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 يف الفقه اإلسالمي الضرر األدبي والتعويض املادي عنه

 البحث ملخص

ٜعترب ايهطض ا٭زبٞ ايصٟ قس ًٜرل املتهطض يف نطاَت٘ ٚمسعت٘ جطا٤ ا٫ْتكام 
َٓ٘ بايؿتِ، أٚ ايتركري، أٚ ا٫ٖا١ْ، أٚ ايتؿٗري َٔ أؾس أْٛاع ايهطض، ٚقـس ٜفـٛم يف   
بعض ا٭ذٝإ ايهطض املـازٟ، ريـري إٔ رهـط٠ ايتعـٜٛض عـٔ ايهـطض ا٭زبـٞ    ـغ         

ْعـطا  يعـسّ اذت٬ ـا أٚيٜٛـ١ يـس٣       ;َٞ ايفكٗـا٤ نتب َتكـس با٭١ُٖٝ اييت تػترل يف 
ا٭عطاف ايػا٥س٠ يس٣ ايفكٗا٤ ايكسا٢َ، ا٭َط ايـصٟ أرـط يف ايفكٗـا٤ انيـسرشن ايـصٜٔ      

 ٚقف أنثطِٖ َٛقفا  َترفعا  ع٢ً رهط٠ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ.

ٚغتراٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ َعاجل١ ٖصٙ املػأي١ َتعطنـ١ ملفٗـّٛ ايهـطض ا٭زبـٞ،     
فهط٠ ايتعٜٛض عٓ٘، َٚتتبع١  صٙ ايفهط٠ يف ا٭زبٝات ايفك١ٝٗ قسعنٗا ٚذسٜثٗا، ٚدل١ًٝ ي

 َٚتٛق١ً َٔ شيو نً٘ إصن ْتا٥خ تهُٓتٗا اخلاطن١.
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The literary damage compensation in the Islamic 

jurisprudence 

Summary 

The literary harm which may be caused to the victim in his 

dignity and reputation due to the erosion of it insults or slander, or 

insult or defamation of most types of harm, and may exceed 

sometimes the physical damage, but the idea of compensation for 

literary harm has not been given the importance that deserves in the 

literature Islamic jurisprudence due to the non-occupation priority 

of the norms prevailing among the ancient scholars, which has 

affected the modern scholars who stood the most conservative 

stance on the idea of compensation for literary harm. 

This study will try to address this issue repaired yet the 

concept of moral harm, and illustrated to the idea of compensation 

and keeping track of this idea in the literature ancient and modern 

jurisprudence, and reached of all the results contained in the 

conclusion.  
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 املقدمة:

احلُس هلل ضب ايعاملشن ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٛي٘ ا٭َشن ٚع٢ً آي٘ ٚقرب٘ 
 أغنعشن، أَا بعس

ركس جا٤ت ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ يتركٝل ايعسٍ بشن ايٓاؽ َكساقا  يكٛي٘ غبراْ٘ 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ٹ چَٚكساقا  يكٛي٘  6چچ  چ  چ  ڇ   ڇٹ چ ٚ

ٚ٭ٕ ايعــسٍ ٖــٛ أغــاؽ    ،2چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې
 ،ربٝٓـ  أذهـاّ املعـا٬َت    ،احلهِ ركـس أٚيتـ٘ ايؿـطٜع١ اإلغـ١َٝ٬ عٓاٜتٗـا ايفا٥كـ١      

 ،إلٜكاٍ احلكـٛم إصن أقـرابٗا   ;ٚؾطع  ايتكانٞ يف ذاٍ اخلك١َٛ ٚبٝٓ  أذهاَ٘
َٚٓع  ايتعسٟ ع٢ً املػًِ يف ْفػ٘ ٚيف َايـ٘، ٚيف مسعتـ٘ ٚنطاَتـ٘، نُـا زٍ عًـ٢      

: " نـٌ املػـًِ عًـ٢ املػـًِ ذـطاّ زَـ٘ َٚايـ٘        – عًٝ٘ ٚغـًِ  ق٢ً اهلل –شيو قٛي٘ 
رـنٕ  "يف خطب١ ايٛزاع:  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ٚنُا زٍ عًٝ٘ أٜها قٛي٘  ،6ٚعطن٘"

ٜـَٛهِ ٖـصا يف بًـسنِ ٖـصا يف      ١زَا٤نِ ٚأَٛايهِ ٚأعطانهِ ذطاّ عًـٝهِ نرطَـ  
أٚ  فـاضا  ؾٗطنِ ٖصا، ٚغتًكٕٛ ضبهِ رٝػأيهِ عـٔ أعُـايهِ رـ٬ تـطجعٔ بعـسٟ ن     

 .4"ٜهطب بعههِ ضقاب بعض ن٫٬ 

إٕ املٓع١َٛ ايتؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ تٗسف إصن ػنا١ٜ ايٓاؽ َٔ غنٝع ايٛجٛٙ، َٚـٔ  
تًو ايٛجٛٙ ػنا١ٜ أعطانِٗ ٚؾطرِٗ ٚمسعتِٗ ٚنطاَتِٗ، ٚذطَ  ايؿطٜع١ ايغـطا٤  

قـ٢ً اهلل   –ا٫ْتكام َٔ نطا١َ ايٓاؽ ٚريُطِٗ ذكٛقِٗ، نُا زٍ ع٢ً شيو قٛيـ٘  
قـ٢ً   –، ٚنُا زٍ عًٝ٘ أٜها  قٛي٘ 5م ٚقتاي٘ نفط"ٛ: " غباب املػًِ رػ-ٚغًِ  عًٝ٘

:" املػًِ أخٛ املػًِ ٫ ٜعًُ٘ ٫ٚ رنصيـ٘ ٫ٚ ذنكـطٙ، ايتكـ٣ٛ ٖٗٓـا     -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 
 .6ٜٚؿري إصن قسضٙ ر٬ث َطات، عػب اَط٨ َٔ ايؿط إٔ ذنكط أخاٙ املػًِ"
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١ أعطاض املػًُشن عٓسَا جتعٌ ايتعسٟ ٚتبًغ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ رياٜتٗا يف ػناٜ
يف تًـو   ع٢ً تًو ا٭عـطاض َٛجبـا  حلـسٜٔ َـٔ احلـسٚز ايػـبع١، َكـسض٠ ايعكٛبـ١        

ٕ  َـٔ ايؿـطٜع١ يف ػناٜـ١      ايؿطٜع١، أ٫ ُٖٚا ذسا ايعْا ٚايكصف، َٚا شيو غ٣ٛ إَعـا
أعطاض ايٓاؽ َٔ ايتعسٟ، أٚ ا٫ْتكـام، أٚ إٔ تترـٍٛ أعـطاض ايٓـاؽ إصن َـ٬ُى      

 يػٔ.تًٛر٘ ا٭

يٝؼ ٖصا ررػب بٌ إٕ ايؿطٜع١ ايغطا٤ ذطَ  غ٤ٛ ايعـٔ باملػـًِ، نُـا زٍ    

، 7چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ پ  ڀ  ڀٹ چ عًــــ٢ شيــــو قٛيــــ٘ 

مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  ٹ چ  ٚذطَ  ايتٓابع با٭يكاب، نُا يف قٛي٘

 .8چيب

بـ١  َٚٔ ايٛغا٥ٌ اييت اْتٗحتٗا ايؿـطٜع١ يف ػناٜـ١ ا٭عـطاض، َـٓ  ذـل املطاي     
أٚ ايـتركري، ريـري إٔ   ،عٓس ايتعسٟ ع٢ً تًو ا٭عـطاض با٫ْتكـام   املازٟ بايتعٜٛض

إصن  ينركٗا٤ املػًُشن ٚذسٜثِٗ، مما زرع َتكسَٞ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ   تهٔ َٛنع اتفام  بشن
ْربٟ إلرطاز ٖصٙ املػأي١ ببرث دنُع ؾتاتٗا، ٜٚػرب أريٛاضٖـا، ٜٚػـًا ا٭نـٛا٤    أإٔ 

 شن ٚخاطن١. ايهاؾف١ عًٝٗا َٔ خ٬ٍ َبرث

ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبـٞ، بُٝٓـا    يبٝإ َفّٗٛ ت٘أَا املبرث ا٭ٍٚ ركس أرطز
يف ايثاْٞ َٛقف ايفك٘ اإلغ٬َٞ َٔ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ َـٔ خـ٬ٍ     عاجل

 شنط أقٛاٍ ايفكٗا٤ ٚأزيتِٗ، َٚٓاقؿ١ تًو ا٭زي١ ٚق٫ٛ  إصن ايرتجٝ .

   ٚ إيٝٗـا َـٔ     ايتٛجٝٗـات ايـيت خًكـ   ٚأَا اخلاطن١ ركس ناْـ  ٭ٖـِ ايٓتـا٥خ 
 سضاغت٘.اي



 656   ايربٜؿٞذػٔ ز. إمساعٌٝ ذلُس      يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ ايهطض ا٭زبٞ ٚايتعٜٛض املازٟ عٓ٘

 منهج البحث:

اعتُست يف ٖصا ايبرث ع٢ً املٓٗخ ايترًًٝٞ يًٓكٛم ايؿـطع١ٝ َـٔ ايكـطإٓ    
ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿـطٜف١، ٚاغـتكطا٤ أذهـاّ ايهـط ا٫زبـٞ املبثٛرـ١ يف ايهتـب        

ط بايسيٌٝ ضجراْـ٘  ايفك١ٝٗ ايكسعن١، َٚكاض١ْ أقٛاٍ ايفكٗا٤، َٚٓاقؿتٗا ٚتطجٝ  َا ٜعٗ
 َع بٝإ َػٛريات ايرتجٝ .

 املبحث األول: مفهوم التعويض عن الضرر األدبي

ٚقبٌ ايٛيٛد يف احلسٜث عٔ ايهطض ا٭زبٞ َٚٛقف ايفك٘ اإلغ٬َٞ َٓ٘،  ٫ بٍس
 َٔ بٝإ ملفّٗٛ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ املطايب ايتاي١ٝ:

 ٬ذا .املطًب ا٭ٍٚ: ايتعٜٛض يغ١ ٚاقط

 املطًب ايثاْٞ: ايهطض يغ١ ٚاقط٬ذا .

 املطًب ايثايث: ا٭يفاظ شات ايك١ً.

 املطًب ايطابع: ايهطض ا٭زبٞ باعتباضٙ َطنبا  ٚقفٝا .

 املطًب ا٭ٍٚ: ايتعٜٛض يغ١ ٚاقط٬ذا 

 ايتعٜٛض َكسض عٛض ٜعٛض تعٜٛها ، َٚاز٠ )عٛض( تطًل بنظا٤ َعإ َٓٗا: يغ١:

عٔ ا٭َط بهـصا، أٟ اغـتبسي٘ بـ٘، ٜكـاٍ: عهـ  ر٬ْـا        اغتعاض  ايبسٍ، رٝكاٍ: -6
ٚاجلُـع أعـٛاض، ٚاملعاٚنـ١     ،9ٚأعهت٘ ٚعٛنت٘ إشا أعطٝت٘ بسٍ َا شٖب َٓ٘

 .61تكتهٞ املؿاضن١

ِٛنا  َٚعٛنا ، ٚعٝانا ، أٟ أخًفين -2  . 66اخلًف، رٝكاٍ: أعانين اهلل َٓ٘ ع
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ضا  ع٢ً ريريٙ ٚايتعٜٛض اقط٬ذا : ٖٛ املاٍ ايصٟ ذنهِ ب٘ ع٢ً َٔ أٚقع نط
 .62يف ْفؼ  أٚ َاٍ

ٚقس أؾاض ايتعطٜف إصن ايٓفؼ أٚ املاٍ يٝؿٌُ ايس١ٜ اييت تسرع ْتٝح١ ايهطض 
 ايصٟ ٜكع ع٢ً ايٓفؼ أٚ ا٭عها٤.

ٖٚصا ايتعطٜف يًتعٜٛض ٜغفٌ ايهطض ا٭زبٞ، ٚبايتايٞ رنٕ ٖصا ايتعطٜف ٫ 
ا٭زبٞ، نُا ُٜ٪خص ٜعس تعطٜفا  جاَعا  خلطٚد بعض أرطاز املعطف َٓ٘، ٖٚٛ ايهطض 

ع٢ً ٖصا ايتعطٜف أْ٘   ٜسخٌ ايتعٜٛض ايصٟ يٝؼ ضناٍ، ٚايصٟ ٜؿٌُ ا٫عتصاض، أٚ 
 ضز ا٫عتباض.

أٚ ،ُتهطض َٔ ذكٛم َاز١ٜيً هِ ب٘ٚيصا رنْ٘ عنهٔ تعطٜف ايتعٜٛض بأْ٘: َا ذن
 ايهطض ايصٟ ٚقع عًٝ٘.بػبب َع١ٜٛٓ;

ملدتًف١، ٚقٛيٓا جربا  يًهطض راحلكٛم املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ تؿٌُ ٚغا٥ٌ ايتعٜٛض ا
 ايصٟ ٚقع عًٝ٘ يٝعِ ايهطض املازٟ ٚا٭زبٞ.

 املطًب ايثاْٞ: ا٭يفاظ شات ايك١ً

مث١ أيفاظ شات ق١ً بايتعٜٛض نايهُإ، ٚايغطا١َ، ٚا٫يتعاّ، ٚرُٝا ًٜٞ ْبص٠ 
 رلتكط٠ عٔ ٖصٙ ا٭يفاظ:

ٕ  َتعسز٠ َٓٗا:أ٫ٚ: ايهُإ  : تسٚض َاز٠ نُٔ ع٢ً َعا

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ –، َٚٓ٘ قٛي٘ 66عاّ، رٝكاٍ: نُٓ  ا٭َط ي٘، أٟ ايتعَت٘ ي٘ا٫يت -6
حلهِٝ بٔ ذعاّ ملا اغتعاض َٓ٘ ايسضٚع بعس رت  َه١: "بٌ عاض١ٜ  –ٚغًِ 

 .65، أٟ ًَتعّ بطزٖا عًٝ٘ ريري ممٓٛع١ َٓ٘ يف ذا64ٍَه١ُْٛ"
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َـ٘،  ايغطا١َ، رٝكاٍ: نُٓت٘ ايهطض، أٟ ريطَتـ٘، ٚنـُٓ٘ ايؿـ٤ٞ تهـُٝٓا  أٟ ريط     -2
 .66ٚتهُٓ٘ عٓ٘، أٟ ريطَ٘

 .67نُٓ  يو ضز َايو، أٟ نفًت٘ يو، ٚايهُشن، ايهفٌٝ:ايهفاي١، رٝكاٍ -6

ٔ    -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –، َٚٓ٘ قٛي٘ 68احلفغ -4  : " اإلَـاّ نـأَ ٚاملـ٪شٕ َـ٪طن
 .69ايًِٗ أضؾس ا٭١ُ٥ ٚاريفط يًُ٪شْشن"

بأضناْٗا ٚؾطٚطٗا،  ٚايهأَ ٖٓا ٖٛ احلارغ ايصٟ ذنفغ ع٢ً املأََٛشن ايك٠٬   
ٚيٝؼ املطاز ايهُإ ضنعٓـ٢ ايغطاَـ١; ٭ٕ ايعبـاز٠ ٫ عنهـٔ إٔ ٜكـ  يف ذكٗـا يفـغ        
ايغطا١َ; ٚ٭ٕ اإلَاّ ٫ ٜغطّ ٖٓا، ٚيصا قٌٝ: إٕ ق٠٬ املكتسٜٔ ب٘ يف عٗست٘ ٚقـرتٗا  

 .21َكط١ْٚ بكر١ ق٬ت٘، رٗٛ ناملتهفٌ  ِ قر١ ق٬تِٗ

; ْعطا  تكسَشنفات َتعسز٠ يس٣ ايفكٗا٤ امل، رً٘ تعطٜأَا ايهُإ يف ا٫قط٬ح   
٭ٕ ٖ٪٤٫ ايفكٗا٤ ناْٛا ٜػتدسَٕٛ يفغ ايهُإ بسٍ ايتعٜٛض، ذٝث   ٜػتدسّ 

 عٓس املتكسَشن، َٚٔ تًو ايتعطٜفات:يفغ ايتعٜٛض 

 .26"نُإ املثًٝات باملثٌ ٫ بايك١ُٝ، ٚايكُٝٝات بايك١ُٝ ٫ باملثٌ" -6

فغ ايهُإ يف ايتعطٜف، َع إٔ ايتعطٜف ٚجٛز ي ٜٚ٪خص ع٢ً ٖصا ايتعطٜف   
ٖٛ يًهُإ ٖٚصا ٜعترب زٚضا ; يتٛقف َعطر١ امُلعطف ع٢ً ايتعطٜف، ٚايتعطٜف ع٢ً 

 املعطف.

 نُا ٜ٪خص عًٝ٘ أٜها  قكط ضز املثًٝات ع٢ً املثًٝات، َٚعًّٛ إٔ ٖصا ٫ ًٜـعّ، 
عًٝـ٘ بـإٔ ٖـصا    ، ٚيصا رُٔ املُهٔ إٔ دناب رنشا تطانٝا ع٢ً ضز املثًٝات بايك١ُٝ جاظ

 تكاحل ٫ نُإ.

 .22"ٚجٛب ضز ايؿ٤ٞ أٚ بسي٘ باملثٌ أٚ بايك١ُٝ" -6
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 ٚقس ت٬ر٢ ٖصا ايتعطٜف ا٫غتسضانشن ايٛاضزٜٔ ع٢ً ايتعطٜف ايػابل.

ض اإلؾــاض٠ إصن إٔ ٖــصٜٔ ايتعــطٜفشن ٚأَثا ُــا ممــا ٖــٛ يف َعٓاُٖــا تعــُس سٚجتــ
ز اٜٚـط  عٓس ايفكٗـا٤ ايهُإ تعطٜفاُت يًهُإ بأذس َعٓٝٝ٘ يس٣ ايفكٗا٤، إش قس ٜطًل 

 ٖٚٛ ٖٓا ضنع٢ٓ ايهفاي١.، 26"ب٘ " نِ ش١َ إصن ش١َ يف ذل املطايب١

ــات   عَُٛــا ،تعطٜفــات َتكــسَٞ ايفكٗــا٤ ريــري إٔ     ــطز املثًٝ  كــط ايهــُإ ب
ٚايكُٝٝات باملثٌ أٚ ايك١ُٝ، َٚعًّٛ إٔ ٖصا ٫ عنهٔ إٔ ٜعرب عـٔ ذكٝكـ١ ايهـُإ يف    

 ٜض يف أريًب احلا٫ت ٜهٕٛ تعٜٛها  بايك١ُٝ.أٜآَا ٖصٙ; ْعطا  ٭ٕ ايتعٛ

إٔ أقـسقٗا ٚأنثطٖـا    أض٣ٖٚٓايو تعطٜفات يًهُإ يس٣ ايفكٗا٤ املعاقـطٜٔ  
ضػنـ٘   –اْطباقا  ع٢ً َػا٥ٌ ايهُإ يف ايٛق  املعاقط تعطٜف ايؿٝذ َكطف٢ ايعضقا 

 .24ذٝث عطف ايهُإ بأْ٘:" ايتعاّ بتعٜٛض َايٞ عٔ نطض يًغري" –اهلل 

ٜف ع٢ً ٚجاظت٘ ٚاختكاضٙ رنْ٘ قس مشٌ ايتعٜٛض عٔ نار١ أْـٛاع  رٗصا ايتعط
ايهطض املازٟ َٓٗا ٚا٭زبٞ، ٚشيو عٓسَا ْهَط يفغ ايهطض يٝؿٌُ نـٌ أْـٛاع ايهـطض    

 املدتًف١.

ٕ  أبطظٖا: :راُْٝا: ايغطا١َ َّ( ذٍٛ غن١ً َعا  تسٚض املاز٠ ايًغ١ٜٛ يًفع١ )ريِط

ٟ   امل25٬اخلػاض٠، رٝكاٍ: ريـطّ ايؿـ٤ٞ، أٟ خػـطٙ.    -6  ظَـ١، َٚـٔ شيـو:ايغطِٜ، أ
ٚخػطاْا   أٟ ٬ٖنا 27"إٕ عصابٗا نإ ريطاَاغبراْ٘ ٚتعاصن:" –، َٚٓ٘ قٛي٘ 26امل٬ظّ

  28.ًَرا  زا٥ُا  ٫ظَا  ريري َفاضم ملٔ عصب ب٘ َٔ ايهفاض، ًَٚٗها  ي٘

 .29ايسٜٔ، رٝكاٍ رَيِطّ ر٬ٕ بهصا; أٟ نإ عًِٝٗ زٜٔ بهصا -2

 ٚ ڻ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ    ٹ چ َٚٓ٘ نصيو قٛي٘ غـبراْ٘ 

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  
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 . ٚايغاضَٕٛ ٖٓا ِٖ ايصٜٔ  ًُٛا زٜٓا  رٝسرع  ِ َٔ ايعنا61٠ چ﮶  ﮷    ﮸
 يػساز زِْٜٛٗ.

 62َٔ املاٍ تأزٜبا أٚ تعٜٛها 66عطر  بأْٗا َا ًٜعّ أزا٩ٙ ٚايغطا١َ اقط٬ذا

ّ ع٢ً عسّ املفاضق١ ٚاملفاق١ً، راي٬ظّ تسٚض املاز٠ ايًغ١ٜٛ يًفعٌ يع :رايثُا: ا٫يتعاّ

ۉ  ې  ې  ې  ې    ٹ چ  يًُط٤ ٖٛ املًتكل ب٘ ريري املفاضم ي٘، َٚٓ٘ قٛي٘ غبراْ٘ ٚ

 ايعصاب ٜهٕٛ ٫ظّ يهِ ريري أٟ إٔ 66چى  ىائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ 
 َفاضم.

 نُا تطًل ٜٚطاز بٗا اإلجباض، رٝكاٍ: أيعَت٘، أٟ أجربت٘.

 .64رب عًُٝ٘أيعّ بايتعٜٛض،أٟ ُأج ٜٚكاٍ:

ٖٛ:تكطف َٔ قبٌ ؾدل َهًف ٜطتب ايؿاضع عًٝ٘  ٚا٫يتعاّ يف ا٫قط٬ح
 آراضا ذكٛق١ٝ. 

را٫يتعاّ أعِ َٔ ايعكس; ٭ٕ ا٫يتعاّ قس ٜهٕٛ أرطا َٔ آراض ايعكس نايتعاّ 
ايبا٥ع تػًِٝ ايػًع يًُؿرتٟ، ٚقس ٜهٕٛ أرطا َٔ آراض تكطف ريري عكسٟ نايتعاّ 

رُيكب َٓ٘، ٚايتعاّ املتًف تعٜٛض املتهطض َٔ إت٬ر٘،  ايغاقب ضز املغكٛب إصن َٔ
ٕ نإ قُٝٝا ، ٚنايتعاّ املطًل ضنفاضق١ ظٚجت٘ إ نإ َثًُٝا، أٚ قُٝت٘ اإَا بطز َثً٘ 

 .، اشا ناْ  َرتتب١ ع٢ً ايط٬ماملطًك١ بعس ط٬قٗا ٚضز ذكٛقٗا املاي١ٝ إيٝ٘

 املطًب ايثايث: ايهطض يغ١ ٚاقط٬ذا 

ٕ  َٓٗا:تسٚض املاز٠ ايًغ  ١ٜٛ يًفعٌ نطض ع٢ً َعا

 .65ايهطض، نس ايٓفع، رٝكاٍ:إٕ ٖصا ا٭َط ناٌض، أٟ ريري ْارع -6
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ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ٹ چ غــبراْ٘ ٚ –َٚٓــ٘ قٛيــ٘  ،66املــطض ٚايؿــس٠ -2

، أٟ إشا أقابت٘ ايؿس٠ ٚاملـطض جلـأ إصن اهلل غـبراْ٘    67چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
 .68ٚتعاصن َتهطعا  َػتغٝثا  ب٘ يهؿف شيو عٓ٘

 .69املطض يف ايعشن، رٝكاٍ: ر٬ٕ نطٜط، إشا نإ ب٘ َطض يف عٝٓ٘ نهف بكطٙ -6

ــ41٘إحلــام ا٭ش٣ -4 ، أٟ ًُٜرــل 46چەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئٹ چ  ، نُــا يف قٛي
ٌٌ رٝـسعٛ ايهاتـب إصن ايهتـب         بُٗا أش٣ ٜهطُٖا، ٚشيـو نـإٔ ٜعرتنـُٗا ضجـ

 شاُٖـا، ٚايؿاٖس إصن ايؿٗاز٠ ُٖٚا َؿغ٫ٕٛ، رنٕ اعتصضا بعصضُٖا أخطجُٗـا ٚآ 
 .42ٚقاٍ: خايفتُا أَط اهلل، ٚحنٛ ٖصا َٔ ايكٍٛ رٝهط بُٗا

ركس عطف بتعطٜفات َتعسز٠ باعتباضٙ َفػس٠، أٚ  :ٚأَا ايهطض يف ا٫قط٬ح 
 باعتباضٙ إت٬را، َٚٔ ايتعطٜفات املتساٚي١ يف ٖصا اجملاٍ:

6-    ٘  إت٬ف جع٤ٌٟ أٚ نًٞ يؿ٤ٞ َازٟ، ٚاملككٛز باإلت٬ف إٔ ٜفكـس ايؿـ٤ٞ َٓفعتـ
 .46ن٬ أٚ بعها 

 :44ٜٚ٪خص ع٢ً ٖصا ايتعطٜف َا ًٜٞ 

إْ٘ ٫ ٜسخٌ اجلطاذ١ اييت ٫ تفكس املٓفع١ نًٝا  أٚ جع٥ٝا ، ذٝث دنب رٝٗا ايتعٜٛض  -أ
ٚإٕ   تهٔ َصٖب١ يًُٓفع١ ناجلطاذ١ تهٕٛ يف ايٝس أٚ يف ايطأؽ، رٗصٙ َػتٛجب١ 

 يًتعٜٛض ٚيٛ باجطٙ ايطبٝب أٚ مثٔ ا٭ز١ٜٚ.

١ أق٬ ، ندـطم ٜػـري   عف ايػابل ٫ ٜؿٌُ َا ٜ٪زٟ إصن ا٭نطاض باملٓفإٕ ايتعطٜ -ب
 ٜهٕٛ يف ايثٛب، أٚ خسف ٜهٕٛ يف ايػٝاض٠ َث٬ُ، رنْ٘ َٛجب يًتعٜٛض.
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إٕ ايتعطٜف   ٜتعطض يٮنطاض اييت ٫ تطـاٍ بـسٕ املـط٤َ، أٚ َايـ٘، ٚإظنـا تطـاٍ        -د
ٖـصا َػـتٛجب   ؾطر٘، ٚعطن٘، ٚمسعت٘، ٖٚٛ َا ُٜعطف بايهـطض ا٭زبـٞ، رـنٕ    

 يًتعٜٛض أٜها ٚيٝؼ بنت٬ف.

أٚ عطنـ٘،أٚ عاطفتـ٘،    " نٌ أش٣ ًٜرل بايؿدل غٛا٤ نإ يف َاي٘، أٚ جػـُ٘،  -2
رٝػبب ي٘ خػاض٠ َاي١ٝ، غٛا٤ بايٓكل، أٚ ايتًـف املـازٟ، أٚ بـٓكل املٓـارع، أٚ     

 .45ظٚاٍ بعض ا٭ٚقاف"

ييت تتػبب أْ٘ قكط ايهطض ع٢ً اخلػاض٠ املاز١ٜ اٜٚ٪خص ع٢ً ٖصا ايتعطٜف 
يف ايتًف أٚ ايٓكل، ٖٚصا يٝؼ بػسٜس; ٭ٕ ايهطض قس ٜهـٕٛ خػـاض٠ َعٜٓٛـ١،    

 ٖٚٛ َا ُٜعرب عٓ٘ بايهطض ا٭زبٞ، ٖٚٛ َٛنٛع ٖصٙ ايسضاغ١.

 .46" اإلخ٬ٍ ضنكًر١ َؿطٚع١ يًٓفؼ، أٚ ايغري تعسٜا ، أٚ تعػفا ، أٚ إُٖا٫  "-6

َـٔ ذٝـث    فشن ايػابكشنٜٚت٬ر٢ ٖصا ايتعطٜف املآخص اييت ُأخصت ع٢ً ايتعطٜ
 سٜسٙ يإلخ٬ٍ باملكًر١، ٚاملكًر١ ٖٓا تعِ املكاحل املاز١ٜ ٚاملكاحل املع١ٜٛٓ، نُـا  
أْ٘ ٫ ٜؿرتط يٛقٛع ايهطض اإلت٬ف أٚ اإلرػاز، بٌ ٜهفٞ اإلخ٬ٍ، ٚاإلخـ٬ٍ ٖـٛ   
أقٌ َٔ اإلرػاز ٚاإلت٬ف، باإلنـار١ إصن اؾـتُاٍ ايتعطٜـف عًـ٢ ا٭غـباب املٓتحـ١       

 عًٗا غنٝعا  زاخ١ً  يف إطاض ايهطض.يًهطض ٚج

 املطًب ايطابع: ايهطض ا٭زبٞ باعتباضٙ َطنبا  ٚقفٝا 

ٚإٕ نإ َهُْٛ٘  عٓس املتكسَشنَكطً  ايهطض ا٭زبٞ يٝؼ َكطًرا  َتسا٫ٚ  
ناْٛا ٜعطرٕٛ ايهطض  َتكسَٞ ايفكٗا٤ُٜعرب عٓ٘ بأيفاظ رلتًف١ تسٍ عًٝ٘، ٖٚصا ٜعين إٔ 

ٛاٙ زٕٚ إٔ ٜطًكٛا عًٝ٘ ٖصا املكطً ، إ٫ أِْٗ ناْٛا ٜطًكٕٛ ا٭زبٞ يف َهُْٛ٘ ٚذلت
 عًٝ٘ أيفاظا  رلتًف١ نايؿشن ٚا٭ش٣.
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 َٚٔ عباضاتِٗ يف شيو:

يٛ قاٍ ي٘: إْو َأ٣ٚ ايًكـٛم، أٚ َـأ٣ٚ ايعٚاْـٞ... ٜعـعض; ٭ْـ٘ آش٣ َػـًُا         -
 .47ٚأحلل ايؿشن ب٘ 

إ عٔ نطض ركس ُشنط يف ٖصٙ ايعباض٠ َكطًرا ا٭ش٣ ٚايؿشن، ُٖٚا ْاجت
 ْفػٞ; ٭ٕ ٖصٙ ايؿت١ُٝ   تًرل نطضا  بايبسٕ أٚ املاٍ، ٚإظنا غبب  أش٣ً ْفػٝا .

ٚأَا ايفكٗا٤ املعاقطٕٚ ركس عطرٛا ايهطض ا٭زبٞ ظ١ًُ َٔ ايتعطٜفات ْصنط 
 َٓٗا:

 .48" ايهطض ايصٟ ٜكٝب اإلْػإ يف ؾطر٘ ٚمسعت٘ " -6

ع٢ً ايهطض ايٓاؾ٧ عُا أْ٘ قكط ايهطض ا٭زبٞ ٚمما ٜ٪خص ع٢ً ٖصا ايتعطٜف 
رنسف ايعاطف١ ٚايؿعٛض، نايػـب، ٚايؿـتِ، ٚايـصّ، ٚايـتركري، زٕٚ إٔ ٜتطـطم إصن      
نطض أزبٞ آخط ْاؾٞ عٔ اعتسا٤ ع٢ً بسٕ اإلْػإ أٚ َايـ٘ نُـٔ ٜتعـطض يًهـطب     
أَاّ َٔ  كٌ ي٘ جطاذ١ يف ٚجٗ٘ رٝترٌُ رٛم ا٭ش٣ املازٟ املتُثٌ رُٝا  سر٘ ٖصٙ 

ْفػٝا  يهٕٛ ٖصا ايؿـشن َهـطا  بـايٓٛاذٞ اجلُايٝـ١ يف ايٛجـ٘،       اجلطاذ١ َٔ ؾشن  أش٣ً
ٖٚصا ٜػبب نطضا  ْفػٝا  ٚأملا  ٚؾعٛضا  بايٓكل، ٚخاق١ يس٣ ايٓػا٤; ٭ٕ ٖـصا ٜهـط   

 عػٓٗٔ ٚغنا ٔ ٬َٚذتٗٔ.

"نٌ َا ًٜرل ايؿدل َٔ  كري يف اعتباضٙ بشن ايٓاؽ بػب أٚ إيكام تِٗ يٛ  -2
 .49قر  يًعّ اذتكاضٙ "

َا أخص عًـ٢ غـابك٘ َـٔ إريفايـ٘ يًهـطض ايٓفػـٞ        ع٢ً ٖصا ايتعطٜف ٜٚ٪خص
ٚا٭زبٞ ايٓاؾـ٧ عـٔ نـطض ٖـٛ يف أقـً٘ َـازٟ نايتعـسٟ عًـ٢ بـسٕ املتهـطض، أٚ           

ـ  يف ٚجٗ٘ أٚ حنٛ شيو.  ا٫ْتكام َٔ غناي٘ ٚذػٓ٘ بنذساث ؾشن  راذ
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َا ٜكٝب اإلْػإ يف ؾعٛضٙ أٚ عاطفتـ٘ أٚ نطاَتـ٘ أٚ ؾـطر٘، أٚ ٖـٛ ايـصٟ قـس        -6
 .51ٜكٝب اجلػِ رٝرسث تؿٜٛٗا  رٝ٘ رٝتأ  ايؿدل يصيو

َٔ إريفاٍ ايهطض  ٚقس ت٬ر٢ ٖصا ايتعطٜف املأخص ايصٟ ُأخص ع٢ً غابكٝ٘
ٞ  حلل باملهطٚض.  ا٭زبٞ ايٓاؾ٧ عٔ نطض بسْ

ايصٟ ٜٓؿأ عٔ ايتعسٟ ع٢ً َاٍ  ريري إٔ ٖصا ايتعطٜف أريفٌ ايهطض ايٓفػٞ  
رُيكب أٚ ُْٗب أٚ ُأتًف رنْ٘ ٜترٌُ رٛم  املتهطض، ر٬ ؾو إٔ َٔ ُغطم َاي٘ أٚ

ايهطض املازٟ ايصٟ حلل ب٘ بفٛات شيو املاٍ أٚ رٛات َٓفعت٘ أش٣ً ْفػٝا  ٜتُثٌ رُٝا 
َٕ ٚأ  ٚذػط٠ بٌ ٚؾعٛض  بايكٗط أذٝاْا  ْتٝح١ ٖصا ايتعسٟ.  ًٜرك٘ َٔ ذع

 ايهطض ا٭زبٞ بأْ٘: إٔ أعطفٚبٓا٤ عًٝ٘ عنهٔ 

أٚ املطاض٠، أٚ  أٚ احلعٕ، ،نؿعٛض با٭  ،ْفػٞ"نٌ َا ٜكٝب اإلْػإ َٔ أش٣ً 
 ْتٝح١ تعُس ع٢ً ؾطر٘، أٚ مسعت٘، أٚ بسْ٘، أٚ َاي٘ ". اخلعٟ،

 ٖٚصا ايتعطٜف دنُع أْٛاع ايهطض ا٭زبٞ ايث٬ر١ ٖٚٞ:

ايهطض ايٓاؾـ٧ عـٔ ايتعـسٟ عًـ٢ نطاَـ١ املتهـطض ٚمسعتـ٘، ٜٚؿـٌُ جـطا٥ِ           - أ
 ح ٚايتؿٗري.ٚجٓاٜاُت نايصّ ٚايتركري ٚايػب ٚايؿتِ ٚايكس

ا٭ش٣ ايٓفػٞ ايٓاتخ عٔ تعُس ع٢ً جػِ اإلْػإ نا٭ش٣ ايٓفػـٞ ايٓاؾـ٧ عـٔ     - ب
ايهطب غٛا٤ٌ أَاّ ايٓاؽ أٚ ع٢ً اْفطاز، أٚ ايهطض ايٓاؾـ٧ عـٔ إذـساث ؾـشن      

 اٯخطٜٔ. ظاٖط يف ايبسٕ ٜؿعط املتهطض إظا٤ٙ با٭  ٚاحلعٕ ٚايؿعٛض بايٓكل أَاّ

ع٢ً َاٍ املتهطض بايػطق١، أٚ ا٫خـت٬ؽ، أٚ   ايهطض ايٓفػٞ ايٓاؾ٧ عٔ ايتعسٟ -د
ايغكب، ذٝث ٜؿعط املتهطض باإلٖا١ْ ٚاإلش٫ٍ خاق١ إشا نإ ايتعسٟ ع٢ً َاٍ 

 املتهطض بايغكب.
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ٜٚػ٢ُ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهطض باإلنار١ إصن ايهطض ا٭زبٞ، ايهطض املعٟٓٛ طنٝعا  
 طض.ي٘ عٔ ايهطض املازٟ ايصٟ ٜكتكط ع٢ً اجلٛاْب املاز١ٜ يًُته

ريري أْ٘ يف ايغايب ٫ رنًٛ ايهـطض املـازٟ عـٔ نـطض أزبـٞ أٚ َعٓـٟٛ ًٜرـل        
املتهطض، بُٝٓا ٫ ٜػتتبع ايهطض ا٭زبٞ نطضا  َازٜا  إ٫ يف ذا٫ت ق١ًًٝ، ذٝـث عنهـٔ   
إٔ ترتتب ع٢ً ايتاجط ايصٟ ُٜتعس٣ عًٝـ٘ با٫يتٗـاّ بايٓكـب أٚ ا٫ذتٝـاٍ،أٚ ايغــ      

 عٔ ايتعاٌَ َع٘ مما ٜهبسٙ خػا٥ط َاز١ٜ.خػاض٠ َاز١ٜ تتُثٌ يف إذحاّ ايٓاؽ 

 عٔ ايهطض ا٭زبٞ املازٟ املبرث ايثاْٞ: ذهِ ايتعٜٛض

 ٫ ًٜرغ ٚجٛزا  ٚانـرا  يفهـط٠ ايتعـٜٛض   مل٪يفات َتكسَٞ ايفكٗا٤،إٕ املتتبع 
ْعطا  ٫ٕ ايتعٜٛض ٜفرتض َكاب٬  َايٝـا ، ٚايفكٗـا٤    عٓسِٖ;ايهطض ا٭زبٞ  عٔ املازٟ

عـٔ أَـٛض أزبٝـ١ َعٜٓٛـ١ تتعًـل       املازٟٕٛ ع٢ً رهط٠ ايتعٜٛض ايكسا٢َ ناْٛا ٜترفع
بايعطض ٚايؿطف;٭ٕ ايعطض ٚايؿطف يف ْعطِٖ ُٖا أري٢ً َـٔ املـاٍ، رـ٬ ٜكـ      

 تكسٜطُٖا ب٘.

 عٓـس املتكـسَشن،  َٚٔ ٖٓا رنٕ ايفكٗا٤ انيسرشن قس تأرطٚا إصن ذس َا بٗصا ايفهط٠ 
٭زبٞ، بُٝٓا ْـاز٣ آخـطٕٚ بٗـصٙ    ٚٚقف نثري َِٓٗ َٛقفا  َترفعا  ع٢ً رهط٠ ايهطض ا

ايفهط٠ ٚزارعٛا عٓٗا، ٚغٝعطض ايباذث إصن َعاجل١ ٖصٙ املػأي١ َـٔ خـ٬ٍ املطايـب    
 ايتاي١ٝ:

 املطًب ا٭ٍٚ: اخل٬ف ٚغبب٘.

 املطًب ايثاْٞ: ا٭زي١.

 املطًب ايثايث: املٓاقؿ١ ٚايرتجٝ .
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 املطًب ا٭ٍٚ: اخل٬ف ٚغبب٘

بــس َــٔ  طٜــط ذلــٌ ايٓــعاع يف ٖــصٙ قبــٌ احلــسٜث عــٔ اخلــ٬ف ٚغــبب٘، ٫ 
ِ تفـل ايفكٗـا٤   ااملػأي١،ذٝث  ٚذـسٜثِٗ عًـ٢ إٔ ايهـطض املـازٟ ٜػـتٛجب       َتكـسَٗ

 ٭ْ٘ عنهٔ تكسٜطٙ ٚ سٜس أرطٙ ع٢ً املتهطض. املازٟ; ايتعٜٛض

نُا اتفكٛا أٜها  ع٢ً إٔ ايهطض ا٭زبٞ إشا ْتخ عٓ٘ نطض َازٟ رنْ٘ ٜػـتٛجب  
زٟ َٔ ٖصا ايهطض، ذٝث إٕ ايهطض ا٭زبـٞ يف ٖـصٙ   بػبب اجلع٤ املا املازٟ ايتعٜٛض

احلاي١ قس أْتخ نطضا  َازٜا  ٖٚصا ايهطض املازٟ عنهٔ  سٜسٙ ٚقٝاغ٘ ٚايتعـٜٛض عٓـ٘.   
،َٚثايـ٘ إٔ ٜـتِٗ   املازٟ رٗصا ايكػِ أٜها  خاضد ذلٌ ايٓعاع َٔ ذٝث قبٛي٘ يًتعٜٛض

ٌٌ تاجطا  بايهصب أٚ ايغـ، رباإلنار١ إصن ايهطض ا٭زبٞ يف ٖصٙ ايت١ُٗ ٜكـع عًـ٢    ضج
ايتاجط املتهطض، نطض َازٟ; ٭ٕ ايٓاؽ أٚ بعهِٗ غٛف ٜتٛقفٕٛ عـٔ ايتعاَـٌ َـع    

 ٖصا ايتاجط مما ٜطتب عًٝ٘ خػا٥ط َاز١ٜ عنهٔ تكسٜطٖا ٚ سٜسٖا َٔ قبٌ اخلربا٤.

ٌ ، أٚ  كريٙ،  بكٞ اخل٬ف يف ايهطاض ا٭زبٞ انيض، نُا يٛ قاّ ضجٌ بصّ ضج
رتتب ع٢ً شيو ايتركري، أٚ ايتؿٗري، أٚ ايصّ تبعات َاي١ٝ، ٚإظنا أٚ ايتؿٗري ب٘ ٚ  ٜ

ُّ، أٚ انُيكط، أٚ املؿٗط.  اقتكط شيو ع٢ً ا٭  ايٓفػٞ ايصٟ تػبب رٝ٘ ايصا

رٗصا ايكػِ ٖٛ ايصٟ ٚقع رٝ٘ اخل٬ف بشن ايعًُا٤ املعاقطٜٔ، رُِٓٗ َٔ قاٍ 
َٔ قاٍ بعسّ جٛاظ شيو عٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهطض، َِٚٓٗ املازٟ ضنؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض 

 ٚإظنا ُٜهتف٢ بايعكٛب١ ايتععٜط١ٜ.

ٜطجع إصن ا٫خت٬ف يف قابًٝـ١ ايهـطض    ٚغبب اخت٬ف ايعًُا٤ يف ٖصٙ املػأي١
أٚ عسّ قابًٝت٘ ي٘. رُٔ ضأ٣ َٔ ايعًُا٤ إٔ ٖصا ايٓٛع املازٟ، ا٭زبٞ انيض يًتعٜٛض

َٔ   ٜط شيو قـاٍ بعـسّ   قاٍ باجلٛاظ ٚاملؿطٚع١ٝ، ٚ املازٟ َٔ ايهطض قابٌ يًتعٜٛض
 .املؿطٚع١ٝ
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 تكػُٝٗا إصن اجتاٖشن:ت يٚرُٝا ًٜٞ آضا٤ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ يف ٖصٙ املػأي١، ٚقس َعُس

 :ا٫جتاٙ ا٭ٍٚ: ايكا٥ًٕٛ بعسّ املؿطٚع١ٝ

ذٝث ٜط٣ أقراب ٖصا ا٫جتاٙ عسّ َؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض عـٔ ايهـطض ا٭زبـٞ    
١. َٚٔ أقراب ٖصا ا٫جتـاٙ ايؿـٝذ   ٚا٫نتفا٤ بايعٚاجط ا٭خط٣ نايعكٛبات ايتععٜعٜ

َكطف٢ ايعضقا ذٝث ٜكٍٛ:"خ٬ق١ ايكـٍٛ أْٓـا ٫ ْـط٣ َـربضا  اغتكـ٬ذٝا ملعاجلـ١       
اإلنطاض ا٭زبٞ بايتعٜٛض املايٞ، َا زاَ  ايؿطٜع١ قس رترـ  دلـا٫  ٚاغـعا  يكُعـ٘     
ٍ  يف    بايعٚاجط ايتععٜط١ٜ،ٚ  َْط يف ا٫غتس٫ٍ عًٝ٘ َٔ ايؿطٜع١ ذح١ َكٓع١ عًـ٢ تبـس

أظناط احلٝا٠ املعاقط٠ دنعٌ اإلغتُطاض يف قُعـ٘ تععٜـطا  ريـري شٟ جـس٣ٚ، بـٌ ا٭َـط       
 56بايعهؼ..." 

 :ا٫جتاٙ ايثاْٞ: ايكا٥ًٕٛ باملؿطٚع١ٝ

ٜٚط٣ أقراب ٖصا ا٫جتاٙ إٔ ايهطض ا٭زبٞ ٜػتٛجب ايتعٜٛض نايهطض 
اٯ٫ّ املازٟ غٛا٤ً بػٛا٤ ذٝث إٕ ٖصا ايهطض ٜػبب آ٫٫ّ ْفػ١ٝ يًُتهطض، ٖٚصٙ 

 ايٓفػ١ٝ تػتٛجب تعٜٛها  يكا٤ َا أٚقع٘ املعتسٟ َٔ نطض.

، ٚا٭غتاش 52َٚٔ أقراب ٖصا ا٫جتاٙ: ا٭غتاش ايسنتٛض عبس اجملٝس ايك٬ذشن 
، ٚايسنتٛض ذلُس 54ٚا٭غتاش ايسنتٛض ٖٚب١ ايعذًٝٞ،56ايسنتٛض ذلُس رٛظٟ رٝض اهلل

 .، ٚريري56ِٖ، ٚعًٞ اخلفٝف55ذػشن ايؿاَٞ 

 شيو:  َٚٔ أقٛا ِ يف

َا شنطٙ ا٭غتاش ايسنتٛض عبس اجملٝس ايك٬ذشن يف عث٘، ايتعٜٛض عٔ ا٭نـطاض  
 اإلغ١َٝ٬"إٕ املتُؿٞ َع َكاقس ايؿطٜع١  املع١ٜٛٓ بشن ايفك٘ اإلغ٬َٞ ٚايكإْٛ املسْٞ:

ٖٛ َؿطٚع١ٝ ايتهُشن يف ا٭نطاض املع١ٜٛٓ نصيو; ملا رٝ٘ َـٔ ذفـغ أعـطاض ايٓـاؽ     
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ِ، َٚٔ خ٬ٍ َكاقس ايؿـطٜع١ يف َطاعـا٠ ايعَـإ ٚاملهـإ     ٚأَٛا ِ ٚإق٬ح أذٛا 
 . 57قسعنا  "ْػتطٝع إٔ ًْرل ٖصا ايٓٛع َٔ ايهطض با٭ْٛاع ا٭خط٣ اييت عطرٗا ايفكٗا٤ 

 املطًب ايثاْٞ: ا٭زي١

يكس أٚضز نٌ َٔ ايفطٜكشن أزي١ يًٓٗٛض بكٛي٘ غٛا٤ً يف اعتباضٙ ايهطض ا٭زبٞ 
٭ِٖ ٖصٙ ا٭زي١ َٔ خ٬ٍ  ٚغأعطضباضٙ نصيو، أٚ يف عسّ اعت َٛجبا  يًتعٜٛض،
 ايفطعشن ايتايٝشن:

 ايفطع ا٭ٍٚ: أزي١ ايكا٥ًشن بعسّ املؿطٚع١ٝ.

 ايفطع ايثاْٞ: أزي١ ايكا٥ًشن باملؿطٚع١ٝ.

 ايفطع ا٭ٍٚ: أزي١ ايكا٥ًشن بعسّ املؿطٚع١ٝ

عٔ ايهطض ا٭زبٞ ظ١ًُ َٔ  املازٟ اغتسٍ ايكا٥ًٕٛ بعسّ َؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض
 زي١ رُٝا ًٜٞ أبطظٖا:ا٭
عًـ٢ عـسّ نـُإ ا٭نـطاض ا٭زبٝـ١ ٚريـري        َتكسَٛ ايفكٗا٤اإلغناع: ذٝث أغنع  -6

 .59ٚابٔ قسا١َ ، 58املاز١ٜ، ٚممٔ ذه٢ اإلغناع ع٢ً شيو ابٔ املٓصض

 ٕ ز٫يت٘ ز٫ي١ قطع١ٝ.٭ٚاإلغناع ٖٛ أذس ا٭زي١ ايتؿطٜع١ٝ اييت ٫ عنهٔ ْكهٗا;      
ايغكب، ٚايػطق١، رُع إٔ املكـصٚف ًٜركـ٘ أ     ايكٝاؽ ع٢ً ذس ايكصف، ٚع٢ً -2

ْفػٞ نبري، ٚنصيو املغكٛب َاي٘، ٚاملػطٚم، إ٫ إٔ ايؿاضع احلهـِٝ   ٜطتـب   
 .60َهتفٝا عس ايكصف ٚاغرتجاع املغكٛب ٚذس ايػطق١ ع٢ً شيو نً٘ تعٜٛها،

 عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ ٜعترب تععٜطا ، ٚايتععٜـط باملـاٍ ٫   املازٟ إٕ احلهِ بايتعٜٛض -6
ٕ ايتععٜـط باملـاٍ رٝـ٘ تػـًٝا يًعًُـ١ عًـ٢       ٭;ٚشيـو  66دنٛظ عٓس أنثط ايفكٗـا٤ 

 . 62ايهعفا٤ ٚإريطا٤  ِ بأنٌ ذكٛقِٗ َٚكازض٠ أَٛا ِ
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إٕ ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ ٜعـس تكُٝٝـا يًؿـطف أٚ يًػـُع١، ُٖٚـا ريـري        -4
كٗـا٤  خانعشن يًتكِٝٝ ٚاملكاب١ً باملاٍ; ٭ُْٗا أري٢ً َٔ املـاٍ، ٖٚـصا َـا زرـع ايف    

ايكسا٢َ إصن عسّ ا٭خص بفهط٠ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ، قاٍ احلطاب: "َٚـٔ  
قاحل َٔ قصف ع٢ً ؾدل أٚ َاٍ   دنع، ٚضز، ٫ٚ ؾفع١ رٝ٘، بًـغ اإلَـاّ أّ   

  .66٭ْ٘ َٔ باب ا٭خص ع٢ً ايعطض َا٫ " ٫;
عـٔ  املـازٟ  ٚ٭ٕ ايكٛاعس ايؿطع١ٝ املكطض٠ يف ٖصا اجملـاٍ تـأب٢ رهـط٠ ايتعـٜٛض      -5

ٕ رهط٠ ايتعٜٛض قا١ُ٥ ع٢ً جرب ايٓكل احلاقٌ يف املاٍ عٓـس  ٭ايهطض ا٭زبٞ; 
ايتعسٟ عًٝ٘ باملاٍ، ٖٚصٙ ايفهط٠ ٫ تٓطبل ع٢ً ا٭َٛض ا٭زب١ٝ، أٚ املع١ٜٛٓ; يعسّ 

ٛ     ،64إَهإ َكابًتٗا باملاٍ  رهإ شيو َٔ باب أنٌ أَـٛاٍ ايٓـاؽ بايباطـٌ، ٖٚـ

ڦ  ڦ   ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ ٹ چ  ذلـــطّ بـــسيٌٝ قٛيـــ٘

 .65چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
إٕ يف ايعكٛبات ايتععٜط١ٜ اييت جا٤ت بٗا ايؿطٜع١ يف ذل املتعسٟ عًـ٢ ايعـطض    -6

; ٭ْ٘ ٜطز يًُتهطض اعتبـاضٙ،  املازٟ ٚايؿطف ٚايػُع١ َا ًُٜغٞ احلاج١ يًتعٜٛض
 . 66 املازٟ ٜٚؿف٢ قسضٙ َٔ ايتعسٟ مما ٫ ٜبك٢ َع٘ ذاج١ يًتعٜٛض

إظنا ؾطع يطرع ايهـطض املـازٟ انيػـٛؽ ايـصٟ عنهـٔ ض٩ٜتـ٘        املازٟإٕ ايتعٜٛض  -7
َٚعطرت٘ ٚتكسٜطٙ، نايٓكل ٜهٕٛ يف ايبـسٕ أٚ يف املـاٍ، ٖٚـصا يـٝؼ َتـٛرطا  يف      

 .67ا٭نطاض ا٭زب١ٝ، رٗٞ يٝػ  أؾٝا٤ ذلػٛغ١ ًَُٛغ١ عنهٔ تكسٜطٖا خلفا٥ٗا
إٕ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ تتفاٚت َـٔ ؾـدل ٯخـط، رُـا عـس نـطضا  أزبٝـا يف ذـل          -8

ؾدل شٟ َها١ْ َطَٛق١،قس ٫ ٜعس نصيو يف ذل ؾدل ٖـٛ َـٔ ايُػـٛق١ أٚ    
 ايسُٖا٤.
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نُا إٔ ا٭ؾدام شٟٚ املهاْـ١ املطَٛقـ١ يٝػـٛا َتػـاٜٚشن يف ذحـِ ايهـطض       
ا٭زبٞ ايٛاقع بِٗ َٔ املتعسٟ ْفػ٘، أٚ ايططٜك١ ْفػٗا; ٭ٕ شيـو رنتًـف بـاخت٬ف    

نُا ٜ٪رط رٝ٘ أٜها طبٝع١ ؾـدل  َها١ْ املتهطض َٚطنعٙ ا٫جتُاعٞ َٚس٣ اغتكاَت٘، 
املتعسٟ، ر٬ ؾو إٔ ايهطض ا٭زبٞ احلاقٌ َـٔ تعـسٟ ؾـدل َعـطٚف بايهـصب      
ٚعسّ ا٫غتكا١َ ٚإيكا٤ ايتِٗ جعارا ، أٚ َـٔ ؾـدل ٚنـٝع ٫ ٖـٛ يف ايعـري ٫ٚ يف      
ايٓفري، غٝهٕٛ ق٬ًٝ  جسا  أٚ َعسَٚا ، بُٝٓا ٜهٕٛ ايهطض نبريا  إشا قسض ايتعـسٟ َـٔ   

ٕ  ضقشن  َعطُٚف باحله١ُ ٚاحلكار١.إْػإ غٟٛ َ  تع

را٭  احلاقٌ يف ذل ايكغري، أٚ ايٛنٝع، أٚ ايفكري رنتًف َٔ ا٭  احلاقـٌ  
يف ذل ايؿـطٜف ٚايهـبري ٚايغـين، نُـا إٔ ايتعـسٟ ايٛاقـع َـٔ ايٛنـٝع ٚايهـاشب          
ٚايٛقٛيٞ ٚا٫ْتٗاظٟ، أقٌ بهثري َٔ ايهـطض ايٛاقـع بػـبُب َـٔ ايؿـطٜف ٚاملتـعٕ       

 .68حلكٝف ٚايطقشن ٚا
إٕ ايكٍٛ بايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ ٜفت  ايباب ع٢ً َكطعٝ٘ أَاّ ايكها٠ يف  -9

ايترهِ بتكسٜط ا٭نطاض ا٭زب١ٝ; ْعـطا  خلفا٥ٗـا ٚتفاٚتٗـا ممـا دنعـٌ قـ٬ذٝات       
 .69ايكانٞ ايتكسٜط١ٜ نبري٠ جسا ، ٚقس ٜهط ٖصا ضنبسأ ايعساي١ يف ايتعٜٛض

ٚذاقًٗا إٔ َٔ يطِ ؾدكا  ع٢ً ٚجٗ٘ ٚ   أقٛاٍ َتكسَٞ ايفكٗا٤ا٫غتٓاز إصن -61
عس إصن جطذ٘، أٚ شٖاب َٓفع١ عهٛ َٓ٘، أٚ إْكام غنايـ٘ عًٝـ٘، رـ٬ نـُإ     تٜ

 عًٝ٘.

:" ٚإٕ يطُ٘ ع٢ً ٚجٗ٘ رًِ ٜ٪رط يف ٚجٗ٘ ر٬ نُإ عًٝ٘;٭ْ٘ ١قاٍ ابٔ قساَ
 .71  ٜٓكل ب٘ غناٍ ٫ٚ َٓفع١، ٚ  ٜهٔ ي٘ ذاٍ ٜٓكل رٝٗا رًِ ٜهُٓ٘ نُا يٛ ؾتُ٘ "

 ايفطع ايثاْٞ:أزي١ ايكا٥ًشن باملؿطٚع١ٝ

 ركس اغتسيٛا ظ١ًُ َٔ ا٭زي١ رُٝا ًٜٞ أبطظٖا: ٚأَا ايكا٥ًٕٛ باملؿطٚع١ٝ،
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صب أْ٘ ناْ  ي٘ عهس َٔ خنٌ يف ذا٥ا ضجٌ َٔ ا٭ْكاض، ٓذسٜث مسط٠ بٔ ج -6
َٚع ايطجٌ أًٖ٘، رهإ مسط٠ ٜسخٌ إصن خنً٘، رٝتأش٣ بـ٘ ايطجـٌ ٜٚؿـل عًٝـ٘،     

ٚشنط –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –إٔ ٜبٝع٘ خنًت٘، رأب٢،رأت٢ ايطجٌ ايٓيب  رطًب َٓ٘
إٔ ٜبٝع٘، رأب٢، رطًـب إيٝـ٘    -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -شيو ي٘، رطًب إيٝ٘ ايٓيب

رأب٢، ركاٍ ي٘ ايٓيب  –أَط ضريب٘ رٝ٘  –إٔ ُٜٓاقً٘ رأب٢، قاٍ:" رٗب٘، ٚيو نصا ٚنصا " 
 . 76قاٍ يًطجٌ: " اشٖب راقًع خنً٘ "" أْ  َهاض"، ٚ –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –

ٚٚج٘ ايس٫ي١ َٔ ٖصا احلسٜث ظاٖط٠ يف ضرع ايهطض املعٟٓٛ ٚا٭زبٞ، رنٕ  
ا٭ْكاضٟ   ٜهٔ قس ٚقع عًٝ٘ نطض َازٟ، ٚإظنا قس ٚقع عًٝ٘ نطض َعٟٓٛ ْتٝح١ 

ق٢ً  –احلطد ايصٟ ًٜرك٘ با٫ط٬ع ع٢ً َا ٫ ٜطن٢ ا٫ط٬ع عًٝ٘، ٚضنا إٔ ايٓيب 
أباح ي٘ قًع خنً٘ ٚمس٢ اٯخط َهاضا ، رٗصا ٜسٍ ع٢ً جٛاظ َبسأ  –ٝ٘ ٚغًِ اهلل عً

ايتعٜٛض; ٭ٕ ضرع ايهطض ٖٓا نإ بكًع ايٓدٌ، ٚقًع ايٓدٌ ٖٛ أَط َازٟ خػطٙ 
 املتعسٟ ٚاملهاض يف َكاب١ً نطض أزبٞ نإ قس ٚقع ع٢ً ا٭ْكاضٟ. 

٢ً اهلل عًٝـ٘  قـ  -ايٓكٛم ايعا١َ اييت تٓفٞ ايهطض ٚت٢ٗٓ عٓ٘ َٔ َثـٌ قٛيـ٘    -2
 .72نطض ٫ٚ نطاض " "٫ :-ٚغًِ 

راملطاز بٓفٞ ايهطض ٖٓا  طِٜ اإلنطاض باٯخطٜٔ، ٚقس جا٤ بنغًٛب ايٓفٞ، 
ٚبكٝغ١ خرب١ٜ، ٖٚصا ا٭غًٛب ٖٛ َٔ أق٣ٛ ا٭غايٝب يف ايٓٗٞ; ٭ْ٘ ْفٞ يف َع٢ٓ 

بًغ يف ايٓٗٞ، ضنع٢ٓ ٫ تٛقعٛا ايهطض، ٚعٓسَا ٜهٕٛ ايٓٗٞ بكٝغ١ ايٓفٞ رأْ٘ ٜهٕٛ أ
 ايس٫ي١ ع٢ً املككٛز، رهإٔ املٓٗٞ عٓ٘ بكٝغ١ ٫ ٚقٛع ي٘. 

ٚاملطاز بايٓٗٞ عٔ ايهطض، َكاب١ً ايهطض بايهطض، ٚقس جا٤ ٖٓا أٜها بنغًٛب 
ايٓفٞ ايصٟ ٜطاز َٓ٘ ايٓٗٞ، ٖٚٛ أبًغ يف ايس٫ي١ ع٢ً ايٓٗٞ عٔ املهاض٠ َٔ دلطز 

 ايٓٗٞ. 
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طاز بٗا اإلْؿا٤، ٫ٚظّ ايٓٗـٞ عـٔ   ٚيف اجل١ًُ، ركس جا٤ احلسٜث ظٌُ خرب١ٜ ٜ
ايهطض ٚاملهاض٠ ٚ طعنٗا إدناب ايتعـٜٛض رُٝٗـا; ٭ٕ ايتعـٜٛض َـٔ ٚغـا٥ٌ ضرـع       

 ايهطض. 
إٕ ايكٍٛ بعسّ ايتعٜٛض يف ا٭نطاض ا٭زب١ٝ، ٜفت  ايصضٜعـ١ أَـاّ املتعـسٜٔ عًـ٢      -6

 أعطاض ايٓاؽ ٚؾطرِٗ يف ايتُازٟ بٗصا ايتعسٟ ٭ْٗـِ ٜـإَٔٓٛ ايعكٛبـ١ باملـاٍ،    
رهإ َٔ املٓاغب ايكٍٛ ضنؿطٚع١ٝ ايتعـٜٛض عـٔ ا٭نـطاض ا٭زبٝـ١ غـسا   ـصٙ       

 .76ايصضٜع١
إٕ َبسأ ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ ٜكتهٝ٘ َفّٗٛ ايعساي١ يف اإلغ٬ّ، ذٝـث   -4

إٕ ايتعٜٛض يف ٖصٙ احلاي١ ُٜٓكف املتهطض ٜٚعٛن٘ بعض ايتعٜٛض عٔ ايهـطض  
 .74ايعساي١ يف اإلغ٬ّ ايصٟ ٚقع عًٝ٘، ٚيف شيو  كٝل ملبسأ 

إٕ مشٍٛ ايؿطٜع١ يف ْكٛقٗا ايتؿطٜع١ٝ ٜػتطٝع اغتٝعاب رهط٠ ايهطض املعٟٓٛ  -5
بٓا٤ً ع٢ً إٔ أقٌ ْفٞ ايهـطض زاخـٌ يف عَُٛـات تًـو ايٓكـٛم ايتؿـطٜع١ٝ       

 .75ايٛاضز٠ يف ذهِ ايهطض 
 ا٫غتٓاز إصن ا٭قٛاٍ ايفك١ٝٗ: َٚٓٗا:  -6

قطع ذًُيت ايثـسٜشن زٜتُٗـا، ْـل    يف :" إٔ ١ََا جا٤ يف نتاب املغين ٫بٔ قسا -أ
، ٚضٟٚ حنٛ ٖصا ايؿعيب ٚايٓدعٞ ٚايؿارعٞ، ٚقـاٍ  -ضػن٘ اهلل -عًٝ٘ أػنس 

َايو ٚايثٛضٟ: إٕ شٖب ايًزن ٚجب  زٜتُٗا، ٚإ٫ ٚجب  ذهَٛـ١ بكـسض   
 أٟ بكسض ايعٝب اجلػسٟ ايصٟ ٜكٝب املطأ٠.،76ؾٝٓ٘"

بٔ احلػٔ ايؿـٝباْٞ قـاذب    َا ٚضز يف املبػٛط يًػطخػٞ ْك٬  عٔ ذلُس -ب
أبٞ ذٓٝف١ يف اجلطاذات بعس اْـسَا ا ٚعـسّ بكـا٤ أرطٖـا: " أْـ٘ جتـب رٝٗـا        

 .77ذه١َٛ ايعسٍ بكسض َا حلل اجملطٚح َٔ ا٭  "
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َا شنطٙ ايبغسازٟ يف دلُع ايهُاْات ْك٬  عٔ أبٞ ٜٛغف:" ٚيٛ ؾخ ضجـ٬    -د
٭ْ٘  -أبٞ ذٓٝف١  رايترُ  ٚ  ٜبل  ا أرط، ْٚب  ايؿعط، غكا ا٭ضف عٓس

 .78"ف: عًٝ٘ أضف ا٭  ٖٚٛ ذه١َٛ عسٍٚقاٍ أبٛ ٜٛغ -٫ ق١ُٝ جملطز ا٭ 

رهـط٠  أقـطٚا  قـس   َتكـسَٞ ايفكٗـا٤  رٗصٙ ايٓكٛم ٚريريٖا تسٍ عًـ٢ إٔ  
ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ; ٭ْٗـِ ذهُـٛا بـا٫ضف يف ٖـصٙ املػـا٥ٌ يف ريـري       

 ا٭نطاض املاز١ٜ.
يهطض ا٭زبٞ دلطز إذ٬ٍ املاٍ ذلٌ املاٍ، ٚإظنا إؾعاض ٚيٝؼ املطاز بايتعٜٛض عٔ ا -7

 ، ذٝـث إٕ ايسٜـ١ ٫  79املتهطض باملٛاغا٠ ْتٝح١ َا حلل َٔ نطض، ْعري شيو ايس١ٜ
 تعترب تعٜٛها  يًٛيٞ عٔ ركس ايكتٌٝ، ذٝث إٕ ايٓفؼ اإلْػا١ْٝ ٫ تكسض بثُٔ

 املطًب ايثايث: املٓاقؿ١ ٚايرتجٝ 

ٟ  أزي١ ايكا٥ًشن بعسّ َؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض ٚبعس ٖصا ايتحٛاٍ ٚايتطٛاف يف  املـاز
٫ ٜػع ايباذـث إ٫ إٔ ٜػـحٌ امل٬ذعـات    عٔ ايهطض ا٭زبٞ ٚايكا٥ًشن ضنؿطٚعٝت٘، 

 ايتاي١ٝ:
عـٔ ا٭نـطاض ا٭زبٝـ١ ٖـِ أغـعس با٭زيـ١        املازٟ إٕ ايكا٥ًشن ضنؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض -6

طاض " ٖٚـصا  ايعا١َ اييت ذطَ  ايهطض َٔ أٟ ْٛع نإ نرسٜث " ٫ نطض ٫ٚ نـ 
ٜتٓاٍٚ ايهطض ضندتًف أْٛاع٘ ٚأؾهاي٘، رككطٙ ع٢ً ا٭نطاض املاز١ٜ ٜعس  هُـاً   

 ب٬ زيٌٝ.
إٕ إزعا٤ اإلغناع ع٢ً عسّ َؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ، إزعـا٤ ريـري    -2

 قرٝ  ملا ًٜٞ:
 إٔ ٖصا ا٫زعا٤ َٓكٛض با٭قٛاٍ ايفك١ٝٗ ايـيت شنطٖـا اجملٝـعٕٚ ٚأربتـٛا رٝٗـا      -أ

 ايتعٜٛض عٔ بعض ا٭نطاض ريري املاز١ٜ.
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ــ٘ عــسّ    -ب ــ١ ٫ ُٜفٗــِ َٓ إٕ عــسّ ايتعــطض يًتعــٜٛض عــٔ ا٭نــطاض ا٭زبٝ
 املؿطٚع١ٝ; إش إٔ عسّ ايصنط ٫ ٜػتًعّ بايهطٚض٠ عسّ املؿطٚع١ٝ.

  ٜٓكٛا ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايتعـٜٛض عـٔ ا٭نـطاض     َتكسَٞ ايفكٗا٤إٕ أريًب  -د
س٠ يف تًو ا٭ظ١َٓ، ذٝث نإ ُٜعس أخـص املـاٍ   املع١ٜٛٓ تأرطاً  با٭عطاف ايػا٥

عٔ ايهطض ا٭زبٞ َٓارٝاً  يًُط٠٤ٚ، رًِ تهٔ ايثكار١ اجملتُع١ٝ ذ٦ٓٝصُ  تػـُ   
بأخص املاٍ َكابٌ ايهطض ا٭زبٞ، ٚناْـ  تعـس شيـو عٝبـاً ، أَـا ٚقـس تغـري        

ملاٍ تعٜٛهاً  عٔ ايهطض ا٭زبٞ أَطا ايعطف ٚأقب  ايٓاؽ ٫ ٜعتربٕٚ أخص ا
ً رل٬ً  باملط٠٤ٚ، رنٕ احلهـِ عٓـسٖا رنتًـف تطبٝكـاً  يكاعـس٠ " ٫ ٜٓهـط تغـري        

 .81ا٭ذهاّ بتغري ا٭ظَإ "
ٚأَا ايكٝاؽ ع٢ً ذس ايكصف، ٚايغكب، ٚذس ايػطق١، ر٬ ٜبسٚ قٝاغاً  قرٝراً   -6

بعض ا٭َٛض اييت ُٜفِٗ َٓٗا َٚتحٗاً ; ٭ٕ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ املب١ٓٝ حلس ايكصف شنطت 
ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ، َٚٔ شيو تفػٝل ايكاشف، ٚعـسّ قبـٍٛ ؾـٗازت٘،    
ٖٚصا ْٛع َٔ ايتعٜٛض; ٭ْ٘ ٫ ٜؿرتط يف ايتعٜٛض ا٭زبٞ إٔ ٜهٕٛ َا٫ً ، بـٌ  
إٕ ضز ا٫عتباض أٚ ا٫عتصاض، أٚ احلهِ بتدط١٦ املعتسٟ ُٜعـس تعٜٛهـاً  أزبٝـاً  عـٔ     

 نطض أزبٞ.

ايغكب رـ٬ ٜٛجـس َـا عنٓـع َـٔ اجلُـع بـشن ضز املغكـٛب ٚذـل          ٚأَا 
املغكٛب َاي٘ يف املطايب١ بتعـٜٛض عُـا حلكـ٘ َـٔ نـطض ْفػـٞ ٚقٗـط بػـبب         

 ايغكب.

ٚنصيو ا٭َط يف ذس ايػطق١، رعسّ ايصنط يف ذـل ايػـطق١ ٫ ٜػـتًعّ عـسّ     
 املؿطٚع١ٝ; إش تفِٗ َؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ َٔ أزي١ أخط٣ ٚاييت

 غاقٗا ايكا٥ًٕٛ باملؿطٚع١ٝ.
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 ٚأَا ايكٍٛ بإٔ ايتعٜٛض تععٌٜع، ٚايتععٜع باملاٍ ٫ ٜك ، رغري َػًِ ملا ٜأتٞ: -4
إٕ ايتعٜٛض يٝؼ تععٜطاً ، ٚإظنا ٖٛ ذلٌ  يًُتهطض جـطا٤ َـا ٚقـع بـ٘ َـٔ       - أ

 –نطض، ٚيٛ نإ ايتعٜٛض تععٜطاً  أٚ ريطا١َ يػاغ إٔ ٜـسرع إصن بٝـ  املـاٍ    
 . أٟ إصن خع١ٜٓ ايسٚي١

، ٚيـ٘  81يٛ غًُٓا بأْ٘ تععٜط، رنٕ ايتععٜط باملاٍ جا٥ع عٓس نثري َـٔ ايفكٗـا٤    - ب
 ؾٛاٖس َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗط٠، َٚٔ أرعاٍ ايكراب١:

يف ذل َٔ َٓع ظناتـ٘   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –أَا َٔ ايػ١ٓ، ركٍٛ ايٓيب 
اٍ، أٚ رأخـص ؾـطط املـ   ، 82"...رنْا آخصٖٚا ٚ ؾطط َاي٘ عع١َ َٔ ععَات اهلل... "

 ٜعس تععٜطاً  باملاٍ. ْكف٘،

أْ٘ أذطم ذاْٛتا  يطجٌ  –ضنٞ اهلل عٓ٘  –نُا رب  عٔ عُط بٔ اخلطاب 
، 83ٜؿس بٌ أْ  رٜٛػل ٜٚبٝع اخلُط رٝ٘ ٖٛ ضٜٚؿس ايثكفٞ، ٚقاٍ ي٘: يػ  ض

 ررطم احلاْٛت ٜعترب تععٜطاً باملاٍ.
رب تكُٝاً   ا باملـاٍ، رغـري   عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ ٜعتاملازٟ ٚأَا ايكٍٛ بإٔ ايتعٜٛض  -5

َتح٘، ٚشيو ٭ٕ املاٍ املسرٛع يف ايتعٜٛض عٔ ايهطض املعٟٓٛ، ٫ ٜعس مثٓـاً  أٚ  
أجط٠ أٚ بس٫ً ، ٚإظنا ٖٛ تعٜٛض عٔ نطض ٚاقع، رُـٔ طعـٔ يف ؾـطر٘ ٚطايـب     
بايتعٜٛض ٫ ٜعترب املاٍ يف ذك٘ مثٓاً  يصيو ايؿـطف ذتـ٢ ٜكـاٍ إٕ ايؿـطف ٫     

 ٖٛ تعٜٛض عٔ ايهطض احلاقٌ بػبب ايطعٔ يف ؾطف املتهطض.ٜكِٝ ضناٍ، ٚإظنا 

ٌِ يـ٘،      ٚمث١ رطم بشن إٔ ٜكاٍ، إٕ ٖصا مثٔ يًؿطف أٚ بـسٍ عٓـ٘، أٚ تكـٝ
إٕ ٖصا تعٜٛضٌ  عٔ ايهطض احلاقٌ بػبب ايتعسٟ ع٢ً ايؿـطف   ٚبشن إٔ ٜكاٍ:

ٓاً  بايطعٔ رٝ٘، ٚيصيو ْعا٥ط يف ايؿطع املطٗط، راملٗط ايصٟ ٜسرع يًُطأ٠ ٫ ٜعس مث
 ا أٚ يبص ا جػسٖا، ٚإظنا ٖٛ إنطاّ  ا ٚتطٝٝب خلاططٖا، ٚؾتإ بشن إٔ ٜكاٍ إٕ 
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املٗط ٖٛ مثٔ جلػس املطأ٠، أٚ إْ٘ إنطاّ  ا، نُا إٔ ايس١ٜ اييت تسرع ٭ٚيٝا٤ ايكتٌٝ 
٫ تعترب مثٓاً  يصيو ايكتٌٝ، ٚإظنا تعٜٛض  ِ عٔ ايهطض احلاقٌ بفكس ابـِٓٗ أٚ  

عٔ ايهـطض   املازٟ  ٜك  ٚاحلاي١ ٖصٙ إٔ ٜكاٍ: إٕ ايتعٜٛضٚايسِٖ، ٖٚهصا ر٬
 ا٭زبٞ ُٜعُس تكُٝٝاً  يًؿطف، أٚ ايػُع١، أٚ ايعطض، أٚ ايهطا١َ، أٚ مثٓاً   ا.

٫ ٜهٕٛ إ٫ عٔ نطض َازٟ جلربٙ  املازٟ َٚثٌ شيو ٜكاٍ يف ايكٍٛ بإٔ ايتعٜٛض -6
٫ ُٜككس ب٘ َكاب١ً ا٭َـٛض  ملا غبل إٔ شنطْا بإٔ ايتعٜٛض  ;ايٓكل احلاقٌ باملاٍ

املع١ٜٛٓ باملاٍ ذت٢ ٜؿرتط رٝٗا ايتهار٪، ٚإظنـا ٖـٛ تعـٜٛض عـٔ نـطض ذاقـٌ       
 بػبب ايتعسٟ ع٢ً تًو ا٭َٛض املع١ٜٛٓ.

ٚأَا ايكٍٛ بإٔ ايعكٛبات ايتععٜط١ٜ املفطٚن١ ع٢ً جـطا٥ِ ايتعـسٟ عًـ٢ ا٭َـٛض      -7
 ملا ٜأتٞ:املع١ٜٛٓ ُتغين عٔ ايتعٜٛض باملاٍ، رًٝؼ ا٭َط َتحٗا  

إٕ مث١ َٔ ا٭ؾدام َـٔ ٫ تـطزعِٗ ايعكٛبـات ايتععٜطٜـ٫ٚ،١ ٜـطزعِٗ        -أ
غ٣ٛ أخص املاٍ َِٓٗ، رـبعض ايٓـاؽ ٫ ٜعبـأ بايػـحٔ َـث٬ُ، بـٌ إٕ َـٔ        
اجملطَشن َٔ ٜطتهب اجلطا٥ِ يٝصٖب إصن ايػحٔ نٞ دنس رٝ٘ املـأ٣ٚ ٚاملأنـٌ   

ص املـاٍ ضزعـا    ٚاملؿطب ٚاملًبؼ اييت قس ٫ دنـسٖا خاضجـ٘، رٝهـٕٛ يف أخـ    
 ٭َثاٍ ٖ٪٤٫.

إٕ املتهطض قس ٫ ٜػتفٝس نثريُا بايعكٛبات ايتععٜط١ٜ اييت تكع ع٢ً املتهـطض،   -ب
 رُاشا ٜػتفٝس املتهطض َٔ غحٔ املتعسٟ، أٚ تٛبٝد٘.

إْ٘ ٫ َاْع أق٬ُ َٔ اجلُع بشن ايعكٛبات ايتععٜط١ٜ بايػـحٔ ٚحنـٛٙ، ٚبـشن     -د
أخـص ايتعـٜٛض أؾـها٫ أخـط٣ َـع      َاْع أٜهـا َـٔ إٔ ٜ   ايتعٜٛض، بٌ ٫
املِٗ إٔ ٜبكـ٢ ذـل   ، رـ ٚحنٛ شيـو ، نطز ا٫عتباض ٚا٫عتصاض،ايتعٜٛض باملاٍ

املتهطض يف املطايب١ بايتعٜٛض قا٥ُا ، ٚأ٫ ُٜرطّ ٖصا احلل، ٚبعس شيو تبكـ٢  
ي٘ احلط١ٜ يف املطايب١ بهٌ أْٛاع ايتعٜٛض أٚ ببعهٗا، إش إٕ نثريا َٔ ايٓـاؽ  
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ٚ بٓؿط شيو ا٫عتصاض يف ٚغ١ًٝ إع٬َٝـ١ عاَـ١ ٜٚتٓـاظٍ    ٜهتفٞ با٫عتصاض، أ
ذت٢ عُا ذهُ  ي٘ انيه١ُ ب٘ َٔ َبايغ َايٝـ١، يهـٔ ٜبكـ٢ َـٔ ذكـ٘ إٔ      

 ٜطايب بايتعٜٛض ايصٟ ٜطاٙ، رِ ُٜرتى ايباقٞ يهطَ٘ ٚمساذت٘ ْٚبً٘. 
إظنا دنب يف ا٭َٛض املازٜـ١ انيػٛغـ١ ايـيت عنهـٔ     املازٟ ٚأَا ايكٍٛ بإٔ ايتعٜٛض  -8

٫ٚ ٜك  يف ا٭َٛض املع١ٜٛٓ خلفا٥ٗا ٚعسّ إَها١ْٝ نبطٗا، رغـري َتحـ٘    بطٗا،ن
أٜها ; ٚشيو ٭ْ٘ عنهٔ تكسٜط ايهـطض احلاقـٌ بايتعـسٟ عًـ٢ ا٭َـٛض املعٜٓٛـ١       

 ٚايصٟ رنهع يعس٠ اعتباضات َٓٗا:
ر٬ ؾو إٔ ٖـصا ايؿـدل، أٚ ا ٦ٝـ١     ،– املتهطض – َها١ْ ايؿدل امُلتعس٣ عًٝ٘ -أ

اْت٘ يف اجملتُع، نإ ايهطض ا٭زبٞ احلاقٌ بايتعسٟ عًٝـ٘ أنـرب،   نًُا ععُ  َه
ٚبايتايٞ رنٕ ايتعٜٛض عٔ ٖصا ايهطض غٝهٕٛ أنرب ٚأععِ ْعـطا  يععـِ ايهـطض    

 ايٛاقع عًٝ٘.
ايؿدل املتعسٟ،رهًُا نإ ايؿـدل املتعـسٟ أنثـط َهاْـ١ يف اجملتُـع،      َها١ْ  -ب

ٝـ٘ أؾـس ٚأْهـ٢; ٚشيـو ٭ٕ     ٚأععِ قسضا ، نإ ايهطض احلاقٌ ع٢ً امُلعتسٟ عً
 إَها١ْٝ تكسٜك٘ تهٕٛ أنثط ٚأنرب َٔ ايؿدل ا٭قٌ َها١ْ.

ٌ  ِٖ غٛق١ٌ، أٚ أٚي٦و  ٚيصا رنٕ اجملتُع ٫ ذنفٌ نثريُا بتعسٟ أؾدام
 ايصٜٔ اؾتٗطٚا بك١ً ا٭زب، أٚ ايصٜٔ ِٖ َٔ غكا املتاع.

ايهـطض احلاقـٌ    ٚغ١ًٝ ايتعسٟ، رهًُا ناْ  ايٛغ١ًٝ أنثط شٜٛعا  ٚاْتؿاضا ، نإ -د
بػببٗا أنرب ٚأععِ، رايتعسٟ عرب ايكرٝف١ اني١ًٝ أقٌ نـطضا  َـٔ ايتعـسٟ عـرب     
ايكرٝف١ ايٛط١ٝٓ أٚ ايعامل١ٝ، نُا إٔ ايتعسٟ عرب إشاع١ ذل١ًٝ أقٌ نطضا  َٓ٘ عـرب  

 إشاع١ ٚط١ٝٓ أٚ عامل١ٝ، أٚ عرب ؾبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ ا٫ْرتْ ، ٖٚهصا.
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، رٗٞ َػـأي١ ٜبـ  رٝٗـا ايكهـا٤ َـٔ خـ٬ٍ       ٚأَا َػأي١ تكسٜط ايتعٜٛض
ــربتِٗ     ــتكساَِٗ ٭زا٤ خ ــاٍ ٚاغ ــصا اجمل ــرب٠ يف ٖ ــٌ اخل ــ١ ٭ٖ ــتهتاب انيهُ اغ
بايؿٗاز٠،ٚع٢ً اخلربا٤ إٔ ٜطاعٛا ايعساي١ يف تكسٜط ا٭نطاض ا٭زب١ٝ، عٝث ٜهـٕٛ  
املبًغ املٛق٢ ب٘ َٔ قبًِٗ َػاٜٚا  يًهـطض ايٛاقـع عًـ٢ املتهـطض أٚ قطٜبـا  َٓـ٘،       

٫ ٜعٜس عًٝ٘ ظٜاز٠ راذؿ١ تٛخٝا  يتركٝل ايعساي١ اييت ٖٞ املككـس ايـط٥ٝؼ    عٝث
 َٔ إقا١َ َطرل ايكها٤.

َٚثٌ شيو ٜكاٍ عٔ ا٫غتس٫ٍ بتفاٚت ا٭ؾدام يف َهاْتِٗ ا٫جتُاع١ٝ، رـنٕ   -9
أٌٖ اخلرب٠ ٜػتطٝعٕٛ تكسٜط ايهطض املعٟٓٛ ايٛاقع ع٢ً املتهطض ٚرل ا٫عتباضات 

ايػابك١ ٚ سٜس َبًغ ايتعٜٛض ٚيٛ ع٢ً ج١ٗ ايتكطٜـب، ٖٚـصا   ايػابك١ يف ايفكط٠ 
ذنكٌ ذت٢ يف ايتعٜٛض عٔ ا٭نـطاض املازٜـ١، ركـس رنتًـف املكَٛـٕٛ يف تكٝـِٝ       
ا٭نطاض ايٛاقع١ ع٢ً ايػٝاض٠ َث٬ُ يف ذازث َطٚضٟ، رايتفاٚت يف ايتكسٜطات ٫ 

 ًُٜغٞ ذل املتهطض يف املطايب١ بايتعٜٛض.
ٕ املتهطضٜٔ قس ٜغايٕٛ يف طًباتِٗ بايتعٜٛض، ٚإٔ ٖـصا قـس   ٚأَا ا٫غتس٫ٍ بأ -61

دنعٌ ٜس ايكانٞ َطًك١، رغري َتح٘ أٜها; ٭ٕ املتعسٜٔ ٚايصٜٔ ُتطرـع يف ذكٗـِ   
زعا٣ٚ ضنطايبات بايتعٜٛض يـسِٜٗ ذلـإَٛ ٚاغتؿـاضٜٕٛ قـإْْٛٝٛ ٜطؾـسِْٚٗ      

يطعـٔ  ٜٚسارعٕٛ عِٓٗ ٜٚػتطٝع ذلاَِٖٛ إٔ ٜطعٓٛا باخلربات ايكهـا١ٝ٥ بطـطم ا  
ايكها١ٝ٥ املعطٚر١، بٌ ٜٚػتطٝعٕٛ اغت٦ٓاف ا٭ذهاّ ايكها١ٝ٥ إٕ ؾعطٚا إٔ املبًغ 

 انيهّٛ ب٘ َبايغ رٝ٘.

ٖصٙ َػأي١ قها١ٝ٥ ٜٛرط ايكها٤ رٝٗا عاز٠ نُاْات  رنٕ ٚيف اجل١ًُ
 كٝل ايعساي١ عرب اإلجطا٤ات ايكها١ٝ٥، ٚذت٢ يٛ غًُٓا جس٫  بتعػف بعض 

ٛا٥ٝتِٗ يف تًو ا٭ذهاّ، رنٕ ٖصا ٖٛ َٛنٛع آخط ايكها٠ يف أذهاَِٗ، أٚ عؿ
 ٫ تعًل ي٘ بأقٌ املػأي١، ٫ٚ ًُٜغٞ ذل املتهطض يف طًب ايتعٜٛض.
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 رُٝهٔ اإلجاب١ عًٝ٘ ضنا ًٜٞ:أقٛاٍ َتكسَٞ ايفكٗا٤ ٚأَا ا٫غتٓاز إصن  -66
ٟ  أْ٘ َٓكٛض بأقٛاٍ رك١ٝٗ أخط٣ غاقٗا ايكا٥ًٕٛ ضنؿطٚع١ٝ ايتعـٜٛض   -أ  املـاز

طاض ا٭زب١ٝ، ٖٚصٙ ا٭قٛاٍ ٚإٕ ناْ  يف ايتعٜٛض عٔ نطض أزبـٞ  عٔ ا٭ن
ٜ٪ٍٚ إصن أَط َازٟ ننذساث ايؿشن، رنٕ أقٌ ايهطض ٜبك٢ أزبٝـا  َٚعٜٓٛـا ،   

إٔ أقػاّ ايهطض ا٭زبٞ ر٬ر١ أذسٖا املفهٞ إصن نـطض   تٚقس غبل إٔ شنط
 .84َازٟ

كـسَٞ  نتـب َت إٕ عسّ تساٍٚ أذهاّ ايتعـٜٛض عـٔ ا٭نـطاض ا٭زبٝـ١ يف      -ب
ِ ٫ ٜعين بايهـطٚض٠ أْ  ايفكٗا٤ نـاْٛا غريرهـٕٛ ايتعـٜٛض عـٔ ايهـطض       ٗـ

ا٭زبــٞ; ٭ٕ ٖــصٙ املػــأي١   تهــٔ تؿــهٌ أٚيٜٛــ١ يف ا٭عــطاف املطعٝــ١ يف 
ظَاِْٗ، أٚ يف ايثكار١ اجملتُع١ٝ ايػا٥س٠ يسِٜٗ، ٚعسّ ططذٗـا بكـ٠ٛ يف تًـو    

املـازٟ   عـٜٛض ناْٛا غٝترفعٕٛ عًـ٢ ايت  َتكسَٞ ايفكٗا٤ايفرت٠ ٫ ٜعين إٔ 
ا٭زبٞ يٛ إٔ املطايب١ بٗـصا ايتعـٜٛض ناْـ  تؿـهٌ جـع٤ا  َـٔ        عٔ ايهطض

 ايثكار١ اجملتُع١ٝ يس٣ أٚي٦و ايفكٗا٤.
إٕ جٛاب ايكا٥ًشن بعسّ املؿطٚع١ٝ عًـ٢ ايٓكـٛم ايفكٗٝـ١ ايـيت اغـتٓس إيٝٗـا        -62

ايكا٥ًٕٛ باملؿطٚع١ٝ بإٔ تًو ايٓكٛم إظنـا ٖـٞ يف تعـٜٛض عـٔ أَـٛض َازٜـ١،       
 ، رغري َتح٘; ٚشيو ٭ٕ ايؿشن ٚإ نإ َازٜا  إ85٫ٕ ايؿشن ٚا٭  َازٜإذٝث إ

إٔ ايهطض ايٓاتخ عٓ٘ َعٟٓٛ ٚأزبٞ، ٭ٕ ٖصا ايؿشن ٫ ٜ٪رط عًـ٢ عُـٌ ايبـسٕ،    
نُا ٫ ٜ٪رط ع٢ً ايٓؿاطات اييت ٜكّٛ بٗا املتهـطض خاقـ١ عٓـسَا ٜتعًـل ا٭َـط      

ٕ ريري ظاٖط نأرط ذطم ٜػـري يف  بايطجاٍ أٚ بايٓػا٤ إشا نإ ايؿشن ٜػريا  ٚيف َها
غام املطأ٠ أٚ ظٗطٖا; ٚ٭ٕ ايؿشن إظنا ٜ٪رط تـأرريا  َازٜـا  عًـ٢ املـطأ٠ إٕ نـإ يف      

 ٚجٗٗا أٚ رُٝا ٜعٗط َٓٗا.
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ٌٞ ؾعٛضٟ; ٭ْـ٘   ٚأَا ا٭  رنٕ تأرريٙ يٝؼ تأرريُا َازُٜا، ٚإظنا ٖٛ تأرري ْفػ
 ٫ ٜ٪رط يف ايغايب ع٢ً ْؿاط ايفطز، ٖٚٛ غطٜع ايعٚاٍ.

ٚيف اجل١ًُ رنٕ ايهطض املازٟ ٖٛ ايصٟ ُٜرسث ْككُا يف ايبسٕ، أٚ يف املاٍ، 
َع إٔ ٖصا ايٓكل ٫ رنًٛ َٔ نطض أزبٞ أٜها، رُٔ نػط أقبعا  يؿدل ٫ 
ٜػتطٝع إٔ ٜٓفٞ ايهطض احلاقٌ بؿعٛض املتهطض يف ايٓكل ٚاخلحٌ ٚا٫غترٝا٤ 

طاض املاز١ٜ ٫ ختًٛ عٔ َٔ ض١ٜ٩ ايٓاؽ  صا ايٓكل، ٖٚصا نطض أزبٞ، ررت٢ ا٭ن
 أنطاض أزب١ٝ.

إٕ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ايغطا٤ قس جا٤ت بٓفٞ ايهـطض يف ْكـٛم عاَـ١ تؿـٌُ      -66
ايهطض املعٟٓٛ ٚاملازٟ ع٢ً ذـس غـٛا٤، بـٌ إٕ ايهـطض ا٭زبـٞ يف بعـض ٖـصٙ        

      ٘ ڀ  ڀ  ٺ  ٹ چ  ايٓكٛم ضضنـا ٜفـٛم ايهـطض املـازٟ، نُـا يف قٛيـ

 ٜفٛم رٝ٘ ضنا ى ايعٚجات يًُهاض٠ بٗٔرٓٗٞ ايؿطع املطٗط عٔ إَػا، 86چٺ
٠ تتأش٣ َٔ إَػاى ظٚد  ٫  ب٘ ٫ٚ تطٝل أايهطض املعٟٓٛ ايهطض املازٟ; ٭ٕ املط

ايعؿط٠ َع٘ أزبُٝا َٚعٜٓٛا ، يف ذشن إٔ إَػانٗا ٫ ٜرتتب عًٝ٘ نـطض َـازٟ، بـٌ    
ع٢ً ايعهؼ طناَا ، ذٝث إٕ إَػانٗا غٝٛرط  ا ايٓفك١ ٚاملػهٔ، رأٟ نطض َازٟ 

 يف ٖصا اإلَػاى إشٕ؟!

ــا:     - ــاصن أٜه ــ٘ تع ــٛم قٛي ــو ايٓك ــٔ تً ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  چ  َٚ

بـٌ ْفػـ١ٝ ٚأزبٝـ١ أٜهـا ; ٭ٕ      ب،ٚاملهاض٠ ٖٓـا يٝػـ  َازٜـ١ ررػـ     ،87چائ
اغتدساّ ايٛيس يف نغا نٌ َٔ ططيف ايع٬ق١ ايعٚجٝـ١ عًـ٢ اٯخـط، ٜػـبب يـ٘      

 أنطاضا  أزب١ٝ َٚع١ٜٛٓ أنثط َٔ ا٭نطاض املاز١ٜ.
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 رنٕ املهاض٠ املتكٛض٠ يف، 88چوئ  ۇئ ەئ    ەئ  وئٹ چ  َٚٔ شيو أٜها قٛي٘ -
 ذل ناتب ايسٜٔ أٚ ايؿاٖس عًٝ٘ ٖٞ َهاض٠ أزب١ٝ أنثط َٔ نْٛٗا َهاض٠ َاز١ٜ.

إصن ايكـٍٛ ظــٛاظ املطايبــ١ بـايتعٜٛض عــٔ ا٭نــطاض ا٭زبٝــ١    ٞ أجتــ٘ٚيـصا رــنْ 
يف ٖصا اجملاٍ، ره٬  عٔ إٔ ٚاملع١ٜٛٓ، رفٞ شيو  كٝل ايعسٍ، ٚأظٗاض يػبل ايؿطٜع١ 

ٖصا ايتعٜٛض ٜتعًل عكٛم ايعباز، ٚذكٛم ايعباز َب١ٝٓ ع٢ً املؿاذ١ ٚايتكانٞ، ٚإٕ 
ٖصٙ احلكٛم ٫ تػٛغ ايتفطق١ بُٝٓا نإ َازٜا  َٓٗا، َٚا نـإ أزبٝـا، رحُٝعٗـا ذكـٛم     

ٜهـٕٛ  ٯزَٞ ٚيكاذب احلل احلل يف املطايب١ عك٘ إ٫ إٔ ٜعفٛا أٚ ٜتٓاظٍ، رنْ٘ بصيو 
 .89" َٚا ع٢ً انيػٓشن َٔ غبٌٝذلػٓا ، ٚقس قاٍ اهلل تعاصن: " 

 ٠267 ٚقس عاجل ايكإْٛ املسْٞ ا٭ضزْٞ رهط٠ ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض املع١ٜٛٓ يف املاز
 ْٚكٗا:

ٜتٓاٍٚ ذل ايهُإ ايهطض ا٭زبٞ نصيو، رهٌ تعس ع٢ً ايغري يف ذطٜتـ٘، أٚ يف   -6
َطنعٙ ا٫جتُاعٞ، أٚ يف اعتباضٙ املـايٞ   عطن٘، أٚ يف ؾطر٘، أٚ يف مسعت٘، أٚ يف

 دنعٌ املتعسٟ َػ٪٫ٚ  عٔ ايهُإ.
ايهُإ يٮظٚاد ٚا٭قطبشن َٔ ا٭غط٠ مما ٜكـٝبِٗ َـٔ نـطض    بٚدنٛظ إٔ ٜكه٢  -2

 أزبٞ بػبب َٛت املكاب.
٫ٚ ٜٓتكٌ ايهُإ عٔ ايهطض ا٭زبـٞ إصن ايغـري إ٫ إشا  ـسزت قُٝتـ٘ ضنكتهـ٢       -6

 .اتفام، أٚ ذهِ قها٥ٞ ْٗا٥ٞ

 َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ املاز٠ بفكطاتٗا ايث٬ث ٜتبشن َا ٜأتٞ:
إٕ ايكإْٛ املـسْٞ ا٭ضزْـٞ قـس َـاٍ إصن ايـطأٟ ايفكٗـٞ ايـصٟ ٜـط٣ َؿـطٚع١ٝ           -6

ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ َٔ خ٬ٍ ْك٘ ع٢ً رهـط٠ ايهـُإ يـصيو ايهـطض     
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املتُثٌ يف ايتعسٟ ع٢ً ؾطف املتهطض ٚعطن٘ ٚنطاَت٘ ٚمسعت٘، نُا أؾاضت إصن 
 .(6املاز٠ املصنٛض٠ يف ايفكط٠ ضقِ ) شيو

نُا َاٍ شات ايكإْٛ إصن ايطأٟ ايصٟ ٜط٣ إٔ ٭ٌٖ املتـٛر٢ املطايبـ١ بـايتعٜٛض     -2
عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ اييت حلك  بِٗ جطا٤ َٛت ظٚد، أٚ أب، أٚ قطٜب، ٚعـسّ  

 ا٫نتفا٤ بايس١ٜ اييت تكٓف  ع٢ً أْٗا عكٛب١ بس١ْٝ.
ايب١ بـايتعٜٛض عـٔ ايهـطض ا٭زبـٞ ايـصٟ حلـل       قطض ايكإْٛ ذل ايٛضار١ يف املط -6

٭ْـ٘ بـصيو    ;قبٌ ٚرا٠ املتهطض َٛضرِٗ ؾطٜط١ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتعٜٛض قس اغتكط
ٜٛضث نػا٥ط احلكٛم، ٚاغـتكطاض احلـل يف ايتعـٜٛض عـٔ      ي٘ َهتػبا ٜكب  ذكا

 ايهطض ا٭زبٞ ٜهٕٛ بأذس أَطٜٔ: 
 ملتعسٟ.ا٫تفام ايطنا٥ٞ عرب تػ١ٜٛ بشن املتهطض قاذب احلل ٚا - أ

 نتػب زضج١ ايكطٝع١.اذهِ قها٥ٞ ْٗا٥ٞ   - ب

 اٚعهُُٗ انُا ٚعنهٔ إٔ ٜهاف إصن شيو ذهِ مت بٛاغط١ ذلهُشن ضنٞ بُٗ
 املتهطض قبٌ ٚرات٘.

ٖٚصا ٜعين أْ٘ يٝؼ يًٛضر١  طٜو زع٣ٛ قها١ٝ٥ ٜطايبٕٛ رٝٗا بايتعٜٛض عٔ 
يف ذٝا٠ املٛضث،  ٭ٕ ٖصا ايتعٜٛض   ٜػتكط ;نطض أزبٞ ٚقع ع٢ً َٛضرِٗ قبٌ ٚرات٘

 ٭ٕ احلل يف ٖصٙ احلاي١ ٫ ٜٓتكٌ إصن ايٛضر١. ;ر٬ ٜهٕٛ يًٛضر١ ذل املطايب١ ب٘
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 اخلامتة

 يكس تٛقً  ٖصٙ ايسضاغ١ إصن غن١ً َٔ ايٓتا٥خ رُٝا ًٜٞ أبطظٖا:
إٕ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ تتٓٛع إصن أْٛاع ر٬ر١: أنطاض أزب١ٝ ذله١، ٚأخط٣ ْاجتـ١ عـٔ    -6

بسٕ املتهـطض، ٚرايثـ١ ْاجتـ١ عًـ٢ ايتعـسٟ عًـ٢ َـاٍ        نطض بػبب ايتعسٟ ع٢ً 
 املتهطض، ٚقس مت تفكًٝٗا يف قسض ٖصٙ ايسضاغ١.

ٜهٔ َٛجٛزا عٓس املتكـسَشن   ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ  أٚ رهط٠  َكطً إٕ  -2
 .َٔ ايفكٗا٤

ريري إٔ ٖصا   عنٓع ٚجٛز بعض ايٓكٛم ايفك١ٝٗ املتٓارط٠ اييت عنهٔ يًباذـث إٔ   -6
نتـب ايفكٗـا٤    ٚجٛز رهط٠ ايهـطض ا٭زبـٞ بؿـهٌ نـعٝف يف     ٜػتسٍ بٗا ع٢ً

 . ايكسا٢َ
إٕ ا٭زي١ اييت اغتٓس إيٝٗا َاْعٛ ايتعٜٛض عـٔ ايهـطض ا٭زبـٞ ناْـ  يف ُجً ٗـا       -4

 أقٝػ١ ٚاغت٦ٓاغات ٚاغتٓتاجات ٚإيعاَات ريري َػ١ًُ.
٫  ،يف ايسضاغـ١ إيٝٗـا  ت إٕ ايعٛاٌَ امل٪رط٠ يف تفاٚت ايهطض ا٭زبٞ ٚاييت أؾاض -5

 ٞ أقٌ رهط٠ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ.تٓف
إٕ ايكا٥ًشن ضنؿطٚع١ٝ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ نـاْٛا أغـعس با٭زيـ١ ايعاَـ١،      -6

 ٚضنكاقس ايؿطٜع١ َٔ ايكا٥ًشن بعسّ املؿطٚع١ٝ.
عٔ ا٭نطاض ا٭زب١ٝ تٓػـحِ طنـاّ ا٫ْػـحاّ َٚككـس     املازٟ إٕ رهط٠ ايتعٜٛض  -7

ػنا١ٜ أعطاض ايٓاؽ ٚنطاَاتِٗ َٔ ج١ٗ  اإلغ٬ّ يف  كٝل ايعساي١ َٔ ج١ٗ، ٚيف
 أخط٣.

إٕ تكسٜط ا٭نطاض ا٭زب١ٝ يٝػ  َػأي١ قعب١ أٚ َػتر١ًٝ، ٚإظنـا ٖـٞ زاخًـ١ يف     -8
زا٥ط٠ اإلَهإ، ٚ ا أًٖٗا َٔ اخلربا٤ ايصٜٔ ٜأخصٕٚ بعشن ا٫عتباض ؾت٢ ايعٛاٌَ 
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ت٘ َـٔ  امل٪رط٠ يف تكسٜط ايهطض ا٭زبٞ َٔ ج١ٗ، ٚيف  سٜس َكساض ايتعٜٛض ٚنٝفٝ
 ج١ٗ أخط٣.

إٕ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ يٝؼ دلػسا  يف َكابٌ َايٞ ركا، ٚإظنا قس ٜأخـص   -61
 أٚ ا٫عتصاض. ،أؾها٫ أخط٣ نطز ا٫عتباض

َٓتكـطا    ،إٕ ايكإْٛ املسْٞ ا٭ضزْٞ قس أخص بفهط٠ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ا٭زبٞ -66
 يًطأٟ ايصٟ ٜط٣ َؿطٚع١ٝ شيو ايتعٜٛض. بصيو

ٞ     إٕ اي -62  ،كإْٛ املصنٛض قس أخص بفهط٠ اْتكاٍ ذـل ايتعـٜٛض عـٔ ايهـطض ا٭زبـ
    ٞ أٚ ذهـِ   ،ؾطٜط١ اغتكطاض شيو ايتعٜٛض قبٌ ٚرـا٠ املتهـطض باتفـام ضنـا٥

 قها٥ٞ قطعٞ.
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 91غٛض٠ ايٓرٌ، آ١ٜ 6-

 58غٛض٠ ايٓػا٤، آ١ٜ  2-

أخطج٘ َػـًِ يف قـرٝر٘، نتـاب ايـرب ٚايكـ١ً ٚاٯزاب، بـاب  ـطِٜ ظًـِ املػـًِ ٚخصيـ٘            6-
 .2564، ذسٜث ضقِ 626،م66ٚعطن٘ َٚاي٘، دٚاذتكاضٙ ٚزَ٘ 

أخطج٘ َػًِ يف قرٝر٘، نتاب ايكػا١َ ٚانياضبشن ٚايككام ٚايـسٜات، بـاب تغًـٝغ   ـطِٜ      -4
 .6679، ذسٜث ضقِ 669،م66ايسَا٤ ٚا٭َٛاٍ ٚا٭عطاض،د

، بٝإ قٍٛ ايٓيب غباب املػـًِ رػـٛم ٚقتايـ٘    24ا٫عنإ باب  أخطج٘ َػًِ يف قرٝر٘، نتاب -5
 .64،ذسٜث ضقِ 97،م6ط،دنف

أخطج٘ َػـًِ يف قـرٝر٘، نتـاب ايـرب ٚايكـ١ً ٚاٯزاب، بـاب  ـطِٜ ظًـِ املػـًِ ٚخصيـ٘            -6
 .2564، ذسٜث ضقِ 626-621،م66ٚاذتكاضٙ، د

 62غٛض٠ احلحطات، آ١ٜ  -7

 66غٛض٠ احلحطات، آ١ٜ  -8

 692،م7بٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب،دااْعط،  -9

 866انيٝا،م اْعط، ايفريٚظ آبازٟ، ايكاَٛؽ 61-

 اْعط، املطجع ايػابل، املهإ ْفػ٘. 66-

 .655، بٛغام، ايتعٜٛض عٔ ايهطض،م65اْعط، ؾًتٛت، املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ ٚاجلٓا١ٝ٥، م 62-

، ايفريٚظ آبازٟ، ايكاَٛؽ انيـٝا، م  259-258، م66اْعط، ابٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب، د 66-
6564 

، 6، د6562ب يف تهـُشن ايعاضٜـ١،ضقِ احلـسٜث   أخطج٘ أبٛ زاٚز يف غـٓٓ٘،نتاب ايبٝـٛع، بـا    64-
 ، ٚعًل عًٝ٘ ا٭يباْٞ: قرٝ .527-526م

 .676،م6اْعط، اخلطابٞ، َعا  ايػٓٔ، د -65
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 .672، م6، ابٔ راضؽ، َعحِ َكاٜٝؼ ايًغ١، د698اْعط، ايطاظٟ، رلتاض ايكراح،م -66

 .2655، م6، اجلٖٛطٟ، ايكراح،د257اْعط، ابٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب، د، م -67

 .258،م66اْعط، ابٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب، د -68

( َـا جـا٤ إٔ اإلَـاّ نـأَ     656أخطج٘، ايرتَصٟ يف اجلاَع ايكرٝ ، أبٛاب ايك٠٬، باب) -69
، ٚأخطج٘ أبٛ زاٚز يف غـٓٓ٘، نتـاب ايكـ٠٬،    412، م6، د217ٚامل٪شٕ َ٪طنٔ، ضقِ احلسٜث

ِ ذـسٜث ض  256، م6باب َا جا٤ ع٢ً املـ٪شٕ َـٔ تعاٖـس ايٛقـ ، د     ، ٚعًـل عًٝـ٘   567قـ
 ا٭يباْٞ: قرٝ .

 .611،م6اْعط ابٔ ا٭رري، ايٓٗا١ٜ يف ريطٜب احلسٜث ٚا٭رط، د -21

 .266، م2احلُٟٛ، ريُع عٕٝٛ ايبكا٥ط، د -26

 .218،م6ايغعايٞ، ايٛجٝع،د -22

 .267،م6ايػُطقٓسٟ،  ف١ ايفكٗا٤،د 26-

 .6162،م2ايعضقا، املسخٌ ايفكٗٞ ايعاّ، د 24-

، ايفـريٚظ  698، ايطاظٟ، رلتاض، ايكـراح، م 466،م62، يػإ ايعطب،داْعط، ابٔ َٓعٛض 25-
 .6474آبازٟ، ايكاَٛؽ انيٝا،م

، ابٔ َٓعـٛض،  698، ايطاظٟ، رلتاض ايكراح، م446، م2اْعط، ايفَٝٛٞ، املكباح املٓري، د -26
 .467، م62يػإ ايعطب، د

 .65غٛض٠ ايفطقإ، آ١ٜ  -27

 .486، م8، ايطاظٟ، ايتفػري ايهبري، د461، م9اْعط، ايطربٟ، تفػري ايطربٟ، د -28

 .698، ايطاظٟ، رلتاض ايكراح، م6475اْعط، ايفريٚظ آبازٟ، ايكاَٛؽ انيٝا، م -29

 .61غٛض٠ ايتٛب١،آ١ٜ -61

 .276اْعط، أبٛ جٝب، ايكاَٛؽ ايفكٗٞ، م -66

 .656، م 2اْعط، ايعحِ ايٛغٝا، د -62
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 .77غٛض٠ ايفطقإ، آ١ٜ -66

 .6494، ايفريٚظ آبازٟ، ايكاَٛؽ انيٝا، م542، م62ٕ ايعطب،داْعط، ابٔ َٓعٛض،يػا -64

، 661، م2، ايفَٝٛٞ، املكباح املٓري، د486-482،م4اْعط، ابٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب، د -65
 .659ايطاظٟ، رلتاض ايكراح، م

 .551، ايفريٚظ آبازٟ، ايكاَٛؽ انيٝا، م659اْعط، ايطاظٟ، رلتاض ايكراح، م -66

 .62 غٛض٠ ْٜٛؼ، آ١ٜ -67

 .226-221، م6، ايطاظٟ، ايتفػري ايهبري، د568، م6اْعط، ايطربٟ، تفػري ايطربٟ، د -68

 .659، ايطاظٟ،رلتاض ايكراح، م551اْعط، ايفريٚظ آبازٟ، ايكاَٛؽ انيٝا، م -69

، إبطاِٖٝ أْٝؼ ٚضراق٘، املعحِ ايٛغٝا، 486-482، م4اْعط، ابٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب، د -41
 .568، م6د

 .282ايبكط٠، آ١ٜ  غٛض٠ -46

 -415،م6، ايكططيب، اجلاَع ٭ذهاّ ايكطإٓ،  د667،م6اْعط، ايطربٟ، تفػري ايطربٟ،د -42
416. 

 .229ؾرات٘، ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاّ،م -46

 .229ْعط، رٝض اهلل، املػ٪ٚي١ ايتككري١ٜ بشن ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ،ما -44

ٝثُـٞ،رت  املـبشن يؿـطح ا٭ضبعـشن،     ،ابـٔ ذحـط ا   466،م6ْعط، املٓاٟٚ، رـٝض ايكـسٜط،د  ا -45
 .267م

 .97، م6َٛايف، ايهطض يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ، د -46

 671-669،م٬َ6خػطٚ، زضض احلهاّ ؾطح ريطض ا٭ذهاّ د -47

 .462ؾًتٛت، اإلغ٬ّ عكٝس٠ ٚؾطٜع١،م -48

 .255، م2ذػشن، املكاضْات ايتؿطٜع١ٝ،د -49

 .62ايعذًٝٞ، ايتعٜٛض عٔ ايهطض، م -51
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 .624فعٌ ايهاض، مايعضقا، اي -56

 .415اْعط، ايك٬ذشن، ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض املع١ٜٛٓ، م -52

 .24اْعط، رٝض اهلل، ْعط١ٜ ايهُإ يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ ايعاّ،م -56

 .9اْعط، ايعذًٝٞ، ايتعٜٛض عٔ ايهطض، م -54

 .566اْعط،ايؿاَٞ،ضنٔ اخلطأ يف املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ، م -55

 .55٘ اإلغ٬َٞ، ماْعط، اخلفٝف، ايهُإ يف ايفك -56

 .415ايك٬ذشن، ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض املع١ٜٛٓ،م -57

 .666اْعط،ابٔ املٓصض،اإلغناع،م -58

 666،م9اْعط، ابٔ قساَ٘، املغين،د  -59

 .55-54اْعط، اخلفٝف،ايهُإ،م -61

 ،، ايسغٛقٞ،ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿـطح ايهـبري  66،م7بسا٥ع ايكٓا٥ع،د ،اْعط، ايهاغاْٞ -66
 .626م ،8د املغين، ١ ،بٔ قساَا ،254م ،4د

 .66،م4اْعط، ابٔ عابسٜٔ، ضز انيتاض ع٢ً ايسض املدتاض،د -62

 .615،م6احلطاب، َٛاٖب اجلًٌٝ،د -66

 .56م-55،اخلفٝف، ايهُإ،م82اْعط، ايعذًٝٞ، ايتعٜٛض عٔ ايهطض،م -64

 .29غٛض٠ ايٓػا٤، آ١ٜ  -65

 .626، ايفعٌ ايهاض م، ٚأْعط،ايعضقا65اْعط، بٛغام، ايتعٜٛض عٔ ايهطض،م -66

 .65-64اْعط، بٛغام، ايتعٜٛض عٔ ايهطض، م  -67

 .57اْعط، اخلفٝف، ايهُإ،م -68

 .627-626اْعط، ايعضقا، ايفعٌ ايهاض، م -69

 .666،م9املغين،د ١،ابٔ قساَ -71
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 64،م4،د6666أخطج٘ أبٛ زاٚز يف غٓٓ٘، نتاب ا٭قه١، أبٛاب َٔ ايكها٤، ذسٜث ضقـِ   -76
ْٞ: نعٝف، ٚأخطج٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، نتاب أذٝا٤ املٛت، باب َـٔ  ٚعًل عًٝ٘ ا٭يبا

 .657،م6قه٢ رُٝا بشن ايٓاؽ ضنا رٝ٘ ق٬ذِٗ ٚزرع ايهطض عِٓٗ ع٢ً اإلجتٗاز،د

أخطج٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، نتاب إذٝا٤ املٛت، باب َٔ قه٢ رُٝا بشن ايٓـاؽ ضنـا رٝـ٘     -72
، ٚأخطج٘ أٜها يف نتاب ايكها٤ باب 657،م6تٗاز،دق٬ذِٗ ٚزرع ايهطض عِٓٗ ع٢ً ا٫ج

، 2867،ضقـِ  661،م 4،ٚأخطجـ٘ اػنـس يف َػـٓسٙ د   666، م61َا ٫ ذنتُـٌ ايكػـ١ُ، د  
، ٚقاٍ: ذـسٜث قـرٝ  اإلغـٓاز    58-57، م2ٚأخطج٘ احلانِ يف املػتسضى، نتاب ايبٝٛع،د

 .418، م6ع٢ً ؾطط َػًِ ٚ  رنطجاٙ، ٚقرر٘ ا٭يباْٞ يف إضٚا٤ ايغًٌٝ، د

 .625ايفعٌ ايهاض، م اْعط، ايعضقا، -76

 .527،م2ايسضٜين، عٛث َكاض١ْ يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ ٚأقٛي٘، د اْعط، -74

، ايعضقا، ايفعٌ 415اْعط، ايك٬ذشن، ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض املع١ٜٛٓ يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ، م -75
 624ايهاض، م

 .625-624،م9ابٔ قسا١َ، املغين،د -76

 .86، م26ٛط،داْعط ايػطخػٞ، املبػ -77

 .86،م26، ٚاْعط، ايػطخػٞ، املبػٛط،د676ايبغسازٟ، دلُع ايهُاْات، م -78

 .625اْعط، ايعضقا، ايفعٌ ايهاض، م -79

ــسض، زضض ا٭ذهــاّ، اجملًــس ا٭ٍٚ، د  -81 ــ١ ٚايهــٛابا 46،م6اْعــط، ذٝ ، ؾــبري،ايكٛاعس ايهًٝ
 .227، ايعضقا، ؾطح ايكٛاعس ايفك١ٝٗ، م259ايفك١ٝٗ، م

-298،م2، ابـٔ رطذـٕٛ، تبكـط٠ احلهـاّ، د    218م ،6تبٝشن احلكـا٥ل، د  عًٜعٞ،اي اْعط، -86
 .625،م6، ايبٗٛتٞ، نؿاف ايكٓاع،د299

ٜٚط٣ ايؿارع١ٝ إٔ ايتععٜط ذنكٌ عٓـسِٖ بـاحلبؼ أٚ ايهـطب ريـري املـربح، أٚ ايكـفع ٖٚـٛ         -
ٗ ٝايهطب ظُع ايهف أٚ بػطٗا، أٚ تٛب ا ذ بايًػإ أٚ تغطٜب زٕٚ غ١ٓ يف احلط ٚزٕٚ ْكـف

 (.692،م4، ايؿطبٝين، َغين انيتاد،د26،م8)اْعط ايطًَٞ،ْٗا١ٜ انيتاد،د يف نسٙ.
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، 696، م6أخطج٘ ايساضَٞ يف غٓٓ٘، نتاب ايعنا٠، بـاب يـٝؼ يف عٛاَـٌ اإلبـٌ قـسق١، د      82-
-66، م5ٚأخطج٘ ايٓػا٥ٞ يف غٓٓ٘، نتاب ايعنا٠، باب عكٛب١ َاْع ايعنـا٠، اجملًـس ايثايـث،د   

، ٚأخطج٘ احلانِ يف املػتسضى ٚقاٍ: ذسٜث قرٝ  اإلغٓاز ٚيو رنطجـاٙ  ، طبع١ زاض ايفهط67
 .796بطقِ  264-266، م6ٚذػٓ٘ ا٭يباْٞ يف إضٚا٤ ايغًٌٝ،د

، 6، عبـس ايـطظام، َكـٓف، د    56، م5د،282،م6داْعط،ابٔ غعس، ايطبكات ايهـرب٣،   -86
 67165ضقِ  261-229، م 9، د61156، ضقِ 77م 

 ًب ايثايث ٚايطابع.اْعط املبرث ا٭ٍٚ املط -84

 .626اْعط، ايعضقا، ايفعٌ ايهاض، م  -85

 .266غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ  -86

 .266غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ  -87

 .282غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ  -88

 .9غٛض٠ ايتٛب١، آ١ٜ  -89
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 عــاملراج

سٜث ٚا٭رـط،  ( ابٔ ا٭رري، دلس ايسٜٔ أبٛ ايػعازات املباضى بٔ ذلُس اجلعضٟ، ايٓٗا١ٜ يف ريطٜب احل6)
 بريٚت. - كٝل: طاٖط أػنس ايعاٟٚ ٚذلُس ذلُس ايطٓاجٞ، زاض إذٝا٤ ايرتاث ايعطبٞ

( ا٭يباْٞ، ذلُـس ْاقـط ايـسٜٔ، إضٚا٤ ايغًٝـٌ يف ختـطٜخ أذازٜـث َٓـاض ايػـبٌٝ، إؾـطاف ظٖـري           2)
 ّ.6985، 2ايؿاٜٚـ، املهتب اإلغ٬َٞ، ط

حلٞ، ذلُس خًف اهلل ذلُس،  املعحـِ ايٛغـٝا،   إبطاِٖٝ، عبس احلًِٝ َٓتكط، عط١ٝ ايكٛا أْٝؼ، (6)
 زاض ايفهط.

، قـرٝ  ايبدـاضٟ،   694( ايبداضٟ، أبٛ عبس اهلل ذلُس بٔ إمساعٌٝ بٔ إبطاِٖٝ بـٔ املغـري٠، ت  4)
 .-تطنٝا  -املهتب١ اإلغ١َٝ٬ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، إغتاْبٍٛ

 ٖـ. 6918( ايبغسازٟ، أبٛ ذلُس بٔ ريامن، دلُع ايهُاْات، ايكاٖط٠ 5)
ٖــ، نؿـاف ايكٓـاع عـٔ َـسن اإلقٓـاع، زاض       6156ايبٗٛتٞ، َٓكٛض بٔ ْٜٛؼ بـٔ إزضٜـؼ، ت   (6)

 ّ.6982ايفهط،
بٛغام، ذلُس بٔ املسْٞ، ايتعٜٛض عٔ ايهطض يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ، زاض اؾبًٝٝا يًٓؿط ٚايتٛظٜـع،   (7)

 ٖـ.6469، 6ايطٜاض، ايػعٛز١ٜ، ط
 ٖـ، ايػٓٔ ايهرب٣، زاض ايفهط.458( ايبٝٗكٞ، أػنس بٔ احلػشن بٔ عًٞ ت8)
ٖـ، اجلاَع ايكرٝ  ٖٚٛ غٓٔ ايرتَـصٟ،  كٝـل   279( ايرتَصٟ، ذلُس بٔ عٝػ٢، ابٔ غٛض٠، ت9)

 بريٚت. –أػنس ذلُس ؾانط، زاض أذٝا٤ ايرتاث ايعطبٞ 
( اجلٖٛطٟ، إمساعٌٝ بٔ ػناز، ايكراح تاد ايًغ١ ٚقراح ايعطب١ٝ،  كٝل: أػنس عبـس ايغفـٛض   61)

 .699، 4ض ايعًِ ي٬ًُٜشن، بريٚت، طعطاض، زا
 ّ.6982، 6( أبٛ جٝب، غعسٟ، ايكاَٛؽ ايفكٗٞ يغ١ ٚاقط٬ذا ، زاض ايفهط، ط66)
( ذػشن، غٝس عبـس اهلل عًـٞ، املكاضْـات ايتؿـطٜع١ٝ بـشن ايكـٛاْشن ايٛنـع١ٝ املسْٝـ١ ٚايتؿـطٜع          62)

 .6947، زاض إذٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 6اإلغ٬َٞ، ط
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ٖـ، َٛاٖب اجلًٌٝ يؿـطح رلتكـط   954اب، أبٛ عبس اهلل ذلُس بٔ عبس ايطػنٔ املغطبٞ، ت( احلط66)
 خًٌٝ، َهتب١ ايٓحاح، ططابًؼ، يٝبٝا.

( احلُٟٛ، أػنس بٔ ذلُس احلػـين، ريُـع عٝـٕٛ ايبكـا٥ط ؾـطح ا٭ؾـباٙ ٚايٓعـا٥ط، زاض ايهتـب         64)
 ٖـ.6415، 6ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

 ّ.6984ْٞ، املػٓس،ايتركٝل اػنس ؾانط،َ٪غػ١ قططب١،َكط،اػنس ايؿٝبا اإلَاّ ذٓبٌ، ابٔ (65)
( ذٝسض، عًٞ، زضض احلهاّ ؾطح دلًـ١ ا٭ذهـاّ، تعطٜـب انيـاَٞ رُٗـٞ احلػـٝين، زاض ايهتـب        66)

 يبٓإ. -ايع١ًُٝ، بريٚت
( اخلطابٞ، أبٛ غًُٝإ ػنس بٔ ذلُس، َعا  ايػٓٔ ؾطح غٓٔ أبٞ زاٚز، تكرٝ : ذلُـس ضاريـب   67)

 .6966، 6َطبع١ ايطبار ايع١ًُٝ، طايطبار، ذًب، 
( اخلفٝف، عًٞ، ايهُإ يف ايفكـ٘ اإلغـ٬َٞ، َعٗـس ايبرـٛث ٚايسضاغـات ايعطبٝـ١، ايكػـِ        68)

 ا٭ٍٚ.
ٖــ، غـٓٔ ايـسضاَٞ،    255( ايساضَٞ، أبٛ ذلُس عبس اهلل بٔ عبس ايطػنٔ بٔ ايفهٌ بٔ بٗطاّ، ت69)

 ّ.  6978زاض ايفهط، بريٚت 
ــٞ،   21) ــس رتر ــسضٜين، ذلُ ــ١      ( اي ــ١ َ٪غػ ــٛي٘، طبع ــ٬َٞ ٚأق ــ٘ اإلغ ــ١ يف ايفك ــٛث َكاضْ ع

 ّ.6994ايطغاي١،بريٚت 
 ، َطبع١ ايػعاز6.٠( ايسغٛقٞ، ذلُس عطر١، ذاؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري، ط26)
( ايطاظٟ، ذلُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبس ايكازض، رلتاض ايكـراح، إخـطاد، زا٥ـط٠ املعـاجِ يف َهتبـ١      22)

 .6986يبٓإ 
 ٟ، ذلُس بٔ عُـط بـٔ احلػـشن بـٔ عًـٞ ايبهـطٟ، ايطربغـتاْٞ، املًكـب بفدـط ايـسٜٔ،          ( ايطاظ26)

يبٓـإ،   -ٖـ، ايتفػري ايهبري، إعساز َهتب  كٝل زاض إذٝـا٤ ايـرتاث ايعطبـٞ، بـريٚت    616ت
 ّ.6995، 6ط

( ايطًَٞ، ؾٗاب ايسٜٔ، ذلُس بـٔ أبـٞ ايعبـاؽ أػنـس بـٔ ػنـع٠، ايؿـٗري بايؿـارعٞ ايكـغري،          24)
 ّ.١6984 انيتاد إصن ؾطح املٓٗاد، زاض ايفهط، ايطبع١ ا٭خري٠، ٖـ ْٗا6114ٜت
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( ايعذًٝـٞ، ٖٚبــ١، ايتعــٜٛض عــٔ ايهــطض، عــث َٓؿــٛض يف دلًــ١ ايبرــث ايعًُــٞ ٚايــرتاث  25)
 ٖـ.6699(، غ6١ٓاإلغ٬َٞ، ن١ًٝ ايؿطٜع١، جاَع١ املًو عبس ايععٜع، ايعسز)

 .2ايفهط، زَؿل، ط ( ايعضقا، َكطف٢ أػنس، املسخٌ ايفكٗٞ ايعاّ، زاض26)
 ، زاض ايكًِ، زَؿل.6988، 6( ايعضقا، َكطف٢ أػنس، ايفعٌ ايهاض ٚايهُإ رٝ٘، ط27) 
ٖـــ، تبــٝشن احلكــا٥ل ؾــطح نٓــع ايــسقا٥ل، زاض ايهتــاب 746( ايعًٜعــٞ، عثُــإ بــٔ عًــٞ، ت 28)

 ٖـ.6262عٔ ايطبع١ ا٭ٚصن املري١ٜ بب٫ٛم، َكط اني١ُٝ  2ط اإلغ٬َٞ،
ٖـ، غٓٔ أْٞ زاٚز، إعساز ٚتعًٝل: عـعت  275، غًُٝإ بٔ ا٭ؾعث ا٭ظزٟ، ت( ايػحػتا29ْٞ) 

 ّ. 6977، 6عبٝس ايسعاؽ ٚعازٍ ايػٝس، زاض ابٔ ذعّ، بريٚت، ط
 .6989يبٓإ  -( ايػط خػٞ، أبٛ بهط ذلُس بٔ أبٞ غٌٗ، املبػٛط، زاض املعطر١، بريٚت61)
يطبكـات ايهـرب٣،  كٝـل ذػـشن     ٖــ، ا 261( ابٔ غعس، ذلُس بٔ غعس بـٔ َٓٝـع ايعٖـطٟ، ت   66)

 ، زاض قازض بريٚت.6عباؽ، ط
 .2( ايػُطقٓسٟ، ذلُس بٔ أػنس،  ف١ ايفكٗا٤، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط62)
 ّ.6991( ايؿاَٞ، ذلُس ذػشن، ضنٔ اخلطأ يف املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، 66)
ايفكٗٝـ١ يف ايؿـطٜع١ اإلغـ١َٝ٬، زاض ايٓفـا٥ؼ،     ( ؾبري، ذلُس عثُإ، ايكٛاعس ايه١ًٝ ٚايهٛابا 64)

 ّ.2116، 6ط
 .6( ؾرات١، ؾفٝل، ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاّ يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬، َطبع١ ا٫عتُاز، َكط، ط65)
ٖـ، َغـين انيتـاد إصن َعطرـ١ َعـاْٞ أيفـاظ      977ذلُس بٔ أػنس اخلطٝب، ايكاٖط٠، ت، ( ايؿطبٝين66)

 طبع١.املٓٗاد، زاض ايفهط، بسٕٚ 
( ؾًتٛت، ذلُٛز، املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ ٚاجلٓا١ٝ٥ يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬، َهتب ؾٝذ اجلاَع ا٭ظٖـط  67)

 َكط.  –يًؿ٪ٕٚ ايعا١َ، ايكاٖط٠ 
 ايكاٖط٠. –، زاض ايكًِ 2( ؾًتٛت، ذلُٛز، اإلغ٬ّ عكٝس٠ ٚؾطٜع١، ط68)



 689   ايربٜؿٞذػٔ ز. إمساعٌٝ ذلُس      يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ ايهطض ا٭زبٞ ٚايتعٜٛض املازٟ عٓ٘

كـ٘ اإلغـ٬َٞ ٚايكـإْٛ املـسْٞ،     ( ايك٬ذشن، عبس اجملٝس، ايتعٜٛض عٔ ا٭نطاض املع١ٜٛٓ يف ايف69)
(، 66عـث َٓؿـٛض يف دلًــ١ زضاغـات، عًــّٛ ايؿـطٜع١ ٚايكـإْٛ، اجلاَعــ١ ا٭ضزْٝـ١، اجملًــس)      

 .2114( غ2١ٓايعسز)
ٖـ، تفػط ايطربٟ املػـ٢ُ جـاَع ايبٝـإ يف تأٜٚـٌ     661( ايطربٟ، أبٛ جعفط ذلُس بٔ جطٜط ت 41)

 ٖـ.6992، 6يبٓإ ط -بريٚت -ايكطإٓ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ
 ٖـ.6624( ابٔ عابسٜٔ، ذلُس أَشن، ذاؾ١ٝ ضز انيتاض ع٢ً ايسض املدتاض. َطبع١ زاض ايػعاز٠ 46)
 -املهتب ا٫غ٬َٞ ايكٓعاْٞ، املكٓف،  كٝل ذبٝب ايطػنٔ ا٭ععُٞ،بٔ ُٖاّ ( عبس ايطظام 42)

 .6971 ،6بريٚت، ط
 ٖـ.6667، 2، طايكاٖط٠ –( ايغعايٞ، ذلُس بٔ ذلُس، ايٛجٝع، َطبع١ اٯزاب 46)
( ابٔ راضؽ، أبٛ احلػشن أػنس، َعحِ َكاٜٝؼ ايًغ١،  كٝـل: عبـس ايػـ٬ّ ذلُـس ٖـاضٕٚ، زاض      44)

 ّ.6979ايفهط، ط
ٖــ، تبكـط٠   799( ابٔ رطذٕٛ، بطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ عًٞ ابٔ ايكاغِ بٔ ذلُس املـايهٞ، ت 45)

  ٞ ضنكـط، ايطبعـ١ ا٭خـري٠     احلهاّ يف أقٍٛ ا٭قه١ٝ َٚٓاٖخ ا٭ذهاّ، َطبع١ َكـطف٢ ايبـاب
6958.ّ 

ّ، َ٪غػـ١  6987، 2ٖــ، ايكـاَٛؽ انيـٝا، ط   876( ايفريٚظ آبـازٟ، ذلُـس بـٔ ٜعكـٛب، ت    46)
 ايطغاي١.

( رٝض اهلل، ذلُس رٛظٟ، املػ٪ٚي١ٝ ايتككري١ٜ بشن ايؿطٜع١ ٚايكاَٛؽ، أططٚذ١ زنتٛضاٙ َكسَـ١  47)
 ّ.6962إصن ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ، جاَع١ ا٭ظٖط، 

ٖـ، املكباح املـٓري يف ريطٜـب ايؿـطح ايهـبري     771ايفَٝٛٞ، أػنس بٔ ذلُس بٔ عًٞ املكطٟ، ت( 48)
 يبٓإ. -يًطارعٞ، املهتب١ ايع١ًُٝ، بريٚت

 ( ايكإْٛ املسْٞ ا٭ضزْٞ.49)
، 6ٖــ، املغـين ٚايؿـطح ايهـبري،زاض ايفهـط،ط     621( ابٔ قسا١َ، أبٛ ذلُس عبس اهلل بٔ أػنـس، ت 51)

6984.ّ 
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أبٛ عبس اهلل ذلُس بٔ أػنس ا٭ْكاضٟ، اجلاَع ٭ذهاّ ايكـطإٓ، بـسٕٚ ْاؾـط ٚبـسٕٚ      ( ايكططيب،56)
 طبع١.

ٖـ، بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿـطا٥ع، زاض ايهتـب   587( ايهاغاْٞ، ع٤٬ ايسٜٔ بٔ َػعٛز، ت52)
 ٖـ.6416، 2ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ ط

 ٖـ.6468، 6،اخلرب، ايػعٛز١ٜ، ط( َٛايف، أػنس، ايهطض يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ، زاض ابٔ عفا56ٕ)
 ، َطبع١ ذلُس أغعس.6( ٬َخػطٚ، زضض ا٭ذهاّ ؾطح ريطض ا٭ذهاّ، ط54)
ذلُس عبس ايط٩ٚف، رٝض ايكسٜط ؾطح اجلاَع ايكغري َٔ أذازٜث ايبؿري ايٓصٜط، زاض  ( املٓاٟٚ،55)

 ايفهط.
يػـإ ايعـطب، زاض   ٖــ،  766( ابٔ َٓعٛض، غناٍ ايسٜٔ ذلُس بٔ َهطّ اإلرطٜكـٞ، املكـطٟ، ت  56)

 ايفهط.
( ايٓػا٥ٞ، أػنس بٔ ؾعٝب بٔ عًٞ،غٓٔ ايٓػا٥ٞ،  كٝل: ضا٥س بٔ قرب ابٔ أبـٞ عًفـ١، طٜٛـل    57)

 ّ.6969، 6، ٚطبع١ زاض ايفهط، بريٚت، ط2161، 6يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطٜاض، ط
، زاض ٖـ، قرٝ  َػًِ،  كٝل: ذلُس ر٪از عبس ايباق266ٞ( ايٓٝػابٛضٟ، َػًِ بٔ احلحاد، ت58)

 ّ.6978، 6يبٓإ: ط -ايفهط، بريٚت
، املػـتسضى عًـ٢   415( ايٓٝػابٛضٟ، أبـٛ عبـس اهلل ذلُـس بـٔ عبـس اهلل، املعـطٚف باحلـانِ، ت       59)

 ّ.6978 -بريٚت -ايكرٝرشن يف احلسٜث، زاض ايفهط

 ( ابٔ ذحط ا ٝثُٞ، رت  املبشن يؿطح ا٭ضبعشن، زاض أذٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ.61)




