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ٜعد نتاب اذتكٛم ايًصٝك١ بايػخص١ٝ ٚٚضا٥ٌ محاٜتٗا يًدنتٛز صالٍ حطني 
مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ عاّ  -االضهٓدز١ٜ -عًٞ ادتبٛزٟ ٚايصادز عٔ داز ايفهس ادتاَعٞ 

َٔ ايهتب اييت تٓاٚيت اذتكٛم ايًصٝك١ بايػخص١ٝ، نخل االْطإ باالضِ ٚاذتل  1025
صفخ١ َٔ اذتجِ املتٛضط  330بايػٗس٠ ٚايطُع١ ٚاذتل بايصٛز٠.  ٚاحت٣ٛ ع٢ً انجس َٔ 

قدَ٘ املؤيف مببخح متٗٝدٟ بعٓٛإ ايتأصٌٝ ايتازخيٞ ذتُا١ٜ اذتكٛم ايًصٝك١ 
نكإْٛ اٚزمنٛ ايرٟ اند ع٢ً حل االْطإ بايطُع١ بايػخص١ٝ يف بعض ايتػسٜعات ايكدمي١، 

ٚايػسف ٚايهسا١َ ، ٚيف اطاز َؤيف٘ مل ٜٓط٢ املؤيف ايكٛاْني ايطَٛس١ٜ ايكدمي١ نكإْٛ يبت 
عػتاز، ايرٟ اند ع٢ً فسض غساَات َاي١ٝ بدال َٔ ايجأز ٚاالْتكاّ َٔ ايرٜٔ حياٚيٕٛ 

ٓاٍٚ غسٜع١ محٛزابٞ تًو ايػسٜع١  االْتكاص َٔ حس١ٜ االْطإ ٚاذتام ايطسز ب٘. نُا ت
َاد٠ قا١ْْٝٛ تٓاٚيت  100اييت تعد منٛذجا يًكٛاْني ايعسام ايكدمي١، ٚاييت تطُٓت انجس َٔ 

 ْٛاحٞ اذتٝا٠ املختًف١.
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ايفصٌ االٍٚ َٔ ايهتاب جا٤ حتت عٓٛإ املكصٛد باذتكٛم ايًصٝك١ بايػخص١ٝ 
 االٍٚ املكصٛد باذتكٛم ايًصٝك١ ٚطبٝعتٗا ٚخصا٥صٗا،  قطِ اىل ثالث١ َباحح تٓاٍٚ يف

بايػخص١ٝ، ٚتٓاٍٚ ايباحح يف َطًبني َطتكًني ايتعسٜف باذتل فُٝا خصص االخس 
يتعسٜف ايػخص١ٝ ٚاملِٗ ٖٓا املكصٛد باذتكٛم ايًصٝك١ بايػخص١ٝ بٛصفٗا اذتكٛم اييت 

دٕٚ تجبت يًػخص باعتبازٙ اْطاْا، فٗٞ يصٝك١ ب٘ ٚال ترتن٘ اٚ تٓفو عٓ٘ ط١ًٝ حٝات٘ ٚ
ٖرٙ اذتكٛم ال ٜهٕٛ االْطإ آَٓا ع٢ً حٝات٘ ٚحسٜات٘ ْٚػاط٘،  ٚمسٝت ٖرٙ اذتكٛم 

 بايصٝك١ بايػخص١ٝ ال ْٗا تتصٌ اغد االتصاٍ بايػخص. 

املبخح ايجاْٞ جا٤ حتت عٓٛإ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًخكٛم ايًصٝك١ بايػخص١ٝ، 
عرتاف باذتكٛم يًػخص١ٝ، ٚزنص ايباحح ع٢ً زتٛع١ َٔ االعرتاضات اييت اثريت بصدد اال

االٍٚ اضتخاي١ االعرتاف بٗا َٔ ايٓاح١ٝ املٓطك١ٝ، ٚاالخس اْٗا ال تعد حكٛقا ٚامنا تتُجٌ 
بٛاجب ضًيب عاّ ًٜتصّ ايٓاع مبكتطاٙ بعدّ املطاع مبظاٖس ايػخص١ٝ، االعرتاض 
ايجايح افتكازٖا اىل ارتٛاص االضاض١ٝ يف اذتل، ٚاييت تعطٞ صاحب اذتل صالح١ٝ 

صسف يف حك٘ حطب َػ٦ٝت٘، االعرتاض ايسابع إ تًو اذتكٛم غري َٛجٛد٠  قبٌ ايت
املطاع بٗا،  اَا االعرتاض االخري َفادٙ إ االعرتاف بٗرٙ اذتكٛم ٜؤدٟ اىل ْتا٥ج غري 
َكبٛي١، فاذتل يف ضال١َ ايهٝإ املادٟ يإلْطإ َجال ٜرتتب عًٝ٘ االعرتاف عل االْطإ 

طُ٘، ٖٚرا ال ميهٔ قبٛي٘ َطًكا. َٚٔ اِٖ خصا٥صٗا ٚاييت عسضٗا باالْتخاز اٚ االضساز ظ
املؤيف ، اْٗا حكٛم غري قاب١ً يًتصسف ٚال جيٛش ايتٓاشٍ عٓٗا، فٗٞ حكٛم غري َاي١ٝ، اٟ 

 اْٗا ختسج عٔ دا٥س٠ ايتعاٌَ املايٞ ٚاملعاَالت، 

إ ٜٚعد اذتل يف االضِ احد اذتكٛم ايًصٝك١ بايػخص١ٝ ٚقد ٚجد االضِ َٔ اجٌ 
ال خيتًط االغخاص  ٚاَها١ْٝ متٝٝص احدِٖ عٔ االخس، ٚذيو َٔ خالٍ اضتخداّ ن١ًُ اٚ عد٠ 
نًُات تطًل ع٢ً ايػخص، فٗٛ اذٕ ايعال١َ املُٝص٠ يًػخص. ٖٚٓاى امسا طاز٥ا يًػخص 
ٜٚعد اضِ ايػٗس٠ احدٖا، ٚاضِ ايػٗس٠ ايرٟ اعتاد ايٓاع ع٢ً اطالق٘ ع٢ً ايػخص َع 

اٚ باإلضاف١ ايٝ٘،  اَا االضِ املطتعاز فٗٛ االضِ ايرٟ ٜتخرٙ احٝاْا اُٖاٍ امس٘ اذتكٝكٞ 
ايػخص َٔ اجٌ ايتطرت ٚاخفا٤ امس٘ اذتكٝكٞ، ٚإخفا٤ غخصٝت٘ حتت ٖرا االضِ، ٚاختاذ 
االضِ املطتعاز ال ٜعين باٟ حاٍ َٔ االحٛاٍ إ ايػخص قد تٓاشٍ عٔ امس٘ اذتكٝكٞ. 

إ ايػخص يٝظ ي٘ َطًل اذتس١ٜ يف ايتػٝري ٚتٓاٍٚ املؤيف حاي١ تػٝري االضِ، ع٢ً 
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ٚبإزادت٘ املٓفسد٠، امنا البد إ ٜهٕٛ ايتػٝري َطتٓدا اىل ايكإْٛ ٚال ضباب َػسٚع١ ٚباتباع 
اجسا٤ات ْص عًٝٗا ايكإْٛ. ٚملا نإ االضِ حكا يًػخص باعتبازٙ احد اذتكٛم ايًصٝك١، 

ٚٚقف٘ ٜتِ عٔ طسٜل ايكطا٤  فاْ٘ يًػخص اذتل يف محا١ٜ امس٘ ٚيكب٘، ٚزد االعتدا٤
 بٛاضط١ دع٣ٛ قطا١ٝ٥ تسفع اَاّ احمله١ُ املختص١. 

ٚاىل جاْب االضِ ٚايًكب فإ حل ايػخص ميتد اىل حك٘ يف محا١ٜ صٛزت٘، اييت 
تعين جتطٝد غهٌ َعني ع٢ً غ٤ٞ ثابت نايٛزم اٚ ارتػب اٚ اذتجس، َٔ غأْ٘ ٜجبت 

ِ ع٢ً ايٛزم اٚ بٛضا٥ٌ آي١ٝ نايهاَريا، َٓظس ايػهٌ نُا مت جتطٝدٙ بٛضا٥ٌ عد٠ نايسض
ٚميتد املع٢ٓ اىل ايصٛز املتخسن١ اييت ٜتِ اخرٖا ٚضا٥ٌ َٓٗا ايتًفصٜٕٛ اٚ ايطُٝٓا اٚ 
ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ، ٚتهُٔ اذتُا١ٜ يًخل يف ايصٛز٠، مبٓع ايتكاط ايصٛز٠ دٕٚ زضا 

 ٕ اٚ حت٢ املٓع َٔ ايٓػس يف ايصخف.   ايػخص، ٚنريو ْػسٖا بايٛضا٥ٌ املس١ٝ٥ نايتًفصٜٛ

ٚتٓاٍٚ املؤيف حاي١ اخس٣ َٔ حاالت االعتدا٤ ع٢ً ايصٛز٠ ٖٚٛ ايتخسٜف، ٖٚٛ اجسا٤ ٜػري 
َعامل ايصٛز٠ يتبدٚ يف غري َعاملٗا ٚشتايف١ يًخكٝك١، َٚٔ صٛز االعتدا٤ اٜطا ايسضّٛ 

ف١، ٜٚعد ذيو َٔ قبٌٝ ايهازٜهاتري١ٜ اييت تعد احد٣ ايٛضا٥ٌ ايتعبري١ٜ نُا ٖٞ ايصخا
االعتدا٤ ع٢ً ايصٛز٠، ٚالبد َٔ ايكٍٛ إ ايسضّٛ ايهازٜهاتري١ٜ احٝاْا تػهٌ َطاضا 

 باالعتباز ٚايػسف ، فطال عٔ اثاز٠ ايطخس١ٜ احٝاْا اخس٣.

ٚاذتل يف ارتصٛص١ٝ، ٜتطُٔ زتُٛع١ اخس٣ َٔ اذتكٛم َٓٗا اذتل يف ايطس١ٜ 
هلاتف١ٝ ٚاذتل يف حس١َ املطهٔ ٚاذتل يف اذتٝا٠ ٚاذتل يف حس١َ املساضالت ٚاحملادثات ا

ايعاطف١ٝ ٚايعا١ًٝ٥، ٚذتل يف ايطس١ٜ ٜعين نتُإ َا ٜػهٌ افػاؤٙ ضسزا بايطُع١ ٚايهسا١َ، 
( َٔ 734ٚجسَت ايتػسٜعات املطاع عل ايطس١ٜ َٚٓٗا املػسع ايعساقٞ يف ْص املاد٠ )

 , 2191يط١ٓ  222قإْٛ ايعكٛبات ذٟ ايسقِ 

ذتٝا٠ ايعا١ًٝ٥ ٚايعاطف١ٝ ٜعد احد اذتكٛم املتفسع١ عٔ اذتل يف ٚاذتل يف ا
ارتصٛص١ٝ، َٚٓٗا اذتل يف اذتٝا٠ ايعا١ًٝ٥ َٓر ارتطب١ ٚاضساز ايصٚج١ٝ ٚاذتٌُ ٚاملٝالد 
ٚايصٚاج ٚايطالم، َٔ ْاح١ٝ اخس٣ فإٕ اذتل يف حس١َ املطهٔ ٜكصد ب٘ تأَني حل ايػخص 

ٝات٘، اَا اذتل يف ايػسف ٚاالعتباز فٝعين يف محا١ٜ َطهٓ٘، باعتبازٙ َطتٛدع خصٛص
 مسع١ ايػخص يف زتتُع٘ ٚبني اقساْ٘.
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ايباب ايجاْٞ َٔ ايهتاب تٓاٍٚ املؤيف فٝ٘ ايكٝٛد اييت تسد ع٢ً اذتكٛم ايًصٝك١ 
بايػخص١ٝ ٚٚضا٥ٌ اذتُا١ٜ املد١ْٝ املكسز٠ هلا، ٚقد افسد املؤيف ايفصٌ االٍٚ يًكٝٛد اييت 

بايػخص١ٝ، َٓٗا َا ٜسد ع٢ً ايصٛز٠ ٖٚٛ ايسضا بٓػسٖا  تسد ع٢ً اذتكٛم ايًصٝك١
ٚاْتاجٗا، ٚايسضا ميهٔ إ ٜهٕٛ صسحيا اٚ ضُٓٝا، ٖٚرٙ ايصساح١ ميهٔ إ تهٕٛ نتاب١ 
اٚ غفاٖا اٚ باإلغاز٠، نُا ميهٔ إ ٜهٕٛ ضُٓٝا بإٔ ٜٓظس ايػخص اىل عدض١ ايهاَريا 

طًطات ايعا١َ خد١َ يًصاحل ايعاّ، ٜٚبتطِ اٚ ال ٜعرتض. ٚتٓػس ايصٛز احٝاْا بإذٕ َٔ اي
نٛضع ايهاَريات يف االَانٔ ايعا١َ ٚاحملالت ايتجاز١ٜ يًُساقب١ ٚايتكاط ايصٛز، اٚ ْػس صٛز 

 اجملسَني ايفازٜٔ املطًٛب ايكا٤ ايكبض عًِٝٗ.

اَا ايكٝٛد اييت تسد ع٢ً اذتل يف االضِ، يف اْ٘ ال ٜهٕٛ ستال يًبٝع ٚيهٔ قد 
ممٝص٠ يإلْطإ حتدد ذاتٝ٘ بني افساد اجملتُع اىل اضِ جتازٟ، ضٛا٤ ٜتخٍٛ االضِ َٔ عال١َ 

 انإ يف صٛز٠ ستٌ جتازٟ ممًٛى يًفسد اّ نإ غسن١ جتاز١ٜ تتخر َٔ االضِ عٓٛاْا هلا. 

اَا ايتصسفات غري ايٓاق١ً يًًُه١ٝ، فٗٓاى تصسفات تسد ع٢ً االضِ، َؤضط١ ع٢ً 
ل يف ًَه١ٝ االضِ، َٓٗا االجياز اذ جيٛش اجياز اعتبازات خاص١ ٚيهٓٗا ال تٛدٟ اىل ْكٌ اذت

اذتكٛم املع١ٜٛٓ َٚٓٗا االضِ ايتجازٟ ع٢ً إ ال ٜهٕٛ ايتصسف شتايفا يًٓظاّ ايعاّ، ٚملا 
نإ االضِ َٔ اذتكٛم ايًصٝك١ بايػخص١ٝ فاْ٘ ال ميهٔ اذتجص عًٝ٘ اصال، اال اْ٘ ميهٔ 

ٛش اذتجص عًٝ٘ َطتكال، ٖٚرٙ اذتاي١ اذتجص ع٢ً االضِ ايتجازٟ ستٌ احملٌ ايتجازٟ ٚال جي
 ميهٔ إ جتد هلا تطبٝكا يف حاي١ زٖٔ احملٌ ايتجازٟ . 

املبخح ايجاْٞ َٔ ايفصٌ ايجاْٞ ايباب ايجاْٞ جا٤ حتت عٓٛإ ايتعٜٛض نٛض١ًٝ 
عالج١ٝ ذتُا١ٜ اذتكٛم ايًصٝك١ بايػخص١ٝ، ٖٚٛ ايٛض١ًٝ املكسز٠ قاْْٛا دترب ايطسز ايرٟ 

٤ اْتٗاى املدع٢ عًٝ٘ ذتل االْطإ مبجُٛع١ اذتكٛم ايًصٝك١ ٜصٝب املدعٞ جسا
بايػخص١ٝ، ٚإ ايتعٜٛض ممهٔ إ خير صٛز٠ ايتعٜٛض ايعٝين، ٖٚٛ َا ٜعسف باْ٘ اعاد٠ 
اذتاٍ اىل َا ناْت عًٝ٘ قبٌ ٚقٛع ايطسز، ٚايٓٛع اآلخس ٖٛ ايتعٜٛض مبكابٌ ٚايرٟ ٜهٕٛ 

دعا٣ٚ ايطب ٚايكرف، نُا جيٛش يًكاضٞ إ اَا تعٜٛطا ْكدٜا،  ٖٚرا غايبا َا ٜهٕٛ يف 
ٜأَس ع٢ً ضبٌٝ ايتعٜٛض بٓػس اذتهِ ايكطا٥ٞ بإدا١ْ املدع٢ عًٝ٘ يف ايصخف، ٖٚرا 

 ايٓػس ٜعد تعٜٛطا غري ْكدٟ عٔ ايطسز االدبٞ ايرٟ اصاب املدع٢ عًٝ٘.
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