ناهىن الػهىباث اإلاهغي عنم  58لؿىت  1937و ًل الخػضًالث الى خض ناهىن  95لؿىت 2003
هدً قاعوم ألاوُ ملَ مهغ
نغع مجلـ الكُىر ومجلـ الىىاب (  ) 2الهاهىن آلاحى ههه ونض نضنىا غلُه وؤنضعهاه :
ماصة [ ] 1
ًلغى ناهىن الػهىباث الجاعي الػمل به ؤمام املخايم ألاهلُت وناهىن الػهىباث الظي جُبهه املخايم
املخخلُت وَؿخػاى غجهما بهاهىن الػهىباث اإلاغاقو لهظا الهاهىن .
ماصة [ ] 2
غلى وػٍغالخهاهُت جىكُظ هظا الهاهىن وَػمل به مً  15ؤيخىبغ ؾىت . 1937
هإمغ بإن ًبهم هظا الهاهىن بساجم الضولت وؤن ًيكغفى الجغٍضة الغؾمُت وٍىكظ يهاهىن مً نىاهحن الضولت .
نضع بؿغاي غابضًً فى  23حماصي ألاولى ؾىت ً 31 ( 1356ىلُت ؾىت . ) 1937
وػٍغالخهاهُت
ملَ مهغ
الباب ألاوُ
نـىاغض غمـىمُت
ماصة [ ] 1
حؿغي ؤخٍام هظا الهاهىن غلى ًل مً ًغجٌب فى الهُغاإلاهغي حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم غلحها قُه .
ماصة [ ] 2
ً
حؿغي ؤخٍام هظا الهاهىن ؤًًا غلى ألاشخام آلاحى طيغهم :
ً
ً
ً
ً
ؤوال ً :ل مً اعجٌب فى زاعج الهُغ قػال ًجػله قاغال ؤو قغٍٍا فى حغٍمت ونػذ ًلها ؤو بػًها فى حمهىعٍت
مهغالػغبُت .
ً
زاهُا ً :ل مً اعجٌب زاعج حمهىعٍت مهغالػغبُت حغٍمت مً الجغاثم آلاجُت :
(ؤ) حىاًت مسلت بإمً الخٌىمت مما هو غلُه فى البابحن ألاوُ والثاوى مً الٌخاب الثاوى مً هظا الهاهىن .
(ب) حىاًت جؼوٍغمما هو غلُه فى اإلااصة  206مً هظا الهاهىن .
(ج) حىاًت جهلُض ؤو جؼٍُل ؤو جؼوٍغ غملت وعنُت ؤو مػضهُت مما هو غلُه فى اإلااصة  202ؤو حىاًت بصزاُ جلَ
الػملت الىعنُت ؤو اإلاػضهُت اإلاهلضة ؤو اإلاؼٍكت ؤو اإلاؼوعة بلى مهغ ؤو بزغاحها مجها ؤو جغوٍجها ؤو خُاػتها بههض
ً
التروٍج ؤو الخػامل بها مما هو غلُه فى اإلااصة  203بكغٍ ؤن جٌىن الػملت مخضاولت ناهىها فى مهغ .
مادة [ ] 3
ً
ًل مهغي اعجٌب وهى فى زاعج الهُغ قػال ٌػخبر حىاًت ؤو حىدت فى هظا الهاهىن ٌػانب بمهخط ى ؤخٍامه
ً
بطا غاص بلى الهُغ وًان الكػل مػانبا غلُه بمهخط ى ناهىن البلض الظي اعجٌبه قُه .
ماصة [ ] 4
ال جهام الضغاوي الػمىمُت غلى مغجٌب حغٍمت ؤو قػل فى الخاعج بال مً الىُابت الػمىمُت  ،وال ججىػ بنامتها
غلى مً ًثبذ ؤن املخايم ألاحىبُت بغؤجه زم ؤؾىض بلُه ؤو ؤنها خٌمذ غلُه نهاثُا واؾخىفى غهىبخه .
ماصة [ ] 5
1

ٌػانب غلى الجغاثم بمهخط ى الهاهىن اإلاػمىُ به ونذ اعجٍابها ومؼ هظا بطا نضع بػض ونىع الكػل ونبل
الخٌم قُه نهاثُا ناهىن ؤنلر للمتهم قهى الظي ًدبؼ صون ؾحره .
وبطا نضع ناهىن بػض خٌم نهاجى ًجػل الكػل الظي خٌم غلى املجغم مً ؤحله ؾحر مػانب ًىنل جىكُظ
الخٌم وجيخهى آزاعه الجىاثُت .
ً
ؾحر ؤهه فى خالت نُام بحغاءاث الضغىي ؤو نضوع خٌم باإلصاهت قحها وًان طلَ غً قػل ونؼ مسالكا لهاهىن
ًىهى غً اعجٍابه فى قترة مدضصة قةن اهتهاء هظه الكترة ال ًدىُ صون الؿحر فى الضغىي ؤو جىكُظ الػهىباث
املخٌىم بها .
ماصة [ ] 6
ً
ال ًمـ الخٌم بالػهىباث اإلاىهىم غلحها فى الهاهىن ما ًٌىن واحبا للخهىم مً الغص والخػىٌٍ .
ماصة [ ] 7
ال جسل ؤخٍام هظا الهاهىن فى ؤي خاُ مً ألاخىاُ بالخهىم الصخهُت اإلاهغعة فى الكغَػت الؿغاء .
ماصة [ ] 8
جغاعى ؤخٍام الٌخاب ألاوُ مً هظا الهاهىن فى الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى الهىاهحن واللىاثذ الخهىنُت بال
بطا وحض قحها هو ًسالل طلَ
الباب الثاوى
ؤهىاع الجغاثم
ماصة [ ] 9
الجغاثم زالزت ؤهىاع :
ألاوُ  :الجىاًاث .
الثاوى  :الجىذ .
الثالث  :املخالكاث .
ماصة [ )1( ] 10
الجىاًاث ه ى الجغاثم اإلاػانب غلحها بالػهىباث آلاجُت :
ؤلاغضام .
السجً اإلاابض
السجً اإلاكضص .
السجً .
ماصة [ ) 1 ( ] 11
الجىذ هى الجغاثم اإلاػانب غلحها بالػهىباث آلاجُت :
* الخبـ .
* الؿغامت التى ال جؼٍض ؤنص ى مهضاع لها غلى ماثت حىُه .
ماصة [ ) 2 ( ] 12
املخالكاث هى الجغاثم اإلاػانب غلحها بالؿغامت التى ال ًؼٍض مهضاع لها غلى ماثت حىُه .
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الباب الثالث
الػهىباث
الهؿم ألاوُ
الػهىباث ألانلُت

ماصة [ ] 13
ًل مدٌىم غلُه باإلغضام ٌكىو .
ماصة [ )1( ] 14
السجً اإلاابض والسجً اإلاكضص هما ويؼ املخٌىم غلُه فى ؤخض السجىن املخههت لظلَ ناهىها ،
وحكؿُلت صازلها فى ألاغماُ التى حػُجها الخٌىمت  ،وطلَ مضة خُاجه بطا ًاهذ الػهىبت مابضة ؤو اإلاضص
املخٌىم بها بطا ًاهذ مكضصة .
وال ًجىػ ؤن جىهو مضة الػهىبت بالسجً اإلاكضص غً زالر ؾىحن وال ؤن جؼٍض غلى زمؿت غكغ ؾىت بال فى
ً
ألاخىاُ الخانت اإلاىهىم غلحها ناهىها .

ماصة [ ] 15
ًهط ى مً ًدٌم غلُه بػهىبت ألاقؿاُ الكانت مً الغحاُ اللظًً حاوػوا الؿخحن مً غمغهم ومً اليؿاء
ً
مُلها مضة غهىبخه فى ؤخض السجىن الػمىمُت .
ماصة [ ] 16
غهىبت السجً هى ويؼ املخٌىم غلُه فى ؤخض السجىن الػمىمُت وحكؿُله صازل السجً ؤو زاعحه فى
ألاغماُ التى حػُجها الخٌىمت اإلاضة املخٌىم بها غلُه  ،وال ًجىػ ؤن جىهٌ جلَ اإلاضة غً زالر ؾىحن وال ؤن
ً
جؼٍض غلى زمـ غكغة ؾىت بال فى ألاخىاُ الخهىنُت اإلاىهىم غلحها ناهىها .
ماصة [ ] 17
ًجىػ فى مـىاص الجىاًاث اطا انخًذ ؤخـىاُ الجغٍمت اإلاهامت مً ؤحلها الـضغىي الػمىمُت عؤقت الهًاة
جبضًل الػهىبت غلى الىحه آلاحى ( : ) 1
غهىبت ؤلاغضام بػهىبت السجً اإلاابض ؤو اإلاكضص .
غهىبت السجً اإلاابض بػهىبت السجً اإلاكضص ؤو السجً .
غهىبت السجً اإلاكضص بػهىبت السجً ؤو الخبـ الظي ال ججىػ ؤن جىهو غً ؾخت قهىع .
غهىبت السجً بػهىبت الخبـ التى ال ًجىػ ؤن جىهٌ غً زالزت قهىع .
ماصة [ ] 18
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غهىبت الخبـ هى ويؼ املخٌىم غلُه فى ؤخض السجىن اإلاغيؼٍت ؤو الػمىمُت اإلاضة املخٌىم بها غلُه وال
ًجىػ ؤن جىهٌ هظه اإلاضة غً ؤعبؼ وغكغًٍ ؾاغت وال جؼٍض غلى زالر ؾىحن بال فى ألاخىاُ الخهىنُت
ً
اإلاىهىم غلحها ناهىها .
ً
لٍل مدٌىم غلُه بالخبـ البؿُِ إلاضة ال جخجاوػ الثالزت قهىع ؤن ًُلب بضال مً جىكُظ غهىبت الخبـ
ً
غلُه حكؿُله زاعج السجً َبها إلاا جهغع مً نُىص بهاهىن جدهُو الجىاًاث بال بطا هو الخٌم غلى خغماهه
مً هظا الخُاع .
ماصة [ ] 19
غهىبت الخبـ هىغان :
* الخبـ البؿُِ .
* الخبـ مؼ الكؿل .
واملخٌىم غلحهم بالخبـ مؼ الكؿل ٌؿخؿلىن صازل السجىن ؤو زاعحها فى ألاغماُ التى حػُجها الخٌىمت .
ماصة []20
ًجب غلى الهاض ي ؤن بدٌم بالخبـ مؼ الكؿل ًلما ًاهذ مضة الػهىبت املخٌىم بها ؾىت قإيثر ويظلَ فى
ً
ألاخىاُ ألازغي اإلاػُىت ناهىها.
وفى (ً )1ل ألاخىاُ ألازغي ًجىػ الخٌم بالخبـ البؿُِ ؤو مؼ الكؿل.
ماصة []21
جبخضت مضة الػهىباث اإلاهُضة للخغٍت مً ًىم ؤن ًدبـ املخٌىم غلُه بىاء غلى الخٌم الىاحب الخىكُظ مؼ
مغاغاة بههانها بمهضاعمضة الخبـ الاخخُاَي.
ماصة [)2( ]22
الػهىبت بالؿغامت هى بلؼام املخٌىم غلُه بإن ًضقؼ بلى زؼٍىت الخٌىمت اإلابلـ فى الخٌم.
وال ًجىػ ؤن جهل الؿغامت غً ماثت نغف وال ؤن ًؼٍض خضها ألانص ى فى الجىذ غلى زمؿماثت حىُه  ،وطلَ
مؼ غضم ؤلازالُ بالخضوص التى ًبُجها الهاهىن لٍل حغٍمت.
ماصة [ )1( ]23
بطا خبـ شخو اخخُاَُا ولم ًدٌم غلُه بال بؿغامت وحب ؤن ًىهو مجها غىض الخىكُظ زمؿت حىحهاث
غً ًل ًىم مً ؤًام الخبـ اإلاظيىع.
وبطا خٌم غلُه بالخبـ وبالؿغامت مػا وًاهذ اإلاضة التى نًاها فى الخبـ الاخخُاَي جؼٍض غلى مضة الخبـ
املخٌىم به وحب ؤن ًىهو مً الؿغامت اإلابلـ اإلاظيىع غً ًل ًىم مً ؤًام الؼٍاصة اإلاظيىعة.
الهؿم الثاوي
الػهىباث الخبػُت
ماصة []24
الػهىباث الخبػُت هى :
ؤوال  -:الخغمان مً الخهىم واإلاؼاًا اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة .25
زاهُا  -:الػؼُ مً الىظاثل ألامحرًت.
زالثا  -:ويؼ املخٌىم غلُه جدذ مغانبت البىلِـ.
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عابػا  -:اإلاهاصعة .
ماصة []25
ًل خٌم بػهىبت حىاثُت ٌؿخلؼم خخما خغمان املخٌىم غلُه مً الخهىم واإلاؼاًا آلاجُت .
ؤوال  -:الهبىُ فى ؤي زضمت فى الخٌىمت مباقغة ؤو بهكت مخػهض ؤو ملتزم ؤًا ًاهذ ؤهمُت الخضمت.
زاهُا  -:الخدلي بغجبت ؤو وكإن.
زالثا  -:الكهاصة ؤمام املخايم مضة الػهىبت بال غلى ؾبُل الاؾخضالُ.
ً
عابػا  -:بصاعة ؤقؿاله الخانت بإمىاله وؤماليه مضة اغخهاله وَػحن نُما لهظه ؤلاصاعة جهغه املخٌمت  ،قةطا لم
ٌػُىه  ،غُيخه املخٌمت اإلاضًىت الخابؼ لها مدل بنامخه فى ؾغقت مكىعتها بىاء غلى َلب الىُابت الػمىمُت ؤو
طي مهلخت فى طلَ وٍجىػ للمدٌمت ؤن جلؼم الهُم الظي جىهبه بخهضًم يكالت  .وٌٍىن الهُم الظي جهغه
ً
املخٌمت ؤو جىهبه جابػا لها فى حمُؼ ما ًخػلو بهىامخه.
وال ًجىػ للمدٌىم غلُه ؤن ًخهغف فى ؤمىاله بال بىاء غلى بطن مً املخٌمت اإلاضهُت اإلاظيىعة  .وًل التزام
ًخػهض به مؼ غضم مغاغاة ما جهضم ًٌىن ملغي مً طاجه  .وجغص ؤمىاُ املخٌىم غلُه بلُه بػض اههًاء مضة
ً
غهىبخه ؤو ؤلاقغاج غىه وٍهضم له الهُم خؿابا غً بصاعجه.
ً
زامؿا -:بهائه مً ًىم الخٌم غلُه نهاثُا غًىا فى ؤخض امل جالـ الخؿبُت ؤو مجالـ اإلاضًغٍاث ؤو املجالـ
البلضًت ؤو املخلُت ؤو ؤي لجىت غمىمُت.
ً
ً
ؾاصؾا  -:نالخُخه ؤبضا ألن ًٌىن غًىا فى بخضي الهُئاث اإلابِىت بالكهغة الخامؿت ؤو ؤن ًٌىن زبحرا ؤو
ً
ً
قاهضا فى الػهىص بطا خٌم غلُه نهاثُا بػهىبت ألاقؿاُ الكانت.
ماصة []26
الػؼُ مً وظُكت ؤمحرًت هى الخغمان مً الىظُكت هكؿها ومً اإلاغجباث اإلاهغعة لها.
ً
وؾىاء ًان املخٌىم غلُه بالػؼُ غامال فى وظُكخه ونذ نضوع الخٌم غلُه ؤو ؾحر غامل قحها ال ًجىػ حػُِىه
فى وظُكت ؤمحرًت وال هُله ؤي مغجب مضة ًهضعها الخٌم وهظه اإلاضة ال ًجىػ ؤن جٌىن ؤيثر مً ؾذ ؾىحن وال
انل مً ؾىت واخضة.
ماصة []27
ًل مىظل اعجٌب حىاًت مما هو غلُه فى الباب الثالث والغابؼ والؿاصؽ والؿاصؽ غكغ مً الٌخاب
الثاوي مً هظا الهاهىن غىمل بالغؤقت قدٌم غلُه بالخبـ ًدٌم غلُه ؤًًا بالػؼُ مضة ال جىهو غً
يػل مضة الخبـ املخٌىم بها غلُه.
ماصة []28
ً ل مً ًدٌم غلُه باألقؿاُ الكانت ؤو السجً لجىاًت مسلت بإمً الخٌىمت ؤو جؼٍل ههىص ؤو ؾغنت ؤو نخل
فى ألاخىاُ اإلابِىت فى الكهغة الثاهُت مً اإلااصة  234مً هظا الهاهىن ؤو لجىاًت مً اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص
 356و ً 368جب ويػه بػض اههًاء مضة غهىبخه جدذ مغانبت البىلِـ مضة مؿاوٍت إلاضة غهىبخه بضون ؤن
جؼٍض مضة اإلاغانبت غلى زمـ ؾىحن.
ومؼ طلَ ًجىػ للهاض ي ؤن ًسكٌ مضة اإلاغانبت ؤو ؤن ًهط ي بػضمها حملت.
ماصة []29
ًترجب غلى مغانبت البىلِـ بلؼام املخٌىم غلُه بجمُؼ ألاخٍام اإلاهغعة فى الهىاهحن املخخهت بخلَ اإلاغانبت .
ومسالكت ؤخٍام هظ ه الهىاهحن حؿخىحب الخٌم غلى مغجٌبها بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت واخضة.
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ماصة []30
ًجىػ للهاض ي بطا خٌم بػهىبت الجىاثُت ؤو حىدت ؤن ًدٌم بمهاصعة ألاقُاء اإلاًبىَت التي جدهلذ مً
الجغٍمت ويظلَ ألاؾلخت وآلاالث اإلاًبىَت التي اؾخػلمذ ؤو التي مً قإنها ؤن حؿخػمل قحها وهظا ًله
بضون بزالُ بدهىم الؿحر الخؿً الىُت .
وبطا ًاهذ ألاقُاء اإلاظيىعة مً التي ٌػض نىػها ؤو اؾخػمالها ؤو خُاػتها ؤو بُػها ؤو غغيها للبُؼ حغٍمت فى
ً
طاجه وحب الخٌم باإلاهاصعة فى حمُؼ ألاخىاُ ولى لم جًٌ جلَ ألاقُاء ملٍا للمتهم.
ماصة []31
ًجىػ قُما غضا ألاخىاُ الؿابهت الخٌم بػهىباث الػؼُ مً الىظُكت ألامحرًت ومغانبت البىلِـ واإلاهاصعة
ً
وطلَ فى ألاخىاُ اإلاىهىم غلحها ناهىها.
الهؿم الثالث
حػضص الػهىباث
ماصة []32
بطا يىن الكػل الىاخض حغاثم مخػضصة وحب اغخباعالجغٍمت التي غهىبتها اقض والخٌم بػهىبتها صون ؾحرها.
وبطا ونػذ غضة حغاثم لؿغى واخض ًاهذ مغجبُت ببػًها بدُث ال جهبل الخجؼثت وحب اغخباعها ًلها
حغٍمت واخضة والخٌم بالػهىبت اإلاهغعة ألقض جلَ الجغاثم.
ماصة []33
جخػضص الػهىباث اإلاهُضة للخغٍت بال ما اؾدثجي بىو اإلااصجحن  35و.36
ماصة []34
بطا جىىغذ الػهىباث اإلاخػضصة وحب جىكُظها غلى الترجِب آلاحي :
ؤوال  -:السجً اإلاابض .
زاهُا  -:السجً اإلاكضص .
زالثا -:السجً
عابػا  -:الخبـ مؼ الكؿل.
زامؿا  -:الخبـ البؿُِ.
ماصة []35
ججب غهىبت ألاقؿاُ الكانت بمهضاع مضتها ًل غهىبت مهُض للخغٍت مدٌىم بها لجغٍمت ونػذ نبل الخٌم
باألقؿاُ الكانت اإلاظيىعة.
ماصة []36
بطا اعجٌب شخو حغاثم مخػضصة نبل الخٌم غلُه مً ؤحل واخضة مجها وحب ؤن ال جؼٍض مضة السجً
اإلاكضص غلى غكغًٍ ؾىت ولى فى خالت حػضص الػهىباث وؤن ال جؼٍض مضة السجً ؤو مضة السجً والخبـ غلى
غكغًٍ ؾىت وؤن ال جؼٍض مضة الخبـ وخضه غلى ؾذ ؾىحن.
ماصة []37
ً
جخػضص الػهىباث بالؿغامت صاثما.
ماصة []38
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جخػضص غهىباث مغانبت البىلِـ ولًٌ ال ًجىػ ؤن جؼٍض مضتها ًلها غلى زمـ ؾىحن.
الباب الغابؼ
اقتراى غضة ؤشخام فى حغٍمت واخضة
ماصة []39
ٌػض قاغال للجغٍمت.
ؤوال  -:مً ًغجٌبها وخضه ؤو مؼ ؾحره.
ً
ً
زاهُا  -:مً ًضزل فى اعجٍابها بطا ًاهذ جخٌىن مً حملت ؤغماُ قُإحي غمضا غمال مً ألاغماُ اإلاٌىهت لها.
ومؼ طلَ بطا وحضث ؤخىاُ زانت بإخض الكاغلحن جهخط ي حؿُحر ونل الجغٍمت ؤو الػهىبت باليؿبت له قال
ًخػضي ؤزغها بلى ؾح ره مجهم ويظلَ الخاُ بطا حؿحرالىنل باغخباع نهض مغجٌب الجغٍمت ؤو يُكُت غلمه بها.
ماصة []40
ٌػض قغٍٍا فى الجغٍمت:
ؤوال ً -:ل مً خغى غلى اعجٍاب الكػل اإلاٌىن للجغٍمت بطا ًان هظا الكػل نض ونؼ بىاء غلى هظا الخدغٌٍ.
زاهُا  -:مً اجكو مؼ ؾحره غلى اعجٍاب الجغٍمت قىنػذ بىاء غلى هظا الاجكام.
ً
زالثا  -:مً ؤغُي للكاغل ؤو الكاغلحن ؾالخا ؤو آالث ؤو ؤي ش يء ؤزغ مما اؾخػمل فى اعجٍاب الجغٍمت مؼ
غلمه بها ؤو ؾاغضهم بإي َغٍهت ؤزغي فى ألاغماُ املجهؼة ؤو اإلاؿهلت ؤو اإلاخممت العجٍابها.
ماصة []41
ً
مً اقتراى فى حغٍمت قػلُه غهىبتها بال ما اؾدثجي ناهىها بىو زام  .ومؼ هظا :
ؤوال  -:ال جإزحر غلى الكغٍَ مً ألاخىاُ الخانت بالكاغل التي جهخط ي حؿُحر ونل الجغٍمت بطا ًلً الكغٍَ
ؾحر غالم بخلَ ألاخىاُ.
ً
زاهُا  -:بطا حؿحر ونل الجغٍمت هظغا بلى نهض الكاغل مجها ؤو يُكُت غلمه بها ٌػانب الكغٍَ بالػهىبت التي
ٌؿخدهها لى ًان نهض الكاغل مً الجغٍمت او غلمه بها يههض الكغٍَ مجها ؤو غلمه بها.
ماصة []42
بطا ًان قاغل الجغٍمت ؾحر مػانب لؿبب مً ؤؾباب ؤلاباخت ؤو لػضم وحىص الههض الجىاجي ؤو ألاخىاُ
ً
ؤزغي زانت به وحبذ مؼ طلَ مػانبت الكغٍَ بالػهىبت اإلاىهىم غلحها ناهىها.
ماصة []43
مً اقتراى فى حغٍمت قػلُه غهىبتها ولى ًاهذ ؾحر التي حػمض اعجٍابها متى ًاهذ الجغٍمت التي ونػذ بالكػل
هدُجت مدخمله للخدغٌٍ ؤو الاجكام ؤو اإلاؿاغضة التي خهلذ.
ماصة []44
بطا خٌم غلى حملت متهمحن بدٌم واخض لجغٍمت واخضة قاغلحن ًاهىا ؤو قغًاء قالؿغاماث ًدٌم بها غلى ًل
ً
مجهم غلى اهكغاصه زالقا للؿغاماث اليؿبُت قانهم ًٌىهىن مخًامىحن فى ؤلالؼام بها ما لم ًىو فى الخٌم غلى
زالف طلَ.
ً
ماصة [ ]44مٌغعا ()1
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ًل مً ؤزكي ؤقُاء مؿغونت ؤو مخدهله مً حىاًت ؤو حىدت مؼ غلمه بظلَ ٌػانب بالخبـ مؼ الكؿل
مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن .
وبطا ًان الجاوي ٌػلم ؤن ألاقُاء التي ًسكحها مخدهله مً حغٍمت غهىبتها ؤقض  ،خٌم غلُه بالػهىبت
اإلاهغعة لهظه الجغٍمت.
الباب الخامـ
الكــغوع
ماصة []45
الكغوع هى البضء فى جىكُظ قػل بههض اعجٍاب حىاًت ؤو حىدت بطا ؤونل ؤو زاب ؤزغه ألؾباب ال صزل إلصاعة
الكاغل قحها.
ً
وال ٌػخبر قغوغا فى الجىاًت ؤو الجىدت مجغص الػؼم غلى اعجٍابها وال ألاغماُ الخدًحرًت لظلَ.
ماصة [)1( ]46
ً
ٌػانب غلى الكغوع فى الجىاًت بالػهىباث آلاجُت بال بطا هو ناهىها غلى زالف طلَ .
* بالسجً اإلاابض بطا ًاهذ غهىبت الجىاًت ؤلاغضام.
* بالسجً اإلاكضص بطا ًاهذ غهىبت الجىاًت السجً اإلاابض.
ً
* بالسجً اإلاكضص مضة ال جؼٍض غلى ههل الخض ألانص ى اإلاهغع ناهىها ؤو السجً بطا ًاهذ غهىبت الجىاًت
السجً اإلاكضص.
ً
بالسجً مضة ال جؼٍض غلى ههل الخض ألانص ى اإلاهغع ناهىها ؤو الخبـ بطا ًان غهىبت الجىاًت السجً (. )2
ماصة []47
ً
حػحن ناهىها الجىذ التي ٌػانب غلى الكغوع قحها ويظلَ غهىبت هظا الكغوع.
الباب الؿاصؽ
الاجكاناث الجىاثُت
ماصة []48
خٌم بػضم صؾخىعٍت هظه اإلااصة بالهًُت اإلاهُضة بجضوُ املخٌمت الضؾخىعٍت الػلُا بغنم  114لؿىت
 21م ( صؾخىعٍت ) بخاعٍش  22مً ًىهُت ؾىت  1999وطلَ بالجلؿت الػلىُت اإلاىػهضة زىم الؿبذ ً 2ىهُت
ؾىت  2001اإلاىاقو الػاقغمً عبُؼ ألاوُ ؾىت  1411هـ
الباب الؿابؼ
الػـىص
ماصة []49
ً
ٌػخبر غاثضا
ؤوال  -:مً خٌم غلُه بػهىبت حىاًت وزبذ اعجٍابه بػض طلَ حىاًت ؤو حىدت.
زاهُا  -:مً خٌم غلُه بالخبـ مضة ؾىت ؤو ؤيثر وزبذ ؤهه اعجٌب حىدت نبل مط ى زمـ ؾىحن مً جاعٍش
اههًاء هظه الػهىبت ؤو مً جاعٍش ؾهىَها بمط ي اإلاضة.
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زالثا  -:مً خٌم غلُه لجىاًت ؤو حىدت بالخبـ مضة ؤنل مً ؾىت واخضة ؤو بالؿغامت وزبذ ؤهه اعجٌب حىدت
ممازلت للجغٍمت ألاولي نبل مط ي زمـ ؾىحن مً جاعٍش الخٌم اإلاظيىع.
وحػخبرالؿغنت والىهب وزُاهت ألاماهت حىدا مخمازلت فى الػىص.
ويظلَ ٌػخبرالػُب وؤلاهاهت والؿب والهظف حغاثم مخمازلت.
ماصة []50
ًجىػ للهاض ي فى خاُ الػىص اإلاىهىم غىه فى اإلااصة الؿابهت ؤن ًدٌم بإيثر مً الخض ألانص ى اإلاهغع
ً
ناهىها للجغٍمت بكغٍ غضم ججاوػ يػل هظا الخض.
ومؼ هظا ال ًجىػ فى خاُ مً ألاخىاُ ؤن جؼٍض مضة السجً اإلاكضص ؤو السجً غلى غكغًٍ ؾىت.
ماصة []51
بطا ؾبو الخٌم غلى الػاثض بػهىبخحن مهُضجحن للخغٍت ًلخاهما إلاضة ؾىت غلى ألانل ؤو بثالر غهىباث مهُضة
للخغٍت بخضاهما غلى ألانل إلاضة ؾىت غلى ؤو ؤيثر وطلَ لؿغنت ؤو بزكاء ؤقُاء مؿغونت ؤو ههب ؤو زُاهت
ؤماهت ؤو جؼوٍغ ؤو قغوع فى هظه الجغاثم زم زبذ اعجٍابه لجىدت ؾغنت ؤو بزكاء ؤقُاء مؿغونت ؤو ههب ؤو
زُاهت ؤماهت ؤو جؼوٍغ ؤو قغوع مػانب غلُه فى هظه الجغاثم بػض الخٌم غلُه بإزغ جلَ الػهىباث قللهاض ي
ً
ؤن ًدٌم غلُه باألقؿاُ الكانت مً ؾيخحن بلي زمـ بضال مً جُبُو ؤخٍام اإلااصة الؿابهت.
ماصة [)1( ]52
ً
ً
بطا جىاقغ الػىص َبها ألخٍام اإلااصة الؿابهت  ،حاػ للمدٌمت  ،بضال مً جىنُؼ الػهىبت اإلابِىت فى جلَ اإلااصة ،
ؤن جهغع اغخباع الػاثض مجغما اغخاص ؤلاحغام متي جبحن لها مً ظغوف الجغٍمت وبىاغثها  ،ومً ؤخىاُ اإلاتهم
ً
ً
ومايُه  ،ؤن هىاى اخخماال حضًا إلنضامه غلى انتراف حغٍمت حضًضة وفى هظه الخالت جدٌم املخٌمت
بةًضاغه بخضي ماؾؿاث الػمل التي ًهضع بةوكائها وجىظُمها ويُكُت مػاملت مً ًىصغً بها نغاعمً عثِـ
الجمهىعٍت وطلَ بلى ؤن ًإمغ وػٍغ الػضُ باإلقغاج غىه بىاء غلى انتراح بصاعة اإلااؾؿت ومىاقهت الىُابت
الػامت  ،وال ًجىػ ؤن جؼٍض مضة ؤلاًضاع فى اإلااؾؿت غلى ؾخت ؾىىاث.
ماصة [)1( ]53
ً
ً
بطا ؾبو الخٌم غلى الػاثض باألقؿاُ الكانت غمال باإلااصة  51مً هظا الهاهىن ؤو باغخباعه مجغما اغخاص
ؤلاحغام  ،زم اعجٌب فى زالُ ؾيخحن مً جاعٍش ؤلاقغاج غىه حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى جلَ اإلااصة ،
خٌمذ املخٌمت بةًضاغه بخضي ماؾؿاث الػمل اإلاكاع بلحها فى اإلااصة الؿابهت بلى ؤن ًإمغ وػٍغ الػضُ
باإلقغاج غىه بىاء غلى انتراح بصاعة اإلااؾؿت ومىاقهت الىُابت الػامت.
وال ًجىػ ؤن جؼٍض م ضة ؤلاًضاع فى هظه الخالت غلى قػغ ؾىىاث.
ماصة []54
للهاض ي ؤن ًدٌم بمهخط ى هو اإلااصة  51غلى الػاثض الظي ؾبو الخٌم غلُه العجٍابه حغٍمت مً
اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص  355و  356و  367و  368بػهىبخحن مهُضجحن للخغٍت ً ،لخاهما إلاضة ؾىت غلى ألانل
ؤو بثالر غهىباث مهُضة للخغٍت ؤخضها غلى ألانل إلاضة ؾىت ؤو ؤيثر زم زبذ اعجٍابه حغٍمت مً اإلاىهىم
غلحها فى اإلااصجحن  355و  367بػض ؤزغخٌم غلُه بالػهىباث الؿالكت .
الباب الثامً
حػلُو جىكُظ ألاخٍام غلى قغٍ
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ماصة []55
ًجىػ للمدٌمت غىض الخٌم فى حىاً ت ؤو حىدت بالؿغامت ؤو بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت ؤن جإمغ فى هكـ
الخٌم بةًهاف جىكُظ الػهىبت بطا عؤث مً ؤزالم املخٌىم غلُه ؤو مايُه ؤو ؾىه ؤو الظغوف التي اعجٌب
قحها الجغٍمت ما ًبػث غلى الاغخهاص بإهه لً ٌػىص بلى مسالكت الهاهىن  ،وٍجب ؤن جبحن فى الخٌم ؤؾباب
بًهاف الخىكُظ.
ً
وٍجىػ ؤن ًجػل ؤلاًهاف قامال آلًت غهىبت جبػُت ولجمُؼ آلازاعالجىاثُت اإلاترجبت غلى الخٌم.
ماصة [)1( ]56
ً
ًهضعألامغ بةًهاف جىكُظ الػهىبت إلاضة زالر ؾىىاث جبضؤ مً الُىم الظي ًهبذ قُه الخٌم نهاثُا .
وٍجىػ بلؿائه.
 .1بطا نضع يض املخٌىم غلُه فى زالُ هظه اإلاضة خٌم بالخبـ ؤيثر مً قهغ غً قػل اعجٌبه نبل ألامغ
باإلًهاف ؤو بػضه.
 .2بطا ظهغ فى زالُ هظه اإلاضة ؤن املخٌىم غلُه نضع يضه نبل ؤلاًهاف خٌم ًاإلاىهىم غلُه فى الكهغة
الؿابهت ولم جٌىن املخٌمت نض غلمذ به.
ماصة []57
ًهضع الخٌم باإللؿاء مً املخٌمت التي ؤمغث بةًهاف الخىكُظ بىاء غلى َلب الىُابت الػمىمُت بػض جٍلُل
املخٌىم غلُه بالخًىع.
ً
وبطا ًاهذ الػهىبت التي بجي غلحها ؤلالؿاء نض خٌم بها بػض بًهاف الخىكُظ حاػ ؤًًا ؤن ًهضع الخٌم باإللؿاء
مً املخٌمت التي نًذ بهظه الػهىبت ؾىاء مً جلهاء هكؿها ؤو بىاء غلى َلب الىُابت الػمىمُت.
ماصة []58
ًترجب غلى ؤلالؿاء جىكُظ الػهىبت املخٌىم بها وحمُؼ الػهىباث الخبػُت وآلازاع الجىاثُت التي جٌىن نض
ؤونكذ.
ماصة []59
بطا اههًذ مضة ؤلاًهاف ولم ًًٌ نضع فى زاللها خٌم بةلؿاثه قال ًمًٌ جىكُظ الػهىبت املخٌىم بها وَػخبر
الخٌم بها ًإهه لم ًًٌ.
الباب الخاؾؼ
ؤؾباب ؤلاباخت ومىاوؼ الػهاب
ماصة []60
ً
ال حؿغي ؤخٍام ناهىن الػهىباث غلى ًل قػل اعجٌب بيُت ؾلُمت غمال بدو مهغع بمهخط ى الكغَػت.
ماصة []61
ال غهاب غلى مً ؤعجٌب حغٍمت ؤلجإجه بلى اعجٍابها يغوعة وناًت هكؿه ؤو ؾحره مً زُغ حؿُم غلى الىكـ
غلى وقَ الىنىع به ؤو بؿحره ولم ًًٌ إلعاصجه صزل فى خلىله وال فى نضعجه مىػه بُغٍهت ؤزغي.
ماصة []62
ال غهاب غلى مً ًٌىن قانض الكػىع ؤو الازخُاعفى غمله ونذ اعجٍاب الكػل :
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* بما لجىىن ؤو غاهت فى الػهل.
ً
* وبما لؿُبىبت هاقئت غً غهانحرمسضعة ؤًا ًان هىغها بطا ؤزظها نهغا غىه ؤو ؾحر غلم مىه بها.
ماصة []63
ال حغٍمت بطا ونؼ الكػل مً مىظل ؤمحري فى ألاخىاُ آلاجُت :
ؤوال  -:بطا اعجٌب الكػل جىكُظا ألمغ ناصعبلُه مً عثِـ وحبذ غلُه بَاغخه ؤو اغخهض ؤنها واحبت غلُه.
زاهُا  -:بطا خؿيذ هِخه واعجٌب قػال جىكُظا إلاا ؤمغث به الهىاهحن ؤو ما اغخهض ؤن بحغاءه مً ازخهانه.
وغلى ًل خاُ ًجب غلى اإلاىظل ؤن ًثبذ ؤهه لم ًغجٌب الكػل بال بػض الخثبذ والخدغي وؤهه ًان ٌػخهض
ً
مكغوغُخه وؤن اغخهاصه ًان مبِىا غلى ؤؾباب مػهىلت .
الباب الػاقغ
املجغمىن ألاخضار
اإلاىاص مً  64ختى 73
ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  31لؿىه  1974بكإن ألاخضار.
الباب الخاصي غكغ
الػكى غً الػهىبت والػكى الكامل
ماصة []74
ً
الػكى غً الػهىبت املخٌىم بها ًهخط ي بؾهاَها ًلها ؤو بػًها ؤو ببضالها بػهىبت ؤزل مجها مهغعة ناهىها.
وال حؿهِ الػهىباث الخبػُت وال آلازاع الجىاثُت ألازغي اإلاترجبت غلى الخٌم باإلصاهت ما لم ًىو فى ؤمغ الػكى
غلى زالف طلَ .
ماصة []75
بطا نضعالػكى بةبضاُ الػهىبت بإزل مجها جبضُ غهىبت ؤلاغضام بػهىبت السجً اإلاابض.
ً
وبطا غكي غً مدٌىم غلُه بالسجً اإلاابض ؤو بضلذ غهىبخه وحب ويػه خخما جدذ مغانبت البىلِـ مضة
زمـ ؾىحن.
والػكى غً الػهىبت ؤو ببضالها ؤن ًاهذ مً الػهىباث اإلاهغعة للجىاًاث ال ٌكمل الخغمان مً الخهىم
واإلاؼاًا اإلاىهىم غجها فى الكهغاث ألاولي والثاهُت والخامؿت والؿاصؾت مً اإلااصة الخامؿت والػكغًٍ مً
هظا الهاهىن.
وهظا ًله بطا لم ًىو فى الػكى غلى زالف طلَ.
ماصة []76
الػكى الكامل ًمىؼ ؤو ًىنل الؿحرفى بحغاءاث الضغىي ؤو ًمدى خٌم ؤلاصاهت.
وال ًمـ خهىم الؿحربال بطا هو الهاهىن الهاصع بالػكى غلى زالف طلَ.
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الٌخاب الثاوي
الجىاًاث والجىذ اإلاًغة باإلاهلختالػمىمُت وبُان غهىباتها
الباب ألاوُ
الجىاًاث والجىذ اإلاًغة بإمً خٌىمتمً حهت الخاعج
ماصة [)1( ]77
ً
ٌػانب باإلغضام ًل مً اعجٌب غمضا قػال ًاصي بلي اإلاؿاؽ باؾخهالُ البالص ؤو وخضتها ؤو ؾالمت ؤعايحها.
ماصة [ ( ]77ؤ )
ٌػانب باإلغضام ًل مهغي الخدو بإي وحه بالهىاث اإلاؿلخت لضولت فى خالت خغب مؼ مهغ.
ماصة [ ( ]77ب )
ٌػانب باإلغضام ًل مً ؾعي لضي صولت ؤحىبُت ؤو جسابغ مػها ؤو مؼ ؤخض ممً ٌػملىن إلاصختها للهُام
بإغماُ غضاثُه يض مهغ .
ماصة [ ( ]77حـ )
ٌػانب باإلغضام ًل مً ؾعي لضي صوُ ؤحىبُت مػضًت ؤو جسابغ مػها ؤو مؼ ؤخض ممً ٌػملىن إلاهلختها
إلاػاوهتها فى غملُاتها الخغبُت ؤو لئليغاع بالػملُاث الخغبُت للضولت اإلاهغٍت.
ماصة [ ( ]77ص )
ٌػانب بالسجً بطا اعجٌب الجغٍمت فى ػمً ؾلم  ،وبالسجً اإلاكضص ( )1بطا اعجٌبذ فى ػمً خغب :
ً .1ل مً ؾعي لضي صوُ ؤحىبُت ؤو ؤخض ممً ٌػملىن إلاهلختها ؤو جسابغ مػها ؤو مػه وًان مً قإن طلَ
ؤلايغاع بمغيؼمهغ الخغبي ؤو الؿُاس ي ؤو الضبلىماس ي ؤو الانخهاصي.
ً
ً
ً .2ل مً ؤجلل غمضا ؤو ؤزكي ؤو ازخلـ ؤو ػوع ؤوعانا ؤو وزاثو وهى ٌػلم ؤنها جخػلو بإمً الضولت ؤو بإًت
مهلخت نىمُت ؤزغي.
قةطا ونػذ الجغٍمت بههض ؤلايغاع بمغيؼ البالص الخغبي ؤو الؿُاس ي ؤو الضبلىماس ي ؤو الانخهاصي ؤ وبههض
ؤلايغاع بمهلخت نىمُت لها ًاهذ الػهىبت السجً اإلاكضص فى ػمً الؿلم والسجً اإلاابض فى ػمً الخغب.
وال ًجىػ جُبُو اإلااصة  17مً هظا الهاهىن بإي خاُ غلى حغٍمت مً هظه الجغاثم بطا ونػذ مً مىظل غام
ؤو شخو طي نكت هُابُت غامت ؤو مٍلل بسضمت غامت.
ماصة [ ( ]77هـ )
ٌػانب بالسجً اإلاابض ًل شخو ًلل باإلاكاويت مؼ خٌىمت ؤحىبُت فى قإن مً قئىن الضولت قخػمض
بحغائها يض مهلختها.
ماصة [ ( ]77و )
ٌػانب بالسجً ًل ما نام بؿحر بطن مً الخٌىمت بجمؼ الجىض ؤو نام بػمل غضاجي ؤزغ يض صولت ؤحىبُت
مً قإهه حػغٌٍ الضولت اإلاهغٍت لخُغ الخغب ؤو نُؼ الػالناث الؿُاؾُت.
قةطا جغجب غلى الكػل ونىع الخغب ؤو نُؼ الػالناث الؿُاؾُت جٌىن الػهىبت السجً اإلاكضص.
ماصة [)1( ]78
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ًل مً َلب لىكؿه ؤو لؿحره ؤو نبل ؤو ؤزظ ولى بالىاؾُت مً صولت ؤحىبُت ؤو مً ؤخض ممً ٌػملىن
ً
ً
إلاهلختها ههىصا ؤو ؤًت مىكػت ؤزغي ؤو وغضا بص يء مً طلَ بههض اعجٍاب غمل ياع بمهلخت نىمُت ٌػانب
بالسجً اإلاكضص وبؿغامت ال جهل غً ؤلل حىُه وال جؼٍض غلى ما ؤغُي ؤو وغض به وجٌىن الػهىبت السجً
ً
ً
ً
اإلاابض وؾغامت ال جهل غً ؤلل حىُه وال جؼٍض غلى ما ؤغُي ؤو وغض به بطا ًان الجاوي مىظكا غاما ؤو مٍلكا
بسضمت غامت ؤو طا نكت هُابُت غامت ؤو بطا اعجٌب الجغٍمت فى ػمً خغب.
وَػانب بىكـ الػهىبت ًل مً ؤغُي ؤو غغى ؤو وغض بص يء مما طيغ بههض اعجٍاب غمل ياع بمهلخت
نىمُت.
ً
وَػانب بىكـ الػهىبت ؤًًا ًل مً جىؾِ فى اعجٍاب حغٍمت مً الجغاثم الؿابهت.
وبطا ًان الُلب ؤو الهبىُ ؤو الػغى ؤو الىغض ؤو الخىؾِ يخابت قةن الجغٍمت جخم بمجغص جهضًغالٌخاب.
ماصة [ ( ]78ؤ )
ٌػانب باإلغضام ًل مً جضزل إلاهلخت الػضو فى جضبحر لؼغؼغت بزالم الهىاث اإلاؿلخت ؤو بيػاف عوخها ؤو
عوح الكػب اإلاػىىٍت ؤو نىة اإلاهاومت غىضه.
ماصة [ ( ]78ب )
ٌػانب باإلغضام ًل مً خغى الجىض فى ػمً الخغب غلى الاهسغاٍ فى زضمت ؤًت صولت ؤحىبُت ؤو ؾهل لهم
ً
طلَ وًل مً جضزل غمضا بإًت يُكُت فى حمؼ الجىض ؤو عحاُ ؤو ؤمىاُ ؤو مان ؤو غخاص ؤو جضبحر ش يء مً طلَ
إلاهلخت صولت فى خالت خغب فى مهغ.
ماصة [ (]78حـ )
ً
ً
ٌػانب باإلغضام ًل مً ؾهل صزىُ الػضو فى البالص ا وؾلمه مضها ؤ وخهىها ؤو ميكأث ؤو مىانؼ ؤو مىاوئ ؤو
ً
مساػن ؤو جغؾاهاث ؤو ؾكىا ؤو َاثغاث ؤو وؾاثل مىانالث ؤو ؤؾلخت ؤو طزاثغ ؤو مهماث خغبُت ؤو ماها ؤو
ً
ً
ؤؾظًت ؤو ؾحر طلَ مما ؤغض للضقاع ؤو مما ٌؿخػمل فى طلَ ؤو زضمت بإن ههل ؾلُه ؤزباعا ؤو ًان له مغقضا.
ماصة [ ( ]78ص )
ً
ٌػانب بالسجً اإلاابض ؤو اإلاكضص ًل مً ؤغان غمضا الػضو بإًت وؾُلت ؤزغي ؾحرما طيغفى اإلاىاص الؿابهت.
وَػانب بالسجً ًل مً ؤصي لهىاث الػضو زضمت ما للخهىُ غلى مىكػت ؤو قاثضة ؤو وغض بها لىكؿه ؤو
لصخو غُىه لظلَ ؾىاء ًان طلَ بُغٍو مباقغ ؤو ؾحر مباقغ وؾىاء ؤًاهذ اإلاىكػت ؤو الكاثضة ماصًت ؤم
ؾحرماصًت.
ماصة [ ( ]78هـ )
ً
ً
ٌػانب بالسجً اإلاابض ًل مً ؤجلل ؤو غُب ؤو غُل غمضا ؤؾلخت ؤو ؾكىا ؤو َاثغاث ؤو مهماث ؤو ميكأث
ً
ؤو وؾاثل مىانالث ؤو مغاقو غامت ؤو طزاثغ ؤو ماها ؤو ؤصوٍت ؤو ؾحر طلَ مما ؤغض للضقاع غً البالص ؤو مما
ً
ً
ً
ٌؿخػمل فى طلَ وَػانب بالػهىبت طاتها ًل مً ؤؾاء غمضا نىػها ؤو بنالخها وًل مً ؤحي غمضا غمال مً
ً
قاهه ؤن ًجػلها ؾحرنالخت ولى مانخا لالهخكاع بها قُما ؤغضث له ؤو ؤن ًيكإ غجها خاصر.
وجٌىن الػهىبت ؤلاغضام بطا ونػذ الجغٍمت فى ػمً خغب.
ماصة [ ( ]78و ) ()1
بطا ونؼ ؤخض ألاقػاُ اإلاكاع بلحها فى الكهغة ألاولي مً اإلااصة الؿابهت بؿبب بهماُ ؤو جههحر جٌىن الػهىبت
السجً.
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قةطا ونػذ الجغٍمت فى ػمً خغب جٌىن الػهىبت السجً اإلاكضص  ،وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض بطا جغجب
غلحها حػُُل الػملُاث الػؿٌغٍت.
ماصة []79
ًل مً نام ػمً خغب بىكؿه ؤو بىاؾُت ؾحره مباقغة ؤو غً َغٍو بلض ؤزغ بخهضًغ بًاجؼ ؤو مىخجاث ؤو
ؾحر طلَ مً اإلاىاص مً مهغ بلى بلض مػاص ؤو باؾخحراص ش يء مً طلَ مىه ٌػانب بالسجً اإلاكضص وبؿغامت
حػاصُ زمؿت ؤمثاُ نُمت ألاقُاء اإلاهضعة ؤو اإلاؿخىعصة غلى ؤال جهل الؿغامت غً ؤلل حىُه.
وٍدٌم بمهاصع ألاقُاء مدل الجغٍمت قةن لم جًبِ ًدٌم غلى الجاوي بؿغامت بياقُت حػاصُ نُمت هظه
ألاقُاء,
ماصة [ ( ]79ؤ )
ٌػانب بالسجً وبؿغامت ال جهل غً ؤلل حىُه وال ججاوػ غكغة آالف حىُه ًل مً باقغ فى ػمً الخغب
ً
ً
ؤغماال ججاعٍت ؤزغي بالظاث ؤو بالىاؾُت مؼ عغاًا بلض مػاص ؤو مؼ ويالء هظا البلض ؤو مىضوبُت ؤو ممثلُه ؤًا
ًاهذ بنامتهم ؤو مؼ هُئت ؤو قغص ًهُم قحها.
وٍدٌم بمهاصع ألاقُاء مدل الجغٍمت قةن لم جًبِ ًدٌم غلى الجاوي بؿغامت بياقُت حػاصُ نُمت هظه
ألاقُاء.
ماصة [)1( ]80
ٌػانب باإلغضام ًل مً ؾلم لضولت ؤحىبُت ؤو ألخض ممً ٌػملىن إلاهلختها ؤو ؤقص ي بلحها ؤو بلُه بإًت نىعة
وغلى ؤي وحه وبإًت وؾُلت ؾغا مً ؤؾغاع الضقاع غً البالص ؤو جىنل بإًت َغٍهت بلى الخهىُ غلى ؾغ مً
هظه ألاؾغاع بههض حؿلُمه ؤو بقكاثه لضولت ؤحىبُت ؤو ألخض ممً ٌػملىن إلاهلختها ويظلَ ًل مً ؤجلل
ً
ً
إلاهلخت صولت ؤحىبُت قِئا ٌػخبر ؾغا مً ؤؾغاعالضقاع ؤو حػله ؾحرنالر ألن ًيخكؼ به.
ماصة [ ( ]80ؤ )
ٌػانب بالخبـ مضة ال جهل غً ؾخت ؤقهغ وال جؼٍض غلى زمـ ؾىىاث وبؿغامت ال جهل غً  100حىُه وال
ججاوػ  500حىُه.
ً .1ل مً خهل بإًت وؾُلت ؾحر مكغوغت غلى ؾغ مً ؤؾغاع الضقاع غً البالص ولم ًههض حؿلُمه ؤو
بقكاءه لضولت ؤحىبُت ؤو ألخض ممً ٌػملىن إلاهلختها.
ً
ً .2ل مً ؤطاع بإًت َغٍهت ؾغا مً ؤؾغاعالضقاع غً البالص.
ً .3ل مً هظم ؤو اؾخػمل ؤًت وؾُلت مً وؾاثل التراؾل بههض الخهىُ غلى ؾغ مً ؤؾغاع الضقاع غً
البالص ؤو حؿلُمه ؤو بطاغخه  .وجٌىن الػهىبت السجً بطا ونػذ الجغٍمت فى ػمً الخغب.
ماصة [ ( ]80ب)
ً
ٌػانب بالسجً ًل مىظل غام ؤو شخو طي نكت هُابُت غامت ؤو مٍلل بسضمت غامت ؤقص ي ؾغا مً
ؤؾغاعالضقاع غً البالص وجٌىن الػهىبت السجً اإلاكضص بطا ونػذ الجغٍمت فى ػمً الخغب.
ماصة [ ( ]80حـ )
ً
ً
ٌػانب بالسجً ًل مً ؤطاع غمضا فى ػمً الخغب ؤزباعا ؤو بُاهاث ؤو بقاغاث ًاطبت ؤو مؿغيت ؤو غمض بلى
صغاًت مثحرة وًان مً قإن طلَ ًله بلخام الًغع باالؾخػضاصاث الخغبُت للضقاع غً البالص ؤو بالػملُاث
الخغبُت للهىاث اإلاؿلخت ؤو بزاعة الكؼع بحن الىاؽ ؤو بيػاف الجلض فى ألامت.
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض بطا اعجٌب الجغٍمت هدُجت الخسابغمؼ صولت ؤحىبُت .
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وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض بطا اعجٌب الجغٍمت هدُجت الخسابغمؼ صولت مػاصًت .
ماصة [ ( ]80ص )
ٌػانب بالخبـ مضة ال جهل غً ؾخت ؤقهغ وال جؼٍض غلى زمـ ؾىىاث وبؿغامت ال جهل غً  100حىُه وال
ً
ً
هجاوػ  500حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل مهغي ؤطاع غمضا فى الخاعج ؤزباعا ؤو بُاهاث ؤو بقاغاث
ًاطبت ؤو مؿغيت خىُ ألاوياع الضازلُت للبالص وًان مً قإن طلَ بيػاف الثهت اإلاالُت بالضولت ؤو هُبتها
ً
واغخباعها ؤو باقغ بإًت َغٍهت ًاهذ وكاَا مً قإهه ؤلايغاع باإلاهالر الهىمُت للبالص.
وجٌىن الػهىبت السجً بطا ونػذ الجغٍمت فى ػمً خغب.
ماصة [ ( ]80هـ )
ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت وبؿغامت ال ججاوػ  500حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن .
ً .1ل مً َاع قىم ألاعاض ي اإلاهغٍت بؿحر جغزُو مً الؿلُاث املخخهت .
ً .2ل مً نام بإزظ نىع ؤو عؾىم ؤو زغاثِ إلاىايؼ ؤو ؤمايً غلى زالف الخظغ الهاصع مً الؿلُت
املخخهت.
ً
ً
ً
ً .3ل مً صزل خهىا ؤو ؤخض ميكأث الضقاع ؤو مػؿٌغا ؤو مٍاها زُمذ ؤو اؾخهغث قُه نىاث مؿلخت ؤو
ً
ً
ؾكُىت خغبُت ؤو ججاعٍت ؤو َاثغة ؤ وؾُاعة خغبُت ؤو جغؾاهت ؤو ؤي مدل خغبي ؤو مدال ؤو مهىػا ًباقغ قُه
ً
غمل إلاهلخت الضقاع غً البالص وٌٍىن الجمهىع ممىىغا مً صزىله.
ً .4ل مً ؤنام ؤو وحض فى اإلاىايؼ وألامايً التي خظغث الؿلُاث الػؿٌغٍت ؤلانامت ؤو الخىاحض قحها.
قةطا ونػذ الجغٍمت فى ػمً الخغب ؤو باؾخػماُ وؾُلت مً وؾاثل الخضاع ؤو الؿل ؤو الخسكي ؤو بزكاء
الصخهُت ؤو الجيؿُت ؤو اإلاهىت ؤو الهكت ًاهذ الػهىبت الخبـ مضة ال جهل غً قتى ؤقهغ وال جؼٍض غلى
زمـ ؾىىاث وؾغامت ال جهل غً  100حىُه وال ججاوػ  500حىُه ؤو بخضي هاجحن الػهىبخحن وفى خالت
احخماع هظًً الظغقحن جٌىن الػهىبت السجً.
وَػانب بالػهىباث هكؿها غلى الكغوع فى اعجٍاب هظه الجغاثم.
ماصة [ ( ]80و )
ٌػان ب بالخبـ مضة ال جهل غً ؾخت ؤقهغ وال جؼٍض غلى زمـ ؾىىاث وبؿغامت ال جهل غً  100حىُه وال
ججاوػ  500حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل مً ؾلم لضولت ؤحىبُت ؤو ألخض ممً ٌػملىن إلاهلختها بإًت
ُ
نىعة وغلى ؤي وحه وبإًت وؾُلت ؤزباعا ؤو مػلىماث ؤو ؤقُاء ؤو مٍاجباث ؤو وزاثو ؤو زغاثِ ؤو عؾىم ؤو
ً
نىع ؤو ؾحر طلَ مما ًٌىن زانا باإلاهالر الخٌىمُت ؤو الهُئاث الػامت ؤو اإلااؾؿاث طاث الىكؼ الػام
ونضع ؤمغمً الجهت املخخهت بدظغ وكغه ؤو بطاغخه.
ماصة [)1( ]81
ً
ٌػانب بالسجً ًل مً ؤزل غمضا فى ػمً الخغب بدىكُظ ًل ؤو بػٌ الالتزاماث التي ًكغيها غلُه غهض
جىعٍض ؤو ؤقؿاُ اعجبِ به مؼ الخٌىمت لخاحاث الهىاث اإلاؿلخت ؤو لىناًت اإلاضهُحن ؤو جمىٍجهم ؤو اعجٌب ؤي
ؾل فى جىكُظ هظا الػهض وَؿغي هظا الخٌم غلى اإلاخػانضًً مً الباًَ والىيالء والباجػحن بطا ًان ؤلازالُ
ً
بدىكُظ الالتزام عاحػا بلى قػلهم.
وبطا ونػذ الجغٍمت بههض ؤلايغاع بالضقاع غً البالص ؤو بػملُاث الهىاث اإلاؿلخت قخٌىن الػهىبت
ؤلاغضام.

15

وٍدٌم ( )1غلى الجاوي فى حمُؼ ألاخىاُ بؿغامت مؿاوٍت لهُمت ما ؤخضزه مً ؤيغاع بإمىاُ الخٌىمت ؤو
مهالخها غلى ؤال جهل غما صزل طمخه هدُجت ؤلازالُ ؤو الؿل.
ماصة [ ( ]81ؤ )
بطا ونؼ ؤلازالُ فى جىكُظ ًل ؤو بػٌ الالتزاماث اإلاكاعبلحها فى اإلااصة الؿابهت بؿبب بهماُ ؤو جههحر قخٌىن
الػهىبت الخبـ وؾغامت ال ججاوػ زالزت آالف حىُه ؤو بخضي هاجحن الػهىبخحن .
ماصة []82
ً
ٌػانب باغخباعه قغٍٍا فى الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى هظا الباب.
ً
 .1يـل مـً ًان غاإلاا بيُاث الجاوي ونضم بلُه بغاهت ؤو وؾُلت للخػِل ؤو
ً
للؿٌجي ؤو مإوي ؤو مٍاها لالحخماع ؤو ؾحر طلَ مً الدؿهُالث ويظلَ ًل مً خمل عؾاثله ؤو ؾهل له البدث
غً مىيىع الجغٍمت ؤو بزكاثه ؤو ههله ؤو ببالؾه.
ً .2ل مً ؤزكي ؤقُاء اؾخػملذ ؤو ؤغضث لالؾخػماُ فى اعجٍاب الجغٍمت ؤو جدهلذ مجها وهى غالم بظلَ.
ً
ً
ً.3ل مً ؤجلل ؤو ازخلـ ؤو ؤزكي ؤو ؾحر غمضا مؿدىضا مً قاهه حؿهُل يكل الجغٍمت وؤصلتها ؤو غهاب
مغجٌبحها.
وٍجىػ للمدٌمت فى هظا ألاخىاُ ؤن حػكي مً الػهىبت ؤناعب الجاوي وؤنهاعه بلى الضعحت الغابػت بطا لم
ًٌىهىا مػانبحن بىو ؤزغفى الهاهىن.
ماصة [ ( ]82ؤ )
ًل مً خغى غلى اعجٍاب حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص  77و  ( 77ؤ ) و( 77ب) و  ( 77حـ) و
 ( 77ص ) و  ( 77هـ ) و  78و  ( 78ؤ ) و  ( 78ب ) و  ( 78حـ ) و ( 78ص ) و  ( 78هـ ) و  80مً هظا الهاهىن ولم
ًترجب غلى جدغًٍه ؤزغ ٌػانب بالسجً اإلاكضص ؤو بالسجً .
ماصة [ ( ]82ب )
ٌػانب بالسجً اإلاابض ؤو اإلاكضص ًل مً اقترى فى اجكام حىاجي ؾىاء ًان الؿغى مىه اعجٍاب الجغاثم
اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص  77و  ( 77ؤ ) و( 77ب) و  ( 77حـ) و  ( 77ص ) و  ( 77هـ ) و  78و  ( 78ؤ ) و  ( 78ب ) و
 ( 78حـ ) و ( 78ص ) و  ( 78هـ ) و  80ؤو اجساطها وؾُلت للىنىُ بلى الؿغى اإلاههىص مىه.
وَػانب باإلغضام ؤو السجً اإلاابض ًل مً خغم غلى الاجكام ؤو ًان له قإن فى بصاعة خغيخه ومؼ طلَ بطا
ًان الؿغى مً الاجكام اعجٍاب حغٍمت واخضة مػُىت ؤو اجساطها وؾُلت بلى الؿغى اإلاههىص ًدٌم
بالػهىبت اإلاهغعة لهظه الجغٍمت.
ً
وَػانب بالخبـ ًل مً صغا ؤزغبلي الاهًمام بلى اجكام مً هظا الهبُل ولم جهبل صغىجه.
ماصة [ ( ]82حـ )
ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت وبؿغامت ال ججاوػ  500حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل مً ؾهل
بةهماله ؤو بخههحره اعجٍاب بخضي الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص  77و  ( 77ؤ ) و( 77ب) و  ( 77حـ) و ( 77
ص ) و  ( 77هـ ) و  78و  ( 78ؤ ) و  ( 78ب ) و  ( 78حـ ) و ( 78ص ) و  ( 78هـ ) و . 80
قةطا ونؼ طلَ فى ػمً الخغب ؤو مً مىظل غام ؤو شخو طي نكت هُابُت غامت ؤو مٍلل بسضمت غامت
يىغكذ الػهىبت.
ماصة [)1( ]83
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فى الجىاًاث اإلاىهىم غلحها فى هظا الباب ًجىػ ملخٌمت فى ؾحر ألاخىاُ اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص  78و  79و
( 79ؤ) مً هظا الهاهىن ؤن جدٌم قًال غً الػهىباث اإلاهغعة لها بؿغامت ال ججاوػ غكغة آالف حىُه.
ماصة [ ( ]83ؤ )
جٌىن الػهىبت ؤلاغضام غلى ؤًت حغٍمت مما هو غلُه فى الباب الثاوي مً هظا الٌخاب بطا ونػذ بههض
اإلاؿاؽ باؾخهالُ البالص ؤو وخضتها ؤو ؾالمت ؤعايحها ؤو بطا ونػذ فى ػمً الخغب وبههض بغاهت الػضو ؤو
ألايغاع بالػملُاث الخغبُت للهىاث اإلاؿلخت وًان مً قإنها جدهُو الؿغى اإلاظيىع.
ً
وجٌىن الػهىبت ؤلاغضام ؤًًا غلى ؤًت حىاًت ؤو حىدت مىهىم غلحها فى هظا الباب متى ًان نهض الجاوي
مجها بغاهت الػضو ؤو ألايغاع بالػملُاث الخغبُت للهىاث اإلاؿلخت وًان مً قانها جدهُو الؿغى اإلاظيىع.
ماصة [)1( ]84
ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت وبؿغامت ال ججاوػ زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل مً
غلم باعجٍاب حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى هظا الباب ولم ٌؿاعع بلى ببالؾه بلى الؿلُاث املخخهت.
وجًاغل الػهىبت بطا ونػذ الجغٍمت فى ػمً الخغب.
وٍجىػ للمدٌمت ؤن حػكي مً الػهىبت ػوج الجاوي وؤنىله وقغوغه.
ماصة [ ( ]84ؤ )
ٌػكي مً الػهىباث اإلاهغعة ل لجغاثم اإلاكاع بلحها فى هظا الباب ًل مً باصع مً الجىاة بةبالؽ الؿلُاث
ؤلاصاعٍت ؤو الهًاثُت نبل البضء فى جىكُظ الجغٍمت ونبل البضء فى الخدهُو  ،وٍجىػ للمدٌمت ؤلاغكاء مً
الػهىبت بطا خهل البالؽ بػض جمام الجغٍمت ونبل البضء فى الخدهُو  ،وٍجىػ لها طلَ بطا مًٌ الجاوي فى
الخدهُو الؿلُاث مً الهبٌ غلى مغجٌبي الجغٍمت آلازغًٍ ؤو غلى مغجٌبي حغٍمت ؤزغي ممازلت لها فى
الىىع والخُىعة.
ماصة [)1( ]85
ً
ٌػخبر ؾغا مً ؤؾغاعالضقاع:
 .1اإلاػلىماث الخغبُت والؿُاؾُت والضبلىماؾُت والانخهاصًت والهىاغُت التى بدٌم َبُػتها ال ٌػلمها بال
ً
ألاشخام الظًً لهم نكت فى طلَ وٍجب مغاغاة إلاهلخت الضقاع غً البالص ؤن جبهي ؾغا غلى مً غضا
هاالء ألاشخام.
 .2ألاقُاء واإلاٍاجباث واملخغعاث والىزاثو والغؾىم والخغاثِ والخهمُماث والهىع وؾحرها مً ألاقُاء
التى ًجب إلاهلخت الضقاع غً البالص ؤال ٌػلم بها بال مً ًىاٍ بهم خكظها ؤو اؾخػمالها والتي ًجب ؤن جبهي
ً
ؾغا غلى مً غضاهم زكُت ؤن جاصي بلى بقكاء مػلىماث مما ؤقحربلُه فى الكهغة الؿابهت.
 .3ألازباع واإلاػلىماث اإلاخػلهت بالهىاث اإلاؿلخت وحكٌُالتها وجدغًاتها وغخاصها وجمىٍجها وؤقغاصها وبهكت
غامت ًل ما له مؿاؽ بالكئىن الػؿٌغٍت والاؾتراجُجُت ولم ًًٌ نض نضع بطن يخابي مً الهُاصة الػامت
الهىاث اإلاؿلخت بيكغه ؤو بطاغخه.
 .4ألازباع واإلاػلىماث اإلاخػلهت بالخضابحر وؤلاحغاءاث التي جخسظ لٌكل الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى هظا
الباب ؤو جدهُهها ؤو مدايمت مغجٌبحها ومؼ طلَ قُجىػ للمدٌمت التى جخىلى املخايمت ؤن جإطن بةطاغت ما
جغاه مً مجغٍاتها.
ماصة [ ( ]85ؤ )
فى جُبُو ؤخٍام هظا الباب:
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( ؤ ) ًههض بػباعة ( البالص ) ألاعاض ي التى للضولت اإلاهغٍت غلحها ؾُاصة ؤو ؾلُان.
ً
ً ً
( ب ) ٌػخبر مىظكا غاما ؤو طا نكت هُابُت غامت ؤو مٍلكا بسضمت غامت ولى لم ًدهل غلى ألاوعام ؤو الىزاثو
ؤو ألاؾغاع ؤزىاء جإصًت وظُكخه ؤو زضمخه ؤو بؿببها ويظلَ مً ػالذ غىه الهكت نبل اعجٍابها ؾىاء ًان نض
خهل غلى ألاوعام ؤو الىزاثو ؤو ألاؾغاع ؤزىاء نُام الهكت ؤو بػض اهتهائها.
( حـ) حػخبر خالت نُؼ الػالناث الؿُاؾُت فى خٌم خالت الخغب وحػخبر مً ػمً الخغب الكترة التى ًدضم
ً
قحها زُغالخغب متى اهتهذ بىنىغها قػال.
( ص ) حػخبر فى خٌم الضوُ الجماغاث الؿُاؾُت التى لم حػترف لها مهغ بهكت الضولت وًاهذ حػامل مػاملت
املخاعبحن.
وٍجىػ بهغاع مً عثِـ الجمهىعٍت ؤن جبؿِ ؤخٍام هظا الباب ًلها ؤو بػًها غلى ألاقػاُ اإلاىهىم غلحها
قُه خحن جغجٌب يض صولت قغٌٍه ؤو خلُكه ؤو نضًهت.

الباب الثاوي
الجىاًاث والجىذ اإلاًغة بالخٌىمت مً حهت الضازل
الهؿم ألاوُ ()1
ماصة [)2( ]86
ًههض باإلعهاب فى جُبُو ؤخٍام هظا الهاهىن ًل اؾخسضام للهىة ؤو الػىل ؤو التهضًض ؤو التروَؼ ً ،لجإ بلُه
ً
الجاوي جىكُظا إلاكغوع بحغامي قغصي ؤو حماعي  ،يهضف ؤلازالُ بالىظام الػام ؤو حػغٌٍ ؾالمت املجخمؼ
وؤمىه للخُـغ  ،بطا يـان مً قإن طلَ بًظاء ألاشخام ؤو بلهاء الغغب بُجهم ؤو حػغٌٍ خُاتهم ؤو خغٍاتهم
ؤو ؤمجهم للخُغ  ،ؤو بلخام الًغع بالبِئت  ،ؤو باالجهاالث ؤو اإلاىانالث ؤو باألمىاُ ؤو باإلاباوي ؤو باألمالى
الػامت ؤو الخانت ؤو اخخاللها ؤو الاؾدُالء غلحها ؤو مىؼ ؤو غغنلت مماعؾت الؿلُاث الػامت ؤو صوع الػباصة ؤو
مػاهض الػلم ألغمالها  ،ؤو حػُُل جُبُو الضؾخىع ؤو الهىاهحن ؤو اللىاثذ.
ً
ماصة  86مٌغعا
ٌػانب بالسجً ًل مً ؤوكإ ؤو ؤؾـ ؤو هظم ؤو ؤصاع  ،غلى زالف ؤخٍام الهاهىن حمػُت ؤو هُئت ؤو مىظمت
ؤو حماغت ؤو غهابت ًٌ ،ىن الؿغى مجها الضغىة بإًت وؾُلت بلى حػُُل ؤخٍام الضؾخىع ؤو الهىاهحن ؤو مىؼ
بخضي ماؾؿاث الضولت ؤو بخضي الؿلُاث الػامت مً مماعؾت ؤغمالها  ،ؤو الاغخضاء غلى الخغٍت
الصخهُت للمىاًَ ؤو ؾحرها مً الخغٍاث والخهىم الػامت التى يكلها الضؾخىع والهاهىن  ،ؤو ؤلايغاع
بالىخضة الىَىُت ؤو الؿالم الاحخماعي  .وَػانب بالسجً اإلاكضص ًل مً جىلي ػغامت  ،ؤو نُاصة ما قحها  ،ؤو
ؤمضها بمػىهاث ماصًت ؤو مالُت مؼ غلمه بالؿغى الظي جضغىا بلُه.
وَػانب بالسخً مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىىاث ًل مً ؤهًم بلى بخضي الجمػُاث ؤو الهُئاث ؤو اإلاىظماث
ؤو الجماغاث  ،ؤو الػهاباث اإلاىهىم غلحها فى الكهغة الؿابهت  ،ؤو قاعى قحها بإًت نىعة  ،مؼ غلمه
بإؾغايها.
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وَػانب بالػهىبت اإلاىهىم غلحها بالكهغة الؿابهت ًل مً عوج بالهىُ ؤو الٌخابت ؤو بإًت َغٍهت ؤزغي
لؤلؾغاى اإلاظيىعة فى الكهغة ألاولي  ،ويظلَ ًل مً خاػ بالظاث ؤو بالىاؾُت ؤو ؤخغػ مدغعاث ؤو
ً
ً
ً
مُبىغاث ؤو حسجُالث  ،ؤًا ًان هىغها  ،جخًمً جغوٍجا ؤو جدبُظا لص يء مما جهضم  ،بطا ًاهذ مػضة
للخىػَؼ ؤو إلَالع الؿحر غلحها  ،وًل مً خاػ ؤو ؤخغػ ؤًت وؾُلت مً وؾاثل الُبؼ ؤو الدسجُل ؤو الػالهُت ،
اؾخػملذ ؤو ؤغضث لالؾخػماُ ولى بهكت ونخُت لُبؼ ؤو حسجُل ؤو بطاغت ش يء مما طيغ.
ً
ماصة  86مٌغعا
( ؤ ) جٌىن غهىبت الجغٍمت اإلاىهىم غلحها الجغٍمت اإلاىهىم غلحها فى الكهغة ألاولي مً اإلااصة الؿابهت
ؤلاغضام ؤو السجً اإلاابض  ،بطا ًان ؤلاعهاب مً الىؾاثل التى حؿخسضم فى جدهُو ؤو جىكُظ ألاؾغاى التى
جضغى ؾلحها الجمػُت ؤو الهُئت ؤو اإلاىظمت ؤو الجماغت ؤو الػهابت اإلاظيىعة فى هظه الكهغة  ،وَػانب بظاث
الػهىبت ًل مً ؤمضها بإؾلخت  ،ؤو طزاثغ ؤو مكغناث  ،ؤو مهماث ؤو آالث ؤو ؤمىاُ ؤو مػلىماث مؼ غلمه بما
جضغى بلُه وبىؾاثلها فى جدهُو ؤو جىكُظ طلَ.
وجٌىن غهىبت الجغٍمت اإلاىهىم غلحها فى الكهغة الثاهُت مً اإلااصة الؿابهت السجً اإلاكضص بطا ًلً
ؤلاعهاب مً الىؾاثل التى حؿخسضم فى جدهُو ؤو جىكُظ ألاؾغاى التى جضغى بلحها الجمػُت ؤو الهُئت ؤو
اإلاىظمت ؤو الجماغت ؤو الػانبت اإلاظيىعة فى هظه الكهغة  ،ؤو بطا ًان الجاوي مً ؤقغاص الهىاث اإلاؿلخت  ،ؤو
الكغَت  .وجٌىن غهىبت الجغٍمت اإلاىهىم غلحها فى الكهغة الثالثت مً اإلااصة الؿابهت الصجً مضة ال جؼٍض
غلى غكغ ؾىىاث بطا ًاهذ الجمػُت ؤو الهُئت ؤو اإلاىظمت ؤو الجماغت ؤو الػهابت اإلاظيىعة فى اإلااصة الؿابهت
حؿخسضم ؤلاعهاب لخدهُو ألاؾغاى التى جضغى بلحها  ،ؤو ًان التروٍج ؤو الخدبُظ صازل صوع الػباصة  ،ؤو
ألامايً الخانت بالهىاث اإلاؿلخت ؤو الكغَت ؤو بحن ؤقغاصهما .
ً
ماصة  86مٌغعا
( ب ) ٌػانب بالسجً اإلاابض ًل غًى بةخضي الجمػُاث ؤو الهُئاث ؤو اإلاىظماث ؤو الجماغاث ؤو
ً
الػهاباث اإلاظيىعة فى اإلااصة  86مٌغعا  ،اؾخػمل ؤلاعهاب إلحباع شخو غلى الاهًمام بلى ؤي مجها  ،ؤو
مىػه مً الاهكهاُ غجها.
وجٌىن الػهىبت ؤلاغضام بطا جغجب غلى قػل الجاوي مىث املججي غلُه.
ً
ماصة  86مٌغعا
( حـ ) ٌػانب بالسجً اإلاابض ًل مً ؾعي لضي صوُ ؤحىبُت  ،ؤو لضي حمػُت ؤو هُئت ؤو مىظمت ؤو حماغت ؤو
غهابت ًٌىن مهغها زاعج البالص  ،ؤو بإخض ( )1ممً ٌػلمىن إلاهلخت ؤي مجها  ،ويظلَ ًل مً جسابغ مػها ؤو
مػه  ،للهُام بإي غمل مً ؤغماُ ؤلاعهاب صازل مهغ  ،ؤو يض ممخلٍاتها  ،ؤو ماؾؿاتها  ،ؤو مىظكحها ؤو
ممثلحها الضبلىماؾُحن  ،ؤو مىاَىحها ؤزىاء غملهم ؤو وحىصهم بالخاعج  ،ؤو الاقتراى فى اعجٍاب ش يء مما طيغ.
وجٌىن الػهىبت ؤلاغضام بطا ونػذ الجغٍمت مىيىع الؿعي ؤو الخسابغ ،ؤو قغع فى اعجٍابها.
ً
ماصة  86مٌغعا
( ص ) ٌػانب بالسجً اإلاكضص ًل مهغي حػاون ؤو الخدو – بؿحربطن يخابي مً الجهت الخٌىمُت املخخهت –
ً
بالهىاث اإلاؿلخت لضولت ؤحىبُت  ،ؤو حػاون ؤو الخدو بإي حمػُت ؤو هُئت ؤو مىظمت ؤو حماغت بعهابُت ؤًا
ًاهذ حؿمُتها ًٌ ،ىن مهغها زاعج البالص  ،وجخسظ مً ؤلاعهاب ؤو الخضعٍب الػؿٌغي وؾاثل لخدهُو
ؤؾغايها  ،ختى ولى ًاهذ ؤغمالها ؾحرمىحهت بلى مهغ.
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وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض بطا جلهي الجاوي جضعٍباث غؿٌغٍت قحها  ،ؤو قاعى فى غملُاتها ؾحر اإلاىحهت بلى
مهغ.
ماصة )1( 87
ٌػانب بالسجً اإلاابض ؤو اإلاكضص ًل مً خاوُ بالهىة نلب ؤو حؿُحر صؾخىع الضولت ؤو هظامها الجمهىعي ؤو
قٍل الخٌىمت  .قةطا ونػذ الجغٍمت مً غهابت مؿلخت ٌػانب باإلغضام مً ؤلل غهابت ويظلَ مً جىلى
ػغامتها ؤو جىلي قحها نُاصة ما .
ماصة )2( 88
ً
ٌػانب بالسجً اإلاكضص ًل مً ازخُل وؾُلت مً وؾاثل الىهل الجىي  ،ؤو البري  ،ؤو اإلااجي  ،مػغيا
ؾالمت مً بها للخُـغ  ،وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض بطا اؾخسضام الجاوي ؤلاعهاب  ،ؤو وكإ غً الكػل
اإلاظيىع حغوح مً اإلاىهىم غلحها فى اإلااصجحن  240و  241مً هظا الهاهىن ألي شخو ًان صازل الىؾُلت
ؤو زاعحها  ،ؤو بطا ناوم الجاوي بالهىة ؤو الػىل الؿلُاث الػامت ؤزىاء جإصًت وظُكتها فى اؾخػاصة الىؾُلت
مً ؾُُغجه  ،وجٌىن الػهىبت ؤلاغضام بطا وكإ غً الكػل مىث شخو صازل الىؾُلت ؤو زاعحها.
ً
ماصة  88مٌغعا
ٌػانب بالسجً اإلاكضص ًل مً نبٌ غلى ؤي شخو  ،فى ؾحر ألاخىاُ اإلاهغح بها فى الهىاهحن واللىاثذ  ،ؤو
اخخجؼه ؤو خبؿه يغهُىت  ،وطلَ بؿُت الخإزحر غلى الؿلُاث الػامت فى ؤصائها ألغمالها ؤو الخهىُ مجها غلى
مىكػت ؤو محزة مً ؤي هىع.
وَػانب بظاث الػهىبت ًل مً مًٌ ؤو قغع فى جمٌحن مهبىى غلُه فى الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى هظا
الهؿم مً الهغب.
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض بطا اؾخسضام الجاوي الهىة ؤو الػىل ؤو التهضًض ؤو ؤلاعهاب  ،ؤو اجهل بهكت
ً
ً
ً
ًاطبت  ،ؤو جؼي بضون وحه خو بؼي مىظكي الخٌىمت  ،ؤو ؤبغػ ؤمغا مؼوعا مضغُا نضعوه غجها  ،ؤو بطا وكإ غً
الكػل حغوح مً اإلاىهىم غلحها فى اإلااصجحن  240و  241مً هظا الهاهىن  ،ؤو بطا ناوم الؿلُاث الػامت
ؤزىاء جإصًت وظُكتها فى بزالء ؾبُل الغهُىت و اإلاهبىى غلُه.
وجٌىن الػهىبت ؤلاغضام بطا هجم غً الكػل مىث شخو.
ً
ماصة  88مٌغعا
( ؤ ) مؼ غضم ؤلازالُ بإًت غهىبت ؤقض ٌػانب بالسجً اإلاكضص ًلم ن حػضي غلى ؤخض الهاثمحن غلى جىكُظ
ؤخٍام هظا الهؿم  ،وًان طلَ بؿبب هظا الخىكُظ  ،ؤو ناومه بالهىة ؤو الػىل ؤو بالتهضًض باؾخػمالها مػه
ؤزىاء جإصًت وظُكخه ؤو بؿببها.
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض بطا وكإ غً الخػضي ؤو اإلاهاومت غاهت مؿخضًمت  ،ؤو ًان الجاوي ًدمل ؾالخا
ؤو نام ًسُل ؤو اخخجاػ ؤي ن الهاثمحن غلى جىكُظ ؤخٍام هظا الهؿم هى ؤو ػوحت ؤو ؤخض مً ؤنىله ؤو
قغوغه.
وجٌىن الػهىبت ؤلاغضام بطا هجم غً الخػضي ؤو اإلاهاومت مىث املججي غلُه.
ً
ماصة  88مٌغعا
( ب ) حؿغي ؤخٍام اإلاىاص  82و 83و 95و 96و  97و  98و  ( 98هـ ) مً هظا الهاهىن غلى الجغاثم اإلاىهىم
غلحها فى هظا الهؿم.
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وٍغاعي غىض الخٌم باإلاهاصعة غضم ؤلازالُ بدهىم الؿحر خؿجي الىُت .
وجسهو ألاقُاء املخٌىم نًاثُا بمهاصعتها للجهت التى نامذ بالًبِ متى عؤي الىػٍغاملخخو ؤنها الػمت
إلاباقغة وكاَها فى مٍاقدت ؤلاعهاب.
ً
ماصة  88مٌغعا ( حـ )
ال ًجىػ جُبُو ؤخٍام اإلااصة (  ) 17مً هظا الهاهىن غىض الخٌم باإلصاهت فى حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم
غلحها فى هظا الهؿم غضا ألاخىاُ التى ًهغع قحها الهاهىن غهىبت ؤلاغضام ؤو السجً اإلاابض  ،قُجىػ الجزوُ
بػهىبت ؤلاغضام بلى السجً اإلاابض  ،والجزوُ بػهىبت السجً اإلاابض بلى السجً اإلاكضص التى ال جهل غً غكغ
ؾىىاث.
ُ
ماصة  88مٌغعا
ً
( ص ) ًجىػ فى ألاخىاُ اإلاىهىم غلحها فى هظا الهؿم  ،قًال غً الخٌم بالػهىبت اإلاهغعة  ،الخٌم بخضبحر ؤو
ؤيثرمً الخضابحر آلاجُت:
 .1خظغ ؤلانامت فى مٍان مػحن ؤو فى مىُهت مدضصة.
 .2ؤلالؼام باإلنامت فى مٍان مػحن.
 .3خظغالترصص غلى ؤمايً ؤو مداُ مػُىت.
وفى حمُؼ ألاخىاُ ال ًجىػ ؤن جؼٍض مضة الخضبحر غلى زمـ ؾىىاث  ،وَػانب ًل مً ًسالل الخضبحر املخٌىم
به بالخبـ مضة ال جهل غً ؾخت ؤقهغ.
ً
ماصة  88مٌغعا
( هـ ) ٌػكي مً الػهىباث اإلاهغعة للجغاثم اإلاكاع بلحها فى هظا الهؿم ًل مً باصع مً الجىاة بةبالؽ الؿلُاث
ؤلاصاعٍت ؤو الهًاثُت نبل البضء فى جىكُظ الجغٍمت ونبل البضء فى الخدهُو  ،وٍجىػ ملخٌمت ؤلاغكاء مً
الػهىبت بطا خهل البالؽ بػض جمام الجغٍمت ونبل البضء فى الخدهُو.
وٍجىػ لها طلَ بطا مًٌ الجاوي فى الخدهُو الؿلُاث مً الهبٌ غلى مغجٌبي الجغٍمت آلازغًٍ  ،ؤو غلى
مغجٌبي حغٍمت ؤزغي ممازلت لها فى الىىع والخُىعة.
ماصة 89
ٌػانب باإلغضام ًل مً ؤلل غهابت هاحمذ َاثكت مً الؿٍان ؤو ناومذ بالؿالح عحاُ الؿلُت الػامت
فى جىكُظ الهىاهحن  ،ويظلَ ًل مً جىلي ػغامت غهابت مً هظا الهبُل ؤو جىلي قحها نُاصة ما .
ؤما مً اهًم بلى جلَ الػهابت ولم ٌكترى فى جإلُكها ولم ًخهلض قحها نُاصة ما قُػانب باألقؿاُ الكانت
اإلاابض ؤو اإلاانخت.

الهؿم الثاوي ()1
ً
ماصة  89مٌغعا
ً
ً
ًل مً زغب غمضا بإي َغٍهت بخضي وؾاثل ؤلاهخاج ؤو ؤمىالا زابخت ؤو مىهىلت إلخضي الجهاث اإلاىهىم
غلحها فى اإلااصة  119بههض ؤلايغاع باالنخهاص الهىمي ٌ ،ػانب بالسجً اإلاابض ؤو اإلاكضص.
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وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض بطا جغجب غلى الجغٍمت بلخام يغع حؿُم بمغيؼ البالص الانخهاصي ؤو
بمهلخت نىمُت لها ؤو بطا اعجٌبذ الجغٍمت فى ػمً خغب.
وٍدٌم غلى الجاوي فى حمُؼ ألاخىاُ بضقؼ نُمت ألاقُاء التى زغبها .
وٍجىػ ؤن ٌػكي مً الػهىبت ًل مً باصع مً الكغًاء فى الجغٍمت مً ؾحر املخغيحن غلى اعجٍابها بةبالؽ
الؿلُاث الهًاثُت ؤو ؤلاصاعٍت بالجغٍمت بػض جمامها ونبل نضوع الخٌم الجهاجي قحها.
ماصة 90
ً
ً
ٌػانب بالسجً مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىىاث ًل مً زغب غمضا مباوي ؤو ؤمالًا غامت ؤو مسههت
ً
إلاهالر خٌىمُت ؤو للمغاقو الػامت ؤو اإلااؾؿاث الػامت ؤو الجمػُاث اإلاػخبرة ناهىها طاث هكؼ غام.
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض ؤو اإلاكضص بطا ونػذ الجغٍمت فى ػمً هُاج ؤو قخىت ؤو بههض بخضار الغغب
بحن الىاؽ ؤو بقاغت الكىض ى.
ً
وجٌىن الػهىبت ؤلاغضام بطا هجم غً الجغٍمت مىث شخو ًان مىحىصا فى جلَ ألامايً.
وٍدٌم غلى الجاوي فى حمُؼ ألاخىاُ بضقؼ نُمت ألاقُاء التى زغبها.
ً
( وًٍاغل الخض ألانص ى للػهىبت اإلاهغعة فى الكهغة ألاولي مً اإلااصة  90بطا اعجٌبذ الجغٍمت جىكُظا لؿغى
بعهابي )
ً
ماصة 90مٌغعا
ٌػانب بالسجً اإلاابض ؤو اإلاكضص ًل مً خاوُ بالهىة اخخالُ ش يء مً اإلاباوي الػامت ؤو املخههت إلاهالر
خٌىمُت ؤو إلاغاقو غامت ؤو إلااؾؿاث طاث هكؼ غام.
قةطا ونػذ الجغٍمت مً غهابت مؿلخت ٌػانب باإلغضام مً ؤلل الػهابت  ،ويظلَ مً جىلي ػغامتها ؤو
جىلي قحها نُاصة ما.
ماصة 91
ٌػانب باإلغضام ًل مً جىلي لؿغى بحغامي نُاصة قغنت ؤو نؿم مً الجِل ؤو نؿم مً ألاؾُىُ ؤو ؾكُىت
خغبُت ؤو َاثغة خغبُت ؤو ههُت غؿٌغٍت و مُىاء ؤو مضًىت بؿحر جٍلُل مً الخٌىمت ؤو بؿحر ؾبب مكغوع
ً
وَػانب يظلَ باإلغضام ًل مً اؾخمغ عؾم ألامغ الهاصع له مً الخٌىمت فى نُاصة غؿٌغٍت ؤًا ًاهذ وًل
عثِـ نىة اؾدبهي غؿايغه جدذ الؿالح ( ؤو مجخمػت ) بػض نضوع ؤمغالخٌىمت بدؿغٍدها.
ماصة )1( 92
ٌػانب بالسجً اإلاكضص ًل شخو له خو ألامغ فى ؤقغاص الهىاث اإلاؿلخت ؤو البىلِـ َلب بلحهم ؤو ًلكهم
الػمل غلى حػُُل ؤوامغ الخٌىمت بطا ًان طلَ لؿغى بحغامي  ،قةطا جغجب غلى الجغٍمت حػُُل جىكُظ
ؤوامغ الخٌىمت ًاهذ الػهىبت ؤلاغضام ؤو السجً اإلاابض  ،ؤما مً صوهه مً عئؾاء الػؿايغ ؤو نىاصهم الظًً
ؤَاغىه قُػانبىن بالسجً اإلاكضص.
ماصة 93
ٌػانب باإلغضام ًلم ن نلض هكؿه عثاؾت غهابت خاملت للؿالح ؤو جىلى قحها نُاصة ما وًان طلَ بههض
اؾخهاب ؤو نهب ألاعاض ي ؤو ألامىاُ اإلاملىيت للخٌىمت ؤو لجماغت مً الىاؽ ؤو مهاومت الهىة الػؿٌغٍت
اإلاٍلكت بمُاعصة مغجٌبي هظه الجىاًاث.
وَػانب مً غضا هاالء مً ؤقغاص الػهابت بالسجً اإلاكضص.
ماصة 94
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ٌػانب بالسجً اإلاكضص ًل مً ؤصاع خغيت الػهبت اإلاظيىعة فى اإلااصة الؿابهت ؤو هظمها ؤو ؤغُاها ؤو حلب
بلحها ؤؾلخت ؤو مهماث ؤو آالث حؿخػحن بها غلى قػل الجىاثُت وهى ٌػلم طلَ ؤو بػث بلحها بماهاث ؤو صزل فى
مسابغاث بحغامُت بإي يُكُت مؼ عئؾاء جلَ الػهبت ؤو مضًغيها ويظلَ ًل مً نضم لها مؿايً ؤو مدالث
ًإوون بلحها ؤو ًجخمػىن قحها وهى ٌػلم ؾاًتهم ونكتهم.
ماصة 95
ً
ًل مً خغى غلى اعجٍاب حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص  87و  89و  90و  90مٌغعا و  91و  92و
 93و 94مً هظا الهاهىن ٌػانب بالسجً اإلاكضص ؤو بالسجً بطا لم ًترجب غلى هظا الخدغٌٍ ؤزغ.
ماصة 96
ٌػانب بالػهىباث اإلاخهضم طيغها ًل مً اقتراى فى اجكام حىاجي ؾىاء ًان الؿغى مىه اعجٍاب الجغاثم
ً
اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص  87و  89و  90و  90مٌغعا و  91و  92و  93و  94مً هظا الهاهىن ؤو اجساطها وؾُلت
للىنىُ بلى الؿغى اإلاههىص مىه  ،وَػانب بالسجً اإلاابض مً خغى غلى هظا الاجكام ؤو ًان له قإن فى
بصاعة خغيخه.
وَػانب بالسجً اإلاكضص ؤو بالسجً ًل مً شجؼ غلى اعجٍاب بخضي الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص  87و
ً
 89و  90و  90مٌغعا و 91و 92و  93و  94مً هظا الهاهىن بمػاوهت ماصًت ؤو مالُت صون ؤو جٌىن لضًه هُت
الاقتراى مباقغة فى اعجٍاب جلَ الجغاثم .
ماصة )1( 97
ًل مً صغا ؤزغ بلى الاهًمام بلى اجكام ًٌىن الؿغى مىه اعجٍاب حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى
ً
اإلاىاص  87و  89و  90و  90مٌغعا و  91و  92و  93و  94مً هظا الهاهىن ٌػانب بالخبـ بطا لم جهبل صغىجه.
ماصة 98
ٌػانب بالخبـ ًل مً غلم بىحىص مكغوع العجٍاب حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص  87و  89و
ً
 90مٌغعا و  91و  92و  93و  94مً هظا الهاهىن ولم ًبلؿه بلى الؿلُاث املخخهت.
و ًجغي خٌم هظه اإلااصة غلى ػوج ؤي شخو له ًض فى طلَ اإلاكغوع وال غلى ؤنىله وقغوغه.
ماصة )1( 98
( ؤ ) ٌػانب بالسجً اإلاكضص مضة ال جؼٍض غلى غكغ ؾىحن وبؿغامت ال جهل غً ماثت حىُه وال ججاوػ ؤلل حىُه
ًل مً ؤوكإ ؤو ؤؾـ ؤو هظم ؤو ؤصاع حمػُاث ؤو هُئاث ؤو مىظماث جغمي غلى َبهت احخماغُت  ،ؤو بلى نلب
هظم الضولت ألاؾاؾُت الاحخماغُت ؤو بلى ؾُُغة َبهت احخماغُت غلى ؾحرها مً الُبهاث  ،ؤو بلى الهًاء
غلى الىظم الانخهاصًت ؤو بلى هضم ؤي هظام ألاؾاؾُت للهُئت الاحخماغُت  ،ؤو بلى جدبُظ ش يء مما جهضم ؤو
ً
التروٍج له متى ًان اؾخػماُ الهىة ؤو ؤلاعهاب ؤو ؤًت وؾُلت ؤزغي ؾحرمكغوغت ملخىظا فى طلَ.
وَػانب بىكـ الػهىباث ً ،ل ؤحىبي ًهُم فى مهغ وًل مهغي ولى ًان مهُما فى الخاعج بطا ؤوكإ ؤو ؤؾـ ؤو
ً
هظم ؤو ؤصاع قغغا فى الخاعج إلخضي الجمػُاث ؤو الهُئاث ؤو اإلاىظماث اإلاظيىعة  ،ويظلَ ًل مً ؤوكإ ؤو
ً
ؤؾـ ؤو هظم ؤو ؤصاع فى مهغ قغغا إلاثل بخضي هظه الجمػُاث ؤو الهُئاث ؤو اإلاىظماث ولى ًان مهغها فى
الخاعج.
وَػانب بالسجً وبؿغامت ال جهل غً زمؿحن حىحها وال جؼٍض غلى ماثتي حىُه ًل مً اهًم بلى بخضي
الجمػُاث ؤو الهُئاث ؤو اإلاىظماث ؤو الكغوع اإلاظيىعة فى الكهغجحن الؿابهخحن ؤو اقتراى قحها بإًت نىعة.
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وَػانب بالسجً مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىحن ًل مً اجهل بالظاث ؤو بالىاؾُت بالجمػُاث ؤو الهُئاث ؤو
اإلاىظماث ؤو الكغوع اإلاخهضم طيغها ألؾغاى ؾحر مكغوغت ؤو شجؼ ؾحره غلى طلَ ؤو ؾهله له.
ً
ماصة  98مٌغعا ()1
( ؤ ) ٌػانب بالسجً وبؿغامت ال جهل غً ماثت حىُه وال ججاوػ ؤلل حىُه ًل مً ؤوكإ ؤو هظم ؤو ؤصاع حمػُت
ؤو هُئت ؤو مىظمت ؤو حماغت ًٌىن الؿغى مجها الضغىة بإًت وؾُلت بلى مىاهًت اإلاباصت ألاؾاؾُت التي ًهىم
غلحها هظام الخٌم الاقتراًي فى الضولت  ،ؤو الخٌ غلى يغاهُتها ؤو الاػصعاء بها ؤو الضغىة يض جدالل نىي
الكػب الػاملت  ،ؤو الخدغٌٍ غلى مهاومت الؿلُاث الػامت ؤو جغوٍج ؤو جدبُظ ش يء مً طلَ.
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاكضص وؾغامت ال جهل غً زمؿماثت حىبه وال ججاوػ ؤلكي حىُه  ،بطا ًان اؾخػماُ
ً
الهىة ؤو الػىل ؤو ؤلاعهاب ملخىظا فى طلَ.
وَػانب بالسجً مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىىاث وؾغامت ال جهل غً زمؿحن حىحها وال ججاوػ زمؿماثت
حىُه ًل مً اهًم بلى بخضي هظه الجمػُاث ؤو الهُئاث ؤو اإلاىظماث ؤو الجماغاث مؼ غلمه بالؿغى الظي
جضغى بلُه ؤو اقتراى قحها بإًت نىعة.
وَػانب بالػهىبت اإلاىهىم غلحها فى الكهغة الؿابهت ًل مً عوج بإًت َغٍهت إلاىاهًت اإلاباصت ألاؾاؾُت
التي ًهىم غلحها هظام الخٌم الاقتراًي فى الضولت  ،ؤو خغى غلى يغاهُت هظه اإلاباصت ؤو الاػصعاء بها  ،ؤو خبظ
الضغىة يض جدالل نىي الكػب الػاملت  ،ؤو خغى غلى مهاومت الؿلُاث الػامت  ،ويظلَ ًل مً خاػ
ً
ً
بالظاث ؤو بالىاؾُت ؤو ؤخغػ مدغعاث ؤو مُبىغاث جخًمً جغوٍجا ؤو جدبُظا لص يء مما جهضم بطا ًاهذ
مػضة للخىػَؼ ؤو إلَالع الؿحر غلحها  ،وًل مً خاػ ؤو ؤخغػ ؤًت وؾُلت مً وؾاثل الُبؼ ؤو الدسجُل ؤو
الػالهُت مسههت ولى بهكت ونخُت لُبؼ ؤو حسجُل ؤو بطاغت ش يء مما طيغ.
ماصة )1( 98
( ب ) ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ زمـ ؾىىاث وبؿغامت ال جهل غً زمؿحن حىحها وال جؼٍض غلى
زمؿماثت حىُه ًل مً عوج فى الجمهىعٍت ( )2اإلاهغٍت بإًت َغٍهت مً الُغم لخؿُحر مباصت الضؾخىع
ألاؾاؾُت ؤو الىظم ألاؾاؾُت للهُئت الاحخماغُت ؤو لدؿىٍض َبهت احخماغُت غلى ؾحرها مً الُبهاث ؤو
للهًاء غلى َبهت احخماغُت ؤو لهلب هظم الضولت ألاؾاؾُت الاحخماغُت ؤو الانخهاصًت ؤو لهضم ؤي هظام
مً الىظم ألاؾاؾُت للهُئت الاحخماغُت متى ًان اؾخػماُ الهىة ؤو ؤلاعهاب ؤو ؤًت وؾُلت ؤزغي ؾحرمكغوغت
ً
ملخىظا فى طلَ.
وَػانب بىكـ الػهىباث ًل مً خبظ بإًت َغٍهت مً الُغم ألاقػاُ اإلاظيىعة.
ً
ماصة  98مٌغعا
ً
( ب ) ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىىاث وبؿغامت ال جهل غً زمؿحن حىحها وال ججاوػ
ً
ً
زمؿماثت حىُه ًل مً خاػ بالظاث ؤ وبالىاؾُت ؤو ؤخغػ مدغعاث ؤو مُبىغاث جخًمً جدبُظا ؤو جغوٍجا
لص يء مما هو غلُه فى اإلااصجحن  ( 98ب ) و  174بطا ًاهذ مػضة للخىػَؼ ؤو ؤلاَالع الؿحر غلحها  ،وًل مً خاػ
بإًت وؾُ لت مً وؾاثل الُبؼ ؤو الدسجُل ؤو الػالهُت مسههت ولى بهكت ونخُت لُبؼ ؤو حسجُل ؤو بطاغت
هضاءاث ؤو ؤهاقُض ؤو صغاًت زانت بمظهب ؤو حمػُت ؤو هُئت ؤو مىظمت جغمي بلى ؾغى مً ألاؾغاى
اإلاىهىم غلحها فى اإلااصجحن اإلاظيىعجحن.
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ماصة )1( 98
(حـ ) ًل مً ؤوكإ ؤو ؤؾـ ؤو هظم ؤو ؤصاع فى الجمهىعٍت ()2اإلاهغٍت مً ؾحر جغزُو مً الخٌىمت حمػُاث
ً
ؤو هُئاث ؤو ؤهظمت مً ؤي هىع ًان طاث نكت صولُت ؤو قغوغا لها ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت ؤقهغ
ؤو بؿغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه (. )3
وًٍ اغل الخض ألانص ى للػهىبت بطا ًان الترزُو بىاء غلى بُاهاث ًاطبت.
وَػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى زالزت ؤقهغ ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى زالزماثت حىُه (ً )4ل مً اهًم بلى
الجمػُاث ؤو الهُئاث ؤو ألاهظمت اإلاظيىعة ويظلَ ًل مهغي مهُم فى الجمهىعٍت اإلاهغٍت اهًم ؤو اقترى
بإًت نىعة مً ؾحر جغزُو مً الخٌىمت بلى حكٌُالث مما طيغ ًٌىن مهغها فى الخاعج.
ماصة )1( 98
( ص ) ٌػـانب بالسجـً مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىىاث وبؿغامت ال جهل غً ماثت حىُه وال ججاوػ ؤلل حىُه ًل
ً
مً حؿلم ؤو نبل مباقغة ؤو بالىاؾُت بإًت َغٍهت ؤمىالا ؤو مىاقؼ مً ؤي هىع ًاهذ مً شخو ؤو هُئت فى
زاعج الجمهىعٍت ؤو فى صازلها متى ًان طلَ فى ؾبُل اعجٍاب حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص 98
ً
(ؤ) و( 98ؤ) مٌغعا و( 98ب) و ( 98حـ) و  174مً هظا الهاهىن.
وَػانب بالػهىباث طاتها ًلمً شجؼ بُغٍو اإلاؿاغضة اإلاالُت ؤو اإلااصًت غلى اعجٍاب حغٍمت مً الجغاثم
ً
اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص اإلاكاعبلحها فى الكهغة الؿابهت صون ؤن ًٌىن نانضا الاقتراى مباقغة فى اعجٍابها.

ماصة )1( 98
ً
(هـ) جهط ى املخٌمت فى ألاخىاُ اإلابِىت فى اإلاىاص ( 98ؤ) و ( 98ؤ) مٌغعا و( 98ب) و ( 98حـ) بدل الجمػُاث ؤو
الهُئاث ؤو اإلاىظماث ؤو الجماغاث ؤو الكغوع اإلاظيىعة وبؾالم ؤمٌىتها  ،ومهاصعة ألامىاُ وألامخػت وألاصواث
ً
وألاوعام وؾحرها مما ًٌىن نض اؾخػمل فى اعجٍاب الجغٍمت ؤو ؤغض الؾخػماله قحها ؤو ًٌىن مىحىصا فى
ألامٌىت املخههت الحخماع ؤغًاء هظه الجمػُاث ؤو الهُئاث ؤو اإلاىظماث ؤو الجماغاث ؤو الكغوع  ،يما
ً
ً
جهط ى بمهاصعة ًل ماُ ًٌىن مخدهال مً الجغٍمت ؤو ًٌىن فى الظاهغ صازال يمً ؤمالى املخٌىم غلُه
بطا ًاهذ هىاى نغاثً جاصي بلى ؤن هظا اإلااُ هى فى الىانؼ مىعص مسهو للهغف مىه غلى الجمػُاث ؤو
الهُئاث ؤو اإلاىظماث ؤو الجماغاث ؤو الكغوع اإلاظيىعة.
ماصة )2( 98
( و ) ٌػانب بالخبـ مضة ال جهل غً ؾخت ؤقهغ وال ججاوػ زمـ ؾىىاث ؤو بؿغامت ال جهل غً زمؿماثت
حىُه وال ججاوػ ؤلل حىُه ًل مً اؾخؿل الضًً فى التروٍج ؤو الخدبُظ بالهىُ ؤو بالٌخابت ؤو بإًت وؾُلت
ؤزغي ألقٍاع مخُغقت بههض بزاعة الكخىت ؤو جدهحر ؤو اػصعاء ؤخض ألاصًان الؿماوٍت ؤو الُىاثل اإلاىخمُت بلحها
ؤو ؤلايغاع بالىخضة الىَىُت ؤو الؿم الاحخماعي.
ماصة 99
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ٌػانب باألقؿاُ الكانت اإلاغبضة ؤو اإلاكضص ًل مً لجإ بلى الػىل ؤو التهضًض ؤو ؤًت وؾُلت ؤزغي ؾحر
ً
مكغوغت لخمل عثِـ الجمهىعٍت غلى ؤصاء غمل مً زهاثهه ناهىها ؤو غلى الامخىاع غىه وجٌىن الػهىبت
السجً اإلاكضص ؤو السجً بطا ونؼ الكػل غلى وػٍغ ؤو غلى هاثب وػٍغ ؤو غلى ؤخض ؤغًاء مجلـ الكػب .
ماصة 100
ال ًدٌم بػهىبت ما بؿبب اعجٍاب الكخىت غلى ًل مً ًان فى ػمغة الػهاباث اإلاىهىم غلحها فى ؤخٍام هظا
الباب ولم ًًٌ له قحها عثاؾت وال وظُكت واهكهل غجها غىض ؤوُ جىبُه غلُه مً الؿلُاث اإلاضًىت ؤو
الػؿٌغٍت ؤو بػض الخىبُه بطا لم ًًٌ نبٌ غلُه بال بػُضا غً ؤمايً الاحخماع الثىعي بال مهاومت ولم ًًٌ
ً
ً
ً
خامال ؾالخا  ،قكي هاجحن الخالخحن ال ٌػانب بال غلى ما ًٌىن نض اعجٌبه شخهُا مً الجىاًاث الخانت.
ماصة 101
ٌػكي مً الػهىباث اإلاهغعة للبؿاة ًل مً باصع مجهم بإزباع الخٌىمت غمً ؤحغي طلَ الاؾخهاب ؤو ؤؾغي
غلُه ؤو قاعيه قُه نبل خهىُ الجىاًت اإلاههىص قػلها ونبل بدث وجكخِل الخٌىمت غً هاالء البؿاة ،
ويظلَ ٌػكي مً جلَ الػهىباث ًل مً صُ الخٌىمت غلى الىؾاثل اإلاىنلت للهبٌ غلحهم بػض بضئها فى
البدث والخكخِل.
ماصة 102
ًل مً حهغ بالهُاح ؤو الؿىاء إلزاعة الكتن ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى ماثتي
حىُه (.)1
ً
ماصة  102مٌغعا ()2
ً
ً
ٌػانب بالخبـ وبؿغامت ال جهل غً زمؿحن حىحها وال ججاوػ ماثتي حىُه ًل مً ؤطاع غمضا ؤزباعا ؤو بُاهاث
ؤو بقاغاث ًاطبت ؤو مؿغيت ؤو بث صغاًاث مثحرة بطا ًان مً قان طلَ جٌضًغ ألامً الػام ؤو بلهاء الغغب
بحن الىاؽ ؤ وبلخام الًغع باإلاهلخت الػامت.
وجٌىن الػهىبت السجً وؾغامت ال جهل غً ماثت حىُه وال ججاوػ زمؿماثت حىُه بطا ونػذ الجغٍمت فى ػمً
الخغب.
وَػانب بالػهىباث اإلاىهىم غلحها فى الكهغة ألاولي ًل مً خاػ بالظاث ؤو بالىاؾُت ؤو ؤخغػ مدغعاث ؤو
ُ
مُبىغاث جخًمً قِئا مما هو غلُه فى الكهغة اإلاظيىعة بطا ًاهذ مػضة للخىػَؼ ؤو ؤلاَالع الؿحر غلحها ،
وًل مً خاػ ؤو ؤخغػ ؤًت وؾُلت مً وؾاثل الُبؼ ؤو الدسجُل ؤو الػالهُت مسههت ولى بهكت ونخُت لُبؼ
ؤو حسجُل ؤو بطاغت ش يء مما طيغ.

ً
الباب الثاوي مٌغعا
اإلاكغنػاث ()1
ماصة 102
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( ؤ ) ٌػانب بالسجً اإلاابض ؤو اإلاكضص ًل مً ؤخغػ مكغنػاث ؤو خاػها ؤو نىػها ؤو اؾخىعصها نبل
الخهىُ غلى جغزُو بظلَ.
وَػخبرفى خٌم اإلاكغنػاث ًل ماصة جضزل فى جغيُبها وٍهضع بخدضًضها نغاعمً وػٍغالضازلُت ويظلَ ألاحهؼة
وآلاالث وألاصواث التي حؿخسضم فى نىػها ؤو الهكجاعها.
ماصة 102
( ب ) ٌػانب باإلغضام ًل مً اؾخػمل مكغنػاث بيُت اعجٍاب الجغٍمت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة  87ؤو
بؿغى اعجٍاب نخل ؾُاس ي ؤو جسغٍب اإلاباوي واإلايكأث اإلاػضة للمهالر الػامت ؤو للماؾؿاث طاث الىكؼ
الػام ؤو لالحخماغاث الػامت ؤو ؾحرها مً اإلاباوي ؤو ألامايً اإلاػضة العجُاص الجمهىع.
ماصة 102
ً
( حـ ) ٌػانب بالسجً اإلاابض ًل مً اؾخػمل ؤ وقغع فى اؾخػماُ اإلاكغنػاث اؾخػماال مً قاهه حػغٌٍ
خُاة الىاؽ للخُغ.
قةطا ؤخضر الاهكجاعمىث شخو ؤو ؤيثر ًان الػهاب ؤلاغضام.
ماصة 102
ً
( ص ) ٌػانب بالسجً اإلاكضص مً اؾخػمل ؤو قغع فى اؾخػماُ اإلاكغنػاث اؾخػماال مً قاهه حػغٌٍ
ؤمىاُ الؿحر للخُغ.
ً
قةطا ؤخضر الاهكجاعيغعا بخلَ ألامىاُ ًان الػهاب السجً اإلاابض.
ماصة 102
ً
اؾخثىاء مً ؤخٍام اإلااصة  17ال ًجىػ فى جُبُو اإلاىاص الؿابهت الجزوُ غً الػهىبت الخالُت مباقغة
( هـ )
للػهىبت اإلاهغعة للجغٍمت.
ماصة )1( 102
( و ) ٌػانب بالخبـ غلى مسالكت قغوٍ الترزُو اإلاكاعبلحها فى اإلااصة  ( 102ؤ ).
الباب الثالث
الغقىة
ماصة 103
ً
ًل مىظل غمىمي َلب لىكؿه ؤو لؿحره ؤو نبل ؤو ؤزظ وغضا ؤو غُُت ألصاء غمل مً ؤغماُ وظُكت ٌػض
ً
مغحكُا وَػانب بالسجً اإلاابض وبؿغامت ال جهل غً ؤلل حىُه وال جؼٍض غلى ما ؤغُي ؤو وغض به.
ً
ماصة  103مٌغعا ()1
ً
ٌػخبر مغحكُا وَػانب بىكـ الػهىبت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة الؿابهت ًل مىظل غمىمي َلب لىكؿه ؤ
ً
ولؿحره ؤ ونبل ؤو ؤزظ وغضا ؤو غُُت ألصاء غمل ٌػخهض زُإ ؤو ًؼغم ؤهه مً ؤغماُ وظُكخه ؤو لالمخىاع غىه.
ماصة 104
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ً
ًل مىظل غمىمي َلب لىكؿه ؤو لؿحره ؤو نبل ؤو ؤزظ وغضا ؤو غُُت لالمخىاع غً غمل مً ؤغماُ وظُكخه
ؤو لئلزالُ بىاحباتها ؤو إلاٍاقإجه غلى ما ونؼ مً طلَ ٌػانب بالسجً اإلاابض ويػل الؿغامت اإلاظيىعة فى
اإلااصة  103مً هظا الهاهىن.
ُ
ماصة  104مٌغعا ()1
ً
ًل مىظل غمىمي َلب لىكؿه ؤو لؿحره ؤو نبل ؤو ؤزظ وغضا ؤو غُُت ألصاء غمل مً ؤغماُ وظُكخه ؤو
ٌػخهض زُإ ؤو ًؼغم ؤهه مً ؤغماُ وظُكخه ؤال لالمخىاع غىه لئلزالُ بىاحباث الىظُكت ٌػانب بػهىبت
الغقىة اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص الثالر الؿابهت خؿب ألاخىاُ ختى ولى ًان ًههض غضم الهُام بظلَ
الػمل ؤو غضم الامخىاع غىه ؤو غضم ؤلازالُ بىاحباث الىظُكت.
()2
ماصة 105
ً
ًل مىظل غمىمي نبل مً شخو ؤصي له غمال مً ؤغماُ وظُكخه ؤو امخىؼ غً ؤصاء غمل مً ؤغمالها ؤو
ؤزل بىاحباتها  ،هضًت ؤو غُُت بػض جمام طلَ الػمل ؤو الامخىاع غىه ؤو ؤلازالُ بىاحباث وظُكخه بههض
اإلاٍاقإة غلى طلَ وبؿحر اجكام ؾابو ٌػانب بالسجً وبؿغامت ال جهل غً ماثت حىُه وال جؼٍض غً زمؿماثت
حىُه.

ً
ماصة  105مٌغعا
ًل مىظل غمىمي نام بػمل مً ؤغماُ وظُكخه ؤو امخىؼ غً غمل مً ؤغماُ وظُكخه ؤو ؤزل بىاحباتها
هدُجت لغحاء ؤو جىنُت ؤو وؾاَت ٌػانب بالس جً وبؿغامت ال جهل غً ماثتي حىُه وال جؼٍض غلى زمؿماثت
حىُه.
ماصة 106
ً
ًل مؿخسضم َلب لىكؿه ؤ ولؿحره ؤو نبل ؤو ؤزظ وغضا ؤو غُُت بؿحر غلم مسضومه وعياثه ألصاء غمل مً
ألاغماُ اإلاٍلل بها ؤو لالمخىاع غىه ٌػخبر مغحكُا وَػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن وبؿغامت ال جهل
غً ماثتي حىُه وال جؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن.
ً
ماصة  106مٌغعا
ً
ًل مً َلب لىكؿه ؤو لؿحره ؤ ونبل ؤو ؤزظ وغضا ؤو غُُت الؾخػماُ هكىط خهُهي ؤو مؼغىم للخهىُ ؤو
ملخاولت الخهىُ مً ؤًت ؾلُت غامت غلى ؤغماُ ؤو ؤوامغ ؤو ؤخٍام ؤو نغاعاث ؤو هُاقحن ؤو التزام ؤو جغزُو
ؤو اجكام جىعٍض ؤو مهاولت ؤو غلى وظُكت ؤو زضمت ؤو ؤًت مؼٍت مً ؤي هىع ٌػض فى خٌم اإلاغحص ي وَػانب
ً
بالػهىبت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة  104مً هظا الهاهىن بن ًان مىظكا غمىمُا وبالخبـ وبؿغامت ال جهل
غً ماثتي حىُه وال ًؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن قهِ فى ألاخىاُ ألازغي.
وَػخبرفى خٌم الؿلُت الػامت ًل حهت زايػت ألقغاقها.
ً
ماصة  106مٌغعا ()1
( ؤ ) ًل غًى بمجلـ بصاعة بخضي الكغًاث اإلاؿاهمت ؤو بخضي الجمػُاث الخػاوهُت ؤو الىهاباث اإلايكإة
ً
ً
ً
َبها للهىاغض اإلاهغة ناهىها ؤو بةخضي اإلااؾؿاث ؤو الجمػُاث اإلاػخبرة ناهىها طاث هكؼ غام  ،ويظلَ ًل
ً
مضًغ ؤو مؿخسضم فى بخضاها َلب لىكؿه ؤو لؿحره ؤو نبل ؤو ؤزظ وغضا ؤو غُُت ألصاء غمل ؤو لالمخىاع غً
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ً
غمل مً ؤغماُ وظُكخه ؤو ٌػخهض زُإ ؤو ًؼغم اهه مً ؤغماُ وظُكخـه ؤو لئلزالُ بىاحباتها ٌػض مغحكُا
وَػانب بالسجً مضة ال جؼٍض غلى
ؾبؼ ؾىحن وؾغامت ال جهل غً زمؿماثت حىُه وال جؼٍض غل ى ما ؤغُي ؤو وغض به ولى ًان الجاوي ًههض غضم
الهُام بالػمل ؤو غضم الامخىاع غىه ؤو غضم ؤلازالُ بىاحباث وظُكخه.
وَػانب الجاوي بالػهىباث طاتها بطا ًان الُلب ؤو الهبىُ ؤو ألازظ الخها ألصاء الػمل ؤو لالمخىاع غىه ؤو
لئلزالُ بىاحباث الىظُكت وًان ًههض اإلاٍاقإة غلى طلَ وبؿحراجكام ؾابو.
ماصة 107
ًٌىن مً نبُل الىغض ؤو الػُُت ًل قاثضة ًدهل غلحها اإلاغحص ي ؤو الصخو الظي غُىه لظلَ ؤو غلم به
ً
وواقو غلُه ؤًا ًان اؾمها ؤو هىغها وؾىاء ؤًاهذ هظه الكاثضة ماصًت ؤو ؾحرماصًت.
ً
ماصة  107مٌغعا
ٌػانب الغاش ي والىؾُِ بالػهىبت اإلاهغعة للمغحص ي ومؼ طلَ ٌػكي الغاش ي ؤو الىؾُِ مً الػهىبت بطا
ؤزبرالؿلُاث بالجغٍمت ؤو اغترف بها.
ماصة 108
بطا ًان الؿغى مً الغقىة اعجٍاب قػل ٌػانب غلُه الهاهىن بػهىبت اقض مً الػهىبت اإلاهغعة للغقىة
قُػانب الغاش ي واإلاغحص ي والىؾُِ بالػهىبت اإلاهغعة لظلَ الكػل مؼ الؿغامت اإلاهغعة للغقىة وَػكي
ً
الغاش ي ؤو الىؾُِ مً الػهىبت بطا ؤزبر الؿلُاث بالجغٍمت َبها لىو الكهغة ألازحرة مً اإلااصة  48مً
هظا الهاهىن.
ً
ماصة  108مٌغعا
ً
ًل شخو غحن ألزظ الػُُت ؤو الكاثضة ؤو غلم به وواقو غلُه اإلاغحص ي ؤو ؤزظ ؤو نبل قِئا مً طلَ مؼ
غلمه بؿببه ٌػانب بالخبـ مضة ال جهل غً ؾىت وبؿغامت مؿاوٍت لهُمت ما ؤغُي ؤو وغض به وطلَ بطا لَ
ًًٌ نض جىؾِ فى الغقىة.
ماصة )1( 109
ؤلؿُذ
ً
ماصة  109مٌغعا ()2
مً غغى عقىة ولم جهبل مىه ٌػانب بالسجً وبؿغامت ال جهل غً زمؿماثت حىُه وال جؼٍض غلى ؤلل حىُه
ً
وطلَ بطا ًان الػغى خانال لؿحر مىظل غام جٌىن الػهىبت الخبـ إلاضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن ؤو ؾغامت ال
ججاوػ ماثتي حىُه.
ً
()3
ماصة  109مٌغعا زاهُا
مؼ غضم ؤلازالُ بإًت غهىبت ؤقض ًهط ي بها ناهىن الػهىباث ؤو ؤي ناهىن ؤزغ ٌػانب بالخبـ وبؿغامت ال
جهل غً ماثتي حىُه وال جؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل مً غغى ؤو نبل الىؾاَت
فى عقىة ولم ًخػض غمله الػغى ؤو الهبىُ.
قةطا ونؼ طلَ مً مىظل غمىمي قُػانب الجاوي بالػهىبت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة .104
ً
وبطا ًان طلَ بههض الىؾاَت لضي مىظل غمىمي ٌػانب بالػهىبت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة  105مٌغعا.
ماصة 110
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ً
ًدٌم فى حمُؼ ألاخىاُ بمهاصعة ما ًضقػه الغاش ي ؤو الىؾُِ غلى ؾبُل الغقىة َبها للمىاص الؿابهت.
ماصة 111
ٌػض فى خٌم اإلاىظكحن فى جُبُو ههىم هظا الكهل.
 .1اإلاؿخسضمحن فى اإلاهالر الخابػت للخٌىمت ؤو اإلاىيىغت جدذ عنابتها.
 .2ؤغًاء املجالـ الىُابُت الػامت ؤو املخلُت ؾىاء ؤًاهىا مىخجحن ؤو مػُىحن.
 .3املخٌمىن ؤو الخبراء وويالء الىُابت واإلاهكىن والخغاؽ الهًاثُىن.
 .4ؤلغي ()1
ً .5ل شخو مٍلل بسضمت غمىمُت.
 .6ؤغًاء مجالـ بصاعة ومضًغو ومؿخسضمى اإلااؾؿاث والكغًاث والجمػُاث واإلاىظمان واإلايكأث بطا
ًاهذ الضولت ؤو بخضي الهُئاث الػامت حؿاهم فى مالها بىهِب ما بإًت نكت ًاهذ (. )1
الباب الغابؼ
ازخالؽ اإلااُ الػام والػضوان غلُه والؿضع

ماصة )1( 112
ً
ً
ًل مىظل غام ازخلـ ؤمىالا ؤو ؤوعانا ؤو ؾحرها وحضث فى خُاػجه بؿبب وظُكخه ٌػانب بالسجً اإلاكضص.
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض فى ألاخىاُ آلاجُت:
( ؤ ) بطا ًان الجاوي مً مإمىعي الخدهُل ؤو اإلاىضوبحن له ؤو ألامىاء غلى الىصاجؼ ؤو الهُاعقت وؾلم بلُه
اإلااُ بهظه الهكت.
ً
( ب ) بطا اعجبُذ حغٍمت الازخالؽ بجغٍمت جؼوٍغ ؤو اؾخػماُ مدغع مؼوعا اعجباَا ال ًهبل الخجؼثت.
( حـ ) بطا اعجٌبذ الجغٍمت فى ػمً خغب وجغجب غلحها بيغاع بمغيؼالبالص الانخهاصي ؤو بمهلخت نىمُت لها.
()2
ماصة 113
ًل مىظل غام اؾخىلي بؿحر خو غلى ماُ ؤو ؤوعام ؤو ؾحرها إلخضي الجهاث اإلابِىت فى اإلااصة  ، 119ؤو ؾهل
طلَ لؿحره بإًت َغٍهت ًاهذ ٌػانب بالسجً اإلاكضص ؤو السجً.
ُ
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض ؤو اإلاكضص بطا اعجبُذ الجغٍمت بجغٍمت جؼوٍغ ؤو اؾخػماُ مدغع مؼوع اعجباَا
ال ًهبل الخجؼثت ؤو بطا اعجٌبذ الجغٍمت فى ػمً خغب وجغجب غلحها بيغاع بمغيؼالبالص الانخهاصي ؤو بمهلخت
نىمُت لها.
وجٌىن الػهىبت الخبـ والؿغامت التي ال جؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ؤو بخضي هاجحن الػهىبخحن بطا ونؼ الكػل
ؾحرمصخىب بيُت الخملَ.
وَػانب بالػهىباث اإلاىهىم غلحها فى الكهغاث الؿابهت خؿب ألاخىاُ ًل مىظل غام اؾخىلى بؿحر خو
غلى ماُ زام ؤو ؤوعام ؤو ؾحرها جدذ ًض بخضي الجهاث اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة  119ؤو ؾهل طلَ لؿحره
بإًت َغٍهت ًاهذ.
ً
ماصة  113مٌغعا ()1
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ً
ً
ًل عثِـ ؤو غًى مجلـ بصاعة بخضي قغًاث اإلاؿاهمت ؤو مضًغ ؤو غامل بها ازخلـ ؤمىالا ؤو ؤوعانا ؤو
ؾحرها وحضث فى خُاػجه بؿبب وظُكخه ؤو اؾخىلى بؿحر خو غلحها ؤو ؾهل طلَ لؿحره بإًت َغٍهت ًاهذ ٌػانب
بالسجً مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىحن.
وجٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن والؿغامت ال جؼٍض غلى ماثتي حىُه ( )1ؤو بخضي هاجحن
الػهىبخحن بطا ونؼ قػل الاؾدُالء ؾحرمصخىب بيُت الخملَ.
ماصة )2( 114
ًل مىظل غام له قإن فى جدهُل الًغاثب ؤو الغؾىم ؤو الػىاثض ؤو الؿغاماث ؤو هدىها َ ،لب ؤو ؤزظ ما
ً
لِـ مؿخدها ؤو ما ًؼٍض غلى اإلاؿخدو مؼ غمله بظلَ ٌػانب بالسجً اإلاكضص ؤو السجً.
()3
ماصة 115
ًل مىظل غام خهل ؤو خاوُ ؤن ًدهل لىكؿه ؤو خهل ؤو خاوُ ؤن ًدهل لؿحره  ،بضون خو غلى عبذ ؤو
مىكػت مً غمل مً ؤغماُ وظُكخه ٌػانب بالسجً اإلاكضص.

ً
ماصة  115مٌغعا ()1
ًل مىظل غام حػضي غلى ؤعى ػعاغُت ؤو ؤعى نًاء ؤو مبان مملىيت لىنل زحري ؤو إلخضي الجهاث
اإلابِىت فى اإلااصة  119وطلَ بؼعاغتها ؤو ؾغؾها ؤو بنامت بوكاءاث بها ؤو قؿلها ؤو اهخكؼ بها بإًت نىعة ؤو ؾهل
طلَ لؿحره بإًت َغٍهت ٌػانب بالسجً متى ًان طلَ الػهاع ًدبؼ الجهت التي ٌػمل بها ؤو حهت ًخهل بها
بدٌم غمله  ،وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض ؤو اإلاكضصبطا اعجبُذ الجغٍمت بجغٍمت جؼوٍغ ؤو اؾخػماُ مدغع
ً
مؼوع اعجباَا ال ًهبل الخجؼثت.
وٍدٌم غلى الجاوي فى حمُؼ ألاخىاُ بالػؼُ مً وظُكخه ؤو ػواُ نكخه وٍغص الػهاع اإلاؿخهب بما ًٌىن
غلُه مً مبان ؤو ؾغاؽ ؤو بغصه مؼ بػالت ما غلُه مً جلَ ألاقُاء غلى هكهخه وبؿغامت مؿاوٍت لهُمت ما غاص
غلُه مً مىكػت غلى ؤال جهل غً زمؿماثت حىُه.
ماصة 116
ً
ًل مىظل غام ًان مؿئىال غً جىػَؼ ؾلػت ؤو غهض بلُه بخىػَػها وقها لىظام مػحن قإزل غمضا بىظام
جىػَػها ٌػانب بالخبـ.
وجٌىن الػهىبت السجً بطا ًاهذ الؿلػت مخػلهت بهىث الكػب ؤو اخخُاحاجه ؤو بطا ونػذ الجغٍمت فى ػمً
خغب.
ً
ماصة  116مٌغعا ()1
ً
ًل مىظل غام ؤيغ غمضا بإمىاُ ؤو مهالر الجهت التي ٌػمل بها ؤو ًخهل بها بدٌم غمله ؤو بإمىاُ الؿحر
ؤو مهالخهم اإلاػهىص بها بلى جلَ الجهت ٌػانب بالسجً اإلاكضص.
قةطا ًان الًغع الظي جغجب غلى قػله ؾحر حؿُم حاػالخٌم غلُه بالسجً.
ً
ماصة  116مٌغعا ( ( )2ؤ )
ًل مىظل غام حؿبب بسُئه فى بلخام يغع حؿُم بإمىاُ ؤو مهالر الجهت التي ٌػمل بها ؤو ًخهل بها
ً
بدٌم وظُكخه ؤو بإمىاُ الؿحر ؤو مهالخهم اإلاػهىص بها بلى جلَ الجهت بان ًان طلَ هاقئا غً بهماُ فى ؤصاء
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وظُكخه ؤو غً بزالُ بىاحباتها ؤو غً بؾاءة اؾخػماُ الؿلُت ٌ ،ػانب بالخبـ وبؿغامت ال ججاوػ
زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن.
وجٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جهل غً ؾىت وال ًؼٍض غلى ؾذ ؾىىاث وؾغامت ال ججاوػ ؤلل حىُه بطا جغجب
غلى الجغٍمت بيغاع بمغيؼالبالص الانخهاصي ؤو بمهلخت نىٍمت لها.
ً
ماصة  116مٌغعا ( ( )1ب )
ًل مً ؤهمل فى نُاهت ؤو اؾخسضام ؤي ماُ مً ألامىاُ الػامت مػهىص به بلُه ؤو جضزل نُاهخه ؤو
اؾخسضامه فى ازخهانه وطلَ غلى هدى ٌػُل الاهخكاع به ؤو ٌػغى ؾالمخه ؤو ؾالمت ألاشخام للخُغ
ٌػانب بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾىت وبؿغامت ال ججاوػ زمؿماثت حىُه ( )2ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن.
وجٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جهل غً ؾىت وال ًؼٍض غلى ؾذ ؾىىاث بطا جغجب غلى هظا ؤلاهماُ ونىع
خغٍو ؤو خاصر ؤزغ وكإث غىه وقاة شخو ؤو ؤيثر ؤو بنابت ؤيثرمً زالزت ؤشخام.
وجٌىن الػهىبت السجً  ،بطا ونػذ الجغٍمت اإلابِىت بالكهغة الؿابهت فى ػمً خغب غلى وؾُلت مً وؾاثل
ؤلاهخاج املخههت للمجهىص الخغبي.
ً
ماصة  116مٌغعا ()1
ً
( حـ ) ًل مً ؤزل غمضا بدىكُظ ًل ؤو بػٌ الالتزاماث التي ًكغيها غلُه غهض مهاولت ؤو ههل ؤو جىعٍض ؤو
التزام ؤو ؤقؿاُ غامت اعجبِ به مؼ بخضي الجهاث اإلابِىت فى اإلااصة  119ؤو مؼ بخضي قغًاث اإلاؿاهمت
وجغجب غلى طلَ يغع حؿُم  ،ؤو بطا اعجٌب ؤي ؾل فى جىكُظ هظا الػهض ٌػانب بالسجً.
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض ؤو اإلاكضص بطا اعجٌب الجغٍمت فى ػمً خغب وجغجب غلحها بيغاع بمغيؼ البالص
الانخهاصي ؤو بمهلخت نىمُت لها .
ً
وًل مً اؾخػمل ؤو وعص بًػت ؤو مىاص مؿكىقت ؤو قاؾضة جىكُظا ألي مً الػهىص ؾالكت الظيغ  ،ولم ًثبذ
ؾكه لها ؤو غلمه بؿكها ؤو قؿاصها ٌػانب بالخبـ والؿغامت التي ال ججاوػ ؤلل حىُه ؤو بخضي هاجحن
الػهىبخحن وطلَ ما لم ًثبذ ؤهه لم ًًٌ فى مهضوعه الػلم بالؿل ؤو الكؿاص.
وٍدٌم غلى الجاوي بؿغامت حؿاوي نُمت الًغع اإلاترجب غلى الجغٍمت.
وَػانب بالػهىباث ؾالكت الظيغ غلى خؿ ب ألاخىاُ  ،اإلاخػانضًً مً الباًَ والىيالء والىؾُاء بطا ًان
ً
ؤلازالُ بدىكُظ الالتزام ؤو الؿل عاحػا بلى قػلهم.
ماصة )1( 117
ً
ًل مىظل غام اؾخسضام سخغة غماال فى غمل إلخضي الجهاث اإلابِىت فى اإلااصة  119ؤو اخخجؼ بؿحر مبرع
ؤحىعهم ًلها ؤو بػًها ٌػانب بالسجً اإلاكضص.
ً
وجٌىن الػهىبت الخبـ بطا لم ًًٌ الجاوي مىظكا غاما.
ً
ماصة  117مٌغعا ()2
ً
ًل مىظل غام زغب ؤو ؤجلل ؤو ويؼ الىاع غمضا فى ؤمىاُ زابخت ؤو مىهىلت ؤو ؤوعام ؤو ؾحرها للجهت التي
ً
ٌػمل بها ؤو ًخهل بها بدٌم غمله  ،ؤو للؿحر متى ًان مػهىصا بها بلى جلَ الجهت ٌ ،ػانب بالسجً اإلاابض ؤو
اإلاكضص .
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض بطا اعجٌبذ بخضي هظه الجغاثم بههض حؿهُل اعجٍاب حغٍمت مً الجغاثم
ً
اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص  113 ، 113 ، 112مٌغعا ؤو إلزكاء ؤصاتها.
وٍدٌم غلى الجاوي فى حمُؼ ألاخىاُ بضقؼ نُمت ألامىاُ التى زغبها ؤو ؤجلكها ؤو ؤخغنها.
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ماصة )1( 118
ً
ً
قًال غً الػهىباث اإلاهغعة للجغاثم اإلاظيىعة فى اإلاىاص  113 ، 112قهغة ؤولي وزاهُت وعابػت  113 ،مٌغعا
ً
قهغة ؤولى  116 ، 116 ، 115 ، 114 ،مٌغعا  117 ،قهغة ؤولى ٌ ،ػؼُ الجاوي مً وظُكخه ؤو جؼوُ نكخه يما
ً
ًدٌم غلُه فى الجغاثم اإلاظيىعة فى اإلاىاص  113 ، 112قهغة ؤولى وزاهُت وعابػت  113 ،مٌغعا قهغة ؤولى ، 114 ،
 115بالغص وبؿغامت مؿاوٍت لهُمت ما ازخلؿه ؤو اؾخىلي غلُه ؤو خهله ؤو َلبه مً ماُ ؤو مىكػت غلى ؤال
جهل غً زمؿماثت حىُه.

ً
ماصة  118مٌغعا ()2
ً
مؼ غضم ؤلازالُ بإخٍام اإلااصة الؿابهت ً ،جىػ قًال غً الػهىباث اإلاهغعة للجغاثم اإلاىهىم غلحها فى هظا
الباب  ،الخٌم بٍل ؤو بػٌ الخضابحرآلاجُت.
 .1الخغمان مً مؼاولت اإلاهىت مضة ال جؼٍض غلى زالزت ؾىىاث.
 .2خظغمؼاولت اليكاٍ الانخهاصي الظي ونػذ الجغٍمت بمىاؾبخه مضة ال جؼٍض غلى زالزت ؾىىاث.
 .3ونل اإلاىظل غً غمله بؿحرمغجب ؤو بمغجب مسكٌ إلاضة ال جؼٍض غلى ؾخت ؤقهغ.
 .4الػؼُ مضة ال جهل غً ؾىت وال جؼٍض غلى زالزت ؾىىاث جبضؤ مً نهاًت جىكُظ الػهىبت ؤو اههًائها ألي
ؾبب ؤزغ.
 .5وكغمىُىم الخٌم الهاصع باإلصاهت بالىؾُلت اإلاىاؾبت وغلى هكهت املخٌىم غلُه.
ً
ماصة  118مٌغعا ()1
ً
( ؤ ) ًجىػ للمدٌمت فى الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى هظا الباب وقها إلاا جغاه مً ظغوف الجغٍمت ومالبؿاتها
بطا ًان اإلااُ مىيىع الجغٍمت ؤو الًغع الىاحم غجها ال ججاوػ نُمخه زمؿماثت حىُه ؤن جهط ي قحها – -
ً
بضال بػهىبت الخبـ ؤو بىاخض ؤو ؤيثرمً الخضابحراإلاىهىم غلحها فى اإلااصة الؿابهت.
ً
وٍجب غلى املخٌمت ؤن جهط ى قًال غً طلَ باإلاهاصعة والغص ؤن ًان لهما مدل  ،وبؿغامت مؿاوٍت لهُمت
ما جم ازخالؾه ؤو الاؾدُالء غلُه مً ماُ ؤو ما جم جدهُهه مً مىكػت ؤو عبذ.
ً
ماصة  118مٌغعا ()1
( ب ) ٌػكي مً الػهىباث اإلاهغعة للجغاثم اإلاىهىم غلحها فى هظا الباب ًل مً باصع مً الكغًاء فى الجغٍمت
مً ؾحراملخغيحن غلى اعجٍابها بةبالؽ الؿلُاث الهًاثُت ؤو ؤلاصاعٍت بالجغٍمت بػض جمامها ونبل ايدكاقها.
وٍجىػ ؤلاغكاء ن الػهىباث اإلاظيىعة بطا خهل ؤلابالؽ بػض ايدكاف الجغٍمت ونبل نضوع الخٌم الجهاجي
قحها.
ً
وال ًجىػ بغكاء اإلابلـ بالجغٍمت مً الػهىبت َبها لكهغجحن الؿابهخحن فى الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص
ً
 113 ، 113 ، 112مٌغعا بطا لم ًاص ؤلابالؽ بلى عص اإلااُ مىيىع الجغٍمت.
ً
ً
وٍجىػ ؤن ٌػكي مً الػهاب ًل مً ؤزكي ماال مخدهال مً بخضي الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى هظا الباب
بطا ؤبلـ غجها وؤصي طلَ بلى ايدكاقها وعص ًل ؤو بػٌ اإلااُ اإلاخدهل غجها.
ماصة )1( 119
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ً
ًههض باألمىاُ الػامت فى جُبُو ؤخٍام هظا الباب ًٌىن ًله ؤو بػًه مملىًا إلخضي الجهاث آلاجُت ؤو
ً
زايػا ألقغاقها ألصاعتها:
( ؤ ) الضولت ووخضاث ؤلاصاعة املخلُت.
( ب ) الهُئاث الػامت واإلااؾؿاث الػامت ووخضاث الهُاع الػام.
( حـ ) الاجداص الاقتراًي واإلااؾؿاث الخابػت له.
( ص ) الىهاباث والاجداصاث.
( هـ ) اإلااؾؿاث والجمػُاث الخانت طاث الىكؼ الػام.
( و ) الجمػُاث الخػاوهُت.
( ػ ) الكغًاث والجمػُاث والىخضاث الانخهاصًت واإلايكأث التي حؿاهم قحها بخضي الجهاث اإلاىهىم
غلحها فى الكهغاث الؿابهت.
( خـ ) ؤًت حهت ؤزغي ًىو الهاهىن غلى اغخباع ؤمىالها مً ألامىاُ الػامت.
ً
ماصة  119مٌغعا ()1
ًههض باإلاىظل الػام فى خٌم هظا الباب .
( ؤ ) الهاهىن بإغباء الؿلُت الػامت والػاملىن فى الضولت ووخضاث ؤلاصاعة املخلُت.
( ب ) عئؾاء وؤغًاء املجالـ والىخضاث والخىظُماث الكػبُت وؾحرهم ممً لهم نكت هُابُت غامت ؾىاء
ًاهىا مىخجحن ؤو مػُىحن.
( حـ ) ؤقغاص الهىاث اإلاؿلخت.
( ص ) ًل مً قىيخه بخضي الؿلُاث الػامت فى الهُام بػمل مػحن وطلَ فى خضوص الػمل اإلاكىى قُه.
ً
( هـ ) عئؾاء وؤغًاء مجالـ ؤلاصاعة واإلاضًغون وؾاثغ الػاملحن فى الجهاث التي اغخبرث ؤمىالها ؤمىالا غامت
ً
َبها للماصة الؿابهت.
( و ) ًل مً ًهىم بإصاء غمل ًىهل بالخضمت الػامت بىاء غلى جٍلُل ناصع بلُه بمهخط ى الهىاهحن ؤو مً
مىظل غام فى خٌم الكهغاث الؿابهت متى ًان ًملَ هظا الخٍلُل بمهخط ى الهىاهحن ؤو الىظم اإلاهغعة
وطلَ باليؿبت للػمل الظي ًخم الخٍلُل به.
ً
وَؿخىي ؤن جٌىن الىظُكت ؤو الخضمت صاثمت ؤو مانخت بإحغ ؤو بؿحر ؤحغ َىاغُت ؤو حبرا .
وال ًدىُ اهتهاء الخضمت ؤو ػواُ الهكت صون جُبُو ؤخٍام هظا الباب متى ونؼ الػمل ؤزىاء الخضمت ؤو جىاقغ
الهكت
الباب الخامـ
ججاوػ اإلاىظكىن خضوص وظاثكهم وجههحرهم
فى ؤصاء الىاحباث اإلاخػلهت بها
ماصة 120
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ًل مىظل جىؾِ لضي ناى ؤو مدٌمت لهالر ؤخض الخهىم ؤو بيغاع به ؾىاء بُغٍو ألامغ ؤو الُلب ؤو
الغحاء ؤو الخىنُت ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت ؤقهغؤو بؿغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه (. )1
ماصة )2( 121
ًل ناى امخىؼ غً الخٌم ؤو نضع مىه خٌم زبذ ؤهه ؾحر خو وًان طلَ بىاء غلى ؾبب مً ألاؾباب
ً
اإلاظيىعة فى اإلااصة الؿابهت ٌػانب بالػهىبت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة  105مٌغعا وبالػؼُ.
ماصة 122
بطا امخىؼ ؤخض الهًاة فى ؾحر ألاخىاُ اإلاظيىعة غً الخٌم ٌػانب بالػؼُ وبؿغامت ال جؼٍض غلى ماثتي حىُه
(. )1
ً
وَػض ممخىػا غً الخٌم ًل ناض ي ؤبي ؤو جىنل غً بنضاع خٌم بػض جهضًم َلب بلُه فى هظا الكإن
بالكغوٍ اإلابِىت فى ناهىن اإلاغاقػاث فى اإلاىاص اإلاضهُت والخجاعٍت ولى اخخج بػضم وحىص هو فى الهاهىن ؤو بإن
الىو ؾحرنغٍذ ؤو بإي وحه ؤزغ.
ماصة )2( 123
ٌػانب بالخبـ والػؼُ ًل مىظل غمىمي اؾخػمل ؾلُت وظُكخه فى ونل جىكُظ ألاوامغ الهاصعة مً
الخٌىمت ؤو ؤخٍام الهىاهحن واللىاثذ ؤو جإزحر جدهُل ألامىاُ والغؾىم ؤو ونل جىكُظ خٌم ؤو ؤمغ ناصع مً
املخٌمت ؤو مً ؤًت حهت مسخهت.
ً
يظلَ ٌػانب بالخبـ والػؼُ ًل مىظل غمىمي امخىؼ غمضا غً جىكُظ خٌم ؤو ؤمغ مما طيغ بػض مط ى
ً
زماهُت ؤًام مً بهظاعه غلى ًض مدًغبطا ًان جىكُظا الخٌم ؤو ألامغ صازال فى ازخهام اإلاىظل.
ماصة )1( 124
بطا جغى زالزت غلى ألانل مً اإلاىظكحن ؤو اإلاؿخسضمحن الػمىمُحن غملهم ولى فى نىعة الاؾخهالت ؤو امخىػىا
ً
غمضا غً جإصًت واحب مً واحباث وظُكتهم مخكهحن غلى طلَ ؤو مبخؿحن مىه جدهُو ؾغى مكترى غىنب
ًل مجهم بالخبـ مضة ال جهل غً زالزت ؤقهغ وال ججاوػ ؾىت وبؿغامت ال جؼٍض غلى ماثت حىُه.
وًٍاغل الخض ألانص ى لهظه الػهىبت بطا ًان الترى ؤو الامخىاع مً قإهه ؤن ًجػل خُاة الىاؽ ؤو صختهم
ً
ؤو ؤمجهم فى زُغ ،ؤو ًان مً قإهه ؤن ًدضر ايُغابا ؤو قخىه بحن الىاؽ ؤو بطا ؤيغ بمهلخت غامت.
وًل مىظل ؤو مؿخسضم غمىمي جغى غمله ؤو امخىؼ غً غمل مً ؤغماُ وظُكخه بههض غغنلت ؾحر الػمل
ؤو ؤلازالُ باهخظامه ٌػانب بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾخت ؤقهغ ؤو بؿغامت ال ججاوػ زمؿماثت حىُه (. )2
وًٍاغل الخض ألانص ى لهظه الػهىبت بطا ًان الترى ؤو الامخىاع مً قإهه ؤن ًجػل خُاة الىاؽ ؤو صختهم
ً
ؤو ؤمجهم فى زُغ ؤو ًان مً قإهه ؤن ًدضر ايُغابا ؤو قخىت بحن الىاؽ ؤو بطا ؤيغ بمهلخت غامت.
ماصة )1( 124
( ؤ ) ٌػانب بًػل الػهىباث اإلاهغعة باإلااصة ً 124ل مً اقترى بُغٍو الخدغٌٍ فى اعجٍاب حغٍمت مً
الجغاثم اإلابِىت بها.
ً
ً
ً
وَػانب بالػهىباث اإلاهغة ألاولى مً اإلااصة اإلاظيىعة ًل مً خغى ؤو شجؼ مىظكا ؤو مؿخسضما غمىمُا ؤو
مىظكحن ؤو مؿخسضمحن غمىمُحن بإً ت َغٍهت ًاهذ غلى جغى الػمل ؤو الامخىاع غً جإصًت واحب مً واحباث
الىظُكت بطا لم ًترجب غلى جدغًٍه ؤو حصجُػه ؤًت هدُجت.
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وَػانب بىكـ الػهىبت ًل مً خبظ حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى الكهغجحن الؿابهخحن مً هظه
اإلااصة ؤو فى الكهغة ألاولى مً اإلااصة  124وَػض غلى وحه الخهىم مً وؾاثل الخدبُظ بطاغت ؤزباع صخُدت
ؤو ًاطبت غً هظه الجغاثم بةخضي الُغم اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة .171
ً
وقًال غً الػهىباث اإلاخهضم طيغها ًدٌم بالػؼُ بطا ًان مغجٌب الجغٍمت مً اإلاىظكحن ؤو اإلاؿخسضمحن
الػمىمُحن.
ماصة )1( 124
( ب ) ٌػانب بالػهىباث اإلابِىت فى الكهغة الثاهُت مً اإلااص ً 124ل مً اغخضي ؤو قغع فى الاغخضاء غلى خو
اإلاىظكحن ؤو اإلاؿخسضمحن الػمىمُحن فى الػمل باؾخػماُ الهىة ؤو الػىل ؤو ؤلاعهاب ؤو التهضًض ؤو الخضابحر
ؾحراإلاكغوغت غلى الىحه اإلابِىت فى اإلااصة .375
ماصة )2( 124
(حـ ) قُما ًخػلو بخُبُو اإلاىاص الثالر الؿابهت ،بػض ًاإلاىظكحن واإلاؿخسضمحن الػمىمُحن حمُؼ ألاحغاء
الظًً ٌكخؿلىن بإًت نكت ًاهذ فى زضمت الخٌىمت ؤو فى زضمت ؾلُت مً الؿلُاث ؤلانلُمُت ؤو البلضًت ؤو
الهغوٍت وألاشخام الظًً ًىضبىن لخإصًت غمل مػحن مً ؤغماُ الخٌىمت او الؿلُاث اإلاظيىعة.
ماصة 125
ًل مً ؾعي مً ؤعباب الىظاثل الػمىمُت وؾحرهم بُغٍو الؿل فى بيغاع ؤو حػُُل ؾهىلت اإلاؼاًضاث
ً
اإلاخػلهت بالخٌىمت ٌػانب قًال غً غؼله وبالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن مؼ بلؼامه بإن ًضقؼ للخٌىمت
بضُ الخؿاثغالتي وكإث غً قػله اإلاظيىع.

الباب الؿاصؽ
ؤلايغاه وؾىء اإلاػاملت مً اإلاىظكحن ألقغاص الىاؽ
ماصة 126
ًل مىظل ؤو مؿخسضم غمىمي ؤمغ بخػظًب متهم ؤو قػل طلَ بىكؿه لخمله غلى الاغتراف ٌػانب باألقؿاُ
الكانت ؤو السجً مً زالر ؾىىاث بلى غكغ ؾىىاث.
ً
وبطا ماث املججي غلُه ًدٌم بالػهىبت اإلاهغعة للهخل غمضا.
ماصة )1( 127
ٌػانب بالسجً ًل مىظل غام وًل شخو مٍلل بسضمت غامت ؤمغ بػهاب املخٌىم غلُه ؤو غانبه
ً
بىكؿه بإقض مً الػهىبت املخٌىم بها غلُه ناهىها ؤو بػهىبت لم ًدٌم بها غلُه.
ماصة 128
ً
بطا صزل ؤخض اإلاىظكحن ؤو اإلاؿخسضمحن الػمىمُحن ؤو ؤي شخو مٍلل بسضمت غمىمُت اغخماصا غلى
وظُكخه مجزُ شخو مً ؤخاص الىاؽ بؿحر عياثه قُما غضا ألاخىاُ اإلابِىت فى الهاهىن ؤو بضون مغاغاة
الهىاغض اإلاهغعة قُه ٌػانب بالخبـ ؤو بالؿغامت ال جؼٍض غلى ماثتي حىُه (. )1
ماصة 129
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ً
ًل مىظل ؤو مؿخسضم غمىمي وًل شخو مٍلل بسضمت غمىمُت اؾخػمل الهؿىة مؼ الىاؽ اغخماصا
ً
غلى وظُكخه بدُث ؤن ؤزل ٌكغقهم ؤو ؤخضر آالما بإبضانهم ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت ؤو بؿغامت
ال جؼٍض غلى ماثتي حىُه(.)2
ماصة 130
ًل مىظل غمىمي ؤو مؿخسضم غمىمي وًل بوؿان مٍلل بسضمت غمىمُت اقتري بىاء غلى ؾُىه وظُكخه
ً ً
ً
ً
ملٍا غهاعا ًان ؤو مىهىال نهغا غً مالٌه ؤو اؾخىلي غلى طلَ بؿحر خو ؤو ؤيغه اإلاالَ غلى بُؼ ما طيغ لصخو
ً
ؤزغ ٌػانب بدؿب صعحت طهبه بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن وبالػؼُ قًال غً عص الص يء اإلاؿخهب ؤو
ً
نُمخه بن لم ًىحض غُىا.
ماصة 131
ً
ًل مىظل غمىمي ؤوحب غلى الىاؽ غمال فى ؾحر الخاالث التي ًجحز قحها الهاهىن طلَ ؤو اؾخسضام
ً
ؤشخانا فى ؾحر ألاغماُ التي حمػىا لها بمهخط ى الهاهىن ٌػانب بالخبـ مضة ال ًؼٍض غلى ؾيخحن وبالػؼُ
ً
قًال غً الخٌم غلُه بهُمت ألاحىع اإلاؿخدهت إلاً اؾخسضمهم بؿحر خو.
ماصة 132
ًل مىظل غمىمي ؤو مؿخسضم غمىم ًخػضي فى خالت هؼوله غىض ؤخض مً الىاؽ الٍاثىت مؿايجهم بُغٍو
ً
ً
ً
مإمىعٍخه بإن ؤزظ مىه نهغا بضون زمً ؤو بثمً بسـ مإيىال ؤو غلكا ًدٌم غلُه بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى
ً
زالزت قهىع ؤو بؿغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه ( )1وبالػؼُ فى الخالخحن قًال غً الخٌم بغص زمً ألاقُاء
اإلاإزىطة إلاؿخدهحها.

الباب الؿابؼ
مهاومت الخٍام وغضم الامخثاُ ألوامغهم
والخػضي غلحهم بالؿب وؾحره
ماصة133
ً
ً
مً ؤهان باإلقاعة ؤو الهىُ ؤو التهضًض مىظكا غمىمُا ؤو ؤخض عحاُ الًبِ ؤو ؤي بوؿان مٍلل بسضمت
غمىمُت ؤزىاء جإصًت وظُكخه ؤو بؿبب جإصًتها ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت ؤقهغ ؤو بؿغامت ال جخجاوػ
ماثتي حىُه (. )1
قةطا ونػذ ؤلاهاهت غلى مدٌمت نًاثُت ؤو بصاعٍت ؤو مجلـ ؤو غلى ؤخض ؤغًائها وًان طلَ ؤزىاء اوػهاص
الجلؿت جٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت ؤو ؾغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه ()2
ماصة 134
ًدٌم بالػهىبت اإلاهغعة بالكهغة ألاولي مً اإلااصة الؿابهت بطا وحهذ ؤلاهاهت بىاؾُت الخلؿغاف ؤو الخلُكىن
ؤو الٌخابت ؤو الغؾم.
ماصة 135
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ًل مً ؤػعج بخضي ا لؿلُاث الػامت ؤو الجهاث ؤلاصاعٍت ؤو ألاشخام اإلاٍلكحن بسضمت غمىمُت بإن ؤزبر
بإي َغٍهت ًاهذ غً ونؼ يىاعر ؤو خىاصر ؤو ؤزُاع ال وحىص لها ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ زالزت ؤقهغ
وبؿغامت ال جؼٍض غلى ماثتي حىُه ( )1ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن.
وجهط ى املخٌمت قىم طلَ باإلاهاعٍل التي حؿببذ غً هظا ؤلاػغاج.
ماصة 136
ًل مً حػضي غلى ؤخض اإلاىظكحن الػمىمُحن ؤو عحاُ الًبِ ؤو ؤي بوؿان مٍلل بسضمت غمىمُت ؤو ناومه
بالهىة ؤو الػىل ؤزىاء جإصًت وظُكخه ؤو بؿبب جإصًتها ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت قهىع ؤو بؿغامت
ال جخجاوػ ماجي حىُه (. )1
ماصة 137
وبطا خهل مؼ الخػضي ؤو اإلاهاومت يغب ؤن وكإ غجهما حغح جٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن
ؤو ؾغامت ال جخجاوػ ماثتى حىُت .
قةطا ( )2خهل الًغب ؤو الجغح باؾخػماُ ؤًت ؤؾلخت ؤو غص ي ؤو آالث ؤو ؤصواث ؤزغي ؤو بلـ الًغب ؤو
الجغح صعحت الجؿامت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة  241جٌىن الػهىبت الخبـ.
ً
ماصة  137مٌغعا ()3
ً
ًٌىن الخض ألاصوى لػهىباث فى الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص  133و  136و  137زمؿت غكغ ًىما
ً
باليؿبت بلى غهىبت الخبـ وغكغ حىحهاث باليؿبت بلى غهىبت الؿغامت بطا ًان املججي غلُه قحها مىظكا
ً
ً
غمىمُا ؤو مٍلكا بسضماث غامت بالؿٌَ الخضًضًت ؤو ؾحرها مً وؾاثل الىهل الػام وونؼ غلُه الاغخضاء
ؤزىاء ؾحرها ؤو جىنكها باملخُاث.
ً
ماصة  137مٌغعا( ؤ ) ()1
ٌػانب بالسجً مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىحن ًل مً اؾخػمل الهىة ؤو الػىل ؤو التهضًض مؼ مىظل غام ؤو
شخو مٍلل بسضمت غامت لُدمله بؿحر خو غلى ؤصاء غمل مً ؤغماُ وظُكخه ؤو غلى الامخىاع غىه ولم
ًبلـ بظلَ مههضه  ،قةطا بلـ الجاوي مههضه جٌىن الػهىبت السجً مضة ال جؼٍض غلى غكغ ؾىحن.
ً
وجٌىن الػهىبت السجً فى الخالخحن بطا ًان الجاوي ًدمل ؾالخا.
وجٌىن الػهىبت ألاقؿاُ الكانت اإلاانخت بلى غكغ ؾىحن بطا نضع مً الجاوي يغب ؤو حغح وكإ غىه غاهت
مؿخضًمت.
وجٌىن الػهىبت ألاقؿاُ الكانت اإلاانخت بطا ؤقط ى الًغب ؤو الجغح اإلاكاع بلُه فى الكهغة الؿابهت بلى
مىث.
الباب الثامً
هغب املخبىؾحن وبزكاء الجىاة
ماصة 138
ً
ًل بوؿان نبٌ غلُه ناهىها قهغب ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت قهىع ؤو بؿغامت ال جخجاوػ ماثتي
حىُه (. )1
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ً
ً
قةطا ًان ناصعا غلى اإلاتهم ؤمغ بالهبٌ غلُه وببضاغه فى السجً وًان مدٌىما غلُه بالخبـ ؤو بػهىبت
ؤقض ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن ؤو بؿغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه مهغي(.)2
ً
وجخػضص الػهىباث بطا ًان الهغوب فى بخضي الخالخحن الؿابهخحن مصخىبا بالهىة ؤو بجغٍمت ؤزغي.
ماصة )3( 139
ً
ًل مً ًان مٍلكا بدغاؾت مهبىى غلُه ؤو بمغاقهت ؤو بىهله وهغب بةهماُ مىه ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض
ً
غلى ؾيخحن ؤو بؿغامت ال ججاوػ زمؿماثت حىُه مهغي بطا ًان اإلاهبىى غلُه الظي هغب مدٌىما غلُه
ً
بػهىبت حىاثُت ؤو مهخما بجىاًت  ،وؤما فى ألاخىاُ ألازغي قخٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت ؤقهغ
ؤو ؾغامت ال ججاوػ ماثتي حىُه مهغي.
ماصة 140
ً
ًل مً ًان مٍلكا بدغاؾت مهبىى غلُه ؤ وبمغاقهخه ؤو بىهله وؾاغضه غلى هغبه ؤو ؾهله له ؤو حؿاقل غىه
ً
ٌػانب َبها لؤلخٍام آلاجُت:
ً
بطا ًان اإلاهبىى غلُه مدٌىما غلُه باإلغضام جٌىن الػهىبت ألاقؿاُ الكانت اإلاانخت.
ً
وبطا ًان مدٌىما غلُه باألقؿاُ الكانت اإلاابضة ؤو اإلاانخت ؤو ًان متهما بجغٍمت غهىبتها ؤلاغضام جٌىن
الػهىبت السجً ،وفى ألاخىاُ ألازغي جٌىن الػهىبت الخبـ.
ماصة 141
ًل مىظل ؤو مؿخسضم غمىمي مٍلل بالهبٌ غلى بوؿان ويهمل فى ؤلاحغاءاث الالػمت لظلَ بههض
مػاوهخه غلى الكغاع مً وحه الهًاء ًجاػي بالػهىباث اإلاضوهت فى اإلااصة الؿابهت بدؿب ألاخىاُ اإلابِىت
قحها.
ماصة 142
ً
ًل مً مًٌ مهبىيا غلُه مً الهغب ؤو ؾاغضه غلُه ؤو ؾهله له فى ؾحر ألاخىاُ الؿالكت ٌػانب َبها
لؤلخٍام آلاجُت:
ً
بطا ًان اإلاهبىى غلُه مدٌىما غلُه باإلغضام جٌىن الػهىبت ألاقؿاُ الكانت ؤو السجً مً زالر ؾىىاث
ً
ً
بلى ؾبؼ قةطا ًان مدٌىما غلُه باألقؿاُ الكانت اإلاابضة ؤو اإلاانخت ؤو ًان مهخما بجغٍمت غهىبتها ؤلاغضام
جٌىن الػهىبت السجً مً زالر ؾىىاث بلى ؾبؼ  ،وؤما فى ألاخىاُ ألازغي قخٌىن الػهىبت الخبـ.
ماصة 143
ًل مً ؤغُي ؤؾلخت إلاهبىى غلُه إلاؿاغضجه غلى الهغب ٌػانب باألقؿاُ الكانت مً زالر ؾىىاث بلى
ؾبؼ.
ماصة 144
ً
ً
ً
ًل مً ؤزكي بىكؿه ؤو بىاؾُت ؾحره شخها قغ بػض الهبٌ غلُه ؤو متهما بجىاًت ؤو حىدت ؤو ناصعا فى
خهه ؤمغ بالهبٌ غلُه ويظا ًل مً ؤغاهه بإي َغٍهت ًاهذ غلى الكغاع مً وحه الهًاء مؼ غمله بظلَ
ً
ٌػانب َبها لؤلخٍام آلاجُت:
بطا ًان مً ؤزكي ؤو ؾىغض غلى الازخكاء ؤو الكغاع مً وحه الهًاء نض خٌم غلُه باإلغضام جٌىن الػهىبت
السجً مً زالر ؾىىاث بلى ؾبؼ.
ً
وبطا ًان مدٌىما غلُه باألقؿاُ الكانت اإلاابضة ؤو اإلاانخت ؤو ًان متهما بجغٍمت غهىبتها ؤلاغضام جٌىن
الػهىبت الخبـ.
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وؤما فى ألاخىاُ ألازغي قخٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن (.)1
وال حؿغي هظه ألاخٍام غلى ػوج ؤو ػوحت مً ؤزكى ؤو ؾىغض غلى الازخكاء ؤو الكغاع مً وحه الهًاء وال غلى
ؤبىٍه ؤو ؤحضاصه ؤو ؤوالصه ؤو ؤخكاصه.
ماصة 145
ًل مً غلم بىنىع حىاًت ؤو حىدت ؤو ًان لضًه ما ًدمله غلى الاغخهاص بىنىغها وؤغان الجاوي بإي َغٍهت
ًاهذ غلى الكغاعمً وحه الهًاء بما بةًىاء الجاوي اإلاظيىع وبما بةزكاء ؤصلت الجغٍمت وبما بخهضًم مػلىماث
ً
جخػلو بالجغٍمت وهى ٌػلم بػضم صختها ؤو ًان لضًه ما ًدمله غلى الاغخهاص بظلَ ٌػانب َبها لؤلخٍام
آلاجُت:
بطا ًاهذ الجغٍمت التي ونػذ ٌػاب غلحها باألقؿاُ الكانت ؤو السجً جٌىن الػهىبت بالخبـ مضة ال جخجاوػ
ؾىه (. )1
ؤما فى ألاخىاُ ألازغي قخٌىن الػهىبت الخبـ إلاضة ال جخجاوػ ؾخت قهىع ( )2وغلى ًل خاُ ال ًجىػ ؤن
جخػضي الػهىبت الخض ألانص ى اإلاهغع للجغٍمت هكؿها.
وال جىُبو ؤخٍام هظه اإلااصة غلى الؼوج ؤو الؼوحت ؤو ؤنىُ ؤو قغوع الجاوي.
ماصة 146
ًل مً ؤزكي بىكؿه ؤو بىاؾُت ؾحره ؤخض الكاعًٍ مً الخضمت الػؿٌغٍت ؤو ؾاغضه مؼ غلمه بظلَ غلى
الكغاعمً وحه الهًاء ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن ()3
وال حؿغي هظه ألاخٍام غلى ػوحت الكاعمً الخضمت الػؿٌغٍت.
الباب الخاؾؼ
قَ ألازخام وؾغنت اإلاؿدىضاث وألاوعام الغؾمُت اإلاىصغت
ماصة 147
بطا ناع قَ زخم مً ألازخام اإلاىيىغت لخكظ مدل ؤو ؤوعام ؤو ؤمخػت بىاء غلى ؤمغ ناصع مً بخضي حهاث
الخٌىمت ؤو بخضي املخايم فى ماصة مً اإلاىاص ًدٌم غلى الخغاؽ إلهمالهم بضقؼ ؾغامت ال جخجاوػ زمؿماثت
حىُه ( )1بن ًان هىاى خغاؽ.
ماصة 148
بطا ًاهذ ألازخام مىيىغت غلى ؤوعام ؤو ؤمخػت إلاتهم فى حىاًت ؤو ملخٌىم غلُه فى حىاًت ٌػانب الخاعؽ
الظي ونؼ مىه ؤلاهماُ بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت ؤو بؿغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه(.)2
ماصة 149
ًل مً قَ زخما مً ألازخام اإلاىيىغت لخكظ ؤوعام ؤو ؤمخػت مً نبُل ما طيغ فى اإلااصة الؿابهت ٌػانب
بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت  ،قةن ًان الكاغل لظلَ هى الخاعؽ هكؿه ٌػانب بالسجً مً زالر ؾىىاث
بلى ؾبؼ.
ماصة 150
بطا ًاهذ ألازخام التي ناع قٌها مىيىغت ألمغ ؾحر ما طيغ ٌػانب مً قٌها بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت
قهىع ؤو بؿغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه ( )1وبطا ًان الكاغل لظلَ هى الخاعؽ هكؿه قُػانب بالخبـ مضة
ال جخجاوػ ؾىت.
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ماصة )2( 151
بطا ؾغنذ ؤوعام ؤو ؾىضاث ؤو سجالث ؤو صقاجغ مخػلهت بالخٌىمت ؤو ؤوعام مغاقػت نًاثُت ؤو ازخلؿذ ؤو
ؤجلكذ وًاهذ مدكىظت فى املخاػن الػمىمُت اإلاػضة لها ؤو مؿلمت بلى شخو مإمىع بدكظها ٌػانب مً
ًاهذ فى غهضجه بؿبب بهماله ف خكظها بالخبـ مضة ال جخجاوػ زالزت قهىع ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى زالزماثت
حىُه.
ماصة )1( 152
ً
وؤما مً ؾغم ؤو ازخلـ ؤو ؤجلل قِئا مما طيغفى اإلااصة الؿابهت قُػانب بالجبـ.
ماصة 153
بطا خهل قَ ألازخام ؤ وؾغنت ألاوعام ؤو ازخالؾها ؤو ؤجالقها مؼ بيغاه الخاقظحن لها ٌػانب قاغل طلَ
باألقؿاُ الكانت اإلاانخت.
ماصة )2( 154
ًل مً ؤزكى مً مىظكي الخٌىمت ؤو البىؾخت ؤو مإمىعيهما ؤو قخذ مٌخىبا مً اإلاٍاجِب اإلاؿلمت للبىؾخه ؤو
ؾهل طلَ لؿحره ٌػانب بالخبـ ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى ماثتى حىُت مهغي وبالػؼُ فى الخالخحن .
ً
ويظلَ ًل مً ؤزكى مً مىظكى الخٌىمت ؤو مهلخت الخلؿغاقاث ؤو مإمىعيها جلؿغاقا مً الخلؿغاقاث
اإلاؿلمت بلى اإلاهلخت اإلاظيىع ؤو ؤقكاه ؤو ؾهل طلَ لؿحره ٌػانب بالػهىبخحن اإلاظيىعجحن.

الباب الػاقغ
ازخالؽ ألالهاب والىظاثل والاجهاف بها بضون خو
ماصة 155
ًل مً جضازل فى وظُكت مً الىظاثل الػمىمُت ملٌُت ًاهذ ؤو غؿٌغٍت مً ؾحر ؤن جٌىن له نكت
ً
عؾمُت مً الخٌىمت ؤو بطن مجها بظلَ ؤو ؤحغي غمال مً مهخًاث بخضي هظه الىظاثل ٌػانب بالخبـ
(.)1
ماصة 156
ً
ًل مً لبـ غالهُت يؿىة عؾمُت بؿحر ؤن ًٌىن خاثؼا للغجبت التي جسىله طلَ ؤو خمل غالهُت الػالمت
اإلامحزة لػمل ؤو لىظُكت مً ؾحر خو ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت (. )2
ماصة 157
ً
ٌػانب بؿغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه (ً )1ل مً جهلض غالهُت وكاها لم ًمىده ؤو لهب هكؿه يظلَ ًلهب مً
ؤلهاب الكغف ؤو بغجبت ؤو بىظُكت ؤو بهكت هُابُت غامت مً ؾحر خو.
ماصة 158
ٌػانب بؿغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه (ً )2ل مهغي جهلض غالهُت بؿحر خو ؤو بؿحر بطن عثِـ الجمهىعٍت ()3
ً
ً
وكاها ؤحىبُا ؤ ولهب هكؿه يظلَ بلهب قغف ؤحىبي ؤو بغجبت ؤحىبُت.
ماصة 159
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فى ألاخىاُ اإلاىهىم غلحها فى اإلااصجحن الؿابهخحن ًجىػ للمدٌمت ؤن جإمغ بيكغ الخٌم بإيمله ؤو بيكغ
ملخهه فى الجغاثض التي جسخاعها وٌٍىن اليكغ غلى هكهت املخٌىم غلُه.
الباب الخاصي غكغ
الجىذ اإلاخػلهت باألصًان
ماصة )1( 160
ٌػانب بالخبـ وبؿغامت ال جهل غً ماثت حىُه وال جؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن
الػهىبخحن:
ؤوال ً -:ل مً قىف غلى بنامت قػاثغملت ؤو اخخكاُ صًجي زام بها ؤو غُلها بالػىل ؤو التهضًض.
ً
زاهُا ً -:ل مً زغب ؤو يؿغ ؤو ؤجلل ؤو صوـ مباوي مػضة إلنامت قػاثغ صًً ؤو عمىػا ؤو ؤقُاء ؤزغي لها
خغمت غىض ؤبىاء ملت ؤو قغٍو مً الىاؽ.
زالثا ً -:ل مً اهتهَ خغمت الهبىع ؤو الجباهاث ؤو صوؿها.
وجٌىن الػهىبت السجً الظي ال جؼٍض مضجه غلى زمؿت ؾىىاث بطا اعجٌبذ ؤي مً الجغاثم اإلاىهىم
غلحها فى اإلااصة  160جىكُظا لؿغى بعهابي (.)2
ماصة 161
ٌػانب بخلَ الػهىباث غلى ًل حػض ًهؼ بةخضي الُغم اإلابِىت باإلااصة  171غلى ؤخض ألاصًان التي جاصي
ً
قػاثغها غلىا  ،وٍهؼ جدذ ؤخٍام هظه اإلااصة .
ً
ؤوال َ -:بؼ ؤو وكغ يخاب مهضؽ فى هظغ ؤهل صًً مً ألاصًان التي جاصي قػاثغها غلىا بطا خغف غمضا هو
ً
هظا الٌخاب جدغٍكا ٌؿحرمً مػىاه.
زاهُا  -:جهلُض اخخكاُ صًجي فى مٍان غمىمي ؤو مجخمؼ غمىمي بههض السخغٍت به ؤو لُخكغج غلُه الخًىع.

الباب الثاوي غكغ
بجالف اإلاباوي وآلازاع وؾحرها مً ألاقُاء الػمىمُت
ماصة )1( 162
ً
ً
ًل مً هضم ؤو ؤجلل غمضا قِئا مً اإلاباوي ؤو ألامالى ؤو اإلايكأث اإلاػضة للىكؼ الػام ؤو ألاغماُ اإلاػضة
ً
للؼٍىت طاث الهُمت الخظًاعٍت ؤو الكىُت  ،وًل مً نُؼ ؤو ؤجلل ؤشجاعا مؿغوؾت فى ألامايً اإلاػضة للػباصة ؤو
فى الكىاعع ؤو فى اإلاىتزه اث ؤو فى ألاؾىام ؤو فى اإلاُاصًً الػامت ٌػانب بالخبـ وبؿغامت ال جهل غً ماثت حىبه
ً
وال جؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن قًال غً الخٌم غلُه بضقؼ نُمت ألاقُاء التي
هضمها ؤو ؤجلكها ؤو نُػها.
ً
وًٍاغل الخض ألانص ى للػهىبت اإلاهغعة فى اإلااصة  162بطا اعجٌبذ الجغٍمت جىكُظا لؿغى بعهابي (. )2
ً
ماصة  162مٌغعا ()1
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ً
ٌػانب بالسجً ًل مً حؿبب غمضا فى ؤجالف زِ مً زُىٍ الٌهغباء التي جملٌها الخٌىمت ؤو الهُئاث ؤو
اإلااؾؿاث الػامت ؤو الىخضاث الخابػت لها  ،ؤو جغزو فى بوكائها إلاىكػت غامت وطلَ بهُػت ألاؾالى
اإلاىنلت للخُاع الٌهغباجي ؤو الٍابالث ؤو يؿغ ش يء مً الػضص ؤو آلاالث ؤو غاػالث ألاؾالى ؤو بجالف ألابغاج ؤو
املخُاث ؤو الكبٍاث اإلاخهلت بالخُىٍ الٌهغباثُت اإلاظيىعة ؤو حػلها ًلها ؤو بػًها ؾحر نالخت
ً
لالؾخػماُ بإي يُكُت ًاهذ  ،بدُث جغجب غلى طلَ اههُاع الخُاعالٌهغباجي ولى مانخا  ،وبطا خضر قػل مً
ألاقػاُ اإلاكاع بلحها فى الكهغة الؿابهت هدُجت بهماُ ؤو غضم اختراؽ قخٌىن الػهىبت الخبـ الظي ال ًجاوػ
ؾخت ؤقهغ ؤو الؿغامت التي ال ججاوػ زمؿماثت حىُه ()2
وفى حمُؼ ألاخىاُ ًجب الخٌم بضقؼ نُمت ألاقُاء التي ؤجلكها املخٌىم غلُه ؤو نُػها ؤو يؿغها.
ً
ماصة  162مٌغعا ()1
ً
(ؤوال ) ًل مً اعجٌب فى ػمً هُاج ؤو قخىت قػال مً ألاقػاُ اإلاكاع بلحها فى الكهغة ألاولي مً اإلااصة الؿابهت ؤو
نام باالؾدُالء غلى ؤخض مغاقو جىلُض ؤو جىنُل الخُاع الٌهغباجي اإلاظيىعة فى الكهغة اإلاكاع بلحها بالهىة
ً
الجبرًت ؤو بإًت َغٍهت ًاهذ  ،بدُث جغجب غلى طلَ اههُاع الخُاع الٌهغباجي  ،ويظا ًل مً مىؼ نهغا بنالح
ً
ش يء مما طيغ ٌػانب باألقؿاُ الكانت اإلاانخت قًال غً الخٌم غلُه بضقؼ نُمت ألاقُاء التي ؤجلكها ؤو
نُػها ؤو يؿغها
الباب الثالث غكغ
حػُُل اإلاىانالث
ماصة 163
ً
ًل مً غُل املخابغاث الخلؿغاقُت ؤو ؤجلل قِئا مً آالتها ؾىاء بةهماله ؤو غضم ايتراؾه ( )1بدُث جغجب
غلى طلَ اههُاع املخابغاث ٌػانب بضقؼ ؾغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه (.)2
وفى خالت خهىُ طلَ بؿىء نهض زابذ جٌىن الػهىبت السجً مؼ غضم ؤلازالُ فى ًلخا الخالخحن بالخٌم
بالخػىٌٍ.
ماصة 164
ً
ً
ًل مً حؿبب غمضا فى اههُاع اإلاغاؾالث الخلؿغاقُت بهُػت ألاؾالى اإلاىنلت ؤو يؿغ قِئا مً الػضص ؤو
غىاػُ ألاؾالى ؤو الهىاثم الغاقػت لها ؤو بإي يُكُت ًاهذ ٌػانب بالسجً مؼ غضم ؤلازالُ بةلؼامه
بالخػىٌٍ غً الخؿاعة.
ماصة 165
ً
ًل مً ؤجلل فى ػمً هُاج ؤو قخىت زُإ مً الخُىٍ الخلؿغاقُت ؤو ؤيثر ؤو حػلها ولى مانخا ؾحر نالخت
لالؾخػماُ بإي يُكُت ًاهذ ؤو اؾخىلي غلحها بالهىة ؤلاحباعٍت ؤ وبُغٍهت ؤزغي بدُث جغجب غلى طلَ اههُاع
ً
املخابغاث بحن طوي الؿلُت الػمىمُت ؤو مىؼ جىنُل مسابغاث ؤخاص الىاؽ ويظا مً مىؼ نهغا جهلُذ زِ
جلؿغافي ٌػانب باألقؿاُ الكانت اإلاانخت قًال غً بلؼامه بجبر الخؿاعة اإلاترجبت غلى قػله اإلاظيىع.
ماصة 166
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حؿغي ؤخٍام اإلاىاص الثالر الؿابهت غلى الخُىٍ الخلُكىهُت التي جيكئها الخٌىمت ؤو جغزو بةوكائها
إلاىكػت غمىمُت.
ً
ماصة  166مٌغعا
ً
ًل مً حؿبب غمضا فى بػغاج ؾحره بةؾاءة اؾخػماُ ؤحهؼة اإلاىانالث الخلُكىهُت ٌػانب بالخبـ مضة ال
ججاوػ ؾىت وبؿغامت ال جؼٍض غلى ماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن.
ماصة 167
ً
ًل مً غغى للخُغ غمضا ؾالمت وؾاثل الىهل الػامت البرًت ؤو اإلااثُت ؤو الجىٍت ؤو غُل ؾحرها ٌػانب
باألقؿاُ الكانت اإلاانخت ؤو بالسجً.
ماصة 168
بطا وكإ غً الكػل اإلاظيىع فى اإلااصة الؿابهت حغوح مً اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة  240ؤ و  241جٌىن
الػهىبت ألاقؿا ُ الكانت اإلاانخت ؤما بطا وكإ غىه مىث شخو قُػانب مغجٌبه باإلغضام ؤو باألقؿاُ
الكانت اإلاابضة.
ماصة 169
ًل مً حؿبب بؿحر غمض فى خهىُ خاصر إلخضي وؾاثل الىهل الػامت البرًت ؤ واإلااثُت ؤو الجىٍت مً قاهه
حػغٌٍ ألاشخام الظًً بها للخُغ ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾخت قهىع ؤو بؿغامت ال جخجاوػ ماجي
حىُه ( ، )1ؤما بطا وكإ غىه مىث شخو ؤو بناباث بضهُت قخٌىن الػهىبت الخبـ.
ماصة 170
ًل مً جهل ؤو قغع فى ههل مكغنػاث ؤو مىاص نابلت لاللتهاب فى نُاعاث الؿٌت الخضًضًت ؤو فى مغيباث
ً
ؤزغي مػضة لىهل الجماغاث مسالكا فى طلَ لىاثذ البىلِـ الخانت بالهُاعاث ؤو اإلاغيباث اإلاظيىعة
ً
ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ قهغا وبؿغامت ال جؼٍض غلى ماثتي حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن قهِ.
وَػانب بىكـ الػهىبت اإلاىهىم غلحها فى الكهغة الؿابهت يم مً ههل ؤو قغع فى ههل مكغنػاث ؤو مىاص
نابلت لاللتهاب فى الغؾاثل البرًضًت فى ؾحر الخاالث اإلاهغح قحها بىهل مثل هظه ألاقُاء.
ً
ماصة  170مٌغعا ()1
ٌػانب بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾخت ؤقهغ وبؿغامت ال جهل غً غكغة حىحهاث وال جؼٍض غلى ماثتي حىُه ؤو
بةخضي هاجحن الػهىبخحن.
ؤوال ً -:ل مً عيب فى غغباث الؿٌَ الخضًضًت ؤو ؾحرها مً وؾاثل الىهل الػام وامخىؼ غً صقؼ ألاحغة ؤو
الؿغامت ؤو عيب فى صعحت ؤغلى مً صعحت الخظيغة التي ًدملها وامخىؼ غً صقؼ الكغم.
زاهُا ً -:ل مً عيب فى ؾحر ألامايً اإلاػضة للغيىب بةخضي وؾاثل الىهل الػام.
الباب الغابؼ غكغ
الجغاثم التي جهؼ بىاؾُت الصخل وؾحرها ()1
ماصة 171
ً
ً
ًل مً ؤؾغي واخضا ؤو ؤيثر باعجٍاب حىاًت ؤو حىدت بهبىُ ؤو نُاح حهغ به غلىا ؤو بكػل ؤو بًماء نضع مىه
غلىا ؤو بٌخابت ؤو عؾىم ؤو نىع ؤو نىع قمؿُت ؤو عمىػ ؤو ؤًت َغٍهت ؤزغي مً َغم الخمثُل حػلها غلىُت
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ؤو بإًت وؾُلت ؤزغي مً وؾاثل الػالهُت ٌػض قغٍٍا فى قػلها وَػانب بالػهاب اإلاهغع لها بطا جغجب غلى هظا
ؤلاؾغاء ونىع جلَ الجىاًت ؤو الجىدت بالكػل.
ؤما بطا جغجب غلى ؤلاؾغاء مجغص الكغوع فى الجغٍمت قُُبو الهاض ي ألاخٍام الهاهىهُت فى الػهاب غلى
الكغوع.
وَػخبر الهىُ ؤو الهُاح غلىُا بطا خهل الجهغ به ؤو جغصًضه بةخضي الىؾاثل اإلاٍُاهٌُُت فى مدكل غام ؤو
َغٍو غام ؤو ؤي مٍان ؤزغ مُغوم ؤو بطا خهل الجهغ به ؤو جغصًضه بدُث ٌؿخُُؼ ؾماغه مً ًان فى مثل
طلَ الُغٍو ؤو اإلاٍان ؤو بطا ؤطٌؼ بُغٍو الالؾلٍي ؤو بإًت َغٍهت ؤزغي.
وٌٍىن الكػل ؤ وؤلاًماء غلىُا بطا ونؼ فى مدكل غام ؤو َغٍو غام ؤو فى ؤي مٍان ؤزغ مُغوم ؤو بطا ونؼ
بدُث ٌؿخُُؼ عئٍخه مً ًان فى مثل طلَ الُغٍو ؤو اإلاٍان.
وحػخبرالٌخابت والغؾىم والهىع الكمؿُت والغمىػ وؾحرها مً َغم الخمثُل غلىُت بطا وػغذ بؿحر جمُحز غلى
غضص مً الىاؽ ؤو بطا غغيذ بدُث ٌؿخُُؼ ؤن ًغاها مً ًٌىن فى الُغٍو الػام ؤو ؤي مٍان مُغم ؤو بطا
بُػذ ؤو غغيذ للبُؼ فى ؤي مٍان.
ماصة 172
ًل مً خغى مباقغة غلى اعجٍاب حىاًاث الهخل ؤو الجهب ؤو الخغم ؤو حىاًاث مسلت بإمً الخٌىمت
بىاؾُت بخضي الُغم اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة الؿابهت ولم جترجب غلى جدغًٍه ؤًت هدُجت ٌػانب
بالخبـ (.)1
ماصة  )2(173ؤلؿُذ
ماصة 174
ٌػانب بالسجً مضة ال جخجاوػ زمـ ؾىىاث وبؿغامت ال جهل غً زمؿت آالف حىُه وال جؼٍض غلى غكغة
ً
آالف حىُه ًل مً اعجٌب بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها قػال مً ألاقػاُ آلاجُت:
ؤوال  -:الخدغٌٍ غلى نلب هظام الخٌىمت اإلاهغع فى الهُغاإلاهغي ؤو غلى يغاهخه ؤو الاػصعاء به.
زاهُا  -:جدبُظ ؤ وجغوٍج اإلاظاهب التي جغمي بلى حؿُحر مباصت الضؾخىع ألاؾاؾُت ؤو الىظم ألاؾاؾُت للهُئت
الاحخماغُت بالهىة ؤو باإلعهاب ؤو بإًت وؾُلت ؤزغي ؾحرمكغوغت.
وَػانب بىكـ الػهىباث ًل مً شجؼ بُغٍو اإلاؿاغضة اإلااصًت ؤو اإلاالُت غلى اعجٍاب حغٍمت مً الجغاثم
ً
اإلاىهىم غجها فى الكهغجحن الؿابهخحن صون ؤن ًٌىن نانضا الاقتراى مباقغة فى اعجٍابها.
ماصة 175
ٌػانب بىكـ الػهىباث ًل مً خغى الجىض بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها غلى الخغوج غً الُاغت ؤو غلى
الخدىُ غً ؤصاء واحباتهم الػؿٌغٍت.
ماصة )1( 176
ٌػانب بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾىت ًل مً خغى بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها غلى بؿٌ َاثكت ؤو
َىاثل مً الىاؽ ؤو غلى الاػصعاء بها بطا ًان مً قان هظا الخدغٌٍ جٌضًغالؿلم الػام.
ماصة 177
ٌػانب بىكـ الػهىباث ًل مً خغى ؾحره بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها غلى غضم الاههُاص للهىاهحن ؤو
ً
خؿً ؤمغا مً ألامىع التي حػض حىاًت ؤو حىدت بدؿب الهاهىن.
ماصة )2( 178
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ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن وبؿغامت ال جهل غً زمؿت آالف حىُه وال جؼٍض غلى غكغة آالف
حىُه ؤو بةخـضي هاجحن الػهىبخحن يـل مً نىؼ ؤو خاػ بههض الاججاع ؤو الخىػَؼ ؤو ؤلاًجاع ؤو اللهو ؤو
ً
الػغى مُبىغاث ؤو مسُىَاث ؤو عؾىماث ؤو بغالهاث ؤو نىعا مدكىعة ؤو مىهىقت ؤو عؾىماث ًضوٍت ؤو
قىجىؾغاقُت ؤو بقاعاث عمؼٍت ؤو ؾحر طلَ مً ألاقُاء ؤو الهىع غامت بطا ًاهذ مىاقُت لآلصاب الػامت .
ً
ماصة  178مٌغعا ()1
بطا اعجٌب الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة الؿابهت غً َغٍو الصخل ًٌىن عئؾاء الخدغٍغ والىاقغون
مؿئىلحن يكاغلحن ؤنلُحن بمجغص اليكغ.
وفى حمُؼ ألاخىاُ التي ال ًمًٌ قحها مػغقت مغجٌب الجغٍمت ٌػانب بهكتهم قاغلحن ؤنلُحن الُابػىن
والػاعيىن واإلاىػغىن.
ً
وٍجىػ مػانبت اإلاؿخىعصًً واإلاهضعًٍ والىؾُاء بهكتهم قاغلحن ؤنلحن بطا ؾاهمىا غمضا فى اعجٍاب
الجىذ اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة الؿابهت متى ونػذ بُغٍهت الصخاقت.
ماصة  178زالثا ()2( ، )1
ً
ٌػانب بالخبـ ًل مً نىؼ ؤو خاػ بههض الاججاع ؤو الخىػَؼ ؤو ؤلاًجاع ؤو اللهو ؤو الػغى نىعا مً قانها
ؤلاؾاءة بلى ؾمػه البالص ؾىاء ؤًان طلَ بمسالكت الخهُهت ؤو بةغُاء ونل ؾحر صخُذ ؤو بةبغاػ مظاهغ ؾحر
الثهت ؤو بإًت َغٍهت ؤزغي.
ً
وَػانب بهظه الػهىبت ًل مً اؾخىعص ؤو نضع ؤو ههل غمضا بىكؿه ؤو بؿحره قِئا مما جهضم للؿغى اإلاظيىع
 ،وًل مً ؤغلً غىه ؤو غغيه غلى ؤهظاع الجمهىع ؤو باغه ؤو ؤحغه ؤو غغيه للبُؼ ؤو ؤلاًجاع ولى فى ؾحر غالهُت
 ،وًل مً نضمه غالهُت بُغٍهت مباقغة ؤو ؾحرمباقغة ولى وؾُلت .
قةطا اعجٌب الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى هظا اإلااصة غً َغٍو الصخل ؾغي فى قإنها خٌم اإلااصة الؿابهت.
ماصة )1( 179
ٌػانب بالخبـ ًل مً ؤهان عثِـ الجمهىعٍت بىاؾُت بخضي الُغم اإلاخهضم طيغها.
ماصة )2( 180
ؤلؿُذ
ماصة 181
ٌػانب بالخبـ ًل مً غاب بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها فى خو ملَ ؤو عثِـ صولت ؤحىبُت.
ماصة )3( 182
ٌػانب بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾىت وبؿغامت ال جهل غً زمؿت آالف حىُه وال جؼٍض غلى غكغة آالف حىُه ؤو
بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل مً غاب بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها فى خو ممثل لضولت ؤحىبُت مػخمض فى
مهغ بؿبب ؤمىع جخػلو بإصاء وظُكخه .
ماصة )1( 183
ؤلؿُذ
ماصة )2( 184
ٌػانب بالخبـ وبؿغامت ال جهل غً زمؿت آالف حىُه وال جؼٍض غلى غكغة آالف حىُه ؤو بةخضي هاجحن
الػهىبخحن ًل مً ؤهان ؤو ؾب بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها مجلـ الكػب ؤو مجلـ الكىعي ؤو ؾحره مً
الهُئاث الىظامُت ؤو الجِل ؤو املخايم ؤو الؿلُاث ؤو اإلاهالر الػامت .
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ماصة )1( 185
ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾىت وبؿغامت ال جهل غً زمؿه آالف حىُه  ،وال جؼٍض غلى غكغة آالف حىُه
ً
ً ً
ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل مً ؾب مىظكا غاما او شخها طا نكت هُابُت غامت ؤو مٍلكا بسضمت غامت
بؿبب ؤصاء الىظُكت ؤو الىُابت ؤو الخ ضمت الػامت  ،وطلَ مؼ غضم ؤلازالُ بخُبُو الكهغة الثاهُت مً اإلااصة
 302بطا وحض اعجباٍ بحن الؿب وحغٍمت نظف اعجٌبها طاث اإلاتهم يض هكـ مً ونػذ غلُه حغٍمت الؿب .
ماصة )2( 186
ٌػانب بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾخت ؤقهغ وبؿغامت ال جهل غً زمؿت آالف حىُه وال جؼٍض غلى غكغة آالف
حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل مً ؤزل بُغٍهت مً الُغم اإلاخهضم طيغها بمهام ناى ؤو هُبخه ؤو
ؾلُخه فى نضص صغىي .
ماصة 187
ً
ٌػانب بىكـ الػهىباث ًل مً وكغ بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها ؤمىعا مً قانها الخإزحر فى الهًاة الظًً
ًىاٍ بهم الكهل فى صغىي مُغوخت ؤمام ؤًت حهت مً حهاث الهًاء فى البالص ؤو فى عحاُ الهًاء ؤو الىُابت
ؤو ؾحرهم مً اإلاىظكحن اإلاٍلكحن بخدهُو ؤو الخإزحر فى الكهىص الظًً نض ًُلبىن ألصاء الكهاصة فى جلَ
ً
الضغىي ؤو فى طلَ الخدهُو ؤو ؤمىعا مً قانها مىؼ شخو مً ؤلاقًاء بمػلىماث ألولي ألامغ ؤو الخإزحر فى
الغؤي الػام إلاهلخت َغف فى الضغىي ؤو الخدهُو ؤو يضه (. )1
ماصة 188
ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾىت وبؿغامت ال جهل غً زمؿت آالف حىُه وال جؼٍض غلى غكغًٍ ؤلل حىُه
ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل مً وكغ بؿىء نهض بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها ؤزباع ؤو بُاهاث ؤو
ً
ً
بقاغاث ًاطبت ؤو ؤوعانا مهُىػه ؤو مؼوعة ؤو ميؿىبت يظبا بلى الؿحر  ،بطا ًان مً قان طلَ جٌضًغ الؿلم
الػام ؤو بزاعة الكؼع بحن الىاؽ ؤو بلخام الًغع باإلاهلخت الػامت .
ً
ماصة  188مٌغعا ()1
ؤلؿُذ
ماصة )2( 189
ٌػانب بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾىت وبؿغامت ال جهل غً زمؿت آالف حىُه وال جؼٍض غلى غكغة آالف حىُه ؤو
بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل مً وكغ بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها ما حغي فى الضغاوي اإلاضهُت ؤو الجىاثُت
التي نغعث املخايم ؾماغها فى حلؿت ؾغٍت ؤو فى الضغاوي اإلاخػلهت بالجغاثم اإلاىهىم غلحها فى هظا الباب
ؤو فى الباب الؿابؼ مً الٌخاب الثالث مً هظا الهاهىن .
وال غهاب غلى مجغص وكغ مىيىع الكٌىي ؤو غلى مجغص وكغ الخٌم  ،مؼ طلَ قكي الضغاوي التي ال ًجىػ
قحها بنامت الضلُل غلى ألامىع اإلاضعي بها ٌػانب غلى بغالن الكٌىي ؤو غلى وكغ الخٌم بالػهىباث
اإلاىهىم غلحها فى الكهغة ألاولي مً هظه اإلااصة ما لم ًًٌ وكغ الخٌم ؤو الكٌىي نض خهل بىاء غلى َلب
الكاًي ؤو بةطهه.
ماصة )1( 190
ً
وفى ؾحر الضغاوي التي جهؼ فى خٌم اإلااصة الؿابهت ًجىػ للمدايم هظغا لىىع وناجؼ الضغىي ؤن جسُغ فى
ؾبُل املخاقظت غلى الىظام الػام ؤو آلاصاب وكغ اإلاغاقػاث الهًاثُت ؤو ألاخٍام ًلها ؤو بػًها بةخضي
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الُغم اإلابِىت فى اإلااصة  ، 171ومً ًسالل طلَ ٌػانب بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾىت وبؿغامت ال جهل غً
زمؿت آالف حىُه وال جؼٍض غلى غكغة آالف حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن .
ماصة 191
ٌػانب بىكـ الػهىباث ًل مً وكغ بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها ما حغي فى اإلاضاوالث الؿغٍت باملخايم ؤو
وكغ بؿحر ؤماهت وبؿىء نهض ما حغي فى الجلؿاث الػلىُت باملخايم.
ماصة 192
ٌػانب بىكـ الػهىباث ًل مً وكغ بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها ما حغي مً اإلاىانكاث فى الجلؿاث
الؿغٍت ملجلـ الكػب ( )1ؤو وكغ بؿحر ؤماهت وبؿىء نهض ما حغي فى الجلؿاث الػلىُت للمجلـ اإلاظيىع .
ماصة )1( 193
ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت قهىع وبؿغامت ال جهل غً زمؿت آالف حىُه وال جؼٍض غً قػغة آالف
حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل مً وكغ بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها :
ً
( ؤ ) ؤزباعا بكإن جدهُو حىاجي ناثم بطا ًاهذ ؾلُت الخدهُو نض نغعث بحغاءه فى ؾُبت الخهىم ؤو ًاهذ
نض خظغث بطاغت ش يء مىه مغاغاة للىظام الػام ؤو لآلصاب ؤو الظهىع الخهُهت.
ً
( ب ) ؤو ؤزباعا بكإن الخدهُهاث ؤو اإلاغاقػاث فى صغاوي الُالم ؤو الخكغٍو ؤو الؼها .
ماصة )1( 194
ٌػانب بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾىت وبؿغامت ال جهل غً زمؿت آالف حىُه وال جؼٍـض غلـى غكـغة آالف حىُه ؤو
بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل مً قخذ ايخخابا ؤو ؤغلً بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها بههض الخػىٌٍ غً
الؿغاماث ؤ واإلاهاعٍل ؤو الخًمُىاث املخٌىم بها نًاثُا فى حىاًت ؤو حىدت.
ويظلَ ًل مً ؤغلً بةخضي جلَ الُغم نُامه ؤو نُام ؤزغ بالخػىٌٍ اإلاكاع بلُه ؤو بػًه ؤو ًله ؤ وغؼمه
غلى طلَ.
ماصة 195
مؼ غضم ؤلازالُ باإلاؿئىلُت الجىاثُت باليؿبت إلاالل الٌخابت ؤو وايؼ الغؾم ؤو ؾحر طلَ مً َغم الخمثُل
ٌػانب عثِـ جدغٍغ الجغٍضة ؤو املخغع اإلاؿئىُ غً نؿمها الظي خهل قُه اليكغ بطا لم ًًٌ زمت عثِـ
ً
ً
جدغٍغ بهكخه قاغال ؤنلُا للجغاثم التي جغجٌب بىاؾُت صخُكخه.
ومؼ طلَ ٌػكي مً اإلاؿئىلُت الجىاثُت:
 .1بطا ؤزبذ ؤن اليكغ خهل بضون غلمه ونضم بضء الخدهُو ًل مً لضًه مً اإلاػلىماث وألاوعام للمؿاغضة
غلى مػغقت اإلاؿئىُ غما وكغ.
 .2ؤو بطا ؤعقض فى ؤزىاء الخدهُو غً مغجٌب الجغٍمت ونضم ًل ما لضًه مً اإلاػلىماث وألاوعام إلزباث
مؿئىلُخه وازبذ قىم طلَ ؤهه لى لم ًهم باليكغ لػغى هكؿه لخؿاعة وظُكخه فى الجغٍضة ؤو لًغع حؿُم
ؤزغ (.)1
ماصة 196
فى ألاخىاُ التي جٌىن قحها الٌخابت ؤو الغؾم ؤو الهىع ؤو الهىع الكمؿُت ؤو الغمىػ ؤ وَغم الخمثُل
ألازغي التي اؾخػملذ فى اعجٍاب الجغٍمت نض وكغث فى الخاعج وفى حمُؼ ألاخىاُ التي ال ًمًٌ قحها مػغقت
مغجٌب الجغٍمت ٌػانب  ،بهكتهم قاغلحن ؤنلُحن  ،اإلاؿخىعصون والُابػىن قةن حػظع طلَ قالباجػىن
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واإلاىػغىن واإلالههىن وطلَ ما لم ًظهغ مً ظغوف الضغىي ؤهه لم ًًٌ فى وؾػهم مػغقت مكخمالث
الٌخابت ؤو الغؾم ؤو الهىع ؤو الهىع الكمؿُت ؤو الغمىػ ؤو َغم الخمثُل ألازغي .

ماصة 197
ال ًهبل مً ؤخض  ،لئلقالث مً اإلاؿئىلُت الجىاثُت مما هو غلُه فى اإلاىاص الؿابهت  ،ؤن ًخسظ لىكؿه
ً
مبرعا ؤن ًهُم لها غظعا مً ؤن الٌخاباث ؤو الغؾىم ؤو الهىع ؤو الهىع الكمؿُت ؤو الغمىػ ؤو َغم الخمثُل
ألازغي بهما ههلذ ؤو جغحمذ غً وكغاث نضعث فى مهغ ؤو فى زاعج ؤو ؤنها لم جؼص غلى جغصًض بقاغاث ؤو
عواًاث غً الؿحر.
ماصة 198
بطا اعجٌب حغٍمت بةخضي الُغم اإلاخهضم طيغها حاػ لغحاُ الًبُُت الهًاثُت يبِ ًل الٌخاباث
والغؾىم والهىع والهىع الكمؿُت والغمىػ وؾحرها مً َغم الخمثُل مم ًٌىن نض ؤغض للبُؼ ؤو الخىػَؼ
ً
ؤو الػغى ؤو ًٌىن نض بُؼ ؤو وػع ؤو غغى قػال ويظا ألانىُ ( الٍلِكهاث ) وألالىاح وألاحجاع وؾحرها مً
ؤصواث الُبؼ والىهل .
ً
وٍجب غلى مً ًباقغ الًبِ ؤن ًبلـ الىُابت الػمىمُت قىعا قةطا ؤنغجه قػلحها ؤن جغقؼ ألامغ بلى عثِـ
املخٌمت الابخضاثُت ؤو مً ًهىم مهامه فى ظغف ؾاغخحن مً ونذ الًبِ بطا ًان اإلاًبىٍ صخُكت ًىمُت
ؤو ؤؾبىغُت  .وبطا ًاهذ الصخُكت نباخُت وخهل الًبِ نبل الؿاغت الؿاصؾت نباخا قُػغى ألامغ
غلى عثِـ املخٌمت فى الؿاغت الثامىت  .وفى باقي ألاخىاُ ًٌىن الػغى فى ظغف زالزت ؤًام وٍهضع عثِـ
املخٌمت نغاعه فى الخاُ بخإًُض ؤمغ الًبِ ؤو بةلؿاثه وؤلاقغاج غً ألاقُاء اإلاًبىَت وطلَ بػض ؾماع
ؤنىاُ اإلاتهم الظي ًجل بغالهه بالخًىع .
ولهاخب الكإن ؤن ًغقؼ ألامغ لغثِـ املخٌمت بػغًٍت فى هكـ هظه اإلاىاغُض وٍامغ فى الخٌم الهاصع
ألاقُاء التي يبُذ ؤو التي نض جًبِ قُما بػض ؤو بغضامها ًلها ؤو
بالػهىبت بطا انخط ى الخاُ بةػالت ِ
بػًها.
ً
وللمدٌمت ؤن جإمغ ؤًًا بيكغ الخٌم الهاصع بالػهىبت فى صخُكت واخضة ؤو ؤيثر ؤو بةلهانه غلى
ً
الجضعان ؤو باآلمغًٍ مػا غلى هكهت املخٌىم غلُه.
قةطا اعجٌبذ الجغٍمت بىاؾُت حغٍضة وحب غلى عثِـ جدغٍغها ؤو غلى ؤي شخو ؤزغ مؿئىُ غً
اليكغ ؤن ًيكغ فى نضع صخُكخه الخٌم الهاصع بالػهىبت فى جلَ الجغٍمت فى زالُ الكهغ الخالي لهضوع
الخٌم ما لم جدضص املخٌمت مُػاصا ؤنهغ مً طلَ وبال خٌم غلُه بؿغامت ال جخجاوػ ماثت حىُه وبةلؿاء
الجغٍضة .
ماصة 199
بطا اعجٌبذ حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص الؿابهت بُغٍو اليكغ فى بخضي الجغاثض
واؾخمغث الجغٍضة ؤزىاء الخدهُو غلى وكغ ماصة مً هىع ما ًجغي الخدهُو مً ؤحله ؤو مً هىع ٌكبهه
قُجىػ للمدٌمت الابخضاثُت مىػهضة بهُئت ؤوصه مكىعة بىاء غلى َلب الىُابت الػمىمُت ؤن جإمغ بخػُُل
الجغٍضة زالر مغاث غلى ألايثر.
وٍهضعألامغ بػض ؾماع ؤنىاُ اإلاتهم وال ًجىػ الُػً فى هظا ألامغ بإًت َغٍهت مً َغم الُػً.
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قةطا ًاهذ مىالاة اليكغ اإلاكاع بلحها فى الكهغة ألاولي نض حغث بػض بخالت الهًُت للخٌم بلى مدٌمت
الجىذ ؤو بلى مدٌمت الجىاًاث ًُلب ؤمغ الخػُُل مً مدٌمت الجىذ ؤو مً مدٌمت الجىاًاث غلى خؿب
ألاخىاُ.
وٍجىػ بنضاع ؤمغ الخػُُل ًلما غاصث الجغٍضة بلى وكغماصة مً هىع ما ًجغي الخدهُو مً ؤحله ؤو مً
هىع ٌكبهه.
وٍبُل قػل ؤمغ الخػ ُُل بطا نضع ؤزىاء مضة الخػُُل ؤمغ بدكظ الهًُت ؤو نغاع بإن ال وحه إلنامت
الضغىي قحها ؤو خٌم بالبراءة.
ماصة 200
بطا خٌم غلى عثِـ جدغٍغ حغٍضة ؤو املخغع اإلاؿئىُ ؤو الىاقغ ؤو ناخب الجغٍضة فى حىاًت اعجٌبذ
بىاؾُت الجغٍضة اإلاظيىعة ؤو فى حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلااصجحن  308 ، 179نط ى الخٌم
بخػُُل الجغٍضة إلاضة قهغ باليؿبت للجغاثض التي جهضع زالر مغاث فى ألاؾبىع ؤو ؤيثر وإلاضة زالزت ؤقهغ
باليؿبت للجغاثض ألاؾبىغُت وإلاضة ؾىت فى ألاخىاُ ألازغي.
قةطا خٌم غلى ؤخض ألاشخام اإلاظيىعًٍ فى حغٍمت اعجٌبذ بىاؾُت الجغٍضة ؾحر الجغاثم اإلاظيىعة فى
الكهغة الؿابهت حاػ ألامغ بخػُُل الجغٍضة إلاضة ال جخجاوػ ههل اإلاضة اإلاهغعة بها.
وبطا خٌم بالػهىبت مغة زاهُت فى حغٍمت مما طيغ بالكهغة الثاهُت ونػذ فى ؤزىاء الؿيخحن الخالُخحن
لهضوع خٌم ؾابو حاػألامغ بخػُُل الجغٍضة مضة حؿاوي مضة الػهىبت اإلاىهىم غلحها فى الكهغة ألاولي.
وبطا خٌم بالػهىبت مغة زالثت فى حغٍمت مما طيغ بالكهغة الثاهُت ونػذ فى ؤزىاء الؿيخحن الخالُخحن
لهضوع الخٌم الثاوي وحب حػُُل الجغٍضة مضة حؿاوي اإلاضة اإلاىهىم غلحها فى الكهغة ألاولي.
ماصة 201
ًل شخو ولى ًان مً عحاُ الضًً ؤزىاء جإصًت وظُكخه ؤلهي فى ؤخض ؤمايً الػباصة ؤو فى مدكل صًجي
ً
ً
مهالت جًمىذ نضخا ؤو صوما فى الخٌىمت ؤو فى ناهىن ؤو فى مغؾىم ؤو نغاع حمهىعي ؤو فى غمل مً ؤغماُ
حهاث ؤلاصاعة الػمىمُت  ،ؤو ؤطاع ؤو وكغ بهكت ههاثذ ؤو حػلُماث صًيُت عؾالت مكخملت غلى ش يء مً طلَ
ٌػانب بالخبـ وبؿغامت ال جهل غً زمؿت آالف حىُه وال جؼٍض غلى غكغة آالف حىُه ؤو بةخضي هاجحن
الػهىبخحن  ،قةطا اؾخػملذ الهىة ؤو الػىل ؤو التهضًض جٌىن الػهىبت السجً.
ً
ماصة  201مٌغعا ()1
ؤلؿُذ
الباب الخامـ غكغ
اإلاؿٌىًاث الؼٍىف اإلاؼوعة
ماصة 202
ٌػانب باألقؿاُ الكانت اإلاانخت ًل مً نلض ؤو ػٍل ؤو ػوع بإًت يُكُت غملت وعنُت ؤو مػضهُت مخضاولت
ً
ناهىها فى مهغ ؤو فى الخاعج.
ً
وَػخبر جؼٍُكا اهخهام ش يء مً مػضن الػملت ؤو َالئها بُالن ًجػلها قبحهت بػملت ؤزغي ؤيثر مجها
نُمت.
ً
وَػخبرفى خٌم الػملت الىعنُه ؤوعام البىٌىىث اإلاإطون بةنضاعها ناهىها .
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ً
ماصة  202مٌغعا ()1
ٌػانب بالػهىبت اإلاظيىعة فى اإلااصة الؿابهت ًل مً نلض ؤو ػوع بإًت يُكُت غملت وَىُت جظًاعٍت طهبُت ؤو
ً
قًُت مإطون بةنضاعها ناهىها.
وَػانب بظاث الػهىبت ًل مً نلض ؤو ػٍل ؤو ػوع غملت جظًاعٍت ؤحىبُت متى ًاهذ الضولت ناخبت الػملت
اإلاؼٍكت حػانب غلى جؼٍُل الػملت الخظًاعٍت اإلاهغٍت.
ماصة 203
ٌػانب بالػهىبت اإلاظيىعة فى اإلااصة الؿابهت ًل مً ؤصزل بىكؿه ؤو بىاؾُت ؾحره فى مهغ ؤو ؤزغج مجها
غملت مهلضة ؤو مؼٍكت ؤو مؼوعة ،ويظلَ ًل مً عوحها ؤو خاػها بههض التروٍج ؤو الخػامل بها.
ً
ماصة  203مٌغعا
بطا جغجب غلى الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلااصجحن الؿابهخحن هبىٍ ؾػغ الػملت اإلاهغٍت ؤو ؾىضاث
الخٌىمت ؤو ػغؼغت الاثخمان فى ألاقىام الضازلُت ؤو الخاعحُت حاػالخٌم باألقؿاُ الكانت اإلاابضة.
ماصة )1( 204
ًل مً نبل بدؿً هُت غملت مهلضة ؤو مؼٍكت ؤو مؼوعة زم حػامل بها بػض غلمه بػُبها ٌػانب بالخبـ مضة ال
جؼٍض غلى زالزت ؤقهغ ؤو بؿغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه.
ً
ماصة  204مٌغعا ( ؤوال ) ()1
ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت ؤقهغ ؤو بؿغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه ًل مً نىؼ ؤو باع ؤو
ً
ً
وػع ؤو خاػ بههض البُؼ ؤو الخىػَؼ ألؾغاى زهاقُت ؤو غلمُت ؤو نىاغُت ؤو ججاعٍت نُػا مػضهُت ؤو ؤوعانا
ً
مكابهت فى مظهغها للػملت اإلاخضاولت فى مهغ ؤو ألوعام البىٌىىث اإلاالُت التي ؤطن بةنضاعها ناهىها بطا ًان
مً قان هظه اإلاكابهت بًهاع الجمهىع فى الؿلِ.
وَػانب بىكـ الػهىبت ًل مً خاػ ؤو نىؼ نىع ؤو وكغ ؤو اؾخػمل لؤلؾغاى اإلاظيىعة ؤو لؤلؾغاى
ً
الكىُت ؤو ملجغص الهىاًت نىعا جمثل وحها ؤو حؼءا مً وحه لػملت وعنُت مخضاولت فى مهغ ما لم ًهضع له
بظلَ جغزُو زام مً وػٍغالضازلُت وبالهُىص التي ًكغيها.
وَػخبرمً نبُل الػملت الىعنت فى جُبُو ؤخٍام الكهغجحن الؿابهخحن ؤوعام البىٌىىث ألاحىبُت.
ً
ماصة  204مٌغعا ( ب )
ٌػانب بالخبـ ًل مً نىؼ ؤو خاػ بؿحر مؿىؽ ؤصواث ؤو آالث ؤو مػضاث مما ٌؿخػمل فى جهلُض الػملت
ؤو جؼٍُكها ؤو جؼوٍغها.
ً
ماصة  204مٌغعا (حـ) ()1
ً
ًل مً خبـ غً الخضاوُ غملت مً الػمالث اإلاػضهُت اإلاخضاولت ناهىها ؤو نهغها ؤو باغها ؤو غغيها
للبُؼ بؿػغ ؤغلى مً نُمتها الاؾمُت ؤو ؤحغي ؤي غمل قحها ًجزع غجها نكت الىهض اإلاهغعة ٌػانب بالخبـ مؼ
الكؿل وبؿغامت حؿاوي غكغة ؤمثاُ نُمت الػملت مدل الجغٍمت وبمهاصعة الػملت ؤو اإلاػاصن اإلاًبىَت.
ماصة 205
51

ً
ٌػكي مً الػهىباث اإلاهغعة فى اإلاىاص  202 ، 202مٌغعا و ً 203لمً باصع مً الجىاة بةزباع الخٌىمت
بخلَ الجىاًاث نبل اؾخػماُ الػملت اإلاهلضة ؤو اإلاؼٍكت ؤو اإلاؼوعة ونبل الكغوع فى الخدهُو.
وٍجىػ للمدٌمت بغكاء الجاوي مً الػهىبت بطا خهل ؤلازباع بػض الكغوع فى الخدهُو متى مًٌ
الؿلُاث مً الهبٌ غلى ؾحره مً مغجٌبي الجغٍمت ؤو غلى مغجٌبي حغٍمت ؤزغي ممازلت لها فى الىىع
والخُىعة.
الباب الؿاصؽ غكغ
التزوٍغ
ماصة 206
ٌػانب باألقؿاُ الكانت اإلاانخت ؤو السجً ًل مً نلض ؤو ػوع قِئا مً ألاقُاء آلاجُت ؾىاء بىكؿه ؤو
بىاؾُت ؾحره ويظا ًل مً اؾخػمل هظه ألاقُاء ؤو ؤصزلها فى البالص اإلاهغٍت مؼ غمله بخهلُضها ؤو بتزوٍغها
وهظه ألاقُاء هي:
ؤمغ حمهىعي ( )1ؤو ناهىن ؤو مغؾىم ؤو نغاع ناصع مً الخٌىمت ،زاجم الضولت ؤو بمًاء عثِـ
الجمهىعٍت ( )2ؤو زخمه.
ؤزخام ؤو صمؿاث ؤو غالماث بخضي اإلاهالر ؤو بخضي حهاث الخٌىمت زخم ؤو بمًاء ؤو غالمت ؤخض
مىظكي الخٌىمت.
ؤوعام مغجباث ؤو بىهاث ؤو ؾغاًى ؤو ؾىضاث ؤزغي ناصعة مً زؼٍىت الخٌىمت ؤو قغوغها ( ، )3صمؿاث
الظهب ؤو الكًت .
ً
ماصة  206مٌغعا ()1
ٌػانب بالسجً مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىحن غلى الجغاثم الىاعصة فى اإلااصة الؿابهت بطا ًان مدلها
ً
ؤزخاما ؤو صمؿاث ؤو غالماث إلخضي الكغًاث اإلاؿاهمت ؤو بخضي الجمػُاث الخػاوهُت ؤو الىهاباث اإلايكإة
ً
ً
َبها لؤلوياع اإلاهغعة ناهىها ؤو بخضي اإلااؾؿاث ؤو الجمػُاث اإلاػخبرة ناهىها طاث هكؼ غام.
وجٌىن الػهىبت السجً مضة ال جؼٍض غلى ؾبؼ ؾىحن بطا ًاهذ ألازخام ؤو الضمؿاث ؤو الػالماث التي
ونػذ بكإنها بخضي الجغاثم اإلابِىت فى الكهغة الؿابهت زانت بماؾؿت ؤو قغيت ؤو حمػُت ؤو مىظمت ؤو
ميكإة بطا ًاهذ الضولت ؤو بخضي الهُئاث الػامت حؿاهم فى ما لها بىهِب ما بإًت نكت ًاهذ.
ماصة 207
ٌػانب بالخبـ ًل مً ؤؾخدهل بؿحر خو غلى ؤزخام ؤو صمؿاث ؤو غالماث خهُهُت إلخضي اإلاهالر
ً
الخٌىمُت ؤو بخضي حهاث ؤلاصاعة الػمىمُت ؤو بخضي الهُئاث اإلابِىت فى اإلااصة الؿابهت واؾخػملها اؾخػماال
ً
ياعا بمهلخت غامت ؤو زانت .
ماصة 208
ً
ٌػانب بالخبـ ًل مً نلض زخما ؤو جمؿت ؤو غالمت إلخضي الجهاث ؤًا ًاهذ ؤو الكغًاث اإلاإطوهت مً
ً
نبل الخٌىمت ؤو ؤخض البُىث الخجاعٍت ويظا مً اؾخػمل قِئا مً ألاقُاء اإلاظيىعة مؼ غلمه بخهلُضها.
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ماصة 209
ًل مً اؾخدهل بؿحر خو غلى ألازخام ؤو الضمؿاث ؤو الىُاقحن الخهُهُت اإلاػضة ألخض ألاهىاع الؿالل
ً
ً
طيغها واؾخػملها اؾخػماال مًغا بإي مهلخت غمىمُت ؤو قغيت ججاعٍت ؤو ؤي بصاعة مً بصاعاث ألاهالي
ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن.
ماصة 210
ألاشخام اإلاغجٌبىن لجىاًاث التزوٍغ اإلاظيىع باإلاىاص الؿابهت ٌػكىن مً الػهىبت بطا ؤزبروا الخٌىمت
بهظه الجىاًاث نبل جمامها ونبل الكغوع فى البدث غجهم وغغقىها بكاغلحها آلازغًٍ ؤو ؾهلىا الهبٌ غلحهم
ولى بػض الكغوع فى البدث اإلاظيىع.
ماصة )1( 211
ً
ًل ناخب وظُكت غمىمُت اعجٌب فى ؤزىاء جإصًت وظُكخه جؼوٍغا فى ؤخٍام ناصعة ؤو جهاعٍغ ؤو مدايغ ؤو
وزاثو ؤو سجالث ؤو صقاجغ ؤو ؾحرها مً الؿىضاث وألاوعام ألامحرًت ؾىاء ًان طلَ ًىيؼ بمًاءاث ؤو ؤزخام
مؼوعة ؤو بخؿُحر املخغعاث ؤو ألازخام ؤو ؤلامًاءاث ؤو بؼٍاصة ًلماث ؤو بىيؼ ؤؾماء ؤو نىع ؤشخام آزغًٍ
مؼوعة ٌػانب باألقؿاُ الكانت اإلاانخت ؤو بالسجً.
ماصة 212
ً
ًل شخو لِـ مً ؤعباب الىظاثل الػمىمُت اعجٌب جؼوٍغا مما هى مبحن فى اإلااصة الؿابهت ٌػانب
باألقؿاُ الكانت اإلاانخت ؤو بالسجً مضة ؤيثرها غكغ ؾىحن.
ماصة 213
ً
ٌػانب ؤًًا باألقؿاُ الكانت اإلاانخت ؤو بالسجً ًل مىظل فى مهلخت غمىمُت ؤو مدٌمت ؾحر
بههض التزوٍغ مىيىع الؿىضاث ؤو ؤخىالها فى خاُ جدغٍغها املخخو بىظُكخه ؾىاء ًان طلَ حؿُحر بنغاع
ؤولي الكإن الظي ًان الؿغى مً جدغٍغ جلَ الؿىضاث بصعاحه بها ؤو بجػله وانػت مؼوعة فى نىعة وانػت
صخُدت مؼ غمله بتزوٍغها ؤو بجػله وانػت ؾحرمػترف بها فى نىعة وانػت مػترف بها.
ماصة 214
مً اؾخػمل ألاوعام اإلاؼوعة اإلاظيىعة فى اإلاىاص الثالر الؿابهت وهى ٌػلم جؼوٍغها ٌػانب الكؿاُ
الكانت ؤو السجً مً زالر ؾىحن بلى غكغ ؾىحن.
ً
ماصة 214مٌغعا ()1
ًل جؼوٍغ ؤو اؾخػماُ ًهؼ فى مدغع إلخضي الكغًاث اإلاؿاهمت ؤو بخضي الجمػُاث الخػاوهُت ؤو
ً
ً
ً
الىهاباث اإلايكإة َبها لؤلوياع اإلاهغعة ناهىها ؤو بخضي اإلااؾؿاث ؤو الجمػُاث اإلاػخبرة ناهىها طاث هكؼ
غام جٌىن غهىبخه السجً مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىحن.
وجٌىن الػهىبت السجً مضة ال جؼٍض غلى غكغ ؾىحن بطا ونؼ التزوٍغ ؤو الاؾخػماُ فى مدغع إلخضي
الكغًاث ؤو الجمػُاث اإلاىهىم غلحها ؤو ألًت ماؾؿت ؤو مىظمت ؤو ميكإة ؤزغي بطا ًان للضولت ؤو إلخضي
الهُئاث الػامت ههِب فى ما لها بإًت نكت ًاهذ.
ماصة 215
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ًل شخو اعجٌب جؼوٍغ فى مدغعاث ؤخض الىاؽ بىاؾُت بخضي الُغم الؿابو بُانها ؤو اؾخػمل وعنت
مؼوعة وهى غالم بتزوٍغها ٌػانب بالخبـ مؼ الكؿل.
ماصة 216
ً
ًل مً حؿمي فى جظيغة ؾكغ ؤو جظيغه مغوع باؾم ؾحر اؾمه الخهُهي ؤو يكل ؤخضا فى اؾخدهاله غلى
الىعنت اإلاكخملت غلى الاؾم اإلاظيىع وهى ٌػلم طلَ ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن .
وجٌىن الػهىبت السجً الظي ال جؼٍض مضجه غلى زمـ ؾىىاث بطا اعجٌبذ ؤي مً الجغاثم اإلاىهىم
ً
غلحها فى اإلااصة  216جىكُظا لؿغى بعهابي .
ماصة 217
ًل مً نىؼ جظيغة مغوع ؤو جظيغة ؾكغ مؼوعة ؤو ػوع فى وعنت مً هظا الهبُل ًاهذ صخُدت فى ألانل ؤو
.
اؾخػمل بخضي ألاوعام اإلاظيىعة مؼ غلمه بتزوٍغها ٌػانب بالخبـ
وجٌىن الػهىبت السجً الظي ال جؼٍض مضجه غلى زمـ ؾىىاث بطا اعجٌبذ ؤي مً الجغاثم اإلاىهىم
ً
غلحها فى اإلااصة  217جىكُظا لؿغى بعهابي .
ماصة )1( 218
ًل مً اؾخػمل جظيغة مغوع ؤو جظيغة ؾكغ لِؿذ له ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾخت قهىع ؤو
بؿغامت ال جؼٍض غلى ماثتي حىُه.
وجٌىن الػهىبت السجً الظي ال جؼٍض مضجه غلى زمـ ؾىىاث بطا اعجٌبذ ؤي مً الجغاثم اإلاىهىم
ً
غلحها فى اإلااصة  218جىكُظا لؿغى بعهابي .
ماصة )2( 219
ًل ناخب لىًاهضه ؤو نهىة ؤو ؤوعص ؤو مدالث مكغوقت مػضة لئلًجاع ويظلَ ًل ناخب زان ؤو ؾحره
ً
ممً ٌؿٌىىن الىاؽ باألحغة ًىمُا ًض فى صقاجغه ألاشخام الؿايىحن غىضه بإؾماء مؼوعة وهى ٌػلم طلَ
ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى زالزت قهىع ؤو بؿغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه (. )3
وجٌىن الػهىبت السجً الظي ال جؼٍض مضجه غلى زمـ ؾىىاث بطا اعجٌبذ ؤي مً الجغاثم اإلاىهىم
ً
غلحها فى اإلااصة  216جىكُظا لؿغى بعهابي .
ماصة 220
ًل مىظل غمىمي ؤغُي جظيغة ؾكغ ؤو جظيغة مغوع باؾم مؼوع مؼ غلمه بالتزوٍغ ٌػانب بالخبـ مضة
ً
ال جؼٍض غلى ؾيخحن ؤو بؿغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه ( )1قًال غً غؼله.
وجٌىن الػهىبت السجً الظي ال جؼٍض مضجه غلى زمـ ؾىىاث بطا اعجٌبذ ؤي مً الجغاثم اإلاىهىم
ً
غلحها فى اإلااصة  220جىكُظا لؿغى بعهابي .
ماصة 221
ًل شخو نىؼ بىكؿه ؤو بىاؾُت شخو آزغ قهاصة مؼوعة غلى زبىث غاهت لىكؿه ؤو لؿحره باؾم
َبِب ؤو حغاح بههض ؤهه ًسلو هكؿه ؤو ؾحره مً ؤي زضمت غمىمُت ٌػانب غلحها بالخبـ.
ماصة )1( 222
ً
ًل َبِب ؤو حغاح ؤو نابله ؤغُي بُغٍو املجاملت قهاصة ؤو بُاها مؼوعا بكإن خمل ؤو مغى ؤو غاهت ؤو
وقاة مؼ غلمه بتزوٍغ طلَ ٌػانب بالخبـ ؤو بؿغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه مهغي قةطا َلب لىكؿه ؤ
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ولؿحره ؤو نبل ؤو ؤزظ وغضا ؤو غُُت للهُام بص يء مً طلَ ؤو ونؼ مىه قػل هدُجت لغحاء او جىنُت ؤو وؾاَت
ٌػانب بالػهىباث اإلاهغعة فى باب الغقىة.
وَػانب الغاش ي والىؾُِ بالػهىبت اإلاهغعة للمغحص ي ؤًًا.
ماصة 223
ً
الػهىباث اإلابِىت باإلااصجحن الؿابهخحن ًدٌم بها ؤًًا بطا ًاهذ جلَ الكهاصة مػضة ألن جهضم بلى
املخايم.
ماصة 224
ال حؿغي ؤخٍام اإلاىاص  215 ، 214 ، 213 ، 212 ، 211غلى ؤخىاُ التزوٍغ اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص 216
 222 ، 221 ، 220 ، 219 ، 218 ، 217 ،وال غلى ؤخىاُ التزوٍغاإلاىهىم غلحها فى نىاهحن الػهىباث زانت.
ماصة 225
حػخبر بهمت ؤلانبؼ ًاإلمًاء فى جُبُو ؤخٍام هظا الباب.
ماصة )1( 226
ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾيخحن ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ًل مً نغع فى بحغاءاث
جخػلو بخدهُو الىقاة الىعازت والىنُت الىاحبت ؤمام الؿلُت املخخهت بإزظ ؤلاغالم ؤنىالا ؾحر صخُدت
غً الىناجؼ اإلاغؾىب بزباتها وهى ًجهل خهُهتها ؤو ٌػلم ؤنها ؾحر صخُدت وطلَ متى يبِ ؤلاغالم غلى
ؤؾاؽ هظه الهىاُ.
وَػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾيخحن ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ًل مً اؾخػمل ؤغالما
بخدهُو الىقاة والىاعزت والىنُت الىاحبت يبِ غلى الىحه اإلابحن فى الكهغة ألاولي مً هظه اإلااصة وهى غالم
بظلَ.
ماصة )1(227
ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾيخحن ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى زالزماثت حىُه ًل مً ؤبضي ؤمام الؿلُت
املخخهت بههض بزباث بلىؽ ؤوخض الؼوححن الؿً املخضصة ناهىها لًبِ غهض الؼواج ؤنىالا ٌػلم ؤنها ؾحر
صخُدت ؤو خغع ؤو نضم لها ؤوعانا يظلَ متى يبِ غهض الؼواج غلى ؤؾاؽ هظه ألانىاُ ؤو ألاوعام.
وَػانب بالخبـ ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ًل شخو زىله الهاهىن ؾلُت يبِ غهض
الؼواج وهى ٌػلم ؤن ؤخض َغقُه لم ًبلـ الؿً املخضصة فى الهاهىن.

الباب الؿابؼ غكغ
الاججاعفى ألاقُاء اإلامىىغت
وجهلُض غالماث البىؾخت والخلؿغاف
ماصة 228
ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾخت ؤقهغ وبؿغامت ال جؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ( )1ؤو بةخضي هاجحن
الػهىبخحن قهِ ًل مً ؤصزل فى بالص مهغ بًاجؼ ممىىع صزىلها قحها ؤو ههل هظه البًاجؼ ؤو خملها فى
ً
الُغم لبُػها ؤو غغيها للبُؼ ؤو ؤزكاها ؤو قغع فى طلَ ما لم ًىو ناهىها غً غهىبت ؤزغي.
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ماصة )2(229
ٌػانب بالػهىباث اإلاضوهت فى اإلااصة الؿابهت مً نىؼ ؤو خمل فى الُغم للبُؼ ؤو وػع ؤو ؾغى للبُؼ
مُبىغاث ؤو همىطحاث مهما ًاهذ َغٍهت نىػها حكابه بهُئتها الظاهغة غالماث وَىابؼ مهلختي البىؾخت
والخلؿغاف اإلاهغٍت ؤو مهالر البىؾخت والخلؿغاف فى البالص الضازلُت فى اجداص البرًض مكابهت حؿهل نبىلها
ً
بضال مً ألاوعام اإلاهلضة.
ٌػخبرفى خٌم غالماث وَىابؼ مهلخت البرًض نؿاثم املجاوبت الضولُت البرًضًت .
ٌػانب بىك ـ الػهىبت مً اؾخػمل َىابؼ البرًض اإلاهلضة ولى ًاهذ ؾحر مخضاولت ؤو التي ؾبو اؾخػمالها
مؼ غلمه بظلَ وَؿغي هظا الخٌم غلى نؿاثم املجاوبت الضولُت اإلاهلضة.
ً
ماصة  229مٌغعا ()1
ً
ً
ًل مً َبؼ ؤو وكغ ؤو باع ؤو غغى للبُؼ يخابا ؤو مهىكا ًدخىي غلى ًل ؤو بػٌ اإلاىاهج الخػلُمُت
اإلاهغعة فى اإلاضاعؽ التي جضًغها ؤو حكغف غلحها وػاعة الخػلُم ؤو بخضي هُئاث ؤلاصاعة املخلُت نبل الخهىُ
غلى جغزُو بظلَ مً الجهت املخخهت ٌػانب بؿغامت ال ججاوػ زمؿماثت حىُه وبمهاصعة الٌخاب ؤو
اإلاهىل
الٌخاب الثالث
الجىاًاث والجىذ التي جدهل آلخاص الىاؽ
الباب ألاوُ
الهخل والجغح والًغب
ماصة 230
ً
ً
ًل مً نخل هكؿا غمضا مؼ ؾبو ؤلانغاع غلى طلَ ؤو الترنض ٌػانب باإلغضام.
ماصة 231
ؤلانغاع الؿابو هى الههض اإلاهمم غلُه نبل الكػل العجٍاب حىدت ؤو حىاًت ًٌىن ؾغى اإلاهغ مجها
ً
ً
بًظاء شخو ؾحرمػحن وحضه ؤو ناصقه ؾىاء ًان طلَ الههض مػلها غلى خضور ؤمغ ؤو مىنىقا غلى قغٍ.
ماصة 232
الترنض هى جغبو ؤلاوؿان لصخو فى حهت ؤو حهاث يثحرة مضة مً الؼمً َىٍلت ًاهذ ؤو نهحرة
لُخىنل بلى نخل طلَ الصخو ؤو بلى بًظاثه بالًغب وهدىه.
ماصة 233
ً
ً
ً
ً
ً
مً نخل ؤخضا غمضا بجىاهغ ًدؿبب غجها اإلاىث غاحال ؤو ؤحال ٌػض ناجال بالؿم ؤًا ًاهذ يُكُت
اؾخػماُ جلَ الجىاهغ وَػانب باإلغضام.
ماصة 234
ً
مً نخل هكؿا مً ؾحر ؾبو بنغاع وال جغنض ٌػانب بالسجً اإلاابض ؤو اإلاكضص (. )1
ومؼ طلَ ًدٌم غلى قاغل هظه الجىاًت باإلغضام بطا جهضمتها ؤو انترهذ بها ؤو جلتها حىاًت ؤزغي  ،وؤما
بطا ًان الههض مجها الخإهب لكػل حىدت ؤو حؿهُلها ؤو اعجٍابها بالكػل ؤ ومؿاغضة مغجٌبحها ؤو قغًائهم غلى
الهغب ؤو الخسلو مً الػهىبت قُدٌم باإلغضام ؤو بالسجً اإلاابض.
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ً
وجٌىن الػهىبت ؤلاغضام بطا اعجٌبذ الجغٍمت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة  234جىكُظا لؿغى بعهابي
ماصة 235
اإلاكاعيىن فى الهخل الظي ٌؿخىحب الخٌم غلى قاغله باإلغضام ٌػانبىن باإلغضام ؤو بالسجً اإلاابض.
ماصة 236
ً
ً
ًل مً حغح ؤو يغب ؤخضا ؤو ؤغُاه مىاص ياعه ولم ًههض مً طلَ نخال ولٌىه ؤقط ي بلى اإلاىث ٌػانب
باألقؿاُ الكانت ؤو السجً مً زالر ؾىىاث بلى ؾبؼ ؾىىاث وؤما بطا ؾبو طلَ بنغاع ؤو جغنض قخٌىن
الػهىبت السجً اإلاكضص ؤو السجً.
ً
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاكضص ؤو السجً بطا اعجٌبذ الجغٍمت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة  236جىكُظا
لؿغى بعهابي  ،قةطا ًاهذ مؿبىنت بةنغاع ؤو جغنض جٌىن الػهىبت السجً اإلاابض ؤو اإلاكضص) .
ماصة 237
مً قاحإ ػوحخه خاُ جلبؿها بالؼها ونخلها فى الخاُ هي ومً ًؼوي بها بالخبـ بضال مً الػهىباث اإلاهغعة
فى اإلااصجحن  234و .236
ماصة 238
ً
مً حؿبب زُإ فى مىث شخو ؤزغ بإن ًان طلَ هاقئا غً بهماله ؤو عغىهخه ؤو غضم اختراػه ؤو غضم
مغاغاجه للهىاهحن والهغاعاث واللىاثذ وألاهظمت ٌػانب بالخبـ مضة ال جهل غً ؾخت ؤقهغ وبؿغامت ال ججاوػ
ماثتي حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن.
وجٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جهل غً ؾىت وال جؼٍض غلى زمـ ؾىحن وؾغامت ال جهل غً ماثت حىُه وال
ً
ججاوػ زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن بطا ونػذ الجغٍمت هدُجت بزالُ الجاوي بزالال حؿمُا
بما جهغيه غلُه ؤنىُ وظُكخه ؤومهىخه ؤو خغقخه ؤو ًان مخػاَُا مؿٌغا ؤو مسضعا غىض اعجٍابه الخُإ
الظي هجم غىه الخاصر ؤو هٍل ونذ الخاصر غً مؿاغضة مً ونػذ غلُه الجغٍمت ؤو غً َلب اإلاؿاغضة
له مؼ جمٌىه مً طلَ.
وجٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جهل غً ؾىت وال جؼٍض غلى ؾبؼ ؾىحن بطا وكإ غً الكػل وقاة ؤيثر مً
زالزت ؤشخام  ،قةطا جىاقغ ظغف ؤزغ مً الظغوف والىاعصة فى الكهغة الؿابهت ًاهذ الػهىبت الخبـ مضة
ال جهل غً ؾىت وال جؼٍض غلى غكغ ؾىحن.
ماصة 239
ًل مً ؤزكى حئه نخُل ؤو صقجها بضون بزباع حهاث الانخًاء ونبل الٌكل غلحها وجدهُو خالت اإلاىث
وؤؾبابه ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت (. )1
ماصة 240
ً
ً
ًل مً ؤخضر بؿحره حغخا ؤ ويغبا وكإ غىه نُؼ ؤو اهكهاُ غًى قهض مىكػخه ؤ ووكإ غىه يل البهغ
ؤو قهض بخضي الػُىحن ؤو وكإ غىه غاهت مؿخضًمت ٌؿخدُل بغئها ٌػانب بالسجً مً زالر ؾىحن بلى
ً
زمـ ؾىحن ،ؤما بطا ًان الًغب ؤو الجغح ناصعا غً ؾبو بنغاع ؤو جغنض ؤو جغبو قُدٌم باألقؿاُ
الكانت مً زالر ؾىحن بلى غكغ ؾىحن .
وًٍاغل الخض ألانص ى للػهىباث اإلاهغعة باإلااصة  240بطا اعجٌب الجغٍمت جىكُظا لؿغى بعهابي (. )2
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وجٌىن الػهىبت ألاقؿاُ الكانت إلاضة ال جهل غً زمـ ؾىحن بطا ونؼ الكػل اإلاىهىم غلُه فى الكهغة
ألاولي مً َبِب بههض ههل غًى ؤ حؼء مىه مً بوؿان حي بلى ؤزغ ،وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض بطا وكإ
غً الكػل وقاة املججي غلُه  .وَكترٍ لخىنُؼ الػهىباث اإلاىهىم غلحها فى الكهغة الؿابهت ؤن ًهؼ الكػل
اإلاكاعبلُه قحها زلؿت (. )1
ماصة )2( 241
ًل مً ؤخضر بؿحره حغخا ؤو يغبا وكإ غىه مغى ؤو عجؼ غً ألاقؿاُ الصخهُت مضة جؼٍض غلى
غكغًٍ ًىما ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غً ؾيخحن ؤو بؿغامت ال جهل غً غكغًٍ حىحها مهغٍا ،وال ججاوػ
زالزماثت حىُه مهغي.
ؤما بطا نضع الًغب ؤو الجغح غً ؾبو بنغاع ؤو جغنض ؤو خهل باؾخػماُ ؤًت ؤؾلخت ؤو غص ى ؤو
آالث ؤو ؤصواث ؤزغي قخٌىن الػهىبت الخبـ.
وجٌىن الػهىبت السجً الظي ال جؼٍض مضجه غلى زمـ ؾىىاث فى الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة 241
بطا اعجٌب ؤي مجها جىكُظا لؿغى بعهابي .
ماصة )1( 242
بطا لم ًبلـ الًغب ؤو الجغح صعحت الجؿامت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصجحن الؿابهخحن ٌػانب قاغله
بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت ؤو بؿغامت ال جهل غً غكغة حىحهاث وال ججاوػ ماثتي حىُه مهغي.
ً
قان ًان ناصعا غً ؾبو بنغاع ؤو جغنض جٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن ؤو ؾغامت ال جهل
غً غكغة حىحهاث وال ججاوػ زالزماثت حىُه مهغي.
وبطا خهل الًغب ؤ والجغح باؾخػماُ ؤًت ؤؾلخت ؤو غص ي ؤو آالث ؤو ؤصواث ؤزغي جٌىن الػهىبت
الخبـ.
وجٌىن الػهىبت السجً الظي ال جؼٍض مضجه غلى زمـ ؾىىاث فى الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة 242
ً
بطا اعجٌبذ ؤي مجها جىكُظا لؿغى بعهابي .
ماصة 243
بطا خهل الًغب ؤو الجغح اإلاظيىعان فى ماصحي  241و 242بىاؾُت اؾخػماُ ؤؾلخت ؤو غص ي ؤو آالث
ؤزغي مً واخض ؤو ؤيثر يمً غهبت ؤو ججمهغ مالل مً زمؿت ؤشخام غلى ألانل جىاقهىا غلى الخػضي
وؤلاًظاء قخٌىن الػهىبت الخبـ.
وجٌىن الػهىبت ال سجً الظي ال جؼٍض مضجه غلى زمـ ؾىىاث فى الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة 243
ً
بطا اعجٌبذ ؤي مجها جىكُظا لؿغى بعهابي .
ً
ماصة  243مٌغعا
ًٌىن الخض ألاصوى للػهىباث فى الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص الثالر الؿابهت زمؿت غكغ ًىما
ً
باليؿبت بلى غهىبت الخبـ وغكغة حىحهاث باليؿبت بلى غهىبت الؿغامت بطا ًان املججي غلُه قحها غامال
بالؿٌَ الخضًضًت ؤو ؾحرها مً وؾاثل الىهل الػام وونؼ غلُه الاغخضاء ونذ ؤصاء غمله ؤزىاء ؾحرها ؤو
جىنكها باملخُاث.
ماصة )1( 244
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مً حؿبب زُإ فى حغح شخو ؤو بًظاثه بإن ًان طلَ هاقئا غً بهماله ؤو عغىهخه ؤو غضم اختراػه ؤو
غضم مغاغاجه للهىاهحن والهغاعاث واللىاثذ وألاهظمت ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت وبؿغامت ال ججاوػ
ماثتي حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن.
وجٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن وؾغامت ال ججاوػ زالزماثت حىُه ؤو بخضي هاجحن
الػهىبخحن بطا وكإ غً ؤلانابت غاهت مؿخضًمت ؤو بطا ونػذ الجغٍمت هدُجت بزالُ الجاوي بزالال حؿُما
ً
ً
بما جكغيه غلُه ؤنىُ وظُكخه ؤو مهىخه ؤو خغقخه ؤو ًان مخػاَُا مؿٌغا ؤ ومسضعا غىض اعجٍابه الخُإ
الظي هجم غىه الخاصر ؤو هٍل ونػذ الخاصر غً مؿاغضة مً ونػذ غلُه الجغٍمت ؤو غً َلب اإلاؿاغضة
له مؼ جمٌىه مً طلَ.
وجٌىن الػهىبت بالخبـ بطا وكإ غً الجغٍمت بنابت ؤيثر مً زالزت ؤشخام قةطا جىاقغ ظغف ؤزغ مً
الظغوف الىاعصة فى الكهغة الؿابهت جٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جهل غً ؾىت وال جؼٍض غلى زمـ ؾىحن.
ماصة 245
ً
ال غهىبت مُلها غلى مً نخل ؾحره ؤو ؤنابه بجغاح ؤو يغبه ؤزىاء اؾخػماله خو الضقاع الكغعي غً
هكؿه ؤو ماله ؤو غً هكـ ؾحره ؤو ماله ونض بُيذ ف اإلاىاص آلاجُت الظغوف التي ًيكإ غجها هظا الخو والهُىص
التي ًغجبِ بها.
ماصة 246
خو الضقاع الكغعي غً الىكـ ًبُذ للصخو بال فى ألاخىاُ الاؾخثىاثُت اإلابِىت بػض اؾخػماُ الهىة
ً
الالػمت لضقؼ ًل قػل ٌػخبر حغٍمت غلى الىكـ مىهىنا غلحها فى هظا الهاهىن.
وخو ( )1الضقاع الكغعي غً اإلااُ ًبُذ اؾخػماُ الهىة لغص ؤي قػل ٌػخبر حغٍمت مً الجغاثم
اإلاىهىم غلحها فى ألابىاب الثاوي والثامً والثالث غكغ والغابؼ غكغ مً هظا الٌخاب وفى الكهغة  4مً
اإلااصة .279
ماصة 247
ولِـ لهظا الخو وحىص متى ًان مً اإلامًٌ الغيىن فى الىنذ اإلاىاؾب بلى الاخخماء بغحاُ الؿلُت
الػمىمُت .
ماصة 248
ال ًبُذ خو الضقاع الكغعي مهاومت ؤخض مإمىعي الًبِ ؤزىاء نُامت بإمغ بىاء غلى واحباث وظُكخه مؼ
خؿً الىُت ولى جسُي هظا اإلاإمىع خضوص وظُكخه بال بطا زُل ؤن ًيكإ غً ؤقػاله مىث ؤو حغوح بالؿت
ً
وًان لهظا الخىف ؾببا مػهىُ .
ماصة 249
ً
خو الضقاع الكغعي غً الىكـ ال ًجىػ ؤن ًبُذ الهخل الػمض بال بطا ًان مههىصا به صقؼ ؤخض ألامىع
آلاجُت.
ؤوال  -:قػل ًخسىف ؤن ًدضر مىه اإلاىث ؤو حغاح بالؿت بطا ًان لهظا الخسىف ؤؾباب مػهىلت.
زاهُا  -:بجُان امغؤة يغها ؤو هخَ غغى بوؿان بالهىة.
زالثا  -:ازخُاف بوؿان.
ماصة 250
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خو الضقاع الكغعي غً اإلااُ ال ًجىػ ؤن ًبُذ الهخل الػمض بال بطا ًان مههىصا به صقؼ ؤخض ألامىع
آلاجُت .
ؤوال  -:قػل مً ألاقػاُ اإلابِىت فى الباب الثاوي مً هظا الٌخاب.
زاهُا  -:ؾغنت مً الؿغناث اإلاػضوصة مً الجىاًاث .
زالثا  -:الضزىُ لُال فى مجزُ مؿٌىن ؤو فى ؤخض ملخهاجه.
عابػا  -:قػل ًخسىف ؤن ًدضر مىه اإلاىث ؤو حغاح بالؿت بطا ًان لهظا الخسىف ؤؾباب مػهىلت.
ماصة 251
ال ٌػكي مً الػهاب بالٍلُت مً حػضي بيُت ؾلُمت خضوص خو الضقاع الكغعي ؤزىاء اؾخػماله بًاه صون
ً
ؤن ًٌىن نانضا بخضار يغع ؤقض مما ٌؿخلؼمه هظا الضقاع ،ومؼ طلَ ًجىػ للهاض ي بطا ًان الكػل
حىاًت ؤن ٌػضه مػظوعا بطا عؤي لظلَ مدال وؤن ًدٌم غلُه بالخبـ بضال مً الػهىبت اإلاهغعة فى الهاهىن.
ً
ماصة  251مٌغعا
بطا اعجٌب الجغام اإلاىهىم غلحها فى هظا ا لكهل ؤزىاء الخغب غلى الجغحى ختى مً ألاغضاء قُػانب
مغجٌبها بىكـ الػهىباث اإلاهغعة إلاا ًغجٌب مً هظه الجغاثم مً هظه الجغاثم ٌؿبو ؤلانغاع والترنض
الباب الثاوي
ً
الخغٍو غمضا
ماصة 252
ً ً
ًل مً ويؼ غمضا هاعا فى مبان ًاثىت فى اإلاضن ؤو الًىاحي ؤو الهغي ؤو فى غماعاث ًاثىت زاعج ؾىع ما
طيغ ؤو فى ؾكً ؤو مغايب ؤو مػامل ؤو مساػن وغلى وحه الػمىم فى ؤي مدل مؿٌىن ؤو مػض للؿٌجي ؾىاء
ً
ً
ًان طلَ مملىًا لكاغل الجىاًت ؤم ال ٌػانب بالسجً اإلاابض ؤو اإلاكضص  .وٍدٌم ؤًًا بهظه الػهىبت غلى مً
ً ً
ويؼ غمضا هاعا فى غغباث الؿٌَ الخضًضًت ؾىاء ًاهذ مدخىٍت غلى ؤشخام ؤو مً يمً نُاع مدخىي
غلى طلَ.
ً
ماصة  252مٌغعا ()1
ً
ًل مً ويؼ الىاع غمضا فى بخضي وؾاثل ؤلاهخاج فى ؤمىاُ زابخت ؤو مىهىلت إلخضي الجهاث اإلاىهىم
غلحها فى اإلااصة  119بههض ؤلايغاع باالنخهاص الهىمي ٌػانب بالسجً اإلاابض ؤو اإلاكضص.
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاابض بطا جغجب غلى الجغٍمت بلخام يغع حؿُم بمغيؼ البالص الانخهاصي ؤو
بمهلخت نىمُت لها ؤو بطا اعجٌبذ فى ػمً خغب.
وٍدٌم غلى الجاوي فى حمُؼ ألاخىاُ بضقؼ نُمت ألاقُاء التي ؤخغنها.
وٍجىػ ؤن ٌػكي مً الػهىبت ًل مً باصع مً الكغًاء مً ؾحر املخغيحن غلى اعجٍاب الجغٍمت بةبالؽ
الؿلُاث الهًاثُت ؤو ؤلاصاعٍت بالجغٍمت بػض جمامها ونبل نضوع الخٌم الجهاجي قحها.
ماصة 253
ً
ً
ًل مً ويؼ هاعا غمضا فى مبان ؤو ؾكً ؤو مغايب ؤو مػامل ؤو مساػن لِؿذ مؿٌىهت وال مػضة للؿٌجى
ؤو فى مػانغ ؤو ؾىام وآالث عي ؤو فى ؾاباث ؤو ؤحماث ؤو فى مؼاعع ؾحر مدهىصة ٌػانب بالسجً اإلاكضص بطا
ًاهذ جلَ ألاقُاء لِؿذ مملىيت له.
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ماصة 254
ً
مً ؤخضر خاُ ويؼ الىاع فى ؤخض ألاقُاء اإلاظيىعة فى اإلااصة الؿابهت يغعا لؿحره ٌػانب بالكؿاُ
الكانت اإلاكضص ؤو السجً بطا ًاهذ جلَ ألاقُاء مملىيت له ؤو قػل بها طلَ بإمغمالٌها.
ماصة 255
ً
ً
مً ويؼ هاعا غمضا فى ؤزكاب مػضة للبىاء ؤو للىنىص ؤو فى ػعع مدهىص ؤو فى ؤيىام مً نل ؤو جبن ؤو فى
مىاص ؤزغي نابلت لالخترام ؾىاء ًاهذ ال جؼاُ بالؿُِ ؤو ههلذ بلى حغن ؤو فى غغباث الؿٌَ الخضًضًت ؾىاء
ًاهذ مصخىهت بالبًاجؼ ؤو ال ولم جًٌ مً يمً نُاع مدخى غلى ؤشخام ٌػانب السجً اإلاكضص بطا لم
ً
جًٌ ألاقُاء ملٍا له .
ً
ؤما بطا ؤخضر غمضا خاُ ويػه الىاع فى ؤخض ألاقُاء اإلاظيىعة ؤي يغع لؿحره وًاهذ جلَ ألاقُاء
مملىيت له ؤو قػل طلَ بإمغ مالٌها ٌػانب بالسجً اإلاكضص ؤو السجً.
ماصة 256
ويظلَ ٌػانب بهظه الػهىبت بدؿب ألاخىاُ اإلاخىىغت اإلابِىت فى اإلاىاص الؿابهت ًل مً ويؼ الىاع فى
ً
ؤقُاء لخىنُلها للص يء اإلاغاص بخغانه بضال مً ويػها مباقغة فى طلَ.

ماصة 257
ً
وفى حمُؼ ألاخىاُ اإلاظيىعة بطا وكإ غً الخغٍو الؿالل طيغه مىث شخو ؤو ؤيثر ًان مىحىصا فى
ً
ألامايً املخغنت ونذ اقخػاُ الىاع ٌػانب قاغل هظا الخغٍو غمضا باإلغضام.
ماصة )1( 258
ؤلؿُذ
ماصة 259
فى ألاخىاُ اإلاىهىم غلحها فى الكهغة ألاولي مً اإلااصة  255بطا لم حؿخػمل مكغنػاث ولم جخجاوػ نُمت
ألاقُاء املخغنت زمؿت حىحهاث مهغٍت ولم ًًٌ هىاى زُغ غلى ألاشخام ؤو زُغمً بلخام يغع بإقُاء
ؤزغي جٌىن الػهىبت الخبـ .
الباب الثالث
بؾهاٍ الخىامل ويؼ وبُؼ ألاقغبت
ؤو الجىاهغاإلاؿكىقت اإلاًغة بالصخت
ماصة 260
ً
ًل مً ؤؾهِ غمضا امغؤة خبلي بًغب ؤو هدىه مً ؤهىاع ؤلاًظاء ٌػانب بالسجً اإلاكضص .
ماصة 261
ً
ًل مً ؤؾهِ غمضا امغؤة خبلي بةغُائها ؤصوٍت ؤو باؾخػماُ وؾاثل ماصًت بلى طلَ ؤو بضاللتها غلحها
ؾىاء ًان بغيائها ؤم ال ٌ ،ػانب بالخبـ .
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ماصة 262
اإلاغؤة التي عيِذ بخػاَي ألاصوٍت مؼ غلمها بها ؤو عيِذ باؾخػماُ الىؾاثل الؿالل طيغها ؤو مٌىذ
ؾحرها مً ا ؾخػماُ جلَ الىؾاثل لها وحؿبب ؤلاؾهاٍ غً طلَ خهُهت حػانب بالػهىبت الؿابو طيغها.
ماصة 263
ً
ً
ً
بطا ًان اإلاؿهِ َبِبا ؤو حغاخا ؤو نُضلُا ؤو نابلت ًدٌم غلُه بالسجً اإلاكضص.
ماصة 264
ال غهاب غلى الكغوع فى ؤلاؾهاٍ.
ماصة 265
ً
ً
ًل مً ؤغُي غمضا لصخو حىاهغ ؾحر ناجله قيكإ غجها مغى ؤو عجؼ ونتي غً الػمل ٌػانب َبها
ألخٍام اإلاىاص  240و  241و  242غلى خؿب حؿامت ما وكإ غً الجغٍمت ووحىص ؾبو ؤلانغاع غلى اعجٍابها ؤو
غضم وحىصه.
ماصة )1( 266
ؤلؿُذ

الباب الغابؼ
هخَ الػغى وبقؿاص ألازالم

ماصة 267
مً وانؼ ؤهثي بؿحرعياها ٌػانب بالسجً اإلاكضص .
قةطا ًان الكاغل مً ؤنىُ املججي غلُه ؤو مً اإلاخىلحن جغبُتها ؤو مالخظتها ؤو ممً لهم ؾلُت غلحها ؤو
ً
ًان زاصما باألحغة غىضها ؤو غىض مً جهضم طيغهم ٌػانب بالسجً اإلاابض.
ماصة 268
ًل مً هخَ غغى بوؿان بالهىة ؤو بالتهضًض ؤو قغع فى طلَ ٌػانب باألقؿاُ الكانت مً زالر ؾىحن
بلى ؾبؼ.
وبطا ًان غمغمً ونػذ غلُه الجغٍمت اإلاظيىعة لم ًبلؼ ؾذ غكغة ؾىت ًاملت ؤو ًان مغجٌبها ممً هو
غجهم فى الكهغة الثاهُت مً اإلااصة ً 267جىػ ببالؽ مضة الػهىبت بلى ؤنص ي الخض اإلاهغع السجً اإلاكضص .
ً
وبطا احخمؼ هظان الكغَان مػا ًدٌم بالسجً اإلاابض .
ماصة 269
ًل مً هخَ غغى نبي ؤو نبُت لم ًبلـ ؾً ًل مجهما زماوي غكغة ؾىت ًاملت بؿحر نىة ؤو تهضًض
ٌػانب بالخبـ وبطا ًان ؾىه لم ًبلـ ؾبؼ ؾىحن ًاملت ؤو ًان مً ونػذ مىه الجغٍمت ممً هو غلحهم فى
الكهغة الثاهُت مً اإلااصة  267جٌىن الػهىبت السجً اإلاكضص.
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ً
ماصة  269مٌغعا ()1
ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى قهغ ًل مً وحض فى َغٍو غام ؤو مٍان مُغوم ًدغى اإلااعة غلى
الكؿو بةقاعاث ؤو ؤنىاُ قةطا غاص الجاوي بلى اعجٍاب هظه الجغٍمت زالُ ؾىت مً جاعٍش الخٌم غلُه فى
الجغٍمت ألاولي قخٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت ؤقهغ وؾغامت ال ججاوػ زمؿحن حىحها وَؿخدبؼ
الخٌم باإلصاهت ويؼ املخٌىم غلُه جدذ مغانبت الكغَت مضة مؿاوٍت إلاضة الػهىبت.
ماصة  )1( 270ؤلؿُذ
ماصة  )2(271ؤلؿُذ
ماصة  )3(272ؤلؿُذ
ماصة 273
ال ججىػ مدايمت الؼاهُت بال بىاء غلى صغىي ػوحها بال ؤهه بطا ػوي الؼوج في اإلاؿًٌ اإلاهُم قُه مؼ ػوحخه
ًاإلابحن فى اإلااصة  277ال حؿمؼ صغىاه غلحها.
ماصة 274
اإلاغؤة اإلاتزوحت التي زبذ ػهاها ًدٌم غلحها بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن لًٌ لؼوحها ؤن ًهل جىكُظ
هظا الخٌم بغياثه مػاقغتها له يما ًاهذ.
ماصة 275
ً
وَػانب ؤًًا الؼاوي بخلَ اإلاغؤة بىكـ الػهىبت.
ماصة 276
ألاصلت التي جهبل وجٌىن حجت غلى اإلاتهم بالؼها هي الهبٌ غلُه خحن جلبؿه بالكػل ؤو اغتراقه ؤو وحىص
مٍاجِب ؤو ؤوعام ؤزغي مٌخىبت مىه ؤو وحىصه فى مجزُ مؿلم فى املخل املخهو للخغٍم.
ماصة 277
ًل ػوج ػوي فى مجزُ الؼوحُت وزبذ غلُه هظا ألامغ بضغىي الؼوحت ًجاػي بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت
قهىع.
ماصة 278
ً
ً
ً
ًل مً قػل غالهُت قػال قاضخا مسال بالخُاء ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت وؾغامت ال جخجاوػ
زالزماثت حىُه (. )1
ماصة 279
ً
ً
ٌػانب بالػهىبت الؿابهت ًل مً اعجٌب مؼ امغؤة ؤمغا مسال بالخُاء ولى فى ؾحر غالهُت.

الباب الخامـ
الهبٌ غلى الىاؽ وخبؿهم بضون وحه خو
وؾغنت ألاَكاُ وزُل البىاث
ماصة 280
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ًل مً نبٌ غلى ؤي شخو ؤو خبؿه ؤو حجؼه بضون ؤمغ ؤخض الخٍام املخخهحن بظلَ وفى ؾحر ألاخىاُ
التي جهغح قحها الهىاهحن واللىاثذ بالهبٌ غلى طوي الكبهت ٌػانب بالخبـ ؤو بؿغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه
(. )1
ماصة 281
ً
ً
ٌػانب ؤًًا بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن ًل شخو ؤغاع مدال للخبـ ؤو الدجؼ ؾحر الجاثؼًٍ مؼ
غلمه بظلَ.
ماصة 282
بطا خهل الهبٌ فى الخالت اإلابِىت باإلااصة  280مً شخو جؼٍا بضون خو بؼي مؿخسضمي الخٌىمت ؤو
ً
ً
ً
ؤجهل بهكت ًاطبت ؤو ؤبغػ ؤمغا مؼوعا مضغُا نضوعه مً ظغف الخٌىمت ٌػانب بالسجً  ،وٍدٌم فى حمُؼ
ألاخىاُ بالسجً اإلاكضص غلى مً نبٌ غلى شخو بضون وحه خو وهضصه بالهخل ؤو غظبه بالخػظًباث
البضهُت.
ماصة )1( 283
ً
ً
ًل مً زُل َكال خضًث الػهض بالىالصة ؤو ؤزكاه ؤو ؤبضله بإزغ ؤو غؼاه ػوعا بلى ؾحر والضجه ٌػانب
ً
بالخبـ قةن لم ًثبذ ؤن الُكل ولض خُا جٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت.
ً
ؤما بطا زبذ ؤهه لم ًىلض خُا قخٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جؼٍض غلى قهغًٍ.
ماصة 284
ً
()1
ٌػانب بالخبـ ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ًل مً ًان مخٌكال بُكل وَلبه مىه مً له
خو فى َلبه ولم ٌؿلمه بلُه.
ماصة 285
ً
ًل مً غغى للخُغ َكال لم ًبلـ ؾىت ؾبؼ ؾىحن ًاملت وجغيه فى مدل زاُ مً آلاصمُحن ؤو خمل ؾحره
فى طلَ ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن .
ماصة 286
بطا وكإ غً حػغٌٍ الُكل للخُغ وجغيه فى املخل الخالي ًاإلابحن فى اإلااصة الؿابهت اهكهاُ غًى مً
ً
ؤغًاثه ؤو قهض مىكػخه قُػانب الكاغل بالػهىباث اإلاهغعة للجغح غمضا  ،قةن حؿبب غً طلَ مىث
ً
الُكل ًدٌم بالػهىبت اإلاهغعة للهخل غمضا.
ماصة 287
ً
ًل مً غغى للخُغ َكال لم ًبلـ ؾىت ؾبؼ ؾىحن ًاملت وجغيه فى مدل مػمىع باآلصمُحن ؾىاء ًان
طلَ بىكؿه ؤو بىاؾُت ؾحره ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت قهىع ؤو بؿغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه .
ماصة )1( 288
ً ً
ًل مً زُل بالخدُل ؤو ؤلايغاه َكال طيغا لم جبلـ ؾىت ؾذ غكغة ؾىت ًاملت بىكؿه ؤو بىاؾُت
ؾحره ٌػانب بالسجً اإلاكضص.
()2
ماصة 289
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ً
ًل مً زُل مً ؾحر جدُل وال بيغاه َكال لم جبلـ ؾىت ؾذ غكغة ؾىت ًاملت بىكؿه ؤو بىاؾُت ؾحره
ٌػانب بالسجً مً زالر بلى غكغ ؾىىاث  ،قةن ًان املخُىف ؤهثي قخٌىن الػهىبت السجً اإلاكضص.
ومؼ طلَ ًدٌم غلى قاغل حىاًت زُل ألاهثى بالسجً اإلاابض بطا انترهذ بها حغٍمت مىانػه املخُىقت.

ماصة )1( 290
ًل مً زُ ل بالخدُل ؤو ؤلايغاه ؤهثي ؤو بىاؾُت ؾحره ٌػانب بالسجً اإلاابض  .ومؼ طلَ ًدٌم غلى
قاغل هظه الجىاًت باإلغضام بطا انترهذ بها حىاًت مىانػه املخُىقت بؿحر عيائها.
ماصة 291
ملؿاة ()2
ماصة 292
ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾىت ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ؤي الىالضًً ؤو الجضًً لم
ٌؿلم ولضه الهؿحر ؤو ولض ولضه بلى مً له الخو فى َلبه بىاء غلى نغاعمً حهت الهًاء ناصع بكإن خًاهخه
ؤو خكظه  ،ويظلَ ؤي الىالضًً ؤو الجضًً زُكه بىكؿه ؤو بىاؾُت ؾحره ممً لهم بمهخط ى نغاع مً حهت
الهًاء خو خًاهخه ؤو خكظه ولى ًان طلَ بؿحر جداًل ؤو بيغاه.
ماصة 293
ًل مً نضع غلُه خٌم نًاجي واحب الىكاط بضقؼ هكهت لؼوحه ؤو ؤناعبه ؤو ؤنهاعه ؤو ؤحغة خًاهت ؤو
عياغه ؤو مؿًٌ وؤمخىؼ غً الضقؼ مؼ نضعجه غلُه مضة زالزت قهىع بػض الخىبُه غلُه بالضقؼ ٌػانب
بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت وبؿغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن  ،وال جغقؼ
الضغىي غلُه بال بىاء غلى قٌىي مً ناخب الكإن  ،وبطا عقػذ بػض الخٌم غلُه صغىي زاهُت غً هظه
الجغٍمت قخٌىن غهىبخه الخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت.
ً
وفى حمُؼ ألاخىاُ بطا ؤصي املخٌىم غلُه ما ججمض فى طمخه ؤو نضم يكُال ًهبله ناخب الكإن قال جىكظ
الػهىبت.
الباب الؿاصؽ
قهاصة الؼوع والُمحن الٍاطبت
ماصة 294
ً
ًل مً قهض ػوعا إلاتهم فى حىاًت ؤو غلُه ٌػانب بالخبـ.
ماصة 295
ً
ومؼ طلَ بطا جغجب غلى هظه الكهاصة الخٌم غلى اإلاتهم ٌػانب مً قهض غلُه ػوعا بالسجً اإلاكضص ؤو
ً
السجً  ،ؤما بطا ًاهذ الػهىبت املخٌىم بها غلى اإلاتهم هي ؤلاغضام وهكظث غلُه ًدٌم باإلغضام ؤًًا غلى
ً
مً قهض ػوعا.
ماصة )1( 296
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ً
ً
ًل مً قهض ػوعا غلى متهم بجىدت ؤو مسالكت ؤو قهض له ػوعا ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن.
ماصة 297
ً
ًل مً قهض ػوعا فى صغىي مضهُت ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن.
ماصة 298
ً
ً
بطا نبل مً قهض ػوعا فى صغىي حىاثُت ؤو مضهُت غُُت ؤو وغضا بص يء ما ًدٌم غلُه هى واإلاػُي ؤو مً
وغض بالػهىباث اإلاهغعة للغقىة ؤو للكهاصة الؼوعبن ًاهذ هظه ؤقض مً غهىباث الغقىة.
ً
ً
ً
وبطا (ً )1ان الكاهض َبِبا ؤو حغاخا ؤو نابله وَلب لىكؿه ؤو لؿحره ؤو نبل ؤو ؤزظ وغضا ؤو غُُت ألصاء
ً
الكهاصة ػوعا بكان خمل ؤو مغى ؤو غاهت ؤو وقاة ؤو ونػذ مىه الكهاصة بظلَ هدُجت لغحاء ؤو جىنُه ؤو
وؾاَت ٌػانب بالػهىباث اإلاهغعة فى باب الغقىة ؤو فى باب قهاصة الؼوع ؤيهما ؤقض  ،وَػانب الغاش ي
ً
والىؾُِ بالػهىبت اإلاهغعة للمغحص ي ؤًًا.
ماصة 299
ٌػانب بالػهىباث اإلاهغعة لكهاصة لؼوع ًل شخو ًلل مً ؾلُت نًاثُت بػمل الخبرة ؤو الترحمت فى
ً
صغىي مضهُت ؤو ججاعٍت ؤو حىاثُت قؿحرالخهُهت غمضا بإي َغٍهت ًاهذ.
ماصة 300
ً
ً
مً ؤيغه قاهضا غلى غضم ؤصاء الكهاصة ؤو غلى الكهاصة ػوعا ٌػانب بمثل غهىبت قاهض الؼوعمؼ مغاغاة
ألاخىاُ اإلاهغعة فى اإلاىاص الؿابهت.
ماصة 301
ً
مً ؤلؼم بالُمحن ؤو عصث غلُه فى مىاص مضهُت وخلل ًاطبا ًدٌم غلُه بالخبـ  ،وٍجىػ ؤن جؼاص غلُه
ؾغامت ال جخجاوػ ماثت حىُه.

الباب الؿابؼ
الهظف والؿب وبقؿاص ألاؾغاع
ماصة 302
ً
ً
ٌػض ناطقا ًل مً ؤؾىض لؿحره بىاؾُت بخضي الُغم اإلابِىت باإلااصة  171مً هظا الهاهىن ؤمىعا لى ًاهذ
ً
ناصنت ألحىبذ غهاب مً ؤؾىضث بلُه بالػهىباث اإلاهغعة لظلَ ناهىها ؤو ؤوحبذ اخخهاعه غىض ؤهل وَىه.
ومؼ طلَ قالُػً فى ؤغماُ مىظل غام ؤو شخو طي نكت هُابُت غامت ؤو مٍلل بسضمت غامت ال
ًضزل جدذ خٌم الكهغة الؿابهت بطا خهل بؿالمت هُت وًان ال ًخػضي ؤغماُ الىظُكت ؤو الىُابت ؤو
الخضمت الػامت وبكغٍ ؤن ًثبذ مغجٌب الجغٍمت خهُهت ًل قػل ؤؾىض بلُه وال ٌؿجي غً طلَ اغخهاصه
صخت هظا الكػل (. )1
وال ًهبل مً الهاطف ؤنامه الضلُل إلزباث ما نظف به بال فى الخالت اإلابِىت فى الكهغة الؿابهت.
ماصة )1( 303
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ٌػانب غلى الهظف بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾىت وبؿغامت ال جهل غً ؤلكحن وزمؿماثت حىُه وال جؼٍض غلى
ؾبػت آالف وزمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن.
قةطا ونؼ الهظف فى خو مىظل غام ؤو شخو طي نكت هُابُت غامت ؤو مٍلل بسضمت غامت  ،وًان
طلَ بؿبب ؤصاء الىظُكت ؤو الىُابت ؤو الخضمت الػامت ً ،اهذ الػهىبت الخبـ مضة ال ججاوػ ؾيخحن وؾغامت
ال جهل غً زمؿت آالف حىُه وال جؼٍض غلى غكغة آالف حىُه ؤو بخضي هاجحن الػهىبخحن.
ماصة 304
ال ًدٌم بهظا الػهاب غلى مً ؤزبر بالهضم وغضم ؾىء الههض الخٍام الهًاثُحن ؤو ؤلاصاعٍحن بإمغ
مؿخىحب لػهىبت قاغله.
ماصة 305
وؤما مً ؤزبر بإمغ ًاطب مؼ ؾىء الههض قِؿخدو الػهىبت ولى لم ًدهل مىه بقاغت ؾحر ؤلازباع
اإلاظيىع ولم جهم صغىي بما ؤزبر به.
ماصة 306
ً
ًل ؾب ال ٌكخمل غلى بؾىاص وانػت مػُىت بل ًخًمً بإي وحه مً الىحىه زضقا للكغف ؤو الاغخباع
ٌػانب غلُه فى ألاخىاُ اإلابِىت باإلااصة  171بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾىت وبؿغامت ( )1ال جهل غً ؤلل حىُه
وال جؼٍض غلى زمؿت آالف حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن.
ً
اإلااصة 306مٌغعا ( ؤ ) ()1
ٌػانب بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾىت وبؿغامت ال جهل غً ماثتي حىُه وال جؼٍض غلى ؤلل حىُه ؤو بةخضي
هاجحن الػهىبخحن ًل مً حػغى ألهثي غلى وحه ًسضف خُاءها بالهىُ ؤو بالكػل فى َغٍو غام ؤو مٍان
مُغوم.
وَؿغي خٌم الكهغة الؿابهت بطا ًان زضف خُاء ألاهثى نض ونؼ غً َغٍو الخلُكىن.
قةطا غاص الجاوي بلى اعجٍاب حغٍمت مً هكـ هىع الجغٍمت اإلاىهىم غلحها فى الكهغجحن الؿابهخحن مغة
ؤزغي فى زالُ ؾىت مً جاعٍش الخٌم غلُه فى الجغٍمت ألاولي جٌىن الػهىبت الخبـ وؾغامت ال جهل غً
زمؿماثت حىُه وال جؼٍض غلى زالزت آالف حىُه ؤو بخضي هاجحن الػهىبخحن.
ً
ماصة  306مٌغعا ( ب ) ملؿاة ()2
ماصة )1( 307
بطا اعجٌب حغٍمت مً الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص مً  182بلى  185و  303و  306بُغٍو اليكغ فى
بخضي الجغاثض ؤو اإلاُبىغاث عقػذ الخضوص الضهُا والههىي لػهىبت الؿغامت اإلابِىت فى اإلاىاص اإلاظيىعة بلى
يػكحها.
ماصة )2( 308
بطا جًمً الػُب ؤو ؤلاهاهت ؤو الهظف ؤو الؿب الظي ؤعجٌب بةخضي الُغم اإلابِىت فى اإلااصة (َ)171ػىا
ً
فى غغى ألاقغاص ؤو زضقا لؿمػه الػاثالث جٌىن الػهىبت الخبـ والؿغامت مػا فى الخضوص اإلابِىت فى اإلاىاص
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 179و  181و  182و  303و  306و  307غلى ؤال جهل الؿغامت فى خالت اليكغ فى بخضي الجغاثض ؤو اإلاُبىغاث
غً ههل الخض ألانص ى وؤال جهل الخبـ غً ؾخت قهىع)
ماصة  308مٌغع ()1
ًل مً نظف ؾحره بُغٍو الخلُكىن ٌػانب بالػهىباث اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة .303
ً
وًل مً وحه بلى ؾحره بالُغٍو اإلاكاع بلُه بالكهغة الؿابهت ؾبا ال ٌكخمل غلى بؾىاص وانػت مػُىت بل
ً
ًخًمً بإي وحه مً الىحىه زضقا للكغف ؤو الاغخباع ٌػانب بالػهىبت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة .306
ً
وبطا جًمً الػُب ؤو الهظف ؤو الؿب الظي اعجٌب بالُغٍو اإلابحن بالكهغجحن الؿابهخحن َػىا فى غغى
ً
ألاقغاص ؤو زضقا لؿمػت الػاثالث ٌػانب بالػهىبت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة .308
ماصة 309
ال حؿغي ؤخٍام اإلاىاص  302و  303و  305و  306و  308غلى ما ٌؿىضه ؤخض ألازهام فى الضقاع الككىي ؤو
الٌخابي ؤمام املخايم قةن طلَ ال ًترجب غلُه بال اإلاهاياة اإلاضهُت ؤو املخايمت الخإصًبُت.
ً
ماصة  309مٌغعا ()1
ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت ًل مً اغخضي غلى خغمت الخُاة الخانت للمىاًَ  ،وطلَ بإن
ً
اعجٌب ؤخض ألاقػاُ آلاجُت فى ؾحرألاخىاُ اإلاهغح بها ناهىها ؤو بؿحر عياء املججي غلُه.
ً
( ؤ ) اؾترم الؿمؼ ؤو سجل ؤو ههل غً َغٍو حهاػ مً ألاحهؼة ؤًا ًان هىغه مداصزاث حغث فى مٍان زام
ؤو غً َغٍو الخلُكىن.
ً
( ب ) الخهِ ؤو ههل بجهاػمً ألاحهؼة ؤًا ًان هىغه نىعة شخو فى مٍان زام.
قةطا نضعث ألاقػاُ اإلاك اعبلحها فى الكهغجحن الؿابهخحن ؤزىاء احخماع غلى مؿمؼ ؤو مغؤي مً الخايغًٍ
ً
فى طلَ الاحخماع  ،قةن عياء هاالء ًٌىن مكتريا.
ً
وَػانب بالخبـ اإلاىظل الػام الظي ًغجٌب ؤخض ألاقػاُ اإلابِىت بهظه اإلااصة اغخماصا غلى ؾلُت
وظُكخه (. )1
وٍدٌم فى حمُؼ ألاخىاُ بمهاصعة ألاحهؼة وؾحرها مما ًٌىن نض اؾخسضام فى الجغٍمت ؤو جدهل غلُه ،
يما ًدٌم بمدى الدسجُالث اإلاخدهلت غً الجغٍمت ؤو بغضامها.
ً
ماصة  309مٌغعا ( ؤ ) ()2
ً
ً
ٌػانب بالخبـ ًل مً ؤطاع ؤ وؾهل بطاغت ؤ واؾخػمل ولى فى ؾحر غالهُت حسجُال ؤو مؿدىضا مخدهال
غلُه بةخضي الُغم اإلابِىت باإلااصة الؿابهت ؤو ًان طلَ بؿحر عياء ناخب الكإن.
وَػانب بالسجً مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىىاث ًل مً هضص بةقكاء ؤمغ مً ألامىع التي جم الخدهل
غلحهم بةخضي الُغم اإلاكاع بلحها لخمل شخو غلى الهُام بػمل ؤو الامخىاع غىه.
ً
وَػانب بالسجً اإلاىظل الػام الظي ًغجٌب ؤخض ألاقػاُ اإلابِىت بهظه اإلااصة اغخماصا غلى ؾلُت
وظُكخه .
وٍدٌم فى حمُؼ ألاخىاُ بمهاصعة ألاحهؼة وؾحرها مما ًٌىن نض اؾخسضم فى الجغٍمت ؤو جدهل غجها ،
يما ًدٌم بمدى الدسجُالث اإلاخدهلت غً الجغٍمت ؤو بغضامها.
ماصة 310
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ً
ًل مً ًان مً ألاَباء ؤو الجغاخحن ؤو الهُاصلت ؤو الهىابل ؤو ؾحرهم مىصغا بلُه بمهخط ى نىاغخه ؤو
وظُكخه ؾغ زهىص ي اثخمً غلُه قإقكاه فى ؾحر ألاخىاُ التي ًلؼمه الهاهىن قحها بدبلُـ طلَ ٌػانب
بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت ؤقهغ ؤو بؿغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه مهغي .
وال حؿغي ؤخٍام هظه اإلااصة بال فى ألاخىاُ التي لم ًغزو قحها ناهىن بةقكاء ؤمىع مػُىت ًاإلاهغع فى
اإلاىاص  202و  203و  204و 205مً ناهىن اإلاغاقػاث فى اإلاىاص اإلاضهُت والخجاعٍت
الباب الثامً
الؿغنت والاؾخهاب

ماصة 311
ً
ً
ًل مً ازخلـ مىهىال مملىًا لؿحره قهى ؾاعم.
ماصة )1( 312
ً
ال ججىػ مدايمت مً ًغجٌب ؾغنت بيغاعا بؼوحت ؤو ػوحخه ؤو ؤنىله ؤو قغوغه بال بىاء غلى َلب املججي
غلُه  ،وللمججي غلُه ؤن ًدىاػُ غـً صغىاه بظلَ فى ؤًت خالت ًاهذ غلحها .
يما له ؤن ًهل جىكُظ الخٌم الجهاجي غلى الجاوي فى ؤي ونذ قاء.
ماصة 313
ٌػانب بالسجً اإلاابض مً ونػذ مىه ؾغنت مؼ احخماع الخمؿت قغوٍ آلاجُت:
ً
ألاوُ  -:ؤن جٌىن هظه الؿغنت خهلذ لُال.
الثاوي  -:ؤن جٌىن الؿغنت وانػت مً شخهحن قإيثر.
الثالث  -:ؤن ًىحض مؼ الؿاعنحن ؤو مؼ واخض مجهم ؤؾلخت ظاهغة ؤو مسبإة.
ً
ً
الغابؼ  -:ؤن ًٌىن الؿاعنىن نض صزلىا صاعا ؤو مجزال ؤو ؤوصه ؤو ملخهاتها مؿٌىهت ؤو مػضة للؿٌجى بىاؾُت
حؿىع حضاع ؤو يؿغ باب وهدىه ؤو باؾخػماُ مكاجُذ مهُىػه ؤو بىاؾُت التزَي بؼي ؤخض الًباٍ ؤو
مىظل غمىمي ؤو ببغاػ ؤمغمؼوعمضعي نضعوه مً َغف الخٌىمت.
الخامـ  -:ؤن ًكػلىا الجىاًت اإلاظيىعة بُغٍهت ؤلايغاه ؤو التهضًض باؾخػماُ ؤؾلختهم.
ماصة 314
ٌػانب بالسجً اإلاكضص مً اعجٌب ؾغنت بةيغاه قةطا جغى ؤلايغاه ؤزغ حغوح جٌىن الػهىبت السجً
اإلاابض ؤو اإلاكضص .
ماصة )1( 315
ٌػانب بالسجً اإلاابض ؤو اإلاكضص غلى الؿغناث التي جغجٌب فى الُغم الػامت ؾىاء ًاهذ صازل اإلاضن ؤو
الهغي ؤ وزاعحها ؤو فى بخضي وؾاثل الىهل البرًت ؤو اإلااثُت ؤو الجىٍت فى ألاخىاُ آلاجُت:
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ً
ً
ً
ً
ؤوال  -:بطا ونػذ الؿغنت مً شخهحن قإيثر وًان ؤخضهم غلى ألانل خامال ؾالخا ظاهغا ؤو مسبإ .
زاهُا  -:بطا ونػذ الؿغنت مً شخهحن قإيثر بُغٍو ؤلايغاه.
ً
ً
زالثا  -:بطا ونػذ الؿغنت ولى مً شخو واخض ًدمل ؾالخا وًان طلَ لُال ؤو بُغٍو ؤلايغاه ؤو التهضًض
باؾخػماُ الؿالح.
ماصة 316
ً
ٌػانب بالسجً اإلاكضص غلى الؿغناث التي جدهُل لُال مً شخهحن قإيثر ًٌىن ؤخضهم غلى ألانل
ً
ً
ً
ً
خامال ؾالخا ظاهغا ؤو مسبإ.
ً
ماصة  316مٌغعا
ٌػانب بالسجً اإلاكضص غلى الؿغناث التي جهؼ غلى ؤؾلخت الجِل ؤو طزحرجه وجٌىن الػهىبت السجً
اإلاابض بطا اعجٌبذ الجغٍمت بُغٍو ؤلايغاه ؤو التهضًض باؾخػماُ الؿالح ؤو بطا جىاقغ قحها ظغف مً الظغوف
اإلاكضصة اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة .317
ً
ماصة  316مٌغعا (زاهُا)
ٌػانب بالسجً غلى الؿغناث التي جهؼ غلى اإلاهماث ؤو ألاصواث اإلاؿخػملت ؤو اإلاػضة لالؾخػماُ فى
مغاقو اإلاىانالث الؿلٌُت والالؾلٌُت ؤ وجىلُض ؤو جىنُل الخُاع الٌهغباجي ؤو اإلاُاه ؤو الهغف الهحي التي
جيكئها الخٌىمت ؤو الهُئاث ؤو اإلااؾؿاث الػامت ؤو وخضاث الهُاع الػام  ،ؤو اإلاغزو فى بوكائها إلاىكػت
غامت وطلَ بطا لم ًخىاقغفى الجغٍمت ظغف مً الظغوف اإلاكضصة اإلاىهىم غلحها فى اإلاىاص مً  313بلى .316
ً
ماصة  316مٌغعا (زالثا)
ٌػانب بالخبـ مضة ال جهل غً ؾخت ؤقهغ وال ججاوػ ؾبؼ ؾىىاث:
ؤوال  -:غلى الؿغناث ال تي جغجٌب فى بخضي وؾاثل الىهل البرًت ؤو اإلااثُت ؤو الجىٍت.
زاهُا  -:غلى الؿغناث التي جدهل فى مٍان مؿٌىن ؤو مػض للؿٌجي ؤو ؤخض ملخهاجه بطا جم صزىُ اإلاٍان
بىاؾُت الدؿىع ؤو الٌؿغ ؤو اؾخػماُ مكاجُذ مهُىػه ؤو اهخداُ نكت ًاطبت ؤو بصغاء الهُام ؤو الخٍلُل
بسضمت غامت ؤو ؾحر طلَ مً الىؾاثل ؾحراإلاكغوغت.
ً
ً
ً
زالثا  -:غلى الؿغناث التي جهؼ ولى مً شخو واخض ًدمل ؾالخا ظاهغا ؤو مسبإ.
ً
ماصة  316مٌغعا (عابػا)
ٌػانب بالسجً غلى الؿغناث التي جهؼ ؤزىاء الؿاعاث الجىٍت.
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاكضص بطا جىاقغ فى الجغٍمت ظغف مً الظغوف اإلاكضصة اإلاىهىم غلحها فى
اإلااصة .317
قةطا اعجٌبذ الجغٍمت بُغٍو ؤلايغاه ؤو التهضًض باؾخػماُ ؾالح جٌىن الػهىبت السجً اإلاابض.
ماصة 317
ٌػانب بالخبـ مؼ الكؿل:

71

ؤوال  -:غلى الؿغناث التي جدهب فى مٍان مؿٌىن ؤو مػض للؿٌجي ؤو فى ملخهاجه ؤو فى ؤخض املخالث اإلاػضة
للػباصة.
زاهُا  -:غلى الؿغناث التي جدهل فى مٍان مؿىع بداثِ ؤو بؿُاج مً شجغ ؤزًغ ؤو خُب ًابـ ؤو
بسىاصم  ،وٌٍىن طلَ بىاؾُت يؿغمً الخاعج ؤو حؿىع ؤو باؾخػماُ مكاجُذ مهُىػه.
زالثا  -:غلى الؿغناث التي جدهل بٌؿغ ألازخام اإلاىهىم غلُه فى الباب الخاؾؼ مً الٌخاب الثاوي.
ً
عابػا  -:غلى الؿغناث التي جدهل لُال.
زامؿا  -:غلى الؿغناث التي جدهل مً شخهحن قإيثر.
ؾاصؾا  -:ؤلؿُذ ()1
ً
ؾابػا  -:غلى الؿغناث التي جدهل مً الخضم باألحغة بيغاعا بمسضومحهم ؤو مً اإلاؿخسضمحن ؤو الهىاع ؤو
الهبُان فى مػامل ؤو خىاهِذ مً اؾخسضمىهم ؤو فى املخالث التي ٌكخؿلىن قحها غاصة.
زامىا  -:غلى الؿغناث التي جدهل مً املخترقحن بىهل ألاقُاء فى الػغباث ؤو اإلاغايب ؤو غلى صواب الخمل ؤو
ؤي بوؿان ؤزغمٍلل بىهل ؤقُاء ؤو ؤخض ؤجباغهم بطا ؾلمذ بلحهم ألاقُاء اإلاظيىعة بهكتهم الؿابهت.
جاؾػا  -:غلى الؿغناث التي جغجٌب ؤزىاء الخغب غلى الجغحى ختى مً ألاغضاء.
ماصة 318
ٌػانب بالخبـ مؼ الكؿل مضة ال جخجاوػ ؾيخحن غلى الؿغناث التي لم ًخىقغ قحها ش يء مً الظغوف
اإلاكضصة الؿابهت طيغها.
ماصة )1( 319
ؤلؿُذ

ماصة 320
املخٌىم غلحهم بالخبـ لؿغنت ًجىػ فى خالت الػىص ؤن ًجػلىا جدذ مغانبت البىلِـ مضة ؾىت غلى
ألانل ؤو ؾيخحن غلى ألايثر.
ماصة )1( 321
ٌػانب غلى الكغوع فى الؿغناث اإلاػضوصة مً الجىذ بالخبـ مؼ الكؿل مضة ال ججاوػ ههل الخض
ً
ألانص ى اإلاهغع فى الهاهىن للجغٍمت لى جمذ قػال.

ً
اإلااصة  321مٌغعا
ًل مً غثر غلى ش يء ؤو خُىان قانض ولم ًغصه بلى ناخبه متى جِؿغ طلَ ؤو لم ٌؿلمه بلى مهغالكغَت ؤو
حهت ؤلاصاعة زالُ زالزت ؤًام ٌػانب بالخبـ مؼ الكؿل مضة ال ججاوػ ؾيخحن بطا اخخبؿه بيُت جملٌه.
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ؤما بطا اخخبؿه بػض اههًاء جلَ الكترة بؿحر هُت الخملَ قخٌىن الػهىبت الؿغامت التي ال ججاوػ ماثت
حىُه.
ماصة )1( 322
ؤلؿُذ
ماصة 323
ً
ازخالؽ ألاقُاء اإلاذجىػ غلحها نًاثُا ؤو بصاعٍا ٌػخبرفى خٌم الؿغنت ولى ًان خانال مً مالٌها.
وال حؿغي فى هظه الخالت ؤخٍام اإلااصة  312مً هظا الهاهىن اإلاخػلهت باإلغكاء مً الػهىبت .
ً
ماصة  323مٌغعا ()1
ً
وَػخبرفى خٌم الؿغنت يظلَ ازخالؽ ألاقُاء اإلاىهىلت الىانؼ ممً عهجها يماها لضًً غلُه ؤو غلى ؤزغ.
ً
وال حؿغي فى هظه الخالت ؤخٍام اإلااصة  312مً هظا الهاهىن بطا ونؼ الازخالؽ بيغاعا بؿحر مً طيغوا
باإلااصة اإلاظيىعة.
ماصة  323مٌغع (ؤوال) ()2
ٌػانب ًل مً اؾخىلي بؿحر خو وبضون هُت الخملَ غلى ؾُاعة مملىيت لؿحره بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى
ؾىت  ،وبؿغامت ال جهل غً ماثت حىُه وال ججاوػ زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن.
ماصة 324
ًل مً نلض مكاجُذ ؤو ؾحر قحها ؤو نىؼ آله ما مؼ جىنؼ اؾخػماُ طلَ فى اعجٍاب حغٍمت ٌػانب بالخبـ
مؼ الكؿل مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن.
ً
ؤما بطا ًان الجاوي مدترقا بهىاغت غمل اإلاكاجُذ وؤلانكاُ قُػانب بالخبـ مؼ الكؿل .
ً
ماصة  324مٌغعا ()1
ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾخت ؤقهغ وبؿغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن ًل
ً
ً
ً
مً ًدىاػُ َػاما ؤو قغابا فى مدل مػض لظلَ ولى ًان مهُما قُه ؤو قؿل ؾغقت ؤو ؤيثر فى قىضم ؤو هدى ؤو
اؾخإحغ ؾُاعة مػضة لئلًجاع مؼ غلمه ؤهه ٌؿخدُل غلُه صقؼ الثمً ؤو ألاحغة ؤو ؤمخىؼ بؿحر مبرع غً صقؼ ما
اؾخدو مً طلَ ؤو قغ صون الىقاء به.
ماصة 325
ً
ً
ً
ًل مً اؾخهب بالهىة ؤو التهضًض ؾىضا مثبخا ؤو مىحضا لضًً ؤو جهغف ؤو بغاءة ؤو ؾىضا طا نُمت ؤصبُت
ً
ً
ؤو اغخباعٍت ؤو ؤوعانا جثبذ وحىص خالت ناهىهُت ؤو احخماغُت ؤو ؤيغه ؤخضا بالهىة ؤو التهضًض غلى بمًاء وعنت
مما جهضم ؤو زخمها ٌػانب بالسجً اإلاكضص (. )1
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ماصة 326
ً
ًل مً خهل بالتهضًض غلى بغُاثه مبلؿا مً الىهىص ؤو ؤي ش يء ؤزغ ٌػانب بالخبـ  ،وَػانب الكغوع
فى طلَ بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾيخحن.
ماصة 327
ًل مً هضص ؾحره يخابت باعجٍاب حغٍمت يض الىكـ ؤو اإلااُ مػانب غلحها بالهخل ؤو السجً اإلاابض ؤو
ً
اإلاكضص ؤو بةقكاء ؤمىع ؤو وؿبت ؤمىع مسضقت بالكغف وًان التهضًض مصخىبا بُلب ؤو بخٍلُل بإمغ ٌػانب
بالسجً.
ً
وَػانب بالخبـ بطا لم ًًٌ التهضًض مصخىبا بُلب ؤو بخٍلُل بإمغ.

ً
وًل( )1مً هضص ؾحره قكهُا بىاؾُت شخو ؤزغ بمثل ما طيغ ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن ؤو
ً
بؿغامت ال جؼٍض غلى زمؿماثت حىُه ؾىاء ؤًان التهضًض مصخىبا بخٍلُل بإمغ ؤم ال.
ً
وًل ( )2تهضًض ؾىاء ؤًان بالٌخابت ؤم قكهُا بىاؾُت شخو ؤزغ باعجٍاب حغٍمت ال جبلـ الجؿامت
اإلاخهضمت ٌػانب غلُه بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت ؤقهغ ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى ماثتي حىُه.
الباب الخاؾؼ
الخكالـ

ماصة 328
ًل جاحغ ونل غً صقؼ صًىهه ٌػخبرفى خالت جكالـ بالخضلِـ فى ألاخىاُ آلاجُت:
ؤوال  -:بطا ؤزكي صقاجغه ؤو ؤغضمها ؤو ؾحرها.
ً
زاهُا  -:بطا ازخلـ ؤو زبإ حؼء مً ماله بيغاع بضاثيُه .
زالثا  -:بطا اغترف ؤو حػل هكؿه مضًىا بُغٍو الخضلِـ بمبالـ لِؿذ فى طمخه خهُهت ؾىاء ًان طلَ هاقئا
غً مٌخىباجه ؤو محزاهِخه ؤو ؾحرهما مً ألاوعام ؤو ؾحر بنغاعه الككاهى ؤو غً امخىاغه مً جهضًم ؤوعام ؤو
بًًاخاث مؼ غلمه بما ًترجب غلى طلَ الامخىاع.
ماصة 329
ٌػانب اإلاخكالـ بالخضلِـ ومً قاعيه فى طلَ بالسجً مً زالر ؾىىاث بلى زمـ.
ماصة 330
ٌػض مخكاؾا بالخههحر غلى وحه الػمىم ًل جاحغ ؤوحب زؿاعة صاثيُه بؿبب غضم خؼمه ؤو جههحره
الكاخل وغلى الخهىم الخاحغالظي ًٌىن فى بخضي ألاخىاُ آلاجُت:
ؤوال  -:بطا عجي ؤن مهاعٍكه الصخهُت ؤو مهاعٍل مجزله باهظت.
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زاهُا  -:بطا اؾتهلَ مبالـ حؿمُت فى الهماع ؤو ؤغماُ الىهب املخٌ ؤو فى ؤغماُ البىعنت الىهمُت ؤو
ؤغماُ وهمُت غلى بًاجؼ.
ُ
زالثا  -:بطا اقتري بًاجؼ لُبُػها بإنل مً ؤؾػاعها ختى ًازغ بقهاعبقالؾه ؤو انترى مبالـ ؤو ؤنضع ؤوعانا
ً
مالُت ؤو اؾخػمل َغنا ؤزغي مما ًىحب الخؿاثغالكضًضة لخهىله غلى الىهىص ختى ًازغبقهاعبقالؾه.
عابػا  -:بطا خهل غلى الهلر بُغٍو الخضلِـ.

ماصة 331
ًجىػ ؤن ٌػخبر مخكالؿا بالخههحر ًل جاحغ ًٌىن فى بخضي ألاخىاُ آلاجُت:
ؤوال  -:غضم جدغٍغه الضقاجغ اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة  11مً ناهىن الخجاعة ؤو غضم بحغاثه الجغص اإلاىهىم
غلُه فى اإلااصة  )1( 13ؤو بطا ًاهذ صقاجغه ؾحر ًاملت ؤو ؾحر مىخظمت بدُث ال حػغف مجها خالخه الخهُهت فى
اإلاُلىب له واإلاُلىب مىه وطلَ ًله مؼ غضم وحىص الخضلِـ.
زاهُا  -:غضم بغالهه الخىنل غً الضقؼ فى اإلاُػاص املخضص فى اإلااصة  198مً ناهىن الخجاعة ؤو غضم جهضًمه
ً
اإلاحزاهُت َبها للماصة  199ؤو زبىث غضم صخت البُاهاث الىاحب جهضًمها بمهخط ى اإلااصة .200
زالثا  -:غضم جىحهه بصخهه بلى مإمىع الخكلِؿت غىض غضم وحىص ألاغظاعالكغغُت ؤو غضم جهضًمه البُاهاث
التي ًُلبها اإلاإمىع اإلاظيىع ؤو ظهىع غضم صخت جلَ البُاهاث.
ً
ً
عابػا  -:جإصًخه غمضا بػض جىنل الضقؼ مُلىب ؤخض صاثيُه ؤو جمُحزه بيغاعا بباقي الؿغماء ؤو بطا ؾمذ له
بمؼٍت زهىنُت بههض الخهىُ غلى نبىله الهلر.
زامؿا  -:بطا خٌم بةقالؾه نبل ؤن ًهىم بالخػهضاث اإلاترجبت غلى نلر ؾابو.
ماصة 332
بطا ؤقلؿذ قغيت مؿاهمت ؤو قغيت خهو قُدٌم غلى ؤغًاء مجلـ بصاعاتها ومضًغتها بالػهىباث
ً
اإلاهغعة للخكالـ بالخضلِـ بطا زبذ غلحهم ؤنهم اعجٌبىا ؤمغا مً ألامىع اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة  328مً هظا
الهاهىن ؤو بطا قػلىا ما ًترجب غلُه بقالؽ الكغيت بُغٍو الؿل ؤو الخضلِـ وغلى الخهىم بطا ؾاغضوا
غلى جىنل الكغيت غً الضقؼ ؾىاء بةغالنهم ما ًسالل الخهُهت غً عؤؽ اإلااُ اإلاٌخدب ؤو اإلاضقىع ؤو
ً
بخىػَػهم ؤعباخا وهمُت ؤو بإزظهم ألهكؿهم بُغٍو الؿل ما ًؼٍض غً اإلاغزو لهم به فى غهض الكغيت.
ماصة 333
وٍدٌم فى جلَ الخالت غلى ؤغًاء مجلـ ؤلاصاعة واإلاضًغًٍ اإلاظيىعًٍ بالػهىباث اإلاهغعة للخكالـ
بالخههحر:
ً
ؤوال  -:بطا زبذ غلحهم ؤنهم اعجٌبىا ؤمغا مً ألامىع اإلاىهىم غل حها فى الخالخحن الثاهُت والثالثت مً اإلااصة 330
وفى ألاخىاُ ألاولي والثاهُت والثالثت والغابػت مً اإلااصة  331مً هظا الهاهىن.
زاهُا  -:بطا ؤهملىا بُغٍو الؿل فى وكغ غهض الكغيت بالٌُكُت التي هو غلحها الهاهىن.
زالثا  -:بطا اقتريىا فى ؤغماُ مؿاًغة إلاا فى ناهىن هظام الكغيت وناصنىا غلحها.
ماصة 334
ٌػانب اإلاخكالـ بالخههحر بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾيخحن.
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ماصة )1( 335
ً
ٌػانب ألاشخام آلاحي بُانهم قُما غضا ؤخىاُ الاقتراى اإلابِىت ناهىها بالخبـ وبؿغامت ال جؼٍض غلى
زمؿماثت حىُه مهغي ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن قهِ.
ؤوال ً -:ل شخو ؾغم ؤو ؤزكى ؤو زبإ ًل ؤو بػٌ ؤمىاُ اإلاكلـ مً اإلاىهىالث ؤو الػهاعاث ولى ًان طلَ
الصخو ػوج اإلاكلـ ؤو مً قغوغه ؤو مً ؤنىله ؤو ؤوؿباثه الظًً فى صعحت الكغوع وألانىُ.
زاهُا  -:مً ال ًٌىهىن مً الضاثىحن وَكتريىن فى مضاوالث الهلر بُغٍو الؿل ؤو ًهضمىن ؤو ًثبخىن بُغٍو
الؿل فى جكلِؿت ؾىضاث صًىن نىعٍت باؾمهم ؤو باؾم ؾحرهم.
زالثا  -:الضاثىىن الظًً ًؼٍضون نُمت صًىنهم بُغٍو الؿل ؤو ٌكترَىن ألهكؿهم مؼ اإلاكلـ ؤو ؾحره مؼاًا
زهىنُت فى هظحر بغُاء نىتهم فى مضاوالث الهلر ؤو الخكلِؿت ؤو الىغض بةغُاثه ؤو ٌػهضون مكاعَه
ً
زهىنُت لىكػهم وبيغاعا بباقي الؿغماء.
ً
ً
عابػا  -:ويالء الضاثىحن الظي ًسخلؿىن قِئا ؤزىاء جإصًت وظُكتهم وٍدٌم الهاض ي ؤًًا ومً جلهاء هكؿه
قُما ًجب عصه بلى الؿغماء وفى الخػىًٍاث التي جُلب باؾمهم بطا انخط ى الخاُ طلَ ولى فى خالت الخٌم
بالبراءة.

الباب الػاقغ
الىهب وزُاهت ألاماهت
ماصة )1( 336
ٌػانب بالخبـ ًل مً جىنل بلى الاؾدُالء غلى ههىص ؤو غغوى ؤو ؾىضاث صًً ؤو ؾىضاث مسالهت ؤو
ؤي مخاع مىهىُ وًان طلَ باالخخُاُ لؿلب ًل زغوة الؿحر ؤو بػًها بما باؾخػماُ َغم اخخُالُت مً قجها
بيهام الىاؽ بىحىص مكغوع ًاطب ؤو وانػت مؼوعة ؤو بخضار ألامل بدهىُ عبذ وهمي ؤو حؿضًض اإلابلـ الظي
ؤزظ بُغٍو الاخخُاُ ؤو بيهامهم بىحىص ؾىض صًً ؾحر صخُذ ؤو ؾىض مسالهت مؼوع وبما بالخهغف فى ماُ
ً
زابذ ؤو مىهىُ لِـ ملٍا له وال له خو الخهغف قُه وبما باجساط اؾم ًاطب ؤو نكت ؾحر صخُدت  ،ؤما مً
قغع فى الىهب ولم ًخممه قُػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾىت.
وٍجىػ حػل الجاوي فى خالت الػىص جدذ مالخظت البىلِـ مضة ؾىت غلى ألانل وؾيخحن غلى ألايثر.
ماصة)1( 337
ً
ًدٌم بهظه الػهىباث غلى ًل مً ؤغُي بؿىء هُت قُُا ال ًهابله عنُض ناثم ونابل للسخب ؤو ًان
الغنُض ؤو بػًه بدُث ًهبذ الباقي ال ًكي بهُمت الكَُ ؤو ؤمغاإلاسخىب غلُه الكَُ بػضم الضقؼ.
ماصة 338
ًل مً ؤهتهؼ قغنت اخخُاج ؤو يػل ؤو هىي هكـ شخو له جبلـ ؾىت الخاصًت والػكغًٍ ؾىت ًاملت
ً
ؤو خٌم بامخضاص الىناًت غلُه مً الجهت طاث الازخهام وجدهل مىه بيغاعا به غلى يخابت ؤو زخم
ؾىضاث جمؿَ ؤو مسالهت مخػلهت بةنغاى ؤو انتراى مبلـ مً الىهىص ؤو ش يء مً اإلاىهىالث ؤو غلى جىاػُ
غً ؤوعام ججاعٍت ؤو ؾحرها مً الؿىضاث اإلالؼمت الخمؿٌُت ٌػانب ؤًا ًاهذ َغٍهت الاخخُاُ التي اؾخػملها
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بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن وٍجىػ ؤن ًؼاص غلُه ؾغامت ال جخجاوػ ماثت حىُه مهغي وبطا ًان الخاثً
مإمىعا بالىالًت ؤو بالىناًت غلى الصخو اإلاػظوع قخٌىن الػهىبت السجً مً زالر ؾىحن بلى ؾبؼ.
ماصة 339
ً
ًل مً اهتهؼ قغنت يػل ؤو هىي هكـ شخو وؤنغيه ههىصا بإي َغٍهت ًاهذ جؼٍض غلى الخض
ألانص ى اإلاهغع للكىاثض اإلامًٌ الاجكام غلحها ناهىها ٌػانب بؿغامت ال جؼٍض غلى ماثتي حىُه.
قةطا اعجٌب اإلاهغى حغٍمت ممازلت للجغٍمت ألاولي فى الخمـ الؿىىاث الخالُت للخٌم ألاوُ جٌىن
الػهىبت الخبـ إلاضة ال جخجاوػ ؾيخحن وؾغامت ال جخجاوػ الخمؿماثت حىُه ؤو بخضي هاجحن الػهىبخحن قهِ.
وًل مً اغخاص غلى بنغاى ههىص بإي َغٍهت ًاهذ بكاثضة جؼٍض غً الخض ألانص ى للكاثضة اإلامًٌ الاجكام
غلحها ناهىها ٌػانب بالػهىباث اإلاهغعة بالكهغة الؿابهت.
ماصة 340
ًل مً اثخمً غلى وعنت ممًاة ؤو مسخىمت غلى بُاى قسان ألاماهت ويخب فى البُاى الظي قىم الخخم
ؤو ؤلامًاء ؾىض صًً ؤو مسالهت ؤو ؾحر طلَ مً الؿىضاث والخمؿٍاث التي ًترجب غلحها خهىُ يغع لىكـ
ناخب ؤلامًاء ؤو الخخم ؤو إلااله غىنبذ بالخبـ وٍمًٌ ؤن ًؼاص غلُه ؾغامت ال جخجاوػ زمؿحن حىحها
مهغٍا  .وفى خالت ما بطا لم جًٌ الىعنت اإلامًاة ؤو املخخىمت غلى بُاى مؿلمت بلى الخاثً وبهما اؾخدهل
ً
غلحها بإي َغٍهت ًاهذ قةهه ٌػض مؼوعا وَػانب بػهىبت التزوٍغ.
ماصة 341
ً
ًل مً ؤزخلـ ؤو اؾخػمل ؤو بضص مبالـ ؤو ؤمخػت ؤو بًاجؼ ؤو ههىصا ؤو جظايغ ؤو يخاباث ؤزغي مكخملت
ً
غلى جمؿَ ؤو مسالهت ؤو ؾحر طلَ بيغاعا بمالٌحها ؤو ؤصخابها ؤو وايعي الُض غلحها وًاهذ ألاقُاء اإلاظيىعة
لم حؿلم له بال غلى وحه الىصٌػت ؤو ؤلاحاعة ؤو غلى ؾبُل غاعٍت الاؾخػماُ ؤو الغهً ؤو ًاهذ ؾلمذ له
ً
ً
بهكت يىهه ويُال بإحغه ؤو مجاها بههض غغيها للبُؼ ؤو اؾخػمالها فى ؤمغ مػحن إلاىكػت اإلاالَ لها ؤو ؾحره
ًدٌم غلُه بالخبـ وٍجىػ ؤن ًؼصاص غلُه ؾغامت ال جخجاوػ ماثت حىُه مهغي.
ماصة 342
ً
ً
ًدٌم بالػهىباث الؿابهت غلى اإلاالَ اإلاػحن خاعؾا غلى ؤقُاثه اإلاذجىػ غلحها نًاثُا ؤو بصاعٍا بطا
ً
ازخلـ قِئا مجها.
ماصة )1( 343
ً
ًل مً نضم ؤو ؾلم للمدٌمت فى ؤزىاء جدهُو نًُت بها ؾىضا ؤو وعنت ما زم ؾغم طلَ بإي َغٍهت ًاهذ
ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾخت قهىع.

الباب الخاصي غكغ
حػُُل اإلاؼاصاث والؿل الظي ًدهل
فى اإلاػامالث الخجاعٍت
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ماصة 344
ً
ًل مً غُل بىاؾُت تهضًض ؤو بيغاه ؤو جُاوُ بالُض ؤو هدىه مؼاصا مخػلها ببُؼ ؤو قغاء ؤو جإححر ؤمىاُ
ً
مىهىلت ؤو زابخت ؤو مخػلها بخػهض بمهاولت ؤو جىعٍض ؤو اؾخؿالُ ش يء ؤو هدى طلَ ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض
غلى زالزت قهىع وبؿغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن قهِ.
ماصة 345
ألاشخام الظًً حؿببىا فى غلى ؤو اهدُاٍ ؤؾػاع ؾالُ ؤ وبًاجؼ ؤو بىهاث ؤو ؾىضاث مالُت مػضة
ً
ً
للخضاوُ غً الهُمت اإلاهغعة لها فى اإلاػامالث الخجاعٍت بيكغهم غمضا بحن الىاؽ ؤزباعا ؤو بغالهاث مؼوعة ؤو
ً
مكتراة ؤو بةغُائهم للباجؼ زمىا ؤػٍض مما َلبه ؤ و بخىاَئهم مؼ مكاهحر الخجاع الخاثؼًٍ لهىل واخض مً
بًاغت ؤو ؾالُ غلى غضم بُػه ؤنال ؤو غلى مىؼ بُػه بثمً ؤنل مً الثمً اإلاخكو غلُه قُما بُجهم ؤو بإي
َغٍهت اخخُالُت ؤزغي ٌػانبىن بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت وبؿغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي
هاجحن الػهىبخحن قهِ.
ماصة 346
ًًاغل الخض ألانص ى اإلاهغ لػهىبت الخبـ اإلاىهىم غجها فى اإلااصة الؿابهت بطا خهلذ جلَ الخلُت
قُما ًخػلو بؿػغاللخىم ؤو الخبر ؤو خُب الىنىص والكدم ؤو هدى طلَ مً الخاحاث الًغوعٍت.
ماصة  )1( 347ؤلؿُذ
ماصة  )2( 348ؤلؿُذ
ماصة  )4(349ؤلؿُذ
ماصة  )5(350ؤلؿُذ
ماصة  )6(351ؤلؿُذ

الباب الثاوي غكغ
الػاب الهماع والىهِب والبُؼ والكغاء
بالىمغة واإلاػغوف باللىجحري
ماصة 352
ًلمً ؤغض مٍاها أللػاب الهماع وهُإه لضزىُ الىاؽ قُه ٌػانب هى ونُاعف املخل اإلاظيىع بالخبـ
وبؿغامت ال ججاوػ ؤلل حىُه وجًبِ حمُؼ الىهىص وألامخػت فى املخالث الجاعي قحها ألالػاب اإلاظيىعة
وٍدٌم بمهاصعاتها.
ماصة 353
ً
ً
وَػانب بهظه الػهىباث ؤًًا ًل مً ويؼ للبُؼ قِئا فى الىمغة اإلاػغوقت باللىجحري بضون بطن الخٌىمت
وجًبِ ؤًًا لجاهب الخٌىمت حمُؼ الىهىص وألامخػت اإلاىيىغت فى الىمغة.
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الباب الثالث غكغ
الخسغٍب والخػُِب وؤلاجالف
ماصة 354
ًل مً يؿغ ؤو زغب لؿحره قِئا مً آالث الؼعاغت ؤو ػعاثب اإلاىاش ي ؤ ,غكل الخكغاء ٌػانب بالخبـ
مضة ال جؼٍض غلى ؾىت ؤو بؿغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه
ماصة 355
ٌػانب بالخبـ مؼ الكؿل .
ً
ً
ؤوال ً -:ل مً نخل غمضا بضون مهخٌ خُىاها مً صواب الغيىب ؤو الجغ ؤو الخمل ؤومً ؤي هىع مً ؤهىاع
ً ً
اإلاىاش ي ؤو ؤيغ به يغعا يبحرا.
زاهُا ً -:ل مً ؾم خُىاها مً الخُىاهاث اإلاظيىعة بالكهغة الؿابهت ؤو ؾمٍا مً ألاؾماى اإلاىحىصة فى نهغ ؤو
جغغت ؤو ؾضًغ ؤو مؿدىهؼ ؤو خىى.
وٍجىػ حػل الجاهحن جدذ مالخظت البىلِـ مضة ؾىت غلى ألانل وؾيخحن غلى ألايثر.
وًل قغوع فى الجغاثم الؿالكت الظيغ ٌػانب غلُه بالخبـ مؼ الكؿل مضة ال جؼٍض غلى ؾىت ؤو بؿغامت ال
جخجاوػ ماثتي حىُه
ماصة 356
ً
بطا اعجٌب الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة الؿابهت لُال جٌىن الػهىبت ألاقؿاُ الكانت ؤو السجً مً
زالر بلى ؾبؼ ؾىحن.
ماصة 357
ً
ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت ؤقهغ ؤو بؿغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه ًل مً نخل غمضا بضون
ً ً
مهخٌ ؤ وؾم خُىاها مً الخُىاهاث اإلاؿخإوؿت ؾحراإلاظيىعة فى اإلااصة  355ؤو ايغ به نغعا يبحرا.
ماصة 358
ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى زالزت قهىع ؤو بضقؼ ؾغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه مً ؤجلل ًل ؤو بػٌ
ً
ً
مدُِ مخسظ مً ؤشجاع زًغاء ؤو ًابؿت ؤو ؾحر طلَ ومً ههل ؤو ػواُ خضا ؤو غالماث مجػىلت خضا بحن
ً
ؤمالى مسخلكت ؤو حهاث مؿخؿلت ومً عصم ًل ؤو بػٌ زىضم مً الخىاصم املجػىلت خضا ألمالى ؤو حهاث
مؿخؿلت.
وبطا اعجٌب ش يء مً ألاقػاُ اإلاىهىم غلحها فى الكهغة الؿابهت بههض اؾخهاب ؤعى جٌىن الػهىبت
الخبـ مضة ال جخجاوػ ؾيخحن.
ماصة 359
ُ
ًل مً حؿبب غمضا بهُؼ حؿغ مً الجؿىع ؤو بٌُكُت ؤزغي فى خهىُ ؾغم ًدٌم غلُه بالسجً
اإلاكضص ؤ وبالسجً اإلاابض.
ماصة )1( 360
الخغٍو الىاش ئ مً غضم جىظُل ؤو جغمُم ألاقغان ؤو اإلاضازً ؤو املخالث ألازغي التي جىنض قحها الىاع ؤو
مً الىاع اإلاغنضة فى بُىث ؤو مبان ؤو ؾاباث ؤو يغوم ؤو ؾُُان ؤو بؿاجحن بالهغب مً يُمان جبن ؤو خكِل
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ًابـ ويظا الخغٍو الىاش ئ غً ؤقؿاُ نىاعٍش فى حهت مً حهاث البلضة ؤ وبؿبب بهماُ ؤزغ ٌػانب غلُه
بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى قهغ ؤ وبضقؼ ؾغامت ال جؼٍض غلى ماثتي حىُه مهغي.
قةطا ونؼ الخغٍو مً الخضزحن ؤو مً هاع مىنضة فى مدُاث لخضمت وجمىًٍ الؿُاعاث ؤو مدُاث للؿاػ
الُبُعي ؤم مغايؼ لبُؼ اؾُىاهاث البىجاحاػ ؤو مؿخىصغاث إلاىخجاث البترولُت ؤو مساػن مكخملت غلى مىاص
الىنىص ؤو ؤي مىاص ؤزغي نابلت لالقخػاُ  ،جٌىن الػهىبت الخبـ والؿغامت التي ال جهل غً زمؿماثت حىُه
وال ججاوػ ؤلكي حىُه ؤو بخضي هاجحن الػهىبخحن.
ماصة )1( 361
ًل مً زغب ؤو ؤجلل غمضا ؤمىالا زاهُت ؤو مىهىلت ال ًمخلٌها ؤو حػلها ؾحر نالخت لالؾخػماُ ؤو غُلها
بإًت َغٍهت ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾخت ؤقهغ وبؿغامت ال ججاوػ زالزماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن
الػهىبخحن.
قةطا جغجب غلى الكػل يغع مالي نُمخه زمؿىن حىحها ؤو ؤيثر ًاهذ الػهىبت الخبـ مضة ال ججاوػ ؾيخحن
وؾغامت ال ججاوػ زمؿماثت حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن .
وجٌىن الػهىبت السجً مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىحن وؾغامت ال جهل غً ماثت حىُه وال ججاوػ ؤلل حىُه
بطا وكإ غً الكػل حػُُل ؤو جىنُل ؤغماُ مهلخت طاث مىكػت غامت ؤو بطا جغجب غلُه حػل خُاة الىاؽ
ؤو صختهم ؤو ؤمجهم فى زُغ.
ً
وًٍاغل الخض ألانص ى للػهىباث اإلاهغعة فى اإلااصة  361بطا اعجٌبذ الجغٍمت جىكُظا لؿغى بعهابي )
()1
ماصة  361مٌغعا ()2
ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى زمـ ؾىىاث ًل مً زغب اإلايكأث ؤو الىخضاث الصخُت اإلاخىهلت
للهؿم الُبي فى الجِل ؤو الخابػت له ؤو ؤصواث اإلاظيىعة ؤو حػلها ؾحرنالخت لالؾخػماُ.
ماصة  361مٌغعا(ؤ) ()1
ًل مً غُل غمضا بإي َغٍهت ًاهذ وؾُلت مً وؾاثل زضماث اإلاغاقو الػامت ؤو وؾُلت مً وؾاثل
ؤلاهخاج ٌػانب بالسجً.
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاكضص بطا ونػذ الجغٍمت بههض ؤلايغاع باإلهخاج ؤو ؤلازالُ بؿحر مغقو غام.
ماصة 362
ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ ؾيخحن ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى زالزماثت حىُه (ً )2ل مً هضم ؤ وؤجلل ؤو
ههل غالماث حُىص ًؼٍت ؤو َبىؾغاقُت ؤو َىصاث مداصاة ؤو ؤوجاص خضوص ؤو َىصاث محزاهُت.
ماصة )1( 363
ؤلؿُذ
ماصة 364
ًل مً حػغى بضون انخًاء بىاؾُت يغب وهدىه إلاىؼ ما ؤمغث ؤو نغخذ الخٌىمت بةحغاثه مً
ألاقؿاُ الػمىمُت ٌػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾىت ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى زالزماثت حىُه .
ماصة 365
ًل مً ؤخغم ؤو ؤجلل غمضا بإي َغٍهت ًاهذ قِئا مً الضقاجغ ؤو اإلاًابِ ألانلُت ؤو السجالث ؤو
هدىها مً ؤوعام اإلاهالر ألامحرًت ؤو الٌمبُاالث ؤو ألاوعام الخجاعٍت ؤو الهحرقُه ؤو ؾحر طلَ مً الؿىضاث
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التي ًدؿبب غً بجالقها يغع للؿحر ٌػانب بالخبـ وبؿغامت ال جخجاوػ زمؿماثت حىُه ؤ وبةخضي هاجحن
الػهىبخحن قهِ.
ماصة 366
مل نهب ؤو بجالف ش يء مً البًاجؼ ؤو ألامخػت ؤو املخهىالث ونؼ مً حماغت ؤو غهابت بالهىة ؤلاحباعٍت
ًٌىن الػهىبه السجً اإلاكضص ؤو السجً.
ماصة 367
ٌػانب بالخبـ مؼ الكؿل .
ً
ً ً
ً
ؤوال ً -:ل مً نُؼ ؤو ؤجلل ػعغا ؾحرمدهىص ؤ وشجغا هابخا زلهه ؤو مؿغوؾا ؤو ؾحر طلَ مً البىاث.
زاهُا ً -:ل مً ؤجلل ؾُُا مبظوعا ؤ وبث فى ؾُِ خكِكا ؤو هباجا مًغا.
زالثا ً -:ل مً انخلؼ شجغة ؤو ؤيثر ؤو ؤي هباث ؤزغ ؤو نُؼ مجها ؤو نكغها لُمُتها وًل مً ؤجلل َػمت فى
شجغ.
وٍجىػ حػل الجاهحن جدذ مالخظت البىلِـ مضة ؾىت غلى ألانل وؾيخحن غلى ألايثر.
ماصة 368
بطا اعجٌب الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى الكهغجحن ألاولي والثاهُت مً اإلااصة الؿابهت لُال مً زالزت
ؤشخام غلى ألانل ؤو مً شخو ؤو ؤزىحن وًان واخض مجهما غلى ألانل خامال لؿالح وجٌىن الػهىبت
ألاقؿاُ الكانت ؤو السجً مً زالر ؾىحن بلى ؾبؼ.

الباب الغابؼ غكغ
اهتهاى خغمت ملَ الؿحر
ماصة )1( 369
ًل مً صزل غهاعا فى خُاػة ؤزغ بههض مىه خُاػجه بالهىة ؤ وبههض اعجٍاب حغٍمت قُه ؤو ًان نض صزله
ناهىوي وبهي قُه بههض اعجٍاب ش يء مما طيغ ٌػانب بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾىت ؤ وبؿغامت ال ججاوػ زالزماثت
حىُه مهغي.
ً
وبطا ونػذ هظه الجغٍمت مً شخهحن ؤو ؤيثر وًان ؤخضهم غلى ألانل خامال ؾالخا ؤو مً غكغة
ؤشخام غلى ألانل ولم ًًٌ مػهم ؾالح جٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال ججاوػ ؾيخحن ؤو ؾغامت ال ججاوػ
زمؿماثت حىُه مهغي.

ماصة )1( 370
ًل مً صزل بِخا مؿٌىها ؤو مػض للؿًٌ ؤو فى ؤخض ملخهاجه ؤو ؾكُىت مؿٌىهت ؤو فى مدل مػض لخكظ
اإلااُ وًاهذ هظه ألاقُاء فى خُاػة ؤزغ نانضا مً طلَ مىؼ خُاػجه بالهىة ؤو اعجٍاب حغٍمت قحها ؤو ًان نض
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صزلها بىحه ناهىوي وبهي قحها بههض اعجٍاب ش يء مما طيغ ٌ ،ػانب بالخبـ مضة ال جؼٍض غلى ؾيخحن ؤو
بؿغامت ال ججاوػ زالزماثت حىُه مهغي .
ماصة )2( 371
ًل مً وحض فى بخضي املخالث اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة الؿابهت مسخكُا غً ؤغحن مً لهم الخو فى
بزغاحه ٌػانب بالخبـ مضة ال جخجاوػ زالزت ؤقهغ ؤو بؿغامت ال جخجاوػ ماثتي حىُه.
ماصة 372
وبطا اعجٌب الجغاثم اإلاىهىم غلحها فى اإلااصجحن الؿابهخحن لُال جٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جخجاوػ
ؾيخحن.
ماصة  372مٌغعا ()1
ًل مً حػضي غلى ؤعى ػعاغُت ؤو اعى قًاء ؤو مبان مملىيت للضولت ؤو ألخض ألاشخام الاغخباعٍت
الػامت ؤو لىنل زحري ؤو إلخضي الهُاع الػام ؤو ألًت حهت ؤزغي ًىو الهاهىن غلى اغخباع ؤمىالها مً
ألامىاُ الػامت وطلَ بؼعاغتها ؤو ؾغؾها ؤو بنامت بوكاءاث غلحها ؤ وقؿلها ؤو الاهخكاع بها بإًت نىعة ٌػانب
بالخبـ وبؿغامت ال ججاوػ ؤلكحن مً الجىحهاث ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن وٍدٌم غلى الجاوي بغص الػهاع
اإلاؿخهب بما ًٌىن غلُه مً مباوي ؤو ؾغاؽ ؤ وبغصه مؼ بػالت ما غلُه مً جلَ ألاقُاء غلى هكهخه قًال غً
صقؼ نُمت ما غاص مً مىكػت .
قةطا ونػذ الجغٍمت بالخداًل ؤو هدُجت جهضًم بنغاعاث ؤو ؤلاصالء بُاهاث ؾحر صخُدت مؼ الػلم بظلَ
جٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جهل غً ؾىت وال جؼٍض غلى زمـ ؾىحن وؾغامت ال جهل غً ؤلل حىُه وال جؼٍض
غلى زمؿت آالف حىُه ؤو بةخضي هاجحن الػهىبخحن.
وجًاغل الػهىبت اإلاىهىم غلحها فى الكهغجحن الؿابهخحن فى خالت الػىص.
ماصة )1( 373
ًل مً صزل ؤعيا ػعاغُت ؤو قًاء ؤو مباوي ؤو بِخا مؿٌىها ؤو مػض للؿًٌ ؤ وفى ؤخض ملخهاجه ؤو ؾكُىت
مؿٌىهت ؤو فى مدل مػض لخكظ اإلااُ ولم ًسغج مىه بىاء غلى جٍلُكه ممً لهم الخو فى طلَ ٌػانب بالخبـ
مضة ال ججاوػ ؾخت ؤقهغ ؤو بؿغامت ال ججاوػ ماثتي حىُه.
ماصة  373مٌغعا ()2
ؤلؿُذ

الباب الخامـ غكغ
الخىنل غً الػمل باإلاهالر طاث اإلاىكػت الػامت
والاغخضاء غلى خغٍت الػمل
ماصة )1( 374
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ًدظغ غلى اإلاؿخسضمحن وألاحغاء الظًً ًهىمىن بسضمت غامت ؤو بالخضمت فى اإلاغاقو الػام ؤو بػمل ٌؿض
خاحت غامت ولى لم ًًٌ مىيىغا لها هظام زام ؤن ًتريىا غملهم ؤو ًمخىػىا غىه غمضا.
وججغي فى قان طلَ حمُؼ ألاخٍام اإلابِىت فى اإلااصجحن  124و  (124ؤ ).
وجُبو الػهىباث اإلاىهىم غلحها قحهما غلى هاالء اإلاؿخسضمحن وألاحغاء وغلى املخغيحن واإلاصجػحن
واملخبظًً واإلاظٌػحن غلى خؿب ألاخىاُ .
ماصة  374مٌغعا ()1
ًدظغ غلى اإلاخػهضًً وغلى ًل مً ًضًغ مغقها ؤو غمال مً ألاغماُ الػامت اإلاكاع بلحها فى اإلااصة الؿابهت
ؤن ًىنكىا الػمل بٌُكُت ًخػُل مػها ؤصاء الخضمت الػامت واهخظامها.
وجُبو غلحهم وغلى املخغيحن واإلاصجػحن واملخبظًً واإلاظٌػحن الػهىباث اإلاىهىم غلحها فى اإلااصجحن
 124و  ( 124ؤ ) غلى خؿب ألاخىاُ.
()2
ماصة 375
ٌػانب بالخبـ مضة ال ججاوػ ؾيخحن وبؿغامت ال جؼٍض غلى ماثت حىُه ًلمً اؾخػمل الهىة ؤو الػىو ؤو
ؤلاعهاب ؤو التهضًض ؤو جضابحر ؾحر مكغوغت فى الاغخضاء ؤو الكغوع فى الاغخضاء غلى خو مً الخهىم آلاجُت :
ؤوال  -:خو الؿحرفى الػمل
زاهُا  -:خو الؿحرفى ان ٌؿخسضم ؤو ًمخىؼ غً اؾخسضام ؤي شخو.
زالثا  -:خو الؿحرفى ؤن ٌكترى فى حمػُت مً الجمػُاث.
وٍُبو خٌم هظه اإلااصة ولى اؾخػملذ الهىة ؤو الػىل ؤو ؤلاعهاب ؤو الخضابحر ؾحر اإلاكغوغت مؼ ػوج
الصخو اإلاههىص او مؼ ؤوالصه.
وحػض مً الخضابحر ؾحراإلاكغوغت ألاقػاُ آلاجُت غلى ألازو:
ؤوال  -:جدبؼ الصخو اإلاههىص بُغٍهت مؿخمغة فى ؾضوه وعواخه ؤو الىنىف مىنل التهضًض بالهغب مً
مجزله ؤو بالهغب مً ؤي مٍان ؤزغ ًهُىه ؤو ٌكخؿل قحها.
زاهُا  -:مىػه مً مؼاولت غمله بةزكاء ؤصواجه ؤو مالبؿت ؤو ؤي ش يء ؤزغمما ٌؿخػمله ؤو بإًت َغٍهت ؤزغي.
وَػانب بىكـ الػهىبت الؿالل طيغها ًل مً ًدغى الؿحر بإًت َغٍهت غلى اعجٍاب حغٍمت مً الجغاثم
اإلاىهىم غلحها فى هظه اإلااصة.

الباب الؿاصؽ غكغ
التروَؼ والخسىٍل
البلُجت ()1
ماصة  375مٌغعا
مؼ غضم ؤلازالُ بإًت غهىبت ؤقض واعصة فى هو ؤزغ ٌ ،ػانب بالخبـ مضة ال جهل غً ؾىت ًل مً نام
بىكؿه ؤو بىاؾُت ؾحره باؾخػغاى الهىة ؤمام شخو ؤو الخلىٍذ له بالػىل  ،ؤو بتهضًضه باؾخسضام الهىة
ؤو الػىل مػه ؤو مؼ ػوحه ؤو ؤخض مً ؤنىله ؤو قغوغه ؤو التهضًض باالقتراء غلُه او غلى ؤي مجهم بما ٌكِىه
او بالخػغى لخغمت خُاجه ؤو خُاة ؤي مجهم الخانت  ،وطلَ لتروَؼ املججي غلُه او جسىٍكه بةلخام ألاطي به
82

بضهُا ؤو مػىىٍا ؤو هخَ غغيه ؤو ؾلب ماله ؤو جدهُل مىكػت مىه او الخإزحر فى بعاصجه لكغى الؿُىة غلُه
ؤو إلعؾامه غلى الهُام بإمغ ال ًلؼمه به الهاهىن ؤو لخمله غلى الامخىاع غً غمل مكغوع  ،ؤو لخػُُل جىكُظ
الهىاهحن ؤو اللىاثذ ؤو مهاومت
جىكُظ ألاخٍام ؤو ألاوامغ ؤو ؤلاحغاءاث الهًاثُت ؤو الهاهىهُت واحبت الخىكُظ  ،متى ًان مً قان طلَ
الكػل ؤو التهضًض بلهاء الغغب فى هكـ املججي غلُه ؤو جٌضًغ ؤمىه ؤو ؾٌُيخه ؤو َمإهُيخه ؤو حػغى خُاجه ؤو
ؾالمخه للخُغ ؤو بلخام الًغع بص يء مً ممخلٍاجه ؤو مهالخت او اإلاؿاؽ بدغٍخه الصخهُت ؤو قغقت ؤو
اغخباعه ؤو بؿالمت ؤصاجه.
وجٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جهل غً ؾيخحن بطا ونؼ الكػل او التهضًض مً شخهحن قإيثر  ،ؤو ونؼ
بانُداب خُىان ًثحر الظغغ  ،ؤو بدمل ؾالح ؤو آله خاصة ؤو غها ؤو ؤي حؿم نلب ؤو ؤصاة يهغباثُت او
ماصة خاعنت ؤو ًاوٍت ؤو ؾاػٍت ؤو مسضعة ؤو مىىمت ؤو ؤًت ماصة ؤزغي ياعة.
وجٌىن الػهىبت الخبـ مضة ال جهل غً ؾيخحن وال ججاوػ زمـ ؾىحن بطا ونؼ الكػل ؤو التهضًض غلى ؤهثى
 ،ؤو غلى مً لم ًبلـ زماوي غكغة ؾىت مُالصًت ًاملت.
وٍهط ى فى حمُؼ ألاخىاُ بىيؼ املخٌىم غلُه جدذ مغانبت الكغَت مضة مؿاوٍت إلاضة الػهىبت املخٌىم
بها غلُه.
ماصة  375مٌغعا
ًً .1اغل ًل مً الخضًً ألاصوى وألانص ى للػهىبت اإلاهغعة ألًت حىدت ؤزغي جهؼ بىاء غلى اعجٍاب الجغٍمت
اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة الؿابهت  ،وٍغقؼ الخض ألانص ى لػهىبتي السجً والسجً اإلاكضص بلى غكغًٍ ؾىت
ألًت حىاًت ؤزغي جهؼ بىاء غلى اعجٍابها.
وجٌىن الػهىبت السجً اإلاكضص ؤ والسجً بطا اعجٌب حىاًت الجغح ؤو الًغب ؤو بغُاء اإلاىاص الًاعة
اإلاكط ي بلى مىث اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة ( )236بىاء غلى اعجٍاب الجغٍمت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة
الؿابهت قةطا ًاهذ مؿبىنت بةنغاع ؤو جغنض جٌىن الػهىبت السجً اإلاابض ؤو اإلاكضص.
وجٌىن الػهىبت ؤلاغضام بطا جهضمذ الجغٍمت اإلاىهىم غلحها فى اإلااصة الؿابهت ؤو انترهذ ؤو اعجبُذ بها
ؤو جلتها حىاًت الهخل الػمض اإلاىهىم غلحها فى الكهغة ألاولي مً إلااصة (.)234
وٍهخط ي فى حمُؼ ألاخىاُ بىيؼ املخٌىم غلُه بػهىبت مهُضة للخغٍت جدذ مغانبت الكغَت مضة
مؿاوٍت إلاضة الػهىبت املخٌىم بها غلُه بدُث ال جهل غً ؾىت وال ججاوػ زمـ ؾىحن
الٌخاب الغابؼ
املخالكاث اإلاخػلهت بالُغم الػمىمُت
املخالكاث اإلاخػلهت بالُغم الػمىمُت
ماصة )1( 376
جلغي غهىبت الخبـ الظي ال ًؼٍض ؤنص ى مضهه غلى ؤؾبىع فى ًل هو وعص فى ناهىن الػهىباث ؤو فى ؤي
ناهىن ؤزغ وفى هظه ألاخىاُ جًاغل غهىبت الؿغامت اإلاهغعة بٍل مً هظه الىهىم بدض ؤصوي مهضاعه
غكغة حىحهاث وبدض ؤنص ى مهضاعه ماثت حىُه.
املخالكاث اإلاخػلهت باألمً الػام ؤو الغاخت الػمىمُت
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()2

ماصة 377
ٌػانب بؿغامت ال ججاوػ ماثت حىُه ًل مً اعجٌب قػال مً ألاقػاُ آلاجُت :
 .1مً ؤلهي فى الُغٍو بؿحراخخُاٍ ؤقُاء مً قإنها حغح اإلااعًٍ ؤو جلىٍثهم بطا ؾهُذ غلحهم.
 .2مً ؤهمل فى جىظُل ؤو بنالح اإلاضازً ؤو ألاقغان ؤو الػامل التي حؿخػمل قحها الىاع.
 .3مً ًان مىيال بالخدكظ غلى مجىىن فى خالت هُاج قإَلهه ؤو ًان مىيال بدُىان مً الخُىاهاث اإلااطًت ا
واإلاكترؾت قإقلخه.
 . 4مً خغف ًلبا وازبا غلى ماع ؤو مهخكُاه ؤزغه ؤو لم ًغصه غىه بطا ًان الٍلب فى خكظت ولى لم ًدؿبب غً
طلَ ؤطي وال يغع.
 .5مً ؤلهب بؿحربطن نىاعٍش ؤو هدىها فى الجهاث التى ًمًٌ ؤن ًيكإ غً الهابها قحها بجالف ؤو بزُاع.
 .6مً ؤَلو فى صازل اإلاضن ؤو الهغي ؾالخا هاعٍا ؤو الهب قحها ؤغحره هاعٍت ؤو مىاص ؤزغي مكغنػت.
.7مً امخىؼ ؤو ؤهمل فى ؤصاء ؤغماُ مهلخت ؤو بظُ مؿاغضة وًان ناصعا غلحها غىض َلب طلَ مً حهت
الانخًاء فى خالت خهىُ خاصر ؤو هُاج ؤو ؾغم ؤو قًُان ؤو خغٍو ؤو هدى طلَ ويظا فى خالت نُؼ الُغٍو
ؤو الجهب ؤو الخلبـ بجغٍمت ؤو خالت جىكُظ ؤمغ ؤو خٌم نًاجي.
.8مً امخىؼ غً نبىُ غملت البالص ؤو مؿٌىًاتها بالهُمت اإلاخػامل بها ولم جًٌ مؼوعة وال مؿكىقت.
.9مً ونػذ مىه مكاحغة او حػض ؤو بًظاء زكُل ولم ًدهل يغي وحغح.
()1
ماصة 378
ٌػانب بؿغامت ال ججاوػ زمؿحن حىحها ًل مً اعجٌب قػال مً ألاقػاُ آلاجُت
 .1مً عمي ؤحجاعا ؤو ؤقُاء ؤزغي نلبه ؤو ناطوعاث غلى غغباث ؤو ؾُاعاث ؤو بُىث او مبان او مدىَاث
ملَ ؾحره او غلى بؿاجحن او خظاثغ.
 .2مً عمي فى الىُل ؤو الترع او اإلاهاعف او مجاعي اإلاُاه ألازغي ؤصواث او ؤقُاء ؤزغي ًمًٌ ؤن حػىم اإلاالخت
ؤو جؼخم مجاعي جلم اإلاُاه.
 . 3مً نُؼ الخًغة الىابخت فى املخالث املخههت للمىكػت الػامت او هؼع الاجغبت مجها  ،ؤو ألاحجاع ؤو مىاص
ؤزغي ولم ًًٌ مجاعي بظلَ.
 .4مً اجلل او زلؼ او ههل الهكاثذ او الىمغ او ألالىاح اإلاىيىغت غلى الكىاعع او ألابيُت.
 .5مً ؤَكإ هىع الؿاػ او اإلاهابُذ او الكىاهِـ اإلاػضة إلهاعة الُغم ويظا مً اجلل او زلؼ او ههل قِئا مجها
او مً ؤصواتها.
 .6مً حؿبب بةهماله فى بجالف ش يء مً مىهىالث الؿحر.
 .7مً حؿبب فى مىث ؤو حغح بهاثم او صواب الؿحر بػضم جبهغه او بةهماله او غضم مغاغاجه اللىاثذ.
 .8مً جغى ؤوالصه خضًثي الؿً او مجاهحن مىًلحن لخكظه يهُمىن وغغيهم بظلَ لؤلزُاع ؤو ؤلاناباث .
 .9مً ابخضعبوؿاها بؿبب ؾحر غلجي .
ماصة )1( 379
ٌػانب بؿغامت ال ججاوػ زمؿت وغكغًٍ حىحها ًل مً اعجٌب قػال مً ألاقػاُ آلاجُت :
 .1مً عيٌ فى الجهاث اإلاؿٌىهت زُال ؤو صواب ؤزغي او جغيها جغيٌ قحها.
 .2مً خهل مىه فى اللُل لؿِ او ضجُج مما ًٌضععاخت الؿٍان.
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 .3مً ويؼ فى اإلاضن غلى ؾُؼ ؤو خُُان مؿٌىه مىاص مغيبت مً قًالث او عور البهاثم او ؾحرها مما ًًغ
بالصخت الػمىمُت .
 .4مً صزل فى ؤعى مهُإة للؼعع ؤو مبظوع قحها ػعع او مدهىُ او مغ قحها بمكغصه او ببهاثمه او صوابه اإلاػضة
للجغ او الخمل او الغيىب او جغى هظه البهاثم او الضواب جمغ قحها او جغعي قحها بؿحر .
ماصة )1( 380
مً زالل ؤخٍام اللىاثذ الػامت او املخلُت الهاصعة مً حهاث ؤلاصاعة الػامت او املخلُت ًجاػي
بالػهىباث اإلاهغعة فى جلَ اللىاثذ بكغٍ ؤال جؼٍض غلى زمؿحن حىحها  ،قةن ًاهذ الػهىبت اإلاهغعة فى اللىاثذ
ػاثضة غً هظه الخضوص وحب خخما بهؼالها بلحها.
قةطا ًاهذ الالثدت ال جىو غلى غهىبت ما ًجاػي مً ًسالل ؤخٍامها بضقؼ ؾغامت ال جؼٍض غلى زمؿت
وغكغًٍ حىحها.
اإلاىاص مً  381بلى )1( 395
ملؿاة
مؼ جدُاحى خمضي الاؾُىَى املخامى
غًى ججمؼ املخامحن الضًمهغاَحن

(  ) 1وكغفى الىناجؼ اإلاهغٍت الػضص عنم  71فى  5ؤؾؿُـ ؾىت . 1937
(  ) 2اؾدبضُ الهاهىن عنم  283بػباعة " مجلـ الكُىر ومجلـ الىىاب غباعة " مجلـ ألامت " زم اؾدبضُ
الهاهىن عنم  106لؿىت  1971بالػباعة ألازحرة غباعة " مجلـ الكػب " ؤًىما وعصث فى هظا الهاهىن .
( )1مؿدبضلت بالهاهىن عنم  95لؿىت 2003
(  ) 1اإلااصجحن  12 ، 11مؿدبضلخان بمىحب الهاهىن عنم  169لؿىت . 1981
(  ) 2اإلااصجحن  12 ، 11مؿدبضلخان بمىحب الهاهىن عنم  169لؿىت . 1981
( )1مؿدبضلت بالهاهىن  95لؿىت 2003
(  ) 1مؿدبضلت بالهاهىن عنم  95لؿىت 2003
( )1ؤلؿُذ الكهغة الثاهُت مً اإلااصة  20بمىحب الهاهىن عنم  169لؿىه .1981
( )2اإلااصة  22مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( )1اؾدبضلذ الكهغة ألاولي مً اإلااصة  23بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
زم غضلذ بالهاهىن عنم  174لؿىه  1998الجغٍضة الغؾمُت الػضص  51مٌغع فى .1998/12/20
ً
( )1اإلااصة  44مٌغعا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1947
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( )1مػضلت بالهاهىن عنم  95لؿىت 2003
ً
( )2اإلااصة  44مٌغعا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1947
( )1اإلااصة  52ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  59لؿىه  ، 1970بػض بلؿائها بمىحب الهاهىن عنم  308لؿىه
.1956
( )1اإلااصة  53ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  59لؿىه  ، 1970بػض بلؿائها بمىحب الهاهىن عنم  308لؿىه
.1956
( )1الكهغة ألاولي مً اإلااصة  56مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  435لؿىه .1953
( )1اإلااصة  77مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه .1957
( )1مػضلت بالهاهىن عنم  95لؿىت 2003
( )1اإلااصة  78مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه 1957
( )1ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  59لؿىه .1977
( )1اإلااصة  80مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه 1957
( )1اإلااصة  81مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه 1957
( )1هظه الكهغة ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  59لؿىه 1957
( )1اإلااصة  83مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه .1957
( )1اإلااصة  84مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه 1957
( )1اإلااصة  85مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه 1957
( )1الهاهىن عنم  97لؿىه  1992نؿم الباب الثاوي مً الٌخاب الثاوي مً ناهىن الػهىباث بلى نؿمحن .
( )2اإلااصة  86ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  97لؿىه .1992
( )1هٌظا وعصث ًلمت ( بإخض ) فى الجغٍضة الغؾمُت وفى مًبُتي مجلس ي الكػب والكىعي  ،وبن ًان
الؿُام اللؿىي ًهخط ي اؾخسضام ًلمت ( ؤخض ).
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىت 1975
( )2ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  97لؿىت  ، 1992وًاهذ نض ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  50لؿىت 1949
ً
( )1ؤيُل هظا الػىىان بغماال لىو اإلااصة ألاولي مً الهاهىن عنم  97لؿىه  1992التى نؿمذ الباب
الثاوي مً الٌخاب الثاوي مً ناهىن الػهىباث بلى نؿمحن.
( )1اإلاىاص  96 ، 95 ، 93، 92مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه .1957
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( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه 1957
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  635لؿىه .1954
ً
( )1مٌغعا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  34لؿىه .1970
( )1ؤيُكذ بمىحب اإلاغؾىم بهاهىن عنم  117لؿىه .1946
( )2مػضلت بالهاهىن عنم  311لؿىه  ، 1953وًان ؤنلها ًلمت (اإلاملٌت)
( )1ؤيُكذ بمىحب اإلاغؾىم بهاهىن عنم  117لؿىت 1946
( )2مػضلت بالهاهىن عنم  311لؿىت  ، 1953وًان ؤنلها ًلمت ( مملٌت )
( )3عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ،1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال
جخجاوػ زمؿحن حىحها ) فى الكهغة ألاولى  ،و ( ال جؼٍض غلى زالزحن حىحها ) فى الكهغة الثالثت.
( )4عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ،1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال
جخجاوػ زمؿحن حىحها ) فى الكهغة ألاولى  ،و ( ال جؼٍض غلى زالزحن حىحها ) فى الكهغة الثاهُت .
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  34لؿىه .1970
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  34لؿىه .1970
( )2ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال جؼٍض
غلى غكغًٍ حىحها مهغٍا )
( )2مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  34لؿىه .1970
( )1ؤيُل هظا الباب – مً اإلااصة ( 102ؤ) بلى اإلااصة ( 102هـ) بلى الٌخاب الثاوي مً ناهىن الػهىباث
بمىحب الهاهىن عنم  50لؿىه .1949
( )1ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  7لؿىه 1952
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  120لؿىه .1962
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( )2( ، )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  120لؿىه .1962
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  120لؿىه .1962
( )1ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  120لؿىه .1962
( )3( ، )2مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  120لؿىه .1962
 )1( .1بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىت 1957
( )1مًُكت بمىحب الهاهىن عنم  120لؿىه .1962
( )2( ، )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه 1975
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )1لم ًخًمً الىو غىض بنضاع الهاهىن عنم  63لؿىه  1975مهضاع الؿغامت  ،ونض صدخذ هظه الكهغة
باالؾخضعاى اإلايكىع بالجغٍضة الغؾمُت – الػضص عنم  47فى  20هىقمبر ؾىت .1975
( )3( ، )2مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )1ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  34لؿىه .1984
()2( ، )1اإلااصة  116مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )2عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال ججاوػ
ماثت حىُه ).
( )1ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه 1975
( )2ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
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( )2ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )1ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )1ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه 1975
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال ججاوػ
ً
ً
زمؿحن حىحها مهغٍا ).
( )2بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه .1957
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال جؼٍض
ً
غلى غكغًٍ حىحها مهغٍا ).
( )2مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  123لؿىه .1952
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  124لؿىه .1951
( )2عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال ججاوػ
زمؿحن حىحها ).
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  24لؿىه .1951
( )2( ، )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  24لؿىه .1951
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  37لؿىه .1972

( )2( ، )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصجحن  128و  129بمىجي الهاهىن عنم  29لؿىه ، 1982
ً
وًاهذ نبل الخػضًل ( ال جؼٍض غلى غكغًٍ حىحها مهغٍا ) فى هاجحن اإلااصجحن.
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ،1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال
ً
ً
جخجاوػ غكغًٍ حىحها مهغٍا )
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( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى الكهغة ألاولي مً اإلااصة  133بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه 1982
ً
ً
 ،وًاهذ نبل الخػضًل ( ال جخجاوػ غكغًٍ حىحها مهغٍا ).
( )2عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى الكهغة الثاهُت مً اإلااصة  133بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه
ً
ً
 ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال جخجاوػ زمؿحن حىحها مهغٍا ).
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت لؿغامت فى اإلااصة عنم  135بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جؼٍض غلى غكغة حىحهاث مهغٍت)
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت لؿغامت فى اإلااصة عنم  135بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جؼٍض غلى غكغة حىحهاث مهغٍت)
( )2مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  59لؿىه .1977
( )3ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  97لؿىه .1955
( )1ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  120لؿىه .1962
( )2( ، )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  138بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ
نبل الخػضًل ( ال جخجاوػ غكغة حىحهاث مهغٍت ) فى الكهغة ألاولي  ،و ( ال جخجاوػ زمؿحن حىحها مهغٍا ) فى
الكهغة الثاهُت .
( )3مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( ) 1ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت مً الكهغة نبل ألازحرة مً اإلااصة  144بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( ) 1ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت مً الكهغة الثالثت مً اإلااصة  145بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ
نبل ؤلالؿاء ( ؤو بؿغامت ال جؼٍض غلى زمؿحن حىحها ) فى الكهغة الثالث.
( )2ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت مً الكهغة الغابػت مً اإلااصة  145بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ
نبل ؤلالؿاء ( ؤو ؾغامت ال جخجاوػ غكغًٍ حىحها )
( )3ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت مً الكهغة ألاولي بالهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل ؤلالؿاء ( ؤو بؿغامت ال
جخجاوػ زالزحن حىحها مهغٍا).
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( )2( ، )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل (
ال جخجاوػ زمؿحن حىحها مهغٍا )
( )2( ، )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل (
ً
ً
ال جخجاوػ غكغًٍ حىحها مهغٍا ) فى اإلااصة  ، 150و ( ال جؼٍض غلى زالزحن حىحها مهغٍا ) فى اإلااصة .151
( )1ؤلؿُذ الكهغة الثاهُت مً اإلااصة  152بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )2عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ،1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال جؼٍض
ً
غلى غكغًٍ حىحها مهغٍا )
( )1ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت فى اإلااصة 155ويظلَ فى اإلااصة  156بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  1982وًاهذ
ً
الؿغامت نبل ؤلالؿاء ( ال جخجاوػ غكغًٍ حىحها مهغٍا )
( )2(، )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ الؿغامت نبل
الخػضًل ( ال جخجاوػ غكغًٍ حىحها مهغٍا ).
( )3اؾدبضُ الهاهىن عنـم  311لؿىه  1953بٍلمـت (اإلاالَ) غباعة ( عثِـ الجمهىعٍت ).
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( ) 2غمال بالكهغة ألاولي مً اإلااصة الثالثت مً الهاهىن عنم  97لؿىه  1992بخػضًل بػٌ ههىم ناهىن
الػهىباث ونىاهحن ؤزغي.
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
ً
غمال بالكهغة الثاهُت مً اإلااصة الثالثت مً الهاهىن عنم  97لؿىه  1992بخػضًل بػٌ ههىم ناهىن
()2
الػهىباث ونىاهحن ؤزغي.
( )1ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  14لؿىه .1973
ً
( )2عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت بؿغامت فى الكهغة الثاهُت مً اإلااصة  162مٌغعا بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه
 ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال ججاوػ زمؿحن حىحها )
( )1ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  14لؿىه .1973
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( )1لكظ ( ايتراؾه ) وعص هٌظا فى الىناجؼ اإلاهغٍت  ،وعبما جٌىن صخخه لكظ (اختراؾه)الظي وعص فى
الىو الهضًم.
( )2عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  163بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جخجاوػ زمؿحن حىحها مهغٍا ).
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  169بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جخجاوػ غكغًٍ حىحها مهغٍا )
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( )1مػضلت بالهاهىن عنم  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى  1995/5/28وًاهذ نبل
الخػضًل ( الجىذ التي جهؼ بىاؾُت الصخل وؾحرها )
( )1اإلااصة  172مػضلت بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى  ، 1995/5/28زم
ً
غضلذ بالهاهىن عنم  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغعا فى .1996/6/30
( )2ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه .1957
( )1ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982زم غضلذ بالهاهىن  93لؿىه 1995
الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى  ، 1995/5/28زم غضلذ بالهاهىن  59لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت
الػضص 25مٌغع ؤ فى 1996/6/30
( )2اؾدبضُ الهاهىن عنم  16لؿىه  1952باإلااصة  ، 178زم غضلذ بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة
الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى  ، 1995/5/28وؤلؿُذ الكهغة الخحرة مً اإلااصة  178بظاث الهاهىن  ،زم
اؾدبضلذ بالهاهىن  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى .1996/6/30
ً
( )1اإلااصة  178مٌغعا مػضلت بالهاهىن  16لؿىه 1952
( )1الغنم الصخُذ لهظه اإلااصة هى  178زالثا َبها لىو اإلااصة ألاولي مً الهاهىن عنم  536لؿىه 1953
اإلايكىع فى الىناجؼ اإلاهغٍت الػضص عنم  91مٌغع ( ؾحر اغخُاصي ) فى  12هىقمبر ؾىه  ، 1953وقها إلاا هى زابذ
فى اإلاظيغة ؤلاًًاخُت للهاهىن اإلاظيىع وبن ًان نض ؤقحر بلحها فى اإلااصة الثاهُت مً الهاهىن عنم  29لؿىه
ً
 1982بإنها بغنم  178مٌغعا زاهُا
( )2اإلااصة  178زالثا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  536لؿىه  ، 1953زم ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت مجها بمىحب
الهاهىن عنم  29لؿىه  1982زم غضلذ الهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى
 1995/5/28وؤلؿُذ الكهغة الثالثت مً اإلااصة  178زالثا بظاث الهاهىن زم غضلذ بالهاهىن  95لؿىه 1996
الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى .1996/6/30
92

( )1اإلااصة  179مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه  1957زم غضلذ بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة
الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى  1995/5/28زم غضلذ بالهاهىن  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص 25
مٌغع ؤ فى .1996/6/30
( )2ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه .1957
( )3عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  182بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جؼٍض غلى ماثت حىُه ) زم غضلذ بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى
 1995/5/28زم اؾدبضلذ بالهاهىن  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى 1996/6/30
( )1ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه .1957
( )2غباعة ( مجلـ الكػب ) مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  106لؿىه  ، 1971وًاهذ نض غضلذ بلى (
مجلـ ألامت ) بالهاهىن عنم  283لؿىه  ، 1956وًان ؤنلها نبل الخػضًل ( البرإلاان ؤو ؤخض املجلؿحن ) زم
غضلذ اإلااصة  184بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى  1995/5/28زم اؾدبضلذ
بالهاهىن  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى .1996/6/30
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  185بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جؼٍض غلى ماثت حىُه ) زم غضلذ بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى
 1995/5/28زم اؾدبضلذ بالهاهىن  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى .1996/6/30
( )2عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  186بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جؼٍض غلى زمؿحن حىحها ) زم غضلذ بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع
فى  1995/5/28زم اؾدبضلذ بالهاهىن  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى .1996/6/30
( )1الكهغة الثاهُت مً اإلااصة  187ملؿاة بالهاهىن  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى
.1996/6/30
( )1ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  40لؿىه .1940
( )2عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  189بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جؼٍض غلى ماثت حىُه ) زم غضلذ بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى
 1995/5/28زم اؾدبضلذ بالهاهىن  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى .1996/6/30
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( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  182بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جؼٍض غلى ماثت حىُه ) زم غضلذ بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى
 1995/5/28زم اؾدبضلذ بالهاهىن  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى .1996/6/30
( )1اإلااصة  193ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه  ،1957ونض عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت قحها
بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال ججاوػ زمؿحن حىحها ) زم غضلذ بالهاهىن
 93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى  1995/5/28زم اؾدبضلذ بالهاهىن  95لؿىه 1996
الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى .1996/6/30
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  194بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جؼٍض غلى ماثت حىُه ) زم غضلذ بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى
 1995/5/28زم اؾدبضلذ بالهاهىن  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى .1996/6/30
( )1خٌم بػضم صؾخىعٍتها بخاعٍش  1997/2/1فى الُػً عنم  59لؿىت  18م
( )1ؤلؿُذ بمىحب اإلاغؾىم بهاهىن عنم  142لؿىه .1952
ً
( )1اإلااصة  202مٌغعا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( )1نض عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  204بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جخجاوػ غكغًٍ حىحها )
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( )1ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( )2( ، )1مػضلخان بمىحب الهاهىن عنم  311لؿىه 1953
ً
( )3خظقذ غباعة (ؤوعام البىىى اإلاالُت التي ؤطن بةنضاعها ناهىها ) بمىحب الهاهىن عنم  68لؿىه .1956
ً
( )1اإلااصة  206مٌغعا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  120لؿىه ، 1996بػض ؤن ًاهذ نض ؤلؿُذ بمىحب
ناهىن عنم  68لؿىه .1956
( 211 )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  9لؿىه .1984
( )1ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  120لؿىه .1962
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  218بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه ، 1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جؼٍض غلى غكغًٍ حىحها مهغٍا).
( )3( ، )2عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  219بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه ، 1982وًاهذ
نبل الخػضًل ( ال جخجاوػ غكغة حىحهاث مهغٍت ).
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( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت فى اإلااصة  220بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه ، 1982وًاهذ نبل
الخػضًل ( ال جخجاوػ زمؿحن حىحها مهغٍا ).
( )1اإلااصة  222مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه .1957زم عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت قحها
بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال ججاوػ ماثت حىُه مهغي )
( )1اإلااصة  226مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم 51لؿىه  ،1950زم عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت قحها
بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال جؼٍض غلى ماثت حىُه ) فى قهغحي اإلااصة.
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه ،1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال جؼٍض
غلى ماثت حىُه ) فى الكهغة ألاولي  ،و(ال ًؼٍض غلى ماثتي حىُه ) فى الكهغة الثاهُت.
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال جؼٍض
غلى زمؿحن حىحها مهغٍا )
( )2ؤيُكذ الكهغجحن الثاهُت و الثالثت بالهاهىن عنم  152لؿىت  1956الهاصعفى 1956/4/4
( )1ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  1982الهاصعفى  1982/4/14ووكغفى . 1982/4/22
( )1مؿدبضلت بالهاهىن عنم  95لؿىت  ، 2003وًاهذ نبل الخػضًل ألاقؿاُ الكانت اإلاابضة ؤو اإلاانخت
( )1ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه ، 1982وًاهذ نبل ؤلالؿاء ؤو بؿغامت ال جخجاوػ
غكغًٍ حىحها مهغٍا)
ً
غمال بالكهغة الثاهُت مً اإلااصة الثالثت مً الهاهىن عنم  97لؿىه  1992بخػضًل بػٌ ههىم ناهىن
()2
الػهىباث ونىاهحن ؤزغي.
( )1الكهغة ألازحرة مً اإلااصة  240مًاقت ومػضلت بالهاهىهحن عنمي  156 ، 155لؿىه  – 1997الجغٍضة
الغؾمُت الػضصًً  23مٌغع  23 ،مٌغع ؤ فى .1997/6/8
( )2اإلااصة 241مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  59لؿىه ، 1977زم عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت
بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال ججاوػ ماثت حىُه مهغي )
( )1اإلااصة 242مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  59لؿىه ، 1977زم عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت
بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال ججاوػ زمؿحن حىحها مهغٍا ) فى الكهغة
ألاولي  ( ،وال ججاوػ ماثت حىُت مهغي) فى الكهغة الثاهُت.
( )1اإلااصة  244مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  120لؿىه ، 1962زم عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت
بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال ججاوػ زمؿحن حىحها مهغٍا ) فى الكهغة
ألاولي  ( ،وال ججاوػ ماثتي حىُت مهغي) فى الكهغة الثاهُت.
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( )1اؾدبضلذ الكهغة الثاهُت مً اإلااصة  246بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
ً
( )1اإلااصة  252مٌغعا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )1ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  50لؿىه 1949
( )1ؤلؿُذ اإلااصة  266بمىحب الهاهىن عنم  48لؿىه  1941بهمؼ الخضلِـ والؿل.
ً
( )1اإلااصة  269مٌغعا مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( )3( ، )2( ، )1ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  68لؿىه  1951بكإن مٍاقدت الضغاعة.
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال
ً
ً
جخجاوػ زمؿحن حىحها مهغٍا )
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال
ً
ً
جخجاوػ غكغًٍ حىحها مهغٍا )
( )1ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت مً قهغحي اإلااصة  283بالهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل ؤلالؿاء( ؾغامت
ً
ً
ال جؼٍض غلى زمؿحن حىحها مهغٍا ) فى الكهغة ألاولي  (.ؤو ؾغامت ال جؼٍض غلى زمؿت حىحهاث ) فى الكهغة
الثاهُت.
( )2( ، )1اإلااصجحن 288و 289مؿدبضلخان بمىحب الهاهىن عنم  214لؿىه .1980
( )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  214لؿىه .1980
( )2ملؿاة بالهاهىن عنم  14لؿىه  1999الجغٍضة الغؾمُت الػضص  16جابؼ فى .1999/4/22
( )1ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982ويـاهذ نبل ؤلالؿاء ( بؿغامت ال جخجاوػ
ً
ً
غكغًٍ حىحها مهغٍا ).
( )1الكهغة الثاهُت مً اإلااصة عنم  198مًاقت بالهاهىن عنم  112لؿىه .1957
( )1الكهغة الثاهُت مً اإلااصة  302مػضلت بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى
1995/5/28
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( )1اإلااصة  303مػضلت بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى  . 1995/5/28زم
اؾدبضلذ بالهاهىن  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى .1996/6/30
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال
جخجاوػ غلى ماثت حىُه ) زم غضلذ بالهاهىن عنم  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى
 . 1995/5/28زم غضلذ بالهاهىن عنم  95لؿىه  1996والجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى .1996/6/30
ً
( )1اإلااصة  306مٌغعا (ؤ) ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  617لؿىه  . 1953وزم اؾدبضُ الكهغة ألاولي مجها
بمىحب الهاهىن عنم  169لؿىه  . 1981زم غضلذ بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص 21
مٌغع فى .1995/5/28
ً
( )2اإلااصة  306مٌغعا (ب) ؤيُكذ بمىحب الهاهىن 97لؿىه  . 1955زم ؤلؿُذ بالهاهىن  93لؿىه 1995
الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى .1995/5/28
( )1اإلااصة  307غضلذ بالهاهىن  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى .1995/5/28
( )2اإلااصة  308مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه  1957زم غضلذ بالهاهىن عنم  93لؿىه 1995
الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى  ، 1995/5/28زم اؾدبضلذ بالهاهىن  95لؿىه  1996الجغٍضة
الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى 1996/6/30
ً
( )1اإلااصة  308مٌغعا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  97لؿىه .1955
ً
( )1اإلااصة  309مٌغعا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  37لؿىه .1972
ً
( )1الكهغة الثاهُت مً اإلااصة  309مٌغعا مػضلت بالهاهىن عنم  93لؿىه  1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص 21
مٌغع فى  . 1995/5/28زم غضلذ بالهاهىن عنم  95لؿىه  1996الجغٍضة الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى
.1996/6/30
ً
( )2اإلااصة  309مٌغعا (ؤ) ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  37لؿىه  . 1972زم غضلذ بالهاهىن عنم  93لؿىه
 1995الجغٍضة الغؾمُت الػضص  21مٌغع فى  ، 1995/5/28زم غضلذ بالهاهىن عنم  95لؿىه  1996الجغٍضة
الغؾمُت الػضص  25مٌغع ؤ فى .1996/6/30

( )1اإلااصة  312مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  64لؿىه .1947

( )1اإلااصة  315مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  59لؿىه .1970
( )1الكهغة (ؾاصؾا) ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  59لؿىه 1970
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( )1اإلااصة  319ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( )1ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت مً اإلااصة  321بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ،1982وًاهذ نبل ؤلالؿاء (ؤو
بؿغامت ال جؼٍض غلى غكغًٍ حىحها مهغٍا )
( )1اإلااصة عنم  322ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1947
ً
( )1اإلااصة  323مٌغعا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  39لؿىه .1939
ً
( )2اإلااصة  323مٌغعا (ؤوال)ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  90لؿىه .1980
ً
( )1اإلااصة  324مٌغعا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  136لؿىه  ، 1956نض عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت
ً
الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال جخجاوػ غكغًٍ حىحها )
( )1اإلااصة  325مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  112لؿىه 1955
( )2( ، )1الكهغجان الثالثت والغابػت مؿدبضلخان بالهاهىن عنم  7لؿىت  ، 1948زم عقؼ الخض ألانص ى للؿغامت
بالهاهىن عنم  29لؿىت 1982
( )1ؤلؿُذ اإلااصجان  11و 13مً ناهىن الخجاعة بمىحب الهاهىن عنم  388لؿىه  1953فى قإن الضقاجغ
الخجاعٍت (الىناجؼ اإلاهغٍت – الػضص  64مٌغع فى  6ؤؾؿُـ .)1953
( )1عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال جؼٍض
غلى ماثت حىُه مهغي)
( )1ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت مً اإلااصة  336بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
(ً )1لغي هو اإلااصة  337مً ناهىن الػهىباث اغخباعا مً ؤوُ ؤيخىبغ ؾىت  2000خؿب مىاص بنضاع ناهىن
الخجاعة عنم  17لؿىه  1999الجغٍضة الغؾمُت الػضص  19مٌغع فى .1999/5/17
( )1ؤلؿُذ غهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل ؤلالؿاء ( ؤو الؿغامت ال جؼٍض
غلى زالزحن حىحها مهغٍا ).
( )1ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  48لؿىه  1941بهمؼ الخضلِـ والؿل
( ) 5( ، )4( ، )3( ، )2ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  354لؿىه  1954بدماًت خو اإلاالل.
( )1اإلااصة  360مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  9لؿىه  . 1984وجم عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بلى
ماثتي حىُه بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
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( )1اإلااصة  361مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  120لؿىه 1962
( )1غمال بالكهغة الثاهُت مً اإلااصة الثالثت مً الهاهىن عنم  97لؿىه  1992بخػضًل بػٌ ههىم ناهىن
الػهىباث ونىاهحن ؤزغي.
( )2اإلااصة  361مٌغعا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  13لؿىه  ، 1940زم ؤلؿُذ مجها غهىبت الؿغامت
بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( )1اإلااصة  361مٌغعا (ؤ) ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  63لؿىه .1975
( )2عقؼ الخض ألانص ى لػهىبت الؿغامت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه  ، 1982وًاهذ نبل الخػضًل ( ال جؼٍض
غلى ماثت حىُه مهغي)
( )1اإلااصة  363ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  50لؿىه .1949
( )1اإلااصة  369مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( )1اإلااصة  370مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه 1982
( )2اإلااصة  371مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه 1982
( )1اإلااصة  372مٌغعا ؤيُكذ بمىحب الهاهىن عنم  34لؿىه .1984
( )1اإلااصة  373مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  29لؿىه .1982
( )2اإلااصة  373مٌغعا ؤلؿُذ بمىحب اإلااصة الخاصًت غكغة مً الهاهىن عنم  23لؿىه  1992الجغٍضة
الغؾمُت الػضص  22مٌغع فى .1992/6/1
( )1اإلااصة  374مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  24لؿىه .1951
( )2( ، )1مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  24لؿىه .1951
( )1الباب الؿاصؽ غكغمًاف بالهاهىن  6لؿىه  1998الجغٍضة الغؾمُت الػضص  8جابؼ فى .1998/2/19
( )2( ، )1اإلااصجان 376و 377مؿدبضلخان بمىحب الهاهىن عنم  169لؿىه .1981
( )1اإلااصة  379مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  169لؿىه .1981
( )1اإلااصة  380مؿدبضلت بمىحب الهاهىن عنم  169لؿىه .1981
( )1اإلاىاص مً  381بلى  395ؤلؿُذ بمىحب الهاهىن عنم  169لؿىه 1981
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اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  11ﻟﺴﻨﺔ ،2011
وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  58ﻟﺴﻨﺔ .1937
وﻓﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺮﺳﻮم :رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ..ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2011/2/13وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ...ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ..ﻗﺮر اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ
وﻗﺪ أﺻﺪرﻧﺎﻩ :اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد أرﻗﺎم ) 269 ،268 ،267ﻣﻜﺮر306 ،289 ،288 ،
ﻣﻜﺮر "أ" ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ :ﻣﺎدة ) :(267ﻣﻦ واﻗﻊ أﻧﺜﻰ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎهﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻨﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ أو
آﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ أو ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ أو ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو آﺎن
ﺧﺎدﻣﺎ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﻋﻨﺪهﺎ أو ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ذآﺮهﻢ أو ﺗﻌﺪد اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ .ﻣﺎدة ) :(268آﻞ ﻣﻦ هﺘﻚ ﻋﺮض
إﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮة أو ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد ..وإذا آﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻦ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ أو آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ أو أﺣﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (267ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ،وإذا اﺟﺘﻤﻊ هﺬان اﻟﻈﺮﻓﺎن
ﻣﻌﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﻣﺎدة ) :(296آﻞ ﻣﻦ هﺘﻚ ﻋﺮض ﺻﺒﻰ أو ﺻﺒﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﺑﻐﻴﺮ
ﻗﻮة أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ،وإذا آﺎن ﺳﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ أو آﺎن ﻣﻦ وﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻤﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (267ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ
ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة ) 269ﻣﻜﺮر( :ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ آﻞ ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﻣﻄﺮوق
ﻳﺤﺮض اﻟﻤﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﻖ ﺑﺈﺷﺎرات أو أﻗﻮال .ﻓﺈذا ﻋﺎد اﻟﺠﺎﻧﻲ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻف ﺟﻨﻴﻪ ..وﻳﺴﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺪة
ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
ﻣﺎدة ) :(288آﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻳﻞ أو اﻹآﺮاﻩ ﻃﻔﻼ ذآﺮا ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة ) :(289آﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻒ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﻴﻞ وﻻ إآﺮاﻩ ﻃﻔﻼ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻨﻪ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة
ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا آﺎن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺨﻄﻮف ﻗﺪ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﻪ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة
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ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻤﺨﻄﻮف أﻧﺜﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ  .وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﺨﻄﻒ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮاﻗﻌﻪ اﻟﻤﺨﻄﻮف أو
هﺘﻚ ﻋﺮﺿﻪ.
ﻣﺎدة ) 306ﻣﻜﺮر( :ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻰ ﺟﻨﻴﻪ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﺑﺎﻹﺷﺎرة
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺨﺪش ﺣﻴﺎءﻩ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم أو ﻣﻜﺎن ﻣﻄﺮوق .وﻳﺴﺮى ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا آﺎن ﺧﺪش اﻟﺤﻴﺎء ﻗﺪ
وﻗﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن أو أى وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ .ﻓﺈذا ﻋﺎد اﻟﺠﺎﻧﻲ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻧﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف ﺟﻨﻴﻪ  .اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ .آﻤﺎ ﻗﺮر اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ وﻗﺪ أﺻﺪرﻧﺎﻩ
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﻳﻀﺎف ﺑﺎب ﺟﺪﻳﺪ إﻟﻰ أﺑﻮاب اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎدﺗﻴﻦ ﺑﺮﻗﻤﻲ 375
ﻣﻜﺮرا و  375ﻣﻜﺮرا "أ" وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ :اﻟﺘﺮوﻳﻊ واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ واﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ "اﻟﺒﻠﻄﺠﺔ" ﻣﺎدة  375ﻣﻜﺮر ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل
ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ واردة ﻓﻰ ﻧﺼﺮ ﺁﺧﺮ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﻴﺮ
ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺄﻳﻬﻤﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﻊ زوﺟﻪ أو أﺣﺪ
أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺮوﻳﻌﻪ أو اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﺈﻟﺤﺎق أي أذى ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ أو اﻹﺿﺮار ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ
أو ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﻪ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﻪ أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ إرادﺗﻪ ﻟﻔﺮض اﻟﺴﻄﻮة ﻋﻠﻴﻪ أو إرﻏﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻌﻤﻞ أو ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ أو ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت أو ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت أو ﻣﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻷﺣﻜﺎم ،أو اﻷواﻣﺮ أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺗﻜﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ أو اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺘﻰ آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن
ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ إﻟﻘﺎء اﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﻜﺪﻳﺮ أﻣﻨﻪ أو ﺳﻜﻴﻨﺘﻪ أو ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻪ أو ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺗﻪ
أو ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ أو إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺷﺮﻓﻪ أو
اﻋﺘﺒﺎرﻩ .وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ
ﻓﺄآﺜﺮ ،أو ﺑﺎﺻﻄﺤﺎب ﺣﻴﻮان ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺬﻋﺮ ،أو ﻳﺤﻤﻞ أﻳﺔ أﺳﻠﺤﺔ أو ﻋﺼﻰ أو ﺁﻻت أو أدوات أو ﻣﻮاد ﺣﺎرﻗﺔ أو
آﺎوﻳﺔ أو ﻏﺎزﻳﺔ أو ﻣﺨﺪرات أو ﻣﻨﻮﻣﺔ أو أﻳﺔ ﻣﻮاد أﺧﺮى ﺿﺎرة ،أو إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﺜﻰ ،أو ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ
ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ .وﻳﻘﻀﻰ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻣﺪة ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ .ﻣﺎدة  375ﻣﻜﺮرا "أ" ﻳﻀﺎﻋﻒ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﻦ اﻷدﻧﻰ واﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻷﻳﺔ ﺟﻨﺤﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻊ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ
اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻲ اﻟﺴﺠﻦ واﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﻳﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻊ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ .وﺗﻜﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد أو اﻟﺴﺠﻦ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب أو إﻋﻄﺎء اﻟﻤﻮاد اﻟﻀﺎرة اﻟﻤﻔﻀﻲ إﻟﻰ
ﻣﻮت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة  236ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ
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اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺈﺻﺮار أو ﺗﺮﺻﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺸﺪد .وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻹﻋﺪام إذا ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة  375ﻣﻜﺮرا واﻗﺘﺮﻧﺖ أو ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻬﺎ أو ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  234ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .وﻳﻘﻀﻰ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﺣﻮال ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺪة ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ .اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ.
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