدم ْكٝكــ٘ ٖٚــٛ )بعــض اؿٝ
 نايؿسع َج٬ڄ.

ـٺ ٖٚٞ قادس١ يف تكٓني قإْٛ َٓڀكـٞ ٚايكـٍٛ    ؾٗرٙ َاد٠ ْكضڈ ٚؽًڊ
بإٔ ايطايب١ ايهًٝـ١ تـٓعهظ نٓؿطـٗا بعهـظ ايٓكـٝض، ٚإيفـا ايعهـظ ايـ٬شّ         

 ايؿدم شلا دَٚاڄ ٚيف مجٝع املٛازد ٖٞ اؾص١ٝ٥.
ــرا ايهــ٬ّ ْؿطــ٘ يف ضــا٥س ا  ٚ ــيت ٫ عهــظ شلــا بعهــظ    ن يككــاٜا اي

 ايٓكٝض أٜكاڄ.
 ثِ ْعسز إىل تؿهٝو بعض اؾٌُ ايٛازد٠ يف اؿاغ١ٝ:

ديٌٝ عدّ إْعهاع املٛدبـ١ اؾص٥ٝـ١ يف عهـظ     <يؿدم قٛيٓا...>)زٙ( قٛي٘ 
 ايٓكٝض، ٚقد عسؾس بٝاْ٘ يف ايػسح.

يتٛقـٝض   <ؾٛاش إٔ ٜهٕٛ ْكٝض احملٍُٛ... إىل قٛيـ٘ نـايؿسع  >قٛي٘ )زٙ( 
 دات ٖاتني اؾًُتني ْكدٿّ َجا٫ڄ إبتدا٤اڄ ؾٓكٍٛ:َؿس
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 ايطايب١ ا٭ؾ١ًٝ )٫ غ٤ٞ َٔ اٱْطإ ب٬ سٝٛإ(.               
ْــأتٞ إىل  .ايطــايب١ املعهٛضــ١ )٫ غــ٤ٞ َــٔ اؿٝــٛإ بــ٬ إْطــإ(                 

غسح ٚتٛقٝض َؿسدات اؾص٤ ا٭ٍٚ َٔ ايتعًٌٝ أعين قٛيـ٘ )زٙ(  
ؾذعـٌ )زٙ( املـساد َـٔ ايطـايب١ ايككـ١ٝ       ص<عؾٛاش... املٛقٛ>ط

ا٭ؾ١ًٝ، ٚاملساد َٔ احملٍُٛ احملٍُٛ يف ايطايب١ ا٭ؾـ١ًٝ، ٚاملـساد   
ــ١ ْكــٝض قُــٍٛ ايطــايب١ ا٭ؾــ١ًٝ ا٭عــِ َــٔ ٚدــ٘ يف      َــٔ أعُٝ
ايكك١ٝ املعهٛض١، ؾإ قٍُٛ ايطايب١ ا٭ؾ١ًٝ نُـا يف املجـاٍ ٖٚـٛ    

َـٔ اي٬إْطـإ َـٔ    أعِ  –سٝٛإ  –)٫ سٝٛإ( أيٝظ ْكٝك٘ ٖٚٛ 
ٚدـ٘ يف ايككــ١ٝ املعهٛضــ١ب ٚأَـا إٔ احملُــٍٛ يف ايطــايب١ ا٭ؾــ١ًٝ   
أعِ أٚ َبا٥ٔ تبآٜاڄ نًٝاڄ ؾٗٛ ضانس عٓ٘، ٚيف ْؿظ املجـاٍ املـرنٛز   

ٕ -َبأٜ َع َٛقـٛع٘   –٫ سٝٛإ  –احملٍُٛ  نًٝـاڄ ٚبـريو    -إْطـا
ٖــرا نًــ٘ بايكٝــاع إىل اؾــص٤ ا٭ٍٚ َــٔ   .ؾــشس ايطــايب١ ايهًٝــ١

 ٌٝ.ايتعً
ٚأَا اؾص٤ ايجاْٞ َٓ٘ ؾٓصٻي٘ ع٢ً ٚؾل املجاٍ ٚقاٍ: ٫ٚ هٛش ضـًب                

٫ إْطإ( ايٛاقع قُـ٫ٛڄ عـٔ عـني    )ْكٝض ا٭خـ ٖٚٛ يف املجاٍ 
ايٛاقـع َٛقـٛعاڄ ضـًباڄ نًٝـاڄ ٭ٕ بـني ايڀـسؾني        –اؿٝٛإ  –ا٭عِ 

 )سٝٛإ، ٫ إْطإ( عَُٛاڄ ٚخؿٛؾاڄ َٔ ٚد٘، ٫ٚ ٜؿض ؾٝ٘ ا٫چ
َج٬ڄ ٜؿض ٫ >طايطًب اؾص٥ٞ، ٚعا ذٴنس إتكض ساٍ َجاي٘ بكٛي٘ 

 .ص<غ٤ٞ ...اخل
٫ ٜرٖب عًٝـو إٔ عـدّ    <٫ٚ عهظ يًُُهٓتني ع٢ً قٝاع...>قٛي٘ )زٙ( 

إْعهــاع املُهٓــتني إيفــا نــإ عًــ٢ َــرٖب ايػــٝذ ايــس٥ٝظ ايــرٟ  
 إختازٙ املاتٔ ٫ ع٢ً َرٖب ايؿازابٞ.
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ضـِ إغـاز٠ يًبعٝـد، ٚاملػـاز إيٝـ٘ ٖـٛ ايعهـظ        بؿـتض ايجـا٤ إ   <اـ١ >قٛي٘ )زٙ( 
 املطتٟٛ.

ٕ )ٚا٭يـ ٚاي٬ّ يف قـٍٛ املـاتٔ )                  ()ايـٓكض( )( ثاْٝـاڄ ٚنـرا   (ايبٝـا
ثاْٝــاڄ يًعٗــد ٚتهــٕٛ إغــاز٠ڄ ملــا ٖــٛ املــرنٛز ضــابكاڄ يف ايعهــظ         

 املطتٟٛ.
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 (41احملاقس٠ )
ٚقد بٴني إْعهاع اـاؾتني َٔ املٛدب١ طقاٍ املاتٔ 

١ٝ٥ ٖٝٗٓا َٚٔ ايطايب١ اؾص١ٝ٥ ا١ إىل ايعسؾ١ٝ اـاؾ١ اؾص
 صباٱؾذلاض

أغـــاز املـــاتٔ يف ٖـــرا املبشـــح إىل َطـــأي١ٺ ٚقـــع ؾٝٗـــا اــــ٬ف بـــني  
ايكدَا٤َٔ املٓاطك١ ٚاملتأخسٜٔ َِٓٗ ٖٚٞ َطأي١ إْعهاع ايطـايب١ اؾص٥ٝـ١ يف   
ايعهظ املطتٟٛ ٚاملٛدب١ اؾص١ٝ٥ يف عهظ ايٓكٝض، سٝح عسؾس ؾُٝا ضبل 
ٕٸ ايطايب١ اؾص١ٝ٥ ٫ عهظ ٫شّ ايؿدم شلا أؾ٬ڄ يف ايعهظ املطـتٟٛ، ا٫چ   أ

ِْٗ سهُـٛا عًـ٢ اٱطـ٬م إٔ    إإٔ ٖرا ع٢ً َرٖب ايكدَا٤ َٔ املٓاطكـ١، ؾـ  
 ايطايب١ اؾص١ٝ٥ ٫ تٓعهظ يف املطتٟٛ.

أَا املتأخسٕٚ ؾكايٛا بإٔ ٖرا ايكٍٛ إيفا ٜتِ يف غرل املػسٚط١ اـاؾ١ 
أَا يف اـاؾتني ؾايطايب١ اؾص١ٝ٥ َُٓٗا تـٓعهظ بـايعهظ   ٚايعسؾ١ٝاـاؾ١، ٚ

املطتٟٛ إىل عسؾ١ٝٺ خاؾ١ٺ، تبعاڄ يًؿاقٌ ا٭بٗسٟ أثرل ايدٜٔ املؿكٌ بٔ عُس 
ٔٵ تؿڀٔ بإْعهاع ايطايب١ اؾص١ٝ٥ َٔ اـاؾتني. َٳ  ايرٟ ٜٴعد أٍٚ 

ٚعـــا إٔ سهـــِ املٛدبـــات يف عهـــظ ايٓكـــٝض سهـــِ ايطـــٛايب يف  
املٛدب١ اؾص١ٝ٥ ع٢ً اٱط٬م بعهظ ايٓكـٝض عًـ٢    املطتٟٛ ؾًرا ٫ تٓعهظ

 زأٟ ايكدَا٤.
ٚأَا ع٢ً عكٝـد٠ املتـأخسٜٔ ؾاملٛدبـ١ اؾص٥ٝـ١ َـٔ اـاؾـتني تـٓعهظ        

 بعهظ ايٓكٝض إىل عسؾ١ٝ خاؾ١.
ؾاملطأي١ تكسزٸ ٖهرا: أْ٘ ٚقع اـ٬ف بني قدَا٤ املٓڀكٝني َٚتـأخٸسِٜٗ  

ٚاملٛدبـ١ اؾص٥ٝـ١ يف عهـظ     يف إْعهاع ايطايب١ اؾص١ٝ٥ يف ايعهظ املطـتٟٛ، 
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ايٓكٝض، ؾايكدَا٤ سهُٛا ع٢ً اٱط٬م إٔ ايطايب١ اؾص١ٝ٥ يٝظ شلا عهـظ  
٫شّ ايؿدم يف أٟ َٛزدٺ َٔ املٛازد ٚأ١ٜ َاد٠ٺ َٔ املٛاد يف املطتٟٛ، ٚنـرا  

ٚأَـا   .املٛدب١ اؾص١ٝ٥ ٫ عهظ ٫شّ ايؿدم شلـا نـريو يف عهـظ ايٓكـٝض    
بإٔ ايطايب١ اؾص١ٝ٥ ٫ تـٓعهظ   –ٌ ا٭بٗسٟ تبعاڄ يًؿاق –املتأخسٕٚ ؾشهُٛا 

يف ايعهــظ املطــتٟٛ إ٫ اـاؾــتإ، ٚاملٛدبــ١ اؾص٥ٝــ١ ٫ تــٓعهظ يف عهــظ  
 ايٓكٝض إ٫ اـاؾتإ.

ٜعـين   –)ٚقـد بٴـٝٿٔ   )ؾاملاتٔ يف املكاّ ٜػرل إىل َعتكد املتـأخسٜٔ بكٛيـ٘   
 .(إْعهاع اـاؾتني ...اخل( –عٓد املتأخسٜٔ تبعاڄ يًؿاقٌ ا٭بٗسٟ 

ٕٸ ٖٓاى إخت٬ؾاڄ بني املتأخسٜٔ  ثِ إٕ املتتبع يف نًُات املتأخسٜٔ هد أ
ٕٸ ايطـايب١ اؾص٥ٝـ١ َــٔ اـاؾـتني يف املطـتٟٛ ٚاملٛدبــ١ اؾص٥ٝـ١ َُٓٗــا يف       يف أ
عهظ ايٓكٝض ٌٖ تٓعهطإ نٓؿطـُٝٗا )ععٓـ٢ إٔ املػـسٚط١ اـاؾـ١ ؾُٝٗـا      

إىل عسؾٝــ١  تــٓعهظ إىل َػــسٚط١ خاؾــ١، ٚايعسؾٝــ١ اـاؾــ١ ؾُٝٗــا تــٓعهظ  
ٕٸ نًتُٝٗا تٓعهطإ إىل ايعسؾ١ٝ اـاؾ١ب  خاؾ١( أّ أ

ذٖب مجع َِٓٗ إىل إْعهاضُٗا نٓؿطُٝٗا نُا عًٝ٘ غـازسا املڀـايع   
ٚايػُطــ١ٝ ٚأَجاشلُــا، ٚذٖــب آخــسٕٚ إىل إْعهاضــُٗا نًتُٝٗــا إىل ايعسؾٝــ١  
اـاؾ١ نُا عًٝ٘ املـاتٔ يف غـسح ايسضـاي١ ٚنـرا يف املكـاّ، ا٭َـس ايـرٟ قـاٍ         

 ( ٚمل ٜكٌ إىل أْؿطُٗا.(قد بٴٝٸٔ... إىل ايعسؾ١ٝ اـاؾ١..)ٚ)
ــات ؾــش١ ٖــرا       ــا دــا٩ٚا يف ؾــدد إثب ــ٢ نــ٬ املطــًهني مل ٚيهــٔ عً

 اٱْعهاع ؾإيفا أثبتٛٙ بديٌٝ اٱؾذلاض.
نٝـ نإ ؾٓشٔ اٯٕ يفػٞ ع٢ً َٓٗر ايهتـاب، ْٚكـدٸّ أ٫ٚڄ َعٓـ٢    ٚ

ــ٘ احملػــٞ، ؾ    ــِ ْــدخٌ يف تٛقــٝض َــا بٝٻٓ ــٌ ديٝــٌ اٱؾــذلاض ث ٓكــٍٛ: إٕ ديٝ
أسد ا٭دي١ ايج٬ث١ )اـًــ، ايٓكـٝض ٚايعهـظ،     –نُا عسؾس  –اٱؾذلاض 
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اٱؾذلاض( اييت أثبتٛا بٗا ٖـرٙ ايعهـٛع اـاؾـ١ يف ايبـابني، ٖٚـٛ ديٝـٌ ٫       
هسٟ يف نٌ َٛزدٺ، سٝح إ ي٘ َؿَٗٛاڄ ٜكتكٞ يف دسٜاْـ٘ ٚدـٛد املٛقـٛع    

ـٸ ٫ٚ ٚدٛد يًُٛقٛع إ٫چ يف املٛدبات ٚايطٛايب امل سنب١، ا٭َس ايرٟ أڂختٴ
 دسٜاْ٘ ؾُٝٗا.

( َـا ساؾـً٘   100ٚأَا َعٓاٙ ؾٗٛ نُا أؾـادٙ املؿـٓـ يف ايطـعد١ٜ )ف   
 اْ٘ ٫بد َٔ ؽڀچٞ خڀٛتني َٚسسًتني:

ا٭ٚىل: إٔ ٜؿسض ذات املٛقٛع يف ايكك١ٝ اؾص١ٝ٥ ذات َع١ٓٝ ٜسَـص  
ــٔ ا      ــ١ أعــِ َ ــ٘: إٔ ايككــ١ٝ اؾص٥ٝ ــ١ ؾٝ ــج٬ڄ، ٚايٓهت ــايسَص )د( َ ــ١ شلــا ب ملٛدب

ٕٸ املساد َٔ ايبعض ٖٛ غـ٤ٞ َعـني خـازدٞ، ٖٚـرا      ٚايطايب١ مما ٜٴكڃڀع ؾٝٗا أ
ٕٷ َػرلٷ إىل ذيو ايػ٤ٞ املعٝٸٔ اــازدٞ   املٛقٛع ايرٟ ذٴنس يف ايكك١ٝ عٓٛا

 ايرٟ ٜساد دصَاڄ.
ػو ؾٝ٘ إٔ املساد َٔ ٜؾُج٬ڄ عٓدَا تكٍٛ )بعض ايهاتب...( ؾُُا ٫ 

ٖٚــرا  -َــج٬ڄ  - نــإٔ ٜهــٕٛ شٜــداڄبعــض ايهاتــب ٖــٛ غــ٤ٞ َعــني خــازدٞ 
رل إىل ػـ ايعٓٛإ ايرٟ ذنست٘  يف ن٬َو أعين )عٓٛإ ايهاتب( ٖٛ عٓٛإ َ

تًو ايرات املعٝٻ١ٓ اـازد١ٝ، ا٭َس ايرٟ قايٛا ب٬ بد١ٜ ؾځسٵض ذات املٛقٛع 
 غ٦ٝاڄ َعٝٓاڄ.

ايجا١ْٝ: إٔ وٌُ عًـ٢ ذيـو ايػـ٤ٞ املعـٝٸٔ ايـرٟ ؾسقـٓاٙ يف اـڀـ٠ٛ        
املٛقٛع ٚاحملٍُٛ، ٚبايتايٞ مؿٌ ع٢ً  صْا ي٘ بايسَص )د( ٚؾؿا٭ٚىل ٚزَا

قكٝتني يف املكاّ، ملا عسؾس ضابكاڄ َٔ إٔ نٌ قك١ٝ ؾٝٗا عكدإ عكد ايٛقـع  
ٖٚٛ َا ٜستبط بايٛؾـ ايعٓـٛاْٞ يًُٛقـٛع، ٚعكـد اؿُـٌ ٖٚـٛ َـا ٜـستبط        
بايٛؾـــ ايعٓــٛاْٞ يًُشُــٍٛ، ٚعٓــدٖا ؾٝشُــٌ عًــ٢ ذيــو ايػــ٤ٞ املعــٝٻٔ   
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ملٛقٛع ٚاحملٍُٛ يٝؿـدم يف ايٓتٝذـ١ إٔ بعـض َـا ٜتؿــ بـاحملٍُٛ       اٚؾؿا 
 َتٸؿـ باملٛقٛع.

ٖرٙ خ٬ؾ١ َا أؾادٙ املؿٓـ يف ايطعد١ٜ يف َع٢ٓ ديٌٝ اٱؾـذلاض،  
َا أؾادٙ احملػٞ )زٙ(  ٚعسٿف بػرل ذيو أٜكاڄ، ٚنٝـ نإ ؾًٓأتٞ إىل تٛقٝض

عهـاع يف ايعهـظ   يف ؼسٜسٙ، ٚاحملػـٞ نُـا ٫ ىؿـ٢ قـد قـدٸّ بٝـإ ٖـرا اٱْ       
املطتٟٛ ع٢ً بٝاْ٘ يف عهظ ايٓكٝض َع أْ٘ ع٢ً خ٬ف تستٝب املنت، ٚيعـٌ  
ايٛد٘ يف ذيو ٖٛ إٔ بٝإ ايعهظ املطتٟٛ بديٌٝ اٱؾـذلاض أضـٌٗ ٚأ ٗـس    

 َٔ بٝإ عهظ ايٓكٝض.
ًډـ  ٚدـ٘ تكـدِٜ بٝـإ اؾـص٤ ايجـاْٞ َـٔ ايعهـظ عًـ٢          ٌٚبٗرا أٜكاڄ ٜع

 اؾص٤ ا٭ٍٚ َٓ٘.
ــ٢ أٟ ســاٍ ؾشا  ــإ إْعهــاع    ٚعً ــادٙ احملػــٞ )زٙ( يف بٝ ــا أؾ ؾــٌ َ

اـاؾتني َٔ ايطايب١ اؾص١ٝ٥ يف ايعهظ املطتٟٛ إىل ايعسؾٝـ١ اـاؾـ١ بـديٌٝ    
اٱؾذلاض ٖٛ: أْ٘ إٔ ٜكاٍ َت٢ ؾدم )بايكسٚز٠ أٚ بايدٚاّ بعض ز يـٝظ  

 ب َا داّ ز ٫ دا٥ُاڄ أٟ بعض ز ب بايؿعٌ(.
َـ       ا داّ ب ٫ ؾدم يف عهطـ٘ املطـتٟٛ )بايـدٚاّ بعـض ب يـٝظ ز 

دا٥ُاڄ أٟ بعـض ب ز بايؿعـٌ( ٚ٭دـٌ ايتٛقـٝض ٚزؾـع اٱبٗـاّ اٯتـٞ َـٔ         
خــ٬ٍ نتابــ١ ايسَــص ْعــدٍ عــٔ ايهتابــ١ بــر ب إىل ايتؿــسٜض بُٗــا يف مجٝــع  

 نًُات احملػٞ املػت١ًُ ع٢ً نتاب١ ايسَص ؾٓكٍٛ:
ــانٔ       ــٝظ بط ــب ي ــدٚاّ بعــض ايهات ــ٢ ؾــدم )بايكــسٚز٠ أٚ باي َت

دا٥ُاڄ أٟ بعض ايهاتب ضانٔ ا٭ؾابع بايؿعٌ( أٟ ا٭ؾابع َا داّ ناتباڄ ٫ 
 .يف أسد ا٭ش١َٓ نشاٍ ايّٓٛ ٚمٛٙ 
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ؾدم يف عهط٘ املطتٟٛ )بايدٚاّ بعض ضانٔ ا٭ؾابع يـٝظ ناتبـاڄ   
َا داّ ضانٔ ا٭ؾابع ٫ دا٥ُاڄ أٟ بعض ضانٔ ا٭ؾابع ناتب بايؿعٌ( أٟ 

 يف بعض ا٭ش١َٓ نايٓا٥ِ ايهاتب بعد َْٛ٘.
ٜهـٕٛ بـديٌٝ ا٫ؾـذلاض ٖٚـٛ إٔ ٜؿـسض ذات       ٚؾدم ٖرا ايعهـظ 

املٛقٛع ايرٟ ْطًب عٓ٘ اؿهـِ عبـاز٠ڄ عـٔ غـ٤ٞٺ َعـني خـازدٞ ٜسَـص يـ٘         
ــايسَص )د(،  ــ١ٺ    ؾب ــاز٠ڄ عــٔ ذاتٺ َعٝٓ ُجــٌ بعــض ايهاتــب هــب إٔ ٜهــٕٛ عب

 خازد١ٝٺ نصٜد َج٬ڄ.
 ثِ وٌُ ع٢ً شٜد املعدل عٓ٘ بـ)د( ٚؾؿا املٛقٛع ٚاحملٍُٛ:

ع، ٖٚرا عهـِ ٫ دٚاّ ا٭ؾـٌ عًـ٢ أضـاع     ؾصٜد ضانٔ ا٭ؾاب -1
إٔ َع٢ٓ ٫ دٚاّ ا٭ؾٌ ٖٛ إٔ بعض ايهاتب ضانٔ ا٭ؾابع بايؿعٌ، ٚعـا  

 إٔ املساد َٔ ايهاتب ٖٛ شٜد يف َجايٓا ؾصٜد إذاڄ ضانٔ ا٭ؾابع بايؿعٌ.
ٚشٜد ناتب بايؿعٌ، ٭ٕ ٚؾـ ايهاتب َـٔ عكـد ايٛقـع يصٜـد      -2

ـٷ عٓـٛاْٞ يـ٘، ؾصٜـد      عع٢ٓ إٔ شٜداڄ عباز٠ عٔ ذات املٛق ٛع ٚايهاتـب ٚؾـ
هب إٔ ٜهٕٛ ناتباڄ بايؿعٌ، يؿدم ايٛؾـ ايعٓـٛاْٞ عًـ٢ ايـرات بايؿعـٌ     
ع٢ً َا ٖٛ ايتشكٝل َٔ َـرٖب ايػـٝذ ايـس٥ٝظ ايـرٟ دـس٣ عًٝـ٘ املؿـٓـ        

 ٖٚٛ امل٪ٜد بايعسف ٚايًػ١ نُا تكدّ.
ؾإىل ٖٓا أثبتٓـا إٔ ذات شٜـد شلـا ٚؾـؿإ ؾعًٝـإ أسـدُٖا أْـ٘ ناتـب         

 ٌ ٚاٯخس أْ٘ ضانٔ ا٭ؾابع بايؿعٌ.بايؿع
ٚع٢ً ٖـرا ؾٝؿـدم بعـض ضـانٔ ا٭ؾـابع ناتـب بايؿعـٌ، ٖٚـٛ ٫         
دٚاّ ايعهظ، ؾجبس إٔ اي٬دٚاّ ايعهطٞ يف عهظ اـاؾتني ؾشٝض ٚسل 

 ٖٚرا ٖٛ اؾص٤ ايجاْٞ.
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ٚبكٞ اؾص٤ ا٭ٍٚ َـٔ ايعهـظ: ثـِ ْكـٍٛ إ شٜـداڄ املعـدل عٓـ٘ بــ)د(         
ٜهٕٛ ناتباڄ َا داّ ضانٔ ا٭ؾابع، بٌ ٖرإ  ايرٟ أؾبض فُعاڄ يٛؾؿني ٫

ايٛؾؿإ ايجابتإ ؾٝ٘ ٜجبس نٌ ٚاسد يف شَإ غرل شَإ ثبٛت اٯخس، ٖٚرا 
 ٚاقض.

ٚإ٫چ يٛ مل ٜهٔ شٜد غرل ناتب َا داّ ضـانٔ ا٭ؾـابع يهـإ س٦ٓٝـرٺ     
ــانٔ         ــٕٛ ض ــ٘ إٔ ٜه ــانٔ ا٭ؾــابع، ٫ٚشَ ــ٘ ض ــات نْٛ ــض أٚق ــاڄ يف بع ناتب

نْٛ٘ ناتباڄ، ٚايطسٸ يف ذيو إٔ ايٛؾـؿني إذا تكازْـا    ا٭ؾابع يف بعض أٚقات
َٳذٵُــع يٛؾــؿٞ     –ٚادتُعــا يف ذاتٺ  ــ٘  ــد ٚأْ نُــا ٖــٛ املؿــسٚض يف ذات شٜ

ٜجبس نٌ ٚاسد َُٓٗا يف شَإ اٯخس يف اؾًُـ١   –ايهتاب١ ٚضه١ْٛ ا٭ؾابع 
ِ َٔ إٔ ٜهٕٛ ذيو يف لاّ َد٠ ايٛؾـ اٯخس أّ يف بعـض أٚقاتـ٘   عأٟ أ –
ٌٸ َٔ ايهتابـ١ ٚضـه١ْٛ ا٭ؾـابع يف شَـإ ثبـٛت اٯخـس،       ؾًٝصّ إٔ  – ٜجبس ن

ؾؿٞ ايٓتٝذ١ ٜهٕٛ شٜد ضانٔ ا٭ؾابع سٝـح ٖـٛ ناتـب، ٖٚـرا ؾاضـد ٭ْـ٘       
خ٬ف سهِ ا٭ؾٌ املؿسٚض ايؿدم َٔ أْ٘ يٝظ ضـانٔ ا٭ؾـابع َـا داّ    

 ناتباڄ.
ٚإذا بڀٌ إٔ ٜهٕٛ شٜد ضانٔ ا٭ؾابع َا داّ ناتباڄ ؾ٬بد إٔ ٜؿدم 

يـٝظ ناتبـاڄ َـا داّ ضـانٔ ا٭ؾـابع       –أعـين شٜـداڄ    –ا٭ؾابع  )بعض ضانٔ
 دا٥ُاڄ( ٚإ٫چ يصّ إزتؿاع ايٓكٝكني، ٖٚرا ٖٛ اؾص٤ ا٭ٍٚ َٔ ايعهظ.

 ؾايٓتٝذ١: اْ٘ ثبس ايعهظ به٬ دص٥ٝ٘ ٖٚٛ املڀًٛب.
ــ١ يف        ــايب١ اؾص٥ٝ ــٔ ايط ــاع اـاؾــتني َ ــإ إْعه ــب١ اىل بٝ ــرا بايٓط ٖ

 اؾ١ بديٌٝ اٱؾذلاض.ايعهظ املطتٟٛ إىل ايعسؾ١ٝ اـ
ٚأَا بٝإ إْعهاع اـاؾتني َٔ املٛدبـ١ اؾص٥ٝـ١ يف عهـظ ايٓكـٝض     

 إىل ايعسؾ١ٝ اـاؾ١ بديٌٝ اٱؾذلاض ؾشاؾٌ َا أؾادٙ احملػٞ )زٙ(.
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أْـــ٘ َتـــ٢ ؾـــدم )بايكـــسٚز٠ أٚ بايـــدٚاّ بعـــض ايهاتـــب َتشـــسى 
هاتــب يــٝظ عتشــسى ا٭ؾــابع ا٭ؾــابع َــا داّ ناتبــاڄ ٫ دا٥ُــاڄ أٟ بعــض اي

أٚ عسؾٝـ١   ٖٚرا ٖٛ أؾٌ ايكك١ٝ إَا َػسٚط١ خاؾ١ َٛدب١ دص٥ٝـ١  بايؿعٌ(
 .خاؾ١ َٛدب١ دص١ٝ٥ 

يؿدم يف عهط٘ ايٓكٝض )بايدٚاّ بعض َا يـٝظ عتشـسى ا٭ؾـابع    
يٝظ ناتباڄ َا داّ يـٝظ عتشـسى ا٭ؾـابع ٫ دا٥ُـاڄ أٟ يـٝظ بعـض َـا يـٝظ         

يريو ا٭ؾـٌ  عتشسى ا٭ؾابع يٝظ ناتباڄ بايؿعٌ( ٖٚرا ٖٛ عهظ ايٓكٝض 
سٝح مت تبدٌٜ ْكٝكٞ ايڀسؾني َـع بكـا٤ ايؿـدم ٚايهٝــ، ٚساؾـٌ َعٓـ٢       
ٕٸ بعض ضانٔ ا٭ؾابع يٝظ ناتباڄ يهـٔ ٫ دا٥ُـاڄ بـٌ قـد      ايكك١ٝ ايعهط١ٝ: أ

 ٜهٕٛ بعض ضانٔ ا٭ؾابع ناتباڄ يف بعض ا٭ش١َٓ.
ٚؾدم ٖرا ايعهـظ ٜهـٕٛ بـديٌٝ اٱؾـذلاض ٖٚـٛ إٔ ٜؿـسض ذات       

 –َـج٬ڄ   –ص١ٝ٥ أعين "بعض ايهاتب" ذاتاڄ َعٝٸٓـ١ڄ نصٜـدٺ   املٛقٛع يف ايكك١ٝ اؾ
 ٚايرٟ ٜسَص ي٘ )د(، ٚعٓدٖا:

ؾصٜد ناتب بايؿعٌ، أٟ ؾرات املٛقٛع َتؿـ بٛؾؿٗا ايعٓٛاْٞ  -أ
 ٖٚٞ ايهاتب١ بايؿعٌ ع٢ً َرٖب ايػٝذ َٔ إٔ عكد ايٛقع بايؿعٌ.

ٚشٜد يٝظ عتشسى ا٭ؾابع بايؿعٌ، ٖٚرا َا ٜجبس يـ٘ عهـِ ٫    -ب
ٚاّ ا٭ؾٌ املؿسٚض ؾدق٘، باعتباز إٔ ٫ دٚاّ ا٭ؾٌ نإ َعٓاٙ )بعض د

ايهاتب يٝظ عتشسى ا٭ؾـابع بايؿعـٌ( ٚعـا أْـا ؾسقـٓا بعـض ايهاتـب ٖـٛ         
  ٌ نشايــ١ ايٓــّٛ  (شٜــد، ؾؿــض إٔ ٜكــاٍ )شٜــد يــٝظ عتشــسى ا٭ؾــابع بايؿعــ

 ٚا٫ضذلاس١.
ٓـ       ١، ٚقد ؼؿٌ يف ْتٝذـ١ اٱؾـذلاض إٔ )شٜـداڄ( ناتـب يف أسـد ا٭شَ

 ٚغرل َتشسى ا٭ؾابع يف أسدٖا أٜكاڄ.
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ٚقــد ضــبل يف املكڀــع ا٭ٍٚ َــٔ ايبشــح أْٸــ٘ اذا تكــازٕ ايٛؾــؿإ        
ٚادتُعا يف ذاتٺ ٜجبس س٦ٓٝرٺ نـٌ ٚاسـدٺ يف شَـإ اٯخـس يف اؾًُـ١، ٚعًٝـ٘       
ؾٝهٕٛ بعض ايهاتب غرل َتشسى ا٭ؾابع نُـا إٔ بعـض َـا يـٝظ عتشـسى      

 ا٭ؾابع قد ٜهٕٛ ناتباڄ.
يٓتٝذ١ )بعض َا يٝظ عتشسى ا٭ؾـابع ناتـب بايؿعـٌ(    ؾٝؿدم يف ا

ٖٚرا ًَصّٚ ٫ دٚاّ ايعهظ، بًشا  إٔ ٫ دٚاّ ايعهظ ٖٛ )يٝظ بعض َا 
يٝظ عتشسى ا٭ؾابع يٝظ ناتباڄ بايؿعٌ( ٖٚرا ٜٴعٵين ْؿٞ ْؿٞ، ْٚؿـٞ ايٓؿـٞ   

ــات ــات،     ،٫شّ يٲثب ــإٕ َكتكــ٢ تٛدــ٘ ايٓؿــٞ ا٭ٍٚ إىل ا٭خــرل ٖــٛ اٱثب ؾ
ــ٢   ــب     ؾٝهــٕٛ َعٓ ــٝظ عتشــسى ا٭ؾــابع نات ــا ي ٫ دٚاّ ايعهــظ )بعــض َ

ٕٸ ٖرا َا ٚؾًٓا ايٝ٘ يف ْتٝذ١ اٱؾذلاض ٚأْ٘ ؾادم.  بايؿعٌ( ٚقد عسؾس أ
ــ٬دٚاّ        ــٔ ايعهــظ أعــين اي ــاْٞ َ ــا ؾــدم اؾــص٤ ايج ــا أثبتٓ ــإىل ٖٓ ؾ
ايعهطٞ ثِ ْٓتكٌ إىل ؾش١ اؾص٤ ا٭ٍٚ َٓ٘ ْٚكٍٛ: إٕ شٜداڄ املعدل عٓ٘ بـ)د( 

ٕٛ ناتباڄ سني َا ٖٛ غرل َتشـسى ا٭ؾـابع، ٜعـين إٔ َكتكـ٢     ٫ ميهٔ إٔ ٜه
ٌڈ َع ا ٯخس يف شَاْ٘، ا٫چ إٔ ذيو تكازٕ ايٛؾؿني ٚإ نإ دٛاش إدتُاع ن

طبع٘ ا٭ٚيٞ َٚا مل ٜهٔ ٖٓاى َاْع عٔ دـٛاش ذيـو نُـا يف املكـاّ،      عطب
سٝح إٔ املاْع َٛدٛد ؾإٕ شٜداڄ ايرٟ ؾسقٓا أْـ٘ فُـعٷ يًٛؾـؿني )ايهتابـ١،     
غرل َتشسى ا٭ؾابع( َع ٚؾـ إٔ تكـازٕ ايٛؾـؿني ٜٴعٵـين ٚدـٛد نـٌ َـع       

ــ٘، ٫ ميهــٔ إٔ ٜهــٕٛ    ــد اٯخــس يف شَاْ ــاڄ ســني َــا ٖــٛ غــرل َتشــسى    شٜ ناتب
ا٭ؾابع َٚا داّ ٖٛ ضانٔ ا٭ؾابع، ؾإْ٘ ٜؿٌ بايٓتٝذ١ إىل خ٬ف ا٭ؾٌ 

ناتبــاڄ ســني ضــه١ْٛ  شٜــد املؿــسٚض ؾــدق٘، ٚذيــو ٭ْــ٘ إذا دــاش إٔ ٜهــٕٛ   
بع ؾُٔ ٫شَ٘ أْ٘ داش إٔ ٜهٕٛ شٜد ضانٔ ا٭ؾابع سني ٖـٛ ناتـب،   ا٭ؾا
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ٌٸ ٚاســد يف شَــإ  ملــا َــسٸ َــٔ إٔ ايٛؾــؿني اذا تكازْــا يف َٛؾــٛفٺ ؾــدم نــ
 ٚدٛد اٯخس ٖٚٛ ْؿظ َٛزد اٱدتُاع.
بعض ايهاتب َتشسى ا٭ؾـابع   –ٚاؿاٍ إٔ سهِ ا٭ؾٌ أٟ قٛيٓا 

يو، ؾإٕ َؿادٙ إٔ شٜـداڄ َتشـسى   ٜٓايف ذ –بايكسٚز٠ اٚ بايدٚاّ َا داّ ناتباڄ 
ا٭ؾابع بايكسٚز٠ اٚ دا٥ُاڄ َا داّ ناتباڄ ٫ إٔ ٜهٕٛ ضانٔ ا٭ؾابع يف ٖرا 

 اؿاٍ.
ــ٘، ؾــاؿهِ     ؾٗــرا خًـــ ٚقــاٍ ٭ٕ ايػــ٤ٞ ٫ ٜٓكًــب عُــا ٖــٛ عًٝ

 املرنٛز ع٢ً خ٬ف ا٭ؾٌ املؿسٚض ؾدق٘.
ط ٜؿدم إٔ )بعض َا يٝظ عتشسى ا٭ؾـابع ٖٚـٛ   ٛإذاڄ يف آخس ايػ

شٜد يٝظ ناتبـاڄ َـا داّ يـٝظ عتشـسى ا٭ؾـابع( ٖٚـرا ٖـٛ اؾـص٤ ا٭ٍٚ َـٔ          
 ايعهظ.

ايٓتٝذـــ١ يف ْٗاٜـــ١ املڀـــاف: اْـــ٘ ثبـــس ايعهـــظ بهـــ٬ دص٥ٝـــ٘ بـــديٌٝ 
 اٱؾذلاض.

هـٕٛ قـد ختُٓـا    ْٖرا لـاّ ايهـ٬ّ يف َباسـح عهـظ ايٓكـٝض، ٚبـ٘       
َـٔ   اؾص٤ ايجاْٞ َٔ نتابٓا، ٚقد ٚقع ايؿـساؽ َـٔ تبٝٝكـ٘ ٜـّٛ اؿـادٟ عػـس      

 .ـ1428ٖقسّ اؿساّ 
 ٚاؿُد هلل زب ايعاملني أ٫ٚڄ ٚآخساڄ
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