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ÖZET 

Bir Vakıa Olarak Medya TeĢhiri ve Etkileri -Ġslam ve Hukuk Açısından KarĢı-

laĢtırmalı Bir Ġnceleme- 

TeĢhirin normal ve anormal olan çeĢitleri vardır. Duruma göre de hükmü değiĢir; 

mubah veya haram teĢhir gibi. Hüküm değiĢtiği gibi ceza da değiĢir. Fakihler, teĢhi-

rin tazminatı konusunda üç farklı görüĢ ortaya koymuĢlardır. Birincisi, manevi zarar-

ların tazminatının maddi Ģekilde ödenmesinin caiz görülmesidir. Ġkincisi; her du-

rumda manevi zararların tazminin caiz olmamasıdır. Üçüncüsü ise; manevi zararla-

rın ta‘zir yoluyla maddi olarak ödenmesinin caiz olmasıdır. Bu durumda iĢ, yargıya 

taĢınır. Modern hukuka gelince, bazı devletler, teĢhir suçuyla ilgili bazı cezalar koy-

muĢlar, basın hürriyetini sınırlamıĢlar ve basına yansımıĢ teĢhir için büyük miktarda 

maddi tazminatlar getirmiĢlerdir.  

Anahtar Kelimeler: TeĢhir, Ta‘vid, Medya, Sosyal Medya. 

 

ABSTRACT 

Media Exposal and its Effects as a Fact –Comperative Analysis in terms of 

Islam and Law- 

Exposal has got types ranging from normal to abnormal. Its judgement changes 

according to the situation, such as forbidden exposal and permissible exposal. 

Faqihs (Islamic Canonists) have put forth three points of view as regards with the 

indemnity of the exposal. First, it is permissible to meet the indemnity of moral da-

mages through material payment. Second, it is not always permissible to meet the 

indemnity of moral damages. Third, it is permissible to meet the indemnity of moral 

damages through material payment using ta‘dhir (bodily punishment). In this case, 

the issue is referred to the jurisdiction. When it comes to modern law, some states 

have determined some penalties about exposal, restricted the media freedom and 

implemented large amount of indemnities for the exposals occurred through media. 

Keywords: Exposure, Compensation, Media, Social Media 
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 املكس١َ

اذتُس هلل ايصٟ مل ٜعٍ ، ٚال ٜعاٍ ،ٖٚٛ ايهبرل املتعاٍ ،خايل األعٝإ ٚاآلثاض ، َٚهٛض ايًٌٝ ع٢ً  

ايٓٗاض ،ٚ ايٓٗاض ع٢ً ايًٌٝ ، ايعامل بارتؿٝات ، دعٌ يٓا يف ايككام سٝا٠ ،ُٚأقًٞ ُٚأغًِ ع٢ً املبعٛخ 

 ضمح١ يًعاملني 

 ، أَا بعس . 1 ايكا٥ٌ ) ال نطض ٚال نطاض (

َع ٔاتػاع ْطام اذتٝا٠ تؿعبت املػؤٚي١ٝ ، ٚتساخًت بعض األسهاّ ، يصا غع٢ نجرل َٔ ايؿكٗا٤  

يسضاغ١ املػؤٚي١ٝ ايتككرل١ٜ أٚ املس١ْٝ عٔ األنطاض اييت تكٝب األؾطاز ، غٛا٤ ناْت بؿهٌ َتعُس أٚ 

، ٚدست تٛاؾكا بني  غرلٙ ، ٚغٛا٤ ناْت َاز١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ ، َٚٔ خالٍ ٔاطالعٞ ع٢ً َا نتب يف ٖصا اجملاٍ

ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ يف دٛاظ ايتعٜٛض عٔ ايهطض املازٟ ، يهٔ ٔاختًؿٛا يف ايتعٜٛض عٔ ايهطض 

املعٟٓٛ ، َٔ سٝح ايتعطٜـ َٚٔ سٝح ادتٛاظ َٚٔ سٝح سكٝك١ ٖصا ايتعٜٛض ، َٚٔ أِٖ زتاالت 

امل١ٝ ، ٖصٙ ايكه١ٝ ٚؾاعت بني ايتعٜٛض املعٟٓٛ ايتؿٗرل اإلعالَٞ ، ٚ تٓاٚيت احملانِ ايعطب١ٝ ٚايع

ايٓاؽ ، يصا قطضت ايهتاب١ يف ٖصا املٛنٛع يعًٞ أقـ ع٢ً َهأَ مل ت٤ٞٗ يػرلٟ ، أٚ ُأنٝـ ؾ٦ٝا 

دسٜسا َٔ خالٍ االطالع ع٢ً أقٛاٍ ايؿكٗا٤ َع َكاض١ْ بػٝط١ يًكإْٛ ايٛنعٞ ، ٚبعض ايكٛاْني 

سٟ ، ؾهاْت خطيت يف ايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايسٚي١ٝ األخط٣ ،َع تعطٜـ ايهطض ٚايتعٜٛض يف ؾكٌ متٗٝ

 اآلتٞ :

 املبشح األٍٚ : ايتُٗٝس ، ٚؾٝ٘ تعطٜـ ايهطض ٚايتعٜٛض .

———— 

 اغتاش َػاعس يف داَع١ أقػطاٟ ، ن١ًٝ ايعًّٛ االغال١َٝ . *
 1

، ٚابٔ َاد١ يف  1/294، باب اإلنطاض ،  1408 األٚىل،: برلٚت ايطبع١ – ايطغاي١ ،َؤغػ١ خطد٘ أبٛ زاٚز يف املطاغٌٝ 

، باب َٔ ب٢ٓ يف سك٘ َا ٜهط  اذتًيب ايبابٞ عٝػ٢ ؾٝكٌ - ايعطب١ٝ ايهتب إسٝا٤ زاض ، ايباقٞ عبس ؾؤاز ستُس: غٓٓ٘ ، حتكٝل

 األٚىل،: ،ايطبع١ برلٚت – ايع١ًُٝ ايهتب زاض ، عطا ايكازض عبس َكطؿ٢: ،ٚاذتانِ يف َػتسضن٘ ، حتكٝل 2/784ظاضٙ 

،ٚايبٝٗكٞ يف  2/66، باب سسٜح َعُط بٔ ضاؾس ،ٚقاٍ سسٜح قشٝح ع٢ً ؾطط َػًِ ٚمل خيطداٙ ، 1990 – 1411

 - ٖـ 1424 ايجايج١،: ،ايطبع١ يبٓإ – برلٚت ايع١ًُٝ، ايهتب زاض ، عطا ايكازض عبس : ستُس غٓٓ٘ ايهدل٣ ، بتشكٝل

، َٚايو يف َٛطأٙ بتشكٝل األععُٞ ، باب  5/55ايطغاي١  2، ٚأمحس يف َػٓسٙ ط 6/114، باب اإلنطاض  ّ 2003

 بٔ احملػٔ عبس,  ستُس بٔ اهلل عٛض بٔ ،ٚايطدلاْٞ يف َعذُ٘ األٚغط ، بتشكٝل : طاضم 4/1078ايكها٤ يف املطؾل ، 

 – برلٚت ايطغاي١، ، ٚايساضقطين يف غٓٓ٘ ، َؤغػ١ 1/307ايكاٖط٠ ، باب َٔ ازل٘ أمحس ،  - اذتطَني زاض ، اذتػٝين إبطاِٖٝ

 غًِٝ سػني، بتشكٝل ،ٚأبٛ ٜع٢ً املٛقًٞ يف َػٓسٙ  4/51، نتاب ايبٝٛع  ّ 2004 - ٖـ 1424 األٚىل،: ،ايطبع١ يبٓإ

، قاٍ ابٔ سذط يف  4/397، أٍٚ َػٓس ابٔ عباؽ  1984 - 1404 األٚىل،: زَؿل ،ايطبع١ – يًذلاخ املإَٔٛ زاض أغس،

ْكب ايطا١ٜ : ي٘ عس٠ ططم َٓٗا عٔ ابٔ عباؽ َطؾٛعا ، ٚططٜل اخط عٓس ايساضقطين َطؾٛعا ؾٝ٘ إبطاِٖٝ ٚثك٘ أمحس ٚنعؿ٘ 

سٜح أبٞ ٖطٜط٠ ،ؾأخطد٘ ايساضقطين َطؾٛعا ، أَا سسٜح أبٞ يباب١ ، أبٛ سامت ٚسسٜح ارتسضٟ أخطد٘ اذتانِ ٚقشش٘ ، أَا س

ضٚاٙ أبٛ زاٚز يف املطاغٌٝ ، أَا سسٜح ثعًب١ بٔ َايو ، ضٚاٙ ايطدلاْٞ ، أَا سسٜح دابط ؾطٚاٙ ايطدلاْٞ يف َعذُ٘ األٚغط 

م ٖٚٛ ثك١ ٚيهٓ٘ َسيؼ ، ، ٚضٟٚ أٜها عٔ عا٥ؿ١ ، ٚقاٍ يف زتُع ايعٚا٥س ، ضٚاٙ ايطدلاْٞ يف األٚغط ،ٚؾٝ٘ إغشا

ٚخالق١ ايكٍٛ إٕ اذتسٜح ي٘ ططم نجرل٠ ، ؾٝعتهس بعهٗا ببعض ، ٚتًكت٘ اال١َ بايكبٍٛ ، ٖٚٛ أقٌ َِٗ تؿطعت َٓ٘ 

 عبس ايعًٜعٞ ، قشش٘ ختطٜر يف األملعٞ بػ١ٝ ساؾٝت٘ َع اشلسا١ٜ ألسازٜح ايطا١ٜ ايهجرل َٔ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ، ٜٓعط: ْكب

 4ّ، 1997 األٚىل،: يبٓإ ، ايطبع١– برلٚت - ٚايٓؿط يًطباع١ ايطٜإ عٛا١َ ،َؤغػ١ ستُس شكٝل :بت ايععٜعايؿٓذاْٞ،

ٖـ ،  1412 - برلٚت ايؿهط، اشلٝجُٞ ،زاض بهط أبٞ بٔ عًٞ ايسٜٔ ايؿٛا٥س ،يٓٛض َٚٓبع ايعٚا٥س ، زتُع 384-386/

 . 4/198باب ال نطض،
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 املبشح ايجاْٞ : ايتؿٗرل ،تعطٜؿ٘ ٚاْٛاع٘ ٚاثاضٙ .

 املبشح ايجايح :سهِ ايتعٜٛض عٔ ايتؿٗرل االعالَٞ.

عجٞ ٖصا ، ٚأْا يف املٗذط ،يصا أَا أِٖ ايعكبات اييت ٚادٗتين ؾٗٞ املكازض ايكا١ْْٝٛ ؛ ألْٞ نتبت 

اغتعٓت بؿبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ ، ٚأؾطت اىل ايطابط ايصٟ أخصت َٓ٘ املع١ًَٛ ، ٚأخرلا ، ؾال ازعٞ 

ايهُاٍ ؾُٝا نتبت ، يهٔ سػيب أْٞ بصيت َا بٛغعٞ ، ٚيكس اسػٔ َٔ قاٍ :)أْٞ ضأٜت اْ٘ ال ٜهتب 

ٖصا يهإ أسػٔ , ٚيٛ ظٜس نصا يهإ ٜػتشػٔ , ٚيٛ قسّ اْػإ نتابا يف َٜٛ٘ اال قاٍ يف غسٙ : يٛ غرل 

ٖصا يهإ اؾهٌ , ٚيٛ تطى ٖصا يهإ أمجٌ ٖٚصا َٔ أععِ ايعدل ، ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً اغتٝال٤ ايٓكل ع٢ً 

 2مج١ً ايبؿط(.

 املبشح االٍٚ : ايتُٗٝس

 -املطًب االٍٚ : تعطٜـ ايهطض ٚاقػاَ٘ ٚاْٛاع٘ :

ٛ ايهٝل ، َٔ نطٙ ٜهطٙ نطا ، ٚاالغِ ايهطض، ٚاملهط٠ ايهطض يػ١ : ٖٛ نس ايٓؿع ، ٚقٌٝ ٖ 

،ؾايهطض إبتسا٤ ايؿعٌ ، ٚ ايهطاض ، ادتعا٤  3خالف املٓؿع١ ، َٚٓ٘ قٛي٘ عًٝ٘ ايػالّ : )ال نطض ٚال نطاض(

عًٝ٘ ، ٚقٌٝ ايهطض َا تهط ب٘ قاسبو ٚتٓتؿع أْت ب٘ ، ٚ ايهطاض ، االنطاض َٔ غرل ْؿع ، ٚايهطض 

 4، َٚٓ٘ نط ؾالٕ أٟ اذتل ب٘ َهطٖٚا ، أٚ أش٣ . اذتام األش٣ بايػرل

ايهطض اقطالسا : ٖٛ إذتام َؿػس٠ بايػرل َطًكا ، أٚ ٖٛ نٌ ْكل ٜسخٌ ع٢ً األعٝإ ؾٝؿٌُ  

 َٔ خالٍ ايتعطٜؿني اإلتالف ٚاإلٜصا٤ ، ٚقس ٜٓؿأ ايهطض ، بايكٍٛ أٚ

 5ايؿعٌ أٚ ايذلى ، ٚقس ٜهٕٛ َتعُسا ،أٚ غرل َتعُس. 

 -أقػاّ ايهطض :

.ايهطض املازٟ :ٖٛ نٌ اش٣ َؼ سكا َايٝا أٚ َكًش١ َؿطٚع١ أٚ غبب تًؿا دػُاْٝا، ٜتهح يٓا 1

إْ٘ إٜصا٤ ستػٛؽ ، ٜؤزٟ اىل خػاض٠ َاي١ٝ أٚ تؿٜٛت نػب أٚ ٜػبب تًؿا يبعض أعها٤ دػِ 

 6األْػإ.

ػاؽ .ايهطض املعٟٓٛ : ٖٛ األش٣ ايصٟ ٜكٝب سكا أٚ َكًش١ غرل َاي١ٝ أٚ غرل ستػٛغ١ ، نامل2

———— 

 برلٚت . –، يٝاقٛت اذتُٟٛ ، َكس١َ ايهتاب ،زاض املػتؿطم ٖصا ايكٍٛ يًعُاز األقؿٗاْٞ :َعذِ األزبا٤  2  
 غبل ختطجي٘   3 

4
، شتتاض ايكشاح يًطاظٟ ، حتكٝل ستُٛز  4/2573ٜٓعط :يػإ ايعطب البٔ َٓعٛض ،َطبع١ املعاضف ، ؾكٌ ايطا٤ باب ايهاز ،  

 . 12/385، تاز ايعطٚؽ يًعبٝسٟ ،  403خاطط ، باب ايهاز :
،ايبٝإ  7/165ّ، 1986 ايجا١ْٝ،: ايع١ًُٝ ،ايطبع١ ايهتب ٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع يًهاغاْٞ، زاضٜٓعط : بسا٥ع ايك  5

 – برلٚت اإلغالَٞ، ايػطب ،زاض سذٞ ستُس ز: ،سكك٘ املػتدطد١ ، يًكططيب ملػا٥ٌ ٚايتعًٌٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚايتشكٌٝ ٚايؿطح

،  169/ 10نطاتؿٞ ، – خا١ْ نتب ًػٝٛطٞ ،قسميٞ، ؾطح غٓٔ ابٔ َاد٘ ي 10/262ّ،  1988 ايجا١ْٝ،: يبٓإ ،ايطبع١

 األٚىل،: ايكاٖط٠ ،ايطبع١ – ايس١ٜٝٓ ايجكاؾ١ غعس ،َهتب١ ط٘: ،حتكٝل َايو يًعضقاْٞ اإلَاّ َٛطأ ع٢ً ايعضقاْٞ ؾطح

 زَؿل ،ايطَّبع١ – غٛض١ٖٜ - ايؿهط ، ايؿك٘ االغالَٞ ٚأزيت٘ يًسنتٛض ٖٚب١ ايعسًٝٞ زاض 4/66ّ 2003 - ٖـ1424

 . 6/587 املٓكَّش١ ابع١ايٖط
 ٜٓعط :املكازض ايػابك١  6
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 7بايعاطؿ١ ٚايؿعٛض أٚ ؾطف االْػإ أٚ اعتباضٙ ، َِٚٓٗ َٔ زلاٙ بايهطض األزبٞ .

 8أَا يف ايكإْٛ :ٖٛ أٟ إخالٍ ٜططأ عل أٚ َكًش١ َاي١ٝ يًُهطٚض . 

قس جيس ايبعض تساخال بني ايهطض املازٟ ٚاملعٟٓٛ ، نُا يف إقاب١ ادتػِ ؾٗٛ نطض َازٟ ؛ يهْٛ٘  

يف اذتٝا٠ ٚغالَت٘ ، َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ أقاب األْػإ يف عاطؿت٘ ٚؾعٛضٙ ، اعتسا٤ ع٢ً سل االْػإ 

ٜٚكٝب٘ َٔ دطا٤ شيو ايػِ ٚاذتعٕ ، ٖٚٞ أؾٝا٤ َع١ٜٛٓ ، يصيو قس ٜكعب ايتؿطٜل بُٝٓٗا ، َٚٔ خالٍ 

 9شيو ٚدسْا اختالؾا يف تعطٜـ ايهطض املعٟٓٛ بني ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ .

 اْٛاع ايهطض املعٟٓٛ :

طض ايصٟ ٜكٝب ادتػِ ، ؾٝذلى أثاضا ْامج١ عٔ دطح ،ناألمل ايصٟ ٜطاؾل ادتطح أٚ ايتؿٖٛات .ايه1

 10اييت ٜذلنٗا ، ٚتػ٢ُ بايعا١ٖ املػتسمي١ ، ؾتذلى أَطانا ْؿػ١ٝ ، ال ميهٔ ايؿؿا٤ َٓٗا بػٗٛي١ .

 11سٙ..ايهطض ايصٟ ٜكٝب عاطؿ١ األْػإ ، ٚؾعٛضٙ ناملػاؽ مبعتكسات األْػإ ، ٚعازات٘ ٚتكاي2ٝ

.ايهطض ايصٟ ٜكٝب اعتباض األْػإ االدتُاعٞ ، ٚايعؿا٥طٟ ، َٔ خالٍ االْتكام ٚايتؿٗرل 3

 12عٔ ايططٜل ايػب ، ٚ إطالم ايتدطقات ، ٚايتكٛالت ، اييت متؼ نطا١َ األْػإ .

.ايهطض األزبٞ ايصٟ ٜتأت٢ َٔ دطا٤ االعتسا٤ ع٢ً سكٛم األْػإ ايجابت١ ي٘ ، نشل ايتًُو ٚسل 4

  ١13 ، ٚغرلٖا .األََٛ

 املطًب ايجاْٞ :تعطٜـ ايتعٜٛض :

ايتعٜٛض يػ١ : ٖٛ ارتًـ ٚايبسٍ ، ٖٚٛ ايعٛض ، ٜٚكاٍ : أعان٘ اٟ عٛن٘ ، ٚأعتاض أٚ  

 14تعٛض أٟ أخص ايعٛض .

ايتعٜٛض اقطالسا : زلاٙ بعض ايؿكٗا٤ بايهُإ ، ٚمل ٜؿطم بعض ايباسجني بني ايهُإ  

———— 
، ؾتح  15/374،  1422 األٚىل،: ادتٛظٟ ،ايطبع١ ابٔ ، زاض ايعجُٝني قاحل بٔ ٜٓعط :ايؿطح املُتٓع ع٢ً ظاز املػتكٓع حملُس  7

 .211، :1322املبني يؿطح األضبعني البٔ سذط ، َطبع١ ايؿطق١ٝ ، ايكاٖط٠ ، 
، ايكإْٛ املسْٞ يف االيتعاَات املطبع١ ايعامل١ٝ  21/531،  1974، بػساز ،  4يتعاّ عبس اجملٝس اذتهِٝ ، طٜٓعط : َكازض اال  8

 . 463، :  1971، ايٛدٝع يف ايٓعط١ٜ ايعا١َ ياليتعاّ ، بػساز ،  2/315،  1964، 
 . 8، 7ٜٓعط : املكازض ايػابك١ يف اشلاَؿني   9

، بسا٥ع  12/148ّ،  1999 األٚىل،: يبٓإ ،ايطبع١ – برلٚت ايع١ًُٝ، ايهتب اضٜٓعط : اذتاٟٚ ايهبرل يًُاٚضزٟ ز  10

 . 10/282، ايعٓا١ٜ ؾطح ايبسا١ٜ  7/314ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع 
 ،املكسَات املُٗسات البٔ ضؾس زاض 4/168ّ، 1990برلٚت،  – املعطؾ١ ، زاض ٜٓعط :املكازض ايػابك١ ، األّ يًؿاؾعٞ  11

 .  14/457،ايؿطح املُتع ع٢ً ظاز املػتكٓع  2/39ّ، 1988 األٚىل،: ،ايطبع١ اإلغالَٞ ايػطب
 ،ؾطح شتتكط خًٌٝ 4/494ّ،1994 - ٖـ1415 األٚىل،: ايع١ًُٝ ،ايطبع١ ايهتب ٜٓعط :املس١ْٚ يألَاّ َايو زاض  12

 بٔ أمحس اإلَاّ ؾك٘ يف اع، اإلقٓ 9/172،حتؿ١ احملتاز ٚسٛاؾٞ ايؿطٚاتٞ  8/58برلٚت،  – يًطباع١ ايؿهط زاضيًدطؾٞ ، 

، َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ يف  4/273يبٓإ ، – برلٚت املعطؾ١ ايػبهٞ ،زاض َٛغ٢ ستُس ايًطٝـ عبس: سٓبٌ ،يًُكسغٞ، حتكٝل

 . 6/226ّ 1994 - ٖـ1415 ايجا١ْٝ،: اإلغالَٞ ،ايطبع١ ؾطح غا١ٜ املٓت٢ٗ يًسَؿكٞ املهتب
 – ايؿهط ، املػين البٔ قسا١َ املكسغٞ زاض 8/156، ؾطح شتتكط خًٌٝ ،  7/152ٜٓعط :بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع   13

 . 4/46ايؿشٛز  ْاٜـ بٔ ارتالق١ يف ؾك٘ األقًٝات عًٞ 6/206،  1405 األٚىل، برلٚت ،ايطبع١
ي١ ، ايهًٝات َعذِ يف املكطًشات ٚايؿطٚم ايًػ١ٜٛ ، ألبٞ ايبكا٤ اذتٓؿٞ ، َؤغػ١ ايطغا 7/192ٜٓعط يػإ ايعطب   14

 . 350،ايكاَٛؽ احملٝط : 643، املعذِ ايٛغٝط :575/ 1برلٚت ، حتكٝل عسْإ زضٜٚـ ٚستُس املكطٟ ،
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ٜـ ايًػٟٛ ٚاالقطالسٞ جيس ايؿطم ايهبرل بُٝٓٗا ، ؾايهُإ يف ٚايتعٜٛض ، ٚايصٟ ٜٓعط اىل ايتعط

ايًػ١ َٔ نُٔ ايؿٞ نُاْا ٚنُٓا ، اٟ نؿٌ ب٘ ، ٚنُني اشا نؿٌ ب٘ ، ٚيف االقطالح : ٖٛ ش١َ 

ايهأَ تتهُٔ اذتل ، ٚ ٜتهح يٓا إٔ ايتعٜٛض أعِ َٔ ايهُإ ،ٚايهُإ مبع٢ٓ ايهؿاي١ ، 

ايؿكٗا٤ باألضف ، ٚتبعا يصيو ٚدست عس٠ تعاضٜـ يًتعٜٛض َٓٗا  ٚايتعٜٛض مبع٢ٓ ايبسٍ ، ٚزلاٙ بعض

: ؾػٌ ايص١َ مبا جيب ايٛؾا٤ ب٘ َٔ َاٍ أٚ أعُاٍ ، أٚ ٖٛ االيتعاّ بتعٜٛض ايػرل عُا ذتك٘ َٔ تًـ 

  15املاٍ أٚ نٝاع املٓاؾع ،أٚ ٖٛ زؾع َا ٚدب َٔ بسٍ بػبب اذتام نطض بايػرل .

 املبشح ايجاْٞ :ايتؿٗرل ٚؾٝ٘ :.

 ملطًب االٍٚ : تعطٜـ ايتؿٗرل:ا 

ايتؿٗرل يػ١ : ؾٗط ٜؿٗط ٚؾٗرل َٚؿٗٛض أٟ َعطٚف املهإ ، ٜٚكاٍ ضدٌ ؾٗرل َٚؿٗٛض ، ٚؾٗط  

 16غٝؿ٘ أٟ غً٘ ، ٚأظٗطٙ ، ٚايؿٗط٠ ظٗٛض ايؿٞ يف ؾٓع١ ، ٚقٌٝ ٖٞ ايٛنٛح .

 أَا اقطالسا ؾكس تٓاٚيت نتب ايؿك٘ ايتؿٗرل بكٛض َتعسز٠ َٓٗا : 

طّ األْػإ ٚاملٓازا٠ عًٝ٘ بصْب٘ يف احملٌ ايصٟ اؾتٗط تٛادسٙ ب٘ ، يٝعًِ ايٓاؽ اإلعالٕ عٔ د 

سكٝك١ ٖصا ايطدٌ ، ٜٚهٕٛ ايتؿٗرل غايبا يف ادتطا٥ِ اييت ٜعتُس ع٢ً ثك١ ايٓاؽ نؿاٖس ايعٚض ؾٝؿٗط 

َِٗس : )، ٚايتؿٗرل ايصٟ ٜطاؾل إقا١َ اذتسٚز ، اَتجاال يكٛي٘ تعاىل 17يف ايػٛم أٚ املػذس ايصٟ ٜطتازٙ َِٚيَِٝؿ

َٔٓٔنَي ُُِؤ َٔ اِي َٔ َُا َطا٥َٔؿ١ْ  ُٗ ، ايتؿٗرل سكٝك١ األَط ، ٖٛ َكطًح قاْْٛٞ اقتبؼ َٔ نتب ايؿك٘ ،  18(َعَصاَب

ٚأٍٚ َٔ اغتدسّ ايتؿٗرل ايكانٞ ؾطٜح ، ٚاملطاز ب٘ اطالم َعًَٛات أٚ اؾذلا٤ات أٚ إؾاعات ناشب١ 

املؿٗط ب٘ ؾطز ، أٚ َؤغػ١ ، ٚقٌٝ ٖٛ نٌ أؾهاٍ ايتعبرل اشلسف َٓٗا اذتام ايهطض باملؿٗط ب٘ ،غٛا٤ نإ 

اييت جتطح نطا١َ األؾدام أٚ املؤغػات ، َٚٔ خالٍ َٔ غبل ْػتطٝع تعطٜـ ايتؿٗرل : ٖٛ نٌ 

أؾهاٍ ايتعبرل اييت جتطح نطا١َ األؾطاز ،أٚ املؤغػات َٔ خالٍ اطالم َعًَٛات سكٝك١ٝ خكٛق١ٝ، أٚ 

  19اْا٠ ، أٚ اظزضا٤ َٔ ايػرل جتاٖ٘ .اؾذلا٤ات ناشب١ تػبب نطضا ، َٚع

أَا يف ايكإْٛ :ٖٛ اطالم َعًَٛات أٚ اؾاعات ناشب١ ، أٚ سكٝك١ٝ شات خكٛق١ٝ ، أٚ تًُٝشات  

عٔ ؾدل أٚ َؤغػ١ ، مما ٜػبب شيو نطضا يًُؿٗط ب٘ أٚ َعاْا٠ ، ٚقػِ ايتؿٗرل يف ايكإْٛ اىل 

 writtenايتؿٗرل ايهتابٞ ،)( ، oral defamationٚقػُني ُٖا : ايتؿٗرل ايؿؿٟٛ )

defamation ٟٚمل تؿطم بعض ايكٛاْني بٝٓ٘ ٚبني ايكصف نُا يف ايكإْٛ االْهًٝع )

(Defamation. )20 

———— 
،املبسع ؾطح املكٓع عامل ايهتب  790قؿش١  790، 416،َاز٠  92، زت١ً االسهاّ ايعسي١ٝ َاز٠  73/ 20ٜٓعط :املبػٛط   15

 1املكٓع يؿُؼ ايسٜٔ ايبعًٞ َهتب١ ايػٛازٟ ط ، املطًع ع٢ً أيؿاظ 13/35،املٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ  4/134برلٚت 

،2003  . 
 . 263-12/262، تاز ايعطٚؽ  170ؾكٌ ايؿني املعذ١ُ ،شتتاض ايكشاح : 4/431ٜٓعط: يػإ ايعطب   16
،شتتكط اختالف ايعًُا٤  9/289، بسا٥ع ايكٓا٥ع  3/131،اشلسا١ٜ ؾطح بسا١ٜ املبتسئ  7/134ٜٓعط : األّ يًؿاؾعٞ ،  17

3/360 . 
 غٛض٠ ايٓٛض . 2اآل١ٜ دع٤ َٔ   18
 . 9/261، املػين  4/164،ؾطح َٓش١ ادتًٌٝ  9/261، املػين  1/154ٜٓعط :ضٚن١ ايطايبني   19
زضاغ١ َكاض١ْ يعٜاز ؾاحل بؿابؿ١ ،أططٚس١  -ٜٓعط :َس٣ َال١ُ٥ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ذتُا١ٜ زلع١ االْػإ ٚاعتباضٙ َٔ ايتؿٗرل  20

                                                                                                                                                                                                                → → 
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 املطًب ايجاْٞ :األيؿاظ شات ايك١ً :.

.اإلعالٕ : َؿتل َٔ أعًٔ ٜعًٔ األَط ،ٚعال١ْٝ إشا ؾاع األَط ٚظٗط ،ؾتبني يٓا إٕ االعالٕ يف 1

 21ؿ٤ٞ ،ٚايعال١ْٝ خالف ايػط .االقٌ إظٗاض اي

اقطالسا : ٚدست أنجط َٔ تعطٜـ يإلعالٕ ؾكس عطؾت٘ زا٥ط٠ املعاضف ايؿطْػ١ٝ ،ٚعطؾت٘ مجع١ٝ  

ايتػٜٛل االَطٜه١ٝ ، ٚعطؾ٘ بعض ايباسجني بتعاضٜـ شتتًؿ١ ، يهٔ خالق١ األَط أقٍٛ : ٖٛ األْؿط١ 

َٓتر َعني أٚ خس١َ ، َٔ خالٍ ايٓؿط  اإلعال١َٝ يتعطٜـ ادتُٗٛض بؿطنات أٚ مجعٝات أٚ أؾدام أٚ

  22يف ايكشـ ، أٚ ٚغا٥ٌ األعالّ األخط٣ ، بػ١ٝ اغتُايت٘ يتكبٌ ايؿ٤ٞ املعًٔ عٓ٘ .

.اإلظٗاض : ظٗط ٜعٗط ظٗٛضا ، إشا بطظ بعس خؿا٤ ،َٚٓ٘ ٜكاٍ ظٗط اذتٌُ إشا تبني ٚدٛزٙ ،ٚظٗط يٞ 2

 23نصا ،إشا عًِ َا مل ٜهٔ ٜعًِ .

ٜعًِ أعالَا ، ٚأعًُ٘ االَط ، أٟ أخدلٙ ب٘ ،ٚعًُت ع٢ً ايؿ٤ٞ عال١َ  .األعالّ : َكسض أع3ًِ

 24،أٟ األثط بايؿ٤ٞ ايصٟ ٜتُٝع ب٘ عٔ غرلٙ ، ٚايعًِ ،ايطا١ٜ .

اقطالسا : ْؿط اذتكا٥ل ٚاألخباض بني ادتُاٖرل، َٔ خالٍ ٚغا٥ٌ اإلعالّ ، نايكشاؾ١ ٚاإلشاع١  

 25 ١ٝ ايتؿاِٖ ٚاإلقٓاع ، أٚ دتًب ايتأٜٝس .ٚايػُٝٓا ، ٚاحملانطات ٚايٓسٚات ، ٚغرلٖا ، بػ

.اإلؾؿا٤ : ؾؿا خدلٙ ٜؿؿٛ ؾؿٛا ،إشا شاع ، ٚؾؿا ايؿػاز اْتؿط ،ٖٚٛ عاّ يف نٌ ؾ٤ٞ ، َٚٓ٘ اؾؿا٤ 4

 26ايػط ٚتؿؿٞ اذتدل ، اشا نتب ع٢ً ناغس ضقٝل .

،ٚاملطاز ب٘  اقطالسا : ال خيتًـ املع٢ٓ ايًػٟٛ عٔ املع٢ٓ االقطالسٞ ،يهٔ اقذلٕ ايػط باإلؾؿا٤ 

  27إشاع١ األخباض ٚاألغطاض بؿهٌ َتعُس .

.اإلؾاع١ : َؿتك١ َٔ ايؿعٌ أؾاع ، اَا ايؿا٥ع١ ؾُؿتك١ َٔ ايؿعٌ ؾاع ارتدل ٜٚؿٝع ؾٝعٛع١ ، 5

 28أٟ شاع ، ٚغِٗ َؿاع ٚؾا٥ع ، أٟ غرل َكػِ .

َكسض َٛثٛم اقطالسا : ٖٞ املعًَٛات ٚاألؾهاض اييت ٜتٓاقًٗا ايٓاؽ زٕٚ إٔ تهٕٛ َػتٓس٠ اىل  
     → → 

ع١ زَؿل ،َٓؿٛض يف زت١ً ادتاَع١ اإلغال١َٝ يًسضاغات االقتكاز١ٜ ٚاإلزاض١ٜ ، اجملًس ايعؿطٕٚ ، زنتٛضاٙ ن١ًٝ اذتكٛم داَ

 .http://www.iugaza.edu، ْكال عٔ ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات ،  660- 621،  2012ايعسز ايجاْٞ ، ْٜٛٝٛ 

ps/ar/periodical/ 
 .408/ 35، تاز ايعطٚؽ  2/625عذِ ايٛغٝط ، امل 13/228ٜٓعط : يػإ ايعطب ؾكٌ ايعني امل١ًُٗ :  21
ٜٓعط : عًِ االدتُاع ادتُاٖرلٟ ٚبٓا٤ االتكاٍ ، يكباضٟ ستُس ازلاعٌٝ ، زاضغ١ يف اإلعالّ ٚاجتاٖات ايطاٟ ايعاّ ، َٓؿأ٠   22

ادتاَع١  ، ْكال عٔ ضغاي١ َادػترل يًطايب١ قؿا٤ ستُس املبٝض ، ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ ، 56املعاضف باإلغهٓسض١ٜ : 

 8، : 2009اإلغال١َٝ غع٠ 
 . 471/ 3، َكاٜٝؼ ايًػ١  1/197، شتتاض ايكشاح ظ ٖـ ض  ، 4/523ٜٓعط : يػإ ايعطب ؾكٌ ايعا٤ املعذ١ُ   23
 . 4/109، َعذِ َكاٜؼ ايًػ١ ، زاض ايؿهط ، َاز٠ عًِ   ، 419-12/419ٜٓعط : يػإ ايعطب ؾكٌ ايعني امل١ًُٗ   24
، ْكال عٔ َٛقع نتب  1968ايعا١َ ٚاإلعالّ ، ز إبطاِٖٝ إَاّ ، َهتب١ األصتًٛ املكط١ٜ ايكاٖط٠ ، ٜٓعط : ؾٔ ايعالقات  25

 . 186ايعالقات ايعا١َ ، ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات : 
 . 1/240، شتتاض ايكشاح ف ف ا  ، 15/155ٜٓعط: يػإ ايعطب   26
،زضض ايػًٛى يف  1/28اَع١ اإلغهٓسض١ٜ ،ايطبع١ األٚىل ، ٜٓعط :ايػٝاغ١ يًؿاضابٞ، حتكٝل ؾؤاز امحس َؤغػ١ ؾباب ادت  27

 . 1/71غٝاغ١ٝ املًٛى يًُاٚضزٟ حتكٝل ؾؤاز امحس ، زاض ايٛطٔ ، ايطٜاض 
، شتتاض  3/1240، ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ َاز٠ ؾٝع    8/191ٜٓعط : يػإ ايعطب ؾكٌ ايؿني املعذ١ُ   28

 . 1/171ايكشاح ف ٟ ع   ، 
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  29ٜؿٗس بكشتٗا ، أٚ ٖٞ ايذلٜٚر رتدل شتتًل ال أغاؽ ي٘ َٔ ايٛاقع ، أٚ قس حيٟٛ ايٝػرل َٔ اذتكٝك١ .

.اجملاٖط٠ : َؿتك١ َٔ ايؿعٌ داٖط جياٖط زتاٖط٠ ٚدٗاضا، ٚداٖط بايعسا٠ٚ بسأ٠ بٗا ،ٚداٖط باألَط 6

ََٚيا َِٗط نؿؿ٘ ، ٚأقً٘ ضؾع ايكٛت قاٍ تعاىل : ) َٗا ُتَدأؾِت ََٚيا ٔتَؤبَكًَا َتِذ َٔ َٚاِبَتٔؼ ٔب َغٔبًّٝا  َشٔيَو َبِٝ
30.31 

اقطالسا : ال خيتًـ املع٢ٓ ٖٓا يهٔ قس ٜأتٞ َهاؾا أٚ َهاف ايٝ٘ ، ضتٛ قٛيو اجملاٖط٠ باملعك١ٝ ،  

أٟ اذتسٜح بٗا أٚ ايكٝاّ بٗا أَاّ ايٓاؽ ، أٚ ايكال٠ ادتٗط١ٜ ،ٖٚٛ ضؾع املكًٞ قٛت٘ إشا قطأ ايكطإ 

 32ا املداؾت١ . ٚنسٖ

 املطًب ايجايح :اقػاّ ٚاثاض ايتؿٗرل :.

 ٜكػِ ايتؿٗرل اىل عس٠ أقػاّ :

 .بإعتباض سهُ٘ :1

َٔ  : (أ. تؿٗرل َباح : ٖٚٛ ايتؿٗرل ايصٟ ٜطاؾل إقا١َ اذتسٚز ،قاٍ تعاىل  َٔ َُا َطا٥َٔؿ١ْ  ُٗ َِٗس َعَصاَب َِٚيَِٝؿ

َٔٓٔنَي ُُِؤ ؿغ ايكطآْٞ تسٍ ع٢ً ايٛدٛب ، يهٓ٘ ٖٓا َباح ٚيٝؼ ، قاٍ ايؿكٗا٤ ٚ املؿػطٕٚ قٝػ١ اي33ً(اِي

ٚادبا ، ٚاملككٛز بايطا٥ؿ١ ، َٔ ايٛاسس اىل األيـ ، ٚعهٛض طا٥ؿ١ َٔ املػًُني تكاّ اذتسٚز ، ٚؾٝ٘ 

ؾٛا٥س نجرل٠ شنطٖا املؿػطٕٚ ، َٓٗا اإلعتباض مبا ؾٗسٚا ، ٖٚصا األَط املِٗ يف اإلؾٗاض ٖٓا ، ثِ يٝبًؼ 

إعا١ْ ٚيٞ األَط يف تٓؿٝص اذتهِ ، ٚقاٍ بعهِٗ ٜؿٗط بِٗ ألِْٗ أٌٖ خعٟ ، نُا يف ايؿاٖس ايػا٥ب ، ٚ

ِْ قطع ايططٜل قاٍ تعاىل :) ِِ ٔؾٞ اِيآٔخَط٠ٔ َعَصاْب َعٔعٝ ُٗ ََٚي ْٟ ٔؾٞ ايٗسَِْٝا  ِِ ٔخِع ُٗ   (35. 34(َشٔيَو َي

ؿاع عٓ٘ ٜٚكاٍ ب. تؿٗرل ستطّ : ٖٚٓا ايتؿٗرل ٜهٕٛ بكٛض َتعسز٠ ،ؾاشا نإ ايؿدل بط٦ٜا مما ٜ

ِِ ؾٝ٘ ،أقبح ايتؿٗرل ستطَا ؛ يكٛي٘ تعاىل : ) ُٗ ََُٓٛا َي َٔ آ ِٕ َتٔؿَٝع اِيَؿأسَؿ١ُ ٔؾٞ ائَّصٜ َٕ َأ َٔ ُٜٔشٗبٛ ٕٖ ائَّصٜ ٔإ

َٕ ُُٛ ِِ َيا َتِعًَ ََٚأُِْت  ُِ َٚايَُّ٘ َِٜعًَ َٚاِيآٔخَط٠ٔ  ِْ ٔؾٞ ايٗسَِْٝا  دٌ أؾاع ٚقٛي٘ عًٝ٘ ايػالّ :)أميا ض 36 (َعَصاْب َأٔيٝ

ع٢ً ضدٌ َػًِ ن١ًُ ٖٚٛ َٓٗا بط٤ٟ، ٜط٣ إٔ ٜؿٝٓ٘ يف ايسْٝا نإ سكا ع٢ً اهلل تعاىل إٔ ٜطَٝ٘ بٗا يف 

, ٚإشا نإ املؿٗط ب٘ ٜتكـ مبا ؾٗط ب٘ يهٓ٘ غرل زتاٖط ب٘ ، ٚال ٜهط غرلٙ بؿعً٘ ، نإ  37 ايٓاض (

———— 
ط : اإلؾاع١ تعطٜؿٗا ٚأْٛاعٗا ٚعٛاٌَ اْتؿاضٖا ، ز. قدلٟ ستُس خًٌٝ أغتاش ايؿًػؿ١ ظاَع١ ارتططّٛ َكاٍ َٓؿٛض يف ٜٓع  29

 ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات .
 ، غٛض٠ االغطا٤ . 110دع٤ َٔ اآل١ٜ   30
، َاز٠ دٗط   ، شتتاض  1/487، 1979ٜٓعط : َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١ يًطاظٟ حتكٝل عبس ايػالّ ٖاضٕٚ ، زاض ايؿهط ،   31

 . 1/63ايكشاح ز ٖـ ض   ، 
 ، ايتٓعٌٜ ٚعٕٝٛ األقاٌٜٚ يف ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ ايهؿاف عٔ سكا٥ل،  3/264ٜٓعط : َعاْٞ ٚأعطاب ايكطإ يًعداز ،  32

 . 1/169 ،برلٚت  –ايذلاخ ايعطبٞ  إسٝا٤زاض  ًعشتؿطٟ ،ي
 غٛض٠ ايٓٛض . 2دع٤ َٔ اآل١ٜ   33
 املا٥س٠ .غٛض٠ 33دع٤ َٔ اآل١ٜ   34
،  3/582، َؿاتٝح ايػٝب يًطاظٟ 2/495ٜٓعط :عط ايعًّٛ املػ٢ُ  تؿػرل ايػُطقٓسٟ   ، ألبٞ ايًٝح ايػُطقٓسٟ ،  35

، زضض اذتهاّ  4/305، ايصخرل٠ يًكطايف  4/221، بسا١ٜ اجملتٗس ْٚٗا١ٜ املكتكس  7/60بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع 

 .3/342 ؾك٘ األَاّ ايؿاؾعٞ يًؿرلاظٟ ، املٗصب يف 2/62ؾطح غطض األسهاّ 
 غٛض٠ ايٓٛض . 19اآل١ٜ دع٤ َٔ   36
، ٚاملػين عٔ  1992،  1زَؿل ، ط –أخطد٘ ابٔ أبٞ ايسْٝا يف نتاب٘ ، شّ ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ت بؿرل ستُس ، َهتب١ شض ايبٝإ   37

                                                                                                                                                                                                                → → 
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يػالّ ، بكٛي٘ : )أتسضٕٚ َا ايػٝب١ ، قاٍ ايتؿٗرل ستطَا أٜها ، ٖٚٛ َٔ باب ايػٝب١ اييت ْٗاْا عٓٗا عًٝ٘ ا

، َٚٔ ايكٛض األخط٣ أٜها ، تؿٗرل اإلْػإ بٓؿػ٘ ، بإٔ ٜهٕٛ قاسب  38: ٖٛ شنط أخاى مبا ٜهطٙ (

َعك١ٝ ٚحيسخ ايٓاؽ عٔ َعكٝت٘ ، اييت غذلٙ اهلل بٗا ، نُا قاٍ عًٝ٘ ايػالّ : )نٌ أَيت َعاؾ٢ إال 

 40. 39اجملاٖطٜٔ (

 .بإعتباض املؿٗط : 2

أ. تؿٗرل ٜكّٛ ب٘ ٚيٞ األَط غٛا٤ نإ اذتانِ ، أٚ ايكانٞ ، ٖٚٛ يف قٛضتني ، ايكٛض٠ تؿٗرل عٓس 

َٔٓٔنَي إقا١َ اذتسٚز أٚ ايتععٜط ، قاٍ تعاىل :) ُُِؤ َٔ اِي َٔ َُا َطا٥َٔؿ١ْ  ُٗ َِٗس َعَصاَب ،ؾتكاّ اذتسٚز مبأل َٔ  41(َِٚيَِٝؿ

ايتععٜط إٕ عًِ اذتانِ ؾٝ٘ َكًش١ ،قاٍ املاٚضزٟ  ايٓاؽ يعدط املصْب ، ٚالتعاظ االخطٜٔ ب٘ ،ٚنصا يف

،  42:)يألَرل إشا ضأ٣ َٔ ايكالح يف ضزع ايػؿ١ً إٔ ٜؿٗط بِٗ ٜٚٓازٟ عًِٝٗ ظطا٥ُِٗ غاؽ ي٘ شيو (

أَا ايكٛض٠ األخط٣ تؿٗرل ٜكّٛ ب٘ ايكانٞ ألقشاب املعاقٞ ، ايػا١ٜ َٓ٘ ي٦ال خيسع ايٓاؽ بِٗ ،نايصٟ 

 43ايبعض ، ٚؾاٖس ايعٚض .خيازع ايٓاؽ ٜٚػتػٌ غؿ١ً 

ب. تؿٗرل ٜكّٛ ب٘ احملهّٛ : َٚٔ قٛض ٖصا ايتؿٗرل ، تؿٗرل ايٓاؽ بعهِٗ ببعض ، نُا شنطْا 

شيو يف قٛض ايتؿٗرل احملطّ ، ٚتؿٗرل ايٓاؽ يًشانِ ايعامل ،إٔ نإ َٔ باب ايٓكح ي٘ ، أٚ َٔ باب 

  44تأيٝب ايطع١ٝ عًٝ٘ ، يًجٛض عًٝ٘ ٚضزع٘ عٔ ايعًِ . 

 اض املؿٗط ب٘ :.باعتب3

أ. تؿٗرل يألؾطاز :ٖٛ ايصٟ جيطٟ بني ايٓاؽ بصنط ايبعض عٝٛب بعض ،أٚ االْتكام َٔ األخطٜٔ 

، َٔ خالٍ ايتطاٍٚ ع٢ً األعطاض ٚايػُع١ ، ٚاملها١ْ االدتُاع١ٝ ، ٚاظزضا٤ األزٜإ أٚ املعتكسات 

 ،ايعطؾ١ٝ أٚ ايعؿا٥ط١ٜ . 

     → → 

اإلسٝا٤ ألبٞ ايؿهٌ ايعطاقٞ ، زاض ابٔ سعّ محٌ األغؿاض يف االغؿاض يف ختطٜر َا يف اإلسٝا٤ َٔ األخباض ، َطبٛع بٗاَـ 

، ٚقاٍ أخطد٘ ابٔ أبٞ ايسْٝا َٛقٛؾا ع٢ً أبٞ ايسضزا٤ ، ٚضٚاٙ ايطدلاْٞ بًؿغ أخط  1/1048،  2005،  1برلٚت ط

َطؾٛعا َٔ سسٜج٘ ، ٚأخطد٘ أٜها ابٔ أبٞ ٖٚب يف ادتاَع يف اذتسٜح ، باب ايبػٞ ، ت َكطؿ٢ سػٔ ، زاض ابٔ ادتٛظٟ ، 

، ٚأخطد٘ اشلٝجُٞ يف زتُع ايعٚا٥س َٚٓبع ايؿٛا٥س ، ت سػاّ املكسغٞ ، َهتب١ املكسغٞ  1/390،  1995، 1ط ايطٜاض

،  1981 5، ٚاملتكٞ اشلٓسٟ يف نٓع ايعُاٍ ت :بهط٣ سٝاْٞ ، قؿ٠ٛ ايػكا ، َؤغػ١ ايطغاي١ ط 1994ايكاٖط٠ ، 

16/38  . 
، ٚايذلَصٟ يف غٓٓ٘  4/420ٚأبٛ زاٚز يف غٓٓ٘ ،باب يف ايػٝب١  ، 4/2001أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘ ، باب حتطِٜ ايػٝب١   38

 268/ 10،ٚقاٍ سسٜح سػٔ قشٝح ، ٚايٓػا٥ٞ يف غٓٓ٘ ايهدل٣ باب ٚال ٜػتب بعههِ بعها ،  4/329باب ايػٝب١ ، 

 . 10/417، ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ ايهدل٣ 
 قشٝش٘ باب ايٓٗٞ عٔ ٖتو ؾط ايٓؿؼ ، َٚػًِ يف 8/20اخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ باب ؾط املؤَٔ ع٢ً ْؿػ٘   39

، ٚايطدلاْٞ يف َعذُ٘ ايكػرل باب َٔ  8/572، ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘ ايهدل٣ باب َا دا٤ يف االغتتاض بػذل اهلل  4/2291

 . 1/378ازل٘ عبس اهلل 
املسخٌ البٔ اذتاز ،  6/410،ايسض املدتاض ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ  2/279ٜٓعط :ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ ع٢ً ضغاي١ ابٔ أبٞ ظٜس   40

1/202  ،3/209 . 
 ، غٛض٠ ايٓٛض . 4دع٤ َٔ اآل١ٜ   41
، ٚٚدست٘ اٜها يس٣ ايكانٞ ابٞ ٜع٢ً ايؿطا٤ ،يف نتاب٘ االسهاّ ايػًطا١ْٝ  1/324االسهاّ ايػًطا١ْٝ يًُاٚضزٟ   42

1/260 . 
 ، 5/234،ؾطح ؾتح ايكسٜط 7/60ٜٓعط : بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع   43
 . 1/33ّ ، 1988:ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ يف ايؿؤٕٚ ايسغتٛض١ٜ ٚارتاضد١ٝ ٚاملاي١ٝ ، عبس ايٖٛاب خالف ، زاض ايكًِ ،  ٜٓعط  44
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ٛع١ األؾطاز ، بإطالم املعًَٛات ايكشٝش١ ، أٚ ب. تؿٗرل يًُؤغػات : ٖٛ قٝاّ ايؿطز أٚ زتُ

اإلؾاعات ايهاشب١ ، أٚ االؾذلا٤ات ، اييت متؼ نٝإ غٝاغٞ ، أٚ َؤغػ١ ، أٚ مجاع١ ، أٚ طا٥ؿ١ ،ٚ تػبب 

 شلِ َعاْا٠ ، أٚ خػاض٠ َاي١ٝ ، أٚ اظزضا٤ األخطٜٔ شلِ .

  .بإعتباض ايػا١ٜ َٓ٘ :4

اٜكاع عكٛب١ ع٢ً املصْب ، اييت ٜهٕٛ شلا زٚضا اندل يف أ. تؿٗرل عكٛب١ :يعٌ ايػا١ٜ َٔ ايتؿٗرل 

ظدطٙ ، ٚشلا اثط َعٟٓٛ يف ْؿػ٘ ، ٚتؤزٟ اىل حتكٝل اثط اندل مما تؤزٜ٘ ايعكٛب١ املاز١ٜ ، ؾاإلْػإ ادتُاعٞ 

بطبع٘ ، ٚحيػب يًُذتُع اندل سػاب ، َٚٔ قٛض ايتٛبٝذ ، االؾٗاض ع٢ً ضؤٚؽ ارتال٥ل ، ؾٝهٕٛ 

عدل٠ ٚعع١ يػرلٙ ، ٚقٌٝ يف االؾٗاض تٓهٌٝ يًعاْٝني ،ٚؾٝ٘ تكطٜع ،ٚتٛبٝذ ،ٚؾهٝش١ ايؿدل املؿٗط ب٘ ،

 45اشا نإ عهٛض ايٓاؽ .

ب. تؿٗرل اعالّ : ٖٚٓا ٜتِ ايتؿٗرل إلعالّ ايٓاؽ عاي١ َع١ٓٝ ، ي٦ال ٜكٝبِٗ نطض أٚ غطض َٔ 

١ ، ٚايتؿٗرل بايطبٝب بعض األؾطاز ، نايتؿٗرل بؿاٖس ايعٚض ، أٚ ايتؿٗرل بأقشاب املعاقٞ ٚايؿػك

ايػ٤ٞ ، ٚايتؿٗرل بايتادط أٚ شا ايكٓع ايػاف ، ٚاملؿيت املعٌ ، ٚايتؿٗرل بطٚا٠ اذتسٜح ، يف باب ادتطح 

 46ٚايتعسٌٜ .

ز. تؿٗرل ْكٝش١ ، قس ٜؿب٘ ايكٛض٠ ايػابك١ ، يهٔ ايكٛض٠ االٚىل تهٕٛ تؿٗرلا يًذُٗٛض ، ؾٗٞ 

تهٕٛ خاق١ ، ؾال ٜؿٗط بايؿدل اال إشا طًب َٓ٘ شيو َٔ قٛض ايتؿٗرل ايعاّ ، أَا ٖصٙ ايكٛض٠ ؾ

  47،بإٔ ٜػأٍ عٔ ساٍ ايؿدل ، إَا يًُكاٖط٠ ، أٚ يًُؿاضن١ ، نُا قاٍ عًٝ٘ ايػالّ : )ايسٜٔ ْكٝش١(

ز. تؿٗرل نطا١ٖٝ : ٖٓا ٜهٕٛ ايساؾع َٔ ايتؿٗرل ايهطا١ٖٝ ، ؾٝكّٛ املؿٗط بإطالم َعًَٛات أٚ 

َع١ٓٝ ، ال يؿ٤ٞ ؾكط يهطاٖٝت٘ شلصا ايؿطز أٚ املؤغػ١ ، ؾٝكّٛ اؾاعات ناشب١ عٔ ؾدل أٚ َؤغػ١ 

 بإشاع١ االؾذلا٤ات ، إلٜكاع ايهطض باملؿٗط ب٘ ، ؾٝػبب ي٘ َعاْا٠ ٚاظزضا٤ َٔ ايػرل جتاٖ٘ .

ٖـ .تؿٗرل يإلغا٠٤ : ٖٚٛ َساض عجٓا عًٝ٘ ، ٖٚٛ انجط قٛض ايتؿٗرل اْتؿاضا يف ايٛقت اذتايٞ ، 

إطالم َعًَٛات َػًٛط١ ،يإلغا٠٤ يآلخط ،ٚتكًٌٝ سعٛظ٘ ، ٚدعٌ ايٓاؽ تؿكس  ٚاشلسف َٔ ٖصا ايتؿٗرل

 ايجك١ ب٘ ٚايععٚف عٓ٘ .

 .بإعتباض اجملاٍ ايصٟ ٜتٓاٚي٘ ايتؿٗرل :5

أ. تؿٗرل اقتكازٟ :حيسخ ٖصا ايٓٛع بني املؤغػات ايتذاض١ٜ ْتٝذ١ يًُٓاؾػ١ ايػرل َؿطٚع١ ، 

خاط١٦ يإلغا٠٤ دت١ٗ جتاض١ٜ ، يتكًٌٝ سعٛظٗا ، ٚاْتؿاع ؾٝطًل بعض األؾطاز ،أٚ املؤغػات َعًَٛات 

 املؿٗط بصيو ، يتشكٝل َهاغب٘ ، ٚظٜاز٠ سعٛظ٘ ع٢ً سػاب املؿٗط ب٘ .

ب. تؿٗرل غٝاغٞ :ٚبطظ ٖصا ايٓٛع يف ايٛقت ايطأٖ ،ٚؾاع بني ايٓاؽ ٚتٓاٚيت٘ ٚغا٥ٌ االعالّ 

———— 
، زضض اذتهاّ ؾطح زت١ً  6/8.، تؿػرل ابٔ نجرل 2521/ 8، تؿػرل ابٞ سامت  2/29ٜٓعط :َعاْٞ ايكطإ ٚاعطاب٘ يًعداز :  45

 . 4/458االسهاّ ،
 . 4/458زت١ً األسهاّ ٜٓعط :زضض اذتهاّ ؾطح   46
، ٚأبٛ زاٚز يف  1/74،َٚػًِ يف قشٝش٘ ، باب ايسٜٔ ايٓكٝش١  1/21أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ ،باب ايسٜٔ ْكٝش١   47

، ٚايٓػا٥ٞ يف غٓٓ٘ ايهدل٣ ، باب  3/388، ٚايذلَصٟ يف غٓٓ٘ ، ايباب ايػابل ،  4/441غٓٓ٘ ، باب ايسٜٔ ايٓكٝش١ ،

 . 7/188ايٓكٝش١ يإلَاّ 
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ات ايػٝاغ١ٝ املدتًؿ١ ، ٖٚسؾ٘ اإلسذلاب ؾٝشسخ ايتؿٗرل بني قطيب اذته١َٛ ٚاملعاضن١ أٚ بني ايهٝاْ

 ايػٝاغٞ ،ٚعطض غ٦ٝات ارتكِ ، الغتُاي١ ادتُٗٛض ،ٚحتكٝل َهاغب غٝاغ١ٝ .

ز. تؿٗرل ادتُاعٞ :أٚ ايتؿٗرل اإليهذلْٚٞ ،ٖٚٛ ايصٟ ٜهٕٛ عدل َٛاقع ايتٛاقٌ االدتُاعٞ ، 

الم َعًَٛات سكٝك١ شات َٔ خالٍ ايػب ٚايكصف ، ٚايكٛض ٚايتعبرلات ايعٓكط١ٜ ٚايطا٥ؿ١ٝ ،أٚ اط

طابع ؾدكٞ ، ايػا١ٜ َٓٗا ايتؿٗرل ببعض ايؿدكٝات االدتُاع١ٝ ، ٚايٌٓٝ َِٓٗ َٔ خالٍ ٖصٙ 

 ايتدطقات ٚاملعًَٛات .

 آثاض ايتؿٗرل :.

يف ن٤ٛ سسٜجٓا عٔ ايتؿٗرل تبني أْ٘ قس ٜذلى أنطاضا َاز١ٜ ، ناإلغا٠٤ اىل ؾطن١ أٚ َٓتٛز َعني  

١ ، تػبب ععٚف ادتُٗٛض عٓ٘ ، أٚ أنطاض َع١ٜٛٓ ، ناالظزضا٤ يؿهط أٚ ،عدل اطالم َعًَٛات خاط٦

َصٖب َعني ، أٚ يًػُع١ ، أٚ يًتػكٝط ايػٝاغٞ ، ٖٚٞ نجرلا َا حتسخ بني األسعاب ايػٝاغ١ٝ املتٓاسط٠ 

، ٚقس خيتًـ َس٣ ايهطض املتٛيس َٔ ٖصا ايتؿٗرل َٔ ساي١ اىل أخط٣ ، ٚتتؿاٚت أٜها ْعط٠ ايٓاؽ اىل 

ؾُِٓٗ َٔ ٜطدح ادتاْب املعٟٓٛ ع٢ً املازٟ ، ٖصا َٔ د١ٗ ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ ، ؾكس تهٕٛ اآلثاض  اآلثاض

 يؿذل٠ قكرل٠ ، ٚقس تهٕٛ يؿذلات ط١ًٜٛ .

 ايؿطم بني ايتؿٗرل ٚايكصف 

ٚدست بعض ايكٛاْني ال تؿطم بني ايتؿٗرل ٚايكصف ، يهٔ ايؿكٗا٤ ؾطقٛا بُٝٓٗا ، ٚسكٝك١ األَط  

تؿٗرل ٚايكصف ، َٔ سٝح نٕٛ األثٓني ٜكٝبإ اعتباض األْػإ ٚؾطؾ٘ ،ٚميهٔ ٜٛدس تساخٌ بني اي

َعطؾ١ ايؿطم بُٝٓٗا َٔ خالٍ تعطٜـ ايكصف ، ؾايكصف يػ١ :ٖٛ عباض٠ عٔ ايطَٞ َطًكا ، أَا اقطالسا 

 :ٖٛ ايطَٞ بايعْا قطحيا ، ٚعٓس اذتٓاب١ً ايطَٞ بايعْا ٚايًٛاط ، ٖٚٛ ايكصف املٛدب يًشس ، ٚؾٝ٘ ؾططإ

ِِ َِٜأُتٛا  إسكإ املكصٚف ، ٚعذع ايكاشف عٔ إثبات٘ بايب١ٓٝ ، قاٍ تعاىل :) ِٖ َي ُُِشَكَٓأت ُث َٕ اِي َُٛ َٔ َِٜط َٚائَّصٜ

َُأْنَي َدًَِس٠ّ ِِ َث ُٖ ََٗسا٤َ َؾاِدًُٔسٚ أَا ايتؿٗرل ؾٗٛ ايػباب ، ٚايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ، ٖٚصٙ نًٗا يٝؼ  48(ٔبَأِضَبَع١ٔ ُؾ

ُّا  : )، قاٍ تعاىل49ؾٝٗا سس  َٚٔإِث َِٗتاّْا  ًَُُٛا ُب ََا اِنَتَػُبٛا َؾَكٔس اِسَت ََٔٓأت ٔبَػِٝٔط  ُُِؤ َٚاِي َٔٓٔنَي  ُُِؤ َٕ اِي َٔ ُِٜؤُشٚ َٚائَّصٜ

ُُ ،ٚقٛي٘ تعاىل : ) 50(َُٔبّٝٓا  ُِٖت ََِّٝتا َؾَهٔط َِ َأٔخٝ٘ٔ  ٌَ َيِش ِٕ َِٜأُن ِِ َأ ِِ َبِعّها َأُٜٔشٗب َأَسُسُن ُٛٙ ََٚيا َِٜػَتِب َبِعُهُه

ٖٛاْب  ٕٖ ايََّ٘ َت َ٘ ٔإ ِْضَٚاٖتُكٛا ايًَّ ِِ ٚقاٍ )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( : ) 51( ٔسٝ ََٚأِعَطاَنُه  ِِ َٛاَيُه َِ ََٚأ  ِِ ََا٤َُن ٕٖ ٔز َؾٔإ

ََٖصا  ِِ ِٗٔطُن ََٖصا، ٔؾٞ َؾ  ِِ ًَٔسُن ََٖصا، ٔؾٞ َب  ِِ َُٔه ِٛ َٜ ١ََٔ ّْ، َنُشِط ِِ َسَطا  . 52(َعًَُِٝه

———— 
 ، غٛض٠ ايٓٛض . 4دع٤ َٔ اآل١ٜ   48
، ايعٓا١ٜ  3/199، تبني اذتكا٥ل يًعٜعًٞ  24/241، تاز ايعطٚؽ م ش ف   ، 9/277ٜٓعط :يػإ ايعطب ؾكٌ ايكاف ،   49

 ايسٜٔ يدلٖإ املكٓع ، ؾطح يف ، املبسع 4/224، بسا١ٜ اجملتٗس  2/1075، ايهايف يف ؾك٘ اٌٖ املس١ٜٓ  5/316ؾطح اشلسا١ٜ 

 . 9/75، 2003ايطٜاض،  ايهتب، عامل ، زاض
 ، غٛض٠ االسعاب . 58دع٤ َٔ اآل١ٜ   50
  ، غٛض٠ اذتذطات . 12دع٤ َٔ اآل١ٜ  51
،  3/1305، َٚػًِ يف قشٝش٘ باب تػًغ حتطِٜ ايسَا٤  2/176أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ ، باب ارتطب١ أٜاّ ٢َٓ ،   52

، ٚايٓػا٥ٞ  2/122، ٚأبٛ زاٚز يف غٓٓ٘ ٕ ، باب قؿ١ سر ايٓيب ، 3/1015ٚابٔ َاد٘ يف غٓٓ٘ ، باب ارتطب١ ّٜٛ ايٓشط 

 .  4/250،ٚابٔ خعمي١ يف قشٝش٘ ارتطب١ ّٜٛ عطؾ١ ، 4/189يف غٓٓ٘ ايهدل٣ باب ارتطب١ ّٜٛ ايٓشط ،
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 ؾذلا٤ ايؿطم بني ايتؿٗرل ٚاال

َٕ اِؾَتَطاُٙاالؾذلا٤ ٖٛ ايهصب ٚاالختالم ، قاٍ تعاىل : )  ِّ َُٜكُٛيٛ َٔ ، ٚقٛي٘ تعاىل : ) 53(َأ ٕٖ ائَّصٜ ٌِ ٔإ ُق

َٕ َٕ َع٢ًَ ايَّ٘ٔ اِيَهٔصَب َيا ُِٜؿًُٔشٛ ٚمل ٜؿطم بعض ايؿكٗا٤ بني ايؿط١ٜ أٚ االؾذلا٤ ، ٚايكصف ؛الٕ  54(َِٜؿَتُطٚ

ؾاضب ارتُط إشا غهط ٖص٣ ، ٚإشا ٖص٣ اؾذل٣ ، ٚسس املؿذلٟ مثإْٛ دًس٠ ،  عًٞ )ضنٞ اهلل عٓ٘( قاٍ: يف

أٟ سس ايكصف ، يهٔ خيتًـ ايكصف عٔ االؾذلا٤ ، الٕ االؾذلا٤ أعِ ،ٚ ايتؿٗرل أعِ َٔ االؾذلا٤ ، الٕ 

ايتؿٗرل قس ٜتٓاٍٚ َعًَٛات قشٝش١ ، يهٓٗا شات خكٛق١ٝ ، ٚاالؾذلا٤ ؾٝ٘ ايتععٜط ،ٚقس ٜكٌ اىل اذتس 

 55أٟ سس ايكصف إٕ اغتٛؾ٢ ؾطٚط ايكصف ،أَا ايتؿٗرل ؾؿٝ٘ ايتأزٜب .

 املبشح ايجايح :.

 املطًب االٍٚ: سهِ ايتعٜٛض عٔ ايتؿٗرل االعالَٞ عٓس ايؿكٗا٤ :

اختًؿٛا يف ، يهٔ َط ٚاتؿل دٌ ايؿكٗا٤ ع٢ً ٖصا االٖصا ايٓٛع َٔ ايهطض ،  ايؿاضع اذتهِٝ سطّ 

ذتك٘ نطض َعٟٓٛ ، اىل ؾطٜكني : َِٓٗ َٔ أداظٙ ، َِٚٓٗ َٔ َٓع٘ ،  دٛاظ زؾع املاٍ يًُؿٗط ب٘ ايصٟ

ٚايصٜٔ أداظٚٙ ، اختًؿٛا يف نْٛ٘ عكٛب١ أّ تعٜٛها ، ٚاقٌ ارتالف ، َٔ سٝح نٕٛ ايتعٜٛض املازٟ 

ٜهٕٛ عٔ ايهطض املازٟ ، اَا ايهطض املعٟٓٛ ، ؾًٝؼ ؾٝ٘ تعٜٛض ، ٖصا َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخط٣ ، 

ٜكًح إٔ ٜهٕٛ ستال يًُػاَٚات ، ٚال ميهٔ تكسٜطٙ بتعٜٛض َٓاغب ، ؾايهطض ايصٟ ايهطض املعٟٓٛ ال 

ٜكٝب ايؿطف ٚايهطا١َ ٚايؿعٛض ، ال ميهٔ ددلٙ مببًؼ َايٞ ، األآلّ ازل٢ َٔ إٔ تهٕٛ َٝساْا يًُتادط٠ 

دتدل  ، أَا ايؿطٜل اآلخط َٔ ايعًُا٤ ؾصٖب اىل دٛاظ ايتعٜٛض ، ٚقايٛا ايػا١ٜ َٔ ايتعٜٛض ايٓكسٟ ٖٛ

آثاض ايهطض ، ٚيٝؼ يطؾع٘ ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ ، ٖٛ تطن١ٝ يًُهطٚض ، ٚعكٛب١ حملسخ ايهطض ، ايػا١ٜ ضزع 

 ايؿاعٌ ، ٚظدط األخطٜٔ ، ٚبعس ٖصا ايعطض ايبػٝط ، ٜتهح يٓا ، إٕ يًؿكٗا٤ ثالث١ أقٛاٍ :

ايؿاؾع١ٝ ، ايكٍٛ االٍٚ : دٛاظ زؾع األَٛاٍ يًتعٜٛض عٔ ايهطض املعٟٓٛ ، ٖٚٛ َا شٖب ايٝ٘ 

 56ٚاذتٓاب١ً يف قٍٛ ، ٚاملايه١ٝ ، ٚايٝ٘ شٖب َٔ ايكشاب١ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ .

ايكٍٛ ايجاْٞ : ال جيٛظ ايتعٜٛض عٔ ايهطض املعٟٓٛ بهٌ ساٍ ، ٚايٝ٘ شٖب ابٔ سعّ ايعاٖطٟ ، 

 57ٚاذتٓؿ١ٝ ،ٚاذتٓاب١ً يف قٍٛ .

٢ً غبٌٝ ايتععٜط ، ٜٚٛنٌ االَط ايكٍٛ ايجايح : دٛاظ زؾع األَٛاٍ عٔ ايهطض املعٟٓٛ ، ٚيهٔ ع

اىل ٚيٞ األَط ؾٝكطض ، َا ٖٛ َٓاغب ، يصيو ، ٚايٝ٘ شٖب أبٛ ٜٛغـ َٔ اذتٓؿ١ٝ ، ٚاملايهٞ يف قٍٛ ، 

 58ٚايؿٝذ تكٞ ايسٜٔ َٔ اذتٓاب١ً .

 أزي١ ايؿطٜل االٍٚ َٔ ايعًُا٤ :

———— 
 غٛض٠ ْٜٛؼ . 38اآل١ٜ دع٤ َٔ   53
 ، غٛض٠ ْٜٛؼ . 69اآل١ٜ  54
، ؾطح شتتكط  4/494، املس١ْٚ  1/1321احملٝط ؾكٌ ايؿا٤ ، ايكاَٛؽ  15/153ٜٓعط : يػإ ايعطب ؾكٌ ايؿا٤ ،   55

 4/273، االقٓاع يف ؾك٘ االَاّ امحس سٓبٌ  9/172، حتؿ١ احملتاز بؿطح املٓٗاز ٚسٛاؾٞ ايؿطٚاتٞ  8/85خًٌٝ يًدطؾٞ 

 . 6/226، َطايب اٚىل اي٢ٗٓ يف ؾطح غا١ٜ املٓت٢ٗ 
 . 9/582،املػين  12/297ٜٓعط: اذتاٟٚ ايهبرل   56
 11/12ٓعط: احمل٢ً ٜ  57
 . 6/224، َطايب اٚيٞ اي٢ٗٓ يف ؾطح غا١ٜ املٓت٢ٗ  4/270ٜٓعط : االقٓاع يف ؾك٘ االَاّ امحس بٔ سٓبٌ   58
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 ايكطإ :

َٗا.قاٍ تعاىل )1 ًُ َِٔج ايطدلٟ يف تؿػرلٙ : )إٕ اقا١َ ايعامل ع٢ً غبٌٝ اذتل قاٍ  59( ،ََٚدَعا٤ُ َغ١ٕ٦َِّٝ َغ١ْ٦َِّٝ 

، ٚايعكٛب١ املاز١ٜ أنجط ٚقعا ع٢ً ايٓؿؼ ،  60، ٚعكٛبت٘ مبا ٖٛ أٌٖ ، تكٛميا ي٘ ، ٚيف شيو أععِ املسح (

ؾٗٞ عكٛب١ يًذاْٞ ٚتعٜٛها يًُذين عًٝ٘ ، يصا دتأت ايهجرل َٔ ايكٛاْني ايٛنع١ٝ ايٝٗا ، ٚشنط 

ٕ ناْت خطأ ، ؾٗٞ غ١٦ٝ ، ؾذعاؤٖا َجًٗا ، ٚايػ١٦ٝ املُاث١ً ، ايػطا١َ املُاث١ً ، إٔ ايؿكٗا٤ إٕ ادتطاح ٚأ

مل ٜهٔ قٛز ،ٚادتطاح ايٓؿػ١ٝ ٚاألزب١ٝ أْه٢ ، ٚاؾس َٔ ادتطاح ادتػس١ٜ ؾتأخص سهُٗا ، ٚضز ابٔ سعّ 

ُ٘ َِْؿّػا  َيا، قاٍ تعاىل )61ٖصا نً٘ ، قاٍ دٓا١ٜ ارتطأ يٝػت غ١٦ٝ ، الٕ ايػ١٦ٝ َا ٢ْٗ اهلل عٓ٘  ـُ ايًَّ َُٜهِّ

َٗا ُِٚغَع  ، َٚعًّٛ إٔ ؾعٌ ارتطأ يٝؼ مبتعُس ، ٚحيسخ َٔ املط٤ زٕٚ قكس . ٔإيَّا 

٘ٔ .قاٍ تعاىل :)2 ٌِ ُغ٤ّٛا ُِٜذَع ٔب َُ ِٔ َِٜع ، قاٍ أبٛ بهط : ٜا ضغٍٛ اهلل نٌ َا ْعٌُ ْؤاخص ب٘ ؟  62( ،ََ

، إشٕ نٌ عٌُ جيب ادتعا٤ عًٝ٘ ، ٚإشا نإ شيو 63 ؾكاٍ : ٜا أبا بهط ايٝؼ ٜكٝبو نصا ٚنصا ، ؾٗٛ نؿاض٠

انطاض باآلخط ، ؾٗٓا ادتعا٤ عًٝ٘ أٚىل ،ألْ٘ غبب يآلخط نطضا ، ٚايهطض ٜعاٍ ، َٚٔ أغباب إظاي١ ايهطض 

 ، تعٜٛض املتهطض ، ؾايتعٜٛض ٖٓا ، دعا٤ ع٢ً ايؿعٌ ايػ٤ٞ ، ٚإظاي١ آلثاضٙ .

ِِ َؾَعأقُب.قاٍ تعاىل : )3 ِٕ َعاَقِبُت َ٘ٔٚٔإ ِِ ٔب ََا ُعٛٔقِبُت  ٌٔ ُِٔج ، قٌٝ يف تؿػرل ٖصٙ اآل١ٜ إٔ اخص أسسِٖ  64(ٛا ٔب

، ٖٚصا ايٓل زيٌٝ قٟٛ يف املػأي١ ، ؾايصٟ أقاب٘ ايهطض، َٔ 65َٔ االخط ؾ٦ٝا ، ؾع٢ً اآلخط اعطاٙ َجً٘ 

يعكٛب١ ع٢ً خالٍ ايتؿٗرل ب٘ ، ال حيل ي٘ َعاقب١ املؿٗط ، بايتؿٗرل أٜها ، الٕ ايتؿٗرل ستطّ ، إشٕ َا ا

ايهطض املتشكل َٔ ٖصا ايؿعٌ ، ادتٛاب ، بطؾع ايهطض أٚ إظاي١ أثاضٙ ، َٔ خالٍ ايتعٜٛض ، ٚيٝؼ 

 بإْؿا٤ نطض دسٜس ، الٕ ايؿطٜع١ االغال١َٝ َٓعت ايهطض ، نُا يف اذتسٜح )ال نطض ٚال نطاض ( .

ُِٔج.قاٍ تعاىل : )4 ٘ٔ ٔب ِِ َؾاِعَتُسٚا َعًَِٝ ٔٔ اِعَتَس٣ َعًَُِٝه َُ ِِ َؾ ََا اِعَتَس٣ َعًَُِٝه ، قٌٝ يف تؿػرل ٖصٙ 66(ٌٔ 

اآل١ٜ ،إٕ ايعسٚإ األٍٚ ظًِ ، ٚايجاْٞ دعا٤ عًٝ٘ ، ٖٚٛ عسٍ ،ألْ٘ عكٛب١ يًعامل ع٢ً ظًُ٘ ، ٚأؾهٌ 

ططٜك١ يًتعٜٛض ٚ َعاقب١ اآلخط ؛ ٚب٘ حتكل أَطإ ، األٍٚ ضؾع ايهطض أٚ إظاي١ بعض أثاضٙ ، ٚايجاْٞ 

٘ َٔ خالٍ زؾع٘ املاٍ ، ٚايؿطٜع١ االغال١َٝ ايػطا٤ َٓعت االعتسا٤ بٓكٛم نجرل٠ عكٛب١ ادتاْٞ ع٢ً ؾعً

ََٚيا َتِعَتُسٚا  ، ٚإٔ دا٤ ايػٝام بًؿغ االعتسا٤ يف ايٓل أعالٙ ، اال إٔ املطاز ب٘ زؾع االعتسا٤ ، قاٍ تعاىل :)

َٔ ُُِعَتٔسٜ َ٘ َيا ُٜٔشٗب اِي ٕٖ ايًَّ  .67(ٔإ

 ايػ١ٓ :

ِٕ ) .قٛي٘ عًٝ٘ ايػالّ :1 ٌَ َأ َّ، َقِب ِٛ ُ٘ ايَٝ َِٓٔ  ُ٘ ًََِٝتَشًَِّ ٤ِٕٞ، َؾ ِٚ َؾ ِٔ ٔعِطٔن٘ٔ َأ َٔ ١َُْ ٔيَأٔخٝ٘ٔ  ََِعًَ  ُ٘ ِٔ َناَِْت َي ََ

———— 
 ، غٛض٠ ايؿٛض٣ . 42اآل١ٜ دع٤ َٔ   59
 . 21/524ٜٓعط تؿػرل ايطدلٟ   60
 . 11/12ٜٓعط : احمل٢ً   61
 ، غٛض٠ ايٓػا٤ . 123دع٤ َٔ اآل١ٜ   62
 . 1/359، تؿػرل ابٔ ضدب اذتٓبًٞ  4/286جرل تؿػرل ابٔ ن  63
 ، غٛض٠ ايٓشٌ . 26اآل١ٜ دع٤ َٔ   64
 . 322/ 17، تؿػرل ايطدلٟ 2/361ٜٓعط : تؿػرل عبس ايطظام   65
 ، غٛض٠ ايبكط٠ . 194اآل١ٜ دع٤ َٔ   66
 ، غٛض٠ املا٥س٠ . 87، غٛض٠ ايبكط٠ ، ٚاآل١ٜ  190دع٤ َٔ اآل١ٜ   67
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ِْ َٖ َٚاَل ٔزِض َٕ ٔزَٜٓاْض  ، ٚايتشًٌ ٜهٕٛ بإعطا٤ نٌ شٟ سل سك٘ ، ٚأَا األؾٝا٤ املع١ٜٛٓ ؾايصٟ 68( اَل َُٜهٛ

ظاي١ اثأض ايهطض أٚ ختؿٝؿ٘ ، ؾايتؿٗرل ميؼ اعتباض األْػإ ٜصٖب َٓٗا ال ٜعٛز ، يصا نإ ايتعٜٛض إل

 َٚهاْت٘ ، يصا نإ إعطا٤ ايتعٜٛض يًُؿٗط ب٘ َٔ باب ايتشًٌ ، ٚتعٜٛها ملا أقاب٘ َٔ أنطاض .

، ؾايهطض ٖٛ إذتام َؿػس٠ بايػرل َطًكا ، ٚ ايهطاض  69 ٔنَطاَض( ََٚيا َنَطَض .قٛي٘ عًٝ٘ ايػالّ : )َيا2

بايػرل ع٢ً ٚد٘ املكاب١ً ، َٔ خالٍ شيو ٜتهح يٓا ، عسّ دٛاظ ايهطض ابتسا٤ ، ٚعسّ ٖٛ إذتام َؿػس٠ 

دٛاظ ايهطاض اْتٗا٤ ، ؾإٔ ٚقع ايهطض َٔ اآلخط ، نايتؿٗرل ، مل جيع يًُؿٗط ب٘ ، ايتؿٗرل باآلخط ، أٚ 

اذتسٜح ، ايػب ٚايكصف ، مل جيع يًصٟ ٚقع عًٝ٘ ايػب ٚايكصف ، غب االخط ٚقصؾ٘ ، يًٓٗٞ ايٛاضز يف 

 ؾإشا ٚقع ايػب أٚ ايتؿٗرل َٔ اسسُٜٗا ، ٚدب عًٝ٘ زؾع ايتعٜٛض .

٘ٔ.قٛي٘ عًٝ٘ ايػالّ: )3 ََٛضَثٔت ًٔ ََاّيا َؾ ِٔ َتَطَى  ، ٚاذتكٛم تٛضخ ، ؾُٔ تػبب بهطض َعٟٓٛ  70( ََ

 يؿدل ، ثِ تٛيف نإ يٛضثت٘ املطايب١ بايتعٜٛض عُا أقاب٘ .

بٞ ايصٟ دا٤ ٜطايب بسٜٓ٘ ، ؾكاٍ عًٝ٘ ايػالّ بؿأْ٘ .شنطت نتب اذتسٜح ٚايػرل قك١ األعطا4

ٕٖ :)َزُعُٛٙ  ، ٚأعطٞ انجط َٔ سك٘ ألْ٘ ضٚع ، ٚخاف ايكشاب١ .  71َََكاّيا( اِيَشلِّ ٔيَكأسٔب َؾٔإ

72..قه٢ عجُإ يف قه١ٝ ايطدٌ ايصٟ نطب قاسب٘ ست٢ اسسخ ، بجًح ايس١ٜ خالؾا يًكٝاؽ 5
 

 ايعكٌ 

هطض املازٟ ،داظ زؾع٘ يف املعٟٓٛ ، ٚقٌٝ أمجعت األ١َ ع٢ً نُإ َا نُا داظ زؾع ايتعٜٛض يف اي 

اتًـ َٔ األَٛاٍ بارتطأ ٚايعُس ، ٚايػا١ٜ َٔ ايتعٜٛض ٖٞ ضؾع ايهطض ٚإظاي١ أثاضٙ ، ٜٚتِ شيو بإعطا٤ 

املتهطض تعٜٛض َايٞ َٓاغب ، ٚقس تهٕٛ اذتاد١ ًَش١ يًتعٜٛض أنجط مما ٖٛ عًٝ٘ يف ايهطض املازٟ ،إش 

تؿع املتهطض َٔ املبًؼ املازٟ ، ؾؿٞ بعض األسٝإ قس ٜؤزٟ ايتؿٗرل اىل تطى املؿٗط ب٘ ايعٌُ ، إٔ قس ٜٓ

نإ قس َؼ اعتباضٙ َٚهاْت٘ يف ايعٌُ ،أٚ قس ًٜشك٘ أنطاض َاز١ٜ َٔ دطا٤ ايتؿٗرل ، ٖٚٓا ايتعٜٛض 

عات قس ٜتٓاظٍ املازٟ ٜعٌٜ بعض أثاض ٖصا ايهطض ،ٖصا َٔ د١ٗ ، َٚٔ د١ٗ اخط٣ ، يف بعض اجملتُ

األْػإ عٔ ايتعٜٛض املازٟ ايٓادِ عٔ ايهطض املازٟ ، إَا بػبب نطَ٘ أٚ يػٓاٙ ، ؾٝكؿح عٔ غطمي٘ ، 

يهٔ قس ٜهٕٛ ايتٓاظٍ عٔ ايتعٜٛض يف ايهطض املعٟٓٛ غرل َكبٍٛ ادتُاعٝا ، ال بٌ قس تًعّ بعض 

———— 
، ايػٓٔ ايهدل٣  16/337، َػٓس امحس ط ايطغاي١  3/129٘ ، باب َٔ ناْت ي٘ َع١ًُ ، أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش  68

 .  6/108يًبٝٗكٞ ، باب َا دا٤ يف ايتشًٌ ، 
 غبل ختطجي٘   69
، َٚػًِ يف قشٝش٘ ، باب َٔ تطى َاال ؾًٛضثت٘  3/118أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ ، باب ايكال٠ ع٢ً َٔ تطى زٜٓا ،  70

،  3/82، ٚأبٛ زاٚز يف غٓٓ٘ باب يف َرلاخ شٟٚ االضساّ  2/807د١ يف غٓٓ٘ ، باب َٔ تطى زٜٓا ، ، ٚابٔ َا 3/1237،

 . 4/65، ٚايٓػا٥ٞ يف غٓٓ٘ ايكال٠ ع٢ً َٔ عًٝ٘ زٜٔ  3/484ٚايذلَصٟ يف غٓٓ٘ ،باب َٔ تطى َاال 
ب اغتكطاض ايبعرل اٚ ايؿ٤ٞ ،ٚايذلَصٟ يف غٓٓ٘ ، با 3/99أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘ ، باب ايٛناي١ يف ايكها٤ ،  71

، ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘  15/228،ٚقاٍ سسٜح سػٔ قشٝح ، ٚامحس يف َػٓسٙ ، ادتع٤ ارتاَؼ عؿط ، ط ايطغاي١  3/608

 . 5/574ايهدل٣ ، باب ايطدٌ ٜكهٝ٘ خرلا َٓ٘ 
72
  ٖٕ َٕ ضٟٚ ٖصا االثط عٔ ابٔ املػٝب َأ َُا ، اخطد٘ عبس ايطظام يف َكٓؿ٘ ايس١َِّٜٔ  ٔبُجًُٔح َخُِٜشٔس َسٖت٢,  ُِٜهَطُب ائَّصٟ ٔؾٞ َقَه٢ ُعِج

، باب ايطدٌ ٜهطب ايطدٌ ست٢ حيسخ ، ٚاملتكٞ  5/426، باب ٌٖ ٜهُٔ ايطدٌ ، ٚابٔ ابٞ ؾٝب١ يف َكٓؿ٘  10/24

 نتاب ايسٜات . 15/112اشلٓسٟ يف نٓع ايعٌُ 
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73( .األعطاف أخص ايتعٜٛض ٚاملطايب١ ب٘ ، )املعطٚف عطؾا ناملؿطٚط ؾططا
ايؿكٗا٤ بهطٚض٠ ضؾع  قاٍ 

االش٣ عٔ املتهطض ، أٚ ختؿٝـ اآلثاض ايٓامج١ عٓ٘ ، ٚال ٜتِ شيو إال َٔ خالٍ ايتعٜٛض ، ؾايهطض املازٟ 

ايٓاتر عٔ ؾعٌ ادتاْٞ ٜٛدب عًٝ٘ زؾع تعٜٛض َازٟ يًُذين عًٝ٘ ، ٚنصا اذتاٍ يف ايهطض املعٟٓٛ ، 

،  74املع١ٜٛٓ ، ْكٍٛ : )إٕ َا ال ٜسضى نً٘ ال ٜذلى نً٘(ؾإٔ قٌٝ ايتعٜٛض املازٟ غرل َٓاغب يألنطاض 

ؾشطَإ املتهطض َٔ ايتعٜٛض ٖٛ اغتُطاض يًهطض ، ٚضٟٚ عٔ ستُس بٔ اذتػٔ يف ادتطاسات سه١َٛ 

، بكسض َا ذتل ادتطح َٔ امل ،َٚعًّٛ إٕ االمل ؾ٤ٞ َعٟٓٛ ، يصا دعٌ تكسٜط ايتعٜٛض عًٝ٘ ألٌٖ 75عسٍ 

َط َذلٚى يًكانٞ ، أٚ ٚيٞ األَط ٜكسض َا ٜطاٙ َٓاغب ،ٚشنطت نتب املايه١ٝ ايبكاض٠ ٚارتدل٠ ، ٖٚٓا األ

إشا ِٖٚ ايؿٗٛز ، أٚ ثبت نصبِٗ ، ٚناْت ؾٗازتِٗ يف عتل ٚ زٜٔ أٚ ايعكٌ ، ٚدب ايككام يف 

، ؾهُا ٚدب ايتعٜٛض بػبب ، ِٖٚ ايؿٗٛز أٚ نصبِٗ يف سكٛم َاي١ٝ ، ٚدب  76أَٛاشلِ َاال ، ٚز١ٜ 

 كٛم املع١ٜٛٓ قٝاغا. ايتعٜٛض يف اذت

 أزي١ ايؿطٜل ايجاْٞ :

ٌٔ قاٍ تعاىل: ) .1 ِِ ٔباِيَبأط ِِ َبَُِٝٓه َٛاَيُه َِ ، ٚد٘ ايسالي١ ، ايتعٜٛض ٖٛ اخص يًُاٍ 77(ََٚيا َتِأُنًُٛا َأ

بايباطٌ ؛ألٕ ايتعٜٛض املازٟ َكطض ؾطعا عٔ ايهطض املازٟ ، ٚميهٔ تكسٜط َكساض ايهطض َٚكساض 

٘ ،أَا ايهطض املعٟٓٛ ، ؾال ميهٔ ايتعٜٛض عٓ٘ مبكساض َايٞ ، الٕ أثاضٙ غرل َاز١ٜ ، ايتعٜٛض املٓاغب ي

ايؿدل ايكا٥ِ ع٢ً أزب١ٝ ، غرل ستػٛغ١ ، ؾال ميهٔ تكسٜط ايتعٜٛض املٓاغب شلا ، ؾتهٕٛ تبعا ألٖٛا٤ 

 ع٢ً ايكا٥ُني األؾدام الختالفَكساض ايتعٜٛض ، ٚقس ٜتؿاٚت ايتعٜٛض يف اذتاي١ ايٛاسس٠  استػاب

 يًُاٍ بايباطٌ . أنٌاستػاب َكساضٙ ، ٚبايتايٞ املاٍ ايعا٥س عٔ اذتس ، ٖٛ 

َٗا( ، ٚشنط ايطدلٟ يف تؿػرل ٖصٙ  .2 ًُ َِٔج ََٚدَعا٤ُ َغ١ٕ٦َِّٝ َغ١ْ٦َِّٝ  اهلل  أخعاىَٔ قٌٝ ي٘  اآل١ٜقاٍ تعاىل :) 

 ،ٚاهلل ال اعتسا٤ٕ ايعٜاز٠ أل،  ٟ ضز ايؿت١ُٝ َٔ غرل ظٜاز٠ عًٝٗاأ، ٖهصا ، 78خعاى اهلل أٜطز ع٢ً ايكا٥ٌ 

 حيب املعتسٜٔ .

َٗا( ، َٚعٓاٙ قاٍ تعاىل : ) .3 ًَ َِٔج ِٔ َدا٤َ ٔبايٖػ١ٔ٦َِّٝ َؾًَا ُِٜذَع٣ ٔإيَّا  ََ قا٥ٌ ايه١ًُ مبجًٗا، نُا يف  إداب١َٚ

  79ٜها يف ادتٓاٜات تػطّ مبجًٗا َٔ غرل ظٜاز٠ .أتؿػرل ايٓل ايػابل ، ٚقٌٝ 

4. َُ ِِ ( ،ؾايعسٚإ قاٍ تعاىل : )َؾ ََا اِعَتَس٣ َعًَُِٝه  ٌٔ ُِٔج ٘ٔ ٔب ِِ َؾاِعَتُسٚا َعًَِٝ ظًِ ،  األٍٚٔٔ اِعَتَس٣ َعًَُِٝه

ٚقٌٝ يف َعٓاٖا إٔ املؿطنني ناْٛا ٜتعاطٕٛ املػًُني بايؿتِ ٚاألش٣  دعا٤ عًٝ٘ ، ألْ٘ٚايجاْٞ عسٍ ، 

———— 
ايؿك٘ حملُس عُِٝ ايدلنيت اجملسزٟ ،ايكسف ، نطاتؿٞ ، قٛاعس  4/206ٜٓعط :غُع عٕٝٛ ايبكا٥ط يف ؾطح األؾباٙ ٚايٓعا٥ط ،  73

 . 1/125،  1986،  1، ط
ٖصٙ ايكاعس٠ ٚضزت ع٢ً ايػٔ ايهجرل َٔ ايعًُا٤ ،ٚقٌٝ إْٗا َجٌ عطبٞ ، ٚ مل أقـ ع٢ً ايكا٥ٌ ، يهٔ أٍٚ َٔ اغتعًُٗا   74

كاعس٠ بايًؿغ ايػابل عٓس ابٔ صتِٝ املاٚضزٟ بًؿغ َؿاب٘ ايعذع عٔ بعض ايٛادبات ال ٜػكط َا بكٞ َٓٗا   ، ٚٚدست اي

 : .2يف نتاب٘ ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل زاض ايهتاب االغالَٞ ط
 .1/179 924، ٚاملاز٠ 1/177، ٚاملٛاز اييت تًٝٗا ، 912ٜٓعط : زت١ً األسهاّ ايعسي١ٝ ، املاز٠   75
 ، 8/502، َٓح ادتًٌٝ ؾطح شتتكط خًٌٝ  4/207ٜٓعط : ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ   76
 ، غٛض٠ ايبكط٠ .188دع٤ َٔ اآل١ٜ   77
 . 8/323، تؿػرل ايجعًيب  525 -20/524ٜٓعط تؿػرل ايطدلٟ   78
 . 24/70,ضٚح املعاْٞ  21/547ٜٓعط تؿػرل ايطدلٟ   79
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 80ؿٛ اؾهٌ .ؾأَط اهلل املػًُني َٔ جياظٟ َِٓٗ إٔ جياظٟ باملجٌ ٚايكدل ٚايع

 ايعكٌ : 

ٟ ْٛع َٔ ادتدل ، ؾٗٛ جيشـ بايؿكرل ٚال إٔ َككس ايهُإ ادتدل ، ٚيٝؼ يف َع٢ٓ ايتعٜٛض إ .1

 ع٢ً املاٍ املعٟٓٛ َٔ عكٛبات تععٜط١ٜ . االعتسا٤َا ٜٓاغب  اإلغال١َٜٝطزع ايػين يصا ٚنعت ايؿطٜع١ 

 . ؾداماأل باختالفٕ تكِٜٛ ايهطض املعٟٓٛ يٝؼ ي٘ نابط ٚخيتًـ أ .2

َٚٔ قاحل )خص املاٍ ع٢ً ايعطض نُا يف َٛاٖب دًٌٝ أٜعس ٖصا ايٓٛع َٔ ايهُإ َٔ باب  .3

 املػا١َٚ ع٢ً ايعطض ٚايؿطف . تأب٢ٚاملجٌ ايعًٝا  81(مل جيع، ٚ َاٍ أَٔ قصف ع٢ً ؾدل 

إٕ ايؿطع اذتٓٝـ دعٌ ايككام نطبا بهطب ، ٚأش٣ بأش٣ ، ؾُٔ ؾر ضدال ؾايتشُت ، ٚمل  .4

أثطا غكط االضف يعٚاٍ غبب٘ ،أَا االٜصا٤ بايػب ٚايؿتِ ، ؾرلز مبجً٘ زٕٚ ايعٜاز٠ ،ؾال نُإ  ٜبل شلا

 عًٝ٘ .

 ازي١ ايؿطٜل ايجايح :

 : ٜأتَٞا  ٚنـ ايؿطٜل ايجايح َٔ ايعًُا٤ بعض أزي١ ايؿطٜل ايجاْٞ ، ٚأناؾٛا ايٝٗا 

َٛقُِّطُٚٙ قاٍ تعاىل :) .1 َُٚت يًػ١ ي٘ َعإ عسٜس٠ ، نُا يف اآل١ٜ ، زٍ ع٢ً ، ايتععٜط يف ا82(َُٚتَععُِّضُٚٙ 

ايتٛقرل ٚايٓكط٠ ، َٚٔ َعاْٝ٘ أٜها ايتأزٜب ، ٚاملٓع ، ٜٚكذلب املع٢ٓ ايًػٟٛ َٔ االقطالسٞ ، ألٕ يف 

 83تأزٜب املصْب ، ْكط٠ ي٘ ع٢ً ْؿػ٘ ، َٚٓع٘ َٔ ايعًِ ، ؾاشا ازب اغتكاّ .

2. ٍَ ُ٘ َقا َُ) : َتَعاَي٢ ايًَّ َٔ َِٜط َُأْنَي َٚائَّصٜ ِِ َث ُٖ ََٗسا٤َ َؾاِدًُٔسٚ ِِ َِٜأُتٛا ٔبَأِضَبَع١ٔ ُؾ ِٖ َي ُُِشَكَٓأت ُث َٕ اِي ٛ

، ؾاشا بًؼ ايتؿٗرل ، َبًؼ ايكصف ٚدب ب٘ اذتس ،أٟ سس ايكصف ، َٚا نإ زٕٚ شيو ،ؾكس اذتل 84(َدًَِس٠ّ 

ٚايتععٜط باملاٍ  85 ايؿطع بصيو ايتععٜط ع٢ً ايػب ٚاألش٣ بايكٍٛ ع٢ً سػب ادتٗاز األَاّ يف شيو ،

،ٚقاٍ ابٔ قِٝ ادتٛظ١ٜ : )اتؿل يف ايعكاب  ،ٚأَه٢ٕ ًٜذا اىل َا ٖٛ َٓاغب أٚيًشانِ ، ثبت بايػ١ٓ 

ايعًُا٤ ع٢ً إٔ ايتععٜط َؿطٚع يف نٌ َعك١ٝ يٝؼ ؾٝٗا سس ، عػب ادتٓا١ٜ يف ايععِ ٚايكػط ، 

  .86ٚسػب ادتاْٞ يف ايؿط ، ٚعسَ٘(

 ٔ ايكٛض اييت تؤٜس ٖصا ايطاٟ َٚٓٗا :شنطت نتب ايؿك٘ :ايهجرل َ .3

أ. اشا قاٍ ضدٌ آلخط : ٜا ناؾط ، ٜا خبٝح ، ٜا ؾادط ، أٚ ٜا ابٔ ايكشب١ ؾال سس عًٝ٘ ؛ ألْ٘ َا ْػب٘ 

ٚال اَ٘ اىل قطٜح ايعْا ، ؾايؿذٛض قس ٜهٕٛ بايعْا ٚغرلٙ ، ٚايكشب١ َٔ ٜهٕٛ َٓٗا شيو ايؿعٌ ، أٚ ال ، 

ٚال جيٛظ إجياب اذتس بايكٝاؽ ، ٚألْ٘ اضتهب ستطَا ، ٚيٝؼ ؾٝ٘ سس ، ؾال ٜهٕٛ قصف بكطٜح ايعْا ، 

———— 
 . 3/310ٜٓعط : تؿػرل ايطدلٟ   80
 . 6/305، َٛاٖب دًٌٝ ؾطح شتتكط خًٌٝ  249/ 4ٜٓعط : املس١ْٚ   81
 ايؿتح . ، غٛض٠ 9دع٤ َٔ اآل١ٜ   82
 . 6/199ٜٓعط :ايؿطح املُتع ع٢ً ظاز املػتكٓع   83
 ، غٛض٠ ايٓٛض . 4دع٤ َٔ اآل١ٜ   84
 2/139تبكط٠ اذتهاّ يف أقٍٛ األقه١ٝ   85
،  2/289ّ ،1986،  1ٜٓعط :تبكط٠ اذتهاّ يف أقٍٛ األقه١ٝ َٚٓاٖر األسهاّ البٔ ؾطسٕٛ ، َهتب١ ايهًٝات األظٖط١ٜ ط  86

 . ٤4/209 ايؿطٚم أْٛاض ايدلٚم يف اْٛا
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  87ٚاذتك٘ ْٛع ؾني مبا ْػب٘ ايٝ٘ ، يصا تكطض ايتععٜط ، َٚٔ قٛض ايتععٜط ، زؾع بعض االَٛاٍ .

 88.ٖٚصٙ عكٛب١ يف املاٍايؿاغل اشا اش٣ داضٙ ٚمل ٜٓت٘ ، تباع عًٝ٘ زاضٙ ،  ب.

يػرلٙ : ٜا ؾاغل ، ٜا يل ، ؾإٔ نإ َٔ أٌٖ ايكالح ، ٚال ايكصف عٔ أبٞ سٓٝؿ١ ؾُٝٔ قاٍ  ز.

 89.ٙ ايكؿ١ ٚإٔ نإ ٜعطف ب٘ مل ٜععضٜعطف بصيو ؾع٢ً ايكاشف ايتععٜط ، ألٕ ايؿني ًٜشك٘ إٔ نإ بٗص

جيٛظ ايتععٜط بأخص املاٍ ، ٚب٘ قاٍ َايو ، ٚايٝ٘ شٖب أبٛ ٜٛغـ ، َٚٔ قاٍ بٓػذ ايعكٛب١ املاي١ٝ  ز.

شيو ؾعٌ ارتًؿا٤ ايطاؾسٜٔ ٚأنابط ايكشاب١ شلا ، ب األ١ُ٥ ْكال ٚاغتسالال ، ٜٚؤٜس ؾكس غًط ع٢ً َصاٖ

ٚقايٛا: يف ايصٟ ٜهطب ضدٌ ثِ حيسخ  90َٚٔ ازع٢ ايٓػذ ؾًٝؼ َع٘ غ١ٓ أٚ امجاع ٜكشح زعٛاِٖ ،

 ايؿني ، قاٍ أبٛ ٜٛغـ جيب عًٝ٘ األضف ٖٚٛ سه١َٛ عسٍ ؛ ألٕ ايؿني إٔ ظاٍ ، ؾاألمل اذتاقٌ َا ظاٍ ،

، ألٕ املتهطض ستتاز يًطبٝب ، ٚمثٔ ايسٚا٤ ، ؾٛدب 91ٚقاٍ ستُس جيب عًٝ٘ أدط٠ ايطبٝب ؾٝذب تكٛمي٘ ،

ع٢ً ادتاْٞ بؿعً٘ ، ؾكاض نأْ٘ اخص شيو َٔ َاي٘ ، ٚيف ايتؿٗرل نصا اذتاٍ ؛ ألٕ املؿٗط ب٘ قس ٜتعطض 

تهٕٛ أنطاض َع١ٜٛٓ ، ختًـ  ألنطاض َاز١ٜ َٔ ايتؿٗرل ، ندػاض٠ عٌُ ، أٚ َٓكب ، أٚ بٛاض جتاض٠ ، ٚقس

أثاض ْؿػ١ٝ ع٢ً املؿٗط ب٘ ، ؾٝشتاز اىل دًػات ْؿػ١ٝ ، أٟ حيتاز اىل ايطبٝب ٚايسٚا٤ ، ؾتذب ٖصٙ 

ع٢ً املتػبب ، قٝاغا ع٢ً ايصٟ ٜهطب ايطدٌ ؾٝػبب ي٘ ايؿني ، ع٢ً قٍٛ ستُس ، ٚقس تهٕٛ األثاض 

اسبٗا ، يؿذل٠ عالز ط١ًٜٛ األَس ،ٚضز أبٛ اييت ٜػببٗا ايتؿٗرل أؾس ٚقعا َٔ ايهطب ، ٚقس حيتاز ق

سٓٝؿ١ ع٢ً شيو نً٘ ، بكٛي٘ املٓاؾع ع٢ً أقًٓا ، ال تتكّٛ اال بعكس أٚ بؿب١ٗ ، ٚمل ٜٛدس يف سل ادتاْٞ ، 

ؾال ٜػطّ ، ْكٍٛ األَط ٖٓا شتتًـ يتشكل ايهطض ،ٚايهطض ٜعاٍ ، َٚٔ أٚد٘ إظاي١ ايهطض ايتعٜٛض 

 ؾع َكاضٜـ ايعالز. املايٞ ، ايصٟ ٜعني قاسب٘ يف ز

َٓٗا :  نجرل٠ دسا اإلغال١َٝ، ايؿطٜع١ يف شيو ٚأَج١ً ايتػطِٜ، ٚد٘ ع٢ً املاٍ بأخص ايتععٜط ٖـ. جيٛظ

 َاٍ ؾطط ٚأخص ايهاي١، نامت ع٢ً ايػطّ َٚهاعؿ١ ، ايجُط َٔ ؾٝ٘ قطع ال َا غاضم ع٢ً ايػطّ إنعاف

 ،أسس ي٘ ٜعطض ؾًِ ؾططس٘، بططس٘، ايصٖب خامت يالبؼ ٚايػالّ ايكال٠ عًٝ٘ - أَطٙ ٚ ،92ايعنا٠ َاْع

 ٚايتععٜط خيتًـ باختالف االعكاض ٚاألَكاض ، ؾطب تععٜط يف بًس ٜهٕٛ إنطاَا يف بًس أخط إٖا١ْ. 

 ايعكٌ :

دا٤ت ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ َٓص قطٕٚ بايهجرل َٔ ايتؿطٜعات ، ملعادت١ دطا٥ِ َع١ٓٝ ، ٚأٚنًت اىل  

كٛب١ ، ْٚعطا يتطٛض اذتٝا٠ ٚتؿعبٗا ، ؾكس اغتشسثت دطا٥ِ دسٜس٠ مل ٚيٞ األَط حتسٜس َكساض ْٚٛع ايع

تعطف َٔ قبٌ ، ٚمبا إٔ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ خايس٠ ، َٚٓاغب١ يهٌ ظَإ َٚهإ ، يصا ٚدسْٗا قس ابتهطت 

ايتععٜط ملعادت١ دطا٥ِ نجرل٠ ،ٖٚٛ َا اجتٗت ايٝ٘ ايهجرل َٔ ايكٛاْني ايٛنع١ٝ ،ؾٛغعت ايؿطٜع١ 

غًطإ ايكها٤ ، ٚؾػشت اجملاٍ أَاَ٘ ، يف اختٝاض ايعكٛب١ املٓاغب١ ، أَا غًطإ ايكانٞ يف اإلغال١َٝ 

ايتؿطٜعات ايٛنع١ٝ ؾٗٛ أنٝل بهجرل ، يصا صتس ايهجرل َٔ ؾكٗا٤ ايكإْٛ قس زعٛا اىل تٛغٝع غًطإ 

———— 
  9/87، املػين  12/533، ايبٝإ يف َصٖب ايؿاؾعٞ  7/65, بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع  9/119ٜٓعط : املبػٛط   87
 . 2/291تبكط٠ اذتهاّ   88
 . 1/178ٜٓعط :َعني اذتهاّ   89
 . 1/195ٜٓعط :َعني اذتهاّ   90
 . 4/466ٜٓعط : األقٌ   91
 . 2/160طبا٥ع املًو ٜٓعط :بسا٥ع ايػًو يف   92
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 ايكانٞ تطٝعٜػ اييت ايعكٛبات تعني ثِ عكٛبتٗا، تعٝني زٕٚ ادتطا٥ِ ايكانٞ ، ٚزعٛا أٜها اىل تعني

ادتاْٞ ،  ٚظطٚف ادتطمي١ ظطٚف تكسٜط بعس املال١ُ٥ ايعكٛب١ دطمي١ يهٌ ٖٛ خيتاض إٔ ي٘ ٜٚذلى تطبٝكٗا،

،َٚٔ قٛض ايتععٜط ، ايتععٜط باملاٍ ، ٖٚٞ 93ٖٚٛ َا غاضت عًٝ٘ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ يف دطا٥ِ ايتععٜط 

ٜكاسبٗا أثاض َاز١ٜ ، ٚأخصت بٗصٙ ايعكٛب١ ، ايعكٛب١ املٓاغب١ ، يًتؿٗرل ؛ ألٕ ؾٝ٘ دٓا١ٜ َع١ٜٛٓ ، ٚقس 

ٔٓ تكتهٞ نجرل َٔ ايكٛاْني ايٛنع١ٝ ، ألٕ املكًش١ املايٞ ،  ايتععٜط َٚٓٗا بأْٛاعٗا ، ايعادط٠ األْع١ُ غ

 أَٔ ٜعطض َٔ يطزع يًُطٚض ، غطا١َ َاي١ٝ ، املٓع١ُ ايتعًُٝات تًو خيايـ َٔ َٚٔ قٛض شيو :

 ٖٚٛ َٛاؾل ألسهاّ األخط٣ ايٓكٌ ٚٚغا٥ٌ املطنبات أقشاب َٔ مٚاألغٛا ايططقات يف يًدطط ايٓاؽ

 94.املكطض٠ اذتػب١

 طاع١ َٔ ألْ٘ ؾطعا، ٚادب اإلغال١َٝ ايؿطٜع١ أسهاّ ختايـ ال اييت األْع١ُ بتًو االيتعاّ إٕ 

 ع٢ً األْع١ُ تًو تؿتٌُ إٔ ٜٚٓبػٞ املطغ١ً، املكاحل زيٌٝ ع٢ً بٓا٤ إدطا٤ات َٔ ٜٓعُ٘ ؾُٝا األَط ٚيٞ

 .اجملاٍ ٖصا يف تطبل مل اييت ايؿطع١ٝ األسهاّ

 َٓاقؿ١ األزي١ ٚايطاٟ ايطادح :

ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ْعاّ َتهاٌَ ، تػع٢ إلغعاز ايٓاؽ يف ايسْٝا ٚاآلخط٠ ، َٔ خالٍ تطتٝب  

ايعالق١ بني ايعبس ٚضب٘ ، ٚايعالق١ بني ايٓاؽ ؾُٝا بِٝٓٗ ، ؾُٔ خالٍ اغتكطا٤ ايٓكٛم ، ثبت سؿغ 

ٌٔع١ ذتكٛم األخطٜٔ ، قاٍ تعاىل : )ايؿطٜ ِِ ٔباِيَبأط ِِ َبَُِٝٓه َٛاَيُه َِ ( ، ٚايصٟ ٚضز يف ايٓل ََٚيا َتِأُنًُٛا َأ

 ،مل صتس شلا تؿكٝالت يف نتب ايؿك٘اذتكٛم املاي١ٝ أَا اذتكٛم ايػرل َاي١ٝ ؾٗٞ ستٌ خالف بني ايعًُا٤ ، ٚ

، ع٢ً ٖصا ابٔ سعّ قا٥ال ٖصا قٝاؽ ٛم املاي١ٝ ، ٚضزيصا قاؽ بعض ايعًُا٤ اذتكٛم ايػرل املاي١ٝ ع٢ً اذتك

ْطز عًٝ٘ ْكٍٛ : َع تعكس اذتٝا٠ ٚظٜاز٠ تؿعباتٗا ، ظٗطت ٖصٙ اذتكٛم ، ؾٌٗ تذلى  ، ٚ ٚايكٝاؽ نً٘ باطٌ

ٖصٙ اذتكٛم بسع٣ٛ مل ٜطز ْل ٜسٍ عًٝٗا ، َٚا شْب ايصٟ ذتك٘ ايهطض ٜذلى بال تعٜٛض ، أٚ إظاي١ 

تكاسب ايهطض بعض اآلثاض ادتاْب١ٝ ٚإلظايتٗا ، حيتاز ألْؿام بعض املاٍ ، ؾٌٗ بعض أثاض ايهطض ، ٚقس 

ٜتشٌُ املتهطض ، ايهطض ٚاآلثاض املاز١ٜ أٜها ، ٖٚصا ظٜاز٠ يف ايهطض ، ٖصا َٔ د١ٗ ،َٚٔ د١ٗ اخط٣ ، إٕ 

قساّ ؾطض ايػطا١َ أٚ ايتعٜٛض شلا ؾٛا٥س عسٜس٠ َٔ اُٖٗا ٖٞ ضزع ادتاْٞ ، ٚدعً٘ ٜؿهط ًَٝا قبٌ اال

املازٟ ، ؾإظاي١ ايهطض أٚ  ع٢ً ٖصا االَط ، َٚع ظٜاز٠ تعكٝسات اذتٝا٠ اقبح نٌ ؾ٤ٞ َطْٖٛا بادتاْب

، ال تتِ اال َٔ خالٍ بصٍ املاٍ ، ٚضؾع ايسع٣ٛ ٚايتكانٞ إلثبات ايهطض حتتاز اىل َكاضٜـ ، أثاضٙ

يصٟ ٜؤخص ٖٓا ٖٛ يٝؼ َٔ ، ؾاملاٍ ا 95ٚعالز بعض األنطاض نُا قاٍ ستُس بٔ اذتػٔ : )سه١َٛ عسٍ (

باب املػاَٚات ع٢ً ايعطض أٚ ايؿطف ٚإمنا تعٜٛض َايٞ يًتدؿٝـ عٔ املتهطض ، ؾهُا إٕ ايس١ٜ ال 

تعٝس ؾ٤ٞ ، نصا اذتاٍ ٖٓا ، ٚال ميهٔ ؾكٌ ادتاْب املازٟ عٔ ادتاْب املعٟٓٛ ؾبُٝٓٗا تساخٌ ، ؾُٔ 

، ٚذتك٘ أش٣ َازٟ َٚعٟٓٛ َٔ دطا٤ تعطض يًتؿٗرل ، ٚأغ٤ٞ اىل زلعت٘ غٛا٤ نإ ؾطز أٚ َؤغػ١ 

ايتؿٗرل، ٚدب إظاي١ ٖصا ايهطض أٚ ختؿٝؿ٘ ، ؾاشا قًٓا بعسّ أخصٙ ايتعٜٛض ؾكس تػببٓا بعٜاز٠ ايهطض 

عًٝ٘ ، ٚأَا َٔ قاٍ بعسّ دٛاظ ايتعٜٛض ستتذني بعسّ إغعاف ايٓكٛم املؤٜس٠ يًتعٜٛض ْكٍٛ إٕ 

ٟ ، ٚقٝاغا ع٢ً ايهطض املازٟ ْكٍٛ ظٛاظٙ عٔ ادتُٝع اتؿكٛا ع٢ً دٛاظ ايتعٜٛض عٔ ايهطض املاز

———— 
 . 1/722ٜٓعط :املٛغٛع١ ادتٓا١ٝ٥ اإلغال١َٝ املكاض١ْ   93
 . 1/149ٜٓعط :ايؿك٘ ادتٓا٥ٞ اإلغالَٞ َكاضْا   94
 . 7/315،بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع  26/81ٜٓعط :املبػٛط يًػطخػٞ   95
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ايهطض املعٟٓٛ ، ٚأخص ايكإْٛ بٗصا ايطاٟ ٚدعٌ ايكإْٛ ايػطا١َ أٚ ايتعٜٛض ٚغ١ًٝ ضازع١ يًذاْٞ ، 

ؾاشا مل ٜهع ايكإْٛ عكٛب١ ع٢ً ايتؿٗرل ، يهاْت زلع١ ايٓاؽ ٚأعطانِٗ عطن١ يًتكٛالت ٚ 

يصا منٌٝ اىل ايطاٟ ايكا٥ٌ بسؾع املاٍ غٛا٤ نإ ع٢ً غبٌٝ ايتدطقات ، يتٓاٚشلا ايػؿٗا٤ زٕٚ ضازع ،

ايتعٜٛض أٚ ايتععٜط أَا قٛشلِ إٕ ايعطض ٚايػُع١ ال تكبٌ املػاَٚات ، ْكٍٛ ايتعٜٛض ٖٓا يٝؼ َٔ 

 باب املػاَٚات ، نُا إٔ ايس١ٜ يٛيٞ املكتٍٛ مل تهٔ َٔ باب املػاَٚات . 

 املطًب ايجاْٞ : ايتؿٗرل يف ايكإْٛ

١ ايتؿٗرل َٔ ادتطا٥ِ اييت عادتتٗا ايتؿطٜعات ايٛنع١ٝ ، بأسهاّ خاق١ غٛا٤ َٔ سٝح إٔ دطمي 

األثبات ، أٚ َٔ سٝح ايعكٛب١ ، ملا شلصٙ ادتطمي١ األثط ايبايؼ ع٢ً اجملتُع ، ٚع٢ً ؾدل األْػإ ؛ ألْٗا 

٣ شيو اىل قس تتهُٔ َعًَٛات ؾسٜس٠ ارتكٛق١ٝ ، أٚ اؾذلا٤ات َاغ١ بايؿطف ، ٚايػُع١ ، ٚقس تتعس

املؤغػات ايعا١َ ، ٚاشل٦ٝات ارتاق١ ، ؾكس ٜهٕٛ اشلسف َٔ ايتؿٗرل ، اإلغا٠٤ ، أٚ قًب اذتكا٥ل ، أٚ 

ايتؿٜٛ٘ ، َٔ خالٍ ْكٌ عِٓٗ َعًَٛات حتتٌُ ايكسم ، ٚايهصب ، يصيو تٓاٚيت احملانِ ايعطب١ٝ ، ٖصٙ 

، 2012ضت٘ احمله١ُ ايهٜٛت١ٝ ، يف أبطٌٜايكه١ٝ ، ٚنجط ؾٝٗا ايذلاؾع ، ٚايتٓاظع ، َٚٔ أَج١ً شيو َا أقس

، ع٢ً َسْٚني َٚػتدسَني يًؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات )األْذلْٝت( ، بت١ُٗ  2013اىل ْٜٛٝٛ 

، أسهاَا  2013َاٜٛ  15ايتؿٗرل ، ٚاإلغا٠٤ يألَرل ، ٚيف ممًه١ ايبشطٜٔ أقسضت احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ، يف 

ايػعٛز١ٜ قهت سته١ُ يف أٚاخط ايػ١ٓ بػذٔ ؾاب َع  بػذٔ مخػ١ َسْٚني بت١ُٗ إٖا١ْ املًو ، ٚيف

، َٔ قإْٛ ايعكٛبات 188، ٚيف ايكإْٛ األضزْٞ تٓاٚيت املاز٠ 96ايػطا١َ بت١ُٗ تؿٗرل َٛاطٔ أخط 

أٜها ،ٚاييت  48)ايصّ ٚايكسح ٚايتشكرل( ،ؾذا٤ت ْكٛم تؿػرل١ٜ َته١ُٓ يًتؿٗرل ، نُا يف املاز٠ 

تسا٤ غرل َؿطٚع يف سل َٔ اذتكٛم املالظ١َ يؿدكٝت٘ ، إٔ ٜطًب دا٤ ؾٝٗا : )يهٌ َٔ ٚقع عًٝ٘ اع

، أَا ايكإْٛ املكطٟ املعسٍ ؾكس تٓاٍٚ  97 ٚقـ ٖصا االعتسا٤ َع ايتعٜٛض عُا ٜهٕٛ قس ذتك٘ َٔ نطض(

، أَا قإْٛ ايعكٛبات  98، َٔ قإْٛ ايعكٛبات306،308، 302دطمييت ايػب ٚايكصف ، باملازتني 

، دا٤ ؾٝ٘ : )ايكصف ٖٛ اغٓاز ٚاقع١ َع١ٓٝ اىل  1/433املعسٍ ، املاز٠  ١ٓ1969 ، يػ111ايعطاقٞ ،ضقِ 

ايػرل بإسس٣ ططم ايعال١ْٝ ....اخل ( ، ٚأعتدل املؿطع ايعطاقٞ ايتؿٗرل عدل ايكشـ ٚاجملالت ، أٚ 

َٔ قإْٛ  19ٚغا٥ٌ اإلعالّ َٔ ايعطٚف املؿسز٠ اييت تػتٛدب تؿسٜس ايعكٛب١ ، ٚؾل املاز٠ 

 99.باتايعكٛ

 املطًب ايجايح : تعاضض قإْٛ ايتؿٗرل َع بعض ايكٛاْني األخط٣

مما غبل تبني يٓا إٕ ايتؿطٜعات ايٛنع١ٝ قس تٓاٚيت قه١ٝ ايتؿٗرل بأسهاّ شتتًؿ١ ، يف سني ٜعتدل  

ايعسٜس َٔ ايٓاؾطني ٚاملٓعُات اذتكٛق١ٝ ٚيف َكسَتِٗ َٓع١ُ )َٖٝٛٔ ضاٜتؼ ( ، إٔ ت١ُٗ ايتؿٗرل 

———— 
 .  barid@rcinet.ca،  2013/ْٜٛٝٛ /16ٜٓعط :ايكصف ٚايتؿٗرل اإليهذلْٚٞ ، إعساز ظبرل ادتاظٟ ، ْؿط يف   96
، ْكٌ عٔ ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات  2010ٚتعسٜالت٘ يعاّ  1960يػ١ٓ   16ٜٓعط :قإْٛ ايعكٛبات األضزْٞ ضقِ   97

 .http //www.lawjo.ten/vp /show thread . ٚ ايطابط ايتايٞ : املٛقع ايطزلٞ يألغتاش احملاَٞ ستُس ايدلَاٟٚ 

php?p = 95764  
 . 1995/ 28/5بتاضٜذ  21ادتطٜس٠ ايطزل١ٝ ايعسز 95يػ١ٓ  93ٜٓعط :قإْٛ ايعكٛبات املكطٟ ضقِ   98
، ْكال عٔ َٛقع احملاَٞ َاظٕ عبس ايػتاض ايعبٝسٟ  433املاز٠  1969يػ١ٓ  111ٜٓعط : قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ضقِ   99

 . 2011ؾدلاٜط  23ِ ع٢ً األؾدام ، املٓؿٛض يف َٛقع قاْْٛٞ عطاقٞ ادتع٤ ايطابع َٔ قإْٛ ايعكٛبات ادتطا٥
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ْٚٞ ٚغ١ًٝ يذلٖٝب ٚإغهات املعاضنني ، إٕ املؿطع ٚنع بعض ايكٛاْني ايطازع١ ؛ ٚايكصف اإليهذل

ملٓع ايتؿٗرل ، اال إٔ قإْٛ ايتؿٗرل غالح بٝس ايػٝاغٝني أٚ اذتهَٛات بكٛض٠ عا١َ يًٌٓٝ َٔ 

خكَِٛٗ ٚملعاقب١ ايكشؿٝني ، ٚيطُؼ ايتكاضٜط ايكشؿ١ٝ ايٓع١ٜٗ ٚايبٓا٠٤ ؛ يصيو غعت ايهجرل َٔ 

شكٝل ايتٛاظٕ بني محا١ٜ ايػُع١ ، ٚمحا١ٜ سط١ٜ ايتعبرل ، ثِ ْؿأ خالف يف ايكٛاْني اييت حيانِ ايسٍٚ يت

بٗا املؿٗط ، ٌٖ حيانِ ٚؾل قإْٛ ايعكٛبات ادتٓا٥ٞ ، أّ ٚؾل ايكإْٛ املسْٞ ، ٚغعت قٛاْني سكٛم 

ايٓكس ٚايطقاب١ األْػإ ايسٚي١ٝ اىل إٔ تتكـ ايؿدكٝات ايعا١َ ٚادتٗات اذته١َٝٛ بايتػاَح جتاٙ 

، َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم  19بؿهٌ أندل َٔ األؾدام ايعازٜني ٚيٝؼ أقٌ َِٓٗ ، ْٚكت املاز٠ 

املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ األططاف اييت قازقت ع٢ً املعاٖس٠ إٔ حتُٞ سل ايتعبرل ، ٚقس ٚقع ايعطام ع٢ً ٖصٙ 

1971، ٚقازم عًٝٗا يف عاّ  1969املعاٖس٠ يف عاّ 
ايٓاؾص  2005ايعطاقٞ يػ١ٓ ، ٚيف ايسغتٛض 100

تهُٓت سط١ٜ ايتعبرل ، ٜٚعاضض شيو ايهجرل َٔ ايكٛاْني اييت نبًت سط١ٜ ايتعبرل ، َٔ  38املاز٠ 

، ٚقإْٛ املطبٛعات يػ١ٓ  1969خالٍ ايٓكٛم ادتٓا١ٝ٥ املتعًك١ بايتؿٗرل يف ايكإْٛ ادتعا٥ٞ يػ١ٓ 

ؿٗط ب٘ أَا شٚ َاٍ أٚ داٙ ، مما ٜػُح ي٘ ، ٚيف اغًب األسٝإ ٜهٕٛ ايؿطز أٚ املؤغػ١ امل101 1968

بتٛنٌٝ اؾهٌ احملاَني يًٌٓٝ َٔ خكَِٛٗ أٚ ابتعاظِٖ ، ٚؾطا٤ غهٛتِٗ باملاٍ ، َٚجاٍ ع٢ً ٖصٙ اذتاي١ 

، اططاف ايسع٣ٛ ايكشؿٞ املاؽ نٛؾط باٜٝـ ، ٚزٚي١ ناظاخػتإ ،ؾؿٞ  2011/ 2027ايكه١ٝ ضقِ 

١ُ اىل إزا١ْ ايكشؿٞ ٚبتػطمي٘ تعٜٛض َايٞ نبرل ، خًكت احمله 2009نإْٛ ايجاْٞ / ٜٓاٜط  16

ٖٚهصا أقبشت سط١ٜ ايتعبرل َكٝس٠ ، ؾُٓع ايتؿٗرل يٝؼ َعٓاٙ ايػا٤ سط١ٜ ايتعبرل ، ٚسط١ٜ ايتعبرل يٝؼ 

َعٓاٙ سط١ٜ ايتؿٗرل ٚاطالم االتٗاَات ، ؾايكشؿٕٝٛ ٜػتؿازٕٚ َٔ قإْٛ سط١ٜ ايتعبرل ؾِٗ ٜهطغٛٙ 

٦ٝات تػتؿاز َٔ قٛاْني َٓع ايتؿٗرل ،ٖٚهصا دط٣ ٚجيطٟ األَط يف نجرل َٔ ملكاذتِٗ ، ٚاملؤغػات ٚاشل

ايسٍٚ، ٚ ايصٟ ْطاٙ إٔ ن١ًُ ايؿكٌ يف َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا ٖٞ يًكها٤ ، ؾٝٓعط ايكانٞ إٔ نإ اسس 

، 102األططاف قس اغتػٌ اذتل ايصٟ َٓش٘ إٜاٙ ايكإْٛ يكاذت٘ ، ٚؾل قاعس٠ )ايتعػـ يف اغتعُاٍ اذتل (

ت بعض ايتؿطٜعات ايٛنع١ٝ يتاليف ٖصٙ اإلؾهاي١ٝ ٚاعُاٍ ايكاْْٛني زٕٚ ايتعػـ يف يصا سطق

  103اغتدساّ قإْٛ يططف ع٢ً سػاب اآلخط.

 ارتامت١

تبني يٓا إٕ ايتؿٗرل ع٢ً أْٛاع َتعسز٠ ، نايتؿٗرل احملُٛز ٚاملصَّٛ ، ٚنصا سهُ٘ ، ؾكس ٜهٕٛ  

ؾكس تكٌ اىل اذتس ، إٕ اغتٛؾ٢ ؾطٚط ايكصف ، قاٍ تعاىل : َباسا ، أٚ ستطَا ، ٚنصا ايعكٛب١ املذلتب١ عًٝ٘ 

ِِ َعَصاْب َع) ُٗ ََٚي َٚاِيآٔخَط٠ٔ  ََٔٓأت ُئعُٓٛا ٔؾٞ ايٗسَِْٝا  ُُِؤ ًَأت اِي ُُِشَكَٓأت اِيَػأؾ َٕ اِي َُٛ َٔ َِٜط ٕٖ ائَّصٜ ِْٔإ ،  104(ٔعٝ

———— 
ٜٓعط :ايعٗس ارتام باذتكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ، اعتُس ٚعطض يًتٛقٝع ٚايتكسٜل ٚاالْهُاّ مبٛدب قطاض ادتُع١ٝ   100

اشاض /َاضؽ 23، تاضٜذ بس٤ ايٓؿاش 1966نإْٛ / زٜػُدل  16املؤضر يف   21-ايـ ز2200ايعا١َ يألَِ املتشس٠ 

 .، ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات ، َطقس ؾاضٚؽ ، ايكإْٛ ايسٚيٞ .49ؾكا ألسهاّ املاز٠ ، 1976ٚ
 . 28/12/2005، بتاضٜذ  4012املٓؿٛض يف دطٜس٠ ايٛقا٥ع ، ضقِ ايعسز 2005ٜٓعط :ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ   101
 . 1/245 املصاٖب ،ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ٚتطبٝكاتٗا يف 1/345ٜٓعط : ْعط١ٜ املكاقس عٓس األَاّ ايؿاطيب   102
 28-11 107، قطاض اعتُست٘ ايًذ١ٓ يف زٚضتٗا 2011/ 2027ٜٓعط :ايًذ١ٓ املع١ٝٓ عكٛم االْػإ ايبالؽ ضقِ   103

 تاضٜذ ايطغاي١ االٚىل   . 2010/اًٍٜٛ /غبتُدل6، املكسّ َٔ املاؽ نٛؾطباٜٝـ بتاضٜذ    2013َاضؽ/اشاض 
 غٛض٠ ايٓٛض . 23اآل١ٜ   104
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ٚؾل َا ٜطاٙ َٓاغب ، أَا يف ايكإْٛ ٚإٕ مل ٜػتٛيف ؾؿٝ٘ ايتععٜط ، ٜٚٛنٌ تكسٜط ايعكٛب١ اىل ٚيٞ األَط ، 

ايٛنعٞ نصيو ختتًـ عكٛب١ ايتؿٗرل عػب األيؿاظ املصنٛض٠ ،ٚاختًـ ايؿكٗا٤ يف سهِ ايتعٜٛض عٔ 

 ايتؿٗرل اىل ثالث١ أقٛاٍ : .

ايكٍٛ األٍٚ : دٛاظ زؾع األَٛاٍ يًتعٜٛض عٔ ايهطض املعٟٓٛ ، ٖٚٛ َا شٖب ايٝ٘ ايؿاؾع١ٝ ،  

ٚاملايه١ٝ ، ٚايٝ٘ شٖب َٔ ايكشاب١ عًٞ)ضنٞ اهلل عٓ٘( .ايكٍٛ ايجاْٞ : ال جيٛظ ٚاذتٓاب١ً يف قٍٛ ، 

ايتعٜٛض عٔ ايهطض املعٟٓٛ بهٌ ساٍ ، ٚايٝ٘ شٖب ابٔ سعّ ايعاٖطٟ ، ٚاذتٓؿ١ٝ ،ٚاذتٓاب١ً يف قٍٛ 

 .ايكٍٛ ايجايح : دٛاظ زؾع األَٛاٍ عٔ ايهطض املعٟٓٛ ، ٚيهٔ ع٢ً غبٌٝ ايتععٜط ، ٜٚٛنٌ األَط اىل

ٚيٞ األَط ؾٝكطض ، َا ٖٛ َٓاغب ، يصيو ، ٚايٝ٘ شٖب أبٛ ٜٛغـ َٔ اذتٓؿ١ٝ ، ٚاملايهٞ يف قٍٛ ، 

ٚايؿٝذ تكٞ ايسٜٔ َٔ اذتٓاب١ً ، أَا ايكإْٛ ايٛنعٞ ؾكس ٚنعت بعض ايسٍٚ عكٛبات ع٢ً دطمي١ 

طادح ، ؾتبني يٓا ايتؿٗرل ، ٚقٝست سط١ٜ اإلعالّ ، ٚنبًت اإلعالّ بتعٜٛهات َاي١ٝ نبرل٠ ، أَا ايطاٟ اي

إٔ َٔ قاٍ بايتعٜٛض غٛا٤ نإ ع٢ً غبٌٝ ايتععٜط ، أٚ ايتعٜٛض اق٣ٛ اغتسالٍ ، ٚٚاؾل قٛي٘ ْكٛم 

نجرل٠ ، ٖٞ دٖٛط ايؿطٜع١ االغال١َٝ ، َٚبٓاٖا ،ألٕ ايؿطٜع١ سؿعت األْػإ ، َٚاي٘ ، ٚزلعت٘ ، ٚأقاَت 

َٔ ََٚيا َتِعَتُسٚااذتسٚز ، قٝا١ْ ، ٚٚقا١ٜ ،قاٍ تعاىل : ) ُُِعَتٔسٜ ٕٖ ايََّ٘ َيا ُٜٔشٗب اِي ، ٚبٗصا ايطاٟ ، أخصت  105(ٔإ

ايهجرل َٔ ايكٛاْني ؛ ألٕ االعتسا٤ ع٢ً زلع١ األْػإ إٜصا٤ ، ٜٚذلى ايهجرل َٔ اآلثاض املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ، 

يصيو ٚدسْا ايهجرل َٔ ايتؿطٜعات يف ٖصا ايباب ، يهٔ عاضنتٗا تؿطٜعات أخط٣ ، تتعًل عط١ٜ 

الّ ، يهٔ ع٢ً املؿطع ، اإلْكاف يف ٖصا ادتاْب ٚاملٛاظ١ْ بني سط١ٜ اإلعالّ ٚايتؿٗرل ، ؾشط١ٜ اإلع

اإلعالّ ال تعين ايتعػـ يف اغتعُاٍ ٖصا اذتل بإٜصا٤ اآلخطٜٔ ، ٚايٌٓٝ َِٓٗ ، ٚإمنا ْكٌ اذتكا٥ل 

 ٚاملعًَٛات مب١ٝٓٗ ، ٚاسذلاّ خكٛقٝات اآلخطٜٔ . 

 املكازض ٚاملطادع

 .1995 ، بؿطح املٓٗاز يًػبهٞ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ ، برلٚت اإلبٗاز .1

 ايؿًػؿ١ ظاَع١ ارتططّٛ َكاٍ يف ايٓت . ، أغتاشقدلٟ ستُس خًٌٝ  ز.،  اْتؿاضٖاٚعٛاٌَ  ٚأْٛاعٗاتعطٜؿٗا ،  اإلؾاع١. 2

 ٚخطز سٛاؾٝ٘ ،ٚنع (ٖـ979 ت) املكطٟ صتِٝ بابٔ املعطٚف ستُس، بٔ إبطاِٖٝ بٔ ايسٜٔ ، يعٜٔؾباٙ ٚايٓعا٥ط األ .3

 ّ . 1999 - ٖـ 1419 األٚىل،: يبٓإ ،ايطبع١ – برلٚت ايع١ًُٝ، ايهتب عُرلات ،زاض ظنطٜا ايؿٝذ: أسازٜج٘

 .1991، 1ٚايٓعا٥ط يتكٞ ايسٜٔ ايػبهٞ ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،برلٚت ،ط األؾباٙ. 4

ٖـ( ، 459 تايؿٗرل باملاٚضزٟ ) ، ايبػسازٟ بٞ اذتػٔ عًٞ بٔ ستُس بٔ ستُس بٔ سبٝب ايبكطٟ. األسهاّ ايػًطا١ْٝ أل5

  ايكاٖط٠ . –زاض اذتسٜح 

ٖـ( ، ستُس ساَس 458ت. األسهاّ ايػًطا١ْٝ يًؿطا٤ ، ايكانٞ أبٛ ٜع٢ً ، ستُس بٔ اذتػني بٔ ستُس بٔ خًـ ابٔ ايؿطا٤ )6

 ّ . 2999 -ٖـ  1421برلٚت ، يبٓإ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ،  -ايؿكٞ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

. اإلقٓاع يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ ، َٛغ٢ بٔ أمحس بٔ َٛغ٢ بٔ غامل بٔ عٝػ٢ بٔ غامل اذتذاٟٚ املكسغٞ، ثِ ايكاذتٞ، 7

 يبٓإ . –ٖـ( ، عبس ايًطٝـ ستُس َٛغ٢ ايػبهٞ ، زاض املعطؾ١ برلٚت 968 ت) ؾطف ايسٜٔ، أبٛ ايٓذا

بٞ ايعباؽ ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ إزضٜؼ بٔ عبس ايطمحٔ املايهٞ ايؿطٚم ،املػ٢ُ )ايؿطٚم ( ،أل أْٛا٤ايدلٚم يف  أْٛاض. 8

 اٌُٖ تاضٜذ ايطبع .ٖـ(، عامل ايهتب ، 684 تايؿٗرل بايكطايف )

———— 
 ، غٛض٠ ايبكط٠ .  190 دع٤ َٔ اآل١ٜ  105
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يًؿاؾعٞ أبٛ عبس اهلل ستُس بٔ إزضٜؼ بٔ ايعباؽ بٔ عجُإ بٔ ؾاؾع بٔ عبس املطًب بٔ عبس َٓاف املطًيب ايكطؾٞ  األّ. 9

 . 1999ّٖـ/1419برلٚت ، بسٕٚ طبع١ ،  – ٖـ(، زاض املعطؾ294١ تاملهٞ )

ٖـ( ته١ًُ 979 ت. ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل يعٜٔ ايسٜٔ بٔ إبطاِٖٝ بٔ ستُس، املعطٚف بابٔ صتِٝ املكطٟ )19

ٖـ(،ٚباذتاؾ١ٝ: َٓش١ ارتايل البٔ  1138ايبشط ايطا٥ل حملُس بٔ سػني بٔ عًٞ ايطٛضٟ اذتٓؿٞ ايكازضٟ )ت بعس 

 .، اٌُٖ تؿاقٌٝ ايطبع يهتاب اإلغالَٞ عابسٜٔ، زاض ا

ٖـ(، زاض ايهتيب 794 ت. ايبشط احملٝط يف أقٍٛ ايؿك٘ البٞ عبس اهلل بسض ايسٜٔ ستُس بٔ عبس اهلل بٔ بٗازض ايعضنؿٞ )11

 .1994 -ٖـ 1414،ايطبع١: األٚىل، 

ٖـ(، زاض ايهتب 587 تاغاْٞ اذتٓؿٞ ). بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع يعال٤ ايسٜٔ، أبٛ بهط بٔ َػعٛز بٔ أمحس ايه12

 ّ.1986 -ٖـ 1496ايع١ًُٝ ،ايطبع١: ايجا١ْٝ، 

 تبٞ ايٛيٝس ستُس بٔ أمحس بٔ ستُس بٔ أمحس بٔ ضؾس ايكططيب ايؿٗرل بابٔ ضؾس اذتؿٝس ). بسا١ٜ اجملتٗس ْٚٗا١ٜ املكتكس أل13

 ّ . 2994 -ٖـ 1425ايكاٖط٠،  -ٖـ(، زاض اذتسٜح 595

 تبٞ ايٛيٝس ستُس بٔ أمحس بٔ ضؾس ايكططيب )ٌٝ ٚايؿطح ٚايتٛدٝ٘ ٚايتعًٌٝ ملػا٥ٌ املػتدطد١ ، أل. ايبٝإ ٚايتشك14

 -ٖـ  1498يبٓإ ، ايطبع١: ايجا١ْٝ،  –ٖـ( ، سكك٘: ز ستُس سذٞ ٚآخطٕٚ ، زاض ايػطب اإلغالَٞ، برلٚت 529

1988 . ّ 

ُٓس بٔ عبس اي15 ُٓس بٔ ست  تطٓظام اذتػٝين، أبٛ ايؿٝض، املًٓكب مبطته٢، ايٖعبٝسٟ ). تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ ، حمل

 ٖـ( ، احملكل: زتُٛع١ َٔ احملككني ، زاض اشلسا١ٜ . 1295

. حتؿ١ احملتاز يف ؾطح املٓٗاز ألمحس بٔ ستُس بٔ عًٞ بٔ سذط اشلٝتُٞ ، ضٚدعت ٚقششت: ع٢ً عس٠ ْػذ مبعطؾ١ دت١ٓ َٔ 16

ّ،)ثِ قٛضتٗا زاض إسٝا٤  1983 -ٖـ  1357ط يكاسبٗا َكطؿ٢ ستُس ، ايعًُا٤ ، املهتب١ ايتذاض١ٜ ايهدل٣ مبك

 .،اٌُٖ تاضٜذ ايطبع  برلٚت( -ايذلاخ ايعطبٞ 

. تؿػرل ايكطإٓ ايععِٝ البٔ أبٞ سامت عبس ايطمحٔ بٔ ستُس بٔ إزضٜؼ بٔ املٓصض ايتُُٝٞ، اذتٓعًٞ، ايطاظٟ ابٔ أبٞ سامت 17

 -املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ، ايطبع١: ايجايج١  -َهتب١ ْعاض َكطؿ٢ ايباظ ٖـ( ، احملكل: أغعس ستُس ايطٝب ، 327 ت)

 . ٖـ 1419

ٖـ( ، احملكل: 774 تبٞ ايؿسا٤ إزلاعٌٝ بٔ عُط بٔ نجرل ايكطؾٞ ايبكطٟ ثِ ايسَؿكٞ ). تؿػرل ايكطإٓ ايععِٝ ، أل18

 ّ . 1999 -ٖـ 1429غاَٞ بٔ ستُس غال١َ ، زاض طٝب١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، ايطبع١: ايجا١ْٝ 

تؿػرل ابٔ ضدب اذتٓبًٞ املػ٢ُ )ادتاَع يتؿػرل اإلَاّ ابٔ ضدب اذتٓبًٞ( ، يعٜٔ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ بٔ أمحس بٔ ضدب  .19

ٖـ( ، مجع ٚتطتٝب: أبٞ َعاش طاضم بٔ عٛض اهلل بٔ 795 تبٔ اذتػٔ، ايَػالَٞ، ايبػسازٟ، ثِ ايسَؿكٞ، اذتٓبًٞ )

 . ّ 2991-1422طب١ٝ ايػعٛز١ٜ ،ايطبع١: األٚىل املًُه١ ايع -ستُس ،زاض ايعاق١ُ 

ٖـ( ، زاض ايهتب 211 تبٞ بهط عبس ايطظام بٔ ُٖاّ بٔ ْاؾع اذتُرلٟ ايُٝاْٞ ايكٓعاْٞ )تؿػرل عبس ايطظام، أل .29

 ٖـ .1419برلٚت ،ايطبع١: األٚىل، غ١ٓ  –ايع١ًُٝ ، زضاغ١ ٚحتكٝل: ز. ستُٛز ستُس عبسٙ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

ػرل ايطدلٟ املػ٢ُ داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكطإٓ حملُس بٔ دطٜط بٔ ٜعٜس بٔ نجرل بٔ غايب اآلًَٞ، أبٛ دعؿط ايطدلٟ تؿ .21

 . ّ 2999 -ٖـ  1429ٖـ( ، احملكل: أمحس ستُس ؾانط ، َؤغػ١ ايطغاي١ ، ايطبع١: األٚىل، 319 ت)

 –ُس بٔ إبطاِٖٝ ايػُطقٓسٟ ايؿكٝ٘ اذتٓؿٞ ، زاض ايؿهط بٞ ايًٝح ْكط بٔ ستتؿػرلايػُطقٓسٟ املػ٢ُ) عط ايعًّٛ(، أل .22

 ستُٛز َططدٞ . برلٚت ، حتكٝل: ز.

بٞ عبس اهلل، سلؼ ايسٜٔ ستُس بٔ ستُس بٔ ستُس املعطٚف بابٔ أَرل ساز ٜٚكاٍ ي٘ ابٔ املٛقت اذتٓؿٞ أل،ايتكطٜطٚايتشبرل  .23
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 ّ.1996 -ٖـ 1417ٖـ( ، زاض ايؿهط برلٚت ، ايطبع١: 879 ت)

، اٌُٖ برلٚت  –ٖـ( ، زاض ايؿهط 972تؾاٙ اذتٓؿٞ ) تٝػرل ايتشطٜط ستُس أَني بٔ ستُٛز ايبداضٟ املعطٚف بأَرل باز .24

 .تاضٜذ ايطبع 

، (قشٝح ايبداضٟ ) ، املؿٗٛض . ادتاَع املػٓس ايكشٝح املدتكط َٔ أَٛض ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚغٓٓ٘ ٚأٜا25َ٘

اهلل ايبداضٟ ادتعؿٞ ، احملكل: ستُس ظٖرل بٔ ْاقط ايٓاقط ، زاض طٛم ايٓذا٠ )َكٛض٠ عٔ حملُس بٔ إزلاعٌٝ أبٛ عبس

 ٖـ .1422ايػًطا١ْٝ بإناؾ١ تطقِٝ ستُس ؾؤاز عبس ايباقٞ( ، ايطبع١: األٚىل، 

 . ادتاَع يف اذتسٜح يعبس اهلل بٔ ٖٚب بٔ َػًِ ايكطؾٞ أبٛ ستُس املكط26ٟ

 ّ . 1996 ، سػني أبٛ ارترل ، زاض ابٔ ادتٛظٟ ايػعٛز١ٜحتكٝل ز . َكطؿ٢ سػٔ ( ، ٖـ 197 )ت

بٞ اذتػٔ عًٞ بٔ ستُس بٔ ستُس بٔ سبٝب ٖٚٛ ؾطح شتتكط املعْٞ ،أل، . اذتاٟٚ ايهبرل يف ؾك٘ َصٖب اإلَاّ ايؿاؾعٞ 27

ملٛدٛز ، ايؿٝذ عازٍ أمحس عبس ا -ٖـ( ،احملكل: ايؿٝذ عًٞ ستُس َعٛض 459 تايبكطٟ ايبػسازٟ، ايؿٗرل باملاٚضزٟ )

 ّ . 1999-ٖـ  1419يبٓإ ، ايطبع١: األٚىل،  –زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت 

 .، اٌُٖ تؿاقٌٝ ايطبع . ارتالق١ يف ؾك٘ األقًٝات ، مجع ٚإعساز ، ايباسح يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ،عًٞ بٔ ْاٜـ ايؿشٛز 28

ٖـ( ، زاض 885 تخػطٚ ) -أٚ َٓال أٚ املٛىل  -. زضض اذتهاّ ؾطح غطض األسهاّ ،حملُس بٔ ؾطاَطظ بٔ عًٞ ايؿٗرل مبال 29

 .اٌُٖ تاضٜذ ايطبع إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ ، 

 ايسَؿكٞ عابسٜٔ ايععٜع عبس بٔ عُط بٔ أَني ستُس عابسٜٔ، البٔ املدتاض( ايسض ع٢ً احملتاض املػ٢ُ )ضز.ايسض املدتاض 39

 ّ .1992 - ٖـ1412 ايجا١ْٝ،: برلٚت ايطبع١-ايؿهط ،زاض (ٖـ1252 ت) اذتٓؿٞ

 . 32،عسز ايكؿشات : 28/12/2995، بتاضٜذ  4912املٓؿٛض يف دطٜس٠ ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ ضقِ ايعسز :ايسغتٛض ايعطاقٞ  .31

ٖـ( ، حتكٝل 684 تبٞ ايعباؽ ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ إزضٜؼ بٔ عبس ايطمحٔ املايهٞ ايؿٗرل بايكطايف ). ايصخرل٠ ، أل32

 . ّ 1994برلٚت ،ايطبع١: األٚىل،  -ايػطب اإلغالَٞزتُٛع١ َٔ ايباسجني ، ايٓاؾط: زاض 

بٞ بهط عبس اهلل بٔ ستُس بٔ عبٝس بٔ غؿٝإ بٔ قٝؼ ايبػسازٟ األَٟٛ ايكطؾٞ املعطٚف بابٔ أبٞ . شّ ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ،أل33

، َهتب١ غٛض١ٜ -ٖـ( ،سكك٘ ٚخطز أسازٜج٘ ٚعًل عًٝ٘: بؿرل ستُس عٕٝٛ ، َهتب١ زاض ايبٝإ، زَؿل 281 تايسْٝا )

 ّ . 1992 -ٖـ  1413ايطبع١: األٚىل، ،  ايػعٛز١ٜ –املؤٜس، ايطٜاض 

ٖـ( ،حتكٝل: ظٖرل ايؿاٜٚـ ، 676 تبٞ ظنطٜا ستٝٞ ايسٜٔ حي٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ ). ضٚن١ ايطايبني ٚعُس٠ املؿتني ، أل34

 ّ .1991ٖـ / 1412عُإ ، ايطبع١: ايجايج١،  -زَؿل -املهتب اإلغالَٞ، برلٚت

، ٔ أبٞ زاٚز ، يػًُٝإ بٔ األؾعح أبٛ زاٚز ايػذػتاْٞ األظزٟ ، زاض ايؿهط ، حتكٝل: ستُس ستٝٞ ايسٜٔ عبس اذتُٝس . غ35ٓ

 .اٌُٖ تاضٜذ ايطبع 

ٖـ( ، حتكٝل: ستُس ؾؤاز عبس ايباقٞ 273 تبٞ عبس اهلل ستُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين، َٚاد١ اغِ أبٝ٘ ٜعٜس )، أل ١. غٓٔ ابٔ َاد36

 .، اٌُٖ تاضٜذ ايطبع ؾٝكٌ عٝػ٢ ايبابٞ اذتًيب  -هتب ايعطب١ٝ ، زاض إسٝا٤ اي

 زٜٓاض بٔ ايٓعُإ بٔ َػعٛز بٔ َٗسٟ بٔ أمحس بٔ عُط بٔ عًٞ ايساضقطين ، ألبٞ اذتػٔ غٓٔ ايساض قطين غٓٔ. 37

 عبس ؾًيب، املٓعِ عبس سػٔ األضْؤٚط، ؾعٝب: عًٝ٘ ٚعًل ْك٘ ٚنبط سكك٘ (ٖـ385 ت) ايساضقطين ايبػسازٟ

 .  ّ 2994 - ٖـ 1424 األٚىل،: يبٓإ ،ايطبع١ – برلٚت ايطغاي١، بطّٖٛ ، َؤغػ١ أمحس اهلل، سطظ يًطٝـا

ِٚ ألمحس،  ايػٓٔ ايهدل٣ .38 ٖـ( ، احملكل: 458 تٔدطزٟ ارتطاغاْٞ، أبٛ بهط ايبٝٗكٞ ) بٔ اذتػني بٔ عًٞ بٔ َٛغ٢ ارُتِػَط

 ّ . 2993 -ٖـ  1424يبٓإ ،ايطبع١: ايجايج١،  –ستُس عبس ايكازض عطا ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت 

بٞ عبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝب ايٓػا٥ٞ ، احملكل : َهتب حتكٝل . غٓٔ ايٓػا٥ٞ بؿطح ايػٝٛطٞ ٚساؾ١ٝ ايػٓسٟ ، أل39
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 ٖـ .1429برلٚت ،ايطبع١ : ارتاَػ١  -ايذلاخ ، زاض املعطؾ١ 

، اٌُٖ ٖـ(، َهتب١ قبٝح مبكط ،ايطبع793١ تُط ايتؿتاظاْٞ ). ؾطح ايتًٜٛح ع٢ً ايتٛنٝح ، يػعس ايسٜٔ َػعٛز بٔ ع49

 .تؿاقٌٝ ايطبع 

 ،(ٖـ 911 ت) يًػٝٛطٞ ايعداد١( )َكباح ؾطٚح: 3 َٔ َاد٘ زتُٛع ابٔ غٓٔ ؾطح غٓٔ ابٔ َاد١ يًػٝٛطٞ ؾطح. 41

 يؿدط ملؿهالت(ا ٚؾطح ايًػات سٌ َٔ ًٜٝل )َا ،(ٖـ 1296 ت) اذتٓؿٞ اجملسزٟ ايػين عبس حملُس اذتاد١( )إصتاح

 نطاتؿٞ اٌُٖ تؿاقٌٝ ايطبع . – خا١ْ قسميٞ نتب ،(ٖـ 1315) ايهٓهٖٛٞ اذتٓؿٞ ايطمحٔ عبس بٔ اذتػٔ

حتكٝل ،ايٓاؾط زاض ايهتب ، (1122)تؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً َٛطأ اإلَاّ َايو ،حملُس بٔ عبس ايباقٞ بٔ ٜٛغـ ايعضقاْٞ ، .42

 برلٚت . 1411ايع١ًُٝ ، 

، اٌُٖ ايٓاؾط زاض ايؿهط , برلٚت ( ،ٖـ 681 )ت هُاٍ ايسٜٔ ستُس بٔ عبس ايٛاسس ايػٝٛاغٞ،ي ،. ؾطح ؾتح ايكسٜط43

 .تاضٜذ ايطبع 

قشش٘ ٚعًل عًٝ٘: َكطؿ٢ أمحس ايعضقا ،ايٓاؾط: ( ،ٖـ1357)ت. ؾطح ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ،ألمحس بٔ ايؿٝذ ستُس ايعضقا 44

 ّ .1989 - ٖـ1499زَؿل / غٛضٜا ،ايطبع١: ايجا١ْٝ،  -زاض ايكًِ 

ٖـ( ، زاض ابٔ ادتٛظٟ ايطبع١: األٚىل، 1421 ت. ايؿطح املُتع ع٢ً ظاز املػتكٓع ، حملُس بٔ قاحل بٔ ستُس ايعجُٝني )45

 ٖـ . 1428 - 1422

ٖـ( ،حتكٝل: أمحس عبس 393 تبٞ ْكط إزلاعٌٝ بٔ محاز ادتٖٛطٟ ايؿاضابٞ ). ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ ،أل46

 ّ . 1987 -  ٖـ 1497برلٚت ايطبع١: ايطابع١  –زاض ايعًِ يًُالٜني  ايػؿٛض عطاض،

قشٝح َػًِ ، ) املػٓس ايكشٝح املدتكط بٓكٌ ايعسٍ عٔ ايعسٍ إىل ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ( ، َػًِ بٔ  .47

 –ايذلاخ ايعطبٞ  ٖـ( ،احملكل: ستُس ؾؤاز عبس ايباقٞ ، زاض إسٝا261٤ تاذتذاز أبٛ اذتػٔ ايكؿرلٟ ايٓٝػابٛضٟ )

 ، اٌُٖ تاضٜذ ايطبع . برلٚت

ََِعبَس، ايتُُٝٞ، أبٛ سامت، ايساضَٞ، 48 . قشٝح ابٔ سبإ بذلتٝب ابٔ بًبإ حملُس بٔ سبإ بٔ أمحس بٔ سبإ بٔ َعاش بٔ 

ػ١ ، َؤغ 1993 - 1414برلٚت ,ايطبع١: ايجا١ْٝ،  –األضْؤٚط َؤغػ١ ايطغاي١ ب ٖـ( ، احملكل: ؾع354ٝ تايُبػيت )

 ّ. 1988 -ٖـ  1498ايطبع١: األٚىل، ، ايطغاي١، برلٚت

 املعاضف َٓؿأ٠ ، ايعاّ ايطاٟ ٚاجتاٖات اإلعالّ يف زاضغ١ ، إزلاعٌٝ ستُس يكباضٟ ، االتكاٍ ٚبٓا٤ ادتُاٖرلٟ االدتُاع عًِ .49

 اإلغال١َٝ ادتاَع١ ، كإْٛٚاي ايؿطٜع١ ن١ًٝ ، املبٝض ستُس قؿا٤ يًطايب١ َادػترل ضغاي١ عٔ ْكال ، 56:  باإلغهٓسض١ٜ

 .2999 غع٠

ايعٓا١ٜ ؾطح اشلسا١ٜ ، حملُس بٔ ستُس بٔ ستُٛز ، أنٌُ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل ابٔ ايؿٝذ سلؼ ايسٜٔ ابٔ ايؿٝذ مجاٍ ايسٜٔ  .59

 .اٌُٖ تاضٜذ ايطبع ٖـ( ، زاض ايؿهط ، 786 تايطَٚٞ ايبابطتٞ )

 ايؿطق١ٝ ، ايكاٖط٠ ، اٌُٖ تاضٜذ ايطبع . ؾتح املبني يؿطح األضبعني البٔ سذط ، َطبع١. 51

ايؿك٘ اإلغالَٞ ٚأزيت٘ ، يًسنتٛض ٖٚب١ ايعسًٝٞ ، زاض ايؿهط ، غٛضٜا ، ايطبع١ ايطابع١ املٓكش١ املعسي١ ملا غبكٗا ، اٌُٖ  .52

 تاضٜذ ايطبع .

، ْكال عٔ َٛقع نتب  ٠1968، يًسنتٛض إبطاِٖٝ إَاّ ، َهتب١ األصتًٛ املكط١ٜ ايكاٖطعالّ . ؾٔ ايعالقات ايعا١َ ٚاإل53

 ايعالقات ايعا١َ ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات .

بٔ غامن بٔ غامل ابٔ َٗٓا، ؾٗاب ايسٜٔ ايٓؿطاٟٚ األظٖطٟ  ألمحس. ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ ع٢ً ضغاي١ ابٔ أبٞ ظٜس ايكرلٚاْٞ 54

 ّ .1995 -ٖـ 1415ٖـ(، زاض ايؿهط , 1126 تاملايهٞ )
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 1/1/1969،تاضٜذ  1487،ٚمجٝع تعسٜالت٘ ، املٓؿٛض يف ادتطٜس٠ ايطزل١ٝ ضقِ  1969/ 16ضقِ ٞ قإْٛ ايعكٛبات االضزْ .55

 .2/5/2911، تاضٜذ  5999، ٚاملٓؿٛض يف ادتطٜس٠ ايطزل١ٝ بطقِ : 8/2911، ٚاملعسٍ بآخط قإْٛ ضقِ 

،تاضٜذ  2482سزٖا املطقِ املٓؿٛض يف دطٜس٠ ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ بع 1969يػ١ٓ 111ضقِ .قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ  56

28/7/1975 . 

 املٓؿٛض يف ادتطٜس٠ ايطزل١ٝ . 2993يػ١ٓ  12ضقِ قإْٛ ايعكٛبات املكطٟ  .58

 .1964 ، ايعامل١ٝ ،املطبع١ايكإْٛ املسْٞ يف االيتعاَات  .59

  barid@rcinet.ca 2913/ْٜٛٝٛ /16اعساز ظبرل ادتاظٟ ، ْؿط يف َكاٍ ايكصف ٚايتؿٗرل االيهذلْٚٞ  .69

بٞ ستُس عع ايسٜٔ عبس ايععٜع بٔ عبس ايػالّ بٔ أبٞ ايكاغِ بٔ اذتػٔ ايػًُٞ قٛاعس األسهاّ يف َكاحل األْاّ ، أل .61

ضادع٘ ٚعًل عًٝ٘: ط٘ عبس ايطؤٚف غعس، َهتب١ ايهًٝات األظٖط١ٜ ،  ٖـ(669 تايسَؿكٞ، املًكب بػًطإ ايعًُا٤ )

ايكاٖط٠( ، طبع١: دسٜس٠ َهبٛط١  -برلٚت، ٚزاض أّ ايكط٣  -هتب ايع١ًُٝ ايكاٖط٠، )ٚقٛضتٗا زٚض عس٠ َجٌ: زاض اي –

 ّ . 1991 -ٖـ  1414َٓكش١، 

 .1986 – 1497نطاتؿٞ ,ايطبع١: األٚىل،  –قٛاعس ايؿك٘ حملُس عُِٝ اإلسػإ اجملسزٟ ايدلنيت ، ايكسف ببًؿطظ  .62

 -ايعسًٝٞ.,عُٝس ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ ٢ ،َكطؿ ز. ستُس األضبع١, ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ٚتطبٝكاتٗا يف املصاٖب .64

 ّ . 2996 -ٖـ  1427زَؿل ,ايطبع١: األٚىل،  –داَع١ ايؿاضق١ , زاض ايؿهط 

، ٖـ(463 تبٞ عُط ٜٛغـ بٔ عبس اهلل بٔ ستُس بٔ عبس ايدل بٔ عاقِ ايُٓطٟ ايكططيب )ايهايف يف ؾك٘ أٌٖ املس١ٜٓ ،أل .65

سٝس ٚيس َازٜو املٛضٜتاْٞ، َهتب١ ايطٜاض اذتسٜج١، ايطٜاض، املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ،ايطبع١: ايجا١ْٝ، احملكل: ستُس ستُس أ

 ّ .1989ٖـ/1499

 ت. ايهًٝات َعذِ يف املكطًشات ٚايؿطٚم ايًػ١ٜٛ ، أٜٛب بٔ َٛغ٢ اذتػٝين ايكطميٞ ايهؿٟٛ، أبٛ ايبكا٤ اذتٓؿٞ )66

 برلٚت . –املكطٟ ,َؤغػ١ ايطغاي١  ستُس -ٖـ( , احملكل: عسْإ زضٜٚـ 1994

ٖـ(، 711 ت. يػإ ايعطب , حملُس بٔ َهطّ بٔ ع٢ً، أبٛ ايؿهٌ، مجاٍ ايسٜٔ ابٔ َٓعٛض األْكاضٟ ايطٜٚؿع٢ اإلؾطٜك٢ )67

 ٖـ . 1414 -برلٚت , ايطبع١: ايجايج١  –زاض قازض 

ٖـ( ، زاض 884 تَؿًح، أبٛ إغشام، بطٖإ ايسٜٔ ). املبسع يف ؾطح املكٓع ، إبطاِٖٝ بٔ ستُس بٔ عبس اهلل بٔ ستُس ابٔ 68

 . ّ 1997 -ٖـ  1418يبٓإ , ايطبع١: األٚىل،  –ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت 

-ٖـ1414برلٚت ،  –ٖـ( ،زاض املعطؾ١ 483 ت. املبػٛط ، حملُس بٔ أمحس بٔ أبٞ غٌٗ سلؼ األ١ُ٥ ايػطخػٞ )69

1993. ّ 

ٔ عس٠ عًُا٤ ٚؾكٗا٤ يف ارتالؾ١ ايعجُا١ْٝ ,احملكل: صتٝب ٖٛاٜٚين ,ايٓاؾط: ْٛض ستُس، . زت١ً األسهاّ ايعسي١ٝ , دت١ٓ َه١ْٛ 79َ

 .، اٌُٖ تاضٜذ ايطبع ناضخاْ٘ جتاضٔت نتب، آضاّ باؽ، نطاتؿٞ 

 .ٖـ 1412 - برلٚت ايؿهط، اشلٝجُٞ ،زاض بهط أبٞ بٔ عًٞ ايسٜٔ ايؿٛا٥س ، يٓٛض َٚٓبع ايعٚا٥س زتُع. 71

 –ٖـ( ، زاض ايؿهط 456 تبٞ ستُس عًٞ بٔ أمحس بٔ غعٝس بٔ سعّ األْسيػٞ ايكططيب ايعاٖطٟ ). احمل٢ً باآلثاض ،أل72

 اٌُٖ تاضٜذ ايطبع .برلٚت , 

ٖـ( ,احملكل: ٜٛغـ 666 تشتتاض ايكشاح ، يعٜٔ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل ستُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبس ايكازض اذتٓؿٞ ايطاظٟ ) .73

 . 1999ّٖـ / 1429قٝسا ,ايطبع١: ارتاَػ١،  –ساض ايُٓٛشد١ٝ، برلٚت اي -ايؿٝذ ستُس , املهتب١ ايعكط١ٜ 

بٞ دعؿط أمحس بٔ ستُس بٔ غال١َ بٔ عبس املًو بٔ غ١ًُ األظزٟ اذتذطٟ املكطٟ املعطٚف . شتتكط اختالف ايعًُا٤ أل74

 .1417بع١: ايجا١ْٝ، برلٚت ,ايط –ٖـ( ,احملكل: ز. عبس اهلل ْصٜط أمحس ، زاض ايبؿا٥ط اإلغال١َٝ 321 تبايطشاٟٚ )
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شتتكط ايتشطٜط ؾطح ايهٛنب املٓرل ،يتكٞ ايسٜٔ أبٛ ايبكا٤ ستُس بٔ أمحس بٔ عبس ايععٜع بٔ عًٞ ايؿتٛسٞ املعطٚف بابٔ  .75

 .1997ّ -ٖـ1418،ٖـ( , احملكل: ستُس ايعسًٝٞ ْٚعٜ٘ محاز , َهتب١ ايعبٝهإ , ايطبع١ ايجا١ْٝ 972 تايٓذاض اذتٓبًٞ )

زضاغ١ َكاض١ْ يعٜاز ؾاحل بؿابؿ١ ،أططٚس١  -١ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ذتُا١ٜ زلع١ اإلْػإ ٚاعتباضٙ َٔ ايتؿٗرلَال٥َُس٣  .76

زنتٛضاٙ ن١ًٝ اذتكٛم داَع١ زَؿل ،َٓؿٛض يف زت١ً ادتاَع١ اإلغال١َٝ يًسضاغات االقتكاز١ٜ ٚاإلزاض١ٜ ، اجملًس ايعؿطٕٚ ، 

 .http://www.iugazaعٔ ايؿبه١ ايسٚي١ٝ يًُعًَٛات ،  ، ْكال 669- 621،  2912ايعسز ايجاْٞ ، ْٜٛٝٛ 

edu.ps/ar/periodical/. 

ٖـ( ، زاض ايذلاخ ، 737 تبٞ عبس اهلل ستُس بٔ ستُس بٔ ستُس ايعبسضٟ ايؿاغٞ املايهٞ ايؿٗرل بابٔ اذتاز ). املسخٌ ، إل77

 اٌُٖ تاضٜذ ايطبع .

ٖـ( ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ , ايطبع١: األٚىل، 179 تاملسْٞ ). املس١ْٚ ، َايو بٔ أْؼ بٔ َايو بٔ عاَط األقبشٞ 78

 .ّ 1994 -ٖـ 1415

 ايهيب اذتهِ بٔ ُْعِٝ بٔ محسٜٚ٘ بٔ ستُس بٔ اهلل عبس بٔ ، ستُس اذتانِ اهلل عبس ايكشٝشني إلبٞ ع٢ً املػتسضى. 79

 – ايع١ًُٝ ايهتب ا ، زاضعط ايكازض عبس َكطؿ٢: ،حتكٝل (ٖـ495 ت) ايبٝع بابٔ املعطٚف ايٓٝػابٛضٟ ايطُٗاْٞ

 .1999 – 1411 األٚىل،: برلٚت ،ايطبع١

: احملكل( , ٖـ241: املتٛؾ٢) ايؿٝباْٞ أغس بٔ ٖالٍ بٔ سٓبٌ بٔ ستُس بٔ أمحس اهلل عبس البٞ ، سٓبٌ بٔ أمحس اإلَاّ َػٓس .89

 األٚىل،: ايطبع١ ، ايطغاي١ غػ١َؤ ، ايذلنٞ احملػٔ عبس بٔ اهلل عبس ز: إؾطاف ، ٚآخطٕٚ َطؾس، عازٍ - األضْؤٚط ؾعٝب

 ّ . 2991 - ٖـ 1421

، حتكٝل  (ٖـ397 ت) املٛقًٞ ايتُُٝٞ، ٖالٍ بٔ عٝػ٢ بٔ حي٢ٝ بٔ املُج٢ٓ بٔ عًٞ بٔ أمحس ٜع٢ً إلبٞ ٜع٢ً أبٞ َػٓس .81

 . 1984 - 1494 األٚىل،: زَؿل ايطبع١ – املإَٔٛ يًذلاخ أغس ،زاض غًِٝ :سػني

 ، ايعامل١ٝ املطبع١ االيتعاَات يف املسْٞ ايكإْٛ ، 21/531 ، 1974 ، بػساز ، 4ط ، اذتهِٝ ٝساجمل عبس االيتعاّ . َكازض82

َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ يف ؾطح غا١ٜ املٓت٢ٗ ، ملكطؿ٢ بٔ غعس بٔ عبسٙ ايػٝٛطٞ ؾٗط٠، ايطسٝبا٢ْ  ، ، 2/315 ، 1964

 ّ .1994 -ٖـ 1415ايجا١ْٝ، ٖـ( ، املهتب اإلغالَٞ ،ايطبع١: 1243 تَٛيسا ثِ ايسَؿكٞ اذتٓبًٞ )

ٖـ( ، احملكل: 799 ت. املطًع ع٢ً أيؿاظ املكٓع ، حملُس بٔ أبٞ ايؿتح بٔ أبٞ ايؿهٌ ايبعًٞ، أبٛ عبس اهلل، سلؼ ايسٜٔ )83

 ّ . 2993 -ٖـ 1423ستُٛز األضْاؤٚط ٜٚاغني ستُٛز ارتطٝب ، َهتب١ ايػٛازٟ يًتٛظٜع ، ايطبع١ األٚىل 

برلٚت ،  –، عامل ايهتب (ٖـ 311 تب٘ ، إلبطاِٖٝ بٔ ايػطٟ بٔ غٌٗ، أبٛ إغشام ايعداز ). َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطا84

 . ّ 1988 -ٖـ  1498ايطبع١ األٚىل 

. َعذِ األزبا٤ ) إضؾاز األضٜب إىل َعطؾ١ األزٜب( ، يؿٗاب ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل ٜاقٛت بٔ عبس اهلل ايطَٚٞ اذتُٟٛ 85

 -ٖـ  1414عباؽ ، ايٓاؾط: زاض ايػطب اإلغالَٞ، برلٚت ، ايطبع١: األٚىل، ٖـ( ، احملكل: إسػإ 626)املتٛؾ٢: 

1993 . ّ 

: ، احملكل (ٖـ369 ت) ايطدلاْٞ ايكاغِ أبٛ ايؿاَٞ، ايًدُٞ َطرل بٔ أٜٛب بٔ أمحس بٔ األٚغط ، يػًُٝإ املعذِ. 86

 ، اٌُٖ تاضٜذ ايطبع . ايكاٖط٠ - اذتطَني اذتػٝين ، زاض إبطاِٖٝ بٔ احملػٔ عبس,  ستُس بٔ اهلل عٛض بٔ طاضم

املعذِ ايٛغٝط ، زتُع ايًػ١ ايعطب١ٝ بايكاٖط٠ ، )إبطاِٖٝ َكطؿ٢ / أمحس ايعٜات / ساَس عبس ايكازض / ستُس ايٓذاض(  .87

 . ،ايٓاؾط: زاض ايسع٠ٛ

 ثِ املكسغٞ قسا١َ بٔ سستُ بٔ أمحس بٔ اهلل عبس ايسٜٔ َٛؾل ايؿٝباْٞ ألبٞ ستُس سٓبٌ بٔ أمحس اإلَاّ ؾك٘ املػين يف. 88

 .1495 األٚىل، برلٚت ،ايطبع١ – ايؿهط ،زاض( ٖـ629 ت) قسا١َ املكسغٞ بابٔ اذتٓبًٞ،ايؿٗرل ايسَؿكٞ



بس ايطا٥ٞعازٍ ؾانٌ ع 38  

Mütefekkir • Yıl : 1 • 

ٖـ ، حتكٝل أؾطف عبس املككٛز ، َهتب١ طدل١ٜ ايطٜاض ،  896بٞ ايؿهٌ ايعطاقٞ غ١ٓ ايٛؾا٠ املػين عٔ محٌ األغؿاض ، أل .89

1995. ّ 

إلَاّ ايعامل ايعال١َ ٚاذتدل ايبشط ايؿٗا١َ ؾدط ايسٜٔ ستُس بٔ عُط ايتُُٝٞ ايطاظٟ ايؿاؾعٞ ، زاض . َؿاتٝح ايػٝب ، ا99

 . ّ 2999 -ٖـ 1421 -ايطبع١: األٚىل ،برلٚت  -ايهتب ايع١ًُٝ 

يطبع١: زاض ايػطب اإلغالَٞ ، ا ، ٖـ(529بٞ ايٛيٝس ستُس بٔ أمحس بٔ ضؾس ايكططيب )املتٛؾ٢: . املكسَات املُٗسات ، أل91

 . ّ 1988 -ٖـ  1498األٚىل، 

 –ٖـ( ، زاض ايؿهط 1299 ت. َٓح ادتًٌٝ ؾطح شتتكط خًٌٝ ، حملُس بٔ أمحس بٔ ستُس عًٝـ، أبٛ عبس اهلل املايهٞ )92

 . 1989ّٖـ/1499برلٚت ، 

،  ايهتب ايع١ًُٝ ٖـ( ، زاض476 تاإلَاّ ايؿاؾعٞ ، البٞ اغشام إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ ايؿرلاظٟ ) ٘. املٗصب يف ؾك93

 اٌُٖ تاضٜذ ايطبع .

ٖـ( ، احملكل: أبٛ عبٝس٠ َؿٗٛض 799 ت. املٛاؾكات ، إلبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ بٔ ستُس ايًدُٞ ايػطْاطٞ ايؿٗرل بايؿاطيب )94

 . 1997ّٖـ/ 1417بٔ سػٔ آٍ غًُإ ، زاض ابٔ عؿإ ، ايطبع١ األٚىل 

دع٤ا ، ايطبع١:  45عسز األدعا٤: ، ايهٜٛت –ألٚقاف ٚايؿ٦ٕٛ اإلغال١َٝ . املٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ ، قازض عٔ: ٚظاض٠ ا95

: ايطبع١ 38 - 24ايهٜٛت ،األدعا٤  –ايػالغٌ  : ايطبع١ ايجا١ْٝ، زاض23 - 1ٖـ( ،..األدعا٤  1427 - 1494)َٔ 

 : ايطبع١ ايجا١ْٝ، طبع ايٛظاض٠ .45 - 39َكط ،األدعا٤  –األٚىل، َطابع زاض ايكؿ٠ٛ 

 بٔ ٜٛغـ بٔ اهلل عبس ستُس أبٛ ايسٜٔ ايعًٜعٞ دتُاٍ ختطٜر يف األملعٞ بػ١ٝ ساؾٝت٘ َع اشلسا١ٜ ألسازٜح طا١ٜاي ْكب. 96

 األٚىل،: يبٓإ ،ايطبع١– برلٚت - ٚايٓؿط يًطباع١ ايطٜإ عٛا١َ ،َؤغػ١ ،حتكٝل :ستُس (ٖـ762 ت) ايعًٜعٞ ستُس

 ّ.1997/ٖـ1418

 -ٖـ  1412 -ايطبع١: ايجا١ْٝ ،  ، أمحس ايطٜػْٛٞ ، ايساض ايعامل١ٝ يًهتاب اإلغالَٞ ْعط١ٜ املكاقس عٓس اإلَاّ ايؿاطيب .97 

1992 . 

 ت. اشلسا١ٜ يف ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ ، يعًٞ بٔ أبٞ بهط بٔ عبس ادتًٌٝ ايؿطغاْٞ املطغٝٓاْٞ، أبٛ اذتػٔ بطٖإ ايسٜٔ )98

 .، اٌُٖ تاضٜذ ايطبع يبٓإ  –ٚت برل -ٖـ( ، احملكل: طالٍ ٜٛغـ ، زاض اسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ 593

 .1971 ، بػساز ، ياليتعاّ ايعا١َ ايٓعط١ٜ يف ايٛدٝع .99

ايه١ًٝ ، ايؿٝذ ايسنتٛض ستُس قسقٞ بٔ أمحس بٔ ستُس آٍ بٛضْٛ أبٛ اذتاضخ ايػعٟ ,  ٘. ايٛدٝع يف إٜهاح قٛاعس ايؿك199

 ّ . 1996 -ٖـ  1416يبٓإ ، ايطبع١: ايطابع١،  –َؤغػ١ ايطغاي١، برلٚت 


