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جلخُق ٠خاب 

 الادِاء الّام وأخ٣امه  

في الٙٝه والىٍام 

 ولحت بً مدمذ ٔىر/ للذ٠خىس 

 

:  ئِذاد اإلالخق 

ِبذ هللا بً مدمذ اإلاضسُو 

وحذ هزا اإلالخق في ئخذي اإلاىاْٜ الال٢تروهُت وجم ولْ في هزا اإلاعدىذ : مالخٍت 

 . ومزا٠شجه والٌٕجي ًِ ال٢خاب لإلواُل ِلُه 
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بعم هللا الشخمً الشخُم 

: أما بّذ . الحمذ هلل وخذه ، والفالة والعالم ِلى مً ال هبي ٌّذه 

: للذ٠خىس  (الادِاء الّام وأخ٣امه في الٙٝه والىٍام  )٘هزا جلخُق واخخفاس ل٢خاب 

ٝه هللا – ولحت بً ِبذ الشخمً ٔىر  خُث حّشك لخأـُل ٠ثحٍر مً اإلاعائل – ٘و

ُت ، و٠زل٤ الىٍامُت ، وإلاا في ال٢خاب مً  اإلاخّلٝت باالدِاء الّام مً الجهت الؽِش

٘ىائذ ٜذ ال ًىلْ ِليها اإلاذعي الّام لىى٥ ال٢خاب ، أخببذ اخخفاسه بز٠ش آساء 

. اإلاإلٚ التي سأي ُسْجَحاَنَها ، ومً أساد الاظتزادة ّ٘لُه باإلاشحْ ألاظاط 

ٙاث : اإلابدث ألاو٥  . حٍّش

 
ً
 :ماهُت الادِاء الٙٝه ؤلاظالمي : أوال

ٍهش أنَّ رل٤ مبجيٌّ  ٞ بحن الادِاء والذِىي ، ٍو لم أولْ ِلى ٠الٍم للٙٝهاء في الخٍٙش

ِلى ألاـل اللٕىي للٍٙحن ، وهى أن الادِاء مفذس ، والذِىي اظم مفذس ، 

. ٘مذلىلهما واخذ 

ٙاتهم لَٙ  ، ولّل  (الادِاء  )دون  (الذِىي  )ٔحر أنَّ الٙٝهاء اظخّملىا في حٍّش

ٌْ ئلى أنَّ الذِىي اظم ، وألاظماء جذ٥ ِلى الثبىث ، بخالٗ  العبب في رل٤ ساح

. الادِاء ٘هى مفذس ، واإلافادس جذ٥ ِلى الحذر اإلاجشد 

ومً هىا ًدبحن أنَّ ما ر٠شه الٙٝهاء مً حٍّشٚ للذِىي هى هٙعه حٍّشٚ لالدِاء ، 

.  لّذم الٙٛش بُنهما 

 :الخٍّشٚ اإلاخخاس للذِىي 

ٍ لصخٍق أو خماًخه في مجلغ الٝماء 
ّٞ  بد

ٌ
 مٝبىلت

ٌ
. مىالبت

 :حٍّشٚ الادِاء في الىٍام 

ٙاث في الٕالب ، ومً هزا الباب الىٍام العّىدي  ،ألاهٍمت ال جخىٛش ئلى ر٠ش الخٍّش

ٙه في الٙٝه ؤلاظالمي هى هٙعه  ّت ؤلاظالمُت ، ولهزا ٘خٍّش واإلامل٢ت جىبٞ الؽَش

ٙه في الىٍام العّىدي  . حٍّش

 
ً
 :ماهُت الّام في الٙٝه ؤلاظالمي : زاهُا

ذ حّذدث حّاٍسٚ ألاـىلُحن له ،  (الّام  ) مً اـىالخاث ِلم أـى٥ الٙٝه ، ٜو

٠الم معخٕٛش لجمُْ ما ًفلح له بدعب ولْ واخذ دّ٘ت بال : وأسجح الخّاٍسٚ 
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. خفش 

 :حٍّشٚ الّام في الىٍام 

اظخّمل في الىٍام  (الّام  )لم ًز٠ش له في الىٍام حٍّشٚ مدشس ، والزي ًٍهش أنَّ 

فذ به  (الادِاء الخاؿ  )خُث وسد في الىٍام  (الخاؿ  )مٝابل  الذِىي في : ٜو

فذ به  (الادِاء الّام  )خٝٛى الّباد ، واظخّمل مٝابله  الذِىي في خٝٛى هللا : ٜو

 .

– ما ٌؽمل الىاط مً خُث اإلاىالبت والىْٙ ، ورل٤ أنَّ خٝٛى هللا : وبىاًء ِلُه 

ًجىص أن ًىالب بها أي ٘شد مً اإلاعلمحن ، ٠ما أنَّ مىّٙتها حّىد ِلى ِمىم – حّالى 

. الىاط 

 :واإلاشاد بالّام في البدث 

مٙهىم : ًدبحن أنَّ اإلاشاد بالّام في البدث لِغ هى اإلاٙهىم ألاـىلي ، وئهما اإلاشاد 

. الىٍام 

 في الٙٝه ؤلاظالمي 
ً
َما

َ
ل َِ  :حٍّشٚ الادِاء الّام باِخباسه 

مت في خٝٛى هللا  (الادِاء الّام  )ئوالٛ اـىالح  : ِلى ولب مّاٜبت مشج٢ب الجٍش

ئوالٛ خذًث ، ولزل٤ لم ًشد ر٠شه في ٠خب الٙٝه ، وئهما اظخّمل الٙٝهاء 

بت مىه ، وهي  دِىي الحعبت ، ودِىي التهمت ، ودِىي : اـىالخاث أخشي ٍٜش

. الجىاًت ، وؼهادة الحعبت 

الادِاء  )ومً خال٥ الىٍش في حّاٍسٚ الٙٝهاء لهزه اإلافىلحاث ًم٢ىىا حٍّشٚ 

 في الٙٝه بأهه  (الّام 
ً
َما

َ
ل َِ ٍ هلل ، أو ئخباٌس به في مجلغ : باِخباسه 

ّٞ  بد
ٌ
 مٝبىلت

ٌ
مىالبت

. الٝماء 

 في الىٍام 
ً
َما

َ
ل َِ  :حٍّشٚ الادِاء الّام باِخباسه 

 ، ول٢ً باظخٝشاء ما وسد في 
ً
َما

َ
ل َِ لم ًىق الىٍام ِلى حٍّشٚ مدذٍد له باِخباسه 

ألاهٍمت والخّلُماث الفادسة في هزا الؽأن ًم٢ً الٝى٥ بأنَّ الادِاء الّام ًٝفذ 

 ، أو ئزباَث ئداهٍت مً الٝماء ، للحٞ : به في الىٍام العّىدي 
ً
ٍن مّاٜبت حَّ َّ  ُم

ُ
مىالبت

. الّام
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.  مؽشوُِت الادِاء الّام : اإلابدث الثاوي 

 
ً
ُه زالزت ٘شوُ : أوال  :مؽشوُِت الادِاء الّام في الٙٝه ؤلاظالمي ، ٘و

 :أٜىا٥ الٙٝهاء في مؽشوُِت الادِاء الّام : الُٙش ألاو٥ 

ؼهادة الحعبت ، ودِىي الحعبت في : جبحن مما ظبٞ أنَّ الادِاء الّام ًخممً 

ّخه ؛ ٘لزا جىاو٥ الٙٝهاء هزا  الٙٝه ، وهى ٜائم ِلى خماًِت خٝٛى هللا ، وجىُٙز ؼَش

: في معألخحن 

: حىاص ظماُ ؼهادة الحعبت : اإلاعألت ألاولى 

. ال خالٗ بحن الٙٝهاء في حىاص ظماُ ؼهادة الحعبت في خٝٛى هللا 

 :حىاص ظماُ دِىي الحعبت : اإلاعألت الثاهُت 

 ، وهى : اخخلٚ الٙٝهاء في رل٤ ، والشاجح في رل٤ 
ً
حىاص ظماُ دِىي الحعبت مىلٝا

مٙهىم مزهب الحىُٙت ، وٌاهش ٠الم اإلاال٢ُت ، واإلاّخمذ لذي الؽاُّ٘ت ئال في 

ى٥ٌ ِىذ الحىابلت  . الحذود ، ٜو

 :أدلت مؽشوُِت الادِاء الّام : الُٙش الثاوي 

. أهه مً ألامش باإلاّشوٗ والىهي ًِ اإلاى٢ش  – 1

. أهه مما ممذ به العىت الىبىٍت  – 2

 :ـٙت مؽشوُِت الادِاء الّام : الُٙش الثالث 

. واإلاٝفىد هل هى واحب أو معخدب أو مباح 

: والشاجح في رل٤ 

ى مً ٜبل ؤلامام  – 1
َّ
َىل

ُ
ِ ٔحر اإلا

ّٞ ْ في الحذود ئال مً ١ان : في خ ُ٘ىذب له ِذم ال٘ش

عخدب في ٔحر الحذود   بالؽش والٙعاد واإلاجاهشة باإلاّفُت والاظتهخاس بها ، َو
ً
مّشو٘ا

ْ ُ٘لضم  َر اإلاى٢ش بدُث ال ظبُل ئلى حُٕحره ئال بال٘ش
ُ
ث
َ
ْ ئال ئرا ٠ ْ – خُيئٍز – ال٘ش ال٘ش

. ئلى ؤلامام 

َبِل ؤلامام  – 2 ِٜ  
ًْ ى ِم

َّ
ًْ ١اًن ُمَىل ا َم ْ ئلى ؤلامام في الحذود : أمَّ ه ال٘ش ِ

ّٝ ُ٘خّحن في خ

ش  . والخّاٍص

 
ً
 :مؽشوُِت الادِاء الّام في الىٍام : زاهُا

مت لشٌس خاؿٌّ ، وهى  .  ما ًلحٞ اإلاججي ِلُه مً ألاري : ًيؽأ ًِ اسج٣اب الجٍش

ٝذان الىمأهِىت ، : ولشٌس ِامٌّ ، وهى  ما ًلحٞ اإلاجخمْ مً اخخال٥ ألامً ، ٘و
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. واهدؽاس الٙعاد اإلاادي واإلاّىىي 

ُه : ٘الحٞ الخاؿ ًخخق باإلاىالبت به 
ُ
ل ِ
ّ
َمث ًُ  ًْ . اإلاججي ِلُه ، أو َم

 للمجخمْ : والحٞ الّام ًخخق باإلاىالبت به 
ً
ُبُه بفٙخه ممثال ِْ ِى ًُ وليُّ ألامش ، أو مً 

 له 
ً
. وساُِا

مت للحٞ الّام : والادِاء الّام  . ًىدفش في اإلاىالبت بمّاٜبت ٘اِل الجٍش

ّت ؤلاظالمُت ؛ ٘لزا ٜشس اإلاىٍم العّىدي  وبما أنَّ اإلامل٢ت جٝىم بخىبُٞ الؽَش

ذ َمشَّ هزا ِلى مشاخل ، و١ان آخشها أنَّ أـذس ولي ألامش  مؽشوُِت الادِاء الّام ، ٜو

 باوؽاء 
ً
 مل٢ُا

ً
جخخق بالخدُٝٞ في  (هُئت الخدُٝٞ والادِاء الّام  ): مشظىما

. الجشائم والادِاء بها أمام الجهاث الٝمائُت في الحٝٛى الّامت 

 
ً
 مً الادِاء الّام : زالثا

ُ
 :الٕاًت

: ًم٢ً جدذًذ مّالم الٕاًت مً الادِاء الّام في ألامىس الخالُت 

 
ً
. – حّالى – اإلاداٍ٘ت ِلى خٝٛى هللا : أوال

 
ً
. حلب اإلافالح ودسء اإلاٙاظذ : زاهُا

 
ً
. خماًت اإلاجخمْ مً اهدؽاس الشرًلت : زالثا

 
ً
. جدُٝٞ ألامً والاظخٝشاس للمجخمْ : سابّا

 
ً
مت وجىهحره مً أزش الزهب : خامعا .  ئـالح مشج٢ب الجٍش

 
ً
: الٙٛش بحن الادِاء الّام والادِاء الخاؿ : سابّا

 
ً
:  الٙٛش بُنهما في الٙٝه ؤلاظالمي : أوال

:  مً خُث اإلاىلُى 

. بىلب مّاٜبت اإلاّخذي ِليها – ِض وحل – خٝٛى هللا : ٘مىلُى الادِاء الّام هى 

خٝٛى الّباد بىلب اظترداد الحٞ اإلاأخىر ، أو مّاٜبت : ومىلْ الادِاء الخاؿ هى 

.  اإلاّخذي ِليها 

 :مً خُث الٕاًت 

اإلافلحت الّامت ، والحٙاً ِلى خٝٛى هللا ، وئـالح : ٘الٕاًت مً الادِاء الّام هي 

. اإلاّخذي ، وجىهحره مً الزهب 

اإلافلحت الخاـت ، واظترداد اإلاأخىر ، والدؽٙي : والٕاًت مً الادِاء الخاؿ هي 

. بمّاٜبت اإلاّخذي 
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 :مً خُث الح٢م 

ِ ٔحر : ٘االدِاء الّام خ٢مه 
ّٞ ِ اإلاّحن مً ٜبل ولي ألامش ، وفي خ

ّٞ الىحىب في خ

. الاظخدباب في ٔحر الحذود ِلى الخٙفُل العابٞ : اإلاّحن 

. ؤلاباخت : أما الادِاء الخاؿ ٘د٢مه 

 :مً خُث الح٢م ِلى الٕائب 

٘ال ًجىص في الادِاء الّام ـذوس خ٢م ِلى اإلاذعى ِلُه في خا٥ ُٔابه ، ألن مبىاه 

. ِلى اإلاعاهلت وؤلاظٝاه 

ُ٘جىص الح٢م ِلى اإلاذعى ِلُه في خا٥ ُٔابه ِىذ حمهىس : أما الادِاء الخاؿ 

. الٙٝهاء 

 :مً خُث ؤلاٜشاس 

 مً خذود هللا : ٘ٙي الادِاء الّام 
ً
ًٝبل سحُى اإلاذعى ِلُه ًِ ئٜشاسه ُ٘ما ١ان خذا

ٜبل جىُٙز الح٢م أو ِىذه ، ٠ما ًجىص للٝاض ي جلٝحن اإلاذعى ِلُه الشحُى ًِ 

ش ٘ال ًٝبل ٘يها الشحُى ًِ ؤلاٜشاس  . ؤلاٜشاس ؛ بخالٗ الخّاٍص

. ٘ال ًٝبل ُ٘ه سحُى اإلاذعى ِلُه ًِ ئٜشاسه : أما الادِاء الخاؿ 

 :مً خُث الؽهادة 

ًجىص في الادِاء الّام أداء الؽهادة ٜبل الذِىي ، وال ًجىص رل٤ في الادِاء  – 1

 ٚ . الخاؿ باظخثىاء خٞ آلادمي ٔحر اإلاّحن ؛ ١الٜى

ٝبل  – 2 ال جٝبل في الادِاء الّام ؼهادة اليعاء ، وال الؽهادة ِلى الؽهادة ، ٍو

. رل٤ في الادِاء الخاؿ ِلى جٙفُل في رل٤ 

ًَ الٝاض ي الؽهىد بالشحُى ًِ ؼهادتهم في  – 3
ِ
ّٝ لَ ًُ ًجىص في الادِاء الّام أن 

الحذود خاـت ، وال ًجىص في الادِاء الخاؿ أن ًلًٝ الٝاض ي الؽهىد بالشحُى ًِ 

. ؼهادتهم في ش يء 

 :مً خُث الُمحن 

ال ًىحه الُمحن ِلى اإلاذعى ِلُه ئرا أه٢ش ، : ٘ٙي الادِاء الّام 

.  ًدلٚ اإلاذعى ِلُه : وفي الادِاء الخاؿ 
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 :مً خُث ؤلازباث 

ش  ٘االدِاء الّام ًثبذ باإلٜشاس والؽهادة ئرا ١ان بدّذٍ مً خذود هللا ، وئرا ١ان بخٍّض

. ُ٘ثبذ بما ظبٞ وبالٝشائً 

حر رل٤ مً  والادِاء الخاؿ ًثبذ باإلٜشاس ، والؽهادة ، والُمحن ، والى٣ى٥ ِنها ، ٔو

. ألادلت والٝشائً اإلاخخلٙت 

٠ما أنَّ الادِاء الّام ًخخلٚ ًِ الادِاء الخاؿ مً خُث ئنَّ اإلاذعي الّام ئرا لم 

َدذُّ ورل٤ في الضها خاـت ، أو ٌّضس  ًُ . جثبذ دِىاه ٘اهه 

. أما في الادِاء الخاؿ ٘ال ش يء ِلى اإلاذعي ئرا لم جثبذ دِىاه 

 :مً خُث ؤلاحشاءاث 

ِ اإلاذعى ِلُه ، ٠دبعه :ففي الادعاء العام 
ّٞ  ًجىص اجخار ئحشاءاث مُّىت في خ

. ولشبه ئرا ١ان ممً جلحٝه التهمت اإلايعىبت ئلُه أو ١ان مجهى٥ الحا٥ 

ِ اإلاذعى ِلُه : أما في الادعاء الخاص 
ّٞ . ال ًخخز هزا الىدى مً ؤلاحشاءاث في خ

 :مً خُث أظباب اهٝماء الذِىي 

ال ًىٝض ي الادِاء الّام بالّٙى بّذ بلٓى ؤلامام في الحذود ، وجىٝض ي بالّٙى  – 1

ش ًجىص أن جىٝض ي بالّٙى ِلى جٙفٍُل في رل٤  ه ؛ وفي الخّاٍص . ٜبل بلٔى

 : أما الادِاء الخاؿ 
ً
. ٘خىٝض ي بّٙى ـاخبها مىلٝا

ش ٘خجىص  – 2 ال ججىص في الادِاء الّام الؽٙاِت في الحذود خاؿ ، بخالٗ الخّاٍص

. ٘يها الؽٙاِت 

 :أما الادعاء الخاص 
ً
.  ٘خجىص ُ٘ه الؽٙاِت مىلٝا

جىص في الادِاء الخاؿ  – 3 . ال ًجىص الفلح في الادِاء الّام ، ٍو

 .ًىٝض ي الادِاء الّام بمىث اإلاذعى ِلُه ؛ بخالٗ الادِاء الخاؿ ٘اهه ًخىاسر – 4

 :مً خُث الؽبهت 

ش : ٘ٙي الادِاء الّام  . حعٝي الؽبهت الحذود ، بخالٗ الخّاٍص

. ٘ال جأزحر للؽبهت في ئظٝاوه : أما الادِاء الخاؿ 

 :مً خُث الخذاخل 

 ئرا حّذدث الّٝىباث ُ٘ه و١ان مً لمنها الٝخل ، ٘ما دون الٝخل :فاالدعاء العام 

. ًذخل لمىه 
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 :أما الادعاء الخاص 
ً
.  ئرا حّذدث الّٝىباث ٘انها ال جخذاخل ؛ بل حعخىفى حمُّا

 :مً خُث اإلاذعي 

 : ٘ٙي الادِاء الّام 
ً
ٍُ – ال ُبذ أن ٣ًىن اإلاذعي معلما

 أم مجشد ُمذَّ
ً
ظىاًء ١ان ؼاهذا

... . ألن الادِاء الّام هى مً ألامش باإلاّشوٗ والىهي ًِ اإلاى٢ش – 

 : أما الادِاء الخاؿ 
ً
. ٘ال ًلضم أن ٣ًىن اإلاذعي معلما

وبهزه الٙشوٛ ًخطح أنَّ الٝىاِذ التي ًخمْ لها الادِاء الّام جخخلٚ ًِ الٝىاِذ 

. التي ًخمْ لها الادِاء الخاؿ 

 
ً
 :الٙٛش بحن الادِاء الّام والادِاء الخاؿ في الىٍام العّىدي : زاهُا

ٞ بحن الادِاء الّام والادِاء الخاؿ في الٙٝه ًىىبٞ ِلى الىٍام ،  ٠َِش في الخٍٙش
ُ
ما ر

ّت ؤلاظالمُت والٙٝه ؤلاظالمي  . ألن الىٍام العّىدي معخمذ مً الؽَش

ذ الىٍام ِلى الٙٝه ببّن الٙشوٛ مً الىاخُت ؤلاحشائُت التي اٜخمتها اإلافلحت  ٍض ٍو

: بخٕحر أخىا٥ اإلاجخمْ ، وهي ١اآلحي 

ُمشُّ بمشاخل مخّذدة لخىىسجه ودٜخه ، أولها  – 1 ًَ : أن الادِاء الّام لخىىسجه 

مشخلت الاظخذال٥ وبّن ؤلاحشاءاث ألاولُت ، زم مشخلت الخدُٝٞ ، زم مشخلت 

. اإلادا٠مت 

 ئلى الٝماء : أما الادِاء الخاؿ 
ً
. ٘ال جمش بهزه اإلاشاخل ، وئهما جٝذم مباؼشة

ْش ٘يها مً ٜبل لجىت م٣ىهت مً زالزت ٜماة ئرا ١ان  – 2
َ
ْىٍ ًُ أنَّ ٜماًا الادِاء الّام 

. الٝىْ ، أو الٝخل ، أو الشحم : اإلاىلىب ٘يها 

ُ٘ىٍش ٘يها مً ٜاٍك واخٍذ ئال في ٜماًا الٝفاؿ في : أما ٜماًا الادِاء الخاؿ 

. الىٙغ أو ما دوهه 

ّها للخمُحز ئرا ُخ٢َِم ٘يها بالٝخل أو الٝىْ أو  – 3 أنَّ ٜماًا الادِاء الّام ًجب ٘س

ْ ئال 
َ
ُما ِذا رل٤ ال ُجْش٘ الشحم بفٗش الىٍش ًِ ٜىاِت اإلاذعي أو اإلاذعى ِلُه ، ٘و

. ئرا اِترك اإلاذعي أو اإلاذعى ِلُه 

ْ ئلى مد٢مت الخمُحز ئال ئرا خفل ٘يها اِتراك مً ٜبل : أما الادِاء الخاؿ  ٘ال ج٘ش

أخذ أوشاٗ الذِىي باظخثىاء الح٢م الفادس في ٔحر ـالح مً ًىىب ِىه مً 

اس وهدىهم 
َّ
. ألاولُاء وألاوـُاء والُىٍ

ّها ئلى  – 4 أنًّ ٜماًا الادِاء الّام اإلاؽخملت ِلى الٝخل أو الشحم أو الٝىْ ًلضم ٘س
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ّها ئلى اإلاٝام العامي  لى ، ومً زم ٘س ّها ئلى مجلغ الٝماء ألِا مَّ ٘س
َ
الخمُحز ، ومً ز

ذاس أمش الخىُٙز مً ٜبل ولي ألامش  . إـل

أما ٜماًا الادِاء الخاؿ ١لها ُ٘فذس أمش جىُٙزها مً ٜبل الٝاض ي باظخثىاء 

. الٝفاؿ 

أنًّ حهت الادِاء الّام لها ظلىت ِلى اإلاذعى ِلُه ٜبل مشخلت اإلادا٠مت  – 5

. بالٝبن وؤلاخماس والحبغ ؛ بخالٗ اإلاذعي في ٜماًا الادِاء الخاؿ 

أنَّ ُٔاب اإلاذعي الّام ًِ حلعت اإلادا٠مت ال ًإزش في ظحر الٝمُت ، بِىما  – 6

ُٔاب اإلاذعي الخاؿ ًِ حلعت اإلادا٠مت مً ٔحر ِزس مٝبى٥ ًإدي ئلى ؼىب 

. الذِىي 

ًجىص للٝاض ي في ٜماًا الادِاء الّام الخذخل ٘يها وحُٕحر وـٙها ختى ولى لم  – 7

. ًىلب اإلاذعي ، بِىما ال ًجىص للٝاض ي رل٤ في ٜماًا الادِاء الخاؿ 

ُِ بها اإلاذعي الّام ،  – 8
ائْ لم ًذَّ ًجىص للٝاض ي في ٜماًا الادِاء الّام الىٍش في ٜو

ُِ بها اإلاذعي 
ذَّ ًَ ائْ لم  بِىما ال ًجىص له في ٜماًا الادِاء الخاؿ الىٍش في ٜو

 .الخاؿ

ه  الخَ أن الادِاء الّام أِىي لماهاث أ٠بر ، ألنَّ مىلِى هزه أهم الٙشوٛ ، ٍو

. ًخّلٞ بالّٝىباث 

أوشاٗ الادِاء الّام : الباب ألاو٥ 

. اإلاذعي الّام : الٙفل ألاو٥ 

. ماهُت اإلاذعي الّام : اإلابدث ألاو٥ 

 .ماهُت اإلاذعي الّام في الٙٝه ؤلاظالمي : اإلاىلب ألاو٥ 

 ، وبىاًء ِلى ما 
ً
ظبٞ بُان أنَّ هزا الاـىالح خادر لم ٌعخّمله الٙٝهاء ٜذًما

ٍ هلل : جشجح مً حٍّشٚ الادِاء الّام ًم٢ً حٍّشٚ اإلاذعي الّام بأهه 
ّٞ مً ًىالب بد

. أو ًخبر به ِىذ الٝاض ي 

 .ماهُت اإلاذعي الّام في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

ذ بخٍّشٚ اإلاذعي الّام ، وئهما حاء ُ٘ه بُان ِمل اإلاذعي  لم ًأِث في الىٍام جفٍش
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 مىه الخٍّشٚ ، ٘اإلاذعي الّام في الىٍام هى 
َ
ِخز

ُ
ن للمىالبت بّٝىبٍت : الّام ، ٘أ حَّ َّ

ُ
اإلا

. ، أو ئزباث ئداهت ، أو جدذًٍذ للىـٚ الُجْشِمي مً الٝماء للحٞ الّام 

. ؼشوه اإلاذعي الّام : اإلابدث الثاوي 

 .ؼشوه اإلاذعي الّام في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

َفّشِح الٙٝهاء بؽشوه اإلاذعي الّام ل٣ىن هزا اإلافىلح خادر  ًُ – ٠ما جٝذم – لم 

ل٢ً ج٣لمىا ًِ ؼهادة الحعبت ودِىي الحعبت التي هي أـل هزا اإلافىلح ؛ ولزا 

ى : ألاو٥ : ٘انَّ للمذعي الّام خالخان 
َّ
. أن ٣ًىن ٔحر مىلى : الثاهُت . أن ٣ًىن ُمَىل

لى هزا الخٙفُل ظ٣ُىن ال٢الم في ؼشوه اإلاذعي الّام في الٙٝه  : ِو

 للُٝام بهزه اإلاهمت : الؽشه ألاو٥ 
ً
. ؤلاظالم ، ألن ٔحر اإلاعلم لِغ ـالحا

ى ٘ال خالٗ بحن الٙٝهاء في : الؽشه الثاوي 
َّ
البلٓى ، ٘ارا ١ان اإلاذعي الّام ُمَىل

 .اؼتراه البلٓى في الىالًاث ، ألنها جىىىي ِلى ج٣لُٚ ، والفٕحر ال ًخّلٞ به ج٣لُٚ

ى 
َّ
 ٘ال خالٗ بحن الٙٝهاء في أهه : أما ئرا ١ان اإلاذعي الّام ٔحر ُمَىل

ً
٘ان ١ان ؼاهذا

ٍُ ٣ُ٘ىن خ٢مه خ٢م آلامش   ، وئْن ١ان مجشد مذ
ً
ٌؽتره في الؽاهذ أن ٣ًىن بالٕا

 ، ئال أنَّ الّلماء أحاصوا 
ً
ؽتره ُ٘ه أن ٣ًىن بالٕا باإلاّشوٗ والىاهي ًِ اإلاى٢ش ، َو

ىهى ًِ اإلاى٢ش  . للفبي اإلامحز أن ًأمش باإلاّشوٗ ٍو

حرها ، : الؽشه الثالث  الّٝل ، اجٙٞ الٙٝهاء ِلى اؼتراه الّٝل في الىالًاث ٔو

حره  ى ٔو
َّ
َىل

ُ
عخىي في رل٤ اإلا . َو

ى ٘ٝذ أحمْ الّلماء ِلى : الؽشه الشابْ 
َّ
الّذالت ، ٘ان ١ان اإلاذعي الّام ُمَىل

اؼتراه الّذالت في ١ّلِ والًت ئال أنَّ بّن الحىُٙت اِخبره ؼشه ٠ما٥ ،  

 ُ٘ه باجٙاٛ الٙٝهاء ، وأما 
ٌ
 ٘الّذالت مؽتروت

ً
ى ، ٘ان ١ان ؼاهذا

َّ
ا ئْن ١ان ٔحر ُمَىل أمَّ

ٍُ ّ٘لماء أهل العىت ِلى أهه لِغ مً ؼشه آلامش باإلاّشوٗ  ئْن ١ان مجشد مذ

 
ً
. والىاهي ًِ اإلاى٢ش أن ٣ًىن ِذال

ى : الؽشه الخامغ 
َّ
٘ٝذ اخخلٚ الّلماء في : الز١ىسة ، ٘ان ١ان اإلاذعي الّام ُمَىل

اؼتراه الز١ىسة في رل٤ ، : اؼتراه الز١ىسة في والًت الحعبت ِلى ٜىلحن ، والشاجح 

ذم حىاص جىلُت اإلاشأة هزه الىٌُٙت  . ِو

ى 
َّ
٘ان ١ان مجشد ؼاهٍذ ، ٘ٝذ اخخلٚ الٙٝهاء في : أما ئرا ١ان اإلاذعي الّام ٔحر ُمَىل

ما رهب ئلُه الجمهىس مً ِذم ٜبى٥ ؼهادة : رل٤ ِلى زالزت أٜىا٥ ، والشاجح 
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ً
. اليعاء في الّٝىباث مىلٝا

 ٍُ
٘لم ٌؽتره الٙٝهاء الز١ىسة في آلامش باإلاّشوٗ والىاهي ًِ : وأما ئن ١ان مجشد ُمذَّ

ُت ، وهي  ْ اإلاى٢ش ئلى الٝماء بالمىابي الؽِش : اإلاى٢ش ، ُ٘جىص للمشأة أن جذعي وج٘ش

ىت  . أن ج٣ىن مددؽمت ، مخحجبت ، ٔحر مخبرحت بٍض

ئرن ؤلامام ، هزا الؽشه ٔحر واسد باليعبت للمىلى مً ٜبل ؤلامام : الؽشه العادط 

ى 
َّ
َىل

ُ
 للُٝام : ، أما باليعبت لٕحر اإلا

ً
٘ٝذ أحمْ الّلماء ِلى أنَّ ئرَن ؤلامام لِغ ؼشوا

. باألمش باإلاّشوٗ والىهي ًِ اإلاى٢ش 

 بما ًأمش به أو ًىهى ِىه ، وهزا ؼشه ِامٌّ : الؽشه العابْ 
ً
الّلم ، بأن ٣ًىن ِاإلاا

. في حمُْ اإلاذِحن الّامحن 

ت : الؽشه الثامً  ى ٘الجمهىس ِلى اؼتراه الحٍش
َّ
ت ، ٘ان ١ان اإلاذعي الّام ُمَىل الحٍش

. ٜى٥ الجمهىس : ، وخالٚ في رل٤ ابً خضم وبّن الحىابلت ، والشاجح 

 ، ٘اخخلٚ أهل الّلم ِلى ٜىلحن ، والشاجح : أما ئرا ١ان ٔحر مىلى 
ً
: ٘اْن ١ان ؼاهذا

 
ً
. ٜبى٥ ؼهادة الّبذ مىلٝا

ٍُ ، ٘لم ًشد دلُل ِلى جُُٝذ ألامش باإلاّشوٗ والىهي ًِ اإلاى٢ش  وئن ١ان مجشد مذ

اء  . باألخشاس دون ألاٜس

. العمْ ، والبفش ، والىىٞ : ظالمت الحىاط ، وهي : الؽشه الخاظْ 

٘ٝذ اخخلٚ أهل الّلم في رل٤ ِلى زالزت أٜىا٥ ، : ٘ارا ١ان اإلاذعي الّام مىلى 

. ٜى٥ الجمهىس وهى اؼتراه ظالمت الحىاط : والشاجح 

 ٘ال٢الم مبجٌي ِلى اؼتراه الٙٝهاء رل٤ في : وأما ئرا ١ان ٔحر مىلى 
ً
٘اْن ١ان ؼاهذا

: الؽاهذ ، وهي ِلى الىدى الخالي 

مى ، وهي ال جخلى مً خالحن – أ  : ؼهادة ألِا

 ِلى أّ٘ا٥ : الحا٥ ألاولى 
ً
٘ٝذ اخخلٚ أهل الّلم في رل٤ ِلى : أن ج٣ىن ؼهادة

مى في ألاّ٘ا٥ ، : ٜىلحن ، والشاجح  ما رهب ئلُه الجمهىس مً ِذم ٜبى٥ ؼهادة ألِا

. لّذم سؤٍخه لها 

 ِلى أٜىا٥ : الحا٥ الثاهُت 
ً
ذ اخخلٚ أهل الّلم في رل٤ ِلى : أن ج٣ىن ؼهادة ٜو

مى في ألاٜىا٥ بؽشه أن ٌّٗش اإلاؽهىد : ٜىلحن ، والشاجح  حىاص ٜبى٥ ؼهادة ألِا

عدثجى مً رل٤ ما أؼاس له الحىابلت  دًُٝ ـىجه ، َو وهى الحذود ، ألنها : ِلُه ، ٍو
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. جذسأ بالؽبهاث 

َل الؽهادة وهى بفحر ، زم ِمي ، ٘زهب : واظدثجى بّن الٙٝهاء  ما ئرا َجَدمَّ

الؽاُّ٘ت والحىابلت ئلى حىاص ٜبىلها ئرا ِٗش اإلاؽهىد ِلُه باظمه ووعبه ، ٠ما 

 
ً
. رهب اإلاال٢ُت وأبى ًىظٚ ئلى حىاص ٜبىلها مىلٝا

ذ اخخلٚ أهل الّلم في ؼهادة ألاخشط ِلى ٜىلحن ، : ؼهادة ألاخشط – ب  ٜو

ذ أحاصها اإلاال٢ُت وبّن : والشاجح   ، ال ظُما في الحذود ، ٜو
ً
ِذم ٜبىلها مىلٝا

 
ً
. الحىابلت ئرا أداها ٠خابت

رهب الجمهىس ئلى أن ؼهادة ألاـم مٝبىلت في ألاّ٘ا٥ دون : ؼهادة ألاـم – ج 

ش  . ألاٜىا٥ ئال ما ظمّه ٜبل الفمم ظىاء في الحذود أو الخّاٍص

٘ال ٌؽتره ظالمت خىاظه ، ألهه مجشد مخبر : وأما ئن ١ان اإلاذعي ٔحر مىلى وال ؼاهذ 

. ًِ مى٢ش خاـل ، وال ًيبجي ِلى خبره خ٢م ٜبل زبىث اإلاى٢ش 

. ؼشوه اإلاذعي الّام في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

: اؼتره الىٍام العّىدي في اإلاذعي الّام الؽشوه الخالُت 

. أن ٣ًىن ظّىدي الجيعُت : الؽشه ألاو٥ 

ًَ العحرة والعلٟى : الؽشه الثاوي  . أن ٣ًىن َخَع

 باألهلُت الالصمت : الؽشه الثالث 
ً
. أن ٣ًىن مخمخّا

ّت باإلامل٢ت ، أو : الؽشه الشابْ   ِلى ؼهادٍة مً ئخذي ١لُاث الؽَش
ً
أن ٣ًىن خاـال

 ِلى ؼهادة جخفق ألاهٍمت مً ئخذي حامّاث 
ً
ما ٌّادلها ، أو أن ٣ًىن خاـال

ؽتره في خالت اإلاّادلت  أن ًىجح في امخدان خاؿ ٌّٝذ : اإلامل٢ت ، أو ما ٌّادلها ، َو

. لهزا الٕشك 

 : الؽشه الخامغ 
ً
ً ِاما ؽٍش . أن ال ًٝل ِمشه ًِ ازىحن ِو

 للخذمت : الؽشه العادط 
ً
 صحُا

ً
. أن ٣ًىن الئٝا

ٍش أو في حشٍم ُمِخّلٍ بالؽٗش أو : الؽشه العابْ  أن ال ٣ًىن ٜذ ُخ٢َِم ِلُه بدّذٍ أو حٍّض

ِه ٜشاس جأدًبي بالٙفل مً وٌٍُٙت ِامت ولى ١ان ٜذ ُسدَّ ئلُه  ِ
ّٝ ألاماهت ، أو ـذس ِبَد

. اِخباسه 

. أن ًجخاص بىجاح الاخخباس الزي ٌّٝذ لٕشك الخُّحن : الؽشه الثامً 
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: حهاث الادِاء الّام ، واخخفاـاتها : اإلابدث الشابْ 

 :حهاث الادِاء الّام واخخفاـاتها في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

: ًٝىم باالدِاء الّام في الٙٝه ِذة حهاث هي 

ْ الذِىي في خٝٛى هللا : الٙشد اإلاخىُى  – 1 مً – حّالى – وهى اإلاعلم الزي ً٘ش

. دون ج٣لُٚ مً ولي ألامش ، وئهما بخ٣لُٚ مً الؽاُس 

 باآلحي 
ً
ا  مخىِى

ً
خخق اإلاذعي الّام ئرا ١ان ٘شدا : ٍو

1 –  
ً
 ١اَن أو مذُِا

ً
ْ الذِىي في خٝٛى هللا ؼاهذا . ٘س

ْ الذِىي في خٝٛى هللا بدعب اإلافلحت  – 2 . العتر بّذم ٘س

. حُٕحر اإلاى٢ش بالُذ أو باللعان أو بالٝلب  – 3

ُت وال٢ؽٚ ًِ : والي الحعبت  – 2 َبُه ؤلامام للىٍش في أخىا٥ الِش ًْ َهفَّ وهى َم

. أمىسهم ومفالحهم مما لِغ مً خفائق الىالة والٝماة وهدىهم 

: ٘الٙٛش بحن والي الحعبت والٙشد اإلاخىُى ًخمثل في آلاحي 

أنَّ ألامش باإلاّشوٗ والىهي ًِ اإلاى٢ش مخّحن ِلى الىالي بد٢م الىالًت ، وهى مً  – 1

. ٘شوك ال٢ٙاًاث باليعبت للمخىُى 

ُام  – 2 ه الزي ال ًجىص أن ًدؽأل ِىه ، ٜو أن ُٜام الىالي به مً خٝٛى جف٘ش

. اإلاخىُى به مً هىا٘ل ِمله الزي ًجىص أن ًدؽأل ِىه بٕحره 

3 –  
ً
أن الىالي مىفىب لالظخّذاء ئلُه ُ٘ما ًجب ئه٣اسه ، ولِغ اإلاخىُى مىفىبا

. لالظخّذاء ئلُه 

. أن ِلى الىالي ئحابت مً اظخّذاه ، ولِغ ِلى اإلاخىُى ئحابخه  – 4

أن ِلى الىالي البدث ًِ اإلاى٢شاث وئه٣اسها والٙدق ِما جٟش مً اإلاّشوٗ  – 5

.  وألامش باٜامخه، ولِغ رل٤ ِلى اإلاخىُى 

 ، ولِغ رل٤ للمخىُى  – 6
ً
. أن للىالي أن ًخخز ِلى ئه٣اسه أِىها

أن للىالي أن ٌّضس في اإلاى٢شاث الٍاهشة وال ًخجاوصها ئلى الحذود ، ولِغ رل٤  – 7

. للمخىُى 

. أن للىالي أن ًشجٛض مً بِذ اإلاا٥ ، ولِغ رل٤ للمخىُى  – 8

ى٢ش ما أداه ئلُه  – 9 أن للىالي احتهاد سأًه ُ٘ما ًخّلٞ بالّٗش دون الؽُش ، ُ٘ٝش ٍو

. احتهاده ، بخالٗ اإلاخىُى 
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: وجخمثل اخخفاـاث والي الحعبت في آلاحي 

ألامش باإلاّشوٗ ئرا ٌهش جش٠ه ، ورل٤ ُ٘ما ًخّلٞ بدٝٛى هللا ، وخٝٛى آلادمُحن  – 1

. ، والحٝٛى اإلاؽتر٠ت 

الىهي ًِ اإلاى٢ش ئرا ٌهش ّ٘له ، ورل٤ ُ٘ما ًخّلٞ بدٝٛى هللا ، وخٝٛى  – 2

. آلادمُحن ، والحٝٛى اإلاؽتر٠ت 

ش ِلى اإلاى٢شاث الٍاهشة دون الحذود ، ورل٤ ُ٘ما ًخّلٞ بدٝٛى هللا ، أو  – 3 الخٍّض

. خٝٛى آلادمُحن ئرا ولب رل٤ 

ْ الحذود ئلى الحا٠م ، ورل٤ في الحذود ئر لِغ مً اخخفاؿ والي الحعبت  – 4 ٘س

. الح٢م في الحذود 

وهل له العتر في الحذود ئرا بلٕخه ؟ 

ّها ئلى الحا٠م ، ألهه  لِغ له العتر في الحذود ئرا بلٕخه ؛ بل ًخّحن ِلُه ٘س

َبِل ؤلامام لهزه اإلاهمت  ِٜ . مىفىٌب مً 

الىٍش في بّن الذِاوي ، ٠خىُٙٚ ال٢ُل والىصن ، والٕؾ ، واإلاماولت وهدى  – 5

. رل٤ 

ُت :والي اإلاٍالم  – 3 َىُه ؤلامام للىٍش في مٍالم الِش َُّ َِ  ًْ . وهى َم

ئلا٘ت ئلى ؼشوه الىالًت العابٞ ر٠شها – واؼتره الّلماء ُ٘مً ًخىلى هزه الىالًت 

ْذس ، ها٘ز ألامش ، ٍُِم الهُبت ، ٌاهش الّٙت ، ٜلُل الىمْ ، –  َٝ أن ٣ًىن حلُل ال

. ٠ثحر الىسُ 

: وجخمثل اخخفاـاث والي اإلاٍالم في ألامىس الخالُت 

ُت  – 1 . الىٍش في حّذي الىالة ِلى الِش

ا٥ ُ٘ما ًجبىهه مً ألامىا٥  – 2 مَّ ُّ . حىس ال

3 –  ً اب الذواٍو خَّ
ُ
ذ أِما٥ ٠ ُّٙ . َجَف

. جٍلم اإلاعترصٜت مً هٝق أسصاٜهم ، أو جأخشها ِنهم ، وئجحاٗ الىٍش بهم  – 4

 ١اهذ أو ٔحر رل٤  – 5
ً
. َسدُّ الٕفىب ظلىاهُت

 ١اهذ أو خاـت  – 6
ً
ىٗ ِامت ت الٜى . مؽا٘س

 الٝماة مً أخ٣امهم لمّٙهم ًِ ئهٙارها ، وعجضهم ًِ  – 7
َ

ٚ
َّ
جىُٙز ما ٜو

. اإلاد٣ىم ِلُه 
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. الىٍش ُ٘ما عجض ِىه الىاٌشون مً الحعبت في اإلافالح الّامت  – 8

. مشاِاة الّباداث الٍاهشة مً جٝفحٍر ٘يها ، وئخال٥ بؽشووها  – 9

حن  – 10 ً ، والح٢م بحن اإلاخىاِص . الىٍش بحن اإلادؽاحٍش

. جىُٙز ألاخ٣ام اإلاجمْ ِليها ئرا زبدذ أظبابها  – 11

: حهاث الادِاء الّام واخخفاـاتها في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

 :حهاث الادِاء الّام في الىٍام جدىُى بدعب الجشائم ، وهي ١اآلحي 

 .هيئة التحقيق والادعاء العام  – 1

 
ً
: وؽأتها : أوال

م  خ  ( 56/ م  )أوؽئذ هُئت الخدُٝٞ والادِاء الّام باإلاشظىم اإلال٣ي ٜس  10 / 24وجاٍس

م 1409/  خ  ( 140 )هـ بىاء ِلى ٜشاس مجلغ الىصساء ٜس وج٣ىن . هـ 1409 / 8 / 3وجاٍس

اك مٝشها الشئِغ  . مذًىت الٍش

 
ً
: حؽ٢ُل الهُئت : زاهُا

ٍٗ مً سؤظاء الذوائش : حؽ٣ل الهُئت مً  سئِغ ، وهائب أو أ٠ثر ، ومً ِذد ١ا

ؽٗش ِليها وصٍش الذاخلُت  . وو٠الئهم ، ومً اإلادٝٝحن ومعاِذيهم ، َو

: لجىت ئداسة الهُئت  – 1

سئِغ الهُئت ، وهائب الشئِغ ، وخمعت مً أِماء الهُئت مً مشجبت : وجخ٣ىن مً 

٘ما ٘ٛى ، ًخخاسهم وصٍش الذاخلُت بىاًء ِلى اٜتراح مً سئِغ  (أ  )و٠ُل سئِغ دائشة 

. الهُئت 

: وجخخق هزه اللجىت باآلحي 

الٝخل ، أو الشحم ، أو : مشاحّت ٜشاساث الاتهام في الٝماًا التي ًىلب ٘يها  – 1

. الٝىْ 

. دساظت ألامىس اإلاخّلٝت بالخدُٝٞ والادِاء  – 2

 مالخٍاتهم ومٝترخاتهم خى٥ ظحر الّمل  – 3
ً
ش ظىىي للهُئت مخممىا . ئِذاد جٍٝش

: أِماء الهُئت  – 2

هم ، والتزاماتهم ، : ج٣لم ُ٘ه اإلاإلٚ ًِ  حعمُت وٌائٙهم ، وحُُّنهم ، وخٜٝى

. وجأدًبهم ، ومشاٜبتهم ، ودوائش الهُئت 
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ً
 :اخخفاـاث هُئت الخدُٝٞ والادِاء الّام : زالثا

: خذد الىٍام اخخفاـاث الهُئت في ألامىس الخالُت 

. الخدُٝٞ في الجشائم  – 1

ْ الذِىي أو خٍٙها  – 2 . الخفٗش في الخدُٝٞ ب٘ش

ذ هق هٍام الهُئت في اإلاادة الثالثت ِلى أنَّ : الادِاء أمام الجهاث الٝمائُت  – 3 ٜو

 لالئدت الخىٍُمُت 
ً
ٝا وال صالذ هزه – الادِاء أمام الجهاث الٝمائُت ٣ًىن ٘و

. – الالئدت جدذ الذساظت 

 ِلى الهُئت جممىذ أن 
ً
ا ول٢ً ـذسث حّلُماث مً وصٍش الذاخلُت باِخباسه مؽ٘ش

: ٣ًىن الادِاء أمام الجهاث الٝمائُت ِلى الخالي 

ج٣لُٚ ِذد مً أِماء الهُئت باٜامت دِىي الحٞ الّام في الٝماًا الجىائُت  – 1

. التي هي مً اخخفاؿ الؽشوت وئداسة م٣ا٘دت اإلاخذساث وئداسة اإلاشوس 

ئرا جبحن للّمى مً دساظت الٝمُت وحىد مالخٍاث ِلى الخدُٝٞ ، أو خىأ في  – 2

مت   ... ج٢ُُٚ الجٍش
ً
 باإلاالخٍاث ، ومإٍذة

ً
ت ٘خّاد ألاوساٛ للجهت الىاسدة منها مؽِٙى

ُت والىٍامُت  . باإلاعدىذاث الؽِش

ائْ  – 3 ًباؼش ِمى الهُئت الذِىي الّامت بمىحب الئدت ادِاء ًبرص ٘يها ٜو

الٝمُت ، وألاوـاٗ الجشمُت ، وأدلتها ، والذوس الجشمي ل٣ل متهم ، وؤلاؼاسة ئلى 

ُت والىٍامُت للّٝىبت اإلاىىبٝت ، وولب ئهضالها بدٞ اإلاذعى ِلُه ،  الىفىؿ الؽِش

لُه خمىس حلعاث  وج٣ىن هزه الالئدت معدىذة ِلى الخدُٝٞ اإلاجشي ، ِو

.  اإلادا٠مت وئحشاءاث اإلاشاّ٘ت الالصمت 

ٝفذ بها : ولب جمُحز ألاخ٣ام  – 4 جذُٜٞ ألاخ٣ام الفادسة مً الٝماة وجفٙدها : ٍو

ت الصحُذ منها وما ًدخمل الخىأ  . إلاّ٘ش

جىص أن ٌّترك اإلاذعي الّام ِلى الح٢م بذون جٝذًم الئدت اِترالُت  . ٍو

ىلب اإلاذعي الّام جمُحز ألاخ٣ام ئرا لم ًد٢م الٝاض ي بجمُْ ولباث اإلاذعي الّام  ٍو

، أو خ٢م بأٜل مما ولبه اإلاذعي الّام ، أو خ٢م بّذم ئداهخه ، أو بٕحر ما ولبه 

. اإلاذعي الّام 

. ؤلاؼشاٗ ِلى جىُٙز ألاخ٣ام الجضائُت  – 5

6 –  ُٚ ابت والخٙخِؾ ِلى السجىن ودوس الخٜى .  الٜش
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َل اإلاإلٚ في ١ل ِمل جٝىم به الهُئت ، واٜخفشث ِلى اإلاخّلٞ باالدِاء : جىبُه  فَّ
َ
٘

. الّام 

 .هيئة الرقابة والتحقيق  – 2

 
ً
: وؽأة الهُئت : أوال

م  خ  ( 7/ م  )أوؽئذ الهُئت باإلاشظىم اإلال٣ي ٜس . هـ 1391 / 2 / 1وجاٍس

 
ً
: حؽ٢ُل الهُئت : زاهُا

ماء روي : جدؽ٣ل الهُئت مً  ٍٗ مً ألِا ذد ١ا سئِغ ، وو٠ُلحن أو أ٠ثر ، ِو

 بشئِغ مجلغ الىصساء 
ً
. الاخخفاؿ ، وجشجبي مباؼشة

ابت مً  خ٣ىن حهاص الٜش ابت اإلاالُت : ٍو ت ، وئداسة الٜش ابت ؤلاداٍس . ئداسة الٜش

خ٣ىن حهاص الخدُٝٞ مً  . ئداسة الخدُٝٞ ، وئداسة الادِاء : ٍو

 
ً
ابت والخدُٝٞ : زالثا : اخخفاـاث هُئت الٜش

ت  – 1 . ال٢ؽٚ ًِ اإلاخالٙاث اإلاالُت وؤلاداٍس

٘دق الؽ٣اوي التي جدا٥ ئليها مً الىصساء اإلاخخفحن ، أو مً حهت مخخفت  – 2

ت  . ًِ اإلاخالٙاث اإلاالُت أو ؤلاداٍس

ت  – 3 . ئحشاء الخدُٝٞ في اإلاخالٙاث اإلاالُت وؤلاداٍس

. مخابّت الذِىي في دًىان اإلاٍالم  – 4

ذ ،  – 5 الخدُٝٞ في حشائم الشؼىة والتزوٍش ، واإلاخالٙاث الىاسدة في هٍام البًر

واخخالط ألامىا٥ الّامت ، والادِاء ٘يها أمام دًىان اإلاٍالم ، وولب جذُٜٝها 

. وجمُحزها 

. اإلاباخث الّامت  – 3

. حهاص أمجي ًٝىم بمّالجت الجشائم التي جمغ أمً الذولت في دواّ٘ها وهخائجها : وهى 

ابت ، والخدشي ، والمبي ، والخدُٝٞ ، والادِاء ٘يها لذي اإلادا٠م  وجخخق بالٜش

ُت   .الؽِش

ْ دِىي الحٞ الّام : اإلابدث الخامغ  . ٠ُُٙت ٘س

ْ دِىي الحٞ الّام في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥   :٠ُُٙت ٘س

لم ًخىٛش الٙٝهاء ئلى هزه اإلاعألت ألن الحاحت لم ج٢ً ٜائمت، ول٢ً أؼاسوا ئلى 

: بّن اإلاعائل اإلاخّلٝت بؽهادة الحعبت ٘ٝالىا 
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 ، ُ٘ٝىلىن  – 1
ً
وؽهذ ِلى ٘الن ب٢زا ، : ئن الؽهىد ًخىحهىن ئلى الٝاض ي مباؼشة

. ٘أخمشه ليؽهذ 

 ؟ ِلى أسبّت أٜىا٥ ، والشاجح  – 2
ً
 أو ٠خابت

ً
هى حىاص : وهل جٝذًم الذِىي مؽا٘هت

 ًلضم ٜشاءتها في مجلغ الح٢م 
ً
ً ، وفي خا٥ جٝذًمها ٠خابت . ألامٍش

ْ دِىي الحٞ الّام في الىٍام : اإلاىلب الثاوي   :٠ُُٙت ٘س

ش الاتهام ، وأدلت الثبىث  – 1 : جٍٝش

ئرا اهخهى الخدُٝٞ بخىحُه الاتهام ، ًٝىم اإلادٝٞ باِذاد ٜشاس اتهام ٌؽمل مّلىماث 

شخفُت ًِ اإلاتهم ، ووٜائْ الٝمُت باحما٥ ، وألادلت والٝشائً التي اِخمذ ِليها ، 

. زم جدا٥ الٝمُت ب٣امل أوساٜها ئلى اإلاذعي الّام لُٝىم باإلحشاءاث الالصمت 

مْ مالخٍت أن ٜشاس الاتهام الزي ًىلب ُ٘ه ئًٝاُ ِٝىبت الٝخل أو الشحم أو الٝىْ 

. ججب ئخالخه ئلى ئداسة الهُئت إلاشاحّخه 

ْ الذِىي ئلى اإلاد٢مت اإلاخخفت  – 2 : ٘س

ئرا أخُلذ الٝمُت ئلى الادِاء الّام ًٝىم اإلاذعي الّام باٜامت الذِىي الّامت ِلى 

: الىدى آلاحي 

 
ً
 مً هاخُخحن : أوال

ً
ُت  معخ٘ى

ً
: ًٝىم اإلاذعي الّام بذساظت الٝمُت دساظت

ُت للٝمُت بالىٍش في وـٚ التهمت ، ومذي اهىباٜها ِلى : ألاولى  دساظت مىلِى

... . ألاّ٘ا٥ التي ٜام بها اإلاتهم 

... دساظت ؤلاحشاءاث الؽ٣لُت ومذي ا٠خمالها : الثاهُت 

 
ً
... بّذ دساظت الٝمُت وا٠خمالها ًٝىم اإلاذعي الّام ب٢خابت الئدت دِىي ِامت : زاهُا

 
ً
 بخىاب : زالثا

ً
ت جٝذم الالئدت مْ ١امل أوساٛ الٝمُت ئلى الجهت اإلاخخفت مؽِٙى

... مً سئِغ دائشة الادِاء الّام 

 
ً
بّذ ئخالت الالئدت للمد٢مت اإلاخخفت ًباؼش اإلاذعي الّام دِىاه أمام : سابّا

 ئال في الجشائم ال٢بحرة ، أو ولبه الٝاض ي ، أو ٌهش ... الٝاض ي 
ً
وخمىسه ال ٣ًىن الصما

.  للمذعي الّام ما ٌعخذعي خمىسه 

 في حمُْ الجشائم التي ًخخق 
ً
وباليعبت لذًىان اإلاٍالم ٣ُ٘ىن خمىسه الصما

الذًىان بىٍشها ، ألن حلعاث الذًىان ال جصح ئال بدمىس أِماء الذائشة وممثل 
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. الادِاء 

. وللمذعي الّام أن ًىِب ٔحره مً اإلاذِحن الّامحن إلٜامت الذِىي أمام الٝاض ي 

اإلاتهم : الٙفل الثاوي 

: ماهُت اإلاتهم : اإلابدث ألاو٥ 

 :ماهُت اإلاتهم في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

َمذ ِلُه : ًٙهم مً ٠الم الٙٝهاء أن اإلاٝفىد مً اإلاتهم في باب الجشائم  ُْ ِٜ
ُ
ًْ أ َم

مت  مت ، أو مً وحذث ٜشائً وأدلت ِلى اسج٣ابه حٍش . دِىي باسج٣اب حٍش

 :ماهُت اإلاتهم في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

ٙه   إلااهُخه ، وبخدبْ اظخّماالجه في الىٍام ٣ًىن حٍّش
ً
 مدذدا

ً
ٙا : لم ًمْ الىٍام حٍّش

ّذ ِلُه الذِىي الجضائُت  مت ، أو ٘س ١ل مً جىا٘شث أدلت أو ٜشائً ِلى اسج٣ابه حٍش

. الّامت أو الخاـت 

. ؼشوه اإلاتهم : اإلابدث الثاوي 

 :ؼشوه اإلاتهم في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

ش  ًْ خّذٍ أو حٍّض ام ِلُه الّٝىبت ِم َٝ ًْ ُج : ؼشوه َم

1 –  
ً
ىا َُّ ٍٗ بحن الٙٝهاء : أي . مّ  بصخفه ٔحر مجهى٥ ، وهزا بال خال

ً
. مّلىما

2 –  
ً
ٍٗ بحن الٙٝهاء في اِخباسه باليعبت : أي . م٣لٙا  ، وهزا بال خال

ً
 ِاٜال

ً
بالٕا

ُذه  ش ٘الجمهىس ِلى ِذم اؼتراه الخ٣لُٚ في اإلاتهم ٜو ا باليعبت للخّاٍص للحذود ، أمَّ

 
ً
ِذم اؼتراه البلٓى والّٝل في اإلاتهم : والشاجح في رل٤ . الحىابلت منهم ب٣ىهه ممحزا

 
ً
. بؽشه أن ٣ًىن الفبي ممحزا

3 –  
ً
ٍٗ : أي . مخخاسا . ٔحر م٢شٍه بال خال

م  – 4  بالخدٍش
ً
ىٍت جشجح ـذٛ . ِاإلاا وهزا ِىذ ِامت الٙٝهاء ، ل٢ً ال ُبذَّ مً ٍٜش

م  . اإلاتهم في ِذم ِلمه بالخدٍش

 بالفالح  – 5
ً
وهزا ِلى أصح أٜىا٥ أهل الّلم ، وال ججىص . أال ٣ًىن مّشو٘ا

 ؛ ل٢ً هزا الؽشه لِغ ِلى ئوالٜه ؛ بل هى مٌُٝذ بما ئرا لم ٢ًً 
ً
ِٝىبخه اجٙاٜا

 ٌْ . في التهمت دلٌُل ٜاو

6 –  
ً
مت ، وهي ِلى . معلما ٍٗ بحن الٙٝهاء بدعب الجٍش وهزا الؽشه مدلُّ خال
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: الىدى الخالي 

 
ً
: اؼتراه ؤلاظالم في حشائم الحذود : أوال

رهب حمهىس الٙٝهاء مً اإلازاهب ألاسبّت ئلى : اؼتراه ؤلاظالم في خّذِ الخمش – أ 

 ِلى 
ً
 ١ان أو معخأمىا

ً
َدذُّ ٔحر اإلاعلم رمُا ًُ اؼتراه ؤلاظالم إلٜامت خّذِ الخمش ، ٘ال 

. الشاجح 

رهب حمهىس الٙٝهاء مً الحىُٙت والؽاُّ٘ت : اؼتراه ؤلاظالم في خّذِ الضها – ب 

ىا بحن الزمي  ٜش والحىابلت ئلى ِذم اؼتراه ؤلاظالم في خّذِ الضها في ألاـل ، ٘و

 : واإلاعخأمً ، والشاجح 
ً
 ١ان أو معخأمىا

ً
 رمُا

ً
ِذم اؼتراه ؤلاظالم في خّذِ الضها مىلٝا

 .

اجٙٞ الٙٝهاء ِلى ِذم اؼتراه ؤلاظالم في خّذِ : اؼتراه ؤلاظالم في خّذِ الٝزٗ – ج 

 ، واخخلٙىا في ١ىهه ٔحر معلم ، والشاجح 
ً
 أو معلمت

ً
الٝزٗ ئرا ١ان اإلاٝزوٗ معلما

 مثله : 
ً
. ما رهب ئلُه الجمهىس مً ِذم ئٜامت الحذ ِلى ال٣ا٘ش ئرا ٜزٗ ١ا٘شا

ت – د  اجٙٞ الٙٝهاء ِلى ِذم اؼتراه ؤلاظالم في خّذِ : اؼتراه ؤلاظالم في خّذِ العٜش

 ، 
ً
 ، واخخلٙىا ُ٘ما ئرا ١ان اإلاعشوٛ مىه ١ا٘شا

ً
ت ئرا ١ان اإلاعشوٛ مىه معلما العٜش

 : والشاجح 
ً
 ١ان أو رمُا

ً
ت معخأمىا . أهه ًٝام ِلُه خذُّ العٜش

اجٙٞ الٙٝهاء ِلى ِذم اؼتراه ؤلاظالم في خّذِ : اؼتراه ؤلاظالم في خّذِ الحشابت - هـ 

ئٜامت خّذِ الحشابت ِلى اإلاعخأمً ئرا أحى : الحشابت ، واخخلٙىا في اإلاعخأمً ، والشاجح 

. ما ًٝخمُه 

 في جدٝٞ مّجى البغي ، ول٢ً ئن : اؼتراه ؤلاظالم في خّذِ البغي – و 
ٌ
ؤلاظالم ؼشه

: خشَج ٜىٌم مً الزمُحن أو اإلاعخأمىحن ِلى ؤلامام ٘ال ًخلى مً خالخحن 

أن ٣ًىهىا مىٙشدًً في خشوحهم ِلى ؤلامام ، ٘اجٙٞ الٙٝهاء ِلى أنهم : الحالت ألاولى 

. بخشوحهم هزا اهخٝن ِهذهم وأمانهم ، وـاسوا خشبُحن 

أن ٌؽاس١ىا البٕاة اإلاعلمحن في الخشوج ِلى ؤلامام ، وفي هزه الحالت : الحالت الثاهُت 

: معألخان 

أن ٌؽاٟس أهل الزمت البٕاة مً اإلاعلمحن في الخشوج ، ٘اخخلٚ : اإلاعألت ألاولى 

أن أهل الزمت ئرا ١اهذ له : الٙٝهاء في هزه اإلاعألت ِلى زالزِت أٜىا٥ ، والشاجح 

. ؼبهت في الخشوج مْ البٕاة لم ًيخٝن ِهذهم ، وئرا لم ج٢ً لهم ؼبهت اهخٝن 
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أن ٌؽاٟس اإلاعخأمىىن البٕاة اإلاعلمحن في الخشوج ، ٘اخخلٚ : اإلاعألت الثاهُت 

أهه ًيخٝن ِهذهم ما لم ٣ًىهىا م٢شهحن أو : الٙٝهاء في هزه اإلاعألت ، والشاجح 

. حاهلحن 

ِة – ص  ة : اؼتراه ؤلاظالم في خّذِ الّشِدَّ . ٌؽتره جٝذم ؤلاظالم في خّذِ الّشِدَّ

 
ً
ش : زاهُا : اؼتراه ؤلاظالم في حشائم الخّاٍص

ش  . لم ًخخلٚ الٙٝهاء في ِذم اؼتراه ؤلاظالم ُ٘ما ًٝخض ي الخٍّض

. ؼشوه اإلاتهم في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

 ممً 
ٌ
لم ًىق الىٍام ِلى ؼشوه مدذدة للمتهم ، ورل٤ ألن ؼشوه اإلاتهم معخٙادة

ّت ؤلاظالمُت  ىبٞ ِليها أخ٣ام الؽَش . جٝام ِلُه الّٝىبت ، ٍو

: ل٢ً ٌعخخلق مً ؤلاحشاءاث التي هقَّ ِلُه الىٍام بّن الؽشوه 

 ُ٘دا٥ ئلى مؽٙى الصحت الىٙعُت : اؼتراه الّٝل  – 1
ً
مت ـٕحرة ٘ارا ١اهذ الجٍش

 ُ٘دا٥ ئلى مؽٙى الصحت الىٙعُت بالىائٚ 
ً
مت ٠بحرة باإلاىىٝت ، أما ئرا ١اهذ الجٍش

الب بمّاٜبخه 
َ
ى ًُ . لّشله ِلى ألاوباء ٘ارا زبذ اإلاشك الّٝلي ٘اهه ال 

ّاٜب : اؼتراه الخمُحز  – 2 ٌُ . ٕ٘حر اإلامحز ال 

3 –  
ً
وهزا أؼاس ئلُه مؽشوُ الالئدت الخىٍُمُت لهُئت الخدُٝٞ في : أن ٣ًىن مُّىا

. اإلاادة الثالثت والخمعحن 

: أهىاُ اإلاتهمحن : اإلابدث الثالث 

 :أهىاُ اإلاتهمحن في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

: ٜعم الٙٝهاء اإلاتهمحن ئلى زالزت أهىاُ 

. اإلاتهم البريء : الىُى ألاو٥ 

ٝفذ الٙٝهاء بهزا الىُى  ٍٗ بالٙعٞ والٙجىس ، وهزا : ٍو  ٔحر مّشو
ً
ًْ ١اَن ـالحا َم

الىُى مً اإلاتهمحن اجٙٞ الٙٝهاء ِلى ِذم حىاص ِٝىبخه ، وال حعمْ الذِىي ٘يهم في 

ٚ ؛ لئال ًخىٛش ئليهم ألاسار٥ وألاؼشاس 
َّ
َدل ًُ ه ال  . هزه الفىسة ِلى الصحُذ ، و٠ما أهَّ

ّاٜب أم ال ؟  ٌُ ِهم في هزه الفىسة هل  تَّ
ُ
واخخلٚ الٙٝهاء في اإلا

. اإلاتهم اإلاّشوٗ بالٙعٞ والٙجىس : الىُى الثاوي 

ٝفذ الٙٝهاء بهزا الىُى   بّٙل اإلادشماث ِلى وحه الخ٢شاس ، ٘هزا : ٍو
ً
ًْ ١اَن مؽتهشا َم

ال خالٗ بحن الٙٝهاء في حىاص لشبه وخبعه لل٢ؽٚ ًِ خاله ، واخخلٙىا في مذة 
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. أهه مى١ى٥ ئلى ؤلامام : الحبغ ، والشاجح 

. اإلاتهم اإلاجهى٥ الحا٥ : الىُى الثالث 

ٝفذ الٙٝهاء بهزا الىُى  َشٗ ِبِبّرٍ وال ٘جىس ، وهزا ًجىص خبعه ِىذ : ٍو ّْ ٌُ ًْ ال  َم

أهه مى١ى٥ ئلى : ِامت الٙٝهاء ختى ًدبحن خاله ، واخخلٙىا في مذة الحبغ ، والشاجح 

. ؤلامام ، وهزا الىُى ال ًجىص لشبه 

 :أهىاُ اإلاتهمحن في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

: ٜعم الىٍام اإلاتهمحن ئلى ٜعمحن 

مت ٠بحرة : الٝعم ألاو٥  . اإلاتهم في حٍش

م  مت مً الجشائم الىاسدة في الٝشاس الىصاسي ٜس ٝفذ به اإلاتهم في حٍش  ( 1900 )ٍو

خ  : هـ ، وهي 1428 / 7 / 9وجاٍس

. الحذود اإلاّاٜب ِليها بالٝخل أو الٝىْ-1

. الٝخل الّمذ ، أو ؼبه الّمذ-2

. حشائم ؤلاسهاب والجشائم اإلاخلت بأمً الذولت-3

ُٚ أو جٝلُذ -4 ٜماًا اإلاخذساث واإلاإزشاث الّٝلُت، أو ألاظلحت والزخائش، أو جٍض

الىٝىد، أو التزوٍش، أو الشؼىة أو اهخدا٥ ـٙت سحل العلىت الّامت، أو ٔعل 

ذ ًِ ظيخحن. ألامىا٥  بسجً ًٍض
ً
. اإلاّاٜب ِلي أي منها هٍاما

ت العُاساث-5 . ظٜش

. الٝىادة أو ئِذاد أما٠ً الذِاسة-6

بها، أو جفيُّها، أو خُاصتها-7 . جشوٍج اإلاع٢شاث، أو ٜفذ التروٍج في خا٥ تهٍش

اخخالط ألامىا٥ الح٣ىمُت، أو أمىا٥ الؽش١اث اإلاعاهمت، أو البىٟى أو اإلافاٗس -8

. ما لم ًشد اإلابلٖ اإلاخخلغ

 ِلى ما دون الىٙغ الىاجج ِنها صوا٥ ِمى، أو حّىُل مىّٙت أو -9
ً
خذاء ِمذا الِا

 ، ما لم ًدىاص٥ 
ً
ذ ًِ خمعت ِؽش ًىما حضء منها، أو ئـابت مذة الؽٙاء منها جٍض

. ـاخب الحٞ الخاؿ

 ِلى ألامىا٥ أو اإلامخل٣اث الّامت أو الخاـت بأي وظُلت مً -10
ً
خذاء ِمذا الِا

ا٥، ما لم ًدىاص٥ ـاخب  ذ ُٜمت الخالٚ ًِ خمعت آالٗ ٍس وظائل ؤلاجالٗ بما ًٍض

. الحٞ الخاؿ
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خذاء ِلى سحل ألامً أزىاء مباؼشجه مهام وٌُٙخه، أو ؤلالشاس بمش٠بخه -11 الِا

. الشظمُت، أو بما ٌعخخذمه مً ججهحزاث

خذاء أو التهذًذ به-12 . اظخّما٥ أو ئؼهاس العالح الىاسي بٝفذ الِا

خذاء ِلى الىٙغ، أو الّشك أو اإلاا٥-13 . اهتهاٟ خشمت اإلاىاص٥ بالذخى٥ بٝفذ الِا

شاك بالخفىٍش واليؽش أو التهذًذ باليؽش-14 . اهتهاٟ ألِا

خذاء ِلى أخذ الىالذًً بالمشب ما لم ًدفل الخىاص٥ -15 . الِا

 مً هزه ألاّ٘ا٥ ًجب ئًٝا٘ه ئرا جشجح باألدلت والٝشائً ّ٘له 
ً
٘مً اسج٢ب ُحْشَما

 ال جخجاوص ظخت أؼهش ، وبّذها ًخّحن ئخالخه ئلى اإلاد٢مت اإلاخخفت أو 
ً
مت مذة للجٍش

. ؤلا٘شاج ِىه 

مت ٔحر ٠بحرة : الٝعم الثاوي  . اإلاتهم بجٍش

مت ٔحر مىفىؿ ِليها في الٝشاس الىصاسي اإلاز١ىس في الٝعم  ٝفذ به اإلاتهم في حٍش ٍو

. ألاو٥ 

مت ٘اهه ًجىص  شائً ِلى ّ٘له للجٍش شث أدلت ٜو وهزا الىُى مً اإلاتهمحن ئرا ج٘ى

ؤلا٘شاج ِىه بّذ اظخجىابه وئ٠ما٥ ئحشاءاث الخدُٝٞ مّه ، وأخز الخّهذ ِلُه 

ُٚ ئال في خا٥ وحىد مبرٍس إلًٝا٘ه ، أو وحىد  ِلَب مىه ، وال ًجب جٜى
ُ
بالحمىس ئرا و

. لشس ِلى الخدُٝٞ ، أو خُٚ هشوبه 

 ، وئرا اخخُج ئلى المشب ٘ال ُبذَّ مً اظدئزان 
ً
ذ مىْ الىٍام لشب اإلاتهم مىلٝا ٜو

. اإلاٝام العامي 

: حىاب اإلاتهم : اإلابدث الشابْ 

 :حىاب اإلاتهم في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

: حىاب اإلاذعي ِلى التهمت اإلاىحهت له ال جخلى في الٙٝه ؤلاظالمي مً زالر خاالث هي 

 .ؤلاٜشاس : الُٙش ألاو٥ 

ِ هللا : وهى 
ّٞ  لح

ً
. ئخباس م٣لٚ ، مخخاس ، باجُاهه ما ًىحب ِٝىبت

:  ؼشووه 

َخذَّ ِبِه  – 1 ّْ ٌُ  ًدخمل أ٠ثر مً وحٍه لم 
ً
 ، ٘ان ١اَن مجمال

ً
ال  مٙفَّ

ً
دا . أن ٣ًىن ـٍش

شَّ في : واخخلٚ الٙٝهاء في ئٜشاس ألاخشط ، والشاجح ٜى٥ حمهىس الٙٝهاء 
َ
ٜ
َ
أهه ئرا أ

ِبَل 
ُ
. الحذود باؼاسٍة مٙهىمٍت أو ٠خابٍت ٜ
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. أن ٣ًىن بفٍُٕت حاصمٍت ، وهزا باجٙاٛ الّلماء  – 2

3 –  َٞ َّ
ل َِ ٍت ، واخخلٚ الّلماء ُ٘ما ئرا  َٝ لَّ َّ أن ٣ًىن بفُٕت مىجضة ، ٌّجي ٔحر ُم

 : ؤلاٜشاس ِلى مؽِئِت هللا، والشاجح 
ً
. أهه ٌّخبر ئٜشاسا

أن ٣ًىن في مجلغ الٝماء ، وهزا ِلى أسجح أٜىا٥ الّلماء في الحذود ، وأما  – 4

ش ٘لم ًٝٚ اإلاإلٚ  ٝه هللا – الخّاٍص ِلى ٠الٍم ألهل الّلم ؛ ل٢ً مٙهىم ٠المهم – ٘و

. أنَّ ؤلاٜشاس في ٔحر الحذود ال ًلضم أن ٣ًىن في مجلغ الٝماء : 

ش ؤلاٜشاس ؟  – 5 هل ٌؽتره ج٢ٍش

 
ً
. ج٢شاس ؤلاٜشاس بالضها : أوال

أهه ال ٌؽتره ج٢شاس ؤلاٜشاس : اخخلٚ أهل الّلم في هزه اإلاعألت ِلى ٜىلحن ، والشاجح 

ت  . بالضها ، وهزا هى ٜى٥ اإلاال٢ُت والؽاُّ٘ت والٍاهٍش

 
ً
ت : زاهُا . ج٢شاس ؤلاٜشاس بالعٜش

ِذم اؼتراه ج٢شاس ؤلاٜشاس : اخخلٚ أهل الّلم في هزه اإلاعألت ِلى ٜىلحن ، والشاجح 

ت ، وهى ٜى٥ حمهىس الٙٝهاء  . بالعٜش

 
ً
. ج٢شاس ؤلاٜشاس بؽشب اإلاع٢ش : زالثا

ِذم اؼتراه ج٢شاس ؤلاٜشاس : اخخلٚ أهل الّلم في هزه اإلاعألت ِلى ٜىلحن ، والشاجح 

. بؽشب اإلاع٢ش ، وهى ٜى٥ الجمهىس 

ش  . ٘ال خالٗ بحن الٙٝهاء في ِذم اؼتراه ج٢شاس ؤلاٜشاس : أما باليعبت للخّاٍص

: الشحُى ًِ ؤلاٜشاس 

 
ً
: الشحُى ًِ ؤلاٜشاس في الحذود : أوال

أن الشحُى ًِ : اخخلٚ أهل الّلم في هزه اإلاعألت ِلى زالزت أٜىا٥ ، والشاجح 

 ، وهى ٜى٥ حمهىس الٙٝهاء 
ً
. ؤلاٜشاس في الحذود مٝبى٥ٌ مىلٝا

 
ً
ش : زاهُا : الشحُى ًِ ؤلاٜشاس في الخّاٍص

التي ال جذسأ بالؽبهت ال ًٝبل ٘يها الشحُى – حّالى – رهب الٙٝهاء ئلى أنَّ خٝٛى هللا 

ش منها  ٍٗ ، والخّاٍص . ًِ ؤلاٜشاس بال خال

 :ؤلاه٣اس : الُٙش الثاوي 

– ئخباس اإلاتهم بّذم ّ٘ل ما ًىحب ِٝىبخه لحٞ هللا : واإلاٝفىد به في باب الادِاء 

. – حّالى 
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: ؼشووه 

 بفٍُٕت حاصمٍت  – 1
ً
دا . أن ٣ًىن ـٍش

 بالتهمت ،ول٢ً ئْن أه٢ش بفُٕت الّمىم ، ٠أن ًٝى٥  – 2
ً
لم أّ٘ل : أن ٣ًىن مخّلٝا

 
ً
 خشاما

ً
ِبَل ِلى ٜى٥ بّن أهل الّلم :ّ٘ال

ُ
ٜ  .

: اظخدالٗ اإلاى٢ش 

 
ً
ٚ اإلاى٢ش في خٝٛى هللا ، ٔحر اإلاالُت ، مً : أوال

َ
ْعَخْدل ٌُ اجٙٞ الٙٝهاء ِلى أهه ال 

حرها  . الحذود ٔو

 
ً
اخخلٚ الٙٝهاء في اظخدالٗ اإلاى٢ش في خٝٛى هللا الخالفت اإلاالُت ٠أداء الض١اة : زاهُا

ٚ : ، والشاجح 
َّ
َدل ًُ . أهه ال 

 
ً
: الحٝٛى اإلاؽتر٠ت : زالثا

هى ٜى٥ الجمهىس : اخخلٚ أهل الّلم في هزه اإلاعألت ، والشاجح : خذُّ الٝزٗ – أ 

. باظخدالٗ اإلاى٢ش في خّذِ الٝزٗ 

ت – ب  ت ٌعخدلٚ مً أحل أخز : خذُّ العٜش اجٙٞ الٙٝهاء ِلى أنَّ اإلاى٢ش في العٜش

. اإلاا٥ ، ال مً أحل الحذ 

 :الع٣ىث : الُٙش الثالث 

. جٟش الخ٣لم ، مْ الٝذسة ِلُه : وهى 

: مّاملت العا٠ذ 

امذ البِىت ِلى زبىتها  ذ الذِىي الّامت ، ٜو َّ
ِ٘  ُخ٢َِم بها ، وال أزش لع٣ىث :ئرا ُس

. اإلاتهم في هزه الحا٥ 

اَمل  َّ ٌُ أما ئرا لم جٝم بِىت ِلى الذِىي الّامت ، وظ٢ذ اإلاتهم ًِ الجىاب ، ٘اهه 

: بدعب خاله 

 بالفالح  – 1
ً
َي ظبُله : ٘ان ١ان مّشو٘ا ِ

ّ
ل
ُ
. ١ان ظ٣ىجه بمجزلت ؤلاه٣اس وخ

 بالٙعٞ والٙجىس  – 2
ً
٘ال ُبذَّ مً ال٢ؽٚ ًِ خاله بالحبغ أو : وئن ١ان مّشو٘ا

. المشب 

 –  ٘ال ُبذَّ : وئن ١ان مجهى٥ الحا٥  – 3
ً
مً ال٢ؽٚ ًِ خاله بالحبغ – أًما

. ٘ٝي 

َي ظبُله ، ألهه لم جثبذ  ِ
ّ
ل
ُ
شَّ ١لٌّ منهما ِلى الع٣ىث ُهّض٥َِ مجزلت اإلاى٢ش وخ ـَ َ

زم ئْن أ
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ت  . ِلُه ُحجَّ

 :حىاب اإلاتهم في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

ُىقَّ الىٍام ِلى أخ٣ام جٙفُلُت لجىاب اإلاتهم ، وئهما أؼاس ئلى بّن ؤلاحشاءاث  ًَ لم 

: التي ًيبغي اجباِها ، وهي 

 
ً
 :في مشخلت الخدُٝٞ : أوال

ُّه ِليها  ً خالتي ئٜشاس أو ئه٣اس اإلاتهم ، وجٜى . هقَّ الىٍام ِلى جذٍو

م٢ً الّمل : أما باليعبت للع٣ىث  ن ، ٍو ٘لم ًىق هٍام ؤلاحشاءاث ِلى ئحشاء مّحَّ

ت ألامً الّام بأهه في خا٥ امخىاُ اإلاتهم ًِ الجىاب  بما هقَّ ِلُه هٍام مذًٍش

ه اإلادمش الالصم  ِ
ّٝ ز بد

َ
خ خَّ ًُ ضحش ، وفي خا٥ ئـشاسه  . ًىصح ألو٥ مشة ، زم ًىهى ٍو

ْ الذِىي الّامت لذه في خا٥ ظ٣ىجه ؟   ل٢ً هل ج٘ش

ه الٝاِذة الّامت في الىٍام ، وهي : الٍاهش  ِ
ّٝ أهه في خا٥ وحىد : أهه جىبٞ ِلُه في خ

 ْ شائً ال ج٘ش ْ ِلُه الذِىي الّامت ، وفي خا٥ ِذم وحىد أدلت ٜو شائً ج٘ش أدلت ٜو

 ؤلاه٣اس 
َ
٥ ظ٣ىجه مجزلت زَّ

َ
ج . ِلُه الذِىي الّامت ، وٍُ

 
ً
 :في مشخلت اإلادا٠مت : زاهُا

ٍذ بالتهمت اإلايعىبت ئلُه ، ّ٘لى  هقَّ الىٍام ِلى أهه ئرا اِتٗر اإلاتهم في أّيِ ٜو

تراٗ   وجىاٜؽه ٘يها ، ٘ارا اومأهذ ئلى صحت الِا
ً
اإلاد٢مت أن حعمْ أٜىاله جٙفُال

تراٗ ِلى ـاخبه  ذ في الٝمُت ، مْ الخىبُه ئلى ِذم ججضئت الِا
َ
َفل

َ
٘ .

وئرا أه٢ش اإلاتهم التهمت اإلايعىبت ئلُه أو امخىْ ًِ ؤلاحابت ، ّ٘لى اإلاد٢مت أن حؽُش 

 بؽأنها 
ً
. في الىٍش في ألادلت اإلاٝذمت وججشي ما جشاه الصما

. دْ٘ اإلاتهم لالدِاء : اإلابدث الخامغ 

 .دْ٘ اإلاتهم لالدِاء في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

ٙه  َب اإلاذعى ِلُه ِلى دِىي اإلاذعي :حٍّش ُْ ِج ًُ . أن 

: أهىاُ الذُ٘ى 

. الذْ٘ بالجهل : الىُى ألاو٥ 

 ًىحب ِٝىبخه :ـىسجه 
ً
َما  ُمَدشَّ

ً
ْ الذِىي الّامت ِلى شخق لّٙله أمشا أن ج٘ش

م الّٙل الزي  شُّ اإلاذعى ِلُه بالّٙل اإلادشم ، زم ًذعي ِذم الّلم بخدٍش ِٝ ُُ ١الضها ، َ٘

. اسج٢به 
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وهزا الذْ٘ مٝبى٥ ِىذ ِامت أهل الّلم ئرا ١ان ًدخمل ـذٜه ، وئْن ١اَن ال 

بل دّ٘ه بالجهل  ْٝ ًُ . ًدخمل ـذٜه ٘ال 

. الذْ٘ بااللىشاس : الىُى الثاوي 

 ًىحب ِٝىبخه ، : ـىسجه 
ً
 مدشما

ً
ْ الذِىي الّامت ِلى شخق لّٙلِه أمشا أن ج٘ش

ت في ِام  ُ٘ٝش اإلاذعى ِلُه بالّٙل اإلادشم ، زم ًذعي الالىشاس في رل٤ ، ١العٜش

ت  فَّ
َ
. مجاِت ، أو ؼشب الخمش لذْ٘ الٕ

. وهزا الذْ٘ مٝبى٥ٌ بال خالٗ بؽشه ٌهىس ٜشائً جذ٥ ِلى ـذٜه 

. الذْ٘ باإل٠شاه : الىُى الثالث 

 ًىحب ِٝىبخه ، : ـىسجه 
ً
 مدشما

ً
ْ الذِىي الّامت ِلى شخٍق لّٙله أمشا أن ج٘ش

ِعي ؤلا٠شاه  ذَّ ًَ ِعي ؤلا٠شاه ِلى الّٙل ؛ ٠أْن  ُ٘ٝش اإلاذعى ِلُه بالّٙل اإلادشم ، زم ًذَّ

ة  . ِلى الّشِدَّ

ه ، أو ١ان هىاٟ  ِى وهزا الذْ٘ مٝبى٥ٌ باحماُ الّلماء ئرا ٜامذ البِىت ِلى ٜو

ىت جذ٥ ِلى ؤلا٠شاه ١الُٝذ والحبغ ُ٘ٝبل ٜىله مْ ًمُىه ِلى ٜى٥  داللت أو ٍٜش

. بّن أهل الّلم 

عدثجى مً رل٤  أنَّ : الٝخل باحماُ الٙٝهاء ، والضها ِلى ٜى٥ بّمهم ، والشاجح : َو

َدذ  ًُ . اإلا٢شه ِلى الضها ال 

. الذْ٘ بالؽبهت : الىُى الشابْ 

 ًىحب ِٝىبخه ، :ـىسجه 
ً
 مدشما

ً
ْ الذِىي الّامت ِلى شخٍق لّٙله أمشا أن ج٘ش

ها صوحخه  ِعي الؽبهت ؛ ٠أن ًىأ امشأة ٌنَّ ُ٘ٝش اإلاذعى ِلُه بالّٙل اإلادشم ، زم ًذَّ

ذ ئلُه 
َّ
. خُث ُص٘

ِعي  ٚ ُمذَّ
َّ
َدل ًُ وهزا الذْ٘ مٝبى٥ٌ في الحذود باحماُ أهل الّلم ، ول٢ً اخخلٙىا هل 

اُه مً الؽبهت : الؽبهت ؟ والشاجح  َِ . أهه ًدلٚ لُدبحن ـذٜه ُ٘ما ادَّ

ش  ش :وأما الذْ٘ بالؽبهت في خٝٛى هللا التي جٝخض ي الخٍّض ٘زهب الٙٝهاء ئلى أنَّ الخٍّض

. ال ٌعٝي بالؽبهت 

 .دْ٘ اإلاتهم لالدِاء في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

خه ئلى ٜعمحن  َم الىٍام الذْ٘ باِخباس ٜو عَّ
َ
ٜ :

الذْ٘ ٜبل الذخى٥ في مىلُى الذِىي ، ٘ارا ؼُش في الخ٣لم في : الٝعم ألاو٥ 
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ِْ بها ، وهزه الذُ٘ى هي   خٞ الذ٘
َ
ي َٝ ٍُ َظ : مىلُى الذِىي بأّيِ ولٍب أو د٘ا

. الذْ٘ بّذم الاخخفاؿ اإلادلي  – 1

. الذْ٘ باخالت الذِىي ئلى مد٢مت أخشي لُٝام الجزاُ راجه أمامها  – 2

. الذْ٘ باخالت الذِىي ئلى مد٢مت أخشي لُٝام دِىي أخشي مشجبىت بها  – 3

١ىنها : ووحه ِذم ٜبى٥ هزه الذُ٘ى بّذ الؽشوُ في الخ٣لم في مىلُى الذِىي 

جخّلٞ باحشاءاث جٝذًم الذِىي ئلى اإلاد٢مت ، وهي مً ألامىس الؽ٣لُت التي ًجب 

 مً ـاخبها ِنها 
ً
ذُّ جىاصال َّ ٌُ تها  ذم ئٌهاسها في ٜو َها ، ِو

ُّ
.  بُانها ابخذاًء ، ئر هى َمَدل

الذْ٘ في أّيِ مشخلٍت مً مشاخل الذِىي ،٘ال ٌعٝي خٞ الذْ٘ بها : الٝعم الثاوي 

: بالؽشوُ في مىلُى الذِىي ، وهي

. الذْ٘ بّذم اخخفاؿ اإلاد٢مت الىىعي  – 1

. الذْ٘ بّذم ٜبى٥ الذِىي  – 2

. الذْ٘ بّذم ظماُ الذِىي - 3

ٌُ ؼ٣لُت حاءث هدُجت وحىد ئحشاءاث  الخَ أن الذُ٘ى التي ر٠شها الىٍام د٘ى ٍو

 ئلى وحىد مدا٠م مخّذدة جخخق ١ل مد٢مت 
ً
ْ الذِىي ، ئلا٘ت ًيبغي اجباِها ل٘ش

. بالٙفل في ٜماًا مُّىت 

 .اظخّاهت اإلاتهم بى٠ُل : اإلابدث العادط 

ٝفذ به  ُلُه اإلاتهم في الجىاب ِىه : ٍو ّىِ
َٙ ًُ  ًْ . َم

 :اظخّاهت اإلاتهم بى٠ُل في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

ٍٗ ِىذ الّلماء :بُان مؽشوُِتها  . ًجىص للمتهم أن ٌعخّحن بى٠ُل بال خال

ججىص الاظخّاهت بى٠ُل في الذْ٘ وؤلاه٣اس ، وهى ٜى٥ :بُان ما ججىص ُ٘ه الاظخّاهت 

. الجمهىس 

ِلِه :بُان ما ال ججىص ُ٘ه الاظخّاهت بى٠ُل  ِ
ّ
اجٙٞ الٙٝهاء ِلى أنَّ ئٜشاس الى٠ُل ًِ ُمَى١

. في الحذود والٝفاؿ ٔحر مٝبى٥ 

ِعَبذ :لابي الى١الت ًِ اإلاتهم 
ُ
مت التي و جصح الى١الت ًِ اإلاتهم ئرا لم ًّٙل الجٍش

ئلُه ، أو ّ٘لها و١اهذ له ؼبهت جذسأ ِىه الحذ ، وبىاًء ِلى رل٤ ٘ال ًجىص ألخٍذ أن 

 ٌّٞ . ًخى١ل ًِ أخٍذ ختى ًدًُٝ أهه ُمِد
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 :اظخّاهت اإلاتهم بى٠ُل في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

: اإلاتهم ٜبل الح٢م ِلُه ًمش بمشخلخحن 

. اظخّاهت اإلاتهم بى٠ُل ٜبل اإلادا٠مت : اإلاشخلت ألاولى 

أحاص الىٍام للمتهم أن ًفىدب مّه و٠ُله أو مدامُه في مشخلت الخدُٝٞ ، 

ٝخفش دوسه ِلى مجشد خمىس ئحشاءاث الخدُٝٞ مْ اإلاتهم ، والاواُل ِلى  ٍو

الخدُٝٝاث ، وجٝذًم ما لذًه مً مالخٍاث في مز٠شٍة خىٍُت للمدٝٞ مْ الخُٝذ 

. بّذم الخذخل في الخدُٝٞ بأّيِ ـىسة ئال بّذ اظدئزان اإلادٝٞ 

لى اإلادٝٞ مشاِاة هزا الحٞ للمتهم ، ٘ال ٌّضله ًِ و٠ُله أو مدامُه أو و٠ُله ئرا  ِو

 ، وال ًمبي ألاوساٛ 
ً
ىٗ مىٙشدا خمش مّه ، وال ًمىّه مً الاجفا٥ باإلاتهم اإلاٜى

ُمَها اإلاتهم لى٠ُله أو مدامُه  ِ
ّ
َعل ٌُ . واإلاعدىذاث التي 

ول٢ً هل للمتهم أن ٌعخّحن بى٠ٍُل أو مداٍم في مشخلت الاظخذال٥ ؟ 

َهم مً اإلاىاد  ْٙ ًُ ُىقَّ هٍام ؤلاحشاءاث ِلى هزه اإلاعألت ، ل٢ً  ًَ  ( 50 ، 46 ، 35 )لم 

إ٠ذ رل٤ اإلاادة  . مً هٍام اإلاداماة  ( 19 )مً هٍام ؤلاحشاءاث حىاص رل٤ ، ٍو

. اظخّاهت اإلاتهم بى٠ٍُل في مشخلت اإلادا٠مت : اإلاشخلت الثاهُت 

أحاص الىٍام للمتهم أن ٌعخّحن بى٠ُل أو مداٍم في مشخلت اإلادا٠مت مً ٔحر جُُٝذ 

ألي جفٗش ظىي معألت الحمىس ، ٘أوحب ِلى اإلاتهم الحمىس أمام اإلاد٢مت في 

. الجشائم ال٢بحرة ، وفي ٔحرها ئرا أمشث اإلاد٢مت بزل٤ 

  .اإلاججي ِلُه: الٙفل الثالث 

 .ماهُت اإلاججي ِلُه : اإلابدث ألاو٥ 

ْذ ِلُِه الجىاًت : وهى  َّ َ
ًْ َوٜ . َم

 .ماهُت اإلاججي ِلُه في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

م٢ً أن هٝى٥ أن   ، ورل٤ لىلىح مّىاه ِىذهم ، ٍو
ً
ٙا لم ًمْ له الٙٝهاء حٍّش

: اإلاججي ِلُه له مٙهىمان في الٙٝه 

َْ ِلُه ّ٘ل ، أو ٜى٥ مدشم : اإلاٙهىم ألاو٥  ًْ َوَٜ . هى ١ل َم

ه : اإلاٙهىم الثاوي  ْ ِلُه ّ٘ل مدشم في هٙعه أو و٘ش ًْ ٜو . هى ١ل َم
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 .ماهُت اإلاججي ِلُه في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

ِشْد في الىٍام حٍّشٚ ًدذد مٙهىم اإلاججي ِلُه ، ول٢ً بخدبْ مىاسد هزا اللَٙ  ًَ لم 

مت : هجذ أهه ًٝفذ به  ّذ ِلُه حٍش ًْ ٜو . ١ل َم

 اإلاججي ِلُه بأهه 
َ

ٗ شَّ َِ اح  شَّ مت : وبّن الؽُّ . الصخق اإلامشوس بالجٍش

 .مؽشوُِت خٞ اإلاججي ِلُه في الادِاء الّام : اإلابدث الثاوي 

 .مؽشوُِت خٞ اإلاججي ِلُه في الادِاء الّام في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

ْ الذِىي الّامت مً ٜبل اإلاججي ِلُه : واإلاٝفىد به  . بُان خ٢م ٘س

٘ارا ١ان الادِاء الّام ًخّلٞ بدٝٛى هللا الخالفت ١ان لّمىم الىاط خٞ الُٝام به 

. ، وئرا ١ان ًخّلٞ بالحٝٛى اإلاؽتر٠ت ١ان للمججي ِلُه خٞ الُٝام به 

 .مؽشوُِت خٞ اإلاججي ِلُه في الادِاء الّام في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

خٞ اإلاججي ِلُه في الادِاء الّام ًٍهش في الحٝٛى التي ٣ًىن ٘يها خٞ ِام وخاؿ ، 

٣ىن البآل أمام سحا٥   ، ٍو
ً
ذ أحاص الىٍام لّمىم الىاط ؤلابآل ًِ الجشائم مىلٝا ٜو

. المبي اإلاخخفحن 

ْ الذِىي ئلى اإلاد٢مت مباؼشة  . واظخثى الىٍام اإلاججي ِلُه ٘أحاص له ٘س

. خٝٛى اإلاججي ِلُه في الادِاء الّام : اإلابدث الثالث 

. جٝذًم الؽ٣ىي : اإلاىلب ألاو٥ 

 :جٝذًم الؽ٣ىي في الٙٝه : الُٙش ألاو٥ 

 في الاـىالح ، وئهما :ماهُت الؽ٣ىي في الٙٝه 
ً
ٙا لم ًز٠ش الٙٝهاء لها حٍّش

ئخباس اإلاججي ِلُه بما أـابه : اظخخذمىا اإلاّجى اللٕىي ؛ ّ٘لى هزا ج٣ىن الؽ٣ىي 

 لحٝه 
ً
. مً ظىٍء ولبا

ٚ الادِاء الّام ٘يها ِلى الؽ٣ىي مً اإلاججي ِلُه  هي التي :الجشائم التي ًخٜى

ت والٝفاؿ ؛ أما الجشائم التي هي  ٌؽتٟر ٘يها خٞ هللا وخٞ الّبذ ١الٝزٗ والعٜش

ن ؛ بل الجمُْ م٣لٙىن  ٚ الادِاء ٘يها ِلى ؼ٣ىي مً مّحَّ ِ هللا ٘ال ًخٜى
ّٞ خالق خ

. باالدِاء ٘يها 

ٚ الادِاء ٘يها ِلى الؽ٣ىي  : وظيخ٣لم ِلى الجشائم التي ًخٜى

 
ً
اجٙٞ الٙٝهاء مً اإلازاهب ألاسبّت ِلى اؼتراه مىالبت اإلاٝزوٗ :الٝزٗ : أوال

. إلٜامت الحذ ، ٘ال ٌعخىفى بذون مىالبت 
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ً
ت : زاهُا اخخلٚ الٙٝهاء في اؼتراه مىالبت اإلاعشوٛ مىه إلٜامت الحذ ، :العٜش

. أهه ٌؽتره مىالبت اإلاعشوٛ مىه :والشاجح 

 
ً
اجٙٞ الٙٝهاء ِلى اؼتراه مىالبت أولُاء الذم إلٜامت الٝفاؿ في :الٝفاؿ : زالثا

. الىٙغ ، ٘ال ٌعخىفى بذون مىالبت 

 :جٝذًم الؽ٣ىي في الىٍام : الُٙش الثاوي 

ٍٚ للؽ٣ىي ، ل٢ً بخدبْ مىاسد :ماهُت الؽ٣ىي في الىٍام  لم ًفشح الىٍام بخٍّش

مىالبت اإلاججي ِلُه بدٝه الخاؿ ئلى حهٍت : الىٍام ًم٢ً الٝى٥ بأهه اإلاٝفىد بها 

. مخخفت 

ٚ الادِاء الّام ٘يها ِلى الؽ٣ىي مً اإلاججي ِلُه  هي التي :الجشائم التي ًخٜى

ٌؽتٟر ٘يها الحٞ الّام مْ الحٞ الخاؿ ، أما الجشائم التي حؽخمل ِلى خٞ ِام 

ٚ ِلى ؼ٣ىي اإلاججي ِلُه  . ٘ال جخٜى

ٚ الادِاء الّام ٘يها ِلى الؽ٣ىي هي  مت التي ًخٜى : والجٍش

مت الىاّٜت ِلى أخذ الىالذًً  م :الجٍش وهزا مبجٌي ِلى هّقِ خىاب سئِغ الٝماة ٜس

خ  (م /1287)  ش الىلذ لحٞ والذه ال ٣ًىن  )هـ ِلى 18/11/1384وجاٍس أنَّ معألت حٍّض

 . (ئال بىلبه 

ٚ ِلى ؼ٣ىي اإلاججي  مت ٘ان الادِاء الّام في الىٍام ال ًخٜى وما ِذا هزه الجٍش

. ِلُه 

 .الادِاء اإلاباؼش : اإلاىلب الثاوي 

مفىلح ٜاهىوي مّاـش ، ًىلٞ ِلى الذِىي الجضائُت الخاـت التي : الادِاء اإلاباؼش 

مت ،   لحٝه الخاؿ الىاجج ًِ الجٍش
ً
 ولبا

ً
ّها اإلاججي ِلُه ئلى الٝماء مباؼشة ً٘ش

٤ الذِىي الجضائُت الّامت  عخدبْ رل٤ جدٍش . َو

 :الادِاء اإلاباؼش في الٙٝه : الُٙش ألاو٥ 

ْ الذِىي في خٝٛى هللا مً ٜبل الٙشد بفٙخه : ٘هى :اإلاٝفىد به ، وـىسجه  ٘س

 
ً
 ِلُه ال بفٙخه مددعبا

ً
. مجىُا

ْ اإلاججي ِلُه الذِىي أمام  ت ، بأن ً٘ش مت العٜش وجخجلى ـىسجه في الٙٝه في حٍش

 لحٝه ، ِ٘عخدبْ رل٤ ُٜام الذِىي في خٞ هللا 
ً
. – حّالى – الٝماء ولبا

ّذ :هىاٛ الادِاء اإلاباؼش ، وأزشه  ًخدذد هىاٛ الادِاء ِلى هُى الحٞ الزي ٜو
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خذاء ِلى خٞ مؽتٟر  ىدفش في الجشائم التي ٣ًىن ٘يها الِا  له ، ٍو
ً
مت اهتها١ا الجٍش

. بحن هللا وخلٝه 

 لىلب خٝه الخاؿ ، ِ٘عخدبْ رل٤ ُٜام 
ً
ُ٘خٝذم اإلاججي ِلُه ئلى الٝماء مباؼشة

٘ٙي خٞ هللا ال ًىحذ ادِاء خاؿ ، وفي خٞ الّبذ ال ًىحذ ... اإلاىالبت بدٞ هللا 

. ادِاء ِام 

 :الادِاء اإلاباؼش في الىٍام : الُٙش الثاوي 

الٝاِذة في الىٍام أن حعحر الذِىي الجضائُت الّامت والخاـت ٜبل وـىلها للٝماء 

. الاظخذال٥ ، والخدُٝٞ : ِلى مشخلخحن هما 

ْ الذِىي الجضائُت  واظخثىاًء مً هزه الٝاِذة أِىى الىٍام للمججي ِلُه خُاس ٘س

الخَ أنَّ خٞ  ئلى اإلاد٢مت مباؼشة في الٝماًا التي لها حّلٞ بدٝه الخاؿ ، ٍو

اإلاججي ِلُه في الادِاء اإلاباؼش مُٝذ بما ئرا لم ج٢ً ؼ٣ىاه اإلاٝذمت ئلى هُئت 

 الخدُٝٞ ٘يها ، ألهه ًترجب ِلُه جٝذًم الؽ٣ىي ًِ مىلُى واخٍذ 
ً
ا الخدُٝٞ حاٍس

مت  ترجب ِلُه مدا٠مت الصخق ًِ حٍش  ، ٍو
ً
ئلى حهخحن ، وهزا ٔحر ظائٖ هٍاما

. واخذة مشجحن وهزا ٔحر مٝبى٥ 

ذ خذد مؽشوُ الالئدت الخىُٙزًت لىٍام ؤلاحشاءاث بّن الجشائم التي ( [1)] ٜو

ٚ الادِاء الّام ٘يها ِلى ؼ٣ىي اإلاججي ِلُه في الٙٝشة ألاولى مً اإلاادة الثامىت  ًخٜى

: ِؽشة ، وهي 

. الٝزٗ والعب في م٣ان ٔحر ِلجي  – 1

ت ، والاخخالط ، وخُاهت ألاماهت مً أـى٥ اإلاججي ِلُه أو ٘شوِه  – 2 . العٜش

. ٜماًا الّٝٛى  – 3

الامخىاُ ًِ أداء الىٙٝت ، أو أحشة الحماهت ، أو الشلاِت ، أو اإلاع٢ً اإلاد٣ىم  – 4

. بها بد٢م واحب الخىُٙز 

الامخىاُ ًِ حعلُم الفٕحر إلاً له خٞ في خماهخه أو أخزه بٝفذ خماهخه مً  – 5

. ًذ مً ًخىاله ، أو ٢ًٙله بد٢م واحب جىُٙزه 
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مدل الادِاء الّام ، والُٝىد الىاسدة ِلُه : الباب الثاوي 

مدل الادِاء الّام : الٙفل ألاو٥ 

. ماهُت الحٞ : اإلابدث ألاو٥ 

. ماهُت الحٞ في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

ن ، وئهما ٌعخّمل   ِلى ش يء مّحَّ
ً
الحٞ في وحهت هٍش الٙٝهاء الٝذامى لِغ مفىلحا

. بمّاهُه اللٕىٍت ، ُ٘دبحن اإلاشاد مىه في بدعب العُاٛ وؤلالا٘ت 

 .ماهُت الحٞ في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

لم ًدذد الىٍام ماهُت الحٞ ، ول٢ً وسد اظخّماله في مىالْ ِذًذة ، وبالىٍش 

 ؛ ّ٘لى 
ً
 أو مما٘ا

ً
ا  ؛ بل مىـ٘ى

ً
٘يها ًدبحن أن الحٞ لم ٌعخّمل في الىٍام مجشدا

هزا لِغ للحٞ اإلاجشد حٍّشٚ اـىالحي في الىٍام ، ُ٘ٙهم مّىاه بدعب الىـٚ 

. وؤلالا٘ت وظُاٛ ال٢الم الىاسد ُ٘ه 

. ِالٜت الادِاء الّام بالحٞ : اإلابدث الثاوي 

 .ِالٜت الادِاء الّام بالحٞ في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

هزه اإلاعألت لم ًخىٛش ئليها الٙٝهاء في ٠خاباتهم ، ألنها مٙهىمت مً حٍّشٚ الادِاء 

: الّام ؛ ُ٘يخج مً رل٤ 

عى به  – 1 . أنَّ الادِاء الّام ٌعخلضم وحىد خٞ ، ٘ال ًم٢ً الادِاء بذون خٞ مذَّ

هاس خٞ هللا وأخزه واظدُٙائه  – 2 . أنَّ الادِاء الّام وظُلت إٌل

ُت ، خُث جممً  لى هزا ٘ان الّالٜت بحن الادِاء الّام والحٞ ِالٜت مىلِى ِو

. الادِاء الّام الحٞ واظخلضمه 

 .ِالٜت الادِاء الّام بالحٞ في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

خطح مً حٍّشٚ الادِاء الّام في الىٍام أن الّالٜت بِىه وبحن الحٞ ِالٜت  ٍو

جممىُت ، خُث اؼخمل الادِاء الّام ِلى الحٞ بجّل الحٞ ٔاًت له ، ُّ٘خبر 

الادِاء الّام بزل٤ وظُلت الظدُٙاء الحٞ ، ئلا٘ت ئلى اظخلضام الادِاء الّام للحٞ 

. الّام 
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. أهىاُ الحٝٛى : اإلابدث الثالث 

 .أهىاُ الحٝٛى في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

ذ اخخلٚ الٙٝهاء في هزه الخٝعُماث ،  للحٞ ِذة جٝعُماث في الٙٝه ، ٜو

: أن الحٝٛى في الٙٝه جىٝعم ئلى : والخالـت 

. – حّالى – خٞ هلل  – 1

. خٞ للّبذ  – 2

 ِلى آلاخش  – 3
ً
َبا

َّ
. ما اؼتٟر ُ٘ه الحٝان ، و١ان أخذهما مٕل

: – حّالى – خٞ هللا : الُٙش ألاو٥ 

ٙه  ٙاث الٙٝهاء أن اإلاٝفىد بدٞ هللا : حٍّش شَّب به : ٌعخيخج مً مجمل حٍّش َٝ َخ ًُ ما 

. ئلى هللا ، أو ما ًخّلٞ به هْٙ ِام 

حّذدث مزاهب الٙٝهاء في بُان هزه ألاهىاُ بدعب وحهت هٍش ١ل :أهىاُ خٞ هللا 

. مزهب ، ًىٍش لها ال٢خاب ألاظاط 

: ًخّلٞ بدٞ هللا أخ٣ام ٠ثحرة ، واإلاٝفىد هىا :– حّالى – ألاخ٣ام اإلاخّلٝت بدٞ هللا 

 لالدِاء الّام ، وهي ٠ما 
ًّ
بُان ألاخ٣ام التي لها حّلٞ بدٞ هللا مً خُث ١ىهه مدال

: ًلي 

ذ ظبٞ ال٢الم ِلى :خ٢مه مً خُث العتر ُ٘ه  – 1 ْ ألامش ئلى ؤلامام ، ٜو بّذم ٘س

. هزه اإلاعألت في ـٙت اإلاؽشوُِت 

ببُان حىاص الذِىي في خٝٛى هللا مً ِذمه ، :خ٢مه مً خُث الذِىي به  – 2

ذ ظبٞ جٙفُل اإلاعألت  . ٜو

– حّالى – واإلاٝفىد بُان ئزباث خٞ هللا :خ٢مه مً خُث الؽهادة ُ٘ه  – 3

ُه معائل  : بالؽهادة ، ٘و

حىاص ظماُ الؽهادة في خٝٛى هللا مً ٔحر دِىي ، وظبٞ بُان اجٙاٛ : ألاولى 

. الٙٝهاء ِلى هزه اإلاعألت 

. ما ٌؽتره للؽهادة في خٝٛى هللا ، وظبٞ بُان رل٤ بالخٙفُل : الثاهُت 

ذ اخخلٚ الٙٝهاء في هزه اإلاعألت : الثالثت  الؽهادة ِلى الؽهادة في خٝٛى هللا ، ٜو

بىلها ُ٘ما : ِلى ٜىلحن ، والشاجح  ِذم ٜبى٥ الؽهادة ِلى الؽهادة في الحذود ، ٜو

. ِذاها مً خٝٛى هللا 
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ببُان ئزباث خٞ هللا حّالى باإلٜشاس ، وظبٞ بُان :خ٢مه مً خُث ؤلاٜشاس به  – 4

. رل٤ 

ببُان مذي زبىث خٞ هللا بالُمحن ، وظبٞ :خ٢مه مً خُث الُمحن ُ٘ه  – 5

. جٙفُل رل٤ 

 أو :خ٢مه مً خُث زبىجه بالٝشائً  – 6
ً
وهزا ًخخلٚ خ٢مه بالىٍش ئلى ١ىهه خذا

 ، 
ً
شا حٍّض

ما رهب ئلُه : ٘أما الحذود ٘ٝذ اخخلٚ الٙٝهاء في زبىتها بالٝشائً ، والشاجح 

. حمهىس الٙٝهاء مً ِذم ئٜامت الحذود بالٝشائً

ٌذ للٙٝهاء ، ل٢ً مٝخض ى أٜىالهم زبىث   ، ٘لِغ هىاٟ ٠الم ـٍش
ً
شا وأما ئرا ١ان حٍّض

ش بالٝشائً  . الخّاٍص

 أو :خ٢مه مً خُث الؽٙاِت ُ٘ه  – 7
ً
وهزا ًخخلٚ خ٢مه بالىٍش ئلى ١ىهه خذا

 ، 
ً
شا حٍّض

٘ال خالٗ بحن الٙٝهاء في أنَّ الؽٙاِت ال ججىص ٘يها ئرا بلٕذ : ٘أما الحذود 

. العلىان 

ش  ْ ئلى ؤلامام : وأما الخّاٍص ٘ال خالٗ بحن الٙٝهاء في حىاص الؽٙاِت ٘يها ٜبل ال٘ش

. وبّذه 

. ظُأحي ال٢الم ِلُه في اهٝماء الادِاء الّام :خ٢مه مً خُث الّٙى  – 8

. ظُأحي ال٢الم ِلُه في اهٝماء الادِاء الّام :خ٢مه مً خُث الخىبت  – 9

 أو :خ٢مه مً خُث الفلح ُ٘ه  – 10
ً
وهزا ًخخلٚ خ٢مه بالىٍش ئلى ١ىهه خذا

 ، 
ً
شا حٍّض

. ٘ال خالٗ بحن الٙٝهاء في أهه ال ًجىص ٘يها الفلح : ٘أما الحذود 

ش   – ٘ال مجا٥ للفلح ٘يها : وأما في الخّاٍص
ً
ألهه ال ًخفىس وٗش آخش ًخفالح – أًما

. مّه 

ٜذ ظبٞ بُان رل٤ ِىذ ال٢الم ًِ دْ٘ :خ٢مه مً خُث العٝىه بالؽبهت  – 11

. اإلاتهم 

جذاخل الّٝىباث اإلاٝذسة لحٞ هللا : واإلاٝفىد به :خ٢مه مً خُث الخذاخل  – 12

: ِىذ احخماِها ، ولزل٤ ـىس 
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 مً : الفىسة ألاولى 
ً
ُى الضها مشاسا أن ججخمْ خذود هللا مً حيٍغ واخٍذ ؛ ١ٜى

شخٍق واخٍذ ٜبل ئٜامت الحذ ِلُه ؛ ٘ال خالٗ بحن الٙٝهاء أنَّ الحذود في هزه 

. الفىسة جخذاخل 

 مً الحذود ُ٘ٝام ِلُه ، زم ًخ٢شس مىه الّٙل مً : الفىسة الثاهُت 
ً
أن ًأحي خذا

. حيغ العابٞ ؛ ٘ال خالٗ بحن الٙٝهاء أهه ال جذاخل في هزه الفىسة 

ولِغ ٘يها ٜخل – أن ججخمْ خذود هللا حّالى مً أحىاط مخخلٙت : الفىسة الثالثت 

عٛش ؛ ٘ال خالٗ بحن الٙٝهاء في أنَّ –  ؽشب الخمش ، َو ٠أن ًضوي ٔحر اإلادفً ، َو

ئال أنَّ اإلاال٢ُت ًشون أنَّ . الحذود ال جخذاخل في هزه الفىسة ؛ بل حعخىفى ١لها 

جذاخلذ ، ٠دذ الؽشب : الحذود ئرا اخخلٙذ أحىاظها ، واجدذث مٝادًشها 

. والٝزٗ 

٘الحىُٙت ِلى أنًّ : واخخلٚ الٙٝهاء في ٠ُُٙت اظدُٙاء الحذود في هزه الفىسة 

ُه ًبذأ باألؼذ ِىذ ِذم  ٌر في البذاءة بأّيِ رل٤ ؼاء ، واإلاال٢ُت ئلى أهَّ ؤلامام مخحَّ

ه ًبذأ باألخٚ ٘األخٚ ، واإلاعألت  الخىٗ ، ورهب الؽاُّ٘ت والحىابلت ئلى أهَّ

. احتهادًت ال هقَّ ٘يها ، ٘حرحْ ئلى سأي ؤلامام 

يها ٜخل ، ٘ٝذ : الفىسة الشابّت  أن ججخمْ خذود هللا حّالى مً أحىاٍط مخخلٙت ٘و

ما رهب ئلُه حمهىس الٙٝهاء مً : اخخلٚ الٙٝهاء في هزه الفىسة ، والشاجح 

الحىُٙت واإلاال٢ُت والحىابلت ئلى أنَّ ما ظىي الٝخل مً الحذود ًذخل ُ٘ه ، ُ٘ٝخل 

عٝي ظائشها  . َو

أما الؽاُّ٘ت ٘زهبىا ئلى أنَّ ما ظىي الٝخل مً الحذود ال ًذخل ُ٘ه ؛ بل حعخىفى 

 باألخٚ واهتهاًء بالٝخل 
ً
. حمُْ الحذود بذءا

ال خالٗ بحن الٙٝهاء في أنَّ خٝٛى هللا حّالى ال ًجشي :خ٢مه مً خُث ؤلاسر  – 12

. ٘يها ؤلاسر 

: خٞ الّبذ : الُٙش الثاوي 

ٙه  . هى ما ًخّلٞ به مفلحت خاـت ، وال ٌؽتٟر ُ٘ه ِامت الىاط :حٍّش

حّذدث آساء الٙٝهاء في ر٠ش أهىاُ خٞ الّبذ، ال ًخلى واخٌذ منها مً ٜفىس؛ :أهىاِه 

. ( وما بّذها 392ؿ )٘لزا ًشاحْ 
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ال مجا٥ هىا ئلى جٙفُل أخ٣امه ؛ وظى٢خٙي بز٠ش أهم ألاخ٣ام اإلاخّلٝت :أخ٣امه 

: بدٞ الّبذ في باب الذِىي ، وهي 

ؽتره لٝبى٥  أن خٞ الّبذ ال ًمل٤ اإلاىالبت به ئال ـاخبه أو مً ًىىب ِىه ، َو

م دِىي ـاخب الحٞ أو مً ًىىب ِىه ، وجٝبل ُ٘ه ؼهادة الشحا٥  ذُّ َٝ الؽهادة به َج

واليعاء ، والؽهادة ِلى الؽهادة ، وال ٌؽتره حّذد ؤلاٜشاس به ، ٠ما ال ًٝبل الشحُى 

إخز ُ٘ه بالٝشائً ، وججىص ُ٘ه الؽٙاِت  ًِ ؤلاٜشاس به ، وحؽُش ُ٘ه الُمحن ، ٍو

جشي ُ٘ه الخىاسر ، وال ًجشي ُ٘ه الخذاخل ، وال  والفلح واإلاّاولت وؤلاظٝاه ، ٍو

ذمه  . جأزحر للخىبت والؽبهت في ظٝىوه ، وال ًخخلٚ خٞ الّبذ بالٛش ِو

 :الحٞ اإلاؽتٟر : الُٙش الثالث 

ٙه  . وخٞ الّبذ – حّالى – هى ما احخمْ ُ٘ه خٞ هللا :حٍّش

ما ١ان خٞ هللا هى الٕالب ُ٘ه ، وما : ٜعمه الحىُٙت واإلاال٢ُت ئلى ٜعمحن :أهىاِه 

١ان خٞ الّبذ هى الٕالب ُ٘ه ؛ أما الؽاُّ٘ت والحىابلت ٘لم ًز٠شوا للحٞ اإلاؽتٟر 

 
ً
. أهىاِا

ب ، وبُان : أخ٣امه 
َّ
لِغ للحٞ اإلاؽتٟر أخ٣اٌم خاـت ، وئهما ًأخز خ٢م الحٞ اإلإل

: رل٤ في أمثلت الحٞ اإلاؽتٟر التي ر٠شها الٙٝهاء ، وهي 

 
ً
اخخلٚ الٙٝهاء في خّذِ الٝزٗ هل هى خٞ هلل حّالى ، أو للّبذ ، أو :الٝزٗ : أوال

 ؟ والشاجح 
ً
ما رهب ئلُه حمهىس الٙٝهاء مً اإلاال٢ُت والؽاُّ٘ت والحىابلت : مؽتر١ا

ٌّٞ خالٌق للّبذ  .  مً أنَّ خذَّ الٝزٗ خ

ترجب ِلى هزا الخالٗ  خُاك ، : ٍو خ٢م الّٙى ًِ الٝارٗ ، أو الفلح ، أو الِا

... والشحُى ًِ ؤلاٜشاس 

 
ً
ت : زاهُا َّٞ :العٜش ت مً الحٝٛى اإلاؽتر٠ت ِلى أنَّ خ اجٙٞ الٙٝهاء ِلى أنَّ خذَّ العٜش

. ١ّلٍ منهما مىٙفٌل ًِ آلاخش ؛ ٘دٞ هللا الٝىْ ، وخٞ الّبذ سدُّ اإلاعشوٛ 

جشي : ٘دٞ هللا  صح الشحُى ًِ ؤلاٜشاس به ، ٍو ال ًٝبل ُ٘ه الّٙى ئرا بلٖ ؤلامام ، ٍو

ذسأ بالؽبهت ، وجٝبل ُ٘ه ؼهادة اليعاء ، وال ًثبذ بالُمحن  . ُ٘ه الخذاخل ، ٍو

ُ٘جىص ُ٘ه الّٙى ، وال ًٝبل ُ٘ه الشحُى ًِ ؤلاٜشاس ، وال ًذسأ : أما خٞ الّبذ 

ثبذ بالُمحن  بالؽبهت ، وال ًجشي ُ٘ه الخذاخل ، وجٝبل ُ٘ه ؼهادة اليعاء ، ٍو

. اإلاشدودة 
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ت بأن ًٝىْ  وئرا ١اَن ١ٌل مً الحٝحن مىٙفلحن ؛ ٘هل ًجخمّان ئرا زبدذ العٜش

ٕشم اإلاا٥ اإلاعشوٛ ؟   العاٛس َو

ُشدُّ اإلاا٥ اإلاعشوٛ ئلى  ت ئرا زبدذ جٝىْ ًذ العاٛس ٍو ال خالٗ بحن الٙٝهاء أنَّ العٜش

ْ الخالٗ بحن الٙٝهاء ُ٘ه ، والشاجح   ٘ٝذ ٜو
ً
 ، وئن ١اَن جالٙا

ً
ـاخبه ئن ١ان ٜائما

هى مزهب حمهىس الٙٝهاء مً اإلاال٢ُت والؽاُّ٘ت والحىابلت مً وحىب الٕشم مْ 

. الٝىْ 

 
ً
ْ في ١ىهه مً الحٝٛى اإلاؽتر٠ت أو مً خٝٛى الّباد خالٗ :الٝفاؿ : زالثا ٜو

ب ٘يها خٞ الّبذ ، وباقي 
َّ
لٍٙي ٘الحىُٙت ًشون أهه مً الحٝٛى اإلاؽتر٠ت اإلإل

لُه في ٠ال اإلازهبحن  ًأخز أخ٣ام خٝٛى : اإلازاهب ِلى أهه مً خٝٛى الّباد ؛ ِو

جشي ُ٘ه ؤلاسر  ْذَسأ بالؽبهت بال ... الّباد باإلحماُ ، ُ٘جىص ُ٘ه الّٙى ، ٍو ًُ ئال أهه 

. خالٗ ِىذ ِامت الٙٝهاء 

وئرا جبحن أن الٝفاؿ ًجشي ُ٘ه أخ٣ام خٞ الّبذ ، ٘ارا ِٙا ـاخب الحٞ ًِ 

ِ هللا أو ال ؟ اخخلٚ الٙٝهاء ِلى زالزِت 
ّٞ الٝفاؿ ؛ ٘هل ِلى الٝاجل ِٝىبت لح

أنَّ الٝاجل الّمذ بّذ ظٝىه الٝفاؿ ِىه ٌّضس خعب احتهاد : أٜىا٥ ، والشاجح 

ًْ هقَّ مً الٙٝهاء ِلى أهه ال ِٝىبت ِلُه ، ٜفذوا  الّٝىبت : الحا٠م ، وَم

. اإلاىفىؿ ِليها 

 .أهىاُ الحٝٛى في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

َىٍت ، ول٢ً بخدبْ ما ـذس  َُّ لم ًشد في الىٍام هقٌّ ًفّشِح بخٝعُم الحٞ ئلى أهىاُ مّ

حن مً الحٝٛى ، وهما  ٍام هقَّ ِلى هِى  الّىِ
: مً ألاهٍمت والخّلُماث ًدبحن أنَّ

ٙهم مً بّن الخّلُماث وحىد خٞ مؽتٟر  . الحٞ الّام ، والحٞ الخاؿ ، ٍو

 .الحٞ الّام : الُٙش ألاو٥ 

ٙه  ُْ الّٝاب ِلى :حٍّش ِ الىالًت الّامت في جٜى
ّٞ هى ظلىت ولّيِ ألامش بمٝخض ى خ

ش الؽشوه اإلاؽشوِت ، والخّبحر الذُٜٞ له  ما ًخّلٞ به هْٙ : مشج٢بي الجشائم بّذ ج٘ى

. ِام 

حن : أهىاِه   :ًىٝعم الحٞ الّام في الىٍام ئلى هِى

ش : الىُى الثاوي . الحذود : الىُى ألاو٥  . الخّاٍص

جىاو٥ الىٍام بُان أخ٣ام الحٞ الّام مً خُث ؤلاحشاءاث باِخباس أن :أخ٣امه 
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َنها الىٍام في  َُّ الجاهب اإلاىلىعي مشحّه ئلى الٙٝه ؤلاظالمي ، وهدىاو٥ ألاخ٣ام التي ب

: الىٝاه الخالُت 

أهه ًمش بمشخلت الاظخذال٥ ، زم مشخلت الخدُٝٞ ، زم مشخلت اإلادا٠مت ، زم  – 1

. الخىُٙز 

أنَّ لجهت الخدُٝٞ خبغ اإلاتهم مذة الخدُٝٞ ختى اإلادا٠مت ِلى أن ال ًخجاوص  – 2

. رل٤ ظخت أؼهش 

. أن لجهت الخدُٝٞ خَٙ ألاوساٛ أو خَٙ الذِىي خعب ألاخىا٥  – 3

ًد٢م ُ٘ه مً ٜبل ٜاٍك واخٍذ ئال في خالت اإلاىالبت بّٝىبت الٝخل أو الٝىْ أو  – 4

. الشحم ُ٘د٢م ٘يها مً ٜبل زالزت ٜماة 

. ال ًد٢م ُ٘ه الٝاض ي ئال بّذ خمىس اإلاتهم  – 5

. ال ًٝض ي الٝاض ي ُ٘ه بّلمه ، وال بما ًخالٚ ِلمه  – 6

: جىٝض ي الذِىي الجضائُت في الحٞ الّام في الحاالث الخالُت  – 7

. ـذوس خ٢م نهائي – أ 

. ِٙى ولي ألامش ُ٘ما ًذخله الّٙى – ب 

 للّٝىبت – ج 
ً
ُت معٝىت . ما ج٣ىن ُ٘ه الخىبت بمىابىها الؽِش

اة اإلاتهم ، وال ًمىْ هزا مً اظخمشاس الذِىي – د  . ٘و

ألاخ٣ام الفادسة بالٝخل أو الشحم أو الٝىْ ال جىٙز ئال بّذ ـذوس أمش مً اإلال٤  – 8

. أو مً ًىِبه 

. ًجىص للمد٢مت التي أـذسث ؤلاداهت أن جأمش بخأحُل جىُٙز الح٢م  – 9

٢خٙى بالّٝىبت  – 10 ت اإلاخّلٝت بالحٞ الّام جخذاخل ، ٍو ٍش أنَّ الّٝىباث الخٍّض

ت  ٍش مت مً هىٍُ واخٍذ وخ٢م الٝاض ي بّٝىبت حٍّض ألاؼذ ، و٠زل٤ ئرا ١اهذ الجٍش

ادة ِلى الّٝىبت اإلادذدة في الىٍام ٘انها جخذاخل بادٔام الّٝىبت الفٕشي في  ٍص

 ئرا ِٙي ِىه ، ٘انَّ الىٍام هقَّ ِلى أهه ٌّاٜب 
ً
الّٝىبت ال٢بري مثل الٝاجل ِمذا

 بالسجً خمغ ظىىاث للحٞ الّام ، وئرا خ٢م ِلُه الٝاض ي بالسجً ِؽش 
ً
شا حٍّض

 ، ٘انَّ الخمغ ظىىاث جذخل لمً الّؽش ظىىاث 
ً
شا . ظىىاث حٍّض
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 :الحٞ الخاؿ : الُٙش الثاوي 

ٙه  . ما ًخّلٞ بمفالح ؤلاوعان الخاـت : ًم٢ً الٝى٥ بأنَّ الحٞ الخاؿ هى :حٍّش

: جدىُى الحٝٛى الخاـت في الىٍام ئلى أسبّت أهىاُ هي :أهىاِه 

الحٝٛى الصخفُت ، وهي التي جخّلٞ بالذًىن والذًاث ، وأسػ : الىُى ألاو٥ 

. الجىاًاث 

. الحٝٛى الُّيُت ، وهي التي جخّلٞ بٝماًا ألاساض ي والّٝاس : الىُى الثاوي 

. الحٝٛى الصخفُت ، وهي الحٝٛى اإلاخّلٝت باألظشة : الىُى الثالث 

. الحٝٛى الجضائُت ، وهي التي جخّلٞ بالّٝىبت ٠دّذِ الٝزٗ : الىُى الشابْ 

ُت ١ا٘ت ألاخ٣ام اإلاخّلٝت بالحٝٛى الخاـت :أخ٣امه  جىاو٥ هٍام اإلاشاّ٘اث الؽِش

ِذا الحٝٛى الخاـت الىاججت ًِ الجىاًت ِلى ؤلاوعان أو ماله ٘ٝذ جىاو٥ أخ٣امها 

: هٍام ؤلاحشاءاث الجضائُت ، وهزه ألاخحرة هي التي ظىدىاو٥ ال٢الم ِنها ُ٘ما ًلي 

ْ الذِىي الجضائُت الخاـت ئلى اإلاد٢مت مباؼشة  – 1 . ًجىص للمججي ِلُه ٘س

ال جأزحر الهٝماء الذِىي الجضائُت الّامت ِلى الحٞ الخاؿ ، ئر ًجىص اظخمشاس  – 2

. اإلاىالبت به 

لفاخب الحٞ الخاؿ في ألاؼُاء اإلامبىوت أن ًىلب مً اإلادٝٞ حعلُمها  – 3

ن أن ًخٍلم لشئِغ الذائشة التي ًدبّها اإلادٝٞ  . ئلُه ، وله في خالت ال٘ش

ئرا ـذس أمٌش بدَٙ أوساٛ الحٞ الّام ، أو خَٙ الذِىي الّامت وحب ِلى  – 4

. اإلادٝٞ جبلُٕه ئلى اإلاججي ِلُه واإلاذعي بالحٞ الخاؿ 

لفاخب الحٞ الخاؿ خمىس حمُْ ئحشاءاث الخدُٝٞ والاواُل ِلى  – 5

. الخدُٝٝاث وؤلاحشاءاث التي اجخزث في ُٔبخه 

 ٘خخخق اإلاد٢مت الجضئُت  – 6
ً
شا  ال ئجالٗ ُ٘ه أو حٍّض

ً
ا الحٞ الخاؿ ئرا ١ان خذَّ

ُما ِذا هزه ألامىس جخخق اإلاد٢مت الّامت بالٙفل ُ٘ه  بالٙفل ُ٘ه ، ٘و

. ١الٝفاؿ في الىٙغ وما دوهه 

7 –  
ً
. ال ًد٢م في الحٞ الخاؿ ئرا ١ان اإلاذعى ِلُه ٔائبا

مت باإلداهت أو  – 8 ًدٞ للمذعي بالحٞ الخاؿ ولب جمُحز ١ل خ٢م ـادس في حٍش

لى اإلاد٢مت ئبالٔه بهزا الحٞ خا٥ الىىٞ بالح٢م  بّذمها أو بّذم الاخخفاؿ ، ِو

. له 
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ًجىص للمذعي بالحٞ الخاؿ أن ًىلب ئِادة الىٍش في ألاخ٣ام النهائُت في  – 9

: ألاخىا٥ الخالُت 

 – أ 
ً
ا َُّ ُه َخ

ُ
ْخل

َ
َعى ٜ ذَّ

ُ
مت ، زم وحذ اإلا . ئرا خ٢م ِلى اإلاتهم في حٍش

ئرا ـذس خ٢ٌم ِلى شخق مً أحل واّٜت ، زم ـذس خ٢م ِلى شخق آخش – ب 

مً أحل الىاّٜت راتها ، و١ان بحن الح٢محن جىاٜن ًٙهم مىه ِذم ئداهت أخذ 

. اإلاد٣ىم ِليهما 

ئرا ١ان الح٢م ٜذ ُبِجَي ِلى أوساٛ ٌهش بّذ الح٢م جضوٍشها ، أو ُبِجَي ِلى ؼهادٍة – ج 

. ٌهش بّذ الح٢م أنها صوس 

لغي هزا الح٢م – د 
ُ
. ئرا ١ان الح٢م بجي ِلى خ٢م ـادس مً أخذ اإلادا٠م ، زم أ

ذ اإلادا٠مت ، و١ان مً - هـ  ائْ لم ج٢ً مّلىمت ٜو ئرا ٌهش بّذ الح٢م بِىاث أو ٜو

ائْ ِذم ئداهت اإلاد٢م ِلُه أو جخُٙٚ الّٝىبت  .  ؼأن هزه البِىاث أو الٜى

 :الحٞ اإلاؽتٟر : الُٙش الثالث 

ٙه  ٍ خاؿ :حٍّش
ّٞ ٍ ِام وخ

ّٞ . ما اؼخمل ِلى خ

ت والٝفاؿ مً الجشائم اإلاؽتر٠ت في الىٍام ؛ ٘الحٞ الّام في :أهىاِه  حّخبر العٜش

ت الٝىْ ، وفي الٝفاؿ ًٍهش ُ٘ما ئرا جىاص٥ أولُاء الذم ًِ الٝفاؿ ئلى  العٜش

 ، أو السجً ظيخحن وهفٚ 
ً
الذًت وهى السجً خمغ ظىىاث ئرا ١ان الٝخل ِمذا

ٌّٞ ِام  . ئرا ١ان الٝخل ؼبه ِمٍذ ، وأما الٝخل الخىأ ٘لِغ ُ٘ه خ

ًأخز الحٞ اإلاؽتٟر في الىٍام خ٢م ١ل هُى ِلى ِخَذٍة ؛ ٘ما ١ان مً خٞ :أخ٣امه 

خاؿ ُ٘أخز أخ٣امه مً خُث الذِىي ، وؤلازباث ، والح٢م ، والخىُٙز ، وما ١ان 

ٍ ِام ٘اهه ًأخز خ٢مه 
ّٞ . مً خ

ٚ اإلاىالبت بأخذهما ِلى آلاخش ؟  ل٢ً هل جخٜى

ْ الذِىي  مت مؽخملت ِلى الحٝحن الخاؿ والّام ٘اهه ال ًم٢ً ٘س ئرا ١اهذ الجٍش

الجضائُت الّامت أو اجخار ئحشاء مً ئحشاءاث الخدُٝٞ ئال بّذ أن ًخٝذم اإلاججي ِلُه 

عدثجى مً   بدٝه الخاؿ ، َو
ً
أو مً ًىىب ِىه بؽ٣ىاه ئلى الجهت اإلاخخفت مىالبا

ْ الذِىي الجضائُت ٘لها  هزا خالت وحىد مصحت ِامت سأتها هُئت الخدُٝٞ في ٘س

. رل٤ دون اهخٍاس مىالبت ـاخب الحٞ الخاؿ 
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ٚ ِلى الذِىي الجضائُت الّامت  وباليعبت للذِىي الجضائُت الخاـت ٘انها ال جخٜى

. مْ مالخٍت اهه ال جأزحر الهتهاء ئخذي الذِىٍحن ِلى ألاخشي 

عى به : اإلابدث الشابْ  ذَّ
ُ
. ؼشوه الحٞ اإلا

 :ؼشوه الحٞ اإلاذعى به في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

 
ً
ذ ر٠ش الٙٝهاء ؼشووا الادِاء الّام ًخّلٞ بالّٝىباث ظىاًء ١اهذ مٝذسة أم ال ، ٜو

: للحٞ اإلاذعى به ، وهي ١اآلحي 

1 –  
ً
م٢ً :أن ٣ًىن مّلىما ىضحه، ٍو  ًمحزه ٍو

ً
ىـٚ وـٙا ، ٍو

ً
ز٠َش مٙفال ًُ بأن 

 مً ١ل الخباط أو اؼدباه أو ٔمىك؛ 
ً
 خالُا

ً
 جاما

ً
للعامْ أن ًخفىسه جفىسا

 في رهً اإلاذعي واإلاذعى ِلُه والٝاض ي : واإلاٝفىد 
ً
عى به واضحا ذَّ

ُ
. أن ٣ًىن الحٞ اإلا

2 –  
ً
ىت ، وال خالٗ بحن الٙٝهاء في ئزباث :أن ٣ًىن زابخا ئما ببِىٍت أو ئٜشاٍس أو ٍٜش

 بالبِىت وؤلاٜشاس ، ٠ما ال خالٗ بحن الٙٝهاء في ئزباث 
ً
شا  ١اهذ أو حٍّض

ً
الّٝىباث خذا

ش بالٝشائً ، واخخلٙىا في ئزباث الحذود بالٝشائً ِلى ما ظبٞ بُاهه  . الخّاٍص

ه لم ًٝبل الادِاء به :أن ال ج٢زبه الّادة  – 3 ِى ٘ان ١ان مما ٌعخدُل في الّادة ٜو

 هي 
ً
ذ ر٠ش الٙٝهاء بزل٤ ـىسا : ، ٜو

عى ِلى سحٍل بالضها ، ُ٘دبحن أهه مجبىب ، ٘اهه ال خذَّ ِلى : الفىسة ألاولى  ذَّ ًُ أن 

. اإلاتهم 

عى ِلى امشأة بالضها ، ُ٘دبحن أنها ِزساء ؛ والشاجح : الفىسة الثاهُت  ذَّ ًُ هى ٜى٥ : أن 

. الجمهىس ِذا اإلاال٢ُت أنها ال جدذ 

وهزا ِىذ ... أن ًذعى ِلى امشأة بالضها ، ُ٘دبحن أنها سجٝاء ، أو ٜشهاء : الفىسة الثالثت 

. بّن أهل الّلم 

أن ًذعى ِلى سحل مً أهل الخحر والفالح بالٕفب والٙعاد ، ٘ان : الفىسة الشبّت 

ب هزه الذِىي  ِ
ّ
ز

َ
. الّادة ُج٢

ئرا ١اَن خذا مً الحذود وهزا باجٙاٛ ألائمت ألاسبّت ؛ أما :اهخٙاء الؽبهت  – 4

ش ٘ال ٌؽتره اهخٙاء الؽبهت ٘يها  .  الخّاٍص

ه في داس ؤلاظالم  – 5 ِى  مً :ٜو
ً
ا وهزا الؽشه مبجٌي ِلى ٠الم الٙٝهاء ُ٘مً أحى َخذَّ

الحذود خاسج داس ؤلاظالم ؛ ٘هل ًٝام ِلُه الحذ أم ال ؟ 

ما رهب ئلُه حمهىس الٙٝهاء مً وحىب ئٜامت الحذ ِلى : الشاجح مً ٜىلي الّلماء 
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. مً أجاه مً اإلاعلمحن في داس الحشب 

ش في داس الحشب ، ٘لم أٜٚ ِلى ٠الٍم للٙٝهاء في هزه  وأما باليعبت إلٜامت الخٍّض

ش ،  اإلاعألت ، ل٢ً ٜى٥ الحىُٙت بعٝىه الحذ في داس الحشب ًٝخض ي ظٝىه الخٍّض

وأما ٜى٥ الجمهىس باٜامت الحذ ِلى مً أحى ما ًٝخمُه في داس الحشب ٘لِغ ُ٘ه ما 

ش ِلى مً أحى ما ًىحبه  . ًمىْ مً ئٜامت الخٍّض

ُى الحٞ اإلاذعى به في داس ؤلاظالم : ٘بىاء ِلى ٜى٥ الجمهىس هزا  . ال ٌؽتره ٜو

 :ؼشوه الحٞ اإلاذعى به في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

جممىذ بّن هفىؿ الخّلُماث ما ٌعخيخج مىه ؼشوه الحٞ اإلاذعى به في الىٍام 

: ، وهي 

:  مّلىمُت اإلاذعى به  – 1

: زبىث الحٞ اإلاذعى به  – 2

 :أهمُت الحٞ اإلاذعى به  – 3
ً
 ٠بحرا

ً
بأن ٣ًىن مما ًخل باألمً ، أو ٌعبب لشسا

بصخق 

الُٝىد الىاسدة ِلى الادِاء الّام : الٙفل الثاوي 

ما ًمىْ مً ئٜامت الذِىي الّامت مً اِخباساث في الّٙل ، أو : واإلاٝفىد بها 

.  أو الضمان ، أو اإلا٣ان ،الٙاِل

. الُٝىد الىاسدة ِلى الادِاء الّام في الٙٝه : اإلابدث ألاو٥ 

 :الُٝذ الىاسد ِلى الادِاء الّام مً خُث الّٙل : اإلاىلب ألاو٥ 

ِم مىالبت مً ٜبل : واإلاٝفىد به  ذُّ َٝ ٚ الادِاء الّام في حشائم مُّىت ِلى َج جٜى

. اإلاججي ِلُه 

 :الُٝذ الىاسد ِلى الادِاء الّام مً خُث الٙاِل : اإلاىلب الثاوي 

ما ًمىْ ئٜامت الادِاء الّام مً اِخباساث في الٙاِل ، وجخمثل ُ٘ما : واإلاٝفىد به 

: ًلي 

. حهالت الٙاِل  – 1

. ِذم أهلُت الٙاِل  – 2

م الّٙل  – 3 . حهل الّٙا٥ بخدٍش
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4 –  
ً
. ١ىن الٙاِل م٢شها

 بالفالح  – 5
ً
. ١ىن اإلاتهم مّشو٘ا

. ١ىن الٙاِل ٔحر معلم ِلى جٙفٍُل في رل٤ جٝذم ر٠شه  – 6

 :الُٝذ الىاسد ِلى الادِاء الّام مً خُث اإلا٣ان : اإلاىلب الثالث 

مت في م٣ان : واإلاٝفىد به ُى الجٍش ما ًمىْ مً ئٜامت الادِاء الّام مً خُث ٜو

ذ ظبٞ بُان رل٤  . مّحن؛ ٠ذاس الحشب ، ٜو

 :الُٝذ الىاسد ِلى الادِاء الّام مً خُث الضمان : اإلاىلب الشابْ 

مت في صمً : واإلاٝفىد به  ُى الجٍش ما ًمىْ مً ئٜامت الادِاء الّام مً خُث ٜو

. مّحن؛ ٠ضمً اإلاجاِت 

. الُٝىد الىاسدة ِلى الادِاء الّام في الىٍام : اإلابدث الثاوي 

 :الُٝذ الزي جٙشله ـٙت الٙاِل : اإلاىلب ألاو٥ 

ٝام مباؼشة بذون ُٜذ ِلى مً اسج٢ب  ًُ ألاـل في الىٍام العّىدي أن الادِاء الّام 

خباساث جشحْ لىٍام اإلامل٢ت   مً الىاط اِل
ً
مت ؛ ل٢ً الىٍام اظدثجى أـىا٘ا الجٍش

الذاخلي ، أو جشحْ للٝاهىن الذولي ، ٘ال ًٝام ِليهم الادِاء الّام مباؼشة ، وهى ما 

. ًىلٞ ِلُه الحفاهت الٝمائُت 

 أو 
ً
 ِلى الادِاء الّام ٘شله ـٙت الٙاِل ل٣ىهه ٜالُا

ً
وهزا الاظخثىاء ٌّخبر ُٜذا

مً في خ٢مه ٠أِماء دًىان اإلاٍالم وأِماء هُئت الخدُٝٞ والادِاء الّام ، أو 

 
ً
. دبلىماظُا

ٝت خاـت  وهزا ال ٌّجي ِذم معائلت مً لهم هزه الحفاهت ؛ بل ل٣ل منهم وٍش

مت مً الجشائم  . للخّامل مّه خحن اسج٣ابه لجٍش

مت : اإلاىلب الثاوي  ت الجٍش َُّ  :الُٝذ الزي جٝخمُه هِى

ٚ الادِاء الّام في الجشائم التي ٘يها خٞ مؽتٟر ِلى ؼ٣ىي مً : واإلاٝفىد به  جٜى

خباس خالت وحىد  (ـاخب الحٞ الخاؿ  )اإلاججي ِلُه  ، ل٢ً الىٍام ولْ في الِا

مفلحت ِامت ٘أحاص لهُئت الخدُٝٞ والادِاء الّام الخدُٝٞ والادِاء في الجشائم ئرا 

. سأث اإلافلحت الّامت حعخذعي رل٤ 



45 
 

اهٝماء الادِاء الّام : الباب الثالث 

اهٝماء الادِاء الّام بالح٢م : الٙفل ألاو٥ 

: ماهُت الح٢م : اإلابدث ألاو٥ 

  :ماهُت الح٢م في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

للح٢م ِىذ الٙٝهاء اـىالح ِام وخاؿ ، والزي يهمىا هىا الاـىالح الخاؿ في 

ٙه  ئلضام الٝاض ي ومً في خ٢مه اإلاد٣ىم ِلُه بد٢م : باب الٝماء ، وخالـت حٍّش

 
ً
. الؽُش ٌاهشا

  :ماهُت الح٢م في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

ٙه ؛ والخالـت  ذ أؼاس بّن الؽشاح ئلى حٍّش ٙه ، ٜو أن : لم ًخىٛش الىٍام ئلى حٍّش

ٙه في الىٍام مْ مالخٍت أنَّ الح٢م في الىٍام  ٙه في الؽُش ًىىبٞ ِلى حٍّش حٍّش

م ، وال ًذخل ُ٘ه ما ًفذس مً اللجان التي  ِ
ّ
َد٢

ُ
ٜاـٌش ِلى ما ًفذسه الٝاض ي واإلا

اث راث الفٙت الٝمائُت ٘ان الىٍام أولٞ ِليها لَٙ الٝشاساث  . جٙفل في اإلاىاِص

: ؼشوه الح٢م : اإلابدث الثاوي 

  :ؼشوه الح٢م في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

 ًجب أن جخىا٘ش لصحت الح٢م الزي ًفذس مً الٝاض ي إلنهاء 
ً
ر٠ش الٙٝهاء ؼشووا

الذِىي بّمها ِام في ١ل خ٢م، وبّمها خاؿ بالح٢م في خٝٛى الّباد؛ وظىز٠ش 

: الؽشوه اإلاخّلٝت باالدِاء الّام

 لذلُل ٜىعي مً ٠خاب أو ظىت أو ئحماُ : الؽشه ألاو٥ 
ً
أن ال ٣ًىن الح٢م مخالٙا

وهزا مدل اجٙاٛ بحن الٙٝهاء ئال في الُٝاط الجلي ٘للحىابلت سواًت :أو ُٜاط حلي 

. ٜى٥ الجمهىس في اإلاعألت : بصحت الح٢م ئرا خالٚ الُٝاط الجلي ؛ والفىاب 

 : الؽشه الثاوي 
ً
 ومُّىا

ً
. أن ٣ًىن الح٢م واضحا

ال خالٗ بحن الٙٝهاء في اؼتراه أن :أن ٣ًىن الح٢م بفُٕت ؤلالضام : الؽشه الثالث 

٣ًىن الح٢م بفُٕت ملضمت ؛ ل٢ً اخخلٙىا في اؼتراه ـٍُٕت مُّىت لإللضام ، زم 

. الٝائلىن باؼتراه ـٍُٕت مُّىت اخخلٙىا في هزه الفُٕت 

 : الؽشه الشابْ 
ً
ُت التي ُبِجَي : واإلاٝفىد بهزا :أن ٣ًىن الح٢م معببا اإلاعألت الؽِش

ذ اخخلٚ الٙٝهاء في هزه اإلاعألت ، والشاجح ... الح٢م ِليها مً ؼهادة أو ئٜشاس  : ٜو
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ذ بعبب الح٢م ، ئال أن هىاٟ خاالث أوحب  ٜى٥ الجمهىس مً اظخدباب الخفٍش

ذ بعبب الح٢م ، وهي  : الٙٝهاء ٘يها الخفٍش

ئرا خ٢م الٝاض ي ِلى ٔائٍب أو ـٕحر ، ٘اهه ًجب ِلى الٝاض ي حعبِب خ٢مه  – 1

خه والىًّ ُ٘ه  . لُخم٢ً الٕائب خا٥ ٜذومه مً مّ٘ش

ْ ئلى الٝاض ي خ٢م ٜاٍك آخش ٘ىٝمه ، ٘اهه ًجب ِلُه أن ًبحن ظبب  – 2 ئرا ٘س

. الىٝن 

ئرا خ٢م الٝاض ي بّلمه ، ٘اهه ًجب ِلُه أن ًفشح باإلاعدىذ لذْ٘ التهمت ِىه  – 3

 .

اإلاد٣ىم له ئرا ظأ٥ الٝاض ي أن ٌسجل له بما زبذ له ِىذه ، لضم الحا٠م أن  – 4

ز٠ش الىحه الزي زبذ به الحٞ  . ٌسجل له بزل٤ ٍو

 ، أو ٜاض ي لشوسة ، ٘اهه ًجب  – 5
ً
 ، أو ٘اظٝا

ً
 ، أو حاهال

ً
ئرا ١ان الٝاض ي مٝلذا

. ِلُه أن ًفشح في خ٢مه باإلاعدىذ 

م ، ٘اهه ًجب ِلُه أن ًبحن معدىذه في الح٢م  – 6 ِ
ّ
َد٢

ُ
.  اإلا

ذ اخخلٚ الٙٝهاء في :أن ٣ًىن الح٢م بدمىس اإلاذعى ِلُه : الؽشه الخامغ  ٜو

مزهب الجمهىس مً ِذم : الٝماء ِلى الٕائب في خٝٛى هللا ِلى ٜىلحن ، والشاجح 

. حىاص رل٤ في خٝٛى هللا ، ٘ان خ٢م ِلُه الٝاض ي لم ًصح خ٢مه 

  :ؼشوه الح٢م في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

: ًم٢ً جدذًذ هزه الؽشوه ُ٘ما ًلي 

ّت ؤلاظالمُت : الؽشه ألاو٥   للؽَش
ً
ومً جمام هزا الؽشه :أن ال ٣ًىن الح٢م مخالٙا

 إلاا ًفذسه ولي ألامش مً أهٍمت ال جخّاسك مْ ال٢خاب 
ً
أن ال ٣ًىن الح٢م مخالٙا

. والعىت 

 : الؽشه الثاوي 
ً
. أن ٣ًىن ملضما

 ِلى ؼشه : الؽشه الثالث 
ً
. أن ال ٣ًىن مّلٝا

 : الؽشه الشابْ 
ً
. أن ٣ًىن معببا

 : الؽشه الخامغ 
ً
. أن ٣ًىن مذوها

 مً زالزت ٜماة : الؽشه العادط 
ً
وهزا الؽشه في ٜماًا الٝخل أو :أن ٣ًىن ـادسا

الشحم أو الٝىْ ، ٠ما هقَّ الىٍام ِلى أن ألاخ٣ام الفادسة مً دًىان اإلاٍالم ئرا 
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مىًٍ ، ٘ال بذ أن ٣ًىن ـذوسها  ١اهذ مً الذائشة اإلاخخفت اإلا٣ىهت مً سئِغ ِو

يعب الح٢م ئلى الذائشة ؛ ٘ارا ـذس مً ٜاٍك  مً أِماء الذائشة مجخمّحن ، ٍو

 
ً
. واخذ لم ٢ًً مّخبرا

: أزش الح٢م : اإلابدث الثالث 

 :أزش الح٢م في الٙٝه : اإلاىلب ألاو٥ 

خمثل هزا ألازش ُ٘ما  ئنَّ الهذٗ مً الح٢م الٝمائي هى ما ًترجب ِلُه مً آزاس، ٍو

: ًلي

 
ً
ُت ، :اللضوم : أوال  ؼشائىه الؽِش

ً
ُا  للحٞ معخ٘ى

ً
٘لِغ ألخٍذ هٝمه ئرا ١ان مىابٝا

: وجٙفُل هزا في اإلاعائل الخالُت 

ئرا خ٢م الٝاض ي في الذِىي بّذ اظدُٙاء : وحه لضومه للحا٠م : اإلاعألت ألاولى 

: ؼشووها لِغ له الشحُى وحُٕحر خ٢مه ، ٘ان ٌهش للٝاض ي أهه أخىأ ٘زل٤ لشبان 

أن ًخىئ ُ٘ما ال ٌعٓى ُ٘ه الاحتهاد ، ٘ال خالٗ بحن الٙٝهاء أهه : المشب ألاو٥ 

 لل٢خاب والعىت 
ً
ٝا . ًجب ِلُه الشحُى ًِ خ٢مه اإلاخالٚ والح٢م ٘و

أن ًخىئ ُ٘ما ٌعٓى ُ٘ه الاحتهاد بّذ أن ًجتهذ ٘يها ، ّ٘امت : المشب الثاوي 

. الٙٝهاء مً اإلازاهب ألاسبّت ِلى أهه لِغ له الشحُى ُ٘ه خ٢مه 

ٝفذ به : وحه لضومه لٕحره : اإلاعألت الثاهُت  ً هٝن : ٍو أهه ال ًجىص للٝماة آلاخٍش

ْ ئليهم إلحماُ ألائمت ِلى أن خ٢م هللا ما خ٢م به الحا٠م في  الح٢م الٝمائي ئرا ٘س

. معائل الاحتهاد ، وأن رل٤ الح٢م ًجب اجباِه ِلى حمُْ ألامت 

: واظدثجى الٙٝهاء مً هزه اإلاعألت خاالٍث ًجىص ٘يها للٝاض ي هٝن خ٢م ٔحره ، وهي

 لل٢خاب أوالعىت أو ؤلاحماُ أو الُٝاط الجلي ؛ : الحالت ألاولى 
ً
ئرا ١ان الح٢م مخالٙا

ل ، أو ١ان  وهزا مٌُٝذ بّذم وحىد مّاسٍك ساجح له ، أو ِذم ٜابلُت الىق للخأٍو

 ًيبى الٙهم ًِ ٜبىله في ألاصح 
ً
له بُّذا . جأٍو

ُم ِليها : الحالت الثاهُت  ذَّ َٝ ًُ ُت مً ٔحر مّاسٍك   للٝىاِذ الؽِش
ً
ئرا ١ان الح٢م مخالٙا

 : 
ً
َن ئحماِا ِٝ . ُه

 ِلى الًٍ والخخمحن مً ٔحر احتهاد في ألادلت ، : الحالت الثالثت 
ً
ئرا ١ان الح٢م مبيُا

. ٘زل٤ باوٌل 

ٍٞ ، ٘اهه : الحالت الشابّت   مً ٜاٍك حاهٍل أو ٌالٍم أو ٘اظ
ً
ئرا ١ان الح٢م ـادسا
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ذ مً الٝماة ٘ما ١ان : ًىٝن ؛ والشاجح في هزه اإلاعألت  َّٙ َخَف ًُ أنَّ هزا الح٢م 

َن  ِٝ  لم ًىٝن ، وما ١ان ٔحر ـىاٍب ُه
ً
. ـىابا

 مً ٜاٍك في دِىي لم ًٙىله ؤلامام الىٍش : الحالت الخامعت 
ً
ئرا ١ان الح٢م ـادسا

 
ً
. ٘يها ، ٘اهه ًىٝن وال ٣ًىن الصما

 
ً
وهزا هى الثمشة الّملُت والهذٗ ألاظاط مً ئٜامت الادِاء :وحىب الخىُٙز : زاهُا

. الّام 

 
ً
ْ الخالٗ : زالثا ٍٗ بحن الّلماء في أنَّ خ٢م الحا٠م في اإلاعائل :أهه ً٘ش وهزا بال خال

ْ الخالٗ ، هى مُٝذ بالخالٗ اإلاّخبر بحن الّلماء  . الاحتهادًت ً٘ش

 :أزش الح٢م في الىٍام : اإلاىلب الثاوي 

: بفذوس خ٢م نهائي في الذِىي جترجب ِلُه آلازاس الخالُت 

 
ً
أن ألامش اإلاٝض ي ًفبذ له ٜىة لم ج٢ً ٜبل : ًٝفذ به : حجُت ألامش اإلاٝض ي : أوال

الح٢م ال ًجىص للمد٢مت التي أـذسث الح٢م أو أًت مد٢مت أخشي الىٍش ُ٘ما 

. ٜض ى به الح٢م 

 
ً
ْ الادِاء الّام ، وال ًخم الخىُٙز ختى : وحىب جىُٙزه : زاهُا وهزا هى الٕاًت مً ٘س

 
ً
فبذ نهائُا . ٢ًدعب الح٢م الٝىُّت ٍو

اة اإلاتهم : الٙفل الثاوي  اهٝماء الادِاء الّام ب٘ى

اة اإلاتهم في الٙٝه : اإلابدث ألاو٥   :اهٝماء الادِاء الّام ب٘ى

اة مشج٢ب  ال٢الم ًِ هزه اإلاعألت مبجي ِلى ٠الم الٙٝهاء في ظٝىه الّٝىبت ب٘ى

ْ ِلى اإلاتهم ِلى ٜعمحن  مت ، والّٝىباث التي جٜى . بذهُت ، ومالُت : الجٍش

ال خالٗ بحن الٙٝهاء في ... ٘الّٝىباث التي جخّلٞ بالبذن ١الٝخل والشحم والجلذ 

اة اإلاتهم  . ظٝىوها ب٘ى

ما : ل٢ً اخخلٚ الٙٝهاء في ِٝىبت الفلب ، هل حعٝي بمىث اإلاتهم ؟ والشاجح 

. رهب ئلُه الجمهىس مً ظٝىه الّٝىبت 

ش ، ولِغ في الحذود ش يٌء مً  وأما الّٝىباث اإلاالُت ٘انها مىدفشة في باب الخٍّض

رل٤ ، ولم أٜٚ ِلى ٠الم للٙٝهاء في هزه اإلاعألت ؛ ل٢ً الزي ًىهش أن الّٝىبت 

. اإلاالُت حعٝي بمىث اإلاتهم ١الّٝىبت البذهُت 
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اة اإلاتهم في الىٍام : اإلابدث الثاوي   :اهٝماء الادِاء الّام ب٘ى

 
ً
هفذ ألاهٍمت والٝشاساث ِلى أن الذِىي الّامت جىٝض ي في الادِاء الّام مىلٝا

اة اإلاتهم  . ب٘ى

 

 اهٝماء الادِاء الّام بالّٙى ًِ اإلاتهم: الٙفل الثالث 

: اهٝماء الادِاء الّام بالّٙى ًِ اإلاتهم في الٙٝه : اإلابدث ألاو٥ 

  مً ًمل٤ الّٙى ؟: اإلاىلب ألاو٥ 

ْ أمش مشج٢ب اإلاى٢ش ئلى ؤلامام  . ٣ًىن مً ألا٘شاد ، ورل٤ بّذم ٘س

لى هزا ٣ًىن جٝعُم  ٣ىن مً ؤلامام ، ورل٤ بّذم مّاٜبت ٘اِل اإلاى٢ش ، ِو ٍو

حن  : اإلاىلب ئلى الِٙش

 ال خالٗ بحن الّلماء أن لأل٘شاد الّٙى ، وهى ما :الّٙى مً ألا٘شاد : الُٙش ألاو٥ 

ًىلٞ ِلُه الٙٝهاء العتر ، وهى مُٝذ بما ئرا لم ًبلٖ ؤلامام ، ٘ارا بلٖ ؤلامام اهتهذ 

ذ ظبٞ بُان هزه اإلاعألت بالخٙفُل  . ـالخُت الّٙى لأل٘شاد ، ٜو

 :بُان رل٤ ُ٘ما ًأحي : الّٙى مً ؤلامام : الُٙش الثاوي 

ال خالٗ بحن الٙٝهاء أن ؤلامام لِغ له : ِٙى ؤلامام في باب الحذود : اإلاعألت ألاولى 

 لحّذٍ مً الحذود 
ً
. الّٙى ًِ الحذود ٜبل الح٢م وال بّذه ئرا ١ان الّٙل مىحبا

ش : اإلاعألت الثاهُت  اخخلٚ الٙٝهاء في خ٢م ِٙى ؤلامام : ِٙى ؤلامام في باب الخٍّض

 لحٞ هللا ، والشاجح 
ً
شا ما رهب ئلُه الجمهىس مً حىاص رل٤ ئرا : ُ٘ما ًٝخض ي حٍّض

. اٜخمخه اإلافلحت 

 :ؼشوه الّٙى : اإلاىلب الثاوي 

لم ًىق الٙٝهاء ِلى ؼشوٍه مُّىت للّٙى ًِ خٝٛى هللا ، ل٢ً ًم٢ً اظخيباه 

: رل٤ مً زىاًا ٠المهم ، وهي ٠ما ًلي 

. أن ال ٣ًىن الّٙى في خّذٍ مً خذود هللا  – 1

وهزا الؽشه مّخبر ِىذ حمهىس الٙٝهاء ئال :أن ٣ًىن في الّٙى مفلحت ساجحت  – 2

. الؽاُّ٘ت 

. أن ال ٣ًىن الّٙى ًِ متهم مؽهىس بالٙعٞ والٙجىس  – 3
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 مً ألا٘شاد : أن ٣ًىن الّٙى ٜبل بلٓى ؤلامام  – 4
ً
. ئرا ١ان الّٙى ـادسا

 :الّٙى ًِ اإلاتهم في الىٍام : اإلابدث الثاوي 

ّت   ئلى ٜىاِذ الؽَش
ً
ٜشس الىٍام ٜاِذة الّٙى ًِ ِٝىبت الحٞ الّام اظدىادا

: ؤلاظالمُت وأخ٣امها ، ٠ما في اإلاىالب الخالُت 

 مً ًمل٤ خٞ الّٙى ؟: اإلاىلب ألاو٥ 

 
ً
مت : هق ٜشاس الهُئت الٝمائُت الّلُا ِلى أنَّ :ألا٘شاد : أوال الدعتر ِلى الجٍش

مت  ها ، خعبما جٝخمُه مشجبت الجٍش ش مٝت٘ر  جىحب حٍّض
ٌ
اهـ ، . واإلاجشمحن مّفُت

ش ؛ وأما حشائم الحذود ٘ال  وهزا لِغ ِلى ئوالٜه بل هى ٜاـٌش ِلى حشائم الخٍّض

 إلحماُ الٙٝهاء ِلى أنَّ الدعتر في الحذود مىذوب 
ً
. ٌّخبر الدعتر ٘يها مّفُت

 
ً
مً العائذ ـذوس ٍِٙى مً اإلال٤ ١لَّ ِاٍم ًٝشس ُ٘ه الّٙى ًِ بّن :ولي ألامش : زاهُا

ت التي ـذس ٘يها خ٢م ٜمائي ، وهزا الّٙى ًٝخفش ِلى الّٝىباث  ٍش الّٝىباث الخٍّض

ت  ٍش . الخٍّض

 :ؼشوه الّٙى : اإلاىلب الثاوي 

:  هقَّ الىٍام ِلى ؼشوٍه للّٙى ًِ الّٝىبت ، وجخمثل ُ٘ما ًلي 

 مً خذود هللا  – 1
ً
. أن ال ج٣ىن الّٝىبت خذا

. أن ًفذس خ٢ٌم في الٝمُت  – 2

3 –  ِ
ّٞ ٍ ِام ، ئنهاُء الح

ّٞ ٍ خاؿ وخ
ّٞ ٌؽتره في الّٙى في الجشائم اإلاؽتر٠ت ِلى خ

. الخاؿ 

. اهٝماء الادِاء الّام بالخٝادم : الٙفل الشابْ 

: اهٝماء الادِاء الّام بالخٝادم في الٙٝه : اإلابدث ألاو٥ 

: ماهُت الخٝادم : اإلاىلب ألاو٥ 

. جىاو٥ الضمً ِلى ّ٘ل اإلاّفُت : ًٝفذ بالخٝادم في الادِاء الّام 

 :مؽشوُِت الخٝادم : اإلاىلب الثاوي 

 ، 
ً
شا ذ ًٝخض ي حٍّض  مً الحذود ، ٜو

ً
ا الخٝادم ٜذ ٣ًىن في ٍّ٘ل ًٝخض ي خذَّ

 مً :الخٝادم في الحذود : الُٙش ألاو٥ 
ً
اجٙٞ الٙٝهاء ِلى أنَّ مً ّ٘ل ما ًٝخض ي خذا

ش وابً أبي لُلى  خذود هللا وبلٖ ؤلامام ، ٘اهه ًٝام ِلُه ، وال ٌعٝي بالخٝادم ئال ٘ص
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ً
. مً الحىُٙت ٘زهبا ئلى ظٝىه الحذ بالخٝادم مىلٝا

واخخلٚ الٙٝهاء ُ٘ما ئرا جأخش الؽاهذ ًِ أداء ؼهادجه بأن ؼهذ بدّذٍ ٜذًم ، أو 

أٜشَّ ٘اِل اإلاى٢ش بِّٙل خّذٍ ٜذًم ٘هل ًثبذ الحذ أم ال ؟ ظيبحن هزا في اإلاعألخحن 

: الخالُخحن 

ال خالٗ بحن الٙٝهاء أنَّ مً أٜشَّ بدّذٍ ٜذًم أُٜم : ؤلاٜشاس بدّذٍ ٜذًم : اإلاعألت ألاولى 

ِلُه الحذ ، وال جأزحر لخأخش ئٜشاسه ِلى الثبىث ، واظدثجى أبى خىُٙت وأبى ًىظٚ خذَّ 

. الؽشب 

 مً : الؽهادة بدّذٍ ٜذًم : اإلاعألت الثاهُت 
ً
ال خالٗ بحن الٙٝهاء في مً ؼهذ خذا

ٝام الحذ ِلى مً زبذ ِلُه  . الحذود زم جأخش في أداء ؼهادجه لّزس أنها جٝبل ، ٍو

أنها ال جٝبل وجشد لىحىد التهمت ، : واخخلٙىا في مً أخش الؽهادة لٕحر ِزس ؛ والشاجح 

وبهزا ٜا٥ الحىُٙت في ٔحر خذ الٝزٗ ، وبّن الحىابلت ، وأؼاس ئلُه بّن 

. الؽاُّ٘ت 

ش   :الُٙش الثاوي الخٝادم في الخٍّض

ذ ٍ وواضٍح للٙٝهاء في معألت الخٝادم ، ل٢ً ًٙهم مً  لم أٜٚ ِلى ٠الم ـٍش

ش بالخٝادم  . ٠المهم أن مزهب الجمهىس ِذا اإلاال٢ُت ِذم ظٝىه الخٍّض

 :مذة الخٝادم : اإلاىلب الثالث 

اخخلٚ الٙٝهاء الٝائلىن بّذم ٜبى٥ الؽهادة أو ؤلاٜشاس ئرا جأخش جٝذًمهما في جدذًذ 

ًً هزه اإلاعألت  لى الٝى٥ الزي ظبٞ جشحُده ٘انَّ  ؛ ِو
ً
اإلاذة التي ٌّخبر بهما مخأخشا

. ٔحر واسدٍة ِىذها 

 :اهٝماء الادِاء الّام بالخٝادم في الىٍام : اإلابدث الثاوي 

جخخلٚ هزه اإلاعألت مً هٍاٍم آلخش ، ألنَّ ٢٘شة الخٝادم لم جشد في الىٍام ٢ٙ٠شة 

معخٝلت لها ٜىاِذها وأخ٣امها ، وئهما وسدث في بّن ألاهٍمت التي جخممً 

ت ، وهٍام الخأمُىاث ، وهٍام اإلاىاوئ  ت ؛ ٠ىٍام الّالماث الخجاٍس ٍش ِٝىباٍث حٍّض

. واإلاشافئ 

خ مخالٙت الىٍام ، ئال أهه في خا٥ اجخار أي ئحشاء مً  بذأ اخدعاب اإلاذة مً جاٍس ٍو

ترجب ِلُه البذء بمشوس  ئحشاءاث الخدُٝٞ أو اإلادا٠مت مْ اإلاتهم جىٝىْ هزه اإلاذة ، ٍو

. مذة الخٝادم مً حذًذ 
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اهٝماء الادِاء الّام بالخىبت : الٙفل الخامغ 

: اهٝماء الادِاء الّام بالخىبت في الٙٝه : اإلابدث ألاو٥ 

 :ماهُت الخىبت في الاـىالح : اإلاىلب ألاو٥ 

ٙاث الٙٝهاء أن الخىبت في الٙٝه  سحُى الّبذ ًِ : ًم٢ً الٝى٥ مً مجمُى حٍّش

 اإلاّفُت ئلى الىاِت 
ً
.  ألمش هللا امخثاال

:  بدٞ هللا هي ٠ما ًلي اإلاخّلٝت:ؼشوه الخىبت : اإلاىلب الثاوي 

. ؤلاٜاُل ًِ اإلاّفُت : الؽشه ألاو٥ 

. الىذم ِلى ّ٘ل اإلاّفُت : الؽشه الثاوي 

. الّضم ِلى ِذم الّىدة ئلى ّ٘ل اإلاّفُت : الؽشه الثالث 

: أزش الخىبت ِلى الادِاء الّام : اإلاىلب الثالث 

 ، وهزا ما ظىدىاوله في 
ً
شا  مً الحذود أو حٍّض

ً
ًخخلٚ بدعب ١ىن اإلاىلىب خذا

حن آلاجُحن  : الِٙش

 :أزش الخىبت ِلى الادِاء الّام في الحذود : الُٙش ألاو٥ 

 
ً
: للمداسب خالخحن :أزش الخىبت ِلى خّذِ الحشابت : أوال

اجٙٞ الٙٝهاء ِلى أنَّ اإلاداسب ئرا : جىبت اإلاداسب ٜبل الٝذسة ِلُه : الحالت ألاولى 

مت  . جاب ٜبل الٝذسة ِلُه ظٝي هقُّ الحشابت ٠ما هفذ ِلى رل٤ آلاًت ال٢ٍش

أن ًشبي : واخخلٚ الٙٝهاء في ـٙت الخىبت التي حعٝي الحذ ِلى أٜىا٥ ، والشاجح 

هم ، واإلاعألت  اإلاداسب جىبخه بأماساث ًدبحن منها ـذٜه ؛ ٠أن ٌُّذ للّباد خٜٝى

. احتهادًت لِغ ٘يها هق 

ال خالٗ بحن الٙٝهاء في أنَّ اإلاداسب : جىبت اإلاداسب بّذ الٝذسة ِلُه : الحالت الثاهُت 

 مً ئٜامت خذ الحشابت 
ً
ٕحر ؼِئا

ُ
.  ئرا جاب بّذ الٝذسة ِلُه ٘خىبخه خُيئٍز ال ح

 
ً
ت ، والؽشب : زاهُا :  الخىبت لها خالخان :أزش الخىبت ِلى خذ الضها ، والعٜش

ْ ئلى ؤلامام؛ ٘ٝذ اخخلٚ الٙٝهاء في هزه اإلاعألت ِلى ٜىلحن، : الحالت ألاولى ٜبل ال٘ش

. أنَّ الخىبت حعٝي هزه الحذود: والشاجح

ْ ئلى ؤلامام ؛ اجٙٞ الٙٝهاء ِلى أنَّ الخىبت ال حعٝي الحذود : الحالت الثاهُت  بّذ ال٘ش

. بّذ الٝذسة ِلى ـاخبها 

 
ً
ال خالٗ بحن الٙٝهاء في أهه ال أزش للخىبت في خّذِ :أزش الخىبت ِلى خّذِ الٝزٗ : زالثا
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ٌٞ للّبذ   ، ألهه خ
ً
. الٝزٗ مىلٝا

 
ً
اجٙٞ الٙٝهاء ِلى أنَّ اإلاشجذ ئرا جاب وسحْ ئلى :أزش الخىبت ِلى خّذِ الشدة : سابّا

ْ ئلى ؤلامام أم بّذه  ذ جىبخه ، وظٝي ِىه خذُّ الشدة ظىاء جاب ٜبل ال٘ش
َ
ِبل

ُ
ؤلاظالم ٜ

 .

 
ً
ال خالٗ بحن الٙٝهاء أنَّ البٕاة ئرا جابىا ظٝىذ :أزش الخىبت ِلى خّذِ البغي : خامعا

. ِنهم الذِىي الّامت 

ش : الُٙش الثاوي   :أزش الخىبت ِلى الادِاء الّام في الخّاٍص

ْ ئلى ؤلامام وما ١ان  ش بحن ما ١ان ٜبل ال٘ش لم ًٙفل الٙٝهاء في أزش الخىبت في الخّاٍص

ش ٌعٝي بالخىبت  بّذه ؛ ول٢ً ًإخز مً ِمىم ألادلت الىاسدة في الخىبت أنَّ الخٍّض

ْ ئلى ؤلامام ؛ بل هى  ش الزي بّذ ال٘ش  ، وهزا لِغ ِلى ئوالٜه باليعبت للخٍّض
ً
مىلٝا

. مُٝذ باحتهاد الحا٠م الؽشعي 

 :اهٝماء الادِاء الّام بالخىبت في الىٍام : اإلابدث الثاوي 

 
ً
اهٙشد الىٍام العّىدي باِخباس الخىبت أخذ أظباب اهٝماء الذِىي الّامت مّخمذا

. في رل٤ ِلى ما حاء في الٙٝه ؤلاظالمي 

اهٝماء الادِاء الّام بالخىاص٥ ًِ الؽ٣ىي : الٙفل العادط 

: اهٝماء الادِاء الّام بالخىاص٥ ًِ الؽ٣ىي في الٙٝه : اإلابدث ألاو٥ 

 :ماهُت الخىاص٥ والؽ٣ىي في الاـىالح : اإلاىلب ألاو٥ 

ُه مً لشس : واإلاٝفىد به في هزا اإلاٝام  َٝ ِح
َ
ا ل . ِٙى اإلاججي ِلُه ، أو واسزه ِمَّ

 :ؼشوه الخىاص٥ ًِ الؽ٣ىي : اإلاىلب الثاوي 

. أي بالٖ ، ِاٜل : أن ًفذس مً م٣لٚ  – 1

اث التي جصح مْ الهض٥ : واظدثجى الحىُٙت : أن ًفذس مً مخخاس  – 2 الخف٘ش

١الىالٛ والّخاٛ والّٙى ًِ الٝفاؿ ٘انها جصح مْ ؤلا٠شاه ، وهزا الاظخثىاء بٌُّذ 

! ًِ الفىاب 

ٍ ٘ال ًمل٢ه ئال : أن ًفذس ممً ًمل٢ه  – 3
ّٞ أو مً ٌعخيُبه ، ألن الخىاص٥ ئظٝاه لح

. ـاخبه 

وهزا في الخىاص٥ ًِ ما٥ ، وال ٌعشي هزا الؽشه في الٝزٗ : أن ًفذس مً ُخّشٍ  – 4
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ش لحٞ الّبذ  . والٝفاؿ والخٍّض

لٙلٍغ أو ظٍٙه أو مشك ، وهزا الؽشه مبجٌي : أن ًفذس مً ٔحر محجىٍس ِلُه  – 5

ِلى حىاص الحجش مً ِذمه ، والشاجح ما رهب ئلُه حمهىس الٙٝهاء مً حىاص الحجش 

ىٙز ُ٘ما ًخّلٞ  هم ُ٘ما ًخّلٞ باإلاا٥ ، ٍو ِليهم ُ٘ما صاد ًِ الثلث ، ٘ال ًىٙز جف٘ش

. بالّٝىباث 

 :أزش الخىاص٥ ًِ الؽ٣ىي ِلى الادِاء الّام : اإلاىلب الثالث 

:  ًخطح هزا ألازش في الحٝٛى اإلاؽتر٠ت ، وبُان رل٤ ١اآلحي 

 
ً
اخخلٚ الٙٝهاء في خّذِ الٝزٗ ئرا ِٙا اإلاٝزوٗ ًِ خٝه بّذ : في خّذِ الٝزٗ : أوال

أن الحذَّ ٌعٝي بّٙى : الادِاء به ، هل ٌعٝي الحذ بّٙىه أم ال ؟ والشاجح 

 
ً
. اإلاٝزوٗ مىلٝا

 
ً
ت : زاهُا ت ال ٌعٝي بّٙى : في خّذِ العٜش ال خالٗ بحن الٙٝهاء في أنَّ خذَّ العٜش

ّه ئلى الحا٠م  . اإلاعشوٛ مىه بّذ ٘س

 
ً
رهب حمهىس الٙٝهاء ئلى أن اإلاذعي ئرا جىاص٥ ًِ ٜاجل الّمذ : في الٝفاؿ : زالثا

ْ الذِىي ِلُه  . ٘ال ج٘ش

 :اهٝماء الادِاء الّام بالخىاص٥ ًِ الؽ٣ىي في الىٍام : اإلابدث الثاوي 

لم ًخىٛش الىٍام ئلى ر٠ش جٙفُالث الخىاص٥ ًِ الؽ٣ىي ، ول٢ً ظىز٠ش ما ًخّلٞ 

: به مً خال٥ ؤلاؼاساث في الىٍام 

ُه مً لشس : ماهُت الخىاص٥  َٝ ِح
َ
. ِٙى اإلاججي ِلُه أو واسزه ِما ل

. مىالبت اإلاججي ِلُه بدٝه الخاؿ ئلى حهت مخخفت : ماهُت الؽ٣ىي 

ّت ؤلاظالمُت : ؼشوه الخىاص٥  لم ًدذدها الىٍام ، وبما أنَّ اإلامل٢ت جىبٞ الؽَش

. ٘خ٣ىن أخ٣ام الخىاص٥ اإلاز١ىسة في الٙٝه هي اإلاّخبرة 

 
ً
. وجىاص٥ اإلاذعي بالحٞ الخاؿ ال ًإزش ِلى اظخمشاس الذِىي الّامت مىلٝا

 

لى آله  جم اإلاخخفش ، وهلل الحمذ واإلاىت ، وـلى هللا وظلم ِلى هبِىا مدمذ ، ِو

. وصحبه أحمّحن 

 


