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 في سطور  كاتبال
 

  نحافظث 5991يف ندّيث الهيصَرة عام أحهد خالد ولد ،

 الدقٍلْث ، جهٍَرّث نصر العرةْث .

  كلْث األلسو طالب يف قسم اللغات السانْث ، 

  .جانعث عْو شهس 

  ًّعد )حهَراةِ( أول عهل أكادّهِ ، نخصل ةدراسخ 

 نؤلفاحً ال حيحصر علُ العهل األكادّهِ التحج 

 ةل لً عدة نؤلفات أخرى لهَْل شخصْث نيٍا : 

 عرتفات قلهْث(االغانرّث ) -5

ث )دَّان شعري( "ةالعانْث الهصرّث" -2
َ

ض
َ

ف
ْ

ض
َ

 ف

 ر،خَاطر( و"ٌهسات أخرى"أىىث كَكيب )أشعا -3

 
 

 أمحد خالد 
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 َكس١َ 
 

ٗ ن١ًٝ ا٭يػٔ ، قػِ ايًػات  سُٝٓا زضغتٴ              
١ٜ اؿسٜج١ ؾكط ، ايػا١َٝ ، نٓت أظٔ أْين غأزضؽ ايعرب

يهين ٚدست ْؿػٞ أزضؽ يػات أخط٣ ، ظٛاض ايعرب١ٜ 
اؿسٜج١ ، ٚنٓا ْػأٍ زَّٚا ا٭غاتص٠ ؾ٢ ايكػِ ٕا ْسضؽ نٌ 

 ايًػات إيٞ دٛاض ايعرب١ٜ ؟؟تًو 
 ٕا ْسضؽ ا٭ناز١ٜ ٚاٯضا١َٝ ٚايػطٜا١ْٝ ...إخل 

أتصنط أقسقا٥ٞ ِٖٚ ٜتربَٕٛ َٔ زضاغ١ تًو ايًػات ، يهٔ 
ايطا٥ع ؾ٢ إٛنٛع ، أْٞ نٓت أسب نٌ تًو ايًػات أنجط َٔ 
ايعرب١ٜ اؿسٜج١ ، ٚدست إٔ أغاتصتٞ تٗسٜين إيٞ ايتؿهط ٗ 

اييت ْسضؽ يػاتٗا ، يطإا أضزت تًو اؿهاضات ٚايؿعٛب 
ًػات ٚض١ٜ٩ تًو اؿهاضات ايعٝـ ٚغط أٌٖ تًو اي

ايطا٥ع١ ، يصيو قطضت أ٫ أسطّ ْؿػٞ َٔ تًو ا٭١َٝٓ ، 
ٖٚٞ ايعٝـ ٚغط تًو اؿهاضات ، سيت ٚإٕ اْتٗت زضاغيت 
 يتًو ايًػ١ اييت أْا ٗ قسز ايتعطض هلا ، إ٫ أْٞ غأغتُط ٗ 
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، يصيو اٖتسٜتٴ إيٞ تأيٝـ ٖصا  ايسضاغ١ ٚايبشح بٗا
ايهتاب سيت ٫ أسطّ ْؿػٞ َٔ َتع١ ايعٝـ ، ٚغط أٌٖ 
تًو اؿهاضات ايطا٥ع١ ، ٖٚا أْا ايّٝٛ اغتططز ٗ ٖصا 
ايهتاب سهاض٠ بابٌ ، ٚأِٖ ؾدك١ٝ ٗ تاضىٗا ، ٚسهُت 
أْ٘ أؾٗط ؾدك١ٝ ، ٭ْ٘ يٛ مل ٜهٔ أؾٗط ؾدك١ٝ ، ٕا 

تٓا ، ٚؾػًٓا ايؿاغٌ ، دعًٓاٙ ٗ قػُٓا ، َٛنٛع زضاغ
 ٖٚصٙ ايؿدك١ٝ ايطا٥ع١ ٖٛ "إًو ٓٛضابٞ" 

ٚغأغتططز ٖٓا نٌ َا أضزت َعطؾت٘ عٔ تًو اؿهاض٠ 
 ايطا٥ع١ ٖٚصا إًو ا٭ؾٗط ع٢ً َػت٣ٛ بابٌ .

 
 

***** 
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  سهاض٠ بابٌ ايكس١ّ

 
 

 

أ٫ّٚ هب ايعًِ أْ٘                                                 
أمسا٥ٗا َطبٛع١ ٗ  اى ايهجري َٔ اؿهاضات اييت َا ظايتٖٓ

ؾهٌ …ف َٔ ايػٌٓ ْسثاضٖا قبٌ اٯاقًٛبٓا ع٢ً ايطغِ َٔ 
تعرب عٔ عازات ٚتكايٝس ؾعٛب َهت َٚا ناْٛا  سهاض٠

أظَاِْٗ عذا٥ب ئ  اييت أعتربت ٗٚ لاظات إٜؿعًْٛ٘ َٔ 
ايعامل ٜٓػاٖا أسس ست٢ مٔ أٜها ٚٗ عكطْا اؿايٞ ٚيٛ تطٛض 

ٖصٙ ايعذا٥ب غ٣ٛ سطاَا ا٫ أْٗا ايطنا٥ع  ٚأقبشت
ا٭ْػإ ٫ٚ ٜػتطٝع  ا٭غاغ١ٝ هلصا ايتطٛض ايصٟ تٛقٌ إيٝ٘

ْػإ ٲاييت قٓعت اجملس ي اـاّأسس ْهطاْ٘ ؾٗٞ إاز٠ 
َٚٔ خ٬هلا ٚاقٌ ططٜك٘ يتشكٝل َا نإ َػتشٌٝ  اؿسٜح

 …ٗ ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ 
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ايطا٥ع١  سس٣ ٖصٙ اؿهاضاتإاٍ  يصيو أسببت إٔ أتططم
ٕٴ ع٢ً َط ايعكٛض  ٚاييت ئ ٜٓػاٖا ايعامل َُٗا َط عًٝٗا ايعَا

ؿرت٠ ٗ تًو ايي٘ َجٌٝ  غبل ٜهٔ قس ظزٖاض ٚتأيل ملا ؾبٗا
ٚبصيو غأنؿـ يهِ عٔ إسس٣ ظٖٛض اؿهاضات اييت ؾتشت 

 .ايتاضٜذ إؿطم  َٔ خ٬ٍ مثاضٖا قؿش١ َٔ قؿشات
 
 

 
                               ***** 
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 اٱَرباطٛض١ٜ ايباب١ًٝ ا٭ٍٚ 

 
ا٭ضانٞ  بسأ ٖصا ايعكط عٓسَا ٖاْت قبا٥ٌ أَٛض١ٜ بس١ٜٚ

إُتس٠ بٌ ايؿطات ٚزد١ً ٗ ايٛقت ايصٟ ناْت إٓاظاعات 
ايباضظ٠ ؾًِ تهٔ ٖٓاى ق٠ٛ ناؾ١ٝ يطزع  َػتُط٠ بٌ إسٕ

َسٕ عسٜس٠  يكبا٥ٌتػطبٗا اٍ ب٬ز ايطاؾسٜٔ ؾأستًت ٖصٙ ا
ٚاييت ناْت ٗ شيو ايٛقت  "بابٌ"َٚٔ ٖصٙ إسٕ َس١ٜٓ 

. ٚبصيو ناْت أٍٚ  "ايتذاض١ٜ قط١ يًكٛاؾٌ"فطز 
ٖٔ  "ا٭َٛض١ٜ"َٚهات اؿهاض٠ ايباب١ًٝ ع٢ً ٜس ا٭غط٠ 

إيٝٗا ايؿهٌ ٗ إعُاض بابٌ ٚبس٤ إظزٖاض عكط دسٜس ٚنإ  ٜعٛز
ٞ ا٭َٛضٟ سانِ اؾبً أٍٚ َٔ أغؼ أغط٠ سان١ُ يًؿعب

  "مسٛ ابّٛ"ؾإٔ ٖٚٛ إًو  ٚبابًٞ ش
َرباطٛضٜتِٗ إمسٝت  ٚقس …ٗ ايكطٕ ايتاغع عؿط م.ّ 

 ي٘( ٱبايباب١ًٝ ْػب١ اٍ عاقُتِٗ بابٌ أٟ ))باب ا
بابٌ عٔ ًَٛى إسٕ ا٭خط٣ ع٢ً أِْٗ ناْٛا  ٚأَتاظ ًَٛى

وٌُ شنط أِٖ  ٜطًكٕٛ ع٢ً نٌ غ١ٓ َٔ غٌٓ سهُِٗ أمسا

 . خ اييت سسثت ٗ تًو ايػ١ٓا٭سسا
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إْ٘ َٔ ايبسٜٗٞ أْٓا ئ ْتُهٔ َٔ زضاغ١ ايعكط ايبابًٞ    
ايكسِٜ ، ٚأثط ايؿدكٝات ايباضظ٠ ؾٝ٘ َجٌ ؾدك١ٝ إًو 
ٓٛضابٞ ، زٕٚ ايعٛز٠ إيٞ زضاغ١ ايؿرتات ايػابك١ ي٘ ٗ 
عكٛض أقسّ ، ٚاييت َٗست ايططٜل يًٓهٛز اؿهاضٟ خ٬ٍ 

 َا بٌ ايٓٗطٜٔ "ايعطام ايّٝٛ " . سهِ ٓٛضابٞ ٗ ب٬ز 
ٚعٓس زضاغ١ إانٞ ايػشٝل ٫بس َٔ َعطؾ١ إٔ ٖٓايو 
بعض ا٭َٛض اييت ٫ ٜٛدس هلا بطاٌٖ َٛثٛق١ ٗ إكازض 
ٚإطادع إهتؿؿ١ ، ٚمٔ ْعًٔ شيو سيت ٜهٕٛ ايكاض٨ 
ع٢ً ٚعٞ تاّ ، ٚنُا قايٛا ي٫ٛ اجملاظؾ١ ٚإداطط٠ ؾ٢ ططح 

يتعجط إ٪ضر ط٬ٜٛ، بٌ ٚؾٴًت سطنت٘ بعض ايؿطنٝات ، 
ُاَّا ; ٭ٕ زضاغ١ إانٞ ايػشٝل ايصٟ ٜعٛز إٍ بسا١ٜ 
اؿهاض٠ اٱْػا١ْٝ يٝؼ با٭َط اهلٌ ، ٚخاق١ّ إشا ناْت 
ايسضاغ١ تتٓاٍٚ ؾرت٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ ، قسز٠ باَتساز دػطاٗ 
َعٌ ٚشيو نُٔ عكٍط ساؾٌ نايعكط ايبابًٞ ايكسِٜ ايصٟ 

زضاغت٘ ٚايتشسخ عٓ٘ ٕ ٚهلصا ٚدب ايتٜٓٛ٘ مٔ بكسز 
  عٔ ٖصا ا٭َط .

                              ***** 
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 قه١ٝ قبٌ اـٛض ؾ٢ ايسضاغ١ 

ٌٖ ٓٛضابٞ ٖٛ ضاعٞ ايب٬ز سكّا ، نُا دا٤ ٗ ايهتابات 
 ايتاضى١ٝ ؟؟

إيٝو ٖٓا ْل ختاَٞ ، دا٤ ٗ ْٗا١ٜ تؿطٜعات إًو 
 ٓٛضابٞ 

 
 
 

أْا ٓٛضابٞ ، إًو ايهاٌَ ، ايصٟ َٓش٘ ا٫ي٘ اًٌْٝ سهِ "ايط٩ٚؽ ايػٛز" ، نُا 
أتًهأ عٔ ايكٝاّ غًُين ا٫ي٘ َطزٚر َكايٝس سهِ ايطع١ٝ ، ٚأْا مل أنع ايٛقت غس٣ ٚمل 

بأعبا٤ اؿهِ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ ، ؾكس قُت بطعا١ٜ ا٭َانٔ إكسغ١ يعُّٛ أؾطاز 
ايؿعب ٚأظست ايعًِ عٔ ناًِٖٗ ٚأْطت هلِ ايططٜل ، ؾبايػ٬ح ايصٟ ظٚزْٞ ب٘ 
ا٫ي٘ ظبابا ٚا٫هل١ عؿتاض ٚباؿه١ُ اييت دعًٗا ا٫ي٘ اّا قسضٟ اغتطعت إٔ أططز 

قكاٖا إٍ أزْاٖا ، ٚدعًت ايٓاؽ ٜػتكطٕٚ ٗ بٝٛت آ١َٓ ، ا٭عسا٤ َٔ ايب٬ز َٔ أ
ؾًٔ ٜتُهٔ أسس بعس اٯٕ َٔ إٔ ٜططزِٖ َٓٗا أٚ ٜتعاٍ عًِٝٗ ، ؾاٯهل١ ايهبري٠ 
اختاضتين زٕٚ ايٓاؽ ْٝعّا ٭نٕٛ ايطاعٞ ايصٟ ٜػٗط ع٢ً ضاس١ ضعٝت٘ ّٜٚكّٛ 

٫ّ ٚعطنّا ، ٚغٛف اعٛدادِٗ بعكاٙ إػتك١ُٝ ٚغٛف تػتؿ٧ بعٌ ايطسِٝ َسٜٓيت طٛ
استهٔ غهإ ايب٬ز غَٛط ٚآناز ؾبُػاعس٠ اهلٞ اؿاَٞ ايصٟ ٖٛ َجاب١ أر ايب٬ز ، 
غٛف أتطى ايٓاؽ ٜٓعُٕٛ بػ٬ّ ٜٚطغسٕٚ بػع١ سهُيت اييت ٫ قطاض هلا ، ٚئ أزع 
ايكٟٛ ٜهطٗس ، ٚغأعٝس يٮض١ًَ ٚايٝتِٝ سكٛقُٗا ، سيت ٜػٛز ايعسٍ ٗ بابٌ تًو 

ضؾع ضأغٗا عايّٝا ا٫هلإ آْٛ ٚاٌْٝ ٗ َعبس اٜعال٬ٝ ، ايصٟ تكـ أغاغات٘ إس١ٜٓ اييت 
ثابت١ َٓص ا٭ظٍ نايػُا٤ ٚا٭ضض ، يٝكض ؾٝ٘ باؿل ، ٚتتدص ايكطاضات اييت تِٗ 
َكًش١ ايب٬ز ، ٜٚٓكـ إعًّٛ ٚقس ثبت ن٬َٞ ايكِٝ أَاّ قٛضتٞ ، ٭نٕٛ إًو 

 ًو ايصٟ بعٸ نٌ إًٛى .ايصٟ ٜٓؿط ايعسٍ ٗ ايب٬ز ، ؾأْا إ
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 َٔ ايٓل ايػابل إٔ : ْػتدًل
ٓٛضابٞ ًَو شنٞ ، باضع ٗ اغتدساّ ايهًُات ايطْا١ْ اييت 
تٓاغب بهٌ تأنٝس أغًٛب ايعكط ٚاختتِ ٓٛضابٞ أٜهّا 
فُٛعت٘ ايتؿطٜع١ٝ ، َازسّا ْؿػ٘ َٚعّٖٛا بٗا ٚبايتأنٝس 
مل ٜهتب ٓٛضابٞ تًو ايهًُات بٓؿػ٘ ، إِا أ٬َٖا عًٞ 

 نتبت٘ .
ٓٛضابٞ قس قسّ ْؿػ٘ نطدٌ سطب َٔ ايططاظ ا٭ٍٚ ٚضغِ إٔ 

ٚقس قاّ بإسكا٤ الاظات٘ اؿطب١ٝ ٗ َكس١َ ؾطٜعت٘ ، اييت 
ػعٌ َٓ٘ غٝسّا يب٬ز َا بٌ ايٓٗطٜٔ زٕٚ َٓاظع ، إ٫ أْ٘ 
ٗ اـا١ُ ٜؿتدط بأْ٘ ضدٌ زٚي١ سطٜل عًٞ ضعاٜاٙ ، ٚقس 
زؾع٘ سطق٘ عًٞ ضعاٜا َسٜٓت٘ ، إيٞ غٔ ايتؿطٜعات 

يكا١ْْٝٛ ، اييت تهُٔ سل ا٭ضاٌَ ٚا٭ٜتاّ ، ٚتكٕٛ ايؿكري ا
َٔ دٛض ايػين ، ٚايهعٝـ َٔ ايكٟٛ ، ٚغٛف ْط٣ إٔ 
ٓٛضابٞ مل ٜػتدسّ ٖصٙ ايتعابري يتهٕٛ خطابّا ٓاغّٝا غّٓٝا 
با٭يؿاظ ا٭زب١ٝ ُذس اؿانِ ،ٚتػبح عُسٙ ، ٚؽًس امس٘ 

 َٔ اؿهاّ  يٮدٝاٍ ايكاز١َ ، نُا ٖٛ َعطٚف يس٣ أَجاي٘
 ٖٚا مٔ ْكـ أَاّ َؿه١ً ، ٖٚٞ نٝـ إٔ إ٪ضخٌ 
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ايكساَٞ أٚ احملسثٌ أخصٚا ن٬َ٘ ع٢ً قٌُ اؾس ، بٌ 
ا٭نجط قعٛب١ ، أِْٗ أخصٚا ن٬َ٘ ٚؾػطٚٙ سطؾّٝا ، 

 ٚخاق١ ؾُٝا ٜتعًل بتُذٝس ؾدكٝت٘  
ٜكـ ايٓل أٜهّا ٓٛضابٞ بأْ٘ "إًو ايصٟ بعٸ نٌ ًَٛى 

ْ٘ قاّ بتأٌَ ٚتٛؾري نٌ ٚغا٥ٌ اـسَات ٚشيو ٭بابٌ" 
يطعاٜاٙ ، ْٚعطّا يهْٛ٘ إًو إؿطع ايصٟ اختاضت٘ اٯهل١ 
يٝٓؿص ؾطٜعتٗا ع٢ً ا٭ضض ; ٚيصيو ؾٗٛ َٔ أنرب 
ايؿدكٝات ٗ تاضٜذ ب٬ز ايطاؾسٜٔ ٚأععُٗا ، ٚنصيو ؾإٕ 

قؿات ايبؿط ، ؾٗٛ ٗ بسا١ٜ ايٓل قس أناف إيٞ ٓٛضابٞ 
ا ٖٛ إ٫ بؿطّا ، ٚيسٜ٘ َؿاعط ْب١ًٝ ، ا٭َط ٚختاَ٘ َ

َٳٔ ٜٛؾط ايػ٬ّ يؿعب٘ ٚضعاٜاٙ  ٚوطم عًٞ ايعٗٛض َعٗط 
ٚا٭ب ايطسِٝ ٚايطدٌ ايتكٞ ، نُا أْ٘ واٍٚ داٖسّا إخؿا٤ 

 قؿ١ ايطدٌ ايعػهطٟ .
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ٕٚعطؾ١ ؾدك١ٝ ٖصا اؿانِ ٫بس َٔ َعطؾ١ فتُع٘ 
ٔ نباقٞ ايصٟ أخطد٘ َٔ ضٓ٘ ، ؾٗٛ قبٌ نٌ ؾ٧ َٛاط

ايطعاٜا ، إيٞ إٔ ٕع لُ٘ ، ٚقاض ًَهّا ، سيت ٚإٕ نإ 
ٓٛضابٞ ًَهّا إ٫ أْ٘ ٖٓايو ايهجري َٔ ايكٛاٌْ اييت ؼس َٔ 

  اَهاْٝات٘ ٫ٚ ّهٔ ي٘ إٔ ٜتذاٚظٖا . 
ؾٗٝا بٓا ْتعطف ع٢ً ٖصا إًو ايصٟ شاع غٝط٘ ٗ ب٬ز 

 ايطاؾسٜٔ .  
 

 

***** 
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 ؟ إًو ٓٛضابَٞٳٔ ٖٛ 
 

ُٕعتًٞ(   ٓٛضابٞ )ٓٛضابٞ با٭نس١ٜ تٴًؿغ اَٛضابٞ ٚتعين ا
م.ّ سػب ايتأضٜذ  1686-1782سهِ بابٌ بٌ عاَٞ 

إتٛغط ٖٛ َٔ ايعُٛضٌٜ ، ٖٚٛ غازؽ ًَٛى بابٌ ٖٚٛ 
 أٍٚ ًَٛى اٱَربطٛض١ٜ ايباب١ًٝ ، ٚضخ سهِ َٔ أبٝ٘ 
"غٌ َٛبايٝت" ، ناْت ب٬ز ايطاؾسٜٔ ز٬ٜٚت َٓكػ١ُ 

ظع ايػًط١ ، ؾٛسسٖا َهّْٛا إَرباطٛض١ٜ نُت نٌ تتٓا
ايعطام ٚإسٕ ايكطٜب١ َٔ ب٬ز ايؿاّ ست٢ غٛاسٌ ايبشط 

 إتٛغط ٚب٬ز ع٬ّٝ َٚٓاطـ أخط٣ .  
ٚنإ ٓٛضابٞ ؾدك١ٝ عػهط١ٜ هلا ايكسض٠ اٱزاض١ٜ 
ٚايتٓع١ُٝٝ ٚايعػهط١ٜ أٜهّا . َٚػًت٘ ايؿٗري٠ إٓشٛت١ 

ٚاحملؿٛظ١ ٗ َتشـ ايًٛؾط َٔ سذط ايسٜٛضٜت ا٭غٛز ، 
بباضٜؼ ، تعترب َٔ أقسّ ٚأمشٌ ايكٛاٌْ ٗ ٚاٟ ايطاؾسٜٔ بٌ 

َاز٠ تعاجل  282، ٚؼتٟٛ َػ١ً ٓٛضابٞ عًٞ  ٚايعامل 
كتًـ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٖٚٛ ع٢ً 
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داْب نبري َٔ ايسق١ يٛادبات ا٭ؾطاز ٚسكٛقِٗ ٗ اجملتُع 
ت٘ ٜٚؿتٌُ قإْٛ ٓٛضابٞ نٌ سػب ٚظٝؿت٘ َٚػ٦ٛيٝ

ايصٟ قسض ؾ٢ ايػٓٛات ا٭خري٠ َٔ عٗسٙ ق١ُ َا ٚقًت 
إيٝ٘ ٚسس٠ ايب٬ز ايػٝاغ١ٝ ٚاؿهاض١ٜ سٝح ُطبل ايكإْٛ 
ع٢ً ْٝع إسٕ ٚا٭قايِٝ اييت نُتٗا ايسٚي١ ايباب١ًٝ ٚنِ 
ايكإْٛ كتًـ ايكٛاعس ٚا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ نُبسأ ايتعٜٛض 

سّ دٛاظ ايتعػـ باغتعُاٍ اؿل َٚبسأ ايككام َٚبسأ ع
ايؿطزٟ َٚبسأ ايك٠ٛ ايكٗط١ٜ ٚنإ ٜتِ تعسٌٜ بعض ايكٛاٌْ 
ٚإناؾ١ ايكٛاعس اييت تطًبٗا إطس١ً اؾسٜس٠ اييت ُط بٗا 
اٱَرباطٛض١ٜ ، ٚقس قاّ ٓٛضابٞ بإتباع غٝاغ١ َطنع١ٜ 
تعتُس عًٞ غًطت٘ زٕٚ أ٣ تسخٌ َٔ قبٌ ايه١ٓٗ ٚناْت 

ض َٔ قبٌ اؿهاّ ايصٟ ٜعِٝٓٗ ٗ إسٕ اٱَرباطٛض١ٜ تٴسا
ٚا٭قايِٝ إدتًؿ١ ٚنإ نٌ سانِ َػ٦ٍٛ عٔ إزاض٠ ؾ٦ٕٛ 
إق١ًُٝٝ بكٛض٠ عا١َ ٚترتنع ٚادبات٘ ٗ سؿغ ا٭َٔ 
ٚا٫غتكطاض ٚاٱؾطاف ع٢ً تٓؿٝص إؿاضٜع ايعا١َ ٚاحملاؾع١ 
ع٢ً أَٔ ٚغ١َ٬ ططم إٛاق٬ت إناؾ١ إيٞ َػ٦ٛيٝت٘ 

٠ إكاطعات ٚا٭ضانٞ إًه١ٝ ٚنإ ٓٛضابٞ إباؾط٠ عٔ إزاض
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ع٢ً اتكاٍ زا٥ِ عهاّ أقايُٝ٘ َٚٛظؿٝٗا ٜٛدِٗٗ ٜٚبعح 
إيِٝٗ بايتعًُٝات ايتؿك١ًٝٝ ٗ كتًـ ايكهاٜا نبريٖا 
ٚقػريٖا ٜٚػتسٍ َٔ فُٛع١ ايطغا٥ٌ إًه١ٝ ايهجري٠ اييت 
 أضغًٗا إيٞ سهاَ٘ ٫ٚغُٝا إيٞ سانِ َس١ٜٓ ٫ضغا.

 ٛضابٞ تٍٛ اؿهِ ٔػ١ ًَٛى أخطِٖ بعس ٚؾا٠ ٓ
"مسػٛ زٜتاْا" ايص٣ ٖادِ اؿٝجٕٝٛ ايب٬ز ٗ ظَٓ٘ عاّ 

م.ّ ٚاستًٖٛا ، ٚخطبٛا ايعاق١ُ ْٚٗبٛا نٓٛظٖا  1594
 بعسٖا ضدعٛا إٍ دباٍ طٛضٚؽ .

 
 

***** 
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 ْػب٘ ٚغ٬يت٘ 

 
ٓٛضابٞ ٖٛ ًَو َٔ ايػ٬ي١ ا٭ٍٚ اييت سهُت َس١ٜٓ 

ٚضخ ق٠ٛ أبٝ٘ "غٌ َٛبايٝت" ٚبسأ سهُ٘ ٗ  بابٌ ، ٚقس
م.ّ ، بابٌ ناْت ٚاسس٠ َٔ ز٬ٜٚت ٗ َٓطك١  1792عاّ 

، إًٛى ايصٜٔ سهُٛا قبٌ ٓٛضابٞ ناْت  ايػٌٗ ايطغٛبٞ
َٓطك١ سهُِٗ تتهٕٛ َٔ بابٌ ٚغٝباض ٚ نٝـ ٚ بٛضغٝبا 
ُهٔ ٓٛضابٞ َٔ ٖع١ّ ًٖه١ ٫ضغا ٗ اؾٓٛب ًٖٚه١ 

نصيو إًو ا٭ؾٛضٟ مشؿٞ أزز ا٭ٍٚ أؾ١ْٛٓ ٚساضب 
ُٚهٔ َٔ ٖع١ّ ايع٬َٕٝٝٛ ٗ ايؿطم ٚؾٔ سطبّا عًٞ ب٬ز 
غَٛط اؾٓٛب١ٝ ؾهُٗا إيٞ ًٖهت٘ ٚأغتٍٛ عًٞ َس١ٜٓ 
آؾٛض ٚ اؾتتح إسٕ ايكطٜب١ ٗ ب٬ز ايؿاّ ٚغٛاسًٗا ٚنٕٛ 
إَرباطٛض١ٜ غا١َٝ ٚقس قاّ ٓٛضابٞ بٓؿط اؿهاض٠ ايباب١ًٝ 

ٗ ايب٬ز اييت ؾتشٗا ٚع٢ٓ عٓا١ٜ ؾسٜس٠ بإزاض٠ ٚثكاؾتٗا 
 ايطٟ إًُه١ ٚنبطٗا ٚقاّ َؿاضٜع عسٜس٠ غاق١ َؿاضٜع 
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ؾٓؿط ايطخا٤ ٗ ايب٬ز نُا ع٢ٓ عٓا١ٜ خاق١ بايؿ٦ٕٛ 

 ايس١ٜٝٓ ٚايعسٍ . 
ٚ اغتدسّ ٓٛضابٞ ؾا٥ض ايك٠ٛ يسٜ٘ يبٓا٤ اغٛاض إسٕ 

ٛاضع إس١ٜٓ ٚإعابس ٚايككٛض ٚسسزت ايبٝٛت اـاق١ ؾ
ايهٝك١ إتعطد١ ٚنإ يًبٝت ايُٓٛشدٞ ؾٓا٤ٶ َطنعٟ ؼٝط 
ب٘ ايػطف ٚنإ وٝط بإس١ٜٓ غٛض ندِ يًسؾاع عٓٗا نس 
ايػعا٠ ٚنإ ي٘ عس٠ بٛابات ٜعكس عٓسٖا ايتذاض أغٛاقِٗ 
ٚقس تادط ٖ٪٤٫ بإٛاز ايػصا١ٝ٥ ٚإٓػٛدات َٚٛاز ايبٓا٤ 

ٕٛ ٜطسًٕٛ إٍ ب٬ز ايؿاّ ٚإٛاؾٞ ٚقس نإ ايتذاض ايبابًٝ
ٚب٬ز آؾٛض ٚإُايو ايٛاقع١ ع٢ً اـًٝر ايعطبٞ ٚناْٛا 
ٜتادطٕٚ بإٓػٛدات ٚاؿبٛب َكابٌ ايصٖب ٚايؿه١ 

م.ّ ٖادِ ايع٬َٕٝٝٛ  1801ٚا٭سذاض ايهط١ّ ، ٚٗ غ١ٓ 
َس١ٜٓ أؾ١ْٛٓ ٚقاَٛا بتسَريٖا ٚنصيو زَطٚا َسٕ أخط٣ 

ٓٛضابٞ، ؾكطض ٓٛضابٞ  ٚبعس شيو قطض ايع٬َٕٝٝٛ قاضب١
ايتعإٚ َع ًٖه١ ٫ضغا ، إ٫ إٔ ًٖه١ ٫ضغا مل تكـ 

 داْب٘ ٚمل تػاعس ٓٛضابٞ بػب خٛؾِٗ َٔ ايع٬ٌَٝٝ إ٫ 
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إٔ ٓٛضابٞ ُهٔ َٔ ٖعّتِٗ ٚبعس شيو قطض َٗا١ْ 
ًٖه١ ٫ضغا بػبب عسّ َػاعستِٗ ي٘ نُا ٚعسٚا ؾتُهٔ 

اػ٘ ٓٛضابٞ إٍ  َٔ إغكاط ًٖه١ ٫ضغا ، ٚبعس شيو
ايؿُاٍ ؾتُهٔ َٔ ؾتح َس١ٜٓ"َاضٟ ٚايٝبٛ ٚقطٓا" ٚٚقٌ 

م.ّ تٛٗ ٓٛضابٞ  1750إٍ زٜاض بهط مشاٍ غٛضٜا ، ؾ٢ عاّ 
 ٚٚضث٘ ابٓ٘ "مسػٛ اًْٜٛا" .

 
 
 

***** 
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ٚبعس إٔ تعطؾٓا عًٞ ْؿأ٠ ٚأقٌ ٚغ٬ي١ ٖصا إًو ايععِٝ 
ايكٛاٌْ ٓٛضابٞ ؾٗٝا بٓا يٓتعطف ع٢ً قك١ تًو 

ٚايتؿطٜعات اييت دعًت َٔ ٖصا إًو أؾٗط ًَو ٗ تاضٜذ 
 ب٬ز ايطاؾسٜٔ .

 
 عس٠ أغ١ً٦ ٫بس َٓٗا ٗ ايبسا١ٜ :

 ايبشح ٗ ٖصا إٛنٛع بايتشسٜس ؟ ؽ/ َا أ١ُٖٝ 
 ٗ ايباسجٌ يس٣ ٖادؼ ا٭ٍٚ ايٓاس١ٝ َٔ إٛنٛع ٜؿهٌ

 ايػري٠ َٔ تٓبع إٛنٛع ٖصا أ١ُٖٝؾ ايكس١ّ اؿهاض٠ ٦ٕٛؾ
 ايكس١ّ ايعطاق١ٝ اؿهاض٠ ضٜاز٠ ٜعهؼ ٖا اؿهاضات َٔ

 . ايبؿطٟ ايؿهط يتطٛض زضاغ١ زضاغتٗا ؾتػسٚ
 أ١ُٖٝ ايباسجٌ َٔ نجري أ٫ٖٚا اييت ايجا١ْٝ ايٓاس١ٝ َٚٔ
 ٓٛضابٞ ؾطٜع١ بٌ ايٓكٞ ٚايتساخٌ تؿاب٘اي ؾٗٞ نبري٠

 ٌ أد َٔ نطٚض٠ ايؿطٜع١ زضاغ١ هعٌ ٖا ايتٛضا٠ ٚؾطٜع١
 .  تطٛضٙ ٚبٝإ ايتٛسٝسٟ ايؿهط زضاغ١
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 ايصٟ ايهبري ا٭ثط َٔتأتٞ  ؾٗٞ ايجايج١ ايٓاس١ٝ َٔ َاأ
 ٗ ظٗط نُا ايْٝٛاْٞ ايتأًَٞ ايؿهط ٗ ايؿطٜع١ ٖصٙ تطنت٘
 ْػتطٝع ٖٓا َٔٚ  ٚغريٙ( قٛيٕٛ) َجٌ ايْٝٛإ سهُا٤ ؾطا٥ع

 اؿهاض٠ تطٛض عٔ ٜعرب ْ٘ٗ أ إٛنٛع ٖصا أ١ُٖٝ مسز ٕأ
 زا٥ُّا ايكطا٠٤ بإعاز٠ ًٜعَآْا ايًصإ ٚأثطٖا ٚضٜازتٗا ايعطاق١ٝ

ٚأثطٙ ايؿهط ٖصا عٔ ايتٓكٝب ٔ أدٌ َ
 
 

***** 
 

ُٕتبع ٗ عجٓا ٗ ٖصا إٛنٛع ؟  ؽ/ َاٖٛ إٓٗر ا
 

  . تاضىٞ َٚٓٗر ؼًًٝٞ َٓٗر ٖٛ ايبشح َٓٗر       
 
 

***** 
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  َكس١َ عاَـــــــ١

 
 ٖٚٛ ، بإانٞ اؿًكات َتك١ً ، ادتُاع١ٝ ظاٖط٠ ايكإْٛ

 عٔ بايهؿـ إ٫ ، قشٝشّا ؾُّٗا ؿِٜٗٴ إٔ ٫ّهٔ سانطٙ ٗ
   ايتاضى١ٝ ايبشٛخ أثبتت ٚقس ، ي٘ اَتساز ٭ْ٘ ، إانٞ

 قؿ١ هلا اييت تًو ٚست٢ ايكا١ْْٝٛ ٚايٓعِ ايؿطا٥ع ٕأ
 ٓٝتبٴ ، ايكاْْٛٞ ايتطٛض َطاسٌ َٔ َطس١ً إ٫ ٖٞ َا ايجٛض١ٜ

 َطاسٌ َٔ غٝعكبٗا ٕا أغاغّا ٚتهٕٛ َاغبكٗا ع٢ً
 ايٓػب١ تاضى١ٝ قٛاٌْ بسٚضٖا غتكبح ايٛنع١ٝ ؾايكٛاٌْ

 . إػتكبٌ يكٛاٌْ
 ؾكس ايكإْٛ تاضٜذ زضاغ١ ؼتًٗا اييت ا٭١ُٖٝ هلصٙ ْٚعطّا
 تطنعت ٚقس ، ايكا١ْْٝٛ ايٓعِ زضاغ١ ع٢ً ايباسجٕٛ زأب

 ايكإْٛ زضاغ١ ع٢ً قطٜب عٗس ست٢ ايباسجٌ زضاغ١
 ؾٝ٘ يؿتؾُأ ، ا٭ٚضبٌٝ اٖتُاّ ع٢ً ٚاغتشٛش ، ايطَٚاْٞ

 ايؿكٗا٤ َٔ ايهجري يس٣ خطأ ا٫عتكاز ٚغاز ، عسٜس٠ عٛخ
  ١ايبؿطٜ اعطؾتٗ اييت ا٭ٍٚ اؿًك١ ٖٛ ايطَٚاْٞ ايكإْٛ ٕأب
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 تاضٜذ ٗ ايبؿط١ٜ ايص١ٖٝٓ إيٝ٘ ٚقًت َا ق١ُ ُجٌ ٚاييت
 َععِ إيٝ٘ تطدع ايصٟ ا٭قٌ ْ٘أٚ ، ايكاْْٛٞ ايتٓعِٝ ْؿأ٠

 . إعاقط٠ ايكا١ْْٝٛ ايكٛاعس
 أظاست قس ايعطام ٗ اؿسٜج١ ا٭ثط١ٜ إهتؿؿات ٕأ غري

 تٓطٟٛ اييت ٚايٛثا٥ل ايكٛاٌْ َٔ ٫ٜٓهب عٌَٴ عٔ ايػتاض
 ايكاْْٛٞ ايتٓعِٝ ع٢ً ايه٤ٛ ٚأيكت ، قا١ْْٝٛ تكطؾات ع٢ً

 َٔ بأنجط ايطَٚاْٞ ٕٛايكاْ غبكت عكٛض ٗ ايعطام غاز ايصٟ
  غ١ٓ يؿٞأ

 أْعاض ايتاضى١ٝ ت٦اإؿاد ٖصٙ ًؿتتٴ ٕأ طبٝعّٝا ٚنإ
 َٔ قًٌٝ غري دع٤ّا ؼٍٛ ٕإٚ ، ايكإْٛ تاضٜذ ٗ ايباسجٌ
 زضاغ١ إٍ ، ايطَٚاْٞ ايكإْٛ ع٢ً اقؿ١ّٚ ناْت اييت اؾٗٛز

 ايبشٛخ أثبتت ؾكس ايطاؾسٜٔ ٚازٟ ٗ ايكا١ْْٝٛ ًٓعِي
 ٭قسّ َٗسّا ناْت ايٓٗطٜٔ َابٌ ب٬ز ٕأ ، ايتاضى١ٝ
 ٚإباز٨ سهاّ٭ا اْتؿطت َٚٓٗا ، ٚايؿطا٥ع اؿهاضات
 ْٚانر َٓعِ أْػاْٞ ْؿاط أٍٚ ٕأ أٟ ، ايعامل ٗ ايكا١ْْٝٛ

 ايعطام ٗ ظٗط قس ، َٚؿ١َٛٗ َع١ًَٛ بػٝاقاتاط ق
 . َتكس١َ إْػا١ْٝ ػطب١ ٭ٍٚ اؿهاضٟ اٱؾعاع بسأ َٚٓ٘
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 ؾُٝا تتؿاب٘ ايكس١ّ ايؿطا٥ع أنجط ٕأ ايتاضٜذ عًُا٤ ٜٚط٣
 ْاس١ٝ َٔ أٚ ، ْٚعُٗا َباز٥ٗا ْاس١ٝ َٔ غٛا٤ ، بٝٓٗا

 . تطٛضٖا إٍ أزت اييت ٚايعٛاٌَ بٗا َطت اييت ا٭زٚاض
 سٍٛ ٚٚانش١ ١ثابت أغؼ ٚنع ٫ّهٔ ْ٘أ ايٛانح َٚٔ

 ٚيصا ، ايكس١ّ ايؿعٛب عٓس ايكإْٛ ؾٝٗا أْؿ اييت اؿكٝك١
 ايكٛاعس ْؿأ٠ نٝؿ١ٝ تطٜٛط ٗ ؾت٢ َصاٖب ٯضا٤ا شٖبت

ُٕ ايكا١ْْٝٛ  . اجملتُع ٗ ؾطازٮي ًع١َا
  ٚأؾٛض ، بابٌ ٗ قا١ْْٝٛ َسْٚات ايؿطم ٗ قسضت ٚقس

 قسضت نُا  ّ.م2000  عاّ قبٌ َا إٍ تاضىٗا ٜٚطدع َٚكط
 إٍ تطدع ايكٌ ٚٗ اهلٓٛز ٚعٓس ايٝٗٛز عٓس إسْٚات بعض
 إسْٚات أِٖ زضاغ١ ع٢ً ٚغٓكتكط ّ.م 1000 سٛايٞ
  "ٓٛضابٞ ٚقإْٛ ؾطٜع١" ٖٚٞ

 قاْْٛٞ ثطأ أٍٚ تهٔ مل أْٗا َٔ ايطغِ ع٢ً ٓٛضابٞ ٚؾطٜع١
 تؿطٜعات غبكٗا ؾكس ، ايطاؾسٜٔ ٚازٟ سهاض٠ َٔ ٚقًٓا

 إ٫ ، "اؾْٓٛا ٚ عؿتاض يبت ٚ ِٛ أٚض ؾطٜع١":  كتًؿ١
 ايطاؾسٜٔ ٚازٟ ٗ يًكٛاٌْ يٝؼ ضا٥عّا ِٛشدّا عل تعس أْٗا

 .ايكسِٜ يًعامل ايكاْْٛٞ ايتاضٜذ ٗ ٚإِا ، ؾشػب
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ؾٗٝا بٓا نٛض ٗ َٝاٙ ب٬ز ايطاؾسٜٔ ، ْٚتعطف ع٢ً نٌ َا 

 ىل قإْٛ ٚؾطٜع١ ٓٛضابٞ .
 

 ١ ايعطاقٝ اؿهاض٠ يٓؿأ٠ دتُاع١ٝٚا٫ ايطبٝع١ٝ ايعطٚف
 
 ايطبٝع١ٝ ايعطٚف عٔ َٛدع٠ ؾهط٠ إعطا٤ ٕؾو أ٫

 ؾِٗ ٗ غٝؿٝسْا ، ايباب١ًٝ يًسٚي١ ٚايتاضى١ٝ ع١ٝدتُاٚا٫
 غتُهٓٓا زضاغتٗا ٭ٕ ، ؾٝٗا ظٗطت اييت ٚايؿطا٥ع إسْٚات

 َتابع١ ؾٓػتطٝع ، ايٛقا٥ع َػطح طبٝع١ ع٢ً ايٛقٛف َٔ
 ا٫دتُاع١ٝ ايٓعِ هلا تعطنت اييت ٚايتطٛضات إطاسٌ

 . ٚايؿطا٥ع ايٓعِ تًو تهُٓتٗا اييت ٚايكا١ْْٝٛ
 

ًٓا غابكّا يهٞ ْتعطف عًٞ ؾدك١ٝ ٓٛضابٞ عًٝٓا ؾهُا ق
ايتعطف عًٞ ايب١٦ٝ اييت ْؿأ ؾٝٗا ٖصا ايطدٌ ٭ْ٘ ٜعس دع٤ّا 
َٔ احملٝط ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ ٜٚتأثط ب٘ ٖصا احملٝط ايصٟ 

 نْٛ٘.
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   ايكسِٜ ايعطام ؿهاض٠ ٚايطبٝعٞ اؾػطاٗ اٱطاض

 
 ايعامل طؾٗاع اييت إٓاطل أؾهٌ َٔ ايطاؾسٜٔ ب٬ز ناْت يكس

 اٯثاض ع٢ً تعتُس اييت اؿسٜج١ ايسضاغات أنست ؾكس ايكسِٜ
 . ٚسٛا٤ زّآ َٚٗبط عسٕ د١ٓ بأْٗا إاز١ٜ
 بايط٢ُ ايػ١ٝٓ يرتبتٗا ايعاز١ٜ غري يًدكٛب١ ٚناْت

 ٕأ َٔ ايبًس أٌٖ ُهٌ ٗ أثطٖا ، ايهد١ُ ايطٟ َؿطٚعاتٚ
 ٓٛبٞاؾ اؾع٤ ٗ ٜكع ؾٗٛ  ٖٚا١٦ْ َػتكط٠ سٝا٠ ٜعٝؿٛا
 ٚش ٚػاضٟ اغرتاتٝذٞ َٛقع ٜٚتُتع ، غٝاآ قاض٠ َٔ ايػطبٞ

 ٚإٓاخ١ٝ اؾػطاؾ١ٝ ايعٛاٌَ تأثري ٚنإ ، قك٣ٛ أ١ُٖٝ
 َطاض٭ٚا شطق١َٴ ايؿُؼ سٝح ، غهاْ٘ ؾطازأ ع٢ً ٚانشّا

 يًُا٤ بايٓػب١ ٜعتُسٕٚ ؾطازٙأؾ ، قكري٠ يؿرت٠ ايؿتا٤ ٗ
  "ٚايؿطات زد١ً" ايهبرئٜ ايٓٗطٜٔ ع٢ً ا٭ضض ٚخكٛب١

تاز إيٞ ٚؼ ٚايكػ٠ٛ بايتكًب تتػِ ا٭ْٗاض ؾٝهاْات نُا إٔ
 خطاضأ ؿُاٜتِٗ َٔ ٚاـعاْات ايػسٚز ٱقا١َ ١ْاعٝ زّاٛدٗ

 . 1ايؿٝهاْات
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 ايكسِٜ ايعطام َٓار بإٔ ٚاؾػطاؾ١ٝ ا٭ثط١ٜ ايس٥٫ٌ تؿري ٚقس

 اٱْػإ اغتٛطٔ ٕأ َٓص أغاغ١ٝ تبس٫ت عًٝ٘ تططأ مل
 غ١ٓ 7000 سٛايٞ َٓص ايعطام دٓٛب ٗ "ٛبٞايطغ ايػٌٗ"

 اغتكطت قس إٓاخ١ٝ ا٭سٛاٍ ٕأ أٟ . اٯٕ ٚست٢ َهت
 ٗ ٫غُٝا شيو قبٌ أَا ايتاضٜذ شيو َٓص أغاغٞ بؿهٌ

 غ١ٓ ًَٕٝٛ عٔ ٜعٜس َا ٚقبٌ ايكس١ّ اؿذط١ٜ ايعكٛض
 ؽتًـ ايطبٝعٞ ٚايٓبات ا٭ضض ٚطبٝع١ إٓار أسٛاٍ ناْت

  .2اٯٕ عًٝ٘ ٖٛ اٖ أغاغٝا اخت٬ؾّا
 أضبع اؾًٝس تكسّ ؾٗست اؿذط١ٜ ايعكٛض تًو إٕ سٝح
 ايؿُاي١ٝ ٚأَطٜها با،ٚأٚض قاض٠ َٔ ايؿُاي١ٝ إٓاطل ٗ َطات
 غ١ٓ ًَٕٝٛ ْكـ مٛ قبٌ مشا٫ّ زضد١ 45 عطض خط ست٢

 اؾًٝس١ٜ ايعكٛض ؾٝ٘ سسثت ٚايصٟ
3 . 

 ٚأقطاض امايعط َٚٓٗا ا٭ضن١ٝ ايهط٠ َٔ اؾٓٛب١ٝ ا٭دعا٤ أَا
 اؾًٝس١ٜ ايعكٛض إبإ ؾٝٗا ؼسخ ؾهاْت ا٭ز٢ْ ايؿطم

 ٗ اؾًٝس١ٜ ٚايؿرتات ، ايػعٜط٠ َطاض٭ا َٔ عكٛض ا٭ٚضب١ٝ
 إما٤ ٗ ٜكابًٗا نإ ا٭ضن١ٝ ايهط٠ َٔ ايؿُايٞ ايٓكـ
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 ِٛ ع٢ً غاعست ٚضطب١ ٖطط٠ عكٛض ايكسِٜ ا٭ز٢ْ ايؿطم
 . اؿٝٛاْات َٔ عسٜس٠ أْٛاع ؾٝٗا ٚعاف ايٓباتات كتًـ

 ؾٝٗا ٜعٝـ إٔ ايكسِٜ اؿذطٟ ايعكط إْػإ اغتطاع نُا
 .4اؿذط١ٜ ٚآ٫ت٘ أزٚات٘ ؾٝٗا ٚتطى
 ٖٛ ٖا ضطٛب١ أنجط اؾًٝس١ٜ ايعكٛض ثٓا٤أ ايعطام نإ يكس

 ، ٚؾتا٤ٶ قٝؿّا ٚتػكط أغعض ناْت َطاض٭ٚا ، ٕاٯ عًٝ٘
 بأْ٘ ٚقؿ٘ ّٚهٔ أخط٣ إٍ َٓطك١ َٔ إٓار تؿاٚت سٝح
 ايبشط َٓار ْعاَٗا ٗ َطاضٙأ ؿاب٘تت َساضٟ ؾب٘ قاضٟ َٓار

 ٚايكٝـ ، ايهجري٠ ٚايجًٛز ، ايباضز ايؿتا٤ سٝح إتٛغط
 َٓار ؾتتُتع ايػٗٛب َٓطك١ َاأ ايػعٜط٠ َطاض٭ٚا ، إعتسٍ
 ٚتكٌ اؿاض ايكشطاٟٚ ٚإٓار إتٛغط ايبشط َٓار بٌ اْتكايٞ

 إٓطك١ َاأ ، ب١ًٝاؾ بإٓطك١ قٝاغّا َطاض٭ا ؾٝ٘
 ؾٝٗا ٚتكٌ ؾسٜس٠ عطاض٠ ؾتتُتع ايطغٛبٞ ٚايػٌٗ ايكشطا١ٜٚ

 .5ايٓػب١ٝ ايططٛب١ ؾٝٗا ٚتهجط َطاض٭ا
 ا٭ظَإ أقسّ َٚٓص ايطغٛبٞ ايػٌٗ َٓطك١ اعتُست يكس
 ٚيٛقت ناؾ١ٝ غري َطاض٭ا نُٝات ناْت سٝح ايطٟ ع٢ً
 ًب٬زي إا٤ ػٗٝع دٌأ َٔ دٗسٙ ْػإ٭ا بصٍ ٚيصيو قكري
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 اييت ايؿُاي١ٝ إٓطك١ بعهؼ ، اـ٬ق١ دٗٛزٙ ططٜل عٔ
 . َطاض٭ا ع٢ً اعتُست

 ٗ ؾطق١ٝ ٚمشاي١ٝ مشاي١ٝ ضٜاح ايعطام ؾتعِ ايطٜاح َاأ
 ضٜاح ٖٚٓاى ٖٚطط٠ باضز٠ ضٜاح ٖٚٞ ايػ١ٓ أٜاّ َععِ

 اـًٝر ْاس١ٝ َٔ تٗب ٖٚطط٠ زاؾ١٦ ؾطق١ٝ دٓٛب١ٝ
 .6أسٝاّْا َطاض٭ا ٚتكاسبٗا ا٭ٖٛاض َٚٓطك١ ايعطبٞ
 ثطأ "اؾاؾ١ ٚايؿرتات إُطط٠ ايعكٛض" يعاٖط٠ ناْت ٚيكس
 ايعطام َٔ "ايطغٛبٞ ايػٌٗ ٗ ا٭ٍٚ اؿهاض٠" ْؿ٤ٛ ٗ َِٗ
 نُا ؾٝ٘ ا٫غتٝطإ ٚبسا١ٜ إيٝ٘ ايبؿط١ٜ اهلذطات ٚزؾع

 ٗ اٯٕ َؿاٖست٘ ّهٔ َا دػطاؾ١ٝ ظٛاٖط خًكت
 .7ايعطام
 ؾهإ ، قٟٛ غٝاغٞ تٓعِٝ ٚدٛز إٍ اؿاد١ ظٗطت يصيو
 أٍٚ قٝاّ ع٢ً زؾعت اييت ايط٥ٝػ١ ا٭غباب َٔ غببّا شيو

 ٗ َتُٝع٠ ظاٖط٠ سسٚز ٚدٛز يعسّ ْٚعطّا.  إطنع١ٜ اٱزاضات
 بطٚابط إتذاٚض٠ بايؿعٛب ؾطازٙأ اضتبط ؾكس ، ايكسِٜ ايعطام

 غهاْ٘ ٌَٝ ْؿأ ٖٓا َٚٔ ، ايتذاض٠ فاٍ ٗ ٫غُٝا َتعسز٠
 .8ططاف٭ا ؾاغع١ إَرباطٛض١ٜ إقا١َ إٍ
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   ايكسِٜ ايعطام ؿهاض٠ ايتاضىٞ اٱطاض
 

 ٚايؿطا٥ع اؿهاضات ٭قسّ َٗسّا ايطاؾسٜٔ ب٬ز ناْت يكس
 ٜٚعس ، كتًؿ١ بؿط١ٜ غ٫٬ت قٓع٘ ٗ ٚغاُٖت
 ٚنع اغتطاعت اييت ايعطٜك١ ايؿعٛب أقسّ َٔ ايػَٛطٜٕٛ

 قبٌ ايكسِٜ يعطاما ٗ اؾٓٛبٞ ايكػِ ٗ ا٭ٍٚ اؿهاض٠ يبٓات
 ٜس ٚع٢ً ، عطاق١ٝ سهاض٠ ؾٗٞ ، ّ. م 3500 سٛايٞ

 ؼٛيت ٚاييت ايػَٛط١ٜ إسٕ ز٬ٜٚت أٍٚ ْؿأت ايػَٛطٌٜ
 ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ َٔ ْٚعست ، 9َطنع١ٜ زٚي١ إٍ بعس ؾُٝا

 اغِ عًٝٗا أطًل اييت إٓطك١ ٗ ايطاؾسٜٔ ب٬ز ٚاغتكطت
( ِٛ أٚض) إعطٚف ايػَٛطٌٜ ًَٛى اسس اغتطاع ثِ( أنس)

  ٜٚ٪غؼ دسٜس َٔ ايػَٛطٟ اؿهِ ٜعٗط إٔ
 َٚٓٗا" ايجايج١ أٚض غ٬ي١ أٚ ايجا١ْٝ ايػَٛط١ٜ ايسٚي١"

 خ٬ٍ ٚٗ اٱْػا١ْٝ عطؾت٘ َهتٛب قإْٛ أقسّ ٚقًٓا
 ايسٚي١ ع٢ً ايع٬َٝٞ بايعسـ ُٝعت اييت ايتاضى١ٝ ايؿرت٠

 ايسٚي١ ْٗٝاضإٚ ايطاؾسٜٔ ٚازٟ ٗ اؾٓٛبٞ ايكػِ ٗ ايكا١ُ٥
 ايطاؾسٜٔ ب٬ز اْكػُت ، ايجايج١ أٚض غ٬ي١ َٔ ايػَٛط١ٜ

  ٗ ايب٬ز ٚضدعت ، أَري أٚ ًَو َٓٗا نٌ وهِ ز٬ٜٚت اٍ
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 غٝاغٞ ْعاّ أٍٚ نإ ايصٟ إسٕ زٍٚ ْعاّ إٍ ايعٗس ٖصا
 ع٢ً ْطًل ٕأ ٜكح ٚيصيو ، ايطاؾسٜٔ ٚازٟ سهاض٠ ٗ ظٗط
 . 10"ايجاْٞ إسٕ زٍٚ عكط" اغِ اؾسٜس ايعٗس ٖصا
 ، تكسَٗا سطن١ إعاق١ إٍ إسٕ ز٬ٜٚت اْكػاّ أز٣ ٚقس

 ٚقٛع إٍ أزت اييت ا٭غاغ١ٝ ا٭غباب َٔ شيو ٚنإ
  إًو اغتطاع ست٢ ايس٬ٜٚت ٖصٙ بٌ َتعسز٠ سطٚب

 اييت ايسٍٚ ع٢ً بايكها٤ ّ.م1775 غ١ٓ سسٚز ٗ "ٓٛضابٞ"
 ٚازٟ ٗ غط٢ايٛ ٚإٓطك١ اؾٓٛبٞ ايكػِ ٗ قا١ُ٥ ناْت

 ٚأقاّ" أؾْٓٛا ، ٫ضغا اٜػٔ" باغِ ٚإعطٚؾ١ ايطاؾسٜٔ
 ٗ قاْْٛٞ سسخ أِٖ ؾٝٗا ظٗط ٚاييت ا٭ٍٚ ايباب١ًٝ ايسٚي١

 ٖٚٛ ، ايكسِٜ ايعامل ع٢ً إبعازٙ ي٘ نإ ، ايطاؾسٜٔ ٚازٟ
 اؿهاض٠ اظزٖاض ثطأ ع٢ً قسضتُأ اييت "ٓٛضابٞ ؾطٜع١" قسٚض

 ٚايس١ٜٝٓ ٚا٫قتكاز١ٜ ايتذاض١ٜ اجملا٫ت ْٝع ٗ ايباب١ًٝ
 .11ٚايػٝاغ١ٝ
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 ايتاضىٞ غهاْ٘ تطنٝب ٗ ايعطام َٛقع ثطأ ٕأ ٚا٬ٕسغ
  َٝعت اييت اؿهاضٟ ا٫ْكٗاض ع١ًُٝ ٖٞ تًو ١َُٗ ظاٖط٠

 سهاض٠ ك١طبٛ ٗ إدتًؿ١ ا٭قٛاّ قٗط ٗ ايبًس ٖصا تاضٜذ
 َٓص َتُٝعّا ٚسهاضّٜا تاضىّٝا نٝاّْا ي٘ ٚدعًت ايطاؾسٜٔ ٚازٟ
 .12ايعٗٛز أقسّ

 
 ايؿطا٥ع فاٍ ٗ ايكس١ّ ايعطاق١ٝ اؿهاض٠ ٚتطٛض ْؿأ٠

 ، ِٛ أٚض قإْٛق٬سات اٚضنادٝٓا ،إ) ايكا١ْْٝٛ ٚإسْٚات
 .( أؾْٓٛا ٚقإْٛ ، عؿتاض يبت ٚقإْٛ

 ٖٞ اٯثاض عًُا٤ إيٝٗا تٛقٌ اييت إهتٛب١ ايكٛاٌْ أقسّ إٕ
 ايعطاقٞ اجملتُع اعترب ٚيصيو.  ايكس١ّ ايعطاق١ٝ ايكٛاٌْ

 يٓا ٚتطى ايكإْٛ ظٌ ٗ عاف ْػاْٞإ فتُع أٍٚ ايكسِٜ
 .13ايكإْٛ شيو َعامل بعض
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 ايكٛاعس فُٛع١ ٖٛ ايطاؾسٜٔ ٚازٟ ٗ بايكإْٛ ٜطاز ٚهلصا
 ؾذط َٓص ايطاؾسٜٔ ٚازٟ ٗ غازت اييت ايكا١ْْٝٛ ٚايٓعِ
 عٔ اَعًَٛاتٓ ٚتػتُس يًعطام اٱغ٬َٞ ايؿتح ست٢ ايتاضٜذ

 باـط نتبت اييت ا٭يٛاح َٔ ايطاؾسٜٔ ٚازٟ ٗ ايكإْٛ
 ايؿٝٓٝكٌٝ اخرتاع مت إٔ بعس ا٭ظس١ٜ باؿطٚف ثِ إػُاضٟ

 َٔ ْػتدًكٗا نُا ٕاٯ ست٢ َػتع١ًُ تعاٍ ٫ ٖٚٞ هلا
 .14ايعطاق١ٝ اٯثاض ع٢ً إٛدٛز٠ ايٓكٛف

 ايطاؾسٜٔ ٚازٟ ٗ ايكا١ْْٝٛ إسْٚات ٕأ َٔ ايطغِ ٚع٢ً
 اٱْػا١ْٝ اؿهاض٠ بٓا٤ ٗ بعٝسّا ؾٛطّا قطعت قس ْتنا

 ؼتٌ ظًت إػُاض١ٜ ايٓكٛم ٕإؾ ا٫دتُاعٞ ٚايتٓعِٝ
 أٟ ٗ ا٭غاؽ تعس ظايت َٚا إكازض تًو بٌ ا٭ٍٚ إطتب١
 .15قا١ْْٝٛ تاضى١ٝ زضاغ١

 ٗ ايكإْٛ عٔ ٚقًتٓا اييت ايٛثا٥ل عسز ٗ ايهجط٠ ٖصٙ َٚع
 غبب ٚيعٌ.  ْاقك١ تعاٍ ٫ ًَٛاتٓاَع ٕإؾ ايطاؾسٜٔ ٚازٟ
  عًٝ٘ عجطٚا َا نٌ بٓؿط اٯثاض عًُا٤ قٝاّ عسّ ٖٛ شيو
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 عٔ ؾه٬ّ ايع١ًُٝ ايسضاغات َتٓاٍٚ ٗ يٝهٕٛ ٚتطْت٘

 ٕأ نُا ايّٝٛ ٖصا ؿس عٓٗا ايهؿـ ٜتِ مل قطضات ٚدٛز
 ٚايكا١ْْٝٛ ايٓعط١ٜ ايسضاغات َٔ خاي١ٝ ناْت ايٛثا٥ل ٖصٙ
 .16يًكإْٛ  ايعا١َ از٨إب تبٌ اييت

 
 ؟ ايطاؾسٜٔ ٚازٟ ب٬ز ٗ إسْٚات أَِٖاٖٞ  ؽ/

 ايعطاقٌٝ ٠سٝا ٗ َِٗ بسٚض ايكا١ْْٝٛ إسْٚات ْٗهت
 َهُاض ٗ تكسّ َٔ إيٝ٘ ٚقًٛا َا ع٢ً زيت ؾكس ايكسَا٤
 ايكٛاٌْ ظٗٛض ٕ٭ شيوٚ.  ٚايكا١ْْٝٛ ايؿهط١ٜ اؿهاض٠

 إعاٜري أٚثل َٔ عسٜٴ اؿهاض٠ ٗ ا٭دتُاع١ٝ ٚا٭ْع١ُ
 ايتطٛض غًِ ٗ اؿهاض٠ تًو تكسّ َس٣ ع٢ً يًشهِ ٚإكاٜٝؼ

 .17ايعُطاْٞ ٚايتكسّ اؿهاضٟ
 ايجكاؾ١ ع٢ً ايكسَا٤ ايعطاقٌٝ ًَٛى ؾهٌ ٜٓػ٢ ٫ ؾايتاضٜذ

 .  ايكٛاٌْ بتسٜٚٔ ػ٢ً ايصٟ ايكا١ْْٝٛ
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 ٚنع إٍ تػتٗسف اييت ايكٛاٌْ ٜكسضٕٚ ٫ إًٛى ؾهإ
 ايتطٛضات عٓٗا ٓترت اييت إدتًؿ١ ايكا١ْْٝٛ ًُػا٥ٌي إًٛى

 غًط١ ٚناْت ٚا٫دتُاع١ٝ ، ٚا٫قتكاز١ٜ ، ايػٝاغ١ٝ
 ناْت ؾأٚاَطِٖ ٚسسِٖ إًٛى ع٢ً َككٛض٠ ايكٛاٌْ إقساض

 ز١ٜٝٓ بكٛاعس َكٝس٠ ناْت ايػًط١ تًو إٕ غري ايكإْٛ ٖٞ
 ٖٓاى ٚناْت ايعساي١ ب٘ تأَطِٖ َا بإتباع تًعَِٗ ٚعطؾ١ٝ
 ضعٝت٘ ٕإؾ ايعساي١ ٜٓؿط مل إشا إًو ٕأ إٍ تؿري سه١ُ
 غٝٓكًب َٚكريٙ غتتٗا٣ٚ ًٖٚهت٘.  عًٝ٘ غتجٛض

 .18ت٬سك٘ ٚايب١ًٝ
 تكٝس ٜؿٝس َا ايكا١ْْٝٛ إسْٚات َٔ نجري ٗ ٚضز ؾكس ٚيصيو
 ؾطٜع١ ٚخا١ُ َكس١َ تهُٓت ؾُج٬ّ بايعساي١ إًٛى
 بايعساي١ ٓٛضابٞ إًو يتعاّإ ع٢ً قطو١ إؾاض٠ ٓٛضابٞ

 .19ا٫دتُاعٞ أٚ ا٫قتكازٟ اجملاٍ ٗ غٛا٤
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 مل ايطاؾسٜٔ ٚازٟ ٗ ايكٛاٌْ ٕأ إدتكٌ بعض أنس ٚقس
 إٍ اٱؾاض٠ ٚػسض.  ايكٛاٌْ ٖصٙ َععِ قطاضات فطز إ٫ تهٔ

 ايعساي١ ؼكٝل ٚغا٥ٌ َٔ ٚغ١ًٝ ايكٛاٌْ عٔ اؿسٜح ٕأ
 ٖصٙ ٕأ غري.  بٞٓٛضا ؾطٜع١ إٍ عاز٠ ايػاَع شٖٔ ٜكطف

.  ايكسِٜ ايعطاقٞ اجملتُع عطؾ٘ قإْٛ بأقسّ يٝػت ايؿطٜع١
 ٓٛضابٞ ؾؿطٜع١ َٓٗا عٗسّا أقسّ قٛاٌْ يٝٓاإ ٚقًت ؾكس

 َطس١ً ُجٌ ؾإْٗا عسٜس٠ قا١ْْٝٛ قٛاعس تهُٓت ٕإٚ
 غبكٗا َا ع٢ً ٓٝتبٴ اييت ايكاْْٛٞ ايتطٛض َطاسٌ َٔ َتكس١َ

 .20َطاسٌ َٔ
 
 

***** 
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 أقسضٖا اييت ٚايكٛاٌْ إسْٚات ٭ِٖ عطض ٜأتٞ ٚؾُٝا

 يتاضٜذ ٫تبعّا قسٚضٖا يتاضٜذ طبكّا ايطاؾسٜٔ ٚازٟ ٗ إًٛى
 . عٓٗا ايهؿـ أٚ عًٝٗا ايعجٛض

 

 أ٫ّٚ : اق٬سات اٚضنادٝٓا : -1
 : ٖٛ أسس ًَٛى غ٬ي١ يهـ ا٭ٍٚ،اٚضنادٝٓا  -

 ايٛاقع١ ٗ اؾٓٛب. 
قاسب أقسّ  ٜٚعترب ٖصا إًو َٔ أؾٗط إًٛى -

أقتكاز١ٜ إٓػٛب١ ٱدتُاع١ٝ ٚاٱق٬سات اٱا
يٝ٘ يٝؼ ٗ تاضٜذ ٚازٟ ايطاؾسٜٔ ؾشػب بٌ ٗ إ

 ْٝع بًسإ ايعامل ايكسِٜ .
 م.ّ  2355ٍ عاّ إق٬سات ٱٜٚطدع تاضٜذ ٖصٙ ا -

َٚٔ أِٖ ٖصٙ  ّ ،1878ْٗا أنتؿؿت عاّ إ٫ أ
 ق٬سات ٖٞ :ٱا

٢ يػا٤ ايهطا٥ب اييت ناْت َؿطٚن١ عًإ -1
 ايؿعب ٚإدايؿ١ يًكإْٛ .
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ايعًِ  ١ظايإعاز٠ ايعسٍ ٚاؿط١ٜ يًُٛاطٌٓ ٚإ -2
 غتػ٬ٍ عِٓٗ .ٱٚا

 
 

***** 
 :  ِٛ أٚض قإْٛثاّْٝا : 

 ٗ يٝؼ ٕاٯ ست٢ هتؿـَٴ قإْٛ أقسّ( ِٛ أٚض) قإْٛ ٜعس
 ٖصا غبل ٚقس ، أٜهّا ايعامل تاضٜذ ٗ بٌ ؾشػب ايعطام
 نُا ايكإْٛ ٜٚٓػب قطٕٚ بج٬ث١ ٓٛضابٞ ؾطٜع١ ايكإْٛ

 ٜٚتكـ .21 (ِٛ أٚض) إًو إٍ ، َكسَت٘ شيو إٍ تؿري
 تاضٜذ يسضاغ١ بايٓػب١ اـاق١ بأُٖٝت٘ ِٛ أٚض قإْٛ

 بٌ ، ٕاٯ ست٢ إهتؿؿ١ ايكٛاٌْ أقسّ يهْٛ٘ ٫ ايكإْٛ
 .22أٜهّا إدتًؿ١ ايكا١ْْٝٛ ايػَٛط١ٜ ايكٛاٌْ ّجٌ ٭ْ٘
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 َٔ تتهٕٛ َٛاز ٚعس٠ ، َكس١َ ٢ًع ايكإْٛ ٖصا ٜٚتهُٔ

 قا١ْْٝٛ ؾهط٠ أ١ٜ ٜعطٞ ٫ َؿكٛز َٓٗا قػِ َاز٠( 31)
 قطا٤تٗا إػُاضٜات عًُا٤ اغتطاع ا٭خط ٚايكػِ عٓٗا

 أِٖ ٜأتٞ ؾُٝا ْٚٛضز.  ا٭قًٞ ايكإْٛ ْكٛم َٔ ٚتطْتٗا
 ْعط١ٜ ع٢ً إكس١َ استٛت يكس .23ايكإْٛ ٗ دا٤ َا

 ٖصا َؿطع( ِٛ أٚض) ٜط٣ حسٝ يًػًط١ اٱهلٞ ايتؿٜٛض
 إيٝ٘ ؾٛنت اييت ٖٞ اٱهل١ ٕأ َكسَت٘ ٗ ايكإْٛ

 ؾكس بايعكٛبات إتعًك١ ايكا١ْْٝٛ إٛاز َاأٚ. ايػًطات
 .24ايككام َبسأ زٕٚ ايتعٜٛض َبسأ إٍ اغتٓست
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 ب٬ز َكري تكطض أٚبعس ، ايعامل خًل عٓسَا" ِٛ أٚض ؾٝصنط
( اًٌْٝ) ٚ( إٓ) اٱهلإ عٌ( أٚض) َس١ٜٓ َٚكري( غَٛط)
 اٱي٘ ٖصا اختاض ثِ ، أٚض َس١ٜٓ ع٢ً ًَهّا( ْٓاض) ايكُط ي٘إ

 ْا٥بّا بكؿت٘( أٚض) َٚس١ٜٓ غَٛط ب٬ز يٝشهِ( ِٛ أٚض) بسٚضٙ
.25 "ا٭ضض ٗ ّجً٘ عٓ٘

 ايب٬ز ٗ ايعسٍ نُإ ٖٛ ايكإْٛ ٖصا إقساض َٔ ؾايػطض
 ايٓكٛم ١َطايع َٚٔ.  ضعاٜاٙ أسٛاٍ إق٬ح ع٢ً ٚايعٌُ
 أْٗا يٓا ٜتهح ايكإْٛ هلصا عًٝٗا ايتعطف أَهٔ اييت ايك١ًًٝ

 بايعٚاز ٜتكٌ َا َٓٗا ، َتؿطق١ قا١ْْٝٛ َػا٥ٌ تعاجل
 ا٭ضانٞ ٚظضاع١ ايؿٗٛز بؿٗاز٠ ٜتعًل َا َٚٓٗا ٚايط٬م

 شا نإ ظٚادٗا بسٕٚ عكسإَٓٗا سكٛم إطأ٠ إطًك١ ٚ
١َ خاضز ايػٛض أض تٗاّ ضدٌ ظٚد١ ضدٌ أخط بايعْا ، ٚعبٛإٚ

اييت تػاٟٚ ْؿػٗا  ٚبعض ايعكٛبات )َٓٗا عكٛب١ ا٭١َ
ٚعكٛب١ َٔ ٜػطم  بػٝستٗا ٚعكٛب١ ايؿٗاز٠ ايهاشب١ ،

ُٖاٍ ظضاع١ ا٭ضض إَعضٚعّا ٜعٛز يؿدل أخط ٚ سك٬ّ
  إػتأدط٠ (
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  ايبس١ْٝ با٫عتسا٤ات ٜتعًل َا بعهٗا بٝٓت ٚنصيو

 ضدٌ قطع إشا" بأْ٘( ِٛ ٚضأ) قإْٛ َٔ( 15) إاز٠ ٗ ؾذا٤
  .26 "ايؿه١ َٔ ثك٬ٝت عؿط٠ غطا١َ ٜسؾع ٕأ عًٝ٘ ، أخط
 

    ثايجّا : قإْٛ يبت عؿتاض 
 

 َٔ بأنجط ٓٛضابٞ ؾطٜع١ *(عؿتاض يبت) قإْٛ غبل يكس
 أيٛاح أضبع١ ع٢ً سَٕٚٴ ايكإْٛ ٖٚصا.  عاَّا ٚٔػٌ َا١٥

   ا٭خطا٤ بعض تؿٛب٘ كتًط بأغًٛب َٚهتٛب ط١ٝٓٝ
 َٛاز يٝٓاإ ْكًت اييت ايٓػد١ ٕأ ٜعتكس ٚهلصا. اٱ١ٝ٥٬َ

  هلصا ا٭ق١ًٝ ايٓػد١ يٝػت َٚكسَت٘ ايكإْٛ ٖصا
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 ايطًب١ سسأ عٌُ َٔ َسضغ١ٝ ػد١ْٴ ْٗاإ بٌ ايكإْٛ
 ٖصا ٚانع ٕأ َع ايػَٛط١ٜ بايًػ١ َهتٛب١ ناْت سٝح

.  بك١ً ايػَٛطٌٜ إٍ ّت ٫ٚ ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ َٔ ايكإْٛ
 تعاٍ ٫ ناْت ايػَٛط١ٜ ايًػ١ ٕأ إٍ إؾاض٠ ايٛاقع ٗ ٖصاٚ

 .27ايب٬ز ٗ ايطمس١ٝ ايًػ١ ُجٌ
 َٔ ٚعسز ، ٚخا١ُ ، َكس١َ َٔ ايكإْٛ ٖصا ٜٚتهٕٛ

 . ْكّا أضبعٌ إٍ عسزٖا ٜتذاٚظ اييت ايكا١ْْٝٛ ايٓكٛم
 ؼكٝل ادٌ َٔ عؿتاض يبت إًو عٔ َكاي١ إكس١َ ٚتبسأ
 . ا٭نسٌٜٚ يًػَٛطٌٜ اـري

 عؿتاض يبت قإْٛ َٛاز ٚعاؾتَاز٠(  37َا َٛازٙ ؾٗٞ )أ
 ٚايتدًـ ، ٚايعبٝس ، ايعكاض١ٜ إًه١ٝ:  اٯت١ٝ إػا٥ٌ

 .28ايجريإ ٚإهاض ، ٚايعٚاز ، ٚإرياخ ، ايهطٜب١ زؾع عٔ
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ٍ ؼكٝل اـري يًػَٛطٜٔ إٚدا٤ ٗ َكسَت٘ بإٔ إًو ٜػع٢ 
 . ٚا٭نسٌٜ

ٕٛانٝع اييت عاؾت ايكإْٛ إصنٛض ٚاييت ٚيعٌ َٔ أِٖ ا
هاض ا٭ضانٞ إتأثطت بٗا ؾطٜع١ ٓٛضابٞ ٖٞ ) تأدري ايكٛاضب،

 إًه١ٝ ايعكاض١ٜ  ٚبعض ايعكٛبات، ايعضاع١ٝ ٚايبػاتٌ ،
 . ٚإرياخ ٚايعٚاز ( ٚايعبٝس ، ٚايتدًـ عٔ زؾع ايهطٜب١ ،

 ايب٬ز ٗ ايعسٍ قطأ بأْ٘ ايكٍٛ عؿتاض يبت ٜهطض اـا١ُ ٚٗ
 ايكإْٛ ورتّ َٔ ع٢ً ايربن١ ٜٚػتٓعٍ ٭ًٖٗا اـري ٚدًب

 .29ت٬فٱاب ي٘ ٜتعطنٕٛ َٔ ع٢ً ٚايًع١ٓ

 

 
***** 
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  ضابعّا : قإْٛ أؾْٓٛا )ب٫٬َا(
 

مس٘ اٍ أسس ًَٛى ٖه١ً أؾْٓٛا ٚإٜطدع ٖصا ايكإْٛ 
 عاّ مٛ ٗ *(أؾْٓٛا قإْٛ) قسض يكس" ، ب٫٬َا"

 َٔ ٜكطب َا ٓٛضابٞ قإْٛ ع٢ً تكسَّ ؾٗٛ . ّ.م1930
 ّ.1945جط ع٢ً ٖصا ايكإْٛ عاّ ٚقس عٴ . ايعَٔ َٔ ايكطٌْ

 اٯثاض عًُا٤ ٜهتؿـ ٚمل "قطب بػساز" "تٌ اؿطٌَ"ٗ َٓطك١ 
 ٜٚعٗط ، ايكإْٛ ٖصا َٛاز َٔ َاز٠ ٚغتٌ إسس٣ َٔ أنجط
 ببعض اٖتِ قس نإ طعٗاؿٳَٴ ٕأ إٛاز ٖصٙ زضاغ١ َٔ

   ايعُاٍ ٭دٛض أز٢ْ سس ٚنع شيو َٔ ، ٫دتُاع١ٝا إػا٥ٌ
 ؾكس ، طبكات إٍ اجملتُع ٚتكػِٝ ، ايػًع بعض ٚتػعري
 ايعطاقٞ اجملتُع تكػِٝ إٍ إؾاض٠ أٍٚ ايكإْٛ ٖصا ٗ ٚضزت
 ٚطبك١ ، ا٭سطاض طبك١ ٖٞ "ث٬ث١ طبكات" إٍ ايكسِٜ

 .30ايعبٝس ٚطبك١ ، ؾهّٝٓٛ

                                                 

Albrecht Goetze
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 ا٭ٍٚ تطْت٘ ٗ ايٓعط عازأ " نٛؾ١"  ا٭غتاش ٖصا ٕأ إ٫
 عاّ اؾسٜس٠ ايرت١ْ ؿطتْٚٴ عًٝٗا ايتعس٬ٜت بعض دطٟأٚ

 بعض ٜهٝـ دسٜس نتاب غٓٛات عس٠ قبٌ ٚظٗط.  1956ّ
 بايًػ١ ايكإْٛ ٖصا ٕٚٚزٴ ْؿػ٘ ايكإْٛ ع٢ً ايتكشٝشات

 ػتدسّتٴ أقبشت ايباب١ًٝ ايًػ١ ٕأ ٜ٪نس ٖٚصا.  ايباب١ًٝ
 .31ايػَٛط١ٜ ايًػ١ اغتدساّ َٔ أنجط ايطمس١ٝ اجملا٫ت ٗ

 ايكٛاٌْ ٗ َجٌٝ هلا ايكإْٛ ٖصا ْكٛم بعض ٕأ ٬ٜٚسغ
 ٕأٚ.  عؿتاض يبت ٚقإْٛ ، أٚضِٛ قإْٛ َجٌ ايػَٛط١ٜ

 َا ٖٚصا ايٓكٛم ٖصٙ بعض اقتبػت قس ٓٛضابٞ ؾطٜع١
 ُٖع٠ ٜعس أؾْٓٛا قإْٛ ٕأب ايكٍٛ إٍ ايؿكٗا٤ بعض زعا

 ٚخاق١ اؾعٜط١ٜ ٚايكٛاٌْ ١ايػَٛطٜ ايكٛاٌْ بٌ ايٛقٌ
 .32ايباب١ًٝ
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 بايػَٛط١ٜ نتبت قكري٠ َكسَ٘ ع٢ً ايكإْٛ ٖصا ٚوتٟٛ

 ايكٛاٌْ َكسَات عٔ ٚؽتًـ ، ْاقك١ إكس١َ ٖٚصٙ
 ا٭سهاّ ْٚايت ٜصنط ؾ٦ّٝا َٓٗا تكتبؼ مل بأْٗا ا٭خط٣
 ٕأؾ شيو ٗ ؾأْٗا إٛاز ٖصٙ َٔ نرب٭ا ايٓكٝب اؾعا١ٝ٥

 َػا٥ٌ ايكإْٛ عاجل نُا.  ايطاؾسٜٔ ٚازٟ ٗ ايكٛاٌْ غا٥ط
 ٚاٱهاض ، ايػًع بعض أغعاض ؼسٜس أُٖٗا َتؿطق١ قا١ْْٝٛ
 ٚا٫عتسا٤ ٚايتبين ، ٚايط٬م ، ٚايعٚاز ، ٚايٛزٜع١ ، ٚايكطض

 اؿٝٛاْات عٔ إتػبب١ ٚا٭نطاض ، ايػري أَٛاٍ ع٢ً
 . 33ٚا٭ؾٝا٤

 
 

***** 
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 تٜٓٛ٘ ٖاّ : 

ٚقايٛا : نٝـ تٛقٌ إ٪ضخٕٛ إٍ ايٓاقل تػا٤ٍ ايهجريٕٚ 
 َٔ ٖصٙ ايكٛاٌْ ضغِ إٔ ايعَإ قس َه٢ عًٝٗا ٚتًؿت ؟

ٚاؾٛاب : أْ٘ ٖٓايو َكازض ٕعطؾ١ َا ْٳُكلٳ َٔ قإْٛ 
 ٓٛضابٞ ٚغريٙ َٔ ايكٛاٌْ اييت غبكت٘ .

 
 َجاٍ : 

(  اكًت اٍ َس١ٜٓ )غٛغٕ َػ١ً ٓٛضابٞ ْٴإ ٗ ايٛاقع ،
  عٓس غٝططتِٗ ع٢ً بابٌ .ع٢ً ٜس ايع٬ٌَٝ

( َاز٠ قا١ْْٝٛ ناْت 33ٚقس قاّ ٖ٪٤٫ َػح سٛايٞ )
 ( أعُس٠ .7َهتٛب١ ٗ )

ٕ عسز نبري َٔ َٛاز ايكٛاٌْ اييت غبكت ؾطٜع١ أنُا 
 ٓٛضابٞ ٖٞ ا٭خط٣ ناْت َؿكٛز٠ أٚ َتأن١ً نكإْٛ أٚضِٛ

 ٚقإْٛ يبت عؿتاض .
غتدسَٗا ااييت  ٖٛ َاٖٞ ايٛغا٥ٌٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜجاض ٖٓا ، 

 ٍ تًو إٛاز إؿكٛز٠ ؟إايعًُا٤ يًتٛقٌ 
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  ٚايٛغا٥ٌ ٖٞ :

 
 احملطضات إػُاض١ٜ  

 ٚ)إعا٬َت اي١َٝٛٝ ايع١ًُٝ بٌ ا٭ؾطاز(

            

ٜٚككس بٗا ا٭يٛاح اييت تتهُٔ احملطضات ايهتاب١ٝ 
ثبات إعا٬َت اي١َٝٛٝ بٌ ا٭ؾطاز إإػتدس١َ ٗ 

 هاض ٚايٛق١ٝ.بٝع ٚاٱنُعا٬َت اي
ٚناْت بعض َٔ ٖصٙ إعا٬َت ٚخاق١ شات ايك١ُٝ 

 كسم عًٝٗا َٔ قبٌ بعض ايؿٗٛز.ايكا١ْْٝٛ ا١ُٕٗ ٜٴ
هتب ع٢ً ٖٞ أْٗا ناْت تٴ ٕ َٔ خكا٥ل ٖصٙ احملطضات ،إٚ
ٍ نتابتٗا بعس٠ إثِ تطٛضت  ،ؿبيٛاح َٔ ايطٌ أٚ ع٢ً اـأ

ٍ ايٓػذ ا٭ق١ًٝ إناؾ١ ٱكس باْػذ ٚبكسض عسز أططاف ايعٳ
 ٚؼؿغ نعكٛز إًه١ٝ ٗ َعبس إس١ٜٓ .
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ٖٚصٙ احملطضات ناْت تعتُس ٗ نتابتٗا ع٢ً ايكٛاٌْ 
طؾ١ٝ اييت ناْت غا٥س٠ ،نُا أْٗا ناْت ؼسز ٚايكٛاعس ايعٴ

سكٛم ٚٚادبات أططاف ايعكس ٖٚٞ ٚغ١ًٝ ا٫ثبات عٓس 
 ايٓعاع.

 
 ايٓكٛم إسضغ١ٝ :

تبت ٭غطاض ٌ ْػذ َسضغ١ٝ ُنٖٚٞ عباض٠ عٔ أيٛاح ُج
عست ْٗا ُأأأٟ  ايسضاغ١ ٫ُٚجٌ ايٓػذ ا٭ق١ًٝ يًكٛاٌْ ،

يط٬ب ايكإْٛ يتعًُِٝٗ إكطًشات ايكا١ْْٝٛ ٚايعكٛز 
 ايكا١ْْٝٛ.

قط٬سات اٚناْت ٖصٙ ا٭يٛاح ؼتٟٛ ع٢ً َؿطزات ٚ
قا١ْْٝٛ غَٛط١ٜ نُا تهُٓت بعض إٛاز ايكا١ْٜٓٛ 

 ٌ .إكتبػ١ َٔ بعض ايكٛاْ
ا٭ّٔ بايًػ١  هتب ٖصٙ ا٭يٛاح ع٢ً عُٛزٜٔ َتكابًٌ ،ٚتٴ

 ا٭نس١ٜ ٚا٭ٜػط بايػَٛط١ٜ .
ْٗا غاُٖت ٗ تؿػري ايكٛاٌْ ايػا٥س٠ أٚأُٖٝتٗا تهُٔ ٗ 

 إٛاز إُػٛس١. ١ٚتهًُ
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 ايهتابات ٚايٓكٛف :

َط بهتابتٗا ع٢ً دسضإ ٖٚصٙ ايهتابات ٚايٓكٛف ٗ ايٛاقع ُأ
ٚ َساخًٗا أٚ احمل٬ت ايعا١َ أٚ ايككٛض بعض إعابس أ

 ٚا٭ب١ٝٓ َٔ قبٌ بعض إًٛى .
 -تبت ع٢ً بعض ا٭سذاض ٚ٭غطاض كتًؿ١ َٓٗا :نُا ُن

 ظٗاض عع١ُ إًو ٚقؿات٘.إ* 
ٗ ِ ايكا١ْٜٓٛ ٚايتؿطٜعات اييت قسضت نط أعُاهل* شٹ

 عٗسِٖ .
 هل١ .ظٗاض ايؿهط يٰإ* 
أٚ ا٭ؾدام  يبعضع٬ٕ ٖب١ إًو يكطع ا٭ضاض إ*

ٜٚتهُٔ  ٚنإ َػتٓس إًه١ٝ ٜهتب ع٢ً ا٭سذاض إعابس
 ي٘ َٚػاس١ ا٭ضض إٖٛٛب١ . إٖٛٛب أغِ
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 ايكطاضات ايكها١ٝ٥ :

كسض عٔ اؿانِ ٜٚككس بٗا ا٭سهاّ ايكها١ٝ٥ اييت ناْت تٴ
  ؿػِ بعض إٓاظعات إعطٚن١ عًٝٗا .

قساضاتٗا إٗ ْٗا ناْت تػتٓس أَٚٔ مسات ٖصٙ ا٭سهاّ 
 ع٢ً بعض ايكٛاعس ٚا٭عطاف ايكا١ْْٝٛ .

 عطا٤ قٛض٠ عٔ إٖٞ أْٗا غاُٖت ٗ  ٚؾا٥س٠ ٖصٙ ايكطاضات ،
 دطا٤ات ايكها١ٝ٥ اييت ناْت قس١ّ ٱأِٖ ا

  (َٛانٝع ايسع٣ٛ ايكها٤ ، "دًػات –َشانط ")ٚتتُجٌ 
ٍ ؾٗاز٠ ايؿٗٛز ٚتكسِٜ ايبٝاْات ٚ ا٭زي١. إغتُاع ٱأٚ ا

 ٭ٕ أقٌ ، قساض بعض ايكٛاٌْإٗ  ا يعبت زٚضّاْٗأنُا 
 ) نكإْٛ ٓٛضابٞ ٚايكٛاٌْ ا٭ؾٛض١ٜ (   ايهجري َٔ ايكٛاٌْ

ؾهٌ َٛاز   ْٗا عباض٠ عٔ قطاضات قها١ٝ٥ مت قٝاغتٗا ع٢ًأ
 .١ٝ ، بعس ٬َسع١ ق٬سٝتٗا يًذُٝعقاْْٛ

 

***** 
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    ايكا١ْْٝٛ ٚطبٝعت٘ ٓٛضابٞ قإْٛ

 "ايطبكات ٚتكػُٝ٘ ٚنع٘ غبابأ " ٓٛضابٞ قإْٛ
 

 عًٝٗا ايعجٛض مت قا١ْْٝٛ ٚثٝك١ أِٖ *(ٓٛضابٞ) قإْٛ عسٜٴ
 ٚنعت أخط٣ قٛاٌْ انتؿاف َٔ ايطغِ ع٢ً اٯٕ ست٢

 احملٛض ٓٛضابٞ ؾطٜع١ تعاٍ ٫ٚ.  ايػٌٓ ٦َات قبًٗا
 ايطاؾسٜٔ ٚازٟ ٗ قا١ْْٝٛ تاضى١ٝ زضاغ١ ٭١ٜ ا٭غاغٞ
 . 34ا٭ق١ًٝ بكٝػت٘ ٚقًٓا ايصٟ سايٛسٝ ايكإْٛ باعتباضٖا

 اٱْػإ عبكط١ٜ بسعت٘أ َا أضٚع َٔ ايكإْٛ ٖصا عسٜٚٴ
ٍٚ قس٣ ايكطٕ ٖصا َطًع ٗ ٫نتؿاؾ٘ نإ ٚقس.  ايكسِٜ  َس

 ع٢ً ايكإْٛ تاضٜذ ٚعًُا٤ عا١َ بكٛض٠ ايكإْٛ ضداٍ يس٣
 .  ايتدكٝل ٚد٘

 

                                                 

suze 

 

34 Driver and Miles : The Babylonian Laws , OX Ford 1952 , T.I., P.41 



 55  

 
 يًعطاقٌٝ ا٫عرتاف إٍ ايكإْٛ ٖصا زضاغ١ أزت ٚقس

 إعطؾ١ ْٛاسٞ َٔ ايهجري ٗ ايػبل بؿهٌ كسَا٤اي
 .35ايكا١ْْٝٛ

 وهُٗا نإ اييت ايب٬ز تٛسٝس نإ ٚنع٘ َٔ ؾاهلسف
 تهُٔ ؾكس يصيو ، قٛاْٝٓٗا تٛسٝس ططٜل عٔ ٓٛضابٞ إًو
    ضأ٣ اييت ايػابك١ طؾ١ٝايعٴ ايتكايٝس بعض ٓٛضابٞ قإْٛ

 ٖصٙ بعض ٍعسٸ نُا ايب٬ز نٌ ٗ تطبٝكٗا نطٚض٠ ٓٛضابٞ
 ا٫دتُاع١ٝ ايتطٛضات أًَت٘ َا ٚؾل ايػا٥س٠ ا٭عطاف

 .36ايؿرت٠ ٖصٙ خ٬ٍ ٚا٫قتكاز١ٜ
 
 

***** 
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 :ٞتاٯ ايٓشٛ ع٢ً اجملتُع ٗ ايطبكات ٓٛضابٞ قػِ

 ايتذاض٠ ٖٚاضغ١ ايتًُو سل ٚهلا:  ا٭سطاض طبك١ -1
 ٗ عًٝٗا ؾطض نُا ، ايؿٝٛر فًؼ ٗ ٚايسخٍٛ

 عُاٍأب ٚايكٝاّ  ايهطا٥ب نسؾع تا٫يتعاَا بعض إكابٌ
 . ايػدط٠

 طبك١ ٚاَتٝاظات عكٛم تتُتع ٚناْت:  ٗإايُه طبك١ -2
 ٚإعطا٤ إعابس عطاغ١ قٝاَٗا داْب إٍ ا٭َطا٤

 . يًًُو ا٫غتؿاضات

ُٕ ٚايكٓاع ايعُاٍ ٚتهِ:  تباعا٭ طبك١ -3  َٔ كٌتٳعٵٚا
 . ا٭ضقا٤

 ايصٜٔ أٚ ٚا٭ضقا٤ اؿطب أغط٣ ٚتهِ:  ايعبٝس طبك١ -4
 .37زِْٜٛٗ ٚؾا٤ عٔ عذعِٖ بػبب غرتقٛاُا
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 ؾطٚع َععِ ايك١ًًٝ ْكٛق٘ ضغِ ٓٛضابٞ قإْٛ تهُٔ ٚقس
 ٚاٚدب ايعا١ً٥ سكٛم تٓعِٝ تهُٔ ؾكس إدتًؿ١ ايكإْٛ
 ٜػُح ٚمل ايس١ٜٝٓ إطاغِٝ بعض ي٘ ٚدعٌ ايعٚاز ٗ ايعكس
 ْٚعِ ، ا٭ب١ٜٛ ايػًط١ أثاض َٔ خؿـ نُا ، اتهايع بتعسز

 ٜطع٢ ٕأ إتبين ع٢ً ٚدبأٚ ايتبين ٚأداظ ، اٱضث١ٝ ؿكٛما
 بتٓعِٝ ايكإْٛ عين نُا ، ع١َٓٝٴ قٓع١ ٜٚعًُ٘ تبٓاٙ َٔ

َٴ ٚإهاض بٝع َٔ ايعكٛز  عكس ْعِ نُا ، ٚتػًٝـ سآٜاتٚ
 .38ٚايٛزٜع١ ٚايعاض١ٜ ايؿطان١

 تطبٝكّا ايعكٛبات بعض ٚدسأ ؾكس ايعكٛبات ْاس١ٝ َٔ َاأ
 ٚسسز ، بكٞايَط ايؿطز ْتُا٤ا عػب ٚضتبٗا ، جٌبإ اؾعا٤ ٕبسأ

 ، إػطٚق١ ا٭ؾٝا٤ ٚإخؿا٤ ، ايػطق١ ظطا٥ِ ايعكٛبات بعض
 ايهطض ٚإؿام ، ٚايكتٌ ، ٚاؾطح ، ٚايهطب ، ايططٜل ٚقطع

 َطٜه٘ ػاٙ ايطبٝب ٛي٦١َٝػ ايكإْٛ أٚضز نُا.  بإعضٚعات
 َٓح نُا ِأدٛضٖ ٚسسز ، ايبٓا٤ َايو ػاٙ ايبٓا٤ ٛي٦١َٝٚػ

                                                 
38
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 أٜاّ ٚعؿط٠ ، بايؿٗط عا٬َّ نإ إشا أٜاّ ث٬ث١ داظ٠أ ايعاٌَ
 .39بايػ١ٓ عا٬َّ نإ إشا

 اٯٕ ست٢ هتؿـَٴ قإْٛ أؾٗط ٓٛضابٞ قإْٛ ٜعس ٚهلصا
 َٔ ايطغِ ٚع٢ً ، ٚأْهذٗا ايكٛاٌْ أنٌُ نْٛ٘ عٔ ؾه٬ّ

 َٔ غبلأ( ؾْٓٛاأٚ ، عؿتاض ٚيبت ، أٚضِٛ) قإْٛ ٕأ
 ٭١ٜ ا٭غاغٞ احملٛض ٌعٜ ضابٞ ٓٛ قإْٛ ٕإؾ بٞٓٛضا قإْٛ

.  ايكس١ّ ايعكٛض ٗ ايكإْٛ عٔ قا١ْْٝٛ تاضى١ٝ زضاغ١
 .40َٛاز ٚأنجطٖا ايكٛاٌْ أنٌُ بٛقؿٗا

 ٖٛ غبكت٘ اييت ٚايكٛاٌْ ٓٛضابٞ قإْٛ بٌ اخت٬ف ؾأِٖ
 ايكٛاٌْ تًو َٔ ٚتٓػٝكّا تٓعُّٝا أنجط عسٜٴ ٓٛضابٞ قإْٛ ٕأ

 .41بايكإْٛ ٜٛقـ ٕأب غريٙ َٔ أسل ؾٗٛ
 
 

                                                 
39Driver and Miles : The Babylonian Laws , ,op . cit , P.42  
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  َٔ بس٫ّ "ٓٛضابٞ قإْٛ" تػ١ُٝ إط٬م ٜٚؿهٌ
 .42 *(ٓٛضابٞ ؾطٜع١)

 ايػابك١ ايكٛاٌْ ٕٛاز ٚػُٝس بتٓكٝح ٜكّٛ ٓٛضابٞ ؾكإْٛ
 َكًش١َع  َٓػذ١ُ تعس مل اييت إٛاز تًو سصف بعس ي٘

 قاْْٛ٘ إٍ أناف نُا.  ؾٝٗا ايتؿطٜع١ٝ ٚايػٝاغ١ ايسٚي١
 إكًش١ يهطٚضات ايػابك١ ايكٛاٌْ ٗ َٛدٛز٠ غري ٛازَ

 تاضى١ٝ َأثط٠ ٓٛضابٞ قإْٛ ٗ ٜط٣ َٔٳ ٖٚٓاى آْصاى ايعا١َ
 .43ايعامل سهاض٠ ٗ خايس٠ ٚإْػا١ْٝ
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  ٓٛضابٞ ؾطٜع١ أقػاّ
 ؾبٝ٘ بأغًٛب َاز٠ 282 ع٢ً ٓٛضابٞ قإْٛ است٣ٛ

 ايصٟ عطٟايؿٹ ا٭غًٛب عٔ ٚبعٝس٠ اؿسٜج١ بايكٛاٌْ
 سهاَ٘أ دا٤ت ؾكس نصيو ايكس١ّ ايكٛاٌْ ب٘ اتكؿت
 ا٫َتٝاظات ببعض اختل ؾُٝا إ٫ ايس١ٜٝٓ سهاّ٭ا َٔ خاي١ٝ

 قٛاٌْ ناْت سٝح ايه١ٓٗ طبكات يبعض إُٓٛس١
 إكس١َ،  أدعا٤ ث٬خ َٔ تتهٕٛ ٓٛضابٞ فُٛع١

 .44ٚاـا١ُ ، ايكا١ْْٝٛ ٚاجملُٛع١
إكس١َ -: أ٫ٚ

 إقساض إٍ زؾعت٘ اييت ا٭غباب ع٢ً ٓٛضابٞ ْل ٚؾٝٗا
 بعباض٠ زٜين عبٚبطا عطٟؾٹ بأغًٛب ٝػتقٹ ٚقس ؾطٜعت٘

 إػًٌُ يس٣ ي٬ؾتتاح َؿاب١ٗ ٖٚٞ( ايععِٝ اٱي٘ بػِ)
 إبطاِٖٝ نإ ٚقس ٚايتكٜٛط ايطَع ٗ ايؿاضم َع قٝاؽ ٖٚصا
  ا٭ٍٚ بابٌ غ٬ي١ ٜعاقط ايػ٬ّ عًٝ٘
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 ٚنصيو ، "ٓٛضابٞ" ب٘ ٜٚطاز ايتٛضا٠ ٗ( أَطاؾٌ) شنط ٚقس
 يٝٓؿط دا٤ بأْ٘ َكسَت٘ ٓٛضابٞ ٚىتِ ، اٱلٌٝ ٗ ٚضز

 .45ب٬زٙ يؿعب اـري يتشكٝل ايكٛاٌْ ٚنع ْ٘أٚ ايعسٍ
 يٛنع ، اٱهل١ قبٌ َٔ ٓٛضابٞ يًًُو ؾاض٠إ إكس١َ ٗ

 تهًٝؿ٘ إٍ ، ايب٬ز ع٢ً ٜؿطم ايعسٍ يٝذعٌ ايكإْٛ ٖصا
 ع٢ً ايكٟٛ ٫ٜطػ٢ ست٢ ٚايؿطٜط ايؿاغس ٚيًٝٗو
 .46ايهعٝـ

 َتُاغو، ٚفتُع ٚق١ٜٛ، ٚاغع١ ٚ َتطٛض٠ زٚي١ ٕإؾ
 ٚدٗاظ ٖا١ً٥، عػهط١ٜ ق٠ٛ َٔ ي٘ نإ َا َٛسس ٚبًس

 ع٢ً تكّٛ اقتكاز١ٜ ْٚٗه١ ْادح ٚقها٥ٞ زاضٟإٚ سهَٛٞ
 بٝسٙ ايصٟ ايطدٌ َٔ تطًب شيو نٌ ٚايتذاض٠ ٚايطٟ ايعضاع١
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 ا٭زا٠ ٭ْ٘ بايكإْٛ ٜٗتِ ٕأ إٍ ايسٚي١ ٗ ا٭َٛض ظَاّ
 .47ٖٚٝبت٘ ايٓعاّ يؿطض ي١عاايؿ

 .48سهُ٘ َٔ ا٭ضبعٕٛ ايػ١ٓ ٗ ايعازٍ قاْْٛ٘ غٔ ؾكس
 قسضُأ اييت ايػ١ٓ ٖصٙ َٔ إػُاض١ٜ ايٓكٛم ٗ ٚضز ٚقس
 ٓٛضابٞ ؾٝٗا ثبت اييت ايػ١ٓ: أْٗا ايكإْٛ ٖصا ؾٝٗا

  .49ايب٬ز ٗ ايعساي١
 
 
 

***** 
 
 
 

                                                 

48

 

49

 



 63  

 
 
 

 ٛاز ايكا١ْْٝٛ :ثاّْٝا : إ
قبٌ نٌ ؾ٧ ، ٫بس إٔ تعطف إٔ ٓٛضابٞ ، قس غذٌ تًو 

عًٞ َػ١ً نبري٠ َٔ سذط ايسٜٛضاْت ا٭غٛز ،  ايكٛاٌْ
غِ ، ٖٚٞ أغطٛا١ْٝ ايؿهٌ .  60غِ ٚقططٖا  225طٛهلا 

ٚٴدست ٗ َس١ٜٓ غٛغ١ ، عاق١ُ ع٬ّٝ ، أثٓا٤  ٚقس 
 ( .1902-1901سؿطٜات ايبعج١ ايتٓكٝب١ٝ ايؿطْػ١ٝ )

 َٚٛدٛز٠ اٯٕ ٗ َتشـ ايًٛؾط بباضٜؼ . 
ضٴتبت َٛاز ؾطٜع١ ٓٛضابٞ ٗ أضبع١ ٚأضبعٌ سك٬ّ . 
ُٚنتبت بايًػ١ ايباب١ًٝ عًٞ غطاض ؾطٜع١ يبت عؿتاض ، 

َاز٠ ، َٚٔ  282ٚباـط إػُاضٟ ، ؼتٟٛ إػ١ً ع٢ً 
َاز٠ ، ٚنإ قس ْكًٗا إٍ  300إطدح أْٗا ناْت تعٜس ع٢ً 

ًٕو ايع٬َٝٞ "ؾرتٚى ْاخْٛيت" ايصٟ غعا َس١ٜٓ غٛغ١ ا
قبٌ ا٬ٕٝز ، ٚقس قا عسزّا َٔ  1171بابٌ سٛايٞ غ١ٓ 

ا٭غطط يٝػذٌ َهاْٗا ع٢ً َا ٜبسٚ امس٘ ، يهٔ ايعٓات 



 64  

َٳٔ ٜػري ٗ ْكٛقٗا  اييت ؼٜٛٗا خا١ُ ايؿطٜع١ غكٛم 
 .50قس َٓعت إًو إصنٛض ع٢ً َا ٜبسٚ َٔ تسٜٚٔ امس٘

َٔ إػ١ً مت باضظ ّجٌ اٱي٘ مشاؽ إي٘  ٗ ايكػِ ا٭ع٢ً
ايؿُؼ دايػّا ع٢ً عطؾ٘ ٜػًِ بٝسٙ اي٢ُٓٝ إًو ٓٛضابٞ 

أزٚات ايكٝاؽ يٝتػ٢ٓ ي٘  –ايٛاقـ أَاَ٘ غؿٛع  -
 بٛاغط١ ايكٝاغات ايسقٝك١ إعُاض ايب٬ز ٚتجبٝت إًه١ٝ .

بسأ ٓٛضابٞ قٛاْٝٓ٘ َكس١َ ع٢ً غطاض َكسَات ؾطٜعيت 
قس ُنتبت  -نُا قًٓا غًؿّا -ؿتاض ، ٚيهُٓٗا أٚضِٛ ٚيبت ع

بهجري َٔ ايتؿكٌٝ ، إش أْٗا قس شنطت أعُاٍ ٓٛضابٞ ٗ ْٝع 
إسٕ اييت خهعت يػًطاْ٘ َٔ اـًٝر ايعطبٞ سيت أقك٢ 

ذٝس آهل١ ٖصٙ ٗ ُ ؾاضْ٘ قس أأاؿسٚز ايؿُاي١ٝ ، نُا 
إسٕ ٚتععُٝٗا إناؾ١ إٍ تأنٝسٙ ايبايؼ ع٢ً ؾطٜع١ 

٘ ، ٚإْٗا َا ُقٓٓت إ٫ يتػاعس ع٢ً تٛطٝس ايعسٍ ، قٛاْٝٓ
ٚإسكام اؿل ، ٖٚسا١ٜ اؿهاّ ٚاي٠٫ٛ ٗ تطبٝل ا٭سهاّ ع٢ً 

 ايٓاؽ . 
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ٚأخريّا ختِ قٛاْٝٓ٘ غا١ُ ط١ًٜٛ ُنتبت بٓؿؼ ا٭غًٛب 
ايص٣ ُنتبت بٗا إكس١َ ، ٚؾٝٗا ٜصنط ْٝع َا قاّ ب٘ َٔ 

َٳٔ ٫ ٜعٌُ  ا٭عُاٍ ، ٚطًب َٔ ْٝع آهل١ ايب٬ز إؾٓا٤ نٌ 
َٳٔ واٍٚ طُػٗا ٚؽطٜبٗا أٚ إناؾ١ امس٘  بٗصٙ ايكٛاٌْ ٚ

 .51عًٝٗا 
 
 

***** 
 

 تبٜٛب ايكٛاٌْ:
 قٴٓؿت قٛاٌْ ٓٛضابٞ إٍ اث٢ٓ عؿط قػُّا : 

، تتعًل بايكها٤  5 - 1: وت٣ٛ ع٢ً إٛاز َٔ  ايكػِ ا٭ٍٚ
 ٚايؿٗٛز .

، تتعًل  25 - 6: وتٟٛ ع٢ً إٛاز َٔ  ايكػِ ايجاْٞ
 بايػطق١ ٚايٓٗب .

، تتعًل  41 - 26: وتٟٛ ع٢ً إٛاز َٔ  ايكػِ ايجايح
 بؿ٦ٕٛ اؾٝـ .
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تتعًل  100-42: وتٟٛ ع٢ً إٛاز َٔ  ايكػِ ايطابع
 بؿ٦ٕٛ اؿكٌ ٚايبػاتٌ ٚايبٝت .

، ٚتتعًل  107-100: وتٟٛ ع٢ً إٛاز َٔ  ايكػِ اـاَؼ
يتذاض ٚايط١ٖٝٓ ٚايتعاٌَ َع َداظٕ ايبٝع باؾ١ًُ ٚزنانٌ ا

 قػاض ايتذاض . 
،  111 - 108: وت٣ٛ ع٢ً إٛاز َٔ  ايػازؽايكػِ 

 تتعًل بػاق١ٝ اـُط .
، تتعًل  126 - 112: وتٟٛ ع٢ً إٛاز َٔ  ايكػِ ايػابع

 بايبٝع .
، تبشح  195 - 127: وتٟٛ ع٢ً إٛاز َٔ  ايكػِ ايجأَ

 أؾطازٖا ؾُٝا بِٝٓٗ .ٗ ؾ٦ٕٛ ايعا١ً٥ ٚسكٛقٗا ٚع٬قات 
، تبشح  227 - 196: وتٟٛ ع٢ً إٛاز َٔ  ايكػِ ايتاغع

ٗ عكٛبات ايتعٜٛض ٚغطاَات ْكض اٱتؿاقٝات ٚايعكٛز 
 ٚايتعٗسات .

، تتعًل  240 - 228: وتٟٛ ع٢ً إٛاز َٔ  ايكػِ ايعاؾط
 با٭غعاض ٚتعٌٝ أدٛض بٓا٤ ايبٝٛت ٚايكٛاضب ٚأمثاْٗا .

 277 - 241: وتٟٛ ع٢ً إٛاز َٔ  ايكػِ اؿازٟ عؿط
 تتعًل بأدٛض اؿٝٛاْات ٚا٭ؾدام .

 282 - 278: وتٟٛ ع٢ً إٛاز َٔ  ايكػِ ايجاْٞ عؿط
 تتعًل بتعٌٝ سسٚز ايطقٝل ٚسكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ .
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 ( 1إاز٠ )

إشا اتِٗ غٝس غٝسّا ٚأقاّ عًٝ٘ زع٣ٛ بايكتٌ ٚيهٓ٘ مل 
 . ّسٳٜػتطع إثباتٗا ؾإٕ إتِٗ ٜٴعٵ

 ( 2إاز٠ )
إشا اؾته٢ غٝس ع٢ً غٝس بت١ُٗ ايػشط ، ٚيهٓ٘ مل ٜجبتٗا 
ؾإْ٘ ع٢ً ايص٣ ُأقُٝت عًٝ٘ ايسع٣ٛ بت١ُٗ ايػشط إٔ 
ٜصٖب إٍ اٍ ايٓٗط ٚعًٝ٘ إٔ ٜطَٞ بٓؿػ٘ ٗ ايٓٗط ؾإشا 
َٳٔ اتُٗ٘ إٔ ٜػتٛيٞ ع٢ً ثطٚت٘  غًٝ٘ ايٓٗط ؾإْ٘ ع٢ً 

عٓ٘ غإّا ؾإٕ أثبت ايٓٗط إٔ ٖصا ايػٝس بط٨ ٚخطز ؾإشا 
ايصٟ اؾته٢ عًٝ٘ بت١ُٗ ايػشط ٜٴعسّ أَا ايصٟ أيك٢ 

. ِِٗ ُٕتٳ  ْؿػ٘ ٗ ايٓٗط ؾعًٝ٘ إٔ ٜػتٛيٞ ع٢ً ثط٠ٚ ا
 ( 3إاز٠ )

إشا أزٍ غٝسّا بؿٗاز٠ ناشب١ ٗ زع٣ٛ َا ٚمل ٜبت قش١ 
ايهًُات اييت ْطكٗا ؾإٕ ناْت تًو ايسع٣ٛ تتعًل بسع٣ٛ 

 سٝا٠ ؾإٕ شيو ايػٝس ٜٴعسّ .
 ( 4ٕاز٠ )ا

ؾإشا دا٤ بؿٗاز٠ ؽل غ٫ّ٬ أٚ ؾه١ ؾإٕ عًٝ٘ إٔ وٌُ 
 عكٛب١ تًو ايسع٣ٛ .
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 ( 5إاز٠ )
إشا أعط٢ قاٍض ٚأقسض قطاضّا ٚثبت ع٢ً ضقِٝ كتّٛ ثِ غري 
سهُ٘ بعس٥ص ؾعًِٝٗ إٔ ٜجبتٛا إٔ شيو ايكانٞ قس غري 
اؿهِ ايصٟ أعطاٙ ٚعًٝ٘ إٔ ٜسؾع إثٓا عؿط َجٌ ايؿه٣ٛ اييت 

عت ٗ تًو ايسع٣ٛٛظٜاز٠ ع٢ً شيو عًِٝٗ إٔ ٜططزٚٙ ضٴؾ
أَاّ اؾُٝع َٔ ؾٛم نطغٝ٘ يًكها٤ ٚعًٝ٘ إٔ ٫ هًؼ 

 ثا١ْٝ أبسّا َع ايكها٠ ؾ٢ زع٣ٛ .
 ( 6إاز٠ )

إشا غطم غٝس ثط٠ٚ تعٛز يٲي٘ أٚ يًككط ؾإٕ شيو ايؿدل 
َٳٔ ٜتكبٌ إػطٚقات َٓ٘ .  ٜٴعسّ نصيو ٜٴعسّ 

 ( 7إاز٠ )
غٝس أٚ اغتًِ ع٢ً غبٌٝ ا٭َا١ْ إَا ؾه١ أٚ إشا اؾرت٣ 

شٖبّا أٚ ضقٝكّا أٚ أ١َ أٚ ثٛضّا أٚ ؾا٠ أٚ ٓاضّا أٚ أٟ ؾ٧ آخط 
سٕٚ ؾٗٛز ٚعكٛز ؾإٕ شيو َٔ ٜس ابٔ غٝس أٚ غٝس ب

 ايػٝس غاضم ٚهب إٔ ٜٴعسّ . 
 ( 8إاز٠ )

إشا غطم غٝس إَا ثٛضّا أٚ ؾا٠ أٚ ٓاضّا أٚ خٓعٜطّا أٚ قاضبّا إشا 
ٜعٛز يٲي٘ أٚ يًككط ؾعًٝ٘ إٔ ٜعط٢ ث٬ثٌ َج٬ّ أَا نإ 

إشا نإ ٜعٛز إٍ َػهٌ ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع عؿط٠ أَجاي٘ 
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نا١ًَ ، ٚإشا ايػاضم يٝؼ يسٜ٘ ايتعٜٛض ايهاٗ ؾإْ٘ 
 ٜٴعسّ.

 ( 9إاز٠ )
إشا غٝس أناع قػُّا َٔ َاي٘ ٚٚدس َاي٘ إؿكٛز ٗ سٛظ٠ 

ٚٴدس ٗ سٛظ ت٘ إاٍ إؿكٛز قس غٝس آخط ؾإشا ايػٝس ايصٟ 
قطح إٔ با٥عّا قس باع٘ يٞ . يكس اؾرتٜت٘ عهٛض ؾٗٛز 
ٚقاسب إاٍ إؿكٛز بسٚضٙ قس قطح )ُأضٜس إٔ أقسّ ؾٗٛزّا 
ٜ٪ٜسٕٚ َايٞ إؿكٛز ( ٚعٓسٖا قسّ إؿرتٟ ايبا٥ع ايصٟ 
ادط٣ ي٘ ايبٝع ثِ ايؿٗٛز ايصٜٔ دط٣ عهٛضِٖ ايؿطا٤  ثِ 

ٛز ايؿٗٛز إ٪ٜسٜٔ ٕاي٘ قسّ نصيو قاسب إاٍ إؿك
إؿكٛز ؾع٢ً ايكها٠ إٔ ٜأخصٚا أزيتِٗ بٓعط اٱعتباض ٚع٢ً 
ايؿٗٛز ايصٜٔ سكٌ ايؿطا٤ عهٛضِٖ َع ايؿٗٛز إ٪ٜسٜٔ 
يًُاٍ إؿكٛز إٔ ٜؿٗسٚا َا ٜعطؾْٛ٘ أَاّ اٱي٘ ٚ إشٕ 
ؾايبا٥ع ٖٛ ايػاضم ؾٝذب إٔ ٜٴعسّ بُٝٓا ع٢ً قاسب إاٍ 

ُٕؿرتٟ ايؿه١ إؿكٛز إٔ ٜأخص َا ي٘ إؿكٛز ٜٚػتشكٌ ا
 اييت زؾعٗا َٔ ثط٠ٚ بٝت ايبا٥ع .

 ( 10إاز٠ )
ؾإشا ٜكسّ إؿرتٟ ) إعرتض ( ايبا٥ع ايصٟ أدط٣ ي٘ ايبٝع 
ٚايؿٗٛز ايصٜٔ عهٛضِٖ سكٌ ايؿطا٤ ثِ قاسب إاٍ قسّ 
ايؿٗٛز ٚإ٪ٜسٜٔ ٕاي٘ إؿكٛز ؾإؿرتٟ ) إعرتض ( إشا 
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إٔ ٜأخص إٔ ٜٴعسّ ٚيكاسب إاٍ إؿكٛز  ٖٛ ايػاضم ٚهب
 َاي٘ إؿكٛز .

 ( 11إاز٠ )
ؾإشا مل بكسّ إايو ) إعرتض ( بإاٍ إؿكٛز ؾٗٛزّا 
ٜ٪ٜسٕٚ َاي٘ إؿكٛز ؾٗٛ إشّا غؿاف ٚقاّ بؿها١ٜ ناشب١ 

 ؾٝذب إٔ ٜٴعسّ .
 ( 12إاز٠ )

٥ع ؾإشا نإ ايبا٥ع قس قه٢ مب٘ ؾًًُؿرتٟ إٔ ٜأخص ثط٠ٚ ايبا
 .ٔػ١ أَجاٍ َا ازعاٙ ٗ تًو ايسع٣ٛ

 ( 13إاز٠ )
ؾإشا نإ ؾٗٛز شيو ايػٝس يٝػٛا بإٓاٍ ؾإْ٘ ع٢ً ايكان٢ 
إٔ وسز ي٘ أد٬ّ قسضٙ غت١ أؾٗط ؾإشا مل ٜكسّ ؾٗٛزٙ 
خ٬ٍ غت١ أؾٗط ؾإٕ شيو ايػٝس نإ غؿاؾّا ٚعًٝ٘ إٔ 

 وٌُ عكٛب١ تًو ايسع٣ٛ .
 ( 14إاز٠ )

 ٔ ا٭قػط يػٝس آخط ؾٝذب إٔ ٜٴعسّ .إشا غطم غٝس ا٫ب
 ( 15إاز٠ )

إشا غاعس غٝس إَا ضقٝكّا يًسٚي١ أٚ أ١َّ تعٛز يًسٚي١ أٚ 
ضقٝكّا ٕٛاطٔ عاز٣ أٚ أ١َ ٕٛاطٔ عاز٣ ع٢ً اهلطٚب َٔ 

 باب إس١ٜٓ ؾإْ٘ ٜٴعسّ .
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 ( 16إاز٠ )

إشا آ٣ٚ غٝس ٗ بٝت٘ إَا ضقٝكّا ٖاضبّا أٚ أ١َ تعٛز إيٞ 
إٍ َٛاطٔ عازٟ ٚمل ٜكسَ٘ إٍ كؿط ايؿطط١ ايسٚي١ أٚ 

 ؾإٕ قاسب ايبٝت ٖصا ٜٴعسّ .
 ( 17إاز٠ )

إشا غٝس قبض عًٞ ضقٝل ٖاضب أٚ أ١َ ٖاضب١ ؾ٢ ايعطا٤ 
ٚأخصٙ إيٞ قاسب٘ ؾع٢ً قاسب ايطقٝل إٔ ٜسؾع ي٘ ؾكًٌ 

 غطاَات". 8َٔ ايؿه١ . "ايؿكٌ : أزا٠ يًٛظٕ ٜٚعازٍ 
 ( 18إاز٠ )

 ِّ شيو ايطقٝل َايه٘ ؾعًٝ٘ إٔ ٜأخصٙ إٍ ايككط ؾإشا مل ٜػ
 .يهٞ تتشط٣ ٖٜٛت٘ ٚعًِٝٗ إٔ ٜعٝسٚٙ إٍ َايه٘ 

 ( 19إاز٠ )
ؾإشا نإ قس استؿغ بٗصا ايطقٝل ؾ٢ بٝت٘ ، ثِ ٚدس ايطقٝل 

 بعس٥ص ٗ سٛظت٘ ؾصيو ايطقكٝل ٜٴعسّ .
 ( 20إاز٠ )

ؾإشا ٖطب ايطقٝل َٔ ٜس قابه٘ ؾع٢ً شيو ايػٝس إٔ ٜ٪نس 
 ٱي١ يكاسب ايطقٝل ٚعٓس٥ص ٜصٖب ؿاي٘ .با
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 ( 21إاز٠ )

إشا بكط غٝس ثػط٠ ٗ زاض َا ؾعًِٝٗ إٔ ٜعسَٛٙ أَاّ تًو 
 ايجػط٠ ٜٚكُٝٛا عًٝ٘ اؾساض.

 ( 22إاز٠ )
 س قاّ بايػطق١ ٚقبض عًٝ٘ ٗ أثٓا٥ٗا ؾإْ٘ ٜٴعسّ .إشا غٝ

 ( 23إاز٠ )
ػطٚم إٔ إشا ايػاضم مل ٜكبض عًٝ٘ ؾإْ٘ ع٢ً ايػٝس إ

ٜؿتهٞ يٲي٘ عٔ نٌ إػطٚقات ٚعُا ؾكس ٚع٢ً إس١ٜٓ 
ٚاؿانِ ايصٟ ٗ أضن٘ َٚٓطكت٘ سكًت تًو ايػطق١ إٔ 

 ٜعٛض ْٝع َا ُؾكس َٓ٘ .
 *تط١ْ أخط٣ :

مل ٜٴكبض ع٢ً ايػاضم . ؾإْ٘ ع٢ً ايؿدل ايصٟ غٴطم  "إشا
َاي٘ إٔ ٜعًٔ ضمسّٝا عُا غٴطم َٓ٘ أَاّ اٱي٘ . ٚس٦ٓٝص 

ٕس١ٜٓ( أٚ اؿانِ ايصٟ بأضن٘ أٚ َٓطكت٘ ُاضتهبت ع٢ً )ا
 ايػطق١ إٔ ٜٴعٛض ايؿدل إػطٚم عٔ ٍ َا غٴطم َٓ٘ ".

 ( 24إاز٠ )
ؾإٕ ناْت ْؿؼ قس ُؾكست أثٓا٤ ايػطق١ ؾع٢ً إس١ٜٓ 

 ٚاؿانِ إٔ ٜسؾع َّٓا َٔ ايؿه١ ٭ًٖ٘.
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 *تط١ْ أخط٣ :

ع٢ً "ؾإشا نإ َا ؾكسٙ قاسب ايساض ٖٛ سٝات٘ ؾإْ٘ 
إس١ٜٓ أٚ اؿانِ إٔ ٜعٛض شٜٚ٘ َكساض َا١ْ ٚاسس٠ َٔ 

 ايؿه١ ٭ًٖ٘".
 ( 25إاز٠ )

إشا ايٓاض ؾبت ؾ٢ زاض غٝس ٚشٖب غٝس ٱطؿا٥ٗا ؾشط 
عٝٓ٘ ع٢ً أَٛاٍ قاسب ايبٝت ؾإٕ ٖصا ايطدٌ ٜٴًك٢ ؾ٢ 

 ايٓاض ٖصٙ .
 ( 26إاز٠ )

إشا دٓس٣ عازٟ أٚ مساى ُطًب إيتشاق٘ ؾ٢ ١ًٓ إًو 
ٜصٖب أٚ أدط بس٬ّٜ عٓ٘ ٚأضغً٘ ؾ٢ َهاْ٘ ؾإٕ شيو  ؾًِ

اؾٓس٣ أٚ ايػُاى ٜٴعسّ أَا ايصٟ ُأدط َٔ قبً٘ ؾإْ٘ ٜأخص 
 بٝت٘ .
 ( 27إاز٠ )

إشا دٓسٟ عازٟ أٚ مساى ُأَط ٗ أثٓا٤ اـس١َ إػًش١ 
يًًُو ٚٗ أثٓا٤ غٝاب٘ أعطٛا سكً٘ ٚبػتاْ٘ يجإ ؾأٚؾ٢ َا 
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ؾإشا عاز ٚٚقٌ بًست٘ عًٝ٘ َٔ إيتعاَات اٱقطاع١ٝ 
ؾعًِٝٗ إٔ ٜعٝسٚا ي٘ سكً٘ ٚبػتاْ٘ ٚعًٝ٘ إٔ ٜكّٛ 

 بتعٗسات٘ اٱقطاع١ٝ .
 ( 28إاز٠ )

إشا دٓسٟ عازٟ أٚ مساى ُأغط ؾ٢ أثٓا٤ اـس١َ إػًش١ 
يًًُو ٚنإ ابٓ٘ قازضّا ع٢ً ايكٝاّ بإيتعاَات اٱقطاع١ٝ 
ؾٝذب إٔ ٜٴعط٢ ي٘ اؿكٌ ٚايبػتإ ٚعًٝ٘ إٔ ٜكّٛ 

 عاَات ٚايسٙ اٱقطاع١ٝ .بإيت
 ( 29إاز٠ )

ؾإشا نإ ٚيسٙ قػريّا ٫ ٜػتطٝع ايكٝاّ بإيتعاَات ٚايسٙ 
اٱقطاع١ٝ ؾإٕ ثٴًح اؿكٌ ٚايبػتإ ٜٴعط٢ يٛايست٘ يهٞ 

 تكّٛ برتبٝت٘ .
 ( 30إاز٠ )

إشا دٓسٟ عازٟ أٚ مساى ؽ٢ً عٔ سكً٘ ٚبػتاْ٘ ٚبٝت٘ 
ٚبعس ضسًٝ٘ بػبب اٱيتعاَات اٱقطاع١ٝ ٚغٝب ْؿػ٘ 

اغتٍٛ ثإ ع٢ً سكً٘ ٚبػتاْ٘ ٚبٝت٘ ٚقاّ باٱيتعاَات 
اٱقطاع١ٝ ٕس٠ ث٬خ غٓٛات ، ؾإشا عاز ٚطايب عكً٘ 
ٚبػتاْ٘ ٚبٝت٘ ؾعًِٝٗ إٔ ٫ ٜعطٖٛا ي٘ ، ٚإٔ ايصٟ 
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اغتٍٛ عًٝٗا ٚقاّ بإيتعاَات٘ اٱقطاع١ٝ عًٝ٘ إٔ ٜػتُط ٗ 
 إزاضتٗا .
 ( 31إاز٠ )

١ ٚاسس٠ ؾكط ثِ ضدع ؾإٕ سكً٘ إشا نإ قس تػٝب غٓ
ٚبػتاْ٘ ٚبٝت٘ هب إٔ ٜٴعاز إيٝ٘ ٚعًٝ٘ إ ٜكّٛ 

 باٱيتعاَات اٱقطاع١ٝ بٓؿػ٘ .
 ( 32إاز٠ )

إشا دٓسٟ عازٟ أٚ مساى ُأغط ٗ ١ًٓ يًًُو ٚعتك٘ تادط 
ٚأٚقً٘ إٍ بًست٘ ؾإشا نإ ؾ٢ بٝت٘ نؿا١ٜ يًعتل ؾعًٝ٘ 

ا ٜهؿٞ يعتك٘ ٜٛدس ٗ بٝت٘ َإٔ ٜعتل ْؿػ٘ ؾإشا ٫ 
ؾٝٴعتل َٔ بٝت إي٘ بًست٘ ؾإشا ٫ ٜٛدس ٗ بٝت إي٘ بًست٘ 
َا ٜهؿٞ يعتك٘ ؾع٢ً ايككط إٔ ٜعتك٘ ٫ٚ هٛظ إٔ ٜعط٢ 

 سكً٘ ٚبػتاْ٘ ٚبٝت٘ يعتك٘ .
 ( 33إاز٠ )

إشا سانِ أٚ ض٥ٝؼ غع٢ أٚ ٚاؾل ع٢ً ؽًـ دٓسٟ عٔ ١ًٓ 
صا اؿانِ أٚ إًو ٚأضغٌ أدريّا ْا٥بّا عٓ٘ ؿ١ًُ إًو ؾإٕ ٖ

 ايط٥ٝؼ ٜٴعسّ .
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 ( 34إاز٠ )

إشا سانِ أٚ ض٥ٝػاعتكب أَٛاٍ أٚ أثاخ بٝت دٓسٟ ْٗب 
أَٛاٍ دٓسٟ أٚ أعط٢ دٓسّٜا يٲهاض أٚ قسّ دٓسّٜا ٕتٓؿص عٔ 
ططٜل ؾها١ٜ اٚ غًب َٔ دٓسٟ ٖس١ٜ نإ إًو قس 

 َٓشٗا ي٘ ؾإٕ ٖصا اؿانِ أٚ ايط٥ٝؼ ٜٴعسّ .
 ( 35إاز٠ )

ٜؿرتٟ َٔ ٜس دٓسٟ أبكاضّا أٚ غُٓاّٶ نإ إًو قس  إشا غٝس
 أعطاٖا يًذٓسٟ ؾإْ٘ ىػط زضاُٖ٘ .

 ( 36إاز٠ )
٫ هٛظ يًذٓسٟ ٚايػُاى أٚ أٟ َٛظـ آخط إٔ ٜبٝع بايسضاِٖ 

 اؿكٌ ٚايبػتإ ٚايبٝت .
 ( 37إاز٠ )

إشا غٝس اؾرت٣ سك٬ّ أٚ بػتاّْا أٚ بٝتّا ٜعٛز ؾٓسٟ أٚ أمساى 
ـ آخط ؾٝذذب ؼطِٝ ضقِ عكسٙ ٚزضاُٖ٘ ٚ ٭ٟ َٛظ

 تصٖب نٝاعّا ٚإٔ اؿكٌ ٚايبػتإ أٚ ايبٝت ٜطدع إٍ َايه٘.
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 ( 38إاز٠ )

٫ هٛظ ؾٓسٟ ، مساى أٚ أٟ َٛظـ آخط إٔ ٜكطع ظٚدت٘ 
ٚابٓت٘ سك٬ّ ، بػتاّْا ٚبٝتّا اقتطعت ي٘ أٚ ٜعطُٝٗا هلُا 

 يكا٤ َػ٦ٛي١ٝ مُٖٛا .
 ( 39إاز٠ )

ٕ ٜكطع ظٚدت٘ ٚبٓت٘ سك٬ّ ، بػتاْا ٚبٝتّا اؾرتاُٖا ٜٛظ ي٘ أ
 أٚ سكٌ عًُٝٗا أٚ ٜعطُٝٗا هلُا يكا٤ َػ٦ٛي١ٝ مُٖٛا .

 ( 40إاز٠ )
إشا تادط أٚ ٍٖٛ غطٜب أعط٢ سكً٘ ٚبػتاْ٘ أٚ بٝت٘ يكا٤ 
ؾه١ ؾإٕ ع٢ً إؿرتٟ إٔ ٜكّٛ باٱيتعاَات اٱقطاع١ٝ 

 .يًشكٌ أٚ ايبػتإ اٚ ايبٝت ايصٟ اؾرتاٙ 
 ( 41إاز٠ )

إشا غٝس اقت٢ٓ بإبازي١ سك٬ّٶ ، بػتاّْا أٚ بٝتّا ٜعٛز إٍ 
دٓسٟ ، مساى أٚ أٟ َٛظـ آخط ٚإعطا٤ نصيو َا ٜتُِ مثٓ٘ 
ؾع٢ً اؾٓسٟ ، ايػُاى أٚ إٛظـ إٔ ٜػتعٝس سكً٘ ، 

 بػتاْ٘ ٚبٝت٘ ٚعًٝ٘ إٔ وتؿغ بايجُٔ إتُِ إسؾٛع ي٘ .
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 ( 42إاز٠ )

دط سك٬ّ يعضع٘ ٚيهٓ٘ مل ٜعضع اؿكٌ سبّا ؾإشا إشا غٝس اغتأ
ثبت أْ٘ مل وطخ اؿكٌ عًٝ٘ إٔ ٜسؾع غ١ً يكاسب اؿكٌ 

 سػب سكٌ ايػٝس اجملاٚض ي٘ .
 ( 43إاز٠ )

إشا مل وطخ اؿكٌ ٚتطن٘ بٛاضّا عًٝ٘ إٔ ٜسؾع يكاسب اؿكٌ 
غ١ً بٓػب١ َا واززٙ ٚيهٔ اؿكٌ ايصٟ بك٢ َرتٚنّا ْبت 

ًٝ٘ إٔ ٜكك٘ ٜٚصضٜ٘ ٜٚكسَ٘ يكاسب َٔ ْؿػ٘ ، ؾع
 اؿكٌ .
 ( 44إاز٠ )

إشا اغتأدط سك٬ّ بٛضّا ٕس٠ ث٬خ غٓٛات يعضع٘ ٚيهٓ٘ 
تكاعؼ ؾًِ ٜعُطٙ ٚٗ ايػ١ٓ ايطابع١ ْبت اؿكٌ َٔ ْؿػ٘ 
ؾعًٝ٘ إٔ ٜسق٘ ٜٚصضٜ٘ ٜٚعطٝ٘ يكاسب اؿكٌ نصيو 
عًٝ٘ إٔ ٜهٌٝ ي٘ عؿط٠ نٛض َٔ ايػ١ً يهٌ مثا١ْٝ عؿط 

 اٜهٛ.
 قٛ "  300سك١ ٜٚكػِ إيٞ  180" نٛض = 
 )ثٴُٔ( ايؿسإ " . 1/8" اٜهٛ = 
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 ( 45إاز٠ )

إشا غٝسأعط٢ سكً٘ يؿ٬ح يكا٤ قػ١ُٝ ٚاغتًو قػ١ُٝ 
سكً٘ ٚبعس شيو زَط آزز اؿكٌ أٚ خطب٘ ايؿٝهإ ؾإٕ 

 اـػاض٠ تعٛز ع٢ً ايؿ٬ح .
 " آزز:آهل١ ايكٛاعل ٚا٭َطاض ٚايطٜاح " .

 ( 46إاز٠ )
إشا مل ٜأخص قػ١ُٝ سكً٘ ٚيهٓ٘ أدطٙ يٓكـ احملكٍٛ أٚ ؾ

يجًج١ ؾإْ٘ ع٢ً ايؿ٬ح ٚ قاسب اؿكٌ إٔ ٜكتػُا عػب  
 ْاتر احملكٍٛ .

 ( 47إاز٠ )
إشا مل وكٌ ايؿ٬ح ع٢ً ساقً٘ ؾ٢ ايػ١ٓ إان١ٝ ٚأخص 
ٜتصَط َٔ ظضع اؿكٌ ؾع٢ً قاسب اؿكٌ إ٫ ًٌٜ يؿ٬س٘ 

 ؿكاز ٜأخص غ٫ّ٬ ٚؾل ايعكس.ٚعًٝ٘ إٔ ٜعضع سكً٘ ٚعٓس ا
 ( 48إاز٠ )

إشا نإ ع٢ً ايػٝس ضٖٔ ٚخطب اٱي٘ آزز سكً٘ أٚ زَطٙ 
ايؿٝهإ أٚ إٔ ايػ١ً مل تٓبت ٗ سكً٘ يك١ً إا٤ ؾ٬ ٜعٝس 
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ايػ١ً إيٞ زا٥ٓ٘ ؾ٢ تًو ايػ١ٓ ٚي٘ إٔ هسز عكس ضقُٝ٘ 
 ٫ٚ ٜسؾع ؾا٥هّا يتًو ايػ١ٓ .

 ( 49إاز٠ )
تادط ٚضٖٔ يس٣ ايتادط سك٬ّ  زضاِٖ َٔ إشا اقرتض غٝسّا

داٖعّا يعضاع١ اؿبٛب ٚايػُػِ ؾإشا قاٍ ي٘ اظضع اؿكٌ ثِ 
اسكسٙ ٚخص َا ٜٴٓتر َٔ اؿبٛب أٚ ايػُػِ ؾإشا ايؿ٬ح أْتر 
ٗ اؿكٌ سبٛبّا أٚ مسػُّا ؾع٢ً قاسب اؿكٌ إٔ ٜأخص 
بٓؿػ٘ ٚقت اؿكاز اؿبٛب أٚ ايػُػِ ٚعًٝ٘ إٔ ٜعط٢ 

يكا٤ زضاُٖ٘ اييت اقرتنٗا َٔ ايتادط غ١ٜٛ َع  يًتادط سبّا
 ايؿا٥ض ٚنصيو تهايٝـ ايعضاع١ .

 ( 50إاز٠ )
ؾإشا ضٖٔ سك٬ّ َعضٚعّا باؿبٛب أٚ سك٬ّ َعضٚعّا بايػُػِ 
ؾع٢ً قاسب اؿكٌ إٔ ٜأخص بٓؿػ٘ اؿبٛب أٚ ايػُػِ 
ايصٟ ْٴتر ٗ اؿكٌ ٚعًٝ٘ إٔ ٜسؾع ايسضاِٖ َع ؾا٥هٗا 

 يًتادط. 
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 ( 51ٕاز٠ )ا

إشا مل تهٔ يسٜ٘ ايٓكٛز يٝسؾعٗا ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع يًتادط 
سبٛبّا أٚ مسػُّا قسض قُٝتٗا ٗ ايػٛم ٚبايػعط ايصٟ قطضٙ 
 إًو بسٍ ْكٛزٙ اييت اقرتنٗا َٔ ايتادط غ١ٜٛ َع ايؿا٥ض .

  (52إاز٠ )
إشا مل ٜٓتر ايؿ٬ح إػتأدط سبٛبّا أٚ مسػُّا ٗ اؿكٌ ؾ٬ هٛظ 

 ٜػري عكسٙ . ي٘ إٔ
  (53إاز٠ )

إشا غٝس تٗإٚ نجريّا ٗ تك١ٜٛ غس سكً٘ ٚمل ٜكٛ غسٙ 
ٚسسثت نػط٠ ٗ غسٙ ؾرتى إا٤ ىطب ا٭ضض إعضٚع١ 
ؾع٢ً ايؿدل ايصٟ سسخ ايهػط ٗ غسٙ إٔ ٜعٛض اؿبٛب 

 اييت غبب تًؿٗا .
  (54إاز٠ )

ؾإٕ نإ غري قازض ع٢ً تعٜٛض اؿبٛب ؾعًِٝٗ إٔ ٜبٝعٛٙ 
َٛاي٘ ٚع٢ً ايؿ٬سٌ ايصٜٔ أتًـ إا٤ سبٛبِٗ إٔ ٚأ

 ٜكتػُٛا ايجُٔ .
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  (55إاز٠ )

إشا أقبح غٝس َتٗاّْٚا أثٓا٤ ؾتح دسٚي٘ يًػري ؾرتى إا٤ 
 ٜطؿٛ ع٢ً سكٌ داضٙ ؾعًٝ٘ إٔ ٜهٌٝ سبٛبّا بكسض َا هاٚضٙ .

  (56إاز٠ )
ٝ٘ إشا غٝس ؾتح إا٤ ؾدطب ايؿػٌ ايصٟ مت ٗ سكٌ داضٙ ؾعً
 إٔ ٜهٌٝ ي٘ عؿط٠ نٛض َٔ اؿبٛب يهٌ مثا١ْٝ عؿط اٜهٛ.

  (57إاز٠ )
غُٓ٘ َٔ إشا مل ٜتؿل ضاعٞ َع قاسب اؿكٌ ع٢ً ضعٞ 

ايعؿب ٚيهٓ٘ تطى ايػِٓ تطع٢ ٗ اؿكٌ ب٬ َٛاؾك١ 
قاسب  اؿكٌ ، ؾعٓسَا وكس قاسب اؿكٌ سكً٘ ؾع٢ً 

اسب ايطاعٞ ايصٟ تطى ايػِٓ تطع٢ ٗ اؿكٌ ب٬ َٛاؾك١ ق
اؿكٌ إٔ ٜعطٞ يكاسب اؿكٌ عؿطٜٔ نٛضا َٔ اؿبٝب يهٌ 

 مثا١ْٝ عؿط اٜهٛ . 
  (58إاز٠ )

إشا ايطاعٞ بعس إٔ ناْت ا٭غٓاّ قس اْػشبت َٔ إطع٢ 
ٚبعس إٔ تهٕٛ ْٝع ا٭غٓاّ قس زخًت باب إس١ٜٓ ٚغًل 
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عًٝٗا ايباب ، ٜكٛز ايػِٓ إٍ اؿكٌ ٜٚسعٗا تطع٢ َٔ اؿكٌ 
إٔ ٜٗتِ بأَط اؿكٌ ايصٟ ضع٢ ؾٝ٘ ٚعًٝ٘  ؾع٢ً ايطاعٞ

ٚقت اؿكاز إٔ ٜهٌٝ يكاسب اؿكٌ غتٌ نٛضّا َٔ اؿبٛب 
 يهٌ مثا١ْٝ عؿط اٜهٛ .

  (59إاز٠ )
إشا غٝس قطع ؾذط٠ َٔ بػتإ غٝس آخط ب٬ َٛاؾك١ قاسب 

 ايبػتإ ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع ْكـ َاّْا َٔ ايؿه١ .
  (60إاز٠ )

ْٞ ٜعضع بػتاّْا ثِ ظضع ايبػتاْٞ إشا غٝس ٜعطٞ سك٬ّ يبػتا
ايبػتإ ؾعًٝ٘ إٔ ٜعُط ايبػتإ ٕس٠ أضبع غٓٛات ٚٗ 
ايػ١ٓ اـاَػ١ ٜكّٛ قاسب ايبػتإ ٚايبػتاْٞ  باقتػاّ 

 ايبػتإ بايتػاٟٚ ٚع٢ً قاسب ايبػتإ إٔ ىتاض ْكٝب٘ .
  (61إاز٠ )

إشا مل ٜعضع ايبػتاْٞ نٌ اؿكٌ ؾرتى قطع١ بٛاضّا ؾعًِٝٗ إٔ 
 بػٛا ايكطع١ ايبٛاض نُٔ ْكٝب٘ .و
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  (62إاز٠ )

إشا مل ٜعُط اؿكٌ ايصٟ أعط٢ ي٘ بػتاّْا بٌ ظضع٘ ؾع٢ً 
ايبػتاْٞ إٔ ٜسؾع يكاسب اؿكٌ قكٍٛ اؿكٌ يًػٓٛات 
اييت أًُٖت بكسض اييت ػاٚضٙ ٚعًٝ٘ إٔ ٜٓذع ايعٌُ ٗ اؿكٌ 

 ٜٚطدع اؿكٌ يكاسب٘ .
  (63إاز٠ )

ٜسّا . عًٝ٘ إٔ ٜٓذع ايعٌُ ٗ اؿكٌ ٜٚعٝسٙ إشا نإ اؿكٌ دس
اٜهٛ يهٌ  18نٛض َٔ اؿب يهٌ  10إٍ قاسب٘ ٚإٔ ٜهٌٝ 

 غ١ٓ .
  (64إاز٠ )

إشا أعط٢ غٝس بػتاْ٘ يبػتاْٞ ٱزاضتٗا ؾع٢ً ايبػتاْٞ إٔ 
ٜعطٞ َايو ايبػتإ ثٴًجٞ قكٍٛ ايبػتإ أدط٠ يًبػتإ 

 ص يٓؿػ٘ ايجٴًح.طٛاٍ إس٠ اييت وتؿغ ؾٝٗا بايبػتإ ٜٚأخ
  (65إاز٠ )

ًِ ايبػتاْٞ بايبػتإ ؾػبب ق١ً احملكٍٛ  إشا نإ مل ٜع
 ؾع٢ً ايبػتاْٞ إ ٜهٌٝ قكٍٛ ايبػتإ بكس اييت ػاٚضٙ ...
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َٴدطب١ َه١ْٛ َٔ ٔػ١ سكٍٛ" .  "ؾذ٠ٛ نبري٠ 
  (66إاز٠ )

إشا اقرتض غٝسّا ْكٛزّا َٔ تادط ٚأعط٢ ايتادط بػتاّْا َٔ نٌٝ 
ي٘ "خص ايتُط ايصٟ ٗ بػتاْٞ بس٫ّ َٔ ْكٛزى" ٚيهٔ ٚقاٍ 

ٖصا ايتادط مل ٜكٓع ؾع٢ً قاسب ايبػتإ إٔ ٜأخص ايتُط ايصٟ 
ٗ ايبػتإ ٚعًٝ٘ إٔ ٜسؾع ايٓكٛز َع ؾا٥هٗا طبكّا يعكسٙ 
أَا ايعٜاز٠ ٗ ايتُط ايصٟ ٗ ايبػتإ ؾٝأخصٖا قاسب 

 ايبػتإ .
  (67إاز٠ )

 ...إشا غٝس ب٢ٓ بٝتّا ٚداضٙ 
َٴدطب"  "إٛنع ع٢ً إػ١ً 

  (68إاز٠ )
َٴدطب١ " .  " 

  (69إاز٠ )
َٴدطب١ " .  " 

  (70إاز٠ )
َٴدطب١ ٚمل ٜبل َٓٗا غ٣ٛ ... هب إٔ ٜسؾع ..." .  " 
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  (71إاز٠ )

إشا ُأعط٢ سبٛبّا أٚ ؾه١ أٚ بها٥ع بػبب عكاض َطٖٕٛ ٜعٛز 
ع٘ ٚعًٝ٘ إٍ عكاض هاٚضٙ بػ١ٝ ؾطا٥٘ . ؾإْ٘ ىػط َا زؾ

إعاز٠ ايعكاض إٍ أًٖ٘ ٚإشا نإ شيو ايعكاض ٫ ؾ٧ عًٝ٘ 
ؾُٝهٓ٘ ؾطا٩ٙ ٜٚػتطٝع إٔ ٜسؾع سبٛبّا أٚ ؾه١ أٚ َا٫ّ يكا٤ 

 عكاض نٗصا .
  (77-72إاز٠ )

َٴدطب١ َا عسا بعض ايهًُات اييت ٜػتسٍ إٔ هلا ع٬ق١  "
 ببٓا٤ ايبٝٛت " .

  (78إاز٠ )
كٌ ايجايح َٔ إػ١ً ٚقس "بسا١ٜ ٖصٙ إاز٠ تكع ؾ٢ اؿ

أقابٗا ايعطب ّٚهٔ سسغٗا بإكاض١ْ . ٚيصيو ٚنعت 
 -إشا غٝس أدط بٝتّا يػٝس ٚ ...-بٌ قٛغٌ ناٯتٞ : 

ايػٝس إػتأدط زؾع ايسضاِٖ -ايبك١ٝ قشٝش١ ناٯتٞ : 
نا١ًَ عٔ إهاضٙ ٕس٠ غ١ٓ إٍ قاسب ايساض ثِ أَط قاسب 

قبٌ اْتٗا٤ إس٠ ؾع٢ً قاسب ايساض إػتأدط باـطٚز َٔ ايساض 
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ايساض إٔ ٜسؾع غطا١َ ، ايسضاِٖ اييت زؾعٗا ي٘ إػتأدط دعا٤ 
 ٱخطاد٘ إػتأدط َٔ ايساض قبٌ اْتٗا٤ إس٠ " .

  (87-79إاز٠ )
َٴدطب١ " .  " 

  (88إاز٠ )
إشا اقطض تادط سبٛبّا بؿا٥ض ؾأْ٘ ٜػتًِ غتٌ قٛ َٔ 

ضاِٖ بؿا٥ض ؾإْ٘ ٜػتًِ اؿبٛب يهٌ نٛض ؾا٥هّا ؾإشا أقطض ز
سبات يهٌ ؾكٌ َٔ ايؿه١  6)غٴسؽ( ايؿكٌ  1/6

 نؿا٥ض .
 "  قٛ 300ايهٛض ٜعازٍ "

  (89إاز٠ )
إشا نإ ع٢ً غٝس زٜٔ ٚيٝؼ يسٜ٘ زضاِٖ يسؾع٘ ٚيهٔ 

إٔ ٜأخص سبٛبّا َهإ زضاُٖ٘  عٓسٙ سبٛبّا )ؾع٢ً ايتادط(
 )َع ؾا٥هٗا( بٓػب١ ايػعط ايصٟ سسزٙ إًو .
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  (90از٠ )إ

قٛ يهٌ نٛض َٔ اؿبٛب أٚ  60إشا ايتادط ٜعٜس ايؿا٥ض أنجط َٔ 
ايؿكٌ غت١ ؾٞ )سب١( يهٌ ؾكٌ َٔ ايٓكٛز ٚ  1/6

 اغتعًُٗا ؾإْ٘ ٜػطّ نٌ َا اقرتن٘ .
  (91إاز٠ )

إشا اقطض تادط سبٛبّا بؿا٥ض قس اغتًِ زضاِٖ )عٔ ايؿا٥ض 
ِ ع٢ً ع٢ً اؿبٛب ؾ٬ هٛظ إناؾ١ اؿبٛب ٚايسضاٖ نً٘(

 اؿػاب .
  (92إاز٠ )

َٴدطب١ " .  " 
  (93إاز٠ )

إشا نإ ايتادط ... أٚ مل ٜططح ن١ُٝ َٔ اؿبٛب نًٗا )اييت 
اغتًُٗا( ٚمل ٜهتب عكسّا دسٜسّا أٚ أْ٘ أناف ايؿا٥ض إٍ 
ضأؽ إاٍ ؾإٕ ع٢ً شيو ايتادط إٔ ٜطز ن١ُٝ اؿبٛب اييت 

 اغتًُٗا بكسض َجًٌ ناًٌَ .
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  (94إاز٠ )

إشا تادط أقطض سبٛبّا أٚ زضاِٖ بؿا٥ض ٚعٓسَا اقطنٗا بؿا٥ض 
بٛظٕ خؿٝـ ٚاؿبٛب َهٝاٍ قػري ٚيهٔ عٓسَا زؾع ايساضِٖ 

اغرتزٖا أخص ايسضاِٖ بٛظٕ )ثكٌٝ( ٚاؿبٛب َهٝاٍ ٚاغع 
 )ؾإٕ شيو ايتادط ٜػطّ( نٌ َا اقطن٘ .

  (95إاز٠ )
٢ .. ؾإْ٘ ٜػطّ إشا )اقطض تادط سبٛبّا أٚ زضاِٖ( بؿا٥ض ٚأعط

 َا أقطن٘ .
  (96إاز٠ )

إشا اقرتض ؾدل َٔ تادط سبٛبّا أٚ زضاِٖ ٚيٝؼ يسٜ٘ سبٛبّا 
أٚ زضاِٖ يٝعٝسٖا ٚيهٔ عٓسٙ أَٛاٍ، ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع يًتادط 
، أٟ ؾٞ ٜٛز ٗ سٛظت٘ ٚعًٝ٘ إٔ ٜ٪نس أَاّ ؾٗٛز بأْ٘ 
غٛف هًبٗا بُٝٓا ع٢ً ايتادط إٔ ٜكبًٗا بسٕٚ ابسا٤ أٟ 

 ض.اعرتا
  (97إاز٠ )

 ..... ٚهب إٔ ٜٴعسّ .
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  (98إاز٠ )

إشا أعط٢ ؾدل ؾدكّا )آخط( زضاِٖ يًُؿاضن١ ؾعًُٝٗا 
إٔ ٜكتػُا بايتػاٟٚ عهٛض اٱي٘ ايطبح أٚ اـػاض٠ اييت 

 ٜتهبساْٗا .
  (99إاز٠ )

إشا أقطض تادط بٝاعّا َتذ٫ّٛ زضاِٖ بؿا٥ض يػطض ايبٝع 
 ايططٜل ؾإْ٘ ع٢ً ايبٝاع ...ٗ )ٚايؿطا٤( ٚأضغً٘ خاضدّا إٍ

 ايططٜل )ايسضاِٖ اييت أٚزعٗا إيٝ٘(.
  (100إاز٠ )

إشا نإ قس سكل ضعّا أُٜٓا شٖب ؾعًٝ٘ إٔ ٜػذٌ ايؿا٥ض 
ع٢ً َكساض ايسضاِٖ ايهاٌَ ايصٟ اقرتن٘ ٚعًِٝٗ إٔ وكٛا 

 عًٝ٘ ا٭ٜاّ ٚعًٝ٘ إٔ ٜسؾع يتادطٙ.
  (101إاز٠ )

شٖب ؾع٢ً ايبٝاع إتٓكٌ إٔ ٜسؾع  إشا مل وكل ضعّا أُٜٓا
 يًتادط نعـ ايسضاِٖ اييت اقرتنٗا .
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 "تط١ْ ثا١ْٝ"

إشا أقطض تادط ْكٛزّا يبا٥ع َتذٍٛ َٔ أدٌ اٱؾتػاٍ ٚتهبس 
 ايبا٥ع خػاض٠ أثٓا٤ ػٛاي٘ ؾإْ٘ ٜسؾع يًتادط ضأؽ إاٍ ؾكط

  (102إاز٠ )
ػاعس٠ ٚتهبس إشا اقطض تادط بٝاعّا َتٓك٬ّ َا٫ّ ع٢ً غبٌٝ إ

 خػاض٠ سٝجُا شٖب ؾعًٝ٘ إٔ ٜعٝس إاٍ ا٭قًٞ يًتادط .
 "تط١ْ ثا١ْٝ"

إشا أعط٢ ايتادط إٍُٛ ؾه١ إٍ ٚغٝط يػطض إٓؿع١ 
إؿرتن١ ٚٚاد٘ ايٛغٝط خػاض٠ ٗ َػعاٙ ؾإٕ عًٝ٘ إٔ 

 ٜسؾع إٍ ايتادط إٍُٛ َا ٜعازٍ ايك١ُٝ ايه١ًٝ ؾكط .
  (103إاز٠ )

ٗ ايططٜل ٚغًب٘ عسٚ ، َا نإ وًُ٘ ؾع٢ً  ؾإشا نإ غا٥طّا
 ايبٝاع إتٓكٌ إٔ ٜكػِ باٱي٘ ٚعٓس٥ص ٜٴد٢ً غبًٝ٘ .
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 "تط١ْ ثا١ْٝ"

إشا ايتك٢ ايٛغٝط خ٬ٍ ضسًت٘ بعسٚ أخططٙ إٍ إيكا٤ َا نإ 
َٴهًـ بإٔ وًـ ايٌُٝ عٝا٠ اٱي٘  وًُ٘ ، ؾإٕ ايٛغٝط 

 ع٢ً شيو ، ؾإٕ ؾعٌ بط٥ت شَت٘ .
  (104) إاز٠

إشا قطض تادط غ١ً اٚ قٛؾّا أٚ ظٜتّا أٚ بهاع١ َا إٍ بٝاع 
َتٓكٌ ؾع٢ً ايبٝاع إتٓكٌ إٔ ٜػذٌ ايجُٔ ٚإٔ ٜسؾع٘ 
يًتادط ٚإٔ ٜػتًِ ايبٝاع إتٓكٌ ٚق٬ كتَّٛا بايسضاِٖ اييت 

 زؾعٗا إٍ ايتادط .
  (105إاز٠ )

ّٛ إشا نإ ايبٝاع إتٓكٌ ٬َُّٗ ٚمل وكٌ ع٢ً ٚقٌ كت
، ؾإٕ إاٍ ايصٟ مل ٜهٔ ب٘ بإاٍ ايصٟ زؾع٘ إٍ ايتادط 

 ٚقٌ كتّٛ ٫ ّهٔ اعتباضٙ نُٔ اعتُاز اؿػاب . 
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  (106إاز٠ )

إشا  اقرتض بٝاع َتٓكٌ َا٫ّ َٔ تادط َٚٔ ثِ أْهطٙ ع٢ً تادطٙ 
ؾإْ٘ ع٢ً ايتادط إٔ ٜربٖٔ عهٛض اٱي٘ ٚايؿٗٛز بإٔ ايبٝاع 

تادط ث٬ث١ أَجاٍ إبًؼ ايهاٌَ يًُاٍ ايصٟ يًإتٓكٌ إٔ ٜسؾع 
 اقرتن٘.

  (107إاز٠ )
إشا أ٥تُٔ بٝاعّا َتٓك٬ّ بؿ٧ َا ٚنإ ايبٝاع إتٓكٌ قس أعاز 
إٍ تادطٙ َا نإ ايتادط قس أعطاٙ ؾإشا أْهط ايتادط َا قس زؾع٘ 
ي٘ ايبٝاع إتٓكٌ ؾإْ٘ ع٢ً ايبٝاع إتٓكٌ إٔ ٜربٖٔ شيو 

ٱي٘ ٚايؿٗٛز ٚع٢ً ايتادط إٔ ٜسؾع يًبٝاع نس ايتادط أَاّ ا
إتٓكٌ غت١ أَجاٍ َا اغتًُ٘ ٭ْ٘ أْهطٙ ع٢ً بٝاع٘ 

 إتٓكٌ .
  (108إاز٠ )

إشا اغتًُت با٥ع١ ٔط ْكٛزّا بايٛظٕ ايجكٌٝ مثّٓا يؿطب١ بس٫ّ 
َٔ اغت٬َٗا غ١ً ٚدعًت ق١ُٝ ايؿطب١ أقٌ َٔ ق١ُٝ 
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اـُط ٜٚكصؾٖٛا ايػ١ً ؾعًِٝٗ إٔ ٜجبتٛا ٖصا ع٢ً با٥ع١ 
 بإا٤ .

  (109إاز٠ )
إشا ػُع َتآَطٕٚ ٗ سا١ْ يبا٥ع١ ٔط ٚمل تًل ايكبض ع٢ً 
ٖ٪٤٫ إتآَطٜٔ ٚمل تكسِٖ إٍ ايككط ؾإٕ با٥ع١ اـُط ٖصٙ 

 تٴعسّ .
  (110إاز٠ )

إشا بػ١ٝ إعبس أٚ ايع١ٓٝ ٫ تكِٝ ؾ٢ ايسٜط ٚؾتشت باب 
ِ إٔ وعقٛا تًو سا١ْ أٚ زخًت سا١ْ قكس ايؿطب ؾعًٝٗ

 إطأ٠ .
  (111إاز٠ )

إشا أعطت با٥ع١ ٔط َٔ ؾطاب ايبٝدِ زّٜٓا ؾعًٝٗا إٔ تػتًِ 
 ٔػٌ قٛ َٔ اؿبٛب ٚقت اؿكاز .

  (112إاز٠ )
إشا اضتبط غٝس بطس١ً ػاض١ٜ ٚأعط٢ ؾه١ أٚ شٖبّا أٚ أسذاضّا 
نط١ّ أٚ أَٛا٫ّ تعٛز ي٘ إٍ غٝس ٚا٥تُٔ ع٢ً ْكًٗا ؾإشا مل 
ٜػًِ َا ٚدب ْكً٘ إٍ سٝح َا هب إٔ تٓكٌ ٚاَتًهٗا 
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ؾع٢ً َايو ا٭َٛاٍ إؿطٚض ْكًٗا إٔ ٜجبت ايت١ُٗ ع٢ً 
ايػٝس ؾ٢ ايكه١ٝ اييت هب إٔ تٓكٌ ٚاييت مل ٜٓكًٗا ٚع٢ً 
شيو ايػٝس إٔ ٜسؾع يكاسب ا٭َٛاٍ إؿطٚن١ ْكًٗا 

 ٔػ١ أَجاٍ َا غًِّ إيٝ٘ .
  (113إاز٠ )

بٛب أٚ زضاِٖ زّٜٓا ع٢ً غٝس ٚأخص سبٛبّا إشا غٝس وتؿغ ع
َٔ ايعٓباض أٚ َٔ أضض ايبٝسض ب٬ َٛاؾك١ قاسب اؿبٛب 
ؾعًِٝٗ إٔ ٜجبتٛا إٔ شيو ايؿدل قس أخص اؿبٛب َٔ 
ايعٓباض أٚ أضض ايبٝسض ب٬ َٛاؾك١ قاسب اؿبٛب ٚعًٝ٘ إٔ 
ٜعٝس نا٬َّ ن١ُٝ اؿبٛب اييت أخصٖا ٚهب إٔ ٜػطّ نصيو 

  قطن٘ .نٌ ؾ٧ آخط أ
  (114إاز٠ )

إشا غٝس ٫ وتؿغ بػ١ً أٚ زضاِٖ زّٜٓا ع٢ً غٝس ٚيهٓ٘ 
َاّْا َٔ ايؿه١  1/3استذع أسس نؿ٬ّٝ ي٘ ؾٝذب إٔ ٜسؾع 

 يهٌ قتذع . 
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  (115إاز٠ )

إشا استؿغ ؾدل بػ١ً أٚ زضاِٖ زّٜٓا ع٢ً ؾدل ٚ استذع 
قتذعٙ أسسّا نؿ٬ّٝ ي٘ ثِ َات ايهؿٌٝ َٛتّا طبٝعّٝا ٗ بٝت 

 ؾإٕ ٖصٙ ايكه١ٝ يٝػت غببّا يًؿه٣ٛ . 
  (116إاز٠ )

إشا َات احملتذع ٗ بٝت قتذعٙ َٔ ايهطب أٚ غ٤ٛ إعا١ًَ 
ايهؿٌٝ إٔ ٜجبت شيو ع٢ً تادطٙ ؾإٕ نإ ؾإْ٘ ع٢ً قاسب 

ابٔ غٝس ؾٝذب إٔ ٜٴكتٌ ابٓ٘ ٚإٕ نإ ضقٝل غٝس ؾٝذب 
 طن٘ .َاّْا َٔ ايؿه١ ٚإٔ ىػط نٌ َا أق 1/3إٔ ٜسؾع 

  (117إاز٠ )
إشا سإ اٱغتشكام ع٢ً غٝس ٚباع ظٚدت٘ أٚ ابٓ٘ أٚ ابٓت٘ 
َٳٔ  أٚ اضتبط باـس١َ ؾٝذب عًِٝٗ إٔ ٜعًُٛا ؾ٢ بٝت 
اؾرتاِٖ أٚ ايسا٥ٔ ث٬خ غٓٛات ٚتٴعاز هلِ سطٜتِٗ ؾ٢ 

 ايػ١ٓ ايطابع١ .
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  (118إاز٠ )

..................................... 
  (119إاز٠ )

إشا اغتشل ايسٜٔ ع٢ً غٝس ٚباع بايسضاِٖ أَت٘ اييت ٚيست 
ي٘ أ٫ٚزّا ٚزؾع قاسب ا٭١َ ايسضاِٖ اييت نإ ايتادط قس 

 زؾعٗا ي٘ ؾً٘ اؿل إٔ ٜعتل أَت٘ .
  (120إاز٠ )

إشا أٚزع غٝس غًت٘ ٗ بٝت غٝس ـعْٗا ٚتهطضت بػبب 
ْؿٛب سطب أٚ إٔ قاسب ايبٝت ؾتح ايعٓباض ٚأخص ايػ١ً أٚ 
أْ٘ أْهط ايػ١ً نًٗا اييت خعْٗا ٗ بٝت٘ ؾإْ٘ ع٢ً قاسب 
ايػ١ً إٔ ٜؿتهٞ أَاّ اٱي٘ ٚهب ع٢ً قاسب ايبٝت ايصٟ 

 أخص ايػ١ً إٔ ٜسؾع نعؿٗا يكاسب ايػ١ً .
  (121إاز٠ )

إشا غٝس خعٕ غ١ً ٗ بٝت غٝس ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع ٗ ايػ١ٓ 
 قٛ َٔ ايػ١ً يهٌ نٛض َٔ ايػ٬ٍ أدط٠ يًدعٕ . 5
 



 98  

  (122ز٠ )إا
إشا أضاز غٝسّا إٔ ٜعطٞ ؾه١ أٚ شٖبّا أٚ أٟ ؾ٧ يػٝس قكس 

 احملاؾع١ عًٝٗا ؾٝذب إٔ ٜؿٗس ع٢ً َا ٜعطٝ٘ ؾٗٛزّا 
 ٚإٔ هعٌ بصيو عكٛزّا َٚٔ ثِ ٜٛزعٗا يًُشاؾع١ .

  (123إاز٠ )
ؾإشا غًُٗا يًُشاؾع١ ب٬ ؾٗٛز ٚعكٛز ٚاْهطٚا عًٝ٘ 

ػًِٝ ؾ٬ تكبٌ هلصٙ اغت٬َٗا ٗ إهإ ايصٟ دط٣ ؾٝ٘ ايت
 ايكه١ٝ ؾه٣ٛ .

  (124إاز٠ )
إشا أعط٢ غٝس غٝسّا ؾه١ أٚ شٖبّا أٚ أٟ ؾ٧ آخط أَاّ 
ؾٗٛز يًُشاؾع١ عًٝٗا ؾأْهطٖا َٚٔ ثِ اثبتٛا شيو ع٢ً 

 ٖصا ايػٝس ؾٝذب عًٝ٘ إٔ ٜسؾع نعـ َا أْهطٙ .
  (125إاز٠ )

 قكس احملاؾع١ ٚٗ إهإإشا أعط٢ غٝس ؾ٦ّٝا َٔ أَٛاي٘ 
ايصٟ أعطاٖا ؾكس َاي٘ َع أَٛاٍ قاسب ايبٝت ْتٝذ١ 
يػطق١ أٚ ْٗب ؾٝذب ع٢ً قاسب ايساض ايصٟ نإ ٬َُّٗ 
ٚٴنع يسٜ٘ يًُشاؾع١ إٔ ٜعٛض نا٬َّ  ؾػبب ؾكسإ َا 
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ٚٴنع يسٜ٘ يًُشاؾع١ َٚا ؾكس َٓ٘  يكاسب إاٍ نٌ َا 
ٚهب ع٢ً قاسب ايساض إٔ ٜبشح ع٢ً إاٍ إؿكٛز 

 ا .ٜٚأخصٖا َٔ غاضقٗ
  (126إاز٠ )

إشا غٝس مل ٜؿكس ؾ٦ّٝا َٔ َاي٘ ٚيهٓ٘ ٜكٍٛ إٔ َاي٘ قس 
ؾكس ٜٚطٜس إٔ ٜؿتهٞ بػبب اـػاض٠ إعع١َٛ ؾبايٓػب١ 

 ٕاي٘ ايصٟ مل ٜؿكسٙ ٚؾهٛاٙ أَاّ اٱي٘ باـػاض٠ إعع١َٛ . 
هب عًٝ٘ إٔ ٜسؾع ٌَ ْا اؾته٢ بػبب٘ َجًٌ بسٍ اـػاض٠ 

 إعع١َٛ .
  (127إاز٠ )

إشا غٝس أَٚأ بإبٗاَ٘ عٌ ع١ٓٝ َعبس أٚ ع٢ً ظٚد١ غٝس 
ٚيهٔ ٫ٜجبت عًٝٗا ؾ٧ ؾٝذب دًب شيو ايطدٌ أَاّ 

 ايكها٠ ٜٚعًُٛا دبٝٓ٘ قكّا .
  (128إاز٠ )

إشا أخص غٝس اَطأ٠ ٚمل ٜعٌُ عكٛزٖا ؾإٕ ٖصٙ إطأ٠ يٝػت 
 ظٚد١ .
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  (129إاز٠ )

ٝذب إشا قبض ع٢ً اَطأ٠ غٝس َهطذع١ َع غٝس ثإ ؾ
عًِٝٗ إٔ ٜٛثكٖٛا ًٜٚكْٛٗا ٗ إا٤ ّٚهٔ يعٚز إطأ٠ إٔ 

ع٢ً قٝس اؿٝا٠ إٕ ضغب نُا ّهٔ يًًُو إٔ ٜبكٞ ظٚدت٘ 
 ٜٴدًل سٝا٠ أَت٘ .

  (130إاز٠ )
إشا اغتكب ؾدل عؿاف ظٚد١ غٝس مل ٜػبل إٔ تعطؾت 
ع٢ً ضدٌ ٕٚا ْعٍ ٗ بٝت ٚايسٖا ، ْٚاّ ٗ سهٓٗا ٚقبض 

 إٕ ٖصا ايطدٌ ٜٴكتٌ ٖٚصٙ إطأ٠ ترتى . عًٝ٘ أثٓا٤ شيو ؾ
  (131إاز٠ )

إشا ظٚد١ غٝس اتُٗت َٔ ظٚدٗا ٚيهٔ مل ٜكبض عًٝٗا 
أثٓا٤ َْٛٗا َع ضدٌ آخط ؾعًٝٗا إٔ ت٪نس باٱي٘ ٚتطدع إيٞ 

 بٝتٗا .
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  (132إاز٠ )
إشا ٚدٗت اٱقبع إٍ ظٚد١ غٝس بػبب ضدٌ آخط ٚيهٓٗا مل 

يطدٌ اٯخط ، ؾعًٝٗا إٔ تًكٞ تكبض أثٓا٤ انطذاعٗا َع ا
 ْؿػٗا ؾ٢ ايٓٗط ٭دٌ ظٚدٗا .

  (133إاز٠ )
)أ(إشا أغط غٝس ٚنإ ٗ بٝت٘ َٔ ا٭نٌ ؾٝذب ع٢ً ظٚدت٘ 
إٔ ٫ ترتى بٝتٗا ٚعًٝٗا إٔ ؼاؾغ ع٢ً ْؿػٗا بعسّ زخٛهلا 

 بٝت غٝس آخط .
)ب(إشا مل ؼاؾغ تًو إطأ٠ ع٢ً ْؿػٗا ٚزخًت بٝت ؾدل 

 ٜجبتٛا ٖصا ع٢ً تًو إطأ٠ ًٜٚكْٛٗا ٗ إا٤ .آخط ؾعًِٝٗ إٔ 
  (134إاز٠ )

إشا أغط غٝس ٫ٚ ٜٛدس ٗ بٝت٘ أنٌ ثِ شٖبت ظٚدت٘ إٍ 
 بٝت ثإ ؾإٕ ٖصٙ إطأ٠ ٫شْب هلا .

  (135إاز٠ )
إشا أغط غٝس ٚمل ٜهٔ ٗ بٝت٘ أنٌ ثِ إٔ ظٚدت٘ زخًت إيٞ 

ص عاز بٝت غٝس ثإ قبٌ عٛزت٘ ٚٚيست أ٫ٚزّا ثِ بعس٥
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ظٚدٗا ٚٚقٌ بًست٘ ؾٝذب ع٢ً ٖصٙ ايعٚد١ إٔ تطدع إٍ 
 ظٚدٗا ٜٚصٖب ا٭٫ٚز إٍ ٚايسِٖ .

  (136إاز٠ )
إشا أٖإ غٝس بًست٘ ٍٚٚ ، َٚٔ بعسٙ شٖبت ظٚدت٘ إٍ 
بٝت ثإ ؾإشا عاز ٖصا ايػٝس ٚأضاز اغرتداع ظٚدت٘ ؾٝذب 
ع٢ً ظٚد١ ايؿاضز إٔ ٫تطدع إٍ ظٚدٗا ٭ْ٘ أٖإ بًست٘ 

 ٖٚطب .
  (137إاز٠ )

إشا ععّ غٝس إٔ ٜطًل داض١ٜ ٚيست ي٘ أ٫ٚزّا أٚ اَطأ٠ البت 
أطؿا٫ّ، ؾعًِٝٗ إٔ ٜسؾعٛا هلصٙ اٱَطأ٠ سكٗا إتأخط ٚإٔ 

يرتبٞ أ٫ٚزٖا ٜعطٖٛا إضثٗا َٔ اؿكٌ ٚايبػتإ ٚا٭َٛاٍ 
ست٢ ٜهربٚا ؾبعس إٔ ٜهربٚا عًِٝٗ إٔ ٜعطٖٛا َٔ نٌ ٖا 

ُّا بكسض َا أعطٛا ا٫بٔ ٚبإغتطاعتٗا إٔ أعطٛا أ٫ٚزٖا قػ
 تتعٚز غٝسّا إٕ أضازت .

  (138إاز٠ )
إشا أضاز غٝس إٔ ٜطًل ظٚدت٘ اييت مل تًس ي٘ أ٫ٚزّا ؾٝذب 
عًٝ٘ إٔ ٜعطٝٗا زضاُّٖا بكسض َبًؼ إٗط ٚنصيو ٜعطٝٗا 



 013  

ا٭غطاض اييت دًبتٗا َٔ بٝت ٚايسٖا بهاًَٗا ٚعٓس٥ص 
 ٜطًكٗا .

  (139إاز٠ )
شا ٫ ٜٛدس َٗط ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع هلا َٔ ايكسام َاّْا َٔ إ

 ايؿه١ .
  (140إاز٠ )

 َاّْا َٔ ايؿه١ . 1/3ؾإٕ نإ َػهّٝٓا ؾٝسؾع هلا 
  (141إاز٠ )

إشا ععَت ظٚد١ ايػٝس اييت تعٝـ ٗ بٝت ايػٝس ع٢ً 
اـطٚز يًبشح عٔ عٌُ ؾتدطب بٝتٗا ٚؼط َٔ مسع١ 

ٝٗا ؾإشا ععّ ظٚدٗا ع٢ً ظٚدٗا ؾعًِٝٗ إٔ ٜجبتٛا شيو عً
ط٬قٗا ؾبإَهاْ٘ ط٬قٗا ٫ٚ ٜعطٝٗا ؾ٦ّٝا َٔ سكٗا 
إتأخط عٓس تػطوٗا ؾإشا ظٚدٗا ٫ ٜٟٓٛ ط٬قٗا ؾبإَهإ 
ظٚدٗا إٔ ٜأخص اَطأ٠ ثا١ْٝ ٚتعٝـ ٖصٙ إطأ٠ ٗ بٝت ظٚدٗا 

 أ١َ .
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  (142إاز٠ )
إشا نطٖت اَطأ٠ ظٚدٗا عٝح قايت )٫تأخصْٞ( ؾٝذب زضؽ 

ٝتٗا ٗ فًؼ بًستٗا ؾإٕ ناْت قرتغ١ ٚمل تطتهب قه
خطأ ٚإٕ نإ ظٚدٗا ىطز ٚوط َٔ قسضٖا نجريّا ؾإٕ ٖصٙ 
إطأ٠ يٝؼ هلا شْب ٚهب عًٝٗا إٔ تأخص سكٗا إتأخط 

 ٚتصٖب إٍ بٝت أبٝٗا . 
  (143إاز٠ )

إشا مل تهٔ َتشؿع١ ٚؽطز ٚؽطب بٝتٗا ٚؼط َٔ ؾطف 
 ًكٛا تًو إطأ٠ ٗ إا٤ . ظٚدٗا ؾٝذب  عًِٝٗ إٔ ٜ

  (144إاز٠ )
إشا أخص غٝس ظٚد١ ٚأعطت ٖصٙ ايعٚد١ داض١ٜ يعٚدٗا 
ؾٛيست أ٫ٚزّا ثِ أضاز ٖصا ايطدٌ إٔ ٜأخص داض١ٜ ؾٝذب 
عًِٝٗ إٔ ٫ ٜػُشٛا هلصا ايطدٌ ٭ْ٘ هب إٔ ٜتعٚز اَطأ٠ 

 ثا١ْٝ .
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  (145إاز٠ )
ٚقطض إٔ ٜأخص داض١ٜ إشا تعٚز غٝس ظٚد١ ٚمل تًس ي٘ أ٫ٚزّا 

ؾًٗصا ايطدٌ إٔ ٜأخص داض١ٜ ٜٚأتٞ بٗا إٍ بٝت٘ ، ع٢ً أْٗا 
 اَطأ٠ ثا١ْٝ ٫ٚ هٛظ إٔ تتػا٣ٚ َع ايعٚد١ .

  (146إاز٠ )
إشا غٝس تعٚز ظٚد١ ٚأعطت يعٚدٗا داض١ٜ ؾٛيست أ٫ٚزّا 
ؾإٕ ٖصٙ اؾاض١ٜ تتػا٣ٚ بعس شيو َع غٝستٗا ٭ْٗا ٚيست 

تٗا إٔ تبٝعٗا بايؿه١ أٚ تهعٗا ٗ أ٫ٚزّا ٫ٚ هٛظ يػٝس
 ايػ٬غٌ أٚ تعسٖا َٔ ا٭َات .

  (147إاز٠ )
 ؾإشا مل تًس أ٫ٚزّا ؾتػتطٝع غٝستٗا إٔ تبٝعٗا بايؿه١ .

  (148إاز٠ )
إشا غٝس تعٚز اَطأ٠ ٚأقٝبت َطض ٚأضاز إٔ ٜتعٚز ثا١ْٝ ؾً٘ 
 إٔ ٜتعٚز ٫ٚ هٛظ إٔ ٜطًل ظٚدت٘ اييت أقٝبت بإطض 

أْٗا تػهٔ ٗ ايبٝت ايصٟ بٓاٙ ٚعًٝ٘ إٔ ٜعًٝٗا طإا "نُا 
 أْٗا عًٞ قٝس اؿٝا٠" . 
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  (149إاز٠ )
إشا ٫ تطٜس ٖصٙ إطأ٠ إٔ تعٝـ ٗ بٝت ظٚدٗا ؾٝذب عًٝ٘ 
إٔ ٜعطٝٗا ناٌَ دٗاظٖا ايصٟ دًبت٘ َٔ بٝت ٚايسٖا ٚهلا 

 إٔ تصٖب .
  (150إاز٠ )

أٚ بٝتّا أٚ أَٛا٫ّ ٚتطى إشا اٖس٣ غٝس ظٚدت٘ سك٬ّ أٚ بػتاّْا 
هلا بصيو ضقُّٝا كتَّٛا ؾ٬ ول ٭٫ٚزٖا َٔ بعس َٛت 
ظٚدٗا إٔ ٜطايبٖٛا بؿ٧ َٔ شيو ، ٚتػتطٝع إٔ تعطٞ 
تطنتٗا ٱبٓٗا ايصٟ ؼب٘ ٫ٚ تػتطٝع إٔ تعطٝٗا ٭٣ ؾدل 

 آخط .
  (151إاز٠ )

إشا اَطأ٠ ناْت تعٝـ ٗ بٝت غٝس ٚعًُت اتؿاق١ٝ َع 
ا٥ٔ ظٚدٗا ئ ٜػتكبٗا ٚقسّ ي٘ بصيو ضقُّٝا ظٚدٗا بإٔ ز

َهتٛبّا )ٚثٝك١ خط١ٝ( ؾإٕ نإ ع٢ً شيو ايػٝس زٜٔ قبٌ 
ظٚاد٘ بتًو إطأ٠ ؾ٬ ول يسا٥ٓ٘ اغتكاب ظٚدت٘ ٚنصيو 
إٕ نإ زٜٔ ع٢ً تًو ايعٚد١ قبٌ زخٛهلا بٝت ايطدٌ ؾ٬ 

 هٛظ يًسا٥ٔ اغتكاب ظٚدت٘ .
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  (152إاز٠ )
ٙ إطأ٠ بٝت ظٚدٗا زٜٔ عًُٝٗا إشا ػُع بعس زخٍٛ ٖص

 ؾٝذب ع٢ً نًُٝٗا زؾع ايسٜٔ يًتادط )أٚ ايكطاف(.
 

  (153إاز٠ )
إشا غببت اَطأ٠ َٛت ظٚدٗا بػبب ضدٌ آخط ؾعًِٝٗ إٔ 

 ٜٛتسٚا ٖصٙ إطأ٠ .
  (154إاز٠ )

إشا داَع ابٓت٘ ؾعًِٝٗ إٔ ٜططزٚا)ٜٓؿٛا( شيو ايػٝس َٔ 
 إس١ٜٓ .

  (155إاز٠ )
اختاض عطٚغ١ ٫بٓ٘ ٚزخٌ ابٓ٘ ٚيهٔ بعس٥ص ٜٓاّ  إشا غٝس

ٖٛ بٓؿػ٘ ٗ سذطٖا ؾٝكبهٕٛ عًٝ٘ ، ؾٝذب عًِٝٗ إٔ 
 ٜٛثكٛا شيو ايطدٌ ًٜٚكْٛ٘ ٗ إا٤ .

  (156إاز٠ )
إشا اختاض غٝس عطٚغ١ ٫بٓ٘ ٚمل ٜسخٌ بٗا ابٓ٘ ، يهٓ٘ ٜٓاّ 
ٖٛ ٗ سذطٖا ؾٝذب عًٝ٘ إٔ ٜسؾع هلا ْكـ َاّْا َٔ 
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إٔ ٜعٛنٗا نٌ َا دًبت٘ َٔ بٝت ٚايسٖا  ايؿه١ ٚعًٝ٘
 يهٔ ّهٔ إٔ ٜتعٚدٗا َٔ ىتاضٖا .

  (157إاز٠ )
ٗ سذط ُأَ٘ بعس ٚايسٙ )بعس ٚؾا٠ ٚايسٙ ( إشا ْاّ غٝس 

 ؾعًِٝٗ إٔ وطقٛا نًُٝٗا . 
  (158إاز٠ )

إشا قبض ع٢ً غٝس َهطذعّا ٗ سذط َطبٝت٘ اييت ٚيست 
  أ٫ٚزّا ؾٝذب ططزٙ َٔ بٝت ابٓ٘ .

  (159إاز٠ )
إشا نإ غٝس قس دًب إٍ بٝت عُ٘ ٖساٜا)ْٝؿإ( ٚأعط٢ 
إٗط ثِ ٚد٘ ْعطٙ إٍ اَطأ٠ أخط٣ )أ٣ ٚقع ٗ غطاَٗا( ثِ 
ٜكٍٛ يعُ٘ )ئ أخص ابٓتو( ؾًٛايس ايبٓت إٔ ٜأخص نٌ َا 

 ٖساٙ ي٘ . أ
  (160إاز٠ )

إشا نإ غٝس قس دًب إٍ بٝت عُ٘ ٖساٜا )ْٝؿإ( ٚأعط٢ 
ثِ ٜكٍٛ ٚايس ايبٓت )٫ أضٜس إٔ أعطٝو ابٓيت( ؾٝذب إٗط 

 عًٝ٘ إٔ ٜعٝس ي٘ نٌ َا أٖساٙ ي٘ نعؿٌ . 
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  (161إاز٠ )
إشا غٝس نإ قس دًب إٍ بٝت عُ٘ ٖساٜا )ْٝؿإ( ٚأعط٢ 
إٗط ثِ ْاؾل عًٝ٘ ضؾٝك٘ عٝح ٜكٍٛ عُ٘ يبعٌ ايعٚد١ 

٘ )٫ هب إٔ تتعٚز ابٓيت( ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع نٌ َا أٖساٙ ي
 نعؿٌ ٫ٚهٛظ إٔ ٜتعٚز ظٚد١ قسٜك٘ .

  (162إاز٠ )
إشا أخص غٝس ظٚد١ ٚأٖست ي٘ أ٫ٚزّا ثِ شٖبت إٍ أدًٗا 
ؾ٬ ول يٛايسٖا إٔ ٜطايب ظٗاظٖا ٭ٕ دٗاظٖا ىل 

 أ٫ٚزٖا.
  (163إاز٠ )

إشا أخص غٝس ظٚد١ ٚمل تًس ي٘ أ٫ٚزّا ٚشٖبت إٍ أدًٗا 
نإ عُ٘ قس أضدع ي٘ إٗط بسٕٚ إٔ تٗسٟ ي٘ أ٫ٚزّا ؾإشا 

ايصٟ نإ ٖصا ايطدٌ قس دًب٘ إٍ بٝت عُ٘ ؾ٬ ول يًعٚز 
 إٔ ٜسعٞ باؾٗاظ ٭ٕ اؾٗاظ ىل بٝت ٚايسٖا .

  (164إاز٠ )
إشا مل ٜطدع عُ٘ إٗط ، ؾعًٝ٘ إٔ ٜططح َٔ دٗاظٖا َبًؼ 

 إٗط بهاًَ٘ ٜٚعطٞ بٝت ٚايسٖا دٗاظٖا .
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  (165إاز٠ )
بٓ٘ احملبب ٗ ْعطٙ عكاضّا أٚ بػتاّْا أٚ بٝتّا إشا غٝس أٖس٣ ٫

ٚنتب ي٘ ضقُّٝا كتَّٛا ثِ شٖب ايٛايس إٍ أدً٘ ؾعٓسَا 
ٜكتػِ ا٭خ٠ٛ ، عًٝ٘ إٔ ٜأخص اهلس١ٜ اييت أعطاٖا ي٘ ٚايسٙ 
أَا َا عساٖا ؾعًِٝٗ إٔ ٜكتػُٛا أَٛاٍ ايبٝت قػ١ُ 

 َتػا١ٜٚ .
  (166إاز٠ )

صٜٔ ي٘ ٚمل ٧ٜٗ ظٚد١ ٫بٓ٘ إشا ٖٝأ غٝس ظٚدات يٮ٫ٚز اي
ايكػري َٚٔ ثِ شٖب ا٭ب إٍ أدً٘ ؾعٓسَا ٜكتػِ ا٭خ٠ٛ 
أَٛاٍ بٝت ٚايسِٖ عًِٝٗ إٔ ٜهٝؿٛا إٍ سك١ أخِٝٗ ايصٟ 
 مل تتٗٝأ ي٘ ظٚد١ ايسضاِٖ يًُٗط تهؿٞ ؿكٛي٘ ع٢ً ظٚد١.

  (167إاز٠ )
إشا أخص غٝس ظٚد١ ٚٚيست ي٘ أ٫ٚزّا ثِ شٖبت تًو إطأ٠ 

ًٗا ٚبعس َٛتٗا أخص اَطأ٠ ثا١ْٝ ٚٚيست ي٘ أ٫ٚزّا إٍ أد
ٚبعس٥ص شٖب ايٛايس إٍ أدً٘ ؾإٕ ا٭٫ٚز ٫ ٜكتػُٕٛ ع٢ً 
أغاؽ ايٛايستٌ ٚعًِٝٗ إٔ ٜأخصٚا دٗاظ ٚايستُٝٗا َٚٔ ثِ 

 ٜكتػُٕٛ تطن١ بٝت ٚايسِٖ بايتػاٟٚ .
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  (168إاز٠ )
أتربأ َٔ إشا أضاز غٝس إٔ ٜتربأ َٔ ابٓ٘ ٚقاٍ يًكها٠ )أضٜس إٔ 

ٚيسٟ( ؾع٢ً ايكها٠ إٔ ٜسضغٛا غًٛن٘ ؾإشا نإ اٱبٔ مل 
ٜكرتف إمثّا نبريّا ٜػتٛدب سطَاْ٘ َٔ ايب٠ٛٓ ؾ٬ هٛظ يٮب 

 إٔ وطّ ابٓ٘ َٔ ايب٠ٛٓ .
  (169إاز٠ )

ؾإٕ نإ قس اقرتف إمثّا نبريّا مٛ ٚايسٙ ٜهؿٞ ؿطَاْ٘ َٔ 
اقرتف إمثّا نبريّا  ايب٠ٛٓ ؾعًِٝٗ إٔ ٜػؿطٚا ي٘ يًُط٠ ا٭ٍٚ ؾإٕ

 يًُط٠ ايجا١ْٝ ؾٝشل يٮب إٔ وطَ٘ َٔ ايب٠ٛٓ .
  (170إاز٠ )

إشا ظٚد١ غٝس ٚيست ي٘ أ٫ٚزّا ٚ أَت٘ ٚيست ي٘ أ٫ٚزّا 
ٚقاٍ ا٭ب أثٓا٤ سٝات٘ إٍ ا٭٫ٚز ايصٜٔ ٚيستِٗ ي٘ ا٭١َ 
)ٜا أ٫ٚزٟ( اعتربِٖ نأ٫ٚزايعٚد١ ثِ شٖب ا٭ب إٍ أدً٘ 

١ ٚأ٫ٚز ا٭١َ ٜكتػُٕٛ تطن١ بٝت ا٭ب ؾإٕ أ٫ٚز ايعٚد
بايتػا٣ٚ ، ٚا٫بٔ ا٭نرب ٖٛ ابٔ ايعٚد١ ٜٚأخص ايكػِ ايصٟ 

 ٜطٜسٙ .
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  (171إاز٠ )
ؾإشا مل ٜكٌ ا٭ب ٗ سٝات٘ يٮ٫ٚز ايصٜٔ ٚيستِٗ ي٘ ا٭١َ 
)ٜا أ٫ٚزٟ( ٚشٖب إٍ أدً٘ ؾإٕ أبٓا٤ ا٭١َ ٫ ٜكتػُٕٛ 

إٔ تٴُٓح اؿط١ٜ إٍ ا٭١َ تطن١ ا٭ب َع أبٓا٤ ايعٚد١ ٚهب 
ٚأ٫ٚزٖا ٫ٚ ول ٭٫ٚز ايعٚد١ إٔ ٜطايبٛا أ٫ٚز ا٭١َ 
باـس١َ ٚيًعٚد١ إٔ تأخص قساقٗا )دٗاظٖا( ٚايعطا٤ات 
اييت نإ ظٚدٗا قس أعطاٖا هلا ٚنتبٗا ع٢ً ايطقِٝ ٚإٔ 
تعٝـ ٗ بٝت ظٚدٗا طٛاٍ سٝاتٗا ٚتؿتجُطٖا ٫ٚ هٛظ هلا 

 ًؿ٘ ىل أ٫ٚزٖا .ٚإٔ َاؽإٔ تبٝع بايؿه١ 
  (172إاز٠ )

إشا مل ٜهٔ ظٚدٗا قس أعطاٖا عطا٤ات ؾعًِٝٗ إٔ ٜػًُٖٛا 
قساقٗا )دٗاظٖا(نا٬َّ ٚهلا إٔ تأخص َٔ أَٛاٍ بٝت 
ظٚدٗا ْكٝبّا َجٌ ٚاضخ ٚاسس ٚإشا أخص أ٫ٚزٖا ٜٓاظعْٛٗا 
يهٞ ىطدٖٛا َٔ ايبٝت ؾع٢ً ايكها٠ إٔ وػُٛا أَطٖا 

٫ٚز ؾ٬ هب ع٢ً ٖصٙ إطأ٠ إٔ ترتى ٜٚهعٛا ايًّٛ ع٢ً ا٭
بٝت ظٚدٗا أَا إشا ناْت ٖصٙ إطأ٠ قس قُُت ع٢ً إٔ ٫ 
تػهٔ ؾعًٝٗا إٔ ترتى ٭٫ٚزٖا ايعطا٤ات اييت نإ ظٚدٗا 
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قس أعطاٖا هلا ، ٚتصٖب َع اؾٗاظ ايصٟ َٔ أبٝٗا ٚتأخص 
 ضدٌ قًبٗا .

  (173إاز٠ )
زّا ٗ إهإ ايصٟ إشا ٚيست ٖصٙ إطأ٠ يعٚدٗا ا٭خري أ٫ٚ

زخًت٘ ٚبعس سٌ ُٛت ٖصٙ إطأ٠ ؾإٕ دٗاظٖا ٜكػِ بٌ 
 أ٫ٚزٖا ايػابكٌ ٚا٭خرئٜ .

  (174إاز٠ )
ؾإشا مل تًس يعٚدٗا ا٭خري أ٫ٚزّا ؾإٕ أ٫ٚزٖا َٔ ظٚدٗا 

 ٜأخصٕٚ دٗاظٖا .
  (175إاز٠ )

إشا ضقٝل ايككط أٚ ضقٝل َػهٌ ٜتعٚز بٓت غٝس ؾٛيست ي٘ 
ّا ؾ٬ ول يكاسب ايطقٝل إٔ ٜطايب بأ٫ٚز بٓت ايػٝس أ٫ٚز

 بايعبٛز١ٜ .
  (176إاز٠ )

)أ(إشا ضقٝل ايككط أٚ ضقٝل إػهٌ تعٚز بٓت غٝس ٚعٓسَا 
تعٚدٗا ازخًت دٗاظ بٝت ٚايسٖا ٗ بٝت ضقٝل ايككط أٚ 
بٝت ضقٝل إػهٌ ٚبعس إٔ نْٛا عا١ً٥ ٚؾٝسا زاضّا ٚ اقتٓا 
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ب إٍ أدً٘ بعس٥ص ضقٝل ايككط أٚ أثاثّا ٚسادٝات ، ٚشٖ
ضقٝل إػهٌ ؾع٢ً بٓت ايػٝس إٔ تأخص دٗاظٖا ٚيهٔ 
عًِٝٗ إٔ ٜكػُٛا إٍ ْكؿٌ نٌ َا اقتٓاٙ ظٚدٗا ٚاقتٓت٘ 
ٖٞ بعس اؼازُٖا ، ؾٝأخص قاسب ايطقٝل ْكؿّا ٚتأخص بٓت 

  ايػٝس ْكؿّا ٭٫ٚزٖا .
ٍ )ب(إشا مل ٜهٔ يبٓت ايػٝس دٗاظ ؾعًِٝٗ إٔ ٜكػُٛا إ

ْكؿٌ نٌ َا اقتٓاٙ ظٚدٗا ٚاقتٓت٘ ٖٞ بعس اؼازُٖا ٜٚأخص 
 قاسب ايطقٝل ْكؿّا ٚبٓت ايػٝس ْكؿّا ٭٫ٚزٖا .

  (177إاز٠ )
إشا ضغبت أض١ًَ هلا أ٫ٚز قػاض زخٍٛ بٝت ثإ ٚ اغتكط 

بت زخٍٛ ضأٜٗا ؾ٬ تسخٌ بسٕٚ َٛاؾك١ ايكانٞ، ؾإشا ضغ
ت ظٚدٗا بٝت ثإ ؾع٢ً ايكانٞ إٔ ٜتشط٣ ٚنع١ٝ بٝ

ايػابل ٜٚػتأَٔ ظٚدٗا ا٭خري ٖٚصٙ إطأ٠ ع٢ً بٝت ظٚدٗا 
ايػابل ٚعًِٝٗ إٔ ٜهتبٛا بصيو ضقُّٝا بأُْٗا واؾعإ ع٢ً 
ايبٝت ٜٚطبٝإ ايكػط ٚإٔ ٫ ٜبٝعإ سادٝات ايبٝت بايؿه١ 
إٔ إؿرتٟ ايصٟ ٜؿرتٟ أغطاض أ٫ٚز أض١ًَ ىػط زضاُٖ٘ 

 ٚا٭غطاض تطدع إٍ قاسبٗا . 
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  (٠178 )إاز
إٕ ناْت اييت أعطاٖا أبٖٛا قساقّا )دٗاظّا( بػ١ٝ َعبس أٚ 
ضاٖب١ أٚ ظٜٓؿات ظنطّ ٚنتب هلا ضقُٝا ؾإٕ مل ٜهتب هلا ع٢ً 
ايطقِٝ ايصٟ نتب٘ هلا بإٔ تعطٞ َرياثٗا ٕٔ تؿا٤ ٚمل ٜٗبٗا 
سل ايتكطف ثِ َات أبٖٛا ؾإٕ إخٛتٗا ٜأخصٕٚ سكٗا 

ػتأدطٖا إٔ ٜعًٝٗا ٚبػتاْٗا إيٞ َػتأدط ٜطنٝٗا ٚع٢ً َ
ٚعًٝٗا إٔ تعٝـ طٍٛ سٝاتٗا َٔ ؾا٥س٠ اؿكٌ ٚايبػتإ 
ٚنٌ َا أعطاٙ هلا أبٖٛا ٚيٝؼ هلا إٔ تبٝعٗا إٍ ثإ طإا  إٔ 

 .سل ا٭ضض ىل إخٛتٗا 
  (179إاز٠ )

أَا بػ١ٝ إعبس أٚ ايطاٖب١ أٚ ظٜٓؿات ظنطّ اييت أعطاٖا 
إٕ نتب هلا ع٢ً ايطقِٝ أبٖٛا دٗاظّا ٚنتب هلا ضقُّٝا كتَّٛا ؾ

ايهٞ نتب٘ هلا بإختٝاضٖا إٔ تعطٞ إضثٗا ٕٔ تؿا٤ ٖٚٚبٗا 
سل ايتكطف  ثِ َات أبٖٛا ؾبإَهاْٗا إٔ تعطٞ إضثٗا يهٌ 

 َٔ تطٜس ٫ٚ ول ٱخٛتٗا اٱعرتاض عًٝٗا .
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  (180إاز٠ )
ٱبٓت٘ بػ١ٝ إعبس أٚ إشا مل ٜكسّ أب قساقّا )دٗاظّا(

ت ا٭ب ؾعًٝٗا إٔ تكػِ ٖتًهات ظٜٓؿات ظنطّ ، ثِ َا
أبٝٗا ٚتأخص سك١ بكسض سك١ ٚاضخ ٚاسس ٚتػتؿٝس َٔ 

 ايؿا٥س٠ طٛاٍ سٝاتٗا َٚٔ بعس شيو تعٛز إٍ إخٛتٗا .
: ايرت١ْ اؿطؾ١ٝ هلا ٖٞ اَطأ٠ شنط،َٚٔ  ظٜٓؿات ظنطّ"

إعتكس إٔ تهٕٛ َٔ ايٓػا٤ اي٥٬ٞ ٜٓصضٕ يٰهل١ ٜٖٚٛي 
 يًُعبس".

  (181إاز٠ )
ا ْصض أب يٲي٘ أَت٘ أٚ بػ١ٝ أٚ ؾتا٠ َعبس ٚمل ٜكسّ هلا إش

قساقّا )دٗاظّا( ثِ َات أبٖٛا ؾعًٝٗا إٔ تأخص سكتٗا َٔ 
تطن١ ا٭ب ٖٚتًهات٘ َا ٜعازٍ ثًح إضثٗا ٚتػتؿٝس َٔ 

 ايؿا٥س٠ طٛاٍ سٝاتٗا َٚٔ بعس شيو تعٛز إٍ إخٛتٗا .
  (182إاز٠ )

ى بابٌ قساقّا )دٗاظّا( إشا مل ٜكسّ ا٭ب ٱبٓت٘ ضاٖب١ َطزٚ
ٚمل ٜهتب هلا ضقُّٝا كتَّٛا ثِ َات ا٭ب ؾعًٝٗا إٔ تكتػِ 
َع اخٛتٗا تطن١ بٝت أبٝٗا ؿس ثًح سك١ اٱضخ ٚايٛاسس 
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٫ٚ هب عًٝٗا إٔ تكّٛ غس١َ ا٭ضانٞ ٚيطٖب١ َطزٚى إٔ 
 تعطٞ إضثٗا ٕٔ تؿا٤ . 

  (183إاز٠ )
١ٝ دٗاظّا ٚنتب هلا إشا قسّ أب إٍ ابٓت٘ اييت ٖٞ ظٚد١ ثاْ

عٓسَا أعطاٖا إٍ ظٚز ضقُّٝا كتَّٛا ، ؾبعس إٔ ّٛت ا٭ب 
 ؾ٬ ول هلا إٔ تتكاغِ ثط٠ٚ بٝت ا٭ب .

  (184إاز٠ )
إشا مل ٜكسّ ايػٝس إٍ ابٓت٘ اييت ٖٞ داض١ٜ دٗاظّا ٚمل ٜعطٗا 
إٍ ظٚز ؾبعس إٔ ٜصٖب إٍ أدً٘ ؾٝذب ع٢ً إخٛتٗا إٔ 

اغب َع مثٔ سكتٗا َٔ أبٝٗا ٚعًِٝٗ ٜكسَٛا هلا دٗاظّا ٜتٓ
 إٔ ٜعطٖٛا إٍ ظٚز .

  (185إاز٠ )
إشا تب٢ٓ غٝس ٚيسّا بإمس٘ ٚضباٙ ؾإٕ شيو ا٭ب إطبٞ ٫ 

 ٜطايب ب٘ أبسّا .
  (186إاز٠ )

إشا ؾدل ٜبشح يػطض تبين ٚيس عٔ أبٝ٘ ٚأَ٘ ٚشيو عٓس 
 ز إيٞ بٝت أبٝ٘ .أخصٙ ؾإٕ شيو إطبٞ ّهٔ إٔ ٜعٛ
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  (187)إاز٠ 
 ٫ ٜطايب بإبٔ خاز١َ أٚ ابٔ خازّ ب٬ط أٚ بإبٔ َٓصٚض .

  (188إاز٠ )
إشا أسس َٔ طبك١ ايكٓاع تب٢ٓ ٚيسّا ٚعًُ٘ َٗٓت٘ ؾ٬ 

 ٜطايب ب٘ َطًكّا .
  (189إاز٠ )

ُٕتٳبٳ٢ٓ ّهٔ إٔ ٜطدع  ؾإشا مل ٜعًُ٘ َٗٓت٘ ؾإٕ شيو ايٛيس ا
 إٍ بٝت أبٝ٘ .

  (190إاز٠ )
ترب نُٔ ابٓا٥٘ ايٛيس ايصٟ تبٓاٙ ٚضباٙ ؾإٕ شيو إشا غٝس مل ٜع

ُٕتٳبٳ٢ٓ ّهٔ إٔ ٜعٛز إٍ بٝت أبٝ٘ .  ايٛيس ا
  (191إاز٠ )

إشا ايػٝس ايصٟ تب٢ٓ ٚيسّا ٚضباٙ ، تعٚز ثِ ضٴظم بعس سٌ أ٫ٚزّا 
ٚععّ ايتدًٞ عٔ ايٛيس إتب٢ٓ ؾ٬ هٛظ إٔ ٜصٖب شيو ايٛيس 

ٜعطٝ٘ َٔ َايٹ٘ ثٴًح  خايٞ ايٝسٜٔ ٚع٢ً ا٭ب إتبين إٔ
َرياث٘ ٚعٓس شيو ٜصٖب ؿاي٘ ٫ٚ ٜعطٝ٘ َٔ سكً٘ 

 ٚبػتاْ٘ ٚبٝت٘ .
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  (192إاز٠ )
إشا ايٛيس إتبين َٔ خازّ أٚ إتبين نإ ٚيسّا َٓصٚضّا قاٍ 
٭بٝ٘ إتبين أٚ اَ٘ إتب١ٝٓ )أْت يػت أبٞ، أْتٹ يػتٹ 

 أَٞ( ؾعًِٝٗ إٔ ٜكطعٛا يػاْ٘ .
  (193إاز٠ )

ايٛيس إتبين َٔ خازّ أٚ إتبين ٚيس َٓصٚض ٚدس أًٖ٘  إشا
ٚأخص ٜهطٙ أباٙ إتبين ٚأَ٘ إتب١ٝٓ ثِ ضاح إٍ بٝت أًٖ٘ 

 ؾعًِٝٗ إٔ ٜكًعٛا عٝٓ٘ .
  (194إاز٠ )

إشا غٝس أعط٢ ٚيسٙ إٍ َطب١ٝ ثِ َات شيو ايٛيس ٗ ٜس 
إطب١ٝ ؾإشا عًُت اتؿاق١ٝ يٛيس أخط بسٕٚ عًِ أبٝ٘ أٚ أَ٘ 

عًِٝٗ إٔ ٜجبتٛا شيو عًٝٗا ثِ هب عًِٝٗ إٔ ٜكطعٛا ؾ
 ثسٜٗا ٭ْٗا عًُت اتؿاق١ٝ يٛيس أخط بسٕٚ عًِ أبٝ٘ ٚأَ٘ .

  (195إاز٠ )
 إشا ٚيس نطب ٚايسٙ ؾعًِٝٗ إٔ ٜكطعٛا ٜسٙ .

  (196إاز٠ )
 إشا غٝس ؾكأ عٌ ابٔ أسس ا٭ؾطاف عًِٝٗ إٔ ٜؿكأٚا عٝٓ٘ .
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  (197إاز٠ )
 س آخط ؾعًِٝٗ إٔ ٜهػطٚا ععُ٘ .إشا نػط ععِ غٝ

  (198إاز٠ )
إشا ؾكأ عٌ غٝس اعتٝازٟ أٚ نػط ععِ غٝس اعتٝازٟ 

 ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع َاّْا َٔ ايؿه١ . 
  (199إاز٠ )

ؾإشا ؾكأ عٌ ضقٝل غٝس أٚ نػط ععِ ضقٝل ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع 
 ْكـ قُٝت٘ . 

  (200إاز٠ )
ًعٛا إشا غٝس قًع غٔ غٝس َٔ طبكت٘ ؾعًِٝٗ إٔ ٜك

 غٹٓ٘.
  (201إاز٠ )

 إشا قًع غٔ غٝس عازٟ ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع َاّْا َٔ ايؿه١ .
  (202إاز٠ )

إشا غٝس قؿع خس غٝس أضؾع َٓ٘ ؾٝذب إٔ ٜٴهطب غتٌ 
 دًس٠ ظًس٠ َٔ شْب ايجٛض ٗ احمله١ُ .
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  (203إاز٠ )
إشا ٚاسس َٔ ا٭ؾطاف نطب آخط َٔ ا٭ؾطاف بٓؿؼ زضدت٘ 

 ّا َٔ ايؿه١ .ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع َاْ
  (204إاز٠ )

إشا ؾدل اعتٝازٟ قؿع آخط اعتٝازّٜا ع٢ً خسٙ ؾعًٝ٘ إٔ 
 ؾك٬ت َٔ ايؿه١ . 10ٜسؾع 

  (205إاز٠ )
 إشا ضقٝل غٝس قؿع خس ؾطز َٔ ا٭ؾطاف ؾتكطع اشْ٘ .

  (206إاز٠ )
إشا غٝس نطب غٝسّا آخط ٗ ؾذاض ٚغبب ي٘ دطسّا ؾع٢ً 

َتعُسّا" ٚعًٝ٘ أٜهّا إٔ  شيو ايػٝس إٔ ٜكػِ "مل أنطب٘
 ٜسؾع يًطبٝب .

  (207إاز٠ )
ؾإشا َات َٔ نطبت٘ ؾعًٝ٘ إٔ ٜ٪زٟ ايٌُٝ ؾإٕ نإ أسس 

 َٔ ا٭ؾطاف ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع ْكـ َاّْا َٔ ايؿه١ .
 
 



 022  

  (208إاز٠ )
َاّْا َٔ  1/3ؾإشا نإ َٔ عا١َ ايٓاؽ ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع 

 ايؿه١ .
  (209إاز٠ )

س ؾػبب هلا اٱدٗاض )إغكاط إشا غٝس نطب بٓت غٝ
اؾٌٓ( ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع عؿط٠ ؾك٬ت َٔ ايؿه١ ٱغكاط 

 دٓٝٓٗا .
  (210إاز٠ )

 إشا تًو إطأ٠ تٛؾٝت ؾٝذب إعساّ بٓت٘ .
  (211إاز٠ )

إشا بطؾػ١ غبب يؿتا٠ َٔ ايعٛاّ إٔ تططح ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع 
 ٔػ١ ؾك٬ت َٔ ايؿه١ .

  (212إاز٠ )
 ؾٝت ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع ْكـ َاّْا َٔ ايؿه١.إشا تًو إطأ٠ تٛ

  (213إاز٠ )
إشا نطب أ١َ غٝس ٚغبب هلا إٔ تططح ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع 

 ؾكًٌ َٔ ايؿه١ .
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  (214إاز٠ )
َاّْا َٔ  1/3إشا تًو ا٭١َ تٛؾٝت ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع 

 ايؿه١.
  (215إاز٠ )

إشا طبٝب أدط٣ ع١ًُٝ ض٥ٝػ١ٝ يػٝس عطب١ بطْٚع١ٜ ٚأْكص 
يػٝس ٚؾتح قذط عٌ ايػٝس عطب١ بطْٚع١ٜ ٚ أْكص سٝا٠ ا

 ايػٝس ؾعًٝ٘ إٔ ٜػتًِ عؿط٠ ؾك٬ت َٔ ايؿه١ .
  (216إاز٠ )

 إشا ناْت َٔ ايعا١َ ؾعًٝ٘ إٔ ٜػتًِ ٔػ١ ؾك٬ت .
  (217إاز٠ )

إشا نإ ضقٝل غٝس ؾع٢ً َايو ايطقٝل إٔ ٜسؾع ؾكًٌ 
 يًطبٝب . 

  (218إاز٠ )
١ًٝ خطط٠ يػٝس عطب١ بطْٚع١ٜ إشا نإ طبٝب أدط٣ عُ

ٚغبب ٚؾا٠ ايػٝس أٚ ؾتح قذط عٌ غٝس ٚخطبٳ عٌ ايػٝس 
 ؾعًِٝٗ إٔ ٜكطعٛا ٜسٙ .
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  (219إاز٠ )
إشا طبٝب أدط٣ ع١ًُٝ ض٥ٝػ١ٝ يطقٝل أسس ايعا١َ عطب١ 

 بطْٚع١ٜ ٚغبب ي٘ ايٛؾا٠ ؾعًٝ٘ إٔ ٜعٛض ضقٝكّا بطقٝل .
  (220إاز٠ )

١ بطْٚع١ٜ ٚقه٢ ع٢ً عٝٓ٘ ؾعًٝ٘ إشا ؾتح قذط عٝٓ٘ عطب
 إٔ ٜسؾع ْكـ مثٓ٘ بايؿه١ .

  (221إاز٠ )
إشا طبٝب درب ععِ غٝس َهػٛض أٚ أؾؿ٢ ٚضَّا َ٪ّٕا ع٢ً 

 ؾك٬ت َٔ ايؿه١ . 5قاسب ا٭مل إٔ ٜسؾع يًطبٝب 
  (222إاز٠ )

ؾك٬ت َٔ  3إشا نإ ابٔ َػهٌ ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع 
 ايؿه١.
  (223إاز٠ )

ل غٝس ؾع٢ً قاسب ايطقٝل إٔ ٜعطٞ ؾكًٌ إشا نإ ضقٝ
 َٔ ايؿه١ يًطبٝب . 
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  (224إاز٠ )
ٓاض ٜعٌُ دطسّا ثك٬ّٝ يعذٌ أٚ ٓاض إشا طبٝب عذٌ أٚ 

ؾٝشٝٝ٘ ؾع٢ً قاسب ايعذٌ أٚ اؿُاض إٔ ٜعطٞ يًطبٝب 
 غسؽ ايؿه١ أدط٠ ي٘ .

  (225إاز٠ )
ٜسؾع ؾإشا عٌُ يعذٌ أٚ ٓاضدطسّا ثك٬ّٝ ؾأَات٘ ؾعًٝ٘ إٔ 

 يكاسب ايعذٌ أٚ اؿُاض ٔؼ مثٓ٘ . 
  (226إاز٠ )

إشا ايٛاغِ أظاٍ ٚغِ ضقٝل ي٘ أٚ ب٬ َعطؾ١ غٝسٙ عٝح ٫ 
 ٜط٣ ؾعًِٝٗ إٔ ٜكطعٛا ٜسٙ .

  (227إاز٠ )
إشا غٝس خسع ايٛاغِ ؾأظاٍ ٚغِ ضقٝل يٝؼ ي٘ عٝح ٫ ٜط٣ 
ؾعًِٝٗ إٔ ٜكتًٛا شيو ايػٝس ٜٚكربٚٙ ٗ باب٘ ٚع٢ً ايٛاغِ 

 إٔ وًـ أْ٘ مل ٜككط عٔ عًِ ثِ ى٢ً غبًٝ٘ .
  (228إاز٠ )

ٓٸا٤ ب٢ٓ يػٝس بٝتا ؾٝسؾع ي٘ ؾكًٌ َٔ ايؿه١ عٔ نٌ  إشا ب
 غط ٚاسس َٔ ايبٝت َهاؾأ٠ .
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  (229إاز٠ )

ٓٸا٤ ب٢ٓ يػٝس بٝتّا ٚمل ٜهٔ ؾػً٘ قّٜٛا عٝح اْٗاض شيو  شا ب
شيو ايبٝت ايصٟ بٓاٙ ٚقتٌ قاسب ايبٝت ؾٝذب إٔ ٜٴكتٌ 

 ايبٓٸا٤ . 
  (230إاز٠ )

ؾإٕ قتٌ ابٔ قاسب ٖصا ايبٝت ؾعًِٝٗ إٔ ٜكتًٛا ابٔ ٖصا 
 ايبٓٸا٤ . 
  (231إاز٠ )

ؾإٕ قتٌ ضقٝل قاسب ايبٝت ؾعًٝ٘ إٔ ٜٴعطٞ ضقٝكّا نُجٌ 
 ضقٝل قاسب ايبٝت .

  (232إاز٠ )
............................... 

  (233إاز٠ )
ًٝ٘ إٔ ٜعٛض عٔ نٌ َا غبب ؾإٕ غبب تًـ أَٛاي٘ ؾع

إت٬ؾ٘ َٚا إٔ ايبٝت ايصٟ بٓاٙ مل ٜبٓ٘ قّٜٛا عٝح اْٗاض 
 ؾعًٝ٘ إٔ ٜبين ايبٝت ايصٟ غكط َٔ َاي٘ اـام .
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  (234إاز٠ )

نٛض ؾعًٝ٘ إٔ  60إشا ٬َح ب٢ٓ غؿ١ٓٝ يػٝس غعتٗا 
 ٜعطٝ٘ ؾكًٌ َٔ ايؿه١ َهاؾأ٠.

  (235إاز٠ )
ٚمل ٜهٔ عًُ٘ َتكّٓا ٚتؿككت  إشا ا٬ٕح ب٢ٓ يًػٝس غؿ١ٓٝ

ٖصٙ ايػؿ١ٓٝ ٚتػبب عٔ شيو نطض ؾع٢ً ا٬ٕح إٔ ٜٓكط 
ايػؿ١ٓٝ ٜٚكٜٛٗا َٔ َاي٘ ٜٚعطٞ ايػؿ١ٓٝ إكٛا٠ إٍ 

 قاسب ايػؿ١ٓٝ .
  (236إاز٠ )

إشا غٝس أعط٢ غؿ١ٓٝ ٬ٕح با٭دط٠ ٚنإ ا٬ٕح ٬َُّٗ 
ؾذعًٗا تػطم أٚ تؿكس ، ؾع٢ً ا٬ٕح إٔ ٜعٛض غؿ١ٓٝ 

 يكاسب ايػؿ١ٓٝ .
  (237إاز٠ )

إشا غٝس اغتأدط ٬َسّا ٚغؿ١ٓٝ ًٚٓٗا غ٫ّ٬ ٚقٛؾّا ٚمسّٓا 
ُٚطّا ٬ّٓٚ َٔ أٟ ؾ٧ آخط ٚنإ ٖصا ا٬ٕح ٬َُّٗ ؾأغطم 
ايػؿ١ٓٝ ٚغبب ؾكسإ َا نإ عًٝٗا ؾع٢ً ا٬ٕح ايصٟ 
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أغطم ايػؿ١ٓٝ ٚغبب ؾكسإ نٌ َا نإ ؾ٢ زاخًٗا إٔ 
 ٜعٛض.
  (238إاز٠ )

إشا ٬َح أغطم غؿ١ٓٝ غٝس ثِ أطًعٗا ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع 
 ْكـ مثٓٗا بايؿه١ .

  (239إاز٠ )
نٛض َٔ  6إشا غٝس )اغتأدط( ٬َسّا عًٝ٘ إٔ ٜعطٝ٘ 

 اؿبٛب ٗ ايػ١ٓ .
  (240إاز٠ )

إشا غؿ١ٓٝ ُدط ٚسطُت غؿ١ٓٝ أخط٣ تػشب ؾع٢ً 
قاسب ايػؿ١ٓٝ إػطق١ ايصٟ ؾكس نٌ َا ٗ ايػؿ١ٓٝ إٔ 

ؿتهٞ أَاّ اٱي٘ ٚع٢ً قاسب ايػؿ١ٓٝ اييت ُدط ٚاييت ٜ
أغطقت ايػؿ١ٓٝ اييت ناْت تػشب إٔ ٜعٛض غؿٝٓت٘ 

 ٚنٌ َا شٖب َٓٗا نٝاعّا . 
  (241إاز٠ )

َاّْا َٔ  1/3إشا غٝس قاض عذ٬ّ َطّْٖٛا ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع 
 ايؿه١ .



 029  

  (242إاز٠ )
 4ؾػٌ ٜػتأدط ٕس٠ غ١ٓ ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع أدط٠ ثٛض إشا غٝس 

 نٛض َٔ اؿبٛب .
  (243إاز٠ )

 نٛض َٔ اؿبٛب تسؾع يكاسب٘ . 3إٕ أدط٠ ... عذٌ 
  (244إاز٠ )

إشا غٝس اغتأدط عذ٬ّ أٚ ٓاضّا ٚقتً٘ ٗ اؿكٌ إٔ تكع 
 َػ٦ٛي١ٝ قتً٘ ع٢ً قاسب٘ .

  (245إاز٠ )
إشا غٝس اغتأدط عذ٬ّ ؾأَات٘ باٱُٖاٍ أٚ ايهطب ؾعًٝ٘ إٔ 

 ٌ ايعذٌ يكاسب ايعذٌ .ٜسؾع عذ٬ّ َج
  (246إاز٠ )

إشا غٝس اغتأدط عذ٬ّ ٚنػط قسَ٘ أٚ قطع عكب ضقبت٘ 
 ؾعًٝ٘ إٔ ٜعٛض عذ٬ّ َجٌ ايعذٌ يكاسب ايعذٌ .

  (247إاز٠ )
إشا غٝس اغتأدط عذ٬ّ ؾؿكأ عٝٓ٘ ؾعًٝ٘ إٔ ٜسؾع ْكـ 

 مثٓ٘ ؾه١ يكاسب ايعذٌ .
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  (248إاز٠ )
ْ٘ ٚقطع شًٜ٘ أٚ قل ظب٘ إشا غٝس اغتأدط عذ٬ّ ؾهػط قط

ؾإٕ إػتأدط َصْب ٚعًٝ٘ إٔ ٜسؾع ٔؼ مثٔ اؿٝٛإ 
 ؾه١.
  (249إاز٠ )

إشا غٝس اغتأدط عذ٬ّ ؾهطب٘ اٱي٘ ؾُات ؾع٢ً ايػٝس 
 ايصٟ اغتأدط ايعذٌ إٔ ٜ٪نس باٱي٘ ثِ ى٢ً غبًٝ٘ .

  (250إاز٠ )
٣ إشا عذٌ ٖاز أثٓا٤ غريٙ ؾٓطح غٝسّا ؾأَات٘ ؾإٕ ٖصٙ ايسعٛ

 يٝػت زع٣ٛ سل .
  (251إاز٠ )

إشا نإ عذٌ غٝس ْطاسّا ٚأظٗط ي٘ خطأٙ أْ٘ ْطاح ٚمل ٜكل 
عذٌ ْطح غٝسّا قطْٝ٘ أٚ مل ٜطبط عذً٘ ، ؾإشا نإ ٖصا اي

 ؾأَات٘ ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٞ ْكـ َاّْا َٔ ايؿه١ .
  (252إاز٠ )

 ؾإشا نإ ضقٝكّا يػٝس ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٞ ثًح َاّْا َٔ ايؿه١.
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  (253) إاز٠
إشا غٝس اغتأدط غٝس ٚعٝٓ٘ ع٢ً سكً٘ ٚغًُ٘ ايطعاّ 
ٚأٚنٌ إيٝ٘ ايبكط ٚتعٗس بعضع اؿكٌ ؾإشا ٖصا ايػٝس غطم 

 ايعضع ٚا٭نٌ ؾُػهت ٗ ٜسٙ ؾتكطع ٜسٙ .
  (254إاز٠ )

ٛٸع ايبكط ؾعًٝ٘ إٔ ٜعٛض  إشا نإ قس اْكطف بايطعاّ ٚد
 اؿبٛب اييت اغتًُٗا بهعؿٌ .

  (255إاز٠ )
ا أعط٢ ايبكط يػٝس باٱهاض أٚ غطم ايبصٚض ٚمل ٜٓبت ؾ٦ّٝا ٗ إش

اؿكٌ ؾعٓسَا ٜجبتٕٛ شيو ع٢ً ٖصا ايػٝس ؾعًٝ٘ إٔ ٜعٕ 
 ٚقت اؿكاز غتٌ نٛض َٔ اؿبٛب يهٌ مثا١ْٝ عؿط اٜهٛ.

  (256إاز٠ )
 إشا عذع عٔ إٜؿا٤ ايطًب ؾتػشً٘ ايبكط ع٢ً ٖصا اؿكٌ .

  (257إاز٠ )
ظضاعّا ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٝ٘ مثا١ْٝ نٛض َٔ إشا غٝس اغتأدط 

 اؿبٛب ٗ ايػ١ٓ .
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  (258إاز٠ )
دٛا٫ّ ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٝ٘ غت١ نٛض َٔ إشا غٝس اغتأدط 

 اؿبٛب ٗ ايػ١ٓ .
  (259إاز٠ )

إشا غٝس غطم قطاثّا َٔ اؿكٌ ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٞ ٔػ١ 
 ؾك٬ت َٔ ايؿه١ يكاسب احملطاخ .

  (260إاز٠ )
َٴ-ؾإشا غطم "تٛى ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٝ٘ ث٬ث١ ّ سٹِكنٔ" أٚ 

 ؾك٬ت َٔ ايؿه١ 
نٔ: َعٓاٙ غطباٍ أٚ غه١ احملطاخ أّ َكسّ ؾُعٓاٙ -"تٛى

 ايسيٛ".
  (261إاز٠ )

غٝس اغتأدط ضاعّٝا يطعٞ ايبكط ٚايػِٓ ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٝ٘ إشا 
 مثا١ْٝ نٛض َٔ اؿبٛب ٗ ايػ١ٓ .

  (262إاز٠ )
 إشا غٝس ...بكطّا أٚ غُّٓا ...
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  (263إاز٠ )
إشا نإ قس أناع ايبكط أٚ ايػِٓ اييت غًُت إيٝ٘ ؾعًٝ٘ إٔ 

 ٜعٛض يكاسبٗا بكطّا َهإ ايبكط ٚؾٝاّٖا َهإ ايؿٝاٙ .
  (264إاز٠ )

 إشا ضاع أطٝت ي٘ بكطّا أٚ غُّٓا يطعٝٗا ٚاغتًِ أدطت٘ ايها١ًَ
ٚنإ ضانّٝا ؾإشا اْكل عسز ايبكط ٚاْكل عسز ايػِٓ ؾأز٣ 

ٕ َعسٍ اي٫ٛز٠ ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٞ ايعٜاز٠ ٚايطبح إٍ ْككا
 عػب ؾطٚط عكسٙ .

  (265إاز٠ )
ؾإشا ضاع ي٘ بكطّا أٚ غُّٓا يطعٝٗا ثِ أقبح غساضّا ٚغري ايع١َ٬ 
ٚباعٗا بايؿه١ ؾٝذب إثبات شيو عًٝ٘ ثِ عًٝ٘ إٔ 

 ٜعٛض يكاسبٗا عؿط٠ أَجاٍ َا غطم .
  (266إاز٠ )

ي٘ ٚأسسخ ؾٝ٘ ا٭غس قت٬ّ إشا ايكطٝع سًت ب٘ ظٜاز٠ اٱ
ؾع٢ً ايطاعٞ إٔ ٜربأ ْؿػ٘ أَاّ اٱي٘ ٚاييت اختٓكت ٗ 

 ايكطٝع ؾع٢ً قاسب ايكطٝع إٔ ٜتشٌُ اـػاض٠ .
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  (267إاز٠ )
إشا نإ ايطاعٞ ٬َُّٗ ٚسسخ ٗ ايكطٝع ْككإ ؾع٢ً ايطاعٞ 
إٔ ٜتشٌُ خػاض٠ ايٓككإ اييت سسثت ٗ ايكطٝع ٚهعٌ ايبكط 

 ١ ٜٚعطٝٗا إٍ قاسبٗا .ٚايػِٓ ناًَ
  (268إاز٠ )

 إشا غٝس اغتأدط ثٛضّا يًسٚؽ ؾأدطت٘ عؿطٕٚ قا.
  (269إاز٠ )

 إشا اغتأدط ٓاضّا يًسٚؽ ؾإٕ أدطت٘ عؿط٠ قا َٔ اؿبٛب .
  (270إاز٠ )

 إشا اغتأدط َاععّا يًسٚؽ ؾإٕ أدطت٘ قا ٚاسس َٔ اؿبٛب .
  (271إاز٠ )

١ ٚغا٥كٗا ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٝ٘ ٗ إشا غٝس اغتأدط بكطّا ٚعطب
 قا َٔ ايػ١ً . 180ايّٝٛ 

  (272إاز٠ )
إشا غٝس اغتأدط عطب١ يٛسسٖا ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٞ ٗ ايّٝٛ 

 أضبعٌ قا َٔ اؿبٛب .
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  (273إاز٠ )
إشا غٝس اغتأدط عا٬َّ ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٞ غت سبات َٔ 
ايؿه١ ٗ ايّٝٛ َٔ بسا١ٜ ايػ١ٓ ست٢ ايؿٗط اـاَؼ 

ايؿٗط ايػازؽ ست٢ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ ٔؼ سبات ٜٚعطٞ َٔ 
 ؾه١ ٗ ايّٝٛ .

  (274إاز٠ )
إشا غٝس اغتأدط قاْعّا ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٞ نأدط٠ )يًكاْع( 
ٔؼ سبات ؾه١ ٚأدط٠... ٔؼ سبات ؾه١ ٚأدط٠ اـٝاط 
ٔؼ سبات ؾه١ ٚأدط٠ إٍ ... سبات ؾه١ ٚأدط٠ ايـ.... 

..سبات ؾه١ سبات ؾه١ ٚأدط٠ ايـ...سبات ؾه١ ٚأدط٠ ايـ.
ٚأدط٠ ايٓذاض أضبع١ سبات ؾه١ ٚأدط٠ ايـ... سبات ؾه١ 

 ٚأدط٠ ... سبات ؾه١ ؾ٢ ايّٝٛ .
  (275إاز٠ )

 3... إشا اغتأدط غٝس غؿ١ٓٝ ؾإٕ أدطتٗا عًٝ٘ ٗ ايّٝٛ 
 سبات ؾه١ .
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  (276إاز٠ )
إشا اغتأدط غٝس غؿ١ٓٝ ٌٓ ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٞ أدطتٗا ٗ 

 سب١ ؾه١ . 1/2ٚ  2ايّٝٛ 
  (277إاز٠ )

نٛض ؾعًٝ٘ إٔ ٜعطٞ  60إشا غٝس اغتأدط غؿ١ٓٝ َٔ سذِ 
 ادطتٗا ٗ ايّٝٛ غسؽ ايؿكٌ ؾه١ .

  (278إاز٠ )
إشا غٝس اؾرت٣ ضقٝكّا أٚ أ١َ ٚأقاب٘ َطض قبٌ إُاّ ؾٗطٙ 
ؾعًٝ٘ إٔ ٜعٝسٙ إٍ با٥ع٘ ٚع٢ً إؿرتٟ إٔ ٜػرتدع 

 ايؿه١ اييت ٚظْٗا .
  (279إاز٠ )

٣ ضقٝكّا أٚ أ١َ ٚطٛيب بإطدٸع ؾع٢ً با٥ع٘ إشا غٝس اؾرت
 زؾع إطدٸع .

  (280إاز٠ )
إشا غٝس اؾرت٣ ٗ ب٬ز أدٓب١ٝ ضقٝل أٚ أ١َ ضدٌ َا ٕٚا 

١َ انتؿـ ضقٝك٘ عاز إٍ بًسٙ ؾإٕ َايو ايطقٝل أٚ ا٭
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ٚأَت٘ ؾإشا نإ ايطقٝل ٚا٭١َ َٔ أبٓا٤ ايب٬ز ؾٝطبل 
 غطاسُٗا بسٕٚ ؾه١ .

  (281إاز٠ )
إشا نإ أبٓا٤ ب٬ز ثا١ْٝ )أخط٣( ؾع٢ً إؿرتٟ إٔ ٜكٍٛ 
أَاّ اٱي٘ أْ٘ قس اؾرت٣ بايؿه١ ٚع٢ً قاسب ايطقٝل أٚ 
ا٭١َ إٔ ٜعطٞ يًتادط ايؿه١ اييت ٚظْٗا ٜٚصٖب بطقٝك٘ أٚ 

 أَت٘ .
  (282إاز٠ )

إشا ضقٝل قاٍ يػٝسٙ أْت يػت غٝس٣ ٚأثبت أْ٘ ضقٝل 
 .52ٜكل ُأشْ٘ ؾع٢ً غٝسٙ إٔ

***** 
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  اـا١ُ -: ثايجّا
٢ ْٗأ ؾكس اـا١ُ ؾٗٛ ٓٛضابٞ قإْٛ َٔ ايجايح اؾع٤ َاأ

 واؾغ ٕأٚ قٛاْٝٓ٘ تٓؿٝص ؾٝٗا طًب غا١ُ ايكا١ْْٝٛ َٛازٙ
 إكس١َ بٗا نتبت ايصٟ ْؿػ٘ با٭غًٛب نتبت عًٝٗا
 ؾٝٗا ٜطًب ٚنإ ، عُاٍ٭ا َٔ ب٘ َاقاّ ْٝع ؾٝٗا ٚشنط
 َٚٔ ايكٛاٌْ بٗصٙ ٫ٜعٌُ َٔ نٌ إؾٓا٤ زايب٬ هل١أ ْٝع

 .53عًٝٗا امس٘ إناؾ١ أٚ ٚىطبٗا طُػٗا واٍٚ
 خًؿا٥٘ ٜٚسعٛ بؿها٥ً٘ يٲضؾاز ٓٛضابٞ إًو ٜعٛز اٚؾٝٗ

 هل١ٯا ٜٚسعٛ ، ٚنع٘ ايصٟ ايكإْٛ ٫ٜبسيٛا ٕأ بعسٙ َٔ
 ب٘ ؾتشٝل ٜبسهلا أٚ ايٓكٛم ٖصٙ ٜؿٛٙ َٔ يعٓتٗا تٓعٍ إٔ

 .54ضخٚايهٛا إكا٥ب
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 هس ٕأ ايٓازض َٔ ْ٘"أ( : زٜٛضاْت ٍٚ) ٜؿري ايكسز ٚبٗصا
 ا٭يؿاظ َٔ ٚأٌْ ضمأ أيؿاظّا نًٗا ايؿطا٥ع تاضٜذ ٗ اٱْػإ

 .55"ؾطٜعت٘ ٓٛضابٞ بٗا ىتتِ اييت
 قاْْٛ٘ تهُٔ ؾكس ٓٛضابٞ قإْٛ ْكٛم ضقٞ ٚضغِ

 *، (بايٓؿؼ ايٓؿؼ) عهِ ٚاخص *،(قاغ١ٝ عكٛبات)
 *.(هلٞاٱ ايتشهِٝ)ٚ

***** 
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 ٚبعس إٔ اْتٗٝٓا ّهٓٓا إٔ نًل يبعض ايٓتا٥ر َٔ عجٓا ٖصا 
 اؿهاضات ٗ ايكإْٛ تاضٜذ) ٭بعاز ايعاّ ايعطض ٖصا بعس

 ًٓتٗا اييت اٱبعاز أِٖ ٚعطض( ايكس١ّ ايؿطق١ٝ
 ٚايٓكاط ٓٛضابٞ، قإْٛ غبكت اييت ايكا١ْْٝٛ ايتؿطٜعات

 ٫بس ، ٚايتؿطٜعات ٛاٌْايك تًو سٍٛ ُطنعت اييت ٚا٭غؼ
 ٚاغتٓتادات ، خا١ُ َجاب١ تهٕٛ أَٛض عس٠ تػذٌٝ َٔ

 : اٯتٞ ايٓشٛ ع٢ً ٖٚٞ ، إيٝٗا ٓاتٛقً

 اؿًكات َتك١ً غًػ١ً ٖٛ ايكاْْٛٞ ايؿهط تاضٜذ إٔ .0
 َا مثط٠ اي٬سل ٜٚأخص ، سل٬اي ع٢ً ايػابل ؾٝ٘ ٜ٪ثط

 سػب ؾٝ٘ ٜعسٍ أٚ إيٝ٘ يٝهٝـ ايػابل أْتذ٘
 ْتهًِ سُٝٓا ْٓاأ ٬سغٜٴ هلصا. ٚإهإ يعَإا َكتهٝات

 إٍ عاز٠ ٜٓكطف ايػاَع شٖٔ ٕإؾ ايعطاقٞ ايكإْٛ عٔ
 قإْٛ أٍٚ يٝؼ ايكإْٛ ٖصا ٕأ غري.  ٓٛضابٞ قإْٛ

 قٛاٌْ ٚقًتٓا ؾكس ، ايكسِٜ ايعطام َٔ ٚقًٓا َهتٛب
 . َٓ٘ عٗسّا أقسّ
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 َطاسٌ َٔ َتكس١َ َطس١ً ّجٌ ٓٛضابٞ ٚقإْٛ  .2
 َا ع٢ً ٓٝتبٴ ، ايكسِٜ ايعطام ٗ ايكاْْٛٞ ضايتطٛ

 . َطاسٌ َٔ غبكٗا

ٔ  ٜػـتػين  إٔ ٜػتطٝع ٫ ايكإْٛ إٕ .3  ايكـإْٛ;  تـاضٜذ  عـ
 ٜؿــري ايًــصٜٔ ايكــاٌْْٛٝ ٚايٓذــاح اٱخؿــام تــ٪طط ٭ْٗــا

 عًــ٢ ٜكــّٛ َعاقــط ضقــٌ َــٓٗر ايكــإْٛ تــاضٜذ إيُٝٗــا
 تاضٜذ ٕأٚ، ٜتبٓاٙ ايصٟ يًؿًٝػٛف َعاقط٠ ْعط ٚدٗات

٘  ايٛقـت  ٗ- يكإْٛا  ٗ ٚتأٜٝـساّ  تععٜـعاّ  ّٓشٗـا  -ْؿػـ
ٔ ، ْعطٖا ٚدٗات ٍ  َـ ٘  خـ٬  اٱخؿـام  بـصيو  استؿاظـ
 . ايكإْٛ ؾ٬غؿ١ َٔ ْعٷ ٜ٪ٜٸسٙ َا ٖٚصا. ٚايٓذاح

 ببٝإ اجملتُع ٗ ايكا١ْْٝٛ ايتؿطٜعات ٚظٝؿ١ تتشس .4
 تتدص اييت ٚايٛغ١ًٝ ؼكٝكٗا إٍ ٜط٢َ اييت ايػاٜات

 أٚ ايػاٜات ٚتٓٛع تعسز ٚضغِ ايػاٜات ٖصٙ يبًٛؽ
 بًٛغٗا إٍ ايكا١ْْٝٛ ايعاٖط٠ تػع٢ اييت ا٭ٖساف
 غاٜات ؾٗٓاى ، ٭خط فتُع َٔ تبآٜٗا ٚإَهإ

 ، ا٭َٔ ٖٞ فتُع نٌ ٗ ايكإْٛ ٜٓؿسٖا َؿرتن١
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 ٚؼكٝل ؾطازا٭ سطٜات ٜهؿٌ َا ، ٚا٫غتكطاض ، ٚايعسٍ
 تكسَ٘ ٜٚهُٔ نٝاْ٘ يًُذتُع ٚوؿغ َكاؿِٗ

 . قٝ٘ٚض

 ايؿطق١ٝ اؿهاضات ٗ ايكا١ْْٝٛ ايتؿطٜعات إٕ .5
 زضد١ بًػت قا١ْْٝٛ ٕباز٨ تعطنت قس ايكس١ّ

 ٜعاٍ ٫ إباز٨ ٖصٙ قس٣ ٚلس ايتكسّ َٔ نبري٠
 قإْٛ عسٜٴ ٚبٗصا اؿسٜج١ ايتؿطٜعات ٗ َٛدٛزّا
 ٗ ايعًُٞ ا٭غًٛب اغتدسّ قإْٛ أٍٚ ٖٛ ٓٛضابٞ
 . إسهاَ٘ َٛاز قٝاغ١

 اٯٕ ست٢ َهتؿـ قإْٛ أؾٗط ٓٛضابٞ ٕقاْٛ ٜعس .6
 ايطغِ ٚع٢ً ، ٚأْهذٗا ايكٛاٌْ أنٌُ نْٛ٘ عٔ ؾه٬ّ

 غبلأ( ؾْٓٛاأٚ ، عؿتاض ٚيبت ، أٚضِٛ) قإْٛ ٕأ َٔ
 احملٛض ٜعٌ ٓٛضابٞ قإْٛ ٕإؾ ٓٛضابٞ قإْٛ َٔ

عٔ ايكإْٛ ٗ  قا١ْْٝٛ تاضى١ٝ زضاغ١ ٭١ٜ ا٭غاغٞ
ٌ ايكٛاٌْ ٚأنجطٖا َٛاز ايعكٛض ايكس١ّ . بٛقؿٗا أنُ

ؾٗٛ بطغِ ْكٛق٘ ايك١ًًٝ ٚيهٓ٘ تهُٔ َععِ ؾطٚع 
 ايكإْٛ إدتًؿ١ .  
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إٕ أقسّ ايكٛاٌْ إهتٛب١ اييت تٛقٌ إيٝٗا عًُا٤  .7
اٯثاض ٖٞ ايكٛاٌْ ايعطاق١ٝ ايكس١ّ ٚيصيو اعترب 
اجملتُع ايعطاقٞ ايكسِٜ أٍٚ فتُع إْػاْٞ عاف ٗ ظٌ 

 َعامل شيو ايكإْٛ .ايكإْٛ ٚتطى يٓا بعض 
 
 
 
 

***** 
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