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�م � ا�ر�
ـــن ا�ر��م  

  
  

�ن أن ��
���� وأ���ن : ��ل ��������ل �إٌ�� "ر$�� ا 
��# "�� ا��
�وات وا رض وا�
��و' �
  1ا �زاب .. 
��� و�
��� ا+���ن إ�* (�ن ظ�و

 ����� � *

و"# 
ن أ�وال��ق ان (.�ر ر��

�ء ا���ف �0 ����ر ��ظ   �""#��
  " ا 
�� أ��� ا�ذ�ن آ
�وا ' �3و�وا � وا�ر�ول و�3و�وا أ
����(م وأ��م : و��ل �����

  2.)27(ا ���ل..���
ون
��م ا وا9ل "�� أداء ا 
وال وا�و��ء ����ود ��ط ل ��6  0���م �(ن ا 
��# ��;رة 

� 0���ر، ��0 ا�
��رق وا�
>�رب ��
�رة ا��و��د ا�وا�رة، و.
رة ا+�
�ن ا�����# وا�زاد ��
إن (�ؤ�ؤة ����# و�وھر ��0، و
�دن أ;�ل �0 �د ;��6 ��ل، و�د ��ل ;ل � "��* و��م

�ذر ��وب ا�ر��ل .م "�
وا 
ن ا��رآن .م "�
وا 
ن ا���#، و��ل "ن ا 
��# �ز�ت  0�
��ھ��# ��3رھم �0 ا+�Aم إذا ���وا
��دن ا��رب ����و��0 ؟ ��3رھم �0 ا�.(  


��# إ��
# ��رع �  �� ����� 0�ا�ذ�ن إن 
(���ھم �0 : ا���س و�0 ���ة ا���س ، ��ل �����

�روف و��و "ن ا�
�(ر��  ".ا رض أ��
وا ا�;Aة وآ�وا ا�ز(�ة وأ
روا 

���;Aة أ
��# إذا $���� ا��د ��و �
� �واھ� أ6�$، " ���. #��
�� ا�ذ(ر و و��ءا و 
�;��ب ا 
ر ;�� � "��* و��م ودوام "�� ا�د�ن إ�� آ3ر ا��
ر، وھ0 �وة �0 ��ظ 

أ����0 : إ�ك ا��وم �د��� 
(�ن أ
�ن ��ل: ا���وق (
� أ��ب �و�ف "��* ا��Aم ا�
�ك �
� ��ل
  "."�� 3زا9ن ا رض إ�0 ���ظ "��م 

��
# ا�;ر و ���

را�# ا��
6، و  #��
إن ا��
6 وا�;ر وا��ؤاد (ل "�# ا��ؤاد ، وا 
وھل �(ب ا���س "�� 
��3رھم �0 ( و�س ����ن "ن ا�
���ك، " 
�9و'أو'9ك (�ن "�* 


� (��وا " ، )��ر ���م إ' �;�9د أ�����م �وم ���د "���م أ�����م و أ�د��م وأر���م 

�ت ا�.A.# ا�ذ�ن ھ" ��
�ون �: �د $��وا أ
�����مم أول 
ن ���ر �م ا���ر  �����م ، و�و �

��ھد و�د 
��ھد ����ل 
ا���رئ ����ل ��رئ و�د ��ل ، وا�
�;دق ����ل �واد و�د ��ل ، وا�
�زاء "�د �  *� ������ھم أ����م " ��ل  ن ا�
را09 ' ����ب "
�* و ' �ر�" ��وا � 


# "�� ا���A" #���3ن �3ن، " �ق ، و�ذ�ك (��ت ا�
إذا �دث (ذب وإذا و"د أ�3ف وإذا أ�
�ر�  ".وإذا "�ھد Gدر وإذا �3;م 

                                                           

  #�H27ا �زاب ا
1
  

  #�H27ا ���ل ا
2
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��ن و��ك ;��* ;�� � "��* و��م ���
�� #

�ن ، و3د��
(A :" و ا 
��# ���م ��وق ا�
وI ' �3ز�ك � أدا إ�ك ��;ل ا�ر�م، و��
ل ا�(ل ، و�(�� ا�
�دوم و���ن "�� �وا9ب 

  ".ا��ق 
�

�ن �
ون "�د وا���
��9ز �ن ا� J�;9ول(�(م راع و(�(م "، " �روط�م وا��
"ن  
  .3" ر"��*

�0 أ��� ��ل 
�رم 
���ب "��*، �(��� ���وع و���3ف إذا �ظر�� إ���� و ���
����ق ا��را9م 

��و"# ���3ف �A�3ف و��# ا��ظر  �

ن �Gر ھذه ا�و��#، و"�� ھذا ���م ا��را9م أ���


��ھ� إ�� �دود، و�;�ص أو د�# �ظر�� إ�� إ����، �Lذا �� #
# ا���و���ا��را9م 
ن ��ث 

��ھ� إ�� �را9م "
���ز �رو �� 0���و�را9م �Gر  د�# ، وإذا �ظر�� إ���� 
ن ��ث �;د ا�

�ر و�ت (�"
د�# �"�س ��، وإذا �ظر�� إ���� ��
، و�را9م ' ��� ��
��ھ� إ�� �را9م 
�# و�را9م  ار�(���إ���� 
ن ��ث طر��#  ��س ���� ، وإذا �ظر����
��ھ� إ�� �را9م ا���

�# وإ�� �را9م ��ط# و�را9م ا"���د، وإ�� �را9م 
ؤ��# و�را9م �Gر 
ؤ��# ، وإذا ��

�"# و�را9م $د ا �راد ، وإ�� �ظر�� إ�� ط����� ا��3;# ��
��ھ� إ�� �را9م �$د ا�

�را9م "�د�# و�را9م �����#.  
�ر�
# ��ز�ر�# 
ن ا��را9م ا��0 ����ب "���� ��و# أو أ(.ر 
ن  #��
�ر�
# ���3# ا �

ا��ر��# "�� "دم ��د�د "�و#  �ر;ت "�و�ت ا����ز�ر، و
��� ا���ز�ر ا���د�ب و�د 
�3ف 
و"# 
ن ا���و�ت ��ذه ا��را9م �دأ �
(ل �ر�
# ��ز�ر�#، وا(��ت ��ر�ر 

��دھ�، 
� ا���و�ت و����0 
 #
و�ر(ت ����$0 أن ���3ر ا���و# أو ا���و�ت �0 (ل �ر�
�رم، �����و�ت 9Aم
�را9م ا���ز�ر �Gر 
�درة و�را9م  ظروف ا��ر�
# وظروف ا� 0�

�را9م ا��دود وا��;�ص 0�وا�د�# و��س �0 ا+
(�ن  ا���ز�ر �Gر 
�دودة (
� ھو ا���ل 
�
�0 (ل و�ت (��ر� و���3#  ��د�دھ�، و�د �;ت ا��ر��# "�� �$�� وھو  #
ر �ر����

و�� ا 
ر ا��ص "�� �$�� ا3Hر وھو ا���م ا (ر  ا 
��# وا��ب وا�ر�وة، و�ر(ت 

ر ا��ر�# �0 ا��ص "�� ھذه ا��را9م او��  
ن �را9م ا����ز�ر و�(ن ا��ر��# �م ��رك  
�
ت أن �(ون ا���ر�م ��ب �ل أو 

�"# و��ظ���� وا�د��ع "ن ���$�* ���# ا�

��
����3 �
�دئ ا��ر��# و�ظ�
  .ا���م 
;����� و�ظ�
�� ا���م وأن ' �(ون 
و�د �;دت ا��ر��# 
ن إ"ط�ء أو�� ا 
ر �ق ا���ر�6 �0 ھذه ا��دود �
(��م 
ن ��ظ�م 
 #"�
��ظ# "�� 
;��J ا���

�"# و�و����� ��و���ت ا�;���#، و�
(���م 
ن ا��ا�

#����
ا�ظروف ا�ط�ر9#، وا��رق �ن ا��ر�
# ا��0 ��ر
�� أو�� ا 
ر أن  وا�د��ع "��� و
�
 �
 �

���، أ A���J;� A أن ���ر  �
��ر
* أو�و ا 
ر  �;ت "��* ا��ر��# 
�رم دا9

                                                           


�# درا�# 
��ر�# ،"د� ��دون ص A�+ا��$�رة ا N0 ��ر�� #��
���310،11# ا 
3
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#
�" #��;
�وز أن ��ح Gدا إذا ا��$� ذ�ك ��، و' ��رف ا��وا��ن ا�و$��# ھذا 4 .ا��وم 
� إ�� �����ت و��J و
����3ت، و
�ر"�� ا����09 ا�����م وإ�
� ���م ا��را9م ��G 0ا�وط�

6 �;���* ��را9م 
أ3ذ ����م ا��را9م إ�� �را9م �دود و�;�ص أو د�#، و�را9م ���ز�ر 
�0 ا�
�دة  #�
A�+6 إ����* ���ر��# ا
" ج.
ن ق 449ا���ز�ر إ�� ���ت و��J و
����3ت 


�6 ا��$��� ا��0 �م ��ظم �ذا ا����ون ��#�
A�+ت ا��ر��# ا��$��
� #�$�3 ��."  
  : و
ن ھذا ا���د�م �
(ن أن ���م ھذا ا��رض إ�� �;��ن


�# وا����ون ا����09 ا�
ور����0A�+0 ا��ر��# ا� #��
�;ل أول(
��وم ���3# ا (  
 A��� 6 إ���ء ا�$وء
�0 ا��ر��# وا����ون ا����09 ا�
ور����0  #��
أر(�ن �ر�
# ���3# ا 

��" #��
�را9م ���3# ا  #���
  .ا��را9م ا�
  


�# وا����ون : ا��;ل ا ولA�+ن ا��ر��# ا
�0 (ل  #��

��وم ���3# ا 
  ا����09 ا�
ور����0


�#: ا�
�ث ا ولA�+0 ا��ر��# ا� #��

��وم ���3# ا   
#���3  #��
# ھ0 
���3# ا��ق ��ض ا���د وھ0 �س 
�ل ��س "��* �" #�; #��
ا 


��م ;�3
"�� ا��0ء ا�
ؤ�
ن "��* وا��واطؤ  �A���Aءو
��* و"دم رده  ;��* و
�ب "��* 
ن �ق ا�� �
  .��سوا�ذھ�ب *، وھ0 "دم ا�و��ء 

�ر �* ، ��و �"
ل ا�
�و���3# ا 
��# ھ0 ا����ض ا��ق "�� ��# ا�
���رة ، أي ��
ل 
0<�� ' �
��2
ل ����* "
ل ا�9�3ن، وا��3ون "�ده ا����ص و�>�ر ا���ل إ��   �
وا 
��# إ

Lذن أو >�ر  ��)��

��# ا��3;# ھ0 (ل "�ن �;�ت �0 �د �Gر  �� ، #
�" �
�3;# وإ
، ر�#�# و ا��إذن ا�
��ك، �رط أن �(ون �د أ3ر "��� و�(ن �م �ط��� (��ود��# و
�ل ا��ر(

وا�ود��# ا��0 ��3ر ردھ� �ذر، و���ط# ا��0 �م ��رف ;����، وا 
��# ا���
# ھ0 
ن 
ا��و�� "�� ا�
�ل >�ر إذن ا�
��ك و' "�
* "�� �Gر ��# ا���دي ، (
� ���ل �د "دوان 
��د ا��دوان ھ0 ا��0 �و$6 "�� (ل �0ء ��>�ر دون و�* �ق، (�د ا�>�;ب  ،#��
و�د أ


�و�د ا 0�� #��
دون "ذر، أ
� �د ا  �� �ود�6 إذا ��دى، و��ود ا�ود�6 ��ود��# أو ا���ر 
�Aء Lذن ا�
��ك أو ا���رع، و(ل �د و$�ت "�� �0ء Lذن 
��(* أو 
ن ��وب ��(�ن ا'


��(�#، وا��د ا��0 ���و�0 "�� ا��0ء Lذن ا��رع ��
� أ
��# �ر"�# #��

� أ�� *�".5  
ق � �

 J$د��� #��

�# �د "ر�وا ���3# ا A�+ء ا��ر��# ا����ة 
��ن 
���ر# ' أن 

���0 : �3رج "ن (و��� 0��
���3# و�س و��د وا���Aء ، و"دم و��ء وا����ص ، 

                                                           

65إ��63."د ا���در "وض ا��زء ا ول ص 
4
  

���326# ا 
��# ص "د ا�
��ن ، 
5
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 0��0 ا��># و #��
ا����و�0 وھ0 �د3ل $
ن 
���  ا';طAح
���ر# ���ر�ف ���3# ا 
*��" �

��* و� *���  .ظ�م ا+���ن ����* 

;ورة أ"م وأ�
ل �0 $وء ا��ر��#  #��
و��رف �ض ا�����ء ا���.�ن ���3# ا 
���� #�
A�+ل ا�.�# ا��0 : اA<��رة �ر"� إ��ءة ا��

ل ا ھ��# ا��) 6�

د �رد ����


ن A3ل ار�(�ب 
�ظورا *��
6 أود"ت  0�ت �ر"�# ��� � "��� ��ز�ر �(و��� ����
ذ�ر أو �وء ا��>Aل ا�
�دئ وا���م � #�
A�+ق ا��0 �.ت "���� ا��ر"# اA3 رم ا�)
و

  6.أو اA�3س أو ا���
�ل 
� أ�
ن "��* ��G 0ر 
و$�* �;���* أو �;���G Jره
�
��ل ھ0 ھذه ا 
��# ا��ظ�
# ا��0 أت ا��
�وات 
6 "ظ
��� و �ا رض 
6 ����� وا�

�0 ��ن أن ا+���ن ا�$��ف ا�;>�ر �د �
���؟ ����
��� أن ��A; 6
.  
ن 
ن ا��د
�ء وا�
��;ر�ن ا��
�'ت (.�رة �0 ����ر ھذه ا�H# ، و�(ن و��د أورد ا�
��رو

�
ا�(�رة ھذه ھو ا�
�ؤو��# وا��(��ف ��# ���رب ���ظر ھو أن ا�
�;ود 
ن ا 
��# ا+ 
��
  .� "�� "��ق ا+���ن ��ث ' ����ر ذ�ك إ' و�ود ا���ل وا��ر�# وا+رادةا�

 ���
أ�ل �Lن ا��(��ف وا�
�ؤو��# أ
�م � ����� وا���س وا���س ھ0 وظ��# .���# ' �(�د ���

��� أي 
و�ود آ3ر �وى ا+���ن، و��6 ذ�ك ��د ��ل � ����� ا���ل �و' ���ق 

" 0�
وع ھذه ا�;��ت ا�.A.#  ا'���3ب
��# وا��ر�# وا+رادة �
ھ0 ا�.واب وا����ب، و
�# ا+���# و
�زه "�� ��9ر A3م ا���
�ن "ظ
# ا+���ن �ن ا�
�3و��ت ��ث ا��3ره � ��
ا�
�3و��ت ا 3رى �0 "��م ا�و�ود، �(ن ھذا ا+���ن ا�ظ�وم ا���ول �م ��در ھذا ا�
��م 

 6��
�ز���ت ا���وا�ر 0�
ن ��ل  و�ورط  ��
ة وا ھواء ا�ر�3;# وذ�ك ظ�م ���* و�ر
  ."�� � وا'����حا����دة ا��ظ�
# ا��0 ���ظره �0 �ر(# �(�
��# ��و ا��ق 

ب �ول ھذه ا 
��# ا+���#، ���و' ھو �م �(ن  �
و"�� ھذا ا ��س �(ون ا+���ن ظ�و
�# ا+���# ل  ، و
ن دون ذ�ك 'ا'���3ر ن �و��� "�A# ا���ل و�ب A3م ا���
�;ل إ�� 

ب "دم ��ظ* ��ذه ا 
��# و��و(* طر�ق ا�#���3 �0 أداء ھذه �(و�* ظ�و
� و��و' 
  .ا�
�ؤو��# ا�(�رة

أ�ل �Lن ا 
��# ا��0 
ن ����� أن �و;�* إ�� ذروة ا����دة ا������# �0 ��ل ��ظ��، �Lن 
�
 0����6 ا�ذ�# وا�
�(�# وا����ء ��� أ�* ������3 ���ب (ذ�ك �0 ��وط ھذا ا+���ن 

�رة أ3رى: "
;داق �و�* ������(ون �أن ا��
�وات : ل ھم أ$ل 
ن ا ���م وا�دواب، و
ول ھذه ا 
��# ا+���#، وأ"��ت � ��" #���ل 
6 "ظ
��� و����� ��� ا����وا رض وا�

ب و�ود ھذه ا�����# �و�(ن ا+�"دم ;�����A �ذ�ك ������ ا��(و���# و���ن ����� ��ن و
  .ا�(ر�
# ا��0 
��* � ����� وا��وة 

                                                           

 6
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�ل ��ظ�� � 0�
� أن أ(.ر ا���س �م �را"وا �ق ھذه ا 
��# ا+���# و�م ���ر(وا و�(ن 

ن  ظ�
وا أ����م أ�د ا�ظ�م �ر
���� وأدا��9 �ذ�ك ا����وا "�وان ا�ظ�وم وا���ول  ��م

ا��ظ�م ا�ذي 
��* � ����� ��S��ن و"��وا ا�>��# "ن ھذه ا�
وھ#  ا'���3ر��ل ھذا 

ن ا�ظ�م وا���ل، وھذا  ���� �
ا+���# ا��ظ�
# و�ر(وھ� وراء ظ�ورھم ، ����3# ا 
��# إ�

�
���� ������* و��ر�ره �0 ھذا ا�
�ث ا 0�A3، أ�ل �Lن ��ظ ا 
��# �دل "��  ھو 

� ا��3��  .ھ0 د��ل ا�ظ�م وا�����#��# ا���ل وا��دا�#، 


راد 
ن (ون ا+���ن ظ�و
� و��و' ھم ا ��3ص ا�ذ�ن ����ون ���# ا�(�ر ���ا�ذ�ن  وأ
����ون $�ف ا+�
�ن وا���وى، وإ' �Lن أو���ء � وا�;����ن 
ن ا���د ا�ذ�ن ���ر(ون 

 0�A3 0 ��و(�م ا�0"�
����ء وا و���ء ���Lم �را"و وا'�T� ��� #��
ن �ق ھذه ا 
���م و�0 ا�����# إن ھؤ'ء ا�(�رة ا�
���ة "�� "� وا����م �ذه ا�
�ؤو��#  دا��9و���ون 


ن و�ود "��م ا����3# وو�ود ا+���ن �
  .7ا و���ء �
.�ون ا��دف ا �

(ن 
��م و� "��م �(�موإن �ر�دوا ����3ك ��د ��3وا � " و�و�* �������
ن �ل "8  

 �

  :��ر�ب "�� ا����3# أن � ����� ��ط أ"
�ل ا���9�3ن و�دا�رھم (
� ��ل �ل و"Aو
���3# � "ز و�ل و���3# ر�و�* ;�� � "��* : أر�# أ;��ف ا'"��ر�#���3 �ذا إن �

  .و��م و���3# ا 
��# و���3# ا���س
���ل��د �ذر ����* و����� ر�و�* ا�(ر�م 
ن أھل ا����3# ��ذ�را ;ر� *��إ�� : �� ' �س 


� أراك � و' �(ن ����9�3ن  أ�ز���9"3;�
�إ��ك ا�(��ب ���ق ���(م �ن ا���س   

�# ���دة "�� ا���س A�+أن ا�د"وة ا �
��(و�وا ��داء "�� ا���س : " (
� ��ل �����و

�وز أن ��$م إ���� 9�3ن و' �9�3#، وھ 10"�(ون ا�ر�ول "��(م ���داو� A�و 
��� �و�* ، 

ر "�� ";�� � "��* و��م G وز ���دة 9�3ن و' �9�3# و' زان و' زا��# و' ذي�� '

  ."أ�3*

ر�ول � ;�� �  �ر ;��ب �م �0 أداء ا�
�ؤو��# ��0 ا��د�ث "نوا 
��# أ;ل 

(�ن ا���س ����ون : "��* و��م ، �ذ��# ر$0 � "�* إذ ��ل �0 ا��د�ث ا�
��ق "��*
�3�# أن �در(�0
، و(�ن "ر�ول � ;�� � "��* و��م "ن ا��3ر و(�ت أ���* "ن ا��ر 

�و�* ���
�0 د"�9* " ' �3ن 
ن ��3ك :" ;�� � "��* و��م ��ذر  ���
وأ"وذ :(و�����ذ 
 #�9 ���L�  ).ا�ط��# ك 
ن ا�#���3 


���م ا �رار، ' �ر(ن إ���� ا���وس ا��رة  ذ�ك 
���0 وا$�# ��دد ��د �
ل ��ظ ا�#���3
�0 ا��3ل  #�"�
�و' �ر$6 أ����� ا �واه ا��ظ��#، 
���0 �(رس ا A3ق ا��رد�# وا�

                                                           

6 ��ق ص �د � ��دون 
ر"20-21
7  
  #�H71�ورة ا ���ل ا
8
  

 #�H52�ورة �و�ف ا
9
  

 #�H105ا����ء ا
10
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Aت ا�ذا��# وا��رد�# إ�� أ���
;� �ظم ا��(م وا�����# وا'��;�د وا����د، 
ن أ�;� ا�

�ع��  :وا'


ن �م ��ذب ���* *���د �3ن ���* *���  و�م ����6 
  و
ن ا����م ��Aوة ا�
�ل وا���ه أو ا��وة ��د �3ن ���**
���وى ��د �3ن ���** *;ره "ن "�و* و
رض �� 0�G ن
  و
��د �3ن ���* * 0��
  و
ن Gر�* ا�
ط�
6 وأ"
�* ا 
��>$ب وا���وة ��د �3ن ���*  و
ن Gل "��**  

� ��س ��ك ��د ��3ك*  و
ن 
د�ك 

� ��وى ��د ��3ك أ��"�و
ن ��ر "�ك ا�ر�د *�  
  و
ن ���رك "�ك ��د ��3ك*

6 وا��در و*����د ��3ك
ن (�ن 
�ك �0 أ
ر  *  


� د�ت أو ��ت، و ا 
�ن ' �3ون أدا، �
 #
إن ا����3# رأس (ل 3ط�9# و"�وان (ل �ر�

� و' (��را و' ��9�3 �0 ا��د�ث '��
أدي ا 
��# إ�� 
ن أ�
�ك و' �3ن 
ن : �3ون 

  ".��3ك 
  .ا�9�3ن �م ��3ك ا 
�ن و�(ن ا�9
�ت: ��J و��ل �ض ا���ف ا�;


ن �د�ث أ0 "ا�
����ر 
ؤ�
ن: و��ل ;�� � "��* و��م � *

��م ر� *�
� أ3ر
، و
0 .م : �ول � أ' ����
��0؟ ��لر ��: ذر ر$0 � "�* ��ل ��ت)�
�$رب �ده "�� 

�� أ� ذر إ�ك $��ف وإ��� أ
��# وإ��� �وم ا����
# 3زي و�دا
#، إ' 
ن أ3ذھ� ���� : ��ل
����  ".وأدى ا�ذي "��* 


� 3طب ر�ول � ;�� � "��* و��م إ' و��ل ' : أ�س ان 
��ك ر$0 � "�* ��ل "ن
� #��
  .*إ�
�ن �
ن ' أ

 0�
�م "�0 ر$0 � "�* ا�وS� "��* و��م أ�* ��ل �;��  �د�ث "ن ر�ول �" ��� أ
�
 0�ر وا����ر �� #��
و�د ��ل ;��  ،11"ط �ل و�ل ��� ا��3ط وا�
�3 ا���ن أدي ا 

ض ��� #
��ظل أ.رھ� ، .م ���م ا��و *
ن �� #��
ض ا ��� #
� "��* و��م ���م ا�ر�ل ا��و


ر د�ر��* "�� ر��ك ���ض ��راه ��ل ، (
���� أ.رھ� 
.ل أ.ر ا� ����� *��را و��س �

 #��
�Aن : ����ل�0ء و�;J ا���س �����ون �A �(�د أ�د �ؤدي ا  0� 0�ر�A أ
���، إن 
# 3ردل 
ن إ�
�ن ، و��د أ�0 : و���ل ��ر�ل � *�� 0� �

� أ"��* و
� أظر�* و
� أ��ده و


� رده "�0"�0 ز
�ن و' أ��0 أ�(م ���ت ��
+�Aم ، وإن (�ن �;را��� رده ا �9ن (�ن 

� (�ت أ��6 إ' �Aن و�Aن��"�* "�0�  12".، وأ
� ا��وم 

                                                           

6 ��ق ص�د � ��دون 
ر"36- 35
11

  
J��;2596 ا��3ري ا��زء ا���دس ص 
12
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����ن "ظم��ذا ا��د�ث  *  0� ����

6 وأ.ر إھ��
�0 ا����
# ا� ����ا 
��# وأ.ر �ط
  .ا��را�* و�3ر�ب "
را�*

 A�
ن �0 ذ(ر ر�ول � ;�� � "��* و��م "�د ر�ل 
ن �0 إ�را�9ل أ�* ��ل ر
�I ���دا ���ل: ا0��9 ����داء أ��دھم ���ل: إ�را�9ل أن ����* أ�ف د���ر ���ل ��) : 0��9��

���3رج �0 ا��ر ، : (�� �A��) I ��ل: �ل��(��ل  �
�
;د�ت، �د���� إ��* "�� أ�ل 
، ����*، .م ا��
س 
ر(� �ر(�� �$���3ذ  ��دم� ���م ��د 
ر( *��"��* ا �ل ا�ذي أ

�د3ل ���� أ�ف د���ر، و;���# 
�* إ�� ;��* .م��3# و��رھ�،   U�
و$���، .م أ�� ز
���ت  ����ت���م أ�0 (�ت ا���م إ�ك : �� ا��ر ���ل ،A��) 0��������A أ�ف د���ر  : 0�)

�ر0$ ك، و����0 ���دا ���ت (�� �I ���دا A��) I��ر0$ ذ�ك وإ�0 ��دت أن  ،
 ��0 ا��ر .م ا�;رف،  أ�د 
ر( ��أ�ث إ��* ا�ذي �* ��م أ�در ، وإ�0 أ��ود"��، �ر
�ت 

ظر ��ل 
ر(� أ���*، �� (�ن �ده، �3رج ا�ر�ل ا�ذيوھو �0 ذ�ك ���
س 
ر(� �3رج إ�� 
�3# ا��0 ���� ا�
�ل ���Lذا  ، *��
��ء ��3ذھ�  ھ�* �ط�
� ��رھ� و�د ا�
�ل  ، ��

��� .م أ�دم ا�ذي (�ن �د أ���*  وا�;���# ،��0 ط�ب  و� 
�ز�ت ��ھدا: د���ر ���ل � �ف
�
��ك ل ا�ذي
ر(# ��Hك � �
� و�دت 
ر( �� ،*��: ل ھل (�ت �.ت إ�0 �0ء ��لأ��ت 

ل ا�ذي �9ت ��*، ��لأ3ر� ��Lن � �د أدى "�ك ا�ذي �.ت �0 : ك أ�0 �م أ�د 
ر(
���;رف � �ف د���ر ،#  13.را�دا ا��3

  ".ا�;دق أ
��# وا�(ذب ���3# : " ��ل ا����3# أو (ر ر0$ � "�*
��وم "��* 3ط�* �0 ���دة ا 
# وھو  �����أ أ"�ن ا����3# أو(ر ر0$ � "�* 
دأ

ھذا ا�
دأ ا�����0 ا��(�م �* ا .ر ا���م ا���(م وا 
# ھو أ��س ا����
ل وا�;دق �ن :"أن
�0 �وة #
��ور ا�.�# ���� و�ن ��(
�� إ�* �3ق ����0 
�ط�ق 
ن د"وة  ا  N��ث �ر��

  ".وا ا��وا � و(�وا 
6 ا�;�د��ن�� أ��� ا�ذ�ن آ
�: ا+�Aم إ�� ا�;دق ، ��ل �����
�در  ا �لأ$�ت، إن ' �ؤ3ر "
ل ا��وم إ�� Gد، ��Lك إذا ���ت ذ�ك "�دون ا 
ل، 


ل �د ا �ل" ' *�L�
ل، ���د �وم "، ��ل ;�� � "��* و��م " ا �ل " �
' �زول �د
6�ل "ن أر�� ��� #

�: ا���� *

ن أ�ن "
ل ��* و"ن "
ره ��م أ�� "ن "� *��
�ه و"ن 

  .14ا(��* و��م أ���* و"ن ��ده ��م أAه

�0 (ل 
ن ا����ون ا�
ور����0 
��وم ���3: ا�
�ث ا�.��0 #��
# ا 
  :وا��وا��ن ا�و$��# ا 3رى

  
                                                           


��م ا��زء ا�.��ث ص  J��;1345
13

  
6-3ا���د�# ص.أو �و�ف ط 
14
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�0 ا���رة ا�.���# 
ن ا��رع ا�.��0  #��
�ص ا����ون ا����09 ا�
ور����0 "�� �ر�
# ���3# ا 

واد ھ��0ت ا��ب ا�.��0  6�����ت وا���J $د ا �راد وذ�ك �0 أر��  :ا�
���ق 

"واطف ��;رة ���;ل 
�* "�� ��دات  (ل 
ن ا��>ل �����ت أو $�ف أو: 377ا�
�دة


ب  إراءات �S$رار * �ت أو �3 �;أو �ض ��ود أو 
��و'ت أو أوراق ���ر�# ا�رإ
�ط6 ا��ظر "ن ا��( #
ل ا�ذي �
ت ��* ھذه ا�
��و$# أو أو �Gر ذ�ك 
ن ا�و.�9ق ا�
�ز

س 
ن ��ر�ن "�� ا �ل ���
ن أ��3ت ، ����ب  #
إ�� ����ن "�� ا (.ر و>را

�6 ا���'ت أن �ر�6 ا�>را
# إ�� ر6 300.000أو��# إ�� 10.000� 0�أو��# ، و�
(ن 

��رة ا�
�ن �0 ا� ا �;�ة و��و�$�ت ا�$رر إذا (�ن ذ�ك أ(.ر 
ن ا��د دا�
��V ا�
��ر
#�  .ا���

�# إ�� ذ�ك �
(ن أن �طق ا����$+�
ن ا�
�دة و�ت ا�
�;وص "���� �0 ا���رة ا�.��.و #
 #�  .ا���

�دة ): 378(ا�
�دة ��(ل 
ن أ�
ن "�� ور�#  ����376ب ����و�ت ا�
�;وص "���� 


�ررا "���� زورا  �����
�;رف  اء 
�* أو أيا��زا
� أو إرأو 
و��# "�� ��ض و�3ن أ
  .�رض ا��3ص ا�
و�6 أو .رو�* ��$ررآ3ر �
(ن أن �

و�0 ا����# ا��0 ' �(ون ا�ور�# ا�
و��# "�� ��ض �د "�د �� إ��* ���3ذ $ده +�راءات 
  .ا��زا�9# �و;�* 
زورا و����ب �ذا ا�و;ف

س 
ن ��# أ��ر "�� ا �ل إ�� أر6 ��وات "�� ا (.ر ): 379(ا�
�دة�������ب 

#
أو��# (ل 
ن ���3س أو �دد أورا�� ���ر�# أو ��ودا أو 60.000أو��# إ��5000
ن  و>را

3رى ��$
ن أو أو أوراق 
���# أو 
��3;�ت أو 
�ررات أ$�69 أو أ�# أ���ء أ3رى 
راء �د ��
ت إ��* "�� ��ل ا+��رة أو ا�ود��# أو ا�و(��# أو ا�رھن أو ���$0 ا��زا
� أو إ


ل   داءأو ا ���
�ل'ا�ر�# ""����
�ر �رط ردھ� أو ��د�
�� أو '����
ل 
��ن  " 0�

��(��� أو وا$�0 ا��د "���� أو ���ز���  .وذ�ك إ$رارا 

0��رد (ون ا���"ل �د أ"ذر رد أو  ا'A�3س إن ط�6 ا�>ش 
وا��د�د ��ر�ب "�� 
إ�$�ر ا وراق ا����ر�# أو ا���ود أو ا�$�69 أو أ�# أ���ء أ3رى أو أوراق 
���# أو 

  .ا�
��3;�ت أو ا�
�ررات ا 3رى ا��0 ��$
ن ا��زا
� أو إراء و�م �
�.ل
أو ا�>�ر أو  *���"ن ا�دا�6 "ن ' ���# إذا (�ن "دم ����ذ ا'��زام ����9 "ن �وة ��ھرة أو 

  ."ن "
ل �3رج "ن إرادة ا���"ل، و����"ل أن �.ت ھذه ا�و��69 ��� ا�و��9ل
 #Gرا
# إذا ار�(ت ���3# أو��# )1.000.000("�ر ��وات 
ن ا��س و إ��و�ر�6 ا���و

 #��
��س إدارة أو "و�� �0 ا 
 0�
�ور ���;ل �واء و;�* 
د�را �� إ�� ا���3ص ��
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�روع ���ري أو ;��"0 أو ����* ا��3ص "�� أ
وال أو ��م ��م ا�ود��#  0��ر(# أو 
  .أو ا�و(��# أو ا�رھن 

�ر أو �
ن طرف �3دم  #�إذا ار�(ت ���3# ا 
��# ا�
�ررة وا�
���ب "���� �0 ا���رة ا���

3دو
) ا�د�ن(أ�د ر��ل ا�(���#  ��
�ذ أو�Lن 
دة ، أو (��ب أو "�
ل وذ�ك إ$رارا  ، *

  .أو��#)1.000.000(ا��س �
(ن ر���� إ�� "�ر ��وات وا�>را
# إ�� 

ن 36و�
(ن "Aوة "�� ذ�ك أن ���ط "�� ا����ة ا��ر
�ن 
ن ا���وق ا�واردة �0 ا�
�دة 


دة 
��و�# � #

ن ا+�� 6�
  .���ون ا���و�ت �
دة "�ر ��وات "�� ا (.ر وا�

ن  (:380ا�
�دة  #
أو��# (ل 
ن �دم ��دات أو 20.000أو��# إ�� ����5000ب >را

�ي طر��# (��ت، ��و�� ا��(م �ذه 
��ز"# �$��9# .م ا��3���  0�أوراق أو 
ذ(رات 

# ا�
���دة ���زاع�ا�)�
  .)�و# ا�

 ، 6
��

ن �ن ا��را9م ا�3ط�رة ا��0 ��دد ا�.�# ا���
# دا3ل ا� ،#��
ر �ر�
# ���3# ا ���
��;ب "�� 
�(�# �ق ا ��3ص، وا��0 ���ر إ�دى  ا��0�را9م ا 
وال وھ0 
ن �ن 


ن A3ل ���3# ا�.�# ���واذ "�� أ
وال ا�>�را��0 �د �م "ن طر���� ا'ا�طرق وا�و��9ل  ،

* ا�
�ل ا�
��ول���� 0���  .��0 و$��� ا��3ص �0 ا�

�ر���# ���و��#  و
ن أ�ل ھذا �د3ل ا�
�رع ا�
ور����0 (>�ره 
ن ا���ر���ت وا$�� 

�(�# ا ��3ص ، 
$��� ا���3ق "�� (ل 
ن ��ول �* ���* ا���دي  0
"��  وا'"�داء��

 #���3 #
وا��
�ك دون �ق �0  ا 
��#أ
وال ا�>�ر ، ������ون ا�
ور����0 "��ب "�� �ر�
  .ا����09 ا����ون�0 ا��ب ا�.��0 
ن  380إ��  377ا�
واد 
ن 

 0�
.ل �ر�
# ا��ر�# �0 ا����ون  ا ز
�#و�ر�
# ���3# ا 
��# (��ت ���ر  ���.
 #
ا��د�
 0��
(��ت ��طوي ��ت 
��وم �ر�
# ا��ر�#،  ا 
��#��� أن �ر�
# ���3#  وا�$Jا�رو

�ن ا���ر�ن أو�
�د
�ء ا�
;ر�ن أو ا�رو
�ن أو  �واء �0 ا��را69 ا�دا�9# أو ا����# أو Aد 
69 ا��
�و�# ا���ود�# وا�
����#، و�م ��رف (�ر�
# ذا��# 
����# إ' �0 ا��ر��# ا��را


�# و$�ت ا��دود ا���;ل ���� و�ن ا��ر�# ، وھذا A�+ث أن ا��ر��# ا�� ،#�
A�+ا
ا�ذي �;ل  ول 
رة �ن �ر�
#  ��1791ود�� إ�� ا��ول إن ا���ر�6 ا��ر��0 ا�;�در ��#

��س �ر�6 إ��* ا��$ل �0 ھذا ا��;ل، إ�
� �ر�6 ا��$ل إ��  ���3# ا 
��# وا��ر�#
 #�
A�+ن أ�ف ا��ر��# ا

�ذ أ(.ر  #����
 #
�ر� #��
، ��ث ���ت 
ن �ر�
# ���3# ا 


�# ���3# ا 
��# ��ظ�
� ���و��� 
�(م و;��J �(ل A�+ت ا��ر��# ا

�9# ��# و�ظ 6و أر
  15. ز
�ن و 
(�ن

                                                           

دون ����ل ��32001د �
�د  15
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�.را �����ون ا��ر��0 وإذا (�ن ا�
�رع ا�
ور�
 #�����0 (>�ره 
ن ا���ر���ت ا��ر

�دة �� *����L *�L� 0��

�# و��0 "ر�ت  449وا�روA�+09 ���ر��# ا���
ن ا����ون ا�


ون أو ا��(ل ، ��ث أن ا���* ا��
د $
���3# ا 
��# ��ر��� ��
A ود���� �واء 
ن ��ث ا�

� طرأت  "�� .��و�# ا��ر��#ا���ر�ف 
ن ا��رآن ا�(ر�م وا���#  ا�
��ر��� ;���� ��ز
�ن 


� ا���* وا��$�ء
ن 
�>�رات،ا����ة ��
ن ا�زاو�# ا��0 ��ظر 
��� إ��   #
"ر�� ا��ر�
�رد اA�3س 
�ر�
# و���# ��6 و����0  #��
�ر�
# ���3# ا � ،#
ا��ص ا����و�0 ���ر�


دة ��وط ا�د"وة ا��
. ا�
�ل ا�
��م أو �د�ده��ب أن �(ون ا�داء 
ن ھذا ا�و�ت � ���� #�
و
�ن  ;�غو�9ن (ذ�ك ��د 
دأ �
دة ��وط  ا 
�ن ا
���عا��ول  *��د 
ط�� #��
"ن رد ا 

�Lن ھذا ' �(ون إ' إذا (�ن �;ول ا��د�د �ل ذ�ك �م ��م "��* د��ل ،  ،#�
ا�د"وى ا��
و
�د و�6 ����ل ��ر�N  ا'A�3س� أن أ
� إذا .ت �دى ا���0$ 
ن ظروف ا�د"وى و�را��9


دأ �
دة ��وط ا�د"وى  ا"��ره
��ن �Lن ا��ر�
# �(ون �د و��ت �0 ذ�ك ا�و�ت ، و��ب 
�Lذا ا"�ر ا��(م ��ر�N ��د�م ا�و;0 (�ف ا����ب إ��  ، #>ض ا��ظري "ن ا�
ط��

د�د ا 
و� #
�ر� 0� #�

دأ �
دة ��وط ا�د"وى ا��
و 0��س ا����
ال ��;ر ا�
��دة ا�
��د د��A ا�(�ف  ذاإ��* "�� أ��س أن إ���ط* �ض ا�
��V ا��0 �0 ذ
�* ���;ر 
ن ھ

 #��
�ر "��* ،  ن �ر�
# ���3# ا G 'ن ھذا �(ون ;���� وL�"�� أ�*  ا��3��� ����* 
  .��16م (ل 
� أظ�ر ا 
�ن ���* �
�ك ا��0ء ا�
ودع �د�*

�3 Jط�;
�#  ا+.
�ن��# ا 
��# وا��د�د وإ��ءة و3;وص ا�
واز�# �ن �Gن أL�
 #
ر "ن ھذه ا��ر��
 Jط�;
ا���ر���ت ا��3د
ت 
;ط�J ���3# ا 
��#، ��ث أن ھذا ا�


ون أو ا��(ل ، (
� أ�* أ(.ر ا����را و$

ن ا�
;ط���ت ا، �واء 
ن ��ث ا� �"���
 #���3 Jط�;

�# ا��3د
ت A�+ب ا��ر��# ا���
;ط�J  أ
�ا 
��# ، ا 3رى ، إ�� 

 Jط�;
 �
 ا+.
�ن إ��ءةا��د�د ����د أ�* ر(ن 
ن أر(�ن ا��ر�
# ، و��س �ر�
# ذا��� ، أ
  17.ا��0ء ا�
ؤ�
ن "��* و��س �
�(* إ��ءة، ��و ���0 

 #��
�0 �و
ن A3ل ا���راء ا�
واد ا�واردة �0 ���3# ا  #��

(ن ا����ط ��ر�ف ����3# ا 
 09��� أوؤ أو ا'����ل �واط��(ل 
ن أ��ء ا���
�ل ا 
��# �واء :(ا�
ور����0 ا����ون ا�

 ��" #���
ا'A�3س أو ا��زو�ر أو ا+���د وا�>ش أو ا'��>Aل �;د ��# ا��
�ك أو ا�
 69�$���ب ا�>�ر دون و�* �ق 
ددا ��ك ا 
وال �واء (��ت أوراق ���ر�# أو ��ود أو 

إراء ��م إ��* "�� و�* ا+��رة أو ا�ود��# أو ا�و(��# أو ا�رھن  وا��0 �د ��$
ن ا��زا
� أو

��(�� أو ا�
�9ول "��� �ر �;د ا+درار �  ).أو "�ر�# ا'���
�ل أو  داء "
ل 

                                                           

��1942ر�N  1447ا�ط�ن ر�م 
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 6�
�ق أن ���3# ا 
��# ' ���;ر "�� ا 
وال ��ط، ل �
�د ���
ل � �

 J$و��
ھ�، وأ��� أ�$� ' ���;ر "�� 
ن ����م ھذه واء (��ت $�69 أو 
واد أو �Gرا�
��و'ت �

��
  . ا�
واد دون ;�# ل ��
ل ا�و(�ل إذا ��3ف 
� و(�* ;��ب ا 
��# �>رض ا��3دا

  
�0 (ل 
ن ا��ر��# : ا��;ل ا�.��0 #��
أر(�ن �ر�
# ���3# ا 

�� #���

�# وا����ون ا����09 ا�
ور����0 وا��را9م ا�A�+ا:  


�# : ا ول ا�
�ثA�+0 ا��ر��# ا� #��
  أر(�ن �ر�
# ���3# ا 

�# : ا�
ط�ب ا ولA�+0 ا��ر��# ا� #��
  ا�ر(ن ا�
�دي �0 ���3# ا 

  
ا�ر(ن ا�
�دي ��ر�
# ���3# ا 
��# ھو ���م ا�
ؤ�
ن ����ذ 3طوات ���3# ا 
��# �واء 

�'���Aء أو ا��د�د أو ا'A�3س ���0ء ا�
ؤ�
ن "�� #���3 #
���* ھذا ��6 �ر� *�  ،*
�A  ا 
��#ا 
��# و��ر�ب "��* آ.�رھ�، أ
� إذا �وى #���3  ، ��و�م ���J أو "دل "ن ار�(�

 ��
ن ھم �ر�(�ب ��9# .م �م ��م �ر�(�) A;ن ا���ل �م ��6 أ  #��
�ر�
# ���3# ا  6��
ا ���ق ��ل ���3# ا 
��# �ر�ب "��* �A �(�ب "��* ��9# و���رط ���ق ��ل ا�#���3 ، �Lذ
�رد �د�ث ا���س
 A�� *��
*، و' ���ر ا��روع )�18.  

�و�وع �ر�
# ) ا'���Aء أو ا��د�د أو ا'A�3س(و���دل "�� $رورة ار�(�ب ا���ل 
�
 #��
  : ��0 ���3# ا 


� (�ب رھ�ن: (�و�* �����-1  )(ل ا
رئ 
ت ر:(�و�* ����� -2�) �
  )ھ��#(ل ��س 


�* ا�ذي ا��ر�* ، و����ب "
� ار�(* ، وھذا "�م �0 (ل �أي أن (ل �3ص 
رھون 
*�

و
* ���3# ا 
��# ،  ن ذ�ك 
ن (�* و"" 0�
ل و�د3ل ".  

�ر�
# ا����3# ھو 0���وزة $�
�#، :وا�ر(ن ا�
�دي �
ا��Aب ا��د ا 
��# إ�� �د #�9�3 

�و(# ��>�ر >رض ا+�داع أو ا�رھن أو ا�و;��#، (�ن �(ون �0 �د ا�
ؤ�
ن "�ن أو 
�ل 



� أ�
ن "��* �Lن ا�
ؤ�
ن ��(ره أو �(ون �د �;رف  *;3� �
و"�د
� �(ون ا�
��ك ط�ب 

��� ��ول ا�.�# إ�� 9�3ن ، و�ذا ����د �0 ا�ر(ن �6 أو ��و A3ف 
� و6$ �*، 

�
ا�وا�ب �و�رھ� ا�ر(ن ا�
�دي  وا��;رف، وأھم "��;ر) ا��د(ا'���Aء:ا�
�دي �رط�ن ھ
  :����م �ر�
# ���3# ا 
��# ھ0

                                                           

6 ��ق ج  �341-343ص  1"د ا���در "وض 
ر
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ن �ل ا�
ؤ�
ن  �����ق ا�ر(ن ا�
�دي ��ب أن): ا'���Aء(ا��د-1 0����(ون ھ��ك ا���Aء 


��� أ�* و$6 �ده "��* و$�� 
�رو"� "�� ا�
�ل أو ا�
��ول ا�
ؤ�
ن "��* ، 
�دف �د�ده أو ا��;رف * و�(�* ��ول إ�� �Gر 
�روع 
ن A3ل ا'���Aء  *��"

  .23"�� أي ��و
�ب أن ��وم ا�
ؤ�
ن : ا��;رف وا'���
�ل-2� #��
����ق ا�ر(ن ا�
�دي ��ر�
# ���3# ا 

��G 0ر 
� ھو 
3;ص �*  *��

��� ا���ول إ�� �د ���;رف �0 ا�
�ل وا��� ،

 ، #;�<

��� ا���ول 
ن �د أ
��# إ�� �د #�9�3 #���3 �
� أذن ��� 
S� #���3ذن 


�ك ا�>�ر، و�د ا��ق ا�����ء "��  0�ا��;رف ��* ،  �* ��د 
ن ��ل ا��;رف 

�ك ا�>�ر دون إذ�* 
���د�ن "�� �و�* ;�� � "��* و��م 0�' : (�ر
# ا��;رف 

��(�ر 3زا��*  *�ن أ�د 
���# ا
رئ >�ر "�
*، أ��ب أ�د(م أن �ؤ�� 
�ر���
�
�L�ن أ�د 
���# أ�د إ' Lذ�* �����ل ط��
* ؟ ��� A�  )�3زن ��م $روع 
�����م 
�طل و�د�وا �� إ�� ا��(�م ���(�وا : (و��ل ����� 
�ذرا 
ن ذ�ك ��و' ��(�وا أ
وا�(م ��(م 

�ر��� 
ن أ
وال ا���س �+.م وأ��م ���
ون .(  
3- #
�ب أن �: 
�ل ا��ر�� #��
�و�ر 
�ل ا��ر�
# ����ق ا�ر(ن ا�
�دي ��ر�
# ���3# ا 

 #

�ك 
ن ا�ذھب وا��$# أو ا�
�ل ا�ذي ��6 "��* ا��ر�� �
، وا�
�ل �0 ا��># 
�0 (ل �0ء *�)�
 �
�ري ��*  ا�ذل وا��ط�ء أو  وھو 
�  وا "��ن  ا ���م و�

6�
# ا��0 ��6 ا�����ھو �ق ا�>�ر و��
ل ا���وق : و�0 ا';طAح ا��ر"0 . ا�

(�ن ا��ض ا3Hر  
�A���A� Aء وا��;رف *$�
.�0 (��ذي ��وم  �
، وا�
�ل إ


ل ���دد وا����س وا�(�ل وا�وزن، و"��0 و��
�ز �����"�د ا�و��ء و��در "�دة 

* (�����رات وا�
��زل ��
;��ت �3;# ����* ������ ذا��� ��ث ' ��وم �Gره 

  .وا�
زارع و�Gرھ�
 ،6���
�ب وا�
�ل "�د ا�����ء ��
ل ا���ن وا�� #��
و����م ا�ر(ن ا�
�دي ��ر�
# ���3# ا 

 ���.
�و�ر ا�
�ل ا�ذي �ر�(ب ��* ا��ر�
# و��م ا'���Aء "��* أو �د�ده �واء (�ن 
أو "����، �L��ءة ا��3دام ا���ود ��م ������L ، أ
� �Gر ا���ود �L��ءة ا��3دا
�� أو 

A���أو ا ����� ���3# أ
����� ��م "ن طر�ق ���� أو ھA3 �����(�� أو ��� �و
��)��
  .��>رض ا�
�دد ��� 
ن �ل 

�0 ا��ر�� #��
ق أن ا�ر(ن ا�
�دي ��ر�
# ���3# ا � �

 J$�� م���
�# ����ق A�+ا #
ا�
ؤ�
ن ����ذ 3طوات ���3# ا 
��# �واء �'���Aء أو ا��د�د أو ا'A�3س ��0ء 


.��� أو  '�
طر��# 
�رو"# وھذا ا�
ؤ�
ن "��* �واء (�ن  *
ق أن ���� ����"
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 �
 *����ط�ب �و�ر ا�
�ل و
ن .م ا'���Aء وو$6 ا��د "��* وأ�3را إ��ءة ا��;رف 
# ا�
��كG��3ف ر�.  

  :ا�ر(ن ا�
��وي ��ر�
# ���3# ا 
��# : ا�
ط�ب ا�.��0
 09����0 ا�
ؤ�
–ا���# –ا�ر(ن ا�
��وي ���0 �و�ر ا��;د ا� #��
ن 
ن A3ل ����3# ا 


�ت ا�
��ك أو ا'���Aء "�� 
� إ�و��* �;ده و���* ��د�د أو �������ق أو "دم ا����د 
  .24اؤ�
ن "��* 

 �
وا���# �0 ا��># ھ0 ا��زم وا��;د، وھ0 �;د ا���ل أو ��
ده Lرادة �رة 
در(# وا"�# �
�0 ��ر�ر ا���و# و�>��ظ�� و������3 "��  #�
A�+د ا��ر��# ا
��ر�ب "��*، و���


دأ أ�* ' 
�ؤو��# >�ر ��# إ�را
�# ��وم �� ا����ب ا�
��وي � ���
ن ا���# و
�ذ�ك �ر�ت �ن 
�ؤو��# أ����� ا��
د و
�ؤو��# أ����� ا��ر�
# وا�
�ؤو��# ، 


��3# ، �ذ�ك ��رن ا "
�ل  �
�ؤو��# �0 ا��
د 
>�ظ# ، و�0 ا�3ط��� ،�ا�3ط
�����ت و���ل �(ل ا
رئ �;�* ��ب ���* و' ��ظر �����3# و�دھ� "�د
� ��رر 

����. 0���و"���� ��ر�ب  
�ؤو��# ��"��� ، وإ�
� ��ظر إ�� ا�����# أو' و�;د ا�

د و���رط ����م �ر�
# ���3# ا 
��# أن ��و�ر ا��;د ��

�ؤو��# ا�
3طY وا�
�ن ���* إراد�* ا��رة ا�
����# �Gر ا�
(رھ# إ�� ا'���Aء ا����09 �دى ا�
ؤ�
ن 
د�د أو ����ي و�* (�ن �واء  ��"�� ا�
�ل أو ا "��ن ا��0 أ�
ن "���� وا��;رف 

�ن ذ�ك �ر�
# و"
ل �Gر 
�روع، وأھم ا��روط  ا��6 أو ا'��� *
�" 6
Aك 

# و;�# ا�ر(ن ا�
��وي ھ0A� رھ� ����ق�  :ا�وا�ب �و

  �25(ون 
�A ��(��فغ  �و �* ����ل و ا�: ا��(��ف-ا

ده �د�د 
� اؤ�
ن "��* : ا��
د- ب��
دا ، وذ�ك ��
 #��
���رط أن �(ون ا�
��م ���3# ا 


��(* ، وا'���Aء "�� #Gت ور����* أو ا���A(* وا��;رف ��* "�� �Gر �و
#
د ��م ��د�د �و"�# ا��ر�
# و��د�د ا���و����.  

�ن �د�د أو إ�Aف أو ا���Aء "�� ا�
ؤ�
ن "��* : ا���م-ج �
�واء –أن �(ون ا�
ؤ�
ن "��

�و(� ��>�ر ، �A ��وم �ر�
# ���3# ا 
��# إذا (-(�ن 
.��� أو "����
�ن �0 ا"���ده 


�ل �� *��)�
(�;رف ا�وارث ��
�ل ا�ذي ور.* و(�ن $
ن ھذا ا�
�ل ود��# أو (

ت �� #��
��;رف (ل ا�
�ل  ��
ورث"�ر�# أو أ ��ل و���* و�م ���م ا�وارث �

 *�
)�  .ا"���دا 
�* أ�* 
ورث إ��* 
��3ون ا : ا'���3ر-د *0 ����3�
��3را  #��
�* وھو أن �(ون 9�3ن ا G���3ره ور� #��


  26.وإراد�* دون إ(راه 
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���3# : 0ا�
�ث ا�.�� #���
�0 ا����ون ا�
ور����0 وا��را9م ا� #��
أر(�ن �ر�
# ���3# ا 
#��
  ا 
�0 ا����ون ا�
ور����0: ا�
ط�ب ا ول #��
  أر(�ن �ر�
# ���3# ا 

ا����ون ا����09 ا�
ور����0 ��وم  
ن A3ل ا�
واد ا�واردة �0 ���3# ا 
��# ا���رة ا�.��# 
ن
�و�ر ر(��ن #��
  :���3# ا 

  ا�ر(ن ا�
�دي: ا��رع ا ول

ل �Gر 
�روع، أو �وھو ���� ا����م ���ط�ت �(ون ا�ر(ن ا�
�دي ���ر�
# �واء �����م 

ل 
�روع، و��6 ا�ر(ن ا�
�دي ���ر�
# و�و �م ��و�ر ا��;د �ا'
���ع "ن ا����م 

�رد ا�3ط� أو ا+ھ
�ل، ا�ر(ن ا�
�دي ����3# ا 
��# ھو ا���ل  ا����09، و'
 ���

� �و) *
��� �;رف  ا�ذي * ���و�0 ا����0 "�� ا��0ء و��;رف  *)�
(�ن 

ا��0ء ا�ذي ��م �* "�� ��ل ا���ر�# أو ا+��رة (
� �و (�ن  اا 
�ن �0 أ
ر ھذ
 �
�د أن  (�ن ��9زا ���زة ���;# و
��ز ،*� �)�
رد ا��0ء إ�� 
��(* "�د ا����ء 

 �
) *ا�����د ��ث ��>�ر �ظرة ا�
ؤ�
ن "�� ا��0ء و���ره 
�(� �* و��;رف 
�6 أو ا�رھن أو ا'��3دام ��
�(* �واء � �
 0��3د
# أGراض ��;رف ا�
��ك 

  .ا�
��ك ا��3;�# 
���3# ا 
��#  ا����ط�ت ا�����# �9�3ن ا 
��# وا ���ل ا��0 �.تو��$
ن ھذا ا�ر(ن 
ا����ط ا�
�دي ا�ذي ���ره 9�3ن ا 
��# -�2���م ا 
��#،  -1:ا�
ود"# "�ده 

  ).ا'A�3س، ا��د�د، ا'���
�ل(
3- #��

�ل ���3# ا   
4- #��
  ا�$رر ا����U "ن ���3# ا 

ذي �
.ل ا�ر(ن ا�
��وي ا�راط# ا�����# �ن ا���ل وا���ل ا�: ا��رع ا�.��0 ا�ر(ن ا�
��وي
و�6 �واء 
ن ��ث 
و�ف ا���"ل 
ن ا�����# ا�
�ظورة ���و�� وھل (�ن �ر�دھ� 
ر 
ن ا�
��9ل ا�د���# ��� #��
�0 ���3# ا  09�������;د ا� ،������� 0�و�رGب 

، 26وھ0 �ذا ���3ف "ن �را9م ا 
وال ا 3رى "�� أ��س أن ا��0ء 
و�ود ����

���ر(ن ا�
�دي �0 ھذه ا� 0����ر�
# ���3ط 
6 ا�ر(ن ا�
��وي 
ن ��ث ��ت �د ا�
;�و# ا(���ف ��ظ# ار�(�ب ا��ر�
# ، و�رى أن "�;ر ا+رادة ھو ا���;ر 
�(ل "�م، ذ�ك أن ا+رادة ���رض أن ا���م  #
ا ���0 �0 ���3# ا 
��# و�0 ا��ر�
0 ' �
(ن أن ���* إراد�* إ�� ار�(�ب ا���ل ���
�و�ر �دى ا����0 ���� ��ث أن ا�


�ھ�# ���*ا 0��28
�دي و����ق ا�����# ا+�را
�# دون ا���م ا���ق .  
0�� �
  :و����ق ا�ر(ن ا�
��وي ��ب �وا�ر 
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� أن ���ز�* ���0ء ا�
ؤ�
ن "��* ���زة 
ؤ��# ��ء -1 ��" *�أن �(ون ا�
ؤ�
ن و�ت �;ر

#��
  ."�� "�د 
ن "�ود ا 
  ��;د ا�
ؤ�
ن 
ن �;ر�* �>�ر ا����زة 
ن ���;# إ�� (�
�# أن -2

ل  -3��
  ."�م ا�
ؤ�
ن أن �;ر�* ��ر�ب "��* $رر 
��ق و

 #�
A�+ن ا��ر��# ا�� *��ق أن ا�
�رع ا�
ور����0 (>�ره 
ن ا���ر���ت �� �

 J$��
$رورة ���رط ����م �ر�
# ���3# ا 
��# �و�ر ا�ر(ن ا�
�دي وا�
��وي، �$A "ن 

 �وا�ر "��;ر ا���م وا+رادة وا��;د ا+�را
0 وا��(��ف وا'���3ر (�روط أ����#
����ب �وا�رھ� ����م �ر�
# ���3# ا 
��# و�ط�ق ا���و�ت "�� 
ر�(�.  

���3# ا 
��# :ا�
ط�ب ا�.��0 #���
  )ا�����ل و ا�>ش و ا��>ر�ر(أر(�ن ا��را9م ا�
  :��ل و ا�>ش و ا��>ر�رأر(�ن �ر�
# ا���: ا��رع ا ول

  :ا���
�ل طر��# 
ن طرق ا�>ش أو ا��>ر�ر أو ا�����ل -1
  ا���
�ل طرق ا������# 
ن ����� ا�
��س ;�# اد"�ءات ا����0 -أ

  ا��3دام ا�م (�ذب أو ;�# �Gر ;���#   - ب

�ل .�ت أو 
��ول ��س 
�(� ���;رف و' �* ا��ق �0 ا��;رف ��*ا��;رف  -ج 0�  
2-A���'ق ا� *�دون و *$�ھو ا���Aء ا����0 "�� ��ود أو :ء "�� 
�ل ا�>�ر (�* أو 

�د 3دا"* وا+���ع  *��" 0��
"روض أو ��دات 
��3;# أو أي 
��ع 
��ول 
ن ا�
A3ف ا�وا�6 وا�����#  *
* وإ���.  

3-��
�ن و���# ا�>ش وا��>ر�ر وا'����ل و�ن ا'���Aء "�� 
�ل ا� #�  �A"*��" 0# ا��
4- 09���
و�ودا إ' إذا �و�رت ��# ا+$رار �واء : ا��;د ا� 09���ر ا��;د ا���� A�


وا;��ت أ�ل 
ن �ص ا'���Aء "�� 
�ل ا�>�ر ، أو ��* �0ء ���دا أو 
ذ�ك وا�;راف إراد�* إ�� ا���ل  0���29>�ر و�* �ق ا�
�رو$# 
6 "�م ا�  

  ق ا�����ل ���3# ا 
��# "ن طر�: ا��رع ا�.��0
�د"�9* أ�* �م �(ن 6���N ا� ��" 69�
6 ا�����ء "�� ��ر�م (ل ���# 
�ر
# (�����ل ا�� أ


رر ����0 و  A"�� و"�* و�ت ا���د ��ث ���3دم ا�>ش وا�(ذب ���N ا���د 

ل ، إ' أن ��
��رGم 
ن و�ود ��ل 
��# ���3دم ���و;ل إ�� �ق أو د�6 $رر 

ط ������ل �Gر ا�
�روع ا�ذي ��$
ن ا�
�3د"# ���و;ل إ�� ��ل ���3# ا 
��# �ر�
# :(�ر
* � وإ���ط وا�ب أو د�6 �ق و�ذ�ك ��ول ان ا���م ا��وز�#�� J;� '

�ض ����عا  ا���ل ا�
�ر
# إ�� إ
�م 
ن ا 9
# أو 
ذھب 
ن ا�
ذاھب وإن أ� 
�� (L��3دم ���Aراف ���(م ا��ر"0 ن ا�����ل أو ا����# ا��0 ��، 
ن ھذا ا�
�ط�ق 
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���3# أ
ر ا���رع ��درج ��ت #���3  ���
أو ا'��راف "ن ا��(م ا��ر"0 ، 
 #��
  .ا 
��#،  ن ا'��زام ���(م ا��ر"0 و أوا
ر ا���رع أ

  ���3# ا 
��# "ن طر�ق ا�>ش وا��>ر�ر: ا��رع ا�.��ث
(��>ش �0 ا�
واز�ن وا�
(��ل ا�>ش وا��>ر�ر وو�وھ�
� (.�رة 3;و;� �0 ا����
Aت 

و3س ا���س أ����9م دون أن ���روا ذ�ك، أ
� ا��>ر�ر ��و 3داع ا���س Lظ��ر 
�
6 ��
���، وھو ��0 ر ��Gوا;���� و3;�9;�� ا������# ر

�ر�*  ا ���ء >�ر �

 6����ض ا����ر ا"���دا 
ن أن ذ�ك 
ن إ��دة ا����رة وا��درة "�� إ���ع ا�
��ري 

ن ، .�ن ����ل أھ
���� و��9د��� ��را��9 � *���و;ف ا ���ء >�ر ������� 
�رم �


�# "�� ا����ظ A�+د �ر;ت ا��ر��# ا��"�� ��وق ا��69 و ا�
��ري 3س، 

� ��رم 30"�� �د �وى �ذ�ك ��رم "�� ا����9ن ا��ط��ف و��ص ا�
واز�ن) ،


ن 3س"�� ا�
��ر�ن ا�����ل 
ن ��ن ا ���ء و ا���و.  .�ن 
ن ��
��� ��را��9 
  

     
  :ا����U9 وا��و;��ت

1-U9ا���� :  
رأت 
ن �و�0 و�و�0 وا"�;
ت �ول � و�در�* وأ;�0 وأ��م "�� �3ر ا�ر�# *�

  ;�� � "��* و��م 

�# وا����ون ا�و0�$ *A�+0 ا��ر��# ا��ر(����  #����
�ر�
# ��ز�ر�#  #��
  ���3# ا 


�# وا��وا��ن ا�و$��# و
��� ا����09 ا�
ور����0 "�� أن �ر�
# ���3#  ���قA�+ا��ر��# ا

�6 ا�
��و'ت �واء $�69 أو ا 
��# ' ���;ر ��ط "�� ا 
وال �ل �
�د ���
ل 

  .أ
وال
* �
�ن 
���ه ا+دراك ا���زم �9�3ن ا 
��# و"�
* ا�����0  #��
ا�ر(ن ا�
��وي �0 ���3# ا 


��(* أ
ر �Gر 
�روع و����ب "��* �دد #Gر ر�G 0�  ه أو �����(* أو ����* 
��دان ا�.�# �ن * #���� 6���

ن ��ر�م ���3# ا 
��# ھ0 ا�3وف 
ن ا��ط�ع ا� #
أن ا��(

  .ا���س و��ر ا����د �ن ا���س

�# ھ0*A�+0 ا��ر��# ا� #��
  : أن أھم ا���و�ت ��ر�
# ���3# ا 

  ، ا�>را
# ا�
���#ا��س ، ا���د
�0 ا����ون ا�
ور����0 * #��
ا���ن وا��س وا�>را
# : أھم ا���و�ت ��ر�
# ���3# ا 

 #���
  .ا�
  : ا��و;��ت-2
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ن * ��� �
� #��
�ر�
# ���3# ا ا����م ور��ت وأ��م وط��# ������س 3طورة ا����م 
)�
ر�ن .��
و�* "�م و"�� ا� #�
ل ا������
  ل �3ص 3طورة "�� 

* #���

�6 أ�(���� وا��را9م ا�� #��
�ن ط���* �را9م ���3# ا  6
�و$6 �ظ�م 
���ل �
 ��  


$�"�# "�و�ت �ر�
# ���3# ا 
��# و�0 ���# ا��ود *.  
�0 ��وس ا �داث 
ن A3ل �ر���م "�� ا'��زام .وات * #��A3 رس ا���م ا�د���# واG


0 وا��و�# ا�.��A�+نا�د�ن ا�
�# و�ق ��"دة ا��Aل �ن وا��رام A�+ا #��.     
  
  

                   


