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ؾ٢ً اهلل عًٝ٘  –اؿُد هلل ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً خري خًل ْبٝٓا قُد 

 :  -ٚضًِ 

ٖرا ايبشح ٜٓاقؼ ظاٖس٠ خطـ ايككا٠ يف ايؿك٘ اإلضالَٞ ٚايكإْٛ 

دزاض١ َكاز١ْ , َع ذنس أزا٤ ايؿكٗا٤ ؾٝٗا ٚغسا ح ايكإْٛ,  –ايُٝين 

,  ٚايٛظٝؿ١ ًػٟٛ ٚايؿكٗٞ اي ٚتٓاٍٚ َؿّٗٛ ظاٖس٠ اـطـ يف االؾطالح

األضاض١ٝ َٔ ٚدٛد ايككا٤, ٚغسٚط تعٝني ايكاقٞ يف ايؿك٘  َٚا ٖٛ 

ايعٌُ عًٝ٘ يف ايكإْٛ ايُٝين, َع بٝإ أٚد٘ االتؿام ٚاالختالف بُٝٓٗا, 

ٚتٓاٍٚ ايبشح ظاٖس٠ اـطـ ٚازناْٗا ٚايعكٛب١ املكسز٠ هلا يف ايػسع 

ايطًب١ٝ ايٓاػ١ عٔ ٖرٙ ٚايكإْٛ, ٜٚٓاقؼ ايبشح  خؿٛؾا اآلثاز 

ايعاٖس٠ ٖٚٞ ايتدخٌ يف غ٦ٕٛ ايككا٤ ٚاؿد َٔ اضتكاليٝت٘ يف إؾداز 

األسهاّ ايككا١ٝ٥ , ٚإٖا١ْ ايككا٤ ٚؾٛزٙ املتُج١ً يف اإلٖا١ْ بايكٍٛ 

ٚايؿعٌ ٚايهتاب١ ٚايتٗدٜد , َع بٝإ ايعكٛب١ ايػسع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ يهٌ 

املٓٗر ايٛؾؿٞ  ؾٛز٠ َٔ ٖرٙ ايؿٛز, نُا اعتُد ايبشح ع٢ً

االضتكسا٥ٞ ٚذيو باضتكسا٤ أزا٤ ايؿكٗا٤ َٚٛقـ ايكإْٛ ايُٝين َع 

َٓاقػ١ ٚؼًٌٝ أدي١ نٌ ؾسٜل َِٓٗ , نُا ٜكّٛ ايبشح باضتكسا٤ َٛاد 

قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين ٚقإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ اييت ٖٞ قٝد 

ا٥ر ٚأِٖ ايتٛؾٝات ايبشح ٚايتشًٌٝ,  ٚأخريا اـامت١ اييت بٝٓت أِٖ ايٓت

 اييت تٛؾٌ ايٝٗا ايباسح يف ٖرا ايبشح. .

 

   األعٛز عبداهلل ْاؾس غٛقٞ قُد. د            

 عًّٛ قطِ ٚز٥ٝظ املطاعد املكازٕ ايؿك٘ أضتاذ

 سذ١ داَع١  -ب١ٝايرت ن١ًٝ- ايكسإٓ
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 َكد١َ :

اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف األْبٝا٤  ٚاملسضًني قُد بٔ عبداهلل ؾًٛات زبٞ      

 ٚضالَ٘ عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ أمجعني إىل ّٜٛ ايدٜٔ.                                        أَا بعد:

زا, ٚأزؾعٗا َٓصي١ّ ,ٖٞ عًّٛ ايػسٜع١ االضال١َٝ, ٜٚأتٞ ع٢ً زأضٗا عًِ ايؿك٘ ؾإٕ أغسف ايعًّٛ, ٚأدًٗا قد    

 ٚايرٟ َٔ أبٛاب٘ ْعاّ ايككا٤ يف اإلضالّ, ؾٗٛ ايرٟ ٜتعبد ب٘ االْطإ زب٘, ٜٚتعاٌَ َع ايٓاع ٚؾل أسهاَ٘.

ٜكبط األ١َ  ٚاأل١َ اإلضال١َٝ يٝطت أ١َ ضا٥ب١, بٌ ٖٞ أ١َ ًَتص١َ بعكٝد٠ ٚغسٜع١, ٚايككا٤ ٖٛ ايرٟ   

بأسهاّ ايػسع ست٢ ٜهٕٛ إٜكاعٗا اؿكازٟ ٚؾل َا ٜسٜدٙ اإلضالّ َٚا ٜأَس ب٘, ٚست٢ تهٕٛ سسنتٗا يإلضالّ 

 َٚٔإَذا ٚقد دا٤ت ايػسٜع١ اإلضال١َٝ يتكِٝ ايعدٍ بني ايٓاع, ٚؼكل َؿاؿِٗ قاٍ تعاىل :, ٚ باإلضالّ.

ُُِتِ َٔ َسَه ِٝ ٖٓأع َب ُُِٛا َإٔ اي ٍٔٔباِيَع َتِشُه ٕٖ ِد َ٘ ٔإ ًٓ ُٖا اي ٘ٔ َٜٔعُعُهِ ْٔٔع ٕٖ ٔب َ٘ ٔإ َٕ ايًٓ ُٔٝعّا َنا  . 1 َبٔؿريّا َض

ْٚعسّا ألْٓا ْعاْٞ يف فتُعٓا ايهجري َٔ املػانٌ, ٚيف كتًـ اجملاالت, ٚمتت٤٢ً احملانِ بأآلف ايككاٜا 

املاٍ ٚ..( ؾهٝـ تؿبح ٚ –ٚايعسض  –ؾإٕ أخطس َا تؿاب ب٘ اجملتُعات ٖٛ قٝاع سس١َ ايكسٚزٜات ) ايٓؿظ 

األخالم إذا تعسقت األعساض يًٗتو ٚاـطـ ٚاالعتدا٤ ؾال غو إٔ األخالم ضتؿطد ٚاـطـ ٜطٌٗ 

 ٚاؾسمي١ تصٜد. 

ٚيرا ؾإٕ ؾك٘ ايككا٤ َٔ أِٖ فاالت ايؿك٘, ذيو إٔ ايككا٤ ميظ سٝا٠ ايٓاع ٜٚؤثس ؾٝٗا, سٝح تعسض   

ؾٝٗا ٚإؾداز األسهاّ بػأْٗا, ؾإذا نإ ايكاقٞ عداّل  ع٢ً ايككا٠ َػهالتِٗ ٚقكاٜاِٖ ؾٝكّٛ بايٓعس

َكططّا َتبعّا غسٜع١ اهلل ـ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ـ ؾًح أَس اجملتُع, ٚضاد األَٔ ٚاالط٦ُٓإ يف اجملتُع, ٚإٕ نإ 

ايكاقٞ ظاملا قاضطا ؾطدت سٝا٠ اجملتُع, ٚعُت ايؿٛق٢ ٚاالقطساب ؾٝ٘, ٚملا نإ ٖرا املٛقٛع َٔ 

 خطـ ٚقع اختٝازٟ عًٝ٘, يٝهٕٛ َٛقٛع دزاضيت يف ٖرا ايبشح ٚايرٟ ٚمست٘ بـ )ظاٖس٠األ١ُٖٝ مبهإ 

 َكاز١ْ (. دزاض١ -يف ايؿك٘ اإلضالَٞ ٚايكإْٛ ايُٝين  ايككا٠

ٚإٔ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ناْت ايطباق١ يف أزضا٤ أؾٍٛ ٚقٛاعد ايككا٤ ٚمحاٜت٘ َٔ نٌ اعتدا٤, ٚاعتربت    

ؿًش١ ايعا١َ, ٚإٔ ي٘ أثسُا بًٝػّا ٜتطع َداٙ يٝػٌُ عُّٛ أؾساد اجملتُع دٕٚ ذيو َٔ اؾسا٥ِ ايكاز٠ بامل

اضتجٓا٤, ٚتعترب ظاٖس٠ خطـ ايككا٠ إٖا١ْ يف سل ايككا٠  ؾكال أْٗا إٖا١ْ يًككا٠ أْؿطِٗ, ٚتؤثس تأثريا 

                                                           
 (.85سورة النساء، رقم اآلية: ) - 1
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َٛاهلِ بًٝػا يف سكٛم ايٓاع احمل١ُٝ غسعا ٚقاْْٛا, ألٕ ايٓاع ًٜذؤٕٚ إىل ايككا٤ ؿُا١ٜ أْؿطِٗ ٚأ

ٚأعساقِٗ ٚضا٥س سكٛقِٗ, يريو لد إٔ ايتػسٜعات ايٛقع١ٝ قد ٚقعت يًككا٠ اؿُا١ٜ اـاؾ١ ٚدسَت 

نٌ ؾعٌ ٜؤدٟ إيٞ املطاع بِٗ , ٚسسَت عًِٝٗ نٌ ؾعٌ ٜؤدٟ إىل االْتكاف َٔ مسع١ ايككا٠ ٚايككا٤ 

و٢ُ ايكاقٞ َٔ أٟ  َعا, آلِْٗ قٌ طًب ايٓاع يًعداي١ ٚؾؿٌ اـطاب ٚاإلْؿاف, َٚٔ ثِ ؾال بد إٔ

غدـ تطٍٛ ي٘ ْؿط٘ املطاع بٗرا عس١َ ايكاقٞ ٖٚٝبت٘, ٚإٔ محاٜت٘ ٚادب ؾسٜك١ غسع١ٝ ٚقسٚز٠ 

 ادتُاع١ٝ تكّٛ ب٘ ايدٚي١, َجً٘ َجٌ اؿؿاظ ع٢ً األَٔ ٚايطًِ االدتُاعٞ يًُذتُع ايُٝين.

ًو ايككا٥ٞ, ٚٚقعت يف نُا لد إٔ ايتػسٜعات ايعكاب١ٝ اي١ُٝٓٝ اٖتُت أميا اٖتُاّ بأعكا٤ ايط  

قٛاْٝٓٗا ايعكاب١ٝ اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ٚدسَت عسق١ً ضري ايعداي١ ايككا٤, يٝتشكل بريو اضتكالٍ ايككا٤, 

ْٚصا١ٖ ايككا٠, ست٢ ٜكَٛٛا بٛظا٥ؿِٗ األضاض١ٝ يف ؾؿٌ اـؿَٛات ٚاملٓاشعات, ٚبطط ايعدٍ ايػاٌَ, نُا 

 ري عداي١ ايككا٤. إٔ يعاٖس٠ خطـ ايككا٠ آثازّا ضًب١ٝ نبري٠ ع٢ً ض

 أ١ُٖٝ ايبشح: 

تأتٞ أ١ُٖٝ ايبشح تبعّا أل١ُٖٝ َٛقٛع ايبشح, ٖٚرا ٜعين إٔ عجٓا ٖرا َٔ املٛاقٝع اهلا١َ ٚايػا٥ع١ يف  -1

اجملتُع ايُٝين, ٚبايتايٞ ؾٗٛ عاد١ إىل دزاض١ ٚتٓكٝب عٔ أسهاّ ظاٖس٠ خطـ ايككا٠ ٚآثازٖا 

 اجملتُع١ٝ.

آثازٖا, ٚايعكٛب١ املكسز٠ غسعّا ٚقاّْْٛا هلرٙ ايعاٖس٠ ٚتطبٝكاتٗا َعسؾ١ أسهاّ ظاٖس٠ خطـ ايككا٠ ٚ -2

 املعاؾس٠.

ٜٚصٜد ايبشح أ١ُٖٝ يف ؼدٜد َٛقـ املػسع ايُٝين َٔ ٖرٙ ايعاٖس٠, ٚبٝإ َد٣ َٛاؾكت٘  أٚ كايؿت٘  -3

 ملا ذٖب إيٝ٘ ؾكٗا٤ ايػسٜع١ االضال١َٝ  يف َٛقٛع ٖرٙ ايعاٖس٠.

 ٍ ظاٖس٠ خطـ ايككا٠ ٚآثازٖا ع٢ً ضري عداي١ ايككا٤.ايسد ع٢ً ايتطاؤالت املتعًك١ سٛ -4

 ٚتتًدـ دٚاؾع ٚأضباب اختٝاز َٛقٛع ايبشح يف اآلتٞ: أضباب اختٝاز َٛقٛع ايبشح: 

 تٛقٝح األسهاّ اـاؾ١ بعاٖس٠ خطـ ايككا٠, ٚنػـ ايٓكاب عٓٗا. -1

, ٚإؾاد٠ اؾٗات ذات اإلضٗاّ بٗرا ايبشح يٌٓٝ األدس ٚايجٛاب َٔ اهلل, ْٚؿع األ١َ اإلضال١َٝ عَُّٛا -2

 ايعالق١ خؿٛؾّا.

 تصٜٚد ٚإثسا٤ املهتب١ اإلضال١َٝ يف تأؾٌٝ املطا٥ٌ ايػسع١ٝ. -3
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 مجع غتات املٛقٛع يف عح َطتكٌ, يٝطٌٗ زدٛع ايباسجني إيٝ٘ بٝطس ٚضٗٛي١. -4

ّ  يٞ  ايدزاضات ايطابك١:  مل أقـ سطب عًُٞ ٚاطالعٞ ع٢ً عح َطتكٌ هُع غتات املٛقٛع, ؾهإ داؾعا

 ًبشح ؾٝ٘, ٚضد ٖرا ايٓكـ .ي

نٝـ ْعست ايػسٜع١ االضال١َٝ إىل ظاٖس٠ خطـ ايككا٠ سهُّا ٚأثسّا؟ َٚا ٖٛ َٛقـ املػسع   َػه١ً ايبشح:

 ايُٝين َٓٗا.

ؾكد اقتكت ايبشٛخ عاد٠ّ إٔ ػٝب ع٢ً تطاؤالت عد٠, يٝكّٛ ايباسح باؾٛاب عًٝٗا,  ؾسقٝات ايبشح: 

 ٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:ٚعجٓا ٖرا ٜطسح تطاؤالت عد٠, ٖٚ

 َا املكؿٛد َٔ اـطـ ٚاالختطاف؟ َٚا ايؿسم بني اـطـ ٚاالختطاف ٚأُٜٗا أعِ ٚامشٌ؟

َٚا ٖٛ ايػسض َٔ إْػا٤ ايككا٤؟ ٚنٝـ ٜهٕٛ اؿهِ ٚايككا٤؟ َٚا ٖٞ ايػسٚط ايٛادب١ ؾُٝٔ ًٜٞ 

س٠ خطـ ايككا٠ ؟ َٚا ايككا٤؟ َٚا َٛقـ املػسع ايُٝين َٔ ٖرٙ ايػسٚط؟ ٌٖٚ ايػسع االضالَٞ دسّ ظاٖ

َٛقـ املػسع ايُٝين َٔ ٖرٙ ايعاٖس٠ ؟ َٚا ٖٞ اآلثاز املرتتب١ َٔ ٖرٙ ايعاٖس٠ ع٢ً ضري عداي١ ايككا٤ ؟ َٚا 

 ٚايعٛاٌَ املطاعٞ ايُٝين؟ َٚا اجملتُع يف اْتػازٖا َد٣ َٚا ٖٞ اؾ١ٗ املطؤٚي١ عٔ محا١ٜ ايككا٤ ٚايككا٠ 

  ايُٝٔ؟ تازٜذ عسؾ٘ إٔ ٜطبل مل ايرٟ ايٛاضع تػازاالْ ٖدا إىل أدت اييت ٚ تػرٜٗا اييت

 نٌ ٖرٙ ايتطاؤالت ٚغريٖا ضٓكّٛ باؾٛاب عًٝٗا يف ٖرا ايبشح املتٛاقع.

إٕ املٓٗر ايرٟ أزاٙ قككّا ألٖداف عجٞ, َٚؤدّٜا  إىل ؼكٝل ايجُس٠ املسد٠ٛ َٓ٘ ٖٛ املٓٗر   َٓٗذ١ٝ ايبشح:

ٍ تتبع املطا٥ٌ يف َٛقٛع ظاٖس٠ خطـ ايككا٠, ٚيتشكٝل ٖرا االضتكسا٥ٞ, ٚايتشًٌٝ ايعًُٞ, ٚذيو َٔ خال

 املٓٗر ٜتبع ايباسح اـطٛات اآلت١ٝ:

 عصٚ اآلٜات ايكسآ١ْٝ يف اهلاَؼ عٝح أذنس ايطٛز٠ ٚزقِ اآل١ٜ سطب تستٝبٗا يف املؿشـ. -1

إ أخسز األسادٜح بٓطبتٗا إىل َٔ أخسدٗا برنس اضِ ايهتاب ٚايباب ٚايؿؿش١ ٚزقِ اؿدٜح, ؾإٕ ن -2

اؿدٜح يف ايؿشٝشني أٚ يف أسدُٖا أنتؿٞ بايعصٚ إيُٝٗا, ٚإٕ نإ اؿدٜح يف غري ايؿشٝشني ؾإْٞ 

 أقّٛ بتدسه٘ َٔ نتب ايط١ٓ.

 أعتين ظُع املاد٠ ايع١ًُٝ َٔ َؿادزٖا األؾ١ًٝ. -3

 بٝإ أزا٤ املراٖب ايؿك١ٝٗ َٔ َؿادزٖا املعتُد٠ َع أديتٗا يف املطأي١ . -4

 بٝإ ضبب٘ ٚمثست٘ إٕ ٚدد, ٚؾل األدي١ املعكد٠, ٚاؿذر املك١ٜٛ .ايرتدٝح بني األقٛاٍ, ٚ -5
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بٝإ زأٟ املػسع ايُٝين َٔ ظاٖس٠ خطـ ايككا٠, َٚد٣ كايؿت٘ أٚ َٛاؾكت٘ آلزا٤ املراٖب, َبَٝٓا َٛقـ  -6

 غساح ايكإْٛ َٔ ٖرا املٛقٛع, ٚايٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ ٚغسسٗا َع ايتعًٝل عًٝٗا إٕ ٚددت.

 ز َع َؿدزٙ دا٥ُّا , ٚأَا َعًَٛات ايٓػس عٔ املؿدز ؾأذنسٖا عٓد أٍٚ َس٠.أذنس اضِ ؾاسب املؿد -7

 أذنس يف اهلاَؼ املؿدز َع اؾص٤ ٚايؿؿش١. -8

 أغسح املؿسدات ايػسٜب١, ٚأعسف باألَانٔ ٚايبًدإ اييت ؼتاز إىل تعسٜـ. -9

 أعتين برتادِ األعٝإ املرنٛزٜٔ يف ايبشح. -10

 أغهٌ َا ًٜصّ تػهًٝ٘ إلٜكاح ايهالّ. -11

اقتكت ايدزاض١ تكطِٝ ايبشح إيٞ َكد١َ ٚثالث١ َباسح,  العتبازات غه١ًٝ ٚأخس٣ َٛقٛع١ٝ ط١ ايبشح:خ

ٚخامت١. أَا املكد١َ: ؾكد استٛت ع٢ً عٓٛإ ايبشح, ٚأُٖٝت٘, ٚأضباب اختٝازٙ, ٚاملٓٗذ١ٝ املتبع١ ؾٝ٘, ٚأَا 

ا ايباسح, ٚأَا خطٛات ايبشح ؾٗٞ اـامت١: ؾكد تٓاٚيت ؾٝٗا أِٖ ْتا٥ر ايبشح, ٚتٛؾٝات٘ اييت تٛؾٌ إيٝٗ

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 :ايككا٠ تعسٜؿٗا ٚأزناْٗا ٚعكٛبتٗا خطـ املبشح األٍٚ:  ظاٖس٠

 .ٚايؿكٗٞ ايًػٟٛ االؾطالح يف تعسٜـ  خطـ ايككا٠: األٍٚ املطًب 

 .ايككا٠ خطـ ظاٖس٠ املطًب ايجاْٞ: أزنإ  

 .٠ايككا خطـ ظاٖس٠ اْتػاز عٛاٌَ: ايجايح املطًب   

 .ايُٝين ٚايكإْٛ  اإلضالَٞ ايؿك٘ يف ايككا٠ خطـ يعاٖس٠ املكسز٠ املطًب ايسابع : ايعكٛب١ 

 ٚايكاقٞ ٚغسٚط تعٝٝٓ٘: ايككا٤ ٚٚظا٥ؿ٘ املبشح ايجاْٞ: َؿّٗٛ 

 املطًب األٍٚ: َؿّٗٛ ايككا٤ ٚٚظا٥ؿ٘.           

 املطًب ايجاْٞ: َؿّٗٛ ايكاقٞ ٚغسٚط تعٝٝٓ٘.          

 ايككا٤: عداي١ ضري ع٢ً ايككا٠ خطـ ظاٖس٠ يجايح: آثازاملبشح ا

 ايككا٤. غ٦ٕٛ يف ايتدخٌ: األٍٚ املطًب                

 ايككا٤ إٖا١ْ: ايجاْٞ املطًب                
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 املبشح األٍٚ

 ايككا٠ تعسٜؿٗا ٚأزناْٗا ٚعكٛبتٗا خطـ ظاٖس٠

, َٚٓٗا ظاٖس٠ خطـ ايككا٠ ٚاييت تعد َٔ اؾسا٥ِ ايعٛاٖس ايطًب١ٝ َٔ ٖرا ايعدٜد شَآْا يف اْتػست    

ٌُ يًُذتُعات ناْت إٕ ٚ يًعٝإ, ٚاقش١ ١َٜٝٛ ظاٖس٠ أؾبشت اؾط١ُٝ ست٢ ُٔ  َساز٠ ٔثكٌ َٔ ايهجري َتِش

 أٚضاط يف آثاز خطري٠ َٔ هلا َا ٚ عٓٗا ايٓاػ١ ايطًب١ٝ االْعهاضات ؼٌُ ميهِٓٗ ال أْ٘ إال ايعاٖس٠, ٖرٙ

 .اجملتُعات

 ذيو قبٌ ايعاٖس٠ ٖدٙ ناْت سٝح ايعػسٜٔ, ٚ ايٛاسد ايكسٕ بداٜات َع اـطـ إال ظاٖس٠ تعٗس ٚمل 

 ٖدٙ عًٝٗا, ٚتعد ايطهٛت املطتشٌٝ َٔ بات هلا, ايٛاضع االْتػاز عسؾت٘ ٚ ايرٟ ايهبري ايتؿاقِ فٗٛي١, َٚع

 قِٝ َع ٜتٓاؾ٢ نْٛ٘ وازب٘, ٚٚهسَ٘  ايػسع ٚايكإْٛ عًٝ٘ ٜعاقب ٚ ٜسؾك٘ غاذّا, إدساَّٝا ضًٛنّا ايعاٖس٠

 تطذًٗا اييت اهلا١ً٥ األزقاّ ظٌ يف ايعا١َ ٚاـاؾ١, ٚ ْؿٛع ع٢ً ٚآثازٙ ايطًب١ٝ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ, َٚبادئ

 َتؿاعدّا َٓش٢ّٓ تأخر ؾٗٞ عٓٗا ايطهٛت املطتشٌٝ َٔ بات هلا ايهبري ايتٛضع َٚع اؾسمي١, ٖرٙ َّٜٛٝا

اعتدا٤ ع٢ً ايككا٠  ع١ًُٝ (29) ْادٟ ايككا٠ ايُٝين ضذٌ سٝح غٗس إىل غٗس َٔ َتكاعـ بػهٌ ٜتصاٜد

ّ ؾكط باإلقاؾ١ إىل االعتدا٤ات املتهسز٠ ع٢ً أَانٔ احملانِ يف زبٛع 2014ٚأعكا٤ ايٓادٟ  خالٍ غٗس َازع 

 .1اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ, َٚٔ ذيو خطـ ايككا٠ ٚملد٠ ترتاٚح َا بني ايػٗس ْٚؿـ ايػٗس

ّٛ ظاٖس٠ خطـ ايككا٠ ٚاييت ُتَعُد ٖرٙ ايعاٖس٠ دسمي١ َهت١ًُ األزنإ, َع يريو ضٛف ْتهًِ عٔ َؿٗ

بٝإ أزنإ ٖرٙ ايعاٖس٠, ٚايعكٛب١ املكسز٠ هلا يف ايػسع ٚايكإْٛ, َبَٝٓا ذيو َٚٛقشَا باؾدٍٚ ايبٝاْٞ ٖٚٛ 

 ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :

 2014ّ2ايُٝين يػٗس َازع ( ٜٛقح دسا٥ِ االعتدا٤ ع٢ً ايككا٠ بأْٛاعٗا يف اجملتُع 1ددٍٚ  زقِ )

 ايؿؿ١ اضِ ايكاقٞ ّ
َهإ 

 االعتدا٤
 تازٜذ االعتدا٤ ْٛع االعتدا٤

 ْاٜب١ غسم ذَاز قُد ايػٝعاْٞ 1
َكس 

 ايعٌُ
 2014ّ/ 13/1 تٗدٜد ٚضب

                                                           
 َٚٔ ذيو 
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2 
عبدايٖٛاب لُٞ 

 ٜٛضـ بدٜع
 ْٝاب١ سذ١ االبتدا١ٝ٥

َكس 

 ايعٌُ

غسٚع يف ايكتٌ + 

 قاؾس٠ اجملُع
23/1 /2014ّ 

3 
قُد قاضِ َٓري

 ايطٝاز
 قه١ُ األَٛاٍ ايعا١َ

دٛي١ 

اؾ١ًُ 

 تعص

إٖا١ْ َٔ قبٌ 

 ْكط١ اؿسع
10 /2 /2014ّ 

 قه١ُ عدٕ نؿاح عٛض ضعٝد 4
َكس 

 ايعٌُ

تٗدٜد +إٖا١ْ 

 ايككا٤
11/2/2014ّ 

5 
ْبٌٝ ايدُٖػٞ 

 املكطسٟ
 ْٝاب١ ضٓشإ

غازع 

 ايصبريٟ

 إٖا١ْ+تٗدٜد 

 ايككا٤
24/2/2014ّ 

 قه١ُ َكب١ٓ زقٛإ املدادٟ 6

دٛي١ 

اؾ١ًُ 

 تعص

 10/2/2014ّ إٖا١ْ قكا٤

7 
عدْإ عٝدزٚع 

 اؿاَد
 قه١ُ مثٛد ض٦ٕٝٛ

َكس 

 ايعٌُ
 = غسٚع يف ايكتٌ

 َكسايعٌُ ْٝاب١ غسم ذَاز ايعصٟ فًٞ 8
تٗدٜد + إٖا١ْ 

 قكا٤
= 

 ْٝاب١ املدادز ؾؤاد اؿُريٟ 9

دٛي١ 

ايعدٜٔ 

 إب

 = ضب ٚإٖا١ْ قكا٤

 عكٛ ْادٟ ايككا٠ ٝدْبٌٝ قُد اؾٓ 10
عؿس 

 ؾٓعا٤
 11/3/2014ّ تٗدٜد ٚإٖا١ْ

 ذَاز ْٝاب١ غسم ذَاز عٝط٢ ايعبٝد٣ 11
ضب بطسٜل 

 ايٓػس
= 
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 ٚنٌٝ ْٝاب١ ايعطهس١ٜ عبدايعصٜص ايعباضٞ 12

َكس 

ايعٌُ 

 تعص

تٗدٜد ٚإٖا١ْ 

 قكا٤
= 

 ز٦ٜظ ْٝاب١ تعص بدز ايعازق١ 13

َكس 

ايعٌُ 

 تعص

ضب بطسٜل 

 ايٓػس
= 

14 
دايعًِٝ قُد عب

 ايطسٚزٟ
 قه١ُ سذ١ االبتدا١ٝ٥

َكس 

 ايعٌُ

اختطاف بايك٠ٛ 

 ٚايتٗدٜد
25/3/2014ّ 

 ْٝاب١ اضت٦ٓاف اؿدٜد٠ عبدايٛاضع اؿٓاْٞ 15
َكس 

 ايعٌُ

ضب ٚتٗدٜد 

 ٚإٖا١ْ قكا٤
25/3/2014ّ 

 ؾكٌ اؾٛباْٞ 16
ز٥ٝظ ْٝاب١ عطهس١ٜ 

 عدٕ

َكس 

 ايعٌُ

 ٚتٗدٜد ضب

 قكا٤ ٚإٖا١ْ
25/3/2014ّ 

 ْٝاب١ غسب األَا١ْ ٛ بهس زادحأب 17
َكس 

 ايعٌُ
 25/3/2014ّ ضب ٚ تٗدٜد

 ز٥ٝظ ْٝاب١ أَٛاٍ إب عبدايٖٛاب ايػٝباْٞ 18
َكس 

 ايعٌُ

إغٗاز ايطالح + 

تٗدٜد ٚإٖا١ْ 

 قكا٤

26/3/2014ّ 

 عبدايٖٛاب ايطاد٠ 19
عكٛ ايػعب١ 

 االضتجٓا١ٝ٥

ايػازع 

 ايعاّ

ْٗب ضٝاز٠ 

 ايكاق٢
26/3/2014ّ 
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 عدٕ قه١ُ ػاز١ٜ تعص دزٟقُد ايػػ 20
قاٚي١ اغتٝاٍ 

 ٚاختطاف
27/3/2014ّ 

 ْٝاب١ أزسب دٗاد األغٍٛ 21
َكس 

 ايعٌُ
 28/3/2014ّ تٗدٜد ٚإٖا١ْ

 ز٥ٝظ احمله١ُ ايعًٝا عؿاّ ايطُاٟٚ 22
عؿس 

 األَا١ْ
 11/2/2014ّ ضب ٚإٖا١ْ قكا٤

 قه١ُ ايطٝاْٞ أَني اجملٝدٟ 23
َكس 

 ايعٌُ
 = تٗدٜد ٚضب

24 
عًٞ ايبدزٟ قُد 

 ٚأخسٕٚ

عكٛ احمله١ُ ايعًٝا+ 

 قكا٠
 

ضب بطسٜل 

 ايٓػس
= 

  ْٝاب١ ايؿشاؾ١ ْؿس املاٚزٟ 25
 بطسٜل ضب

 ايٓػس
1/3 /2014ّ 

26 
عٝاؽ ايؿػري 

 ايػاَٞ
 ز٥ٝظ قه١ُ ؿر

َكس 

 ايعٌُ

تٗدٜد ٚإٖا١ْ 

 قكا٤
16/3/2014ّ 

27 
قُد سطٔ 

 ايبؿساٟٚ
  عكٛ ْٝاب١ احملٜٛت

ضب بطسٜل 

 ايٓػس
13/3/2014ّ 

 ز٥ٝظ ْٝاب١ احملٜٛت أبٛ بهس ايٓعطٞ 28
َكس 

 ايعٌُ
 = اختطاف

 عكٛ ْٝاب١ غسب عُس ايػذايف 29
َكس 

 ايعٌُ
 = تٗدٜد ٚضب
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 املطًب األٍٚ

 َؿّٗٛ اـطـ يف االؾطالح ايًػٟٛ ٚايؿكٗٞ ٚايكاْْٛٞ

, بسرعة للشيء واألخذ ,السٔتِواالخ ,بَالٔتِاالساـطـ يػ١ّ ٖٛ  أٚاّل: َؿّٗٛ اـطـ يف االؾطالح ايًػٟٛ:

ـُ َخِطؿّا  ٖٚٛ األخر يف ُضِسع١ٕ ِٚاضٔتالب, 1ٕعةِرُوس بقوة األمر وانتزاع َِٜدُط ـَ  ـَِطـ َؿدز َٔ ائؿعٌ َخَط , ٚا

ًِبّا ٜهٕٛ ٚ قد اختطاف َٚسِذٕص  ٖٚٛ يًرٚات أٚ يًٓاع خطـ ٜهٕٛ ٚقد اختطاف, ٖٚٛ ايػ٤ٞ ؾًب أٚ يًُاٍ, َض

بطسع١, ٚٚزت ن١ًُ اـطـ يف ايكسإٓ ايهسِٜ مبع٢ٓ ايطًب ٚاألخر  ًِبَض ٚ أخر ,ٚنٌ ذيو ؾٝ٘ يًشسٜات

ـَِطـ, ٜكاٍ: َخَطَؿ٘ ٚاِخَتَطَؿ٘ َٚتَدَطؿ٘ ٚقد دا٤ ٖرا املع٢ٓ يف ثالخ آٜات َٔ  بايطسع١ ٚاالختطاف َٔ ا

َٕ ايكسإٓ ايهسِٜ اآل١ٜ األٚىل: قٛي٘ تعاىل:  ُِ َإٔ َؽاُؾٛ ٖٓاُع  ََٜتَدٖطَؿُه ـُ قٛي٘ تعاىل: ٚايجا١ْٝ 2اي َُٜتَدٖط َٚ 

ٖٓاُع ِٔ اي َٔ ِِ ٔٗ ِٛٔي ِٔ ٔإٖياأٟ قتاّل ٚضًبّا, ٚايجايج١ قٛي٘ تعاىل:  3 َس ـَ ََ ُ٘ اِيَدِطَؿ١َ َخٔط َٗاْب َؾَأِتَبَع  . 4َثأقْب ٔغ

ٌُ يف ايدالي١  ُِ ٚأمش ـَِطـ أع ـِ مبع٢ٓ ٚاسد, ٚا ـَِطـ ٚاالِخٔتٔطاف ٚايتدُط ع٢ً ٚمما ضبل ٜتبني يٓا إٔ ا

ـَِطـ , ؾاـطـ بٗرا املع٢ٓ ٜػٌُ خطـ األغداف ٚخطـ األغٝا٤. َكؿٛد ا

 إال فِطَللخ قددّا زٜؿّاتع لد يف بطٕٛ نتب ايؿك٘ اإلضالَٞ لم:  ثاْٝا: َؿّٗٛ اـطـ يف اؾطالح ايؿكٗا٤

ٚإذا ٚزدت  ايجالخ ــ ايطايؿ١ ايرنس إٔ اـطـ ٖٛ األخر ٚاالضتالب, ايكسآ١ْٝ اآليات معاني من ٜطتٓبط أنه

ن١ًُ اـطـ دٍ املع٢ٓ ع٢ً أخر االغداف ألْ٘ قد خؿـ يف اؾطالح ايؿكٗا٤, ٚبايتايٞ إذا ذنس ٖرا 

 ايًؿغ ؾال ٜٓؿسف ايرٖٔ إال إىل ذيو املع٢ٓ.

ٚمما ضبل ٜتكح يٓا بعد ايٓعس ٚايتأٌَ إٔ اـطـ ٖٛ: أخر ايػدـ بطسع١ ٚاضتالب ٚاضتدزاز, ٚاألخر 

 كٌ إىل َهإ آخس.ٜكتكٞ ايكبض َٔ َهإ ٚايٓ

مل ٜتطسم املػسع ايُٝين إىل َؿّٗٛ َعني يًدطـ إال أْ٘ قد  ثايجّا: َؿّٗٛ اـطـ يف ايكإْٛ ايُٝين:

ٍَ عٔ ذيو 1994( يط١ٓ 12أضتددّ يؿغ "اـطـ " يف ْؿٛف قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات زقِ ) ّ, ثِ َعَد

ّ اـاف مبهاؾش١ دسا٥ِ 1998( يط١ٓ 24ايًؿغ ٚاضتددّ يؿغ "االختطاف" يف مجٝع ْؿٛف ايكإْٛ زقِ )
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( َٓ٘ اييت اضتددَت يؿغ اـطـ, ٚمل ٜهٔ املػسع ايُٝين َٛؾكا بٗرا 2االختطاف ٚايتكطع باضتجٓا٤ املاد٠ )

 اْتصاع ايتعدٌٜ األخري, ٚإٕ نإ ايًؿغ ٜؤدٟ إىل املع٢ٓ املكؿٛد, ٚميهٔ إٔ ْعسف اـطـ قاّْْٛا بأْ٘:

ذٜٚ٘, ٚايتأثري  عٔ إخؿا٥٘ بكؿد ؾٝ٘ ٚاستذاشٙ آخس َهإ إىل ْٚكً٘ ؾٝ٘, املٛدٛد املهإ َٔ املدطٛف )ايكاقٞ(

 ع٢ً عداي١ ايككا٤.

 املطًب ايجاْٞ  

 ايككا٠ خطـ ظاٖس٠ أزنإ

  ايسدع ؼكٝل اىل ٜؤدٟ عًٝٗا بايعكاب ٚايتٓؿٝـ األؾعاٍ إٔ ٖرٙ ايعاٖس٠ تعُد ُدِسَّا ٚػسِٜ ال غو    

ٚاملػسع  .اؾسا٥ِ  ٖرٙ َجٌ بازتهاب ُتطٍٛ هلِ أْؿطِٗ َٔ بعض ْؿٛع يف شادس َٔ أثس يًعكٛب١  ملا ايعاّ

 ٜتهؿٌ َا أِٖ َعّا, َٚٔ اجملتُع ٚ ايؿسد أَٔ َؿًش١ تطتدعٞ عٓدَا إال ايؿعٌ ػسِٜ اىل ًٜذأ ايُٝين ال

 َٔ ٠خطٛز عٓ٘ ٜٓتر َِٓٗ اؿس١ٜ ٖرٙ ْصع ع٢ً َٜٓؿُب ؾعٌ أٟ ؾإٕ  األغداف سس١ٜ ٖٛ عُاٜت٘ ايكإْٛ

 ايػدـ. ٖرا عٝا٠ املطاع غأْٗا

) ٜعاقب  :ّ ع٢ً أْ٘ 1998( يط١ٓ 24( َٔ قإْٛ َهاؾش١ دسا٥ِ االختطاف ٚايتكطع زقِ )2ٚقد ْؿت املاد٠)

باؿبظ َد٠ ال تكٌ عٔ اثٓيت عػس٠ ضٓ٘ ٚال تصٜد ع٢ً مخظ عػس٠ ض١ٓ ع٢ً  نٌ َٔ خطـ غدؿّا , ؾإذا 

ٛب١ اؿبظ َد٠ عػسٜٔ ض١ٓ ٚإذا ؾاسب اـطـ أٚ تالٙ اٜرا٤ أٚ ٚقع اـطـ ع٢ً أْج٢ أٚ سدخ ؾتهٕٛ ايعك

اعتدا٤ ناْت ايعكٛب١ اؿبظ َد٠ ال تصٜد ع٢ً مخط١ ٚعػسٜٔ ض١ٓ ٚذيو نً٘ دٕٚ االخالٍ بايكؿاف أٚ 

ايد١ٜ أٚ األزؽ ع٢ً سطب األسٛاٍ إذا تستب ع٢ً اإلٜرا٤ َا ٜكتكٞ ذيو, ٚإذا ؾاسب اـطـ أٚ تالٙ قتٌ أٚ 

 ناْت ايعكٛب١ اإلعداّ(.شْا أٚ يٛاط 

) ٜعاقب :ّ ع٢ً أ1998ْ٘( يط١ٓ 24( َٔ قإْٛ َهاؾش١ دسا٥ِ االختطاف ٚايتكطع زقِ )5ْٚؿت املاد٠ )   

باؿبظ َد٠ ال تكٌ عٔ عػس ضٓٛات ٚال تصٜد ع٢ً اثٓيت عػس٠ ض١ٓ نٌ َٔ استذص أٟ غدـ نسٖٝٓ٘ 

ا, أٚ اؿؿٍٛ َٓٗا ع٢ً َٓؿع١ أٚ َص١ٜ َٔ أٟ ْٛع ي٘ ٚذاى بػ١ٝ ايتأثري ع٢ً ايطًطات ايعا١َ يف ادا٥ٗا إلعُاهل

أٚ يػريٙ, ٚتهٕٛ ايعكٛب١ اؿبظ َد٠ ال تكٌ عٔ مخط١ عػس ض١ٓ إذا اضتددّ اؾاْٞ ايك٠ٛ أٚ ايعٓـ أٚ 

َُدعّٝا ؾدٚزٙ عٔ  ايتٗدٜد ب٘ أٚ اْتشٌ ؾؿ١ َٛظؿٞ اؿه١َٛ َدْٝني أٚ عطهسٜني أٚ أبسش أَسّا َصٚزّا 
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ٜعاقب بٓؿظ ايعكٛب١ إذا قاّٚ ايطًطات ايعا١َ أثٓا٤ تأد١ٜ ٚظٝؿتٗا يف إخال٤ ضبٌٝ ايطًطات ايعا١َ, نُا 

 ايس١ٖٓٝ, ٚتهٕٛ ايعكٛب١ اإلعداّ  إذا ْػأ عٔ ايؿعٌ َٛت غدـ(.

  أزنإ: ثالث١ تٛاؾس يكٝاَٗا تتطًب ظاٖس٠ خطـ ايككا٠ إٔ لد ايٓؿني ٖرٜٔ اضتعساض ٚبعد  

 ؾعٌ اـطـ )ٖٚٛ ايكاقٞ(. : ٖٚٛ َا ٜكع عًٝ٘ايعاٖس٠ األٍٚ: قٌ

 : ٜٚتُجٌ يف اـطـ ٚايكبض ٚاالضس ٚاالستذاش.املادٟ ايجاْٞ: ايسنٔ

 : ٖٚٛ ايكؿد اؾٓا٥ٞ َٚا ٜؿاسب٘ َٔ قؿٛد ْٚٝات.املعٟٓٛ ايجايح: ايسنٔ

 ضأتهًِ عٔ ٖرٙ األزنإ بػ٤ٞ َٔ ايتؿؿٌٝ ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٚ 

ايككا٠ إٔ تكع ع٢ً غدـ ٜٓتُٞ إىل ايطًو ايككا٥ٞ : ٜػرتط يكٝاّ ظاٖس٠ خطـ أٚال: قٌ ايعاٖس٠

 ّ.1990( يط١ٓ 10مبٛدب قإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ زقِ )

ٌُ اؾسمي١ ٜطُٝ٘ غساح ايكإْٛ بايسنٔ املؿرتض أٟ ايعٓؿس ايرٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َٛدٛدا ٚقا٥ُا قبٌ  َََش ٚ

ٛدٙ َٛدبا اؿهِ بعدّ ٚدٛد ٚقٛع أؾعاٍ اؾسمي١ ست٢ تهٕٛ تًو االؾعاٍ َٛدٗ٘ إيٝ٘, ٜٚهٕٛ عدّ ٚد

اؾسمي١ ابتدا٤, ٚاألؾٌ إٔ نٌ غ٤ٞ مما ٜكبٌ ايٓكٌ ٚاالْتكاٍ ٜؿًح ألٕ ٜهٕٛ قال ؾسمي١ اـطـ, ضٛا٤ 

نإ ذيو ايػ٤ٞ َادّٜا أّ َعّٜٓٛا, ؾاألغداف ٚاالغٝا٤ ميهٔ إٔ تهٕٛ قال يًدطـ, إال إٔ ايعسف ايكاْْٛٞ 

ـَِطـ ايرٟ ٜكع ع٢ً االغ ٚايػدـ ٖٛ االْطإ َطًكا, ٚٚؾكّا يٓؿٛف  1داف ؾكط قد خؿـ يؿغ ا

قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ؾإٕ نٌ إْطإ ٖٛ قٌ ؾاحل ألٕ تكع عًٝ٘ دسمي١ اـطـ, ٖٚٛ َا أغازت ايٝ٘ 

 ( بكٛهلا:) ٜعاقب.... نٌ َٔ خطـ غدؿَا(.249املاد٠ )

ْطإ بؿؿ١ عا١َ, ٜٚؤخر ع٢ً ٚبٓا٤َ ع٢ً ٖرا ايٓـ ؾايكاقٞ ٜدخٌ يف َؿّٗٛ ايػدـ, ألٕ ايػدـ ٖٛ اإل 

ُٜؿسم بني األغداف ايرٜٔ ٜهْٕٛٛ قال يعاٖس٠ اـطـ ٚإٕ نإ قد سدد ؾٓؿني  املػسع ايُٝين أْ٘ مل 

 ؾكط ُٖٚا األْج٢ ٚاألسداخ.
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 ؾعٌ)  اؾاْٞ ب٘ ٜكّٛ ايرٟ اإلدساَٞ بايٓػاط اـطـ ظاٖس٠ يف املادٟ ايسنٔ : ٜٚتُجٌاملادٟ ثاّْٝا ايسنٔ

 ؾٝ٘ ٚاستذاشٙ آخس قٌ اىل ْٚكً٘ ؾٝٗا املٛدٛد ايبكع١ َٔ املدطٛف ٖٛ اْتصاع ٖرا ـطـا ٚؾعٌ( اـطـ

 .1ذٜٚ٘ عٔ إخؿاؤٙ بكؿد

نُا ْالسغ إٔ املػسع ايُٝين مل ٜبني َؿّٗٛ اـطـ يف املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ َهاؾش١ االختطاف     

َُٜعٔس ـَِطـ  َٚا١ٖٝ ايػدـ املدطٛف, ٚايتكطع ٚمل بني َا١ٖٝ ايػدـ املدتطـ ٚنإ َٔ األٚىل إٔ  ف ا

 –ألٕ ظاٖس٠ اـطـ ال تكّٛ إال إذا تٛؾس ايسنٔ املادٟ ٚاملتُجٌ يف ايٓػاط اإلدساَٞ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ اـاطـ 

 اىل ْٚكً٘ أٚ َٔ َكس عًُ٘, بٝت٘, َٔ ايػدـ  باْتصاع اـطـ ٚقً٘ ايػدـ املدطٛف ٜٚتِ  -اؾاْٞ

 ايسنٔ ؾإٕ ذيو ايػدـ, ٚع٢ً ٖرا ع٢ً احملاؾع١ يف اؿل هلِ عُٔٚإخؿا٥٘  ؾٝ٘, ٚاستذاشٙ آخس, َهإ

 اىل ْكً٘  ثِ ايػدـ, خطـ ٖٛ ايٓػاط ٖرا ٚؾٛز٠ اـاطـ, ٜأتٝ٘ إزادٟ  ْػاط طسٜل عٔ ٜتٛاؾس املادٟ

 بأًٖ٘. ؾًت٘ ٚقطع ب٦ٝت٘ عٔ بعٝد آخس َهإ

ايكؿد ايعاّ ٚايكؿد  ٘بٓٛعٝ تٛاؾس ايكؿد اؾٓا٥ٞظاٖس٠ اـطـ  ٜػرتط يكٝاّ ثايجا: ايكؿد اؾٓا٥ٞ:

ايرٟ ٜتطًب تٛاؾس  :اػاٙ ١ْٝ اؾاْٞ ايٞ غا١ٜ غري غسٜؿ١, ٚايكؿد اـاف ٖٛ :ايعاّ ٖٛ اـاف, ٚايكؿد

 ٖٚٞ عٓاؾسٙ ظُٝع اؾٓا٥ٞ ايكؿد تتطًب اييت املكؿٛد٠ اؾسا٥ِ َٔ اـطـ ٚاإلزاد٠, ٚ ظاٖس٠ايعًِ 

 اجملين اْتصاع يف ٜتُجٌ ايرٟ اـطـ ؾعٌ إىل اؾاْٞ إزاد٠ ٙباػا اؾٓا٥ٞ ايكؿد ٚايعًِ, ٜٚتشكل اإلزاد٠

 عٔ عًٝ٘ اجملين إبعاد  إىل قؿدٙ ٜٓؿسف  ٚإٔ زعاٜت٘, سل هلِ ايرٜٔ ذٜٚ٘ َع ؾٝ٘ ٜكِٝ ايرٟ املهإ َٔ عًٝ٘

 األَس.  ٖرا وكل ؾعً٘ إٔ عًُ٘ َع املهإ ٖرا

ِِ ُد :قٛي٘ تعاىل يف ٖرا ايسنٔ ٚاألؾٌ ُِٝه ًَ َِٝظ َع ًُُٛبُهََِٚي َُٖدِت ُق َٖا َتَع ََٚئهٔ   ٔ٘ َُا َأِخَطِأُتِ ٔب ٚسدٜح  2َٓاْح ٔؾٝ

منا إعُاٍ بايٓٝات, ٚمنا األإٜكٍٛ:  -  -قاٍ مسعت زضٍٛ اهلل  -  -3سؿـ عُس بٔ اـطاب أبٞ
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يٞ اهلل ٚزضٛي٘, َٚٔ ناْت ٖذست٘ يدٜٓا إيٞ اهلل ٚزضٛي٘ ؾٗذست٘ إيهٌ اَسئ َا ٣ْٛ, ؾُٔ ناْت ٖذست٘ 

 .1يٝ٘إٜٓهشٗا ؾٗذست٘ ايٞ َا ٖادس  اَسأ٠ٚ أ, بٗاٜٝؿ

ٚال مثس٠  ,ٕ نٌ عٌُ ال ٜساد ب٘ ٚد٘ اهلل ؾٗٛ باطٌأيٞ إغاز٠ إٚيف ٖرا اؿدٜح  –اهلل  ٘زمح -2قاٍ ابٔ زدب

 ٕ اي١ٝٓ يف ايًػ١ ْٛع َٔ ايكؿد ٚ االزاد٠ , ٚال تكع االعُاٍ االأٚاعًِ  ـٜكاـ أي٘ يف ايدْٝا ٚال يف االخس٠, ٚقاٍ 

 .3عٔ قؿد َٔ ايعاٌَ ؾٗٛ ضبب عًُٗا ٚٚدٛدٖا

 املطًب ايجايح

 خطـ ايككا٠ ظاٖس٠ اْتػاز عٛاٌَ

 ٖرٙ ,ٚسٝجٝات َالبطات ٚيؿِٗ ايػاذ٠, ايعاٖس٠ ٖرٙ اْتػاز ٚزا٤ ٚايدٚاؾع املدتطؿني, عٛاٌَ أْتػاز ملعسؾ١    

 :ايتاي١ٝ ايعٛاٌَ خالٍ َٔ َكازبتٗا هب ايعاٖس٠

 ايعٛاٌَ َٔ مبذُٛع١ االختطاف ظاٖس٠ االدتُاعٕٝٛ ايؿكٗا٤ بعض زبط االدتُاع١ٝ: ـــٌايعٛاَــــــ:  أٚاّل

 :ًٜٞ ؾُٝا املتُج١ً االدتُاع١ٝ

 مل ؼطٓت َجاّل ايُٝين اجملتُع يف سٝح اجملتُعات تعٝػٗا اييت :ايؿعب١ االدتُاع١ٝ ايعـــــــسٚف -1

 يعدّ ٚذيو , االقتؿادٟ ايتٛاشٕ بعدّ عسفٜ َا بطبب االدتُاع١ٝ تتشطٔ ايعسٚف األ١َٝٓ ٚمل ايعسٚف

 ْطب١ إٔ ايدزاضات أندت٘ َا ٚذيو ايٛضط٢ ايطبك١ باالْعداّ ٚذيو ايٛاسد اجملتُع طبكات بني ايتٛاشٕ

 .4 % 75 ْطب١ يف ايُٝٔ متجٌ ايؿكس

 ممٔ ِٖ ايؿعٌ ٖرا ع٢ً ايكا٥ُني إٔ اؿاي١ هلرٙ ايدازضٕٛ ٜس٣ سٝح اؾسا٥ِ ٖرٙ َجٌ ظٗٛز إىل أد٣ َا ٖٚرا

 .اجملتُع يؿعِٗ
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َجٌ ب١٦ٝ  يًؿسد االدتُاع١ٝ ايب١٦ٝ أٜكا ايعاٖس٠ ٖرٙ تؿاقِ يف املؤثس٠ ايعٛاٌَ َٚٔ :االدتُاعــ١ٝ ايب١٦ٝ -2

األضس٠ ٚإدساّ بعض أؾسادٖا, ٚتؿدع نٝإ األغس٠, ٚب١٦ٝ املدزض١, ٚب١٦ٝ األؾدقا٤, ٚب١٦ٝ ايسٜـ ٚاؿكس 

 .1ٚغريٖا َٔ ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ

 يف تصٜد...ٚاـطـ االغتؿاب, نايطسق١, األغداف ع٢ً االعتدا٤ دسا٥ِ ْطب١ إٔ اإلدساّ عًُا٤ ٜتؿل سٝح

 تٓدؿض ثِ ايطهإ ٚ اؿذِ املتٛضط١ املد١ٜٓ يف ايٓطب١ ٖرٙ تتكا٤ٍ ثِ ايؿػري٠ املد١ٜٓ يف عٓٗا ايكس١ٜ

 .ايهرب٣ املدٕ يف نبري سد إىل ْطبتٗا

 قاطٓٝٗا ضًٛى ع٢ً تؤثس ايكس١ٜ طبٝع١ إٔ سٝح , َػانًِٗ سٌ يف أْؿطِٗ ع٢ً ٜعتُدٕٚ ايسٜـ ضهإ سٝح

 ٜٓطبع إٔ املطتُس٠ املكا١َٚ ٖرٙ غإٔ َٚٔ دطُاْٞ غدؿٞ, ٚدٗد دٗدا ٜبريٕٛ ؾِٗ َصازعٕٛ, ؾأغًبِٗ

 ايعا١َ, أَا ايطًطات إىل االيتذا٤ دٕٚ أَٛزِٖ ٚسطِ ايعٓـ إىل َٝايني ٚايؿالب١ اـػ١ْٛ بطابع املصازعٕٛ

 َٔ ٜعرتقِٗ َا ؿٌ ايعٓـ ٚضا٥ٌ اضتدداّ عِٓٗ وذب ٖٚرا املد١ْٝ, ٚ بايتشكس ضهاْٗا ؾٝٓطبع املد١ْٝ

 ٖٛ ايعاٌَ املٛد٘ هلرا ايٓكد يًكٛاْني, ٚ اسرتاَِٗ َع ذيو يف ٖاّ أثس ايتعًُٝٞ ايالَطت٣ٛ ٚنرا َػانٌ

 َٔ يإلدساّ َٝٛاّل أنجس ِهعًٗ ٖٚرا االمساؾات, ٚ االدتُاع١ٝ يآلؾات عسق١ األنجس ِٖ املد١ٜٓ ضهإ إٔ

 هعٌ َا ٖٚرا. اؾٓط١ٝ االعتدا٤ات يف خاؾ١ ٜعٗس ٖٚرا ايتهٓٛيٛدٞ ايتطٛز ٚ يًعٛمل١ ٚنرا ايسٜـ ضهإ

 .  ايسٜـ ع٢ً املد١ٜٓ يف َٓ٘ أنجس املد١ٜٓ يف االعتدا٤ات عدد

 املدرتعات, َٔ عدٜداي يعٗٛز ْتٝذ١ تطٛز َٔ ايبػس١ٜ اؿٝا٠ أؾاب َا بٗا ٜكؿد :ايعًُٞ ايتكدّ عاٌَ -3

 كرتعات َٔ تطٛز َٔ اؿدٜح ايعؿس يف ايعًِ قدَ٘ َا اسد ٜٓهس ال اإلدسا١َٝ, ٚ ايعاٖس٠ يف ذيو أثس ٚ

أضا٤  قد ايبعض إٔ ْػاٖد يبين اإلْطإ ٚيف املكابٌ ايسؾا١ٖٝ ٚ ايساس١ أضباب ٚؾست ٚ املعٝػ١ ٚضا٥ٌ ضًٗت

 ٚ ايتصٜٚس يف ايهُٝٝا١ٝ٥ احملايٌٝ اضتدداّ يف اإلضا٠٤ ذيو , َجاٍ اؿدٜج١ ايع١ًُٝ املدرتعات تًو اضتعُاٍ

 إلغُا٤ أٚ تػٖٛات أٚ إؾابات إلسداخ األغداف ع٢ً االعتدا٤ دسا٥ِ يف اسٝاّْا اضتدداَٗا ٚ ايتصٜٝـ

ايطسٜع١  األضًش١ أٜكا تطتددّ ,ٚ خاطؿٗا ع٢ً ايتعسف دٕٚ عًٝٗا االعتدا٤ ٚ خطؿٗا يٝطٌٗ ايكش١ٝ

 ْطب١ تصٜد ٖٓا َٔ ٚ بايكش١ٝ اهلسب َٔ ٜتُهٓٛا ست٢ األَٔ زداٍ ملكا١َٚ ايعؿابات يد٣ ايهامت١ ايؿٛت 

ظاٖس٠  شٜاد٠ يف ٚاقح اثس اؿايٞ ايعؿس يف ايطٝازات الضتدداّ نإ قد ايعًُٞ, ٚ يًتكدّ تبعا اإلدساّ
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 ٖٛ نُا ,ايعُٝد٠ اؾسا٥ِ َٔ َتعدد٠ أْٛاع إزتهاب يتطٌٗٝ نٛض١ًٝ تطتددّ ايطٝازات إٔ ,سٝح 1اـطـ 

 اؿادخ َهإ َٔ اؾٓا٠ اْتكاٍ ع١ًُٝ يتطٌٗ ايعؿابات بٗا تكّٛ اييت األغداف خطـ دسا٥ِ يف اؿاٍ

 بطٗٛي١ ٜٚطس.

  ايٓؿطٝـ١: ايعٛاٌَ ثاّْٝا:

 اـطـ َٔ ايٓٛع االْتكاَٞ, ٖٚرا ايداؾع ٖٚٛ اـطـ ظاٖس٠ ظٗٛز يف املطا١ُٖ غأْ٘ َٔ ْؿطٞ داؾع ٖٓاى

 يف طٜٛال ٚقتا ٜأخر بأْ٘ اـطـ َٔ ايٓٛع ٖرا ٜتُٝص ٚاؾاْٞ احملهّٛ عًٝ٘, ٚايكاقٞ  بني غايبا ٜهٕٛ

 بؿسٜطت٘ ٜرتؾد يطٓٛات ٜبك٢ املٓتكِ ألٕ املد٠; طٍٛ ٖٛ ٚايػايب األزدح ألٕ قؿري٠; َد٠ ٜهٕٛ قد أٚ تٓؿٝرٙ,

 ٖٛ ٚ ْؿطـٞ عطُ ٚ ٖدف ٖٛ ؼكٝل ٖٓا اهلدف هلـا, ٜٚهٕٛ عسق١ ايككا٠ ٜهٕٛ َا غايبا اؿاالت ٖرٙ ,ٚيف

 .ايجـأز َٔ األسهاّ ايؿادز٠ قد اجملين عًٝ٘ ٚعاقًت٘

 اإلزٖاب١ٝ: ٚ املاد١ٜ ايعٛاٌَ ثايجّا:

 خالٍ َٔ املاٍ يهطب َاد١ٜ أٖداف إىل اـطـ َٔ ايٓٛع ٖرا يف عًُٝاتِٗ ٚزا٤ َٔ اـاطؿٕٛ ٜٚٗدف 

 األٚقاع إىل ايعاٖس٠ ٖرٙ ُني, ٚتعٛدَتٗ عٔ اإلؾساز َكابٌ ايؿدٜــــــــــــ١ أٚ اـطـ يطًب عًُٝات اـطـ

 ٜٚعٛد عًٝ٘, ددٜد٠ ظاٖس٠ تعد أْٗا زغِ ايُٝين, اجملتُع بٝٓٗا َٚٔ اجملتُعات ايعسب١ٝ , تعٝػٗا اييت املتأش١َ

أٚ اإلؾساز  ايؿد١ٜ ٚطًب ايكش١ٝ خطـ ع٢ً ايع١ًُٝ ٚتكّٛ, اجملتُعــــــــــــات يف ايبطاي١ ٚ ايؿكس الْتػاز ذيو

 ايككا٠ ٜعد سٝح , قاقّٝا ملدطٛف غايبا ٜٚهٕٛ ايكش١ٝ, تطًِٝ ذٜٚٗا أٚ َٔ ايدٚي١ يٝتِ َٔعٔ قبٛضني 

 ايعاٖس٠. ٖرٙ يف اضتٗداؾّا األنجس
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 ايسابع املطًب

 ايككا٠ خطـ يعاٖس٠ املكسز٠ ايعكٛب١

ب١ ايسادع١ يكد اتكح يٓا ؾُٝا ضبل إٔ ظاٖس٠ خطـ ايككا٠ َٔ اؾسا٥ِ اؾط١ُٝ اييت تطتٛدب ايعكٛ       

يف ايػسع ٚايكإْٛ يريو ؾإٕ املػسع ايُٝين قد قسز هلرٙ ايعاٖس٠ عكٛب١ تعصٜس١ٜ  ٖٚٞ اؿبظ, ٚيبٝإ ٖرٙ 

 ايعكٛب١ ضٛف ْتهًِ عٓٗا بػ٤ٞ َٔ ايتؿؿٌٝ ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

إىل  سدد املػسع ايُٝين يعاٖس٠ خطـ أٟ غدـ عكٛب١ اؿبظ َد٠ ال تصٜد عٔ مخظ ضٓٛات ٚغدد ايعكٛب١

ضبع ضٓٛات إذا ٚقع اـطـ ع٢ً أْج٢ أٚ سدخ أٚ فٕٓٛ أٚ َعتٛٙ, إذا ؾاسب اـطـ تٗدٜد أٚ س١ًٝ, نُا 

 .1قاعـ ايعكٛب١ إىل عػس ضٓٛات نشد أع٢ً إذا ؾاسب اـطـ أٚ تالٙ إٜرا٤ أٚ اعتدا٤ أٚ تعرٜب 

 تعصٜس١ٜ تتُجٌ يف اؿبظ . ٚبٓا٤ ع٢ً َا ضبل ؾإٕ املػسع ايُٝين قدد ٚقع ظاٖس٠ خطـ أٟ إْطإ عكٛب١    

 أٚال: تعسٜـ اؿبظ يػ١ ٚايػسع:

ُِٓع ٖٚٛ ٔقُد ايَتد١ًٝٔ ٚاَؿِبظ ٚايَطِذٔ مبع٢ٓ ٚاسد  اؿبظ يػ١: -1 َِٜشُبط٘ َسِبطّا ؾٗٛ 2امَل , ٜكاٍ َسَبَط٘ 

ُ  ٚامَلِشَبِظ إضِ املٛقع, ٚامَلِشَبظ ٜهٕٛ ٔضِذّٓا ٜٚهٕٛ ٔؾعاّل ناؿبظ ,ٚيف  ََِشُبٛع, ٚاِيَشِبُظ ٚامَلِشَبط١

سدٜح اؿدٜب١ٝ: سبطٗا سابظ ايؿٌٝ, ٖٚٛ ؾٌٝ أبس١ٖ اؿبػٞ ايرٟ دا٤ بكؿد خساب ايهعب١, ؾشبظ 

ـ ملا ٚؾٌ اىل  اهلل ايؿٌٝ ؾًِ ٜدخٌ اؿسّ ٚزد زأض٘ زادعّا َٔ سٝح دا٤, إٔ اهلل سبظ ْاق١ زضٍٛ اهلل ـ 

 . 3اؿدٜب١ٝ ؾًِ تتكدّ ٚمل تدخٌ اؿسّ

 .4ايػدـ, َٚٓع٘ َٔ ايتؿسف بٓؿط٘ ٖٛ تعٜٛل اؿبظ غسعَا: -2

ـ ؾؿٞ  ـ ٚعُس بٔ اـطاب ـ  ـ ٚؾاسبٝ٘ أبٛ بهس ايؿدٜل ـ  ـ ٚاؿبظ نإ َػسٚعّا ع٢ً عٗد ايٓيب 

ـُؿّٛ, ٚيهٔ ملا اْتػست ايسع١ٝ ٚاتطعت زقع١ بالد  ََُعْد ؿبظ ايُعؿا٠ ٚا ََِشَبظ  ؾدز االضالّ مل ٜهٔ ٖٓاى 

ـ اغرت٣ دازّا يؿؿٛإ بٔ أ١َٝ  بأزبع١ آالف دزِٖ  ٞ عُس بٔ اـطاب ـ املطًُني يف عٗد اـًٝؿ١ ايجاْ
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, ٚايطذٔ َعٓاٙ اؿبظ, يريو ٜطًل ايؿكٗا٤ ناَل َٔ نًُيت اؿبظ ٚايطذٔ مبع٢ٓ 1ٚدعًٗا سبطّا

ٚاسد, ٜٚطًكٕٛ ن١ًُ اؿبظ أٚامَلِشَبظ أٚ ائطذٔ ع٢ً املهإ ايرٟ تٓؿر ؾٝ٘ عكٛب١ اؿبظ أٚ ايطذٔ 

 .2يهٌ ْؿظ املع٢ٓ ٜٚكؿدٕٚ با

 اؿبظ َػسٚع ٚقد دٍ ع٢ً َػسٚعٝت٘ ايهتاب ٚايط١ٓ ٚاالمجاع ثاَْٝا: َػسٚع١ٝ اؿبظ:

 ؾكد ٚزد اؿبظ يف آٜات قسآ١ْٝ نجري٠ ْرنس بعكا َٓٗا: أَا َٔ ايهتاب:    

ِِ َٔٔ اِيَؿأسَػ١َ َِٜأٔتنَي َٚاياٖلٔتٞقاٍ تعاىل:  -1 ُٗٔدِٚا َِّطآ٥ُٔه ٖٔ َؾاِضَتِػ ٔٗ ِٝ ًَ ِِ َأِزَبع١ّ َع ُٗٔدِٚا َؾٔإٕ َُِّٓه ٖٔ َغ ُٖ َِٔطُهٛ  َؾَأ

ُٝٛٔت ٔؾٞ ٖٔ َسٖت٢َ اِيُب ُٖ َٖٛؾا ُِٛت ََٜت َُ ِٚ اِي ٌَ َأ ُ٘ َِٜذَع ًٓ ٖٔ اي ُٗ قاٍ املؿطسٕٚ ٚاإلَطاى: ٖٛ اؿبظ  3 َضٔبٝاّل َي

 .4بايبٝٛت, ٚقد نإ عكٛب١ َػسٚع١ يف ايصْا

ٍَ قاٍ تعاىل:  5سات ـ تطع َ ٚقد ٚزد ايطذٔ يف ضٛز٠ ٜٛضـ ـ  -2 ٔٔ َقا ِٝٔسٟ ٔإَيّٗا اٖتَدِرَت َي٦ٔ َٖٓو َغ ًَ  َيَأِدَع

َٔ ْٔنَي َٔ َُِطُذٛ  .6 اِي

                                                           
 

 .171/ 4، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، 
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َُاٚقاٍ تعاىل:  -3 ْٖ َٔ َدَصا٤ ٔإ َٕ اٖئرٜ َ٘ َُٜشأزُبٛ ًٓ ُ٘ اي َٕ ََٚزُضَٛي ِٛ َِٜطَع ًُِٛا َإٔ َؾَطادّا اأَلِزٔض ٔؾٞ َٚ ِٚ َُٜكٖت ِٚ َُٜؿًُٖبِٛا َأ  َأ

ِِ ُتَكٖطَع ٔٗ ِٜٔدٜ ُِٗ َأ ًُ ِٔ ََٚأِزُد ِٚ ٔخالٕف ِّ ِِٛا َأ َٔ َُٜٓؿ ِِ َذٔيَو اأَلِزٔض َٔ ُٗ ْٟ َي َٝا ٔؾٞ ٔخِص ِْ ِِ ايٗد ُٗ  َعَراْب اآلٔخَس٠ٔ ٔؾٞ ََٚي

ِْ  .2إٔ ٜٓؿٛا َٔ األزض: املساد ب٘ اؿبظ  –زمحِٗ اهلل  –قاٍ ايؿكٗا٤   1َعٔعٝ

١َُ يف أْاضّا باملد١ٜٓ ضذٔ عٓ٘ أْ٘ ٚزد ؾكد ؿبظبا ـ سهِ ـ  ايٓيب ؾإٕ :ايط١ٓ َٔ ٚأَا         ِٗ ّٕ, ُت  ٚأْ٘ َد

١َُٕ يف زداّل سبظ ِٗ  َٔ أؾشاب٘ ؾعٌ ٚنريو ٚايطذٔ, بايكسب سهِ ٚأْ٘ ضبًٝ٘, أخ٢ً ثِ ْٗاز, َٔ ضاع١ّ ت

 ُؾبٝػّا ٚضذٔ اهلذٛ, ع٢ً اُؿَط١٦ٝ ضذٔ ٚأْ٘ ضذٔ, ي٘ ـ نإ  ـ اـطاب بٔ عُس إٔ ثبت ؾكد بعدٙ,

 ايٓؿٞ إٕ ٚقٌٝ ايعسام, إىل ْٚؿاٙ َس٠, بعد َس٠ ٚقسب٘ ٚغبٗٗٔ, ٚايٓاشعات ٚاملسضالت ايرازٜات عٔ اي٘ضؤ ع٢ً

 نتب ست٢ نريو ٚظٌ عٓ٘, تؿسقٛا َا١٥ ِٖٚ ايٓاع دا٤ إذا ؾهإ أسدّا, هايط٘ أال ٚأَس ايبؿس٠, إىل نإ

ـ  ـ  عؿإ بٔ عجُإ ٚنريو ع,ايٓا ٚبني بٝٓ٘ ؾد٢ً عُس ؾأَس تٛبت٘, عطٔ عُس إىل األغعسٟ َٛض٢ أبٛ

  طايب ـ أبٞ بٔ عًّٝا ٚإٔ ايطذٔ, يف َات ست٢ متِٝ, بين يؿٛف َٔ ٚنإ اؿازخ, بٔ قاب٤ٞ ضذٔ ؾكد
 َدز َٔ ضذّٓا ب٢ٓ ثِ ايًؿٛف, ؾٓكبت٘ ْاؾعّا, ٚمساٙ قؿٕب َٔ ضذّٓا ب٢ٓ أْ٘ عٓ٘ ٚزٟٚ بايهٛؾ١, ضذٔـ 

 عٔ اَتٓع ملا اؿٓؿ١ٝ بٔ حملُد ٖٚٛ دازّ ضذٔ يف ٚضذٔ مبه١, ضذٔ ايصبري بٔ عبداهلل ٚإٔ كٝطّا, مساٙ ٚ

 .3بٝعت٘

 ٚقد اؿبظ, َػسٚع١ٝ ع٢ً بعدِٖ َٔ اـًـ ٚايطًـ أمجعٛا َٚٔ دا٤ ايؿشاب١ ؾألٕ :اإلمجاع ٚأَا   

 ايعكٛبات بني َٔ ٚاـًـ ايطًـ ؾكٗا٤ ٚٚقع٘ ايتعصٜس, يف عكٛب١ ٜؿًح اؿبظ إٔ ع٢ً اإلمجاع اْعكد

 .4ايتعصٜس١ٜ
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 ثايجَا: أْٛاع اؿبظ: قطِ ايؿكٗا٤ اؿبظ إىل عد٠ اْٛاع أُٖٗا: 

ؾكد قاٍ مجٗٛز ايؿكٗا إٔ ايٓؿٞ َعٓاٙ اؿبظ, ٜٚهٕٛ يف ايتعصٜس عطب َا  اؿبظ نعكٛب١ أؾ١ًٝ: -1

 .1ٜساٙ ايكاقٞ, َٚا قٓٓ٘ املػسع, ٚؽتًـ َد٠ اؿبظ باختالف ساٍ اجملسّ ٚطبٝع١ اؾسمي١

إدسا٤ ؼؿعٞ ٜتدر قبٌ املتِٗ ايرٟ مل تجبت إداْت٘ بعد, ؾاحملبٛع استٝاطّٝا ٖٚٛ  اؿبظ االستٝاطٞ: -2

ألْ٘ وتٌُ إٔ تعٗس بسا٤ت٘, ٚاؿبظ بايٓطب١  ‘أثٓا٤ ايتشكٝل ٖٛ غدـ مل تجبت إداْت٘ غسعّا ٚقاّْْٛا

 ي٘ يٝظ عكٛب١, ٚإمنا فسد ٚض١ًٝ استٝاط١ٝ أثٓا٤ ايتشكٝل ملٓع٘ َٔ اهلسٚب أٚ عٔ ايتأثري ع٢ً ضري

 .2ايتشكٝل, ٚيريو ؾإٕ احملبٛع استٝاطٝا ٜعاٌَ يف ايطذٔ َعا١ًَ ؽتًـ عٔ احملهّٛ عًِٝٗ

ٖٚٛ ْٛع َٔ أْٛاع اؿبظ,  يٝظ عكٛب١ ,ٚإمنا ٖٛ سبظ ؼؿعٞ الْتعاز أَس َعني أٚ  اؿبظ ايتشؿعٞ: -3

 خٛؾّا َٔ ؾسازٙ.

 املبشح ايجاْٞ

 ٚايكاقٞ ٚغسٚط تعٝٝٓ٘ ايككا٤ ٚٚظا٥ؿ٘ َؿّٗٛ 

 ألٍٚ: َؿّٗٛ ايككا٤ يف االؾطالح ايًػٟٛ ٚايؿكٗٞاملطًب ا

 أٚال: َؿّٗٛ ايككا٤ يف االؾطالح ايًػٟٛ: ٜطًل ايككا٤ يػ١ّ ٜٚساد ب٘ ٔعَد٠ َعاْٞ:

ِٖ َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل:  اؿهِ:  -1 ِِ ٔؾٞ َٜٔذُدِٚا اَل ُث ٔٗ ُٖا َسَسدّا َأُْؿٔط َِٝت ِّ ُُِٛا َقَك ِّ َُٜط ًُّٔٝا َٚ  .3َتِط

ٖٔ: ٛي٘ تعاىلَٚٓ٘ ق اَيدًل:  -2 ُٖ َٚإت َضِبَع ؾَكَكا َُا ٔٔ ٔؾٞ َض ِٝ ََ ِٛ َٜ4 .ِأٟ خًل ايطُٛات يف َٜٛني 

ُٖا َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل: ايَؿسَاؽ َٔ ايػ٤ٞ:  -3 ًَ ِْٜد َقَك٢ َؾ َٗا َش ِٓ َٗا ََٚطسّا ِّ َٓاَن ِٖٚد  .5َش

َُا َقإض َأَْت ََا َؾاِقٔضَٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل:  ايعٌُ:  -4 ْٖ ٙٔ َتِكٔكٞ ٔإ َٝا٠َا َٖٔر َٝا ِيَش ِْ  أٟ اعٌُ َا غ٦ت. 6ايٗد
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 قُد غٛقٞ ْاؾس  عبداهلل األعٛز/ د اليمين والقانون اإلسالمي الفقه يف الُقَضاة َخِطف َظاِهَرة

ُِٝتِ َؾٔإَذا َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل:  ايؿساؽ َٔ ايعبادات:  -5 ِِ َقَك َٓأضَهُه َ٘ َؾاِذُنُسِٚا َٖ ًٓ ِِ اي ِِ َنٔرِنٔسُن ِٚ آَبا٤ُن  َأ

 .2أٟ إذا أدٜتِ َٓاضو اؿر ٚؾسغتِ َٓ٘ ؾاذنسٚا اهلل نجريا 1ٔذِنسّا َأَغٖد

ُِٗ ىل:َٚٓ٘ قٛي٘ تعا اهلالى:  -6 ِٓ ُٔ ُ٘ َقَك٢ َٖٔ ؾ ُِٗ َِْشَب ِٓ َٔ ََا ََٜٓتٔعُس َٖٔ َٚ  .4أٟ ًٖو  3َتِبٔدٜاّل  َبٖدُيٛا َٚ

ٚبايٓعس إىل ايتعسٜؿات ـ ايطابك١ ـ نًـ إىل إٔ َؿّٗٛ ايككا٤ يف االؾطالح ايًػٟٛ ٜدٚز سٍٛ ن١ًُ    

 اؿهِ, ألٕ َع٢ٓ اؿهِ ايككا٤ بايعدٍ.

 الؾطالح ايؿكٗٞ: عسف ايؿكٗا٤ ايككا٤ بتعسٜؿات عد٠ ْرنس َٓٗا:ثاّْٝا: َؿّٗٛ ايككا٤ يف ا

إٔ ايككا٤ مسٞ سهُّا ملا ؾٝ٘ َٔ اؿه١ُ اييت تٛدب ٚقع ايػ٤ٞ يف قً٘ ٖٚٛ تعسٜـ  ايتعسٜـ األٍٚ:

 .5اؿٓؿ١ٝ

إٔ ايككا٤ ٖٛ تبٝني اؿهِ ايػسعٞ ٚاإليصاّ ب٘, ٚؾؿٌ اـؿَٛات ٖٚٛ تعسٜـ اـطٝب  ايتعسٜـ ايجاْٞ:

 .7َٔ ايػاؾع١ٝ 6بٝينايػس

 9َٔ املايه١ٝ  8ايككا٤ ٖٛ اإلخباز عٔ سهِ غسعٞ ع٢ً ضبٌٝ اإليصاّ ٖٚٛ تعسٜـ ابٔ ؾسسٕٛ ايتعسٜـ ايجايح:
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 1ايتعسٜـ ايسابع: ايككا٤ ٖٛ اإليصاّ ممٔ ي٘ ٚال١ٜ اإليصاّ عهِ ايػسع يف ايٛقا٥ع اـاؾ١ ٖٚٛ تعسٜـ ايبٗٛتٞ

 .2َٔ اؿٓاب١ً

٤ ٖٛ ايؿؿٌ بني ايٓاع يف اـؿَٛات سطُّا. يًتداعٞ ٚقطعّا يًٓصاع باألسهاّ ايككا ايتعسٜـ اـاَظ:

 .3ايػسع١ٝ املتًكا٠ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ

ٚمما ضبل ٜتكح يٓا: إٔ َؿّٗٛ ايككا٤ يف اؾطالح ايؿكٗا٤ ٖٛ اإلخباز عهِ غسعٞ ع٢ً ضبٌٝ اإليصاّ,      

 ٖٚٛ َا ذٖب إيٝ٘ ابٔ ؾسسٕٛ َٔ املايه١ٝ.

عٞ ٖٛ خطاب اهلل ـ تعاىل ـ املتعًل بأؾعاٍ املهًؿني ع٢ً ضبٌٝ اؿتِ ٚاإليصاّ ٖٚٛ ايتعسٜـ ٚاؿهِ ايػس  

 ايسادح . 

إٕ َٔ أِٖ ٚظا٥ـ ايككا٤ يف ايٓعاّ اإلضالَٞ َسِطِ اـؿَٛات, ٚؾض املٓاشعات بني  ثايجّا: ٚظا٥ـ ايككا٤:

ٌَ ذٟ سل سك٘ ٚؾكّا ألسهاّ ايػسع, ؾايٓاع َتطاٚٚ ٕ يف عالقاتِٗ ببعض أَاّ ٖرٙ األسهاّ ايٓاع, ٚإعطا٤ ُن

ٜأمتسٕٚ بأٚاَسٙ ٜٚٓتٕٗٛ عٔ ْٛاٖٝ٘, ٖٚٓاى ٚظٝؿ١ أخس٣ إقاؾ١ إىل احملاؾع١ ع٢ً اؿكٛم ايعا١َ ٚاـاؾ١ 

نايٓعس يف أَٛاٍ احملذٛز عًِٝٗ َٔ اجملاْني ٚايٝتا٢َ ٚاملؿًطني ٚيف ٚؾاٜا املطًُني ٚأزشاقِٗ ٚتصٜٚر 

تؿؿح ايػٗٛد األَٓا٤ ٚايٓٛاب ٚاضتٝؿا٤ ايعًِ ٚاـرب٠ ؾِٝٗ يٝشؿٌ ي٘ ايٛثٛم األٜا٢َ عٓد ؾكد أٚيٝا٥ٗٔ, ٚ

 .4بِٗ

َبّٝٓا إٔ ٚال١ٜ ايككا٤ غا١ًَ: " ٚتؿٝد ٚال١ٜ اؿهِ ايعا١َ أٟ اييت مل  –زمح٘ اهلل  – 5قاٍ اإلَاّ ايبٗٛتٞ  

ٛال١ٜ ايعا١َ ؾؿٌ ؽـ عاي١ دٕٚ ساي١ ؾؿٌ اـؿَٛات, َٚا عطـ عًٝ٘ ًٜٚتصّ ايكاقٞ بٗا أٟ بطبب اي

ٚميهٔ إٔ لصّ بإٔ  6اـؿَٛات ٚاضتٝؿا٤ اؿل ممٔ ٖٛ عًٝ٘ ٚدؾع٘ إىل َزب٘, ألٕ املكؿٛد َٔ ايككا٤ ذيو"
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َبّٝٓا زنٔ اَيُِككٞ  -زمح٘ اهلل  – 1مجٝع املٓاشعات ؽكع يٛال١ٜ ايككا٤ ٖٚٛ َا ذٖب إيٝ٘ ابٔ ؾسسٕٛ

زّا ٚأدًٗا خطسّا, ٚع٢ً ايكاقٞ قساز األسهاّ ٚإيٝ٘ ؾٝ٘ سٝح قاٍ:" ٚاعًِ إٔ خط١ ايككا٤ أععِ اـطط قد

َبّٝٓا ع١َُٝٛ  -زمح٘ اهلل  -3ٚقاٍ ابٔ زغد 2ايٓعس يف مجٝع ٚدٛٙ ايككا٤ َٔ ايكًٌٝ ٚايهجري بال ؼدٜد"

ٚال١ٜ ايككا٤: " أَا ؾُٝا وهِ ؾاتؿكٛا إٔ ايكاقٞ وهِ يف نٌ غ٤ٞ يف اؿكٛم ضٛا٤ نإ سكّا هلل ـ تعاىل ـ 

 .4آلدَٝني "أٚ سكّا ي

أَا َٛقـ املػسع ايُٝين َٔ ٚظٝؿ١ ايككا٤ ؾكد بني إٔ ايككا٤ ٚال١ٜ عا١َ ؽتـ بايؿؿٌ يف مجٝع     

َٝٔ َساتب احملانِ ايككا١ٝ٥ سٝح ْؿت املاد٠ ) ( َٔ قإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ ع٢ً إٔ احملانِ 7املٓاشعات, ٚب

 تتهٕٛ مما ًٜٞ:

 .االبتدا١ٝ٥ احملانِ 3             .ضت٦ٓافاال قانِ -2احمله١ُ ايعًٝا.             -1

( َٔ ْؿظ ايكإْٛ ع٢ً ٚظٝؿ١ ايككا٤ سٝح قايت:" احملانِ ٖٞ اؾٗات ايككا١ٝ٥ اييت 9نُا ْؿت املاد٠ )

ؽتـ بايؿؿٌ يف مجٝع املٓاشعات ٚاؾسا٥ِ, ٜٚبني ايكإْٛ االختؿاف ايتٛعٞ ٚاملهاْٞ يًُشانِ" نُا 

إٔ ايككا٤ ضًط١ َطتك١ً, ٚتتٛىل احملانِ ايؿؿٌ يف مجٝع املٓاشعات ٚاؾسا٥ِ  بني دضتٛز اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ

( ع٢ً إٔ: " ايككا٤ ضًط١ َطتك١ً قكا٥ّٝا َٚايّٝا ٚإدازّٜا ٚايٓٝاب١ ايعا١َ ١٦ٖٝ َٔ 149سٝح ْؿت املاد٠ )

ِٝٗ يف ٦ٖٝات٘, ٚتتٛىل احملانِ ٚايؿؿٌ يف مجٝع املٓاشعات ٚاؾسا٥ِ, ٚايككا٠ َطتكًٕٛ ال ضًطإ عً

قكا٥ِٗ يػري ايكإْٛ, ٚال هٛش أل١ٜ د١ٗ ٚبأ١ٜ ؾٛز٠ ايتدخٌ يف ايككاٜا أٚ يف غإٔ َٔ غ٦ٕٛ ايعداي١ ٜٚعترب 

 . 5َجٌ ٖرا ايتدخٌ دسمي١ ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ, ٚال تطكط ايدع٣ٛ ؾٝٗا بايتكادّ
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 املطًب ايجاْٞ

 َؿّٗٛ ايكاقٞ ٚغسٚط تعٝٝٓ٘

 ايًػٟٛ ٚايؿكٗٞ:أٚال: َؿّٗٛ ايكاقٞ يف االؾطالح 

ُِ يألَٛز ايكأطُع : ايككا٠ يف ايًػ١ َؿسد قإض ٚايكاقٞ ٖٛ:َؿّٗٛ ايكاقٞ يف االؾطالح ايًػٟٛ -1  امُلشٔه

 هلا ٖٚٛ َٔ ٜككٞ بني ايٓاع عهِ اهلل تعاىل ْٝاب١ عٔ اإلَاّ قاٍ ايٓاظِ:

ََاّ ٔٔ اإل ٝٔاَب١ْ َع ْٔ  ُ٘ ّٔ ** َي  َْؿِّْر بايػِِّسٔع ٔيأَلِسَها
ٔٝٓٓ٘ َٖٛٔ ٚايكاقٞ ٣َٚ, اـُؿَٛات يف يًٓعس ايدٚي١ُ تع  يًكإْٛ, طبكّا ٜساٖا اييت األسهاّ ٚإؾداز ٚايدعا

َََكسُٓٙ ايسمسٞ ٔإسد٣ دٚز ايككا٤. ٚاؾُع: ُقَكا٠ ٚ1. 

 ايكاقٞ يف اؾطالح ايؿكٗا٤: عسف ايؿكٗا٤ ايكاقٞ بعد٠ تعسٜؿات ْرنس َٓٗا: َّؿٗٛ -2

يكاقٞ بأْ٘ نٌ َٔ ي٘ ضًط١ اؿهِ بني ايٓاع يف َٓاشعاتِٗ ا –زمح٘ اهلل  – 2عسف ابٔ ؾسسٕٛ -1

ٚخؿَٛاتِٗ ؾٗٛ وطِ اـؿ١َٛ إذا زؾعٗا إيٝ٘ أؾشاب ايػإٔ بدع٣ٛ َع١ٓٝ ؾٝٓعس ؾٝٗا ٚؾكّا ألؾٍٛ 

 .3اضتُاع ايدع٣ٛ ٚٚضا٥ٌ إثباتٗا

 .4ُٝٓٗاٚقٌٝ: إٕ احملهِ ٖٛ قاقٞ ؾٝعترب احملهِ قاقّٝا, ألٕ اـؿُني قد ٚيٝاٙ ضًط١ اؿهِ ب -2

ٚقٌٝ: إٕ ٚيٞ األَس ٖٛ قاقٞ ؾٝعترب ٚيٞ األَس قاقّٝا بٌ ٖٛ ز٥ٝظ ايككا٠, ألٕ ضًط١ ايككا٤ بٝدٙ -3

َُٜعُد قاقّٝا ؾًٛ أؾدز اؿهِ ايٛشٜس أٚ املدٜس ٚز٥ٝظ اهل١٦ٝ أٚ ايًذ١ٓ ؾال  تكًٝدّا ٚعصاّل, يهٔ َٔ ي٘ ضًط١ ال 

 .5ٜعترب قكا٤ّ

 .6ميازع ؾالسٝات٘ ٚؾكّا يكإْٛ اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ٚايكاقٞ يف ايكإْٛ: ٖٛ أٟ قاقٞ  -4

 .7 ١ٚقكا٠ ١٦ٖٝ اؿهِ يف احملانِ اؾصا١ٝ٥ املعٝني ٚؾكّا يكإْٛ ايطًط١ ايككا٥ٝ-5
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ٚبعد ايٓعس ٚايتٛؾٝل بني أقٛاٍ ايؿكٗا٤ ٚاضتدالالتِٗ ٜتكح يٓا: إٔ َؿّٗٛ ايكاقٞ يف اؾطالح ايؿكٗا٤       

قٞ ٖٛ ايرٟ تعٝٓ٘ ايطًط١ ايعا١َ ٜٚٓطبل عًٝ٘ غسٚط ايتعٝني يف ٖرا املٓؿب ٖٛ ايتعسٜـ ايكا٥ٌ بإٔ ايكا

 طبكّا يكإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥, ٖٚٛ َا تط٦ُٔ ب٘ ايٓؿظ, ٜٚطرتٜح إيٝ٘ ايكُري.

 ثاّْٝا: غسٚط تعٝني ايكاقٞ يف ايؿك٘ اإلضالَٞ ٚايكإْٛ ايُٝين:

 ٜتُهٔ يهٞ غدؿٝت٘ يف تٛاؾسٖا ٜٓبػٞ اييت ؿاتٚاملٛاؾ ايػسٚط َٔ مج١ً ايكاقٞ يف ايؿكٗا٤ ٜػرتط     

َتؿل عًٝ٘, َٚٓٗا َا ٖٛ كتًـ ؾٝ٘ ٚضٛف  َٛٓٗا َا ٖ ايػسٚط األنٌُ, ٖٚرٙ ايٛد٘ ع٢ً َُٗت٘ أدا٤ َٔ

 ْتهًِ عٔ ٖرٙ ايػسٚط بػ٤ٞ َٔ ايتؿؿٌٝ:

ايكاقٞ  ايؿكٗا٤ ع٢ً مج١ً َٔ ايػسٚط اييت ٜٓبػٞ تٛاؾسٖا يف غدؿ١ٝ لاتؿ املتؿل عًٝٗا: طايػسٚ -1

 ٖٚرٙ ايػسٚط ٖٞ اإلضالّ ٚايبًٛؽ ٚايعكٌ ٚاؿس١ٜ ٚقد أمجٌ ايٓاظِ ٖرٙ ايػسٚط يف ْعُ٘ ؾكاٍ:

ـُ          ًٝٔ ُ٘ ايٖتِه ََٚغِسُط ٘ٔ اؾصاي١** َِٓت يف َسٖك ٚايعداي١ ٚاِضُتِشٔط   
ٚايعــدٍ َٔ هتٓب ايهــا٥س** ٜٚتكٞ يف ايػايب ايؿػا٥س                             

         ِِ ًٔ ََٚن ُِٕع  ََٚض  ١َٕٜ ِٔ َؾِكٔد ُزِؤ َٔ   ** ِِ ًٔ َٕ َذَنـسّا ُس٘سا َض َُٜهٛ  ِٕ  َٚأ

ٚإٔ ٜهـٕٛ ذنسّا ٚٚاسـدّا     **    ٚعاملّا فتٗدّا إٕ ٚددا                  
ٚزؤ١ٜ ضــُع نالّ إٕ ضـًب** ٚاسد ذٟ ايجالخ ؾايعصٍ هب            

ُِ ٔؾ          ًِ َُِعُِٜطَتَشٗب اِيعــٔ ٘ٔ َد ًِٔؿِك ٍَ ٔي ٘ٔ اأُلُؾٛ ْٔ ِٛ َََع َن ََٛزِع**  َٚايــــِ  ٔ٘ ٝ  
 ٚضٓتهًِ عٓٗا بػ٤ٞ َٔ ايتؿؿٌٝ :

 :تعاىل املطًِ قاٍٚال ػٛش ٚال١ٜ ايهاؾس ع٢ً  ,ألٕ ايككا٤ ٚال١ٜ ايػسط األٍٚ: اإلضالّ:

َٔٚي ٌَ ُ٘ َِٜذَع ًٓ َٔ اي ًَِهأؾٔسٜ ٢ًَ ٔي ٓٔنَي َع َٔ ُُِؤ يكاقٞ ٜطبل أسهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٖٚٞ دٜٔ, ثِ إٕ ا 1َضٔبٝاّل اِي

 هاٌَد٠ عٔ ايتطبٝل ايِٝٚخٛف َٔ اهلل ميٓع٘ َٔ اَؿ ,ٌ َٔ ٜطبكَ٘بٚتطبٝل ايدٜٔ وتاز إىل إميإ ب٘ َٔ ٔق

٢ ذيو َٔ غري املطًِ ايرٟ ال ٜؤَٔ بٗرا ايدٜٔ بٌ محً٘ نؿسٙ باإلضالّ ع٢ً تعُد ٚال ٜتأَت ,ألسهاَ٘

 عبح بٗا.كايؿ١ أسهاَ٘ أٚ اي
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ٚال خالف بني ايؿكٗا٤ يف اغرتاط اإلضالّ يف َٔ ٜتٛىل ايككا٤ ع٢ً املطًُني أَا تٛي١ٝ ايككا٤ يػري املطًِ  

ألٕ غسط اإلضالّ عٓدِٖ غسط قسٚزٟ ال بد َٓ٘  ,ع٢ً غري املطًُني ؾكد َٓعٗا ٚمل هصٖا مجٗٛز ايؿكٗا٤

 .  ٢1 غري املطًُنييف َٔ ٜتٛىل ايككا٤ ضٛا٤ نإ قكاؤٙ ع٢ً املطًُني أٚ عً

ٚعًًٛا ذيو بإٔ أ١ًٖٝ ايككا٤  ,إىل دٛاش تكًٝد ايرَٞ ٖٚٛ غري َطًِ ايككا٤ ع٢ً أٌٖ اير١َ 2ٚذٖب اؿٓؿ١ٝ

 خاؾّا ٚنْٛ٘ قاقّٝا ٚايرَٞ َٔ أٌٖ ايػٗاد٠ ع٢ً ايرَٝني ؾٗٛ أٌٖ يتٛيٞ ايككا٤ عًِٝٗ ,نأ١ًٖٝ ايػٗاد٠

ؿٝـ ايكاقٞ املطًِ بايككا٤ بني أؾساد مجاع١ َع١ٓٝ َٔ ٚال ٜكس نُا ال ٜكس ؽ ,بِٗ ال ٜكدح يف ٚالٜت٘

إٔ إضٓاد ايككا٤ يف غري املطًُني إىل قكا٠ َِٓٗ ٖٛ يف ايؿٛز٠ تكًٝد قكا٤, ٚيف  ٟ:ٜٚس٣ املاٚزد ,املطًُني

اؿكٝك١ تكًٝد زٜاض١, بديٌٝ إٔ هلِ إٔ ٜدعٛا قكا٥ِٗ ٖؤال٤ ٜٚتشانُٕٛ إىل قكا٠ املطًُني, ٚيف ٖرٙ اؿاي١ 

ُِٗ َؾاِسُهِ َدآُؤَٚى َؾٔإٕسهُٓا بِٝٓٗ َرتٚنا الختٝازْا نُا يف قٛي٘ تعاىل: ٜهٕٛ َٓ ِٝ ِٚ َب ِِ َأِعٔسِض َأ ُٗ ِٓ ؾإٕ  3َع

 .ؼانُٛا إىل قكا٥ِٗ ؾكد ايتصَٛا مبا وهُٕٛ ب٘ اليتصاَِٗ ي٘, ٚيٝظ ألْ٘ الشّ هلِ َٔ األؾٌ

طًط١ ايككا١ٝ٥ ايُٝين ع٢ً غسط اإلضالّ : ؾًِ ٜٓـ قإْٛ ايأَا َٛقـ ايكإْٛ ايُٝين َٔ غسط اإلضالّ

ؾُٝٔ ًٜٞ ايككا٤ باعتباز إٔ ايػعب ايُٝين بأنًُ٘ َطًِ, ْٚس٣ إٔ ايتٓؿٝـ عًٞ غسط اإلضالّ ؾُٝٔ ًٜٞ 

ايككا٤ ٚادب خؿٛؾّا َع ٚدٛد أق١ًٝ ٜٗٛد١ٜ يف اجملتُع ايُٝين, ْٚٛؾٞ املػسع ايُٝين إٔ ورٚا سرٚا 

ؾساس١ ع٢ً ٖرا ايػسط ملا ي٘ َٔ األ١ُٖٝ ايبايػ١ املتعًك١ بأَٛز ايػسع  ايػسٜع١ اإلضال١َٝ, ٚإٔ ٜٓـ ٤ؾكٗا

 اإلضالَٞ املتؿل عًٝٗا, ٚضدّا يًرزٜع١, ٚألٕ ايتٓؿٝـ عًٝ٘ أٚىل َٔ ايتٓؿٝـ ع٢ً غريٙ َٔ ايػسٚط.

َُٜعرُب عٓ٘ يف ٚقتٓا اؿاؾس بػسط ايَطٔ:  ايػسط ايجاْٞ: ايبًٛؽ: ٚإذا  ؾال هٛش تكًٝد ايؿيب ايككا٤ٖٚٛ َا 

األَاّ أمحد  ٣َاز٠ ايؿبٝإ ؾكد زٚإَٔ  باالضتعاذ٠قد أَس ـ  ـ ألٕ ايسضٍٛ  ,قًد ؾال ٜؿح قكاؤٙ ٚال ٜٓؿر

س, ؾٝهٕٛ تكًٝد ٚايتعٛذ ال ٜهٕٛ إال َٔ َغ 4قاٍ:) تعٛذٚا باهلل َٔ زأع ايطبعني َٚٔ إَاز٠ ايؿبٝإ(ـ  ـ أْ٘ 

يًؿيب ع٢ً ْؿط٘ ؾال تهٕٛ ي٘ ٚال١ٜ ع٢ً غريٙ بايككا٤  ٚألْ٘ ال ٚال١ٜ األزض َٚكاز٠,يف  ايؿبٝإ ؾطادّا
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ٚألٕ ايككا٤ يٝظ يف ساد١ إىل نُاٍ ايعكٌ بهُاٍ ايبدٕ ؾشطب, بٌ وتاز نريو إىل شٜاد٠ ؾط١ٓ ٙ, ٚمٛ

يف ايطٔ, بٌ املساد ادتُاع ايػسٚط املعترب٠ يف ٚالٜت٘ بعد  ٚدٛد٠ زأٟ. ٚال ٜػرتط يف ايكاقٞ إٔ ٜهٕٛ طاعّٓا

ًَ بًٛغ٘, ٚيٛ ٞ بٔ أنجِ قكا٤ ايبؿس٠, ٚنإ ابٔ ٝو َدنإ سدٜح ايطٔ, ؾكد ز٣ٚ إٔ اـًٝؿ١ املإَٔٛ ق

ضٔ ايكاقٞ ؟ ؾأداب  املإَٔٛ: نِمثاْٞ عػس٠ ض١ٓ , ؾطعٔ بعض ايٓاع يف ٚالٜت٘ ؿداث١ ضٓ٘ ؾهتب إيٝ٘ 

زتؿاع ايطٔ ه٤ٞ ع٢ً إٔ ا 1ع٢ً َه١ ( -  -ٝد سني ٚالٙ ايسضٍٛ َضاب بٔ ُأَتٞ بكٛي٘ أْا يف ضٔ َعٝو

 .ايعًُا٤ يف ايكاقٞ اضتشبٗأَ باب ايٛقاز ٚاهلٝب١ اييت 

 َٛقـ ايكإْٛ ايُٝين َٔ ٖرا ايػسط:  

( سٝح 157ّ ع٢ً غسط ايبًٛؽ ؾساس١ يف ايؿكس٠ )ب( املاد٠ ) 1990( يط١ٓ 1ْـ قإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ زقِ )

 ايككا١ٝ٥: " إٔ ال ٜكٌ ضٓ٘ عٔ ثالثني عاَّا". ْؿت ع٢ً أْ٘: " ٜػرتط ؾُٝٔ ٜعني ابتدا٤ يف ٚظا٥ـ ايطًط١

ؾال هٛش تكًٝد اجملٕٓٛ أٚ املعتٛٙ أٚ كتٌ ايٓعس يهرب ايطٔ أٚ َسض قٝاضا ع٢ً  : ٌايػسط ايجايح: ايعك

ٚإذا قًد أسد ٖؤال٤ ؾال ٜؿح قكاؤٙ ٚال  ايتٓؿٝـ ع٢ً اجملٕٓٛ ٚاملعتٛٙ أٚ املدتٌ َٔ باب أٚىلايؿيب, بٌ 

ٚال ًٜتكٞ ؾٝ٘ ايعكٌ ايرٟ ٜتعًل ب٘ ايتهًٝـ َٔ  ,دٟ يف ٖرا ايػسط : ٖٚٛ فُع ع٢ً اعتبازٜٙٓؿر, قاٍ املاٚز

, أَا ايكإْٛ 2َٔ ايطٗٛ ٚايػؿ١ً ّاط١ٓ, بعٝدعًُ٘ باملدزنات ايكسٚز١ٜ ست٢ ٜهٕٛ ؾشٝح ايتُٝٝص, دٝد ائؿ

يكاقٞ إٔ ٜهٕٛ ايُٝين ؾكد ْـ ؾساس١ ع٢ً غسط ايعكٌ يف قإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ سٝح اغرتط يف ا

 . 3خايّٝا َٔ ايعاٖات املؤثس٠ ع٢ً ايككا٤

َٔ عٔ ؾكال ٚامُلدبس ناملهاتب  ٔزَم غا٥ب١ ؾٝ٘ َٔ تكًٝد هٛش ؾالايػسط ايسابع: اؿس١ٜ :   ايعبد ٖٚٛ- ائك

 أٚىل باب ؾُٔ ْؿط٘ ٚال١ٜ عٔ ْاقـ ايعبد ألٕ ٚذيو ٜٓؿر, ٚال قكاؤٙ ٜؿح ؾال ايككا٤ ُقًد ٚإذا -اـايـ

 إٔ إىل ٖرا باإلقاؾ١ ي٘, نًٗا ؾُٓاؾع٘ ضٝدٙ, عكٛم َػػٍٛ ايعبد إٔ نُا غريٙ, ٚال١ٜ عٔ ْاقؿّا ٕٜٛه إٔ

 ٖرٙ إٔ غو ٚال ايباطٌ, ٚأٌٖ -اـؿَٛات  -ايًدد أؾشاب ٜسدع يهٞ ٖٚٝب١, ٚسس١َّ َٓصي١ّ يًككا٤
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رٖب إىل دٛاش تٛي١ٝ اؾُٗٛز ؾ 1ايعًُا٤, ٚقد خايـ ابٔ سصّ مجٗٛز َرٖب ٖرا ايعبد يف تتٛؾس ال ايؿؿ١

 ايعبد.

يٛ نإ ضاملّا َٛىل أبٞ سرٜؿ١ سّٝا ملا خاؾين غو يف تٛيٝت٘,  –   - 2ٚاستر بكٍٛ عُس بٔ اـطاب  

 .3َٚا دعًتٗا غٛز٣, ٚألْ٘ ػٛش ؾتٛاٙ ٚزٚاٜت٘ ؾٝذٛش قكاؤٙ

ّٝا يف ايَسم, َٚجٌ ٖرا ع٢ً اضتدالٍ ابٔ سصّ ؾكاٍ: بإٔ ضاملّا نإ َٛىل اعتل ٚمل ٜهٔ باق 4ٚقد أداب املاٚزٟ

هٛش تكًٝدٙ ٚبإٔ ايكٝاع ع٢ً ايؿت٣ٛ ٚايسٚا١ٜ قٝاع َع ايؿازم يٛدٛد اإليصاّ يف ايككا٤ ٚعدَ٘ يف ايؿت٣ٛ 

 .5ٚايسٚا١ٜ 

 ايػسٚط املدتًـ ؾٝٗا: -2

 اختًـ ايؿكٗا٤ يف اغرتاط ايرنٛز٠ يف ايكاقٞ إىل ثالث١ أقٛاٍ: ايػسط األٍٚ: ايرنٛز٠:
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إٔ ايرنٛز٠ غسط يؿش١ دٛاش تٛيٞ ايكاقٞ, ٚإٔ تٛيٞ املسأ٠ غري دا٥ص َٚٛيٝٗا أثِ  ٜس٣ ايكٍٛ األٍٚ :

ٚاستذٛا  4ٚايصٜد١ٜ  3ٚاؿٓاب١ً  2ٚاملايه١ٝ  1ٚأسهاَٗا غري ْاؾر٠ ٖٚٛ قٍٛ مجٗٛز ايؿكٗا٤ َٔ ايػاؾع١ٝ

 يكٛهلِ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ ٚايكٝاع:

ٍُأَا َٔ ايهتاب: ؾكٛي٘ تعاىل: َٕ ايسَِّدا َُٛ ٖٛا ٢ًَ َق َِّٓطا٤ َع َُا اي ٌَ ٔب ُ٘ َؾٖك ًٓ ِِ اي ُٗ ٢ًَ َبِعَك َُا َبِعٕض َع ِٔ َأَْؿُكِٛا َٚٔب َٔ 

ِِ ٔٗ َٛأي َِ ؾشؿس اهلل ايكٛا١َ يف ايسداٍ, الغتُاهلِ ع٢ً نُاٍ ايعكٌ, ٚؾٛاب ايسأٟ, ٚٚال١ٜ املسأ٠ يًككا٤  5 َأ

يكٛا١َ يًسداٍ ع٢ً ايٓطا٤, ال ايعهظ, هعٌ ايكٛا١َ هلا ع٢ً ايسداٍ, ٖٚٛ ىايـ َا تدٍ عًٝ٘ اآل١ٜ َٔ إٔ ا

ٚاآل١ٜ عا١َ يف ايكٝاّ عًٝٗٔ يف مجٝع األَٛز, إال َا دٍ ايديٌٝ ع٢ً إخساد٘, نايٓعاز٠ ع٢ً ايٛقـ, ٚمٛ 

ََٔٚقٛي٘ تعاىل:  ذيو َٔ ايٛالٜات اـاؾ١ َٖٓػُأ َٚ ١َٔٝ ٔؾٞ ُٜ ًِ َٛ اِئش ُٖ ّٔ ٔؾٞ َٚ ُِٝس اِئدَؿا ؾكد ٚؾـ  6 َُٔبنٕي َغ

املسأ٠ بأْٗا ال ؼطٔ ايبٝإ عٓد خؿَٛتٗا يٌٓٝ سكٗا ٚإثبات٘, ؾإذا ناْت يف خؿَٛتٗا ال تبني, ؾُٔ باب اهلل 

 .أٚىل أال تؿًح يتٛيٞ ايؿؿٌ يف خؿَٛات غريٖا

 ؾأسادٜح نجري٠ ْرنس َٓٗا: أَا َٔ ايط١ٓ:

ئ ٜؿًح قّٛ إٔ ؾازضّا ًَهٛا اب١ٓ نطس٣ قاٍ : "  -  -قاٍ : ملا بًؼ ايٓيب -  -سٝح أبٞ بهس٠ -1

يف  ّاقَٛ ايؿالح عٔ نٌ َٔ دعٌ ٚال١ٜ أَسٙ إىل ايٓطا٤, ألٕ  - -ؾٓؿ٢  7ٚيٛا أَسِٖ إَسأ٠ " 

َْ ٢ ايؿالح َعٓاٙ سؿٍٛ ِؿاؿدٜح دا٤ت ْهس٠ يف ضٝام ايٓؿٞ, ٚايٓهس٠ يف ضٝام ايٓؿٞ تؿٝد ايعُّٛ, ٚ
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ٓع املسأ٠ َٔ ايككا٤. ٚقد اـطسإ, ٚسؿٍٛ اـطسإ قسز, ٚايكسز هب إشايت٘, ٚال ٜتِ ذيو إال مب

ضبب ٚزٚد اؿدٜح, ٚأدٝب بإٔ َٓطٛم اؿدٜح  ٜكٝدْٙٛقؼ بإٔ املساد بايٛال١ٜ ٖٓا: ايٛال١ٜ ايعا١َ نُا 

عاّ يف نٌ ايٛالٜات, ألٕ أَسِٖ يف اؿدٜح, َؿسد َكاف, ٚاملؿسد املكاف ٜؿٝد ايعُّٛ عٓد األؾٛيٝني, 

 . نُا تكسز يف عًِ األؾٍٛ  بطبب٘ٚإذا ثبت ايعُّٛ يف ايًؿغ, ؾإٕ ايعرب٠ ب٘ ال

أغًب َا زأٜت َٔ ْاقؿات عكٌ ٚدٜٔ  قاٍ : " -  -إٔ ايٓيب -  -سدٜح أبٞ ضعٝد اـدزٟ -2

َٔ" َبُي يرٟ ُِٓه ٜعين ايٓطا٤ عَُّٛا, ؾأثبت يف اؿدٜح إٔ دٓظ ايٓطا٤ ْاقؿات عكٌ ٚدٜٔ, َٚٔ   "1َٔ

ـٕٚال١ٜ ايككا٤ ؼتاز إىل نُاٍ يف ايدٜٔ ٚا ٕاملعًّٛ أ يف املسأ٠ َٔ سٝح اؾٓظ نُا  يعكٌ, ٚذيو َٓت

ُٖ َٔ نجري َٔ ايسداٍ, ؾاؾٛاب: إٔ َعسؾ١  ٔ أنٌُ عكاّليف اؿدٜح, ؾإٕ قٌٝ: إٕ َٔ ايٓطا٤ َٔ 

نُاٍ ايعكٌ ع٢ً ضبٌٝ ايتُاّ ٜؿعب قبط٘ بايٓطب١ يًٓطا٤, ٚيٛ ؾسض قبط٘ ؾإْ٘ َٔ ايٓادز ايرٟ ال 

 .يٛ سؿٌ ذيو, دعًت غٗادتٗا َطا١ٜٚ يػٗاد٠ ايسدٌ َطًكّاسهِ ي٘, بديٌٝ أْ٘ ال أسد ٜكٍٛ: إْ٘ 

 ٚاثٓإ اؾ١ٓ, يف ٚاسد: ثالث١ قاٍ : "ايككا٠  -  -عٔ أبٝ٘ عٔ ايٓيب -  -ابٔ بسٜد٠   سدٜح -3

 ايٓاز, يف ؾٗٛ اؿهِ, يف ٚداز اؿل عسف ٚزدٌ ب٘, ؾكك٢ اؿل عسف ؾسدٌ اؾ١ٓ, يف ايرٟ ؾأَا ايٓاز, يف

قاٍ أبٛ داٚٚد ٖرا أؾح . املسأ٠ خسٚز ع٢ً اؿدٜح مبؿَٗٛ٘  ؾدٍ 2ايٓاز" ؾٗٛ دٌٗ ع٢ً يًٓاع قك٢ ٚزدٌ

 أؾح غ٤ٞ ؾٝ٘ ٜعين سدٜح ابٔ بسٜد٠.

, ؾهُا إٔ ايٛال١ٜ ايعع٢ُ ال ٜؿح َُٓٗا ايككا٤ ناإلَا١َ ايعع٢ُ, ظاَع ايٛال١ٜ يف نٌ ؾإٕ أَا ايكٝاع:

ٟ َٓعت ألدً٘ َٔ تٛيٞ اإلَا١َ ايعع٢ُ, َٛدٛد يف إٔ تتٛالٖا املسأ٠ باإلمجاع, ؾريو ايككا٤, ألٕ املع٢ٓ اير

 .ٚالٜتٗا يًككا٤
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ٜس٣ دٛاش تٛي١ٝ املسأ٠ ؾُٝا ٜؿح ؾٝ٘ غٗادتٗا يف غري اؿدٚد ٚايكؿاف ٚايدَا٤ إال إٔ تٛيٝتٗا  ايكٍٛ ايجاْٞ:

ِ ٚاستذٛا يكٛهل1خالف األٚىل ؾٝأثِ ََٛيٝٗا, ٚيهٔ أسهاَٗا تٓؿر إٕ ؾادؾت ٚد٘ اؿل ٖٚٛ قٍٛ اؿٓؿ١ٝ 

قٝاع قكا٤ املسأ٠ ع٢ً غٗادتٗا, ؾهُا أْ٘ هٛش هلا إٔ تػٗد يف أسهاّ األَٛاٍ ٚاألبدإ, ؾٝذٛش هلا  بايكٝاع :

إٔ تككٞ ؾُٝا ٜتعًل بريو, ألٕ أ١ًٖٝ ايككا٤ تدٚز َع أًٖٝ٘ ايػٗاد٠. ٚاعرتض عًٝ٘ بأْ٘ قٝاع ؾاضد َٔ 

 :ٚدٗني

 .أْ٘ يف َكاب١ً ايٓـ -1

 ٜؿح ال أْ٘ بديٌٝ فسد٠, غٗاد٠ ٚيٝظ ٚمتشٝـ, ْعس عٔ ْاتر سهِ ا٤ايكك ألٕ ايؿازم, َع قٝاع أْ٘ -2

 .إمجاعّا اؾاٌٖ قكا٤

ٜس٣ إٔ ايرنٛز٠ يٝطت غسطّا َطًكّا: ؾٝذٛش يًُسأ٠ إٔ تتٛىل ايككا٤ ٚإذا ٚيٝت ال ٜأثِ َٛيٝٗا,  ايكٍٛ ايجايح:

ٚاستذٛا  2ِ َٔ املايه١ٝٚتهٕٛ ٚالٜتٗا ؾشٝش١ ٚأسهاَٗا ْاؾر٠ ٖٚٛ قٍٛ ابٔ سصّ ايعاٖسٟ  ٚابٔ ايكاض

 يكٛهلِ:

بإٔ األؾٌ يف األغٝا٤ اإلباس١ َا مل ٜكِ ديٌٝ املٓع, ؾهٌ َٔ ٜؿًح يًؿؿٌ يف اـؿ١َٛ ؾإْ٘ ػٛش  -1

 .ٚأدٝب عًٝ٘: بإٔ ديٌٝ املٓع قا٥ِ مبا ذنسٙ اؾُٗٛز َٔ األدي١ ايطابك١ ,ٚتؿح ٚال ٜت٘ يًككا٤

إٔ    ؾأخرب   " 3 ع٢ً بٝت شٚدٗا ٚٚيدٙٚاملسأ٠ زاع١ٝ قاٍ :" عٔ ايٓيب  -سدٜح ابٔ عُس -2

املسأ٠ زاع١ٝ, ٚايساعٞ َٔ ٜتٛىل زعا١ٜ غريٙ, ٚايككا٤ زعا١ٜ يًػري, ؾٝؿح تٛي١ٝ املسأ٠ يًككا٤ ٚأدٝب ع٢ً 

زعاٜتٗا ع٢ً بٝت شٚدٗا ٚٚيدٙ, ٚاألؾٌ َٓع زعاٜتٗا ع٢ً ايسداٍ نُا تكدّ إال  َسَؿذيو: بإٔ اؿدٜح َق

الٜات اـاؾ١ نٗرا اؿدٜح ؾال ٜتعد٣ ذيو, ٚعٓد ايتأٌَ ؾإٕ اؿدٜح َا خؿ٘ ايديٌٝ َٔ بعض ايٛ

 .قد ٜؿًح ديٝاّل يًذُٗٛز َٔ د١ٗ اعتباز َؿّٗٛ املدايؿ١ يف اؿدٜح
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, ٚضالَتٗا َٔ املعازق١ يف ِيك٠ٛ أديتٖٗٚٛ قٍٛ مجٗٛز ايؿكٗا٤ ايكٍٛ األٍٚ,  يٓا ٜرتدح ايرتدٝح: ٚايرٟ    

ٍُ  –1ٙ: اإلمجاع ايعًُٞ ع٢ً قؿس ٚال١ٜ ايككا٤ ع٢ً ايسداٍ, قاٍ ابٔ قدا١َ ع٢ً قعـ غري اؾ١ًُ, ٚمما ٜد

َٔ خًؿا٥٘, ٚال َٔ بعدِٖ اَسأ٠ قكا٤ّ ٚال ٚال١ٜ بًد, ؾُٝا بًػٓا,  ّاأسد ٚال   مل ٍٜٛ ايٓيب  -زمح٘ اهلل 

 .2ٚيٛ داش ذيو مل ىٌ َٓ٘ مجٝع ايصَإ غايبّا

قإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ ع٢ً غسط ايرنٛز٠ ؾُٝٔ ًٜٞ  مل ٜٓـ َٛقـ ايكإْٛ ايُٝين َٔ غسط ايرنٛز٠:

ايككا٤, ٖٚرا خًٌ نبري يف سل املػسع ايُٝين, ْٚأٌَ َٓ٘ تاليف ٖرا ايكؿٛز يف تعدٜالت تػسٜع١ٝ قسٜب١ 

 خؿٛؾّا ٚإٔ ايُٝٔ يف ٖرٙ األٜاّ ع٢ً ٚغو االْتٗا٤ َٔ ؾٝاغ١ دضتٛز دٚي١ ايُٝٔ االؼاد١ٜ .

ِٛز ٚايعًِ, ٚايعدٍ ٖٛ ايكؿد يف األَٛز ٖٚٛ خالف ٖٞ ؾ ايػسط ايجاْٞ: ايعداي١: ؿ١ ايعدٍ ٖٚٞ قد اَؾ

ٌُ باملس٠٤ٚ ُٜد  –زمح٘ اهلل  -4ٚقد عسف املاٚز3ٟاؾٛز, ٚقٌٝ: ايعدٍ ؾؿ١ تٛدب َساعاتٗا االسرتاش عُا 

َٛٔقّٝا املآ ََُت ثِ, بعٝدّا عٔ ايعداي١ ؾكاٍ: " ٚايعداي١ إٔ ٜهٕٛ ؾادم ايًٗذ١, ظاٖس األَا١ْ ,عؿٝؿّا عٔ احملازّ 

, ٚقٌٝ ايعداي١ ٖٞ ادتٓاب ؾعٌ ايهبا٥س 5اَيسٜب, َأَّْٛا يف ايَسق٢ ٚايػكب, َطتعُاّل ملس٠٤ٚ َجً٘ يف دٜٓ٘ ٚدْٝاٙ

 .6ٚعدّ اإلؾساز ع٢ً ازتهاب ايؿػا٥س َٓٗا ٚمل ٜعٗس َٓ٘ نرب

١ ٚإٕ نإ قد : مل ٜٓـ قإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ ع٢ً غسط ايعدايَٛقـ ايكإْٛ ايُٝين َٔ غسط ايعداي١

( ٚذيو عٓد ذنس ايػسٚط ايٛادب تٛاؾسٖا ؾُٝٔ 75ْـ عًٝ٘ قُّٓا يف ايؿكستني ) د , ٖـ ( َٔ املاد٠ زقِ )

 ٜعني يف ٚظٝؿ١ ايككا٤:

َُِع١. -د  إٔ ٜهٕٛ قُٛد ايطري٠ ٚايطًٛى سطٔ ايُط
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 إٔ ال ٜهٕٛ قد سهِ عًٝ٘ قكا٥ّٝا يف دسمي١ ك١ً بايػسف. -ٖـ 

ٖٚٛ األ١ًٖٝ الضتٓباط األسهاّ َٔ َؿادز ايتػسٜع ؾاجملتٗد ٖٛ َٔ ٜعسف َٔ  اد:ايػسط ايجايح: االدتٗ

ْٚاضد١ َٚٓطٛخ١ َٚتٛاتس ايط١ٓ ٚغريٙ ,  َٚب١ٓٝايكسإٓ ٚايط١ٓ َا ٜتعًل باألسهاّ خاؾ١ ٚعا١َ ٚف١ًُ 

١ ؾُٔ بعدِٖ , ٚأقٛاٍ ايعًُا٤ َٔ ايؿشاب ٚمّٛا ٚيطإ ايعسب يػ١ّ ,ٚاملتؿٌ ٚاملسضٌ ٚساٍ ايسٚا٠ ق٠ٛ ٚقعؿا

 , ٚقد اختًـ ايؿكٗا٤ يف غسط االدتٗاد إىل قٛيني: ٚايكٝاع بأْٛاع٘ ٚاختالؾّا إمجاعّا

ٜس٣ أْ٘ ٜػرتط يف ايكاقٞ إٔ ٜهٕٛ أٖاّل الضتٓباط األسهاّ َٔ األدي١, ؾال ٜؿح تٛيٞ اؾاٌٖ أٚ  ايكٍٛ األٍٚ:

غري ْاؾر٠, ٜٚأثِ َٔ ٚالٙ ٖٚٛ قٍٛ مجٗٛز املكًد, ٚإذا تكًد ايككا٤ غري فتٗد, ؾإٕ تٛيٝت٘ باط١ً ٚأسهاَ٘ 

 , ٚاستذٛا يكٛهلِ :5ٚبعض ايصٜد١ٜ 4ٚبعض اؿٓؿ١ٝ 3ٚاؿٓاب١ً 2ٚايػاؾع١ٝ  1ايؿكٗا٤ َٔ املايه١ٝ

ِِ ؾٔإٕ قٛي٘ تعاىل: -1 َٓاَشِعُت ٤ِٕٞ ٔؾٞ َت ُٙ َغ ٘ٔ ٔإَي٢ َؾُسٗدٚ ًٓ ٍٔ اي ِِ ٔإٕ َٚايٖسُضٛ َٕ ُنُٓت ُٛٓ َٔ ٘ٔ ُتِؤ ًٓ ّٔ ٔباي ِٛ َٝ  َذٔيَو اآلٔخٔس َٚاِي

ِْٝس ُٔ َخ ٜٚٔاّل  ََٚأِسَط ُٓـ ع٢ً إٔ  ايسد ال ٜهٕٛ إال يهتاب اهلل ٚض١ٓ زضٛي٘, ٚال ٜتأت٢ ايسد إىل  6َتِأ ؾاآل١ٜ َت

 .7ذيو إال إذا نإ ايكا٥ِ ع٢ً ؾؿٌ اـؿَٛات فتٗدّا 

ِٕ قٛي٘ تعاىل: -2 َُِت َٚٔإ ِِ َؾاِسُهِ َسَه ُٗ َٓ ِٝ ٕٖ ٔباِئكِطٔط َب َ٘ ٔإ ُُِكٔطٔطنَي  ٗبُٜٔش ايًٓ  . 8اِي

ؾاآل١ٜ بٝٓت إٔ اجملتٗد ٜطتطٝع ايٛؾٍٛ إىل اؿهِ ايػسعٞ, ٚإٔ اؾاٌٖ ال ٜعسف اؿل, ألٕ اؿل ال 

 .9ٜعسف إال بايديٌٝ أٚ اضتٓباط اؿهِ َٔ ٖرا ايديٌٝ, ٚايكادزٕٚ ع٢ً االضتٓباط ِٖ اجملتٗدٕٚ
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ّ يف ايكاقٞ ٚأْ٘ هٛش تكًٝد املكًد ٖٚٛ قٍٛ بعض ٜس٣ عدّ اغرتاط  األ١ًٖٝ بايعًِ باألسها ايكٍٛ ايجاْٞ:

 ٚاستذٛا يكٛهلِ: 1اؿٓؿ١ٝ ٚبعض ايصٜد١ٜ

إىل ايُٝٔ قاقّٝا, ؾكًت: ٜا زضٍٛ اهلل     قاٍ: " بعجين زضٍٛ اهلل  سدٜح عًٞ بٔ أبٞ طايب  -1

ؾإذا دًظ تسضًين ٚأْا سدٜح ائطٔ ٚال عًِ يٞ بايككا٤؟ ؾكاٍ: " إٕ اهلل ضٝٗدٟ قًبو ٜٚجبت يطاْو, 

بني ٜدٜو اـؿُإ ؾال تككني ست٢ تطُع َٔ اآلخس نُا مسعت َٔ األٍٚ, ؾإْ٘ أسس٣ إٔ ٜتبني يو 

ٍَ ع٢ً إٔ عًّٝا   2ايككا٤ قاٍ: ؾُا شيت قاقّٝا أٚ َا غههت يف قكا٤ٕ بعد "  نإ غري   ؾاؿدٜح د

ٌٕ نُا قاٍ عٔ ْؿط٘, ؾٛالُٙ ايسضٍٛ   ٢ً ذيو: بإٔ عًّٝا  ايككا٤ ٖٚٛ غري فتٗد, ٚأدٝب ع َؤٖ

    ٍٛقد سَؿٌ ايعًِ ٚاالدتٗاد بدعا٤ ايسض   ي٘ باهلدا١ٜ, ٚتجبٝت ايكًب, ٜٚؤند ذيو قٛي٘: ؾُا

 غههت يف قكا٤ٕ بعد.

إٔ تكًٝد املكًد أٚ اؾاٌٖ وؿٌ ب٘ ايػسض َٔ ايككا٤ ٖٚٛ ؾؿٌ اـؿَٛات إذ ميهٔ إٔ ٜككٞ بعًِ  -2

ذيو: بإٔ ايػسض َٔ ايككا٤ ؾؿٌ اـؿَٛات ٚؾل َٓٗر  ٚأدٝب ع٢ً 3غريٙ بايسدٛع اىل قٛي٘ ٚؾتٛاٙ

 .4اهلل ٚض١ٓ زضٛي٘ ؾال ٜتشكل إذا نإ ايكاقٞ ال ٜعسف, أٚ نإ ايكاقٞ داٖاّل

بعد ايٓعس ٚايتأٌَ يف أقٛاٍ ايعًُا٤ ٚأديتِٗ ٜرتدح يٓا قٍٛ اؾُٗٛز, يك٠ٛ أديتِٗ  ايكٍٛ ايسادح:

 ٚاضتٓباطِٗ.

ساد بٗا ايطُع ٚايبؿس ٚايهالّ :ٖٚرا غسط دٛاش ٚؾش١ عٓد مجٗٛز ٚامل ايػسط ايسابع: ضال١َ اؿٛاع:

دعٞ ألْ٘ ال ٜعسف امُل ,ٚال ػٛش تٛي١ٝ األع٢ُ ,ألْ٘ ال ٜطُع نالّ اـؿُني ,ؾال ػٛش تٛي١ٝ األؾ5ِايعًُا٤

خسع ألْ٘ ال ميهٓ٘ ٚال ايػاٖد َٔ املػٗٛد ي٘ أٚ عًٝ٘ , ٚال ػٛش تٛي١ٝ األ ي٘, سَكَٔ امُل كٔسدع٢ عًٝ٘ ٚال امُلَٔ امُل
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ال  أَا ضال١َ باقٞ األعكا٤ ؾٗٞ ٖٓا إمنا تعترب اضتشبابّا ,ايٓطل باؿهِ , ٚال ٜؿِٗ مجٝع ايٓاع إغازت٘

َٚٔ ثِ ؾال َاْع َٔ إٔ  ,ألٕ ايطال١َ َٔ اآلؾات أٖٝب يرٟٚ ايٛال١ٜ, ٚاهلٝب١ ٖٓا َطتشب١ ال َطتشك١ ,يصَّٚا

َُ يعدّ ؾٛات  ,َٚجٌ ٖرا ٜكاٍ يف غإٔ قعٝـ ايٓطل أٚ ايطُع أٚ ايبؿس دا أٚ أقطع أٚ أعسز,َعِكٜهٕٛ ايكاقٞ 

ِٔ ٔإٖيا, ٚقاٍ تعاىل:املكؿٛد َٔ ٚال١ٜ ايككا٤ ـَ ََ ُ٘ اِيَدِطَؿ١َ َخٔط َٗاْب َؾَأِتَبَع  ايػ٤ٞ أخر مبع٢ٓ 1 َثأقْب ٔغ

ُ٘ ,ٚقاٍ تعاىل: ٚاضتالب بطسع١ ُِٝس َؾَتِدَطُؿ ِٚ ايٖط ٟٛٔ َأ ِٗ ٘ٔ َت ٕٕ ٞٔؾ ايسُِّٜح ٔب  أٟ تأخرٙ بطسع١ . 2 َضٔشٕٝل َََها

ـَِطـ إٔ ْبني ايكسآ١ْٝ اآلٜات يف ايٛازد٠ يًهًُات املعاْٞ ٖرٙ َٔ ٚ  اضِ َٚٔ ٔؾِعٌ َؿدزٟ َٔ َخَطـ, ا

ًِب٘. بطسع١ ايػ٤ٞ أخر َع٢ٓ ٚاسد ٖٚٛ ع٢ً تكـ نًُاْت ٖٚٞ اـطـ,  َٚض

 املبشح ايجايح
ا٤آثاز ظاٖس٠ خطـ ايككا٠ ع٢ً ضري عداي١ ايكك  

مما الغو ؾٝ٘ إٔ يعاٖس٠ خطـ ايككا٠ آثاز دط١ُٝ, ٚقاز٠ ع٢ً ضري عداي١ ايككا٤, أِٖ ٖرٙ اآلثاز تتُجٌ 

ايككا٠ ٚايككا٤, ٚضٓتهًِ عٔ ٖرٙ اآلثاز بايتؿؿٌٝ ايتٛقٝح يف املطايب  إٖا١ْ ٚ ايككا٤ غ٦ٕٛ يف يف ايتدخٌ

 ايتاي١ٝ:

 املطًب األٍٚ

 ايتدخٌ يف غ٦ٕٛ ايككا٤

ضًط١ َطتك١ً ال ضًطإ عًٝٗا, ٚايككا٠ َطتكًٕٛ ال ضًطإ عًِٝٗ يف أقكٝتِٗ, ٚال هٛش  ايطًط١ ايككا١ٝ٥

ألٟ نإ ضٛا٤ نإ ضًط١ تٓؿٝر١ٜ أّ َٛظؿّا عاَّا أٚ ؾاسب داٙ أٚ ضًطإ, ايتدخٌ يف غ٦ٕٛ ضري عداي١ 

ايتدخٌ باألَس ايككا٤ أٚ ايتدخٌ يف ايككاٜا املعسٚق١ ع٢ً ايككا٠ بٗدف تػٝري َطاز ايككا٤, ٚضٛا٤ نإ 

 أٚ ايطًب أٚ ايسدا٤ أٚ ايتٛؾ١ٝ يؿاحل أسد اـؿّٛ, ؾهٌ ذيو ال هٛش غسعّا ٚال قاّْْٛا.

ٌَ أ    َّ ن :)َٔ أعإ ع٢ً خؿ١َٛ بعًِ ؾكد با٤    غهاٍ ايتدخٌ يف غ٦ٕٛ ايككا٤, قاٍؾايػسع اؿٓٝـ َسَس

ٕٛ ايككا٤ ,ٚإٔ َٔ ٜتدخٌ يف ذيو ؾدٍ اؿدٜح دالي١ّ ٚاقش١ّ ع٢ً سس١َ ايتدخٌ يف غ٦ 3بػكب َٔ اهلل (
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 ّْ ـْ عا ٜتعسض يعكٛب١ غكب اهلل تعاىل, َٚٔ غكب اهلل عًٝ٘ ؾكد طست٘ َٔ زمحت٘, ٖٚرا االَس بايتشسِٜ ْ

ـٕ ٜتدخٌ يف اختؿاؾات ايككا٤ . ٌَ غد  ٜػٌُ ن

ُُِتِ َٚٔإَذا  ٚايػسٜع١ االضال١َٝ تأَس بؿؿٌ اـؿَٛات بني ايٓاع بايعدٍ قاٍ تعاىل: ِٝ َسَه ٖٓأع ََٔب  َإٔ اي

ُُِٛا ٍٔ َتِشُه ٕٖ ٔباِيَعِد َ٘ ٔإ ًٓ ُٖا اي ٘ٔ َٜٔعُعُهِ ْٔٔع ٕٖ ٔب َ٘ ٔإ ًٓ َٕ اي ُٔٝعّا َنا ؾديت اآل١ٜ ع٢ً ٚدٛب إٔ وهِ    1 َبٔؿريّا َض

ايكاقٞ بايعدٍ, ٚال هٛش يًػري ايتدخٌ يف غ٦ْٛ٘, يٝعسؾٛٙ مبا وهِ , نُا هب ع٢ً ايكاقٞ أال ٜطُح 

الت, ألٕ ايككا٤ يف ْعس ايػسع دٜٔ ٚأَس تعبدٟ واضب عًٝ٘ ايككا٠ إذا أخًٛا أٚ َايٛا عٔ مبجٌ ٖرٙ ايتدخ

ايعدٍ, ؾُٔ سل ايكاقٞ إٔ ٜسؾض ايتدخٌ يف غ٦ٕٛ عًُ٘ ايككا٥ٞ ست٢ ال ٜتعسض يطدط اهلل , ٚإٔ ال 

ٝب ألَس, أٚ تٛؾ١ٝ ٜتأثس يف إؾداز سهُ٘ إال مبا يدٜ٘ َٔ األدي١ ٚمبا اقتٓع ب٘ إزقا٤ّ هلل تعاىل, ؾال ٜطتذ

 .2تؿسؾ٘ عٔ اؿل

ٚزد يف األثس: إٔ املٓؿٛز نتب إىل ضٛاز بٔ عبداهلل قاقٞ ايبؿس٠ إٔ أْعس إىل األزض ايرٟ ؽاؾِ ؾٝٗا ؾالٕ 

ايكا٥د ٚؾالٕ ايتادس ؾادؾعٗا اىل ايكا٥د, ؾهتب إيٝ٘ ايكاقٞ ضٛاز: إٔ ايب١ٓٝ قد قاَت عٓدٟ أْٗا يًتادس ؾًطت 

َٓٗا اىل ايكا٥د, ؾهتب أخسدٗا َٔ ٜدٙ إال ب ب١ٓٝ, ؾهتب إيٝ٘ املٓؿٛز َس٠ أخس٣: ٚاهلل ايرٟ ال إي٘ إال ٖٛ يتدؾع

إيٝ٘ ايكاقٞ ضٛاز: ٚاهلل ايرٟ ال إي٘ إال ٖٛ ال أخسدٓٗا َٔ ٜد ايتادس إال اؿل, ؾًُا دا٤ ايهتاب اىل املٓؿٛز 

 .3قاٍ :َال٥تٗا ٚاهلل عداّل ٚؾاز قكاتٞ ٜسدْٚين إىل اؿل 

ٌَ ٚٚزد يف أ خباز ايككا٠: إٔ ايكاقٞ غسٜح قك٢ ع٢ً زدٌ ؾشبط٘ يف ايطذٔ, ٚأزضٌ إيٝ٘ بػس بٔ َسٚإ إٔ ُس

ََا أْا ؾإْٞ زأٜت عًٝ٘ اؿل ؾشبطت٘ يريو, ٚأب٢  عٔ ايسدٌ, ؾكاٍ غسٜح: ايطذٔ ضذٓو, ٚايبٛاب بابو, ٚأ

 .4إٔ ىًٞ ضبًٝ٘ 

ٚاألَسا٤ ٚاؿهاّ, ؾساع بني اؿل ٚايباطٌ,  ٚأْ٘ َٚٔ خالٍ ٖاتني ايكؿتني ٜعٗس يٓا إٔ ايؿساع بني ايككا٠    

ال هٛش بأٟ ساٍ َٔ االسٛاٍ ايتدخٌ يف غ٦ٕٛ ايككا٤ ست٢ ٚيٛ نإ ٖرا ايتدخٌ َٔ أع٢ً ٖسّ يف ايدٚي١, 

 ألٕ ايككا٠ وهُٕٛ مبا أْصٍ اهلل ْٚٝاب١ عٓ٘.
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دخٌ يف غ٦ٕٛ ايككا٤ َٛقـ : َٛقـ املػسع ايُٝين َٔ ايتَٛقـ املػسع ايُٝين َٔ ايتدخٌ يف غ٦ٕٛ ايككا٤

إهابٞ, ٖٚٓاى بعض ايجػسات قد ٜدخٌ َٓٗا قعؿا٤ ايٓؿٛع, ٚهب عًٝ٘ تالؾٝٗا يف أٟ تعدٜالت َطتكبال, 

( َٔ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات إىل ٖرا املٛقـ سٝح قايت: ) ٜعاقب باؿبظ َد٠ ال  187سٝح أغازت املاد٠ ) 

تدخٌ يدٟ قاقٞ أٚ قه١ُ يؿاحل أسد اـؿّٛ أٚ إقسازّا  تصٜد ع٢ً ثالخ ضٓٛات نٌ َٛظـ أٚ ذٟ ٚدا١ٖ

ب٘ بطسٜل األَس أٚ ايطًب أٚ ايسدا٤ أٚ ايتٛؾ١ٝ( ٚبٗرا ايٓـ قسز املػسع ايُٝين  عكٛب١ تعصٜس١ٜ ٖٚٞ اؿبظ 

يهٌ َٔ تدخٌ يف غ٦ٕٛ ايككا٤, ضٛا٤ نإ ايتدخٌ باألَس أٚ ايطًب أٚ ايسدا٤ اٚ ايتٛضط عٔ طسٜل 

قه١ُ أٚ قإض, ٚبايتايٞ ىسز َٔ ايٓـ ايتدخٌ يد٣ أعكا٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ, ٚنإ َٔ ايتٛؾ١ٝ, يد٣ أٟ 

ُٜذسّ نٌ تدخٌ يد٣ احملانِ أٚ ايككا٠ أٚ ايٓٝابات ايعا١َ ضدزّا يًرزٜع١ أَاّ  األسس٣ ع٢ً املػسع ايُٝين إٔ 

كٗا٤ ايػسٜع١ نٌ َٔ ُتطٍٛ ي٘ ْؿط٘ ايتدخٌ يف غ٦ٕٛ ايككا٤, ْٚٛؾٞ املػسع ايُٝين إ ورٚ سرٚ ؾ

 االضال١َٝ يف ٖرٙ املاد٠ .

نُا أغاز ْـ املاد٠ اىل إ ايتدخٌ يف غ٦ٕٛ ايككا٤ ٜهٕٛ بعد٠ طسم ع٢ً ضبٌٝ اؿؿس ال ايتُجٌٝ ٖٚٞ 

األَس َباغس٠ أٚ ايطًب أٚ ايسدا٤ أٚ ايتٛؾ١ٝ ايػؿ١ٜٛ ٚاملهتٛب١, ٚبايتايٞ ال ٜٓطبل ٖرا ايٓـ ع٢ً أٟ طسٜك١ 

ٖرا خًٌ قاْْٛٞ هب تدازن٘ َطتكبال, نُا دسّ ايكإْٛ ايتدخٌ يف غ٦ٕٛ أخسٟ غري َٓؿٛف عًٝٗا, ٚ

ايككا٤ ع٢ً غدؿني ُٖا املٛظـ ايعاّ ٚنٌ غدـ ذٟ ٚدا١ٖ ٚإٕ نإ ٖؤال٤ ِٖ أغًب َٔ وؿٌ َِٓٗ 

 ايتدخٌ, َٚٔ ثِ  ؾأٟ تدخٌ أٚ تٛضط َٔ قبٌ أٟ غدـ عادٟ ال ٜعد دسمي١ يف ْعس املػسع ايُٝين.

 املطًب ايجاْٞ

 ١ْ ايككا٤إٖا

َٔ اآلثاز املرتتب١ ع٢ً ظاٖس٠ خطـ ايككا٠ إٖا١ْ ايككا٤, ألٕ ايػسٜع١ االضال١َٝ, ٚايٓعِ ايٛقع١ٝ       

تهؿٌ يًككا٤ اسرتاَ٘ ٖٚٝبت٘ ٚسسَت٘ ست٢ ٜطتطٝع ايكٝاّ بٛظٝؿت٘ ع٢ً أنٌُ ٚد٘, َٚٔ أدٌ ذيو أداش 

طات احملانِ, ٚضٛا٤ نإ ٖرا اإلخالٍ أٚ ايػسع يًككا٠ اؿهِ ع٢ً ايؿٛز بتٛقٝع ايعكاب ع٢ً َٔ ىٌ ظً

اإلٖا١ْ بايكٍٛ أٚ بايؿعٌ أٚ بأٟ ؾٛز٠ َٔ ؾٛز اإلٖا١ْ, ٚضٛا٤ ناْت ٖرٙ اإلٖا١ْ أثٓا٤ دًطات احملان١ُ, أٚ 

أثٓا٤ ايتشكٝل أٚ أثٓا٤ تٓكٝر اؿهِ, َٔ ثِ ؾاملػسع ايُٝين قدز اآلثاز ايٓاػ١ عٔ إٖا١ْ ايككا٤ ؾكسز 

ٜطتٗني بايككا٤ ٜٚتدخٌ يف ضري عدايت٘ سسؾا َٓ٘ ع٢ً َها١ْ ايككا٤ ٖٚٝبت٘  ايعكٛبات ايسادع١ ملٔ

 ٚسسَت٘.
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ٚضٛف ْتهًِ عٔ تعسٜـ إٖا١ْ ايككا٤ ٚبٝإ ؾٛز االٖا١ْ َٚٛقـ املػسع ايُٝين َٔ إٖا١ْ ايككا٤ ٚايعكٛب١ 

 املكسز٠ ملٔ ٜٗني ايككا٤.

 أٚال: تعسٜـ إٖا١ْ ايككا٤ يف االؾطالح ايًػٟٛ:  

ايًػ١ َأخٛذ٠ َٔ ن١ًُ ٖإ ؾالٕ ّْٖٛا ٖٚٛاّْا َٚٗا١ّْ, أٟ َذٍ, ٜٚكاٍ: أٖإ ؾالٕ األَس أٚ  اإلٖا١ْ يف -1

 .1ايػدـ, أٟ اضتدـ ب٘, ٚتٗإٚ باألَس: أٟ اضتدـ ب٘, ٚاضتٗإ باألَس: أٟ اضتدـ ب٘

 .2ايككا٤ يف يػ١ اؿهِ ٚمجع٘ أقك١ٝ, ٚقك٢ ٜككٞ قكا٤ّ أٟ سهِ   -2

عسف ؾكٗا٤ ايكإْٛ إٖا١ْ ايككا٤ بتعسٜؿات عد٠  ؾطالح ؾكٗا٤ ايكإْٛ:ثاْٝا: تعسٜـ إٖا١ْ ايككا٤ يف ا

 ْرنس َٓٗا:

إٖا١ْ ايككا٤ ٖٞ: نٌ قٍٛ أٚ ؾعٌ ٜؿدز َٔ اؾاْٞ عهِ ايعسف بإٔ ؾٝ٘ اشدزا٤ أٚ َسَطّا َٔ  ايتعسٜـ األٍٚ:

 .3ايهسا١َ يف أعني ايٓاع, ٚإٕ مل ٜػٌُ قرؾّا أٚ ضبّا أٚ اؾرتا٤ 

ا١ْ ايككا٤ ٖٞ نٌ تعٕد ذٟ ؾؿ١ َاض١ بايػسف أٚ ايهسا١َ أٚ بٗٝب١ ايككا٤ تستهب إٖ ايتعسٜـ ايجاْٞ:

بايهتاب١ أٚ بايكٍٛ أٚ بايؿعٌ أٚ بأ١ٜ طسٜك١ مبكاّ ايكاقٞ أٚ ٖٝبت٘ أٚ ضًطت٘ يف غإٔ أ١ٜ دع٣ٛ يف أثٓا٤ اْعكاد 

 .4اؾًط١

( َٔ قإْٛ  185إٖا١ْ ايككا٤ يف املاد٠ ) َبني املػسع ايُٝين ؾٛز  ثايجا: ؾٛز إٖا١ْ ايككا٤ يف ايكإْٛ ايُٝين :

اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات سٝح ْؿت ع٢ً أْ٘ : "  ٜعاقب باؿبظ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ض١ٓ أٚ ايػسا١َ نٌ َٔ أخٌ 

ٌٕ أٚ بأ١ٜ طسٜك١ مبكاّ قاقٞ أٚ ٖٝبت٘ أٚ ضًطت٘ أٚ ساٍٚ ايتأثري ؾٝ٘, ٚنإ ذيو يف غإٔ  ٍٕ أٚ ؾع بهتاب١ٕ أٚ قٛ

اد اؾًط١, ٚتطسٟ ذات ايعكٛب١ إذا ٚقعت اؾسمي١ ع٢ً ضًطات ايتشكٝل مبٓاضب١ ؼكٝل ا١ٜ دع٣ٛ أثٓا٤ اْعك

 دصا٥ٞ ػسٜ٘" .

َٚٔ خالٍ َكُٕٛ ٖرا ايٓـ ٜتكح يٓا إٔ ؾٛز إٖا١ْ ايككا٤ تتُجٌ يف اإلٖا١ْ بايهتاب١ أٚ اإلٖا١ْ بايكٍٛ أٚ 

 ٤ َٔ ايتؿؿٌٝ:اإلٖا١ْ بايؿعٌ أٚ اإلٖا١ْ بايتٗدٜد, ٚضٛف ْتهًِ عٔ ٖرٙ ايؿٛز بػٞ
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ٖٚٛ اـطاب املٛد٘ إىل ايكاقٞ َٔ أسد اؿاقسٜٔ فًظ ايككا٤, ضٛا٤ نإ ٖرا  اإلٖا١ْ بايهتاب١: (1)

اـطاب َٔ اؾاْٞ أٚ اجملين عًٝ٘ أٚ ايػٗٛد أٚ ايػري, ٚذيو يف غإٔ أ١ٜ دع٣ٛ, أٚ َٛدّٗا اىل ضًط١ 

ات ايتشكٝل, ٚتتشكل اإلٖا١ْ ايتشكٝل, عٝح ٜتكُٔ ٖرا اـطاب إٖا١ْ يًككا٤ أٚ ايكاقٞ أٚ ضًط

ايهتاب١ٝ بأٟ خط ضٛا٤ نإ غط اؾاْٞ أٚ غط اآلي١, ٚضٛا٤ ضًُٗا اؾاْٞ بٝدٙ أٚ أزضًٗا إىل 

 ايكاقٞ بٛاضط١ ضاعٞ ايربٜد, نُا تتشكل اإلٖا١ْ بايسضّٛ املػ١ٓٝ ٚاملط١٦ٝ ؿس١َ ايكاقٞ ٚايككا٤.

سْا اؿاقس, ٚتتشكل بايكٍٛ املٛد٘ َباغس٠ّ إىل : ٖٚٞ أنجس ؾٛز االٖا١ْ غٝٛعّا يف عؿاإلٖا١ْ بايكٍٛ (2)

, ألٕ 1ايكاقٞ أٚ ٖٝب١ٔ احمله١ُ, ٚاألذ١ٜ بايكٍٛ أغد َٔ األذ١ٜ بايؿعٌ, َٚدِسح ايًطإ أغد َٔ َدِسح ايٝد 

األذ١ٜ بايكٍٛ تؤذٟ َٔ ٜطُعٗا بأذْٝ٘ ٜٚساٖا بعٝٓٝ٘, ٚؾٝٗا َٔ ايتػٗري ٚايتٗهِ ٚايطدس١ٜ ٚاالضتٗصا٤ 

٤, ٖٚٝبت٘ ايػ٤ٞ ايهجري ٚبايتايٞ أداش املػسع تٛقٝع ايعكٛب١ املٓاضب١ ملٔ ٜستهب تًو بايكاقٞ ٚايككا

َُٜعُد إٖا١ْ هلُا داش يًكاقٞ  االقٛاٍ, ؾإذا ثبت يد٣ ايكاقٞ  َا ميظ نسا١َ ايكاقٞ, ٖٚٝب١ ايككا٤ َٚا 

 َعاقبت٘ غسعّا ٚقاّْْٛا.

ٌٕ ٜؿعً٘ اؾاْٞ نَدِط اإلٖا١ْ بايؿعٌ: (3) ـ ايكاقٞ ٚاستذاشٙ ٚقسب٘ أٚ االعتدا٤ ع٢ً ٚتتُجٌ يف نٌ ٔؾِع

سس١َ ايككا٤ يف فًظ ايكاقٞ , ٚنٌ ذيو أؾعاٍ ١َٓٝٗ تطتٛدب ايعكٛب١ املٓاضب١ ع٢ً اؾاْٞ, 

ٚضٛا٤ نإ ايؿعٌ باإلميا٤ أٚ أٟ سسن١ َٔ اؾطِ تدٍ دالي١ ٚاقش١ ع٢ً االستكاز أٚ االشدزا٤ بٗٝب١ 

عااّل ١َٓٝٗ تطتٛدب ايعكاب, ٚنريو نٌ ؾعٌ باإلغاز٠ َجٌ ايككا٤ أٚ ايكاقٞ, ُتَعُد تًو األؾعاٍ أؾ

اضتدداّ آي١ ؼدخ قذٝذا َعٝٓا يف فًظ ايككا٤ ٜعترب إٖا١ْ باإلغاز٠, ٚاإلٖا١ْ باإلغاز٠ تتُجٌ بهٌ 

سسن١ ٜأتٝٗا اؾاْٞ ظطُ٘ أٚ بهٌ َٛقـ ٜتدرٙ ضٛا٤ بٓؿط٘ أٚ اضتٗا١ْ بأدا٠ َع١ٓٝ ٚاإلغاز٠ تعترب 

 .2ْٛعّا َٔ االؾعاٍ

ايتٗدٜد ؾٛز٠ َٔ ؾٛز إٖا١ْ ايككا٤ ٚؾٝ٘ إٖا١ْ ؿس١َ ايكاقٞ ٚايككا٤ َعّا, ٚقد  اإلٖا١ْ بايتٗدٜد: (4)

تهٕٛ اإلٖا١ْ بايهتاب١ أٚ بايكٍٛ أٚ بايؿعٌ ٚنٌ ذيو ؾٝ٘ إٖا١ْ د١ًٝ يًكاقٞ, ٚايكإْٛ ٜعاقب ع٢ً 

َّٜٛا عٔ طسٜل ايتًؿغ املباغس أٚ  عٔ طسٜل بسق١ٝ أٚ ؾانظ أٚ نٌ تًو ايؿٛز, ٚأغًب ايتٗدٜد ٜهٕٛ َغَؿ
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عٔ طسٜل اتؿاٍ عرب اهلاتـ أٚ زضاي١ عرب ايربٜد االيهرتْٚٞ أٚ غري ذيو, ؾُجاّل يٛ قاٍ أسد اـؿّٛ 

 .1يًكاقٞ ضتدؾع ايجُٔ غايّٝا ٜعترب ذيو تٗدٜدّا غؿّٜٛا َباغسّا ٜعاقب عًٝ٘ ايكإْٛ

سسَت ايػسٜع١ االضال١َٝ نٌ أغهاٍ ٚؾٛز  :  زابعا: عكٛب١ إٖا١ْ ايككا٤ يف ايؿك٘ اإلضالَٞ ٚايكإْٛ ايُٝين

إٖا١ْ ايككا٤ ست٢ ٜتُتع ايككا٤ بٗٝبت٘ ٚٚقازٙ  يف بطط االَٔ ايػاٌَ ٚؾض املٓاشعات ٚاـؿَٛات, نُا 

ضًو املػسع ايُٝين ْؿظ َطًو ايػسٜع١ االضال١َٝ يف اسرتاّ ٖٝب١ ايككا٤ ٚضٛف ْني ايعكٛب١ املكسز٠ 

 الَٞ ٚايكإْٛ ايُٝين ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:يإلٖا١ْ ايككا٤ يف ايؿك٘ االض

عكٛب١ إٖا١ْ ايككا٤ يف ايؿك٘ اإلضالَٞ: قسز ؾكٗا٤ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ عكٛب١ تعصٜس١ٜ ملٔ ٜٗني ايككا٤,  -1

ٚيف تًو ايعكٛب١ قُإ ؿؿا١ْ ايكاقٞ َٚهاْت٘, ٚاألؾٌ يف تكسٜس ٖرٙ ايعكٛب١ ايط١ٓ ايؿع١ًٝ يًسضٍٛ 

َٕٛ ٚدٗ٘   قُد   غكبّا سُٝٓا زَٞ مبشابا٠ ابٔ عُت٘ ايصبري يف  اؿهِ ي٘ بطكٞ أزق٘     ؾكد تً

 .3, ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو قسز ايؿكٗا٤ َػسٚع١ٝ تٛبٝذ َٚعاقب١ َٔ دؿا اؿان2َِٔ املا٤ املتٓاشع عًٝ٘

ِٛز أٚ تٓكؿ٘ أٚ  ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو هٛش يًكاقٞ َعاقب١ َٔ أضا٤ إيٝ٘ يف فًظ اؿهِ نإٔ ْطب إيٝ٘ اَيذ

ٚيًكاقٞ إٔ ٜأَس بطذٔ ٚقسب َٔ قاٍ: ال أخاؾِ  –زمح٘ اهلل  –5ٚقاٍ ابٔ قدا١َ ,  4ٝ٘ أٚ غتُ٘اؾتأت عً

 .6املدعٞ عٓدى أٚ اضتٗصأ ب٘ ٚزَاٙ مبا ال ٜٓطب٘
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ٚتأدٜب أسد اـؿُني إذا أضا٤ ع٢ً اآلخس يف فًظ ايككا٤ ٚادب ع٢ً  –زمح٘ اهلل  -1ٚقاٍ ابٔ ؾسسٕٛ

ىل ؾال هٛش يًكاقٞ تسن٘, ألٕ ايطباب اْتٗاى ؿس١َ اجملًظ ٚايكاقٞ ايكاقٞ تأدٜب٘, ٚاؿل ؾٝ٘ هلل تعا

ٚيف قٍٛ اـًٝؿ١ عُس بٔ    َٚا ذٖب إيٝ٘ ؾكٗا٤ ايػسٜع١ االضال١َٝ ي٘ أؾٌ ٚضٓد يف قٍٛ ايٓيب ,2ٚاؿهِ

 .3: " أبػض ايسداٍ إىل اهلل األيد اـؿِ "    قاٍ زضٍٛ اهلل    اـطاب 

قاٍ إْٞ ال اتِٗ أبا َسِٜ,  5اْعس يف قكا٤ أبٞ َسِٜ   ألبٞ َٛض٢ األغعسٟ      4ٚقاٍ عُس بٔ اـطاب

 .6قاٍ: ٚأْا ال أتُٗ٘ ٚيهٔ إذا زأٜت َٔ َخَؿِ ظًُّا ؾعاقب٘

: سسف املػسع ايُٝين ع٢ً أ١ُٖٝ ايككا٤ ٚسسَت٘ ٚٚقع ي٘ عكٛب١ إٖا١ْ ايككا٤ يف ايكإْٛ ايُٝين -2

 ٚؾسض ايعكٛب١ املٓاضب١ يهٌ َٔ ٜتذسأ ع٢ً ايككا٤ ٖٚٝبت٘.ايٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ ؿُاٜت٘ َٔ أٟ اعتدا٤, 

( َٔ قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين ع٢ً عكٛب١ َٔ ٜعتدٟ ع٢ً ايككا٤ سٝح قايت:  185ؾكد ْؿت املاد٠ ) 

)ٜعاقب باؿبظ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ض١ٓ أٚ بايػسا١َ نٌ َٔ أخٌ بهتاب١ أٚ قٍٛ أٚ ؾعٌ أٚ بأ١ٜ طسٜك١ مبكاّ 

ٖٝبت٘ أٚ ضًطت٘ أٚ ساٍٚ ايتأثري ؾٝ٘  ٚنإ ذيو يف غإٔ أ١ٜ دع٣ٛ يف أثٓا٤ اْعكاد اؾًط١ ٚتطسٟ قاقٞ أٚ 

 ذات ايعكٛب١ إذا ٚقعت اؾسمي١ يف ضًطات ايتشكٝل مبٓاضب١ ؼكٝل دصا٥ٞ ػسٜ٘(.

ط١ َٚٔ خالٍ ٖرا ايٓـ ًْشغ إٔ املػسع ايُٝين ٚقع ايعكٛب١ ايتعصٜس١ٜ ) سبظ أٚ غسا١َ( ٚتسى يًكاقٞ ضً

 تكدٜس١ٜ يف تكسٜس ٚؼدٜد ٖرٙ ايعكٛب١ عطب ْٛع اؾسمي١ ٚدطاَتٗا.

 ٚقد تٛؾًٓا يف ْٗا١ٜ ايبشح إىل أِٖ ْتا٥ر ايبشح َع أِٖ تٛؾٝات٘ ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: اـامت١:

 أٚال: أِٖ  ْتا٥ر ايبشح:

ضري عداي١  ع٢ً ٚتأثريٖا خطـ ايككا٠ ظاٖس٠ ٖٚٛ املٛقٛع ٖرا أ١ُٖٝ َد٣ ٖرا ايبشح خالٍ ٜتبني َٔ -1

 تٓاٍٚ باملػسع ايُٝين اضتدع٢ مما يًككا٠, ايػدؿ١ٝ ٚاؿس١ٜ اجملتُع ايككا٤, مما ٜؤثس ضًبّا ع٢ً أَٔ

 . يًككا٠ اؾٓا١ٝ٥ اؿُا١ٜ  ٖٚٞ ايػا١ٜ هلرٙ ؼكٝكا أٚؾاؾٗا بهاؾ١ ايعاٖس٠ ٖرٙ
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ًككا٠, ٚتؤثس تأثريّا اؿس١ٜ ايػدؿ١ٝ ي ع٢ً ايٛاقع١ َٔ اؾسا٥ِ خطـ ايككا٠ ظاٖس٠ إٔ أظٗس ايبشح -2

قإْٛ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين ؾكاّل عٔ قإْٛ ايطًط١  ؼت َباغسّا ع٢ً ضري عداي١ ايككا٤ , ٚتٓدزز

 ايككا١ٝ٥.

ايبشح إٔ ايكٛاْني ايٛقع١ٝ نٌ أسهاَٗا َكؿٛز٠ ع٢ً َساعا٠ ايعٛاٖس, ٚع٢ً ق٠ٛ ايطًط١  أند -3

١ٝ ايد١ْٜٛٝ ؾٗٞ أْع١ُ َد١ْٝ د١ْٜٛٝ غالف ايككا١ٝ٥ ٚنٌ أدصٜتٗا ٚعكٛباتٗا قؿٛز٠ يف ايٓاس

 .ايػسٜع١ اإلضال١َٝ اييت تٗتِ باؾاْب ايدْٟٝٛ ٚاألخسٟٚ َعّا 

إٔ ايكإْٛ ٜٓعس يإلْطإ يف ايدزد١ األٚىل َٔ شا١ٜٚ َاي٘ َٔ سكٛم, أَا ايػسٜع١  تٛؾٌ ايبشح إىل -4

 اإلضال١َٝ ؾتٓعس إيٝ٘ َٔ شا١ٜٚ َا عًٝ٘ َٔ ايتصاَات ٚٚادبات َعّا.

األ١َ نًُا أسطٓت ؾِٗ ايػسٜع١, ٚأسطٓت تطبٝكٗا, اضتطاعت إٔ تكِٝ دٚي١ ايعدٍ  إٔ ايبشح َٔ اتكح -5

 ٚاالسطإ, ٚإٔ تػٝد سكاز٠ ايعًِ ٚاإلميإ.

إٔ ايككا٤ يف اإلضالّ َط٦ٛي١ٝ ٚأَا١ْ ٚال ميهٔ إٔ ٜكّٛ ب٘ أٟ ؾسد دٕٚ إٔ ٜهٕٛ يدٜ٘  ايبشح أثبت -6

 كد اغرتط ايػسع ٚايكإْٛ غسٚطّا ؾُٝٔ ًٜٞ ٖرٙ ايٛظٝؿ١.االضتعداد يريو, ٚيععِ ٖرٙ امل١ُٗ ؾ

ال  مبد٠ أْٗا عًٝٗا ٚايٓـ َػسٚع, ضبب دٕٚ ايكاقٞ َٔ اؿس١ٜ ايػدؿ١ٝ ٚسسَإ اـطـ ظاٖس٠ إٔ -7

ظاٖس٠ خطـ  دطا١َ  دزد١  َع تتٓاضب ٚال تعصٜس١ٜ, تصٜد عٔ عػس ضٓٛات يف ساالت خاؾ١ عكٛب١

 بإٔ ايكا٥ٌ ايسأٟ َع سسٜت٘  ايككا٠ ٖٚٛ سكٛم أِٖ َٔ سل ع٢ً ٤اعتدا تػهٌ ٚاييت املستهب١ ايككا٠

 . دسمي١ ايعاٖس٠ ٖرٙ ٜعترب إٔ باملػسع هدز

 ثاْٝا: أِٖ تٛؾٝات ايبشح:

ٜٛؾٞ ايباسح ايدٚي١ َٚؤضطاتٗا املدتًؿ١ بإٔ تكّٛ بتٛؾري اؿُا١ٜ يًككا٠ َٔ اـطـ ٚايتعدٟ  -1

ٚتهسميِٗ, ٚاإلبكا٤ ع٢ً ٖٝبتِٗ ٚٚقازِٖ, ألٕ ٖٝب١  ٚايتٗدٜد ٚغري ذيو, تعٌُ بهٌ دٗد ع٢ً اسرتاَِٗ

 ايككا٠ َٔ ٖٝب١ ايدٚي١.

نُا ٜٛؾٞ ايباسح ايدٚي١ ٚاجملتُع َعّا إٔ ٜكؿا َع اؾٗاش ايككا٥ٞ ٚقؿ١ َؿازس١ َٚهاغؿ١ يدزاض١   -2

أضباب املػانٌ ٚدٚاعٞ اـطـ ٚاالعتدا٤ ع٢ً ايطًو ايككا٥ٞ, ٚقاٚي١ سًٗا أٍٚ بأٍٚ, ست٢ تطري 

 ايككا٤ ع٢ً ايٛد٘ األنٌُ ٚاألمت. عداي١

 ْٛؾٞ ايككا٠ باالبتعاد عٔ َٛاطٔ ايػبٗات اييت تؤدٟ اسٝاّْا اىل خطؿِٗ ٚايتعدٟ عًِٝٗ. -3
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ْٛؾٞ ايباسجني بإٔ ٜتٓاٚيٛا أْٛاع االعتدا٤ات األخس٣ اييت ٜتعسض هلا ايككا٠ َجٌ االغتٝاالت ٚايطب  -4

 ح دٚاؾعٗا ٚٚقع اؿًٍٛ ايٓادع١ هلا.ٚايػتِ ٚايتٗدٜد ٚايٛعٝد ٚاؿذس ٚاالستذاش, ٚتٛقٝ

ٜٛؾٞ ايباسح املػسع ايُٝين بايتٓؿٝـ ع٢ً غسطٞ اإلضالّ ٚايرنٛز٠ ؾُٝٔ ًٜٞ ايككا٤, ٚإٔ ورٚا  -5

 سرٚا مجٗٛز ايؿكٗا٤ يف ٖرا ايػإٔ .

 اؾٝؼ أؾساد ٚتٛع١ٝ ايككا٤, ٚزداٍ ايككا١ٝ٥ يًُٓػآت اؿُا١ٜ بتٛؾري اؿه١َٛ ايتصاّ ٜٛؾٞ ايباسح -6

 .ايككا٤ بكدض١ٝ ٚاألَٔ

 َٔ اؾسا٥ِ بتًو املتٛزطني ٚإقاي١, َٚٓػآت٘ ايككا٤ زداٍ ع٢ً املعتدٜٔ ٜٛؾٞ ايباسح  بكسٚز٠ قبط -7

 املساؾل بطري ايهؿ١ًٝ األ١َٝٓ اؿُا١ٜ ٚتٛؾري, املطتُس٠ االْتٗانات ٚإٜكاف, ايعا١َ ايطًطات زداٍ

 .ايككا١ٝ٥

 أِٖ املؿادز ٚ املسادع :

 . ايهسِٜ ايكسإٓ -1

 األٚقاف ,َطبع١ ٖـ370 ض١ٓ املتٛيف اؾؿاف ايساشٟ عًٞ بٔ أمحد:  يًذؿاف يكسإٓا أسهاّ -2

  ٖـ1325 ض١ٓ ,طبع١ ايع١ًُٝ اـالؾ١ داز يف اإلضال١َٝ

 عًٞ/ ؼكٝل ٖـ,543 املتٛؾ٢ ايعسبٞ بابٔ املعسٚف هلل عبدا بٔ قُد:  ايعسبٞ البٔ ايكسإٓ أسهاّ -3

 . يبٓإ بريٚت, ٚايٓػس يًطباع١ املعسؾ١ ايبذاٟٚ داز قُد

 ضامل/ؼكٝل ٖـ,671 املتٛؾ٢ ايكسطيب األْؿازٟ أمحد بٔ قُد:  يًكسطيب ايكسإٓ ألسهاّ اؾاَع -4

 إىل باإلقاؾ١ , يبٓإ بريٚت ايع١ًُٝ ايهتب ّ داز 2000 ـ ٖـ1420 األٚىل ايطبع١ , ايبدزٟ َؿطؿ٢

 ّ 1965 طبع١ ايعسبٞ ايرتاخ إسٝا٤ داز طبع١

 قُد بٔ عًٞ بٔ قُد:  يًػٛناْٞ ايتؿطري عًِ يف ٚايدزا١ٜ سٚا١ٜاي بني اؾاَع ايكدٜس ؾتح -5

 .يبٓإ ٚايٓػس بريٚت يًطباع١ املعسؾ١ داز , ٖـ1250 ض١ٓ بؿٓعا٤ املتٛيف ايػٛناْٞ

 ايبدازٟ بسدشٜ٘ بٔ املػري٠ بٔ إبساِٖٝ بٔ إمساعٌٝ بٔ قُد اهلل عبد أبٛ يإلَاّ: ايبدازٟ ؾشٝح -6

 َؿطؿ٢/ د , أسادٜج٘ ٚخسز ٚمجً٘ أيؿاظ٘ ٚغسح َٛاقع٘ تهساز ذنسٚ ٚزقُ٘ ,قبط٘ ٖـ256 ,املتٛيف

 , ٚايتٛشٜع يًٓػس نجري ابٔ داز َع بايتعإٚ ايُٝا١َ داز , ّ 1987 ـ ٖـ1407 ايجايج١ ايطبع١ , ايبػا دٜب

 . دَػل
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 ٖـ852 املتٛيف ايعطكالْٞ سذس بٔ عًٞ بٔ أمحد اؿاؾغ يإلَاّ:  ايبدازٟ ؾشٝح غسح ايبازٟ ؾتح -7

 األٚىل, ٚايطبع١ دَػل, ايؿٝشا٤ ٚداز , ايسٜاض ايطالّ داز َهتب١ , ّ 2000 ـ ٖـ1420 ايجايج١ ع١ايطب

 . ايكاٖس٠ , يًرتاخ ايسٜإ داز ٖـ1400 ض١ٓ

 ٚتؿشٝح ؼكٝل , ٖـ261 املتٛيف ايٓٝطابٛزٟ ايكػريٟ اؿذاز بٔ َطًِ اؿطٔ أبٛ:  َطًِ ؾشٝح -8

 ٚايدع٠ٛ ٚاإلؾتا٤ ايع١ًُٝ ايبشٛخ إدازات ز٥اض١ عٚتٛشٜ ْػس ايباقٞ, عبد ؾؤاد قُد , ٚتسقِٝ

 .1980ّ ـ ٖـ1400 طبع١ ايسٜاض ايطعٛد١ٜ, ايعسب١ٝ باملًُه١ ٚاإلزغاد

 َطًِ ؾشٝح غسح املٓٗاز املط٢ُ ٖـ676 ض١ٓ املتٛيف ايٟٓٛٚ ايدٜٔ قٞ اإلَاّ بػسح َطًِ ؾشٝح -9

 ٚؼؿ١ املؿٗسع املعذِ بسط ٚزقُ٘ ايطت١ ايهتب ع٢ً أسادٜج٘ ٚخسز أؾٛي٘ سكل , اؿذاز بٔ

 . ٚايٓػس يًطباع١ املعسؾ١ داز , ّ 1997 ـ ٖـ1418 ايسابع١ ايطبع١ غٝشا, َإَٔٛ خًٌٝ/ايػٝذ األغساف

 ددٜد٠ طبع١ ٖـ275 املتٛيف األشدٟ ايطذطتاْٞ األغعح بٔ ضًُٝإ داٚد أبٛ:  داٚد أبٞ ضٓٔ -10

 ـ ٖـ1419 األٚىل ايطبع١ , طذايٓ أؾح َٔ َٚأخٛذ٠ املؿٗسع املعذِ سطب َٚستب١ َٚسق١ُ َؿشش١

  ٚايتٛشٜع ٚايٓػس يًطباع١ سصّ ابٔ داز ّ 1998

 َطبع١ ٖـ,1354 األٚىل ايطبع١ ٖـ458 املتٛيف ايبٝٗكٞ اؿطني بٔ أمحد:  ايهرب٣ ايطٓٔ -11

  املعسؾ١ داز , ّ 1986 ـ ٖـ1406 األٚىل ايطبع١ ٚنرا , اهلٓد آباد عٝدز ايعجُا١ْٝ املعازف دا٥س٠ فًظ

 ايٓٝطابٛزٟ عبداهلل بٔ قُد عبداهلل أبٛ يإلَاّ ايػٝدإ عًٝ٘ اتؿل ؾُٝا ٚاملسدإ ايًؤيؤ -12

 . َؿس اؿًيب, َطبع١ عبدايباقٞ, ؾؤاد قُد مجع١ ,  باؿانِ املعسٚف –

 ايهتب َؤضط١ 1994ّ ٖـ, 1414 ايطادض١, ايطبع١: اؿٓبًٞ زدب البٔ ٚاؿهِ ايعًّٛ داَع -13

 .ايجكاؾ١ٝ

 قُد بٔ عًٞ بٔ قُد: األخباز أسادٜح َٔ األخباز ٢َٓتك غسح األٚطاز ٌْٝ -14

 , ايعسبٞ ايتازٜذ َؤضط١ , ايعسبٞ ايرتاخ إسٝا٤ داز , األخري٠ ايطبع١ , ٖـ 1250 املتٛيف ايػٛناْٞ

َطٓد األَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ايػٝباْٞ َع ايؿتح ايسباْٞ ألمحد بٔ عبدايسمحٔ ايبٓا٤ . يبٓإ بريٚت

 , داز اؿدٜح ايكاٖس٠.
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 إمساعٌٝ بٔ قُد اإلَاّ/يًػٝذ: األسهاّ أدي١ مجع َٔ املساّ بًٛؽ غسح ايطالّ ٌضب -15

 عًٝ٘,خًٌٝ ٚعًل ٚزقُ٘ أسادٜج٘ ٚخسز ْؿٛؾ٘ سكل , ٖـ1182 املتٛيف ايؿٓعاْٞ ايُٝين األَري

 ؾٓعا٤. اؾدٜد اؾٌٝ َهتب١ ,تٛشٜع املعسؾ١ داز , ّ 1998 ـ ٖـ1417 ايجايج١ ايطبع١ غٝشا, َإَٔٛ

 ٖـ216 املتٛيف( باـؿاف املعسٚف)ايػٝباْٞ َٗري بٔ عُس بٔ أمحد بهس ألبٞ: اقٞايك أدب -16

 .ايكاٖس٠ األَسٜه١ٝ اؾاَع١ ايصٜات, ؾسسإ ؼكٝل

 اؿٓؿٞ ايهاضاْٞ َطعٛد بٔ بهس أبٛ ايدٜٔ عال٤ تأيٝـ: ايػسا٥ع تستٝب يف ايؿٓا٥ع بدا٥ع -17

 .ايعسبٞ هتاباي داز ّ, 1982 ـ ٖـ1402 ايجا١ْٝ ,ايطبع١ ٖـ187 املتٛيف

 املتٛيف اؿٓؿٞ لِٝ بٔ  إبساِٖٝ بٔ ايدٜٔ شٜٔ تأيٝـ:  ايدقا٥ل نٓص غسح ايسا٥ل ايبشس -18

 ( . باألٚؾطت طبع٘ أعٝد)  ايجا١ْٝ ايطبع١ ٚايٓػس, يًطباع١ املعسؾ١ داز , ٖـ970

 عبد بٔ عُس بٔ أَني بٔ قُد:  عابدٜٔ ابٔ ساغ١ٝ املط٢ُ املدتاز ايدز ع٢ً احملتاز زد -19

 . ايعسبٞ ايرتاخ إسٝا٤ داز , ّ 1987ـ ٖـ1407 ايجا١ْٝ ايطبع١ , ٖـ1252 املتٛيف ايدَػكٞ عابدٜٔ ٜصايعص

 خًٌٝ بٔ عًٞ اؿطٔ ألبٞ:  األسهاّ َٔ اـؿُني بني ٜرتدد ؾُٝا اؿهاّ َعني -20

 ٚأٚالدٙ اؿًيب ايبابٞ َؿطؿ٢ َطبع١ , 1973ّ ـ ٖـ1393 ايجا١ْٝ ٖـ,ايطبع844١ املتٛيف ايطسابًطٞ

 . سَؿ

 أمحد بٔ قُد بٔ أمحد بٔ قُد ايٛيٝد اإلَاّ تأيٝـ:  املكتؿد ْٚٗا١ٜ اجملتٗد بدا١ٜ -21

 داز ّ,1997 ـ ٖـ1418 األٚىل ايطبع١ , سًيب طعُ٘ اجملٝد عبد ؼكٝل , ٖـ595 املتٛيف اؿؿٝد زغد بٔ

 . ٚايٓػس يًطباع١ املعسؾ١

 , 5/435:  ٖـ 816 املتٛيف ُاّاهل بابٔ املعسٚف عبدايٛاسد بٔ قُد/  يًػٝذ اهلدا١ٜ غسح -22

 . ّ 1970 األٚىل ايطبع١ اؿًيب َؿطؿ٢ َطبع١

 املتٛيف شادٙ بػٝدٞ املدعٛ ضًُٝإ بٔ ايسمحٔ يعبد األعس ًَتك٢ غسح يف األْٗس فُع -23

 تسنٝا. ضعادت داز عجُا١ْٝ َطبع١ , ٖـ 1327 طبع١ , 168/ 2:  ٖـ 1078

 يًكاقٞ( :  املايو ايعًٞ ؾتح بٗاَؼ)  هاّاألس َٚٓاٖر األقك١ٝ أؾٍٛ يف اؿهاّ تبؿس٠ -24

 داز , ٖـ799 املتٛيف املدْٞ املايهٞ ؾسسٕٛ بٔ قُد بٔ ايكاضِ أبٞ بٔ عًٞ بٔ إبساِٖٝ ايدٜٔ بسٖإ

 . املعسؾ١
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 املتٛيف املاٚزدٟ ايبػدادٟ ايبؿسٟ سبٝب بٔ قُد بٔ عًٞ اؿطٔ ألبٞ: ايكاقٞ أدب -25

 .1971ّ بػداد, , اإلزغاد ١َطبع , ايطسسإ ٖالٍ و٢ٝ/ ؼكٝل ٖـ450

 ايبؿسٟ سبٝب بٔ قُد بٔ عًٞ اؿطٔ ألبٞ:  ايد١ٜٝٓ ٚايٛالٜات ايطًطا١ْٝ األسهاّ -26

 ؾازع عؿاّ , عًٝ٘ ٚعًل ْؿٛؾ٘ ٚقبط أسادٜج٘ ٚخسز سكك٘ , ٖـ450 املتٛيف املاٚزدٟ ايبػدادٟ

 . اإلضالَٞ املهتب ٙ,1996 ـ ٖـ1416 األٚىل ايطبع١ ايصغًٞ, إبساِٖٝ ٚقُد اؿسضتاْٞ

 اـطٝب بٔ قُد ايدٜٔ مشظ يًػٝذ:  املٓٗاز أيؿاظ َعاْٞ َعسؾ١ إىل احملتاز َػين -27

 ٖـ,676 املتٛيف ايػاؾعٞ ايٟٓٛٚ غسف بٔ وٞ شنسٜا أبٞ يإلَاّ ايطايبني َٓٗاز َنت ع٢ً بٝين ايػس

 . بريٚت املعسؾ١ داز , 1997ّ ـ ٖـ1418 , األٚىل ايطبع١ , عٝتاْٞ خًٌٝ قُد ب٘ اعت٢ٓ

 يعال: سٓبٌ بٔ أمحد املبذٌ اإلَاّ َرٖب ع٢ً اـالف َٔ ايسادح َعسؾ١ يف إْؿاف -28

 ايؿك٢, ساَد قُد ٚسكك٘ ؾشش٘ ٖـ,852املتٛيف داٟٚ املس ضًُٝإ بٔ عًٞ اؿطٔ أبٞ ايدٜٔ

  ايعسبٞ ايرتاخ إسٝا٤ داز ّ,1985 ـ ٖـ1378 , األٚىل ايطبع١

 قِٝ بابٔ املعسٚف بهس أبٞ بٔ قُد دٜٔاي مشظ: ايػسع١ٝ ايطٝاض١ يف اؿه١ُٝ ايطسم -29

 . ايع١ًُٝ ايهتب داز , ايؿكٞ ساَد قُد ؼكٝل , ٖـ 751 املتٛؾ٢ ايكِٝ ٚابٔ اؾٛش١ٜ

 ٖـ1051 املتٛيف ايبٗٛتٞ إدزٜظ بٔ ْٜٛظ بٔ َٓؿٛز:  اإلقٓاع َنت عٔ ايكٓاع نػاف -30

 قُد اهلل عبد اسبٗايؿ اؿدٜج١ ايٓؿس َهتب١ , ٖالٍ َؿطؿ٢ َؿًٝشٞ ٖالٍ/  ٚتعًٝل ,َسادع١

  ايسٜاض , ايساغد ايؿاحل

 , ٖـ682 املتٛؾ٢ املكدضٞ قداَ٘ البٔ ايهبري ايػسح ًٜٚٝ٘ , ٖـ630 املتٛؾ٢ قداَ٘ البٔ:  املػين -31

 . يبٓإ بريٚت , ايع١ًُٝ ايهتب داز , املهس١َ َه١ , ايباش أمحد ,عباع ايباش داز تٛشٜع

 ٖـ 456 املتٛؾ٢ األْديطٞ سصّ بٔ ضعٝد بٔ دأمح بٔ عًٞ قُد ألبٞ:  اجملًٞ غسح احمل٢ً -32

 , ايعسبٞ ايرتاخ إسٝا٤ داز , ّ 1997 ـ ٖـ1415 األٚىل ايطبع١ , غانس قُد أمحد/ األضتاذ ؼكٝل ,

  يبٓإ بريٚت

 840 املتٛيف املستك٢ وٝٞ بٔ قُد يألَاّ األْؿاز عًُا٤ ملراٖب اؾاَع ايصخاز ايبشس -33

 أمحد يألَاّ األطٗاز األ١ُ٥ ؾك٘ يف األشٖاز عٕٝٛ , َـ اـالٞ تب١َه ّ 1949 طبع١ , 18/  5:  ٖـ

 .بريٚت ايًبٓاْٞ ايهتاب داز , 1975ّ ض١ٓ األٚىل ايطبع١ , 468: ٖـ 1840املتٛيف املستك٢ وٝٞ بٔ
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 ـ ٖـ1389 ايسابع١ ايطبع١ , عاَس َٛض٢ ايعصٜص عبد/ د:  اإلضال١َٝ ايػسٜع١ يف ايتعصٜس -34

 ( .ايكاٖس٠ داَع١ ـ دنتٛزاٙ زضاي١)  عسبٞاي ايؿهس داز , 1969ّ

  , ّ 1991 ـ ٖـ 1412 طبع١ , بٗٓطٞ ؾتشٞ أمحد/ د:  اإلضالَٞ ايؿك٘ يف اؾٓا١ٝ٥ املٛضٛع١ -35

 . ٚايٓػس يًطباع١ ايعسب١ٝ ايٓٗك١ داز

 ؼكٝل , ٖـ393 املتٛيف اؾٖٛسٟ محاد بٔ إلمساعٌٝ:  ايعسب١ٝ ٚؾشاح ايًػ١ تاز ايؿشاح -36

 . ايكاٖس٠ , يًُالٜني ايعًِ داز , 1987ّ ـ ٖـ1407 ايسابع١ ايطبع١ , عطا٤ ايػؿٛز عبد أمحد

 املتٛيف آبادٟ ايؿريٚش ٜعكٛب بٔ قُد ايدٜٔ فد ايًػٟٛ يًعال١َ:  احملٝط ايكاَٛع -37

 َؤضط١ , ّ 1987 ـ ٖـ1407 ايجا١ْٝ ايطبع١ , ايسضاي١ َؤضط١ يف ايرتاخ ؼكٝل َهتب ؼكٝل , ٖـ817

 . ٛشٜعٚايت يًٓػس ايسضاي١

 َٓعٛز ابٔ َهسّ بٔ قُد ايدٜٔ مجاٍ ايؿكٌ أبٞ ايعال١َ يإلَاّ:  ايعسب يطإ -38

 . ٚايتٛشٜع ٚايٓػس يًطباع١ ؾادز داز , 2000ّ األٚىل ايطبع١ , ٖـ711 املتٛيف املؿسٟ اإلؾسٜكٞ

 املكسٟ عًٞ بٔ قُد بٔ أمحد يًعال١َ:  يًساؾعٞ ايهبري ايػسح غسٜب يف املٓري املؿباح -39

 . ايؿهس داز , ٖـ770 املتٛيف ايؿَٝٛٞ

 .بريٚت ايهتب, عامل ٖـ,306 ض١ٓ املتٛيف سٝإ بٔ خًـ بٔ قُد يٛنٝع:  ايككا٠ أخباز -40

 681 املتٛيف خًهإ بٔ بهس أبٞ قُد بٔ أمحد ايعباع ألبٞ ايصَإ ٚأبٓا٤ األعٝإ ٚؾٝات -41

 . بريٚت ؾادز داز , عباع إسطإ ؼٝل , 167/ 2: ّ

( :  ٚاملطتػسقني ٚاملطتعُسٜٔ ايعسب َٔ ٚايٓطا٤ ايسداٍ ألغٗس دِتسا قاَٛع)  األعالّ -42

 , يًُالٜني ايعًِ داز , 1997ّ , عػس ايجا١ْٝ ايطبع١(  1976ّ ـ ٖـ1893) ايدَػكٞ نًٞ ايصز ايدٜٔ خري

 . يبٓإ بريٚت

 .َؿس ايكاٖس٠ , ٖـ1349 ض١ٓ طبع١ , ٖـ463 ض١ٓ املتٛيف ايبػدادٟ يًدطٝب:  بػداد تازٜذ -43

 اـكسٟ, قُٛد/ يؿاسبٗا االعتُاد َطبع١ املًو, عبد دٓدٟ: اؾٓا١ٝ٥ ٛع١املٛض -44

 .1941ّ املٛاؾل ٖـ1360 ض١ٓ طبع١

 داز ايسابع١, ايطبع١ ضسٚز, ؾتشٞ أمحد/ د ـ ايعاّ ايكطِ ـ ايعكٛبات قإْٛ يف ايٛضٝط -45

 .ايعسب١ٝ ايٓٗك١
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 داز ايسابع١, يطبع١ا ضسٚز, ؾتشٞ أمحد/ د ـ ايعاّ ايكطِ ـ ايعكٛبات قإْٛ يف ايٛضٝط -46

 .ايعسب١ٝ ايٓٗك١

 ط , 172 , 171:  ايػسقٞ أمحد عًٞ/ ايدنتٛز ألضتاذْا ٚايتكطع االختطاف دسا٥ِ أسهاّ -47

 ؾٓعا٤. ايٛيٝد بٔ خايد َهتب١ , 2009 ض١ٓ , 1

 2013 , 2 ط , 55:   يًدنتٛز/ قُد غٛقٞ ْاؾس عبداهلل األعٛز ايعكٛبات ؾك٘ يف دزاضات -48

 .ؾٓعا٤ , ايسٚق١ , ٚايٓػس اع١يًطب أَالى داز , ّ

 , 8:  شٜدإ عبدايهسِٜ/ ايدنتٛز املسسّٛ ألضتاذْا اإلضال١َٝ ايػسٜع١ يف ايككا٤ ْعاّ -49

 .ايسضاي١ َؤضط١ ّ 1995 , ايجايج١ ايطبع١

/ يًُطتػاز - اـاف ايكطِ – ٚايكإْٛ ايؿك٘ ق٤ٛ يف ايعكٛبات قإْٛ ع٢ً ايتعًٝل -50

 . َؿس باإلضهٓدز١ٜ, املعازف َٓػأ٠ , ّ 1988 ض١ٓ ,1 ط ,300: ٖسد٘ فدٟ َؿطؿ٢

 داَع١ َطبع١ , 14: عٛض ايدٜٔ قٞ قُد/ يًدنتٛز ايطٛداْٞ ايعكٛبات قإْٛ غسح -51

 .ّ 1979 اؾاَعٞ ٚايهتاب ايكاٖس٠

 عبداـايل قُد/ يًدنتٛز اإلضال١َٝ ايػسٜع١ يف ايككا١ٝ٥ ٚايٓعِ ايدٚي١ٝ ايعالقات -52

 .بريٚت ايعسبٞ ايهتاب داز ّ 1974 األٚىل ايطبع١ ,241: ايٓٛاٟٚ

  1953 َٓر  اؾصا١ٝ٥ ايككاٜا يف األزد١ْٝ ايتُٝٝص حمله١ُ ايكا١ْْٝٛ املبادئ  فُٛع١ -53

 . ضامل تٛؾٝل احملاَٞ إعداد ــ دص٤إ ــ 1982 ْٗا١ٜ ٚست٢

 ط اـطٝب, قُد عبدايباقٞ خايد/ يًدنتٛز ٚايعكاب اإلدساّ عًُٞ دزاض١ إىل املدخٌ -54

 . ؾٓعا٤ , ايٛيٝد بٔ خايد ١َهتب 2011ّ , 2

 ّ ايؿادز عٔ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ . 1994دضتٛز اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ ايؿادز  -55

 ّ بػإٔ اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين . 1994( يط١ٓ  12ايكإْٛ زقِ ) -56

 . ايُٝين االدسا٤ات اؾصا١ٝ٥ بػإٔ ّ 1994 يط١ٓ(  13) زقِ ايكإْٛ -57

 بػإٔ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ .ّ  1990( يط١ٓ  10ايكإْٛ زقِ )  -58


