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املًدـ

داَع ١سذ١

ٜٗدف ٖرا ايبشح اىل بٝإ أِٖ ا٭سهاّ املتعًك ١ظٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني يف
ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬ايتػسٜع ايُٝينٚ ،ذنس ا٭دي ١عً ٢سكٝكَ ٚ ١ػسٚع١ٝ
ا٫ضتػفا َٔ ٤دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعنيٜٚ ،تٓا ٍٚايبشح بٝإ عَ٬ات اٱؾاب١

3

بايعنيٚ ،بني ايبشح ايٛضا ٌ٥ايػسع ١ٝيًٛقا َٔ ١ٜايعني قبٌ ٚقٛعٗا ٚاييت َٔ
أُٖا ا٭ذناز ٚايتعٜٛرات ايػسعٚ ١ٝايتربٜو ٚايتهبري ٚ ،بني ايبشح أِٖ
ايٛضا ٌ٥ايػسع ١ٝيًع٬ز َٔ ايعني بعد ٚقٛعٗا ٚاييت َٔ أُٖا ايسق ١ٝايػسع١ٝ
ٚا٫غتطاٍ ٚايٛق ، ٤ٛثِ تطسم ايبشح إىل بٝإ َٛقف ايتػسٜع ايُٝين َٓٗا،
ٚايعكٛب ١املكسز ٠غسعّا ٚقاّْْٛا ؾٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني  ،ثِ بني ايباسح أِٖ
ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات اييت تٛؾٌ إيٗٝا ٖرا ايبشح.
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املقــدمة:
إٕ اؿُد هلل مُد ٙمحداّٚ ،ايػهس هلل ْػهس ٙغهسا مُدْٚ ٙػهس ٙعًْ ٢عُا ٘٥اييت  ٫ؼؿ ٫ٚ ٢تعد،
ٚايؿٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢ضٝد ا٭ْبٝاٚ ٤املسضًني ،ايؿادم ا٭َنيْ ،بٓٝا ٚقدٚتٓا قُد  ايداع ٞا٭ ٍٚإىل دع٠ٛ
اهللٚ ،اٱميإ ب٘ٚ ،إتباع أٚاَسٚ ،ٙادتٓاب ْٛاٖ ،٘ٝايكا ٌ٥بإٔ دٌ اـري يف ايتفف٘ يف ايدٜ َٔ( :ٜٔسد اهلل ب٘ خرياّ
ٜفكٗ٘ يف ايدٚ )ٜٔعً ٢آي٘ ٚؾشبْ٘ٗ َٔٚ ،ر ْٗذ٘ٚ ،اضنت بطٓت٘ٚ ،ضًو ضبٚ ،ً٘ٝتكف ٢أثس ٙإىل  ّٜٛايد.ٜٔ
بعد
ثِ أَا :
فايعني ٖ ٞايدز ٠ايجُ ١ٓٝاييت  ٫تكدز بجُٔٚ ،قد مساٖا اهلل تعاىل اؿبٝبٚ ١ايهسمي ،١نُا دا ٤يف
ٜك ٍٛإٕ اهلل قاٍ  (:إذا أبتًٝت
قاٍ مسعت زض ٍٛاهلل: 
سدٜح زٚا ٙايبداز ٟعٔ أْظ بٔ َايو زق ٞاهلل عٓ٘ :
عبد ٟعبٝبت ٘ٝفؿرب عٛقت٘ عُٓٗا اؾٓٚ . : ) ١خًل ايعني َٔ أععِ أضساز قدز ٠اـايل عص ٚدٌ ،فٗٞ
بسغِ ؾػسٖا بايٓطب ١إىل نٌ املدًٛقات َٔ سٛهلا ،فإْٗا تتطع يس ١ٜ٩نٌ ٖرا ايه ٕٛايكدِ مبا فَٔ ٘ٝ
املدًٛقات ٚساض ١ايبؿس تأت ٞيف املستب ١ايجاْ َٔ ١ٝا٭ُٖ ١ٝبعد ايطُع ،قاٍ
.
مساٚات  ٚأزاقني ٚعاز ٚنٌ
تعاىل  إْا خًكٓا اٱْطإ َٔ ْطف ١أَػاز ْبتً ٘ٝفذعًٓا ٙمسٝعا بؿريا
:
ٚايعني َسآ٠اؾطِٚ ،آي ١ايتُٝٝص ٟ ٙٚ ،ايٓافر ٠اييت ٜطٌ َٓٗا اٱْطإ عً ٢ايعامل اـازدٜٚ ،ٞهػف بٗا
عٔ أضساز ا٭غهاٍ ٚا٭سذاّ ٚا٭يٛإٙٚ ،

ٚ ٟض ١ًٝاٱْطإ يٲبؿاز ٚايتفهس يف خًل ايطُاٚات ٚا٭زض

تعاىل  قٌ ضريٚا يف ا٭زض فاْعسٚا نٝف بدأ اـًل ثِ اهلل ٜٓػ ٧ايٓػأ ٠اٯخس ٠إٕ
ٚايهآ٥ات بػهٌ عاّ قاٍ :
اهلل عً ٢نٌ غ ٤ٞقدٜس ٚ ٭ٕ ايعني نُا قًٓا أغًَ ٢ا ميتًه٘ اٱْطإ ،فإْ٘ َٔ ايٛادب عًٓٝا إٔ ْعتين بٗا
ْٚؿْٗٛا ْٚدزأ بٗا عٔ أ ٟض ٤ٛقد ٜؿٝبٗا أٜ ٚؿٝب بٗا ايػري.
 َٔٚأِٖ ا٭َٛز اييت ؼفغ يًعني ؾشتٗا ٚقٛتٗا ٖ ٛعدّ اضتدداَٗا يف َعؿ ١ٝاهلل  ٖٞٚايٓعُ ١اييت
أْعِ عًٓٝا بٗا قاٍ تعاىل يف نتاب٘ ايهس  :ِٜإٕ ايطُع ٚايبؿس ٚايف٪اد نٌ أٚي٦و نإ عٓ٘ َطٚ  ٫ٛ٦قد
خًل اهلل اٱْطإ ٚٚقع ي٘ َكَٛات اؿٝاَ َٔ ٠أنٌ َٚػسب ًَٚبظ َٚطهٔٚ ،غريٖاْٚ ،عِ ع٬قات٘ بسب٘
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ٚبٓفط٘ ٚأضست٘ ٚدرياْ٘ ٚغري َٔ ٙايٓاعٚ ،مل ٜرتى غ ٧ٝإٚ ٫بني سهُ٘ قاٍ تعاىل:

ٚٳ ٳْصٻ ِيٓٳا ٳعًَٝٵوَ ايِهٹتٳابٳ

طًٹُٹنيٳ . 
تٹبٵٝٳاْاّ يِّهٌُِّ غٳٞٵ٤ٺ ٳٖٚٴدٶ ٣ٳٚزٳسٵُٳٚ ّ١ٳبٴػٵسٳ ٣ٹيًُِٴ ٵ
إٕ ا٭َساض اييت ٜؿاب بٗا اٱْطإ َٓٗا َا َٖ ٛتعًل با٭بدإ ٚا٭دطاّ َٗٓٚا َا َٖ ٛتعًل بايكًٛب،
ٚأَساض ايكًٛب أغدٴ خطسَا ٚأععِ قسزاّ َٔ أَساض ا٭بدإٚ ،ع٬دٗا عطري ٚغفاٖ٩ا َدٜدٚ ،أَساض ايكًٛب
إَا غٗ ٠ٛأ ٚغبٖٗ َٔٚ ١ر ٙا٭َساض اـبٝجٚ ١ا٭دٚا ٤ايفتان ١املكٝتْ ١عس ٠ايعني ايٓاػ ١عٔ اؿطد ايرٟ
ٜأنٌ اؿطٓات نُا تأنٌ ايٓاز اؿطب.
ٚمما  ٫غو ف ٘ٝإٔ اٱْطإ قد ٜتعسض يًذٓاٜات املادٚ ١ٜاملعٓ َٔٚ ،١ٜٛاؾٓاٜات املعٓ ١ٜٛاٱؾاب١
بايعني فكد ٜؿاب بايعني يف ْفط٘ أَ ٚاي٘ ٚأًٖ٘ ٚأسبابٜ٘ٚ ،ػعس بأَساض نجريَٗٓ ٠ا غشٛب ٚد٘ٚ ،تػٝري
يٚ ،ْ٘ٛمف دطُ٘ ٚايػعٛز بايؿداع ايداٚ ،ِ٥اٯ ّ٫ايػدٜد ٠يف ايعٗس ٚايبطٔ ا٭طساف ٚغريٖاٜ ٫ ٖٛٚ ،دزٟ
أْ٘ َؿاب بايعنيٚ ،عَ٬ات ايعني نجريٚ ٠ايػايب أْٗا ته ٕٛأَساض عك ١ٜٛإ ٫أْٗا  ٫تطتذٝب إىل ع٬ز
ا٭طبا. ٤
البخح
:
أهنية
ايتاي١ٝ
تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح يف ايٓكاط :
 - 1إٔ َٛقٛع اٱؾاب ١بايعني َٔ ا٭َٛز اييت أختٌ ف ايٓاع يف سكٝكتٗا ٚسهُٗا ،فُِٓٗ َٔ أْهسٖا ْٚف ٣
تأثرياتٗا ٚسكٝكتٗاَ ،دعٝاّ أْٗا َٔ ا٭ٖٚاّ ٚاـٝا٫ت ٚغريٖا َٔ َِٗٓٚ ،أثبتٗا َدعُّا قٛي٘ با٭دي١
ايػسع.١ٝ
 - 2تٓاشع ايٓاع يف نٝف ١ٝايٛقاٚ ١ٜايع٬ز َٔ ايعني ست ٢إٔ ايبعض َِٓٗ قد ؾأ يًع٬ز بأغٝا ٤فٗٝا
قاذٜس غسعْ ١ٝاضني أَٚتٓاضني خطٛز ٠ا٭َس ٚأْ٘  ٫دٚا ٤مبا سسّ اهلل.
 - 3اؿاد ١املاض ١إىل بٝإ أسهاّ ايعني َٚا ٜتعًل بٗا َٔ َطا ٖٞ ٌ٥عاد ١إىل ايتأؾ ٌٝايػسع ٞاملطتُد
َٔ ايهتاب ٚايطٓ ،١فهإ ٖرا ايبشح ؼكٝكاّ هلر ٙا٭ٖداف ٚضعٝاّ يتشؿًٗٝاٚ ،إضٗاَا َٓا يف تص

ٜٚد

ٚإثسا ٤املهتب ١ايعسبٚ ١ٝاٱض ١َٝ٬باؿٛخ اييت تعاجل قكاٜا ٚاقعٚ ١ٝيطد ثػسٚ ٠ي ٛبػٜ ٤ٞطري ػاٙ
ذيو .
.
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َ - 4عسفٚ ١ؼدٜد َٛقف املػسع ايُٝين َٔ ٖر ٙاؾٓاَٚ ١ٜدَٛ ٣افكت٘ ٭زا ٤فكٗا ٤ايػسٜع ١اٱضَٔ ١َٝ٬
عدَ٘.
البخح
:
تساؤالت
أُٖٗا َا سكٝك ١دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني ؟  ٖٞ ٌٖٚفع ّ٬دٓا١ٜ؟ ٚإذا ناْت
خطس بباي ٞعد ٠تطا٫٩ت :
نريو فٌٗ ٖ ٞدٓاَ ١ٜاد ١ٜأّ َعٓ ١ٜٛ؟  ٌٖٚهلا عَ٬ات َع ١ٓٝ؟  ٌٖٚهلا أؾٌ يف ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬؟
ٚإذا أعرتف ايعا ٔ٥عًْ ٢فط٘ أْ٘ أؾاب ف َٔ ٕ٬ايٓاع فًشك٘ ايكسز ،فُا ٖ ٞايعكٛب ١املكسز ٠ي٘ ؟ َٚا َٛقف
فكٗا ٤ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬ايتػسٜع ايُٝين ٚايعًِ اؿدٜح َٔ دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني ؟ ٚنٝف ْك ٞأْفطٓا
ٚأًٖٓٝا َٔ ٖر ٙاؾٓا ١ٜ؟ ٚإذا أؾٝب غدؿاّ بايعني َا ٖ ٞايٛض ١ًٝايػسع ١ٝيًع٬ز َٓٗا ؟ نٌ ٖرٙ
ايتطا٫٩ت ٚغريٖا ناْت ايدافع ايسٝ٥ط ٞيًػٛف يف َٛقٛع دٓا ١ٜايعني يف ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬ايتػسٜع
ايُٝين
.
املنوج املتبع يف البخح:
اتبع ايباسح املٓٗر ايٛؾف ٞايتشًٚ ًٞٝايرٜ ٟك ّٛعً ٢ا٭ضظ ايتاي:١ٝ
1

ذنس املطا ٌ٥قٌ ا٫تفام َدعُا ذيو با٭دي َٔ ١ايهتاب ٚايطٓٚ ١ذنس املطا ٌ٥قٌ اـ٬ف َع
بٝإ َٓػأ اـ٬ف ٚايتٛثٝل َٔ َكاْ٘ املعترب.٠

2

أذنسا٭قٛاٍ يف املطأيٚ ١بٝإ قاًٗ٥ا َٔ أٌٖ ايعًِ َع ا٫قتؿاز عً ٢املراٖب ايفكٗ١ٝاملعترب،٠
ٚذنسَا تٝطس َٔ أقٛاٍ ايطًف ٚاـًف عٓد اؿاد ١ايداع ١ٝيريو.

3

تٛثٝل أقٛاٍ ايفكٗاَ َٔ ٤ؿادزٖا ا٭ؾًٚ ،١ٝاضتكؿاٚ ٤تتبع ا٭دي ١أسٝاْاّ َع بٝإ ٚد٘ ايد٫ي.١
-

4

ايرتدٝح يف بعض املطاَ ٌ٥ع بٝإ ٚذنس اـ٬ف إٕ ٚدد.
-

5

ا٫عتُاد عً ٢أَٗات املسادع ٚاملؿادز ا٭ؾً.١ٝ
-

6

بٝإ َٛاقع اٯٜات برنس اٯٚ ١ٜايطٛزَ ٠كبٛط ١بايػهٌ.
-

7

ؽسٜر ا٭سادٜح ٚا٭ثاز َٔ َؿادزٖا ا٭ؾًٚ ،١ٝإثبات ذيو برنس ايهتاب ٚايباب ٚاؾص٤
ٚايؿفش.١

أسباب اختيار موضوع البخح:
أُٖٗا
ٖٓاى أضباب عد ٠دفعتين يًهتاب ١يف َٛقٛع دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني أذنس :
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 - 1تفػ ٞظاٖس ٠اٱؾاب ١بايعني يف اجملتُع ايُٝين بؿٛزًَ ٠فت ١يًٓعس ٚظاٖس ٠اـٛف ٚاهلًع َٔ ايعٝإ ،
مما دعت اؿاد ١إىل بٝإ اسهاَٗا ايفك.١ٗٝ
 - 2ؾ ٤ٛأْاع نجس َٔ إخٛآْا ٚأبٓا ٤دًدتٓا َٔ أؾٝبٛا بايعني إىل ايهٗٓٚ ١املػعٛذ ،ٜٔمما أد ٣إىل
ٚقٛعِٗ يف احملرٚز ايػسعٜ ٫ ِٖٚ ٞعًُ ،ٕٛفأزتأ ايباسح تأؾٖ ٌٝر ٙاملطأي ١تأؾ ّ٬ٝغسعٝاّ.
 - 3إٔ أسهاّ ايعاٚ ٔ٥املعَ ٕٚٞتفسقَٚ ١تٓاثس ٠يف نتب ايفك٘ املتهاثس ،٠مما أٚدد ايؿعٛب ١يف ايبشح عٓٗا
َٚعسف ١أسهاَُٗا ايفكٚ ١ٗٝيرا فإٕ مجعٗا يف َٛقٛع ٚاسد ٜطٌٗ عً ٢ايدازضني ٚايباسجني ٚاملٗتُني
بايعًِ ايػسع ٞايسدٛع إيٗٝا بطٗٛيٜٚ. ١طس
البخح
:
هيكلة
٫عتبازات غهًٚ ١ٝأخسَٛ ٣قٛع ١ٝاقتكت ايكسٚز ٠تكط ِٝايبشح إىل ضتَ ١باسح :
ايبشح
:
ا٭ ٍٚتعسٜف ٭ِٖ املؿطًشات ايٛازد ٠يف
املبشح :
 َفٗ ّٛاؾٓا ١ٜيف ا٫ؾط٬ح ايًػٚ ٟٛايفكٗ.ٞ َفٗ ّٛايعني ٚع٬قتٗا باؿطد.ٚاملعني
.
 َفٗ ّٛايعأ٥َٓٗا
ايجاْ ٞسكٝك ١ايعني َ ٚػسٚع ١ٝا٫ضتػفا: ٤
املبشح :
 ا٭دي َٔ ١ايكسإٓ ايهس.ِٜ ا٭دي َٔ ١ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛاملطٗس.٠بايعني
.
ايجايح عَ٬ات اٱؾاب١
املبشح :
بايعني
ايسابع ايٛضا ٌ٥ايػسع ١ٝيًٛقاٚ ١ٜايع٬ز َٔ اٱؾاب: ١
:
املبشح
 أ ّ٫:ٚايٛضا ٌ٥ايػسع ١ٝيًٛقا َٔ ١ٜاٱؾاب ١بايعني .بايعني
ثاْٝاّ ايٛضا ٌ٥ايػسع ١ٝيًع٬ز َٔ اٱؾاب. ١
:
بايعني
.
اـاَظ َٛقف ايتػسٜع ايُٝين َٔ دٓا ١ٜاٱؾاب١
:
املبشح
بايعني
ايطادع عكٛب ١دٓا ١ٜاٱؾاب. ١
:
املبشح
يجهخ جبيؼخ انُبطش
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املبخح األول
تعريفات عامة ألهه املصطلخات الواردة يف البخح
ٚايفكٗٞ
أ ّ٫:ٚتعسٜف اؾٓا ١ٜيف ا٫ؾط٬ح ايًػ: ٟٛ
دٓ ٢بعدَ ٠عاْٞ
ايًػٚ ٟٛزد يفغ اؾٓا ١ٜيف َعادِ ايًػ ١يف َاد" " ٠
:
َفٗ ّٛاؾٓا ١ٜيف ا٫ؾط٬ح
اٯت١ٝ
ْرنس َٓٗا املعاْ: ٞ
فٝكاٍ دٓ ٢ايجُس َٔ باب زَٚ ،٢ادتٓاٖاٚ ،ػٓاٖا ،فٗٛ
دٓ ٢مبعٓ ٢اؾُع ٚا٫يتكاط: ،
"
َاد٠
 )1دا٤ت "
(
ٜكاٍ أتاْا
 ٖٛٚنٌ َا هتين َٔ ايجُس َا داّ غكاّ: ،
دإٚ ،فنتٚ ،اؾين َجٌ اؿؿَٚ ،٢جً٘ اؾٓا: ٠
دًَ١ٹ
ظٓا ١ٜطٝبٚ ،١زطب دٓ ٢عًٚ ٢شٕ فع ،ٌٝأ ٟدٓ ٢يطاعت٘ نُا يف قٛي٘ تعاىل :ٳٖٚٴصِّ ٟإٔ َيٝٵوٹ بٹذٹ ٵرعٔ ايٓٻ ٵ
دٓٹٝٽا. 
و زٴطَبٶا ٳ
تٴطٳاقٹطِ ٳعًَٝٵ ٹ
فٝكاٍ دٓ ٢عً ٘ٝهين دٓاٚ ،١ٜدٓ ٢ايرْب عً٘ٝ
دٓ ٢مبعٓ ٢فعٌ ايرْب ٚانتطاب ايػس: ،
"
َاد٠
ٚٚ )2زدت "
(
ٜكاٍ دٓ ٢عً ٢ق َ٘ٛدٓا ،١ٜأ ٟأذْب ذْباّ ٪ٜخر ب٘ ٚغًبت اؾٓا ١ٜيف أيطٓ ١ايفكٗا٤
هٓ ،٘ٝدسٻ ٙإي ،٘ٝنُا :
َ ٬ا ػُع عً ٢دٓاٜا نعطاٜا .
عً ٢اؾسح ٚايكٹطعٚ ،مجعٗا دٓاٜات ٚقًّ ٝ
فٝكاٍ ػٓ ٢عً: ،٘ٝأ ٟأذْب عً ٘ٝذْباّ مل ٜفعً٘ ،فايتذين
 )3نُا دا٤ت ٖر ٙاملاد ٠مبعٓ ٢ا٫دعاٚ ٤ا٫تٗاّ : ،
(
دٜٓ ٢دزى إٔ ايفعٌ َٓٗا داٍ عًَ ٢ا ٜفعً٘ املس٤
"
َاد٠
َجٌ ايتذسّ ٚ ،املتأٌَ يف ٖر ٙاملعاْ ٞاييت ٚزدت يف "
يف داْب اـري نذين ايجُس ٚمجعَ٘ٚ ،ا ٜكرتف٘ يف داْب اٱثِ ٚاملعؿ َٔ ،١ٝدٓ ٢يًرْب ٚفعٌ اـط ١٦ٝأَا
ا٫ضِ َٓٗا فٝأتَٛ ٞافكاّ ملا دٍ عً ٘ٝايفعٌ ٖٛٚ ،يف داْب اـري دين ٚدٓاٚ ،٠يف داْب ايػس دٓا ،١ٜأ ٟذْب
َٚعؿ ،١ٝنُا إٔ اؾٓا ١ٜيف ا٫ؾط٬ح ايًػ ٖٞ ٟٛاضِ ملا هٓ ٘ٝاملسَٚ ٤ا ٜهتطب٘ َٔ ايػس َٔ باب ايتطُ١ٝ
باملؿدز ٖٛٚ ،يفغ عاّ يف نٌ َا هين إ ٫أْ٘ خـ مبا هسّ د ٕٚغري. ٙ

 اٌمبِٛط اٌّس١ظ ،315 / 4 :اٌّصجبذ إٌّ١شِ ،122 /1 :خزبس اٌصسبذ.114 : عٛسح ِش : ُ٠ا٠٢خ سلُ ( . )25 اٌمبِٛط اٌّس١ظِ ،315 / 4 :خزبس اٌصسبذ ،114 :اٌّصجبذ إٌّ١ش.112 /1 : اٌّصجبذ إٌّ١ش ٌٍف. 112 / 1 :ِٟٛ١ اٌمبِٛط اٌّس١ظِ ،315 / 4 :خزبس اٌصسبذ ،114 :اٌّصجبذ إٌّ١ش.122 /1 : ششذ اٌؼٕب٠خ ػٍ ٝاٌٙذا٠خ ٌإلِبَ أوًّ اٌذ ٓ٠اٌجبثشر ،ٟثٙبِش ٔزبئح األفىبس رىٍّخ فزر اٌمذ٠شِ ،244 / 8 :غجؼخ ِصغفِٝسّذِ ،صش ثذ ْٚربس٠خ
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باْٗا اضِ يفعٌ
ثاْٝاّ تعسٜف اؾٓا ١ٜيف ا٫ؾط٬ح ايفكٗ :ٞعسف ايفكٗا ٤ـ زمحِٗ اهلل تعاىل ـ اؾٓا: ١ٜ
:
قسّ غسعاّ ضٛا ٤سٌ بٓفظ أَ ٚاٍ يهٔ دس ٣ايعسف عٓد أنجس ايفكٗا ٤عً ٢إط٬م اؾٓا ١ٜعً ٢ايفعٌ يف
أْٛاع دٓا ١ٜعً ٢ايٓفظٚ ،دٓا ١ٜعًَ ٢ا د ٕٚايٓفظٚ ،دٓا ١ٜعًَ ٢ا
ايٓفظ ٚا٭طسافٚ ،قطُٖٛا إىل ث٬ث: ١
ْٖ ٛفظ َٔ ٚد٘ دٚ ٕٚد٘ ،أَا اؾٓا ١ٜعً ٢ا٭َٛاٍ فٝطًك ٕٛعًٗٝا اضِ ايػؿب

بُٓٝا بعض ايفكٗا٤

ٜطًك ٕٛيفغ اؾٓا ١ٜعً ٢دسا ِ٥اؿدٚد باٱقاف ١إىل دسا ِ٥ا٫عتدا ٤عً ٢ايٓفظ ٚا٭طساف ٚ،اؾٓا ١ٜقد
تهَ ٕٛادَ ١ٜجٌ ايكسب ٚايسَٚ ٞاؾسح ٚايكتٌ ٚغريٖاٚ ،قد تهَ ٕٛعَٓ ١ٜٛجٌ ايعني  ٚايطشسٚ ،ايتٗدٜد
بايعني
.
بايكتٌ ٚايتدٜٛف ٚغريٖاٚ ،ايرُٜٓٗ ٟا ٖٓا ٖ ٛدٓا ١ٜاٱؾاب١
ثاْٝاّ تعسٜف ايعني يف ا٫ؾط٬ح ايًػٚ ٟٛع٬قتٗا باؿطدٚ :زد يفغ ايعني يف َعادِ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف
:
أُٖا
عني بعدَ ٠عاْْ ٞرنس :
َاد" ٠
"
-1

ايباؾس ٖٞٚ ٠عني اٱْطإ ٚغري َٔ ٙاملدًٛقاتٚ ،ػُع ايعني ايباؾس ٠عً ٢أعني ٚع ،ٕٛٝقاٍ ابٔ
:
ايعني

ٜٚكاٍ عآٜت٘ َعا١ٜٓٶ ٚعٝاْاّ .
ايطهٝت  ٚيف مجعٗا أعٝإ: ،
-2

اؾاز ٖٞٚ ١ٜعني املا.٤
:
ايعني

-3

ٜٚكاٍ
ٜكاٍ أخرت َاي ٞبعٚ ،٘ٓٝاملعٓ ٢أخرت عني َاي: ،ٞ
ايطًٝع ٖٞٚ ١عني ايػْ ٤ٞفط٘: َ٘ٓٚ ،
:
ايعني

عني املتاع أ ٟخٝازٚ ،ٙأعٝإ ايٓاع أغسافِٗ .
-4

ٚايٓافظ ايعا. ٔ٥
:
ٜكاٍ أؾابت فْ٬اّ ْفظ أ ٟعني
ايعني مبعٓ ٢ايٓفظ :

 اٌّجغٛط ٌٍش١خ /شّظ اٌذ ٓ٠أث ٛثىش ِسّذ اٌغش خغ ،84 / 27 :ٟط ِ،1غجؼخ اٌغؼبدح  ،ثذ ْٚربس٠خ ،اٌّغٕ ٟششذ ِخزصشاٌخشلٌّٛ ٟفك اٌذ ٓ٠ػجذاهلل ثٓ لذاِٗ اٌّمذعِ ، 6 ،5/7 ٟىزجخ اٌىٍ١بد األص٘ش٠خ.
 رج ٓ١١اٌسمبئك ششذ وٕض اٌذلبئك ٌٍش١خ /ػثّبْ ثٓ ػٍ ٟاٌضٍ٠ؼ ، 97 / 6 :ٟاٌّىزجخ اٌىجش ٜثجٛالق ِ،صش ٘1315ـ  ،ششذاٌؼٕب٠خ ػٍ ٝاٌٙذا٠خ ٌإلِبَ أوًّ اٌذ ٓ٠اٌجبثشر ،ٟػٍ٘ ٝبِش ٔزبئح األفىبس رىٍّخ فزر اٌمذ٠شِ ،244 / 8 :غجؼخ ِصغفِ ٟسّذ
ِصش ثذ ْٚربس٠خ.
 رجصشح اٌسىبَ الثٓ فشز ، 229 / 2 : ْٛداس اٌّؼشفخ  ،ثذ ْٚربس٠خ  ،اػالَ اٌّٛلؼ ٓ١ػٓ سة اٌؼبٌّ ٓ١الثٓ ل ُ١اٌدٛص٠خ: ،55 /2ط  ،2داس اٌفىش
 اٌّصجبذ إٌّ١ش ٌٍف.440 / 2 : ِٟٛ١ اٌّصجبذ إٌّ١ش ٌٍف.440 / 2 : ِٟٛ١ ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك. صاد اٌّؼبد. 154 / 4 :يجهخ جبيؼخ انُبطش
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ٜٚكاٍ زدٌ َعٝإ أٟ
ٚايعني َأخٛذ َٔ ٠عاْ٘ ٜع ٘ٓٝعٓٝاّ أ ٟأؾاب٘ بع ٘ٓٝفٗ ٛعاٚ ،ٔ٥املؿاب َعني: ،
:

-5

غدٜد اٱؾاب ١بايعني ٚ ،املتأٌَ يف ٖر ٙايتعسٜفات ٜدزى إٔ ايتعسٜف ا٭خري ٖ ٛايتعسٜف ا٭قسب إىل َٛقٛع
عجٓا
.
ايفكٗٞ
:
تعسٜف ايعني يف ا٫ؾط٬ح
ايعني  ٖٞ:ضٗاّ ؽسز َٔ اؿاضد ٚايعا ٔ٥م ٛاحملطٛد ٚاملعني تؿٝب٘ تازٚ ٠ؽط ٘ٝتازٚ، ٠عسفٗا ايبعض
بأْٗا إؾاب ١ا٭غٝاٚ ٤خاؾ ١دطد اٱْطإ بعني اؿاضد أْ ٚعسٖٚ ،ٙرا املفٗ ّٛغاع بني ايٓاع باضِ اؿطد
أٜكاّ إذ ٜػًب عً ٢ؾاسب ايكدز ٠عً ٢اٱؾاب ١بايعني إٔ ٜه ٕٛساضداّ ٚ ،عسفٗا ابٔ سذس ايعطك ْٞ٬بأْٗا
ْعس ٠باضتشطإ َػٛب عطد َٔ خبٝح ايطبع وؿٌ يًُٓعٛز َٓ٘ قسز .
ٚاؿطد
:
ايع٬ق ١بني ايعني
َٔ ايتعازٜف ايطابك ١يًعني ْ٬سغ إٔ ٖٓاى ع٬ق ١بٗٓٝا ٚبني اؿطد فايعاٚ ٔ٥اؿاضد ٜػرتنإ يف
غٜٚ ٤ٞفرتقإ يف غ ،٤ٞفٝػرتنإ يف إٔ نٌ ٚاسد َُٓٗا تتهٝف ْفط٘ ٚتتٛد٘ مٜ َٔ ٛسٜد أذا ،ٙفايعأ٥
تتهٝف ْفط٘ عٓد َكابً ١املعني َٚعآٜت٘ٚ ،اؿاضد وؿٌ ي٘ ذيو عٓد غٝب احملطٛد ٚسكٛز ٙأٜكاّ،
ٜٚفرتقإ يف إٔ ايعا ٔ٥قد ٜؿٝب َٔ  ٫وطد َٔ ٙمجاد أ ٚسٛٝإ أ ٚشزع أَ ٚاٍٚ ،إٕ نإ ٜ ٫هاد ٜٓفو َٔ
سطد ؾاسب٘ٚ ،زمبا أؾابت عْ ٘ٓٝفط٘ فإٕ زٜ٩ت٘ يًػ ٤ٞز ١ٜ٩تعذب ٚؼدٜل َع تهٝف ْفط٘ بتًو ايهٝف١ٝ
ت٪ثس يف ايعني ،إٕ تأثري اؿاضد يف أذ ٣احملطٛد أَس ٜٓ ٫هس ٙإ ٖٛ َٔ ٫خازز عٔ سكٝك ١اٱْطاْ ٖٛٚ ١ٝأؾٌ
اٱؾاب ١بايعني فإٕ ايٓفظ اـبٝج ١اؿاضد ٠تتهٝف بهٝف ١ٝخبٝجٚ ١تكابٌ احملطٛد فت٪ثس ف ٘ٝبتًو
اـاؾٚ ،١ٝايتأثري غري َٛقٛف عً ٢ا٫تؿا٫ت اؾطُ ١ٝنُا ٜعٓ٘ َٔ قٌ عًُ٘ َٚعسفت٘ بايطبٝع١
ٚايػسٜع ١بٌ ٜه ٕٛتاز ٠با٫تؿاٍٚ ،تاز ٠باملكابًٚ ،١تاز ٠بايسٚ ،١ٜ٩تاز ٠بتٛد٘ ايسٚح م٪ٜ َٔ ٛثس فٚ ، ٘ٝتاز٠
با٭دعٚ ١ٝايسقٚ ٞايتعٜٛراتٚ ،تاز ٠بايٚ ِٖٛايتدْٚ ،ٌٝفظ ايعاٜ ٫ ٔ٥تٛقف تأثريٖا عً ٢ايس ١ٜ٩بٌ قد ٜهٕٛ
أعُ ٢فٛٝؾف ي٘ ايػ ٤ٞفت٪ثس ْفط٘ فٚ ٘ٝإٕ مل ٜسٚ ،ٙنجرياّ َٔ ايعآ٥ني ٪ٜثس يف املعني بايٛؾف َٔ غري
زٚ،١ٜ٩قد قاٍ تعاىل يٓبٚ  :٘ٝٳإٕٔ ٜٳهَادٴ ايٖرٹٜٔٳ نَفَسٴٚا يَٝٴصٵيٹكُْٛٳوَ بٹأَبٵؿٳا ٔزٖٹِٵ يَُٻا ضٳُٹعٴٛا ايرِّنِسٳ ٚٳٜٳكُٛيُٕٛٳ إْٔٻ٘ٴ
 ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس ِ ، 103 / 13 :بدح ػ. ٓ١ صاد اٌّؼبد . 149 / 4 : اٌسغذ ث ٓ١اٌٙذ ٞإٌجٚ ٞٛاٌؼٍُ اٌسذ٠ش ٌألعزبر اٌذوزٛس /خّغب ٞٚأزّذ اٌخّغبٔ ٞٚفالً ِٓ ِٛلغ. http: www. 55a.net : فزر اٌجبس ٞششذ صس١ر اٌجخبس. 173 / 10 : ٞ ثذائغ اٌفٛائذ . 456 / 2 :يجهخ جبيؼخ انُبطش
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ت فٹ ٞايِعٴكَدٹ ٚٳَٹٔ
ضلٕ إٔذٳا ٳٚقَبٳ ٚٳَٹٔ غٳسِّ ايٓٻفٖاثٳا ٹ
خ ًَلٳ ٚٳَٹٔ غٳسِّ غَا ٹ
ذٓٴٕٛٷٚ قاٍ :قٌُٵ َأعٴٛذٴ بٹسٳبِّ ايِ َف ًَلٔ َٹٔ غٳسِّ َٳا ٳ
يَُٳ ٵ
غٳسِّ سٳاضٹدٺ إٔذٳا سٳطٳدٳ . 
فهٌ عا ٔ٥ساضد ٚيٝظ نٌ ساضد عآ٥اّ فًُا نإ اؿاضد أعِ َٔ ايعا ٔ٥ناْت ا٫ضتعاَْ٘ٓ ١
اضتعاْ َٔ ١ايعا. ٔ٥
ٚفُٝا ددٜٛ ٍٚقح ايفسٚم بني ايعني ٚاؿطد .
و
1

2

3

4

انؼيٍ

انحسذ

هي شؼىس َفسي يتًُى فيهب انُبظش صوال انُؼًخ يٍ

شؼىس َفسي يتًُى فيه انحبسذ صوال انُؼًخ يٍ انًحسىد

انًُظىس الستكثبسهب ػهيه.

كشاهيخ فيه.

انُظشح حبنخ تىجذ ػُذ انجؼض وال تىجذ ػُذ اآلخشيٍ

انحسذ شؼىس داخهي يًكٍ أٌ يىجذ في جًيغ األشخبص تجؼبً

وػذد انزيٍ تىجذ ػُذهى لهخ.

نهًىالف انًختهفخ

انؼيٍ حبنخ شجه حيىيخ يظؼت يمبويتهب ثبإلسادح ونكٍ
نهب أسهىة آخش في طشيمخ انتمهيم يٍ أثشهب.

انؼيٍ ال تتى ئال ثشؤيخ انُبظش نهشيء أو انشخض
انًُظىس.

انحسذ شؼىس أخاللي يًكٍ يمبويته ثبإلسادح وحسٍ انخهك.

انحسذ يتى ثًجشد حذوث ػهى انحبسذ ثُؼًخ انًحسىد سىاء
ثبنشؤيخ أو انسًبع أو انحسبة أو انتفكيش أو انمشاءح أو
غيشهب.
انحسذ ال يإثش ػهى انًحسىد ثم هى يإثش ثبنسىء ػهى

5

انؼيٍ تإثش ػهى انًُظىس تأثيشاً سيئبً وتسجت نه
أضشاساً.

انحبسذ ئال ئرا تشتت ػهى انحسذ سؼي انحبسذ في ئضشاس
انًحسىد يُطهمبً يٍ انكشاهيخ انًتىنذح ػٍ انحسذ فيمغ هُب
انضشس يٍ سؼي انحبسذ ثبألسجبة ،كأٌ يحشق نه ثيته أو يُى
ػُه أو يشيغ اإلشبػبد أو غيش رنك.

تتفبود لذسح األشخبص في ئحذاث اإلطبثخ ثبنؼيٍ،
6

وانشذيذ يُهى شذيذ يغ جًيغ انًُظىسيٍ ،وانضؼيف
ضؼيف يغ انكم.

ال يتفبود يمذاس انحسذ يٍ شخض ئنى شخض ونكٍ يتفبود
ثًمذاس ػاللخ انحبسذ ثبنًحسىد.

 عٛسح اٌمٍُ  :ا٠٢خ سلُ ( . ) 51 عٛسح اٌفٍك  :ا٠٢بد ( . ) 5 – 1 صاد اٌّؼبد . 149 / 4 : ِٛعٛػخ اإلػدبص اٌؼٍّ ٟف ٟاٌمشأْ ٚاٌغٕخ ،اٌسغذ ث ٓ١اٌٙذ ٞإٌجٚ ٞٛاٌؼٍُ اٌسذ٠ش ٌألعزبر اٌذوزٛس /خّغب ٞٚأزّذاٌخّغبٔ ٞٚفالً ِٓ ِٛلغ. http: www. 55a.net :
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ٚاملعني ايعا ٖٛ ٔ٥ايػدـ اير ٟاملتطبب يف اٱؾاب ١بايعنيٜ ،كاٍ عاْ٘ ٜع ٘ٓٝعٓٝاّ أٟ
ثايجاّ تعسٜف ايعا: ٔ٥
:
أؾاب٘ بع ٘ٓٝفٗ ٛعا ، ٔ٥أَا املعني أ ٚاملع ٕٛٝفٗ ٛايػدـ اير ٟأؾابت٘ عني ايعاٜ ،ٔ٥كاٍ زدٌ َع ٕٛٝأٟ
َؿاب بايعني .
املبخح الجاني
حقيقة العيـ ن و مشروعية االستشفاء منوا
إٕ ا٫ضتػفا ٤أ ٚايتدا َٔ ٟٚايعني ي٘ أؾٌ يف ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬فكد ٚزدت أدي َٔ ١ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ١
ايٓب ١ٜٛاملطٗس ٠تجب إٔ ايعني سكٝكٚ ١يٝطت خٝاٍ ،أَا املٓهس ٕٚؿكٝك ١ايعني يٝظ َعِٗ دي ٌٝغسع ٞأٚ
عكً ٞبٌ فسد غو ٚاضتبعاد ٚنٌ ذيو يٝظ ي٘ َطتٓد غسع ٚ ٞضٛف ْٛزد أدي ١اجملٝص ٕٚٱثبات سكٝك١
ايتايٞ
ايعني عً ٢ايٓش: ٛ
الكريه
أوالً األدلة على حقيقة العيـن و مشروعية االستشفاء منوا من القرآن :
:
ذٓٴٕٛٷ 
تعاىل ٚ ٳإٕٔ ٜٳهَادٴ ايٖرٹٜٔٳ نَفَسٴٚا يَٝٴصٵيٹكُْٛٳوَ بٹأَبٵؿٳا ٔزٖٹِٵ يَُٻا ضٳُٹعٴٛا ايرِّنِسٳ ٚٳٜٳكُٛيُٕٛٳ إْٔٻ٘ٴ يَُٳ ٵ
)1قاٍ :
(
ا٫ضتد ٍ٫قاٍ املفطس ٕٚإْ٘ اٱؾاب ١بايعني ،فأزاد ايهفاز إٔ ٜؿٝبٛا بٗا زض ٍٛاهلل  فٓعس إي ٘ٝقّٛ
:
ٚد٘
َٔ ايعآ٥ني ٚقايٛا َا زأٜٓا َجً٘ َ ٫ٚجٌ سذت٘ ،فايهفاز ناْٛا ٜٓعس ٕٚإيْ ٘ٝعس اؿاضد غدٜد ايعدا٠ٚ
نجري زمح٘ اهلل – يف ٖر ٙاٯ ١ٜدي ٌٝعً ٢إٔ
فْٗ ٛعس ٜهاد إٔ ٜصيك٘ ي ٫ٛسفغ اهلل ٚعؿُت٘ ،قاٍ ابٔ -
ايعني إؾابتٗا ٚتأثريٖا سل بأَس اهلل عصٚدٌ

ٖٚ ،ر ٙاٯ ١ٜغاًَ ١يًُطًِ ٚايهافس عً ٢سد ضٛا ٤يف

ايدٜٔ
إؾابتِٗ بايعنيٚ ،إٔ اٱؾاب ١بايعني  ٫ؽتًف باخت٬ف .
و ُقًِتٳ َٳا غٳا ٤اي ًٖ٘ٴ يَا قُٛٻ َ٠إٔيٖا بٹايًٖ٘ٹ إٕٔ تٴسٳٕٔ أَْٳا َأقٌَٻ َٹٓوَ َٳاٚ ّ٫ٳٚٳيَداّ
دٓٻتٳ َ
خًِتٳ ٳ
 )2قاٍ تعاىلٚ :ٳيَٛٵيَا إٔذٵ دٳ ٳ
(



عًُاْ٩ا ٖرا تأدٜب َٔ اهلل يسضٛي٘ ،أَس ٙف ٘ٝإٔ ٜعًل نٌ غ ٤ٞمبػ١٦ٝ
:
قاٍ ابٔ ايعسب – ٞزمح٘ اهلل – قاٍ

 ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس ِ ، 103 / 13 :بدح ػ.ٓ١ ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس ِ ، 103 / 13 :بدح ػ.ٓ١ عٛسح اٌمٍُ  :ا٠٢خ سلُ ( . ) 51 رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش ُ٠الثٓ وث١ش ،436 / 4 :ط ٘ 1430 ، 11ـ  َ 2009 -داس اٌّؼشفخ. عٛسح اٌىٙف  :ا٠٢خ سلُ ( )39يجهخ جبيؼخ انُبطش
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ٜهٔ  َٔٚقاٍ َا غا ٤اهلل  ٫ق٠ٛ
اعتكادِٖ َا غا ٤اهلل نإَٚ ،ا مل ٜػأ مل "
"
اهلل ،إذ َٔ د ٜٔا٭َْ َٔٚ ١فٝظ
إ ٫باهلل أََٔٳ َٔ ايعني .
َسقَ١ٺ ٚٳَٳا ُأ ِغٓٹ ٞعٳٓهُِ َِّٔٳ ايًٓ٘ٹ َٹٔ
خًُٛاِ َٹٔٵ أَبٵٛٳابٺ َټتٳف ِّ
خًُٛاِ َٹٔ بٳابٺ ٚٳاسٹدٺ ٚٳادٵ ٴ
 )3قاٍ تعاىل :ٳٚقَاٍٳ ٜٳا ٳبٓٹٞٻ  َ٫تٳدٵ ٴ
(
املفطسٖ ٕٚرا اـطاب َٔ ٜعكٛب ٫
:
ٳنًُٕٛٳ ، قاٍ
نًِتٴ ٳ ٚٳعًَٝٵ ٹ٘ َفًِٝٳتٳٛٳنٌٖٔ ايُِٴتٳِّ ٛ
غٳٞٵ٤ٺ إٕٔٔ ايِشٴهِِٴ إٔ ٖ٫ٹيًٓ٘ٹ ٳعًَٝٵ٘ٹ تٳٛٳ ٖ
َتفسق ١ست٫ ٢
،
ٚاسد ٚيهٔ ادخًٖٛا َٔ أبٛاب
َؿس ف ٬تدخًٛا َٹٔ باب ،
بٓاٜ ٘٥ا أبٓا ٞ٥إذا دخًتِ أزض " "
:
ايعني ٖٚرا ٜدٍ عً ٢أْ٘ محًِٗ عً ٢ايتفسم كاف ١ايعنيٚ ،يف ايتفسق ١تكا ٠ايعني ٫ٚ ،خ٬ف بني
تؿٝبهِ ،
املٛسد ٜٔإٔ ايعني سل .
ثانياً األدلة على حقيقة العيـن و مشروعية االستشفاء منوا من السنة النبوية املطورة :
:
ٚزدت أسادٜح نجري ٠عً ٢تدٍ عً ٢إٔ اٱؾاب ١بايعني سلٚ ،أْٗا دٓا ١ٜتؿٝب املع ٕٛٝفتًشل ايكسز ب٘
َٓٗا
ْرنس :
سدث٘ إٔ زض ٍٛاهلل
-1سدٜح أب ٞأَاَ٘ بٔ ضٌٗ بٔ سٓٝف إٔ أبا: ٙ

 خسز ٚضازٚا َع٘ مَ ٛه ١ست ٢إذا

ناْٛا بػعب اـساز َٔ اؾشف ١اغتطٌ ضٌٗ بٔ سٓٝفٚ ،نإ زد ّ٬أبٝض سطٔ اؾطِ ٚاؾًد فٓطس إي٘ٝ
فكاٍ َا زأٜت ناي ٫ٚ ّٛٝدًد كبأ ،٠فًبط ضٌٗ ،فأتٞ
عاَس بٔ زبٝع ١أخ ٛبين عد ٟبٔ نعب ٜ ٖٛٚػتطٌ :
قاٍ ٌٖ تتُٗ ٕٛفَٔ ٘ٝ
زض ٍٛاهلل  فك ٌٝي٘ ٜا زض ٍٛاهلل ٌٖ يو يف ضٌٗ ؟ ٚاهلل َا ٜسفع زأض٘ ٜ ٫ٚفٝل: ،
ٚقاٍ عّ٬ٳ ٜكتٌٵ أسدنِ أخاٙٴ ؟
أسد ؟ قايٛا ْعس إي ٘ٝعاَس بٔ زبٝع ،١فدعا زض ٍٛاهلل  عاَس فتػٝغ عً: ٘ٝ
قاٍ أغتطٌ ي٘ ،فػطٌ ٚدٗ٘ ٜٚدَٚ ٜ٘سفكٚ ٘ٝزنبتٚ ٘ٝأطساف زدً٘ٝ
ٖ ٬إذا زأٜت َا ٜعذبو بسنت ؟ ثِ :
ٚداخً ١إشاز ٙيف قدح ،ثِ ؾب ذيو املا ٤عً ٘ٝفؿب٘ زدٌ عً ٢زأض٘ ٚظٗس َٔ ٙخًف٘ ،ثِ ٜهفأ ايكدح َٔ ٚزا،ٙ٤
ففعٌ ذيو فساح ضٌٗ َع ايٓاع يٝظ ب٘ بأع .

 أزىبَ اٌمشآْ الثٓ اٌؼشث، 1240 ، 1234 /3 :ٟعجؼخ خذ٠ذح  ،رسم١ك ػٍِ ٝسّذ اٌجدب ،ٞٚداس اٌّؼشفخ. عٛسح ٛ٠عف  :ا٠٢خ سلُ ( . )67 أزىبَ اٌمشآْ الثٓ اٌؼشث، 1092 /3 :ٟ ٌجظ :أِ ٞشض ٚصشع  ،أٔظش فزر اٌجبس ٞششذ صس١ر اٌجخبس. 304 /10 :ٞ فزغ١ؼ :أ ٞغضت  ٛ٘ٚإٌج  ٟأٔظش لزر اٌجبس ٞششذ صس١ر اٌجخبس. 304 /10 :ٞ أخشخٗ اإلِبَ أزّذ فِ ٟغٕذٖٚ ،)487 ،486 /3 ( :أخشخٗ إٌغبئ ٟف ٟاٌغٕٓ اٌىجشٚ ،ٜف ٟػًّ اٌٚ َٛ١اٌٍٍ١خ ،أٔظش :رسفخاألششافٚ ،)777 ،98 /4 ( ٚ )66 /1 ( :أخشخٗ اثٓ ِبخٗ  )160 /3( :سلُ (  ٛ٘ٚ ،)3509ف ٟاٌّٛعؤ  ٛ٘ٚ )938 /13 ( :فٟ
ِٛاسد اٌظّآْ ثضٚائذ اثٓ زجبْ 344 :سلُ ( ٚ )3434أخشخٗ اٌجغ ٞٛف ٟششذ اٌغٕخٚ )938 /13 ( :اعٕبدٖ صس١رٚ ،وٍُٙ
أخشخ ٖٛػٓ أث ٟأِبِٗ ع ًٙثٓ زٕ١ف . .
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-2عٔ أب-ٞذز زق ٞاهلل عٓ٘

قاٍ ( إٕ ايعني يَتٴٛٵيَعٴ يف ايسدٌ بإذٕ َٔ اهلل تعاىل ست٢
– إٔ زض ٍٛاهلل : 

ٜؿعد سايكاّ ثِ ٜرتد. )،َ٘ٓ ٣
ٚ-3عٔ عا٥ػ ١زق ٞاهلل عٓٗا قايت (:نإ َ٪ٜس ايعا ،ٔ٥فٝتٛقأ ثِ ٜػتطٌ َٓ٘ املعني) .
قاٍ ْعِ ،قاٍ (:بطِ اهلل أُزقٝوِ َٔ
فكاٍ اغتهٝت ٜا قُد :
 - 4سدٜح أب ٞضعٝد إٔ درب ٌٜأت ٢ايٓيب : 
نٌ غ٤ٞٺ ٪ٜذٜوِ َٔ ،غسٔ نٌٔ ْفظٕ ٚعنيٕ تٴػٓٝوٚ ،اهلل ٜٴػفٝو ،بطِ اهلل أزقٝو) .
قاٍ قاٍ زض ٍٛاهلل  ( :ايعني سل ) .
عٓ٘ :
ٚ - 5عٔ أبٖ ٞسٜس – ٠زق ٞاهلل -
قاٍ قاٍ زض ٍٛاهلل  ( :ي ٛنإ غ ٤ٞضابل ايكدز يطبكت٘ ايعنيٚ ،إذا
عٓ٘ :
ٚ - 6عٔ ابٔ عباع – زق ٞاهلل -
يًعني
اجملٗ ٍٛأ ٟطًبتِ ا٫غتطاٍ .
:
طًِتِ فأغطًٛا) َٚعٓ ٢اضتػطًتِ بؿٝػ١
اضٴتػٵ ٹ
نٌ ٖر ٙا٭سادٜح تدٍ د٫ي ١ؾسو ١عًَ ٢ػسٚع ١ٝا٫ضتػفا َٔ ٤اٱؾاب ١بايعنيٚ ،أْٗا سل تؿٝب اٱْطإ
ٚاؿٛٝإ
.
املبخح الجالح
بالعين
ـ
عالمات اإلصابة
نجري َٔ ايٓاع ٜؿاب ٕٛبايعني ٜ ٫ ِٖٚعًُ ،ٕٛ٭ِْٗ هًٗ ٕٛأٜٓ ٚهس ٕٚتأثريات ايعني عً ،ِٗٝفإٕ عَ٬ات
ايعني يف ايػايب ته ٕٛأَساض عكٚ ،١ٜٛغايباَ  ٫تطتذٝب يع٬ز ا٭طباَ ،٤جٌ أَساض املفاؾٌ ٚاـُ،ٍٛ
ٚا٭زم ٚاؿبٛب ٚايتكسسات اييت تعٗس عً ٢اؾًدٚ ،ايٓفٛز َٔ ا٭ٌٖ ٚا٭ضسٚ ٠املدزضٚ ١اجملتُع احملٝطٚ ،قد
با٭دي١
ته ٕٛأَساض ْفطٚ ١ٝعؿبٚ ،١ٝضٛف ْتهًِ عٔ أِٖ ٖر ٙايعَ٬ات بػ َٔ ٤ٞاٱهاش َدعُني ذيو :
 -1تػري ي ٕٛبػس ٠ايػدـ املعني:
َٔ عَ٬ات اٱؾاب ١بايعني تػري ي ٕٛايبػسٚ ٠خاؾ ١ايٛد٘ٚ ،ايدي ٌٝعً ٢ذيو سدٜح أّ ضًُ١

– زق ٞاهلل

ؾاز ١ٜيف بٝت أّ ضًُ ١شٚز ايٓيب  زأ ٣يف ٚدٗٗا ضعف (: ١بٗا ْعس ،٠اضرتقٛا
:
عٓٗا – إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ

 أخشخٗ أزّذ فِ ٟغٕذٖ ٚ ، 358 / 3 :اٌسذ٠ش صس١ر صسسسٗ األٌجبٔ ٟف ٟاٌدبِغ اٌصغ١ش  ، 347 /1 :سلُ .1681 أخشخٗ أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ  ،592 :زذ٠ش سلُ ( .) 3880 أخشخٗ ِغٍُ ف ٟصس١سٗ ثششذ إٌ: ٞٚٛ أخشخٗ ِغٍُ ف ٟصس١سٗ  ،171 /4 :وزبة اٌغالَ ،ثبة اٌّشض ،سلُ ( .) 3187 أخشخٗ ِغٍُ ف ٟصس١سٗ  ،173 /4 :وزبة اٌغالَ ،ثبة اٌّشض ،سلُ ( .) 3188يجهخ جبيؼخ انُبطش
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قتٝب ٖٞ ١ي ٕٛىايف ي ٕٛايٛد٘
هلا) ٜعين بٛدٗٗا ؾفسٚ ٠ق ٌٝضٛاد ٚ ،قاٍ ابٔ :

ٚايٓعس ٖٞ ٠اٱؾاب١

بايعني ٚايطعف ١ع َٔ ١َ٬ايػٝطإٚ ،ق ٌٝقسبٚ ١اسدٚ َ٘ٓ ٠ق ٌٝايطعف ١تػري ايً ٕٛإىل ايطٛاد .
 -2ماف ١دطِ املعني ٚايٓكـ املفاد ٧يف ٚشْ٘:
ايصبري أْ٘
َٔ عَ٬ات اٱؾاب ١بايعني أٜكاّ ماف ١اؾطِ ْٚكـ ايٛشٕٚ ،ايدي ٌٝعً ٢ذيو سدٜح أب: ٛ
عُٝظ ( َا ي ٞأز٣
ٜك ٍٛزخـ ايٓيب  ٯٍ سصّ يف زق ١ٝاؿٚ ،١ٝقاٍ ٭مسا ٤بٓت :
مسع دابس بٔ عبداهلل :
قايت فعسقت
أزق: ِٗٝ
قايت ٚ ٫يهٔ ايعني تطسع إي :،ِٗٝقاٍ ( )
أدطاّ بين أخ ٞقازع ١تؿٝبِٗ اؿاد: )١
عً ٘ٝفكاٍ (:أزق. )ِٗٝ
ايٓٚ ٟٚٛايكازع ١أ ٟايٓشٝفٚ ،١املساد بأ٫ٚد أخ ،ٞأ ٟأ٫ٚد دعفس بٔ أب ٞطايب . 
:
قاٍ
 - 4اٱؾاب ١بايؿسع:
ٚايؿسع ٖ ٛاقطسابات تؿٝب اٱْطإ يف عكً٘ ،ف ٬ميٝص ايػدـ املؿاب بايؿسع َا ٜك ،ٍٛبٌ قد ٜفكد
ذانستٜ٘ ٫ٚ ،طتطٝع إٔ ٜتشهِ يف سسنات٘ٚ ،بايتايٜ ٞفكد تٛاشْ٘ ٜ ٫ٚطتطٝع ايٛقٛف فٝطكط َػػٝاّ عً،٘ٝ
ٚف( ٘ٝاغتطٌ ضٌٗ بٔ سٓٝفٚ ،نإ زد ّ٬أبٝض سطٔ
ٚايدي ٌٝعً ٢ذيو سدٜح ضٌٗ بٔ سٓٝف ايطابل :
فكاٍ َا زأٜت ناي ٫ٚ ّٛٝدًد
اؾطِ ٚاؾًد فٓطس إي ٘ٝعاَس بٔ زبٝع ١أخ ٛبين عد ٟبٔ نعب ٜ ٖٛٚػتطٌ :
كبأ ،٠فًبط ضٌٗ) ٚايبط ٖ ٛايؿسع ٚايطكٛط عً ٢ا٭زض .
 - 5نجس ٠اٱغُاٚ ٤اؿُٚ ٢عدّ اؿسن:١
َٔ عَ٬ات اٱؾاب ١بايعني ظٗٛز آ ّ٫غدٜد ٠بايعٗس أ ٚايبطٔٚ ،ايدي ٌٝعً ٢ذيو سدٜح ضٌٗ بٔ
ٚفٚ( ٘ٝنإ زد ّ٬أبٝض سطٔ اؾطِ ٚاؾًد فٓطس إي ٘ٝعاَس بٔ زبٝع ١أخ ٛبين عد ٟبٔ
سٓٝف ايطابل :
فكاٍ َا زأٜت ناي ٫ٚ ّٛٝدًد كبأ ،٠فًبط ضٌٗ ،فأت ٞزض ٍٛاهلل  فك ٌٝي٘ ٜا زض ٍٛاهلل
نعب ٜ ٖٛٚػتطٌ :
 أخشخٗ اٌجخبس ٞف ٟصس١سٗ  ،336 10 :وزبة اٌغت ،ثبة :سل١خ اٌؼ ،ٓ١سلُ ( ٚ ) 5739أخشخٗ ِغٍُ ف ٟصس١سٗ ثششذإٌ ، 407 / 14 :ٞٚٛزذ٠ش سلُ (  ) 5689وزبة اٌغالَ ثبة اٌشل١خ ِٓ اٌؼٚ ٓ١إٌٍّخ ٚإٌظشح ،ط ٘ 1418 ، 4ـ ـ ، َ 1997
داس اٌّؼشفخ.
 ششذ صس١ر ِغٍُ ٌٍٕ. 408 ، 407 /14 : ٞٚٛ إٌٙب٠خ ف ٟغش٠ت اٌسذ٠ش ٌٍدضس ، 375 /2 : ٞداس اٌفىش. أخشخٗ ِغٍُ ف ٟصس١سٗ ثششذ إٌ ، 407 / 14 :ٞٚٛزذ٠ش سلُ ( .) 5690 ششذ صس١ر ِغٍُ ٌٕ. 408 / 14 : ٞٚٛ عجك رخش٠دٗ ف٘ ٟزا اٌجسش . إٌٙب٠خ ف ٟغش٠ت اٌسذ٠ش ٌٍدضس. 226 /4 : ٞيجهخ جبيؼخ انُبطش

66

انؼذد انثبَي يىنيى -ديسًجش 2013و

د /قُد غٛقْ ٞاؾس عبداهلل ا٫عٛز

جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين

قاٍ ٌٖ تتُٗ ٕٛف َٔ ٘ٝأسد ؟ قايٛا ْعس إي ٘ٝعاَس بٔ زبٝع،١
ٌٖ يو يف ضٌٗ ؟ ٚاهلل َا ٜسفع زأض٘ ٜ ٫ٚفٝل: ،
ٚايٛعو َسض اؿُٚ ٢آ. َ٘٫
:
ٚقاٍ عٜ ّ٬كتٌ أسدنِ أخا ٙ؟)
فدعا زض ٍٛاهلل  عاَس فتػٝغ عً: ٘ٝ
ٖر ٙبعض عَ٬ات اٱؾاب ١بايعني تس َٔ ٣ايػدـ املعني ،فٝعسف أْ٘ َؿاب بايعنيٚ ،قد أٚزدْا أدئَ ١
ايطابك١
.
ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛت٪ند نٌ ع َٔ ١َ٬ايعَ٬ات
املبخح الرابع
بالعين
ـ
الوسائل الشرعية للوقاية والعالج من اإلصابة
بايعني
أ ُ٫:ٚايٛضا ٌ٥ايػسع ١ٝيًٛقا َٔ ١ٜاٱؾاب: ١
سددت ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬ايػساٚ ٤ضا ٌ٥غسع ١ٝيًٛقا َٔ ١ٜاٱؾاب ١بايعني  ٖٞٚمبجابٚ ١ضاٚ ٌ٥قأَ ١ٝ٥
ايعني قبٌ ٚقٛعٗاٚ ،ميهٔ إهاشٖا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 -1ا٭ذناز ٚا٭دعٚ ١ٝايتعٜٛرات ايػسع: ١ٝ
نٌ ذيو تك ٞاٱْطإ َٔ ايعني ٚايطشس ٚاؾٔ بعد َػ ١٦ٝاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ،باٱقاف ١إىل احملافع١
عً ٢ايؿًٛات اـُظ ٚنٌ ايفسا٥ضٚ ،ا٫بتعاد عٔ نٌ احملسَاتٚ ،ايتٛب َٔ ١نٌ ايط٦ٝات ،باٱقاف١
إىل احملافع ١عً ٢أذناز ايؿباح ٚاملطاٚ ،٤ا٭ذناز بعد ايؿًٛاتٚ ،أذناز ايٓٚ ّٛا٫ضتٝكاظٚ ،أذناز
ايدخ ٍٛإىل املٓصٍ ٚاـسٚز َٓ٘ٚ ،أذناز ايدخ ٍٛإىل اـٚ ٤٬اـسٚز َٓ٘ َٔٚ ،ايتشؿٓٝات قسا ٠٤آ١ٜ
ايهسضٚ ،ٞاملعٛذتني ،بعد دبس نٌ ؾٚ ،٠٬قبٌ ايٓٚ ،ّٛيف ايؿباح ٚاملطاٚ ،٤إٔ ٜهجس يف ايؿباح ٚاملطأَ ٤
ايتاي( ١ٝبطِ اهلل ايرٜ ٫ ٟكس َع أمس٘ غ ٤ٞيف ا٭زض  ٫ٚيف ايطُا ٖٛٚ ٤ايطُٝع ايعً)ِٝ
ا٭دع: ١ٝ
ٚدعا ٫ ( ٤إي٘ إ ٫اهلل ٚسد ٫ ٙغسٜو ي٘ ،ي٘ املًو
ٚدعا ( ٤أعٛذ بهًُات اهلل ايتاَات َٔ غس َا خًل) :
:
ٚي٘ اؿُد  ٖٛٚعً ٢نٌ غ ٤ٞقدٜس) ٚغريٖا َٔ ا٭ذناز اييت ؼؿٔ املطًِ َٔ نٌ ايػسٚز.

 ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك . 206 /5 : أخشخٗ أث ٛداٚد ف ٟعٕٕٗ ، 768 :زذ٠ش سلُ ( ) 5088 أخشخٗ ِغٍُ ف ٟصس١سٗ ثششذ إٌ ، 33 / 17 :ٞٚٛزذ٠ش سلُ (  ) 6817ثبة ف ٟاٌزؼٛر ِٓ عٛء اٌمضبء ٚدسن اٌشمبءٚغ١شٖ.
 أخشخٗ ِغٍُ ف ٟصس١سٗ ثششذ إٌ ، 45 / 17 :ٞٚٛزذ٠ش سلُ ( . ) 6847يجهخ جبيؼخ انُبطش
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-2ايتربٜو:
 ٖٛٚايدعا َٔ ٤ايعا ٔ٥بايربن ١عٓد ْعس ٙاملع ،ٕٛٝفريو ايدعاٜ ٤بطٌ تأثري ايعني مبػ ١٦ٝاهللٚ ،ايديٌٝ
عً ٢ذيو سدٜح ضٌٗ بٔ سٓٝف ايطابل ( : َ٘ٓٚاغتطٌ ضٌٗ بٔ سٓٝفٚ ،نإ زد ّ٬أبٝض سطٔ اؾطِ
فكاٍ َا زأٜت ناي ٫ٚ ّٛٝدًد كبأ،٠
ٚاؾًد فٓطس إي ٘ٝعاَس بٔ زبٝع ١أخ ٛبين عد ٟبٔ نعب ٜ ٖٛٚػتطٌ :
قاٍ ٌٖ
فًبط ضٌٗ ،فأت ٞزض ٍٛاهلل  فك ٌٝي٘ ٜا زض ٍٛاهلل ٌٖ يو يف ضٌٗ ؟ ٚاهلل َا ٜسفع زأض٘ ٜ ٫ٚفٝل: ،
ٚقاٍ عٜ ّ٬كتٌ
تتُٗ ٕٛف َٔ ٘ٝأسد ؟ قايٛا ْعس إي ٘ٝعاَس بٔ زبٝع ،١فدعا زض ٍٛاهلل  عاَس فتػٝغ عً: ٘ٝ
ايعا ٔ٥ايًِٗ بازى
أسدنِ أخا ٙ؟ ٖ ٬إذا زأٜت َا ٜعذبو بسنت ؟) َٚعٓ ٢بسنت أ ٚايتربٜو ٖ ٛإٔ ٜك: ٍٛ
ٜك ٍٛتبازى اهلل أسطٔ اـايكني ٚقد ز ٣ٚإٔ زضٍٛ
ٜكَ ٍٛا غا ٤اهلل  ٫ق ٠ٛإ ٫باهلل ،أ: ٚ
ف ٫ٚ ٘ٝتكس ،ٙأ ٚإٔ :
قاٍ ( َٔ زأ ٣غّ٦ٝا فأعذب٘ فكاٍ َا غا ٤اهلل  ٫ق ٠ٛإ ٫باهلل مل ٜكس. )ٙ
اهلل : 
 -3قَ ٍٛا غا ٤اهلل  ٫س ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫باهلل:
ٜكَ ( ٍٛا غا ٤اهلل  ٫ق ٠ٛإ ٫باهلل)
فٓٝدب ملٔ زأ ٣غ٦ٝاّ َٔ ْفط٘ أَ ٚاي٘ أٚ ٚيد ٙأ ٚأ ٟغ ، ٤ٞفأعذب٘ إٔ :
و ُقًِتٳ َٳا غٳا ٤ايًٖ٘ٴ يَا قُٛٻ َ٠إٔيٖا بٹايًٖ٘ٹ إٕٔ تٴسٳٕٔ أَْٳا َأقٌَٻ َٹٓوَ َٳاٚ ّ٫ٳٚٳيَداّ }
دٓٻتٳ َ
خًِتٳ ٳ
قاٍ تعاىلٚ{:ٳيَٛٵيَا إٔذٵ دٳ ٳ
 -4ايتهبري ث٬ثاّ:
ٚمما ٜٓفع يف ايٛقا َٔ ١ٜايعني قٝاّ املعني بايتهبري ث٬ثّا فإٕ ذيو ٜسد ايعني بإذٕ اهلل دا ٤يف بعض
ايسٚاٜات ( ٖ ٬نربت) أٜ ٟك ٍٛاهلل أنرب ث٬ثّا فإٕ ذيو ٜسد عني ايعا ،ٔ٥قاٍ ايػٝذ قُد ا٭َني املدتاز
ايػٓكٝط َٔ ( ٞاتِٗ أسداّ بايعني فًٝهرب ث٬ثّا فإٕ ذيو ٜسد ايعني بإذٕ اهلل) .
:
ضامل ٜٚكاٍ إٔ ايػدـ اير ٟىاف عًْ ٢فط٘ أَ ٚاي٘ َٔ عني إْطإ إٔ
ٚقاٍ ايػٝذ عط ١ٝقُد :
ٜهرب عًْ ٢فط٘ أَ ٚاي٘ فا ّ٬٥اهلل أنرب ث٬خ َسات ) .
 -5اٱضتعاذ ٠باهلل َٔ ايعني:
قايت قاٍ
ٜٚطتشب يريو اٱضتعاذ ٠باهلل َٔ ايعني نُا ثبت َٔ سدٜح عا٥ػ ١زق ٞاهلل عٓٗا سٝح :
قاٍ قاٍ زض ٍٛاهلل  ( :ايعني سل ) .
عٓ٘ :
زضٚ : ٍٛعٔ أبٖ ٞسٜس – ٠زق ٞاهلل -
 زبش١خ اثٓ ػبثذِ ، 233 / 5 : ٓ٠غٕ ٟاٌّسزبج ٌٍخغ١ت اٌششث. 120 / 4 :ٟٕ١ ِدّغ اٌضٚائذ ِٕٚجغ اٌفٛائذ ٌٍ١ٙثّ. 109 / 5 :ٟ عٛسح اٌىٙف  :ا٠٢خ سلُ ( .) 39 أضٛاء اٌج١بْ . 170 : اٌؼٚ ٓ١اٌشل١خ ٚاالعزشفبء ِٓ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ.45 : أخشخٗ ِغٍُ ف ٟصس١سٗ  ،171 /4 :وزبة اٌغالَ ،ثبة اٌّشض ،سلُ ( .) 3187يجهخ جبيؼخ انُبطش
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 - 6ايؿدقٚ ١اٱسطإ إىل ايعا:ٔ٥
فإٕ هلُا تأثرياّ عذٝباّ يف دفع ايبٚ ٤٬ايعني ٚغس اؿاضد دا ٤يف اؿدٜح ايؿشٝح ( ؾٓا٥ع املعسٚف تكٞ
َؿازع ايط. )٤ٛ
 - 7ا٫سرتاش َٔ ايعاٚ ٔ٥ادتٓاب٘ ٚايبعد عٓ٘:
 ٬با٭ضباب ٚقاٍ تعاىل (ٳ َ٫ٴتًِكُٛاِ
ٖٚر َٔ ٙا٭َٛز اهلاَٚ ١ايٓافع٫ ١تكا ٤غس ايعاٖٚ ٔ٥را نً٘ عُ ّ
بٹأَٜٵدٹٜهُِٵ إٔيَ ٢ايتٻ ٵًُٗهَ١ٹ ) ٚقٛي٘ تعاىل (  ٫ٚتكتًٛا أْفطهِ إٕ اهلل نإ بهِ زسُٝا) .
 - 5عدّ ايتذٌُ ٚإظٗاز احملاضٔ عٓد َٔ ؽػ َ٘ٓ ٢ذيو :
َسقَ١ٺ ٚٳَٳا
خًُٛاِ َٹٔٵ أَبٵٛٳابٺ َټتٳف ِّ
خًُٛاِ َٹٔ بٳابٺ ٚٳاسٹدٺ ٚٳادٵ ٴ
قاٍ تعاىل عٔ ٜعكٛب عً ٘ٝايط {: ّ٬ٳٚقَاٍٳ ٜٳا ٳبٓٹٞٻ  َ٫تٳدٵ ٴ
ٳنًُٕٛٳ } ٚٚد٘ ايد٫ي١
نًِتٴ ٳ ٚٳعًَٝٵ ٹ٘ َفًِٝٳتٳٛٳنٌٖٔ ايُِٴتٳِّ ٛ
ُأ ِغٓٹ ٞعٳٓهُِ َِّٔٳ ايًٓ٘ٹ َٹٔ غٳٞٵ٤ٺ إٕٔٔ ايِشٴهِِٴ إٔ ٖ٫ٹيًٓ٘ٹ ٳعًَٝٵ٘ٹ تٳٛٳ ٖ
ٜعكٛب عً ٘ٝايط – ّ٬سح أ٫ٚد ٙبعدّ اـ ٍٛدفعٚ ١اسد َٔ ٠باب ٚاسد خٛفاّ َٔ اٱؾاب١
اٯ ١ٜإٔ
َٔ :
بايعني ٚ ،ز ٟٚعٔ عجُإ بٔ عفإ زق ٞاهلل عٓ٘ ،أْ٘ زأ ٣ؾبٝاّ ًَٝشاّ دمسٛا ْْٛت٘ ن ٫ ٞتؿب٘ ايعنيَٚ ،عٓ٢
ايرقٔ
ْْٛٚت٘ ايجكب ١اييت ته ٕٛيف ٚضط .
دمسٛا أ ٟضٛدٚا: ،
:
بايعني
ثاْٝاُ ايٛضا ٌ٥ايػسع ١ٝيًع٬ز َٔ اٱؾاب: ١
:
َٓٗا
بٓٝت ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬ضا ٌ٥غسع ١ٝيًع٬ز َٔ اٱؾاب ١بايعني ْرنس :
ايعأ٥
ا٭ٚىل ا٫غتطاٍ يف سايَ ١عسف ١ايػدـ :
ايٛض: ١ًٝ
فإْ٘ َ٪ٜس با٫غتطاٍ يف قدح ثِ ٪ٜخر املا ٤اير ٟاغتطٌ ب٘ ٜٚؿب ؾباّ عً ٢ايػدـ املعني َٔ خًف٘،
فإْ٘ ٜػفا مبػ ١٦ٝاهللَ ٖٛٚ ،ا بٓٝت٘ ضٓ ١ايسض  ٍٛايكٛيٚ ١ٝايفعً ،١ٝأَا ايطٓ ١ايكٛي ١ٝفك ٍٛعا٥ػ ١زقٞ
اهلل عٓٗا إٔ زض ٍٛاهلل (: نإ ٜٳَ٪ٴسٴ ايعا ٔ٥فٝتٛقأ ثِ ٜػتطٌ َٓ٘ املعني ) ٚقد بٓٝت ايطٓ ١ايفعً ١ٝؾف١
ايطابل (أغتطٌ ي٘ ،فػطٌ ٚدٗ٘ ٜٚدَٚ ٜ٘سفك٘ٝ
:
ايػطٌ فكد دا ٤يف سدٜح أب ٞأَاَ٘ ضٌٗ بٔ سٓٝف
ٚزنبتٚ ٘ٝأطساف زدًٚ ٘ٝداخً ١إشاز ٙيف قدح ،ثِ ؾب ذيو املا ٤عً ٘ٝفؿب٘ زدٌ عً ٢زأض٘ ٚظٗس َٔ ٙخًف٘،
ثِ ٜهفأ ايكدح َٔ ٚزا ،ٙ٤ففعٌ ذيو فساح ضٌٗ َع ايٓاع يٝظ ب٘ بأع)ٚ ،قد بني ايبٗٝك ٞيف ضٓٓ٘ ؾف١
 ثذائغ اٌفٛائذ.338 2 : عٛسح اٌجمشح  :ا٠٢خ ( ) 195 عٛسح إٌغبء :ا٠٢خ ( )29 عٛسح ٛ٠عف  :ا٠٢خ سلُ ( . )67 عجك رخش٠دٗ ف٘ ٟزا اٌجسش .يجهخ جبيؼخ انُبطش
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أخس ٣أنجس تفؿ ّ٬ٝيًػطٌ  (:ٖٞٚإٔ ٪ٜت ٢يًسدٌ ايعا ٔ٥بكدح فٝدخٌ ف ٘ٝنف٘ فٝتُكُض ثِ ميذ٘ يف
ايكدح ،ثِ ٜػطٌ ٚدٗ٘ يف ايكدح ،ثِ ٜػطٌ ٜد ٙايٝطس ٣فٝؿب عً ٢نف٘ اي ٢ُٓٝيف ايكدح ،ثِ ٜدخٌ ٜدٙ
اي ٢ُٓٝفٝؿب بٗا عً ٢نف٘ ايٝطس ٣ؾبٚ ١اسد ،٠ثِ ٜدخٌ ٜد ٙايٝطس ٣فٝؿب عًَ ٢سفك٘ ا٭مئ ،ثِ ٜدخٌ
ٜد ٙاي ٢ُٓٝفٝؿب عًَ ٢سفك٘ ا٭ٜطس ،ثِ ٜدخٌ ٜد ٙايٝطس ٣فٝؿب بٗا عً ٢قدَ٘ اي ،٢ُٓٝثِ ٜدخٌ ٜدٙ
اي ٢ُٓٝفٝؿب بٗا عً ٢قدَ٘ ا٭ٜطس ،ثِ ٜدخٌ ٜد ٙايٝطس ٣فٝؿب بٗا عً ٢زنبت٘ اي ،٢ُٓٝثِ ٜدخٌ ٜدٙ
ايٜٚ ٢ُٓٝؿب بٗا عً ٢زنبت٘ ايٝطس ،٣نٌ ذيو يف قدح ثِ ٜدخٌ داخً ١إشاز ٙيف ايكدحٜٛ ٫ٚ ،قع ايكدح يف
ا٭زض فٝؿب عً ٢زأع ايسدٌ اير ٟأؾٝب بايعني َٔ خًف٘ ؾبٚ ١اسد. ٠
ايتاي١ٝ
نًـ يف َٛقٛع ايعني بعد اضتعساقا يًٓؿٛف ايٓب ١ٜٛايػسٜف ١أْٗا أغازت إىل اؿكا٥ل :
اؿكٝك ١ا٭ٚىل :إٔ ايعني ( مبعٓاٖا اير ٟتفُٗ٘ ايعاَٚ ١اـاؾ ) ١بتأثريٖا ايرٜ ٟػو ف ٘ٝايبعض ٜ٪ٜٚدٙ
ٚايطري٠
.
اٯخس ،ٕٚسل أ ٟإٕ هلا ٖرا ايتأثري املًشٛظ ٚيٝطت ُٖٚاّ نُا ٖ ٛاؿاٍ يف اؿطد ٚاهلاَ١
باملعا١ٜٓ
.
اؿكٝك ١ايجاْ :ٞإٔ ا٭ذ ٣ايرٜ ٟؿٝب ايػدـ املكسٚز ٜتِ
اؿكٝك ١ٝايجايج :١أْ٘ يه ٞنفف َٔ أثازٖا بعد سدٚثٗا فًٝػتطٌ ايعا ٔ٥أٜ ٚتٛقأ باملا ٤ثِ ٜػتطٌ املعني
املا٤
بريو .
ٚايط٪اٍ ايرٜ ٟتبادز إىل ايرٖٔ َا َٖٛ ٛقف ايعًِ اؿدٜح َٔ ٖر ٙاؿكا٥ل ايػسع ١ٝايج٬خ اييت ثبتت
طلٴ عٳٔٔ ايِٗٳٛٳ ٣إٕٔٵ ٖٴٛٳ إٔيٖا ٚٳسٵٞٷ ٜٴٛسٳ)٢
باؿدٜح ايٓب ٟٛايػسٜف َٔ ق ٍٛضٝد اـًل ضٝدْا قُد ٚ (:ٳَٳا ٜٳٓ ٹ
ٚقد نإ ثبٛتٗا بايطٓ ١ايٓب ١ٜٛبأدي ١قطعٚ ،١ٝقد ٚزدت بطسم عدٜدَ ٠تطاْدَ ٠تؿً ١ايطٓد ،مما هعًٗا
تؿٌ إىل سد ايتٛاتسٚ ،قبٌ إٔ ْطتطسد يف سدٜجٓا عٔ َٛقف ايعًِ اؿدٜح َٔ اؿكا٥ل ايػسعْ ١ٝكف ٚقف١
قؿريْ ٠طتعٝد يف أذٖآْا ْطاقات ايٛدٛد اييت ٜعٌُ فٗٝا ايعًِ ايتذسٜيب اؿدٜح يٓدسز َٓٗا إىل َٛقف٘
َٔ قك (١ٝايعني ) نُا اتفكت ز ١ٜ٩ايعًُا ٤عً ٢متٝص أزبعْ ١طاقات يًٛدٛد َتُٝص ٠متاّ ايتُٝصَ ،تداخً١
متاّ ايتداخٌ ٖٞ ،ايطاقٚ ١املادٚ ٠اؿٝاٚ ٠ايٓفظٚ ،قد خؿـ ايفهس اٱْطاْ ٞيهٌ َٓٗا عًُاّ ٜك ّٛبفسٚع٘
املدتًف ١عً ٢ايبشح يف نٌ ْطام ،فهإ عًِ ايفٝصٜا ٤يًبشح يف ايطاقٚ ١عًِ ايهُٝٝا ٤يًبشح يف املادٚ ٠عًِ
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ايٓفظ ثِ أدزى ايعكٌ ايبػس َٔٚ ٟثِ ايعًِ ايتذسٜيب إٔ
ا٭سٝا ٤يًبشح يف اؿٝاٚ ،٠عًِ ايٓفظ يًبشح يف :
ٖٓاى َٓاطل تداخٌ َٚعابس دخٚ ٍٛخسٚز بني ٖر ٙايٓطاقات ا٭زبع ١خؿـ يهٌ َعرب َٓٗا عًُاّ ٜبشح فٗٝا
ٚدا ٤انتػاف ٖر ٙاملعابس بأشََٓ ١تدزدَ ١ع تدزز ٖر ٙايٓطاقات يتبدأ بايعًِ املعين مبعرب ايطاقٚ ١املاد٠
ٚاملطُٸ ٢ايهُٝٝا ٤ايفٝصٜك )Physiochemistry (١ٝثِ املعٓ ٢مبعرب املادٚ ٠اؿٝاٚ ٠املطُ ٢بايهُٝٝا ٤اؿ ١ٜٛٝثِ
ا٭عؿاب
.
املعٓ ٢مبعرب اؿٝاٚ ٠ايٓفظ ٚاملطُ ٢عًِ ايٓفظ ايعؿيب أ ٚعًِ
ٚي ٛتأًَٓا ٖر ٙايٓطاقات يٛددْا أْٗا تبدأ يف ْطام ايطاق ١بطٝط ١غري َرتانُ ،١دقٝك ١غري فطُ،١
َٛسد ٠غري َتػانً ،١ثِ ترتانب ٚتتػانٌ إىل إٔ تهاد ته ٕٛدطُاّ يف ايفٛت ٕٛيتكسب َٔ ْطام املاد ٠اييت
تبدأ بطٝط ١غري َرتانَُٛ ١سد ٠غري َتػانً ١يف اٱيهرت ،ٕٚثِ ترتانب ٚتتػانٌ فته ٕٛايرز ،٠ثِ
ترتانب ٚتتػانٌ فته ٕٛاؾص ٤ٟايرٜ ٟهرب ٜٚتعكد إىل إٔ ٜؿٌ إىل أقؿ ٢تعكٝد ٙيف دص ٤ٟايربٚتني ،فإذا
ب٘ ٜكرتب َٔ ْطام اؿٝا ،٠فايربٚتٛب٬شّ َاد ٠اؿٝا ٠اييت تػانٌ دص٦ٜات ايربٚتني ،فإذا بدأت اؿٝا ٠بدأت
غًٚ ١ٝاسد ( ٠بسٚتٛب٬شّ )  ،بطٝط ١غري َرتانبَ ٫ٚ ١تػانً ،١ثِ دب فٗٝا ايرتنٝب ٚايتػه ٌٝيتؿٌ إىل
قُ ١تعكٝدٖا يف اـً ١ٝايعؿب ١ٝاييت تػهٌ قُ ١تػهًٗا يف املذ ايبػس ،ٟفإذا بٓا ْكرتب َٔ ْطام ايعكٌ
ٚايٓفظ٬ْٚ ،سغ ٖٓا إٔ ايتدزز َٔ ايتعكٝد َطسد ضٛا ٤يف ايٓطام ايٛاسد أ ٚبني ايٓطاقاتٚ ،فذأٚ ٠عً ٢قُ١
ايتعكٝد املطس ٜٓبع ايعكٌ ٚايٓفظ بَ ٬ادَ ٠س ٠أخسٚ ٣نأُْٗا طاقَ ٫ ١اد ٠هلا ،مما دعا ايعًُا ٤يف َٓتؿف
ْٗاٚ ١ٜأْ٘  ٫بد ٚإٔ ٜه ٕٛبني
ٖرا ايكسٕ ايعػس ٜٔ٭ٕ ٜتؿٛزٚا إٔ ْطاقات ايٛدٛد دا٥س ١ٜيٝظ هلا بدا. ٫ٚ ١ٜ
ايٓفظ ٚايطاق ١أ ٍٚايٓطاقات ٚآخسٖا ع٬قَٚ ١عابس عً ٢تؿٛز إٔ ٖر ٙايٓطاقات َتذاٚز ٠يف غهٌ دا٥سٟ
ٚته ٕٛايٓفظ يؿٝك ١بايطاق ١نُا ٖ ٞيؿٝك ١باؿٝاٚ ،٠بايفعٌ ْػأ يف ايسبع ا٭خري َٔ ٖرا ايكسٕ عًِ
ددٜد ٜبشح يف املعرب بني ايطاقٚ ١ايٓفظ مس ٞضٝهٛتسْٚهظ

(ٚ )Psychotronicsيف خ ٍ٬زبع ايكسٕ ا٭خري

ظٗست عد ٠عٛخ ٬َٚسعات غسٜبٖٚ ١اَ ١بٓٝت إٔ ؾطِ اٱْطإ طاقٚ ١إٔ ٖر ٙايطاق ١تتأثس ضًباّ ٚٱهاباّ
َٓٗا
بإَساز املاٚ ٤عً ٢دطِ اٱْطإ ْرنس :
خٛيٛدٚف
:
 -1دزاضٜٛ ١زٟ

ٜكٜٛ ٍٛز ٟخٛيٛدٚف (  ٖٛٚأخؿاٚ ٞ٥ظا٥ف اؾٗاش ايفطٛٝيٛد ٞايعؿيب

) :ؼٝط ظطِ اٱْطإ أْٛاع غت َٔ ٢اٱغعاع ايهٗسَٚػٓاطٝط ٞإ ٫إٔ ا٭ثس اير ٟقد ترتن٘ تًو املٛدات
 ثزصشف ِٓ ِٛعٛػخ اإلػدبص اٌؼٍّ ٟف ٟاٌمشآْ ٚاٌغٕخ  ،اإلػدبص ف ٟخغُ اإلٔغبْ  ،اٌسغذ ث ٓ١اٌٙذ ٞإٌجٚ ٞٛاٌؼٍُاٌسذ٠ش  ،األعزبر اٌذوزٛس  /خّغب ٞٚأزّذ اٌخّغب ٞٚأعزبر ثىٍ١خ اٌضساػخ خبِؼخ األص٘ش.
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ايٓابك ١عً ٢نٝإ اؿٛٝاْات يٝظ َفَٗٛاّ فُٗاّ نافٝاّٚ ،إىل داْب ٖر ٙايتأثريات اـازد ١ٝلد إٔ اؾطِ
ٜٛيٓد فا٫ت٘ ايهٗسَٚػٓاطٝط ١ٝايداخً ١ٝاـاؾ ١بٜ٘ ٫ٚ ،ؿٌ عًُٓا إ ٫إىل ايكً ٌٝعٔ نٝف ١ٝتفاعٌ ٖرٙ
اجملا٫ت ،بدأ ايعًُاٜ ٤عٝد ٕٚسطاباتِٗ يًتفِٗ ايؿشٝح يًعًُٝات اؿ ١ٜٛٝاييت مل تهٔ ايهُٝٝاٚ ٤سدٖا
ناف ١ٝيتفطريٖاَ ،جٌ اْتكاٍ ايٓبكات ايعؿب ١ٝبطسعٚ ١تبا ٜٔأغد بهجري َٔ فسد اْ٫تكاٍ َٔ خٍ٬
املٛؾ٬ت َٚجٌ اْكباض ايعك٬ت ٚاْكطاّ اـًٚ ،١ٝأخرياّ عًُ ١ٝايتفهري ،عٓد اْكطاّ اـً ١ٝاؿٛٝاْ ١ٝأَهٔ
زؾد اْبعاخ فٛتْٛات َٔ ايك ٤ٛغري املس َٔٚ ٞ٥ا٭غع ١فٛم ايبٓفطذٚ ١ٝنريو أَهٔ زؾد َٛدات فٛم
ؾٛت ١ٝتسددٖا َا بني ًَ ًَٕٛٝ 10ٚ ٕٛٝذبرب ١يف ايجاْٚ ،١ٝنريو أَهٔ زؾد َٛدات فٛم ؾٛت ١ٝتؿدز
ٚعٓدٖا تتػري اؾص٦ٜات ايربٚت ١ٝٓٝايهبري َٔ ٠غهًٗا بايكػط أ ٚاملط ،نُا ي ٛنٓت تطبل عًبَٔ ١
ايؿفٝح ،ثبت إٔ ٚدٛد اٱْطإ يف ظٌ اؾاذب ١ٝا٭زق ١ٝهعٌ ي٘ تفهري ٙاملتصٕ َع ٖر ٙاؾاذبٚ ،١ٝعٓدَا
ٚقعٛا زٚاد ايفكا ٤يف ظسٚف اْعداّ اؾاذب ١ٝأَهٔ إسداخ اْتعاّ يف أدٗصتِٗ اؿٚ ،١ٜٛٝيهٔ سدخ خًٌ
ًَشٛظ يف طسٜكْٚ ١ػاط تفهريِٖ ،أَهٔ ايٛؾ ٍٛإىل فو غفس ٠يتتابع ايطاق ١ايؿادز َٔ ٠املذ ٭دصأَ ٤
اؾٗاش ايعؿيب ؼسن٘ بٓا ٤عًَ ٢عً ١َٛيد ٣ايػدـ املدتربٜ ،تشسى عً ٢أضاضٗا ،ثِ مت قطع ٖرا اؾص٤
متاَاّ ٚفؿً٘ عٔ َٓطك ١أخر املعًَٛات َٔ املذٚ ،عسض ٖرا اؾص َٔ ٤اؾٗاش ايعؿيب يٓفظ ايػفسَٔ ٠
ايطاق ١اييت مت ايتٛؾٌ إيٗٝا ( ٚاييت أَهٔ إسداثٗا بطسٜك ١غري س ) ١ٜٛٝفأعطت ْفظ ا٫ضتذابٚ ١نأْٗا
ؾادزت عٔ ْفظ املذ َٔ ذات َسنص املعًَٛات.
 -2دزاض ١أزثسنٛضًس :أثبت أزثسنٛضًس أْ٘ ميهٔ ْكٌ املعًَٛات ٚايؿٛز عٔ طسٜل اؾًد ي ٛأَهٔ ؼًٜٗٛا
إىل غفس ٠طاق ١تٓتكٌ يف أطساف ا٭عؿاب ٚتؿٌ إىل املذ ،ست٢

قاٍ بٝرتنابتطا :إْين أقطِ ايعٛاٖس إىل

ٜٚك ٍٛهب أْ ٫كع يف خطأ ا٫عتكاد ايكد ِٜبأْ٘ ئ تهٕٛ
:
َهتػف١
.
ممهَٓٚ ١طتش ،١ًٝبٌ إىل َهتػفٚ ١غري
ٖٓاى َهتػفات ددٜدَ ٠طتكبٚ ،ّ٬ناْت ٖر ٙايعٛاٖس ٚغريٖا ايهجري إزٖاؾ ١دعت بعض َسانص ايبشٛخ يف
ايعامل إىل تبين ٖرا املٛقٛع ٚتهجٝف ايبشح سٛي٘ٚ ،نإ َٔ زٚاد ٖرا

اجملاٍ ايدنتٛز ٖريٚغَٛ ٞتٜٛاَا

( ٖٛٚعامل ٜاباْ ٞسؿٌ عً )ph.d. ( ٢يف عًِ ٚظا٥ف ا٭عكاٚ ٤عً )ph.d. ( ٢يف عًِ ايٓفظ َ ٖٛٚدٜس َعٗد
عًِ ايٓفظ ايدٜين بطٛن ، ) ٛٝاير ٟأدس ٣ايعدٜد َٔ ايتذازب ايعًُ ١ٝسٖ ٍٛرا املٛقٛع ْػست خٍ٬
 ثزصشف ِٛعٛػخ اإلػدبص اٌؼٍّ ٟف ٟاٌمشآْ ٚاٌغٕخ  ،اإلػدبص ف ٟخغُ اإلٔغبْ  ،اٌسغذ ث ٓ١اٌٙذ ٞإٌجٚ ٞٛاٌؼٍُ اٌسذ٠ش ،األعزبر اٌذوزٛس  /خّغب ٞٚأزّذ اٌخّغب ٞٚأعزبر ثىٍ١خ اٌضساػخ خبِؼخ األص٘ش.
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َٝ ًٜٞص ٖريٚغَٛ ٞتٜٛاَا بني ايػدـ ايعادٚ ٟغدـ غري عادٟ
ايطبعٓٝات َٔ ٖرا ايكسٕ ًْدؿٗا فُٝا :
مسا )Psi-ability( ٙغدـ ي٘ قدز ٠طاقْ ١ٝفط ١ٝداخًْٚ ،١ٝطتطُش٘ إٔ ْطُ٪َ ٘ٝقتاّ ( ايػدـ ايٓفط،) ٞ
فٛدد إٔ ( ايػدـ ايٓفط )ٞميهٓ٘ ايتشهِ يف بعض ٚظا٥ف  ٫إزاد ١ٜيًذٗاش ايعؿيبَ ،جٌ ضسع١

قسبات

ايكًب ٚضسع ١ايتٓفظٚ ،بعكِٗ اضتطاع إٔ ٜٛقف قسبات قًب٘ مخظ ثٛإ٫ٚ ،سغ إٔ ٖ ٤٫٪ا٭غداف
ايٓفط َٔ ِٖ ٕٛٝذ ٟٚايطبا٥ع ايتأًَٚ ١ٝايسٜاقات ايعكً ١ٝايٓفطٚ ١ٝأِْٗ َٓط ٕٚٛعً ٢أْفطِٗٚ ،أِْٗ قًًٛٝ
ا٫خت٬ط بايٓاع ،قً ًٛٝاؿسن ١اؿٝاتَُٗٓ ،١ٝه ٕٛيف ايتأٌَ ايعكً ٞايٓفطٚ ٞيٝظ ايتأٌَ ايعكًٞ
ايسٜاق ٞأ ٚايعًُ ٞأ ٚايفينٚ ،متهٔ ٖرا ايعامل َٔ زؾد ٚتطذ ٌٝبعض َ٪غسات عٔ ٚظا٥ف أعكا٤٫٪ٖ ٤
ا٭غدافَ ،كازْ ١با٭غداف ايعادٜني سٝح ظٗس اخت٬ف يف َعدٍ تدفل ايب٬شَا ٚضسع ١ايتٓفظ ٚاملكا١َٚ
اؾٗد ١ٜايهٗسب ١ٝيًذًد بني غدـ عادٚ ٟغدـ ْفط ،ٞثِ متهٔ ٖرا ايعامل َٔ َ٬سعَ ١ا ميهٔ إٔ
ٜٓتاب ايػدـ ايعاد َٔ ٟتأثري ايرتنٝص ايعكً َٔ ٞايػدـ ايٓفط ٞعً ٘ٝفٛدد إٔ ايرتنٝص ايعكًَٔ ٞ
ايػدـ ايٓفط ٞعً ٢غدـ عادٜ ٟطبب ي٘ خً ّ٬يف املكاٜٝظ ايج٬ث ١اييت قاضٗاَ ٖٞٚ ،عدٍ تدفل ايب٬شَا
ٚضسع ١ايتٓفظ ٚاملكا ١َٚاؾٗد ١ٜايهٗسب ١ٝيًذًدٚ ،قد اضتطاع إٔ ٜؿُِ أدٗص ٠دقٝك ١يكٝاع ايطاق ١فأثبت
إٔ ٖٓاى اْبعاخ يًطاق َٔ ١دطد ايػدـ ايٓفط ٖٞٚ ،ٞاييت تطبب ايتأثري عً ٢ايػدـ ايعادٚ ٟأْٗا
تٓبعح َٔ ب٪زات مساٖا ( غانساّ )()CHAKRAتٛدد عً ٢اَتداد اؿبٌ ايػٛنَ ٞع احملٛز ايطٛي ٞيٲْطإ،
ٚإٕ أغدٖا ْػاطاّ ٖ ٞايب٪ز ٠املٛدٛد ٠بني ايعٓٝني ٚاييت تكابٌ متاَاّ ايػد ٠ايٓداَ ١ٝف.٘ٝ

ؾٛز ٠سكٝك ١تبني اْبعاخ ايطاق َٔ ١دطِ اٱْطإ ؾٛزت بٛاضط ١أسد أدٗص ٠قٝاع ايطاق١
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ايتاي ٞا٭غداف ايعاد ٕٜٛغري قادز ٜٔعً ٢بعح ٖرٙ
ٚــ ٖريٚغَٛ ٞتٜٛاَا َعًَٛات٘ عً ٢ايٓش: ٛ
ايطاق ،١ا٭غداف املُٝص ٕٚميهِٓٗ إٜكاظ اْ٫بعاخ عٔ طسٜل ايرتنٝص أ ٚأثٓاَ ٤ا تٓتابِٗ َٔ سا٫ت ْفط١ٝ
غري َطتكس ٠أق ٣ٛايٓكاط امل٪ثس ٠يف ( ايػانسا ) ٖ ٞايب٪ز ٠اييت عً ٢اؾبٗ ١بني ايعٓٝني ،ايتأثري عً٢
ا٭غداف ٜعٗس ٚاقشاّٜ ٫ٚ ،بك ٢إ ٫إٔ ْكع املطُٝات املٓاضب ١عًَ ٢طُٝات ٖريٚغَٛ ٞتٜٛاَا ،إٕ ٖٓاى
أفسادّا قٜ ٌ٥٬تُٝص ٕٚبٛدٛد ب٪زات ْػطْ٫ ١بعاخ ايطاق ١فإذا ؾشب ذيو إٔ نإ ٖ ٤٫٪ا٭غداف
َٓطٜٛني عً ٢أْفطِٗ نجري ٟايتأٌَ فُٝا عٓد غريِٖ َٔ ايٓعِ ،نجري ٟايتأمل ايٓفط ٞعً ٢عدّ ٚدٛد
َجٌ ٖر ٙايٓعِ يدْ ،ِٜٗػطت عٓدِٖ ٖر ٙايب٪زاتٚ ،خاؾ ١ب٪زَ ٠ا بني ايعٓٝني ٚأؾبح ايػدـ َٔ ٖ٤٫٪
غدؿاّ ْفطّٝا عً ٢سد تعبري ٖريٚغ ٞأ ٚغدؿاّ عآّ٥ا عً ٢سد تعبري اؿدٜح ايٓب ٟٛايػسٜف فإذا َا
ؼسنت ْفظ ٖرا ايػدـ ايعا ٔ٥ػا ٙغدـ ذْ ٚعُٚ ١اضتهجسٖا عً ٘ٝؾدزت اْبعاثات َٔ ايطاق ١ذات
غفس ٠خاؾ َٔ ١ايب٪ز ٠بني ايعٓٝني ٚأثست عً ٢ايػدـ املعني فأفطدت زمت ضٝاٍ ايطاق ١يف دٗاش ٙايعؿيب أٚ
غري ٙفٝؿاسب ذيو خًٌ ٪ٜد ٟإىل َسض أ ٚأمل أ ٚفطاد أ ٚقعف أ ٚغري ذيو ٖٚرا َٖ ٛفٗ ّٛايعني متاَاّ
نُا ؾٛزٖا اؿدٜح ايٓب ٟٛايػسٜف.

ٜعٗس يف ايؿٛزَ ٠سانص ايطاق ١عً ٢اَتداد اؿبٌ ايػٛنٚ ٞاييت أغدٖا ْػاطاّ ٖ ٞايب٪ز ٠املٛدٛد ٠بني ايعٓٝني

فٌٗ ٜه ٕٛايع٬ز باملا٤؟ ز ٣ٚاٱَاّ َايو يف املٛطأ عٔ قُد بٔ أب ٞأَاَ٘ بٔ ضٌٗ بٔ سٓٝف أْ٘ مسع
ٜك ٍٛاغتطٌ أب ٞضٌٗ بٔ سٓٝف باـساز فٓصع دب ١ناْت عًٚ ٘ٝعاَس بٔ زبٝعٜٓ ١عس إيٚ ،٘ٝنإ ضٌٗ
أبا: ٙ
عاَس َا زأٜت ناي ٫ٚ ّٛٝدًد كبأ ٠عرزا ،٤فٛعو ضٌٗ َهاْ٘ٚ ،اغتد
غدٜد ايبٝاض سطٔ اؾًد ،فكاٍ :
ٚعه٘ ،فأخرب زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ بٛعه٘ ،فك: ٌٝي٘ َا ٜسفع زأض٘ٚ ،نإ قد انتتب يف دٝؼ،
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قايٛا عاَس بٔ زبٝع،١
فكاٍ ٌٖ تتُٗ ٕٛي٘ أسدّا :
فكايٛا :ي٘ ٖ ٛغري زا٥ح َعو ٜا زض ٍٛاهللٚ ،اهلل َا ٜسفع زأض٘ :
ٚقاٍ عٜ ّ٬كتٌ أسدنِ أخاٙ؟ أ ٫بسنت؟ اغتطٌ ي٘
فدعا ٙزض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ فتػٝغ عً: ٘ٝ
فػطٌ عاَس ٚدٗ٘ ٜٚدَٚ ٜ٘سفكٚ ٘ٝزنبتٚ ٘ٝأطساف زدًٚ ٘ٝداخً٘ إشاز ،ٙيف قدح ،ثِ ؾب عًٚ َٔ ٘ٝزا ،٘٥فربأ
قاٍ أ ٫بسنت؟ إٕ ايعني
ذيو إ ٫إٔ زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ :
ضٌٗ َٔ ضاعت٘ٚ ،يف زٚا ١ٜأخس ٣م: ٛ
سل ،تٛقأ ي٘ ،فتٛقأ ي٘ عاَس  ٚ ،املا ٤نُا َٖ ٛعسٚف ٜته َٔ ٕٛذز َٔ ٠ا٭نطذني ٚذزتني َٔ اهلٝدزٚدني،
ٜٚته ٕٛدص ٤ٟاملا ٤عً ٢غهٌ ٜػب٘ ايككٝب املػٓاطٝطٜ ٞه ٕٛي٘ قطب ضايب ٚقطب َٛدبٜٚ ،دٚز دص ٤ٟاملا٤
سْ ٍٛفط٘ بطسع ١نبري ٠نُا أْ٘ ٜدٚز س ٍٛاؾص٦ٜات ا٭خس ٣عًَ ٢طافات ثابت ١عٓد دزدات اؿساز٠
ايٛاسدٜٓٚ ،٠ػأ عٔ ذيو أْ٘ يف أ ٟؿعْ ١سَ ٣ج ّ٬نٛباّ َٔ املا ٤ًَٞ ٤ظص٦ٜات املا ٤يف َٛاقع كتًفَٔ ١
سٝح اػا ٙا٭قطاب ايطايبٚ ١املٛدبٖٚ ،١ر ٙاؿاي ١ػعٌ يًُاَ ٤كاَ ١َٚا يًدخ ٍٛإىل اـٜ٬ا ٚاْ٫طٝاب َع
ايطٝتٛب٬شّٚ ،قد أَهٔ يف ايعؿس اؿدٜح إثبات أْ٘ ي ٛعٛجل املا ٤بطاق ١تٴبعح َٔ فاٍ َػٓاطٝطَ ٞجّ٬
٭َهٔ اْتعاّ دصٝ٥ات٘ يف اػاٚ ٙاسد بايٓطب ١يًكطبني ايطايب ٚاملٛدب ٚيف ٖر ٙاؿاي ١أبد ٣املا ٤ظٛاٖس
غا ١ٜيف ايػساب ١باملكازْ ١ب٘ قبٌ ايتعد ،ٌٜفكد أَهٔ اضتدداّ ٖر ٙاملٝا ٙيف ع٬ز ايعدٜد َٔ ا٭َساض يف
اٱْطإ ٚاؿٛٝاْات نُا أدت إىل اضتدداّ ٖر ٙاملٝا ٙيف ع٬ز ايعدٜد َٔ ا٭َساض يف اٱْطإ ٚاؿٛٝاْات
نُا أدت إىل شٜاد ٠من ٛايدداز ٚشٜاد ٠إْتاد٘ َٔ ايبٝض ٚأدت إىل تكؿري َد ٠إْبات عدد نبري َٔ برٚز
اـكسٚات ٚايفانٗٚ ١احملاؾ ،ٌٝنُا شاد َعدٍ ايُٓ ٛيف ايٓباتات ٚنريو اجملُٛع اـكس ٟهلاٚ ،أٜٸاّ
ناْت ايتفطريات اييت ضٝكت يف ٖرا اجملاٍ فإٕ ٚدٛد ايطاق ١ٱعاد ٠تٓع ِٝدص٦ٜات املا ٤يف ٚقع َعني هعٌ
ٖرا املا ٤ذ ٚق ٠ٛاْطٝاب ١ٝخاؾ ١يًُسٚز يف بسٚتٛب٬شّ اـٜ٬ا اؿ ،١ٝمما وطٔ َٔ طاق ١اؿٝا ٠بٗا ٜٚؿًح
ضًٛنٗا اؿ،ٟٛٝنُا دا ٤ايتٛد ٘ٝايٓب ٟٛايػسٜف باضتدداّ املاٚ ٤إَساز ٙعً ٢ايب٪زات ايٓػط ١يف ايػدـ
ايعا ٔ٥بعد إٔ ٜعسف مبا أسدث٘ يف املعني ٚبعد إٔ ٜٓؿح ٜٚرنس مبا ضبب٘ ي٘ فتعٛد ايطاق ١املٓبعج َ٘ٓ ١إىل
ٚقع َفٝد ت٪ثس عً ٢املا ٤املَ٬ظ ي٘ عٓد ايػطٌ أ ٚايٛقٚ ،٤ٛخاؾ ١غطٌ ايٛد٘ ٱَساز املا ٤عً ٢ب٪ز ٠بني
ايعٓٝنيٚ ،عٓدَا ٜطتددّ ٖرا فٝؿب عً ٢دطد املعني زمبا ْكٌ ٖر ٙايطاق ١إىل ايربٚتٛب٬شّ فأؾًح َا نإ
قد فطد ْٚعِٓ َا نإ قد اْفسط َٚ،ا ٖرا إ ٫تؿٛز َبد ٞ٥وتاز إىل دزاض ١ايتفاؾ ،ٌٝيهٔ َا نسز ب٘ يف
ْٗا ١ٜقاقستٓا ٖ ٛإٔ ايعًِ قد أثبت إٔ ايعني سل ٚإٔ املا ٤ايرٜ ٟػتطٌ أٜ ٚتٛقأ ب٘ ايعاٜ ٔ٥فٝد يف إؾ٬ح
 عجك رخش٠دٗ ف٘ ٟزا اٌجسش .يجهخ جبيؼخ انُبطش
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املعني ٚغفاٚ ٤عهت٘ بإذٕ اهللٚ ،إٕ تسنت ايتفاؾٚ ٌٝايتفطريات يبشٛخ عًُ ١ٝأخس ٣قد ٜأت ٞبٗا ايصَٔ
املطتكبٌ .
ايجاْ ١ٝايسق ١ٝايػسع:١ٝ
:
ايٛض١ًٝ
َ ٖٞٚا ٜكسأ ٙايساق َٔ ٞأذناز َٚعٛذات َٔ أدٌ ايػفا َٔ ٤اٱؾاب ١بايعني أ ٚيدفع أذ ٟىػأَ ٙ
أْط ٞأ ٚدين أ ٚغريُٖاٚ ،ايتدا ٟٚبايسق َٔ ٞايعني أ ٚغريٖا َػسٚعٚ ،ايدي ٌٝعًَ ٢ػسٚعٝت٘ َٔ ايطٖٓٛٚ ١
سدٜح عا٥ػ – ١زق ٞاهلل عٓٗا – قايت  (:إٔ زض ٍٛاهلل  نإ ٜأَسٖا إٔ تطرتق َٔ ٞايعني )

ٚزٚت أّ

فكاٍ ( اضرتقٛا هلا فإٕ بٗا
املَٓ٪ني أّ ضًُ – ١زق ٞاهلل عٓٗا – إٔ ايٓيب  زأ ٣داز ١ٜيف ٚدٗٗا ضفع: ١
ْعس. )٠
ٚايسقٚ ١ٝا٭دع ١ٝاييت ذنسْاٖا إمنا ٖٚ ٞضا ٌ٥غسع ١ٝػًب اـري يٲْطإ أ ٚتدفع عٓ٘ ايػس ،مبػ١٦ٝ
اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ،يريو هب عً ٢اٱْطإ املطًِ إٔ ٜعتُد عً ٢اهلل

 أ ّ٫ٚثِ ٜأخر با٭ضباب اييت

َٓٗا
غسعٗا يعبادٚ، ٙقد أغرتط ايعًُا ٤غسٚطاّ َع ١ٓٝؾٛاش ايعٌُ بايسقْ ١ٝرنس :
ايػسط ا٭ :ٍٚإٔ ته ٕٛايسق ١ٝبآٜات َٔ ايكسإٓ ايهس ِٜأ ٚبه ّ٬ايسض ٍٛاهلل . 
ايػسط ايجاْ :ٞإٔ ته ٕٛايسق ١ٝبايًػ ١ايعسب ١ٝأ ٚمبا ٜعسف َعٓا َٔ ٙايًػات ا٭خس ،٣فً ٛناْت بًػ ١أعذُ١ٝ
ٜ ٫عسف َعٓاٖا  ٫ػٛش٫ ،ستُاٍ إٔ ٜؿاسبٗا ضشس أ ٚنفس.
ايػسط ايجايح :إٔ ٜعًِ املسٜض إٔ اهلل ٖ ٛايٓافع ٚايكاز ٚإٔ ايسقَ ١ٝا ٖ ٞإ ٫ضبب َٔ أضباب ا٫ضتػفا.٤
ايػسط ايسابع :أٜ ٫ؿاسب ايسق ١ٝن ّ٬ف ٘ٝغسى أ ٚذنس ملسد ٠ايػٝاطنيٚ،ايدي ٌٝعً ٢ذيو سدٜح عٛف بٔ
فكاٍ أعسقٛا عًٞ
فكًٓا ٜا زض ٍٛاهلل نٝف تس ٣ذيو ؟ :
َايو ا٭غذع ٞقاٍ (:نٓا ْسق ٞيف اؾاًٖ: ١ٝ

 ِٛعٛػخ اإلػدبص اٌؼٍّ ٟف ٟاٌمشآْ ٚاٌغٕخ  ،اإلػدبص ف ٟخغُ اإلٔغبْ  ،اٌسغذ ث ٓ١اٌٙذ ٞإٌجٚ ٞٛاٌؼٍُ اٌسذ٠ش  ،األعزبراٌذوزٛس  /خّغب ٞٚأزّذ اٌخّغب ٞٚأعزبر ثىٍ١خ اٌضساػخ خبِؼخ األص٘ش.
 أخشخٗ ِغٍُ ف ٟصس١سٗ ثششذ إٌ ، 405 /13 : ٞٚٛزذ٠ش سلُ (  ) 5684ثبة اعزسجبة اٌشل ِٓ ٟاٌؼٚ ٓ١إٌٍّخ ٚاٌسّخٚإٌظشح..
 فزر اٌجبس ٞششذ صس١ر اٌجخبس ٞالثٓ زدش اٌؼغمالٔ. 203 /10 : ٟيجهخ جبيؼخ انُبطش
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زقانِ ٫ ،بأع بايسقَ ٞا مل ٜهٔ ف ٘ٝغسى )

ٚهب إٔ ْٖٓٓ ٙٛا إىل أْ٘  ٫هٛش ايًذ ٤ٛإىل ايطشس٠

ٚاملػعٛذٚ ٜٔايهٗإ ٚايددايني ٚايعسافنيٚ ،ايرٜ ٜٔدع ٕٛتطدري اؾٔ ٚإَهاْٝاتِٗ يف ايع٬ز َٔ ايعني
ٚايطشسٚ ،هب ايًذ ٤ٛإىل اهلل أٚ ّ٫ٚإىل َٔٵ ٜعسفٕٛٳ بايعًِٔ ٚايؿ٬ح ٚايتك َٔ ٣ٛأدٌ ايسق ،١ٝ٭ْٗا ايسق ١ٝيف
سكٝك ١ا٭َس َا ٖ ٞإ ٫دعاٚ ، ٤ايدعاٜ ٤هَ ٕٛطتذاباّ َٔ املطًِ ايتك ٞايؿاحل  ،إٕ ايسق ١ٝايػسع ١ٝغفا ٤تاّ
ٚع٬ز ْافع َٔ اٱؾاب ١بايعني بإذٕ اهلل تعاىلٚ ،قد ذنس اهلل تعاىل إٔ يف ايكسإٓ ايهس ِٜغفا ٤يًٓاع قاٍ
تعاىل ٚ ٳ ٴْٓٳصٍِّٴ َٹٔٳ ايِكُسٵإٓٔ َٳا ٖٴٛٳ غٹفَا ٤ٳٚزٳسٵُٳِّ ْ١يًُِٴ٪ٵ ٹَٓٹنيٳ ٚٳٜ َ٫ٳصٜٔدٴ ايعٖايٹُٹنيٳ إٳ ٖ٫خٳطٳازاّ
:
-4

ايٛق :٤ٛفٝطٔ يع٬ز ايعني إٔ َ٪ٜس ايعا ٔ٥فٝتٛقأ ثِ ٜػتطٌ َٓ٘ املعني ملا ثبت َٔ سدٜح عا٥ػ١

زق ٞاهلل عٓٗا أْٗا قايت( نإ َ٪ٜس ايعا ٔ٥فٝتٛقأ ثِ ٜػتطٌ َٓ٘ املعني) ٚقد ضبل بٝإ نٝف ١ٝايػطٌ.

 أخشخٗ ِغٍُ ف ٟصس١سٗ ثششذ إٌ ، 408 / 13 : ٞٚٛزذ٠ش سلُ (  ) 5696ثبة :الثؤط ثبٌشلِ ٟب ٌُ ٠ىٓ ف ٗ١ششن . عٛسح اإلعشاء  :ا٠٢خ سلُ ( .) 82 عجك رخش٠دٗ ف٘ ٟزا اٌجسش .يجهخ جبيؼخ انُبطش
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املبخح اخلامس
بالعين
ـ
موقف التشريع الينين من جناية اإلصابة
قًٓا فُٝا ضبل إٔ ايفك٘ اٱض َٞ٬قد عسف دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني ٚاعترب أْٗا َٔ اؾٓاٜات املعٓ ١ٜٛاييت
تؿٝب اٱْطإ ،غ٬ف ايكٛاْني ايٛقع ١ٝاييت مل تتطسم يًذٓاٜات املعٓٚ ،١ٜٛأٖتُت باؾٓاٜات املادَٔٚ ،١ٜ
قُٔ ٖر ٙايتػسٜعات قاْ ٕٛايعكٛبات ٚاؾسا ِ٥ايُٝينٚ ،قد ذٖب بعض غساح ايكاْ ٕٛإىل عدّ ايتفسق ١بني
اؾٓاٜات املاد ١ٜأ ٚاملعٓ ،١ٜٛطاملا أْٗا مجعٝاّ تؿٝب اٱْطإ يف ْفط٘ أ ٚبدْ٘ ،ضٛا ٤ناْت اؾٓا ١ٜبطسٜك١
عُد ١ٜأّ بطسم أخس ٖٛٚ ،٣املطًو اير ٟضًه٘ ايكاْ ٕٛايُٝين سٝح مل ىؿـ أ ٟدٓاَ ١ٜع ١ٓٝضٛا٤
)ٟ
 . ، 243م .ع .
أناْت َاد ١ٜأّ َعٓ ( ١ٜٛاملاد٠
 َٔ ) 24(3قاْ ٕٛاؾساٚ ِ٥ايعكٛبات ايُٝين عً ٢ا٭سهاّ اـاؾ ١با٫عتدا ٤ض ١َ٬دطِ
سٝح ْؿت املاد٠
اٱْطإ بكٛهلاٜ (:عاقب بايكؿاف مبجٌ َا فعٌ نٌ َٔ اعتد ٣عً ٢غري ٙبأٚ ٟضٚ ١ًٝأؿل ظطُ٘ عُداّ
عاَٖ ١طتدمي ١بإٔ قؿِ ي٘ َفؿ ّ٬أ ٚقًع ي٘ عٓٝاّ أ ٚؾًِ ي٘ أذْاّ أ ٚأسدخ ب٘ دسساّ ميهٔ قبط َكداز ،ٙفإذا
اقتؿس فعٌ اؾاْ ٞعً ٢إذٖاب َعٓ ٢طسف أ ٚساضَ ١ع بكا ٤ايؿٛز ٠أ ٚإذا اَتٓع ايكؿاف أ ٚضكط يػري
ايعف ٛباجملإ ،عٛقب بايد ١ٜأ ٚا٭زؽ ٚاؿبظ َد ٫ ٠تصٜد عً ٢ضبع ضٓٛات ،أَا إذا أفك ٢ا٫عتدا ٤إىل عاٖ١
َطتدمي ١د ٕٚإٔ ٜكؿد اؾاْ ٞإسداثٗا فإْ٘ ٜعاقب باؿبظ َد ٫ ٠تصٜد عً ٢ث٬خ ضٓٛات فك ّ٬عٔ ايد١ٜ
ٚا٭زؽ عً ٢سطب ا٭سٛاٍ ) .
ٖٚر ٙايٓؿٛف عاََٚ ١طًكٜ ١دخٌ فٗٝا اؾٓاٜات املادٚ ١ٜاملعَٓ ٖٛٚ ،١ٜٛا ذٖب إي ٘ٝغساح ايكإْٛ
ايُٝين سٝح قايٛاْٚ (:عتكد بإٔ ٖرا اٱط٬م أٚىل ،يهٜ ْ٘ٛطتٛعب ناف ١اؿا٫ت املُهٓ ١يف ٖرا ايػإٔ) .
 ٫ٚ ٫فع ّ٬باملعٓ ٢املعتادٚ ،إمنا
ٚدٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني تعترب َٔ ايتؿسفات املعٓ ٖٞٚ ١ٜٛاييت  ٫ته ٕٛقّ ٛ
ٖ ٞاضتدداّ يًٛضا ٌ٥ذات ايؿً ١باؾاْب ايٓفط ٞأ ٚايرٖينٜٚ ،دخٌ يف ذيو سا٫ت ايطشس ٚايػعٛذ٠
ٚايتٓ ِٜٛاملػٓاطٝطٚ ٞغريٖا َٔ ا٭ضايٝب ذات ايتأثري ايسٚسٞ

 ششذ لبٔ ْٛاٌدشائُ ٚاٌؼمٛثبد – اٌمغُ اٌخبص – خشائُ اإلػزذاء ػٍ ٝاألشخبص ألعزبرٔب اٌذوزٛس /ػٍ ٟزغٓ اٌششف: ٟ ، 179اٌغجؼخ اٌثبٔ١خ٘ 1417 ،ـ  ،َ 1996 -داس إٌّبس ِصش.
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 َٔٚخْ ٍ٬ـ ٖر ٙاملادٜ ٠تكح يٓا دًٝاّ إٔ ايكاْ ٕٛايُٝين مل ٜتطسم ؾٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني ؾساس١
ٚإمنا قاٍ(فعٌ نٌ َٔ اعتد ٣عً ٢غري ٙبأٚ ٟض ) ١ًٝفتدخٌ ايٛضا ٌ٥املادٚ ١ٜاملعٓٚ ١ٜٛاٱؾاب ١بايعني َٔ
ايٛضا ٌ٥املعٓٚ ،١ٜٛمبا أْ٘ مل ٜتطسم ايكاْ ٕٛؾساس ١إىل دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني فإٕ َٛقف٘ ضٝهْ ٕٛفظ
َٛقف ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬مبٛدب ْـ املاد َٔ ) 3 ( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايُٝين اييت تكٍٛ

 (:إٔ ايػسٜع١

ايتػسٜعات )
.
اٱضَ ١َٝ٬ؿدز مجٝع
ذيو ميهٔ إٔ ْك ٍٛإٔ ايكاْ ٕٛايُٝين ٜػٛب٘ قؿٛز تػسٜع ٞهب عً ٘ٝإٔ ٜت٬فا ٙيف تعد٬ٜت
ٚبٓا ٤عً: ٢
قادَٚ ١إٔ ٜٓـ ؾساس ّ١عً ٢ػس ِٜا٭فعاٍ املعٓ ١ٜٛنذٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني ٚدٓا ١ٜايطشسٚ ،إٔ ٜكع هلُا
دصا ٤زادعْ ،عساّ يتفػٖ ٞر ٙاؾٓاٜات يف اجملتُع ايُٝين بػهٌ ًَفت يٓعسٚ ،خاؾ ١يف املٓاطل ايسٜف١ٝ
ايٓا ،١ٝ٥نريو ْطتٓتر َٔ ْـ املاد ٠إٔ دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني ؼدخ بكؿد َٔ ايعاٚٚ ٔ٥قد ؼدخ بدٕٚ
بكٛهلا (أَا إذا أفك ٢ا٫عتدا ٤إىل عاٖ١
قؿد ٚغايباّ ؼدخ بد ٕٚقؿد ايعاَ ٖٛٚ ٔ٥ا أغاز إيْ ٘ٝـ املاد: ٠
َطتدمي ١د ٕٚإٔ ٜكؿد اؾاْ ٞإسداثٗا فإْ٘ ٜعاقب باؿبظ َد ٫ ٠تصٜد عً ٢ث٬خ ضٓٛات فك ّ٬عٔ ايد١ٜ
ا٭سٛاٍ )
.
ٚا٭زؽ عً ٢سطب
ٚبٓا ٤عًَ ٢ا ضبل فعكٛب ١دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني عكٛب ١تعصٜس ٖٛٚ ١ٜاؿبظ َد ٫ ٠تصٜد عٔ ث٬خ ضٓٛات
فك ّ٬عٔ ايدٚ ١ٜا٭زؽ عطب َكتك ٢ساٍ اؾاْ ٞدطاَ ١اؾسمي.١

 ٔف ٟاٌّشخغ اٌغبثك .181 :يجهخ جبيؼخ انُبطش
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املبخح السادس
بالعين
ـ
عقوبة جناية اإلصابة
اإلسالمي
:
بالعين يف الفقى
ـ
أوالً عقوبة جناية اإلصابة
:
أختًف ايفكٗا ٤يف عكٛب ١دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني  ٖٞ ٌٖٚعكٛب ١سد ١ٜأّ عكٛب ١تعصٜس ١ٜ؟ َٚا سهِ َٔ
ايتايٞ
أؾاب غري ٙبايعني ٚاعرتف بكتً٘ ؟ ٚضٛف ْبني أقٛاٍ ايفكٗا ٤يف ذيو عً ٢ايٓش: ٛ
ايك ٍٛا٭ٜ :ٍٚس ٣أْ٘ إذا اعرتف ايعا ٔ٥بكتٌ ايػدـ املعني فعكٛبت٘ عكٛب ١سد ٖٞٚ ١ٜايكؿاف أ ٚايد ١ٜإذا
أْدز ٨ايكؿاف بأ ٟضبب َٔ ا٭ضباب أ ٚإذا تهسز َٓ٘ إؾابت٘ يٰخس ٜٔبايعني عٝح ٜؿري ذيو عاد ٠ي٘ٚ ،إ
سهِ ايعا ٔ٥نشهِ ايطاسس  ٖٛٚق ٍٛبعض املايه. ١ٝ
ايك ٍٛايجاْٜ :ٞس ٣إٔ عكٛب ١ايعا ٔ٥ايد ١ٜإذا ناْت إؾابت٘ يػري ٙقد ٚقعت بػري اختٝاز ، ٙأَا إذا تعُد ايعأ٥
إؾاب ١املعني بايعني ٚقتً٘ فإْ٘ هٛش يٛي ٞايدّ إٔ ٜكتٌ ايعا ٔ٥بايعني  ٫بايطف إٕ قدز عً ٢ذيوٚ ،إٔ ايفسم
بني ايكتٌ بايعني ٚايكتٌ بايطشس إٔ ايكتٌ بايطشس ٜكتٌ غايباّ غ٬ف ايكتٌ بايعني فإْٗا  ٫تكتٌ غايباّ ٖٛٚ
ق ٍٛبعض اؿٓابً. ١
ايك ٍٛايجايحٜ :س ٣أْ٘ يٝظ عً ٢ايعا ٔ٥قؿاف  ٫ٚد ٫ٚ ١ٜنفاز ٠ست ٢ي ٛاعرتف بأْ٘ قتٌ ايػدـ املعني
بايعني ،٭ٕ اٱؾاب ١بايعني  ٫ت٪د ٟإىل ايكتٌ غايبّا  ٫ٚتعد ًَٗهٚ ، ١إٔ اؿهِ بايكؿاف أ ٚايد ١ٜإمنا ٜرتتب
ايٓ ٫ ٟٚٛقؿاف
"
عًَٓ ٢كبط عاّ دَ ٕٚا ىتـ ببعض ايٓاع يف بعض ا٫سٛاٍ مما  ٫اْكباط ي٘ قاٍ:
 ٫ٚد ٫ٚ ١ٜنفاز ،٠٭ٕ اؿهِ إمنا ٜرتتب عًَٓ ٢كبط عاّ دَ ٕٚا ىتـ ببعض ايٓاع يف بعض ا٭سٛاٍ
فُٝا  ٫اْكباط ي٘ ،نٝف ٚمل ٜكع َٓ٘ فعٌ أؾٚ ،ّ٬إمنا غاَ ١ٜا ف ٘ٝسطد ٚمتٔ شٚاٍ ايٓعُٚ ،١أٜكّا فايرٟ

 فزر اٌجبس٠ ٞششذ صس١ر اٌجخبس 252 /10 : ٞسلُ 5740 ِغبٌت أ ٌٟٚإٌ ٝٙف ٟششذ غب٠خ إٌّز.225 /6 : ٝٙيجهخ جبيؼخ انُبطش
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اؿٝا ٖٛٚ ٠قٍٛ
ٜٓػأ عٔ اٱؾاب ١بايعني سؿَ ٍٛهس ٙٚيريو ايػدـٜ ٫ٚ ،تعني ذيو املهس ٙٚيف شٚاٍ "
ايػافع. ١ٝ
وتوجيوى
:
الرتجيح
َٔ خ ٍ٬ايٓعس يف أقٛاٍ أٌٖ ايعًِ ٚايتأٌَ يف أديتِٗ ٚتعً٬ٝتِٗ تبني يٓا َٔ ا٭قٛاٍ اييت تطُ ٔ٦ايٗٝا
ايٓفظ ٜٚطرتٜح ايٗٝا ايكُري ايك ٍٛبعدّ ايكؿاف ٚايدٚ ١ٜايهفاز ،٠٭ٕ َطأي ١ايعني َطأي ١غٝب ١ٝيف
طسٜك ١ؾدٚزٖا ٚيف إؾابتٗا يًُع ٫ٚ ،ٕٛٝتؿًح فٗٝا ب ٫ٚ ١ٓٝإقساز ،أَا اٱقساز ف ٕ٬سدٚخ ايعني غرب
َػاٖد ٠نايكتٌ باملجكٌ ٚاحملدد ٚمُٖٛاٚ ،أَا عدّ ثبٛتٗا بايب ١ٓٝفٮٕ َا مل ٜؿح ف ٘ٝاٱقساز مل ٜجبت
سهُ٘ بب َٔ ١ٓٝباب أٚىلٚ ،يٝظ َعٓ ٢ذيو إٔ ٜرتى ايعا ٔ٥بد ٕٚدصا ،٤بٌ ٜعاقب بعكٛب ١تعصٜس ،١ٜفٓٝبػٞ
يٲَاّ َٓع٘ ٜٚأَس ٙمب٬شَ ١بٝتٜ٘ٚ ،عط َٔ ٘ٝبٝت َاٍ املطًُني إٕ نإ فكرياّ ،٭ٕ إٜكاع ايكسز بايٓاع
ٚاملَٓ٪ات . ).
.
قسّٚ ،إٜرا ِٖ٩أَس عع ِٝعٓد اهلل تعاىل قاٍ دٌ ثٓاٚ ( ٙ٩اير٪ٜ ٜٔذ ٕٚاملَٓ٪ني
ٚقاٍ  ٫ (: قسز  ٫ٚقساز ) نُا إٔ ٖٓاى فسق ّا نبرياّ بني دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني ٚدٓا ١ٜاٱؾاب١
بايطشس فايطشس أَس خازز عٔ ذات ايطاسسٜ ٖٛٚ ،تعًِ ايطشس ،ثِ إٔ ايطاسس عٓد قٝاَ٘ بعًُ ١ٝايطشس
ميازع أفعاَ ّ٫ع ٫ ١ٓٝميازضٗا إ ٫ايطاسس ٜٚرتتب عًٖ ٢ر ٙاملُازض ١تأثري يف املطشٛز إذا َا أذٕ اهلل قاٍ
تعاىل (َٚا ِٖ بكاز ٜٔب٘ َٔ أسد إ ٫بإذٕ اهلل) أَا ايعا ٔ٥فإْ٘ عٓد َا ٜٓعس إىل املعني ٜٚؿٝب٘ فإْ٘ إمنا
:
ميازع دازد َٔ ١دٛازس٘  ٖٞٚايعني ،فإذا أؾٝب املعني َٔ ٖر ٙايٓعسٚ ٠تؿادف ايتأثري َٓٗا ،يػدـ َٔ
ا٭غداف فإٕ ذيو ضبب زبط٘ اهلل باملطبب َٓ٘ ٜ ٫تٛقف عً ٢ايتعًِ أ ٚاملٗاز ٠أ ٚايتدزٜب أ ٚايرنا ،٤ثِ إٔ
ايعا ٔ٥يٝظ ٖ ٛيف نٌ أسٛاي٘ ذْباّ نُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓطب ١يًطاسسٚ ،ايدي ٌٝعً ٢ذيو إٔ ايسض  ٍٛعٓدَا
 سٚضخ اٌغبٌج، 348 /9 :ٌٍٕٞٚٛ ٓ١فزر اٌجبس ٞششذ صس١ر اٌجخبس ٞالثٓ زدش اٌؼغمالٔ 252 /1 :ٟسلُ .5740 عٛسح األزضاة .58 : أخشخٗ اثٓ ِبخٗ ػٓ ػجبدح اٌصبِذ ثشلُ ( ٚ )3340ػٓ اثٓ ػجبط ثشلُ (  ٛ٘ٚ )3341ػٕذ أزّذ ف ٟاٌّغٕذ 313 /1 :سلُ( ٚ )3867سٚاٖ اٌجٙ١م ٟف ٟاٌغٕٓ ػٓ ػجبدح ثٓ اٌصبِذ ،156 /6 :ثشلُ ( ٚ )11657لذ س٘ ٞٚزا اٌسذ٠ش ِٓ عشق ػذ٠ذح ِٕٙب:
عش٠ك أث ٟعؼ١ذ اٌخذس ٞػٕذ اٌسبوُ  ،3345 :ثشلُ ( ٚ )3345اٌذاس لغٕ ،77 /3 : ٟثشلُ ٚ ،388اٌجٙ١م ٟف ٟاٌغٕٓ  69 /6 :ثشلُ
ٚ ،307عش٠ك ػبئشخ ػٕذ اٌذاس لغٕ 334 /4 :ٟثشلُ ( ٚ ، 83اٌغجشأ ٟف ٟاألٚعظ ٠شلُ  ،307لبي اثٓ اٌصالذ٘ :زا اٌسذ٠ش
أعٕذٖ اٌذاس لغٕٚ ِٓ ٟخِٚ ،ٖٛدّٛػٙب ٠م ٞٛاٌسذ٠ش ٠ٚسغٕٗٚ ،لذ رمجٍٗ خّب٘١ش أً٘ اٌؼُ ٚاززدٛا ثٗ ،أٔظش :خبِغ اٌؼٍَٛ
٘ 1408ـ ٚزغٕٗ األٌجبٔ ٟف ٟصس١ر اٌدبِغ
ٚاٌسىُ الثٓ سخت اٌسٕجٍِ ،ٟئعغخ اٌّىزت اٌثمبف١خ ،ث١شٚد ،اٌغجؼخ األٌٝٚ
اٌصغ١ش ٚص٠بدرٗ  ،زذ٠ش سلُ (  ،) 7517خّؼ١خ از١بء اٌزشاس اإلعالِ ،ٟاٌغجؼخ اٌثبٌثخ ػبَ . َ2000
 عٛسح اٌجمشح  :ا٠٢خ سلُ 102 :يجهخ جبيؼخ انُبطش
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ذنس ايعني بأْٗا سل مل ٜعترب ايعا ٔ٥فسَاّ ٚإمنا ٜعترب يف عداد ايفطام أ ٚايعؿا ،٠بٌ إٕ ايعني قد تكع َٔ
ايػدـ عًْ ٢فط٘ أ ٚأًٖ٘ أَ ٚاي٘ قاٍ  (: إذا زأ ٣أسدنِ َا ٜعذب٘ يف ْفط٘ أَ ٚاي٘ فًٝربى عً ،٘ٝفإٕ
ايعني سل ) .
يريو فإٕ ايباسح ٜسدح ايك ٍٛايجايح ايكا ٌ٥بأْ٘ يٝظ عً ٢ايعا ٔ٥قؿاف  ٫ٚد ٫ٚ ١ٜنفازٜٚ ،٠عاقب
بعكٛب ١تعصٜس ١ٜإذا عسف باٱؾاب ١بايعنيٚ ،ستٜ ٫ ٢رتى بد ٕٚعكابٚ ،هب عًٚ ٢ي ٞأَس املطًُني َٓع٘ َٔ
كايط ١ايٓاع ٚإيصاَ٘ بًص ّٚبٝت٘ٚ ،إذا نإ فكرياّ قسز ي٘ َستباّ ٜهف ،٘ٝ٭ٕ ايكسز اير ٟوؿٌ َٔ َداخًت٘
يًٓاع ٚاخت٬ط٘ بِٗ أغد َٔ قسز اجملر ّٚاير ٟأَس عُس

 مبٓع٘ َٔ كايط ١ايٓاعٚ ،أغد َٔ ايجّٛ

ٚايبؿٌ ايرَٓ ٟع ايػازع أنً٘ َٔ سكٛز اؾُاع ٫ٚ ١ىف ٢عً ٢عاقٌ َا يًعني َٔ خطس ععٚ ِٝقسز
دط ِٝعً ٢ا٭فساد ٚاؾُاعات فايرٜٓ ٟبػ ٞعً ٠٫ٚ ٢ا٭َس َٓع َٔ عسف بايعني َٔ كايط ١ايٓاعٚ ،إدبازٙ
عً ٢ايبكا ٤يف بٝت٘ ،ي٪ٜ ٬٦ذ ٟايٓاع بعٚ ،٘ٓٝايٛقا٥ع ٚايػٛاٖد عً ٢قسز ايعني أنجس َٔ إٔ ؼؿسٚ ،أغٗس
َٔ إٔ ترنس ،فُٔ ايٓاع َٔ ٜؿٝب بع ٘ٓٝفٛٝقف ضٝاز ٠أ ٚسٛٝإ عٔ ايطري ،أٜ ٚؿٝب إْطاْاّ باملسض أٚ
ا٭ ٍٚاٱقساز َٔ
أَس: ٜٔ
اؿٛادخ ٚغري ذيو نجري ،أّ عٔ نٝف ١ٝإثبات دٓا ١ٜاٱؾاب ١فإْٗا تجبت بأسد :
ٚايجاْ ٞايب َٔٚ ١ٓٝأُٖٗا ايػٗٛد ،نُا يف سدٜح ضٌٗ بٔ
:
ايعا ٖٛٚ ٔ٥نُا ٜك ٍٛايفكٗا ٤ضٝد ا٭دي،١
ايطابل
.
سٓٝف
الينين
:
بالعين يف القانون
ـ
ثانياً عقوبة جناية اإلصابة
:
قًٓا فُٝا ضبل إٔ ايكاْ ٕٛايُٝين مل ٜتطسم ؾساس ١إىل عكٛب ١دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني ٚإمنا ذنسٖا قُٓاّ
ٚض ١ًٝفتدخٌ ايٛضاٌ٥
 . 23(4م .ع ٚ ) ٟاييت دا ٤فٗٝا (فعٌ نٌ َٔ اعتد ٣عً ٢غري ٙبأ) ٟ
يف ْـ املاد٠
املادٚ ١ٜاملعٓٚ ١ٜٛاٱؾاب ١بايعني َٔ ايٛضا ٌ٥املعٓ ،١ٜٛنريو ْطتٓتر َٔ ْـ املاد ٠إٔ دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني
ؼدخ بكؿد َٔ ايعاٚٚ ٔ٥قد ؼدخ بد ٕٚقؿد ٚغايباّ ؼدخ بد ٕٚقؿد ايعاَ ٖٛٚ ٔ٥ا أغاز إيْ ٘ٝـ املاد٠
بكٛهلا ( أَا إذا أفك ٢ا٫عتدا ٤إىل عاَٖ ١طتدمي ١د ٕٚإٔ ٜكؿد اؾاْ ٞإسداثٗا فإْ٘ ٜعاقب باؿبظ َد٫ ٠
:
تصٜد عً ٢ث٬خ ضٓٛات فك ّ٬عٔ ايدٚ ١ٜا٭زؽ عً ٢سطب ا٭سٛاٍ )ٚ ،بٓا ٤عًَ ٢ا ضبل فعكٛب ١دٓا١ٜ
 وزبة األروبس ٌٍٕ٘، 273 : ٞٚٛبِش سلُ  ،3رسم١ك ٚرخش٠ح األعزبر ػجذاٌمبدس األسٔبإٚط. صس١ر ِغٍُ ثششذ إٌ.173 / 14 :ٞٚٛيجهخ جبيؼخ انُبطش
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اٱؾاب ١بايعني يف ايكاْ ٕٛاي ُٔٝعكٛب ١تعصٜس ٖٛٚ ١ٜاؿبظ َد ٫ ٠تصٜد عٔ ث٬خ ضٓٛات فك ّ٬عٔ ايد١ٜ
ٚا٭زؽ عطب َكتك ٢ساٍ اؾاْ ٚ ٞدطاَ ١اؾسميٚ ،١نإ َٔ ا٭سس ٣عً ٢املػسع ايُٝين إٔ ور ٚسرٚ
فكٗا ٤ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬إٔ ٜ ٫كٝد ايعكٛب ١بج٬خ ضٓٛات ٭ٕ خطس ايعاَ ٔ٥طتُس ٚف ٘ٝقسز باملؿًش١
ايعاَٚ ١إٔ ٜه ٕٛعصٍ ايعا ٔ٥عٔ أعني ايٓاع بؿٛز ٠دا.١ُ٥
اخلامتة
:
ايباسح
:
ٚفٗٝا خ٬ؾ ١بأِٖ ايتٛؾٝات ٚاملكرتسات اييت تٛؾٌ إيٗٝا
تبني يٓا َٔ اضتعساض َفسدات دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني ،إٔ ايعني سل ٫ٚ ،غو أْٗا يف بعض ايٓاع دٕٚ
بعضٚ ،إٔ ايعا ٔ٥قد ٜتعُد اٱؾاب ١بايعني فٝشؿٌ ايكسزٚ ،قد ٜ ٫تعُد اٱؾاب ١فتكع َٓ٘ بػري قؿد
فٝشؿٌ ايكسزٖٓٚ ،اى َٔ وا ٍٚاٱؾاب ١بايعني ٜ ٫ٚكدز عًٗٝاَٚ ،عً ّٛأْ٘ ٜ ٫كع غ٦ٝاّ إ ٫بإذٕ اهلل
ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٚيهٔ ايػازع اؿه ِٝأَسْا ٚأزغدْا إىل ا٭خر با٭ضباب  ٫ا٫عتكاد بٗا ،٭ٕ اهلل ٖ ٛايٓافع
ٚايكاز.
 َٔٚخٖ ٍ٬را ايبشح ضسدْا سكٝك ١دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني ٚٚضا ٌ٥ايٛقاَٗٓ ١ٜا ٚٚضا ٌ٥ايع٬زَ ،ع ذنس
ايدي ٌٝايػسع ٞيهٌ ٚض ،١ًٝنُا بٓٝا َٛقف ايعًِ اؿدٜح َٔ دٓا ١ٜاٱؾاب ١بايعني َٛٚقف فكٗا ٤ايػسٜع١
ٚعكٛباتٗا
.
اٱضٚ ١َٝ٬ايتػسٜع ايُٝين َٔ ٖر ٙاؾاْ١ٝ
ايتاي١ٝ
ٚيف قَ ٤ٛا ضبل تٛؾٌ ايبشح إىل ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات :
أوالً النتائج :
:
أُٖا
تٛؾٌ ايبشح إىل ْتا٥ر عدْ ٠رنس :
 - 1تٛؾٌ ايبشح َٔ خ ٍ٬ا٭دي َٔ ١ايهتاب ٚايطٓ ١اييت ديت عً ٢إثبات سكٝك ١اٱؾاب ١بايعني ٚأْٗا
ٚاـٝا٫ت .
.
تؿٝب اٱْطإ ٚاؿٛٝإ ٚيٝطت َٔ مجً ١ا٭ٖٚاّ
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 - 2أظٗس ايبشح إٔ املٓهس ٕٚؿكٝك ١اٱؾاب ١بايعني يٝظ َعِٗ دي ٌٝغسع ٞأ ٚعكًٚ ٞإمنا فسد غو
ٚاضتبعاد فكط.
 - 3اثبت ايبشح إٔ اٱؾاب ١بايعني قد ته َٔ ٕٛاملطًِ ٚايهافس عً ٢سد ضٛا ٫ٚ ٤ؽتًف باخت٬ف
ايد.ٜٔ
 - 4أند إٔ ايعاٜ ٫ ٔ٥عترب فسَاّ  ٚإمنا ٜعترب غدـ دإ ٚعاف ٜٚه َٔ ٕٛتعداد ايفطام ٚايعؿا.٠
 - 5تٛؾٌ إىل إٔ ٖٓاى ٚضا ٌ٥غسع ١ٝيًٛقا َٔ ١ٜايعنيٚ ،أخس ٣يًع٬ز َٓٗاٚ ،هب عً ٢املطًِ ا٭خر
بٗا د ٕٚغريٖا.
 - 6أتكح َٔ ايبشح إٔ ٖٓاى ٚضا ٌ٥غري غسعًٜ ١ٝذأ إيٗٝا بعض املطًُني قعاف اٱميإ يًٛقأَ ١ٜ
ايعني ٚع٬دٗاٚ ،هب عً ٢املطًِ عدّ ا٭خر بٗا ٚا٫بتعاد عٓٗا.
 - 7أند ايبشح إٔ ايعاٜ ٔ٥عد َٔ عداد ايفطام ٚايعؿاٜ ٫ٚ ٠عد فسَاّ ،بٌ داْاّ ٚعاؾٝاّ.
 - 8أثبت ايبشح أْ٘  ٫هٛش ايبت ١ايرٖاب إىل ايهٗٓٚ ١ايعسافني ٚايطشسٚ ٠املػعٛذ َٔ ٜٔأدٌ ايع٬ز أٚ
ايٛقا َٔ ١ٜايعني.
 - 9اتكح َٔ ايبشح دٛاش سبظ ايعا ٔ٥تعصٜساّ  ٫سداّٚ ،أْ٘ يٝظ عً ٘ٝقؿاف  ٫ٚنفاز ٫ٚ ٠د ١ٜيف
أزدح ا٭قٛاٍٚ ،يهٔ إذا عسف ايعا ٔ٥بإؾابت٘ بايعني ٚتهسز َٓ٘ ذيو فعًٚ ٢ي ٞاملطًُني سبط٘ َٔ
باب ايتعصٜس ٚايتأدٜبٚ ،إعطا ٘٥زاتب ٜهف َٔ ٘ٝبٝت َاٍ املطًُني ،٭ٕ سبط٘ عٔ عاَ ١املطًُني ف٘ٝ
دفع ايكسز عِٓٗٚ ،دفع ايكسز عٔ املطًُني َكؿد َٔ َكاؾد ايػسٜع ١اٱض. ١َٝ٬
التوصيات
:
ثانياً
:
ٜٛ - 1ؾ ٞايباسح نٌ َطًِ َٚطًُ ١اٱيتصاّ بتعايني اٱض ّ٬اؿٓٝفٚ ،خاؾ ١فُٝا ىـ ايعنئَ ،
أذناز ايؿباح ٚاملاٚ ،٤ا٭خر بايسق ١ٝايػسع ،١ٝفإْٗا سؿاْ ١يًػدـ َٔ ناف ١املؿا٥ب ٚايػسٚز.
 - 2ؼرٜس املسق ٢املؿابني بايعني غطٛز ٠ايرٖاب إىل ايهٗٓٚ ١ايطشس ،٠٭ٕ يف ذيو فطاد عكا٥دِٖ،
َع بٝإ ايٓؿٛف ايٛازد ٠بايتشرٜس يف ذيو.
 - 3إزغاد ايٓاع ٚترنريِٖ بأُٖ ١ٝايرنس ٚا٭ٚزاد ايػسع ١ٝففٗٝا سفغ ايٓفظ ٚاملاٍ َٔ ايػسٚز
ٚاٯفات نًٗا.
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ٜٛ - 4ؾ ٞايباسح املػسع ايُٝين بإٔ ورٚا سرٚا فكٗا ٤ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬بٓـ ؾساس ١عً ٢تعصٜس
ايعا ٔ٥إذا عسف ٚاغتٗس أْ٘ ٜؿٝب ا٭خس ،ٜٔ٭ٕ دفع املكاز عٔ املطًُني َكؿد َٔ املكاؾد ايعاَ١
يًػسٜع ١اٱض.١َٝ٬
واملصادر
:
أهه املرجع
 - 1اٌمشآْ اٌىش.ُ٠
 - 2رفغ١ش اثٓ وث١شٌ :إلِبَ أث ٟاٌفذاء اٌسبفؼ ثٓ وث١ش اٌذِشم ٟاٌّزٛف٘ 774 ٟـ ٔ ،غخخ خذ٠ذح ثبششاف ِىزت
اٌجسٛس ٚاٌذساعبد ف ٟداس اٌفىش ،اٌغجؼخ األ.ٌٟٚ
 - 3اٌدبِغ ٌألزىبَ اٌمشآْ ٌٍمشعجِ :ٟسّذ ثٓ أزّذ األٔصبس ٞاٌمشعج ٟاٌّزٛف٘ 671 ٟـ رسم١ك عبٌُ ِصغفٝ
اٌجذ ،ٞٚاٌغجؼخ األ ،ٌٟٚداس اٌىزت اٌؼٍّ١خ.
 - 4أزىبَ اٌمشآْ ألثٓ اٌؼشثِ :ٟسّذ ػجذاهلل اٌّؼشٚف ثبثٓ اٌؼشث ٟاٌّزٛف٘ 67 ٟـ رسم١ك ػٍِ ٟسّذ اٌجخبسٞ
 ،داس اٌّؼشفخ.
 - 5صس١ر اٌجخبسٌ ٞإلِبَ أث ٛػجذاهلل ِسّذ ثٓ اعّبػ ً١اٌجخبس ٞاٌّزٛف٘256 ٟـ خشخٗ /دِ.صغف ٟد٠ت
اٌجغب ،اٌغجؼخ اٌثبٔ١خ.
٘ 852ـ ،
 - 6فزر اٌجبس ٞششذ صس١ر اٌجخبسٌ ٞإلِبَ اٌسبفؼ أزّذ ثٓ ػٍ ٟثٓ زدش اٌؼغمالٔ ٟاٌّزٛفٟ
اٌغجؼخ اٌثبٌثخ ،داس اٌغالَ ٚداس اٌف١سب.
 - 7صس١ر ِغٍُ ثششذ إٌ ،ٞٚٛاٌغجؼخ اٌشاثؼخ٘ 1418 ،ـ  ،َ1991 -داس اٌّؼشفخ.
 - 8عٕٓ أث ٟداٚٚد :أث ٛداٚٚد عٍّ١بْ ثٓ األشؼش اٌغدغزبٔ ٟاألصد ٞاٌّزٛف٘ 275 ٟـ ،اٌغجؼخ األ ،ٌٝٚداس
اثٓ زضَ.
 - 9عٕٓ إٌغبئ:ٟألزّذ ثٓ ػٍ ٟثٓ شؼ١ت أث ٟػجذاٌشزّٓ إٌغبئ ٟاٌّزٛف٘303 ٟـ ِخشج ػٍ ٝاٌىزت اٌزغؼخ
األزبد٠ش ِزٍ٠خ ثؤزىبَ األٌجبٔ ٟرشل ُ١اٌش١خ /ػجذاٌفزبذ أث ٛغذح ،ط  ، َ2011 ،1داس اثٓ اٌدٛص. ٞ
- 10صس١ر عٕٓ اثٓ ِبخٗ ٌٍش١خِ /سّذ ٔبصش اٌذ ٓ٠األٌجبٔ ،ٟثزىٍجف ِٓ ِىزت اٌزشث١خ اٌؼشثٌ ٟذٚي اٌخٍ١ح،
٘ 1407ـ ٚ ، َ 1986 -اٌغجؼخ
اٌش٠بض ،إٌبششِ ،ىزت اٌزشث١خ اٌؼشثٌ ٟذٚي اٌخٍ١ح  ،اٌغجؼخ األٌٝٚ
اٌثبٔ١خ ٘ 1408ـ ـ  ،َ 1987أششف ػٍ ٝاٌغجغ ٚاٌزصس١ر اٌّىزت اإلعالِ ٟث١شٚد ٌجٕبْ.
- 11اٌّٛعؤ ٌإلِبَ ِبٌه ثٓ أٔظ األصجس ،ٟاٌغجخ األ٘ 1427 ،ٌٝٚـ ِ ،َ 2006 -ىزجخ اٌصفب.
٘ 975ـ  ،عجؼخ
- 12وٕض اٌؼّبي ف ٟعٕٓ األلٛاي ٚاألفؼبيٌٍ :ؼالِخ ػالء اٌذ ٓ٠زغبَ اٌذ ٓ٠إٌٙذ ٞاٌّزٛفٟ
٘1413ـ ٚ ،عجؼخ . 1
- 13وزبة األروبس ٌٍٕ ،ٞٚٛاٌغجؼخ األ٘1405 ،ٌٝٚـ  ، َ 1985 -داس اٌجشبئش.
- 14إٌٙب٠خ ف ٟغش٠ت اٌسذ٠ش ٌٍدضس ، ٞداس اٌفىش.
- 15اٌغٕٓ اٌىجشٌٍ ٜجٙ١م ، ٟأزّذ ثٓ اٌسغٓ اٌجٙ١م ٟاٌّزٛف٘ 458 ٟـ  ،اٌغجؼخ األ٘ 1354 ٌٝٚـ ِغجؼخ ِدٍظ
دائشح اٌّؼبسف اٌؼثّبٔ١خ  ،ز١ذس آثبدٚ ،وزا اٌغجؼخ األ٘ 1406 ٌٝٚـ اٌّٛافك  ،َ 1986داس اٌّؼشفخ.
- 16صاد اٌّؼبد الثٓ ل ُ١اٌدٛص٠خِ ،غجؼخ ِصغف ٝاٌجبخ ، ٟاٌغجؼخ اٌثبٔ١خ٘ 1369 ،ـ . َ 1950 -
- 17اػالَ اٌّٛلؼ ٓ١ػٓ سة اٌؼبٌّ ٓ١الثٓ ل ُ١اٌدٛص٠خ ،اٌغجؼخ اٌثبٔ١خ، َ 1977 ،داس اٌفىش.
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ششذ اٌؼٕب٠خ ػٍ ٝاٌٙذا٠خ ٌإلِبَ أوًّ اٌذٕ٠ب اٌجبثشر ٟثٙبِش ٔزبئح األفىبس رىٍّخ فزر اٌمذ٠شِ ،غجؼخ ِصغفِٝسّذِ ،صش ،ثذ ْٚربس٠خ.
اٌّجغٛط ٌٍش١خ /شّظ اٌذ ٓ٠أث ٛثىش ِسّذ اٌغشخغ ، ٟاٌغجؼخ األِ ،ٌٝٚغجؼخ اٌغؼبدح ،ثذ ْٚربس٠خ.اٌّغٌٍٕ ٟش١خِٛ/فك اٌذ ٓ٠أثِ ٟسّذ ػجذاهلل ثٓ لذاِٗ اٌّزٛف٘ 620 ٟـ  ٗ١ٍ٠ٚاٌششذ اٌىج١ش ٌٍش١خ /شّظاٌذ ٓ٠أث ٟاٌفشج ثٓ لذاِٗ اٌّزٛف٘ 682 ٟـ ،داس اٌىزت اٌؼٍّ١خ.
رج ٓ١١اٌسمبئك ششذ وٕض اٌذلبئك ٌٍش١خ /ػثّبْ ثٓ ػٍ ٟاٌضٍ٠ؼ ،ٟاٌّغجؼخ اٌىجش ،ٞثجٛالق ِ ،صش ،٘1315ـ
رجصشح اٌسىبَ ف ٟأصٛي األلض١خ ِٕٚب٘ح األزىبَ ثٙبِش فزر اٌؼٍ ٟاٌّبٌه ٌٍمبض ٟثش٘بْ اٌذ ٓ٠اثشاُ٘١ثٓ ػٍ ٟأث ٟاٌمبعُ ثٓ ِسّذ ثٓ فشز ْٛاٌّبٌى ٟاٌّذٔ ٟاٌّزٛف٘ 799 ٟـ  ،داس اٌّؼشفخ ص
زبش١خ اثٓ ػبثذٌّ ٓ٠سّذ ثٓ أِ ٓ١ثٓ ػّشثٓ ػجذاٌؼض٠ض ػبثذ ٓ٠اٌذِشم ٟاٌّزٛف٘ 1252 ٟـ اٌغجؼخ اٌثبٔ١خ،داس از١بء اٌزشاس اٌؼشث.ٟ
ِغٕ ٟاٌّسزبج اٌِ ٝؼشفخ ِؼبٔ ٟأٌفبػ إٌّٙبج ٌٍش١خ /شّظ ثٓ ِسّذ ثٓ اٌخغ١ت اٌششث ٟٕ١ػٍِ ٝزِٕٓٙبج اٌغبٌجٌ ٓ١ألِبَ إٌ ،ٞٚٛاٌغجؼخ األ٘ 1418 ، ٌٝٚـ  ،َ 1998 -داس اٌّؼشفخ.
اٌمبِٛط اٌّس١ظ ٌٍؼالِخ اٌٍغِ ٞٛدذ اٌذِ ٓ٠سّذ ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١شٚص آثبد ٞاٌّزٛف٘ 817 ٟـ رسم١كِ /ىزترسم١ك اٌزشاس فِ ٟئعغخ اٌشعبٌخ ،اٌغجؼخ اٌثبٔ١خ٘ 1407 ،ـ ِ ، َ 1987 -ئعغخ اٌشعبٌخ.
٘ 770ـ  ،داس
اٌّصجبذ إٌّ١ش ف ٟغش٠ت اٌششذ اٌىج١ش ٌٍشافؼٌٍ ٟؼالِخ أزّذ ِسّذ اٌف ِٟٛ١اٌّزٛفٟاٌفىش.
ٌغبْ اٌؼشة ٌإلِبَ اٌؼالِخ أث ٟاٌفضً خّبي اٌذِ ٓ٠سّذ ثٓ ِىشَ اثٓ ِٕظٛس األفش٠م ٟاٌّصش ٞاٌّزٛفٟ٘ 711ـ ،اٌغجؼخ األ ، َ 2000 ٌٝٚداس صبدس.
ِخزبس اٌصسبذ ٌٍش١خِ /سّذ ثٓ أث ٟثىش اٌشاص ،ٞداس اٌفىش ث١شٚد.ششذ لبٔ ْٛاٌدشائُ ٚاٌؼمٛثبد – اٌمغُ اٌخبص – خشائُ اإلػزذاء ػٍ ٝاألشخبص ألعزبرٔب اٌذوزٛس /ػٍٟزغٓ اٌششف ، ٟاٌغجؼخ اٌثبٔ١خ٘ 1417 ،ـ  ،َ 1996 -داس إٌّبس ِصش.
لبٔ ْٛاٌدشائُ ٚاٌؼمٛثبد إٌِ ، ّٟٕ١شٛساد ٚصاسح اٌشئ ْٛاٌمبٔ١ٔٛخ.
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