
 

 

 

 

 

  الدفاع

 لدفع االعتداء

 

 

 

 [13 ]



 حبوث ومقاالت                                                                                                                440

 



 441                                                                                 الدفاع لدفع االعتداء

 

F 
[ًَحُحْشَشًُىَ إِلََ جَيَنَّنَ ًَبِئْسَ الْوِيَبدُ قُلْ لِلَّزِييَ كَفَشًُا سَخُغْلَبٌُىَ]

صدق

 املكد١َ
   ٚ بٝكددز٘  احلُددد ا ايددرٟ غددسفا ايددداالا يددسو ازازدددا٤ ٚماددصاشّا ي ضدد ّ 

ٚمذزّز يًهفدس ٚغددٛنز٘  ٚايطد ّ اًدد٢ ضدٝد اوالٖدددٜٔ ٚكدالشٟ املػددسن  ْ ٝٓددال     
ِٖسٜٔ ذلُد ايعسبٞ ايؿالوم األَ  ٚا٢ً آي٘  ٚؾح ٘ املٓزج   ايرٜٔ بالاٛا ايٓطال

أْفطِٗ ا  ٚبريٛا أَدٛامِ   ضد ٌٝ اا  ادزِ ايٓؿدس ايدرٟ أزاوٙ اا ٚندالْٛا       
 َٔ ايفال٥صٜٔ.

ٚايعسبٝد١ تزدالش ايٝدّٛ َس ًد١  طد ٠ َدٔ أغدد َسا دٌ          مٕ األ١َ اإلض ١َٝ
 ٝالتٗال  َس ١ًْ وقٝك١ َس ١ً  ٝال٠ أٚ َٛت  اًكد اازدد٣ األاددا٤ ايهفدالز اًد٢     
ب وٖال ٚأزاقدٝٗال  ٚوْطدٛا َكدضدالتٗال  ٚاْزٗهدٛا  سَزٗدال  ٚادالأٛا   أز ال٥ٗدال        
اطددالوّا  اًكددد اضددزٛا ايؿددٗال١ٜٓ اًدد٢ األزاقددٞ ايعسبٝدد١ ْزٝجدد١ تفددسم نًُزٓددال      

كالاطددٓال اددٔ ايددداالا اددٔ أٚنالْٓددال  ْٚزٝجدد١ ابزعالوْددال اددٔ اا اددص ٚ ددٌ ٚاددٔ   ٚت
 ايعٌُ بط١ٓ زضٛي٘ ايهسِٜ ٚأ هالَ٘ ٚتعاليُٝ٘. 

َددٔ  و دَّٗ ددٚملددال نالْددب ايدد  و اإلضدد ١َٝ ٚ ؿٛؾدداّل قطسْددال ايعددسام ايعصٜددص ٜ   
ٖج١ُ ادٚا١ْٝ َٔ ايطالكٛت األَسٜهٞ ايؿْٗٝٛٞ ا رتت ايهزالب١   حبثدٞ ٖدرا   
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الا يداع ازازددا٤  ٚتٓالٚيدب اٝد٘ تعسٜدد ايدداالا ْٚٛاٝد٘  اداليٓٛا        املٛضّٛ )ايدا
األٍٚ تٓالٚيب اٝ٘ ايدداالا يدداع ازازددا٤ ٚايٓدٛا ايثدالْٞ ايدداالا يطدسو األاددا٤.         

   ٚ   ٚحبثدب   امل حد    ممجالاداّل ٚاكد ّ  ٚاألوي١ ا٢ً ٚ ٛب ايدداالا نزالبداّل ٚضد١ّٓ 
ب ايػددٗالو٠ ايثددالْٞ: اكدد١ًٝ ايددداالا ٚنز ددب اٝدد٘  هددِ املدددااع ٚاحلدد  اًدد٢ نًدد 

ٚ س١َ ايزخًد ادٔ ايدداالا ٚاملدٛاز٠ يًهفدالز ٚندالٕ امل حد  ايثاليد    أ هدالّ         
َفدال امل حد           ايداالا َٚكَٛالت٘ ٚبٝٓب اٝ٘ َدال بدب اًد٢ ايدس٥ٝظ املطدالا ٚزاٝزد٘. أ

 ايسابع   املسابط١ َٔ  ٝ  تعسٜفٗال ٚاكًٗال ٚأ هالَٗال.

َددٔ  يكددد  ددال٤ حبثددٞ   ٖددرا ايٛقددب ايعؿددٝب يٝهددٕٛ املطددًُٕٛ اًدد٢ بٝٓدد١ 
ٚا  ِٗ   ايداالا باليٓفظ ٚاملدالٍ ٚبدرٍ األزٚار ز ٝؿد١   ضد ٌٝ اا  ٚاًد٢      
َعسادد١ باليكٛااددد ٚايطددٓٔ ايددا اسقددٗال اا ٚغددسفاٗال  ٚأٚ ددب اًددِٝٗ ات الاٗددال   
َٚسااالتٗال يٝٓاليٛا َال ٚادِٖ اا ب٘ َٔ ايٓؿس ٚايغً د١ اًد٢ أاددا٥ِٗ ايهفدالز       

اليددد٠    ددٛاز اا ٚنٓفدد٘   واز ايدددْٝال  ٜٚفددٛشٚا بددالأل س ايعلددِٝ ٚايطددعالو٠ اخل
 اآل س٠.

٘ ايٓفٝطدد١ ٚتعاليُٝدد٘ الِتمٕ اإلضدد ّ ٜسَددٞ َددٔ ٚزا٤ َ الو٥دد٘ ايسغددٝد٠ ٚتػددسٜع
ايطال١َٝ ْٚلُ٘ ايكٛمي١ ما مبالو أ١َ ق١ٜٛ َزُالضده١  نالي ٓٝدالٕ املسؾدٛف اصٜدص٠     
اجلالْب َٛاٛز٠ ايهسا١َ  تزعالٕٚ ا٢ً َال ٜٛ دب مدال اخلد  ٜٚدداع آٗدال ايػدس        

ا٢ً ْؿس٠ ايػسٜع١ املطٗس٠ ٚماد ٤ نًُد١ اا يزدزُهٔ َدٔ مقالَد١ وٚيد١       ٚتزكالاس 
احلددل   األز   ٚتهددٕٛ  دد  أَدد١ أ س ددب يًٓددالع. ٚأٚ ددب اًدد٢ األَدد١       
اإلضدد ١َٝ إٔ تعددد َددال تطددزطٝع َددٔ قدد٠ٛ يزؿدد ، غدددٜد٠ ايػددٛن١  قٜٛدد١ اي دد ع   
َسٖٛب١ اجلالْب َٔ ق دٌ األاددا٤ ايهفدالز اي٦ًدالّ َدٔ ؾدٗال١ٜٓ ٚأَسٜهدالٕ  قدالوز٠         

٢ً ايداالا أ ْفطدٗال  ٚاالٜد١  ددٚوٖال َٚٛا ٗد١ ندٌ اددٚ ٜعزددٟ اًٝٗدال          ا
 ٚيزهٕٛ أ١َ اصٜص٠ مال نساَزٗال ٚضٝالوتٗال   ٖرٙ احلٝال٠.

ايًددِٗ مْددال ْسكددب ميٝددو   وٚيدد١ نسميدد١ تعددص بٗددال اإلضدد ّ ٚأًٖدد٘ ٚتددرٍ بٗددال 
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ايهفددس ٚأًٖدد٘  ٚتعًٓددال اٝٗددال َددٔ ايددداال٠ ما نالازددو ٚاملدددااع  اددٔ ضدد ًٝو     
 ٝٗال نسا١َ ايدْٝال ٚاآل س٠.ٚتسشقٓال ا

 

 

 غسف/ املدزض١ املٗد١ٜ ايد١ٜٝٓايٓجد األ
 ٖد1423غع الٕ  12                                                
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 املبحث األول

 تعريف الدفاع
 ما ْٛا  ُٖال:ٜٓكطِ ايداالا 

 اننىع األول: انذفاع نذفع االعتذاء )انذفاع االستعذادي(: 

يغكدب     كِفِحز ط د امُل - الٔزٓفد ٟ ايُهدِفع د فظ بٝك١ اإلضد ّ َدٔ ت   ٖٚٛ ايداالا حل
ٚامجددّٛ اًدد٢ أزاقددٞ املطددًُ  ٚبًددداِْٗ ٚقددساِٖ  ٚقددد اضددزعدٚا    - اجل ددالز

يريو ٚمجعٛا اجلُٛا أل ً٘  يزعًٛ ن١ًُ ايهفس ٚتٗ ط ن١ًُ اإلضد ّ ٜٚعًٓدٛا   
يعدددٚ ايهددالاس اٝٗددال غددعال٥س ايهفددس  اٗددٛ اضددزعداو املدددااع  املطددًُ  زضددزعداو ا

يكزاليٓددال ٚت ٖ دد٘ حلسبٓددال  ٚما ْدد٘ ايعدددٚإ ايطددالاس اًدد٢ ب وْددال. ٚاملددساو ب ٝكدد١      
اإلض ّ ٖٞ اجلُالا١ املطًك١ ذات ايػدٛن١ ٚبفٛاتٗدال تفدٛت  ٗد١ املكالَٚد١  قدالٍ       

_( : ّ    ٛاداّل َدٔ اضدزٝ ٤ أاددا٤ اإلضد ّ اًد٢ بد و        قالتٌ أ بٝك١ اإلضد 
ِ ٚٚ دتِٗ أٚ ك ُٖدال . قدالٍ اا تعدالا    املطًُ  ز ضالَ، اا أٚ تفسٜل نًُزٗ

ًَأَعِذًُّا لَيُنْ هَب اسْخَطَعْخُنْ هِيْ قٌَُّةٍ ًَهِيْ سِبَبطِ الْخَيْللِ حُشْىِبُلٌىَ بِلوِ عَلذًَُّ     ]   ذلهِ نزالب٘ ايعصٜص:

شٜددالو٠   2)[قِخَللب ِيَبأَيُّيَللب النَّبِللَُّ ضَللشْمْ الْوُلل ْهِنِ َ عَلَللَ الْ]. ٚقٛيدد٘ تعددالا:  1)[اللَّللوِ ًَعَللذًَُّكُنْ

ايرتكٝب   ايكزالٍ يًهفالز ٚازضزعداو يؿد ايعددٚإ. ٚٚ ٛبد٘ نفدال٥ٞ ا ْد٘ مذا     
 ؿٌ َٔ ٜكّٛ باليداالا ٚنالٕ ب٘ ايهفال١ٜ ضكط أ املهًفد  اي دالق  ٚمز ٚ دب     
ا٢ً مجٝع املطًُ  ممدٔ يد٘ ايكددز٠ اًد٢ ادٌ ايطد ر ٚيد٘ َد ًٝد١   مذزٍ         

ٔ ايدداالا ألٕ   ٌٝ ايهفالٜد١   ٖدرا ايٓدٛا َد    ايهفالز  ٚممنال نالٕ ايٛ دٛب اًد٢ ضد   
  ادد ذا اْددداع ايػددس بدد ع  املهًفدد   ؿددٌ ايغددس      ايغددس  َٓدد٘ واددع ايػددس  

ٚحبؿٛي٘ ٜطكط ايفدس  ادٔ اآل دسٜٔ. ٜٚز ندد ايٛ دٛب اًد٢ املهًفد  نًُدال         
                                                           

 .60   آ١ٜ:  ضٛز٠ األْفال1ٍ)
 .65   آ١ٜ:  ضٛز٠ األْفال2ٍ)
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   نالْٛا َٔ املسابط  ٚاألقسب  يًهفالز املعزدٜٔ.

أٚ ايلددٔ أٚ  ٚز زٜددب   ٚ ددٛب ايددداالا ازضددزعداوٟ َددع  ؿددٍٛ ايعًددِ
اخلددٛف َددٔ ٖجددّٛ ايعدددٚ ايهددالاس اًدد٢ ايدد  و اإلضدد ١َٝ يزٓدددصٌٜ اخلددٛف آددد  

 ايعك ٤ مبٓصي١ ايكطع.  

 اننىع انثانً: انذفاع نطرد األعذاء )انذفاع إلخراج انكفار(

ٖدددٛ ايدددداالا يطدددسو ايهفدددالز ادددٔ بًددددإ املطدددًُ  ٚقدددساِٖ ٚأزاقدددِٝٗ       
١ اإلضدد ّ بعددد نطددسٖال  ر بٝكددٚم ددسا ِٗ َٓٗددال بعددد ايزطددًط اًٝٗددال  ٚمؾدد    

س٠ امل اددد  املطدددزه ٜٔ   ٚايطدددعٞ   زلدددال٠ املطدددًُ  َدددٔ أٜددددٟ ايهفدددٚأًُٗددال 
. ٚبزعددد   آ دددس ٖدددٛ إٔ بزدددالر ايعددددٚ ايهدددالاس بددد و املطدددًُ  بٗددددف املعزددددٜٔ

ازضددزعُالز ٚازضددزٝ ٤ بدد ٟ سلددٛ َددٔ أسلددال٤ ازضددزٝ ٤ ضددٛا٤ أنددالٕ اهسٜدداّل أّ         
 اقزؿالوٜاّل أّ اطهسٜاّل أّ ضٝالضٝاّل.

 ٛب ٖرا ايٓٛا َٔ ايداالا اس  ا    اٝجب ا٢ً املطدًُ  نالاد١ إٔ   ٚٚ
ٜرتنٛا اٝالمِ ٚأنفالمِ ٚأَٛامِ  ٜٚدااعٛا يطسو أاددا٤ اا ادٔ أٚيٝدال٤ اا     
أُ نالٕ آدٙ  الٙ برٍ  الٖ٘  أٚ َدالٍ بدرٍ َاليد٘  أٚ ضد ر بدرٍ ضد  ٘  أٚ       

ٌ اإلضد ّ َدٔ    ١ًٝ أٚ تدب  ؾساٗال   ٖدرا املكدالّ حلفدظ بٝكد١ اإلضد ّ  ٚأٖد      
 ّ . َٚددٔ ابددسش َلددالٖس أاددساو ٖددرا ايٓددٛا َددٔ ايددداالا يطددسو     تطددًط ايهفددس٠ اي٦ًددال

األادددا٤ اًطددط   اكددد ازهددب ايؿدد١ْٝٛٝٗ بالملطددًُ    اًطددط  ازددو ايطالكٝدد١   
 املطز د.

ْال األاًدد٢ )نالغددد ايغطددال٤  بدد ٕ ٖددرا ايددداالا ااكددٌ أْددٛاا دُّٚقددد أازدد٢   دد
ٚبددب اٝدد٘ ا زُددالا ايعطددالنس    ٚضددال٥ٌ ايكددسب يددسب ايع ددالو    ٚأالددِاجلٗددالو  

ٚاجلٓٛو َٔ أٌٖ اإلض ّ مبكداز َال بصٟ   مذزٍ ايهفس٠ اي٦ًدالّ ٚندسوِٖ َدٔ    
اي ًدإ اإلض ١َٝ  ا ٕ مل حيؿٌ از زُالا َدِٓٗ َدع اددّ ايع ٓدال٤ ادِٓٗ ندالْٛا       

ِ     رلً  باليٛا دب باليٓطد ١ ميدِٝٗ      ٚيدرا   .ٚاضدزحكٛا ككدب املًدو اجل دالز اًدٝٗ
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ألَدددس بددد  اَزثدددالٍ ٚ دددٛب اجلٗدددالو ازبزددددا٥ٞ يًددددا٠ٛ  أازددد٢ اكٗال ْدددال مذا واز ا
اإلض ١َٝ ٚايداالا يطسو ايهفالز أ ب و اإلضد ّ تعدٝفٔ ايثدالْٞ َُٓٗدال ييٚيٜٛد١      

 ايكطع١ٝ ٚيعدّ اغرتاط األذٕ   ايثالْٞ.

أادا٤ اإلض ّ املدمَٓ    ٌٔ  ِق ٔ َِ ِ ِٖايدٜالز أ اي ًد ايرٟ و  د ع ٚز ٜث طٔ ب 
ا ٕ ايٛا ب ا٢ً ايكالؾدٞ ٚايدداْٞ إٔ حيُدٌ ايطد ر      أ ٖرا ايفس  ايعٝين

َال واّ قالوزّا ا٢ً اً٘  ٚز مٕ األقدسب  َدٔ األز  ايدا اْزٗهٗدال ايهدالاسٕٚ      
 أٚا َٔ ك ِٖ يكسبِٗ َٔ األادا٤.

 األدنة عهى وجىب انذفاع مطهقًا

 : اآليات الكرمية أواًل
اجلٗدالو اجُٝدع    احلل مٕ ايداالا َٔ ايكزالٍ   ض ٌٝ اا ٖٚٛ أ د َؿالوٜل

: قٛيد٘ تعدالا   األوي١ ايداي١ ا٢ً ٚ ٛب اجلٗالو تدٍ اًد٢ ٚ دٛب ايدداالا َٓٗدال:    

  ٚز زٜددب   مندد م اآلٜدد١ ايهسميدد١     1)[ًَقَللبحِلٌُا يِللَ سَللبِيلِ اللَّللوِ الَّللزِييَ يُقَللبحِلًٌَُ ُنْ    ]

ٚاملساو   ض ٌٝ اا ِؾد ق٘ ا٢ً ايكزالٍ حلفظ ايدٜٔ ٚيداع اضدزٝ ٥ِٗ ادٔ بد و    
 طًُ .امل

  َعٓالٖدال ٚ دٛب    2)[ًَقَبحِلٌُىُنْ ضَخََّ لَب حَ ٌُىَ يِخْنَتٌ ًَيَ ٌُىَ الذْييُ لِلَّلوِ ]: قٛي٘ تعالا .1

قزالٍ ايهفالز ي٦  تكع از١ٓ َٔ ذٖدالب ايددٜٔ أٚ املدالٍ أٚ ايطدًطالٕ أٚ سلٖٛدال ممدال       
 تهسٖٕٛ  ٚاآل١ٜ ايهسمي١ ويب ا٢ً ٚ ٛب ايداالا بكطُٝ٘.

ُنٌا يُقَبِحُلٌَى يِلَ سَلِبيِل اللَّلِو ًَالَّلزِيَي كَفَلُشًا يُقَلبِحُلٌَى يِلَ سَلِبيلِ الطَّلبُ ٌثِ          الَّزِييَ آهَ] قٛي٘ تعالا: .2

  ٚاملدددساو َدددٔ أٚيٝدددال٤  3)[يَقَلللبحِلٌُا أًَْلِيَلللبََّ الشَّللليْطَبىِ إِىَّ كَيْلللذَ الشَّللليْطَبىِ كَلللبىَ  َلللعِيف ب 
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 ِٖ ايهفالز قطعاّل  ٚايداالا ٖٛ قزالٍ   ض ٌٝ اا.

 . 1)[يَبأَيُّيَب الَّلزِيَي آهَنُلٌا إِرَا لَِقيلخُْن الَّلزِيَي كَفَلُشًا صَضْف لب َيلَلب ُحٌَلالٌىُْن الْ َدْبَلبسَ         ] تعالا: قالٍ .3

َعٓدد٢ اآلٜدد١ ايهسميدد١ مذا ابزًدد٢ املطددًُٕٛ بكزددالٍ ايهفددالز ادد  بددٛش مددِ ايفددساز  
 ٚٚ ٛب ايداالا ٚايث الت مِ.

 ثانيًا: السنة الشريفة:
: _ أ اإلَالّ أبدٞ ا دد اا  عفدس ايؿدالوم     زٟٚ أ أبٞ بؿ  .1

 . 2) َٔ قزٌ   ض ٌٝ اا مل ٜعسفا٘ اا غ٦ٝاّل َٔ ض٦ٝالت٘)

مٕ اجلٗدالو بدالب َدٔ    : )_. ٚزٟٚ أ اإلَدالّ اًدٞ بدٔ أبدٞ ناليدب      2
أبٛاب اجل١ٓ ازح٘ اا خلالؾ١ أٚيٝال٥٘  ٖٚٛ ي دالع ايزكد٣ٛ ٚوزا اا   

 أددٛب ايددرٍ ٚ ًدد٘ احلؿدد١ٓٝ ٚ ٓزدد٘ ايٛأٝكدد١  اُددٔ تسندد٘ أي طدد٘ اا
غالز ٚأوٌٜ احلل َٓ٘ بزكٝٝع اجلٗالو  ٚككب اا  اي  ٤  ٚوٜ  باليؿ 

 . 3) اًٝ٘ برتن٘ ْؿست٘

أز : )  ؾددحٝ، ابددٔ  اليدددد   _. ٚزٟٚ اددٔ اإلَددالّ ذلُددد اي دددالقس    3
أ دد ى بالإلضدد ّ أؾددً٘ ٚاسادد٘ ٚذز٠ٚ ضددٓالَ٘  قًددب: بًدد٢  عًددب  

٠ ضددٓالَ٘ ٚاسادد٘ ايصنددال٠ ٚذزٚ: أَددال أؾددً٘ االيؿدد ٠  _اددداى  قددالٍ 
 . 4) اجلٗالو

 ثالجًا: اإلمجاع:
ز زٜب   قٝالّ اإلمجدالا اًد٢ ٚ دٛب ايدداالا ادٔ ايد  و اإلضد ١َٝ َدٔ         
ايهفددالز ٚاملػددسن  َددع ٚ ددٛو ايكددسز ايدددٜين َطًكدداّل أٚ اخلددٛف اًدد٢ بٝكدد١        

                                                           

 .15   آ١ٜ:  ضٛز٠ األْفال1ٍ)
 .9ف /19/ دٜ   11/ 1ّ  ٚضال٥ٌ ايػٝع١/ بالب 2)
 .8ف /13 دٜ   /11/ 1ّ/ بالب املؿدز ْفط٘  3)
 .3َٔ أبٛاب َكد١َ ايع الوات/  دٜ  1/ بالب املؿدز ْفط٘   4)
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 اإلض ّ بٌ ذيو َٔ ايكسٚزٜالت ز ازمجالاٝالت.

 رابعًا: الدليل العقلي:
َّ  ايعكٌ ٜطزكٌ بٛ ٛب  فظ بٝكد١ ا  ِ   س َطد اخَل إلضد ّ  اد    ايددٜٔ   الدٝ

َّددٚايدددْٝال َددع ذٖالبٗددال  ٚيددٛ ت    ِ ٓددال َي ٥َِكا  َُّقددأ ٌ   ايهفددالز  ٠ِٚ اد ا دد ٔ س َفددِب ح َهدد
ٚاملػسن  ا ٚزضٛي٘ ٚيٓال َعالغس املطًُ  ٚمٕ ا درتاّ ايددٜٔ ز ٜدزِ مز بدداع     

      ٕ ايطدًِٝ .   ايهفالز أ املطًُ   ٚايديٌٝ اًد٢ ٖدرا األَدس ايعلدِٝ ٖدٛ ايٛ ددا
اُعالغس املطًُ  ت ب٢ اضزٝ ٤ ايهفالز اًٝٗال  نُدال مٕ اضدزكال١َ ايددٜٔ ز تدزِ مز     
بسادع ٜدد ايهفددالز ادٔ املطددًُ   ٚاملطدًُٕٛ ٚمٕ ا زًفددٛا   آزا٥ٗدِ َٚددراٖ ِٗ      
ٚ  آالؾسِٖ ٚغدعٛبِٗ مز مْٗدِ َزحددٕٚ يطدسو أاددا٥ِٗ ٚؾدٝال١ْ أٚندالِْٗ.        

ز ايرتقدٞ ايددْٟٝٛ ٚاآل دسٟٚ  َٚدٔ     نُال مٕ كال١ٜ ايعكٌ َٔ ٖدرٙ احلٝدال٠ يدٝظ م   
َفددال  املعًددّٛ إ اضددزٝ ٤ ايهفددالز اًدد٢ بدد و املطددًُ    ميٓددع اددِٓٗ ندد  ايرتقددٝ   أ

َفددال  1)[ًَلَلليْ حَشْ َللَ عَنْلليَ الْيَيُللٌدُ ًَلَللب النَََّّللبسٍَ ضَخَّللَ حَخَّبِلل َ هِلَّللخَيُنْ  ]اٛاقدد،  ُّٚٔس   دداأُل   ٚأ

ع ندٌ ٖدرٙ مبجدسو اضدزٝ ٤ ايهفدالز      ايدْٟٝٛ ا  اص ٚز غسف ٚز نسا١َ  ا تفد 
بٌ يٛ ت ٌَ املٓؿد أو٢ْ ت ٌَ يكطع ب ٕ املطزفالو َٔ وٜٓٓدال   ا٢ً ب و املطًُ  

ٕ  يٝظ َٔ َرام ايػالزا املكدع إٔ ٜهٕٛ املطدًِ تدب مَدس٠ ايهدالاس       احلٓٝد أ
بٌ ايفطس٠ ايط١ًُٝ تٛ ب ايداالا ادٔ األٚندالٕ َدٔ ايهفدالز اي٦ًدالّ االيدداالا َدٔ        

 . هِ ايعكٌ ٚبٓال٤ ايعك ٤ ا٢ً ذيو١ ٚاأل هالّ ايفطسٜ
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 املبحث الثاني

 فضيلة الدفاع
أقطالّ اجلٗالو  ٚأالِ ايٛضدال٥ٌ ما زب ايع دالو  َٚدٔ قزدٌ      أاكٌايداالا  

ٜكددد َددع ايػددٗدا٤ ٜددّٛ ا ػددس  ٖٚددٛ ايػددٗٝد األندد   االيطددعٝد َددٔ ُقزددٌ بدد      
ٜددّٛ  _  ايؿددفٛف  ا ْدد٘ آددد اا تعددالا مبٓصيدد١ ايػددٗدا٤ املكزددٛي  َددع احلطدد 

إ  ٖٚدِ   ايكٝالَد١   ايطفٛف  قد ش  ساب  مِ اجلٓالٕ ٚاْزلستِٗ احلدٛز ٚايٛيدد  
 ْظ ٚاجلالٕ.أقٝالف ضٝد اإل

ِ  ب ْدد٘ بددب اًٝدد٘ ايددداالا اًٝػددٗس ضدد  ٘ ٜٚساددع زاٜدد١ اا اندد    ًَِدد ٔ  ا ُ دد َا
اإلضدد ّ  أٜددٔ ايطددالي ٕٛ حبفددظ غددسٜع١ ضددٝد  ٠ُس ٝ ددٜٚٓددالوٟ بدد ا٢ً ؾددٛت٘: أٜددٔ َك

ٔ بالاٛا أْفطِٗ بالجلٓالٕ ٚاحلٛز ٚايٛيدإ   زقال ايدسفب ايدس ٚف   األْالّ  أٜٔ َ
 ايسأ  أٜٔ املدااعٕٛ أ غسٜع١ ضٝد األَِ .

 أواًل: انمذافع انمقتىل شهٍذ

مٕ املكزٍٛ   ضال الت ايٛك٢ واالااّل أ ايٛنٔ ٜٓط ل اًٝ٘ آدٛإ ايػدٗٝد   
٘  َٚؿدام ي٘    اآل دس٠   ٚبسٟ اًٝ٘  هِ ايػٗٝد   ايدْٝال ٚاآل س٠. اٝث ب يد

َع  ًٛف اي١ٝٓ َال أادٙ اا يًػٗدا٤ َٔ ايدز الت ايساٝع١  ٚاملساتدب ايعًٝد١    
 ٚاملطالنٔ ايطٝ ١  ٚاحلٝال٠ ايدا١ُ٥  ٚايسقٛإ ايرٟ ٖدٛ أاًد٢ َدٔ ندٌ َهسَد١.     

ٜٚطكط   ايدْٝال ٚ ٛب تغطًٝ٘ ٚتٓٝطد٘ ٚتهفٝٓد٘  اٝددأ   أٝالبد٘ َدع ايددَال٤        
يفددسا٤ ٚاجلًددٛو اُٝددال مذا قزددٌ   ضددال ١ ٚز ٜٓددصا غدد٤ٞ َٓدد٘ ضددٛا٤ َددال نددالٕ َددٔ ا

 املعسن١ ٚأوزن٘ املطًُٕٛ ٚمل ٜهٔ ب٘ زَل احلٝال٠.

 ثانًٍا: انحث عهى طهة انشهادة

مٕ اا تعالا أاد يًػٗدا٤ املهالْد١ ايعلُٝد١ ٚايددز الت ايساٝعد١  ٚقدد بدٝفٔ       
ايكددسإٓ ايهددسِٜ مٕ ايػددٗدا٤ م ٝددال٤ آددد زبٗددِ ٜٓعُددٕٛ بالحلٝددال٠ ايطٝ دد١ ٚايددسشم    
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ًَلَلب حَحََْلبَيَّ   ]: ٚ ٌ    ٛاز زبِٗ ٚنٓف٘ ٚ   ٓالت٘ ٚ ٓالْ٘ . قالٍ اا اصايهسِٜ 

ادس   مبدال أاطدالِٖ اا        1)[الَّزِييَ قُخِلٌُا يَِ سَبِيلِ اللَّوِ أَهٌَْاح ب بَلْ أَضْيَبٌَّ عِنْلذَ سَبْيِلنْ يُشْصَقُلٌىَ   

ايدرٜٔ  َٔ اكٌ شا٥د اُال اضدزحكٛٙ بعًُدِٗ ٜٚطز ػدسٕٚ بد  ٛاِْٗ اوالٖددٜٔ      
ِ     تسنِٖٛ      ٜٚدسٕٚ ايٓعدِٝ املعفدد مدِ       َٝددإ اجلٗدالو  بد ِْٗ ضدًٝحكٕٛ بٗد

  ٝال٠ آد اا ز  ٛف اًِٝٗ اٝٗال ٚز حيصْٕٛ.

ًَلَللب حَُقٌلُللٌا ِلوَلليْ يُْقخَلللُ يِللَ سَللِبيلِ اللَّللوِ أَهْللٌَاثٌ بَلللْ أَْضيَللبٌَّ ًََل ِلليْ لَللب            ] ٚقددالٍ اا تعددالا : 

ٕ ٚز تدددزنٕٛ نٓٗٗددال  ألْٗددال يٝطددب   اددالمل احلددظ  أٟ ز تػددعسٚ  2)[حَشْللعُشًُىَ

ايرٟ ٜدزى بالملػالاس بٌ ٖٞ  ٝال٠ كٝ ١ٝ بسش ١ٝ متزدالش بٗدال أزٚار ايػدٗدا٤ اًد٢     
 أزٚار ضال٥س ايٓالع.

  أ الوٜدد  ادٜدددد٠ مٕ ايػددٗٝد ٜدددٛو     f)نُددال بددٝفٔ ايسضدددٍٛ األالددِ    
َدال  ايس ٛا ما ايدْٝال يٝطزػٗد َس٠ أ س٣ ملال ٜس٣ َٔ اكدٌ ايػدٗالو٠  ادسٟٚ: )   

َٔ ا د ميٛت ي٘ آد اا    ٜطسٙ إٔ ٜس ع ما ايدْٝال ٚمٕ ي٘ ايدْٝال َٚال اٝٗدال  
مز ايػٗٝد ملال ٜس٣ َٔ اكٌ ايػٗالو٠  ا ْ٘ ٜطسٙ إٔ ٜس ع ما ايدْٝال اٝكزٌ َس٠ 

ٜمت٢ باليس ٌ َٔ أٌٖ اجل١ٓ اٝكٍٛ ٜال ابدٔ آوّ نٝدد ٚ ددت     . َٚٓٗال )أ س٣
ٌ    اٝكددٍٛ: ٜددال زب  دد  َٓددصٍَٓصيدو  ٔ   اٝكددٍٛ: أضدد يو إٔ    اٝكدٍٛ: ضدد ٚمتدد

   اكٌ ايػٗالو٠تسوْٞ ما ايدْٝال االقزٌ   ض ًٝو اػسات املسات  ملال ٜس٣ َٔ 
ػددفع ايػددٗٝد   ضدد ع  َددٔ ٜقددالٍ: )  f)زضددٍٛ اا  َّأٚز٣ٚ أبددٛ ايدددزوا٤ 

  .أٌٖ بٝز٘

 أ دب يكد نالٕ املمَٓدٕٛ األٚيدٕٛ ٜزُٓدٕٛ ايػدٗالو٠   ضد ٌٝ اا  ٚنالْدب       
ٜدال أٜٗدال ايٓدالع    : ) _)أَ  املمَٓ  اًٞ بٔ أبٞ ناليدب  ايدز الت ميِٝٗ  قالٍ 

                                                           

 .169   آ١ٜ:  ضٛز٠ آٍ اُسا1ٕ)
 .154   آ١ٜ:  ضٛز٠ اي كس2٠)
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مٕ املٛت ز ٜفٛت٘ املكِٝ  ٚز ٜعجصٙ امالزب يٝظ أ املدٛت ذلدٝـ َٚدٔ مل    
املٛت ايكزٌ  ٚايرٟ ْفطٞ بٝدٙ أليدد قدسب١ باليطدٝد     أاكٌٜكزٌ  ٚمٕ  ميب

َّ َٔ َٝز١ ا٢ً اساؽ  . 1) أٖٕٛ اً

 اددددا٤  ٚاا َدددال اوزٟ َدددال اًٝعزددد  بٗدددرا ايكدددٍٛ ايدددرٜٔ لدددالإٛ يكدددال٤ األ 
 ايددرٟ لػددالٙ اجل ددالٕ  ٖددٌ ٜعزكددد أْدد٘ مذا ق ددع   بٝزدد٘ ٜٓجددٛ َددٔ اخلطددس  ٚمذا       
  سج ما ايكزالٍ قزٌ  ٚمٕ ندالٕ ٜلدٔ ذيدو اكدد  دالب آد٘ ٚا طد  اُٝدال ذٖدب          
 ميٝدد٘  دضدد٘  ادد  اخلددسٚج ما َٝدددإ ايكزددالٍ ٜدددْٞ ا ددٌ اإلْطددالٕ ٚز اي كددال٤       

ْطدالٕ ٜٚددداع آد٘ املددٛت مذا  دال٤ ا ًدد٘       اي ٝدٛت ٚوا ددٌ ايكؿدٛز حيُددٞ اإل  

 أَيْنَوَلب حَ ًٌُُللٌا يُلذْسِكانْ الْوَللٌْثُ   ]ٖٚدرا قددٍٛ اا ادص ٚ ددٌ ٚاقد،  ًددٞ   ذيدو     

 يَلللَِرَا ] ا  دددٌ اإلْطدددالٕ ز ٜكددددّ ٚز ٜدددم س     2)[ًَلَلللٌْ كُنلللخُنْ يِلللَ بُلللشًُ   هُشَللليَّذَةٍ  

   مٕ اخلددسٚج ما املٝدددإ يًددداالا   3)[قْذِهٌُىَجَللبََّ أَجَلُيُللنْ لَللب يََْللخَ ْسِشًُىَ سَللبعَت  ًَلَللب يََْللخَ   

ُ هنددٔ اإلْطددالٕ َددٔ ؾددعٛو ضددًِ احلسٜدد١           اددٔ ايعكٝددد٠ اإلضدد ١َٝ ٚاي ًدددإ ٜ 
ٚايهسا١َ  بُٝٓدال اي كدال٤   اي ٝدٛت ٚاُٖدالٍ ايكزدالٍ ميهدٔ األاددا٤ َدٔ ازازددا٤          

 ٚايعدٚإ.

 انتخهف عن انذفاعحرمة ثانثًا: 

٘ ايعصٜددص   آٜددالت ادٜددد٠ ٚ ددٛب   ٚقددد أٚ ددب اا تعددالا   ذلهددِ نزالبدد  
ايداالا باليٓفظ ٚاملالٍ  ٚمٕ ايزثالقٌ أ ايكزالٍ    ايدا٠ٛ ميٝد٘ ٜعزد  مًداّل ٜدٛب      

يَبأَيُّيَب الَّزِيَي آهَُنٌا هَلب َل ُلْن إِرَا ِقيللَ َل ُلنْ اًفِلُشًا يِلَ سَلِبيلِ        ]االاً٘ اًٝ٘  قالٍ اا تعالا: 

 ِليخُنْ بِبلْحَيَللبةِ اللذًُّْيَب هِلليْ الْل سِشَةِ يَوَللب هَخَلباُ الْحَيَللبةِ اللذًُّْيَب يِللَ الْل سِشَةِ إِلَّللب       اللَّلوِ اََّّللبقَلْخُنْ إِلَلَ الْلل َسْمِ أَسَ  
                                                           

 .8/ ف 13ٜ  /  د11/ ّ 1  ٚضال٥ٌ ايػٝع١ / بالب1)
 .78   آ١ٜ:ايٓطال٤ضٛز٠   2)
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اًدٝظ َدٔ غد ٕ املدمَٓ  بدالا ٚايٝددّٛ اآل دس ايدرٟ ٜهدٕٛ اٝد٘ األ ددس           . 1)[قَلِيللٌ 

األنُددٌ اًدد٢ األاُددالٍ ٚز َددٔ اددالوتِٗ إٔ ٜزخًفددٛا اددٔ ايددداالا   ضدد ٌٝ اا   
ٚأْفطِٗ مذا اس  مِ املكزكٞ ي٘  ألٕ ٖرا َٔ يٛاشّ اإلميدالٕ. قدالٍ   ب َٛامِ 

نْ إًَِّوَب الْوُ ْهِنٌُىَ الَّزِييَ آهَنٌُا بِبللَّوِ ًَسَسٌُلِوِ َُّنَّ لَنْ يَشْحَببٌُا ًَجَبىَذًُا بِل َهٌَْالِيِنْ ًَأًَفَُِليِ  ]اا تعالا: 

اعًدد٢ املددمَٔ  كدداّل إٔ ٜدددااع أٚ ٜعددصّ اًدد٢    2)[يِلَ سَللبِيلِ اللَّللوِ أًُْلَئِلليَ ىُللنْ الََّّللبدِقٌُىَ 

مٕ ايدرٜٔ ٜزخًفدٕٛ ادٔ ايدداالا أٚ      ايداالا اُٝدال مذا تعدس  ٚنٓد٘ ما ايعددٚإ.    
ٚز ٜطدزجٝ ٕٛ يكٛيد٘    -اا  ، ُِز ض د  -ايٓف  ايعالّ آدَال حيدٌ ايعددٚ   ب وْدال    

ًفَُِ ُنْ يِلَ سَلبِيلِ اللَّلوِ رَلِ ُلنْ سَيْلشٌ      اًفِشًُا سِفَبي ب ًََِّقَبل ب ًَجَبىِذًُا بِ َهٌَْالِ ُنْ ًَأَ] تعالا:

ٚ  ددالَنز ٚايددرٜٔ ٜ   3)[لَ ُللنْ إِىْ كُنللخُنْ حَعْلَوُللٌىَ   ٜٚزعًًددٕٛ بدداليزعً ت مَددال إٔ    ٕ م

ٜهْٛٛا َٔ قعفال٤ اإلميالٕ ايدرٜٔ اؾدٝ ب قًدٛبِٗ مبدس  ايكدعد اد  تصٜددِٖ        
س  ايٓفدالم.  ايهٛازث مز قعفاّل  ٚمَال إٔ ٜهْٛٛا َٔ املٓالاك  ايرٜٔ اؾدٝ ٛا مبد  

ٚز      أ١َ مذا اؾٝ ب مبثٌ ٖرٙ األَسا   اُال ذٍ قّٛ مز ٚ الاٛا َٔ   دس   
 ايطٝٛف.

 راتعًا: حرمة مىاالة انكفار:

ز بددٛش َددٛاز٠ أادددا٤ اا ٚزضددٛي٘ ٚ سَدد١ ايزعددالٕٚ َددع نددٌ َددٔ ٜطددالاد 
ايهفددالز   كددصٚ بًدددإ اإلضدد ّ َثددٌ اضددزخداّ األزاقددٞ ايعسبٝدد١ ٚاإلضدد ١َٝ   

ال حَجِلذُ قٌَْهالب يُ ْهِنُلٌىَ بِبللَّلوِ     ] ملطًُ  . قالٍ اا تعالا   ذلهدِ نزالبد٘ ايعصٜدص:   يكسب ا

الْوُ ْهِنُلٌىَ الْ َلبيِشِييَ    لَلب يَخَّخِلز  ]: ٚقٛيد٘ تعدالا    4)[ًَالْيٌَْمِ الْ سِشِ يٌَُادًُّىَ هَليْ ضَلبدَّ اللَّلوَ ًَسَسُلٌلَوُ    
                                                           

 .38   آ١ٜ:  ضٛز٠ ايزٛب1١)
 .15   آ١ٜ:  ضٛز٠ احلجسات2)
 .41   آ١ٜ:  ضٛز٠ ايزٛب3١)
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ٍٜٔ دد ٔ ُ دد  َا 1)[يَفْعَلللْ رَلِلليَ يَلَلليْسَ هِلليْ اللَّللوِ يِللَ  َللٍََّْ  أًَْلِيَللبََّ هِلليْ دًُىِ الْوُلل ْهِنِ َ ًَهَلليْ أادددا٤ اا  ٛا

  ٕ ِ٘ ٚزضددٛي٘ اكددد اْزفدد٢ اإلميددال ٚاضددزحل ايعددراب األيددِٝ   ايدددْٝال ق ددٌ   َددٔ قً دد
اآل س٠. ٚاملٛقد اإلض َٞ َٔ أادا٤ اا ٚزضٛي٘ ٖٛ كًل١ َٔ املدمَٓ  اًد٢   

 . 2)[يِي ُنْ  ِلْظَت  ًَلْيَجِذًُا]ايهالاسٜٔ بكٛي٘ تعالا: 

                                                           

 .28   آ١ٜ:  ضٛز٠ آٍ اُسا1ٕ)
 .123   آ١ٜ:  ضٛز٠ ايزٛب2١)
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 املبحث الثالث

 أحكام الدفاع ومقوماته
 أحكاو انذفاع: :أواًل

بب ا٢ً ايعًُال٤ ماال١ْ ايس٥ٝظ املطالا املزٛ ٘ يداع ايهفدالز ٚ فدظ بٝكد١     .1
اإلض ّ  ٚٚاظ ايٓالع ْٚؿدحِٗ ٚأَدسِٖ بدالملعسٚف ٚاز زٗدالو   ايدداالا       

ٚاوزٗددٕٚ   ْؿدس٠  دال     ٚإٔ ٜٓالوٟ ايعًُدال٤   ايٓدالع: أٜدٔ كد ٠ اإلضد ّ      
األْ ٝال٤  أٜٗال ايٓالع ايدْٝال واز آال٤ يدٝظ يهدِ اٝٗدال َكدسف  ٚاملدٛت أَدالَهِ ٚز       
  ف يهِ َٓ٘  ا ٝعٛا أْفطدهِ بسقدال اا ٚاجلٓد١ ق دٌ إٔ متٛتدٛا َدع اخلٝ د١        

 ٚاخلطسإ ٚاحلسَالٕ َٔ اجل١ٓ ْٚعُٝٗال ٚاحلٛز ٚايٛيدإ.

ٚازازُدددالو ٚايٛأدددٛم بددد٘  ٜٓ غدددٞ يًُددددااع   طدددٔ ايزٛندددٌ اًددد٢ اا     .2

ٕ  ز  1)[كَللنْ هِلليْ يِئَللتٍ قَلِيلَللتٍ  َلَبَللجْ يِئَللت  كَلل ِ َةا    ] ٚازن٦ُٓددالٕ بكٛيدد٘ تعددالا:     ٚأ

ٜعزُدٚا ا٢ً قٛتِٗ ٚأضًحزِٗ ٚنثدستِٗ ٚ طدٔ تددب ِٖ  اد ٕ اا  طدب      
 َٔ تٛنٌ اًٝ٘ ٚاضزٓد ميٝ٘.  

ٜٚهْٛددٛا  إٔ ٜساددع املدددااعٕٛ املطددًُٕٛ األقددغالٕ ٚايعدددا٠ٚ اُٝددال بٝددِٓٗ     .3
  ٚ َدال ٚقدع بٝدِٓٗ َدٔ ايفدر ٚاحلدسٚب  ٜٚدسٚا أْفطدِٗ          اٛ ٓالض د ز ٜ نٓفظ ٚا دد٠ 

ز  -ن ِْٗ  ًكٛا اآلٕ َٔ نزِ ايعددّ  ٚمذا ٚقعدب بٝدِٓٗ ازٓد١ ضد  ٗال ايهفدالز       
ٚإٔ ٜهددٕٛ َددال    يدد٦  ٜطُددع بٗددِ ادددفِٖٚ.بالإلؾدد رتدددازنٖٛال  - اُا ، ُِض دد

ٔ   ٚزا٤ اجل ١ٗ زؾٝٓاّل َٚزُالضهاّل  ا ٕ  ٚزا٤ املددااع  ٜػددٕٚ أشز املددااع     َ د
ٜٚكالافٕٛ اجلٗد   متالضو اجل ١ٗ ٚضد ا زٝال دالت اوزُدع اإلضد َٞ اًدِٗ     

 ٜهٕٛ  صا٤ ايداالا ٚمٕ مل حيًُٛا ايط ر.

                                                           

 .249   آ١ٜ:  ضٛز٠ اي كس1٠)
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بٛش يًس٥ٝظ املطالا أٚ قال٥د اجلدٝؼ إٔ بد  ايٓدالع اًد٢ احلدسب ٚايدداالا        .4
يس دٛا ما أًٖدِٗ    ز٢ بكٗسِٖ ا٢ً ااالْز٘ َٚطالادت٘  َٚٓع املددااع  َدٔ ا  

 مز َع ازضزغٓال٤ آِٗ بغ ِٖ .
بٛش يًس٥ٝظ املطالا أٚ قال٥د ايعطالنس ٚاجلٓٛو ٚاجلٝٛؽ األ در َدٔ  دساج     .5

ٚايعزددالو  بالألضددًح١األزاقددٞ ٚك ٖددال ٚؾددسا٘   تكٜٛدد١ اجلٓددٛو َددٔ تٗٝصٖددال   
ٚايصاو  نُال بٛش ؾسف ايؿدقالت ايٛا  ١ َدٔ شندال٠ األَدٛاٍ ٚشندال٠      ٕٔم ٚامُل

ب٘ َٔ زوف امللالمل ٚدلٍٗٛ املاليدو ٚاملدالٍ املٓدرٚز يٛ د٘ اا يٝ ؿدسف      ايفطس٠ َال 
  ذلالٍ ايُكسبالت ٚك ٖال ٚايؿدقالت املٓدٚبالت. ٚؾساٗال   ايداالا االِ َدٔ  
ؾددساٗال اًدد٢ ايفكددسا٤ ٚاملطددالن  ٚايسقددالب ٚأبٓددال٤ ايطدد ٌٝ. بددٌ بددٛش يًددس٥ٝظ  

 .املطالا األ ر َٔ َالٍ املطًُ  َال ٜهفٝ٘ يطد ا زٝال الت ايداالا

إلضدد ّ يُٝددع أْددٛاا احلٝددٌ   بددٛش ايزٛؾددٌ ما واددع ايهفددالز اددٔ بدد و ا    .6
  ا ٕ احلسب  دا١  نُال بدٛش  فدس اآلبدالز ٚندِ أاٛاٖٗدال  زد٢ ٜكدع        ٚاخلدا

ايهفالز اٝٗال  نُال بدٛش ا دساقِٗ بد ٟ نسٜكد١ نالْدب أٚ بد كساقِٗ أٚ بالو دالٍ        
   ايطِ   نعالَِٗ ٚغسابِٗ. ٖرا َال أازد٢ بد٘  ددْال األاًد٢ نالغدد ايغطدال٤      

  نُدال بدٛش   ايدداالا     1)نزالب٘ )نػد ايغطدال٤ ادٔ َ ُٗدالت ايػدسٜع١ ايغدسا٤      
مذزٍ ايعدٚ ايهالاس ب ٟ نٝف١ٝ َدٔ ايطدسم  نكطدع ايػدجس أٚ ضدد املٝدالٙ ٚضدد        
نسم املمٕ ٚاضدزخداّ احلٝدٌ  زد٢ يدٛ تٛقدد اًد٢ يد ظ املددااع  املطدًُ           

 ي الع ايهفالز يٝزٛؾًٛا ميِٝٗ  ز٢ ٜٓككٛا اًِٝٗ.
ُالٍ اآلزت املٛضددٝك١ٝ ٚايغٓددال٤ ٚك ُٖددال َددٔ األَددٛز املػددجع١  بددٛش اضددزع .7

يًٓددالع مذا تٛقددد اًٝٗددال ْلددِ اجلٓددٛو ٚتػددجٝعِٗ اًدد٢ ايددداالا ٚقطددع وابددس      
 املعالْدٜٔ م ٛإ ايػٝالن  َٔ ؾٗال١ٜٓ ٚأَسٜهٝ .

ٍ : )fَٚٓدد٘ واددال٤ ايددٓ   ايددداال٤ آددد ايزكددال٤ ايهفددالز بالملدد أٛز  .8 َ ٓددص  ايًددِٗ 
                                                           

 .381/ 4  نػد ايغطال٤ 1)
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ٖ دد احلطددالب  دلددس  ايهزددالب  ضددسٜع    ّ األ ددصاب ٜددال ؾددسٜ   ٔصٟ ايطددحالب  أ
 َ ايعلدِٝ  انػدد    ايهدسبِ  املكدطسٜٔ ٜدال نالغدد     واد٠ِٛ  ب ٝ د ِجاملهسٚب   ٜال 

 . 1) ُٞ  ا ْو تعًِ  اليٞ ٚ الٍ أؾحالبٞنسبٞ ٚك

تب ا٢ً املدااع ؾ ٠ اخلدٛف مذا تطدًط ايعددٚ  ٚأ هالَٗدال َٛنٛيد١ ما       .9
  ٔ  سٜدس ٚذٖدب مذا ندالٕ     ذلًٗال  نُال بٛش يًُدااع ي ظ َال ز بٛش ي٘ ي طد٘ َد

ٚ  ب ٖ س ممال ٜ   .٘ خالُاٜ ب٘ ايعدٚ 

 ُٗال  االملخاليف١ُِْذ ميدٜٔ   ايداالا اكّ  أ ااز الز ايلالٖس  ٛاش رلاليف١ ايٛا .10
  . ز نالا ١َ ملخًٕٛم   َعؿ١ٝ اخلالِئل  مذ )مُال   ٖرا األَس ز ٜعدف اكٛقاّل

 ػددٞ تددصبِٗ  ز تك ددٌ وادد٠ٛ ايهفددالز بالألَددالٕ يًُطددًُ   ٚز ضددُٝال مذا     .11
انزف٢ بدريو إلأ دالت اددّ     ٔ ٝ ًُِِط ُ ًِٚتُعِٗ يًكزالٍ. َٚٔ ْلس   اداٚتِٗ ِي

 ٚ  .ِ ٖ د ٜ هالَ  ف س ا أَالِْٗ 

يَبأَيُّيَلب الَّلزِييَ   ] س١َ ايفساز ٚٚ ٛب ايث الت آدد َ قدال٠ ايهفدالز. قدالٍ تعدالا:       .12

ٌىُنْ الْ َدْبَبسَ ًَهَيْ يٌَُلِّيِنْ يٌَْهَئِزٍ دُبُشَهُ إِلَّب هُخَحَشْي لب لِقِخَلب     آهَنٌُا إِرَا لَقِيخُنْ الَّزِييَ كَفَشًُا صَضْف ب يَلَب حٌَُلا

 . 2)[أًَْ هُخَحَيْضاا إِلََ يِئَتٍ يَقَذْ بَبََّ بِغَضَب  هِيْ اللَّوِ

٢ْٗ اإلض ّ أ اذاا١ األضساز احلسب١ٝ  ْٚٗد٢ ادٔ  دٛ  االَد١ ايٓدالع       .13
ألْٗددِ ٜٓؿددسإٛ اددٔ أاُددالمِ       أَددٛز احلددسب ملددال اٝدد٘ َددٔ مقددساز بٗددِ    

ٜٚٝطدسٕٚ جلٛاضددٝظ ايعدددٚ ازند ا اًدد٢ أضددساز املطدًُ   ٚ  ذيددو َددال ز    
لف٢ َٔ قسز ٚاطالو. نُال حيسّ نٌ ايداالٜالت املغسق١ ايا تموٟ ما  دٛز  

 املطًُ  ٚتكالاطِٗ أ ايداالا ٚتٗالِْٚٗ ز ضالَ، اا.
                                                           

اجلدالَع   ;17/  ددٜ   46بدالب    أبٛاب  ٗالو ايعدٚ/  109 /11 َطزدزى ايٛضال٥ٌ ;217  اجلعفسٜالت 1)
 .1678 دٜ   /195 /4 ايؿحٝ،

 .16  15   آ١ٜ:  ضٛز٠ األْفال2ٍ)
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الر   األغدٗس احلدسّ   مٕ ايكزالٍ يداع اازددا٤ ايهفدالز ادٔ بد و املطدًُ  ٜ د       .14
ٖٚٞ ذٚ ايكعدد٠ ٚذٚ احلجد١ ٚذلدسّ احلدساّ ٚز دب األؾدب  ٖٚدرٙ األغدٗس         

 حيسفّ ايكزالٍ اٝٗال ابزدا٤ً َٔ املطًُ  ٚيهٔ حيٌ ايكزالٍ يسو ازازدا٤.

 ثانًٍا: مقىمات انذفاع:

.مٕ اإلميالٕ بدالحلل ايدرٟ ٜددااع   ضد ًٝ٘ زندٔ زند  َدٔ أزندالٕ ايدداالا  اد            1
سب اإلميالٕ َصاصا ايعكٝد٠  ا ٕ اإلميدالٕ قد٠ٛ   ايدداالا ز    ٜد ٌ املدااع َكط

تكٌ أ ق٠ٛ ايط ر االْ٘ ٜكدّ ا٢ً ايكزدالٍ ٜٚدٛٓنٔ ْفطد٘ اًد٢ تكددميٗال  ٚمٕ      
ٜددمَٔ ب ْدد٘ َعددٛ   حبٝددال٠ أاكددٌ ٚضددعالو٠ أنُددٌ ٚ دد  أ ددٌ  ٖٚددٞ  ٝددال٠    

ٔ  يكٛي٘ تعالا: ٌا يَِ سَبِيلِ اللَّوِ أَهٌَْاح ب بَللْ  ًَلَب حَحََْبَيَّ الَّزِييَ قُخِلُ] ايػٗدا٤   اجلٓالٕ  َٚرا

 . 1)[أَضْيَبٌَّ عِنْذَ سَبْيِنْ يُشْصَقٌُىَ

: f. إٔ ْػعس املعزددٜٔ ايهدالاسٜٔ ب ْٓدال أَد١ ٚا دد٠ ٜٚزحكدل اٝٓدال قدٍٛ ايدٓ           2
َثٌ املمَٓ    تٛاوِٖ ٚتدسااِٗ نُثدٌ اجلطدد ايٛا دد مذا اغدزه٢ َٓد٘       )

املطدًِ أ دٛ   : ) _). ٚقٛيد٘   اكٛ تداا٢ ي٘ ضال٥س اجلطد باليطٗس ٚاحلُد٢ 
 . اهٌ از  َٔ أزاقٞ اإلضد ّ َدٔ ِ ُد٢ اا    املطًِ ز لري٘ ٚز ٜطًُ٘

 تعالا  ا  ٜؿ، إٔ ْرتى َال ٖٛ   ا٢ اا تعالا ٜع   اٝ٘ أادا٤ اا.

. بٝالٕ ايغًلد١ اًد٢ ايهدالاسٜٔ ٚايرتا دِ َدال بد  املطدًُ    ْٚػدس ايسادب            3

يَبأَيُّيَللب الَّللزِييَ آهَنُللٌا قَللبحِلٌُا الَّللزِييَ يَلُللًٌَ ُنْ هِلليْ ] تعددالا:ْفددٛع أادددا٤ اإلضدد ّ قددالٍ اا 

 . 2)[الْ ُفَّبسِ ًَلْيَجِذًُا يِي ُنْ  ِلْظَت  ًَاعْلَوٌُا أَىَّ اللَّوَ هَ َ الْوُخَّقِ َ

. إٔ ٜٓزؿددس املدددااع اًدد٢ ْفطدد٘ ايددا بدد   ٓ ٝدد٘ ٚتهددٕٛ أٖددٛا ٙ ٚغددٗٛات٘        4
ٗٝد٘  اد  ٜٓزؿدس اًد٢ اددٚٙ ايدرٟ حيُدٌ ايطد ر          القع١ ألَدس اا تعدالا ْٚ  
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َدال  دالف   : )_ ز٢ ٜٓزؿس ا٢ً ْفط٘ َٔ غٗٛاتٗال  اكد قالٍ شٜدد بدين اًدٞ    
 ا .قّٛ  سَّ ايطٝٛف مز ذ ٓيٛ

. ايزطًٝ، باليؿ  ٚاملؿالبس٠ ا ٕ احلسب ب ٤ اإلْطال١ْٝ ٜؿح ٗال ْكـ   ايثُدس  5
ٛ اإلزاو٠ ايكٜٛد١  ٚاخلٛف ٚازقطساب ٚايكًل ٚز ا ج يريو مز باليؿ  اٗد 

 ٚايعصّ ايؿالوم.

اًدِ     .إٔ ٜدااع   ض ٌٝ اا ز أل ٌ ا١ٝ أٚ اؿد ١ٝ اكدد ٜد ًد٘ ذيدو     6
ٖٚرا َال ٜموٟ ما قعد ايٓفظ أ ايكزالٍ اُدٔ  د  قً د٘ َدٔ اإلميدالٕ بدالا       

 ا ْ٘ ٜهٕٛ َٓ٘ ايزخالذٍ   ٚقب ايػد٠.

 : انرئٍس انمطاع:ثانثًا

ًٝد١ ذات األُٖٝد١ ايهد  ٣ ايدا ترتندص      ملال نالْدب احلدسب َدٔ األاُدالٍ اجلً    
اًٝٗال ضعالو٠ األ١َ ٚغكال ٖال   واع ايعدٚإ آٗال  نالٕ اي شّ ٚ دٛو ايدس٥ٝظ   
ا ٓو اٝٗال ايرٟ حيطٔ مواز٠ اجلٝؼ ٚي٘ اي ؿ ٠ ٚاخلد ٠ بطدسم ايٓجدالر اٝٗدال      
ٚي٘ َٔ املطه١ ٚايعؿ١ُ َدال ميٓعد٘ َدٔ اإلكدسا٤ بفدٛاتٔ احلٝدال٠ َٚ دالٖت املًدرات         

َ طدالا    ايؿالزا١  ي٘ أ تدب  غمٕٚ ايفٛش ٚايلفس. ٚايداالا َال حيزدالج ما ز٥دٝظ 
ٚأٖددٌ يًساعدد١  يدد٘ أغددٝالا ٚات ددالا ٚزأٟ ضدددٜد ٚبدد ع غدددٜد  قالبددٌ يًطٝالضدد١    

يدد٘ َعسادد١ مبحالزبدد١ ٚرلالؾدد١ُ ايهفددالز  ٚايفجددالز ٚاألغددكٝال٤ مذا أَددس    ٚايس٥الضدد١ 
 اْكدددالوٚا ألَدددسٙ  ٚمذا ْٗددد٢ ٚش دددس اْزٗدددٛا يص دددسٙ  ذٚ بؿددد ٠ ٚؾدددال ب زأٟ

ٚتدب   االمل بطسٜك١ ايطٝالض١ ٚاالزف بددقال٥ل ايس٥الضد١  ؾدال ب موزاى ٚاٗدِ     
ٕ  ٜكدّٛ ب االمدال  ٜٚزهًدد حلُدٌ أأكالمدال  ز إٔ ٜهدٕٛ        ٚأ الت ٚ صّ ٚ صّ أ

جلددالَع  الضددٔ األقددٛاٍ ايددسأٟ احلددسٟ بالزت ددالا  ٚا َدٔ ايٛضٛاضدد   ٚؾددال ب  
ٍ  ايكالبددٌ ٖٝ دد١ عكددع مددال األبطددالٍ  ٚتددرٍ مددال احددٍٛ ايس ددال      ٚ ٚاألاعددالٍ ذ 

٘     ط ٔ ايط ٠   ٝد اي ؿد ٠  مذا ككدب ٖالبد     اخل   بفٕٓٛ ايطٝالض١يًس٥الض١
 احلدسب  ٚز    ايكالضِ باليط١ٜٛ  ز بدالملزٗٛز   األضد ايكسكالّ  ايعالوٍ باليسا١ٝ
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تدب  ٚ ه١ُ  ٚاصّ   األَٛز ُٖٚد١  ضد  ٘ ايدداال٤     ٚ بالجل الٕ املكطسب  ذ 
 ٚ ٛفتدد٘ َددٔ ازازُددالو اًدد٢ زب األز   ايطددُال٤  َدد شّ يًعُددٌ ب  هددالّ اا  ٚق

تعالا  ٚإٔ ٜهثس اي ػالغ١ ٚايز طِ   ٚ ٘ أؾحالب٘  ٜٚصٜد ايًطد ا٢ً َدٔ يد٘   
َفصٜدد١ اًدد٢ أؾددحالب٘  ٜٚهثددس ايًددّٛ ٚايعكددالب اًدد٢ َددٔ قؿفددس   ا الزبدد١ يٝكددع    

. ٚإٔ ٜعزُدد اًد٢ اا  ٜٚس دع األَدٛز ميٝد٘  ٚز ٜهدٕٛ يد٘        ٠ِس ٝ د املدااعٕٛ   ايغ 
ٗفددالز  ٚإٔ ز ٜددٛوا غدد٦ٝاّل َددٔ      تعٜٛددٌ مز اً ٝدد٘  ٜٚطددٓد ايٓؿددس ما ايٛا ددد ايك

األضددساز مز آددد َددٔ لددالف بطددؼ املًددو اجل ددالز  ٚإٔ ٜكددِٝ غددعال٥س اإلضدد ّ     
ا ٛ ٓ ددٝف  ٝ ِيٚبعدٌ َددمذْ  ٚأ٥ُد١ مجالادد١   اطدهس اإلضدد ّ  ٜٚٓؿدب ايددٛاال      

 ٚ يطدعالو٠ األبدٜد١    ا   نًب ايفٛش بالٛ   كِفس ٜ ْكـ ايدْٝال ايد١ْٝ يًجٝؼ ٚايسا١ٝ  
٘      ا أَس  ًٍٛ امل١ٝٓ  ب ٝالٕ إٔٛ ًُٗٔفط ٜٚ    ٚمٕ َدٛت  املدٛت ز بدد َٓد٘  ٚز َفدسف آد

ايػددٗالو٠ اٝدد٘ ضددعالو٠  ٚمٕ املٝددب غددٗٝد  ددٞ آددد زبدد٘  َعفددٛ اددٔ مًدد٘ ٚذْ دد٘   
ٚيًددس٥ٝظ املطددالا   ايددداالا م  ددالز ايٓددالع اًدد٢ ايكزددالٍ ٚايٓددصاٍ  ٚيدد٘ ا ددر َددال    

جلٓدٛو يدسو أٖدٌ ايهفدس ٚايطغٝدالٕ ٚاجلحدٛو َدٔ        ٜزٛقد اًٝ٘ تددب  ايعطدالنس ٚا  
ايسا١ٝ مبكداز َال ٜداع ٖمز٤ ايهفدالز األغدكٝال٤ مذا تٛقدد ايدداع اًٝد٘   اد ٕ مل       

ٚندٌ   األضًح١ِٜد ا ر َٔ اي عٝد بكدز َال ٜداع ب٘ ايعدٚ املسٜد. ًٜٚصَ٘ أاداو 
َددال ٜعددصش ايٓؿددس   املعسندد١  َددٔ أاددداو ايطعددالّ ٚايػددساب  ٚنًُددال نددالٕ ايددصاو   

يدٛزى  رلالن داّل يًغددا٤: )   _ِ اٗٛ جلًب ايك٠ٛ أ هِ  قالٍ ضٝد األٚؾٝال٤ أوض
  .َال ا د زب األز  ٚايطُال٤

َ خ  ج ٔسخ ٜٚٓ غٞ يس٥ٝظ املطًُ  إٔ ز ٜ    اخلدسٚج   د ِٖفد ص   ٖٚدٛ املُ ّزرِفَع٘ 
ايددرٟ ٜهثددس َددٔ األ  ددالز ايطدد١٦ٝ ٚا ددز م األقددٛاٍ ايهالذبدد١  زدد٢   ٚز امُلس ِ ددد 

ٚ   ٜكطسب ايٓالع َٓٗ ز َدٔ ٜٛقدع   ال  ٚز َٔ ٜزجطظ اًد٢ ادٛزات املطدًُ   
٢ َددٔ اددسازٙ اٝخزددٌ ايعطددهس   ػ ددخ   ٚز اجل ددالٕ ايددرٟ ٜ  ايعدددا٠ٚ بدد  املطددًُ  

 بال ز ي٘.
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ٜٚٓ غٞ يًس٥ٝظ املطدالا إٔ ٜ  در ايعٗدد ٚاي ٝعد١ َدٔ ايكدالو٠ ايدرٜٔ ٜٓؿد ِٗ         
 ا٢ً ايعطدالنس ٚاجلٝدٛؽ ٚإٔ بعدٌ يد٘ َدٔ أؾدحالب ايدسأٟ ٚايزددب  ٚايدٜالْد١         

َّ ما اكًدد٘ اكددّٛز    ٚاألَالْدد١ مجعدداّل ٜطزػدد ِٖ   األَددٛز ادد ٕ َددٔ اضزػددالز قدد
 ُأ س.

ٕ  ٜٚٓ غٞ مِ ايداال   ممدال ٜزكدُٔ نًدب    ٤ آد احلسب مبال بسٟ اًد٢ ايًطدال
ايٓؿس٠  ٚأاكً٘ ايداال٤ املٓطٛب ما ضٝد األٚؾٝال٤ اإلَالّ اًٞ بٔ أبٞ ناليدب  

ايهفدالز  َدع قدٍٛ:       ب ٕ ت  در ق كد١ َدٔ ايدرتاب ٚتسَدٞ   َكالبًد١ ٚ دٛٙ       _
 غالٖب ايٛ ٛٙ.

 راتعًا: انرعٍة:

  َٚددٔ لاليفدد٘ اكددد  دداليد اا   ب اًدد٢ ايٓددالع نالادد١ ايددس٥ٝظ املطددالا   تدد
نُال ا٢ً ايٓالع إٔ ٜك ًدٛا اًٝد٘ ٜٚزطدالبكٛا     ٚزضٛي٘ ٚاضزحل ايغكب َٔ اا.

َددٔ ضددال٥س اجلٛاْددب ميٝدد٘  ٜٚٓددالوٚا بدد ا٢ً ايٓدددا٤ قددال٥ً  يدد٘: أزٚا ٓددال يسٚ ددو   
 صَ٘  ٜٚك٣ٛ ا٢ً ذلالزب١ أادا٤ اإلض ّ  صَ٘.ايفدا٤  يٝػزد ا

ٚإٔ تكددّٛ ايساٝدد١ اًدد٢ تكٜٛدد١ نًُدد١ املطددًُ  ٚاإلضدد ّ  ٚأز ٜددد ًٛا    
احلسب مز بعد اضزجالش٠ ايس٥ٝظ املطالا  ٚز ٜعًُدٛا اُدّ  َُٗدال مز بعدد ايعًدِ      
ب زاوت٘  ٚإٔ ٜ حٝطدٛا بد٘ م الند١ ايثٝدالب بالي ػدس  ٜٚددٚزٚا اًٝد٘ وٚزإ اماليد١         

يكُددس  ادد ِْٗ  ُٝدد١ ٖٚددٛ اُٛوٖددال  مذا قددالّ قالَددب ٚمذا َددالٍ َاليددب َٚددال  اًدد٢ ا
اضزكالَب  ٚمذا ْؿب مِ ز ضال٤ َزعدوٕٚ ٚ ب ات الاِٗ نُدال ٚ دب ات الاد٘    
ٚز بٛش يًساٝد١ ايفدساز مذا ايزكد٢ ايؿدفالٕ ٚتكالبدٌ اجلُعدالٕ  ٚز ٜزٛقفدٛا ادٔ         

ٚقدب   ايداالا مز بعدد إٔ ٜد ذٕ مدِ  ٚتهفدٞ ايزهد  ٠ ايٛا دد٠ آدد ندٌ زنعد١         
ايددداالا مذا مل ٜددزُهٔ املكالتددٌ َددٔ أوا٤ ايؿدد ٠ ب  صا٥ٗددال ٚغددسا٥طٗال نُددال أازدد٢   

  دْال األا٢ً نالغد ايغطال٤.
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 املبحث الرابع

 املرابطة
 أوال : تعرٌف انمراتطة:

زؾدددالو حلفدددظ احلددددٚو ٚايثغدددٛز   بددد و املطدددًُ  َدددٔ ٖجدددّٛ ٖٚددٞ اإل 
  ٚايثغدس   شَد١ يدريو  ٍ ايايهالاسٜٔ ٚاملساو بالإلزؾالو ٖٞ ت٦ٝٗد١ ايدٓفظ ٚاألَدٛا   

ٖددٛ احلددد املػددرتى بدد  واز ايهفددس ٚواز اإلضدد ّ أٚ نددٌ َٛقددع لددالف َٓدد٘       
لؿـ اٝ٘  ص٤ َٔ اجلٓٛو يًٛقٛف ا٢ً احلدٚو  ز٢ ز تغص٣ وٜدالز اإلضد ّ   
ا٢ً    كس٠  ٚز بد يًثغٛز َدٔ  الَٝد١ قٜٛد١ يًُكدالتً  تُدٞ بد و اإلضد ّ        

ملٓدع اازددا٤ ايهفدالز َٚٓدال صتِٗ ق دٌ       َٔ ٖجّٛ املعزدٜٔ  االملسابط١ باليثغٛز ٖٞ
 إٔ ٜٛكًٛا   وا ٌ األزاقٞ اإلض ١َٝ االيسبالط ٜزكُٔ َعالْٞ أ أ١:

ايددددٜالز  احلساضددد١ ايػددددٜد٠ حبٝددد  ز تهدددٕٛ أغدددس٠ ٜٓفدددر َٓٗدددال ايعددددٚ ما  .1
ّ    اكس وازِٖ مز ذيٛا  ألْ٘ )اإلض ١َٝ   نُال قدالٍ اإلَدالّ اًدٞ    َال ُكصٟ قٛ

 ._ابٔ أبٞ ناليب 

زٖدالب ايعددٚ ٚ عًد٘    دٛف ٚٚ دٌ َطدزُسٜٔ  مذ       مموٟ ما املسابط١ ت .2
 ٜعًِ إٔ ٚزا٤ املسابط١  ٝػاّل حيُٞ ايدٜالز.

3.  ٜ ت٢ املمَٓدٕٛ اًد٢   م إٔ ٜهٕٛ ٖٓالى اضزعداو َطزُس يًكزالٍ ٚايزدزٜب ا  
 .٠ٍسَِّك ٔٔٝ ِ 

 ثانًٍا: فضم انمراتطة:

ايعصٜدص:     اإلض ّ ا٢ً املسابط١ ٚبٝالٕ اكًٗال  قالٍ اا   ذلهدِ نزالبد٘   

. ٚقد زٟٚ ادٔ   1)[يَبأَيُّيَب الَّزِييَ آهَنٌُا اصْبِشًُا ًَصَببِشًُا ًَسَابِطٌُا ًَاحَّقٌُا اللَّوَ لَعَلَّ ُنْ حُفْلِحٌُىَ]
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َٔ زابدط َٜٛداّل   ضد ٌٝ اا ندالٕ يد٘      قالٍ: ) fأ ضًُالٕ ا ُدٟ أ ايٓ  
ٜدّٛ     يسبالط: )f. ٚزٟٚ أٜكاّل أ ايسضٍٛ األالِ  1) نؿٝالّ غٗس ٚقٝالَ٘

ض ٌٝ اا تعالا ؾالبسّا ذلزط اّل َٔ ٚزا٤ ادٛز٠ املطدًُ    كد  غدٗس زَكدالٕ      
َٔ ا الو٠ َال١٥ ض١ٓ ؾٝالّ ْٗالزٖال ٚقٝالّ يًٝٗال  ٚيسبالط ّٜٛ   ضد ٌٝ اا   أاكٌ

ؾالبسّا ذلزط اّل َٔ ٚزا٤ اٛزات املطًُ    غٗس زَكالٕ ااكدٌ آدد اا َدٔ    
زٌ دلالٖددّا أٚ َدالت َسابطداّل احدساّ     أيد ض١ٓ ؾٝالّ ْٗالزٖال ٚقٝالّ يًٝٗال  َٚٔ ق

مٕ نٌ َٝب لزِ : )f . ٚزٟٚ أ ايٓ  األنسّ ا٢ً األز  إٔ ت نٌ حلُ٘
.  2) ا ْد٘ ٜددّٚ يد٘ اًُد٘ ما ٜدّٛ ايكٝالَد١       ا٢ً اًُ٘ مز امُلساِبط   ض ٌٝ اا 

اٝٓددالٕ ز متطدُٗال ايٓددالز: اد  بهددب َددٔ  ػد١ٝ اا  ٚادد  بالتددب    : )fٚآد٘  
   ايٓدالع ز دٌ ممطدو بعٓدالٕ اسضد٘        ) f ٚقالٍ . 3) تسع   ض ٌٝ اا

أٟ نًُدال ٜطددُع أَددسّا اٝد٘  طددس اًدد٢     ضد ٌٝ اا نًُددال هددع ٖٝعد١ نددالز ميٝٗددال  
املطًُ  نالز ميٝ٘  ٚقد اًدِ املمَٓدٕٛ األتكٝدال٤ اكدٌ املسابطد١ اهدالْٛا ٜسابطدٕٛ        
 رلزددالزٜٔ  ٚنددالٕ بعدد  ايؿددالحل  َددٔ اًُددال٤ ايدددٜٔ ٜكطددُٕٛ ايعددالّ أزبعدد١          

يٝعُدٌ ٜٚدٛاس يٓفطد٘ قدٛت ضدٓز٘ ْٚؿدد يٝدرانس ايعًدِ َدع أًٖد٘             أقطالّ: زبع
ٚزبددع ي ابددط   أغددٛز اإلضدد ّ يٝهددٕٛ َالْعدداّل َددٔ ايػددس ٚيٝدددااع  ٝدد  بددب    

 ايداالا.

ٚعزًد َساتب املسابطد١   ايفكدٌ  ادالملسابط بٓفطد٘ َٚاليد٘ ٚاٝاليد٘ ااكدٌ        
يد٘ َدٔ   األقطالّ  أِ ايٓفظ ٚ دٖال ٚنًُدال ندالٕ ايثغدس انثدس  طدسّا  ٚاودالٚزٕٚ       

ايهفددالز اغددد ب ضدداّل ٜهددٕٛ ايسبددالط اٝدد٘ أاكددٌ  ٚنًُددال اغددزد از زٝددالج ميٝدد٘ شاو   
 اكً٘.

                                                           

٘   ;1913 دٜ   169 /4ؾحٝ، َطًِ  ;7 دٜ   183 /3 يٞ اي٦ًاليٞ  اٛا1)  1924 /2 ضٓٔ ابدٔ َال د
 .2766  دٜ 

 .369زٜال  ايؿالحل   ;10574/  دٜ  297 /4نٓص ايعُالٍ   2)
  .10573   )10572ر ) /297 /4 املؿدز ْفط٘  3)
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 ثانثًا: أحكاو انمراتطة:

مذا تٛقددد  فددظ بٝكدد١ اإلضدد ّ أٚ زلددال٠ املطددًُ  ٚ ددب املسابطدد١ نفالٜدد١       .1
ٚتددب منالادد١ ايددس٥ٝظ املطددالا املزددٛيٞ ملكالتًدد١ ايهفددالز   ايزعددٝ   اٗددٞ ٚا  دد١  

ٚقدٛا ايد  و اإلضد ١َٝ   َعدس  اخلطدس  اد ذا مل لدسج        ٚ ٛباّل نفال٥ٝاّل يد٣ 
ايعدددو ايهددال  يًُسابطدد١ اٛقددب املزخًفددٕٛ نًددِٗ  ٚقددد قددالّ اإلمجددالا اًدد٢     

   ٚزالب بٝكدد١ اإلضدد ّ َددٔ ايعدددٚ ايهددالاسٚ ٛبٗددال   َكددالّ اخلددٛف َددٔ ذٖدد
اٗدِ  زٜب   امل ش١َ ب  َػسٚاٝزٗال َٚػسٚا١ٝ ايداالا  ٚايػالٖد اًد٢ ذيدو   

 .األَٛز ايكطع١ٝايعسف ٖٚٛ َٔ 

املسابط١ املٛاف١ ز تٓكـ أ أ أ١ أٜالّ ٚز تصٜدد اًد٢ أزبعد   ٚيهدٔ يدٛ       .2
شاو شاو األ س  ٚيٛ ْكـ ْكدـ  ٚز تدد ٌ ايًًٝد١ األٚا ٚاز د ٠ َُٓٗدال       
ٚنًُددال شاو املددسابط   ايددزفحـ اددٔ  ددالٍ املػددسن  ٚنثددس بدد٘ األ  ددالز اددٔ     

 أ ٛاٍ ايهفالز نالٕ أٛاب٘ االِ.

   بالزْفالم ٚايط ر نثٛاب املسابط١.ماال١ْ املسابط .3

ٜٓ غٞ يًكالو٠ ايعطهسٜ  إٔ ٜٛشاٛا املسابط  ا٢ً ايثغٛز ا٢ً ٚ ٘ ٜٓدداع   .4
ب٘ ا رٚز ٦ٜٝٗٚٛا األضًح١ ٚايعزالو ٚاملمٕ ٚاحلؿدٕٛ ٚايطدٛاتس يؿدد ايهفدالز     
اي٦ًالّ. نُال ٜٓ غٞ يًكالو٠ ايعطدهسٜ  شٜدالز٠ املدسابط  بد  ادرت٠ شَٓٝد١ ٚأ دس٣        

 أضًحزِٗ َٚعسا١ أ ٛامِ.  الٔز ِزز

بٛش يًُدسابط  قزدٌ ايهفدالز املعزددٜٔ َدٔ وٕٚ اضدز٦رإ أ دد َدٔ ايكدالو٠           .5
 ايعطهسٜ .

ٚ   زالّ حبثدٞ ٖدرا اضد ٍ اا ادص ٚ دٌ إٔ ٜٛادل ايعدسب ٚاملطدًُ  ما         
 دد  ايطددسم ٚأزغددد ايطدد ٌ ايددا متهددِٓٗ َددٔ اضددرتواو أٚنددالِْٗ َٚكدضددالتِٗ   

ِ. ٚإٔ ٜػدًُِٗ بٓفحد١ َدٔ ْفحالتد٘ ايسبالْٝد١      ٚماالو٠ نساَزِٗ ٚ سٜزِٗ ٚضٝالوتٗ



 حبوث ومقاالت                                                                                        464

تُددع غددزالتِٗ ٚتًددِ غددعثِٗ  ٚتٛ ددد نًُددزِٗ  ٚتميددد بدد  قًددٛبِٗ  ٚتعٝددد     
َهددالْزِٗ  ٚت عدددُِّٖ يزًكددٞ ايٓددٛز اإلمددٞ  ٚتًُددِٗ اًدد٢ ايس ددٛا ما امدددٟ    
ايٓ ٟٛ  َٚال ذاى بعصٜص ا٢ً زب األزبالب َميدد ايكًدٛب  َٚفدسج ايهدسٚب      

 دٙ ز غسٜو ي٘  ي٘ احلهِ ٚميٝ٘ تس عٕٛ.ض حالْ٘ ز مي٘ مز ٖٛ ٚ 
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 الوزداملؿ
 ايكسإٓ ايهسِٜ .1

ٖددد / َمضطدد١ ايٛاددال٤/ بدد ٚت/ 1110حبددالز األْددٛاز/ ايع َدد١ اوًطددٞ )ت  .2
 ٖد.1404ي ٓالٕ/ 

ب   الَع١ اإلَالّ ايػٝ  ادٞ نالغدد ايغطدال٤   ايٓجدد ٚدلُدع اي حدٛث        .3
/ ايٓجدددد َط عددد١ اآلواباإلضددد ١َٝ   ايكدددالٖس٠/ ايطدددٝد ندددالاِ ايهفدددال٥ٞ/  

 ّ.1974 األغسف/

 اجلعفسٜالت/ ذلُد بٔ ذلُد األغع  ايهٛ / َهز ١ ٣ْٛٓٝ احلدٜث١. .4

اي غدداوٟ/ واز ايعًدِ يًُ ٜد /     ينفط د اجلٗالو اإلض َٞ/ ايطدٝد اًدٞ احلَ   .5
 ّ.2001 -ٖد  1421 ب ٚت/ ايط ع١ األٚا/

- 207) ضٓٔ ابٔ َال ٘/ احلدالاظ أبدٞ ا دد اا ذلُدد بدٔ ٜصٜدد ايكدصٜٚين/        .6
د /  كك٘ ذلُدد ادماو ا دد اي دالقٞ/ واز م ٝدال٤ ايهزدب ايعسبٝد١/ اٝطد٢         275ٖ

 اي البٞ احلً  ٚغسنال ٙ.

ع اإلض ّ   َطال٥ٌ احل ٍ ٚاحلساّ/ ألبٞ ايكالضِ زلِ ايدٜٔ  عفدس  ٥غسا .7
 ٖد.1389بٔ احلطٔ احلًٞ/ َط ع١ اآلواب/ ايٓجد األغسف/ 

 ٖد.1405 مجٗٛز األ طال٥ٞ/ واز ضٝد ايػٗدا٤/ أبٛاٛايٞ اي٦ًاليٞ/  .8

9.  ٚ فٛا٥ددد/ ألبددٞ ا ددد اا ذلُددد بددٔ َهددٞ ايعددالًَٞ املعددسٚف         ايايكٛااددد 
 ٖد / َط ع١ اآلواب/ ايٓجد األغسف. 876)باليػٗٝد األٍٚ  )ت 

نػد ايغطال٤ أ َ ُٗدالت ايػدسٜع١ ايغدسا٤/ ايػدٝ  األند  ايػدٝ   عفدس         .10
 ّ.2001 نالغد ايغطال٤/ َهز ١ نالغد ايغطال٤/ ايٓجد األغسف/
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ايكدسإٓ/ ألبدٞ اًدٞ ايفكدٌ بدٔ احلطدٔ ايط ضدٞ/         دلُع اي ٝالٕ   تفطد   .11
 َٓػٛزات واز ايهزب/ ب ٚت.

املفدسوات   كسٜدب ايكدسإٓ/ ألبدٞ ايكالضدِ احلطد  بدٔ ذلُدد بدٔ ايفكددٌ           .12
 ٖد.1324ايساكب ازؾفٗالْٞ/ َؿس/ 

اي غددداوٟ/ َط عدد١  ينفط ددٚ ددٛب ايٓٗكدد١ حلفددظ اي ٝكدد١/ ايطددٝد ذلُددد احَل .13
 ّ/ ايط ع١ األٚا. 1967 - ٖد 1387ايككال٤/ ايٓجد األغسف/ 

 / ذلُددد بددٔ احلطددٔ احلددس ايعددالًَٞ     ٚضددال٥ٌ ايػددٝع١ ما تؿددٌٝ ايػددسٜع١    .14
 ٖد .1104 )ت

 


