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 ايتُٗٝد:

 اؾسا٥ِ قعٛزات غسع١ٝ شدس اهلل تعنىل عٓٗن عد أٚ تعصٜس.

ٚاؿد : ٖٛ ايعكٛبنت املكسز٠ اييت قدزٖن ايػنزع  ي َٛدعٗن 

 املٓصٛص عًٝٗن بهتنب اهلل أٚ ض١ٓ ْبٝ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ.

ٚايتعصٜس: ٖٛ ايعكٛبنت اييت تسى يٛيٞ ا٭َس تكدٜسٖن عطب 

َن ٜس٣ ب٘ دؾع ايؿطند  ي ا٭زض َٚٓع ايػس، ٚقد أثبت ا٫ضتكسا٤ إٔ 

أسهنّ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ نًٗن تػتٌُ ع٢ً َصنحل ايعبند، ٖٚٞ 

تسدع ع٢ً مخط١ أَٛز: َن ؾٝ٘ سؿغ ايدٜٔ، َٚن ؾٝ٘ سؿغ ايٓؿظ، 

ٝ٘ سؿغ ايٓطٌ، َٚن ؾٝ٘ سؿغ املنٍ.  َٚن ؾٝ٘ سؿغ ايعكٌ، َٚن ؾ

ٚذيو ٭ٕ ايدْٝن اييت ٜعٝؼ ؾٝ٘ اإلْطنٕ تكّٛ ع٢ً ٖرٙ املعنْٞ اييت ٫ 

تتٛاؾس اؿٝن٠ اإلْطن١ْٝ إ٫ بٗن، ٚإٔ اهلل ضبشنْ٘ ٚتعنىل قد نسّ 

ٚيكد نسَٓن بين آدّ ٚمحًٓنِٖ اإلْطنٕ  ي ٖرا ايٛدٛد قنٍ تعنىل: 

ٝبنت ٚؾضًٓنِٖ ع٢ً نجري ممٔ  ي ايرب ٚايبشس ٚزشقٓنِٖ َٔ ايط

 (72)اإلضسا٤:  خًكٓن تؿض٬ٝ

ٖٚرا ايتهسِٜ ٜكتضٞ تٛاؾس ٖرٙ ا٭َٛز اـُط١ ٚاحملنؾع١ 

 عًٝٗن َٚٓع أٟ اعتدا٤ عًٝٗن.

ٚاحملنؾع١ ع٢ً ايٓطٌ، ٖٞ احملنؾع١ ع٢ً ايٓٛع اإلْطنْٞ 

بتٓعِٝ ايصٚاز، َٚٓع ا٫عتدا٤ ع٢ً اؿٝن٠ ايصٚد١ٝ، ٚؼسِٜ ايصْن 

ؿد ي٘، ٭ٕ  ي ذيو اعتدا٤ ع٢ً ا٭َن١ْ اإلْطن١ْٝ اييت أٚدعٗن ٚؾسض ا

اهلل دطِ ايسدٌ ٚاملسأ٠، يٝهٕٛ َٓٗن ايٓطٌ ٚايتٛايد، ايرٟ ميٓع 

ؾٓن٤ اؾٓظ ايبػسٟ ٜٚعٝؼ عٝػ١ َطتكس٠ ١٦ٖٝٓ، ٚيريو ننْت 
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عكٛب١ ايصْن ٚغريٖن َٔ ايعكٛبنت اييت ٚدعت يًذسا٥ِ اييت ؾٝٗن 

يؿ١ يًكنَٛع ا٫دتُنعٞ.  ؾٛدٛب سد ايصْن اعتدا٤ ع٢ً ايٓطٌ، ٚكن

يصٝن١ْ ا٫بضنع عٔ ايتعسض يًضٝنع، ٚ٭ْ٘ ؾنسػ١ عع١ُٝ َٚٔ 

اييت ؾٝٗن أدساز بنيػ١ اـطٛز٠ ع٢ً ايؿسد  -ايهبن٥س ايععنّ

ٚاجملتُع َٔ ايٓنس١ٝ ايٓؿط١ٝ، ٚاؾط١ُٝ ٚا٫دتُنع١ٝ، ٚا٫قتصند١ٜ، 

، ٚننٕ سدٙ  ي ٚقد اتؿكت ايػسا٥ع ايطُن١ٜٚ ع٢ً ؼسِٜ ايصْن

اإلض٬ّ َٔ أغد اؿدٚد ملن ؾٝ٘ َٔ دٓن١ٜ ع٢ً ا٭عساض ٚا٭ْطنب، 

ٚملطنض٘ بهٝنٕ اؾُنع١ ٚض٬َتٗن، إذ أْ٘ اعتدا٤ ع٢ً ْعنّ ا٭ضس٠، 

ٚا٭ضس٠ ٖٞ ا٭ضنع ايرٟ تكّٛ عًٝ٘ اؾُنع١، ٚ٭ٕ  ي إبنست٘ إغنع١ 

تصدع يًؿنسػ١، ٖٚرا ٜ٪دٟ إىل ٖدّ نٝنٕ ا٭ضس٠، ٚؾطند اجملتُع ٚ

ٚسدت٘ ٚام٬ي٘ ٚاْٗٝنز َكَٛنت ا٭١َ، ٚايػسٜع١ ؼسص أغد 

اؿسص ع٢ً بكن٤ اؾُنع١ َتُنضه١ ق١ٜٛ، ض١ًُٝ َٔ ا٭َساض 

ا٫دتُنع١ٝ ٚغريٖن، ْٚعس٠ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ إىل طبٝع١ ٖرٙ 

اؾسمي١ ؽتًـ عٔ ْعس٠ ايكنْٕٛ اؾٓن٥ٞ ايٛدعٞ، ؾنيصْن  ي 

ن َٔ سٝح ايتذسِٜ َٚٔ سٝح ايػسٜع١ دسمي١ سد١ٜ َٓصٛص عًٝٗ

ايعكنب ٫ ؾسم بني ايصاْٞ احملصٔ )املتصٚز( ٚغري احملصٔ )غري 

 املتصٚز(.

ٚ ي ايكٛاْني اؾٓن١ٝ٥ ايٛدع١ٝ، ايصْن ٫ ٜعد دسمي١ تٛدب 

ايعكٛب١ تًكن٥ٝن، ٫ٚ ٜطأٍ ايصاْٞ دٓن٥ًٝن، إ٫ إذا أقنّ أسد ايصٚدني 

ْن إذا زدٞ ايصٚز اٯخس ايدع٣ٛ، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜعنقب أسد ايصٚدني قنْٛ

بنزتهنب٘ دسمي١ ايصْن، ٚي٘ عدّ ؼسٜو ايدع٣ٛ ست٢ ٚإٕ ٚقع ايصْن 

 بدٕٚ زدنٙ ؾٗٞ دسمي١ ؾسد١ٜ خنيص١  ي ايكنْٕٛ.



02ايعدد  ف١ً ن١ًٝ ايعًّٛ اإلض١َٝ٬   
  سا٥ِ دد ايٓطٌ  ي ايػسٜع١ ٚايكنْٕٛاؾ             

3 

أَن  ي ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬، ؾنيصْن ٜعد اعتدا٤ ع٢ً سل اجملتُع 

)سل اهلل أٚ اؿل ايعنّ(، ؾٗٛ قسّ يرات٘، ٫ٚ أثس يًسدن  ي ػسِٜ 

ٚعدَ٘.  ؾٝذب اضتٝؿن٤ سد ايصْن ٚإ ازتهبت اؾسمي١ بنتؿنم  ايؿعٌ

ايطسؾني. ضٛا٤ أننْن َتصٚدني أّ غري َتصٚدني، إ٫ إذا أنسٙ 

أسدُٖن ٚازتهبت َع٘ اؾسمي١ اغتصنبًن.  ؾ٬ ُٜطتٛؾ٢ اؿد بنيٓطب١ 

يًُصْٞ بٗن إنساًٖن ٚاغتصنبًن، أَن ايصاْٞ املػتٍصب ؾتطبل عك٘  

 ٛادب١ ع٢ً ٖرٙ اؾسمي١.ايعكٛب١ اؿد١ٜ اي

ؾ٬ تتأثس ٖرٙ ايعكٛب١ بنيرتادٞ بني اجملسَني، أٚ ايتٓنشٍ أٚ 

اَتٓنع أسد ايصٚدني َٔ ؼسٜو ايدع٣ٛ، ٭ٕ أثس دسمي١ ايصْن ٫ ٜكـ 

 عٓد َكرتؾٝ٘ بٌ ٜتعد٣ أثسٙ إىل اجملتُع نً٘.

ٚبعد ٖرا ايتُٗٝد ضٓتٓنٍٚ أسهنّ دسمي١ ايصْن  ي ايػسٜع١ 

غنز٠ إىل َن دن٤  ي ايكٛاْني ايٛدع١ٝ،  ي املبنسح اإلض١َٝ٬، ٚاإل

 ايتني١ٝ:

 تعسٜـ ايصْن ٚسهُ٘ ايتهًٝؿٞ. أ٫ًٚ:

 أزننٕ دسمي١ ايصْن ٚغسٚطٗن. ثنًْٝن:

 ٚضن٥ٌ إثبنت دسمي١ ايصْن. ثنيجًن:

 عكٛب١ دسمي١ ايصْن. زابعًن:
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 تعسٜـ ايصْن:

ؾٝٗن عسف ايؿكٗن٤ ايصْن تعسٜؿنت َتكنزب١ أدنف بعضِٗ قٝٛدًا 

 نتنز َٓٗن تعسٜـ ايٟٓٛٚ:

ٖٚٛ إ٬ٜز ايرنس بؿسز قسّ يعٝٓ٘ خنٍ َٔ ايػب١ٗ َػت٢ٗ 

 (1)طبعن.

َٚن ٚزد  ي ٖرا ايتعسٜـ ٜهند ٜتؿل عًٝ٘ ؾكٗن٤ ايػسٜع١ 

 اإلض١َٝ٬.

 تعسٜـ ايصْن  ي ايكنْٕٛ ايٛدعٞ:

مل تٓص ايتػسٜعنت اي٬ت١ٝٓٝ، َٚٓٗن ايتػسٜع ايؿسْطٞ ع٢ً 

و بعض ايكٛاْني ايعسب١ٝ اييت تأثست ب٘، إ٫ إٔ تعسٜـ ايصْن، ٚنري

ايؿك٘ اؾٓن٥ٞ ايػسبٞ بني املساد بنيصْن ؾكد ٚزد  ي َٛضٛع١ دايٛش إٔ 

ايصْن ٖٛ: "اؾسمي١ اييت تتهٕٛ َٔ خسم سسَنت ايصٚز َٔ غدص 

َتصٚز ي٘ ع٬قنت غري َػسٚع١ بأخس٣ غري شٚد٘ ٜعنقب٘ ايكنْٕٛ بنضِ 

 ايػسٜو".

طين َٔ ايؿكٗن٤ ايعسب بأْ٘ "اتصنٍ ٚعسؾ٘ قُٛد لٝب س

 اتصن٫ً دٓطًٝن بػري شٚد٘". –زد٬ً ننٕ أٚ اَسأ٠  –غدص َتصٚز 

                                                
(1) 
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ؾنيكنْٕٛ ٫ ٜعنقب ع٢ً ايع٬قنت اؾٓط١ٝ غري املػسٚع١ بني 

غري املتصٚدني إ٫  ي سن٫ت قدد٠ ننإلنساٙ ٚصػس ضٔ اجملين 

يصْن ع٢ً عًٝ٘، ٜٚعرتف يٮؾساد بنؿس١ٜ اؾٓط١ٝ، ٚقصس َديٍٛ ا

َٛاقع١ ايصٚز غري شٚدت٘، َٚٛاقع١ ايصٚد١ غري شٚدٗن، ٚاعترب ذيو 

اعتدا٤ً ع٢ً سل ؾسدٟ ؾكط ٚهلرا عًل إقن١َ ايدع٣ٛ ع٢ً غه٣ٛ 

 ٜتكدّ بٗن ايصٚز  ي سل شٚد٘ ايصاْٞ، أٚ ايصٚد١  ي سل شٚدٗن ايصاْٞ.

َٚٔ ٖرا ايتذدٜد ملؿّٗٛ ايصْن  ي ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ٚايكنْٕٛ 

ٜعٗس ايؿسم اؾٖٛسٟ بُٝٓٗن ٚأثس ذيو ع٢ً اجملتُع َٔ  ايٛدعٞ

 (1)ايٓنس١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٫دتُنع١ٝ ٚايعكنب١ٝ.

 اؿهِ ايتهًٝؿٞ يًصْن ٚأديت٘:

 ايصْن سساّ ٖٚٛ َٔ أؾشؼ ايهبن٥س بعد ايكتٌ :

ٚايرٜٔ ٫ ٜدعٕٛ َع اهلل اهلن آخس ٫ٚ ٜصْٕٛ َٚٔ قنٍ اهلل تعنىل:  -أ 

َٔ تنب ٚآَٔ ٚعٌُ ع٬ًُ صنؿن ؾأٚي٦و ٜؿعٌ ذيو ًٜل آثنًَن إ٫ 

)ايؿسقنٕ:  ٜبدٍ اهلل ض٦ٝنتِٗ سطٓنت ٚننٕ اهلل غؿٛزًا زسًُٝن

68-72) 

٫ٚ تكسبٛا ايصْن إْ٘ ننٕ ؾنسػ١ ٚضن٤ ضب٬ًٝ ٫ٚ ٚقنٍ تعنىل: :  -ب 

 (33-30)اإلضسا٤:  ٜكتًٕٛ ايٓؿظ اييت سسّ اهلل إ٫ بنؿل

                                                
(1) 
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ٓصٛص ايكسآ١ْٝ ايٓٗٞ عٔ ٚيٛدٛد ع٬ق١ بني ايكتٌ ٚايصْن قسْت اي

ايكتٌ بنيٓٗٞ عٔ ايصْن، ؾذسمي١ ايكتٌ اعتدا٤ ع٢ً غدص ٚاسد، 

 أَن دسمي١ ايصْن ؾٗٞ اعتدا٤ ع٢ً أْؿظ نجري٠ يكتًٗن يًٓطٌ.

 (1)قنٍ اإلَنّ أمحد بٔ سٓبٌ: "٫ أعًِ ذْبًن بعد ايكتٌ أععِ َٔ ايصْن".

أبًؼ َٔ   ا ايصْن٫ٚ تكسبٛٚقنٍ ايكسطيب: قنٍ ايعًُن٤: قٛي٘ تعنىل: : 

، ٚايٓٗٞ (0)ؾإٕ َعٓنٙ ٫ تدْٛا َٔ ايصْن   ٫ٚ تصْٛاإٔ ٜكٍٛ : 

عٔ قسب ايصْن ٜكتضٞ ايتشسِٜ، ٭ْ٘ إذا ننٕ قسب٘ ًَٓٗٝن عٓ٘ 

ٚقسّ ؾنقرتاؾ٘ قسّ َٔ بنب أٚىل، ٚتطُٝت٘ ؾنسػ١ "ٖٚٞ 

ايؿع١ً ايبًٝػ١  ي ايكبح" ديٌٝ أنٝد ع٢ً ؼسمي٘ ٚؾعٌ ايرّ "ضن٤" 

 بػٓنع١ ايصْن ٚغد٠ قبش٘ ٚدطن١َ دسزٙ. َػعس

َٚن زٟٚ عٔ عبداهلل بٔ َطعٛد قنٍ: ضأيت زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  -ز 

عًٝ٘ ٚضًِ أٟ ايرْب عٓد اهلل أنرب؟  قنٍ: إٕ ػعٌ هلل ْدًا ٖٚٛ 

خًكو. قًت ثِ أٟ؟  قنٍ: إٔ تكتٌ ٚيدى خػ١ٝ إٔ ٜطعِ َعو.  

 .(3)قًت ثِ أٟ؟  قنٍ: إٔ تصاْٞ س١ًًٝ دنزى"

ؾذعً٘ عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايط٬ّ ايصْن َٔ أععِ ايرْٛب بعد ايػسى 

ٚايكتٌ ديٌٝ ؼسمي٘، ٜٚععِ اثِ ٚدسّ ايصْن إذا ننْت املصْٞ بٗن 

                                                
(1) 

 

(2) 

 

(3) 
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َتصٚد١ ٚشٚدٗن دنز، ٭ْ٘ ٜٓعِ ي٘ ض٤ٛ اؾٛاز ٚإٜرا٤ اؾنز 

بأع٢ً أْٛاع ا٭ذ٣، ٚذيو َٔ أععِ ايرْٛب يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

 .(1)٫ ٜأَٔ دنزٙ بٛا٥ك٘" ٚضًِ "٫ٚ ٜدخٌ اؾ١ٓ َٔ

ٚقد أمجع عًُن٤ اإلض٬ّ ضًؿًن ٚخًؿًن ع٢ً سس١َ ايصْن يٮدي١  -د 

املتكد١َ، ٚنريو اتؿل أٌٖ املًٌ ا٭خس٣ ع٢ً ؼسمي٘، ؾًِ 

 .(0)وٌ  ي ١ًَ قط 

َٚٔ ْنس١ٝ ايٓعس، ؾإٕ ايعكٌ ايطًِٝ ٜطتكبش٘ ملن ٜس٣ ؾٝ٘ َٔ  -ٙ 

قٝٛد ا٭خ٬م، أدساز دط١ُٝ ٚأخطنز ؾندس١، ٚؼًٌ ضنؾس َٔ 

ٚتؿهو أٚصنٍ اجملتُع، ٚؼطِٝ نٝنٕ ا٭ضس٠ ٚاْٗداّ 

ايبٝٛتنت، ٚدٝنع ا٭ْطنب، ٚام٬ٍ أٚاصس ايػعٛب 

 ٚاجملتُعنت، ٚاْتػنز ايؿطند  ي ا٭َِ.

سل اهلل أٚ اؿل ايعنّ  –ٖٚٛ ٜعد اعتدا٤ً ع٢ً اؿل ا٫دتُنعٞ 

اجملتُع إٔ  ؾٗٛ قسّ يرات٘، َٚٔ سل ايكضن٤ أٚ ايٓٝنب١ ايعن١َ أٚ –

ٜطنيب مبعنقب١ ايصاْٞ ٚايصا١ْٝ، قبٌ ؼسٜو ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ َٔ قبٌ 

ايصٚز أٚ ايصٚد١، ٭ْٗن دسمي١ ادتُنع١ٝ ٚاعتدا٤ ع٢ً سل اهلل تعنىل، 

ٜتعد٣ أثسٖن إىل اجملتُع، ٭ٕ ب٘ ؽتًط ا٭ْطنب، ٚتٓعدّ ايجك١ 

ا٭ضس٠،  ٚاحملب١ بني ا٭شٚاز، ٜٚٓكطع ايسبنط املكدع بِٝٓٗ، ٚتتؿهو

 ٖٚرا ٜ٪دٟ إىل تؿهو اجملتُع ٚاْٗٝنز َكَٛنت٘.

                                                
(1) 

 

(2) 
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 أزننٕ دسمي١ ايصْن  ي ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬:

َٔ خ٬ٍ تعسٜـ ايصْن ٜعسف إٔ ؾسمي١ ايصْن ث٬ث١ أزننٕ 

:ٖٞ 

 ٖٚٛ ايصاْٞ. –زدٌ ٜطأ ٚطًأ قسًَن  -1

 ٖٚٞ ايصا١ْٝ. –اَسأ٠ َٛط٠٤ٛ ٚطًأ قسًَن  -0

غري ْهنح ٫ٚ غب١ٗ َن ٜكّٛ ب٘ ايصْن َٔ ٚط٤ قسّ  ي  -3

 ٖٚٛ ؾعٌ ايصْن.

ٚيهٌ زنٔ َٔ ٖرٙ ا٭زننٕ غسٚط ٚٚادبنت هب تٛاؾسٖن 

 يتشكٝل ايصْن.

 ايسنٔ ا٭ٍٚ: ايصاْٞ 

ٜػرتط  ي ايصاْٞ، إٔ ٜهٕٛ َهًؿًن بنيػًن عنق٬ً ٫ طن٥عن 

كتنزًا عنملن بتشسِٜ ايصْن.   ؾ٬ ود ايصيب ٚاجملٕٓٛ بنتؿنم ايؿكٗن٤ 

عُٓٗن قنٍ عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايط٬ّ "زؾع ايكًِ عٔ ث٬ث١ يسؾع ايتهًٝـ 

عٔ ايٓن٥ِ ست٢ ٜطتٝكغ، ٚعٔ ايصيب ست٢ وتًِ، ٚعٔ اجملٕٓٛ ست٢ 

 .(1)ٜعكٌ

ٚإٕ شْن عنقٌ مبذ١ْٛٓ أٚ فٕٓٛ بعنق١ً سد ايعنقٌ َُٓٗن، ٚإٕ 

شْن بنيؼ بصػري٠، ٜطتٛؾ٢ اؿد َٔ ايبنيؼ ايصاْٞ، ٚتعصز املسأ٠ املصْٞ 

 بٗن.

                                                
(1) 
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ننٕ ايصاْٞ صػريًا ٚاملصْٞ بٗن بنيػ١، ؾ٬ ود ايصػري أَن إذا 

يعدّ ايبًٛؽ ٚايتهًٝـ ٚٚط٪ٙ ٫ ٜط٢ُ شْن غسعًن، بنتؿنم ايؿكٗن٤ 

 ٜٚ٪دب ايصػري ع٢ً ؾعً٘ إذا ننٕ ممٝصًا.

ٚؼد املسأ٠ ايبنيػ١ املصْٞ بٗن ع٢ً زأٟ بعض ايؿكٗن٤ ٭ٕ 

عٓٗن  ضكٛط اؿد عٔ ايصػري ملع٢ٓ ىص٘، ؾ٬ ٜٛدب ضكٛط اؿد

 (1)يهْٛٗن َصْٝن بٗن ؾع٬ً

ٚايٓن٥ِ ؾنقد يًعكٌ ٖٚٛ ْن٥ِ، ؾ٬ ٜطأٍ دٓن٥ًٝن عٔ أؾعني٘ 

يهْٛ٘ غري كنطب بأسهنّ ايػسع سنٍ َْٛ٘، ٚع٢ً ٖرا يٛ 

اضتشًت اَسأ٠ بنيػ١ عنق١ً ذنس زدٌ بنيؼ عنقٌ ٖٚٛ ْن٥ِ، ؾًٝظ عًٝ٘ 

 (0)سد، أَن ٖٞ ؾعًٝٗن اؿد

٤ خ٬ف  ي ٚدٛب اؿد عًٝ٘: ٚإٕ ُأنسٙ ايسدٌ ؾص٢ْ ؾًًؿكٗن

ؾرٖب بعض ايؿكٗن٤ إىل ٚدٛب اؿد عًٝ٘، ٭ٕ ايٛط٤ ٫ ٜهٕٛ إ٫ 

بنْتػنز ذنسٙ، ٖٚرا ديٌٝ ع٢ً إزادت٘، ٚقنٍ ايبعض اٯخس ٫ سد 

 عًٝ٘.

يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "زؾع عٔ أَيت اـطأ ٚايٓطٝنٕ َٚن 

 (3)اضتهسٖٛا عًٝ٘"

بنيػبٗنت، نُن يٛ ننْت  ٚ٭ٕ اإلنساٙ غب١ٗ ٚاؿدٚد تدزأ

اَسأ٠، وكك٘ إٔ اإلنساٙ إذا ننٕ بنيتدٜٛـ، أٚ مبٓع اؿد َن تؿٛت 

                                                
(1) 

 

(2)  

(3) 
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سٝنت٘ مبٓع٘، ننٕ ايسدٌ ؾٝ٘ ننملسأ٠ ٖٚٞ ٫ هب عًٝٗن اؿد 

 ؾهريو ٫ هب عًٝ٘.

ٚقٛهلِ إٔ ايتدٜٛـ ٜٓن ي ا٫ْتػنز، ٫ ٜصح، ٭ٕ ايتدٜٛـ 

ذيو، ٚ٭ٕ ا٫ْتػنز ؾعٌ برتى ايؿعٌ، ٚايؿعٌ ٫ ىنف َٓ٘ ؾ٬ ميٓع 

ايطبٝع١ اييت خًك٘ اهلل تعنىل  ي املس٤ أسب أّ نسٙ ٫ اختٝنز ي٘ ؾٝ٘، 

ٚ٭ٕ اؿد َػسٚع يًصدس، ٖٚٛ َٓصدس عٔ ايصْن ٚإمنن ننٕ قصدٙ َٔ 

 اإلقداّ عًٝ٘ دؾع اهل٬ى عٔ ْؿط٘ ؾ٬ ًٜصَ٘ اؿد.

ٚقد زدح ابٔ قدا١َ ايؿكٝ٘ اؿٓبًٞ ايكٍٛ بعدّ اؿد ع٢ً 

  .(1)ٙ، ؾكنٍ: ٖٚرا أصح ا٭قٛاٍ، إٕ غن٤ اهلل تعنىل"املهس

أَن اؾٌٗ بنيتشسِٜ، ؾن٭صٌ  ي ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ إٔ اؾٌٗ 

بنيتشسِٜ  ي داز اإلض٬ّ يٝظ عرزًا، ؾ٬ ٜكبٌ َٔ أسد إٔ وتر ظٌٗ 

ؼسِٜ ايصْن ٭ٕ ع٢ً نٌ َٔ ٜعٝؼ  ي ٖرٙ ايداز إٔ ٜعًِ اؿ٬ٍ 

ٚؼسِٜ ايصْن ٫ ىؿ٢ ع٢ً َٔ ٖٛ ٚاؿساّ ٜٚتشس٣ أسهنَٗن، 

نريو، ؾكد ُعًِ نرب٘ ٚاضتج٢ٓ ايؿكٗن٤ سن٫ت هٛش ؾٝٗن ا٫ستذنز 

ظٌٗ ا٭سهنّ نُٔ أضًِ سدٜجًن، ٚمل ٜهٔ َٔ زعنٜن ايدٚي١ 

اإلض١َٝ٬ أٚ ْػأ بعٝدًا عٔ املطًُني ٚأٌٖ ايعًِ ؾٝكبٌ ادعن٤ٙ اؾٌٗ 

 بنؿهِ إلَهنٕ صدق٘.

                                                
(1) 
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ٚدٌٗ اؿد، ؾنؿد ٚادب عًٝ٘.  ؾإٕ عًِ اؾنْٞ ايتشسِٜ، 

٫ٚ سد ع٢ً َٔ تصٚز اَسأ٠ ٚدخٌ بٗن ٚمل ٜعًِ سسَتٗن عًٝ٘، نُن يٛ 

ننْت أخت٘ َٔ ايسدنع، ؾإٕ ذيو غب١ٗ َطكط١ يًشد.  ٚنريو ٫ 

سد ع٢ً َٔ شؾت إيٝ٘ غري شٚدت٘ ؾٛط٦ٗن ع٢ً أْٗن شٚدت٘.  أٚ َٔ شؾت 

ٚدد  ي ؾساغ٘ إىل غري شٚدٗن ؾُهٓت٘ َعتكد٠ أْ٘ شٚدٗن، أٚ َٔ 

اَسأ٠ ؾٛط٦ٗن َعتكدًا أْٗن شٚدت٘، أٚ َٔ ٚددت  ي ؾساغٗن زد٬ً 

ؾُهٓت٘ َعتكد٠ أْ٘ شٚدٗن، يعدّ تٛاؾس ايعُد ٚايكصد اؾٓن٥ٞ  ي 

 .(1)ٖرا ايؿعٌ

ٚإذا ادع٢ اؾنْٞ اؾٌٗ بٓهنح بنطٌ، نٓهنح شٚد١ ايػري 

ب ؾٝ٘ أٚ املعتد٠ َٔ شٚاز ايػري. ؾري٣ بعض ايؿكٗن٤ إٕ ٚط٦ٗن شْن ه

اؿد.  يٛدٛب َعسؾ١ اؿ٬ٍ ٚاؿساّ ع٢ً نٌ َطًِ  ي داز اإلض٬ّ.  

ٚقنٍ آخسٕٚ: بكبٍٛ استذند٘ بعدّ َعسؾ١ اؿهِ، ٭ٕ َعسؾ١ 

اؿهِ ؼتنز إىل ؾك٘، ٚؽؿ٢ ع٢ً غري أٌٖ ايعًِ، ؾٗرٙ غب١ٗ تدزأ 

 .  (0)اؿد عٔ اؾنْٞ، ٚهب عًٝ٘ ايتعصٜس

عٗد عُس زدٞ اهلل عٓ٘، زٟٚ إ اَسأ٠ تصٚدت  ي عدتٗن  ي 

ؾًُن عسض عًٝ٘ ا٭َس قنٍ: "ٌٖ عًُتُن؟ ؾكن٫: ٫  ؾكنٍ: يٛ عًُتُن 

 .(3)يسمجتُن، ؾذًدُٖن أضٛاطًن ثِ ؾسم بُٝٓٗن"
                                                

(1) 

 

(2) 

 

(3) 
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 ايسنٔ ايجنْٞ: ايصا١ْٝ

ايصا١ْٝ: ٖٞ املسأ٠ ا٭دٓب١ٝ اييت ٫ وٌ ملٔ ٚطأٖن ٚط٪ٖن  ي 

عًٝٗن غسٚط هب سنٍ ٚط٦٘ هلن بأٟ سنٍ َٔ ا٭سٛاٍ، ٚيٛدٛب اؿد 

 تٛاؾسٖن ٖٚٞ:

 إٔ تهٕٛ َهًؿ١ كتنز٠ عنمل١ بنيتشسِٜ.

ٚغسط ايتهًٝـ ايبًٛؽ ٚايعكٌ، ؾ٬ هب اؿد ع٢ً ايصػري٠ 

ٚإمنن ت٪دب تعصٜسا.  ٚنريو ٫ ؼد اجمل١ْٛٓ، يعدّ ايعكٌ ٫ٚ ايٓن١ُ٥ 

يعدّ تهًٝؿٗن سنٍ َْٛٗن، ٚود ايصاْٞ بػري املهًؿ١ إذا ننٕ 

 ١ٝ ايتهًٝـ عك٘، ؾٝذب عًٝ٘ اؿد دْٚٗن.َهًؿن يجبٛت أًٖ

ٜٚػرتط ا٫ختٝنز يٛدٛب اؿد عًٝٗن، ؾإٕ ُأنسٖت املسأ٠ ع٢ً 

ايصْن، ؾ٬ سد عًٝٗن ٭ٕ اإلنساٙ غب١ٗ، ٚاؿدٚد تدزأ بنيػبٗنت 

يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "إٕ اهلل ػنٚش عٔ أَيت اـطأ ٚايٓطٝنٕ 

 .(1)َٚن اضتهسٖٛا عًٝ٘"

عًُٗن بنيتشسِٜ ؾإٕ ننْت دن١ًٖ بنيتشسِٜ ٚنريو ٜػرتط 

إلض٬َٗن سدٜجًن أٚ ْػأت بعٝد٠ عٔ املطًُني، ؾإٕ دًٗٗن ٖرا ٜصًح 

عرزًا يسؾع املط٪ٚي١ٝ عٓٗن، ٚ ي غري ٖنتني اؿنيتني، ؾؿٝ٘ اـ٬ف 

 .(0)ايرٟ تكدّ تؿصًٝ٘  ي شْن اؾنٌٖ بنيتشسِٜ

                                                
(1)  

(2) 
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 ايؿكٗن٤ ٚممن ٜٓبػٞ بٝنْ٘ ٖٓن َطأيتني دس٣ اـ٬ف ؾُٝٗن بني

 ُٖٚن، ٚط٤ املٝت١ ٚٚط٤ ايب١ُٝٗ، ٚضٓكصس ع٢ً بٝنٕ ايسادح ؾُٝٗن.

 ٚط٤ املٝت١.

، ؾإٕ ٚطأٙ هلن َٝت١إذا ننْت املسأ٠ املٛط٠٤ٛ َٔ َهًـ 

سساّ، هب عًٝ٘ ؾٝ٘ ايتعصٜس، ٫ٚ ٜكنّ عًٝ٘ اؿد، ٫غرتاط اؿٝن٠ 

٬ وتنز  ي املصْٞ بٗن ٚ٭ٕ ٖرا ممن ٜٓؿس عٓ٘ ايطبع ٚتعنؾ٘ ايٓؿظ.  ؾ

إىل ايصدس عٓ٘ بعكٛب١ ايصْن، ٚاؿد هب شدسًا عُن ٜطتشل ايصدس 

 .(1)بنؿد، ٚٚط٤ املٝت١ يٝظ َٓ٘ ع٢ً ايكٍٛ ايسادح عٓد ايؿكٗن٤

 ٚط٤ ايب١ُٝٗ

ٚط٤ ايب١ُٝٗ سساّ َٚعص١ٝ ٜٛدب ايتعصٜس ٚايتأدٜب ٫ اؿد 

عٓد مجٗٛز ايؿكٗن٤، يعدّ ثبٛت ْص صشٝح  ي ٚدٛب اؿد، ٫ٚ 

نع ع٢ً ايٛط٤  ي ؾسز اٯدَٞ، يعدّ خسقتٗن، ٚيٝظ مبكصٛد ٜصح قٝ

وتنز إىل ايصدس عٓ٘ بنؿد، ٫ٚ ٜػتٗٞ، بٌ تعنؾ٘ ايٓؿظ، ٜٚٓؿس َٓ٘ 

 .(0)ايطبع ايطًِٝ

قنٍ ايبٗٛتٞ َٔ ؾكٗن٤ اؿٓنب١ً: "َٚٔ أت٢ ب١ُٝٗ عصز، ٭ْ٘ مل 

ٜصح ؾٝ٘ ْص، ٫ٚ ميهٔ قٝنض٘ ع٢ً ايًٛاط، ٭ْ٘ ٫ سس١َ ي٘، 

                                                
(1) 

 

(2) 
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.  ٚإ َهٓت اَسأ٠ (1)تعنؾ٘، ٜٚبنيؼ  ي تعصٜسٙ يعدّ ايػب١ٗ" ٚايٓؿٛع

 .(0)سٝٛاْن َٔ ْؿطٗن، ؾعًٝٗن َن ع٢ً ٚاط٤ ايب١ُٝٗ ٖٚٛ ايتعصٜس

 ايسنٔ ايجنيح:  ؾعٌ ايصْن

املساد بؿعٌ ايصْن، ايرٟ ٜعد زنٓن  ي دسمي١ ايصْن ٖٛ نٌ 

ٚط٤ قسّ غسعًن، خنٍ َٔ غب١ٗ اإلبنس١ ٜطتٛدب سد ايصْن إذا 

ؾست ايػسٚط ا٭خس٣، ؾًٝظ نٌ ٚط٤ قسّ غسعن ٜعد شْن تٛا

 ٜطتٛدب اؿد.

ٚإمنن املكصٛد بنيٛط٤ املهٕٛ ؾسمي١ ايصْن ٖٛ إدخنٍ ايسدٌ 

ذنسٙ  ي ؾسز املسأ٠، بتػٝٝب سػؿ١ ذنسٙ أٚ قدزٖن  ي ؾسدٗن، ضٛا٤ 

سصٌ إْصاٍ أٚ مل وصٌ. ٚدد سن٥ٌ أٚ مل ٜٛدد، ننٕ ايرنس 

٭ٕ ايصاْٞ بؿعً٘ ٖرٙ ايؿنسػ١ قد ٖتو عسض َٓتػسًا أٚ غري َٓتػس.   

املسأ٠، ٚمل ٜأت ْص  ي ايػسع ٜػرتط سصٍٛ اإلْصاٍ، أٚ ا٫ْتػنز أٚ 

 .(3)عدّ اؿن٥ٌ

ٚإذا ننٕ ايٛط٤  ي شٚاز ؾ٬ ٜعد شْن ٚيٛ ننٕ قسَن نٛط٤ 

ايصٚز شٚدت٘ ٖٚٞ سن٥ض أٚ ْؿطن٤ أٚ صن١ُ٥ أٚ قس١َ عر أٚ عُس٠ 

ٚإمنن ٭َٛز عنزد١، ٜٚعنقب بعكٛب١ تعصٜس١ٜ ٭ٕ ايتشسِٜ يٝظ يعٝٓ٘.  

                                                
(1)  

(2)  

(3) 
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ٜكدزٖن ايكندٞ سطب ادتٗندٙ.  ٚنريو ٫ ٜعد شْن ايػسٚع مبكدَنت 

ايٛط٤ ننيتكبٌٝ ٚاملظ بػ٠ٛٗ ٚاملؿنخد٠ أٚ َبنغس٠ ايسدٌ يًُسأ٠ 

خنزز ايؿسز، ٚاـ٠ًٛ بػري احملنزّ ٭ٕ ٖرٙ ا٭ؾعنٍ ٫ ٜتهٕٛ َٓٗن 

صْن( ؾ٬ ٜعنقب ع٢ً ذيو بعكٛب١ ايسنٔ املندٟ يًذسمي١ )ٖٚٛ ؾعٌ اي

 اؿد، بٌ ٖٛ ؾعٌ َٓهس َٚعص١ٝ هب ؾٝ٘ ايتعصٜس.

٫ٚ سد  ي ايطشنم بني ايٓطن٤، "ٖٚٛ اتٝنٕ املسأ٠ املسأ٠ نُن يٛ 

ننْت أسدُٖن ٖٞ ايسدٌ ٚا٭خس٣ ٖٞ املسأ٠ املٛط٠٤ٛ"، يعدّ دخٛي٘ 

 ي َؿّٗٛ ايصْن ٚامنن ٖٛ َعص١ٝ َٚٓهس، يعدّ سؿعٗن يؿسدٗن، 

ٚإبنستٗن بػستٗن يػري شٚدٗن، ؾٝذب ؾٝ٘ ايتعصٜس يهٌ َُٓٗن عٓد 

.  قنٍ عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايط٬ّ: "٫ ٜٓعس ايسدٌ إىل (1)مجٗٛز ايؿكٗن٤

عٛز٠ ايسدٌ، ٫ٚ املسأ٠ إىل عٛز٠ املسأ٠، ٫ٚ ٜؿضٞ ايسدٌ إىل ايسدٌ 

 .(0) ي ثٛب ٚاسد، ٫ٚ تؿضٞ املسأ٠ إىل املسأ٠  ي ثٛب ٚاسد"

ٜهٕٛ ايٛط٤ خنيًٝن َٔ غب١ٗ اإلبنس١، ٚايػب١ٗ  ي ٜٚػرتط إٔ 

ايًػ١ ا٫يتبنع ٚ ي ايػسع: َن ايتبظ أَسٙ ؾ٬ ُٜدز٣ أس٬ٍ ٖٛ أّ 

 .(3)سساّ، ٚسل ٖٛ أّ بنطٌ

ٚعسؾٗن ايهنضنْٞ اؿٓؿٞ: بأْٗن َن ٜػب٘ ايجنبت ٚيٝظ 

.  ؾإٕ ننٕ مث١ غب١ٗ ؾإٕ اؿدٚد َٚٓٗن سد ايصْن تدزا (4)بجنبت

                                                
(1) 

 

(2)  

 .471ص1الزيات وآخرون، المعجم الوسيط، جـ (3)

(4)  
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عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايط٬ّ: " ادز٤ٚا اؿدٚد عٔ املطًُني  بنيػبٗنت.  قنٍ

َن اضتطعِ، ؾإٕ ننٕ ي٘ كسز ؾشًٛا ضبًٝ٘ ؾإٕ اإلَنّ إٔ ىط٤ٞ 

 ي ايعؿٛ خري َٔ إٔ ىط٤ٞ  ي ايعكٛب١".  زٚاٙ ايرتَرٟ.  ٚقنٍ ٚز٣ٚ 

َٛقٛؾن.  ٚايٛقـ أصح، ٚقد ز٣ٚ عٔ غري ٚاسد َٔ ايصشنب١ زدٞ 

 .(1)واهلل عِٓٗ أِْٗ قنيٛا َجٌ ذي

ؾكد ز٣ٚ عٔ عبداهلل بٔ َطعٛد قنٍ: ادز٤ٚا اؿدٚد بنيػبٗنت 

ادؾعٛا ايكتٌ عٔ املطًُني َن اضتطعتِ".  قنٍ ايبدنزٟ: ٖٚٛ أصح َن 

ؾٝ٘، عٔ ابٔ َطعٛد ٚايؿكٗن٤ َتؿكٕٛ ع٢ً إٔ اؿدٚد َب١ٝٓ ع٢ً ايدز٤ 

 .(0)ٚاإلضكنط بنيػبٗنت

يعًُن٤ َٚٔ ايػبٗنت ايٛط٤  ي ْهنح كتًـ  ي صشت٘ عٓد ا

ننيٓهنح بػري ٚيٞ، ٚايٓهنح ب٬ غٗٛد، ْٚهنح ا٭خت  ي عد٠ 

أختٗن، املطًك١ ط٬قن بن٥ٓن، ْٚهنح اـنَط١  ي عد٠ ايصٚد١ ايسابع١ 

املطًك١ ط٬قن بن٥ٓن، ؾٗرا ا٫خت٬ف  ي إبنس١ ايٛط٤ ؾٝ٘ تعد غب١ٗ 

ٚاؿدٚد تدزأ بنيػبٗنت أَن ايٛط٤  ي ايٓهنح ايبنطٌ ؾ٬ ٜعد غب١ٗ 

اؿد، ٚع٢ً ٖرا ؾُٔ ٚطأ  ي ْهنح بنطٌ اَسأ٠ َع عًُ٘ تدزأ 

ببط٬ٕ ٖرا ايٓهنح، نٓهنح ايٓطن٤ احملنزّ َٔ ايٓطب أٚ 

املصنٖس٠ أٚ ايسدنع.  أٚ ْهنح ذات ايصٚز، أٚ ْهنح َطًكت٘ ث٬ثًن 

قبٌ إٔ تتصٚز غريٙ، ؾٝذب عًٝ٘ اؿد ٭ْ٘ ٚط٤ مل ٜصندف غب١ٗ 

                                                
(1) 

 

(2)  



02ايعدد  ف١ً ن١ًٝ ايعًّٛ اإلض١َٝ٬   
  سا٥ِ دد ايٓطٌ  ي ايػسٜع١ ٚايكنْٕٛاؾ             

17 

ٚ٭ْ٘ ٫ تأثري هلرا ايعكد  ي  ؾٝذب ؾٝ٘ اؿد، ع٢ً ايٛاط٧ ٚاملٛاط٪٠

 .(1)إبنس١ ٚط٦ٗن ؾهنٕ ٚدٛدٙ نعدَ٘ عٓد عن١َ ايؿكٗن٤

 سهِ ايًٛاط

ايًٛاط: ٖٛ إتٝنٕ ايسدٌ ايسدٌ بإٔ ٜطأٙ  ي دبسٙ، ٚنريو 

ٚط٤ املسأ٠ ا٭دٓب١ٝ  ي دبسٖن.  ؾٗٛ َٔ ايهبن٥س ٚايؿٛاسؼ احملس١َ 

ٝ٘ سد ايصْن ٜٚدخٌ  ي َؿّٗٛ ايصْن، ٭ْ٘ ٚط٤  ي ؾسز قسّ ٚهب ؾ

 .(0)عٓد مجٗٛز ايؿكٗن٤

 ٚاي٬تٞ ٜأتني ايؿنسػ١ َٔ ْطن٥هِ٭ٕ اهلل تعنىل قنٍ: 

 (.  ٚايٛط٤  ي ايدبس ؾنسػ١ يكٛي٘ تعنىل  ي قّٛ يٛط: 15)ايٓطن٤

 ٕٛأتأتٕٛ ايؿنسػ١ َن ضبكهِ بٗن َٔ أسد َٔ ايعنملني، إْهِ يتأت

-82)ا٭عساف:  ايسدنٍ غ٠ٛٗ َٔ دٕٚ ايٓطن٤ بٌ أْتِ قّٛ َطسؾٕٛ

81.) 

ٚقد يعٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾنعً٘. ؾكنٍ: "يعٔ 

. ٚقنٍ أٜضن: "إذا أت٢ ايسدٌ ايسدٌ (3)اهلل َٔ عٌُ عٌُ قّٛ يٛط"

 ؾُٗن شاْٝنٕ".

                                                
(1) 

 

(2) 

 

(3)  
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أَن ٚط٤ ايسدٌ شٚدت٘  ي دبسٖن، ؾشساّ يٓٗٞ ايٓيب ص٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚضًِ عٔ ذيو.

ٍ عن١َ ايؿكٗن٤ ٚيهٔ ٚعس١َ ٚط٤ ايسدٌ شٚدت٘  ي دبسٖن قن

 .(1)يٝظ ؾٝ٘ سد، ٚإمنن هب ؾٝ٘ ايتعصٜس هلرا ايؿعٌ ايكبٝح ايػٓٝع

 أزننٕ دسمي١ ايصْن  ي ايكنْٕٛ ايٛدعٞ

ذنسْن ؾُٝن تكدّ إ ايكنْٕٛ ٫ ٜعنقب ع٢ً ايع٬قنت اؾٓط١ٝ 

غري املػسٚع١ بني غري املتصٚدني إ٫  ي سن٫ت قدد٠ ننإلنساٙ 

 ٚصػس ايطٔ، ٚع٢ً ذيو.

ؾإٕ ٚقع ايصْن َٔ أسد ايصٚدني تكّٛ دسمي١ ايصْن ٚأزننْٗن  ي 

 ايكنْٕٛ ٖٞ:

ا٫تصنٍ اؾٓطٞ بػري ايصٚز، ٖٚٛ ايسنٔ املندٟ  -1

 يًذسمي١.

 ايكصد اؾٓن٥ٞ، ٖٚٛ ايسنٔ املعٟٓٛ يًذسمي١. -0

 قٝنّ ايع٬ق١ ايصٚد١ٝ. -3

:  ٖٛ ؼكل ايٛط٤، ا٫تصنٍ اؾٓطٞ ايهنٌَ ؾنيسنٔ ا٭ٍٚ

بنيتكن٤ ا٭عضن٤ ايتٓنض١ًٝ يًصاْٞ ٚايصا١ْٝ ايتكن٤ًا طبٝعًٝن ايرٟ ٜتشكل 

أٟ )َطًل ا٬ٜ٫ز( ٫ٚ تتشكل ٖرٙ اؾسمي١ بن٭ؾعنٍ اييت ٫ تصٌ إىل 

َسس١ً ا٫تصنٍ اؾٓطٞ ايهنٌَ َُٗن ننْت دزد١ ايؿشؼ ٚاإلخ٬ٍ 

                                                
(1) 
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بنؿٝن٤ اييت متتًهٗن ٚتعد ٖرٙ ا٭ؾعنٍ دسمي١ ٖتو ايعسض.  ٖٚٛ 

ّ ب٘ دسمي١ ايصْن بنيٓطب١ يعُّٛ ايتػسٜعنت اؾٓن١ٝ٥، ايؿعٌ ايرٟ تكٛ

٫ٚ تتشكل دسمي١ ايصْن إ٫ إذا ٚقعت َٔ أسد ايصٚدني، ٚنريو ٫ 

 تتشكل دسمي١ ايصْن بٛط٤ املسأ٠ املٝت١ أٚ ايؿطل ظجتٗن.

ايكصد اؾٓن٥ٞ ٖٚٛ ايسنٔ املعٟٓٛ  ي   ٚايسنٔ ايجنْٞ:

ازتهنب اؾسمي١ ٚدسمي١ ايصْن دسمي١ عُد١ٜ، ؾإذا اْعدّ ايكصد ٫ 

تتشكل اؾسمي١، ٜٚتشكل ايكصد بنْصساف ايعًِ ٚاإلزاد٠ إىل ا٭ؾعنٍ 

ٚايٛقن٥ع اييت تتهٕٛ َٓٗن اؾسمي١ املتُج١ً بن٫تصنٍ اؾٓطٞ 

 ايهنٌَ ايرٟ ضبل بٝنْ٘.

صد اؾٓن٥ٞ قنَت دسمي١ ايصْن ٫ٚ عرب٠ بنيبنعح ٚإذا تٛاؾس ايك

ايداؾع ٫زتهنبٗن ٜٚتعني إٔ تهٕٛ ايصؿ١ اإلزاد١ٜ يًؿعٌ ٚادش١ أٟ 

ٜهٕٛ َعًَٛن يد٣ ايصاْٞ ٚنرا ايصا١ْٝ، إ ا٫تصنٍ اؾٓطٞ غري 

َػسٚع، ؾإذا ٚقع أسدُٖن  ي ايػًط أٚ غب١ٗ اإلبنس١ اْتؿ٢ ايكصد 

َٔ ْؿطٗن زد٬ً تطًٌ إىل كدعٗن اؾٓن٥ٞ يدٜ٘، ؾًٛ َهٓت اَسأ٠  

ظن١ْ أْ٘ شٚدٗن، أٚ شؾت إىل زدٌ اَسأ٠ غري اَسأت٘ ؾٛاؾعٗن ع٢ً أْٗن 

اَسأت٘ ٖٚٞ يٝطت نريو ؾكد اْتؿ٢ ايكصد اؾٓن٥ٞ ٚاْتؿت دسمي١ 

ايصْن.  ٚنريو ٜٓتؿٞ ايكصد يد٣ املسأ٠ إذا أنسٖت ع٢ً تطًِٝ 

ٛقنع إيٝٗن  ي ٖرٙ ْؿطٗن ملٔ اغتصبٗن، ؾ٬ ميهٔ ْطب١ إزاد٠ ؾعٌ اي

اؿني١، ٜٚطأٍ َٔ أنسٖن ٚسدٙ عٔ دسمي١ ا٫غتصنب، أَن ايصٚد١ 

 .(1)ؾتهٕٛ فٓٝن عًٝٗن  ي ٖرٙ اؾسمي١

                                                
(1)  
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 :  قٝنّ ايصٚد١ٝايسنٔ ايجنيح

ٜٛدب ايكنْٕٛ تٛاؾس ٖرا ايسنٔ ٚقت ازتهنب ايؿعٌ، أٟ إٔ 

تهٕٛ ع٬ق١ شٚد١ٝ قن١ُ٥ ٚقت ٚقٛع ايؿعٌ، ٜٚتؿل دسٚز٠ ٚدٛد ٖرا 

سنٔ َع ع١ً ؼسِٜ ايصْن  ي ايكنْٕٛ، ٖٚٞ اؿؿنظ ع٢ً ايجك١ اي

ايصٚد١ٝ، َٚصدزٖن ع٬ق١ ايصٚد١ٝ ايكن١ُ٥ ٚقت ا٫تصنٍ اؾٓطٞ 

بػري ايصٚز، ؾإٕ مل تهٔ ع٬ق١ ايصٚد١ٝ قد بدأت أٚ ننْت قد 

 اْكضت بط٬م بن٥ٔ أٚ ٚؾن٠، ؾ٬ قٝنّ ؾسمي١ ايصْن.

ايصٚد١ٝ ٫ٚ ٜٓشٌ عكد أَن ايط٬م ايسدعٞ:  ؾ٬ ٜٓٗٞ ايع٬ق١ 

ايصٚاز ب٘، ٫ستُنٍ َسادع١ ايصٚز يصٚدت٘ املطًك١ زدعًٝن أثٓن٤ ايعد٠، 

ؾإذا سصٌ اتصنٍ دٓطٞ بػري ايصٚز، خ٬ٍ ؾرت٠ ايعد٠ ، اييت تعكب 

ٖرا ايط٬م ٜٓطبل ع٢ً ٖرا ايؿعٌ ٚصـ ايصْن، ٭ٕ ايط٬م ايسدعٞ 

 .(1)٫ ٜصٌٜ اؿٌ ٫ٚ ًَو ا٫ضتُتنع ايجنبت بنيصٚاز

َٚع إٔ ايٓعنّ ايكنْْٛٞ  ي دٚي١ اإلَنزات ايعسب١ٝ املتشد٠، 

ٜساعٞ اؿٝن٠ ايصٚد١ٝ، ٚوسص ع٢ً محن١ٜ اؿٝن٠ اـنص١ إ٫ إٔ 

ايكنْٕٛ اؾٓن٥ٞ، مل ٜكٝد اضتعُنٍ ايٓٝنب١ ايعن١َ ؿكٗن  ي ؼسٜو 

ايدع٣ٛ اؾٓن١ٝ٥ بكٝٛد َع١ٓٝ نػه٣ٛ ايصٚد١ أٚ ايصٚز، أٚ َٔ ٜكّٛ 

ست عًٝ٘ نجري َٔ قٛاْني اإلدسا٤ات اؾٓن١ٝ٥ َكنَُٗن نُن د

ايعسب١ٝ، ٭ٕ قنْٕٛ ايعكٛبنت ا٫ؼندٟ ٜعترب ايصْن دسمي١ متجٌ اعتدا٤ 

أخرّا بأسهنّ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬  –سل اهلل تعنىل  –ع٢ً اؿل ايعنّ 

اييت تعترب ايصْن َٔ دسا٥ِ اؿدٚد نُن ٜتضح ذيو َٔ اؾُع بني 

                                                
(1) 
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َٔ قنْٕٛ اإلدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ اإلَنزاتٞ زقِ  املند٠ ايطنبع١، ٚايعنغس٠

 .1990( يط١ٓ 35)

ؾإٕ ننٕ ايصٚز ٖٛ ايصاْٞ اغرتطت بعض ايكٛاْني زنٓن زابعن 

َع ا٭زننٕ ايج٬ث١ املتكد١َ  ي شْن ايصٚد١ ٖٚٛ "سصٍٛ ايصْن  ي َٓصٍ 

 ايصٚد١ٝ".

ٚاملساد مبٓصٍ ايصٚد١ٝ عٓد ؾكٗن٤ ايكنْٕٛ، ٖٛ نٌ َهنٕ 

هًـ شٚدت٘ بنإلقن١َ ؾٝ٘، ٚول يًصٚد١ إٔ تكّٛ ؾٝ٘، ول يًصٚز إٔ ٜ

 ًٜٚتصّ شٚدٗن بكبٛهلن ؾٝ٘.

ٚقد ؾطس ذيو بإٔ ملٓصٍ ايصٚد١ٝ سس١َ، ٚإٔ ايصٚد١ ايػسع١ٝ 

تػعس بن٫ٖن١ْ إذا خنْٗن شٚدٗن  ي َٓصٍ ايصٚد١ٝ، ٚقد قصد ايكنْٕٛ 

ري محن١ٜ ايصٚد١ َٔ اإلٖن١ْ اييت تًشل بٗن  ي ٖرٙ اؿني١، ٖٚرا ايتؿط

غري َكبٍٛ ٫ٚ َربز ي٘، ٭ٕ غعٛز املسأ٠ اجملسد ٫ ٜطتشل اؿُن١ٜ 

اؾٓن١ٝ٥، ٚيهٔ اإلخ٬ص ٚايٛؾن٤ يًع٬ق١ ايصٚد١ٝ ٚاؿؿنظ ع٢ً 

بكن٥ٗن ٖٛ ايرٟ ٜطتٛدب ٖرٙ اؿُن١ٜ َٔ ايكنْٕٛ اؾٓن٥ٞ، ٚايصْن ٖٛ 

دسمي١ برات٘.  ٚشْن ايصٚز ٖٛ زذ١ًٜ ٚؾنسػ١ ٫ ٜتػري ٚصؿٗن بنملهنٕ، 

 تتذصأ إٕ ٚقعت خنزز َٓصٍ ايصٚد١ٝ، ٚيريو ؾ٬ داعٞ يٛدع َجٌ ٫ٚ

ٖرا ايكٝد بتشكٝل شْن ايصٚز، ٜٚٓبػٞ زؾع٘ َٔ ايكٛاْني ايٛدع١ٝ 

يٝتطن٣ٚ شْن ايصٚز ٚايصٚد١ َٔ سٝح ا٭زننٕ ٚايػسٚط ٚايعكٛب١ ٭ٕ 

ايتُٝٝص بُٝٓٗن َؿَٗٛن ٚؼسمين ٚعكنبن ٜتٓنقض َع ايطٝنض١ اؾٓن١ٝ٥ 

 .  (1)ٓطل ايكنْْٛٞ ايطًِٝ، ٚدق١ ايصٝنغ١ ايتػسٜع١ٝايسغٝد٠ ٚامل

                                                
(1)  
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ٖٚرا ايتُٝٝص ٫ ٚدٛد ي٘  ي ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ نُن ذنسْن 

ؾُٝن تكدّ ؾكد سسَت ايصْن يرات٘، ٚاحملسّ يرات٘، سسَ٘ ايػنزع 

ابتدا٤ً ملن ؾٝ٘ َٔ ا٭دساز ٚاملؿنضد امل٬ش١َ ي٘، ٚسهُت٘ أْ٘ غري 

ؾعً٘، ٚإذا ؾعً٘ ؿك٘ ايرّ ٚايعكنب، َػسٚع أص٬ً ٫ٚ وٌ يًُهًـ 

 زد٬ً ننٕ أٚ اَسأ٠ شٚدن ننٕ أٚ شٚد١.

 طسم إثبنت ايصْن  ي ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬

٫ ٜكنّ سد ايصْن ع٢ً ايصاْٞ أٚ ايصا١ْٝ إ٫ إذا ثبتت دسمي١ ايصْن 

بطسٜل َٔ طسم اإلثبنت ايػسع١ٝ عٓد اؿننِ.  ؾكد استنطت 

، ؾػددت  ي طسم اإلثبنت  ي ايػسٜع١ يٮعساض استٝنطًن غدٜدًا

دسمي١ ايصْن، ؾذن٤ت كتًؿ١ عٔ ايكٛاعد ايعن١َ يإلثبنت  ي ايؿك٘ 

 اإلض٬َٞ. 

 –ٚقد اتؿل ايؿكٗن٤ ع٢ً ثبٛت دسمي١ ايصْن بنإلقساز أٚ ايب١ٓٝ 

ٚضٓكتصس  ي عجٓن عًٝٗن إلمجنع ايعًُن٤ ع٢ً أُْٗن َٔ ٚضن٥ٌ اإلثبنت 

  ي ٖرٙ اؾسمي١.

طسم اإلثبنت  ي دسمي١ ايصْن ْس٣ اإلغنز٠  ٚقبٌ ايبد٤  ي عح

إىل اـص١َٛ اؾٓن١ٝ٥ "ٖٚٞ فُٛع١ اإلدسا٤ات اييت تبدأ َٔ ؼسٜو 

ايدع٣ٛ اؾٓن١ٝ٥ إىل إٔ تٓكضٞ بصدٚز سهِ بنت أٚ بػري ذيو َٔ 

 أضبنب ا٫ْكضن٤".
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ٚملن ننْت دسمي١ ايصْن َٔ اؾسا٥ِ ايعن١َ، اييت ٖٞ َٔ 

ٜع١ اإلض١َٝ٬ ؼسٜو ايدع٣ٛ َٔ غري سكٛم اهلل تعنىل، أدنشت ايػس

 .(1)اغرتاط سضٛز اـصّٛ

ٚيهٌ ؾسد َٔ أؾساد اجملتُع زؾع دع٣ٛ ايصْن ، إذا تٛاؾست 

 غسٚط ايدع٣ٛ.

ٚاهلدف َٔ ٖرٙ ايدع٣ٛ ٜتشدد بنيدؾنع عٔ املصنحل ا٭ضنض١ٝ 

يًُذتُع، َٚصًشت٘ تتشكل بنحملنؾع١ ع٢ً أخ٬م أبٓن٥٘ ٚقُِٝٗ 

ِ، ٖٚرا غ٬ف ايكنْٕٛ اؾٓن٥ٞ ايٛدعٞ ايؿند١ً، ٚدُنٕ سكٛقٗ

ايرٟ اغرتط تكدِٜ ايػه٣ٛ َٔ ايصٚز املتضسز، أٟ ايب٬ؽ ايرٟ 

ٜكدَ٘ اجملين عًٝ٘ إىل ايطًط١ املدتص١، طنيبًن ؼسٜو ايدع٣ٛ 

اؾٓن١ٝ٥  ي اؾسا٥ِ اييت تتٛقـ ؾٝٗن سس١ٜ ايٓٝنب١ ايعن١َ  ي ٖرا 

 ايتشسٜو ع٢ً تٛاؾس ٖرا اإلدسا٤.

دع٣ٛ ايصْن  ي ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ؼسى َٔ أدٌ ٚملن ننْت 

إٜكنع اؾصا٤ ع٢ً املطنع عل َٔ سكٛم اهلل تعنىل، ٖٚرٙ اؿكٛم ٫ 

تػرتط ؾٝٗن إٔ تٛد٘ َٔ غدص َعني بنيرات، بٌ اـصِ ؾٝٗن نٌ 

َٔ ٜكّٛ بتػٝري املٓهس، ٚاؿؿنظ ع٢ً قِٝ اجملتُع ْٚكن٥٘، ٚايرٟ 

ؿكٗن٤، أِْٗ ٫ ٜػرتطٕٛ سضٛز ٜعٗس يٓن َٔ اضتعساض آزا٤ أغًب اي

اـصّٛ  ي دع٣ٛ ايصْن، ٚهلرا ٜهٕٛ َٔ سل أٟ ؾسد  ي اجملتُع 
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اإلض٬َٞ ؼسٜو دع٣ٛ ايصْن، إذا تٛاؾست ايػسٚط اـنص١ 

 .(1)بإثبنتٗن

 أ٫ٚ:   إثبنت دسمي١ ايصْن بنإلقساز

اإلقساز:  ٖٛ اعرتاف صندز َٔ املكس ٜعٗس ب٘ سكن يًػري، ضٛا٤ 

.  ٚاتؿل ايؿكٗن٤ ع٢ً ثبٛت دسمي١ ايصْن (0)يكن أّ كًٛقنأننٕ ايػري خن

بنإلقساز.  ٚقد سهِ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بنؿد ع٢ً عدد 

، ٚقنٍ عًٝ٘ ايص٠٬ (3)َٔ ا٭غدنص بإقسازِٖ، نُنعص ٚايػنَد١ٜ

ٚايط٬ّ  ي قض١ٝ ايعطٝـ )ا٭دري(، "ٚاغد ٜن أْٝظ إىل اَسأ٠ ٖرا 

ؾت ؾأَس زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾإٕ اعرتؾت ؾنزمجٗن، ؾنعرت

 ، ؾػدا عًٝٗن ؾنعرتؾت ؾسمجٗن.(4)بٗن ؾسمجت"

 ٜٚػرتط يصش١ اإلقساز ٚاؿهِ ب٘ غسٚطن ٖٚٞ:

ايبًٛؽ ٚايعكٌ، ؾُُٗن َٓنطن ايتهًٝـ، ٫ٚ ٜٛصـ ؾعٌ ايصيب  -1

ٚاجملٕٓٛ بهْٛ٘ دٓن١ٜ يسؾع ايكًِ عُٓٗن.  ٫ٚ ٜصح إقساز ايٓن٥ِ، 

ٚزؾع ايكًِ عٓ٘.  ٚنريو املهسٙ، ٭ْ٘ يعدّ اعتبنز ن٬َ٘ 

 .(5)قصد بإقسازٙ زؾع ايضسز عٔ ْؿط٘

                                                
(1)  

(2)  

(3)  

(4) 

 

(5) 
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أٟ َكطٛع  –قدز٠ املكس ع٢ً ؾعٌ ايصْن ؾإٕ ننٕ املكس فبٛبن  -0

 ؾ٬ ٜصح إقسازٙ بنيصْن ٫ضتشني١ ٚقٛع٘ َٓ٘. –ايرنس 

إٔ ٜهٕٛ اإلقساز صسون، ٚبتؿصٌٝ ٚٚصـ سكٝكٞ يؿعٌ ايصْن  -3

ؾسدٗن، ٚتػٝٝب٘ ؾٝ٘.  ٫ٚ تجبت ايرٟ ؾعً٘، بإ٬ٜز ذنسٙ  ي 

دسمي١ ايصْن، بنيهتنب١ ٫ٚ بنإلغنز٠. إ٫ َٔ ا٭خسع، ٜٚػرتط 

إٔ تهٕٛ إغنزت٘ َؿ١َٛٗ، ٚقنطع١  ي د٫يتٗن ع٢ً ايصْن، ٭ٕ َٔ 

صح إقسازٙ بإغنزت٘ بػري ايصْن، صح إقسازٙ بٗن بنيصْن 

 .(1)ننيٓنطل

كس أزبع ذٖب بعض ايؿكٗن٤ إىل اغرتاط تهساز اإلقساز َٔ امل -4

َسات، إلٕ َنعصًا عٓدَن أقس أَنّ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

بنيصْن أعسض عٓ٘ ست٢ زدد اإلقساز أزبع َسات، ؾتهسازا اإلقساز 

 غسط يكبٛي٘ ٚثبٛت اؿد ب٘ عٓدِٖ.

ٚقنٍ آخسٕٚ: ٜهؿٞ اإلقساز َس٠ ٚاسد٠ يجبٛت ايصْن ٚٚدٛب 

ٝ٘ ايط٬ّ اؿد اؿد ؾٝ٘ ملن تكدّ َٔ قض١ٝ ايعطٝـ، ؾكد أٚدب عً

ع٢ً املسأ٠ بنعرتاؾٗن َس٠ ٚاسد٠ ٚمل ٜػرتط تهسازٙ.  ٚ٭ْ٘ سل ؾٝجبت 

بنعرتاف َس٠ ٚاسد٠ نطن٥س اؿكٛم ٚقد مجع ايػٛننْٞ بني 

ا٭سندٜح ايداي١ ع٢ً اإلقساز َس٠ ٚاسد٠، ٚا٭سندٜح ايداي١ ع٢ً 

 ٚدٛب اإلقساز أزبع َسات يٝجبت بٗن ايصْن ؾكنٍ: "ؾتشٌُ ا٭سندٜح اييت

ؾٝٗن ايرتاخٞ عٔ إقن١َ اؿد بعد صدٚز اإلقساز َس٠ ع٢ً َٔ ننٕ 

أَسٙ ًَتبطن  ي ثبٛت عكً٘ ٚاخت٬ي٘ ٚايصشٛ ٚايطهس ٚمٛ ذيو 

                                                
(1) 
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ٚأسندٜح إقن١َ اؿد بعد اإلقساز َس٠ ٚاسد٠ ع٢ً َٔ ننٕ َعسٚؾن 

 بصش١ ايعكٌ ٚض١َ٬ إقسازٙ عٔ املبط٬ت".  ٖٚٛ مجع ٚتٛدٝ٘ سطٔ.

زٙ إىل متنّ اؿد، ؾإٕ زدع عٔ بكن٤ املكس ع٢ً إقسا -5

إقسازٙ قبٌ تٓؿٝر اؿد أٚ خ٬ٍ تٓؿٝرٙ أٚ ٖسب ٚدب ايهـ عٔ 

 .(1)تٓؿٝر اؿهِ

 

 ثنًْٝن:   اثبنت دسمي١ ايصْن بنيػٗند٠

ايػٗند٠:  ٖٞ إخبنز عدٍ سننُن مبن عًِ يٝشهِ 

.  ضٛا٤ أننٕ َن عًُ٘ ٜتعًل عكٛم اهلل تعنىل أّ عكٛم (0)مبكتضنٙ

ٚايػٗند٠ ع٢ً ايصْن، إٔ ٜػٗد ع٢ً سكٝك١ ايصْن أزبع١ َٔ اٯدَٝني.  

ايػٗٛد، ٜصؿٕٛ ايصْن ٚصؿن تنَن، ٚأْ٘ ٚقع بنيؿعٌ ايرٟ ٫ ىنيط٘ 

 يبظ أٚ غو.

 

 ٜٚػرتط يٛدٛب سد ايصْن بنيػٗند٠ تٛاؾس ايػسٚط ايتني١ٝ:

                                                
(1) 

 

(2)  
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ٚاي٬تٞ ٜأتني  إٔ ٜهٕٛ عدد ايػٗٛد أزبع١ يكٛي٘ تعنىل:  -1

  ايؿنسػ١ َٔ ْطن٥هِ ؾنضتػٗدٚا عًٝٗٔ أزبع١ َٓهِ

 ( ٖٚرا بإمجنع ايعًُن15.٤)ايٓطن٤: 

إٔ ٜهٕٛ ايػٗٛد زدن٫ً، ؾ٬ تكبٌ غٗند٠ ايٓطن٤  ي اؿدٚد  -0

يػب١ٗ تطسم ايٓطٝنٕ ٚايػؿ١ً ٚايضعـ ٚعدّ ايضبط ٚاؿدٚد 

تدزأ بنيػبٗنت ٖٚرا عٓد عن١َ ايؿكٗن٤.  ٚأدنش ابٔ سصّ 

 .(1)ايعنٖسٟ قبٍٛ غٗند٠ اَسأتني َهنٕ نٌ زدٌ إلثبنت ايصْن

ايعداي١، ٖٚٞ غسط  ي ضن٥س ايػٗندات، ؾنغرتاطٗن  ي اؿدٚد  -3

 أٚىل ٭ُٖٝتٗن ٚخطٛزتٗن، ٚديٌٝ اغرتاط ايعداي١ قٛي٘ تعنىل: 

(.  ٚايعدٍ  ي ايػٗند٠ إٔ 0)ايط٬م: ٚأغٗدٚا ذٟٚ عدٍ َٓهِ

ٜهٕٛ َصسًا ع٢ً صػن٥سٖن، ٜهٕٛ فتٓبن يهبن٥س ايرْٛب ٫ٚ 

ٜٚهٕٛ ص٬س٘ أنجس َٔ ؾطندٙ، ٚصٛاب٘ أنجس َٔ خط٦٘، 

ٜٚتِ ايتأند َٔ ذيو بعد٠ طسم ًٜذأ إيٝٗن ايكندٞ، عٔ طسٜل 

اختبنز ايػٗٛد يًتأند َٔ ايتصاَِٗ ٚاضتكنَتِٗ، أٚ عٔ طسٜل 

 ا٫ضتؿطنز عٔ ضًٛنِٗ ْٚصاٖتِٗ َٔ اؾٗنت املدتص١.

ري املطًِ ع٢ً املطًِ أٚ ع٢ً املط١ًُ اإلض٬ّ: ؾ٬ تكبٌ غٗند٠ غ -4

 ي دسمي١ ايصْن بنتؿنم ايؿكٗن٤ ٭ٕ غري املطًِ ٫ تتشكل ؾٝ٘ 

ايعداي١ املطًٛب١  ي ايػنٖد ٚقد أدنش بعض ايؿكٗن٤ غٗند٠ غري 

 املطًِ ع٢ً غري املطًِ  ي ايصْن.

                                                
(1)  
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َػنٖد٠ ايػٗٛد ٚاقع١ ايصْن، ٚٚصؿِٗ نٝؿٝتٗن ٚصؿن دقٝكن،  -5

ٙ  ي ؾسدٗن، ٚاتؿنقِٗ ع٢ً َهنٕ سدٚخ ٚز٩ٜتِٗ  تػٝٝب ذنس

ايصْن ٚشَنْ٘ ٚيًشننِ إٔ ٜطأٍ ايػٗٛد عٔ سكٝك١ ايصْن، 

ٚنٝؿٝت٘، ٚأٜ ٚقع، َٚت٢، ٚمبٔ شْن؟، ؾإٕ مل ٜهٔ اؾٛاب 

ٚاؾٝن ٚدقٝكن ٚبعٝدًا عٔ ايسٜب١ ٚا٫دطساب، ٚدب اٜكنف اؿد 

 يًػب١ٗ ٭ٕ اؿدٚد تدزأ بنيػبٗنت، ٜٚعصزُٖن اؿننِ تعصٜسًا.

إٔ ٜ٪دٟ ايػٗٛد غٗندتِٗ  ي فًظ ٚاسد، ٜػرتط ف٤ٞ  -6

ايػٗٛد إىل فًظ ايكضن٤ ٚتأدٜتِٗ ايػٗند٠  ي ٖرا اجملًظ قبٌ 

إٔ ٜكّٛ َٓ٘ ضٛا٤ ننْٛا فتُعني أٚ َتؿسقني ؾإٕ دن٤ بعضِٗ 

بعد قٝنّ ايكندٞ َٔ فًظ ايكضن٤ اعتربٚا قرؾ٘، ٚعًِٝٗ سد 

 .(1)ايكرف عٓد مجٗٛز ايؿكٗن٤

 ايػٗند٠ايتكندّ  ي 

ذٖب مجٗٛز ايؿكٗن٤ إىل أْ٘ ٫ ٜ٪خر بتكندّ ايػٗند٠  ي دع٣ٛ 

ايصْن ؾإٕ غٗدٚا بصْن قدِٜ ٚدب اؿد، ٭ْ٘ سل ٜجبت ع٢ً ايؿٛز 

ؾٝجبت بنيب١ٓٝ ٚيٛ تطنٍٚ ايصَنٕ نطن٥س اؿكٛم، يعُّٛ قٛي٘ تعنىل: 

 ٚاي٬تٞ ٜأتني ايؿنسػ١ َٔ ْطن٥هِ ؾنضتػٗدٚا عًٝٗٔ أزبع١

 (.15)ايٓطن٤: َٓهِ

َؿّٗٛ اٯ١ٜ ٜدٍ ع٢ً ٚدٛب اؿد بنيػٗند٠ بصْن قدِٜ أٚ 

سدٜح، ٚ٭ٕ غٗند٠ ايػٗٛد ٫ ٜطكطٗن إ٫ ايطعٔ  ي عدايتِٗ ٚهلرا 

                                                
(1) 
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ؾإٕ غٗندتِٗ تطُع ٚإٕ تكندَت َن داَٛا عد٫ًٚ ٚايتأخري هٛش إٔ 

 .(1)ٜهٕٛ يعرز أٚ غٝب١ ٚاؿد ٫ ٜطكط مبذسد ا٫ستُنٍ

 .ايسدٛع عٔ ايػٗند٠

إذا زدع ايػٗٛد بنيصْن أٚ ٚاسد َِٓٗ قبٌ سهِ ايكندٞ 

 بنؾسمي١ بطًت ايػٗند٠ ٚود ايػٗٛد يًكرف.

ٚنريو اؿهِ إذا زدع ايػٗٛد بعد ايكضن٤ ٚقبٌ اضتٝؿن٤ 

اؿد ؾ٬ ٜكنّ اؿد ع٢ً املػٗٛد عًٝ٘ ٭ٕ ايعنزض بعد ايكضن٤ 

قنذف، ننيعنزض قبً٘، ٚود ايسادع عٔ ايػٗند٠ ٚسدٙ، ٭ٕ ايسادع 

 .(0)َٚٔ ٚدب اؿد بػٗندت٘ ٫ ٜهٕٛ قنذؾًن، ٭ٕ ايكنذف غري ايػنٖد

 طسم اثبنت ايصْن  ي ايكنْٕٛ

إذا ننْت ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ نُن ذنسْن قد تػددت  ي 

ٚضن٥ٌ إثبنت ايصْن، ٚاتؿل ايؿكٗن٤ ع٢ً اثبنت دسمي١ ايصْن بػٗند٠ 

٥ٔ، ٫ٚ تجبت بػري أزبع١ غٗٛد أٚ اإلقساز، ٚاختًؿٛا  ي اثبنتٗن بنيكسا

ذيو.  أَن  ي ايكٛاْني ايٛدع١ٝ ؾكد أبنست إثبنت ايصْن ظُٝع طسم 

اإلثبنت اؾٓن٥ٞ، ؾٝجبت بنيب١ٓٝ ٚاإلقساز ٚبهنؾ١ طسم اإلثبنت 

اؾٓن٥ٞ بنعتبنزٖن ٚاقع١ َند١ٜ ٜصح اثبنتٗن بٗرٙ ايطسم، ننيسضن٥ٌ، 

ادٓبني  ي ٚايصٛز ٚا٭ٚزام ٚايتطذ٬ٝت، أٚ ٚدٛد اثٓني زدٌ ٚاَسأ٠ 

 خ٠ًٛ ٚغريٖن َٔ ا٭دي١.

                                                
(1)  

(2) 
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( َٔ قنْٕٛ ايعكٛبنت املصسٟ إٔ: "ا٭دي١ 076دن٤  ي املند٠ )

اييت تكبٌ ٚتهٕٛ سذ١ ع٢ً املتِٗ بنيصْن ٖٚٞ ايكبض عًٝ٘ َتًبطًن 

أٚ أٚزام َهتٛب١  –زضن٥ٌ  –بنيؿعٌ أٚ اعرتاؾ٘ أٚ ٚدٛد َهنتٝب 

 َٓ٘، أٚ َٛدٛد٠  ي َٓصٍ َطًِ كصص يًشسِٜ".

 ي قنْٕٛ ايعكٛبنت ا٭زدْٞ إٔ : "ا٭دي١ اييت تكبٌ ٚتهٕٛ  ٚدن٤

سذ١ ٫ثبنت ٖرٙ اؾسمي١ ٖٞ ايكبض عًُٝٗن سني تًبطُٗن بنيؿعٌ أٚ 

 ا٫عرتاف ايكضن٥ٞ أٚ ٚدٛد زضن٥ٌ أٚ ٚثن٥ل َهتٛب١".

٫ٚ تجبت دسمي١ ايصْن  ي ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ٫ بنيػٗند٠ أٚ 

أخر بٗن ايكنْٕٛ ؾ٬ تكبٌ ٫ثبنت اإلقساز، أَن ايٛضن٥ٌ ا٭خس٣ اييت 

 دسمي١ ايصْن  ي ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬.

َٚع إٔ ؾسمي١ ايصْن أ١ُٖٝ عع١ُٝ، ؾإْٗن مل تتُٝص بطسم 

اثبنت خنص١  ي ايكنْٕٛ، ٚإمنن ؽضع إىل ٚضن٥ٌ اإلثبنت ايعن١َ  ي أٟ 

 دسمي١ أخس٣ املب١ٓٝ  ي ٚضن٥ٌ اإلثبنت  ي ايكنْٕٛ اؾصا٥ٞ.

ايعكٛبنت اإلَنزاتٞ ؾكد اقتصس  ي ؼدٜد ٚضن٥ٌ أَن  ي قنْٕٛ 

اإلثبنت  ي دسمي١ ايصْن ع٢ً ايػٗند٠ ٚاإلقساز املتؿل عًٝٗن عٓد ؾكٗن٤ 

 .(1)املطًُني

 عكٛب١ دسمي١ ايصْن  ي ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬

                                                
(1) 
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ؽتًـ عكٛب١ ايصاْٞ ايبهس غري احملصٔ عٔ ايصاْٞ احملصٔ 

سصنٕ  ي َٛدعٗن، ٚضتأتٞ غسٚط اإل –ٚاملساد بنإلسصنٕ ايصٚاز 

 ٚعكٛب١ ايصاْٞ ع٢ً ْٛعني:

 عكٛب١ ايصاْٞ غري احملصٔ: -1

 عكٛب١ ايصاْٞ احملصٔ: -0

 أ٫ًٚ:  عكٛب١ ايصاْٞ غري احملصٔ

غري احملصٔ: ٖٛ ايبهس َٔ ايسدنٍ ٚايٓطن٤ ايرٟ مل هنَع 

  ي ْهنح صشٝح ٖٚٛ بنيؼ عنقٌ.

 ٚعكٛبت٘ اؾًد َن١٥ دًد٠، ٚايٓؿٞ ٚايتػسٜب.

ايصا١ْٝ ٚايصاْٞ ؾندًدٚا نٌ ٚاسد َُٓٗن َن١٥  يكٛي٘ تعنىل :

 (.0)ايٓٛز: دًد٠

ٚقٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "خرٚا عين ؾكد دعٌ اهلل هلٔ 

 .(1)ضب٬ًٝ ايبهس بنيبهس دًد َن١٥ ٚتػسٜب عنّ"

ٚدًد ايصاْٞ غري احملصٔ زد٬ً ننٕ أٚ اَسأ٠ سد، أٟ عكٛب١ 

أسد إٔ ٜٓكص َٓٗن أٚ َكدز٠ َتؿل عًٝٗن عٓد ايعًُن٤، ٚيٝظ َٔ سل 

ٜصٜد ؾٝٗن، ٭ٟ ضبب َٔ ا٭ضبنب، أٚ ظسف َٔ ايعسٚف نُن يٝظ 

٭سد إٔ ٜٛقـ تٓؿٝرٖن أٚ ٜطتبدٍ بٗن غريٖن، ٚيٝظ َٔ سل ٚيٞ 

 ا٭َس ايعؿٛ عٓٗن ن٬ً أٚ بعضًن.

أَن ايٓؿٞ ٚايتػسٜب ؾٗٛ ايعكٛب١ ايجن١ْٝ يًصاْٞ غري احملصٔ. 

 ٖٚٞ سد ننؾًد يًشدٜح املتكدّ، ؾٝذب اؾُع بٝٓٗن ٚبني اؾًد.  

                                                
(1)  
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ٚايتػسٜب َعٓنٙ ايٓؿٞ َٔ ايبًد ايرٟ سدخ ؾٝ٘ ايصْن إىل بًد 

آخس، ع٢ً إٔ ٜساقب  ي ايبًد ايرٟ غسب إيٝ٘ َد٠ ض١ٓ، تٓه٬ًٝ 

 ؿنسػ١.ٚإبعندًا ي٘ عٔ َٛدع اي

ٜٚس٣ بعض ايؿكٗن٤ إٕ ايتػسٜب يًسدٌ دٕٚ املسأ٠ ٭ٕ املسأ٠ 

ؼتنز إىل سؿغ ٚصٝن١ْ، ٚتػسٜبٗن ٜٓن ي ذيو ٚتػسٜبٗن بدٕٚ قسّ 

ٜعسدٗن يًؿت١ٓ، َٚع احملسّ ؾٝ٘ َعنقب١ َٔ يٝظ بصإ ْٚؿٞ َٔ ٫ ذْب 

 .(1)ي٘

ٚتطبل عكٛب١ اؾًد ايبد١ْٝ ع٢ً َستهب ٖرٙ اؾسمي١ ايبػع١ 

تٗو ؾٝٗن ا٭عساض، ٚؽتًط ؾٝٗن ا٭ْطنب ٚاييت ٫ ٜكتصس اييت تٓ

أثسٖن ع٢ً ايؿسد ٚسدٙ، ٚإمنن ٜػٌُ اجملتُع بأضسٙ، إلدسازٖن 

بنملصًش١ ا٫دتُنع١ٝ ايعًٝن، ٚنٌ دسمي١ تكع ع٢ً عُّٛ اجملتُع تعد 

 اعتدا٤ً ع٢ً سل اهلل.

ٚايكصد َٔ اؾًد ٖٛ ايسدع ٚايصدس، ٚيرا ٚدب اضتٝؿن٤ اؿد 

ع َٔ أبٓن٤ اجملتُع يٝتشدثٛا أَنّ اٯخسٜٔ، ؾٝشصٌ ا٫تعنظ أَنّ مج

 .(0)ٚبريو ٜتشكل ايسدع ٚايصدس

)ايٓٛز:  ٚيٝػٗد عرابُٗن طن٥ؿ١ َٔ امل٪َٓنيقنٍ اهلل تعنىل: 

0.) 

                                                
(1) 

 

(2) 
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ٚ ي ايتػسٜب إص٬ح ايؿسد ٚإعند٠ بٓن٤ غدصٝت٘ اإلض١َٝ٬ إذ 

َ٘ اؾنْٞ ٜهؿس َٔ د١ٗ عٔ ذْب٘، َٚٔ د١ٗ أخس٣ ٜتؿهس  ي دس

ٜٚٓدّ ع٢ً ؾعً٘، ٜٚعصّ ع٢ً ايتٛب١ ٚعدّ ايعٛد٠ إىل َن ؾعٌ، بطبب َن 

أصنب٘ َٔ ا٭مل  ي دطدٙ َٔ اؾًد ٚبطبب ا٭مل املعٟٓٛ ايرٟ أصنب٘ 

 َٔ ايٓؿٞ ٚايعصي١ عٔ فتُع٘ ٚأًٖ٘.

ٚقد ٚدعت ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ عكٛب١ اؾًد يًصْن ع٢ً أضنع 

 ٚاؾع اييت تصسف عٓٗن.قنزب١ ايدٚاؾع اييت تدعٛ يًذسمي١ بنيد

ؾنيداؾع ايرٟ ٜدعٛ ايصاْٞ يًصْن ٖٛ اغتٗن٤ ايًر٠ ٚا٫ضتُتنع 

بنيٓػ٠ٛ اييت تصشبٗن، ٚايداؾع ايرٟ ٜصسف اإلْطنٕ عٔ ايًر٠ ٖٛ 

ا٭ّ ٫ٚ ٜطتُتع اإلْطنٕ بٓػ٠ٛ ايًر٠ إذا ترٚم سظ ايعراب ٚبنؾًد 

 ٜتشكل ا٭مل ٜٚرٚم ايصاْٞ َظ ايعراب.

ض١َٝ٬ عكٛب١ اؾًد يًصْن ع٢ً أضنع ؾكد ٚدعت ايػسٜع١ اإل

َٔ طبٝع١ اإلْطنٕ، ٚؾِٗ يٓؿطٝت٘ ٚعكًٝت٘، ٚبريو دؾعت ايعٛاٌَ 

ايٓؿط١ٝ اييت تدعٛ إىل ايصْن بعٛاٌَ ْؿط١ٝ َضند٠ تصسف عٓ٘، ٚإذا 

تػًبت ايعٛاٌَ ايداع١ٝ ع٢ً ايعٛاٌَ ايصنزؾ١، ٚازتهب ايصاْٞ 

عرابٗن َن ٜٓطٝ٘ دسميت٘ َس٠، ننٕ ؾُٝن ٜصٝب٘ َٔ أمل ايعكٛب١ ٚ

ايًر٠، ٜٚدعٛٙ إىل عدّ ايتؿهري ؾٝٗن، ٚ ي إهنب ايػسٜع١ ٖرٙ 

ايعكٛب١ قد سنزبت اؾسمي١  ي ايٓؿظ قبٌ إٔ ؼنزبٗن  ي اؿظ، 

 .(1)ٚٚدعت ؾٗن ايع٬ز املٓنضب

 ثنًْٝن: عكٛب١ ايصاْٞ احملصٔ

                                                
(1) 
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احملصٔ: ٖٛ ايجٝب َٔ ايسدنٍ ٚايٓطن٤ ايرٟ دنَع  ي ْهنح 

 عنقٌ.صشٝح ٖٚٛ بنيؼ 

 ٚعكٛب١ ايصاْٞ احملصٔ، ٚايصا١ْٝ احملص١ٓ ايسدِ ست٢ املٛت.

 ٚايديٌٝ ع٢ً عكٛب١ ايسدِ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ َٓٗن:

 .(1)قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "ٚايجٝب بنيجٝب دًد َن١٥ ٚايسدِ" -1

َن دن٤  ي قص١ َنعص ٚاعرتاؾ٘ بنيص٢ْ ؾكد دن٤ ؾٝٗن قٛي٘ ص٢ً  -0

ي٘: "ؾٌٗ أسصٓت؟.ؾكنٍ: ْعِ. ؾكنٍ زضٍٛ اهلل اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

 .(0)ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "اذٖبٛا ب٘ ؾنزمجٛٙ"

َن ٚزد  ي قص١ املسأ٠ ايػنَد١ٜ اييت اعرتؾت بنيصْن ٚؾٝٗن قٍٛ  -3

زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "ؾأَس ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

 .(3)ايٓنع ؾسمجٖٛن"

ؾكد دن٤ ؾٝٗن "ٚأغد ٜن  –ا٭دري  –َن ٚزد  ي قص١ ايعطٝـ  -4

أْٝظ إىل اَسأ٠ ٖرا ؾإٕ اعرتؾت ؾأزمحٗن ؾػدا عًٝٗن ؾنعرتؾت، 

 .(4)ؾأَس بٗن زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾسمجت"

                                                
(1)  

(2) 

 

(3)  

(4)  
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ٚقٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "٫ وٌ دّ اَس٨ َطًِ ٜػٗد إٔ ٫  -5

إي٘ إ٫ اهلل، ٚأ٢ْ زضٍٛ اهلل إ٫ بإسد٣ ث٬خ; ايجٝب ايصاْٞ، 

 .(1)يٓؿظ، ٚايتنزى يدٜٓ٘ املؿنزم يًذُنع١"ٚايٓؿظ بن

ٖٚرٙ ا٭سندٜح تدٍ صساس١ ع٢ً ٚدٛب زدِ ايصاْٞ احملصٔ 

 زد٬ً ننٕ أٚ اَسأ٠.

ٚبٗرا قنٍ عن١َ أٌٖ ايعًِ َٔ ايصشنب١ ٚايتنبعني َٚٔ بعدِٖ 

، (0)ايعًُن٤  ي مجٝع ا٭َصنز ٚا٭عطنز ٚمل ىنيـ  ي ذيو إ٫ اـٛازز

عنصسٜٔ. ٫ٚ عرب٠ ـ٬ؾِٗ، يجبٛت ايسدِ ٚبعض املعتصي١، ٚبعض امل

بأسندٜح تهند تبًؼ دزد١ ايتٛاتس ٚأمجع ايصشنب١ ع٢ً ثبٛت٘ َٚٔ 

بعدِٖ ايعًُن٤.  ٚقد طبكٗن ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بنيط١ٓ 

 ايؿع١ًٝ ؾكد زدِ َنعص ٚايػنَد١ٜ.

 ٫ٚ ٜطتٛؾ٢ سد ايسدِ إ٫ إذا ننٕ ايصاْٞ قصٓن.

صؿنت اعتربٖن ايػسع يٛدٛب ايسدِ"  : "عبنز٠ عٔ ٚاإلسصنٕ

ٖٚرٙ ايصؿنت ٖٞ غسٚط اإلسصنٕ ٖٚٞ: ايبًٛؽ ٚايعكٌ، ؾًٛ ٚطأ 

ايصيب أٚ اجملٕٓٛ  ي ْهنح صشٝح، ثِ بًؼ ايصيب أٚ عكٌ اجملٕٓٛ مل 

 ٜهٔ ٚاسد َُٓٗن قصٓن إ٫ إذا ٚطأ بعد ايبًٛؽ ٚايعكٌ.

ٚايٛط٤  ي قبٌ املسأ٠  ي ْهنح صشٝح، ؾ٬ وصٌ ا٫سصنٕ 

 عكد  ايٓهنح اـنيٞ عٔ ايٛط٤، ضٛا٤ سصًت ب٘ خ٠ًٛ صشٝش١  ي

                                                
(1)  

(2)  
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أٚ ٚط٤ ؾُٝن دٕٚ ايؿسز، أٚ مل وصٌ غ٤ٞ َٔ ذيو، ٜٚػرتط  ي 

ايٛط٤ سصٍٛ اإل٬ٜز بتػٝٝب سػؿ١ ايصٚز أٚ قدزٖن  ي ؾسز اَسأت٘، 

ست٢ ٜتشكل ب٘ ايٛط٤، ٫ٚ وصٌ اإلسصنٕ  ي ايٛط٤ بنيٓهنح 

 .(1)ايؿنضد عٓد مجٗٛز ايعًُن٤

قد ؾسقت ايػسٜع١ بني عكٛب١ ايصاْٞ احملصٔ، ٚايصاْٞ غري ٚ

احملصٔ ٫خت٬ف ايػدص ايرٟ مل ٜتصٚز، ٚمل وصٌ ع٢ً إزٚا٤ 

غسٜصت٘ بطسٜل َػسٚع، عٔ ايػدص ايرٟ ضبل ي٘ ايصٚاز ٚٚدد ي٘ 

ضب٬ًٝ َػسٚعًن إلزٚا٤ غسٜصت٘، ٚعًُ٘ بإٔ ايًر٠ امل٪قت١ اييت ضٝٓنهلن 

طري٠ اييت ت٪دٟ إيٝٗن ٖرٙ اؾسمي١ ايػٓٝع١ بنيصْن ٫ تطنٟٚ اٯثنز اـ

٫ٚ عرز ي٘  ي ايٛقٛع  ي ٖرٙ املعص١ٝ، ٚهلرا غًغ ايػنزع ايعكٛب١ عًٝ٘ 

ٚدعًٗن ايسدِ بدٍ اؾًد، ٭ٕ َن ؾٝٗن َٔ ايػد٠ ٚايعراب َن هعٌ 

ايصاْٞ ٜؿهس بٗرٙ ايعكٛب١، قبٌ متتع٘ بنيًر٠ احملس١َ، ؾٝػًب ا٭مل 

 َٔ ايصْن.ع٢ً ايًر٠ اييت ٜٓنهلن 

ٚقد عنزض ايبعض عكٛب١ ايسدِ ٭ِْٗ ٜسْٚٗن قنض١ٝ، ٫ٚ 

ؼكل ايعداي١.  ٜٚسد عًِٝٗ بإٔ ايػد٠  ي ٖرٙ ايعكٛب١ َكصٛد٠ َٔ 

ايػنزع اؿهِٝ، ٭ٕ عكٛب١ ايصْن ٚإٕ ننْت تبدٚ غدٜد٠  ي ظنٖسٖن 

إ٫ أْٗن  ي سكٝكتٗن ؼكل ايعداي١ ا٫دتُنع١ٝ، ٚ ي ذيو زمح١ 

ػد٠  ي عكٛب١ ايصْن زمح١ يًٓنع ٚاجملتُع، ٖرٙ ايسمح١ يإلْطن١ْٝ.  ؾني

                                                
(1) 
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اييت َٔ أدًٗن ننْت ايػد٠ ع٢ً ؾسد أؾصع اؾُنع١ َٔ أدٌ ْؿط٘، 

 ؾهنٕ ايعدٍ ٚايسمح١ إٔ ٜؿصع ٖٛ َٔ أدٌ اؾُنع١.

ٚعكٛب١ ايسدِ يٝطت زمح١ ٚإْكنذًا ملٔ تؿصع ْؿٛضِٗ إىل ايػس 

اقرتاف ايصْن،  ٚتٓتنبِٗ ؿعنت َٔ دعـ ٖٚٚٔ ؾتطٍٛ هلِ أْؿطِٗ

٭ْ٘ إذا ننْت ايعكٛب١ غري ؾعني١  ي اؿًٝٛي١ دٕٚ ٚقٛع اإلْطنٕ  ي 

اؾسمي١ اييت اغتنم إيٝٗن ٖ٪٤٫ ٚازتهبٖٛن بػري خٛف ٫ٚ ٚدٌ 

ٚاعتندٖٚن ٚأصبشٛا َصدز عد٣ٚ يػريِٖ َٔ املطتكُٝني، أَن إذا 

١ ننْت عكٛب١ ايصْن ؾعني١ ٚزادع١، ؾإْٗن ؼٍٛ دٕٚ ايٛقٛع  ي اؾسمي

َٚع إٔ عكٛب١ اإلعداّ قد ثنز سٛهلن ددٍ عٓد ؾكٗن٤ ايكنْٕٛ اؾٓن٥ٞ 

َٔ سٝح اإلبكن٤ عًٝٗن أٚ زؾعٗن ؾإٕ هلرٙ ايعكٛب١ أ١ُٖٝ ٚؾنع١ًٝ  ي َٓع 

اؾسمي١ ٚقد زدعت نجري َٔ ايتػسٜعنت اؾٓن١ٝ٥ إىل ا٭خر بٗن يػد٠ 

 اؿند١ إيٝٗن.

، ٚتًني ٚايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ تػدد سني تهٕٛ ايػد٠ ٫ش١َ

عٓدَن ٜهٕٛ ايًني َطًٛبن ٚٚدع ايًني َهنٕ ايػد٠ غن١ٜ  ي ايضسز 

ٚإٕ عكٛب١ ايسدِ ٫ ميهٔ اؿهِ بػدتٗن بنٯثنز اييت تطببٗن 

بنيعنمل ٚاملعتدٟ، ٚإمنن ٜٓبػٞ يًُٓصـ إٔ ٜأخر بعني ا٫عتبنز اٯثنز 

اـطري٠ اييت خًؿٗن ايصْن عل املعًّٛ َٚٔ ثِ اؿهِ عًٝٗن، ٚسهِ 

سٜع١ اإلض١َٝ٬ ع٢ً ايصاْٞ احملصٔ ٚايصا١ْٝ احملص١ٓ بنيسدِ، ايػ

قنؾع١ ع٢ً ايكد٠ٚ اؿط١ٓ  ي ايطًٛى، ٚايصاْٞ احملصٔ ٚايصا١ْٝ 

احملص١ٓ ٜعدإ قد٠ٚ ض١٦ٝ يػريُٖن َٔ ايسدنٍ ٚايٓطن٤ احملصٓني، 

ٚايكد٠ٚ ايط١٦ٝ  ي ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬، ٜٓبػٞ إٔ ٫ ٜهٕٛ هلن ٚدٛد  ي 

ٚايؿض١ًٝ ايرٟ وسص ع٢ً ا٭خ٬م ٚا٭عساض فتُع ايكِٝ 
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ٚا٭ْطنب َٔ ايتًٛخ ٚا٫خت٬ط، ٜٚٛدب ع٢ً اإلْطنٕ إٔ هنٖد 

 غٗٛت٘ ٫ٚ ٜطتذٝب هلن إ٫ عٔ طسٜل اؿ٬ٍ ٖٚٛ ايصٚاز.

ثِ إٔ عكٛب١ ايسدِ  ي ايػسٜع١ تكنبًٗن عكٛب١ اإلعداّ  ي 

١ عكٛب١ ايكنْٕٛ اييت تٓص عًٝٗن أغًب ايتػسٜعنت اؾٓن١ٝ٥ ايٛدعٝ

يبعض اؾسا٥ِ، ٚمبن إٔ اإلعداّ ٜ٪دٟ إىل َٛت اجملسّ، ؾإْ٘ ٫ ؾسم 

 ي إٔ ٜتِ ٖرا اإلعداّ غٓكًن أٚ صعكًن بنيهٗسبن٤ أٚ زَٝن بنيسصنص أٚ 

زمجًن بنؿذنز٠.  ؾٗرٙ ايٛضن٥ٌ ٚغريٖن ت٪دٟ بنيٓتٝذ١ إىل املٛت، 

١ ٚؼكل ٖدف ايكتٌ زغِ اخت٬ف ايٛضن٥ٌ، ؾكد غدد ايػنزع ايعكٛب

 ي ايصْن يتهٕٛ زادع١ ؼٍٛ دٕٚ ٚقٛع ٖرٙ اؾسمي١ اييت ٖٞ َٔ 

أبػع اؾسا٥ِ ٚأنجسٖن َكتن عٓد اهلل تعنىل ؾكد مسنٖن ايكسإٓ 

ايهسِٜ بنيؿنسػ١، ٚعدتٗن ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َٔ اـبن٥ح ايهرب٣ اييت 

هب ع٢ً اجملتُع إٔ ٜتطٗس َٓٗن، ٚإذا ننٕ اإلض٬ّ ٜعتُد  ي 

مبن ٜػسض٘  ي ْؿظ املطًِ َٔ ٚاشع دٜين قٟٛ،  قنزبت٘ هلرٙ اؾسمي١

َٚن ٜجبت٘ َٔ دعن٥ِ زاضد١ ؼُٝ٘ َٔ غس ايسذ١ًٜ ٚا٫مساف، ؾإْ٘ 

بتػسٜع ٖرٙ ايعكٛب١ ٜتشكل ٖدف ايتػسٜع اؾٓن٥ٞ اإلض٬َٞ  ي 

فُٛع١ َٔ دٛاْب٘ اـًك١ٝ ٚا٫دتُنع١ٝ ٚايعكنب١ٝ ع٢ً قنزب١ دسمي١ 

دٌ تطٗري ايؿسد ٚا٭ضس٠ َٔ ٖرا ايصْن ٚتضٝٝل اـٓنم عًُٝٗن َٔ أ

 .(1)ايدا٤ اـطري ايرٟ ٜٗدد اجملتُع

                                                
(1) 
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 نٝؿ١ٝ تٓؿٝر ايعكٛب١

 أ٫ًٚ: تٓؿٝر سد اؾًد

اؾ١ٗ املط٪ٚي١ عنٔ تٓؿٝنر ايعكٛبننت ايػنسع١ٝ َٓٗنن سند ايصْنن،        

ايدٚي١ ممج١ً بٛيٞ ا٭َس أٚ بٓن٥ب٘.  دن٤  ي ته١ًُ اجملُٛع، "ؾإْن٘ َتن٢   

ايػسب مل هنص اضنتٝؿن٩ٙ إ٫ بنأَس اإلَننّ      ٚدب سد ايصْن أٚ ايطسق١ أٚ

أٚ بأَس َٔ ؾٛض إيٝ٘ اإلَنّ ايٓعس  ي ا٭َس بإقن١َ اؿد، ٭ٕ اؿندٚد  

 ي شَٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝن٘ ٚضنًِ ٚ ي شَنٔ اـًؿنن٤ ايساغندٜٔ زدنٞ       

 .(1)اهلل عِٓٗ مل تطتٛف إ٫ بإذِْٗ، ٚ٭ٕ اضتٝؿن٤ٖن يإلَنّ"

اإلَنّ، ٭ْ٘ سل اهلل تعنىل، ٚ٭ٕ ا٭صٌ  ي اؿد ايتؿٜٛض إىل 

ع٢ً إقن١َ اؿدٚد ٚتٓؿٝر  عٚ٭ٕ ا٭١َ اإلض١َٝ٬ ٫ ميهٓٗن ا٫دتُن

ايعكٛبنت ايػسع١ٝ، ٚاإلَنّ ْن٥ب عٓٗن ٚممجٌ هلن ٚٚنٌٝ عٓٗن  ي 

تٓؿٝر َن ٖٞ َطنيب١ ب٘، َٚط٪ٚي١ عٓ٘، ؾٗٛ ايرٟ ٜكّٛ بتٓؿٝر 

 .(0)ايعكٛبنت املدنطب١ ٖٞ  ي إقنَتٗن

ايصاْٞ غري احملصٔ إٔ هًد بطنٛط أشًٜنت عكندٙ    ٚنٝؿ١ٝ دًد 

يٝٓن بني اؾدٜد ٚايكدِٜ، ٜٚهنٕٛ ايضنسب َتٛضنطًن عٝنح ٫ ٜهنٕٛ      

ًَٗهننًن، يعنندّ قصنند اهلنن٬ى َننٔ اؿنند ٫ٚ غننري َنن٪مل، ٭ٕ ايصدننس ٫    

 ٜتشكل بػري اإل٬ّٜ.

                                                
(1)  

(2) 
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٫ٚ هسد املضنسٚب َنٔ مجٝنع ثٝنبن٘ ؾنٝرتى عًٝن٘ قُنٝص ٜطنرت         

 يجٝنب احملػ٠ٛ ي٬٦ ؼٍٛ دٕٚ ا٭مل.عٛزت٘، ٜٚسؾع عٓ٘ ايؿسٚ ٚا

زٟٚ عٔ املػري٠ بٔ غعب١  ي احملدٚد أٜٓنصع عٓن٘ ثٝنبن٘؟  قننٍ:  ٫     

إ٫ إٔ ٜهٕٛ ؾسًٚا قػًٛا.  ٜٚؿسم ايضسب ع٢ً ا٭عضنن٤، ٭ٕ اؾُنع   

 ي عضنننٛ ٚاسننند قننند ٜننن٪دٟ إىل اإلتننن٬ف ٚاملكصنننٛد بنؿننند ايصدنننس ٫     

أْن٘ قننٍ: "ٚقند أتنٞ     اإلت٬ف زٟٚ عٔ عُس بٔ اـطننب زدنٞ اهلل عٓن٘    

 بسدٌ ادسب ٚاعط نٌ عضٛ سك٘".

٫ٚ ٜضسب ٚدٗ٘، ٭ْن٘ َنٛطٔ احملنضنٔ، ٫ٚ زأضن٘ ٭ْن٘ فُنع       

اؿٛاع، ٜٚتكٞ اؾ٬د ايعضٛ ايرٟ ٖٛ َكتٌ، ٭ْ٘ دسب٘ قند ٜؿضنٞ   

 إىل املٛت.

ٜٚضنننسب ايسدنننٌ اؿننند قن٥ُنننًن، أَنننن املنننسأ٠ ؾتضنننسب دنيطننن١       

 َطتٛز٠، سؿعن يػسؾٗن، ٚضرتًا هلن.

زٟٚ عننٔ عًننٞ زدننٞ اهلل عٓنن٘ قنننٍ: "ٜضننسب ايسدننٌ قن٥ُننًن،  ملننن 

 ٚاملسأ٠ قنعد٠".

٫ٚ ٜكنّ اؿند ٜنّٛ اغنتداد اؿنس أٚ اينربد إذا خػنٞ اهلن٬ى بنٌ         

ٜنن٪خس إىل اعتننداٍ اؾننٛ،  ٫ٚ ٜؿننسم ايضننسب عًنن٢ ا٭ٜنننّ إ٫ إذا خٝننـ    

 اهل٬ى، أَن املسٜض ؾٗٛ ع٢ً ْٛعني:

    ٘ اؿند بنٌ ٜن٪خس     أسدُٖن َسٜض ٜسد٢ بنس٩ٙ ؾٗنرا ٫ ٜكننّ عًٝن

 ست٢ ٜربأ َٔ املسض، ي٬٦ ًٜٗو بندتُنع ايضسب َع املسض.
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ايٓٛع ايجنْٞ: املسٜض مبسض ٫ ٜسد٢ بنس٩ٙ، ننملصننب بنبعض    

ا٭َنننساض اـبٝجننن١ ايؿتننننن١ ؾٗنننرا ٜكننننّ عًٝننن٘ سننند اؾًننند ٫ٚ ٜننن٪خس   

ٜٚضننسب بطننٛط ٜنن٪َٔ َعنن٘ ايتًننـ، أٚ بعسدننٕٛ نننٌ بنن٘ َن٥نن١  ننسا      

 ٔ َٛاطٔ ايتٝطس  ي ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬.ٜضسب٘ دسب١ ٚاسد٠، ٖٚرا َ

ٚيٝػٗد عرابُٗن ٚهب إٔ ٜكنّ اؿد  ي ع١ْٝ٬، يكٛي٘ تعنىل:

 (.3)ايٓٛز: طن٥ؿ١ َٔ امل٪َٓني

٫ٚ ٜتكٝد ذيو بعدد َعني بٌ ٜرتى ذينو يًعنسف ٚادتٗنند اإلَننّ     

 .(1) ي إسضنز ايعدد ايرٟ ٜساٙ ننؾٝن ٫عتبنز ايٓنع ٚزدعِٗ

 سدِثنًْٝن: تٓؿٝر سد اي

إذا ثبت ٚدٛب سد ايسدِ ع٢ً ايصاْٞ احملصٔ أٚ ايصا١ْٝ بإقساز 

أٚ بٝٓن١ ٜنسدِ عذننز٠ َعتدين١ َنن٤ٌ ايهنـ ستن٢ املنٛت ٜٚنسدِ ايسدننٌ         

 قن٥ُن ٫ٚ ٜٛثل ٫ٚ وؿس ي٘.

أَن املسأ٠ ؾتػد ثٝنبٗن عًٝٗن، ين٬٦ تٓهػنـ، ٫ٚ وؿنس هلنن إٕ     

اهلنسب متهٓنت   ثبت اؿد عًٝٗن بنإلقساز، بٌ ترتى ع٢ً سنٍ يٛ أزادت 

َٓنن٘، ٭ٕ زدٛعٗننن عننٔ إقسازٖننن َكبننٍٛ، ٚإٕ ثبننت اؿنند عًٝٗننن بنيبٝٓنن١   

سؿس هلن إىل ايصدز، ٭ْ٘ أضرت هلن، ٫ٚ سند١ إىل متهٝٓٗن َنٔ اهلنسب   

 ي سنينن١ ثبننٛت اؿنند بنيبٝٓنن١، ٭ْنن٘ ٫ ٜطننكط بؿعننٌ َننٔ دٗتٗننن.  ٜٚبنندأ    

                                                
(1) 

 



02ايعدد  ف١ً ن١ًٝ ايعًّٛ اإلض١َٝ٬   
  سا٥ِ دد ايٓطٌ  ي ايػسٜع١ ٚايكنْٕٛاؾ             

40 

 ٛ د بننيسدِ  اإلَنّ أٚ اؿننِ بنيسدِ إذا ثبت ايصْن بإقساز، ٜٚبدأ ايػنٗ

 إٕ ثبت بنيػٗند٠ ع٢ً ضبٌٝ ايٓدب.

ٜٚكننننّ سننند اينننسدِ عًننن٢ ايصاْنننٞ احملصنننٔ  ي اؿنننس أٚ اينننربد       

ايػدٜدٜٔ، نُنن ٜكننّ عًن٢ املنسٜض، ٭ٕ اينٓؿظ َطنتٛؾن٠ ؾن٬ ٜن٪خس         

 اؿد إىل ايرب٤ غ٬ف اؾًد.

ٜٚػطننننٌ املسدننننّٛ ٜٚهؿننننٔ ٜٚصنننن٢ً عًٝنننن٘ ٜٚنننندؾٔ  ي َكنننننبس    

د ص٢ً عًٝ٘، ؾٝص٢ً عًٝن٘ بعندٙ   املطًُني، ٭ْ٘ َطًِ يٛ َنت قبٌ اؿ

أَننن ايصاْٝنن١ اؿنَننٌ، ؾنن٬ ػًنند ٫ٚ تننسدِ ستنن٢ تضننع محًننٗن ٚتؿطننِ       

ٚيدٖن إٕ مل ٜهٔ ي٘ أسد ٜسدع٘ أٚ ٜتهؿنٌ بسدننعت٘، ٭ٕ اضنتٝؿن٤    

اؿد َنٔ اؿنَنٌ ٜن٪دٟ إىل قتنٌ اؾنٓني، ٚزٚح اإلْطننٕ َعصن١َٛ،  ي        

ؾًد ػب ؾٝن١  مجٝع َساسٌ سٝنت٘.  ٚهب إقن١َ اؿد عًًٓن، ٭ٕ سد ا

ايع٬ْٝن١ نُننن تكنندّ ؾهننريو سنند ايننسدِ ٜٚننرتى ؼدٜنند ايعنندد ايننرٟ   

وعس تٓؿٝر ايسدِ يًعسف ٚادتٗند ا٭َنّ  ي إسضنز ايعندد اينرٟ ٜنساٙ    

 ِ . ٚميهننٔ اضننتدداّ ٚضننن٥ٌ اإلعنن٬ّ  (1)ننؾٝننن ٫عتبنننز ايٓنننع ٚزدعٗنن

 اؿدٜج١ ايرٟ ٜساٙ يتشكٝل ايع١ْٝ٬  ي إقن١َ اؿد.

 ايصْن  ي ايكنْٕٛعكٛب١ دسمي١ 

ؽتًننـ عكٛبنن١ ايصْننن بننني ايػننسٜع١ اإلضنن١َٝ٬ ٚايكنننْٕٛ .  ؾًننِ      

ؼدد ايكٛاْني اؾٓن١ٝ٥ ايٛدنع١ٝ عكٛبن١ ٚاسند٠ ؾسمين١ ايصْنن ٚايطنبب       
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 ي ذينو ٜعننٛد إىل اخنت٬ف ٚدٗنن١ ْعنس ٖننرٙ ايكنٛاْني  ي ؼدٜنند َؿٗننّٛ     

 ايصْن ٚطبٝع١ ؼسمي٘.

مل تضنع عكٛبن١ هلنرا     ؾنيكٛاْني اييت مل تعد ايصْن دسمي١ َطًكننً 

ايؿعننٌ عُنن٬ً مببنندأ ٫ دسمينن١ ٫ٚ عكٛبنن١ إ٫ بننٓص، أَننن ايكننٛاْني ايننيت    

 عنقبت ع٢ً ؾعٌ ايصْن. ٚميهٔ تكطُٝٗن إىل قطُني:

ا٭ٍٚ:  ايكننٛاْني اينننيت عنقبنننت عًنن٢ ايصْنننن يراتننن٘ ٚمل تؿنننسم  ي   

 ايعكنب بني ايصاْٞ ٚايصا١ْٝ.

 .(1)ٚشْن ايصٚز ايجنْٞ:  ايكٛاْني اييت ؾسقت بني شْن ايصٚد١

 أ٫ٚ:  ايكٛاْني اييت عنقبت ع٢ً ايصْن يرات٘

َٔ ايكٛاْني اييت عنقبت ع٢ً ايصْن يرات٘ ايكنْٕٛ ا٭زدْنٞ اينرٟ   

سدد عكٛب١ ايصاْٝن١ ٚايصاْنٞ بننؿبظ َنٔ ضنت١ أغنٗس إىل ضنٓتني.  ؾكند         

( َنٔ قننْٕٛ ايعكٛبننت ا٭زدْنٞ َنن      080دن٤  ي ايؿكس٠ ا٭ٚىل َٔ املنند٠ ) 

املسأ٠ ايصا١ْٝ بسدنٖن ٚغسٜهنٖن بنؿبظ َٔ ضت١ أغنٗس   ْص٘ "تعنقب

إىل ضٓتني".  ؾكد عنقب ٖرا ايكنْٕٛ ع٢ً ؾعٌ ايصْن اجملسد ٚمل ٜػرتط 

اقرتاؾ٘ بػسٚط أٚ ظسٚف أخس٣، نُنن ضننزت عًٝن٘ ايكنٛاْني ايعسبٝن١      

ا٭خننس٣، نكٝنننّ ايصٚدٝنن١، أٚ اإلنننساٙ أٚ ايصننػس، نُننن ضننن٣ٚ  ي    

 ١ٝ.ايعكٛب١ بني ايصاْٞ ٚايصاْ

ٚيًكندٞ ضًط١ تكدٜس١ٜ بني عكٛب١ ٖنرٙ اؾسمين١ بننؿبظ بنني     

ٖننرٜٔ اؿنندٜٔ ٚؾكننن يًكٛاعنند ايعنَنن١، ؾكنند ٜٗننبط ايكندننٞ إىل اؿنند     
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ا٭دْنن٢ َننٔ ايعكٛبنن١ بنيٓطننب١ يًصاْننٞ، نُننن قنند ٜستؿننع  ي ايعكٛبنن١ إىل      

سدٖن ا٭ع٢ً ٖٚٞ اؿبظ ملند٠ ضنٓتني، تبعنًن يًعنسٚف ٚا٭ضنبنب اينيت       

سننندٚد ضنننًطت٘ ايتكدٜسٜننن١،  ٫ٚ ٜعنقنننب قننننْٕٛ     أسننننط بنؾسميننن١ ٚ ي 

( 71ايعكٛبنت ا٭زدْٞ ع٢ً ايػسٚع  ي دسمي١ ايصْن ؾكد دنن٤  ي املنند٠ )  

أْ٘ "٫ ٜعنقنب عًن٢ ايػنسٚع  ي دٓشن١ إ٫  ي اؿنن٫ت اينيت ٜنٓص عًٝٗنن         

ايكنننْٕٛ صننساس١، ٚمل ٜننٓص ايكنننْٕٛ عًنن٢ عكنننب ايػننسٚع  ي اؾٓشنن١    

 ١ ايصْن.املد١ً بآداب ا٭ضس٠، َٚٓٗن دسمي

 ثنًْٝن: ايكٛاْني اييت ؾسقت بني شْن ايصٚد١ ٚشْن ايصٚز 

يكنند ؾسقننت ايكننٛاْني بننني شْننن ايصٚدنن١ ٚشْننن ايننصٚز  ي ايتذننسِٜ       

 ٚايعكنب ننيكنْٕٛ ايؿسْطٞ ٚايكنْٕٛ املصسٟ.

( َنٔ قننْٕٛ ايعكٛبننت املصنسٟ "عكٛبن١      074ؾكد دنن٤  ي املنند٠ )  

 تني".  ايصٚد١ ايصا١ْٝ بنؿبظ َد٠ ٫ تصٜد عٔ ضٓ

( َٔ ايكنْٕٛ ْؿط٘ ع٢ً أْ٘ "نٌ شٚز 077 ي سني ْصت املند٠ )

شْننن  ي َٓننصٍ ايصٚدٝنن١ ٚثبننت عًٝنن٘ ٖننرا ا٭َننس بنندع٣ٛ ايصٚدنن١ هنننش٣      

 بنؿبظ َد٠ ٫ تصٜد عٔ ضت١ أغٗس".

ٚمل ٜنسد  ي ايكنننْٕٛ املصنسٟ ْننص عًن٢ َعنقبنن١ غنسٜه١ ايننصٚز     

 .(1)ايصاْٞ"
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نت اينيت دنن٤ت  ي   ٜٚعٗس َٔ ٖنرٙ ايٓصنٛص ظآين١ ٚقًن١ ايعكٛبن     

ايكنْٕٛ املصسٟ ؾسمي١ ايصْن، ؾض٬ عٔ ايتُٝٝص بني ايسدٌ ٚاملسأ٠  ي 

 ايعكٛب١ بتدؿٝضٗن عٔ ايسدٌ ٚشٜندتٗن ع٢ً املسأ٠.

ؾنننيكٛاْني ايٛدننع١ٝ ايننيت تعنقننب عًنن٢ ايصْننن، دعًننت ايعكٛبننن١        

اؿبظ، ٖٚنٛ عكٛبن١ غنري َ٪ملن١ يًصاْنٞ إ٬َٜنن وًُن٘ عًن٢ ٖذنس ايًنر٠           

َننٔ ٚزا٤ اؾسمينن١، ٫ٚ ٜننجري ؾٝنن٘ َننٔ ايعٛاَننٌ ايٓؿطنن١ٝ       ايننيت ٜتٛقعٗننن  

املضند٠ َن ٜصسف ايعٛاٌَ ايٓؿطن١ٝ ايداؾعن١ إىل اؾسمين١ أٚ ٜهبتٗنن،     

ؾٗننرٙ ايعكٛبنن١ ايننيت قسزٖننن ايكنننْٕٛ ٫ متننظ دٚاعننٞ اؾسمينن١  ي ْؿننظ    

اجملننسّ، ٫ٚ سطنن٘، ٚاؿننبظ إذا صننًح ع٬دننًن يننبعض اؾننسا٥ِ ؾٗننٛ ٫   

 ٜصًح ؾسمي١ ايصْن.

ايػسٜع١ اإلضن١َٝ٬ ؾكند دعًنت عكٛبن١ ايصْنن اؾًند يػنري         أَن  ي

احملصننٔ، ٚايننسدِ يًُشصننٔ، َٚننن ؼدثنن٘ ٖننرٙ ايعكٛبنن١ َننٔ أمل عًنن٢     

اإلْطنننٕ ؾكنند سنزبننت اينندٚاؾع ايننيت تنندعٛ إىل اؾسمينن١ بنينندٚاؾع ايننيت   

 تصسف عٓٗن.

 ٚاؿُد هلل زب ايعنملني.
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 أِٖ املصندز ٚاملسادع

( املصننٓـ  ي ا٭سندٜننح 035)تابننٔ أبننٞ غننٝب١ عبننداهلل بننٔ قُنند   -1

 ّ.1994ٖن، 1414ٚاٯثنز. )بريٚت: داز ايؿهس(، 

ا٫سطننن٥ٞ عبنند ايعصٜننص محنند آٍ َبنننزى، تبننٝني املطنننيو يتنندزٜب       -0

ايطنننننيو إىل أقننننسب املطنننننيو. )بننننريٚت: داز ايػننننسب اإلضنننن٬َٞ(، 

1991.ّ 

ايبدنننزٟ، قُنند بننٔ إمسنعٝننٌ. صننشٝح ايبدنننزٟ. )ايسٜنننض: بٝننت    -3

 ا٭ؾهنز ايدٚي١ٝ(.

(. نػنننف ايكٓنننع عننٔ َنن    1251ايبٗننٛتٞ، َٓصننٛز بننٔ ٜننْٛظ )ت   -4

اإلقٓنننع، ؼكٝننل إبننساِٖٝ أمحنند. )َهنن١ املهسَنن١: َهتبنن١ ْننصاز     

 ّ(.1997ٖن 1418َصطؿ٢ ايبنش( 

(. ايطنٓٔ ايهنرب٣. )بنريٚت:    485ايبٝٗكٞ، أمحد بنٔ اؿطنني ) ت    -5

 ٖن(.1416داز ايؿهس 

يسٜننض:  ايرتَرٟ، أبٛ عٝط٢ قُد بنٔ عٝطن٢، دننَع ايرتَنرٟ )ا     -6

 بٝت ا٭ؾهنز ايدٚي١ٝ(.

ٖنن(. )بنريٚت: داز   714ابٔ دصٟ، أبنٛ ايكنضنِ قُند بنٔ أمحند )ت       -7

 ايهتب ايع١ًُٝ(.

ٖننن(. )بننريٚت: داز  456ابننٔ سننصّ، أبننٛ قُنند عًننٞ بننٔ أمحنند )ت        -8

 ايهتب ايع١ًُٝ(.
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اؿصنننهؿٞ، قُننند عننن٤٬ ايننندٜٔ. ايننندز املدتننننز عنغننن١ٝ  ابنننٔ      -9

 ّ(.0223ٖن، 1415 عنبدٜٔ. )بريٚت: داز ايهتب ايع١ًُٝ(،

خًٝنننٌ، أمحننند قُنننٛد.  دسميننن١ ايصْنننن  ي ايػنننسٜع١ اإلضننن١َٝ٬   -12

ٚاملطنننٝش١ٝ ٚايكنننٛاْني ايٛدنننع١ٝ، )ا٫ضنننهٓدز١ٜ: َٓػنننأ٠ َعننننزف   

 ّ.0220ا٫ضهٓدز١ٜ(، 

أبنننٛ داٚد ضنننًُٝنٕ بنننٔ ا٭غنننعح ايطذطنننتن٥ٞ. ضنننٓٔ أبنننٛ داٚد.      -11

 )ايسٜنض: بٝت ا٭ؾهنز ايدٚي١ٝ(.

غ١ٝ ايدضٛقٞ. )بريٚت: داز ايدزدٜس، أمحد. ايػسح ايهبري عن -10

 ايؿهس(.

ايصسًٝٞ، ٖٚب١. ايؿك٘ اإلض٬َٞ ٚأديت٘ )دَػل: داز ايؿهنس(،   -13

 ّ.1996ٖن 1416

شٜدإ عبد ايهسِٜ.  املؿصٌ  ي أسهنّ املسأ٠ ٚايبٝنت ٚاملطنًِ.    -14

 )بريٚت: َ٪ضط١ ايسضني١(.

ايصًٜعٞ، عجُننٕ بنٔ عًنٞ. تبنٝني اؿكنن٥ل غنسح نٓنص ايندقن٥ل.          -15

 ؾ١(.)بريٚت: داز املعس

ايطسخطنننٞ: قُننند بنننٔ أمحننند، املبطنننٛط )ايكننننٖس٠: َطبعننن١      -16

 ايطعند٠(.

ايػسبٝين،  نظ ايندٜٔ قُنٛد بنٔ اـطٝنب.   َػٓن٢ احملتننز.         -17

 ّ.1989ٖن، 1419)بريٚت: داز ايؿهس( 

ايػننننذيٞ، ؾتنننٛح عبنننداهلل.  غنننسح قننننْٕٛ ايعكٛبننننت، ايكطنننِ        -18

 ّ.1220اـنص.  )ا٫ضهٓدز١ٜ: داز املطبٛعنت اؾنَع١ٝ(، 
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غننٗب١، قُنند بننٔ قُنند.  اؿنندٚد  ي اإلضنن٬ّ َٚكنزْتٗننن   ابننٔ  -19

 1974ّٖن،  1394بنيكٛاْني ايٛدع١ٝ. )ايكنٖس٠( 

ايػٛننْٞ، قُد بٔ عًٞ.  ٌْٝ ا٭ٚطنز )بنريٚت: داز ايهتنب    -02

 ّ.1995ٖن ، 1416ايع١ًُٝ(، 

ايعُساْٞ، و٢ٝ بٔ أبٞ اـري.  ايبٝنٕ  ي َرٖب ايػنؾعٞ. )داز  -01

 ايٓذنح(.

00-  ٞ ، عٝطنن٢، ٚقُنند غنن٬ٍ.  ؾكنن٘ ايعكٛبنننت  ي ايعُنسٟ، ٚايعنننْ

 ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬.
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