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ا٫ضتؿشاب قاعد ٠اؾٛيٚ ١ٝأؾٌ عًُٚ ٞدي ٌٝؾكاٖٚٚ ٞظٝؿ١
غسعُٜ ١ٝؿاز ايٗٝا ُٜٓٚتؿع َٓٗا يف تـُاّ أبٛاب ايؿك٘٪ٜٚ ،خر بٗا عكٝب
ايؿشـ عٔ ايدي ٌٝايـُجبت يٮسهاّ ايػسع ١ٝايٛاقع ١ٝايـُذٗٛي ١عٓد
إزادَ ٠عسؾتٗا َكدَ ّ١يًتدٚ ٜٔٓتبع ١ٝايػسع ايـُكدع .
ٚاْـُا ٜـذس ٟا٫ضتؿشاب ٜٚؿري ايـُذتٗد اي ٘ٝعٓد ايػو يف
ايـشهِ ايٛاقعٚ ٞؾكدإ ا٭َاز ٠ايـُعترب ٠غسعاّ ايداي ١عً ٢ايـشهِ
ايػسع ٞايٛاقع ٞايـُشتٌُ ثبٛت٘ يف ايٛاقع ١ايـُعْ ٖٛٚ ،١ٓٝاؾع يف إثبات
ايـشهِ ايهً -ٞعٓد ايـُػٗٛز ايـُٓؿٛز بايديٚ ٌٝاذتذ -١نُا ْٖ ٛاؾع
يف ايـشهِ ايؿسع ٞايـذصٚ ٞ٥ايـُػتب٘ ايـُٛقٛعٚ ،ٞقد دعًت ٖرٙ
ايٛظٝؿ ١يسؾع ايـشريٚ ٠ايرتدد ايٓاغ َٔ ٤٢إستُاٍ ايـشهِ يف ايٛاقع١
ايـُذٗ ٍٛسهُُٗا ٚايـُٛقٛع أ ٚايـُتعًل ايـُػتب٘ سهُُ٘ .
ٚقاعد ٠ا٫ضتؿشاب تعبٓد غسع ٞظاٖس ٟنطا٥س ا٫ؾ ٍٛايعًُ١ٝ
أ ٖٞ ٟتجبت ايـشهِ ايعاٖس ٟايـُشتٌُ َطابكت٘ َع ايـشهِ ايػسعٞ
ايٛاقعٚ ٞايـُشتٌُ عدّ َطابكت٘ َع٘ ،ؾٝه ٕٛا٭ؾٌ َعرٓزاّ يًُهًـ
ايعاٌَ ب٘ ٖٓ َٔٚ .ا ٜتكدّ خرب ايجكْٚ ١ـش ٙٛعً ٢ا٫ضتؿشاب اذا
تعازقا ،ؾإ خرب ايجك ١عٔ ايـُعؿٜ )(ّٛـدرب عٔ ايـشهِ ايػسعٞ
ايٛاقع ،ٞبُٓٝا ايـشهِ ايرٜ ٟجبت٘ ا٫ضتؿشاب ٖ ٛسهِ ظاٖسُٜ ٟؿاز
اي ٘ٝعٓد ؾكد ا٭َاز ٠ايـشان ١ٝيًشهِ ايػسع ٞايٛاقع. ٞ
ْعِ قد ٜعبٓس عٔ ا٫ضتؿشاب بايديٚ ٌٝايـشذ ١نُا ٜعبٓس ب٘ عٔ
خرب ايجكْٚ ١ـش َٔ ٙٛا٭َازات بًشاظ ناغؿٖ ١ٝرا أ ٚذاى عٔ ايـشهِ
ايػسعٚ ،ٞيرا ٜعبٓس عٔ ا٫ضتؿشاب بـ (ا٭ؾٌ ايعًُ ٞاإلسساش،)ٟ
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ٚبًشاظ ناغؿٖ ١ٝرا أ ٚذاى َٓٚذصٜت٘ عً ٢ايـُهًـ عٓد َٛاؾك٪َ ١داٙ
يٛاقع ايتػسٜع َٚعرٓزٜت٘ يـُٔ ٜـُتجً٘ ٜٚأت ٘ٝاذا ظٗست َـدايؿت٘ ي٘ .
ٜٓٚبػ ٞتـُٗٝد بعض ايـُكدَات ٚبٝإ بعض ايـُعًَٛات  -قبٌ
ا٫ضتد ٍ٫عً ٢ايكاعد - ٠ا٭ؾٌ ايعًُ ٞاإلسساشٚ -ٟقبٌ عسض
أزنإ دسٜاْ٘ ٚقبٌ عسض بـشٛخ ايكاعدٚ ٠تؿؿ٬ٝتٗا  -تٓبٗٝات
ا٫ضتؿشابٖٚ ، -ر ٙايـُكدَات ْبدأ َٓٗا ببشح :

تعزيف اإلستصحاب :
يؿع ١اإلضتؿشاب يف أؾًٗا ايًػَ ٟٛػتك( َٔ ١ؾَشٔبَ َٜؿِشَبُ
ؾُشِبَٚ )ّ١ايؿُشب٬َ ٖٞ ١شَ ١غ ٕ٤ٞٯخس ٚ ،يؿع ١ا٫ضتؿشاب َٔ -
باب ا٫ضتؿعاٍ  -تعين إتـداذ ايؿُشب ، ١تك( : ٍٛإضتؿشبتُ يف ضؿسٟ
شٜداّ) تعين أْو إتـدرت٘ ؾاسباّ ٚزؾٝكاّ َ٬شَاّ يو يف ضؿسى ٚ ،تك: ٍٛ
(إضتؿشبتُ نتاب ٞيف ضؿس)ٟتعين لمًت٘ َعو يف ضؿسى ٚإتـدرت٘
ؾشٝباّ ٚأْٝطاّ َ٬شَاّ ٚؾاسباّ َساؾكاّ يو اىل َكؿدى اير ٟضاؾست
اي(ٚ ، ٘ٝنٌ َا ٫شّ غ٦ٝاّ ؾكد إضتؿشب٘) ٖهرا قاٍ مجع َٔ أنابس
عًُا ٤ايًػ١

()1

َِٓٗ ايطسٜـش ٞيف(َـذُع ايبشسَ :)ٜٔاد( ٠ؾشب)،

قاٍ (:إضتؿشب ايػ٫ :٤ٞشَ٘ ٚ ،إضتؿشب ايهتاب ٚغري ٙلمًٓت٘
ؾشبيت ٖ َٔٚ ،را ق : ٌٝاضتؿشبتَ ايـشاٍ اذا تـُطٓهتَ بـُا نإ
ثابتاّ نأْو دعًتَ تًو ايـشاٍ َؿاسب ّ١غري َؿازق )١اْتٖٗ َٔٚ . ٢را
ٜتذً ٢إٔ نًُ ١ا٫ضتؿشاب بـُعٓاٖا ايًػ ٟٛقد إضتعريت يتأضٝظ
( )1يطإ ايعسب :ز + 8: 2تاز ايعسٚع  :زَ - 186: 3اد :٠ؾشب .
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ايكاعد ٠ا٫ؾٛي ،١ٝؾرياد َعٓ ٢ايًؿع ١ايًػ ٟٛعٓد اط٬م ايتعبري
ا٫ؾٛي ٞايـُكؿٛد ٖٓا ٚقد إختريت امساّ يًكاعد ٠ايـُبشٛث ١يـُا يف
ايهًُ َٔ ١ايـُعٓ ٢ايًػ( : ٟٛايـُ٬شَٚ ١ايؿشبٚ )١عدّ ايـُؿازق،١
سٝح إٔ ايـُطتؿشب يًشاٍ ايطابكٜ ١ـذس ٟعُٜٚ ّ٬بين ضًٛناّ عً٢
طبل ايـشاي ١ايطابك ١ايـُتٝكٓ ،١ؾٝتدر َتٝكٓٓ٘ ايطابل ؾشٝباّ ي٘ اىل شَٔ
ايػو ٚزؾٝكاّ َ٬شَاّ غري َؿازم بـشطب ايـذس ٟايعًُ. ٞ
ٚقد إختًؿت نًُات ا٫ؾٛيٝني يف تعسٜـ ا٫ضتؿشاب ٚشادت
عً ٢عػس تعسٜؿات ٜٓٚ ،بػ ٞا٫يتؿات اىل إ ا٫ضتؿشاب  :قد ٜطًل
يؿعُ٘ ٜٚساد َٓ٘ ايكاعد ٠ايػسع ١ٝؾٝكاٍ ( :ؾ ٕ٬عٌُ با٫ضتؿشاب
ٚأدساٜ ٖٛٚ )ٙعين ايكاعد ٠ايكاق ١ٝبابكاَ ٤ا نإ َتٝكٓ ّا ضابكاّ .
ٚقد ٜطًل يؿعُ٘ ٜٚساد َٓ٘ َكُ ٕٛايكاعد ٖٛٚ ٠اإلبكا ٤ايعًُٞ
َٔ ايـُهًـ ايعاٌَ با٫ضتؿشاب ؾٝكاٍ ( :اضتؿشب ؾ )ٕ٬بـُعٓ٢
أبكَ ٢ا نإ َتٝكٓ ّا ضابكاّ َػهٛناّ ساقساّ عً ٢ساي٘ ايطابك. ١
َٚكؿٛدْا ٖٓا تعسٜـ ا٫ضتؿشاب قاعد ّ٠غسعٜ ١ٝـذس ٟعًٗٝا
ايعك - ٤٬يف ادتًُ ١قُٔ ادتُاعِٗ نُا ٜبد َٔ ٚدس ِٜٗايعًُٞ
ٚضًٛنِٗ ايـدازدٜٚ-ٞـُكٗٝا ايػسع ا٫قدع قاعدَ ّ٠ػسٚع ١تتكُٔ
ابكاَ ٤ا نإ َتٝكٓاّ ضابكاّ  -إبكا ّ٤عًُٝاّ ٚبٓا ّ٤ضًٛنٝاّ. -
ٚايـُساد ٖٓا إختٝاز تعسٜـ ي٬ضتؿشاب ٜكسٓب يًرٖٔ ايـُعٓ٢
ايـُكؿٛد أؾٛيٝاّ ٚ ،يٝظ ايـُساد إْػا ٤تعسٜـ سكٝك ٞي٬ضتؿشاب
 ٫ٚطسح تعسٜـ يؿعٜٛ ٞقض ا٫ضِ ٚسطب  ،بٌ ايـُساد بٝإ تكسٜيب
ٚتـعسٜـ قسٜـب َٔ سـكٝك ١ايـُؿطًض ا٫ؾٛيْٚ ،ٞـرنس َٔ تعسٜؿاتـ٘
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ث٬ث ٖٞ ١أقسبٗا ٚأُٖٗا : ٖٞٚ ،
ايتعسٜـ ا٭َ : ٍٚا ذنس ٙغٝدٓا ا٫ععِ اْ٫ؿازٟ

()2

َٔ إ

أخؿس ايتعازٜـ ٚأضدٖٓا ٖ(ٛإبكاَ ٤ا نإ) ٚتعكب٘(قد )ٙبـُا تٛقٝش٘:
إ ايـُساد ٖ ٛا٫بكا ٤سهُاّ ٚ ،يٝظ ايـُساد َٔ ا٫بكا : ٤ا٫بكا٤
ايتهٜٛين ايـدازد ٞؾاْ٘ بَ ٬عَٓ ٢ـشؿٌٓ سٝح مل ٜبلَ ايٝكني ايرٟ
نإ عٓد ٙإذ ٚ ٫دٛد ي٘ تهٜٓٛاّ ٚخازداّ ،بٌ ٜساد َٓ٘ ا٫بكا٤
ا٫عتباز ٟايػسع ٖٛٚ ٞسهِ ايػازع ببكاَ ٤ا نإ ثابتاّ ٜكٓٝاّ يف ايصَإ
ايطابلٜ ،بين ايـُهًـ عً ٢بكا ٙ٤إعتبازاّ ٚسهُاّ غسعٝاّ ي٘ .
ٖ َٔٚرا ايتعسٜـ ٚغسس٘ ٜ -تبني إٔ تعسٜـ ا٫ضتؿشاب عٓدٙ
(قد )ٙقد ٫سغ ؾ ٘ٝايكاعد ٠ايػسع ١ٝايـُعبٓس عٓٗا بكاعد ٠ا٫ضتؿشاب
ٚاييت ٖ ٞايـشهِ بايبكا ٤أ ٖٞ ٚايتعبٓد ايػسع ٞببكاَ ٤ا تٝكٓٓ٘ ضابكاّ،
ٖٚرا ٜٛاؾل َستهصات ايؿكٗا( ٤قدِٖ) يف َـذاٍ تعسٜـ ا٫ضتؿشاب
نكاعد ٠غسع ، ١ٝد٬َ ٕٚسع ١عٌُ ايـُهًـ بـُا ٖ ٛعًُ٘ ٚايرٖٛ ٟ
()3

َٓعٛز َٔ عسٓف ا٫ضتؿشاب

بأْ٘ عباز ٠عٔ (ا٫بكا ٤ايعًُ )ٞيـُا

نإ إبكا ّ٤عً ٢ساي٘ ايطابك ١اييت نإ عًٗٝا ٚاييت ٖ ٞؾعٌ ايـُهًـ
ٚؾٓٝع٘ ،ؾٝـدتًـ ايتعسٜـ ايـُبشٛخ عٔ تعسٜؿ٘ باإلبكا ٤ايعًُ. ٞ
ٚبعباز ٠ثاَْ :١ٝستهص ايؿكٗا( ٖٛ ٤ا٫بكا ٤ايـشهُ )ٞايرَ ٖٛ ٟؿاد
قاعد ٠ا٫ضتؿشاب ٖٚ،را َـشطٓ ْعس ايتعسٜـ ا٭ٚ ، ٍٚيرا نإ أضدٓ
ايتعسٜؿات يـُٛاؾكت٘ ا٫زتهاش ايؿكٗا ،ٞ٥يف قباٍ تؿطري ا٫ضتؿشاب
( )2ؾسا٥د ا٫ؾ - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطؿ. 318: ٟٛ
( )3دزز ايؿٛا٥د يًػٝذ اذتا٥سْٗ + 509:ٟا ١ٜايدزا ١ٜغسح ايهؿا ١ٜيًػٝذ ا٫ؾؿٗاْ :ٞز.9 :3
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بأْ٘ (ا٫بكا ٤ايعًُ )ٞاير ٖٛ ٟؾعٌ ايـُهًـ ايعاٌَ با٫ضتؿشاب،
ٖٚرا َٖٓ ٛعٛز بعض ايتعازٜـ ٖٛٚ ،خ٬ف ايـُستهص ايؿكٗاٞ٥
ٚخ٬ف َؿاد ايكاعد ٠ايػسع ١ٝايـُتكُٓ ١يإلبكا ٤ايـشهُ ٞد ٕٚايعًُ.ٞ
ٜكاف اي : ٘ٝإٕ (اإلبكا ٤ايعًُ ٖٛ )ٞعٌُ ايـُهًـ ٚبٓاٙ٩
ايطًٛن ٞعً ٢بكاَ ٤ا نإ َتٝكٓاّ َٜٓ٘ ٫ٚ ،ؿًض إط٬م (ا٫ضتؿشاب
سذٜٚ )١ساد َٓ٘ عٌُ ايـُهًـ ،ؾاْ٘ َ ٫عٓ ٢يه( ٕٛا٫بكا ٤ايعًُ)ٞ
َٔ ايـُهًـ سذ ّ١غسع ، ١ٝبٌ إٕ عٌُ ايـُهًـ َـشتاز اىل ايـشذ١
ٚايدي ٌٝايـُجبت يػسعٝت٘  .اذٕ اإلبكا ٤ايـشهُ ٞا٫عتباز ٖٛ ٟا٭ددز
بكبٛي٘ تعسٜؿاّ يكاعد ٠ا٫ضتؿشاب .
ثِ ي ٛنإ َساد غٝدٓا اْ٫ؿاز(ٟقد َٔ )ٙتعسٜؿ٘ :ايـشهِ بايبكا٤
أغهٌ اَ٫س ٚنإ ايتعسٜـ غاَكاّ ،ؾاْ٘ ٜؿٝد ن ٕٛا٫ضتؿشاب ٖٛ
(ايـشهِ ببكاَ ٤ا نإ) ؾإ ايبكا ٖٛ ٤عني ايـشهِ ايػسع ٞايـُتٝكٔ يف
َسسً ١ايبكاٖٚ، ٤را  -أعين تعسٜـ ا٫ضتؿشاب باْ٘ ايـشهِ بايبكا- ٤
ٜكتك ٞإ ٜه ٕٛا٫ضتؿشاب ٖ ٛايـشهِ بايـشهِ بكاٚ ، ّ٤يٝظ يـٗرا
َعٓٚ ٢اقض ٜٓ ٫ٚطذِ َع بعض َدازى ا٫ضتؿشاب  ٖٛٚا٫دزاى
ايعكً ٞؾاْ٘ يٝظ َٔ ٚظٝؿ ١ايعكٌ :ايـشهِ بػ ، ٤ٞبٌ ٚظٝؿت٘ ا٫دزاى
ٚسطبٖٚ ،هرا بٓا ٤ايعك ٤٬ؾإ تباْٚ ِٗٝضًٛنِٗ دازٕ عً ٢ايبكا٫ ٤
عً ٢ايـشهِ بايبكاٖ . ٤را نً٘ بًشاظ ايتعسٜـ ا٭ٚ ، ٍٚايٜ ٘ٝسدع :
ايتعسٜـ ايجاْ: ٞاير ٟذنس ٙايـُشكل ارتساضاْ ٞسٝح أؾاد (قد:)ٙ
إ ايتعازٜـ ٚإٕ اختًؿت يؿعاّ  ،إ ٫أْٗا تػري اىل َؿٗٚ ّٛاسد َٚعٓ٢
ؾازد ي٬ضتؿشاب (ٖ ٛايـشهِ ببكا ٤سهِ أَٛ ٚقٛع ذ ٟسهِ غو
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يف بكا)٘٥

()4

ٜعين بايـشهِ  :سهِ ايػازع بايبكا ٤ايـُرنٛز  ،ؾإ ٖرا

ايتعسٜـ عٓد ايتأٌَ ؾ -٘ٝظاٖس يف غسح ايتعسٜـ ا٭ ٍٚايرَ ٟدس٘
ايػٝذ اْ٫ؿاز ٟبأْ٘ أضدٓ ايتعازٜـ ٚأخؿسٖا .
ٖٚرا -قؿد ايـُشكل(قد -)ٙتٛسٝد ايتعسٜـ ٚتعُ - ُ٘ٝؾعب ٫
ٜـُهٓٓا قبٛي٘  ،ؾإ ايـُتأٌَ ايٓاظس اىل ايتعسٜؿات ايعػس ٠أ ٚا٫نجس
ٜـذد ؾٗٝا اخت٬ؾاّ يبعكٗا عٔ بعكٗا اٯخس َٔ سٝح ايـُبٓ: ٢
ؾإ ايـُعتكد أَاز ١ٜا٫ضتؿشاب ٚناغؿٝت٘ عٔ ايـشهِ ايٛاقعٞ
نُا ٖ ٛساٍ َتكدَ ٞا٫ؾٛيٝنيٚ ،اَ٫از ٠تعين ناغؿ ١ٝا٫ضتؿشابعٔ ايـشهِ ايػسع ٞايٛاقعٚ - ٞعٓد٥ر ٜـُهٓ٘ تعسٜـ ا٫ضتؿشاب أٚ
ٜتؿد ٣يتعسٜؿ٘ بأْ٘ ( :ن ٕٛسهِ أٚ ٚؾـ َتٝكٔ ايـشؿ ٍٛيف اٯٕ
ايطابل َػهٛى ايبكا ٤يف ا ٕ٫اي٬سل)

()5

سٝح إٔ تٝكٔ ايـشهِ يف

اٯٕ ايطابل أَاز ٠بكا ٘٥ٯٕ ايػو ٚ ،اَ٫ازَ ٠ؿٝد ٠يًعٔ ايٓٛعٞ
بدٚاَ٘ عً ٢ايـشاٍ ايطابكٚ ١عدّ اْتكاق٘ .
بُٓٝا ايـُعتكد بأؾٛي ١ٝا٫ضتؿشاب ٜعسٓؾ٘ بايتعسٜـ ا٭ ٍٚأٚ
ايجاْ ، ٞؾإ ايعاٖس إزتهاش ايتعسٜؿني يف ذٖٔ ايـُعسٓؾني ي٬ضتؿشاب
به ْ٘ٛأؾ ّ٬عًُٝاّٖٚ ،رإ ايتعسٜؿإ ٜٓطذُإ ًٜٚتُ٦إ َع ٖرا
ايـُبٓ ٢ايٛاقض ايـُتؿل عً ٘ٝبني ايؿكٗا ٤ا٫ؾٛيٝني يف ايكس ٕٚا٫خري.٠
ٚايرٜ ٟطتٓد اىل ا٫دزاى ايعكً٫ ٞبد إٔ ٜعسٓف ا٫ضتؿشاب
بتعسٜـ ثايح غري َا تكدّ ،ؾإ ايعكٌ ٜدزى ظٔ بكا ٤ايـشهِ ايـُتٝكٔ
( )4نؿا ١ٜا٫ؾَ ٍٛع ساغ ١ٝاملػهٝين  :ز. 273 : 2
( )5ايكٛاْني احملهُ ١يًُشكل ايكُ :ٞز - 53: 2طبع ١سذس. ١ٜ
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ضابكاّ ٜ ٫ٚدزى (اإلبكا ٤عُ( ٫ٚ )ّ٬اإلبكا ٤سهُاّ) ستٜ ٢ؿض عٓدٙ
ايتعسٜؿني ايطابكني  :ا٭ ٍٚأ ٚايجاْ. ٞ
ٚاذتاؾٌ تعرز اٜـذاد تعسٜـ ٚاسدٕ ي٬ضتؿشاب َػري اىل َعٓ٢
ؾازد َع ن ٕٛايـُدازى ٚايـُباَْ ٞـدتًؿَٚ ، ١ا طسح َٔ تعسٜؿات ٫
ٜتطابل ٚاسد َٓٗا َع مجٝع َباْ ٞا٫ضتؿشاب أَ ٚدازن٘ ايـُعتُد. ٠
ٖٓ َٔٚا ٜـشطٔ بٓا إختٝاز تعسٜـ أقسب َا ٜهَ ٕٛعسٓؾاّ بأؾٌ
ا٫ضتؿشاب بٓشٜ ٕٛهًَ ٕٛتُ٦اّ َع ايـُدازى ايـُعتُد ٠يػسع ١ٝأؾٌ
ا٫ضتؿشاب ٫ضُٝا َدزى ايتباْ ٞايعك ٞ٥٬ايـُُكَٚ ٢دزى ا٫خباز
ايؿشٝش ١اٯتٖٚ ،١ٝرإ ُٖا ايـُ٪ضٓظ ي٬ؾٌ ايعًُ ٞايـُبشٛخ،
 ٫أقٌ َٔ عدّ إؾطداَ٘ بٗر ٜٔايـُدزنني ايـُعتُد ٜٔعٓدْا ٚعٓد
مجع َٔ ا٫ؾٛيٝني ا٭ٚاخس َ ،ع ايتٓاشٍ عٔ ايتػدٓد يف قؿٛز
ايتعسٜـ يـُا قدَٓٓا َٔ ٙعدّ قؿد ايتعسٜـ ايـشكٝك ٞي٬ضتؿشاب .
ٚيف قَ ٤ٛا تكدّ ٜ :ـُهٓٓا ا٫يتصاّ بايتعسٜـ ايؿادز َٔ ايػٝذ
اْ٫ؿاز( ٟقد )ٙباْ٘ (إبكاَ ٤ا نإ) بإزاد( ٠اإلبكا ٤ايـشهُ )ٞدٕٚ
(اإلبكا ٤ايعًُ )ٞبـُعٓ ٢ايـشهِ ببكاَ ٤ا نإ عًَ ٢ا نإ ستٜ ٢جبت
خ٬ؾ٘ :تبدي٘ ٚتػٓٝس ٙعُا نإ  ،أ ٚا٫يتصاّ بايتعسٜـ ايؿادز َٔ
أضتاذْا ايـُشكل (قد:ٖٛٚ )ٙ
ايتعسٜـ ايجايح ( :سهِ ايػازع ببكا ٤ايٝكني ايطابل يف ظسف
ايػو َٔ سٝح ايـذس ٟايعًُ)ٞ

()6

ؾإ ٖرا ايتعسٜـ أ ٚذاى ٜكسٓب

(َ )6ؿباح ا٫ؾ : ٍٛزَ + 6 : 3باْ ٞا٫ضتٓباط  :ز. 6 : 4
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يٓا َعٓ ٢ا٫ضتؿشاب  :ايكاعد ٠ايػسع ١ٝاييت ْطتشؿًٗا َٔ ا٫خباز
ايػسٜؿ ١اٯت ١ٝأ َٔ ٚتباْ ٞايعك ٤٬ايـُُك ٢بعدّ ايسدع ٚاْ٫هاز عً،٘ٝ
بٌ ايـُُك ٢با٭خباز ايٓاٖ ١ٝعٔ ْكض ايٝكني بايػو ،نُا إٔ
ايتعسٜؿني َتكازبإ َعٜٓٓٚ ّ٢طذُإ َع ايـُبٓ ٢ايؿشٝض أؾاي١
ا٫ضتؿشاب  ٫أَازٜتَ٘ٚ ،ع ايـُدزى ايـُدتاز :ايـُدزنني ايـُ٢َٛ
ايُٗٝا ٚايرْ ٜٔعتكدُٖا َدزناّ ٚاسداّ َسنباّ َٔ ايتباْ ٞايعكٞ٥٬
ٚاَ٫كا ٤ايػسع :ٞأعين بٓا ٤ايعك ٤٬عً ٢ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك١
ٚعدّ ا٫عتٓا ٤بايػو اي٬سل َٔ سٝح ايـذس ٟايعًُٚ ٞايطًٛى
ايـدازد ٖٛٚ ٞبٓاَ ٤ـُك ٢غسعاّ بأخباز:ط ٫تٓكـ ايٝكني بايػوص.
ٚايعاٖس إ ايتعسٜـ ا٫خري غسح ٚتؿطري ؾشٝض يًتعسٜـ ا٭ٍٚ
اير ٖٛ ٟأخؿس ايتعازٜـ ٚأضدٖٓا بتعبري غٝدٓا ا٫ععِ اْ٫ؿازٟ
(قد ٫ )ٙأقٌ َٔ اْ٘ ٜسدع ايٜٚ ٘ٝأخر َٓ٘ ٜٚؿؿٌٓ إمجاي٘ .
ٚبٗرا ايـُعٓ ٢ايٛاقض ي٬ضتؿشاب  -ايكاعد ٠ايػسعٚ ١ٝا٭ؾٌ
ايعًُٜ -ٞساد َعٓا َٔ ٙاط٬م يؿغ ا٫ضتؿشاب ٚاضتعُاي٘ يف ايبٝاْات
ايعًُٜ ٖٛٚ ، ١ٝـُتاش عٔ إط٬مٕ آخس يًؿغ  -إط٬م غري َتعازف أٚ
غري َػٗٛز  ٖٛٚ -إط٬م (اإلضتؿشاب ايكٗكس:)٣
ؾإ (ا٫ضتؿشاب) ايكاعدٚ ٠ا٭ؾٌ ايعًُ ٞاذا أطًك٘ ايؿك ٘ٝأٚ
ايـُتؿك٘ ؾٜٗ ٛعين إيتصاّ ايـُهًـ بايـذس ٟايعًُ ٞعً ٢إبكا ٤ايٝكني
ايطابل ايـُتعًل بػ ٤ٞيف ظسف ايػو ٚإداَت٘ عًَ ٢ا نإ عًٚ ٘ٝعدّ
ا٫عتٓا ٤بايػو اي٬سل َٔ سٝح ايـذس ٟايعًُ. ٞ
بُٓٝا (ا٫ضتؿشاب ايكٗكس ) ٣اذا أطًك٘ ايؿك ٘ٝأ ٚايـُتؿك٘ ايعازف
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ٜـدتًـ عٓ٘ يف ايـُعٜٓٚ ٢عانط٘ يف ظسف ايٝكني ٚايػو  ،سٝح ٜهٕٛ
ايـُػهٛى ضابكاَّ شَاْاّ َٚتكدَاّ عً ٢ايـُتٝكٔ ايرٜ ٟه ٕٛشَاْ٘ َتأخساّ
ساقساّ عٓد إدسا ٤اإلضتؿشاب ٚيف َكاّ ايـذس ٟايعًُ. ٞ
ٚايكدز ايـُتٝكٔ َٔ (اإلضتؿشاب ايكٗكس ٖٛ :)٣ايـذس ٟايعًُٞ
عً ٢طبل ايـُدي٫ٛت ايًػ ،١ٜٛنإٔ ْتٝكٔ ايـُدي ٍٛايًػ ٟٛيًؿع ٕ١يف
شَآْا ْٚػو يف ايـُدي ٍٛايًػ ٟٛيًؿعْ ١ؿطٗا يف ايصَإ ايطابل
 شَإ ايـُعؿَٛني( -)ؾٝبٓ ٢عً ٢ثبات ايـُعٓ ٢ايـشاي ٞيف ايصَإايـُاقٖٚ ،ٞرا ٖ( ٛأؾٌ ايجبات) ا( ٚاإلضتؿشاب ايكٗكس. )٣
ٚقد ٚقع ب ِٗٓٝايبشح يف سذٝت٘ ٚؾش ١إدسا ٘٥غسعاّ عًْ ٢ـشٛ
ايعُٚ ّٛمش ٍٛتـُاّ ايـُٛازد ٚ ،ايـُػٗٛز ايـُٓؿٛز عدّ سذٝت٘
ٚعدّ دسٜاْ٘  ،يعدّ ايدي ٌٝعً ٢سذٝت٘ ٚغسعٝت٘ .
ُٜ ٫ٚت ِٖٛد٫ي ١أخباز ا٫ضتؿشاب بإط٬قٗا عً ، ٘ٝؾإ بعض
أخباز ٙظاٖس يف تكدّٓ ايـُتٝكٔ عً ٢ايـُػهٛى  ٖٛٚايٓـ ايؿشٝض
ايـُتٛؾس عً ٢أدا ٠طثِص ايداي ١عً ٢ايرتتٝب باْؿؿاٍ ٖٛٚ ،ؾشٝض
شزاز: ٠ط٭ْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗازتو ثِ غههتص( )7ؾاْ٘ ظاٖس
أ ٚؾسٜض يف نَ ٕٛتعًل ايٝكني (نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗازتو) َتكدَاّ
عًَ ٢تعًل ايػو  ،ؾتكؿس د٫ي ١ا٫خباز عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب
ايكٗكس ٣ايرٜ ٟتكدّ ؾَ ٘ٝتعًل ايػو عًَ ٢تعًل ايٝكني ْ .عِ إ ٫يف
ايـُؿسدات ايًػَٚ ١ٜٛعاْ ٞا٫يؿاظ ؾٝه ٕٛا٫ضتؿشاب ايكٗكس ٣سذّ١
يٝظ ٭دٌ أخباز ايٓٗ ٞعٔ ْكـ ايٝكني بايػو  ،بٌ ٭دٌ ايتباْٞ
( )7ايتٗرٜب :ز+422 :1ا٫ضٓبؿاز :ز +183 :1ايٛضا :ٌ٥ز:2ب َٔ 41ابٛاب ايٓذاضات:ح.1
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ايعك ٞ٥٬ايـذاز ٟعً ٢أْ٘ اذا نإ َعٓ ٢نًَُ ٕ١تٝكٓاّ عٓد أٌٖ ايًػ ١يف
ايصَإ ايـشاقس ٚغو يف ن ْ٘ٛنريو يف شَإ ايعسب ا٭ٚا ٌ٥ا٭ؾ٤٬
ٚشَإ ايـُعؿَٛني( )ؾاِْٗ ٜبٓ ٕٛعً ٢إٔ ايـُعٖٓ ٖٛ ٢را ايـُعٓ٢
ايـشاقس ٚعً ٢عدّ سؿ ٍٛايٓكٌ َٔ َعٓ ٢اىل َعٓٚ ٢عدّ سؿٍٛ
ايتػٓٝس ٚايتػٝري ط ١ًٝايـُد ،٠ؾٗرا أؾٌ يؿع ٞعكَ ٞ٥٬عتُد عً ٘ٝيف
ايًػٜ ،١تًدـ يف إ ايـُعٓ ٢ايـُعً ّٛيف ايصَٔ ايـشاقس ٚايـُػهٛى
ؾ ٘ٝيف شَإ ؾدٚز ايٓـ ايػسعُٜ ٞبٓ ٢عً ٢ثَبَات٘ يف ايصَٔ ايـُاقٞ
ايـُػهٛى ٚعدّ سؿ ٍٛايٓكٌ ٚايتػٓٝس ؾ . ٘ٝثِ ْبشح يف ْكط ١ثاْ: ١ٝ

أصولية القاعدة :
ٚقع ايه ّ٬بني ا٭ؾٛيٝني ايـُتأخس ٜٔيف ن ٕٛا٫ضتؿشاب ٌٖ
ٖ ٛقاعد ٠أؾٛي ١ٝأّ ٖ ٛقاعد ٠ؾكٗ ١ٝ؟ ٚإختًؿت نًُاتِٗ َٚػازبِٗ
يف ذيو بتبع اخت٬ؾِٗ يف قابط ١ايكاعد ٠ا٫ؾٛيٚ ١ٝاَتٝاشٖا عٔ
ايكاعد ٠ايؿكٗٚ ، ١ٝقد ضبل تؿؿ ٌٝايـُكاٍ يف َكدَ ١ايـُباسح
ا٫ؾٛيٚ ١ٝتـُٗٝدٖا بد ٚايهتاب .
ٚقد إختاز ايهجري َٔ عًُا ٤أؾ ٍٛايؿك٘ أَ ٚػٗٛزِٖ  :تـشدٜد
قابط( ١ايكاعد ٠ا٫ؾٛي )١ٝبأْٗا ايكاعد ٠ايـُُٗٓد٫ ٠ضتٓباط ا٫سهاّ
ايػسع ١ٝايهً ،١ٝأَ ٚا ٜكع يف نرب ٣قٝاع ا٫ضتٓباط  ،ثِ تٓكِ ايٗٝا
ؾػساٖا ؾت٪د ٟاىل إثبات ْتٝذ ٕ١ؾكٗٚ ١ٝإثبات ٚظٝؿ ١غسع ١ٝؾعً،١ٝ
ٖٚرٚ ٙظٝؿ ١ايؿك ٘ٝؾٗ ٛايرٜ ٟـُازع عًُ ١ٝا٫ضتٓباط ْ ،عري (ٚدٛب
دًط ١ا٫ضرتاس ١يف ايؿ )٠٬ايـُطتٓبط َٔ قِ ؾػس ٣ا٫خباز اٯَس٠
بٗا اىل نرب ٣سذ ١ٝخرب ايجك ١ايجابت ١يف عًِ ا٭ؾ ، ٍٛؾٝتػهٌ قٝاع
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َٔ ايػهٌ ا٭ٚ( : ٍٚدٛب دًط ١اإلضرتاس ١يف ايؿَ ٠٬دي ٍٛخرب
ايجكَ(ٚ )١دي ٍٛخرب ايجك ١سذ ١غسع ١ٝعً ٢ايـشهِ) ؾٝطتٓبط َٔ ٖرا
ايكٝاعٚ( :دٛب دًط ١ا٫ضرتاس ١يف ايؿ ٠٬سذ ١غسع. )١ٝ
ٚعً ٫ : ٘ٝزٜب يف ن ٕٛا٫ضتؿشاب  -ايـذاز ٟيف ايػبٗات
ايـشهُ ١ٝعٓد ايـُػٗٛز -قاعد ٠غسع ١ٝأؾٛي ، ١ٝ٭ْٗا قاعد ٠تـُٗٓد
ي٬ضتٓباط ٚتكع نرب ٣يف قٝاع إضتٓباط ا٫سهاّ ايػسع ١ٝايهًْ ، ١ٝعري
اضتُساز سسََ ١كازب ١ايـشا٥ض ساٍ ض ٕ٬ٝدَٗا يـُا بعد اْكطاع٘،
سٝح ٜتػهٌ قٝاع َٔ ايػهٌ ا٭( : ٍٚسسََ ١كازب ١ايـشا٥ض ساٍ
ض ٕ٬ٝدَٗا َتٝكٔ ساٍ ضَ ،ْ٘٬ٝػهٛى ساٍ اْكطاع٘ قبٌ ا٫غتطاٍ
َٓ٘) (ٚنًُا َٖ ٛتٝكٔ ضابكاّ َػهٛى ٫سكاّ ٜـذس ٣ؾ ٘ٝاضتؿشاب
ايـشاي ١ايطابكٜٚ )١ه ٕٛسذ ١ؾ ، ٘ٝؾٝطتٓبط َٔ ٖرا ايكٝاع  :بكا٤
سسََ ١كازب ١ايـشا٥ض اذا اْكطع ض ٕ٬ٝدَٗا قبٌ ا٫غتطاٍ ٖٚ ،رٙ
ٚظٝؿ ١ايؿك ٘ٝد ٕٚغريٚ ، ٙته ٕٛايعرب ٠بٝكني ايؿك ٘ٝايـُذتٗد ٚغهٓ٘ ٫
بٝكني ايعاَ ٞايـُكًد ٚغه٘ .
ٖٚر - ٙقابط ١ايكاعد ٠ا٫ؾٛي - ١ٝبـد٬ف ايكاعد ٠ايؿكٗ ١ٝؾإ
ْتٝذتٗا ايـُطتشؿً َٔ ١قِ ايؿػس ٣ايـذص ١ٝ٥اىل ايكاعد ٠ايؿكٗ١ٝ
ته ٕٛتطبٝكاّ يًكاعد ٠عً ٢ؾػساٖا ٚتٓتر سهُاّ ؾكٗٝاّ دصٝ٥اّ ٚيرا تستبط
 ْتٝذ ١ايكاعد ٠ايؿكٗ - ١ٝبعٌُ ايـُهًـ َٔ غري ٚاضط. ١ٚيف ايػايب تهْ ٕٛتٝذ ١ايكاعد ٠ايؿكٗ ١ٝسهُاّ غسعٝاّ دصٝ٥اّ  ،نُا
يف قاعد ٠ايؿساؽ ٚايتذاٚش ،نُٔ غو يف ؾش ١زنٛع٘ بعد اْ٫تٗاَ٘ٓ ٤
ٚايؿساؽ ؾٜ ٬عتين بػه٘ يف خؿٛف ٖرا ايـشهِ ايـذص ، ٞ٥أ ٚغو يف
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إتٝاْ٘ بعد تـذاٚشٚ ٙايدخ ٍٛيف ايطذٛد ؾاْ٘ ٜ ٫عتين بػه٘ يف
خؿٛف ٖرا ايـشهِ ايـذص. ٞ٥
ٚتًُك ٢ايكاعد ٠ايؿكٗ ١ٝاىل ايعاَ ٞغري ايـُتُهٔ َٔ ا٫ضتٓباط
ٜٚـُهٓ٘ ايتطبٝل ٜٓ ٫ٚ ،شؿس تطبٝكٗا بٝد ايـُذتٗد بٌ ٜتُهٔ ايعاَٞ
ايعازف بتطبٝكٗا عً ٢ؾػساٖا نإٔ ٜكٖ( : ٍٛرا بٚ ، ٍٛنٌ بٍٛ
ْـذظ  ،ؾٗرا ْـذظ) أٜ ٚكٖ( : ٍٛرا ايـُاَ ٤ػهٛى ايطٗازَ ٠ـشتٌُ
ايتٓذٓظ ٚ ،نٌ َػهٛى ايطٗازَ ٠ـشه ّٛبايطٗاز ٠غسعاّ  ،ؾٗرا ايـُا٤
َـشه ّٛبايطٗاز ٠غسعاّ) .
ٚاذتاؾٌ إ (ايكاعد ٠ا٫ؾٛي )١ٝاييت ٜتٛقـ عًٗٝا اضتٓباط
ا٫سهاّ ايػسعَٝ - ١ٝصاْٗا ٚقٛع ْتٝذتٗا نرب ٣يف قٝاع ا٫ضتٓباط،
بـد٬ف ضا٥س ايعً ّٛاييت ٜتٛقـ عًٗٝا ا٫ضتٓباط نعً ّٛايًػ ١ايعسب١ٝ
اييت هلا دٚز عع ِٝيف إضتعٗاز ايٓؿٛف ايػسعٚ ١ٝاييت ٜـُتاش دخًٗا
يف عًُ ١ٝا٫ضتٓباط بٛقٛع ْتٝذتٗا ؾػس ٣يف قٝاع ا٫ضتٓباطٖٚ ،هرا
بك ١ٝايعً ّٛاييت ٜتٛقـ عًٗٝا ا٫ضتٓباط  ،ؾإ ْتا٥ر تًهِ ايعً ّٛنًٗا
تكع يف ؾػس ٣قٝاع ا٫ضتٓباط  ٫ٚتكع يف نرب ٣قٝاع ا٫ضتٓباط ،
ْعري ْتا٥ر عًِ زداٍ ايـشدٜح اييت ٖ ٞأقسب ايعً ّٛاىل ا٫ضتٓباط
بعد عًِ أؾ ٍٛايؿك٘ َ .جٜ :ّ٬عًِ ايـدبري َٔ ايبشٛخ ايسدايٚ : ١ٝثاق١
ايسا ٟٚايؿ ، ْٞ٬ؾتكع ٚثاقت٘ ؾػس ّ٣يهرب ٣سذ ١ٝخرب ايجكٜٓٚ ، ١تر
َُٓٗا :ايـشهِ ايػسعٚ ٞتجبت ايٛظٝؿ ١ايػسع. ١ٝ
اذٕ ايـُ٬ى ايـُػٗٛز ايـُا٥ص ايـُشدد يًكاعد ٠ا٫ؾٛيٚ : ١ٝقٛع
ْتٝذتٗا نرب ّ٣يف قٝاع ا٫ضتٓباط .
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ٚقد ذنس مجع َٔ أٚاخس ا٭ؾٛيٝني  :إٔ قاعد ٠ا٫ضتؿشاب
أؾٛي ١ٝاذا دست يف ايػبٗات ايـشهُ ١ٝايهًٚ ، ١ٝايعرب ٠ؾٗٝا بٝكني
ايـُذتٗد ٚغه٘ يف بكا ٤ايـشهِ ايـُتٝكٔ ضابكاّ ايـُػهٛى ٫سكاّٖٞٚ ،
قاعد ٠ؾكٗ ١ٝعٓدَا تـذس ٟيف غبَٗٛ ١قٛع ١ٝناضتؿشاب طٗازتَٔ ٞ
ايـشدخ ايـُتٝكٓ ١ضابكاّ ايـُػهٛن٫ ١سكاّ ٚايعرب ٠ؾٗٝا بٝكني ايـُهًـ
 َـذتٗداّ نإ اّ غري َـذتٗدٚ -غهٓ٘ يف بكا ٤ايـُٛقٛع ذ ٟايـشهِايػسع ٞايـُتٝكٔ ضابكاّ ايـُػهٛى ٫سكاّ  ،أ ٚعٓدَا تـذس ٟايكاعد ٠يف
غبٗ ١سهُ ١ٝدص ١ٝ٥ناضتؿشاب ْـذاضٖ ١را ايـُا ٤ايـُتػٓٝس بايٓذاض١
بعد شٚاٍ ايتػٓٝس َٔ قبٌ ْؿط٘ ٚسؿ ٍٛايػو يف بكا ٤ايٓذاض ١أٚ
شٚاهلا َع شٚاٍ تػٓٝس. ٙ
ٚأضتاذْا ( )8ايـُشكل (قد )ٙيـُٓع٘ َٔ دسٜإ قاعد ٠ا٫ضتؿشاب
يف ايػبٗات ايـشهَُ ١ٝطًكاّ أ ٚخؿٛف ايػبٗات ايـشهُ ١ٝايهً١ٝ
٫بت ٘٥٬ؾٗٝا بايـُعازض داُ٥اَّ ٫ٚختؿاف دسٜاْ٘ عٓد( ٙقد )ٙيف
ايػبٗات ايـُٛقٛع ١ٝقد أؾسٓ عً ٢إٔ ا٫ضتؿشاب قاعد ٠ؾكٗ١ٝ
َطتؿاد َٔ ٠ا٭خباز ايػسٜؿ: ١ط ٫تٓكض ايٝكني بايػوص نكاعد٠
ايؿساؽ ٚقاعد ٠ايتذاٚشٚ ،قد بـُشجت يف ا٫ؾ ٍٛاضتطساداّ ،ثِ أؾاد
(قد : )ٙاْ٘ عً ٢ايك ٍٛبـشذ ١ٝا٫ضتؿشاب ٚدسٜاْ٘ يف ايػبٗات
ايـشهُ ١ٝايهً ١ٝنذسٜاْ٘ يف ايػبٗات ايـشهُ ١ٝايـذصٚ ١ٝ٥ايػبٗات
ايـُٛقٛع ١ٝبًشاظ اط٬م ايـُٓع عٔ ْكض ايٝكني بايػو ؾاْ٘ ٜعِ
ايٝكني ٚايػو ايـُتعًكني با٭سهاّ ايهًٚ ١ٝايـذصٚ ١ٝ٥ايـُٛقٛعات
(َ )8ؿباح ا٫ؾ: ٍٛزَ + 7+6: 3باْ ٞا٫ضتٓباط :ز. 8+ 7: 4
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ايـدازد ١ٝؾاْ٘ ٜه ٕٛا٫ضتؿشاب بًشاظ ٖرا ا٫ط٬م ذا دٗتني ٫ٚ ،
َاْع َٔ ادتُاع ايـذٗتني يف قاعد ٠ا٫ضتؿشاب ٜٚ ،جبت بُٗا نْٗٛا
قاعد ٠اؾٛيٚ ١ٝقاعد ٠ؾكٗ ١ٝيف ٚقت ٚاسد  ،سٝح اْ٘ َٔ دٗ ١دسٜإ
ا٫ضتؿشاب يف ايػبٗ ١ايـشهُ ١ٝايـذصٚ ١ٝ٥يف ايػبٗ ١ايـُٛقٛع١ٝ
ٜه ٕٛبـشجٗا بـشجاّ عٔ َطأي ١ؾكٗ َٔٚ ، ١ٝدٗ ١دسٜاْ٘ يف ايػبٗات
ايـشهُ ١ٝايهًٜ ١ٝه ٕٛبـشجُ٘ َطأي ّ١أؾٛي ١ٝيتشكل َٝصاْٗا ٚقابطٗا
اير ٖٛ ٟإَهإ ٚقٛع ايٓتٝذ ١يف طسٜل إضتٓباط ا٫سهاّ ايػسعَٔ ١ٝ
د ٕٚساد ١يـُطأي ١أخس. ٣
ؾاذا ٚقعت ْتٝذ ١ايـُطأي ١ا٭ؾٛي ١ٝيف نرب ٣قٝاع ا٫ضتٓباط َٔ
د ٕٚساد ٕ١يػ ٤ٞآخس  ،ناضتؿشاب ايـشهِ ايهً ٞايـُتٝكٔ ضابكاّ
ايـُػهٛى ٫سكاّ  -نإ قاعد ّ٠أؾٛي٫ٚ ١ٝبد َٔ ن ٕٛايٝكني ايطابل
ٚايػو اي٬سل َٓعكد ٜٔعٔ ايـُذتٗد ٚ .عٓدَا ٜتشكل يد ٣ايؿك٘ٝ
َجٜ : ّ٬كني بـشسََ ١كازب ١ايـشا٥ض ساٍ ض ٕ٬ٝدّ ايـشٝض ٜٚـشؿٌ
عٓد ٙغو يف بكا ٤اذتسَ ١بعد اْكطاع ض ٕ٬ٝايدّ قبٌ ا٫غتطاٍ
ٜطتؿشب ايـشسَٜٚ ١ه ٕٛاضتؿشاب٘ يًشهِ ايهًَ ٞطأي ١أؾٛي١ٝ
ٜٚـذب عًَ ٢كًدَ ٜ٘تابعت٘ َٔ باب زدٛع ايـذاٌٖ اىل ايعايـِ ٖ .را
نً٘ عً ٢ايـُبٓ ٢ايـُػٗٛز يف تـُٝٝص ايكاعد ٠ا٫ؾٛي.١ٝ
ٚعً ٢ايـُبٓ ٢ايـُدتاز يف تـُٝٝص ايكاعد ٠ا٫ؾٛي ١ٝعٔ ايكاعد٠
ايؿكَٗٚ ، ١ٝـدتؿس ٙقبط ايكاعد ٠ا٫ؾٛي ١ٝبأْٗا ايكك ١ٝاييت تتهؿٌ
زؾع ايرتدد ٚايتشٓٝس ايـشاؾٌ َٔ استُاٍ ايـشهِ ايػسع َٔ ، ٞدٕٚ
ْعس اىل ايـشهِ ايـُشتٌُ يف تًهِ ايٛاقع ١٭ْ٘ َُٗ ١ايـُطأي ١ايؿكٗ١ٝ
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اييت تتهؿٌ تعٝني ايـشهِ ايػسع ٞايـُشتٌُ َٔ بني أطساؾ٘ ايـُشتًُ١
نُا أٚقشٓا ٙيف تـُٗٝد ايـُباسح ا٫ؾٛي. ١ٝ
ٚعًٜ ٫ :٘ٝؿسم ايـشاٍ بني ا٫ضتؿشاب ايـذاز ٟيف ايػبٗات
ايـشهُ ١ٝايهً ١ٝأ ٚايـذصٚ ١ٝ٥بني ا٫ضتؿشاب ايـذاز ٟيف ايػبٗات
ايـُٛقٛع ، ١ٝؾاْ٘ يف ن ٬ايـُٛزدٜٓ ٜٔعس اىل ساي ١ايرتدد ٚايـشري٠
ٜٚـشا ٍٚإشايتٗا بإبكاَ ٤ا نإ عًَ ٢ا نإ عً ٘ٝساٍ ايٝكني ايطابل،
اٜ ٟتؿد ٣ا٫ضتؿشاب ايـذاز ٟيف ايػبٗ ١ايـُٛقٛع ١ٝناضتؿشاب
طٗازت ٞايـُتٝكٓ ١قبٌ ضاع ٕ١ايـُػهٛن ١ساٚ ، ّ٫ايـذاز ٟيف ايػبٗ١
ايـشهُ ١ٝادتص ١ٝ٥ناضتؿشاب ْـذاضٖ ١را ايـُا ٤ايـُتػري بايٓذاض ١بعد
شٚاٍ تػٓٝس َٔ ٙدَ ٕٚطٗٓس ،ؾٝتؿدٖ ٣را ا٫ضتؿشاب يسؾع ايرتدد
ٚايتشٓٝس ايـشاؾٌ َٔ دَ ٕٚطٗٓس ،ؾٝتؿدٖ ٣را ا٫ضتؿشاب ٚذاى
يسؾع ايرتدد ٚايتشري ايـشاؾٌ َٔ استُاٍ ايـشهِ ْ ٫ٚعس ي٘ يًـشهِ
ايـُشتٌُ ٚ ،اْـُا ٜهَ ٕٛؿاد ٙاعطا ٤ايٛظٝؿ ١ايعًُٚ ١ٝايتؿد ٟيسؾع
ايـشريٚ ٠ايرتدد َٔ استُاٍ بكا ٤ايـشهِ بايٓذاضٖ . ١را .
ٚقد ضبل يف تـُٗٝد ايـُباسح ا٫ؾٛي ١ٝتؿؿ ٌٝايـُكاٍ عٔ قابط
ايـُطأي ١ا٫ؾٛيٚ ١ٝإَتٝاش قاعدت٘ عٔ ايكاعد ٠ايؿكٗٚ ١ٝبعض ايتطبٝكات
ايٓاؾعٜ - ١ـشطٔ َسادعت٘  .ثِ ْبشح يف ْكط ١ثايج: ١

إمتياس قواعد اليقني والشك :
تٛدد عٓدْا قٛاعد ث٬ث ١تتك ّٓٛبعٓؿس( ٟايٝكني) (ٚايػو) ٖٞ
قاعد ٠ايٝكني ٚقاعد ٠ايـُكتكٚ ٞايـُاْع ٚقاعد ٠ا٫ضتؿشاب اييت ٖٞ
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قطُإ  :ا٫ضتؿشاب ايـُتعازف ٚا٫ضتؿشاب ايكٗكس ، ٟؾُا
ايعٓؿس ايـُػرتى بٗٓٝا َٚا ايعٓؿس ايؿازم ايـُُٓٝص ؟ .
أ -يف ٖرا ايكٛاعد ايج٬ث ١عٓؿس َػرتى ٖ ٛثبٛت ايٝكني ٚايػو
يف نٌ ٚاسدَٗٓ ٠ا ٖٓ َٔٚ ،ا قد ٜتد ٌٝبدٚاّ ٚبٓعس ٠ضاذد : ١إْطبام
ايٓٗ ٞعٔ ْكض ايٝكني بايػو عً ٢تـُاّ ايكٛاعد ايج٬ثٚ ١ؾ٬ح
ايٓؿٛف ايؿشٝش : ١ط ٫تٓكض ايٝكني بايػوص دي ّ٬ٝإثباتٝاّ هلرٙ
ايكٛاعد  .يهٔ ٖر ٙايكٛاعد ٚإٕ اغرتنت يف ايٝكني ٚايػو  ،إ ٫أْٗا
تؿرتم ؾُٝا بُٗٓٝا  ،سٝح :
ب -تٛدد خؿٛؾٝات َستبط ١بايٝكني ٚايػو يف ايكٛاعد ايج٬ث١
ٚ٭دًٗا ٜـُتٓع اْطبام ايٓؿٛف ايؿشٝش:١ط ٫تٓكض ايٝكني بايػوص
عً ٢تـُاَٗا ٫ٚ،بد َٔ بٝإ ايـدؿٛؾٝات ايـُُٓٝص ٠يهٌ ٚاسدَٗٓ ٠ا
يتُتاش نٌ قاعد ٠عٔ ؾاسبتٗا َكدَ ّ١يعسض ايٓؿٛف ايٓاٖ ١ٝعٔ
 ٟايكٛاعد ايج٬ث١
ْكض ايٝكني بايػو ٚاضتعٗاز َعٓاٖا ٚإْطباقٗا عً ٢أ ٓ
ٜٚأتٖ ٞرا يف ايبشٛخ ايـُكبًٜٓٚ ، ١بػ ٞإ ْٛقع ايبشح ٖٓا يف اَتٝاش
ايكٛاعد ايج٬ث ١ؾُٝا بٗٓٝا قُٔ َسسًتني ْبدأ ببشح :
إمتياس قاعدة اليقني عن قاعدة االستصحاب :
تـُتاش قاعد ٠ايٝكني به ٕٛايػو ؾٗٝا يف أؾٌ سدٚخ ايٝكني،
بُٓٝا تـُتاش قاعد ٠ا٫ضتؿشاب به ٕٛايػو ؾٗٝا يف بكا ٤ايـُتٝكٔ
ايطابل ٚ .تٛقٝش٘  :إ ايٝكني ؾؿَ ١ـشهُ ١يٝظ ؾٗٝا استُاٍ
ايـد٬ف ،بُٓٝا ايػو ؾؿَ ١تدًدً ١ؾٗٝا استُاٍ ايـد٬ف  ،ؾُٗا
ٚؾؿإ َتكادإ بًشاظٕ َٚتٓاقكإ بًشاظٕ ثإٕ ٜ ٫ٚ،ـُهٔ ادتُاعُٗا
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يف َتعًل ٚاسد يف شَإ ؾازد ٫ٚ ،بد َٔ اخت٬ف ايصَإ أ ٚايـُتعًل ،
ٚنٌ ٚاسد َٔ ٖر ٜٔساؾٌْ يف ٜكني ٚغو ايكاعدتني :
أ -تـُتاش (قاعد ٠ايٝكني) بإٔ َٛقٛعٗا إ ٜتشد َتعًل ايٝكني
ٚايػو ذاتاّ ٚشَاْاّ ٜٚـدتًـ شَإ ايؿؿتني  -ايٝكني ٚايػو  -ؾكط ،
ٖٚرا نإٔ ٜتعًل ايٝكني بػ ٤ٞيف شَإ َعني ثِ ٜػو يف شَإ ٫سل يف
ذاى ايػ ٤ٞبصَاْ٘ ايـُعني ايـُاق ، ٞنإٔ ٜتٝكٔ بعداي ١شٜد  ّٜٛادتُع١
سني اْػا ٤ايعكد أ ٚايط٬م َج ّ٬ثِ يف  ّٜٛايطبت ٜص ٍٚايٝكني َٔ قًب٘
ٜٚػو يف عدايت٘  ّٜٛادتُع ١سني اْػا ٤ايعكد أ ٚايط٬م  ،اٜ ٟطسٟ
ايػو اىل شَٔ ايٝكني ايطابل ٜٚ .عرب عٓٗا بايػو ايطازٜ ْ٘٫ ٟطسٟ
ؾٗٝا ايػو اىل ْؿظ َا تعًل ب٘ ايٝكني ؾٝكًب٘ َػهٛناّ ٜٚ ،تشد ؾ٘ٝ
ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى شَاْاّ ٚذاتاّ بتُاّ خؿٛؾٝاتُٗا َع اخت٬ف شَإ
ايٝكني ٚشَإ ايػو ٖٓ َٔٚ ،ا ْك: ٍٛ
تتك( ّٛقاعد ٠ايٝكني) باخت٬ف شَإ ايٝكني ٚايػو نؿؿتني َع
اتـشاد ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى ذاتاّ ٚشَاْاّ  ،اُٖ ٟا َتشدإ يف مجٝع
ايـدؿٛؾٝات ض ٣ٛشَإ ايٝكني ٚايػو ؾُٗا َـدتًؿإ ؾ. ٘ٝ
بُٓٝا (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) َٛقٛعٗا تعًل ايٝكني بػٚ ٤ٞتعًل
ايػو ببكا ٤ذاى ايػ َٔ ٤ٞد ٕٚاعتباز تكدّ ايٝكني شَاْاّ  ،ؾٝهٕٛ
ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى َتشد ٜٔذاتاّ ٚيهُٓٗا َـدتًؿإ شَاْاّ ٜتكدّ ؾ٘ٝ
شَٔ ايـُتٝكٔ عً ٢شَٔ ايـُػهٛى ،اٜ ٟه ٕٛا٫خت٬ف يف شَإ
ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى ٚ،ته ٕٛؾؿتا ايٝكني ٚايػو َٛدٛدتني بايؿعٌ .
اذٕ َٛقٛع ايكاعد ٠إ ٜتعًل ايٝكني بػ ٤ٞيف شَإ َعني ٜٚتعًل
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ايػو يف بكا ٤ذاى ايػ ٤ٞاىل ايصَإ اي٬سل َٔ د ٕٚؾسم بني تكدّ
سدٚخ ايٝكني شَاْاّ ٚبني تأخس : ٙؾاْ٘ تاز ٠أغو يف بكا ٤طٗازت ٞأٚ
عداي ١شٜد اىل  ّٜٛايطبت َع ايٝكني بٗا ضابكاّ  ّٜٛ -ادتُع -١ؾايٝكني
َتكدّ شَاْاّ عً ٢ايػو ٚ .تازٜ ٠تأخس ايٝكني شَاْاّ بإٔ أتٝكٔ ّٜٛ
ا٫سد بعدايت٘  ّٜٛادتُع ١أ ٚبطٗاز ٠ثٛب ّٜٛ ٞادتُعَ ١ع ن ٕٛايػو
يف ايعداي ١ا ٚيف ايطٗاز ٠ساؾ ّٜٛ ّ٬ايطبت ٚ .تازٜ ٠تكازٕ ايٝكني
باذتدٚخ ٚايػو يف ايبكا ٤شَاْاّ نإٔ أتٝكٔ  ّٜٛا٫سد اٯٕ بعداي ١شٜد
 ّٜٛايـذُع ١أ ٚبطٗازت ٞقبٌ ضاعٚ ١أغو اٯٕ ببكا ٤عدايت٘ يّٛٝ
ايطبت أ ٚبكا ٤ايطٗاز ٠اٯٕ .
ٚخ٬ؾ ١إَتٝاش ايكاعدتني ٜ :تك ّٛا٫ضتؿشاب بايػو يف بكاَ ٤ا
تٝكٓ٘ ضابكاّ سٝح ٜهَ ٕٛتعًل ايٝكني ٚايػو َـدتًؿني شَاْاّ يهُٓٗا
َتشدإ ذاتاّ ٚخؿٛؾٜٚ ، ١ٝه ٕٛايٝكني ٚايػو َـشؿٛظني قاُ٥ني يف
ايٓؿظ ساٍ ادسا ٤ا٫ضتؿشاب  -اٜ ٟهٚ ٕٛدٛد ايؿؿتني ٚدٛداّ
ؾعًٝاّ سني ا٫ضتؿشاب ٜٚ -ه ٕٛايـُطتؿشب  -بايهطس -غاناّ يف
بكاَ ٤ا تٝكٔ سدٚث٘ يف شَإ ضابل .
بُٓٝا تتك( ّٛقاعد ٠ايٝكني) بايػو ايطاز ٟاىل ْؿظ َا تعًل ب٘
ايٝكني ؾٝؿري ايـُتٝكٔ َػهٛناّ يف ايصَإ اي٬سل ٚ ٫ٚ ،دٛد ؾعًٞ
يًٝكني شَٔ ايػو اي٬سل  ،بٌ ايٛدٛد ايؿعً ٞيًػو ؾكط سني إدسا٤
(قاعد ٠ايٝكني)  ،سٝح ٜتشد ؾٗٝا َتعًكا ايٝكني ٚايػو َٔ مجٝع
ايـدؿٛؾٝات َع اخت٬ف شَإ اْعكاد ايٝكني ٚشَإ اْعكاد ايػو
نؿؿتني ساؾًتني يف ايٓؿظ ايباطٓ . ١ثِ ْبشح :
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إمتياس قاعدة الـنقتضي والـنانع عن قاعدة االستصحاب :
تـُتاش قاعد ٠ايـُكتكٚ ٞايـُاْع بإٔ َٛقٛعٗا َٚـذساٖا إٔ
ٜتشكل يف ايٓؿظ ٜكني بٛدٛد َكتك ٞايـشهِ ٚقطع بتشكك٘ ٜٚـشؿٌ
ؾٗٝا غو يف تأثري٫ ٙستُاٍ ٚدٛد ايـُاْع عٔ تأثري ، ٙؾٝهَ ٕٛتعًل
ايٝكني ( :ايـُكتك ٞايـُتٝكٔ) َػاٜساّ يرات َتعًل ايػو ( :ايـُاْع
ايـُػهٛى)ُٖٚا َـدتًؿإ ذاتاّ ٚسكٝكٚ ١ته ٕٛدٗ ١ا٫زتباط بُٗٓٝا ٖٛ
نُْٗٛا دص ٞ٥ايعً ١ايـُ٪ثس ٠يـُعًٚ ٍٛاسد ٚأثس ؾازد ٚته ٕٛؾؿتا
ايٝكني ٚايػو ؾعًٝتني يف ٚدٛدُٖا .
َٚجاي٘ َ :ا اذا دٍٓ ايـدرب عً ٢إ َ٬قا ٠ايـُا ٤يًٓذاضَ ١كتضٕ
ْ٫ؿعاي٘ ٚتٓذط٘ بٗا ٚعً ٢إٔ ايهس ١ٜيف ايـُاَ ٤اْع عٔ ايتٓذٓظ
بايـُ٬قا ، ٠ؾ٬قَ ٢اَ ٤ػهٛى ايهس ١ٜعٓٝاّ ْـذط ١نايبٖٚ ، ٍٛرا َٔ
ؾػسٜات قاعد ٠ايـُكتكٚ ٞايـُاْع  ،ؾاذا ق ٌٝبـشذ ١ٝايكاعد - ٠نُا
إيتصَٗا بعض ا٭ع -ّ٬تعني ا٫يتصاّ بتٓذٓظ ايـُا ٤إلسساش ايـُكتكٞ
ْٚؿ ٞايـُاْع بايكاعد. ٠
ٚخ٬ؾ ١ايك : ٍٛتتك ّٛقاعد ٠ايـُكتكٚ ٞايـُاْع بتػاٜس ايـُتٝكٔ
ٚايـُػهٛى بـُعٓ ٢تـدايـ َتعًل ايٝكني َع َتعًل ايػو ٚ ،ب٘ تـُتاش
عٔ قاعد ٠ا٫ضتؿشاب ٚقاعد ٠ايٝكني اييت ٜه ٕٛايـُتٝكٔ ؾُٗٝا عني
ايـُػهٛى َٚتشداّ َع٘  ٫تػاٜس  ٫ٚاخت٬ف بُٗٓٝا .
ثِ اْ٘ قد ضبل َٓا بٝإ اَتٝاش (ا٫ضتؿشاب) ايـُتعازف عٔ غري
ايـُتعازف (ا٫ضتؿشاب ايكٗكس )٣اير ٖٛ ٟأؾٌ (ايجبات) يف َعاْٞ
ايـُؿسدات ايًػٜٛـَ ٫ٚ ، ١ـٛدـب يإلعادٚ ، ٠ضـٝأتـ ٞيـ٘ بـٝإ ؾـا٥ـض
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ٚتـُجٚ ٌٝتٛقٝض يف بـشح (أزنإ ا٫ضتؿشاب) .
ٚنإ ٖرا ايتُٝٝص بني قٛاعد ايٝكني ٚايػو تـُٗٝداّ يـُا ْعتكد ٙسكاّ
َٔ د٫ي ١ا٫خباز ايٓاٖ ١ٝعٔ ْكض ايٝكني بايػو  -عً ٢قاعد٠
(ا٫ضتؿشاب) ايـُتعازف د ٕٚايكاعدتني ٚد( ٕٚا٫ضتؿشاب
ايكٗكس. )٣
ٖرا َا أزدْا بٝاْ٘ تـُٗٝداّ يـُباسح ا٫ضتؿشاب  ،ثِ ٜكع ايهّ٬
تؿؿ ّ٬ٝعٔ أديت٘ ا٫ثبات: ١ٝ
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أدلة إعتبار االستصحاب
ا٫ضتؿشاب قاعد ٠غسع ١ٝأؾٛي ٖٞٚ ١ٝعٓد َتكدَ ٞؾكٗآ٥ا
أَاز ٠غسع ١ٝناغؿ ١عٔ ايـشهِ ايػسع ٞايٛاقعٚ ، ٞعٓد ايـُتأخسٜٔ
ٖ ٛأؾٌ غسع ٞعًُ ٞيٝظ بأَازٚ ٠قد اضتكست نًُتِٗ عً ٢اؾًٝت٘ .
ٜٚـُهٔ تٜٓٛع ا٫دي ١اييت ٜـُهٔ اعتُادٖا أ ٚاعتُدت إلثبات
ا٫ضتؿشاب سذ ١غسع : ١ٝأَاز ٠عً ٢اذتهِ ايـُطتؿشب أ ٚأؾّ٬
غسعٝاّ ٜٚ ،ـُهٔ تكطُٗٝا اىل اثٓني ُٖا ايعُدٚ ٠ا٫ضاع ُٖٚ :ا تباْٞ
ايعكٚ ٤٬ا٫خباز ايػسٜؿٜ ٫ٚ ،١بعد ٚسدتُٗا ٚن ٕٛا٫خباز إَكاّ٤
يتباْ ٞايعك ٤٬ايؿطس ٟأ ٚإزغاداّ اىل ؾشت٘ ٚضَ٬ت٘ غسعاّ .
ٚثـُ ١ديَ ٕ٬ٝعسٚقإ يف بعض ايهتب ا٫ؾٛيٜ ٫ ١ٝطتشكإ
ايتعسض هلُا بأنجس َٔ ا٫غاز ٠يٛقٛح قعؿُٗاُٖٚ ،ا :
ايدي ٌٝايجايح ٖ ٛإمجاع ايؿكٗا ٤عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشابٚ ،قد
إدعا ٙغري ٚاسد عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب ٚاعتباز ٙغسعاّ دي ّ٬ٝناغؿاّ
عٔ غسع ١ٝايكاعدٚ ٠أَاز ٠غسع ١ٝأ ٚن ْ٘ٛأؾ ّ٬عًُٝاّ إسساشٜاّ .
ٚقد سه ٢اإلمجاع :ايع ١َ٬ايـشً(ٞقد )9()ٙقاٍ( :ا٫ضتؿشاب
سذ ١إل مجاع ايؿكٗا ٤عً ٢اْ٘ َت ٢سؿٌ سهِ ثِ ٚقع ايػو يف اْ٘
طسأ َا ٜص ًٜ٘اّ ٚ -٫دب ايـشهِ بايبكا ٤عًَ ٢ا نإ أٜ ٫ٚ )ّ٫ٚبعد
نَ ٕٛساد ٙاإلمجاع ايعًُٚ ٞايطري ٚؾل ا٫زتهاش ايرٖين عً ٢ا٫خر
بايـشاي ١ايطابك ١ست ٢تٓتكض بـد٬ؾٗا ٜكٓٝاّ .
(َ )9باد ٤٣ايٛؾ ٍٛاىل عًِ ا٫ؾ. 251 : ٍٛ
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ٚاإلمجاع ايعًُ ٞعٓد ايؿكٗا ٤دع ٣ٛضً ١ُٝتٓطًل َٔ ا٫زتهاش
ايعكٚ ٞ٥٬ايتباْ ٞايعُ َٞٛعً ٢ا٫خر بايـشاي ١ايطابك. ١
ٚأَا إزادت٘ اإلمجاع ايؿتٛا ٞ٥ؾَٗ ٛػهٌْ دداّ  :ؾإ ايـُشؿٌ
َٓ٘ َـُٓٛع دصَاّ يًٝكني بعدّ اْعكاد ٙيٛدٛد ايـُدايـ ٚنجس ٠ايطانت
غري ايـُتعسض يـشذٝت٘ َٔ ايـُتكدَني ٚ ،ايـُٓك َ٘ٓ ٍٛغري ثابت
ايـشذ ٫ ١ٝاقٌ َٔ عدّ إسساش اْعكاد ٙؾهٝـ ْرعٔ بـشذٝت٘ ؟ ٚ ،عً٢
ؾسض اْعكاد ٙؾٗ ٛإمجاع َدزن ٫ ٞتـشسش تعبدٜت٘ ٚنػؿ٘ عٔ زأٟ
ايـُعؿَٛٚ )( ّٛاؾكت٘ عًٚ ٘ٝيرا ٜ ٫طعٓا ايتؿدٜل باْعكاد ٙسذ١
غسع٫ ١ٝضُٝا  ٖٛٚامجاع َٓك ٍٛمل تجبت سذٝت٘ يف ْؿط٘ ؾك َّ٬عٔ
نػؿ٘ عٔ ق ٍٛايـُعؿ.)( ّٛ
ْعِ ايـُػٗٛز بني ؾكٗآ٥ا سذٝت٘  -عً ٢اخت٬فٕ ب ِٗٓٝيف سذٝت٘
عً ٢ا٫ط٬م أَ ٚكٓٝداّ بـشاي ١د ٕٚساي ٫ٚ ١سذ ١ٝيف ايػٗس ٠ايؿتٛا.١ٝ٥
ايدي ٌٝايسابع عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب ٖ ٛسهِ ايعكٌ ايٓعسٟ
بايـُ٬شَ ١بني ايكطع بـشدٚخ ايػ ٤ٞيف ايصَإ ايـُاقٚ ٞبني زدشإ
بكا ٘٥يف ايصَإ ايـشاقس  -عٓد ايػو يف ايبكاٚ . ٤يعٌ ٖرا ايديٌٝ
َطتٓد قدَا ٤ايؿكٗا(٤زض)يف إثبات سذ ١ٝا٫ضتؿشاب أَاز ّ٠غسع.١ٝ
ٚيعٌ أ َٔ ٍٚاضتدٍ بـشهِ ايعكٌ :ايـُشكل ايـشً ٞثِ ايع١َ٬
ايـشً ،ٞؾسادع(. )10
ْٚكط ١ايكعـ يف ٖرا ايدي : ٌٝؾكدإ ايـشذ ١ايٛاقش ١عً٢
سذ ١ٝايعٔ ٚزدشإ ايبكا - ٤ايرٜ ٟدزن٘ ايعكٌ ايٓعس. ٟ
(َ )10عازز ا٫ؾْٗ + 206 :ٍٛا ١ٜايٛؾ ٍٛاىل عًِ ا٫ؾ: ٍٛز. 371 :4
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ٜكاف اي :٘ٝعدّ إٜساخ ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك ١يًعٔ داُ٥اّ  ،بٌ
قد ٜطتًصَ٘ ٚقد ٜ ٫ـشؿٌ إ ٫ا٫ستُاٍ ٚزدشإ ايـد٬ف  ،ؾاذا
ؾسقٓا سذ ١ٝايعٔ ايٓٛع ٞبايـشهِ أ ٚايعٔ ايػدؿ ٞمل تتِ
ايـُ٬شَ ١ايـُصع ١َٛباطساد ٚيف نٌ َٛزد َٚؿدام ٚ .نٝـ نإ
حيطٔ ايٓعس ٚايتأٌَ يف ايديًٝني ايكٜٛني ُٖٚا :

تباني العقالء على االخذ باحلالة السابقة :
ٖٚرا اضتدَ ٍ٫تني عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب ٜ ٫ٚ ،بد ٚتٛد٘
ايؿكٗا ٤ايكدَا ٤اىل ا٫ضتد ٍ٫بتباْ ٞايعك ٤٬إ ٫يف عٗٛد َتأخس : ٠يف
شَٔ ايع ١َ٬ايـشً ٞأَ ٚا قازب٘ ٚ ،تكسٜب٘  :اْ٘ قد اضتكست ضري٠
ايعك ٤٬قاطب-١يف مجٝع ا٫عؿاز ٚاَ٫ؿاز -عً ٢ا٫خر عُ ّ٬بايـشاي١
ايـُتٝكٓ ١ايطابكٚ ١ايـذس ٟعً ٢بكاٗ٥ا عٓد ايػو يف ازتؿاعٗا٫ٚ ،
ٜعتٓ ٕٛباستُاٍ اْتكاض ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ضابكاّ بـشايَ ١ػاٜس٫ ٠سكاّ
ضٛا ٤ؾُٝا ٜسدع اىل اَٛز َعاغِٗ ٚدْٝاِٖ بٌ ٚؾُٝا ٜسدع اىل اَٛز
دٚ ِٜٗٓأخساِٖ ٖٚ ،ر ٙايطريَٛ ٠دٛد ٠يف عؿٛز ايتػسٜع ٚمل ٜسدع
ايػازع عٔ ا٫خر بٗا َع تـُاّ ايكدزَ ٠ـُا ٜهػـ عٔ اَكا ٤ايػازع
هلا ٚاقساز ٙبٗا ٚ .قد ٜصٜد ضري ٠ايعك ٤٬تٛنٝداّ٬َ :سع ١اضتكساز ضري٠
بعض ايـشٛٝاْات ٖٞٚ -ذٚات سٝاٚ ٠غعٛز -عً ٢ايعٌُ عً ٢طبل
ايـشاي ١ايطابك : ١سٝح تس ٣ايطٛٝز تـدسز عٔ أٚنازٖا ٚتـدسز
ايـُاغَ َٔ ١ٝسابكٗا بـشجاّ عٔ طعاَٗا ثِ تسدع ٭ٚنازٖا أٚ
()11

يـُسابكٗاَ -ـُا ٪ٜند ٖرا ٚذاى َا أؾاد ٙبعض ا٫عاظِ (قد)ٙ
( )11أدٛد ايتكسٜسات  :ز. 30 : 4
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ْٚعتكد ٙتاَاّ ؾشٝشاّ َٔ إٔ ا٫خر باذتاي ١ايطابك ١إيـٗاّ إيـٗ ٞؾطسٟ
سؿعاّ يٓعاّ ا٫دتُاع  ،قاٍ ٜ( :ـُهٔ إ ٜه ٕٛذيو بايـٗاّ َٔ اهلل
تعاىل ست ٫ ٢تـدتٌ اَٛز َعاغِٗ َٚعادِٖ  ،ؾإ يص ّٚإخت ٍ٬ايٓعاّ
َع ايتٛقـ عٔ ايـذس ٟعً ٢طبكٗا َٔ ايـُستهصات يف اْؿطِٗ) .
ٖٚرا ايطري ايعكٚ ٞ٥٬ايتباْ ٞايعًُ ٞايعُٜ ٫ َٞٛـُهٔ اْهازٙ
ٜٓ َٔٚهس ٙبًطاْ٘ أٜ ٚػهٌ عً ٘ٝبكًُ٘ ؾاْ٘ ٜـذس ٟعً ٘ٝبطريت٘
ٚضًٛن٘ ،ؾًٓٝعس اْ٫طإ  -قبٌ اْهاز ٙايطري ٠ايـُدعا ٠اىل سسنات٘ يف
بٝت٘ َٚـشٌ عًُ٘ َٔ أ ٍٚايؿباح اىل ضاع ١ايٓ٬ٜٚ -ّٛسغ اْط٬قات٘
ايعًُ ١ٝاي٬غعٛزٚ ١ٜدس ٜ٘ايعًُ ٞايـُعتاد ايـُستهص يف ذٖٓ٘ عً ٢طبل
ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك ، ١ؾاْ٘ ضٛف ٜرعٔ ٜٚبتعد عٔ اْ٫هاز .
ٚقد نإ تباْ ٞايعك ٤٬بـُسأَٚ ٣ػٗد َٔ أٚيٝا ٤ايػسع
ٚلمات٘(ٚ )مل ٜؿدز عِٓٗ ايسدع أ ٚاْ٫هازَ ،ع ٚقٛح قدزتِٗ
ايتاَ ١عً ٢ايسدع ي ٛنإ ٜطتشل اْ٫هاز  َٔٚ ،عدّ ؾدٚز اْ٫هاز
ٚايسدع ٜٓهػـ اَ٫كاٚ ٤ايسقا بٗرا ايبٓا ٤ايعكٚ ٞ٥٬ادتس ٟايعًُ.ٞ
ٚباختؿاز ٖ :را ايكدز َٔ عدّ ايسدع نافٕ يف اَ٫كا ، ٤بٌ ٜـُهٔ
ايكطع باإلَكا ٤ايعًُ ٞايؿسٜض ايـُٓهػـ َٔ ضريِٖ عً ٢طبل
ايـشاي ١ايطابك ١يف اَٛز َعاغِٗ َٚعادِٖ  ،نُا إ ا٫خباز ايؿشٝش١
ايٓاٖ ١ٝعٔ ْكض ايٝكني بايػو إزغادْ يؿع ٞاىل إَكا ٤ايتباْ ٞايعكٞ٥٬
عً ٢ايعٌُ باذتاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابكٚ ١عدّ ْكض ايٝكني بايػو ٚاْ٘ ٫
ٜٓكض ايٝكني إ ٫بٝكنيٕ َجً٘ .
ٚقد أٚزد عً ٢ا٫ضتد ٍ٫بايطري َٔ ٠دـٗ ٕ١ؾػسٜٚـ ٕ١بًشاظ أؾٌ
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ثبٛت ايطري ٠ايعك َٔٚ ، ١ٝ٥٬دٗ ٕ١نرب ٕ١ٜٚبًشاظ إَكاٗ٥ا ٚسذٝتٗا أٚ
عدّ ايسدع عٓٗا ؾاإلغهاٍ َٔ دٗتنيْ ،بدأ ببٝإ ادتٗ ١ا٭ٚىل َٔ :
االشكال على اصل ثبوت السرية والتباني العقالئي :
ٚقد ْٛقؼ يف ثبٛت ايطري ٠باْٗا يٝطت عً ٢اضاع َسدع ١ٝاذتاي١
ايطابكٚ ١اعتبازٖا بـُا ٖ ٞساي ١ضابك ،١٭ٕ ايـُطًٛب يف ايطري٠
ايـُعترب - ٠يه ٞتٓتر سذ ١ٝا٫ضتؿشاب  ٖٛ -ايتشكل َٔ تباْٞ
ايعك ٤٬عً ٢ايعٌُ ا٫ضتؿشابٚ ٞايـذس ٟايتعبد ٟعً ٢طبل اذتاي١
ايطابك ١ايـُتٝكَٓ ، ١ع اْ٘ مل ٜـشسش ايتعبد ايـُرنٛز بٌ نإ دسِٜٗ
عً ٢أضاع آخس ْٚهت ١أخس ٖٞ ٣غري ا٫خر ايتعبد ٟباذتاي ١ايطابك١
بـُا ٖ ٞسايَ ١تٝكٓ: ١
ْعري ايعٌُ بايـشاي ١ايطابك ١٭دٌ ا٫طُٓ٦إ بايبكا ٤نايتادس ايرٟ
ٜسضٌ أَٛاي٘ اىل ٚيد ٙأٜ ٚسضٌ بكاعت٘ اىل عُ ً٘ٝيف ايبًد اٯخس ،ؾاْ٘
ي ٛغو ايتادس يف بكاٚ ٤يد ٙأ ٚعُ ً٘ٝايتذاز ٟيـشؿ ٍٛشيصاٍ أ ٚحنٙٛ
َٔ ايـُداطس يف ايبًد ايـُك ِٝؾٚ ٘ٝمل ٜهٔ َطُٓ٦اّ ببكا ٘٥ضًُٝاّ يرتدد
ٚمل ٜبعح اي ٘ٝاَٛ٫اٍ أ ٚايبكا٥ع ستٜ ٢طُإٔ بٛدٛد ٚيد ٙأ ٚعًُ٘ٝ
سٝاّ يف ذاى ايبًد بايعٓٛإ ايـُاق. ٞ
ْٚعري ايػؿً ١عٔ استُاٍ اْتكاض ايـشاي ١ايطابك ١نُا ٜـشؿٌ عٓد
اْ٫طإ ايـُطاؾس ايرٜ ٟسدع اىل داز ٙغاؾ ّ٬عٔ سؿ ٍٛايطاز٨
ايداعْ٫ ٞتكاٍ عاً٥ت٘ َٔ داز ضهٓاٖٚ ، ٙهرا تـذس ٟايـشٛٝاْات
غاؾً ١عٔ استُاٍ تػٓٝس ايـشاٍ ؾرتدع ايطٛٝز ٚايـُاغ ١ٝاىل أٚنازٖا
َٚسابكٗا َٔ د ٕٚغعـٛز ٚإيـتؿات اىل استُاٍ عسٚض طازٜ ٤٣ـُٓع
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بكا ٤ايـشاي ١ايطابك. ١
ْٚعري زدا ٤بكا ٤ايـُتٝكٔ ايطابل ٚاستُاٍ اضتُساز٫ ٙقتكا٤
َؿًشت٘ ذيو ايبكا ٤ؾٝعٌُ َعتُداّ عً ٢استُاٍ بكا ٤ايـُتٝكٔ ايطابل .
ْٚعري ا٫ستٝاط بايعٌُ عً ٢طبل ايـشاي ١ايطابك ١زدا ٤إدزاى
ايٛاقع ْٚ ،ـش ٛذيو َٔ أضظ ايعٌُ عً ٢طبل اذتاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك١
ٚايـُاْع ١عٔ ن ٕٛدسٚ ِٜٗضريتِٗ تعبداّ َـشكاّ بايـشاي ١ايطابك١
ايـُتٝكٓ ١بـُا ٖ ٞسايَ ١تٝكٓ ١ضابك. ١
ٜٚسدٓ : ٙأ : ّ٫ٚإ تعبد ايعكٚ ٤٬ضريِٖ عً ٢ا٫خر باذتاي ١ايطابك١
َـدؿٛف بػري سا٫ت ايٝكني أ ٚا٫طُٓ٦إ بايبكا ٤أ ٚبايصٚاٍٚ ،غريٖا
َٖ ٛـشٌ ايهٚ ّ٬ا٫ضتد ٫ٚ ، ٍ٫اثس يـذعٌ ضريِٖ ٭دٌ اطُٓ٦اِْٗ
ببكا ٤اذتاي ١ايطابك ١ديَ ّ٬ٝاْعاّ عٔ ايطري . ٠نُا إ سؿ ٍٛشيصاٍ أٚ
خطس َٛت يف ايبًد ايرٜ ٟك ِٝؾ ٘ٝايٛيد أ ٚايتادس اذا نإ ايـدطس
َعْٓٛاّ ب٘ تساٜ ٙتشكل عٔ ٚيد ٙا ٚعُ ً٘ٝيـشؿ ٍٛعًِ امجاي ٞعٓدٙ
بـُٛت مجع نبري َٔ اٌٖ تًهِ ايبًدٚ ٠خيػ ٢إ ٜهٚ ٕٛيد ٙأ ٚعًُ٘ٝ
َٔ أطساف عًُ٘ ا٫مجاي ٞؾٓٝتكض عًُ٘ ايتؿؿ ًٞٝبعًِ امجاي،ٞ
َٚـشٌ ايهٚ ّ٬ا٫ضتد ٖٛ ٍ٫ايعٌُ عً ٢طبل ايـشاي ١ايـُتٝكٓ١
ايطابك َٔ ١د ٕٚعًِ تؿؿ ًٞٝأ ٚإمجاي ٞباْتكاض اذتاي ١ايطابك. ١
ٚثاْٝاّ  :إ ٖر ٙا٫ستُا٫ت أ ٚبعكٗا ٚإٕ ناْت ٚازدٚ ٠ؾشٝش١
يهٓٗا ْادز ٠ايتشكل  ٫ٚ ،تتٓاؾَ ٢ع إْط٬م ايعك ٤٬يف ضًٛنِٗ إزتهاشاّ
َٔ إعتُاد ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك ، ١ؾٗر ٙا٫ستُا٫ت  ٫تكسٓ بايتعبد
ايعك ٞ٥٬ايعُ َٞٛايػاييب عً ٢ايعٌُ طبل ايـشاي ١ايطابكٚ - ١ي ٛعً٢
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أضاع ايتدٚ ٌٓٝايٚ ِٖٛا٭ْظ ايرٖين ايداع٫ ٞؾرتاض بكا ٤ايـشاي١
ايـُتٝكٓ ١ايطابكٚ ،١يعٌ َٓػأ ايػؿً ١اييت ذنسٖٚا َٓطًكٖ َٔ ّ١را ا٭ْظ
ايرٖين  ،ؾٜ ٬كس ا٫ستُاٍ ٜ ٫ٚـُٓع عٔ ثبٛت ايطري ايعك. ٞ٥٬
اذٕ ا٫زتهاشات ايرٖٓ ١ٝعٓد عُ ّٛايعكَ ٤٬طتكس ٠عً ٢ا٫خر
ايتعبد ٟباذتاي ١ايطابك ١ايـُتٝكٓٚ ١إٕ نإ يف بعض ا٫سٝإ قد تـشؿٌ
عٓد ايعك ٤٬ايػؿً ١عٔ ايـشاي ١ايطابك ١ؾٝأخر ٕٚبٗا ٫عتٝادِٖ
ايطًٛنٚ ٞازتهاشِٖ ايرٖين عً ٢طبل ايـشاي ١ايطابك ١زغِ غؿًتِٗ،
إ ٫إ ايػؿً ١يف بعض دس ِٜٗعً ٢اذتاي ١ايطابك ٫ ١تكسٓ بجبٛت ايتباْٞ
ايعكٚ ٞ٥٬ايـذس ٟايعُ َٞٛساٍ ا٫يتؿات  ٖٛٚنجري ايتشكل عُّ٬
ب ، ِٗٓٝنُا قد ٜـشؿٌ ا٫خر باذتاي ١ايطابكَ ١ع ا٫طُٓ٦إ بايبكا٫ٚ ٤
ٜكسٓ ذيو بعُ ّٛايتباْ ٞاٜكاّ  ،ؾإ ا٫طُٓ٦إ بايبكا ٤أ ٚزدا ٤ايبكا٤
ٜك ٟٓٛا٫زتهاش ايرٖين ٚايطًٛن ٞادتاز ٟعً ٢طبل اذتاي ١ايطابك٫ٚ ١
ٜٓاؾٜ ٫ٚ ٘ٝـُٓع َٔ ازتهاش ٙذٖٓٝاّ ٚاْط٬ق٘ عٓ٘ ضًٛنٝاّ بني ايعك ٤٬يف
سا٫ت عدّ ا٫طُٓ٦إ بايبكا ٖٞٚ ٤نجري ٠ايتشكل ٚ ،قد تكدّ قسب
ن ٕٛعًُِٗ ْاغ٦اّ َٔ إيـٗاّ إيـٗ ٞؾطس ٟسؿعاّ يٓعاّ ادتُاعِٗ .
()12

يهٔ أغهٌ أضتاذْا ايـُشكل (قد)ٙ

بإٔ ايـُٓهس ٜٔيـشذ١ٝ

ا٫ضتؿشاب مل ٜـدتٌ ايٓعاّ عًٚ ، ِٗٝي ٛنإ سؿغ ايٓعاّ ٜكتكٞ
ذيو  -إخت ٍ٬ايٓعاّ ي ٛمل ٜتابع ا٫يـٗاّ ا٫يـٗ ٞبايبٓا ٤عً ٢ايـشاي١
ايـُتٝكٓ ١ايطابك٫ - ١ختٌ ْعاّ ايـُٓهس ٜٔيـشذ ١ٝا٫ضتؿشاب .
ٜٚسدٓ :ٙاْ٘ ي ٛضًُٓا ٚدٛد ؾكَ ٘ٝـشكل َٓهس يـشذ ١ٝا٫ضتؿشاب
(َ )12ؿباح ا٫ؾ : ٍٛز. 11 : 3
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ٚايعٌُ عً ٢طبل ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك ، ١ؾاْ٘  ٫قري ؾًٜ ٫ٚ ٘ٝصّ
ايـُشرٚز  -اختْ ٍ٬عاَ٘ -٭ْ٘ ٜعٌُ قٗساّ ٚؾطس ّ٠عً ٢طبل ايـشاي١
ايـُتٝكٓ ١ايطابك ، ١ؾٗ ٛإْهاز يف ايًطإ أ ٚيف ايكًِ َع أْ٘ ٜـذسٟ
 بؿطست٘ ٚازتهاش -ٙعً ٢طبل ايـشاي ١ايطابك ١يف اَٛز َعاغ٘ ٚدْٝاٙعػسات ايـُسات نٌ  ،ّٜٛؾاْ٘ ي ٛضاؾس غٗساّ ثِ زدع اىل بًد ٙضسٜعاّ
يـشؿ ٍٛطاز ٨عً ٢عٝايَ٘ :سض أ ٚضذٔ أ ٚحنُٖٛا  -تساٜ ٙسدع
يبٝت٘ ست ٢ي ٛاستٌُ خسٚز عٝاي٘ يـُطتػؿ ٢أ ٚيبٝت ثإٕ أ ٚحنُٖٛا
ٖٚرا ٖ ٛايـذس ٟايـًُِٗ ايؿطس ٟعً ٢طبل ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك،١
ٚنٌ َا ٜكاٍ خ٬ؾ٘ ؾٗ ٛتأٚ ٌٜٚأنٌ َٔ ايكؿا .
ٜٚـُهٓٓا ايك ٍٛباطُٓ٦إ  :إ ٖرا ا٫زتهاش ايرٖين ٚاْ٫ط٬م
ايطًٛنٜ ٞهاد ٜعِٓ ستَٓ ٢هس ٟا٫ضتؿشاب بأق َِٗ٬أ ٚبأؾهازِٖ
أؾٛيٝاّ  ،ؾاِْٗ ٜٓطًك َٔ ٕٛايتعبد بايـشاي ١ايطابك ١يف دس ِٜٗايعًُٞ
ٚضًٛنِٗ ايـُعاغ ٞبد ٕٚتسدد ٚ ،قد ٜهَ ٕٛع ايػؿً ١عُا ذنس ٙٚيف
نتبِٗ َـُا ٪ٜند إيـٗاَ ١ٝايعٌُ عً ٢طبل ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابكٚ ١أْ٘
ي٫ ٙ٫ٛختٌ ْعاّ ايـُعاؽ ٚإقطسب اَس ايعباد ٚ ،يٝظ َسادْا َٔ
ايتعبد ايعك ٞ٥٬بايـذس ٟعً ٢طبل ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك ١إ ٫إعتٝاد
ايـذس ٟايـُرنٛز ٚتٛاؾكِٗ عً ٢إيتصاَ٘ ْعاَاّ سٝاتٝاّ ادتُاعٝاّ ٜتًكْ٘ٛ
د ّ٬ٝعٔ دٜٚ ٌٝـذس ٕٚعً َٔ ٘ٝؾطستِٗ نطا٥س ايؿطسٜات ايبػس ١ٜايـُعتاد٠
 .ثِ ْبشح ادتٗ ١ايجاْ َٔ ١ٝا٫غهاٍ :

التشكيك يف االمضاء :
قد غهٓـو غري ٚاسد بٌ َـٓع بـعكِٗ َٔ إَـكا ٤ايطري ٠ايعك١ٝ٥٬
ٚايتباْ ٞايعًُ ٞعً ٢ا٫خر بايـشاي ١ايطابك ١يٛدٛد ايٓؿٛف ايسادع ١عٓ٘

إضتعساض أدي ١سذ ١ٝا٫ضتؿشاب )35( ...........................................

 ٖٞٚاٯٜات ٚايسٚاٜات ايٓاٖ ١ٝعٔ ايعٌُ بايعٔ ٚإتباع غري ايعًِ طَ٫َٚ
تَكِـُ ََا يَِٝظَ يَوَ بٔ٘ٔ عًِِْٔصط إِٕٔ ٖ َٜتبٔعُ َٕٛإٔ ٖ٫ايعٖٖٔ َٚإِٕٔ ُِِٖ إٖٔ٫
عٖٔ َٚإٕٖٔ ايعٖٖٔ َ٫
دسُؾَُٕٛصط َََٚا يَُِِٗ بٔ٘ٔ َِٔٔ عًِِٕٔ إِٕٔ ٖ َٜتبٔعُ َٕٛإٔ ٖ٫اي ٖ
ِ َٜ
شلِّ غَّ٦ِٝاصٚقاٍ ( :)طإٜانِ ٚايعٔ ؾإ ايعٔ أنرب
ُٜػِٓٔ َِٔٔ ٞايِ َ
()13

ايهربص

ؾإ ايعٌُ عً ٢طبل ايـشاي ١ايطابك ١ايـُتٝكٓ ١بعد شٚاٍ

ايٝكني ٚتبدٓي٘ بايػو ٖ ٛعٌُ بايعٔ ٚإتباع يػري ايعًِ َ ٖٛٚ ،ـُٓٛع
عٓ٘ بؿسٜض اٯٜات ٚايسٚاٜات ٚ ،تهؿٖ ٞر ٙايٓؿٛف زادع ّ١عٔ بٓا٤
ايعك ٤٬عً ٢ايعٌُ بايـشاي ١ايطابك. ١
ٚؾ : ٘ٝإٕ ٖر ٙايطري ٠ايعك ١ٝ٥٬ا٫زتهاش ١ٜايساضد ١يف ٚددإ
ايعكَٚ ٤٬ستهصاتِٗ ايـُٓطًك ١اىل دس ِٜٗايعًُٚ ٞضًٛنِٗ ايـدازدٞ
 يف َعاغِٗ َٚعادِٖ  -عً ٢طبل ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابكٚ ١عدّا٫عتٓا ٤بايػو  ،إٕ ٖر ٙايطري ٠هلا َٔ ايكٚ ٠ٛا٫زتهاش ٚايجبات بٓشٛ
ٜ ٫ك ٣ٛإط٬م ْؿٛف غسعْ ١ٝاٖ ١ٝعٔ ايعٌُ بايعٔ ٚإ ٓتباع غري
ايعًِ عً ٢ايسدع عٔ تًهِ ايطري ٠ايـُتأؾً ١ايـُتذرٓز ٠يف ايٓؿٛع ٚيف
ايطًٛى  ٫ٚتؿًض زادعاّ عٓٗا :
أ :ّ٫ٚيك ٠ٛايـذس ٟايعكٚ ٞ٥٬ثباتٜ٘ٚ ،ـشتاز ايسدع عٓ٘ بٓؿٛف
غسع ١ٝاىل بٝإ ق ٟٛؾسٜض ايد٫يٚ ١اْ٫طبام عًٖ ٢را ايـذسٚ ٟمل
تتكض ؾ٬سٖ ١ٝر ٙايٓؿٛف ايـُطًك ١يًسدع عٔ ٖر ٙايطرئَٚ ، ٠
عدّ ٚقٛح ايسدع ٚؾساس ١د٫يت٘ عً ٢ايسدع ٜ -طتهػـ اَ٫كا ٤أٚ
ٜطُإٔ بعدّ ايسدع .
( )13ا٫ضسا +36:٤ايٓذِْٜٛ +28:ظ +66:ايٛضا:ٌ٥ز:18ب َٔ 6ابٛاب ؾؿات ايكاق:ٞح.42
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ٚثاْٝاّ :٭ٕ ايعٌُ باذتاي ١ايطابك ١يٝظ َٔ باب ايعٌُ بايعٔ
ٚاتباع غري ايعًِ ست ٢تعُٓ٘ ايٓؿٛف ايٓاٖ ، ١ٝبٌ ٖ ٛدس ٟعًُٞ
َطتكٌ اضتكس بٓا ٤ايعك ٤٬عً - ٘ٝأؾادِٖ ايعٔ أّ مل ٜؿدِٖ . -
ٚثايجاّ :يطبل ايطري ٠عٗداّ َ ٖٞٚـدتؿ ١بايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك،١
ٚايـداف ايـُتكدّ شَاْاّ ٜتكدّ أٜ ٚسدض عً ٢ايعاّ أ ٚايـُطًل
ايـُتأخس ،إذ ايطري ٠ايعكَ ١ٝ٥٬طتكس ٠ظاٖساّ قبٌ ْص ٍٚآٜات ايٓٗ ٞعٔ
ايعٌُ بايعٔ ٚاتباع غري ايعًِ  ،ؾٗر ٙاٯٜات َـدؿٓؿ َٔ ١بد ٚاَ٫س
ٚغري غاًَ ١يًبٓا ٤ايعك ٞ٥٬ا٫زتهاش ٟعً ٢ايعٌُ طبل اذتاي ١ايطابك.١
ٚزابعاّ :إ ا٫ضتؿشاب ٚايـذس ٟايعك ٞ٥٬ايعًُ ٞعً ٢طبل
ايـشاي ١ايطابك ١خازز تـدؿٓؿاّ عٔ ٖر ٙاٯٜات اييت تٓٗ ٢عٔ إتباع
غري ايعًِ أ ٚإقتؿا ٤ايعٔ  :ؾإْٗا تٓٗ ٢عٔ ايعٔ بـُا ٖ ٛناغـ عٔ
شلِّ غَّ٦ِٝاص  .بُٓٝا ْسٜد َٔ
عٖٔ ُٜ َ٫ػِٓٔ َِٔٔ ٞايِ َ
ايـشل ٚايٛاقع  :طَٚإٕٖٔ اي ٖ
ا٫ضتؿشاب :ايـذس ٟايعًُ ٞساٍ ايػو ْ ٫ٚ ،سٜد با٫ضتؿشاب
إنتػاف ايـشل ٚإثبات ايٛاقع ٚإسساش ٙست ٢تٓطبل عً ٘ٝايٓؿٛف
ايكسآْٚ ١ٝته ٕٛزادع ١عُا ْطتدٍ ب٘ َٔ ايـذس ٟايعك ٞ٥٬عً ٢طبل
ا٫ضتؿشاب ٚا٭خر بايـشاي ١ايطابك ١ايـُتٝكٓ. ١
ٚباختؿاز  :ايكسٜب اىل ايرٖٔ ثبات ايطري ٠ايعكٚ ١ٝ٥٬ايتباْٞ
ايعك ٞ٥٬عً ٢ايعٌُ تعبٓداّ بايـشاي ١ايطابك َٔ ١د ٕٚثبٛت زدع عٓ٘،
بٌ ٜك ٣ٛيف ايٓعس  :دس ٟا٭ٚيٝاٚ ٤ا٫تكٝا ٤عُ ّ٬عً ٢ايـشاي ١ايطابك،١
 ٖٛٚإَكا ْ٤عًُ ٞظاٖسٚ ، ٟؾشاح شزازْٚ ٠عا٥سٖا إَكا ْ٤يؿعٞ
ؾسٜض يف ايـُكاّ  .ثِ ْٓتكٌ يًدي ٌٝايجاْ ٞعً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب :

اإلضتد ٍ٫با٭خباز عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب )37( .................................

االستدالل باألخبار الـنعصومية على قاعدة االستصحاب :
 ٖٞٚزٚاٜات عدٜدٚ ٠أنجسٖا ؾشٝشٚ ١ازد ٠يف َٛازد ؾكٗ١ٝ
َـدتًؿ ١تػهٌٓ نربَٓ( ٣ع ْكض ايٝكني بايػو) ٚيصْ ّٚكك٘ بايٝكني،
ٚمل ٜتٛد٘ عًُا ٤ايطا٥ؿ - ١ظاٖساّ َٔ نًُاتِٗ ايٛاؾً ١ايٓٝا ٚ -مل
ًٜتؿتٛا اىل د٫ي ١ا٫خباز ايػسٜؿ ١عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب إ ٫يف شَٔ
َتأخس دداّٚ ،يعٌ أٚهلِ ٖٚ ٛايد ايػٝذ ايبٗا( ٞ٥قدُٖا) :ايػٝذ
سطني بٔ عبد ايؿُد (ايـُتٛيف ٖ984 :ـ) ْ ،عِ ٜـشتٌُ تٛدٓ٘ ابٔ
ادزٜظ( )14يد٫يٖ ١ر ٙا٫خباز سني عبٓس بٓكض ايٝكني بايٝكني دي ّ٬ٝعً٢
ْـذاض ١ايـُا ٤ايـُتػري بعد شٚاٍ تػري َٔ ٙقبٌ ْؿطَ٘ ،ـُا ٜهػـ
إستُا ّ٫عٔ تٛدٓٗ٘ اىل اخباز ا٫ضتؿشاب .
ٖٚر ٙا٫خباز ٖ ٞايعُد ٠يٛقٛح ايد٫ي ١ؾٗٝا عً ٢اعتباز
ا٫ضتؿشاب ٚؾ٬سٗا إَكا ّ٤يًتباْ ٞايعكٚ ٞ٥٬دس ِٜٗايعَُٞٛ
عً ٢طبل ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك ١بٗر ٙا٭خباز اييت يطاْٗا يطإ
إَكا ٕ٤يًتباْ ٞايعك ٞ٥٬ايـُعتُد عً ٢ايـُستهصات ايرْٖٓ ١ٝعري قٛي٘
(:)طيٝظ ٜٓبػ ٞيو إٔ تٓكض ايٝكني بايػوص( ،)15أٜ ٚدٓع٢
د٫يتٗا ايتأضٝط ١ٝعً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب ٚعدّ ْكض ايٝكني بايػو،
ْٚـشٔ ْـشا ٍٚاضتعٗاز َعٓاٖا بـشطب ايؿِٗ ايعسيف ايـُشاٚز ٟؾاْ٘
أضاع ا٫ضتعٗاز ايطً، ِٝد ٕٚا٫عتٓا ٤ايهجري بايتؿهس ايـُعكٛي ٞيف
ؾُٗٗا ٚبٓش ٛتػه ٌٝقٝاع إضتد٫يَٓ ٞطك ،ٞؾٓعسض ا٭خباز تباعاّ :
( )14ايطسا٥س اذتا ٟٚيتشسٜس ايؿتا :٣ٚز. 62: 1
( )15ايٛضا: ٌ٥ز :2ب َٔ 44ابٛاب ايٓذاضات :ح. 1
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ارترب ا٭َ ٖٛٚ :ٍٚا زٚا ٙايػٝذ ايطٛض )16( ٞبطٓد ؾشٝض َتؿٌ
اىل شزازَ ٠كُساّ  :قًت ي٘  :ايسدٌ ٜٓاّ  ٖٛٚعًٚ ٢ق ٤ٛأتٛدب
ايـدؿكٚ ١ايـدؿكتإ عً ٘ٝايٛق ٤ٛ؟ ؾكاٍ :طٜا شزاز ٠قد تٓاّ ايعني ٫ٚ
ٜٓاّ ايكًب ٚا٭ذٕ  ،ؾاذا ْاَت ايعني ٚا٭ذٕ ٚايكًب ؾكد ٚدب
ايٛق٤ٛص قًت  :ؾإ سسٓى اىل دٓب٘ غٚ ٤ٞمل ٜعًِ ب٘ ،قاٍ:ط ٫ست٢
ٜطتٝكٔ اْ٘ قد ْاّ  ،ستٜ ٢ـذ َٔ ٤ٞذيو أَس بٚ ، ٔٓٝإ ٫ؾاْ٘ عًٜ ٢كني
َٔ ٚقٜٓ ٫ٚ ،٘٥ٛكض ايٝكني أبداّ بايػوٚ ،يهٔ ٜٓكك٘ بٝكني آخسص
ٚد٫يتٗا عً ٢ا٫ضتؿشاب ٚايبٓا ٤عً ٢ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك١
ٚاقش ١يف اذٖإ ايؿكٗا. ٤
ْعِ ٜٓبػ ٞتـشكٝل ضٓدٖا بـشطب أَازات عًِ ايسداٍ ٚايـُباْٞ
ايـُدتاز ،٠يـُعسؾ ١بًٛغٗا دزد ١ايؿشٚ ١ايـشذ ١ٝاييت اغتٗس ٚؾؿٗا
بٗا عٓد ايؿكٗا ٤اٚ٫اخس(زض) ،زغِ ٚدٛد دٗتني َٔ ا٫غهاٍ :
ادتٗ ١اٚ٫ىل :إ َ٬سع ١ايٛضا ٌ٥قد تٛس ٞبٓكٌ ايػٝذ ايطٛضٞ
يًسٚا َٔ ١ٜنتاب اذتطني بٔ ضعٝد ،قاٍ(:حمُد بٔ اذتطٔ بإضٓاد ٙعٔ
اذتطني بٔ ضعٝد)  .يهٔ َ٬سع( ١ايتٗرٜب) تصٖ ٌٜرا ا٫ستُاٍ
ٚاٜ٫ـشا ٤قطعٝاّٚ ،يعٌ عباز( ٠ايٛضا )ٌ٥تـُٓع٘ اٜكاّ ،سٝح قاٍ:
بإضٓادٚ ، ٙإضٓاد ايػٝذ ايطٛض ٞيف (ايتٗرٜب) َعًل عً ٢ا٫ضٓاد
ايطابل ٜٚهػـ تعبري ٙعٔ عدّ أخر ارترب َٔ نتاب اذتطني بٔ ضعٝد
سٝح قاٍٚ(:بٗرا ا٫ضٓاد عٔ اذتطني بٔ ضعٝد) ؾ٬بد َٔ َ٬سعَ ١ا
قبً٘ سٝح ز ٣ٚث٬ث ١أخباز بإضٓاد ضابل عًٗٝا َ( ٖٛٚا أخربْ ٞب٘
( )16ايتٗرٜب :ز : 8 :1ح + 11ايٛضا: ٌ٥ز : 1ب َٔ 1ابٛاب ْٛاقض ايٛق: ٤ٛح.1
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ايػٝذ أٜد ٙاهلل عٔ ألمد بٔ حمُد بٔ اذتطٔ عٔ أب ٘ٝعٔ حمُد بٔ
اذتطٔ ايؿؿاز عٔ المد بٔ حمُد بٔ عٝطٚ ٢عٔ اذتطني بٔ اذتطٔ
بٔ ابإ مجٝعاّ عٔ اذتطني بٔ ضعٝد) .
ٚتؿشٝض ايطٓد ٜتٛقـ عً ٢اإلذعإ بٛثاق( ١ألمد بٔ حمُد بٔ
اذتطٔ بٔ ايٛيٝد) ٖٚرا ايسدٌ قد إختًؿٛا يف قب ٍٛزٚاٜت٘ ؾأْهس
اضتاذْا ايـُشكل ٚثاقت٘ ٚقاٍ(:مل تجبت ٚثاق ١ايسدٌ بٛد٘)(ٚ . )17عً٘ٝ
ؾتؿشٝش٘(قدٜ)ٙبتين عً ٢ايػؿً ١عٔ َ٬سع ١ضٓد (ايتٗرٜب) ٖٚرٙ
ساؾً َ٘ٓ ١يف أخباز نجري ٠تػاب٘ ٖرا ايطٓد نُا ٜعٗس يـُتتبع ؾك٘
اضتاذْا ٚقد ْبٓٗٓا عً ٘ٝيف عدَٛ ٠ازد عٓد َباسجتٓا ؾك٘ ايطٗازات .
يه ٓا يف بـشٛخ ايرباٚ ٠٤أخبازٖا عٓد تـشكٝل ضٓد سدٜح ايسؾع
ايـُػٗٛز ايـُس ٟٚيف (ارتؿاٍ)(ٚايتٛسٝد) ٚبٝإ ْعسْا يف تؿشٝض
ٚقب ٍٛزٚا( ١ٜالمد بٔ َـشُد بٔ ٜـش ٢ٝايعطاز) أٚقشٓا ثـُ ١غٛاٖد
أدٓت ي٬طُٓ٦إ ايػدؿ ٞبكب ٍٛزٚا( ١ٜالمد بٔ َـشُد بٔ ايـشطٔ
بٔ ايٛيٝد) ٚبٗرا ؾشت ايسٚا ١ٜايـُبشٛثٖٓ ١ا ٚغريٖا َٔ ايسٚاٜات
ايـُػابٗ ١هلا يف ضٓد ايػٝذ ايطٛض ٞاىل (اذتطني بٔ ضعٝد) ٚغريٙ
َـُا ٜس ٜ٘ٚايػٝذ ايطٛض ٞعٔ غٝد٘ ايـُؿٝد عٔ غٝد٘ ابٔ ايٛيٝد .
ادتٗ ١ايجاْ َٔ ١ٝا٫غهاٍ ٖ ٞاقُاز شزاز ٠ايـُط ٍٚ٪عٓ٘ سٝح
قاٍ(:قًت ي٘) ٚمل ٜبني َسدع ايكُري ٌٖ ٖ ٛاَ٫اّ ايباقس ا ٚايؿادم
()ا ٚغريُٖاٖٚ ،را اغهاٍْ آتٕ يف ؾشٝش ١شزاز ٠ايـُس ١ٜٚيف
(ايتٗرٜب) ؾٌٗ ٜٛدد دٛاب عٔ اقُاز ايؿشٝشتني ٚعدّ اضٓادُٖا
(َ )17عذِ زداٍ اذتدٜح  :ز. 263: 2
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يَ٬اّ ايـُعؿٚ ،ّٛإقُازُٖا ؾسٜض يف(ايتٗرٜب) ايـُؿدز ا٭ؾٌ
هلاٖٚ ،هرا يف (ايٛضا )ٌ٥سٝح مل تطٓد اىل اَ٫اّ ايـُعؿ.)(ّٛ
ْعِ ؾدز َٔ بعض ا٫عاظِ(:)18إضٓادٖا اىل اَ٫اّ ايباقس()
ْعري ايـُشدخ ا٫ضرتابادٚ، ٟايؿاقٌ ايتٚ ْٞٛايؿك ٘ٝايبشساْٖٚ ،ٞرا
َِٓٗ غسٜب َع إقُازٖا يف (ايتٗرٜب) ايـُؿدز ا٭ؾٌ ايٛسٝد هلا،
ٚيعًِٗ ٫سعٛا ايؿشٝش ١اي٬سكَ ٖٞٚ ١كُس ٠يف ايتٗرٜبني ،يهٓٗا
َطٓد ٠اىل اَ٫اّ ايباقس( )يف (عًٌ ايػسا٥ع) يًؿدٚم  ،أ ٚيعًِٗ
اطًعٛا عً ٢ايهتاب ا٭ؾٌ ايٓاقٌ عٓ٘ غٝذ ايطا٥ؿ ١يف تٗرٜب٘ أ ٚغريٙ
َٔ ا٫ؾٚ ٍٛايهتب ايكدٜـُٖٚ ،١را استُاٍ قعٝـ دداّ ظاٖساّ ٫
ٜؿًض سذَ ّ١ؿشٓشَٚ ١اْع ١عٔ ا٫غهاٍ عً ٘ٝبإٔ ا٫قُاز ٜـشتٌُ
َع٘ ن ٕٛايط٪اٍ َٔ غري اَ٫اّ ايـُعؿ )(ّٛؾًرا ٚقع ايه ّ٬يف
إقُاز ٖر ٙايؿشٝشٚ ١أختٗا اٯت. ١ٝ
ٚقد أداب مجع َٔ ا٫عاظِ عٔ اغهاٍ ا٫قُاز َِٓٗ غٝدٓا
ا٫ععِ

()19

ٖٓا َعترزاّ باْ٘ ٜ ٫كسٖٓا ا٫قُاز ٚيعً٘ يـذ٬يَ ١كاّ

شزاز ٠عٔ ايسٚا َٔ ١ٜغري اَ٫اّ ايـُعؿ َِٗٓٚ ،)(ّٛؾاسب
ايـذٛاٖس

()20

يف سذٓ٘ دٛاباّ عٔ َكُسات شزازَٚ ٠عترزاّ بـُعً١َٝٛ

إقُاز شزاز ٠عٔ اَ٫اّ ايـُعؿٚ )(ّٛض٪اي٘ َٓ٘  ،إذ  ٫حيتٌُ
ض٪اٍ َجٌ شزاز ٠عٔ غري اَ٫اّ ايـُعؿ. ّٛ
( )18ايؿٛا٥د املدْ+ 290:١ٝايٛاؾ+203:١ٝاذتدا٥ل ايٓاقس :٠ز+143 :1ايؿٛا٥د اذتا٥س :١ٜؾا٥د.27: ٠
( )19ؾسا٥د ا٫ؾ - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطؿ. 329: ٟٛ
( )20دٛاٖس ايه : ّ٬ز. 354 : 20
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ٚايتشكٝل عٓدْا إٔ إقُازٖا ٜ ٫كس بؿشتٗا إلطُٓ٦إٕ غدؿٞ
بؿدٚزٖاٚ ،ذيو ٭ٕ إقُاز ارترب ٜ ٫ـدًْ ٛػ َٔ ٙ٤ٛأسد ضببني :
ا٭ : ٍٚإٔ ٜه ٕٛقد ْػأ َٔ ْؿظ زا ٟٚايـدرب ايػسٜـ يف أؾً٘،
ٚايسا ٖٛ ٟٚشزاز ٠ايؿك ٘ٝايـذً ٌٝايرٜ ٫ ٟتٛقع ض٪اي٘ ْٚكً٘ يٮسهاّ
ايػسع َٔ ١ٝغري ايـُعؿ ّٛاير ٟتتًُر عً ٖٛٚ ٘ٝاَ٫اّ ايباقس أٚ
ايؿادم ( )بعد اْدَاد٘ َعُٗا ٚازتباط٘ بُٗا تًُٝراّ َتؿكٗاّ
َـدًؿاّ َ ،كاؾاّ اىل إ ا٫قُاز يف َجٌ ٖر ٙاَٛ٫ز ايػسع ١ٝايدقٝك١
 ٖٛٚؾادز َٔ ؾك ٘ٝاَاَٚ ٞزاَٛ ٕٚثٛم ب٘ ٜه ٕٛناغؿاّ قطعاّ عٔ نٕٛ
ايكُري عا٥داّ اىل ايـُعؿ ّٛايـُؿاسب ي٘ ٚايـُستبط ب٘ ٚايـُتؿك٘ عً٢
ٜدٚ ٜ٘ايـُتعًِ َٓ٘ ا٫سهاّ .
ايجاْ :ٞإٔ ٜٓػأ ا٫قُاز عٓد تكطٝع ا٫خباز َٔ قبٌ أؾشاب
ا٭ؾ ٍٛأ ٚاؾشاب ايهتب َٚـذاَع اذتدٜح ،أ ٚعٓد تٛشٜع ا٫خباز
يف ا٫بٛاب ايؿكٗ ١ٝايـُٓاضب ١يف ايـذٛاَع ايـشدٜج ١ٝايـُؿؿًٓ ١ايـُتأخس٠
عٔ ا٫ؾ ٍٛا٭زبع َأٚ ٠دٛاَع ايـشدٜح اٚ٫ىل نايتٗرٜبني ٚايٛضاٌ٥
ٖٚرا َا زدٓش٘ غٝذ ايـذٛاٖس سني قاٍ عٔ َكُس ٠شزاز( : ٠ايعاٖس
ن ٕٛا٫قُاز قد ٚقع يف تأيٝـ ايػٝذ  ٫ ،يف أؾٌ ارترب) (. )21
ٚبتعبري آخس داَع  :إٕ إقُاز اذتدٜح ايػسٜـ آتٕ َٔ ا٫ساي١
ٚا٫ختؿاز يف ا٫ؾٌ ايـشدٜج ٞايـُٓك ٍٛعٓ٘ ايـدرب ،أ ٚآتٕ َٔ تكطٝع
ا٫خباز ٫سكاّ َٔ قبٌ أؾشاب ايهتب ايـشدٜج ١ٝعٓد تٛشٜعٗا بـشطب
َكاَٗٓٝا يف َـشاهلا ايـُٓاضبٖٚ ، ١را ٚذاى َعتاد َأيٛف ٜكطع يف
( )21دٛاٖس ايه : ّ٬ز . 354 : 20
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ايػايب َع٘ به ْ٘ٛإقُازاّ طاز٥اّ ٚيٝظ إقُازاّ َتأؾ َٔ ّ٬ايسا، ٟٚ
بٌ ٖ٫ ٛسل عازض َٔ أزباب ايـُعادِ عٓد تأيٝـ نتبِٗ ٚٚقع
ايسٚاَ ١ٜكتطع ١يف ايباب ايؿكٗ ٞايـُٓاضب َع إٔ ايـدرب َطٓد يإلَاّ
ايـُعؿ ّٛايـُع ٔٓٝيف ا٭ضاع ( :ايهتاب ا٭ؾٌ ايـُٓك ٍٛعٓ٘) .
َكاؾاّ اىل إ شزازٜ ٫ ٠تٛقع زٚاٜت٘ َٔ غري ايـُعؿ ّٛخؿٛؾاّ
َع تٛؾس ايسٚا ١ٜعً ٢ايدقٚ ١ايتؿؿ ٌٝيف ايط٪اٍ ٚايـذٛاب ايهاغـ
عٔ اٖتُاّ ايـُذٝب بايطاٖٚ ، ٌ٥را اٖ٫تُاّ َػٗٛد َعًَٔ ّٛ
اَ٫اَني ( )بصزاز ، ٠نُا ٜ ٫تٛقع ض٪اٍ شزاز َٔ ٠غري اَ٫اَني
ايباقس ٚايؿادم( ٫ٚ )تتٛقع زٚاٜت٘ َٔ غريُٖا ٚتطذ ٌٝايـشدٜح
يف أؾً٘ ،بٌ ي ٛسؿٌ َٔ شزاز ٠ؾع -ّ٬ؾُكتك ٢أَاْت٘ إٔ ٜ ٫ك:ٍٛ
(قًت ي٘) ٚيكاٍ (:قًت يًسدٌ) ،يهٔ إط٬م ن(:َ٘٬قًت ي٘) ٚظٗٛز
إختؿاف ع٬قت٘ باإلَاَني(ٚ)اْؿؿاي٘ عٔ باق ٞايعًُا ٤اير ٜٔنإ
ٜتؿٌ بِٗ أٜ ٚتًك ٢ايعً - َِٗٓ ّٛأؾادْا إطُٓ٦اْاّ غدؿٝاّ بؿدٚز
ايـدرب عٔ أسدُٖا (ٚ )أقسب ١ٝسؿ ٍٛا٫قُاز ْتٝذ ١ايتكطٝع
ايـُتعازف َٔ أؾشاب دٛاَع ايـشدٜح ٚأؾٛي٘ ايـُتكدَ ١أٚ
ايـُتأخس ٠عٓد تٛشٜعِٗ ا٫خباز يف َـشاهلا ايـُٓاضبٚ ، ١يعً٘ َٔ أدٌ
ٖرا تًكاٖا ا٫ؾشاب بايكبٚ ٍٛا٫ضتٓاد ؾكٗاّ ٚأؾ َٔ ّ٫ٛد ٕٚتسدد أٚ
تٛقـ زغِ ا٫قُاز ايٛاقع يف ايسٚاٖ . ١ٜرا َا ٜستبط بإقُاز اذتدٜح
ٚحتكٝل ؾدٚز . ٙثِ ْٓتكٌ يد٫ي ١ايؿشٝشٚ ١ؾٗٝا ض٪اٚ ٕ٫دٛابإ :
ايط٪اٍ ا٭ : ٍٚقد ضأٍ شزاز ٠يف ايؿشٝش ١عُٔ ٜٓاّ  ٖٛٚعً٢
ٚق ٤ٛأتٛدب ايـدؿكٚ ١ايـدؿكتإ عً ٘ٝايٛق٤ٛ؟ ٚايـدؿكٌَٝ ٖٞ ١
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ايسأع ٚسسنت٘ ْعاضاّ  ٖٞٚ ،سسن ١تـشؿٌ عٓد بدٖ ٚذ ّٛايٓ ّٛعً٢
اْ٫طإ ٖٚ ،را ض٪اٍ عٔ غبٗ ١سهَُ ١ٝؿٗ ١َٝٛبكس ١ٜٓدٛاب اَ٫اّ
( )سٝح أزاد ايطا ٌ٥ايتعسف عً ٢ضعَ ١ؿٗ(ّٛايٓ )ّٛايٓاقض
يًٛق ٤ٛأ ٚقٝل َؿٗٚ َ٘ٛعدّ مشٛي٘ يًدؿك. ١
 َٔٚايبعٝد ن ْ٘ٛض٪ا َٔ ّ٫شزاز ٠عٔ ْاقك ١ٝايـدؿكٚ ١ايـدؿكتني
َطتك َٔ ّ٬د ٕٚإْدزادٗا يف َؿٗ ّٛايٓ ،ّٛبٌ ٖرا ايؿك ٘ٝادتًٜ ٌٝعسف
ْاقك ١ٝايٓ ّٛ٭ْ٘ ز ٣ٚايـدرب ايداٍ عًْ ٢اقك ١ٝايٓ ّٛيًٛقَ ٤ٛطتكّ٬
ْٚاقكَ ١ٝا ٜـدسز َٔ ايطسؾني ( )22بٌ ز ٣ٚخرب اْـشؿاز ايٓاقك١ٝ

()23

يف ايٓٚ ّٛأخٛات٘ َٚ ،ع٘ نٝـ ٜـَشتٌُ ْاقك ١ٝايـدؿكَ ١طتك ّ٬؟ .
ٚيعٌ زٚا ١ٜشزازٚ ٠مساع٘ ايـدرب ايـشاؾس -دعا ٙيًط٪اٍ عٔ
ايـدؿكٚ ١ايـدؿكتني ٌٖ تٛدب ايٛق ٤ٛاّ  ٫؟ ْ .عِ قد إغتب٘ عً٘ٝ
ؾدم (ايٓ ّٛايٓاقض) عً ٢ايـدؿكٚ ١ايـدؿكتني أ ٚعدّ ؾدق٘ ٚعدّ
إْطباق٘ عًٗٝا ٚسؿٌ عٓد ٙايػو ٚايرتدد ؾطأٍ عٖٓ٘ٚ ،را َٔ دٚزإ
اَ٫س بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس ايػاٌَ يًُػتب٘ .
ٚقد أداب٘ اَ٫اّ:طٜا شزاز ٠قد تٓاّ ايعني ٜٓ ٫ٚاّ ايكًب ٚا٭ذٕ
ؾاذا ْاَت ايعني ٚا٭ذٕ ٚايكًب ؾكد ٚدب ايٛق٤ٛص ٖٚرا ايـذٛاب
غاٖدْ دً ٞعً ٢إ َـشٌ ايط٪اٍ ٖ ٛاغتباَ ٙؿٗ( ّٛايٓ )ّٛؾاْ٘ ()
أداب بتشدٜد ايٓ ّٛايٓاقض ٚاْ٘ اير ٟتٓاّ ؾ ٘ٝايعني ٚا٫ذٕ ٚمل ٜرنس
ايكًب يعً٘ ٭ٕ ايعني ٚا٫ذٕ اذا غًب عًُٗٝا ايٓ ّٛؾكد ْاّ ايكًب اٚ
()22ايٛضا: ٌ٥ز : 1ب َٔ 2ابٛاب ْٛاقض ايٛق : ٤ٛح. 2
()23ايٛضا: ٌ٥ز : 1ب َٔ 2ابٛاب ْٛاقض ايٛق : ٤ٛح . 1
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غًب عً ٘ٝايٓ ّٛعٓد٥رٚ ،مل ٜـذب بتشدٜد ايٓ ّٛايٓاقض بـُا (اذا
ْاَت ايعني ٚمل  ِٜٓايكًب ٚا٫ذٕ) نُا ٖ ٛساٍ ايـدؿكٚ ١ايـدؿكتني
ٚايج٬خ ؾإْٗا ضَٔٓ ٫ ْ١تٓكض ايٛقٜٓ ٫ٚ ٤ٛاّ ايكًب ٚا٫ذٕ َعٗا ٚ -يٛ
يف بعض اٚ٫قات ٚا٫ؾساد ٖٚ . -را ايط٪اٍ ٚدٛاب٘ يف ايـشدٜح
ايؿشٝض يٝظ َـشٌ ا٫ضتػٗاد يف َكآَا اير ٖٛ ٟا٫ضتدٍ٫
بايؿشٝض عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب ٚاعتباز ٙقاعد ٠غسع. ١ٝ
ايط٪اٍ ٚادتٛاب ايجاْ : ٞض٪اٍ شزاز ٠عُٔ ْاّ ٜ ٫ ٖٛٚـشظٓ اذا
سسٓى غ ٤ٞاىل دٓب٘ ،ا ٟمل ٜعًِ بايـشسنٚ ١مل ٜطُع ايؿٛتٚ ،يٝظ
ٖرا ض٪ا ّ٫عٔ غبٗ ١سهُ ١ٝا ٟيٝظ ض٪ا ّ٫عٔ سهِ ٖرا ايٓ ّٛايرٟ
ٜ ٫ـشظٓ َع٘ بـُا ٜتشسى دٓب٘  ،بٌ ٖ ٛض٪اٍ عٔ َؿداق ١ٝايّٓٛ
ايـُط ٍٚ٪عٓ٘ يًٓ ّٛايٓاقض أ ٚعدّ َؿداقٝت٘ ٫غتباَٛ ٙقٛع (ايّٓٛ
ايٓاقض َ :ا تٓاّ َع٘ ايعني ٚا٭ذٕ ٚايكًب) ٚعدّ َعسؾ ١إْطباق٘ عً٢
ايٓ ّٛبٗر ٙايـُستب ١ايـُشدٚد ٠بإٔ ٜ ٫ـشظ َع٘ بـُا ٜتشسى اىل دٓب٘.
ٚاذتاؾٌ إ ٖرا ا٫خري ض٪اٍ عٔ غبَٗٛ ١قٛعٚ ، ١ٝقد أداب
( )بايٓؿٞط ،٫ستٜ ٢طتٝكٔ اْ٘ قد ْاّ ،ستٜ ٢ـذ َٔ ٧ٝذيو أَس
بٔٓٝص ٖٚرا ادتٛاب ٜعين عدّ تـشكل ايٓ ّٛاذا سسٓى غ ٤ٞاىل دٓب٘ َٔ
د ٕٚعًُ٘ ٚإسطاض٘ ب٘،طٚإ ٫ؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚقٙ٤ٛص ا ٟاْ٘ ٫
ٜـذب عً ٘ٝايٛق ٤ٛستٜ ٢طتٝكٔ اْ٘ قد ْاّ ٚاْتكض ٚق ٙ٤ٛؾُايـِ
ٜتب ٔٓٝي٘ ْ َ٘ٛدًٝاّ ٜبك ٢عًٚ ٢ق ٘٥ٛايـُتٝكٔ َٓ٘ َٔٚ ،د ْ٘ٚؾٗٛطعً٢
ٜكني َٔ ٚقٜٓ ٫ٚ ،٘٥ٛكض ايٝكني بايػو أبداّٚ ،يهٔ ٜٓكك٘ بٝكنيٕ
آخسصنرا يف (ايتٗرٜب)ٚ،يف (ايٛضا:)ٌ٥طٚاْـُا ٜٓكك٘ ...ص .
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ٖٚر ٙايـذٌُ ا٫خري ٠تهًُ ١دٛاب ايط٪اٍ ايجاَْ ٖٞ ٞـشٌ
ا٫ضتد ٍ٫بايؿشٝش ١عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب :طٚإ ٫ؾاْ٘ عًٜ ٢كني
َٔ ٚقٜٓ ٫ٚ ،٘٥ٛكض ايٝكني أبداّ بايػو ٚيهٔص تٗرٜب طٚاْـُاص
ٚضاٌ٥ط ٜٓكك٘ بٝكني آخسص ٫ٚ .اغهاٍ ٚيعً٘  ٫خ٬ف يف د٫ي١
ايسٚا ١ٜعً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب يف َٛزدٖا ايـذص : ٞ٥ايبٓا ٤عً ٢بكا٤
ايطٗٛز ٚايٛق ٤ٛايـُتٝكٔ ضابكاّ قبٌ ايـدؿك ١اييت أٚدبت غه٘
ٚاستُاٍ اْتكاض ٚق ٙ٤ٛبطببٗا .
ٚايبشح ٖٓا يف اضتؿاد ٠ايعُ َٔ ّٛتعبري:)(ٙطٜٓ ٫ٚكض
ايٝكني أبداّ بايػوص ٌٖ ٖ ٛنرب ٣نً ١ٝبـُكتك ٢اط٬ق٘ ٜ ٌٖٚدٍ
عً ٢يص ّٚايبٓا ٤عً ٢ايٝكني ايطابل ٚسسَْ ١كك٘ بايػو أبداّ  ،ؾإ
َكتك ٢إط٬ق٘ إ نٌ ٜكني ٜٓ ٫كض بايػو  -ا ٟغو نإ  َٔ -دٕٚ
اختؿاف بٝكني ايٛقٚ ٤ٛغو اْتكاق٘ ايرَٛ ٖٛ ٟزد ض٪اٍ ايسا.ٟٚ
ٚايتُطو بايؿشٝش ١يـشذ ١ٝا٫ضتؿشاب َطًكاّ ٚيف عُّٛ
ايـُٛازد ٜتٛقـ عً ٢إيػا ٤خؿٛؾ ١ٝايـُٛزد  -ايٛق - ٤ٛستٜ ٢هٕٛ
ايـُٓع َٔ ْكض ايٝكني بايػو َٓعاّ عاَاّ ٜػٌُ نٌ َٛزدٜٚ ،طتكِٝ
عٓد٥ر ا٫ضتد ٍ٫بٗا عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب يف تـُاّ ايـُٛازد.
ٚتؿؿ ٌٝايـُكاٍ ٚتٛقٝض ا٫ضتد ٍ٫إ ٜكاٍ :
إٕ ايـُشتُ٬ت يف ايـُساد ادتد َٔ ٟقٛي٘  :طٚإ ٫ؾاْ٘ عًٜ ٢كني
َٔ ٚق٘٥ٛص َتعدد َٔٚ ، ٠تعٝني دصا ٤ايػسط  :طٚإ٫ص اير: ٖٛ ٟ
(ٚإ مل ٜطتٝكٔ أْ٘ ْاّ أ ٚمل جي َٔ ٘٦ذيو أَس بني) : ٖٞٚ ،
ا٫ستُاٍ ا٭ : ٍٚإٔ ٜه ٕٛدصا ٤ايػسط ايـُٛدٛد يف قٛي٘(:)
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طٚإ٫ص ٖ ٞايـذًُ ١ايـدرب ١ٜاي٬سك: ١طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق٘٥ٛص
 ٖٞٚمجً ١خرب ١ٜقؿد بٗا اإلْػا ٤دداّ  ،ؾٝؿري ايـُعٓ( :٢إٕ مل
ٜطتٝكٔ أْ٘ قد ْاّ ؾٗ ٛبامٕ عًٜ ٢كني َٔ ٚقٚ ، )٘٥ٛنجرياّ َا تطتعٌُ
ايـذًُ ١ايـدربٜٚ ١ٜساد َٓٗا اْ٫ػا ٤قؿداّ ددٜاّ ٖٚ ،را اق٣ٛ
ا٫ستُا٫ت ٚأقسبٗا ٚأبعدٖا عٔ ا٫غهاٍ حبطب تؿٛزْا ٚقٓاعتٓا .
ا٫ستُاٍ ايجاْ :ٞإٔ ٜه ٕٛدصا ٤ايػسط قٛي٘ :طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ
ٚق٘٥ٛص ٖٚر ٙمجً ١خرب ١ٜباق ١ٝعً ٢خربٜتٗا حتؿعاّ عً ٢ظٗٛزٖا يف
ا٫خباز ،ا ٟقد قؿد بٗا ا٫خباز دداّ ٚناْت دصا ّ٤يًػسط:طٚإ٫ص،
ٖٚرا ا٫ستُاٍ ذنس ٙايـُشكل ا٫ؾؿٗاْ )24(ٞيف ساغٝت٘ عً ٢ايهؿا. ١ٜ
ا٫ستُاٍ ايجايح :إٔ ٜه ٕٛدصا ٤ايػسططٚإ٫ص َـشرٚؾاّ ٚإ
ٜه ٕٛقٛي٘(:)طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق٘٥ٛصعً ١يًذصا ٤ايـُشرٚف
قاّ َكاَ٘ ٚدٍٓ عًٜٚ ، ٘ٝؿري ايـُعٓٚ( :٢إ مل ٜطتٝكٔ اْ٘ قد ْاّ ؾ٬
جيب عً ٘ٝايٛق ٤ٛ٭ْ٘ عًٜ ٢كني ضابل َٔ ٚق.)٘٥ٛ
ٚقٝاّ ايعًَ ١كاّ ادتصا ٤نجري يف ا٫ضتعُا٫ت ايعسب ١ٝايؿؿٝشٚ ١يف
ايكسإ اذتهَ ِٝجٌ قٛي٘ تعاىلطإِٕٔ تَهِ ُؿسُٚا ؾَإٕٖٔ ايًَٖ٘ غَٓٔ ٌّٞعَِٓهُِِص
ايصَس ،7:ط َ ََِٔٚنَ َؿسَ ؾَإٕٖٔ َزبِّ ٞغََٓٔ ٌّٞنسِْٜٔصايٌُٓ،40 :ؾإ دصا ٤ايػسط
يف اٯٜتني َـشرٚف تكدٜس(ٙئ ٜكس اهلل نؿسنِ) ٚقاَت ايعًَ ١كاَ٘،
َٚجٌ قٛي٘ تعاىل:ط َٚإِٕٔ تَذِ َٗسِ بٔايِكَ ٍِٔٛؾَإُْٖٔ٘ َٜعًَُِِ ايطِّسٖ َٚأَخِؿَ٢صط٘ . 7 :
ٖٚرا ا٫ستُاٍ اضتكسب٘ غٝدٓا اْ٫ؿازٚ ٟايـُشكل ارتساضاْ.)25( ٞ
(ْٗ )24ا ١ٜايدزا ١ٜغسح ايهؿا : ١ٜز - 42 : 3طبع ١اْتػازات ضٝد ايػٗدا. ٤
( )25ؾسا٥د ا٫ؾ - 329: ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطؿ + ٟٛنؿا ١ٜا٫ؾ : ٍٛز. 282 :2
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ا٫ستُاٍ ايسابع :إ ٜه ٕٛدصا ٤ايػسط قٛي٘ (:)طٜٓ ٫ٚكض
ايٝكني أبداّ بايػوص ٜٚهَ ٕٛا ضبك٘ :طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق٘٥ٛص
تٛطٚ ّ١٦تـُٗٝداّ يرنس ادتصاٜٚ ، ٤ؿري ايـُعٓٚ( : ٢إ مل ٜطتٝكٔ اْ٘ قد
ْاّ ؾشٝح اْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق ٘٥ٛؾٜٓ ٬كض ايٝكني أبداّ بايػو) .
ٖر ٙا٫ستُا٫ت َطسٚس ١يف ا٭ؾ ٍٛيف بـشٛخ ا٫ضتؿشاب،
ٚا٫ستُاٍ ا٭ ٍٚاضتٛدٗ٘ مجع َٔ ا٭ؾٛيٝني ٚ ،يعً٘ أٚقض
ا٫ستُا٫ت ٚ ،إٕ قاٍ غٝدٓا ا٭ععِ (قد )ٙعٓ٘  :إ (دعٌ قٛي٘ :ؾاْ٘
عًٜ ٢كني َٔ ٚقْ - ٘٥ٛؿظ ادتصاٜ ٤ـشتاز اىل تهًـ)

()26

ٚ ،مل

ٜتكض يٓا ٚد٘ ايتهًـ َع نجس ٠اضتعُاٍ ادتًُ ١ارترب ١ٜبكؿد اْ٫ػا٤
ٚغٛٝع٘ يف اضتعُا٫ت ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝيف ايكسإٓ ٚايطٓ ١ايػسٜؿني ؾهإ
ٖرا ا٫ستُاٍ ٖ ٛا٫ق ٖٛٚ ٣ٛخإٍ َٔ ايتهًـ ٚ .يعٌ ايتهًـ ؾُٝا
اختاز( ٙقدَ ٖٛٚ )ٙؿدام ايـُجٌ ايعسب( :ٞزَتين بداٖ٤ا ٚاْطًٓت)
سٝح اختاز ا٫ستُاٍ ايجايح ايرٜ ٟتكُٔ سرف ايـذصاٜٚ ٤تطًب
ايتكدٜس  ٖٛٚخ٬ف ا٭ؾٌ ٚؾ ٘ٝتهًـ ايتكدٜس ،إذ ا٭ؾٌ عدّ
ايـشرف ٚعدّ ايتكدٜس ٜ ٫ٚ ،ؿاز اىل خ٬ؾ٘ َٔ د ٕٚقسٚ ١ٜٓاقش١
تدٍ عًٚ ٘ٝتدع ٛاي ٖٞٚ ، ٘ٝغري َٛدٛد. ٠
ٚقد ُٜطتبعد

()27

ا٫ستُاٍ ا٭ ٍٚبًشاظ إ ايجابت يف قٛاعد ايًػ١

ايعسبٚ ١ٝاسهاَٗا ٖ ٛدٛاش اضتعُاٍ ايـذًُ ١ايـدرب ١ٜايؿعً ١ٝيف َكاّ
اْ٫ػاٚ ٤ايطًب  ،تك َٔ( : ٍٛغو يف ايسنعتني ا٭ٚيٝتني أعاد ؾ٬ت٘)
( )26ؾسا٥د ا٫ؾ - 329: ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطؿ. ٟٛ
(َ )27ؿباح ا٫ؾ ٍٛزَ + 17 : 3باْ ٞا٫ضتٓباط  :ز. 17: 4
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ٖٚرا ٖ ٛايـُعٗٛد خازداّ  ،د ٕٚايـذًُ ١ايـدرب ١ٜا٫مس ١ٝنكٛيو يف
ايـُجاٍ( :ؾَٗ ٛعٝد) ؾاْ٘ مل ٜعٗد اضتعُاهلا يف َكاّ اْ٫ػاٚ ٤ايطًب
يف ا٫ضتعُا٫ت ايعسب ١ٝايؿشٝش ،١ا ٟمل ٜتعازف اضتعُاٍ ادتًُ١
ايـدرب ١ٜا٫مس ١ٝيف َكاّ اْ٫ػاٚ ٤ايطًب ٚ ،سٝح إٔ مجً ١طؾاْ٘
عًٜ ٢كني َٔ ٚق٘٥ٛص مجً ١امس - ١ٝمل ٜؿًض اضتعُاهلا أ ٚدعًٗا
اْػا ١ٝ٥باعجْ ١ـش ٛايعٌُ عً ٢طبل ايٝكني ايطابل .
ٚؾ : ٘ٝإ عدّ َعٗٛد ١ٜن ٕٛايـذصا ٤مجً ١إمسَ ١ٝجٌ(ؾَٗ ٛعٝد)
ٚإٕ نإ ؾشٝشاّ  ،إ ٫اْ٘  ٫دي ٌٝعً ٢عدّ ؾش ١قٝاّ ايـدرب َكاّ
اْ٫ػاَ ٤ـشكاّ َٔ د ٕٚطًب ٚبعح حن ٛؾعٌ ،ؾُجٌ قٛي٘:طؾاْ٘ عً٢
ٜكني َٔ ٚق٘٥ٛص ٜـُهٔ إ ٜه ٕٛمجً ١خرب ١ٜمل ٜكؿد بٗا إْػا٤
ايبعح ٚايطًب  ،بٌ قؿد بٗا إْػا ٤اعتباز ايـُهًـ ايػاى باقٝاّ عً٢
ٜكني ٚق ٘٥ٛتعبداّ بايٝكني ايطابل ؾهأْ٘ قاٍ (ٚإ مل ٜطتٝكٔ بايٓ ّٛؾٗٛ
َتٝكٔ تعبداّ بايٛقٖٚ )٤ٛرا تعبد ببكاٜ ٤كني ٚق ٘٥ٛيٝرتتب عً ٘ٝعدّ
دٛاش ْكض ايٝكني بايػو أبداّٖٚ ،را إضتعُاٍ عسب ٞؾؿٝض َٔ ضاد٠
ايبًػاٚ ،)( ٤ظاٖس ٙدً ٫ٚ ٞاغهاٍ .
ٚبتعبري ثإٕ  :ايًػ ١ايعسب ١ٝتؿض بايتًك َٔ ٞإضتعُا٫ت ايعسب
ا٭ٚا َٔٚ ٌ٥اضتعُا٫ت ايكسإٓ ٚايطٓٚ ،١يٝظ َ٬ى تؿشٝشٗا
ايتدقٝكات ٚايتٛدٗٝات ،بٌ ايطُاع ٚايتًك َٔ ٞاٌٖ ايًػ ١ا٭ؾ،٤٬
 ٫ٚدي ٌٝعً ٢عدّ ؾ٬ح قٛي٘ :طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق٘٥ٛص دصاّ٤
يًػسططٚإ٫ص،بٌ ٖرا ْـش َٔ ٛايتعبري َبد ٤ٚبايؿا ٤ايؿايـش ١يٛقٛعٗا
يف َكدَ ١دصا ٤ايػسط َـُا ٪ٜند ظٗٛزٖا يف ن ْ٘ٛايػسط:طٚإ٫ص .
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ٚاذتاؾٌ ٚقٛح ا٫ستُاٍ ا٭ٜٛ ٫ٚ ، ٍٚدد ؾ ٘ٝتهًٓـ أَٓ ٚاؾا٠
َع ايكٛاعد ايعسبٚ ١ٝا٫ضتعُا٫ت ايؿؿٝش ،١ؾٗ ٛقسٜب غري بعٝد .
ٚا٫ستُاٍ ايجاْ ٞقعٝـ بايكٝاع اىل ضابك٘ ،ؾإ ايتشؿغ عً٢
اخباز ١ٜادتًَُ ١ع ظٗٛزٖا يف اؾاد ٠اْ٫ػا ٤ايتػسٜعَٛ ٫ ٞدب ي٘ بٌ
ٜ ٫ؿض يف ْؿٛف ايػازع ايـُبٓ ١ٓٝي٬عتبازات ايكاْ ١ْٝٛاْ٫ػاٚ ١ٝ٥يرا
 ٫داع٫ ٞقرتاح ٖرا ا٫ستُاٍ تـشؿعاّ عً ٢ظٗٛز ايـذًُ ١ايـدرب ١ٜيف
اإلخبازْ ٖٞٚ ،ؿٛف غسعَٓ ١ٝػ ١٦ي٬عتبازات ايكاْ ١ْٝٛايػسع١ٝ
٫ضُٝا َع غًب ١اضتعُاٍ ادتًُ ١ايـدرب ١ٜيف َكاّ اْ٫ػا ٤يف بٝاْات
ايعسب ا٭ؾ ٤٬ؾايـُؿري اىل ا٫ستُاٍ ا٭ ٍٚأٚىل ٚأٚقض َٓ٘ دداّ .
ٚا٫ستُاٍ ايجايح ٚإٕ إضتكسب٘ غٝدٓا ا٫ععِ ؾسٜـشاّ ٚايـُشكل
ايـدساضاْ ٞظاٖساّ (قدُٖا) ٚنإ َعكَٚ ّ٫ٛـُهٓاّ يف سد ْؿط٘ يٛ
ضاعدت قسٚ ١ٜٓاقشَ ١ع ١ٓٓٝي٘  ،يهٓ٘ ٜتكُٔ سرف ايـذصاٜٚ ٤ـشتاز
يتهًـ ايتكدٜس  ٫ٚدي ٌٝعً ، ٘ٝؾإ ايـشرف ٚايتكدٜس خ٬ف ا٭ؾٌ
ايًػٚ ٟٛحيتاز ا٫ذعإ ب٘ اىل د٫ي٥٫ ١شٚ ١قسٚ ١ٜٓاقش ٫ٚ ،١قس١ٜٓ
ٚاقش ١أٜ ٫ ٚتكض ٚدٛدٖا  ،ؾٝه ٕٛا٫ستُاٍ ايجايح خ٬ف ظاٖس
ايٓـٓ ٜ ٫ؿاز ايَ ٘ٝع ض ١َ٬ا٫ستُاٍ ا٭ ٍٚايعاٖس َٔ ايسٚا١ٜ
ٚايـُٛاؾل يًكٛاعد ايعسبٚ ١ٝايؿِٗ ايـُشاٚز ٟايعاّ .
ٚبتعبري َـدتؿسَ :ع غض ايطسف عٔ َـدايؿ ١ا٫ستُاٍ ايجايح
يعاٖس ايـشدٜح ْ -كٜ ٫ : ٍٛتعني ا٫خر ب٘ إَ ٫ع ؾكدإ ا٫ستُاٍ
ا٫زدض ا٫قسب اىل ظٗٛز ايـدرب ٚايـداي َٔ ٞتهًـ ايبعٝد .
ٚا٫ستُاٍ ايسابع َـُهٔ يف سد ْؿط٘ يهٓ٘ بعٝد بايكٝاع اىل غريٙ
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َٔ ايـُشتُ٬ت أ ٚبعكٗا  :أ : ّ٫ٚيبعد ٙدصا ّ٤يًػسط ٚ( :إٚ )٫قسب
غري ٙطؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق٘٥ٛص .
ٚثاْٝاّ :يبد ٙٚبايٛاٚطٜٓ ٫ٚكض ايٝكني بايػوص ٚبد ٚغريٙطؾاْ٘
عًٜ ٢كني...صبايؿا ٤ايـُتعازف بد ٚدصا ٤ايػسط بٗا .
َٚع ٚدٛد ا٫قسب ٚا٭ؾًض يـذصا ٤ايػسط ٜ ٫ؿاز اىل ا٫بعد
أ ٚا٫قعـ إستُا. ّ٫
ٜٚتشؿٌ َـُا تكدّ  :إٔ أٚقض ا٫ستُا٫ت ٚأقسبٗا اىل قٛاعد
ايبٝإ ايعسب ٞإٔ ٜكاٍ :إٕ دصا ٤ايػسط:طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق٘٥ٛص
 ٖٞٚمجً ١خرب ١ٜقؿد بٗا إْػا ٤ايتعبٓد ايػسع ٞبايبكا ٤عً ٢ايٝكني
ايطابل بـشطب ايـذس ٟايعًُٚ ٞعدّ ْكك٘ بايػوٖٚ ،را ايـذصا٤
َكدَ ١تـُٗٝد ١ٜيبٝإ ايهرب ٣ايداي ١عً ٢سسَْ ١كض ايٝكني بايػو
عً ٢ا٫ط٬م ٚيص ّٚايبٓا ٤عُ ّ٬عً ٢طبل ايٝكني ايطابل َٔ د ٕٚسًٓ٘
أْ ٚكك٘ بايػو اي٬سل ،٭ٕ ايػو قعٝـ ٜ ٫ؿًض يٓكض ايٝكني بٌ
ُٜٓكض ايٝكني بٝكني آخس َٖ ٛجً٘ يف ايكٚ ٠ٛاإلسهاّ ٚاإلبساّ .
ٖرا ٖ ٛتكسٜب ؾشٝض ٚاقض يـُعٓ ٢ايسٚا ١ٜحبطب ايؿِٗ ايعسيف
ايـُشاٚز ٟيًسٚا ١ٜايؿشٝش ١ايؿادز ٠عٔ ا ِٖٚ)( ١ُ٥٫ايعسب
ا٭ؾ ٤٬ايؿؿشا ٤ايبًػاٖٚ ، ٤را ايؿِٗ ٜطاعدْا عً ٢تكسٜب سذ١ٝ
ا٫ضتؿشاب ٚاعتباز ٙعً ٢ا٫ط٬م َٔ د ٕٚاختؿاف بباب ايٛق٤ٛ
ايرَٛ ٖٛ ٟزد ايؿشٝش ١ايعاٖس ٠بـذًُتٗا ا٫خري٠طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني
أبداّ بايػوص يف بٝإ قاعد ٠نً ١ٝتتهؿٌ ايتعبد بايٝكني-نٌ ٜكنيٚ -عدّ
ْكك٘ بايػو -أ ٟغو نإ ٫، -ضُٝا ي ٛإيتؿتٓا اىل إ ادتًُ ٖٞ ١يف
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َكاّ ايتعً ِٝبعد ا٫ضتؿتا ٤بط٪اٍ َـدؿٛف ٚا٫ؾتا ٤ؾتؿد ٣اَ٫اّ
(٫)سكاّ يتجكٝـ شزاز - ٠نُا ٖ ٛعادت٘ َع٘ َٚع أَجاي٘ ٚ -تؿكِٗٗٝ
بايهربٜات ايػسعٚ ١ٝايعَُٛات ايؿكٗ ١ٝايكاعد ، ١ٜؾؿدزت ايـذًُ١
ا٫خريَ ٠تهؿً ّ١يبٝإ قاعد ٠ا٫ضتؿشاب ٚايتعبد بايٝكني ايطابل ٚعدّ
ْكك٘ بايػو أبداّ عً ٢ا٫ط٬م ايعاٖس َٔ عدّ تكٝٝد نًُيتطايٝكنيص
ٚطايػوصَ ،كاؾاّ يتأنٝد ٙبًشاظ ٚدٛد نًُ : ١طأبداّص يد٫يتٗا عً٢
ايعُ ّٛأ ٚا٫ط٬م ٚايطسٜإ اىل مجٝع ايـُٛازد ٚ ،إ ٫ؾأ ٟساد١
إلتٝإ ايهًُ١طأبداّص قُٔ ادتًُ ١اي٬سكٚ ١ايؿايـش ١نرب ّ٣يؿػس٣
َـدتؿ ١بايٛق ، ٤ٛؾته ٕٛايهًُ ١ديٚ ّ٬ٝاقشاّ عً ٢ايعُٚ ّٛعدّ
اإلختؿاف بباب ايٛق ٤ٛايرَٛ ٖٛ ٟزد ايسٚاَٚ ١ٜـشٌ تطبٝل
ايكاعد ٠ايـُطتؿاد َٔ ٠ذ ٌٜايسٚآَٚ ١ٜتٗاٖا َٔٚ ،ايٛاقض إٔ ايـُٛزد
ايـداف أ ٚايـُكٝد ايٛازد يف دٛاب ا٫ضتؿتا ٤قبٌ ايهرب ٣ايػسع١ٝ
ايـُساد تعً ِٝشزازٚ ٠تجكٝؿ٘ بٗا ٜ ٫ -ؿًض َـدؿؿاّ أَ ٚكٝداّ يًبٝإ
ايـُطًل  :طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني أبداّ بايػوص .
نُاٜ ٫ؿًض ادتصا ٤ايطابل عً ٢ايبٝإ ايـُطًل -أعين قٛي٘ ()
طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق٘٥ٛصَ -ـدؿٓؿاّ أَ ٚكٝداّ إلط٬م ادتًُ١
اي٬سك : ١طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني أبداّ بايػوص ٭ْٗا مجًَ ١طتأْؿٚ ١يف
َٛقع ايهرب ٣ايـًُكا ٠يًتجكٝـ ٚايتعً ِٝعكٝب دٛاب ا٫ضتؿتا ٤ارتاف
بُٓٝا قٛي٘  :طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق٘٥ٛص ايـُتهؿٌ يًتعبد بايٝكني
بايٛق ٤ٛبكا ٖٛ -ّ٤يف َٛقع ؾػس ٣ايكٝاع يف دٛاب اَ٫اّ عً٢
ض٪اٍ ايسا َٔٚ ،ٟٚغإٔ ايؿػس٬َ ٣سع ١ايـُٛزد ارتاف ايـُطٍٚ٪
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عٓ٘ ،بـد٬ف ادتًُ ١اي٬سك ١هلا  -أعين قٛي٘  :طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني أبداّ
بايػوص -ؾاْٗا نربٚ ،٣غإٔ ايهرب ٣إعطا ٤ايـشهِ نًٝاّ عاَاّ ضازٜاّ
يـُٛازدَٓٚ ٙطبكاّ عًٗٝا بتُاَٗا َٗٓٚا ايـُٛزد ارتاف ايـُط ٍٚ٪عٓ٘ .
ٖرا تكسٜب تاّ يد٫ي ١ايؿشٝش ١عً ٢غسع ١ٝقاعد ٠ا٫ضتؿشاب
ٜتًدـ يف ؾِٗ َطًل ايٝكني ٚايػو َٔ قٛي٘ :ط ٫تٓكض ايٝكني
بايػوصٜٚهَ ٕٛعٓاٖا ايـُٓع َٔ ْكض ايٝكني بػ ٤ٞبايػو يف ذاى
ايػ ،٤ٞضٛا ٤نإ ٚق ّ٤ٛأّ غري ، ٙاٜ ٟتعني عً ٢ايـُتٝكٔ بػ ٤ٞإٔ ٫
ٜٓكض ٜك ٘ٓٝايطابل بايػو اي٬سل ايـُتأخسٖٚ ،را آت يف عُّٛ
ايـُٛازد ٜٚبتين عً ٢ؾِٗ ايسٚا ١ٜبا٫ستُاٍ ا٭ ٍٚا٫قٚ ٣ٛا٫قسب
َٔ غريٖٓٚ، ٙا استُا ٕ٫يف ؾِٗ ايسٚا ١ٜايؿشٝش ١ط ٫تٓكض ايٝكني
بايػوصُٖٚا خيدغإ يف ايد٫ي ١ايعاٖس ٠بايتكسٜب ايـُاقُٖٚ ،ٞا:
ا٫ستُاٍ ا٭ : ٍٚإٔ ٜساد َٔ ايٝكني ٚايػوطٜٓ ٫ٚكض ايٝكني
أبداّ بايػوص ايٝكني بايٛقٚ ٤ٛايػو ؾْ ٘ٝاغ٦اّ َٔ ايٓ ّٛاير ٖٛ ٟاسد
ْٛاقض ايٛق ، ٤ٛؾتدٍ ادتًُ ١عً ٢ايـُٓع َٔ ْكض ٜك ٘ٓٝبايٛق٤ٛ
بػه٘ ٚاستُاٍ ْ. َ٘ٛ
ٖٚرا استُاٍ بعٝد  ،يعٗٛز قٛي٘( :)طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ
ٚق٘٥ٛصيف ايتعًٚ - ٌٝي ٛاستُاٚ ، -ّ٫ظٗٛز قٛي٘( :)طٜٓ ٫ٚكض
ايٝكني بايػو أبداّص يف ايهًْ ١ٝاغ َٔ ١٦إط٬م يؿع( ٞايٝكني)
(ٚايػو)ٚ ،تـدؿٝـ ايًؿعني َع اط٬قُٗا حيتاز يـُدؿـ ٚاقض
 ٫ٚقس ١ٜٓعًٚ ٢دٛد ، ٙبٌ ايكس ١ٜٓايـُتعدد ٠عً ٢خ٬ؾ٘  :عً ٢طبل
اط٬م ايًؿعني (ايٝكني ٚايػو) .
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بٌ إْ٘  -عًٖ ٢را ا٫ستُاٍ ًٜ -صّ تهساز َطتٗذٔ ٜ ٫عكٌ
ؾدٚز َٔ ٙضاد ٠ايعسب ايؿؿشا ،)( ٤سٝح ٜؿري َؿاد ايـدرب ٫ :
ٜـذب إسداخ ايٛق ٤ٛعً َٔ ٢تٝكٔ ايٛقٚ ٤ٛغو يف ايٓ ّٛ٭ْ٘ عً٢
ٜكني َٔ ٚقٜٓ ٫ٚ ٘٥ٛكض ٜك ٘ٓٝبايٛق ٤ٛبػو ايَٓٚ ، ّٛعٓ ٢ادتًُ١
ا٫خري( ٠عدّ ْكض ٜك ٘ٓٝبايٛق ٤ٛبػو ايٓ )ّٛعني َعٓ ٢ادتًُ١
ا٭ٚىل (ٜ ٫ـذب ايٛق ٤ٛعً َٔ ٢تٝكٔ ايٛقٚ ٤ٛغو يف ايٖٓٚ )ّٛرا
تهساز بَ ٬ؿشض ٜ ٫ٚتٛقع ؾدٚز َٔ ٙضٝد بًػا ٤عؿس.)(ٙ
ا٫ستُاٍ ايجاْ : ٞإ ٜساد َٔ ايٝكني ٚايػو يف قٛي٘ ( :)ط٫ٚ
ٜٓكض ايٝكني أبداّ بايػوص :ايٝكني ايطابل ايـُتعًل بايٛقٚ ٤ٛايػو
اي٬سل ايـُتعًل بٓاقض ايٛقَ ٤ٛطًكاّ اعِ َٔ ايٓٚ ّٛغريٜٚ ، ٙتِ
ٖرا ايتعُ ِٝيٓٛاقض ايٛق ٤ٛبعد ايٝكني بإيػا ٤خؿٛؾ ١ٝايٓ ّٛدٕٚ
باقْٛ ٞاقض ايٛق ٤ٛيًكطع بعدّ دخاي ١خؿٛؾ ١ٝايٓ َٔ ّٛبني ضا٥س
ايٓٛاقض ،ؾرياد َٔ ايٓ ّٛيف ايسٚاَ : ١ٜطًل ايٓاقض ،أٜ ٚساد ايٓ ّٛبـُا
ْٖ ٛاقض  ٫ ،بـُا ٖ. ٖٛ ٛ
ٚعً : ٘ٝؾتدٍ ايؿشٝش ١عً ٢إ ايـُتٝكٔ بٛقٜٓ ٫ ٘٥ٛكض ٜك٘ٓٝ
بايٛق ٤ٛبايػو ؾٚ ٘ٝاستُاٍ ازتؿاع٘ بطس ٓٚايـشدخ ايٓاقض َْٛ -اّ
نإ أ ٚغري - ٙؾتؿٝد ايؿشٝش ١قاعد ّ٠نً ١ٝيف باب ايٛق ٤ٛخاؾ. ١
ٜٚسدٓ : ٙأ : ّ٫ٚإٕ ٖرا ا٫ستُاٍ نطابك٘ ختؿٝـْ ٜتٓاؾَ ٢ع ظٗٛز
ايتعبري ا٫خري يف ايسٚا ١ٜايؿشٝش ١يف ا٫ط٬م ٚتعُ ِٝايـُساد َٔ
طايٝكنيصٚطايػوص٫ضُٝا ٚإٔ ايـُ٬سغ دأب اَ٫اَني ايؿادقني
(َ)ع أؾشابِٗ ا٫د ٤٬نصزازٚ ٠حمُد بٔ َطًِ ٖ ٛتعً ِٝايكاعد٠
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ايعاَٚ ١ايهرب ٣ايهً ١ٝاييت تٓطبل عًَٛ ٢ازدٖا ايهجريَٚ ٠ؿادٜكٗا
ايـُتهجسٚ ،٠ضٓعسض غٛاٖد َتعدد ٠تطاعد عً ٢ن ٕٛايـذًُ ١ا٫خري٠
ايـًُكا ٠اىل شزاز ٖٞ ٠نرب ٣نًٚ ١ٝقاعد ٠عُ ١َٝٛتٓطبل عًَٛ ٢زد
ايط٪اٍ ايـداف ٚغري َٔ ٙايـُٛازد ايـُٓطبل عًٗٝا تًهِ ايهرب٣
ايعَُٚ ، ١َٝٛع غض ايطسف عٔ ٖر ٙادتْٗ ١ػهٌ :
ثاْٝاّ :إٕ ايكطع بإيػا ٤خؿٛؾ ١ٝايٓ ٫ ّٛغاٖد عً ٘ٝستٜ ٢تعد٣
َٔ ايٓ ّٛاىل َطًل ْٛاقض ايٛق ،٤ٛبٌ تٛدد عٓدْا غٛاٖد ضبع١
عً ٢ازادَ ٠طًل ايٝكني ٚايػو ٚ ،يرا ٜـُهٓٓا دع ٣ٛايكطع بإيػا٤
خؿٛؾ ١ٝايٛقٚ ،٤ٛبايتعد َ٘ٓ ٟاىل نٌ ٜكني :بٛق ّ٤ٛنإ اّ بػري. ٙ
ٚثايجاّ :إٕ تهسز ايٓـٓطٜٓ ٫ٚكض ايٝكني بايػوص يف أخباز شزاز٠
٪ٜند َا يـُطٓا َٔ ٙأخباز شزازٚ ٠سا٫ت٘ َع اَ٫اَني ايباقس ٚايؿادم
( َٔ )تؿدُٜٓٗا يتجكٝؿ٘ ٚتؿك ٘ٗٝيف اَٛز ايدَٚ ٜٔعايـِ ايػسع
ايـُبنيٖٚ ،را ايتؿؿٚ ٌٝايتػكٝل ٚايتؿسٜع يف اخباز ايؿشٝش ١ايج٬ث-١
٪ٜند إزاد ٠اَ٫اّ( َٔ)قٛي٘:طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني بايػوصبٝإ
قاعد ٠عاَٚ ١نرب ٣نً ١ٝغري َـدتؿ ١بـُٛزدٖا ايـداف ايـُط ٍٚ٪عٓ٘.
ٚايـشل إٔ ٜكاٍ ٫ :غاٖد عً ٢إيػا ٤خؿٛؾ ١ٝايٓ ّٛأ ٚايٛق٤ٛ
ايٛازد يف ايسٚا ١ٜايؿشٝش ،١إ ٫اذا ْعسْا اىل ادتًُ ١ا٫خري ٠يف ايسٚا١ٜ
طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني أبداّ بايػوص َع يـشاظ ايكساٚ ٔ٥ايػٛاٖد اٯت١ٝ
ايـُ٪د ١ٜاىل اْٗا مجً ١تػهٌٓ نرب ّ٣نً ّ١ٝتـُٓع َٔ ْكض أٜ ٟكني
بايػو ؾُٝا تٝكٓ٘ ،ؾاْ٘ ٜـُهٓٓا تٛنٝد ايعُ ّٛبٛد َٔ ٕٙٛايكساٚ ٔ٥ا٫دي١
اييت تدعْٛا ا ٚتدؾعٓا اىل ؾِٗ ايعُ ّٛيف يؿعيتطايٝكنيصٚطايػوص
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ٚعدّ اختؿافط ٫تٓكض ايٝكني أبداّ بايػوص بباب ايٛقَٛ ٤ٛزد
ايؿشٝشْ ، ١بٗٓٓٝا بٓش ٕٛتكسٜيب َكب: ٍٛ
ايٛد٘ ا٭ : ٍٚإٕ ظاٖس ايتعبري  :طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق٫ٚ ٘٥ٛ
ٜٓكض ايٝكني أبداّ بايػوص ن ْ٘ٛتعً ّ٬ٝبأَس عك ٞ٥٬إزتهاشَ ٟتؿل
عً ٘ٝبني ايعك ،٤٬أَ ٖٛ ٟستهص يف أذٖإ ايعك ٤٬قاطب. ١
ٚايـُستهص يف اذٖإ ايعك ٖٛ ٤٬إعتُاد ايٝكني ايؿؿ ١ايـُشهُ١
ايك-١ٜٛاٜ ٟكني َٔ د ٕٚاختؿاف بٝكني ايٛقٚ -٤ٛايـُستهص ايعكٞ٥٬
ايرٜٓ ٟطًل ايعك ٤٬عٓ٘ ٖ ٛايـذس ٟعً ٢طبل ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك١
َٔ غري إعتٓا ٤بايػو اي٬سل ا ٟغو َٔ د ٕٚاختؿاف بـُٛزد
دَٛ ٕٚزدٚ ،قد أَٚأ هلرا ايٛد٘ :مجع َٔ ا٫ؾٛيٝنيٚ ،أٚقشٓا. ٙ
ايٛد٘ ايجاْ :ٞا٭ؾٌ يف ايّ٬طايٝكنيصطايػوص إٔ ته ٕٛإلؾاد٠
ايـذٓظ د ٕٚايعٗد ،إ ٫إٔ تك ّٛقس ١ٜٓعً ٢خ٬ف ا٭ؾٌ  ٫ٚقس. ١ٜٓ
ٚبتعبري ٚاقض :إٕ ظاٖس اي ّ٬ايـُتهسز ٠يف قٛي٘:ط ٫تٓكض
ايٝكني بايػوصٖ ّ٫ ٞايـذٓظ ايـُطتػسم ٭ؾساد ، ٙ٭ْٗا ايػايب
إزادتٗا يف ايككاٜا ايـشكٝكٚ ١ٝايٓؿٛف ايػسع ،١ٝأ ٚ٭ْٗا ا٭ؾٌ يف
إضتعُا٫ت اي ّ٬يف ايبٝاْات ايعسب ١ٝايؿؿٝشٚ . ١اذا ناْت  ّ٫دٓظ
ؾايػايب د٫يتٗا عً ٢إضتػسام اؾساد(ايٝكني ٚايػو) قاطب َٔ ١دٕٚ
إختؿاف بايـُٛزد ايـداف ايـُط ٍٚ٪عٓ٘ ،إذ استُاٍ ا٫ختؿاف
ب٘ ٜتٛقـ عً ٢إسساش ن ٕٛاي ّ٬يًعٗد ايرنس - ٟايٛق ٤ٛايـُرنٛز يف
ايط٪اٍ ٚبدا ١ٜادتٛابٚ -لمٌ اي ّ٬عً ٢ايعٗد ايرنسٜٓ ٫( : ٟكض
ايٝكني بايٛق ٤ٛايـُعٗٛد ذنس ٙؾـ ٞايؿشٝشٜٓ ٫ - ١كض بايػو) ٖرا
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لمٌ خ٬ف ايػايب  ٫ٚقسٚ ١ٜٓاقش ١عً. ٘ٝ
ْعِ دا ٤ايٓـ:طٜٓ ٫كض ايٝكني بايػوص َـشؿٛؾاّ بـُا ٜؿًض
يًكس ١ٜٓأٜ ٚػعس بٗا بًشاظ ذنس: ٙط ٜكني َٔ ٚقٙ٤ٛص.
يهٓ٘ ٜـُٓع عٔ ازادت٘ َـدؿٛؾاّ َ :ـذ ٧ٝايٓـ ايـُاْع :ط٫
تٓكض ايٝكني بايػوص يف عد ٠زٚاٜات آت٫ ١ٝسكاّ ٚيف عدَٛ ٠ازد  -غري
ايـُٛزد ايـداف ايـُط ٍٚ٪عٓ٘ يف ؾدز ايسٚا : ١ٜايٛق - ٤ٛؾاْ٘ قد
سؿٌ تطبٝل ط ٫تٓكض ايٝكني بايػوص ؾٗٝا عًَٛ ٢ازد َكؿٛد،٠
َـُا ٜٓؿ ٞاستُاٍ ازاد ٠ايعٗد أ ٚازاد ٠ا٫ختؿاف بايـُٛزد ٚ ،قد
أَٚأ يـٗرا ايٛد٘ ٚيطابك٘ :ايـُشكل ايـدساضاْٚ)28(ٞغريٚ ٙأٚقشٓا. ٙ
ايٛد٘ ايجايح :إٕ قٛي٘ ( :)طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق٘٥ٛص ٫
ظٗٛز ي٘ يف تكٝد ايٝكني بايٛق ٤ٛبـشٝح ٜه ٕٛايـشد ا٭ٚضط ٖٛ
(ايٝكني بايٛق )٤ٛيك ٠ٛاستُاٍ ن ٕٛقٛي٘ :طَٔ ٚق٘٥ٛص َتعًكاّ
بايعسف ايـُكدز ٫ ،بًؿغ (ايٝكني) ؾهأْ٘()قاٍ ( :ؾاْ٘ َٔ طسف
ٚق ٘٥ٛعًٜ ٢كني) ؾٝه ٕٛايـشد ا٭ٚضط  :ذات (ايٝكني)  ٫خؿٛف
ايٝكني بايٛقٖٚ ، ٤ٛرا َا ذنس ٙايـُشكل ارتساضاْ( ٞقد. )29()ٙ
ايٛد٘ ايسابع :إٕ قسَٓ ١ٜٓاضب ١ايـشهِ ٚايـُٛقٛع تكتك ٞتعني
ازاد ٠ايٝكني ايـُطًل ٚايػو ايـُطًل  ٕ٫،ايـشهِط ٫تٓكضص ٜٓاضب٘
ايـُٛقٛع ايـُطًلطايٝكني بايػوصبـُعٓ :٢إٕ ايـُٓاضب يًشهِ بعدّ
ايٓكض ٖٛ :ايٝكني بـُا ٖٜ ٛكني ٚؾؿَ ١ـشهَُ ١ربَ ،١ؾرياد َٓ٘ َطًل
( )28زادع :نؿا ١ٜا٫ؾَ ٍٛع ساغ ١ٝاملػهٝين  :ز. 285 -282 :2
()29نؿا ١ٜا٫ؾَ ٍٛع ساغ ١ٝاملػهٝين  :ز. 285+ 284 :2
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ايٝكني  ٫،خؿٛف ايٝكني بايٛق ٤ٛإذ  ٫خؿٛؾ ١ٝيٝكني ايٛقٖٞ ٤ٛ
َؿكٛد ٠يف ايٝكني ٚايػو بػري ايٛق ، ٤ٛبٌ إ ايـُكابً ١يف ايؿشٝش١
سؿًت بني ايٝكني ايرٚ ٖٛ ٟؾـ قٚ ٠ٛإبساّ ٚإسهاّ ٜٛ ٫دد َع٘
استُاٍ ايـد٬فٚ ،بني ايػو اير ٖٛ ٟؾؿْ ١كـ ٚقعـ ٚسري٠
ٜٛدد َع٘ ا٫ستُاٍ ايـُدايـ ٖ ،ر ٙايـُكابً ١يف ايـُٓع عٔ ايٓكض :
ط ٫تٓكض ايٝكني بايػوص تٓاضب ٚتٓطذِ َع َطًل ايٝكني َٚطًل
ايػو  ،ؾتؿٝد قسَٓ( ١ٜٓاضب ١ايـشهِ ٚايـُٛقٛع) ظٗٛز ايتعبري
ايـُعؿ َٞٛيف إٔ ايٝكني بـُا ٖٜ ٛكني ٜٓ ٫كض بايػو .
قد ٜكاٍ  :قٛي٘ طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق٘٥ٛص قس ١ٜٓعً ٢تكٝٝد
ايٝكني يف ايهرب ٣طٜٓ ٫كض ايٝكني بايػوص بـدؿٛف ٜكني ايٛق٤ٛ
 ٚي َٔ ٛباب ايكدز ايـُتٝكٔ يف َكاّ ايتداطب . -ؾاْ٘ ٜكاٍ زداّ  :أ : ّ٫ٚاْ٘  ٫دي ٌٝعً ٢ؾ٬س( ١ٝايكدز ايـُتٝكٔ يف
َكاّ ايتداطب) َكٓٝداّ إلط٬م ايهربٚ ، ٣قد ضبل تؿؿ ٌٝايـُكاٍ يف
َباسح (ايعُٚ ّٛا٫ط٬م) يف َٛضٛعتٓا ٖر ٙيف ادتص ٤ايجاْ. ٞ
ٚثاْٝاّ :إٕ ايٝكني ؾؿ ١تعًك ١ٝتـشتاز اىل َتعًل َكاف اىل
ايـُٛقٛع ،يٛقٛح إ ٚ ٫دٛد يًٝكني ايـُطًل غري ايـُتعًل بػ،٤ٞ
ٚيرا ٫بد َٔ َٛقٛع يًٝكني ٖ ٛايـُتٝكٔ -بايهطس٫ٚ -بد َٔ َتعًل
يًٝكني ٖ ٛايـُتٝكٔ -بايؿتض ٚ -سٝح ٫بد َٔ َتعًل يًٝكني ٜ ٫ٚتِ
ايهٜ ٫ٚ ّ٬تكض ايـُساد إ ٫برنس ايـُتعًل َع ايٝكني  -ؾًرا ذنس
ايٛق ٤ٛطؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚق٘٥ٛص ٭دٌ نَ ْ٘ٛتعًل ايٝكني ٫ٚ ،
ٜهػـ ذنس ايٛق ٤ٛيف ٖر ٙايـذًُ ١عٔ خؿٛؾـ ١ٝأ ٚقـٝد ١ٜيف ايٝكني
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تهَ ٕٛـدؿؿ ١يًهرب ٣اي٬سك:١طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني بايػوص.
ٚثايجاّ  َٔ :ايـُتعازف عاد ّ٠يف ايبٝاْات  :ن ٕٛايؿػس ٣بطبعٗا
َتكٓٝد ٠بـُٛزد خاف َتكٓٝك ١ب٘ ٚ ،ن ٕٛايهرب ٣بطبعٗا َطًك ١عاَ١
ضاز ١ٜاىل تـُاّ ايـُٛازد َايـِ تتكٓٝد يف ايبٝإ َٚ ،ؿسٚض ض٪اٍ
ايساٚ ٟٚدٛاب اَ٫اّ( )يف َكدَت٘ َـدتـ بايٛق . ٤ٛيهٔ ٖرا
ا٫ختؿاف ايرٜ ٟتطًب٘ ادتٛاب عًَٛ ٢زد ايط٪اٍ ًٜٚتَ ِ٦ع طبع
ايؿػسٜ ٫ - ٣ـُٓع َٔ إيكا ٤ايهرب ٣نً ّ١ٝعاَ ّ١ضاز ّ١ٜاىل عُّٛ
أؾسادٖا ايـُٓطبل عًٗٝا ٜٛ ٫ٚ ،دب تـدؿٝـ عَُٗٛا أ ٚتكٝٝد
إط٬قٗا بـدؿٛف ايـُٛزد ايـداف ايـُط ٍٚ٪عٓ٘ .
ايٛد٘ ايـداَظ  :تهسز ايٓـ ايـُاْع َٔ ْكض ايٝكني بايػو يف
َٛازد دصَ ١ٝ٥تعددَٛٚ ٠قٛعات َـدتًؿَ ١تباٚ ،١ٜٓقد سؿٌ ؾٗٝا
ايتطبٝل َع ايتعكٝب بكٛي٘(:)طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني بايػوص ٖٚرا
ٜهػـ دًٝاّ عٔ عدّ اختؿاف ايكاعد ٠ايـُاْع ١عٔ ْكض ايٝكني
بايػو بـُٛزد خاف  ،اٜ ٟهػـ عٔ ن ْ٘ٛقاعد ٠نًٚ ١ٝايـُكؿٛد
َٔ ايٝكني ؾٗٝا دٓظ ايٝكني  ٫ ،خؿٛف ايٝكني بايٛق. ٤ٛ
ايٛد٘ ايطادع :إضٓاد ايٓكض اىل ايٝكني  ٖٞٚؾؿَ ١ـشهُ١
َربَ ١قٚ ١ٜٛعدّ إضٓاد ايٓكض اىل ايـُتٝكٔ َ -تعًل ايٝكني ايرٖٛ ٟ
أَس غري َـشهِ قد ٜهَ ٕٛتٝكٓاّ ٚقد ٜؿري َػهٛناّ .
ٖٚرا  -إضٓاد ايٓكض اىل ايٝكني د ٕٚايـُتٝكٔ ٜ -هػـ عٔ إزاد٠
َطًل ايٝكني ٚإٔ َٓع ْكض ايٝكني بايػو ٭دٌ ق ٠ٛايٝكني ٚإسهاَ٘
ٚقعـ ايػو ٚعدّ إبساَ٘ ٖٚ ،ر ٙخؿٛؾَٛ ١ٝدٛد ٠يف ؾؿ ١ايٝكني
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دَ ٕٚتعًك٘  -ايـُتٝكٔ نايٛقْٚ ٤ٛـش - ٙٛؾٝكسب دداّ ازادَ( ٠طًل
ايٝكني ٜٓ ٫كض بايػو) َٔ د ٕٚدخاي ١ايٝكني بايٛق ٤ٛأْ ٚـشَ ٙٛـُا
دا ٤يف ا٫خباز .
ايٛد٘ ايطابع  :إٕ َكتك ٢قٛي٘ طأبداّص اٯت ١ٝيف ايهرب : ٣ط٫ٚ
ٜٓكض ايٝكني أبداّ بايػوص ٚظاٖس ٖرا ايًؿغ قُٔ ادتًُ ١ايػسٜؿٖٛ ١
ايعُٚ ّٛايطسٜإ اىل تـُاّ ايـُٛازد َٔ د ٕٚاختؿاف بـُٛزدٕ أٚ
شَإٕ أ ٚؾسدٕ َٔ ا٫ؾساد .
ٚاذتاؾٌ إ ايـذًُ ١ايـُتهسز:٠طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني بايػوص
ٚيؿع١طأبداّص َع يـشاظ ايٛد ٙٛايـُتكدَٜ - ١هاد ٜـذعٌ ايـذًُ١
ايـُاْعْ َٔ ١كض ايٝكني بايػو ؾسٜـش ّ١يف عُ ّٛايـُٓع ٚضسٜاْ٘ اىل
تـُاّ ايـُٛازد ٚا٫شَإ ٚا٫ؾساد ،ؾإ َكتكٖ ٢ر ٙايكساٚ ٔ٥ايٛدٙٛ
 َٓؿسدَٚ ٠ـذتُع ٖٛ -١إٔ نٌ ٜكني بـُا ٖٜ ٛكني ُٜٓ ٫كض بايػو،ؾتتكض د٫ي ١ايؿشٝش ١عً ٢عُ ّٛايكاعد ٠غسعاّ ٚاط٬م اعتباز
ا٫ضتؿشاب ٚمش ٍٛايـشذ ١ٝيتُاّ ايـُٛازد ٚايـُذاز َٔ ، ٟدٕٚ
اختؿاف بـُٛزد ايٓـٓ أ ٚغري َٔ ٙايتدؿٝؿات ايـُشتًُ ١أٚ
ايـُطسٚس ١يف نًُات ا٫ؾشاب ٚاختٝازاتِٗٚ ،س٦ٓٝر ٜـشتاز زؾع
ايٝد عٔ عَُ ّٛـذس ٣ا٫ضتؿشاب اىل ديٚ ٌٝاقض اٜ ٟتٛقـ
تـدؿٝؿ٘ بتؿؿَٕ ٌٝا َٔ ايتؿؿ٬ٝت ايـُطسٚس ١عً ٢د٫ي ٕ١قْ ٕ١ٜٛسؾع
بٗا ايٝد عٔ إط٬م دي ٌٝا٫خباز :ط ٫تٓكض ايٝكني بايػوص .
ٜٚـُهٔ إٔ ٜكاٍ  :إٕ ٖر ٙايؿشٝش ١ايـُطًكٚ ١أخٛاتٗا اي٬سك١
اٯت ١ٝيف اضتعساض أخباز ا٫ضتؿشاب َـُا ٜتِ ضٓدٚ ٙتتكض د٫يت٘
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ٖ ٞإَكاٚ ْ٤اقض يـُا دس ٣عً ٘ٝايعك ٤٬يف ازتهاشاتِٗ ٚاْطًكت َٓٗا
تباْٝاتِٗ ايطًٛن ، ١ٝؾإ ايـذس ٟايعك ٞ٥٬ايؿطس ٟعً ٢طبل ايٝكني
ايطابل ٚعدّ ا٫عتٓا ٤بايػو اي٬سل  ٖٛ -دس ْٟزاضذْ يف ْؿٛضِٗ
ٜٓطًك ٕٛعٓ٘ يف تؿسؾاتِٗ ٚضًٛنٝاتِٗ نُا ضبل بٝاْ٘ ٖٚ ،ر ٙا٫خباز
ٚاقش ١ايد٫ي ١عً ٢اَ٫كاٚ ٤تؿشٝض ٚقب ٍٛايـذس ٟايعًُٞ
ايعك ٞ٥٬عً ٢ايعٌُ عً ٢طبل ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك َٔ ١غري إعتٓا٤
بايػو اي٬سل ٚ ،دس ِٜٗؾطس ْٟعًَُ َٞٛشٛظ يف عَُ ّٛـذا٫ت
ايـشٝا ٠ايدْٝا ٚا٫خسٚ ٣عً ٢ايطٛا َٔ ٤د ٕٚاضتجٓاْ . ٤عِ إ ٫اذا
سؿٌ ايكطع أ ٚا٫طُٓ٦إ باْك٬ب ايـشاٍ ٚتبدٓي٘ اىل ساي ٕ١أخس٣
َتٝكٓ ، ١ؾٓٝتكض ايٝكني بايٝكني  ٫ٚاغهاٍ عٓد٥ر .
ٖرا تـُاّ َا ازدْا بٝاْ٘ يف تكسٜب ا٫ضتد ٍ٫بايؿشٝش ١ا٭ٚىل
يصزازٚ ، ٠ب٘ ٜتِ ايه ّ٬يف ؾِٗ ٖر ٙايؿشٝشٚ ، ١نإ يف ايتكسٜب
ايـُط ٍٓٛإثبات ايـشذ ١ٝأ ٚايػسع ١ٝايـُطتؿاد َٔ ٠ايٓؿٛف اي٬سك، ١
ٚنإ ب٘ تعُ ِٝيهٌ ايسٚاٜات اي٬سك َٔ ١سٝح ايٓتٝذ ١ايعاَ١
ايـُطتؿادَٗٓ ٠ا ٚاييت ٜـشتاز ايـدسٚز عٓٗا اىل دي ٌٝقٚ ٟٛاقض .
ثِ ٜكع ايه ّ٬يف إضتعساض ايسٚاٜات ا٭خسٚ ٣عسض بـشٛثٗا
ايـُستبط ١بٗا قبٌ عسض ايتؿاؾ ٌٝايـُُٗ ١يف ايٓتٝذ ١ايـُبشٛث : ١سذ١ٝ
ا٫ضتؿشاب ٚاعتباز ٙقاعد ّ٠غسع ّ١ٝعُ. ّ١َٝٛ
ايـدرب ايجاَْ ٖٛٚ : ٞا زٚا ٙغٝذ ايطا٥ؿ )30( ١بطٓد ؾشٝض َتؿٌ
اىل شزازَ ٠كُساّٚ ،زٚا ٙايػٝذ ايؿدٚم يف(عًٌ ايػسا٥ع) َطٓداّ
( )30ايتٗرٜب  :ز : 421 :1ح + 1335ا٫ضتبؿاز  :ز : 91 : 1ح. 641
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يإلَاّ ايباقس(ٚ )ايطٓد ؾشٝضٚ ،ا٫قُاز يف (ايتٗرٜبٝـٔ) ٜ ٫كسٓ
عَُٛاّ ٚيف ٖر ٙايؿشٝش ١خؿٛؾاّ إلضٓاد ايؿدٚم يًدرب ؾشٝشاّ
َع بٝإ اَ٫اّ ايـُط َ٘ٓ ٍٚ٪دًٝاّ يف (عًٌ ايػسا٥ع) ٚ ،قد ْكًٗا يف
(ايٛضا)ٌ٥

()31

بعد إٔ قطٓعٗا يف َٛاقع َٔ ابٛاب ايٓذاضات ٚ .قد

تكُٓت ضبع اضْٓ ١ً٦كًٗا قسٜباّ َٔ يؿعٗا ٚيهٌ ض٪اٍ دٛاب٘ ْٓكً٘
بايٓـٓ بني قٛضني َع ايػسح : ٖٞٚ ،
ا٭ :ٍٚض٪اٍ عُٔ أؾاب ثٛب٘ ْـذاض - ١دّ أَ ٚين -ؾعًِٓ أثسٙ
ٚعَ ٔٓٝهاْ٘ اىل إ ٜؿٝب ي٘ ايـُاٜٚ ٤ـذد ٙؾٝطٗٓس ٙثِ سكست ايؿ٠٬
ْٚط ٞايٓذاض ١يف ثٛب٘ ٚؾًٓ ٢ثِ ترنٓس بعد ايؿ. ٠٬
ٚأداب٘( )ببٝإ سهِ ايؿ ٠٬يف ْـذاضَ ١عًٚ ١َٛقد ْطٗٝا:
طتعٝد ايؿٚ ٠٬تػطً٘صاٜ ٟعٝد ايؿ ٠٬بعد إ ٜػطٌ ثٛب٘ يف ايـُٛقع
ايـُتٓذظٖٚ ،را ايـشهِ َعًٌٓ يف بعض ا٭خباز( )32بتٗا ٕٚايٓاض ٞيف
تطٗري ثٛب٘ ستْ ٢ط ٞؾأٚدب عً ٘ٝا٫عاد ٠عكٛب ّ١طٜعٝد ؾ٬ت٘ نٞ
ٜٗتِٓ بايػ ٤ٞاذا نإ يف ثٛب٘  ،عكٛب ّ١يٓطٝاْ٘ص .
ايجاْ : ٞض٪اٍ عُٔ عًِ امجا ّ٫اْ٘ قد أؾاب ايٓذظ ثٛب٘
ؾؿشـ عٓ٘ ٚمل ٜعجس عًٚ ٘ٝمل ٜهٔ زأَٛ ٣قع٘ ٚ ،يـُا ؾً ٢ؾ٘ٝ
زأ ٣ايٓذاضٚٚ ١ددٖا ٚ .أداب٘( :)طتػطً٘ ٚتعٝد ايؿ٠٬ص اٟ
ٜـذب عًٝو إٔ تػطٌ َٛقع ايٓذاض ١اييت زأٜتٗا َع إعاد ٠ايؿ. ٠٬
ايجايح  :ضـ٪اٍ عـُٔ ظٔٓ ايـٓذاضـٚ ١مل ٜـتـٝـكٔ بـٛدٛدٖا ؾـٓـعس
( )31ايٛضا : ٌ٥ز : 2ب َٔ 44أبٛاب ايٓذاضات  :ح. 1
( )32ايٛضا: ٌ٥ز: 2ب َٔ 42ابٛاب ايٓذاضات  :ح. 5
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ٚتؿشٓـ ثٛب٘ ؾًِ َٜسَ غ٦ٝاّ ثِ ؾًٓ ٢ؾ ٘ٝؾسأ ٣ايٓذاض ١ؾٚ . ٘ٝأداب٘
( )آَساّ إٜا ٙبػطٌ ايجٛب ايـُتٓذظ َٔ د ٕٚإعاد ٠ايؿ ، ٠٬قاٍ :
طتػطً٘  ٫ٚتعٝد ايؿ٠٬صٚ .نأْ٘ تعذب شزاز َٔ ٠عدّ ٚدٛب اعاد٠
ايؿ ٠٬ؾطأٍ ايط٪اٍ:
ايسابع  :ئَِ ذيو ؟ ٚأداب٘(َ)عً ّ٬يًشهِ ايـُتكدّ  :ط٭ْو
نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗازتو ثِ غههت  ،ؾًٝظ ٜٓبػ ٞيو إٔ تٓكض
ايٝكني أبداّ بايػو صٖٚ.را ادتٛاب َـشٌ ا٫ضتػٗاد ٖٓا يـُا حنٔ ؾ. ٘ٝ
ايـداَظ ٚ :قد ضأٍ عٔ نٝؿ ١ٝايتطٗري َع عًُ٘ امجا ّ٫بأْ٘
أؾاب ايكرز ثٛب٘ ٚمل ٜدزٔ أ ٖٛ ٜٔايكرز ستٜ ٢ػطً٘  ،أ ٟمل ٜػدـ
َهإ ايكرز ايٓذظ ٚ .قد أداب٘ (:)طتػطٌ َٔ ثٛبو ايٓاس ١ٝاييت
تس ٣اْ٘ قد أؾابٗا  -أ ٟايكرز  :دّ أَ ٚين  -ست ٢ته ٕٛعًٜ ٢كني َٔ
طٗازتوص ؾتٓكض ٜكني ايكرز بٝكني ايطٗازٖٚ ، ٠را إٜـذاب ي٬ستٝاط
يف غبَٗ ١ـشؿٛز ٠ؾأٚدب غطٌ ايجٛب َٔ تـُاّ ايٓاس ١ٝاييت ٜعًِ
إمجا ّ٫إؾاب ١ايٓذظ اٜاٚ ٙيف بعض ادصاٗ٥ا ٖٚ ،را َـشٌ اضتػٗاد
ثإٕ يـُا حنٔ ؾْ ٖٛٚ ، ٘ٝعري قٛي٘ يف ايؿشٝش ١ا٭ٚىل  :طٚيهٔ تٓكك٘
بٝكني آخسص ٚ ،تطبٝك٘ ٖٓا ٖ ٛأْ٘ يـُا عًِ امجا ّ٫بٓذاض ١ثٛب٘ ؾ٬بد
َٔ غطٌ ايـذٗ ١ايـُشتٌُ تٓذظ بعكٗا َسدداّ بني أطساؾ٘ ٚأدصاٙ٤
ستٜٓ ٢كض ايٝكني بايكرز بٝكني ايطٗاز. ٠
ايطادع  :ض٪اٍ عٔ ٚدٛب ايؿشـ ٚايٓعس إٕ غو يف إؾاب١
ايكرز ثٛب٘ٚ ،قد أداب٘ (:)طٚ، ٫يهٓو اْـُا تسٜد إ ترٖب ايػو
ايرٚ ٟقع يف ْؿطوص ٖٚر ٙؾتٝا بعدّ ٚدٛب ايؿشـ ٚايٓعس إ ٫إذا
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أزاد ا٫ستٝاط ٚإشاي ١ايػو َٔ ْؿط٘  ،ثِ ب ٔٓٝتعً ّ٬ٝيـشايْ ١ؿطاْ١ٝ
عاد ٖٞ ١ٜإٔ ايبعض ٜؿشـ عٔ تٓذٓظ ثٛب٘ يهٜ ٞطُٜٚ ٔ٦صٌٜ
ايػو ايرٚ ٟقع يف ْؿط٘ ٚ ،إ ٫ؾٗ ٛغري ٚادب .
ايطابع  :ض٪اٍ عٔ ز ١ٜ٩ايكرز يف ايجٛب  ٖٛٚيف ساٍ ايؿ، ٠٬
ٚقد أداب٘( )باْ٘طتٓكض ايؿٚ ٠٬تعٝد اذا غههت يف َٛقع ؾ٘ٝ
َْٓ٘ ،طد -١ثِ زأٜت٘ ٚ ،إٕ مل تػو ثِ زأٜت٘ زطباّ  -قطعت ايؿ٠٬ٚغطًت٘ ثِ بٓٝت عً ٢ايؿ ، ٠٬٭ْو  ٫تدز ٟيعً٘ غ ٤ٞأٚقع عًٝو
ؾًٝظ ٜٓبػ ٞإٔ تٓكض ايٝكني بايػو) ٖٚرا تؿؿ ٌٝبني ؾٛزتني :
أ -اذا ناْت زٜ٩تو يًكرز ٚتٓذظ ايجٛب بعد إٔ عًُت امجاّ٫
باإلؾاب ١قبٌ ايدخ ٍٛيف ايؿٚ ٠٬غههتَ يف َٛقع َٕٔ ايجٛب ٚدب
عًٝو ْكض ايؿٚ ٠٬إعادتٗا َٔ ددٜد .
بَٚ -ع زٜ٩تو يًكرز ٚايٓذظ زطباّ يف ايجٛب ساٍ ايؿَٔ ٠٬
د ٕٚضبل عًِ امجايٚ ٞغو يف َٛقع ايتٓذظ ،أ ٟأْت  ٫تدز:ٟ
ٌٖ ايٓذاض ١طسأت عً ٢ايجٛب قبٌ ايؿ ٠٬ؾٛقع َكداز َٔ ؾ٬تو
َع ْـذاضَ ١ـذٗٛي ١عٓدَ ٖٛٚ ٙعرٚز َٓٗا ،اّ ٚقعت ايٓـذاض ١عًٝو
ساٍ ايؿ ٠٬ؾايٛظٝؿ ١إٔ تػطٌ َٛقع ايتٓذظ َٔ ايجٛب ٚتبين عً٢
ؾ٬تو َٔ سٝح قطعتٗا اذا مل تأتٕ بـُبطٌ َٔ إضتدباز أ ٚسدخ أٚ
تهًِ أ ٚحنُٖٛاٚ ،قد عًٌ( )عدّ ٚدٛب ْكض ايؿٚ ٠٬إعادتٗا
َٔ ددٜد بكٛي٘:ط٭ْو  ٫تدز ٟيعً٘ غ ٤ٞأٚقع عًٝو  ،ؾًٝظ ٜٓبػٞ
إ تٓكض ايٝكني بايػو) ٖٚ .را َـشٌ اضتػٗاد ثايح يـُا حنٔ ؾ. ٘ٝ
ٚيف ايؿشٝش ١حبٛخ ؾكَٗ ١ٝطٛيْٛ ١نٌ حتكٝكٗا اىل َباسح ايؿك٘،
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ٚايـُِٗ يف ايبشح ا٫ؾٛي ٞإٔ ْ٬سغ د٫يٖ ١ر ٙايؿشٝشٚ ١أخٛاتٗا
ٚظٗٛزٖا يف سذ ١ٝا٫ضتؿشاب أ ٚعدَ٘ بؿِٗ عسيف ضً ِٝبعٝداّ عٔ
ايتدقٝكات ايعكً ١ٝايػسٜب ١عٔ إضتعٗاز ايٓؿٛف ايًؿعٚ ١ٝايبعٝد ٠عٔ
ا٫ذٖإ ايعسؾ ١ٝايـًُك ٢ايٗٝا ٖر ٙايـدطابات ايػسع. ١ٝ
ٚخ٬ؾ ١ايكٜ : ٍٛـُهٔ أٜ ٚـشتٌُ ا٫ضتػٗاد بايؿشٝش ١يـشذ١ٝ
ا٫ضتؿشاب يف َٛقعني :طؾًٝظ ٜٓبػ ٞإٔ تٓكض ايٝكني بايػوص
ٖٚرإ ُٖا َٛقع ا٫ضتد ٍ٫عً ٢نرب ٣ا٫ضتؿشاب ٚ ،تكسٜب
ا٫ضتد ٍ٫بٗا عني ايتكسٜب ايـُتكدّ يف ايؿشٝش ١ا٭ٚىل َع دؾع
ا٫غها٫ت بايبٝإ ايـُتكدّ  ،ؾإ ٖر ٙايؿشٝش ١تػب٘ ضابكتٗا يف
ايبٝإ ٚايًطإ ايـُتكُٔ يـُٓع ْكض ايٝكني بايػو ٚ ،ايتكسٜب ْؿظ
ايتكسٜب ٚا٫غهاٍ ايٛازد ثـُ ١آتٕ ؾٗٝا ٚ ،ايـذٛاب عني ايـذٛاب ،
ٚا٫ضتد ٍ٫تاّ َٓدؾع عٓ٘ ا٫غهاٍ نُا تكدّ َٛقٓشاّ ٚبايتؿؿ. ٌٝ
ْٚك ٍٛباختؿاز  :دا ٤يف ايؿشٝش ١ايٓكض بايٝكني  ٫بايػو يف
َٛقع ٚ ،دا ٤ايـُٓع عٔ ْكض ايٝكني بايػو طؾًٝظ ٜٓبػ ٞإ تٓكض
ايٝكني بايػوص يف َٛقعني  :أبك ٢اَ٫اّ ( )ايـُهًـ ايطا ٌ٥عً٢
ساي ١ايطٗاز َٔ ٠ايـدبح ايـُتٝكٓ ١ضابكاَّ ،عً ّ٬بايـُٓع َٔ ْكض ايٝكني
بايػو ،ؾذعٌ( )يص ّٚايبكا ٤عً ٢ساي ١ايطٗاز ٠ايـدبج ١ٝايـُتٝكٓ١
ضابكاّ ٚعدّ ا٫عتٓا ٤بايػو َٓدزداّ تـشت ايـشاي ١ا٫زتهاش ١ٜاييت
ٜـذس ٟعًٗٝا ايعك ٤٬ضًٛنٝاّ .
ٚتصٜد د٫يٖ ١ر ٙايؿشٝشٚ ١قٛساّ ٚتأنٝداّ عٓد َ٬سع ١أَٛز
شا٥د ٠عً ٢ايكسا ٔ٥ايـُتكدّ بٝاْٗا يف ايؿشٝش ١ا٭ٚىلَٗٓٚ ،ا قٛي٘:
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طأبداّص اٯت ٞيف ٖر ٙايؿشٝش ١يف ايـذًُ ١ا٭ٚىل َٔ ايـذٌُ ايج٬خ
َـشٌ ا٫ضتػٗاد ٚ ،اَٛ٫ز ٖ: ٞ
ايـُ٪ند ا٭ٚىل ٜ :ك ٣ٛايعٗٛز عٓد َ٬سع ١ايؿكس ٠ا٫خري ٠ارتاي١ٝ
َٔ ضبل ايٝكني بايطٗاز ٠ؾًرا ٜك ٣ٛظٗٛز  ّ٫طايٝكنيص يف إزاد٠
ادتٓظٜ ٫ٚ ،أت ٞؾٗٝا استُاٍ ازاد ٠ايعٗد ايرنسّ٫ َٔ ٟطايٝكنيص
نُا دا ٤يف ايؿشٝش ١ا٭ٚىل ٚ .يف ٖر ٙايؿشٝش ١يف ايؿكس ٠ا٭ٚىل
ايـُطبٛق ١بكٛي٘ :ط٭ْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗازتوصٚ ،هلرا دعًٗا
ايػٝذ اْ٫ؿاز(ٟقد)ٙأظٗس د٫ي َٔ ّ١تًهِ ايؿشٝش ، ١قاٍ ٚ( :إزاد٠
ادتٓظ َٔ ايٝكني يعً٘ أظٗس ٖٓا)( ، )33نُا يعً٘ ٜك ٣ٛايعٗٛز ٖٓا عٓد
َ٬سع ١تهسز ايـُٓع َٔ ْكض ايٝكني بايػو َستني يف ٖر ٙايؿشٝش. ١
ايـُ٪ند ايجاْٚ :ٞدٛد نًُتني يف مجًيت ايـُٓع عٔ ايٓكض:طيٝظ
ٜٓبػ ٞيو إٔ تٓكض ايٝكني بايػوصيف ايـُٛقع ا٭ٚ ٍٚايجاْ ،ٞؾإ
قٛي٘( :)طيٝظ ٜٓبػٞص ٜطتبطٔ َعٓ ٢ايتٛنٝد ٚايتأْٝب عً ٢تسى
ايعٌُ بايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١أٜ ٚطتبطٔ ايتػدٜد ٚايتشرٜس َٔ ْكض ايٝكني
بايػو ٖٚ ،را ٜصٜد يف د٫ي ١ايؿشٝش ١أ ٚيف ق ٠ٛد٫يتٗا عً ٢سذ١ٝ
إضتؿشاب ايـشاي ١ايطابكٚ ١عدّ ْككٗا بايػو ايطاز. ٨
ٚي ٛغههٓا يف د٫ي ١ايؿكس ٠ا٭ٚىل َٔ ايؿشٝش١ط٭ْو نٓت عً٢
ٜكني َٔ طٗازتو ثِ غههت ؾًٝظ ٜٓبػ ٞيو إٔ تٓكض ايٝكني
بايػوصنُا ضٝأت ،ٞؾإ ايؿكس ٠ايجاْ ١ٝيف ايط٪اٍ ايطابعط٭ْو ٫
تدز ٟيعً٘ غ ْ٤ٞأٚقع عًٝو ؾًٝظ ٜٓبػ ٞإٔ تٓكض ايٝكني بايػوص ٫
( )33ؾسا٥د ا٫ؾ - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطؿ. 330 : ٟٛ

( ...................................................... )66بػس ٣ا٫ؾ / ٍٛز11

ٜأت ٞا٫غهاٍ ؾٗٝا  ،بٌ ٜتِ تكسٜبٗا عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب بايتكسٜب
ايـُتكدّ يف ايؿشٝش ١ا٭ٚىل َع شٜاد ٠تٛنٝد يف د٫يتٗا ٖ ٞنًُتا
طؾًٝظ ٜٓبػ.. ٞص .
ايـُ٪ند ايجايح :ؾساس ١ايتعًٌٝط٭ْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ
طٗازتوص ايـُٛدٛد يف ايـُٛقع ا٭ ٍٚيف دٛاب ايط٪اٍ ايسابع
ٚٚقٛح د٫يت٘ عً ٢ايعً : ١ٝط٭ْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗازتو ثِ
غههت ٚيٝظ ٜٓبػ ٞيو إٔ تٓكض ايٝكني أبداّ بايػوص ٖٚرا تعًٌٝ
يًشهِ بأَس َستهص يف ا٫ذٖإ ايعسؾ ١ٝظاٖس َٔ ايطًٛنٝات ايعك١ٝ٥٬
سٝح دس ٣عً ٘ٝايعك ٤٬يف ضريتِٗ ايعًُ ١ٝايـدازد ١ٝنُا تكدّ
تكسٜبٗاٚ ،تؿًض ايؿشٝش ١إَكاٚ ّ٤إْؿاذاّ يًذس ٟايعك ٞ٥٬ايعاّ .
ٚاذتاؾٌ عدّ ا٫غهاٍ يف د٫ي ١ايؿكس ٠ايجاْ ١ٝعً ٢ا٫ضتؿشاب:
طيعً٘ غ ْ٧ٝأٚقع عًٝو ؾًٝظ ٜٓبػ ٞإٔ تٓكض ايٝكني بايػوص ؾاْ٘ ٜدٍ
بٛقٛح عً ٢عدّ ٚدٛب إعاد ٠ايؿ، ٠٬٭ْ٘ نإ َتٝكٓاّ َٔ طٗازت٘
ضابكاّ قبٌ ايؿ ٠٬ثِ غوٓ ؾٗٝا ٫سكاّ ٚاضتُس ايػو يـشني ز١ٜ٩
ايٓذظ ؾشؿٌ ايٝكني ب٘ ٚاْتكض ٜك ٘ٓٝبايطٗاز ٠بٝكني ايٓذاضٚ ،١قبً٘
ٜٓ ٫كض ايٝكني بايػو ؾاْ٘ يـُا زأ ٣ايكرز يف ثٛب٘ ٜ ٖٛٚـشتٌُ إٔ
ايكرز ٚقع عً ٘ٝأثٓا ٤ايؿ -٠٬أ ٟمل ٜهٔ َتٝكٓاّ بٛدٛد ايكرز يف ثٛب٘
قبٌ ايؿ -٠٬أَس ٙبكطع سسنات ؾ٬ت٘ ٚايتٛقٚ ٞاتـُاّ ؾ٬ت٘ ٚقاٍ
(:)طثِ بٓٝت عً ٢ؾ٬تو ،٭ْو  ٫تدز ٟيعً٘ غ ْ٤ٞأٚقع عًٝو
...صٖٚرا ايٓـٓ ايـُاْع َٔ ْكض ايٝكني بايػو غري َطبٛم بـُا
ٜـشتٌُ َٓع٘ عٔ عُ ّٛايـُٓع ٜٚدٍ عً ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب َٔ دٕٚ
إستُاٍ آخس .
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ٚقد ٚقع ا٫غهاٍ يف د٫ي ١ايؿكس ٠ا٭ٚىل َٔ ؾكسات ايؿشٝش١
اعين قٛي٘()يف دٛاب ايط٪اٍ ايسابع َعً ّ٬يعدّ ٚدٛب اعاد٠
ايؿ : ٠٬ط٭ْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗازتو ثِ غههت ؾًٝظ ٜٓبػٞ
يو إٔ تٓكض ايٝكني بايػو أبداّص ٚذيو يٛدٛد استُايني يف ايٓـ :
استُاٍ ازاد ٠قاعد ٠ايٝكني َٓ٘ ٚيرا لمًٗا بعكِٗ عًٗٝا ٚ ،استُاٍ
ازاد ٠قاعد ٠ا٫ضتؿشاب َٓ٘  ،ؾاْ٘ :
أ -اذا أزٜد َٔ قٛي٘ :طثِ ؾًٝت ؾسأٜت ؾ٘ٝصز ١ٜ٩ايٓذاض١
ايـُعٓ ١ْٛقبٌ ايؿ - ٠٬يف ايط٪اٍ ايجايح -حبٝح سؿٌ ي٘ عًِ بٛقٛع
ؾ٬ت٘ َع ايٓذاضٚ ، ١أزٜد َٔ قٛي٘  :ط٭ْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ
طٗازتوص ايٝكني بايطٗاز ٠ايجابت عٓدٚ ٙيف باطٓ٘ قبٌ إٔ ٜعٔ إؾاب١
ايٓذاض ١ثٛب٘  :ا( ٟنٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗاز ٠ثٛبو قبٌ ظٔ ا٫ؾاب١
ثِ غههت ٚظٓٓت اؾاب ١ايٓذظ ثٛبو) ؾٝه ٕٛايػو طاز٥اّ عٓد
ايعٔ بإؾاب ١ايٓذاض ١يجٛب٘ ٚعدّ زٜ٩تٗا  ٖٛٚغو بعد ايٝكني بايطٗاز٠
ٖٚرا َ٪د( ٣قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) َٚع تـُاَ٘ ته ٕٛايؿكس ٠داي ١عً٢
سذ ١ٝايكاعد ٠ايـُبشٛث. ١
بٚ -اذا أزٜد َٔ قٛي٘  :طثِ ؾًٝت ؾسأٜت ؾ٘ٝص زْ ١ٜ٩ـذاض١
عكٝب بد ٙٚيف ؾ٬ت٘ ٜ ٫ ٖٛٚدز ٟاْٗا سادث ١اّ ٖ ٞايكدٜـُ ١اييت
ظ ٓٗا قبٌ ايؿٚ ،٠٬ازٜد َٔ قٛي٘ط٭ْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ
طٗازتوص ايٝكني بايطٗاز ٠اذتاؾٌ يف ايباطٔ بعد إ ظٔ اؾاب١
ايٓذاض ١ثٛب٘ ؾٓعس ؾٚ ٘ٝتؿشٓـ ؾًِ َٜسَ غ٦ٝاّ ؾصاٍ ايعٔ بايٓذاضٚ ١ؾاز
عٓدٜ ٙكني بايطٗازٚ ، ٠يعٌ ٖرا  -شٚاٍ ظٔ ايٓذاضٚ ١سؿ ٍٛايٝكني
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بايطٗازَ - ٠دي ٍٛإيتصاَ ٞيكٛي٘ :طؾٓعست ؾًِ أزَ ؾ ٘ٝغ٦ٝاّص ؾشؿٌ
ايٝكني بايطٗاز ٠بؿعٌ ايٓعس ٚايؿشـ ٚعدّ ز ١ٜ٩غٜٚ ، ٧ٝه ٕٛايػو
يف قٛي٘:طعًٜ ٢كني َٔ طٗازتو ثِ غههتصغهاّ ضازٜاّ  ٫ -غهاّ
طازٜاّ َتعًكاّ ببكاَ ٤ا تٝكٓٓ٘  -بٌ ٜه ٕٛغهاّ ضازٜاّ اىل ٜك ٘ٓٝبايطٗاز٠
اذتاؾٌ بؿعٌ ايؿشـ ٚايٓعس ٚعدّ ز ١ٜ٩ايٓذاضٚ ١قد سؿٌ يف ْؿط٘
استُاٍ ز ١ٜ٩ايٓذاض ١ايطابك ١ايـُعٓ ١ْٛقبٌ ايؿ ٠٬ثِ ؾً ٢يف ايجٛب
ٚزأ ٣ايٓذظ ؾ ، ٘ٝأ ٟسؿٌ ايػو يف عني َا تٝكٓٓ٘ ٚضس ٣ايػو اىل
ٜك ٘ٓٝبطٗاز ٠ثٛب٘ ٜكٓٝاّ ْاغ٦اّ َٔ ْعسٚ ٙؾشؿ٘ عٔ ايٓذظ ٚعدّ زٜ٩ت٘
غ٦ٝاّطؾٓعست ؾًِ أزَ ؾ ٘ٝغ٦ٝاّص ؾتدٍ ايؿشٝش ١عً( ٢قاعد ٠ايٝكني) يٛ
ِ ٖرا ا٫ستُاٍ .
تـ ٓ
ٚبٗرا ايتكسٜب ايـُ٪د ٟاىل تسدد ايؿشٝش ١بني إؾادتٗا (قاعد٠
ايٝكني) ٚبني اؾادتٗا (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) ٜٓ -دؾع اغهاٍ ايـُشككني
ايٓاٝ٥ين ٚايـد(ٞ٥ٛقدُٖا) عً ٢استُاٍ د٫ي ١ايؿشٝش ١عً( ٢قاعد٠
ايٝكني) ٚعً ٢تسدد ايؿكس ٠ا٭ٚىل يف ايؿشٝش ١بٗٓٝا ٚبني قاعد٠
ا٫ضتؿشاب ،سٝح أؾاد أضتاذْا ايـُشكل(قد:)ٙ
إٕ (قاعد ٠ايٝكني) َتك ١َٓٛبايٝكني ايطابل ٚبايػو ايطاز ٟاىل
ظسف ايـُتٝكٔ ٚ ،ن ٬اَ٫سَ ٜٔؿكٛد يف ايـُكاّ :
اَا ايػو ؾؿكداْ٘ ٚاقض ،٭ٕ ايـُؿسٚض ٖ ٛايعًِ بٛقٛع ايؿ٠٬
َع ايٓذاض ١ؾ ٬غو ٖٓا ستٜ ٢طس ٟاىل ايٝكني ايطابل ٜٚصيصي٘ .
ٚاَا ايٝكني ؾإ ازٜد َٓ٘ ايٝكني بطٗاز ٠ايجٛب بعد ظٓ٘ ايٓذاض١
ؾٓعس ؾًِ َٜسَ غّ ٦ٝا ؾتٝكٔ بطٗاز ٠ثٛب٘  ،ؾٗرا ايٝكني غري َرنٛز يف ايـدرب
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ؾٗ ٛأدٓيب عٔ (قاعد ٠ايٝكني) ٚظاٖس يف (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) (. )34
ٚقاٍ ايـُشكل ايٓاٝ٥ين(قدٜ ٫ : )ٙـُهٔ لمٌ ايؿشٝش( ١عً٢
قاعد ٠ايٝكني  ،إذ مل ٜؿسض يف ايسٚا : ١ٜسؿ ٍٛايٝكني بعد ايٓعس
ٚايؿشـ ٫ٚ ،سؿ ٍٛايػو ايطاز ٟبعد ٖرا ايٝكني -نُا ٖ ٛاي٬شّ
يف ايكاعد -٠ؾٝتعني لمًٗا عً ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب يٝظ إ. )35( )٫
ٚنإٔ ايعًُني(قدُٖا)ٜسٜدإ ايك ٍٛبإٔ زنين (قاعد ٠ايٝكني) غري
َٛدٛد ٜٔيف ايؿشٝش ١ستٜ ٢ـُهٔ تطبٝكٗا عًٗٝا  ،بـد٬ف زنين
(قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) ؾاُْٗا َٛدٛدإ .
يهٓ٘ قد ضبل يف تكسٜبٓا ٚ :قٛح تٛؾس زنين قاعدت ٞايٝكني
ٚا٫ضتؿشاب ٚ ،ايعُد ٠زنٓا قاعد ٠ايٝكني ٚقد اتكض يف تكسٜبٓا
ٚدٛدُٖا ٚد٫ي ١ايؿشٝش ١عًٚ ٢دٛد ايٝكني َدي ّ٫ٛإيتصاَٝاّ ظاٖساّ
َٔ ايـدرب ايؿشٝض ٚٚدٛد ايػو ايطاز ٟسٝح ٜـُهٔ اضتؿاد ٠ايٝكني
بطٗاز ٠ثٛب٘ َٔ ايؿشٝض بايد٫ي ١ا٫يتصاَ- ١ٝنُا ضبل بٝاْ٘ -ؾإ شٚاٍ
ظٔ ايٓذاضٚ ١اْعكاد ايٝكني بطٗاز ٠ثٛب٘ َدي ٍْٛإيتصاَ ْٞيكٛي٘ طؾٓعست
ؾًِ أزَ ؾ ٘ٝغ٦ٝاّصبـُعٓ :٢إٕ ايؿشـ ٚايٓعس يف ايجٛب ٚعدّ زٜ٩ت٘
يًكرز ايـُعٜٓ ٕٛص ٌٜظٔ جناض ١ثٛب٘ ٜٓٚعكد عٓد٥ر ٜكني طٗاز ٠ثٛب٘ .
نُا ٜـُهٔ اضتؿاد( ٠ايػو ايطاز )ٟبًشاظ استُاي٘ ن ٕٛايٓذاض١
ايـُس ١ٝ٥اثٓا ٤ايؿ ٖٞ ٠٬ايٓذاض ١اييت ؾشـ عٓٗا ْٚعس ٚمل َٜسَ غ٦ٝاّ
نُا ٜـشتٌُ نْٗٛا ْـذاض ١عازق ١أثٓا ٤ايؿ ، ٠٬ؾٗ ٛبا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ
(َ )34ؿباح ا٫ؾ : ٍٛز. 53 : 3
( )35أدٛد ايتكسٜسات  :ز. 39 : 4
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غاى بػو ضاز ٟاىل ايٝكني بطٗاز ٠ثٛب٘ .
اذٕ (ايٝكني بطٗاز ٠ايجٛب) بعد ظٓ٘ ايٓذاض ١يف ثٛب٘ ؾٓعس يف ثٛب٘
ؾًِ َٜسَ غ٦ٝاّ ٖ -را َرنٛز يف ايؿشٝشَ ١دي ّ٫ٛبايد٫ي ١ا٫يتصاَ ، ١ٝنُا
إٔ (ايػو ايطازَٛ )ٟدٛد بتكسٜبٓا ٚ ،يرا  ٫إغهاٍ يف استُاٍ د٫ي١
ايؿشٝش ١بؿكستٗا ا٭ٚىل ايـُاْع ١عٔ ْكض ايٝكني بايػو عً( ٢قاعد٠
ايٝكني) َع تٛؾس ايسنٓني ايـُكَٓٛني هلا(:ايٝكني ايطابل ٚايػو ايطاز)ٟ
سٝح أْ٘ ٜـُهٔ إٔ ٜساد َٔ (ٜكني طٗازت٘) :ايٝكني ايـشاؾٌ عكٝب
ايؿشـ عٓد ظٔ ايتٓذٓظ ٚعدّ ز ١ٜ٩غ٧ٝطؾٓعست ؾًِ أزَ ؾ ٘ٝغ٦ٝاّص
ٚقٛي٘ بعد٥رطثِ ؾًٝت ؾسأٜت ؾ٘ٝص ٜعين تبدٍٓ ايٝكني ايطابل بايطٗاز٠
بٝكني ايٓذاض٫ ١سكاّ بؿعٌ ز ١ٜ٩ايٓذاض ١يف ثٛب٘ اثٓا ٤ايؿٚ ، ٠٬يف
ٖرا استُا: ٕ٫
أٜ -ـشتٌُ ن ٕٛايٓذاض ١ايـُتٝكٓ٫ ١سكاّ اثٓا ٤ايؿ ٖٞ ٠٬ايٓذاض١
ايكدٜـُ ١ايـُعٓٚ ١ْٛاييت ؾشـ عٓٗا قبٌ ايؿٚ ٠٬مل َٜسَ غ٦ٝاّ ؾاْعكد يف
ْؿط٘ ٜكنيْ بايطٗازٚ ،٠يـُا ؾً ٢زأ ٣ايٓذاض ١ؾػوٓ يف اؾٌ ايطٗاز٠
اييت تعًل بٗا ايٝكني ايطابل  ،ؾٝه ٕٛغهاّ ضازٜاّ اىل َا تـٝكٓٓ٘ َٔ
ايطٗاز ٠بعد ايؿشـ ٚعدّ ز ١ٜ٩غ ، ٧ٝؾٝتعني لمٌ ايؿشٝش ١عً٢
إؾاد( ٠قاعد ٠ايٝكني) .
بٜٚ -ـشتٌُ ن ٕٛايٓذاض ١ايـُتٝكٓ٫ ١سكاّ سادث ّ١أثٓا ٤ايؿ،٠٬
ؾتدٍ ايؿشٝش ١عً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) ايـُتك ١َٛبايٝكني ايطابل
بطٗاز ٠ثٛب٘ ايـشاؾٌ قبٌ ظٔ اؾاب ١ايكرز يجٛب٘ ٚبايػو اي٬سل ببكا٤
َا تـٝكٓٓ٘ َٔ ايطٗاز. ٠
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ؾترتدد ايؿكس ٠ا٭ٚىل يف ايـدرب ايؿشٝض بني ازاد( ٠قاعد ٠ايٝكني)
ٚبني ازاد( ٠قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) َٔ د ٕٚإسساش د٫يتٗا ٚظٗٛزٖا يف
بٝإ ٖر ٙايكاعد ٠أ ٚتًو ،ؾتؿبض ايؿكسَ ٠ـذًُٜ ٫ ١طعٓا ا٫ضتدٍ٫
بٗا عً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب)  ٫ٚعً( ٢قاعد ٠ايٝكني) َا داَت مل
تبًؼ ايد٫ي ١عً ٢اسدُٖا دزد ١ايعٗٛز .
َٚـذسد ق ٠ٛا٫ستُاٍ يف أسدُٖا أ ٚنجس ٠اْ٫ؿاز ٚايـُٜ٪دٜٔ
إلزادت٘ ٜ ٫ـذعٌ ايـدرب ايؿشٝض ظاٖساّ ؾ. ٘ٝ
ٚقد أٚزد إغهاٍ آخس عًٖ ٢ر ٙايؿكس َٔ ٠ايؿشٝشٚ ،١ؾ ٘ٝنّ٬
ط ، ٌٜٛحبٛخ ايؿك٘ أٚىل ب٘ َٛ ٫ٚدب يإلطايٖٓ ١ا .
ٚنٝـ نإ بعد إثاز ٠ا٫غهاٍ يف د٫ي ١ايـدرب ايؿشٝض عً٢
ا٫ضتؿشاب بؿكست٘ ا٭ٚىل ٜ -هؿٓٝا د٫ي ١ايؿشٝض بؿكست٘ ا٫خري٠
طؾًٝظ ٜٓبػ ٞإ تٓكض ايٝكني بايػوص َٔ د ٕٚاغهاٍ َاْع عٔ
ايتُطو بٗا ٚا٫ضتد ٍ٫بتكسٜب َتكدّ يف ايؿشٝش ١ا٭ٚىل  ،بٌ د٫ي١
ٖر ٙعً ٢ا٫ضتؿشاب أق َٔ ٣ٛد٫ي ١ايؿشٝش ١ا٭ٚىل نُا ضبكت
ا٫غاز ٠ايٛاقشٜ ٫ٚ ، ١كسٓ بد٫يتٗا  :ايرتدد يف د٫ي ١ايؿكس ٠ا٭ٚىل
إلَهإ ايتؿهٝو ٚقؿس ا٫ضتد ٍ٫بايؿشٝش ١بؿكستٗا ايجاْ ١ٝخاؾ١
ايٛاقش ١د٫يتٗا عً ٢نرب ٣ا٫ضتؿشاب بٌ ق ٠ٛد٫يتٗا ٚتأندٖا
بكسا ٔ٥شا٥د ، ٠بٌ ٜـُهٓٓا عسض قس ١ٜٓأخس ٣يف ايؿكستني ا٭ٚىل
ٚا٫خري ٠تؿًض غاٖداّ عً ٢إزاد( ٠قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) ٚ ،بٗا تسدض
د٫ي ١ايؿكس ٠ا٭ٚىل عًٗٝا ٜٚكعـ استُاٍ إزاد( ٠قاعد ٠ايٝكني) .
ٖٚر ٙايكسٜـٓ : ١ظٗٛز َتعًل ايـٓكضط ؾًٝظ ٜٓبػ ٞيو إ تٓكض
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ايٝكني بايػوص يف ايفعًٚ ، ١ٝاذا نإ ظاٖس طايٝكنيصٚطايػوص ٖٛ
فعًٚ ١ٝدٛدُٖا سني ايٓكض أ ٚعدَ٘ فْٗ ٛـٓ َـدتـ با٫ضتؿشاب
ايـُتك ّٓٛبايٝكني بػٚ ٖٛٚ ٧ٝؾف قا ِ٥يف ايٓفظ فعَ ً٬ع ايػو يف
بكاَ ٤ا تٝكٍٓ٘ ٚ ٖٛٚؾف قا ِ٥يف ايٓفظ فع ، ً٬فٝشسّ عٓد٥ر ْكض
ايٝكني بايػو ٖٚ،را ٜٓ ٫طبل عً( ٢قاعد ٠ايٝكني) ستٜ ٢ـُهٔ محٌ
ايٓـ عًٗٝا ،٭ٕ ايٝكني َٛدٛد يف ايصَٔ اي٬سل ٚعٓد ايػو ايطازٟ
ٜٓتفٜ ٫ٚ ٞه ٕٛي٘ ٚدٛد فعً ٞستٜٓ ٫ ٢كض بايػو ايـُٛدٛد فع. ً٬
ايـدرب ايجايح  ٖٛٚ :اير ٟزٚا ٙايػٝدإ ايهًٝين ٚايطٛضٞ

()1

ٚايطٓد ؾشٝض ٚيٝظ ايـدرب َكُساً ف ٬اغهاٍ يف ؾش ١اخلرب ٚقبٛي٘،
ٚقد تكُٔ ض٪اٍ شزاز َٔ ٠اسدُٖا()عُٔ مل ٜدزَ يف ازبع ٖ ٛاّ
يف ثٓتني ٚقد أسسش ايجٓتني ؟ قاٍ ( :)طٜسنع زنعتني ٚأزبع
ضذدات  ٖٛٚقا ِ٥بفاحت ١ايهتاب ٜٚتػٗد  ٫ٚغ ٧ٝعًٚ . ٘ٝاذا مل ٜدز
يف ث٬خ ٖ ٛأ ٚيف ازبع ٚقد أسسش ايج٬خ قاّ فأقاف ايٗٝا أخس٫ٚ ٣
غ ٧ٝعًٜٓ ٫ٚ ٘ٝكض ايٝكني بايػو ُٜ ٫ٚدخٌ ايػو يف ايٝكني ٫ٚ
ٜـدًط أسدُٖا باٯخس ٚ ،يهٓ٘ ٜٓكض ايػو بايٝكني ٜٚتِ عً ٢ايٝكني
فٝبين عًٜ ٫ٚ ٘ٝعتد بايػو يف ساٍ َٔ احلا٫تص .
ٖر ٙايسٚا ١ٜتكُٓت بٝإ سهِ ؾٛزتني َٔ ؾٛز ايػو يف
زنعات ايؿ ٠٬ايسباعٚ ،١ٝقد شاد اَ٫اّ()بٝاْات ٚمجٌ ضت١
 نُا ٖ ٛايعادَ ٠ع شزازٜ ٠تؿد ٣يتجكٝف٘ شا٥داً عٔ َـشٌ ايط٪اٍ-( )1ايهايف :ز +351 : 3ايتٗرٜب  :ز  + 186 :2ا٫ضتبؿاز :ز  + 373 :1ايٛضا :ٌ٥ز : 5ب 10
َٔ ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايؿ: ٠٬ح. 3
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 ٖٞٚنربٜات نًَ ١ٝطًكَٚ ،١ـشٌ ا٫ضتػٗاد َٓٗا ايـذًُ ١ا٭ٚىل :
طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني بايػوصٚ ٖٞٚازد ٠يف ؾشٝشيت شزاز٠
ايـُتكدَتني ٚقد عسفٓاٖا ثـُ : ١قك ١ٝنً ١ٝعُ ١َٝٛتـُٓع َٔ ْكض
ايٝكني ٚسًٍ٘ ٚإبطاي٘ بايػو .
ٚتطبٝل ايٓكض عًَٛ ٢زد ايـدرب ايؿشٝض  -ايػو بني ايج٬خ
ٚبني ا٫زبعٜ -عين إبطاٍ ايٝكني بإتٝإ ث٬خ زنعات ٚاضتٓ٦اف ايؿ٠٬
فٗرا ْكض يًٝكني بايػو ٚباستُاٍ بط ٕ٬ؾ٬ت٘ عٓد ايػو يف اتٝإ
ايسنع ١ايسابع ، ١نُا اْ٘ ي ٛأخر بايػو ٚاعتُد استُاي٘ اتٝإ ايسابع١
نإ ٖرا َٓ٘ إعتداداً ٚإعتٓا ّ٤بايػو ْٚككاً يًػو بايٝكني ٚخًطاً
٭سدُٖا باٯخس ٚاعطا ٤ايػو سهِ ايٝكني ٚقد ْٗ ٞعٓ٘طٜ ٫ٚـدًط
أسدُٖا باٯخسص َ ٖٛٚتشد َعَٓ ّ٢ع قٛي٘ يف اجلًُ ١ايطابك : ١ط٫ٚ
ٜدخٌ ايػو يف ايٝكنيص اٜ ٫ ٟعط ٞايػو سهِ ايٝكني .
ٚعً : ٘ٝاذا تٝكٍٔ اتٝإ ايسابع ١إعتٓ ٢بٝكٚ ، ٘ٓٝاذا غو يف اتٝإ
ايسابعٜ ٫ ١عتين بػه٘ ٜ ٫ٚدخٌ غو ايسابعٚ ١استُاٍ اتٝاْٗا يف ايٝكني
بإتٝاْٗا ايـُٛدب يًعٓاٚ ١ٜا٫عتُاد َٚ ،عٓ ٢ادخاٍ ايػو يف ايٝكني
ٚخًط اسدُٖا باٯخس ٖ ٛا٫عتٓا ٤بايػو  :باستُاٍ إتٝإ ايسابع،١
ٚاذا اعتٓ ٢بٗرا ا٫ستُاٍ فكد أدخٌ ايػو يف ايٝكني ٚخًط اسدُٖا
باٯخس ٖٚرا َٓٗ ٞعٓ٘ ٚ ،يهٔ ٜٓكض ايػو ايـُرنٛز بايٝكني  -إتٝإ
ايجايجٜٚ - ١تِ عً ٢ايٝكني ٜٚبين عً ٘ٝبٓش ٛخاف ٖ ٛايبٓا ٤عً ٢ا٫نجس
َع اتٝإ ؾ ٠٬ا٫ستٝاط َفؿٛي ً١عٓٗا بايتطًٖٚ ، ِٝرا َٓؿٛف عً٘ٝ
يف ا٫خباز ْعري َعترب عُاز عٔ ايؿادم(:)طٜا عُاز أمجع يو
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ِ
ايطٗ ٛنً٘ يف نًُتني َ :تَ ٢ا غههت فدر با٭نجس  ،فاذا ضًُت فأتـ ٓ
َا ظٓٓت اْو ْكؿت) ٚي٘ َعترب ٠أٚقض ٚأٚضع عبازٚ ،٠ايـُفاد ٚاسد.
ثِ قاٍ يف ؾشٝش ١شزاز : ٠طٚيهٓ٘ ٜٓكض ايػو بايٝكنيص ٜعين :
ٜبطٌ ايػو ٜ ٫ٚعتين ب٘ ٜٚعتُد ايٝكني  -بد ً٫عٔ ايػو ٜٚ -تِ عًُ٘
عً ٢ايٝكني ٜٚبين عً ٘ٝبطسٜك ١ايتطًَ ِٝع ؾ ٠٬ا٫ستٝاط ٚ ،ايتفؿٌٝ
يف حبٛخ ايفك٘ ٚأٚقشٓا اجلٌُ ايطتَ ١كدَ ً١ي٬ضتد ٍ٫ببعض ٖرٙ
ايـذٌُ عً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) .
ٚبعد ٖرا ايتُٗٝد ٚايتٛقٝض ٜ -كع ايه ّ٬يف تكسٜب د٫ي١
ايؿشٝش - ١اسد ٣دًُُٗا  -عً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) ٚ ،ايـُِٗ
تكسٜب د٫يتٗا ٚفُٗٗا بفِٗ عسيف َـشاٚز ٟناير ٟحيؿٌ عٓد عُّٛ
ايعازفني بايًػ ١ايعسبْ ٫ٚ، ١ٝعتين يف فِٗ نًُاتِٗ ( )بايتدقٝل
ايـُعكٛيٚ ٞا٫فٗاّ ايبعٝد ٠عٔ ظاٖس اخلطابات ايـُعؿ ،١َٝٛفٓك: ٍٛ
َٛقع ايػاٖد يف ايؿشٝشَٚ ١ـشٌ ا٫ضتد ٍ٫عً ٢سذ١ٝ
ا٫ضتؿشاب قٛي٘(:)طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني بايػوصبتكسٜب :إٕ ٖرٙ
اجلًُ ١ايػسٜف ١ايـُاْعْ َٔ ١كض ايٝكني بايػو ٚايـُتهسز ٠يف ا٫خباز
ايعدٜد - ٠ظاٖس ٌ٠يف اعتباز (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) بتكسٜب َتكدّ يف
ؾشٝش ١شزاز ٠ا٭ٚىل ٜٚه ٕٛتطبٝك٘ عًَٛ ٢زد ايسٚا ١ٜبًشاظ ايٝكني
بعدّ اتٝإ ايسنع ١ايسابعٜ ٖٛٚ ١كني ساؾٌ يف ايٓفظ قبٌ ايدخ ٍٛيف
ايسنع ١ايـُػهٛن ١اييت ٜ ٫دز ٖٞ ٌٖ ٟايجايج ١اّ ٖ ٞايسابع ١؟ ثِ
سؿٌ عٓد ٙغو يف اتٝإ ايسنع ١ايسابعٜ ٫ٚ ١ـذٛش ي٘ إٔ ٜٓكض ايٝكني
بعدّ اتٝإ ايسابع ١بايػو ٚاستُاٍ اتٝاْٗا  ،بٌ ًٜصَ٘ إ ٜبين عً٢
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عدّ اتٝإ ايسنع ١ايسابعٚ ١إ ٜٓكض ايػو ٚا٫ستُاٍ بايٝكني ٜٚتِ
عً ٢ايٝكني ٜٚبين عًٜ ٫ٚ ٘ٝعتد بايػو يف ساٍ َٔ احلا٫ت .
ٚظاٖس فكسات ايسٚا ١ٜمحٌ ايٝكني عً ٢ايٝكني بعدّ اتٝإ ايسنع١
ايسابعٚ ١محٌ ايػو عً ٢ايػو يف اتٝإ ايسنع ١ايسابع ١بكس ١ٜٓقٛي٘ :
طٚاذا مل ٜدزَ يف ث٬خٕ ٖ ٛأ ٚيف ازبع ٚقد أسسش ايج٬خ قاّ فأقاف
ايٗٝا أخس٣ص سٝح ٜطتعٗس َٔ إسساش ايج٬خ :ن ٕٛايٝكني ٜكٓٝاً باتٝاْٗا
ؾشٝش ٖٛٚ ١عني ايٝكني بعدّ اتٝإ ايسنع ١ايسابع ١سدٚثاً ٚن ٕٛايػو
غهاً يف اتٝإ ايسابع ١بكا. ّ٤
ٚبتكسٜب ثإُ  :إ ايـُهًف ايػاى اذا أسسش ايج٬خ ٚمل ٜتٝكٔ
اتٝإ ايسنع ١ايسابعٚ ١قد ضبل َٓ٘ ايٝكني بعدّ اتٝاْٗا -إضتؿشب عدّ
اتٝاْٗا ٚيرا أٚدب( )عً ٘ٝا٫تٝإ بسنع ١أخسٜ ٣كٝفٗا اىل َا ضبل
َٓ٘  ،ثِ قاٍ :طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني بايػو ٜ ٫ٚدخٌ ايػو يف ايٝكني ٫ٚ
ٜـدًط أسدُٖا باٯخس)ٖٚ،را تٛد ٘ٝعُ َٞٛبعد إ ناْت فتٝا
َـدتؿ ١بـشاي ١ايػو بني ايج٬خ ٚا٫زبع َٔٚ ،ايـُتعازف اعطا٤
شزازٚ ٠اَجاي٘ نرب ٣نً ١ٝبعد بٝإ ايـذٛاب ايـُدتـ بايؿػس٣
ايـُط ٍٚ٪عٓٗآٖٚ ،ا بعد إ اعطا ٙايٛظٝف ١ايـُدتؿ١طأقاف
ِ دٛاب
أخس٣ص ٚقاٍ  :ط ٫غ ٧ٝعً٘ٝص اذا فعٌ ايٛظٝفٚ ١قد تـ ٓ
ايػسط طٚاذا مل ٜدزَ يف ث٬خ ٖ ٛأ ٚيف ازبعص ٚأعط ٞسهِ ايفسع
ايـُشسٓز تاَاً ٚختِ باْ٘ ط ٫غ ٧ٝعً٘ٝص -بعد٥ر تعكٍب٘ ببٝإ نربٜات
نً ١ٝتٓطبل عً ٢ايـُٛزد اخلاف ٚعً ٢غري َٔ ٙايـُٛازد ٖٞ ،نرب٣
اضتؿشاب ايٝكني ايطابل اىل ظسف ايػو َٔ د ٕٚظٗٛز ايتعبري يف
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ا٫ختؿاف بايـُٛزد ايـداف ٪ٜٚ ،ند عُ : َ٘ٛاجلًُ ١ا٭خري- ٠
أعين قٛي٘  :طٜ ٫ٚعتد بايػو يف ساٍ َٔ ايـشا٫تص .
ٚقد أغهٌ عً ٢ا٫ضتد ٍ٫بايؿشٝش ١ي٬ضتؿشاب بٛد: ٙٛ
ا٫غهاٍ ا٭ :ٍٚاْ٘ ٜ ٫ـُهٔ اضتفاد ٠نرب ٣ا٫ضتؿشاب نً١ٝ
َٔ ٖر ٙايؿشٝش ،١بٌ َٖ ٞـدتؿ ١خبؿٛف ايػو يف عدد ايسنعات
أ ٚيف خؿٛف ايػو بني ايجايجٚ ١بني ايسابع ١بكس ١ٜٓايكُا٥س ايعا٥د٠
اىل ايـُؿً ٞايػاى بني ايج٬خ ٚبني ا٫زبع ٚايـُٛدٛد ٠يف ايؿشٝش: ١
طقاّ فأقاف ايٗٝا أخس ٫ٚ ٣غ ٧ٝعً٘ٝص ا ٟعًٖ ٢را ايـُؿًٞ
ايػاى-طٜٓ ٫ٚكضص ٖرا ايػاىطٜك ٘ٓٝبايػو ...ص ٚيٝظ يف ايـدرب
ايؿشٝض ادا ٠تعً ٌٝأ ٚظٗٛز إط٬م أ ٚعُٜ ّٛطٓٛغ ايتعد ٟعٔ
خؿٛف ايـُٛزد اىل ضا٥س ايـُٛازد .
ٜٚسدٓ : ٙأ : ً٫ٚإ ٖر ٙايؿشٝش ١بعد َا تعسٓقت يـشهِ ايػاى
ٚأٚقشت ايٛظٝف ١ايـداؾ ١بايـُٛزد :طقاّ فأقاف ايٗٝا أخس٫ٚ ٣
غ ٤ٞعً٘ٝص ٖٚرا دٛاب عٔ ض٪اٍ شزاز ٖٛٚ ٠تاّ نافٕ َػٔ ٕ ،يهٓ٘
( )أزاد تٛد ٘ٝايـشهِ سطب عادت٘ ٚدٜدْ٘ َع شزاز ٠بتجكٝف٘
بهربٜات فكٗ ١ٝتٛدٗٝاً يًشهِ ايـُط ٍٚ٪عٓ٘ ٖٚ ،را ًَشٛظ يف أخباز
شزازٚ ٠اَجاي٘ ٫ضُٝا اخباز طٜٓ ٫كض ايٝكني بايػوص فإْٗا ختُت
ببٝإ قاعدَ ٠ستهص ٠عكٝ٥٬اً ٚقد أقافٗا اَ٫اّ( )يصزاز ٠تسب ً١ٝعاي١ٝ
عً ٢اَٛ٫ز ايـُُٗٚ ١ايهربٜات ايػسعَ ٖٞٚ ، ١ٝعتادَ )( َِٗٓ ٠ع
شزازٚ ٠اَجاي٘ .
ٚايسٚاٜـ ١ظاٖـس ٠ا٫طـ٬م ٚعدّ ا٫خـتـؿاف بايـُٛزد ايـداف
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ايـُط ٍٚ٪عٜٓ٘ ،هف ٞغاٖداً عً ّ٫ :٘ٝاجلٓظ يف طايٝكنيصٚطايػوص
ٚتهسز اجلًُ ١يف اخباز عدٜدَٛٚ ٠قٛعات َتعددٚ ، ٠س٦ٓٝر ٜتكض
ن ٕٛاجلٌُ اي٬سك ١تٛدٗٝاً ط ً٬ٜٛتهسازاً بأَٛز عكَ ١ٝ٥٬ستهصٚ ٠قد
ختُت بكٛي٘( :)طٜ ٫ٚعتد بايػو يف ساٍ َٔ احلا٫تص فإ ٖرا
ايتعبري ظاٖس بـذ ٤٬يف إ نً ٞايػو ٜ ٫عتد ب٘  َٔ -د ٕٚاختؿاف
ايػو بٓٛع خاف أ ٚدصَ ٞ٥عني ٜٓ ٫ٚ -كض ب٘ ايٝكني بٌ ٜبين
ايـُهًف عً ٢ايٝكني َطًكاً ٚيف مجٝع ايـشا٫ت ٜٚتِ عً ٢ايٝكني ٫ٚ
ٜتِ عً ٢ايػو ٚ .بتعبري َـدتؿس ٖ :ر ٙاجلًُ ١ا٫خري ٠يف ايؿشٝش١
أٚقض َعاٖس ايعُٚ ّٛمش ٍٛنٌ غو ٚعدّ اختؿاف ايتعبري
ايـُعؿ َٞٛبايػو بني ايج٬خ ٚبني ا٫زبعَٛ -زد ايسٚا ١ٜاخلاف.
ٚثاْٝاً :إ تعبري طٜٓ ٫كض ايٝكني بايػوص َتهسز يف َٛقٛعات
َٛٚازد أخس ٣يف ايؿشٝشتني ايطابكتني ٚيف غريُٖاَ -ـُا ٜهػف
بٛقٛح عٔ عدّ خؿٛؾ ١ٝايـُٛزد ٚعٔ ن ْ٘ٛقاعد ٠نً ١ٝضاز ١ٜاىل
دصٝ٥اتٗا َٓطبك ً١عًَ ٢ؿادٜكٗا ٫ضُٝا ٚقد ٚزد ٖرا ايتعبريطٜٓ ٫كض
ايٝكني بايػوصتعً ً٬ٝأ ٚتٛدٗٝا عَُٝٛاً يـُٛازد َتعددَٛٚ ٠قٛعات
خمتًف ١يف أخباز َتهجسٖٚ ،٠را إٕ مل ٜؿًض دي ً٬ٝفٜٗ٪َ ٛد يـُا ضبك٘.
ا٫غهاٍ ايجاْ : ٞإ اضتفاد ٠ا٫ضتؿشاب َٔ ٖر ٙايؿشٝش١
ٜكتك ٞا٫تٝإ بايسنع ١ايسابعَٛ ١ؾٛيَٓ ٫ ً١فؿً ، ١٭ٕ اَ٫اّ ()
قد قاٍ:طقاّ فأقاف ايٗٝا أخس٣ص دٛاباً إلضتفتا ٙ٤عُٔ غو ٚمل
ٜدز ٖٔ ٛيف ث٬خٕ اّ يف ازبع ثِ أت ٢بايهرب ٣ايهً ١ٝايـُطًك : ١ط٫ٚ
ٜٓكض ايٝكني بايػوص ٚا٫ضتد ٍ٫بايؿشٝش ١عً ٢ا٫ضتؿشاب
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ٜتٛقف عً ٢إ ٜساد َٔ ايكٝاّ ٚا٫قاف : ١اقاف ١زنعَ ١تؿً َٔ ١دٕٚ
تػٗد ٚتطً ،ِٝا َٔ ٟغري فاؾٌ بني ايسنع ١ايـُكافٚ ١بني اؾٌ
ايؿ ٠٬ايـُفسٚقٖٚ ، ١را َـدايف يفتا ٣ٚايفك٘ اَ٫اَٚ ٞزٚاٜات
أ ١ُ٥اٌٖ ايبٝت( )ايكاق ١ٝبايفؿٌ ٚاتٝإ زنعَٓ ١فؿً ١نُا ٖٛ
َـدايف يعاٖس ؾدز ايؿشٝش ١يف ايػو بني اتٝاْ٘ زنعتني ٚبني اتٝاْ٘
ازبع زنعات :ط ٖٛٚقا ِ٥بفاتـش ١ايهتابص ايعاٖس بربن ١تعٝني قسا٠٤
ايفاتـش ١يف ايفؿٌ ٚإتٝإ ؾ ٠٬ا٫ستٝاط  -زنعتني َٓفؿًتني -سطب
ايطسٜك ١ايـُعسٚف ١ايـُػٗٛز ٠يف اخباز ايعرت.)( ٠
ٚباختؿازٖ :را إستُاٍ َؿشض ي٬ضتد ٍ٫ب٘ عً ٢ا٫ضتؿشاب
يهٓ٘ ٜـُٓع َٔ اعتُادَ :ٙـدايفت٘ يًفتٝا ايـُػٗٛز ٠يف ؾ ٠٬ا٫ستٝاط .
ٚس٦ٓٝر ٜتعني إ ٜه ٕٛايـُساد َٔ قٛي٘(:)طقاّ فأقاف ايٗٝا
أخس٣ص زنعَ ١طتكًَٓ ١فؿً ١بعد تػٗد ٚتطً ِٝيف ايسنع ١ايـُسدد٠
بني ايج٬خ ٚبني ا٫زبع نُا ٖ ٛايـشهِ فُٝا ي ٛغو بني ايجٓتني ٚبني
ا٫زبع  ٖٞٚايهٝف ١ٝايـُػٗٛز ٠زٚاٚ ً١ٜفتٚ ّ٣ٛعُ ً٬بني اتباع اٌٖ
ايبٝت(٫ٚ ،)شَ٘ إ ٜه ٕٛايـُساد َٔ ايٝكني ايرٜٓ ٫ ٟكض بايػو
ٚيف ايفكسات اي٬سك ١ي٘ ٖ( ٛايٝكني بايربا )٠٤احلاؾٌ َٔ اتٝإ ؾ٠٬
ا٫ستٝاط-ايسنع ١ايـُٓفؿً -١اييت ٜتٝكٔ َعٗا بربا ٠٤ذَت٘  ،فٝهَ ٕٛفاد
ايؿشٝش ١تأضٝظ قاعد( ٠ايبٓا ٤عً ٢ايٝكني) يف َكاّ تـشؿ ٌٝايفساغ
ايٝكٝين َٔ اغتػاٍ ايرَٜٚ ١تشكل ٖرا بايبٓا ٤عً ٢ا٫نجس ٜعكب٘ ا٫تٝإ
بسنعَٓ ١فؿًٜ ١عبٓس عٓٗا بؿ ٠٬ا٫ستٝاط ٖٚ ،را ٜ -كني بسا ٠٤ايرَ- ١
ٜٓ ٫كض بايػو :استُاٍ ايربا -٠٤بٌ ٜ ٫عتد ب٘ يف ساٍ َٔ احلا٫ت .
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ٚتهٖ ٕٛر ٙايؿشٝشْ ١عري أخباز َٕتعدد ٠داي ٕ١عًْ ٘ٝعري ايسٚا١ٜ
ايـُعترب ٠ايـشان ١ٝيك ٍٛايهاظِ(:)طاذا غههت فابَٔ عً ٢ايٝكنيص
فطأٍ اضشام ٖ :را أؾٌ ؟ قاٍ :طْعِص (ٜٚ )2تشكل ٖرا  -ايبٓا ٤عً٢
ايٝكني -بإتٝإ ؾ ٠٬ا٫ستٝاط َٓفؿً ً١عٔ ايؿ ٠٬ايـُػهٛى يف عدد
زنعاتٗا ٜؿًٗٝاط ٖٛٚقا ِ٥بفاتـش ١ايهتابصتـشؿ ً٬ٝيًٝكني بفساغ
ايرَٚ ١بسا٤تٗا عٓد ايػو يف عدد زنعات ايؿ ٠٬ايسباعْٚ ،١ٝعري
أخباز ت٪دٖ ٟرا ايـُعٓٚ ٢اقشاً نكٛي٘( )يف َعتربت ٞعُاز  :ط ٜا
عُاز :أمجع يو ايطٗ ٛنً٘ يف نًُتني َ :تَ ٢ا غههت فدُر با٭نجس،
ِ َا ظٓٓت أْو ْكؿتص طاذا ضٗٛت فابَٔ عً٢
فاذا ضًُت فأتـ ٓ
ا٫نجس ،فاذا فسغت ٚضًٍُت فكُِ فؿٌٓ َا ظٓٓت أْو ْكؿت  ،فإ
نٓت قد أتـُُت مل ٜهٔ عًٝو يف ٖر ٙغٚ ، ٤ٞإ ذنست اْو نٓت
()3

ْكؿت نإ َا ؾًٝت تـُاّ َا ْكؿتص

فإْٗا تفٝد ا٫تٝإ بؿ٠٬

ا٫ستٝاط اييت ٜتشكل بٗا فساغ ايرَ ١عً ٢نٌ تكدٜس  .بُٓٝا ي ٛدا٤
بايسنعَ ١تؿً ً١بايؿ ٠٬ايـُػهٛى فٗٝا  ٖٛٚحيتٌُ تـُاَٗا ٚنإ
استُاي٘ َطابكاً يًٛاقع ناْت ايسنع ١ايـُتؿًَٛ ١دب ١يؿريٚز ٠ؾ٬ت٘
مخظ زنعات .
ٚباختؿاز :يف قٛي٘طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني بايػوصٖٓا استُا: ٕ٫
أٜ -ـشتٌُ ازاد ٠قاعد(٠ايبٓا ٤عً ٢ايٝكني) تـشؿ ً٬ٝيفساغ ايرَ١
ٜكٓٝاً ٜٚ ،تشكل ٖرا بإتٝإ ؾ ٠٬ا٫ستٝاط َٓفؿً ً١عٔ ايؿ ٠٬ايسباع١ٝ
ايـُػهٛى يف عدد زنعاتٗا يٝتشكل بٗا ٜكني فساغ ايرَ ،١فٝه ٕٛتعبري ايؿشٝش١
()2ايٛضا :ٌ٥ز : 5ب  َٔ 8ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايؿ: ٠٬ح. 2
()3ايٛضا :ٌ٥ز : 5ب  َٔ 8ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايؿ: ٠٬ح+ 3حٚ 1غريُٖا.
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دا ً٫عًٚ ٢دٛب ا٫ستٝاط ٚقاعد ٠ا٫غتػاٍ ٖٚ ،را ا٫ستُاٍ يف فِٗ
ؾشٝش ١شزازًٜ ٠تَ ِ٦ع ايطسٜك ١ايػسع ١ٝيف ع٬ز ايـدًٌ ٚايػو
ايٛاقع يف ايؿ ٠٬ايسباعٚ ، ١ٝيف ٖرا ا٫ستُاٍ َ ٫ـشرٚز ض ٣ٛاْتفا٤
د٫ي ١ايؿشٝش ١عً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب)ٚ ،يٝظ ٖرا َـشرٚزاً َا
داّ ًَتُ٦اً َع ظاٖس ايـدرب ايؿشٝض .
بٜ -ـشتٌُ ازاد( ٠قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) َ ٖٞٚتكُٓ ١بٝإ إ
طايٝكنيص بايـشاي ١ايطابك : ١عدّ اتٝإ ايسنع ١ايسابع ١سدٚثاً يف َجاٍ
ايؿشٝش١طٜٓ ٫كض بايػوصٚاستُاٍ اتٝإ ايسنع ١ايسابع ١بكا، ّ٤
ٜٚتشكل ذيو بإتٝإ زنعَ ١تؿً َٔ ١د ٕٚتػٗد ٚتطً ِٝطقاّ فأقاف
ايٗٝا أخس٣ص ٖٚ .را ٜؿطدّ َع طسٜك ١اَ٫اَ : ١ٝطسٜك ١ؾ٠٬
ا٫ستٝاط ايـُٓفؿً ١عٔ ايؿ ٠٬ايـُػهٛى يف عدد زنعاتٗا  ،فً ٛزدض
ٖرا ا٫ستُاٍ يصّ محٌ َكُ ٕٛايؿشٝش :١طقاّ فأقاف ايٗٝا
أخس٣ص عً ٢ايتكٖٚ ، ١ٝرا خ٬ف أؾاي ١ايـذد ٚعدّ ايتك ١ٝيف ايبٝإ .
ٚسرزاً َٔ َـدايفتٗا يًطسٜك ١ايـشك ١ايـُأثٛز ٠عٔ اٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ
(ٚ )٭ؾاي ١ايـذد ٚعدّ قسٚز ٠ايـشٌُ عً ٢ايتكٜ ١ٝسدض
ا٫ستُاٍ ا٭ :ٍٚد٫ي ١ايؿشٝش ١عً ٢ا٫ستٝاط ٚا٫غتػاٍٚ ،تؿبض
أدٓب ١ٝعٔ (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب)ٚ ،ته٪َ ٕٛضٓط ١يكاعد( ٠ايبٓا ٤عً٢
ايٝكني) َٓكُ ً١٭خٛاتٗا َٔ ايسٚاٜات ايـُ ٢َٛايٗٝا ْٚكًٓا بعكٗا .
ٜٚتشؿٌ َٔ ٖرا ا٫غهاٍ  :د٫ي ١ؾشٝش ١شزاز ٠عًٚ ٢دٛب
حتؿ ٌٝايٝكني بايربا ٫ٚ ٠٤تفٝد ايؿشٝش ١قاعد ٠ا٫ضتؿشاب  ،٭ٕ
محٌ ايٝكني عً ٢ايٝكني بعدّ إتٝإ ايسنع ١ايسابعٚ ١محٌ ايػو عً٢
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ايػو يف اتٝاْٗا ن ٞتتِ د٫ي ١ايسٚا ١ٜعً ٢ا٫ضتؿشاب ٜ -طتًصّ
محٌ ايؿشٝش ١عً ٢ايتكٜ ٫ٚ ١ٝـُهٔ ا٫ضتد ٍ٫بٗا س٦ٓٝر .
ٚقد تؿد ٣بعض ا٫ع(ّ٬زض) يًذٛاب عٔ ٖرا ا٫غهاٍ
ٚأذعٔ مجعْ يإلغهاٍ َٓٚعٛا د٫ي ١ايؿشٝش ١عً ٢ا٫ضتؿشاب ،
ٚخري اجلٛاب دفاعاً عٔ د٫ي ١ايؿشٝش ١عً ٢ا٫ضتؿشاب ٚدفعاً
يإلغهاٍ ٚإزاد ٠قاعد( ٠ايبٓا ٤عً ٢ايٝكني) يتشؿ ٌٝبسا ٠٤ايرَ - ١إٔ
ٜكاٍ  :إٕ محٌ طايٝكنيص يف ايؿشٝش ١أ ٚيف قٛي٘  :ط ٜٓ ٫كض ايٝكني
ايػوصعً ٢ايٝكني بايفساغ ٜ ٫ـُهٔ قبٛي٘ ٚتؿدٜك٘  ،٭ٕ َعٓ ٢اجلًُ١
ٜؿري  :ايٓٗ ٞعٔ ْكض ايٝكني بفساغ ايرَ ١بايػو ٚا٫ستُاٍ  ،اٟ
با٫نتفا ٤بعٌُ ٜػو َع٘ يف ايفساغ .
ٖٚرا احلٌُ خ٬ف ظاٖس اجلًُ١ط ٫تٓكض ايٝكني بايػوص ايرٟ
ٖٚ ٛدٛد ايٝكني ٚايػو فع ، ً٬فٝؿري ظاٖسٖا  :ن ٕٛايٝكني َٛدٛداً
بايفعٌ  )(٢ٜٗٓٚعٔ ْكك٘ بايػو  ،بُٓٝا ايٝكني بايفساغ  -يف ٖرا
ا٫ستُاٍ -غري َٛدٛد بايفعٌ ٚاْـُا ٜٛدد خازداً ٚحيؿٌ ٫سكاً بعد
إتٝاْ٘ يؿ ٠٬ا٫ستٝاط  -ايسنع ١ايـُفؿٛي ١ايـُطًٛب اجيادٖا ٚ -يعً٘
()4

هلر ٙاخلؿٛؾ ١ٝدا٤ت ايٓؿٛف

تأَس بايبٓا ٤عً ٢ايٝكني نُا

عسقٓاٖا ٖٛٚ ،غري ايٓٗ ٞعٔ ْكض ايٝكني بايػو ٖٓ َٔٚ ،ا ٜ ٫طعٓا
محٌ ايٝكني يف اجلًُ ١ايـُبشٛث١ط ٫تٓكض ايٝكني بايػوص عً ٢ايٝكني
بايرباٚ ٠٤فساغ ايرَ ١ايـشاؾٌ بإتٝإ ؾ ٠٬ا٫ستٝاط ايـُٓفؿً ١عٔ
اؾٌ ايؿ ٠٬ايـُػهٛى يف عدد زنعاتٗا .
( )4ايٛضا :ٌ٥ز : 5ب  َٔ 8ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايؿ. ٠٬

( .................................................. )82بػس ٣ا٫ؾ / ٍٛز11

بُٓٝا محٌ ايٝكني يف ايؿشٝش ١يف مجًتٗا ا٭ٚىل طٜٓ ٫كض
ايٝكني بايػوص عً ٢ايٝكني ا٫ضتؿشابٚ ٞفِٗ إ ايٝكني بإتٝإ ايج٬خ
ٚؾشتٗا بػٗاد ٠قٛي٘ :طٚقد أسسش ايج٬خص ٖرا ايٝكني ٜٓ ٫كض
بايػو ٚاستُاٍ اتٝإ ايسابعٖ ، ١را احلٌُ ٖٚرا ايفِٗ ًٜتكٜٓٚ ٞطذِ
َع ظٗٛز طايٝكنيصٚطايػوص يف فعً ١ٝايعٓٛاْني  ،فاْ٘ ٜؿري َعٓ٢
اجلًُ :١ايـُٓع َٔ ْكض ايٝكني بػ ٤ٞايـُٛدٛد فعٚ ً٬إبطاي٘ بايػو
ٚاستُاٍ خ٬ف ايٝكني  ٖٛٚغو َٛدٛد بايفعٌ عً ٢خ٬ف ايٝكني .
ٚتطبٝك٘ عً ٢ايفسع ايفكٗ : ٞإ قٛي٘طٜٓ ٫كض ايٝكني بايػوص بـُعٓ٢
حتس ِٜايٓكض ٚا٫بطاٍ ٚايـُٓع عٔ اعتُاد ايػو ٚا٫ستُاٍ ٖٚ ،را
ايـُُٓٛع عٓ٘ ٜتشكل يف ايـُٛزد ايـداف بأسد اَٛز ث٬ث: ١
أ -إبطاٍ ايؿ َٔ ٠٬زأع ٚاعادتٗا َٔ ددٜد .
ب -ا٫خر باستُاٍ ْكؿاْٗا ٚا٫عتداد بايػو فٝهًُٗا بسابع. ١
دـ -ا٫خر باستُاٍ تـُاَٗا فٝطًٍِ عً ٢ايسنع ١ايـُػهٛنَٔ ١
د ٕٚإيـشاقٗا بسنعَ ١تؿً ١أَٓ ٚفؿً. ١
ٚاط٬مطُٜٓ ٫كض ايٝكني بايػوصيف َٛزد ايط٪اٍ يف ايؿشٝش١
ٜكتك ٞاقاف ١زنعَ ١تؿً ، ١بٌ إ ظاٖس اجلًُ ١ايػسٜف : ١ط قاّ
فأقاف ايٗٝا أخس٣ص بايٓعس ايبد ٖٛ ٟٚاقاف ١زنعَ ١تؿً ، ١يهٔ
ٖرا خ٬ف َا تطايـِ عً ٘ٝفكٗا ٤اَ٫اَ ١ٝتبعاً يًسٚاٜات ايـداؾ١
ايٓاطك ١بايسنع ١ايـُٓفؿًٚ ،١يرا ٫بد يٓا َٔ زفع ايٝد عٔ ايعاٖس
ايبد ٟٚهلر ٙاجلًُ ١بايـدؿٛف ،يكسٜٓتني داخًٚ ١ٝخازد ١ٝتدعٛإ
يًبٓا ٤عً ٢اقاف ١زنعَٓ ١فؿًْ ١عبٓس عٓٗا بؿ ٠٬ا٫ستٝاط ُٖٚ،ا :
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ايكس ١ٜٓا٭ٚىلَ :ا تطايـِ عً ٘ٝفكٗا ٤اَ٫اَ ١ٝتبعاً ٭خباز أٌٖ بٝت
ايٓب َٔ )( ٠ٛؾ ٠٬ا٫ستٝاط ايـُٓفؿً ١عٔ ايؿ ٠٬ايـُػهٛى يف
عدد زنعاتٗا  ٫ ،ايسنع ١ايـُتؿً ١بايؿ ٠٬ايـُػهٛى فٗٝا .
ٚايجاْ : ١ٝقس ١ٜٓداخًٚ ١ٝزدت يف بد ٚايؿشٝش ١عٓد بٝإ سهِ
ايػو بني ا٫ثٓني ٚا٫زبع قاٍ ( :)طٜسنع بسنعتني ٚأزبع ضذدات
 ٖٛٚقا ِ٥بفاتـش ١ايهتابص فإ تعٝني ايفاتـشَ ١ع تـدٝري ايـُهًف بني
ايتطبٝشات ٚبني ايفاتـش ١يف ايجايجٚ ١ايسابع ١ايـُتؿً ٖٛ ١غاٖد دًٞ
عً ٢ازاد ٠ايسنعتني ايـُٓفؿًتني ايـُعبٓس عُٓٗا بؿ ٠٬ا٫ستٝاط ْٗ٫ا
بفاحت ١ايهتاب تعٓٝٝاً .
ٜٚتشؿٌ َٔ ايكسٜٓتني  :إ ايـُساد َٔ قٛي٘ طقاّ فأقاف ايٗٝا
أخس ٫ٚ ٣غ ٧ٝعً٘ٝصٖ ٛايكٝاّ ٚاقاف ١زنعَٓ ١فؿً ١استٝاطاً ٚ ،عٓد
ادا ٤ايٛظٝف ٫ ١غ ٤ٞعًٚ ، ٘ٝبٗرا ٜتشكل عدّ ْكض ايٝكني بإتٝإ
ايج٬خ بايػو ٚاستُاٍ اتٝإ ايسابعٚ ١اَتجاٍ ايٓٗٞط ٜٓ ٫ٚكض ايٝكني
بايػوص َٔ دَ ٕٚـشرٚز .
ثِ إ قٛي٘(:)طٜٓ ٫ٚكض ايٝكني بايػوصنَ ّ٬طًل ٚنرب٣
نً ١ٝتٓطبل عً ٢ايـُٛزد ايـداف ايـُط ٍٚ٪عٓ٘ ٚعً ٢غرئَ ٙ
ايـُٛازد ايـُػابٗٚ ،١قد محًٓا ايـذًُ ١عًَ ٢عٓ ٢ضً ِٝغري ضك،ِٝ
يهٔ ْسفع ايٝد عٔ ظاٖس اجلًُ١طقاّ فأقاف ايٗٝا أخس٣ص ْٚـشًُٗا
عً ٢ايتك ١ٝيف ايتطبٝلٚ ،يتدازى ايـدًٌ ايرُٜ ٟشتٌُ تَٔ ُٖ٘ٓٛ
ايعٗٛز ايبد :ٟٚزنعَ ١تؿً -١تعكب اَ٫اّ ()مجً ١طقاّ فأقاف
ايٗٝا أخس٣صبـذٌُ ضت ١تٛقض بٓش ٛخف :ٞايـُساد اجلد ٖٛٚ ٟؾ٠٬
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ا٫ستٝاط ايـُٓفؿً ١عٔ ايؿ ٠٬ايـُػهٛى يف عدد زنعاتٗا نُا ضٓبني.
ثِ تعكٍب اجلًُ ١ا٭ٚىل بـذٌُ مخطَ ٖٞ ١جٌ تًو يف ا٫ط٬م
ٚايهً ١ٝظاٖساًٜ ،ساد َٔ تهسازٖا ٚتعددٖا  :تٛنٝد عدّ (ْكض ايٝكني
بايػو) ٚعدّ إعطا ٤ايػو ٚا٫ستُاٍ سهِ ايٝكني  ،بٌ إٕ مجًتٗا
ا٫خري: ٠طٜ ٫ٚعتد بايػو يف ساٍ َٔ احلا٫تصتهاد ته ٕٛؾسٜـش١
يف ايػُٛي ١ٝفإْٗا تفٝد اْ٘ طٜ ٫عتد بايػو يف ساٍ َٔ احلا٫ت ص  ٫يف
ايـشاي ١ايـداؾ ١ايـُط ٍٚ٪عٓٗا  ٫ٚيف غريٖا َٔ ايـشا٫ت .
 ٫ٚزٜب يف اْطبام ايهرب ٣ايهً :١ٝطُٜٓ ٫كض ايٝكني بايػوص
عً ٢ايـُٛزد ايـداف ٚعً ٢غري َٔ ٙد ٕٚاختؿافٚ ،قد تهسز
إتٝاْٗا يف َٛازد أخس ٣فتؿري مجًٚ ً١اقش ١ايد٫ي ١عً ٢ا٫ضتؿشاب
بايتكسٜب ايـُتكدّ يف ايؿشٝشتني ا٭ٚىل ٚايجاْ ١ٝايـُػابٗتني هلرٙ
ايؿشٝشٚ ،١تؿبض دع ٣ٛازاد( ٠ايٝكني بايفساغ) َٔ قٛي٘ :ط ٫تٓكض
ايٝكني بايػوص قعٝف. ١
بٌ إٕ قٛي٘ :طُٜٓ ٫كض ايٝكني بايػوص بٓش ٛا٫ط٬م بعد ايبٝإ
ايـُدتـ بٛظٝف ١ايػاى ايـُط ٍٚ٪عٓٗا  ٖٛٚ -بٝإ يًٛظٝف ١تاّ َػُٔ
عٔ ا٫قافٜ - ١دٍ عً ٢تطبٝل (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) عً ٢ايـُٛزد
ايـداف -ايفسع ايفكٗ ٞايـُبشٛخ ٚإْطباقٗا عًٚ ٘ٝإٔ ايٝكني بإتٝإ
ايسنعات ايج٬ثٜٓ ٫ ١كض بايػو ٚإستُاٍ إتٝإ ايسنع ١ايسابع. ١
يهٔ اْ٫طبام يٝظ عً ٢ظاٖس ٙايبد ٟٚأ٫ ٚشَ٘ ا٭ٚي َٔ ٞاتٝإ
ايسنعَ ١تؿً ، ً١فاْ٘ ي ٛأت ٢بايسنعَ ١تؿً ً١يٝشؿٌ ي٘ ايٝكني ايٓاقض
يًٝكني ايطابل ٜه ٕٛقد أدخٌ ايػو يف ايٝكني ٚعاًَ٘ َعاًَت٘  ،فإ
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ٖر ٙايسنع ١ايـُتؿً ١ايـُأت ٞبٗا عًٚ ٢فل ايػو ٚاستُاٍ عدّ إتٝإ
ايسابعٜ ١ؿدم عًٗٝا اْ٘ قد أدخٌ ايػو يف ايٝكني ٚخًط ايٝكني بايػو
ٚأعط ٢ايػو َا ٜعط ٢يًٝكني ٚقد ْٗ ٞعٓ٘ سني قاٍ اَ٫اّ(:)ط٫
ٜٓكض ايٝكني بايػو ٜ ٫ٚدخٌ ايػو يف ايٝكني ٜ ٫ٚـدًط اسدُٖا
باٯخسص فاْ٘ بإقاف ١ايسنع ١ايـُتؿًٜ ١ـشؿٌ ايٓكض ٚاإلدخاٍ
ٚايـدًط ايـُٓٗ ٞعٓ٘ ،بُٓٝا ايتػٗد ٚايتطًٚ ِٝاقاف ١زنعَٓ ١فؿً١
ٜه ٕٛعًٚ ٢فل ايفتٝا ايؿشٝش ١ايـُػٗٛزٚ ٠عًٚ ٢فل ايكس ١ٜٓايداخً١ٝ
ٚحيؿٌ عٓد ٙايٝكني بفساغ ايرَ ، ١سٝح إٔ ؾ٬ت٘ اذا ناْت ْاقؿ١
فٗر ٙايسنع ١تـُاَٗا ٚ ،إ ناْت ؾ٬ت٘ تاَ ١فٗرْ ٙافً ١عًَ ٢ا ْطكت
ب٘ بعض ايسٚاٜات ايػسٜف ١ايـُأثٛز ٠عٔ اٌٖ بٝت ايٓب.)(٠ٛ
َكافاً اىل اْ٘ بإتٝإ ايسنعَٓ ١فؿًٜ ً١ؿدم اْ٘ مل ٜٓكض ٜك٘ٓٝ
بعدّ اتٝإ ايسنع ١ايسابع ١بايػو ٚاستُاٍ اتٝاْٗا  ،نُا اْ٘ ٜؿدم عً٘ٝ
اْ٘ مل ٜدخٌ ايػو  -استُاٍ اتٝإ ايسابع - ١يف ايٝكني ٚمل ٜـدًط
اسدُٖا باٯخس بٌ أعط ٢ايٝكني سكٍ٘ ٚأعط ٢ايػو سكٍ٘ ٚمل ٜدخٌ
اسدُٖا باٯخس ٚمل ٜـدًطُٗا بـُطتٚ ٣ٛاسد ٚسهِ فازد .
ٚيعٌ اَ٫اّ( )نإ بؿدد ايتك ١ٝيف تطبٝل قاعد٠طُٜٓ ٫كض
ايٝكني بايػوص عً ٢ايػو يف زنعات ايؿ ٠٬فًِ ٜؿسٓح بايسنع١
ايـُٓفؿً-١ؾ ٠٬ا٫ستٝاطَ -ع ايعًِ بًص ّٚايفؿٌ بني زنع ١ا٫ستٝاط
ٚايسنعتني ايـُػهٛنتني ٚبني ايسنعات ايـُاق ١ٝايـُتٝكٓ ١فذا)( ٤
بايـذٌُ ايـُتعددَ ٠ػرياً هلا بهربٜات تبعٓد ازاد ٠ايسنع ١ايـُتؿً١
ايـُٛدٛد ٠عٓد غريْا  ٫ٚتٓطبل إ ٫عً ٢ايسنع ١ايـُٓفؿً ١نُا قسٓبٓا .
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ٖرا ٖ ٛايفِٗ ايؿشٝض يًسٚا ١ٜايؿشٝش ١ايبعٝد عٔ ايتدقٝكات
ايػسٜب ١عٔ فِٗ ايؿشٝش ٖٛٚ ، ١فِٗ يًذٌُ ايج٬ث ١ا٭ٚىل :ط٫ٚ
ٜٓكض ايٝكني بايػو ٜ ٫ٚدخٌ ايػو يف ايٝكني ٜ ٫ٚـدًط اسدُٖا
باٯخسص ٚقد ضبل تفطريٖا ٚتطبٝكٗا .
ثِ اضتدزى اَ٫اّ( )بعد ٖر ٙاجلٌُ ايج٬ث ١بكٛي٘ :طٚيهٔ
ٜٓكض ايػو بايٝكنيص اٜ ٟدفع ايػو ٜٚبطً٘ ٜ ٫ٚعتين ب٘ ست ٢حيؿٌ
عٓد ٙايٝكني فٝعتين بايٝكني ٜٚعٌُ عٌُ ايٝكني ٜٓٚكض غه٘ بايٝكني،
فاْ٘ عٓدَا ٜـشؿٌ ايٝكني ٜٓتكض غه٘ ٜٓٚعدّ .
ٚظاٖس (ايٝكني) بكس ١ٜٓادا ٠ا٫ضتدزاى:طٚيهٔصإٔ ٜساد َٓ٘ أَساً
غري(ايٝكني) قبٌ ا٫دا ،٠فإ ا٫ضتدزاى ٜفسض تػاٜس ايـُعٓٚ ،٢ايعاٖس
إ ايـُساد َٔ طايٝكنيصٖ ٛايعٌُ ا٫ستٝاطٚ ٞايتدازى -ؾ ٠٬استٝاط
َٓفؿًٚ - ١ايـُٛدب يفساغ ايرَ ، ١فٗرا ايٝكني ٜساد َٓ٘ غري َا ٜساد
َٔ ايٝكني يف اجلٌُ ايطابكٚ ، ١غاٖد ايـُػاٜس ٖٛ ٠ا٫ضتدزاى طٚيهٔ
ٜٓكض ايػو بايٝكنيص فاْ٘ دآٍ عً ٢ايتػاٜس بٛقٛح  ،ثِ قاٍ :
طٜٚتِٓ عً ٢ايٝكني فٝبين عً٘ٝص اٜ ٟتُِ عًُ٘ عً ٢ايٝكني ٜٚبين
عً ٢ايٝكني ،فاْ٘ بإتٝإ ايسنع ١ايـُٓفؿً ١حيؿٌ ي٘ ايٝكني بربا ٠٤ايرَ١
ٚفساغٗا َٔ ايفسض ايٛادب ٜٚه ٕٛقد ْكض غه٘ ٚاستُاٍ اتٝإ
ايسابع ١بٝكني  -ا ٟبعٌُ استٝاطٜ ٞتٝكٔ َع٘ بربا ٠٤ذَت٘ ٚفساغٗا َٔ
ايعٗد - ٠ثِ قاٍ :طٜ ٫ٚعتد بايػو يف ساٍ َٔ احلا٫تص اٜ ٫ ٟعتين
بايػو يف ا ٟساي َٔ ١سا٫ت٘ اييت ٜبتً ٞبٗا ٖٚ ،را ٪ٜند شٜف ايػو
ٚقعف٘ ٚعدّ ؾ٬ح ا٫عتُاد عً. ٘ٝ
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ٜ ٫ٚػهٌ عًٖ ٢را ايفِٗ بؿعٛب ١ا٫ذعإ بتػاٜس َعٓ ٢ايٝكني بني
ايـذٌُ ايٛازد ٠يف ؾشٝشٚ ١اسد. ٠
ٚذيو ٭ٕ ايتػاٜس ٜطتدع ٘ٝأدا ٠ايتدازى طيهٔص نُا أٚقشٓا،
فإ ا٫داَ ٠ع تػدٜد ايَٓٚ ٕٛع ايتطهني تفٝد (ا٫ضتدزاى) ،قاٍ ابٔ
ٖػاّ عٓ٘ٚ( :فطٓسٜ -عين ا٫ضتدزاى -بإٔ تٓطب يـُا بعدٖا سهُاً
َـدايفاً يـشهِ َا قبًٗا ٚ ،يريو ٫بد إ ٜتكدَٗا نَٓ ّ٬اقض يـُا
بعدٖا ْ ،ـشَ : ٛا ٖرا ضانٓ ًا يهٓ٘ َتشسى . )5( )...
ٚخ٬ؾ ١ايك :ٍٛإ ٖر ٙايؿشٝش ١تدٍ بـذًُتٗا ا٭ٚىل :ط٫ٚ
ٜٓكض ايٝكني بايػوص عً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) ٚ ،تطبٓكٗا عً٢
ايـُٛزد اخلاف ايـُط ٍٚ٪عْٓ٘ ،عِ َع غُٛض ايتطبٝل بكدز َٕا ،يهٔ
ٜٓهػف ايػُٛض ٜٓٚذً ٞبكسٜٓتني داخًٚ ١ٝخازد ١ٝنُا أٚقشٓا .
ٚقد ُٜطاٍ عٔ ايـشاد ١أ ٚايـُٛدب هلرا ايتهساز يف ايـذٌُ
ٚا٫طاي ١يف ايعبازات ؟ ْٚ ،ـذٝب بأسد أَس: ٜٔ
اَا بإٔ اَ٫اّ( )يعً٘ نإ َـشتاداً اىل ايتشفٍغ ٚايتك ١ٝيف
ايبٝإ ٚعدّ إظٗاز ايـُساد اجلد ٟبـذ : ٤٬ؾ ٠٬ا٫ستٝاط ايـُٓفؿً١
عٔ اؾٌ ايؿ ٠٬ايـُػهٛى يف زنعاتٗا ،فاعتُد فِٗ ايطا - ٌ٥شزاز-٠
ٚفكاٖت٘ ايععٚ ١ُٝأغاز يف بٝاْات٘ اىل تطبٝل نرب ٣قاعد ٠ا٫ضتؿشاب
عً ٢ايـُٛزد ايـُط ٍٚ٪عٓ٘ َٔ د ٕٚتؿسٜض بؿ ٠٬ا٫ستٝاط ٚايسنع١
ايـُٓفؿً ١تـشفعاً عً ٢ايـُرٖب ٚايطا َٔٚ ٌ٥باب ايتك ١ٝيف ايبٝإ .
(َ )5ػين ايًبٝب  :ز. 292 : 1
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أ ٚيعً٘ ازاد ( )تجكٝف شزازٚ ٠تعً ُ٘ٝنربٜات فكٗ ١ٝنً ١ٝتٓطبل
عً ٢ايـُٛزد ايـداف ايـُط ٍٚ٪عٓ٘ ٚعً ٢غريٖٚ ، ٙرا َجٌ نجري َٔ
ايسٚاٜات ايـُتكُٓ ١يـُصٜد بٝإ تجكٝف ٞتؿدٓ ٣ي٘ اَ٫اّ()تفك،ً٬
ٜٚتٛد٘ ايـشهِ ايـُػٗٛز بني اَ٫اَ - ١ٝايسنع ١ايـُٓفؿً ١استٝاطاً -
بٗر ٙايهربٜات عً ٢ايتكسٜب ايـُتكدّ يف فِٗ ٖر ٙايـذٌُ .
ٚقد أٚزدت اغها٫ت عدٜد ٠عً ٢اضتفاد ٠قاعد ٠ا٫ضتؿشاب
َٔ ايؿشٝش ١أ ٚعً ٢تطبٝكٗا يف ايـُٛزد ايـداف ٚطسست بعض
ا٫ستُا٫ت يف فِٗ ايسٚاٜات أ ٚيف تطبٝكٗا قد بًػت ؾفشات عدٜد٠
يف بعض ايهتب  ٖٛٚ ،تط َٔ ٌٜٛغري طاٚ ٌ٥ابتعاد يف ايفِٗ عٔ
ايطسٜك ١ايـُشاٚز ١ٜايعسفٚ ١ٝا٫ضًٛب ايعك ٞ٥٬ايطًظ يف فِٗ ايٓـ.
ٚبتكسٜب ٚاقض يد٫ي:١ط ٫تٓكض ايٝكني بايػوصْ -ك: ٍٛ
إٕ ايٝكني بعد تكعكع٘ بطس ٓٚايػو َ ٫عٓ ٢يٓكك٘ سكٝك ً١أٚ
يعدّ ْكك٘ بايػو سكٝك ، ً١فٜ ٬ساد َٔ ايتعبري سكٝكت٘ ْ٫ ،تكاض
ايٝكني فع ً٬بطس ٓٚايػو عً ٢ايـُتٝكٔٚ ،س٦ٓٝر ٜ ٫ :كع عدّ ايٓكض
حتت اختٝاز ايـُهًف يَ٪ٝس ب٘ أ ٢ٜٗٓ ٚعٔ ْكض ايٝكني بايػو ،فٝتعني
ن ٕٛايتعبري نٓا ً١ٜعٔ بكا ٤ايٝكني تعبٓداً باحلاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك ١اييت
دس ٣عًٗٝا ايعكٚ ٤٬تطايـُٛا عً ٢عدّ ا٫عتٓا ٤بايػو بـشطب
ايـذس ٟايعًُٚ ٞعً ٢تستٝب آثاز بكا ٤ايٝكني ساٍ ايػو ٚايعٌُ عً٢
طبل ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك ١يف ظسف ايػو أ ٚيص ّٚايعٌُ عًٚ ٢فل
ايٝكني يرتتٝب ا٫ثاز ايػسعٚ ١ٝنأْ٘ مل ٜطسأ عً ٘ٝغو .
ٚبعد ٖرا ايتـٛقـٝض ْ -عسض عٔ تـًهِ ا٫غها٫ت ٚايٛضاٚع
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سرزاً َٔ ا٫طايٚ ١قد عسقٓا فُٗاً عسفٝاً َطتكُٝاً يًؿشٝشًٜ ١تكَ ٞع
ايفكسات بأمجعٗا َٚع أدٚات ايبٝإ  ٫ٚتعكٝد يف ايفِٗ  ٫ٚإغهاٍ .
ٚعً ٢فسض ايتٓصٍ ٚتطً ِٝعدّ د٫ي ١ايؿشٝش ١ايجايج ١ففٞ
ايؿشٝش ١ا٭ٚىل ٚايجاْ ١ٝنفا ١ٜيف إَكا ٤ا٫زتهاش ايعك ٞ٥٬ايعاّ
ٚايـذس ٟايعكٚ ٞ٥٬ايـُتػسعٖٚ . ٞرا تٓصٍٓ َـشض ٚإ ٫فايٛثٛم
ايػدؿٚ ٞا٫طُٓ٦إ ايباطين قا ِ٥يف ايٓفظ عً ٢د٫ي ١ايؿشٝش. ١
ٖرا تـُاّ َا أزدْا بٝاْ٘ يف َكاّ تكسٜب ايؿشٝش ١ايجايج ١يصزاز٠
ٚفُٝا عسقٓا ٙايهفاٚ - ١ٜايد٫ي ١ايٛاقش ١عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب .
ايـدرب ايسابعَ :عترب ٠اضشام بٔ عُاز ،زٚا ٙايؿدٚم يف (ايفك)٘ٝ
قاٍٚ( :ز ٟٚعٔ اضشام بٔ عُاز) عٔ اَ٫اّ ايهاظِ ( :)طاذا
غههت فابٔ ٔعً ٢ايٝكنيص قاٍ  :قًت ٖ :را أؾٌ ؟ قاٍ :طْعِص (.)6
 ٫ٚزٜب عٓدْا يف ؾش ١طسٜل ايؿدٚم اىل أؾٌ اضشام بٔ
عُاز(ٚ ،عً ٞبٔ امساع )ٌٝايٛاقع يف ٚضط٘ ٖ ٛايطٓد ٟظاٖساً ايرٟ
ْعتكد ؾش ١أخباز ٙيػٗادْ( ٠ؿس بٔ ايؿباح) بٛثاقت٘ٚ ،قد ٜٓاقؼ يف
سذ ١ٝتٛثٝل (ْؿس بٔ ايؿباح) ٭ْ٘ مل ٜٛثٓل ٜ ٫ٚعتٓ ٢بتٛثٝك٘ ،يهٔ
ايـُٓاقػَ ١سفٛق ١يعٗٛز َسدعٝت٘ يف ايسداٍ َٔ إعتُاد ايعٝاغٞ
ٚايهػٚ ٞغريُٖا َٔ عًُا ٤زداٍ احلدٜح يف عؿس ٙف ٬بأع بتٛثٝك٘.
ٚ٭ٕ(عً ٞبٔ امساع َٔ)ٌٝأؾشاب ايسقا( )فُجً٘ تؿض
زٚاٜت٘ عٔ (ؾفٛإ) ٜٚس ٟٚعٓ٘ (عبد اهلل بٔ دعفس ايـشُري. )ٟ
( )6ايفك :٘ٝز:231 : 1ح + 1025ايٛضا :ٌ٥ز : 5ب  َٔ 8ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايؿ:٠٬ح. 2
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ٚقد أغهٌ عً ٢ؾش ١ايطٓد  :بعض أدً ١ايعؿس(قد)ٙ

()7

بإٔ

ق ٍٛايؿدٚم ٚ( :ز ٟٚعٔ اضشام بٔ عُاز) ٜػو َع٘ يف إخساد٘
َٔ أؾً٘ ٚزٚاٜت٘ َٓ٘ ٫ ،ستُاٍ اْ٘ مسع احلدٜح َسٜٚاً عٔ اضشام،
 ٫أْ٘ أخر َٔ ٙأؾً٘ َباغس. ٠
يهٔ ٖرا ايتعبري ؾادز عٔ عايـِ دًٚ ٌٝقد ؾدزت عٓ٘ بدٚ
ايطٓد :عبازات َتعددٚ ٠تعبريات َـدتًف ١نًٗا َٓدزد ١يف َػٝد١
ايفكَٚ( :٘ٝا نإ ف ٘ٝعٔ اضشام بٔ عُاز) ٖٚرا ظاٖس ا٫ط٬م
ٚايػُٚ ٍٛايعُ ّٛيهٌ َا زٚا ٙعٔ ٖرا ايسدٌ  ،فٓأخر بعُ ّٛعبازت٘
 ٖٛٚايعايـِ ايـذً ٌٝايعازف بايتعبري  ،فٜٓ ٬بػ ٞا٫غهاٍ يف ايطٓد .
ٚبايتكسٜب ايـُدتاز ٚايفِٗ ايـُعسٚض يؿشٝش ١شزاز ٠ايجايج١
ٜتذً ٢بٛقٛح إٔ ايـُٛثك ١ظاٖس ٠يف (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) اييت
تتكُٔ اْ٘ عٓد ايػو ٜبين ايـُهًف عُ ً٬عً ٢ايٝكني ايـُٛدٛد عٓدٙ
فعٜ ٫ٚ ً٬عتين بايػو اي٬سل ايكا ِ٥يف ْفط٘ ٜ ٫ٚعتدٓ ب٘ .
ٚقد ٜكاٍ :إٕ ايػٝذ ايؿدٚم يف (ايفكٚ )٘ٝايـشسٓ ايعاًَ ٞيف
(ايٛضا )ٌ٥ذنسا ايـُٛثك ١يف أسادٜح ايـدًٌ ايٛاقع يف ايؿ ، ٠٬فٝهٕٛ
غاٖداً عً ٢إختؿاؾٗا ٚعدّ عَُٝٛتٗا ٚنًٝتٗا .
يهٔ ٜكاٍ ٖ :را فِٗ خاف يٝظ يف ايسٚاَ ١ٜا ٜدٍ عً ٢تكٝٝد
َتعًلطغههتص بـدؿٛف ايؿ ٠٬أ ٚزنعاتٗاٚ ،يعًُٗا (قدُٖا)
ذنسا ايسٚا ١ٜيف باب ايؿ َٔ ٠٬باب تطبٝل ايهرب ٣ايهً ١ٝعً ٢بعض
( )7حبٛخ يف عًِ ا٫ؾ : ٍٛز. 86 : 6
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َؿادٜكٗا  -ايػو يف عدد زنعات ايؿ َٔ - ٠٬د ٕٚاختؿاف
َديٛهلا ايعاّ ايـُطًل ٚ .بتعبري ثإُ  :فِٗ ا٫ختؿاف دع ٫ ٣ٛغاٖد
عًٗٝا فٗ ٞسذ ١عًَ ٢دٓعٗٝا ي ٛنإ َطُٓ٦اً بٗا ٪ٜ ٫ٚخر ب٘ غري،ٙ
٭ٕ ايسٚا ١ٜبـذُٝع َفسداتٗا َطًك ١مل تتكٝد بـُٛزدٕ خاف نايؿ ٠٬أٚ
فسع َـدؿٛف نسنعات ايؿ ،٠٬بٌ ؾسٜض دٛاب اَ٫اّ()يف
ايـُٛثك ١أَس )(ٙبايبٓا ٤عً ٢ايٝكني ٚأْ٘ اؾٌ غسع ٖٛٚ ٞتعبري
ظاٖس يف ايهًٚ ١ٝايعُ ّٛإذ ا٭ؾٌ ٜ ٫ـدتـ بـُٛزد دَٛ ٕٚزد ،بٌ
َٛزد ايـدرب َٛٚقٛع٘ َطًل طاذا غههت ...ص غري َكٓٝد
بـدؿٛؾَٛ ١ٝزدٕ َٔ َٛازد ايػو بٌ يف َطًل ايػو َع ٚدٛد
ايٝكني ،فاذا غو فُٝا نإ عًٜ ٢كني َٓ٘ بٓ ٢عًٜ ٢كَ ٘ٓٝا داّ غاناً .
ٚقد إستٌُ بعض ا٫ع ّ٬يف َعٓ ٢ايـُٛثك ١أَسإ آخسإ َع
ايتشفٍغ عً ٢ايعُٚ ١َٝٛا٫ؾايُٖٚ ، ١ا :
ا٭ :ٍٚايبٓا ٤عً ٢ايٝكني بفساغ ايرَ١

()8

فُعٓ ٢طابَٔ عً٢

ايٝكنيص سؿًٓ٘ ٚأٚدد ٙخازداً  ،فٗرا أَس بإٜـذاد ايٝكني ٚتـشؿً٘ٝ
بإٔ ٜبين عً ٢ا٫نجس ٜٚأت ٞبايسنع ١ايـُػهٛى فٗٝا َٓفؿً ً١عٔ ايؿ٠٬
ايـُػهٛى يف عدد زنعاتٗا .
ٚف: ٘ٝإٕ ظاٖس ايؿشٝشٚ ١دٛد ايٝكني ضًفاً َٚفسٚغٚ ١ٝدٛدٙ
فع ً٬فٝبين عً ٘ٝايـُهًف عُٜٚ ً٬عتُد ٙضًٛناً ٜ ٫ٚ ،طاعد تعبري
ايـشدٜح ظاٖساً عً ٢فِٗ حتؿ ٌٝايٝكني ٫سكاً ٚايرٜ ٟطتًصّ إ ٜهٕٛ
ايٝـكني فـَ ٘ٝـعدَٚاً ُٜـساد تـشؿـ ً٘ٝثِ ايـبٓا ٤عـًـْ ،٘ٝـعـٝـس َا تـكدّ فـٞ
( )8زادع :فسا٥د ا٫ؾ - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطف.333: ٟٛ
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ؾشٝش ١شزاز ٠ايجايج : ١تكسٜباً ٚدفعاً .
ايجاْ :ٞايبٓا ٤عً ٢ايٝكني عٓد ايػو ايطاز ٟاىل ايٝكني ( ،)9فٝهٕٛ
ايـدرب دي ً٬ٝعً( ٢قاعد ٠ايٝكني) .
ٖٚرا استُاٍ ٜسد اىل ايرٖٔ  ،يهٓ٘ استُاٍ قعٝف فإ ظاٖس
ايسٚا ١ٜايـُعترب: ٠طاذا غههت فابٔ عً ٢ايٝكنيص ٖٚ ٛدٛد ايٝكني
فع ً٬عٓدَا ٜػو ًٜٚصَ٘ ايبٓا ٤عً ٢ايٝكني(ٚ ،قاعد ٠ايٝكني) ٜ ٫هٕٛ
ايٝكني فٗٝا َٛدٛداً فع ً٬اذا غو فاْ٘ ٜطس ٟفٗٝا ايػو اىل َا تٓٝكٓ٘
ضًفاً ٜٚصيصي٘ ٜٚعدَ٘  ،ف ٬تٓطبل ايسٚا ١ٜحبطب ظاٖس تعبريٖا عً٢
(قاعد ٠ايٝكني) ٜٓٚشؿس اْطباقٗا ظاٖساً عً ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب .
بٌ تـُتاش ٖر ٙايسٚا ١ٜيف ايعٗٛز ايـذًٚ ٞايد٫ي ١ايؿسٜـش ١عً٢
ايعُٚ ّٛا٫ؾاي ١أق ٣ٛظٗٛزاً َٔ أخٛاتٗا ٚ ،قد إيتفت ايسا ٟٚاي٘ٝ
بػٗاد ٠ض٪اي٘ ٖ :را أؾٌ ؟ فأداب٘ اَ٫اّ( :)طْعِص ٖٚرا
تؿسٜض با٭ؾايٚ ١ايهربٚ ١ٜٚايعُٚ ّٛعدّ ا٫ختؿاف ٪ٜٚ .ند
ايعٗٛز ٜٚك : ٜ٘ٛإ ايككاٜا ايػسع َ٘ٓٚ - ١ٝقك ١ٝطاذا غههت فابٔ
عً ٢ايٝكنيص ٖٚهرا قك١ٝط ٫تٓكض ايٝكني بايػوص ايـُتهسزٖٞ - ٠
قكاٜا سكٝكٜ ١ٝرتتب فٗٝا ايـشهِ ايـُشُ ٍٛعًَٛ ٢قٛع٘ ايـُكدٓز
ٚدٛدٚ ،ٙيرا تتٛقف فعً ١ٝايـشهِ فٗٝا  -نا٭َس بايبٓا ٤عً ٢ايٝكني-
عً ٢فعًَٛ ١ٝقٛع٘  :تـشكل ايٝكني فع ً٬عٓد ايػو فُٝا تٝكٍٓ٘ فع، ً٬
ٖٚرا ٜ ٫تشكل تـُاَاً إ ٫يف (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) د( ٕٚقاعد ٠ايبٓا٤
عً ٢ايٝكني) ٚد( ٕٚقاعد ٠ايٝكني) نُا  ٫خيف ، ٢فًرا ٜ ٫ـُهٓٓا محٌ
()9زادع :حبٛخ يف عًِ ا٫ؾ : ٍٛز. 86 : 6
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ايسٚا ١ٜعً ٢اسدٖ ٣اتني ايكاعدتني  .ثِ ْٓتكٌ يًبشح عٔ :
ايـدرب ايـداَظَ :عترب ٠اب ٞبؿري َٚـشُد بٔ َطًِ عٔ ايؿادم
( )قاٍ  :سدثين اب ٞعٔ دد ٟعٔ آبا )( ٘٥إ أَري ايـَُٓ٪ني
( )عًٍِ أؾشاب٘ يف َـذًظ ٚاسد أزبع َأ ٠باب َـُا ٜؿًض
يًُطًِ يف دٚ ٜ٘ٓدْٝاٖٚ . ٙرا احلدٜح اغتٗس باضِ(سدٜح ا٫زبع َأ)٠
ٚاجلص ٤ايـُطتػٗد ب٘ قٛي٘(:)طَٔ نإ عًٜ ٢كني فػو فًُٝض
()10

عًٜ ٢ك ،٘ٓٝفإ ايػو ٜٓ ٫كض ايٝكنيص

زٚا ٙايػٝذ ايؿدٚم يف

خؿاي٘ٚ ،سها ٙعٓ٘ ايـشسٓ ايعاًَ ٞيف ٚضاٚ ً٘٥ايـُشدخ ايـُذًطٞ

()11

يف بـشاز ٙعٔ ايـدؿاٍ ٚ،زٚاٖا عٔ ازغاد ايػٝذ ايـُفٝد َع اخت٬ف
ٜطري يف باب َا ٜـُهٔ إٔ ٜطتٓبط َٔ اٯٜات ٚا٭خباز َٔ َتفسقات
َطا ٌ٥أؾ ٍٛايفك٘ٚ ،نأْ٘ (قد )ٙفِٗ ن ٕٛايـذًَُ ١فٝد ً٠يكاعد٠
اؾٛي ٖٛٚ ،١ٝفِٗ مجٚ ٌٝإذعإ بعُ ّٛاحلدٜح ٚ ،قد زٚاٖا يف
(ا٫زغاد) بٓـٓ َـدتًف ٜطرياً  :طَٔ نإ عًٜ ٢كني فأؾاب٘ غو
فًُٝضَ عًٜ ٢ك ٘ٓٝفإ ايٝكني ٜ ٫دفع بايػوص ٚقد زٚاٖا يف (ايبشاز)
عٔ (ا٫زغاد) باخت٬ف ٜطري َع (ايـدؿاٍ)ٖٚ ،را ايتػري يف ا٫يفاظ
ٚيف َؿدز ايـدرب قد ٪ٜد٫ ٟستُاٍ تعدد ايـدرب  ،يهٔ ٜبك ٢استُاٍ
ٚسد ٠اخلرب ٚاخت٬ف ايٓطذ ٖ ٛا٫ستُاٍ ا٭قسب ٚا٫ق. ٣ٛ
ٚز ٣ٚايـشسٓ ايعاًَْ ٞطد( ١اخلؿاٍ)ايـُتكدَ ١باخت٬ف ٜطري:
طثِ غوص بدَٔ ً٫طفػوص يف ْطد ١ايـدؿاٍٚ ،قد زٚاٖا يف أبٛاب
( )10اخلؿاٍ  :باب ا٭زبع َأ +619 : ٠ايٛضا :ٌ٥ز : 1ب َٔ 1ابٛاب ْٛاقض ايٛق :٤ٛح. 6
( )11حباز اْٛ٫از :ز +98 :10ز : 272 :2ب َٔ 33ابٛاب نتاب ايعًِ .
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ْٛاقض ايٛقٚ ، ٤ٛقد ٜطتعٗس َٔ ٖرا ا٫دزاز  :فُٗ٘ ا٫ختؿاف ،
يهٓ٘ يٝظ بؿشٝض فاْ٘ ٜ ٫عٗس َٔ احلدٜح  :ا٫ختؿاف بايٛق ٤ٛأٚ
بٓٛاقك٘ ْ ،عِ يف (ايٛضا )ٌ٥مجع مجٌ َتفسق ١يف احلدٜح َستبط١
بايٛقٚ ٤ٛأيؿكٗا باجلًُ ١ايـُبشٛث ،١فكد ٜطتٛس ٞأسدْ اتؿاٍ اجلٌُ
ٜٚطتعٗس ا٫ختؿاف ،يهٓ٘ يٝظ يف َـشً٘ يتفسم ايـذٌُ ٚيـدًٛ
اجلًُ ١ايـُبشٛث َٔ ١قس ١ٜٓا٫ختؿاف ٫ٚ ،غَٜ ٧ٝددؽ إط٬م
ايعبازٚ ٠ظٗٛزٖا يف عُ ّٛايـُعٓ ٖٞٚ ،٢مجًَ ١طتكً ١قُٔ مجٌ
نجريٚ ٠دص َٔ ٤أزبع َأ ٠دصٚ ٤أدب َٔ آداب أَري ايـَُٓ٪ني(. )
ٚيف اعتكاد : ٟإ ضٓد ايـشدٜح يف (ايـدؿاٍ)ؾشٝض  ،فإ
ضٓدْا اىل ايػٝذ ايؿدٚم ؾشٝض أعٚ ، ٞ٥٬قد قاٍ (قد( :)ٙسدثٓا
اب ٞزق ٞاهلل عٓ٘  ،قاٍ  :سدثٓا ضعد بٔ عبد اهلل  ،قاٍ  :سدثين
حمُد بٔ عٝط ٢بٔ عبٝد ايٝكطٝين)  ٤٫٪ٖٚزداٍ ثكات أد ، ٤٬ثِ قاٍ
( :عٔ ايكاضِ بٔ ٜـش ٢ٝعٔ دد ٙايـشطٔ بٔ زاغد عٔ اب ٞبؿري
ٚحمُد بٔ َطًِ) ٖٚرإ ا٫خريإ َٔ ايجكات ا٫د ٤٬ايرٜ ٫ ٜٔـُهٔ
ايػُص ف ،ِٗٝإ ٫اْ٘ ٚقع ايهٚ ّ٬ايـدؿاّ بني ايفكٗاٚ ٤ايسدايٝني يف
اعتباز خرب(ايكاضِ بٔ ٜـش ٢ٝعٔ دد ٙايـشطٔ بٔ زاغد) بني ايكبٍٛ
ٚبني ايسفض ٚ ،ايعاٖس يٓا قب ٍٛزٚاٜتُٗا :
اَا (ايـشطٔ بٔ زاغد) فَٗٛ ٛىل بين ايعباع ٚٚشٜسِٖ ٜٚعدٓ َٔ
اؾشاب ايؿادم(ٚ)قد ز ٣ٚعٓ٘ ٚعٔ بعض اؾشاب٘ ٜٚـُهٔ
تٛثٝك٘ بسٚا ١ٜابٔ اب ٞعُري عٓ٘ بـشطب َبٓاْا فسادع (. )12
( )12ايهايف :ز : 4باب ايطٝب ٚايسحيإ يًؿا:ِ٥ح +5ايتٗرٜب:ح +807ا٫ضتبؿاز:ز:2ح.301
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ْعِ اضِ(احلطٔ بٔ زاغد) َػرتى بني مجاع ، ١إ ٫اْ٘ بـشطب
طبكات زداٍ احلدٜح ٚبًشاظ ايساٚ ٟٚايـُس ٟٚعٓ٘ ٜ -تعني نْ٘ٛ
ايٛشٜس ايعباض ٞايـُعسٚف  ،إذ ايبػداد ٟايجك ١ؾاسب اجلٛاد ٚاهلادٟ
(ٖٚ )هرا ايطفا ٟٚايكعٝف ايـُعدٚد َٔ اؾشاب ايسقا ()
 ٫حيتٌُ زٚاٜتُٗا عٔ اب ٞبؿري ٚحمُد بٔ َطًِ ُٖٚا َٔ اؾشاب
ايؿادم( )نُا ٜ ٫ـشتٌُ زٚا ١ٜابٔ اب ٞعُري عُٓٗا ٫خت٬ف
ايطبك ١دصَاً  ،فايـُٓاضب ن( ْ٘ٛايـشطٔ بٔ زاغد) ايٛشٜس ايـُعدٚد
َٔ أؾشاب ايؿادم ٚايهاظِ()بًشاظ طبكات ايسٚاٚ ٠بًشاظ عدٓٙ
َٔ اؾشاب ايؿادم ٚزٚاٜت٘ عٓ٘ َباغسٚ )13( ً٠بٛاضط ١بعض اؾشاب٘
َجٌ ٖرا احلدٜح فٝجبت أٜ ٚتعني ن( ْ٘ٛايـشطٔ بٔ زاغد) ٚاقعاً يف
سدٜح ا٫زبع َأٜٚ ٠ه ٕٛتٛثٝك٘ بأَاز ٠زٚا ١ٜابٔ اب ٞعُري عٓ٘ .
يهٔ ايـُٓك ٍٛعٔ زداٍ ابٔ ايػكا٥س ٟاْ٘ (قعٝف يف زٚاٜت٘)
ٖٚرا ايتعبري قد ٜساد َٓ٘ قؿٛز زٚاٜت٘ عٔ ايكب ٍٛيعدّ ثبٛت ٚثاقت٘ أٚ
يجبٛت قعف٘ٚ ،قد ٜساد َٓ٘ قؿٛز َكُ ٕٛزٚاٜت٘ ٚقعف َ٪داٖا .
ٚعً ٢نٌ تكدٜسٖ :را ايتعبري تكعٝف يسٚا ١ٜايكاضِ ٚغٗاد٠
بايكعف ،فتتعازض غٗاد ٠ايـُٛثٓل بايـُكعف ٜٚ .ـُهٔ تسدٝض
غٗاد ٠ايتٛثٝل ٚايكب ٍٛبإٔ ايـُٛثٓل َعاؾس ٚايـُكعٓف َتأخس عٔ
عؿس ايساٚ ٟٚايـُعاؾس أقٚ ٣ٛأزدض يف َـذاٍ ا٫عتُاد عٓد
ايتعازضٜ٪ْٚ ،د ايـُعاؾس ٠بأَس : ٜٔبـُا ذنس ٙايؿدٚم ْٓٚكً٘ قسٜباً،
ٚباعتُاد زٚاٜت٘ ٚ -يَ ٛع ايٛاضط َٔ ١قبٌ ايكُٝني ايـُتػدد ٜٔيف
( )13زادع٫ َٔ :حيكس ٙايفك:٘ٝز :109 :2ح +466ايتٗرٜب :ز : 305: 4ح .921
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ايسٚاْ ١ٜعري ابساٖ ِٝبٔ ٖاغِ ٚحمُد بٔ عٝطٚ ٢غريُٖاَٗٓٚ -ا ٖرٙ
ايسٚا ١ٜاييت زٚاٖا َـشُد بٔ عٝطٜٚ ، ٢تشؿٌ َـُا تكدّ  :ا٫طُٓ٦إ
بكب ٍٛزٚا ١ٜايـشطٔ بٔ زاغد ايٛشٜس ايـُعاؾس يًؿادم (. )
ٚاَا (ايكاضِ بٔ ٜـش )٢ٝايرٜ ٟس ٟٚنجرياً عٔ دد ٙايـشطٔ ٚي٘
نتاب(آداب أَري ايـَُٓ٪ني) ٚحيتٌُ قٜٛاً أخر ايؿدٚم ٖر ٙايسٚا١ٜ
َٓ٘ بٛاضط ١أد ٤٬ايسٚا ٠اير ٜٔأضٓد عِٓٗ اىل ايكاضِ ٖٚ .را ايسدٌ
قد قعٓف٘ ابٔ ايػكا٥س ٟاٜكاً  -عًَ ٢ا ْكٌ عٔ نتاب٘ٚ -تبع٘ مجع َٔ
عًُا ٤ايسداٍ نايع ١َ٬ايـشًَ ، ٞع إ ايٓذاغٚ ٞايػٝذ

()14

ُٖٚ -ا

َعاؾسإ ٫بٔ ايػكا٥سٚ ٟشَ ٤٬دزاضت٘  -قد عْٓٛا ٙيف فٗازضِٗ َٔ
د ٕٚتكعٝف بٌ ًٜٛح َٔ عباز ٠ايػٝذ ايطٛض ٞيف زداي٘ :تـشط ٘ٓٝأٚ
تٛثٝك٘ قاٍ ((:)15ايكاضِ بٔ ٜـش ٢ٝز ٣ٚعٓ٘ امحد بٔ حمُد بٔ عٝط)٢
 ٖٛٚا٫غعس ٟايكُ ٞايـُتػدٓد يف ايسٚاٚ ١ٜاير ٟأخسز ايربق َٔ ٞقِ
يهجس ٠زٚاٜت٘ ايـُساضٚ ٌٝعٔ ايكعفاٚ ، ٤قد تٛقف امحد عٔ ايسٚا١ٜ
عٔ بعض ايجكات ا٫د ٤٬يتُٗ ٕ١أ ٚغبٗ ٕ١نُا ُٜعسف َٔ تازٜذ زداٍ
احلدٜح .
ٚاحلاؾٌ عدّ ايسٜب عٓدْا يف اضتٝشا ٤ا٫عتباز ٚقب ٍٛزٚا١ٜ
ايكاضِ َٔ عباز ٠ايػٝذ ايطٛضٜ .ٞكاف اي :٘ٝزٚا ١ٜمجع َٔ َـشدثٞ
قِ ِٖٚ -ايـُعسٚف ٕٛبايتػدد فٜ ُٔٝس ٕٚٚعٓ٘ َ -ـُا تٛسٚ ٞتػعس
باعتباز ٙبفعٌ زغبتِٗ عٔ ايسٚا َٔ ١ٜغري ايجك ١أ ٚاحلطٔ ايـُُدٚح ،
( )14فٗسع ايٓذاغ : ٞزقِ ايرتمج +866: ١فٗسع ايطٛض :ٞزقِ ايرتمج. 575 :١
( )15زداٍ ايطٛض - ٞطبع ١ايٓذف احملكك ١اٚ٫ىل  :ف. 490 :
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ْ ِٖٚعري (ابساٖ ِٝبٔ ٖاغِ)(ٚحمُد بٔ عٝط ٢بٔ عبٝد)(ٚامحد بٔ
حمُد بٔ عٝط)٢اير ٟز ٣ٚنتاب٘ نُا ٜعٗس َٔ فٗسع ايػٝذ (. )16
ٜٚكاف ايَ : ٘ٝا ذنس ٙايؿدٚم

()17

يف (ايفك)٘ٝعٓد زٚا ١ٜشٜاز٠

اب ٞعبد اهلل احلطني(ٚ )يف ايطٓد(ايكاضِ بٔ ٜـش ٢ٝعٔ ايـشطٔ بٔ
زاغد) فكد ذنس اْ٘ اختاز ايصٜازٚ ٠ايٛداع َٔ بني عد ٠اْٛاع َٔ
ايصٜازات يهْٗٛا (أؾض ايسٚاٜات عٓد َٔ ٟطسٜل ايسٚا )١ٜا ٟإ
ايـًُشٛظ يف أؾشٝتٗا ٖ ٛطسٜل ايسٚاٚ ١ٜزداٍ اضٓادٖا ٚ ،ايكاضِ بٔ
ٜـشٚ ٢ٝقع يف طسٜل ايؿدٚم اىل احلطٔ بٔ زاغد زا ٟٚايصٜاز،٠
ٖٚرا تؿشٝض يًسدًني َعاً عٓد ايؿدٚم بٌ أؾشٝتُٗا ٚ ،تؿشٝش٘
يًسٚاٚ ١ٜإٕ مل ٜهٔ ؾسٜـشاً يف ايتٛثٝل ٫ستُاٍ اعتُاد ٙيف ايتؿشٝض
عً ٢بعض اَ٫ازات ايسداي ١ٝغري ايـُعتُد ٠عٓدْا نأؾاي ١عداي١
ايسا ، ٟٚإ ٫إٔ ايتؿشٝض أ ٚا٭ؾش ١ٝيف ْفط٘ ٜػعس با٫عتباز ٚايٛثاق١
ٚايؿدم دصَاً ٜٚ ،ك ٣ٛا٫غعاز بعباز( ٠أؾض ايسٚاٜات عٓد)ٟ
٫ستُاٍ ْبٛع ا٫فكً َٔ ١ٝايٛثاق ١ايػدٜد ٠أ ٚايـُتٝكٓ ٫ٚ ، ١تهفٞ
أؾاي ١ايعدايٚ ١ذمٖٛا يًتفك ٌٝيف َكاّ قب ٍٛايسٚا. ١ٜ
ٜٚكاف ايَ :٘ٝا ٜعٗس َٔ مجاع ١ايـُشدثني ايكدَا َٔ ٤اعتُاد
زٚاٜات (ايكاضِ بٔ حي)٢ٝعٔ دد( ٙاحلطٔ) يف َـذاَع سدٜجِٗ سٝح
تفسٓقت يف نتب ايـشدٜح قطع سدٜح ا٫زبعُا ١٥فس ٣ٚبعض فكسات
ايـشدٜح  :ايهًٝين يف (ايهايف) ٚايربق ٞيف (ايـُشاضٔ) ٚايؿدٚم يف
()16فٗسع ايطٛض :153 :ٞزقِ ايرتمج - 576 :١طبع ١ايٓذف احملكك ١اٚ٫ىل .
( ٫ َٔ )17حيكس ٙايفك: ٘ٝز: 2ح .1615 +1614
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(ايفك(ٚ)٘ٝعًٌ ايػسا٥ع) ٚايطٛض ٞيف (ايتٗرٜب) ٚابٔ غعب ١يف (حتف
ايعكٚ )ٍٛغريِٖ  ،نُا ز ٟٚغري سدٜح ا٫زبع َأ َٔ ٠زٚاٜات
(ايكاضِ عٔ ددٓ ٙاحلطٔ)ٜ -عٗس ٖرا يـُٔ نإ ي٘ تتبٓع ٚباع يف دٛاَع
ا٫خباز َـُا ٜٛس ٞباغتٗاز سدٜح ا٫زبع َأ ٠بٌ ٜٚدٍ عً ٢قبٍٛ
زٚا(١ٜايكاضِ عٔ ددٓ ٙاحلطٔ)عٓدِٖ ٚعدّ حتٓٛطِٗ َٔ زٚاٜتُٗا قاٍ
ايع ١َ٬ايـُذًط ٞيف تعكٝب سدٜح ا٫زبع َأ( : ٠ثِ اعًِ إٔ أؾٌ
ٖرا ايـدرب يف غا ١ٜايٛثاقٚ ١ا٫عتباز عً ٢طسٜك ١ايكدَاٚ ، ٤إ مل ٜهٔ
ؾشٝشاً بصعِ ايـُتأخسٚ ،ٜٔاعتُد عً ٘ٝايهًٝين زمح٘ اهلل ٚذنس انجس
أدصاَ ٙ٤تفسق ً١يف ابٛاب ايهايفٚ ،نرا غري َٔ ٙأنابس ايـُشدٓثني)(.)18
ٜٚتشؿٌ عٓدْا َٔ تـذُٓع ٖر ٙايكساٚ ٔ٥اْكُاّ بعكٗا يبعض
ٚتعاقدٖا  :قب ٍٛزٚا( ١ٜايكاضِ بٔ حي ٢ٝعٔ دد ٙاحلطٔ بٔ زاغد)
اطُٓ٦اْاّ بايؿدم ٚٚثٛقاً بايؿدٚز ٚاهلل ايعايـِ ٜٓٚ ،تر َـُا تكدّ :
ؾش ١ايـدرب ايـُبشٛخ ٚإعتباز ضٓدٚ ،ٙف ٘ٝأزبع َأ ٠سدٜح ٚسهِ،
بٌ ْتر  :ؾش ١أخباز عدٜد ٠غري ٖرا ايـشدٜح ٚقع يف ضٓدٖا:
(ايكاضِ بٔ حي ٢ٝعٔ دد ٙاحلطٔ بٔ زاغد) .
ٚقد تـُطو مجع بايـدرب دي ً٬ٝعً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) بٌ
عسق٘ بعض ا٫ع ّ٬يف اخباز ا٫ضتؿشاب زغِ عدّ قٓاعت٘ بد٫يت٘
أ ٚحبذٝت٘ ٚاعتباز ضٓد ،ٙبٌ اعتكد بعكِٗ د٫يت٘ عً(٢قاعد ٠ايٝكني).
ٖٚرا ايـشدٜح ظاٖس بـذ ٤٬يف تكدّٓ سدٚخ ايٝكني عً ٢سدٚخ
ايػو بفعٌ ٚدٛد سسف ايفا ٤طفػوصأ ٚأدا ٠ثِ  :طثِ غوص ٖٞٚ
( )18حباز اْٛ٫از  :ز. 117 : 10:
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تدٍ عً ٢ايرتتٝبَٚ ،ع ٖرا حيتٌُ د٫ي ١احلدٜح عً ٢قاعد ٠ايٝكني
ٚحيتٌُ د٫يت٘ عً ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب ٖٓ َٔٚ ،ا ٜكاٍ ٖ :ر ٙايسٚا١ٜ
َـذًُ ١غري َب٫ ١ٓٓٝستُاهلا اْ٫طبام عً ٢ايكاعدتني ٚ ،ذيو ٭ْ٘ :
أ -اذا يٛسغ ؾدز احلدٜح  ٖٛٚقٛي٘ ( :)طَٔ نإ عًٜ ٢كني
فػوصاٚطَٔ نإ عًٜ ٢كني فأؾاب٘ غوص -أَهٔ اضتفاد ٠قاعد٠
دّ سؿ ٍٛايٝكني شَاْاً عً ٢سؿٍٛ
ايٝكني َٓٗا بًشاظ ظٗٛزٖا يف تك ٓ
ايػو بفعٌ ايفا٤طفػو  ،فأؾاب٘ غوص اييت ٖ ٞأدا ٠تفٝد ايرتتٝب
باتؿاٍ أ ٚبفعٌ أدا ٠طثِص عً ٢زٚا(١ٜايٛضا :)ٌ٥طثِ غوصٖٞٚ
تفٝد ايرتتٝب باْفؿاٍَ ،ع ٚزٚد ايتعبري بؿٝاغ ١ايـُاقٞطَٔ نإ
عًٜ ٢كني فػوصٖٚر ٙؾف ١تًتكَ ٞع (قاعد ٠ايٝكني) ٚتٓطبل عًٗٝا،
فإْٗا َتك ١َٓٛبطبل ايٝكني عً ٢ايػو َع شٚاٍ ايٝكني ساٍ ايػو
ايطاز ٟايٚ ٘ٝايـُص ٌٜي٘  َٔٚ ،ايـُشتٌُ إٔ ٜساد َٔ احلدٜح  :طَٔ
نإ عًٜ ٢كني فأؾاب٘ غوصأٚطفػوصغهاً ضازٜاً اىل ٜكَ ٘ٓٝص ً٬ٜي٘،
ٖٚرا ا٫ستُاٍ ْاظسْ اىل ؾدز احلدٜحطَٔ نإ عًٜ ٢كني فػوص .
بٚ -اذا يٛسغ غًب ١ضبل شَإ ايٝكني عً ٢شَإ ايػو يف َٛازد
ا٫ضتؿشاب ٚيٛسغ ظٗٛز قٛي٘:طفًُٝض عًٜ ٢ك٘ٓٝصيف ٚدٛد ٙفعً٬
سني إَتجاٍ ا٭َس ٚإٔ ايـُستهص يف ا٫ذٖإ أ ٚايػا٥ع يف أسادٜح
ايـُعؿَٛني(ٚ )بٝاْاتِٗ ٖ ٛإزادتِٗ تػسٜع (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب)
َٔ اَجاٍ ٖرا ايتعبري ٚيٛسغ اْ٘  ٫د٫يٚ ١اقش ١يف احلدٜح ايػسٜف
عً ٢شٚاٍ ايٝكني بطسا ١ٜايػو اي ٘ٝأ ٚعً ٢اْتفا ٘٥عٓد سؿ ٍٛايػو
فٝه ٕٛايتعبري َتٓاضباً َع إزاد( ٠قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) .
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ٖٚرا ا٫ستُاٍ َعتُد عً ٢ذ ٌٜاحلدٜح :طفًُٝض عًٜ ٢ك٘ٓٝص
طَٔ نإ عًٜ ٢كني ثِ غوص فإ ايعاٖس تعٚ ٔٓٝدٛد ايٝكني فع ً٬ست٢
ٜـُك ٞايـُهًف عًٜ ٢كٜ ٫ٚ ٘ٓٝعتين بايػو  ٕ٫،طايػو ٜٓ ٫كض
ايٝكنيصٜ ٫ٚبطً٘ أ ٚ٭ٕ طايٝكني ٜ ٫دفع بايػوص .
ٚقد تكسٓب د٫ي ١ايـدرب عً( ٢قاعد ٠ايٝكني) اييت ٜه ٕٛفٗٝا ايٝكني
ضابكاً عً ٢ايػو بـُا ُٖا ؾفتإٚ ،اخلرب ٜهاد ٜه ٕٛؾسٜـشاً يف ضبل
ايٝكني عً ٢ايػو بـُا ُٖا ؾفتإ  ،بـد٬ف (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب)
اييت ٜه ٕٛفٗٝا َتعًل ايٝكني  -ايـُتٝكٔ  -ضابكاً عً ٢ايـُػهٛى ،بُٓٝا
ايؿفتإ قد تتعاؾسإ ٚقد ٜتكدّ ايٝكني ٚقد ٜتكدّ ايػو ،فاخلرب أقسب
د٫ي ً١عً( ٢قاعد ٠ايٝكني) َٓٗا عً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) .
يهٔ ٜـُهٓٓا ايك ٍٛبٛدٛد قسٜٓتني َٔ داخٌ ايـدرب تٛدبإ أقسب١ٝ
د٫ي ١ايـدرب عً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) ُٖٚ ،ا :
ايكس ١ٜٓا٭ٚىل :ظٗٛز قٛي٘( :)طفًُٝض عًٜ ٢ك٘ٓٝص يف ازاد٠
(قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) ٚيف اْ٫طبام عًٗٝا ٚ ،ذيو ٖ ٕ٫را ايتعبري
ظاٖس يف ٚدٛد ايٝكني بايفعٌ سني أَس ٙبايـُك ٓٞعًْ ، ٘ٝعري قٛي٘
( )يف اخلرب ايـُتكدّ :طإبٔ عً ٢ايٝكنيص ايعاٖس يف ٚدٛد ايٝكني
بايفعٌ سني أَس ٙبايبٓا ٤عً ٘ٝعُٚ ً٬ايطري ٚايـذس ٟعًٚ ٢فك٘ ضًٛناً.
ٚيف(قاعد ٠ايٝكني)ٜ ٫:كني بايفعٌ ساٍ ايػو ستَ٪ٜ ٢س بايـُكٞ
عً ٘ٝأَ٪ٜ ٚس بايبٓا ٤عً ٘ٝسطب احلدٜجني ٕ٫ ،ايٝكني فٗٝا اْعدّ ٚشاٍ
بطسا ١ٜايػو اي . ٘ٝبُٓٝا يف (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب)  :ايٝكني َٛدٛد
بايفعٌ شَٔ ايػو ايطازٚ ٨شَٔ اَ٫س بايبٓا ٤عً ٘ٝأ ٚايـُك ٞعً. ٘ٝ
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ْعِ قد خيدؽ يف ا٫ضتعٗاز بإٔ ظاٖس ايٝكني ٖ ٛايٝكني احلاؾٌ
ضابكاً ٚاير ٟنإ عً ٘ٝايػاىٚ ،يٝظ ي٘ ظٗٛز يف ايتٝكٍٔ ايفعً. ٞ
ٚف : ٘ٝإٕ َ٬سع ١ايٓـٓ يف مجًت٘ ا٭ٚىل :طَٔ نإ عًٜ ٢كنيص
تطاعد عًَ ٢ا ق ، ٌٝيهٔ ا٫ضتعٗاز ايـُدع ٢يف ايكس ١ٜٓا٭ٚىل َطتك٢
َٔ قٛي٘:طفًُٝض عًٜ ٢ك٘ٓٝصفإ اَ٫س بايـُك ٞعً ٢ايٝكني ٚايـذسٟ
عً ٘ٝايرَٛ ٖٛ ٟقٛع اَ٫س -ظاٖس يف ايٝكني ايـُٛدٛد بايفعٌ
ايـُٓشفغ سني ايـُك ٞعًٚ ٘ٝايـذس ٟعًٚ ٢فك٘  ،نطا٥س َٛقٛعات
ا٫سهاّ َٚتعًكاتٗا ٖ ٞظاٖس ٠يف ايٛدٛد ايفعً ، ٞأ ٚقٌ  :تتٛقف
فعً ١ٝايـشهِ ف ٘ٝعً ٢فعًٚ ١ٝدٛد ايـُٛقٛع أ ٚايـُتعًل خازداًٚ ،اَا
محًٗا عً ٢ايٛدٛد ايـُاق(ٞايٝكني ايطابل) ٚاير ٟشاٍ ٚاْعدّ
بطسٜإ ايػو اي - ٘ٝفٗرا حيتاز اىل ديٚ ٌٝاقض َ ٖٛٚ ،فكٛد .
ايكس ١ٜٓايجاْ : ١ٝظٗٛز قٛي٘ اي٬سل :طفإ ايٝكني ٜ ٫دفع بايػوص
عً ٢زٚا ١ٜازغاد ايػٝذ ايـُفٝد ،أ ٚقٛي٘ :طفإ ايػو ٜٓ ٫كض
ايٝكنيص عً ٢زٚا( ١ٜايـدؿاٍ)ٖٚ ،را بعاٖس ٙتعً ٌْٝ٭َس: ٙطفًُٝض
عًٜ ٢ك٘ٓٝصٚظاٖس يف إزاد ٠ايٝكني ايـُٛدٛد بايفعٌ ٖٚرا َٓطذِ
ًَٚتَ ِ٦ع (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) اييت ٜه ٕٛايٝكني فٗٝا َٛدٛداً
َـشفٛظاً شَٔ ايػو ايرٜ ٫ ٟدفع ب٘ ايٝكني أ ٚايرٜٓ ٫ ٟكض ايٝكني .
ٜ ٫ٚـُهٔ محٌ ايٝكني ٖٓا عً ٢ايٝكني ايطابل ايصا ٌ٥يٓٝطبل عً٢
(قاعد ٠ايٝكني) بًشاظ ظٗٛز تعبري احلدٜح دًٝاً يف ٚدٛد ايٝكني بايفعٌ
َٓٚع ايػازع أ ٚحتس ِٜدفع٘ بايػو أ ٚحتسْ ِٜكك٘ بايػو .
ٜتكاف اىل ٖاتٝـٔ ايكسٜٓـتٝـٔ ايعاٖستٝـٔ :اْ٘  ٫د٫ي ١ؾسٜـشـ ١يف
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مجً١طَٔ نإ عًٜ ٢كني فػوص يف اْ٫طبام عً( ٢قاعد ٠ايٝكني) نُا
قٚ ،ٌٝذيو ٬َ ٕ٫سع ١ايفا ٤يف قٛي٘ طَٔ نإ عًٜ ٢كني فػوص ٚإٕ
ناْت تفٝد ايرتتٝب  ،إ ٫اْٗا  ٫تفٝد (قاعد ٠ايٝكني) بايـدؿٛف ٫ٚ
ٜٓشؿس اْطبام ايتعبري عًٗٝا  ،بٌ اْطباق٘ عً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب)
َـُهٔ بٛقٛح ٚإٕ مل تٛدد ايكسٜٓتإ ايـُاقٝتإ ايـُتٓاضبتإ يف
اْ٫طبام عً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) د( ٕٚقاعد ٠ايٝكني) ْ .عِ ي ٛنإ
ايٓـٓ بؿٝاغ َٔ(١غو يف ْفظ َا تٝكٔ ب٘)  -أَهٔ إ ٜطتفاد َٓ٘
(قاعد ٠ايٝكني) َٓشؿساً فٗٝا ٚيٛدب محٌ ايٝكني يف ايتعبري اي٬سل
عً ٢ايٝكني ايطابل ايصا. ٌ٥
يهٓ٘ قاٍ  :طَٔ نإ عًٜ ٢كني فػوصأٚطفأؾاب٘ غوصأعِ َٔ
شٚاٍ ايٝكني  َٔٚبكاٚ ،٘٥بـُكتك ٢ايكسٜٓتني ايـُاقٝتني ٜـشٌُ عً٢
ايٝكني ايـُٓشفغ ايـُٛدٛد فعٚ ً٬ايـُتٓاضب َع (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب)
ٜٚؿري ايتعبري َع د٫ي ١ايرتتٝب ايعاٖس َٔ ايفا ٤يف قٛي٘  :طَٔ نإ
عًٜ ٢كني فػوص ْاظساً اىل ايـُٛازد ايػايبَ َٔ ١ؿادٜل ا٫ضتؿشاب
َٛ ٖٞٚازد تكدّٓ ايٝكني شَاْاً عً ٢ايػو َ ٫ٚ ،ـشرٚز ف ٘ٝإذ نجرياً َا
ٜعبٓس ا )( ١ُ٥٫عٔ غ ٧ٝبـُؿادٜك٘ ايػايبٖٚ ، ١هرا ايتعبري ايعسيف
ايـُشاٚز : ٟنجرياً َا ٜٓعس يٮفساد ايػايبٜٚ ١عبٓس بٗا عٔ ايػ٤ٞ
ايـُكؿٛد بٝاْ٘  ٫ٚاغهاٍ .
ٚاحلاؾٌ ؾش ١ايطٓد ٚٚقٛح ايد٫ي ١عً ٢ا٫ضتؿشاب ٫ٚ
َٛدب يإلطاي ،١فإ ٖر ٙا٫خباز تٓكِ بعكٗا َع بعض ٚتتك ٣ٛب٘
د٫يتٗا ٜٚصٜد ايعٗٛز ق ً٠ٛيف ايد٫ي . ١ثِ ْٓتكٌ يبشح :
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()19

ايـدرب ايطادع َ :هاتب ١ايكاضاْٚ ،ٞقد زٚا ٙايػٝذ ايطٛضٞ

بٗر ٙايؿٝاغ١طايٝكني ٜ ٫دخٌ ف ٘ٝايػو ،ؾِ يًسٚ ١ٜ٩افطس يًس١ٜ٩ص
دٛاباً عٔ َهاتب ١ايكاضاْ ٖٛٚ ٞيف ايـُدٚ ١ٜٓض٪اي٘ عٔ اي ّٛٝايرٟ
ٜػو ف َٔ ٘ٝغٗس زَكإ ٌٖ ٜؿاّ اّ ٫؟ ٚقد زٜٚت يف بعض نتب
ا٫ؾ: ٍٛطايٝكني ٜ ٫دخً٘ ايػوص  ٖٞٚؾٝاغ ١ثاْ ١ٝمل أددٖا يف
(ايتٗرٜبني) ٫ٚيف (ايٛضا ٫ٚ )ٌ٥يف (ايٛايف)ٚ ،ايعُد ٖٛ ٠ايٓـٓ
بؿٝاغت٘ ايـُٓكٛي ١يف نتب احلدٜح .
ٚضٓد ايػٝذ ايطٛض ٞاىل اؾٌ ايؿفاز ٚنتب٘ ؾشٝض ٚ ،ايؿفاز
ٜسٜٗٚا عٔ (عً ٞبٔ حمُد ايكاضاْٚ )ٞقد اختًفت اْ٫عاز يف تٛثٝك٘ أٚ
تكعٝف٘ ٚ ،ايعاٖس قب ٍٛزٚاٜت٘ إطُٓ٦اْاً ْاغ٦اً َٔ َ٬سع ١أَس: ٜٔ
()20

اَ٫س ا٭ :ٍٚق ٍٛايٓذاغٞ

عٓ٘(نإ فكٗٝاً َهجساً َٔ ايـشدٜح

فاقٖٚ)ً٬ر ٙدٗات سطٔ َٚدح دً ٌٝتٛدب ايٛثٛم بإخبازات٘ عٔ
ا٫سادٜح ايـُعؿَ ١َٝٛايـِ ٜجبت قعف٘ أ ٚنرب٘ يف ايسٚا ، ١ٜإ ٫إٔ
ايٓذاغ ٞتعكٍب ايعباز ٠ايطابك ١بكٛي٘ ( :غُص عً ٘ٝامحد بٔ حمُد بٔ
عٝطٚ ٢ذنس اْ٘ مسع َٓ٘ َراٖب َٓهسٜٚ )٠كسب دداً  :إٔ ٖرا ايػُص
َٓػأ تكعٝف غٝذ ايطا٥ف ١يًسدٌ  ،ثِ قاٍ ايٓذاغَ ٞعكٍباً عً ٢غُص
امحد اٜاٚ( : ٙيٝظ يف نتب٘ َا ٜدٍ عً ٢ذيو) ا ٟعًٚ ٢دٛد َراٖب
َٓهس ٠يف نتب٘ ايـشا ١ٜٚي٬سادٜح اييت ٜسٜٗٚا ٖٚ ،را ايتعبري َٔ
ايٓذاغٜ ٞؿًض دي ً٬ٝآخس أٜ٪َ ٚداً يٛثاق ١ايسدٌ ٚض ١َ٬زٚاٜت٘ ٖٛٚ
()19ايتٗرٜب:ز +159 :4ا٫ضتبؿاز:ز + 64 :2ايٛضا: ٌ٥ب َٔ3ابٛاب اسهاّ زَكإ :ح .13
( )20فٗسع ايٓذاغ : ٞزقِ ايرتمج. 669 : ١
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ايعُد ٠عٓدْا ٜ٪ٜٚ .د :ٙق ٍٛايػٝذ يف بعض نًُات٘ ()21بعد عدٓ ايسدٌ:
(عً ٞبٔ غري )٠يف أؾشاب اهلاد( :)(ٟثكٚ ، )١ايـُعٓ ٕٛاتـشادٙ
َع (عً ٞبٔ َـشُد بٔ غري )٠ايـُبشٛخ ٚفاقاً يـذُع َٔ ا٫عاظِ
(قدِٖ) فاْ٘ مل ٜتشكل ايتعدد  ٫ -يف ا٫ضِ  ٫ٚيف ا٫ثس  :اعين
ايسٚاٜات  -بٌ تعازف ا٫ختؿاز عٓد ايسدايٝني ٚغاع ب ِٗٓٝسرف
اضِ ا٫ب ْٚطب ١ايسدٌ اىل ددٓ ٙأ ٚعػريت٘ أ ٚددٓ ٙا٫عً. ٢
ٚيف قٜ : ٘٥ٛتعازض تكعٝف ايسدٌ بتٛثٝك٘ يف نًُات غٝذ
ايطا٥فٚ ،١يٝظ ٖرا  -يف زداٍ غٝدٓا ايطٛض -ٞبعصٜص  ،فٝطكط
تكعٝف ايػٝذ بايتعازض َع تٛثٝك٘ ٜٚ ،سدض ايتٛثٝل ايعاٖس َٔ نّ٬
ايٓذاغ ،ٞفإ َدس٘ ظاٖس دًٝاً يف ٚثاق ١ايسدٌ ٚض ١َ٬زٚاٜت٘ .
اَ٫س ايجاْ : ٞإٕ عُد ٠تكعٝف ايسدٌ أَسإ  :ا٭ :ٍٚغُص
(أمحد بٔ حمُد بٔ عٝط )٢عًٚ ٘ٝمساع٘ َٓ٘ َراٖب َٓهس. ٠
ٚايجاْ : ٞتكعٝف غٝذ ايطا٥ف ١ي٘ يف زداي٘ يف أؾشاب اهلادٟ
قاٍ ( :عً ٞبٔ حمُد ايكاضاْ ٞقعٝف اؾبٗاْٚ َٔ ٞيد َٛىل عبد اهلل
بٔ عباع َٔ آٍ خايد بٔ ا٫شٖس) .
ٜٚدفع٘  :أ : ً٫ٚاْ٘ َٔ ايكسٜب دداً ْ :ػ ٤ٛتكعٝف ايػٝذ َٔ
غُص (أمحد بٔ َـشُد بٔ عٝط )٢فاْ٘ عُد ٠ايتكعٝف ٫ٚبد َٔ
َ٬سعتٜ٘ ٫ٚ ،عٗس َٛدب آخس يتكعٝف٘ بعد تتبع أسٛاٍ ايسدٌ
ٚنًُات اعاظِ ايسدايٝني َٔ ا٭ٚاٚ ٌ٥ا٭ٚاخس .
( )21زداٍ ايطٛض - 417 : ٞطبع ١ايٓذف احملكك. ١
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٪ٜٚند : ٙاْ٘ ي ٛنإ يًػٝذ َٓػأ يًتكعٝف غري تكعٝف ابٔ
عٝط ٢ا٫غعس - ٟ٭غاز اي ٘ٝايٓذاغُٖٚ ٞا َتصاَ ٕ٬يف ايدزاض١
ٚا٫ط٬ع عً ٢اسٛاٍ ايسٚاٚ ٠نتب ايفٗازع ٚايسداٍ َ -ـُا ٜهػف
عٔ عدّ ٚدٛد َٓػأ آخس يًتكعٝف .
ٚثاْٝاً :إٕ غُص(أمحد) فْ ٘ٝاغ - ٧بـشطب تؿسٜـش٘ َٔ -مساع٘
َٓ٘ َراٖب َٓهسٚ ،٠ظاٖس ايعباز ٠مساع٘ بعض ايفتا ٣ٚأ ٚايعكا٥د
ايـُٓهس(َٔ ٠عً ٞبٔ حمُد ايكاغاْ )ٞفأٚدب غُص ٠فٜ ٫ٚ ، ٘ٝعٗس َٔ
عبازت٘ :ن ٕٛايػُص يف ٚثاقت٘ ٚؾدق٘ ٚؾشْ ١كً٘ يًسٚا ١ٜاييت ٖٞ
ايـذٗ ١ايـُُٗ ١يف قب ٍٛايسٚا - ١ٜا ٟزٚا. - ١ٜ
بٌ ٜـُهٔ ايك : ٍٛإٕ ظاٖس ايعبازْ ٠ػ ٤ٛايػُص َٔ مساع َراٖب
َٓهس ٖٞٚ ٠تعين مساع آزا ٤فاضد ٠بٓعس (أمحد بٔ حمُد بٔ عٝط)٢
ٚمل تٓعهظ عً ٢نتب٘ ٚأسادٜج٘ بػٗاد ٠ايٓذاغ. ٞ
ٚاحلاؾٌ ق ٠ٛايك ٍٛبكب ٍٛزٚا ١ٜايكاغآْٜٚ ٞتر ؾش ١ايسٚا١ٜ
ٚاعتباز ضٓدٖا ٚ .نُا اختًفت اْ٫عاز يف ايطٓد  -اختًفت اْعاز
ا٫ؾٛيٝني ايـُتأخس ٜٔيف د٫يتٗا  :فذعًٗا غٝدٓا اْ٫ؿاز( )22( ٟقد)ٙ
َٔ أظٗس ا٫خباز د٫ي ً١عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب ٚ ،دعًٗا ايـُشكل
ايٓاٝ٥ين (( )23قد )ٙخاي َٔ ً١ٝايعٗٛز يف ا٫ضتؿشاب .
ٜٚكع ايه ّ٬يف تكسٜب د٫يتٗا عً(٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب)ٚ ،حمٌ
ايػاٖد فٗٝا ٖ ٛؾدز ايسٚا: ١ٜطايٝكني ٜ ٫دخٌ ف ٘ٝايػوصٜ ٖٛٚعطٞ
( )22فسا٥د ا٫ؾ - 334 :ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطف. ٟٛ
( )23أدٛد ايتكسٜسات :ز. 57 : 4
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نرب ٣نًَ ٖٛ ١ٝـشٌ ا٫ضتد ٖٛٚ ٍ٫تعبري ٜػاب٘ بعض فكسات ؾشٝش١
شزاز ٠ايجايج:١طٜ ٫ٚدخٌ ايػو يف ايٝكني ٜ ٫ٚـدًط أسدُٖا باٯخسص
بٌ ُٖا تعبريإ َتشدإ يف ايًفغ ٚايـُعُٖٓٚ ٢ا َٔ َعدٕ ؾافٕ فازدٕ
ْٛٚزُ ضاطع ٚاسد .
ٚعدّ دخ ٍٛايػو يف ايٝكني عباز ٠تفٝد عدّ ْكض ايٝكني بايػو
ٚعدّ ا٫عتٓا ٤بايػو فاْ٘ ي ٛإعتٓ ٢بايػو فكد أدخٌ ايػو يف ايٝكني
ٚأعطا ٙسهُ٘ ٚخًط أسدُٖا باٯخس ٚ ،قد ْٗ ٞعٔ ذيو يف ؾشٝش١
شزاز ٠ايجايجٚ ١يف ٖرا ايـدرب ٚأزٜد َٓ٘ عدّ دعٌ ايٝكني َصامحاً
بايػو َٚدخ ً٫ٛفٖٚ ، ٘ٝرا ٖ ٛا٫ضتؿشاب .
ٚبتعبري ثإُ :طايٝكني ٜ ٫دخٌ ف ٘ٝايػوص ظاٖس ٙفعًٚ ١ٝدٛد
ايٝكني ٚفعًٚ ١ٝدٛد ايػو ٚإٔ ايٝكني ٜ ٫صاسِ بايػو ٜٓ ٫ٚكض ب٘،
فإ ْكض ايٝكني بايػو ايطاز ٨جيعٌ ايٝكني ايطابل َدخ ً٫ٛبايػو
آَ ٟكٛقاً ب٘ َٚصامحاً ب٘ ٪َٚثساً ف ٖٛٚ ٘ٝإعتداد بايػو ٚإعتٓا ٤ب٘
ٚإعطا ٤سهِ ايٝكني ي٘  -ا ٟيًػو ٖٚ -را َـُا ْٗت عٓ٘ ايسٚا. ١ٜ
ثِ إٕ ظاٖس احلدٜح إٔ دٓظ ايٝكني ٜ ٫دخٌ ف ٘ٝايػو ٜ ٫ٚأخر
ايػو سهِ ايٝكني -أٜ ٟكني ٚبأ ٟأَس ٕتعًل  -نإٔ ٜتعًل ايٝكني
بػعبإ أ ٚبسَكإ فإ ايٝكني ب٘ ٜ ٫دخٌ ف ٘ٝايػو ٜ ٫ٚأخر ايػو
ٚاستُاٍ شٚاٍ ايػٗس سهِ ايٝكني  ،ف٬بد َٔ ز ١ٜ٩اهلٜ ٍ٬كٓٝاً ست٢
ٜدخٌ ايٝكني اي٬سل يف ايٝكني ايطابل ٜٚبطً٘ ٜٓٚكك٘  ،فٗرا ايـشدٜح
ٜعط ٞيف ؾدز : ٙنرب ٣ا٫ضتؿشاب بٛقٛح .
ٚقد فسٓعت ايسٚا ١ٜعًٗٝا:طؾِ يًسٚ ١ٜ٩افطس يًس١ٜ٩صٖٚرا تفسٜع
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َـدؿٛف بايؿ ّٛأ ٍٚزَكإ ٚا٫فطاز أ ٍٚغٛاٍ ٚإٔ ايٝكني
ايطابل بعدّ دخ ٍٛزَكإ أ ٚعدّ دخ ٍٛغٛاٍ ٜ ٫دخٌ ف ٘ٝايػو
 استُاٍ دخٛهلُا -بٌ ُٜ ٫سفع ايٝد عٔ ٜكني ثبٛت غعبإ ٜٚكنيثبٛت زَكإ يـُذسد ايػو ٚاستُاٍ دخ ٍٛزَكإ أ ٚغٛاٍ  ،بٌ
ٜٓتعس ايـُهًف ٕٛايس : ١ٜ٩فاذا ز ٍ٬ٖ ٟ٩زَكإ ؾاّ ايـُطًُ،ٕٛ
ٚاذا ز ٍ٬ٖ ٟ٩غٛاٍ أفطس ايـُطًُٚ ٕٛإْتكض ايٝكني ايطابل بٝكني
٫سل ْاغ َٔ ٧ايس. ١ٜ٩
ٖرا ٖ ٛظاٖس ؾدز ايسٚاَ - ١ٜـشٌ ايػاٖدٚ -قد زبطٓا  -يف
ايـُ٬سعٚ ١ايفِٗ -بعض أسادٜجِٗ ببعض ٚفُٗٓا بعض نًُاتِٗ
ببعض آخسٚ ،نًٗا تٓبع َٔ َعدُٕ فازدٕ ٚتطتك ٧ٝبٓٛزُ ٚاسدٕ ٖٛٚ ،
فِٗ ٜعتُد فعًٚ ١ٝدٛد ايٝكني ٚفعًٚ ١ٝدٛد ايػو  ٖٛٚظاٖس ايتعبري
ايـُعؿٚ َٞٛظاٖس ايكك ١ٝايـشكٝك - ١ٝؾدز ايـدرب ٚاحلدٜح ٖٛٚ -
َعٜٓ ٢طابل ا٫ضتؿشاب أٜ ٚدٍ عًٚ ٘ٝعً ٢إعتبازًٜٚ ، ٙصَ٘ محٌ
ايتفسٜع :طؾِ يًسٚ ١ٜ٩افطس يًس١ٜ٩ص عً ٢اْ٘ َع ايٝكني بعدّ دخٍٛ
زَكإ ٜ ٫ـذٛش ايؿ ّٛإَ ٫ع ايسٜٓ ٫ٚ ١ٜ٩كض ايٝكني بػعبإ ٚعدّ
دخ ٍٛزَكإ إ ٫بٝكنيُ َجً٘ ساؾٌ َٔ ايسٜٓ ٫ٚ ١ٜ٩كض ايٝكني
بسَكإ ٚعدّ دخ ٍٛغٛاٍ إ ٫بٝكني َجً٘ ساؾٌ َٔ ايسٚ ، ١ٜ٩ايٝكني
ٚايػو َٛدٛدإ بايفعٌ ٜ ٫ٚـذٛش إدخاٍ ايػو  -استُاٍ دخٍٛ
ايػٗس  -يف ايٝكني ايطابل بعدّ دخٛي٘ .
ٖٚرا فِٗ ظاٖس َٔ ايسٚاَٛ ٫ ١ٜدب يسفع ايٝد عٓ٘ ٚا٫يتفات
اىل بعض ا٫غها٫ت اييت أٚزدت عً ٢ايسٚاٚ ١ٜعُدتٗا ث٬ث:١
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ا٫غهاٍ ا٭ :ٍٚأٚزد ٙايـُشكل اخلساضاْ( )24(ٞقدٚ،)ٙتٛقٝش٘:
اْ٘ يٝظ ايـُساد َٔ ايٝكني يف احلدٜح  :ايٝكني بعدّ دخ ٍٛغٗس
زَكإ أ ٚبعدّ دخ ٍٛغٗس غٛاٍ  ،بٌ ٜكسب ن ٕٛايـُساد َٓ٘ :
ايٝكني بدخ ٍٛغٗس زَكإ أ ٚايٝكني بدخ ٍٛغٗس غٛاٍ ٚاْ٘ ٫بد َٔ
ايٝكني يف ٚدٛب ايؿ ّٛأ ٚا٫فطاز  -أعين ايٝكني بس ١ٜ٩اهلُٖٚ - ٍ٬ا
ٜدٚزإ َداز ايٝكني بس ١ٜ٩اهلٜ ٫ٚ ، ٍ٬ـذٛش إدخاٍ ايػو يف ايٝكني
بإعطا ٤ايػو سهِ ايٝكني ٚ ،يرا فسع ( :)طؾِ يًسٚ ١ٜ٩افطس
يًس١ٜ٩ص تأنٝداً يـُفاد ايٓؿٛف( )25ايهجري ٠ايداي ١عً ٢اغرتاط ٚدٛب
ايؿٚ ّٛا٫فطاز بايٝكني ايٓاغ َٔ ٤٢ايس. ١ٜ٩
ٚاْـُا ٜساد ٖرا ايـُعٓ ٢بكس ١ٜٓايسٚاٜات ايهجري ٠ايداي ١عً ٢اْاط١
ٚدٛب ايؿٝاّ ٚا٫فطاز بايسٜٚ ١ٜ٩كني دخ ٍٛغٗس زَكإ ٜٚكني
دخ ٍٛغٗس غٛاٍطإذا زأٜتِ اهل ٍ٬فؿَٛٛاٚ ،اذا زأٜتُ ٙٛفافطسٚاص
طؾٝاّ غٗس زَكإ ٚيٝظ بايعٔصطإ غٗس زَكإ فسٜكَٔ ١
فسا٥ض اهلل ف ٬ت٪دٚا بايتعينص فتؿًض ٖر ٙايسٚاٜات اييت تـُٓٝط
ايؿٚ ّٛا٫فطاز بس ٍ٬ٖ ١ٜ٩غٗس زَكإ  ٍ٬ٖٚغٛاٍ  -قس ً١ٜٓعً٢
فِٗ ايسٚا ١ٜايـُبشٛث. ١
ٚس٦ٓٝر تؿبض ايسٚا ١ٜأدٓب ً١ٝعٔ ايد٫ي ١عً ٢ا٫ضتؿشاب ٚتدٍ
عً ٢اْاطٚ ١دٛب ايؿٚ ّٛا٫فطاز بايٝكني ٚايسٚ ١ٜ٩إٔ ايؿ ّٛفسٜك١
َٔ فسا٥ض اهلل ضبشاْ٘  ٫ت٪دٓ ٣بايػو ٚايعٔ ٚا٫ستُاٍ ،فٗ ٞتفٝد
( )24نفا ١ٜا٫ؾَ ٍٛع ساغ ١ٝاملػهٝين :ز. 298 : 2
( )25ايٛضا : ٌ٥ز : 7ب َٔ 3ابٛاب اسهاّ غٗس زَكإ .
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٫بد ١ٜسؿ ٍٛايٝكني بدخ ٍٛايػٗس ستٜ ٢ؿ ّٛأٜ ٚفطس ٚ ،تفٝد عدّ
دد ٣ٚاستُاٍ دخ ٍٛايػٗسَٚ ،عٓ ٢طايٝكني ٜ ٫دخٌ ف ٘ٝايػوص اْ٘
ٜ ٫عط ٢ايػو سهِ ايٝكني ٜٓ ٫ٚصٍٓ َٓصيت٘ ٚإ ايػو يف زَكإ ٫
ٜأخر سهِ ايٝكني ب٘ .
ٖٚرا ا٫غهاٍ ٜٓدفع بإٔ د٫ي ١ايسٚاٜات ايهجري ٠عً ٢اْاط١
ٚدٛب ايؿٚ ّٛا٫فطاز بايٝكني ٚايس ١ٜ٩د ٕٚايٚ ِٖٛايتعين د٫ي ٌ١تاَ١
 ٫زٜب فٗٝا ،يهٓٗا  ٫تؿًض قس ً١ٜٓؾازف ١يعاٖس ٖر ٙايسٚا ١ٜايـُطتدٍ
بٗا ٖٓا  -اعين ظٗٛز ؾدزٖا يف ايد٫ي ١عً ٢ا٫ضتؿشابٚ ،ذيو
يعدّ ٚدٛد قسَ ١ٜٓفطٓس ٠سانُ ١عًٖ ٢ر ٙايسٚاٚ ١ٜظاٖسٖا .
ٚبتعبري ثإُ  :إٕ د٫ي ١ايؿدز عً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) ٚاقش١
بربن ١ظٗٛز َٛقٛع ايكك ١ٝيف ايٛدٛد ايفعً ،ٞفإ ظاٖس سدٜج٘
(:)طايٝكني ٜ ٫دخٌ ف ٘ٝايػوص ثبٛت ايٝكني ٚايػو فعَٚ ،ً٬فاد
احلدٜح ٖ ٛإٔ دٓظ ايٝكني ٜ ٫دخٌ ف ٘ٝايػو ٜٓ ٫ٚكك٘ ٜ ٫ٚهٕٛ
َجً٘ ،بٌ ُٜعتٓ ٢بايٝكني فٝؿ ّٛيًسٜٚ ١ٜ٩فطس يًسٖٓ َٔٚ ١ٜ٩ا سؿٌ
ايتفسٜع يف ايـدرب ايػسٜف .
ٖٚرا ايـُعٓ ٢ايعاٖس ٜٓطبل عًَ ٢كٛي( : ١ايٝكني بػعبإ ٚعدّ
دخ ٍٛغٗس زَكإ ٜٓ ٫كض بايػو ٜ ٫ٚدخٌ فٜ ٫ٚ ٘ٝصامح٘ ٫ٚ
ٜأخر سهُ٘) ٚ ،اَا محٌ ايٝكني عً( ٢ايٝكني بدخ ٍٛغٗس زَكإ
اير ٟمل ٜأتٔ بعدُ ٚمل ٜـشؿٌ يف ايٓفظ ٚيٝظ ي٘ ٚدٛد فعً )ٞفٗرا
حيتاز اىل عٓا ٕ١ٜفا٥كٚ ٕ١د٫يٚ ٕ١اقش ٫ٚ ٕ١تؿًض ايسٚاٜات ايهجري ٠ديً٬ٝ
ؾازفاً  ،يعدّ تٛفسٖا عً ٢قس ١ٜٓسانَُ ١فطٓس ٠هلر ٙايسٚا ١ٜأ ٚؾازف١
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هلا عٔ ظاٖسٖا ست ٢ته٪َ ٕٛدٓ٪َ ١ٜدٓاٖا .
ٚاحلاؾٌ عدّ تـُاّ َا أفاد ٙيف (ايهفا )١ٜاغها ً٫عً ٢ظاٖس
ايسٚا ١ٜأ ٚظاٖس ؾدزٖا ايـُٛافل يبعض فكسات ؾشٝش ١شزاز ٠ايجايج،١
بٌ ُٖا ديَ ٕ٬ٝتشدإ يفعاً تكسٜباً َٚتعاقدإ عً ٢افاد ٠قاعد٠
ا٫ضتؿشاب ظاٖساً ٫ٚ ،تؿًض ايسٚاٜات ايهجري ٠ايـُػاز ايٗٝا يف
(ايهفا )١ٜدي ً٬ٝؾازفاً يعاٖس ٖر ٙايسٚاٚ ،١ٜايتفسٜع ٜفِٗ يف ق٤ٛ
ا٭ؾٌ ايـُفسٓع عًٚ ،٘ٝن ٕٛايفسع طؾِ يًسٚ ١ٜ٩افطس يًس١ٜ٩ص َػابٗاً
يـُكُ ٕٛتًهِ ايسٚاٜات ٜ ٫ؿًض ؾازفاً ٫ضُٝا َع اَهإ تطبٝك٘
تفسٜعاً عً ٢ؾدز ايسٚا ،١ٜنُا إ ذنس ؾاسب (ايٛضا )ٌ٥يًسٚا١ٜ
ايـُبشٛثَ ١ع تًهِ ايسٚاٜات ٜ ٫ؿًض ؾازفاً يعاٖسٖا عٔ ظٗٛز. ٙ
ا٫غهاٍ ايجاَْ :ٞا اضتػهً٘ ايـُشكل ايٓاٝ٥ين (( )26قد )ٙيف د٫ي١
ايسٚا ١ٜعً( ٢قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) بإٔ ايعاٖس َٔ قٛي٘(:)طايٝكني
ٜ ٫دخٌ ف ٘ٝايػوص ٖ ٛعدّ دخَ ٍٛتعًل ايػو يف َتعًل ايٝكني ،
بـُعٓ ٢إ غٗس زَكإ ايٛادب ؾٚ َ٘ٛإ  ّٜٛايعٝد ايٛادب ف٘ٝ
ا٫فطازٜ -عترب فُٗٝا ايٝكني ّٜٛٚ ،ايػو ايرَ ٖٛ ٟتعًل ايػو ٫
ٜدخٌ يف َتعًل ايٝكني ستٜ ٢جبت سهُ٘ ٚ .عًٜ ٘ٝهَ ٕٛفاد ٖرٙ
ايسٚا ١ٜعني َفاد ايسٚاٜات ايهجري ٠ايداي ١عً ٢اعتباز ايٝكني بدخٍٛ
غٗس زَكإ يؿ َ٘ٛأ ٚبدخ ٍٛغٗس غٛاٍ إلفطازٚ ، ٙته ٕٛايسٚا١ٜ
ادٓب ١ٝعٔ (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب) .
ٜٚدفع٘  :إ ايـشهِ ايـُٓؿٛف يف احلدٜح طايٝكني ٜ ٫دخٌ ف٘ٝ
( )26ادٛد ايتكسٜسات  :ز + 57 : 4فٛا٥د ا٫ؾ : ٍٛز.366 : 4
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ايػوص سهِْ ٚازدْ عًٚ ٢ؾف ٞايٝكني ٚايػو براتُٗا  ،فشًُُ٘ عً٢
ن ْ٘ٛسهُاً يـُتعًل ايٝكني ٚايػو ٜ -عين ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى -
خ٬ف ظاٖس ايـشدٜح ٜٚـشتاز ايـشٌُ عً ٘ٝإىل عٓا ١ٜخاؾٚ ١قس١ٜٓ
ٚاقشٚ ١يٝظ هلا ٚدٛد ٚأثس  ،فٜ ٬ؿض محٌ احلدٜح عً. ٘ٝ
بٌ اْ٘ ي ٛغككٓا ايطسف عٔ ٖرا ا٫غهاٍ ٚبٓٓٝا عً ٢إ َعٓ٢
قٛي٘(:)طايٝكني ٜ ٫دخٌ ف ٘ٝايػوصعدّ ادخاٍ َتعًل ايػو يف
َتعًل ايٝكني  :ا ٟادخاٍ اي ّٛٝايـُػهٛى ن َٔ ْ٘ٛزَكإ يف غٗس
زَكإ َ -تعًل ايٝكني ٖٚ -را ايفِٗ ٜكتك ٞدٛاش ا٫فطاز  ّٜٛايػو
آخس غٗس زَكإ ،٭ٕ ن َٔ ْ٘ٛغٗس زَكإ َػهٛناً فٚ . ٘ٝعٓد٥ر
نٝف ٜؿض تفسٜع قٛي٘( :)طٚافطس يًس١ٜ٩ص ٜ ٖٛٚدٍ عًٚ ٢دٛب
ؾ ّٜٛ ّٛايػو آخس غٗس زَكإ عً ٢قٛي٘( :)طايٝكني ٜ ٫دخٌ
ف ٘ٝايػو)؟ اذٕ ايؿشٝض تفطري قٛي٘(ع) :طايٝكني ٜ ٫دخٌ ف٘ٝ
ايػوصإ ٜٓ ٫كض ايٝكني بايػو ٚاْ٘ ٜ ٫ـذب ؾ ّٜٛ ّٛايػو آخس
غعبإ ٜ ٫ٚـذب ا٫فطاز  ّٜٛايػو آخس غٗس زَكإ بٌ ٜـذب
ؾ ،َ٘ٛيًٝكني ايطابل بعدّ ٚدٛب ؾ ّٜٛ ّٛايػو آخس غعبإ
ٚبعدّ ٚدٛب افطاز  ّٜٛايػو آخس غٗس زَكإ .
ٚاضتعُاٍ ايدخ ٍٛبـُعٓ ٢ايٓكض تاّ ؾشٝض فاْو تكٖ : ٍٛرا
ايديَ ٌٝدخٜ ٍٛعين َٖٓ ٛكٛض ٚ ،قد اضتعٌُ ايًفغ يف ؾشٝش١
شزاز ٠ايجايجٚ ، ١يعٌ ايٛد٘ يف ا٫ضتعُاٍ ٖ ٛإٔ دخ ٍٛغ ٤ٞيف غ٤ٞ
ٜٛدب إْتكاض ٚسدت٘ ٚتفسٓم أدصاٚ ٙ٤تفهٍو أبعاق٘ ايـُتؿً ١فٝهٕٛ
َٛدباً يٓكك٘ ٚقطع ٖ٦ٝت٘ ا٫تؿاي. ١ٝ
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ٖٚهرا َٛ ٫دب يسفع ايٝد عٔ ظاٖس ايؿشٝش ١٭دٌ :
ا٫غهاٍ ايجايحَ ٖٛٚ :ا أٚزد ٙبعض أدً ١ايعؿس (( )27قدَٔ )ٙ
أْ٘ َع بٓا ٤ايفكٗا( ٤زض) عًَٛ ٢قٛع ١ٝايٝكني يف ٚدٛب ايؿّٛ
ٚا٫فطاز بـُعٓ ٢ايبٓا ٤عً ٢أخر ايٝكني بدخ ٍٛزَكإ يف ٚدٛب
ايؿٚ ّٛعً ٢أخر ايٝكني بدخ ٍٛغٛاٍ يف ٚدٛب ا٫فطاز َ ٫ -ـذاٍ
ي٬ضتؿشاب أؾ ،ً٬إذ َع ايػو يف دخ ٍٛزَكإ ٜعًِ اْتفا٤
َٛقٛع ايـشهِ ايػسع - ٞايٝكني بدخ ٍٛزَكإ -فًٝصَ٘ ايعًِ باْتفا٤
احلهِ َ ٫ٚعٓ ٢ي٬ضتؿشاب س٦ٓٝر َع ايعًِ بعدّ احلهِ .
ٜٚدفع٘  :أ : ً٫ٚإ ٖرا اخلرب ايـُبشٛخ ؾادز قبٌ سؿ ٍٛايتباْٞ
ايفكٗاٜ ٫ٚ ٞ٥ؿًض ايتباْ ٞايفكٗا ٞ٥ايـُـتأخس ؾازفاً يعٗٛز ايـدرب
ايـُتكدّ يف سذ ١ٝا٫ضتؿشاب ٚ،يٝظ ايتباْ ٞبأععِ غأْاً َٔ ا٭خباز
ايهجري ٠اييت ؾسٓح ايـُباسح (قدْ )ٙفط٘ بأْٗا  ٫تؿًض قس ً١ٜٓؾازف١
يًسٚا ١ٜايـُبشٛث ١عٔ ظٗٛزٖا يف (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب)  ،فسادع .
ٚثاْٝاً  :إٕ يـٗرا ايـدرب ؾدزاً ظاٖساً يف اعتباز ا٫ضتؿشاب ٚيف
ايد٫ي ١عً ٢ؾشت٘ ٚغسعٝت٘ٚ ،ظٗٛزْ ٙاغ َٔ ٧ظٗٛزطايٝكنيص يف
ثبٛت٘ فعٚ ً٬تـشكك٘ خازداً ٖٚ،را ًٜتَ ِ٦ع ازاد ٠غسع ١ٝا٫ضتؿشاب
َٔ ايـشدٜحٚ ،ي٘ تفسٜع طؾِ يًسٚ ١ٜ٩افطس يًس١ٜ٩ص ًَ ٖٛٚتَ ِ٦ع
اضتعٗاز سذ ١ٝايكاعد ٠نُا أفاد غٝدٓا ا٭ععِ

()28

(قد :)ٙإ تفسٜع

حتدٜد ٚدٛب ايؿٚٚ ّٛدٛب ا٫فطاز عً ٢ز ٍ٬ٖ ١ٜ٩زَكإ ٍ٬ٖٚ
(َٓ )27تك ٢ا٫ؾ: ٍٛز. 122 : 6
( )28فسا٥د ا٫ؾ - 334 :ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطف. ٟٛ
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غٛاٍ ٜ ٫طتك ِٝإ ٫اذا أزٜد عدّ دعٌ ايٝكني ايطابل َدخ ً٫ٛبايػو
َٚصامحاً ب٘ ٖٚ،را ٖ ٛا٫ضتؿشاب  ،فايؿدز ٚاير ٌٜيف ٖرا ايـدرب
تاّ ايعٗٛز ٚاقض ايتفسٜع ٚ .س٦ٓٝر اَٛ ٟدب يسفع ايٝد عٔ ايعاٖس
٭دٌ زٚاٜات أ ٚبٓا ٤فكٗا ٞ٥قد ٜستبط ببعض فكسات ايـدرب ايػسٜف
ٚقد ٜ ٫ستبط دداً  ،فًَ ٬صّ يـشًُ٘ عًٗٝا َٔ د ٕٚقسٚ ١ٜٓاقش ١عً٢
ؾسف ايسٚا ١ٜعٔ ظاٖسٖا أ ٚعً٬َ ٢سع ١ايتباْ ٞايفكٗاٖٛٚ ٞ٥
َتأخس سدٚثاً عٔ ؾدٚز ايسٚا ،١ٜبٌ ٜـُهٔ ايك : ٍٛإٕ ايتفسٜع ٜـُٓع
َٔ محٌ ايفسع عً ٢غري ايـُعٓ ٢ايعاٖس َٔ ؾدز ايسٚا. ١ٜ
َٚـدتؿس ايك :ٍٛايفِٗ ايٛاقض يًسٚا ١ٜبًشاظ ظاٖس ؾدزٖا
ٚبًشاظ ؾش ١ايتفسٜع بايتكسٜب ايـُتكدّ ٜ ٫دع َـذا ً٫يًتػهٝو يف
د٫ي ١ايسٚا ١ٜعً ٢ا٫ضتؿشاب  ،فٗ ٞزٚاَ ١ٜعترب ٠ايطٓد ٚاقش١
ايد٫يٚ ١ايـُطابكَ ١ع (قاعد ٠ا٫ضتؿشاب)ٚ،ي ٛاضتكس ايػو يف
ؾدز فك ٕ٘ٝنفت ؾشاح شزاز ٠ايج٬ث ١ديٚ ً٬ٝاقشاً ٚ ،ذمٔ ْ ٫ـذد
َـش ً٬يًػو ٚي ٛبـكعف دزدات٘ ٚ ،ايـشُد هلل عً ٢نٌ ساٍ .
ٖر ٙايسٚاٜات ٖ ٞعُد ٠أخباز ا٫ضتؿشاب َٔ سٝح اط٬م
يفعٗا ٚعَُ ّٛفادٖا  َٔٚسٝح ؾ٬سٝتٗا دي ً٬ٝعً ٢سذ١ٝ
ا٫ضتؿشاب عً ٢ا٫ط٬م  ٖٞٚ ،أخباز َطتفٝك ١ايعدد ؾشٝش١
ايطٓد تاَ ١ايد٫ي ١عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب بٌ عً ٢إَكا ٤ايـذسٟ
ايعك ٞ٥٬عً ٢ا٭خر بايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابكَٚ ،١ع ٚقٛح ايد٫ي١
ٚتـُاّ ايطٓد  ٫ذمتاز اىل ع٬ز غٝدٓا ا٫ععِ((:)29ايتذابس ٚايتعاقد)
( )29فسا٥د ا٫ؾ - 334 :ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطف. ٟٛ

( .................................................. )114بػس ٣ا٫ؾ / ٍٛز11

قاٍ (قدٖ( :)ٙر ٙمجًَ ١ا ٚقفت عً َٔ ٘ٝا٫خباز ايـُطتدٍ بٗا
ي٬ضتؿشابٚ ،قد عسفت عدّ ظٗٛز ايؿشٝض َٓٗا ٚعدّ ؾش١
ايعاٖس َٓٗا فًعٌ ا٫ضتد ٍ٫بايـُذُٛع باعتباز ايتذابس ٚايتعاقد) .
ٚفُٝا أفاد (قد )ٙاغهاٍ َٓٚع  ،فإ قعف ايطٓد ٜـُهٔ دربٙ
بػٗس ٠ا٫ضتٓاد عً ٢قَ ٍُٛػٗٛزُ ٜ ٫ٚبعد ايتصاَ٘ (قد )ٙب٘ ،يهٔ
قعف ايد٫ي ٫ ١تـذرب ٙغٗس ٠ايد٫يٚ ١ايفِٗ ٜٚ ،بعد إيتصاَ٘ ب٘ نُا
سكٍكٓاٚ ٙفاقاً يًُػٗٛز ٚ -يعً٘(قدٚ ، - َِٗٓ)ٙذمٔ زفكٓا درب ايطٓد
ايكعٝف بايػٗس ٠نُا زفكٓا درب ايد٫ي ١ايكعٝف ١بايػٗس. ٠
ٚثـُ ١زٚاٜات خاؾ ١قد ٜطتػعس َٓٗا أٜ ٚطتعٗس ا٫ضتؿشاب
ٚي ٛبعد إيػا ٤خؿٛؾ ١ٝايـُٛزد ْتعسض هلا تبعاً يًك(ّٛزض) : ٖٞٚ
ايسٚا ١ٜا٭ٚىل َ ٖٞٚ :ا زٚا ٙايػٝذ يف (ايتٗرٜبني) بطٓد َعترب
عٔ عبد اهلل بٔ ضٓإ ( ٖٞٚ ،)30تـشه ٞض٪ا َٔ ً٫ايؿادم( :)أْا
أعري ايرَ ٞثٛبٚ ٞاْا أعًِ اْ٘ ٜػسب اخلُس ٜٚأنٌ حلِ اخلٓصٜس فريدٓٙ
عً ٓٞفأغطً٘ قبٌ إ أؾً ٞف ٘ٝ؟ قاٍ( :)طؾٌٓ ف ٫ٚ ٘ٝتػطً٘ َٔ
ذط٘  ،ف ٬بأع
ادٌ ذيو فاْو أعست٘ اٜا ٖٛٚ ٙطاٖس ٚمل تطتٝكٔ أْ٘ ْـ ٓ
ذط٘ص ٖٚ .ر ٙايسٚا ١ٜد٫يتٗا ٚاقش١
إ تؿً ٞف ٘ٝست ٢تطتٝكٔ اْ٘ ْـ ٓ
عً ٢اضتؿشاب ايطٗاز ٠ايـدبج ١ٝبربن ١ايتعً ٌٝايـُتعكب يسخؿ١
ايؿ ٠٬يف ايجٛب ايـُعاز يًرَ َٔ ٞد ٕٚغطٌ سٝح قاٍ (:)
ذط٘ ف ٬بأع إ تؿًٞ
طفاْو أعست٘ اٜا ٖٛٚ ٙطاٖس ٚمل تطتٝكٔ اْ٘ ْـ ٓ
ف ٘ٝست ٢تطتٝكٔ اْ٘ ْـذٓط٘ص ،فاْٗا تدٍ بٛقٛح عً ٢إ ايٛد٘ يف
()30ايتٗرٜب :ز :2ح +1495ا٫ضتبؿاز:ز:1ح+1497ايٛضا:ٌ٥ز:2ب َٔ 74ابٛاب ايٓذاضات.
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طٗاز ٠ايجٛب ٖ ٛإعطا ٙ٩اٜا ٙطاٖساً ٜكٓٝاً ٚعدّ ٜك٫ ٘ٓٝسكاً بتٓذٓط٘،
فٜٗ ٛعًِ بطٗاز ٠ثٛب٘ ضابكاً ٚسني إعازت٘ ٜٚػو يف شٚاٍ طٗازت٘
٫سكاً ٚبعد إعازت٘ ٚيرا سهِ ( )بطٗازت٘ ٚدٛاش ايؿ ٠٬فَٔ ٘ٝ
د ٕٚساد ١اىل غطً٘ ٚتطٗري َٔ ٙايـدبح ايـُشتٌُ .
ٖٚر ٙايؿشٝشٚ ١اقش ١ايد٫ي ١عً ٢اضتؿشاب ايطٗاز ٠ايـدبج١ٝ
ٚ ٖٞٚازد ٠يف خؿٛف ايطٗاز ٠ايـُتٝكٓ ١ضابكاًَ ايـُػهٛن٫ ١سكاً٫ٚ ،
ٜبدَٗٓ ٚا قسٚ ١ٜٓاقشَ ١ؿشٓش ١يًتعدَٛ َٔ ٟزدٖا ايـداف اىل
عُ ّٛايـُٛازدٜ ٫ٚ ،ـذد ٟدع(٣ٛعدّ ايك ٍٛبايفؿٌ) يًتعُ، ِٝ
قاٍ غٝدٓا ا٫ععِ(ٜ ٫ٚ( :)31بعد عدّ ايك ٍٛبايفؿٌ بُٗٓٝا ٚبني
غريٖا) ٜعين غري ايطٗازَ( ٠ـُا ٜػو يف ازتفاعٗا بايسافع) ٚذيو
٫ستُاٍ ٚدٛد خؿٛؾ ١ٝيف ايطٗاز ٠تدع ٛيًبٓا ٤عً ٢ايطٗاز٠
ايـُتٝكٓ ١ايطابكٖٚ ١ر ٙايـدؿٛؾَٓ ١ٝتف ١ٝيف غريٖا .
ايسٚا ١ٜايجاَْ : ١ٝا زٚا ٙايػٝذ ايهًٝين يف (ايهايف) بطٓد َعترب اىل
بهري عٔ ايؿادم( :)طاذا اضتٝكٓت اْو قد أسدثت فتٛقأٚ ،اٜاى
إ تـشدخ ٚق ّ٤ٛأبداً ست ٢تطتٝكٔ أْو قد أسدثتص

()32

.

ٖٚر ٙايسٚا ١ٜد٫يتٗا ٚاقش ١عً ٢اضتؿشاب ايطٗاز ٠ايـشدث١ٝ
سٝح َٓعت عٔ إسداخ ايٛقَ ٖٛٚ -٤ٛتٝكٔ َٔ ٚدٛد ٙفع - ً٬ست٢
ٜتٝكٔ اْ٘ قد أسدخ َ ٖٞٚـدتؿ ١بـُٛزدٖا ايـداف ٚتفٝد إٔ ٜكني
ايٛقٜٓ ٫ ٤ٛكض إ ٫بٝكني ايـشدخ  ،أٜٓ ٫ ٟكض باستُاٍ احلدخ ،
( )31فسا٥د ا٫ؾ - 334 :ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطف. ٟٛ
()32ايهايف  :ز : 33 : 3ح + 1ايٛضا :ٌ٥ز :1ب َٔ 44ابٛاب ايٛق :٤ٛح.1
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ْ ٖٞٚعري ؾشٝش ١شزاز ٠ايعاَ ١ايٓاٖ ١ٝعٔ ْكض ايٝكني بايػو
ٚاحلاؾس ٠يٓكض ايٝكني بايٝكني ٚٚ ،د٘ ايػب٘  :اْـشؿاز َػسٚع١ٝ
ايٓكض(بٓكض ايٝكني بايٝكني)طٚاْـُا تٓكك٘ بٝكني آخسص ٚإٕ إختًفا
َٔ سٝح خؿٛف ايـُفاد يف ؾشٝش ١بهري  -ايطٗاز ٠ايـشدث- ١ٝ
ٚعُ ّٛايـُفاد يف ؾشٝش ١شزاز. ٠
ٜ ٫ٚـُهٔ ايتعد ٟيف ٖر ٙايسٚا ١ٜعٔ َٛزدٖا ايـداف اىل تـُاّ
ايـُٛازد  ،يعدّ ايػاٖد أ ٚايكس ١ٜٓعً ٢ايتعُ ِٝأ ٚعدّ ايفؿٌ ،
فتؿًض ٖر ٙايسٚاٚ ١ٜايسٚا ١ٜايطابكٜ٪َ ١دتني ٭دي ١ا٫ضتؿشاب
ٚأخباز ٙايعاَٚ . ١ثـَُ ١ـذُٛع ١زٚاٜات  ٖٞٚبـُكاَني ث٬ث: ١
ايسٚا ١ٜايجايجَ :١ا زٚا ٙايػٝذ ايطٛض ٞيف(ايتٗرٜب)بطٓد ٙاىل عُاز
ايطاباط ٞعٔ ايؿادم(:)طنٌ غْ ٤ٞعٝف ست ٢تعًِ اْ٘ قرز فاذا
عًُت فكد قرزَٚ ،ا يـِ تعًِ فًٝظ عًٝو)

()33

ٚيف ضٓدٖا اغهاٍ

ْب ٘ٓٓٝقسٜباً ٚ ،ا٫طُٓ٦إ ايػدؿ ٞعً ٢ؾدٚزٖا ٚؾش٪َ ١داٖا .
ايسٚا ١ٜايسابعَ : ١ا زٚا ٙايػٝدإ ايهًٝين ٚايطٛض ٞيف (ايهايف)
(ٚايتٗرٜب)(ٚ)34ضٓدُٖا ٜ ٫ـدً َٔ ٛاغهاٍْٚ ،ـٓ احلدٜح :طايـُا٤
نً٘ طاٖس ستٜ ٢عًِ اْ٘ قرزص ٚا٫طُٓ٦إ ايػدؿ ٞبؿش٪َ ١داٖا .
ايسٚا ١ٜاخلاَط :١طنٌ غ ٖٛ ٤ٞيو س ٍ٬ست ٢تعًِ اْ٘ سساّ
بع ٘ٓٝفتدع٘ َٔ قبٌ ْفطوص(ٚ)35ضٓد ٖرا احلدٜح ٚي٘ أسادٜح
( )33ايتٗرٜب :ز :284 :1ح +832ايٛضا : ٌ٥ز:2ب َٔ 3 7ابٛاب ايٓذاضات :ح. 4
()34ايهايف :ز : 1 :3ح +3+ 2ايتٗرٜب:ز :1ح + 215ايٛضا :ٌ٥ز :1ب  َٔ1ابٛاب املا ٤املطًل .
()35ايهايف :ز +313 :5ايتٗرٜب:ز :7ح + 989ايٛضا :ٌ٥ز :12ب َٔ4ابٛاب َا ٜهتطب:ح. 4
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أخٛات َجً٘  ٖٞٚداي ١عً ٢اؾٌ ايـشٌٓ ،قد تعسٓقٓا يطٓدٖا َفؿً٬
يف اسادٜح ايرباَٛ ٫ٚ ٠٤دب يإلعاد. ٠
ٖر ٙايـُذُٛع َٔ ١ايسٚاٜات فٗٝا غا ١ٜطست ٢تعًِص ٌٖ تهٕٛ
قٝداً يـُٛقٛع ايـشهِ أ ٚيرات ايـشهِ أ ٚغا ١ٜؾسف ٫ ١دخٌ هلا
بايـشهِٚ ،يرا ٚقع بني ا٭ؾٛيٝني ا٭ٚاخس ايهٚ ّ٬اخلؿاّ يف َفاد
ٖر ٙا٫سادٜح ٚ ،ا٫قٛاٍ أ ٚايـُشتُ٬ت يف َفادٖا ضبعٚ ، ١بعكٗا
تتكُٔ د٫يتٗا عً ٢ا٫ضتؿشاب ٚ ،ايٛاقض يف ايرٖٔ د٫يتٗا عً٢
دعٌ ايطٗاز ٠ايعاٖس ١ٜيهٌ غٚ ٤ٞيًُاٚ ٤دعٌ ايـشً ١ٝايعاٖس ١ٜيهٌ
غ - ٤ٞطٗازٚ ٠سًَ ١ٝػٓٝا ٠بـُعسف ١ايـد٬ف ٚ .ايـُشتُ٬ت ايطبع١
ايـُطسٚس ١يف َفاد ا٫سادٜح ايج٬ث: ٖٞ ١
ا٭ : ٍٚاْٗا تتهفٌ دعٌ ايطٗاز ٠ايٛاقع ١ٝيًُا ٤أ ٚيهٌ غ٤ٞ
بعٓٛاْ٘ ا٭ٚيَ ٞكٓٝداً بعدّ ايعًِ بٓذاضت٘ ٚ ،دعٌ ايـشً ١ٝايٛاقع ١ٝيهٌ
غَ ٤ٞكٓٝداً بعدّ ايعًِ بـشسَت٘  ،فٝهَ ٕٛفادٖا سهُاً ٚاقعٝاً َػ٢ٓٝ
بايعًِ ٚ ،ايػا ١ٜطسٜل َـشض ناغف عٔ سؿ ٍٛايـُػٚ ٢ٓٝعسٚق٘،
فهٌ غ - ٤ٞإَ ٫ا خسز بدي ٌٝخاف ٖٛ -طاٖس ٚسٚ ٍ٬اقعاً ست٢
تعسق٘ ايٓذاض ١أ ٚايـشسَٖٚ ، ١را ايٛد٘ ٚايفِٗ ٜعٗس َٔ ايػٝذ
ايبشساْ( ٞقد. )36( )ٙ
ٜٚـُهٔ تك ١ٜٛا٫ضتد ٍ٫هلرا ا٫ستُاٍ بـُا قاي٘ ايػٗٝد ايؿدز
(قد)ٙ

()37

ٚ( :قد ٜكسٓب ٖرا ايـُدٓع ٢بإٔ ايتكابٌ يف احلدٜح بني

( )36احلدا٥ل ايٓاقس: ٠ز. 136: 1
(َ )37ا بني ايكٛضني عباز : ٠حبٛخ يف عًِ ا٫ؾ : ٍٛز. 108 : 6
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نًُيت ْعٝف ٚقرز) ٖٚهرا ايتكابٌ بني نًُيت طاٖس ٚقرز ٚ ،بني
نًُيت سٚ ٍ٬سساّ يف احلدٜجني اٯخسٜ( ٜٔكتك ٞإزادَ ٠عٓٚ ٢اسد
َُٓٗا ٚ ،سٝح اْ٘  ٫اغهاٍ يف ازاد ٠ايكراز ٠ايٛاقع َٔ ١ٝاير )ٌٜيف
سدٜح ايٓعافٚ ١ايطٗازٚ ،٠ازاد ٠ايـشسَ ١ايٛاقع َٔ ١ٝذ ٌٜسدٜح
احلً ( ١ٝفرياد بهًُْ ١عٝف  :ايٓعٝف ايٛاقع ٞاٜكاً)ٜٚساد بهًُ ١طاٖس:
ايطاٖس ٚاقعاً ٜٚ ،ساد بهًُ ١س : ٍ٬ايـش ٍ٬ايٛاقع. ٞ
ٚأخر ايعًِ غاٚ ً١ٜطسٜكاً اىل ايٛاقع ي٘ ْعا٥س يف ايكسإٓ ٚايطْٓ ١عري
غ َسبُٛا سَتَٖ َٜ ٢تبَ َٖٔٝيهُِِ ايْدَِٝطُ ا٭بَِٝضُ َِٔٔ
قٛي٘ تعاىل  :طَٚنًُُٛا َٚا ِ
ذسَص ايبكس ،187 : ٠فإ زخؿ ١ا٫نٌ ٚايػسب
ايْدَِٝطٔ ا٭ضِ َٛدٔ َِٔٔ ايْف ِ
سهِ ٚاقعَ ٞػ ٢ٓٝبطًٛع ايفذسٚ ،ايتبني ٚاْ٫هػاف اير ٖٛ ٟغا١ٜ
ايسخؿ ١ايٛاقع ٖٛ - ١ٝطسٜل َـشض يطًٛع ايفذس ايرَٛ ٖٛ ٟقٛع
سسَ ١ا٫نٌ ٚايػسب  ٫ٚ ،دخٌ يًتب ٖٛٚ - ٔٓٝطسٜل َـشض ٚناغف
ؾسف عٔ َٛقٛع ايـشهِ  ٫ٚ -أثس ي٘ يف اؾٌ ايـشهِ ٚايسخؿ. ١
ْٚعري قٛي٘(:)طؾِ يًسٚ ١ٜ٩افطس يًس١ٜ٩ص

()38

فإ ايس - ١ٜ٩عً٢

استُاٍ َطسٚح يف فِٗ ايـشدٜح -غا ١ٜؾسفٚ ١طسٜل َـشض ناغف
عٔ دخ ٍٛايػٗس اجلدٜد  -ايـُٛقٛع ايٛاقع ٞايـُٛدب يًؿٝاّ أٚ
ي٬فطازٚ -يٝظ يًس ١ٜ٩أثس ٚدخاي ١يف ايـشهِ بٛدٛب ايؿٝاّ أٚ
ا٫فطاز َٛ ٫ٚقٛع ١ٝيًس ٫ٚ ١ٜ٩يًتب ٔٓٝيف آ ١ٜا٫نٌ ٚايػسب .
اإلستُاٍ ايجاْ :ٞإٕ ايسٚاٜات تتهفٌ دعٌ ايطٗازٚ ٠ايـشً١ٝ
ايعاٖس ١ٜيهٌ غٜ ٤ٞػو يف طٗازت٘ أٜ ٚػو يف سًٝت٘  ،فٝهَ ٕٛفادٖا
( )38ايٛضا : ٌ٥ز : 7ب َٔ 3ابٛاب اسهاّ غٗس زَكإ .
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بٝإ قاعد ٠ايطٗازٚ ٠قاعد ٠ايـشًٖٚ ، ١ٝرا ا٫ستُاٍ ٜبتين عً ٢دعٌ
ايعًِ بايٓذاض ١أ ٚبايـشسَ ١قٝداً يًُٛقٛع د ٕٚايـُشُٚ ٍٛنأْ٘ قاٍ :
(نٌ غ ٤ٞتعًِ ْـذاضت٘ طاٖس)(نٌ غ ٤ٞمل تعًِ سسَت٘ س٫ٚ )ٍ٬
ٜبعد ظٗٛز ا٫سادٜح يف ن ٕٛايػا١ٜطست ٢تعًِص قٝداً يـُٛقٛع
احلهِ طنٌ غ ، ٤ٞايـُا٤ص فإ ايعًِ طسٜل َـشض ٚغا ١ٜناغف ١عٔ
ايـُٛقٛع ٚاْ٘ َكٝد بعدّ ايعًِ  ،فاذا سؿًت ايػاٚ ١ٜتـشكل ايعًِ
اْتف ٢ايـُٛقٛع ٚشاٍ ايـشهِ ططاٖس ،سٍ٬ص .
ٚقد ْطب ٖرا ا٫ستُاٍ اىل َػٗٛز ايفكٗاٚ ٤قد قٓٛا ٙايـُشكل
ايٓاٝ٥ين (قد )ٙيف َـذًظ بـشج٘ ٚقاٍ عٔ ٖر ٙا٭خبازٚ( :ايـُعسٚف
اْٗا َـدتؿ ١بكاعد ٠ايـشٌ أ ٚايطٗازٚ ، ٠أدٓب ١ٝعٔ بٝإ ايـشهِ
ا٫ضتؿشابٚ ٞايـشهِ ايٛاقع. )39( ) ٞ
ايجايح  :اْٗا تتهفٌ دعٌ ا٫ضتؿشاب يتهفًٍٗا ظاٖساً بٝإ طٗاز٠
نٌ غٚ ٤ٞسً ١ٝنٌ غ ٤ٞسهُاً ٚاقعٝاً َطتُساً اىل شَٔ ايعًِ باحلسَ١
أ ٚبايٓذاض ،١ا ٟنٌ غ ٤ٞثبت َٔ اخلازز طٗازت٘ ا ٚسًٝت٘ ٚاقعاً
تطتُس طٗازت٘ أ ٚسًٝت٘ اىل شَٔ ايعًِ بٓذاضت٘ أ ٚبـشسَت٘  ،فٝذب
ايـُك ٞعً ٢طبل احلاي ١ايطابك ١ايـُتٝكٓ َٔ ١ايطٗاز ٠أ ٚايـشً. ١ٝ
اإلستُاٍ ايسابع  :اْٗا تتهفٌ بٝإ احلهِ ايٛاقعٚ ٞاحلهِ
ايعاٖس ٟبايطٗازٚ ٠ايـشً ،١ٝبإٔ ٜه ٕٛايـُعٓ: ٢إٕ نٌ غَ ٤ٞعسٚف
ايعٓٛإ ٚا٫ضِ طاٖسْ بطٗازٚ ٠اقعٚ ١ٝس ٍْ٬بـشًٚ ١ٝاقعٚ ١ٝإ نٌ
غَ ٤ٞػهٛى ايعٓٛإ طاٖسْ بطٗاز ٠ظاٖسٚ ١ٜس ٍْ٬بـشً ١ٝظاٖس١ٜ
( )39ادٛد ايتكسٜسات :ز. 59: 4
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 ٖٛٚسهِ َػ ٢ٓٝبايعًِ فٝه ٕٛايعًِ بايٓذاض ١أ ٚبايـشً ١ٝزافعاً
يـُٛقٛع ايطٗازٚ ٠ايـشً ١ٝايعاٖس. ١ٜ
اخلاَظ  :اْٗا تتهفٌ بٝإ ايـشهِ ايعاٖسٚ ٟا٫ضتؿشاب بإٔ
ٜدٍ ايؿدز عً ٢طٗاز ٠ا٫غٝاٚ ٤سًٍٝتٗا بعٓٛإ أْٗا َػهٛن ١ايطٗاز٠
اَ ٚػهٛن ١ايـشًٍٜٚ،١ٝدٍ اير ٌٜعً ٢بٝإ إضتُساز احلهِ بايطٗاز ٠أٚ
ايـشً ١ٝاىل شَٔ ايعًِ بايـد٬ف  -ايٓذاض ١أ ٚايـشسَ -١فهٌ غ٤ٞ
َػهٛى طاٖس ٚسٜٚ ٍ٬طتؿشب سهُ٘ ٖرا ٜٚطتُس ست ٢تعًِ
ْـذاضت٘ أ ٚسسَت٘ فٓٝكطع احلهِ ايعاٖسٖٚ ،ٟرا ايٛد٘ ٚايفِٗ إيتصَ٘
ايـُشكل احلا٥س. )40( ٟ
ايطادع  :اْٗا تتهفٌ بٝإ ايـشهِ ايٛاقع ٞبايطٗاز ٠أ ٚبايـشً١ٝ
ٚبٝإ قاعد ٠ا٫ضتؿشاب بإٔ ٜدٍ ؾدزٖا عً ٢طٗاز ٠ا٫غٝا ٤أٚ
سًٍٝتٗا بعٓاٜٗٓٚا ا٫ي ١ٝنايـُاٚ ٤ايرتاب ٚغريُٖا إَ ٫ا أخسد٘ ايديٌٝ
َجبتاً يـشسَت٘ يف ْفط٘ أْ ٚـذاضتٜ٘ٚ ،دٍ ذًٜٗا عً ٢اضتُساز ايـشهِ
ايٛاقع ٞبايطٗاز ٠أ ٚبايـشً ١ٝيف ظسف ايػو ٚشَاْ٘ اىل شَٔ ايعًِ
باخل٬فٖٚ ،را ايٛد٘ ٚايفِٗ ٜعٗس َٔ ايـُشكل اخلساضاْ(ٞقد.)41()ٙ
ايطابع  :اْٗا تتهفٌ بٝإ ايـشهِ ايٛاقع ٞبايطٗاز ٠أ ٚبايـشً١ٝ
ٚايـشهِ ايعاٖس ٟبُٗا  -ايطٗازٚ ٠ايـشٌٚ -اضتؿشابُٗا  ،بإٔ ٜدٍ
ؾدزٖا عً ٢بٝإ احلهِ بطٗاز ٠ا٫غٝاٚ ٤سًٍٝتٗا سهُاً ٚاقعٝاً يهٌ
غ ٤ٞبعٓٛاْ٘ ا٭ٚيٚ ٞسهُاً ظاٖسٜاً يهٌ غٚ ٤ٞبعٓٛإ َػهٛى
( )40ايفؿ ٍٛايػس - 373 : ١ٜٚطبع ١سذس. ١ٜ
( )41نفا ١ٜا٫ؾَ ٍٛع ساغ ١ٝاملػهٝين  :ز. 298 : 2
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ايطٗاز ٠أَ ٚػهٛى ايـشًٜٚ ، ١ٝدٍ ذًٜٗا عً ٢اضتُساز احلهِ بايطٗاز٠
أ ٚبايـشٌٓ -ايٛاقعٚ ٞايعاٖس -ٟاىل شَٔ ايعًِ باخل٬ف  -ايٓذاض ١أٚ
احلسَٖٚ . - ١را ا٫ستُاٍ اضتكسب٘ ايـُشكل اخلساضاْ( ٞقد. )42()ٙ
ٖٚر ٙإستُا٫ت ضبع : ١ازبعَٗٓ ١ا تكُٓٓت دع ٣ٛد٫ي ١ا٫خباز
عً ٢ا٫ضتؿشاب  ٖٛٚايجايح ٚاخلاَظ ٚايطادع ٚايطابع .
اَا ا٫ستُاٍ ايطابع  ٖٛٚ -شعِ د٫ي ١ايؿدز -ايـُػ -٢ٓٝعً٢
ايـشهِ ايٛاقعٚ ٞايعاٖسٚ ، ٟد٫ي ١اير - ٌٜايػا - ١ٜعً ٢قاعد٠
ا٫ضتؿشاب  -فُٝهٔ تٛد ٘ٗٝبإٔ ايػ٤ٞطنٌ غ٤ٞص يفغ عاّ
بعُ ّٛافساد ٟفٝعِٓ نٌ غَ ٤ٞعً ّٛايعٓٛإ نايـُاٚ ٤ايرتاب نُا إٔ
ايػَ ٧ٝفَٗ ّٛطًل بإط٬م أسٛايٜ ٞعِٓ سا٫ت ايػَٗٓٚ ٤ٞا ساي١
ايػو يف طٗازت٘ ْٚـذاضت٘ ٚساي ١ايػو يف سًٍٝت٘ ٚسسَت٘ فٗ ٛيفغ ٜعِٓ
بإط٬ق٘ ا٭سٛايَ ٞػهٛى ايعٓٛإ نايـُا٥ع ايـُسدد بني ايبٚ ٍٛبني
ايـُا. ٤

ٜ َ٘ٓٚتشؿٌ :إٔ نٌ غَ ٤ٞـشه ّٛبايطٗازٚ ٠بايـشٌٓ

ايٛاقع ٞايجابت يًػ ٤ٞبعٓٛاْ٘ ا٭ٚي ٞايـُعًٚ ، ّٛايعاٖس ٟايجابت
يًػ ٤ٞبعٓٛاْ٘ ايـُذٗ ٍٛايـُػهٛى عٓٛاْ٘ ٖٚ .رإ ايـشهُإ
ايٛاقعٚ ٞايعاٖسَ -ٟطتُسإ ظاٖساً ستٜ ٢عًِ ايـُهًف بايٓذاض١أ ٚبايـشسَٖٚ ،١را ٖ ٛاضتؿشاب َا عًِ ضابكاً َٔ ايـشهِ َطتُساً
شَٔ ايػو ٚايرتددٜٓ ٫ٚ ،كطع ستٜ ٢تٝكٔ خ٬ف٘ فٝهٜ ٕٛك ٘ٓٝاي٬سل
ْاقكاً يًٝكني ايطابل .
ٚأٚزد عًـ ٘ٝايـُشكل ايٓا٥ـٝين (قد )43( )ٙبأْ٘ ٜـُتـٓع تـهـ ٍفٌ ؾدز
( )42يف ساغٝت٘ عً ٢فسا٥د ا٫ؾ. 186 + 185 : ٍٛ
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ايـشدٜح طنٌ غ ٤ٞطاٖسصطنٌ غ ٤ٞسٍ٬صيبٝإ ايـشهِ ايٛاقعٞ
ٚايعاٖسَ ٟعاً ٚ ،ذيو ٭ٕ ايـُساد َٔ طايػ٤ٞص يف َٛقٛع ايكك١ٝ
إٕ نإ ذات ايػ ٤ٞبعٓٛاْ٘ ا٭ٚي ٞفايـشهِ ايـُشُ ٍٛعً ٖٛ ٘ٝبٝإ
يًشهِ ايٛاقعٜٚ ٞه٪َ ٕٛداٖا( :نٌ غ َٔ ٤ٞايـُٛقٛعات ٚا٫فعاٍ
اخلازدَ ١ٝـشه ّٛبايطٗاز ٠أ ٚبايـشًٚ ١ٝاقعاً) .
ٚإ أزٜد َٔطايػ٤ٞص يف َٛقٛع ايكك :١ٝايػ ٤ٞبٛؾف٘
َػهٛى ايطٗاز ٠أ ٚايـشً ١ٝفايـشهِ ايـُشُ ٍٛعً ٖٛ ٘ٝبٝإ يًشهِ
ايعاٖسٚ ٟنأْ٘ قاٍ( :نٌ غ َٔ ٤ٞا٫فعاٍ أ ٚايـُٛقٛعات ايـدازد١ٝ
َػهٛى ايطٗاز ٠أ ٚايـشًَ ١ٝـشه ّٛبايطٗازٚ ٠ايـشً ١ٝظاٖساً) .
ٜ ٫ٚـُهٔ دعٌ ايـشهِ ايٛاقعٚ ٞايعاٖسَ ٟـذتُعني يف بٝإ
ٚاسدٕ ٚدعٌ فازدٕ  ،٭ٕ ايـشهِ ايعاٖسَ ٟتأخس عٔ ايـشهِ ايٛاقعٞ
بـُستبتني ،إذ إٔ َٛقٛع احلهِ ايعاٖس ٖٛ ٟايػو يف احلهِ ايٛاقع،ٞ
فإ ايـشهِ ايعاٖسَ ٟتأخس عٔ ايػو تأخس ايـشهِ عٔ َٛقٛع٘،
ٚايػو َتأخس عٔ احلهِ ايٛاقع ٞتأخس ايػو عٔ َتعًك٘  ،فٝهٕٛ
ايـشهِ ايعاٖس -ٟايرٜ ٟهَٛ ٕٛقٛع٘ ايػو يف احلهِ ايٛاقع-ٞ
َتأخساً بـُستبتني عٔ ايـشهِ ايٛاقع ، ٞفٝهف ٜـُهٔ اْػاُٖ٩ا َعاً يف
بٝإ ٚاسدٕ ٚشَإ فازدٕ ؟ فاْ٘ ٜؿري اْػا ّ٤يًفغ ايٛاسد يف َعٓٝني طٛيٝني،
ٚ ٖٛٚاقض ايـُٓع ٚا٫ضتشاي. ١
ٖٚرا  -عدّ َعكٛي ١ٝد٫ي ١ا٫سادٜح عً ٢ايـشهِ ايٛاقعٚ ٞاحلهِ
ايعاٖس ٟاير ٖٛ ٟيف ط ٍٛاٯخس  -اغهاٍ َتني َ ٫دفع ي٘ بٓا ّ٤عًَ ٢ا
اخرتْاٚ ٙفاقاً يًُػٗٛز أ ٚيـذُع َٔ ا٫ؾٛيٝني َٔ إ اْ٫ػا( ٤اٜـذاد
( )43ادٛد ايتكسٜسات :ز. 61 +60 : 4
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ايـُعٓ ٢بايًفغ يف عايـِ ا٫عتباز ايكاْٚ)ْٞٛقد أٚقشٓاَ ٙفؿ ً٬يف
تـُٗٝد بـشٛثٓا ا٫ؾٛيَٚ ، ١ٝع٘ ٜـُتٓع  -عاد ٫ ً٠عك ً٬نُا ضٓٛقش٘ -
ٜٚتعرز عًٓٝا ايتؿدٜل بإٜـذاد َعٓٝني طٛيٝني -أٜ ٟه ٕٛأسدُٖا يف
ط ٍٛاٯخس  -بًفغ فازدٕ ٚاْػاٚ ٤اسدٕ .
ٚي ٛق:)44( ٌٝإٕ ايـشهِ ايعاٖس ٟيٝظ يف طٚ ٍٛاقع ايـشهِ
ايٛاقع ،ٞبٌ يف ط ٍٛعٓٛاْ٘ ٭ٕ َٓػأ ٖر ٙايطٛي : ١ٝأخر ايػو يف
ايٛاقع يف َٛقٛع ايـشهِ ايعاٖس َٔٚ ، ٟايٛاقض إ اخر (ايػو يف
ايـشهِ ايٛاقع )ٞيف َٛقٛع ايـشهِ ايعاٖسٜ ٫ ٟتٛقف عً ٢فسض
ٚدٛد ايـشهِ ايٛاقع ، ٞبٌ ٜتٛقف عًَ ٢ـذسد يـشاظ٘  ،ف ٬طٛي١ٝ
بني ْفظ ايـذعًني ستٜ ٢ـُتٓع دعًُٗا ٚاْػاُٖ٩ا ببٝإ ٚاسد  ،بٌ
ٜـُهٔ دعًُٗا يف بٝإ ٚاسد ( :نٌ غْ ٤ٞعٝف)(نٌ غ ٤ٞس.)ٍ٬
ٖٚرا ايـُكاٍ قسٜب  ،إ ٫اْ٘ ٜ ٫ؿًض َطٓٛغاً ٫دتُاع ايـشهُني
ايٛاقعٚ ٞايعاٖس ٟيف دعٌ ٚاسد ٚإزادتُٗا َٔ بٝإ فازد :طنٌ غ٤ٞ
ْعٝف ست ٢تعًِ اْ٘ قرزصطنٌ غ ٤ٞس ٍ٬ست ٢تعسف احلساّص
طايـُا ٤نً٘ طاٖس ستٜ ٢عًِ اْ٘ قرزصفإ دعٌ ايـشهِ ايعاٖسٟ
َٜشتاز يًـشاظ ايـشهِ ايٛاقعٚ ٞايػو فٚ ،٘ٝدعٌ ايـشهِ ايٛاقعٞ
َٜشتاز يًـشاظ ايـُٛقٛع ٚايـشهِ ٚدعٌ ايـشهِ ايٛاقع ٞيـُٛقٛع٘
بعٓٛاْ٘ ا٭ٚي ،ٞيهٔ ٖرا اجلُع بني ايًشاظني يف ايبٝإ غري َكب ٍٛإ٫
بكسٚ ٕ١ٜٓاقشٚ ٕ١بٝإُ ٚافٕ غافٕ فٝشتاز مجعُٗا ٚازادتُٗا َٔ
ا٫سادٜح ايج٬ث ١اىل َ ١ْ٪بٝإُ ٚقس ١ٜٓاٜكاح َفكٛد ٠يف ايبني .
( )44حبٛخ يف عًِ ا٫ؾ : ٍٛز. 101 : 6
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بٌ ٜـُهٔ ايرتقَٓٚ ٞع اضتفاد ٠ايـشهِ ايٛاقعٚ ٞايـشهِ
ايعاٖس َٔ ٟاط٬م ٖر ٙا٫سادٜح ايج٬ثٚ ١بكسع قاطع بإٔ ٜكاٍ :
إ اجلعٌ ايـُٓهػف ثبٛتاً ٚاسدْ  ٖٛٚاَا إ ٪ٜخر ف ٘ٝايػو أ٫ ٚ
٪ٜخر ٫ٚ ،غل ثايح ٚ،عً ٢نٌ َُٓٗا ٜ ٫جبت بايبٝإ ايٛاسد
ايهاغف عٔ اجلعٌ ايتػسٜع ٞإ ٫أسد ايـشهُني ايٛاقع ٞأ ٚايعاٖسٟ
 اٜ ٫ ٟجبت نُٖ٬ا -بٌ اَا إ ٪ٜخر (ايػو) يف َٛقٛع ايـشهِايـُذع ٍٛفاحلدٜح ٜفٝد دعٌ سهِ ظاٖس ٟفكط ٚ،اَا إ ٪ٜ ٫خر
(ايػو) يف ايـشهِ ايـُذع ٍٛفٝفٝد ايـشدٜح بٝإ دعٌ سهِ ٚاقعٞ
فكط ٜ ٫ٚ ،عكٌ اجلُع بُٗٓٝا يف سدٜح ٚاسد ٚبٝإ يًذعٌ فازد .
ٚبٗرا ٜتكض ا٫غهاٍ انجس عًٖ ٢را ا٫ستُاٍ ٜٚ ،هف ٞعسق٘
اغها ً٫دافعاً َٚاْعاً عٔ إيتصاّ ا٫ستُاٍ ايطابع ٚغري َٔ ٙا٫ستُا٫ت
ايـذاَع ١بني د٫ي ١ا٫سادٜح عً ٢احلهِ ايٛاقعٚ ٞاحلهِ ايعاٖسٟ
نا٫ستُاٍ ايسابع  ٖٛٚ ،ا٫ستُاٍ ايـُتُجٌ بدع ٣ٛد٫ي ١ا٫سادٜح
عً ٢ا٫عِ َٔ احلهِ ايٛاقع َٔٚ ٞاحلهِ ايعاٖس ، ٟبـُعٓ ٢د٫يتٗا
عً ٢ايطٗازٚ ٠ايـشً ١ٝايٛاقعٚ ١ٝعً ٢ايطٗازٚ ٠ايـشً ١ٝايعاٖس. ١ٜ
ٚأَا ا٫ستُاٍ ايطادع  ٖٛٚ -اير ٟاضتكسب٘ ايـُشكل اخلساضاْٞ
(قد )ٙيف نفاٜت٘  ٖٛٚ -تهفٌ ا٫سادٜح يـذعٌ ايطٗازٚ ٠ايـشً١ٝ
ايٛاقعَ ١ٝع دعٌ ا٫ضتؿشاب سذ ً١غسعاً  ،فُٝهٓٓا تٛد:٘ٗٝ
إٕ قٛي٘( )يف ؾدز احلدٜح  :طنٌ غْ ٤ٞعٝفص ٜفٝد
ايـشهِ بطٗاز ٠نٌ غ ٤ٞبـُا ٖٚ ٖٛ ٛبعٓٛاْ٘ ا٭ٚيٚ ،ٞقٛي٘:طنٌ
غ ٤ٞسٍ٬ص ٜفٝد ايـشهِ بـشً ١ٝنٌ غ ٤ٞبـُا ٖٚ ٛبعٓٛاْ٘ ا٭ٚي. ٞ
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ٚتفٝد ايػا : ١ٜطست ٢تعًِ اْ٘ قرزص اإلضتُساز ايعاٖس ٟيًطٗاز٠
ٚتفٝد ايػا ١ٜا٫خس٣طست ٢تعسف اْ٘ سساّص ا٫ضتُساز ايعاٖسٟ
يًشً ١ٝايجابت ١بدٚاً يهٌ غٖٚ ، ٤ٞرا ٖ ٛا٫ضتؿشاب فايػا ١ٜقٝد
يًشهِ بايطٗاز ٠أ ٚبايـشًٚ ، ١ٝيٝظ قٝداً يتشدٜد ايـُٛقٛع ست ٢تفٝد
ايػا ١ٜقاعد ٠ايطٗاز ٠أ ٚقاعد ٠ايـشًَ ١ٝكسٚب ً١يـُا غو يف طٗازت٘ أٚ
سًٝت٘ٚ ،ذيو يعٗٛز ايـُػ ٢ٓٝفٗٝا يف بٝإ احلهِ بايطٗاز ٠أ ٚبايـشً١ٝ
ثابتاً يٮغٝا ٤بعٓاٜٗٓٚا ا٭ٚي ٫ - ١ٝبـُا َٖ ٞػهٛن. ١
ٜٚسد عً : ٘ٝاَتٓاع اضتفاد ٠ايـشهِ ايٛاقع ٞبايطٗاز ٠أ ٚبايـشً١ٝ
َع اضتفاد ٠سذ ١ٝا٫ضتؿشاب ٚٚ ،د٘ اَ٫تٓاع  :إٕ قٛي٘ (:)
طست ٢تعًِ..صطست ٢تعسف..ص غا ٌ١ٜيًشهِ بايطٗاز ٠أ ٚبايـشً،١ٝ
 ٖٞٚإَا إ ته ٕٛقٝداً يـُٛقٛع ايـشهِ أ ٚته ٕٛقٝداً يًشهِ
ايـُشُٚ ، ٍٛعً ٢ن ٬ايتكدٜس ٫ ٜٔتفٝد ا٫سادٜح ايج٬ث ١ايطٗاز ٠أٚ
ايـشً ١ٝايٛاقعَ ١ٝع سذ ١ٝا٫ضتؿشاب :
أ -اذا فسقت ايػا ١ٜقٝداً يًُٛقٛع فٗ ٞتـشدٓد ايـُٛقٛع ٚتكٓٝدٙ
ْعري آ ١ٜايٛق :٤ٛطفا ْغطًُٔٛا ُٚدَُٖٛهُِِ َٚأِٜدَٜٔهُِِ إَي ٢ا ْيَُسَا ٔفلَص فإ ايػا١ٜ
طإَي ٢ا ْيَُسَا ٔفلَص قٝد يـُٛقٛع ايـشهِ – أٜدٜهِ َٛ :قٛع ٚدٛب
ايػطٌٜ ٖٛٚ -ـشدٓد ايٝد ايـُػطٛيٖٚ ،١هراطست ٢تعًِصيف ا٭سادٜح
ايج٬ث ٖٛ ١قٝد يـُٛقٛع ايـشهِ  -نٌ غ ،٤ٞايـُا ٤نً٘ -فٝهٕٛ
َٛقٛع ايـشهِ (نٌ غ ٤ٞمل تعًِ قرز( )ٙنٌ َا ٤مل تعًِ ْـذاضت٘)
(نٌ غ ٤ٞمل تعسف سسَت٘) ٖٚرا ٜعين تستٓب ايـشهِ ايعاٖسٟ
بايطٗاز ٠أ ٚايـشً ١ٝعً ٢ايـُٛقٛع ايـُرنٛز.
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بٚ -اذا فسقت ايػا ١ٜقٝداً يًشهِ ايـُشُٜٚ ٍٛهَ ٕٛفاد
ا٫خباز ايج٬ث( : ١نٌ غ ، ٤ٞنٌ َا ٤طاٖس َا مل تعًِ ْـذاضت٘
ٚقرازت٘) (نٌ غ ٤ٞسَ ٍ٬ا يـِ تعسف سسَت٘) ٖٚرا أٜكاً ٜعين
تستب ايـشهِ ايعاٖس ٟبايـشٌ أ ٚبايطٗاز ٠ثابتاً يًػ ٤ٞايـُػهٛى ف٘ٝ
غري ايـُعً ّٛسسَت٘ أْ ٚـذاضت٘  ،فتدٍ ا٫سادٜح عً ٢ايطٗاز٠
ٚايـشً ١ٝايعاٖس ٫ٚ ١ٜتفٝد ايـشهِ ايٛاقع ٫ٚ ٞا٫ضتؿشاب .
ْعِ ي ٛنإ ْـٓ ايـشدٜح َفاد( :ٙنٌ غ ٤ٞطاٖس ٚطٗازت٘
َطتُس ٠ست ٢تعًِ ْـذاضت٘)(نٌ غ ٤ٞسٚ ٍ٬سًٝت٘ َطتُس ٠ست٢
تعسف سسَت٘)  ،يدٍٓ احلدٜح ٖرا ٚذاى عً ٢ايطٗاز ٠ايٛاقع ١ٝيهٌ
غ ٤ٞأ ٚيهٌ َاَ ٤ع سذ ١ٝا٫ضتؿشاب ٚعً ٢ايـشً ١ٝايٛاقعَ ١ٝع
سذ ١ٝا٫ضتؿشاب .
يهٔ ٖرا حيتاز اىل تكدٜس َـشرٚف يف ا٫خباز ٜ ٫ٚ ،تِ إ ٫بعٓا١ٜ
ٚتكدٜسٚ ،ا٭ؾٌ ايًػ ٟٛقاضُ بعدّ ايـشرف ٚعدّ ايتكدٜس ٜ ٫ٚؿض
ا٫يتصاّ ب٘ َٔ د ٕٚغاٖد ٚاقض عً. ٘ٝ
ٚبٗرا ٜتذً ٢بط ٕ٬ا٫ستُاٍ ايجايح  -تهفٌٍ ا٫سادٜح يبٝإ
سذ ١ٝا٫ضتؿشاب خاؾ - ١فإ إضتفادت٘ َٔ ٖر ٙا٫سادٜح أَٔ ٚ
ايػا ١ٜايـُٛدٛد ٠فٗٝا  -حتتاز اىل تكدٜس نًُ( ١ا٫ضتُساز) ٚعً٢
ٚدٛد نَ ّ٬ـشرٚف (نٌ غ ، ٤ٞنٌ َا ٤طاٖس ٚ ،طٗازت٘ َطتُس
يـشني ايعًِ بايٓذاض( )١نٌ غ ٤ٞسٚ ،ٍ٬سًٝت٘ َطتُس ٠يـشني ايعًِ
باحلسَٚ )١ا٭ؾٌ عدّ ايتكدٜس ٚعدّ ايـشرف إ ٫إٔ تك ّٛقس١ٜٓ
ٚاقش ١عً ٢ايـشرف ٚايتكدٜس  ٫ٚ ،قس. ١ٜٓ
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يهٔ قد ٜكاٍ  :إٕ أدا( ٠ست) ٢ايػا ١ٜايـُٓؿٛؾ ١يف ا٫سادٜح
ايج٬ث ١تفٝد ا٫ضتُساز ا٫ضتؿشابٚ ٞتدٍ عًٚ ٘ٝنأْ٘ قاٍ (( :)نٌ
غْ ٤ٞعٝف ْٚعافت٘ َطتُس ٠اىل سني ايعًِ بايكراز( )٠نٌ غ ٤ٞسٍ٬
ٚسًٝت٘ َطتُس ٠اىل سني ايعًِ باحلسَٚ )١سٝح ناْت ايػا ٖٞ ١ٜايعًِ
فتدٍ عً ٢إ ا٫ضتُساز ايـُطتفاد َٔ ادا(٠ست )٢تعبٓدٚ ٫ ٟاقع. ٞ
ٜٚدفع٘ :إ د٫ي( ١ست )٢عً ٢ا٫ضتُساز ؾشٝش ١يهٓ٘ بـُعٓ٢
سسيف ْطيب ْاقـ  ٫ٚ ،تدٍ عً ٢ا٫ضتُساز بٓش ٛايـُعٓ ٢ا٫مسٞ
ايـًُشٛظ اضتك ً٫٬ست ٢نأْ٘ قاٍ (نٌ غْ ٤ٞعٝف ْٚعافت٘ َطتُس ٠اىل
سني ايعًِ بايكراز )٠يٓٝفع ا٫ضتد ٍ٫با٭دا ٠عً ٢فِٗ ا٫ضتُساز
ٚا٫ضتؿشاب .
بٌ َعٓ(٢ستَٚ )٢ديٛهلا  :ا٫ضتُساز -إ ٫أْ٘ َدي ٍٛغري َطتكٌ
ٚدص ٤تـشًَٚ ًٞٝعٓ ٢سسيف ْاقـ ٖ ٞايٓطب ١بني ايػاٚ ١ٜبني ايـُػ،٢ٓٝ
ٜٚـُتٓع َع٘ ازداع قٝد ايعًِ اي ٘ٝيٝه ٕٛبـُعٓ ٢ايتعبد ايػسعٞ
با٫ضتُساز ٚا٫ضتؿشاب َا داّ ٜ ٫عًِ ٚ ،ذيو ٭ٕ زدٛع ايكٝد اىل
َعَٓ ّ٢اٜ -تفسع عً ٢ن ٕٛايـُعًَٓ ٢شٛظاً يـشاظاً َطتك ً٬فٝكٓٝد ب٘،
ٚايـُفسٚض عدَ٘ ٚنًَ ْ٘ٛشٛظاً بًشاظ غري َطتكٌ َ ٖٛٚعٓ ٢سسيف
ْاقـ ٜ َ٘ٓٚ .تشؿٌ عدّ اَهإ اضتفاد( ٠ا٫ضتُساز ا٫ضتؿشاب)ٞ
َٔ أدا( ٠ستٚ )٢سسف ايػا ١ٜاييت َٖ ٞدي ٍٛسسيف غري َطتكٌ .
ٖ َٔٚرا ٜتبني بط ٕ٬اضتفاد ٠ا٫ستُاٍ ايجايح َٔ ٖرٙ
ا٫سادٜح بصعِ تهفًٍٗا يًد٫ي ١عً ٢سذ ١ٝا٫ضتؿشاب َٔ ٖرٙ
ا٫سادٜح ايـُتٛفس ٠عً ٢ايػا( ١ٜست. )٢
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نُا ٜتذً ٢بٗرا ايبٝإ بط ٕ٬اضتفاد ٠ايـشهِ ايٛاقعَ ٞع دعٌ
ا٫ضتؿشاب فاْ٘ ٜكاف يـُا تكدّ :اْ٘ َع ايتٓصٍ ٚتطً ِٝد٫ي( ١ست)٢
عً ٢ا٫ضتُساز بٓش ٛايـُعٓ ٢ا٫مس ٞايـُطتكٌ ْك: ٍٛ
ٜطتش ٌٝدعٌ ايطٗاز ٠أ ٚايـشً ١ٝايٛاقعَ ١ٝرتتب ً١عً ٢ايػ ٤ٞبـُا
َٖ ٖٛ ٛع دعٌ ا٫ضتؿشاب ٚقد أخر يف َٛقٛع٘ ايػو يف بكا٤
ايـُطتؿشب ٭ٕ دعًُٗا َعاً يف بٝإ ٚاسدٕ ٚسدٜح فازدٕ ٖرا َـشاٍ
فاْ٘ ٜتطًب دعًني َطتكًني يف بٝاْني َطتكًني .
ٚي ٛازٜد دعً٘ قُٔ مجًتني ٚيف ديٚ ٌٝاسد ٚسدٜح فازد نإٔ
ٜك( : ٍٛنٌ غْ ٤ٞعٝف ٖٚ ،ر ٙايٓعافَ ١طتُس ٠اىل إ تعًِ اْ٘ قرز)
 قًٓا ٖٓ :ا ٜتٛقف ا٫ذعإ ب٘ ٚتؿدٜك٘ عً ٢إ ٜتشكل ذيو يف نّ٬ٜتكُٔ ْطبتني تاَتني ٜٚ ،هٖٓ ٕٛاى سرف يف اجلٌُ ايـُأثٛز ٠يف
ا٫سادٜح ايج٬ثٚ ١اييت  ٫تػٌُ إ ٫عًْ ٢طب ٕ١تاَٚ ٕ١اسد ٕ٠طنٌ غ٧ٝ
ْعٝف ست ٢تعًِ اْ٘ قرزصطنٌ غ ٤ٞس ٍ٬ست ٢تعًِ اْ٘
سساّصطايـُا ٤نً٘ طاٖس ست ٢تعًِ اْ٘ قرزص ٚمل تػتٌُ ا٫سادٜح
عًْ ٢طبتني تاَتني ٚ .افرتاض ايـشرف ايـُتطًب يًتكدٜس ست ٢تتشكل
ْطبتإ تاَتإ ٖ -را خ٬ف ايعاٖس عسفاً ٚخ٬ف أؾٌ عدّ ايـشرف
ٚعدّ ايتكدٜس يػٜٛاً .
ٖٚهرا ٜتذً ٢بط ٕ٬ا٫ستُاٍ ا٭ ٍٚايعاٖس َٔ سدا٥ل ايػٝذ
ايبشساْ(ٞقدٚ )ٙايـُتُجٌ بدع ٣ٛد٫ي ١ا٫خباز عً ٢بٝإ ايطٗاز٠
ايٛاقع ١ٝيٮغٝاَ ٤كٓٝد ٠بعدّ ايعًِ بايٓذاض ، ١سٝح تب ٔٓٝإ ايػا ١ٜيف
ٖر ٙا٫خباز  :طست ٢تعًِص ضٛا ٤ناْت قٝد ًا يًُٛقٛع أّ ناْت قٝداً
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يًشهِ ايـُشُ ٍٛتفٝد ايـشهِ ايعاٖس ٫ٚ ٟتفٝد ايـشهِ ايٛاقع. ٞ
ٜكاف اي : ٘ٝإ ايػا ١ٜيف ا٫سادٜح ايج٬ث ١غاٖدُ ؾدمُ عً ٢إ
َفادٖا ٖ ٛايـشهِ ايعاٖس ٟايـُتكٓٝد بايػو ٚعدّ ايعًِ سٝح دعًت
ايـشهِ بايطٗازٚ ٠ايـشًَ ١ٝػ ٢ٓٝبايعًِ بايـد٬ف :ايٓذاض ١أ ٚايـشسَ١
َـُا ٜهػف عٔ تكٓٝد ايـشهِ بايػو ٚعدّ ايعًِ بايـشسَ ١أ ٚبايٓذاض١
ٖٚرا ٪ٜند عدّ د٫ي ١ا٫خباز عً ٢ايـشهِ ايٛاقع ٞايجابت يًػ ٤ٞبـُا
ٖ ٖٛ ٛبٌ ٖ ٛسهِ ثابت يًػ ٤ٞاير ٫ ٟتعًِ سسَت٘  ٫ٚتعًِ
ْـذاضت٘  ،فته ٕٛا٫خباز ظاٖس ٠يف تأضٝظ قاعد ٠ايطٗازٚ ٠قاعد٠
ايـشً ٫ ،١ٝيف بٝإ ايـشهِ ايٛاقع ٞعً ٢ا٫غٝا ٤نٌ ا٫غٝا ، ٤ا٫ ٟ
ٜبدَٗٓ ٚا بٗر ٙايؿٝاغْ : ١عسٖا اىل ايٛاقع .
ْعِ ي ٛنإ ْـ احلدٜح:طنٌ غ ٤ٞطاٖسصطنٌ غ ٤ٞسٍ٬ص
َٔ د ٕٚتهًُ - ١نإ ظاٖساً يف بٝإ ايـشهِ ايٛاقع ، ٞيهٔ احلدٜح
َػ ٢ٓٝبػاٚ ، ١ٜظاٖس اجلًُ ٖٛ ١تكٝٝد ايـُػ - ٢ٓٝسهُاً أَٛ ٚقٛعاً -
بايػاٚ ، ١ٜيرا ٜ ٫تِ اضتعٗاز ايـشهِ ايٛاقع. ٞ
ٚبٗرا ٜتذً ٢عدّ تـُاّ َا أفاد ٙايػٗٝد ايؿدز(قد)ٙ

()45

َٔ

اَهإ اضتعٗاز تهفٌٍ سدٜج ٞطنٌ غ ٤ٞيو سٍ٬صطنٌ غ ٤ٞيو
طاٖسص تٓصَ ٌٜػهٛى احلًَٚ ١ٝػهٛى ايطٗازَٓ ٠صي ١ايـش ٍ٬ايٛاقعٞ
َٓٚصي ١ايطاٖس ايٛاقع ،ٞفٝه ٕٛاحلدٜجإ َبٓٓٝني ٭ؾًني تٓصًٜٝني ٜرتتب
عًُٗٝا سني تطبٝل أؾٌ ايـشً ١ٝعً ٢سٛٝإُ  :طٗازَ ُ٠دفٛع٘ ظاٖساً
٭ْٗا َرتتب ١عً ٢ايـشً ١ٝايٛاقع ٖٞٚ ١ٝثابت ١تٓص ،ً٬ٜفهريو سهُٗا .
( )45دزٚع يف عًِ ا٫ؾ - ٍٛاحلًك ١ايجايج: ١ز. 16: 2
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يهٔ ٜسد عً : ٘ٝاْ٘ ٜ ٫بد َٔ ٚايـشدٜجني اُْٗا ٜتهف ٕ٬تٓصٌٜ
َػهٛى ايـشًَٚ ١ٝػهٛى ايطٗازَٓ ٠صي ١ايـش ٍ٬ايٛاقعَٓٚ ٞصي١
ايطاٖس ايٛاقع ،ٞفإ فِٗ ٖرا ٜـشتاز اىل عٓاٚ ١ٜاقاَ ١قسٚ ١ٜٓاقش،١
ٚيٝظ فًٝظٚ ،اقؿَ ٢ا ٜطتفاد َٔ ايـشدٜجني  -بـُا فُٗٝا َٔ ايػا١ٜ
ايـُكٓٝد ٠يًشهِ أ ٚيًُٛقٛع  ٖٛ -بٝإ ايطٗازٚ ٠ايـشً ١ٝايعاٖس،١ٜ
 ٫ٚغاٖد عً ٢ايتٓص ٌٜايـُشتٌُ .
ْعِ ي ٛنإ َفاد ايـشدٜح ٚيفع٘( :نٌ غ ٤ٞطاٖس) (نٌ َا٤
طاٖس) (نٌ غ ٤ٞس)ٍ٬نإ بٝاْاً يًشهِ ايٛاقع ٞبايطٗازٚ ٠ايـشً ١ٝأٚ
اَهٔ اضتعٗاز ايتٓص ٌٜايـُصع ّٛأ ٚايـُشتٌُ  .ثِ اذا دا ٤يف يفغ
احلدٜح بعد ذاى ايبٝإ  :تكٝٝد ايـشهِ ايٛاقع(ٞطاٖس  ،س )ٍ٬بكٝد :
(َطتُساً اىل شَإ ايعًِ بايكراز ،٠اىل إ تعسف ايـشساّ َٓ٘ بع)٘ٓٝ
اَهٔ ايك ٍٛبإٔ ايـشهِ ايٛاقع ٞايـُطتفاد َٔ اجلًُ ١ا٭ٚىل قد تـكٓٝد
اضتُساز ٙاىل شَٔ ايعًِ بايـد٬ف  ،أ ٚاَهٔ اضتعٗاز ايتٓصٌٜ
ايـُصع ّٛأ ٚايـُشتٌُ  .يهٔ ٖرا ٜتٛقف عً ٢تكدٜس يفغ َـشرٚف،
ٖٚرا خ٬ف ظاٖس ايـشدٜجني بٌ ٖ ٛخ٬ف ا٭ؾٌ ايًػ ٟٛايـُفسٚغ
َٓ٘  ٖٛٚأؾٌ عدّ ايـشرف ٚأؾٌ عدّ ايتكدٜس ،فٝه ٕٛايـُعٓ٢
ايـُشتٌُ خ٬ف ظاٖس ايٓـ فإ ٖر ٙا٫خباز ظاٖس ٠يف احلهِ ايفعًٞ
بجبٛت ايطٗازٚ ٠ايـشٌ َكٓٝد ٠بعدّ ايعًِ بايـشسَ ١أ ٚبايكرازٖٚ ،٠را
ظاٖس يف دعٌ ايطٗازٚ ٠ايـشً ١ٝايعاٖس.١ٜ
ٜ ٫ٚعٗس َٔ ٖر ٙا٫سادٜح تٓص ٌٜايطٗازٚ ٠ايـشًَٓ ١ٝصي ١ايٛاقع
فك ً٬عٔ د٫يـتـُٗا عً ٢ايـشهِ ايٛاقـع ٞباضتـُساز ايطٗازٚ ٠ايـشـً١ٝ
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ٚتـكـ ٓٝدٖا بعدّ ايعًِ  ،بٌ ظاٖسٖا ايـشهِ فع ً٬بجبٛتُٗا ظاٖساً .
ٚأَا ا٫ستُاٍ ايـداَظ َ ٖٛٚ -ـدتاز ؾاسب ايفؿ( ٍٛقد،)ٙ
 ٖٛٚتهفٌٍ ا٫سادٜح يبٝإ قاعد ٠ايطٗازٚ ٠ايـشًَ ١ٝع قاعد٠
ا٫ضتؿشاب  -فُٝهٔ تٛد ٘ٗٝبإٔ ؾدز ايـشدٜح ٜفٝد ايـشهِ
ايعاٖس ٟيٮغٝا :٤ايـشهِ بايـشًٚ ١ٝبايطٗاز ٠ساٍ عدّ ايعًِ بايـشسَ١
ٚعدّ ايعًِ بايكرازٚ ٠ايٓذاضٚ ، ١ذ ٌٜايـشدٜح ٚغاٜت٘ تفٝد إضتُساز
احلهِ بايطٗازٚ ٠بايـشً َٔ ١ٝشَٔ ايػو اىل شَٔ ايعًِ بايٓذاض ١أٚ
َعسف ١ايـشسَ ،١أ ٟتفٝد ايػا ١ٜاضتؿشاب ايطٗازٚ ٠اضتؿشاب ايـشٌٓ
اىل شَٔ ايعًِ بايـد٬ف .
ٜٚدفع٘  :أ : ً٫ٚإ اضتفاد ٠ا٫ضتؿشاب َٔ ٖر ٙا٫سادٜح
ٜتٛقف عً ٢ا٫قساز بٛدٛد سرفٕ ٚحيتاز اىل تكدٜس نَ ّ٬فكٛدٕ نإٔ
ُٜساد َٔ ايـشدٜح ( :نٌ غ ٤ٞطاٖسٚ ،طٗازت٘ َطتُس ٠ست ٢تعًِ اْ٘
قرز دمظ) (نٌ غ ٤ٞسٚ ،ٍ٬سًٝت٘ َطتُس ٠ست ٢تعسف اْ٘ سساّ)
بـشٝح ته ٕٛايػا ١ٜقٝداً يًه ّ٬ايـُشرٚف ايـُكدٓز ،فٝدٍ عً٢
ا٫ضتؿشاب ،يهٔ فسض ايـشرف ٚايتكدٜس َـشتاز اىل ديٚ ٌٝاقض،
 ٫ٚدي ،ٌٝفٝه ٕٛفِٗ ٖرا ايـُعٓ ٢خ٬ف ايعاٖس ،بٌ إ تٛقف٘ عً٢
ايـشرف ٚإستٝاد٘ اىل ايتكدٜس خ٬ف ا٫ؾٌ ايًػ ٟٛايـُتطامل عً٘ٝ
 ٖٛٚأؾٌ عدّ ايـشرف ٚعدّ ايتكدٜس .
ٚثاْٝاً :إ َدي ٍٛا٫سادٜح ٖ ٛايطٗاز ٠ايعاٖسٚ ١ٜاحلً ١ٝايعاٖس١ٜ
ٚاحلهِ ايعاٖسَ ٟتك ّٓٛبايػو ٚعدّ ايعًِ  ،فإ ايػ ٤ٞيف ا٫سادٜح
(نٌ غ ٤ٞطاٖس  ،س ، ٍ٬نٌ َاٚ )٤إ نإ  -يف ا٫بتدا -٤ظاٖساً يف

( ................................................. )132بػس ٣ا٫ؾ / ٍٛز11

ايػ ٤ٞبعٓٛاْ٘ ا٭ٚيٜٚ ٞه ٕٛايـشهِ ايـُُفاد سهُاً ٚاقعٝاً  ،يهٔ
ايـشدٜح َػ ٢ٓٝبايعًِ فٝدٍ قٗساً عً ٢ايـشهِ ايعاٖسٜٓٚ ٟتف ٞظٗٛز
طايػ٤ٞص يف عٓٛاْ٘ ا٭ٚي ،ٞبٌ ٜؿري ظاٖساً يف ايػ ٤ٞبعٓٛإُ ثاْ:ٟٛ
ايػ ٤ٞغري ايـُعً ّٛقرازت٘ أ ٚسسَت٘ٚ -دا ً٫عً ٢ايـشهِ ايعاٖسٟ
ايـُتك ّٓٛبايػو ٚعدّ ايعًِ ٜٚ ،تشؿٌ َـُا تكدّ  :د٫ي ١ا٫سادٜح
عً ٢ايـشهِ ايعاٖسٚ ٟتفٝد بكا ٤ايـشهِ ايعاٖسٚ ٟاضتُسازَ ٙا داّ
ايػو قاُ٥اً يف ايٓفظ مل تتشكل ايػا- ١ٜايعًِ باخل٬فٚ -سني د٫ي١
ا٫سادٜح  -بػاٜتٗا -عً ٢ا٫ضتُساز أ ٚد٫يتٗا عً ٢ايـشهِ ايـُطتُس
ف ٬استٝاز اىل اضتؿشاب ايـشهِ ايـُتٝكٔ ضابكاً ٚإثبات إضتُسازٙ
با٫ضتؿشاب فاْ٘ تـشؿ ٌٝساؾٌ ٜ ٫ؿض ؾدٚز َٔ ٙعاقٌ فكً٬
عٔ ضاد ٠ايعك. )( ٤٬
ٚايـشاؾٌ ٚقٛح د٫ي ١ا٫خباز عً ٢ايطٗازٚ ٠ايـشً ١ٝايعاٖس١ٜ
ايـُذعٛي ١ساٍ ايػو ٚعدّ ايعًِ بايـد٬ف ٚٚ ،قٛح بط ٕ٬د٫ي١
ا٫خباز عًَ ٢ا ض ٣ٛا٫ستُاٍ ايجاْٚ . ٞقد تـذً َٔ ٢تـُاّ َا تكدّ :
ق ٠ٛايك ٍٛايـُٓطٛب اىل ايـُػٗٛز  -أعين د٫ي ١ا٫سادٜح عً٢
ايـشهِ ايعاٖس ٟبايطٗاز ٠أ ٚبايـشً - ١ٝضٛا ٤دعًٓا ايػا ١ٜطست٢
تعًِص قٝداً يًُٛقٛع أ ٚيًشهِ ايـُشُ ٍٛبإٔ ٜه ٕٛايـُذعٖٛ ٍٛ
ايطٗاز ٠أ ٚايـشً ١ٝايـُػٓٝا ٠بايعًِ بايـد٬ف  .نُا تبني عدّ د٫يٖ ١رٙ
ا٫سادٜح عً ٢ا٫ضتؿشاب اؾ. ً٬
ٚيف د٫ي ١ا٭خباز ايـُتكدَ ١عً ٢ا٫ضتؿشاب نفا ،١ٜبٌ ٚد٫يتٗا
عً ٢اَكا ٤ايـذس ٟايعك ٞ٥٬عً ٢ا٫خر باحلاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك. ١
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ٖٚص ٙا٫سازٜح ت٪غٓؼ قاعستني  :ا٭ٚىل قاعس ٠ايـشٌٓ ٚقس
تعطٓعٓا يف بـشٛخ ايرباٚ ٠٤أخباضٖا ٭سازٜح ايـشٌ غٓساّ ٚز٫ي١
ٚاختضاصٗا بايؿبٗات ايـُٛعٛعْ ٫ٚ ١ٝعٝس .
ٚايجاْ ١ٝقاعس ٠ايطٗاضٖٓٚ ، ٠ا أسبٓ ايتعطض هلص ٙايكاعس ٠ايؿكٗ١ٝ
 -سػب َعتكسْا -خ٬ؾاّ يـذُع َٔ ا٫ع َِٗٓ ّ٬اغتاشْا

()1

ايـُشكل

(قسٚ )ٙايص ٜٔاعتكسٚا نْٗٛا قاعس ٠اصٛيٖٚ ، ١ٝص ٙايكاعس ٠مل تبشح
يف ايؿك٘  ٫ٚيف اصٛي٘  -ضغِ ؾبٗ ١أصٛيٝتٗا  -ؾٓتعطض هلا رلتضطاّ :

قاعدة الطهارة :
ا٫ؾٝا ٤اييت ٜ ٫عًِ ْـذاغتٗا أ ٚطٗاضتٗا َـشه ١َٛبايطٗاض، ٠
 ٖٞٚقاعس ٠ؾكٗ ١ٝعاَ ١تؿٝس إٔ نٌ ؾ ٤ٞؾو يف طٗاضت٘ أْ ٚـذاغت٘
ٖ ٛطاٖط ْعٝـ ٖٚ ،ص ٙايكاعس ٠سهِ ظاٖط ٟآتٕ يف نٌ ؾ٤ٞ
َؿهٛى ايطٗاضٚ ٠ايكصاضٚ ،٠قس تػايـِ ايؿكٗا( ٤ضض) عً ٢ؾطعٝتٗا
ٚأصايتٗا ٚنربٜٚتٗا ٚنًٓٝتٗا ايػاض ١ٜاىل مجٝع اَٛ٫ض  ،باغتجٓاَ ٤ا
عًِ ْـذاغ ١شات٘ ٚقصاضت٘ أ ٚعًِ تٓذٓػ٘ ٚتكصٓض. ٙ
ط ٚا٫مجاع ٜٓٚ ،بػ ٞايـشسٜح عٔ
ٚايعُس ٠يف َسضنٗا  :ايٓ ٓ
ايٓطٓ ايـُسضى  ٖٛٚ ،ايـدرب ايـُؿٗٛض ؾكٗٝاّ ايـُٓتٗ ٞغٓس ٙاىل عُاض
ايػاباط:ٞ

()2

طنٌ ؾْ ٤ٞعٝـ ست ٢تعًِ أْ٘ قصض  ،ؾاشا عًُت ؾكس

قصضَٚ ،ا يـِ تعًِ ؾًٝؼ عًٝوص ضٚا ٙايؿٝذ ايطٛغ ٞيف (ايتٗصٜب)
(َ )1ضباح ا٫ص : ٍٛز. 249: 2
( )2ايتٗصٜب :ز :284 :1ح+ 832ايٛغا: ٌ٥ز:2ب َٔ37ابٛاب ايٓذاغات :ح. 4
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خرباّ ط ّ٬ٜٛنجري ايؿكطات ٚ ،ض ٣ٚبعض ؾكطات٘ يف (ا٫غتبضاض) ٚيف
(ايهايف) ٚيف (ايؿك ، )3( )٘ٝيهٔ ايٓطٓ ايـُػتسٍ ب٘ ٖ ٛآخط ؾكط ٠يف
ايـشسٜح ايطٜٚ ٌٜٛـدتط بطٚاٜت٘  :ايؿٝذ ايطٛغ ٞيف(ايتٗصٜب).
ٚغٓس خرب ايتٗصٜب غري غًْ ، ِٝعِ قس اؾتٗط يف نًُات ا٭ٚاخط
ٚصؿ٘ بايـُٛثل  ،إ ٫أْ٘ تػاَض يف ايٛصـ دعَاّ ٚيعًِٗ قضطٚا
ْعطِٖ عً ٢غٓس (ايٛغا )ٌ٥يـدً َٔ ٙٓٛتٛغط (امحس بٔ حي ، )٢ٝيهٔ
غكٛط (أمحس بٔ حي َٔ )٢ٝغٓس (ايهايف)(ٚا٫غتبضاض)(ٚايٛغا)ٌ٥
غري نافٕ يتضشٝض ايػٓس ٚ ،يصا ناْت َ٬سع ١ايػٓس يف ايـُضسض
ا٭صٌ(:ايتٗصٜب) ٜـُٓع َٔ ايـذعّ بضشٚ ١صؿ٘ بـ (ايـدرب ايـُٛثل)
ؾإ ضداٍ ايػٓس نًِٗ َٛثك ٫ ٕٛغُع عًٚ ٢ثاقتِٗ غ(٣ٛامحس بٔ
حي )٢ٝايـُؿرتى بني ايـُٛثل ٚبني غري ايـُٛثلٖٚ ،صا ا٫غِ ايـُتٛغط
يف ايػٓس غري َٛدٛز يف غٓس ايـدرب يف (ايٛغا )ٌ٥يف مجًت٘ ايـُػتسٍ
بٗاٚ ،أسِتٌَُُٔ إؾتباٖ٘ نُا أستٌُ سهاٜت٘ عٔ بعض ْػذ (ايتٗصٜب)،
ٜٚتٛقـ قب ٍٛايـدرب عً ٢ثبٛت أسس ططٜكنيُٖ ،ا :
ا :ٍٚ٫ثبٛت عسّ ٚدٛز ا٫غِ يف ايػٓس بكط ١ٜٓعسّ ٚدٛز ٙيف
غٓس (ايهايف) ٚغٓس (ا٫غتبضاض) عٓس ضٚاٜتُٗا يبعض أدعا ٤احلسٜح
غري ايؿكط ٠ا٫خري ٠اييت َٖ ٞـشٌ ايبشح َٛٚعع ا٫غتسٖٓ ٍ٫ا،
ؾٝه ٕٛشنط ا٫غِ يف (ايتٗصٜب) قس سضٌ اؾتباٖاّ َٔ ايٓػٓار َج،ّ٬
نُا ت٪نس ٙاغاْٝس (ايهايف) (ٚا٫غتبضاض) يبعض أدعا ٤احلسٜح بٌ
ٚغٓس (ايٛغا)ٌ٥عٔ (ايتٗصٜب) يًذع ٤ايـُػتسٍ ب٘ ؾاْ٘ ٜسٍ عً ٢خًٓٛ
( )3ا٫غتبضاض  :ز :25 : 1ح  +64ايهايف  :ز  + 9 :3ايؿك :٘ٝز. 10 :1
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ْػد ١ايـشطٓ يًتٗصٜب َٔ اغِ (امحس بٔ حي )٢ٝنُا ٪ٜنس : ٙضٚا١ٜ
()4

ايؿٝذ يف (ايتٗصٜبني)

قطع َٔ ١ايـدرب َٔ ز ٕٚشنط اغِ (امحس بٔ

حي )٢ٝيف ايػٓس ٚقٛي٘ عكٝب ايػٓس (يف سسٜحٕ طَ )ٌٜٛؿرياّ اىل
احلسٜح ايط ٌٜٛايـُٓتٗ ٞباخلرب ايـُبشٛخٜ ،غاف اي : ٘ٝتهطض َجٌ
ٖصا ايػٓس يف (ايتٗصٜبني) يف أخباض عسٜس َٔ ٠زٚ ٕٚدٛز ٖصا ا٫غِ
ؾ ،٘ٝؾٝتأنس بـُذُٛع ٖص ٙايكطا :ٔ٥خً ٓٛايػٓس ا٫صٌ يًشسٜح ايطٌٜٛ
َٔ اغِ (امحس بٔ حيٚ ، )٢ٝعً : ٘ٝؾايـدرب َٛثل دعَاّ .
ايططٜل ايجاْ :ٞإٔ ٜه ٕٛشنط (أمحس بٔ ٜـشَ )٢ٝغبٛطاّ تاَاّ يف
ْػد( ١ايتٗصٜب)  ٫ٚاؾتبا ٙيف إثبات٘ ؾ ٫ ،٘ٝاقٌ َٔ َـدايؿت٘ ٭صٌ
عسّ ايػٗٚ ٛا٫ؾتبا ٙيف نـتاب ١ايػٓس  َٔ ٫ ،ايؿٝذ (قسَٔ ٫ٚ )ٙ
ْػار نتاب٘ ( :ايتٗصٜب) ٖٚ ،صا ا٫غِ َطزز بني ث٬ث: ١
أ -أمحس بٔ ٜـش ٢ٝايـُكطٖٚ ٨صا َـذٗٚ ، ٍٛأغتبعس نٖٛ ْ٘ٛ
ايـُكضٛز َٔ ايػٓس ايـُبشٛخ يعسّ ايؿاٖس ايٛاعض .
ب -أمحس بٔ ٜـش ٢ٝبٔ سه ِٝا٭ٚزٖٚ ،ٟصا َٛثل يف ؾٗطؽ
ايٓذاؾ ٖٛٚ)5(ٞأقطب إْطباقاّ ٜٓٚاغب َٛقع٘ يف ايػٓس عػب ايطبك.١
دـ-أمحس بٔ ٜـشٜ(٢ٝهٓ ٢أبا ْضط َٔ غًُإ ايعٝاؾَٔٚ )ٞ
ايـُشتٌُ ايكطٜب ن( ْ٘ٛأبْ ٛضط بٔ ٜـش ٢ٝايؿك َٔ ٘ٝأٌٖ مسطقٓس ثك١
خٓٝط ؾاعٌ) نُا أؾاز ايؿٝذ ايطٛغ. )6( ٞ
( )4ايتٗصٜب  :ز  :242 :1ح  + 699ا٫غتبضاض :ز : 39 : 1ح . 104
( )5ؾٗطؽ ايٓذاؾ : ٞضقِ ايرتمج. 195 : ١
( )6ضادع :ضداٍ ايؿٝذ ايطٛغ 439: ٞباب اهلُع ٠ؾ ُٔٝمل ٜط ٚعٔ ا 520+ ١ُ٥٫باب ايهٓ.٢
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 َٔٚايـُعٓ ٕٛقٜٛاّ :عسّ تطزز ا٫غِ(أمحس بٔ حيٚ )٢ٝأْ٘ ايجاْٞ
ٚحيتٌُ ن ْ٘ٛايجايح ،ؾٝعٔ أٜ ٚطُ ٔ٦بضش ١خرب عُاض ٚقب ٍٛضٚاٜت٘،
ْعِ ٜ ٫كني بضشت٘ إلستُاٍ ثبٛت ا٫غِ يف غٓس ايطٚاَ ٖٛٚ ١ٜطزز
بني ايـُٛثل ٚبني غري ايـُٛثلٚ ،ايٝكني غري ايعٔ ٚغري ا٫طُٓ٦إ .
ٜغاف اي :٘ٝاْ٘ ٜبسَٛ َٔ ٚغٛع(١داَع أسازٜح ايؿٝعٚ )١قٛع
(ذلُس بٔ حي )٢ٝبس ّ٫عٔ(أمحس بٔ حي )٢ٝيف بعض ْػذ (ايتٗصٜب)
ٖٚصاَ -ـشُس بٔ حي -٢ٝغري ثابت ايٛثاق ١ؾاْ٘ يٝؼ(ايعطاض) ؾٝذ
ايهًٝينٚ ،حيتٌُ نَ(ْ٘ٛـشُس بٔ حي ٢ٝايـُعاش)ٟايـُغعٓـ عٓس مجع
ٖٚص ٙايٓػد ١تعٜس ععـ ايػٓس ٚتـُٓع تضشٝش٘ ْ ،عِ ٜه ٕٛايعٔ
ايؿدض ٞبضش ١غٓس ايـدرب أ ٚا٫طُٓ٦إ َٓعكساّ يف ايٓؿؼ َٔ زٕٚ
ٜكني بضشت٘ ٚصسٚضٜٚ ،ٙـُهٔ تك ١ٜٛايعٔ ٚتتُ ُ٘ٝإطُٓ٦اْاّ بأَط: ٜٔ
ا٭ :ٍٚتًك ٞايؿكٗا ٤يًدرب بايكبٚ ٍٛا٫عتُاز عًٚ ٘ٝا٫غتٓاز ي٘.
ايجاْ : ٞإٔ ْك ٟٛايـدرب ْٚعغس ٙبعسز َٔ ا٫خباض ايـداصٖٞٚ ١
أخباض َتُُٓ ١يـػٓس خرب عُاض ٚبعغٗا صشٝض ايػٓس ٚاعض ايس٫ي١
عً ٢بعض ايضػطٜات بٓشٜ ٛؿِٗ َٓٗا تـُاّ ايهرب ٣ايـُ٪غٓػ ١٭صٌ
ايطٗاضٚ ٠تٛنٝس ظٗٛض خرب عُاضطنٌ ؾْ ٤ٞعٝـ ستٜ ٢عًِ اْ٘ قصضص
يف إثبات قاعس ٠ايطٗاض ٠عٓس ايؿو ٚعسّ ايعًِ بايكصاضٚ ٠ايٓذاغ،١
ْعري َعترب ٠سؿط:طَا أباي ٞأب ٍٛأصابين أَ ٚا ٤اشا مل اعًِص (. )7
ْٚعري صشٝض ظضاض ٠ايجاْ ٞايـُتكسّ ايـُتغُٔ يػ٪اٍ ظضاض ٠عُٔ
( )7ايتٗصٜب  :ز : 253 : 1ح  + 735ا٫غتبضاض :ز :180 :1ح + 629ايٛغا : ٌ٥بَٔ 37
ابٛاب ايٓذاغات :ح. 5
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أصابت ايٓذاغ ١ثٛب٘ ٚمل ٜتٝكٔ بٛدٛزٖا ٖٚ ،صا ناؾـ عٔ إضتهاظ
قاعس ٠ايطٗاض ٠ايعاٖط ١ٜيف شٖٔ ايؿك :٘ٝظضاض - ٠ثِ ْعط ايعإ بايٓذؼ
ٚتؿشٓط ثٛب٘ ؾًِ َٜطَ ؾ٦ٝاّ ثِ صًٓ ٢ؾ ٘ٝؾطأ ٣ايٓذاغ ١ؾ ،٘ٝؾأداب٘
()8

اَ٫اّ( :)طتػػً٘  ٫ٚتعٝس ايض٠٬ص

٭ْ٘ صً ٢يف ثٛب ٜ ٫عًِ

تٓذٓػ٘ َ ٖٛٚتٓذؼ ٚاقعاّ ،ؾكاعس ٠ايطٗاض ٠تكغ ٞبطٗاضت٘ ايـدبج١ٝ
ٚصش ١ص٬ت٘ ؾ ، ٘ٝيهٓ٘ بعس ظٚاٍ ظٔ ايٓذاغٚ ١تبسٓي٘ بايعًِ بتٓذػ٘
ٜٚك ٘ٓٝبتكصٓضَٚ ٙعطؾَٛ ١عع٘  -أَط ٙبػػٌ ثٛب٘ طتػػً٘صثِ غأٍ ؾٌٗ
عً ٓٞإٕ ؾههت يف اْ٘ أصاب٘ ؾ ٤ٞإٔ أْعط ؾ٘ٝ؟ ؾكاٍ (:)ط،٫
ٚيهٓو اْـُا تطٜس إٔ تصٖب ايؿو ايصٚ ٟقع يف ْؿػوص ٖٚصا ٪ٜنس
اصٌ ايطٗاض ٠يف ا٫ؾٝاٚ ، ٤يصا ٜ ٫ـذب ايؿشط ٚايٓعط عٓس ظٔ
ايٓذاغٚ ،١عسّ ايؿشط ٚايٓعط ٜػتًعّ ايبٓا ٤عً ٢طٗاض ٠ايـُؿهٛى .
ْٚعري خرب ٟاحلػٔ ٚمحاز:طايـُا ٤نً٘ طاٖط ستٜ ٢عًِ اْ٘
()9

قصضص

ٖٚصإ خربإ

٪ٜنسإ ايكاعس ٠يف َٛضز خاظٚ ،هلصا

ايـدرب غٓسإ يف (ايهايف) ٚأسسُٖا َعٓ ٕٛايضش ١ؾاْ٘ اتؿكت ْػدتا
(ايهايف) (ٚايتٗصٜب) عً ٢تٛغط ايػٓس (عٔ دعؿط بٔ َـشُس عٔ
ْٜٛؼ) ٚأظٔ ؾدضٝاّ بـشػب طبكات ايطداٍ سض ٍٛاؾتبا ٙيف
ايهتاب:١سٝح نُتب (عٔ) بسٍ (بٔ) ٚ ،ايضشٝض( :دعؿط بٔ ذلُس بٔ
ْٜٛؼ) ٜٚه ٕٛايـدرب صشٝشاّٚ ،ايػٓس اٯخط ٜ ٫ـُهٓٓا تضشٝش٘
يٛقٛع (احلػٔ بٔ احلػني ايً٪ي )ٟ٪ؾ. ٘ٝ
( )8ايتٗصٜب  :ز  :421 : 1ح  + 1335ا٫غتبضاض :ز :18 3 : 1ح + 641ايٛغا : ٌ٥ز  :2ب37
َٔ ابٛاب ايٓذاغات :ح. 1
( )9ايهايف  :ز  :1 :3ح+ 2ح + 3ايٛغا : ٌ٥ز  :1ب َٔ 1ابٛاب املا ٤املطًل  :ح. 5
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ْعِ ايـدربإ أناز أقطع بضشتُٗا بًشاظ ايٓضٛظ ايكطع ١ٝيف
ايهتاب ٚايػٓ١طَٚأَْعَيَِٓا َِٔٔ ايػَُٖاََ ٔ٤ا ّ٤طَُٗٛضّاصايؿطقإٚ ،48:يف غٛض٠
ػَُاََ ٔ٤ا ّ٤ئُٝطَِّٗ َطنُِِ ٔب٘ٔصَٔ ايـدبح
َعٍُ عًََِٝهُِِ َِٔٔ اي ٖ
اْ٫ؿاٍ :11:طِّ َُٜٓٚ
دعَ ايؿِٖٝطَإٔص ٚبًشاظ ا٫خباض
ٚايـشسخ طَُٜٚصِٖٔبَ عَٓهُِِ ضٔ ِ

()10

ايعسٜس٠

ايساي ١عً ٢إ ايـُاٜ ٤طٗٓط ٜ ٫ٚطٗٓط ٚإٔ اهلل دعٌ ايرتاب طٗٛضاّ نُا
دعٌ ايـُا ٤طٗٛضاّ  َٔٚ ،ايٛاعض إ ايطٗٛض ١ٜتعِ ايطٗاض ٠ايـدبج. ١ٝ
ْٚعري صشٝض عبس اهلل بٔ غٓإ ايػا(ٌ٥اْ ٞأعري ايصَ ٞثٛبٚ ٞاْا
اعًِ اْ٘ ٜؿطب اخلُط ٜٚأنٌ حلِ اخلٓعٜط ؾريزٓ ٙعً ٞؾأغػً٘ قبٌ إ
أصً ٞؾ٘ٝ؟ ٚقس أداب٘ اَ٫اّ ايضازم(:)طصٌ ؾ ٫ٚ ٘ٝتػػً٘ َٔ
ادٌ شيو  ،ؾاْو أعطت٘ اٜا ٖٛٚ ٙطاٖط ٚمل تػتٝكٔ اْ٘ ْـذٓػ٘ ؾ ٬بأؽ
إٔ تضً ٞؾ ٘ٝست ٢تػتٝكٔ اْ٘ ْـذٓػ٘ص(ٚ)11ز٫يت٘ عً ٢ايـُطاز ٚاعش.١
يهٔ قس ٜـدسش يف ص٬س ١ٝايـدرب يعغس خرب عُاض إلثبات قاعس٠
ايطٗاض ٠بًشاظ تضس ٟاخلرب ظاٖطاّ يًشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايػابك ١غري ايـُعًّٛ
اْتكاعٗا :طؾاْو أعطت٘ اٜا ٖٛٚ ٙطاٖط ٚمل تػتٝكٔ اْ٘ ْـذٓػ٘ص ٜٚطاز
ٖٓا إثبات قاعس ٠ايطٗاضٚ ٠ن ٕٛايؿو يف ْؿػ٘ َٛعٛع ا٭َإ َٔ
ْاس ١ٝايٓذاغ ١ايـُشتًُ َٔ ١ز٬َ ٕٚسع ١احلاي ١ايػابك ١ايـُتٝكٓ. ١
إ ٫إٔ ٖصا -ظاٖط اخلرب ايضشٝضٜ ٫ -ـُٓع َٔ تضسٓ ٜ٘يتأٜٝس خرب
عُاض يف اثبات ن ٕٛايؿو يف ايطٗاضٚ ٠ايٓذاغ ١دلط ّ٣يكاعس ٠ايطٗاض٠
 ٚي ٛيف اجلًُٚ ١بًشاظ َا نإ َع ايؿو سايَ ١تٝكٓ ١غابك. - ١( )10ايٛغا : ٌ٥ز  :1ب َٔ 1ابٛاب املا ٤املطًل.
()11ايتٗصٜب :ز :2ح +1495ا٫غتبضاض:ز:1ح+1497ايٛغا:ٌ٥ز:2ب َٔ 74ابٛاب ايٓذاغات.
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ٚباختضاض  :ايٓضٛظ ايـُتؿطقٚ - ١بعغٗا صشٝض ايػٓس ٚاعض
ايس٫ي - ١ظٗٛضاّ ا ٚإضتهاظاّ -عً ٢قاعس ٠ايطٗاض ٠ايعاٖط ١ٜساٍ ايؿو
ٚعسّ ايعًِ ٜٓ .غِ ايٗٝا :ايعٔ ايك ٟٛبعسّ خضٛص ١ٝايـُٛضز اجلعٞ٥
ايٛاضز ٠ؾَ ،٘ٝع ايتػايـِ ايؿتٛاٚ ٞ٥ا٫ضتهاظ ايؿكٗاٚ ٞ٥ايـُتؿطعٞ
عً ٢قاعس ٠ايطٗاض ٠بٓشٜ ٫ ٛكبٌ ايٓكاش أ ٚايـد٬ف أ ٚا٫ؾتبا ،ٙؾٗصٙ
َٓاؾ ٧ا٫طُٓ٦إ بجبٛت قاعس ٠ايطٗاض -٠ايـشهِ ايعاٖط ٟايص٫ ٟ
خ٬ف  ٫ٚؾبٗ ١ؾَٓ ٫ٚ ٘ٝاقؿ ١ق ١ٜٛتعرتٖٓٚ . ٜ٘ا بـشٛخ :
ا٭ :ٍٚإزعَ ٞهطٓضاّ :تػايـِ ايؿكٗا(٤ضض) ٚإمجاع ؾتاٚاِٖ عً٢
إدطا ٤أصٌ ايطٗاض ٠ؾُٝا اشا ناْت ايٓذاغ ١يف سهِ َؿتب٘ ناحلسٜس اشا
استٌُ قصاض ٠شات٘ ْٚـذاغتٗا ٚؾُٝا اشا ناْت ايٓذاغ ١يف َٛعٛع
َؿتب٘ ٖٚصا قسض َتٝكٔ َـذُع عًٚ ٘ٝغري قابٌ يًد٬ف أ ٚايـُٓاقؿ ١بٌ
َٖ ٛكتغ ٢عُ ّٛسسٜح عُاض:طنٌ ؾْ ٤ٞعٝـ...صؾتعِٓ ايكاعس٠
ايؿو يف ايطٗاض ٠بٓش ٛايؿبٗ ١ايـُٛعٛعٚ ١ٝبٓش ٛايؿبٗ ١ايـشهُ. ١ٝ
ٚا٭خباض ايـُاع ١ٝظاٖط ٠ا٫ختضاظ بـُٛاضز ايؿبٗ ١ايـُٛعٛع١ٝ
 ٫ٚعُ ّٛيف يؿعٗا ستٜ ٢ـُهٔ ايتُػو ب٘ يتعُ ِٝايـشهِ ايعاٖطٟ
بايطٗاض ٠يـُا نإ ايؿو يف ايطٗاض ٠بٓش ٛايؿبٗ ١ايـُٛعٛعٚ ١ٝبٓشٛ
ايؿبٗ ١ايـشهُْ . ١ٝعِ سٝح تب ٔٓٝا٫طُٓ٦إ بضش ١خرب عُاض :طنٌ
ؾْ ٤ٞعٝـ ست ٢تعًِ اْ٘ قصضص ضغِ قضٛض غٓس ٙسٝح مل ٜتشكل ي٘
غٓس تاّ ايـشذٜ ١ٝكٓٝاّ  -نؿاْا سذ ّ١عً ٢ايتعُٚ ِٝمل ْـشتر اىل تـذؿِ
َ ١ْ٪إيػا ٤خضٛص ١ٝايـُٛضز ايـذع ٞ٥ايٛاضز يف ا٭خباض ايضشٝش١
ايـُاع ١ٝستْ ٢تعس َ٘ٓ ٣اىل عُ ّٛايؿبٗات ايـُٛعٛع. ١ٝ
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اشٕ سض ٍٛايٛثٛم بضسٚض ضٚا ١ٜعُاضطنٌ ؾْ ٤ٞعٝـصَهٓٓٓا
َٔ تعُ ِٝايكاعس ٠يـُٛاضز ايؿبٗات ايـشهُٚ . ١ٝايٛثٛم بضسٚضٖا
قطٜبْ دساّ بؿعٌ ا٫مجاع ا٫ضتهاظٚ ٟايتػايـِ ايؿتٛا ٞ٥عً( ٢قاعس٠
ايطٗاضٚ )٠تـُػو ايهجري بأصٌ ايطٗاضٚ ٠بعغِٗ صطٓح بـدرب عُاض.
ٜٚـُهٔ إ ٜكاٍ تٛنٝساّ :إْ٘ يف َٛاضز اؾتبا ٙسهِ ايٓذاغ ١نًٝاّ يف
َٛعٛع َعني ٜـُهٔ اغتضشاب عسّ دعٌ ايٓذاغ ١عً ٘ٝأظٚ ّ٫عسّ
دعٌ ٚدٛب ا٫دتٓاب عٓ٘ ٚعسّ دعٌ تطى يبػ٘ يف ص ٕ٠٬أ ٚطٛافٕ
ٚعسّ دعٌ تطى أنً٘ ٖٚ ،ص ٙأْـشا َٔ ٤إغتضشاب ايعسّ ا٫ظي٫ ٞ
ٜعاضعٗا :اغتضشاب عسّ دعٌ ايطٗاض ٠يعسّ ا٫ثط  ،ؾٓٝشضط
ا٫غتضشاب يف ططف ايٓذاغ ١ايـشهُ ١ٝايـُؿتبٜٗٚ ١ـذطٜٓٚ ٟؿٗٝا
٪ٜٚزٓ٪َ ٟزٓ ٣اصٌ ايطٗاض -٠عٓس ايـُؿٗٛض ايصٜ ٟـذطٜٗا يف ايؿبٗات
ايـشهُ ١ٝاعتُازاّ عً ٢عُ ّٛخرب عُاض:طنٌ ؾْ ٤ٞعٝـص .
اشٕ قاعس ٠ايطٗاض ٖٞٚ ٠أصٌ ؾطع ٞبطأغ٘ يف قباٍ إغتضشاب
ايطٗاضٚ ٠غا٥ط ا٫ص ٍٛايؿطعَٚ ، ١ٝسضنٗا ايـُؿٗٛض خرب عُاض ايصٟ
ْطُ ٔ٦بضسٚضٚ ٙصشت٘ ْاؾ٦اّ َٔ ايغُاٚ ِ٥ايكطا ٔ٥ايـُتكسَ.١
َٚع ثبٛتٗا قاعس ّ٠ؾطعٚ ١ٝأصَٛ ّ٬عٛع٘ ايؿو يف طٗاض ٠ايؿ٤ٞ
أْ ٚـذاغتٜ٘ ٖٛٚ ،عِ ايؿبٗات ايـُٛعٛعٚ ١ٝايؿبٗات ايـشهُ،١ٝ
ٚسٝح تـشكل إ قاعس ٠ايطٗاض ٠داض ١ٜيف ايؿبٗات ايـشهُٚ ١ٝاْٗا
سهِ ظاٖطَ : ٟا زَتَ  ٫تعًِ ْـذاغ ١ايؿَ ٖٛ ٤ٞـشه ّٛبايطٗاض٠
ظاٖطاّ ،ؾٗ ٞقاعس ٠ؾطعٜ ١ٝتٛصٌ بٗا اىل ايـشذ ١عً ٢احلهِ ايؿطعٞ
ٚاجلعٌ ايـُٛي ٟٛيف خضٛظ باب ايطٗاضٚ ٠ايٓذاغ ١ؾٗ ٞقاعس٠
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ؾكٗٚ ،١ٝيٝؼ عٓضطاّ َؿرتناّ يف ا٫غتس ٍ٫يف مجٝع ابٛاب ايؿك٘ أٚ
أغًبٗا ست ٢ته ٕٛقاعس ٠أصٛي. ١ٝ
ايبشح ايجاْ :ٞقس ٜكاٍ  َٔ :قضٛض زي ٌٝايكاعس - ٠خرب عُاض
ايعاّ -عٔ َكاّ ايـشذٜ ١ٝتبني عسّ ايٛثٛم بعُ ّٛايكاعس ٠يـُٛاضز
ايؿو يف ايٓذاغ ١ايصاتْ ١ٝعري ْـذاغ ١احلسٜس ٚاحلٛٝإ ايـذٚ ٍ٬عطم
ايـذٓب َٔ ايـشطاّ ٚحنٖٛا َـُا ٜـشتٌُ ْـذاغت٘ ايصات ١ٝاعِ َٔ
اؾتبا ٙايـشهِ  -نُا َجًٓٓا  َٔٚ -اؾتبا ٙايـُٛعٛع نايؿو يف سٛٝإ
اْ٘ د ٍ٬اّ َ ٫ع َعًْ ١َٝٛـذاغ ١ايـذ ٍ٬ؾطعاّ ٜ َ٘ٓٚ .تشضٌ عسّ
اَهإ ايتعسٚ ٟايتعُٜٚ . ِٝـُهٔ تٛد ٘ٗٝبإٔ ايطٚاٜات ايضشٝش١
ايـُعتُسٚ ٠اعش ١ا٫ختضاظ بـُٛاضز ايؿبٗات ايـُٛعٛعٜ ٫ٚ ١ٝعًِ
عَُٗٛا يًؿبٗات ايـُشتٌُ ْـذاغتٗا شاتٝاّ  ،ؾإ ايطٚاٜات ايضشٝش١
ايـُتكسَ - ١نضشٝش ١ظضاض ٖٞ - )12( ٠ظاٖط ٠يف ظٔ ايتٓذؼ ٚاستُاي٘
ٜ ٫ٚعٗط عَُٗٛا يًٓذاغ ١ايصاتٚ ، ١ٝصشٝش ١سؿط  :ط ٫أباي ٞأبٍٛ
()13

أصابين اّ َا ٤اشا نٓت  ٫اعًِص

تؿٝس بٓا ٙ٤عً ٢طٗاض ٠دػسٙ

ٚعسّ تٓذػ٘ يعسّ عًُ٘ بـُا ٫قا ٖٛ ٌٖ ٙب ٍٛاّ َا. ٤
يهٔ سٝح سضٌ َٔ َ٬سع ١ايطٚاٜات ايـداصٚ ١تػايـِ ايؿتا٣ٚ
 َٔٚقطاَ ٔ٥تكسَ : ١ايٛثٛم ٚا٫طُٓ٦إ بضش ١خرب عُاض ٚصسٚضٙ
اَهٔ تعُ ِٝايكاعس٫ ٠ستُاٍ ايٓذاغ ١ايصاتٚ ١ٝيًٓذاغ ١ايعطع.١ٝ
ْعِ ي ٛمل ٜـشضٌ ايٛثٛم مل ٜـُهٔ ايتعُٚ، ِٝا٫مجاع زي ٌٝيبٓٞ
( )12ايٛغا : ٌ٥ز  :2ب َٔ 37ابٛاب ايٓذاغات :ح. 1
( )13ايٛغا : ٌ٥ب َٔ 37ابٛاب ايٓذاغات :ح. 5
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٪ٜخص َٓ٘ بايكسض ايـُتٝكٔ ٚ ٫ٚثٛم بتعُ ِٝايكاعس ٠يـُٛاضز ايؿبٗات
ايـشهَُٛٚ ١ٝاضز استُاٍ ايٓذاغ ١ايصات. ١ٝ
يهٔ ي٬طُٓ٦إ ايؿدض ٞبضش ١خرب عُاض ٚصسٚض - ٙتـشضٌ
ايطُأْ ١ٓٝبايتعُ٪َ ،ِٝنس ّ٠باغتضشاب عسّ دعٌ ايٓذاغ ١ايصات ١ٝأظّ٫
ٚبُٗا ْٓؿ ٞادتٓابٗا َٚاْعٝتٗا عٔ صش ١ايض - ٠٬بتكطٜب َتكسّ .
ايبشح ايجايح :يعٌ ايـُؿٗٛض ايـُعتُس ٜٔيـدرب عُاض ٖٛٚ -عاّ
ايًؿغ ٖٛ -عُ ّٛايكاعس ٠يـُٛاضز غبل ايعًِ بٓذاغ ١ؾ ، ٤ٞثِ
إعتصضٚا بـشه ١َٛزي ٌٝاغتضشاب ايٓذاغ ١ايـُعً ١َٛغابكاّ عً٢
عُ ّٛيؿغ خرب عُاض  -زي ٌٝقاعس ٠ايطٗاض. - ٠
يهٔ ايعاٖط قضٛض زي ٌٝقاعس ٠ايطٗاض ٠عٔ مشَٛ ٍٛاضز ايعًِ
ببكا ٤ايٓذاغ ،١ؾإ ايعُ ّٛايعاٖط َٔ خرب عُاض:طنٌ ؾْ ٤ٞعٝـ
ست ٢تعًِ اْ٘ قصضص

()14

ٜكضط عٔ عَُٛ ّٛاضز ايعًِ ايػابل بٓذاغ١

ؾ ،٤ٞ٭ٕ قٛي٘ طست ٢تعًِ اْ٘ قصضص إ ناْت نًُ١طقصضص بهػط
ايصاٍ ؾٗٚ ٞصـ ٜٚتِ يًدرب  -زي ٌٝقاعس ٠ايطٗاض -٠اط٬م ٜعِ
َٛاضز ايعًِ بٓذاغ ١ؾٚ ، ٤ٞإ ناْت نًُ١طقصضص ؾع ّ٬بغِ ايصاٍ
ؾ ٬إط٬م  ٕ٫ايؿعٌ ٜػتبطٔ سسٚخ ايؿعٌ ٚنأْ٘ قاٍ( :نٌ ؾ٤ٞ
ْعٝـ ست ٢تعًِ سسٚخ ايٓذاغٚ ١ايكصاضٖٚ )٠ص ٙايػا ٫ ١ٜتعِ َٛاضز
ٚدٛز ايعًِ ايػابل ببكاْ ٤ـذاغ ١ؾ ٤ٞؾاْ٘ يٝؼ ؾ ٘ٝسسٚخ قصاض ٠يف
ؾ ، ٤ٞبٌ ْٖ ٞـذاغ ١غابك ١ايـشسٚخ َعً ١َٛايبكا ٫ ٤ايـشسٚخ ،ؾ٬
اط٬م يف زي ٌٝايكاعس : ٠خرب عُاض  -ستٜ ٢عِ َٛاضز ايؿو يف ايبكا٤
( )14ايتٗصٜب :ز :284 :1ح+ 832ايٛغا: ٌ٥ز:2ب َٔ37ابٛاب ايٓذاغات :ح. 4
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بعس ايعًِ ايػابل بٓذاغ ١ؾٖٚ ،٧ٝهصا ٜ ٫ـشطظ إط٬م يف ايٓضٛظ
ا٫خط ٣ستٜ ٢عِٓ َؿهٛى ايٓذاغَ ١ع غبل ايٝكني بٗا ٚ ،عٓس٥ص ٫
ساد ١يًتُػو باغتضشاب ايٓذاغ ١سانُاّ عً ٢زي ٌٝايكاعس. ٠
ايبشح ايطابع :سٝح تب ٔٓٝإٔ ايكسض ايـُتٝكٔ ثبٛت٘ َٔ اططاف
قاعس ٠ايطٗاضَٛ ٖٞ ٠اضز ايؿبٗ ١ايـُٛعٛع ١ٝؾاْ٘ ٜ ٫ـذب ايؿشط
عٓس اؾتباَٛ ٙعٛع دعَ ٖٛ ٌٖ : ٞ٥ضسام يًٓذاغ ١اّ َٖ ٛضسام
يًطٗاضٖٚ - ٠صا ٚؾل ايكاعس ٠ايعاَٚ ١ا٭صٌ ايؿطع ٞايكاع ٞبعسّ
ٚدٛب ايؿشط يف ايؿبٗات ايـُٛعٛع ، ١ٝبٌ قس عًُٓا َٔ َصام
ايؿاضع ا٫قسؽ :نطاٖت٘ يف باب ايطٗاضات ٚضغبت٘ عٔ ايؿشط ؾٗٝا
سصضاّ َٔ ايٛقٛع يف خطط ايٛغٛاؽ َٚطض ايتؿهٝو ايصٜ ٟكع ؾ٘ٝ
بعض ايعبازٚ ،قس زيت ايٓضٛظ ايـداص ١ايـُتؿطق ١عً ٢عسّ ٚدٛب
ايؿشط عُا ٜـشتٌُ ْـذاغت٘ ٚتٓذػ٘ َٗٓٚا صشٝش ١ظضاض ٠ايجاْ١ٝ

()15

اييت ٚضز ؾٗٝا غ٪اٍ عُٔ ظٔ اْ٘ قس أصاب ثٛب٘ ايٓذاغٚ ١مل ٜتٝكٔ
بٗا ؾٓعط ؾًِ َٜطَ ؾ٦ٝاّ ثِ صًٓ ٢ؾطأ ٣ؾ ٘ٝؾكاٍ( : )طتػػً٘  ٫ٚتعٝس
ايض٠٬ص ؾػأٍ  :ئَِ شيو ؟ ؾكاٍ :ط٭ْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗاضتو
ثِ ؾههت ؾًٝؼ ٜٓبػ ٞيو إ تٓكض ايٝكني بايؿو أبساّص ثِ غأٍ :
ؾٌٗ عً ٞإٕ ؾههت يف اْ٘ أصاب٘ ؾ ٤ٞإٔ اْعط ؾ ٘ٝ؟ قاٍ :ط٫ص أٟ
ٜ ٫ـذب عًٝو ايٓعط ٚايؿشط عٔ تٓذؼ ثٛبو ،ثِ قاٍ (:)
طٚيهٓو اْـُا تطٜس إٔ تصٖب ايؿو ايصٚ ٟقع يف ْؿػوص .
ايبشح اخلاَؼٜٛ :دس عٓسْا ْضٓإ َ٪غػإ يكاعس ٠ايطٗاض: ٠
( )15ايٛغا : ٌ٥ز :2ب َٔ 37ابٛاب ايٓذاغات  :ح. 1
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ْطٓ عاّ يهٌ ؾ:٤ٞطنٌ ؾْ ٤ٞعٝـ ست ٢تعًِ اْ٘ قصضص (. )16
()17

ظ بايـُا٤طايـُا ٤نً٘ طاٖط ستٜ ٢عًِ اْ٘ قصضص
ْٚطٓ خا ٓ
َعتغساّ بٓضٛظ

()18

َٔ ايكطإٓ ٚايػٓ ١زاي ١عً ٢طٗٛض ١ٜايـُا٤طإٕ

اهلل دعٌ ايرتاب طٗٛضاّ نُا دعٌ ايـُا ٤طٗٛضاّص.
ٚقس غبل بٝإ غٓس ٖص ٙا٭خباض ٚايبشح يف تـُاَٗا ٚصشتٗا،
ٚعً ٢ؾطض ثبٛتُٗا ٚصسٚض ايـدربْ - ٜٔك: ٍٛ
قس ٜكاٍ بٛدٛز قاعستني يًطٗاض : ٠اسساُٖا عاَ ١يف نٌ ؾ،٤ٞ
ٚا٫خط ٣خاص ١بايـُٝاٖٚ ، ٙص ٙايكاعس ٠ايـُدتض ١بايـُٝا ٙهلا أثطْ َِٗ
ؾطعاّ ٖ ٛإٔ ايـُا ٤ي٘ زٚض ؾطع ٞيف ضؾع ايـدبح ٚايـشسخ ا٫صػط
ٚا٫نرب ٚ ،عٓس تؿطٜع قاعس ٠طٗاض ٠ايـُا ٤غري ايـُعًْ ١َٛـذاغت٘ -
ٜجبت ٖصا ا٫ثط ايؿطع ٞيهٌ َاَ ٤ؿهٛى ايٓعاؾٜ ٫ٚ ،١أتٖ ٞصا ا٫ثط
يف باق ٞا٫ؾٝا ٤ايـُشه ١َٛبايطٗاض ٠ايعاٖط ١ٜبربن ١سسٜح  :طنٌ
ؾْ ٤ٞعٝـ...ص ؾإ ْعاؾ ١ايؿ ٤ٞغري ايـُاٜ ٫ ٤رتتب عًٖ ٘ٝصا ا٫ثط
 ضؾع ايـشسخ ٚايـدبح ٜ -كٓٝاّ .ٚيعٌ صسٚض ايـدرب: ٜٔطايـُا ٤نً٘ طاٖط ستٜ ٢عًِ اْ٘ قصضص
طإٕ اهلل دعٌ ايـُا ٤طٗٛضاّصيػطض تـشكٝل ٖصا ا٫ثط يف ايـُٝا ٙزٕٚ
غريٖا َٔ ا٫ؾٝاٚ ، ٤قس ٜتبني ايـُا٥ع بني ٖص ٜٔايـشسٜجني ٚبني سسٜح
عُاضطنٌ ؾْ ٤ٞعٝـ ست ٢تعًِ اْ٘ قصضص يف أثطٕ ثإٕ  ٖٛ ،اْ٘ اشا
()16ايتٗصٜب :ز :284 :1ح+ 832ايٛغا: ٌ٥ز:2ب َٔ37ابٛاب ايٓذاغات :ح. 4
( )17ايهايف  :ز :1: 3ح +2ح + 3ايٛغا :ٌ٥ز :1ب َٔ 1ابٛاب املا ٤املطًل :ح. 5
( )18ايؿطقإ  + 48:اْ٫ؿاٍ + 11:ايٛغا :ٌ٥ز :1ب َٔ 1ابٛاب املا ٤املطًل .
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عًُٓا امجا ّ٫بٓذاغَ ١ا ٕ٤أ ٚتطابٕ  :ؾإ خرب عُاض  -زي ٌٝقاعس٠
ايطٗاض ٠يف عُ ّٛا٫ؾٝاٜ - ٤ـُبتً ٢باإلمجاٍ ٭ٕ إدطا ٙ٤يف ايـُا٤
ٜعاضع٘ إدطا ٙ٤يف ايرتابٚ ،خرب عُاض  -زي ٌٝقاعس ٠طٗاض ٠ا٫ؾٝا- ٤
ٜ ٫ـذس ٟؾ٦ٝاّ سصضاّ َٔ ايرتخٝط يف ايـُدايؿ ١ايكطع ١ٝيًعًِ
ا٫مجاي ٞبتٓذؼ اسسُٖا ،ؾتكغ ٞقاعس ٠ا٫ؾتػاٍ بعسّ اغتعُاٍ
ايرتاب ٚايـُاَ ٤عاّ ؾُٝا َٖ ٛؿطٚط بايطٗاض. ٠
يهٔ ايٓعط اىل خرب محاز :طايـُا ٤نً٘ طاٖطص َٚا ٜؿبٗ٘ َٔ
ايٓضٛظ ايكطآْٚ ١ٝايـشسٜج ١ٝايـُتكسَٚ ١ايـُ٪غػ ١يكاعس ٠طٗاض٠
ايـُٝاٜ - ٙـُهٔ ايطدٛع ايٗٝا يف ايـشهِ ايعاٖط ٟبطٗاضت٘ ٚاغتعُاي٘
ؾُٝا َٖ ٛؿطٚط بايطٗاض ٠يعسّ ابت ٙ٤٬بايـُعاضض ايـُ٪ز ٟاىل إمجاٍ
ايسي ، ٌٝؾاْ٘ ٜ ٫ـذط ٟخرب محاز يف ايرتاب  -أسس ططيف ايعًِ
ا٫مجايٜٚ - ٞتشضٌ طٗاض ٠ايـُا ٤ظاٖطاّ ز ٕٚايرتاب ٜٚ ،ػتعٌُ
ايـُا ٤ؾُٝا ٜؿرتط ؾ ٘ٝايطٗاض. ٠
ٖصا تـُاّ َا اضزْا بٝاْ٘ َٔ بـشٛخ قاعس ٠ايطٗاضٚ ، ٠تطبٝكاتٗا يف
بـشٛخ ايؿك٘ .
ٚقس تبني َٔ ايبشٛخ ايـُاع ١ٝز٫ي ١ا٫خباض ايضشٝش ١ايػت١
ٚايعاَ ١بـُسيٛهلا  ٖٞٚاِٖ َا اغتسٍ ب٘ يـشذ ١ٝا٫غتضشاب بعس
إثبات ايـذط ٟايعك ٞ٥٬ايعًُ ٞعً ٢ا٫خص بايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايػابك،١
ٚايـُ٬سغ عً ٢ايـذط ٟايعًُ ٞايعكٚ ٞ٥٬ايٓضٛظ ايضشٝشٖٛ ١
عَُ ّٛـذطاٖا ٪َٚزاٖاط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوص ؾإ ٖصا ايٓطٓ
ايـُتهطض عاّ ايـُغَُ ٕٛطًل ايـُؿاز  ٖٛٚايـُٓع عٔ ْكض أٜ ٟكني
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بايؿو ٖ ،صا ٖ ٛايعاٖط بسٚاّ َٔ ا٫خباض ايضشٝشٚ ، ١يعٌ ٖصا
ايعاٖط َٖ ٛـدتاض َؿٗٛض ا٫صٛيٝني  -عًَ ٢ا ق -ٌٝؾٝكع ايهّ٬
٫سكاّ يف ا٫قٛاٍ ايـُُٗ ١يف سذ ١ٝا٫غتضشاب ٚاييت تتغُٔ
ايتؿضٚ ٌٝتغٝٝل زا٥ط ٠ايعُ ّٛايعاٖط بسٚاّ َٔ َ٬سع ١ا٫خباض
ايضشٝش ١ايـُعتُسٚ ، ٠قس ق ٌٝبعٗٛض اخباض ا٫غتضشاب يف بعض
ايتؿض٬ٝت ٚايتكٝٝسات ٚ ،س٦ٓٝص ْبشح :

ا٫قٛاٍ املُٗ ١يف سذ ١ٝا٫غتضشاب )147( .........................................

االقوال الـنهنة يف حجية االستصحاب
َٔ أدٌ َا تكسّ ٜ -ـشػٔ بٓا ايتعطض يٮقٛاٍ ٚايتؿض٬ٝت
ايـُططٚس ١يف سذ ١ٝا٫غتضشاب ْ ،ػتعطض اُٖٗا ْ ،بسأ بعطض :
ايك ٍٛا٭ : ٍٚسذ ١ٝا٫غتضشاب َطًكاّ ٚ ،قس إغتؿازٖا مجع
نبري َٔ َتأخط ٟا٫صٛيٝني ْٚػب اىل انجط ايـُتكسَني بٌ ْػب اىل
ايـُؿٗٛض  -عً ٢ا٫ط٬مٖٚ -صا ٖ ٛايضشٝض عٓسْا  ،٭ْ٘ عًٚ ٢ؾل
ايتباْ ٞايعك ٞ٥٬ايعُ َٞٛنُا ٖ ٛظاٖط اط٬م ايطٚاٜات ٚعُّٛ
بعغٗا ٚقس غبل َ ٓا يف ا٫غتس ٍ٫بضشٝش ١ظضاض ٠ا٭ٚىل ٚايجاْ ١ٝبٝإ
َجبتات ايعُٚ ّٛا٫ط٬م َٔ تعبري اَ٫اّ( )يف ايضشٝشتني َٔٚ
قطاَ ٔ٥تعسزٚٚ ٠د ٙٛإثبات َتهجطٚ ٠بعغٗا َٛدٛز يف ايضشاح
ا٫خطٜ ٣ـشػٔ تصنطٖا أَ ٚطادعتٗا  ٖٞٚ ،تؿٝس إٔ نٌ ٜكني بـُا ٖٛ
ٜكني ٜٓ ٫كض بايؿو بـُا ٖ ٛؾو ٜ ٫ٚـدًط ايؿو بايٝكني ٜ ٫ٚعتس
بايؿو يف ساٍ َٔ ايـشا٫ت .
 َٔٚقطا ٔ٥ايعُ : ّٛقٛي٘ يف بعض ايطٚاٜات ايضشٝش١طٚيٝؼ
ٜٓبػ ٞيو إ تٓكض ايٝكني بايؿو أبساّص ؾإٕ بس َٚايتعبري ايـُعض:َٞٛ
طٚيٝؼ ٜٓبػ ٞيوص ٚختاَ٘طأبساّصٖ -صا يػإ ٚاعض يف ايؿٍُٛ
ٚايعُٚ ّٛاإلبا ٤عٔ ايتدضٝط ٚا٫غتجٓاٚ . ٤يف عْ : ٘٥ٛـشتاز يطؾع
ايٝس عٔ إط٬م ايطٚاٜات ٚعَُ ّٛـذط ٣ا٫غتضشاب بربن ١عُّٛ
ايطٚاٜات ٚإط٬م بعغٗا اىل زيٚ ٌٝاعض َـدطز عٔ ا٫ط٬م َكٓٝس
يسي ٌٝايـشذ ١ٝببعض ايـُٛاضز  .ثِ ْبشح ايك ٍٛايجاْ: ٞ
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التفصيل بني الشك يف الـنتتي ببني الشك يف الااع
بـُعٓ :٢إٕ ايؿو يف ايبكا ٤إٕ نإ ٭دٌ ايؿو يف ايـُكتغٞ
ٚاغتعساز ايبكا ٤ؾٜ ٬ـذط ٟا٫غتضشاب ٚ ،إٕ نإ ٭دٌ ايؿو يف
ايطاؾع ؾٝذط ٟا٫غتضشاب ٖٚ ،صا ايك ٍٛصاض اي ٘ٝمجعْ َِٓٗ ؾٝدٓا
ا٫ععِ يف ضغاٚ ً٘٥تبع٘ مجع َـُٔ تأخط عٓ٘ نايـُشكل ايٓاٝ٥ين
(قسِٖ) ٚغبكِٗ اي ٘ٝايـُشكل اخلْٛػاض ٟيف ؾطح ايسضٚؽ ؾاْ٘ سهٞ
اْ٘ أ َٔ ٍٚتٓبٓ٘ هلصا ايتؿضَ ٌٝػتؿازاّ َٔ أخباض ا٫غتضشاب
ٚأصٌ ايتؿضَ ٌٝػتٛس َٔ ٢ن ّ٬ايـُشكل ايـشًٞ

()20

()19

،

ؾإ ن َ٘٬ؾ٘ٝ

ٜؿعط ب٘ ٚإٕ مل ٜهٔ َػتٓس ّا اىل أخباض ا٫غتضشاب .
٫ٚبس َٔ بٝإ ايـُطاز َٔ ايـُكتغٚ ٞايطاؾع قبٌ ا٫غتس ٍ٫عً٢
ايتؿضَٓٚ ٌٝاقؿت٘  ،ؾٝكع ايه ّ٬عٓ٘ يف َطسًتني ْ ،بسأ بايبشح عٔ :

تعيني الـنااد من الـنتتي بالااع بالشك عيهنا :
ا٫ستُا٫ت ايـُططٚس ١يف ايـُطاز َٔ نًُيت ايـُكتغ ٚ ٞايطاؾع-
عسٜس ، ٠يهٔ َٛ ٫دب إلطاي ١ايبشح بصنطٖا ٚتؿٓٝسٖا ،يتضطٜض
ؾٝدٓا ا٫ععِ اْ٫ضاض( ٟقس )ٙبايـُطاز ايـُكضٛز َٔ ٖص ٜٔايًؿعني
ايـُضطًشنيٚ ،بهْ َ٘٬ػتػين عُا غ ٣ٛايـُطاز ايـُكضٛز ٭صشاب
ايتؿضٚ -ٌٝيف َكسَتِٗ ؾٝدٓا ا٫ععِ اْ٫ضاض ٟايص ٟقاٍ  :ايـُطاز
بايؿو(َٔ دٗ ١ايـُكتغ : ٞايؿو َٔ سٝح اغتعسازٚ ٙقابًٝت٘ يف شات٘
(َ )19ؿاضم ايؿُٛؽ  + 75:ؾطا٥س ا٫ص + 326 :ٍٛادٛز ايتكطٜطات :ز. 67: 4
(َ )20عاضز ا٫ص. 206 : ٍٛ
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يًبكا ٤نايؿو يف بكا ٤ايًٚ ٌٝايٓٗاض ٚخٝاض ايػدي بعس ايعَإ ا٭)ٍٚ
ٚقاٍ  :ايـُطاز َٔ ايؿو (َٔ دٗ ١طط ٓٚايطاؾع َع ايكطع باغتعسازٙ
يًبكاٖٚ)21()...٤صا ايتعبري َٓ٘(قسٜ )ٙـُٓع استُاٍ ن ٕٛايـُطاز َٔ
ايـُكتغَ :ٞكتغ ٞايـشهِ ٬َٚن٘ -ايـُضًش ١أ ٚايـُؿػس - ٠أٜ ٚطاز
َٔ ايـُكتغ :ٞايػبب ايص ٖٛ ٟدع ٤ايعً ١ايتاَ ١يٛدٛز ايؿ ، ٤ٞأٚ
ٜطاز َٔ ايـُكتغ :ٞايـُٛعٛع .
بٌ ٜه ٕٛايـُطاز َٔ ايـُكتغ :ٞقابً ١ٝايؿٚ ٤ٞاغتعساز ٙيًبكا ٤يف
عُٛز ايعَإ ي ٫ٛايـُع ٌٜايطاؾع ٚ ،ايـُطاز َٔ(ايؿو يف ايـُكتغ)ٞ
ٖ ٛايؿو يف بكا ٤ايـُتٝكٔ ايػابل  -ايـُػتضشبْ -اؾ٦اّ َٔ ايؿو يف
قابًٝت٘ يف ْؿػ٘ يًبكاٚ ٤ا٫غتُطاض اىل ا٫بس َا يـِ ٜططأ عً ٘ٝايطاؾع
ايـُاْع َٔ ا٫غتُطاض .
ٚبتعبري ٕثإٕ :ايـُطاز َٔ(ايـُكتغ )ٞقابً ١ٝايؿ ٤ٞيًبكا ٤يف عُٛز
ايعَإ ٚاغتعساز ٙي٬غتُطاض اىل ا٫بس َا يـِ ٜططأ ضاؾع َاْع َٔ
بكاٚ ٙ٤اغتُطاضْ ، ٙعري ايـًُهٚ ١ٝايعٚد ١ٝايساٚ ١ُ٥ايطٗاضٚ ٠ايٓذاغ١
ؾإْٗا أؾٝاٜ - ٤بس َٔ ٚزيًٗٝا ايؿطع -ٞاْٗا قابً ١يًبكاٚ ٤ايسٚاّ اىل
ا٫بس َا يـِ ٜططأ ضاؾع هلا َاْع َٔ اغتُطاضٖا  ،نبٝع َا ٜـًُه٘ أٚ
تطًٝل ظٚدت٘ أْ ٚـش ٛشيو .
ٚعً : ٘ٝؾايـُتٝكٔ ايػابل ي ٛأسطظ قابًٝت٘ يًبكاٚ ٤اغتعسازٙ
يف ْؿػ٘ يًسٚاّ اىل ا٫بس ؾَٗ ٛكتض ٕيًذط ٟايعًُ ٞعً ٢طبك٘ َا يـِ
ٜططأ عًَ ٘ٝا ٜع ٌٜبكاٜٚ ٙ٤ـُٓع اغتُطاض ،ٙؾاشا ؾو يف بكا ٤ايـُتٝكٔ
( )21ؾطا٥س ا٫ص - 326 : ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ضطؿ. ٟٛ
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ٚنإ ايؿو َػتٓساّ اىل استُاٍ طط ٓٚضاؾع ي ٙ٫ٛيهإ باقٝاّ َػتُطاّ
ؾٗصا (ؾو يف ايطاؾع) .
ٚاشا مل تهٔ يف ايؿ ٤ٞقابً ١ٝايبكاٚ ٤ا٫غتُطاض اىل ا٫بس
نايعٚد ١ٝايـُٓكطعٚ ١ايًٚ ٌٝايٓٗاض سٝح ُٖا ٚدٛزإ َٓضطَٓإ
ٜٛدسإ يف ٚقتٕ ٜٚـُغٝإ  ،أ ٚمل تـشطظ قابً ١ٝايؿ ٤ٞيًبكا ٤اىل ا٫بس
ندٝاض ايػدي بعس ايعَٔ ا٭ ٍٚاشا مل ٜبازض ايـُػب٫ ٕٛغتعُاٍ سكٓ٘ يف
اخلٝاض ؾٝؿو يف قابً ١ٝخٝاض ايػدي يًبكا ٤ؾطعاّ ٚزٚاَ٘ يف عُٛز ايعَإ
يًعَٔ ايجاْٚ ٞايجايح ٖٚ .صا ٜهَٓ ٕٛكغٝاّ بٓؿػ٘ ب ٬اغتٓاز اىل ضاؾع
طاضَ ٨اْع عٔ بكاٚ ، ٙ٤ي ٛنإ ايـُتٝكٔ ايػابل َٔ ٖصا ايكبٚ ٌٝؾو
ؾـ ٞبكا ٙ٤نإ ؾهاّ يف اغتعساز ايؿ ٤ٞيًبكا َٔٚ ٤قب( ٌٝايؿو َٔ دٗ١
ايـُكتغْٚ . )ٞعٜس ايبٝإ تٛعٝشاّ ْٚك : ٍٛايـُٛدٛزات ايته١ٜٝٓٛ
ٖٚهصا ا٫عتباض ١ٜايؿطع ١ٝقػُإ :
أ -قػِ َٔ ايـُٛدٛزات ايتهَ ١ٜٝٓٛـُا ٜتٝكٔ نْٗٛا قابً ّ١يًبكا٤
ٚؾٗٝا اغتعساز ا٫غتُطاض ٚايسٚاّ يف عُٛز ايعَإ َا يـِ ٜططأ عًٗٝا َا
ٜطؾعٗا ٜٚعًٜٗا  ،ؾإ نٌ َٛدٛز تهٜٛين ي٘ قابً ١ٝايبكا ٤عػب طبع٘
ٚاغتعساز ا٫غتُطاض يف شات٘ بًشاظ عُٛز ايعَإ عٝح ي ٛخًٓٚ ٞشات٘
ٚمل ٜططأ عً ٘ٝعاضض يبكٚ ٞاغتُط اىل أدً٘ ٚأَس ٙايـُكسض ي٘ .
ٖٚهصا يف ايؿطعٝات ْعري ايـًُهٚ ١ٝايعٚدٚ ١ٝايطٗاضٚ ٠ايٓذاغ١
ٚحنٖٛا ؾإْٗا َا يـِ ٜططأ ايبٝع أ ٚايط٬م أ ٚايتٓذٝؼ أ ٚايتطٗري تبك٢
تًهِ ا٫ؾٝا ٤عً ٢ساهلا َٔ ز ٕٚتػٓٝط ٚتبسٍٓ ،أَ ٖٞ ٟعً ١َٛا٫قتغا٤
ٚا٫غتعساز يًبكا ٤أبس ايسٖط َا يـِ ٜططأ ضاؾع عًٗٝا َٚع ٌٜيبكاٗ٥ا بٓشٛ
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َٔ ايتػٝري ٚايتبسٍ َٔ ٚدٛز اىل عسّ أ َٔ ٚعسّ اىل ٚدٛز .
ٖصا ايـُٛدٛز ايؿطعٚ ٞشاى ايـُٛدٛز ايتهٜٛين  -ايـُعًّٛ
اغتعساز ٙيًبكاٚ ٤ايسٚاّ يف عُٛز ايعَإ ي ٫ٛطط ٓٚايطاؾع  -اشا ؾو
يف طط ٓٚؾ ٤ٞضاؾع َع ٌٜيبكا ٘٥نإ َٔ (ايؿو يف ايطاؾع) ٜ ٖٛٚعين
استُاٍ ططَ ٓٚا ٜطؾع ايـُػتضشب ٜٚعسّ ايـُتٝكٔ ايػابل ٜٚع ٌٜبكا٘٥
َع ايكطع باغتعساز ٙيف ْؿػ٘ ٚقابًٝت٘ يًبكا ٤ي ٫ٛطط ٓٚايطاؾع عً.٘ٝ
بٚ -بعض ايـُٛدٛزات ٜعًِ بعسّ قابًٝتٗا يًبكا ٤يف عُٛز
ايعَإ نايعٚد ١ٝايـُٓكطعٚ ١ع ٤ٛايػطاز ٚ ،بعض ا٫ؾٝا ٤ايـُٛدٛز٠
ٜؿو يف نْٗٛا َـُا هلا قابً ١ٝايبكا ٤يف ْؿػٗا ٚاغتعسازٖا يف شاتٗا
ي٬غتُطاض يف عُٛز ايعَإ ست ٢ي ٛعًِ اْ٘ مل ٜططأ عًٗٝا ضاؾع
َع ٌٜيٛدٛزٖا  -نُا ي ٛتـشككت ظٚد ١ٝبني اثٓني ٜ ٫سض ٣نْٗٛا
زا ١ُٝ٥اّ َ٪قت ١تٓكغ ٞباْتٗاٚ ٤قتٗا  ٫ٚبكا ٤هلا يف ْؿػٗا  -ؾٗصا
ايؿو (ؾو َٔ دٗ ١ايـُكتغٚ )ٞاغتعساز ايعٚد ١ٝايـُٓؿأ ٠يًبكا،٤
ؾاْ٘ يعسّ إسطاظ زٚاّ ايعٚد ١ٝأ٫ ٚستُاٍ اْكطاعٗا ٜؿو يف قابً١ٝ
ايعٚد ١ٝايـُٓؿأ ٠يًبكا ٤يف عُٛز ايعَإ ٚإٕ عًِ بعسّ طط ٓٚؾ٤ٞ
ٜٛدب تػٝري ايـشاٍ أ ٚظٚاٍ ايعٚد. ١ٝ
ٖصا تٛعٝض ايـُضطًشني  -ؾك ٞايتؿض ٌٝايـُبشٛخ -أخصاّ َٔ
عباضات ايـًُتعَني بايتؿضٚ ،ٌٝب٘ ايهؿا . ١ٜثِ ْبشح يف َطسً ١ثاْ: ١ٝ

االستدالل للتفصيل بني الشك يف الـنتتي ببني الشك يف الااع :
قس اغتسٍ ؾٝدٓا ا٫ععِ ٚغري( ٙقسِٖ) عً ٢ايتؿض ٌٝايـُبشٛخ
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بـُا ٪ٜز ٟعسّ صسم (ْكض ايٝكني بايؿو) يف َٛاضز (ايؿو يف
ايـُكتغ ،)ٞأخصاّ َٔ نًُ( ١ايٓكض) ايـُٓٗ ٞعٓ٘ يف ْضٛظ  :ط٫
تٓكض ايٝكني بايؿوص بععِ ن ٕٛايٓكض َػٓساّ ظاٖطاّ اىل ايٝكني يف
أيؿاظ ايٓضٛظ  ،يهٓ٘ يبٓاّ ٚٚاقعاّ َػٓسْ اىل ايـُتٝكٔ  ،يعٓا ٕ١ٜأ٬َ ٚظَٕ١
بُٗٓٝا ،بتكطٜب ٚتٛعٝض َػتؿاز َٔ ضغا ٌ٥ؾٝدٓا ا٫ععِ(قس:)22( )ٙ
إٕ ايٓكض يف سكٝكت٘ ٜكابٌ اإلبطاّ ٜٚغازٓٚ ،ٙا٫بطاّ ٖ ٛإٜـذاز
ايتُاغو بني أدعا ٤ايؿ ،٤ٞبُٓٝا ايٓكض ٜعين إٜـذاز ايتؿػٓذ ٚايتشًٌٓ
ٚاْـش ٍ٬أدعا ٤ايؿٚ ،٤ٞ٭دً٘ ُٜػٓس ايٓكض اىل َا ناْت أدعاٙ٩
َتُاغهٚ . ١ببٝإ ثإٕ  :ايٓكض ٜعين ضؾع اهل ١٦ٝا٫تضايٚ ١ٝظٚاٍ
ايـشاي ١ايـُتضً ١يًؿ ٤ٞايـُطتبط دع َ٘ٓ ْ٤بـذع ، ٕ٤نُا يف ْكض ايػعٍ
طنَايٖتَْٔ ٞكَغَتِ غَعِيََٗا َِٔٔ بَعِسٔ قُ ٕ٠ٖٛأَْهَاثّاص ايٓشٌ ٚ ، 92 :نُا يف ْكض
ايـشبٌ ايـُربَ ١خٛٝط٘  ،سٝح ٜهْ ٕٛكغ٘ بـشٌٓ ايـدٛٝط ايـُربَ١
ٚتؿهٝهٗا ٚتكطٝعٗا ٖٚ ،صا ايـُعٓ ٢ايـشكٝك ٞيًٓكض ْكطع بعسّ نْ٘ٛ
َطازاّ دسٜاّ َٔ ضٚاٜات ايٓٗ ٞعٔ ْكض ايٝكني بايؿو ،٭ٕ ايـُؿطٚض
يف َٛاضزٖا عطٚض ايؿو ٚعسّ بكا ٤ايٝكني يف اغتُطاض َا تـٝكٓٓ٘
ايـُهًـ غابكاّ َٚ،عٓ ٢عسّ بكا ٤ايٝكني ٚتبسٓي٘ بايؿو ٖ ٛاْكطاع
اهلٝأ ٠ا٫تضايٚ ١ٝظٚاهلا ٚعسّ بكاٖ٤ا ،بًشاظ ططَ ٓٚا ٜٛدب ايؿو يف
اغتُطاض ايـُتٝكٔ ايػابل ؾتٓعسّ اهلٝأ ٠ا٫تضاي ١ٝيًٝكني  ٫ٚتبك. ٢
ٚ٭دٌ تعصٓض اضاز ٠ايـُعٓ ٢ايـشكٝك َٔ ٞايٓكض يف ا٫خباض -
ٜتع ٔٓٝإ ٜه ٕٛايـُطاز َٔ ايٓكض ايـُػٓس اىل ايٝكني َعَٓ ّ٢ـذاظٜاّ ،
( )22ضادع  :ؾطا٥س ا٫ص - 336 + 328 : ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ضطؿ. ٟٛ
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ٚايـُعاْ ٞايـُذاظَ ١ٜتعسز٫ٚ ، ٠بس إ ٜضاض اىل أقطب ايـُذاظات اىل
ايـُعٓ ٢ايـشكٝك ، ٞؾإ ا٭قطب ١ٝقطَ ْ١ٜٓع ١ٓٝيًُعٓ ٢ايـُذاظ ٟايـُطاز
َٔ ايٓكض يف ايطٚاٜات ايـُبشٛثٚ ، ١ايـُذاظ ٖ ٛأسس َعٓٝني :
ا٭ : ٍٚإٔ ٜطاز َٔ ْكض ايٝكني  :ضؾع ايٝس عٔ ايٝكني ٚتطى
ايعٌُ ب٘ ٚعسّ تطتٝب ا٫ثط عً ، ٘ٝؾٝه ٕٛايٝكني ايـُٓكٛض َعٓ ّ٢عاَاّ
ؾاَ ّ٬يهٌ ٜكني َ :ا نإ ؾ ٘ٝاقتغا ٤ايبكاَٚ ٤ا يٝؼ ي٘ اقتغا ٤ايبكا. ٤
ايجاْ :ٞإٔ ٜطاز َٔ ْكض ايٝكني  :ضؾع اَ٫ط ايجابت اغتُطاضٙ
ٚاغتعساز ٙيًبكا ،٤ؾٝدتط َتعًل ايٝكني بـُا َٔ ؾأْ٘ ايبكاٚ ٤ؾ ٘ٝاقتغا٤
ا٫غتُطاض ٚاغتعسازٜ ٫ٚ ،ٙؿٌُ :ط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوص س٦ٓٝص
ايٝكني ايـُتعًل بأَطٕ يٝؼ َٔ ؾأْ٘ ايبكا ٤أٜ ٚؿو يف اغتعساز ٙيًسٚاّ .
ٖٚصا ايـُعٓ ٢ايجاْ ٖٛ ٞا٭قطب اىل ايـُعٓ ٢ايـشكٝك ٞيًٓكض
ايـُتطًب يٛدٛز ٖٝأ ٠إتضايٜ ١ٝكطعٗا ٜٚطؾعٗا  -نُا يف ْكض احلبٌ-
ؾٝه ٕٛايـُعٓ ٢ا٫قطب اىل ايـُعٓ ٢ايـشكٝك ٞيًٓكض ٚايص ٟؾَٓ ٘ٝاغب١
َضشٓش ١يًُذاظ ٚؾ ٘ٝع٬ق ١بني ايـُعٓ ٢ايـشكٝك ٞا٭صٌ ٚبني ايـُعٓ٢
ايـُذاظ ٟتتطًب اؾرتاض ثبٛت َكتغ ٞايبكا ٤يف ايـُتٝكٔ يٝهٕٛ
ايـُتٝكٔ أَطاّ َربَاّ َـشهُاّ ٜـُهٔ ْكغ٘ ٜٚـُهٔ عسّ ْكغ٘ ،ؾُٓع
ايؿاضع عٔ ْكغ٘ بايـُؿهٛى ٚ ،سٝح إ ٖص ٙايع٬ق ١غري َـشؿٛظ١
يف َٛاضز (ايؿو َٔ دٗ ١ايـُكتغ )ٞؾ ٬ته ٕٛا٫سازٜح ؾاًَ ١هلا
ٚتـدتط بـُٛاضز (ايؿو يف ايطاؾع) َع إسطاظ َكتغ ٞايبكا. ٤
ٚبعباض ٠أخطٖ :٣صا ايتؿضٜ ٌٝػتعٗط ن ٕٛا٫خباض قس أخصت
ايٝكني ناؾؿاّ ٚططٜكاّ اىل ايـُتٝكٔ ٚ ،تػتبطٔ ن ٕٛايـُطاز َٔ ايٝكني يف
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قٛي٘ ( :)ط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوص  :ايـُتٝكٔ  ،ؾٝهَٓ ٕٛع ْكض
ايٝكني بايؿو َٓعاّ يٓكض ايـُتٝكٔ ايـُربّ ايـُشهِ بايـُؿهٛى
ٚإيعاَاّ بايبٓا ٤عً ٢إغتُطاض ايـُتٝكٔ بـشاي٘ ٚنأْ٘ َتضٌ غري َٓكطع
ٚقس ْٗ ٞعٔ قطع٘ ْٚكغ٘ ٜ ٖٛٚ ،عين ضؾع اَ٫ط ايجابت ايصَٔ ٟ
ؾأْ٘ ايجبات ٚايسٚاّ ٚا٫غتُطاض .
ٖصا تكطٜب أقطب ١ٝايـُعٓ ٢ايجاْ ٞاىل سكٝك ١ايٓكض ايـُتعصض
إضازتٗا ٚ،٭دًٗا ٜتعني إ ٜه ٖٛ ٕٛايـُطاز َٔ ايٓكض يف ايـدرب  :ط٫
تٓكض ايٝكني بايؿوص :ضؾع اَ٫ط ايجابت ٚسٌٓ اَ٫ط ايـُربّ ايص ٟي٘
اغتعساز ايبكاٚ ٤ؾأْ ١ٝا٫غتُطاض  ،٭ْ٘ ايـُعٓ ٢ا٫قطب اىل ايـُعٓ٢
ايـشكٝك َٔ ٞايـُعٓ ٢اٯخط .
ٚايعاٖط اختضاظ ايؿعٌ  -سسخ ايٓكضٚ ، -اشا ثبت نٕٛ
ايؿعٌط ٫تٓكضص خاصاّ إغتٛدب ظٗٛض َتعًك٘ ايعاّ يف ايـدضٛظ
اٜ ٟضري ايؿعٌ ايـداظ ( :ايٓكض) َٓؿأ ٫ختضاظ َتعًك٘ (ايٝكني)
ٚتـدضٝض٘ بـُا َٔ ؾأْ٘ ا٫غتُطاض ٚايبكاٜ ٫ٚ ،٤عِٓ ايـُتٝكٔ ايصٟ
يٝؼ ي٘ اقتغا ٤ايبكاٚ ٤ؾأْ ١ٝا٫غتُطاضٚ ،إ نإ (ايٝكني) يف شات٘
َطًكاّ ٜعِٓ نٌ ٜكني َ :ا ي٘ اقتغا ٤ايبكاٚ ٤ايسٚاّ َٚا يٝؼ ؾ ٘ٝاقتغا٤
ايبكا ، ٤يهٔ إط٬ق٘ ٜٓدطّ بتأثري ايؿعٌ ايـداظ  -أعين ايٓكض. -
ٚايؿاٖس عً ٢ا٫ختضاظ ٖ ٛظٗٛض ايًؿغ ٚايؿعٌ ايـداظ ط٫
تٓكضص يف ا٫ختضاظ  ،بًشاظ إ ايؿعٌ اخلاظط ٫تٓكضص ٜضًض
إٔ ٜهَ ٕٛـدضٓضاّ يـُتعًك٘ (ايٝكني) اشا نإ عاَاّ بًشاظ إط٬م
يؿع٘ ٖٚ ،صا ْعري َا ي ٛقاٍ أسسْ  ٫( :تغطب أسساّ) نإ ايغطب
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ايعاٖط يف ا ّ٬ٜ٫ايـُٛدع قط ١ٜٓعً ٢اختضاظ َتعًل(أسساّ) با٭سٝا٤
ز ٕٚا٭َٛات ايصٜ ٫ ٜٔتأيـُ ٕٛبايغطب ٜ ٫ٚـشػٓ ٕٛب٘ ٖٚ ،هصا
ايٓكض ؾعٌ خاظ بـُا نإ َتعًك٘ أَطاّ قاب ّ٬ي٬غتُطاض ٚايسٚاّ
ٚايبكا ٤ستٜ ٢طز عً ٘ٝايٓكض ٚايـشٌ ٚايؿو  ،ؾًٝعّ  -قٗطاّ َٔ -
خضٛص ١ٝؾعٌ ايٓكض  :إختضاظ َتعًل (ايٓكض) با٭َط ايـُربّ
ايجابت ايص ٟي٘ اغتعساز ايبكاٚ ٤ؾأْ ١ٝايسٚاّ ٚا٫غتُطاضٚ ،قس صضٓ
اغٓاز ايٓكض اىل ايٝكني بايعٓاٚ ١ٜايـُٓاغب ١ايـُؿاض ايٗٝا  ،ؾٝدتط
َتعًل ايٝكني بـُا نإ ؾ ٘ٝاقتغا ٤ايبكاٜٚ ٤ـدتط ايسي ٌٝب٘ ٜ ٫ٚعِ
َٛاضز ايؿو يف ثبٛت ايـُكتغ ،ٞبٌ ٜه ٕٛايـشسٜح ط ٫تٓكض ايٝكني
بايؿوص َـدتضاّ بـُٛاضز(ايؿو يف ايطاؾع) بعس إسطاظ ايـُكتغ. ٞ
ٚقس اتغض َٔ ٖصا ايتكطٜب :إغتًعاَ٘ ايتضطف يف يؿغ ايٝكني
ايٛاضز يف ايـدرب ايؿطٜـ بإضاز ٠ايـُتٝكٔ َٓ٘ أٜ ٚعٗط َٓ٘ ظ : ٤٬تٛقـ
ايتكطٜب عً ٢ايتضطف يف يؿغ طايٝكنيص يف ا٭خباض بإضاز ٠ايـُتٝكٔ،
ٚ٭دً٘ خيتط ايـُتٝكٔ ايـُُٓٛع عٔ ْكغ٘ بـُا ؾ ٘ٝاغتعساز ا٫غتُطاض
ٚاقتغا ٤ايبكا ٤يٝه ٕٛايؿو يف بكاْ ٘٥اؾ٦اّ َٔ دٗ ١استُاٍ طط ٓٚايطاؾع
ايٓاقض ي٘ ٖ .صا غا ١ٜتكطٜب ا٫غتس ٍ٫عً ٢ايتؿض ٌٝايـُبشٛخ .
ٚأ ٍٚاؾهاٍ ٜطز عًٚ ٘ٝأقٛاَ ٖٛ ٙـدايؿت٘ يعاٖط ايـشسٜح بـشٌُ
طايٝكنيص ايـُُٓٛع عٔ ْكغ٘ عً ٢ايـُتٝكٔ َٔ ز ٕٚزي ٌٝدً ٞأٚ
ؾاٖس قَ ٟٛػٓٛؽ يـُدايؿ ١ايعاٖط  َٔٚز ٕٚقطٚ ١ٜٓاعش ١أ ٚعطٚض٠
َعًَٓ ١ٜٛعَ ١بإضاز ٠غري ايعاٖط ،ؾإ ايٝكني صؿْ ١ؿػاَْ ١ٝـشهَُ ١ربَ١
ٜـُهٔ ٜٚضض اغٓاز ايٓكض ايٗٝا َٔ زَ ٕٚـشصٚض ،نُا ٜـُهٔ َٓع
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ايٓكض هلا -عً ٢إبطاَٗا ٚإسهاَٗا  َٔ -ز ٕٚعطٚضًَ ٠عَ ١يًتضطف
ايـُدايـ يًعاٖط ٚاضاز( ٠ايـُتٝكٔ) َٔطايٝكنيصٚ ،يصا ٜتعني إبكا٤
طايٝكنيص عً ٢ساهلا  ٖٞٚصؿَ ١ربََ ١ـشهَُٓ ١ع ايؿاضع عٔ ْكغٗا
بايؿو يف أخباض َتعسز ٠تغُٓٓت ايٓٗ ٞعٔ ْكض ايٝكني بايؿو ؾتعِ
َا اشا نإ يـُتعًل ايٝكني اغتعساز ايبكاَٚ ٤ا اشا مل ٜهٔ ي٘ شيو .
ٚتٛعٝش٘  :اْ٘  ٫ضٜب يف إ ايٓكض ٜكابٌ ا٫بطاّ ٜٚعين ضؾع
ايـٗٝأ ٠ا٫تضايٚ ١ٝتؿتٓت اَ٫ط ايـُربّ ٚتؿتٓت ايؿ ٤ٞايـُشهِ ٚاْـش٬ي٘
ٚتكطٓع ٚتـشًٌ أدعاٚ ٘٥اْؿضاٍ بعغٗا عٔ بعض ٚعسّ تـُاغهٗا .
ٚقس َٓع ايؿاضع َٔ ْكض ايٝكني بايؿو ٚ ،ظاٖط ٙايـُٓع عٔ
ْكض ْؿؼ ايٝكني ٚ ،إٕ إغٓاز ايٓكض اي ٘ٝصشٝض َٔ ز ٕٚاؾهاٍ،
ؾإ ايٓكض ٜطز عً ٢اَ٫ط ايـُربّ ايـُشهِ ٚ ،ايٝكني صؿ ١قَ ١ٜٛربَ١
َـشهُ ،١بـد٬ف ايؿو ايصٚ ٖٛ ٟصـ ععـٕ ٚتطززٕ ٚتعيعٍ،
ٚايٝكني صؿ ١قٚ ٠ٛإسهاّ قس َٓع ايؿاضع ايـُكسؽ عٔ ْكغٗا ٚسًٓٗا
ٚإعساَٗا بضؿ ١ايؿو اييت ٖ ٞتطزٓز ٚتعععع .
ٚبتعبري آخط :ايٓكض ٜـشتاز اىل أَط َربّ َـشهِ ستُٜٓ ٢كض
ٜٚـُشٌ ُٜٗٚسّ ُٜٚؿتتٚ ،ايٝكني ايـُُٓٛع عٔ ْكغ٘ يف ا٫خباض يـُا نإ
أَطاّ َربَاّ َـشهُاّ صض اغٓاز ايٓكض اي ٘ٝبًشاظ ٚثاقت٘ ٚقٛت٘
ٚاسهاَ٘ ٚابطاَ٘ يف ْؿػ٘ َٚ .ع إبطاّ ايٝكني َٛ ٫دب يؿطض نٕٛ
َتعًك٘  -ايـُتٝكٔ ايـُربّ  ٖٛ -ايـُُٓٛع عٔ ْكغ٘ َ ٫ٚ ،ضشٓض
إلغتبساٍ ايٝكني بايـُتٝكٔ ٚاضازت٘ َٓ٘ ستٜ ٢ـدتط ايٓٗٚ ٞايـُٓع
بـ(ايؿو يف ايطاؾع) ز( ٕٚايؿو يف ايـُكتغ. )ٞ
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بٌ إٕ ايٝكني ٚصـ قَ ٟٛربّ ٜٚضض اغٓاز ايٓكض ايٖٛٚ ، ٘ٝ
َطًل يف ا٫خباض ٜعِ َا اشا نإ يـُتعًك٘ اغتعساز ايبكاَٚ ٤ا اشا مل
ٜهٔ يـُتعًك٘ اغتعساز ايبكا ، ٤إش ايٝكني ي٘ قَ ٠ٛربَٚ ١إسهاّ قٟٛ
ٜضسم َع٘ (ْكض ايٝكني) بـُا ي٘ َٔ إسهاّ ٚإبطاّ ٚقٚ ، ٠ٛيصا
ٜـُهٓو ايك( : ٍٛاْتكض ايٝكني باؾتعاٍ ايػطاز) اشا اْطؿأ ايػطاز
ْ٫تٗا ٤ظٜت٘ ٜ ٫ٚ ،تعني  -يضسم ايٓكض ايـُُٓٛع عٓ٘ يف ايٓضٛظ
ايضشٝش - ١ا٫يتعاّ بإضاز( ٠ايـُتٝكٔ) َٔ (ايٝكني) ايٛاضز يف ا٫خباض
ستٜ ٢ضض ايٓكض ٖٓ َٔٚ ،ا َٛ ٫دب يًتضطف ٚايتدضٝط بـُا اشا
نإ يـُتعًل ايٝكني اغتعساز ايبكاٚ ٤ؾأْ ١ٝايسٚاّ يٝضض اغٓاز ايٓكض
اي ، ٘ٝبٌ ٜهؿ ٞإبطاّ ايٝكني ٚإسهاَ٘ َضشٓشاّ إلغٓاز ايٓكض اي. ٘ٝ
ٚبعس ؾطض إبطاّ ايٝكني ايـُُٓٛع عٔ ْكغ٘ ٚصش ١ا٫غٓاز اي٘ٝ
 ٫عطٚض ٠أ ٫ ٚساد ١اىل ؾطض ا٫بطاّ ٚا٫سهاّ يف َتعًل ايٝكني
 ايـُتٝكٔ -ستًٜ ٢عّ اختضاظ ط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوصبـدضٛظ ايٝكني ايـُتعًل بـُا ي٘ اغتعساز ايبكا ٤ثِ ٜـدتط َـذط٣
ا٫غتضشاب بـ (ايؿو يف ايطاؾع) خاص. ١
ٚقس ٜكاٍ :إ ايـُشتٌُ اضاز ٠ؾٝدٓا ا٫ععِ(قس َٔ )ٙاغتس٫ي٘ :
إ ايٝكني يف قٛي٘( :)ط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوص ٚبـشػب ايـُطاز
ا٫غتعُايٜ ٞطاز َٓ٘ ايٝكني  :ايضؿ ١ايٓؿػاْ ١ٝايـُربَ ،١إ ٫إ ايـُطاز
ايـذس ٖٛ َ٘ٓ ٟايـُتٝكٔ ٚاغتعٌُ ايٝكني نٓا ّ١ٜعٔ ايـُتٝكٔ باعتباضٙ
َ٬ظَاّ ي٘ ٚ ،إ ايٓٗ ٞعٔ ْكض ايٝكني بـشػب ايـُكضٛز ايٛاقعٞ
ٚايـُطاز ايـذسٜ ٟطاز َٓ٘ ايٓٗ ٞعٔ َتعًل ايٝكني بتكسٜط َغاف،
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ؾٝه ٕٛايتعبريط ٫تٓكض ايٝكنيص يف ايـشكٝكْٝٗ ١اّ عٔ ْكض ايـُتٝكٔ
ٜٚه ٕٛنٓا ١ٜعٔ يع ّٚايعٌُ بايـُتٝكٔ ٚإدطا ٤أسهاَ٘ ٚايسٚاّ عً٘ٝ
ٚعسّ ْكغ٘ بايؿو َٚ ،كتغا ٙإ ٜه ٕٛضؾع ايٝس عٔ تطتٝب اٯثاض
عً ٢ايـُتٝكٔ ْكغاّ يًٝكني بايؿو ٚقس ْٗ ٢ايؿاضع عٓ٘ ٚ ،يعٌ ٖصا
ايـُعَٓ ٖٛ ٢طاز بعض ا٭عاظِ َٔ َٛاؾك ٞؾٝدٓا ا٫ععِ عً٢
ايتؿض ٌٝايـُبشٛخ بكٛي٘ يف تكطٜط بـشج٘ ٜ( :ضض ٚضٚز ايٓكض عً٢
ايٝكني بعٓا ١ٜايـُتٝكٔ ٜٚضسم عًْ ٘ٝكض ايٝكني بايؿو) (ٖٚ )23صا ٜتِ
اشا نإ يف ايـُتٝكٔ اغتعساز ايبكاٚ ٤ايسٚاّ يف ْؿػ٘ ي ٫ٛايطاؾع  ،بُٓٝا
اشا مل ٜهٔ يف ايـُتٝكٔ اقتغا ٤ايبكا٫ ٤ستُاٍ نَ ْ٘ٛـشسٚزاّ بعَإ
َعني ٚقس اْكغ - ٢مل ٜهٔ عسّ تطتٝب آثاض ايـُتٝكٔ ْكغاّ يًٝكني ٫ٚ
ٜعُٓ٘ ايٓٗ :ٞط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوص .
ٚيف ٖصا ايـُكاٍ اؾهاٍ عع ِٝبٌ َٓع أنٝس ٚ ،شيو :
أ: ّ٫ٚإٕ ٖصا تأ ٌٜٚيه ّ٬اَ٫اّ عً ٢خ٬ف ظاٖط َٔ ، ٙزٕٚ
قط ١ٜٓتػاعس ٙأ ٚعطٚض ٠تػتسع ٫ٚ ٘ٝؾاٖس عًٚ ، ٘ٝيصا َٛ ٫دب
٫يتعاَ٘ ،نُا  ٫ؾاٖس عً ٢اَتٓاع تعًل ايٓكض بايٝكني يف باب
ا٫غتضشاب  ٫ٚ ،عطٚض ٠إلضداع طايٝكنيص اىل (ايـُتٝكٔ) .
ٚثاْٝاّ :نٝـ ٜضض اضداع طايٝكنيص اىل (ايـُتٝكٔ) ؟ٚقس صطٓست
بعض ايٓضٛظ بعٓٛإ (ايٝكني َٔ ايٛع ٖٛٚ )٤ٛقٛي٘ ( )يف
صشٝش ١ظضاض ٠ا٭ٚىل:طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚعٜٓ ٫ٚ ، ٘٥ٛكض ايٝكني
أبساّ بايؿوص ٚقٛي٘( )يف صشٝش ١ظضاض ٠ايجاْ : ١ٝط٭ْو نٓت عً٢
( )23ؾٛا٥س ا٫ص : ٍٛز. 375 : 4
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ٜكني َٔ طٗاضتو ؾؿههت ؾًٝؼ ٜٓبػ ٞيو إ تٓكض ايٝكني بايؿو
أبساّص َٚع٘ ٜ ٫ـُهٔ إ ٜطاز َٔ طايٝكنيص :ايـُتٝكٔ َ -تعًل ايٝكني -
ٚي ٛبعٓا ،ٕ١ٜؾاْ٘ قس اعٝـ طايٝكنيص يف صشٝشتني اىل َتعًك٘  :طَٔ
طٗاضتوص ٚطَٔ ٚع٥ٛوص ؾاْ٘ ًٜعّ اعاؾ ١ايـُتٝكٔ اىل ايـُتٝكٔ
ْؿػ٘ ٚيصا ٜ ٫ـُهٔ إ ٜطاز َٔ طايٝكنيص  :ايـُتٝكٔ  ،ؾاْ٘ عًٜ ٘ٝضري
ايـُعٓ( :٢٭ْو نٓت عً ٢طٗاض َٔ ٠طٗاضتو) أ( ٚؾاْ٘ عًٚ ٢ع٤ٛ
َٔ ٚعٖٚ )٘٥ٛصا بٝإ َـدتٌٓ ٜ ٫تٛقع صسٚض ٙعٔ عاقٌ عاضف
بايبٝإ ؾغ ّ٬عٔ إ ٜهَ ٕٛعضَٛاّ .
ٚقس ٜكاٍ ٜ :طاز َٔ طايٝكنيص يف اجلًُ ١ا٭ٚىل يف ايضشٝشتني
ْؿؼ ايٝكني ايضؿ ،١يهٔ ٜطاز َٓ٘ يف اجلًُ ١ايجاْ :١ٝط ٫تٓكض ايٝكنيص
ايـُتٝكٔ بعٓاَٚ ٕ١ٜـذاظَ ١ٜضشٓش ١يإلغٓاز .
يهٔ ٖصا ايـُكاٍ َطؾٛض أٜغاّ ،يعٗٛض ايـذًُتني يف غٝام ٚاسس
ٚن ٕٛايـُعٓ ٢ايـُطاز َٔ طايٝكنيص ؾُٗٝا َعٓٚ ٢اسساّ  ،ؾايتؿهٝو بني
َعٓ ٢ايٝكني يف اجلًُ ١ا٭ٚىل عٓ٘ يف اجلًُ ١ايجاْ ١ٝخ٬ف ايعاٖط ٖٛٚ
تؿهٝو ٜ ٫ػاعس ٙايعٗٛض ايعطيف ٚايؿِٗ ايعطيف ايـُشاٚضٜ ٫ٚ ،ٟـُهٔ
ايـُضري اي. ٘ٝ
ٚثايجاّ  :إٕ تػٝري ايـُطاز ايـذسَٚ ٟػاٜطت٘ َع ايـُطاز ا٫غتعُايٞ
خ٬ف ايعاٖط ٚخ٬ف ا٭صٌ ايـُشاٚض ٟايعك ٞ٥٬أعين أصاي ١تطابل
ايـُطاز ا٫غتعُايَ ٞع ايـُطاز اجلس ٟعٔ ا٫ؾتباٚ ٙايؿو  َٔ ،زٕٚ
َـدطز عٔ ٖصا ا٭صٌ  َٔٚغري ؾاٖس عً ٢تـدايـ ايـُطاز ايـذسٟ
َع ايـُطاز ا٫غتعُاي ٞيف ٖص ٙايطٚاٜات ط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوص،
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ؾا٭ٚعض ٖ ٛا٭خص بايعاٖط ٚعسّ ضؾع ايٝس عٓ٘ إ ٫بؿاٖس ظاٖط
ٚزي٥٫ ٌٝض ٜسيٓا عً( ٢اغٓاز ايٓكض ظاٖطاّ اىل ايٝكني ٚيف ايٛاقع ٖٛ
َػٓس اىل ايـُتٝكٔ) أ ٚضادع اي. ٘ٝ
ٖٓٚا ْك ٍٛبعباضَ ٠ـدتضط : ٠إٕ ق ٠ٛايٝكني ٚٚثاقت٘ ٚإسهاَ٘
ٚإبطاَ٘ ٜضشٓض إغٓاز ايٓكض ايٜٚ ٘ٝضض ب٘ ايـُعٓ َٔ ٢زَٛ ٕٚدب
يًُذاظٚ ١ٜاضاز( ٠ايـُتٝكٔ) َتعًل ايٝكني  َٔٚز ٕٚؾاٖس عً ٢ايتهٓ١ٝ
بايٝكني عٔ ايـُتٝكٔ يٝضاض ايًٜٚ ٘ٝعّ اعتباض اسهاّ ايـُتٝكٔ ٖٛٚ
ٜتطًب ؾطض نَ ْ٘ٛـُا ي٘ اقتغا ٤ايبكاٚ ٤إغتشهاَ٘ ثِ ٜـدتط دطٜإ
ا٫غتضشاب بـدضٛظ َٛاضز (ايؿو يف ايطاؾع) .
ٚقس غبل يف تكطٜب ا٫غتس ٍ٫بضشاح ظضاض : ٠عطض ٚدٙٛ
ٚؾٛاٖس عً ٢عُ ّٛايٓط ٚمشٛي٘ ٜ -ـُهٔ َطادعتٗا يتك ١ٜٛايكٓاع١
بعُ ّٛاخباضط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوصٚمشٛهلا يـُٛاضز (ايؿو يف
ايـُكتغَٛٚ )ٞاضز (ايؿو يف ايطاؾع) ٜٚ ،تشضٌ :عسّ تـُاّ تكطٜب
ا٫غتس ٍ٫عً ٢ايتؿض ٌٝغٛا ٤ايـُأخٛش َٔ عباض ٠ايؿٝذ اْ٫ضاض ٟأٚ
ايـُأخٛش َٔ عباض ٠ايؿٝذ ايٓاٝ٥ين ٚ ،قس أٚضزْا عًُٗٝا اؾها٫ت
ث٬ث ١أ ٚاضبعْٚ ، ١عٜس  -عً ٢زي ٌٝايتؿض -ٌٝاؾها: ّ٫
ضابعاّٖٚ :صا اؾهاٍ ٜطز عً ٢ا٫غتس ٍ٫يًتؿض ٌٝبتكطٜب َتكسّ
ٚتكطٜب ٫سل ٖٛ ،إٔ أخباض ا٫غتضشاب  ٫تٓشضط بطٚاٜات ايٓكض
ط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوص ستٜ ٢أت ٞاغتس٫ي٘ ايـُكتغ٫ ٞختضاظ
اخباض ايٓكض بـُٛاضز (ايؿو يف ايطاؾع) بؿعٌ خضٛص( ١ٝايٓكض)
ًٜٚعّ عسّ عَُٗٛا يـُٛاضز (ايؿو يف ايـُكتغًٜٚ )ٞعّ ا٫شعإ
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بتؿض ً٘ٝي ٛؾطض تـُاَ٘  ،بٌ إٕ بعض أخباض ا٫غتضشاب مل تتغُٔ
نًُ ١ايٓكض ٚ ٖٞٚاعش ١ايعٗٛض يف ايعُٚ ّٛايؿُ َٔ ٍٛزَ ٕٚاْع
أ ٚزاؾع عٔ مشٛهلا ْ :عري صشٝش ١ظضاض ٠طٜ ٫ٚعتس بايؿو يف ساٍ
َٔ ايـشا٫تص

()24

ؾاْ٘ ظاٖط يف ايٓٗ ٞعٔ ا٭خص بايؿو َع ٚدٛز

ايٝكني ايػابل ٚمل ٪ٜخص يف ٖص ٙاجلًَُ ١ؿٗ( ّٛايٓكض) .
ْٚعري َعترب ٠اغشام بٔ عُاض ( )25ايـُتكسَ : ١طإبٔ عً ٢ايٝكنيص
ؾػأٍ ايطاٖ : ٟٚصا اصٌ ؟ قاٍ (ع)ْ( :عِ) ؾإ صطٜض ايطٚا ١ٜنْ٘ٛ
اص ّ٬عاَاّ داضٜاّ يف مجٝع ايـُٛاضز  ٖٛٚأصاي ١ايبٓا ٤عً ٢ايٝكني عُّ٬
ٚعسّ ا٫عتٓا ٤بايؿو ٚايرتزز .
ْٚعري سسٜح ا٫ضبع َأ٠

()26

ايـُتكسّ :طَٔ نإ عًٜ ٢كني ؾؿو

ؾًُٝض عًٜ ٢ك٘ٓٝص ؾاْ٘ ظاٖط يف يع ّٚايـُغٚ ٞايـذط ٟايعًُ ٞعً٢
طبل ٜكٚ ٘ٓٝعسّ ا٫عتٓا ٤عُ ّ٬بايؿو اي٬سل  َٔ ،ز ٕٚؾطم بني
َٛاضز (ايؿو يف ايـُكتغَٛٚ )ٞاضز (ايؿو يف ايطاؾع) َٛ ٫ٚ ،دب
يتأ ٌٜٚايـذط ٟعً ٢طبل ايٝكني بـُعٓ ٢ايٝكني ايـُتعًل بؿ ٤ٞثابت
َـشطظ ايبكا ٤ستٜ ٢ـدتط بـُٛاضز (ايؿو يف ايطاؾع)  ،ؾإ ايتأَٔ ٌٜٚ
ز ٕٚقطٚ ١ٜٓاعش ١عً ١ٝأَطْ َطؾٛض خ٬ف ايعاٖط .
ْٚـعري َهاتـب ١ايكاغاْ : )27( ٞطايٝكني ٜ ٫سخٌ ؾ ٘ٝايؿوص ا٫ ٟ
()24ايٛغا :ٌ٥ز  :5ب  َٔ 10ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايض : ٠٬ح. 3
( )25ايٛغا :ٌ٥ز : 5ب َٔ 8ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايض :٠٬ح. 2
()26ايٛغا :ٌ٥ز  :1ب  َٔ 1ابٛاب ْٛاقض ايٛع : ٤ٛح . 6
()27ايٛغا :ٌ٥ز :7ب َٔ 3ابٛاب اسهاّ ؾٗط ضَغإ  :ح. 13
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ُٜعامح٘ ٜ ٫ٚػًب٘ غٛا ٤نإ ايؿو َع إسطاظ ايـُكتغ ٞيًبكا ٤أَٔ ٚ
ز ٕٚإسطاظ ، ٙبٌ يعٌ َٛضزٖا عسّ إسطاظ ايـُكتغٚ ٞن ٕٛايؿو يف
ايبكا ٤ؾهاّ يف اقتغا ٤ؾٗط ؾعبإ أ ٚايؿٗط ايؿطٜـ يًبكاٚ ٤ا٫غتُطاض
اىل اي ّٛٝايج٬ثني أ ٚعسّ اقتغا ٘٥ايبكا ٤اىل  ّٜٛعكٝب اي ّٛٝايتاغع
ٚايعؿط َٔ ٜٔايؿٗط .
ٚخاَػاّ  :قس تـشضٌ َـُا َغ : ٢صش ١اغٓاز ايٓكض اىل ايٝكني
بـُا ٖ ٛأَط َربّ َٛثٛم بٖ٘ٚ ،صا ٖ ٛايـُٛدب يًتُػو ب٘ ٚعسّ
ْكغ٘ بايؿو َٚ،ع٘ َ ٫ضشض إلضاز( ٠ايـُتٝكٔ) َٔ طايٝكنيص نُا
ؾا ٤ايكٚ ،ّٛقس ق ٌٝبتٛد ٘ٗٝبٓش( ٛايـُذاظ يف ايهًُ )١بإٔ اغتعًُت
نًُ ١ايٝكني ٚأضٜس ايـُذاظ بٗا عٔ (ايـُتٝكٔ)  ،أ ٚبٓش( ٛايـُذاظ يف
ا٫غٓاز ايًؿع )ٞبإٔ أغٓس ايٓكض اىل ايٝكني َـذاظاّ ٚاغٓازاّ يػري َا
ٖ ٛي٘ ٚ ،يف ايـشكٝك ١ايٓكض َػٓس اىل ايـُتٝكٔ  ،أ ٚبٓش( ٛايتهٓ١ٝ
بايٝكني) عٔ َ٬ظَ٘  -أعين ايـُتٝكٔ -أ ٚبٓش( ٛسصف َغاف) ٚنأْ٘
قاٍ( ٫تٓكض َتعًل ايٝكني)  .ؾإْٗا تٛدٗٝات َٔ غري ؾاٖس عٓسِٖ
عً( ٢ايتهٓٚ )١ٝب ٬عطٚض ٠تسع ٛاىل اضاز( ٠ايـُذاظ) ٚب ٬ؾاٖس عً٢
(سصف َغاف) ْ .عِ َٔ ايٛاعض إ ايٓٗ: ٞط ٫تٓكض ايٝكني
بايؿوص يٝؼ عً ٢سكٝكت٘ بػبب تغعغع ايٝكني بطط ٓٚايؿو  -ؾ٬
ٜضض ايٓٗ ٞسكٝك ، ّ١يـدطٚز ايٝكني عٔ اختٝاض ايـُهًـ ٚتبسٓي٘ بايؿو
ٚإْتكاع٘ ب٘  ،ؾ٬بس َٔ إٔ ٜطاز َٔ ايٓطٓ  :ايبٓا ٤عً ٢ايٝكني ٚنأْ٘ بامٕ
َػتُط مل ٜٓتكض  ،بـُعٓ ٢عسّ ا٫عتٓا ٤بايؿو ٚعسّ ايبٓا ٤عً٘ٝ
ٚعسّ ا٫عتساز ب٘ نُا ؾػطت٘ بعض ا٫خباض ايـُاعٚ ١ٝصطست ب٘ .
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ٚس٦ٓٝص قس ٜكاٍ  :يٝؼ ايـُطاز َٔ ايٓكض ايـُٓٗ ٞعٓ٘  :ايٓكض
ايـشكٝك ٞ٭ْ٘ يٝؼ حتت اختٝاض ايـُهًـ َٚكسضت٘ بًشاظ تعيعٍ ايٝكني
بطط ٓٚايؿو اي٬سل ،ؾٜ ٬ضض اضاز ٠ايٓكض احلكٝك ٞيًٝكني بايؿو
ؾاْ٘ َٓتكض ٚاقعاّ ،ؾرياز ايٓكض ايعًُٚ ٞبـشػب ايػًٛى ايـداضد. ٞ
يهٔ ٜـُهٓٓا ايك ٍٛبإَهإ محٌ ايٓكض عًَ ٢عٓا ٙايـشكٝكٞ
ٜٚه ٕٛايٓٗ ٞعٔ ْكض ايٝكني بايؿو َطازاّ اغتعُايٝاّ َع اعتباض ايٓٗٞ
عٓ٘ عًٚ ٢د٘ ايهٓاٜٚ ١ٜه ٕٛايـُطاز ايـذسٚ ٟايـُكضٛز ايٛاقعَٔ ٞ
(ْكض ايٝكني بايؿو) ٫ظّ َعٓا ٖٛٚ ٙايعٌُ بايـُتٝكٔ ٚإدطا ٤أسهاَ٘
بًشاظ إ ايٝكني بؿَ ٧ٝكتضٕ يًعٌُ ب٘ ْٚ ،كغ٘ ٬ٜظّ ضؾع ايٝس عٔ
ايؿ ٧ٝايـُتٝكٔ ٚ ،ايٓٗ ٞعٔ ْكض ايٝكني بايؿو ٜػتًعّ ايٓٗ ٞعٔ تطى
َكتغا ٙبـُعٓ ٢يع ّٚايعٌُ ب٘ ٚإدطا ٤أسهاَ٘ ٚتطتٝبٗا عً. ٘ٝ
ٚبٗصا ٜٓشؿغ ظاٖط ا٫خباض ايٓاٖ ١ٝعٔ ْكض ايٝكني بايؿو ٚنٕٛ
ايـُطاز ا٫غتعُاي َٔ ٞا٫خباض ٖ ٛاغٓاز ايٓكض اىل ْؿؼ ايٝكني بـُا
ٖٚ ٛصـ َربّ َـشهِ صايـض يًٓكض أ ٚعسّ ايٓكض َ ،ع ا٫يتعاّ
به ٕٛايـُطاز ايـذس٫ ٟظّ ايـُعٓ ٢ايـُصنٛض َٚعٓا ٙايهٓا(ٚ ٞ٥ايهٓا١ٜ
أبًؼ َٔ ايتضطٜض) ٚيف ايهٓا ١ٜسؿاظ عً ٢ظاٖط اإلغٓاز ٚسكٝكت٘ َع
اقاَ ١ايسي ٌٝعً ،٘ٝؾاْو يـُا تك( : ٍٛساتـِ ايطا ٞ٥نجري ايطَاز) تطٜس
ايتهٓ ١ٝبايـًُعٚ ّٚتكضس بٝإ اي٬ظّ  -ايهطّٚ -تػتسٍ عً ٘ٝبهجط٠
ايطَاز ايٓاؾ َٔ ٤٢نجط ٠طبذ ايطعاّ ايـُبص ٍٚيًٓاؽ  ،ؾإ ٚؾط ٠ايطبذ
زي ٌٝاجلٛز ٚايهطّ ايـُهين ٖٚ .هصا قٛي٘(:)ط ٫تٓكض ايٝكني
بايؿوص بٝإ يًـُطاز ا٫غتعُاي: ٞسطَْ ١كض ايٝكني بايؿو نٓا ١ٜعٔ
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يع ّٚايعٌُ عًٚ ٢ؾل ايـُتٝكٔ غابكاّ ٚنأْ٘ مل ٜعٍ ايٝكني ب٘ ٚمل ٜتبسٍ
بايؿو ؾَ ، ٘ٝع بٝإ ايـُسضى ٚايسيٚ ٖٛٚ ٌٝدٛز ايٝكني  -ايضؿ١
ايـُربَ ١ايكٚٚ - ١ٜٛدٛز ايٝكني بؿ٤ٞ

ٜضًض زي ّ٬ٝيـُٓع ْكغ٘

بايؿو ،ؾإ ايٝكني ضَع ايكٚ ، ٠ٛايؿو ضَع ايغعٝـ ٜ ٫ٚ ،طؾع
ايعاقٌ ٜس ٙعٔ ايؿ ٤ٞايك ٟٛبأَط ععٝـ َتعيعٍ .
ٚعٓس٥ص ْك : ٍٛظاٖط (ايٝكني) يف أخباض عسّ ْكغ٘ بايؿو ٖٛ
ا٫ط٬م ايؿاٌَ يـُٛضز( ٟايؿو يف ايـُكتغ(ٚ)ٞايؿو يف ايطاؾع)
ؾًٓتعّ باإلط٬م ْٚأخص بايعُ ّٛايعاٖط َع ايتشؿغ عً ٢ظاٖط اإلغٓاز
ط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوص  ٖٛٚإغٓاز سكٝك ٞيٓكض ايٝكني ايضؿ١
ايـُربَ ١ايـُشهُ َٔ ١ز ٕٚتضطف خ٬ف ايعاٖط  ٫ٚ .عطٚض - ٠بعس
صش ١اغٓاز ايٓكض اىل ايٝكني ٚظٗٛض ايًؿغ ؾ ٘ٝسكٝك ٫ٚ - ّ١ساد ١أٚ
 ٫زاع٫ ٞيتعاّ اغٓاز ايٓكض اىل ايـُتٝكٔ ٚؾطض نَ ْ٘ٛـُا ي٘
اغتعساز ايبكاٚ ٤ؾأْ ١ٝايسٚاّ َا زاّ ايٓكض مل ٜػٓس اىل ايـُتٝكٔ يف
ا٫خباض ٚمل ْغطط اىل تأ ٌٜٚطايٝكنيص ايٛاضز يف ا٫خباض بايـُتٝكٔ .
ٚاحلاصٌ صش ١اغٓاز ايٓكض اىل ايٝكني بـُا ٖٚ ٛصـ َربّ
َـشهِ  ٫ -اىل ايـُتٝكٔ َ :تعًل ايٝكني  َٔ -زَ ٕٚـذاظ يف نًُ١
طايٝكنيص أ ٚيف اغٓاز ايٓكض اىل طايٝكنيص  َٔٚز ٕٚسصف نًُ١
(َتعًل) َغاؾ ١اىل طايٝكنيص يف أخباض ايٓٗ ٞعٔ ْكض ايٝكني بايؿو
ؾإ ٖص ٙاستُا٫ت َـدايؿ ١يعاٖط ايتعبري ايـُعضٜ ٫ َٞٛضاض ايٗٝا إ٫
َع قطٚ ١ٜٓاعش ٫ٚ ، ١قط. ١ٜٓ
ْعِ ايٓٗ ٞعٔ ْكض ايٝكني بايؿو ٜطاز َٓ٘ دساّ َٚكضٛزاّ ٚاقعٝاّ:
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ايهٓا ١ٜعٔ ٫ظّ َعٓا ٖٛٚ : ٙايعٌُ بايـُتٝكٔ ٚايـذط ٟعًٚ ٘ٝنأْ٘ مل
ٜٓتكض ايٝكني ب٘ ٚمل ٜتبسٍ بايؿو ٚ ،ايعٌُ عًٚ ٘ٝايـذطٜ ٟعين
تطتٝب آثاضٚ ٙاسهاَ٘ ايؿطع. ١ٝ
ٚاشا نإ إغٓاز ايٓكض سكٝك ّ١اىل ايٝكني  -ايٛصـ ايـُربّ ٖٛٚ -
َطًل ٜعِ َٛاضز (ايؿو يف ايـُكتغَٛٚ )ٞاضز (ايؿو يف ايطاؾع) ،
َٛ ٫ٚدب يؿطض اغتعساز ايـُتٝكٔ يًبكاٚ ٤ا٫غتُطاض ضغِ ؾُٗٓا
ايـُعٓ ٢ايهٓاٖ َٔ ٞ٥ص ٙا٫خباض َطازاّ دسٜاّ َٚكضٛزاّ ٚاقعٝاّ َٔ
ايٓٗٚ ، ٞايـُعٓ ٢ايـُهين عٓ٘  :ايـشهِ ببكا ٤ايـُتٝكٔ ٚتطتٝب آثاضٙ
ٚاسهاَ٘ ٜٚ ،تشضٌ ق ٠ٛاط٬م أخباضط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوص .
٪ٜٚنس ا٫ط٬م ايـُجبت يعَُ ّٛـذط ٣ا٫غتضشاب ؾاَّ٬
يٓٛع ٞايؿو َٔ دٗ ١ايـُكتغ َٔٚ ٞدٗ ١ايطاؾع  -إٔ ٜكاٍ :
إٕ (ْكض ايٝكني بايؿو) ايـُٓٗ ٞعٓ٘ يف ا٫خباض اشا نإ ايـُ٬ى
يف صسق٘ ٖ ٛايضسم ايـُعكٛي ٞايسقًٜ -ٞعّ تعط ٌٝا٫غتضشاب
ضأغاّ ،إش مل ٜتشكل إدطا ٤ا٫غتضشاب ٚمل ٜضسم (ْكض ايٝكني
بايؿو) يف ايـُٛضز - ٜٔايؿو يف ايـُكتغٚ ٞايؿو يف ايطاؾع  -بًشاظ
إْتكاض ايٝكني زقٚ ّ١عسّ ٚدٛز ٙؾع ّ٬سني ايؿو ٫سكاّ إلْعساَ٘
ٚتبسي٘ بايؿو ؾٜ ٬كني بايسق ١ستٜٓ ٢كض بايؿو أٜٓ ٫ ٚكض ٚ .عً٘ٝ
ؾعسّ ايـذط ٟعُ ّ٬عً ٢طبل ايٝكني ايػابل بعس اْتكاع٘ ٚتبسي٘ بايؿو
ٜ ٫هَ ٕٛضساقاّ يٓكض ايٝكني بايؿو قطعاّ  -ستٜ ٢هَ ٕٛـُٓٛعاّ أٚ
َـشطَاّ بـشهِ ا٫خباض  َٔ -ز ٕٚؾطم بني ايٓٛعني  :ايؿو يف
ايـُكتغٚ ٞايؿو يف ايطاؾع .
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ٚإ نإ ايـُ٬ى يف صسم (ْكض ايٝكني بايؿو) ايضسم ايعطيف
ايـُػاَـش ٞؾٝضسم (ْكض ايٝكني بايؿو) عطؾاّ ٚنإٔ ايٝكني َٛدٛز
ؾعًٜٚ ّ٬عّ ايـذط ٟعُ ّ٬عً ٢طبل ايٝكني ايػابل َٔ زْ ٕٚكض ٚتضري
َٛاضز ا٫غتضشاب عَُٛاّ َضسام (عسّ ْكض ايٝكني بايؿو) يف
ايـُٛضز( : ٜٔايؿو يف ايطاؾع) (ٚايؿو يف ايـُكتغ. )ٞ
ٚسٝح إٔ ايطٚاٜات ايؿطٜؿ ١طبٓكت نرب ٣ط ٫تٓكض ايٝكني
بايؿوص عًَٛ ٢اضز َتعسز ٠ي٬غتضشاب َ ،ع إ ايٝكني يف تًهِ
ايـُٛاضز غري َٛدٛز بايٓعط ايـُعكٛي ٞايسق ٞبًشاظ طط ٓٚايؿو،
ؾٓٝهؿـ ٜٚعًِ َٓٗا ن ٕٛايتعبس ايؿطع ٞعً ٢طبل ايٓعط ايعطيف
ايـُػاَـش ٞايصٜ ٟعترب ايٝكني َٛدٛزاّ يف ظطف ايؿو  ٖٛٚؾاٌَ
يـُٛضز ٟا٫غتضشاب  :ايؿو يف ايـُكتغٚ ٞايؿو يف ايطاؾع َٔ
ز ٕٚؾطم بُٗٓٝا .
ٚخ٬ص ١ايك : ٍٛإ تؿض ٌٝؾٝدٓا ا٫ععِ ٚايك ٍٛباختضاظ
سذ ١ٝا٫غتضشاب بـُٛاضز (ايؿو يف ايطاؾع) َع إسطاظ َكتغٞ
ايبكاٚ ٤ايسٚاّ  ٫تػاعس ٙايٓضٛظ ايؿطع ١ٝايـُطًك ٫ٚ ١تسعُ٘
ايؿٛاٖس ايعطؾ ٫ٚ ١ٝايعٗٛضات ايًؿع ١ٝ٭خباض ا٫غتضشاب  ،بٌ
ايعاٖط َٓٗا خ٬ؾ٘ ٚعَُ ّٛـذطا. ٙ
ٖٚصا ايتؿض ٌٝايص ٟعغس ٙمجع َٔ ايـُشككني(قسِٖ) ٚايكاعٞ
بـذطٜإ ا٫غتضشاب يف َٛاضز (ايؿو يف ايطاؾع) عً ٢ا٫ط٬م  -قس
إختاض ايـُشكل ايػبعٚاض(ٟقس )ٙتغٝٝك٘ ٚاخطاز َٛاضز (ايؿو يف
ضاؾع ١ٝايـُٛدٛز) َٔ زا٥ط ٠سذ ١ٝا٫غتضشاب ٚ ،تٛعٝش٘ :
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إٕ ايؿو يف ايطاؾع َع إسطاظ َكتغ ٞبكا ٤ايـشهِ عً ٢قػُني :
ايكػِ ا٭ : ٍٚايؿو يف تـشكل ايطاؾع يـُا أُسطظ إغتعساز ٙيًبكا٤
ٚا٫غتُطاض يف عُٛز ايعَإ  ،نايؿو يف خطٚز ايب ٍٛبعس ٜكني
ايطٗٛض أ ٚيف سسٚخ ايط٬م بعس ٜكني ايعٚدٖٚ ، ١ٝصا ايؿو ٜٓشضط
يف ايؿبٗات ايـُٛعٛع ١ٝخاصٚ ،١إ ٫ؾايؿو يف ٚدٛز ايطاؾع َع نٕٛ
ايؿبٗ ١سهُٜٓ ١ٝشضط يف ايؿو يف ْػذ ايـشهِ ايـُعً ّٛسسٚث٘
ٚتؿطٜع٘  ٫ٚ ،ضٜب يف (أصٌ عسّ ايٓػذ) ست ٢عٓس َٓهط سذ١ٝ
ا٫غتضشاب ٚقس ق : ٌٝاْ٘ َٔ عطٚضات ايؿك٘ .
ايكػِ ايجاْ : ٞايؿو يف ضاؾع ١ٝايـُٛدٛز ايـُتشكل دعَاّ ٖٚ ،صا
ٜتشكل ؾُٝا ي ٛعًِ بٛدٛز ؾ ٤ٞثِ ؾُو يف ن ْ٘ٛضاؾعاّ يًشهِ ايـُتٝكٔ
غابكاّ أ ٚعسّ ن ْ٘ٛضاؾعاّ  ٖٛٚ ،أقػاّ :
أَ -ا نإ ايؿو ؾْ ٘ٝاؾ٦اّ َٔ تطزز ايـُتٝكٔ ايـُػتضشب بني
ن ٕٛايـُٛدٛز ايـُعً ّٛضاؾعاّ ي٘ ٚبني عسّ ن ْ٘ٛضاؾعاّ  ،نُا ي ٛعًِ
ايـُهًـ باؾتػاٍ شَت٘ بضَ ٕ٠٬ا يف ظٗط  ّٜٛاجلُعٜ ٫ٚ ١عًِ أْٗا
ص ٠٬اجلُع ١أ ٚص ٠٬ايعٗط ثِ صً ٢ايعٗط ،ؾاْ٘ ٜرتزز أَط ٙبني نٕٛ
ٖص ٙايض ٠٬اييت أتاٖا ضاؾع ١يؿػٌ شَت٘ أ ٚغري ضاؾع. ١
بَ -ا نإ ايؿو ؾْ ٘ٝاؾ٦اّ َٔ ايـذٌٗ بضؿ ١ايـُٛدٛز ٌٖ ٖٛ
ضاؾع َػتكٌ ؾطعاّ أّ  ٫؟ نايـُص ٟايـُؿهٛى يف نْ ْ٘ٛاقغاّ يًطٗٛض
َع ايعًِ بعسّ ن ٕٛايـُصَ ٟضساقاّ يًطاؾع ايـُعً ١َٛضاؾعٝت٘  :ايب. ٍٛ
دـَ -ا نإ ايؿو ؾـْ ٘ٝاؾ٦اّ َٔ ايـذٌٗ بضؿ ١ايـُٛدٛز ٌٖ ٖٛ
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َضسام يًطاؾع ايـُعًَ ّٛؿٗ َ٘ٛنُا ي ٛؾو يف ايططٛب ١ايـداضدَ٘ٓ ١
ٌٖ ٖ ٞب ٍٛاّ َصَ ٟع َعًَ ١َٝٛؿٗ ّٛايب ٍٛايٓاقض ٚايـُص ، ٟأٚ
نإ ايؿو ْاؾ٦اّ َٔ ايـذٌٗ بضؿ ١ايـُٛدٛز ٌٖ َٖ ٛضسام يًطاؾع
ايـُذَٗ ٍٛؿٗ َ٘ٛنُا ي ٛؾو يف ايٓ ّٛايـشازخ َٓ٘ قبٌ قًٖٛ ٌٖ ٌٝ
غايب ايػُع ٚايبضط اّ ٖ ٛغايب ايبضط ؾكط َع دٗايَ ١ؿٗ ّٛايّٓٛ
ايٓاقض ٜ ٌٖٚؿٌُ َا غًب ساغ ١ايبضط خاص. ١
ٚاختاض ايـُشككإ ايـدْٛػاضٚ ٟاْ٫ضاض(ٟقسُٖا)عَُ ّٛـذط٣
ا٫غتضشاب يكػُ( ٞايؿو يف ايطاؾع) ٚيف مجٝع اقػاَ٘ ٚصٛض،ٙ
يهٔ ايـُشكل ايػبعٚضا ٟيف نتاب٘ اجلً - ٌٝايصخريٜ -٠بس َ٘ٓ ٚدطٜإ
ا٫غتضشاب عٓس ايؿو يف ٚدٛز ايطاؾع بعس إسطاظ َكتغ ٞايبكا،٤
ٚعسّ دطٜاْ٘ عٓس ايؿو يف ضاؾع ١ٝايـُٛدٛز بـذُٝع اقػاَ٘  :ايؿبٗ١
ايـشهُٚ ١ٝايـُؿٗٚ ١َٝٛايـُٛعٛع ١ٝايـُضساق ١ٝنُا ٖ ٛايـشاٍ عٓس
(ايؿو يف ايبكا َٔ ٤دٗ ١ايـُكتغٚ )ٞعٓس عسّ إسطاظ. ٙ
ٚيعٌ غطٓ تؿطقت٘  ٖٛ :اْ٘ عٓس ايؿو ٚاستُاٍ ٚدٛز ايطاؾع يـُا
تٝكٔ سسٚث٘ ٚتـشكل ايـُاْع عٔ ا٫غتُطاض ٚايبكاٜ ٤تشكل (ْكض ايٝكني
بايؿو) سٝح اْ٘ بطؾع ايٝس عٔ ايٝكني ايػابل ٭دٌ ايؿو ٚاستُاٍ
تـشكل ايطاؾع ٜتشكل ْكض ايٝكني ايػابل بايؿو ٚاستُاٍ حتكل ايطاؾع
يـُا تٝكٓ٘ غابكاّٖٚ ،صا َـُٓٛع عٓ٘ يف أخباضط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوص.
بُٓٝا يف َٛاضز (ايؿو يف ضاؾع ١ٝايـُٛدٛز) ايـُعًٚ ّٛدٛزٙ
ٜٛدس يسٜ ٜ٘كني بٛدٛز َا ٜؿو يف ضاؾعٝت٘ ،ؾٝه ٕٛضؾع ايٝس عٔ ايٝكني
ايػابل بٝكني ٫سل بتشكل َا َٖ ٛؿهٛى ايطاؾعَ ١ٝـشتٌُ ايـُاْع- ١ٝ
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ٖصا َٔ َضازٜل(ْكض ايٝكني بايٝكني)  َٔ ٫صػطٜات (ْكض ايٝكني
بايؿو) ايـُُٓٛع عٓ٘ يف ا٫خباض ،ؾاشا تـشكل َٓ٘ ايطعاف أ ٚايـُصٟ
ٜكٓٝاّ ٚؾو يف ضاؾعٝت٘ يًطٗاض َٔ ٠دٗ ١ايؿبٗ ١ايـشهُ ١ٝأ ٚخطز َٓ٘
بًٌ دعَاّ ٚتطزز بني ن ْ٘ٛبٚ ّ٫ٛبني نَ ْ٘ٛصٜاّ ؾؿو يف ضاؾع ١ٝايـداضز
َٓ٘ يًطٗاضٚ ٠ايطٗٛض َٔ دٗ ١ايؿبٗ ١ايـُٛعٛعٚ ١ٝاستُاٍ ايـُضساق١ٝ
نإ ضؾع ايٝس عٔ ايطٗاض ٠ايـُتٝكٓ ١غابكاّ َ -ػتٓساّ اىل ايٝكني بٛدٛز
ايطعاف أ ٚايبًٌ ايـُؿتب٘ يف ايـُجايني ٜٚهَ ٕٛضسام (ْكض ايٝكني
بايٝكني) ٚيٝؼ َضسام (ْكض ايٝكني بايؿو)  ،٭ٕ ايؿو يف ضاؾع١ٝ
ايطعاف يًطٗٛض َٛدٛز قبٌ خطٚز ايطعاف َٓ٘ ٚ ،ايؿو يف ضاؾع١ٝ
ايبًٌ ايـُؿتب٘ يًطٗٛض َٚضساقٝت٘ يًطاؾع َٛدٛز قبٌ خطٚز ايبًٌ ٚيصا
ٜ ٫عكٌ نْ ْ٘ٛاقغاّ يًٝكني ايػابل بايطٗٛض أٜ ٫ ٟهٚ ٕٛدٛز ٖصا
ايؿو أ ٚشاى قبٌ خطٚز ايطعاف ٚايبًٌ َٛدباّ يطؾع ايٝس عٔ ايٝكني
ايػابل بايطٗٛض ٚ ،س٦ٓٝص ٫بس َٔ ن ٕٛضؾع ايٝس عٔ ايٝكني ايػابل
بايطٗٛض َػتٓساّ اىل ايٝكني بتشكل َا َٖ ٛؿهٛى ايطاؾع ١ٝؾٝهَٔ ٕٛ
(ْكض ايٝكني بايٝكني) ٚ .عً ٘ٝؾعسّ ايـذط ٟعً ٢طبل ايطٗاض ٠ايـُتٝكٓ١
غابكاّ بعس ايٝكني بـدطٚز ايطعاف أ ٚايبًٌ ايـُؿتب٘ ٜ ٫ -هَ ٕٛضسام
(ْكض ايٝكني بايؿو)  ٫ٚتعُٓٗا اخباض ا٫غتضشاب .
ٖصا تٛعٝض َا أؾاز ٙايـُشكل( )28ايباقط ايػبعٚاض(ٟقسَ )ٙـدايؿاّ
يٓعط َعاصط ٙايـُشكل ايـدْٛػاض( ٟقس . )ٙيهٓ٘ ق ٍٛععٝـ دساّ،
ؾإ ايعاٖط بايتأٌَ ايضازم عسّ ايؿطم بني (ايؿو يف ضاؾع١ٝ
( )28ضادع  :شخري ٠املعاز . 116 + 115 :
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ايـُٛدٛز) ٚبني (ايؿو يف ٚدٛز ايطاؾع) يف اْسضادُٗا حتت نرب٣
(عسّ دٛاظ ْكض ايٝكني بايؿو)  ،ؾإ ايؿو يف ضاؾع ١ٝايـُٛدٛز
ٜٛدب ايؿو يف اضتؿاع ايـُتٝكٔ ايػابل ب٘ .
ٚتٛعٝش٘  :إٕ ايٝكني بٛدٛز َا ٜؿو يف ضاؾعٝت٘ ٜ ٫هَٔ ٕٛ
(ْكض ايٝكني بايٝكني) ،٭ٕ ظاٖط ٖصا ايتعبري إ ٜه ٕٛايٝكني ايجاْٞ
َتعًكاّ بغس أ ٚبٓكٝض َا تعًل ب٘ ايٝكني ا٭ ٍٚنإٔ حيضٌ عٓسٜ ٙكني
بطٗاض ٠بسْ٘ بعس ٜكني ْـذاغت٘ أٜ ٚـشسخ عٓسٜ ٙكني بطٗٛض٫ ٙسكاّ بعس
ٜكني بٛي٘ ايٓاقض يًٛع ٤ٛايـُاع. ٞ
ٚاَا ايٝكني بٛدٛز َا ٜؿو يف ضاؾعٝت٘ يـُا تٝكٔ سسٚث٘ غابكاّ
ٚؾو يف بكا ٙ٤أ ٚاضتؿاع٘ بٗصا احلازخ ايـُتٝكٔ ؾٜ ٬هْ( َٔ ٕٛكض
ايٝكني بايٝكني)يعسّ تـشكل َعٓا ،ٙبٌ َٖ ٛضسام(ْكض ايٝكني بايؿو)
 ٕ٫ايؿو يف ضاؾع ١ٝايـُٛدٛز ايـُتٝكٔ ٚدٛز ٙنايؿو يف ضاؾع ١ٝايبًٌ
أ ٚايطعاف ايـُتٝكٔ ٚدٛز ٙيًطٗٛض ايـُتٝكٔ ٖ -صا ايٛدٛز ايـُتٝكٔ
ٜٛدب ايؿو يف اضتؿاع ايطٗٛض ايؿدض ٞايـُتٝكٔ بٗصا ايـُشتٌُ
ضاؾعٝت٘ ،ؾٝه ٕٛضؾع ايٝس عٔ ايطٗٛض ايـُتٝكٔ غابكاّ عٓس خطٚز ايبًٌ
أ ٚايطعاف ايـُؿتب٘ َٔ قبْ( ٌٝكض ايٝكني بايطٗٛض بايؿو ٚاستُاٍ
اضتؿاع ايطٗٛض ايـُتٝكٔ بايطعاف أ ٚايبًٌ ايـداضز َٓ٘) .
قس ٜكاٍ  :غبل (ايؿو يف ضاؾع ١ٝايـُٛدٛز) عً ٢ايٝكني بتشكل َا
َٖ ٛؿهٛى ايطاؾع - ١ٝايطعاف أ ٚايبًٌ ايـُؿتبٖ٘ -صا ايػبل ايعَاْٞ
ٜٛدب اغتٓاز ايٓكض اىل ايٝكني ٚصريٚضت٘ َٔ صػطٜات (ْكض ايٝكني
بايٝكني) .
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يهٓ٘ َكاٍ غري صشٝض  ،ؾإ ايػبل ايعَاَْ ٞتعًل بهرب ٣نً١ٝ
َؿتبٗ :١ضاؾع ١ٝايطعاف أ ٚايبًٌ يًطٗٛض ،يهٓ٘ ٜ ٫ضًض ايٝكني بٛدٛز
َؿتب٘ ايطاؾعْ ١ٝاقغاّ ،٭ٕ ْاقض ايٝكني ايػابل ٫بس َٔ نٜ ْ٘ٛكٓٝاّ
َتعًكاّ بغس ايـشهِ ايػابل أ ٚبٓكٝغ٘ ٖٓٚ ،ا  :ايٝكني بتشكل ايطعاف
أ ٚايبًٌ ايـُؿتب٘ َجٜ ّ٬ػتش ٌٝإٔ ٜهْ ٕٛاقغاّ يًٝكني بايطٗٛض
ايـُدضٛظ يعسّ ا٫ضتباط ايغسٓ ٟبني َتعًك ٞايٝكٓٝني  -ايٝكني بايبًٌ
أ ٚايٝكني بايطعاف ٚ ،ايٝكني بايطٗٛض اجلع. - ٞ٥
بٌ إٕ ضؾع ايٝس عٔ ايطٗٛض ايـُتٝكٔ سضٛي٘ غابكاّ ٜػتٓس اىل
(ايؿو يف ضاؾع ١ٝايـُٛدٛز) ايؿو ايـُكاضٕ يًكطع ٚايٝكني بتشكل
ايطعاف أ ٚايبًٌ ايـُؿتب٘ ن ْ٘ٛضاؾعاّ يًُتٝكٔ ٚ ،يصا ٜضسم عً ٢ايٝكني
ايػابل بايطٗٛض اشا أضٜس ضؾع ايٝس عٓ٘ بؿو ٚاستُاٍ ضاؾع ١ٝايـُٛدٛز
 ايطعاف أ ٚايبًٌ ايـُؿتب٘ -اْ٘ (ْكض ايٝكني بايؿو) .ٚاحلاصٌ سذ ١ٝا٫غتضشاب يف تـُاّ اقػاّ (ايؿو يف ايطاؾع)
ٖٚهصا (ايؿو يف ايـُكتغ )ٞأ( ٚايؿو يف ايبكا َٔ ٤دٗ ١ايـُكتغ)ٞ
نًٗا ٚتـُاَٗا َٔ صػطٜات (ْكض ايٝكني بايؿو)  .ثِ ْبشح ايكٍٛ
ايجايح َٔ تؿض٬ٝت سذ ١ٝا٫غتضشاب :

التفصيل بني الشبهات احلكنية ببني الشبهات الـنوضوعية :
ٖٚصا ضأ ٟمجع قً َٔ ٌٝايؿكٗا( ٤ضض) ؾضًٓٛا بني ايؿبٗات
ايـشهُ ١ٝؾٜ ٬ـذط ٟؾٗٝا ا٫غتضشاب ٚبني ايؿبٗات ايـُٛعٛع١ٝ
ؾٝذط ٟؾٗٝا ا٫غتضشاب .
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ٚقس ُْػب اىل ا٫خباضٜني  :دطٜإ ا٫غتضشاب يف ايؿبٗات
ايـُٛعٛع ١ٝخاصٚ ، ١قس ٜعًٌ هلِ اختضاظ ايـشذ ١ٝبإٔ ايؿبٗات
ايـُٛعٛعَٛ ١ٝضز بعض أخباض ا٫غتضشاب ٖٞٚ ،ايكسض ايـُتٝكٔ َٔ
أخباض ا٫غتضشاب ٫غُٝا ٚاْ٘ ٜ ٫عٗط َٔ بعغٗا ايعُٚ ّٛمشٍٛ
ايؿبٗات ايـشهُ ١ٝايهً ١ٝأٜ ٫ ٚـشطظ إط٬م أخباض ا٫غتضشاب .
يهٔ ٖصا َـشض إزعاٚ ، ٤إ ٫ؾكس عطعٓا ؾٛاٖس عسٜسٚ ٠قطأ٥
نجري ٠تسٍ عً ٢عُ ّٛا٫خباض ايـُجبت ١ي٬غتضشاب  ،بٌ يف بعغٗا
ؾاٖس اإلبا ٤عٔ ايتدضٝط ٚا٫غتجٓاْ ، ٤عري قٛي٘ ( :)ط ٫تٓكض
ايٝكني بايؿو ابساّصطٚيٝؼ ٜٓبػ ٞيو إ تٓكض ايٝكني بايؿو أبساّص
ٚبعغٗا ظاٖط يف ايتعًٜٚ ٌٝه ٕٛتعُ ِٝايـُؿاز يًؿبٗات ايـشهَُٔ ١ٝ
باب ايتُػو بايعً ١ايـُٓضٛصٜٚ ، ١تشضٌ َٔ ٖصا نً٘  :عُّٛ
ا٫خباض يًؿبٗتني ايـشهُٚ ١ٝايـُٛعٛع ١ٝبـُكتغ ٢ايعُ ّٛايًؿع ٞيف
بعغٗا ٚاط٬م بعغٗا ا٫خط بٌ ٚعُ ّٛايعً ١ايـُٓضٛص ١يف بعغٗا .
ٚقس إيتعّ بايتؿض ٌٝايؿاعٌ ايٓطاق( ٞقس)ٙيف ؾكٗ٘ ٚاصٛيٜ٘ٚ ،بسٚ
َٓ٘ اْ٫هاض ايـُطًل جلطٜإ ا٫غتضشاب يف ايؿبٗات ايـشهَُٔ ١ٝ
ز ٕٚؾطم بني ا٫سهاّ ا٫يعاَ ١ٝايـُشتًُٚ ١غري ا٫يعاَٚ ١ٝغري
ايتهًٝؿ . ١ٝثِ دا ٤اغتاشْا ايـُشكل ايـذً ٌٝايـد( ٞ٥ٛقس )ٙؾايتعَ٘ يف
أصٛي٘ ٚطبٓك٘ يف ؾكٗ٘ بعس إٔ ؾٓٝس أضناْ٘ ٚغسٓ خًً٘ ٚضزٓ ا٫ؾها٫ت
عٓ٘ ٚساَٚ ٢زاؾع عٓ٘ زؾاع ايـُػتُٝت ؾهإ ايـًُتعّ ايسقٝل بٗصا
ايتؿض( ٌٝقسؽ اهلل ضٚس٘ ايؿطٜؿ )١ست ٢صاض ضاٜاّ دسٜطاّ با٫سرتاّ
ٚتؿضَ ّ٬ٝـشٌ ايعٓاٚ ١ٜايـُتابع َٔ ١قبٌ ا٫عْ ، ّ٬عِ تصبصبت اْعاضٙ
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ٚاختًؿت نًُات٘ ٚقس نإ يف بس ٚأَط - ٙعًَ ٢ا شنط غري ٚاسس َٔ
ا٫عٝإ ايص ٜٔسغطٚا بـشج٘ ٚعاؾط -ٙٚنإ ٜبس ٟأ ٍٚأَط : ٙعسّ
دطٜإ ا٫غتضشاب يف عَُٛ ّٛاضز ايؿبٗات ايـشهُ - ١ٝايهً١ٝ
ٚايـذع -١ٝ٥عً ٢ا٫ط٬م  -ثِ إغتكطٓ ضأ ٜ٘ايؿطٜـ يف ايسٚض ٠ا٫صٛي١ٝ
ايطابع ١عً ٢عسّ دطٜإ ا٫غتضشاب يف خضٛظ ايؿبٗات ايـشهُ١ٝ
ايهً ١ٝا٫يعاَ ١ٝنايٛدٛب ٚايـشطََٚ ١ا بـشهِ ا٫يعاَٝات نايهطاٖ١
ٚا٫غتشباب ،ز ٕٚايؿبٗات ايـشهُ ١ٝايرتخٝضٚ ١ٝا٫سهاّ ايـذع١ٝ٥
ؾٝذط ٟاغتضشاب ايـشهِ ايـذع ٞ٥يف ؾبَٗٛ ٕ١عٛعٚ ١ٝيف ايؿبٗات
ايـُٛعٛع ١ٝايطادع ١اىل إؾتبا ٙاَٛ٫ض ايـداضد ، ١ٝبٌ تعاضعت
نًُات٘  -غعٚ ّ١عٝكاّ  -يف ايسٚض ٠ايطابع ١عًَ ٢ا ٜبس٬َ َٔ ٚسع١
َـذُٛع نًُات ايتكطٜط ٜٔؾطادع (. )29
ٚنٝـ نإ قس صطٓح ايعًُإ اجلً : ٕ٬ٝايٓطاقٚ ٞاخل( ٞ٥ٛقسُٖا)
ٚأشعٓا بعسّ قضٛض أخباض ا٫غتضشاب عٔ إثبات عُ ّٛسذ١ٝ
ا٫غتضشاب ٚدطٜاْ٘ يف ايؿبٗات ايـُٛعٛعٚ ١ٝايـشهُ - ١ٝا٫يعاَ١ٝ
ٚايرتخٝضٚ - ١ٝإٔ ايتؿض ٌٝايـُدتاض هلُا ْاؾ َٔ ٧ايـُعاضع ١ايٛاقع١
يف ايؿبٗات ايـشهُ ١ٝبني اغتضشاب عسّ دعٌ ايـشهِ يف اٯٕ
اي٬سل بٓش ٛايعسّ ا٭ظيٚ ٞبني إغتضشاب بكا ٤ايـشهِ ايـُذع ٍٛيف
و يف ظَإ ٫سل
اٯٕ ايجاْ ، ٞؾاشا ثبت ايـشهِ ايؿعً ٞيف ظَإ ثِ ؾُ ٓ
يف بكا ٤شاى ايـشهِ ايـُذع ٍٛبؿعٌ ايؿو يف سسٚز ايـشهِ ايـُذعٍٛ
غعٚ ّ١عٝكاّ نُا ي ٛعًُت ايـُطأ ٠ايـشا٥ض بـشطََ ١كاضبتٗا ساٍ
(َ )29ضباح ا٫ص : ٍٛزَ + 47+ 36 : 3باْ ٞا٫غتٓباط  :ز. 75 + 67 : 4
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غ ٕ٬ٝايسّ ثِ اْكطع ايسّ ٚؾهت يف دٛاظ ايـُكاضب ١يف اٯٕ ايجاْٞ
 ٖٛٚظَإ َا قبٌ ا٫غتػاٍ ٚعكٝب اْ٫كطاع  ،ؾاغتضشاب سطَ١
ايـُكاضب ١ايـُذعٛي ١ساٍ ايـشٝض ٜـذط ٟسني ايؿو ،إ ٫اْ٘ َعاضض
باغتضشاب ايعسّ ا٫ظي : ٞعسّ دعٌ ايـشطَ ١يـُكاضب ١ايـُطأ ٠بعس
اْكطاع زّ احلٝض قبٌ ا٫غتػاٍ  -بًشاظ إٔ عسّ سطَ ١ايـُكاضب ١أظّ٫
قس اْتكض ٜكٓٝاّ بـشطَ ١ايـُكاضب ١سني ايػْٚ ، ٕ٬ٝؿو يف دعٌ عسّ
سطَ ١ايـُكاضب ١أظ ّ٫بعس اْكطاع ايػ ٕ٬ٝقبٌ ا٫غتػاٍ ٜ ٫ٚ ،كني
باْتكاض عسّ ايـشطَ ١أظ ّ٫بًشاظ ايؿرت ٠ايـُؿهٛن ١ؾٝػتضشب عسّ
ايـذعٌ ؾٗٝا أظٜٚ ّ٫تعاضض َع اغتضشاب بكا ٤ايـشطَ ١ايـُذعٛئَ ١
ظَٔ ايػ ٕ٬ٝيعَٔ اْ٫كطاع قبٌ ا٫غتػاٍ ٚ ،يٝؼ أسس ا٫غتضشابني
ايـُتعاضعني أضدض ٚأٚىل بايـذطٜإ َٔ اٯخط  ،ؾٝتػاقطإ .
ٖٚصا ايتعاضض بني ا٫غتضشابني ايعسَٚ ٞايٛدٛزٜ ٫ ٟأت ٞيف
اغتضشاب ايـُٛعٛع ايـداضد ٞايص ٫ ٟزخٌ يـذعٌ ايؿاضع  -بـُا
ٖ ٛؾاضع  -يف ٚدٛز ، ٙؾٝذط ٟؾ ٘ٝإغتضشاب ايٛدٛز َٔ ز ٕٚإ
ٜعاضع٘ اغتضشاب ايعسّ ا٫ظي ٞيعسّ تـشكل َ٬ن٘ يف ايـُٛعٛع
ايـداضدٖ . ٞصا تٛعٝض َا أؾاز ٙايـُشكل ايٓطاق( )30( ٞقس. )ٙ
ٚقس أٚضزت اؾها٫ت َتعسز ٠عًٖ ٢صا ايتؿض: ٌٝ
ا٫ؾهاٍ ا٭َ :ٍٚا أٚضز ٙؾٝدٓا

()31

ا٫ععِ (قس )ٙعً ٢اغتاشٙ

ايـُشكل ايٓطاقٚ ، ٞساصً٘ َٛعشاّ  :إٕ ايعَإ اشا نإ َأخٛشاّ قٝساّ
( )30ضادع َٓ :اٖر ا٫سهاّ ٚا٫ص - 242 + 238: ٍٛطبع ١سذط. ١ٜ
( )31ؾطا٥س ا٫ص - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ضطؿ. 377 : ٟٛ
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َؿطٓزاّ َٚعسٓزاّ يـُٛعٛع ايـشهِ عٝح ته ٕٛنٌ سض َٔ ١ايعَإ ؾطزاّ
َػتكَٛٚ ّ٬عٛعاّ َٓؿض ّ٬عٔ ايـشض ١ا٫خطٚ ، ٣س٦ٓٝص اشا ؾو يف
دعٌ ايـشهِ يؿطزٕ َػتكٌ يف اٯٕ اي٬سل ٜـذط ٟاغتضشاب عسّ
ايـذعٌ ٜ ٫ٚـذط ٟاغتضشاب ايٛدٛز  -بكا ٤ايـشهِ ايـُذع- ٍٛ
يعسّ إسطاظ إتـشاز ايـُٛعٛع يف ايكغٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُؿهٛن. ١
ٚاشا نإ ايعَإ َأخٛشاّ بٓش ٛايعطف يـُٛعٛع ايـشهِ  -ا ٟمل
ٜهٔ َؿطٓزاّ َٚعسٓزاّ يـُٛعٛع ايـشهِ  -ؾَ ٬ـذاٍ ٫غتضشاب ايعسّ
ا٫ظيْ٫ ٞتكاع٘ بايٛدٛز ايـُطًل ايَ٬كٝس بعَإ َـدضٛظ ،يؿطض
ظطؾ ١ٝايعَإ ٜٚتعني س٦ٓٝص دطٜإ اغتضشاب ايٛدٛز  :بكا ٤ايـشهِ
ايـُذعَٚ . ٍٛـدتضط : ٙاْ٘ ٜ ٫ـذتُع دطٜإ اغتضشاب ايٛدٛز
ٚاغتضشاب ايعسّ ستٜ ٢تعاضعا ٜٚتػاقطا .
ٚقس سا ٍٚاغتاشْا ايـُشكل

()32

(قس )ٙضزٓ ا٫ؾهاٍ ٚغسٓ ايـدً١

َٓٚع اٜ٫طازٚ ،تٛعٝش٘ إٔ ٜكاٍ :
إٕ ايؿو يف بكا ٤ايـشهِ ايؿطع ٞعًْ ٢ـش: ٜٔٛ
ايٓش ٛا٭ : ٍٚقس ٜه ٕٛؾه٘ يف بكا ٤ايـشهِ َطتبطاّ بـُكاّ
ايـذعٌ ٚايتؿطٜع ٚإٕ مل ٜهٔ ايـشهِ ايـُذع ٍٛؾعًٝاّ يعسّ تـشكل
َٛعٛع٘ خاضداّ نُا ي ٛتٝكٓٓا َٔ ايكطإٓ ٚايػٓ : ١دعٌ ايكضاظ يف
ايؿطٜع ١ا٫غٚ ١َٝ٬ؾطض ايكٛز َٔ ايكاتٌ أ ٚايـذاضح عُساّ ٖٚ ،صا
ايـذعٌ ثابت ٚاقعاّ ٚإٕ مل ٜتشكل يف اخلاضز :قتٌ عُس ٟأ ٚدطح
(َ )32ضباح ا٫ص : ٍٛزَ + 39 - 37 : 3باْ ٞا٫غتٓباط  :ز. 70 -67 : 4
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عُس ،ٟثِ ؾههٓا يف بكاٖ ٤صا اجلعٌ ٚنإ ايؿو يف اصٌ اجلعٌ َٔ
سٝح ايػعٚ ١عُ ّٛا٫ظَٓ ١أ ٚايغٝل ٚا٫ختضاظ بعض ا٫ظَٓ، ١
ؾٜٗ ٛطدع اىل ايؿو يف ايٓػذ  ٫ٚضٜب يف دطٜإ اغتضشاب بكا٤
ايـذعٌ ٜٚعبٓط عٓ٘ باغتضشاب عسّ ايٓػذ ٖٚ ،صا َـُا  ٫اؾهاٍ ؾ٘ٝ
 ٫ٚن ٫ٚ ّ٬خضاّ ؾاْ٘ صضٓ ايـشسٜح ايؿطٜـ عٔ ضغ ٍٛاهلل ()
طسَ ٍ٬ـشُس  س ٍ٬أبساّ اىل  ّٜٛايكٝاَٚ ١سطاَ٘ سطاّ أبساّ اىل
 ّٜٛايكٝاَ١ص ( ٖٛٚ )33خاضز عٔ ذلٌ ايه. ّ٬
ايٓش ٛايجاْٚ : ٞقس ٜه ٕٛؾه٘ يف بكا ٤ايـشهِ َطتبطاّ بـُكاّ
ايـُذع ٍٛبعس ؾعًٝت٘ يتشكل َٛعٛع٘ يف ايـداضز نإٔ ٜتشكل
ايـُٛعٛع يف ظَإٕ ٜٚجبت ايـشهِ ايـُذع ٍٛؾع ّ٬يف شاى ايعَإ ثِ
ٜؿو يف بكاْ ،٘٥عري ايؿو يف بكا ٤سطَ ١ايـُكاضب ١بعس اْكطاع زّ
ايـشٝض قبٌ اغتػاهلا َٓ٘ ٖٚ ،صا ايؿو طاض ٨بعس ايٝكني بـشطَ١
َكاضبتٗا ساٍ غ ٕ٬ٝزّ احلٝض عًٗٝا ٚ .ايؿو يف بكا ٤ايـشهِ ايؿعًٞ
ايـُذعٜ ٍٛطدع اىل أسس أَط ٜٔأٜٓ ٚؿأ َٔ أسسُٖا :
ا٭ : ٍٚإٔ ٜه ٕٛايؿو يف بكا ٤ايـُذعْ ٍٛاؾ٦اّ َٔ ايؿو
ٚاؾتبا ٙاَ٫ط ايـداضد ٞايتهٜٛين بعس ايعًِ بـشسٚز ايـُذعٍٛ
ايؿطع ٞغعٚ ١عٝكاّ  ،ؾٝه ٕٛايؿو َتشككاّ يف َطسً ١اْ٫طبام ٜٚعبٓط
عٔ ٖصا ايؿو بايؿبٗ ١ايـُٛعٛعَٚ ،١ٝجاي٘ َ :ا ي ٛعًُت ايـُطأ ٠عسّ
سطَ ١ايـُكاضب ١بعس اْكطاع ايػ ٕ٬ٝقبٌ ا٫غتػاٍ ،يهٓٗا ؾهت يف
تـشكل اْ٫كطاع عٓسٖا أ ٚعسّ تـشكك٘ .
( )33أص ٍٛايهايف :ز :58 : 1ح - 19باب ايبسع ٚايطأٚ ٟايكٝاؽ .
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 ٫ٚاؾهاٍ يف دطٜإ ا٫غتضشاب يف ايؿبٗات ايـُٛعٛع،١ٝ
يعسّ سض ٍٛايؿو ؾٗٝا بًشاظ َكاّ ايـذعٌ يٝػتضشب عسّ ايـذعٌ
ايعا٥س أ ّ٫ٚثِ ٜعاضض باغتضشاب بكا ٤ايـُذعٜٚ ٍٛـشضٌ ايتػاقط
نُا إزع ٞيف ايؿبٗات ايـشهُ ١ٝايهً ، ١ٝبٌ ايؿو ساصٌ يف بكا٤
ايـُٛعٛع -ايـشٝغ ١ٝايـُؿهٛن٫ ١ستُاٍ اْكطاع ايػ ٕ٬ٝيف ايـُجاٍ-
ؾٝذط ٟاغتضشاب شاى ايـُٛعٛع ايـُؿتب٘ ٜٚرتتب عً ٘ٝسهُ٘ َٔ
زَ ٕٚاْع أَ ٚعاضض ٚ .احلاصٌ اْ٘  ٫اؾهاٍ يف دطٜإ ا٫غتضشاب
يف ايؿبٗات ايـُٛعٛعٖٚ ، ١ٝصا خاضز عٔ ذلٌ ايه ّ٬أٜغاّ .
ايجاْ : ٞإٔ ٜٓؿأ ايؿو يف بكا ٤ايـُذع َٔ ٍٛدٗ ١ايؿو يف زا٥ط٠
ايـشهِ ايـُذع ٍٛؾطعاّ ٚسسٚز َٔ ٙسٝح ايػعٚ ١ايغٝل  ،نُا يٛ
ؾههٓا يف َـذع ٍٛايؿاضع يف َػأيَ( ١كاضب ١ايـشا٥ض) ٌٖ ٖٚ ٛغٝع
ٜعِ َا بعس اْ٫كطاع ٜٚـُتس َػتُطاّ اىل تـشكل ا٫غتػاٍ ؟ اّ ٖ ٛعٝل
َـدتط بعَإ غ ٕ٬ٝايسّ ٜٓٚكغ ٞسني اْ٫كطاع ؟ ٚايؿو يف
ايـُذع ٍٛغعٚ ّ١عٝكاّ ٜػتًعّ ايؿو يف ايـُٛعٛع سٝح ُٜ ٫سض ٣إ
َٛعٛع ايـشطََ ٖٛ ١كاضبٚ ١ادس ٠ايسّ اّ َٖ ٛكاضب ١ايـُشسث ١غري
ايـُػتػً َٔ ١سسخ احلٝض؟ ٜٚع ٓبط عٔ ٖصا ايؿو بايؿبٗ ١ايـشهُ،١ٝ
 ٖٞٚتتضٛض بٓشٚ ٜٔٛصٛضتني :
ايضٛض ٠ا٭ٚىل  :إٔ ٜه ٕٛايعَإ ايـُأخٛش يف ايـشهِ ايـُذعٍٛ
َؿطٓزاّ يـُٛعٛع ايـشهِ َعسٓزاّ ي٘ َٚهجٓطاّ عٝح ٜه ٕٛنٌ إٓ َٛعٛعاّ
يًشهِ ٜٚه ٕٛؾطزاّ َػتكَٛ َٔ ّ٬عٛع ايـشهِ  ،ؾٝه ٕٛايـشهِ
اْـش٬يٝاّ بـُعٓ ٢اْـش ٍ٬ايـشهِ بعسز اؾطاز ايعَإ ايط ١ًٜٛنشطَ١
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َكاضب ١ايـشا٥ض اييت تٓشٌ اىل اؾطاز عسٜس ٠بـشػب اَتساز ايعَإ َٔ
أ ٍٚغ ٕ٬ٝايـشٝض اىل آخطٜٓٚ ٙشٌ سهِ سطََ ١كاضب ١ايـشا٥ض
ٚايتهًٝـ برتنٗا تبعاّ -اىل تهايٝـ َتعسز ٠باستٓابٗا ٚتتعسز سطَ١
َكاضبتٗا بـشػب اَتساز ايعَإ .
ٜ ٫ٚـُهٔ دطٜإ ا٫غتضشاب ايٛدٛز ٟيف ٖص ٙايضٛضَ ٠ع
ايؿو  -أعين اغتضشاب ايـُذعٚ - ٍٛشيو يتعسز اؾطاز ايـشطَ١
بعسز اؾطاز ايؿعٌ ٚبـشػب عُٛز ايعَإ ايـُُتسٚ ،ايؿطز ايـُؿهٛى
سطَت٘  -أعين ايـُكاضب ١بعس اْ٫كطاع قبٌ ا٫غتػاٍ َ -ؿهٛى ايـشطَ١
َٔ أ ٍٚاَ٫ط بـُعٓ : ٢اْ٘ مل ٜهٔ سهُ٘ َتٝكٓاّ غابكاّ يٝػتضشب ،
بٌ َٖ ٛؿهٛى ايـشهِ يف َطسً ١ايـشسٚخ ٭ْ٘ ؾطز سازخ َػتكٌ
ايٛدٛز ٚايـشهِ ٚاقعاّ .
ايضٛض ٠ايجاْ : ١ٝإ ٜ ٫ه ٕٛايعَإ َؿطٓزاّ ٚ ،٭دً٘ ٜ ٫هٕٛ
ايـشهِ اْـش٬يٝاّ  -أٜ ٫ ٟهَٓ ٕٛش ّ٬بعسز اؾطاز ايـُٛعٛع طٍٛ
ايعَإ ٚبـشػب اَتساز - ٙبٌ نإ ايعَإ ظطؾاّ يًشهِ ٜٚه ٕٛاحلهِ
ٚاسساّ غري َتعسز ٜٚهَ ٕٛػتُطاّ باغتُطاض ايعَإ ٜٓ ٫ٚشٌ ٭سهاّ
َتعسز ٠بعسز اؾطاز ايعَإْ ،عري ْـذاغ ١ايـُا ٤ايكً ٌٝايـُتُِ نطاّ ،ؾإ
ايـُاٚ ٤دٛز ٚاسس عطؾاّ غري َتعسز خاضداّ بـشػب اَتساز ايعَإ،
ٚسهُ٘ -ايٓذاغ - ١سهِ ٚاسس َػتُط َٔ بس ٚسسٚث٘ اىل سني ظٚاي٘
بايتطٗري َج ،ّ٬ا ٟيٝػت ايٓذاغ ١يف ظَإٕ سهُاّ غري سهِ ايٓذاغ ١يف
ايعَإ اٯخط  ،بٌ ٖ ٛسهِ ٚاسس َػتُط يف عُٛز ايعَإ .
ٜ ٌٖٚـذط ٟاغتضشاب ايـشهِ ايـُذع ٍٛايـُؿهٛى بكا ٙ٩؟ أّ
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ٜ ٫ـذطٜٚ ٟـذط ٟاغتضشاب عسّ دعٌ ايٓذاغ ١أظٚ ّ٫سػب ؟ .
اعتكس ايـُشككإ ايٓطاقٚ ٞاخل( ٞ٥ٛقسُٖا) دطٜإ ا٫غتضشاب
ٚتكع ايـُعاضع ١بني اغتضشاب بكا ٤ايـُذعٚ ٍٛبني اغتضشاب عسّ
ايـذعٌ ٖٚ ،صا بًشاظ اْ٘ ٜٛدس ٜكٓٝإ ٜ :كني َتعًل بايـُذعٚ ٍٛؾو
يف بكا ٘٥ؾٝػتضشب بكا ٤ايـُذعٜٚ ،ٍٛكني َتعًل بايـذعٌ  -عسّ
دعٌ ايٓذاغ ١يف ايـُجاٍ

ؾٝػتضشبٜ٘ٚ ،تعاضض ا٫غتضشاب

ايعسََ ،ٞع ا٫غتضشاب ايٛدٛزٚ ،ٟاشا تعاضعا تػاقطاٚ .باختضاض
ٜ ٫ـذط ٟا٫غتضشاب يف ٖصا ايكػِ ٫بت ٘٥٬بايـُعاضض .
ٚبٗصا ايتضٜٛط سا ٍٚاغتاشْا ايـُشكل (قس )ٙايسؾاع عٔ ايتؿضٌٝ
()34

ايـُبشٛخ ٚزؾع اؾهاٍ ؾٝدٓا ا٫ععِ(قس)ٙ

َٔ اْ٘ اشا ؾطض

ايعَإ َؿطٓزاّ ٜـذط ٟاغتضشاب ايعسّ ا٭ظيٜ ٫ٚ ٞـذط ٟاغتضشاب
ايٛدٛز  -بكا ٤ايـُذع - ٍٛيعسّ إتـشاز ايـُٛعٛع يف ايكغٝتني ٚ ،اشا
ؾطض ايعَإ ظطؾاّ ٜ ٫ـذط ٟاغتضشاب ايعسّ  -عسّ ايـذعٌ-
ٜٚـذط ٟاغتضشاب ايٛدٛز إلسطاظ إتـشاز ايـُٛعٛع  ،ؾَ ٬عاضع١
بني اغتضشاب ايٛدٛز ٚبني اغتضشاب ايعسّ .
ٚساصٌ ايسؾع  :اْ٘ ٜـُهٔ إ ْتضٛض دطٜإ ا٫غتضشابني
 ايعسَٚ ٞايٛدٛز -ٟيف ؾطض ن ٕٛايعَإ ظطؾاّ سٝح تـشطظ ٚسس٠ايـُٛعٛع يف ايكغٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُؿهٛنٚ ١تكع ايـُعاضع ١بني
ا٫غتضشابني َع َ٬سع ١ايعَإ ظطؾاّ نُا ٖ ٛايـُتؿاِٖ عٓس ايعطف،
ٚيف ايـُجاٍٜ :ـُهٔ اغتضشاب بكا ٤سطَ ١ايـُكاضب ١ايجابت ١قبٌ
( )34ؾطا٥س ا٫ص - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ضطؿ. 377 : ٟٛ
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اْ٫كطاع يـُا بعس اْ٫كطاع ٚاغتضشاب عسّ دعٌ ايـشطَ ١بعس
اْ٫كطاع أظٚ ّ٫يٝؼ أسسُٖا أقٚ ٣ٛأضدض َٔ اٯخط ،ؾٝتعاضعإ
ٜٚتػاقطإ .
ا٫ؾهاٍ ايجاَْ : ٞا أٚضز ٙايـُشكل ايـدطاغاْ( )35( ٞقس )ٙعُٔ
بـشج٘ يف اغتضشاب اَٛ٫ض ايتسضٜـذ ١ٝغري ايكاضٜٓٚ ، ٠ضًض اؾهاّ٫
عً ٢تؿض ٌٝايؿاعٌ ايٓطاق( ٞقس. )ٙ
ٜٚـُهٔ تكطٜب٘ بإٔ ايؿاعٌ ايٓطاق( ٞقسْ )ٙعط تاض ٠اىل تـشهِٝ
ايٓعط ايعطيف ايـُػاَـش ٞيف بكا ٤ايـُٛعٛع ؾأدط ٣اغتضشاب
ايٛدٛز  -بكا ٤ايـُذعْٚ -ٍٛعط أخط ٣اىل تـشه ِٝايٓعط ايسقٓ ٞايعكًٞ
يف بكا ٤ايـُٛعٛع ٚيتػاٜط ايـُا ٤ايكً ٌٝايـُتٓذؼ َع ايـُا ٤ايـُتُِٓ نطاّ
بايسق ١مل ٜبل َٛعٛع ايكغ ١ٝايـُتٝكٓٚ ١يصا أدط ٣إغتضشاب ايعسّ .
ثِ إعرتض ايـُشكل ايـدطاغاْ( ٞقس )ٙعً ٢شيو بإٔ ايعرب ٠يف بكا٤
ايـُٛعٛع ٚاتـشاز ايكغٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُؿهٛنَٛ ١عٛعاّ ٖ ٛايٓعط
ايعطيف ايـُػاَـش ٞز ٕٚايٓعط ايعكً ٞايسقٓٚ ، ٞايعطف ٜط ٣ايـُٛعٛع
َتشساّ َ ٫تعسزاّ ٚاْ٘ بامٕ سني ايؿو ٚإ َغ ٢ايعَإ  ،ؾٝذطٟ
اغتضشاب ايٛدٛز َ ٫ٚـذاٍ س٦ٓٝص يـذطٜإ اغتضشاب عسّ ايـذعٌ
اظ ّ٫ؾٜ ٬عاضض اغتضشاب ايٛدٛز ؾ ْ٤ٞأص. ّ٬
ٚقس زؾع اغتاشْا ايـُشكل(قس )ٙاؾهاٍ (ايهؿا )١ٜبـُا َـشضً٘ :
إٕ ايـُعاضع ١بني اغتضشاب ايٛدٛز ٚبني اغتضشاب ايعسّ ٫
تتٛقـ عً ٢يـشاظ ايـُٛعٛع بايٓعط ايسقٓ ٞايعكً ، ٞبٌ ٜـذطٟ
( )35نؿا ١ٜا٫صَ ٍٛع ساؾ ١ٝاملؿهٝين  :ز. 318 + 317 :2
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ا٫غتضشابإ ٜٚتعاضعإ ٜٚتػاقطإ ست ٢بعس ايبٓا ٤عً ٢أخص ٚسس٠
َٛعٛع ايكغٝتني َٔ ايعطف ايـُػاَـش ، ٞبًشاظ إ ايـُؿهٛى ؾ٘ٝ
 نايـُا ٤ايكً ٌٝايـُتٓذؼ ايـُتُِٓ نطاّ َ -ػبٛم بٝكٓٝني  :بًشاظأسسُٖا ٜـذط ٟاغتضشاب ايٛدٛز  -بكا ٤ايتٓذؼ ايـُذع- ٍٛ
ٚبًشاظ ثاُْٗٝا ٜـذط ٟاغتضشاب ايعسّ  -عسّ دعٌ ايٓذاغ١
بايٓػب ١يًُا ٤ايهجري ايـُتُِ ٚ -تكع ايـُعاضع ١بني ا٫غتضشابني
ٚايتػاقط (. )36
()37

ا٫ؾهاٍ ايجايح عً ٢ايتؿضَ ٖٛ :ٌٝا أٚضز ٙايؿاعٌ ايٓطاقٞ

عًْ ٢ؿػ٘ ٚ ،ساصً٘ َٛعشاّ  :اْ٘ ٜعترب يف دطٜإ ا٫غتضشاب
اتضاٍ ظَإ ايٝكني بعَإ ايؿو يكٛي٘ ( :)ط٭ْو نٓت عًٜ ٢كني
َٔ طٗاضتو ؾؿههتص ٚايؿا ٤تؿٝس ايرتتٝب باتضاٍ ٚإ ايؿو يف بكا٤
عسّ ايـذعٌ أظ - ّ٫بعس اْكطاع زّ ايـشٝض -يٝؼ َتض ّ٬بٝكني عسّ
ايـذعٌ أظ ، ّ٫يؿضٌ ايٝكني بايـشطَ ١سني ايػ ٕ٬ٝبني ٜكني عسّ
ايـذعٌ اظٚ ّ٫بني ايؿو يف بكا ٙ٤بعس إْكطاع ايػ. ٕ٬ٝ
ٚبتعبريٕ ثإٕ ٫ :بس َٔ تعكٓب ايؿو يًٝكني ٚاتضاي٘ ب٘ ًٜ َ٘ٓٚ ،عّ
عسّ دطٜإ اغتضشاب عسّ ايـذعٌ يعسّ اتضاٍ ظَاْ ٞايٝكني
ٚايؿو ،بؿعٌ اْؿضاٍ ايٝكني بايعسّ ا٫ظي ٞظَاْاّ عٔ ايؿو ؾ ٘ٝيتدًٌ
ايؿاصٌ ايعَاْ ٞبني ايٝكني بعسّ ايـذعٌ ٚبني ايؿو يف اغتُطاض عسّ
ايـذعٌ  ٖٛٚظَإ ايٝكني بايـشهِ ايؿعً ٞايـُذع ٍٛسني ؾعً١ٝ
(َ )36ضباح ا٫ص : ٍٛزَ + 39 : 3باْ ٞا٫غتٓباط  :ز. 72 : 4
( )37ضادع َٓ :اٖر ا٫سهاّ ٚا٫ص - 242 + 238: ٍٛطبع ١سذط. ١ٜ
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َٛعٛعٖ٘ٚ ،صا ْعري ايٝكني بـشطَ ١ايـُكاضب ١ساٍ ايػْ ٖٛٚ ٕ٬ٝاقض
يٝكني عسّ ايـشطَ ١أظٚ ّ٫ؾاصٌ بٚ ٘ٓٝبني ايؿو يف ايـذعٌ ايعا٥س،
ٚيصا ٜ ٫ـذط ٟاغتضشاب عسّ دعٌ ايـشطَ ١يـُا بعس اْ٫كطاع .
بُٓٝا ايؿو يف بكا ٤ايـشهِ ايـُذعَ ٍٛتضٌ بايٝكني  -نٝكني
سطَ ١ايـُكاضب ١ايـُذعٛي ١ساٍ ايػ ،ٕ٬ٝؾاْ٘ ٜكني ٜتضٌ ب٘ ايؿو
 إستُاٍ بكا ٤ايـشطَ ١اىل َا بعس اْ٫كطاع قب ٌٝا٫غتػاٍ ٜٚ -ـذطٟاغتضشاب بكا ٤ايـشهِ ايـُذع ٍٛاىل ظَٔ اْ٫كطاع قب ٌٝا٫غتػاٍ
ٚشيو يتُاّ أضناْ٘ ٚؾطٚط٘ .
ٜٚـُهٓٓا زؾع ا٫ؾهاٍ ايجايح بإٔ ٜكاٍ  :إٕ ايٝكني بعسّ ايـذعٌ
ايعا٥س أظ - ّ٫نايٝكني بعسّ دعٌ ايـشطَ ١يـُا بعس اْكطاع ايسّٖٛ -
ٜكني َتضٌ بعَإ ايؿو يف دعٌ ايـشطَ ١يـُا بعس اْ٫كطاع .
ْعِ ٜكني عسّ ايـشطَ ١أظ ّ٫قس إْتكض -بعس دعٌ ا٫سهاّ
ٚتؿطٜعٗا  -بٝكني دعٌ ايـشطَ ١بًشاظ ظَإ غ ٕ٬ٝايسّ  ،يهٔ ٫
ٜكني بـذعٌ ٕظا٥سٕ عً ٢ظَإ غ ٕ٬ٝايسّ  -أعين ظَإ اْ٫كطاع قبٌٝ
ا٫غتػاٍ  -بٌ إٕ ٜكني عسّ ايـذعٌ ايعا٥س  -نعسّ دعٌ سطَ١
ايـُكاضب ١يـُا بعس اْ٫كطاع  -مل ٜٓتكض بٝكني دعٌ ايـشطَ ١ساٍ
ايػ ٕ٬ٝيعسّ اتـشاز ايـُٛعٛعٚ ،اْـُا ٜكني عسّ ايـشطَ ١ساٍ
ايػ ٕ٬ٝقس إْتكض بٝكني ايـشطَ ١ساٍ ايػ ، ٕ٬ٝزَ ٕٚا ظاز َ ٖٛٚ -ا
بعس اْ٫كطاع  -ؾإ ايٝكني بعسّ ايـذعٌ ايعا٥س  -عسّ سطَ ١ايـُكاضب١
ؾُٝا بعس إْكطاع ايسّ  -بامٕ ٚٚدٛزَ ٙتضٌ ظَاْاّ بايؿو يف اجلعٌ
ايعا٥س عٔ ايكسض ايـُتٝكَٔ ٫ٚ ،اْع َٔ دطٜإ اغتضشاب عسّ اجلعٌ
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ايعا٥س :عسّ دعٌ سطََ ١كاضب ١ايـشا٥ض ؾُٝا بعس اْ٫كطاع قبٌٝ
ا٫غتػاٍ .
ٖٚصا  -زؾع ا٫ؾهاٍ -تٛعٝض يـُا سه ٞعٔ ايـُشكل ايٓطاقٞ
َٔ قٛي٘ ( :ايٝكني بعسّ ايـشطَ ١مل ٜٓتكض بٝكني ايـشطَ. ) ١
ٚبتعبري ٕثإٕ  :إ ايـُػتضشب يف اغتضشاب عسّ ايـذعٌ أظّ٫
ٖ ٛعسّ ايـذعٌ ايعا٥س عٔ ايكسض ايـُتٝكٔ ايص ٖٛ ٟتـشط ِٜايـُكاضب١
ساٍ ايػٚ ، ٕ٬ٝايـذعٌ ايعا٥س عًَ ٘ٝؿهٛى َٔ أ ٍٚاَ٫ط ٚ ،ظَإ
ايٝكني بعسّ ايـذعٌ ايعا٥س َتضٌ بعَإ ايؿو يف سض ٍٛايـذعٌ
ايعا٥س ،ؾٝذط ٟاغتضشاب عسّ ايـذعٌ ايعا٥س بعس إٔ ْؿرتض سضٍٛ
ايؿو يف اغتُطاض سطََ ١كاضب ١ايـشا٥ض اىل َا بعس اْ٫كطاع قبٌ
ا٫غتػاٍْٚ ،ؿرتض سض ٍٛايرتزز ايـُعبٛض بس ٚتؿطٜع سطََ ١كاضب١
ايـشا٥ض قبٌ ؾعً ١ٝايـشهِ ايؿطع ٞايـُذع : ٍٛسطَ ١ايـُكاضب ١ساٍ
ايػ ، ٕ٬ٝؾإْٗا تؿو يف دعٌ ايـشطَ ١عًٗٝا أ ٚعسّ دعًٗا ؾُٝا بني
اْ٫كطاع ٚا٫غتػاٍ ٖٛٚ ،ؾو بـذعٌ ايـشطََ ١تضٌ ظَاْاّ بٝكني عسّ
دعٌ ايـشطَ ١أظ ، ّ٫ؾٝػتضشب عسّ دعٌ ايـشطَ ١ظا٥ساّ عً ٢ايكسض
ايـُتٝكٔ  :ظَإ ايػٜ ، ٕ٬ٝعين اغتضشاب عسّ دعٌ سطَ ١ايـُكاضب١
ؾُٝا بعس اْكطاع ايػ ٕ٬ٝقب ٌٝا٫غتػاٍ .
ٜٚـُهٓٓا إ ْـذٝب ثاْٝاّ عٔ ا٫ؾهاٍ باْ٘ عً ٢ؾطض عسّ اتضاٍ
ظَٔ ايٝكني بعسّ ايـذعٌ بعَإ ايؿو يف ايـذعٌ ْٚ ،ك ٫ : ٍٛزيٌٝ
عً ٢اعتباض اتضاٍ ظَإ ايٝكني بعَإ ايؿو يف ايـذعٌ  ،إش  ٫ز٫ي ١يف
ؾكط ٠ايضشٝش: ١ط٭ْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗاضتو ؾؿههتص عً٢
اتضاٍ ظَإ ايٝكني بعَإ ايؿو  ٫ٚ ،زي ٌٝآخط عً ٢اعتباضٚ ٙيصا ٜـذطٟ
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عٓسِٖ ا٫غتضشاب َع اتضاٍ ظَإ ايٝكني بعَإ ايؿوَٚ ،ع
اْؿضاهلُا ظَاْاّ نُا ي ٛعًِ أسس بعساي ١ظٜس ظٗط  ّٜٛاجلُع ١ثِ غؿٌ
أْ ٚاّ ٚيـُا اغتٝكغ عضطاّ ؾو يف بكا ٤عسايت٘ ايـُتٝكٓ ١قبٌ َْ٘ٛ
ؾُٝهٓ٘ اغتضشاب عسايت٘ َع عسّ اتضاٍ ظَٔ ايٝكني بعَٔ ايؿو .
ْعِ قٛي٘(:)ط٭ْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗاضتو ؾؿههتص
بربنٚ ١دٛز ايؿا( ٤ايؿا ٤يًرتتٝب باتضاٍ) ٜػتؿاز َٓ٘  :اعتباض اتضاٍ
ظَإ ايـُتٝكٔ َ -تعًل ايٝكني  َٔ :طٗاضتو  -بعَإ ايـُؿهٛى ٚتكسّ
شاى عًٖ ٢صا ٚتطتٓب٘ عًَ ٘ٝتض ّ٬ب٘ غري َٓؿضٌ عٓ٘ طؾؿههتص اٟ
ؾههت يف طٗاضتو ايـُتٝكٓ ١قب. ّ٬
َٚا حنٔ ؾ َٔ ٘ٝصػطٜات ٖص ٙايهرب ٣ايـُٓضٛص ،١ؾإ ايعسّ
ايـُػتضشب ٖ ٛعسّ أظي ٞغابل عً ٢دعٌ ا٫سهاّ ٚتؿطٜعٗا،
ٚحنٔ ْؿو يف إ سطََ ١كاضب ١احلا٥ض ٌٖ دعًت سطَٚ ١غٝع ١تعِ
َا بني اْكطاع ايسّ ٚبني ا٫غتػاٍ َٓ٘؟ أّ دعًت عٓٝك ٫ ١تعِ شا،
ٚعً : ٘ٝؾٝتضٌ ظَإ ايـُؿهٛى ؾ ٘ٝبعَإ ايـُتٝكٔ نُا ٖٚ ٛاعض ٫
ٜـدؿٚ ، ٢عًٜ ٘ٝـذط ٟاغتضشاب ايـشطَ ١ايـُذعٛي ١يـُا بعس اْكطاع
ايسّ قب ٌٝا٫غتػاٍ  ،نُا إ ايٝكني بعسّ دعٌ ايـشطَ ١يـُا بني
اْ٫كطاع ٚبني ا٫غتػاٍ َتضٌ َٔ ا٫ظٍ اىل غاع ١ايؿو ٚاستُاٍ
اْتكاض عسّ دعٌ ايـشطَ ١بـذعًٗا ،ؾٝػتضشب عسّ دعٌ احلطََٔ ١
ا٫ظٍ اىل  ّٜٛايؿو .
ا٫ؾـهـاٍ ايطابـع َ :ا أٚضز ٙايـُـشـكـل ايٓا٥ـٝـٓـ( )38(ٞقـس )ٙعـًـ٢
( )38سها ٙا٫غتاش يف عج٘ املكطض يف َضباح ا٫ص : ٍٛزَ + 41 :3باْ ٞا٫غتٓباط  :ز. 73: 4
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ايتؿض ٌٝاؾهاْ ّ٫اظطاّ اىل غابك٘  :اؾهاٍ (اعتباض اتضاٍ ظَإ ايؿو
بعَإ ايٝكني) ٚزاؾع ي٘ َٚـشسخ إلؾهاٍ َػتكٌ ضابعٚ ،ساصً٘
َٛعشاّ  :اْ٘ ٜعترب يف دطٜإ ا٫غتضشاب اتضاٍ ظَإ ايـُؿهٛى
 َتعًل ايؿو -بعَإ ايـُتٝكَٔ -تعًل ايٝكني ٚ ، -يف اغتضشابعسّ ايـذعٌ أظ ّ٫يٝؼ ايـُؿهٛى ؾَ ٘ٝتض ّ٬ظَاْاّ بايـُتٝكٔ  ،بٌ
ٜؿضٌ بُٗٓٝا ايـُتٝكٔ ا٫خط ٚيصا ٜ ٫ـذط ٟا٫غتضشاب .
ٚيف ايـُجاٍ :ظَإ ايـُتٝكٔ ا٭ - ٍٚأعين عسّ ايـذعٌ ٖٛ -ا٭ظٍ
َٚا قبٌ ايؿطع ٚايؿطٜعٚ ،١ظَإ ايـُتٝكٔ ايجاْ :ٞأعين سطَ١
ايـُكاضب ١ساٍ ايػ ٖٛ -ٕ٬ٝؾاصٌ بني ظَإ ايـُتٝكٔ ا٭ٚ ٍٚظَإ
ايـُؿهٛى -أعين دعٌ ايـشطَ ١أ ٚعسَٗا يًُكاضب ١بعس اْكطاع ايػٕ٬ٝ
قبٌ ا٫غتػاٍٚ ، -ايـُتضٌ ظَاْاّ بايـُؿهٛى ٖ ٛايـُتٝكٔ ايجاْ: ٞ
سطَ ١ايـُكاضب ١ساٍ ايـشٝض ز ٕٚايـُتٝكٔ ا٭ -ٍٚعسّ دعٌ ايـشطَ١
أظ -ّ٫ؾٝذط ٟاغتضشاب ايـشطَ ١ايـُتٝكٓ٫ ١سكاّ عٓس ايؿو يف بكاٖ٤ا
ٚاغتُطاضٖا يـُا بعس اْكطاع ايسّ قب ٌٝا٫غتػاٍ ؾإ ظَإ ايـُؿهٛى
َتضٌ بعَإ ايـُتٝكٔ ٜ ٫ٚ ،ـذط ٟاغتضشاب عسّ دعٌ ايـشطَ١
أظ ّ٫عٓس ايؿو يف دعٌ سطَ ١ايـُكاضب ١بعس اْكطاع زّ احلٝضٚ ،شيو
ْ٫ؿضاٍ ظَإ ايعسّ ايـُتٝكٔ عٔ ظَإ ايعسّ ايـُؿهٛى نُا تكسّ .
ٜٚـُهٓٓا زؾع٘ بإثبات ا٫تضاٍ بني ظَإ ايـُتٝكٔ ٚبني ظَإ
ايـُؿهٛى ؾ ، ٘ٝؾإ عسّ ايـذعٌ ايـُتٝكٔ ٖ ٛايعسّ ا٭ظي ٞايػابل
عً ٢دعٌ ا٫سهاّ ٚتؿطٜعٗا ٚ ،ظَإ ايـُتٝكٔ  :عسّ دعٌ سطَ١
ايـُكاضب ١يـُا بعس اْ٫كطاع َٓص ا٭ظٍ ٚستَٜٓٛ ٢ا  ٖٛ -ظَإ َتضٌ
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بعَإ ايـُؿهٛى ؾ : ٘ٝدعٌ ايـشطَ ١يـُا بعس اْ٫كطاع أ ٚعسّ دعًٗا،
نُا ٖ : ٛظَإ ايـُؿهٛى ؾَ - ٘ٝتضٌ بعَإ ايـُتٝكٔ اٯخط  :دعٌ
احلطَ ١عًٚ ٢ط ٧ايـشا٥ض ظَٔ ايػ. ٕ٬ٝ
ٚبتعبري ثإٕ  :يٓا ؾو ٜٚكٓٝإ ٚ ،ايـُؿهٛى ؾَ ٘ٝتضٌ به٬
ايـُتٝكٓني  :ؾإ ايٝكني بعسّ دعٌ ايـشطَ ١أظٚ ّ٫ايٝكني بـذعٌ سطَ١
ايـُكاضب ١بعس ايتؿطٜع جيتُعإ يف ظَإ ٚاسس سٝح ٜه ٕٛيٓا ٜكني
بعسّ دعٌ سطَ ١ايـُكاضب ١ؾُٝا بعس اْكطاع ايسّ قب ٌٝا٫غتػاٍ ٜٚكني
بـذعٌ سطَ ١ايـُكاضب ١ساٍ ض ١ٜ٩ايسّ ٚغٚ ، ْ٘٬ٝعٓسْا ؾو يف
ايـشطَ ١بعس اْ٫كطاع قب ٌٝا٫غتػاٍ  َٔٚ ،ايٛاعض إ ايٝكني بايـشطَ١
ساٍ غ ٕ٬ٝايسّ ٜٛ ٫دب ْكض ايٝكني اٯخط :عسّ دعٌ ايـشطَ١
()39

ؾُٝا بعس اْ٫كطاع ٫خت٬ف َٛعٛعُٗاٖٚ ،صا َعٓ ٢ق ٍٛايٓطاقٞ

(قس(: )ٙايٝكني بعسّ ايـشطَ ١أظ ّ٫مل ٜٓتكض بايٝكني بايـشطَٚ .)١عً: ٘ٝ
ؾٝذط ٟاغتضشاب عسّ دعٌ ايـشطَ ١أظٜٚ ّ٫عاضض اغتضشاب بكا٤
ايـشطَ ١ايـُذعٛي ١ساٍ ايػٜٚ ٕ٬ٝتػاقطإ بايـُعاضع. ١
()40

ا٫ؾهاٍ ايـداَؼ عً ٢ايتؿض ٌٝايـُبشٛخَ :ا سها ٙا٫غتاش
ايـُشكل عٔ ايـُشكل ايٓاٝ٥ين (قسٚ )ٙتٛعٝش٘ :

إٕ إغتضشاب عسّ ايـذعٌ ٜ ٫ـذط ٟيف ْؿػ٘ يعسّ تطتب ا٫ثط
ايعًُ ٞعًٚ ،٘ٝتكطٜب٘  :إ اٯثاض ايعًُ ١ٝناْ٫بعاخ ٚاْ٫عداض ٚايتٓذٝع
ٚايتعصٜط -ترتتب عً ٢ايـشهِ ايـُذع ٍٛايصٜ ٟضري ؾعًٝاّ بؿعً١ٝ
( )39ضادع َٓ :اٖر ا٫سهاّ ٚا٫ص - 242 : ٍٛطبع ١سذط. ١ٜ
(َ )40ضباح ا٫ص : ٍٛزَ + 45 :3باْ ٞا٫غتٓباط  :ز. 73: 4
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َٛعٛع٘ ٫ٚ ،ترتتب عً ٢شات ايـذعٌ اش ٖ ٛعباض ٠عٔ اْؿا ٤ايـشهِ
يف َكاّ ايتؿطٜع ٚ ،ا٫سهاّ اْ٫ؿا ٫ ١ٝ٥ترتتب عًٗٝا اٯثاض ايؿطع١ٝ
ايعًُ ١ٝبٌ ست ٢ا٫ثاض ايعكًْ - ١ٝعري ٚدٛب ا٫طاعٚ ١سطَ ١ايـُعض١ٝ
ٚايتٓذٝع ٚحنٖٛا  ٫ -ترتتب عٓس ايعًِ ايٛدساْ ٞبإْؿا ٤احلهِ ٚدعً٘
ؾغ ّ٬عٔ ايتعبس بٗا با٫غتضشاب ٚ ،شيو ٭ٕ ايـذعٌ ٜ ٫رتتب عً٘ٝ
ا٫ثط ايعًَُ ٞا يـِ ٜتشكل َٛعٛع٘ يف ايـداضز ٚتضري ا٫سهاّ
ايـُذعٛي ١ؾعً ،١ٝؾإ ايعًِ بـذعٌ ٚدٛب ايـشر عً ٢ايـُػتطٝع ٫
ٜرتتب عً ٘ٝأثط عًَُ ٞايـِ تتشكل ا٫غتطاع ١خاضداّ عٓس ايـُهًـ .
ٚاشا ؾطعٓا اَهإ اْؿهاى ايـذعٌ عٔ ايـُذعٚ ٍٛعًُٓا بايـذعٌ
شات٘ َٔ ز ٕٚإ ٜضري سهُاَّ َـذع ّ٫ٛؾعًٝاّ ؾٜ ٬رتتب عً ٘ٝا٫ثط
ايؿطع ٫ٚ ،ٞا٫ثط ايعكً - ٞنٛدٛب ا٫طاعٚ ١سطَ ١ايـُعض. - ١ٝ
ٚعًٜ : ٘ٝه ٕٛايتعبس بعسّ ايـذعٌ يػٛاّ يعسّ تطتب اثط عًُ ٞعً،٘ٝ
َٚع٘ ٜ ٫ضض دطٜإ ا٫غتضشاب  ،يٛعٛح إ ايتعبس ا٫غتضشابٞ
َتٛقـ عً ٢تطتب ا٫ثط ايعًُ َٔٚ ، ٞز ٕٚتطتب ا٫ثط ايؿطع ٞعً٢
ايـُػتضشب ٜ ٫ـذط ٟا٫غتضشاب ْ .عِ ٜرتتب عً ٢ايـذعٌ أثط
بٛاغط ١ثبٛت ايـُذع ٍٛب٘ َع تـشكل ؾطط ايـُذعَٛٚ ٍٛعٛع٘،
يهٓ٘ تطتب بايـُ٬ظَٜٚ ١ه ٕٛاغتضشاب٘ أصَ ّ٬جبتاّ ٜ ٫ـذط ٟيـُجبتٝت٘.
اشٕ اغتضشاب عسّ ايـذعٌ ٜ ٫ـذط : ٟاَا ٭ْ٘ يػ ٛبًشاظ عسّ
تطتب أثط ؾطع ٞعًَُ ٞباؾطٚ ، ّ٠اَا ٖ ٛأصٌ َجبت ٭ثط ايـُذع،ٍٛ
ٜ ٫ٚـُهٔ تطتٝب أثط ايـُذع ٍٛعً ٢ايـذعٌ إ ٫بايـُ٬ظَ ١ايعكً١ٝ
ٚا٭صٌ ايـُجبت يٝؼ عذٖ . ١صا خري تكطٜب إلؾهاٍ ايـُشكل .
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ٚقس أدـاب عـٓ٘ اغـتاشْـا ايـُشـكل (قس )ٙبإٔ ايـتعـبس باغتضشاب
عسّ ايـذعٌ يٝؼ أَطاّ يػٛاّ بٌ ي٘ اثط ٜرتتب عً ٘ٝيف َٛاضز دطٜاْ٘(،)41
ٜٚـُهٓٓا تٛعٝض َطاَ٘ ببٝإ أَط: ٜٔ
ا٭ :ٍٚإٕ ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝيٝػت َٔ ا٭َٛض ايته ١ٜٝٓٛايـشكٝك١ٝ
نايـذٛاٖط ٚا٫عطاض ايـداضد ، ١ٝبٌ ٖ ٞاعتباضات قاْ ١ْٝٛقا ١ُ٥يف
ايٓؿؼ ايباطٓ ،١ؾاشا أبطظٖا بك ٍٕٛأ ٚنتاب ٕ١أ ٚغريُٖا مسٓ ٞسهُاّ
َـذعٖٚ ،ّ٫ٛصا نػا٥ط اَٛ٫ض ا٫عتباض ١ٜاييت ٚ ٫دٛز هلا إ ٫يف عايـِ
ا٫عتباض  ،ؾٝتشس اإلعتباض ٚايـذعٌ َع ايـُعترب ايـُذع ٫ٚ ، ٍٛؾطم
بُٗٓٝا إ ٫نايؿطم بني ايتضٛض ٚايـُتضٛض ٚ ،نُا ٚ ٫دٛز يًتضٛض إ٫
يف ٚدٛز ايـُتضٛض نصيو ٚ ٫دٛز ي٬عتباض إ ٫يف ٚدٛز ايـُعترب
ايـُذع ، ٍٛؾٝهٚ ٕٛدٛز ايـشهِ ايـُذع ٍٛبٓؿؼ ايـذعٌ ٚاْ٫ؿا. ٤
إشٕ ا٫عتباض ٚايـُعترب أ ٚايـذعٌ ٚايـُذع ٍٛناإلٜـذاز ٚايٛدٛز،
ُٖا َتشسإ ٚدٛزاّ َـدتًؿإ إعتباضاّ ٚباإلعاؾٚ ، ١يف عٜ : ٙ٤ٛهٕٛ
اغتضشاب عسّ ايـذعٌ بٓؿػ٘ إثباتاّ يعسّ ايـُذع َٔ ٍٛغري َ٬ظَ١
 َٔٚز ٕٚصريٚض ٠ا٫غتضشاب ايعسَ ٞأصَ ّ٬جبتاّ ٜـُتٓع دطٜاْ٘ .
ايجاْ : ٞإٕ ا٫سهاّ ايؿطع ١ٝبايٓػب ١اىل َٛعٛعاتٗا َٔ قبٌٝ
(ايٛادب ايـُؿطٚط) سٝح ٜه ٕٛتـشككٗا ايؿعًٚ ٞتطتب آثاضٖا َتٛقؿاّ
عً ٢دعًٗا ٚاْؿاٗ٥ا ٚعً ٢حتكل َٛعٛعٗا ؾع ّ٬يف ايـداضز ،أٟ
ٜهٚ ٕٛدٛز ايـشهِ ايـُذع ٍٛبصات ايـذعٌ ٚاْ٫ؿاٜٚ ٤تأخط ا٭ثط
ٜٚرتتب عٓس تـشكل ايـُٛعٛع بايؿطط ،ؾاشا ظايت ايؿُؼ ؾعٚ ّ٬قس
(َ )41ضباح ا٫ص : ٍٛزَ + 46 :3باْ ٞا٫غتٓباط  :ز. 74: 4
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دعٌ ايؿاضع ايـُكسؽ ٚدٛب ص ٠٬ايعٗطَ ٜٔعًكاّ عً ٢ؾطط ايعٚاٍ
ٚقس تـشكل ايعٚاٍ سػب ايؿطض ؾٝتشكل ايـشهِ ؾع ّ٬تـشككاّ تاَاّ
ٜٚرتتب ا٫ثط ايعكً -ٞايـُٓذع -١ٜعً ٢ايتشكل ايؿعً ٞيًشهِ ،ؾاشا
أسطظ دعً٘ نربٜٚاّ ٚأسطظ تـشكل َٛعٛع٘ صػطٜٚاّ  -تطتب ا٫ثط ،
ٚاشا إْتؿ ٢أسسُٖا إْتؿ ٢ايـشهِ ٚا٫ثط  -ايتٓذٝعٚ ، -نُا ٜرتتب ا٫ثط
ايعًُ ٞؾُٝا ي ٛعًِ ٚدساْاّ تـشكل ايـذعٌ ايؿطعٚ ٞا٫عتباض ايكاْْٞٛ
َع تـشكل ايـُٛعٛع يف ايـداضز ٜ ٫ٚرتتب ا٫ثط ؾُٝا ي ٛعًِ عسّ
تـشكل أسسُٖا  -ايـذعٌ أ ٚايـُٛعٛع  -نصيو ٜرتتب ا٫ثط أ٫ ٚ
ٜرتتب اشا أسطظ بايتعبس ا٫غتضشاب ٞتـشككُٗا  -اجلعٌ ٚتـشكل
َٛعٛع٘  -أ ٚعسّ تـشككُٗا أ ٚعسّ تـشكل أسسُٖا  ،ؾٝهؿٞ
اغتضشاب عسّ ايـذعٌ يف إثبات عسّ ؾعً ١ٝاحلهِ ايـُذع َٔ ٍٛزٕٚ
َ٬ظَ ٕ١أ ٚيعَ ّٚـشصٚض(ا٭صٌ ايـُجبت) ْ ٖٛٚعري إدطا ٤اغتضشاب
بكا ٤ايـذعٌ إلثبات ؾعً ١ٝايـُذع ٍٛعٓس تـشكل َٛعٛع٘ خاضداّ .
ٚبتعبري َـدتضط  :ا٫ثط ايعًُ - ٞايتٓذٝعٜ -رتتب عً ٢ايـذعٌ
بغُ ١ُٝتـشكل ايـُٛعٛع يف ايـداضز  ،ؾٝه ٕٛإسطاظ عسّ ايـذعٌ
با٫غتضشاب َػتًعَاّ يعسّ تطتٓب ا٫ثط ايعًُ ٞقٗطاّ ٜ ٫ٚ ،هٕٛ
ايتعبس ا٫غتضشاب ٞبعسّ ايـذعٌ أظ -ّ٫أَطاّ يػٛاّ ٚب ٬أثط عًُٞ
ٜرتتب عً. ٘ٝ
ٚتـُاّ َا تكسّ اؾهاٍ عً ٢تؿض ٌٝايـُشكل ايٓطاق(ٞقسٚ )ٙزؾاع
ٚزؾع يإلؾهاٍ تضسٓ ٣ي٘ ا٫غتاش ايـُشكل اخل(ٞ٥ٛقسٚ )ٙقطٓبٓا ٙبأنجط
قسض َـُهٔ َٔ ايبٝإ ايٛاعض  .يهٔ ْٛضز عً: ٘ٝ
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أ : ّ٫ٚإٕ إيتعاَ٘ (قس )ٙباتـشاز ايـذعٌ ٚايـُذعٚ ٍٛدٛزاّ ٚشاتاّ
َع اخت٬ؾُٗا باإلعتباض ٚا٫عاؾٜ - ١تٛقـ قبٛي٘ ٜٚبتين عً ٢ا٫يتعاّ
بـُا إختاض )42( ٙيف سكٝك ١اْ٫ؿاٚ ٤أْ٘ إبطاظ ا٫عتباض ايٓؿػاْ ٞبـُربظٕ َا،
ٚقس إعتكس (قس )ٙإٔ يًُٓؿ ٧قبٌ إْؿا ٘٥اعتباضاّ ؾدضٝاّ باطٓٝاّ ناعتباض
ايعٚد ١ٝأ ٚايـًُه ١ٝأ ٚايٛدٛب أ ٚايـشطَ ١أ ٚا٫غتشباب أْ ٚـشٖٛا
َٔ ا٫عتباضات ايـُٓؿأ ٠يف ايباطٔ ٚ ،اْ٫ؿاٚ ٤ايـذعٌ ٖ ٛإبطاظ شاى
ا٫عتباض ايكا ِ٥يف ايباطٔ ،ؾٝربظ شاى ا٫عتباض ايباطين ٜٚعٗط ٙيف
ايـداضز بـُربظ قٛي ٞأَ ٚعٗط ؾعً ، ٞؾٝتشكل اْ٫ؿاٚ ٤ايـذعٌ س٦ٓٝص
ًٜٚعّ َٓ٘ ن ٕٛايـذعٌ ٚاْ٫ؿا ٖٛ ٤ا٫عتباض ايـُٓؿأ ايـُربظ خاضداّ
ؾايـذعٌ ٚاْ٫ؿا ٖٛ ٤عني ايـُعترب ايـُٓؿأ ايـُذعٚ ٍٛدٛزاّ ٚتـشككاّ
 ٫ؾطم بني ا٫عتباض ٚايـُعترب  ٫ٚبني ايـذعٌ ٚايـُذع ٍٛيف ايصات ٚإٕ
إختًؿا يف ا٫عتباض ٚا٫عاؾ. ١
يهٓ٘ قس غبل َٓا يف أٚا ٌ٥ايهتاب

()43

ضؾض َبٓا ٙيف سكٝك١

اْ٫ؿاٚ ،٤إ اْ٫ؿا ٤يف ايـشكٝك ٖٛ ١ايـذعٌ ٚا٫عتباض ( ٖٛٚاٜـذاز
ايـُعٓ ٢ايـُعترب بك ٍٛأ ٚؾعٌ يف عايـِ ا٫عتباض ايعك )ٞ٥٬عٝح ٜهٕٛ
اٜـذاز ايـُعٓ ٢بٛدٛز إْؿا ٞ٥غبباّ ي٬عتباض َٛٚعٛعاّ يًذعٌ ايؿطعٞ
أ ٚايعك ٞ٥٬يف ظطؾ٘ ٚعايـُ٘ ا٫عتباض َٔٚ ، ٟز ٕٚإٔ ٜه ٕٛيًـُٓؿ ٧أٟ
إعتباض قبً٘ ٚ .يف ع : ٘٥ٛيٝؼ يًذعٌ َعٓ ّ٢غ ٣ٛاْ٫ؿا ٤ايصٜ ٟهٕٛ
َٛدساّ ي٬عتباض  ،ؾريدع اجلعٌ اىل اٜـذاز ايـشهِ ايعك ٞ٥٬أ ٚايؿطعٞ
بإٜـذـاز إْــؿا ٞ٥يف عايـِ ا٫عـتـبـاض  ،ثِ ٜـتـطتـب عً ٘ٝا٫عـتـباض ايعك ٞ٥٬أٚ
( )42ضادع  :ذلاعطات يف اص ٍٛايؿك٘ :ز . 95 - 93 : 1
()43ضادع  :بؿط ٣ا٫ص : ٍٛز. 118 - 113 : 1
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ايؿطعٜٛٚ ٞدس ٫سكاّ بٛدٛز َٛعٛع٘ خاضداّ .
ٚيٝؼ ا٫عتباض ٚاجلعٌ ٜٛدس غًؿاّ ٚاْ٫ؿاٜ ٤ربظ ٙايـُٓؿ ٤٢بًؿغ
أ ٚبؿعٌ نُا ؾػٓط ٙاغتاشْا ايـُشكل(قسٚ )ٙضتٓب عًٖٓ ٘ٝا :إ ايـذعٌ
ٚا٫عتباض ٖ ٛعني ايـُعترب ايـُذعٚ ٍٛدٛزاّ ٚشاتاّ ٚإٕ إختًؿا إعتباضاّ،
ٚإ اْ٫ؿا ٤إبطاظ شاى ا٫عتباض ايؿدض ٞايـُتكسّ ٚدٛز. ٙ
اشٕ ايعاٖط إٔ ايـذعٌ ٚا٫عتباض ٜػاٜط ايـُذع ٍٛايـُعترب ٚإٔ
ايـذعٌ ٖ ٛاْؿا ٤ايـُعٓٚ ٢اٜـذاز ٙيف عايـِ ا٫عتباض عٝح ٜه ٕٛاجلعٌ
ٚاْ٫ؿا ٤غبباّ حلض ٍٛا٫عتباض ايعك ٞ٥٬أ ٚايؿطع ٞيف ظطؾ٘ ٚعايـُ٘
ا٫عتباضٚ ،ٟايـُذع ٖٛ ٍٛشاى ايـُعٓ ٢ايص ٟاعترب ٙايعك ٤٬أ ٚايؿاضع
يف ظطؾ٘ ٚعايـُ٘ ا٫عتباض ٖٛٚ ،ٟغري اجلعٌ ٚاْ٫ؿاٚ ٤دٛزاّ ٚشاتاّ .
ٚعًٜ ٫ : ٘ٝه ٕٛاغتضشاب عسّ ايـذعٌ إَ ٫جبتاّ يعسّ ايـُذعٍٛ
بايـُ٬ظَٚ ، ١ا٭صٌ ايـُجبت غري داضٕ ٚيٝؼ بـشذ. ١
ٚثاْٝاّ َ :ع ايتٓعٍ ٚتػً ِٝاتـشاز َعٓ ٢ايـذعٌ ٚايـُذعٚ ٍٛدٛزاّ
ٚشاتاّ ٚإٔ ايـُذعٜ ٍٛتشكل يف ظطف تـشكل ايـذعٌ ْ ٫ -ػًِٓ إٔ ا٫ثط
ايعًَُ ٞرتتب عًٚ ٢دٛز ايـذعٌ َباؾط َٔ ّ٠زٚ ٕٚاغط ، ١بٌ ٜبك٢
اؾهاٍ َجبت ١ٝاغتضشاب عسّ ايـذعٌ ٚ ،شيو ٭ٕ ا٭ثط ايعًُٞ
ايـُضشٓض يـذطٜإ ا٫غتضشاب ٜ ٫رتتب عً ٢ايـذعٌ ٚسس ، ٙبٌ
ٜرتتب عً ٢حتكل ايـذعٌ َع تـشكل َٛعٛع٘ يف ايـداضز عٝح ٜغاف
ايـُذع ٍٛاىل ايـُهًـ ايـداظ ٜٓٚطبل عً ٘ٝؾٝكاٍ ٚ( :دبت عً٢
ظٜس ايؿس ١ٜيـُطع٘ ايـُاْع عٔ صٝاَ٘) أٚ(ٚدبت عً ٘ٝايهؿاض ٠إلؾطاضٙ
عُساّ يف ؾٗط ضَغإ)أٚ( ٚدبت عً ٘ٝؾطٜغتا ايعٗط ٜٔيعٚاٍ ايؿُؼ
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يف بًس )ٙؾاْ٘ بعس اْطبام َٛعٛع ايٛادب ايـُذع ٍٛعً ٢ؾدط
َهًـٕ ٚبعس ْػب ١ايـُذع ٍٛايٜ - ٘ٝتشكل ا٫ثط ايعًُٜٚ ٞرتتب عً٢
ايـذعٌٜ ٫ٚ ،رتتب ا٫ثط قبً٘ قطعاّ ؾاْ٘ قبٌ ظٚاٍ ايؿُؼ ٜ ٫كاٍ :
ٖصا ايـُهًـ (ٚدبت عً ٘ٝؾطٜغتا ايعٗط )ٜٔنُا ٜ ٫كاٍ قبٌ َطع٘
ايـُاْع عٔ ايضٝاّ َٚغ ٞأسس عؿط ؾٗطاّ بعس ؾٗط ضَغإ ٜ ٫تشكل
ايٛدٛب ايـُذعٚ( : ٍٛدٛب ايؿسٜٓ ٫ٚ ، )١ٜتػب اىل ايـُهًـ
ايـُدضٛظ ٜ ٫ٚكاٍ عٓ٘  :اْ٘ (ٚدبت عً ٘ٝايؿس. )١ٜ
ٖٚهصا ٜتغض إ َـذطز دعٌ ايـشهِ ا٫هلٜ ٫ ٞرتتب عً ٘ٝا٫ثط
َا يـِ تـشضٌ ا٫عاؾ ١اىل ايـُهًـ ايـداظ ،بٌ َا يـِ ٜتشكل
ايـُٛعٛع خاضداّ ٜٓٚتػب ايـشهِ ايـُذع ٍٛاىل ايـُهًـ ايـداظ
ؾعٜٚ ّ٬كاٍ ٖ( :صا ايـُهًـ ٚدبت عً ٘ٝايؿسَ )١ٜجٜ ٫ - ّ٬رتتب ا٫ثط
خاضداّ ٚ .يف ع : ٘٥ٛؾإ إغتضشاب عسّ ايـذعٌ أظَ ّ٫ـُا ٜ ٫رتتب
عً : ٘ٝعسّ ا٫ثط ايعًُ ٞإ ٫بعس تٛغٓط عسّ اعاؾ ١ايـُذع ٍٛاىل
ايـُهًـ ايـداظ ٖٚ ،صا ٫ظّ عكًٚ ٞأصٌ َجبت ْ ٖٛٚ ،عري ايـُجاٍ
ايـُعطٚف يف ايؿك٘ :اغتضشاب (عسّ ٚدٛز ايهطٓ يف احلٛض) إلثبات
٫ظَ٘ ايعكً( : ٞعسّ نطَ ١ٜا ٤ايـشٛض) اييت َٖٛ ٞضز ا٫ثط ايؿطعٞ
ايعًُ ٞايـُطًٛب تطتٝب٘  :إْؿعاٍ ايـُا ٤يف ايـشٛض .
ٚاحلاصٌ إ اؾهاٍ َجبت ١ٝاغتضشاب عسّ اجلعٌ  ٫زاؾع ي٘ ٖٛٚ
أٚعض إٜطاز ٚأقٛا ٙعً ٢تؿض ٌٝايـُشكل ايٓطاق ٞايص ٟإيتعَ٘ اغتاشْا
ايـُشكل (قسُٖا) ٚزاؾع عٓ٘ باصطاض ٚإيتعَ٘ يف ؾكٗ٘ بتهطاض ٚإنجاض،
ٜٚبك ٢اغتضشاب بكا ٤ايـشهِ ايـُذع -ٍٛاشا ادتُعت ؾطا٥ط دطٜاْ٘
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يف ْؿػ٘ -غًُٝاّ عٔ ايـُعاضض أ ٚايـُعاسِ يـذطٜاْ٘ ،ؾٝذط ٟبـُكتغ٢
إط٬م أخباض ا٫غتضشاب ،ؾاْ٘ سهِ ٚاسس َـذع ٍٛيـُٛعٛع ٚاسس،
ٚايعَإ يف ايػايب ظطف يًشهِ َٔ ز ٕٚزخً٘ يف ثبٛت ايـشهِ َا
زاّ مل ٜـذعٌ يف يػإ زي ٌٝايـشهِ ٚمل ٪ٜخص قٝساّ َؿطٓزاّ َٚهجٓطاّ .
ٚايـُعٓ ٕٛؾدضٝاّ إ ٖصا ايتؿض -ٌٝي ٫ٛإيتعاّ ايـُشككني
ايٓطاقٚ ٞاخل( ٞ٥ٛقسُٖا) ب٘  -مل ٜهٔ ٜػتشل ايعٓاٚ ١ٜا٫طاي ١ؾاُْٗا
قس أٚغعا ٙبـشجاّ ٚزؾاعاّ ٚأخصاّ ٚضزٓاّ ؾاغتٛدب ا٫طايٚ ، ١قس أطاٍ
بعض ا٭ع ّ٬يف َتابعت٘ ٚيف ايسؾاع عٓ٘ ٚيف زؾع٘ َٛ ٫ٚدب يإلطاي١
ؾٛم ايـُتعاضف ٚاهلل ايعايـِ ٖ .صا نً٘ بًشاظ اغتضشاب احلهِ .
ٚقس ٜػتؿهٌ يف دطٜإ ا٫غتضشاب يف ايؿبٗات ايـُٛعٛع١ٝ
نعساي ١ظٜس أ ٚاْكطاع زّ سٝض ايـُطأ ٠بإٔ أخباض ا٫غتضشاب ٫
ٜـدً ٛساهلا َٔ اْٗا تتهؿٌ دعٌ ايٝكني أ ٚاْٗا تتهؿٌ دعٌ ايـُتٝكٔ :
أَا عً ٢ايك ٍٛبتهؿًٓٗا دعٌ ايٝكني ٚاعتباض ٙؾاْ٘ اْـُا ٜضض اعتباض
ايٝكني ؾطعاّ بًشاظ َا ي٘ َٔ ا٫ثط ايؿطع ٞايعًُ َٔٚ ، ٞايٛاعض إ
دعٌ ايٝكنيَٛ -عٛع ا٫ثط ايؿطع٫ -ٞبس َٔ تعًك٘ بايـشهِ ايؿطعٞ
ايؿعً ٞباعتباض تطتب ايـُٓذعٚ ١ٜايـُعصض ١ٜعًٚ ،٘ٝاَا تعًك٘ بايـُٛعٛع
بـُا ٖٜ ٛكني بايـُٛعٛع ؾ ٬أثط ي٘ٚ،اْـُا ا٫ثط يًٝكني عهُٖ٘ ،صا ساٍ
ايٝكني ايٛدساْ ٞايـشاصٌ يف ايٓؿؼ ٚ .عًٜ ٫ ٘ٝه ٕٛاعتباض ايٝكني
بايـُٛعٛع شا أثط ٕ ،٭ٕ ايـُرتتب عً ٢ايـُٛعٛع ٖ ٛا٫ثط ايـُرتتب
عً ٢ايٝكني ايٛدساْٚ ٞايـُؿطٚض إٔ  ٫اثط ي٘  َٔٚ ،ايٛاعض س٦ٓٝص
إ  ٫أثط يًٝكني ايتعبس ٟا٫غتضشاب ٞبايـُٛعٛع .
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ٚأَا عً ٢ايك ٍٛبتهؿٌٓ اخباض ا٫غتضشاب يـذعٌ ايـُتٝكٔ
ٚاعتباض ٙؾاْ٘ سٝح ٜعترب يف ايـُذع ٍٛإٔ ٜه ٕٛقاب ّ٬يًذعٌ ايؿطع،ٞ
 َٔٚايٛاعض إ ايـُٛعٛع ايـداضد ٞنايعسايٚ ١إْكطاع ايسّ يٝؼ
قاب ّ٬يًذعٌ ايـُٛي ٟٛايؿطع، ٞإش َ ٫عٓ ٢٭ٕ ٜتعًل ب٘ دعٌ ايؿاضع
بـُا ٖ ٛؾاضع ٚ .س٦ٓٝص ًٜعّ َٔ عُ ّٛأخباض ا٫غتضشاب يًُٛعٛع
ايـداضد ٞإٔ ٜتشكل تكسٜطْ بإٔ ٜطاز دعٌ أثط ايـُٛعٛع ٚسهُ٘ أٚ
ًٜعّ إٔ ٜتشكل تـذٓٛظ يف اإلغٓاز  :اغٓاز ايٓكض اىل ايـُٛعٛع
ايـداضد ٞايـُتٝكٜٔ -ه ٕٛإغٓازاّ يػري َا ٖ ٛي٘ ٚ ،ايتكسٜط خ٬ف
ايعاٖط ٖٚ ،هصا ا٫غٓاز ايـُذاظ ٟخ٬ف ايعاٖط .
ٜٓٚسؾع ا٫ؾهاٍ بإٔ أخباض ط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوص  ٫تتهؿٌ
ايتعبس ايؿطع ٞببكا ٤ايـُتٝكٔ ،يعسّ قابً ١ٝايـُٛعٛع يف ْؿػ٘ يًتعبس
ايؿطع ٞايـُٛي٫ٚ ،ٟٛبس يتعُ ِٝا٫خباض َٔ ايتكسٜط أ ٚايتذٓٛظ
ايـُدايـ يًعاٖط ٖٚ .هصا  ٫تتهؿٌ ا٫خباض ايتعبٓس ٚايـذعٌ ايؿطعٞ
ببكا ٤ايٝكني بايـُٛعٛع ٚ ،شيو يعسّ تطتب ا٫ثط ايعًُ ٞعً ٢ايٝكني
بايـُٛعٛع ؾٝه ٕٛايتعبس بايٝكني يػٛاّ .
ٚقس غبل اغتعٗاضْا َٔ ا٫خباض :إغٓاز ايٓكض اىل ْؿؼ
طايٝكنيص ٚنَ ْ٘ٛطازاّ اغتعُايٝاّ َع ا٫يتعاّ به ٕٛايـُطاز ايـذسٟ
٫ظّ ايـُعٓ ٢ايـُصنٛض َٚعٓا ٙايهٓا ٖٛٚ ،ٞ٥يع ّٚايعٌُ عًٚ ٢ؾل
ايـُتٝكٔ ٚنأْ٘ مل ٜعٍ ايٝكني ب٘ ٚمل ٜتبسٍ بايؿو ؾَ ، ٘ٝع بٝإ
ايـُسضى ٚ ٖٛٚ -دٛز ايٝكني ايضؿ ١ايـُربَ ١ايك ٖٛٚ - ١ٜٛصايـض
يًس٫ي ١عًٚ ٢د٘ َٓع ْكض ايٝكني بايؿو نُا غبل تٛعٝش٘ .
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اشٕ يٝؼ ايٓٗ ٞعٔ ْكض ايـُتٝكٔ بايؿو ،بٌ ٖ ْٞٗ ٛعٔ (ْكض
ايٝكني بايؿو)٫ٚ،بس َٔ إ ٜطاز َٔ ايٓٗ:ٞط ٫تٓكض ايٝكني بايؿوص
ايٓٗ ٞعٔ ايٓكض ايعًُٚ ٞيعَ ّٚعاًَ ١ايـُتٝكٔ َعاًَ ١ايجابت يف
ظطف ايؿو اي٬سل ؾهأْ٘ بامٕ ٜعاًَ٘ ايـُهًـ َعاًَ ١ايباق ٞايجابت
يف اٯٕ اي٬سل ،أعِ َٔ تعًل ايٝكني بـشهِ ؾطع ٞأ ٚبـُٛعٛع شٟ
اثط ؾطع ، ٞؾاشا نإ عٓسْا ؾبَٗٛ ١عٛعَ ١ٝتعًك ١بؿعٌ ايـُهًـ
ايـداضد ٞؾا٭خباض تسٍ عً ٢دعٌ ايـشهِ ايـُُاثٌ يـشهِ ايـُٛعٛع
ايـُتٝكٔ غابكاّ ايـُؿهٛى ؾ٫ ٘ٝسكاّ ٚ ،تتِ  -بٗصا ايتكطٜب -ز٫ي١
ا٫خباض -بعَُٗٛا أ ٚبإط٬قٗا  -عً ٢دطٜإ ا٫غتضشاب يف ايؿبٗات
ايـُٛعٛع ،١ٝؾاْٗا تؿٝس سطَْ ١كض ايـُٛعٛع ايـُتٝكٔ غابكاّ با٫ؾتباٙ
ٚايؿو اي٬سل ٚ ،تؿٝس دعٌ ايؿاضع بٗص ٙا٫خباض  :ايـشهِ ايـُُاثٌ
ساٍ ايؿو يف بكا ٤ايـُٛعٛع ش ٟا٫ثط بـُعٓ ٢دعٌ ايـشهِ عً٢
ايـُٛعٛع ايـُؿتب٘ َـُاث ّ٬يـشهِ ايـُٛعٛع ايـُتٝكٔ .
ٚبٗصا ايبٝإ ٜتذً ٢سذ ١ٝا٫غتضشاب ٚدطٜاْ٘ يف ايؿبٗات
ايـُٛعٛع ١ٝيٮسهاّ ايؿطع ١ٝنُا تـشكل دطٜاْ٘ يف ايؿبٗات ايـشهُ١ٝ
 -ايهًٚ ١ٝاجلع . - ١ٝ٥ثِ ْٓتكٌ يبشح ايتؿض ٌٝايطابع :

التفصيل بني الـحكه التكليف ببني الـحكه الوضع :
سهٖ ٞصا ايتؿض ٌٝعٔ ايؿاعٌ ايت(ْٞٛقس ٖٛٚ ،)ٙتؿض ٌٝيف
دطٜإ ا٫غتضشاب ايـشهُ ٞسٝح اؾتٗط عٓ٘ تؿض ً٘ٝبني ا٭سهاّ
ايتهًٝؿ ١ٝؾٝذط ٟا٫غتضشاب ؾٗٝا ٚبني ا٭سهاّ ايٛعع ١ٝؾٜ ٬ـذطٟ
ؾٗٝا ا٫غتضشاب  .يهٔ ق : ٌٝإ ايتأٌَ يف عباضات ايؿاعٌ ايتْٞٛ
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تؿٗس بإٔ َطاز ٙعسّ دطٜإ ا٫غتضشاب يف ا٫سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ
ٚا٭سهاّ ايٛععَ ١ٝعاّ ٚدطٜإ ا٫غتضشاب يف َتعًكات ايـشهِ
ايٛعع َٔ ٞغبب ٚؾطط َٚاْع ٚحنٖٛا .
ٚنٝـ نإ ؾكس شنط ايـُشكل ايعطاق( ٞقس )ٙتٛدٗٝاّ يـُا ْػب
يًؿاعٌ ايت( ْٞٛقس َٔ )ٙايتؿض ٌٝبني ا٫سهاّ ايتهًٝؿ ١ٝؾٝذطٟ
()44

اغتضشابٗا ٚبني ا٫سهاّ ايٛعع ١ٝؾٜ ٬ـذط ٟاغتضشابٗا ،قاٍ

:

(ٚأَا ايتؿض ... ٌٝؾُٓؿ ٙ٪تـد ٌٓٝإٔ ا٫سهاّ ايٛعع ١ٝأَٛض عكً١ٝ
اْتعاع ٫ ١ٝته ٕٛبٓؿػٗا أثطاّ َـذعَٛ ٫ٚ ّ٫ٛعٛعاّ ٭ثط نصيو ٜ -عين
٭ثط ؾطعَ ٞـذع - ٍٛستٜ ٢ـذط ٟؾٗٝا ا٫غتضشاب) .
ٖٚصا  -ي ٛنإ زي ٌٝايؿاعٌ ايت ْٞٛؾٗ ٛععٝـ دساّ  ،بٌ ٖٛ
 ِٖٚؾاغس ٚزع ٣ٛخاي َٔ ١ٝايـشذٚ ١ايربٖإ  ،ؾإ ا٫سهاّ ايؿطع١ٝ
ايٛعع ١ٝاَا َـذعٛي ١با٫غتك ٍ٬أَ ٚـذعٛي ١بايتبع ٚايتؿطع ٚاْ٫تعاع،
ٚعً ٢ن ٬ايتكسٜط ٍٚ٪ٜ ٜٔأَطٖا اىل ايؿاضع ا٭قسؽ ٚدعً٘ ٚإعتباضٙ
ايكاْ ،ْٞٛؾتعُٓٗا إط٬قات ٚعَُٛات أخباض ا٫غتضشاب .
إشٕ ايعاٖط عسّ ايـُٛدب يًتؿض ٌٝيف دطٜإ ا٫غتضشاب بني
ا٫سهاّ ايتهًٝؿٚ ١ٝا٫سهاّ ايٛعع ، ١ٝ٭ْٗا اعتباضات قاَْ ١ْٝٛـذعٛي١
يًؿاضع ايـُكسؽ  ٖٞٚ ،بٝس ٙضؾعاّ عٔ ناٌٖ ايعباز ٚٚععاّ عً،ِٗٝ
ٜٚؿًُٗا اط٬م اخباض ا٫غتضشاب َٔ زَ ٕٚاْع أَ ٚعاضض ؾٗٝا .
ٖصا نً٘ بًشاظ اغتضشاب ا٫سهاّ ايٛعع ١ٝشاتٗا ٚ .اَا اغتضشاب
َـتعًكات ايٛعع  -ناغـتضشاب ايـشٝـض ايـُذـعـَ ٍٛاْـعاّ ؾطعاّ عٔ
(ْٗ )44ا ١ٜا٫ؾهاض :ز. 87 : 4
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ٚدٛب ايض ٠٬اي - ١َٝٛٝؾإ ناْت َتعًكات ايٛعع َـُا ٜرتتب عًٗٝا
اثطْ ؾطع ٞؾ ٬ضٜب يف دٛاظ اغتضشابٗا أخصاّ بإط٬م أزي ١دطٜاْ٘ .
ٜٚـُهٔ ايك ٍٛباختضاض -إبطا ّ٫يًتؿض : -ٌٝمل ْـذس زيٚ ّ٬ٝدٗٝاّ
صايـشاّ يتكٝٝس َطًكات أخباض ا٫غتضشاب يف ا٫سهاّ ايٛعع١ٝ
عَُٛاّ أ ٚيف َتعًكات ايٛعع خضٛصاّ .
ٚبتعبري ثإٕ َؿضٌٓ  :قس شنطْا يف ايبشح ايتؿض ًٞٝعٔ ا٫سهاّ
ايٛعع ١ٝيف (َباسح ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ : )ٞإْكػاّ ا٫سهاّ ايٛععَٔ ١ٝ
سٝح ايـذعٌ ا٫غتك٬ي ٞأ ٚايـذعٌ ايتبع ٞاْ٫تعاع ٞاىل قػُني :
أ -بعض ا٫سهاّ ايٛعع ١ٝنايـًُهٚ ١ٝايعٚدٚ ١ٝايؿطقٚ ١ايـشط١ٜ
ٚايطقٚ ١ٝايَ ١ٜ٫ٛتأصً ١بايـذعٌ َػتك ّ٬بٓش ٛايتأغٝؼ أ ٚاَ٫غا٤
يـُا عً ٘ٝعطف ايعك ٤٬ايكاْ ْٞٛا٫دتُاع ٫ٚ . ٞضٜب يف اط٬م ازي١
ا٫غتضشاب ٚمشٛهلا يٮسهاّ ايهً ١ٝايٛعع ١ٝايـُذعٛيَ ١ػتكّ٬
عٓس ايؿو يف بكاٗ٥ا اشا إدتُعت ؾطا٥ط دطٜإ ا٫غتضشاب ،ؾإ
إط٬م أخباض ا٫غتضشاب ٜعِٓ ا٫سهاّ ايٛعع ١ٝنُا ٜعِٓ ا٫سهاّ
ايتهًٝؿ ،١ٝؾإ أَطٖا بأمجعٗا ٚ -ععاّ ٚضؾعاّ  -بٝس ايؿاضع ايـُك ٓٔ هلا.
بٚ -بعض ا٫سهاّ ايٛععَ ١ٝـذعٛي ١بايتبع ٚايتؿطٓع ٚاْ٫تعاع
َٔ ا٫سهاّ ايتهًٝؿ ١ٝنايـذعٚ ١ٝ٥ايؿططٚ ١ٝايػببٚ ١ٝايـُاْعٚ ١ٝايطاؾع١ٝ
ٚحنٖٛا َـُا ٜٓتعع ٜٚتؿطع َـُا اعترب يف َٛعٛع ايـشهِ ايؿطع ٞأٚ
َتعًك٘ ٚ .سٝح نإ ايـشهِ ايٛععَ ٞجٌ ايـشهِ ايتهًٝؿ : ٞأَط
ٚعع٘ ٚضؾع٘ بٝس ايؿاضع ايـُك ٓٔ ٚ ،ايـشهِ ايٛعع ٞبايـذع ١ٝ٥أٚ
ايؿطط ١ٝأ ٚحنُٖٛا أَط ٙبٝس ايؿاضع ٚععاّ ٚضؾعاّ ٚ -ي ٛبتبع دعٌ
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ايـُطنب َٓؿأ إْتعاع ايـشهِ ايٛعع - ٞؾًصا ٜضضٓ اغتضشاب٘  ،يهٔ
َ ٫باؾط ّ٠بٌ بتبع اغتضشاب َٓؿأ إْتعاع٘ سٝح اْ٘ ٚ ٫دٛز يٮَط
اْ٫تعاع ٞإ ٫بٛدٛز َٓؿأ إْتعاع٘  ،ؾاشا سضٌ عٓس ٙايؿو يف بكاَ ٤ا
تـٝكٓٓ٘ َٔ ايـشهِ ايتهًٝؿَٓ - ٞؿأ إْتعاع ايٛعع  -إغتضشب بكا٤
ايـشهِ ايتهًٝؿًٜٚ ، ٞعَ٘ ؾطعاّ  :ثبٛت ايٛعع ايـُتؿطٓع عٔ ايتهًٝـ
ايجابت با٫غتضشاب .
َج : ّ٬اشا ؾههٓا يف بكا ٤ؾطط ١ٝا٫غتكباٍ يًض ٠٬أ ٚبكا ٤دع١ٝ٥
قطا ٠٤ايؿاتـش ١يف ايض ٫ ٠٬زاع٫ ٞغتضشاب ايؿطط ١ٝأ ٚايـذع،١ٝ٥
ٚشيو يـذطٜإ ا٫غتضشاب يف َٓؿأ اْتعاعُٗا  ٖٛٚن ٕٛاَ٫ط
بايضَ ٠٬كٓٝساّ باغتكباٍ ايهعبٚ ١قطا ٠٤ايؿاتـشٚ ، ١قس نإ اَ٫ط بُٗا
َكٓٝساّ بُٗا ٜكٓٝاّ ْٚؿو اٯٕ يف بكا ٤اَ٫ط ايـُكٓٝس ؾٓػتضشب بكاٙ٤
ٜٚجبت ؾطط ١ٝا٫غتكباٍ ٚدع ١ٝ٥ايؿاتـش ١قٝس ٜٔثابتني يف ايض. ٠٬
ٖصا تـُاّ نَٓ٬ا يف ا٫قٛاٍ ايـُُٗ ١يف سذ ١ٝا٫غتضشاب ٚقس
تب ٔٓٝصش ١ايك ٍٛايـُٓػٛب اىل ايـُؿٗٛض  :اعين سذ ١ٝا٫غتضشاب
َطًكاّ ٚعُ ّٛدطٜاْ٘ يف ايؿبٗات ايـشهُ ١ٝايتهًٝؿٚ ١ٝايٛععٚ ١ٝيف
ايؿبٗات ايـُٛعٛعٚ ١ٝعٓس ايؿو يف ايـُكتغٚ ٞغري شيو َٔ َٛاضز
ايؿو ايطاض ٨عً ٢ايٝكنيٚ ،اْـُا ٜـذط ٟا٫غتضشاب يف َٛاضز
ايؿو يف بكاَ ٤ا تٝكٓٓ٘ اشا ادتُعت اضنإ ا٫غتضشاب ٚؾطٚط٘ اييت
َٖ ٞػٛؽ دطٜاْ٘ ،ؾٓٓتكٌ  -بعس ٖصا نً٘  -يبشح اضنإ ا٫غتضشاب
ٚتعساز ؾطٚطْ٘ ،بٓٗٓٝا ٖٓا بكسض َـشسٚز ٚيف بعغٗا تؿض ٌٝنٜ ّ٬أتٞ
عج٘ عُٔ(تٓبٗٝات ا٫غتضشاب) إ ؾا ٤اهلل تعاىل ،ؾٝكع ايه ّ٬يف :
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أركان االستصحاب وشروطه
يه ٞتـذس ٟايكاعدْٚ ٠طتؿشب ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك ١البد َٔ
تٛؾس غسٚط ٖ ٞأزنإ االضتؿشاب َٚكٍَٛات٘ ا ٚغسٚط دسٜاْ٘،
ٚايـُػٗٛز نَ ٕٛكٍَٛات٘ اثٓتني  :ايٝكني بايـشدٚخ ٚايػو يف ايبكا،٤
ٚأقٝـ ايُٗٝا اثٓتني آخسٜتني  :تتـشاد ايكك ١ٝايـُتٝكَٓ ١ع ايكك١ٝ
ايـُػهٛنَٛ ١قٛعاً َٚـشُٛالً َع ن ٕٛاضتؿشاب ايـشاي ١ايطابك١
يصَٔ ايػو يف ايبكا ٤ذا ؾا٥د ٠عًُٚ ١ٝأثس غسعٜ ٞـذسٜٚ ٟؿشٍض
ايتعبٍد ب٘  ،ثِ أقٝـ ايٗٝا أزبع ١غسٚط أخس ٣تُكتٓـ َٔ ايعبازات
ٚتُؿطاد َٔ ايبشٛخ ٚايتٓبٗٝات ايـُكبً ١ؾايـُذُٛع ثـُاْٚ ١ٝقد تصٜد
عًٗٝاْ ،عسقٗا ْٚـشكل  -يف َكاّ االثبات -غسطٝتٗا :
ايػسط األ : ٍٚايٝكني بـشدٚخ ايـشاي ١ايطابكٚ ١دداْاً أ ٚتعبٍداً
ضٛا ٤ناْت ايـشاي ١ايطابك ١سهُاً غسعٝاً ٜساد اضتؿشاب٘ نٛدٛب
ؾال ٠اجلُع ١أ ٚناْت َٛقٛعاً ي٘ سهِ غسعْ ٞعري نس ١ٜايـُا ٤اييت
هلا اثس االعتؿاّ ٚايتطٗريٖٚ ،را زنٔ اضاض ٞيف دسٜإ االضتؿشاب
َتؿل عً ٘ٝال ٜكبٌ ايـدالفٚ ،تدٍ عًْ ٘ٝؿٛف االضتؿشاب ظال٤
ألْٗا أخرت عٓؿسطايٝكنيص يف أيطٓتٗا ٚبٝاْاتٗا :طال تٓكض ايٝكني
بايػوص  ٖٛٚظاٖس يف َٛقٛع ١ٝطايٝكنيص ٚدخايت٘ ايتاَ ١يف تـشسِٜ
ايٓكض ٚيف ايتعبد االضتؿشابٚ ، ٞقد ضبل يف االضتدالٍ باألخباز
تٛنٝد َٛقٛع ١ٝطايٝكنيص ٚزؾض ن( ٕٛايـُتٝكٔ) َساداً َٔ ايٝكني
ٚاْ٘ ايـُطٓد اي ٘ٝايٓكض .
ٚايـُساد َٔ ايـٝكٝـٔ َا ٖ ٛاعِ َٔ ايـٝكٝـٔ ايٛدداْ َٔٚ ٞايـٝكٝـٔ
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ايتعبد ٟايٓاغ َٔ ٧قٝاّ االَاز ٠ايـُعترب ٠غسعاً عً ٢غ ،٤ٞبإٔ ٜـشسش
ايـُطتؿشب بطسٜل غسعٚ ٞأَازَ ٠عترب ٠تٛدب تسساش احلاي ١ايطابك١
بٝكني تعبدٚ ٟاَازَ ٠عترب ٠غسعاًٚ ،قد تكدّ يف بـشٛخ ايكطع  :قٝاّ
ايطسم ايـُعترب ٠غسعاً َكاّ ايكطع ايطسٜكٚ ، ٞضٝأت ٞيف بعض تٓبٗٝات
االضتؿشاب  :ؾش ١دسٜإ االضتؿشاب َع سدٚخ ايٝكني ايتعبدٟ
ٚعدّ اْـشؿاز َـذسا ٙبايٝكني ايٛدداْ ، ٞؾاذا قاَت االَاز ٠ايـُعترب٠
عً ٢سدٚخ ايـشاي ١ايطابك ١نإ عًٜ ٢كني تعبد َٔ ٟايـشدٚخ ٚقد
َك ٢عً ٘ٝايعكالٚ ٤أَكا ٙايػازع ايـُكدع ٜٚ ،تِ ب٘ ايػسط األٍٚ
يـذسٜإ االضتؿشاب .
ايػسط ايجاْ :ٞايػو ايالسل يف بكاَ ٤ا تـٝكٍٓ٘ ضابكاً ٚظاٖس أخباز
االضتؿشاب َٛ :قٛع( ١ٝايػو) ٚدخايت٘ ايتاَ ١يف تـشس ِٜايٓكض
ٚيف ايتعبد االضتؿشابٜٚ ، ٞساد َٓ٘ َ( :ا يٝظ بٝكني) اعِ َٔ ايػو
ايـُٓطك َٔٚ ٞايعٔ غري ايـُعترب  َٔٚايٚ ِٖٛاالستُاٍ ٖٚ ،را زنٔ
أضاض ٞيف دسٜإ ايكاعدٜٚ ، ٠ديٓا عً ٢عَُ ّٛعٓ ٢ايػو :
أٚالً  :إ ايػو بـُعٓا ٙايًػ ٟٛاألؾٌ ٖ ٛخالف ايٝكني  ،قاٍ
()1

ايـدً ٌٝايؿساٖٝدٚ ٟغري( : ٙايػو ْكٝض ايٝكني)

ٖٚرا ايتعسٜـ

ٜعط ٞعَُ ّٛعٓ ٢ايػو يف ايًػ ١ايعسب ١ٝيتُاّ ايـشاالت غري ساي١
ايـذصّ ٚايٝكني  ،بٌ تٕ ايتؿؿ ٌٝبني ايـشاالت ٚتؾطالح ايػو قباٍ
ايعٔ ٚاي ٖٛ ِٖٛتؾطالح َٓطك ٞسادخ َتأخس عٔ شَإ ايتػسٜع
ٚعؿٛز اال )( ١ُ٥قد تـشكل ٚغاع بعد تسمج ١نتب ايـُٓطل
( )1زادع :ايعني :ز +272: 5يطإ ايعسب :زَ - 377 : 12اد ٠غو .
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ايْٛٝاْٚ، ١ٝال ٜؿطٍس ب٘ نالّ ايـُعؿَٛني ( )تال َع قسٚ ١ٜٓاقش،١
ٚايكسٖٓ ١ٜٓا َؿكٛد ، ٠بٌ َٖٛ ٞدٛد ٠عً ٢خالؾ٘ٚ ،ايكس ١ٜٓيف األخباز
داي ١عً ٢ايـُعٓ ٢ايعاّ ٚ .عٓد٥ر :اذا تْتؿ ٢ايػو بـُعٓا ٙايـُتكدّ
نإ ايٝكني باقٝاً عً ٢ساي٘ َٔ د ٕٚتصيصٍ ٚقعـ ٚ ،س٦ٓٝر ال َعٓ٢
الضتؿشاب َا تـٝكٍٓ٘  ،بٌ ٖ ٛاَا َتٝكٔ ببكاَ ٤ا تـٝكٍٓ٘ أَ ٚتٝكٔ
باْتؿاق٘ بٝكني السل خالف َا تـٍ ٝكٓ٘ ضابكاً .
ٚثاْٝاً  :يتؿسٜض ايٓؿٛف ٚاالخباز :طال تٓكض ايٝكني بايػوص
ؾإْٗا تؿٝد َك ١ٍَٝٛايػو  -عً ٢االطالم  -يف تـشس ِٜايٓكض ٚيف ايتعبد
االضتؿشاب ،ٞسٝح ٜطتؿاد َٔ أخباز االضتؿشاب ايـُعتُد: ٠
ايـُعٓ ٢ايعاّ يًػو طال تٓكض ايٝكني بايػوص يٛقٛح ازادتِٗ()
اٜا َٔ ٙاخباز االضتؿشاب ٚأديتْ٘ ،عري ؾشٝش ١شزاز ٠األٚىل( )2ؾاْ٘
بعد ضؤاي٘ عُا اذا سسٍى يف دٓب٘ غ ٖٛٚ ٤ٞال ٜعًِ قاٍ :طالص أ ٟال
ٜـذب عً ٘ٝايٛق٤ٛطستٜ ٢طتٝكٔ أْ٘ قد ْاّ ستٜ ٢ـذ َٔ ٤ٞذيو أَسٌ
بٌٍٔٝص ٚاقض يٝظ ؾ ٘ٝغبٗٚ ١اغهاٍ أ ٚاستُاٍ خالفطٚاال) ٚتٕ مل
ٜـذ ٘٦اَس ٚاقض ب ٍٔٝطؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚقٚ ، ٘٥ٛال ٜٓكض ايٝكني
أبداً بايػو ٚيهٔ ٜٓكك٘ بٝكني آخسص ٖٚرا تـشدٜد يًٓاقض بـدؿٛف
ايٝكني ٚناغـ عٔ عدّ ددَ ٣ٚا ضٛا : ٙايعٔ غري ايـُعترب غسعاً
ٚايػو ٚاالستُاٍ ايـُ ، ّٖٛٛؾٝه( ٕٛايػو) غاَالً يهٌ (َا يٝظ
بٝكني) ٖٚ ،ر ٙاألخباز ايؿشٝش ١بأمجعٗا تهػـ عٔ ن ٕٛطايػوص
غري طايٝكنيص ٚإٔ سسَْ ١كض ايٝكني ايطابل بايطٗٛز ٚايٛقَ ٤ٛجالً
( )2ايٛضا : ٌ٥ز: 1ب َٔ 1ابٛاب ْٛاقض ايٛق: ٤ٛح. 1
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َػ ٢ٍٝبٝكني َـدايـ طستٜ ٢طتٝكٔ اْ٘ قد ْاّص  َٔٚد ٕٚايٝكني ٜـشسّ
عًْ ٘ٝكض ايٝكني ايطابل ٚزؾع ايٝد عٓ٘ ٚ .ايعٔ غري ايـُعترب نايػو
ٚاالستُاٍ ايـُ ٖٛ ّٖٛٛغو ٚال ٜعتدٍ ب٘ يف ساٍ َٔ احلاالت ٚيٝظ
ٖ ٛبٝكني َـدايـ ٚال ٜٓكض ب٘ ايٝكني ايطابل بـُكتكٖ ٢ر ٙاألخباز.
ٜٚتشؿٌ َٔ ٖر ٜٔايٛدٗني  :إٔ ايـُساد ايـذد َٔ ٟايػو يف
اخباز االضتؿشاب َا ٜكابٌ ايٝكني  ،ؾٝعِ ايعٔ غري ايـُعترب ٜٚعِ
َتطا ٟٚاالستُايني  ٖٛٚ -ايػو بـُعٓا ٙايـُٓطكٜٚ -ٞعِ اي ِٖٛيف
ايـُؿطًض ايـُٓطك. ٞ
ايػسط ايجايح ٚ :سد ٠ايكك ١ٝايـُتٝكَٓ ١ع ايكك ١ٝايـُػهٛن١
َٛقٛعاً َٚـشُٛالً ،بـُعٓ ٢إ ٜه ٕٛايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى ٚاسداً
(ثٛب ٞطاٖس) َٔ سٝح َٛقٛع ايكك َٔٚ ١ٝسٝح سهُٗا ايـُشٍُٛ
عً ٘ٝبإٔ ٜػو يف طٗاز ٠ايجٛب أْ ٚـذاضت٘ اي ّٛٝنإ َتٝكٓاً أَظ َٔ
طٗازت٘  ،ؾاْ٘ َع اتـشاد ايـُٛقٛع ٚايـشهِ َ -تعًل ايٝكني ٚايػو -
ٜؿدم بػهٌ ٚاقض ْ( :كض ايٝكني بايػو) أ ٚعدّ ْكك٘ ب٘ .
بُٓٝا عٓد تػاٜس ايككٝتني َٛ -قٛعاً أَ ٚـشُٛالً  -ال ٜتشكل ذاى
ايؿدم طال تٓكض ايٝكني بايػوص ٚال ٜه ٕٛزؾع ايٝد عٔ ايٝكني
ايطابل يف َـشٌ ايػو ْككاً يًٝكني بايػو َ .جالً  :اذا نٓتَ عًٜ ٢كني
َٔ طٗاز ٠ثٛبو ثِ غههتَ يف ًَو ثٛبو أ ٚيف اضتعاز ٠نتابو ؾال
ٜؿض ايك : ٍٛال تٓكض ٜكٓٝو بطٗاز ٠ثٛبو بػو ٚاستُاٍ اضتعاز٠
نتابو أ ٚباستُاٍ عدّ ًَهو يجٛبو ،ألْ٘ ال ؾًٚ ١ال تزتباط بُٗٓٝا.
ٖٚهرا ي ٛتٝكٓت َٔ قـٝاّ شٜد ؾباساً ٚغههت يف دًٛع عـبٝد عؿساً
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ؾًٝظ ٖرا ٚذاى غهاً يف بكاَ ٤ا تـٝكٍٓ٘ ضابكاً ستٜ ٢طتؿشب٘ .
ٚباختؿاز  :يٛمل ٜتشد ايـُٛقٛع ٚايـُشُ ٍٛيف ايككٝتني
ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن ١ال ٜؿدم (ْكض ايٝكني بايػو) ٚال ٜتشكل
(ايػو يف بكاَ ٤ا تـٝكٍٓ٘ ضابكاً) ايسنٔ االضاع ايجاْ ٞايـُك ّٛيـذسٜإ
االضتؿشاب  ٖٛٚزنٔ َك ٍّٛيالضتؿشاب َطتؿادٌ َٔ أخبازْ : ٙؿٍاً
طال تٓكض ايٝكني بايػوص َٛٚزداً بًشاظ ايـُؿادٜل ايـُٓؿٛؾ١
()3

ؾُٗٝا ٚ .قد عبٍس غٝدٓا االععِ (قد)ٙ

عٔ ٖرا ايػسط (:بكا٤

ايـُٛقٛع يف ايصَإ ايالسل) ٚقد اضتدٍ عً ٘ٝبٛد٘ َعكٛيٚ ، ٞنإ
األددز االضتدالٍ عً ٘ٝبأخباز االضتؿشاب نُا سؿٌ ٍَٓا تكسٜب٘ .
ٖٚرا ايػسط زنٔ أضاض ٞيف قاعد( ٠االضتؿشاب) ٚضٝأت ٞيف
بـشٛخ االضتؿشاب  :ايبشح ايتؿؿ ًٞٝعٔ اغرتاط ٚسد ٠ايككٝتني
َٛقٛعاً َٚـشُٛالً ٚإٔ ايـُعٝاز يف اتـشاد ايـُٛقٛع يف ايككٝتني ٌٖ
ٖ ٛايٓعس ايعكً ٞايدقٍ ٞأ ٚايدي ٌٝايػسع ٞأ ٚايٓعس ايعسيف ؟ .
ٚبٗرا ايسنٔ االضاض ٞتؿرتم قاعد ٠االضتؿشاب عٔ قاعد٠
(ايـُكتكٚ ٞايـُاْع) َٛٚقٛعٗا إ ٜتشكل ايٝكني بٛدٛد ايـُكتكٞ
ْعري ايٓاز ايـُشسق ١يًٛزقٜٛٚ ، ١دد َع٘ غو يف زاؾع اثس ايـُكتك: ٞ
تٝاز ٖٛا ٤قَ ٟٛاْع عٔ تأثري ايٓاز يإلسسام  ،ؾايـُػهٛى ؾَ ٘ٝػاٜس
يًُتٝكٔٚ ،تؿٝد ايكاعد - ٠عً ٢ايك ٍٛبؿشتٗا ٚغسعٝتٗا -غسع ١ٝايبٓا٤
عً ٢تـشكل ايـُكتك -٢بايؿتض  :اإلسسام -عٓد ايتشكل َٔ ٚدٛد
ايـُكتك -ٞبايهطس  :ايٓازَ -ع تدسا ٤أؾاي ١عدّ ايـُاْع ايـُشتٌُ
( )3ؾسا٥د االؾ - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطؿ. 399 : ٟٛ
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 تٝاز ٖٛا ٤ق ٟٛأ ٚزطٛب ١نجٝؿٜٚ -١هؿ ٞتسساش ايـُكتكٚ ٞدداْاًٚتسساش عدّ ايـُاْع باألؾٌ ،ؾترتتب آثاز َكتكا -ٙتسرتام ايٛزق. - ١
ٚبتعبري ثإُ  :تتك ٍّٛقاعد ٠ايـُكتكٚ ٞايـُاْع بتشكل ايٝكني بجبٛت
ايـُكتكٚ ٞسؿ ٍٛايػو يف تـشكل ايـُاْع عٔ تأثري : ٙؾايـُػهٛى
َتعًل ايػوَ -ػاٜس َٚـدايـ يـُتعًل ايٝكني -ايـُتٝكٔ -بُٓٝا قاعد٠االضتؿشاب تتك ٍّٛبٛسد ٠ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى َٛقٛعاً َٚـشُٛالً
ا ٟاسدُٖا عني اآلخس ال تػاٜس ٚال اختالف بُٗٓٝا ٚقد ضبل تؿؿ. ً٘ٝ
ايػسط ايسابع  :ؾعً ١ٝايٝكني ٚايػو بـُعٓٚ ٢دٛدُٖا بٛدٛد
ؾعً ٞطازد يًعدّ  ،ال إٔ ٜهٚ ٕٛدٛدُٖا أ ٚاسدُٖا ٚدٛداً تكدٜسٜاً
ؾسقٝاً ٚ ،يرا ال اعتباز يًٝكني ايتكدٜس ٟيف دسٜإ االضتؿشاب ٚال
ُٜهتؿ ٢بايػو ايتكدٜس ، ٟؾاذا مل ٜهٔ ايٝكني َٛدٛداً بايؿعٌ ٚنإ
تكدٜساً ٚؾسقاً أ ٚمل ٜهٔ ٚدٛد ايػو ؾعًٝاً بٌ نإ ؾسقاً ٚتكدٜساً مل
ٜـذسَ االضتؿشاب ٜٚ .ـُهٓٓا تٛد ٘ٝايػسط بإٔ ٜكاٍ :
تٕ ظاٖس ْؿٛف االضتؿشاب طال تٓكض ايٝكني بايػوص ٖٛ
سؿ ٍٛايٝكني ٚايػو بٛدٛد ؾعًٚ ٞيٝظ بايتكدٜس  ،ؾإ ضا٥س االيؿاظ
ٚايعٓا ٜٔٚايـُأخٛذَٛ ٠قٛعاً أَ ٚتعًكاً يًشهَِٗٓٚ -ا يؿعا طايٝكنيص
ٚطايػوص ايٛازد ٜٔيف اخباز االضتؿشاب  ٖٞ -ظاٖس ٠يف ايٛدٛد
ايؿعًٚ ٞايتًبٍظ ايـشكٝك ٞبايؿعٌ  ،د ٕٚايٛدٛد ايػأْ ٞأ ٚايتكدٜسٟ
بإٔ ٜكاٍ  :عً ٢تكدٜس سؿ ٍٛايٝكني بهرا ٚتكدٜس ايػو يف بكا ٤نرا
ْطتؿشب َا تـٝكٍٓاْٚ ٙبين عً ٢بكاَ ٤ا نإ ٚ .ألدٌ ٖرا ايعٗٛز ال
ٜـذس ٟاالضتؿشاب يف َٛازد ايػو ايتكدٜس ٟأ ٚايٝكني ايتكدٜس. ٟ
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ايػسط ايـداَظ  :ادتُاع ايٝكني ٚايػو يف ٚقت ٚاسد بـُعٓ٢
تيتكا ٤ايؿؿتني يف باطٔ ايـُطتؿشَب  -بايهطس  :ؾاعٌ االضتؿشاب
َٚـذس -ٜ٘يف شَإ ٚاسد ٚعدّ تبدٍ ايٝكني ايطابل بٝكني َـدايـ
ٚعدّ ضسا ١ٜايػو ايٚ ٘ٝشٚاي٘ َٔ أؾً٘ .
ٚال ؾسم بني إٔ ٜهَ ٕٛبدأ سدٚخ ايٝكني ضابكاً شَاْاً عًَ ٢بدأ
سدٚخ ايػو نُا ٜتشكل نجرياً ٚ ،بني إٔ ٜهَ ٕٛبدأ سدٚثُٗا َتكازْاً
ٚيف شَإ ٚاسد بإٔ تكازْت ايؿؿتإ سدٚثاً يف باطٔ ايـُطتؿشب
نُا ي ٛعًِ شٜد ٖر ٙايطاع ١بطٗاز ٠ثٛب٘ اَظ ٚغو ٖر ٙايطاع ١يف
طٗاز ٠ثٛب٘ اآلٕ ٚ ،بني إٔ ٜهَ ٕٛبدأ سدٚخ ايٝكني َتأخساً عٔ شَإ
سدٚخ ايػو نُا ي ٛعًِ شٜد ظٗس اي ّٛٝبطٗاز ٠ثٛب٘ أَظ ٚغو يف
ؾباح اي ّٛٝيف طٗاز ٠ثٛب٘ ؾايـُتٝكٔ  -طٗاز ٠ثٛب٘ -ضابل شَاْاً ٚتٕ
نإ ايٝكني ب٘ َتأخس ايـشدٚخ ٚقد تيتك ٢ايٛؾؿإ  -ايٝكني ٚايػو -
يف ٖر ٙايطاع ١يف ْؿظ ايـُهًـ .
ٖٚرا االغرتاط َك ٍّٛيكاعد ٠االضتؿشاب اييت ٖ ٞتبكاَ ٤ا نإ
َتٝكٓاً  ،ؾاْ٘ ي ٛمل جيتُع ايٝكني ٚايػو يف ْؿظ َسٜد االضتؿشاب
ٚساٍ تدسا ٙ٤تبكا ً٤يـُا نإ  -يهإ ايػو ضازٜاً اىل ايٝكني َٚعدَاً ي٘
ٚمل ٜبل ٜكني ستُٜ ٢بٓ ٢عً ٢بكا ٙ٤اضتؿشاباً  ،بٌ نإ ايػو ايطازٟ
َـدسداً ي٘ عٔ قاعد ٠االضتؿشاب يكاعد ٠ايٝكني ٖٚرا خًـ ايؿسض.
اذٕ البد َٔ ٚدٛد ايٝكني سني تدسا ٤االضتؿشاب ٚسني ايػو
يف بكاَ ٤ا تـٝكٍٓ٘ ضابكاً ستٜ ٢تشكل (عدّ ْكض ايٝكني بايػو) .
ٖٚر - ٙقاعد ٠االضتؿشاب ايـُػسٚطـ ١بايـتـكاٚ ٤ؾؿ ٞايـٝكٝـٔ
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ٚايػو ٚادتُاعُٗا يف ٚقت ٚاسد ٚسني تدسا ٤ايكاعد - ٠تػاٜس
(قاعد ٠ايٝكني) اييت ٜتبدٍ ايٝكني ايطابل بػوُ ضازُ اىل ايٝكني َص ٌٜي٘
ؾٝبدي٘ بايػو سني تدسا ٤قاعد ٠ايٝكني .
ايػسط ايطادع  :تعدد شَإ ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى بـُعٓ ٢تعدد
شَإ َتعًل ايؿؿتني  -ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛىَ -ع ٚسد ٠شَإ ايٝكني
ٚايػو ؾٝتشكل تيتكاؤُٖا نؿؿتني يف شَإ ٚاسد ٖ ٛشَإ تدسا٤
االضتؿشاب نإٔ ٜه ٕٛعٓد ٟيف ٖر ٙايًشعٜ ١كني بطٗاز ٠ثٛب ٞأَظ
ٚغو يف ٖر ٙايًشع ١يف بكا ٤ايطٗاز ٠اىل ٖرا ايٛقت  ،ؾايٝكني ٚايػو
نؿؿتني ًٜتكٝإ يف شَإ ٚاسد ٜٚـذتُعإ يف باطٔ ايـُطتؿشب إٓ
تدسا ٤االضتؿشابٖٚ ،را ٖ ٛايػسط ايطابل يـذسٜإ االضتؿشاب .
يهٔ البد َٔ ن ٕٛشَإ ايـُتٝكٔ غري شَإ ايـُػهٛى بـُعٓ٢
تعدد شَإ ايـُتٝكٔ ٚشَإ ايـُػهٛى سٝح إٔ شَإ ايـُتٝكٔ اَظ
ٚشَإ ايـُػهٛى ايٖٚ ، ّٛٝرا ٖ ٛايػسط ايـُبشٛخ ٜٓكٍِ اىل ايػسط
ايطابل ٜٚهْٛإ َكٍَٛني يالضتؿشاب ٜٚتًدؿإ يف اتـشاد شَإ
ايٝكني ٚايػو ٚادتُاعُٗا يف ٚقت تدسا ٤االضتؿشاب َع تعدد شَإ
َتعًكُٗا  -ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى . -
َٚع اْعهاع ايـشاٍ بإٔ نإ شَإ ايٝكني ٚايػو َتعدداً َع
اتـشاد شَإ ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى ؾَٗٛ ٛزد (قاعد ٠ايٝكني) ٚايػو
ايطاز ٟسٝح ٜه ٕٛيف ايصَإ ايالسل غاناً ؾُٝا تـٝكٍٓ٘ يف ايصَإ
ايـُاقٖٓ َٔٚ ، ٞا مس( ٞايػو ايطاز )ٟاىل ايٝكني ايـُصيصٍ ي٘
ٚايـُعدّ يٛدٛد ٙؾإ َا نإ َتٝكٓاً َٓ٘ ٖ ٛاآلٕ غاى ؾٚ ٘ٝقد شاٍ ٜك٘ٓٝ
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ب٘ ٚتبدٍ بايػو ٚ ،قد ضبل تٛقٝش٘ يف َكدَات عٛخ االضتؿشاب
ٚاَتٝاش ٙعٔ قاعد ٠ايٝكني .
ايػسط ايطابع  :ضبل شَإ ايـُتٝكٔ عً ٢شَإ ايـُػهٛى بـُعٓ٢
إ ٜتكدّ شَإ ايـُتٝكٔ ثِ ٜتعًل ايػو يف بكاَ ٤ا تٝكٔ ٚدٛد ٙضابكاً،
ٖٚرا ٖ ٛاالضتؿشاب ايـُتعازف ٚ .بٗرا ايػسط ٜتشكل (عدّ ْكض
ايٝكني بايػو) ٜٚؿدم عً ٢االضتؿشاب ايـُتعازف أْ٘ (تبكاَ ٤ا نإ
قد تـٝكٍٓ٘) ضابكاً ٚاضتُساز ٙاىل شَإ ايػو  ،بـدالف َا ي ٛنإ
ايـُتٝكٔ السكاً ٚشَاْ٘ َتأخساً ٚنإ ايـُػهٛى َتكدَاً شَاْاً ٖٚرا ٖٛ
(االضتؿشاب ايكٗكس )٣اير ٟال دي ٌٝعً ٢سذٝت٘ ٖٚ ،را نإٔ ٜػو
أسدٌ يف َبدأ سدٚخ َا َٖ ٛتٝكٔ ايٛدٛد ساالً ٚيف ايصَإ ايـشاقس .
ٚايٛد٘ يف اغرتاط ٖرا األَس  :تٛقـ ايؿدم ايعسيف يٓؿٛف
طال تٓكض ايٝكني بايػوص عً ٢ضبل شَإ ايـُتٝكٔ عً ٢شَإ
ايـُػهٛى ،ؾإْٗا أخباز تؤد ٟسذ ١ٝاالضتؿشاب ايـُتباْ ٢عً ٘ٝعٓد
ايعكالٚ ٤ايـُُك ٢بتًهِ ايسٚاٜات ايعاٖس ٠يف يص ّٚضبل شَإ
ايـُتٝكٔ عً ٢شَإ ايـُػهٛى ستٜ ٢تشكل(عدّ ْكض ايٝكني بايػو).
ٚعًٜ :٘ٝـدسز َٔ أخباز االضتؿشاب( :االضتؿشاب ايكٗكس )٣ايرٟ
ٜه ٕٛشَإ ايـُتٝكٔ ؾَ ٘ٝتأخساً ٚشَإ ايـُػهٛى َتكدَاً ؾٝػو يف
َبدأ سدٚخ ايـُتٝكٔ ايـُتأخس ٚدٛد. ٙ
ٚقد ٜدٍع ٢اْؿساف أخباز االضتؿشاب براتٗا عٔ مشٍٛ
(االضتؿشاب ايكٗكسٚ، )٣س٦ٓٝر ال تدٍ االخباز عً ٢ؾشت٘ ٚدسٜاْ٘
نُا ٜـػو يف ٚدـٛد ايـتباْ ٞايعـكال ٞ٥عً ٘ٝتال يف َٛازد يػـٜٛـ ١خاؾـ١
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ْبٍٗٓٝا ؾٝه( ٕٛاالضتؿشاب ايكٗكس َٔ )٣غري ديَ ٌٝؿشٍض يـذسٜاْ٘ .
ٚتٛقٝض ٖرا  :تْ٘ ال ٜـشسش عٓد عُ ّٛايعكال ٤تٛؾس ضًٛنِٗ
ايـُشاٚز ٟايعاّ ٚتباْٚ ِٗٝدس ِٜٗعً ٢طبل(االضتؿشاب ايكٗكس)٣
ؾـٓـػو يف سذ( ١ٝاالضتؿشاب ايكٗكس )٣أْ ٚػو يف ٚدٛد ديٜ ٌٝؿٝد
يص ّٚتستٝب اثس ايـُتٝكٔ ايالسل عً ٢ايـُػهٛى ايطابل  -تال يف َٛازد
االيؿاظ ايًػٚ ، ١ٜٛايػو يف ايـشذَ ١ٝطاٚم يعدّ ايـشذ. ١ٝ
نُا إٔ َؿاد االخباز ٖ ٛسسَْ( ١كض ايٝكني بايػو) َٛٚ ،قٛع
ايـشسَٖ ١را َٓطبل عً ٢االضتؿشاب ايـُتعازف ايػايب ٚ ،ال ٜتكض
اْطباق٘ عً( ٢االضتؿشاب ايكٗكس )٣ؾٝػو يف أخباز االضتؿشاب
ٚعَُٗٛا ي٘  ،ألٕ (االضتؿشاب ايكٗكس )٣يف سكٝكت٘ ٜؤ ٍٚاىل (ْكض
ايػو بايٝكني)ٖٚرا َػاٜس يـُؿاد األخباز:طال تٓكض ايٝكني بايػوص
سٝح اْ٘ ي ٛغههٓا يف َعٓ ٢يؿع ُ١عسبْ ١ٝعري (االستكإ) ايـُؿطس
يًؿٝاّ َع ٜكني ظٗٛزٖا يف شَآْا ايـشاقس يف االستكإ بايـُا٥ع  ،أٚ
ْعري ايؿعٝد ايرُٜ ٟت ٍُِٝب٘  ٖٛٚظاٖس يف عؿٛزْا يف َطًل ٚد٘
االزض  :ايرتاب ايعًٛم ٚايـشؿٚ ٢ايطني ٚايسٌَ ٚ ،استًُٓا عُّٛ
يؿغ (االستكإ) يالستكإ بايـذاَد أ ٚاستًُٓا اختؿاف(ايؿعٝد)
بايرتاب د ٕٚغري ، ٙا ٟغههٓا يف َبدأ سدٚخ ٚقعُٗا أ ٚظٗٛزُٖا
يف ايـُعٓ ٢ايـشاقس  ٖٛ ٌٖ :ظٗٛز تاّ َتؿٌ بأٜاّ ؾدز االضالّ أٚ
قبً٘  -اٜاّ ٜعسب بٔ قشطإ َجالً ؟ أ ٚاْٗا ْكًت عٔ َعٓاٖا األؾٌ
ايـُٛقٛع ي٘ يؿع( ١االستكإ) أ( ٚايؿعٝد) اىل ايـُعٓ ٢ايـشاقس يف
عؿٛزْا ؟ ؾٌٗ ٜٓطشب ايٝكني ايـُتأخس اىل ايصَٔ ايـُتكدّ ٜٚـذسٟ
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اؾٌ عدّ ايٓكٌ يػسض تثبات ٚقع االيؿاظ ايـُػتبٗ ١يًـُعٓ٢
ايـشاقس ؟ ٖٚرا ٖ( ٛاالضتؿشاب ايكٗكس. )٣
يهٔ األخر باالضتؿشاب ايكٗكسَ ٖٛ ٣ؿدام (ْكض ايػو
ايـُتكدّ بايٝكني ايؿعً ٞايـُتأخس) ٚال ٜؿدم عً( : ٘ٝعدّ ْكض ايٝكني
بايػو) ايرَ ٖٛ ٟؿاد األخباز ايؿادز ٠عِٓٗ(ٚ )ايٓاٖ: ١ٝطال
تٓكض ايٝكني بايػوصٚأٚقشٗا يف عدّ ايؿدم  :خربطَٔ نإ عً٢
ٜكني ؾػو ؾًُٝض عًٜ ٢ك٘ٓٝص ؾاْ٘ ظاٖس بـذال ٤يف ايـُك ٞعً٢
ايٝكني ايطابل د ٕٚايٝكني ايـُتأخس .
ٚباختؿاز ٜ :هؿٓٝا عدّ تسساش عُ ّٛايـذس ٟايعكال ٞ٥أ ٚتطالم
االخباز ٚتْطباقٗا إلثبات سذ( ١ٝاالضتؿشاب ايكٗكس. )٣
ْعِ قد ٜتبادز ايرٖٔ ايعسب َٔ ٞمساع يؿع - ُ١يف ايٛقت احلاقس-
اىل َعَٓ ٢عني ٜٚػو يف ن ْ٘ٛنريو يف ايعؿٛز األٚىل يٛقع ايًؿع١
ايعسب ١ٝأ ٚيف عؿٛز ايـُعؿَٛني( )ضؿسا ٤ايػسع ايـُبني  ،ؾإ
(االضتؿشاب ايكٗكسٜ )٣كتك ٞاضتُساز ١ٜايـُعٓٚ ٢تيتؿاق٘ بًؿع٘
َٔ ايصَٔ ايكدٚ ِٜعدّ سؿ ٍٛايٓكٌ ٚايتػٝري  .يهٔ أخباز
االضتؿشاب ٚبٓا ٤ايعكال ٤عً ٢األخر بايـشاي ١ايطابك ١قاؾس ٠عٔ
مش( ٍٛاالضتؿشاب ايكٗكس )٣أ ٚتْدزاد٘ حتت تطالم األخباز .
اذٕ ال دي ٌٝعً ٢سذ( ١ٝاالضتؿشاب ايكٗكس )٣تال يف ٖرا
ايـُٛزد ايًػ : ٟٛتبادز َعٓ ٢يؿغ يف ايصَٔ ايـشاقس َع ايػو يف نْ٘ٛ
نريو يف ايصَٔ ايطابل ايـُعاؾس يًُعؿَٛني َبًػ ٞايػسع ايػسٜـ -
ؾٝه ٕٛسذ ١ال َٔ باب االضتؿشاب ٚعُ ّٛأديت٘ ٚأخباز ، ٙبٌ
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َدزى سذٝت٘ ٖ ٛايتباْ ٞايعكالٚ ٞ٥االزتهاش ايؿكٗا ٞ٥ايكطع ٞعً٢
األخر بأؾٌ عدّ ايٓكٌ ٚايتػٝري  ،بٌ يٛال سذٖ ١ٝرا األؾٌ الْطدٍ
باب االدتٗاد ٚاالضتعٗاز َٔ ْؿٛف ايهتاب ٚايطٓ ١ايـُتؿد١ٜ
يبٝإ االسهاّ ٚ ،ذيو يك ٠ٛتستُاٍ سؿ ٍٛايتػٍٝس ٚايٓكٌ يف ايعؿٛز
ايـُتأخس : ٠بإٔ تهَ ٕٛعاْ ٞأيؿاظ ايهتاب ٚايطٓ ١أثٓاْ ٤ص ٍٚايكسإٓ
ٚؾدٚز األخباز تػاٜس ايـُعاْ ٞايـُتبادز ٠يألذٖإ ايعسب ١ٝيف عؿٛزْا،
ؾال ٜه ٕٛايعٗٛز ايًؿع ٞايـُتبادز اىل ايرٖٔ َٔ آٜات ايهتاب
ٚأسادٜح ايطَٓ ١كبٛالً ٚسذ ،ً١يعدّ تسساش تطابك٘ َع ايـُساد ايٛاقعٞ
َٔ أيؿاظ ايهتاب ٚايطٓٚ ، ١ال ضب ٌٝيالذعإ بـشذ ١ٝايعاٖس ايـُعٟٓٛ
ايـُتبادز اىل ايرٖٔ َٔ أيؿاظ ايهتاب ٚايطٓ ١تال عٓد االذعإ بـشذ١ٝ
(االضتؿشاب ايكٗكس )٣يف خؿٛف َعاْ ٞاأليؿاظ ايـُشتٌُ سؿٍٛ
ايٓكٌ ؾٗٝا أٚ ٚزٚد ايتػٝري عًٗٝا .
ٖرا نً٘ يف ايـُٛازد ايػايب ١اييت ٜـشؿٌ ؾٗٝا غو يف تػٍٝس ايـُعٓ٢
ايـشاقس عُا ٖ ٛايـُٛقٛع ي٘ ٜٚـشتٌُ ؾٗٝا اْتكاٍ ايـُعٓ ٢األؾٌ اىل
ايـُعٓ ٢ايـشاقس يف بعض عؿٛز االضالّ عكب عؿٛز ايـُعؿَٛني
(ٚ ، )عً ٘ٝي ٛسؿٌ ايعًِ بايتػٍٝس أ ٚسؿٌ ايعًِ بعدّ ايتػٍٝس ال
َـذاٍ يالضتؿشاب ايكٗكس ٣نُا سؿٌ ٖرا يف بعض االيؿاظ اييت
سؿٌ ايكطع بايتػٍٝس ؾٗٝا ْعري يؿع( ٞايكطاز) (ٚايـشه )١َٛاير ٜٔهلُا
َعٓ ٢قطع ٞيف ايصَٔ ايـشاقس ال غو ؾٜ ٖٛٚ ،٘ٝػاٜس ايـُعٓ ٢األؾٌ
ايـُٛقٛع ي٘ ايًؿغ ،ؾتدسز ٖر ٙاأليؿاظ عٔ َبشح (االضتؿشاب
ايـكـٗكس )٣يًعًِ بـشؿ ٍٛايـتـػـ ٍٝـس ؾـ ٞايـُعـٓ ٢ايـشاقس عُا ٖ ٛعـًـ٘ٝ

ازنإ االضتؿشاب ٚغسٚط دسٜاْ٘ )211( ...........................................

ايـُعٓ ٢األؾٌ ايـُٛقٛع ي٘ أ ٚايـُؿٗ ّٛشَٔ ايـُعؿَٛني(. )
ٚثـُ ١غسٚط يـذسٜإ االضتؿشاب  ،يهٓٗا يٝطت َك ١ٍَٛيـشكٝك١
االضتؿشاب َٚاٖٝت٘ ،بٌ ٖ ٞغسٚط َعترب ٠يف سذ ١ٝاالضتؿشاب
غسعاً ٚدسٜاْ٘ ٚتعُاي٘  ٖٞٚ ،ثالث: ١
ايػسط ايجأَ  :تستٍب االثس ايػسع ٞعً ٢دسٜإ االضتؿشاب،
بـُعٓ ٢إ اضتؿشاب غ ٤ٞقد تـٝكٍٓ٘ ايـُهًـ ضابكاً ثِ غوٍ ؾ ٘ٝالسكاً
اْـُا ٜـذسٜٚ ٟؿبض ايتعبٍد ب٘ غسعٝاً اذا نإ ايػ ٤ٞايـُطتؿشب
سهُاً غسعٝاً أَٛ ٚقٛعاً ذا سهِ غسع ،ٞستٜ ٢ه ٕٛاالضتؿشاب
َٓذٍصاً يًشهِ ايػسع ٞيف ؾٛزَ ٠طابكَ ١ؤداَ ٙع ايٛاقع ايتػسٜع ٞأٚ
ٜهَ ٕٛعرٍزاً يف ؾٛز ٠ايـُدايؿَ ١ع ايٛاقع  َٔٚ ،د ٕٚتستب االثس
ايػسع ٞايؿعًٜ ٞه ٕٛايتعبٍد االضتؿشاب ٞيػٛاً ال ٜٓبػ ٞأ ٚال ٜتٛقع
ؾدٚز َٔ ٙايـُػسٍع ايـشه. ِٝ
ٖٚرا غسط يـذسٜإ االضتؿشاب ٚغسعٝت٘ ٚ ،يٝظ زنٓاً َكٍَٛاً
يـشكٝك ١االضتؿشاب  -ايكاعد ٠ايػسع -١ٝبٌ ٖ ٛغسط َؿشٍض
يـذسٜاْ٘ ،سٝح إ ايـُطتؿشب اذا مل ٜهٔ سهُاً غسعٝاً أَٛ ٚقٛعاً
ذا سهِ غسعٜ ٞه ٕٛايتعبد االضتؿشاب ٞتػسٜعاً يػٛاً عد ِٜاالثس
ٚايؿا٥دٚ ،٠ايتػسٜع ايًػٜ ٛـُتٓع ؾدٚز َٔ ٙايػازع ايـشه ِٝدصَاً.
تذٕ تٓص ٜ٘ايتػسٜع االهل ٞعٔ ايًػَ ، ١ٜٛكاؾاً يكس ١ٜٓسهُ١
ايـُػسٍع دٌٍ ٚعال ٜ -ؿًشإ ديٝالً عً ٢االغرتاط ٜٚ ،هَ ٕٛكٍٝداً
إلطالم أدي ١االضتؿشاب ٚأخباز ٙبـدؿٛف َا ي ٛنإ (عدّ ْكض
ايٝكني بايػو) َـُا ٜرتتـب عً ٘ٝاالثـس ايػسعٚ ٞايـجُس ٠ايـؿعًٚ ، ١ٝيعٌ
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تغرتاط٘ َستهص ايؿكٗا(٤زض) َٛٚقع تمجاعِٗ عً. ٘ٝ
ايػسط ايتاضع  :إٔ ال ٜه ٕٛيف َٛزد االضتؿشاب أَازَ ٌ٠عترب٠
ناغؿ ٌ١عٔ ايـشهِ ايػسع ٞأ ٚايـُٛقٛع ذ ٟاالثس ايػسع ، ٞؾاْ٘ َع
ٚدٛد االَاز ٠ال ٜؿاز اىل االضتؿشاب يـشه ١َٛاالَاز ٠أٚ ٚزٚدٖا
عً ٘ٝعً ٢ايـدالف اآلت ٞيف أٚاخس بـشٛخ االضتؿشاب ٚتٓبٗٝات٘ .
ايػسط ايعاغس  :يص ّٚايؿشـ عٔ األَاز ٠ايهاغؿ ١عٔ ايـشهِ
بـشدٍ ايٝأع ٚاالطُٓ٦إ بايعدّ قبٌ تدسا ٤االضتؿشاب يف ايػبٗ١
ايـشهُ ١ٝاييت ؾٗٝا سايَ ٌ١تٝكٓ ٌ١ضابكٚ ٌ١غوٌ السلٌ يف بكاٖ٤ا َٔٚ ،
د ٕٚايؿشـ ٚايٝأع ال ُٜؿاز اىل اضتؿشاب ايـشهِ ايـُػتب٘ ساالً
ايـُتٝكٔ سدٚث٘ ضابكاً .
ٖرا تـُاّ َا أزدْا بٝاْ٘ َٔ سٝح أزنإ االضتؿشاب َٚكٍَٛات
حتكك٘ ٚغسٚط دسٜاْٜ٘ٚ ،أت ٞيف ايتٓبٗٝات ٚايبشٛخ ايـُكبًَ ١ا
ٜٛقشٗا أنجس ٜٚؤندٖا أغدٍ تأنٝد ٜٛٚقشٗا ٜٚصٜد بٝاْٗا إ غا ٤اهلل،
ٚذيو بًشاظ ن ٕٛايتٓبٗٝات يف ايػايب تؿسٜعات ٚتطبٝكات عًُ ١ٝهلرٙ
االزنإ اييت يٛالٖا ال ٜـذس ٟاالضتؿشاب ٚ ،عٓد تـدًـ بعكٗا ال
ٜتشكل (عدّ ْكض ايٝكني بايػو) ٚ .س٦ٓٝر ٜكع ايهالّ يف :

عٛخ االضتؿشاب ٚتٓبٗٝات٘ )213( .................................................

بـحوث االستصحاب وتهبيهاته
ٜكع ٖٓا ايبشح ايتطبٝك ٞايتؿؿ ًٞٝيف اَٛز َُٗ - ١عًُاً ٚعُالً
يف َـذاٍ االضتٓباط  ٖٞٚ -تستبط بكاعد ٠االضتؿشاب ٚ ،قد ثبت
عٓدْا غسعٝتٗا عً ٢االطالم ٚ ،قد تعازف عْٓٛتٗا بعٓٛإ (ايتٓبٗٝات)
ٚاعتاد أعالّ األؾ ٍٛاألٚاخس -تبعاً يػٝدٓا األععِ االْؿاز-ٟ
(قدِٖ) ٚتعازؾٛا ايتعسٍض هلا  -نبشٛخ أؾٛي ١ٝتطبٝك ١ٝدقٝكٖٞٚ - ١
يف ايػايب تطبٝكات يكاعد ٠االضتؿشاب ٚتدساٗ٥ا ٚتضتٝكاح تـشكل
أزناْٗا أ ٚعدّ تـشككٗا يف بعض ايـُٛازد ايـُػتبٗٚ ، ١هلا ْؿع عًُٞ
ٚتثـُاز عًُ ٞعع ، ِٝؾًرا ؾازت َٛقع عٓاَٚ ١ٜتابعٚ ١تـشكٝل،
ٚشاد بعض األعالّ عًَ ٢ا طسس٘ غٝدٓا األْؿاز َٔ ٟسٝح عدد
ايتٓبٗٝات تعُُٝاً ٚتٛقٝشاً يًؿا٥دٚ ٠اإلؾاد َٔٚ ،٠اهلل ايتٛؾٝل ٚايطداد
َٔ ايعبد تخالف ايٓٚ ١ٝبرٍ اجلٗد ْ .بدأ ايبشح يف (ايتٓب ٘ٝاأل: )ٍٚ

جريان االستصحاب االستقبالي :
ال ؾسم يف دسٜإ االضتؿشاب َع تٛؾس أزناْ٘ َٚكٍَٛات٘ ٚغسٚط
دسٜاْ٘ بني االضتؿشاب ايـشاي ٖٛٚ -ٞايرٜ ٟه ٕٛايـُتٝكٔ ؾ ٘ٝضابكاً
ٚايـُػهٛى ؾ ٘ٝسايٝاً ٚ -بني االضتؿشاب االضتكباي ٖٛٚ -ٞايرٟ
ٜه ٕٛايـُتٝكٔ ؾعًٝاً سايٝاً ٚايـُػهٛى ؾ ٘ٝاضتكبايٝاً  ،نُا ي ٛعًُت
بعرز َٔ ٟايٛق ٤ٛأ ٚايػطٌ يف ايٛقت ايـشاقس ٚأغو يف تضتُساز
ايعرز اىل تْتٗا ٤ايٛقت ٚأستٌُ عدّ تضتُساز. ٙ
ٚقد أدس ٣االضتؿشاب االضـتكـباي ٞغري ٚاسد َٔ ايؿكٗا ٤قُٔ
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تضتدالالتِٗ َٔ د ٕٚظٗٛز تغهاٍ عٓدِٖ  َِٗٓ ،غٝدٓا ايػٗٝد
ايجاْ(ٞقد )ٙنكٛي٘ يف بد ٚؾسٚع ؾال ٠ايـذُاع ١يف غسح ايًُعٚ( :١يٛ
غو يف تدزاى سدٍ اإلدصا ٤مل ٜـشتطب زنع ١ألؾاي ١عدَ٘ ؾٝتبع٘ يف
ايطذٛد ثِ ٜطتأْـ) ْ ١ٝاالقتداٚ ٤اإل٥تُاّ ي ٛبك ٞيإلَاّ زنعٜ ١تُهٔ
َٔ االقتدا ٤ب٘ ؾٗٝاٖٚ ،را تعبري ظاٖس يف تدسا ٤تضتؿشاب عدّ تدزاى
سدٍ االدصا ٖٛٚ ٤تضتؿشاب تضتكبايٚ ٞمل ٜٓهس عً ٘ٝأسدٌ َـُٔ تطًعٓا
عً ٢نالَ٘ ؾٝهػـ عٔ تزتهاش دسٜإ االضتؿشاب االضتكباي. ٞ
يهٔ ٜعٗس َٔ بعض نًُات ؾاسيب ايـذٛاٖس ٚايعس(٠ٚقدُٖا)
يف بـشٛخ ايتٚ ُِٝايؿال : ٠عدّ دسٜإ االضتؿشاب االضتكبايٖٛٚ ٞ
َا نإ ايـُتٝكٔ سايٝاً ٚايـُػهٛى ؾ ٘ٝاضتكبايٝاً ٚ ،يعً٘ ألٕ ايكدز
ايـُتٝكٔ َٔ أخباز االضتؿشاب ٖ ٛاالضتؿشاب ايـشاي ٞدٕٚ
االضتكباي ٞؾٝؤخر بايـُتٝكٔ  ،أ ٚألدٌ تختؿاف َٛزد بعض األخباز
باالضتؿشاب ايـشايْ ،ٞعري ؾشٝش ١شزاز: ٠طألْو نٓت عًٜ ٢كني
َٔ طٗازتو ؾػههتص ؾإ ٖرا ايتعبري طنٓتص ظاٖس يف ضبل ايٝكني
بايطٗازٚ ٠ساي ١ٝايػو يف ايطٗازٚ ، ٠يرا ال ٜـشسش عُْ ّٛؿٛف
االضتؿشاب ٚأخباز - ٙيألَٛز ايـُطتكبً ١اييت ٜهٜ ٕٛكٗٓٝا سايٝاً
ٜٚساد اضتؿشاب ايـُتٝكٔ ايـشاي ٞاىل ايصَإ ايـُكبٌ ،ؾاْ٘ خازز عٔ
َٛزد أخباز االضتؿشابٚ ،ال دي ٌٝعً َٔ ٘ٝخازز االخباز .
ٚبتعبري ثإُ َ :كتك ٢ايـذُٛد عًَٛ ٢زد أخباز االضتؿشاب أٚ
بعض ْؿٛؾٗا أَ ٚكتك ٢ايكدز ايـُتٝكٔ َٔ أخباز : ٙتختؿاف
سذ ١ٝاالضتؿشاب باالضتؿشاب ايـشايٚ ٞعدّ مشٛهلا يإلضتكباي.ٞ
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ٚؾ : ٘ٝأٚالً  :تٕ خؿٛف ايـُٛزد ال ٜـدؿٍـ ايٛازد ايعاّ أٚ
ايـُطًلطٚال ٜٓكض ايٝكني أبداً بايػوصطايٝكني ال ٜدخً٘ ايػوص ؾاْ٘
َطًل أ ٚعاّ ٜؿٝد إٔ ايعُد ٠يف غسع ١ٝاالضتؿشاب ٚسذٝت٘ ٖٛ
ؾدم(ْكض ايٝكني بايػو) ؾٝشسّ ايٓكض عُالً ًٜٚصّ ايبٓا ٤عً ٢بكا٤
ايٝكني ايطابل عُالً ٖٚ ،را  -ؾدم ايٓكض ايـشساّ عُالًٜٓ -طبل عً٢
االضتؿشاب اإلضتكباي ٞاذا تٛؾست غسٚط دسٜإ االضتؿشاب ؾ٘ٝ
ْعري ؾعً ١ٝايػو ٚايٝكني ٚ ،تستٍب االثس ايػسعٚ ٞايجُس ٠ايعًُ ١ٝعً٢
االضتؿشاب ٚ ،ضبل ايـُتٝكٔ شَاْاً عً ٢ايـُػهٛى ْٚ ،ـشٖٛا .
ٚاذا ؾدم (ْكض ايٝكني بايػو) يتٛؾٍس االزنإ ٚايػسا٥ط يف
االضتؿشاب اإلضتكباي -ٞسسّ عً ٢ايـُهًـ ايٓكض عُالً ٚيصَ٘
ايبٓا ٤عً ٢بكا ٤ايٝكني ايطابل اىل ايصَإ اإلضتكباي ٞايـُػهٛى ؾ. ٘ٝ
ٚثاْٝاً َ :ع ايػو يف ن ٕٛايعُ ّٛأ ٚاالطالم َكؿٛداً ٚاقعاً
َٚساداً دداً ،الستُاٍ عدّ تزادت٘ أ ٚيعدّ تسساش االطالم أ ٚايعُّٛ
عً ٢طبل ايٛاقع ايـُشؿٛظ يف ايًٛح ٜـُهٔ تسساش َٔ ٙطسٜل ايتعًٌٝ
ايعاّ ايػاٌَ يالضتؿشاب االضتكبايٚ ٖٛٚ ، ٞازد يف بعض االخباز
ايـُتكدَْ ١عري ؾشٝش ١شزاز ٠األٚىل:طؾاْ٘ عًٜ ٢كني َٔ ٚقٚ ٘٥ٛال
ٜٓكض ايٝكني أبداً بايػوص َٚعترب ٠ذلُد بٔ َطًِطَٔ نإ عًٜ ٢كني
ؾػو ؾًُٝض عًٜ ٢ك ٘ٓٝؾإ ايػو ال ٜٓكض ايٝكنيص أ ٚطؾإ ايٝكني ال
ٜدؾع بايػوصؾإ ٖرا ايتعًٜ ٌٝدٍ بٛقٛح عً ٢إ ايـُالى يف (قاعد٠
االضتؿشاب) ٚايـُعٝاز ٖ ٛؾدم (ْكض ايٝكني بايػو) ٚتكدّ شَإ
ايـُتٝكٔ عً ٢شَإ ايـُػهٛى ٚ ،ال زٜب يف ؾدق٘ ٚتـشكك٘ يف
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(االضتؿشاب االضتكباي )ٞنُا ال زٜب يف ؾدق٘ ٚتـشكك٘ يف
(االضتؿشاب ايـشاي، )ٞؾال ؾسم بني اضتؿشاب ايـُتٝكٔ ايـُاقٞ
ٚبني اضتؿشاب ايـُتٝكٔ ايـشاي ٞاىل ايصَإ ايـُكبٌ ايـُػهٛى ؾ، ٘ٝ
ٚال َطٍٛؽ يًذُٛد عً ٢ايـُٛزد ايـداف يف بعض األخباز ٚال َؿشٍض
يإلقتؿاز عً ٢ايكدز ايـُتٝكٔ َٔ ايـدطاب .
ٚاحلاؾٌ ق ٠ٛايك ٍٛبؿش ١دسٜإ االضتؿشاب االضتكباي،ٞ
ٚعًٜ ٘ٝتؿسع (دٛاش ايبداز ير ٟٚاألعراز) بؿسٚع٘ ايعدٜدَٚ ٠طاً٘٥
ايهجري ، ٠ؾاذا تٝكٔ أسدٌ ؾعالً ٚيف أٚ ٍٚقت ايؿال ٠بعذص ٙعٔ بعض
االدصاٚ ٤ايػسا٥ط ايـُطًٛب ١يف ايؿال ٠اي ١َٝٛٝنايكٝاّ ٚغو يف
اضتُساز ايعرز اىل آخس ايٛقت ٚاستٌُ شٚاي٘  -أَهٓ٘ اضتؿشاب
بكا ٤ايعرز ٚدٚاَ٘ اىل آخس ايٛقت  ،ؾٝه ٕٛعايـُاً باضتُساز ايعرز
 تعبٍداً باضتؿشاب بكا ٤ايعرز ٜٚ -رتتب عً : ٘ٝدٛاش ايبداز ٚاتٝإ َاٜتٝطس َٔ االدصاٚ ٤ايػسا٥ط االخس ٣يف أ ٍٚايٛقت أٚ ٚضط٘ ٚال
ًٜصَ٘ االْتعاز ألدٌ تستُاي٘ ايعرز قبٌ اْتٗا ٤ايٛقت .
()4

ْعِ يف ايت ُِٝبايـدؿٛف ٚزدت بعض ايسٚاٜات

ٖٞٚ

َتدايؿ ١يف َكُْٗٛا َٔ سٝح دٛاش ايبداز ير ٟايعرز أ ٚعدّ دٛاشٙ
عٓد ايػو يف شٚاٍ ايعرز ٚعدّ ايعًِ ببكاٚ ، ٙ٤تـشكٝل بـشج٘ َٔ
غؤ ٕٚايؿك٘ َُٗٚات٘ٚ ،تٕ عسض أضتاذْا ايـُشكل(قد )ٙي٘ تمجاالً ٖٓا
يف َبشح االضتؿشاب ٚ ،ال ْسَٛ ٣دباً يًتعسٍض ي٘ ٖٓا .
ٚؾـ ٞتـكسٜـس بـشح أضتاذْا ايـُشـكل(قد )ٙؾـ ٞآخس ٖرا ايتٓب ٘ٝبعد
( )4زادع :ايٛضا : ٌ٥ز : 2ب َٔ 14ابٛاب ايت. ُِٝ
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تختٝاز( ٙقد )ٙعدّ دٛاش ايبداز اىل ايت ُِٝعٓد ايػو يف شٚاٍ ايعرز
اىل آخس ايٛقت -ال َع ايعًِ بصٚاٍ ايعرز أ ٚايعًِ ببكا - ٙ٤قاٍ :
(ٚأؾت ٢ايطٝد يف ايعس ... ٠ٚبـذٛاش ايبداز يف ايت ُِٝد ٕٚغرئَ ٙ
االبداٍ االقطساٚ ، ١ٜمل ٜعٗس يٓا ٚدٗ٘) اْتٗ. )5( ٢
أق : ٍٛأَا تختٝاز ٙدٛاش ايبداز يف ايت ُِٝؾٗ ٛق ٍٛيف ايـُطأيٚ ١ي٘
ٚدٌ٘ ٚدالي َٔ ١ايٓؿٛف ايـداؾ ١يف أبٛاب ايت ُِٝبٓش َُٔ ٛأْـشا٤
ايـذُع بني األخباز ايـداؾ ١ايـُتدايؿُٜ ١عسض َؿؿٍالً يف بـشح ايؿك٘
االضتداليٚ ،ٞيعً٘ يٝظ َـشط تغهاٍ األضتاذ َٔ عدّ ظٗٛز ايٛد٘ .
ٚأَا ٚد٘ تختٝاز ٙعدّ دٛاش ايبداز يف االبداٍ االقطساز ١ٜغري
ايت ُِٝؾْٗ ٛاغ -٤٢عًَ ٢ا أظٔ َٔ -تيتصاَ٘ بعدّ سذ ١ٝاالضتؿشاب
االضتكبايٚ ٞؾاقاً يعاٖس (اجلٛاٖس) يف بعض ايـُٛاقع ،سٝح إٔ ايعرز
ٚايعذص عٔ بعض األدصاٚ ٤ايػسا٥ط َتٝكٔ ؾعالً يف أ ٍٚايٛقت ٖٛٚ
َػهٛى ايبكا ٤اىل آخس ايٛقت ٚال ٜـذس ٟعٓد ايطٝد ايطباطباٞ٥
ؾاسب ايعس : ٠ٚتضتؿشاب بكا ٤ايعرز ايؿعً ٞاىل آخس ايٛقت ست٢
ٜـذٛش عٓد ٙايبداز ير ٟٚاألعراز َٔ أ ٍٚايٛقت ٚ ،ال طسٜل آخس
ٜطٍٛؽ ايبداز  ،ؾًرا أؾت ٢بعدّ دٛاش ايبداز يف غري ايت َٔ ُِٝاالبداٍ
ايعرز ١ٜاالقطسازْ ،١ٜعري ؾتٝا ٙيف نتاب ايؿال( ٠ؾؿٌ يف ايكٝاّ)
(َطأي :22١اذا ظٔ ايتُهٔ َٔ ايكٝاّ يف آخس ايٛقت ٚدب ايتأخري ،بٌ
ٚنرا َع االستُاٍ) ٜعين َ :ع تستُاٍ شٚاٍ ايعرز ٚتـُهٔ ايـُهًـ
َٔ ايكٝاّ قبٌ اْتٗا ٤ايٛقت .
(َ )5ؿباح االؾ: ٍٛز. 91 : 3
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ٚي ٛنإ (قدٜ )ٙـذٝص دسٜإ االضتؿشاب االضتكباي ٞيـُا َٓع َٔ
ايبداز ٚأٚدب ايتأخري  ،بٌ أداش ايبداز بد َٚايٛقت َعتُداً عً٢
اضتؿشاب اضتُساز عرز ٙعٔ ايكٝاّ اىل آخس ٚقت ايؿسٜك ، ١ؾاْ٘
أؾٌٌ ٜٓكض َٛقٛع االْتكاٍ اىل ايبدٍ االقطساز - ٟأعين اضتُساز
ايعرز ٚعدّ ازتؿاع٘ تـُاّ ايٛقت  . -ثِ ْبشح يف ايتٓب ٘ٝايجاْ: ٞ
دسٜإ االضتؿشاب عٓد ايػو ايتكدٜس ٟبعٓٛإ :

إعتبار فعلية اليقني والشك :
ال زٜب ٚال اغهاٍ يف اغرتاط ؾعً ١ٝايٝكني ٚايػو يف دسٜإ
االضتؿشاب  ،ؾإ ايػو ٚؾعًٚ ١ٝدٛد ٙيف ايٓؿظ َك ٍّٛيـذسٜإ
االضتؿشاب نُا ضبل يف تعداد أزنإ االضتؿشاب َٚكٍَٛات٘ بـُعٓ٢
اْ٘ ًٜصّ سؿ ٍٛايػو بايؿعٌ يف باطٔ ايـُطتؿشب ٚتيتؿات٘ ايؿعًٞ
اىل ايػو ٚقٝاَ٘ يف ْؿط٘ سني تدسا ٤االضتؿشاب نُا ًٜصّ سؿٍٛ
ايٝكني بايؿعٌ سني تدسا ٤االضتؿشابٚ ،عً ٘ٝال ٜهؿ ٞايٝكني
ايتكدٜسٚ ٟال ايػو ايتكدٜس ٟبـُعٓ ٢اْ٘ ي ٛايتؿت اىل ساي٘ يهإ َتٝكٓاً
بـشدٚخ نرا أ ٚاْ٘ ي ٛايتؿت يـشاي٘ يهإ غاناً ببكاَ ٤ا تـٝكٍٓ٘ ضابكاً
ٚيهٓ٘ يف ٚاقع٘ غاؾٌ غري ًَتؿت .
ٜٚديٓا عً ٢اعتباز ؾعً ١ٝايٝكني ٚايػو يف دسٜإ االضتؿشاب :
ظٗٛز أخباز ٙطال تٓكض ايٝكني بايػوص يف ؾعًٝتُٗا ْٚ،كسٍب٘ بٓش:ٜٔٛ
ايتكسٜب األ َٔ : ٍٚدٗ ١ظٗٛز يؿع ٞايٝكني ٚايػو يف نُْٗٛا
َٛدٛد ٜٔيف باطٔ ايـُهًـ بٛدٛد ؾعً ،ٞنطا٥س ايعٓا ٜٔٚايـُأخٛذ٠
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يف أدي ١األسهاّ َٛ -قٛعاً أَ ٚتعًكاً يًشهِ ايـُٓؿٛف ؾٗٝا ،
نعٓٛإ االضتطاع ١ايـُأخٛذ َٛقٛعاً يف آٚ ١ٜدٛب ايـشر ٚعٓٛإ
()6

ايـُؤْ ١ايـُأخٛذ يف ديٌٝطايـدُظ بعد ايـُؤْ١ص

ؾإْٗا عٓأٜٚ

ظاٖس ٠عسؾاً يف ايٛدٛد ايؿعً ، ٞد ٕٚايٛدٛد ايتكدٜس ٟايؿسق. ٞ
ٚايتكسٜب ايجاْ :ٞاضتعٗاز ؾعً ١ٝايٝكني ٚايػو َٔ ذات أخباز
االضتؿشاب بًشاظ ظٗٛز قٛي٘:طال تٓكض ايٝكني بايػوص يف نْٗٛا
قك ١ٝسكٝكٜ ١ٝرتتب ؾٗٝا ايـُشُ ٍٛعًَٛ ٢قٛع٘ عً ٢تكدٜس ٚدٛدٙ
ٚتـشكك٘ ،ؾاذا تـشكل ايـُٛقٛع ؾعالً تستٍب عً ٘ٝايـشهِ :طال تٓكضص
نطا٥س قكاٜا ايتػسٜع ايـشكٝك ١ٝايٛازد ٠يف ايهتاب ٚايطٓٚ ١اييت ٜرتتب
ؾٗٝا ايـشهِ عًَٛ ٢قٛع٘ أٜ ٚستبط بـُتعًك٘ ايـُكدٍز ٚدٛدٚ ٙتـشكك٘،
َٚت ٢تـشكل ايـُٛقٛع أ ٚايـُتعًل بايؿعٌ تستٍب ايـشهِ ال َـشاي. ١
ٖٚرا ايتكسٜب ٜعين قؿٛز أدي ١االضتؿشاب ٚأخباز ٙعٔ تثبات سذ١ٝ
االضتؿشاب يف َٛازد ايػو ايتكدٜسٚ ٟعدّ تسساش تطالم أخباز. ٙ
ٚقد ْاقؼ بعض أدً ١ايعؿس(قد)ٙ

()7

يف ٖرا االضتدالٍ بأْ٘ ال

قؿٛز يف َكاّ اإلثبات  ،يتُاَ ١ٝاإلطالم ايًؿع ٞيف بعض أخباز
االضتؿشاب نؿشٝش ١شزاز:٠طٚال تٓكض ايٝكني بايػو ٚاْـُا تٓكك٘
()8

بٝكني آخسص

ؾاْ٘ ٜعين إٔ ايكاعد ٠ايـُكسٚب - ١يف ٖر ٙايؿشٝش١

ٚاَجاهلا  ٖٞ -عدّ ْكض ايٓكض بػري ايٝكني ٚ .عً ٘ٝيٝظ يؿعً ١ٝايػو
( )6آٍ عُسإ  + 97:ايٛضا : ٌ٥ز: 6ب َٔ 12ابٛاب َا جيب ؾ ٘ٝاخلُظ .
( )7عٛخ يف عًِ االؾ : ٍٛز. 212 : 6
( )8ايٛضا : ٌ٥ب َٔ 1ابٛاب ْٛاقض ايٛق : ٤ٛح. 1
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دخٌٌ يف ايتعبد االضتؿشاب ٞبٌ ايدخاي ١يعدّ (ايٝكني باْتكاض ايٝكني
ايطابل) ٚعٓد ايػو ايتكدٜس ٟال ٜكني باالْتكاض  ،ؾُٝهٔ دسٜإ
االضتؿشاب يف َٛازد ايػو ايتكدٜس. ٟ
ٜٚسد عً : ٘ٝاْ٘ ال قسٚ ١ٜٓاقش ١دً ١ٍٝعً ٢عدّ خؿٛؾ١ٝ
(ايػو) ايـُٓؿٛف ٚال عً ٢إ ايـُساد َٔ(ايػو) ( :عدّ ايٝكني) .
ؾٝأتَ ٞا تكدّ يف عح (ازنإ االضتؿشاب) َٔ االضتدالٍ عً ٢إٔ
ايـُساد َٔطايػوصايـُتهسز يف أخباز االضتؿشاب َٖ(ٛا يٝظ بٝكني)
ٚعًِ داشّ أعِ َٔ ايعٔ غري ايـُعترب  َٔٚايػو ايـُتطا ٟٚطسؾاٙ
 َٔٚايٚ ِٖٛاالستُاٍ ٚ ،يف ايػو ايتكدٜسٜ ٟه ٕٛاالْطإ غاؾالً
يٝظ ي٘ تٛد٘ ٚايتؿات ستٜ ٢ه ٕٛعٓدٜ ٙكني َـدايـ ْاقض أٜ ٚهٕٛ
عٓد ٙظٔ أ ٚغو أ ٚاستُاٍ َـدايـ  ،ؾٝدسز (ايػو ايتكدٜس )ٟقٗساً
عٔ ْؿٛف طال تٓكض ايٝكني بايػوص يعدّ تـشكل ايػو يف ايٓؿظ
ست ٢ال ٜٓكض ايٝكني ب٘  َٔٚ ،ايٛاقض دخاي ١ايػو يف تـشس ِٜايٓكض
ايـُٓؿٛف  ،ؾإ ظاٖس ايٓؿٛف َٛقٛع ١ٝطايػوص نـ طايٝكنيص
ٚإٔ يهٌ ٚاسدُ َُٓٗا دخاي ً١تاََٛٚ ١قٛع ً١ٝيتشسْ ِٜكض ايٝكني .
ٚبتعبري َـدتؿس :ال ٚدٛد سكٝك ٞيًػو ايتكدٜسَٚ ، ٟع٘ ٜـُتٓع
دس ٟاالضتؿشاب يف َٛازد ايػو ايتكدٜسَٚ . ٟع ايتٓصٍٍ ٚتطًِٝ
عدّ دد ٣ٚايتٛد ٘ٝايجاْْ – ٞكٜ : ٍٛهؿ ٞإلثبات اَتٓاع٘  :ايتٛد٘ٝ
األ : ٍٚأعين ظٗٛز يؿع ٞايٝكني ٚايػو يف ايٛدٛد ايؿعً ٞايكا ِ٥يف
باطٔ ايـُطتؿشَب  -بايهطس -نطا٥س ايعٓاٚ ٜٔٚاأليؿاظ ايـُأخٛذ ٠يف
أدي ١االسهاّ َٛ -قٛعاً أَ ٚتعًكاً يًشهِ ايـُٓؿٛف .
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ثِ ْاقؼ ايـُشكل ايـذً(ٌٝقد)ٙ

()9

ثاْٝاً بإٔ َٓاضبات ايـشهِ

ٚايـُٛقٛع ايـُؿٗ ١َٛعسؾاً تكتك ٞتيػاَ ٤دخً ١ٝؾعً ١ٝايػو يف سذ١ٝ
االضتؿشاب ،ألٕ َالى سذٝت٘ ( ٖٔٚايػو ٚق ٠ٛايٝكني) ٖٚ ،را
اي ٖٔٛال ٜـدتـ بؿسض ؾعً ١ٝايػو  ،بٌ اي ٖٔٛأغدٍ ٚأنجس ساٍ
ن ٕٛايػو تكدٜسٜاً  ،ؾٓٝعكد تطالم عسيف يًػو ٜػٌُ تـُاّ َٛازد
(عدّ ايٝكني باْتكاض ايٝكني ايطابل) .
ٜٚسدٍ ٖر ٙايـُٓاقػ: ١
أٚالً  :إ ٖر ٙايـُٓاقػ ١تطً( َ٘ٓ ِٝقد )ٙبعدّ تطالم (ايػو)
غاَالً يًػو ايتكدٜس ، ٟؾٓصع اىل تيتُاع قس ُ١ٜٓعسؾ ١ٝتكتك ٞاالطالم
ٚعُ ّٛايـشهِ :سسَْ ١كض ايٝكني بايػو -يًػو ايتكدٜس ،ٟيهٔ
ايػو ايتكدٜس ٟيٝظ بػو سكٝكٚ ، ً١ذيو يؿسض غؿً ١االْطإ يف
َٛازد ايػو ايتكدٜس ٟؾال غو ستٜٓ ٢كض ايٝكني ب٘ أ ٚال ٜٓكض،
ٚبعد االيتؿات ٚاْتؿا ٤ايػؿًٜ ١ؿبض ايػو ؾعًٝاً  -ال تكدٜسٜاً  -ست٢
ْعٍُِ سهِ سسَْ ١كض ايٝكني بايػو  -يًػو ايتكدٜس. ٟ
ٚثاْٝاً :اْ٘(قد )ٙذنس إٔ َالى سذ ١ٝاالضتؿشاب  ٖٔٚ( :ايػو
ٚق ٠ٛايٝكني) ْٚطأي٘ َٔ :أ ٜٔعًُتِ َالى ايـشهِ ؟ َع اْ٘ ال ضبٌٝ
يـُعسؾ ١ايـُالى طساً تال ايٓـٍ ايػسع ٞايؿادز َٔ ايـُعؿ. )(ّٛ
ٚي ٛشعُتِ إٔ قٛي٘( )يف بعض ايؿشاح :طألْو نٓت عً٢
ٜكني َٔ طٗازتو ثِ غههتص تعً ٌٌٝناغـ عٔ َالى (ق ٠ٛايٝكني
( )9عٛخ يف عًِ االؾ : ٍٛز. 212 : 6
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 ٖٔٚٚايػو) أ ٖٛ ٚبٝإ َتؿٌ بكٛي٘ :طؾًٝظ ٜٓبػ ٞيو إٔ تٓكض
ايٝكني بايػوص ايعاٖس يف االحيا ٤بـُالى ( ٖٔٚايػو ٚق ٠ٛايٝكني) .
قًٓا  :ايعاٖس إ ايـذًُ ١ايـُرنٛز ٠طنٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗازتو
ثِ غههتص بٝإ يؿػسٚ ٣تـُٗٝد يتطبٝل ايهرب ٣ايػسع ١ٝطؾًٝظ
ٜٓبػ ٞيو إٔ تٓكض ايٝكني بايػو أبداًص( )10بدي ٌٝضبل ايـذًُ ١األٚىل
ٚيـشٛم ايـذًُ ١االخريٚ ، ٠ي ٛناْت ايـذًُ ١األٚىل تعًٝالً يتأخست
عٔ بٝإ ايـشهِ ايـُٓؿٛف يف ايـذًُ ١االخري : ٠طال تٓكض ايٝكني
بايػوص نُا ٖ ٛايػايب ايـُتعازف ْعري ؾشٝش ١ابٔ بصٜع :طَا ٤ايب٦س
ٚاضع ال ٜؿطد ٙغ ... ٤ٞألٕ ي٘ َاد٠ص (. )11
اذٕ َالسع ١نًتا ايـذًُتني ايـُتؿًتني ال تؿٝد َالى سهِ سسَ١
ايٓكض ٚاْ٘ ( ٖٔٚايػو ٚقعؿ٘ ٚ ،ق ٠ٛايٝكني ٚتسهاَ٘) نُا تدع. ٞ
ٚثايجاً  :ي ٛؾسض اضتؿاد ٠نَ ٕٛالى تػسٜع طال تٓكض ايٝكني
بايػوص ٖ ٖٔٚ( ٛايػو ٚق ٠ٛايٝكني) َٔ أْ ٜٔعًِ اْ٘ تـُاّ ايـُالى
ايداع ٞيتػسٜع تـشس ِٜايٓكضٚ ،يعٌ ٖرا ايـُالى ايـُطتٓبط ٖ ٛبعض
ايـُالى ايٛاقع ٞايداع ٞيًتػسٜع ٚ ،يعٌ ثـُ ١أَسٌ آخس ٜٓكِ اىل ٖرا :
( ٖٔٚايػو ٚق ٠ٛايٝكني) َٚـذُٛعُٗا داع ٞتػسٜع ايتشس. ِٜ
ٚاحلاؾٌ إ (ايتكسٜب ايجاْ )ٞتاّ َتني ضً ِٝعٔ االغهاٍ ٖٛٚ ،
تضتعٗاز َٔ َـذُٛع ايـذًُ ١ايػسٜؿ: ١ط ال تٓكض ايٝكني بايػوص
(ٚايتكسٜب األ )ٍٚتضتعٗاز َٔ يؿعيت ايٝكني ٚايػو ايـُأخٛذتني قٝداً
( )10ايٛضا : ٌ٥ز :2ب َٔ 37ابٛاب ايٓذاضات  :ح. 1
( )11ايٛضا : ٌ٥ز :1ب َٔ 14ابٛاب ايـُا ٤ايـُطًل  :ح . 6
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يف ايٓٗ ٞايػسعَٚ ، ٞع ظٗٛز ايًؿعتني يف ؾعً ١ٝايػو ٚايٝكني ٚظٗٛز
ايـذًُ ١يف ايكك ١ٝايـشكٝك ١ٝال ُٜعتٓ ٢بإطالم يؿعيت ايٝكني ٚايػو،
ؾاْ٘ ال ٜـشسش تْعكاد ٖرا  -اإلطالم ايعاٖس بدٚاًٚ -اقعاً  َٔٚبدٚ
االَسٚ ،عً ٢ؾسض تْعكاد ٙؾعٗٛز ايًؿعتني ٚظاٖس ايـذًَُ ١اْع عٔ
بكا ٤ظٗٛز اإلطالم ،بٌ ٖ ٛسانِ عًَٚ ٘ٝص ٌٜي٘ .
اذٕ ال تغهاٍ يف دالي ١أخباز االضتؿشاب عً ٢اعتباز (ؾعً١ٝ
ايٝكني ٚايػو) يف تدسا ٤االضتؿشاب ٚ ،ال تغهاٍ يف عدّ نؿا١ٜ
(ايٝكني ايتكدٜس )ٟأ( ٚايػو ايتكدٜسُٖٚ ، )ٟا بـُعٓ : ٢اْ٘ ي ٛايتؿت
ايـُهًـ ٚمل ٜهٔ غاؾالً يهإ عٓدٜ ٙكني باحلدٚخ ا ٚاْ٘ ي ٛايتؿت ٚمل
ٜػؿٌ يهإ عٓد ٙغو يف بكاَ ٤ا تٝكٔ سدٚث٘ يهٓ٘ غاؾٌ غري ًَتؿت،
ٚعً ٢تكدٜس ايتؿات٘ يهإ َتٝكٓاً ٚغاناً .
ثِ تٕ غٝدٓا االْؿاز(ٟقد )ٙقد تغرتط (ؾعً ١ٝايػو) يف دسٜإ
االضتؿشاب ٚمل ٜرنس (ؾعً ١ٝايٝكني) َع٘ ،قاٍ(قد( :)ٙثِ ايـُعترب ٖٛ
ايػو ايؿعً ٞايـُٛدٛد ساٍ االيتؿات اي ،٘ٝأَا ي ٛمل ًٜتؿت ؾال
تضتؿشاب ...ؾايـُتٝكٔ يًشدخ اذا ايتؿت اىل ساي٘ يف ايالسل ؾػوٍ
()12

دس ٣االضتؿشاب يف سك٘)

ٖٚرا بـدالف ايـُشكل ايـدساضاْٞ

(قد )ٙؾاْ٘ اعتربُٖا َعاً ٚيعً٘ َساد غٝدٓا االععِ اٜكاًٚ ،قد قاٍ
ايـُشكل(قدٜ( :)13( )ٙعترب يف االضتؿشاب ؾعً ١ٝايػو ٚايٝكني  ،ؾال
تضتؿشاب َع ايػؿً ١يعدّ ايػو ؾعالً ٚي ٛؾسض اْ٘ ٜػو ي ٛايـتؿت ،
( )12ؾسا٥د االؾ - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطؿ. 321 : ٟٛ
( )13نؿا ١ٜاالؾَ ٍٛع ساغ ١ٝايـُػهٝين :ز. 308 : 2
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قسٚز ٠إٔ االضتؿشاب ٚظٝؿ ١ايػاى ٚال غو َع ايػؿً ١أؾالً).
ثِ تْـُٗا (قدُٖا) قد ؾسٍعا عً ٢اعتباز ايػو ايـؿعًٚ ٞعدّ نؿاٜـ١
ايتكدٜس ٟتؿسٜعاً ؾكٗٝاً َٖ ٛا اذا تٝكٔ ايـُهًـ اْ٘ قد أسدخ ثِ غؿٌ
عٓ٘ ٚؾًٚ ، ٢بعد تـُاّ ايؿالٚ ٠ؾساغ٘ َٓٗا ايتؿت اىل أْ٘ قد أسدخ
ٜكٓٝاً قبٌ ايؿال ٠ؾػوٍ يف اْ٘ تطٍٗس قبٌ ايؿال ٠ا ٚمل ٜتطٍٗس ٖٛٚ
ٜـشتٌُ تطٍٗس ٙقبٌ غسٚع٘ يف ايؿالٚ . ٠قد سهُا(قدُٖا) بؿش١
ؾالت٘ ٚعدّ ٚدٛب تعادتٗا تدسا ً٤يكاعد ٠ايؿساؽ يه ٕٛايـُٛزد
َـذسا ٙسٝح اْ٘ غو يف ؾش ١ؾالت٘ بعد ؾساغ٘ َٓٗا .
ٚال ٜـذس ٟاالضتؿشاب ايتكدٜسٖٓ ٟا  ٖٛٚ ،ايرٜ ٟه ٕٛغه٘
تكدٜسٜاًٚ ،ذيو ألْ٘ مل ٜهٔ عٓد ٙغو ؾعً ٞسني ايػسٚع يف ايؿال٠
يعدّ ايتؿات٘ٚ ،يرا ال ٜـُهٓ٘ إ ٜطتؿشب ايـشدخ ست ٢تبطٌ ؾالت٘
ايـُكرتْ ١بايـشدخ االضتؿشاب ،ٞبٌ ٜه ٕٛايـُٛزد َـذس ً٣يكاعد٠
ايؿساؽ خاؾ ١يـشؿ ٍٛايػو عٓد ٙيف ؾش ١ؾالت٘ بعد تـُاَٗا ٚؾساغ٘
َٓٗا ٚ ،ال أثس الضتؿشاب ايـشدخ ايرٜ ٟـذس ٜ٘بعد ايؿالٚ ٠سني
االيتؿات  ،يـشه ١َٛايكاعد ٠عً ٢االضتؿشاب ْ .عِ ي٘ أثس بًشاظ
ايعٌُ ايالسل بـُعٓ ٢اْ٘ بعد تـُاّ ايؿالٚ ٠سؿ ٍٛااليتؿات اىل
ايػو ٚاستُاٍ ؾعً٘ يًطٗاز ٠قبٌ ايؿالٜ - ٠طتؿشب ايـشدخ ٚال
تؿض َٓ٘ ايؿالَ ٠طتكبالً ٚال غريٖا َـُا َٖ ٛػسٚط بايطٗاز ٠ايـشدث١ٝ
تال اذا أسدخ طٗٛزاً ٜكٓٝاً .
ٖٚرا ايؿسع بـدالف َا ي ٛايتؿت قبٌ ايؿال ٠يـشاي٘ ٚغوٍ بايؿعٌ
يف بكا ٤سدث٘ ٚتضتؿشب٘ ثِ غؿٌ ٚؾً ٢ثِ تٓبٍ٘ بعد ؾالت٘ ٚغو يف
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ؾشتٗا ؾاُْٗا سهُا ببطالٕ ؾالت٘ يٛقٛعٗا َع ايـشدخ االضتؿشابٞ
ٚال تـذس ٟيف سك٘ قاعد ٠ايؿساؽ ايـُؿشٍش ١يؿالت٘ ٚ ،ال ٜٓؿع استُاٍ
ايطٗٛز قبٌ ايؿالٚ ٠ال ٜٓكض ايٝكني بايـشدخ اال ايٝكني بايطٗٛز .
ٖٚرإ ايؿسعإ تعسض هلُا األعالّ األٚاخس ٖٓا ٚيف بـشٛخ
قاعد ٠ايؿساؽ ٜٓٚ ،بػ ٞابتدا : ً٤االغاز ٠اىل خالف االعالّ يف قاعد٠
ايؿساؽ ٌٖ تـذس ٟيف َٛازد ايعًِ بايػؿًٚ ١استُاهلا َعاً ؟ اّ ٜـدتـ
دسٜاْٗا بـُٛازد ايػو ٚاستُاٍ ايػؿًٚ ١استُاٍ ايرنس ؟ ْٚالسغ
ايؿسعني سطب ٖرا ايـدالف ايـُبٓا: ٞ٥
األَ :ٍٚع ايبٓا ٤عًَ ٢ا تختاز ٙمجع َٔ ايؿكٗا َِٗٓ ٤أضتاذْا

()14

ايـُشكل (قدِٖ) ٚايتصَٛا بعدّ دسٜإ قاعد ٠ايؿساؽ يف َٛازد ايعًِ
بايػؿًٚ ١ايطٗ ٛعٔ ايـُػهٛى ساٍ ايعٌُ ،بـُعٓ ٢اختؿاف دسٜإ
ايكاعد ٠بؿٛز استُاٍ ايػؿًٚ ١استُاٍ ايرنس َعاً  ،ألْٗا قاعد ٠عكال١ٝ٥
ٚازد ٠ساٍ ايػو ٖٞٚ ،أَاز ٠غسعْٛ ١ٝع ١ٝناغؿ ١عٔ عدّ ٚقٛع
ايطٗٚ ٛايػؿًٚ ،١قد أَكاٖا ايػازع ايـُكدع .
ٚبٓا ً٤عً : ٘ٝال تـذس ٟقاعد ٠ايؿساؽ يف نال ايؿسعنيٚ ،ال تؿض
ايؿال ٠يؿسض ايعًِ بايػؿًٚ ١عدّ سدٚخ ايػو ايؿعً ٞعٓد ٙيف نْ٘ٛ
عً ٢طٗٛز سني ايدخ ٍٛيف ؾالت٘  ٖٛٚغسط َعترب يف ؾش ١ايؿال٠
قب ٌٝايدخ ٍٛؾٗٝا ٚ ،س٦ٓٝر ٜـذس ٟاضتؿشاب ايـشدخ يف ايؿسعني :
أ -ؾاْ٘ يف ايؿسع ايجاْ ٞغاى ؾعالً قبٌ ايؿال ٠يف بكا ٤سدث٘ ،يؿسض
( )14زادع َ :ؿباح االؾ : ٍٛز. 306 + 92 : 3
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ايتؿات٘ قبٌ ايدخ ٍٛيف ايؿال ٠اىل تستُاٍ بكا ٤سدث٘ ايـُتٝكٔ ضابكاً ،
ٚإ غؿٌ بعد٥ر ٚؾً -٢ؾَٗ ٛـشدخ اضتؿشاباً قبٌ ايدخ ٍٛيف
ايؿال ، ٠ؾٝشهِ ببطالْٗا ال ذلاي ١يؿكدٖا غسط ؾشتٗا  :ايطٗٛزَٔ ،
د ٕٚتٛقـ احلهِ عً ٢دسٜإ (االضتؿشاب ايتكدٜس )ٟقبٌ ايؿال،٠
ٜٚهؿ ٞؾ( ٘ٝاالضتؿشاب ايؿعً )ٞايـذاز ٟقبٌ دخٛي٘ يف ايؿالَ ٠ع
ؾسض عدّ دسٜإ قاعد ٠ايؿساؽ يًعًِ بػؿًت٘ .
بٚ -يف ايؿسع األٜ ٍٚطتؿشب ايـشدخ ايـُػهٛى بكاؤ ٙيـشني
ايؿالٜٚ ٠ه ٕٛاضتؿشاب٘ ؾعًٝاً عٓدَا ٜـذس ٜ٘عكٝب ايؿساؽ َٔ ايؿال٠
ٚساٍ االيتؿات اىل استُاٍ بكا ٘٥عً ٢ايـشدخ ايـُتٝكٔ ضابكاً  ،ؾاذا
اضتؿشب ايـشدخ تب ٍٔٝن ٕٛؾالت٘ ٚاقعَ ً١ع ايـشدخ االضتؿشابٞ
ٚيٝطت ٚاقعَ ١ع ايطٗٛز ايـُعترب يف ؾش ١ايؿال ٠بايـدرب ايؿشٝض :
()15

طال ؾال ٠اال بطٗٛزص

ؾٝشهِ ببطالٕ ايؿال ٠الْتؿا ٤غسط ايطٗٛز

ٚال تـذس ٟقاعد ٠ايؿساؽ يؿسض ايعًِ بايػؿً. ١
ٚبتكسٜبُ ثإُ َـدتؿس َ :ع ايبٓا ٤عً ٢ن ٕٛقاعد ٠ايؿساؽ عكال١ٝ٥
ٚازد ٠يف ساٍ ايػو ال تـذس ٟقاعد ٠ايؿساؽ يف ايؿسعني يًعًِ بػؿً١
ايـُؿً ٞقبٌ ؾالت٘ ٜٚ ،ـذس ٟاضتؿشاب ايـشدخ عٓد ايػو ايؿعًٞ
يف بكا ٤ايـشدخ ايـُتٝكٔ سدٚث٘ قبٌ ايؿال. ٠
ايجاَْ :ٞع ايبٓا ٤عًَ ٢ا اختاز ٙمجع آخس(قدِٖ) َِٗٓ -ايـُشكل
ايٓاٝ٥ين (ٚ ،)16يعً٘ االقسب نُا ضٝأت ٞيف َـشً٘  َٔ -إٔ قاعد ٠ايؿساؽ
( )15ايٛضا : ٌ٥ز  : 1ب َٔ 4ابٛاب ايٛق : ٤ٛح . 1
( )16زادع  :أدٛد ايتكسٜسات  :ز. 239 : 4
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قاعد ً٠غسع - ً١ٝأؾالً أ ٚأَاز ً٠تعبد - ١ٜال تـدتـ بـُٛازد استُاٍ
ايرنس ٚاستُاٍ ايػؿً ١سني ايعٌُ  ،بٌ تـذس ٟستَ ٢ع ايعًِ بايػؿً١
ٚايطٗٚ ٛعدّ االيتؿات ساٍ ايعٌُ  ،تـُطهاً بإطالم دي ٌٝقاعد٠
ايؿساؽ  -ايعاّ َٓ٘  :طنًُا غههت ؾَ ٘ٝـُا قد َك ٢ؾأَك٘ نُا
()17

ٖٛص

ٚايـداف :طنًُا غههت ؾ ٘ٝبعد َا تؿسؽ َٔ ؾالتو
()18

ؾاَضُ ٚال تعدص

 .ؾٝكع ايهالّ عٓد٥ر يف تَهإ تدسا ٤ايكاعد٠

يتؿشٝض ايؿال ٠يف ايؿسعني أ ٚعدّ تَهاْ٘ ؟ ٚ ،س٦ٓٝر ْك: ٍٛ
أَا ايؿسع االَ ٍٚع ايبٓا ٤عً ٢دسٜإ قاعد ٠ايؿساؽ يف َٛازد
ايعًِ بايػؿًٚ ١بعدّ االيتؿات ٚعٓد استُاي٘ اٜكاع ايطٗٛز -ؾُٝهٔ
ايتُطو بكاعد ٠ايؿساؽ يتؿشٝض ايؿال ٠ؾاْ٘ ٜػو يف ؾش ١ؾالت٘ بعد
تـُاَٗا ٚؾساغ٘ َٓٗا ٚتٕ تستٌُ عدّ تطٍٗس َٔ ٙايـشدخ قبٌ ايؿال،٠
ٖٚرا َـذس ٣قاعد ٠ايؿساؽ د ٕٚاالضتؿشاب ست ٢عً ٢ايكٍٛ
بـذسٜإ االضتؿشاب ايتكدٜسٚ ،ٟذيو ألٕ قاعد ٠ايؿساؽ سانُ ١عً٢
االضتؿشاب .
ٚاَا ايؿسع ايجاْ ٞؾٓؿؿٌ ؾ ٘ٝبني استُاٍ ايتطٗس قبٌ ايؿال٠
 ٚق ً٤ٛنإ أ ٚغطالً سطب سدث٘ٚ -بني ايٝكني بعدّ ايتطٍٗس :أ -أَا َع ايعًِ ايـذاشّ ٚايٝكني بعدّ تتٝإ ايطٗٛز يؿالت٘ بعد
اضتؿشاب٘ ايـشدخ قب ٌٝايػؿً ١ايطابك ١عً ٢دخٛي٘ يف ايؿال- ٠
ؾٝشهِ بؿطاد ؾالت٘ ايـُاق ١ٝيؿكداْٗا غسط ايطٗٛز ايـُعترب يف ؾش١
()17ايٛضا : ٌ٥ز :5ب َٔ 23ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايؿال: ٠ح.3
()18ايٛضا : ٌ٥ز : 5ب َٔ 27ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايؿال: ٠ح. 2
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ايؿالٖٚ ،٠را َٔ (االضتؿشاب ايؿعً )ٞال ايتكدٜس ، ٟيؿسض نٕٛ
ايـُهًـ ًَتؿتاً ؾعالً قبٌ ايؿالٚ ٠قد تضتؿشب سدث٘ ثِ غؿٌ ٚؾً٢
ؾٝشهِ بؿطاد ؾالت٘ يؿكدٖا غسط ايطٗٛز سٝح ٜعًِ ايـُؿً ٞس٦ٓٝر
بٛقٛع ؾالت٘ َع ايـشدخ ايـُطتؿشب بايؿعٌ .
ٚال ٜـُهٔ ايـشهِ بؿش ١ؾالت٘ تـُطهاً بعُ ّٛأدي ١قاعد ٠ايؿساؽ
يعٗٛزٖا يف دسٜاْٗا عٓد سؿ ٍٛايػو ٚسدٚث٘ بعد ايؿساؽ َٔ ايعٌُ
ٚبعد َك ٞايعٌُ ايـُػهٛى ؾٖٓٚ ، ٘ٝا ايعٌُ َػهٛى ؾ ٘ٝقبٌ ايعٌُ
ٚيرا ال ٜهَ ٕٛـذس ً٣يًكاعد ٠الْتؿاَٛ ٤قٛعٗا  :ايػو بعد ايؿساؽ
َٚك ٞايعٌُ ايـُػهٛى ؾ ،٘ٝؾاْ٘ قد غو يف طٗٛز ٙقبٌ ايدخ ٍٛيف
ايؿالٚ ٠اضتؿشب سدث٘ ثِ غؿٌ ٚؾً ٢ؾػو يف ؾش ١ؾالت٘ ألدٌ
ذاى ايػو ايطابل َع ايعًِ بعدّ تطٍٗس ٙقبٌ ايؿالٚ ، ٠ب٘ ٜتكض عدّ
دس ٟقاعد ٠ايؿساؽ الْتؿاَٛ ٤قٛعٗا ٚ ،دس ٟاضتؿشاب ايـشدخ .
بٚ -اَا َع استُاٍ ايتٛق ٞبعد استُاي٘ بكا ٤احلدخ ايـُتٝكٔ
ضابكاً ؾُٝهٔ ايـشهِ بؿش ١ؾالت٘ تدسا ً٤يكاعد ٠ايؿساؽ ،ؾٝبين
ايـُهًـ عً ٢ن ٕٛؾالت٘ ؾشٝشٚ ١تٕ غو بعد تـُاّ ؾالت٘ اْٗا
َكت َع ايطٗٛز ا َٔ ٚدٚ ، ْ٘ٚال ْٓعس اىل غه٘ قبٌ ايؿال ٠بٌ ْٓعس
اىل ايػو يف ؾش ١ؾالت٘ بعد تـُاَٗا َٔ دٗ ١ايػو ٚاستُاٍ عدّ
طٗٛز ٙهلا ؾتذس ٟقاعد ٠ايؿساؽ غسعاً ٜٚـشهِ باَكا ٤ايؿال ٠نُا ٖٞ
يهٔ البد َٔ ايتطٗس يًؿًٛات ايـُكبً ١نُا ال ٜـدؿ. ٢
ثِ ْبشح يف ايتٓب ٘ٝايجايح :
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كفاية اليقني التعبدي :
ال زٜب يف َك( ١ٍَٝٛايٝكني ايطابل بايـشدٚخ) (ٚايػو يف بكاَ ٤ا
تٝكٓ٘) يـذسٜإ االضتؿشاب ٚ ،ايٝكني قد ٜهٚ ٕٛدداْٝاً ٚ ،قد ٜهٕٛ
تعبدٜاً نإٔ تك ّٛأَاز ٌ٠غسعَ ١ٝعترب ٠عً ٢ايـشهِ ايٛاقع َٔ ٞدٕٚ
سؿٜ ٍٛكني ٚدداْ ٞبـُؤد ٣االَاز ، ٠ؾٝه ٕٛايٝكني ب٘ تعبداً باألَاز٠
ايـُعترب ٠غسعاً  ،ؾاذا غههٓا يف بكاَ ٤ا تٝكٍٓا ٙتعبٍداً باألَازٜ ٌٖ ٠ـذسٟ
االضتؿشاب ٜ ٌٖٚتشكل َكٍَٛا االضتؿشاب ؟
قد ٜكاٍ :ظاٖس طايٝكنيص يف أخباز تـشسْ ِٜكض ايٝكني بايػو ٖٛ
ايٝكني ايٛدداْ - ٞايؿؿ ١ايـُشهُ ١ايـشاؾً ١يف ايٓؿظ أسٝاْاً ٚ -أَا
ايٝكني ايتعبد ٟؾًٝظ بٝكني سكٝكٚ ، ً١ألدً٘ ال تغهاٍ يف دسٜإ
االضتؿشاب ؾُٝا اذا ناْت ايـشاي ١ايطابك ١ايـُساد اضتؿشابٗا َتٝكٓ١
ايجبٛت بايٝكني ايؿعًٚ ٞايكطع ايباطين ايٛدداْ ٞثِ غو يف بكاَ ٤ا
تٝكٍٓ٘ ؾكد تٛؾٍس َكٍَٛا االضتؿشاب ٖٚ ،را ٖ ٛايكدز ايـُتٝكٔ َٔ أخباز
االضتؿشاب  :طال تٓكض ايٝكني بايػوص ٚ .يف قٜ : ٙ٤ٛـشتاز تعُِٝ
ايٝكني يًٝكني ايتعبد ٟايٓاغ َٔ ٤٢قٝاّ االَاز ٠ايـُعترب ٠عً ٢سدٚخ
غ ٤ٞاىل ديٚ ٌٝاقض ٚقسَ ١ٜٓعتربٚ ، ٠يرا ٚقع االغهاٍ ؾُٝا يٛ
ناْت ايـشاي ١ايطابك ١ايـُساد اضتؿشابٗا َـشسش ٠بايٝكني ايتعبد : ٟتَا
بدالي ١ايطسٜل (ٚاالَاز ٠ايـُعترب )٠أ ٚبدالي( ١االؾٌ ايػسع ٞايعًُ)ٞ
ؾاْ٘ َع قٝاّ االَاز ٠عً ٢سهِ غسعٚ ٞاقع ٞال ٜكني ٚدداْٞ
بـشدٚثَ٘ٚ ،ع٘ ٜػهٌ تدسا ٤االضتؿشاب ست ٢ي ٛغو السكاً يف بكاٙ٤
ٚذيو إلختالٍ زنٔ َك ٍّٛيالضتؿشاب ( ٖٛٚايٝكني بايـشدٚخ) .
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يهٔ ٜـُهٔ دع ٣ٛتٛؾٍس عٓؿس (ايٝكني بايـشدٚخ) بٝكني تعبدٟ
يكس ١ٜٓقطعْٛ ١ٝقشٗا السكاً ٚ ،عًٜ ٘ٝـذس ٟاالضتؿشاب بـُعٓ ٢ايبٓا٤
عُالً يف شَإ ايػو عً ٢بكاَ ٤ا أسسش سدٚث٘ بايتعبد ايػسع. ٞ
ٚبتعبري ثإُ ٜ :ـُهٔ َٓع دسٜإ االضتؿشاب َٔ دٗ ١اْتؿا ٤غسط
(ايٝكني بايـشدٚخ) ٚظاٖس أخباز االضتؿشاب تغرتاطَ٘ ،ع إٔ ايـشهِ
ايٛاقع ٞاير ٟأدٍت٘ األَاز ٠ايـُعترب ٠ال ٜـشؿٌ أ ٚال ٜتٛيد َٓ٘ ٜكني
بـُؤدا ٙستٜ ٢ـذس ٟاضتؿشاب٘ عٓد ايػو يف بكا ، ٘٥بٌ تْ٘ َع اْتؿا٤
(ايٝكني بايـشدٚخ) ًٜصّ اْتؿا(٤ايػو ايؿعً ٞيف ايبكا )٤أٜكاً بًشاظ
عدّ تٝكٍٓ٘ باطٓاً بـشدٚخ غ ٤ٞستٜ ٢ػو يف بكا ، ٘٥تذ ايػو تابع
يًٝكني بايـشدٚخ َٚرتتب عًٚ ، ٘ٝاذا مل ٜهٔ عٓدٜ ٙكني بايـشدٚخ
ؾال غو ي٘ يف ايبكا ٤تذ اْ٘ ٜػو يف بكا ٤ا ٟغ ٧ٝس٦ٓٝر ؟ْ .عِ ٖٛ
ٜػو عً ٢تكدٜس سدٚخ ايٝكني عٓدٚ ٙال ٜـذسَ ٟع٘ االضتؿشاب .
ٚالبد َٔ ايتهًِ يف َكاَني ْ :تهًِ بدٚاً ؾُٝا ي ٛنإ ثبٛت ايـشاي١
ايطابك ١بطسٜل االَاز ٠ايـُعتربْٚ ، ٠تهًِ ثاْٝاً ؾُٝا اذا ثبتت ايـشاي١
ايطابك ١باألؾٌ ايعًُْٚ ،ٞبدأ ايهالّ يف ايـُكاّ اال ٍٚببشح :

ثبوت الـحالة السابقة باألمارة الـمعتربة :
ٖٓٚا ْـذٝب عٔ ضؤاٍ  ٌٖ :ايطسم ٚاألَازات ايتعبد ١ٜتكّٛ
َكاّ ايٝكني ايـُأخٛذ َٛقٛعاً يف دي ٌٝاالضتؿشاب  ،يٝه ٕٛايـُشسش
ثبٛت٘ تعبداً نايـُتٝكٔ ٚدداْاً بـشدٚث٘ يف دسٜإ االضتؿشاب عٓد
ايػو ايالسل ببكا ٘٥؟ .
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ٚبتعبري آخس ٜ ٌٖ :ـذس ٟاالضتؿشاب ؾُٝا ي ٛسؿٌ عٓد
ايـُهًـ ٜكني ؾعً ٞبـشدٚخ غٚ ٤ٞنإ ْاغ٦اً َٔ قٝاّ أَازَ ٠عترب٠
عً ٢سدٚخ غ، ٤ٞنُا ي ٛقاَت عٓد ايـُهًـ االَاز ٠ايـُعترب - ٠خرب
ايجك - ١عً ٢سهِ ٚدٛب ؾال ٠ايـذُع ١ساٍ ايـشكٛز ٚغو يف بكا٤
ايٛدٛب اىل عؿس ايػٝب ،١أ ٚقاَت ايب ١ٓٝايـُعترب ٠عًَٛ ٢قٛع ذٟ
أثس غسع - ٞتطٗري ثٛب٘ ايـُساد يبط٘ يف ؾالت٘ٚ -غو يف بكا٤
ايـُٛقٛع يف شَإ السل  ،ؾٓك: ٍٛ
أ -اَا َع ايبٓا ٤عً ٢قٝاّ االَاز ٠ايـُعترب ٠غسعاً َكاّ ايكطع
ايـُٛقٛع ٞايؿؿيت  -بـُا ٖ ٛؾؿْ ١ؿطاْ -١ٝبصعِ أْ٘ َكتك ٢ديٌٝ
اعتباز االَاز ٠غسعاً  -ؾال زٜب ٚال اغهاٍ يف دسٜإ االضتؿشاب َع
ايٝكني ايتعبد ٟبايـشدٚخ ٚايػو السكاً ببكا ٘٥ؾٝذ ٧ٝايٓٗ ٞايػسع: ٞ
طال تٓكض ايٝكني بايػوص ؾإ ايٝكني  -بـُا ٖ ٛؾؿْ ١ؿطاَْ -١ٝأخٛذ
يف ايٓـ ايػسعَٛ ٞقٛعاً يـشسَ ١ايٓكض ٚدسٜإ االضتؿشاب ،
ؾتك ّٛاالَاز ٠ايـُعترب ٠غسعاً عً ٢سدٚخ غَ ٤ٞكاّ ايٝكني
ايـُٛقٛعٜٚ ٞـذس ٟاالضتؿشاب بٗرا ايًشاظ ٚاالعتباز .
يهٔ اضتؿاد ٠قٝاّ االَازَ ٠كاّ ايكطع ايـُٛقٛع - ٞبـُا ٖ ٛؾؿ١
ْؿطاْٚ -١ٝؾُٗ٘ َٔ دي ٌٝاعتباز االَازٖ -٠را َػهٌ بٌ َـُٓٛع ٚقد
أٚقشٓا ٙيف بـشٛخ ايكطع .
بْ -عِ قد سككٓا يف عٛخ ايكطع تَهإ قٝاّ االَازَ ٠كاّ ايكطع
ايـُٛقٛع ٞايـُأخٛذ بٓش ٛايطسٜك ،١ٝؾإ َكتك ٢قسَٓ ١ٜٓاضب ١ايـشهِ
ٚايـُٛقٛع ن ٕٛايٝكني َأخٛذاً يف اخباز طال تٓكض ايٝكني بايػوص
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بـُا ٖ ٛطسٜل ناغـ عٔ َتعًك٘  :ايـُتٝكٔ  -ال بـُا ٖ ٛؾؿْ ١ؿطاْ-١ٝ
ؾإ َؿاد أخباز االضتؿشاب ٖ ٛايتعبٍد ببكا ٤ايٝكني بٓا ً٤عًُٝاً ٚسسَ١
ْكك٘ عُالً ٚضًٛناً َٚ ،ع٘ البد َٔ تٛضع ١دا٥س ٠ايٝكني يف اخباز
ايٓكض ٚعُ َ٘ٛيًٝكني ايٛدداْٚ ٞايٝكني ايتعبد ٟايٓاغ َٔ ٤٢األَاز٠
ايـُعتربٚ . ٠عً : ٘ٝؾتك ّٛاالَاز ٠ايـُعترب ٠ايهاغؿ ١عٔ سدٚخ غ٤ٞ
َكاّ ايٝكني ايٛدداْ ٞبـشدٚخ غَ ٖٛٚ ٤ٞأخٛذ يف َٛقٛع سهِ
سسَ ١ايٓكض -بـُا ٖ ٛطسٜل ناغـ عٔ ايـُتٝكٔ ؾٝشسّ ايٓكض ًٜٚصّ
ايبٓا ٤عُالً عً ٢طبل َا تٝكٍٔ سدٚث٘ تعبداً باألَاز ٠ايـُعترب ٠يكٝاَٗا
َكاّ ايكطع ايـُٛقٛع ٞسطب ايؿسض ٚ .قد ضبل يف بـشٛخ ايكطع:
االضتدالٍ عً ٢قٝاّ االَاز ٠ايـُعترب ٠غسعاً َكاّ ايكطع ايـُٛقٛعٞ
بٓش ٛايطسٜك ١ٝتضتؿاد َٔ ً٠ايطري ايعكالٚ ٞ٥تزتهاشاتِٗ ٚدس ِٜٗعُالً
ايـُُك ٢غسعاً َ ٖٛٚطتكس عً ٢االخر بأَازت ٞخرب ايجكٚ ١ظاٖس
ايهالّ َع تيػا ٤تستُاٍ َـدايؿَ ١ؤداُٖا يًٛاقع ٚنأْ٘ قطع ٜٚكني .
دـْ -عِ عًَ ٢طًو ايـُشكل اخلساضاْ(ٞقد َٔ)ٙن ٕٛايـُذعٍٛ
يف باب ايطسم ٚاالَازات ايـُعترب ٖٛ - ٠ايتٓذٝص عٓد َؿادؾتٗا ايٛاقع
ٚايتعرٜس عٓد َـدايؿتٗا ايٛاقع ٜػهٌ االَس ؾُٝا اذا نإ ايـُطتؿشب
ثابتاً بأَاز ٠ناغؿٚ ١طسٜل ظين َعترب  ،ؾإ قٝاّ االَاز ٠ايعٓ ١ٝايـُعترب٠
عً ٢ثبٛت غٜ ٤ٞؿٝد تٓذٍص ايٛاقع عً ٢ؾسض َؿادؾت٘ ا ٚايـُعرز١ٜ
عً ٢ؾسض َـدايؿ ١ايٛاقع ٚ ،ال ٜٛدب قٝاّ االَاز ٠عً ٢غ: ٤ٞ
سؿ ٍٛايٝكني بـُؤداٖا َ ،ع إ ايٝكني البد َٓ٘ الْ٘ دعٌ يف األخباز
ايـُعؿَٛ ١َٝٛقٛع ايتعبٍد االضتؿشابٚ ٞنأْ٘ قاٍ( :ايٝكني ال تٓكك٘
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بايػو) ٚنٝـ ٜـذس ٟاالضتؿشاب س٦ٓٝر ٚال ٜكني ؟ ٚايـُؿسٚض اْ٘
ال ٜرتتب عً ٢قٝاّ االَاز ٠عً ٢غ ٤ٞتال ايتٓذٝص ٚايتعرٜس .
ٚعً -:٘ٝعًَ ٢طًو ايـُٓذصٚ ١ٜايـُعرز - ١ٜؾسؾع ايٝد عٔ َؤد٣
االَاز -٠ايهاغؿ ١عٔ ثبٛت غ ٤ٞيف شَإُ  -ساٍ عسٚض ايػو يف
بكاَ ٤ا قاَت االَاز ٠عً ٢سدٚث٘ ال ٜهَ ٕٛؿدام (ْكض ايٝكني
بايػو) يتأت ٞأخباز االضتؿشاب ٚتـُٓع عٓ٘ ٚتـشسٍَ٘ .
بُٓٝا عً ٢ايـُطًو ايـُدتاز يف ؾِٗ َؿاد دي ٌٝاعتباز االَاز٠
ٚغسعٝتٗا  -أعين دعًٗا عًْ ٢ـش ٛايطسٜكٚ - ١ٝتٕ أَهٔ االغهاٍ بأْ٘
ال ٜكني بايـشهِ إلستُاٍ َـدايؿَ ١ؤد ٣االَازَ ٠ع ايٛاقع ايتػسٜعٞ
ايـُشؿٛظ يف ايًٛح بٌ ٚال غو يف ايبكا ٤نُا ضبل تكسٜب٘ يف بد ٚايتٓب٘ٝ
تال اْ٘ ٜـُهٓٓا دؾع االغهاٍ عً ٢ؾُٗٓا ٚإٔ ايـُذع ٍٛيف باب ايطسم
ٚاالَازات ٖ ٛايطسٜكٚ ١ٝايهاغؿٚ ١ٝاالسساش ايتعبد(ٚ ٟدعٌ َا يٝظ
بعًِ عًُاً) ٚتٓص ٌٜاالَاز ٠ايعَٓٓ ١ٝصي ١ايعًِ تعبداً ،ؾإ عُد ٠ايديٌٝ
عً ٢سذ ١ٝاالَازات ايـُعترب ٠غسعاً ٖ ٛايطري ايعكال ٞ٥ايـُُك٢
غسعاًٚ ،سٝح إٔ ضريِٖ  ِٖٚ -عكال -٤عً ٢األخر بـدرب ايجك١
ٚظاٖس يؿع٘ ال ٜـُهٔ إٔ ٜه ٕٛدصاؾاً َٔ غري ؾا٥دٚ ُ٠سهُ،ُ١
ٚظاٖسِٖ اعتباز االَازتني َؤدٍٜتني يًعًِ ايعاد ٟبـُؤادُٖا ٚ ،يرا
تساِٖ َتباْني عً ٢األخر بـدرب ايجكٚ ١ظاٖس أيؿاظ٘ ٚتعتباز َؿاد
األَازتني عًُاً َٚعاًَتُٗا َعاًَ ١ايعًِ بايـُؤد ، ٣ؾترتتب آثاز ايعًِ
عًَ ٢ؤد ٣األَازتني  ،ؾإ قٛي٘ ( )يف ايسٚا ١ٜايؿشٝش:)19(١طؾُا
( )19ايٛضا : ٌ٥ز  : 18ب َٔ 11ابٛاب ؾؿات ايكاق : ٞح . 4
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أدٍٜا عٍٓ ٞؾعٍٜٓ ٞؤدٜإص ظاٖس يف ن ٕٛخرب ايجك ١عًُاً تعبداً ٚنأْ٘ مسع
ايـدرب َٔ االَاّ ايـُعؿ ،)(ّٛؾال بد إ ترتتب مجٝع آثاز ايعًِ
عًَ ٢ا ٖ ٛعًِ تعبداً .
ٖٚرا ايؿِٗ ًَت ِ٦دداً َع اإلزتهاش ايعسيف ايعكال ٞ٥ايـُُك٢
غسعاً بٌ ٚايـذس ٟايعكال ٞ٥عً ٢ايبٓا ٤اإلزتهاشٚ ٟايطًٛى ايعًُٞ
عً ٢طبل ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابكٚ ١تكد ِٜايٝكني ٚاإلعساض عٔ ايػو
ٚدا٤ت االخباز ايـُعؿ ١َٝٛايٓاٖ ١ٝعٔ ْكض ايٝكني بايػو تَكاً٤
يًتباْٚ ٞاالزتهاشٖٚ ،را ٜعين  :إ ايػازع ايـُكدع بإَكا ٙ٤األَاز٠
ٚتػسٜع٘ ايعٌُ عً ٢طبكٗا قد دعًٗا عًُاً َـشسشاً يًٛاقع نُا ٖ ٞعًٌِ
بايطري ايعكالٚ ٞ٥االزتهاش ايرٖين ايعكال ،ٞ٥ؾٝهَ ٕٛؤداٖا َٔ
َؿادٜل (ايعًِ ٚايٝكني ايتعبد ٟاالعتبازَٓ )ٟكُاً اىل َؿدام (ايعًِ
ايٛدداْ ٞايكطع )ٞؾٝؿري يًعًِ َؿداقإ  :ايعًِ ٚايٝكني ايٛدداْ،ٞ
ٚايعًِ ايـُذع ٍٛايتعبدٜ ،ٟرتتب عًُٗٝا َعاً آثاز ايٝكني ايٛاقع،١ٝ
ٚنُا ٜرتتب االثس ايٛاقع ٞيًػ - ٤ٞأ ٟأثس ُنإ  -عٓد ايٝكني ب٘ ٚدداْاً
نريو ٜرتتب االثس ايٛاقع ٞيًػ - ٤ٞأ ٟأثس ُنإ  -عٓد قٝاّ االَاز٠
عً َٔ ، ٘ٝد ٕٚاختؿاف باألثس ٜٔايعكًٝني  :ايتٓذٍص ٚايـتعرٍٜس .
ٚعًٜ : ٘ٝه ٕٛايـُهًـ  -بعد قٝاّ االَاز ٠عً ٢غَ - ٤ٞـشسشاً
َٚطتهػؿاً يـشدٚخ ايػٚ ٤ٞعايـُاً ب٘ تعبٍداً ؾٝتعبٍد ببكا ٘٥تضتؿشاباً،
ٚذيو ألٕ أخباز االضتؿشاب طال تٓكض ايٝكني بايػوصطؾًُٝض
عًٜ ٢ك٘ٓٝص قد أخر ؾٗٝا ايٝكني َٛقٛعاً َأَٛزاً بايـُك ٞعًٚ ٘ٝبعدّ
ْكك٘ ٚ،يٛسغ ايٝكني ؾُٗٝا بـُا ٖ ٛطسٜل ناغـ عٔ ايٛاقع َٚـشسش
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ي٘ -ال بـُا ٖ ٛؾؿْ ١ؿطاَْ ١ٝـشهُ -١ؾٝه ٕٛاالَس بايـُك ٞعً ٢ايٝكني
ٚايٓٗ ٞعٔ ْكك٘ بايػو بـُا ٖ ٛطسٜل ال بـُا ٖ ٛؾؿْ ١ؿطاْ ١ٝخاؾ.١
ٚقد سككٓا يف عٛخ ايكطع  :قٝاّ االَاز ٠ايـُعتربَ ٠كاّ ايكطع ايـُأخٛذ
يف ايـُٛقٛع بـُا ٖ ٛطسٜل ناغـ ال بـُا ٖٚ ٛؾـ ْؿطاَْ ٞـشهِ .
ٚعًٜ ٘ٝؿض قٝاّ االَاز ٠ايـُعترب ٠ايهاغؿ ١عٔ سدٚخ غَ ٤ٞكاّ
ايٝكني ايٛدداْٜٚ ٞؿض دسٜإ االضتؿشاب يف ايـُٛازد اييت ثبت
ايـشهِ ا ٚايـُٛقٛع ؾٗٝا َٓهػؿاً بأَازَ ٠عتربٚ ٠ناغـ َػسٚع ثِ
غو ايـُهًـ يف بكاَ ٤ا تٝكٍٓ٘ تعبداً ٚاضتهػؿ٘ َٔ األَاز ٠ايـُعترب٠
غسعاً ٖٚ .را تكسٜب ؾشٝض ٜبتين عً ٢ايـُطًو ايكٚ ِٜٛال اغهاٍ،
ٜٚـُهٔ تكٜٛت٘ بٓؿٍني ؾشٝشني :
األ : ٍٚبعض أخباز االضتؿشاب طٚال تٓكض ايٝكني ابداً بايػو
()20

ٚاْـُا تٓكك٘ بٝكني آخسص

ؾإ ايـُساد َٔ طٜكني آخسص أعِ َٔ

ايٝكني ايٛدداْٚ ٞايتعبد ،ٟيٛقٛح اْتكاض ايٝكني ايٛدداْ ٞبػ٤ٞ
بٝكني تعبد ٟبـدالؾ٘ ،نُا ي ٛتٝكٓت َٔ طٗاز ٠ثٛب ٞيـُباغست ٞغطً٘
ثِ قاَت ب ١ٍٓٝعً ٢تٓذٍط٘  ،ؾإ ٜكني ايطٗازٜٓ ٠تكض بٝكني تٓذٍط٘ تعبداً
بايبٓ ١ٝايعادي ١ا ٚبـدرب ايجكٚ ،١ال اغهاٍ ٚال خالف يف ٚدٛب ادتٓاب
ايجٛب بعد قٝاّ االَاز ٠عً ٢تٓذٍط٘ ٚيـُا ؾض غسعاً َٔ قٝاّ االَاز٠
ايـُعتربَ ٠كاّ ايٝكني ايٓاقض السكاً طٚاْـُا تٓكك٘ بٝكني آخسص
ؾالبد ٚإٔ ٜؿض قٝاّ االَاز ٠ايـُعتربَ ٠كاّ ايٝكني ايٛدداْ ٞبايـشدٚخ
طال تٓكض ايٝكني بايػوص ٚضـ ٍس ذيو يف ايـُٛزد ٖٛ : ٜٔنـ ٕٛاالَاز٠
( )20ايٛضا: ٌ٥ز : 1ب َٔ 1ابٛاب ْٛاقض ايٛق : ٤ٛح . 1
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ايـُعتربٜ ٠كٓٝاً تعبدٜاً ٜكَ ّٛكاّ ايٝكني ايٛدداْ ٞايكا ِ٥يف ايٓؿظ .
ايجاَْ :ٞا زٚا ٙايػٝدإ ايهًٝين ٚايطٛض(ٞقدُٖا)

()21

بطٓدُٖا

ايؿشٝض ٚقد تكُٔ ايطؤاٍ  :ايسدٌ ٜه ٕٛيف داز ، ٙثِ ٜػٝب عٓٗا
ثالثني ضٜٓٚ ١دع ؾٗٝا عٝاي٘  ،ثِ ٜأتٓٝا ٖالن٘ ٚحنٔ ال ْدزَ ٟا أسدخ
يف دازٚ ٙال ْدزَ ٟا أسدخ ي٘ َٔ ايٛيد  ،تال أْا ال ْعًِ أْ٘ أسدخ يف
داز ٙغ٦ٝاً ٚال سدخ ي٘ ٚيدٚ ،ال تكطٍِ ٖر ٙايداز عًٚ ٢زثت٘ اير ٜٔتسى
يف ايداز ستٜ ٢ػٗد غاٖدا عدٍ إٔ ٖر ٙايداز داز ؾالٕ بٔ ؾالٕ َات
ٚتسنٗا َرياثاً بني ؾالٕ ٚؾالٕ  ،أْ َٚػٗد عًٖ ٢را ؟ قاٍ  :طْعِص .
ٚتكسٜب االضتدالٍ ب٘  :إ ق ٍٛايسا ٟٚايطاٜ ٌ٥تكُٔ ايٝكني
ايطابل بـًُو تْطإ يداز ٙاييت حتت ٜد ٙثِ غاب عٔ دازٚ ٙتسنٗا ثِ
سؿٌ ايػو يف بكاًَ ٤ه ١ٝدازٚ(ٙال ْدزَ ٟا أسدخ يف دازٌٖ )ٙ
باعٗا أٖٚ ٚبٗا اّ ال (تال اْا مل ْعًِ اْ٘ اسدخ يف داز ٙغ٦ٝاً) ثِ ضأٍ :
(أْ َٚػٗد عًٖ ٢را؟)أْ ٌٖ ٟػٗد عًًَ ٢و ؾالٕ دازٚ ٙتسنٗا َرياثاً
ٚقد أداب ( )باإلٜـذاب طْعِص  ٖٛٚ ،اعتُاد عً ٢اضتؿشاب
بكاًَ ٤ه٘ سٝح نإ ايػاٖد عًٜ ٢كنيُ َٔ ًَهٝت٘ بايٝد ٚايطًطٖٓٞٚ ١
أَاز ٠غسعٚ - ١ٝيٝظ ٜكٚ ٘ٓٝدداْٝاً ،بٌ ٖٜ ٛكني بايتعبد االضتؿشابٞ
َع عدّ عًُ٘ باْتكاض ٜك ٘ٓٝايطابل(ال ٜعًِ ٚال ٜدز )ٟؾانتؿ ٢ايػسع
بايٝكني ايتعبدٚ ٟمل ٜـُٓع َٔ ايػٗاد ٠تعتُاداً عً ٢ايٝكني ايتعبدٟ
ايٓاغ َٔ ٧قاعد ٠ايٝد َع عدّ ايعًِ باْتكاقٗا بـدالؾٗا .
ٚاحلاؾٌ عً ٢ايـُطًو ايـُدتاز:ايطسٜكٚ ١ٝايهاغؿ ١ٝيف االَاز-٠
( )21ايٛضا : ٌ٥ز  : 18ب َٔ 17ابٛاب ايػٗادات  :ح . 2
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ال اغهاٍ َعتكداً بعاٖس خرب ٜٔؾشٝشني ٜؤدٜإ تَهإ ايتعبد بايٝكني
ايـشاؾٌ َٔ أَازُ ٠غسع. ُ١ٝ
ٚاالغهاٍ قا ِ٥يف دسٜإ االضتؿشاب عًَ ٢طًو ايـُٓذٍص١ٜ
ٚايـُعرٍز ١ٜؾاْ٘ اذا نإ ايـُذع ٍٛيف باب ايطسم ٚاألَازات ٖٞ
ايـُٓذٍص ١ٜعٓد اإلؾابٚ ١ايـُعرٍز ١ٜعٓد ايـدطأ نُا َٖ ٛطًو ايـُشكل
ايـدساضاْ( ٞقد )ٙؾاْ٘ ٜكاٍ :ال َـذاٍ يالضتؿشاب ،ألٕ قٝاّ االَاز٠
عً ٢ثبٛت غ ٤ٞال ٜـشكل ايٝكني ايٛاقع ٞايٛدداْٚ ٞال ايٝكني ايتعبدٟ
بايـشهِ ا ٚبايـُٛقٛع ذ ٟاالثس ايػسع ٞستُٜ ٢طتؿشب اىل شَإ
ايػو يف ايبكا ٤سطبُا تكدّ  ،ؾايـُطًو ايـُصبٛز ٜطتًصّ تَتٓاع دسٜإ
االضتؿشاب ؾُٝا ْـشٔ ؾٚ، ٘ٝيرا ضًو ايـُشكل ايـدساضاْ )22(ٞطسٜكاً
يدؾع االغهاٍ ٜتًدـ بدع ٣ٛإ َؿاد أخباز االضتؿشاب ٖ ٛايتعبد
ببكا ٤ايػ ٤ٞعً ٢تكدٜس سدٚث٘  ،ؾأخباز طال تٓكض ايٝكني بايػوص-
جتعٌ ايـُالشَ ١بني احلدٚخ ٚبني ايبكاٜٚ ٤هؿ ٞيف دسٜإ االضتؿشاب
ايػو يف ايبكا ٤عً ٢تكدٜس ايجبٛت ٚاحلدٚخ ٚ .قد ٚقع ٖرا َـشٌ
االغهاٍ ثِ أدٝب عٔ بعض دٗات االغهاٍ دؾاعاً عٔ ايـُطًو
ايـُرنٛز ٚالشَ٘ ايـُصبٛز ٚسؿٌ االخر ٚايسدٍ ٚ ،ال داع ٞيعسض
ذيو بعد ٚقٛح قعـ ايـُطًو ٚظٗٛز ق ٠ٛايـُطًو ايـُدتاز .
ٖٚهرا سؿٌ االخر ٚايسدٍ يف بعض ايهتب بًشاظ دسٜإ
االضتؿشاب ؾُٝا ي ٛثبتت احلاي ١ايطابك ١ؾ ٘ٝبأَازَ ٠عترب ٠عً ٢ايكٍٛ
بهْٗٛا َـذعٛي ١عًْ ٢ـش ٛايطببٚ ١ٝايـُٛقٛع - ١ٝنُا يعً٘ ايـُػٗٛز
( )22نؿا ١ٜاالؾَ ٍٛع ساغ ١ٝايـُػهٝين  :ز. 310 + 309 : 2
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بني َتكدَ ٞاالؾٛيٝني ؾُٗاًَ َٔ عبازتِٗ ايـُػٗٛز(: ٠ظٓ ١ٝايطسٜل ال
تٓايف قطع ١ٝايـشهِ) اير ٟأدٍت اي ٘ٝاالَازٖٚ . ٠را َطًو قعٝـ
ٚؾِٗ زنٝو قد تـشكل قعؿ٘ ٚعدّ ؾُٗ٘ َٔ دي ٌٝاعتباز االَازات
ٚقد سككٓا ٙيف بـشٛخ سذ ١ٝايـُعٓٚ ١االَازٚ ، ٠بعد ٚقٛح قعؿ٘
ٚتعساض االعالّ عٓ٘ ال َٛدب إلطاي ١ايهالّ ؾ ٘ٝأ ٚيف ضابك٘ ،ؾإ
ايعُس قؿري ٚايربنات يف ايصَإ قً ١ًٝبؿعٌ نجس ٠ايـُعاؾ. ٞ
ٖرا نً٘ ؾُٝا ي ٛثبتت ايـشاي ١ايطابك ١بأَازَ ٠عترب ٠غسعاً ٚقد
تـشؿٌ نؿا ١ٜايٝكني ايتعبد ٟايـشاؾٌ َٔ قٝاّ االَاز ٠ايهاغؿ ١عٔ
سدٚخ غ : ٤ٞسهِ اَٛ ٚقٛع سهِ  .ثِ ْبشح يف َكاّ ثإُ عٔ :

ثبوت الـحالة السابقة بأصل عملي :
ٖٓٚا ْـذٝب عٔ ضؤاٍ ٜ ٌٖ :ـذس ٟاالضتؿشاب يف َٛازد ثبٛت
ايـشاي ١ايطابك ١بأؾٌ عًَُ - ٞـشسش ناالضتؿشاب  ،أ ٚغري َـشسش
نأؾً ٞايطٗازٚ ٠ايـشً - ١ٝثِ استٌُ ايـُهًـ تْتكاض ايـشاي ١ايطابك١
ايجابت ١باألؾٌ ايعًُٚ ٞتزتؿاعٗا ٚتبدهلا ؟ ؾٌٗ ًٜصَ٘ ايبٓا ٤عُالً
ٚايـذس ٟعً ٢بكا ٤ايـشاي ١ايطابك ١تضتؿشاباً ؟ َ .جالً  :اذا اضتؿشبت
اَظ طٗاز ٠ثٛب ٞا ٚسًٝت٘ ا ٚغههت ؾُٗٝا اَظ ٚأدسٜت قاعد٠
ايطٗاز ٠ا ٚقاعد ٠ايـشً ، ١ٝثِ غههت اي ّٛٝيف تْتكاض طٗاز ٠ثٛب ٞاٚ
غههت اي ّٛٝيف اْتكاض سً ١ٝثٛب ٞيعازضُ َٔ ايعٛازض ناستُاٍ
َالقات٘ ْـذاض ١ايب ٍٛا ٚتستُاٍ تعًل ايـدُظ ب٘ ؾأٚدب ايػو يف
االْتكاض ٚايتبدٍ  ،ؾٌٗ ٜـذس ٟاضتؿشاب ايطٗاز ٠ا ٚاضتؿشاب
ايـشً ١ٝيصَإ ايػو ؟ .

نؿا ١ٜايٝكني ايتعبد)239( ......................................................... ٟ

ٚيًذٛاب عٔ ضؤاٍٜ ٌٖ :ـذس ٟاضتؿشاب ايـشهِ ايعاٖسٟ
ايجابت سدٚث٘ باألؾٌ ايعًُٞ؟ ْك : ٍٛاالؾ ٍٛايعًُ ١ٝعً ٢قطُني :
ايكطِ االَ : ٍٚا ٜهَٛ ٕٛقٛع دسٜاْ٘ باقٝاً يف شَإ ايػو
ايالسل يف بكا ٤ايـشهِ بإٔ ٜه ٕٛدي ٌٝاالؾٌ َتهؿالً يبٝإ ايـشهِ يف
نٌ شَإ غو ؾٖ - ٘ٝرا اآلٕ َٚا بعد َٔ ٙاآلْات  -اىل شَإ ايعًِ
بايـدالف  ،ؾُا داّ مل ٜتبدٍ ايػو بايعًِ بايـدالف ٜٓطبل ديٌٝ
االؾٌ ٜٚػين عٔ االضتؿشاب ْ ،عري اؾٌ ايطٗازٚ ٠ايـشٌ  :طنٌ
غْ ٤ٞعٝـ ست ٢تعًِ اْ٘ قرز ص( )23طنٌ غ ٤ٞيو سالٍ ست ٢تعسف
اْ٘ سساّص (َٚ )24ا داّ ايػو قاُ٥اً يف ايٓؿظ يف طٗاز ٠ايجٛب أ ٚسًٝت٘
نإ َـشهَٛاً بايطٗازٚ ٠بايـشٌ ستٜ ٢عًِ بـدالؾ٘  ،ؾُٛقٛع االؾٌ
بامُ يف ايصَإ االٚ ٍٚيف ايصَإ ايجاْٚ ٞايعاغس اىل آخس شَإ ٜهٕٛ
ايـُهًـ غاناً يف ايطٗاز ٠ا ٚيف ايـشٌ ٚمل ٜعًِ ايـدالف ٜٓٚطبل ديٌٝ
االؾٌ عً ٢نٌ غو ٚيف نٌ شَإٚ .يف َجً٘ ال َـذس ٣يالضتؿشاب:
ؾاْ٘ تٕ أزٜد تضتؿشاب ايطٗاز ٠ا ٚايـشً ١ٝايٛاقع ١ٝؾال ٜكني
بـشدٚثُٗا ست ٢تطتؿشبا ٜ .كاف ايٚ : ٘ٝقٛح إٔ َؤد ٣االؾٍٛ
ايعًُ ١ٝبٝإ ٚظٝؿ ١ايـُهًـ ايعًُ ١ٝساٍ ايػو ٚيٝظ َؤداٖا تؾاد٠
ايـشهِ ايٛاقع. ٞ
ٚإ أزٜد تدسا ٤تضتؿشاب ايطٗاز ٠ا ٚايـشٌٍ ايعاٖس ٟايجابت
سدٚث٘ بأؾٌ ايطٗاز ٠ا ٚأؾٌ ايـشٌٍ ؾال غو ٚال حيتٌُ ازتؿاعُٗا
()23ايٛضا : ٌ٥ز  : 2ب َٔ 37ابٛاب ايٓذاضات  :ح. 4
()24ايٛضا : ٌ٥ز  : 12ب َٔ 4ابٛاب َا ٜهتطب ب٘  :ح  + 1ح. 4
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ستْ ٢ـشتاز اىل االضتؿشابٚ ،ذيو الٕ قاعد ٠ايطٗاز ٠ا ٚايـشً ١ٝنُا
تدالٕ عً ٢ايطٗازٚ ٠ايـشً ١ٝايعاٖس ١ٜيف ايصَٔ اال ٍٚتدالٕ عًُٗٝا يف
ايصَٔ ايجاَْ ٞطتُساً ستٜ ٢عًِ ايـدالف  :ايٓذاض ١ا ٚايـشسَ -١ؾال
غو بامُ ٚال حيتٌُ ازتؿاعُٗا ستٜ ٢ؿاز اىل اضتؿشابُٗا يف ايصَٔ
ايجاْ ،ٞبٌ َؿاد أؾً ٞايطٗازٚ ٠ايـشً ١ٝبامُ َطتُس ستٜ ٢عًِ
ايـدالف ٚال سادَ ١ع٘ اىل اضتؿشاب ايـشهِ يف شَإ ايػو .
ايكطِ ايجاَْ : ٞا ال ٜهَٛ ٕٛقٛع دسٜإ االؾٌ باقٝاً يف ايصَإ
ايجاْ - ٞشَٔ ايػو ايالسل  -بإٔ ال ٜه ٕٛدي ٌٝاالؾٌ َتهؿالً يبٝإ
بكا ٤ايـشهِ يف ايصَٔ ايجاْٚ ٞايجايح ٚايسابع  ..ايـذ .
ٚيف َجً٘ ال َاْع َٔ تدسا ٤االضتؿشاب يف ايصَإ ايجاْ : ٞشَٔ
ايػو ايالسل اذا تٛؾست أزنإ االضتؿشابٚ ،ذيو نُا ي ٛغههٓا
يف طٗازَ ٠اٚ ُ٤سهُٓا بطٗازت٘ يالضتؿشاب ا ٚيكاعد ٠ايطٗاز ٠ثِ
غطًٓا ب٘ ثٛباً َتٓذطاً ؾشهُٓا بطٗاز ٠ايجٛب ايـُتٓذظ ايـُػطٍٛ
بايـُا ٤ايـُشه ّٛبايطٗاز ٠يالضتؿشاب ا ٚيكاعد ٠ايطٗازٚ ، ٠بعد
ذيو  :اذا غههٓا يف بكا ٤طٗاز ٠ايجٛب اىل ايصَٔ ايجاْ ٞالستُاٍ
َالقات٘ ايٓذاض ١نايب ٍٛا ٚايدّ مل ٜٓؿع (اضتؿشاب طٗاز ٠ايـُا )٤أٚ
(قاعد ٠ايطٗاز )٠ايـذاز ١ٜؾ ٘ٝضابكاً  -يف ايصَٔ اال -ٍٚؾإ بكا ٤طٗاز٠
ايجٛب بعد استُاٍ تٓذٍط٘ يف ايصَٔ ايجاْ ٞيٝظ َٔ آثازُٖا ٚ ،البد َٔ
تدسا ٤تضتؿشاب عدّ تٓذظ ايجٛب أ ٚتضتؿشاب طٗاز ٠ايجٛب ألْ٘
َـشه ّٛايطٗاز ٠باألؾٌ بدٚاً َ ٖٛٚػهٛى ايطٗاز ٠بكاٖٚ ً٤را َـذس٣
االضتؿشاب ٚقد تٛؾٍس ؾ ٘ٝزنٓا: ٙايٝكني ايتعبد ٟبايطٗاز ٠بربن ١تدسا٤

عدّ دسٜإ االضتؿشاب يف ايػبٗ ١ايـُؿٗ)241( ............................... ١َٝٛ

االؾٌ ايػسع -ٞايطٗاز ٠ا ٚايـشٌٍ -ضابكاً ٚايػو ايالسل يف بكاَ ٤ا
تٝكٍٓ٘ تعبداً  .ثِ ْٓتكٌ يبشح ُ تضتؿشاب ٞأغازٚا اي ٘ٝيف ؾكِٗٗ َٔ -
شَٔ غٝدٓا االْؿاز -ٟبـشطب اطالع -ٞأ ٚقبً٘ ٚاىل َٜٓٛا ٖرا
ٚأغازٚا اي ٘ٝيف أؾٛهلِ ٚمل ٜعسق ٙٛأ ٚمل ٜبٍٛٓٝا ٚدٗ٘ ،ؾٓعسق٘
بـشجاً َؿؿٍالً ٚاقشاً ٚتٓبٗٝاً زابعاً بعٓٛإ :

عدم جريان االستصحاب يف الشبهات الـمفهومية :
ايـُعسٚف بني ؾكٗآ٥ا األٚاخس (زض) عدّ تدسا ٤االضتؿشاب
يف َٛازد ايـُؿاٖ ِٝايـُػتبٗٚ ١األيؿاظ ايـُذًُ ١ايـُسدد ٠بني االقٌ
ٚبني االنجس  ،ؾاذا غههٓا يف بكا( ٤ايٓٗاز) ْاغ٦اً َٔ ايػو يف َؿّٗٛ
(ايػسٚب) ٌٖ ٖ ٛضكٛط ايكسف أّ ٖ ٛذٖاب ايـشُس ٠ايـُػسق ١ٝعٔ
أؾل ايسأع ،ؾال ٜـذس ٟاضتؿشاب بكا ٤ايٓٗاز عٓد ايػو يف تـشكل
ايػسٚب ٚسؿٛي٘ ؾُٝا بني ضكٛط ايكسف ٚبني ذٖاب ايـشُسٚ ،٠ذيو
يرتدد َؿٗ ّٛايػسٚب بني ضكٛط قسف ايػُظ ٚبني ذٖاب ايـشُس٠
ايـُػسق ١ٝعٔ أؾل ايسأع ؾٝػو يف ضعَ ١ؿٗ ّٛايٓٗاز ٚيف قٝك٘.
ٖٚهرا ايػو يف َؿٗ( ّٛايسقاع) ايـُٛدب يٓػس ايـشسَ ١ايػسع١ٝ
ٚايـُسدد بني َا بًؼ عػس زقعات ٚبني َا بًؼ مخظ عػس ٠زقع،١
ٖٚهرا ايػو يف َؿٗ( ّٛايهسٍ) ايعاؾِ يًُاٚ ٤ايـُسدد قدز ٙبني
َا ٜطا ٟٚضبعٚ ١عػس ٜٔغرباً ٚبني ثالخ ٚثالثني غرباً ٚبني ضت١
ٚثالثني غرباً ٚبني ثالخ ٚازبعني غرباًْٚ ،ـش ٛذيو َٔ ايـُؿاِٖٝ
ايـُبُٗ ١ايـُػتبٗ ١ؾإْٗا يٝطت َٛزداً يالضتؿشاب ايـشهُٚ ٞال
يالضتؿشاب ايـُٛقٛع ،ٞبـُعٓ ٢عدّ دسٜإ تضتؿشاب بكا ٤ايٓٗاز
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بعد غٝاب ايكسف قبٌ ذٖاب ايـشُسٚ ٠ال اضتؿشاب عدّ تـشكل
ايسقاع بعد بًٛؽ ايسقعات عػساً قبٌ بًٛغٗا مخظ عػس زقعٚ ١ال
اضتؿشاب عدّ نسٍ ٍ ١ٜايـُا ٤بعد بًٛغ٘ ضبعٚ ١عػس ٜٔغرباً .
ٚٚد٘ عدّ دسٜإ االضتؿشاب  :تٕ ايػو يف َٛازد ايػبٗات
ايـُؿٗ - ٖٛ ١َٝٛيف ايٛاقع  -غو ؾُٝا َٖ ٛدي ٍٛايًؿغ ايـُبِٗ
ٚايـُؿٗ َٔٚ ، َ٘ٓ ّٛايٛاقض إٔ َدي ٍٛايًؿغ يٝظ َٛقٛعاً يًشهِ
ايػسع ٞيٝذس ٟتضتؿشاب٘ ٚ ،يٝظ يف ايٛاقع غو ستٜ ٢طتؿشب،
بٌ ايٛاقع ايـدازدٚ ٞاقض ال غو ؾٚ ٘ٝال غبٗ ، ١ؾاْ٘ ٜعًِ بػٝاب
ايكسف ٜٚعًِ ببًٛؽ ايسقاع عػساًَ ٜٚعًِ ببًٛؽ ايـُا ٤قدز ضبع١
ٚعػس ٜٔغرباً ٚ ،ال َعٓ ٢الضتؿشاب َا َٖ ٛعً ّٛايـشاٍ ال غو ؾ٘ٝ
ٚال غبَٗ ١ع٘ ٚ ،االضتؿشاب ٜتٛقـ دسٜاْ٘ يف أَٛ ٟزد عً ٢تـشكل
أزناْ٘ َٗٓٚ -ا ايػو يف بكاَ ٤ا تٝكٍٔ سدٚث٘ ٖٓٚ -ا يف اضتؿشاب
ايـُؿٗ ّٛايـُػتب٘ ال غو يف بكاَ ٤ا تٝكٍٔ سدٚث٘ ،نُؿٗ( ّٛايػسٚب)
ؾاْ٘ ي ٛنإ بـُعٓ ٢ضكٛط ايكسف ؾَٗ ٛتشكل يف ايٛاقع ال غبٗ ١ؾ،٘ٝ
ٚي ٛنإ بـُعٓ ٢ذٖاب ايـشُس ٠ايـُػسق ١ٝؾٗ ٛغري َتشكل يف ايٛاقع ال
غبٗ ١ؾٚ ٘ٝال غو ستٜ ٢ـذس ٟاالضتؿشاب .
ٚبتعبري ثإُ تٛدٗٝاً يعدّ دسٜإ االضتؿشاب يف ايػبٗات
ايـُؿٗ : ١َٝٛتٕ االضتؿشاب يف سكٝكت٘ ٖ ٛتبكاَ ٤ا نإ ايـُهًـ
َتٝكٓاً َٓ٘  :سهُاً أَٛ ٚقٛعاً ذا سهِ غسعٚ ، ٞدٛداً أ ٚعدَاً َتٝكٓاً
ضابكاً ثِ ٜػو يف تػٍٝس ٙالسكاً ٖٚ ،را ايـُعٓ ٢غري َتشكل يف َٛازد
ايػبٗات ايـُؿٗ ، ١َٝٛألْ٘ ٜتعًل ايػو ؾٗٝا بػَ ٖٛ ٤ٞػاٜس يٝكني
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ايـُهًـ ٚغهٍ٘ ٚأدٓيبٌ عُٓٗا  ،ؾإ ايػاى يف بكا ٤ايٓٗاز بعد ٜكني
سدٚث٘ ألدٌ ايػو يف تـشكل ايػسٚب ايرَ ٖٛ ٟؿَٗ ّٛػتب٘ َسدد
بني ضكٛط ايكسف ٚبني ذٖاب ايـشُس ٠ايـُػسق ، ١ٝؾٗرا ايػاى يف بكا٤
ايٓٗاز يٝظ يد ٜ٘غو يف ايـُٛدٛد ايـدازد ، ٞيؿسض اْ٘ ؾُٝا بني
ضكٛط ايكسف ٚبني ذٖاب ايـشُس ٠ايـُػسقَ ٖٛ ١ٝتٝكٔ َٔ ضكٛط
ايكسف نُا َٖ ٛتٝكٔ َٔ عدّ ذٖاب ايـشُس ٠ايـُػسق ، ١ٝؾًٝظ عٓدٙ
غو يف ايـُٛدٛد ايـدازد ٞستٜ ٢طتؿشب َا نإ َتٝكٓاً َٓ٘ ضابكاً،
بٌ َٖ ٛتٝكٔ َٔ ضكٛط ايكسف  َٔٚعدّ ذٖاب ايـشُس ٠ايـُػسق١ٝ
ٚيٝظ عٓد ٙغو يف بكاَٛ ٤دٛد خازد ٞاَ ٚعد ّٚستٜ ٢طتؿشب٘،
 َٔٚايٛاقض إٔ ايػو يف بكاَ ٤ا تٝكٍٓ٘ ضابكاً َك ٍّٛيـالضتؿشاب
ٚزنٔ أضاع يف دسٜاْ٘ٚ ،اذا مل ٜػو ؾٝطتؿشب ا ٟغ ٤ٞ؟ .
ٚاحلاؾٌ عدّ دسٜإ االضتؿشاب ايـُٛقٛع ٞعٓد ايػو يف
ايـُؿٗ ،ّٛألٕ االضتؿشاب َتك ٍّٛبايٝكني ايطابل ٚايػو ايالسلٚ ،ال
غو يف َٛازد ايػبٗات ايـُؿٗ ١َٝٛايدا٥س ٠بني االقٌ ٚبني االنجس .
ْعِ ايـشهِ ايػسعٜ ٞهَ ٕٛػهٛناً ؾ ، ٘ٝنُا يف ايـُجاٍ ايـُتكدّ
سٝح إٔ ايـُهًـ ؾُٝا بني ضكٛط ايكسف ٚبني ذٖاب ايـشُس٠
ايـُػسقٜ - ١ٝػو يف دٛاش تتٝإ ؾال ٠ايعؿس ٚيف دٛاش االتٝإ بؿال٠
ايـُػسب ٚدٛاش االؾطاز ي ٛنإ ؾاُ٥اً ٚ ،ايـشهِ ايػسع ٞايـُػهٛى
ٜـذس ٟؾ ٘ٝاضتؿشاب بكا ٤ايـُذع ٍٛايطابل  ،يهٓ٘ ال ٜـذسٟ
االضتؿشاب ايـشهُ ٞيف َٛازد ايػبٗات ايـُؿٗ َٔ ١َٝٛدٗ ١إٔ
ايػو يف بكا ٤ايـُٛقٛع  -ايـُؿٗ ّٛايـُػتب٘ ايـُسدد بني االقٌ ٚبني
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االنجس َ -اْع عٔ دسٜإ اضتؿشاب ايـشهِ ٚ .يف ايـُجاٍ  :قد تغتب٘
َٛقٛع ٚدٛب ايؿالٚ ٠دٛاش االؾطاز بعد تعًٝكُٗا عً ٢ايػسٚب
 ايـُؿٗ ّٛايـُػتب٘ ايـُسدد بني ضكٛط ايكسف ٚبني ذٖاب ايـشُس٠ايـُػسق - ١ٝؾاْ٘ َع اغتباَٛ ٙقٛع ايـشهِ ٜػو يف بكا ٤ايـُٛقٛع،
ٚال َـذاٍ َع٘ الضتؿشاب سهِ ايـُٛقٛع ايـُػهٛى بكاؤ ، ٙست٢
عً ٢ايك ٍٛايـُػٗٛز ايـُٓؿٛز عٓدْا بايدي : ٌٝدسٜإ االضتؿشاب يف
ايػبٗات ايـشهُ ١ٝطسٍاً  ،ؾاْ٘ َع ايػو يف بكا ٤ايـُٛقٛع  -نايٓٗاز يف
ايـُجاٍ  -ال ٜـذس ٟاضتؿشاب دٛاش تتٝإ ؾال ٠ايعٗس ٜٔأ ٚؾال٠
ايعؿس يًػو يف بكا ٤ايـُٛقٛع ٚعدّ تسساش. ٙ
ٚبتكسٜب ثإُ  :ال ٜـذس ٟاضتؿشاب ايـُٛقٛع عٓد تغتباٙ
ايـُؿٗٚ ّٛتسدد ٙبني االقٌ ٚبني االنجس ٚ ،ذيو يعدّ ايػو يف غ: ٤ٞ
َٛدٛد خازدٜ - ٞسدع اىل ايـُٛقٛع ستٜ ٢طتؿشب  ،ؾإ تضتتاز
ايكسف َتشكل ٜكٓٝاً ٚذٖاب ايـشُس ٠ايـُػسق ١ٝغري َتشكل ٜكٓٝاً ٚال
غو يف ايبني  ،نُا ال ٜـُهٔ اضتؿشاب ايـشهِ يًػو ٚعدّ تـشكل
بكاَٛ ٤قٛع٘ ٚعدّ تسساش بكا ٤ايـُٛقٛع ايـُػتب٘ يـشني تضتؿشاب
ايـشهِ ؾال ٜـشسش تتـشاد ايككٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛنَٛ ١قٛعاً ٚال
ٜـشسش ؾدم (ْكض ايٝكني بايػو) ستٜ ٢ـشسّ أٜ ٚـذب ايبٓا ٤عً٢
بكا ٤ايٝكني عُالًَٚ ،ع٘ ٜه ٕٛايتُطو بأخباز االضتؿشاب َٔ قبٌٝ
ايتُطو بايعاّ أ ٚايـُطًل يف ايػبٗ ١ايـُؿداق. ١ٝ
ٚعًٜ :٘ٝـدتـ دسٜإ االضتؿشاب ايـشهُ ٞبـُا اذا نإ َؿّٗٛ
َٛقٛع ايـشهِ َتعٓٝاً َعًَٛاً ٚاقشاً َٔ سٝح ايطعٚ ١ايكٝل ٚ ،ال
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ٜـذس ٟؾُٝا اذا مل ٜهٔ َتعٓٝاً بإٔ نإ َػتبٗاً بني ايطعٚ ١بني ايكٝل
َسدداً بني االقٌ ٚبني االنجس .
ٚقد تهسز َٔ غٝدٓا االععِ االْؿاز(ٟقد )ٙيف ؾكْٗ٘ :ؿ ٞدسٜإ
االضتؿشاب يف ايػبٗات ايـُؿٗٚ ، ١َٝٛتعسض ي٘ يف أٚاخس بـشج٘
االضتؿشاب ٞيف َطأي ١اغرتاط بكا ٤ايـُٛقٛع يف دسٜإ االضتؿشاب
ٚقد عسض ؾٗٝا تٛد ٘ٝعدّ دسٜإ االضتؿشاب يف َٛازد ايػبٗات
ايـُؿٗ ١َٝٛعٓد َا ال ٜه ٕٛايـُٛقٛع َتعٓٝاً بٌ ٜهَ ٕٛسدداً بني َعًّٛ
ايبكاٚ ٤بني َعً ّٛاالزتؿاع ٚتضتٓتر اْ٘ ال دلاٍ الضتؿشاب ايـُٛقٛع
ٚال اضتؿشاب ايـشهِ  ،ؾسادع ( . )25ثِ ْبشح يف ايتٓب ٘ٝايـداَظ :

إستصحاب الفرد الـمردد :
ايـُتٝكٔ ايطابل ايـُساد تضتؿشاب٘ اىل ايصَٔ ايالسل  -ضٛا ٤نإ
سهُاً غسعٝاً أ ٚنإ َٛقٛعاً ذا سهِ غسع - ٞقد ٜه ٕٛأَساً دصٝ٥اً
ال ٜٓطبل تال عً ٢ؾسد خاف ٖٚ :را قد ٜه ٕٛدصٝ٥اً َعٓٝاً نإٔ ٜهٕٛ
خؿٛف طٗٛز ٟقبٌ ضاعٚ ، ١قد ٜهَ ٕٛسدداً بني ؾسد ٜٔأ ٚأنجس .
ٚقد ٜه ٕٛايـُطتؿشب ايـُتٝكٔ ضابكاً أَساً نًٝاً داَعاً ألؾسادٙ
َٓطبكاً عً ٢نٌ ؾسد َٔ أؾساد ٙنايٝكني بؿدٚز سدخُ َا َٓ٘ يرتدد
ايسطٛب ١ايـدازد َ٘ٓ ١بني نْٗٛا بٛالً ٚبني نْٗٛا َٓٝاً ثِ ٜػو بعد
ايتٛق ٞيف بكا ٤سدث٘ ؾٝطتؿشب نً ٞايـشدخ .
ٚال ٜتٛقـ تضتؿشاب ايهً ٞعً ٢ايك ٍٛبٛدٛد(ايهً ٞايطبٝع)ٞ
( )25ؾسا٥د االؾ - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطؿ. 401 + 400 - ٟٛ

( ................................................. )246بػس ٣االؾ / ٍٛز11

يف ايـدازز ٖٚ ،را َـشٌ بـشح ْ :ؿٝاً ا ٚتثباتاً ٚ -عدّ ايتٛقـ ألدٌ
إ ايـُكؿٛد ٖٓا ٖ ٛاضتؿشاب ايهً ٞبـُؿٗ َ٘ٛايعسيف ايبطٝط،
ٚاالسهاّ ايػسعَٛٚ ١ٝقٛعاتٗا تعتُد ايـُؿٗ ّٛايعسيف د ٕٚايـُعٓ٢
ايـُعكٛي ٞايدقٍ ٞايـُدتًـ ؾ ٘ٝا ٚايـُُٓٛع َٓ٘ ٚ ،ال زٜب يف ٚدٛد
ايهً ٞخازداً بـشطب ايٓعس ايعسيف ٚايؿِٗ ايعكال ٞ٥ايـُشاٚز. ٟ
ٚايـذص ٞ٥ايػدؿ ٞايـُساد تضتؿشاب٘ ٖٓا قد ٜه ٕٛؾسداً َعٓٝاً
ٚقد ٜهَ ٕٛسدداً  ،نُا إٔ ايهً ٞايـذاَع بني ؾسد ٜٔأ ٚبني أؾساد قد
ٜه ٕٛنًٝاً َتأؾٍالً ٚ ،قد ٜه ٕٛنًٝاً تعتبازٜاً َٗٓٚ -ا نًٝات االسهاّ
ايػسع ١ٝاالعتباز ،١ٜايتهًٝؿ ١ٝأ ٚايٛقع ١ٝؾاْٗا نًٝات اعتباز ١ٜال تأؾٌٍ
هلا ٚ . -نٝـ نإ  :اذا غو ايـُهًـ يف بكاَ ٤ا تٝكٍٓ٘ ضابكاً  -دصٝ٥اً
نإ أّ نًٝاً ٚ -تـ ٍُت َكٍَٛات االضتؿشاب ٚأزنإ دسٜاْ٘ دس٣
االضتؿشاب بـُكتك ٢تطالم دي َٔ ً٘ٝد ٕٚظٗٛز َكٍٝد إلطالق٘ يف
أسدُٖا  -ايـذص ٞ٥ا ٚايهً - ٞال يف يطإ أخباز االضتؿشاب ٚال يف
اإلزتهاش ٚايـذس ٟايعكال. ٞ٥
تال إ ؾش ١دسٜإ االضتؿشاب يف االَس ايـذص( ٞ٥ايؿسد) ٚيف
االَس ايهً ٖٞ - ٞتاَ ١يف ايـذًُٚ ١بٓش ٛايـُٛدب ١ايـذص ١ٝ٥ال عً٢
االطالم  ،ألْ٘ قد ٚقع االغهاٍ يف بعض َؿادٜل ايـذص ٞ٥ايػدؿٞ
 ٖٛٚتضتؿشاب ايؿسد ايـُسددٖٚ ،را َا ْبشج٘ يف ٖرا ايتٓب ، ٘ٝنُا ٚقع
االغهاٍ يف بعض َؿادٜل ايهً ٞايـُساد اضتؿشاب٘ ٚبعض أقطاَ٘
ٖٚرا َا ْبشج٘ يف ايتٓب ٘ٝايالسل .
ٜٓٚبػ ٞتٛقٝض االقطاّ ايـُ ٢َٛايٗٝا يف ْكاط :
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االٚىل  :ايـُطتؿشب ايـذص ٞ٥ايرٜ ٟه ٕٛؾسداً َػدٍؿاً َعٓٝاً،
نطٗٛز ٟقبٌ ضاع ١اذا غههت ؾ ٘ٝاآلٕ ٚادتُعت ؾ ٘ٝغسٚط دسٜإ
االضتؿشاب  -دس ٣اضتؿشاب٘ ضٛا ٤نإ َٛقٛعاً ذا أثس غسعٞ
نٛدٛد شٜد أّ نإ سهُاً غسعٝاً ٚتعتبازاً قاْْٝٛاً نٛدٛب انساّ شٜد
اير ٟأَس ٙب٘ أب. ٙٛ
ايجاْ : ١ٝايـُطتؿشب ايـذص ٞ٥ايرٜ ٟهَ ٕٛسدداً بني ؾسد ٜٔأٚ
أنجس ،نُٛازد ايعًِ االمجايٖٚ ٞرا ٖ( ٛاضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد)
ايرْ ٟبشج٘ ٖٓا ٜٚه ٕٛايـُتٝكٔ سدٚث٘ ايـُػهٛى بكاؤ ٙؾسداً َسدداً
عٓد ايـُهًـ َعٓٝاً يف ايٛاقع ٚيف عًِ اهلل ضبشاْ٘  ،نإٔ ٜعًِ بؿدٚز
سدخ  -أؾػس أ ٚانربَ َ٘ٓ -سدداً عٓد ايـُهًـ بني ٖرا ٚبني ذاى
َ ٖٛٚعٚ ٍٔٝاقعاً ٚيف عًِ اهلل ضبشاْ٘ ٖٚ .را  -اضتؿشاب ايؿسد
ايـُسددٚ -قع ايـدالف بني االٚاخس يف دسٜاْ٘ .
ايجايج :١ايـُطتؿشب ايهً ٞايرٜ ٟه ٕٛي٘ ٚدٛد يف ايـدازز
بايٓعس ايعسيف ايـُطاَـشٚ ، ٞتال ؾإ ايهًٚ ٞدٛدٌ ذٖين ٜتشكل خازداً
بتشكل أؾسادٚ ، ٙال ٚدٛد ي٘ تال بٛدٛد أؾسادٚ ، ٙقد ضبل  .ؾاذا
سؿٌ ايٝكني بٛدٛد ايهً ٞايعسيف ايـُطاَـش ٞثِ سؿٌ ايػو يف
بكاٚ ٙ٤ؾدم َع٘ (ْكض ايٝكني بايػو) سسّ ايٓكض ٚٚدب ايبٓا٤
عُالً عً ٢طبل ايٝكني ايطابل ٚ .ي٘ أقطاّ ثالث ١أ ٚأزبعٚ ، ١ايـُػتب٘
َٓٗا باضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد ٖ ٛايكطِ ايجاْ ، ٞؾٓٝبػ ٞبدٚاً
يػسض ايتُٝٝص بُٗٓٝا َٔ -تـُٗٝد بٝإ َـدتؿس ألقطاّ ايهً:ٖٞٚ ،ٞايكطِ اال :ٍٚإٔ ٜعًِ ايـُهًـ بٛدٛد ايهً ٞقُٔ ؾسدُ َٔ أؾسادٙ
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ثِ ٜػو يف بكا ٤ايهًْ ٞاغ٦اً َٔ ايػو يف بكا ٤ذاى ايؿسد اير ٟتـشكل
ايهً ٞقُٓ٘ .
ايكطِ ايجاْ : ٞإٔ ٜعًِ ايـُهًـ بٛدٛد ايهً ٞقُٔ ؾسدُ َسدد
بني ط ٌٜٛاالَد ٚبني قؿري األَد  ،ثِ ٜػو يف بكا ٤ايهًْ ٞاغ٦اً َٔ
ايػو يف بكا ٤ايهً ٞبعد َك ٞأَد ايكؿري ٚقد غو يف إ ايـشادخ
ٖ ٛايؿسد ايط ٌٜٛايـُكطٛع بكاؤ ٙأ ٚايؿسد ايكؿري ايـُكطٛع شٚاي٘ .
ايكطِ ايجايح  :إٔ ٜعًِ ايـُهًـ بٛدٛد ايهً ٞقُٔ ؾسد ثِ
ٜعًِ بصٚاٍ ذاى ايؿسد ٚازتؿاع٘ ٚحيتٌُ بكا ٤ايهً ٞالستُاٍ سدٚخ
ؾسدُ آخس ٖ ٛغري ايؿسد ايـُعً ّٛسدٚث٘ ٚازتؿاع٘ ٜه ٕٛسدٚث٘ َكازْاً
يصٚاٍ ايؿسد األ. ٍٚ
ٜٛٚدد قطِ آخسٚ ،عً ٢نٌ تكدٜس :ؾإ اضتؿشاب ايؿسد اجلصٞ٥
ٚاضتؿشاب ايهً ٞالبد َٔ تـشكل أزنإ دسٜإ االضتؿشاب ؾُٗٝا
 َٗٓٚا تستب االثس ايػسع ٞعً ٢ايـُطتؿشب  -يٝذس ٟاالضتؿشابٚقد ضبل إٔ َٔ َكٍَٛات دسٜإ االضتؿشاب  :تستٍب االثس ايػسعٞ
ايعًُ ٞعً ٢دسٜاْ٘ ٚ .عً : ٘ٝؾكد ٜه ٕٛاالثس ايـُساد تستٝب٘ أثساً
يـدؿٛف االَس ايـذص ٞ٥ايـُتٝكٔ ضابكاًْ ،عري سسََ ١هح ايـذٓب يف
ايـُطذد ؾاْ٘ أثسٌ يًشدخ االنرب خاؾٖٚ ، ١را َؿشٍض الضتؿشاب
بكا ٤ايـدؿٛؾ ١ٝايـذصٚ ، ١ٝ٥قد ٜه ٕٛاألثس ايـُساد تستٝب٘ أثساً يألَس
ايهً ٞايـُتٝكٔ ضابكاً ْعري سسََ ١ظٍ ايكسإ ٚاضِ اهلل ضبشاْ٘ ؾاُْٗا
أثسإ يهً ٞايـشدخ ٖٚ ،را َؿشٍض الضتؿشاب بكا ٤ايهً. ٞ
ٚبعبازَ ٠ـدتؿسٜ : ٠ـذس ٟتضـتؿشاب َا نإ َٛقٛعاً يألثس
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ايػسع ٞضٛا ٤نإ أَساً دصٝ٥اً أّ نإ أَساً نًٝاً َٚ ،ا نإ أثساً غسعٝاً
يًُطتؿشب ايـذص ٞ٥ال ٜؿض اضتؿشاب ايهًٚ ، ٞايعهظ ؾشٝض ،
ؾإ دسٜإ االضتؿشاب تابع يألثس ايػسع. ٞ
ٚبعد ٖرا ايتُٗٝد ْٓ :طًل يتُٝٝص اضتؿشاب ايـذص - ٞ٥ايؿسد
ايـُسدد َـشٌ ايبشح  -عٔ اضتؿشاب ايهً ٞايكطِ ايجاْ ، ٞست٢
ٜتكض ايـُساد َٔ (اضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد) ٚال ٜـشؿٌ االغتباٙ
بٚ ٘ٓٝبني اضتؿشاب ايهً ٞايكطِ ايجاْْ ، ٞب ٍ٘ٓٝبعد ايتعسٜـ بايعٓؿس
ايـُػرتى بُٗٓٝا ٚاْ٘ عدّ تَتٝاش ايـُطتؿشب يف ْؿط٘ ٚعدّ تعٍ٘ٓٝ
ٚعدّ تػدٍؿ٘ قُٔ أسد ايؿسدْٚ ، ٜٔك : ٍٛتٕ عٓؿس االؾرتام
ٚايـُٝص بُٗٓٝا ٖ ٛإٔ االثس ايػسع ٞايـُساد تستٝب٘ :
أ -قد ٜه ٕٛأثساً يًهً ٞايطبٝعَٚ ٞرتتباً عً ٢ايـشؿ َٔ ١ايهًٞ
ايـُٛدٛد ٠يف ايـدازز بٓشٚ ٛدٛدُ داَع بني ايؿسد ٜٔأ ٚاالؾساد َٔ
د ٕٚيـشاظ ايتع ٍٔٝايـداف  َٔٚد ٕٚاعتباز خؿٛؾٖ ١ٝرا أ ٚذاى
نأثس سسََ ١ظٍ يؿغ ايـذاليٚ ١آ ٟايرنس ايـشه ِٝايرُٖ ٜٔا أثسٌ غسعٌٞ
َرتتٍبٌ عً ٢نً ٞايـشدخ ايـذاَع بني ايـشدخ االؾػس ٚبني ايـشدخ
االنرب ،ؾٝطتؿشب ايكدز ايـُػرتى ٚاالَس ايهً ٞايـذاَع  :ايـشدخ
ايهً ٞايـذاَع بني االؾػس ٚاالنرب  ،بعد خسٚز بًٌ َٓ٘ َػتبُ٘ عٓدٙ
َسددُ بني ايبٚ ٍٛبني ايـُين ٚبعد ؾدٚز ايٛق ٤ٛعٓ٘ٚ ،ايـُكؿٛد َٔ
االضتؿشاب ايهً ٖٛ ٞتستٝب آثاز ايهً ٞايـُطتؿشب  :سسََ ١ظٍ
يؿغ ايـذاليٚ ١آٜات ايهتاب ٚعدّ تضتباس ١ايدخ ٍٛيف ايؿال. ٠
بٚ -قد ٜه ٕٛاالثـس ايـػسع ٞايـُساد تستـٝـب٘ أثـساً يًؿسد ايـذـصٞ٥
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ايـُسدد بني ٖرا ٚبني ذاى بـدؿٛؾٝت٘ ،أَ ٟع يـشاظ ايتع ٍٔٝايـداف
ٚاعتباز ايـدؿٛؾ ١ٝايؿسد ١ٜضٛا ٤نإ يًهً ٞايـذاَع أثسٌ أّ مل ٜهٔ
ي٘ أثسٌ أ ٚنإ ي٘ أثسٌ ٚمل ٜكؿد ايـُهًـ تستٝبٖ٘ٚ ،را ٖ ٛاالضتؿشاب
ايؿسدٚ ٟايـُكؿٛد َٓ٘ يف ايـُجاٍ تستٝب سسَ ١ايـُهح يف ايـُطذد
اير ٖٛ ٟأثسٌ يـدؿٛف ايـذٓاب ١يف َجاٍ خسٚز ايـُا٥ع ايـُػتب٘
ايـُسدد بعد ايتٛق. ٞ
ٖ َٔٚرا ٜعًِ إٔ َـشٌ ايبشح ٖٓا  ٖٛ :ايؿسد ايـذص ٞ٥ايـُساد
تضتؿشاب٘ ٚ ،ايرٜ ٟهَ ٕٛسدداً بني نَ ْ٘ٛكطٛع االزتؿاع عً ٢تكدٜس
ن ٕٛايـشادخ ٖ ٛايؿسد ايكؿري  :ايـشدخ األؾػس ايـُتعكٍب بايتٛقٞ
ٚبني نَ ْ٘ٛكطٛع ايبكا ٤عً ٢تكدٜس ن ٕٛايـشادخ ٖ ٛايؿسد ايط:ٌٜٛ
ايـشدخ االنرب  ،ؾايـشدخ  -عكٝب ايتٛق - ٞتَا َٖ ٛستؿع قطعاً عً٢
تكدٜس ن ْ٘ٛاالؾػس أ ٖٛ ٚبامُ ٜكٓٝاً عً ٢تكدٜس ن ْ٘ٛاالنرب .
ٚايـُِٗ يف تضتؿشاب ايؿسد ٖ ٛتستٝب األثس ايػسع ٞعً ٢ايؿسد
ايـذص ٞ٥نايـذٓاب ١يف ايـُجاٍ  ٖٛٚ ،ايؿسد ايـُسدد بني ٖرا ايـذصٞ٥
ٚبني ذاى ايـذص - ٞ٥بـُا يًؿسد ايـُطتؿشب َٔ ايـدؿٛؾٚ ١ٝايتعٍٔٝ
ايـُٛدب يرتتٍب األثس ايػسع ٞايـُدتـ ب٘ .
ٚايـشاؾٌ إ ايـًُشٛظ يف اضتؿشاب ايهًٚ ٞايـُكؿٛد َٓ٘
تستٝب أثس ايهً ٞبٛدٛد ٙايـذاَع ٚ ،ايـًُشٛظ يف اضتؿشاب ايؿسد
ايـُسدد ٚايـُكؿٛد َٓ٘ تستٝب أثس ايؿسد بـُا ي٘ َٔ ايـدؿٛؾ ١ٝايؿسد١ٜ
ٚايتع ٍٔٝايـذص ٞ٥ايـداف .
ٖٓٚا ٜـكع ايهالّ يف اضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد  ٖٛٚبـشح َطتذد
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َتأخس ايـشدٚخ ْػأ َٔ اغهاٍ (ايػبٗ ١ايعبا )١ٝ٥ايـُػتٗس ٠يف األشَٓ١
ايـُتأخس ٖٞٚ ،٠غبٗ ١أثازٖا ايـُشكل ايـذً ٌٝايطٝد امساع ٌٝايؿدز
(ايـُتٛيف عاّ  )1328سُٓٝا ٚزد ايٓذـ أٜاّ ايـُشكل اخلساضاْ(ٞقد)ٙ
ٚأٚزدٖا بـشطب تعتكادْ ٙككاً عً َٔ ٢تيتصّ بـذسٜإ اضتؿشاب
ايهً َٔ ٞايكطِ ايجاْ ٖٞٚ، ٞغبٗ ١تعتُد ؾتٝا َػٗٛز : ٠طٗازَ ٠القٞ
أسد طسيف أ ٚأطساف ايػبٗ ١ايـُشؿٛز ٠ايـُكرتْ ١بايعًِ االمجاي. ٞ
ٚساؾٌ ايػبٗ : ١اْ٘ ي ٛؾسض ايعًِ االمجاي ٞبتٓذٍظ أسد طسيف
عبا ، ٠٤بإٔ القت ايٓذاض ١أسد طسؾٗٝا َٔ دَ ٕٚعسؾت٘ ٌٖ ٖ ٛايطسف
االعً ٢أّ ٖ ٛاالضؿٌ  ،ثِ طٍٗس ؾاسبٗا أسد طسؾٗٝا َعٓٝاً ٖٛٚ -
ايطسف االضؿٌ َعٓٝاً َجالً  -ثِ القت ايٝد ايطسف االعًٚ ٢االضؿٌ َعاً
َٚكتك ٢تضتؿشاب نً ٞايٓذاض ٖٛ ١ايـشهِ بتٓذظ ايٝد ايـُالق١ٝ
يطسيف ايعبا ٠٤زغِ تطٗري أسد طسؾٗٝا ٖٚ ،را ايـشهِ االضتؿشابٞ
ٜؿطدّ َع تطايـُِٗ عً ٢إٔ َالقا ٠أسد طسيف ايعًِ االمجايٞ
ٚايػبٗ ١ايـُشؿٛز ٠ال تٛدب تٓذٍظ ايـُالقٖٓٚ ، ٞا الق ٢بٝدٙ
ايطسؾني االضؿٌ ٚاالعًٚ ، ٢ايطسف االضؿٌ طاٖسٌ ٜكٓٝاً  :اَا بايطٗاز٠
ايطابك ١أ ٚبايطٗاز ٠ايـُتأخس ٠يػطً٘ ٚتطٗري ٙبايـدؿٛف ،ؾدسز عٔ
طسف ايػبٗ ١عٓد تطٗريٚ ٙال َـذاٍ يًشهِ بٓذاضَ ١القٚ ، ٘ٝبكٞ
ايطسف االعًَ ٢ـشتٌُ ايتٓذظ ٚقد القت٘ ٜدَٚ ، ٟالقا ٠أسد طسيف
ايعًِ االمجاي ٞال تٛدب تٓذظ ايـُالقٚ ،ٞألدٌ ٖرا  :البد َٔ
ايك ٍٛبعدّ دسٜإ تضتؿشاب ايهً ٞيف ؾسض (ايػبٗ ١ايعباٚ)١ٝ٥قد
ٚقع ايهالّ بـ ِٗٓٝيف تَهإ دسٜإ اضتؿشاب نً ٞايٓذاض ١ايـُعً١َٛ
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ايـشدٚخ ايـُػهٛن ١ايبكاٚ ٤االزتؿاع ؟ .
قد ٜكاٍ بـذسٜاْ٘ تضتؿشاباً يهً ٞايٓذاض ١ايـُعً ّٛسدٚثٗا يف
أسد طسيف ايعباًٜٚ ، ٠٤صَ٘ تٓذٍظ ايٝد ايـُالق ١ٝيطسيف ايعبا . ٠٤يهٓ٘
الشّ باطٌ الٕ َالق ٞاسد طسيف ايػبٗ ١ايـُشؿٛزَ ٠ـشه ّٛبايطٗاز٠
نُا تـشكل يف َـشً٘ سٝح مل تالمَ ايٝد تال أسد طسيف ايػبٖٗٛٚ - ١
ايطسف االعً ٢يف ايـُجاٍ ٚ -ايطسف ايجاْ ٞالقت٘ طاٖساً ألْ٘ عً ٢ؾسض
تٓذٍط٘ قد طٍٗسٚ ٙغطً٘ بايـُا ٤سطب ايؿسض ٚخسز عٔ طسف ايػبٗ١
بريو ايتطٗري ايـُكطٛع ب٘ ؾال ٜـشهِ بٓذاضَ ١الق ٘ٝقطعاً .
ٚنإٔ ايػبٗ ١االمساع ١ًٝٝتؿرتض ْؿطٗا َٔ َؿادٜل (اضتؿشاب
ايهً )ٞايكطِ ايجاْ ٞايـُتك ٍّٛبٓػ ٤ٛايػو يف بكا ٤ايهًٚ ٞتؿسٍع٘ عً٢
ايػو يف تع ٍٔٝايؿسد ايـذص ٞ٥ايـُتٝكٔ سدٚث٘ ٚايـُرتدد بني َعًّٛ
ايبكاٚ ٤بني َعً ّٛاالزتؿاع .
ٖٓٚا اضتؿشاب نً ٞايٓذاض ١يف ايعباْ ٠٤اغ َٔ ٌ٤ٞتسدد ايـُتٝكٔ
تٓذٍط٘ بني ايطسف االضؿٌ ايـُعً ّٛازتؿاع تٓذٍط٘ عً ٢تكدٜس نْ٘ٛ
ايـُالق ٞيًٓذاضٚ ١اقعاً ٚبني ايطسف االعً ٢ايـُعً ّٛبكا ٤تٓذٍط٘
عً ٢تكدٜس ن ْ٘ٛايـُالق ٞيًٓذاضٚ ١اقعاً ٚ،يـُا تؾرتقت ايػبٗ : ١نٕٛ
دع ٢دسٜاْ٘ َٚ ،كتك ٢دسٜاْ٘
االضتؿشاب نًٝاً َٔ ايكطِ ايجاْ ٞايـُ ٍ
يص ّٚتٓذٍظ ايـُالق ٞيـُطتؿشب ايٓذاض ١ايهً - ١ٝايطسؾني ايـُػطٍٛ
ٚغري ايـُػطَ -ٍٛع اْ٘ ال ٜـشهِ بتٓذٍظ َالق ٞأسد طسيف ايػبٗ١
ايـُشؿٛز ، ٠ؾٝطتدٍ بؿطاد ايالشّ  -عدّ ايـشهِ بٓذاض ١ايـُالق-ٞ
عً ٢ؾطاد ايـًُص : ّٚؾش ١دسٜإ اضتؿشاب ايهً ٞايكطِ ايجاْ. ٞ
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ٖرا بٝإ ٚؾل َا نإ غا٥عاً يف أذٖإ ايؿكٗا ٤يف ايعػسٜٓات
ٚايجالثٓٝات اهلذس ١ٜيف ايكسٕ ايـُاق . ٞيهٔ ايعاٖس نٕٛ
االضتؿشاب يف (ايػبٗ ١ايعبا( َٔ )١ٝ٥اضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد)
ايـُدتٌ ؾ ٘ٝبعض أزنإ االضتؿشاب ٚبعض َكٍَٛات دسٜاْ٘ٚ ،يٝظ
َٔ (اضتؿشاب ايهً ٞايكطِ ايجاْ )ٞستٜ ٢سد االغهاٍ عً ٢ؾش١
دسٜاْ٘  ،بٌ ٖ( َٔ ٛاضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد) .
ٚٚد٘ ذيو  :تٕ َٛقٛع ايٓذاض ١ايـُطتؿشب ١يٝظ نً ٞايعبا٠٤
أ ٚنً ٞطسؾٗا ،بٌ ايـُٛقٛع ٖ ٛطسف خاف بـُا ٖ ٛدص ٞ٥خاف
َسدد بني إٔ ٜه ٖٛ ٕٛايطسف االعً ٢أ ٖٛ ٚايطسف االضؿٌ ٚ .بتعبري
ٚاقض  :ايـُعٝاز ٚايـُٝصإ ايدقٝل يف سكٝك( ١ايؿسد ايـُسدد) ايـُساد
تضتؿشاب٘ أ ٚعدّ تضتؿشاب٘ ٖ ٛتسدد ايـشهِ بني ؾسد ٜٔدصٝ٥ني
ٚسؿتني غدؿٝتني ٜكطع باْتؿا ٤اسدُٖا ٚحيتٌُ بكا ٤ايؿسد اآلخس
ٚاْ٘ ٖ ٛايؿسد ايـُعً ّٛسدٚث٘ امجاالً َسدداً بٚ ٘ٓٝبني ايؿسد اآلخس .
ٚقد ذنس ايـُشكل ايٓاٝ٥ين (قد)ٙ

()26

يف َـذًظ بـشج٘ َجايني

الضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد َ ،كاؾاً يـُجاٍ ايعباُٖٚ ، ٠٤ا :
ايـُجاٍ األَ :ٍٚا ي ٛعًِ بٛدٛد سٛٝإ َـدؿٛف أ ٚبٛدٛد
شٜد َٔ ايبػس يف ايداز ٚغههٓا يف ن ْ٘ٛيف ايـذاْب ايػسق َٔ ٞايداز
أ ٚيف ايـذاْب ايػسب ،ٞثِ تْٗدّ ايـذاْب ايػسبَٗٓ ٞا ٚاستًُٓا َٛت٘
ؾ ٘ٝالستُاٍ نَٛ ْ٘ٛدٛداً يف ايـذاْب ايـُٓٗدّ ،ؾٝرتدد أَس شٜد أٚ
احلٛٝإ ايـُدؿٛف بني ن ْ٘ٛيف ايـذاْب ايـُٓٗدّ ؾَٗٝ ٛت قطعاً
( )26زادع  :ؾٛا٥د االؾ : ٍٛز. 422 : 4
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ٚبني ن ْ٘ٛيف ايـذاْب اآلخس ؾٗ ٛس ٞدصَاً  َٔٚ ،ايٛاقض دص١ٝ٥
ايـشٛٝإ أ ٚشٜد ٚ ،يٝظ َؿداقاً يًهً ٞيٝه ٕٛايبشح َؿداقاً
الضتؿشاب ايهً َٔ ٞايكطِ ايجاْ ٞثِ ٜػهٌ عً ٘ٝبأْ٘ ال ٜؿض
اضتؿشاب ايهً ، ٞبٌ َٖ ٛؿدام (ايؿسد ايـُسدد) بني َكطٛع ايبكا٤
ٚبني َكطٛع ايصٚاٍ .
ايـُجاٍ ايجاَْ : ٞاي ٛعًِ بٛدٛد دزِٖ َـدؿٛف يصٜد قُٔ
عػس ٠دزاِٖ يعبٝد  ،ثِ قاع اسد ايدزاِٖ ٚاستٌُ ن ٕٛايكا٥ع
دزِٖ شٜد  ،ؾٝرتدد أَس ايدزِٖ ايـذص ٞ٥ايكا٥ع بني ن ْ٘ٛدزِٖ شٜد
ٚبني ن ْ٘ٛأسد دزاِٖ عبٝد ٜٚ ،أت ٞؾَ ٘ٝا ذنسْا يف ايـُجاٍ اال. ٍٚ
ٚقد ٜٓاقؼ يف ؾػس ١ٜٚايـُجايني يًؿسد ايـُسدٍد ايـُساد تضتؿشاب٘
ا ٚايـُسؾٛض تضتؿشاب٘ إلْتؿا ٤زنٓ٘ األضاع  .يهٔ يٝظ ايٓكاؽ يف
ايؿػس -٣ؾش ١ايتٓعري أ ٚايـُجاٍ َٔ -دأب ايـُشؿًني .
ٚايـُِٗ تـشكٝل ايهرب ٣االؾٛيٜ ٌٖ : ١ٝـذس( ٟاضتؿشاب ايؿسد
ايـُسدد) أّ ال ؟ ؾاْ٘ قد ٚقع ايهالّ بني االٚاخس يف دسٜإ اضتؿشاب
ايؿسد ايـُسدد :
ٚايـُػٗٛز بني االعاظِ االٚاخس ٖ ٛعدّ ؾش ١دسٜاْ٘ ْٚ ،ـُطب
ايك ٍٛبـذسٜاْ٘ اىل بعض األدال ٤يف ساغٝت٘ عً ٢بـشٛخ ايبٝع
ايـُعاطات ٞيف َهاضب غٝدٓا االععِ (قدِٖ) ٚ ،عٓد٥ر ْك: ٍٛ
قد ُٜكاٍ بؿش ١دسٜإ (اضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد) -نُا يف
ساغ ١ٝايطٝد ايٝصد ٟعً ٢بٝع ايـُعاطا ٠يف ايـُهاضب  ،يف َكاّ
االضتدالٍ عً ٢يص ّٚايـُعاطا ٠باألؾٌ ًُٜٚ -تصّ بإٔ (ايتشكٝل تَهإ
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تضتؿشاب ايؿسد ايٛاقع ٞايـُسدد بني ايؿسد ٜٔؾال ساد ١اىل
اضتؿشاب ايكدز ايـُػرتى)

()27

ٖٚ ،را تعبري ظاٖس يف تَهإ

تضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد  ٚؾش ١تدسا. ٙ٤
يهٔ ْك ٍٛتٜساداً عً : ٘ٝاذا نإ ايـُساد َٔ ايؿسد ايـُسدد (َا ٖٛ
َسدد يف ايٛاقع ست ٢يف عًِ اهلل ضبشاْ٘) ؾٗ ٛبد ٜٞٗايبطالٕ  ،تذ ال
ٚدٛد يًؿسد ايـُسدد يف ٚعا َٔ ُ٤االٚع ،١ٝتذ نٌ َا يف ايـدازز ٖٛ
َعَ ٍٔٝتػدٍـ ال تسدد ؾ(ٚ ، ٘ٝايػَ ٤ٞا يـِ ٜتػدـ ال ٜٛدد) .
ٚاذا نإ ايـُساد َٓ٘ (ايـُٛدٛد ايـُع ٍٔٝعً ٢تسدٍد )ٙبـُعٓ : ٢إ
ايـُطتؿشب ٖ ٛايٛدٛد ايـدازدَ ٞع قطع ايٓعس عٔ ايـدؿٛؾٝات
ايـُؿسٍد ٠ؾٗ ٛعني ايهً ٞال غ َ٤ٞآخسَ ٚزا. َٙ٤
ٖرا تكسٜب إلٜساد َُعتُد ٚ ،ساؾً٘  :اْ٘ مل ٜجبت بٗرا ايـُكاٍ
دالي ١عً ٢تَهإ (تضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد) بـُعٓا ٙايؿشٝض :
ايٛدٛد ايـذص ٞ٥ايـُسدد .
()28

ْٚسدٍ ٙبتكسٜب ثإُ َطتك َٔ ٢ساغ ١ٝايـُشكل االؾؿٗاْٞ

بإٔ

ٜكاٍ  :تٕ تسدد ايؿسد يف عًُٓا االمجايٜ ٞكسٍ بتٝكٔ ٚدٛد ٙقٗساً :
أ -ؾاْ٘ تٕ أزاد  :تٝكٍٔ ٚدٛد ايؿسد ايـُسدد َع قطع ايٓعس عٔ
خؿٛؾٝت٘ ايـُؿسٍد ٠ؾٗ ٛتٝكٍٔ ٚدٛد ايهًٚ ٞسدٚخ ايطبٝعٞ
ايـُٛدٛد خازداً ٖٚ،را غري َـشٌ ايبشح اير ٖٛ ٟتٝكٍٔ ٚدٛد ايؿسد
( )27ساغ ١ٝايـُهاضب يًؿك ٘ٝاجلً ٌٝايطٝد ناظِ ايٝصد : ٟف -73 :ع  -22:طبع ١سذس. ١ٜ
(ْٗ )28ا ١ٜايدزا ١ٜغسح ايهؿا : ١ٜز - 164 : 3تْتػازات ضٝد ايػٗدا. ٤
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ايـُسدد  -ايـُؿشٍض الضتؿشاب٘ . -
ب ٚ -تٕ أزاد  :تٝكٍٔ ايـدؿٛؾـ ١ٝايـُؿسٍد ٠اييت ٖ ٞطسف ايعًِ
االمجايَ ٖٞٚ ٞسدد ٠بني خؿٛؾٝتني ؾٗرا َـُٓٛع  ،ألٕ ايطسف
ايـشادخ ايـُعً ّٛامجاالً َٖ ٛعٚ ٍٔٝاقعاً غري َسدد (ٚ ،أسدُٖا
ايـُؿداق )ٞال ثبٛت ي٘  -ال َاٖٚ ً١ٝال ٚدٛداً  -ؾٝطتش ٌٝإٔ ٜتعٍٔٝ
ايعًِ ايـذصٜٚ ٞ٥تػدٍـ بـُا ال ثبٛت ي٘ ستٜ ٢هَ ٕٛعً ّٛايـشدٚخ
ؾٝطتؿشب .
ٜٓٚبػ ٞاالغاز ٠اىل بٝإ ايـُشكل االؾؿٗاْ ٞيف غكٍ٘ ايجاْٚ ٞأْ٘
ٜبتين عًَ ٢ـدتاز ٙيف سكٝك ١ايعًِ االمجايٚ ٞاْ٘ (ايـذاَع)  ،ال
(أسدُٖا ايـُؿداق )ٞايـُسدد بني طسؾني نُا بٓٓٝا ٖٛٚ ،تغهاٍ تاّ
عًَ ٢بٓاٜٚ ٙهؿٓٝا  -عًَ ٢بٓاْا  -االغهاٍ بتكسٜب٘ اال. ٍٚ
ٚقد تضتدٍ ايطٝد ايٝصد(ٟقد )ٙعً ٢ؾش ١دسٜإ (تضتؿشاب
ايؿسد ايـُسدد) بـُا َـشؿً٘ ٚاقشاً :
تٕ تسدد ايؿسد ايٛاقع -ٞايطسف ايـُتٓذظ َٔ ايعبا - ٠٤بـشطب
عًُٓا ال ٜكسٍ بٝكني سدٚث٘ ضابكاً ٚال ٜٓؿ ٞايعًِ ٚايٝكني بايـشدٚخ،
ٚايـُؿسٚض إٔ أثس ايكدز ايـُػرتى  -نٓذاض ١ايـُالق ٞيف غبٗ١
ايعبا ٖٛ -٠٤أثسٌ يهٌ َٔ ايؿسد : ٜٔطسيف ايعبا ، ٠٤ؾُٝهٔ تستٝب ذاى
االثس باضتؿشاب ايؿسد ايٛاقع ٞايـُعً ّٛسدٚث٘ ضابكاً  ،قاٍ ايطٝد
ايٝصد ٟعكٝب ايعباز ٠ايـُاقٚ(: ١ٝتسدد ٙبـشطب عًُٓا ال ٜكسٍ بتٝكٍٔ
ٚدٛد ٙضابكاً ٚ ،ايـُؿسٚض إٔ أثس ايكدز ايـُػرتى أثسٌ يهٌ َٔ
ايؿسد ٜٔؾُٝهٔ تستٝب ذيو األثس باضتؿشاب ايػدـ ايٛاقعٞ
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ايـُعً ّٛضابكاً نُا يف ايكطِ اال ٍٚاير ٟذنسٜ - ٙكؿد بايكُري ايػٝذ
االْؿاز - ٟيف االؾَ ٖٛٚ ، ٍٛا اذا نإ ايهًَٛ ٞدٛداً يف قُٔ ؾسد
َعني ؾػو يف بكا ، ٙ٤سٝح اْ٘ سهِ ؾ ٘ٝبـذٛاش اضتؿشاب نٌ َٔ
ايهًٚ ٞايؿسد) (. )29
ٖٚرا االضتدالٍ َسؾٛض ٚ ،ذيو ألٕ تسدد ايؿسد بـشطب عًُٓا
ٜكسٍ بايٝكني ال َـشايٜٚ ١ـُٓع َٔ تـشكل ايعًِ بايـشدٚخ قٗساً  ،ؾإ
ايـُتٝكٔ سدٚث٘ ٖ ٛايكدز ايـُػرتى ايـذاَع ٚايـُٛدٛد ايـدازدٞ
ايهً ٞبايٓعس ايعسيف ايـُطاَـش ،ٞؾاْ٘ َع قطع ايٓعس عٔ ايـدؿٛؾ١ٝ
ٜه ٕٛتضتؿشاباً يًهً ٞال تضتؿشاباً يًؿسد ايـُسدد ٚ ،ايهً ٞال ٜساد
اضتؿشاب٘ ٚال تستٝب االثس ايػسع ٞعً ٘ٝسطب َؿسٚض ايبشح .
َٚا ٜساد اضتؿشاب٘ ٚتستٝب االثس عً ٖٛ ٘ٝايؿسد ايـُسدد ٖٚرا ال
ٜكني بـشدٚث٘  ،تذ ايرتدد ايـُتعًل بايـدؿٛؾ ١ٝايـُؿسٍدٖ - ٠را أٚ
ذاى َ -اْع عٔ اْعكاد ايٝكني بـشدٚخ ايؿسد بـُا ي٘ َٔ ايـدؿٛؾ١ٝ
ايـُؿسٍد ٠نُا ال خيؿ ٢عٓد ايتأٌَ ايبطٝط ٖ .را .
ٚقد َٓع َػٗٛز ايؿكٗا ٤االٚاخس(زض) َٔ دسٜإ (تضتؿشاب
ايؿسد ايـُسدد) ٚتعترز أنجسِٖ باْتؿا ٤عٓؿس(ايػو يف ايبكا )٤يف ٖرا
االضتؿشاب ايـذصٚ ،ٞ٥بعكِٗ أقاف اْتؿا ٤عٓؿس (ايٝكني
باحلدٚخ) ُٖٚا زنٓإ ععُٝإ يف دسٜإ االضتؿشاب عَُٛاً .
ٚالبد َٔ تؿؿَ ٌٝكاٍ ايـُػٗٛز ٚتٛقٝض اضـتداليـِٗ عً ٢عدّ
()29ساغ ١ٝايـُهاضب يًطٝد ناظِ ايٝصد : ٟف -73 :ع  - 24 + 23 + 22:طبع ١سذس. ١ٜ
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دسٜإ االضتؿشاب عرب َسسًتني َٔ ايبشح ْ ،بدأ أٚالً بصعِ :

إنتفاء عهصر(اليقني بالـحدوث) :
قد تضتدٍ ايـُشكل االؾؿٗاْ(ٞقد )ٙيف ساغٝت٘ عً ٢عدّ دسٜإ
(تضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد) بعدّ ٚدٛد (ايٝكني بايـشدٚخ) ؾ٘ٝ
بايٓطب ١اىل ايؿسد ايـُسدد بني َكطٛع ايبكاٚ ٤بني َكطٛع االزتؿاع،
ٖٚرا ايعٓؿس ٖ ٛزنٔ أضاع ٚغسط َعترب يف دسٜإ االضتؿشاب،
ٚذيو يتعًل ايعًِ االمجاي ٞبـشدٚخ ايـذاَع بني ايؿسد َٔ ٜٔدٕٚ
ضساٜت٘ اىل ايـدازز  ،ؾٜٗ ٛعًِ بايـذاَع ٜٚػو يف أؾٌ سدٚخ ايؿسد
ايـُعني بـدؿٛؾٝت٘ ،أ ٟال ٜكني بـشدٚث٘ ٚال ٜـُهٔ اضتؿشاب ايؿسد
ايـُعني َع عدّ ايٝكني بـشدٚث٘ (. )30
ٚبتكسٜب ثإُ  :ايٝكني بـشدٚخ ايكدز ايـُػرتى (ايـذاَع بني
ايؿسدَٛ )ٜٔدٛدٚ ،بتعبري ايـُشكل االؾؿٗاْ( ٞقد (: )ٙايـذاَع ايرٟ
ال ٜـدسز عٔ ايؿسد ٖٛ ٜٔايـُعًٚ )ّٛدٛد ، ٙيهٓ٘ ال ٜٓؿع يف ايـُكاّ
ألْ٘ يٝظ ايـُكؿٛد اضتؿشاب ايهً ٞايـذاَع ايـُتٝكٔ سدٚث٘  ،بٌ
ايـُكؿٛد تضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد  ٖٛٚايـُساد تستٝب أثس ٙعًَٚ ،٘ٝا
ي٘ األثس ايـُساد تستٝب٘  ٖٛٚايؿسد ايـداف بـُا ي٘ َٔ ايـدؿٛؾ١ٝ
ايـُؿسٍد ٠ال ٜكني بـشدٚث٘ بٌ َٖ ٛػهٛى ايتشكل َٔ بد ٚاالَسَٚ ،ع
ايػو يف ايـشدٚخ ٚاْتؿا ٤ايٝكني ب٘ ٜٓتؿ ٞايسنٔ االضاع يف نٌ
تضتؿشاب ( َ٘ٓٚتضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد) ايـُساد تدساؤٖٓ ٙا .

( )30زادع ْٗ :ا ١ٜايدزا ١ٜغسح ايهؿا : ١ٜز -165 + 164 : 3تْتػازات ضٝد ايػٗدا. ٤
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ٖٚرا االضتدالٍ َٔ ايـُشكل ٜتٛقـ تـُاَ٘ عً ٢االيتصاّ بإٔ
ايعًِ االمجايٜ ٞتعًل بايـذاَع ايـُػرتى َٔ د ٕٚضسا ُ١ٜاىل ايٛاقع
ايـدازد ٞأؾالً ٖٚرا َٖ ٛبٓا( ٙقد. )ٙ
يهٍٓا ال ٜطعٓا تيتصاَ٘ ٚقد ضبل َٓع٘ يف َٛضٛعتٓا االؾٛيٖ ١ٝرٙ
يف بـشٛخ االغتػاٍ

()31

عٓد بٝإ سكٝك ١ايعًِ االمجايٚ ٞبٝإ َتعًك٘

تؿؿٝالً ٚال ْعٝد ٚ ،ألدً٘ ٜـُهٓٓا ايتدًٍـ َٔ ايـُشرٚز ٚدؾع
االضتدالٍ باؾرتاض إٔ ايعًِ االمجاي ٞايـُتعًل بايـذاَع ٜطس ٟاىل
ايٛاقع ايـدازدٜٚ ٞستبط ب٘ ٜٚتعًل ب٘ امجاالً ،بدي ٌٝاْ٘ ي ٛسؿٌ ي٘
ايعًِ ايتؿؿ ًٞٝبايػ ٤ٞأَهٓ٘ ايك( : ٍٛإ ٖرا َٖ ٛعً َٞٛباإلمجاٍ)
الْطبام ايعٓٛإ ايـذاَع عً ٢ايـدازز تؿؿٝالً ٚقد نإ ٜـذٌٗ
خؿٛؾٝت٘ ٚ ،اآلٕ بعد ايعًِ ايتؿؿ ًٞٝقد عًِ خؿٛؾَ ١ٝعًَ٘ٛ
االمجايَ ، ٞـُا ٜهػـ بٛقٛح عٔ تزتباط ايعًِ االمجاي ٞبايـدازز
ٚضساٜت٘ ايٚ ٘ٝتعًك٘ ب٘ .
ٚسٝح إٔ ايـُعً ّٛباإلمجاٍ  :ايؿسد ايـُسدد  -ي٘ ٚدٛد ٚاقعٞ
َعني يف ايـدازز ،بـُعٓ : ٢إ ايؿسد ايٛاقع َٔ ٞايؿسد ٜٔأ ٚاالؾساد
ايـُعً ّٛامجاالً سدٚث٘ قُُٓٗا أ ٚقُٓٗا َٖ ٛتعًل ايٝكني بايـشدٚخ
ؾٝتشكل ايسنٔ االضاع إلدسا ٤االضتؿشاب ٚال ٜتِ االغهاٍ عً٢
دسٜإ (تضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد) بصعِ اْتؿا ٤عٓؿس (ايٝكني
بايـشدٚخ)  .ثِ ْٓتكٌ بايبشح اىل :

( )31زادع  :بػس ٣االؾ : ٍٛز. 289 + 282: 9
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إنتفاء عهصر (الشك يف البقاء) :
ٖٚرا َا تضتدٍ ب٘ مجع َِٓٗ ايـُشكل ايٓاٝ٥ين (قد )32()ٙبتكسٜب:
تٕ ايؿسد ايـُسدد عًٚ ٢اقع٘ ايـدازدٚ ٞبـُا ي٘ َٔ ايـدؿٛؾ١ٝ
ٚايتعٚ ٍٔٝاقعاً َٖ ٛـُا ال ٜػو يف بكاٚ ٘٥ال ٜـشتٌُ اضتُساز ،ٙبٌ
ٖ ٛاَا َكطٛع ايبكا ٤أَ ٚكطٛع االزتؿاع  ،تذ َع ايعًِ بازتؿاع٘ عً٢
تكدٜسُ  :نٝـ ٜـشهِ ببكا ٙ٤عًَ ٢ا ٖ ٛعً َٔ ٘ٝايرتدٜد ؟ .
ٚبتعبري ثإ ُ :إ (تضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد) بـُعٓ ٢اضتؿشاب
ٚاقع ايؿسد بـُا ي٘ َٔ ايـدؿٛؾٝات ايـُػدٍؿ - ١ال غو يف بكا،٘٥
بٌ ٜكطع بازتؿاع اسد ايؿسدٜٚ ٜٔكطع ببكا ٤ايؿسد اآلخس عً ٢تكدٜس
سدٚث٘  ،ؾال غو يف بكا ٤ايؿسد ستٜ ٢طتؿشب  ،ؾإ ٚاقع ايؿسد
ايـُسدد ايـُعً ّٛسدٚث٘ تمجاالً ٜـشتٌُ ن ْ٘ٛايؿسد ايـُكطٛع بازتؿاع٘
ٚاْـُا ايرٜ ٟػو يف بكا ٖٛ ٙ٤ايهً. ٞ
ٚقد أغهٌ عً ٘ٝايـُشكل االؾؿٗاْ(ٞقد )33( )ٙبـُا تٛقٝش٘ :
تٕ ايٝكني بـشدٚخ ايؿسد ايـُسدد  -نايـشدخ االؾػس أ ٚاالنرب-
ٜسدع يف ايـشكٝك ١اىل ايٝكني بـُٛدٛد غدؿ ٞدص : ٞ٥تَا إٔ ٜطابل
ٖرا ايؿسد  -ايـشدخ االؾػس -أٜ ٚطابل ذاى ايؿسد  -ايـشدخ االنرب-
ثِ بعد اتٝإ ايـُهًـ ايٛقٜ ٤ٛكطع بازتؿاع ايـشدخ االؾػس عً٢
تكدٜس سدٚث٘ يف ايٛاقع ٜٚػو يف بكا ٤ايـُٛدٛد ايػدؿٚ ٞيد ٜ٘عًٌِ
بايتالشّ بني بكا ٤ايـذصٚ ٞ٥بني ن ْ٘ٛايؿسد ايـُعً ّٛايبكا - ٤ايـشدخ
( )32أدٛد ايتكسٜسات  :ز + 479 : 3ؾٛا٥د االؾ : ٍٛز. 126 : 4
(ْٗ)33ا ١ٜايدزا ١ٜغسح ايهؿا : ١ٜز - 166 : 3تْتػازات ضٝد ايػٗدا. ٤
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االنرب ٚ -سٝح ٜـشتٌُ ن ٕٛايـشادخ ٖ ٛايؿسد ايـُعً ّٛايبكا٤
 ايـشدخ االنرب  -ؾٜٗ ٛـشتٌُ بكاَ ٤ا تٝكٍٔ سدٚث٘  ٖٛٚغاى يف ايبكا٤ؾهٝـ ُٜٓؿ( ٢ايػو يف ايبكا )٤؟ ٖٓ َٔٚ ،ا زدٍض ايـُشكل االؾؿٗاْٞ
(قد )ٙاالعتُاد عً ٢تْتؿا( ٤ايٝكٝـٔ بـشدٚخ ايؿسد ايـُسدد) نُا ضبل ،
ٚمل ٜعتُد عً ٢تْتؿا( ٤ايػو يف ايبكا. )٤
ٜٚـُهٓٓا دؾع االغهاٍ -تْتؿازاً يعدّ دسٜإ (تضتؿشاب ايؿسد
ايـُسدد) ٚتثباتاً إلْتؿا( ٤ايػو يف بكا -)ٙ٤بإٔ اير ٟؾ ٘ٝغو ؾعًٞ
بايبكا( ٖٛ ٤ايهً )ٞد( ٕٚايؿسد ايـُسدد) ؾإ ايٛدٛد ايهًٚ ٞايـشؿ١
ايـدازد ١ٝغري ايـُع ٖٞ ١ٓٝاييت تٝكٍٓا سدٚثٗا ثِ ْػو يف بكاٗ٥ا ٖٚ ،را
ال ْسٜد اضتؿشاب٘ ْ ،عري اضتؿشاب نً ٞايـشدخ ايـشاؾٌ عٓد َٔ
خسز َٓ٘ َا٥عٌ َسددٌ بني ايبٚ ٍٛايـُين ؾإ نً ٞايـشدخ بعد ؾدٚز
ايٛقَ َ٘ٓ ٤ٛتٝكٔ ايـشدٚخ َػهٛى ايبكا. ٤
ٚاَا ايؿسد ايٛاقع ٞيًشدخ  ٖٛٚايؿسد ايـُسدد ٚايٛدٛد ايـُبِٗ
عًٚ ٢اقع٘ غري ايـُعني عٓدْا ؾَٗ ٛتٝكٔ ايـشدٚخ ٜٚساد اضتؿشاب٘
ٚتستٝب أثس ٙايػسع ٞعً ، ٘ٝيهٓ٘ غري َػهٛى ايبكا ، ٤ؾاْ٘  -بٛؾـ
ن ْ٘ٛؾسداً َسدداً عٓدْا َتعٍٓٝاً يف ايٛاقع  -سٝح ٜـُهٔ االغاز٠
اي ٘ٝبـدؿٛؾ٘ عً ٢ؾسض ايعًِ ب٘ تؿؿٝالً  -بٗرا ايٛؾـ  -ال غو
يف بكا ٘٥سٝح ال ٜـُهٔ إٔ ٜػاز ايٜٚ ٘ٝكاٍ ٖ( :را َػهٛى ايبكا ،)٤بٌ
تَا إٔ ٜكاٍ ٖ( :را َكطٛع ايبكا )٤اذا نإ ايـشادخ ٖ ٛايـشدخ االنرب
أ ٚايطسف االعً َٔ ٢ايعبا ، ٠٤أٜ ٚكاٍ (ٖرا َكطٛع االزتؿاع) اذا نإ
ايـشادخ ٖ ٛايـشدخ االؾػس يؿسض ٚق ٘٥ٛبعد خسٚز ايبًٌ
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ايـُػتب٘ ايـُسدد بني ايبٚ ٍٛبني ايـُين أ ٚاذا نإ ايـشادخ ٖ ٛايطسف
االضؿٌ َٔ ايعبا ٠٤ايـُػط ٍٛالسكاً ٜ َ٘ٓٚ .تشؿٌٍ ٜٚتب ٍٔٝإٔ
ايـُٛدٛد ايـذصٚ ٞ٥ايؿسد ايـُسدد  -عًٚ ٢اقع٘ ٚعًَ ٢ا ٖ ٛعًَٔ ٘ٝ
ايتع - ٍٔٝيٝظ عٓدْا غو يف بكا ٘٥يٓطتؿشب٘ بـدؿٛؾ٘ .
ٚقد تـشؿٌ نربٜٚاً  :عدّ دسٜإ (تضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد) َٔ
دٗ ١تْتؿا ٤عٓؿس أضاض ٞيف دسٜإ االضتؿشاب ( ٖٛ ،ايػو يف بكا٤
ايؿسد ايـُسدد) ٚايٛدٛد ايـُبِٗ عًٚ ٢اقع٘ .
ٖٓٚا ٜـشطٔ بٓا تتـُاّ ايبشح بـشٌٍ َػهً ١ايعباٚ ٠٤عالز غبٗتٗا
اييت طسسٗا ايـُشكل ايـذً ٌٝايطٝد امساع ٌٝايؿدز (قدْ )ٙككاً عً٢
ايـذُع ايهبري َٔ االؾٛيٝني ايكاً٥ني بـذسٜإ اضتؿشاب ايهً:ٞ
ايكطِ ايجاْ ،ٞسٝح ٜبد ٚيف ايٓعس ٠االٚىل نْٗٛا َؿداقاً الضتؿشاب
ايهً : ٞايكطِ ايجاْ ، ٞؾٝؿطدّ ايك ٍٛبـذسٜاْ٘ َع َا تطايـِ عً٘ٝ
ايؿكٗا َٔ ٤طٗازَ ٠الق ٞأسد أطساف ايػبٗ ١ايـُشؿٛز . ٠يهٔ
ايتشكٝل إٔ غبٗ ١ايعباَ ٠٤ؿدام الضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد
ٚايـُػٗٛز ايـُٓؿٛز بايـشذ ٖٛ ١عدّ دسٜإ اضتؿشاب٘ الْتؿا ٤عٓؿس
(ايػو يف ايبكا )٤بـشطب ْعسْا ٚؾاقاً يألنجس .
ٚتؿؿ ٌٝايـُكاٍ  :إ ايعبا ٠٤اييت ٚقعت ؾٗٝا ايػبٗ ١ايـُػٗٛز٠
أخرياً ٜٚ،ـُهٔ ؾسض ايػبٗ ١يف ْعريٖا نايـذداز ٚايؿساؽ ٚايجٛب
ْٚـشٖٛا  -اذا ؾسض تٓذٍظ داْبُ َٓٗا مل ٜعسف بػدؿ٘ بٌ نإ
دصَ ً٤سدداً بني ايطسف األعًٚ ٢بني ايطسف االضؿٌ أَ ٚسدداً بني
ايـذاْب االٜـُٔ ٚبني ايـذاْب االٜطس َٔ اجلداز ا ٚايؿساؽ ا ٚحنُٖٛا
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ٖٚرا ٜعين عًُٓا تمجاالً بتٓذظ طسف َٔ ايعبا ٠٤أ ٚايؿساؽ أٚ
اجلداز أ ٚحنٖٛا ٖ ٛطسفٌ َسددٌ بني َٛقعني ثِ طٍٗسْا اسد ايطسؾني
َعٓٝاً-نايطسف االضؿٌ َجالً -ثِ القت ايٝد ايطسؾني :االضؿٌ ايـُػطٍٛ
ٚاألعً ٢غري ايـُػط -ٍٛؾٌٗ ٜـذس ٟاضتؿشاب ايٓذاض ١؟ .
قد ٜكاٍٖٚ -را َكؿٛد ايطٝد ايؿدز ايـُػهٌ (قد -)ٙاْ٘ ٜـذسٟ
اضتؿشاب ايٓذاض ١ايـُعً ١َٛايـشدٚخ ايـُػهٛن ١االزتؿاع الستُاٍ
تعًكٗا بايطسف غري ايـُػطَٚ ، ٍٛكتكا ٙايـشهِ بٓذاض ١ايٝد ايـُالق١ٝ
يطسيف ايعباَ ، ٠٤ع إٔ أسد ايطسؾني َعً ّٛايطٗازٚ ، ٠ايطسف اآلخس ال
ٜـشهِ بٓذاضَ ١الق ٘ٝيًتطايـِ ٚاالمجاع عً ٢عدّ تٓذٍظ َالق ٞأسد
طسيف ايػبٗ ١ايـُشؿٛزٚ، ٠الشَ٘ بطالٕ اضتؿشاب ايٓذاض ١ايهً. ١ٝ
ٖٚرا االغهاٍ ٜؿرتض اضتؿشاب ايٓذاض َٔ ١قب(ٌٝتضتؿشاب
ايهً َٔ ٞايكطِ ايجاْ )ٞايـُػٗٛز دسٜاْ٘ ٚ ،قد أزاد ايـُػهٌ ايٓكض
بـُجاٍ ايعبا ٠٤إلثبات عدّ ؾش ١دسٜاْ٘ يف ايهً َٔ ٞايكطِ ايجاْ،ٞ
ٖٓ َٔٚا سا ٍٚاألعالّ األٚاخس(زض) ايتؿد ٟيًذٛاب عٔ ٖرا
االغهاٍ ْ ،عسض ايـُِٗ َٔ األدٛبُٖٚ ١ا اثٓإ :
األَ : ٍٚا تيتصَ٘ أضتاذْا ايـُشكل (قد)ٙ

()34

َٔ ايـشهِ بٓذاض١

ايـُالقٚ،ٞتْـُا سهِ بٓذاض ١ايـُالق ٞال َٔ باب زؾع ايٝد عٔ ايـشهِ
ايـُتطايـِ عً :٘ٝطٗازَ ٠الق ٞأسد أطساف ايػبٗ ١ايـُشؿٛز ،٠بٌ َٔ
باب عدّ دسٜإ أؾٌ ايطٗاز ٠يف خؿٛف َـشٌ ايبشح سٝح
ٜـذس ٟاضتؿشاب نً ٞايٓذاضٜٚ ١ه ٕٛسانُاً عً ٢االؾٌ اجلاز ٟيف
(َ )34ؿباح االؾ : ٍٛزَ + 91 : 3باْ ٞاالضتٓباط  :ز. 106+ 105 : 4
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َالق ٞأسد أطساف ايػبٗ ١ايـُشؿٛز ٖٛٚ - ٠أؾٌ ايطٗازٜٚ - ٠ـشهِ
بٓذاض ١ايٝد ايـُالق ١ٝيطسيف ايعبا - ٠٤ايـُػطٚ ٍٛغري ايـُػط. - ٍٛ
ٚال َٓاؾا ٠بني ايـشهِ بطٗازَ ٠الق ٞأسد أطساف ايػبٗ١
ايـُشؿٛز ٠يف غايب ايـُٛازد ٚبني ايـشهِ بٓذاضت٘ يف َٛزدْا ايرٟ
ٜـذس ٟؾ ٘ٝاضتؿشاب نً ٞايٓذاض ١ايـشانِ عً ٢أؾٌ ايطٗاز٠
ايـذاز ٟيف َالق ٞأسد أطساف ايػبٗ ١ايـُشؿٛزٖٚ ، ٠را ٜعين إ
َالقا ٠ايٝد َع ايطسف االعً َٔ ٢ايعبا ٖٛٚ - ٠٤طاٖس -تٛدب
ايٓذاض ١تضتؿشاباً يهً ٞايتٓذظ ٚٚدٛب االدتٓاب ٜٚ ،ـشؿٌ بٗرا
ايتؿهٝو ٚاالْؿهاى بني سهُني َتالشَني ٚازد ٜٔعً( ٢ايـُالق)ٞ
(ٚايـُالق ، )٢ؾاْ٘ ال بأع ٚال َـشرٚز يف ايتؿهٝو بني ايـشهُني
ايـُتالشَني اذا تقتكت٘ االؾ ٍٛايعًُٚ ١ٝتختالف َؤدٍٜاتٗا  ،ؾإ
ايتؿهٝو يف االؾ ٍٛبني ايـُتالشَات غري عصٜص ٖٚ .را ايـذٛاب ٜبتين
عً ٢تيتصاّ ن ٕٛايػبٗ ١ايعباْٚ ١ٝ٥عا٥سٖا َؿدام (تضتؿشاب ايهًٞ
َٔ ايكطِ ايجاَْ ، )ٞع إ ايٛاقض عٓدْا نْٗٛا َؿدام (تضتؿشاب
ايؿسد ايـُسدد) ايـُُٓٛع عٔ دسٜاْ٘ الْتؿا( ٤ايػو يف ايبكا. )٤
ايجاَْ :ٞا طسس٘ ايـُشكل ايٓاٝ٥ين (قد)ٙ

()35

يف َـذًظ بـشج٘

ْٚستكْٚ ، ٘ٝكسٍب٘ ببٝإ ٚاقض  :تٕ االضتؿشاب ايـذاز ٟيف َطأي١
ايعبا ٠٤يٝظ َٔ (تضتؿشاب ايهً َٔ ٞايكطِ ايجاْ ، )ٞؾاْ٘ َتك ٍّٛبـُا
اذا نإ ايـُتٝكٔ ايطابل بـشكٝكت٘ نًٝاً َسدداً بني ؾسدُ َكطٛع ايبكاٚ ٤بني
ؾسد َُكطٛع االزتؿاع .
( )35ؾٛا٥د االؾ : ٍٛز. 422 : 4
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ٚيٝظ االَس يف َطاي ١ايعباْٚ ٠٤عا٥سٖا نريو  ،بٌ االمجاٍ
ٚاالبٗاّ ٚايرتدد ٖٓا يف َـشٌ ايٓذظ ايـُتٝكٔ ٚيف َٛقٛع٘ َع ايعًِ
بـدؿٛؾ ١ٝايؿسد ٚدصٝ٥ت٘ ٚ،يـُا نإ ايرتدد يف خؿٛؾ ١ٝايـُهإ َع
ايعًِ بـدؿٛؾ ١ٝايؿسد مل ٜهٔ َٔ (تضتؿشاب ايهًٚ )ٞيرا ال
ٜـذس ٟاضتؿشاب ايهًٖٓ ٞا الْتؿا َٔ ٘٥أؾً٘ ،بٌ َا حنٔ ؾَٔ ٘ٝ
(تضتؿشاب ايـذص )ٞ٥ألٕ ايـُتٝكٔ ايطابل دص ٞ٥سكٝك ٞال تسدٜد ؾ٘ٝ
ٚايرتدٜد يف ايـُشٌ ،ؾٗ ٛأغب٘ ٚأقسب اىل (تضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد)
عٓد تزتؿاع أسد ؾسد ٟايرتدٜد ٖٚ .را ايـذٛاب ٖ ٛايـذدٜس بايكب. ٍٛ
ْٚؤند ٙببٝإ ثإُ  :تٕ طسف ايعبا ٠٤ايـُتٓذٍظ َسدد بني ؾسد: ٜٔ
ايطسف االعً ٢أ ٚايطسف االضؿٌٚ ،ال ْسٜد اضتؿشاب نًٞ
ايـُتٓذظ يًٝصّ ايـُشرٚز ٚايـُٓاؾاَ ٠ع ايـشهِ ايكطع ٞايـُتطايـِ
عً ، ٘ٝبٌ يٝظ ايـُٛزد َـذس ً٣الضتؿشاب ايهً َٔ ٞايكطِ ايجاْ،ٞ
بٌ ٖ( َٔ ٛتضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد) تذ ايـُساد ٖٓا اضتؿشاب ايؿسد
ايٛاقع ٞايـُتٓذظ ايـُسدد بني ايطسف االعً ٢غري ايـُػطٍٛ
ٚايـُكطٛع ببكا ٤تٓذٍط٘ ي ٛنإ ٖ ٛايـُتٓذظ ٚاقعاً ٚبني ايطسف
االضؿٌ ايـُػط ٍٛايـُكطٛع بصٚاٍ تٓذٍط٘ ي ٛنإ ٖ ٛايـُتٓذظ ٚاقعاً
 ،اْ ٟسٜد اضتؿشاب ايؿسد ايٛاقعٚ ٞايطسف ايـُسدد ايـُتٓذظ ٚاقعاً
ألٕ االثس ايػسع ٞايـُؿشٍض يـذسٜإ االضتؿشاب  -االْؿعاٍ
ٚايتٓذظٜ -رتتب عً ٢ايؿسد ايٛاقعٚ ٞايٛدٛد ايـذص ٞ٥ايـُبِٗٚ ،ال
َـذاٍ إلضتؿشاب٘ الْتؿا ٤عٓؿس (ايػو يف ايبكا )٤نُا تكدّ تؿؿ. ً٘ٝ
ٖ َٔٚرا ٜتشؿٌ أٚقش ١ٝدؾع (ايػبٗ ١ايعباْٚ )١ٝ٥عا٥سٖا بهْٗٛا
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َٔ (تضتؿشاب ايؿسد ايـُسدد) اير ٟال َـذاٍ إلضتؿشاب٘ إلْتؿا٤
زنٔ َك ٍّٛيـذسٜاْ٘ ( ٖٛٚايػو يف ايبكاٚ،)٤س٦ٓٝر ال َٓاؾاَ ٠ع ايـشهِ
ايـُتطايـِ عً : ٘ٝطٗازَ ٠الق ٞأسد أطساف ايػبٗ ١ايـُشؿٛز. ٠
ثِ ْبشح يف تٓب ٘ٝضادع :

إستصحاب الكلي وأقسامه :
ٜساد َٔ (تضتؿشاب ايهً :)ٞايتعبٍد ايػسع ٞببكا ٤األَس ايـذاَع
ٚايكدز ايـُػرتى بني ؾسد ٜٔأ ٚبني أؾساد َٔ ايـشهِ ايػسع ٞأ ٚايتعبٍد
ببكا ٤ايـذاَع بني َٛقٛعني خازدٝني أ ٚأنجس اذا نإ يًذاَع
ايـُٛقٛع ٞسهِ غسعٚ ٞأثسٌ عًَُ ٞرتتٍب عً. ٘ٝ
ٚاألثس ايػسع ٞقد ٜجبت يًهً َٔ ٞد ٕٚدخاي ١خؿٛؾ ُ١ٝؾْ ٘ٝعري
(سسََ ١ظٍ نالّ اهلل ا ٚامس٘ تعاىل) َ ٖٞٚرتتب ١عً( ٢نً ٞايـشدخ)
االعِ َٔ ايـشدخ األنرب  َٔٚايـشدخ االؾػس ٖٚ ،را يف قباٍ األثس
ايػسع ٞايـُرتتٍب عً( ٢ايـدؿٛؾ ١ٝايـذصْ )١ٝ٥عري(سسَ ١ايـُهح يف
ايـُطذد) ايـُرتتب ١عً ٢خؿٛف ايـشدخ االنرب :ايـذٓاب ١أ ٚايـشٝض
أ ٚايٓؿاع  َٔٚ .ايٛاقض إٔ دسٜإ االضتؿشاب تابعٌ يألثس :
تٕ ٚدد االثس ايػسع ٞدس ٣االضتؿشاب ٚ ،تٕ تْتؿ ٢األثس تْتؿ٢
دسٜإ االضتؿشاب ٚ ،اذا نإ األثس ايػسع ٞايـُرتتب أثساً يًهًٞ
ْعري َظٍ نتاب ١ايكسإٓ اير ٖٛ ٟأثس نً ٞايـشدخ ايـذاَع بني االؾػس
ٚبني االنرب -تستٍب أثس ايهً ٞد ٕٚأثس ايـدؿٛؾ ١ٝايـذصٚ ، ١ٝ٥اذا
نإ األثس ايػسع ٞايـُرتتب أثـساً يًذصْ ٞ٥عري سسََ ١هح ايـذـٓب يف
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ايـُطذد اير ٖٛ ٟأثس خؿٛف ايـشدخ االنرب نايـذٓاب - ١تستٍب عً٘ٝ
أثس ايـذص ٞ٥د ٕٚايهً. ٞ
ٚعً :٘ٝاذا سؿٌ ايٝكني بٛدٛد نً ٞقُٔ ؾسد َٔ أؾساد ٙنايٝكني
بؿدٚز سدخُ َا َٓ٘ يرتدد ايسطٛب ١ايـدازد ١بني نْٗٛا بٛالً ٚبني
نْٗٛا َٓٝاً ثِ تٛقأ ؾػو يف بكا ٤ايـشدخ األنرب ٌٖ ٜـُهٔ اضتؿشاب٘
اذا نإ االثس َرتتباً عً ٢ايهًٞ؟ ْٚـذٝب ٖٓا عٔ ٖرا ايطؤاٍ .
ٚايـُساد َٔ ايهً ٞايـُساد تضتؿشاب٘  :ايٛدٛد ايـُاٖ ٟٛايطعٞ
ايـذاَع ألؾسادٚ ٙدصٝ٥ات٘ ايـدازدْ ،١ٝعري ٚدٛد االْطإ قباٍ ٚدٛد
شٜد  ،ؾإ ٚدٛدٜ ٙعٍِ شٜداً ٚغري َٔ ٙأؾساد االْطإٚ ،ال ٜكرتٕ ٚدٛدٙ
بايـدؿٛؾٝات ايـذص ١ٝ٥اييت تكازٕ ايٛدٛد ايـذصٚ . ٞ٥ال ٜساد ٖٓا َٔ
ايهً : ٞايٛدٛد ايرٖين سطب تعتكاد أزباب ايـُعك ،ٍٛؾاْ٘ َؿّٗٛ
دص ٞ٥يٝظ بهً ٞستٜٓ ٢دزز يف َـشٌ ايبشح .
بٌ ايـُساد َٔ ايهً : ٞايعٓٛإ ايـًُشٛظ بـُا ٖ َٔ ٖٛ ٛدٕٚ
تقاؾت٘ اىل سؿ ُ١خاؾ ، ١ؾٝه ٕٛؾايـشاُ يإلْطبام عً ٢نجري  ،أٚ
ٖ ٛايٛدٛد ايطع ٞايهً ٞايـُتذسد عٔ ايـدؿٛؾٝات ايـذص١ٝ٥
ٚايتػدٍؿات ايؿسدٚ ١ٜايرٚ ٖٛ ٟدٛد عٓٛاَْ ٞسآت ٞساىُ عٔ ٚاقع
خازدُٜ ٞػاز ب٘ اىل األؾساد ٖ :را ٚذاى ٚذيو ٜٓٚطبل عًٗٝاْ ،عري
عٓٛإ (ايـشدخ) ايرَ ٖٛ ٟسآ ٠سان ١ٝعٔ ايبٚ ٍٛايدّ ٚايـُين
ْٚـشٖٛا  .بُٓٝا ايـذص ٖٛ ٞ٥ايٛدٛد ايـًُشٛظ بـُا ٖٚ ٛدٛد خازدٞ
َكاف اىل سؿت٘ َٚتػدٍـ بـدؿٛؾٝات٘ ايـذصٜٚ ١ٝ٥ـُتٓع تْطباق٘
عً ٢نجري .
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َٚـُا تكدّ ٜ :تبني إٔ ايهً ٖٛ ٞايـُؿٗ ّٛايعاّ ايـُتذسد عٔ قٛٝد
ايـػصٛصٝات ايـذصَ ١ٝ٥جٌ (االْطإ)ٚ ،ألدٌ تـذسدٜ ٙـُهٔ االغاز٠
ب٘ اىل نجريٚ،إٔ ايـذص ٖٛ ٞ٥ايـُؿٗ ّٛايـػاص ايـُتكٍٝد بايـػصٛصٝات
ايـذصٚ ١ٝ٥ايتػػصات ايؿسدَ ١ٜجٌ (شٜد) ٚ ،ألدٌ تكٍٝد ٙال ٜـُهٔ
االغاز ٠ب٘ اىل نجري غري شٜد .
ثِ اْ٘ ال ٜتٛقـ دسٜإ إضتصشاب ايهً ٞعً ٢ايك ٍٛبٛدٛد
(ايهً ٞايطبٝع )ٞيف ايـػازز ٚايرَ ٖٛ ٟـُٓٛع عٓد أزباب ايـُعك،ٍٛ
ٚذيو ألٍْا ْهتؿ ٞيـذسٜإ اضتصشاب ايهً ٞبٛدٛد ٙايـػازدٞ
ٚتـشكك٘ بـشطب ايٓعس ايعسيف ايـُطاَـشٚ ، ٞال زٜب يف ٚدٛد ايهًٞ
غازداً بـشطب ايٓعس ايعسيف ٚايؿِٗ ايعكال ٞ٥ايـُشاٚزٖٚ ، ٟرا
ايكدز َٔ ايٛدٛد ايـُطاَـش ٞنافٍ يف دس ٟاالضتصشاب أْ ٚـشٙٛ
َٔ االَٛز ايػسع ، ١ٝؾإ االسهاّ ايػسعٚ ١ٝأديتٗا ايـُعترب ٠تعتُد
ايـُؿاٖ ِٝايعسؾ ١ٝايـُطاَـشٚ ،١ٝال تعتُد االْعاز ايعكً ١ٝايدقٝك ١ست٢
تـُٓعٓا عٔ إضتصشاب ايهً ، ٞؾإ ايٓعس ايـُعكٛيَ ٞتطايـِ عً٢
إْـشصاز ٚدٛد ايهً ٞيف ايرٖٔ ٚعدّ ٚدٛد ٙيف ايـػازز ِٖٚ
ٜـُٓعٚ ٕٛدٛد ٙيف ايـػازز َٚ ،ع٘ ال ٜـُهٔ اضتصشاب ايهًٞ
بـشطب ايٓعس ايعكً ٞايدقٝل ٚ ،ذيو ألٕ (ايهً ٞايطبٝع )ٞبٛدٛدٙ
ايرٖين ال ٜصًض إٔ ٜهَٛ ٕٛضٛعاً يًشهِ ايػسعٚ ٖٛٚ -ٞدٛد
ذٖين  ، -بٌ يصريٚزَ ٠تعًل ايٝكني ٚايػو ؾسداً دصٝ٥اً غازدٝاً،
َٚـشٌ بـشجٓا ايهً ٖٛٚ ٞايـُساد إضتصشاب٘ .
يهٓ٘ يف ايػسعٝات ال تُـعتُد األْعاز ايـُعكٛيٖٓ َٔٚ ،١ٝا ال ْعتين
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بٓعسِٖ ايـُاْع َٔ ٚدٛد (ايهً ٞايطبٝع )ٞيف ايـػازز ٚإٔ ايـُٛدٛد
يف ايـػازز أؾساد ايهً ٞد ،ْ٘ٚبٌ ْعتين بايٓعس ايعسيف ْٚعتُد يف دسٟ
اإلضتصشاب صدم (عدّ ْكض ايٝكني بايػو) صدقاً عسؾٝاً ٚ ،ايهًٞ
َٛدٛد يف ايـػازز ٚدٛداً سكٝكٝاً بايٓعس ايعسيف ايـُطاَـشٖٚ ،ٞرا
نافٍ يف دس ٟاإلضتصشاب .
ٚعً : ٘ٝاذا تٝكٍٓا سدٚخ ايهًٚ ٞغههٓا يف بكا - ٙ٤سسّ ْكض
ايٝكني بايػو ٚيصّ ايبٓا ٤عً ٢بكا ٤ايهًٚ ٞتستٝب أثس ٙايػسع ٞعً،٘ٝ
َٔ د ٕٚؾسم يف دس ٟإضتصشاب ايهً ٞبني ن ٕٛايهًَ ٞتأصالً
ناإلْطإ ٚبني ن ْ٘ٛإْتصاعٝاً نايعامل ٚبني ن ْ٘ٛإعتبازٜاً نايـشهِ
ايػسع ٞايهً : ٞايتهًٝؿ ٞأ ٚايٛضع ،ٞؾاذا تـشكل دس ٟإضتصشاب
ايهً ٞأَهٔ دس ٟإضتصشاب ايـشهِ ايهً ٞايـذاَع بني ايٛدٛب
ٚبني ايٓدب أ ٚايـذاَع بني ايـشسَٚ ١ايهساٖٖٚ ، ١هرا إضتصشاب
ايـُٛضٛع ايهً ٞايـُٓتصع ٜـذس ٟاذا نإ ي٘ أثس غسعٜ ٞرتتب عً. ٘ٝ
ٚبٗرا ايؿِٗ ْٓؿ ٞاالغهاٍ عٔ دسٜإ إضتصشاب ايـشهِ ايهًٞ
يف ايـُٛازد اييت ٜٛدد ؾٗٝا أثسٌ غسع ٞيًذاَع .
ٚسٝح نإ بـشجٓا االصٛي ٞيف ايـشهِ االعتباز ٟايهً ٞأ ٚيف
ايـُٛضٛع ذ ٟاألثس ايػسع -ٞؾكد ٜػهٌ عً ٢دسٜإ اضتصشاب
ايـشهِ ايٛاقع ٞايهً ٞبًشاظ ايـُبٓ ٢ايكا ٌ٥بإٔ ايـُذع ٍٛيف ديٌٝ
االضتصشاب ٖ ٛايـشهِ ايعاٖس ٟايـُُاثٌ يًشهِ ايٛاقعٞ
ايـُطتصشب أ ٚتٓص ٌٜايـُػهٛى َٓصي ١ايـُتٝكٔ ٚإثبات آثازٚ ٙتستٝبٗا
عً ٘ٝيف شَإ ايػو  ،سٝح ٜكاٍ  :إٕ ايـُطتصشب ايهً ٞاذا نإ ٖٛ
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ايـذاَع بني ايٛدٛبني أ ٚبني ايٛدٛب ٚاالضتشباب -إقتط ٢دعٌ
ايـشهِ ايـُُاثٌ ي٘ بدي ٌٝاالضتصشاب ٖٚ ،را باطٌ ألٕ ايـذاَع
بـشدٍ ٙال ٜعكٌ دعً٘  ،الضتشايٚ ١دٛد ايـذاَع إال ضُٔ ؾسدٙ
َٚصداق٘ ايـُصاسب يـػصٛصٝت٘ ايـُػػٍصٚ ، ١ايـذاَع ضُٔ أسد
ؾسد ٜ٘بايـػصٛص يٝظ َـشطـٍاً يالضتصشاب ٚال تتٍِ ؾ ٘ٝأزناْ٘
يٝهَ ٕٛصبـٍاً يًتعبٍد االضتصشابَٚ ٞػُٛالً إلطالم دي. ً٘ٝ
ٖٚرا االغهاٍ ٜبتين عً ٢نَ ٕٛؿاد دي ٌٝاالضتصشاب :دعٌ
سهِ ظاٖسٜ ٟـُاثٌ ايٛاقع ايـُػهٛى  ،سٝح ٜطتش ٌٝعٓد٥ر دعٌ
ايـذاَع ايـُُاثٌ بـشدٍ ٙايـذاَع َٔ د ٕٚدعٌ ايـػصٛصٚ ١ٝدعٌ
ايـذاَع ايـُُاثٌ ضُٔ ايـػصٛصٚ . ١ٝقد أدٝب عٔ ٖرا االعرتاض
بأدٛب ١عسضٗا ايطٝد ايػٗٝد ايصدز(قد)ٙ

()1

ْٚاقػٗاٚ ،ال َٛدب

يًتعسض هلا ٚدؾعٗا ٚ ،ذيو ألٕ ٖرا ايـُبْٓ ٢ادز ٚيعً٘ ال ٜعسف ب٘
قا ٌ٥صسٜض ٚ ٖٛٚ ،د٘ ضعٝـ  ،نُا تـشكل يف ايبشٛخ ايـُاض. ١ٝ
ٚايصشٝض نَ ٕٛؿاد االضتصشاب ايـذس ٟايعًُ ٞعً ٢طبل
ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايطابك ١يف ظسف ايػو يف بكاٖ٤ا ٚ ،نَ ٕٛؿاد
ايٓصٛص طال تٓكض ايٝكني بايػوص ٖ ٛدعٌ ايػازع ايٝكني يف ظسف
ايػو ٜكٓٝاً تعبداً ٚطسٜكاً اىل ايـشاي ١ايطابك ١يٝه ٕٛسذٜ ً١عٌُ بٗا
ايـُهًـ ٜٚـذس ٟعًٗٝا ٚال ٜعتين بايػو ايالسل ٚ ،ال إغهاٍ عً٢
ٖرا ايـُبٓ ٢يف دسٜإ اضتصشاب ايهً - ٞيف أصً٘ ٖٚ . -هرا عً٢
َبٓ ٢ن ٕٛايـُذع ٍٛيف دي ٌٝاالضتصشاب َٖٓ ٛذص ١ٜايٛاقع عً٢
( )1حبٛخ يف عًِ االص : ٍٛز. 238 - 236 : 6
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تكدٜس االصابٚ ١ايـُعرز ١ٜعً ٢تكدٜس ايـػطأ ؾاْ٘ ٜه ٕٛاالضتصشاب
َٓذٍصاً أَ ٚعرٍزاً ضٛا ٤عٓد إضتصشاب ايهً ٞادتاَع ٚعٓد إضتصشاب
ايـذصَ -ٞ٥صدام ايهًٚ -ٞال إغهاٍ يف إضتصشاب ايهً،ٞثِ ْك: ٍٛ
ايػو يف بكا ٤ايهً ٞبعد ايٝكني بـشدٚث٘ ُٖٚا زنٓإ َُٗإ ٜـٍُٗد
إسساشُٖا يصش ١إضتصشاب٘ ٜ -ـُهٔ إٔ ُٜتصٛز عً ٢أقطاّ ازبع: ١
القصه األول مً إشتصحاب الكلي َ :ا اذا عًُٓا بتشكل ايهً ٞضُٔ
ؾسد َع ٍٔٝثِ ْػو يف بكا ٤ايهًْ ٞاغ٦اً َٔ ايػو يف بكا ٤ذاى ايؿسد
ايـُع ٍٔٝاير ٟتـشكل ايهً ٞيف ضُٓ٘ -ٖٛٚ ،ايؿسدَ -تٝكٔ ايٛدٛد يف
ايـػازز ضابكاً ٜٚـُشتٌُ إزتؿاع٘ السكاًٖٚ ،را نُا ي ٛعًُت بايـشدخ
االنرب -دٓاب ١سدثت عٓدى َجالً -ثِ غههت يف بكا ٘٥ا ٚإزتؿاع٘
ٜٚه ٕٛايػو يف بكا ٤ايـشدخ االنرب َالشَاً يًػو يف بكا ٤نًٞ
ايـشدخ االعِ َٔ االنرب ٚاالصػس ٜٚ .ـُهٔ اضتصشاب ايـشدخ
االنرب بـُا ي٘ َٔ ايـػصٛص ١ٝايؿسدٚ ١ٜتستٝب أثس ٙنعدّ دٛاش
ايـُهح يف ايـُطذد ،نُا ٜـُهٔ اضتصشاب نً ٞايـشدخ ٚتستٝب
أثس : ٙسسََ ١ظٍ نالّ اهلل أ ٚامس٘ ضبشاْ٘ ٚعدّ إضتباس ١ايدغ ٍٛيف
ايصالٖٚ ، ٠را نً٘ ال اغهاٍ ؾ ٘ٝاذا إدتُعت أزنإ االضتصشاب .
ٚايـشاصٌ باغتصاز  :اْ٘ ال إغهاٍ يف دسٜإ اضتصشاب ايهًٞ
ي ٛنإ َٛزداً يألثس ايػسع ، ٞؾٝذسٜٚ ٟرتتب عً ٘ٝأثس ٙايػسع. ٞ
نُا ال إغهاٍ يف دسٜإ اضتصشاب ايؿسد ايـذص ٞ٥ايـُتٝكٔ ٚدٛدٙ
بـُا ي٘ َٔ ايـػصٛص ١ٝايؿسد ١ٜاذا نإ َٛضٛعاً ألثس غسعٞ
ؾٝطتصشب ٜٚرتتب عً ٘ٝأثس ٙايػسع. ٞ
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القصه الثاىي مً إشتصحاب الكلي

َ :ا اذا عًُٓا بٛدٛد ايهًٞ

ضُٔ ؾسد َسدد بني ط ٌٜٛاالَد َعً ّٛايبكاٚ ٤بني قصري االَد َكطٛع
ايصٚاٍ ،ثِ بعد َط ٞشَإ ايؿسد ايكصري ُٜػوٍ يف بكا ٤ايهًْ ٞاغ٦اً َٔ
ايػو ؾُٝا ٖ ٛايؿسد ايٛاقع ٞايـشادخ َٔ ايؿسد - ٜٔايط ٌٜٛأٚ
ايكصريٚ،-هلرا ايرتدد بني ايؿسد ٜٔحيصٌ عٓد ايـُهًـ  :غو يف بكا٤
ايهً ٞبعد َط ٞشَإ ايكصري أَد ٙعً ٢تكدٜس سدٚث٘ بايـػصٛص .
َٚجاي٘ ايـُػٗٛز َٔ االسهاّ ايػسعَ : ١ٝا اذا عًِ أسدٌ بـػسٚز
ضاَ َ٘ٓ ٌ٥سدد بني ايبٚ ٍٛبني ايـُين ٖٚ ،را عًِ ٜٚكني بـشدٚخ نًٞ
ايـشدخ عٓد ايـُهًـ  ،ثِ ٜتٛضأ ٖرا ٜٚـشصٌ عٓد ٙغو يف بكا٤
نً ٞايـشدخ الستُاٍ ن ٕٛايـشادخ ٖ ٛايـشدخ االنرب اير ٟال ٜستؿع
بايٛض ، ٤ٛؾٝدٚز أَس ايهً ٞبني سدٚث٘ ضُٔ ايؿسد ايـُعً ّٛبكاؤٙ
ٚبني سدٚث٘ ضُٔ ايؿسد ايـُعً ّٛإزتؿاع٘ يف ايصَإ ايجاْ ٞعكٝب
صدٚز ايٛضٜٚ ، ٤ٛـُهٔ إضتصشاب ايهًٚ ٞتستٝب أثس ٙايػسعٞ
 َظ نالَ٘ أ ٚامس٘ ضبشاْ٘  -ي ٛثبت صش ١دسٜإ اضتصشابايهًٖ َٔ ٞرا ايكطِ .
ٜٚـُهٔ ايتُج ٌٝثاْٝاً بـُجاٍ عسيف َٖ ٛا اذا عًِ أسدٌ بٛدٛد
سٛٝإ يف ايـػسبَ ١سدد بني ن ْ٘ٛسٜ ١ٝـُهٔ إ تعٝؼ أيـ ضٓ ١أٚ
ْصؿٗا عً ٢إغتالف أْٛاعٗا ٚبني ن ْ٘ٛؾأز ٠ال تعٝؼ أنجس َٔ عػسٜٔ
ضٓٚ ، ١قد َط ٢عً ٢ايـػسب ١عػس ٕٚعاَاً ؾال ُٜدز ٣ببكا ٤ايـشٛٝإ
ايـُعً ّٛسدٚث٘ يف ايـػسبٜٚ ، ١ـُهٔ اضتصشاب نً ٞايـشٛٝإ ي ٛقٌٝ
بـذسٜإ إضتصشاب ايهً ٞيف ٖرا ايكطِ .

ايكطِ ايجاْ َٔ ٞإضتصشاب ايهً)273( ............................................ٞ

ٜٚـُهٔ تٛضع ١ايكطِ ايجاْ ٞيـُا اذا سصٌ ايعًِ بـشدٚخ ايهًٞ
ضُٔ ؾسدٍ َسددٍ بني َعً ّٛايبكاٚ ٤بني َـشتٌُ االزتؿاع أ ٚضُٔ ؾسدٍ
َسددٍ بني َـشتٌُ ايبكاٚ ٤بني َكطٛع االزتؿاع ٚ ،ذيو يٛضٛع عدّ
إغتصاص ايهً ٞايـُػهٛى بكاؤْ ٙاغ٦اً َٔ ايػو يف سدٚخ ايؿسد
ايـُسدد بني َا َٖ ٛعً ّٛايبكاٚ ٤بني َا َٖ ٛعً ّٛاالزتؿاع بعد صدٚز
ايٛض ٤ٛيف ايـُجاٍ .
ٚاْـُا ْعٍُِ ايبشح يًؿسضني ايـُتكدَني ألٕ زنين االضتصشاب :
ايٝكني بايـشدٚخ ٚايػو يف بكاَ ٤ا تٝكٔ سدٚث٘  ،نالُٖا َٛدٛد يف
ٖر ٜٔايؿسضني نٛدٛدُٖا يف ايؿسض اآلغس َ :ا اذا تسدد بني َعًّٛ
ايبكاٚ ٤بني َعً ّٛاالزتؿاع ٚ ،جيُع ايؿسٚض ايجالثَ - ١ـشٌ ايبشح يف
ٖرا ايكطِ  ٖٛ -استُاٍ بكا ٤ايهًْ ٞاغ٦اً َٔ استُاٍ بكا ٤ايؿسد
ايـُشتٌُ سدٚخ ايهً ٞضُٓ٘ .
 ٌٖٚجيس ٟاضتصشاب ايهً ٞيف ايكطِ ايجاْ ٞ؟  ٌٖٚترتتب عً٘ٝ
آثاز ٙايػسعْ ، ١ٝعري سسََ ١ظٍ نالّ اهلل ضبشاْ٘ ٚعدّ إضتباس١
ايدغ ٍٛيف ايصالْٚ ٠ـشُٖٛا َٔ آثاز نً ٞايـشدخ ؟ .
أَا اضتصشاب ايؿسد بـػصٛص٘ ٚغػص٘ ٖ -را أ ٚذاى -
ٚتستٝب أثس ٙايػسع ٞعً ٘ٝؾال ٜـُهٔ يعدّ إسساش سدٚخ ايؿسد
بـػصٛص٘ ؾٓٝتؿ ٞعٓصس (ايٝكني بايـشدٚخ) نُا ٜٓتؿ ٞعٓصس(ايػو
يف ايبكا )٤ؾاْ٘ عً ٢تكدٜس سدٚخ ايؿسد ايكصري ؾَٗ ٛكطٛع االزتؿاع يف
ايصَإ ايجاْٚ ، ٞعً ٢تكدٜس سدٚخ ايؿسد ايط ٌٜٛؾَٗ ٛكطٛع ايبكا، ٤
ٚعً ٢ايتكدٜس : ٜٔال غو يف بكاٖ ٤را ٚال غو يف بكا ٤ذاى .
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ٚيف َجاٍ ايسطٛب ١ايـُػتبٗ : ١ايٝكني َتعًل بـشدٚخ نً ٞايـشدخ
َسدداً بني ايـشدخ األصػس الستُاٍ بٛي ١ٝايبًٌ ايـػازز ٚبني ايـشدخ
االنرب الستُاٍ َٓ ١ٜٛايبًٌ ٚ ،ال ٜكني بـشدٚخ ايؿسد بـػصٛص٘  :إذ
ال ٜكني بـشدٚخ ايـُين َجالً ستٜ ٢ـذس ٟاضتصشاب ايؿسد ايطٌٜٛ
ٜٚرتتب عً ٘ٝأثس ٙايػسع ٞايـػاص  :سسَ ١ايـُهح يف ايـُطذد  ،نُا
ال ٜكني بـشدٚخ ايبَ ٍٛجالً ستٜ ٢ـذس ٟإضتصشاب ايؿسد ايكصري،
ٖٚهرا ال غو يف بكا ٤أسدُٖا بٌ ايؿسد ايكصري يف ايصَإ ايالسل
َكطٛع االزتؿاع ٚايؿسد ايطَ ٌٜٛكطٛع ايبكا. ٤
ٚاَا إضتصشاب ايهً ٞؾايـُػٗٛز ب ِٗٓٝدسٜاْ٘ ٚ ،غايـ مجع
ٚأْهسٚا صش ١دسٜاْ٘ ٚ ،ايصشٝض َا عً ٘ٝايـُػٗٛز يتٛؾس زنين ايٝكني
ٚايػو  :ؾإ ايٝكني بـشدٚخ ايهً ٞضُٔ أسد ؾسدََٛ ٜ٘دٛدٌ ٜكٓٝاً
َتشكل بػري اغهاٍ ٚ ،ايػو يف بكاَ ٤ا تٝكٍٓ٘ يف ايصَإ ايجاَْٛ ٞدٛد
أٜطا ؾإ استُاٍ ن ٕٛايـشادخ ٖ ٛايؿسد ايط ٌٜٛاالَد َٛدٛد
ًٜٚصَ٘ إستُاٍ بكا ٤ايهً ٞقٗساًٚ ،ال ٜٓؿع ْؿ ٘ٝتعبداً بإٔ ٜكاٍ  :االصٌ
عدّ سدٚخ ايؿسد ايط ٌٜٛؾاْ٘ ال ٜسؾع ايػو ٚدداْاً ٚال ٜص ٌٜاستُاٍ
بكا ٤ايهًٚ ،ٞال ُٜجبت إستُاٍ سدٚخ ايكصري أَد ٙإال إٔ ْك ٍٛبـشذ١ٝ
االصٌ ايـُجبت .
ٚباغتصاز  :ال إغهاٍ يف تٛؾٍس ايٝكني بـشدٚخ ايهًٚ ٞايػو يف
بكاْٚ ٘٥ـشُٖٛا َٔ َكَٛات دسٜإ االضتصشاب  ،ؾٓٝدزز تـشت
نرب ٣سذ ١ٝاالضتصشاب ٚسسَْ( ١كض ايٝكني بايػو) ٚترتتب آثاز
ايهً ٞايػسع ١ٝعً ٢دسٜاْ٘  .يهٓ٘ قد أغهٌ عً ٢دسٜإ اضتصشاب
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ايهً -ٞايكطِ ايجاْ -ٞبأَٛز ٚدؾع بٛدْ ،ٙٛعسض يًـُِٗ َٓٗا:ٖٞٚ ،
االشكال االول َ ٖٛٚػٗٛز ايتداٚ ٍٚايٓكٌ َٚ ،ـشصً٘  :إٕ
اضتصشاب ايهًٚ ٞإ نإ يف سد ْؿط٘ دازٜاً يتُاَ ١ٝأزناْ٘ َٔ ايٝكني
بايـشدٚخ ٚايػو يف ايبكا ، ٤إال اْ٘ َبتً ٢باضتصشاب ضبيب سانِ
عً ، ٘ٝؾإ ايػو يف بكا ٤ايهًَ ٞطبٍب عٔ ايػو يف سدٚخ ايؿسد
ايط ٌٜٛاالَد ٚ ،االصٌ عدّ سدٚث٘  ٖٛٚ ،أصٌ ضبيب سانِ عً٢
أصاي ١بكا ٤ايهً ٞيـشه ١َٛاالصٌ ايطبيب عً ٢االصٌ ايـُطبٍيب .
ٚيف ايـُجاٍ  :ايػو يف بكا ٤نً ٞايـشدخ َطبٍب عٔ ايػو يف
سدٚخ ايـذٓاب ١ؾتذس ٟأصاي ١عدّ صدٚز ايـذٓاب ١عٓ٘ ٚ ،باْطُاّ
ٖرا االصٌ اىل ايٛددإ ايػاٖد بازتؿاع ايـشدخ االصػس ٚاقعاً بربن١
اٜـذاد ٙيًٛضٜ -٤ٛـشهِ بازتؿاع نً ٞايـشدخ ٚال َـذاٍ الضتصشاب
بكا ٤نً ٞايـشدخ .
ٖٚرا االغهاٍ ٜبتين عً ٢ؾسض ن ٕٛايػو يف بكا ٤ايهًَ ٞطبٍباً
عٔ ايػو يف سدٚخ ايؿسد ايطٜٚ ،ٌٜٛـُهٔ َٓع٘ بإٔ ٜكاٍ :إٕ ايػو
يف بكا ٤ايهًَ ٞطبٍب ْٚاغ َٔ ٤٢ايػو يف غصٛص ١ٝايؿسد ايـشادخ:
ٌٖ ٖ ٛايؿسد ايكصري أّ ٖ ٛايؿسد ايط ٌٜٛ؟ .
ٜطاف يـٗرا ايدؾع ثاْٝاً  :إٕ ايػو يف بكا ٤ايهًٚ ٞيف ازتؿاع٘
 َع ايتطً ِٝبهَ ْ٘ٛطبٍباً عٔ ايػو يف سدٚخ ايؿسد ايطٖ -ٌٜٛرا الٜٓؿع ٖٓا إلثبات ايـشه ١َٛايـُصع ، ١َٛألٕ َـذسد ايطبب ١ٝال تهؿٞ
يـشه ١َٛاالصٌ ايطبيب عً ٢االصٌ ايـُطبيب ،إال اذا ناْت ايطبب١ٝ
غسع ١ٝتعبٍد ١ٜبإٔ ٜه ٕٛاالصٌ ايطبيب زاؾعاً غسعاً يـُٛضٛع األصٌ
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اآلغس ٖٛٚ -ايػو ايـُطبٍيبٜٚ -هَٛ ٕٛضٛع االصٌ ايـُطبٍيب أثساً
غسعٝاً يـُٛضٛع االصٌ ايطبيبٚ ،يٝظ الشَاً عكًٝاً .
َٚجاٍ األصٌ ايطبيب ايـشانِ َ :ا اذا غطٌ أسدٌ ثٛباً َتٓذطاً
ٚطٍٗس ٙبـُاَ ٤طتصشب ايطٗاز ، ٠ؾإ طٗاز ٠ايجٛب ايـُػط ٍٛبٗرا
ايـُا ٤أثسٌ غسع ٞيألصٌ ايطبيب  :إضتصشاب ايطٗاز ٠ايـذاز ٟيف
ايـُاٜٚ ، ٤هٖ ٕٛرا االضتصشاب ايطبيب زاؾعاً غسعاً يًػو ايـُطبٍيب
 َٛضٛع االضتصشاب ايـذاز ٟيف ْـذاض ١ايجٛب َٚ ،ع٘ ال ٜبك٢غو يف ْـذاض ١ايجٛب  ،بٌ ٜٛدد ٜكني غسع ٞبطٗازت٘ ٚيرا ال َـذاٍ
ٖٓا الضتصشاب ْـذاض ١ايجٛب .
ٖٚرا ايـُعٓ - ٢ايـشهٚ ١َٛايطبب ١ٝايػسعَٓ -١ٝتـٍ ؾُٝا حنٔ ؾ:٘ٝ
ؾإ بكا ٤ايهً ٞأ ٚإزتؿاع٘ يٝظ أثساً غسعٝاً الضتصشاب عدّ سدٚخ
ايؿسد ايط ، ٌٜٛبٌ إزتؿاع ايهً ٞأثسٌ عكً ٞألصٌ عدّ سدٚخ ايؿسد
ايطٖٚ ،ٌٜٛرا االصٌ -عدّ سدٚخ ايؿسد ايط -ٌٜٛال ٜجبت نٕٛ
ايـشادخ ٖ ٛايؿسد ايط ٌٜٛإال بايـُالشَ ١ايعكًٚ ١ٝيرا ال تصض دع٣ٛ
سه ١َٛأصٌ عدّ سدٚخ ايؿسد ايط ٌٜٛعً ٢إضتصشاب بكا ٤ايهً.ٞ
ٚبتعبري آغس  :ايـُالشَ ١بني عدّ بكا ٤ايهًٚ ٞبني عدّ سدٚخ
ايؿسد ايطَ ٌٜٛالشَ ١عكً - ١ٝال غسعٚ -١ٝيرا ال تصض َعٗا سه١َٛ
االصٌ ايطبيب عً ٢ايـُطبيب ٜٚ .تشصٌ بٗرا ايتٛد : ٘ٝعدّ ٚزٚد
االغهاٍ ايـُػٗٛز عً ٢دسٜإ اضتصشاب ايهً -ٞايكطِ ايجاْ. -ٞ
االشكال الثاىي عً ٢دسٜإ إضتصشاب ايهً ٞايكطِ ايجاْٖٛ -ٞ
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َا دا ٤يف تكسٜسات ايـُشكل ايعساق( ٞقدٚ ، )2( )ٙتٛضٝش٘ :
اْ٘ البد يف دسٜإ االضتصشاب يف َٛزدٍ َٔ إسساش صدم عٓٛإ
(ْكض ايٝكني بايػو) عً ٢زؾع ايٝد عٔ ايٝكني ايطابل َٚ ،ع استُاٍ
سدٚخ ايهً ٞضُٔ ايؿسد ايكصري ايـُعً ّٛإزتؿاع٘ ٜـشتٌُ صدم
إْتكاض ايٝكني ايطابل بٝكني آغس ،أٜ ٟـُشتٌُ ن ٕٛاضتصشاب ايهًٞ
ايكطِ ايجاَْ ٞصدام (ْكض ايٝكني بايٝكني) ٚال ٜـشسش نَ ْ٘ٛصدام
(ْكض ايٝكني بايػو) ،ؾٝه ٕٛايتُطو بعُ : ّٛطال تٓكض ايٝكني
بايػوص الضتصشاب ايهً -ٞايكطِ ايجاْ َٔ -ٞقب ٌٝايتُطو بعُّٛ
دي ٌٝاالضتصشاب يف ايػبٗ ١ايـُصداق ١ٝيٓؿظ ايعاّ .
ٜٚـُهٔ دؾع االغهاٍ بـُا دا ٤يف تكسٜسات ايـُشكل ايعساقٞ

()3

ٚتكسٜب ايدؾع ٚتٛضٝش٘ ؾا٥كاً إٔ ٜكاٍ :
إٕ ايٝكني بازتؿاع ايؿسد ايكصري ٜكتط ٞايٝكني باْعداّ ايهًٞ
ايطبٝع ٞايـُشؿٛظ يف ضُٓ٘  ،د ٕٚايهً ٞايـُشؿٛظ يف ايؿسدٚ ٜٔادتٗ١
ايـُػرتن ١بُٗٓٝاٖٚ ،را -د ٕٚذاى ٖٛ -اير ٟنإ َتعًكاً يًٝكني ايطابل
ٜٚػو يف بكاٜٚ ٙ٤ساد إضتصشاب٘ٚ ،ال ٜـشتٌُ إْتكاض ايٝكني ايـُتعًل
بايـذٗ ١ايـُػرتن ١بُٗٓٝا بايٝكني باْعداّ أسد ايؿسدٚ ، ٜٔذيو ألٕ
ايهًٚ ٞايـذٗ ١ايـُػرتن ١بني ايؿسدَ ٜٔػاٜسٌ يهٌ ؾسدٍ َٔ ايؿسد،ٜٔ
ٚباْعداّ أسد ايؿسدٜ ٜٔكٓٝاً ال ٜـػتٌٍ إستُاٍ بكا ٤ايهً ٞأ ٟال ٜـشسش
اْعداَ٘ ،بٌ ٜبك ٢ايػو يف بكا ٤ايهً ٞايطبٝعٚ ٞايـذٗ ١ايـُػرتن ١بني
(ْٗ )2ا ١ٜاالؾهاز  :ز : 4م. 125 : 1
(ْٗ )3ا ١ٜاالؾهاز  :ز : 4م. 125 : 1
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ايؿسدٜٚ ، ٜٔهَ ٕٛصدام  :طال تٓكض ايٝكني بايػوص ٚيٝظ َصدام
(ْكض ايٝكني بايٝكني) ٚ ،ال ٜه ٕٛايتُطو ب٘ َٔ قب ٌٝايتُطو بايعاّ
يف ايػبٗ ١ايـُصداق. ١ٝ
ْٚؤند ٖرا ايدؾع ْٚك : ٍٛال ْسٜد َٔ ايهًَ ٞؿٗ َ٘ٛايرٖين
ٚعٓٛاْ٘ ايـُشض اير ٟال ٚدٛد ي٘ يف ايـػازز أصالً  ،بٌ ْسٜد َٓ٘
ايـُعٓ ٕٛايـػازد ٞبايٓعس ايعسيف ٚايٛدٛد ايعٓٛاْ ٞاإلمجاي ٞايـذاَع
بني ايؿسدٚ ٜٔايـشصتني ٚايـُٓطبل عٓٛاْ٘ عًُٗٝا بـُا َٖ ٛسآ ٌ٠سان١ٝ
عٔ ايـػازز ٚ ،ب٘ ٜٓشؿغ ايؿسم ايـُا٥ص بني ايهًٚ ٞبني ايؿسد ٜٓٚشؿغ
ايػو يف بكا ٤ايهًٜٚ ٞصض دسٜإ إضتصشاب٘ .
االشكال الثالث عً ٢إضتصشاب ايهً ٞايكطِ ايجاْ ٖٛ : ٞإٔ ٚدٛد
ايهً ٞضُٔ أؾساد ٙيٝظ ٚدٛداً ٚاسداً  ،بٌ ٖٚ ٛدٛدات َتعدد٠
بتعدد االؾساد  ،ؾهٌ ؾسد تٛدد يف ضُٓ٘ سص َٔ ٌ١ايهًَ ٞػاٜسٌ٠
يًشص ١ايـُٛدٛد ٠يف ايؿسد اآلغس .
ٚايـُطتصشب ٖٚ ٛدٛد ايهً ٞغازداً  ،دَ ٕٚؿٗٚ َ٘ٛعٓٛاْ٘
ايرٖين ،اذ ال أثس ٜرتتب عً ٢ايعٓٛإ ٚايـُؿٗ. ّٛ
 َٔٚايٛاضض إ ايـُتٝكٔ َٔ ٚدٛد ايهًَ ٞسدد بني ايؿسد
ايط ٌٜٛاالَد ٚبني ايؿسد ايكصري االَد ٚ ،ال غو يف بكا ٤ايهًٞ
ايـُتٝكٔ سدٚث٘ ستٜ ٢طتصشب ايهًٚ ، ٞذيو ألٕ ايـُتٝكٔ ايـُسدد
غري َتعًل يًػو عً ٢نال تكدٜس ،ٜ٘إذ ٖ ٛعً ٢أسد ايتكدٜسَ ٜٔكطٛع
ايبكا ٤غري َػهٛن٘ٚ ،عً ٢أسد ايتكدٜسَ ٜٔكطٛع االزتؿاعَٔٚ ،
ٖٓـا ال ٜـُهـٔ إ ُٜــػـاز اىل ايـهً ٞايـشـادخ ضابـكاً ٜٚـُكـاٍ عـٓـ٘  :اْـ٘

ايكطِ ايجاْ َٔ ٞإضتصشاب ايهً)279( ........................................... ٞ

َـػهـٛى ايبكا ٤ؾعالً  ،بٌ ٖ ٛاَا َكطٛع االزتؿاع أَ ٚكطٛع ايبكا. ٤
ٖٚرا االغهاٍ قد إزتطا ٙبعض ايـُعاصس ٜٔاالدال( ٤قد)ٙ

()4

عًَ ٢ا ٜعٗس َٔ تكسٜس بـشج٘  . -إال أْ٘ َسؾٛض عٓدْا َٔ أصً٘  ،ألْ٘
ٜبتين عً ٢ن ٕٛايهًَٛ ٞدٛداً بٓش ٛايـشص ١ضُٔ نٌ ؾسد َٔ
أؾسادٖٚ ،ٙرا غًط بني ايهً ٞايـذاَع بـشدٍ ٙايـذاَع ٚبني ايؿسد
ٚايـشص َٔ ١ايهً ٞبـُا هلا َٔ ايـػصٛصٚ ١ٝايتع ،ٍٔٝؾٝهَ ٕٛسؾٛضاً
ألٕ إضتصشاب ايهً ٞيٝظ بـُعٓ ٢اضتصشاب ايـشص ، ١بٌ ٖٛ
إضتصشابُ ايٛدٛد ايطعٚ ٞايٛاقع ايـػازد ٞبتٛضط ايعٓٛإ
االمجاي ٞايـشان ٞعٔ ايٛاقع ايـُعً ّٛسدٚث٘ ٚايـُػهٛى يف بكا، ٙ٤
ٚتٛضٝش٘ :إٕ ٚدٛد ايـشصَ ١ػاٜسٌ يٛدٛد ايهًٚ ،ٞايـُساد َٔ ايهًٞ
ايـُطتصشب ٖ ٛايعٓٛإ ايـذاَع ايرٜٓ ٟطبل غازداً عًٖ ٢را ايؿسد
ٚعً ٢ذاى ٚعً ٢ذيو بـشٝح ٜه ٕٛيًهًٚ ٞدٛدٌ ٚاقعٜٚ ٞه ٕٛي٘
عٓٛإ إمجايَ ٞػريٌ يًهً ٞايـػازد ٞايـذاَع بني االؾساد ٚايـُٓطبل
عًٗٝا بـُا َٖ ٛسآ ٠سان ١ٝعٔ ارتازز ٜٚه ٕٛايعٓٛإُ اإلمجاي ٞايـُػريُ
ٖ ٛايـُطتصشب ٜٚؿرتم عٔ ايؿسد ايـػازدٚ ٞايعٓٛإ ايـُعًّٛ
تؿصٝالً بـػصٛصٝات٘ ٚتػػٍصات٘ ٚ ،بٗرا ٜؿرتم إضتصشاب ايهً ٞعٔ
اضتصشاب ايؿسد زغِ إغرتانُٗا يف ٚسد( ٠ايٛدٛد ايٛاقع )ٞايـُػاز
اي ٘ٝبايعٓٛإ ايهً ٞأ ٚبايعٓٛإ ايـذص ، ٞ٥إال أُْٗا ٜؿرتقإ َٔ سٝح
ايعٓٛإ ايـُػري  :ؾايعٓٛإ ايتؿص ًٞٝيًتػػٍصات ٖ ٛايؿسدٚ ،ايعٓٛإ
االدـُايٖ ٞــ ٛايهًٜٚ ، ٞـذـس ٟاضـتـصشـاب ٖـرا أ ٚذاى بـتـبـع االثـس
(َٓ )4تك ٢االص : ٍٛز. 171 : 6
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ايػسع ٞايـُساد تستٝب٘ عً ٢االضتصشاب .
ٜطاف يـُا تكدّ ْ :ـشٔ ال ْٛاؾل ايـُشكل ايعساق(ٞقد)ٙ

()5

َٔٚ

ٜعٗس َٓ٘  :إٔ ايهً ٞايـُطتصشب ٖ ٛذات ايـشص َٔ ١ايهًٖٞٚ ٞ
ايـُٛدٛد ٠ضُٔ ٖرا ايؿسد أ ٚذاىٚ ،ذيو ألٕ ٚدٛد ايـشص ١يف
ايـػازز َػاٜسٌ يٛدٛد ايهًٚ ،ٞيرا تس ٣األثس ايػسع ٞأسٝاْاً ٜرتتب
عً ٢نً ٞايـشدخ بٓش ٛصسف ايٛدٛد  ٖٛٚايـُعٓ ٢ايـذاَع بني
ايـشدخ االصػس ٚبني ايـشدخ االنرب نشسََ ١ظٍ نالّ اهلل ٚامس٘
ايـُكدع( :اهلل)  َٔ ،د ٕٚدغاي ١غصٛصٖ ١ٝر ٙايـشص ١أ ٚتًو .
ٚايرْ ٟعتكد ٙسكاً إٔ ايهً ٞايـُطتصشب ٖ ٛايٛدٛد ايطعٞ
ايـذاَع بني أؾساد ٙايـُٓطبل عًٗٝا  ٖٛٚ،ايعٓٛإ االمجاي ٞايرٖٛ ٟ
َسآ ٠سان ١ٝعٔ ايٛاقع ايـػازدْ ٞعري عٓٛإ ايـشدخ ايـشان ٞعٔ
ايبٚ ٍٛايـُين ٚايدّ ْٚـشٖٛا .
ٖٚرا ايٛدٛد ايعٓٛاْ ٞايـذاَع  -يف ايكطِ ايجاْ َٔ ٞاضتصشاب
ايهً -ٞاذا نإ َتٝكٔ ايـشدٚخ َػهٛى ايبكاٚ ٤ي٘ أثس غسع ٞؾاْ٘
ٜصض إضتصشاب٘ٚ ،يف ايـُجاٍ ايـُػٗٛز :نً ٞايـشدخ َتٝكٔ ايـشدٚخ
بال اغهاٍ بؿعٌ ايٝكني بصدٚز ايبًٌ ايـُػتب٘ بني ايبٚ ٍٛايـُين نُا
َٖ ٛػهٛى ايبكا ٤بايؿعٌ يف ايصَٔ ايالسل -بعد صدٚز ايٛض -٤ٛألْ٘
ٜـشتٌُ تـشكل ايهً ٞضُٔ ايؿسد ايط ٌٜٛاألَد ٚ ،ألدً٘ حيتٌُ بكا٤
ايهً ٞبـُا ٖ ٛعٓٛإ امجايٚٚ ٞدٛد ٚاقع ٞداَع  ،ؾإ نً ٞايـشدخ
يف ايصَٔ ايالسل عكٝب ايٛضٜ ٤ٛـشتٌُ بكاؤٚ ٙعدّ ازتؿاع٘ بـُا ٖٛ
(ْٗ )5ا ١ٜاالؾهاز  :ز : 4م. 125 + 119 : 1
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ٚدٛد نًٚ ٞعٓٛإ َسآت ٞداَع  -ال بـُا ٖ ٛؾسد غازدٚ ٞسص١
َتػػٍص ١تؿصٝالً بتعٍٓٝاتٗا  ،ؾإ ايؿسد غري ايهً ٞعٓٛاْاً إمجايٝاً
ٚٚدٛداً ٚاقعٝاً ٚ ،ايؿسد ايـػاص ال ٜـذس ٟاضتصشاب٘ دصَاً يعدّ
ايٝكني بـشدٚث٘ بـُا ٖ ٛؾسدٌ َتػػٍص ٚيعدّ ايػو يف بكا. ٘٥
ٚايعًِ ايـُعاصس ايـذً(ٌٝقد )ٙيف َـذًظ بـشج٘ قد أعط ٢يًهًٞ
َا يًؿسد سني قاٍ (:ايـُتٝكٔ ايـُسدٍد غري َتعًل يًػو عً ٢نٌ تكدٜس،
()6

إذ ٖ ٛعً ٢أسد تكدٜسَ ٜ٘كطٛع االزتؿاع)

ؾاْ٘ ٜبتين عً ٢غًط

ايٛدٛد ايـذاَع ٚايعٓٛإ ايهً ٞبايٛدٛد ايؿسدٚ ٟايتػػٍص ايـذصٞ٥
ْٚـشٔ ْسٜد إضتصشاب ايعٓٛإ ايـذاَع ايهً ٞبـُا ي٘ َٔ االثس
ايػسعَ ٖٛٚ ٞتٝكٔ ايـشدٚخ إمجاالً ضُٔ ؾسد َسدد نُا َٖ ٛػهٛى
ايبكاٜٚ ، ٤هؿٓٝا يًػو يف بكا : ٙ٤ايرتدد يف غصٛص ١ٝسدٚث٘ ٌٖ سدخ
ضُٔ ايؿسد ايكصري أ ٚضُٔ ايؿسد ايطٚ ،ٌٜٛال ُٜٓعس يف إضتصشاب
ايهً ٞاىل ايؿسد أ ٚايـشص ١ايـُػػٍص َٔ ١ايهًٚ ٞايـُٛدٛد ٠ضُٔ
ايؿسد  ،بٌ ايهً ٞايـُطتصشب ٖ ٛايعٓٛإ االمجاي ٞايـُسآتٞ
ٚايٛدٛد ايٛاقع ٞايـذاَع ايكابٌ يالْطبام عًٖ ٢را ايؿسد ٚعً ٢ذاى
ايؿسد - ٖٛٚ ،ايـُعٓ ٢ايهًَ -ٞتٝكٔ ايـشدٚخ غازداً َٚػهٛى ايبكا٤
ؾعالً  ،ؾٝذس ٟاضتصشاب٘ بال اغهاٍ س٦ٓٝر .
القصه الثالث مً أقصاو اشتصحاب الكلي َ ٖٛٚ :ا اذا عًِ بٛدٛد
ايهً ٞضُٔ ؾسد َع ٍٔٝثِ عًُٓا باْعداّ ذاى ايؿسد ٚاستًُٓا بكا ٤ايهًٞ
الستُاٍ سدٚخ ؾسد آغس يًهً ٞقاّ َكاّ ايؿسد اير ٟعًِ بتشكل
(َٓ )6تك ٢االص : ٍٛز. 171 : 6
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ايهً ٞضُٓ٘  :اَا إ ٜه ٕٛسدٚث٘ َكازْاً يٛدٛد ايؿسد اال ٍٚأَ ٚكازْاً
الْعداَ٘ ٚشٚاي٘ ٖٚ ،را ْعري َا ي ٛعًُٓا بٛدٛد االْطإ يف ايداز ْاغ٦اً
َٔ ايٝكني بٛدٛد شٜد ؾٗٝا ثِ عًُٓا بـػسٚز شٜد َٓٗا ٚاستًُٓا دغٍٛ
عبٝد ايٗٝا ساٍ ٚدٛد شٜد ٚقبٌ غسٚد٘ أ ٚاستًُٓا دغ ٍٛعبٝد سني
غسٚز شٜد َٓٗا  ،أ ٟيًكطِ ايجايح َٔ إضتصشاب ايهً ٞصٛزتإ :
األٚىل :إٔ حيتٌُ بكا ٤ايهً ٞإلستُاٍ سدٚخ ؾسدٍ ثإٍ َكازْاً
يصَإ ٚدٛد ايؿسد األ ٍٚايـُتٝكٔ سدٚث٘ قبٌ ازتؿاع٘ ٚشٚاي٘ .
ايجاْ :١ٝإٔ حيتٌُ بكا ٤ايهً ٞإلستُاٍ سدٚخ ؾسدٍ ثإٍ َكازْاً
يصَإ إزتؿاع ايؿسد األ ٍٚايـُتٝكٔ سدٚث٘ .
ٖٚر ٙايصٛزٜ ٠ـُهٔ تصٛزٖا بٓش: ٜٔٛ
أ -إٔ حيتٌُ بكا ٤ايهً ٞإلستُاٍ تكازٕ شٚاٍ ايؿسد االَ ٍٚع
سدٚخ ايؿسد ايجاَْ ،ٞع تبا ٜٔايؿسد :ٜٔاالٚ ٍٚايجاْٚ ٞإٕ إغرتنا يف
ايٓٛع أ ٚايـذٓظ .
ب -إٔ حيتٌُ بكا ٤ايهً ٞإلستُاٍ تبدٍ ايؿسد اال ٍٚايصاٌ٥
ايـُستؿع ٜكٓٝاً َٔ َستب ١عًٝا اىل َستب ١دْٝا ٜه ٖٛ ٕٛايؿسد ايجاْ،ٞ
نايـشُس ٠ايدَ ١ٜٛاذا تبدٍيت َٔ ايطٛاد أ ٚايـشُس ٠ايػاَك ١ايـُتٝكٔ
سدٚثٗا ايـُعً ّٛإزتؿاعٗا .
ٚقد إغتًؿت أْعاز األٚاغس (زض) يف دسٜإ االضتصشاب يف
ايكطِ ايجايح بني ايك ٍٛبـذسٜاْ٘ َطًكاً ٚبني ايك ٍٛبعدّ دسٜاْ٘ َطًكاً
ٚبني ايتؿص ٌٝبني صٛز ٙايـُتعددٚ ،٠بـشجٓا يف ايصٛزتني االٚيٝتني :
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( :2 + 1أ) ْٚؤدٌ بـشح ايصٛز ٠ايجايج:2( ١ب) يـُا بعد االْتٗأَ ٤
بـشح ايصٛزتني االٚيٝتني .
ٚقد ؾصٌٍ غٝػٓا االععِ(قد )7()ٙبني ايصٛزتني ٚاغتاز دسٜإ
اضتصشاب يف صٛز ٠استُاٍ سدٚخ ايؿسد ايجاَْ ٞكازْاً َع سدٚخ
ايؿسد اال ٍٚاير ٟعًُٓا بتشكل ايهً ٞب٘ ٚ ،عدّ دسٜإ االضتصشاب
يف صٛز ٠إستُاٍ ايؿسد ايجاَْ ٞكازْاً يصٚاٍ ايؿسد االٚ ٍٚإزتؿاع٘ .
ٚال اغهاٍ يف دسٜإ االضتصشاب يف ٖرا ايكطِ عًَ ٢طًو
ايـشه ِٝاهلُداْ ٞايكا ٌ٥بإٔ يًهًٚ ٞدٛداً غازدٝاً ٚاسداً غري َتعدد
ٚ ٖٛٚدٛد ٚضٝع َتشد َطتكٌ يف ايـػازز َتطبٍب َٔ ٚدٛد أؾساد،ٙ
ؾتهْ ٕٛطب ١ايهً ٞاىل أؾسادْ ٙطب ١األب ايٛاسد اىل أبٓا ٘٥قاطب،١
ٜٚه ٕٛايهً ٞبٛسدت٘ ايـػازدَ ١ٝعسضاً يتعٍٓٝات ٚتػػٍصات أؾسادٙ
ايـُػتًؿٚ ،١نُا إٔ األب ايٛاسد ٜكتطُ٘ أبٓاؤ ٙسصصاً َتعدد ً٠بعدد
أبٓا ، ٘٥ؾهرا يإلْطإ ٚدٛدٌ نً ٞغازدَ ٞتشد َتشصٍص اىل أقطاّ
ٚسصص بعدد أؾسادٚ ٙدصٝ٥ات٘ َٔ آدّ اىل قٝاّ اآلغس. ٠
ؾاْ٘  -عًٖ ٢را ايـُبٓ -٢تتِ أزنإ االضتصشاب يف ٖرا ايكطِ،
إذ ايٝكني بـشدٚخ ايهًَٛ ٞدٛد قطعاً  :اَا إ ٜه ٕٛسدٚث٘ ضُٔ
شٜد يف ايـُجاٍ أٜ ٚه ٕٛسدٚث٘ ضُٔ شٜد ٚعبٝد ٚ ،ايػو يف بكا٘٥
َٛدٛد الستُاٍ ٚدٛد ايؿسد اآلغس ايـُكازٕ يٛدٛد ايؿسد اال ٍٚأٚ
ايـُكازٕ الزتؿاع٘ٚ ،عً ٢ايتكدٜس : ٜٔايهًَٛ ٞدٛد سدٚثاً ٜكٓٝاً
َػهٛى ايبكاٚ ٤االضتُساز ،ؾٝذس ٟاالضتصشاب يتُاّ زنٓ. ٘ٝ
( )7ؾسا٥د االص - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطؿ. 372 : ٟٛ
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يهٔ االغهاٍ نً٘ يف صش ١ايـُطًو ايـُصبٛز ،يٛضٛع إٔ ٚدٛد
ايهً ٞيف ايـػازز يٝظ ٚدٛداً َطتكالً عٔ أؾسادٚ ٙدصٝ٥ات٘  ،بٌ
يٛدٛد ايهً ٞإزتباط بٛدٛد أؾساد - ٖٛٚ ، ٙايهًٚ -ٞدٛد عٓٛاْٞ
َسآتٚ ٞتـشكل غازد ٞعسضٚ ، ٞيف نٌ ؾسد سص َٔ ٌ١ايهً ٞغري
سص ١ايؿسد اآلغسٚ ،ألدً٘ ٜـُتٓع ايتصدٜل بهٚ ٕٛدٛد ايهًٚ ٞدٛداً
ٚاسداً ٚضٝعاً إلضتشاي ١إْطبام ٚدٛد َتشد عًٚ ٢دٛدات َتعدد٠
َتباٚ ١ٜٓيرا قًٓا بتعدد ٚدٛد ايهً ٞبتعدد أؾسادٚ ٙدصٝ٥ات٘ اييت ٜٛدد
ضُٓٗا ٚقًٓا بايٛدٛد ايعسض ٞيًهًٚ ٞايـُٓتصع َٔ ٚدٛد أؾسادٙ
ٚايتابع هلا ايـُستبط بٗا ٚؾٝكاً ٚتهْ ٕٛطبت٘ ايٗٝا ْطب ١اآلبا ٤ايـُتعدد٠
اىل األبٓا ٤ايـُتعدد. ٠
ٚبتعبري َؿصٌ ٖٓ :ا تصٛزإ َطسٚسإ يف َعٓ ٢ايهً: ٞ
األ : ٍٚايٛدٛد ايهً ٖٛ ٞايـشص ١ايـػازدٚ ١ٝايـذٗ ١ايـُػرتن١
ايـُشؿٛظ ١بني ايـشصص ايـُٛدٛد ٠غازداًٚ ،ال إغهاٍ يف تـشكك٘
غازداً بعني ٚدٛد ايـشصص ايـُكس ١ْٚبايتػػٍصات ايؿسد. ١ٜ
ٚبتعبري ثإٍ  :نٌ َصدام غازد ٞيًؿسد َتٛؾس عً ٢سصَٔ ١
ايهًٚ ، ٞإضتصشاب ايهً ٖٛ ٞإضتصشاب ذات ايـشص ، ١بُٓٝا
إضتصشاب ايؿسد ٖ ٛإضتصشاب يًشصَ ١ع ايـُػػصات ٚ .عً٘ٝ
ٜسدع اضتصشاب ايهً ٞاىل اضتصشاب ايـشص ١ايـػازدٖٚ ، ١ٝرا َا
ٜبد َٔ ٚعبازات بعض ايؿكٗا( ٤قدِٖ)  َِٗٓ -ايـُشكل ايعساق. -)8(ٞ
ٚس٦ٓٝر ٜـُتٓع دسٜإ االضتصشاب يف ٖرا ايكطِ عًٖ ٢را ايـُطًو،
(ْٗ )8ا ١ٜاالؾهاز  :ز : 4م. 125 + 119 : 1
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ٚذيو يٛضٛع إٔ ايـشص ١ايـػازد ١ٝايـُتٝكٓ َٔ ١ايهً ٞاييت عًِ
سدٚثٗا قد عًِ إزتؿاعٗا اٜطاً ٚ ،ايـشص ١األغس َٔ ٣ايهًٞ
ايـُشتٌُ سدٚثٗا ال ٜكني بـشدٚثٗا ٚ ،ألدً٘ ال ٜـذس ٟاإلضتصشاب
إلْتؿا ٤زنٔ ٍ أضاع َٔ أزناْ٘ .
ٖٚرا ايتصٛز ال ٜـُهٓٓا قبٛي٘ ،ؾإ ٚدٛد ايـشصَ ١ػاٜسٌ يٛدٛد
ايهً ٞايرْ ٖٛ ٟاقص عٔ ٚدٛد ايـشص ١ايرٜ ٟتٛؾس عً ٢تػػصات
ٚغصٛصٝات ايـشص. ١
ثِ إٕ األثس ايػسع ٞقد ٜرتتب عً٢

ايـشص ١ايـُتػػص١

بـػصٛصٝاتٗاٚ ،قد ٜرتتب عً ٢ايـذاَع نايـشدخ بٓش ٛصسف
ايٛدٛد َٔ د ٕٚدغاي ١ايتػػصات ٚغصٛصٝات ايـشص ١ايـُستبط١
بٗرا ايؿسد أ ٚبراىٚ ،ال ٜه ٕٛاضتصشاب ايـشص ١اضتصشاباً يًهً. ٞ
ايتصٛز ايجاْ ٖٛٚ : ٞاالٚضض االقسب  ٖٛٚ ،إٔ ايٛدٛد ايهًٞ
ٚدٛد غازد ٞضُين بٛدٛد ايؿسد َ ٖٛٚتذسد عٔ ايتػػصات
ايؿسدٚ ١ٜايـػصٛصٝات ايـذص ٖٛٚ ١ٝ٥عٓٛإ َسآتٚٚ ٞدٛد ٚاقعٞ
داَع بني االؾساد ٚقابٌٌ يالْطبام عً ٢نٌ ٚاسد َٔ االؾساد ٚتـُهٔ
االغاز ٠ب٘ اىل نٌ ٚاسد َٔ ايـذصٝ٥ات ايـُٛدٛد ضُٓ٘ ٚ -ٖٛٚدٛد
ايهً -ٞقباٍ ايٛدٛد ادتص ٞ٥ايٛاقع ٞايـُتع ٍٔٝبتػػصات٘ ٚغصٛصٝات٘
ايؿسد ١ٜايـُاْع َٔ ١إْطباق٘ عًٚ ٢دٛد ؾسد ٟآغس .
ٚباغتصاز ُٜ :س ٣يف ايٛدٛد ايـذصٚ ٞ٥ؾسد ايهً ٞصٛزتإ
ٚٚدٛدإ  :ايٛدٛد ايـذص - ٞ٥شٜد -بتػػصات٘ ٚغصٛصٝات٘.
ٚايٛدٛد ايهً - ٞاالْطإ ضُٔ ٚدٛد شٜد ٚ . -عً: ٘ٝ
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قد ٜكاٍ بـذسٜإ االضتصشاب يف ايكطِ ايجايح َٔ اضتصشاب
ايهً ٞعً ٢االطالم ،بًشاظ اْ٘ ٜٛدد عٓدْا عًُإ  :عًِ بـشدٚخ
ايؿسد بـػصٛصٝات٘ َٚػػٍصات٘  -شٜدٖٚ ، -را ٚدٛد دص ٞ٥تؿصًٞٝ
قد عًِ بـشدٚث٘ ٚعًِ بازتؿاع٘ ٚال َـذاٍ الضتصشاب٘ .
ٚعٓدْا عًِ بايهً ٞايـذاَع ايـُٛدٛد ضُٔ ايٛدٛد ايـذص:ٞ٥
شٜدٖٚ -را ايٛدٛد ايهًَ ٞعً ّٛايـشدٚخ ضُٔ ٚدٛد ايؿسد  -شٜد-
ٚال عًِ بازتؿاع ايهً ٞايـذاَع ايـُعً ّٛسدٚث٘ إلستُاٍ بكا ٙ٤ضُٔ
ؾسدٍ ثإٍ بٓؿظ ايعٓٛإ ايـُسآت ، ٞؾٝطتصشب يتُاّ أزناْ٘ .
يهٔ االقسب عدّ دسٜإ االضتصشاب يف ايكطِ ايجايح بصٛزت٘ٝ
ؾاْ٘ ال ٜه ٕٛايػو ؾُٗٝا يف بكاَ ٤ا تٝكٍٓ٘ ،بٌ ٖ ٛغو يف سدٚخ
ايهًٚٚ ٞدٛد ٙضُٔ ؾسدٍ َعني ثإٍٚ ،يٝظ َٛضٛع ايكط ١ٝايـُتٝكٓ١
ؾُٗٝا َتشداً َع ايكط ١ٝايـُػهٛنٚ ، ١تكسٜب ٖرا :
اْ٘ يف إضتصشاب ايهً -ٞايكطِ ايجايحُٜ -ػاز اىل ٚدٛد ايهًٞ
 االْطإ يف ايداز -إغاز ً٠إمجاي ١ٝقطع ١ٝيف َسسً ١ايـشدٚخ  ،ؾٝهٕٛٚدٛد ايهًَ ٞتٝكٓاً ضُٔ ٚدٛد شٜد يف ايدازٚ ،ايـُؿسٚض شٚاٍ
االغازٚ ٠إزتؿاعٗا عرب إزتؿاع ايؿسد  -شٜد  -يف َسسً ١ايبكاٚ ، ٤ال
ٜكني بـشدٚخ إغاز ٠ثاْ ١ٝؾعً ١ٝاىل ايٛدٛد ايهً ٞايٛاقع ٞغري تًو
االغاز ٠ايـُعً ّٛسدٚثٗا ٚإزتؿاعٗا ٚ ،اْـُا ٖ ٛإستُاٍ ٚدٛد ايهًٞ
سادثاً ضُٔ ؾسد ثإٍ  :عبٝد ٖٚ ،را ال ٜكني بـشدٚث٘ بٓشٜ ٛـُهٔ
االغاز ٠اي ٘ٝإمجاالً يْ ٛعسْا اىل ايهًٜٚ ٞـُهٔ تعـٝـ ٘ٓٝتؿصٝالً يْ ٛعسْا
اىل ايـذص. ٞ٥
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ٜطاف اي : ٘ٝإٕ االتـشاد بني ايكط ١ٝايـُػهٛنٚ ١بني ايكط١ٝ
ايـُتٝكَٓٛ ١ضٛعاً َٚـشُٛالً زنٌٔ يف دسٜإ االضتصشاب  ٖٛٚ ،زنٔ
غري َٓشؿغ ٚغري َـشسش يف ايكطِ ايجايح َٔ إضتصشاب ايهًَٔ ٞ
د ٕٚؾسم بني قطُ ٘ٝايـُبشٛثني ،ؾإ َتعًل ايٝكني َٔ ايٛدٛد ايهًٞ
ٚايـُتك ٍّٛباغاز ٠إمجاي ١ٝاىل ٚاقع غازد ٞمل حيسش إتـشادَ ٙع َتعًل
ايػو بكا ً٤سٝح مل ٜـُشسش بكا ٤طسف االغازَٛٚ ٠ضٛعٗا ايهً. ٞ
ٚبتعبري ثإٍ ٚ :دٛد ايهً -ٞاالْطإ -ال ٜـشصٌ يف ايــػازز إال
ضُٔ ؾسد دص ٞ٥ذ ٟغصٛصَ ١ٝع -١ٓٝشٜدٚ -قد عًِ سدٚث٘ ؾأٚدب
يٓا ايعًِ بـشدٚخ ايهًَٓ ٞشصساً ؾَٚ ٘ٝتػصصاً بـػصٛص ١ٝذاى
ايؿسد اير ٟعًِ سدٚث٘ ثِ عًِ ازتؿاع٘ ٚ ،مل ٜعًِ بٛدٛد ايهًٞ
ضُٔ دص ٞ٥آغس -عبٝد -بـػصٛصٝات٘ َٚػػٍصات٘ ،ؾُا ٖ ٛايـُعًّٛ
يٓا سدٚث٘ -ايـذصٚ ٞ٥ايهً ٞايـُٛدٛد ضُٓ٘ -عًُٓا بازتؿاع٘ ٚشٚاي٘،
ٚايهًٜ ٞـشتٌُ بكاؤ ٙيهٓ٘ غري َعً ّٛايـشدٚخ ؾًِ ٜهٔ ايػو ببكا٤
ايهً ٞايـُتعًل ب٘ ايٝكني بايـشدٚخ  ،نُا اْ٘ ٜـػتًـ َتعًل ايٝكني
عٔ َتعًل ايػو يف إضتصشابٜ٘ٓٚ ،تؿ ٞزنٓإ َصشٍشإ يـذسٜاْ٘ .
ٜٚتشصٌ َٔ ٖرا ايبٝإ :اْ٘ ال ٜـذس ٟاالضتصشاب يف ايكطِ
ايجايح َٔ ايهً . ٞنُا ٜتذً َٔ ٢ايبٝإ ايـُتكدّ  :بطالٕ ايتؿصٌٝ
ايـُػتاز يػٝػٓا االْصاز( ٟقدٚ،)9()ٙتكسٜب٘ ٚتٛضٝض بطالْ٘ إٔ ٜكاٍ:
أ -يف صٛز ٠إستُاٍ ٚدٛد ايؿسد ايجاَْ ٞكازْاً يصٚاٍ ايؿسد االٍٚ
ٚإزتؿاع٘  -ال ٜـذس ٟاالضتصشاب ،ألٕ ايهً ٞايـُعً ّٛسدٚث٘ ضابكاً
( )9ؾسا٥د االص - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطؿ. 372 : ٟٛ
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قد ازتؿع ٜكٓٝاًٚٚ ،دٛد ايهً ٞضُٔ ؾسدٍ ثإٍ َػهٛى غري َتٝكٔ
ايـشدٚخ َٔ بد ٚاالَس َٚ ،ع إْتؿا ٤زنٔ االضتصشاب  -ايٝكني
بايـشدٚخ  -ال ٜـذس ٟاالضتصشاب ٚ ،يف ٖر ٙايصٛزْ ٠تٛاؾل َع
غٝػٓا االْصاز( ٟقد. )ٙ
بٚ -يف صٛز ٠استُاٍ سدٚخ ؾسدٍ ثإٍ َكازْاً َع ٚدٛد ايؿسد
اال ٍٚايـُعً ّٛسدٚث٘ ٚتـشكل ايهً ٞب٘  -قاٍ غٝػٓا االْصاز:ٟ
ٜـذس ٟاالضتصشاب ٚ ،ذيو ألٕ ايهً ٞايـُعً ّٛسدٚث٘ ضابكاً َسدد
بني نٚ ٕٛدٛدٚ ٙسدٚث٘ بٓشٜ ٛبكٚ ٢ال ٜستؿع بازتؿاع ايؿسد ايـُعًّٛ
سدٚث٘ٚ ،بني نٚ ٕٛدٛدٚ ٙسدٚث٘ بٓشٜ ٛستؿع

بازتؿاع

ايؿسد

ايـُعً ّٛسدٚث٘ ٚ .عً : ٘ٝحيتٌُ بكا ٤ايهًٚ ٞإٔ ايهً ٞايجابت يف اآلٕ
ايالسل عني ايهً ٞايـُٛدٛد ضابكاً  ،ؾٝذس ٟاالضتصشاب .
يهٔ ال ٜصض ايتؿصٚ ٌٝال ٜتِ دسٜإ االضتصشاب يف ٖرٙ
ايصٛزٚ ، ٠ذيو يـُا تـشكل عٓدْا َٔ إٔ ٚدٛد ايهًٚ ٞدٛد ضَعٞ
عسضَٓ ٞتصع َٔ ٚدٛد أؾسادَٚ ٙستبط بٗا إزتباطاً ٚثٝكاً ٚ ،يٝظ
ٚدٛدٚ ٙدٛداً َطتكالً عٔ أؾساد ، ٙبٌ ٖٚ ٛدٛد َٓتصَع َٓٗا ٚضُٔ
ٚدٛدٖا  ،ؾايهً ٞسني ٚدد بدٚاً ٚدد َتػصصاً بـػصٛص ١ٝؾسد١ٜ
َع ١ٓٝنايٝكني بٛدٛد االْطإ ايهً ٞضُٔ شٜد ٖٚ ،را ايٛدٛد ايهًٞ
َعً ّٛايـشدٚخ َعً ّٛاالزتؿاع ٚايصٚاٍ ٚ ،أَا ٚدٛد ايهً ٞضُٔ
ؾسدٍ ثإٍ َتػصصٍ بـػصٛصٝت٘ َٚتػػص بتعٍٓٝاتْ٘ -عري ايٝكني بٛدٛد
االْطإ ايهً ٞضُٔ عبٝد -ؾٗ ٛغري َعً ّٛايـشدٚخ ٚيرا ال ٜـذسٟ
االضتصشاب يف ٖر ٙايصٛز ٠أٜطاً .
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ٚاستُاٍ ٚدٛد ايؿسد ايجاَْ ٞكازْاً يصَإ ٚدٛد ايؿسد اال- ٍٚ
ال ٜٓؿع يف ايـُكاّ  ،ألْ٘ ال ٜـشكل ايٛسد ٠ايـػازد ١ٝيًهً ٞايـُتٝكٔ
سدٚث٘  ،ؾإ ٚدٛد ايهًٜ ٞتعدد بتعدد أؾسادٚ ،ٙايهً ٞايـُتشكل بدٚاً
ضُٔ ايؿسد االٚ ٍٚايـُٓتصع َٓ٘ نُا َٖ ٛعً ّٛايـشدٚخ َٖ ٛعًّٛ
االزتؿاع ٚ ،ايهًٖٓ ٞا ٚدٛد غازد ٞعسضَٓ ٞتصع َٔ ٚدٛد ايؿسد
اال ٖٛٚ ،ٍٚغري ايهً ٞايـُشتٌُ سدٚث٘ ٚايـُٓتصع َٔ استُاٍ
سدٚخ ايؿسد ايجاَْٚ ، ٞع٘ ال ٜه ٕٛايهً ٞايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى
ٚاسداً يتعدد ايؿسد ايـُتشكل غازداً ٚايـُٛدب يتعدد ايٛدٛد
ايهً ٞايـُٓتصع َٔ ٖرا  َٔٚذاى ٖ .را .
ٚقد ٜٛزد عًَ ٢كاٍ غٝػٓا االْصازٚ َٔٚ ٟاؾك٘(قدِٖ) بـذسٜإ
اضتصشاب ايهً ٞايكطِ ايجايح يف صٛز ٠استُاٍ سدٚخ ؾسدٍ ثإٍ
يًهًَ ٞكازْاً َع ٚدٛد ايؿسد اال ٍٚايـُعً ّٛسدٚث٘ ٚازتؿاع٘ ٚتـشكل
ايهً ٞب٘  -بإغهاٍ ْكط ،ٞغالصت٘ :اْ٘ اذا قاّ ايـُهًـ َٔ َْ٘ٛ
ٚاستٌُ دٓابت٘ ساٍ ْ َ٘ٛثِ تٛضأ ،ؾاذا بٓٓٝا عً ٢دسٜإ اضتصشاب
ايهً ٞايـُرنٛز -تع ٍٔٝااليتصاّ بـشسََ ١ظٍ ايكسإٓ ٚبعدّ دٛاش
ايدغ ٍٛيف ايصالٚ ٠إٕ تٛضأ َا مل ٜػتطٌ َٔ ايـذٓاب ١ايـُشتًُ،١
ٚٚدٗ٘ :دسٜإ اضتصشاب نً ٞايـشدخ بعد ايٛض ،٤ٛبًشاظ ايٝكني
بـشدٚخ نً ٞايـشدخ َع استُاٍ بكا ٙ٤بعد ٚض ٘٥ٛالستُاٍ إقرتإ
ايٓ ٖٛٚ ّٛسدخ أصػس بايـذٓاب ١ايـُشتًُ ٖٞٚ ١سدخ أنرب ال ٜستؿع
بايٛض ،٤ٛؾٝطتصشب نً ٞايـشدخ ٚال ٜٓتكض ايٝكني االضتصشابٞ
إال باإلغتطاٍ عكٝب ايٛض ،٤ٛؾٝتشكل (ْكض ايٝكني بايٝكني) س٦ٓٝر .
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ٖٚرا ايالشّ ال ٜستط ٘ٝايـذُع ايـُبازى(قدِٖ) ،يٛضٛع نؿا١ٜ
ايٛض ٤ٛعٓدِٖ يف ٖرا ايؿسض َٔ د ٕٚساد ١يالغتطاٍ ٚ ،عدّ
زضاِٖ دي ٌٝعً ٢عدّ دسٜإ اضتصشاب نً ٞايـشدخ ايكطِ ايجايح
ستَ ٢ع استُاٍ سدٚخ ايؿسد ايجاَْ ٞكازْاً يٛدٛد ايؿسد اال. ٍٚ
ٜٚـُهٔ ايدؾاع عٔ ايـذُع ايـُبازى(قدِٖ) بإَهإ سٌٍ االغهاٍ
َع ايتطً ِٝبـُصداق ١ٝايؿسض إلضتصشاب ايهً ٞايكطِ ايجايح بإٔ
ٜكاٍ  :ايعاٖس َٔ ايتأٌَ يف آ ١ٜايطٗازات ايجالث : ١إٔ َٛضٛع األَس
الةِ فَاغِصِلُوا ص ٖ( ٛايـُشدخ اير ٟقاّ َٔ
بايٛض: ٤ٛطإِذَا قُنِتُهِ ِإلَى الصَّ َ
َّهرُواص
ْ َ٘ٛاىل ايصالٚ ، )٠ظاٖس قٛي٘ تعاىل السكاً :ط َوإٌِِ كُيِتُهِ جُ ُيبّا فَاط َّ
تستٍب األَس بايتطٗس ٚاالغتطاٍ عً ٢سدخ ايـذٓابٖٚ ،١را ايتؿصٌٝ
بني ايٛضٚ ٤ٛبني ايػطٌ َٛضٛعاً ٚسهُاً(ٚ ،ايتكط ِٝقاطع يًػسن)١
ؾال ٜػازى ايٛض ُ٤ٛايػطٌَ ٚال ٜػازى ايػطٌُ ايٛضٜٓٚ ، َ٤ٛتر َٔ ٖرٙ
ايكس :١ٜٓإٔ (َٔ قاّ َٔ ْ َ٘ٛيًصال ٠جيب عً ٘ٝايٛض ٤ٛإال اذا نإ
دُٓباً ؾٝذب عً ٘ٝاالغتطاٍ) نُا ٜٓتر َٔ قس( ١ٜٓايتكطٚ ِٝايتؿصٌٝ
قاطع يًػسن :)١إْكطاّ ايـُشدخ اىل َٔ ٜـذب عً ٘ٝايٛضَٔٚ ٤ٛ
ٜـذب عً ٘ٝايػطٌ ،نُا ْطتؿٝد َٓٗا إٔ َٛضٛع ٚدٛب ايٛضٖٛ ٤ٛ
(َٔ قاّ َٔ ْ َ٘ٛاىل ايصال ٠اذا مل ٜهٔ دُٓباً) .
ْٚطبٍل ٖر ٙايؿا٥د ٠ايعاٖس َٔ ٠اآل ١ٜبربن ١ايكس ١ٜٓعًَ ٢ا حنٔ ؾ،٘ٝ
سٝح إٔ َٛضٛع االَس بايٛضَ ٤ٛسنب َٔ دص :ٜٔ٤دصْ َ٘ٓ ٤ـُشسشٙ
بايٛددإ  ٖٛٚن( ْ٘ٛقاّ َٔ ْ َ٘ٛيًصالٚ ،)٠دص ٤ثإٍ ْـُشسش ٙباألصٌ
االضتصشاب ٞايتعبد ٟؾاْ٘ ٜـشتٌُ اإلدٓاب ساٍ ْٚ َ٘ٛاألصٌ عدّ
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إدٓاب٘ ٚ ،عٓد ادتُاع ايـذص٥ني ٜعٍُ٘ صدز اآل ١ٜاآلَس بايٛضٜٚ ٤ٛدٍ
عً ٢إٔ اير ٟقاّ َٔ ْ َ٘ٛيًصالٚ ٠إستٌُ دٓابت٘ ٚظٝؿت٘ ايٛض٤ٛ
د ٕٚايػطٌٚ ،ال َـذاٍ يـذس ٟإضتصشاب نً ٞايـشدخ  ،يهْ٘ٛ
َـشهَٛاً باالصٌ ايـُٛضٛع ٞايـُرنٛز .
ٚقد تـشصٌٍ إٔ ايـُهًـ اير ٟقاّ َٔ َْ َ٘ٛـشتُالً يـذٓابت٘ ٚقد
تٛضأ ٚمل ٜػتطٌٜ -ػسع ي٘ إتٝإ نٌ ؾعٌ َػسٚط بايطٗاز ٠ايـشدث١ٝ
نايدغ ٍٛيف ايصالَٚ ٠ظٍ ايكسإ ٚاضِ اهلل ضبشاْ٘ ،نُا تـشصٌٍ
عدّ ٚزٚد االغهاٍ ايٓكط ٞعً ٢دسٜإ إضتصشاب ايهً - ٞايكطِ
ايجايح ٚ -إٔ االغهاٍ ايـُاْع َٔ دسٜاْ٘ َٖ ٛا تكدّ َٔ إْتؿاَ ٤كٍّٛ
دسٜإ االضتصشاب( :ايٝكني بايـشدٚخ ٚايػو يف ايبكا )٤بٌ ٚغسط
(إتـشاد َٛضٛع ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛنٖ.)١را تـُاّ نالَٓا يف
صٛزتني إلضتصشاب ايهً ٞايكطِ ايجايح .ثِ ْبشح ايصٛز ٠االغري:٠
 -2بٚ ،قد إضتجٓاٖا غٝػٓا االععِ (قدٚ )ٙمجاعَ ٖٞٚ ،١ا اذا
نإ إستُاٍ بكا ٤ايهً ٞضُٔ ؾسدٍ ٜػو يف سدٚث٘ ٚ ،نإ ايؿسد ٜعدٍ
َستبَ َٔ ً١ساتب ايؿسد ايـُعً ّٛسدٚث٘ ٚشٚاي٘ بإٔ ُٜعترب َستب ً١ضعٝؿ١
َٓدنٍ ١يف ذاى ايؿسد ايػدٜد ايـُعً ّٛسدٚث٘ ٚشٚاي٘ٚ ،نأُْٗا ؾسدٌ ٚاسد
َطتُس ،بٌ ايعسف ٜتطاَض ٜٚعدٍ ايـُستبتني ٚدٛداً ٚاسداً َطتُساً .
ٖٚرا ٜتشكل دًٝاً يف ايٛدٛدات ايهً ١ٝايتػهٝه ١ناأليٛإ ايكابً١
يًػدٚ ٠ايطعـ ٚتعدد ايـُساتب بًشاظٗاَٚ ،جايَ٘ :ا ي ٛعًُُت محس٠
ايدّ يف ثٛبٍ ثِ عًُِ شٚاٍ ايـشُس ٠ايػاَكٚ ١استٌُ تبدهلا بـشُس٠
ضعٝؿ ٖٞ ١اَتداد ٚاضتُساز يتًهِ اذتُس ٠يهٓٗا غـؿـٝؿ ١ضعٝـؿ ١قاَت
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َكاّ ايـشُس ٠ايػدٜد ، ٠ؾٌٗ ٜـُهٔ إضتصشاب نً ٞايـشُس ٠؟ .
ٖٚهرا ي ٛنإ غػصٌ نجري ايػو ثِ عًِ شٚاٍ ايـشاي ١ايػدٜد٠
عٓ٘ ٚاستٌُ تبدهلا اىل َستب ١ضعٝؿ ١قاَت َكاّ ايػو ايهجري ايـُكطٛع
بـشدٚث٘ ٚإزتؿاع٘ ،ؾٌٗ ٜـُهٔ إضتصشاب نً ٞنجس ٠ايػو ؟ .
ٚيف َجًٜ٘ :ـذس ٟإضتصشاب نً ٞايـشُسَٚ ٠طًل ايً ٕٛنُا
ٜـذس ٟاضتصشاب بكا ٤نجس ٠ايػو ٚإٕ عًِ شٚاٍ ايـشاي ١ايػدٜدَ ٠ا
داّ ٜـشتٌُ بكا ٤ايٛصـ ساٍ تبدي٘ بايـُستب ١ايطعٝؿٚ ،١اْـُا ٜـذسٟ
اإلضتصشاب َػسٚطاً بإٔ ٜعدٍ ايعسفُ ايعاّ ايؿسدَ ايالسل ٚايـُستب١
ايطعٝؿ ١إضتُسازاً يًؿسد ايطابل ٚايـُستب ١ايػدٜد ٠زغِ تبدٍ ايـُستب١
ٚضعؿٗا السكاً ٚ .ايـُصشٍض يـذسٜإ االضتصشاب س٦ٓٝر ٖ ٛإْـشؿاظ
االتـشاد ايـُٛضٛع ٞايـُعترب بني ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن ، ١ؾإ
ٚدٛد ايهً ٞضُٔ ؾسد ٙبايـُستب ١ايطعٝؿ ،١ؾاْ٘ ؾسدٌ َتٍشد َع ايـُستب١
ايػدٜد ٠بٓعس ايعسف ايعاّ ٚيٝظ ؾسداً َػاٜساً يـُا عًِ سدٚث٘ ٚعًِ
ازتؿاعٖ٘ٚ ،هرا ٚدٛد ايهًٜ ٞعترب ٙايعسف ايعاّ  -بعد تبدٍ ايؿسد َٔ
َستب ١غدٜد ٠اىل ضعٝؿ -١باقٝاً بـشاي٘ مل ٜصٍ ٚ .عً :٘ٝاذا عًِ بٛدٛد
ايهً ٞضُٔ ؾسدٍ بـُستب ١ق ،١ٜٛثِ عًُٓا بصٚاٍ َستب ١ايؿسد ايػدٜد٠
ٚتبدٍهلا يًطعٝؿ ١ؾاستًُٓا شٚاٍ ايهًٚ ٞإستًُٓا بكاٚ ٙ٤قٝاّ ايـُستب١
ايطعٝؿَ ١كاّ ايـُستب ١ايكٚ ١ٜٛن ٕٛبكاٖ٤ا ٚثبٛتٗا بـشدٍٖا بكا ً٤يًهًٞ
ٜٚه ٕٛايػو ؾٗٝا غهاً يف بكا ٤ايهً ،ٞؾتتِ أزنإ االضتصشاب .
ٚبعباز ٠أغس :٣البد يف دسٜإ االضتصشاب َٔ إتـشاد ايـُٛضٛع
يف ايكط ١ٝايـُتٝكٓٚ ١ايكط ١ٝايـُػهٛنٚ، ١ايعرب ٠يف االتـشاد ٖ ٛايٓعس
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ايعسيف ايـُطاَـشٜ ِٖٚ ٞعدٍ ٕٚايـُٛدٛد ايـُتٝكٔ ايطابل -بـُستبت٘
ايػدٜدَ -٠طتُساً َـُتداً اىل ايصَٔ ايالسل يهٔ بايـُستب ١ايداْ١ٝ
ايطعٝؿَ ٖٞٚ - ١ػهٛن ١ايبكا ٤بؿعٌ ايتػ ٍٝس يف ايـُستبٚ ١ايطعـ يف
ايٛدٛد -ؾٝـذس ٟاالضتصشاب س٦ٓٝر يتٛؾس أزناْ٘ ٖ .را .
ٚقد ْاقؼ بعض االٚاغس(قدِٖ) يف ن ْ٘ٛإضتصشاباً يًهًَٔ ٞ
ايكطِ ايجايحٚ ،إدعٛا ن ْ٘ٛإضتصشاباً يًؿسد ،أ ٚيف االقٌَٔ ٖٛ :
إضتصشاب ايهً ٞايكطِ األ َِٗٓ ،ٍٚايػٗٝد ايصدز ،ؾكد أغهٌ يف
َـذًظ بـشج٘ ( - )10بعد إذعاْ٘ بـذسٜإ االضتصشاب يف ٖر ٙايصٛز- ٠
َعتكداً (قد )ٙأْ٘ َٔ إضتصشاب ايػػص -ايؿسد -ال َٔ اضتصشاب
ايهًَ ٞـشٌ ايبشح  ،بًشاظ إٔ ايـُعً ّٛشٚاي٘ ٖ ٛسدٍ ايبٝاض أٚ
ايطٛاد أ ٚايـشُسٜ - ٠عين غد ٠ايًٚ - ٕٛإٔ غػص ايـُستب ١ايطعٝؿ١
يً ٕٛايبٝاض ٜـشتٌُ بكاؤٖا ؾتطتصشبٚ ،يٝظ ٖرا ؾسداً آغس يرات
ايً :ٕٛايبٝاض ؾٗ َٔ ٛاضتصشاب ايؿسد ٚيٝظ َٔ اضتصشاب ايهًٞ
أُٜ ٚـذعٌ ٖرا ًَشكاً بايكطِ اال َٔ ٍٚاضتصشاب ايهً ،ٞال َٔ
صٛز ايكطِ ايجايح َٔ اضتصشاب ايهً. ٞ
ٚقد ضبك٘ أضتاذْا ايـُشكل(قدٚ )11()ٙأؾاد بأْ٘ ال اغهاٍ يف دسٜإ
االضتصشاب يهٔ ال ٜصض عدٍ َٔ ٙايكطِ ايجايح َٔ اضتصشاب
ايهً ، ٞيه ٕٛايؿسد ايالسل ٖ ٛايؿسد ايطابل بٓعس ايعسفٚ ،يهٕٛ
ايػدٚ ٠ايطعـ َٔ ايـشاالت ،ؾٝه ٕٛاالضتصشاب َٔ اضتصشاب
( )10حبٛخ يف عًِ االص : ٍٛز. 265 : 6
(َ )11صباع االص : ٍٛز. 116 : 3
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ايؿسد أ َٔ ٚايكطِ اال َٔ ٍٚاضتصشاب ايهً ٞاذا نإ األثس ايػسعٞ
َرتتباً عً ٢ايهً ،ٞال يـػصٛص ايؿسد .
ٖٚرا إغهاٍ ضعٝـ ظاٖساً ،ؾإ ق ٍٛايػٗٝد ايصدز (قد:)ٙ
(ايـُعً ّٛشٚاي٘ ٖ ٛسدٍ ايبٝاض) ٜهػـ عٔ ْعس( ٙقد )ٙاىل ايؿسد
بـشدٍٚ ٙغصٛصٝت٘ ٚتع ،ٍ٘ٓٝؾإ يـشاظ ايـُستبٚ ١ايـشدٍ يـشاظٌ يًػػص
ٚايؿسد ايـذصٚ ، ٞ٥نالَٓا يف اضتصشاب ايٛدٛد ايهً ٞايـُطاف
اىل سص َٔ ٍ١أؾساد َٔ ٙد ٕٚيـشاظ ايتع ٍٔٝايـػاص ٚايـُػػٍصات
ايؿسدٖٚ ، ١ٜرا غري اضتصشاب ايػػص ٚايؿسد ايـذص ٞ٥ايـُتػػٍص
بـػصٛصٝات٘ ٚايـُتع ٍٔٝبـُػػصات٘ ايـذص. ١ٝ٥
ٚس٦ٓٝر ْك ٍٛيًطٝد ٜٔايـذًًٝني(قدُٖا) :إٕ ايػدٚ ٠ايطعـ يف
األيٛإ ساالتٌ َٚساتب ايً ٕٛايٛاسد ٚ ،اضتصشاب نً ٞايًٕٛ
االبٝض أ ٚاالضٛد أ ٚاالمحس  -اذا نإ االثس ايػسعَ ٞرتتباً عً٘ٝ
ٜهؿ ٞؾ ٘ٝايٝكني بـشدٚخ ايهً ٞضُٔ ايـُستب ١ايػدٜدٚ ، ٠البد َٔ
ايػو يف بكا ٤ايهًٚ ،ٞنالُٖا  -ايٝكني ٚايػو -ساصٌَٚ ،ع ايعًِ
بصٚاٍ ايـُستب ١ايػدٜد َٔ ٠ايًٜ ٕٛـشتٌُ بكا ٤نً ٞايً ٕٛضُٔ َستبت٘
ايطعٝؿ ١ؾٝطتصشب بكا ٤نً ٞايً ٕٛاالبٝض ،يتٛؾس زنين اإلضتصشاب
بٌ ٚغري َٔ ٙأزنإ دسٜاْ٘ نُا تكدّ غسس٘ٚ ،ال اغهاٍ .
ٖٚرا-إضتصشاب نً ٞايً-ٕٛغري إضتصشاب ايؿسدٚ ،إٕ غػص
ايـُستب ١ايطعٝؿَ ١ػاٜسٌ يػػص ايـُستب ١ايكٚ ، ١ٜٛقد ال تٓطبل إسد٣
ايـُستبتني عً ٢االغسٚ ٣قد ال ٜـشطبُٗا ايعسف ايعاّ َستبَ ١تشد ٠ألٕ
ايـُػهٛى بكاؤ ٙقد ال ٜتشد بايـُعً ّٛسدٚث٘ ٚيرا قد ال ٜصض دسٜإ
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إضتصشاب ايػػصْٚ ،ـشٔ ٖٓا ْسٜد إضتصشاب نً ٞايً: ٕٛايبٝاض
اْ ٚـشٚ ، ٙٛايٛدٛد ايهً ٞيًبٝاض ايـُتشكل ٜكٓٝاً بايبٝاض ايػدٜد ثِ
ضعـ ايؿسد يـُستب ٍ١داْٜ ٍ١ٝعتربٖا ايعسف ايعاّ إضتُسازاً ٚإَتداداً يهًٞ
ايً ٕٛزغِ تبدٍ َستب ١ايؿسد اير ٟتـشكل ايهً ٞضُٓ٘ٚ ،يرا ال إغهاٍ
يف دسٜإ إضتصشاب نً ٞايًٖٚ ، ٕٛهرا إضتصشاب نجس ٠ايػو .
ٚبتعبريٍ ثإٍ ٜ :ك ٣ٛعٓدْا إضتصشاب نً ٞايً ٕٛنايـشُسٚ ،٠البد
َٔ ايتُٝٝص بني نً ٞايـشُس ٠ايـُتك ّٛبإضاؾت٘ اىل َاٖ ١ٝايـشُس٠
ايـذاَع ١بني أؾسادٚ ٙبني غػص ايـشُس ٠ايـُتك ّٛبإضاؾت٘ اىل ايؿسد
بـشدٍ ٙايؿسد ٟايـذصْٚ ،ٞ٥ـشٔ ٖٓا ْطتصشب نً ٞايـشُس ٠بـشدٍٖا
ايـذاَع ايـُاٖ ،ٟٛبُٓٝا إضتصشاب ايؿسد ٜـُهٔ ايـُٓاقػ ١يف دسٜاْ٘
الستُاٍ عدّ إذعإ ايعسف ايعاّ باالتـشاد ايـُٛضٛع ٞبني ايكطٝتني
ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن ١نُا ضبل تكسٜب٘ .
القصه الرابع مً اشتصحاب الكلي َ ٖٛٚ :ا اذا عًِ بتشكل عٓٛاْني
ٜـشتٌُ إْطباقُٗا عً ٢ؾسدٍ ٚاسد ٜٚـشتٌُ إْطباقُٗا عً ٢ؾسد ،ٜٔثِ
عًُٓا بصٚاٍ أسد ايعٓٛاْني ٜٚـشتٌُ ن ٕٛايؿسد ايصاَ ٌ٥ـذُعاً
يًعٓٛاْني نُا ٜـشتٌُ ن ٕٛايعٓٛإ ايصا ٌ٥غري ايعٓٛإ اآلغس ،ؾٝشتٌُ
بكا ٤ايهً ٞاآلغس ٚذيو ألْ٘ اذا نإ ايعٓٛإ اآلغس َٓطبكاً عً ٢ايؿسد
ايـُستؿع ايصا ٌ٥ؾكد إزتؿع ايعٓٛإ ايهًٚ ،ٞاذا نإ َٓطبكاً عً ٢ؾسدٍ
ثإٍ ؾايعٓٛإ ايهً ٞبامٍ  ،ؾٌٗ ٜـذس ٟاضتصشاب ايعٓٛإ ايهً ٞ؟ .
ٚبتعبريٍ ثإٍ ٖ :را ايكطِ َٔ االضتصشاب ٜعين إٔ ُٜعًِ بٛدٛد
نً ٞضُٔ ؾسدٍ َعني ثِ ُٜعًِ بصٚاي٘ ٚ ،بعدُٜ ٙس ٣ؾسدٌ َعْٓٛاً بعٓٛإ
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ٜـشتٌُ إْطباق٘ عً ٢ايؿسد اير ٟعًُِ إزتؿاع٘ نُا ٜـشتٌُ إْطباق٘ عً٢
ؾسدٍ آغس  ،ؾًٝصّ َٓ٘ ايػو يف بكا ٤ايهً. ٞ
ٖٚرا ْعري َا اذا عًُٓا بٛدٛد (ايكسغ )ٞيف ايداز ٚعًُٓا بٛدٛد
(ايعايـِ) ؾٗٝا ْٚػو يف إٔ ايكسغ ٖٛ ٞايعايـِ أّ ٖ ٛغري ، ٙثِ عًُٓا
بصٚاٍ(ايكسغٚ)ٞغسٚد٘ َٔ ايداز ٚاستًُٓا ن ٕٛايؿسد ايصاَ ٌ٥ـذُعاً
يًعٓٛاْني ايـُعًَٛني(ايكسغٚ ٞايعايـِ) ؾٓػو يف بكا ٤نً(ٞايعايـِ) يف
ايداز الستُاٍ ن ْ٘ٛعني (ايكسغَٚ )ٞصداق٘ ايـُتشكل ب٘  ٖٛٚقد
غسز َٔ ايداز نُا ٜـشتٌُ إْطباق٘ عً ٢غري (ايكسغ ٖٛٚ )ٞبامٍ بعد
يف ايداز ،ؾٌٗ ٜـذس ٟاضتصشاب بكا ٤نً ٞايعايـِ ؟ .
ٜٚـُهٔ ايتُج ٌٝي٘ َٔ ايػسعٝات بـُا اذا تطٗس ايـُهًـ ٚ -ضً٤ٛ
أ ٚغطالً -ثِ صدز َٓ٘ (ٚض(ٚ)٤ٛسدخ) ٚال ٜعًِ ايطابل َٔ ايالسل
َُٓٗا ،أٜ ٟـشتٌُ ن ٕٛايٛض ٤ٛايجاْ ٞساصالً قبٌ ايـشدخ ؾصاٍ
طٗٛز ٙبصدٚز ايـشدخ ايالسل َٓ٘ ٜٚ ،ـشتٌُ ن ْ٘ٛزاؾعاً يًشدخ
ايـُتأغس ٚساصالً عكٝب ايـشدخ ؾٗ ٛعً ٢طٗٛز ٍيف ايصَإ ايجاْ. ٞ
ٚايـشاصٌ إ ايـُهًـ بايؿعٌ ٜػو يف بكا ٤ايطٗٛز ايـشاصٌ عٓد
ايٛض ٤ٛايجاْ ٞؾٌٗ ٜـُهٓ٘ اضتصشاب نً ٞايطٗٛز ايـُتٝكٔ سدٚث٘ ؟ .
ٜٚـُهٔ ايتُج ٌٝي٘ ثاْٝاً  :بـُا اذا عًِ ايـُهًـ اْ٘ أدٓب ّٜٛ
ايـػُٝظ ثِ إغتطٌ َٓٗا ٜكٓٝاً ثِ زأَٝٓ ٣اً يف ثٛب٘  ّٜٛايـذُع،١
ؾشصٌ عٓد ٙعًِ إمجاي ٞبـذٓابت٘ سني غسٚز ٖرا ايـُين عٓ٘  ،يهٓ٘
ٜـشتٌُ نْٗٛا ايـذٓاب ١االٚىل اييت إغتطٌ َٓٗا اَظ نُا ٜـشتٌُ نْٗٛا
دٓاب ١أغس ٣سصًت بعدٖا ،ؾٜٗ ٛعًِ بـذٓابت٘ ساٍ غسٚز ايـُين
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ايـُٛدٛد عً ٢ثٛب٘ ٜٚػو ؾعالً يف بكاٗ٥ا ٚحيتٌُ شٚاهلا ؾٌٗ ٜـُهٓ٘
اضتصشاب نً ٞايـذٓاب ١؟ .
ٚايػو يف ٖر ٙاالَجً ١غو يف بكا ٤ايعٓٛإ ايهً -ٞنً ٞعٓٛإ
ايعايـِ  ،نً ٞعٓٛإ ايطٗٛز  ،نً ٞعٓٛإ ايـذٓاب. - ١
ٚايؿسم بني ٖرا ايكطِ ٚبني ايكطِ ايجاْ ٖٛ ٞإٔ ايعٓٛإ ايهًٞ
ايـُعً ّٛسدٚث٘ يف ايكطِ ايجاْ -ٞنايـشدخ  -عٓٛإ ٚاسد َسدد بني
ؾسد : ٜٔط ٌٜٛاالَد ٚقصري االَد  ،بُٓٝا ايكطِ ايسابع ٜعانط٘ سٝح
ٜه ٕٛايؿسد َعٓٝاً غري َسدد ٜٚه ٕٛايعٓٛإ ايهًَ ٞتعدداً ( :ايكسغٞ
ٚايعايـِ)( ،ايٛض ٤ٛايتذدٜدٚ ٟايٛض ٤ٛايساؾع)( ،ايـذٓاب ١ايـُػتطٌ
َٓٗا ٚايـذٓاب ١اييت عً ٢ايجٛب) ٚحيتٌُ اْطبام ايعٓٛإ ايهً ٞايجاْٞ
عً ٢ايؿسد االَ ٍٚصدام ايعٓٛإ اال. ٍٚ
ٚايؿسم بني ايكطِ ايسابع ٚبني ايكطِ ايجايح ٖ ٛإٔ ايؿسد ايـُعني
َع ايعٓٛإ ايهً ٞايـُٛدٛد ضُٓ٘ ٚايـُعً ّٛسدٚثُٗا يف ايكطِ
ايجايح ُٖا َعًَٛا االزتؿاع ٚحيتٌُ سدٚخ ؾسدٍ آغس ٜبك ٢ب٘ ايهًٞ
ؾًرا ٜـشتٌُ بكا ٤ايهً ، ٞبُٓٝا يف ايكطِ ايسابع ايعٓٛإ اآلغس(ايعايـِ)
َعً ّٛايـشدٚخ َػهٛى االْطبام عً ٢ايؿسد ايـُتصـ بايعٓٛإ
ايـُعً ّٛسدٚث٘ ٚإزتؿاع٘ ( :ايكسغ. )ٞ
ٚبتكسٜب ثإٍ يًؿسم بني ايكطُني  :إْ٘ يف ايكطِ ايسابع عًُإ :
عًِ بٛدٛد ايؿسد ايـُعني بعٓٛاْ٘ ايتؿصٚ ، ًٞٝعًِ بايعٓٛإ ايـذاَع
ايهً -ٞعٓٛإ ايعايـِ ،ايطٗٛز ،ادتٓاب ٖٛٚ - ١عٓٛإ َعً ّٛايـشدٚخ
َػهٛى ايبكا ٤الستُاٍ عدّ اْطباق٘ عً ٢ايؿسد اآلغس ايـُعً ّٛسدٚث٘
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ٚازتؿاع٘  .بُٓٝا يف ايكطِ ايجايح ال ٜٛدد إال عًِ ٚاسد َتعًل بايؿسد
َع إستُاٍ بكا ٤ايهً ٞضُٔ ؾسدٍ ثإٍ َػهٛى اذتدٚخ ٖ .را .
ٖٚرا ايكطِ قد أبدع٘ ٖٓا أضتاذْا ايـُشكل (قد)ٙ

()12

ٚذنس ٙيف

ؾكٗ٘ ٚأصٛي٘ َ ،طاؾاً اىل االقطاّ ايجالث ١ايـُػٗٛزٚ ، ٠قد ذٖب اىل
إَهإ إضتصشاب٘ ٜ ،عين :صش ١دسٜإ إضتصشاب ايعٓٛإ ايهًٞ
ايـُػهٛى بكاؤ ٙيتُاَ ١ٝأزناْ٘ َٔ ايٝكني بـشدٚخ ايعٓٛإ ٚايػو يف
بكا ،٘٥ؾٝطتصشب يف االَجً ١بكا ٤نً( ٞايعايـِ) يف ايداز ٜٚطتصشب
بكا ٤نً ٞايطٗٛز ٜٚطتصشب بكا ٤نً ٞايـذٓاب ١ايـُتٝكٓ ١سني زؤٜتٗا يف
ايجٛب ٚايـُػهٛى يف شٚاهلا .
ْعِ قد ُٜبتً ٢اضتصشاب بكا ٤ايعٓٛإ ايهً ٞايـُعً ّٛسدٚث٘
ايـُػهٛى يف بكا ٙ٤بؿعٌ إستُاٍ عدّ إْطباق٘ عً ٢ايعٓٛإ ايجاْ،ٞ
ٜٚصطدّ باالضتصشاب ايـُعازض ؾٝطكطإ يًُعازضٖٚ ،١را ْعري
اضتصشاب ادتٓاب ١ايـُس ١ٝ٥يف ايجٛب ايـُتٝكٔ سدٚثٗا ايـُشتٌُ بكاؤٖا
ؾاْ٘ إضتصشاب يهً ٞايـذٓاب ١بإيػا ٤غصٛص ١ٝنْٗٛا َس ً١ٝ٥يف ايجٛب،
 ٖٛٚإضتصشاب َعازض باضتصشاب غصٛص ايطٗاز ٠ايـشاصً١
باغتطاي٘  ّٜٛايـػُٝظ ؾاْ٘ نإ عًٜ ٢كني َٔ طٗٛز ٙبعد االغتطاٍ
َٔ دٓابت٘  ّٜٛايـػُٝظ ٚحيتٌُ ن ٕٛادتٓاب ١ايـُس ٖٞ ١ٝ٥عني ايـذٓاب١
اييت غسدت َٓ٘  ّٜٛايـػُٝظ ٜٚـشتٌُ نْٗٛا غريٖا ؾٝػو يف بكا٤
طٗازت٘ ايػػصٜٚ ١ٝطتصشبٗا ،ثِ تعازض إضتصشاب نً ٞايـذٓاب١
ٜٚطكطإ ،ثِ ٜسدع اىل أصٌ االغتػاٍ ايٝكٝين ٜطتدع ٞايتؿسٜؼ ايٝكٝين
( )12ايتٓكٝض :زَ + 342+341 :5صباع االص : ٍٛزَ +118 :3باْ ٞاالضتٓباط :ز. 114+113: 4
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ٚالبد َٔ حتص ٌٝايطٗٛز يؿعٌ َا َٖ ٛػسٚط بايطٗٛز نايصال. ٠
يهٔ ايطكٛط بايـُعازض ١ال ٜـُٓع َٔ دسٜإ اضتصشاب ايعٓٛإ
يف ايكطِ ايسابع ،إذ يٛال ايتعازض ؾاالضتصشاب يف ْؿط٘ دازٍ يف
ٖرا ايكطِٚ ،االبتال ٤بايـُعازض قد ٜـشصٌ يف أقطاّ أغسَٔ ٣
إضتصشاب ايهً ٞاٜطاًٚ ،ايـُِٗ إثبات صش ١دسٜاْ٘ يف ْؿط٘ ٚإَهإ
االضتؿاد َٔ ٠دسٜاْ٘ يف َٛازد عدّ ايتعازض  :نُا ي ٛعًُٓا بٛدٛد
(اْطإ) يف ايداز بؿعٌ ٚدٛد شٜد ؾٗٝا ٚعًُٓا بٛدٛد (َتهًِ) يف
ايداز ٜـشتٌُ اْطباق٘ عً ٢ذاى ايؿسد :شٜد ٜٚـشتٌُ عدّ اْطباق٘ عً٘ٝ
يه ْ٘ٛعبٝداً ثِ عًُٓا بازتؿاع نً( ٞاالْطإ) ايـُتشكل ضُٔ شٜد
ْٚـشتٌُ بكا ٤نً( ٞايـُتهًِ) الستُاٍ اْطبام عٓٛاْ٘ عً ٢غري شٜد،
ؾٝذس ٟإضتصشاب ايهً َٔ ٞدَ ٕٚعازض س٦ٓٝر .
يهٔ ٜبد َٔ ٚايـُشكل اهلُداْ )13(ٞتؿصٝالً بني صٛزتني :
بني َا اذا عًِ بٛدٛد ؾسدٚ ٜٔغو يف تعاقبُٗا نُجاٍ ايـشدخ
ٚايٛض ٤ٛؾايتصّ (قد )ٙبـذسٜإ االضتصشاب  ،الدتُاع أزناْ٘ َٔ
(ايٝكني بايـشدٚخ) (ٚايػو يف ايبكا. )٤
ٚبني َا اذا عًِ بٛدٛد عٓٛاْني نًٝني ٚمل ٜعًِ إال بٛدٛد ؾسدٍ
ٚاسد ٚإستٌُ ٚدٛد ؾسدٍ ثإٍ ٚاستٌُ عدّ ٚدٛد ؾسد ثإٍ الستُاٍ
إْطبام ايعٓٛاْني عً ٢ؾسدٍ ٚاسد نُجاي( ٞايعايـِ ٚايكسغ(ٚ )ٞايـذٓاب)١
ايـُتكدَنيٚ ،قد َٓع َٔ دسٜإ االضتصشاب ٖٓاٚ ،ذيو بًشاظ اْ٘ :
(َ )13صباع ايؿك - ٘ٝنتاب ايطٗاز - ٠طبع ١سذس. 205 : ١ٜ
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يف ايؿسض االَ - ٍٚع ايعًِ بٛدٛد ؾسدٜ ٜٔـشتٌُ تعاقبُٗا
ٜٚـشتٌُ عدّ تعاقبُٗا ٜ -ه ٕٛايهً ٞس٦ٓٝر َتٝكٔ ايـشدٚخ َػهٛى
ايبكاٚ ٤االزتؿاع يف ايصَٔ ايجاْ ،ٞؾٝذس ٟإضتصشاب ايعٓٛإ ايهًٞ
ٜٚرتتب عً ٘ٝاألثس ايػسع ٞايجابت يًعٓٛإ ايهً. ٞ
ٚبتعبريٍ ثإٍ  :إٕ عًِ ايـُهًـ بصدٚز ٚضٚ َ٘ٓ ٜٔ٤ٛسدخ ثِ
إغتب٘ عٓد ٙتكدّ ٚض ٙ٤ٛايجاْ ٞعً ٢ايـشدخ أ ٚتأغس ٙعٓ٘،ؾإ ٚضٙ٤ٛ
اال ٍٚإْتكض بايـشدخ ٜكٓٝاً ٜٚػو يف إْتكاض ٚض ٙ٤ٛايجاْ ٞالستُاي٘
تأغس ٙعٔ ايـشدخٚ ،سٝح إٔ ايٛض ٤ٛايجاَْ ٞتٝكٌٔ بايٛددإ َع
ايػو يف تكدَ٘ عً ٢ايـشدخ أ ٚتأغس ٙعٓ٘ ،ؾهً ٞايطٗٛز َتٝكٌٔ ٚتأغس
ايـشدخ عٓ٘ َـشتٌُ غري َتٝكٔ،أٜ ٟػو يف بكا ٤نً ٞايطٗٛز ؾٝذسٟ
إضتصشاب٘ يتٛؾس أزنإ دسٜاْٜ٘ٚ ،ستب عً ٢نً ٞايطٗٛز أثس ٙايػسع.ٞ
بُٓٝا يف ايؿسض ايجاْ - ٞساٍ عدّ ايعًِ بٛدٛد ؾسد - ٜٔسٝح ال
عًِ إال بٛدٛد ؾسدٍ ٚاسد َ ٖٛٚتٝكٔ االزتؿاعٚ ،ايؿسد اآلغس سطب
ايؿسض َػهٛى ايـشدٚخ ،ؾٝه ٕٛايػو يف بكا ٤ايعٓٛإ ايهًَ ٞطبٍباً
عٔ ايػو يف سدٚخ ايؿسد اآلغسٚ ،االصٌ عدّ سدٚثَ٘ٚ ،ع٘ ال
زتاٍ الضتصشاب ايهً ٞالزتؿاع٘ بايتعبٍد اإلضتصشاب ٞايطبيب ٖ .را .
ٚيهٔ ايعاٖس صش ١دسٜإ اإلضتصشاب يف ايؿسضني  -ست٢
ايؿسض ايجاْٜٚ-ٞـُهٓٓا ايـذٛاب عٔ اغهاٍ ايـُشكل اهلُداْ(ٞقد:)ٙ
أٚالً :إٕ ايـُصشض يـذسٜإ إضتصشاب ايهً ٖٛ ٞايٝكني بـشدٚث٘
َع ايػو يف بكاٚ ،ٙ٤ال غإٔ ٚال دغاي ١يٛسد ٠ايؿسد ايطبب يف تـشكل
ايهًٚ ٞال يتعدد ٙيف دسٜإ اإلضتصشاب ٖٓ َٔٚ ،ا ال َٛدب ٚال
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َصشٍض هلرا ايتؿصٚ ، ٌٝايصشٝض ٖ ٛتعُ ِٝدسٜإ اإلضتصشاب
إلسساش َصشٍض دسٜاْ٘ يف ؾسض تعدد ايؿسد ايـُٛدب يتشكل ايهًٞ
ضُٓ٘ ٚيف ؾسض ٚسدت٘ ،ؾاٍْا أسسشْا ايٝكني بتشكل نً ٞايـذٓاب ١سني
زؤ ١ٜايـُين عً ٢ايجٛب ْٚػو يف بكا ٤ايهً ٞالستُاٍ ن َٔ ْ٘ٛدٓابت٘
اييت إغتطٌ َٓٗا َع إستُاٍ ن َٔ ْ٘ٛدٓاب ١ددٜدٖٚ ، ٠را اإلسساش
ْعري إسساش تـشكل نً ٞايطٗٛز سني ايتٛض ٞايجاْٚ ٞقد أعكب٘ ايػو
يف بكا ٙ٤الستُاٍ تكدّ ايب ٍٛعً ٢ايٛض ٤ٛايجاْ ، ٞال ؾسم بُٗٓٝا .
ٚثاْٝاً :إٕ ايػو يف بكا ٤ايعٓٛإ ايهً ٞيف ايؿسض ايجاْ ٞيٝظ
ْاغ٦اً َٚطبباً غسعٝاً ألصٌ عدّ سدٚخ ايؿسد ايجاْ ٞستٜ ٢ـشهِ
االصٌ ايطبيب :عدّ سدٚخ ايؿسد اآلغس -عً ٢االصٌ ايـُطبيب :بكا٤
نً ٞادتٓاب ،١أ ٟإٕ بكا ٤ايعٓٛإ ايهً ٞيف ايؿسض ايجاْ ٞيٝظ أثساً
غسعٝاً الضتصشاب عدّ سدٚخ ايؿسد اآلغس ستٜ ٢ـشهُ٘ ٜٚتكدّ
عًٜٚ ٘ٝـُتٓع دسٜإ اضتصشاب ايعٓٛإ ايهً ،ٞؾاْ٘ َٔ ايٛاضض أْ٘
ٜعترب يف سه ١َٛأصٌ عً ٢أصٌ ثإٍ  :إٔ ٜهَٛ ٕٛضٛع االصٌ
ايـُشه ّٛأثساً غسعٝاً يـُٛضٛع االصٌ ايـشانِٖٚ ،را ايػسط َٓتـٍ
ؾُٝا حنٔ ؾ ،٘ٝؾإ إزتؿاع ايـشدخ ايهً -ٞايـذٓاب -١يٝظ أثساً غسعٝاً
ألصٌ عدّ سدٚخ دٓاب ١السك ١يإلغتطاٍ َٔ ايـذٓاب ١االٚىل بٌ ٖٛ
الشّ عكً ٞال سذ ١ٝؾٚ ٘ٝال إعتُاد عًٖٓ َٔٚ. ٘ٝا ال ٜتِ تؿصٌٝ
ايـُشكل ايـُٗداْ(ٞقد )ٙباْ٘ ال َـذاٍ َع ٖرا االضتصشاب ايعدَٞ
ايطبيب الضتصشاب بكا ٤ايهً - ٞاالصٌ ايـُطبيب . -
ٜٚـتـطض َـُا تـكدّ  :إٔ ال َاْع َٔ اضـتـصشاب ايعـٓـٛإ ايهًٞ
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ايـُػري اىل ايٛاقع ايـػازد ٞايـُشتٌُ بكاؤ ٙبـُا ٖ ٛعٓٛإ نًٞ
َٚؿٗ ّٛضَعٚ ٞاقع ٞقابٌ يالْطبام عًٖ ٢را ٚعً ٢ذاى ٚعً ٢ذيو.
ْعِ اْـُا ٜـذس ٟإضتصشاب ايهً ٞاذا تٛؾست تـُاّ أزناْ٘ ٚغسٚط
دسٜاْ٘ َٗٓٚ ،ا َا اذا نإ َٛضٛعاً ألثس ٍغسع. ٞ
ٚبتعبري ٚاضض ٜ :ـُهٓٓا إٔ ْدؾع إغهاٍ ايـُشكل اهلُداْ(ٞقد)ٙ
ٚإغهاٍ بعض أعالّ عصسْا (قد )ٙعً ٢دسٜإ إضتصشاب ايكطِ
ايسابع ؾاْ٘ قد ٜعٗس َُٓٗا  -بًشاظ بعض عبازاتُٗاْ -عسُٖا اىل
إضتصشاب ايؿسدْٚ ،ك ٍٛهلُا  :إٕ ايـُكصٛد ٖ ٛاضتصشاب (ايعٓٛإ
ايهً )ٞد( ٕٚايؿسد ايـػازد )ٞاير ٟال ٜكني باصٌ سدٚث٘ٚ ،يرا ال
ٜصض ايك ٍٛبإٔ (ايعٓٛإ ايـُتشكل ضُٔ ؾسدٍ قد عًُِ بتشكك٘ ٚبصٚاي٘،
ُٜٚػو يف بكا ٙ٤ضُٔ ؾسد آغس ال ٜكني بأصٌ سدٚث٘) ؾسادع (. )14
ٚذيو ألْ٘ ٜـُهٓٓا دؾع٘ بإٔ ايـُكصٛد ٖٓا سطبُا تكدّ َهسزاً
َٛضشاً ٖٛ -إضتصشاب ايعٓٛإ ايهً ٞايـُشتٌُ بكاؤ ٙبعد ايٝكني
بـشدٚث٘ ضُٔ ايؿسد ايـُعً ّٛشٚاي٘ أ ٚضُٔ ؾسدٍ آغس َع٘  ،ؾٗٛ
 ايعٓٛإ ايهًَ -ٞتٝكٔ ايـشدٚخ َـشتٌُ ايبكا ٤ؾعالً ْ ،عِ ايؿسدايٛاقعَ ٞسدٍد بني َا َٖ ٛعً ّٛايـشدٚخ ٚاالزتؿاعٚ ،بني َا ٖٛ
َػهٛى ايـشدٚخْٚ ،طتصشب ٖٓا ايعٓٛإ ايهًٚ ٖٛ ٞدٛد ٚاقعٞ
داَع ٜـُهٔ االغاز ٠ب٘ اىل ايؿسد ايـػازدٜٚ ،ٞـذس ٟإضتصشاب
ايعٓٛإ ايهً ٞي ٛنإ ي٘ أثسٌ غسعٜ ٞرتتب عًٚ ، ٘ٝال اغهاٍ .
ٚبـٗرا ٜـتـشصٌ عدّ تـُاّ (االغهاٍ ايـشً )ٞاير ٟأٚزد ٙايطٝد
( )14حبٛخ يف عًِ االص : ٍٛز. 268 : 6
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ايػٗٝد ايصدز(قد )ٙيف َـذًظ بـشج٘  ،نُا تـذً َٔ ٢بٝإ َٛضٛع
ايكطِ ايسابع ٚؾَسق٘ عٔ ايكطُني ايجاْٚ ٞايجايح َٔ إضتصشاب
ايهً : ٞعدّ ٚزٚد (االغهاٍ ايٓكط )ٞاير ٟأٚزد ٙيف بـشجٜ٘ٚ ،ـشتاز
االَس اىل تأٌَ ٚتؿهٍسٚ ،ؾُٝا ذنسْا ٙايهؿاٚ ١ٜال َٛدب يإلطاي. ١
ٚايـشاصٌ أقسب ١ٝدسٜإ اضتصشاب ايهً -ٞايكطِ ايسابع. -
ٚبٗرا ٜتِ نالَٓا يف إضتصشاب ايهًٚ ،ٞاهلل ايـُٛؾل  ،ثِ ْػسع يف
(ايتٓب ٘ٝايطابع) ْٚبشح :

إشتصحاب االمور التدرجيية :
ايـُٛدٛدات ايـُساد إضتصشابٗا عًْ ٢ـش: ٜٔٛ
ايٓش ٛاال: ٍٚايـُٛدٛدات ايكازٍ ٖٞٚ ٠اييت تٛدد بتُاّ أدصاٖ٤ا
يف ٚقتٍ ٚاسد َٔ د ٕٚتدزٍزٚ ،ال اغهاٍ يف دسٜإ اضتصشابٗا عٓد
تٛؾس أزناْ٘ ٚ ،عُدتٗا ايٝكني بايـشدٚخ ٚايػو يف ايبكا ٤نُا يف
اضتصشاب بكا ٤االْطإ َجالً .
ايٓش ٛايجاْ : ٞايـُٛدٛدات ايتدزٜـذ ٖٞٚ ١ٝاييت ال تٛدد بتُاّ
أدصاٖ٤ا دؾعٚ ً١اسد ٠يف ٚقت ٚاسد  ،بٌ تٛدد تدزٜـذٝاً بـشٝح ٜٛدد
نٌ دصَٗٓ ٤ا يف ظسف إْعداّ ايـذص ٤ايطابل عً ٘ٝنايـشسنٚ ١ايتهًِ
ٚايـُػْٚ ٞبع ايـُاٚ ٤ضٝالٕ ايدّ ْٚـشٖٛا َـُا ال تـذتُع أدصا٤
ٚدٛد ايٛاسد َٓٗا يف شَإ ٚاسد .
ٚقد ٚقع االغهاٍ يف إضتصشاب ايـُٛدٛدات ايتدزجي ١ٝايـُتك١ٍَٛ

( ................................................. )304بػس ٣االص / ٍٛز11

بايتصسٍّ ٚايتذدٍد  ،إغهاالً آتٝاً يف ايصَإ نايًٚ ٌٝايٓٗاز ٚايٚ ّٛٝآتٝاً يف
ايصَاْٝات نايـُػٚ ٞايتهًِ ٚايـشسن. ١
ٚتكسٜب االغهاٍ َٓٚػؤ ٖٛ ٙايػو يف تـُاّ أزنإ اإلضتصشاب
ٚغسٚط٘ َٗٓٚ ،ا ايٝكني بايـشدٚخ ٚايػو يف ايبكاٚ ٤إتـشاد ايكط١ٝ
ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن ، ١ؾٝدٍع ٢عدّ إتـشاد ايـُتٝكٔ َع ايـُػهٛى
َٛضٛعاً ،ؾاْ٘ يتدزٍز ٚدٛد أدصا ٤ايـُٛدٛد ايتدزٜـذ - ٞايصَإ أٚ
ايصَاْٚ - ٞتـشكل نٌ دص ٤يف ظسف تصسٍّ ايـذص ٤ايطابل عًٜٓ ٘ٝتؿٞ
بعض أزنإ اإلضتصشاب َٚك ٍَٛات دسٜاْ٘  ،بًشاظ إٔ َا تعًل
ايٝكني بـشدٚث٘  -ايـذص ٤ايـُاض ٞايـُتٝكٔ سدٚث٘  -قد إْعدّ ٜكٓٝاً
ٚتصسٍّ ٚشاٍ دصَاً ٚ ،ايـذص ٤ايالسل َػهٛى ايـشدٚخ ألٕ ايـذص٤
يف نٌ إٍٓ ٖ ٛغري ايـذص ٤يف اآلٕ اآلغس  ،ؾًٝظ ايـذص ٤ايـُػهٛى َٔ
ايصَإ أ ٚايصَاْ ٞعني ايـُتٝكٔ اير ٟإْصسّ ٜكٓٝاً ؾًِ تتشد ايكط١ٝ
ايـُتٝكَٓ ١ع ايكط ١ٝايـُػهٛنَٛ ١ضٛعاً ،نُا اْ٘ يٝظ ٖٓا َا َٖ ٛتٝكٔ
ايٛدٛد َػهٛى ايبكا ٤ستٜ ٢طتصشب .
ٜٚـُهٔ ايـذٛاب عٔ ٖرا االغهاٍ بإٔ ايعُد ٠يف دسٟ
االضتصشاب صدم عدّ (ْكض ايٝكني بايػو) عسؾاً ٖٚ ،را ايصدم
ٜـشتاز إلسساش إتـشاد ايكط ١ٝايـُتٝكَٓ ١ع ايكط ١ٝايـُػهٛنَٛ ١ضٛعاً
بٛسد ٠عسؾٚ ،١ٝاالَٛز ايتدزٜـذٚ ١ٝإٕ ناْت أدصاؤٖا َتدزد ١ايٛدٛد
ؾٓٝصسّ دصٜٓٚ ٌ٤عدّ ثِ ٜٛدد دص ٌ ٤آغس ،إال إٔ ختًٌ ايعدّ بني االدصا٤
ال ٜـُٓع َٔ تـشكل ايٛسد ٠ايعسؾ، ١ٝإذ ايعسف ايعاّ ٜعترب َـذُٛع
االدصاٚ ٤دٛداً ٚاسداً َـُتداً َتصٌ االدصا -٤اآلْات ،ايـشسنات. -
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إذٕ تـػًٌ ايعدّ بايدق ١اييت ٜدزنٗا ايعكٌ بني دصٚ ٍ٤بني دصٍ٤
آغس -ال ٜطسٍ  ،ألٕ ٖرا ايعدّ ايـُتػًٌ بني أدصا ٤ايصَإ ٚايصَاْٝات
ال ٜـػٌ بٛسد ٠ايـُٛدٛد ايتدزٜـذ ٞعسؾاً  ،إذ ايصَإ ٚدٛد ٚاسد
َطتُس ٚيٝظ ٚدٛدات َتعددٚ ، ٠ايتهًِ  -ايصَاْٚ -ٞدٛد ٚاسد
َطتُس ٚيٝظ ٚدٛدات َتعدد ٠ستٜٓ ٢تؿ ٞاالتـشاد ايـُطًٛب يف
دس ٟاالضتصشاب َ .جالً(:ايٓٗاز) َٛدٛد ٚاسد َطتُس ٜبدأ بـشصٍٛ
أ ٍٚدص َ٘ٓ ٍ٤بعد طًٛع ايػُظ أ ٚبعد بصٚؽ ايؿذس -عً ٢ايـػالف-
ٜٓٚتٗ ٞبػٝاب ايػُظ ٜٚصدم عٓٛإ (ايٓٗاز) عًَ ٢ـذُٛع اآلْات
بني ايـُبدأ ٚبني ايـُٓتٗ ٢ؾٗٚ ٛدٛد ٚاسد عسؾاً َٚ ،ع ايػو يف بكاٙ٤
ٜطتصشب بكاؤ ،ٙألٕ زؾع ايٝد عٔ ايبكا ٤يف ظسف ايػو ؾٜ ٘ٝعترب عٓد
ايعسف ْكطاً يًٝكني بايػو ٚ .بٗرا ٜٓدؾع اغهاٍ عُٚ ِٝازد عً٢
اضتصشاب ايصَإ ٚايصَاْٝات ٜٚ ،تػًص بـذٛاب٘ عٔ َػهًت٘ .
ٚسٝح إٔ االَٛز ايتدزٜـذ ١ٝايـُبشٛث ١بعطٗا (ايصَإ) ٚبعطٗا
(ايصَاْ ٖٞٚ )ٞايـشسنٚ ١ايؿعٌ ايرٜ ٟـشصٌ بايتدزٜر ٜٚتكٍٝد ٚدٛدٙ
بايصَإ -يرا ْٛقع ايهالّ تؿصٝالً يف َسسًتني  :تاز ٠يف إضتصشاب
ايصَإٚ ،تاز ٠يف غري َٔ ٙاالَٛز ايتدزٜـذْٚ ، ١ٝبدأ ببشح :

إشتصحاب السماٌ :
ٚقع ايهالّ يف دسٜإ اضتصشاب ايصَإ عٓد ايػو ؾ ٘ٝنايًٌٝ
ٚايٓٗاز ٚايٚ ّٛٝايػٗس ٚايطٓٚ ١حنٖٛا ٚ ،ايصَإ سكٝك ١غازدَ ١ٝتك١ٍَٛ
بايتصسٍّ ٚايتدزٍز ٚايتذدٍد  ٖٞٚ ،سكٝكَ ١سنب َٔ ١آْات َتصً١
َطتُسَٚ ، ٠ـػايؿ ١يـشكٝك ١ايٛدٛدات ايكازٍ. ٠
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َٚـشٌ ايهالّ ٖٓا ٖ ٛاضتصشاب (ايصَإ) ٚبكا ٙ٤بـشٝح تهٕٛ
اآلثاز ايػسعَ ١ٝرتتب ً١عً ٢بكا ٤ايصَإ نإٔ ٜػوٍ أسدٌ يف إْكطا ٤ايٓٗاز
أ ٚبكا ٙ٤يف غٗس زَطإ ؾٝطتصشب بكا ٙ٤يرتتٝب إضتُساز ٚدٛب
ايصٝاّ ايجابت يف ْٗاز غٗس زَطإ .
ٜٚـػسز عٔ َـشٌ ايهالّ َ:ا ي ٛنإ االثس ايػسع ٞايـُساد تستٝب٘
باالضتصشاب َرتتباً عً( ٢عدّ ايصَإ)ٖٚ ،را ْعري بكا ٤دٛاش االنٌ
ٚايػسب ايـُرتتب عً ٢عدّ بصٚؽ ايؿذس يف غٗس زَطإ ،ؾاذا غو
أسدٌ يف طًٛع ايؿذس داش إضتصشاب عدّ ايطًٛع ٜٚرتتب األثس
ايػسع ٞعً ٘ٝست ٢ي ٛقًٓا بعدّ دسٜإ االضتصشاب يف ذات ايصَإ .
ْٚعري بكاٚ ٤قت أدا ٤ؾسٜطيت ايعٗس ٜٔأ ٚايعػا ٜٔ٤ايـُرتتبني عً٢
عدّ غسٚب ايػُظ ٚعدّ إْتصاف ايً ،ٌٝؾاذا غههٓا يف تـشكل
ايػسٚب أ ٚاالْتصاف  -إضتصشبٓا عدّ تـشكل ٖرا أ ٚإضتصشبٓا عدّ
تـشكل ذاى ٜٚرتتب عً ٘ٝأثس ٙايػسع ٖٛٚ ٞبكاٚ ٤قت ايصال ٠االدا. ٞ٥
ٚايـشاصٌ إ بـشجٓا يف إضتصشاب بكا ٤ايصَإ ايـُعً ّٛتـشكك٘،
ال يف اضتصشاب عدّ سدٚث٘ ،ؾاْ٘ إضتصشاب عدَ ٞدازٍ ست ٢يٛ
قًٓا بعدّ دسٜإ إضتصشاب ايصَإ .
ٚعًٜ ٌٖ : ٘ٝـُهٔ دسٜإ إضتصشاب ذات ايصَإ ؟ ٜٛ ٌٖٚدد
َاْع َٔ إدسا ٤إضتصشاب ايصَإ يرتتٝب أثس ٙايػسع ٞ؟ ْٚك: ٍٛ
إضتصشاب ايصَإ قد ٜساد َٓ٘ إضتصشاب٘ بٓشَ ٛؿاد (نإ ايتاَ)١
ناضتصشاب بكا ٤غٗس زَطإ أ ٚإضتصشاب بكا ٤ايٓٗاز ٚ ،قد ٜساد
َٓ٘ إضتصشاب٘ بٓشَ ٛؿاد (نإ ايٓاقص )١ناضتصشاب نٖ ٕٛرا ايّٛٝ
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َٔ زَطإ أ ٚإضتصشاب نٖ ٕٛرا اآلٕ ْٗازاً .
ٚايعاٖس إَهإ إضتصشاب ايصَإ بٓشَ ٛؿاد (نإ ايتاَ )١اذا
نإ األثس ايػسعَ ٞرتتباً عً ٢ذات ايصَإ ٖٚ ،را ٜتشكل عٓدَا ٜهٕٛ
ايصَإ َٛضٛع ايـشهِ أ ٚغسط٘  ،يهٓ٘ قد أغهٌ عً ٢اضتصشاب
ايصَإ َٔ دٗتني تٛزدإ عً ٢إضتصشاب ايصَإ بٓشَ ٛؿاد (نإ
ايتاَ(ٚ )١نإ ايٓاقصٚ ،)١ضٝتب ٍٔٝعدّ ٚزٚدُٖا عً ٢إضتصشاب
ايصَإ بٓشَ ٛؿاد (نإ ايتاَٚٚ )١زٚدُٖا عً ٢إضتصشاب ايصَإ
بٓشَ ٛؿاد (نإ ايٓاقصٚ )١ثـُ ١سٌٍ ٚتـشكٝل السلٚ ،دٗتا االغهاٍ:
دٗ ١االغهاٍ االٚىل  :إٕ االَٛز ايتدزٜـذ ١ٝعَُٛاً ٚ -ايصَإ
غصٛصاًٜٛ -دد نٌ دصَٗٓ ٍ٤ا ساٍ تصسٍّ ٚاْكطا ٤دص ٍ٤آغس قد ٚدد
قبً٘  ،ؾال ٜتشكل زنٔ االضتصشاب (ايػو يف ايبكاٚ )٤االضتصشاب
ٖ ٛايتعبٍد ببكاَ ٤ا نإ ٚ ،يف ايصَإ َ :ا تعًل ايٝكني بـشدٚث٘ ُٜعًِ
إْعداَ٘ ٚإْصساَ٘ َٚ ،ا تعًل ايػو ببكاٜ ٘٥ػو يف أصٌ سدٚث٘  ،ؾال
تتشد ايكط ١ٝايـُتٝكَٓ ١ع ايكط ١ٝايـُػهٛن ١يف ذات ايصَإٚ ،ال ٜعٍُ٘
إطالم أغباز االضتصشاب يعدّ تٛؾٍس بعض أزناْ٘ .
ٜٚسدٍ: ٙإٕ أغباز االضتصشاب مل ٜؤغر ؾٗٝا (ايتعبد ببكاَ ٤ا نإ)
ٚاْـُا ٖٚ ٛازد يف نًُات ايؿكٗاٚ ٤االصٛيٝني ٚ ،ايٛازد يف ْصٛص
االضتصشاب ( :عدّ ْكض ايٝكني بايػو) ٚظاٖسٖا إزاد ٠ايٝكني
بايـشدٚخ ٚايٛدٛد االٚ ،ٍٚإزاد ٠ايػو يف ايبكاٚ ٤ايٛدٛد ايـُتأغس،
ٖٚرا َٛدٛد ساصٌ يف َٛازد ايػو يف بكا ٤ايصَإ ايرٚ ٖٛ ٟدٛد
ٚاسد َـطـتُس ٜـصدم عـسؾاً عً ٢إضـتـصشابـ٘  :اْ٘ (عدّ ْـكض ايٝكني
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بايػو) يف إضتُساز ايصَإ ٚبكاٚ ٤دٛد. ٙ
ٚبـتعبـريٍ ثإٍ  :إٕ االضتصشاب بًشاظ دي ً٘ٝاير ٖٛ ٟاالغباز
ايػسٜؿٚ ١اييت ٖ ٞإَطا ٌ٤يًتباْ ٞايعكالَ - ٞ٥تك ٍّٛبصدم عدّ (ْكض
ايٝكني بايػو) عسؾاً ٚ ،ال ٜبدَٗٓ ٚا إٔ سكٝكت٘ (ايتعبد ببكاَ ٤ا نإ) ،
بٌ ظاٖسٖا (َٓع ْكض ايٝكني بايػو) ٚ ،ايصَإ ٚإٕ نإ َسنباً َٔ
أدصاٜٛ ٤دد دصٜٓٚ َ٘ٓ ٌ٤صسّ ثِ ٜٛدد دص ٌ٤ثإٍ ٖٚهرا ،إال أْ٘
َعدٚد يف ْعس ايعسف  ِٖٚ -ايـُكٝاع يف ايصدم َٚ -ـشطٛب عٓدِٖ
نٛدٛد ٚاسد َتصٌ َطتُس َـُتد  ،ؾإ ايً ٌٝأ ٚايٓٗاز أْ ٚـشُٖٛا
نٌ ٚاسد َٓٗا ٚدٛد ٚاسد َـُتد بـشطب االعتباز ايعسيف ايعاّ ،
ٚبٗرا االعتباز جيس ٟإضتصشاب ايصَإ إلْـشؿاظ ايٛسد ٠ايـُٛضٛع١ٝ
بايٓعس ايعسيف ٚاييت بٗا ٜتشكل َالى االضتصشاب( :عدّ ْكض ايٝكني
بايػو) إذ َٔ ايٛاضض إٔ ايـُتؿاِٖ ايعسيف ٚايصدم ايعكال ٞ٥يعٓٛإ
ايصَإ  :ايً ،ٌٝايٓٗاز ،اي ،ّٛٝايػٗسٜ -تشكل عٓد ٙبـشدٚخ دصٙ٤
االٜٓٚ ٍٚتٗ ٞعٓدِٖ باْتٗا ٤أَدٜٚ ٙصدم (ايً )ٌٝأ (ٚايٓٗاز) عسؾاً
عً ٢ايكطع ١ايـُع َٔ ١ٓٝايصَإ ٚايـُسنب َٔ ١ايدقا٥ل ٚايطاعات
ايـُتصً ١ايٛاقع ١بني ايـُبدأ ٚبني ايـُٓتٗ ، ٢ؾٗ -ٛايصَإ  ،أ ٟشَإ-
ٚدٛد ٚاسد َطتُس َتك ٍّٛبايتصسٍّ ٚايتذدٍد ٚ ،تصسٍَ٘ َك ٍّٛيـشكٝكت٘
ٚاقعاً ٚال ٜـػٌٍ بٛسدت٘ عسؾاً .
ٚباغتصاز  :ايعسف ٜس ٣إتصاٍ ايصَإ ٚٚسدت٘ َٚ ،ع تـشكل
ايٛسد ٠ايعسؾ ١ٝيًصَإ ايـُعً ّٛسدٚث٘ ايـُػهٛى بكاؤٚ ٙاضتُسازٙ
اىل ايـشني ايـُػصٛص ايـُػهٛى ٜصدم عً ٢اضتصشاب ايصَإ اىل
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ظسف ايػو أْ٘ َصدام ( :عدّ ْكض ايٝكني بايػو) نُا ٜصدم عً٢
زؾع ايٝد عٓ٘ ٚتسى إضتصشاب٘ اْ٘ (ْكض ايٝكني بايػو) .
ٖٚرا ايبٝإ ٚزدٍ االغهاٍ آتٍ ؾُٝا اذا نإ ايصَإ ايـُػهٛى
بٓشَ ٛؿاد (نإ ايتاَ )١نايػو يف بكا ٤ايٓٗاز ؾٝطتصشب بكا ٤ايٓٗاز
إلثبات ذات ايصَإ ٚتستٝب أثس ٙايػسع ٞاذا نإ َٛضٛع٘ ذات
ايصَإ ٚ ،ال ٜٓؿع ايبٝإ ايـُرنٛز ي ٛنإ ايـُساد إثبات ايصَإ بٓشٛ
َؿاد (نإ ايٓاقص )١نُا ٜأت ٞيف دٛاب االغهاٍ ايجاْ. ٞ
ايـذٗ ١ايجاْ َٔ ١ٝاالغهاٍ  :إٕ ايػو يف بكا ٤ايصَإ ٜٓػأ َٔ
ايػو يف سص ٍٛغاٜت٘ َٓٚتٗا ٙأ ٚعدّ سصٛي٘ ٚ ،يٝظ َتعًل ايػو
بكا ٤ذات ايٓٗاز أ ٚايً ٌٝبـُعٓٚ ٢دٛد ٙيف اآلٕ ايالسل  ،بٌ إٕ َتعًل
ايػو ٖ ٛنٖ ٕٛرا اآلٕ ْٗازاً أ ٚيٝظ بٓٗاز ،أ ٚإٕ َتعًل ايػو ٖٛ
نٖ ٕٛرا اآلٕ يٝالً أ ٚيٝظ بًٚ ،ٌٝايـُؿسٚض ٚسد ٠ايٓٗاز بـُذُٛع
آْات٘ سٝح ٜعدٍ ٙايعسف َٛدٛداً َـُتداً ٚاسداً ٜٚ ،طتش ٌٝتعًل ايٝكني
ٚايػو ؾ ٘ٝإال بتػاٜس ايصَاْني ٚ،ايتػاٜس غري َتصٛز يف ايصَإ ايٛاسد،
ٚايػو ايـُٛدٛد ؾعالً ٖ ٛغو يف ْٗا ١ٜاآلٕ ا ٚي ١ًٝٝاآلٕ اير ٟحنٔ
ؾٖٚ ، ٘ٝرا َـُا يٝطت ي٘ سايَ ١تٝكٓ ١ضابك ١ست ٢تطتصشب .
ٖٚرا االغهاٍ بتكسٜب٘ ايـُتكدّ ٚازدٌ يف إضتصشاب ايصَإ بٓشٛ
َؿاد (نإ ايٓاقصٖٚ )١را ٜتشكل يف َٛازد ٜه ٕٛايصَإ قٝداً يف َتعًل
ايـشهِ  :ايٛادب ٖٚ ،را ْعري َا اذا أَس ايـُٛىل بصْٗ ّٛاز غٗس
الشهِرَ َفلِ َيصُنِهُص بـشٝح ٜه ٕٛايص ّٛايٛاقع يف
زَطإ :طفَنًَِ َش ِهدَ مِ ِي ُكهِ َّ
ْٗاز غٗس زَطإ ٚادباً  ،أٜ ٟهَ ٕٛـتعًل ايٛدٛب ( :ايص ّٛيف ْٗاز
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زَطإ) بٓش ٛايٛدٛد ايٓاعيت ٖٚ .هرا ي ٛأَس ايـُٛىل بايصال ٠يف
ٚقت َعني َ -ا بني ايصٚاٍ ٚايػسٚب  -بـشٝح ٜه ٕٛايٛادب (ايصال٠
يف ايٛقت ايـػاص) ٚبٓشَ ٛؿاد نإ ايٓاقص - ١ايٛدٛد ايٓعيت  -ؾريد
ؾ ٘ٝاالغهاٍ ،ؾإ اضتصشاب بكا ٤ايٓٗاز َجالً ال ُٜجبت ٚقٛع صالت٘
ايعٗس ٜٔيف ايٓٗاز ايـُطتصشب بكاؤ ، ٙإال اذا قًٓا بـشذ ١ٝاالصٌ
ايـُجبت يًٛاشَ٘ ايعكًٚ ١ٝايعاد. ١ٜ
ٖٚرا االغهاٍ ال ٜعٍِ إضتصشاب ايصَإ بٓش( ٛنإ ايتاَ)١
نإضتصشاب ايٓٗازٚ ،قد تكدّ إٔ ال إغهاٍ يف إضتصشاب ايصَإ
بـُؿاد (نإ ايتاَٜ ٖٛٚ ، )١تشكل ؾُٝا اذا نإ ايصَإ ايـُعني َٛضٛعاً
يًشهِ ايػسع ٞأ ٚغسطاً ألصٌ ايـشهِ -غسطاً يرات ايٛدٛب ٚحنٙٛ
َٔ د ٕٚأغر ايصَإ قٝداً يـُتعًل ايـشهِ نإٔ ٜك( :ٍٛاذا نإ ْٗاز
زَطإ ؾصِ) ٖٚرا ٜتشكل عٓد إعتباز ايصَإ غسطاً َـشطاً ألصٌ
ايـشهِ ٜٚساد غسعاً :إدتُاع ايػسط ٚايٛادب يف ايصَإ ايٛاسد َٔ
د ٕٚإعتباز عٓٛإ (ساٍ) َجال نايصال ٠ساٍ بصٚؽ ايؿذس أ ٚساٍ
ايٓٗاز ،ؾاذا نإ ايصَإ غسطاً َـشطاً ألصٌ ايـشهِ أَهٔ إضتصشاب
ايصَإ ٜٚ ،رتتب عً : ٘ٝاألثس ايػسع ،ٞأٜ ٟه ٕٛإضتصشاب٘ َـذدٜاً يف
تستب ايـشهِ عًَٛ ٢ضٛع٘ أ ٚغسط٘ ايـُشسش بايتعبٍد االضتصشابٞ
ايرٜ ٟـُشسش يٓا ذات ايصَإ نايٓٗاز اذا نإ َٛضٛع ايـشهِ أٚ
غسط٘ ،ثِ بـتشـكل َٛضٛع ايـشهِ أ ٚغسط٘ ٜتشكل ايـشهِ ؾعالً .
بُٓٝا اذا نإ ايصَإ قٝداً يف ايٛادب َ -تعًل ايـشهِ -أ ٟأغر
ايصَإ ؾ ٘ٝبٓشَ ٛؿاد (نإ ايٓاقص )١نتكٝٝد ايصال ٠أ ٚايص ّٛايٛادب
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بٛقٛع٘ يف ايٓٗاز  -ؾاإلغهاٍ نً٘ ٖٓا عٓد أغر ايصَإ بٓشَ ٛؿاد (نإ
ايٓاقصٚ ،)١ذيو يعدّ ٚدٛد َتٝكٔ ضابل ستُٜ ٢طتصشب ،ؾإ ايصَٔ
ايـشاضس سني سدٚث٘ إَا ٖ َٔ ٛايً ٌٝأ َٔ ٖٛ ٚايٓٗازٚ ،يٝظ نٕٛ
ٖرا ايصَٔ َـشطٛباً َٔ ايً ٌٝأ َٔ ٚايٓٗاز َتٝكٓاً ضابكاً يـُٝطتصشب
ٜٓٚؿع االضتصشاب س٦ٓٝر .
ٚال دد ٣ٚيف ايتُطو باضتصشاب ذات ايصَإ نايٓٗاز إلثبات
ٚقٛع ايؿعٌ ايٛادب  -ايصال ٠أ ٚايصٝاّ -يف ايصَٔ ايـُػصٛص
ايـُأغٛذ قٝداً يف ايٛادب  ،ؾاْ٘ َع ايػو يف بكا ٤ايٓٗاز ٚقد صً٢
ايعٗس ٜٔيف ايصَٔ ايـُػهٛى َجالً -ال ٜٓؿع إضتصشاب بكا ٤ايٓٗاز
إلثبات ٚقٛع ايصال ٠يف ايٓٗاز  ،إال اذا قًٓا بـشذ ١ٝاالصٌ ايـُجبت
ٚدْٗٚا غسط ايكتاد  ،سٝح إٔ ٚقٛع صال ٠ايعٗس ٜٔيف ايٓٗاز ٖ ٛالشّ
عكً ٞيبكا ٤ايٓٗازٚ ،االضتصشاب ال ُٜجبت الشَ٘ .
ٚببٝإٍ ثإٍ  :االغهاٍ يف دد ٣ٚإضتصشاب ايصَإ يف ايـُٛازد
اييت ٜؤغر ؾٗٝا ايصَإ قٝداً يف ايٛادب َ -تعًل ايـشهِٚ -بٓشَ ٛؿاد
(نإ ايٓاقص ٖٞٚ )١أغًب ايـُٛازد  ،سٝح ٜه ٕٛايصَإ ؾٗٝا قٝداً
يـُتعًل ايـشهِ  :ايصالٚ ٠ايصٝاّ ايـُعترب ؾُٗٝا ايصَإ ايـػاص ُٖٚا
َتعًكا ايـشهِ ايٛدٛب ،ٞؾإ اضتصشاب ايصَإ  -ناضتصشاب ايٓٗاز
بٓشَ ٛؿاد (نإ ايتاَ -)١ال ٜتهؿٌ أنجس َٔ إثبات بكا ٤ايٓٗازٚ ،ال ٜٓؿع
إلثبات ٚقٛع ايصال ٠يف ايٓٗاز ٚال سص ٍٛاالَطاى يف ايٓٗاز إال عً٢
ايك ٍٛباألصٌ ايـُجبتَ ٖٛٚ ،ـُٓٛع َسؾٛض نُا تـشكل يف َـشً٘ .
ٖٚرا ْعري إضـتصشاب بـكا ٤نسٍ ١ٜايـُا ٤عـٓد ايـػو ؾـ ٞبـكاٖ٤ا،
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ؾاْ٘ ٜتهؿٌ إثبات نسٍ ١ٜايـُا - ٤بٓشَ ٛؿاد نإ ايتاَ : ١ايـُا ٤نس ٚ -ال
ُٜجبت ن ٕٛايـُا ٤ايـُٛدٛد يف ايـشٛض نساً عاصُاً إال َع ايكٍٛ
باألصٌ ايـُجبت يًٛاشَ٘ غري ايػسعَ ٖٛٚ، ١ٝسؾٛض َـُٓٛع دداً .
ٚايـشاصٌ باغتصاز  :اْ٘ اذا نإ َٛضٛع ايـشهِ ذات ايصَإ
ثبٛت ايٓٗاز َجالً -نإ إضتصشاب ايٓٗاز ناؾٝاً إلثبات ايـشهِ ٚتستباألثس ،يهٔ ي ٛنإ ايصَإ ايـػاص -نايٓٗاز -قٝداً يـُتعًل ايـشهِ
نايصالٚ ٠ايص ّٛمل ٜٓؿع إضتصشاب ايٓٗاز إلثبات تـشكل ايـُتعًل
ايـُأغٛذ ؾ ٘ٝايصَإ بٓشَ ٛؿاد (نإ ايٓاقص )١نُا ٖ ٛغايب ايـُٛازد.
ٖٓٚا أطسٚسات يـشٌٍ ايـُػهً ١ايـُرنٛز: ٖٞٚ ، ٠
()15

االٚىلَ :ا طسس٘ غٝػٓا االْصاز( ٟقد)ٙ

سالً يدؾع االغهاٍ

ايـُرنٛزٚ ،قاٍ ( :ؾاألٚىل ايتُطو باضتصشاب ايـشهِ ايـُستٍب عً٢
ايصَإ نُا ي ٛنإ دازٜاً ؾ)...٘ٝأ ٟجيس ٟإضتصشاب ايـشهِ ايػسعٞ
ُٜٚتُطو باضتصشاب بكاٚ ٤دٛب صال ٠ايعٗس ٜٔعٓد ايػو يف بكا٤
ايٓٗاز ايـُؤقت يصال ٠ايعٗس ،ٜٔأٜ ٚـذس ٟاضتصشاب بكاٚ ٤دٛب
صْٗ ّٛاز زَطإ عٓد ايػو يف بكاْٗ ٤از ٙايٛادب صٝاَ٘ ،بتكسٜب:
إٕ ٚدٛب صال ٠ايعٗسٚٚ ٜٔدٛب ايصٝاّ ناْا ثابتني قبٌ ٖرا
اآلٕ ايـُػهٛى ْٗازٜت٘ٚ ،اآلٕ نُا نإ :ايٛدٛبإ ثابتإ ٖرا اآلٕ .
ٚؾ : ٘ٝإٕ إضتصشاب ايـشهِ ايػسع - ٞبايتكسٜب ايـُتكدّ -ال
ٜـذد ٟإلثبات ٚقٛع ايؿعٌ ايٛادب غسعاً  -نايصالٚ ٠ايصٝاّ -يف
( )15ؾسا٥د االص - ٍٛطبع َهتبَ ١صطؿ. 375 : ٟٛ
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ٚقت٘ ايـُػصٛص ،ألْ٘ الشّ عكً ٞالضتصشاب ايـشهِٚ ،ال ُٜجبت
األصٌ يٛاشَ٘ غري ايػسعٚ ، ١ٝي ٛنإ َـذدٜاً يف َكاّ اإلثبات يهؿ٢
إضتصشاب ايـُٛضٛع :ذات ايصَإ نايٓٗاز بٓشَ ٛؿاد نإ ايتاَ- ١
يرتتٍب سهِ ايٛدٛب عً ٢إسساش ايـُٛضٛع  :ايصَإ باضتصشاب٘ .
ٚبتعبري ثإٍ  :إضتصشاب ايـشهِ ال ٜٓؿع يف إسساش ٚقٛع ايؿعٌ
ايٛادب يف شَاْ٘ ايـػاص ٚ .ي ٛق - ٌٝنُا يف تكسٜس بـشح ايـُشكل
ايٓاٝ٥ين (قد )ٙيف دٚزت٘ ايـُتأغس : -)16( ٠إٕ اضتصشاب ايـشهِ :
ٚدٛب ايص ّٛأ ٚايصال ٠اي ١َٝٛٝايـُؤقتٜ - ١سدع اىل ايتعبٍد ببكا٤
ايـشهِ بـذُٝع غصٛصٝات٘ اييت نإ عًٗٝاٚ ،ايـُؿسٚض إٔ سهِ
ايٛدٛب ايجابت ضابكاً نإ َتعًكاً بـُا اذا أت ٞبايؿعٌ نإ ٚاقعاً يف
شَاْ٘ ايـػاص نايٓٗاز ،ؾٝطتصشب ذيو  :سهِ ايٛدٛب  -عًْ ٢ـشٛ
َا نإ ضابكاً .
أَهٓٓا َٓع٘ ٚاالغهاٍ عً :٘ٝبإٔ ايتعبٍد بايـشهِ ي ٛإقتط ٢ايتعبٍد
بـػصٛصٝات٘-نإ االقتطاَ ٤ـػتصاً بايـػصٛصٝات ايػسعٚ ١ٝايًٛاشّ
ايتعبد ١ٜد ٕٚايته َٔٚ ،١ٜٝٓٛايٛاضض إٔ ٚقٛع ايؿعٌ ايٛادب يف
ايٓٗاز َجالً أَس تهٜٛين ال غسعٚ ،ٞال ٜصض ايتعبٍد باألَس ايتهٜٛين ألْ٘
ال ٜكبٌ ايـذعٌ ٚايتعبٍد ايػسعٚ ،ٞس٦ٓٝر ال جيس ٟاضتصشاب اذتهِ.
االطسٚس ١ايجاَْ :١ٝا طسس٘ ايـُشكل ايـػساضاْ( ٞقد)17()ٙسالً
يإلغهاٍ بإدسا ٤االضـتـصشاب يف بـكا ٤ؾعٌ ايـُهًــ ايـُكـ ٍٝد بايصَٔ
( )16أدٛد ايتكسٜسات  :ز. 106 : 4
( )17نؿا ١ٜاالصَ ٍٛع ساغ ١ٝاملػهٝين  :ز. 317 : 2
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بـُا َٖ ٛكٍٝد ب٘ ،قاٍ (قد(:)ٙال بأع باضتصشاب ْؿظ ايـُكٍٝد ؾٝكاٍ):
ا ٟبعد ايػو يف بكاْٗ ٤از زَطإ ايٛادب صٝاَ٘ َجالً( :إٕ االَطاى
نإ قبٌ ٖرا اآلٕ يف ايٓٗازٚ ،االٕ نُا نإ  ،ؾٝذب) ايصٝاّ .
ٚؾ : ٘ٝأٚالً -إٕ ٖرا االضتصشاب  -ي ٛضًٍُٓا دسٜاْ٘  -ال ٜـذسٟ
يف تـُاّ َٛازد ايػو يف ايصَإ إال يف َٛازد ٜه ٕٛايـُهًـ قبٌ غه٘
َتًبٍطاً بايؿعٌ ناإلَطاى ايص ، َٞٛد ٕٚايـُٛازد اييت ال ٜه ٕٛؾٗٝا
َتًبٍطاً بايعٌُ نايػو يف بكا ٤ايٓٗاز يإلتٝإ بصال ٠ايعٗسَ ٜٔجالً،
يٛضٛع إٔ ؾعٌ ايـُهًـ ايـُكٍٝد بايٛقت مل ٜـشدخ بعدُ نُٝا
ٜطتصشب بكاؤْ . ٙعِ إال بٓش ٛاالضتصشاب ايتعًٝك ٞبإٔ ٜكاٍ:
(عً ٢تكدٜس إتٝاْ٘ يصال ٠ايعٗس ٜٔقبٌ ٖرا اآلٕ ناْت صالت٘ ٚاقع ً١يف
ايٓٗاز  ،ؾاآلٕ نُا ناْت) يهٓ٘ ٜـػتص دسٜإ االضتصشاب ايتعًٝكٞ
باألسهاّ ٚال ٜـذس ٟيف ايـُٛضٛعات ٚاالَٛز ايته ١ٜٝٓٛست ٢عٓد
ايكاً٥ني بـذسٜاْ٘ ٚصشت٘ يف ْؿط٘ نُا ضٝأت ٞتـشكٝك٘ .
ٚثاْٝاًٜ :ـُهٔ ايـُٓع عٔ دسٜإ االضتصشاب ايـُرنٛز ست ٢يف
ايـُٛازد اييت ٜه ٕٛايـُهًـ قبٌ غهٍ٘ َتًبٍطاً بايعٌُ ٚ ،ذيو ألٕ
االَطاى ايـُػاز اي ٘ٝاذا نإ ٖ ٛايـذص ٤ايـُتشكل ايـُاض - ٞؾٗٛ
عد ِٜاالثس ،ألٕ ايـشهِ َتعًل بػري ٙد ،ْ٘ٚأ : ٟإٕ ايـشهِ ٜتعًل بـُا
ٖ ٛغري َٛدٛد ٜساد َٔ ايـُهًـ إٔ ٜٛدد . ٙبُٓٝا ي ٛنإ االَطاى
ايـُ ٢َٛاي ٖٛ ٘ٝايـذص ٤اآلت َٔ ٞإَطاى ايٓٗاز ٚاير ٟمل ٜٛدد بعدُ
ؾٗرا َـُا يٝظ ي٘ سايَ ١تٝكٓ ١ضابك ١بٌ َٖ ٛػهٛى ايـشدٚخ ٚال
ٜـذس ٟؾ ٘ٝاالضتصشاب إلْتؿاَ ٤ك ّٛدسٜاْ٘ .
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االطسٚس ١ايجايجَ : ١ا طسس٘ ايـُشكل االصؿٗاْ( ٞقد)ٙ
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سالً

آغس يإلغهاٍ َٚ .ـشصًٍ٘ ٚاضشاً  :إٕ ايـُأغٛذ يف َتعًل ايـشهِ
 ايص ّٛأ ٚايصال ٠أْ ٚـشُٖٛا  -اذا نإ ٖ( ٛاالَطاى يف ايٓٗاز) َجالًد( ٕٚاالَطاى ايٓٗاز )ٟبـُعٓ ٢إٔ ٜه ٕٛايٓٗاز بٛدٛد ٙايـُشُٛيٞ
 ال بٛدٛد ٙايٓعيت -قٝداً َكٍَٛاً دغٝالً يف َصًش ١االَطاى ايباعج١عً ٢إٜـذاب٘ نإ إدسا ٤إضتصشاب ايٓٗاز أْ ٚـش َٔ ٙٛأْـشا ٤ايصَإ
َـذدٜاً اذا أسسش تـشكل اإلَطاى ٚدداْاً ٚغو يف بكا ٤ايٓٗاز ،ؾٝذسٟ
إضتصشاب ٚصـ ايٓٗاز ٜٓٚؿع يف ايـُكاّ ٚإٕ مل ُٜـشسش باالضتصشاب
إٔ (ٖرا اآلٕ ْٗاز) أ ٚإٔ (ٖرا اآلٕ ي ،)ٌٝألٕ ثبٛت ايكٝد (يف ايٓٗاز)
تعبدٚ ٟايتكٍٝد ( :تكٍٝد اإلَطاى بايٓٗاز )١ٜتكٍٝد ٚدداْ ،ٞؾٝجبت إٔ ٖرا
(إَطاى ٚدداْ ٞيف ايٓٗاز ايتعبد. )ٟ
ْعِ اذا نإ ايـُأغٛذ يف َتعًل ايـشهِٚ :دٛب ايصٝاّ
(االَطاى ايٓٗاز )ٟبٛدٛد ٙايٓعيت أغر دغٝالً يف َصًش ١ايصّٛ
ايٛادب مل ٜٓؿع إضتصشاب ايصَإ نايٓٗاز إلثبات ن ٕٛاالَطاى
ْٗازٜاً َعْٓٛاً بعٓٛاْ٘ ايٓعيت .
ٖٚرا طسع دٝد َكب ٍٛيف َٛازد نجريٜ ٠ه ٕٛايـُٛضٛع ؾٗٝا
َسنباً َٔ أَٛز َتكازْ ١يف ايٛدٛد ناإلَطاى يف ايٓٗاز ايسَطاْٞ
ٚايصال ٠يف ايٓصـ ايجاْ َٔ ٞايٓٗاز ْٚـش ٛذيو َـُا ٜه ٕٛايصَإ
ايـُػصٛص قٝداً َعترباً يف ايٛادب َ -تعًل ايٛدٛب ٜٚ -هؿ ٞؾ٘ٝ
سصٛي٘ َتكازْاً َع ايٛادب َـذتُعاً َع٘ يف ايٛدٛد ايـػازد ٞؾاْ٘
(ْٗ )18ا ١ٜايدزا : ١ٜز - 186 : 3إْتػازات ضٝد ايػٗدا. )( ٤
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ٜـُهٔ إسساش أسد ايـذص٥ني ايـُتكازْني بايٛددإ ٚإسساش ايـذص ٤اآلغس
باالضتصشاب ْعري ايصالٚ ٠ايصٝاَّ -تعًك ٞايـشهِ ايٛدٛب -ٞسٝح
إعترب ٚقٛعُٗا يف ٚقت َـػصٛص (ايصال ٠يف ٚقتٗآَ :تصـ ايٓٗاز
ايجاْ )ٞأ(ٚاالَطاى يف ْٗاز زَطإ) بٓشٜ ٛه ٕٛاالَطاى ٚايصالَ ٠ع
ايٛقت َتكازْني يف ايٛدٛد ٜٚهْٛإ َرتنبني َٔ (ايصال ٠يف ايٛقت)
( َٔٚايصٝاّ يف ايٓٗاز) ٜٚهؿ ٞإسساش أسدُٖا  -ايصالٚ ٠ايصٝاّ -
بايٛددإٚ ،إسساش اآلغسَٓ -تصـ ايٓٗاز أ ٚايٓٗاز -باالضتصشاب ،
ٚس٦ٓٝر ٜـذد ٟإضتصشاب ايصَإ ضٛا ٤نإ غسطاً ألصٌ ايـشهِ
أّ نإ غسطاً يـُتعًل ايـشهِ َ ،ع إضتؿاد ٠نؿا ١ٜايـُكازْٚ ١االقرتإ
يف ٚدٛدُٖا  ،نُا ال ٜبعد إضتؿادت٘ َٔ ديَٛ ٌٝاقٝت ايصال ٠ايٓاطل :
طإذا شايت ايػُظ ؾكد ٚدبت ايصالتإصٚطاذا غسبت ايػُظ ؾكد
()19

ٚدبت ايصالتإص

ؾٝطتؿاد َٓ٘ إغرتاط ٚقٛع ايصالتني يف ايٛقت

ايـُشددَ -ا بني ايصٚاٍ ٚبني ايػسٚب أَ ٚا بني ايػسٚب ٚبني إْتصاف
ايً ٌٝأَ ٚا بني ايطًٛعنيٚ -ال ٜبدٚ ٚاضشاً َٔ دي ٌٝايـُٛاقٝت  :إزاد٠
ايـُػسٍع إتصاف ايصال ٠بايٛقت ايـُػصٛص ٚال ٜعٗس إزاد( ٠ايٛدٛد
ايٓعيت) يًصَإ ،بٌ ال ٜبعد ظٗٛز ٙيف نؿا( ١ٜايٛدٛد ايـُشُٛي )ٞبإٔ
ٜتكازٕ ايؿعٌ  :ايصالَ -٠ع سص ٍٛايصَإ يف ايـػازز ٚ .عً : ٘ٝاذا
إضتصشبٓا بكا ٤ايٓٗاز أ ٚبكا ٤ايً ٌٝأ ٚبكا ٤ايؿذسَ -ا بني ايطًٛعني-
ِ ايـُٛضٛع بطٍِ ايٛددإ اىل أصٌ
ٚدٓ٦ا بايصال ٠يف ايـػازز ؾكد تـ ٍ
االضتصشاب ٚتستب عً ٘ٝأثس : ٙسص ٍٛإَتجاٍ األَس بايصالتني .
( )19ايٛضا : ٌ٥ز: 3ب َٔ 4ابٛاب َٛاقٝت ايصال. ٠
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ْعِ قد ٜكاٍ(:)20إٕ إضتصشاب بكا ٤ايٓٗاز ال ٜجبت إضاؾ ١االَطاى
اىل ايٓٗاز ٚتكٍٝد ٙب٘ إال بايـُالشَٚ ،١األصٌ ال ٜجبت الشَ٘ نُا ٖٛ
َعسٚف َـشكل يف َـشًْ٘ ٖٛٚ ،عري إضتصشاب ايهس ١ٜؾاْ٘ ال ُٜجبت
الشَ٘  :نسٍٖ ١ٜرا ايـُا ٤بكدز ٙايـُٛدٛد يف ايـشٛض إال َع ايكٍٛ
بـشذ ١ٝاالصٌ ايـُجبت يالشَٖ٘ٚ ،هرا ايـُؿسٚض إٔ ايـُطًٛب إثبات
ن ٕٛاالَطاى يف ايٓٗازٚ ،ال ٜٓؿع إلسساش :ٙإضتصشاب بكا ٤ايٓٗاز .
يهٔ ٜكاٍ زدٍاً عً : ٘ٝاْ٘ ال ُٜساد َٔ ٖرا ايطسع  :إثبات ايالشّ
 ٖٚرا ٖ ٛصسٜض االطسٚس - ١يٝشتاز اىل االيتصاّ بـشذ ١ٝاالصٌايـُجبت  ،نُا ال ٜساد إضتصشاب ايصَإ بٓشَ ٛؿاد (نإ ايٓاقص)١
نإثبات ن ٕٛاالَطاى ٚايصالٚ ٠اقعني يف ايٛقت ايـُػصٛص
باضتصشاب ايٓٗاز .
بٌ ٜساد إثبات ايـُٛضٛع ايـُسنب َٔ دص٥ني َتكازْني
ٚإسساشُٖا  :دص ٤بايٛددإ ٚدص ٤بايتعبٍد االضتصشاب ، ٞبـُعٓ٢
اضتصشاب ايصَإ ايـُكازٕ يف ايٛدٛد يًٛادب َ :تعًل ايٛدٛب
ٚايـُذتُع َع٘ ٚ ،ال ٜبعد ظٗٛز أدي ١ايصالٚ ٠ايصٝاّ يف ٚقت٘ يف نؿا١ٜ
(ايتكازٕ يف ايٛدٛد) َٔ د ٕٚيص ّٚن ٕٛايصَإ ٚصؿاً ْٚعتاً يًصال ٠أٚ
ايصٝاّ ًٜٚ ،صَ٘ نؿا ١ٜايٛدٛد ايصَاْ ٞايـُشُٛيٚ ٞن ْ٘ٛايدغ ٌٝيف
تـشكل ايـُصًش ١ايداع ١ٝاىل األَس ايٛدٛب ٞبايص ّٛأ ٚبايصال. ٠
ٚبتعبري ثإٍ َـػتصس  :ال ْسٜد َٔ اضتصشاب بكا ٤ايٓٗاز -إثبات
(االَطاى ايٓٗاز )ٟبٛدٛد ٙايٓعيت  ،بٌ ْسٜد َٔ إضتصشاب٘  :إثبات
(َٓ )20تك ٢االص : ٍٛز. 188 : 6
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بكاٚ ٤صـ ايٓٗاز يف ْؿط٘ تعبدآًٜٚ ،طِ اي : ٘ٝاالَطاى ايٛدداْ،ٞ
ؾٝتشكل َٛضٛع (االَطاى يف ايٓٗاز) َٛ ٖٛٚضٛع َسنب َٔ أَس
ٚدداْ َٔٚ ٞأَس تعبٍدُٖ ٟا َتكازْإ يف ايٛدٛد  ٖٛٚايـُطًٛب
يًػازع ظاٖساً َٔ أديتُٗا :طإذا زالت الشنض وجب الطهور والصالتاٌص

ض
طفَ َنًِ شَ ِهدَ ِميِ ُكهِ الشَّهِرَ فَلِيَصُ ِنهُصط َوكُلُوا وَاشِرَبُوا حَتَّى يَتَب ََّيًَ لَكُهِ الِ َخيِطُ األَ ِبيَ ُ
الليِلِص( )21ظ
الصيَا َو إِلَى َّ
ُه أَتِنُّوا ِّ
ط األَشِوَ ِد ِم ًِ ا ِلفَجِ ِر ث َّ
ِمًِ الِ َخيِ ِ
ٜٚـُهٓٓا ايرتقٚ ٞدع ٣ٛإَهإ إدسا ٤إضتصشاب ايصَإ بـُؿاد
(نإ ايٓاقصٚ )١قد أغر قٝداً يـُتعًل ايـشهِ  ،بتكسٜب :
إٕ ايعسف ايعكال ٞ٥ايعاّ ٖ ٛايـُكٝاع ايـُعتُد يف إْـشؿاظ ايٛسد٠
ايـُعترب ٠يف االضتصشاب ٚصدم عدّ ْكض ايٝكني بايػوٚ ،ايعسف
ٜـعتـرب آْـات ايصَإ  -نايـٓٗاز ٚايًٚ ٌٝايـٚ ّٛٝايـػٗس -أدـصاَ ً٤ـتـصًـ١
ٜٚعدٍ ٕٚتـُاَٗا ٚدٛداً ٚاسداً يًصَإ َتصٌ االدصا، ٤أٜ ٟعتكدٕٚ
ن ٕٛايصَإ ايـُػصٛص ٚدٛداً ٚاسداً َتصالً َـُتداً  :ي٘ سدٚخ
ٚابتداٚ ، ٤ي٘ بكاٚ ٤دٚاّ ٚ ،ي٘ شٚاٍ ٚإْكطاع ٚ ،نٌ عٓٛإ َٔ ايصَإ
 َٔ ابتدا ٘٥اىل اْتٗاٜ - ٘٥عبٍس عٓ٘ بامس٘ ايـُػصٛص ؾٝكاٍ( :اآلْٕٗاز) أ( ٚاآلٕ ي - ٖٛٚ ،)ٌٝايصَإ  -سكٝكٚ ١اسد ٠تٛدد بٛدٛد
ايـذص ٤االَٗٓ ٍٚا ٚبـشدٚث٘ يف أ ٍٚإٍٓ ٜصدم عٓٛإ ايصَإ ٜٚطًل
امس٘ عً ٢نٌ دص َ٘ٓ ٍ٤ستٜ ٢عًِ باْتٗاٚ ٘٥إْكطا ،٘٥ؾاْ٘ َعدٚدٌ عسؾاً:
قطع ١شَاْٚ ١ٝاسدَ ٠تصًَ ١ـُتد َٔ ٠إبتدا ٘٥اىل َٓتٗاٚ ٙنٌ دصَ٘ٓ ٍ٤
َتٍصـ بايٓٗاز ١ٜأ ٚبايً ١ًٝٝأَ ٚا غاب٘ َٔ أمسا ٤قطع ايصَإ .
21
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اضتصشاب ايصَإ )319( ...........................................................

ٚعً : ٘ٝؾٗرا اآلٕ ايـُػهٛى ْٗازٜت٘ َجالً َتصٌ َٚتشد َع اآلٕ
ايطابل ايـُتٝكٔ إتصاؾ٘ بايٓٗاز ، ١ٜؾٓطتصشب صؿ ١ايٓٗاز ١ٜبٓشَ ٛؿاد
(نإ ايٓاقصَ )١ا دَٓا مل ْعًِ باْتٗا ٤ايٓٗاز ٚإْكطاْٚ ،٘٥ك( : ٍٛنإ
اآلٕ ايطابل ْٗازاً ٚ ،اآلٕ نُا نإ َٖ ٛتصـ بايٓٗاز(ٚ )١ٜال ٜٓكض
ايٝكني ايطابل بايٓٗاز ١ٜبػو ايٓٗازٚ ١ٜاستُاٍ اْكطاٗ٥ا) ،بٌ ٜهٕٛ
زؾع ايٝد عٔ ٚصـ ْٗاز ١ٜاآلٕ ايـُػهٛى َٔ دٜ ٕٚكني باْكطا٤
ايٓٗاز ْكطاً يًٝكني ايطابل بٛصـ ايٓٗاز ١ٜبايػو ايالسل يف بكا٤
ايصؿٚ ١قد ْٗت عٓ٘ ايسٚاٜات  :طال تٓكض ايٝكني بايػوص ؾٝطتُس
ٚصـ ْٗاز ١ٜاآلٕ ٚ ،ال ُٜعتٓ ٢بايػو ٚإستُاٍ إْكطا ٘٥ستٜ ٢ـشصٌ
ايٝكني باْكطا ٤ايٓٗاز ؾٓٝكض ايٝكني بٝكني َجً٘ .
ٚبٗرا ايتكسٜب ٜٓدؾع االغهاٍ أ ٚايـُٓع ايـُصعٚ ّٛايـُتٛقـ عً٢
َالسعٖ( ١را اآلٕ) بايـػصٛصَ ٖٛٚ ،ـُا ال ساي ١شَاْ ١ٝي٘ ضابك١
َتٝكٓ ١ست ٢تطتصشب  ،بٌ إٕ ٖرا ايتكسٜب ٜالسغ ايصدم ايعسيف
يـُذُٛع ايصَإ ٚتـُاّ آْات٘ ٚدٛداً ٚاسداً َتصٌ االدصا ٤نُا تكدّ
تكسٜب٘ يف ايبدٚ . ٚايـشاصٌ َٔ َـذُٛع َا تكدّ :
أ-إَهإ إدسا ٤إضتصشاب ايصَإ بـُؿاد(نإ ايتاَٚ )١الإغهاٍ.
ب -بٌ ٜـُهٔ إدـساؤ ٙبـُـؿاد (نإ ايٓاقص )١يهٔ تستٝب األثس
ايػسع ٞعًَٛ ٘ٝقٛف عً ٢إٔ ٜطتؿاد َٔ دي ٌٝايـشهِ ايػسع : ٞنٕٛ
ايصَإ َأغٛذاً غسطاً أ ٚدص ً٤يف َٛضٛع ايـشهِ بٓش ٛايرتنٝب َٔ
دص٥ني َتكازْني يف ايٛدٛد ٜٚه ٕٛايصَإ دص ً٤يف ايـُٛضٛع ايـُسنب
ايـُشُ ٍٛعً ٘ٝاألثس ايػسع ٞأ ٚايـُرتتب عً ٘ٝايـشهِ ايػسع. ٞ

( ................................................. )320بػس ٣االص / ٍٛز11

دـ -بُٓٝا ي ٛنإ ايصَإ َأغٛذاً قٝداً يـُتعًل ايـشهِ ْعتاً يًٛادب
مل ٜٓؿع إضتصشاب ايصَإ يرتتٝب األثس ايػسع ، ٞإال اذا قًٓا بـشذ١ٝ
االصٌ ايـُجبت يالشَ٘ َ ٖٛٚ ،ـُٓٛع دداً .
دٖٚ -هرا ي ٛأغر ايدي ٌٝايػسع ٞعٓٛاْاً إْتصاعٝاً دعً٘ َٛضٛعاً
يـشهِ غسع ٞنعٓٛإ ايتكدّ أ ٚايتأغس أ ٚايتكازٕ ؾاْ٘ ال ٜـُهٔ
إثبات٘ باضتصشاب بكا ٤ايصَإ ايـُػهٛى ساالً ٚإٕ تٝكٍٔ سدٚث٘ ضابكاً
إال َع ايك ٍٛبـشذ ١ٝاألصٌ ايـُجبت يالشَ٘ ايعكً ٞأ ٚايعادٖٛٚ ،ٟ
َـُٓٛع دداًٚ ،ال ٜـػتص ٖرا باضتصشاب ايصَإ ايرْ ٟـشٔ بصدد،ٙ
بٌ ٜعٍِ غري ٙنُا ي ٛدآ٥ا دي ٌٝغسعٜ ٞـُجبت إزخ ايٛيد َٔ أبَ ٘ٝستٍباً
عًَٛ ٢ضٛع (تأغس َٛت ايٛيد عٔ َٛت األب) ثِ عًُٓا بـُٛت
األب يف  ّٜٛنرا ٚعًُٓا بـُٛت ايٛيد َع ايـذٌٗ بايتازٜؼ ،ثِ غههٓا
يف تأغس َٛت ايٛيد عٔ َٛت االب أ ٚعدّ تأغس ، ٙؾاذا إضتصشبٓا
سٝا ٠ايٛيد سني َٛت االب مل ُٜـجبت الشَ٘  :تأغس َٛت ايٛيد عٔ
َٛت األب  ،إال َع ايك ٍٛبـشذ ١ٝاألصٌ ايـُجبت يالشَ٘ ايعكً ٞأٚ
ايعادَ ٖٛٚ ، ٟـُٓٛع دداً .
ٚباغتصاز :ال ٜتٝطس يٓا إثبات ايعٓٛإ االْتصاع ٞنايتكدّ أ ٚايتأغس
أ ٚايتكازٕ عٓد إضتصشاب بكا ٤ايصَإ اذا أغر ايدي ٌٝايػسع ٞعٓٛاْاً
إْتصاعٝاً َستبطاً بايصَإ ٚدعً٘ َٛضٛعاً يـشهِ غسع. ٞ
ٖرا تـُاّ َا أزدْا بٝاْ٘ يف ايـُسسً ١االٚىل ايـُػتص ١باضتصشاب
ايصَإ  ،ثِ ْػسع يف ايـُسسً ١ايجاْ ١ٝببشح :
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إشتصحاب االمور التدريـجية غري السماٌ :
ٚاألَٛز ايصَاْ ١ٝايتدزٜـذ - ١ٝغري ايصَإ  -قطُإ :
أ -بعطٗا ٜه ٕٛايصَإ َكٍَٛاً يـٗا بـشٝح ٜـُط ٞايصَآْٜٚ ٞصسّ
بـُط ٞايصَإ ٚاْصساَ٘ ٚال ٜـُهٔ ادتُاع دص٥ني َٓ٘ يف شَإ ٚاسد
ٚنُا إٔ (ايصَإ) ٜٛدد َٓ٘ دصٜٓٚ ٌ٤عدّ ايـذص ٤ايطابل عً - ٘ٝنرا
(ايصَاْٜٛ )ٞدد َٓ٘ دص ٌ٤بعد إٔ ٜٓعدّ ايـذص ٤ايطابل عًْ ٘ٝعري
ايـشسنٚ ١ايتهًِ ٚايدٚزإ ٚايـذسٜإ ٚايطٝالٕ ْٚـشٖٛا .
بٚ -بعطٗا ال ٜتك ٍّٛبايصَإ ٚال ٜـُط ٞبـُطٚ ٍ٘ٝإْصساَ٘،
بٌ ي٘ قسازٌ ٚثباتٌ يف ْؿط٘ يهٓ٘ َكٍٝد بايصَإ َٚستبط ب٘ يف يطإ
ايدي ٌٝايػسع ٞايعاٖس يف تعًل ايـشهِ ايػسع ٞبايؿعٌ َكٍٝداً بصَإ
َـػصٛص نايـذًٛع يف ايـُطذد ْٗازاً أ ٚايـشطٛز يف عسؾات َٔ
ايعٗس اىل ايـُػسب  ّٜٛعسؾْٚ ١ـشُٖٛا َٔ األؾعاٍ ايـُكٍٝد ٠بايصَإ .
(ٚايـكـطـِ االَ)ٍٚـٔ األَـٛز ايـتـدزٜـذـٝـ ٖٛٚ ١ايـُتـكـ ٍ ّٛبايـصَإ
ٚايـُٓكط ٞباْكطاٚ ٘٥ايـُتصسٍّ بتصسَ٘ نايتهًِ ٚضٝالٕ ايدّ ٚدسٟ
ايـُاْٚ ٤ـشٖٛا ٚ ،يًػو يف بكا ٙ٤صٛز أَٓ ٚاغ ٤٢ثالث: ١
ايصٛز ٠االٚىل َ :ا نإ ايػو يف بكا ٤ايصَاْْ ٞاغ٦اً َٔ ايػو يف
ٚدٛد َاْع عٔ إضتُساز ٙأٚ ٚدٛد َا ٜٛدب إزتؿاع٘ ٚإْعداَ٘ يف
َسسً ١ايبكاَ ،٤ع إسساش َكتط ٢ايبكاٚ ٤االضتُساز ؾ ٘ٝيٛال ايـُاْع
ايـُشتٌُ ،نُا ي ٛغو يف بكا ٤دسٜإ ايـُا ٤أ ٚضٝالٕ ايدّ الستُاٍ
عسٚض َاْع ٜٛدب إْعداَ٘ ٚتٛقٍؿ٘ عٔ االضتُساز ٚاالتصاٍ َع ايعًِ
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بٛدٛد ايداع ٞايـُكتط ٞإلضتُساز عسٚم االزض بـذس ٟايـُا ٤اٚ
ايـُكتط ٞإلضتُساز باطٔ ايسسِ بطٝالٕ ايدّ ٖٚ ،هرا .
ٚال إغهاٍ يف صش ١إدسا ٤إضتصشاب ايصَاْ،ٞإلْـشؿاظ ايٛسد٠
ايـُعترب ٠يف َٛضٛع ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛنٖٚ ،١را بًشاظ إٔ
(اإلتصاٍ َطاٚم يإلتـشاد) ٚ ،ايعسف ايعكال ٞ٥ايعاّ ٜس ٣إتصاٍ
أدصا ٤ايـشسنٚ ١ايـذسٜإ ٚايطٝالٕ ْٚـشٖٛا ٚٚ ،سد( ٠ايصَاْ)ٞ
ايـُتصً ١أدصاؤٚ ٖٞ ٙسد ٠سكٝك ١ٝعسؾ ١ٝباالعتباز ،ؾتتشد ايكط١ٝ
ايـُتٝكَٓ ١ع ايكط ١ٝايـُػهٛنَٛ ١ضٛعاً ٚ ،تتِ أزنإ االضتصشاب
ٜٚـشسّ ْكض ايٝكني ايطابل بـشدٚث٘ بايػو ايالسل يف بكا. ٘٥
ٖٚهرا ايتهًِ ٚايهتابٚ ١ايكساٚ ٠٤ايصالْٚ ٠ـشٖٛا َـُا ٜتػًٌ بني
أدصاٗ٥ا ايعدّ ٚايطهٛت ٚايتٛقٍـ ٚايؿصٌ بايتٓؿٍظ أ ٚاالضرتاس ١أٚ
ايعطاع أْ ٚـش ٛذيو  ،ؾإ ٖر ٙاالَٛزَ -تعدد ٠االدصا -٤يـٗا ٚسد٠
إعتباز ١ٜبـشطب ايٓعس ايعسيف -ال ٚسد ٠سكٝك - ١ٝبـُعٓ :٢إٕ االعتباز
ايعسيف -ايعكالٚ ٞ٥ايػسعٜ -ٞـذعًٗا ٚدٛداً شَاْٝاً َتصالً ٚاسداً
باالعتباز ٚ ،ال ٜطسٍ بٛسدت٘  :ايؿصٌ ايٝطري بني أدصا ٖٛٚ ٘٥ؾاصٌ
غري َعتدٍ ب٘ عكالٝ٥اً ٜٚتعازف سصٛي٘ عاد ، ٠ؾتتشد ايكطٝتإ ايـُتٝكٓ١
ٚايـُػهٛن ١عسؾاً ٚتتِ أزنإ االضتصشاب .
ٚايـشاصٌ اْ٘ اذا غو ؾـ ٞبـكا( ٤ضٝالٕ دّ ايـشٝض) َجالً أ ٚؾـٞ
بكا( ٤صال ٠ايـُهًـ) الستُاٍ عسٚض َاْع ٍٜٛدب إْكطاع ايدّ أٚ
إزتؿاع ايصال ٠أ ٚتٛقـ ايكسا - ٠٤أَهٔ إضتصشاب ايصَاْٚ ٞايـشهِ
ببكا ٘٥تعبداً غسعٝاً باالضتصشاب .
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ايصٛز ٠ايجاَْ : ١ٝا نإ ايػو يف بكا ٤ايصَاْْ ٞاغ٦اً َٔ ايػو يف
قدز إقتطا ٘٥يًدٚاّ ٚقدز إضتعداد ايـُبدأ ايداع ٞيًبكا ، ٤نُا اذا غو
يف قدز عصَ٘ عً ٢ايـشسن ١أ ٚايتهًِ  :ضاع ١أ ٚأنجس  ،أ ٚغو يف قدز
إقتطا ٤باطٔ ايسسِ يطٝالٕ دّ ايـشٝض :إضبٛعاً أ ٚأنجس ،أ ٚغو يف
قدز إقتطا ٤عسٚم االزض يٓبع ايـُا : ٤غٗساً أ ٚأنجس َ ،ع ايعًِ بعدّ
عسٚض ايـُاْع ايصازف يًصَاْ ٞعٔ االضتُساز .
ٚال اغهاٍ يف إدسا ٤إضتصشاب ايصَاْ ٞيف ٖر ٙايصٛز ٠بتكسٜب
َتكدّ ،إال إٔ ْٛاؾل غٝػٓا االععِ االْصاز( ٟقد )ٙعً ٢عدّ دسٜإ
االضتصشاب عٓد ايػو يف ايـُكتطٚ ، ٞسٝح إٔ ايـُػتاز ٖ ٛايعُّٛ
ايـُذس ٣ؾٝـذس ٟعٓدْا إضتصشاب ايصَاْ ٞعٓد ايػو يف إقتطا٘٥
يًبكاٚ ٤ايدٚاّ ٚترتتب عً ٘ٝآثاز ايػسع. ١ٝ
ايصٛز ٠ايجايجَ : ١ا نإ ايػو يف بكا ٤ايصَاْْ ٞاغ٦اً َٔ إستُاٍ
سصَ ٍٛكتضٍ ددٜد َٚبدأ ثإ ٍداع ٍ يٛدٛد ايصَاْ ،ٞأ ٟقاّ َكاّ
ايـُكتط ٞاال ٍٚايـُعً ّٛإْكطاؤَ ٙع إستُاٍ قٝاّ َكتضٍ ثإ ٍ ،نُا
اذا عًِ سدٚخ سسن ١ايـُطاؾس اىل نسبالٚ ٤عًِ إْكطا ٤ايداع ٞي٘ إال
أْ٘ إستٌُ سدٚخ داع ٍ ددٜد الضتُساز ايـشسن ١يًهاظُ - ١ٝأ ٟبأنجس
َٔ ايكدز االٚ ، -ٍٚنُا ي ٛعًِ بـشدٚخ ايتهًِ أ ٚدس ٟايـُا ٤أٚ
ضـٝـالٕ ايدّ ٚعًِ باْـكطـاعـ٘ ٚإسـتٌُ إْـكداع داع ٍثـإ ٍَٚـبدأ دـدٜـد
َكـتـض يًـتهًِ أ ٚيـٓـبع ايـُا ٤أ ٚيطٝالٕ ايدّ  ،ؾٝه ٕٛإستُاٍ ايـبكا٤
ٚدٚاّ ايصَاَْ -ٞطتٓداً اىل استُاٍ سدٚخ ايـُكتط ٞايـذدٜد .
ٜٚـكسب عٓدْا ايك ٍٛبـذسٜإ إضتصشاب ايصَاْ ٞيف ٖر ٙايصٛز٠
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يًٝكني بـشدٚث٘ ٚإستُاٍ بكاَ ٘٥ع إتـشاد ايكط ١ٝايـُتٝكَٓ ١ع ايكط١ٝ
ايـُػهٛن ١بؿعٌ االتصاٍ بني قطعات ايؿعٌ ايصَاْ ٞايـُعً ّٛسدٚث٘
ايـُػهٛن ١أ ٚايـُشتٌُ بكاؤٚ ، ٙباالتصاٍ تٓشؿغ ايٛسد ٠االعتباز١ٜ
ايعسؾ ١ٝايـُػسٚط ١يف دسٜإ االضتصشاب َٔ د ٕٚإغتالٍَ ،ع ايبٓا٤
عً ٢عُ ّٛدسٜإ االضتصشاب يـُٛازد ايػو يف ايـُكتط. ٞ
يهٔ قد أغهٌ عًٖ ٢را ايـُكاٍ بأَس: ٜٔ
االغهاٍ االَ :ٍٚا أؾاد ٙايـُشكل ايٓاٝ٥ين(()22قد َٔ )ٙإٔ االق٣ٛ
يف ٖر ٙايصٛز ٠عدّ دسٜإ اإلضتصشاب ٚ ،ذيو ألٕ ساؾغ ايٛسد٠
ايـُعترب ٠يف إضتصشاب االَٛز ايتدزٜـذ ١ٝنايتهًِ ٚايـشسنٖٛ ١
ايداعٚ ٞايـُبدأ ايـُكتط ٞي٘  ،ؾإ ٚسدتٗا بٛسد ٠ايداع ٞايـُكتطٞ
ٚتعددٖا بتعددٖٓٚ ، ٙا تعدد ايداعٚ ، ٞايداع ٞاأل ٍٚقد عًِ سدٚث٘
ٚإْكطاؤُٜٚ ٙػوٍ يف سدٚخ ايداع ٞاآلغس عٓد إزتؿاع ايداع ٞاأل،ٍٚ
أُٜ ٟػو يف سدٚخ ؾسد ٍددٜد َٔ ايداع ٞبعد إْتؿا ٤ايداع ٞاأل،ٍٚ
ٖٚرا َٔ صػسٜات إضتصشاب نً ٞايداع َٔ ٞايكطِ ايجايح اير ٟال
ٜـذس ٟؾ ٘ٝاالضتصشاب  ،يـُا تكدّ َٔ عدّ اْـشؿاظ ايٛسد ٠ايـُعترب٠
بني ايكط ١ٝايـُتٝكٓٚ ١ايكط ١ٝايـُػهٛن ،١إذ ايٛدٛد ايصَاْ ٞايـُعًّٛ
سدٚث٘ قد إزتؿع بازتؿاع داعٜ ٘ٝكٓٝاً ٚ ،ايٛدٛد ايصَاْ ٞايـذدٜد
َػهٛى ايـشدٚخ يًػو يف سدٚخ داع ، ٘ٝؾًِ تتشد ايكطٝتإ
َٛضٛعاً ٚمل تتِ أزنإ االضتصشاب .
ٜٚسدٍَ : ٙا تـكدّ َٔ إٔ اإلتـصاٍ يف ايٛدٛد ايـؿعً ٞايصَاْٖٛ ٞ
( )22أدٛد ايتكسٜسات  :ز + 109 : 4ؾٛا٥د االص : ٍٛز. 441 : 4
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ايـُشكل يًٛسدٚ ، ٠يٝظ ايـشاؾغ يًٛسد ٖٛ ٠ايداع ٞايـُكتط ، ٞإذ
ال دغاي ١يًداع ٞايـُكتط ٞيف سؿغ ايٛسدٚ ،٠ال تدٚز ٚسد ٠ايصَاْٞ
َداز ٚسد ٠ايداع ، ٞبٌ تدٚز َداز اإلتصاٍ أ ٚاإلعتباز ايعكالٞ٥
يًٛسد ، ٠ؾايـشسن ١ايـُتصً َٔ ١ايـُبدأ اىل ايـُٓتٗ ٢سسنٚ ١اسد٠
عسؾاً ٚإٕ تـذدد ايداع ٞيف االثٓاٖٚ ، ٤هرا ايـػطب ١ايٛاسدٚ ٠ايكصٝد٠
ٚدٛدٌ ٚاسدٌ عسؾاً َتصٌ االدصا ٤غازداً ٚإٕ سصٌ ايداع ٞددٜداً
أثٓا ٤ذيو َٚ ،ا يـِ ٜتػًٌ ايعدّ ٜٚـشسش ؾاصًٝت٘ بني ايٛدٛد ايصَاْٞ
األٚ ٍٚبني ايٛدٛد ايجاْ ٞال تـػتٌ

ايٛسد ،٠بٌ تبك ٢ايـشسن١

ٚايهالّ ٚايػعس ْٚـشٖٛا َٔ ايصَاْٝات ايـُتصًَ - ١تٛاصً ١االدصا-٤
ٚدٛداً ٚاسداً باالعتباز بؿعٌ االتصاٍ بني قطعات ايٛدٛد ايصَاْ. ٞ
ْعِ اذا تـػًٌ ايعدّ ٚإْكطع ايٛدٛد ايصَاْ ٞثِ بعد ؾاصٌ شَاْٞ
َعتدٍ ب٘ عسؾاً سدخ ٚدٛدٌ ؾعً ٞشَاْ ٞالسل  ،نُا ي ٛغسع ايـػطٝب
أ ٚايػاعس أ ٚايـُتهًِ بإيكا ٤غطب ١أ ٚقصٝد ٠أ ٚنالّ َٓجٛز ددٜد بعد
إْكطاع َعتدٍ ب٘ صاز ايٛدٛد ايؿعً ٞايصَاَْ ٞتعدداً ٚ ،ايعُد ٠إعتباز
ايعسف ايعكال ٞ٥تعدد ايصَاْ ٞيه ٕٛايؿاصٌ ايصَين َعتداً ب٘ بـشٝح
ٜصدم عسؾاً عً ٢ايٛدٛد ايالسل :عٓٛإ ايصَاْ ٞثاْٝاً غري صدق٘ أٚالً.
ٚايـُؿسٚض ؾُٝا ْـشٔ ؾ :٘ٝعدّ إسـساش اإلْـكطاع بـُعٓ ٢إسـتُاٍ
اإلتـصاٍ ٚإسـتُاٍ اإلْـكطـاع ؾـ ، ٘ٝؾـٝطتـصشب بـكا ٤ايٛدـٛد ايصَاْٞ
ٚإتصاي٘ ٚإضتُسازٚ ٙإَتدادٚ ٙعدّ إْـكطاع٘ .
االغهاٍ ايجاْ : ٞإٕ إضتصشاب بكا ٤ايصَاْ ٞنايـشسنٚ ١ايتهًِ
ٚايطٝالٕ ٚإٕ نإ دازٜاً ٖٓا  ،إال أْ٘ َـشه ّٛإلضتصشابٍ آغس  ،ؾإ
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ايػو يف بكا ٤ايٛدٛد ايصَاْ ٞنايـشسنٚ ١ايتهًِ َ -طبٍب عٔ ايػو
يف سدٚخ ايداع ٞايجاْٚ ٞايـُكتط ٞايـذدٜد ٚ ،االصٌ عدّ سدٚث٘
ٜٚه ٕٛسانُاً عً ٢اضتصشاب بكا ٤ايتهًِ أ ٚدٚاّ ايـشسنٚ ، ١ب٘
ٜستؿع َٛضٛع االصٌ ايـُطبٍيب  :بكا ٤ايـشسن ١أ ٚايتهًِ .
ٚؾ : ٘ٝإٕ األصٌ ايـذاز ٟيف ايطبب اْـُا ٜـشهِ االصٌ ايـذازٟ
يف ايـُطبٍب اذا نإ َٛضٛع االصٌ ايـُطبٍيب أثساً غسعٝاً يـُٛضٛع
األصٌ ايطبيب ؾٝصٜٚ ًٜ٘سؾع٘ تعبٍداً ٚ ،ازتؿاع ايـشسن ١أ ٚعدّ ايتهًِ
أْ ٚـشُٖٛا يٝظ أثساً غسعٝاً ألصاي ١عدّ سدٚخ ايداع ٞايجاْ،ٞ
ٚإثبات إْكطاع ايـشسن ١أ ٚإْعداّ ايـذس ٟأ ٚإْكطاع ايتهًِ باضتصشاب
عدّ ايداع ٞايـذدٜد أ ٚعدّ سدٚخ ايـُكتط ٞايجاْٜ ٞتٛقـ عً٢
االيتصاّ بـشذ ١ٝاألصٌ ايـُجبتٚ ،ال ًْتصّ بٗا .
ٚبتعبريٍ ثإٍ  :عدّ ايصَاْ ٞالشّ عكً ٞيًُطتصشب ٚال ٜرتتب إال
َع ايك ٍٛبـشذ ١ٝاالصٌ ايـُجبت يًٛاشَ٘ ايعكًَ ٖٛٚ ،١ٝـُٓٛع دداً .
ٚقد تـشصٌٍ إَهإ دسٜإ إضتصشاب ايصَاْ ٞايـُتك ٍّٛبايصَإ
يف مجٝع صٛز ٙايجالث ،١الْـشؿاظ ايٛسد ٠زغِ ساي ١ايتذدٍد ٚاإلْصساّ
يف أدصا ٤ايصَاْ ٞايٛاسد بؿعٌ تك ٍَ٘ٛبايصَإ ايرٜٛ ٟدد دصَ٘ٓ ٌ٤
ٜٓٚصسّ ؾٛٝدد دص ٌ٤ثإٍ ٖٚهرا ٚ ،قد ضبل إٔ ٖر ٙايـشاي ١ال تطسٍ
بصدم ايٛسد ٠ايعسؾ ٖٞٚ ١ٝايـُعترب ٠يف دسٜإ االضتصشاب (ٚعدّ
ْكض ايٝكني بايػو) ٚ ،ال َـذاٍ يًتػهٝو يف دسٜإ إضتصشاب
ايصَاْٚ ٞيف صدم (عدّ ْكض ايٝكني بـشدٚخ ايصَاْ ٞبايػو) .
ْعِ إال إٔ ٜتػًٌ ايعدّ بني قـطعـتني َٔ ايصَاْٚ ٞحيصٌ اإلْـكطاع
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بـكدز َـعتدٍ ب٘ عسؾاً  ،ؾاذا صدم االْكطاع ٚاالزتؿاع عكالٝ٥اً سصٌ
ايٝكني ب٘  -باالْكطاع (ٚ -إْتكض ايٝكني بايٝكني) .
ٚايعاٖسٚ -ؾاقاً يًُشكل ايـػساضاْ(ٞقد -)ٙعدّ ايـُاْع َٔ دسٟ
االضتصشاب يف َجٌ ايـشسنٚ ١ايـػطبٚ ١قسا ٠٤ايكصٝد ٠اذا سصٌ
ايعدّ يف ايبني بكدز ٜطري ال ٜـػتٌٍ ؾ ٘ٝاإلتصاٍ عسؾاً  -نإٔ ٜٓكطع إيكا٤
ايكصٝد ٠ثٛإٍ أٜ ٚتٛقـ إيكا ٤ايهًُ ١ايـُٓجٛز ٠يـشعات أٜٓ ٚكطع دسٟ
ايـُا ٤دقا٥ل أ ٚتتٛقـ سسن ١ايـُطاؾس ضاع ً١يالضرتاس ١أْ ٚـش ٛذيو
َٔ ايؿٛاصٌ ايـشكٝك ١ٝايـشاصً ١يف قطعات ايصَاْٚ ٞأدصا ٙ٤حبطب
ايدق ١ايعكً - ١ٝيهٓٗا ال تـػٌٍ باإلتصاٍ ٚاإلَتداد ٚاإلضتُساز حبطب
ايٓعس ايعسيف اير ٖٛ ٟايـُالى يف تـشكل ايٛسدٚ ٠االتصاٍ(.)23
ٚال ٜأت : ٞإغهاٍ أضتاذْا ايـُشكل(قد )ٙعً( ٢ايهؿاٚ -)١ٜي ٛيف
غصٛص ايـشسن - ١سٝح قاٍ ( :ايـُتشسى اذا ضهٔ ٚي ٛقًٝالً  -ال
ٜصدم عً ٘ٝاْ٘ َتشسى عسؾاً يصدم ايطانٔ عً ٘ٝس٦ٓٝر ٚ ،ال ٜـُهٔ
إدتُاع عٓٛاْ ٞايطانٔ ٚايـُتشسى يف ْعس ايعسف ) (. )24
ٚذيو ألٕ ايـُؿسٚض إٔ تـػًٌ ايعدّ ٚايطهٜ ٕٛطرياً ٚضُٔ
ايـشسن ١ال ٜـػٌٍ بصدم (ايـُتشسى) عً ٘ٝعسؾاً ٚال ٜـػتٌٍ االتصاٍ يف
ْعس ايعكالْ . ٤عِ ُْطًٍِ إٔ ايـشسن ١ضد ايطهٚ ٕٛأْ٘ ضانٔ يف ايـُجاٍ
بايدق ١ايعكً ١ٝيهٓ٘ بـشطب ايصدم ايعسيف َٖ ٛتشسى َٔ د ٕٚإغتالٍ
صدم ايـشسنٚ ١صدم ايـُتشسى عً ٘ٝبايطه ٕٛايٝطري ايـُعدٚد عسؾاً
( )23نؿا ١ٜاالصَ ٍٛع ساغ ١ٝاملػهٝين  :ز. 318 : 2
(َ )24باْ ٞاالضتٓباط  :زَ + 123 : 4صباع االص : ٍٛز. 129 : 3
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يف سهِ ايعدّ ٚ .عً : ٘ٝاذا تـشسى بعد ايطه ٕٛايٝطري ايرٜ ٟـشطب٘
ايعكال ٤بـشهِ ايعدّ ٜ -كاٍ عسؾاً عٓ٘ َ ٖٛ :تشسى بـشسنٚ ١اسد٠
 بـشطب االعتباز ايعكال -ٞ٥ألٕ اإلتصاٍ ٚاإلضتُساز َـتشـ ٍكل عسؾاًٚال ٜـػتٌ بايطه ٕٛايٝطري يإلضرتاس(ٚ ١اإلتصاٍ ٜطاٚم ايٛسد. )٠
(ٚايكطِ ايجاْ َٔ )ٞاألَٛز ايتدزٜـذ( : ١ٝايؿعٌ ايـُكٍٝد بايصَإ)
 ٖٛٚايصَاْ ٞاير ٟي٘ قسازٌ ٚثباتٌ يف ْؿط٘ ٚال ٜتك ٍّٛبايصَإ ٚال ٜٓصسّ
باْصساَ٘ ،يهٓ٘ ٜتكٍٝد غسعاً بايصَإ ايـػاص أٜ ٟه ٕٛايؿعٌ ايرٟ
ي٘ ثباتٌ ٚقسازٌ َتكٝداً بايصَإ يف يطإ دي ٌٝايـشهِ ٖٚ ،را نايكٝاّ
ٚايـذًٛع ٚاالَطاى ْٚـشٖٛا َٔ االَٛز ايكاز ٠اييت تتكٝد بايصَإ يف
أدي ١االسهاَّٚ ،جاي٘ َ :ا اذا أَس ايـُٛىل بص ّٜٛ ّٛايػدٜس َٔ ايؿذس
اىل ايـُػسب ،أ ٚأَس بايـُهح يف ايـُطذد ثالث ١أٜاّ بًٝايٗٝا أ ٚأَس
بصالَ ٠كٍٝد ٠بإتٝاْٗا بني ايصٚاٍ ٚبني ايػسٚب :ضكٛط قسص ايػُظ،
ؾاذا غوٍ ايـُهًـ يف بكا ٤ايـشهِ ايـُرتتٍب عً ٢األَس ايصَاْ ٞنُا يٛ
غو يف بكاٚ ٤دٛب ايص ّٛبعد ايػسٚب قبٌ ذٖاب ايـشُس ٠ايـُػسق١ٝ
ؾٌٗ ٜـذس ٟإضتصشاب ايـشهِ؟ أٜ ٚـذس ٟإضتصشاب ايـُٛضٛع ؟.
ٚقد إغتًـ األعالّ يف صش ١دسٜإ اإلضتصشاب ٜٓٚ ،بػ ٞبدٚاً
تٛضٝض صٛزت ٞايػو  ،ؾإ ايػو يف بكا ٤ايصَاْ -ٞايؿعٌ ايـُكٝد
غسعاً بايصَإ  -عًْ ٢ـش : ٜٔٛتازٜ ٠ه ٕٛايػو يف بكا ٤ايصَاْ ٞغبًٗ١
َٛضٛعٚ ، ١ٝأغسٜ ٣ه ٕٛغبٗ ً١سهُ. ١ٝ
ايٓش ٛاألَ : ٍٚا نإ ايػو يف بكا ٤ايصَاْْ ٞاغ٦اً َٔ إغتباٙ
ايـُٛضٛع  -ايؿعٌ ايـُكٍٝد بٛدٛد ايصَإ -نُا اذا عًِ ايـُهًـ
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بٛدٛب ايص ّٛعًْٗ ٘ٝاز غٗس زَطإ اىل ايً ،ٌٝثِ يف آغس ايٓٗاز
غو يف ضكٛط ايكسص أ ٚعدّ ضكٛط٘ بٓا ً٤عً ٢إْتٗا ٤ايٓٗاز ب٘  ،أٚ
بٓ -٢إدتٗاداً أ ٚتكًٝداً -عً ٢إْتٗا ٙ٤برٖاب ايـشُس ٠ايـُػسقٚ ١ٝقد
ضكط ايكسص ٜكٓٝاً ٚغو يف ذٖاب ايـشُس ٠ايـُػسق ١ٝأ ٚعدّ ذٖابٗا،
ؾٌٗ ٜـذس ٟإضتصشاب ايـشهِ أ ٚإضتصشاب ايـُٛضٛع ؟ .
ٖٚرا ايبشح ٖٓا َـػتص بتكٍٝد ايؿعٌ ايصَاْ ٞبكٝد ٚدٛد شَإ
غاصٜٚ ،ـػسز عَٓ٘ :ا نإ ايـشهِ َتكٝداً بعدّ ايصَإ ايـػاص ؾاْ٘
ال زٜب  -نُا تكدّ -يف دٛاش االضتصشاب ْ ٖٛٚ ،عري تـكٍٝد دٛاش
االنٌ ٚايػسب يف ي ٌٝغٗس زَطإ بعدّ طًٛع ايؿذس ْٚ ،عري تـكٍٝد
اإلَطاى بعدّ غسٚب ايػُظ أ ٚبعدّ ذٖاب ايـشُس ٠ايـُػسق ، ١ٝؾاْ٘
ضبل أ ٍٚايتٓب : ٘ٝغسٚز ايـُكٍٝد بعدّ ايصَإ عٔ سس ِٜاإلغهاٍ
ٚايبشح ٚأْ٘ ال زٜب يف دٛاش إضتصشاب ايعدّ َع تٛؾس أزناْ٘ ،
ؾـٝطتصشب عدّ طًٛع ايؿذس ٜٚرتتب دٛاش االنٌ ٚايػسب  ،أٚ
ٜطتصشب عدّ غسٚب ايػُظ ٜٚرتتب ٚدٛب اإلَطاى ٚايص. ّٛ
اذٕ َـشٌ ايبشح ٖٓا ْػ ٤ٛايػو َٔ إغتبا ٙايـُٛضٛع ايـُكٍٝد
بٛدٛد ايصَإ  ،نُا ي ٛنإ االَطاى ايسَطاَْ ٞكٍٝداً بايٓٗاز ٚغو
ايـُهًـ يف إْكطا ٤ايٓٗاز إلستُاٍ شٚاي٘ ٚدغ ٍٛايً ،ٌٝأ ٚنإ دٛاش
االنٌ َكٍٝداً بً ٌٝزَطإ ٚغو يف إْكطا ٤ايًٚ ٌٝطًٛع ايؿذس .
ٚعٓد٥ر ال زٜب يف أْ٘ ٜـذس ٟاالضتصشاب يف طسف ايـُٛضٛع
 بكا ٤شَإ ايٛادب -ؾٓطتصشب بكا ٤شَإ ايٛادب بتكسٜبٍ تكدّيف ايكطِ ايـُاضَ ٞع دؾع إغهاالت٘  ،ثِ ْستٍب آثاز ايـُطتصشب
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ايػسع ١ٝبعد٥ر َٚ ،ع إضتصشاب ايـُٛضٛع  -ايؿعٌ ايصَاْ -ٞال
ْـشتاز اىل االضتصشاب ايـشهُ ٞنُا ال ٜـػؿ ،٢يصٚاٍ ايػو يف
ايـشهِ َٔ أصً٘ بربن ١ايتعبٍد اإلضتصشاب ٞببكا ٤ايـُٛضٛع .
ايٓش ٛايجاَْ : ٞا نإ ايػو يف بكا ٤ايصَاْْ ٞاغ٦اً َٔ إغتباٙ
ايـشهِ ٚإستُاٍ بكا : ٘٥إَا إلغتباَ ٍٙؿٗ َٞٛأ ٚيتعازض االدي. ١
َٚجاٍ إغتبا ٙايـُؿَٗ : ّٛا اذا إغتب٘ َؿٗ( ّٛايػسٚب) ايـُذعٍٛ
غا ً١ٜيٛدٛب االَطاى يف ْٗاز غٗس زَطإ ٚتسدد بني إٔ ٜه ٕٛضكٛط
قسص ايػُظ أٜ ٚه ٕٛذٖاب ايـشُس ٠ايـُػسق ، ١ٝؾاْ٘ بعد ضكٛط
ايكسص ُٜػوٍ يف بكا ٤ايـشهِ بؿعٌ ايػو يف بكا ٤ايػا ١ٜايصَاْ ١ٝايٓاغ٧
َٔ إغتباَ ٙؿٗ( ّٛايػسٚب) -ؾٌٗ ٜـذس ٟإضتصشاب ايـشهِ ؟ .
َٚجاٍ تعازض االديَ : ١ا اذا تعازضت األغباز ايػسٜؿ ١ايـُبٍ١ٓٝ
يػا ١ٜايـشهِ َٓٚتٗ ٢ايٛقت ايـُكٍٝد ب٘ ايؿعٌ ايصَاْ ٞايٛادب ْ ،عري
تعازض األغباز بني نَٓ ٕٛتٗ ٢صال ٠ايعػآَ ٤تصـ ايًٚ ٌٝقد أؾت٢
ايـُػٗٛز عً ٢طبكٗاٚ ،بني ن ْ٘ٛطًٛع ايؿذس ٚقد أؾت ٢بعض ايؿكٗا٤
عً ٢طبك٘ َع إيتصاَِٗ بـشسَ ١تأغريٖا عُداً عٔ َٓتصـ ايً،ٌٝ
ؾٝػو يف بكا ٤ايـشهِ يـُا بعد َٓتصـ ايً َٔ ٌٝدٗ ١تعازض األغباز
ايـُب ١ٍٓٝيػا ١ٜايـشهِ َٓٚتٗٚ ٢قت ايصال ٠ايٛادب - ١ايعػا. -ٜٔ٤
ؾٌٗ ٜـذس ٟإضتصشاب ايـشهِ اذا غو ايـُهًـ يف بكا ٤ايصَإ
اير ٟتكٍٝد ب٘ ايؿعٌ ايٛادب ٚيف إْكطا ٘٥ألدٌ إغتبا ٙايـُؿٗ ّٛأٚ
ألدٌ تعازض االدي ١ايـُتهؿً ١يبٝإ قٝد ايصَإ يف دي ٌٝايـشهِ ؟ ٖرا
َـشٌ ايـػالف ب ِٗٓٝيف دس ٟإضتصشاب بكا ٤ايصَاْ ٞأ ٚبكا ٤سهُ٘.
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قد إختاز مجعْ َٔ االعاظِ  َِٗٓ -غٝدٓا االععِ االْؿاز-)1(ٟ
ايتؿؿ ٌٝيف دسٜإ االضتؿشاب ايـشهُ ٞبني َا اذا نإ ايصَإ
َأخٛذاّ يف يطإ دي ٌٝايـشهِ قٝداّ يًُٛقٛع  :ايؿعٌ ايٛادب َ -ؿسٓداّ
َٚهجساّ ي٘ ؾال ٜـذس ٟاالضتؿشاب ٚ ،بني َا اذا أخر ايصَإ ظسؾاّ يف
يطإ دي ٌٝايـشهِ ؾٝذس ٟاالضتؿشاب .
ٜٚـُهٔ تٛد ٘ٝايتؿؿ ٌٝباختؿاز :اْ٘ ي ٛأخر ايصَإ ايـداف
قٝداّ َكَٓٛاّ يـُتعًك٘  :ايؿعٌ ايٛادب -نإ ايـُكٓٝد بايصَإ  :ايؿعٌ
ايٛادب يف شَاْ٘  -ؾسداّ َػاٜساّ يـُا بعد ايصَإ ايـدافٚ ،س٦ٓٝر ال
ٜـذس ٟإضتؿشاب ايـشهِ ايٛدٛد ، ٟيتعدد ايـُٛقٛع يف ايككٝتني
ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن ١بؿعٌ َػاٜس ٠ايؿعٌ يف ايصَإ ايـداف عٓ٘ ؾُٝا
بعد َٔ ٙايصَإ ٚ ،س٦ٓٝر ٜتعني ايسدٛع اىل إضتؿشاب عدّ ٚدٛب
ايؿعٌ أشالّ بعد إْتٗا ٤ايصَإ ايـداف .
بُٓٝا ي ٛأخر ايصَإ ايـداف ظسؾاّ يجبٛت ايؿعٌ ايٛادب -مل
ٜهٔ ايـُكٓٝد بايصَإ  :ايؿعٌ ايٛادب يف شَاْ٘ َ -ػاٜساّ يـُا بعد ايصَإ
ايـداف ٚ ،س٦ٓٝر ٜـذس ٟإضتؿشاب ايـشهِ ايٛدٛد ، ٟإلْـشؿاظ
ايٛسد ٠ايـُٛقٛع ١ٝبني ايككٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن. ١
ٚبتعبري ثإٍ َؿؿٌ َع ايـُجاٍ  :إٕ ايـُٛىل اذا أَسْا بايـذًٛع يف
ايـُطذد َٔ ايؿذس اىل ايصٚاٍ أ ٚأَسْا بايـشكٛز يف عسؾات َٔ
ايصٚاٍ اىل ايػسٚب ٚإضتؿدْا َٔ دي : ً٘ٝن ٕٛايصَإ قٝداّ يًُٛقٛع
َكَٓٛاّ يًؿعٌ ايٛادب  :ايـذًٛع أ ٚايـشكٛز -بـشٝح ٜهَ ٕٛؿسٓداّ
( )1ؾسا٥د االؾ - ٍٛطبع َهتبَ ١ؿطؿ. 377 : ٟٛ

( ................................................ )332بػس ٣االؾ / ٍٛز11

يطبٝع ١ايؿعٌ ايٛادب َٓٛٓٚعاّ اٜاٖا  ،ؾإ ايتكٝٝد بايصَإ ٜٛدب تعدٓد
ايـُٛقٛع ًٜٚصّ َٓ٘  :ن ٕٛايـذًٛع أ ٚايـشكٛز قبٌ تـُاّ ايٛقت
َػاٜساّ يـُا بعد إْككا ٤ايٛقت ،أٜ ٟه ٕٛدًٛع َا بعد ايصٚاٍ َػاٜساّ
يـذًٛع َا قبٌ ايصٚاٍ ٜٚه ٕٛسكٛز عسؾات َا قبٌ ايػسٚب َػاٜساّ
يـشكٛز ٙبعد ايػسٚب ،ؾـتٓـتـكض ايٛسد ٠ايـُعترب ٠بني ايكك ١ٝايـُتٝكٓ١
ٚبني ايكك ١ٝايـُػهٛنٜٚ ١ـُتٓع دسٜإ إضتؿشاب ايٛدٛد يتدًـ
غسط دسٜاْ٘ ،بٌ ٜه ٕٛإضسا ٤ايـشهِ ايـُكٓٝد َٛقٛع٘ بصَإ خاف
اىل َا بعد إْككا ٤ايصَإ ايـداف َؿداقاّ إلضسا ٤ايـشهِ َٔ
َٛقٛع٘ اىل َٛقٛع ثإٍ ٚ ،س٦ٓٝر ال َٓاف َٔ إدسا ٤إضتؿشاب
عدّ ايـشهِ ايـُػتب٘ أشالّ  ،ؾٓطتؿشب  -يف ايـُجاٍ -عدّ ٚدٛب
ايـذًٛع يف ايـُطذد أشالّ ْٚطتؿشب عدّ ٚدٛب ايـشكٛز يف
عسؾات أشالّ  ،ؾاْ٘ إْتكض ايعدّ األشي ٞبايـذًٛع قبٌ ايصٚاٍ
ٚايـشكٛز قبٌ ايػسٚب َٚ ،ا بعد ٖرا ايصَإ ٜػو يف خسٚد٘ عٔ
دا٥س ٠ايعدّ األشي ٞؾٓطتؿشب عدَ٘ .
يهٔ ي ٛإضتؿدْا َٔ دي ٌٝايـشهِ ن ٕٛايصَإ ظسؾاّ يًؿعٌ ايٛادب
ايـُأَٛزب٘ ،نُا ي ٛقاٍ (:ادًظ يف ايـُطذد َٔ ايؿذس اىل ايصٚاٍ) أٚ
قاٍ(:اسكس يف عسؾات َٔ ايصٚاٍ اىل ايػسٚب) ٚؾِٗ ايعسف َٓ٘ نٕٛ
ايصٚاٍ أ ٚايػسٚب ظسؾاّ يًذًٛع أ ٚيًشكٛز ايـُأَٛز ب٘ ؾًِ ٜؿسٓدٙ
ٚمل ٜٓٛٓع٘ ٚمل ٜهجٓسٚ ٙمل ٜكطُٓ٘ اىل قطُني  ،أ ٟال ٜه ٕٛايٛادب
ٚايٛدٛب بعد ايصَإ ايـُرنٛز يف ايديَ ٌٝػاٜساّ يـُا قبٌ ايصَإ سٝح
ٜه ٕٛايـُٛقٛع  -ايـذًٛع أ ٚايـشكٛز ٖٛ -ايطبٝع ٖٛٚ ٞبامٍ بعد
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ايٛقت ايـدافٚ ،ايٛسد ٠ايـُعترب ٠بني ايكك ١ٝايـُتٝكٓٚ ١بني ايكك١ٝ
ايـُػهٛنَٓ ١شؿع ١ضً -١ُٝبـشطب ايٓعس ايعسيف ايـُطاَـش -ٞؾٝذسٟ
إضتؿشاب ايـشهِ ٚ :دٛب ايـذًٛع يف ايـُطذد يـُا بعد ايصٚاٍ
أٚ ٚدٛب ايـشكٛز يف عسؾات يـُا بعد ايػسٚب ٚ ،ال َـذاٍ َع٘
إلضتؿشاب ايعدّ االشي ، ٞيًعًِ باْتكاق٘ بايٛدٛد ايـُطًل غري
ايـُكٓٝد بايصَإ ايـُدؿٛف يف ايٓـٓ ٚايدي ٌٝايجابت عً ٢ايـشهِ .
ٖرا تٛقٝض ايتؿؿ ٌٝايـُدتاز يـذُع َٔ االعاظِ (قدِٖ)  .يهٓ٘
قد أغهٌ عً ٘ٝبإغهايني َُٗني :
()2

االَ : ٍٚا أٚزد ٙايـُشكل ايٓاٝ٥ين (قد)ٙ

عًٖ ٢را ايتؿؿٌٝ

بطسؾٚ ٘ٝسطب َباْ ٘ٝاالؾٛيٚ ، ١ٝساؾً٘  :إْهاز دسٜإ إضتؿشاب
ايعدّ األشي ٞيف ؾسض أخر ايصَإ قٝداّ يًؿعٌ ايصَاْ ٞيف يطإ ديٌٝ
ايـشهِ يـُا بٓ ٢عً ٘ٝيف َباسح (ايعاّ ٚايـداف) َٔ عدّ دسٜإ
إضتؿشاب ايعدّ األشي . ٞنُا أْهس (قد ) ٙدسٜإ االضتؿشاب
ايـشهُ ٞايٛدٛد ٟيف ؾسض أخر ايصَإ ظسؾاّ يًؿعٌ ايٛادب يـُا بٓ٢
عً ٘ٝيف َباسح أؾٌ (االضتؿشاب) َٔ عدّ دسٜاْ٘ عٓد (ايػو يف
ايـُكتك )ٞبًشاظ إٔ ايػو يف بكاٚ ٤دٛب ايـذًٛع يـُا بعد ايصٚاٍ
ٜسدع اىل ايػو يف إٔ ايٛدٛب َػ ٢ٓٝبايصٚاٍ أّ َٖ ٛسضٌ غري َعٔٓٝ
ٚغري َتشدٓد ب٘ ،ؾًِ ٜـُشسش ؾ ٘ٝإقتكا ٤ايبكا ٤يـُا بعد ايصٚاٍ ،ؾٝهٕٛ
غهاّ يف ايـُكتكٚ ٞال َـذس ٣يإلضتؿشاب عٓد ايػو يف ايـُكتك.ٞ
ٖٚرإ إغهاالٕ َٓ٘  -قدع ضس ٙايػسٜـ ٚ -دٗٝإ عًَ ٢باْـ٘ٝ
( )2ؾٛا٥د االؾ : ٍٛز + 445 : 4ادٛد ايتكسٜسات  :ز. 112 : 4
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االؾٛي ،١ٝيهُٓٗا غري تاَني يف ايٓعس ايـُتٛاقع سطبُا تكدّ تؿؿًُٗٝا
ؾـ ٞايـُشٌ ايـُٓاضب ٚ ،ال َاْع َٔ دسٜإ االضتؿشابٝـٔ  :ايـعدَٞ
االشيٚ ٞايٛدٛد ٟعًَ ٢بآْٝا ايـُدتازٚ ٠اهلل ايعايـِ .
االغهاٍ ايجاَْ :ٞا أٚزد ٙأضتاذْا ايـُشكل ايـد(ٞ٥ٛقد )ٙتعكٝباّ
عً ٢تؿؿ ٌٝايػٝذ االْؿاز ٟايـُتكدّ ٚإغهاالّ ؾ ،٘ٝبـُا تٛقٝش٘  :اْ٘
ال َعَٓ ٢عك ٍٛأ ٚال َعٓ ٢ؾشٝض ألخر ايصَإ ظسؾاّ يف قباٍ أخرٙ
قٝداّ ؾإ إعتباز ايصَإ يف يطإ دي ٌٝايٛادب ٜهػـ عٔ دخاي١
ايصَإ يف َتعًل ايـشهِٚ ،إال نإ ايـشهِ َطًكاّ غري َكٝد بايصَإ
ٚغري َعترب ٖٛٚ ،خًـ ايؿسض ،ؾٝتعني إٔ ٜه ٕٛايـُعٓ ٢ايؿشٝض
يعسؾ ١ٝايصَإ ٖ ٞقٝدٜٓت٘ يًؿعٌ ايـُشه ّٛعً ٘ٝغسعاّ أ ٖٛ ٚتكٓٝد ايؿعٌ
بايصَإ ٚإختؿاف ايـشهِ ب٘ ٚإزتباط٘ ب٘ ٚثٝكاّ ،ؾايصَإ يف نال
ايـشايني ٖ ٛقٝدْ يًؿعٌ ايصَاْ ٞايٛازد يف يطإ دي ٌٝايـشهِ .
ٚبتعبري ٕثإٍ :االُٖاٍ يف َكاّ ايجبٛت َـشاٍ غري َعكٚ ،ٍٛاالَس بؿعٌ
ال ٜـدً :ٛإَا إٔ ٜهَ ٕٛطًكاّ أٜ ٚهَ ٕٛتكٓٝداّ ٚال ٚاضط ١بُٗٓٝا ٚإال
نإ يف ايبني إُٖاٍ  ٖٛٚغري َعكٖ ،ٍٛرا بًشاظ َكاّ ايجبٛت ٚايٛاقع.
ٚأَا بًشاظ َكاّ اإلثبات  :اذا داْ٤ا ديٜ ٌْٝأَس بؿعٌ ٚقد أُخر
ايصَإ يف يطإ دي ٌٝايـشهِ بٓش ٛزبط ايؿعٌ ايٛادب ب٘ ،ؾٗرا ٜدٍ
عً ٢دخاي ١ايصَإ يف ايؿعٌ ايٛادب َ -تعًل ايـشهِٚ -عدّ دد٣ٚ
إتـٝاْ٘ يف غري ٚقت٘ ٖٚ ،را ٜعين قٝدٜت٘ ي٘ ٚ ،إال اذا مل ٜهٔ ايصَإ
ايـُسبٛط بايؿعٌ ايٛادب قٝداّ ي٘  -نإ ايؿعٌ ايٛادب َطًكاّ ٜـذٛش
إٜـذاد ٙيف غري ايٛقت ايـُرنٛز ي٘ ٖٚ ،را خًـ ؾسض إزتباط٘ بايصَإ
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يف دي ٌٝايـشهِ َ ٖٛٚ ،ـشاٍ ،بٌ مل ٜهٔ ثـَُٛ ١دبْ يرنس ايصَإ
أ ٚزبط ايؿعٌ ب٘ يف يطإ دي ٌٝايـشهِ .
ٚايـشاؾٌ اْ٘ َع ظٗٛز دي ٌٝايـشهِ يف دخاي ١ايصَإ يف ايؿعٌ
ايٛادب َ -تعًل ايـشهِ أَٛ ٚقٛع٘ -ال َعٓ ٢يه ْ٘ٛظسؾاّ إال نْ٘ٛ
قٝداّ ٚ .عًٜ : ٘ٝه ٕٛإدسا ٤إضتؿشاب ايـشهِ يـُا بعد إْككا ٤ايصَإ
إضسا ّ٤يًشهِ َٔ َٛقٛع اىل َٛقٛع ثإٍ َػاٜس يأل. )3( ٍٚ
ٜٚـُهٓٓا ايك ٍٛتعكٝباّ ٚدؾعاّ إلغهاٍ األضتاذ :إْ٘ ال زٜب يف إٔ
نٌ ؾعٌ البد َٔ ٚقٛع٘ يف شَإ َا ،ؾايؿالٚ ٠ايؿٚ ّٛايـشر أؾعاٍ
شَاْ ١ٝبـُعٓ ٢البدٚ ١ٜقٛعٗا يف شَإ َا ٚال ٜـُهٔ إٔ ٜكع ؾعٌ يف
ايـدازز َٔ د ٕٚسؿٛي٘ يف شَإ َا ،يهٔ زبط ايؿعٌ بايصَإ يف
يطإ دي ٌٝإٜـذاب٘ ٜـدتًـ  :ؾكد ٜه ٕٛبٓش ٛايكٝدٚ ،١ٜقد ٜه ٕٛبٓشٛ
ايعسؾٚ . ١ٝايـُساد َٔ ن ٕٛايصَإ َأخٛذاّ ؾـ ٞيطإ ايدي ٌٝظسؾاّ
يًؿعٌ ايـُشه ّٛعً ٖٛ ٘ٝن ْ٘ٛساي ّ١يًؿعٌ عازق ّ١عً ٘ٝغري َك ١َٓٛي٘
بـُا ٖ ٛؾعٌ َـشه ّٛعً ٘ٝبايٛدٛب  ،بـشٝح ٜؿِٗ ايعسف َٔ ايديٌٝ
إٔ ايـُطًٛب االضاع َٖ ٛعسٚض ايـشهِ ٖٛٚ -ايؿعٌ ايصَاْ ٞدٕٚ
ايصَإٚ -اْ٘ ٜـُهٔ إٔ ٜتشكل االَتجاٍ بايؿعٌ َٔ دٖ َٔٚ ، ْ٘ٚرا
ٜتبني إٔ أخر ايصَإ يف دي ٌٝايـشهِ ظسؾاّ ٜـشتاز اىل َؤْ ١بٝإ شا٥د
ٜؿٝد إٔ ايصَٔ زبط بايؿعٌ يٓهت ٕ١نه ْ٘ٛأؾكٌ االؾساد ٚيٝظ قٝداّ
يًؿعٌ ايصَاْ ٞايـُطًٛب .
ٚإال اذا ؾُِٗ َٔ دي ٌٝايـشهِ :ن ٕٛايصَإ َكَٓٛاّ يًؿعٌ ايـُشهّٛ
3

( ) َؿباح االؾ : ٍٛزَ + 132 + 131 : 3باْ ٞاالؾ : ٍٛز. 127: 4

( ................................................ )336بػس ٣االؾ / ٍٛز11

عً ٘ٝبـشٝح ٜؿِٗ ايعسف َٔ يطإ ايدي : ٌٝإْتؿا ٤ايؿعٌ ايـُأَٛز ب٘
باْتؿا ٤قٝد ٙايصَاْ -ٞؾكد تـشكل ن ٕٛايصَإ قٝداّ َكَٛاّ  ،بُٓٝا اذا
أسسش إٔ ال دخاي ١يًصَإ ٚال َك ١َٝٓٛي٘ يف تـشكل ايؿعٌ ايـُأَٛز ب٘
 َتعًل ايـشهِ ايػسع -ٞنإ ايؿعٌ َطًكاّ ٚنإ ايصَإ ظسؾاّ يجبٛت٘ٚساي ّ١يتشكك٘ َٔ د ٕٚإٔ ته ٕٛيًصَإ دخاي ْ١يف إٜـذاب ايؿعٌ أ ٚيف
تـشكل َؿًشت٘ ايداع ١ٝيألَس ب٘ .
ٚبتعبريٍ دقٝل َـدتؿس :ايصَإ ايـُأخٛذ قٝداّ نطا٥س ايكٛٝد قد ٜعدٓٙ
ايعسفٚ -بـشطب ؾُٗ٘ يدي ٌٝايـشهِ َٛٚقٛعٜ٘ٚ -ـشطب٘ قٝداّ َكَٓٛاّ
يًؿعٌ ايٛادب ايـُكٓٝد ب٘ بـشٝح ٜٓتؿَٛ ٞقٛع ايـشهِ باْتؿا ٤ايكٝد:
ايصَإ أ ٚغري ،ٙنإٔ ٜك ٍٛايـُٛىل( :قًٓد ايعايـِ) أ( ٚؾٌٓ خًـ
ايعادٍ) ؾإ َبدأ ايعًِ َك ّْٓٛعسؾاّ يألَس بايتكًٝد إذ ال َعٓ ٢يتكًٝد غري
ايعايـِٚ ،إٕ َبدأ ايعدٍ َك ّْٓٛغسعاّ بـشطب يطإ ايدي ٌٝايػسع:ٞ
()4

طال تؿٌٓ إال خًـ َٔ تجل بدٜ٘ٓص

.

ٚقد ٜه ٕٛايكٝد ايـُأخٛذ يف دي ٌٝايـشهِ َٛٚقٛع٘ ٜـشطب٘
ايعسف ايعاّ ٜٚعدٓ ٙظسؾاّ ٚساي ّ١طاز ١٥بـشٝح ال ٜٓتؿ ٞايـشهِ باْتؿا٤
ايكٝد :ايصَإ أ ٚغري َٔ ٙايكٛٝد ،نُا ي ٛقاٍ ايـُٛىل(:ؾٌٓ خًـ
ايعايـِ)ؾإ َبدأ ايعًِ ال

ٜعدٓ ٙايعسف ٚايـُتػسعَ َٔ ١كَٛات

ايـُٛقٛع  ،بٌ ٜـشطب ْ٘ٛساي ١زاق َٔ ١ٝساالت٘ ٚعٛازق٘ سٝح إٔ
إَاّ ايـذُاع ١قد ٜه ٕٛعايـُاّ ؾكٗٝاّ ٚقد ال ٜهٚ ،ٕٛايـُِٗ غسعاّ:
عدايت٘ ٚدٜاْت٘ .
( )4ايٛضا : ٌ٥ز : 5ب  َٔ 12ابٛاب ؾال ٠اجلُاع : ١ح. 1
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ٖٚاتـإ ؾٛزتـإ ٜـدـتًــ اإلضتـعـٗاز َٔ دي ٌٝايـشهِ بـشـطب
إختالف إزتباط ايـشهِ بايكٝد ايـُأخٛذ يف ايـُٛقٛع  ،ضٛا ٤ايصَإ
ٚغري َٔ ٙقٛٝد َٛقٛعات ايـشهِ .
ٚعً : ٘ٝؾايـُِٗ إضتٓطام ايديٚ ٌٝاضتعٗاز ايديٚ ٌٝاضتعٗاز
يطاْ٘ ٌٖ :ايصَإ ايـُرنٛز ؾ ٖٛ ٘ٝقٝدْ دخ ٌْٝيف تـشكل

ايؿعٌ

ايـُأَٛز ب٘ ؟ أ ٚيٝظ ايصَإ بكٝد ٚال َك ١َٝٛي٘ ؟ ٜعسف ذيو َٔ
أيؿاظ٘  َٔٚقسا ٘ٓ٥ايداخًٚ ١ٝايـدازد ، ١ٝأ ٟتطتعٗس َٔ تـُاّ ايديٌٝ
َٚؿاسبات٘ َٓٚاضبات ايـشهِ ٚايـُٛقٛع  َٔٚقسا ٘ٓ٥ايـدازد١ٝ
ايـُؿازق ١يًدي. ٌٝ
يهٔ َع إغتبا ٙاالَس ٚعدّ ٚقٛح غ -٤ٞؾايعاٖس ن ٕٛايصَإ
قٝداّ ،بـُعٓ ٢ظٗٛز ايكس ١ٜٓيف دخاي ١ايصَإ يف ايؿعٌ َ :عسٚض
ايـشهِ َٚتعًك٘ ،ال أقٌ َٔ َعاًَت٘ َعاًَ ١ايكٝدَ ١ٜساعا ّ٠ألخر ٙيف
يطإ ايديَ ٌٝسبٛطاّ بايؿعٌ ايصَاْٚ ،ٞال ٜؿاز اىل محٌ ايصَإ عً٢
ايعسؾ ١ٝايـُطتًصَ ١الطالم ايؿعٌ ايـُشهّٛ

عً ٘ٝإال َع قسٕ١ٜٓ

ٚاقش ١عً. ٘ٝ
ٚنٝـ نإ ؾايبشح يف اغتبا ٙايـشهِ َع تكٓٝد ٙأ ٚزبط٘ بايصَاْٞ
غوٓ يف بكا ٤ايصَاْٜ ٌٖ -ٞـذس ٟاضتؿشاب ايـشهِ ؟ .
ٚقد ُ
ايعاٖس عدّ إَهإ دسٜإ االضتؿشاب ايٛدٛد ٟايـشهُ ٞيف
َٛازد إغتبا ٙايـشهِ ٚإستُاٍ بكا ٘٥يػبَٗ ٕ١ؿٗ ٕ١َٝٛأ ٚيتعازض االدي:١
ال َٔ دٗ ١ايبٓا ٤عً ٢عدّ دسٜإ االضتؿشاب يف ايػبٗات
ايـشهُ ١ٝايهً ١ٝيتعازض إضتؿشاب عدّ ايـذعٌ َع إضتؿشاب بكا٤
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ايـُذع ،ٍٛؾاْ٘ قد تكدّ َٓاقػت٘ َٓٚع٘ ٚاقشاّ .
بٌ َٔ دٗ ١تـدًـ غسط دسٜإ االضتؿشاب  ٖٛٚإسساش إتـشاد
ايـُٛقٛع يف ايككٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن ، ١إذ بعد إْتٗا ٤ايصَإ
ايـُأخٛذ يف يطإ دي ٌٝايـشهِ ال ٜـشسش بكا ٤ايـُٛقٛع ٚاتـشادَ ٙع
َا قبٌ إْتٗا ٤ايٛقت ستٜ ٢طتؿشب ايـشهِ ايـُشتٌُ بكاؤ ٙيـُا بعد
ايصَإ ايـُرنٛز يف دي ٌٝايـشهِ .
ْعِ إذا أسسشت ظسؾ ١ٝايصَإ ٚن ْ٘ٛساي ّ١طاز ّ١٥أ ٚأسسش أخر
ايصَإ ايـُعني تٓبٗٝاّ عً ٢غسف ايٛقت ايـُرنٛز ا ٚؾكًٝت٘ أْ ٚـشٛ
ذيو َـُا ٜـشسش َع٘ عدّ دخاي ١ايصَإ ايـداف يف ايـشهِ ايٛازد
عً ٢ايؿعٌ ايـُسبٛط ب٘ ،نك ٍٛايـُٛىل( :اسكس يف عسؾَ ١ا بني ايصٚاٍ
ٚايػسٚب) ؾُٝهٔ إضتؿشاب بكا ٤ايـشهِ يـُا بعد إْتٗا ٤ايٓٗاز
ٚتـشكل ايػسٚب اذا تـشكل ن ٕٛايػسٚب ساي ّ١عاد ١ٜغري َك ١َٓٛيؿعٌ
(ايـشكٛز يف عسؾ )١ايـُأَٛز ب٘ .
غوٓ يف بكا ٤ايـشهِ ايـُستٓب عً ٢ؾعٌ شَاْٞ
ٖٚرا نً٘ ؾُٝا اذا ُ
إلغتبا ٙايـُؿٗ ّٛأ ٚيتعازض األخباز َع إستُاٍ ضع ١ايـُٛقٛع
ٚتٛضٓع٘ يـُا بعد ايػا ١ٜايصَاْ ١ٝايـُكٓٝد بٗا ايؿعٌ ايٛادب َع إسساش
ن ٕٛايتكٓٝد بايصَإ َٔ باب (ٚسد ٠ايـُطًٛب) .
ٚأَا ي ٛنإ ايػو يف بكا ٤ايـشهِ ايػسع ٞايـُستٓب عً ٢ؾعٌ
شَاْ ٞألدٌ إستُاٍ ن ٕٛايتكٓٝد بايصَإ َٔ باب (تعدد ايـُطًٛب)
بإٔ إستٌُ ن ٕٛايؿعٌ برات٘ َطًٛباّ عً ٢االطالم ٚن ْ٘ٛيف ايصَإ
ايـداف َطًٛباّ ثاْٝاّ ٚ .عٓد٥ر اذا إْكك ٢ايصَإ ٜكٓٝاّ ٚإستٌُ بكا٤
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ايـشهِ الستُاٍ ن ٕٛايتكٓٝد بايصَإ َٔ باب (تعدد ايـُطًٛب) ؾٌٗ
ٜـُهٔ إضتؿشاب ايـشهِ ٚإثبات٘ ؾُٝا بعد ايصَإ ايـداف ؟ .
ٖٚرا ايـُٛزد َؿدام إضتؿشاب نً ٞايـشهِ ايـُػتب٘ ايـُسدد
َتعًك٘ بني ايؿسد ايكؿري ايـُتشدد بايٛقت ايـُدؿٛف ٚبني ايؿسد
ايط ٌٜٛايـُطًل غري ايـُتشدد بايٛقتٚ ،عٓد ايػو يف بكا ٤ايـشهِ
ُٜطتؿشب بكاؤ ، ٙيًٝكني بـشدٚخ نً ٞايـشهِ ٚتػسٜع٘ ٚ ،يًػو يف
بكا ٙ٤بعد َك ٞايصَإ ايـداف ٚذيو الستُاٍ تعًل ايـشهِ بايؿسد
ايط ٌٜٛغري ايـُتكٓٝد بايٛقت ايـداف ٚايـُعً ّٛبكاؤ ،ٙؾٝطتؿشب
نً ٞايـشهِ يـُا بعد ايػا ١ٜايصَاْ ١ٝايـُتشككٜ ١كٓٝاّ ٚايـُشتٌُ بكا٤
ايـشهِ يـُا بعدٖا ٖ .را تـُاّ نالَٓا يف دسٜإ اإلضتؿشاب يف
االَٛز ايتدزٜـذ :١ٝايصَإ ٚايصَاْٝات  .ثِ ْبشح يف ايتٓب ٘ٝايجأَ عٔ :

إستصحاب الـحكه الـنعلق :
اذا عًُٓا بـشهِ َـذع ٍٛغسعاّ ٚغههٓا يف ضع ١ايـُذع ٍٛأٚ
قٝك٘ ٜ ٌٖ -ـُهٔ إضتؿشاب٘ ٚإثبات ضعت٘ ؟ .
ٚايـشهِ ايـُذع ٍٛايـُػهٛى بكاؤُٜٚ ٙساد إضتؿشاب٘ قطُإ :
ايكطِ االَ :ٍٚا نإ يًشهِ ٚدٛدْ ؾعً ٞيف ايطابل ُٜػو اآلٕ يف
شٚاي٘ ٚيف بكا ،٘٥نإٔ تطتؿشب ايطٗاز ٠اييت أسدثـتٗا عً ٢بدْو ثِ
غههت يف ايـشدخ ٖٚ ،را ٜع ٓبس عٓ٘ بـ (ايـشهِ ايتٓذٝصٖٛٚ )ٟ
ايػايب ٚ ،ال اغهاٍ ؾ َٔ ٘ٝسٝح دسٜإ االضتؿشاب عٓد تٛؾس
أزناْ٘ َٚكَٓٛات دسٜاْ٘ .
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ايكطِ ايجاَْ : ٞانإ ي٘ ٚدٛد تكدٜسَ ٟعًل عً ٢غ ٤ٞنشسَ١
عؿري ايعٓب ايجابـتـ ١بـعد غـًٝاْـ٘ اذا غو ؾـٗٝا ساٍ تـبـدٍٓ ايـعـٓب اىل
شبٝب دافٖٚ ،را َجاٍ َػٗٛز سٝح ُٜػو يف ساٍ دؿاف ايعٓب
ٚؾريٚزت٘ شبٝباّ ثِ غال  ٌٖ -تبك ٢ايـشسَ ١ايجابت ١يـُا ٤ايعٓب عً٢
تكدٜس ايػًٝإ ٚتجبت يـُا ٤ايصبٝب عً ٢تكدٜس غًٝاْ٘ ٜٚ ،عبٓس عٓ٘ :
بـ (ايـشهِ ايتعًٝك )ٞأ ٚايتكدٜسٚ ،ٟاغتٗس ايتعبري عٓ٘ بـ(االضتؿشاب
ايتعًٝكَ ٖٛٚ )ٞـشض اؾطالح ٚ ،ال َػاس ١ؾٚ ، ٘ٝإال ؾٗ ٛإطالم
َطاَـش ٞغري ؾشٝض يف ْؿط٘ٚ ،ايؿشٝض ٖ ٛإضتؿشاب ايـشهِ
ايـُعًل عً ٢تكدٜس َٕا ٖٚ .را َٖ ٛـشٌ ايبشحٚ ،قد إختًـ ؾ ٘ٝأعالّ
االؾ ٍٛبني قا ٌ٥بـذسٜإ االضتؿشاب ؾٚ ٘ٝبني َاْع عٔ دسٜاْ٘،
ٚايبشح َـدتـ باضتؿشاب ايـشهِ ايـُعًل عً ٢تكدٜس َٕاٚ ،ال
نالّ يف عدّ دسٜاْ٘ يف ايـُٛقٛعات ٚاالَٛز ايته ١ٜٝٓٛنُا ضٝتكض .
ٚاْـُا ٚقع ايبشح ٚايـدؿاّ يف إضتؿشاب االسهاّ ايػسع ١ٝبٓاّ٤
عًَ ٢ا ٖ ٛايـُػٗٛز ايـُٓؿٛز بايـشذٚ ١إطالم ايدي َٔ : ٌٝضع١
سذ ١ٝاالضتؿشاب ٚدسٜاْ٘ يف ايػبٗات ايـشهُ ١ٝايهًٚ ، ١ٝإال ؾًٛ
بٓٓٝا ٚ -ؾاقاّ يـذُع قً َٔ ٌٝايؿكٗا -٤عً ٢عدّ دسٜاْ٘ يف ايػبٗات
ايـشهُ ١ٝؾال َـذاٍ يًبشح يف دسٜإ أٚعدّ دسٜإ االضتؿشاب
ايـشهُ ٞايتعًٝكٚ . ٞيٛقٛح َـشٌ ايبشح انجس ْـُٗٓد ببٝإ َكدَتني :
ايـُكدَ ١األٚىل  :إٕ ايعٓا ٜٔٚايـُأخٛذ ٠يف َٛقٛعات االسهاّ
 ٚبـشطب ايكسا ٔ٥ايـُؿاسب ١أ ٚايـُؿازق - ١عً ٢أقطاّ ثالث: ١ايكطِ اال : ٍٚإٔ ٜعًِ بكسٚ ٕ١ٜٓاقش َٔ ١خازز ايٓـٓ ٚايديٌٝ
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أ َٔ ٚداخً٘ ٚ -ي ٛناْت َٓاضب ١ايـشهِ ٚايـُٛقٛعٜٚ -ؿِٗ َٓٗا:
دٚزإ ايـشهِ َداز ايعٓٛإ ٚدٛداّ ٚعدَاّ ،أٜٛ ٟدد ايـشهِ بٛدٛد
ايعٓٛإ ٜٚستؿع بازتؿاع٘ٚ ،ال ٜدٚز ايـشهِ َداز ذات ايػ٤ٞ
ايـُعٓ َٔ ٕٛد ٕٚعٓٛاْ٘ ٖٚ ،را ايكطِ ٖ ٛايـُكؿٛد يف ايعباز٠
ايـُػٗٛز ٠يف بعض األشَٓ ١ايـُاق(َٔ ١ٝإ االسهاّ تدٚز َداز
االمساٚ ٤ايعٓا )ٜٔٚؾاِْٗ ٜسٜدَٗٓ ٕٚا  :إٔ ٖر ٙاالسهاّ ايـُعًٓك١
عً ٢ايعٓٛإ ايـداف ٚاييت ٜـُكطع ؾٗٝا بجبٛت ايـشهِ عٓد ثبٛت
ايعٓٛإ ٚتـشكك٘ خازداّ ٜٚـُكطع بازتؿاع ايـشهِ ٚتبدٓي٘ عٓد إزتؿاع
ايعٓٛإ ،ؾٝه ٕٛاالضِ ٚايعٓٛإ تـُاّ َٛقٛع ايـشهِ ْ .عري (ايهًب
ْـذظ ٚسساّ) ؾاْ٘ بـُٛت ايهًب ٚإضتشايت٘ يف االزض ايـُايـش ١اىل
ًَض أ ٚتساب ٜٓتؿ ٞسهِ ايٓذاضٚ ١تجبت ايطٗاز ٠يتبدٍٓ ايـُٛقٛع
ٚإزتؿاع ايعٓٛإ .
َٚع ايعًِ بصٚاٍ االضِ ٚايعٓٛإ ايرٜ ٟدٚز ايـشهِ َدازٙ
ٚاير ٖٛ ٟتـُاّ َٛقٛع ايـشهِ  -ال غو يف شٚاٍ ايـشهِ ٚعدّ
بكاٚ ، ٙ٤ال تؿٌ ايٓٛب ١اىل إضتؿشاب بكاٚ ٙ٤ال َـذاٍ إلدسا ٙ٤بعد
شٚاٍ ايعٓٛإ ٚإزتؿاع٘ .
ايكطِ ايجاْ :ٞإٔ ٜعًِ َٔ داخٌ ايدي ٌٝأ َٔ ٚخازد٘ إٔ ايـشهِ
ال ٜدٚز َداز ايعٓٛإ ٚاالضِ ايـداف ،بٌ ٜرتتب عً ٢ايرات
ايـُعٓ ١ْٛبراى ايعٓٛإ ألْ٘ َأخٛذ عٓٛاْاّ َػرياّ اىل ايـُعٓ ،ٕٛأ ٟال
دخاي ١يًعٓٛإ يف تستٓب ايـشهِ عً ٘ٝنعٓٛإٍ  ،بٌ ٜرتتٓب ايـشهِ
عً ٢ايٛدٛد ايرات ٞايـُعٓ ٕٛبراى ايعٓٛإ بـشٝح ٜكطع ببكا ٤ايـشهِ
ٚعدّ تبدٓي٘ عٓد تبدٍٓ ايعٓٛإ ٚشٚاي٘ اذا نإ ايـُعٓ ٕٛبرات٘ باقٝاّ غري
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َتػٓٝس نعٓٛإ ايـشٓطٚ ١عٓٛإ ايػعري ايـُشه ّٛعًُٗٝا بـشً ١ٝاالنٌ،
ؾإ ايـشً ١ٝؾُٗٝا ال تدٚز َداز ايعٓٛإ بٌ تدٚز َداز ايـُعٓ - ٕٛذات
ايـشٓطٚ ١ذات ايػعري ٚ -يرا ي ٛتػٓٝست اىل دقٝل أ ٚخرب أْ ٚـشُٖٛا
مل تصٍ ايـشً ١ٝعٓ٘ قطعاّ بٌ تبك ٢ايـشًَ ١ٝا داَت ايرات باق. ١ٝ
ٖٚرا ايٓش ٖٛ ٛايـُكؿٛد َٔ عبازَٛ ٠دٛد ٠يف بعض ايهتب:
(إ االسهاّ ال تدٚز َداز االمساٚ ٤ايعٓا )ٜٔٚبٓكٝض ايعباز٠
ايطايؿ ٖٞٚ ،١تعين إٔ تـُاّ َٛقٛع ايـشهِ ٖ ٛذات ايـُعٕٓٛ
ٚسكٝكت٘ د ٕٚعٓٛاْٗا ٚامسٗا ٚ .يف ساٍ ايتشكل َٔ ٖرا ايكطِ :
بكا ٤ايـشهِ َع بكا ٤ايـُعٓٚ ٕٛإٕ تبدٍٓ ايعٓٛإ  -ال ُٜػو يف بكا٤
ايـشهِ يف ساٍ َٔ ايـشاالت ستٜ ٢ـُشتاز اىل إضتؿشاب بكا،٘٥
ؾٝدسز ٖرا ايكطِ ٚضابك٘ عٔ سس ِٜايبشح ٖٓا .
ايكطِ ايجايح  :إٔ ال تـتبـٝـٔ دخاي ١ايعٓٛإ أ ٚدخاي ١ايـُعٓ : ٕٛال
َٔ ذات دي ٌٝايـشهِ َٚكُٚ ْ٘ٛال َٔ خازد٘ ،أ ٟال تُعًِ دخاي١
ايعٓٛإ يف تستٓب ايـشهِ ٚال تُعًِ دخاي ١ايـُعٓ ٕٛؾ ٘ٝبإٔ ٜـشتٌُ ٖرا
ٜٚـشتٌُ ذاى ٚ ،عٓد٥ر ٜػو ايؿك ٘ٝيف بكا ٤ايـشهِ ٚيف إزتؿاع٘ عٓد
()5

إْتؿا ٤ايعٓٛإ ٚتبدٓيْ٘ ،عري َا دٍٓ َٔ ايٓؿٛف

عً ٢إٔ ايـُا ٤اذا

تػٓٝس بايٓذظ تٓذظ ٚمل ٜٓؿع ايٛق ٤ٛب٘ ٚال ٜـذٛش غسب٘ ٖٚ ،رٙ
ايٓؿٛف دي ٌٝسهِ تٓذٓظ ايـُا ٤ايهجري بايتػٓٝس بأٚؾاف ايٓذاض،١
ٚاذا شاٍ ايتػري َٔ قبٌ ْؿط٘ َٔ غري إيكا ٤نسٓ طاٖس عً -٘ٝإغتب٘ سهُ٘
ألْ٘ ال ٜعًِ دٚزإ االسهاّ ايـُرنٛزَ ٠داز ايتػٓٝس سدٚثاّ ٚبكا ّ٤أٚ
( )5ايٛضا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 3ابٛاب ايـُا ٤ايـُطًل .
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نْٗٛا باق ّ١ٝبعد شٚاٍ ايتػري يه ْ٘ٛعً ١سدٚثٗا ؾكط  ،أ ٟال ٜعًِ دخاي١
عٓٛإ ايتػٓٝس يف تستٓب ايـشهِ بايتٓذظ ْٚـش ٙٛأ ٚعدّ دخايت٘ ؾٝشتٌُ
بكا ٤ايـشهِ عٓد شٚاٍ عٓٛإ ايتػٓٝس ،نُا ٜـشتٌُ شٚاٍ ايـشهِ
ٚتبدٓي٘ عٓد شٚاٍ عٓٛإ ايتػٓٝس ٚٚؾؿ٘ ٚ -ي َٔ ٛقبٌ ْؿط٘ . -
ٖٚرا ايكطِ َٖ ٛـشٌ ايهالّ يف دسٜإ االضتؿشاب ٖٓا بعد
إسساش تٛؾس أزنإ االضتؿشاب ؾٚ ٘ٝغسٚط دسٜاْ٘ .
ايـُكدَ ١ايجاْ : ١ٝإٕ يًشهِ ايػسعَ ٞكاَني َ :كاّ إْػا ٤ايـشهِ
ايهًٚ ٞدعً٘ عً ٢ايـُٛقٛع ايهًَٚ ،ٞكاّ ايـُذع ٖٛٚ ٍٛايـشهِ
ايؿعً ٞايـُتشكل بتشكل َٛقٛع٘ بتُاّ قٛٝد : ٙأدصاٚ ٙ٤غسٚط٘ .
ٚيٛغو ايؿك ٘ٝيف بكا ٤ايـشهِ -ضٛا ٤ايـشهِ ايتٓذٝص ٟأ ٚاحلهِ
ايتعًٝك -ٞقد ٜالسغ َكاّ دعٌ ايـشهِ ايػسع ٞايهً ٞؾـٝػو يف بكا٤
ايـشهِٚ ،قد ٜالسغ َكاّ ايـُذعٚ ٍٛؾعً ١ٝايـشهِ ايػسع -ٞايهًٞ
أ ٚايـذصٚ -ٟ٤ايـُتشكك ١بؿعًَٛ ١ٝقٛع٘ بتُاّ قٛٝد ٙؾـٝػو يف بكا٤
ايـشهِ ؾٗرٚ ٙد ٙٛثالث َٔ ١ايػو يف بكا ٤ايـشهِْٛ ،قشٗا َؿؿالّ:
ايٛد٘ األ : ٍٚإٔ ٜػو ايؿك ٘ٝيف بكا ٤ايـشهِ االيـٗ ٞايهًٚ ٞيف
إْتؿا ٘٥إلستُاٍ ايٓطذ  ،أٜ ٟػو يف بكا ٤ايـذعٌ ٚايتػسٜع يف ايصَإ
ايالسل بؿعٌ ايػو يف ْطد٘ ٚإزتؿاع٘ ٚإستُاٍ دعً٘ قٓٝكاّ َـدتؿاّ
بكطع َٔ ١ايصَإ ثِ ٜستؿع ٜٚص ٍٚبعدٖا يعدّ دعً٘ ٚضٝعاّ ٜعِ مجٝع
األشَٜٓٚ ١طتُس اىل آخس ايدْٝا َٔٚ .ايـُكطٛع ب٘ عدّ ايٓطذ إال بٝكني،
ال أقٌ َٔ(إضتؿشاب عدّ ايٓطذ)عٓد ايػو يف بكا ٤ايـشهِ ايػسعٞ
ضٛا ٤نإ غهاّ يف ايـشهِ ايتٓذٝص ٟايؿعً ٞأٚغهاّ يف ايـشهِ ايتعًٝكٞ
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ايتكدٜس ،ٟؾاذا غو أسدْ يف بكا ٤سسَ ١ايـدُس َٓذٓصاّ الستُاٍ ْطدٗا
أ ٚغو يف سًٝتٗا َعًك ّ١عً ٢تكدٜس إْكالبٗا خالّ الستُاٍ ْطدٗا -
دس ٣اإلضتؿشاب ايتٓذٝص( : ٟإضتؿشاب عدّ ايٓطذ) ٚبكا ٤سسَ١
ايـدُسٚ ،دس ٣اإلضتؿشاب ايتعًٝك( : ٞإضتؿشاب بكا ٤ايـشً ١ٝعً٢
تكدٜس إْكالب٘ مخساّ) ٖٚ ،را ٚاقض ٚ ،يرا ٜـدسز ٖرا ايكطِ عٔ
َـشٌ ايبشح ٚايـدالف .
ايٛد٘ ايجاْ : ٞإٔ ٜػو ايؿك ٘ٝيف بكا ٤ايـشهِ ايػسع ٞايـذصٞ٥
إلستُاٍ شٚاٍ ايـُٛقٛع ايـدازد ٞأ ٚتػٓٝسَ ، ٙع ايعًِ بطع ١أؾٌ
ايـذعٌ ٚإضتُساز ايـشهِ يألبد ٚعدّ ْطد٘ ٖٚ ،را َا ٜعبٓس عٓ٘
بـ (ايػبٗ ١ايـُٛقٛعَٚ . )١ٝجاي٘ َ :ا ي ٛتٝكٓٔ أسدْ بطٗاز ٠ثٛب
َـدؿٛف أ ٚبـشسَ ١مخس َٛدٛد يف إْا ٤أٚ ٚدٛب إقاَ ١ايـشدٓ عً٢
غازب مخس اإلْا ، ٤ثِ إستٌُ تٓذٓظ ذاى ايجٛب بـُالقا ٠ايب ٍٛأٚ
إستٌُ تػٓٝس ايـدُس ٚتبدٓي٘ اىل ايـدٌ ،بـُعٓ ٢تبدٍٓ َٛقٛع ايـشسَ١
ٚشٚاي٘ ،ؾػوٓ يف بكا ٤سهِ سً ١ٝايجٛب ايـُـدؿٛف تٓذٝصاّ أ ٚيف
سسَ ١ايـُا٥ع ايـدُس ٟايـداف ايـُٛدٛد يف اإلْا ٤سسََٓ ّ١ذٓص ، ّ٠أٚ
غوٓ يف بكاٚ ٤دٛب اقاَ ١ايـشدٓ ايـداف عً ٢غازب ايـدُس َعًكاّ
عً ٢تكدٜس غسب٘ الستُاٍ شٚاٍ مخسٜت٘ ٚإْكالب٘ خالّ  -دس ٣س٦ٓٝر
إضتؿشاب بكا ٤ايـُٛقٛع ايـداف ايـدازد ٞعًَ ٢ا نإ عًَٔ ٘ٝ
ايـشهِ ايػسعٚ ٞسُهِ ببكا ٘٥غسعاّ بـُكتك ٢االضتؿشاب  ،ثِ
ترتتب عً ٢ايبكا : ٤آثاز ٙايػسع ١ٝايتٓذٝصٚ ١ٜايتعًٝك. ١ٝ
ايٛدـ٘ ايـجايح  :إٔ ٜـػو ايـؿكٝـ٘ يف بـكا ٤ايـشهِ ايػسع ٞايهًٞ
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ألدٌ ايػو يف ضعَٛ ١قٛع ايـشهِ ايـُذع ٍٛأ ٚقٝك٘ يف َكاّ
ايـذعٌَ ،ع ايعًِ بأؾٌ ايـذعٌ ٚعدّ ْطد٘ -بإٔ ٜـشتٌُ ايؿك ٘ٝأخر
قٝدٕ ٚٚؾـ يف ايـُٛقٛع ٜٛدب قٝل دا٥س ٠ايـشهِ ايـُذعٖٚ ،ٍٛرا
َا ٜعبٓس عٓ٘ بـ (ايػبٗ ١ايـشهَُٚ . )١ٝجاي٘  :إٔ ٜػو ايؿك ٘ٝيف
بكا ٤سسَٚ ١ط ٞايـشا٥ض بعد إْكطاع ضٝالٕ دَٗا قب ٌٝاالغتطاٍ َٔ
سدخ ايـشٝض ،الستُاي٘ أخر قٝد ايطٝالٕ يف َٛقٛع سهِ ايـشسَ١
ؾتـتكٝل دا٥س ٠ايـشهِ ايـُذع ٍٛساٍ االْكطاع ٚإٕ مل تػتطٌ بعدَُ ،ع
إستُاي٘ عدّ أخر قٝد ايطٝالٕ ؾته ٕٛدا٥س ٠ايـشهِ ٚضٝعٜٚ ّ١طتُس
ايتشسَ ِٜا داَت َـشدث ١بـشدخ ايـشٝض ٚمل ٜصٍ عٓٗا ست ٢تػتطٌ.
ٖٚرا عً ٢قطُني :
ايكطِ األَ : ٍٚا نإ ايػو يف بكا ٤ايـشهِ ايػسع ٞايـُذعٍٛ
َطبٛقاّ بؿعً ١ٝايـشهِ ايـُذع ٍٛبـشٝح تـشكل تـُاّ قٛٝد َٛقٛع
ايـشهِ ايـُذع ٍٛيف شَإٍ قبٌ شٚاٍ ايكٝد ٚايٛؾـ  ،ؾٝه ٕٛايـشهِ
َتٓذٓصاّ قبٌ ايػو يف بكا ،ٙ٤نُا يف َجاٍ ايػو يف بكا ٤سسَٚ ١طٞ
ايـُسأ ٠بعد إْكطاع ايدّ ٚقبٌ االغتطاٍَٚ ،جاٍ ايػو يف بكاْ ٤ـذاض١
ايـُا ٤ايهسٓ ايـُتػٓٝس بٛؾـ ايٓذاض ١بعد شٚاٍ تػٓٝس َٔ ٙقبٌ ْؿط٘،
ٖٚرا ٖ ٛإضتؿشاب األَس ايتٓذٝصٚ ،ٟذيو بًشاظ تٓذٓص ايـشهِ
ايـُذعٚ - ٍٛي ٛآْاّ َا قبٌ إٓ ايػو ٚ ، -قد تـشكل ٖرا يف ايـُجايني :
سٝح إٔ ايـُا ٤قد تـشكل ؾَٛ ٘ٝقٛع ْـذاضت٘  ٖٛٚ -ايتػٓٝس
بٛؾـ ايٓذظٚ -ثبت ؾ ٘ٝسهِ تٓذٓظ ايـُا ٤ايـُتػٓٝس ثبٛتاّ ؾعًٝاّ
َٓذٓصاّ بؿعٌ إدتُاع تـُاّ أدصاَٛ ٤قٛع ايـشهِ ثِ شاٍ تػٓٝس َٔ ٙقبٌ
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ْؿط٘ ٚغو يف بكا ٤ايـشهِ ؾٝذس ٟإضتؿشاب ايتٓذٓظٖٚ ،هرا سسَ١
ٚط ٞايـشا٥ض ؾازت ؾعً ١ٝعٓد ايطٝالٕٚ ،بعد إْكطاع ايدّ ٜػو يف
بكا ٤ايتشس ِٜايـُٓذص ساٍ ايطٝالٕ  ،ؾٝذس ٟإضتؿشاب ايـشسَ١
ايـُٓذٓص ٠اىل شَإ ايػو .
ايكطِ ايجاَْ : ٞا نإ ايػو يف بكا ٤ايـُذع ٍٛايػسع ٞغري
َطبٛمٍ بؿعً ١ٝايـشهِ ايـُذع ٍٛيعدّ تـشكل تـُاّ أدصا ٤ايـُٛقٛع
آْاّ َا قبٌ شٚاٍ ايٛؾـ ٚايعٓٛإ ،ؾٝكدٓز ن ٕٛايـُذع ٍٛؾعًٝاّ يف شَإ
قبٌ ايػو ثِ ٜػو يف بكا ٤ايـُذع ٍٛيف ظسفٕ ٚساٍ َٕعًكاّ عً ٢تكدٜس
خافْ ،عري سسَ ١ايعؿري ايعٓيب بعد ايػًٝإ ٚاييت ٜـشتٌُ ؾٗٝا
دخاي ١ايسطٛبٚ ١ايـُا ١ٝ٥ايـُٛدٛد ٠يف ايعٓب يف ثـبـٛت ايـشهِ ايـُعًل
ٚبكا ،٘٥نُا ٜـشتٌُ عُ ّٛايـشسَ ١يـُا اذا غً ٢ايعٓب بعد دؿاؾ٘
ٚؾريٚزت٘ شبٝباّ ،ؾُٛقٛع ايـشسَ ١مل ٜتشكل بتُاّ أدصا ٘٥قبٌ إٔ
ٜـذـٓ ايعٓب ٜٚؿري شبٝباّ ؾاذا ْكع َا ٤ايصبٝب يف ايـُاٚ ٤غًٌٖ -٢
ٜـُهٔ إضتؿشاب ايـشسَ ١ايجابت ١يعؿري ايعٓب ٚاييت مل تتشكل ؾعالّ
ٚمل تتٓذص -آْاّ َا ٚ -اْـُا َٖ ٞعًك ١عً ٢تكدٜس غًٝإ عؿري ايعٓب
ٜٚـشهِ بـشسََ ١ا ٤ايصبٝب عً ٢تكدٜس غًٝاْ٘؟ٖ .را ٖ( ٛاالضتؿشاب
ايتعًٝك )ٞايرْ ٟبشج٘ ٖٓا ْٚـشكل اْ٘ ٌٖ ٜـذس ٟاضتؿشاب ايـشهِ
ايـُعًل نايـشسَ ١ايـُعًك ١عً ٢غًٝإ َا ٤ايعٓب ؾٝشهِ بـشسََ ١ا٤
ايصبٝب عً ٢تكدٜس غًٝاْ٘ ؟ ٖرا َا ٚقع ايـدالف ؾ ٘ٝبني أعالّ األؾٍٛ
ف ي٘ ٚبني َجبتٕ ٚ ،يهٌٍ ديَٚ ً٘ٝدزن٘ ٚ .ايـُػٗٛز -عًَ ٢ا
األٚاخس بني ْا ٕ
ق ٖٛ -ٌٝايك ٍٛبـذسٜإ (االضـتـؿشاب ايتعًٝكٚ )ٞأقَ ٣ٛا ٜطتدٍٓ ي٘
ٚدٗإ ُٖ ،ا :
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ايٛدـ٘ األَ : ٍٚا إضـتـدٍ ب٘ ايـُشـكـل ايـدساضـاْ( ٞقد َٔ )ٙإٔ
َكَٓٛات دسٜإ االضتؿشاب َٔ ايٝكني ايطابل بايـشدٚخ ٚايػو
ايالسل يف ايبكاَ - ٤تشكك ْ١يف ايـشهِ ايـُػسٚط ايـُعًٓل نُا ٖٞ
َتشكك ١يف ايـشهِ ايؿعً ٞايـُطًل ،ؾاذا غوٓ أسدْ يف بكا ٤سهِ
َٛقٛع ٕألدٌ طس ٓٚبعض ايـشاالت عً - ٘ٝؾض إضتؿشاب سهُ٘
ايـُعًل يعدّ إختالٍ أزناْ٘ بايتعًٝل .
ٚدع :٣ٛإْ٘ ال ٚدٛد يًشهِ ايـُعًل قبٌ ٚدٛد َا عُ ًٓلَ عً ٘ٝؾال
ٜكني بـشدٚث٘ ٖٞ -دع ٣ٛؾاضدْ . ٠عِ ايـشهِ ايـُعًل ال ٜهٕٛ
َٛدٛداّ ؾعًٝاّ قبٌ تـشكل غسط٘ ،ال أْ٘ ال ٚدٛد ي٘ أؾالّ نُا إدع،ٞ
بٌ َٖٛ ٛدٛد بٓش ٛايتعًٝلْ ٖٛٚ ،ـشٚ ٛدٛدٕ ٜهَ ٕٛتعًكاّ يًٝكني
ايطابل ٚايػو ايالسل ٚ ،يرا نإ َٛزداّ يًدطاب ايػسع ٞباإلٜـذاب
أ ٚبايتشس - ِٜنتشس ِٜغسب ايعؿري ايعٓيب َعًٓكاّ عً ٢ايػًٝإ  -ؾهإ
عًٜ ٢كني َٓ٘ قبٌ طس ٓٚساي ١ايـذؿاف ٚبعدٜ ٙػو يف بكا ٤ايـشهِ
ؾٝطتؿشب سٝح أْ٘ ال ٜعترب يف دسٜإ االضتؿشاب إال ايػو يف بكا٤
َا نإ عًٜ ٢كنيٍ َٔ سدٚث٘ ٖ.را غا ١ٜتٛقٝض إضتدالٍ (ايهؿا.)6( )١ٜ
ٚقد أغهٌ عً ٘ٝمجعْ َٔ االعاظِ(َٓ)7عاّ َٔ دس ٟاالضتؿشاب
ايتعًٝكٜ ٞتًدـ يف إٔ ايـشهِ ايـُطتؿشب إٕ أزٜد َٓ٘ َ :ا ي٘ ثبٛت
ؾعً ٖٛٚ ٞايـذعٌ ٚاالْػا ٤ؾٗرا َـُا ال غو ؾٚ ، ٘ٝإٕ أزٜد َٓ٘ َا ٖٛ
َٛزد ايػو  ٖٛٚايـشهِ ايـُذع ٍٛؾال ٜكني بـشدٚث٘ ٚ .تٛقٝش٘ :
( )6نؿا ١ٜاالؾَ ٍٛع ساغ ١ٝايـُػهٝين  :ز. 320 : 2
( )7أدٛد ايتكسٜسات  :زَ + 124 +123 : 4باْ ٞاالضتٓباط  :ز. 136 +135 : 4
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إٕ يًـشهِ ايػسعَ ٞـكاَٝـٔ َ :ـكاّ إْـػا ٤ايـشهِ ايهًٚ ٞدـعً٘
عًَٛ ٢قٛع٘ ايهًَٚ ، ٞكاّ ايـشهِ ايـُذع ٍٛايؿعً ٖٛٚ ٞايجابت
ايـُتشكل بٛدٛد َٛقٛع٘ خازداّ بػسا٥ط٘ ٚقٛٝد. ٙ
ٚإٕ ايـشهِ ايـُطتؿشب إٕ أزٜد َٓ٘ :
أ -إضتؿشاب ايـذعٌ بـُعٓ ٢إضتؿشاب دعٌ ايـشسَ ١ايتكدٜس١ٜ
يف َجاٍ ايعٓب ٚاْػا ٤ايـشهِ عً ٢ايـُٛقٛع ايهً ٞنإٔ ٜكاٍ َجالّ :
(نإ ايعؿري ايعٓيب بـشٝح ي ٛإْكِ اي ٘ٝايػًٝإ خازداّ ؾاز سساَاّ،
ٚبعد دؿاؾ٘ ٚؾريٚزت٘ شبٝباّ ُٜػوٓ يف بكا ٘٥عًَ ٢ا نإ عًَٔ ٘ٝ
ايـشهِ) ؾٝطتؿشب بكاؤ ٙعًَ ٢ا نإ .
ٖٚرا َسؾٛض ٜـُهٓٓا َٓع٘ ٚزدٓ ٙبايكطع ببكا ٤ايـذعٌ ٚعدّ
ْطد٘ ؾال ٜٛدد غو يف بكا ٤ايـشسَ ١ايتكدٜسْ ١ٜعريسسَ ١ايعؿري
ايعٓيب عً ٢تكدٜس غًٝاَْ٘ٚ،ع إْتؿا ٤ايػو يف بكا ٤ايـشسَ ١ايتكدٜس ١ٜال
ٜـذس ٟاإلضتؿشابَٚ ،ع ايكطع ببكا ٤ايـذعٌ ٚعدّ ايٓطذ ال ْـشتاز
اىل إثبات٘ بإدسا ٤اإلضتؿشاب .
ب ٚ -إٕ أزٜد َٔ ايـشهِ ايـُطتؿشب  :اضتؿشاب ايـُذعٍٛ
ايؿعً ٞنايـشسَ ١ايتٓذٝص ١ٜايـُرتتب ١عًَٛ ٢قٛعٗا  :عؿري ايعٓب
بػسط غًٝاْ٘  -اذا ٚدد غسط٘  -ؾريدٓ : ٙعدّ ايٝكني بايـشدٚخ ايرٟ
ٖ ٛقٛاّ دسٜإ االضتؿشاب ،ؾإ ايـشهِ ايـُذع ٍٛايؿعً ٞال ٜتشكل
إال بتشكل تـُاّ قٛٝد َٛقٛع ايـشهِ ٚؾعًٚ ١ٝدٛدٖا خازداّ ؾٝؿري
ؿسِ ايـشسََ ١تٓذٓص ٠سدٚثاّ ٚ -ي ٛآْا َا  -إذ مل
ايـشهِ ؾعًٝآّٖٚ ،ا مل تَ ٔ
ٜـتشـكل غًٝإ ايعؿري ايعٓـيب -يف ايـُجاٍ -ست ٢تـتِ أدصا ٤ايـُٛقٛع
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ٜٚؿري ايـشهِ ؾعًٝاّ ٜٚـُهٔ إٔ ٜطتؿشب اىل شَإ ايػو .
اذٕ ال ٚد٘ إلضتؿشاب ايـذعٌ ٚال إلضتؿشاب ايـُذع،ٍٛ
ٚال ٜٛدد أَسْ غسع ٞغري ٖر ٜٔستٜ ٢ؿض إدسا ٤إضتؿشاب٘ .
ٚإضتدالٍ ايـُشكل ايـدساضاْ( ٞقد )ٙعً ٢دسٜإ إضتؿشاب
األَس ايـُعًل بـُا َـشؿً٘ (:إٕ ي٘ ْـشٛاّ َٔ ايٛدٛدٚ ،يرا نإ َٛزداّ
يًدطاب ايػسع ٞبايتشس ِٜأ ٚاإلٜـذاب)  -غري َـذدٕ  ،بٌ َٖ ٛسدٚد
بإٔ َٛزد ايـدطاب ايػسع( ٖٛ ٞايٛدٛد االْػا ٞ٥ايـذاعٌ يًشهِ)
قبٌ تـشكل ؾعًٝت٘ ٖٚ ،را َـُا ال غو يف بكا ٘٥ستٜ ٢طتؿشب .
()8

ايٛد٘ ايجاْٚ :ٞقد تَُطٓو ب٘ مجعْ َِٓٗ غٝدٓا األْؿازٟ

تؿشٝشاّ يـذسٜإ االضتؿشاب ايتعًٝكٚ ،ٞإضتدٍ عً ٘ٝباضتؿشاب
ايطبب ، ١ٝبتكسٜب :إٕ ايػًٝإ  -يف ايـُجاٍ -قد دعً٘ ايػازع ضبباّ
يرتتٓب ايـشسَ ١عً ٢ايعؿري ايعٓيبٚ ،ايطبب ١ٝسهِ ٚقع ٞتٓذٝصٟ
ؾعً ، ٞألْٗا َتشكك ١يف ايٛاقع ْٚؿظ االَسٚ ،يٝطت ايطبب ١ٝسهُاّ
َعًكاّ ،ؾاذا غو يف بكا ٤ايطببَ ٖٞٚ ١ٝعً ١َٛايـشدٚخ َػهٛن ١ايبكا٤
بعد شٚاٍ ٚؾـ ايعٓبٚ ١ٝتبدٓهلا بايصبـٝبـ ١ٝأَهٔ إضتؿشابٗا ٚترتتٓب
عً : ٘ٝسسََ ١ا ٤ايصبٝب عً ٢تكدٜس غًٝاْ٘ ٚ .ايطبب ١ٝسهِ ؾعً ٞيٝظ
َعًكاّ عً ٢غْ ٤ٞعري تـشكل ايػًٝإ يف ايـدازز -ستٜ ٢كاٍ:
إضتؿشاب ايطبب َٔ ١ٝاالضتؿشاب ايتعًٝك ،ٞبٌ ايطبب ١ٝسهِ
ٚقعَ ٞطتؿادْ َٔ سهِ ايػازعٚ ،دي ً٘ٝخرب( )9ؾشٝض ٜٓطل :طاذا
( )8ؾسا٥د االؾ - ٍٛطبع َهتبَ ١ؿطؿ. 380 : ٟٛ
( )9ايٛضا : ٌ٥ز  : 17ب َٔ 3ابٛاب االغسب ١ايـُشسَ : ١ح. 3
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ْؼٓ ايعؿري أ ٚغال سسّص ٜٚدٍ عً ٢قك( :١ٝايعؿري ايعٓيب اذا غال
سسّ)  َٔٚايـُعًَٓ ّٛطكٝاّ إٔ ؾدم ايكك ١ٝايػسط ١ٝال ٜتٛقـ عً٢
ؾدم طسؾٗٝا أ ٚتـشـككُٗا  ،نُا إٔ ايعٓب برات٘ يٝظ َعسٚض
ايـشسَ ١ستٜ ٢كاٍ :شايت ايعٓبٚ ١ٝسًت ايصبٝب ، ١ٝبٌ َعسٚض ايـشسَ١
ٖ( ٛعؿري ايعٓب اذا غال)ٚ ،بعد طس ٓٚايـذؿاف عً ٢ايعٓب
ٚؾريٚزت٘ شبٝباّْ -ػوٓ يف بكا ٤ايـشسَ ١ؾٓطتؿشب ضبب ١ٝايػًٝإ
يرتتٓب ايـشسَ ١عً ٢ايعؿري ايعٓيب ٖ .را غا ١ٜتٛقٝض ايدي. ٌٝ
ٜٚسدٓ : ٙأٚالّ :إٕ ايطبب ١ٝيٝطت َـذعٛالّ غسعٝاّ ٚأثساّ إعتبازٜاّ عٓد
غٝدٓا األْؿاز)10(ٟستٜ ٢ـُهٓ٘ إضتؿشابٗا غسعاّ ،ؾاْ٘ أْهس َـذعٛيٝتٗا
سني قاٍ(:ال َعٓ ٢يه ٕٛايطببَ ١ٝـذعٛي ...١ستٜ ٢تهًِ اْ٘ بـذعٌ
َطتكٌ أ ٚال) ٚاذا مل تهٔ ايطببَ ١ٝـذعٛي ١نٝـ َٜطتدٍ باضتؿشابٗا؟
ٚايـشاٍ اْ٘ ال ٜـذس ٟاالضتؿشاب َٔ د ٕٚتستٓب أثس ٕ غسع ٞعً. ٘ٝ
ٚثاْٝاَّ :ع غضٓ ايطسف عُا تكدّْ -ك : ٍٛإٕ ايطبب ١ٝايٛقع: ١ٝ
أ -ي ٛبٓٓٝا عً ٢نْٗٛا َٓتصع َٔ ١ايـشهِ ايتهًٝؿٚ ٞعدّ نْٗٛا
َـذعٛي ١يًػازع األقدع -ال إضتكالالّ ٚال تبعاّ -ؾاألَس االْتصاع ٞتابع
يـُٓػأ إْتصاع٘ ٖٓ ٖٛٚ ،ا ايتهًٝـ ألْ٘ ٜٓتصع َٓ٘ ايطببٚ ، ١ٝايتهًٝـ
ايـُعًل ال ٜـذس ٟإضتؿشاب٘ ؾهٝـ بايـُٓتصع َٓ٘ ؟ ٜ .كاف اي: ٘ٝ
إٕ ايتهًٝـ مل ٜتشكل ؾعالّ ٚمل ٜـشدخ ٜكٓٝاّ ست ٢تٓتصع َٓ٘
ايطبب ١ٝيُٝهٔ إضتؿشابٗا عٓد ايػو يف بكاٖ٤ا بعد ايٝكني بـشدٚثٗا .
( )10ؾسا٥د االؾ - ٍٛطبع َهتبَ ١ؿطؿ. 351 : ٟٛ
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ب -ي ٛبٓٓٝا عً ٢ن ٕٛايطببَ ١ٝـذعٛي ١يًػازع -إَا إضـتـكالالّ ٚإَا
بٓش ٛايتبع ٚاالْدَاز  -ؾٗٚ ٞدٛد إعتبازٚ ٟال تصٜد عً ٢ايـشهِ
ايػسعٚ ٞقد تب ٔٓٝتعرز إضتؿشاب ايـشهِ ايـُعًل ؾكالّ عٔ ايطبب.
ٚثايجاّ :إْ٘ ي ٛأزٜد َٔ إضتؿشاب ايطبب :١ٝإثبات ايتشس ِٜايؿعً-ٞ
إَتٓع دسٜاْ٘  ،إلغرتاط دسٜإ اإلضتؿشاب برتتٓب أثسٍ غسع ٞعً٢
دسٜاْ٘ٚ ،ايتشس ِٜيٝظ أثساّ غسعٝاّ يًطبب ١ٝنٜ ٞرتتب عً ٢إضتؿشابٗا،
بٌ ايتشس ِٜأثسْ غسع ٞيـ (ايطبب) اير ٟزتٓب ايػازع عً ٘ٝايتشسِٜ
طايعؿري اذا غال سسّص (ٚايطبب) غري (ايطبب )١ٝايـُطتؿشب. ١
ٚايـشاؾٌ اْ٘ ال َـذاٍ يـذسٜإ (إضتؿشاب ايـشهِ ايـُعًل)
يكؿٛز ايـُكتكٚ ٞعدّ تـُاََ ١ٝكَٓٛات دسٜاْ٘ .
يهٔ ي ٛضًُٓا دسٜإ (إضتؿشاب ايـشهِ ايـُعًل) ٚغككٓا
ايطسف عٔ قؿٛز َكتك ٞدسٜاْٜ٘ -ـُهٓٓا إٔ ْدعٚ ٞدٛد ايـُاْع عٔ
دسٜاْ٘ٚ ،ذيو بًشاظ إبتال ٘٥بايـُعازض  :إضتؿشاب ايـشهِ ايـُٓذص
ؾٝعازض إضتؿشاب ايـشهِ ايـُعًل ٜٚطكطإ بايـُعازق. ١
ٚيف ايـُجاٍ ايـُػٗٛز  :نُا ٜـذس ٟإضتؿشاب سسَ ١ايعؿري
ايعٓيب ايـُعًك ١عً ٢غًٝاْ٘ نرا ٜـذس ٟاضتؿشاب ايـشً ١ٝايـُٓذٓص٠
ايؿعً ١ٝايجابت ١يًصبٝب ايـذاف قبٌ غًٝإ َا ، ٙ٤ؾٓطتؿشب ايـشً١ٝ
ايـُتٝكٓ ١قبٌ غًٝإ َا ٙ٤اىل َا بعد ايػًٝإ ٚ ،نالُٖا إضتؿشاب يف
َستب ١اإلضتؿشاب اآلخس ،ال ضبب ١ٝبُٗٓٝا ٚال َطبٓبٚ ١ٝال زدشإ يف
أسدُٖا ؾٝتعازقإ ٜٚتطاقطإ ٜٚسدع اىل أؾاي ١ايـشٌٓ أ ٚايربا. ٠٤
ٚقد أٚزد عً ٢ايـُعازق ١دٛابإ يدؾع إغهاٍ ايـُعازق: ١
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ايـذٛاب األَ :ٍٚا أؾاد ٙمجعْ َٔ االعاظِ (قدِٖ) َِٓٗ
ايػٝدإ ايـذًٝالٕ األْؿازٚ ٟايٓاٝ٥ين(َٚ ،)11ـشؿًٓ٘ ٚاقشاّ :
إٕ إضتؿشاب ايـشسَ ١ايـُعًك ١سانِْ عً ٢إضتؿشاب ايـشً١ٝ
ايـُٓذٓصٚ ، ٠ذيو ألٕ اإلضتؿشاب ايتعًٝكًٜ ٞػ ٞايػو ٚإستُاٍ
بكا ٤ايـشهِ ايتٓذٝصٚ . ٟيف ايـُجاٍ :إٕ ايػو يف ايـشً ١ٝايـُٓذٓص٠
عكٝب ايػًٝإ َط ٓببْ عٔ ايػو يف ايـشسَ ١ايـُذعٛي ١عً ٢ايعٓب
ٚايـُعًك ١عً ٢ايػًٝإ ٌٖ ٖ ٞسسَٚ ١ضٝع ١أّ قٝك ١؟ سٝح ال ُٜعًِ
إٔ سسَ ١ايعؿري ايعٓيب ٌٖ تـدتـ بـُا ٤ايعٓب اذا غال ؾته ٕٛيًعٓب١ٝ
ٚايـُا ١ٝ٥دخاي ١يف ايـشسَ ١؟ أّ إٔ ايـشسََ ١طًك ١ال ته ٕٛيٛؾـ
ايعٓبٚ ١ٝايـُا ١ٝ٥دخاي ١يف ايـشسَ ١ؾتعِٓ َا ٤ايصبٝب اذا غال ؟ .
ٚاذا سهِ ايػازع -بـُكتك ٢االضتؿشاب ايتعًٝك -ٞبإٔ ايـشهِ
ايتشسٜـَُ ٞطًلْ ٜعِٓ ساي ١ايصبـٝـبٖٚ ، ١ٝرا ٜعين إٔ ال دخاي ١يًعٓبـ ١ٝيف
تستٓب ايـشسَٚ ،١عٓد٥ر  :ال ٜبك ٢غو يف شٚاٍ ايـشً ١ٝايجابت ١يـُا٤
ايصبٝب قبٌ ايػًٝإ ،أٜ ٟه ٕٛإضتؿشاب ايـشسَ ١ايـُعًك ١ضبباّ يصٚاٍ
ايػو يف بكا ٤ايـشًٚ ١ٝتبدٓي٘ بايـشسَ ١تعبٓداّ باضتؿشابٗا ،ؾًرا ٜـشهِ
بإضتؿشاب ايتشس ِٜايـُعًل ٜٚتكدّ عً ٢إضتؿشاب ايـشٌٓ ايـُٓذٓص .
ٜٚسد عً: ٘ٝ
أٚالّ  :اْ٘ ال ضببٚ ١ٝال َطبـبٓٝـ ١بني ايـشسَ ١ايـُعًـكٚ ١بني ايـشًٓـٝـ١
ايـُٓذٓصٚ ٠يرا ال سه ١َٛيف ايبني ،بٌ ُٖا سهُإ َتكادإ َػهٛنإ
( )11ؾسا٥د االؾ - ٍٛطبع َهتبَ ١ؿطؿ + 380 : ٟٛؾٛا٥د االؾ :ٍٛز. 475 + 474 : 4
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َتطبٓبإ عٔ ايعًِ اإلمجاي ٞبجبٛت أسدُٖا :ايـشٌٓ أ ٚايـشسَٚ ،١يهٌ
َُٓٗا ساي ١ضابك ،١ؾٝذس ٟإضتؿشاب ايـشهُني يف زتبٚ ٕ١اسد ٠ال
أٚي ١ٜٛألسدُٖا ٚال تكدّ ي٘ عً ٢اآلخس التـشاد ايستبٚ ١إْتؿا ٤ايطبب. ١ٝ
ٚثاْٝاّ :إٕ ن ٕٛايػو يف بكا ٤ايـشًٓ ١ٝايـُٓذٓصَ ٠طبٓباّ عٔ ايػو يف
ضع ١ايـشسَ ١ايـُذعٛي ١أ ٚقٝكٗا ٚإختؿاؾٗا بـُا ٤ايعٓب ٚعؿريٙ
ال ٜطتدع ٞسه ١َٛإضتؿشاب ايـشسَ ١ايـُعًكٚ ،١ذيو ألٕ
()12

ايؿػس ٣غري تاَ : ١ؾإ ظاٖس ايٓـٓطايعؿري اذا غال سسّص

قد

زتٓب ايـشسَ ١عً ٢ايعؿري ايعٓيب د ٕٚذات ايعٓبَ -ـُا ٜهػـ عٔ
دخاي ١ايـُاٚ ١ٝ٥ايعٓب ١ٝيف ايـشسَٚ ،١ألٕ ايهرب ٣غري تاَ ١أٜكاّ :ؾإ
ايػو يف ايـشًٓـ ١ٓٝايـُعًكٜ ١ـُهٔ دعًٗا َطبٓـب ١يف اآلٕ ايالسل عٔ
ايػو يف ضع ١ايـشٌٓ ايـُٓذٓص ايـُذعٚ ٍٛعُ َ٘ٛيـُا بعد ايػو أٚ
قٝك٘ ٚإختؿاؾ٘ بايـشاٍ ايطابك ١ايـُتٝكٔ ؾٗٝا ايـشٌٓ .
ٚاذا سهِ ايػازع  -بـُكتك ٢اإلضتؿشاب ايتٓذٝص - ٟببكا٤
ايـشٌٓ ٚإْتؿا ٤ايـشسَ ١نإ (اإلضتؿشاب ايتٓذٝصَ )ٟكدَٓاّ عً٢
(اإلضتؿشاب ايتعًٝكٖٚ ، )ٞرا َجٌ االضتدالٍ ايـُاق ٞايـُاْع
َٔ تـُاّ ايـُعازقٚ ١ب٘ ٜبطٌ ايـُٓع ٜٚتأند عدّ ايـشهٚ ١َٛإْتؿا٤
أٚي ١ٜٛأسد اإلضتؿشابني ٚزدشاْ٘ عً ٢اآلخس .
ٚثايجاَّ :ع تطً ِٝايطببْ -١ٝك :ٍٛيٝظ نٌ أؾٌ ضبيب ٜهٕٛ
سانُاّ عً ٢نٌ أؾٌ َطبٓـيب ،بٌ تـشتاز ايـشه ١َٛاىل إسساش نٕٛ
ايرتتٓب بُٗٓٝا غسعٝاّ  -ال عكًٝاّ  -أ ٟالبد َٔ إسساش ن ٕٛايـشهِ يف
( )12ايٛضا : ٌ٥ز : 17ب َٔ 3ابٛاب االغسب ١ايـُشسَ : ١ح. 3
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ايػو ايـُطبٓـيب أثساّ غسعٝاّ إلضتؿشاب ايطبب  ،نُا ي ٛغطًٓا ثٛباّ
َتٓذطاّ بـُاَ ٤ػهٛى ايطٗازٚ ٠أدسٜٓا أؾٌ ايطٗاز ٠أ ٚإضتؿشابٗا ثِ
ْستٓب أثس ٙايػسع ٖٛٚ ٞطٗاز ٠ايجٛب ايـُػط ٍٛب٘ ٜٚ ،هٕٛ
إضتؿشاب طٗاز ٠ايـُا ٤سانُاّ عً ٢إضتؿشاب تٓذٓظ ايجٛب .
يهٔ يف ايـُجاٍ ايـُبشٛخ :سٌٓ َا ٤ايصبٝب ايجابت ٜكٓٝاّ يف ايطابل
يٝظ إزتؿاع٘ بعد ايػًٝإ أثساّ غسعٝاّ َرتتباّ عً ٢ثبٛت ايـشسَ ١ايـُعًك١
بٌ ٖ ٛالشّ عكً ٞسٝح ٜدزى ايعكٌ إزتؿاع سٌٓ َا ٤ايصبٝب بعد
دسٜإ إضتؿشاب ايـشسَ ١ايـُعًك ١عً ٢ايػًٝإَٚ ،ع عدّ نٕٛ
ايالشّ غسعٝاّ ال َـذاٍ يدع ٣ٛايـشه ، ١َٛبٌ ٜبك ٢ايتعازض قاُ٥اّ
َٚاْعاّ عٔ إدسا ٤إضتؿشاب ايـشهِ ايـُعًل  َٔٚاالعتُاد عً. ٘ٝ
ْعِ قد ٜكاٍٖٚ -را َكاٍ بعض أدً ١عؿسْا( :)13إٕ (إضتؿشاب
ايـشسَ ١ايـُعًكٚ )١إٕ مل ٜتكدّٓ عً ٢إضتؿشاب ايـشً ١ٝايـُٓذص ٠يعدّ
ايرتتٓب ايػسع ، ٞإال أْ٘ َكدّٓ عً ٘ٝبٓؿظ َالى تكدّٓ األؾٌ ايطبيب
عً ٢األؾٌ ايـُطبٓـيب ٖٛٚ -ن ٕٛايعٌُ باألؾٌ ايطبيب غري َطتًصّ
يـُشرٚز ٖٚ .را ايـُالى ٜأتٖٓ ٞا بًشاظ إٔ (إضتؿشاب ايـشسَ١
ايـُعًك )١ايـذاز ٟقبٌ ايػًٝإ ًٜ -صَ٘ تستٓب ايـشسَ ١عٓد ايػًٝإ،
ؾٝتهؿٌ إضتؿشابٗا بٝإ سهِ ايػو يف ايـشسَ ١ايـُعًكٚ ١سهِ ايػو
يف ايـشً ١ٝايؿعً ١ٝبعد ايػًٝإ  ،ؾٗ ٛإضتؿشابْ ْاظسْ اىل إضتؿشاب
ايـشً ١ٝايـذاز ٟبعد ايػًٝإ ٜٚه ٕٛسانُاّ عً. ٘ٝ
بُٓٝا (إضتؿشاب ايـشً ١ٝايـُٓذٓص )٠ال ٜٓعس اىل ايػو يف ايـشسَ١
( )13زادع َٓ :تك ٢االؾ : ٍٛز. 209 + 208 : 6
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ايـُعًكٚ ١ال ٜتهؿٌ بٝإ سهُٗا  ،ؾٝه ٕٛاألخر ب٘ َطتًصَاّ يطسح
إضتؿشاب ايـشسَ ١ايـُعًك ١بال ٚد٘ َؿشٓض يألخر ب٘ بايـدؿٛف،
بـدالف األخر بـ(إضتؿشاب ايـشسَ ١ايـُعًك )١ال ٜهَ ٕٛع٘ زؾع ايٝد
عٔ َكتك ٢إضتؿشاب ايـشًٓ ١ٝبال ٚد٘ ،بٌ ي٘ ٚد٘  ٖٛٚتؿدٟ
إضتؿشاب ايـشسَ ١ايـُعًك ١يبٝإ سهِ ايػو يف ايـشً ١ٝايـُٓذٓص. ٠
ٚؾُٝا أؾاد (قد )ٙيف َكاي٘  -إغهاٍ ٚاقض َٔ دٗتني :
أٚالّ  :إْ٘ نُا ٜـذس( ٟإضتؿشاب ايـشسَ ١ايـُعًكٜٚ )١تهؿٌ
بٝإ سهِ ايػو يف ايـشٌٓ ٚايـشسَ ١بعد ايػًٝإ  -نريو ٜـذسٟ
(إضتؿشاب ايـشً ١ٝايؿعً )١ٝايجابت ١يـُا ٤ايصبٝب قبٌ ايػًٝإ ْٚـذسٓٙ
بايتعبٓد اإلضتؿشاب ٞاىل َا بعد ايػًٝإٜٚ -الشّ ٖرا تستٓب ايـشًٓ١ٝ
عٓد ايػًٝإ  ،ؾٗ ٛإضتؿشاب ٜتهؿٌ بٝإ سهِ ايػو يف ايـشٌٓ
ٚايـشسَ ١بعد ايػًٝإ .

ٚس٦ٓٝر ٜ :ه ٕٛاألخر بهٌ ٚاسد َٔ

االضتؿشابني َطتًصَاّ يطسح اإلضتؿشاب اآلخس بؿعٌ تهؿٌٓ نٌ
ٚاسد َُٓٗا ْؿ ٞاآلخس ٚتهرٜب٘ ،ؾٝه ٕٛزؾع ايٝد عٔ ٖرا
اإلضتؿشاب بايـدؿٛف ا ٚعٔ ذاى اإلضتؿشاب بػري ٚدٕ٘ َؿشٓض
يرتدٝض أسدُٖا ٚاألخر ب٘ ٚتسى األخر باإلضتؿشاب اآلخس .
ٚثاْٝاّ :إْ٘ (قد )ٙقد إعرتف( )14به ٕٛايـُالشَ ١عكًَٚ ،١ٝع إعرتاؾ٘
به( ٕٛتستٓب ايـشسَ ١عٓد ايػًٝإ) الشَاّ عكًٝاّ الضتؿشاب ايـشسَ١
ايتعًٝك ١ٝقبٌ ايػًٝإ -أ ٟؾا٥د ٕ٠يف تهؿًٓ٘ يبٝإ سهِ ايػو يف ايـشً١ٝ
بعد ايػًٝإ  ٖٛٚالشّ عكً ٞ؟ أ ٚأَ ٟؿشٓض يٓؿ ٞايـشً ١ٝايـُتٝكٓ ١قبٌ
(َٓ )14تك ٢االؾ : ٍٛز. 209 + 208 : 6
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ايػًٝإ ايـُشتًُ ١بعد ايػًٝإ باضتؿشاب ايـشسَ ١ايـُعًك ١؟.
ٚايـشاؾٌ إ ايـُعازق ١بني االضتؿشابني ايـُعًل ٚايـُٓذٓص تاَ١
َٚاْع ١عٔ دسٜإ االضتؿشاب ايـُعًل بايـدؿٛف .
()15

ايـذٛاب ايجاَْ : ٞا طسس٘ ايـُشكل ايـدساضاْٞ

ٚإزتكاٙ

أضتاذْا ايـُشكل (قدُٖا)ٚقد إختًـ بٝاْ٘ يف تكسٜس )16(ٟبـشج٘ ايػسٜـ
ٜٚـُهٓٓا تكسٜب٘ ببٝإٍ َكازب :
إٕ (اإلضتؿشاب ايتعًٝك )ٞعً ٢تكدٜس دسٜاْ٘  -ال ٜعازض
(اإلضتؿشاب ايتٓذٝص )ٟؾإ ايـشً ١ٝايجابت ١يـُا ٤ايصبٝب قبٌ غًٝاْ٘
سً ١ٝخاؾ ١بـُا قبٌ ايػًٝإ  -أَ ٖٞ ٟػٝا ٠بايػًٝإ ٚتٓتؿ ٞبـشؿٛي٘-
 -ٖٞٚايـشً ١ٝايـداؾ -١ال تٓايف ثبٛت ايـشسَ ١ايـُعًك ١عً ٢ايػًٝإ
ٚايجابت ١باالضتؿشاب ايتعًٝكٚ . ٞاَا ايـشً ١ٝايجابت ١يعؿري ايعٓب ؾٗٞ
سًَ ١ٝػٓٝا ٠بايػًٝإ ٚيٝطت سًَ ١ٝطًك ، ١بٌ ٖ ٞسًَ ١ٝعًٓك ١عً٢
سؿ ٍٛايػًٝإ  -أٜ ٟه ٕٛايػًٝإ غسطاّ يًشسَ ١نُا ٜه ٕٛغاّ١ٜ
يًشً ، -١ٝؾايعؿري ايعٓيب َٛزدْ يـشهُني ال تٓايف بُٗٓٝاُٖٚ ،ا :ايـشً١ٝ
ايـُٓذٓص ٠ايـُػٓٝا ٠بايػًٝإ ٚايـشسَ ١ايـُعًٓك ١عً ٢سؿ ٍٛايػًٝإ ٖ .را
نً٘ قبٌ ايـذؿاف ٚعسٚض ايـشاي ١ايصبـٝبـ. ١ٝ
َٚع تبدٍٓ ايعٓب اىل ايصبٝب ٚسؿ ٍٛايػو يف ايـشسَٚ ١ايـشً١ٝ
إلستُاٍ دخايٚ ١ؾـ ايعٓبٜ ١ٝـُهٔ إضتؿشاب ايـشً ١ٝايـُػٝا ٠نُا
ٜـُهٔ إضتؿشاب ايـشسَ ١ايـُعًكٚ ، ١ال تٓايف ٚال تعازض بني ٖرٜٔ
( )15نؿا ١ٜاالؾَ ٍٛع ساغ ١ٝايـُػهٝين  :ز. 322 : 2
(َ )16باْ ٞاالضتٓباط  :زَ + 139 : 4ؿباح االؾ : ٍٛز. 142 : 3
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االضتؿشابني يعدّ ايتٓايف بني ايـشهُني ايـُطتؿشبني  ،إذ ْـشسش
بـ (االضتؿشاب ايتعًٝك : )ٞن ٕٛسً ١ٝايصبٝب َػٓٝا ٠بايػًٝإ يهْٗٛا
َػٓٝا ٠ب٘ ساٍ ايعٓبٜ ١ٝكٓٝاّ َٚػهٛناّ يف بكاٖ٤ا ساٍ تبدٍٓ ايعٓب اىل
ايصبٝبْٚ ، ١ٝـشسش بـ (االضتؿشاب ايتٓذٝص )ٟإْتؿا ٤ايـشً ١ٝعٓد تـشكل
ايػًٝإ يـشؿ ٍٛايػا - ١ٜايػًٝإٚ -ال َٓاؾا ٠بني ثبٛت ايـشسَ ١بعد
ايػًٝإ ٚبني ثبٛت ايـشً ١ٝقبٌ ايػًٝإ ألْ٘ ال ٜـذتُع ايـشهُإ يف
شَإ ٕٚاسد ستٜ ٢تعازقا ٜٚتداؾعا .
ٜٚـُهٓٓا ايك ٍٛدؾعاّ يًذٛاب ٚتسنٝصاّ يًُعازق : ١اْ٘ ال دي ٌٝعً٢
إختؿاف سٌ َا ٤ايصبٝب بـُا قبٌ ايػًٝإَٚ ،ع ايتٓصٍ عٔ ٖرا ْك:ٍٛ
ايـُساد َٔ اضتؿشاب ايـشً ٖٛ ١ٝاضتؿشاب سً ١ٝايصبٝب ايجابت١
ي٘ بعد ايـذؿاف قبٌ ايػًٝإ ؾٓطتؿشبٗا يـُا بعد ايػًٝإ سٝح ُٜػوٓ يف
سسََ( ١ا ٤ايصبٝب) ايـذاف بعد تٓكٝع٘ يف ايـُاٚ ٤غًَِٜٚ ،ٕ٘ٔٝـشتٌُ سًٓٝت٘
بايٛددإ نُا تـشتٌُ سسَت٘ ،ؾتُطتؿشب ايـشً ١ٝايؿعً ١ٝايجابتٜ ١كٓٝاّ
قبٌ ايػًٝإ نُا تُطتؿشب ايـشسَ ١ايـُعًك ١عً ٢تكدٜس غً ٞعؿري
ايعٓب ٜٚتعازقإ ٚال أزدش ١ٝألسدُٖا عً ٢اآلخس ستٜ ٢تكدّ عً. ٘ٝ
ٚايـشاؾٌ تـشكل ايـُعازق ١بني (االضتؿشاب ايتٓذٝصٚ )ٟبني
(االضتؿشاب ايتعًٝك )ٞؾتؿري َاْعاّ عٔ دسٜإ االضتؿشاب ايتعًٝكٞ
َكاؾ ّا اىل قؿٛز َكتك ٞدسٜاْ٘ يف ْؿط٘ .
ٖرا تـُاّ َا أزدْا بٝاْ٘ بًشاظ إدسا ٤إضتؿشاب ايـشهِ ايـُعًل،
ٜٚبك ٢بٝإ أَسٜ ٜٔـشطٔ بٓا ايـدتِ بُٗا :
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األَس األٖٓ : ٍٚا ضؤاٍ ْـشبٓ االداب ١عً ٖٛٚ ،٘ٝايطؤاٍ عٔ
دسٜإ (االضتؿشاب ايتعًٝك )ٞيف َٛقٛعات َٚتعًكات األسهاّ
ايػسع ،١ٝؾٌٗ ٜـذس -ٟي ٛؾسض تطً ِٝدسٜاْ٘ يف ذٚات األسهاّ -؟.
ْٚكسب ي٘ َجايني  :االَ : ٍٚا ي ٛؾً ٢أسدْ يف ثٛب قطٔ ٖرا
ايٜ ٖٛٚ ّٛٝـشتٌُ ٚقٛع غعس ٠قط ١عً َٔ ٖٞٚ ٘ٝأدصاَ ٤ا ال ٜؤنٌ
يـشُ٘ نُا ٜـشتٌُ نْٗٛا غعس ٠إْطإ ال ٜكسٓ ٚدٛدٖا بؿالت٘؟ ٌٖ
ٜـُهٔ ايك ٍٛؾُٝا اذا ؾً ٢يف ايجٛب ايـُصبٛز(:ي ٛتـشككت َٓ٘ ايؿال٠
باألَظ قبٌ سؿ ٍٛايػو يف ايجٛب ايـداف  -يتـشككت َٓ٘ ؾال ٠يف
ثٛبٕ يٝظ َع٘ دصَ ْ٤ـُا ال ٜؤنٌ يـشُ٘ٚ ،اآلٕ ٖ ٞنريو يٝظ يف
يباع ؾالت٘ َا ال ٜؤنٌ يـشُ٘) ٖٚرا ايـُجاٍ َبين عًَ ٢ا ٖ ٛظاٖس
أدي ١غسٚط ؾش ١ايؿال َٔ ٠إٔ َتعًل ايػسط ٖ ٛذات ايؿال: ٠
طايؿال ٠يف نٌ غ - َ٘ٓ ٤ٞأَ ٟـُا سسّ أنً٘ -ؾاضد٠ص(ٖٚ )17را ٜؿٝد
إغرتاط ؾش ١ايؿال ٠بعدّ نْٗٛا ساؾً ١ؾُٝا ال ٜؤنٌ يـشُ٘ .
ٚايجاَْ :ٞا اذا ٚقع إْاَ ْ٤تٓذظْ يف سٛض َا ٤نإ ايـُا ٤ؾ ٘ٝنساّ
باألَظ ٚغههٓا يف بكاَ ٤ا ٤ايـشٛض نساّ أ ٚشٚاي٘ عٓ٘ ٌٖ ٜـُهٔ
ايك( : ٍٛيٚ ٛقع االْا ٤يف ٖرا ايـشٛض أَظ يتشكل غطً٘ ٚطَـٗازت٘،
ٚاآلٕ نريو قد غُطٌ ٚطَـُٗس) .
َٚكتك( ٢االضتؿشاب ايتعًٝك )ٞيف ايـُجايني  :ؾش ١ؾالت٘ يف
ايجٛب ايـُػهٛى ساي٘ عً ٢تكدٜس إتٝاْٗا خازداّ أَظٚ ،طٗاز ٠االْا٤
عً ٢تكدٜس ٚقٛع٘ أَظ يف سٛض ايـُا ٤ايهسٓ .
( )17زادع  :ايٛضا : ٌ٥ز : 3ب َٔ 2ابٛاب يباع ايـُؿً. ٞ

إضتؿشاب ايـُٛقٛع ايـُعًل )359( ...............................................

 َٔٚايٛاقض  :عدّ دسٜإ االضتؿشاب ايتعًٝك ٞيف َٛقٛعات
االسهاّ ايػسعَٚ ١ٝتعًكاتٗا ٚٚ ،د٘ ذيو :
أٚالّ :إٕ االضتؿشاب ايتعًٝك ٞيف َٛقٛعات االسهاّ َٚتعًكاتٗا
ْعري إضتؿشاب عدّ َؿاسب ١ايؿال ٠يػري ايـُأن ٍٛيـشُ٘ عً ٢تكدٜس
إتٝاْٗا يف ايـدازز ْٚ ،عري إضتؿشاب تـشكل غطٌ االْاٚ ٤طٗازت٘
عً ٢تكدٜس ٚقٛع٘ يف ايـُا ٤ايهسٓ -ي ٛضًُٓا دسٜاْ٘  -ؾَٗ ٛعازض
باالضتؿشاب ايتٓذٝص ٟيف ايـُٛزد ْؿط٘  ٖٛٚيف ايـُجايني :إضتؿشاب
عدّ تـشكل ؾالَ ٠تؿؿ ١بعدّ َؿاسبتٗا ألدصاَ ٤ا ال ٜؤنٌ يـشُ٘
ٚإضتؿشاب عدّ سؿ ٍٛايػَطٌ ٚايطٗازٚ ،٠ذيو يًعًِ ايـُطبل
بعدّ تـشكل ايؿال َ٘ٓ ٠قبٌ إتٝاْٗا بايًباع ايـُػهٛى ؾٚ ٘ٝايـُشتٌُ
ٚدٛد غعس قط ١عًٚ ٘ٝيًعًِ ايـُطبل بعدّ غطٌ اإلْا ٤يف سٛض
ايـُا ٤ايهسٓ يف ايـُاقٚ ٞاآلٕ نُا نإ ٚ .عٓد تعازض اإلضتؿشابني
َٔ د ٕٚأزدش ١ٝأسدُٖا أ ٚسهَٛت٘ عً ٢اآلخسٜ -تداؾعإ ٜٚطكطإ.
ٚثاْٝاّ  :اْ٘ قد َك ٢إغرتاط ن ٕٛايـُطتؿشب بٓؿط٘ أثساّ غسعٝاّ
أٜ ٚه ٕٛي٘ أثسْ غسع ٞيٝؿض ايتعبٓد ببكا ٘٥إضتؿشاباّٚ ،يٝظ ٖٓا أثسْ
غسعٜ ٞهَ ٕٛؿشٓشاّ يـذسٜإ اإلضتؿشاب  ،ؾإ ايـشهِ ايػسعٞ
َتعًل بايطبٝع ١ايـداؾ ١بًشاظ ٚدٛدٖا ؾعالّ يف ايـدازز  ،إذ االثس
ايػسع ٞيف ايـُجايني ٜرتتٓب عً ٢غطٌ اإلْا ٤يف ايهسٓ اذا تـشكل ؾعالّ يف
ايـدازز ٜٚرتتٓب عً ٢ايؿال ٠اذا تـشككت ؾعالّ يف ايـدازز َتؿؿّ١
بعدّ ٚدٛد َا ال ٜؤنٌ يـشُ٘ يف يباع ايـُؿًٚ ،ٞايـُطتؿشب ٖٓا
(ي ٖٛٚ )..ٛأَ ْس ؾسق ٞتكدٜسَ ٟعًل يٝظ ي٘ ؾعًٚ ١ٝدٛد يف ايـدازز .
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ٚايـؿسد ايـُٛدٛد يف ايـدازز اذا أزٜد إضتؿشاب٘ ٚ -يف ايـُجايني:
سـؿ ٍٛغطٌ االْاٚ ٤طٗازت٘ ،عدّ ٚقٛع ايؿال ٠ؾُٝا ال ٜؤنٌ يـشُ٘-
ؾٗ -ٛي ٛنإ َؿداقاّ ؾشٝشاّ يًٛادبَ -طكطْ يًتهًٝـ االيـٗ،ٞ
ٚيٝظ أثساّ غسعٝاّ ستٜ ٢ؿضٓ إضتؿشاب٘ ٚ ،إْـُا االثس ايػسعَ ٞتعًل
بايطبٝع ١ايـداؾ - ١ال ايؿسد  -عً ٢تكدٜس ٚدٛدٖا ؾعالّ يف ايـدازز .
ٚإثبات ؾعً ١ٝايـذصا( : ٤يتشككت َٓ٘ ؾال ٠يف ثٛب يٝظ َع٘ دصْ٤
َـُا ال ٜؤنٌ يـشُ٘) أ( ٚيتشكل غطٌ اإلْاٚ ٤طٗازت٘) باضتؿشاب
بكا ٤ايكك ١ٝايتعًٝك ١ٝايػسط ١ٝايـُتٝكٓ( : ١ي ٛتـشككت َٓ٘ ؾال ٠باألَظ
قبٌ سؿ ٍٛايػو يف ايجٛب) (يٚ ٛقع االْا ٤يف سٛض ايـُا ٤أَظ)
ٚدٚاَٗا عًَ ٢ا ناْت عًَ ٘ٝطبكاّ ٖ -را إثباتْ يالشّ ايعكًٞ
يًـُطتؿشب  :بكا ٤ايكك ١ٝايػسط ١ٝعًَ ٢ا ناْت عًٚ ، ٘ٝاألؾٌ ال
ٜجبت غري يٛاشَ٘ ٚآثاز ٙايػسع. ١ٝ
ٖ َٔٚرا نً٘  :ال ٜطعٓا ايتطً ِٝبـذسٜإ اإلضتؿشاب ايتعًٝك ٞيف
َٛقٛعات االسهاّ َٚتعًكاتٗا عً ٢ؾسض تطً ِٝدسٜاْ٘ يف االسهاّ .
األَس ايجاْ : ٞايـُجاٍ ايـُػٗٛز يف نًُاتِٗ ٖٓا  ٖٛٚ -ايعؿري
ايصبٝيب أَ ٚا ٤ايصبٝب َ -جاٍ غري ؾشٝض ٚ ،ذيو ألٕ اإلضتؿشاب
ٜـذس ٟعٓد تبدٍ ساي َٔ ١ساالت ايـُٛقٛع َع بكا ٤ايـُٛقٛع برات٘
ٚؾدق٘ قطعٝآّٖٚ ،ا يف ٖرا ايـُجاٍ ال ٜتشكل (بكا ٤ايـُٛقٛع ٚٚسدت٘
يف ايككٝتني  :ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛنٚ )١يرا ال ٜـذس ٟاإلضتؿشاب ،
ال إٔ ٜكاٍ :
ٚتٛقٝض ٖرا َؿؿ ّ
إٕ ايٛازد يف األخباز :تـشس ِٜعؿـري ايعـٓب اذا غال قـبٌ ذٖاب
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ثًج٘ٝطايعؿري اذا غال سسّص(ٚ ،)18مل ٜسد تـشس( ِٜايعٓب ايـُػً )ٞنٞ
ٜكاٍ  :إٕ ايصبٝب عٓبْ دـٓ ٜٚبظ ٚ ٖٛٚدٛد عٓيب ٚإَتداد يًعٓب،١ٝ
ؾاذا غال عُٓ٘ ايدي ٌٝايٓاطل بتشس( ِٜايعٓب ايـُػًٚ )ٞال ٜكسٓ ؾ: ٘ٝ
تعدد االضِ  -ايعٓب  ،ايصبٝب  -ؾإ ايـشكٝكٚ ١اسد. ٠
يهٔ َٛقٛع ايـشهِ ايٛازد يف األخباز :عؿري ايعٓب ايـُػً،ٞ
 ٖٛٚايـُا ٤ايـُتٓدر َٔ ايعٓب ٚايـُعتؿس َٔ باطٓ٘ ٖ ،را ٖ( ٛايعؿري
ايعٓيب) ايرٚ ٟزدت األخباز بتشس ِٜغسب٘ بعد غًٝاْ٘ قبٌ ذٖاب ثًج،٘ٝ
(ٚايعؿري ايصبٝيب) َٖ ٛا ٤خازز عٔ سكٝك ١ايعٓب ٚايصبٝب  ،ألْ٘ َاْ٤
ُٜكاف اىل ايصبٝب ٚ ،اذا تٓكٓع ُٜػًُٜٚ ٢ؿؿُٜٓٚ ٢طَُٓ(٢ا ٤ايصبٝب) ٚال
ٜؿدم عً( :٘ٝايعؿري ايعٓيب)،بٌ ٖرا غري ذاى بايٓعس ايعكً ٞايدقٝل
ٚبايٓعس ايعسيف  ،ؾٓٝتؿ ٞايـُٛقٛع عٓد تبدٍٓ ايعٓب شبٝباَّٚ ،ع إْتؿا٤
ايـُٛقٛع ايـُٓؿٛف يف خرب تـشس ِٜغسب ايعؿري ايعٓيب ست ٢بٓعس
ايعسف ايعاّ ال َـذاٍ يالضتؿشاب ايتعًٝك ٞست ٢اذا ضًُٓا دسٜاْ٘ يف
األسهاّ ايـُعًك ،١يعدّ إتـشاد ايكك ١ٝايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛنَٛ ١قٛعاّ.
ثِ ْٓتكٌ يًتٓب ٘ٝايتاضع ْٚبشح :

إستصحاب عدو اليشخ :
ٚايبشح ٖٓا يف ايٓطذ ٚعدَ٘ تازٜ ٠كع بًشاظ أسهاّ غسٜعتٓا
ايـُكدض ١ايجابت ١يف ؾدز االضالّ ٚ ،تازٜ ٠كع بًشاظ أسهاّ ايػسا٥ع
ايطابك ١سٝح إدع ٞإٔ أدي ١االضتؿشاب نُا تعِٓ األسهاّ ايجابت ١يف
( )18ايٛضا : ٌ٥ز  : 17ب َٔ 3ابٛاب االغسب ١ايـُشسَ : ١ح. 3
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غسٜعتٓا يف ؾدز االضالّ اذا تٝكٓٓا ثبٛتٗا ٚغههٓا يف بكاٗ٥ا نريو تعِٓ
األسهاّ ايجابت ١يف ايػسا٥ع ايطابك ١نػسٜع ١ابساَٖٛٚ ِٝضٚ ٢عٝط٢
( )اذا تٝكٓٓا ثبٛتٗا ؾٗٝا ٚغههٓا يف بكاٗ٥ا ٚعدّ ْطدٗا يف غسٜعتٓا .
ٚايـُساد َٔ ايٓطذ ايـُشتٌُ يٝظ ٖ ٛزؾع ايـشهِ ايػسعٞ
ايجابت ؾاْ٘ َطتًصّ يًبدا ٤ايـُشاٍ عً ٢اهلل ضبشاْ٘ ،بٌ بـُعٓ ٢دؾع
ايـشهِ ٚبٝإ أَد ٙايهاغـ عٔ عدّ إضتُساز ٙيف دعٌ اهلل ضبشاْ٘
َٔ بد ٚاألَس ٚعٓد سؿ ٍٛايـذعٌ  ،ؾايػو يف ايٓطذ ٜعين ايػو يف
ضع ١ايـُذعٚ ،ٍٛإستُاٍ ايٓطذ ٜعين إستُاٍ قٝل أَد ايـشهِ
ايـُذعٚ ٍٛعدّ ٚضع ١شَاْ٘ ٚإستُاٍ إختؿاؾ٘ بصَإٍ َعٚ ٔٓٝعدّ
عُ َ٘ٛيألشَٓ ١ايالسك. ١
غوٓ يف ْطذ سهِ غسع َٔ ٞغسٜعتٓا أ َٔ ٚغسٜع١
ٚعً : ٘ٝاذا ُ
ضابكٚ ١مل ُٜتٝكٔ بكاؤٚ ٙمل ُٜتٝكٔ ْطدُ٘ -ؾايـُعسٚف ب ِٗٓٝدسٜإ
إضتؿشاب عدّ ايٓطذ عٓد ايػو يف بكا ٤ايـشهِ االضالَ ٞايـُتٝكٔ
ثبٛت٘ يف ؾدز االضالّ أ ٚيف بكا ٤ايـشهِ ايجابت يف ايػسا٥ع ايطابك١
ست ٢إدع ٢ايـُشدخ األَني( )19اإلضرتاباد( ٟقد )ٙن َٔ ْ٘ٛقسٚزات
ايدٚ ٜٔبدٜٝٗات٘ اييت ال تكبٌ ايـدالف أ ٚايٓكاؽ .
ٚايتشكٝل إ اضتؿشاب عدّ ايٓطذ بايٓطب ١اىل ايـشهِ ايجابت
يف غسٜع ١االضالّ ٚايـُشتٌُ ْطد٘ السكاّ يف عؿٛز َتأخس ٠نعؿس
ايػٝب ١ايرْ ٟعٝػ٘ ؾبًشاظ ن ْ٘ٛأؾالّ عًُٝاّٚ -إٕ نإ إسساشٜاّٜ -ـُهٔ
االضتػٓا ٤عٓ٘ ٚاالعتُاد عً ٢االطالم أ ٚايعُ ّٛاألشَاْ ٞايـُٛدٛد
( )19ايؿٛا٥د ايـُدْ. 249 : ١ٝ
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يف أدي ١أسهاّ ايػسٜع ١يف ايهتاب أ ٚايطٓ ١سٝح ٜطتؿاد َٔ إطالقُٗا:
إضتُساز ايـشهِ -أ ٟسهِ غسعَ ٞـجبـَتٕ ؾُٗٝا أ ٚيف أسدُٖا-
ٚإَتداد ٙيٓٗا ١ٜعايـِ ايدْٝا َ ،دعَٛاّ بايتطايـِ االزتهاش ٟبني ايؿكٗا٤
(زض) ٚبايـدرب ايؿشٝض ايـُكطٛع بـُكُْ٘ٛطسالٍ َـشُدسالٍ
()20

أبداّ اىل  ّٜٛايكٝاَٚ ، ١سساَ٘ سساّ أبداّ اىل  ّٜٛايكٝاَ١ص

ٖٚرا

ٜػهٌٓ يٓا أؾالّ غسعٝاّ ٖٓا يٛقٛح داليت٘ عً ٢دٚاّ ايتػسٜع ٚعدّ
إْكطاع٘ أْ ٚطد٘ٚ ،س٦ٓٝر ٜـشتاز ايٓطذ يف َٛزدٕ اىل دي ٌٝقاطع .
ٚبٗرا ايبٝإ ٚاالضتدالٍ ْطتػين عٔ ايتعسٓض إلضتؿشاب عدّ
ايٓطذٚ ،ذيو إلَهإ اإلضتػٓا ٤باألؾٌ ايًؿعٚ ٞايكطع ايـدازدٞ
عٔ االضتؿشاب (األؾٌ ايعًُ ٞاإلسساشٚ . )ٟس٦ٓٝر ال َٛدب
يتشكٝل ؾشت٘ َٔ ضكُ٘ َٚـُا ٜسد عً َٔ ٘ٝاالغهاٍ ٚايـذٛاب دؾاعاّ
أ ٚإيتصاَاّ ْ .عِ ٜبك ٢عٓدْا ايبشح عٔ إَهإ إدسا ٤إضتؿشاب عدّ
ايٓطذ بًشاظ األسهاّ ايجابت ١يف غساٜع االْبٝا ٤ايطابكني (ؾًٛات اهلل
عً ِٗٝأمجعني) ٜٓٚ ،بػ ٞايتٛد٘ بدٚاّ اىل تٓٓٛع أسهاّ ايػسا٥ع ايطابك١
ايـُعً ١َٛيٓا نػسٜع ١ابساَٖٛٚ ِٝضٚ ٢عٝط )(٢اىل أْٛاع ثالث: ١
أ -قطِ َٔ أسهاّ ايػساٜع ايطابك ١قد ٚزد ايٓـٓ ايٛاقض يف
ايهتاب ايعصٜص أ ٚيف ايطٓ ١ايـُطٗس ٠بٝإ ْطد٘ يف ْؿٛف غسٜعتٓا
ْعري تـشس ِٜبعض ايًشٚ ّٛايػش ّٛيف غسٜعَٛ ١ض )(٢قاٍ تعاىل:

ه طُحُومََُنَا إِالَّ
ط وَعَلَى الَّرِيًَ ٍَادُوا حَسَّمِيَا كُلَّ ذِي ُظفُسٍ وَ ِمًِ الِ َبقَسِ وَالِغَ َيهِ حَسَّ ِميَا عََليِ َِ ِ
ظهٍص االْعاّ ٚ ،146 :قاٍ تعاىل:
مَا حَنَلَتِ ظَُُوزٍُُنَا أَوِ الِحَوَايَا أَوِ مَا اخِتَلَطَ بِ َع ِ
( )20أؾ ٍٛايهايف  :ز : 1نتاب ؾكٌ ايعًِ  :باب ايبدع  ٚايسأٚ ٟايـُكاٜٝظ  :ح. 19
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طقُلِ الَ َأ ِجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَسَّمّا عَلَى طَا ِعهٍ َيطِعَنُُُ إِالَّ َأٌِ يَكُو ٌَ َميِتَةّ أَوِ دَمّا
حهَ خِيزِيسٕص االْعاّ  ،145:سٝح ٜطتؿاد َٔ ٖاتني اآلٜتني
مَ ِشفُوحّا أَوِ لَ ِ
 َٔٚبعض ايسٚاٜات ايٛازد ٠يف أطعُ( ١ايٛضا : )ٌ٥عدّ تـشسَ ِٜا
سسَٓ٘ اهلل عً ٢ايرٖ ٜٔادٚا .
بٚ -قطِ آخس َٔ أسهاّ ايػسا٥ع ايطابك ١قد دٍٓ ايٓـٓ ايٛاقض
يف ايهتاب ايـشه ِٝأ ٚيف ايطٓ ١ايػسٜؿ ١عً ٢بكاٗ٥ا أ ٚعً ٢تػسٜع

إٜـذاب٘ عًٓٝا نإٜـذاب ايؿ ّٛيف قٛي٘ تعاىل  :طيَا أَيََُّا الَّرِيًَ آ َميُوا كُ ِتبَ
الصيَاوُ كَنَا كُ ِتبَ عَلَى الَّرِيًَ مًِِ قَبِلِ ُكهِص ايبكس. 183 : ٠
ه ِّ
عََليِكُ ِ
دـ ٚ -قطِ آخس َٔ األسهاّ قد دٍٓ ايٓـٓ ايٛاقض يف نتابٕ أٚ
يف ض ٓ ٕ١أْ٘ دص َٔ ْ٤غسٜع ١ابساٖ ِٝأَٛ ٚض ٢أ ٚعٝط ٢أْ ٚـشَٔ ِٖٛ
أْبٝا ٤اهلل ضبشاْ٘ ٚمل ٜدٍٓ ايٓـٓ عًْ ٢طد٘ أٚ ٚدٛد ٙيف غسٜع١

ِالي ِفصِ
اليفِصَ ب َّ
االضالّ ٚ ،قد ٜـُجٌٓ ي٘ بكٛي٘ تعاىل  :ط َوكَتَ ِبيَا عََليِ َِهِ فِيََا أٌََّ َّ
وَالِ َع ِيًَ بِالِعَ ِيًِ وَاألَىفَ بِاألَىفِ وَالِأُ ُذٌَ بِالِأُ ُذٌِ وَالشًَِّّ بِالشًِِّّ وَالِجُسُوحَ قِصَاصْص

ايـُا٥دٚ ، 44 : ٠بكٛي٘ تعاىل  :ط ِمًِ َأجِلِ ذَلِكَ كَتَبِيَا عَلَى َبيِي إِسِسَائِيلَ أ ََّىُُ مًَِ
أل ِزضِ فَكَأَىَّنَا قَتَلَ اليَّاضَ جَنِيعّاص ايـُا٥د،32 :٠
قَتَلَ َىفِشّا بِ َغيِسِ َى ِفصٍ أَوِ فَشَادٍ فِي ا َ
ٚزبـُا تٛدد َع آٜات ايٓٛع ايجايح :قساَ ٔ٥ؿاسب ١أَ ٚـشتؿٓ ١بٗا أٚ
َٓؿؿً ١عٓٗا ٚازد ّ٠يف أخباز َعؿ ١َٝٛته ٕٛناغؿ ّ١عٔ بكا ٤تػسٜعٗا
أ ٚناغؿ ّ١عٔ ْطدٗاٚ ،ايتؿؿ ٌٝيف بـشٛخ ايؿك٘ االضتدالي ٞايػسٜـ.
ٖٚرا ايٓٛع قد بـشج٘ ؾكٗا ٤ايطٓ ١يف أؾٛهلِ بعٓٛإ (سذ ١ٝغسع
َٔ قبًٓا) ٚإختًؿت أْعازِٖ بني َجبتٕ ٚبني ْافٕ يًشذٚ ،١ٝبـشج٘
ؾكٗاؤْا ٖٓا بعٓٛإ (إضتؿشاب عدّ ْطذ ايػسا٥ع ايطابك. )١
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ٚقد أغهٌ بعض أٚاخس ؾكٗآ٥ا عً ٢دسٜإ (إضتؿشاب عدّ
ايٓطذ) بًشاظ أسهاّ ايػسا٥ع ايطابك ١بإٔ تبدٍٓ ايػسٜع ١ايطابك١
بػسٜع ٕ١السك ٖٛ ١تبدٍٓ تاّ مجًٚ ١تؿؿٝالّ  ،بـُعْٓ ٢طذ مجٝع أسهاّ
ايػسٜع ١ايطابك ١بـشٝح ي ٛتـشكل سهِ َـذع ٍٛيف ايػسٜع ١ايالسك١
َٖٛ ٛاؾل يـُا يف ايػسٜع ١اإليـٗ ١ٝايطابك ١نإ تػسٜعاّ َـُاثالّ يًتػسٜع
ايـُذع ٍٛيف ايدٜاْ ١ايـُاق، ١ٝال إٔ ٜه ٕٛبكا ّ٤يًتػسٜع االيـٗ ٞايطابل
يف ايدٜاْ ١ايالسك. ١
ٚعً ٘ٝؾعدّ دسٜإ اإلضتؿشاب عٓد ايػو يف ايٓطذ ٚاقض
دداّ  ،يًعًِ ايكطع ٞبازتؿاع ايتػسٜع ايطابل  -مجًٚ ّ١تؿؿٝالّ . -
ٖٚرا إغهاٍ َتني  ،يهٓ٘ ال ٜـُٓع َٔ إَكا ٤بعض أسهاّ
ايتػسٜعات ايطابكٚ ١إقسازٖا يف ايػسٜع ١ايالسك ١نشسَ ١غسب ايـدُس
ٚسٌ أنٌ ايـشٓط ،١يهٓ٘ ٜـشتاز اىل ْـٓ دآٍ عً ٢اإلَكاٚ ٤اإلقساز
ٚاقشاّ ٜٚه ٕٛيف نتاب اهلل تعاىل أ ٚيف ضٓ ١زضٛي٘ ( )ظاٖساّ
ال٥شاّ ٚ ،ال ٜهؿ( ٞإضتؿشاب عدّ ايٓطذ) إلثبات إَكاٚ ٘٥إقساز ٙيف
ايػسٜع ١ايالسك ،١ؾإ األؾٌ ايعًُ ٞال ُٜـجبت الشَ٘ ايعكً : ٞإَكاٙ٤
ٚإقساز ٙيف ايػسٜع ١ايالسك. ١
ٚايـشاؾٌ عدّ تـُاّ (إضتؿشاب عدّ ايٓطذ)  :اَا بًشاظ
إستُاٍ ْطذ أسهاّ غسٜعتٓا يف ؾدز االضالّ ؾٝػٓٓٝا عٓ٘ اإلطالم
األشَاْ ٞألدي ١األسهاّ َع ايكطع ايـدازد ٞباضتُساز د ٜٔاالضالّ،
ٚاَا بًشاظ إستُاٍ ْطذ أسهاّ ايػسا٥ع ايطابك ١ؾًُا ذنسْأَ ٙ
االغهاٍ  .ثِ ْػسع يف ايتٓب ٘ٝايعاغس ْٚبشح :
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حجية االصل الـنثبت :
إٕ َـذس ٣اإلضتؿشاب قد ٜه ٕٛسهُاّ غسعٝاّ ٚأثساّ اعتبازٜاّ
قاْْٝٛاّٚ ،قد ٜهَٛ ٕٛقٛعاّ ي٘ أثسْ غسعٚ ٞسهِ إيـٗٚ ،ٞال زٜب يف
دسٜإ إضتؿشابُٗا اذا تٛؾٓست أزنإ ٚغسٚط دسٜإ االضتؿشاب،
ٖٚرا ال اغهاٍ ؾٚ . ٘ٝاْـُا االغهاٍ ٚقع يف َطتؿشبٕ ال ٜهٕٛ
سهُاّ غسعٝاّ ٚال َٛقٛع سهِ غسعٚ ، ٞاْـُا َٖ ٛالشّ يـُا ٖٛ
َٛقٛع سهِ غسع ٞنٓبات يـش َٔ ١ٝؾازقٓا ٖٛٚ ٙابٔ عػس ضٓني ٚقد
َك ٢عً ٢ؾساق٘ عػس ضٓني ؾٓطتؿشب سٝات٘ هلرا ايٚ ، ّٛٝسٝات٘
ايـُطتؿشبَ ١الشَ ْ١يٓبات يـشٝت٘ .
أق : ٍٛقد ٚقع ايهالّ بني أعالّ األؾ ٍٛيف إٔ األؾٌ ايعًُٞ
عَُٛاّ ٚاإلضتؿشاب خؿٛؾاّ إذا دسُٜ ٌٖ ٣ـجبت الشَ٘ َٚالشَ٘
ايعاد ٟأ ٚايعكً - ٞأ ٟاير ٟمل ٜهٔ أثساّ غسعٝاّ ٖٚ -را َا ٜعبٓس عٓ٘
بـشذ( ١ٝاألؾٌ ايـُجبت) يالشَ٘ أًَ ٚص َ٘ٚغري ايػسع ، ٞؾايـُعسٚف
ٚايـُػٗٛز بني االؾٛيٝني ايـُتأخس ٜٔايك ٍٛبـشذَ ١ٝجبـتات األَازات
دَ ٕٚجبـتات األؾ ٍٛايعًُ ١ٝاإلسساشٚ ١ٜغري اإلسساش ، ١ٜخالؾاّ يـُا
ٜعٗس َٔ بعض ؾتا ٣ٚايـُتكدَني َٔ سذ ١ٝاالؾٌ ايعًُ ٞايـُجبت
يالشَ٘ سٝح زتٓبٛا اآلثاز ايػسع ١ٝعً ٢يٛاشّ ايـُطتؿشب ايعاد١ٜ
ٚايعكً ١ٝعًَ ٢ا ٜبد َٔ ٚبعض ؾتاٚاِٖ اييت ال ٜعٗس هلا ٚدْ٘ ٚديٌٝ
ض ٣ٛاإليتصاّ بـشذ ١ٝاالؾٌ ايـُجبت .
ٚعً :٘ٝي ٛغو ايـُػتطٌ َٔ ايـذٓابَ ١جالّ يف ٚدٛد سادب يف بدْ٘

سذ ١ٝاالؾٚ ٍٛاالَازات ايـُجبت)367( ............................................. ١

َٓع َٔ ٚؾ ٍٛايـُا ٤اىل ايبػس ٠ؾٝطتؿشب عدّ ٚدٛد ايـشادب،
ٚالشَ٘ ٚؾ ٍٛايـُا ٤اىل ايبػسٚ ، ٠ألدً٘ ٜؿض عٓدِٖ ايػطٌ .
يهٔ َتأخس ٟاألؾٛيٝني أثبتٛا ايـشذ ١ٝيًٛاشّ ًَٚصَٚات َؿاد
األَازات ايًؿع ١ٝايـُعتربَٓٚ ٠عٛا سذ ١ٝاألؾٌ ايـُجبت ٚإتؿكٛا عً٢
إٔ األؾٌ ال ُٜـجبت الشَ٘ نٛؾ ٍٛايـُا ٤اىل ايبػس ٠ايـُشتٌُ ٚدٛد
ايـشادب عًٗٝا ٚال ٜؿض عٓدِٖ ايػُطٌ يف ايـُجاٍٚ ،إيتصَٛا بإٔ
األَاز ٠ايـُعترب ٠نايب ١ٓٝاذا قاَت عً ٢غ ٕ٤ٞنشٝا ٠شٜد اير ٟؾازقٓاٙ
عػس ضٓني ٚنإ ابٔ عػس ضٓني ٜ -جبت ايالشّ ايعكً ٞأ ٚايعاد ٟيراى
ايػ ٤ٞنٓبات يـشٝت٘ ْٚـُ ٓٛدطُ٘  ،بُٓٝا يف االؾ ٍٛايعًُ ١ٝنايربا ٠٤أٚ
االضتؿشاب إيتصَٛا بأْ٘ ال ٜجبت الشّ ايـُطتؿشب ايعكً ٞأ ٚايعادٟ
اير ٟمل تكِ أَاز ْ٠عً ، ٘ٝؾاذا اضتؿشبٓا سٝا ٠شٜد يف ايـُجاٍ مل ٜجبت
ْبات يـشٝت٘ اير ٖٛ ٟالشّ سٝات٘ ايـُطتؿشب. ١
ٚبتعبري ثإٍ  :بعد إتؿاقِٗ عً ٢تستٝب اآلثاز ايػسع ١ٝعً ٢ذات
ايـشهِ ايـُطتؿشب أ ٚايـُٛقٛع ايـُطتؿشب ٚ -قع ايهالّ بِٗٓٝ
يف أْ٘ ٌٖ ترتتٓب باالضتؿشاب :اآلثاز ايػسع ١ٝايـُرتتٓـب ١عً ٢يٛاشّ
ايـُطتؿشب ايعكً ١ٝأ ٚايعاد ١ٜإذا مل ٜهٔ ذات ايالشّ َتٝكٔ ايـشدٚخ
َػهٛى ايبكا ،٤بٌ ايـُتٝكٔ ضابكاّ ٚايـُػهٛى يف بكا ٘٥السكاّ ٖٛ
ايـًُص ّٚايـُطتؿشب ٖٛٚ -سٝا ٠شٜد يف ايـُجاٍ -د ٕٚالشَ٘ ايعكًٞ
أ ٚايعادْ :ٟبات يـشٝت٘ يف ايـُجاٍ-ؾٌٗ ٜرتتب أثس ايـُطتؿشب ٚالشَ٘
ايعكً ٞأ ٚايعاد ٖٛٚ ٟايتؿدم ٚؾا ْ٤بٓرز ايتؿدٓم اذا ْبتت يـش ١ٝشٜد
نُا ٜـرتتٓـب األثـس ايػسع ٞقـطـعاّ عً ٢ايـُطتـؿشب ْـؿط٘ نُا يْ ٛـرز
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ايتؿدم يف نٌ ضٓ ١أ ٚيف نٌ غٗس َا داّ شٜد يف ايـشٝا ٠؟ ٚ .إْـُا
ايبشح ٚايـدالف ؾُٝا ي ٛنإ ايـُتٝكٔ ضابكاّ ٚايـُػهٛى السكاّ ٖٛ
ايـُطتؿشب د ٕٚالشَ٘ ايعكً ٞأ ٚايعادٚ . ٟال إغهاٍ :
أ  -ؾُٝا اذا نإ ايالشّ ايعكً ٞأ ٚايعادَ ٟتٝكٓاّ ضابكاّ َػهٛناّ
السكاّ نايـًُص ّٚايـُطتؿشب َ ٖٛٚػهٛى ايبكا ٤السكا ّ نُا ي ٛعًُٓا
بـشٝا ٠شٜد ْٚبات يـشٝت٘ عٓد ضؿس ٖٛٚ ٙابٔ عػس ٜٔضٓٚ ١إستًُٓا بعد
شَإٍ  :عسٚض َسضٍ ي٘ أشاٍ يـشٝت٘ ْطتؿشب بكا ٤يـشٝت٘ (ايالشّ)
ْٚستٓب عً ٘ٝأثس ٙايػسع ، ٞنُا ْطتؿشب بكا ٤سٝات٘ (ايـًُصٚ )ّٚال
إغهاٍ يف تستٓـب أثس ٙايػسع ٞس٦ٓٝر .
ب -نُا ال إغهاٍ يف تستٓب األثس ايـُستٓب غسعاّ عً ٢ايالشّ
ايػسع ٞيًـُطتؿشب ايػسعَٚ ، ٞجاي٘ َ :ا اذا غطٌ ثٛب٘ ايـُتٓذظ
بـُاَ ٤ػهٛى ايطٗازَ ٖٛٚ ٠طبٛم بٝكني طٗازت٘ ؾٓطتؿشب طٗاز٠
ايـُا ٤ايـُػط ٍٛب٘ ايجٛب ًٜٚ ،صَ٘ طٗاز ٠ايجٛب ايـُػط ٍٛب٘ ٚ ،يـٗرا
ايـُطتؿشب :طٗاز ٠ايـُا -٤الشّ غسعَ ٞرتتٓب عً ٢ايجٛب ايـُػطٍٛ
بـُاَ ٤طتؿشب ايطٗاز ٖٛٚ ، ٠طٗاز ٠ايجٛب ايـُػط ٍٛبايـُا٤
ايـُطتؿشب ١طٗازت٘ ٚإضتباس ١ايدخ ٍٛيف ايؿال ٠ؾٖٚ ،٘ٝرإ أثسإ
غسعٝإ تستٓبا بٛاضط ١الشّ غسع ٞيًُطتؿشب -طٗاز ٠ايـُاٚ ٤ال
بأع برتتب ،٘ٝأ ٟترتتب اآلثاز ايػسع ١ٝايطٛي ١ٝعً ٢ذات ايـُطتؿشب
 ٚي ٛبٛاضط ١ايالشّ ايػسعٚ -ٞاْـُا ايـدالف يف تستٝب األثس ايػسعٞايجابت يالشّ ايـُطتؿشب اذا نإ الشَاّ عكًٝاّ أ ٚعادٜاّ .
إذٕ ايبشح ٚايـدالف ساؾٌ ؾُٝا اذا مل ٜهٔ الشّ ايـُطتؿشب
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أثساّ غسعٝاّ ٚال نإ (َتٝكٔ ايـشدٚخ)ضابكاّ (َػهٛى ايبكا )٤ساقساّ
ٚنإ ايـًُصٚ ّٚسدَ ٙطتؿشباّ د ٕٚايالشّ ايعكً ٞأ ٚايعاد ، ٟنُا يٛ
عًُٓا سٝا ٠شٜد عٓد ضؿسَ ٙع أب ٖٛٚ ٘ٝابٔ عػس ضٓني َٚك ٢عػس
ضٓني عً ٢ضؿسٚ ٙإستًُٓا َٛت٘ ٚإستًُٓا سٝات٘ ْٚبات يـشٝت٘ ،
ؾٓطتؿشب بكا ٤سٝات٘ ايـُتٝكٓ ١ضابكاّ ايـُػهٛن ١السكاّ ْٚستٓب األثس
ايػسع ٞعً ٢سٝات٘ٚ ،الشّ سٝات٘ عادْ ٖٛ ّ٠بات يـشٝت٘ٚ ،قد إختًـ
االؾشاب يف تستب األثس ايػسع ٞعً ٢الشّ ايـشٝا ٠ايـُطتؿشب١
ايعكً ٞأ ٚايعاد ٟنُا ٜرتتب األثس ايػسع ٞعًْ ٢ؿظ ايـُطتؿشب ؟.
ٖٚرا ايـُبشح  -سذ ١ٝايـُجـبتات -ال ٜـدتـ باالضتؿشاب ،بٌ
ٜـذس ٟيف عُ ّٛاالؾ ٍٛايعًُ ١ٝنايربا ، ٠٤ؾإ األؾشاب ٚإٕ
عسقٛا ايـُبشح يف باب اإلضتؿشاب ٚإختؿت نًُاتِٗ ب٘  ،يهِٓٗ
ال ٜسٜد ٕٚاإلختؿاف ب٘ دصَاّ  ،بٌ ؾسٓح بعض األعاظِ األٚاخس
(قدِٖ) َِٗٓ -ايـُشكل ايـدساضاْ -)21(ٞبإضتٛا ٤االضتؿشاب ٚضا٥س
األؾ ٍٛايتعبد ١ٜيف ٖرا االَس  ،ؾايبشح ٜسدُ يف غري االضتؿشاب َٔ
األؾ ٍٛايعًُ ،١ٝنُا ٜكع ايبشح يف الشّ األَازات ٚنأِْٗ َتٓؿكٕٛ
عً ٢سذَ ١ٝجبـتات األَاز ٠ايػسع ١ٝايـُعتربٚ ٠تستٓب اآلثاز ايػسع١ٝ
عً ٢ايـُدي ٍٛايـُطابكٚ ٞاإليتصاََ ٞعاّ  ،ؾإ ايـُػٗٛز أ ٚايـُتؿل
عً ٘ٝب ٖٛ ِٗٓٝسذَ ١ٝجبـتات األَازات طسٓاّ ٜٚـشتاز ٖرا نً٘ اىل
تـشكٝل ايـُدزى ٚايـُطتٓد تؿؿٝالّ يٝتٓكض األَس ٚتـٓذً ٞايؿٛزٜٚ ٠كع
ايبشح عرب َسسًتني ْ ،بدأ يف ايـُسسً ١االٚىل ببشح :
( )21نؿا ١ٜاالؾَ ٍٛع ساغ ١ٝايـُػهٝين  :ز. 327 : 2
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حجية مثبتات االمازة :
ضبل يف بـشٛخ األَازات ايـُعترب ٠غسعاّ نْٗٛا سذ ّ١غسعاّ
َٚعترب ّ٠قاْْٛاّ بؿعٌ ايـذس ٟايعكال ٞ٥ايـُُك ٢غسعاّ ،ؾايتباْ ٞايعكالٞ٥
ٚايطري ايعسيف ايـُشاٚز ٟقا ِْ٥عً ٢األخر بٗا ٚايعٌُ عًٗٝا َٓ ٖٛٚػأ
إضتكساز ٚؾالح إدتُاعِٗ ٚتـشاٚزاتِٗ ٚؾُِٗٗ ٚ ،قد أَك ٢ايػازع
طسٜكتِٗ ٚمل ٜسدعِٗ عٓٗا ٚمل ٜـدرتع يًُتػسع ١طسٜك ١أخس. ٣
ٚاألَازات ايـُعترب ٠غسعاّ قطُإ  :قطِ ٜؤد ٟايـشهاٚ ١ٜاإلخباز
عٔ غ ٤ٞنايبٚ ١ٓٝاإلقساز ٚإخباز ايجك ١ايؿادم ٚظاٖس ايًؿغ ٚقٍٛ
ايـدبري ايعازف بؿٔٓ أ ٚبعًِ َٔ ايعًٚ . ّٛقطِ ال ٜؤد ٟايـشها١ٜ
ٚاإلخباز ناالمجاع ايـُٓكٚ ٍٛايػٗس ٠ايؿتٛاٚ ١ٝ٥األٚي ١ٜٛايعٓٚ ١ٝحنٖٛا
َـُٓا إدع ٖٞأَازٜت٘ ٚيٝظ َٔ قب ٌٝايكٚ ٍٛاإلخباز .
ال زٜب عٓدْا ٚال إغهاٍ يف سذَ ١ٝجبتات األَازات ايـُعترب٠
اييت َٖ َٔ ٞؿادٜل ايكٚ ٍٛايـشهاٚ ١ٜاإلخباز نايب ١ٓٝاييت ٖٞ
غٗاد ٠زدًني ٚإخباز عديني أ ٚحنٖٛا َٔ أْـشا ٤ايب ١ٓٝايػسع ،١ٝبـُعٓ٢
نْٗٛا سذ ١يف َديٛهلا ايـُطابكٚ ٞيف َديٛهلا االيتصاَٚ ٞبـُالىٕ ٚاسد
َٚدزىٕ ؾازد  :يٝظ َٖ ٛالى االَاز. ١ٜ
بٌ ايـُدزى تباْ ٞايعكال ، ٤إذ ايعكال ٤تساِٖ َتؿكني يف إدتُاعِٗ
ٚتـشاٚزاتِٗ ٚخطاباتِٗ ٚتعاَالتِٗ عً ٢األخر بـُؤد ٣االَازات
َٚديٛهلا ايـُطابكٚ ٞعً ٢األخر بًٛاشّ ايـُؤد ٣ايـُطابك ،ٞؾتدخٌ
ايـُداي ٌٝااليتصاَٚ ١ٝايتكُٓ ١ٝتـشت ظٛاٖس االيؿاظ َٚدي ٍٛاألخباز :
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ؾاذا غٗد ايعدالٕ عً ٢إٔ شٜداّ قسب عبٝداّ بايطٝـ ايكاطع عً٢
زأض٘ أ ٚبطًكْ ٕ١از ١ٜٓيف ؾدز ،ٙأ ٚإعرتف شٜدْ بأْ٘ أغسب عبٝداّ ايطِٓ
ايكاتٌ عاد -ّ٠ؾِٗ ايعكال َٔ ٤ايبـٓٚ ١ٓٝاإلقساز :ن ْ٘ٛقاتالّ يعبٝد  ،ؾإ
ايكتٌ َدي ٍٛإيتصاَ ٞعاد ٟيكسب٘ بايطٝـ ايكاطع عً ٢زأض٘ أٚ
ايطًك ١يف ؾدز ٙأ ٚإلغساب٘ ايطِٓ ايكاتٌ عادَ ، ٠ع اْ٘ مل ٜػٗد
ايعدالٕ بايكتٌ ٚمل ٜعرتف ايـُكسٓ بايكتٌٚ ،اْـُا أخرب ايػاٖدإ
ٚايـُكسٓ بايطبب ايـُؤد ٟاىل ايكتٌ ٚايـُالشّ يَ٘ ،ـُا ٜدٍٓ ٖرا ٚأَجاي٘
ايهجريٜٚ ٠هػـ عٔ إضتكساز ايتؿاِٖ ايـُشاٚز ٟايعسيف عً ٢األخر
بايـُدي ٍٛااليتصاَٚ ٞايـُطابك ٞيػٗاد ٠ايعديني أ ٚايعدٍ ا ٚايجك. ١
ػسّبُ ايطِٓ ايهرا ٞ٥ايـُكطٛع
ٚاذا أخرب ايجك ١بأْ٘ زأ ٣شٜداّ َِ ٜ
بكاتًٝت٘ ؾاْ٘ ٜؿِٗ ايعكال َٔ ٤إخبازَٛ : ٙت شٜد َ ٖٛٚ ،دي ٍٛإيتصاَٞ
إلخباز ايجكٖٚ ،١هرا ي ٛأقسٓ شٜد بإٔ ايداز اييت ٜطهٓٗا ٖ ٞيـعُبـٝد ؾِٗ
ايعكال َٔ ٤إقساز :ٙن ٕٛعبٝد َايهاّ يًداز ٚؾُٗٛا دٛاش تؿسف عبٝد
بايداز تؿسٓف ايـُالى ٚسسَ ١تؿسف غري عبٝد بايداز إال بسقاَ ، ٙع
إٔ ٖر ٙايـشًٚ ١ٝايـشسَ ١ايكاْٚ ١ْٝٛايػسع ١ٝأثسْ غسع ٞيالشّ ايعادٟ
يـُايه ١ٝعبٝد يًداز ٖ ٞغري َؤد ٣إقساز ذ ٟايٝد عً ٢ايداز بـًُه١ٝ
عبٝد هلا ،نُا إٔ الشّ األَاز ٠ايـشان - ١ٝيف االَجً ١ايـُاق ٖٛ - ١ٝغري
َؤد ٣غٗاد ٠ايعديني  ،يهٓ٘ َدي ٍٛإيتصاَ ٞعادٜ ٟستٓـب٘ ايعكال ٤قاْْٝٛاّ
عً ٢ايبٚ ١ٓٝايػٗادٚ ٠إقساز ذ ٟايٝد ٚايطًطٓ ١ايؿعً ١ٝعً ٢ايداز .
ٖٓ َٔٚا ًْتصّ بإٔ األَازات -اييت ٖ َٔ ٞقب ٌٝايكٚ ٍٛايـشها١ٜ
ٚاإلخباز -سذ ١يف َديٛهلا ايـُطابكٚ ٞيف َدايًٗٝا االيتصاَ ١ٝبـُعٓ٢
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غسع ١ٝتستٝب اآلثاز ايػسع ١ٝيًُدي ٍٛايـُطابكٚ ٞتستٝب اآلثاز
ايػسع ١ٝيًُدي ٍٛااليتصاَ - ٞايًٛاشّ ايعكًٚ ١ٝايعاد ١ٜيًُدرب ب٘-
ٚذيو يتباْ ٞايعكال ٤عً ٢إضتعٗازٖا َٔ األيؿاظ ٚؾُٗٗا َٓٗا ٚتبادز
أذٖاِْٗ ايٗٝا ٚإٕ مل ٜؿسٓح قاًٗ٥ا بٗا ٚايـُدرب بٗا ٚايـُكسٓ ٚايػاٖد ،
ٚيٝطت سذَ ١ٝجبتاتٗا ٚيٛاشَٗا َٔ -باب نْٗٛا أَاز ٠يتدخٌ ٖرٙ
ايـُٛازد ايؿػس ١ٜٚيف نرب( ٣سذَ ١ٝجبتات األَازات ايـُعترب )٠نُا
إغتٗس إيتصاَٗا بني أعالّ األؾ ٍٛاألٚاخس .
بٌ سذٝتٗا َٔ أدٌ(تباْ ٞايعكال )٤طسٓاّ يف َـشاٚزاتِٗ االدتُاع١ٝ
ٚتـداطباتِٗ ايكاْ ١ْٝٛعً ٢األخر بًٛاشّ ايـدرب ٚاإلقساز ٚايػٗاد٠
ايًؿعٚ ١ٝإيصاَِٗ بـُا ٜطتًصَ٘ نالَِٗ َٚكاهلِ َٔ ايًٛاشّ ستَ ٢ع
غؿًتِٗ ٚعدّ إيتؿاتِٗ اىل الشّ نالَِٗ أ ٚيٛاشَ٘ .
ٚايهالّ السكاّ ؾُٝا ٜؿًض َدزناّ يٓعس ايـُػٗٛز  :سذَ ١ٝجبـتات
األَازات عَُٛاّ ،أعِ َـُٓا نإ َٔ َكٛي ١ايـشهاٚ ١ٜاإلخباز َٚـُا مل
ٜهٔ نريو ْعري االمجاع ايـُٓكٚ ٍٛايػٗس ٠ايؿتٛاٚ ١ٝ٥االٚي ١ٜٛايعٓ١ٝ
عً ٢ايك ٍٛبـشذٝتٗا ؾٌٗ تهَ ٕٛجبتات األَازات عَُٛاّ ستَ ٢جبتات
ايػٗسٚ ٠االمجاع ٚاالٚي ١ٜٛسذَ ١عترب ٠؟ َٚا َٖ ٛدزنٗا ؟ ؾٓك: ٍٛ
إٕ سذَ ١ٝجبتات األَازات عَُٛاّ َٖ ٛعكد ايػٗس ٠ايؿتٛا١ٝ٥
ٚايعًُ ١ٝبني األؾٛيٝني ايـُتأخسٚ ، ٜٔأقـَ ٣ٛا ٜـُهٔ االضتدالٍ ب٘
عً ٢ايـشذٚ ١ٝد ٙٛثالث: ١
ايٛد٘ األَ : ٍٚا دا ٤يف تكسٜسات بـشح ايـُشكل ايٓاٝ٥ين (قد)ٙ
ٚتٛقٝش٘  :إٕ دي ٌٝسذ ١ٝاألَازات ٚإعتبازٖا ٜؿٝد دعًٗا غسعاّ بٓشٛ
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ايطسٜكٚ ١ٝايهاغؿٚ ١ٝإسساش ايٛاقع ٚدعٌ َا يٝظ بعًِ ٚدداْاّ
ٚإعتباز ٙعًُاّ بايتعبٓد ٚ ،إٕ ناغؿ ١ٝاألَاز ٠عٔ َؤداٖا ناغؿْ ١ٝاقؿ١
ٜـذاَعٗا إستُاٍ ايـدالف ٚدداْاّ ٚ ،إٕ ايػازع ايـُكدع  -بديٌٝ
إعتباز األَاز ٠ايـشاؾٌ َٔ إَكاٖ٤ا  -قد تـُِٓ ْكـ نػؿٗا ٚإعتربٙ
نػؿاّ تاَاّ سني دعٌ ايـشذ ١ٝيـُؤدٓاٖا ٚأيػ ٢إستُاٍ ايـدالف يف
َٛازد قٝاَٗا  ،ؾؿازت األَازات  -بربن ١أدي ١إعتبازٖا ٚإَكاٖ٤ا-
بـُجاب ١ايـُعسؾ ١ايٛاقع ١ٝباألسهاّ ٚبـُٓصي ١ايعًِ ايٛدداْ ٞاير ٟال
ٜـذاَع٘ إستُاٍ ايـدالف ،ؾٝهَ ٕٛؤداٖا َـُشسشاّ يًٛاقع بايتـعبٓد .
ثِ إٕ ايعًِ ايٛدداْ ٞبجبٛت غٚ ٕ٤ٞاقعاّ ٜطتًصّ ايعًِ ايٛدداْٞ
بجبٛت يٛاشَ٘ ايعكًٚ ١ٝايعادًَٚ ١ٜصَٚات٘ ساٍ اإليتؿات ايٗٝا ،نريو
َا ٖ ٛبـُٓصي ١ايعًِ ايٛدداْ -ٞأعين ايعًِ ايتعبد ٟايـذعً -ٞؾاْ٘
ٜطتتبع اإلسساش ايتعبد ٟبًٛاشَ٘ ايعكًٚ ١ٝايعادًَٚ ١ٜصَٚات٘ .
ٚعً :٘ٝؾايتعبد ايػسع ٞبأَاز ٕ٠تٛدب ثبٛت غٚ ٤ٞاقعاّ -نشٝا٠
شٜد يف ايبًد ايـُعنيٚ -إعتبازَ ٙعًَٛاّ تعبداّ يكٝاّ االَاز ٠ايػسع١ٝ
عًٖ -٘ٝرا ٜطتًصّ ٜٚطتتبع ايتعبٓد ايػسع ٞبجبٛت يٛاشّ َؤد ٣االَاز٠
ايػسعٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝايعاد )22( ١ٜنٓبات يـش ١ٝشٜد .
ٜٚسد عً: ٘ٝ
أٚالّٜ :ـُهٓٓا ايٓكض باالضتؿشاب عًٖ ٢را االضتدالٍ ،بتكسٜب:
إٕ نجرياّ َٔ االعاظِ (قدِٖ) -نأضتاذْا ايـُشكل ( )23بٌ ْطب أَاز١ٜ
( )22أدٛد ايتكسٜسات  :ز + 130+ 129: 4ؾٛا٥د االؾ: ٍٛز. 482 + 481 : 4
(َ )23ؿباح االؾ : ٍٛزَ + 154 : 3باْ ٞاالضتٓباط  :ز + 155 : 4ؾسا٥د االؾ.318 : ٍٛ
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االضتؿشاب اىل ايـُػٗٛزٜ -عترب االضتؿشاب أَازَ ٠ـذعٛي ١بٓشٛ
ايطسٜل ايهاغـ ٚايـُشسش يـُؤداٜٚ ، ٙؿٝد إعتباز غري ايـُتٝكٔ َتٝكٓاّ
تعبداّ ،إضتعٗازاّ َٔ ْؿٛف أسادٜح ؾشٝش ١نكٛي٘( :)طال
تٓكض ايٝكني بايػوصطٚال ٜعتدٓ بايػو يف ساٍ َٔ ايـشاالتص
طايٝكني ال ٜدخً٘ ايػوص()24ؾإ ظاٖسٖا عٓدِٖ ٖ ٛعدّ االعتٓا٤
بايػو ٚإبكا ٤ايٝكني تعبداّ َع إيػا ٤إستُاٍ ايـدالف ٚؾسض
ايـُطتؿشب ايـُػهٛى َتٝكٓاّ ثابتاّ ٚاقعاّ نُا نإ ٚ .ال ٜٓاؾ : ٘ٝتكدّٓ
نجري َٕٔ األَازات عً ٢االضتؿشاب االَاز، ٠ؾإ االَازات ٜتكدّ
بعكٗا عً ٢بعض َٔٚ ،ايٛاقض تكدّٓ ايب ١ٓٝعً ٢ايٝد ٚ ،تكدّٓ االقساز
عً ٢ايبٚ . ١ٓٝعً : ٘ٝؾهُا ٜطتًصّ ايعًِ ايتعبد ٟايـُشسش َٔ ضا٥س
االَازات عًُاّ تعبدٜاّ بًٛاشّ ايـُؤد ،٣نريو ٜطتًصّ ايعًِ ايتعبدٟ
ايـُشسش َٔ دسٜإ اإلضتؿشاب عًُاّ تعبدٜاّ بًٛاشّ ايـُطتؿشب،
ٚال َٛدب ٚال َؿشٓض يًتُٝٝص بني االضتؿشاب ٚبني غرئَ ٙ
االَازات ،ؾً ٛإقتك ٢دي ٌٝدعٌ االَاز ٠طسٜكاّ ناغؿاّ عٔ ايٛاقع
 ٚاإلضتؿشاب أَاز -٠أٚدب ايدي ٌٝسذَ ١ٝجبتات االَاز ٠طـسٓاّ،ؾالبد َٔ تستٝب آثاز ايـُطتؿشب ٚيٛاشَ٘ ايعكًٚ ١ٝايعادٖٚ ، ١ٜرا َا
ال ٜسقا ٙايـُشكك َِٗٓٚ ٕٛايـُشكل ايٓاٝ٥ين (قدِٖ) .
ٚثاْٝاّ ٜ :ـُهٓٓا االغهاٍ بعدّ تطً ِٝإقتكا ٤دي ٌٝدعٌ االَاز٠
سذَ ١ٝجبـتاتٗا ٚ ،ذيو يعدّ ؾش ١قٝاع ايعًِ ايتعبد ٟايـذعً ٞعً٢
ايعًِ ايـشكٝك ٞايٛدداْ ٞبايػ ،٤ٞؾاْ٘ ال زٜب يف إٔ ايعًِ ايٛدداْٞ
( )24ضبل تـدسٜر َؿادز االسادٜح يف بد ٚبـشٛخ اخباز االضتؿشاب .
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بػٜ ٤ٞطتًصّ ايعًِ بًٛاشَ٘ ايعكًٚ ١ٝايعاد ،١ٜأٜ ٟتٛيد ٖرا ايعًِ َٔ
ذاى  ،بًشاظ إٔ ايعًِ ايٛدداْ ٞبػ -٤ٞايـًُصٜ -ّٚطتًصّ عٓد ايعايـِ
بايػ ٤ٞايـًُتؿت يًـُالشَٜٚ ١طتتبع سؿ ٍٛايعًِ ايٛدداْ ٞبايالشّ .
ٚس٦ٓٝر نُا ترتتب آثاز ايـًُص ّٚايـُعً ّٛبايٛددإ ترتتب آثاز
ايالشّ ي٘ ٚاير ٟؾاز َعًَٛاّ ٚدداْٝاّ عكٝب اإليتؿات اىل ايتالشّ بني
ايـُعً ّٛأٚالّ ٚبني ايالشّ  ،ؾُٔ عًِ بـشٝا ٠شٜد اير ٟؾازق٘  ٖٛٚابٔ
عػس ضٓني ٚقد َك ٢عً ٢ؾساق٘  :عػس ضٓني نإٔ مسع ؾٛت٘
بايـٗاتـٜ -ـشؿٌ ي٘ ايعًِ بٓبات يـشٝت٘ بـُذسد االيتؿات اىل ايتالشّ
بني ْبات ايًشٚ ١ٝبني بًٛؽ عػس ٜٔعاَاّ َٔ ايعُس ،ؾترتتب آثاز ايالشّ:
ْبات ايًش ١ٝنُا ترتتب آثاز ايـًُص - ّٚسٝا ٠شٜد -ايـُعً ّٛبدٚاّ .
ٚيٝظ نريو ايعًِ ايتعبدَ -ٟـذع ٍٛايػازع ايـُكدع -ؾإ
ايعًِ ايتعبد ٟبجبٛت غ ٕ٤ٞبربن ١قٝاّ األَاز ٠عًٜ ٘ٝعين ثبٛت َؤد٣
األَازٚ ٠اقعاّٚ ،ال ٜتٛيد َٓ٘ عًِْ بجبٛت الشّ َؤد ٣األَاز - ٠ال ثبٛتاّ
ٚدداْٝاّ ٚال ثبٛتاّ تعبدٜاّ -نُا إٔ ايعًِ ايتعبد ٟبػ ٤ٞال ٜطتتبع ٚال
ٜطتًصّ عًُاّ بجبٛت يٛاشّ َؤد ٣االَاز ،٠بًشاظ إٔ َؿاد دي ٌٝإَكا٤
األَاز : ٠سذَ ١ٝؤداٖا ٚثبٛت٘ برات٘ إعتبازاّ ٚتعبٓداّٚ ،ال ٜؿٝد ديٌٝ
إَكا ٤االَاز : ٠ثبٛت يٛاشّ ايـُؤد ، ٣إال َع دالي ٕ١خاؾ ١نُا ٖٛ
ايـشاٍ يف األَاز ٠اييت ٖ َٔ ٞقب ٌٝايكٚ ٍٛايـشهاٚ ١ٜاإلخباز .
 َٔٚد ٕٚايدي ٌٝايـداف ؾايـُشكٓل دالي ١ايتباْ ٞايعكال ٞ٥عً٢
سذ ١ٝاألَازٚ ٠إثبات َؤدٓاٖا خاؾٚ ،١ال ُٜـعًِ داليتٗا عً ٢سذ١ٝ
يٛاشّ َؤدٜٓاتٗا عكالّ أ ٚعادٚ ، ّ٠ايتباْ ٞايعكال ٖٛ ٞ٥عُد ٠ايدي ٌٝعً٢
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سذ ١ٝاألَازات ٚال ُْـشسش تباْ ِٗٝعً ٢األخر بًٛاشّ َؤد(٣األَازات
اييت ال تهَ َٔ ٕٛكٛي ١ايـشهاٚ ١ٜاإلخباز)  ،بٌ ي ٛأسسشْا ايتباْٞ
ايعكال ٞ٥أ ٚسؿٌ ايعٔ ب٘ مل ْـُشسش إَكا ٙ٤غسعاّ  ،ؾإ اإلَكا٤
دي ٌٝيبٜٓ ٞؤخر َٓ٘ بايكدز ايـُتٝكٔ ٚ ،ايـُتٝكٔ داليتٗا عً ٢سذ١ٝ
َؤداٖا ٚ ،ال ٜكني بداليتٗا عً ٢سذ ١ٝيٛاشّ َؤد ٣االَاز. ٠
ٚبعباز ٠ثاْٜ : ١ٝدٚز ايتعبٓد ايػسع ٞباألَازَ ٠داز دي ،ً٘ٝؾاذا ثـبت
ايتعبٓد بايعًِ بًشاظ ذات ايـُعًٚ ّٛآثاز ٙايعكًٚ ١ٝايعاد ١ٜأَهٓٓا
االستذاز بـُجبـتات٘ ٖٚ ،را َا تـشكل يف األَازات اييت ٖ َٔ ٞباب
ايكٚ ٍٛايـشهاٚ ١ٜاإلخباز ،سٝح دس ٣ايتباْ ٞايعكال ٞ٥عً ٢األخر
بـُؤد ٣األَاز ٠ايكٛيٚ ١ٝيٛاشَ٘ ايعكًٚ ١ٝايعادٚ ١ٜقد أَكا ٙايػازع
ايـُكدع َٚ .ا ضٛاٖا َٔ االَازات  -ناإلمجاع ٚايػٗسٚ ٠االٚي- ١ٜٛ
مل ٜتشكل داليتٗا عً ٢سذَ ١ٝجبـتاتٗا ٚيٛاشّ َؤدٜٓاتٗا  ،بٌ د ٕٚإثبات٘
خسط ايكتاد ،ؾإ دي ٌٝدعٌ األَاز ٠ايـُع ١ٓٝسذ ٖٞٚ - ١خًَٔ ٛ
سها ١ٜغ -٤ٞال ٜؿٝد أنجس َٔ دعٌ ايػازع ايـشذ ١ٝيـُؤد ٣األَاز٠
ٚثبٛت٘ تعبداّ ٚيٝظ ؾ ٘ٝدالي ١عً ٢سذ ١ٝيٛاشَ٘ ايعكًٚ ١ٝايعاد. ١ٜ
ٚعً ٘ٝؾايتعبد بأَاز ٖٞ ٠يٝطت َٔ َكٛي ١ايـشهاٜ ١ٜكك ٞبرتتٝب
اآلثاز ايػسع ١ٝعًَ ٢ؤداٖاَ :عكد اإلمجاع أ ٚايػٗس ٠أ ٚاالٚي-١ٜٛ
د ٕٚيٛاشَ٘ ًَٚصَٚات٘ ؾال ترتتب اآلثاز ايػسع ١ٝعً ٢يٛاشّ ايـُؤد٣
ايعكًٚ ١ٝايعاد ١ٜبًشاظ دي ٌٝايـُشكل ايٓاٝ٥ين(قد. )ٙ
ايٛد٘ ايجاَْ :ٞا إعتُد ٙمجع َٔ االعاظِ(قدِٖ)ٚقسٓز ٙايـُشكل
ايـدساضاْ ٞاير ٟقاٍ ( :ال ٜـدؿٚ ٢قٛح ايؿسم بني االضتؿشاب
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ٚضا٥س االؾ ٍٛايتعبدٚ ،١ٜبني ايطسم ٚاألَازات ،ؾإ ايطسٜل ٚاألَاز٠
سٝح أْ٘ نُا ٜـشه ٞعٔ ايـُؤدٜٓٚ ٣ػري اي ، ٘ٝنرا ٜـشه ٞعٔ أطساؾ٘
َٔ ًَصٚ َ٘ٚيٛاشَ٘ َٚالشَات٘ ٜٚػري ايٗٝا-نإ َكتك ٢إطالم ديٌٝ
إعتبازٖا  :يص ّٚتؿدٜكٗا يف سهاٜتٗا ٚ ،قكـٝـت٘ سذ ١ٝايـُجبت َٓٗا
نُا ال ٜـدؿٖٚ . )25( )٢را ٚدْ٘ إثباتْٛ ،ٞقش٘ ْٚك: ٍٛ
إٕ ايدي ٌٝاالدتٗاد ٟعً ٢إعتباز األَاز ٠نُا ٜك ّٛديٝالّ ناغؿاّ
عٔ َؤداٖا ايـُطابك ٞنريو ٜك ّٛديٝالّ ناغؿاّ عٔ يٛاشّ ايـُؤد٣
ًَٚصَٚات٘ نإخباز ايجك ١بطًٛع ايػُظ ؾاْ٘ ٜـشهَ ٞؤداٖا ٜٚـشهٞ
أٜكاّ يٛاشّ َؤداٖا نشدٚخ ايٓٗاز ٚضع ٞايٓاع يًتهطب ٚؾتشِٗ
ايدنانني ،ؾهأْ٘ يدٜٓا خربإ  :خربْ بايـُؤدٓٚ ٣خربْ بالشّ ايـُؤد،٣
ٜٚدخٌ نٌ َُٓٗا تـشت إطالم دي(ٌٝسذ ١ٝخرب ايجكَٚ )١كتكا ٙيصّٚ
تؿدٜل ايـدرب بـُؤدا ٚ ٙيص ّٚتؿدٜل ايـدرب بًٛاشّ َؤدا. ٙ
ٚقد أٚزد عً ٘ٝبعض األعاظِ( )26إغهاالّ تٛقٝش٘ :إٕ ايـشها١ٜ
ٚاإلخباز َٔ ايعٓا ٜٔٚايكؿد -١ٜأ : ٟتتك ّٛبايكؿد ٚااليتؿات -إذ َٔ
ايٛاقض إٔ سها ١ٜخربٍ عٔ غ ٖٛ ٤ٞؾسع إيتؿات ايـُدرب ايٚ ٘ٝقؿدٙ
يـشهاٜت٘ ٚ ،قد ال ٜكؿد ايـشان ٞيًدرب  :سها ١ٜايًٛاشّ َٔٚ ،دٕٚ
اإليتؿات ٚايكؿد ال تـتشكل سهاٜتـٗاٚ ،يرا ٜـدتـ َٛزد إعتباز
ايـشهاٚ ١ٜسذ ١ٝاإلخباز باإلخباز ايـُكؿٛد يًُدرب ايـًُتؿت اىل
يٛاشّ إخبازٚ ٙايكاؾد يًٛاشّ سهاٜـت٘ نـكؿد ٙيإلخباز عٔ ًَصَٗٚا ،
( )25نؿا ١ٜاالؾَ ٍٛع ساغ ١ٝايـُػهٝين  :ز. 329 + 327 : 2
( )26أدٛد ايتكسٜسات  :ز + 133 : 4ؾٛا٥د االؾ : ٍٛز. 489 : 4

( ................................................ )378بػس ٣االؾ / ٍٛز11

نُا ٖ ٛايـشاٍ يف َٛازد ايًص ّٚايب ٔٓٝبايـُعٓ ٢األخـ يًدرب ايـُشهٞ
ٚال ٚد٘ يـشذ ١ٝايـُجبت عً ٢االطالم .
ْعِ اإلخباز عٔ غ ٖٛ ٕ٤ٞإخبازْ عٔ الشَ٘ ايب ٔٓٝبايـُعٓ ٢األخـ
  ٖٛٚايرٜ ٟالشّ تؿ ٓٛزُ ٙتؿٓٛز ايـًُصٚ ّٚال ٜٓؿوٓ عٓ٘  ، -يهٔ الٜه ٕٛاإلخباز عٔ غ ٕ٤ٞإخبازاّ عٔ الشَ٘ ايب ٔٓٝبايـُعٓ ٢االعِ أ ٚغري
ايب ٔٓٝإال َع إسساش إيتؿات ايـُدرب ٚقؿد ٙيإلخباز عٔ ايالشّ أٜكاّ
عٓد إخباز ٙعٔ ايـًُص َٔٚ ،ّٚد ٕٚاإلسساش ايـُرنٛز أ ٚايػؿً ١عٔ
الشّ خرب -ٙال دالي ١يف أدي ١األَازات عً ٢سذ ١ٝايـُدي ٍٛااليتصاَٞ
ٚال ًَصّ بايتؿدٜل بًٛاشّ األَازٚ ٠ايـدرب ،نُا ال دالي ١يف ايتهًِ
بػَ ٤ٞطتًصّ يتهرٜب ايـُعؿ )( ّٛعً ٢نؿس ايـُتهًِ إال َع
إيتؿات٘ ٚقؿد ٙيًُعٓ ٢ايالشّ  :ايهؿس ٚتهرٜب ايـُعؿ. )( ّٛ
ٚايـشاؾٌ إ َا ٜعٗس َٔ ايـُشكل ايـدساضاْ(ٞقد َٔ )ٙدالي١
األَاز ٠عً ٢سذ ١ٝايـُجبت ايـُدي ٍٛااليتصاََ ٞطًكاّ -يٝظ بؿشٝض .
ٜٚـُهٔ إٔ ٜـذاب عٔ ٖرا اإلٜساد بـُا دا ٤يف تكسٜس بـشح
ايـُشكل ايعساق(ٞقدٚ،)27()ٙتٛقٝش٘ :اْ٘ ال ٜعترب يف اإلخباز ٚاحلها١ٜ
ايتؿدٜك ١ٝايـُٛدب ١يإلذعإ به ٕٛايـُؤدَٓ ٣ساداّ يًشان ٞايـُدرب ٚال
ٜػرتط :ايكؿد ايتؿؿ ًٞٝيًُدرب ب٘ ٚيًٛاشَ٘ ٚايـُتٛقـ عً ٢االيتؿات
ايٗٝا ،بٌ ٜهؿ ٞقؿد ايـُدرب ايـشان ٞاإلزتهاشٚ ٟإيتؿات٘ االمجايٞ
اىل يٛاشّ ايـُؤدًَٚ ٣صَٚاتٖ٘ٚ ،را َتشكل يف اإلخباز ٚاإلقساز عاد،ّ٠
ؾإ َٔ ٜـدرب عٔ غٜٚ ٤ٞـشه ٘ٝيػريٜ ٙـدرب عٔ يٛاشَ٘ ًَٚصَٚات٘
(ْٗ )27ا ١ٜاالؾهاز  :ز : 4م. 184 : 1
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إمجاالّ بـُعٓ : ٢اْ٘ ٜتشكل َٓ٘ ايكؿد اإلزتهاشٚ ٟاإليتؿات اإلمجايٞ
ايـُستهص يف باطٓ٘ ٚإٕ مل ًٜتؿت تؿؿٝالّ اىل خؿٛؾٝات ايًٛاشّ،
ٚااليتؿات االمجايٚ ٞايكؿد االزتهاش ٟنافٕ يف ؾدم اإلخباز عٔ
ايالشّ ٚيرا تس ٣ايعكالُٜ ٤ـًصَ ٕٛايـُكسٓ بإقسازٜٚ ٙستٓـب ٕٛعً ٘ٝآثاز
اإلقساز ًٜٚصَ ْ٘ٛبًٛاشَ٘ ٚإٕ مل ٜهٔ ًَتؿتاّ تؿؿٝالّ اىل ايـُالشَ١
ٚايالشّ َ ،ـُا ٜهػـ عٔ نؿا ١ٜايكؿد اإلمجايٚ ٞعدّ ايـشاد ١اىل
اإليتؿات ايتؿؿ ًٞٝاىل ايًٛاشّ ٚعدّ إغرتاط٘ يف ؾش ١األخر بًٛاشّ
اإلقساز أ ٚاإلخباز .
ٖٚرا ايـذٛاب َتنيْ داعِْ يـُكاٍ ايـُشكل ايـدساضاَْٚ ٞؿشٓض
يـُا إغتٗس َٔ األخر بـُجبـتات األَاز ، ٠يهٓ٘ َـدتـ باألَاز ٠ايًؿع١ٝ
ايكٛي ٖٞٚ ١ٝايـُػتًُ ١عً ٢ايـشهاٚ ١ٜاإلخباز نايبٝـٓٓٚ ١اإلقساز ٚخرب
ايجك ، ١ؾإ ٖر ٙاألَازات ايكٛيٚ ١ٝاإلخبازات ايًؿع ١ٝايـُعترب ٠تـشهٞ
عٔ ايًٛاشّ بٓش ٛإمجايٚ ٞقؿد إزتهاش ٖٛٚ ٟنافٕ يف ؾدم اإلخباز
َٛٚدب الْطبام دي(ٌٝخرب ايجك ١سذٖٚ . )١را ايٛد٘ ال ٜعِٓ
االَازات غري ايكٛي ١ٝأَ ٟا ال ٜهَ َٔ ٕٛكٛي ١ايًؿغ ٚايـشها١ٜ
نايػٗس ٠ايؿتٛاٚ ١ٝ٥اإلمجاع عً ٢ؾسض أَازٜتُٗا ،ؾال سذ ١ٝيف يٛاشّ
َؤدٜٓاتٗا َٚالشَاتٗا ايعكًٚ ١ٝايعاد ١ٜيعدّ ايدي ٌٝايٛاقض .
ايٛد٘ ايجايح َ :ا طسس٘ بعض أدً ١عؿسْا (قد )28( )ٙيف َـذًظ
بـشج٘ َٔ َالى ثبٛت ٞيـذعٌ سذ ١ٝاالَازات ٜؿًض عٓد ٙإٔ ٜهٕٛ
َٓػأّ يـشذَ ١ٝجبتات االَازاتٜ ،تًدـ ذيو يف يـشاظ (ق ٠ٛاالستُاٍ
( )28زادع  :بـشٛخ يف عًِ االؾ : ٍٛز. 181 + 179 + 178 : 6
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ٚايهػـ) سٝح إعتكد إٔ سكٝك ١ايـشهِ ايعاٖس ٖٛ ٟايـشهِ ايؿادز
َٔ ايـُٛىل سؿاظاّ عً ٢االِٖ َٔ ايـُالنات ايـُٛيٚ ١ٜٛاألغساض
ايٛاقع -١ٝااليصاَٚ ١ٝايرتخٝؿ -١ٝايـُتصامح ١ؾُٝا بُٗٓٝا ٚتسدٝض األِٖ
َٓٗا عً ٢ايـُِٖٗٚ ،را ايرتدٝض قا ِ٥عً ٢أضاع ق ٠ٛإستُاٍ َطابك١
االِٖ يًٛاقع ايتػسٜع َ٘ٓ ٞيف ايـُِٗ َٔ ،د ٕٚؾسم بني َكٛي ١دعٌ
األَازات بٓشس ايطسٜكٚ ١ٝايعًُ ١ٝنُا ٜس ٣ايـُشكل ايٓاٝ٥ين(قدٚ )ٙبني
َكٛي ١دعٌ ايـُٓذصٚ ١ٜايـُعرز ١ٜنُا ٜس ٣ايـُشكل ايـدساضاْ(ٞقد)ٙ
ٚبني غريُٖا َٔ ايـُكٛالتٚ ،ألدٌ ذيو ي ٛؾسض سذ ١ٝايػٗس٠
ايؿتٛا ١ٝ٥ناْت َجبتاتٗا سذ ّ١بـُالى سذَ ١ٝجبتات األَازات ( ٖٛٚق٠ٛ
االستُاٍ) ٖٚ ،را ايـُالى َٛدٛد يف مجٝع األَازات َتطا ٟٚايٓطب١
اىل ايـُدي ٍٛايـُطابك ٞيألَازات ٚاىل ايـُداي ٌٝااليتصاَ ١ٝهلا ،
ٚسذَ ١ٝجبتات األَازات ٖٓا َستبط ١بـُكاّ ايجبٛت دَ ٕٚكاّ االثبات.
ٜٚسد عً: ٘ٝ
أٚالّ :اْ٘ مل ٜرنس(قد )ٙديٝالّ عًَ ٢كاي٘ ٚال ٜتكض يٓا دي ٌْٝدًٞ
عً ٢إٔ (ق ٠ٛاالستُاٍ) َٖ ٛالى زدشإ تكدّٓ أَازٚ ٠إعتُادٖا
غسعاّ ؾاْ٘ أغب٘ بايسدِ بايػٝب ألْ٘ ال ٜعًِ ب٘ ض ٣ٛايـُػسع األقدع.
ٚثاْٝاّ :إٕ (ق ٠ٛاإلستُاٍ)  -بـشطب ؾُٗٓا ايـُتٛاقع -ال ٜؿًض
ٚسدَ ٙالناّ يـذعٌ األَازات سذ ١ناغؿ ّ١عٔ ايـشهِ ايٛاقعٚ ،ٞذيو
إلستُاٍ تـدًٓؿ٘ ٚقؿٛزٚ -ٙي ٛيف بعض ايـُٛازد -ؾالبد إٔ تٓكِ اي٘ٝ
َؿًش ١تاَُٜ ١ـتدازى بٗا ْكـ ايـُالى اآلخس يتهَ ٕٛهًَُٓٚ ١ؿشٓش١
يـذعٌ االَاز ٠سذٚ ،١ال ٜبعد نْٗٛا تػازى ايطسٜك ١ٝايعسؾ ١ٝايعكال١ٝ٥
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ٚإْطذاَٗا َع ايطسٜك ١ايػسع ١ٝيف ايـُذاالت ايـُشاٚزٚ ١ٜايطًٛنٝات
ايـدطاب ١ٝاالدتُاع ، ١ٝؾـٓٝطذِ االَس ٚايٓٗ ٞايعكالَ ٞ٥ع االَس
ٚايٓٗ ٞايػسع ٞيف ايطًٛن ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛتتشد طسٜك ١ايتداطب ٚايتشاٚز
ٚايتؿاِٖ ايكاْ ْٞٛبني عُ ّٛايعكالٚ ٤بني ايـُتػسع ١االتكٝاٚ ، ٤تٓكِ
ٖر ٙايـُؿًش ١يـ(ق ٠ٛاإلستُاٍ) ٚتتِ َؿًش ١دعٌ االَازَٚ ٠جبتاتٗا
سذٚ . ّ١س٦ٓٝرٕ البد إٔ ْالسغ ٌٖ طسٜك ١ايعكال : ٤إعتباز َؤدٓ٣
األَازَ ٠ع يٛاشَ٘ ًَٚصَٚات٘ ايعكًٚ ١ٝايعاد ١ٜ؟ أّ طسٜكتِٗ عً ٢عدّ
إعتبازغري َؤدٓ ٣األَاز٠؟ ٚقد ضبل تـشكٝل َا عٓدْا يف بد ٚايبشح .
ثِ ْٓتكٌ َٔ َكاّ ايجبٛت اىل َكاّ اإلثبات ٚايداليْٚ ١ػهٌ :
ثايجاّ :بإٔ (ق ٠ٛإستُاٍ َطابك ١األِٖ) َٔ ايـُالنات ايـُٛي١ٜٛ
ٚاألغساض ايٛاقع - ١ٝااليصاَٚ ١ٝايرتخٝؿ: - ١ٝ
إٕ بًؼ سدٓ االطُٓ٦إ بـُالن( ١ٝق ٠ٛاالستُاٍ) ؾاالطُٓ٦إ ٖٛ
ايـشذ ٖٛٚ ١ايـُعتُد إلثبات سذَ ١ٝؤد ٣األَازٚ ٠يٛاشَ٘ ،ؾاْ٘ اذا
تـشكل االطُٓ٦إ بـُؤدٓ ٣األَازَٚ ٠ديٛهلا َطابكاّ يًٛاقع نإ ايـُديٍٛ
ايـُطابك ٞسذ ّ١عًٓٝا ٚ ،اذا تـشكل َع٘ االطُٓ٦إ بايـُدي ٍٛااليتصاَٞ
يًُطُإٔ ب٘  :يٛاشّ َؤد ٣األَاز ٠ناْت َجبتات األَاز ٠س٦ٓٝرٕ َٛقع
اإلطُٓ٦إ بـشذٝتٗا َٚطابكتٗا يًٛاقع ٚ ،ال زٜب يف سذ ١ٝاإلطُٓ٦إ
ؾاْ٘ عًِْ عاد ٟتباْ ٢ايعكال ٤عً ٢األخر ب٘ ٚاالعتُاد عً. ٘ٝ
ٚإٕ مل ٜبًؼ (ق ٠ٛاإلستُاٍ) يف أَاز : ٕ٠دزد ١ايٝكني ٚاالطُٓ٦إ
بـُطابكَ ١ؤداٖا َع ايٛاقع -ضٛا ٤بًؼ ايعٔ أ ٚاالستُاٍ  ،ايك ٟٛأٚ
ايكعٝــ -ؾـؿ ٞمجٝع ذيو ال عـرب ٠يف (قـ ٠ٛاالستُاٍ) َالناّ يـشذ١ٝ

( ................................................ )382بػس ٣االؾ / ٍٛز11

َجبتات األَازَٚ ٠ديٛهلا اإليتصاَ ٞنُا ال ٜجبت ايـُؤد ٣ايـُطابكٞ
يألَاز ٠ذات االستُاٍ ايك ٟٛبـُطابك ١ايٛاقع ست ٢ي ٛبًؼ ايعٔ ؾكالّ
عُا ٖ ٛأقعـ َٓ٘ٚ ،ذيو ألٕطالظًََّّ َال ُيغِيِي مِ ًِ الِحَقِّ طَيِئّاص ْٜٛظ.36:
ٚايـشاؾٌ اْ٘ قد تب ٔٓٝإٔ ال عرب ٠أ ٚال ناغـ عٔ َالن( ١ٝقـ٠ٛ
االستُاٍ) يف َكاّ ايجبٛت ٚايٛاقع ؾكالّ عٔ َكاّ اإلثبات ٚايدالي،١
ٚقد ضبل بٝإ َا ْعتكدْٚ ٙسدٓش٘ َٔ سذَ ١ٝجبتات األَازات ٚال
َٛدب يإلعاد . ٠ثِ ْبشح يف ايـُسسً ١ايجاْ ١ٝعٔ :

حجية مثبتات األصول العنلية :
ٚقع ايهالّ بني االؾٛيٝني يف سذَ ١ٝجبـتات األؾ ٍٛايعًُ ١ٝطسٓاّ
 ضٛا ٤االضتؿشاب ٚغريٚ ،ٙإ نإ َٛزد نالَِٗ َٚـشٌ بـشجِٗيف خؿٛف االضتؿشاب  ،يهٓ٘ ال ُٜعٔٓ ؾ ِٗٝإزادتِٗ إختؿاف
ايبشح ب٘  ،نٝـ ؟ ٚقد ؾسٓح بعض األعاظِ بعُ ّٛايبشح يطا٥س
()29

االؾ ٍٛايعًُٚ ،١ٝقد ضبل ْكٌ عباز( ٠ايهؿا)١ٜ

غاٖداَّ ،كاؾاّ

الْطبام ديَٓ ٌٝع سذَ ١ٝجبـتات االضتؿشاب عًَ ٢جبـتات ضا٥س
االؾ ٍٛايعًُ. ١ٝ
ٚايـُساد َٔ َجبـتات االؾَ : ٍٛا ٖ ٛالشّْ أَ ٚالشّْ يـُا ٖٛ
َٛقٛع ايـشهِ ايػسع ٞبـُالشَ ١غري غسع - ١ٝأ ٟبـُالشَٜ ١دزنٗا
ايعكٌ أ ٚتجبتٗا ايعاد ٠ايطا٥د ، ٠ؾٌٗ دسٜإ األؾٌ ٚإثبات٘ يـُذساٙ
َٚؤداٜ ٙجبت َا َٖ ٛالشّ أ ٚالشّ ي٘ ؟ .
ْٚتهًِ ٖٓا عٔ َجبـتات اإلضتؿشاب ٖٛٚ -أؾٌ إسساشٚ ،-ٟاذا
( )29نؿا ١ٜاالؾَ ٍٛع ساغ ١ٝايـُػهٝين  :ز. 329 + 327 : 2
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ثبت عدّ سذَ ١ٝجبـتاتٜ٘ -تبني َٓ٘ بـذال ٕ٤عدّ سذَ ١ٝجبـتات غري
اإلضتؿشاب َٔ األؾ ٍٛايعًُ ١ٝغري اإلسساش. ١ٜ
ؾٌٗ ٜـذس ٟاالضتؿشاب ٚتجبت ب٘ اآلثاز ايػسع ١ٝايـُرتتب ١عً٢
يٛاشّ ايـُطتؿشب ايعكًٚ ١ٝايعاد ١ٜنُا تجبت ب٘ اآلثاز ايػسع١ٝ
ايـُرتتب ١عًْ ٢ؿظ ايـُطتؿشب ؟ ٚ ،ايبشح يف ثبٛت ايًٛاشّ
ٚايـًُصَٚات ٚايـُالشَات ايعكًٚ ١ٝايعاد ١ٜيًُطتؿشب .
ٜعٗس َٔ ؾتا ٣ٚبعض ايـُتكدَني(قدِٖ) إدسا ٤األؾٌ ٚإثبات
يٛاشَ٘ غري ايػسع ، ١ٝيهٔ أٚاخس األؾٛيٝني إتؿكٛا عً ٢عدّ سذ١ٝ
َجبـتات االؾ ٍٛايعًُ ١ٝطسٓاّ -إضتؿشاباّ أ ٚغري َٔ ٙاألؾ ٍٛايعًُ-١ٝ
بـُعٓ ٢عدّ تستٓب غري (اآلثاز ايػسع ١ٝايـُرتتب ١عً ٢ذات َـذس٣
اإلضتؿشاب) أ ٚغري َٔ ٙاألؾٖٚ ،ٍٛرا ٖ ٛايؿشٝض يديٚ ٌٝاقض
ٖ ٛقؿٛز أدي ١األؾ ٍٛايعًُ ١ٝطسٓاّ عٔ ايدالي ١عً ٢سذَ ١ٝجبـتات
األؾ ٍٛأ ٚعً ٢إَهإ تستٝب اآلثاز ايػسع ١ٝعً ٢ايًٛاشّ ايعكً١ٝ
ٚايعاد ١ٜيًُطتؿشب أَ ٚؤد ٣األؾٌ ايعًَُ ،ٞجالّ  :االضتؿشاب
أؾٌ عًُ ٞإسساش ٟبٌ إعتكد بعض ايؿكٗا ٤ن ْ٘ٛأَازٚ ، ٠عً ٢مجٝع
ايـُباْ ٞؾُٝا ٖ ٛايـُذع ٍٛبدي : ٌٝطال تٓكض ايٝكني بايػوص زغِ
إختالؾٗا ٖٛ ٌٖ :ايـُتٝكٔ ايطابل أّ ٖ ٛايطسٜكٚ ١ٝاألَاز ١ٜأّ ٖٛ
ايٝكني دسٜاّ عًُٝاّ عً ٢طبك٘ -ؾإٕ دي ً٘ٝظاٖسْ يف يص ّٚايبٓا ٤عُالّ عً٢
طبل ايٝكني ٚعدّ اإلعتداد بايػو ٚٚدٛب ايتعبٓد بـُا تٝكٓٓ٘ ضابكاّ
يرتتٝب آثاز ٙايػسعٚ ،١ٝال ظٗٛز ؾ ٘ٝأشٜد َٔ ذيو ،ؾإ خربطال
تٓكض ايٝكني بايػوص أ ٚخربطؾًُٝض عًٜ ٢ك٘ٓٝص ْـٓ ؾشٝضْ ْإٙ

( ................................................ )384بػس ٣االؾ / ٍٛز11

عٔ ْكض ايٝكني بايػو  ،أ ٚآَسْ بايـُك ٞعً ٢ايٝكني ٚ ،ايٓكض
ايـشكٝك ٞغري َسادٕ دصَاّ إلْتكاق٘ ٚاقعاّ بطس ٓٚايػو اي ،٘ٝؾرياد َٓ٘ :
ايٓكض ايعًُٚ ٞاألَس بايـذس ٟايعًُ ٞعً ٢طبل ايٝكني ،ؾٝهٕٛ
َدي ٍٛايٓـٓ :ايتعبٓد بـُا تٝكٓٓ٘ َٔ سهِ غسع ٞأَٛ َٔ ٚقٛع ذٟ
سهِٚ ،عدّ االعتداد بايػوٓ يف بكاَٛٚ ،ٙ٤زد ايتعبٓد ٖ ٛايـُتٝكٓٔ دٕٚ
الشَ٘ٚ ،يٝظ يف ْؿٛف اإلضتؿشاب دالي ْ١عً ٢أشٜد َٔ تستٝب
االثاز ايػسع ١ٝعً ٢ايـُطتؿشب اير ٟنإ عًٜ ٢كنيٍ َٓ٘ ثِ غو يف
بكا ،٘٥أ ٟال دالي ١ؾ ٘ٝعً ٢تستٝب اآلثاز ايػسع ١ٝايجابت ١يالشّ
ايـُطتؿشب :عكالّ أ ٚعاد. ٠
َجالّ :اذا نإ شٜد تـشت ايًشاف ؾذا ٤عبٝد ٚقدْٓ ٙؿؿني بطٝؿ٘
ٚمل ُٜعًِ أْ٘ نإ سٓٝاّ سني ايكدٓ أّ نإ َٝتاّ ؾٝذس ٟإضتؿشاب سٝات٘
ايـُتٝكٓ ١ضابكاّٚ ،الشّ ايـشٝا ٠ايـُطتؿشب ٖٛ ١قتٌ عبٝد يصٜد يهٔ
إضتؿشاب سٝا ٠شٜدٕ ال ُٜجبت الشّ ايـشٝا ٠ايـُطتؿشب ٖٛٚ - ١ايكتٌ-
ست ٢ترتتب عً ٘ٝآثاز ايكتٌ ايػسع ١ٝنايكؿاف أ ٚايدٚ ، ١ٜذيو
يكؿٛز ايـُكتك : ٞدي ٌٝسذ ١ٝاإلضتؿشاب ،ؾاْ٘ قاؾس عٔ إثبات
سذ ١ٝايالشّ ،ألْ٘ ٜؿٝد ايـُٓع َٔ ْـكض ايٝكني بايػو ٚعٔ االعتداد
بايػو يف َكاّ ايعٌُ ٜٚ ،دٍ عً ٢يص ّٚايـُك ٓٞعُالّ ٚدسٜاّ ٚضًٛناّ
عً ٢طبل ٜكٚ ، ٘ٓٝال ٜدٍ عً ٢يص ّٚايـُكٚ ٞايـذس ٟعً ٢يٛاشّ َا
تٝـ ٓكٓ٘ بٛدٕ٘ َٔ ٚد ٙٛايدالي. ١
ٚنإ ايٓعس ؾُٝا َكٚ ٢تطبٝك٘ عً ٢االضتؿشاب-االؾٌ ايعًُٞ
اإلسساش ٖٛٚ ، -ٟآتٕ يف ضا٥س االؾ ٍٛايعًُ ١ٝغري ايـُشسش ،٠ؾإ
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دي ٌٝايتعبٓد بايربا ٠٤طزؾع عٔ أَيتَ :ا ال ٜعًُٕٛص ٜديٓا عً ٢يصّٚ
ايتعبٓد بـُؤد ٣ايربا - ٠٤زؾع َا ال ُٜعًِ سهُ٘ٚ ، -ال ٜدٍ عً ٢يصّٚ
ايتعبٓد بالشّ َؤد ٣ايربا ،٠٤ا ٟيٝظ يف دي ٌٝايربا ٠٤دالي ْ١عً ٢تستٝب
اآلثاز ايػسع ١ٝايجابت ١يًٛاشّ ايـُؤد ٣ايعكً ١ٝأ ٚايعاد ،١ٜبٌ ؾ ٘ٝدالي١
عً ٢تستٝب اآلثاز ايػسع ١ٝايجابت ١يرات ايـُؤد ٣دَ ٕٚا ٜصٜد عً. ٘ٝ
ٚبتعبري ثإٍ :االؾ ٍٛايعًُ ١ٝغري ايـُشسش ٠نأؾٌ ايرباٚ ٠٤ايـشٌٓ
ٚاالستٝاط -ال تهػـ عٔ ايٛاقع  ،بٌ ٖٚ ٞظا٥ـُ تؤد ٟايـشهِ
ايعاٖس ٟعٓد ايـذٌٗ بايٛاقع طزُؾع َا ال ٜعًُٕٛص طاذا مل تعسف
ايـشساّ بع ٘ٓٝؾتدع٘ص ؾٗ ٞتجبت َؤد ٣االؾٌ د ٕٚيٛاشّ ايـُؤد،٣
بٌ إٕ ايًٛاشّ ايعكًٚ ١ٝايعاد َٔ ١ٜآثاز ايٛاقع ايـُشسش ٚيرا ترتتب يف
األَازات ايكٛي ١ٝاييت تـشسش ايٛاقع تعبداّ ٚ ،ال ترتتب عً ٢األؾٍٛ
ايعًُ ١ٝاييت ال تـشسش ايٛاقع ٚال تهػؿ٘ أؾالّ .
ٖرا عُد ٠ايدي ٌٝعًَٓ ٢ع سذ ١ٝاالؾٌ ايـُجبت  ،يهٓ٘  -يف
ايـُكابٌ -قد إضتدٍ يـشذَ ١ٝجبـتات األؾ ٍٛايعًُ ١ٝطسٓاّ َٚ -جبتتات
االضتؿشاب َـدؿٛؾاّ  -بٛدٗني :
ايٛد٘ األَ :ٍٚا أغاز اي ٘ٝغٝدٓا االععِ(()30قد)ٙبٓش(:ٛإٕ قًت)
ٚتٛقٝش٘ :إٕ دي ٌٝاالضتؿشاب ٜتهؿٌ بٝإ سسَْ ١كض ايٝكني
بايػو ٚيصَ ّٚعاًَ ١ايـُتٝكٔ َعاًَ ١ايبكا ،٤بـُعٓ ٢يص ّٚايبٓا ٤عً٢
ن ٕٛايػاى َتٝكٓاّ ببكاَ ٤ا تٝـ ٓكٓ٘ ثِ عسق٘ ايػو يف بكا ، ٘٥ؾًٝصَ٘
 ألدٌ ٖرا اإليصاّ  -إٔ ٜعٌُ عً ٢طبـل ٜكـ ٘ٓٝايطابل ٜٚستٓـب اآلثـاز( )30ؾسا٥د االؾ - ٍٛطبع َهتبَ ١ؿطؿ. 383 : ٟٛ
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ايػسعـ ١ٝعًَ ٘ٝطًكاّ ،ضٛا ٤نإ تـستٓـب األثس ايػسع ٞعًَ ٘ٝـباغسَٔ ٠
غري ٚاضط ١أ ٚنإ تستٓب٘ َع ٚاضط ٕ١عكً ١ٝأ ٚعاد. ١ٜ
ٜٚسدَٓ : ٙا ضبل بٝاْ٘ َٔ عدّ ظٗٛز أخباز االضتؿشاب أ ٚأدي١
األؾ ٍٛايعًُ ١ٝيف ايدالي ١عً ٢أشٜد َٔ َؤد ٣األؾٌ َٚـذسا،ٙ
ؾدي ٌٝايربا:٠٤طزؾع َا ال ٜعًُٕٛص(َ )31جالّ ٜؿٝد زؾع ايػازع يًشهِ
ايػسع ٞاير ٟال ٜعًُٚ ،ْ٘ٛال ٜؿٝد زؾع الشّ َا ال ٜعًُٚ ،ْ٘ٛال ٜدٍ
عًْ ٢ؿ ٞالشّ َا ال ٜعًُٖٚ ،ْ٘ٛهرا دي ٌٝاالضتؿشاب  :طال تٓكض
ايٝكني بايػوص ()32طال ُٜـعتدٓ بايػو يف ساٍ َٔ ايـشاالتص َجالّٜ -ؿٝد
سسَ ١ايٓكض ايعًُٚ ٞيص ّٚايعٌُ عً ٢طبل َا تٝـ ٓكٓ٘ ضابكاّ ٚعدّ
االعتداد بايػو ايطازئ  ،ؾـٝـُستٓب ايـُهًـ األثس ايػسع : ٞايـذسٟ
ايعًُ ٞعًَ ٢ا تـٝـ ٓكٓ٘ ،د ٕٚايًٛاشّ ايعكً ١ٝأ ٚايعاد ١ٜيـُا تـٝـ ٓكٓ٘ ،ؾاْ٘
ال ٜؿٝد دي ٌٝاالضتؿشاب يص ّٚايعٌُ عً ٢طبل يٛاشّ ايـُتٝكٔ ،يعدّ
ايٝكني ٚايػو بايالشّ ستًٜ ٢صّ ايـذس ٟايعًُ ٞعً ٢ايٝكني ايطابل .
بٌ االضتؿشاب  -بـشطب ايتباْ ٞايعكال ٞ٥ايـُُك ٢غسعاّ أٚ
ايـُذع ٍٛغسعاّ إبتدا ّ٤بدالي ١االخباز ٖٛ -تعبٓد بايٝكني بػٚ ٕ٤ٞعدّ
االعتداد بايػو ؾُٝا تٝـ ٓكٓ٘ ٚ ،يٝظ ؾ ٘ٝدالي ١عً ٢ايتعبد بًٛاشّ
ايـُتٝكٔ بٛد٘ َٔ ٚد ٙٛايدالي. ١
ايٛد٘ ايجاْ : ٞإٕ أثس ايٛاضط ٖٛ ١أثسْ ير ٟايٛاضط ١ؾإ (أثس االثس
( )31ايٛضا : ٌ٥ز : 11ب  َٔ 56ابٛاب دٗاد ايٓؿظ  :ح. 1
( )32ايٛضا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 1ابٛاب ْٛاقض ايٛق: ٤ٛح + 1ز : 5ب َٔ 11ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع
يف ايؿال : ٠ح. 3
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أثسْ) يراى ايػ ٤ٞبـُكتك( ٢قٝاع ايـُطاٚا ، )٠ؾاذا ثبت دالي ١أخباز
اإلضتؿشاب عً ٢ايتعبٓد بايـُطتؿشب ايـُتٝكٔ ضابكاّ يرتتٝب أثسٙ
ايػسع -ٞتستبت اآلثاز ايػسع ١ٝايـُرتتب ١عً ٢ايـُطتؿشب ايـُتٝكٔ
َباغس ٠نُا ترتتب اآلثاز ايػسع ١ٝايـُرتتب ١بٛاضط ٕ١ألْٗا َٔ آثاز ٙعسؾاّ.
ٚؾ : ٘ٝأٚالّ :إٕ (قٝاع ايـُطاٚا )٠إْـُا ٜـذس ٟؾُٝا اذا ناْت
ايٛضا٥ط ٚاآلثاز ايطٛي ١ٝهلا َٔ ضٓذ ٚاسد :
بإٔ ناْت ٚضا٥ط ٚآثاز عكً ١ٝبتُاَٗا :نُا يف ٚضاط ١سساز ٠ايٓاز
يؿريٚز ٠ايكدز ايـُذع ٍٛعًٗٝا سازاّٚٚ ،ضاط ١ايكدز يهَ ٕٛا ؾَٔ ٘ٝ
َا ٤سازاّٚٚ ،ضاط ١ايـُا ٤يٓكر طبذ َا يف ٚضط٘ َٔ يـشِ ،ؾٗرٙ
ايٛضا٥ط ٚايًٛاشّ نًٗا عكً ١ٝته. ١ٜٝٓٛ
أ ٚناْت ٚضا٥ط ٚآثاز غسع ١ٝبتُاَٗا :نُا يف ٚضاط ١ايٓذظ
يتٓذظ ايـُالق ٞاالٚٚ ،ٍٚضاط ١ايـُالق ٞي٘ يتٓذظ ايـُالق ٞايجاْ،ٞ
ٚٚضاطـ ١ايـُالق ٞي٘ يـتـٓذظ ايـُالق ٞايجايح ٖٚهرا ٖٚ ،رٚ ٙضا٥ـط
ٚآثاز ٚيٛاشّ طٛي ١ٝغسع ١ٝبتُاَٗا .
ٚأَا اذا مل تهٔ ايٛضا٥ط َٔ ضٓذ ٚاسد نرتتب سهِ غسعٞ
عًَ ٢عً ٍٛتهٜٛين يػٚٚ ٕ٤ٞاضط ١عكً ١ٝأ ٚعاد ١ٜي٘ -ؾال ٜأت( ٞقٝاع
ايـُطاٚا )٠بني اآلثاز ٚال ٜتِ ايك( :ٍٛأثس األثس أثس) يراى ايػ. ٤ٞ
ٚثاْٝاّ :إْ٘ مل ٜسدِ يف (أخباز اإلضتؿشاب)  :يؿغ األثس ستٜ ٢ؿض
ايك( : ٍٛأثس األثس أثس) ٚمل ٜؤخر ؾٗٝا عٓٛإ ايتعبد باألثس ٚيرا ال
ٜه ٕٛاألثس ايػسع ٞايـُرتتب عً ٢غَ ٤ٞرتتباّ عً ٢الشَ٘ عكالّ أٚ
عادٚ ،ّ٠إْـُا ايـُأخٛذ يف (أخباز اإلضتؿشاب):طال تٓكض ايٝكني
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بايػوصٚ ٖٛٚاقض ايدالي ١عًَٓ ٢ع ْكض ايٝكني بايػو ٚيص ّٚايتعبد
بـُا تٝـ ٓكٓ٘ د ٕٚالشَٖ٘ٚ ،را ايتعبٓد ايػسعٜ ٞعين يص ّٚتستٝب األثس
ايػسع ٞايجابت يًُطتؿشب اير ٟتٝـ ٓكٓ٘  ،د ٕٚالشَ٘ إال اذا نإ
ايالشّ َتٝكٓاّ ضابكاّ َػهٛى ايبكا ٤السكاّ ؾُٝهٔ إضتؿشاب٘ ٚتستٝب
األثس ايػسع ٞعً ،٘ٝيهٔ ٖرا خاززْ عٔ َـشٌ ايبشح ٖٓا .
ٚبتعبري ثإٍ  :إٕ اآلثاز ٚاألسهاّ ايػسع ١ٝتابع ْ١يف ايرتتٓب يدالي١
ديًٗٝاٚ ،ايـُطتؿاد َٔ (أخباز االضتؿشاب) ايتعبٓد ببكا ٤ايـُطتؿشب
ٚعدّ ْكض ايٝكني بايػو عٓد طس ٙٓٚعًٚ ٘ٝعدّ االعتداد بايػو،
ٚظاٖسٖا بـذال :٤ايتعبد بـُا نإ عًٜ ٢كنيٍ َٓ٘ ثِ غوٓ ؾ ٘ٝيػسض
تستٝب آثاز ٙايػسعٚ ، ١ٝال ٜعٗس َٓٗا ايتعبٓد بالشّ َا نإ عًٜ ٢كني
َٓ٘ ٚيرا ال ترتتب آثاز الشّ ايـُطتؿشب .
ٚباختؿاز :ظاٖس(أخباز االضتؿشاب) ٖ ٛاألَس بايـذس ٟايعًُٞ
بايـُكداز ايجابت غسعاّ َٔ ايتعبدٚ ،ظاٖسٖا ايتعبٓد ببكا ٤ايـُتٝكٔٚ ،ال
ٜعٗس َٓٗا ايتعبد ببكا ٤يٛاشّ ايـُطتؿشب ستٜ ٢ؿض تستٝب األثس
ايػسع ٞايجابت يًٛاشّ (ايـُطتؿشب ايـُتٝكٔ ضابكاّ) .
ْعِ إال اذا ناْت ايًٛاشّ ايعكً ١ٝأ ٚايعادَ ١ٜتٝكٓ ّ١ضابكاّ َػهٛن١
ايبكا ٤السكاّ ؾُٝهٔ إضتؿشابٗا ٚتستٝب األثس ايػسع ٞعًٗٝاٚ ،تؿري
ؾػس ٣يهرب ٣طال تٓكض ايٝكني بايػوص ،يهٔ ٖرا خاززْ عٔ َـشٌ
ايبشح َٚؿسٚق٘ٚ ،قد ضبل ايتٓب ٘ٝعً ، ٘ٝؾإ َؿسٚض ايبشح إٔ ال
ٜه ٕٛايالشّ ايعكً ٞأ ٚايعاد ٟيًـُطتؿشب َتٝكٓاّ ضابكاّ َػهٛناّ
السكاّ ٚ ،اْـُا ٜساد تستٝب آثاز ٙايػسع ١ٝبًشاظ ايٝكني بـًُصٚ َ٘ٚايػو
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يف بكا ٘٥بعد إضتؿشاب بكا - ٙ٤بكا ٤ايـًُص. - ّٚ
ْٚكسٓب ايـُطًب ببٝإٍ ثإٍ :ايـُذع ٍٛيف االؾ ٍٛايعًُ ١ٝطسٓاّ ٖٛ
تطبٝل ايعٌُ عًَ ٢ؤد ٣االؾٌ َٚـذسا ٖٛٚ ،ٙإٕ نإ سهُاّ غسعٝاّ
نإ ٖ ٛايـُتعبد ب٘ ٚ ،إٕ نإ َٛقٛعاّ خازدٝاّ ي٘ أثسْ غسع ٞنإ
ايـُتعبد ب٘ َا ٜرتتب عً ٢ايـُٛقٛع َٔ األثس ايػسعٚ ،ٞال ٜعٗس َٔ
أدي ١اإلضتؿشاب ٚاألؾ ٍٛايعًُ -١ٝيص ّٚايتعبد بايالشّ حبٝح ٜرتتب
األثس ايػسع ٞايـُرتتب عً ٢يٛاشّ َؤد ٣االؾٌ ايعًَُٚ ٞـذسا،ٙ
نُا ال ٜعٗس َٔ أدي ١االؾ ٍٛإٔ (أثس األثس أثس)نُْ ٞستٓب األثس ايػسعٞ
يالشّ ايعكً ٞأ ٚايعاد ٟعٓد إضتؿشاب ايـًُص ّٚنُا ْـستٓب األثس
ايػسع ٞايـُباغس عً ٢ايـًُص ّٚايـُطتؿشب ،ؾإ تستٝب األثس
ايػسع ٞيًًُص ّٚايـُطتؿشب ٜـُدسز دي ٌٝاالضتؿشاب طال تٓكض
ايٝكني بايػوصعٔ ايًػ ١ٜٛيٛدٛد االثس ايـُاْع َٔ يػ ١ٜٛايتػسٜع
بًشاظ إٔ إضتؿشاب َا تٝكٓٓ٘ ضابكاّ ٚغو يف بكا ٘٥السكاّ اذا مل ٜرتتب
عً ٘ٝاالثس ايػسعٜ ٞه ٕٛايـذعٌ ايكاْ ْٞٛيػٛاّ ٚاالعتباز ايػسع ٞبال
أثس  َٔٚد ٕٚؾا٥د. ٠
ٜٚهؿ ٞتستٝب األثس ايػسع ٞعً ٢ايـُطتؿشب ْؿط٘ يػسض
ايـدسٚز عٔ ايًػٚ ، ١ٜٛال دالي ١يف (أخباز اإلضتؿشاب) عً ٢ايـتعبٓد
بًٛاشّ ايـُتٝكٔ ايـُطتؿشبٚ ،ال اطالم ؾٗٝا ًُٜصَٓا بايتعبٓد بًٛاشّ
ايـُطتؿشب أٜ ٚؿشٓض ن( ٕٛأثس االثس أثساّ)  ،ؾٝه ٕٛايتعبٓد بايالشّ
ايعكً ٞأ ٚايعاد ٟيًُطتؿشب َكدَ ّ١يرتتٝب اآلثاز ايػسع ١ٝايـُرتتب١
عً ٢تًهِ ايًٛاشّ ايعكًٚ ١ٝايعاد ١ٜخًٛاَ َٔ ايديَ ٌٝا داّ ال ٜكتك٘ٝ
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دي ٌٝدعٌ االضتؿشاب سذ ّ١عً ٢ايعباد بٛدٕ٘ َٔ اإلقتكا ٤أٚ
ايدالي ١أؾالّ ٖٚ .را ايتكسٜب عاقدْ يًتكسٜب االٜٚ ،ٍٚتشؿٌ َُٓٗا:
قؿٛز أدي ١اإلثبات عٔ ايٛؾا ٤بايدالي ١عً ٢سذَ ١ٝجبـتات األؾٍٛ
ايعًُ ١ٝاإلسساش ١ٜناالضتؿشاب ؾكالّ عٔ غري اإلسساش ١ٜنايربا. ٠٤
ثِ عً ٢ؾسض ايتٓصٍ ٚتطً ِٝسذ ١ٝاألؾٌ ايـُجبت يًٛاشَ٘
ايعكًٚ ١ٝايعاد ١ٜيف ذات٘ بـشٝح ٜـذٛش تستٝب آثاز ايًٛاشّ ايعكً١ٝ
ٚايعاد ١ٜيًُؤدٜٛ ٌٖ -٣دد أؾٌْ عدَ ٞدازٍ يف ذات ايالشّ َٚاْع
عٔ دسٜاْ٘ أَ ٚعازض ي٘ ٜـُٓع َٔ سذٝت٘ بؿعٌ ايـُعازق ١؟ .
أؾاد مجع َٔ االعاظِ تبعاّ يهاغـ ايػطا( ٤قدِٖ)( :)33اْ٘ عً٢
تكدٜس دسٜإ األؾٌ ايـُجبت يالشّ ايـُطتؿشب ٜٛدد أؾٌ عدَٞ
َعازض ي٘ ٜـذسٜٓٚ ٟؿ ٞايٛاضط ١ايعكً ١ٝأ ٚايالشّ ايعادٖٛٚ ٟ
إضتؿشاب عدّ ايالشّ َ .جالّ ْ :بات ايًش ١ٝاير ٖٛ ٟالشّ ايـشٝا٠
ايـُطتؿشبٖ - ١را َطبٛم بايعدّ ؾٝطتؿشب عدَ٘  :عدّ ْبات يـش١ٝ
شٜدٜٚ ،عازض األؾٌ ايـُجبت  -أعين إضتؿشاب سٝا ٠شٜد ايـُطتًصّ
يٓبات يـشٝت٘ ٜٚ -طكطإ بايـُعازق. ١
ٚعً : ٘ٝال ٜه ٕٛاالؾٌ ايـُجبت سذ :١إَا يعدّ ايدي ٌٝعً٘ٝ
نُا سككٓا ٙضًؿاّ -أ ٚإلبتال ٙ٤بايـُعازض ايـُاْع عٔ إضتكساز سذٝت٘ي ٛضًُٓا ٚدٛد دي ٌٝعً ٢سذ ١ٝاألؾٌ ايـُجبت يًٛاشَ٘ .
ٚأغهٌ مجعْ آخس َٔ األعاظِ َٓـِٗ غٝـدٓا االْـؿاز( ٟقدِٖ)
( )33نػـ ايػطا - 35 : ٤طبع ١سذس. ١ٜ
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عً ٢دع ٣ٛايتعازض بني األؾٌ ايـُجبت ايٛدٛدٚ ٟبني األؾٌ
ايعدَ ٞبعدّ إضتكساز ايـُعازقٚ ١سه ١َٛاألؾٌ ايـُجبت عً ٢ؾسض
دسٜاْ٘  ،بتكسٜب  :إٕ إضتؿشاب بكا ٤ايـًُص ّٚنشٝا ٠شٜد يف ايـُجاٍ
ايـُطتًصّ يٓبات يـشٝت٘ ٚايـُجبت ي٘ ٖ ٛأؾٌْ سانِْ عً ٢إضتؿشاب
عدّ ايالشّ -إضتؿشاب عدّ ْبات يـشٝتٜ٘ٚ -تكدّ عًٜٚ ٘ٝسؾع
َٛقٛع٘ تعبٓداّ نطا٥س األؾ ٍٛايطبـب ١ٝايـشانُ ١عً ٢األؾٍٛ
ايـُطبٓـب ، ١ٝيٛقٛح اْ٘ اذا دس ٣اضتؿشاب ايـشٝاٚ ٠تعبٓدْا بالشّ
ايـشٝا ٠ايـُطتؿشبْ : ١بات يـشٝت٘ -مل ٜبلَ غوْ يف ايالشّْ -بات
يـشٝت٘ -ستٜ ٢ـذس ٟاضتؿشاب عدّ ْبات يـشٝت٘ ثِ تؿٌ ايٓٛب ١اىل
ايتعازض ٚايتطاقط (. )34
ٚايتشكٝل ٜكك ٞبكسٚزَ ٠السع ١ايـُباْ ٞايـُٛدٛد ٠يف سذ١ٝ
االضتؿشاب ايـُجبت  ٖٛٚايرُٜ ٟساد إثبات الشَ٘ أ ٚعدّ الشَ٘ أٚ
سه ١َٛأسدُٖا  ،ؾإ ٖر ٙايـشه ١َٛتـتِٓ عً ٢بـعض ايـُباْ ٞيف ٚد٘
إعتباز اإلضتؿشاب د ٕٚبعض ٚ ،عٓد٥ر ْك: ٍٛ
أ -قد ٜكاٍ باعتباز االضتؿشاب ايـُجبت َٔ أدٌ إؾادت٘ ايعٔ
ايٓٛع ٞأ ٚايػدؿ ٞبايبكا - ٤نُا َٖ ٛـدتاز مجع َٔ َتكدَٞ
االؾٛيٝني ٚ . -عًٜ : ٘ٝـُهٔ إٔ تؿض ايـشهٚ ،١َٛذيو ألٕ ايعٔ
ببكا ٤ايـًُص ّٚايـُطتؿشب ٜطتًصّ قٗساّ :سؿ ٍٛايعٔ بجبٛت ايالشّ،
ٚبعد سؿ ٍٛايعٔ بجبٛت ايالشّْ :بات ايًش ١ٝيف ايـُجاٍ -ال ٜبك٢
َـذاٍ إلضتؿشاب عدّ ايالشّ ،ؾإ اإلضتؿشاب-عًٖ ٢را ايـُبٓ-٢
( )34ؾسا٥د االؾ - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ؿطؿ. 384 : ٟٛ
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تـتـك ّٛسذٝت٘ بايعَٔٚ ،ع سدٚخ ايعٔ بايالشّ ْاغ٦اّ َٔ ايعٔ
االضتؿشاب ٞبايـًُص - ّٚال ٜـشؿٌ يف ايٓؿظ ظْٔ َكابٌ َتعًل بعدّ
ايالشّ ستٜ ٢طتؿشب ٜٚعازض اضتؿشاب ايـًُصٚ ،ّٚذيو يٛقٛح
إضتشاي ١إدتُاع ايعٔ بٛدٛد غَ ٤ٞع ايعٔ بعدّ ٚدٛد . ٙعًٖ ٢را
ايـُبٜٓ ٢تِٓ َا أؾاد ٙغٝدٓا االْؿاز(ٟقد )ٙسٝح ٜؿري اإلضتؿشاب
يف طسف ايـًُص ّٚسانُاّ عً ٢اإلضتؿشاب يف طسف ايالشّ ْعري
سه ١َٛظٗٛز ايكس ١ٜٓعً ٢ظٗٛز ذ ٟايكس َٔ ١ٜٓدَٗٓ ١ع٘ عٔ تـشكك٘.
بٚ -قد ٜكاٍ باعتباز اإلضتؿشاب ايـُجبت  ،يدالي ١االخباز
ايػسٜؿ ١عً ،٘ٝبٓا ّ٤عً ٢إؾادتٗا يص ّٚايتعبٓد غسعاّ بايـُطتؿشب
ايـًُص ّٚبًشاظ مجٝع آثاز ،ٙبـُعٓ :٢إٕ ايتعبد ايػسعٜ ٞطتًصّ اجلسٟ
ايعًُٚ ٞتستـٝب تـُاّ آثاز ايـُطتؿشب ضٛا ٤ايػسعٚ ١ٝايعاد١ٜ
ٚايعكً ،١ٝؾته ٕٛايًٛاشّ نًٗا نايـًُصَٚات ايـُطتؿشبَٛ ١زداّ يًتعبٓد
ايػسع ٞاالضتؿشاب ٞبايراتَٚ ،ع دسٜإ اضتؿشاب ايـًُصّٚ
ٚايـشهِ بجبٛت مجٝع آثازٚ ٙيٛاشَ٘  -ال َـذاٍ الضتؿشاب عدّ
ثبٛت ايالشّ ،ألٕ إضتؿشاب بكا ٤ايـًُصٜٛ ّٚدب ايتعبٓد بايـًُصّٚ
ٚيٛاشَ٘ ايػسعٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝايعاد ، ١ٜؾال ٜبك ٢غوٓ يف ثبٛت ايالشّ
ستٜ ٢ـذس ٟإضتؿشاب عدّ ايالشّ ثِ ٜعازض إضتؿشاب ايـًُص.ّٚ
َجالّ  :اذا غههٓا يف ٚؾ ٍٛايـُا ٤اىل ايبػس ٠عٓد ايٛق ٤ٛأ ٚساٍ
ايػطٌ الستُاٍ ٚدٛد ايـُاْع  :ايـشادب ٚ ،أدسٜٓا اضتؿشاب عدّ
ايـشادب ٚايـُاْع ٚتعبٓدْا بالشَ٘ ايعادٚ : ٟؾ ٍٛايـُا ٤اىل ايبػس- ٠
مل ٜبلَ عٓدْا غوٓ س٦ٓٝر يف ثبٛت ايالشّ ٚ :ؾ ٍٛايـُا ٤اىل ايبػس٠
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بعد ايتعبٓد االضتؿشاب ٞبايالشّ ايعاد ٟستٜ ٢ـذس ٟاضتؿشاب عدّ
ايالشّ :عدّ ٚؾ ٍٛايـُا ٤اىل ايبػسٜٚ -٠عازض اضتؿشاب ايـًُصّٚ
ايـُجبت يٛؾ ٍٛايـُا ٤اىل ايبػسٖٚ . ٠را ايـُبٓ ٢نطابك٘ ٜتِٓ َع٘
َا أؾاد ٙمجع َٔ االؾٛيٝني َِٓٗ غٝدٓا االْؿاز(ٟقدِٖ)سٝح
ٜتشكل ايتعازض ٚتتِ سه ١َٛاالؾٌ ايـُجبت عً ٢أؾٌ عدّ ايالشّ
إال إٔ إثبات ؾشٖ ١ر ٜٔايـُبٓٝني أَسْ عطري دداّ نُا ال ٜـدؿ. ٢
دـٚ -قد ٜكاٍ باعتباز االضتؿشاب ايـُجبت َٔ باب دالي ١أخبازٙ
عً ٢يص ّٚايتعبٓد بايـُطتؿشب ايـًُص ّٚذات٘ ٚيص ّٚتستٝب آثازٙ
ايػسع ١ٝست ٢اآلثاز َع ايٛاضط : ١ايالشّ ايعكً ٞا ٚايعادٚ - ٟإٕ مل
تهٔ ٖر ٙايًٛاشّ ايـُتٛضطَٛ ١زداّ يًتعبد االضتؿشاب ٞبايرات  ،أٟ
إٕ ايًٛاشّ ايعكً ١ٝأ ٚايعاد ١ٜيًُطتؿشب ال ته ٕٛذاتٗا َٛزداّ يًتعبد
االضتؿشاب ٞيجبٛت ايـًُص ،ّٚبٌ تهَٛ ٕٛزداّ يًتعبد بتبع ايتعبد
االضتؿشاب ٞبايـًُصَٚ . ّٚع ٖرا ايـُكاٍ :
ال تتِ ايـشه ،١َٛبٌ تكع ايـُعازق ١بني االضتؿشاب ايـُجبت
ايٛدٛد ٟايكاق ٞبًص ّٚايتعبٓد بـذُٝع آثاز ايـًُص ّٚايػسعَٗٓٚ ١ٝا
االثاز ايـُرتتب ١عً ٘ٝبٛاضط ١الشّ عكً ٞأ ٚعادٚ ٟبني االضتؿشاب
ايعدَ ٞبًشاظ إٔ ايالشّ يٝظ َٛزداّ يًتعبد االضتؿشاب ٞعًٖ ٢را
ايـُبَٓ ٖٛٚ ٢طبٛم بايعدّ ؾـُٝطتؿشب عدَ٘ َٚكتكا ٙعدّ تستٓب آثاز
ايالشّ غسعاّ  ،نُا إٔ إضتؿشاب ايـًُصٜ ّٚـذسًٜٚ ٟصَٓا ايتعبد
بـذُٝع آثاز ٙايػسع ١ٝست ٢اآلثاز ايـُرتتب ١عً ٢ايـُطتؿشب بٛاضط١
الشَ٘ ايعكً ٞأ ٚايعاد ،ٟؾٝكع س٦ٓٝر ايتعازض بني االضتؿشابني .

( ................................................ )394بؿط ٣االص / ٍٛز11

ٚيف ايـُجاٍ ايـُتكسّٜ :ـذط ٟإغتضشاب عسّ ايـشادب ٚتـرتتب
آثاض ٙايؿطع ١ٝقاطبَٗٓٚ ً١ا سض ٍٛايطٗٛض بٛص ٍٛايـُا ٤اىل ايبؿط٠
ايجابت بٛاغط ١عسّ ايـشادب ايـُػتضشب  ،نُا ٜـذط ٟاغتضشاب
عسّ ايالظّ  -عسّ ٚص ٍٛايـُا ٤اىل ايبؿطَٚ - ٠كتغا ٙعسّ سضٍٛ
ايطٗٛض ،فٝتعاضض االغتضشابإ ٜٚػكطإ ٚ .عًٖ ٢صا ايـُبٓ ٢األخري
  ٖٛٚاالقطب ي ٛتٓعٍيٓا ٚإيتعَٓا سذَ ١ٝجبـتات االصٜ -ٍٛـشضٌايتعاضض بني االصٌ ايـُجبت ٚبني االصٌ ايعسَٚ ،ٞايتعاضض َاْعٌ
عٔ األخص باألصٌ ايـُجبت ي ٛفطض ايتػً ِٝباعتباض ،ٙيهٓ٘ قس غبل
قضٛض االزي ١عٔ إفاز ٠سذ ١ٝايـُجبتات أ ٚإعتباضاالص ٍٛايـُجبت١
يًٛاظَٗا ايعكًٚ ١ٝايعاز. ١ٜ
ٖٓٚا َباسح ْعطعٗا يف ْكاط :
ايٓكط ١االٚىل :إٕ مجعاً َٔ األصٛيٝني عٍُُٛا عسّ سذ ١ٝاالصٌ
ايـُجبت ٚمل ٜفطٍقٛا بني َا اشا ناْت ايٛاغط ١ايعكً ١ٝأ ٚايعاز١ٜ
ايـُتدًً ١بني َؤز ٣االصٌ ايـُػتضشب ٚبني األثط ايؿطع ٞخف١ٍٝ
ٚبني َا اشا ناْت ايٛاغط ١دً ، ١ٍٝفأثبتٛا األثط ايؿطع ٞايـُرتتب عً٢
ايـُػتضشب ايـًُع ّٚز ٕٚيٛاظَ٘ عً ٢االطالم ٚ .ايـُطاز َٔ
ايٛاغط ١ايـدف : ١ٝإٔ ٜعسٍ ايعطف أثطٖا أثطاً يص ٟايٛاغطٚ ، ١ايـُطاز
َٔ ايٛاغط ١ايـذً ١ٍٝإٔ ال ٜعسٍ ايعطف أثطٖا أثطاً يص ٟايٛاغط. ١
يهٔ ؾـٝدٓا االععِ ٚمجاع( ١قسِٖ) إغتجٓٛا َٔ عسّ سذ١ٝ
س ايعطف
األصٌ ايـُجبت يًٛاظََ٘ :ا اشا ناْت ايٛاغط ١خف ١ٝبـشٝح َٜعُ ٍ
األثط ايؿطع ٞايـُرتتب عً ٢ايٛاغطَ ١رتتٍباً عً ٢ايـُػتضشب ايـًُعّٚ
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أ ٚاييت ٜـشػب ايعطف ايعاّ األثط ايؿطع ٞايجابت َباؾط ٠يًًُع ّٚشٟ
ايٛاغطٜ ١رتتب أثطاً ٚسهُاً يًٛاغط ١ايـدف ١ٝأٜغاً بـشٝح ٜه ٕٛعسّ
تطتٝب األثط عً ٢ايٛاغط ١ايـدف -١ٝايعكً ١ٝأ ٚايعازَ -١ٜضسامْ( :كض
ايٝكني بايؿو) بـشػب ايٓعط ايعطيفٚ ،قس َُـٓـَعٓا عٓ٘ يف االخباض .
ٖٚصا ْعري اغتضشاب عسّ ايـشادب عً ٢ايبؿط ٠إلثبات صش١
ايٛع ٤ٛأ ٚايػػٌ ٚإضتفاع ايـشسخ األصػط أ ٚاألنرب بَ٘ ،ع إٔ صش١
ايطٗٛض يٝػت أثطاً يعسّ ايـشادب ،بٌ ٖ ٞأثطٌ يٛص ٍٛايـُا ٤اىل
ايبؿط ٠بايسق،١إال أْ٘ بعس صبٍ ايـُا ٤عً ٢ايبؿطٚ ٠إغتضشاب عسّ
ايـشادب ٜعتكس ايعطف تـُاّ ايطٗٛض ٚصشت٘ ٜٚعس ْ٘ٚأثطاً يضبٍ ايـُا٤
ٚعسّ ايـشادب ايـُػتضشب نُا ٖ ٛأثطٌ إلٜضاٍ ايـُا ٤اىل ايبؿط. ٠
ْٚعري إغتضشاب بكا ٤ضطٛب ١ايـُالق -٢بايفتض -إلثبات تٓذٍؼ َالق،٘ٝ
َع إٔ ايٓذاغ َٔ ١آثاض غطا ١ٜايٓذؼ ايططب اي ٘ٝعطفاًٚ ،ال ٜهفٞ
َـذطز ضطٛب ١ايـُالقٚ ،٢ايػطاٚ ١ٜايتأثـٍط بططٛب ١ايـُالق َٔ ٞيٛاظّ
ضطٛبت٘  ٖٛٚالظّ خفَٚ ،ٞـذطز إغتضشاب بكا ٤ايططٛب ١ال ٜـذسٟ
ٚال ٜـُجبت الظَٗا :ايػطا ١ٜاييت َٖٛ ٞعٛع ايتٓذٍؼ عطفاً .
ٚباختضاض :االصٌ ايـُجبت سذ ١يف َٛاضز خفا ٤ايٛاغط ١ايعكً١ٝ
أ ٚايعاز ١ٜيه ٕٛاالثط َػتٓساً اىل َؤز ٣االصٌ :ش ٟايٛاغط ١تػاَـشاً
يف ايٓعط ايعطيف (. )1
يهٔ يف صش ١االغتجٓا ٤إؾهاٍ عٓسْا بٌ َٓع ٚاعض َٔ دٗ ١عسّ
إعتباض ايتػاَـشات ايعطف ١ٝيف تطبٝل ايـُفٗ ّٛايٛاعض عًَ ٢ضساق٘،
( )1فطا٥س االص - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ضطف. 387 + 386 : ٟٛ
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ٚتٛعٝش٘ :إٕ ايفِٗ ايعطفـ ٞايـُشاٚضَ ٟطدعٌ َـ ٍتبعٌ يف تعٝني َفاز
ايسيٚ ٌٝظٗٛض يفع٘ أعٍِ َٔ تـشض ٌٝايعاٖط ايًفع َٔ ٞططٜل ٚعع
ايًفغ يـُعٓا ٙأ َٔ ٚططٜل ايكط ١ٜٓايـُكاي ١ٝأ ٚايـشاي ١ٝنكطَٓ ١ٜٓاغب١
ايـشهِ ٚايـُٛعٛع ٚ ،عٓس ايؿو يف َعٓ ٢يفغُ َٖٛ ٛعٛع سهِ
ؾطع ٞأ ٚيف غع ١ايـُعٓ ٢أ ٚعٝك٘ ٜه ٕٛفِٗ ايعطف ايـُشاٚضَٔ ٟ
أيفاظ ايـٓط سذ ً١عًٓٝا ،نسي ٌٝقاعس ٠االغتضشاب:طال تٓكض ايٝكني
بايؿوصفٓطدع إىل ايعطف يفِٗ ايـُطاز ايعاٖط َٔ يفغ (ايٓكض)
ْٚـش َٔ ٙٛأيفاظ ايـدرب ،نُا إٔ ايعطف عٓسْا َطدعٌ يًتطبٝل
ٚايتؿدٝط ٚاالْطبام ٚايضسم اشا مل ٜهٔ ف ٘ٝتػاَضٌ  ،خالفاً
يًُشككني ايـدطاغاْٚ ٞايٓاٝ٥ين ٚايـدٚ ٞ٥ٛغريِٖ (قسِٖ) ٚايصٜٔ
قايٛا بأْ٘ ال عربٚ ٠ال إعتُاز عً ٢تطبٝل ايعطف يـُفٗ ّٛايًفغ عً٢
َضساق٘ ايـداضد ،ٞيٛقٛع ايتػاَض َِٓٗ نجرياً يف تطبٝكات ايعطف
ٚتؿدٝضاتِٗ يـُضازٜل ايـُفٗ ّٛعطفاً َٔ أيفاظ ايـُٛعٛع ٚ -قس
أٚعشٓا ٙيف بـشح سذ ١ٝايعٛاٖط. -
ٖٓٚا بعس تؿدٝط ايعطف َفاز ايسيٚ ٌٝظاٖطٚ ٙتعٝني ايـُعَٓٚ ٢ا
ٜفِٗ َٔ أيفاظ٘ َـشاٚضٜاًٚ -ي ٛبٛاغط ١ايكطا ٔ٥ايساخًٚ ١ٝايـداضد١ٝ
َٗٓٚا قطَٓ ١ٜٓاغب ١ايـشهِ ٚايـُٛعٛع َٚا ٜػتعٗط ٙايعطف ايـُشاٚضٟ
ايعاّ َٔ أيفاظ ايـدطابات ٚاألسازٜح ٜ -ه ٕٛفِٗ ايعطف يـُفاز
ايسي ٌٝسذَ ً١تبٍع ً١يهَ ْ٘ٛضسام (ايعٗٛض ايعطيف) ايص ٟثبت سذٝت٘ .
يهٔ بعس فِٗ ايعطف ايـُعٓٚ ٢تع ٘ٓٝٝايعٗٛض ال ٜه ٕٛيًعطف سذ١ٝ
يف َـذاالت ايتطبٝل ٚاإلْطبام اشا نإ ف ٘ٝتػاَضٌ ٚعسّ زق ١يف ايتطبٝل
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نُا فُٝا ْـشٔ فٚ ،٘ٝشيو يعسّ ايسي ٌٝعً ٢اعتباض تطبٝكات٘ ايـُػاَـش١ٝ
أ ٚسذ ١ٝتػاَـشات٘ يف َـذاٍ ايضسم ٚاالْطبام ٚايتطبٝل اشا نإ
ايـُعٗٛز َٔ ايعطف ايعاّ تػاَـش٘ يف تطبٝل ايـُفٗ ّٛعًَ ٢ضساق٘
َٚعٓا ،ٙفاْ٘ ال تجبت يًعطف َطدعٚ ١ٝال عرب ٠بتػاَـشات٘ يف تطبٝكات٘،
فاشا نإ ايعطف ٜػتعٗط َٔ زي ٌٝايٛعٚ ٤ٛايػػٌ إٔ ضفع ايـشسخ
بأسسُٖا ٜتشكل بػػٌ ايبؿط ٠فال أثط يـدفا ٤ايٛاغطٚ ١ال ْفع يف
إغتضشاب عسّ ايـشادب ْ ،عِ اشا إغتعٗط ايعطف َٔ زي ٌٝايٛع٤ٛ
ٚايػػٌ إٔ صشتُٗا َٔ آثاض صبٍ ايـُاَ ٤ع عسّ ايـشادب تـٍِ َا شنط
ايك ّٛيـٗصا االغتعٗاض ال يـشذ ١ٝاالصٌ ايـُجبت َع خفا ٤ايٛاغط. ١
ٚايـشاصٌ اْ٘ ال عرب ٠بتػاَـشات ايعطف ايعاّ يف تطبٝل ايـُفّٗٛ
ايٛاعض عًَ ٢ضساق٘ نُفٗ( ّٛايٓكض) يف زي ٌٝسطَْ ١كض ايٝكني
بايؿو ،فإ تػاَـض ايعطف ايعاّ يف عسٍ األثط ايؿطع ٞايجابت ايـًُعّٚ
أثطاً يًٛاغط ١ايـدف ١ٝال عرب ٠ب٘ ٚال سذ ١ٝفٚ ٘ٝال ق ١ُٝي٘ .
ٖٓ َٔٚا ٜؿهٌ َا شنط ٙايـذُع ايـُباضى َٔ ايفكٗا ، ٤بٌ ايـشل
ايـُطُإٔ ب٘ ٖ ٛعسّ سذ ١ٝاألصٌ ايـُجبت يالظَ٘ ايعاز ٟأ ٚايعكًٞ
عً ٢االطالم َٔ ز ٕٚفطم بني دال ٤ايٛاغطٚ ١بني خفاٖ٤ا .
ٚس٦ٓٝص فاألثط ايؿطع ٞايـُرتتٍب عً ٢ايٛاغط ١سكٝك - ً١ال ٜرتتب
عًٗٝا عٓس إغتضشاب ايـًُع - ّٚش ٟايٛاغطٚ - ١إٕ تػاَض ايعطف
يـدفا ٤ايٛاغط ١عًٚ ، ِٗٝإعتباض ايعطف األثط ايؿطع ٞايـُرتتٍب عً٢
ايٛاغط ١أثطاً يص ٟايٛاغطَ : ١ـذط ٣االصٌ َٚرتتـٍباً عً ٢ايـًُعّٚ
ايـُػتضشب  -ال ق ١ُٝي٘  ،ألٕ ايتػاَـشات ايعطف ١ٝيف َـذاٍ ايتطبٝل
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ٚايضسم ٚاإلْطبام  -ال سذ ١ٝهلا ٚال اعتباض بٗا أصال ً .
ايٓكط ١ايجاْ: ١ٝإٕ ايـُشكل ايـدطاغاْ(ٞقس )ٙبعس إيتعاَ٘ يف نفاٜت٘
ٚفاقاً يؿٝدٓا االععِ(قس )ٙباغتجٓا( ٤ايٛاغط ١ايـدف َٔ )١ٝنرب ٣عسّ
سذ( ١ٝاالصٌ ايـُجبت)  ٖٞٚايٛاغط ١اييت ٜعسٍ ايعطف األثط ايـُرتتب
عًٗٝا أثطاً َرتتباً عً ٢ايـُػتضشب ايـًُع ّٚش ٟايٛاغط -١قس أعاف
إغتجٓا ً٤آخط ٖ( ٛايٛاغط ١ايٛاعش ١ايـذً ٖٞٚ )١ٝاييت ٜـُتٓع -يؿس٠
ٚعٛح ايٛاغطٚ -١ال ٜـُهٔ ايتفهٝو عطفاً بني ايٛاغطٚ ١بني شٜٗا:
ايـُػتضشب تٓعٜالً نُا ال ٜـُهٔ ايتفهٝو بُٗٓٝا يف ايٛدٛز ٚاقعاً،
ٜٚه ٕٛايتعبس االغتضشاب ٞبأسسُٖا َػتًعَاً يًتعبس باآلخط(.)2
ْٚغطب ي٘ َجايني شنط(قس )ٙيف ساؾ ١ٝايطغا )3(ٌ٥أٚهلُاُٖٚ،ا :
اال :ٍٚايـُتغا٥فإ ناألبٚ ٠ٍٛايبٓ ،٠ٍٛفإ ايتعبٍس باالب -٠ٛأب ٠ٍٛظٜسُ
يعبٝس َ -ػتًعٌّ عطفاً يًتعبٍس بآثاض ايبٓ - ٠ٍٛبٓ ٠ٍٛعبٝس يعٜسٜٚ -ـُتٓع
ايتفهٝو بُٗٓٝا عازٚ ً٠بـشػب ايٓعط ايعطيف يٛعٛح ايـُالظَ ١بُٗٓٝا ،
قاٍ(قس(:)ٙنُا ٖ ٛنصيو يف ايـُتغا٥فني ،ألٕ ايعاٖط إٔ تٓع ٌٜأب٠ٛ
ظٜس يعُطَ ٚجالً ٜالظّ تٓع ٌٜبٓ ٠ٛعُط ٚي٘ ،فٝسٍ تٓع ٌٜأسسُٖا عً٢
تٓع ٌٜاآلخط ٚيع ّٚتطتٝب َا ي٘ َٔ االثط) .
ٚايجاْ :ٞايعًٚ ١ايـُعً ، ٍٛبًشاظ إٔ ايتعبٍس بايعً - ١بٛدٛز ايٓاض
َجالًٜ -ػتًعّ ايتعبٍس بايـُعً ٍٛعطفاً  :سض ٍٛايـشطاضٚ ٠االسرتام –
يٛعـٛح ايـُالظَ ١بٝـٔ ايعـًٚ ١ايـُعًـ ٍٛدـساً ٚعـسّ إَهإ ايـتـفهٝـو
( )2نفا ١ٜاالصَ ٍٛع ساؾ ١ٝايـُؿهٝين  :ز. 327 : 2
( )3زضض ايفٛا ٥س يف احلاؾ ١ٝعً ٢ايفطا٥س يًُشكل اخلطاغاْ -355 : ٞطبع ١سسٜج. ّ 1990 :١
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بُٗٓٝا يف َكاّ ايتعبٍس بـشػب ايٓعط ايعطيف عاز. ً٠
ٚعً :٘ٝاشا إغتضشبٓا ٚدٛز ايٓاض ٚإغتضشبٓا ٚدٛز االب -٠ٛيـعّ
تطتـٝب اآلثاض ايؿطعـ ١ٝعً ٢ايـُػتـضشبـٝـٔ  :آثاض ايٓاض ٚآثاض أبـ ٠ٛظٜـس
يعبٝس  ،نصيو ترتتب آثاض ايـشطاضٚ ٠االسرتام ٚآثاض بٓ ٠ٛعبٝس يعٜس
عً ٢االغتضشابني ايـُاعٝني  :إغتضشاب ايٓاض ٚاالب. ٠ٛ
ٚبعباضَ ٠ـدتضط : ٠إغتجٓ ٢ايـُشكل ايـدطاغاْ( ٞقس َٔ )ٙنرب٣
عسّ سذ ١ٝاالصٌ ايـُجبت َ :ا ٜػتش - ٌٝعازٚ ٠يف ْعط ايعطف -
ايتفهٝو يف ايتعبٍس بني ايـُػتضشب ايـًُعٚ ّٚبني الظَ٘ ايـذًٞ
ايٛاعض بـشٝح ٜعسٍ ايعطف ايعاّ األثط ايؿطع ٞايجابت يًُػتضشب
سكٝك ً١أثطاً يالظَ٘ أٜغاً  ،يٛعٛح ايـُالظَ ١بُٗٓٝا .
ٚقس ٜؿهٌ عً ٘ٝبصات ايـُتغاٜفني سٝح ٜـُهٔ إْفهاى شات
االب عٔ شات االبٖٔٚ ،هصا ٜؿهٌ عً ٘ٝبايـُكتغ ٞأْ ٚـشَٔ ٙٛ
أدعا ٤ايعً ١ايٓاقض ١سٝح ٜـُهٔ إْفهانٗا عٔ ايـُعً ، ٍٛيهٔ ٜـُهٓٓا
تٛعٝض اإلغتجٓا ٤بٓشٜ ٛسفع اإلؾهاٍ أخصاً َٔ بعض األعاظِ
االٚاخط(ُٜٚ ،)4عٍٔ نَ ْ٘ٛطاز ايـُشكل ايـدطاغاْ( ٞقسِٖ) بإٔ ٜكاٍ :
إٕ ايـُطاز َٔ ايـُجاٍ اال ٖٛ ٍٚايعً ١ايتاََٚ ١عًٛهلا ،ز ٕٚايعً١
ايٓاقض ١أ ٚايـُكتغ ٞأْ ٚـش ٛشيو  ،فاشا سضٌ ايٝكني بٛدٛز ايعً١
ايتاَٚ - ١دٛز ايٓاض ايـشاضقَ ١ع ؾططٗا يًتأثريٜ :بٛغ ١ايـذػِ-
إغتًعّ ٖصا ايٝكني ٜكٓٝاً بٛدٛز ايـُعً : ٍٛسض ٍٛايـشطاض ، ٠الغتشاي١
( )4ضادعْٗ :ا ١ٜايسضا ١ٜيًُشكل االصفٗاْ : ٞزَ + 226 +225 :3ضباح االص :ٍٛز.160 : 3
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إْفهاى ايـُعً ٍٛعٔ عًت٘ ايتاَٚ ١إَتٓاع ايٝكني بايعً ١ايتاَ َٔ ١زٕٚ
و يف بكاَ ٤عًٛهلا
و يف بكا ٤ايعً ١ايتاَ ١ؾُ ٍ
ٜكني بـُعًٛهلا  ،ثِ اشا ؾُ ٍ
الَـشاي ،١فته ٕٛايعً ١ايتاََٚ ١عًٛهلا نالُٖا َتعًل يًٝكني ايػابل
ٚايؿو ايطاضٜٚ ٤٣هَ ٕٛـذط ً٣يالغتضشابٚ ،شيو الدتُاع أضناْ٘
ٚؾطٚط٘ فُٗٝاٚ ،ال ساد ١اىل إيتعاّ سذ ١ٝاالصٌ ايـُجبت أ ٚاىل
االغتجٓا َٔ ٤عسّ سذٝت٘ .
ٚايـشاصٌ َـُا تكسّ  :ن ٕٛنٌ َٔ ايعً ١ايتاََٚ ١عًٛهلا َـذط٣
يإلغتضشاب يف ْفػ٘ٚ ،يعٌ ٖصا َطاز ايـُشكل اخلطاغاْ(ٞقسَٔ )ٙ
اغتجٓا( ٤ايعًَٚ ١عًٛهلا) ٖٚصا تاّ ي ٛأضازٚ ٙال ٜـُهٔ االؾهاٍ عً. ٘ٝ
ٚايـُطاز َٔ ايـُتغاٜفني  :ايعٓٛاْإ اإلْتعاعٝإ ايـُتهاف٦إ يف
ايكٚ ٠ٛايفعً ١ٝخاضداً ٚعًُاً ناالبٚ ٠ٛايبُٖٓٚ ٠ٛا ْػب ١خاص١
َٛصٛف بٗا شات ايـُتغاٜفني  :شات االب ٚاالبٔ ٚايفٛم ٚايتشت .
ٚيٝؼ ايـُطاز َُٓٗا شات ايـُتغاٜفني فإ ايصاتني ٜـُهٔ ايتفهٝو
بُٗٓٝا يف ايٝكني ٚ ،إْـُا ٜـُهٔ إْفهانُٗا يعسّ نُْٗٛا َتغاٜفني .
يهٔ عٓٛإ االبٚ ٠ٍٛايبْٓٚ ٠ٍٛـشُٖٛا َٔ ايعٓا ٜٔٚايـُتغاٜفٖٞ ١
عٓآَ ٜٔٚتعع َٔ ١خضٛصٚ ١ٝاقعْٚ ١ٝػبَ ١ـدضٛص ١بني شاتٞ
ايـُتغاٜفنيٚ ،يصا ي ٛسضٌ ايٝكني بأسسُٖا نأب ٠ٛظٜس يعبٝس  -إغتًعّ
ايٝكني ببٓ ٠ٛعبٝس يعٜس ٚايتالظّ بُٗٓٝا ٚاعض  ،فإ االبٚ ٠ٛايبٓ٠ٛ
 ٖٚهصا ايتكسّ ٚايتأخط ٚايفٛقٚ ١ٝايتشت ٖٞ - ١ٝعٓا ٜٔٚإْتعاع١َٝتغاٜفَ ١تالظَ ١ال ٜٓفوٍ أسسُٖا عٔ اآلخط يف ايكٚ ٠ٛايفعً،١ٝ
بًشاظ إٔ ايـدضٛص ١ٝايٛاقع ١ٝايـُٓتعع َٓٗا ايـُتغاٜفإ ٖ ٞخضٛص١ٝ
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ٚاسس ٠غري َتعسزٚ ، ٠ايتعسز يف ططيف ايٓػب : ١األبٚ ٠ٍٛايبْٓٚ ٠ٍٛـشُٖٛا
َٔ ايـُتغاٜفنيٚ . -عً : ٘ٝفته ٕٛايبٓ ٠ٍٛناالب ٠ٍٛايـُتٝكَٓ ١تعًكاً
و يف ظَإٍ يف بكاٖ ٤صا ايعٓٛإ أ ٚشاى أَهٔ
يًٝكني سسٚثاً  ،ثِ اشا ؾُ ٍ
إٔ ُٜػتضشب بكاٖ ٤صا ايعٓٛإ ٚبكا ٤شاى ٜٚ ،ه ٕٛنالُٖا  -بربن١
ٚعٛح ايتالظّ بُٗٓٝا ٚدٛزاً ٚعسَاً  ،قٚ ً٠ٛفعًَ - ً١ٝـذُعاً ألضنإ
اإلغتضشاب ٚؾطا٥ط٘ َٚـذط ً٣يإلغتضشاب بٗصا ايًشاظ  َٔ ،زٕٚ
ساد ُ١اىل إيتعاّ سذ ١ٝاألصٌ ايـُجبت أ ٚاإلغتجٓا َٔ ٤عسّ سذٝت٘ .
ٚيٝؼ نصيو شات ايـُتغاٜفني ،فإ ايٝكني بٛدٛز شات األب أٚ
ايفٛم -ال ٜػتًعّ ايٝكني بٛدٛز شات االبٔ أ ٚشات ايتشت َٚ ،ع
ايؿو يف ايبكاْ ٤ػتضشب َا تـٝـ ٍكٓا سسٚث٘ َُٓٗا ٚؾههٓا يف بكا٘٥
فٝهَ ٕٛـذط ً٣يالغتضشاب ٚ ،ايتعبٍس اإلغتضشاب ٞببكا ٤شات أسس
ايـُتغاٜفني ال ٜػتًعّ ايتعبٍس اإلغتضشاب ٞببكا ٤شات ايـُتغاٜف
اآلخط ،إش ال َالظَ ١بني بكا ٤شات ٞايـُتغاٜفنيٚ ،عً ٢فطض
ٚدٛزُٖا فاغتضشاب بكا ٤أسس ايـُتغاٜفني ٚإثبات شات ايـُتغاٜف
اآلخط َٔ أٚعض َضازٜل األصٌ ايـُجبت ٚال زي ٌٝعً ٢إغتجٓا. ٘٥
ٚايـشاصٌ باختضاض :اْ٘ ي ٛنإ َطاز ايـُشكل ايـدطاغاْ(ٞقس)ٙ
َٔ إغتـجٓا : ٘٥عٓٛاْ ٞايـُتغاٜفني بٗصا ايتكطٜب فٗ ٛنالّ تاّ َتني ٚال
ٜـُهٔ االؾهاٍ عًٚ ،٘ٝإْـُا االؾهاٍ نً٘ يف إغتجٓا ٤بعض َٛاضز
األصٌ ايـُجبت .
ايٓكط ١ايجايج : ١إٕ بـشح عسّ سذ ١ٝاألصٌ ايـُجبت َٔ ايبشٛخ
ايـُػتشسث ١يـُتأخط ٟاالصٛيٝني ٖٞٚ ،غري َططٚس ١يف حبٛخ ايفكٗا٤
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ايـُتكسَنيٚ ،قس ططسٗا ايـُتأخط ٕٚبـشجاً زقٝكاً ٜـشه ٞتـطٛض ايبشٛخ
األصٛي ١ٝيف َسضغ ١أٌٖ ايبٝت (. )
يهٓ٘ قس ٜعٗط ايك ٍٛبـشذ ١ٝاألصٌ ايـُجبت َطًكاً َٔ فتا٣ٚ
بعض ايـُتكسَني  ،إغتعٗاضاً َٔ بعض ايفطٚع ايفكٗ ١ٝاييت أثبتٖٛا
فتا ٣ٚيف نتبِٗ ٚ ،يعٌ قٛهلِ ٖصا يبٓا ِٖ٤عً ٢سذ ١ٝاالغتضشاب
َٔ باب ايـُعٓٚ ١االَاض -١ٜنُاْػبت اي -ِٗٝبفعٌ إفاز ٠اإلغتضشاب
ايعٔ ببكا ٤ايـُػتضشب ٚبكا ٤يٛاظَ٘ إش ايعٔ بايـًُع ّٚايـُػتضشب
ٜػتًعّ ظٓاً بالظَ٘ ،فٝه ٕٛالظّ ايـُػتضشب ٚادساً يـُالى سذ١ٝ
ؾوٍ ف٘ٝ
االغتضشاب  ٖٛٚايعٔ ببكا ٤ايالظّ يف ايعَٔ ايالسل ايصُ ٟ
ببكا ٤ايـُػتضشب ٚبكا ٤الظَ٘ ،فٝشػٔ بٓا ٖٓا ايتعطٍض يبعض
ايفتا ٣ٚايعاٖط ٠يف سذ ١ٝاألصٌ ايـُجبت :
ؾوٍ يف زخ ٍٛايؿٗط ايالسل نؿٛاٍ ٚشٟ
ايفطع االَ : ٍٚا يُ ٛ
ايـشذ ١فاِْٗ تـُػهٛا بإغتضشاب بكا ٤ايؿٗط ايـشاعط نؿٗط ضَغإ
أ ٚإغتضشاب عسّ زخ ٍٛؾٗط ؾٛاٍٚ ،بٓٛا عً ٘ٝأْ٘ اي ّٛٝايجالثني
َٔ ؾٗط ضَغإ ،فُٔ ؾو يف ن ْ٘ٛآخط ؾٗط ضَغإ أ ٚأ ٍٚؾٛاٍ -
 ّٜٛايعٝس -إغتضشب عسّ زخ ٍٛؾٗط ؾٛاٍ ٚضتٍب عً :٘ٝأثطٙ
ايؿطعٚ - ٞدٛب إَػاى ٖصا اي ّٛٝايـُؿهٛىٖٚ -صا ال إؾهاٍ ف،٘ٝ
ألْ٘ أثطٌ ؾطعَ ٞرتتبٌ عً ٢شات ايـُػتضشب :بكا ٤ؾٗط ضَغإ .
ٚإْـُا االؾهاٍ يف إَهإ تطتٝب األثط ايؿطع ٞعً ٢الظّ
ايـُػتضشب  ،فإ ٖصا االغتضشاب ٜػتًعّ ن ٕٛاي ّٛٝايـُؿهٛى
دع َٔ ً٤ؾٗط ضَغإ ٚن ٕٛاي ّٛٝايـُكبٌ بعس ّٜٛ : ٙايعٝس  -أ ٍٚؾٗط
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ؾٛاٍٚ -قس إعتُسٚا (قسِٖ) ٖصا االغتضشاب ٚأفتٛا به ّٜٛ ٕٛغس
أ ٍٚؾٗط ؾٛاٍ ٚنٖ ٕٛصا اي ّٛٝآخط ؾٗط ضَغإ  ٖٛٚاي ّٛٝايـذاضٟ
ف ٘ٝإغتضشاب بكا ٤ؾٗط ضَغإ ٚعسّ زخ ٍٛؾٛاٍٖٚ ،صا ٜعين
أِْٗ ضتـٍبٛا اآلثاض ايؿطع ١ٝعً ٢شاى ايالظّ نفتٝاِٖ بٛدٛب ايفطط٠
 ّٜٛغسُ ٚسطَ ١صْٚ َ٘ٛـشُٖٛا َٔ أسهاّ أ ٍٚؾٛاٍ ٚآزاب ّٜٛ
ايعٝس نإغتشباب ايضالٚ ٠ايػػٌَ ،ع إٔ االغتضشاب ال ٜجبت يٛاظَ٘
أ ٟال ُٜـجبت إغتضشاب بكا ٤ؾٗط ضَغإ عسّ زخ ٍٛؾٛاٍ  :نٕٛ
ٖصا اي ّٛٝآخط ؾٗط ضَغإ ٚن ٕٛغس ٙأ ٍٚؾٗط ؾٛاٍ ست ٢ترتتب
اآلثاض ايؿطع ١ٝايجابت ١يالظّ ايعاز ٟيًُػتضشب  ،فُٔ فتٝاِٖ قس
إغتهؿف قٛهلِ بـشذ ١ٝاالصٌ ايـُجبت َطًكاً .
ٚبعباضَ ٠ـدتضط :٠إغتضشاب بكا ٤ؾٗط ضَغإ ال ٜجبت أٚي١ٝ
ؾٛاٍ يف  ّٜٛغسُ إال بتٛغط ضَغاْ ١ٝاي ّٛٝايـُؿهٛى  ّٜٛ -أَؼ-
فـتـطتٍب آثاض ا ٍٚايؿٗط عً ّٜٛ ٢غسُ بتٛغط ايـُػتضشب بكا ٤ؾٗط
ضَغإ يف  ّٜٛايؿو ْٚ .عري : ٙإغتضشاب بكا ٤ؾٗط ش ٟايكعس٠
ٚعسّ زخ ٍٛؾٗط ش ٟايـشذ ،١فًٝعّ ن ٕٛاي ّٛٝايـُؿهٛى َٔ ؾٗط
ش ٟايكعسٚ ٠ن ٕٛاي ّٛٝايـُكبٌ أ ٍٚش ٟايـشذٚ ، ١ثآَ٘ ٚتاغع٘
ٚعاؾط ٙأٜاّ َٓاغو ايـشر ايـُػتشبٚ ١ايٛادب. ١
يهٔ إثبات أٚي ١ٝؾٗط ؾٛاٍ أ ٚؾٗط ش ٟايـشذ ١باغتضشاب بكا٤
ؾٗط ضَغإ أ ٚبكا ٤ؾٗط ش ٟايكعسَ َٔ ٠ضازٜل (االصٌ ايـُجبت) .
ْعِ ٜـشتٌُ إٔ ته ٕٛأٚي ١ٝايؿٗط عٓسِٖ َطنب َٔ :ً١دعٚ ُ٤دٛزٟ
ٖ ٛن ٕٛاي ّٛٝايالسل َٔ ايؿٗط ايـذسٜس َٔٚ ،دع ُ٤عسَ ٖٛ ٞعسّ
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َغ ّٜٛ ٍٞآخط َٓ٘ قبٌ ٖصا اي ّٛٝايـُتٝكٔ ن َٔ ْ٘ٛايؿٗط ايـذسٜس،
ٖٚصا ايـذع ٤ايعسََ ٞـشطظٌ باالغتضشاب ٚ ،شاى َـشطظٌ بايٛدسإ ،
فًٝتَٛ ِ٦عٛع أ ٍٚايؿٗط ٚتضضٍ ايفتٚ ٣ٛال تهَ ٕٛعتُس ً٠األصٌ
ايـُجبت  .يهٔ ن ٕٛأ ٍٚايؿٗط َطنباً بعٝسٌ ال ؾاٖس عًٚ ، ٘ٝايٛاعض
نَ ْ٘ٛعٓ ً٢بػٝطاً َٓتععاً َٔ ٚدٛز  َٔ ّٜٛايؿٗط غري َػبٛم ب ّٛٝآخط
َٓ٘ٚ ،ال ٜـُهٔ إثبات٘ باغتضشاب بكا ٤ضَغإ ٚعسّ زخ ٍٛؾٛاٍ .
ؾوٍ يف بكا٤
ايفطع ايجاْ : ٞفتٝاِٖ بتٓذٍؼ َالق ٞايٓذؼ اشا ُ
ضطٛب ١أسس ايـُتالقٝني إعتُازاً عً ٢إغتضشاب بكا ٤ايططٛب ١يف
ايـذػِ ايٓذؼ أ ٚايـُتٓذؼ ايص ٟالقا ٙدػٌِ دافٍ ساٍ نٕٛ
ايططٛب ١يف ايٓذؼ َجالً َعً ً١َٛغابكاً َؿهٛن ً١السكاً :سني ايـُالقا. ٠
ٚسٝح إٔ ايـُالقا ٠يٛسسٖا ال تٛدب االْفعاٍ ٚايتٓذٍؼ فالبس
َٔ ضطٛبَُ ١ػط ١ٜاىل ايـُالق ٞنٜ ٞتأثٍط ٜٓٚفعٌ ،فضاضٚا (قسِٖ) اىل
إٔ ٖصا ايـُػتضشب ٜػتًعّ عاز : ً٠سض ٍٛايػطا َٔ ١ٜايٓذؼ ايباق١ٝ
ضطٛبت٘ إغتضشاباً اىل َالق ٘ٝايـذاف ،فأفتٛا بتٓذؼ َالق ٞايٓذؼ أٚ
ايـُتٓذؼ َع إٔ ايتٓذؼ َتٛقف عً ٢ايـُالقاَ ٠ع غطا ١ٜأدعأَ ٤
ايٓذؼ اىل َالقٚ ،٘ٝايـُالقاَ ٠تشكك ١خاضداً ٚ ،مل تتشكل ايػطا١ٜ
خاضداً يهٓٗا يـُا ناْت الظّ بكا ٤ايططٛب ١سني ايـُالقا ٠فتشككت
عٓسِٖ ايػطاٚ ١ٜايتٓذؼ فأفـتٛا ب٘ ٖٚ،صا  -إغتضشاب بكا ٤ايططٛب-١
أصٌٌ َجبتٚ ،يصا إغتعٗطٚا َٓٗا قٛهلِ بـشذ ١ٝاالصٌ ايـُجبت .
ْعِ ٜـشتٌُ إٔ ته ٕٛفتٝاِٖ بايتٓذٍؼ ْاؾ َٔ ١٦غري ايك ٍٛبـ
(سذ ١ٝاألصٌ ايـُجبت) بإٔ ٜكاٍَٛ :عٛع تٓذؼ ايـُالقَ ٞطنبٌ َٔ
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ايططٛبـ ١ايـُـشطظ ٠بايـتـعبس اإلغـتـضشابَ ٞع ايـُُاغ ١اييت ٖ ٞدع٤
َٛعٛع سهِ ايتٓذؼ  ،فًٝت ِ٦ايـُٛعٛع َُٓٗا .
يهٔ ايكطٜب دساً إٔ َٛعٛع سهِ ايتٓذؼ ٖ ٞايػطاٖٞٚ ١ٜ
َعٓ ٢بػٝط غري َطنب َٚالظّ يًططٛب ١ايـُـشطظ ٠باإلغتضشاب .
ؾوٍ يف ٚدٛز سادب َاْع َٔ َـُاغ ١ايـُا٤
ايفطع ايجايح :اشا ُ
يًبؿط ٠ساٍ ايٛع ٤ٛأ ٚايػُػٌ أ ٚايتطٗري َٔ ايـدبح فكس سهُٛا
بـشض ٍٛايٛعٚ ٤ٛاالغتػاٍ ٚايتطٗري ٚإٕ إستٌُ ايـُهًف ٚدٛز
ايـشادب ،إعتُازاً َِٓٗ عً ٢إغتضشاب عسّ ايـشادب يف َٛعع
ايػَػٌ ايص ٖٛ ٟدط ٟايـُا ٤عً ٢ايعغَٚ ٛالَػت٘ يًبؿط ٠ايـُػػٛي١
أَٛ ٚعع ايـُػض ايص ٖٛ ٟإَطاض عغُ ٛضطب عً ٢عغُ ٛآخط.
فاشا ؾو ايـُهًف يف ٚدٛز ايـشادب نايكري عٓس صبٍ٘ ايـُا٤
يًطٗٛض أ ٚيًتطٗط َٔ ايـدبح أ ٚإستٌُ ٚدٛز ايـُاْع نايسٖٔ عٔ
ٚص ٍٛايـُا ٤اىل ايبؿط ٠ساٍ ايٛع ٤ٛأ ٚايػػٌ أ ٚايطٗاضَٔ ٠
ايـدبح ،فكس أثبتٛا باغتضشاب عسّ ايـشادب ٚص ٍٛايـُا ٤اىل
ايبؿطٚ ٠سهُٛا بتشكل ايطٗٛض -ايٛع ٤ٛأ ٚايػُػٌٚ -ايطٗاضَٔ ٠
ايـدبح َ ،ع إٔ ٖصا الظّ عسّ ايـشادب ايـُػتضشبٖٚ ،صا أصٌٌ
َجبت قس أفتٛا عً ٢طبك٘ .
ايفطع ايطابع  :اشا إختًف َايو ايـُاٍ َع ايص ٟنإ عني ايـُاٍ
يف ٜسٚ ٙقس تًف ايـُاٍ ايـًُُٛى عٓس اآلخط  ،فازع ٢ايـُايو عُاْ٘
يـُاي٘ ٚعسّ إشْ٘ ي٘ يف ايتضطف فٚ ،٘ٝإزع ٢اآلخط ايص ٟتًف ايـُاٍ
عٓس : ٙعسّ عُاْ٘ اٜا ٙألْ٘ عاضَ ١ٜجالًٚ ،قس أفت ٢ايـُؿٗٛض بهٜ ٕٛسٙ
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عآَٚ ١إٔ ايك ٍٛق ٍٛايـُايوٚ ،يعً٘ إغتٓاز َِٓٗ اىل إغتضشاب
عسّ األَاْٚ ١ٝايـُذاْ ١ٝأ ٚاىل إغتضشاب عسّ ضعا ايـُايو ٚعسّ
إشْ٘ ايـُالظّ يهٜ ٕٛس اآلخط ٜس عسٚإ ٜٚرتتب عًٗٝا ايغُإ ؾطعاً،
ٖٚصا  -ايغُإ -أثطٌ ؾطعَ ٞرتتٍبٌ عً ٢الظّ عكًٜ :ٞس ايـُتًف
عسٚاْ َٔ ٖٛٚ ،١ٝيٛاظّ ايـُػتضشب ٚيٝؼ سهِ ايغُإ أثطاً ؾطعٝاً
َرتتباً عً ٢ايـُػتضشب ايص ٖٛ ٟعسّ األَاْٚ ١ٝعسّ إشٕ ايـُايو .
ٜٚـشتٌُ ن ٕٛفتٝاِٖ بايغُإ ألدٌ نَٛ ٕٛعٛع ايغُإ َطنباً
َٔ تـشكل ايٝس ٚاالغتٝال ٤عًَ ٢اٍ ايػري  َٔٚعسّ ضعا ايـُايو،
فٝه ٕٛايـذع ٤االَ ٍٚـُشطظاً بايٛدسإ ٜٚه ٕٛايـذع ٤ايجاَْ ٞـُشطظاً
بايتعبس االغتضشاب ، ٞفشهُٛا بايغُإ إلسطاظ َٛعٛع٘  :بعغ٘
بايٛدسإ ٚبعغ٘ بايتعبس اإلغتضشاب. ٞ
ٚثـُ ١فطٚعٌ فكٗ ١ٝأخط ٣قس إغتعٗط َٓٗا إيتعاّ ايـُتكسَني بـشذ١ٝ
األصٌ ايـُجبتٚ ،يعً٘ ألدٌ إيتعاَِٗ بأَاض ١ٜاالغتضشاب ٚنٕٛ
سذٝت٘ َٔ باب ايـُعٓ ،١فتهَ ٕٛجبـتات األَاض ٠سذ ً١بايتبع يـشذ١ٝ
األَاضٚ ٠سذ ١ٝايـُجبت عً ٢االطالم ٖٚصا أَط َـشتٌُ  ،نُا ٜـشتٌُ
إيتعاَِٗ بـُسضى آخط يًفتٝا ٖ ٛغري (سذ ١ٝاالصٌ ايـُجبت) ٚ ،ال
َٛدب يإلطاي ١أ ٚتـشكٝل َسضنِٜٗٚ ،هفٓٝا اإلٜـُا ٤ايٛاعض ٚايعطض
ايـُذٌُ يًفطٚع  ِٖٚأعطف بـُسضى فتاٚاِٖ ٚ ،أَا تفض ٌٝايـُكاٍ
يف ايـُساضى ايـُشتًُٚ ١ايـُدتاض ايضشٝض َٓٗا  -نُا صٓع بعض
االعالّ ٖٓا يف ايبشٛخ االصٛي - ١ٝفال ْطتغ ،٘ٝألْ٘ إغتططاز ال
َٛدب ي٘  ،ألْ٘ ٚظٝف ١ايبشٛخ ايفكْٗٚ ١ٝؤدًٗا يـُٛاععٗا ايـُٓاغبٚ ١اهلل

ايعاصِ ايـُٛفل  .ثِ ْبشح يف ايتٓب ٘ٝايـشاز ٟعؿط :
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إعتبار قابلية الـمصتصحب للتعبّد الشرعي :
إؾرتط االصٛي ٕٛٝايـُتأخط(ٕٚقسِٖ) يف دطٜإ اإلغتضشاب :
اْ٘ البس َٔ ن ٕٛايـُػتضشب سهُاً ؾطعٝاً أَٛ ٚعٛعاً شا أثط
ؾطع ،ٞيهٔ ال زاع ٞإلؾرتاط٘ بٗص ٙايضٝاغ ،١فإ اإلغتضشاب
تعبسٌ ؾطع ٞظاٖطٜ ٟتطًب أثطاً عًُٝاً ؾطعٝاً ست ٢ال ٜه ٕٛتؿطٜع٘
يػٛاً ٚ ،يصا ْعترب يف صش ١ايتعبس اإلغتضشاب ٞايؿطع :ٞإٔ ٜهٕٛ
ايـُػتضشب قابالً يًتعبس بكا َٔ ،ً٤ز ٕٚفطم بني ن ٕٛايـُػتضشب
سهُاً ؾطعٝاً أَٛ ٚعٛعاً يـشهِ ؾطع ٞاَ ٚتعًكاً يـشهِ ؾطعٞ
ناالغتكباٍ ٚايطٗٛض ايصُٖ ٜٔا فعٌ ايـُهًف ٚقس تعًل بُٗا االَط
ايؿطعٜٚ ٞتشكل بُٗا إَتجاٍ ايٛادب ٚ ،ايـُِٗ قب ٍٛايـُػتضشب
يًتعبس ايؿطع ،ٞفاشا قبً٘ صضٍ إغتضشاب ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١غابكاً
ٚإَتٓع ؾطعاً ْ :كض ايٝكني عُالً بايؿو ايطاض. ٤٣
نُا ال ْعترب يف دط ٟاالغتضشاب  :ن ٕٛايـُػتضشب أثطاً
ؾطعٝاً أَٛ ٚعٛعاً شا أثط ؾطع ٞسسٚثاً  ،بٌ ْهتف ٞيف دطٜاْ٘  :نٕٛ
ايـُػتضشب شا أثط ؾطع ٞيف َطسً ١ايبكاٚ ٤إٕ مل ٜهٔ ايـُػتضشب
نصيو سسٚثاً ٚ .ال فطم بني ن ٕٛايـُػتضشب أَطاً ٚدٛزٜاً ٚبني نْ٘ٛ
أَطاً عسَٝاً نادطا ٤إغتضشاب عسّ ايتهًٝف فإ عسّ ايتهًٝف
نإثبات٘ ُٖا بٝس ايؿاضع غبشاْ٘ ٚقابٌ يًتعبس ايؿطع ،ٞفاشا مل ٜهٔ
ايعسّ ايـُػتضشب سهُاً ؾطعٝاً أَٛ ٚعٛعاً يـشهِ ؾطع ٞيهٓ٘ نإ
عسّ ايتهًٝف بايؿ ٤ٞقابالً يًتعبس ،يه ْ٘ٛتـشت غًطإ ايؿاضع ٖٛٚ
قابٌ يًتعبٍس ب٘ يف َطسً ١ايبكا ٤فٝضض إغتضشاب٘ س٦ٓٝص .
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ٚايٛد٘ يف إؾرتاط قب ٍٛايـُػتضشب يًتعبس ايؿطع ٞبًشاظ
()5

ايبكا ٖٛ - ٤إٔ أخباض طال ٜٓكض ايٝكني أبساً بايؿوص

ْاظط ٠اىل

َطسً ١ايبكاٚ ٤تفٝس سطَ ١ايٓكض ايعًَُٚ ٞعاًَ ١ايـُتٝكٔ ايػابل
َعاًَ ١ايباق ٞعًٜ ٢ك ٘ٓٝالسكاًٖٚ ،صا ٜتطًب ن( ٕٛايـُتٝكٔ ايصٟ
ٜـشطّ ْكغ٘ بايؿو قابالً يًتعبس ايؿطع،)ٞفاشا نإ ايـُػتضشب
سهُاً أَٛ ٚعٛعاً ٜرتتب ايـشهِ ايؿطع ٞعً ٘ٝبًشاظ َطسً ١ايبكا ٤أٚ
نإ أَطاً عسَٝاً ٜٓف ٞايتهًٝف ايـُشتٌُ بًشاظ َطسً ١ايبكا -٤نإ
نافٝاً سٝح ال ٜه ٕٛتؿطٜع االغتضشاب س٦ٓٝص يػٛاً،بٌ ٜه ٕٛي٘ أثطٌ
عًُٚ ٞفا٥س ٌ٠ؾطع. ١ٝ
بُٓٝا ي ٛمل ٜهٔ ايـُػتضشب قابالً يًتعبس ايؿطع ٞنإ تؿطٜع
االغتضشاب يػٛاً ٚمل ٜـُتـٛقع صسٚض ايتعبٍس ب٘ َٔ ايؿاضع بـُا ٖٛ
َؿطٍع سه ،ِٝفٝتكٝس إطالم أزي ١إعتباض اإلغتضشاب طال تٓكض ايٝكني
بايؿوص بـُا اشا نإ ايـُػتضشب قابالً يًتعبس ايؿطع ٞبكا ، ً٤سصضاً
َٔ يع ّٚايًػ ١ٜٛيف ايتعبس ايؿطع ٞباالغتضشاب .
ٜٚهف ٞيف ثبٛت األثط ايؿطع ٞأ ٚيف قابً ١ٝايتعبس  :ن ْ٘ٛأثطاً
ؾطعٝاً أ ٚتعبساً يف َطسً ١ايبكا ٤خاص ١غٛا ٤إْغِ َع٘ ٚدٛز األثط
ظَإ سسٚخ ايٝكني أّ مل ٜٓغِ بإٔ مل ٜهٔ ي٘ أثط سني سسٚخ ايٝكني
ٖٚصا  -عسّ ن ٕٛايـُػتضشب شا أثط ؾطع ٞسسٚثاً  -ال ٜغطٍ باْطبام
زي ٌٝاإلغتضشاب ،ألْ٘ ٜهف ٞقابً ١ٝايتعبس ايؿطع ٞبايـُػتضشب
بكاٚ ً٤يف ظَإ ايؿو ايـُضشٍض يـذطٜإ االغتضشاب ناغتضشاب
( )5ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 1ابٛاب ْٛاقض ايٛع : ٤ٛح. 1

إعتباض قابً ١ٝايـُػتضشب يًتعبس ايؿطع)409( ..................................... ٞ

عسّ ايتهًٝف ،سٝح إٔ ثبٛت ايتهًٝف ٚٚعع٘ عً ٢ناٌٖ ايـُهًفني
قابٌ يًذعٌ ايؿطع ٖٛٚ ٞتـشت غًطإ ايـُؿطع  ،فهصا ْف ٘ٝقابٌ
يًتعبس أٜغاً ٜٚه ٕٛيًعسّ س٦ٓٝص أثطٌ ؾطع ٞيف َطسً ١ايبكاٚ ٤ظَإ
ايؿو ٚألدً٘ ٜضضٍ إغتضشاب عسّ ايتهًٝف س٦ٓٝص ٜٚهٕٛ
إغتضشاباً شا فا٥سٚ ٠أثط ُؾطعٚ ،ٞيٝؼ تؿطٜعاً يػٛاً أ ٚعس ِٜايفا٥س. ٠
ٚٚد٘ نفا ١ٜشيو يف َطسً ١ايبكا ٖٛ ٤زالي ١أخباض طال ٜـٓكض
ايٝكني أبساً بايؿوص عًَٓ ٢ع ايٓكض بكا ، ً٤بًشاظ اْٗا ْاظط ٠اىل
َطسً ١ايبكا ٤ايـُتشكل ظَٔ ايؿو ،فاشا نإ ايـُػتضشب قابالً يًتعبس
بكا - ً٤صسم (ْكض ايٝكني بايؿو) عً ٢ضفع ايٝس عٔ ايٝكني أ ٚعً٢
االعتساز بايؿو يف َطسً ١ايبكا ،٤فإ ظاٖط ايتعبري سض ٍٛايٝكني
َاعٝاً ثِ ططأ ٙايؿو ٚيـشل ب٘ ،فتُٓع ايٓضٛظ عٔ ْكض ايٝكني
ايـُاع ٞبايؿو ايالسل ٚتٓٗ ٢عٔ االعتساز بايؿوَٚ ،عٓا ٙيعّٚ
ايبٓا ٤عُالً عً ٢ايـُتٝكٔ ايػابل ٚنأْ٘ ال ظاٍ قاُ٥اً ٚيصا ٜضسم (عسّ
ْكض ايٝكني بايؿو) عً ٢عسّ االعتساز بايؿو يف ايعَإ ايالسل نُا
ٜضسم عسّ ايٓكض عً ٢عسّ ضفع ايٝس عٔ َكتغ ٢ايٝكني يف َطسً١
ايبكا َٔ ٤ز ٕٚإٔ ٜتٛقف عً ٢ثبٛت أثط ُؾطع ٞظَٔ سسٚخ ايٝكني .
اشٕ ال َاْع عٔ دط ٟاالغتضشاب يف َٛعٛع يٝؼ ي٘ أثطٌ ؾطعٞ
سسٚثاً َع ن ْ٘ٛشا أثط ؾطع ٞبكاٖٚ ، ً٤صا نُا ي ٛعًُٓا بـُٛت االب
ٚؾههٓا يف سٝاٚ ٠يس ٙسني َٛت٘ -أَهٓٓا إغتضشاب سٝا ٠ايٛيس بكاً٤
ٚسني ايؿو  -بعس ٚفا ٠ايٛايس  -فإ ي٘ أثطاً ؾطعٝاً َٖ ٛرياث٘ ٚإْتكاٍ
تـطنـت٘ ايَ ،٘ٝع اْـ٘ ال أثـط الغـتـضشاب سـٝا ٠ايٛيس ساٍ سـٝاٚ ٠ايـس،ٙ
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فاالعتباض يـُطسً ١ايبكاٚ ٤ظَٔ ايؿو .
ٚبعباضَ ٠ـدتضطْ( : ٠كض ايٝكني بايؿو) أ ٚعسّ ْكغ٘ َتشكل
يف َطسً ١ايبكاٚ ٤سني ايؿو ايطاضٚ ٨ايرتزز يف بكاَ ٤ا تـٝـكٓ٘ غابكاً،
 ٖٛٚنافُ يف ْف ٞايًػٚ ١ٜٛتـشكل ايتعبس ايؿطع ٞبايـُػتضشب .
ٚايـُتشضٌ ٚعٛح إختضاظ إؾرتاط تـطتٍـب األثط ايؿطع ٞعً٢
ايـُػتضشب بـُطسً ١ايبكاٚ ، ٤ال ٜـشتاز اىل ٚدٛز االثط ساٍ
ايـشسٚخ ٚايٝكني ايػابل  ،بٌ ٜهف ٞيف دطٜإ االغتضشاب ن ْ٘ٛشا
أثط ُؾطع ٞأٜ ٚه ٕٛقابالً يًتعبس ايؿطع ٞيف َطسً ١ايبكاٚ ٤سني ايؿو
يف بكاَ ٤ا تـٝـكٓـ٘ غابكاً  .ثِ ْبشح يف ايتٓب ٘ٝايجاْ ٞعؿط :

جرياى االشتصحاب عهد الشك يف التقدم والتأخر :
نإ ايـًُشٛظ يف حبٛخ اإلغتضشاب ايػابك :١دطٜإ إغتضشاب
ايعسّ عٓس ايؿو يف سسٚخ ؾ -٤ٞسهِ أَٛ ٚعٛع ش ٟأثط ؾطع-ٞ
بعس ايٝكني ايػابل بعسَ٘ ،أ ٚدطٜإ إغتضشاب بكا ٤ايـُٛعٛع أٚ
ايـشهِ عٓس ايؿو يف إْعساَ٘ ٚإضتفاع٘ بعس ايٝكني حبسٚث٘ يف ايـداضز.
ًَٚشٛظٓا ٖٓا ايتكسّ ٚايتأخط بعس ايعًِ بتشكل ايـشازخ ٜٚكني
سضٛي٘ يف ظَٔ َـدضٛظ َعني ،فٓبشح ٖٓا دطٜإ االغتضشاب
عٓس ايؿو يف تكسّ ايـشازخ أ ٚتأخطَ ٙع ايعًِ بـشض ٍٛايـشازخ يف
ظَإ َعني ٜٓٚ .بػ ٞتـُٗٝس َكسَ :ٖٞ ١اْ٘ قس إؾتٗط يف ايكطْني ايجاْٞ
عؿط ٚايجايح عؿط اهلذط( : ٟأصاي ١تأخط ايـشازخ) عٓس ايؿو يف
تأخط ايـشازخ ايبػٝط أ ٚتكسَ٘ عً ٢ايعَٔ ايـُؿهٛى  ،فاشا أٚدس
ايـُهًف ٚعٚ ٙ٤ٛؾو يف سسٚث٘ قبٌ ايعٚاٍ أ ٚبعس ٙفاألصٌ عٓسِٖ
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تأخط سسٚث٘ عٔ ايعَٔ ايـُعني  -ايعٚاٍٚ -عسّ تكسَ٘ عًٖٚ ،٘ٝهصا
ي ٛعًُٓا بـشٝا ٠ظٜس ْٗاض ايـدُٝؼ ٚعًُٓا بـُٛت٘ ظٗط اجلُعٚ ١ؾههٓا
يف ظَإ َٛت٘ ٌٖ :سضٌ ي ١ًٝايـذُع ١أ ٚسضٌ ْٗاض ايـذُع ١ظٗطاً
فاألصٌ عٓسِٖ تأخط ايـُٛت ايـشازخ ،أ ٚاألصٌ إغتضشاب عسّ
َٛت٘ ي ١ًٝايـذُعٚ ،١ال ٜكسح يف دطٜإ االغتضشاب :عًُٓا بـُٛت٘ بعس
شيو  :ظٗط  ّٜٛاجلُعٖٚ ، ١صا َا ٜعبٍط عٓ٘ بأصاي ١تأخط ايـشازخ .
إال إٔ ٖصا إغتضشاب تأخط ايـشازخ أ ٚعسّ تكسّ سسٚث٘ عً٢
ايعَٔ ايـُعني ٚ -إٕ غًٍُٓا دطٜاْ٘ ،يهٓ٘ ال ٜجبت الظَ٘ ايعكً ٞأٚ
ايعاز ٟنُٛت٘ ْٗاض ايـذُع ١ظٗطاً يف ايـُجاٍ بـُعٓ ٢عسّ إثبات
االغتضشاب تأخط َٛت ظٜس اىل ظٗط  ّٜٛاجلُع ، ١فاشا نإ َطازِٖ
َٔ أصٌ تأخط ايـشازخ ٖصا ايـُعٓ - ٢االغتضشاب -فٗ ٛغري تاّ
يعسّ ايسي ٌٝعً ٢سذ ١ٝاالصٌ ايـُجبت يالظَ٘ ايعكً ٞأ ٚايعاز. ٟ
ٚايعاٖط اْ٘ ال أغاؽ ؾطعٚ ٞال َسضى َعترب ألصاي ١تأخط
ايـشازخ نُا ٜبس ٚدًٝاً َٔ عباض ٠ؾٝدٓا األععِ األْضاض( ٟقس )ٙفاْ٘
أفاز :اِْٗ ٜطٜس َٔ ٕٚأصاي ١تأخط ايـشازخ ( :اْ٘ اشا عًِ بٛدٛز
سازخ يف ظَإ ٚؾو يف ٚدٛز ٙقبٌ شيو ايعَإ فٝشهِ باغتضشاب
عسَ٘ قبٌ شيوًٜٚ ،عَ٘ عكالً  :تأخط سسٚخ شيو ايـشازخ ،فاشا ؾو
يف َبسأ َٛت ظٜس َع ايكطع به ّٜٛ ْ٘ٛاجلُعَٝ ١تاً فشٝات٘ قبٌ اجلُع١
ايجابت ١باالغتضشاب َػتًعَ ١عكالً يهَ ٕٛبسأ َٛت٘  ّٜٛايـذُع،١
ٚسٝح تكسّ يف االَط ايػابل) ٜكضس َ :بشح عسّ سذ ١ٝاألصٌ
ايـُجبت يالظَ٘ ايعكً ٞأ ٚايعاز ٟسٝح أٚعض ف( ٘ٝاْ٘ ال ٜجبت
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باالغتضشاب  -بٓا ٤عً ٢ايعٌُ ب٘ َٔ باب االخباض  -يٛاظَ٘ ايعكً، ١ٝ
فً ٛتطتٍب عً ٢سسٚخ َٛت ظٜس يف  ّٜٛاجلُع - ١ال عًَ ٢ـذطز سٝات٘
قبٌ ايـذُع - ١سهِ ؾطع ٞمل ٜرتتب عً ٢شيو) (. )6
ٖصا تـُٗٝس يبشجٓا ٖٓا أسـبـبٓا ايتصنطٚ ٠ايبٝإ  ،ثِ ْتٛد٘ يبشح
َٛعٛع ايتٓبـَٚ ،٘ٝـشٌ ايبشح ٖٓا يف دطٜإ االغتضشاب عٓس ايؿو
يف تـكسّ ايـشازخ أ ٚتأخط ٙبعس ايٝكني بأصٌ ايـشسٚخ يف ظَٔ َعني
رلضٛظ ٚيف دطٜإ االغتضشاب عٓس ايؿو يف تكسّ إْعساّ ايـشازخ
أ ٚتأخط ٙبعس ايٝكني بأصٌ اإلْعساّ يف ظَإ َـدضٛظ قس َغ. ٢
ٖٚصا ايتكسّ أ ٚايتأخط ايـُؿهٛى  :تاضٜ ٠السغ َغافاً اىل أدعا٤
ايعَإ نإٔ ٜؿو يف ٚالز ٠ظٜس أَ ٚـُات عبٝس  ّٜٛاجلُع ١بعس ايعًِ
بعسّ سسٚث٘ يف  ّٜٛايـدُٝؼ ٚايعًِ بايـشض ّٜٛ ٍٛايػبت .
ٚتاضٜ ٠السغ َغافاً اىل سازخ ظَاْ ٞآخط نإٔ ٜؿو يف تكسّ
َٛت االب عً ٢إغالّ االبٔ أ ٚتأخط ٙعٓ٘ َع ايعًِ بتشكل ايـُٛت
ٚاالغالّ َعاً  ّٜٛايػبت ٚبعسّ تـشككُٗا َعاً  ّٜٛايـدُٝؼ .
ٚتاضٜ ٠السغ ايـشازثإ ايـُتغازإ نايطٗٛض ٚايـشسخ ٜٚؿو يف
ايـُتكسّ َُٓٗا ٚايـُتأخط ،فايبشح يف َٛاقع ثالثْ ،١بسأ يف ايـُٛقع
األ ٍٚببشح :

الشك يف التقدم والتأخر بلحاظ أجساء السماى :
اشا ؾو يف تكسّ عسّ احلازخ أ ٚتأخط ٙأ ٚؾو يف تكسّ ايـشازخ
( )6فطا٥س االص - 387 : ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ضطف. ٟٛ
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أ ٚتأخط ٙنايـُجاٍ ايـُتكسّ بعس ايعًِ ايـُػبل بايـشسٚخ يف ظَٔ َاضٍ
أ ٚبعسَ٘ يف ظَٔ َاضٍ فال إؾهاٍ يف دطٜإ اغتضشاب عسّ احلسٚخ
يف ايعَإ ايـُؿهٛى سسٚث٘ ف ٘ٝاىل ظَٔ ايعًِ بايـدالف  :ايٝكني
بتشكل ايـشازخ ٚ .يف ايـُجاٍ ٜ :ػتضشب عسّ ٚالز ٠ظٜس ٚعسّ
َـُات عبٝس  ّٜٛاجلُعَ ١ػتُطاً اىل ظَٔ ايعًِ بـدالف ايـُػتضشب
 ٖٛٚتـشكل ايٛالزٚ ٠سسٚخ ايـُٛت  ّٜٛايػبت .
نُا ال إؾهاٍ يف دطٜإ اغتضشاب بكا ٤ايـشازخ يف ايعَإ
ايـُؿهٛى ف ٘ٝإضتفاع٘ ٚإْعساَ٘ َػتُطاً اىل ظَٔ ايعًِ بايـدالف :
تـشكل االضتفاع ٜكٓٝاً ٚ .اآلثاض ايؿطع ١ٝايـُطاز تطتبٗٝا عًٖ ٢صا
االغتضشاب عً ٢أْـشا ٤ثالث: ١
ايٓش ٛاأل :ٍٚاألثط ايؿطع ٞايـُرتتب عً ٢ايـُػتضشب َباؾط،٠
ٚال اؾهاٍ يف تطتٍب٘  ،ناألثط ايـُرتتب عً ٢عسّ َٛت عبٝس  ّٜٛاجلُع١
أ ٚعسّ ٚالز ٠ظٜس  ّٜٛاجلُع. ١
ايٓش ٛايجاْ : ٞاألثط ايؿطع ٞايـُرتتب عً ٢سسٚخ ايـُػتضشب
يف ايعَإ ايالسل ْعري أثط سسٚخ ايٛالز ٠أ ٚايـُُات  ّٜٛايػبت
باغتضشاب عسّ ايٛالزٚ ٠عسّ ايـُٛت  ّٜٛاجلُع ١أ ٚاىل  ّٜٛايػبت
يف ايـُجاٍ ايـُتكسّ ٚ ،تطتٍب االثط أ ٚعسّ تطتٍـب٘ ٖٓا ٜتٛقف عً٢
تـشكٝل َعٓ ٢ايـشسٚخ :
أ -إٕ تـشكل نَ ٕٛعٓ ٢ايـشسٚخ َطنباً َٔ دع٥ني ٚ َٔ :دٛز
ايؿ ٤ٞيف ظَإ َتأخط  َٔٚعسّ ٚدٛز ٙيف ايعَإ ايػابل عً- ٘ٝ
تطتبت اآلثاض ايؿطع ١ٝيًشسٚخ باغتضشاب عسّ ايـشسٚخ بًشاظ إٔ
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أسس ايـذع٥ني َـشطظٌ بايٛدسإ :تـشكل ايٛالز ٠أ ٚايـُُات  ّٜٛايػبت
يف ايـُجاينيٚ ،ايـذع ٤اآلخط َـشطظ باألصٌ :عسّ تـشكل ايٛالز ٠أٚ
ايـُُات  ّٜٛاجلُع - ١فٝتِ ايـُٛعٛع عٓس عٍِ ايٛدسإ اىل االصٌ
ًٜٚت ِ٦دعآٜٚ ٙرتتب األثط ايؿطع ٞايجابت يًُٛعٛع ايـُطنب .
بٚ -إٕ نإ َعٓا ٙبػٝطاً  -نُا يعً٘ ايٛاعض ايكطٜب  -فإ َعٓاٙ
(ايٛدٛز اال ٍٚايـُػبٛم بايعسّ) ٖٚصا َعٓٚ ٢اسس بػٝط َٓتعع عٔ
ٚدٛز ايؿ ٤ٞيف ظَإٍ ٚعسّ ٚدٛز ٙيف ايعَإ ايػابل عًٚ . ٘ٝعً: ٘ٝ
ال ترتتب باغتضشاب عسّ ايـشسٚخ  -عسّ ايٛالزٚ ٠ايـُُات ّٜٛ
ايـذُع ١يف ايـُجايني -اآلثاض ايؿطع ١ٝايجابت ١يـشسٚخ ايؿ ٤ٞالسكاً فاْ٘
ًٜعّ َٔ عسّ ايـشسٚخ  ّٜٛاجلُع : ١ايـشسٚخ  ّٜٛايػبتٚ ،االصٌ
ال ٜجبت الظَ٘ بـُعٓ ٢اْ٘ ال ٜرتتب عً ٢ايعسّ ايـُػتضشب إال ايًٛاظّ
ايؿطع ١ٝايـُرتتب ١عًْ ٢فؼ ايعسّ ايـُػتضشب ز ٕٚاآلثاض ايؿطع١ٝ
ايـُرتتب ١عً ٢يٛاظَ٘ ايـُسضن ١يًعكٌ أ ٚبـشػب ايعاز. ٠
ْعِ بٓا ً٤عً ٢ايك ٍٛبهفا ١ٜايٛاغط ١ايـدف ١ٝعطفاً يرتتٍب األثط
ٚعً ٢فطض ن ٕٛايٛاغطٚ ١ايتالظّ يف َٛضز ايبشح خفٝاً بٓعط ايعطف
ٜـُهٔ تطتٝب األثط ايؿطع ٞعً ٢سسٚخ ايؿ ٤ٞيف ايعَٔ ايالسل بعس
إغتضشاب عسّ سسٚث٘ يف ايعَٔ ايػابل  ،يهٓ٘ ٜبتين عًَ ٢كاٍٍ
َطفٛض عٓسْا نُا تكسّ بـشج٘ ٜ َ٘ٓٚ .تبني :
ايٓش ٛايجايح  :األثط ايؿطع ٞايـُرتتب عً ٢عٓٛإ ايتأخط نتأخط
ايٛالز ٠أ ٚايـُُات ايـُػتضشب عٔ  ّٜٛاجلُع ١اىل  ّٜٛايػبت َجالً
 -مل ٜـُهٔ تطتب٘ ،بًشاظ إٔ ايتأخط عٓٛإ ٚدٛز ٟبػٝط ٖ ٛالظّ
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عكً ٞيًعسّ ايـُػتضشب :عسّ سسٚخ ايٛالز ٠أ ٚايـُُات ّٜٛ
ايـذُعٚ ،١االغتضشاب ال ٜجبت الظَ٘ .
ٚبتعبري ٚاعض بًشاظ ايـُجاٍ  :اغتضشاب عسّ تـشكل ايٛالز ٠أٚ
عسّ تـشكل ايـُُات  ّٜٛايـذُعٜ ١الظّ بٓعط ايعكٌ تـشكل ايٛالز٠
أ ٚايـُُات  ّٜٛايػبت ٚتأخط ايـشازثني ٚ ،ايتأخط الظّ عكًٞ
يًُػتضشب ال

ٜجبت٘ اغتضشاب ايعسّ إال عً ٢ايك ٍٛباألصٌ

ايـُجبت أ ٚإسطاظ خفا ٤ايٛاغط ١عٓس َٔ ٜك ٍٛبـشذ ١ٝاال ٍٚأٜ ٚكٍٛ
بـشذ ١ٝايجاُْٖٚ ٞا ذلٌ اؾهاٍ َٓٚع عٓسْا نُا غبل تٛعٝش٘ قطٜباً .
ٖٚهصا ايهالّ يف َٛاضز ايؿو يف إضتفاع ايـشازخ عٓس ايعًِ
بأصٌ تـشكك٘ ٚسسٚث٘ َع ايؿو يف تكسّ اإلضتفاع أ ٚتأخط ، ٙفاْ٘
ٜـذط ٟأصٌ عسّ إضتفاع ايـشازخ اىل ظَٔ ايعًِ باالضتفاع ٚ ،ال
ٜـُهٔ إثبات تأخط إضتفاع ايـشازخ بٗصا االغتضشاب ،إال اشا قًٓا
بـشذ ١ٝاالصٌ ايـُجبت أ ٚعٓس خفا ٤ايٛاغط. ١
ٚبعباض ٠داَعَ ١ـدتضط : ٠اشا سضٌ ايٝكني بتشكل ايـشازخ أٚ
و يف تكسّ ايـشسٚخ بعس ايعسّ أٚ
باضتفاع٘ ٚإْعساَ٘ يف ظَإ َعني ٚؾُ ٍ
و يف تكسّ االضتفاع بعس ايـشسٚخ أ ٚتأخط - ٙدط٣
تأخط ،ٙأ ٚؾُ ٍ
إغتضشاب عسّ ايـشسٚخ ٚأصٌ عسّ االضتفاع يـشني ايٝكني بـدالف٘،
ٚدط ٣إغتضشاب بكا ٤ايـشازخ يـشني ايعًِ ٚايٝكني بـدالف٘ ،يهٔ
ال ٜـُهٔ إثبات ايتأخط :تأخط ايـشسٚخ أ ٚتأخط االضتفاع ٚاالْعساّ –
إال عً ٢ايك ٍٛبـشذ ١ٝاالصٌ ايـُجبت أ ٚبـدفا ٤ايٛاغطَ ١ع إسطاظٖا.
ثِ ْبشح يف ايـُٛقع ايجاْ: ٞ
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الشك يف التقدم والتأخر بلحاظ حادث زماني آخر :
و يف تكسّ سازخ عً ٢سازخ آخط أ ٚيف تكسّ َطتفع ظاٌ٥
اشا ؾُ ٍ
أ ٚتأخطُٖا باالعاف ١اىل سازخُ ظَاْ ٞآخط  -سسٚثاً أ ٚإضتفاعاً  -نُا
ي ٛعًِ بـشسٚخ إغالّ االبٔ ٚبـُٛت االب ٚاؾتب٘ ايـُتكسّ َُٓٗا
بايـُتأخط فًِ ٜعًِ تكسّ إغالّ االبٔ يريخ أبا ٙأ ٚتأخطٚ ٙتكسّ َٛت
االب فال ٜطث٘ ،فاشا إؾتب٘ ايػابل َُٓٗا بايالسل ٌٖ ٜـذطٟ
اإلغتضشاب عً ٢االطالم  -دٌٗ تأضٜذ نٌ َُٓٗا أّ دٌٗ تأضٜذ
أسسُٖا ٚعًِ تأضٜذ اآلخط ؟ أّ ال ٜـذطَ ٟطًكاً ؟ أّ ٜفضٌٍ بني َا
عًِ تأضٜـد٘ َٚا دٌٗ تأضٜـد٘ َٔ ايـشازثني اشا نإ تأضٜذ أسسُٖا
َعًَٛاً ز ٕٚاآلخط ؟ .
ٖ َٔٚصا ٜعًِ إٔ ٖٓا صٛضتني  :قس ٜـذٌٗ تاضٜذ نال ايـشازثني،
ٚقس ٜعًِ بتأضٜذ أسس ايـشازثني ٜٚـذٌٗ تأضٜذ اآلخط  ،فًصا ٜكع
ايهالّ يف َكاَني  :تاض ٠يف ايـشازثني َـذٗٛي ٞايتأضٜذ ٚ ،أخط ٣يف
َعً ّٛتاضٜذ أسس ايـشازثني َع دٌٗ تأضٜذ اآلخط .
ٖٓٚا ْؿري يـُبشح َِٗ قس تػايـِ عً ٘ٝاألصٛي ٕٛٝاألٚاخط
(ضض) ٚسطٍٚضٚ ٙإغتفازٚا َٓ٘ يف ايفك٘ ٚاألص ٖٛٚ ، ٍٛإَهإ
إغتضشاب َٛعٛع ايـشهِ أَ ٚتعًك٘ ايـُطنب  :عٓضط - ٜٔدعٜٔ٤
أ ٚؾططني  -اشا مل ٜعترب يف َٛعٛع ايـشهِ أَ ٚتعًك٘ غ ٣ٛتـشكل
شات ايعٓضط - ٜٔايـذع ٜٔ٤أ ٚايؿططني  -ثِ أسطظ أسس ايـذع٥ني
بايٛدسإ ايـداضد ٞأ ٚبتعبس قطعٜ ٞكٝين ٚأسطظ ايـذع ٤ايجاْٞ
باألصٌ ايعًُ :ٞإغتضشاب ٚدٛز ٙأ ٚإغتضشاب عسَ٘ اشا نإ عٓسٙ
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ٜكني بـشسٚث٘ أٜ ٚكني بعسَ٘ ٚؾو يف بكاَ ٤ا تٝكٓ٘ غابكاً ٚ ،بـذطٜإ
االغتضشاب يف دعٚ ُ٤ثبٛت ايـذع ٤اآلخط بايٛدسإ أ ٚبايٝكني ًٜتِ٦
ايـُٛعٛع أ ٚايـُتعًل ٜٚـشطظ خاضداً ٜٚرتتب ايـشهِ قٗطاً َٚ .جاي٘ :
و يف
َا اشا أسطظ ن ٕٛظٜس عايـُاً ٚمل ٜهٔ عازالً فضاض عازالً ثِ ؾُ ٍ
بكا ٤عسايت٘ أَهٓٓا إسطاظ عسايت٘ باغتضشابٗا بعس إسطاظ إدتٗازٙ
ٚعًُ٘ بايٛدسإ فٝشهِ بـذٛاظ تكًٝسٖٚ ،ٙصا َجاٍ يـُٛعٛع ايـشهِ.
ٚقس ٜهَ ٕٛتعًل ايـشهِ َطنباً َٔ دع٥ني ٜٚـذط ٟاالغتضشاب
يف أسسُٖا َع إسطاظ اآلخط بايٛدسإ نُا يف ايضال ٠ايٛادب إتٝاْٗا
َع ايػرت ٚايطٗاضٚ ٠قس أسطظْا ايػرت بايٛدسإ ثِ ْـشطظ ايطٗاض٠
باالغتضشاب فٝهٌُ ايـُتعًل ٜٚرتتب أثط : ٙدٛاظ االنتفا ٤بايـُأت ٞب٘
ٚصش ١اَتجاي٘ .
ٚي ٛق :ٌٝإٕ إغتضشاب ايـذع ٤أ ٚايؿطط ايـُأخٛش يف ايـُطنب:
عساي ١ظٜس أ ٚطٗاضت٘ يف ايـُجايني َ -عاضض باغتضشاب عسّ تـشكل
ايـُذُٛع ايـُطنب خاضداً يهَ ْ٘ٛػبٛقاً بٝكني عسّ تـشكك٘ خاضداً .
قًٓا َ :ـشٌ ايهالّ َا اشا نإ ايـذعإٓ أ ٚايؿططإ زخًٝني يف
ايـشهِ َٔ ز ٕٚزخاي ١عٓٛإ (ايـُذُٛع) فُٗٝا  ،ثِ أسطظ أسس
ايـذع ٜٔ٤بايٛدسإ ٚأسطظ اآلخط بأصٌ االغتضشاب فكس أسطظْا
س٦ٓٝص ايـُٛعٛع أ ٚايـُتعًل ايـُطنب ٚال اؾهاٍ َا زاّ مل ٜؤخص
عٓٛإ (ايـُذُٛع ايـُطنب) ف ، ٘ٝسٝح اْ٘ ٜـشطظ بصيو ٚدٛز
ايـُطنب ٚتـشكك٘ يف ايـداضزٚ ،ال َـذاٍ يـذطٜإ اغتضشاب عسّ
تـشكل ايـُطنب يف ايـداضز ستٜ ٢ـشضٌ ايتعاضض .
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ٖصا نً٘ اشا إعترب ايؿاضع ٚدٛز أَط - ٜٔدع٥ني أ ٚؾططني -يف
َٛعٛع سهُ٘ أ ٚيف َتعًك٘ بـشٝح ٜهَ ٕٛطنباً َٔ شات األَطَٔ ٜٔ
ز ٕٚأخص (إتضاف أسسُٖا باآلخط)،فاشا أسطظ األَطإ خاضداً تـشكل
ايـشهِ فعالً ٚتطتٍب أثط ٙايؿطعٚ ٞال إؾهاٍ .
يهٔ ي ٛأخص ايؿاضع ايـُكسؽ يف َٛعٛع ايـشهِ أَ ٚتعًك٘
عٓٛاْاً َٓتععاً َٔ إتضاف أسس ايـذع٥ني باآلخط ٚإدتُاعُٗا يف ايعَٔ
ايـداظ فذطٜإ االغتضشاب يف أسس ايـذع ٜٔ٤ال ٜٓفع ٚال ٜٛدب
تـشكل ايـُٛعٛع أ ٚايـُتعًل ٚإٕ أسطظ ايـذع ٤اآلخطٚ ،شيو يعسّ
إسطاظ اإلتضاف ٚقٝاّ دع ُ٤بـذعٚ ُ ٤إتضاف بعغٗا ببعض .
اشٕ اْـُا ٜٓفع يف إيت٦اّ َٛعٛع ايـشهِ أَ ٚتعًك٘ َٔ دع٥ني
ٜـشطظ أسسُٖا بايٛدسإ أ ٚبايٝكني ٜٚـشطظ اآلخط باألصٌ ايتعبس ٟاشا
نإ ايـذعإٓ َأخٛش ٜٔبصاتُٗا يف ايـُٛعٛع أ ٚيف ايـُتعًل َٔ زٕٚ
إعتباض إتضاف اسسُٖا باآلخط ٚ ،إال ي ٛيٛسغ إتضاف بعغُٗا
بايبعض اآلخط مل ٜـُهٔ إثبات ايـُٛعٛع أ ٚايـُتعًل باغتضشاب
أسس دع ٟ٤ايـُٛعٛع َع إسطاظ ايـذع ٤اآلخط بايٛدسإ أ ٚبايٝكني ،
ٚشيو ألٕ إسطاظ اإلتضاف َٚ -ا َٖ ٛفاز نإ ايٓاقض - ١باغتضشاب
شات اجلع -٤ايصَ ٖٛ ٟفاز نإ ايتاَ َٔ - ١أٚعض َضازٜل (األصٌ
ايـُجبت) .
ٚيف صٛض ٠أخص شات ايـذع ٜٔ٤أ ٚايؿططني يف َٛعٛع ايـشهِ أٚ
َتعًك٘ ال ٜعترب ن ٕٛايـُػتضشب يف ْفػ٘ أثطاً ٚسهُاً ؾطعٝاً أٚ
َٛعٛعاً شا أثط ؾطع ،ٞبٌ إنتفٛا بتشكل ايـُٛعٛع ايـُطنب ٚإسطاظٙ
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بٗصا ايٓش - ٛإسطاظ بعغ٘ بايٛدسإ أ ٚبايتعبس ايؿطع ٞايٝكٝين َع
إسطاظ بعغ٘ اآلخط باالغتضشابٚ -عٓس إسطاظ ٙنصيو ٜرتتب عٓسِٖ
األثط ايؿطع ٞعً ٢ايـُٛعٛع ايـُطنب ٚ ،بٗصا تتغض ايضٛض٠
ٚايفهط ٠يف ايـُٛاضز ايـُكبًٜٓٚ ١سفع بعض االؾهاٍ .
ٚنٝف نإ ٜكع ايبشح يف َكاَني ْ ،بشح يف ايـُكاّ اال: ٍٚ

الـحادثاى مـحًوال التأريخ :
ٚف ٘ٝصٛض ٚأقػاّ أضبع ١بًشاظ االثط ايؿطع ٞايـُرتتب :فكس
ٜرتتب عً ٢ايٛدٛز ايـُشُٛيٚ ،ٞقس ٜرتتب عً ٢ايٛدٛز ايٓعيتٚ ،قس
ٜرتتب عً ٢ايعسّ ايـُشُٛيٚ ،ٞقس ٜرتتب عً ٢ايعسّ ايٓعيت .
ايضٛض ٠األٚىل  :إٔ ٜه ٕٛاألثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢ايٛدٛز
ايـُشُٛي ٞبٓش ٛخاظ َٔ ايتكسّ أ ٚايتأخط أ ٚايتكاضٕ ٚبٓشَ( ٛفاز
نإ ايتاَ )١نإٔ ٜرتتب األثط عًٚ ٢دٛز ؾ - ٤ٞتكسّ َٛت ايـُٛضخ
َجالً -عٓس ٚدٛز ؾ ٤ٞآخط َٛ :ت ايٛاضخ .
ٜٓٚبػ ٞااليتفات اىل إٔ ايػبل أ ٚايًشٛم أ ٚايتكاضٕ يف ايٛدٛز
َٔ االَٛض اإلْتعاع ١ٝاييت تٓتعع َٔ شات ايٛدٛز باعتباض تـدضٍضٗا
بـدضٛص ١ٝغري ظا٥س ٠عً ٢شات ايٛدٛز ايـداظ ،نايفٛق ١ٝايـُٓتعع١
َٔ ٚدٛز ايػكف يف أعً ٢ايبٓا ،٤نصيو غبل ٚدٛز عًٚ ٢دٛز أٚ
تأخط ٙأ ٚتكاضْ٘ َع٘ يف ايٛدٛز َٖٓ ٛتعع َٔ خضٛص ١ٝيف ايـُٛدٛز
غري ظا٥س ٠عً ٢شات ٚدٛز ٙفـتـٓـتعع َٓٗا خضٛص( ١ٝايػبل) أٚ
(ايتأخط) أ( ٚايتكاضٕ) ٖٚ ،صا ٜؤنس ٜٛٚعض االثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً٢
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سض ١خاص َٔ ١ايٛدٛز  :ايـُتكسّ أ ٚايـُتأخط أ ٚايتكاضٕ ٚ ٖٛٚدٛز
َـشُٛي ٞخاظ َفاز (نإ ايتاَ )١قباٍ ايٛدٛز ايٓعيت بـُفاز(نإ
ايٓاقض )١ايـُتك ّٛباإلتضاف ٚاإلقرتإ بني ايٛدٛز ٚبني ايػبل عً٢
ٚدٛز ايـشازخ اآلخط َٚ .ا حنٔ ف َٔ ٘ٝتضٜٛط ايـشازثني َـذٗٛيٞ
ايتاضٜذ ف ٘ٝساالت ثالث: ١
أٚ -يف ٖص ٙايضٛض ٠اشا نإ األثط َرتتباً عًٚ ٢دٛز ايـشازخ
غابكاً عًٚ ٢دٛز ايـشازخ اآلخط ٚ -ال َـشصٚض يف دطٜإ اغتضشاب
عسّ ٚدٛز نٌ َٔ ايـشازثني عٓس سسٚخ اآلخط ٜٚـشهِ س٦ٓٝص بعسّ
تطتٍب األثط ايؿطعٚ ، ٞقس غبل اْ٘ ال ٜعترب يف دط ٟاإلغتضشاب :
ن ٕٛاألثط أَطاً ثبٛتٝاً  ،بٌ ٜـذط ٟاإلغتضشاب عٓس إدتُاع أضناْ٘
ٚؾطٚط٘ ٚإٕ نإ األثط غًبٝاً  :عسّ ثبٛت األثط  ،ألٕ ْف ٞاألثط َٔ
ٚظٝف ١ايؿاضع ايـُكسؽ .
ٖٚصا نُا ي ٛعًُٓا إٔ االضخ ؾطعاً َرتتبٌ عً ٢تكسٍّ َٛت
ايـُٛضٍخ ٚغبك٘ عًَٛ ٢ت ايٛاضخ ٚ ،عًُٓا بـُٛت نٌ َٔ االب
ٚاالبٔ ٚؾههٓا يف غبل َٛت ايٛيس أ ٚغبل َٛت االب ٚفطعٓا إٔ
أثط االضخ َرتتباً عً ٢غبل َٛت ٖصا عًَٛ ٢ت شاى  ،فٓػتضشب
عسّ تـشكل ايػبل خاضداً بًشاظ نٌ َٔ ايـشازثني َٛ -ت االبٔ
َٛٚت االب  -بـُعٓ ٢إغتضشاب عسّ غبل َٛت األب ٚإغتضشاب
عسّ غبل َٛت االبٔ ٚ ،ال تعاضض بني االغتضشابني إلَهإ تكاضٕ
َٛتُٗا يف يـشعٚ ١اسس ٠بـشٝح ال ٜتشكل غبل َٛت اسسُٖا عً٢
َٛت اآلخط ٚ ،س٦ٓٝص  -بعس دط ٟاالغتضشابٝـٔ غري ايـُتعاضعٝـٔ -
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ٜـشهِ بعسّ اإلضخ بني االب ٚبني االبٔ .
بْ -عِ ي ٛعًُٓا إمجاالً بػبل َٛت أسسُٖا عًَٛ ٢ت اآلخط
ٚنإ األثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢غبل ٚدٛز ٖصا ايـشازخ أ ٚغبل
ٚدٛز ايـشازخ اآلخط  -سضًت ايـُعاضع ١بني االغتضشابني
ايـُتكسَني ٜٚػكط االصالٕ  :أصٌ عسّ غبل ٖصا ايـشازخ ٚأصٌ
عسّ غبل شاى ايـشازخ يه ٕٛاالصًني َتٓافٝني بفعٌ ايعًِ االمجايٞ
ًٜٚعّ َٔ إدطاُٖ٤ا ايـُدايف ١ايكطعٚ ، ١ٝتطدٝض دط ٟاسسُٖا ًٜعّ
َٓ٘ ايرتدٝض بػري َطدض  ٖٛٚقبٝض َطفٛض ؾطعاً .
ٚيف ايـُجاٍ ٜ :ـذطٖٓ ٟا أصٌ عسّ غبل َٛت ايٛايس عًَٛ ٢ت
ٚيسٜٚ ، ٙرتتب عً : ٘ٝعسّ إضخ ايٛيس َٔ ٚايسٜٚ ، ٙـذط ٟإغتضشاب
عسّ غبل َٛت ايٛيس عًَٛ ٢ت ٚايسٜٚ ، ٙرتتب عً : ٘ٝعسّ إضخ
ايٛايس َٔ ٚيس ، ٙيهٓ٘ ٜتعاضض األصالٕ ٜٚػكط االغتضشابإ
يًُعاضعٚ ١ال ٜرتتب األثط ايؿطعٖ - ٞصا أ ٚشاى . -
دـٚ -قس ٜه ٕٛاألثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢غبل أسس ايـشازثني
ٚتأخط ايـشازخ اآلخط ،نُا ي ٛعًِ َٛت أخ -ٜٔٛظٜس ٚعبٝسٚ -اؾتب٘
َٛت ايـُتكسّ َٔ ايـُتأخط َُٓٗا  -دط ٣االغتضشابإ :إغتضشاب
عسّ غبل ٖصا ايـشازخَٛ :ت االر ظٜسٚ -إغتضشاب عسّ غبل شاى
ايـشازخ َٛ -ت االر عبٝس -اشا نإ ٜرتتب األثط ايؿطع ٞعًُٗٝاٚ ،ال
تعاضض بُٗٓٝا الستُاٍ ايتكاضٕ يف تـشكل ايـشازثني .
ٚي ٛنإ األثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢أسس األصًني ز ٕٚاآلخط-
دط ٣ف ٘ٝاالصٌٖٚ ،صا نُا ي ٛعًِ بـُٛت أخ ٜٔٛألسسُٖا ٚيسٌ زٕٚ
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اآلخط ٚإؾتب٘ ايـُتكسّ َٛت٘ َُٓٗا َٔ اآلخط ،فٓػتضشب عسّ غبل
َٛت االر ايص ٟال ٚيس ي٘ ٜٚرتتب عً ٘ٝعسّ إضخ االر ايص ٟي٘ ٚيس،
ٚي ٛأضٜس إغتضشاب عسّ غبل َٛت االر ايص ٟي٘ ٚيس نإ خًٛاً َٔ
األثط ايؿطع ٞبًشاظ اْ٘ ال ٜرتتب عً ٘ٝإضخ االر عً ٢نٌ تكسٜط
يٛدٛز ايٛيس ايـشادب يعٍُ٘ نُا ال ٜـدف. ٢
ايضٛض ٠ايجاْ : ١ٝإٔ ٜه ٕٛاألثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢ايٛدٛز ايٓعيت
بٓشَ ٛفاز (نإ ايٓاقضٚ :)١دٛز ؾ ٤ٞعٓس ٚدٛز ؾ ٤ٞآخط َتضفاً
بايػبل عً ٘ٝأ ٚبايتكاضٕ َع٘ أ ٚبايتأخط عٓ٘  ،نإٔ ٜفرتض ن ٕٛاالضخ
َرتتباً عً ٢ايـُٛت ايـُتكسّ ايػابل بٗصا ايٛصف  -ال إٔ ٜه ٕٛاالضخ
َرتتباً عً ٢تكسّ ايـُٛت ٚغبك٘ ايـُٓتعع َٔ شات ايٛدٛز  -نُا يف
ايضٛض ٠االٚىل. -
ٜٚـُهٔ إدطا ٤إغتضشاب عسّ ايـُٛت ايـُتكسّ عًَٛ ٢ت االبٔ
عسَاً ْعتٝاً ٚعسَا َـشُٛيٝاً أظيٝاً ٜٓٚ ،تف ٞاألثط ايؿطع - ٞايتٛاضخ-
س٦ٓٝص ٖٚ ،صا َبين عً ٢ايٓعط ايـُدتاض يف َباسح ايعاّ ٚايـداظ :
أعين دطٜإ االغتضشاب يف ايعسّ األظي ،ٞفإ َٛت االب يف سني أٚ
يف األظٍ مل ٜهٔ َتشككاً ٚمل ٜهٔ َتكسَاً عًَٛ ٢ت االبٔ ،فاشا ٚيس
و يف بكا ٤عسّ تكسٍّ َٛت٘ عًَٛ ٢ت
االب ثِ عاش ستَ ٢ات ٚؾُ ٍ
االبٔ -دط ٣إغتضشاب عسّ ايتكسّ أظالً بـُعٓ ٢إغتضشاب عسّ
إتضاف ٖصا ايـشازخ بايتكسّ ٚايػبل عً ٢ايـشازخ اآلخط  ،نُا
ٜـذط ٟإغتضشاب بكا ٤عسّ ايتكسّ عًَ ٢ا نإ  -عسَاً ْعتٝاً -فاْ٘ مل
ٜتضف ايـشازخ ايـُعني بايتكسّ عً ٢ايـشازخ اآلخط سني مل ٜهٔ
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َٛدٛزاً ٚاالٕ نُا نإ ْٚ .ك ٍٛيف ايـُجاٍ  :مل ٜتضف َٛت األب
بايتكسّ عًَٛ ٢ت إبٓ٘ سني مل ٜهٔ ايـُٛت َتشككاً ٚاآلٕ نُا نإ .
إال إٔ ايـُشكل ايـدطاغاْٞ
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 -ضغِ إيتعاَ٘ باغتضشاب ايعسّ

األظي ٞيف َباسح ايعاّ ٚايـداظ ْ -فٖٓ ٢ا دطٜإ االغتضشاب يف
ٖصا ايـُٛضز بععِ عسّ ايٝكني ايػابل  ،إش ال ٜه ٕٛايٛدٛز ايـُتضف
بايتكسّ َ -فاز (نإ ايٓاقضَ -)١تعًكاً يًٝكني ايػابل ٚايؿو ايطاض٨
س٦ٓٝص إش ال سايَ ١تٝكٓ ١غابك ١يإلتضاف ست ٢تػتضشب .
ٚف : ٘ٝاْ٘ َع إيتعاّ دطٜإ االغتضشاب يف األعساّ األظي ١ٝال
َػٍٛغ ٚال َضشٍض يٓف ٞدطٜإ االغتضشاب ،بٌ ٜـُهٔ إغتضشاب
عسّ ايـُٛت ايـُتضف بايػبل  -عسَاً َـشُٛيٝاً أظالً ٚعسَاً ْعتٝاً -
ٜٚرتتب عً ٘ٝاالثط  .بتكطٜب :اْ٘ يف ايعَإ األظٍ بٌ يف ايعَإ
ايـُاع ٞايػابل عً ٢ظٚاز االب َٚـذ ٧ٝايٛيس َٛٚت٘ مل ٜهٔ َٛت
االب ظٜس َتشككاً ٚمل ٜهٔ َٛت٘ غابكاً عًَٛ ٢ت ابٓ٘ عبٝس ثِ ٚدس
ظٜس َٚات ٚؾو يف بكا( ٤عسّ َٛت األب ايػابل عًَٛ ٢ت االبٔ)
فٓػتضشب٘ ٜٚجبت عسّ َٛت ظٜس غابكاً عًَٛ ٢ت ابٓ٘ عبٝسْٚ ،ـشهِ
بعسّ تطتٍب اآلثاض ايؿطع ١ٝايـُرتتب ١عً( ٢ايـُٛت ايػابل) أ(ٚايـُٛت
ايـُتضف بايتكسّ ايعَاْ ٞعًَٛ ٢ت االبٔ) .
ٚال ٜعترب يف االغتضشاب ايعسَ ٞايـُعبٛض  :إسطاظ (اإلتضاف
بعسّ ايػبل)  ،بٌ ٜهف( ٞعسّ إتضاف َٛت االب بايػبل عًَٛ ٢ت
االبٔ) سني مل ٜهٔ ايـُٛت َتشككاً َ ٖٛٚـُا ي٘ ساي ١غابكَ ١تٝكٓ ، ١إش
( )7نفا ١ٜاالصَ ٍٛع ساؾ ١ٝاملؿهٝين  :ز. 335 : 2
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ايٓفٚ ٞايػًب ال ٜـشتاز اىل ٚدٛز ايـُػًٛب عٓ٘ٚ ،ايكغ ١ٝايػايب١
َجٌ (ظٜس يٝؼ بـُٝت) ال ٜـشتاز صسقٗا اىل ٚدٛز َٛعٛعٗا بٌ ٖٞ
صازقٚ ١إٕ مل ٜهٔ ايـُٛعٛع َٛدٛزاً .
ٚبتعبري ثإٍْ :ف ٞؾ ٤ٞعٔ ؾ ٤ٞال ٜـشتاز اىل ٚدٛز ايـُٓف ٞعٓ٘،
ٖٚصا َعٓ ٢ق ٍٛايـُٓاطك(:١ايكغ ١ٝايػايب ١ال تـتطًب ٚدٛز ايـُٛعٛع)
بٌ تضسم ايكغ ١ٝايػايبَ ١ع اْتفا ٤ايـُٛعٛع ٚعسّ ٚدٛز. ٙ
ايضٛض ٠ايجايج : ١إٔ ٜه ٕٛاألثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢ثبٛت ؾ٤ٞ
سازخ َتضفاً بعسّ تـشكك٘ يف ظَإ ٚدٛز ايـشازخ اآلخط بٓشَ ٛفاز
(يٝؼ ايٓاقض )١بإٔ ٜهَٛ ٕٛعٛع األثط ايؿطع( ٞايعسّ ايٓعيت) نُا
ي ٛنإ ايـُػتفاز َٔ زي ٌٝاالضخ  :تطتب َرياخ االبٔ َٔ اب ٘ٝعً٢
َٛت االبٔ ايٛاضخ َٛتاً َتضفاً بعسّ تـشكك٘ يف ظَإ َٛت االب
ايـُٛضٍخ ٚ .ايعاٖط إَهإ إغتضشاب عسّ إتضاف ايـشازخ بتشكك٘
يف ظَإ سسٚخ اآلخط ٚتـشكك٘ .
يهٔ قس ٜكاٍ -نُا يف (ايهفا)١ٜ
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 -بعسّ دطٜإ االغتضشاب

يعسّ ايٝكني ايػابل بٛدٛز ايـشازخ َتضفاً بعسّ ٚدٛز ٙيف ظَٔ
سسٚخ ايـشازخ اآلخط  ،يٛعٛح أْ٘ مل ٜـُض َظَإٌ عً ٢ايؿ٤ٞ
ٜه ٕٛف ٘ٝسازثاً َٚتضفاً بايعسّ ستٜ ٢ػتضشب .
ٚقس ٜكاٍ :إٕ إتضاف٘ بايعسّ َتشكلٌ يف ظطف عسّ ايـشازخ بٓشٛ
(ايكغ ١ٝايػايب ١باْتفاَٛ ٤عٛعٗا) نـكـٛيو ( :ظٜس يٝؼ بكاعس) ٚاييت
( )8نفا ١ٜاالصَ ٍٛع ساؾ ١ٝاملؿهٝين  :ز. 335 : 2
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تضسم َٔ ز ٕٚتٛقف عًٚ ٢دٛز ايـُٛعٛع خاضداً .
ْٚك ٍٛزفعاً  :إٕ ايكغٖٓ ١ٝا(َعسٚي ١ايـُشُٚ )ٍٛيٝػت (قغ١ٝ
غايب )١باْتفاَٛ ٤عٛعٗا َٚ ،فاز ايـُعسٚي :١ضبط ايػًب أ ٚايطبط
ايػًيبٚ ،البس فٗٝا َٔ فطض ٚدٛز ايـُٛعٛع عًَ ٢ا تـشكك٘ يف
َـشً٘ ،بـدالف (ايكغ ١ٝايػايب )١فإ صسقٗا نُا تكسّ ال ٜتٛقف عً٢
ٚدٛز ايـُٛعٛع ايـُػًٛب عٓ٘ ،ألٕ َفازٖا غًب ايطبط ٖ .صا
تٛعٝض ٚتٛنٝس َا يف (ايهفا. )١ٜ
ٚيهٔ ٜـُهٔ إ ٜكاٍ بـذطٜإ االغتضشاب ٖٓا أعين إغتضشاب
عسّ االتضاف  -فاْ٘ ٚإٕ نإ اإلتضاف بايعسّ ايٓعيت يٝؼ ي٘ ساي١
غابكَ ١تٝكٓٚ ١ال ٜجبت اإلتضاف بايعسّ باغتضشاب عسّ اإلتضاف
يعسّ ن ٕٛاإلتضاف بايعسّ َػبٛقاً بايٝكني ب٘  ،يهٔ ٜهف ٞإغتضشاب
عسّ اإلتضاف بايٛصف ايـُعني فاْ٘ َتٝكٔ غابكاً َٓٚص األظٍ ،فإ
االتضاف بايٛصف ايـُعني َػبٛمٌ بايعسّ ٜكٓٝاً َؿهٛىٌ ساالً فٝذطٟ
إغتضشاب٘ ٚ ،ب٘ ْٓف ٞاآلثاض ايؿطع ١ٝايـُرتتب ١عً ٢ثبٛت االتضاف
بايٛصف ايـُعني ٚ ،بٗصا ايًشاظ ال ته ٕٛايكغَ ١ٝعسٚي ١بٌ تهٕٛ
قغ ١ٝغايب ١نُا ال ٜـدفٚ ، ٢قس غبل َا ي٘ ْفع يف ايضٛض ٠ايجاْ١ٝ
ايـُؿابٗ ١هلصا ايضٛض. ٠
ايضٛض ٠ايطابع :١إٔ ٜه ٕٛاألثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢عسّ ايـشازخ
يف ظَإ ٚدٛز ايـشازخ اآلخط بٓشَ ٛفاز (يٝؼ ايتاَ )١بإٔ ٜهٕٛ
َٛعٛع األثط (ايعسّ ايـُشُٛي )ٞنُا ي ٛنإ أثط االضخَ -رتتباً عً٢
عسّ َٛت االبٔ ايٛاضخ يف ظَإ َٛت االب ايـُٛضخٖٓٚ ،ا فطعإ :
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ايفطض األ : ٍٚإٔ ٜه ٕٛعسّ نٌ سازخ َُٓٗا يف ظَإ ٚدٛز
اآلخط شا أثط ؾطع ،ٞنُٛت األخ ٜٔٛايـُتٛاضثني ايص ٜٔال ٚيس هلُا
أ ٚنُٛت األب ٚاالبٔ ٚقس اؾتب٘ ايـُتكسّ َُٓٗا بايـُتأخط فًِ ٜعًِ
َٛت ٖصا ايٛاضخ قبٌ َٛت ايٛاضخ اآلخط أ ٚعهػ٘ ،سٝح ٜهٕٛ
االثط ايؿطع ٞثابتاً يـذطٜإ االغتضشاب ايعسَ ٞبًشاظ ٖصا ايـشازخ
ٚثابتاً بًشاظ دطٜاْ٘ يف شاى  -ايـشازخ اآلخط. -
ٚأعالّ األص ٍٛاألٚاخط(ضض) يف ٖصا ايفطض بني قا ٌ٥بعسّ
دطٜإ االغتضشاب يف ْفػ٘  -يػببُ آتُ ٜتًدط يف قضٛض زيٌٝ
االغتضشاب عٔ مشٛي٘ ايفطض ٖٚ ،صا قس إضتغا ٙايـُشكل
ايـدطاغاْٞ
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ٚمجاعٚ - ١بني قا ٌ٥بـذطٜإ االغتضشاب يف ْفػ٘

نؿٝدٓا االععِ األْضاضٚ)10(ٟمجاع( ١قسِٖ) -يٛال ايـُاْع اخلاضدٞعٔ دطٜاْ٘ ٖٛٚ ،سض ٍٛايـُعاضع ١بني االغتضشابني ،فٝػكطإ
يًتعاضضٚ ،ال ثـُط ٠عًُ ١ٝيف ٖصا ايفطض ٚال َٛدب يإلطاي. ١
ايفطض ايجاْ : ٞإٔ ٜه ٕٛاألثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢عسّ أسس
ايـشازثني يف ظَإ ٚدٛز اآلخط  ،ز ٕٚايعسّ اآلخط فاْ٘ ال ٜرتتب عً٘ٝ
أثطٌ ؾطعٖٚ ، ٞصا ايفطض ْعري َٛت االخ ٜٔٛايصٜ ٜٔه ٕٛألسسُٖا
و يف تكسٍّ َٛت ٖصا االر أ ٚتكسّ شاى  ،فإ
ٚيس ز ٕٚاآلخط ٚقس ؾُ ٍ
اغتضشاب عسّ َٛت األر ايص ٟي٘ ٚيس اىل ظَإ َٛت األر اآلخط
ايص ٟال ٚيس ي٘ ٜـذطٜٚ ٟرتتب عً ٘ٝأثطٌ ؾطعَ ٖٛ ٞرياخ االر ايص ٟي٘
( )9نفا ١ٜاالصَ ٍٛع ساؾ ١ٝاملؿهٝين  :ز. 335 : 2
( )10فطا٥س االص - 388 : ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ضطف. ٟٛ
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ٚيسٌ َٔ أخ ٘ٝايص ٟال ٚيس ي٘  ،بُٓٝا إغتضشاب عسّ َٛت االر ايصٟ
ال ٚيس ي٘ اىل ظَإ َٛت أخ ٘ٝايص ٟي٘ ٚيس ال ٜرتتب عً ٘ٝأثط ؾطع، ٞ
فاْ٘ ال ٜطخ االر ايص ٟال ٚيس ي٘ َٔ أخ ٘ٝيفطض ٚدٛز ٚاضخ عٓس
االر ايـُٝت ٖ ٛايٛيس ايـشادب يعٍُ٘ :أر ايـُٝت ،فاْ٘ َٔ طبك ١اإلضخ
ايجاَْ ٖٛٚ ١ٝـشذٛب عٔ ايـُرياخ بٛدٛز ايٛيس َٔ ايطبك ١األٚىل .
ْٚعري َا ي ٛعًُِ َٛت االب ٚإغالّ ايٛيس ٚمل ٜعًِ ايـُتكسّ
َُٓٗا َٔ ايـُتأخط  ،فإ إغتضشاب عسّ إغالّ ايٛيس اىل ظَإ َٛت
ايٛايس ٜرتتب عً ٘ٝأثط  :عسّ اضخ ايٛيس َٔ تطن ١أب ،٘ٝبُٓٝا
إغتضشاب عسّ َٛت ايٛايس اىل ظَإ إغالّ ايٛيس ال ٜرتتب عً٘ٝ
االثط ايؿطعَ ٖٛٚ ٞرياث٘ َٔ تطن ١أب ، ٘ٝفإ االثط ايؿطع : ٞايـُرياخ
 ٜرتتب عًَٛ ٢ت ايـُٛضٍخ عٔ ٚاضخُ َػًِ ٖٓٚ ،ا ْػتضشب سٝا٠االب ٚعسّ َٛت٘ اىل ظَإ إغالّ االبٔ يهٔ ال ْـشطظ َٛت٘ عٔ ٚاضخُ
َػًِ ستٜ ٢رتتب أثط ايـُرياخ .
ٖٓٚا ٌٖ ٜـذط ٟاالصٌ فُٝا ي٘ أثط ؾطع ٞأّ ال ٜـذط ٟ؟ قس ٚقع
اخلالف ف ٘ٝبني أعالّ االص ٍٛاالٚاخطٚ ،يف حبج٘ ثـُط ٠عًُ ١ٝال ختف:٢
فصٖب ؾٝدٓا االععِ

()11

االْضاض(ٟقسٚ )ٙمجاع ١اىل دطٜإ

االصٌ  -االغتضشاب -يف أسس ايططفني يعسّ ايـُعاضض  ،بًشاظ
عسّ االثط ايؿطع ٞيـذطٜإ االغتضشاب يف ايططف اآلخط َٓٚ .ع
()12

ايـُشكل ايـدطاغاْٞ

(قس َٔ )ٙدطٜإ االغتضشاب يف ْفػ٘ بػض

( )11فطا٥س االص - 388 : ٍٛطبعَ ١هتبَ ١ضطف. ٟٛ
( )12نفا ١ٜاالصَ ٍٛع ساؾ ١ٝاملؿهٝين  :ز. 335 : 2
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ايٓعط عٔ سض ٍٛايـُعاضع ١أ ٚعسّ سضٛهلا ٚ ،شيو يعسّ إَهإ
ايتُػو بإطالم زي ٌٝايتعبٍس باالغتضشاب :طال تٓكض ايٝكني
بايؿوص يف ٖصا ايفطض ،بًشاظ أْ٘ ٜعترب يف دطٜاْ٘  :إتضاٍ ظَإ
ايؿو بعَإ ايٝكني ٚمل ٜـشطظ -فُٝا ْـشٔ ف -٘ٝتٛفط ؾطط إتضاٍ
ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني ستٜ ٢ـذط ٟاالغتضشاب .
ٚقس ال ته ٕٛعباض(٠ايهفآٖ )١ٜا ٚاعش ١سٝح إختًفت االْعاض
يف فُٗٗا  ،فاْ٘ (قس )ٙعًٌٍ عسّ دطٜإ االغتضشاب بكٛي٘( :يعسّ
إسطاظ إتضاٍ ظَإ ؾه٘  ٖٛٚ -ظَإ سسٚخ اآلخط  -بعَإ ٜك٘ٓٝ
إلستُاٍ إْفضاي٘ عٓ٘ باتضاٍ سسٚث٘ ب٘) ٜعين :إلستُاٍ إْفضاٍ ظَإ
ؾه٘ عٔ ظَإ ٜك ٘ٓٝباتضاٍ سسٚث٘ بعَإ ٜك. ٘ٓٝ
ٚقس إختًف فِٗ ايعًُا ٤يعباض( ٠ايهفا )١ٜبني تفػري: ٜٔ
ايفِٗ األَ : ٍٚا شنط ٙغري ٚاسس َٔ االعاظِ (قسِٖ) ٚفُٗٛا
إضاز ٠ايـُشكل ايـدطاغاْ( ٞقس َ٘ٓ )ٙإتضاٍ ظَإ ايضفتني  -زٕٚ
ايـُتعًكني  :ايـُتٝكٔ ٚايـُؿهٛى  َِٗٓ -أغتاشْا ايـُشكل (قس )ٙيف
تكطٜط ٟبـشج٘

()13

ٚٚ ،دٍٗ٘ باغتعٗاض َٔ ٙصشٝش ١ظضاض ٠ايـُتكسَ١
()14

طألْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗاضتو فؿههتص

يسالي ١ايفا ٤عًٗٝا

 ٖٞٚأزا ٠عطف تفٝس (ايرتتٝب باتضاٍ) فٝه ٕٛايـدرب ظاٖطاً يف
إتضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني َٚتاخطاً عٓ٘ٚ ،ألدً٘ تـدتط سذ١ٝ
االغـتـضشاب بـُٛاضز إتـضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني ٚتأخط ٙعٓ٘ ،
(َ )13باْ ٞاالغتٓباط  :زَ + 195 :4ضباح االص : ٍٛز. 183 : 3
( )14ايتٗصٜب:ز:1ح +1335االغتبضاض:ز:1ح +641ايٛغا :ٌ٥ز :2ب َٔ 41ابٛاب ايٓذاغات.
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ٚال تعِ َٛاضز ٜكني إْفضاهلُا بٌ ٚال َٛاضز إستُاٍ اإلْفضاٍ  ،فاشا
نإ عٓسٜ ٙكني باْفضاٍ ظَإ ايؿو عٔ ظَإ ايٝكني نإ خاضداً عٔ
إطالم األخباض ايعاٖط يف يع ّٚإتضاٍ ظَٔ ايؿو بعَإ ايٝكني ،فُٔ
تـٝكٍٔ ايطٗاض َٔ ٠ايـشسخ ثِ أسسخ ثِ ؾو يف طٗاضت٘ َٔ ايـشسخ ال
ٜـُهٓ٘ إدطا ٤إغتضشاب ايطٗٛض ضغِ ٚدٛز ايٝكني ايػابل بايطٗاض٠
ٚايؿو ايالسل بٗا ٚ ،شيو يـشض ٍٛايفاصٌ ايٝكٝين بني ٜكني ايطٗاض٠
ٚبني ؾو ظٚاهلا بـشض ٍٛايـشسخ إستُاالً ٜ ٖٛٚ ،كني ايـشسخ
ايـُتٛغط بني ٜكني ايطٗاضٚ ٠بني ؾو ايطٗاضٚ ٠ايـشسخ فًِ ٜتضٌ
ظَٔ ايؿو بعَإ ايٝكني ٚ ،عٓس٥ص ٜـذط ٟإغتضشاب ايـشسخ
إلتضاٍ ظَٔ ايٝكني بايـشسخ بعَإ ؾو ايطٗاضٚ ٠ايـشسخ .
ٚاشا مل ٜـشطظ إتضاٍ ظَٔ ايؿو بعَٔ ايٝكني ٚإستٌُ اإلْفضاٍ
نُا فُٝا ْـشٔ ف - ٘ٝتضري ايؿبَٗ ١ضساقٚ ١ٝال ٜـذٛظ ايتُػوبعُ ّٛاالخباض ايساي ١عً ٢االغتضشاب :طال تٓكض ايٝكني بايؿوص
ٚايـُدتض ١بـُا إتضٌ ظَٔ ايؿو ف ٘ٝبعَٔ ايٝكني .
ٚتٛعٝش٘ ٜتطًب فطض أظَإ ثالث : ١ايعَإ اال ّٜٛ ٍٚايـدُٝؼ
 ٖٛٚظَإ ايٝكني بـشٝا ٠االخ : ٜٔٛايص ٟي٘ ٚيسٚ ،ايص ٟيٝؼ ي٘ ٚيس
ٚعسّ سسٚخ َٛتُٗا ٚ ،ايعَإ ايجاْ ّٜٛ ٞاجلُعٚ ١قس تٝكٍٓا بططٍٚ
ايـُٛت عً ٢أسس االخ ٜٔٛال بعٚ ، ٘ٓٝايعَإ ايجايح  ّٜٛايػبت ٚقس
تٝكٍٓا بطط ٍٚايـُٛت عً ٢األر اآلخط ال بع ،٘ٓٝفهٌ َٔ احلازثني َٛ -ت
ٖصا األر َٛٚت شاى َ -ـشتٌُ ايـشسٚخ يف ايعَاْني ايجاْٚ ٞايجايح .
َٛٚعٛع االثط ايؿطع - ٞسض ٍٛايـُرياخ( ٖٛ -عسّ َٛت َٔ
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ي٘ ٚيس َٔ االخ ٜٔٛيف ظَإ َٛت اآلخط) ز( : ٕٚعسّ َٛت َٔ ال
ٚيس ي٘ يف ظَإ َٛت َٔ ي٘ ٚيس ) فاْ٘ خً َٔ ٌٛاالثط ايؿطع ٞيٛدٛز
ايـشادب ٚ :يس االر .
ثِ عً ٢تكسٜط سسٚخ (َٛت َٔ ال ٚيس ي٘) يف  ّٜٛايـذُع١
 ايعَإ ايجاْٚ - ٞاقعاً ٜـُهٔ دطٜإ اغتضشاب (عسّ َٛت َٔ ي٘ٚيس يف ظَإ َٛت َٔ ال ٚيس ي٘) إلتضاٍ ظَإ ؾه٘  ّٜٛ -ايـذُع-١
بعَإ ٜك ّٜٛ - ٘ٓٝايـدُٝؼ -فٝشهِ بعسّ َٛت االر ش ٟايٛيس ّٜٛ
ايـذُع ١إغتضشاباً .
ٚعً ٢تكسٜط سسٚخ (َٛت َٔ ال ٚيس ي٘) يف  ّٜٛايػبت ٚاقعاً مل
ٜهٔ دطٜإ اغتضشاب (عسّ َٛت َٔ ي٘ ٚيس يف ظَإ َٛت َٔ ال
ٚيس ي٘) فاْ٘ عًٖ ٢صا ايتكسٜط ٜهَٛ ٕٛت َٔ ي٘ ٚيس  ّٜٛاجلُع ١قٗطاً
سػب فطض إٓ ايـُٛت ٚ ،س٦ٓٝص ٜٓفضٌ ظَإ ايؿو  ّٜٛ -ايػبت-
عٔ ظَإ ايٝكني  ّٜٛ -ايـدُٝؼ. -
َٚع ايٝكني باإلْفضاٍ أ ٚإستُاٍ اإلْفضاٍٜ -تدًف ؾطط دطٜإ
االغتضشاب فال ٜـذطٚ ،ٟشيو ألْ٘ ٜٛدس ٖٓا إستُاٍ االْفضاٍ أٚ
عسّ إسطاظ االتضاٍ بني ظَإ ايؿو ٚبني ظَإ ايٝكني ،فال ٜـذطٟ
االغتضشاب يه ٕٛايؿبَٗ ١ضساق ،١ٝبًشاظ اْ٘ ٜؿو يف إٔ ضفع ايٝس
عٔ (ايٝكني بعسّ َٛت َٔ ي٘ ٚيس يف ظَإ َٛت َٔ ال ٚيس ي٘) ٌٖ ٖٛ
َضسام (ْكض ايٝكني بايؿو) ي ٛفطض إتضاٍ ظَٔ ايؿو بعَٔ
ايٝكني ٚ ،يف ايـُجاٍ  :ي ٛفطض َٛت َٔ ال ٚيس ي٘ يف ايعَٔ ايجاْ: ٞ
 ّٜٛايـذُع ،١أّ َٖ ٛضسام (ْكض ايٝكني بايٝكني) ي ٛفطض اْفضاٍ
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ظَٔ ايؿو عٔ ظَٔ ايٝكني ٚ ،يف ايـُجاٍ  :ي ٛفطض َٛت َٔ ال ٚيس ي٘
يف ايعَٔ ايجايح  ّٜٛ :ايػبت  ،فته ٕٛايؿبَٗ ١ضساقٚ ،١ٝال ٜـذٛظ
ايتُػو بايعاّ أ ٚايـُطًل يف ايؿبٗ ١ايـُضساقٖ . ١ٝصا تٛعٝض َا شنطٙ
ايـُشكل ايـدطاغاْ ٞيف نفاٜت٘ َ :تٓاً ٖٚاَؿاً .
ٚقس أٚضز عً ٘ٝأغتاشْا

()15

ايـُشكل(قس )ٙبأْ٘ ال ٜعترب يف دطٜإ

االغتضشاب غبل ظَإ صف ١ايٝكني عً ٢ظَإ صف ١ايؿو ٚال ٜعترب
إتضاٍ ايضفتني ظَاْاًٚ ،يصا ٜـذط ٟاالغتضشاب ٚإٕ سسخ نٌ َٔ
ايضفتني يف ظَٔ ٚاسس أ ٚسسثت صف ١ايٝكني يف ظَإ َتأخط عٔ ظَإ
سسٚخ ايؿو ٚ .اْـُا ايـُعترب يف دطٜإ االغتضشاب  :فعً ١ٝايضفتني
ٚغبل ظَإ ايـُتٝكٔ عً ٢ظَإ ايـُؿهٛى ف ٘ٝبـشٝح ٜهَ ٕٛتعًل
ايٝكني سسٚخ ايـُػتضشب غابكاً ٜٚهَ ٕٛتعًل ايؿو بكا ٙ٤السكاً .
ٚأَا ايضشٝش ١ايٓاطك: ١طألْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗاضتو
فؿههتص فْٗ ٞاظط ٠اىل ايػايب ٚقٛع٘ خاضداً َٔ صػطٜات
االغتضشاب َٚضازٜك٘ ٖٛٚ ،تـشكل ايٝكني يف ظَإ غابل عً ٢تـشكل
ايؿو ٚ ،يصا ال زالي ١يف ايضشٝش ١عً ٢إعتباض غبل ظَإ ايضف ١أٚ
إتضاٍ ظَإ صف ١ايؿو بضف ١ايٝكني .
ْعِ ايـُعترب تكسّ ظَإ ايـُتٝكٔ عً ٢ظَإ ايـُؿهٛى فَ ٘ٝع عسّ
تـدًٌ ٜكني ْاقض فاصٌ بني ايـُتٝكٔ ايػابل ٚايـُؿهٛى ايالسل،
ٚيصا ي ٛتٝكٔ ايطٗاض ٠صبض  ّٜٛاجلُع ١ثِ تٝكٔ ايـشسخ عٓس ايعٗط ثِ
ؾو يف طٗاضت٘ بعس ايعٗط مل ٜـُهٓ٘ اغتضشاب ايطٗاض ٠ايـُتٝكٓ١
(َ)15باْ ٞاالغتٓباط  :زَ + 197 :4ضباح االص : ٍٛز. 185 : 3
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صباساًٚ ،شيو يتدًٌ ٜكني ْاقض ٚفاصٌ بني ٜكني ايطٗاضٚ ٠ؾهٍٗا،
ٚب٘ ٜـشضٌ (ْكض ٜكني ايطٗاض ٠بٝكني ايـشسخ) ٚال ٜتشكل (ْكض
ايٝكني ايؿو) نُا ٖٚ ٛاعض .
ٚعً : ٘ٝال َاْع َٔ دطٜإ إغتضشاب (عسّ َٛت َٔ ي٘ ٚيس َٔ
االخ ٜٔٛيف ظَإ َٛت االر ايص ٟال ٚيس ي٘) يفعً ١ٝايٝكني ٚايؿو َع
غبل ظَإ ايـُتٝكٔ  ّٜٛ -ايـدُٝؼ  -عً ٢ظَإ ايـُؿهٛى َع عسّ
تـدًٌ ٜكني آخط بني ايٝكني االٚ ٍٚبني ايؿو ايطاض ٨ف. ٘ٝ
ٚس٦ٓٝص ال َـشصٚض يف دط ٟإغتضشاب (عسّ َٛت َٔ ي٘ ٚيس
اىل ظَإ َٛت َٔ ال ٚيس ي٘) ٜٚرتتب عً ٘ٝإضخ االر ايص ٟي٘ ٚيس
َـُٔ ال ٚيس ي٘ ،يتُاَ ١ٝأضنإ االغتضشاب َٔ زَ ٕٚـشصٚض َاْع،
ٚشيو ألْ٘ ال ٜكني بايـدالف ٚإْتكاض ايـشاي ١ايـُتٝكٓ ١ايػابك : ١عسّ
َٛت االر ايص ٟي٘ ٚيس يف ظَٔ َٛت َٔ ال ٚيس ي٘ ،الستُاٍ تأخط
َٛت٘ ٚعسّ سسٚث٘ يف ايعَإ ايجاْ ّٜٛ - ٞاجلُعٚ ، -١االستُاٍ ال
ٜـُٓع َٔ دط ٟاالغتضشابٚ ،إال يـُٓع دط ٜ٘يف تـُاّ َٛاضزٙ
يٛعٛح اْ٘ ال ٜٛدس َٛضزٌ يـذط ٟاالغتضشاب إال ٜٚـشتٌُ ف٘ٝ
اضتفاع ايـُتٝكٔ ايػابل ٚعسّ بكا. ٙ٤
ٖٚصا ايفِٗ يعباض ٠ايهفا ١ٜخري َا ُفػٍطت ب٘ عباض( ٠ايهفا)١ٜ
ايـُػًك ٖٛٚ ،١فِٗ دٝس ٚاالؾهاٍ تاّٚ ،قس غبل يف ايبشٛخ ايـُاع١ٝ
بٝإ أصٌ ٖصا ايؿطط ٚشنطْا إٔ ايـُط ٟٚيف (ايتٗصٜبني) ٚ
(ايٛغا :)ٌ٥طألْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗاضتو ثِ ؾههتص ٚأزا٠
طثِص (يًرتتٝب باْفضاٍ) ٚمل ْـذس (فؿههت) إال يف نتب االص. ٍٛ
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ايفِٗ ايجاَْ : ٞا فُٗ٘ بعض ايـُعاصط َٔ )16( ٜٔعباض( ٠ايهفا)١ٜ
ٚقس أخص َٔ ٙايـُشكل االصفٗاْٞ

()17

يف ساؾٝت٘ عً ٢ايهفا، ١ٜ

ٚساصً٘ :اْ٘ (قس )ٙأضاز َٔ ايٝكني ٚايؿو ايـُعترب إتضاهلُا  :ايـُتٝكٔ
ٚايـُؿهٛى  ،ال إٔ ٜطاز شات ايضفتني  -ايٝكني ٚايؿوٖٚ -صا ٚاعض
عٓس َٔ فِٗ َٔ ايضفتني يف األخباض :أخصُٖا َطآ ً٠سان ً١ٝيًُتٝكٔ
ٚايـُؿهٛى  ،بُٓٝا َٔ فِٗ إٔ ايـُطاز َُٓٗا صفتا ايٝكني ٚايؿو فال
اؾهاٍ عٓس ٙيف إَهإ تكسّ ظَإ سسٚخ ايؿو عً ٢ظَإ سسٚخ
ايٝكني يف ايٓفؼ ٚال يف إَهإ تكاضُْٗا ٚ ،ال زي ٌٝعً ٢إؾرتاط تكسّ
ظَإ ايٝكني عً ٢ظَإ ايؿو ٚ ،ألدً٘ ال ٜتٛقع يف صاسب ايهفا١ٜ
(قسٚ )ٙال ٜـشتٌُ إٔ ٜط ٣يع ّٚغبل ظَإ ايٝكني ٚإتضاي٘ بعَإ
ايؿو ،فًصا فِٗ بعض َٔ عاصطْا(ٙقس )ٙاضاز ٠ايـُشكل ايـدطاغاْٞ
(قس َٔ )ٙايٝكني ٚايؿو َ :تعًكُٗا  -ايـُتٝكٔ ٚايـُؿهٛى  -زٕٚ
ايضفتني ٚ ،اْ٘ ٜطٜس إتضاٍ ظَإ ايـُؿهٛى بعَإ ايـُتٝكٔ  ،زٕٚ
ظَإ ايضفتني ايصٜ ٟعٗط إضازتُٗا َٔ ايعباض ٠بسٚاً ،يهٔ ال ٜـشتٌُ
َٓ٘ إضازتُٗا ٚاقعاً ٚ .س٦ٓٝص ٜكاٍ :
ايٛد٘ يف إعتباض إتضاٍ ظَإ ايـُؿهٛى بعَإ ايـُتٝكٔ ٖ ٛزخاي١
إتضاٍ ايعَاْني يف صسم(ْكض ايٝكني بايؿو) ايـُُٓٛع عٓ٘ ؾطعاً يف
أخباض االغتضشاب  ،فاْ٘ َٔ ز ٕٚإتضاٍ ظَإ ايـُؿهٛى بعَإ
ايـُتٝكٔ ال ٜتشكل ايٓكض ايـُُٓٛع عٓ٘ ٚال ٜـُهٔ ايتعبس باالغتضشاب
( )16ضادع َٓ :تك ٢االص : ٍٛز. 245 - 243 : 6
(ْٗ )17ا ١ٜايسضا : ١ٜز. 245 : 3
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يـُضساق ١ٝايؿبٗ ١س٦ٓٝص ٚ .تٛعٝش٘ :
إ يسٜٓا آْات ثالث :١اآلٕ األٜ ٍٚـشطظ ف ٘ٝعسّ نٌ َٔ ايـشازثني:
عسّ َٛت نٌ َٔ االخ ٜٔٛيف ايـُجاٍ ٚ ،اآلٕ ايجاْٜ ٞـشطظ ف ٘ٝسسٚخ
أسسُٖا ال بع : ٘ٓٝسسٚخ َٛت أسسُٖا َٔ ز ٕٚتعٝني ٚ ،اآلٕ ايجايح
ٜـشطظ ف ٘ٝسسٚخ اآلخط  :سسٚخ َٛت االر اآلخط ٚ ،ظَإ ايؿو يف
أسسُٖا ٖ ٛظَإ ٚدٛز اآلخط  ٖٛٚظَإ َطزز بني اآلٕ ايجاْٚ ٞبني
اآلٕ ايجايح :فإ نإ اآلٕ ايجاْ ٞنإ ظَإ ايؿو َتضالً بعَإ ايٝكني
ٚإٕ نإ اآلٕ ايجايح نإ ظَإ ايؿو َٓفضالً عٔ ظَإ ايٝكني  ،فٓٝؿأ
ايرتزز يف سض ٍٛاالتضاٍ ٚعسّ سضٛي٘ ٚتضري ايؿبَٗ ١ضساق ١ٝال
تـذطَ ٟعٗا أزي ١اعتباض االغتضشاب بًشاظ أْ٘ َع اْفضاٍ ظَإ
ايـُؿهٛى عٔ ظَإ ايـُتٝكٔ ال ٜتشكل ايٓكض ٖٚ .صا نُا ي ٛعًُٓا
بعساي ١ظٜس عٓس ايضباح ثِ عًُٓا بفػك٘ عٓس ايعٚاٍ ثِ ؾههٓا يف
عسايت٘ ظَإ ايعضط ،فاغتضشاب عسايت٘ َٔ ايضباح اىل َا بعس
ايعٚاٍ  -ايعضط -ال ٜهْ ٕٛكغاً يًٝكني ايػابل بايؿو ايالسل
إلْفضاٍ ايٝكني بايعساي ١عٔ ايؿو فٗٝا بٝكني ايفػل ظٚاالً  ،فٗٛ
َضسام (ْكض ايٝكني بايٝكني) ٚيٝؼ َضسام (ْكض ايٝكني بايؿو)
فال ٜضض إدطا ٤االغتضشاب .
ٚبعباضَ ٠ـدتضطَ: ٠ا يـِ ٜـشطظ إتضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني
ال ٜضسم (ْكض ايٝكني بايؿو) ايـُٓٗ ٞعٓ٘ ٚال ٜضض ايتعبس
باالغتضشاب يـُضساق ١ٝايؿبٜٗٚ ١ـُتٓع َعٗا ايتُػو بعُ ّٛأٚ
إطالم األخباضٖ .صا بٝإ ٚاعض يـُا شنط ٙبعض أعالّ ايعضط يف حبج٘.
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ٚفُٝا أفاز (قس )ٙإؾهاٍ دً ،ٞفإٕ ايص ٟال ٜتٛقع إضازت٘
يًُشكل ايـذً ٌٝايـدطاغاْ( ٞقس )ٙإيتعاَ٘ بػبل ظَإ ايٝكني عً٢
ظَإ ايؿو ٚ ،اَا إتضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني فَٗ ٛـُا ٜهاز
و يف إٔ
ٜه ٕٛصطٜض عباضت٘ يف (ايهفا )١ٜسني قاٍ (قسٚ( :)ٙسٝح ؾُ ٍ
أُٜٗا َكسٍّ ٚأُٜٗا َؤخٍط مل ٜـشطظ إتضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني،
َٚع٘ ال َـذاٍ يالغتضشاب سٝح مل ٜـشطظ َع٘ ن ٕٛضفع ايٝس عٔ
ايٝكني بعسّ سسٚث٘ بٗصا ايؿو َٔ ْكض ايٝكني بايؿو)

()18

ٚظاٖطٖا

إضاز ٠ايضفتني ال ايـُتعًكني  -ايـُؿهٛى ٚايـُتٝكٔ ، -فٝه ٕٛتاٌٜٚ
عباضت٘ بإضاز ٠ايـُتعًل  -اتضاٍ ظَإ ايـُتٝكٔ بعَإ ايـُؿهٛى -
خالف ايعاٖط ٜٚـشتاز ضفع ايٝس عٔ ايعاٖط اىل زيٚ ٌٝاعضٚ ،ال
جيس ٟق)19(ٍٛايـُؤ ٍٚتعًٝالً إلضازت٘ ايـُتٝكٔ ٚايـُؿهٛى(:يًذعّ بعسّ
إعتباض صاسب ايهفا ١ٜتكسٍّ ظَإ ايٝكني عً ٢ظَإ ايؿو فايتفت)
فإ إؾرتاط أ ٚعسّ اؾرتاط تكسّ ظَإ ايٝكني عً ٢ظَإ ايؿو غري
إؾرتاط٘ إتضاٍ ظَاُْٗا ايص ٖٛ ٟظاٖط عباض( ٠ايهفا )١ٜأ ٚصطٜـشٗا .
ٚنٝف نإ عً ٢فطض إضاز ٠ايـُشكل ايـدطاغآَْ ٞع دطٜإ
االغتضشاب ٖٓا ناغتضشاب (عسّ َٛت االر ايص ٟي٘ ٚيس يف ظَإ
َٛت َٔ ال ٚيس ي٘) ألدٌ إختالٍ ضنٔ االغتضشاب بًشاظ عسّ
إسطاظ(إتضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني)  ،فريز : ٙعسّ ايسيٌٝ
ايٛاعض عً ٢إؾرتاط (إتضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني) ٚيعّٚ
( )18نفا ١ٜاالصَ ٍٛع ساؾ ١ٝاملؿهٝين  :ز. 335 : 2
(َٓ )19تك ٢االص: ٍٛز . 245 : 6
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إسطاظ ٙيف دطٜإ االغتضشاب ْ .عِ قس اغتسٍ بكٛي٘( )يف صشٝض
ظضاض:٠طألْو نٓت عًٜ ٢كني َٔ طٗاضتو فؿههتص (ٚايفا ٤يًرتتٝب
باتضاٍ)  .يهٓ٘ ال ٜٛدس ٖصا ايٓطٍ يف االخباض ٚ ،ايـُٛدٛز  :طثِ
ؾههتص (ٚثِ يًرتتٝب باْفضاٍ) ٖٚصا ٚاعض يف عسّ إعتباض إتضاٍ
ظَاُْٗا ٚاْ٘ ٜهف ٞفعًٝتُٗا سني إدطا ٤اإلغتضشابَ ،ع غبل ظَإ
ايـُتٝكٔ عً ٢ظَإ ايـُؿهٛى ٖٚ ،صإ ضنٓإ يإلغتضشاب َتشككإ
ٚؾططإ ساصالٕ فُٝا حنٔ فٚ ٘ٝيصا ال َاْع عٔ ادطا ٤اإلغتضشاب.
ٚعً ٢فطض إضاز ٠ايـُشكل ايـدطاغاْ( ٞقس َٔ )ٙعباضت٘ َٓ :ع
دطٜإ االغتضشاب ٖٓا ألدٌ إختالٍ ضنٔ االغتضشاب ايصٖٛ ٟ
إسطاظ (إتضاٍ ظَإ ايـُؿهٛى بعَإ ايـُتٝكٔ) نُا فُٗ٘ ايـُعاصط
اجلً( ٌٝقسٚ )ٙدا ٤يف تكطٜط بـشج٘  -فٌٗ ٜضًض ٖصا َاْعاً عٔ إدطا٤
اإلغتضشاب يف ْفػ٘ بتكطٜب َتكسّ َٚ ،ـدتضط :ٙاْ٘ َع (إْفضاٍ
ظَإ ايـُؿهٛى عٔ ظَإ ايـُتٝكٔ) ٚتـدًٌ ٜكنيٌ ثإٍ بُٗٓٝا ٜٓتفٞ
ايؿطط ايـُػٍٛغ يـذطٜإ االغتضشاب ٖٚ ،صا نُا ي ٛعًُٓا بعساي ١ظٜس
صباح اجلُع ١ثِ عًُٓا بفػك٘ عٓس ايعٚاٍ ثِ ؾههٓا يف عسايت٘ عضطاً
فايـشهِ بعسّ عسايت٘ عضطاً ال ُٜعسٍ ْكغاً يًٝكني بعسايت٘ سني ايضباح
بايؿو يف عسايت٘ عضطاً ،يٝؿًُ٘ زي ٌٝطال تٓكض ايٝكني بايؿوص
ٚشيو يتدًٌ ايٝكني ايالسل بفػك٘ عٓس ايعٚاٍ فٜٗ ٛكني السل ْاقض
يًٝكني ايػابل ٚال َـذاٍ الغتضشاب ايعساي ١ايـُتٝكٓ ١يف ايضباح .
ٚفُٝا حنٔ ف ٘ٝمل ٜتشكل االْفضاٍ ٚتـدًٌ ايٝكني ايٓاقض يًٝكني
ايػابل ٚ ،اْـُا ٖ ٛإستُاٍ االْفضاٍ ٚإستُاٍ إْتفا ٤ايعسّ بايٛدٛز،
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َٚع االستُاٍ تتِ أضنإ االغتضشاب :يًٝكني ايػابل يف

ايعَٔ

اال ٍٚبعسّ سسٚخ ايـشازخ ايص ٟي٘ أثطٌ ؾطعٚ ،ٞيًؿو ايالسل
فٓػتضشب َا تٝكٓاْ ٙعري (عسّ َٛت االر ايص ٟي٘ ٚيس يف ظَإ َٛت
َٔ ال ٚيس ي٘) ٜٚرتتب عً ٘ٝإضخ اخٚ ، َ٘ٓ ٘ٝنإٔ ايـُشكل ايـُعاصط
(قسٜ )ٙطٜس -سػبُا ٜعٗط َٔ تكطٜط بـشج٘ -أٜ ٚؿرتط يف دطٜإ
االغتضشاب  :إسطاظ(إتضاٍ ظَإ ايـُؿهٛى بعَإ ايـُتٝكٔ) ًٜٚعَ٘
إختالٍ دطٜإ االغتضشاب عٓس إستُاٍ اإلْفضاٍ ٚإستُاٍ إضتفاع
ايـُتٝكٔ ايػابل ٚتبسٍي٘ َ ،ع إٔ االستُاٍ ال ٜغطٍ دعَاً  ،إش يف غايب
َضازٜل ٚصػطٜات االغتضشاب ٜه ٕٛإستُاٍ ظٚاٍ ايـُتٝكٔ ايػابل
َٛدٛزاً ٚال ٜـُٓع ٚدٛز ٙعٔ دطٜإ االغتضشاب نُا ال ٜـُٓع
إستُاٍ االْفضاٍ ٚإضتفاع ايـُتٝكٔ ايػابل عٔ صسم (ْكض ايٝكني
بايؿو) ايـُٓٗ ٞعٓ٘ يف االخباض .
ٚايـشاصٌ اْ٘ عً ٢فطض ايتػً ِٝباؾرتاط (إتضاٍ ظَإ ايـُتٝكٔ
بعَإ ايـُؿهٛى ) ال ٜـُٓع ٖصا االؾرتاط عٔ دطٜإ االغتضشاب
فُٝا ْـشٔ ف ٘ٝيعسّ ايٝكني بـشض ٍٛايفاصٌ ،فإ ايـُشكل ايـدطاغاْٞ
(قسٜ )ٙؤثط()20عٓ٘ تفػري إؾرتاط (إتضاٍ ايؿو بايٝكني) يـذطٜإ
االغتضشاب ٚايـُأثٛض ٠ؾططٝت٘ عٔ أغتاش ٙايـُشكل ايؿٝذ ضاعٞ
(قسٚ )ٙقس إيتعَ٘ ٖٓا يف نفاٜت٘ (إسطاظ إتضاٍ ظَإ ؾه٘  ..بعَإ
ٜكٜٚ )٘ٓٝبس َ٘ٓ ٚتفػري ايؿطط بإٔ ال ٜتدًٌ ٜكنيٌ آخط بني ايٝكني
ٚايؿو يف ايبكا ٤نُا سها ٙأغتاشْا ايـُشكل(قس )ٙعٓ٘ يف فك٘ طٗاضت٘ .
( )20ضادع  :ايتٓكٝض يف ؾطح ايعط ٠ٚايٛثك : ٢ز. 99 : 5
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ٚعً : ٘ٝاشا سضٌ ايٝكني بايفاصٌ  -نُا ي ٛعًُٓا بايعساي ١أٚ
بايطٗاض ٠صباساً ثِ عًُٓا بايفػل أ ٚبايـشسخ ظٗطاً ثِ ؾههٓا يف
ايعساي ١أ ٚبايطٗاض ٠عضطاً  -حيضٌ ٜكني االْفضاٍ بني ايٝكني ايضباسٞ
بعساي ١ظٜس أ ٚبطٗاضت٘ ٚبني ايؿو عضطاً يف عسايت٘ أ ٚبطٗاضت٘ ،
ٚايفاصٌ ٖ ٛايٝكني عٓس ايعٗط بفػك٘ أ ٚبـشسث٘ َٚ ،ع٘ ال ٜـُهٔ
اغتضشاب عسايت٘ أ ٚطٗاضت٘ ايـُتٝكٓ ١يف ايضباح ،ألْ٘ قس إْتكض
ايٝكني بعسايت٘ أ ٚبطٗاضت٘ بٝكني فػك٘ أ ٚبٝكني سسث٘ ايفاصٌ بني ظَإ
ايٝكني االٚ ٍٚظَإ ايؿو  ٖٛٚايعَٔ ايجايح  َٔٚ ،ز ٕٚايٝكني
بايفاصٌ أَ ٚع إستُاٍ ايفاصٌ  -نُا فُٝا ْـشٔ ف ٘ٝسٝح ٜـشتٌُ
(َٛت َٔ ي٘ ٚيس َٔ االخ ٜٔٛيف ظَٔ َٛت َٔ ال ٚيس ي٘) -ال َاْع
َٔ دطٜإ االغتضشاب ٚال ٜهَ ٕٛضسام (ْكض ايٝكني بايٝكني) بٌ
ٜـذط( ٟاغتضشاب عسّ َٛت َٔ ي٘ ٚيس َٔ االخ ٜٔٛيف ظَإ َٛت
َٔ ال ٚيس ي٘) يضسم (ْكض ايٝكني بايؿو) .
َٚـدتضط َا تكسّ ٖ ٛعسّ ٚعٛح صش ١فِٗ ايـُشكل ايـُعاصط
يعباض( ٠ايهفا )١ٜيه ْ٘ٛخالف ظاٖطٖا َٔ ز ٕٚقطٚ ١ٜٓاعش ١عً٢
ايـدالف تضشٍض تفػري ايعباضٚ . ٠عً ٢فطعٗا مل ٜـُٓع ٖصا ايٛد٘
ايـُصنٛض يف (ايهفا )١ٜعٔ دطٜإ االغتضشاب فُٝا حنٔ ف ٘ٝيرتتب
األثط ايؿطع ٞعً ٢دطٜإ أسس األصًني ز ٕٚاآلخط ،فاْ٘ ٜـذطٟ
االغتضشاب يف ْفػ٘ فُٝا ي٘ االثط ؾطعاً ٚال تكع ايـُعاضع ١يعسّ
دطٜإ األصٌ يف ايططف ايـُكابٌ يعسّ األثط ايؿطع ٞايـُرتتب عً٘ٝ
ٚايـُضشٍض يـذطٜاْ٘ .
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ٚايـشاصٌ إَهإ دطٜإ اغتضشاب عسّ ايـشازخ عٓس سسٚخ
اآلخط فُٝا نإ االثط ايؿطع ٞثابتاً ألسسُٖا نُا يف (اغتضشاب عسّ
َٛت األر ايص ٟي٘ ٚيس يف ظَٔ َٛت األر ايص ٟيٝؼ ي٘ ٚيس) ٜٚرتتب
عً ٘ٝإضخ األر ايص ٟي٘ ٚيس َٔ أخٚ ، ٘ٝشيو  -إَهإ دطٟ
اإلغتضشاب ايـُصنٛض  -إلدتُاع أضناْ٘ فٚ ، ٘ٝعُستٗا ايٝكني ايػابل
بعسّ َٛت األر ايص ٟي٘ ٚيس ٚ ،ايؿو ايالسل يتشكل َٛت٘ عٓس َٛت
أخ ٘ٝايص ٟال ٚيس ي٘ ،فاْ٘ ٜؿو ٚاقعاً يف ٖصا َ ،ع فعً ١ٝايضفتني
 ايٝكني ٚايؿو -يف ايٓفؼ َ ،ع ن ٕٛظَإ ايـُتٝكٔ َتضال ً بعَإايـُؿهٛى بـُعٓ ٢عسّ تـدًٌ ايٝكني ايـُػاٜط ايٓاقض بني ايٝكني ايػابل
ٚايؿو ايالسل ٚايصٜٛ ٟدب صسم (ْكض ايٝكني بايٝكني) ٜٚـُٓع
صسم(ْكض ايٝكني بايؿو) ٖٚ .صا نُا اشا عًُٓا بعساي ١ظٜس صباساً
ثِ عًُٓا بفػك٘ ظٗطاً ثِ ؾههٓا يف عسايت٘ عضطاً  ،فإ ايٝكني بعسايت٘
صباساً قس إْتكض بٝكني فػك٘ ٚتبسٍٍ َتعًل ايٝكني ٜكٓٝاً  -ال إستُاالً-
 ٖٛٚخاضز فطض ايبشح ايص ٖٛ ٟسض ٍٛايؿو فُٝا تٝكٓ٘ غابكاً
ٚعسّ تـدًٌ ايٝكني بايـدالف يف ٚغط ايٛقت ٚ ،فٜ ٘ٝضض إدطا٤
إغتضشاب عسّ ايـشازخ يف ظَٔ ٚدٛز ايـشازخ اآلخط إلدتُاع
أضناْ٘ َٔ زٚ ٕٚدسإ َـشصٚض َاْع عٔ دطٜإ االغتضشاب .
ٖصا ايص ٟشنطْا ٖٛ ٙعُسَ ٠ا ٜصنط يف ٖص ٙايضٛضٚ ٠مل ْـذس
َاْعاً عٔ دطٜإ االغتضشاب فُٝا ي٘ االثط ؾطعاً يف ْفػ٘ بـشٝح
ٜهَ ٕٛاْعاً غًُٝاً عٔ االؾهاٍ ٚ ،يصا فاألٚعض اَهإ دطٜإ
االغتضشاب فُٝا ي٘ االثط َايـِ ٜٛدس َاْعٌ أَ ٚعاضضٌ ٜبطٌ ادطا، ٙ٤
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ٖصا اشا نإ االثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢اصٌ االغتضشاب اجلاض ٟيف
أسس ايـشازثني ايـُذٗ ٍٛتأضٜـدُٗا ٚإؾتب٘ ايـُتكسّ َٔ ايـُتأخط،
ٚفُٝا اشا نإ االثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢نٌ ٚاسس َُٓٗا فٝذطٟ
االغتضشاب فُٗٝا ٜٚتعاضعإ ٜٚػكطإ بايـُعاضعٚ ، ١اهلل ايعايـِ
ايـُػسٍز ٖ .صا نً٘ يف َـذٗٛي ٞايتأضٜذ َٔ ايـشازثني  ،ثِ ْبشح يف
ايـُكاّ ايجاْ: ٞ

الـحادثاى الـمعلوم تأريخ أحديما دوى اآلخر :
ٚف ٘ٝصٛض أضبع ١بًشاظ األثط ايؿطع ٞايـُرتتب :فاْ٘ قس ٜرتتب
عً ٢ايٛدٛز ايـداظ َٔ ايػبل أ ٚايًشٛم أ ٚايتكاضٕ أٜ ٚرتتب عً٢
ايعسّٚ ،عً ٢اال :ٍٚقس ٜرتتب األثط ايؿطع ٞعً ٢ايٛدٛز ايـُشُٛيٞ
ٚقس ٜرتتب عً ٢ايٛدٛز ايٓعيتٚ ،عً ٢ايجاْ :ٞقس ٜرتتب األثط ايؿطعٞ
عً ٢ايعسّ ايـُشُٛيٚ ٞقس ٜرتتب األثط ايؿطع ٞعً ٢ايعسّ ايٓعيت .
ايضٛض ٠األٚىل  :إٔ ٜه ٕٛاالثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً( ٢ايٛدٛز ايـداظ
ايـُشُٛي)ٞبإٔ ًٜشغ تـشكل أسس ايـشازثني يف ظَإ احلازخ اآلخط
ٚبٓشَ(ٛفاز نإ ايتاَ )١بإٔ ٜرتتب األثط عًٚ ٢دٛز ؾٚ ٤ٞتـشكل
سازخ عٓس ٚدٛز سازخ آخط ،فاشا فطعٓا إٔ إضخ ايٛيس َٔ ٚايسٙ
َرتتٍبٌ عً ٢غبل َٛت ايٛايس عًَٛ ٢ت ايٛيس ٚفطعٓا إٔ إضخ ايٛايس
َٔ ٚيسَ ٙرتتب عً ٢غبل َٛت ايٛيس عًَٛ ٢ت ايٛايس فايعاٖط إٔ ال
َاْع َٔ دطٜإ اغتضشاب عسّ ٚدٛز نٌ َٔ ايـشازثني عٓس سسٚخ
اآلخط  -عسّ َا نإ َعً ّٛايتأضٜذ َٚا نإ َـذٗٛي٘  -فً ٛعًُٓا ّٜٛ
ايػـبـت بـُٛت نٌ َٔ ايٛايس ٚايٛيس ٚعـًُٓا بـشـٝاتُٗا  ّٜٛايـدُـٝؼ
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ٚعسّ َٛتُٗا فٚ ٘ٝعًُٓا بـشسٚخ َٛت ايٛيس صبض اجلُعَٛٚ ١ت
ايٛايس َـذٗ ٍٛايتأضٜذ فال ُٜسضَ ٖٛ ٌٖ ٣تكسّ عًَٛ ٢ت ٚيس ٙأّ ٖٛ
َتأخط عٓ٘ أّ ُٖا َتكاضْإ ؟ .
فاشا فطعٓا تطتٍب إضخ ايٛيس َٔ ٚايس ٙعً ٢غبل َٛت ايٛايس
عًَٛ ٢ت ايٛيسْ -ػتضشب عسّ غبل َٛت ايٛايس عًَٛ ٢ت ايٛيس،
ٚاشا فطعٓا تطتٍب إضخ ايٛايس َٔ ٚيس ٙعً ٢غبل َٛت ايٛيس عً٢
َٛت ايٛايسْ -ػتضشب عسّ غبل َٛت ايٛيس عًَٛ ٢ت ايٛايس،
ٜٚـشهِ بعسّ تٛاضثُٗا س٦ٓٝصٚ،ال تعاضض بني االغتضشابني ٚال تسافع
إلَهإ إتفام َٛتُٗا يف يـشعٚ ١اسس َٔ ٠ز ٕٚغبل َٛت أسسُٖا
ٚيـشٛم اآلخط ٚإٕ نإ ظَإ َٛت أسسُٖا َعًَٛاً ز ٕٚظَإ اآلخط
فإ َعً ١َٝٛتأضٜذ أسس ايـشازثني ال تـُٓع عٔ دطٜإ إغتضشاب عسّ
سسٚث٘ يف ظَإ سسٚخ اآلخط ٖٛٚ -ظَإ َـذَٗ ٍٛؿهٛى ايتكسّ
عً ٢اآلخط َٚـشتٌُ ايتأخطٚ -ايعُسَ ٖٛ ٠ـذٗٛي ١ٝايتكسّ عً٢
ايـشازخ اآلخط َٚـذٗٛي ١ٝايتأخط عٔ ايـشازخ اآلخط ايـُذٍٗٛ
تأضخي٘ ٚجيط ٟاالغتضشابإ ٜٓٚتف ٞاالثط  :إضخ نٌ َُٓٗا َٔ اآلخط .
ْعِ يف ساي ١ايعًِ االمجاي ٞبػبل أسس ايـشازثني عً ٢ايـشازخ
اآلخط بـشٝح ال ٜـشتٌُ تكاضُْٗا ظَاْاً  -تكع ايـُعاضع ١بني
االغتضشابني ايـذاضٜني اشا نإ يف دطٜإ نٌ َُٓٗا أثطٌ ؾطعَ ٞرت ٍتب
عً ٘ٝنُا يف ايـُجاٍ ايـُاع. ٞ
ٚأَا اشا نإ االثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢دطٜإ أسس االغتضشابني
ز ٕٚاآلخط نُا ي ٛفطض نفط ايٛيس يف َفطٚض ايـُجاٍ فال ٜطخ َٔ
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أب ٘ٝيهفطٜٚ ٙـذط ٟاالغتضشابإ يف ايططف اآلخط َٔ زَ ٕٚعاضض،
أٜ ٟـذط ٟإغتضشاب عسّ غبل َٛت ايٛايس عًَٛ ٢ت ايٛيس
ٜٚـشهِ باضخ ايٛايس َٔ تطنٚ ١يس ٙاشا نإ االثط ايؿطعٜ ٞرتتب عً٢
َٛت ايٛيس ٚعسّ غبل َٛت ٚايس ٙعًَٛ ٢ت٘ .
ايضٛض ٠ايجاْ : ١ٝإٔ ٜه ٕٛاألثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً( ٢ايٛدٛز
ايٓعيت) ٜعين ايرتتب عًٚ ٢دٛز ؾَ ٤ٞتضفاً بايػبل أ ٚبايًشٛم
بًشاظ ايـشازخ اآلخط ٚبٓشَ( ٛفاز نإ ايٓاقض )١بإٔ ًٜشغ ايٛدٛز
ايـُتضف به ْ٘ٛيف ظَإ ايـشازخ االخطٚ ،ال َاْع َٔ دطٜإ
اغتضشاب عسّ االتضاف يف َـذٗ ٍٛايتأضٜذ ٚيف َعًٚ َ٘ٛحيهِ
باْتفا ٤االثط ايؿطعٖٚ ،ٞصا نُا اشا فطض األثط ايؿطع - ٞايـُرياخ
َٔ تطن ١ايـُٛضٍخ َ -رتتباً عً ٢ايـُٛت ايـُتضف بايػبل فٝػتضشب
عسّ ايـُٛت ايـُتضف بايػبل عًَٛ ٢ت ٚيسٜٚ ٙػتضشب عسّ َٛت
ايٛيس َتضفاً بايػبل عًَٛ ٢ت ٚايس َٔ ٙز ٕٚفطم بني نَٛ ٕٛت
ايٛيس َعً ّٛايتاضٜذ ٚنَٛ ٕٛت ايٛايس َـذٗ ٍٛايتأضٜذ ٚبني عهػ٘ .
ٚقس ٜؿهٌ()21عً ٘ٝبإٔ االتضاف بايػبل أ ٚبايًشٛم يٝػت ي٘
ساي ١غابك ١ستٜ ٢ػتضشب االتضاف بايػبل أ ٚاالتضاف بايًشٛم،
أٜ ٚؿهٌ ٜٚكاٍ  :اْ٘ يٝؼ يٓا عًِ غابل باتضاف ايـشازخ بايػبل أٚ
بايًشٛم عً ٢ايـشازخ اآلخط ستْ ٢ػتضشب٘ اىل ظَإ ايؿو .
ْٚـذٝب عٓ٘ بـُا غبل يف (َـذٗٛي ٞايتأضٜذ) بٓا ً٤عً ٢دطٜإ
إغتضشاب ايعسّ االظيٜٚ ٞطزٍ االؾهاٍ بهفا ١ٜايٝكني بعسّ إتضاف
( )21نفا ١ٜاالصَ ٍٛع ساؾ ١ٝاملؿهٝين  :ز. 337 : 2
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ايـشازخ بايػبل أظالً ٚسني مل ٜهٔ َٛدٛزاً  ،ثِ بعس سسٚث٘ ٚٚدٛزٙ
ٜكٓٝاً ْؿو يف إتضاف ايـشازخ بايػبل عً ٢ايـشازخ اآلخط أ ٚعسّ
إتضاف٘ فٓػتضشب عسّ اإلتضاف أظالً ْٚـشهِ بعسّ تطتٍب األثط
ايؿطع ٞايـُرتتب عً ٢االتضاف .
ايضٛض ٠ايجايج : ١إٔ ٜه ٕٛاالثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢عسّ ايؿ٤ٞ
ايـشازخ يف ظَإ ٚدٛز ايـشازخ اآلخط بٓشَ( ٛفاز يٝؼ ايٓاقض)١
بـشٝح ٜهَٛ ٕٛعٛع األثط عسَاً ْعتٝاً أ ٚعسَاً َتضفاً به ْ٘ٛيف ظَإ
ٚدٛز ايـشازخ اآلخط ٖٚ .صا نُا ي ٛفطض نَ ٕٛرياخ ايٛيس َٔ
ٚايسَ ٙرتتباً عً ٢عسّ َٛت ايٛيس يف ظَٔ َٛت ايٛايس ْعتٝاً أَ ٟتضفاً
بٛصف ن ٕٛايٛيس غري َٝت يف ظَإ َٛت ٚايسٚ ، ٙايفطض ن ٕٛأسس
ايـشازثني َعً ّٛايتاضٜذ ٚاآلخط َـذٗ ٍٛايتاضٜذ ٚ ،ال َاْع عٓس٥ص َٔ
إغتضشاب عسّ ٖصا ايـشازخ أ ٚعسّ شاى ايـشازخ َتضفاً بهْ٘ٛ
عسَاً يف ظَإ ٚدٛز ايـشازخ اآلخط َٔ ز ٕٚفطم يف دٛاظ
االغتضشاب بني َعً ّٛايتاضٜذ ٚبني َـذٗ ٍٛايتأضٜذ .
ٚقس أؾهٌ ايـُشكل ايـدطاغاْٞ

()22

(قس )ٙعً ٢دطٜاْ٘ بأْ٘ ال

ساي ١عسَْ ١ٝعت ١ٝغابك ١يٛدٛز ايـشازخ َتضفاً بايعسّ يف ظَإ
سسٚخ اآلخط -ست ٢تػتضشب تًهِ ايـشايٚ . ١باختضاض  :اإلتضاف
بايعسّ يٝؼ ي٘ سايَ ١تٝكٓ ١غابك ١ستٜ ٢ـذط ٟإغتضشابٗا .
ْٚـذٝب ٖٓا بـُا غبل يف بـشٛخ (َـذٗٛي ٞايتأضٜذ) َٔ إٔ
اإلتضاف بايعسّ ٖ ٛايص ٟال ٜهَ ٕٛػبٛقاً بايٝكني ٚال ساد ١ايٚ ٘ٝال
( )22نفا ١ٜاالصَ ٍٛع ساؾ ١ٝاملؿهٝين  :ز. 337 : 2

( ................................................. )444بؿط ٣االص / ٍٛز11

َٛدب ي٘ ٜٚ ،هفٓٝا عسّ االتضاف ،فإ االتضاف َػبٛم بايعسّ أظالً
بٓش ٛايٝكني فٓذط ٟإغتضشاب َا تٝكٓآَ ٙص األظٍ  ٖٛٚعسّ إتضاف
ايـشازخ به ْ٘ٛيف ظَإ ٚدٛز ايـشازخ اآلخط ْٓٚ ،ف ٞاآلثاض ايؿطع١ٝ
ايـُرتتب ١عً ٢ثبٛت ايؿَ ٤ٞع تـشكل اإلتضاف .
ايضٛض ٠ايطابع : ١إٔ ٜه ٕٛاألثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً ٢عسّ ؾ٤ٞ
سازخ عٓس ٚدٛز سازخ آخط ،بإٔ ٜهَٛ ٕٛعٛع األثط ايؿطع ٞعسَاً
َـشُٛيٝاً ٜعبٍط عٓ٘ بـُفاز (يٝؼ ايتاَٖٚ ، )١صا نُا اشا فطض َعً١َٝٛ
تأضٜذ َٛت ايٛيس ز ٕٚتأضٜذ َٛت ايٛايس ٚفطض تطتٍب ايـُرياخ
ؾطعاً عً ٢عسّ َٛت االبٔ ايٛاضخ يف ظَإ َٛت ايٛايس ايـُٛضٍخ،
فإ َٛعٛع االثط ايؿطعَ ٞطنب َٔ َٛت ايـُٛضخ َ ٖٛٚـشطظ
بايٛدسإ  َٔٚعسّ َٛت االبٔ ايٛاضخ يف ظَإ َٛت ايٛايس ،فٌٗ
ٜـذط ٟاغتضشاب عسّ ٖصا ٚعسّ شاى يف ظَإ سسٚخ اآلخط ؟ .
قس فضٌ مجع َٔ االعاظِ َِٓٗ ايـُشكل ايـدطاغاْٚ ٞؾٝدٓا
()23

االععِ

(قسِٖ) بني َـذٗ ٍٛايتأضٜذ َُٓٗا ،فٝذط ٟف٘ٝ

االغتضشاب ،أٜ ٟػتضشب عسّ سسٚخ َـذٗ ٍٛايتأضٜذ يـشني
سسٚخ ايـُعً ّٛتاضٜـد٘ ٚ ،بني َعً ّٛايتأضٜذ َُٓٗا فال ٜـذطٟ
االغتضشاب ف ٘ٝأ ٟال ٜـذط ٟاغتضشاب عسّ سسٚخ َعً ّٛايتأضٜذ
يـشني سسٚخ َـذٗ ٍٛايتاضٜذٖٚ ،صا نُا اشا عًُٓا سٝا ٠ايٛيس
ٚايٛايس  ّٜٛايـدُٝؼ ثِ عًُٓا  ّٜٛايػبت بـُٛت ايٛيس ٚايٛايس
ٚعًُٓا بـشسٚخ َٛت ايٛيس  ّٜٛايـذُعٚ ١دًٗٓا ظَإ َٛت ايٛايس
( )23ضادع :فطا٥س االص + 388 : ٍٛنفا ١ٜاالص :ٍٛز. 337 :2
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ٚإستًُٓا سسٚث٘ ي ١ًٝايـذُع ١فريخ ايٛيس يتأخط َٛت٘ يٓٗاض ايـذُع١
ٚإستًُٓا َٛت ايٛايس ي ١ًٝايػبت فال ٜطخ ايٛيس َٔ ٚايس ٙبٌ ٜطث٘
ايٛايس يتأخط َٛت٘ عٔ َٛت ٚيس. ٙ
ٚس٦ٓٝص  :يـُا نإ ظَإ َٛت ايٛايس َـذٗ ٍٛايتأضٜذ ٜـذطٟ
إغتضشاب عسّ َٛت ايٛايس  -ايـُذٗ ٍٛتأضٜـد٘  -يف ظَإ َٛت
ايٛيس ٚال ٜـذط ٟإغتضشاب عسّ َٛت ايٛيس  -ايـُعً ّٛتأضٜـد٘  -يف
ظَإ سسٚخ َٛت ٚايس ٙايـُذٗ ٍٛتأضٜـد٘ .
ٚقس صسض َٔ ايـُشكل ايـدطاغاْ ٞتٛد ٌ٘ٝهلصا ايطأٚ ٟايتفض،ٌٝ
ٚصسض َٔ ايـُشكل ايٓاٝ٥ين تٛد ٌ٘ٝآخط ٜٚ ،ـُهٔ تٛد ٘ٝايتفضٌٝ
 أخصاً َٔ (ايهفاٚ )١ٜتٛعٝشاً يـُطاز( ٙقس: -)ٙإٕ ايؿو يف َعً ّٛايتاضٜذ بصات٘ غري َٛدٛز يف ظَإ َٔ االظَٓ١
إش َٖ ٛعً ّٛعسّ ايـشسٚخ يف ظَإٍ َا نعسّ َٛت٘  ّٜٛايـدُٝؼ يف
ايـُجاٍَ ٖٛٚ ،عً ّٛايـشسٚخ يف ظَإ ثإٍ نُٛت٘  ّٜٛاجلُع. ١
ٚاْـُا حيضٌ ايؿو يف َـذٗ ٍٛايتاضٜذ باإلعاف ١اىل ظَٔ ايـشازخ
اآلخطٚ ،س٦ٓٝص ٜكاٍ :إٕ َـذٗ ٍٛايتاضٜذ يٓا ٜكني بعسّ سسٚث٘ ْٚؿو
يف اْكالب ايعسّ اىل ايٛدٛز يف ظَإ سسٚخ اآلخطَ :عً ّٛايتاضٜذ ،
فٓػتضشب بكا ٤عسّ سسٚخ َـذٗ ٍٛايتأضٜذ يف ظَإ سسٚخ اآلخط:
َعً ّٛايتأضٜذ ،الدتُاع أضنإ ٚؾطٚط دطٜاْ٘ ست ٢ؾطط (إتضاٍ
ظَإ ؾه٘ بعَإ ٜكٚ )٘ٓٝال اؾهاٍ يف دطٜاْ٘ س٦ٓٝص .
ٚأَا َعً ّٛايتأضٜذ فال ٜـذط ٟف ٘ٝإغتضشاب عسَ٘ َغافاً اىل
أدعا ٤ايعَإ ،يـُعً ١َٝٛتأضٜذ سسٚث٘ فإ أَط ايـشازخ َطزز بني
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ايٝكني بٛدٛز ٙفُٝا قبٌ تأضٜـذ َٛت٘ ٚبني ايٝكني بعسَ٘ يف تأضٜذ
سسٚخ ايعسّ  -ايـُٛتٚ ، -ال ٜـذط ٟاالغتضشاب َغافاً اىل ظَإ
ايـشازخ اآلخط ايـُذٗ ٍٛظَاْ٘ يعسّ إسطاظ إتضاٍ ظَإ ؾه٘ بعَإ
ٜك ٘ٓٝالستُاٍ تكسٍّ ايـشازخ اآلخط  -ايـُذٗ ٍٛظَإ سسٚث٘  -عً٢
ايـشازخ ايـُعً ّٛتأضٜذ سسٚث٘ ٚغبك٘ عً ٘ٝيف ايـشسٚخ ٚايٛدٛز،
فٓٝفضٌ ظَإ ايؿو عٔ ظَإ ايٝكني .
ٚيف ايـُجاٍ ٜ :ـشتٌُ تأخط ايـشازخ ايـُذٗ ٍٛتأضٜـد٘ بإٔ تـشكل
َٛت ايٛايس ي ١ًٝايػبت يف ايـُجاٍ ،نُا ٜـشتٌُ غبل تأضٜذ ايـشازخ
ايـُذٗ ٍٛتأضٜـد٘ َٛ ٖٛٚ -ت ايٛايس ي ١ًٝاجلُع ١يف ايـُجاٍ َتكسَاً
عً ٢ظَإ َٛت ايٛيس ايـُعً ّٛتاضٜـد٘ -فٝهَٛ ٕٛت ايٛايس  -عً٢
استُاٍ ايتكسّ ٚايػبل  -فاصالً بني ظَإ ايٝكني بعسّ َٛت ايٛيس ّٜٛ
ايـدُٝؼ ٚبني ظَإ ايؿو يف بكاَ ٤ا تٝكٓ٘ اىل ظَإ سسٚخ َٛت
ايٛايس ٜكٓٝاً .
ٚعً ٘ٝمل ٜـشطظ (إتضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني) فاْ٘ عً٢
استُاٍ تأخط ايـشازخ ايـُذٗ ٍٛتأضٜـد٘ ٜتضٌ ظَإ ايؿو بعَإ
ايٝكني ٚ ،عً ٢استُاٍ تكسّ ايـشازخ ايـُذٗ ٍٛتأضٜـد٘ َٛ -ت ايٛايس
يف ايـُجاٍ ٚن ْ٘ٛسازثاً ي ١ًٝاجلُع -١فٝه ٕٛفاصالً بني  ّٜٛايـدُٝؼ يف
ايـُجاٍ ايـُعًٚ ّٛدٛز ايٛيس فٚ ٘ٝبني  ّٜٛايـذُع ١ايـُعً ّٛسسٚخ
َٛت ايٛيس فٚ ،٘ٝال ٜـُهٔ دط ٟإغتضشاب عسّ َٛت ايٛيس يف ظَإ
سسٚخ َٛت ايٛايس يعسّ إسطاظ إتضاٍ ظَإ ؾه٘ بعَإ ٜك. ٘ٓٝ
ٖٚصا ايـُكاٍ ٚايتفضَ ٌٝطفٛض فاْ٘ ٜطزٍَ : ٙا غبل فـَ ٞـذٗٛيٞ
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ايتأضٜذ َٔ أْ٘ ال زيٚ ٌٝاعض يف أخباض االغتضشاب عً ٢اعتباض
(اتضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني) أ ٚعً ٢إسطاظ إتضاهلُاٚ ،ايٛاعض
تك ٍّٛدطٜإ االغتضشاب بفعً ١ٝايٝكني بايـشسٚخ أ ٚبعسّ ايـشسٚخ
َع فعً( ١ٝايؿو يف ايبكاٖٚ ،)٤صا َـشطظ ٖٓا ْٚطتغ ٞتفػري(إتضاٍ
ظَٔ ايؿو بعَٔ ايٝكني) بـُعٓ ٢عسّ تـدًٌ ٜكني َػاٜط بني ايـُتٝكٔ
ايػابل ٚبني ايـُؿهٛى ايالسل ٖٚ ،صا َـشطظ أٜغاً ٚ ،شيو يٛعٛح
عسّ تـدًٌ ٜكني َػاٜط بني ايٝكني ايفعً ٞبعسّ ايـُٛت ٚايؿو ايفعًٞ
ايـُطاز اغتضشاب َا تٝكٓ٘ اىل ظَإ ايؿو .
ٖٚصَ - ٙكٍَٛات دطٜإ االغتضشاب  -ساصً ١فُٝا حنٔ فٚ ٘ٝإٕ
نإ أسسُٖا َعً ّٛايتأضٜذ  ،فإ َٛت ايٛيس ٚإٕ نإ ٜعًِ تأضٜذ
سسٚث٘ بًشاظ ْفػ٘ ،يهٔ يٝؼ األثط ايؿطعَ ٞرتتباً عًَٛ ٢ت٘ يف ْفػ٘،
بٌ األثط ايؿطعَ ٞرتتب عً ٢عسّ َٛت ايٛيس يف ظَإ َٛت ٚايسٙ
َ ٖٛٚؿهٛى ،فٝػتضشب (عسّ سسٚخ َٛت ايٛيس يف ظَإ َٛت
ايٛايس) يتٛفط أضنإ االغتضشاب ايـُعبٛض َٚكٍَٛات دطٜاْ٘ ،سٝح إ
ايٝكني ايػابل بعسّ َٛت ايٛيس ٚايٛايس يف  ّٜٛاخلُٝؼ فعًْٚ ٞؿو يف
 ّٜٛايـذُع ١يف إْكالب ايعسّ اىل ايٛدٛز ٚيف سسٚخ َٛت ايٛيس
ايـُعً ّٛتأضٜـد٘ يف ظَإ َٛت ايٛايس ايـُذٗ ٍٛتأضٜـد٘ ،فٓػتضشب
عسّ سسٚخ َٛت ايٛيس يف ظَٔ َٛت ايٛايس ايـُذٗ ٍٛتأضٜـد٘ .
ٚبتعبري آخط :عٓسْا ٜكني فعً ّٜٛ ٞايـدُٝؼ بعسّ َٛت ايٛيس
ٚايٛايسٚ ،يٓا ٜكني بـُٛتُٗا  ّٜٛايػبتٜٚ ،كني بـُٛت ايٛيس ّٜٛ
اجلُعْٚ ١ؿو يف َٛت ايٛيس يف ظَٔ َٛت ٚايسٚ ، ٙسٝح يٓا ٜكني
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َػبل بعسّ َٛت ايٛيس ٚيٓا ؾو فعً ٞيف بكا ٤سٝا ٠ايٛيس ٚعسّ َٛت٘
اىل ظَإ َٛت ٚايس َٔ ٙز ٕٚتـدًٌ ٜكني َػاٜط بُٗٓٝا  ،فٝذطٟ
إغتضشاب عسّ َٛت ايٛيس سني َٛت ٚايسٜٚ ،ٙرتتب عً ٘ٝاالثط
ايؿطع :ٞاإلضخ يف َٛاضز عسّ االبتال ٤بايـُعاضض نُا ي ٛنإ ايٛايس
نافطاً ال ٜطخ َٔ ٚيس ٙايـُػًِ ،سٝح اْ٘ اشا دط ٣إغتضشاب عسّ
َٛت ايٛايس سني َٛت ٚيس ٙال ٜرتتب عً ٘ٝإضخ ايٛايس َٔ ٚيسٙ
يفطض نفط ايٛايس .
أَا ي ٛنإ األثط ايؿطعَ ٞرتتباً عًٖ ٢صا االغتضشاب ٚعً٢
االغتضشاب ايـُكابٌ :عسّ َٛت ايٛايس سني َٛت ٚيس ،ٙيفطض نٕٛ
ايٛايس َػًُاً ٜطخ َٔ ٚيس ٙايـُػًِ  -فٝتعاضض األصالٕ ٜٚػكطا .
ٚايـشاصٌ إَهإ دطٜإ إغتضشاب عسّ سسٚخ َعً ّٛايتأضٜذ
اىل ظَإ سسٚخ َـذٗ ٍٛايتأضٜذ اشا نإ األثط ايؿطعَ ٞرتتباً عً٘ٝ
بايـدضٛظٚ ،ي ٛدط ٣االغتضشاب ايـُكابٌ :أعين اغتضشاب عسّ
سسٚخ َـذٗ ٍٛايتأضٜذ اىل ظَٔ سسٚخ َعً ّٛايتأضٜذ -يرتتٍبَ االثط
ايؿطع ٞعً ٘ٝأٜغاً ،ثِ تعاضعا ٚتػاقطا عٓس٥ص .
ٚقس ُٜـُٓع عٔ دطٜإ االغتضشاب يف َعً ّٛايتأضٜذ ٚعً٢
االطالم ايؿاٌَ يـذُٝع ايضٛض ،يٛدُ٘ َأثـٛض ُعٔ بـشح ايـُشكل
ايٓاٝ٥ين ٚفاقاً يًؿٝذ االْضاضٟ

()24

(قسُٖا) ٚقس إغتسٍ ب٘ ايـُشكل

ايٓاٝ٥ين عًَٓ ٢ع إغتضشاب عسّ سسٚخ َعً ّٛايتأضٜذ يـشني
سسٚخ َـذٗ ٍٛايتاضٜذ ٚ ،تكطٜب٘ ٚاعشاً :
( )24فطا٥س االص + 388: ٍٛفٛا٥س االص : ٍٛز. 508: 4
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إٕ سكٝك ١االغتضشاب َٚعٓا ٖٛ ٙايـشهِ ؾطعاً ببكاَ ٤ا تٝكٍٓ٘
غابكاً ٚعسّ إضتفاع٘ ٚتبسٍي٘ يف عُٛز ايعَإ  ،فاشا ؾو يف إضتفاع َا
تٝكٍٔ ٚدٛز ٙأ ٚؾو يف سسٚخ َا تٝكٔ عسَ٘  -بٓ ٢عُالً عً ٢بكا٤
ايـشاي ١ايػابكٚ ١عسّ تبسهلا َٔ ايـشسٚخ اىل ايعسّ أ َٔ ٚايعسّ اىل
ايٛدٛز ،فاالغتضشاب ٖ ٛدطٍ ايـُتٝكٔ اىل ايعَإ ايصٜ ٟؿو يف
بكا ٙ٤ف ٘ٝست ٢حيضٌ عٓسٜ ٙكني باضتفاع احلازخ أ ٚحبسٚخ ايـُعس. ّٚ
ٚعً : ٘ٝفُا نإ َـذٗ ٍٛايتأضٜذ ْ -عري َٛت ايٛايس يف ايـُجاٍ-
ٜضض إغتضشاب عسّ سسٚث٘ اىل ظَٔ ايعًِ بـشسٚث٘ ّٜٛ ٖٛٚ -
ايػبت يف ايـُجاٍ  -بُٓٝا اشا نإ ايـشازخ َعً ّٛايتأضٜذ فاْ٘ يٝؼ يٓا
ؾو يف سسٚث٘ بًشاظ عُٛز ايعَإ ستْ ٢بين عً ٢عسّ ايـشسٚخ
تعبساً إغتضشابٝاً  ،فإ عسّ َٛت ايٛيس  ّٜٛايـدُٝؼ يف ايـُجاٍ
َعً ّٛال ؾو فٚ ، ٘ٝإٕ سسٚخ َٛت٘ يف  ّٜٛايـذُعَ ١عً َٔ ّٛزٕٚ
ؾو ٜضشٍض االغتضشاب .
ٖٚصا ايـُٓع ٚايتٛدَ ٘ٝطفٛض عٓسْا ْٚطزٍ : ٙبأْ٘ ال اؾهاٍ يف إٔ
َعٓ ٢االغتضشاب ٖ ٛدطٍ ايـُتٝكٔ ايػابل اىل ظَٔ ايؿو يف بكا ٙ٤اشا
نإ ٜرتتٍب عً ٘ٝاالثط ايؿطع ، ٞيهٔ االثط ايؿطع ٞال ٜرتتب عً٢
َعً ّٛايتاضٜذ َٔ ايـشازثني  -عً ٢شات٘ -نُٛت ايٛيس  ّٜٛايـذُع،١
فاْ٘ ال ٜرتتب االثط ايؿطع ٞعً ٢شات٘ ستٜ ٢ـذط ٟف ٘ٝاالغتضشاب
 ايـُتٛقف دطٜاْ٘ عً ٢سض ٍٛايؿوٜٚ -كاٍ إؾهاالً عً ٢دطٜاْ٘ :ال ؾو ستٜ ٢ػتضشب .
بٌ االثط ايؿطعٜ ٞرتتب ٖٓا عً ٢ايـُطنب  :عسّ سسٚخ ؾ ٤ٞيف
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ظَإ سسٚخ اآلخط ٖٚصا َؿهٛى فٚ ، ٘ٝيف ايـُجاٍ ايـُفطٚض :
ٜرتتب االثط ايؿطع ٞعً ٢عسّ سسٚخ َٛت ايٛيس يف ظَإ ايٛايس
ٖٚصا َؿهٛى ف ٘ٝسٝح إٔ يٓا ؾهاً فعًٝاً يف ٖصا ايـُطنب  -سسٚخ
َٛت ايٛيس يف ظَإ َٛت ٚايس - ٙبعس ايٝكني ايفعً ٞبعسّ ايـُٛت ّٜٛ
ايـدُٝؼ ،فٝضض إغتضشاب عسّ سسٚخ َٛت ايٛيس يف ظَإ َٛت
ايٛايس يتٛفط اضنإ دطٜإ اإلغتضشاب ٚؾطٚط٘ َٔ ايٝكني ايفعًٞ
ٚايؿو ايفعًٚ ٞعسّ تـدًٌ ٜكني بني ايٝكني ايػابل ٚايؿو ايالسل ٖٛ
ٜكنيٌ َػاٜطٌ يًٝكني ايػابل ْٚاقض ي٘ .
ٚال ٜـُٓع عٔ دطٜإ االغتضشاب ايـُصنٛض َ :عً ١َٝٛتأضٜذ
أسس ايـشازثني يف ْفػ٘  ،يعسّ تطتٍب االثط عًٚ ٢دٛز ايـشازخ يف
ْفػ٘ نُا غبل  ،بٌ األثط ايؿطعَ ٞرتتٍبٌ عًٚ ٢دٛز ايـشازخ َغافاً
اىل ايـشازخ اآلخط ٚظَٔ سسٚثٖ٘ٓٚ ،ا ٜه ٕٛعسّ سض ٍٛايـشازخ:
َٛت ايٛيس يف ايـُجاٍ يف ظَإ َٛت ايٛايس ٖ ٛايـُتٝكٔ غابكاً ٖٛٚ
ايـُػتضشب السكاً ظَٔ ايؿو ٜٚ ،رتتب عً ٘ٝاالثط ايؿطعٖٛٚ - ٞ
إضخ ايٛيس َٔ تطن ١أبٚ ٘ٝعسّ إضخ ايٛايس َٔ تطنٚ ١يسٚ - ٙال إؾهاٍ
يف ايبني ٚال َاْع َٔ دط ٟاالغتضشاب يف َعً ّٛايتأضٜذ .
ٚبعباضَ ٠ـدتضط :٠ال تٓايف بني ن ٕٛؾَ ٤ٞعًَٛاً بًشاظ شات٘
ٚعٓٛاْ٘ ٖٚ -صا ال ٜرتتب عً ٘ٝأثط ؾطعٚ - ٞبني نَ ْ٘ٛـذٗٛالً بعٓٛإ
ثإٍ ْعري نًَ ْ٘ٛشٛظاً باإلعاف ١اىل سازخُ آخط ٚ ،سٝح ٜرتتب االثط
ايؿطع ٞعً ٢ايؿ ٤ٞايـُغاف اىل ؾ ٤ٞآخط َ ٖٛٚػبٛم بايعسّ ٜكٓٝاً
َؿهٛى ايبكا ٤عً ٢ايعسّ َٚـشتٌُ االضتفاع ٚايتبسٍٍ اىل ايٛدٛز،
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فٝػتضشب ايعسّ ٚ ،ال ٜتِ َا افاز ٙايـُشكل ايٓاٝ٥ين (قس )ٙيف دلًؼ
بـشج٘ ايؿطٜف ( :فاألصٌ يف َعً ّٛايتأضٜذ ال ٜـذط ٟعً ٢نٌ
()25

ساٍ)

بٌ ٜـذط َٔ ٟز ٕٚاؾهاٍ عٓسْا ،أقضا ٙاْ٘ ٜػكط يف بعض

ايـُٛاضز إلبتال ٘٥بايـُعاضضٚ ،قس تكسّ االٜـُا ٤اي. ٘ٝ
ٖصا نً٘ بًشاظ ايؿو يف تكسّ سازخ عً ٢سازخ آخط أ ٚتأخطٙ
يف (ايـُٛعٛعات ايؿطع ١ٝايـُطنب َٔ )١عسّ ايـشازخ يف ظَإ ٚدٛز
ايـشازخ اآلخط ٚ ،قس تب ٍٔٝإٔ ايعًِ بتأضٜذ أسس ايـشازثني ال ٜـُٓع عٔ
دطٜإ االغتضشاب ف ٘ٝنذطٜاْ٘ يف َـذٗ ٍٛتأضٜذ أسسُٖا أٚ
َـذٗٛي ٞايتاضٜذ  ،فال فطم يف دطٜإ االغتضشاب بني َـذٗٛيٞ
ايتأضٜذ ٚبني َعً ّٛتأضٜذ أسس ايـشازثني َع َـذٗٛي ١ٝتأضٜذ ايـشازخ
اآلخطْ ،عِ إال إٔ ٜبتً ٞاالغتضشاب يف اسسُٖا بايـُعاضض فٝػكطإ
يًتعاضض أٜ ٚبتً ٞبايـُاْع عٔ دطٜاْ٘ نعسّ تطتب االثط ايؿطع ٞعً٢
دطٜاْ٘ ٚ ،ايـشُس هلل أٚالً ٚآخطاً .
ٖٓٚا فطٚع فكٗ ١ٝتطبٝك ١ٝشنطٖا بعض أعالّ األص ٍٛاألٚاخط،
ٜٓٚبػ ٞإضدا ٤بـشجٗا اىل َـشًٗا ايـُٓاغب  ٖٞٚبـشٛخ ايفك٘ ،ثِ ٜكع
ايهالّ يف (ايـُٛقع ايجايح) عٔ :

تعاقب الـحادثني الـمتضاديو :
أ -قس ٜؿو ايـُهًف يف أَط ؾطعَ ٞع ثبٛت سايَ ١تٝكٓ ١غابك١
ٚاسس ٠يصاى االَط ايبػٝط  -ثبٛتاً أ ٚعسَاً ٜٚ -هٖ ٕٛصا َٛعٛع
( )25فٛا٥س االص : ٍٛز. 509 : 4
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تطتٍب االثط ايؿطع ، ٞفٝذط ٟاالغتضشاب ٜٚبين ايـُهًف عً ٢زٚاّ
َا تٝكٍٓ٘ يف ايـشاي ١ايػابكٖٚ ، ١صا االغتضشاب نجري ايتشكل ٚ ،ناْت
غايب ايبشٛخ ايـُاعْ ١ٝاظط ٠اي. ٘ٝ
بٚ -قس ٜه ٕٛايـُؿهٛى ف ٘ٝعٓس ايـُهًف ٚايـُػبٛم بايٝكني
بايٛدٛز أ ٚبايعسّ أَطاً َطنباً َٔ ٚدٛز سازخ أ ٚعسّ ٚدٛز ٙيهٓ٘
يٝؼ عً ٢إطالق٘ بٌ ٜهَٓ ٕٛػٛباً َٚغافاً اىل سازخ آخط ٚ -دٛزاً
أ ٚعسَاً ٖٚ -صا َٖٛ ٛعٛع ايبشح يف ايـُٛقعني ايـُاعٝني ٚ ،بٗصٙ
ايـدضٛصٜ ١ٝـدتًف عٔ ايـشاي ١االٚىل ٚايـشاي ١ايجايج ١ايالسك. ١
دـٚ -قس ٜهَٛ ٕٛعٛع ايبشح َٚـشٌ األثط ايؿطع ٖٛ ٞايعٓٛإ
ايبػٝط  ٖٛٚأسس سازثني َتغاز ،ٜٔأُٖ ٚا ايعٓٛاْإ ايبػٝطإ
ايـشازثإ ايـُتعاقبإ عًَ ٢ـشٌ ٚاسس ايـُعً ّٛسضٛهلُا َعاً َع
دٌٗ ايـُتكسّ َٔ ايـُتأخط َُٓٗا  ،فاشا مل ٜهٔ َٛعٛع االثط ايؿطعٞ
َطنباً َٔ عسّ سازخ ٚٚدٛز سازخ  ،بٌ نإ بػٝطاً ٚتعاقب سازثإ
بػٝطإ َتغازإ بإٔ عًُٓا إمجاالً بـشضٛهلُا َتعاقبني ٚؾههٓا
بايـُتكسّ َُٓٗا َٔ ايـُتأخط يـذٌٗ تأضخيُٗا أ ٚيـذٌٗ تأضٜذ أسسُٖا
َع َعً ١َٝٛتأضٜذ اآلخط فٗصا َٖ ٛـشٌ بـشجٓا ٖٓا ْ ٖٛٚ .عري َا اشا
تعاقب عً ٢ايطدٌ ايطٗٛض ٚايـشسخ  ،أ ٚتعاقبت ايٓذاغٚ ١ايطٗاض٠
عً ٢بسْ٘ٚ ،مل ٜعًِ ايـُتكسّ َٔ ايـُتأخط َُٓٗا  :فإ تكسَت ايطٗاض٠
ٚتأخط ايـشسخ أ ٚايـدبح فَٗ ٛـشسخٌ أَ ٚتٓذؼٚ ،إٕ تكسّ ايـشسخ
أ ٚايـدبح فٗ ٛعً ٢طٗٛض أ ٚطاٖط االٕ .
ٚسٝـٓ٦ـص ٌٖ ٜـذط ٟاالغـتـضشـاب فـ ٞنال ايـشازثٝـٔ غـٛا ٤ناْـا
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َـذٗٛي ٞايتأضٜذ أّ نإ أسسُٖا َعً ّٛايتأضٜذ ز ٕٚاآلخط ثِ
ٜتعاضعإ ٜٚتػاقطإ ؟ أ ٚال ٜـذط ٟاالغتضشاب يف ؾَُٗٓ ٤ٞا ؟ أٚ
ٜـذط ٟيف َعً ّٛايتاضٜذ َُٓٗا زَ ٕٚـذٗٛي٘ ؟ ٖصا َا اختًفت ف٘ٝ
أْعاض االعالّ ٜ َ٘ٓٚ ،عًِ ٚدٛز صٛضتني  :صٛض ٠دٌٗ تاضٜذ نال
ايـشازثنيٚ ،صٛضَ ٠عطف ١تأضٜذ أسس ايـشازثني َع دٌٗ تأضٜذ اآلخط.
َجاٍ َعً ّٛتأضٜذ أسس ايـشازثني ايـُتغاز : ٜٔإٔ ٜعًِ بضسٚض
ايطٗٛض َٓ٘ ا ٍٚايعٚاٍ ثِ ٜتٝكٔ َٔ صسٚض ايـشسخ عٓ٘ يهٓ٘ ال ٜسضٟ
ٌٖ نإ َتكسَاً عً ٢ايطٗٛض أّ نإ َتأخطاً عٓ٘ .
َٚجاٍ َـذٗٛي ٞايتأضٜذ  :إٔ ٜعًِ بضسٚض ايطٗٛض َٓ٘ ٚصسٚض
ايـشسخ َٓ٘ أٜغاً ٜٚؿو يف ايـُتكسّ َُٓٗا ٚايـُتأخط يًذٌٗ بتأضٜذ
سسٚثُٗا َعاً .
ٚايـُؿٗٛض بني ايفكٗا ٤قسٜـُاً ٚسسٜجاً يف َػأي ١تٝكٍٔ ايطٗٛض
()26

ٚايـشسخ َع ايـذٌٗ بتأضٜـدُٗا أ ٚتاضٜذ اسسُٖا  -عًَ ٢ا سهٞ

 ٖ ٛايـشهِ بٛدٛب ايطٗاض ٠عًٚ ، ٘ٝيعً٘ يـذطٜإ االغتضشابنيٚتعاضعُٗا ٚتػاقطُٗا ٚايطدٛع اىل أصٌ االؾتػاٍ ٖٚ .صا ايفطع
ٚفتٝا ٙيعًٗا تهؿف عٔ ْعطِٖ ايعاّ يـٗص ٙايـُػأيٚ ،١يعً٘ يـٗصا ُْػب
يًُؿٗٛض دطٜإ االغتضشاب يف ايـشازثني ايـُتغازٚ ٜٔغكٛطُٗا
بايـُعاضع. ١
ٚنٝف نإ ٜكع ايهالّ يف َٛقعنيْ ،بسأ يف ايـُٛقع األ ٍٚببشح :
( )26يف دٛاٖط ايهالّ  :ز. 350 : 2
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الـحادثاى الـمتضاداى مـحًوال التأريخ :
ايعاٖط اْ٘ ال إؾهاٍ تاّ يف دطٜإ االغتضشاب يف َـذٍٗٛ
ايتأضٜذ َٔ ايـشايتني ايـُتغازتني غٛا ٤ناْت ايـشاي ١األخطَ ٣عً١َٛ
ايتأضٜذ أّ ناْت َـذٗٛي ١ايتأضٜذ ٚ ،شيو يتٛفط أضنإ االغتضشاب
ٚؾطٚط٘ ٚ ،عُستٗا ايٝكني ايفعًٚ ٞايؿو ايفعً ٞببكاَ ٤ا تٝكٍٓ٘ .
يهٔ قس ٜكاٍ  :نُا يف (ايهفا - )١ٜبعسّ دطٜإ االغتضشاب يف
َـذٗ ٍٛايتأضٜذ ٚعً ٢االطالم غٛا ٤ايـشازخ اآلخط َـذٗ ٍٛايتأضٜذ
أّ نإ َعً ّٛايتأضٜذ ٚ ،شيو ألدٌ عسّ إسطاظ إتضاٍ ظَإ ايٝكني
بعَإ ايؿو  ،قاٍ يف (ايهفاَ )١ٜعًالً يعسّ دطٜإ االغتضشاب :
(يعسّ إسطاظ ايـشاي ١ايػابك ١ايـُتٝكٓ ١ايـُتضً ١بعَإ ايؿو يف ثبٛتُٗا
ٚتطززٖا بني ايـشايتني) (ٚ ، )27تٛعٝش٘ :
ْٚفرتض بسٚاً ٚدٛز أظَٓ ١ثالث ٖٞ : ١ايضباح ٚايعٗط ٚايعضط،
ثِ إٕ االغتضشاب ايـذاض ٟيف ايـُٛعٛع ايبػٝط  ٖٛ :أَط ٚدٛزٟ
ناغتضشاب ايطٗٛض أ ٚإغتضشاب ايـشسخٚ ،يٝؼ بأَط عسَ -ٞنُا
يف إغتضشاب ايـُٛعٛعات ايـُطنبٚ - ١ظَإ ايؿو يف بكاَ ٤ا تٝكٍٓ٘
ظَإ َعً ّٛنٗصا ايٛقت ايصٜ ٟؿو يف نَ ْ٘ٛتطٗطاً أَ ٚـشسثاً  ،يهٔ
ظَإ ايٝكني بايـشسٚخ َـذٗ ٍٛغري َعً ،ّٛفاْ٘ يف ايـُجاٍ قس غبكت
َٓ٘ سايتإ َتغازتإ ُٖا ايـشسخ ٚايطٗٛض  ،فاشا نإ ايضازض َٓ٘
عٓس ظٚاٍ ايؿُؼ  -اآلٕ ايجاْ -ٞطٗٛضاً فكس اضتفع ب٘ ايـشسخ ايضازض
َٓ٘ عٓس ايضباح  -اآلٕ األ ٍٚيف ايـُجاٍٚ -قس إتضٌ ظَإ ٜك٘ٓٝ
( )27نفا ١ٜاالصَ ٍٛع ساؾ ١ٝاملؿهٝين  :ز. 338 : 2
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ايعٚاٍ -بعَإ ؾه٘  ٖٛٚ -ايعضط ٚ ، -اشا نإ ايضازض َٓ٘ قبٌ ٖصاايٛقت سسثاً فكس ظاٍ ب٘ ايطٗٛض ايضازض َٓ٘ عٓس ايضباح ٚقس إْفضٌ
(ظَإ ٜك ٘ٓٝبايطٗٛض  :ايضباح) عٔ (ظَإ ايؿو بايطٗٛض :ايعضط)
يتدًٌ ايـشسخ عٓس ايعٚاٍ بُٗٓٝا سػب ايفطض ايجاْ. ٞ
ٚبتعبري ثإٍ  :ظَإ ايؿو يف بكاَ ٤ا تٝكٓ٘ ٖ ٛاآلٕ ايجايح
 ايعضطٚ -ظَإ ايٝكني بايـشسٚخ  -االٚ ٍٚايجاْ -ٞظَإ سسٚخايـُتغاز - ٜٔايطٗٛض ٚايـشسخٜٚ -ـشتٌُ سض ٍٛسازخ ايطٗٛض يف
اآلٕ اال : ٍٚايضباح ٜٚ ،ـشتٌُ سضٛي٘ يف اآلٕ ايجاْ : ٞايعٚاٍ ،
ٚبايعهؼ ٜـشتٌُ سض ٍٛايـشازخ اآلخط  :ايـشسخ يف اآلٕ اال: ٍٚ
ايضباح ٜٚ ،ـشتٌُ سضٛي٘ يف اآلٕ ايجاْ : ٞايعٚاٍ .
فاشا نإ ايـشاصٌ يف اآلٕ اال ٖٛ ٍٚايطٗٛض فَٗ ٛطتفع يف اآلٕ
ايجاْ ٞيـشض ٍٛايـشازخ ايـُغاز اآلخط :ايـشسخٖ ،صا ايتكسٜط األ.ٍٚ
ٚاشا نإ ايـشاصٌ يف اآلٕ األ ٖٛ ٍٚايـشسخ فَٗ ٛطتفع ،أٟ
ٜه ٕٛعً ٢طٗٛض يف اآلٕ ايجاْ ٞايص ٟسضٌ ف ٘ٝايـشازخ ايـُغاز
اآلخط :ايطٗٛض ٖٚ ،صا ايتكسٜط ايجاْ. ٞ
ثِ ايؿو يف بكا ٤ايطٗٛض يف ايعَإ ايجايح -ايعضط -عً ٢ايتكسٜط
األٜ ٍٚه ٕٛظَإ ايٝكني َٓفضالً عٔ ظَإ ايؿو ٚ ،عً ٢ايتكسٜط
ايجاْٜ ٞهَ ٕٛتضالً ٚ ،عً ٢ايتكسٜط ٜٔمل ٜـشطظ االتضاٍ ٖٚ ،صا ٖٛ
ايـُاْع عٔ دطٜإ االغتضشاب عٓس ايـُشكل ايـدطاغاْ( ٞقس. )ٙ
ٚبتعبري ثايح َـدتضط :يتٛاضز ايـشايتني ٚتعاقبُٗا َٚـذٗٛي١ٝ
تأضٜـدُٗا أ ٚتأضٜذ أسسُٖا ال ٜـشـطظ إتـضاٍ ظَإ ٜـكـٓٝـ٘ بعَإ ؾهـ٘
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فٝـٓـتـف ٞؾطط دطٜإ االغتضشاب .
ٖٚصا االغتسالٍ ٜبتين عًَ ٢ا غبل ْكً٘ يف (ايـُٛعٛعات
ايـُطنب ١ايـُػتضشب َٔ )١تك ٍّٛدطٜإ االغتضشاب بإسطاظ إتضاٍ
ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني ٚ ،قس عهؼ ايتعبري ٖٓا يف (ايـُٛعٛعات
ايبػٝط ١ايـُػتضشب )١نُا ظٗط َٔ عباضت٘ ايـُٓكٛي ١قطٜباً ٚدعٌ
ايؿطط ايـُتدًف (عسّ إسطاظ إتضاٍ ظَإ ايٝكني بعَإ ايؿو)
ايـُعً ّٛتأضٜـد٘ عً ٢نٌ تكسٜط نُا أٚعشٓا ٙيف ايتكطٜب ايـُتكسّ،
ٖٚصا ايتػٝري يف ايتعبري ألدٌ دٗاي ١ظَإ ايٝكني بايـشسٚخ ٚعسّ
َعً ١َٝٛإتضاي٘ بعَإ ايؿو ايـُعً. ّٛ
ٜٚطز عً ٢االغتسالٍ ايـُعبٛض ْ :عري َا غبل يف ايبشٛخ ايـُاع١ٝ
عٔ (ايـُٛعٛعات ايـُطنب ١ايـُػتضشب )١أعين عسّ ايسي ٌٝايٛاعض
عً ٢يع( ّٚإسطاظ إتضاٍ ظَإ ايٝكني بعَإ ايؿو)ٚ ،ايٛاعض َٔ
أزي ١االغتضشاب :إٔ ال ٜتدًٌ ايٝكني ايٓاقض ايـُػاٜط بني ايٝكني
ٚايؿو ايفعًٝني ست ٢ال ٜٓتكض ايٝكني ايػابل بٝكني َتعًل بغسٍ َا
تعًل ب٘ ايٝكني ايػابل  ،فاْ٘ َع سض ٍٛايٝكني ايـُتضٌ بايٝكني ايػابل
ٜٓتكض ايٝكني ايػابل ٚال ٜٓفع طط ٍٚايؿو يف بكاَ ٤ا تٝكٍٓ٘ أٚالً  ،يتدًٌ
ايٝكني ايٓاقض بني ايٝكني األٚ ٍٚايؿو ايالسل يف بكاَ ٤ا تٝكٍٓ٘ أٚالً .
َٚع عسّ تـدًٌ ايٝكني ايـُػاٜط ايٓاقض ٚقس سضٌ ايٝكني ايفعًٞ
بايـشسٚخ َع ايؿو يف ايبكاٜ ٤ـذط ٟاالغتضشاب َٔ ز ٕٚاؾهاٍ،
ٚال زخٌ يـُعً ١َٝٛظَٔ ايٝكني ايػابل بايـشازخ أ ٚبغس ٙأٚ
َـذٗٛيٝتُٗا َعاً يف دط ٟاالغتضشاب .ثِ ْبشح يف ايـُٛقع ايجاْ: ٞ
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العلم بتأريخ أحد الـحادثني الـمتضاديو :
اشا عًِ تأضٜذ أسس ايـشازثني ايـُتغازٚ ٜٔدٌٗ تأضٜذ ايـشازخ
ايـُغاز اآلخط فٌٗ ٜـذط ٟاغتضشاب َعً ّٛايتاضٜذ ؟ ٖٚصا نُا يٛ
عًِ بـشض ٍٛايطٗاض ٠أ ٚايطٗٛض بس ٚايعٚاٍ ٚؾو يف صسٚض ايـشسخ
أ ٚايـدبح قبٌ ايعٚاٍ أ ٚبعس ،ٙفايعاٖط اْ٘ ال اؾهاٍ يف دطٜإ
إغتضشاب َعً ّٛايتأضٜذ فٝػتضشب طٗاض ٠بسْ٘ أ ٚطٗٛض ٙايـُعًّٛ
تأضٜـد٘ بس ٚايعٚاٍ يتٛفط أضناْ٘ ٚعُستٗا ايٝكني ايفعًٚ ٞايؿو ايفعًٞ
يف بكاَ ٤ا تٝكٓ٘ ٚ ،شيو ألْ٘ ال ضٜب يف غبل ايٝكني ايفعً ٞعً ٢ايؿو
ايفعً َٔ ٞسٝح عُٛز ايعَإ ؾهاً َتعًكاً ببكاَ ٤ا تٝكٍٓ٘ٚ ،ال أثط
يـُعً ١َٝٛتأضٜـد٘ ٚدٗاي ١تأضٜذ َغازٍ ،ٙبـُعٓ :٢إٕ ايعًِ بتأضٜذ
اسسُٖا ال ٜـُٓع عٔ دطٜإ إغتضشاب َا عًِ تأضٜـد٘ بال إؾهاٍ .
ٚاالؾهاٍ إْـُا ٖ ٛيف دطٜإ إغتضشاب َـذٗ ٍٛايتأضٜذ
 ايـشسخ أ ٚايـدبح ايـُذٗ ٍٛتأضٜـد٘ ٚايـُطزز بني سضٛي٘ قبٌايعٚاٍ أ ٚسضٛي٘ بعس ايعٚاٍٚ ،قس غبل إٔ شنطْا يف َٓاقؿ ١ايـُشكل
ايـدطاغاْ( ٞقس )ٙاْ٘ ال عري ٚال َاْع َٔ دطٜإ إغتضشاب َـذٍٗٛ
ايتأضٜذ َٔ ايـشازثني ناغتضشاب َعً ّٛايتأضٜذ َٔ ايـشازثني،
ٚشيو يتشكل أضنإ دطٜإ االغتضشاب  ٖٛٚايٝكني ايفعً ٞبػبل
ايـشازخ ايـُعً ّٛتأضٜـد٘ ٚبػبل ايـشازخ ايـُذٗ ٍٛتأضٜـد٘ عً٢
ايؿو ايفعً ٞببكا ٤شاى ايـشازخ ايـُعً ّٛتاضٜـد٘ ٖٚ ،صا ايـشازخ
ايـُذٗ ٍٛتأضٜـد٘ َع غبل ايـُتٝكٔ ظَاْاً عً ٢ايـُؿهٛى فٖٛٚ ٘ٝ
ساصٌ يف َعً ّٛايتأضٜذ نُا ٖ ٛساصٌ يف َـذٗ ٍٛايتأضٜذ ٚال
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اؾهاٍ س٦ٓٝص يف إَهإ إغتضشاب ٚدٛز نال ايـشازثني ايـُتٝكٓني اىل
ظَٔ ايؿو ايـُتأخطٜٚ ،تعاضعإ ٜٚتػاقطإ .
ٚايـُشكل ايـدطاغاْ( ٞقس )ٙأدط ٣اغتضشاب َعً ّٛايتاضٜذ
خاص ،١إلسطاظ ٙإتضاٍ ظَٔ ايٝكني بعَٔ ايؿوَٓٚ ،ع َٔ اغتضشاب
َـذٗ ٍٛايتاضٜذ يعسّ إسطاظ إتـضاٍ ظَٔ ايٝكني بعَٔ ايؿو،
ٚقس غبكت َٓاقؿت٘ .
ٚاحلاصٌ

ٚعٛح إَهإ إغتضشاب َـذٗٛي ٞايتاضٜذ أٚ

َـذٗ ٍٛايتاضٜذ َٚعً َٔ ،َ٘ٛز ٕٚفطم يف شيو بني َـذٗ ٍٛايتاضٜذ
ٚبني َعً َ٘ٛعٓس تٛفط أضنإ االغتضشاب ٚؾطٚط٘ .
ٚيٝؼ َٔ ؾطٚط دطٜاْ٘ :ن ٕٛظَإ ايٝكني بايـشسٚخ َعًَٛاً
بايتفض ٌٝفاْ٘ ٜهف ٞعًِ ايـُهًف بـشض ٍٛايـشازخ ٜعكب٘ ؾوٌ يف
بكاَ ٤ا سضٌ ٜكٓٝاً ٚال زيًَ ٌٝعّ بـُعطفٚ ١قت ايـشسٚخ أ ٚظَإ
ايٝكني بايـشسٚخ حبٝح ال ٜـذط ٟاالغتضشاب إال َع َعطفت٘ تفضٝالً،
فً ٛعًُٓا بـشسٚخ ايطٗٛض ٚمل ْعًِ ٌٖ نإ سسٚث٘ أ ٍٚايعٚاٍ أٚ
ايػاع ١ايجاْ ١ٝبعس ايعٚاٍ ٚؾههٓا عٓس ايػطٚب يف بكا ٤ايطٗٛض أٚ
ظٚاي٘ بايـشسخ فال ضٜب ٚال إؾهاٍ يف دطٜإ إغتضشاب ايطٗٛض ٚإٕ
مل ْـشطظ تفضٝالً ظَإ صسٚض ايطٗٛض َٓ٘ .
ٚنٝف نإ ايـُك ٍّٛيـذطٜإ االغتضشاب :فعً ١ٝايٝكني بايـشسٚخ
ٚايؿو يف ايبكاٚ ٤غبل ايـُتٝكٔ ظَاْاً عً ٢ايـُؿهٛى فٚ ٘ٝعسّ تـدًٌ
ٜكني ْاقض بُٗٓٝا ،فاشا تٛفط ايٝكني ايفعً ٞبـشسٚخ ايـشايٚ ١سسٚخ
ايـشاي ١األخط ٣ايـُغازٚ ، ٠تٛفط ايؿو ايفعً ٞببكاٖ ٤ص ٙايـشاي١
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ٚبكا ٤تًو َ ،ع غبل ايـُتٝكٔ عً ٢ايـُؿهٛى َٔ سٝح ايعَإ َ ،ع
عسّ تـدًٌ ٜكني ْاقض يف نٌ َُٓٗا  -أَهٔ دطٜإ إغتضشاب بكا٤
ٖص ٙايـشايٚ ١اغتضشاب بكا ٤ايـشاي ١ايـُغاز ،٠ثِ ٜتعاضعإ ثِ
ٜتػاقطإ ٜٚتعصض ايتعبس االغتضشاب ٞبايـُتغاز ٜٔيف ظَإ ٚاسس،
يٛعٛح تعصض ايتعبس بهَ ْ٘ٛـشسثاً ٚن ْ٘ٛعً ٢طٗٛض يف إٍٓ ٚاسس .
ٚبعس ايػكٛط ٜطدع اىل َا تكتغ ٘ٝايكاعس ٠ايعاَ ١أَ ٚا ٜكتغ٘ٝ
األصٌ ايعًُ ٞاآلخط ايـذاض ٟيف شاى ايـُٛضز بايـدضٛظٖٛٚ ،
ٜـدتًف باختالف ايـُٛاضز ٚايفطٚع ايفكٜٗٚ ،١ٝـدتًف َكتغ ٢ايكاعس٠
أَ ٚكتغ ٢األصٌ باختالف ايـُٛاضز  :فكس ٜـذط ٟأصٌ االؾتػاٍ،
ٚقس ٜـذط ٟأصٌ ايربا. ٠٤
ففَ ٞجٌ ايضال ٠البس َٔ ايٛع ٤ٛتـشضٝالً يًفطاغ ايٝكٝين بعس
االؾتػاٍ ايٝكٝين بايطٗٛض ٚايضال ، ٠بُٓٝا باإلعاف ١اىل َؼٍ نالّ اهلل
غبشاْ٘ ْٚـش ٙٛتـذط ٟايربا ٠٤عٔ ايـشطَٚ ١ايـُؤاخص ، ٠يًؿو فٗٝا
باإلعاف ١اىل َٔ تٝكٍٔ ايطٗاضٚ ٠ايـشسخ ٚإؾتب٘ عً ٘ٝايـُتكسّ َُٓٗا .
ٖٚهصا ي ٛعًِ بايـذٓابٚ ١االغتػاٍ ٚدٌٗ ايـُتكسّ َُٓٗا َٔ
ايـُتأخط ،فاْ٘ باإلعاف ١اىل ايضالٜ ٠هَٛ ٕٛضزاً يكاعس ٠االؾتػاٍ
ايكاع ١ٝبًع ّٚاالغتػاٍ يًضالٚ ، ٠باإلعاف ١اىل ايـُهح يف ايـُػذس
ٜهَٛ ٕٛضزاً ألصٌ ايربا َٔ ٠٤سطَت٘ عًٖ ٢صا ايفطض .
ٚأَا ايطٗاض ٠ايـدبجٚ ١ٝايتٓذٍؼ اشا عًِ بتعاقبُٗا عً ٢بسْ٘ أٚ
ثٛب٘ ٚإؾتب٘ ايـُتكسّ َُٓٗا َٔ ايـُتأخط  ،فايـُطدع بعس تػاقط
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االغتضشابني يًُعاضع ٖٛ ١قاعس ٠ايطٗاض ٠طنٌ ؾْ ٤ٞعٝف ست٢
تعًِ اْ٘ قصضص (. )28
ٖٚهصا اشا عًُٓا بطٗاضَ ٠اَ ٤عني يف إْاٚ ٤عًُٓا بتٓذٍػ٘ يف ظَإ
ٚدًٗٓا ايـُتكسّ َُٓٗا َٔ ايـُتأخطٜ ،ه ٕٛايـُطدع بعس تػاقط
االغتضشابني يتعاضعُٗا :أصٌ ايطٗاض ٠طنٌ ؾْ ٤ٞعٝف ست ٢تعًِ
اْ٘ قصضص ٜٚرتتب عً ٘ٝتـُاّ آثاض ايطٗاض ٠تعبساً بايٓط ايـُعترب غٓسٙ
ايٛاعش ١زاليت٘ عً ٢قاعس ٠ايطٗاض. ٠
ثِ ْبشح يف ايتٓب ٘ٝايجايح عؿط :

إشتصحاب األمور اإلعتقادية :
إٕ ؾٝدٓا االععِ ٚمجعاً َٔ ايفكٗا ٤االدال( ٤قسِٖ) تعطٍعٛا
تفضٝالً يبشح دطٜإ االغتضشاب يف االَٛض االعتكازٚ ،١ٜقس أطاٍ
ؾٝدٓا االْضاض ٟيف ٖصا ايتٓب َٔ ٘ٝزَٛ ٕٚدب  ،فاْ٘ ال ضٜب ٚال
اؾهاٍ يف إَتٓاع دطٜاْ٘ يف أص ٍٛاالعتكازات  ٖٞٚايـُطًٛب فٗٝا
ايعًِ ٚايٝكني نايتٛسٝس ٚايٓبٚ ٠ٛايـُعاز  ،فإ االغتضشاب ال ٜفٝس
ايٝكني بٌ قس ال ٜفٝس ايعٔ بايـُعتكس ايـُػتضشب ٜ َ٘ٓٚ ،عًِ فػاز
تـُػو ايٛٗٝز ٟأ ٚايٓضطاْ ٞبعسّ ْػذ ؾطٜعت٘ إلثبات ْبْ ٠ٛب ، ٍ٘ٝفإ
ايـُطًٛب ثبٛت ايٓب ٠ٛبايٝكني ٚال ٜـذس ٟإغتضشاب بكاٖ٤ا .
ٚأَا االعتكازات ايفطع ١ٝاييت ال ٜتعني فٗٝا تـشض ٌٝايٝكني
بايـُعطفٚ ١االعتكازْ ،عري االعتـكاز بأسٛاٍ َا بعس ايـُٛت َٔ تفاصـٌٝ
( )28ايٛغا : ٌ٥ز :2ب  َٔ 37ابٛاب ايٓذاغات  :ح. 4
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ايربظر ٚايكٝاَٚ ١اييت تهف ٞفٗٝا ايـُعطف َٔ ١ططٜل ايٓضٛظ ايٛاضز٠
عٔ أٌٖ بٝت ايعضُ ، )( ١فاْ٘ اشا سضٌ ايٝكني بٗص ٙاالعتكازات
ايفطع ١ٝثِ سضٌ ايؿو يف بكاٖ٤ا ٚزٚاَٗا أَهٔ إغتضشاب بكاٖ٤ا
ٚأَهٔ إعتكاز بكاٖ٤ا بفعٌ االغتضشابٚ ،ته ٕٛثـُط ٠االغتضشاب
ٚأثط ٖٛ ٙعكس ايكًب عً ٢ايـُعتكس ايـُػتضشب .
ٖٚصا ايكسض ايـُدتضط ايٛاعض ايٓافع نافُ ٚال َٛدب ٚال
َضشٍض إلطاي ١ايهالّ  .ثِ ْٓتكٌ يبشح ايتٓب ٘ٝايطابع عؿط :

إشتصحاب حكم الـمخصص :
اشا ٚضز زي ٌٌٝؾطع ٞف ٘ٝعُ ّٛأ ٚإطالم أظَاْ ٞبـُعٓ ٢زاليت٘ عً٢
إغتُطاض ايـشهِ اىل األبس ،ثِ خطز َٓ٘  -بايتدضٝط -فطز َعني أٚ
أفطاز يف قسضٍ َٔ ايٛقت  -أ ٟيف قطع ١ظَإ َع - ١ٓٝثِ بعس اْكغا٤
تًهِ ايكطع ١ايعَاْٜ ٌٖ ١ٝطدع اىل ايعُ ّٛأ ٚاإلطالم ايعَاْ ٞيصاى
ايسي ٌٝاالدتٗاز ٟأّ ٜطدع اىل إغتضشاب سهِ ايـُدضٍط ؟.
ٚبتعبري ثإٍ  :اشا ٚضز عاّ أفطاز ٟأَ ٚطًل ٚناْت ف ٘ٝزالي١
صطٜـش ١أٚ ٚاعش ١عً ٢ايعُ ّٛاألظَاْ ٞنكٛي٘ تعاىل طأَ ْوفُوا بِالِ ُعقُودِص،
ٖٚصا ايٓطٍ ايكطآْ ٞيف غٛض ٠املا٥س ،1 :٠ي٘ عُ ّٛأفطازٜ ٟعٍِ تـُاّ
أفطاز ايعكٛز ايـشاصً ١يف ايـداضز  ،نُا اْ٘ َطًل َٔ سٝح ايعَإ
ٚنإٔ ايـُٛىل قاٍ صطٜـشاً( :أٚفٛا بايعكٛز نًٗا يف مجٝع األٚقات ٚاىل
االبس) ْٚـشٖ ٛصا َـُا ف ٘ٝزالي ١أظَاْ ١ٝظاٖط ٠ايعُ ّٛأ ٚاإلطالم
ٚتفٝس إغتُطاض ايـشهِ اىل األبس ؾاَالً يـذُٝع االظَٓ ١بـشػب ايعٗٛض
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ايبس ٟٚيًفغ  ،ثِ ٚضز عً ٘ٝتـدضٝط أفطاز ٟبإٔ أخطدت بعض
أفطاز ٙيف ظَإ َعني ندطٚز ايعكس ايـُػب ٕٛيف عٛع٘ ثِ سضٌ
ايؿو يف سهِ ايفطز ايـداظ  -بعس إْكغا ٤ايعَإ ايـُعني يًداظ :
ٌٖ َٖ ٛـشه ّٛبـشهِ ايعاّ أ ٚايـُطًل األظَاْ ٞأّ َٖ ٛـشهّٛ
بـشهِ ايـداظ إغتضشاباً ،أ ٟبعس إْكغا ٤ايعَٔ األ َٔ ٍٚظٗٛض
ايػدي يف ايعٛض ٌٖ ٜـدتط خٝاض ايػدي ب٘ يٝه ٕٛايـدٝاض فٛضٜاً أّ
ٜػتُط ٜٚعٍِ األظَٓ ١ايالسك ١إغتضشاباً يـشهِ ايـداظ يٝه ٕٛايـدٝاض
َػتُطاً ،فٗٓا ٌٖ ٜتُػو بعُ ّٛايعاّ أ ٚإطالم ايـُطًل األظَاْٞ
فُٝا بعس ايعَإ ايـداظ أّ ٜتُػو باغتضشاب سهِ ايـداظ ؟ .
إيتعّ ؾٝدٓا االععِ ٚمجاع(١قسِٖ) تفضٝالً َُٗاً بني سايتني:
األٚىلَ :ا اشا نإ ايعُ ّٛاألظَاْ ٞإغتػطاقٝاً بإٔ يٛسغ ايعَإ
قٝساً َفطٍزاً ،أ ٟيٛسغ ايـُٛعٛع يف نٌ إٍٓ فطزاً َػتكالً قباٍ ايفطز
اآلخط ،فٝه ٕٛايـشهِ َتعسزاً بعسز األفطاز ايطٛيٚ ، ١ٝعٓس٥ص ٜهٕٛ
نٌ إٍٓ َٛضزاً ألصاي ١ايعُ ّٛأ ٚاإلطالم األظَاْ ، ٞألٕ ايـُٛعٛع يف
اآلٕ ايجاْ ٞفطزٌ ثإٍ غري اآلٕ األ. ٍٚ
ٚايجاَْ :١ٝا اشا يٛسغ ايعُ ّٛاألظَاَْ ٞـذُٛعٝاً بإٔ نإ ايعَإ
يف ايسي ٌٝايعاّ ظطفاً َػتُطاً ٚنأْ٘ قطع َٔ ١ايعَإ ٚاسسٜ ٠ػتُط
ايـشهِ فٗٝا  ،فٝهْ ٕٛعري ٚدٛب االَػاى يف ؾٗط ضَغإ َٔ طًٛع
ايؿُـؼ اىل غـطٚبـٗا سـهُاً ٚاسـساً َػـتُطاً ٚ .عً : ٘ٝاشا خـطز فـطز
َعني أ ٚأفطاز َٔ ايعُ ّٛاألظَاْ ٞايـُذُٛع ٞإْكطع ايعُٚ ّٛنإ
ايـُٛضز َـذط ً٣إلغـتـضشاب سـهـِ ايـدـاظ ز ٕٚسـهِ ايـعاّ  ،ألٕ
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ايـُٛضٛع يف ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞايـُذُٛع ٞفسدٷ ٚاسدٷ يًعاّ ايـُطتُس
سهُٴ٘ بـشطب ا٭ٚقات ٚقد خسز فسدٷ أ ٚأفسادٷ عٓ٘ بايتدصٝص
ٜٚػو يف بكا ٤سهِ ايـداص فٝطتصشبٖ .را غا ١ٜتٛضٝض تفصٌٝ
غٝدٓا ا٫ععِ ٚمجاع( ١قدِٖ) (. )1
ٜٓٚبػ ٞتـُٗٝد بعض ا٭َٛز يتٛضٝض ايـُبشح :
ايتُٗٝد ا٭ :ٍٚإٕ َٛضٛع ا٭ص ٍٛايعًَُٗٓٚ-١ٝا ا٫ضتصشاب-
ٖ ٛايػو يف ايـشهِ ايٛاقعٚ ٞعدّ ايدي ٌٝعًٖٚ ، ٘ٝرا ايـُٛضٛع
ٜٓتفَ ٞع ٚدٛد ايدي ٌٝا٫دتٗاد -ٟضٛا ٤نإ عَُٛاّ أّ نإ إط٬قاّ-
فاْ٘ ٜص ٌٜايػو ٜٚـشه ٞايـشهِ ايٛاقع ٞايـُذٗ ٍٛيًعباد ٖٓ َٔٚ ،ا
إغتٗست قاعد ٠غسعٚ ١ٝإيتصَٗا ايفكٗا ٤إزتهاشاّ ذٖٓٝاّ ٚتصسٜـشاّ يف
بـشٛخ أص ٍٛايفك٘  ٖٞٚ ،قاعد( ٠تكد ِٜايعُ ّٛأ ٚا٫ط٬م ايًفعٞ
عً ٢ا٭صٌ ايعًُ - ٞاٱسساشٚ ٟغري اٱسساش. ) ٟ
ٚايبشح يف ٖرا ايتٓب ٘ٝيٝظ َٔ صػسٜات تعازض ا٫ضتصشاب
ٚايعُ ّٛستٜ ٢كاٍ َ ٫ :ـذاٍ يًسدٛع اىل ا٫ضتصشاب َع ٚدٛد
ايدي ٌٝا٫دتٗاد - ٟايعُ ّٛأ ٚا٫ط٬م  ، -يهٔ ايبشح ٖٓا يٝظ َٔ
ايتعازض بني ايدي ٌٝا٫دتٗادٚ ٟايدي ٌٝايفكاٖ ،ٞبٌ اْ٘ بعد ظٗٛز
ايدي ٌٝيف ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞايػاٌَ يهٌ فسدٺ َٔ آْات شَإ ايـُٛضٛع
ايـُشه ّٛعً ٘ٝغسعاّ  -نإ ايـُسدع ٖٖ ٛرا ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞيٝظ
غري ،ٙأ ٫ ٟتأتٖٓ ٞا ٖر ٙايكاعد ٠يـدسٚز ايبشح َٛضٛعاّ عٔ ٖرٙ
ايكاعد ٠ايـُتفل عًٗٝا نربٜٚاّ َٔ د ٕٚخ٬ف ٺ.
( )1فسا٥د ا٫ص - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطف. 395 : ٟٛ
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ٚاْـُا ْبشح ٖٓا عٔ تػدٝص ايـُٛزد ٚتـُٝٝصَٔ ٖٛ ٌٖ : ٙ
َٛازد ايسدٛع اىل ايعُ ّٛأ ٚاٱط٬م ايًفع ٞا٭شَاْ ، ٞأّ َٖٔ ٛ
َٛازد ايسدٛع اىل إضتصشاب سهِ ايـُدصٸص؟ فٗ ٛبـشح صػسٟٚ
تطبٝكَ ٫ ٞطاع ي٘ بايهرب ٣ايـُتفل عًٗٝا  ٫ٚعًك. ١
ايتُٗٝد ايجاْ : ٞإٕ ظسف ١ٝايصَإ ايـُأخٛذ يف خطاب ايػسع ٖٛ
ايـُدي ٍٛايعاٖس بدٚاّ َٔ ايًفغ ،يٛضٛح إٔ غإٔ ايصَإ بطبع٘ إٔ
ٜه ٕٛظسفاّ يًفعٌ ايصَاْ ٞايـُشه ّٛعً ٘ٝغسعاّ  ،ضٛا ٤إزتبط ايصَإ
بايـشهِ أّ بايـُٛضٛع أّ بايـُتعًل  ،إذ ايصَإ ظسفٷ يًصَاَْ ٞجٌ
ايـُهإ اير ٖٛ ٟظسف َٚكسٸ يًُهني ،فُٗا ظسف بـشطب ايطبع
ا٭ٚيٚ ،ٞاذا أخرا أ ٚأخر أسدُٖا يف دي ٌٝايػسع نإ ايفِٗ ا٭ٍٚ
يًديَ ٌٝكتطٝاّ يـشطاب٘ ظسفاّ  ٫أنجسٚ ،يرا ته ٕٛإزاد ٠ن ٕٛايصَإ
قٝداّ َهجٸساّ َـشتاداّ يعٓا ١ٜفا٥كٚ ١قس ١ٜٓخاصٚ ١اضش ١تدٍ عً ٢إزادت٘.
ٚعًَ : ٘ٝايـِ تكِ قسٚ ْ١ٜٓاضش ١ايد٫ي ١عً ٢ن ٕٛايصَإ قٝداّ
َـشدٸداّ يًُٛضٛع أ ٚيًُتعًل أ ٚيًشهِ ٜٚ -هَ ٕٛهجٸساّ يـُكٝٸد ٙبهجس٠
اٯْات ٜ -ـشٌُ ايصَإ عً ٢ن ْ٘ٛظسفاّ  ٫ -قٝداّ . -
ٚعً : ٘ٝفإ دسٜإ إضتصشاب سهِ ايـداص ٜتٛقف عً ٢أخر
ايصَإ يف ايدي ٌٝايعاّ ا ٚايـُطًل بٓش ٛايعسف ،١ٝاذ ي ٛأخر قٝداّ َهجٸساّ
يًشهِ أ ٚيًُٛضٛع أ ٚيًُتعًل مل ٜـُهٔ إدسا ٤ا٫ضتصشاب يعدّ
إْـشفاظ ايٛسد ٠ايـُعترب ٠يف ايكط ١ٝايـُتٝكٓٚ ١ايكط ١ٝايـُػهٛن،١
يٛضٛح إٔ ايٛدٛد ايـُكٝٸد بصَإٕ خاصٕ ٜباٜٚ ٜٔػاٜس ايٛدٛد ايـُكٝد
بصَإ ثإٕ .
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ايتُٗٝد ايجايح  :اذا قاَت قسٚ ١ٜٓاضش ١عً ٢أخر ايصَإ قٝداّ
يًشهِ أ ٚيًُٛضٛع أ ٚيًـُتعًل ضٛا ٤ناْت ايكس ١ٜٓداخٌ ديٌٝ
ايـشهِ أّ ناْت خازد٘ ٚنإ ف ٘ٝعُ ّٛأ ٚإط٬م أشَاْ ٞفايـُتصٛز
َٓ٘ ْـشٛإ  :فاْ٘ قد ٪ٜخر ايصَإ بٓش(ٛايعُ ّٛايـُذُٛعٚ ،)ٞقد
٪ٜخر ايصَإ بٓش( ٛايعُ ّٛا٫ضتػساقٚ ،)ٞدعٌ ايـشهِ يف نًُٗٝا
دعٌٷ ٚاسد ٚ ،ا٫خت٬ف يف نٝف ١ٝأخر ايصَإ فٚ ، ٘ٝس٦ٓٝر :
أ -اذا أخر ايصَإ يف ايـدطاب بٓش( ٛايعُ ّٛايـُذُٛع )ٞنإ
ايصَإ بـُذُٛع٘ َٔ ايـُبدأ اىل ايـُٓتٗ ٢ظسفاّ يـشهِ ٚاسد َطتُس
ٚنإ ايٛقت بتُاَ٘ َـشهَٛاّ بـشهِ ٚسداَْ ٞطتٛعب يتـُاّ ايٛقت
َٓٚبطط عً ٢مجٝع آْات٘ ٜٚهْ ٕٛعري ٚدٛب ص ّٛايٓٗاز سٝح تهٕٛ
تـُاّ آْات ايٓٗاز َـشه ّ١َٛبٛدٛب ٚاسد أ ٚباضتشباب فازد َٓبطط
عًٗٝا َٔ د ٕٚإْـش ٍ٬ايـشهِ ٚتعدد ٙأ ٚتٛشٸع٘ عً ٢أدصا ٤ايصَإ .
ٜٚرتتب عً :٘ٝصريٚز ٠إَتجاٍ ايـشهِ يف َـذُٛع ايصَإ بتُاّ
آْات٘ إَتجاٚ ّ٫اسداّ ،أٜ ٟه ٕٛيًدطاب إطاعٚ ْ١اسدٚ ٠عصٝإٷ فازد
َرتتٸبٷ عً ٢اٱَتجاٍ يف َـذُٛع ايصَإ أ ٚعدّ اَ٫تجاٍٚ -ي ٛيف بعض
ايصَإ  -فاذا خ ٬إٓٷ َٔ ايصَإ عٔ اٱَتجاٍ تـشكل ايعصٝإ ٚعدّ
اَ٫تجاٍ نُا يف َجاٍ (ص ّٛايٓٗاز)سٝح اْ٘ ي ٛتسى اَ٫طاىٚ -ي ٛيف
يـشع َٔ ١ايٓٗاز -نإ عاصٝاّ ٚمل ٜـُهٓ٘ إَتجاٍ ايٛادب ذاى ايّٛٝ
ٚمل ٜٓفع٘ اٱَطاى يف بـكـ ١ٝآْـات ايٓٗازٚ ،اْـُا ٜـذب عً ٘ٝإَطاى باقٞ
ْٗاز غٗس زَطإ ٚدٛباّ تأدبٝاّ .
بٚ -اذا أخر ايصَإ يف ايـدطاب بٓش( ٛايعُ ّٛا٫ضتػساق ٞنإ
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ايصَإ َهجٸساّ يًشهِ ايٛاسد  -بـشطب ايـذعٌ ايػسع -ٞسٝح ٜٓشٌ
ايـدطاب اىل أسهاّ َتعدد ٠بتعدد ا٫فساد ايطـٛيـٚ ١ٝبـشطب آْات
ايصَإ ايـُأخٛذ يف ايـدطاب بـشٝح ٜه ٕٛيهٌ إٕٓ ٚيـشع ١سهُاّ
َطتك ّ٬قباٍ ايـشهِ ايجابت يٰٕ اٯخس .
ٜٚرتتب عً : ٘ٝإْـش ٍ٬ايـدطاب ٚايـشهِ ايجابت ف ٘ٝاىل خطابات
ٚأسهاّ َتعدد ٠بعدد اٯْات ٚ ،يهٌ سهِ إطاعٚ ْ١عصٝإٷ َطتكٌ
غري َستبط بإطاع ١أ ٚعصٝإ ايـشهِ اٯخس -ايطابل أ ٚاي٬سل-
ٜٚهْ ٕٛعري ٚدٛب ص ّٛغٗس زَطإ ،فإ خطاب٘ ٚاسد ٚدعً٘
فازد يهٔ سٝح ٜتعدد ايـدطاب ايٛدٛبٜٓٚ ٞشٌ اىل أسهاّ َتعدد٠
بعدد اٜاّ ايػٗس فٝه ٕٛيهٌ شَإ سهِٷ ٚإطاعَ ْ١طتكً ١أ ٚعصٝإٷ
َطتكٌ ،بـشٝح ي ٛعص ٢خطاب ايص ّٛيف اٯٕ ٚاي ّٛٝا٭ َٔ ٍٚغٗس
زَطإ َج -ّ٬مل ٜطكط سهِ اٜ٫اّ اي٬سكٚ ١أَهٔ إَتجاٍ نٌ ٚاسد
َٓٗا َطتك ّ٬عُا ضبك٘ أ ٚيـشك٘ .
ايتُٗٝد ايسابع  :إٕ ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞيف خطاب ايتػسٜع نُا
٬ٜسغ يف َسسً ١دعٌ ايـشهِ ٚتكٓ ،٘ٓٝبـُعٓ ٢إضتُساز ايـشهِ ٚدٚاّ
ايتػسٜع يٮبد أ ٚاىل أَدٺ َعني ٚشَٔ َـشدٸد  ،نرا ٬ٜسغ يف َسسً١
ايـُذعٚ ٍٛفعً ١ٝايـشهِ  ،فٗ ٛعًْ ٢ـش: ٜٔٛ
قد ٜه ٕٛايعُ ّٛايصَاْ ٞيف َسسً ١ايـذعٌ ٚ ،قد ٜه ٕٛيف َسسً١
ايـُذعٚ ٍٛايفعًٚ ، ١ٝتٛضٝش٘ :
أ  -إٕ ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞيف َسسً ١ايـذعٌ ٚايتػسٜع ٚايتكٓني ٜعين
إضتُساز ١ٜايـذعٌ ٚايتػسٜع ايكاْٚ ْٞٛعدّ إْتطاخ٘ ٚإزتفاع٘ ٖٚ ،را
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ثابت يف تـُاّ أسهاّ ايػسع ٚقٛاْ ٘ٓٝايتهًٝفٚ ١ٝايٛضعٚ ،١ٝذيو بًشاظ
َا ٜكطع ب٘ ٚقد أمجع عً ٘ٝايفكٗاٚ ٤تطايـُٛا عً َٔ ٘ٝإٔ سَ ٍ٬ـشُد
(ٚ )سساَ٘ َطتُس أبداّ اىل  ّٜٛايكٝاَٚ ،١قد ٚزد ب٘ ايٓصٸ

()2

ايصشٝض  ،فُا مل ٜتشكل ْطذ ايـشهِ ٚإزتفاع٘ يف عايـِ ايـذعٌ
ٚايتػسٜع فٗ ٛثابت ايـذعٌ اىل ا٭بد ٖٚ ،را ٜعين إٔ ايـُتهفٌ يبٝإ
إضتُساز ايـشهِ يٝظ دي ٌٝدعً٘ ،بٌ ايـُتهفٌ ي٘ دي ٌٝآخس َٖ ٛا
ٜكطع ب٘ َٔ إضتُساز ١ٜسهِ ايػسع أَ ٚا ٜدٍ عً ٢بٝإ ٚقت٘ ٚشَٓ٘
ايـُشدٸد ،فدي ٌٝايـذعٌ َجبتٷ ٭صٌ ايـشهِٚ ،ايدي ٌٝاٯخس َجبتٷ
يدٚاَ٘ ٚاضتُساز ٙأ ٚيتٛقٝت٘ ٚإْكطاع٘ بعد شَٔ َعني ٚٚقت َـشدٸد .
بٚ -إٕ ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞيف َسسً ١ايـُذعٚ ٍٛايفعً ١ٝايـُتكٛٸَ١
بتشكل َٛضٛع ايـشهِ يف ايـدازز سٝح ٜٛدب تـشكك٘ فعً ١ٝايـشهِ
ايـُذع ٍٛغسعاّٚ ،ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞيف ايـشهِ ايـُذعٜ - ٍٛعين
إضتُسازٜت٘ ي٬بد أ ٚاىل شَإ َعني ٚسطب ظاٖس دي ٌٝايـدطاب
ايـُتطُٔ يد٫ي ١ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞيف ايـشهِ ايـُذع: ٍٛ
فكد ٜعترب ايػازع ايـشهِ ايـُذعَ ٍٛطتُساّ ي٬بد ي ٛمل ٜعسض
غ ٤ٞزافع ي٘ أثٓا ٤ايٛقت نايـشهِ بايطٗاز ٠أ ٚبايٓذاض ١أ ٚبايـًُه١ٝ
أ ٚبايصٚد ١ٝايدا ١ُ٥فإ ايـشهِ بٗا َطتُس َا يـِ ٜعسض َا ٜٛدب
إزتفاع ايطٗاز ٠أ ٚايٓذاض ١أ ٚايـًُه ١ٝأ ٚايصٚدٚ ، ١ٝإ ٫اذا مل ٜعسض
َا ٜسفعٗا فايـشهِ بٗا َطتُسٷ أبد ايدٖس ي ٛفسض بكاَ ٤تعًكٗا خازداّ .
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ٚقد ٜعترب ايػازع ايـشهِ ايـُذعَ ٍٛطتُساّ اىل شَٔ َعني
نايصٚد ١ٝايـُ٪قت ١ي ٛمل ٜعسض غ٤ٞٷ زافع أثٓا ٤ايصَٔ ايـداص
ايـُعني يف دي ٌٝايـشهِ .
ٚايرٜ ٟبٝٸٔ يٓا إضتُساز ايـشهِ ايـُذع ٍٛيٮبد أ ٚإْكطاع٘ يف
شَٔ َعني ٖ ٛدي ٌٝايـذعٌ ٚتكٓني ايـشهِ غسعاّ ٖٚ ،را ٚاضض يف
اَ٫جً ١ايـُتكدَ. ١
ٚنٝف نإ قد ٚقع ايهٚ ّ٬ارتصاّ يف تعٝني ايـُسدع يف اضتٓباط
(سهِ ايفسد ايـداص)ايـدازز عٔ(ايعُ ّٛا٭شَاْ )ٞفُٝا بعد إْكطا٤
ايصَإ ايـُعني  ٌٖ :ايـُسدع عُ ّٛايديٌٝ؟ أّ ٖ ٛإضتصشاب سهِ
ايـداص؟ ٖٚهرا ٜأت ٞايٓصاع يف (اٱط٬م ا٭شَاْ )ٞاذا قٝٸد بصَإ
َعني ٚأخسز ايـداص ايـُكٝد عٔ اٱط٬م ا٭شَاْ ،ٞفاْ٘ بعد إْكطا٤
ذاى ايصَإ ايـُعني ايـدازز عٔ اٱط٬م ا٭شَاْ ٞي ٛداز أَس ٙبني
اٱختصاص بايصَإ ايـُعني ٚبني ايطعٚ ١ايتعد ٟيـُا بعد َٔ ٙقطعات
صص ديٌٝطأَ ْوفُوا بِالِ ُعقُودِصخبصٛص دي ٌٝخٝاز
ايصَإ ،نُا اذا خٴ ٸ
ايػنب أ ٚخٝاز ايعٝب ٚعًِ بايـدسٚز ايتدصٝص ٞشَٔ ظٗٛز ايػنب أٚ
ايعٝب ٚغههٓا يف إْكطاع دي ٌٝايـداص ،فٝه ٕٛايـدٝاز يف ايـُجايني
فٛزٜاّ َـدتصاّ باٯٕ ا٭ َٔ ٍٚظٗٛز ايعٝب أ ٚايػنب ؟ أٜ ٚـذسٟ
إضتصشاب سهِ ايـداص ٜٚه ٕٛايـدٝاز َرتاخٝاّ َـُتداّ يْٰات
اي٬سك ١؟ .
ٚعًٚ ٘ٝقع ايـد٬ف ٚايٓصاع يف أْ٘ ٌٖ ٜـُهٔ ايتُطو باٱط٬م
ا٭شَاْٚ ٞإدخاٍ ايصَإ اي٬سل َ -ا بعد اٯٕ ا٭ َٔ ٍٚايعًِ بايػنب
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أ ٚبايعٝبٚ -إدزاد٘ تـشت سهِ ايـُطًل ؟ أّ ٜطتصشب سهِ
ايـداص أ ٚايكٝد يـُا بعد َٔ ٙاٯْات اي٬سك ١؟ .
قد ٜفصٸٌ بني أخر ايصَإ يف ايدي ٌٝايعاّ عَُٛاّ إضتػساقٝاّ فٝهٕٛ
ايعاّ ايصَاْ ٞاٱضتػساقَ ٞفسٸداّ يٮفساد ٚايـشصص بـشٝح ٜه ٕٛنٌ
فسدٺ َٔ ايصَإ ٚنٌ إٕٓ َـشهَٛاّ بايـشهِ َطتك ّ٬عٔ سهِ اٯٕ اٯخس
ٚعٓدٜ ٙه ٕٛايـُٛزد َٔ َٛازد ايتُطو بعُ ّٛايعاّ َ ٫ٚـذاٍ
ٱضتصشاب سهِ ايـداصٚ ،بني أخر ايصَإ عاَاّ يف ايدي ٌٝايعاّ أٚ
ايـُطًل ٚنإ عُ َ٘ٛايصَاَْ ٞـذُٛعٝاّ قد يٛسغ ايصَإ ف ٘ٝظسفاّ
َطتُساّ فهإ قطعٚ ّ١اسدَ ّ٠طتُسٚ ّ٠عٓدٜ ٙهَٛ َٔ ٕٛازد ايتُطو
باضتصشاب سهِ ايـداص ٚ .قد ٜٛدٸ٘ ٖرا ايتفص ٌٝبأْ٘ :
أ -اْ٘ َع ن ٕٛايعُ ّٛا٭شَاْ ٞإضتػساقٝاّ َفسٸداّ ٯْات٘ َٛٚدباّ
يتعدد أسهاَٜ٘ -جبت يهٌ إٕٓ سهِٷ َطتكٌ بـدصٛص٘ ٜٚـُتٓع عٓد٥ر
دسٜإ ا٫ضتصشاب يعدّ إتـشاد ايـُٛضٛع َع تػاٜس اٯْني ٚ ،عٓد
إْتفا ٤سهِ إٕٓ بايـدصٛص ٜبك ٢ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞغاَ ّ٬يٰٕ اي٬سل
بـُكتط ٢د٫ي ١ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞايػاٌَٚ ،خسٚز إٕٓ عٔ ايعاّ ايصَاْٞ
بايـدصٛص ٜٛ ٫دب إزتفاع سهِ اٯٕ اي٬سل ،بٌ ٜـُهٔ ايتُطو
بايعُ ّٛا٫شَاْ ٞٱثبات ايـشهِ يباق ٞا٭شَإ ض ٣ٛايصَإ ايـداص
اير ٟخسز سهُ٘ عٔ ايعُ ّٛبدي ٌٝايـداص ،فٝه ٕٛايعُ ّٛا٭شَاْٞ
ٖ ٛايـُسدع د ٕٚا٫ضتصشاب  ،بٌ ي ٛتعرز ايتُطو بايعُ ّٛيـُاْع
ٜ ٫ٴسدع اىل ا٫ضتصشاب يعدّ تـُاّ غسٚط٘ َٗٓٚا إتـشاد ايـُٛضٛع
يف ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن ١يفسض إٔ إٓ ظٗٛز ايػنب أ ٚايعٝب

( ................................................. )470بػس ٣ا٫ص / ٍٛز11

َػاٜس يٰٕ اي٬سل بًشاظ ن ٕٛايعُ ّٛا٭شَاْ ٞإضتػساقٝاّ غاَ ّ٬يهٌ
إٕٓ خسز َٓ٘ إٓٴ ظٗٛز ايػنب ٜٚبك ٢اٯٕ اي٬سل حتت ايعُ ّٛا٫شَاْ.ٞ
ٚعًٜ :٘ٝسدع يف اٯٕ اي٬سل بعد تعرٸز ايسدٛع يًعُ ّٛا٭شَاْٞ
اىل َا تكتط ٘ٝايكٛاعد ايػسع ١ٝأ ٚا٭ص ٍٛايعًُ ١ٝا٭خس. ٣
بَٚ -ع ن ٕٛايعُ ّٛا٭شَاَْ ٞـذُٛعٝاّ ٚيـشاظ ايصَإ ظسفاّ
َطتُساّ ٜه ٕٛايـشهِ ايـُذعٚ ٍٛسداْٝاّ َٓبططاّ عًَ ٢ـذُٛع ا٭شَٓ١
َٔ ايبد ٚاىل ايـُٓتٗ ،٢فاذا ٚزد ايـداص إْكطع سهِ ايعاّ
ايـُذُٛعٚ ٞإزتفع عُ َ٘ٛبايـُدصٸص ايجابت يف قطعَ ١عَٔ ١ٓٝ
ايصَإ ٚ ،مل ٜـُهٔ ايتُطو بايعُ ّٛٱْـدساَ٘ بايتدصٝص ،إذ
ايعُ ّٛفسدٷ ٚاسد ٚٚدٛدٷ فازد ٚقد خسز ايـداص َٓ٘ ٚإْكطع ايعُّٛ
بايتدصٝصٚ ٫ٚ ،د٘ يًتُطو بايعاّ س٦ٓٝر ،فٝتعني ايتُطو
باضتصشاب سهِ ارتاص يتُاَ ١ٝأزناْ٘ ٚتٛفس غسا٥ط دسٜاْ٘ ،فٝجبت
ب٘ بكا ٤سهِ ايـداصٚ .ي ٛمل ٜـُهٔ ايسدٛع اىل ايـداص إضتصشاباّ
يـُاْع ٺ -مل ٜصض ايتُطو بايعُ ّٛبعد إْكطاع٘ ٚخسٚز ايـداص،
٫ٚبد َٔ ايسدٛع اىل ايكٛاعد ٚا٭ص ٍٛايعًُ ١ٝا٭خسٚ ،٣إ ٫اذا مل
ٜـهٔ َاْعٷ عٔ ايسدٛع اىل ايـداص إضتصشاباّ فٗ ٛايـُسدع .
ٖٚرا ْعري ايعُٚ ّٛاٱط٬م ا٭شَاْ ٞايعاٖس َٔ آ١ٜطأَ ْوفُوا بِالِ ُعقُودِص
صص بدي ٌٝخٝاز ايػنب أ ٚايعٝبَٚ ،ع٘ ٫
فاْ٘ عَُ ّٛـذُٛع ٞقد خٴ ٸ
ٜـُهٔ ايتُطو بايعُ ّٛا٭شَاْ ٞبعد َطٞٸ ايصَٔ ا َٔ ٍٚ٫ظٗٛز
ايػنب أ ٚايعٝب ٱْكطاع ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞبايتدصٝص ٫ٚ ،بد َٔ
ايسدٛع اىل إضتصشاب سهِ ايـداص ًٜٚصّ تساخ ٞايـدٝاز
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ٚإضتُساز ٙيـُا بعد ايصَٔ اٖ . ٍٚ٫را تٛضٝض َا أفاد ٙغٝدٓا
اْ٫صازٚ )3( ٟمجاع َٔ ١ايفكٗا( ٤قدِٖ) َٔ ايتفص. ٌٝ
ٚقد أٚزد ايـُشكل ايـدساضاْ()4(ٞقد )ٙعًٖ ٢را ايتفص ٌٝبـُا
 ٍٚ٪ٜاىل اٱص٬ح ٚتٛضع ١غكٛم ايـُطأي ١أنجسٚ ،قد تٴعسٳض غسٚح
ٚتفطريات ٱٜساد ٙايـُبتين عً ٢ايتفص ٌٝبني أخر ايصَإ َفسٸداّ ٚقٝداّ
يًشهِ ايعاّ ٚبني أخر ايصَإ ظسفاّ ٱضتُساز ايـشهِ ايعاّ ا٭شَاْ. ٞ
يهٔ ٜبد ٚي ٞإٔ َا أٚضش٘ أضتاذْا ايـُشكل ( )5ايـد(ٞ٥ٛقد )ٙيف
بـشج٘ ٚقسٸز ٙإٜساداّ يًهفا ٖٛ ١ٜخريٴٖا ٚأقٛاٖا ،فٝكاٍ  :إٕ ايصَإ نُا
ٜـُهٔ إٔ ٬ٜسغ يف ايعاّ عًْ ٢ـش( ٛايعُ ّٛايـُذُٛعٚ )ٞعًْ ٢ـشٛ
(ايعُ ّٛا٫ضتػساق ،)ٞنريو ايـداص :فإ ايصَإ ٜـُهٔ إٔ ٬ٜسغ
فَ ٘ٝأخٛذاّ بٓش ٛايعسفٚ ،قد ٪ٜخر بٓش ٛايكٝد ايـُهجٸس ٚ .عً٫ ٘ٝبد
َٔ َ٬سع ١ايصَإ يف ايـشهُني يف دي ٌٝايعاّ ٚيف دي ٌٝايـداص :
َ -1ع ن ٕٛايعُ ّٛا٭شَاْ َٔ ٞقب( ٌٝايعُ ّٛايـُذُٛع )ٞف٬
ٜهفٖ ٞرا داعٝاّ َٓٚػأ يًسدٛع اىل ا٫ضتصشاب ٫ٚبد َٔ إٔ ٬ٜسغ
ساٍ ايدي ٌٝايـداص :
أ -فإ أخر ايصَإ ف ٘ٝبٓش ٛايعسف - ١ٝايصَإ ظسفٷ ٱضتُساز
سهِ ايـداص نُا ٖ ٛظسفٷ ٫ضتُساز ايـشهِ ايعاّ  -نإ َٛزداّ
ٱضـتـصشاب سهِ ايـداص يـتُاَـ ١ٝغسا٥ـط دـسٜـاْـ٘ ٚ ،يٝظ َـٛزداّ
( )3فسا٥د ا٫ص - ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطف. 395 : ٟٛ
( )4نفا ١ٜا٫صَ ٍٛع ساغ ١ٝايـُػهٝين :ز. 343 - 341 : 2
(َ )5صباح ا٫ص: ٍٛزَ + 218 +217 : 3باْ ٞا٫ضتٓباط :ز. 242 +240 : 4
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يعُ ّٛايعاّ يًعًِ بازتفاع ايعُ ّٛايـُذُٛع ٞبٛزٚد ايـداص .
بٚ -إٕ أخر ايصَإ يف ايدي ٌٝايـُدصٸص بٓش ٛايكٝد ايـُهجٸس مل
ٜـُهٔ ايسدٛع يًعُ ّٛا٫شَاْ ٞنُا ضٝأت ،ٞنُا ٜ ٫ـُهٔ ايسدٛع اىل
ا٫ضتصشاب ٫ٚبد َٔ إيتُاع سذ١ٺ أخس ٣نايربا ٠٤أ ٚا٫غتػاٍ .
ٚاْـُا ٜ ٫ٴسدع اىل ا٫ضتصشاب ٱخت ٍ٬بعض غسٚط دسٜاْ٘،
بفعٌ عدّ إسساش إتـشاد ايـُٛضٛع يف ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن١
بٌ ٜـُهٔ دع ٣ٛتبدٍ ايـُٛضٛع ٚتعدد ٙبفعٌ تعدد ايصَإ ايـُأخٛذ
يف دي ٌٝايـداص قٝداّ ،فٝه ٕٛإثبات سهِ ايـداص با٫ضتصشاب
يٰٕ اي٬سل

َٔ قب ٌٝإضسا ٤سهِ

ثابت يـُٛضٛع خاص اىل

َٛضٛع آخس َػاٜس ي٘  ٖٛٚ ،قٝاع َـُٓٛع دداّ .
نُا ٜ ٫ـُهٔ ايسدٛع يف ٖر ٙايـشاي ١اىل عُ ّٛايعاّ ا٭شَاْٞ
ايـُذُٛع ٞايـُأخٛذ ف ٘ٝايصَإ بٓش ٛايعسفٚ ،١ٝذيو ْ٫كطاع ايعُّٛ
ا٭شَاْٚ ٞايدٚاّ ٚا٫ضتُساز بفعٌ ايتدصٝص اذا نإ يف ايٛضط-نُا
يف ايـُعاًَ ١ايػبٓٚ -١ٝبفعٌ ايـدسٚز عٔ ايعُ ّٛايرٚ ٖٛ ٟدٛد
ٚسدآَْ ٞبطط عًَ ٢ـذُٛع ايصَإ سطب ايفسض ٚقد إزتفع ٖرا
ايٛدٛد ايٛاسد بايتدصٝص .
ْعِ اذا نإ ايتدصٝص يف ا٫بتدا َٔٚ ٤أ ٍٚاَ٫س -نُا يف عكد
ايبٝع قبٌ تفسٸم ايـُتباٜعني َتص ّ٬بايعكد  -فٝه ٕٛخسٚز ايـداص َٔ
ايعاّ َٔ أ ٍٚشَإ إْعكاد ايعكد ٚ ،اذا غو يف بكا ٤سهِ ايـداص أٚ
عٛد سهِ ايعاّ  :طأَوْفُوا بِالِ ُعقُودِص صضٸ ايسدٛع اىل ايعُ ّٛا٭شَاْٞ
ايـُذُٛع ٞيعدّ إزتفاع ايـشهِ ايعاّ بايـُس ٠س٦ٓٝر ٚيعدّ ص٬س١ٝ
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ٖرا ايـُدصٸص ايـُتكٝٸد بٛقت َـشدد ٚأَد َعني ٖ ٛاٱفرتام ٚعدّ
نفاٜت٘ يكاطع ١ٝايعُ ّٛا٫شَاْٚ ٞإضتُساز ايـشهِ ايعاّ ايـُذُٛع،ٞ
ٚيرا ٜتعني ايسدٛع اىل ايعُ ّٛا٫شَاْ ٞبعد إْتٗا ٤شَإ ايـُدصص
 ناْكطا ٤شَإ خٝاز ايـُذًظ با٫فرتام . -َٚ -2ع ن ٕٛايعُ ّٛا٫شَاْ َٔ ٞقب( ٌٝايعُ ّٛا٫ضتػساق)ٞ
ايـُهجٸس ٭فساد ايعاّ٫ -بد َٔ َ٬سع ١دي ٌٝايـداص أٜطاّ :
أ -فإ أخر ايصَإ يف ايدي ٌٝايـُدصٸص بٓش ٛايكٝد  -تعٝٸٔ
ايسدٛع اىل ايعُ ّٛا٫شَاْ ٞبعد إْكطا ٤شَإ ايـداصٚ ،ذيو ٭ٕ
ازتفاع سهِ إٕٓ َـدصٛص بدي ٌٝايـداص اير ٟأخر ايصَإ ف ٘ٝقٝداّ
 ٖرا ٜٛ ٫دب زفع ايٝد عٔ عُ ّٛايعاّ يف سهِ اٯٕ اي٬سل يهْ٘ٛسهُاّ َطتك ّ٬عٔ سهِ ايـداص ايـُستفع ٚيهَ ْ٘ٛػُ ّ٫ٛيـشهِ
ايعاّ ا٫ضتػساقَ ٫ٚ ،ٞـذاٍ َع٘ يًسدٛع اىل إضتصشاب سهِ
ايـداص ،بٌ ايـُسدع عُ ّٛسهِ ايعاّ َا يـِ ٜهٔ ثـَُ ١اْعٷ أٚ
َعازض ٚ ،إ ٫فريدع اىل أصٌ آخس غري ا٫ضتصشاب يتعرز ايسدٛع
اي ٘ٝٱخت ٍ٬بعض َكٛٸَات دسٜاْ٘  :أعين تبدٸٍ ايـُٛضٛع بتبدٍ
ايصَإ ايـُأخٛذ قٝداّ ٚإْكطا ٤شَإ ايـداص ،فًِ ٜٴشسش إتـشاد
ايـُٛضٛع يف ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن ١ستٜ ٢صض دسٜإ
ا٫ضتصشاب .

ٚبتعبري ثإٕ ٜ ٫ :ـذس ٟإضتصشاب سهِ ايـداص يف ٖر ٙايصٛز٠
٭ٕ نٌ إٕٓ َٖٛ ٛضٛع َطتكٌ َكابٌ اٯٕ اٯخس ٚ ،إدسا ٤سهِ اٯٕ
ايطابل ايـدازز بايـتدـصٝص يـُا بـعد َٔ ٙاٯْات ٖ ٛإضـسا ٤سهِ َٔ
َٛضٛع اىل َٛضٛع آخس َ ٖٛٚـُٓٛع ٜ ٫ـُهٔ ايـُصري اي. ٘ٝ
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بٚ -ي ٛأخر ايصَإ يف ايدي ٌٝايـُدصٸص ظسفاّ ٱضتُسازٙ
ٚدٚاَ٘ نإ عُ ّٛايعاّ ا٫شَاْ ٞا٫ضتػساق ٞايـُهجٸس ٭فسادٖٛ ٙ
ايـُسدع  ٖٛٚايـشذ ١بًشاظ إٔ يهٌ إٕٓ سهُاّ َطتك َٔ ّ٬ايعُّٛ
ايـُٓشٌ ٚقد إزتفع ايـشهِ ايعاّ يف شَإ خاص َعني ٚ ،إزتفاع
ايـشهِ ايعاّ بدي ٌٝايـداص يف إٓ َعني ٜٛ ٫دب زفع ايٝد عٔ عُّٛ
ايعاّ يف سهِ اٯٕ اي٬سل ٚ ،عً : ٘ٝاذا إْكط ٢إٓ ايـداص فايعُّٛ
ا٫شَاْ ٞايـُفسٸد ٯْات٘ ايـُهجٸس هلا غاَ ّ٬ي٘ نفسدٺ َٔ أفساد ٙبـُعٓ٢
مش ٍٛايعُ ّٛيٮشَٓ ١اي٬سك ١يصَإ ايـداصٜ ٫ٚ ،ٴسدع اىل سهِ
ايـداص أص ّ٬يفسض إٔ عُ ّٛايعاّ إضتػساقَ ٞهجٸس ٭فساد ، ٙفـٝٴسدع
اىل عُ ّٛايعاّ يف اٯْات اي٬سك َٔ ١دَ ٕٚاْع ْ ،عِ يٚ ٛدد
َعازضٷ أَ ٚاْعٷ َٔ ايسدٛع اىل ايعاّ ا٫شَاْ - ٞتعٝٸٔ ايسدٛع اىل
اضتصشاب سهِ ايـداص ايـُأخٛذ ف ٘ٝايصَإ ظسفاّ يدٚاَ٘ٚ ،ذيو
يتُاَ ١ٝغسا٥ط دسٜاْ٘ س٦ٓٝر َٔ د ٕٚدي ٌٝسانِ عً. ٘ٝ
ٖٚرا اٱٜساد ٜـُهٔ تًدٝص ْتا٥ذ٘ ببٝإ صٛز :
ا٭ٚىل :إٔ ٜه ٕٛايعاّ أ ٚايـُطًل ا٭شَاْ َٔ ٞقب( ٌٝايعُّٛ
ا٫ضتػساقَ)ٞع ن ٕٛايصَإ َأخٛذاّ يف دي ٌٝايـداص بٓش( ٛايعسف).
ٚايٛظٝف ٖٞ ١ايسدٛع اىل ايعُ ّٛأ ٚا٫ط٬م ا٭شَاْ ٞبًشاظ
ايصَإ اي٬سل اذا مل ٜهٔ ثـَُ ١عازضٷ أَ ٚاْعٷ عٔ ايسدٛع ايٚ ، ٘ٝإ٫
اذا ٚدد ايـُعازض أ ٚايـُاْع  -تعٝٸٔ ايسدٛع اىل اضتصشاب سهِ
ايـداص ايـُأخٛذ ف ٘ٝايصَإ ظسفاّ .
ايجاْ:١ٝإٔ ٜه ٕٛايعاّ ا٭شَاْ َٔ ٞقـب(ٌٝايعُ ّٛاٱضتـػساقَ )ٞع
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ن ٕٛايصَإ ايـُأخٛذ يف دي ٌٝايـداص بٓش( ٛايكٝد) .
ٚايٛظٝف ٖٞ ١ايسدٛع اىل ايعُ ّٛأ ٚاٱط٬م ا٭شَاْ ٞبًشاظ
ايصَإ اي٬سل يصَإ ايـداصَ ،ا يـِ ٜهٔ ثـَُ ١اْعٷ أَ ٚعازضٷٚ ،إ٫
زدعٓا اىل َا تكتط ٘ٝايكاعدٚ ٠ا٭صٌ ايعًُ ٞغري ا٫ضتصشاب .
ايجايج :١إٔ ٜه ٕٛايعاّ ا٭شَاْ َٔ ٞقب( ٌٝايعُ ّٛايـُذُٛع)ٞ
َع ن ٕٛايصَإ ايـُأخٛذ يف دي ٌٝايـداص بٓش( ٛايعسف) .
ٚايٛظٝف ٖٞ ١ايسدٛع اىل اضتصشاب سهِ ايـداصَ ٫ٚ ،ـذاٍ
يًسدٛع اىل ايعُ ّٛا٫شَاْ ،ٞإ ٫فُٝا اذا نإ شَإ ايـداص َٔ أٍٚ
اَ٫س ندٝاز ايـُذًظ يف عكد ايبٝع .
ايسابع :١إٔ ٜه ٕٛايعاّ ا٫شَاْ َٔ ٞقب( ٌٝايعُ ّٛايـُذُٛع)ٞ
َع أخر ايصَإ يف دي ٌٝايـداص بٓش( ٛايكٝد) .
ٚايٛظٝف ٖٞ ١ايسدٛع اىل أصٌ عًُ ٞغري ا٫ضتصشاب ،نايربا٠٤
أ ٚا٫غتػاٍ أْ ٚـشُٖٛا َـُا ٜٓطبل عً ٢ايـُٛزد ايـُػهٛى ٫ٚ ،
َـذاٍ يًسدٛع اىل ايعُ ّٛا٭شَاْ ٫ٚ ٞٱضتصشاب سهِ ايـداص .
ٖرا تٛضٝض إغهاٍ ايـُشكل ايـدساضاْ(ٞقد )ٙبـشطب تٛضٝض
ٚتكسٜس أضتاذْا ايـُشكل يف َـذًظ بـشج٘ ٚأٚزدْا ٙببٝإ ٚاضض .
ٖٚرا ايتفص ٌٝاير ٟأفاد ٙايعًُإ ايـذً ٕ٬ٝغٝدٓا ا٭ْصازٟ
()6

ٚايـُشكل ايـدساضاْ( ٞقدُٖا) -قد أغهٌ عً ٘ٝأضتاذْا ايـُشكل

(قد )ٙبأْ٘ اذا نإ ايعُ ّٛا٭شَاْ َٔ ٞقب( ٌٝايعُ ّٛايـُذُٛع٫ )ٞ
(َ )6صباح ا٫ص: ٍٛزَ + 219 : 3باْ ٞا٫ضتٓباط :ز. 243 + 242 : 4
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ٜصض ايك ٍٛبعدّ دٛاش ايسدٛع اي ٘ٝأ ٚايك ٍٛبتعٝٸٔ ايسدٛع اىل
ا٫ضتصشاب ٚ ،ذيو يعدّ ايفسم بني ايعُ ّٛا٫ضتػساقٚ ٞبني ايعُّٛ
ايـُذُٛع ٞبايٓطب ١اىل ا٭فساد ايعسضٚ ١ٝايطٛي ١ٝيف دٛاش ايسدٛع اىل
ايعُ ّٛيف غري َا عًِ خسٚد٘ بـُدصٸص َتصٌ أَٓ ٚفصٌ ،أٟ
٪ٜخر بايعُ ّٛأ ٚا٫ط٬م عٓد ايػو يف ايتدصٝص ايصا٥د عًَ ٢ا
عٴًِ خسٚد٘ خاصاّ َٔ ايعُ ، ّٛفإ تـدصٝص٘ بًشاظ فسدٺ ٚدص٤ٺ َٔ
ايعُٜ ٫ ّٛـُٓع عٔ مش ٍٛايعاّ يٮفساد ا٭خسٚ ، ٣تطت ٟٛا٭فساد
ايطٛيٚ ١ٝايعسض ١ٝيف عدّ ايـُاْعٚ ١ٝدٛاش ايسدٛع اىل ايعاّ َع ايػو
يف ايتدصٝص .
ٜٚـُهٓٓا زدٸ ا٫غهاٍ  :بإٔ ٖر ٙايهربٚ ٣إٕ ناْت َطًُٓ ١يف
َـشًٗا :بـشح ايعُٚ ّٛايـدصٛص ٚا٫ط٬م ٚايتكٝٝد  ،إ ٫أْٓا  -يهٞ
ٜصض يٓا تطبٝكٗاْ -ـشتاز اىل إسساش بكا ٤ايعُ ّٛأ ٚا٫ط٬م ا٭شَاْٞ
بعد إْكطا ٤ايصَإ ايـداص ايـدازز َ ٖٛٚ ،ـشسش َع ن ٕٛايعُّٛ
إضتػساقٝاّ َفسٸداّ يـشهُ٘ َٚهجٸساّ ٯْات ايصَإ بـشٝح ٜكطع أٜ ٚطُٔ٦
بػُٛي٘ يكطعات ايصَإ اي٬سك ١ايـُتأخس ٠عٔ ايصَإ ايـداص
ايـدازز سهُاَّٚ ،ع ايػو يف خسٚز ايصَإ اي٬سل يصَإ ايـداص
ْتُطو بايعُ ّٛأ ٚا٫ط٬م ا٭شَاْ َٔ ٞغري إغهاٍ .
ٚأَا َع ن ٕٛايعُ ّٛا٭شَاَْ ٞـذُٛعٝاّ َأخٛذاّ بٓش ٛايعسف١ٝ
ٚاٱضتُساز -فٜ ٬ـٴشسش بكا ٤ايعُٚ ّٛاٱط٬م ا٭شَاْ ٞيفسض نْ٘ٛ
ٚدٛداّ ٚاسداّ َٓبططاّ عًَ ٢ـذُٛع آْات ايصَإ َٚ ،ع تـدصٝص٘
ٚإخساز ايـداص يف شَإ َعني ٜ ٫ٴعًِ بكا ٤ايعُ ّٛا٫شَاْ ٞبعد ذاى
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ايصَإ ستٜ ٢ٴسدع ايٜٚ ٘ٝٴتُطو ب٘  ،بٌ ٜـٴشتٌُ قٜٛاّ أٜ ٚطُ ٔ٦أسٝاْاّ
باْكطاع٘ ٚعدّ إضتُساز ٙفٝشتاز ايتُطو ب٘ اىل إسساش ايعُ ّٛأٚ
إْعكاد ا٫ط٬م ايػاٌَ يـُا بعد ايصَإ ايـدازز  ٖٛٚأ ٍٚايه ، ّ٬بٌ
ٖ ٛغري َـشسش يفسض ن ٕٛايعَُ ّٛـذُٛعٝاّ أخر ايصَإ ظسفاّ
ٱضتُسازَٚ ، ٙع عدّ إسساش ايعُ ّٛأ ٚاٱط٬م نٝف ٜتُطو ب٘
عٓد ايػو يف ايتدصٝص ايصا٥د عً ٢قطع ١ايصَإ ايـُعً ّٛخسٚدٗا
تـدصٝصاّ ا ٚتكٝٝداّ ؟ .
ٚاذتاصٌ تـُاّ َا أفاد ايعًُإ ايـذً( ٕ٬ٝقدُٖا) ٚعدّ تـُاّ
إغهاٍ ا٫ضتاذ (قد . )ٙنُا أغهٌ ا٫ضتاذ(()7قد )ٙعًٖ ٢را ايتفصٌٝ
ثاْٝاّ بًشاظ َا تطُٓ٘ َٔ إَهإ ايسدٛع اىل ايعُ ّٛايـُذُٛعَ ٞع
ن ٕٛايتدصٝص َٔ أ ٍٚايٛقت ،فصشٸش٘ ا٫ضتاذ فُٝا اذا نإ ايعُّٛ
ٚا٫ضتُساز َطتفاداّ َٔ دي ٌٝخازد ٞبإٔ ٜدٍ ديٌٝٷ عً ٢إثبات اذتهِ
يف ادتًُٚ ١دي ٌٝآخس ٜدٍ عً ٢ا٫ضتُسازٚ ،س٦ٓٝر ٜفرتم ايتدصٝص
يف ا٭ ٍٚفُٝهٔ َع٘ ايسدٛع اىل ايعُٜٚ ّٛـُتاش عٔ ايتدصٝص يف
ايٛضط ايرٜٓ ٟكطع ايعَُ ّٛع٘ ٜ ٫ٚـُهٔ ايسدٛع بعد ٙاىل ايعُّٛ
إ ٫بديٜ ٌٝسغد اي. ٘ٝ
ٜ ٫ٚـأت ٞاَهـإ ايتُطـو بـايعُ ّٛايــُذُٛعَ ٞـع تــدصٝص٘ يف
ا ٍٚ٫اذا نإ ا٫ضتُساز َطتفاداّ َٔ داخـٌ ايـدي ٌٝايـداٍ عًـ ٢أصـٌ
ثبٛت اذتهِ بإٔ نإ دي ٌٝأصٌ اذتهِ ٚعُ َ٘ٛا٫شَاْٚ ٞاسد ّا نكٛي٘
تعاىل :طأَ ْوفُوا بِالِ ُعقُودِص فـإ ايـديٜ ٌٝـدٍ عًـ ٢سهـِ َطـتُس ٚ -دـٛب
(َ )7صباح ا٫ص: ٍٛزَ + 219 + 218 : 3باْ ٞا٫ضتٓباط :ز. 244 : 4

( ................................................ )478بػس ٣ا٫ص / ٍٛز11

ايٛفاَ ٤طتُساّ اىل ايٓٗاٚ -١ٜاذا إْكطع ايـشهِ ايعـاّ ايــُطتُس يف اٍٚ٫
أ ٚيف ايٛضـــط بـــٛزٚد ايـــدي ٌٝايـ ــداص إستـــاز إثبـــات ايـ ــشهِ بعـــد
ايتدصٝص اىل دي ٌٝخاص ٜسغد اي. ٘ٝ
ٜٚـُهٓٓا زدٸ ا٫غهاٍ  :بأْ٘ ٜـُهٔ ايك ٍٛبأْ٘ َع ايتدصٝص َٔ
أ ٍٚايٛقــت قــد ٜطتهػــف خــسٚز ايٛقــت ا٭ ٍٚعــٔ دا٥ــس ٠ايعُــّٛ
ا٭شَاْ َٔ ٞا٫بتداٚ ٤أْ٘ عُ ّٛأشَاْٜ ٞبـدأ بعـد إْكطـا ٤ايـصَٔ ا٭ٍٚ
َــٔ د ٕٚفــسم بــني إضــتفاد ٠ايعُــ ّٛا٭شَــاَْ ٞــٔ ديٝــٌ خــازز أٚ
َــٔ ْفــظ ايــدي ٌٝايـــُجبت ٭صــٌ اذتهــِ ٜٚ ،ــُهٔ تطبٝكــ٘ عًــ ٢آٜــ: ١
طأَ ْوفُوا بِالِ ُعقُودِص سٝح ٜطتفاد َٓٗا ايًص ّٚايٛضع ٞيًعكٛد قاطب ١إَ ٫ا
خسز بدي ، ٌٝفتدٍ اٯ ١ٜعًٚ ٢دٛب ايٛفا ٤بعكـد ايبٝـع بعـد ا٫فـرتام
ٚإبتــدا ٤ايًــص ّٚأ ٟبعــد إْكطــا ٤شَــٔ خٝــاز ايـــُذًظ(خٝاز ا٫يتكــا٤
باصط٬سٓا) نُا ذنسْا ٙيف بـشٛثٓا ايفكٗ. ١ٝ
٪ٜٚندَ ٙا ٜعٗس َٔ بعض ايٓصٛص ايـُشُد ١ٜايػسٜف ١ايٓاطك: ١
()8

طايبٝٸعإ بايـدٝاز َـا يــِ ٜفرتقـا  ،فـاذا إفرتقـا ٚدـب ايبٝـعص

سٝـح

تدٍ بٛضٛح عً ٢إٔ عكد ايبٝع بتُاَ٘ ٜٓػـأ َكتطـٝاّ يًـصٚ ،ّٚبـافرتام
ايـــُتباٜعني ٜطــتشهِ ايًــصٜٚ ّٚـــذب ايبٝــع ٜٚ ،ــُهٔ َسادعــ ١تفصــٌٝ
ايبشح يف َٛضٛعتٓا ايفكٗ ١ٝايـشان ١ٝيبشٛثٓا ايفكٗ ١ٝايعاي. )9( ١ٝ
ثِ َع إسساش ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞايـُذُٛع ٞيف دي ٌٝأصـٌ ايــشهِ
 ٜـُهٔ ايسدٛع ايَ ٘ٝع ن ٕٛايتدصٝص َٔ أ ٍٚايٛقت َٔ د ٕٚفسم( )8ايٛضا : ٌ٥ز : 12ب + 1ب َٔ 2ابٛاب ارتٝاز .
( )9بػس ٣ايفكاٖ: ١ز. 136 – 128 : 5
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بني إضتفاد ٠ايعُـَ ّٛـٔ ْفـظ ديٝـٌ ايــشهِ ٚبـني إضـتفادت٘ َـٔ ديٝـٌ
خازد ، ٞفإ ْفظ ايتدصٝص يف أ ٍٚايٛقت ناغف ْٛعاّ عـٔ ابتـدا٤
ايعُ ّٛا٫شَاْ ٞبعد اْكطا ٤ايصَٔ ايـداص ايـدازز .
ٚنٝف نإ ٖرا ايتفصـ ٌٝايـر ٟأٚضـشٓاٚ ، ٙيعًـ٘ ظـاٖس ايهفاٜـ١
َٚساد صاسبٗا عً ٢استُاٍ ق ٟٛفاْ٘ إختًفت أفٗاّ ا٫ع ّ٬يف غـسح
تعبري (ايهفاٚ )١ٜتفطري ٙنُا ضبكت ا٫غـازٖ - ٠ـرا تفصـ ٌٝدٝـد َـتني
زصني مل ْـذد ف ٘ٝخً ، ّ٬أَٛ ٫ ٚزد يٲغهاٍ عًٝـ٘  -نربٜٚـاّ َٚ -ـع
غض ايبصس عٔ بعض ا٫غـها٫ت ايصـػس ١ٜٚأ ٚايــُدصٛص ١بـبعض
اَ٫جً ١ايصػسْ - ١ٜٚك: ٍٛ
َٔ ْافً ١ايكـ ٍٛإٔ ْتـرنس أْ ٚـرنٓس بـإٔ ا٫عتبـاز ٚايــشذ ١ٝيعـاٖس
ايدي٫ٚ ، ٌٝبد َٔ إضتعٗاز دي ٌٝاٱعتبـاز ايػـسعٚ ٞايــشهِ ا٫يــٗٞ
ٚإضتٓطاق٘ يًتعسٸف عً ٢ق ٠ٛد٫يت٘ عً ٢ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞأ ٚد٫يت٘ عً٢
إْعكاد اٱط٬م ا٭شَاْ ٞايـُشتاز اىل إنتُاٍ َكدَات اذتهُ ١بًشـاظ
ا٭شَإ ايـُتعدد ٠نُا ٖ ٛاذتـاٍ عٓـد إضتهػـاف ايعُـ ّٛا٭فـساد ٟأٚ
اٱط٬م اٱضتػساق ٞيٮفساد أ ٚا٭شَإ .
٫ٚبد َٔ تـُٝٝص ايعُ ّٛا٭شَاْ ٞايـُذُٛع ٞعٔ ايعُ ّٛا٭شَاْٞ
اٱضــتػساق ٞيٝتٝطــس ايطــب ٌٝيتػــدٝص َسدعٝــ ١ايعُــ ّٛا٭شَــاَْ ٞــٔ
ايعُ ّٛايـُذُٛع ، ٞفـإ آٜـ ١طأَ ْوفُووا بِوالِ ُعقُودِص َـج : ّ٬ظاٖسٖـا ايعُـّٛ
ا٫شَــاْ ٞايـــُذُٛعَ ٞطــتفاداّ َــٔ إطــ٬م اَ٫ــس بايٛفــا ٤ايــرٖ ٟــٛ
اٱتـُاّ ٚإْٗاَ ٤ـا إ يتـصّ اْ٫طـإ عًـْ ٢فطـ٘ َـٔ ايعكـد ٚا٫تفـام ْعـري
اَ٫س بايٛفا ٤بايٓرٚز ايرٜ ٟعين إتـُاّ ٚإْٗاَ ٤ا إيتصَـ٘ ايــُهًف عًـ٢
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ْفط٘ َٔ ْرز ٚإيتصاّ هلل ضبشاْ٘  ،فٗ ٛتهًٝف ٚاسد َطـتُس َـٔ سٝـح
ايصَــإ ٜبــدأ َــٔ ايعكــد ٚاىل َٓتٗــ ٢ايٛقــت ٜٚهــَ ٕٛــٔ قبٝــٌ (ايعُــّٛ
ا٭شَاْ ٞايـُذُٛع )ٞايرٜ ٟهـ ٕٛسهُـاّ ٚسـداْٝاّ َطـتُساّ َـٔ سٝـح
ايصَإ  ٖٛٚ ،سهِ ٚضعٜ ٞـُط ٞايعكد ٜٚعكـد ا٫تفـام ٜ ٫ٚـ٪ثس فٝـ٘
ايفطذ إ ٫بدي ٌٝخاص ٜـدٍ عًـ ٢إَهـإ ايفطـذ ٚ ،اٯٜـ ١إزغـاد يــُا
عً ٘ٝايعك َٔ ٤٬يص ّٚايعكد ٚعدّ دٛاش فطد٘ إ ٫بطبب َػسٚع .
نُا ٫بد َٔ َ٬سع ١قٝد ١ٜايصَإ أ ٚظسفٝت٘  ،فإ ايكٝدٜـ - ١نُـا
أغــسْا يف َكــدَات ايـــُبشح – تــشتاز اىل د٫يــٚ ١اضــشٚ ، ١إ ٫فطبــع
ايصَــإ ايـــُرنٛز يف أديــ ١اٱعتبــازات ايكاْْٝٛــ ١ايػــسعٜٓ ١ٝطــذِ َــع
ايعسف ١ٝد ٕٚايكٝد ، ١ٜفاذا إْعكد ايعٗٛز اٱط٬ق ٞا٭شَـاَْ ٞـٔ تــُاّ
َكــدَات اي ــشهُ ١نــإ ا٫طــ٬م أ ٚايعُــَ - ّٛسدع ـاّ َٚك ـدٸَاّ عًــ٢
إضتصـــشاب سهـــِ ايـ ــداص أ ٚايــــُكٝٸد َـ ـا يــــِ ٜتشكـــل ايــــُاْع أٚ
ايـُعازض ي٘ ٖ ،را َٖ ٛعتكدْا ٚقٓاعتٓا ايسنٝص ٠ا٭نٝد ، ٠فسادـع َـجّ٬
َا سككٓا ٙيف بــشٛثٓا ايفكٗٝـ ١يف خٝـاز ايػـنب ٚزادـع تــشكٝكٓا ( )10عـٔ
عُ ّٛآ ١ٜضٛز ٠ايـُا٥د٠طأَ ْوفُوا بِالِ ُعقُودِص ا٭شَآَْٚ ٞاقػتٓا َـع ا٫ضـتاذ
ايػــــسٜف ايـــــُشكل تــــدزى إٔ ايهربٜــــات ا٫صــــٛي ٫ ١ٝتٴــــػين عــــٔ
ايتشكٝكــات ايفسعٝــٚ ١ا٫ضــتعٗازات ايًفعٝــَ ١ــٔ ايٓصــٛص ايػــسع،١ٝ
فاْٗا ايعُد ٠يف َـذاٍ ا٫ضتٓباط ٚ ،اهلل ايعاصِ ايـُٛفل .
ثــِ إْــ٘ قــد ٜفصٸــٌ يف ايـــُكاّ بــني َــا اذا نــإ ايعُــ ّٛا٫شَــاْٞ
ٚا٫ضــتُساز ٚايــدٚاّ  -اىل ا٫بــد أ ٚاىل شَــإ َعــني  -قٝــداّ يـــُتعًل
( )10بػس ٣ايفكاٖ: ١ز. 39 - 35 : 6

إضتصشاب سهِ ايـُدصص )481( ................................................

اي ــشهِ فــَٓ ٬ــاص َــٔ ايتُطــو بــايعُ ّٛا٫شَــاْٚ ٞبــني َــا اذا نــإ
ا٫ضتُساز قٝداّ يٓفظ ايـشهِ فَ ٬ـذاٍ يًتُطو بايعُ ّٛا٫شَاْ.ٞ
ٖٚـرا ايتفصــ ٌٝإضــتكسب٘ ايـــُشكل ايٓاٝ٥ين(قــد )11( )ٙتــأ ّ٬ٜٚيهــّ٬
غـــٝدٓا ا٫ععـــِ يف زضـــا ً٘٥عًٝـــ٘ ٚاضـــتفاد ايتأٜٚـــٌ َـــٔ عبازتـــ٘ يف
ايـُهاضب  -بـشٛخ خٝاز ايػنب ٚ ، -اْـُا صاز اي ٘ٝبعد َ٬سعتـ٘ إٔ
ظاٖس تفص ً٘ٝيف زضا - ً٘٥بني ايعُ ّٛا٫ضتػساق ٞفٝذـٛش ايتُطـو بـ٘
ٚبني ايعُ ّٛايـُذُٛع ٞفٜ ٬ـذٛش ايتُطو ب٘  ،اْـ٘ تفصـٜ ٌٝــدايف
َػــٗٛز ا٫صــٛيٝني َــٔ ت ــُطهِٗ بايعــاّ ايـــُذُٛع ٞعٓــد ايػــو يف
ايتدصــٝص  ،فاعتكــد (قـــد )ٙنــ ٕٛتفصــَٛ ً٘ٝافكــاّ يعــاٖس نَ٬ـــ٘ يف
ايـُهاضب  :خٝاز ايػنب ،فشا ٍٚتأ ٌٜٚن َ٘٬يف (ايسضا )ٌ٥عً ٢طبل
َا ظٗس ي٘ ٚاضشاّ َٔ (ايـُهاضب) فدسز بتفص ٌٝآخسٚ ،تٛضٝش٘ :
إٕ اي ــشهِ ايػــسع ٜ ٞــشتاز اىل َتعًــل نايصــٚ ّٛايػــسب نُــا
ٜـشتاز اىل َٛضٛع ٚ ،ايعُ ّٛا٫شَاْ ٞايـُأخٛذ يف ايـُتعًل قد ٜهٕٛ
بٓشـ ٛاٱضـتُساز ا٭بـد( ٟغـسب ايــدُس يف نـٌ إٓ سـساّ ٚاىل ا٫بـد)
ٚقــد ٜهــ ٕٛبٓشــ ٛا٫ضــتُساز ايـــُ٪قت بــصَٔ َعني(ايصــ ّٛاىل ايًٝــٌ
ٚادب)ٚاذتهِ ايػسعٚ ٞازد عً ٢ا٫ضتُساز بٓشٚ ٜ٘ٛعازض عً.٘ٝ
ٚاذتهِ ايػسع ٖٛ ٞأَسٷ إعتباز ٟقاْ ْٞٛأَس ٙبٝد ايـُػسع اذتهـِٝ
ٜـُهٓ٘ إٔ ٜعتربَ ٙكٝٸداّ بصَإ خاص فًٝصّ نـ ٕٛايٛدـٛب يف غـري ٖـرا
ايصَإ فسداّ آخس َٔ ايٛدـٛب  ،نُـا ٜــُهٔ إٔ ٜعتـرب ايػـازع ايــشهِ
غـري َك ٸٝـد بصَـإ خــاص بــٌ ٜهـ ٕٛسهُـاّ َطًكـاّ ٚيف مجٝــع ا٫شَٓــ، ١
( )11ادٛد ايتكسٜسات :ز + 172 + 170: 4فٛا٥د ا٫ص : ٍٛز. 540 +536: 4
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ٖٚهرا َتعًل سهِ ايػازع ٜـُهٓ٘ إعتبـازَ ٙكٝٸـداّ بصَـإ خـاص ٜهـٕٛ
َتعًكاّ يـشهُ٘ ٜٚ ،ـُهٓ٘ اعتبازَ ٙطًكاّ غـري َكٝـد بصَـإ خـاص ٜهـٕٛ
َتعًكاّ يـشهُ٘ .
ثِ إ َصبٸ ايعُ ّٛايصَاْ ٞقد ٜهَ ٕٛتعًـل ايــشهِ ٚقـد ٜهـٕٛ
َص ـبٸ٘ ذات اذتهــِ  ،ب ــُعٓ ٢اْــ٘ قــد ٜتعًــل ايصَــإ ب ــُتعًل اي ــشهِ
 ايفعــٌ ايــرٜ ٟصــدز َــٔ ايـــُهًف نــا٫نساّ أ ٚايصــَ ّٛعسٚضــاّيًٛدٛب ٚنػسب ايـدُس َتعًكاّ يًشسَٚ ، - ١قد ٜتعًل ايصَإ ٜٚستبط
بٓفظ ايـشهِ ايػسع ٞفٝه ٕٛايــشهِ ايػـسع ٞثابتـاّ يف نـٌ ٚقـت ٚإٓ
َٔ آ ْات ايصَإ .
ٚايصَإ ايـُأخٛذ يف ايـدطاب ايػسع :ٞتاز٪ٜ ٠خـر قٝـداّ يــُتعًل
ايـشهِ نايصٚ ّٛايػـسب بــشٝح ٜهـ ٕٛايــشهِ ايػـسعٚ ٞازداّ عًـ٢
ا٫ضــتُساز ٚعازضــاّ عًٝــ٘ نُــا ٖــ ٛعــازض عًــ ٢ايـــُتعًل نكٛيــ٘ :
(ايص ّٛاىل ايًٚ ٌٝادب)(غسب ايـدُس اىل ا٫بد سساّ) .
ٚتاز٪ٜ ٠خر ايصَإ ايـُطتُس قٝداّ يـٓفظ ايــشهِ ايػـسع ٞنًـصّٚ
ايعكد ٖٛٚ ،سهِ غسعٚ ٞضعٜ ٞعسض عً ٘ٝا٫ضتُساز ٚايـدٚاّ ٚاىل
ا٫بد (عكد ايبٝع ٫شّ اىل ا٫بد) ٖٓٚ .ا ٜرتتب أَسإ عًَ ٢ا ذنسْا :
ا٭ : ٍٚاْ٘ اذا نإ ا٫ضتُساز ٚايعُ ّٛايصَاَْ ٞأخٛذاّ يف َتعًل
ايـشهِ ٜـُهٔ إٔ ٜه ٕٛدي ٌٝايـشهِ ايػسعَ ٞتهف ّ٬يبٝإ ا٫ضتُساز
ٚايعُ ّٛايصَاْٜٚ ٞك ٫( :ٍٛتػسب ارتُس اىل ا٭بـد  -صـِ اىل ايًٝـٌ)
سسٵثٳهُِٵ أَْٻ ٢غٹ٦ٵتٴِٵص اذا نإ بـُعَٓ( : ٢ت ٢غ٦تِ).
ط َفأِتٴٛا ٳ
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ٚاذا نإ ا٫ضتُساز ايصَـاَْ ٞـأخٛذاّ يف ْفـظ ايــشهِ مل ٜــُهٔ
إٔ ٜه ٕٛدي ٌٝايـشهِ َتهف ّ٬يبٝإ اضتُساز ايـشهِ ٫ٚ ،بـد َـٔ بٝاْـ٘
بديَٓ ٌٝفصٌ عٔ دي ٌٝايـشهِ ايػسعٚ ، ٞذيـو ٭ٕ ْطـب ١ا٫ضـتُساز
اىل ايـشهِ ْطـب ١ايعـسض اىل َعسٚضـ٘ أْ ٚطـب ١ايــشهِ اىل َٛضـٛع٘
فٝتٛقــف ثبــٛت اضــتُساز اي ــشهِ عًــ ٢ثبــٛت أص ـٌ اي ــشهِ بــدٚاّ ٚيف
َسسًــ ١ضــابك ١عًــ ٢ثبــٛت إضــتُساز اي ــشهِ فاْــ٘ فــسع ثبــٛت اي ــشهِ
ٚٚدــٛدٚ ، ٙيــرا ٜ ٫ـــُهٔ إٔ ٜتهفــٌ ديٝــٌ ايـــشهِ ثبــٛت إضــتُساز
ايـشهِ ٚعُ َ٘ٛايصَاْ٫ٚ ٞبد َٔ دي ٌٝثـإٕ ٜتهفـٌ بٝـإ ا٫ضـتُساز :
طسَ ٍ٬ـشُد  س ٍ٬أبداّ ٚ ...سساَ٘ سساّ أبداّ ..ص (. )12
ايجاْ : ٞاذا نإ ا٫ضتُساز ايصَاَْ ٞـأخٛذاّ يف َتعًـل اذتهـِ ٚقـد
غو يف ختصٝص ايعُـ ّٛا٫شَـاْ ٞأ ٚيف َكـداز ايتدصـٝص َـٔ سٝـح
ايهجسٚ ٠ايكً - ١أَهٔ ايتُطو بدي ٌٝايعُـ ّٛا٫شَـاْ ٞبعـد إْتٗـا ٤أَـد
ايتدصــٝص ا٫شَــاْ ٞايـــُتٝكٔ ٚعٓــد ايػــو يف خــسٚز بعــض اٯْــات
ص ـص ب ــشاٍ
اي٬سكــ ١نُــا يــ ٛقــاٍ  ٫( :تػــسب اي ــدُس أبــداّ) ثــِ خ ٸ
ايطسٚز ٠ايكص ٣ٛنايـُسض ايػدٜد َع اْـشصاز ايدٚا ٤يف ايــدُس، ٠
ثِ غو يف بكا ٤ارتاص يف اٯٕ اي٬سل سـاٍ خفـ ١ايــُسض أ ٚضـعف
ا٫ضــطساز  ،أ ٟغــو يف بكــا ٤دــٛاش غــسب٘ س٦ٓٝــر  -أَهــٔ ايتُطــو
بعُ ّٛايعاّ ا٭شَـاْ ٫( ٞتػـسب ارتُـس أبـداّ ٚيف نـٌ إٓ) ٭ٕ أصـاي١
ايعُــ ّٛأ ٚأصــاي ١عــدّ ايتدصــٝص سذــَ ١عتــربَ ٠ــٔ د ٕٚفــسم بــني
ايعُ ّٛا٫ضتػساقٚ ٞبني ايعُ ّٛا٫شَاْ ٞايـُذُٛع ، ٞفـإ ايػـو يف
( )12أص ٍٛايهايف  :ز: 58 : 1ح + 19ز: 17: 2باب ايػساٜع :ح. 2
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ايتدصٝص ا٭شَاْ ٞنايػـو يف ايتدصـٝص ا٫فـسادٜ ٟهـ ٕٛايــُسدع
فٝــــ٘ أصــــاي ١ايعُــــٚ ّٛعــــدّ ايتدصــــٝصَ ٫ٚ ،ــــذاٍ يًسدــــٛع اىل
اضتصــشاب سهــِ ايـــداص  ،إذ َــع إَهــإ ايسدــٛع اىل ايعُــ ّٛأٚ
اٱط٬م  ٫ -تصـٌ ايٓٛبـ ١اىل ايتُطـو باضتصـشاب سهـِ ايــداص،
ٚذيو يفسض د٫ي ١ايدي ٌٝا٫دتٗاد ٟيـشهِ نٌ شَإ ٚمجٝع اٯْات
ٜ ٖٛٚعِٸ اٯْات اي٬سك ١ٯٕ ايطسٚز ٠ايكص ، ٣ٛفاذا خـسز ايــداص
ساٍ ايطسٚز ٠ايكص ٣ٛثبت ايعاّ يف اٯْات اي٬سك ١بـُكتط ٢ايعُـّٛ
ا٭شَاْ ٞاير ٖٛ ٟسذَ ١عترب ٠يف غري ايصَٔ ايـداص ايــُتٝكٔ خـسٚز
سهُ٘ َٔ ايعاّ بايدي ٌٝارتاص .
ٚأَـــا اذا نـــإ اٱضـــتُساز ا٭شَـــاَْ ٞـــأخٛذاّ يف ْفـــظ ايـ ــشهِ
ايػــسع( ٞعكــد ايبٝــع ٫شّ اىل ا٫بــد) ثــِ ٚزد ايتدصــٝص ايصَــاْ،ٞ
ٚعٓد٥ــر  ٜ ٫ــُهٔ ايسد ـٛع اىل عُــ ّٛايعــاّ ا٭شَــاْ ٞبعــد إْتٗــا ٤أَــد
ايتدصـــٝص اذا غـــو يف ايتدصـ ـٝص أ ٚعًـــِ ايتدصـــٝص ٚغـــو يف
َكداز :ٙقً ١أ ٚنجس ، ّ٠بٌ ٜتعني ايسدٛع اىل إضتصشاب سهِ ايـداص
اذا تــ ٸُت أزناْــ٘ ٚإدتُعــت غــسٚط٘ ٚ ،ذيــو ٭ٕ ديٝــٌ ايــشهِ ٜبـٝٸٔ
أصٌ ايـشهِ ٜ ٫ٚتهفٌ بٝإ ايعُ ّٛا٭شَاْٚ ٞإضـتُساز اذتهـِ  ،٭ٕ
ايــشهِ َعــسٚض ا٫ضــتُساز ٚايــدٚاّ يف عُــ ّٛاٯْــات ٜ ٫ٚــُهٔ إٔ
ٜتهفــٌ ديٝــٌ اذتهــِ إثبــات اضــتُساز اذتهــِ ايــرٖ ٟــ ٛعــازض عًــ٢
اذتهِ َٚتأخس عٓ٘ َٚتفسٸع عً٫ٚ ، ٘ٝبد ٱثبات٘ َٔ دي ٌٝآخس غري ديٌٝ
ْفظ ايـشهِ بإٔ ٜه ٕٛديٌٝٷ ثإٕ َتهف ّ٬يبٝإ إضتُساز ايـشهِ ٚعُّٛ
أشَاْ٘ نشدٜح طسَ ٍ٬ـشُد س ٍ٬أبداّ ٚسساَ٘ سساّ ابداّص .

إضتصشاب سهِ ايـُدصص )485( .................................................

ٚبتعـــبري َـــدتصس  :أصـــٌ ايـــشهِ ايجابـــت بديًٝـــ٘ اذا ٚزد عًٝـــ٘
ايتدصٝص صاز َػهٛى ايٛدٛد بعـد ايتدصـٝص ٚخـسٚز ايــداص،
فاذا غو يف أصٌ ايتدصٝص ايصَاْ ٞأ ٚيف َكدازْ - ٙكصاّ أ ٚشٜـاد- ٠
فاْ٘ بعد إْكطا ٤ايصَإ ايـداص ايـُتٝكٔ خسٚد٘ َـٔ ايعُـٜ ّٛػـو يف
ٚدٛد أصٌ ايـشهِ ،فإ ايػو يف ايتدصٝص ايصَاْ ٞايصا٥د عًـَ ٢ـا
ٖــَ ٛتــٝكٔ اي ــدسٚز ت ــدصٝصاّ ٜطــتتبع ايػــو يف ٚدــٛد اي ــشهِ ٫ٚ
ٜـُهٔ إثبات إضتُساز ٙبدي ٌٝايعُ ّٛا٭شَاْ ، ٞ٭ٕ إضتُساز ايــشهِ
فسع ثبٛت ايـشهِ ٖٚ ،ـ - ٛثبـٛت ايــشهِ َ -ػـهٛى ايٛدـٛد يف اٯٕ
ايـُتأخس عٔ اٯٕ ايــُتٝكٔ خسٚدـ٘ ٚتــدصٝص٘  ،فٝـتعني ايسدـٛع اىل
اضتصشاب سهِ ايـداص .
ٚخ٬ص ١ايك : ٍٛاذا نإ ايصَإ قٝـداّ َـأخٛذاّ يف َتعًـل ايــشهِ
أَهٔ ايتُطو بايعُ ّٛا٭شَاْ ٞايعاٖس َـٔ ديٝـٌ ايــشهِ ٚ ،اذا نـإ
ايصَإ قٝداّ َأخٛذاّ يف ْفـظ ايــشهِ مل ٜــُهٔ ايتُطـو بعُـ ّٛايعـاّ
يعدّ إسساشٜٚ ٙتعني ايسدٛع اىل إضتصشاب سهِ ايـداص عٓد ايػو
يف َكداز ايتدصٝص .
ٚقد ذنس ايـُشكل ايٓاٝ٥ين(قد )ٙنَ٬اّ يف بٝإ ضابط ١تـُٝٝص َٛازد
ن ٕٛا٫ضتُساز قٝداّ يًشهِ عٔ َٛازد ن ْ٘ٛقٝـداّ يــُتعًل ايــشهِ نـٞ
ٜسدــع ايٗٝــا عٓــد ايػــو يف نــ ٕٛا٫ضــتُساز ٚايعُــ ّٛا٭شَــاْ ٞقٝــداّ
يًشهِ أ ٚقٝداّ يـُتعًل ايـشهِ .
ٚبػــض ايطــسف عــٔ صــ٬س ١ٝايتفصــ ٌٝتــأ ّ٬ٜٚأ ٚتٛد ٗٝـاّ يهــّ٬
غٝدٓا ا٫ععِ ٚتفهٓسْ - ٙك : ٍٛإٕ يف صش ١ايتفص ٌٝإغها ّ٫بٌ َٓعاّ :
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أ : ّ٫ٚإ َا ذنس( ٙقد )ٙإبتدا٤ٶ َٔ عدّ تهفـٌ ديٝـٌ بٝـإ ايــشهِ
يبٝإ إضتُساز ٙيتفسع إضتُساز ايـشهِ عً ٢ثبٛت ايـشهِ ٖ -ـرا خًـط
بني َكاَ ٞايـذعٌ ٚايـُذع: ٍٛ
فإ َا أفادٜ ٙــُهٔ قبٛيـ٘ ٚتكسٜـس ٙيف َكـاّ ادتعـٌ إذ إٔ إضـتُساز
دعــٌ ايـــشهِ َتفــسع عًــ ٢ثبٛتــ٘ ٜ ٫ٚـــُهٔ إٔ ٜتهفــٌ ديٝــٌ ثبــٛت
ايـذعٌ بٝإ إضتُساز ايـذعٌ ،فإ َسدـع إضـتُساز ايــذعٌ اىل إداَتـ٘
ٚعدّ ْطدٖ٘ٚ ،را ٜ ٫تشكـل إَ ٫تـأخساّ عـٔ تــشكل ادتعـٌ ٚايتػـسٜع
٫ٚبد ٱثبات٘ َٔ دي ٌٝآخس نكٛي٘( :)طسَ ٍ٬ــشُد سـ ٍ٬اىل ٜـّٛ
ايكٝاَ١ص(ٖٚ)13را َا أٚضشٓا ٙيف ايتُٗٝد ايسابع قبٌ ايٛيٛز يف ايبشح.
ٚأَا ايـشهِ ايـُذع ٍٛايرَ ٖٛ ٟـشٌ بـشجٓا فٜ ٬تِ فَ ٘ٝا أفـاد،ٙ
إذ ايـُذعٜ ٍٛتبع نٝف ١ٝدعً٘  :فُٝهٔ دعً٘ يف شَـإ خـاص ٚاىل أَـد
َعــني نذعــٌ ايصٚدٝــ ١ايـــُٓكطع ،١فاْٗــا َـــذع٪َ ٍٛقــت ٚايـــذعٌ
ٚايتػسٜع َطتُس اىل  ّٜٛايكٝاَـٜٚ ، ١ــُهٔ دعـٌ ايــشهِ َطـتُساّ ٚيف
مجٝــع ا٫شَٓــ ١بـــذعٌ ٚاســد ٚإْػــا ٤تػــسٜع فــازد نذعــٌ ايصٚدٝــ١
ايداٚ ١ُٝ٥تػسٜعٗا َطتُساَّ ٖٛٚ ،ـذعَ ٍٛطتُس َا يـِ ٜعسض٘ ْـاقض،
 َٔٚايٛاضض إَهإ تهفٌٓ دي ٌٝايـشهِ ايـُذع ٍٛيبٝإ إضتُساز ٙبـإٔ
ٜبٝٸٔ ايديٌٝٴ ايػسع ٞايـشهِٳ ايــُذعٜٚ ٍٛبـٝٸٔ إضـتُسازٚ ٙدٚاَـ٘  -اىل
ا٭بــد أ ٚاىل أَــد َعــني  َ ٫ٚ -ــشرٚز  ،إذ ا٫ضــتُساز ق ٝـدٷ َــٔ قٝــٛد
ايـشهِ ايـُذعٜ ٍٛـُهٔ أخر ٙقٝداّ يف دي ٌٝاذتهـِ ايــُذع ٍٛنطـا٥س
ايكٝــٛد ،أٜ ٟـــُهٔ إثبــات إضــتُساز ايـــشهِ ايـــُذع ٍٛبــٓفظ ديٝــٌ
( )13أص ٍٛايهايف  :ز : 58 : 1ح + 19ز : 17: 2باب ايػساٜع  :ح. 2
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ايـشهِ ايـُذعٚ ، ٍٛايتدصـٝص ا٭شَـاْٜ ٞسفـع اذتهـِ ايــُذع ٍٛيف
قطع َٔ ١ايصَإ  ٫ٚزبط ي٘ بـُكاّ ايـذعٌ  ،بٌ ايٓطذ ٖ ٛايرٜ ٟستبط
بـــُكاّ ادتعـــٌ فاْـــ٘ ٜسفـــع ايـــذعٌ ٜٚصٜـــٌ إضـــتُسازٚ ، ٙايٓطـــذ غـــري
ايتدصٝص ايرٜ ٟسفع ايـشهِ ايـُذع. ٍٛ
ٚبعبازَ ٠ـدتصس : ٠إٕ ايرٜ ٫ ٟتهفً٘ دي ٌٝايـشهِ ٖـ ٛإضـتُساز
ايـــذعٌ ٚعــدّ ْطــد٘ ٖٚ ،ــرا خــازز عــٔ َـــشٌ ايبشــح ايــرٖ ٟــٛ
َـدتص بـُكاّ ايـُذعٚ ، ٍٛدي ٌٝايــشهِ ايــُذعٜ ٍٛتهفـٌ بعَُٛـ٘
ٚإط٬ق٘ يبٝإ دٚاّ ايـشهِ ٚإضتُساز ايـُذعٚ ٍٛضعت٘ يٮشَإ  ،فـإ
ٖرا  -إضتُساز ايـُذع َٔ -ٍٛقٛٝد ايـشهِ ايـُذعَٚ ٍٛـُا تدٍ عً٘ٝ
أدي ١ايـشهِ ايـُذع ٍٛباط٬قٗا .
ٚثاْٝاّ  :إٕ َا ذنس( ٙقد )ٙثاْٝاّ َٔ ايــُٓع عـٔ ايسدـٛع اىل ايعُـّٛ
ا٭ شَاْ ٞعٓـد ايػـو يف ايتدصـٝص فُٝـا اذا نـإ ا٫ضـتُساز ا٫شَـاْٞ
َستبطاّ بٓفظ اذتهِ ايػسعٜ - ٞـُهٓٓا َٓع٘ اٜطاّ يف ضَ ٤ٛـا تكـدّ َـٔ
إَهإ تهفٌٓ دي ٌٝايـشهِ ايـُذع ٍٛيبٝإ إضتُساز ٙا٭شَـاْ ، ٞإذ َـع
ثبٛت ا٫ضتُساز ٚإضـتفادت٘ َـٔ ديٝـٌ ايــشهِ ايــُػتٌُ عًـ ٢ايعُـّٛ
ا٭شَاْٜ ٞهـ ٕٛعَُٛـ٘ ظـاٖساّ يف مشـ ٍٛتــُاّ آْـات ايصَـإ ٚا٭فـساد
ايطٛيٝــ ١قبــٌ ايتدصــٝص ٚ ،عٓــد ايػــو يف ايتدصــٝص ايصا٥ــد  ٜــُهٔ
ايتُطو بـايعُ ّٛا٭شَـاْ ٞايعـاٖس َـٔ ديٝـٌ ايــشهِ ٱدخـاٍ ايصَـإ
ايـُػهٛى  -غري ايـصَٔ ايــُتٝكٔ خسٚدـ٘ بايتدصـٝص  -تــشت دا٥ـس٠
ايعُ ّٛا٫شَاْ. ٞ
ٖٚهرا ٜـُهٔ فـِٗ اٱضتُساز ٚايعُ ّٛا٭شَاْ َٔ ٞإط٬م ديـٌٝ
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ايـشهِ ايـُذع ٍٛفاْ٘ ٜـُهٔ ايتُطو بـُكدَ ١ايـشهُ ١يف ديٝـٌ أصـٌ
ايـشهِ ٜٚفِٗ َٓٗا إضتُساز ايـشهِ ٚدٚاَ٘ :
فاذا أسسش ايعُ َٔ ّٛأدا ٠ايعُ ّٛأَ ٚـٔ َكدَـ ١سهُـ ١ا٫طـ٬م
ا٫شَــاْ ٞبـــشٝح أســسش ايعُــ ّٛايـــُفسٸد ٯْــات ايصَــإ ٚايـــُهجٸس هلــا
ط ـو بعُــ ّٛاذتهــِ ا٫شَــاْٞ
ٚسصــٌ ايػــو يف ت ــدصٝص شا٥ــد ٜٴتُ ٸ
ايـُفسٸد ايـُهجٸس ٯْات٘  ،فاْـ٘  ٫فـسم بـني ايعُـ ّٛايــُطتفاد َـٔ أدٚات
َٛضــٛع ١يًعُــٚ ّٛبــني ا٫طــ٬م ايـــُطتفاد َــٔ َكــدَات ايـــشهُ،١
ٚايـُِٗ إسساش ايعُ ّٛا٫شَـاْٚ ٞإضـتُساز ايــشهِ َطـتفاداّ َـٔ ديٝـٌ
اذتهِ ايـُذع ٍٛبٓش ٛايعُ ّٛايـُفسٸد ايـُهجٸس ٯْات ايصَإ ثِ ٜــٴدسز
َٓــ٘ قطعــ ١أ ٚقطعــات َعٓٝــَ ١ــٔ ايصَــإ ثــِ ٜٴػــو بعــد إْكطــا ٤ايصَــإ
ايـــُتٝكٔ خسٚدــ٘  ٜٚــشتٌُ إضــتُساز اي ــدسٚز ٚايتدصــٝص يــدٚزإ
ايـداص بني خسٚز ايصَإ ا٭قٌ ٚبني خسٚز ايصَإ ا٭نجس ،فٝتُطـو
بــايعُ ّٛاٱضــتػساق ٞأ ٚاٱطــ٬م ا٭شَــاْ ٞاذا نــإ ايعُــ ّٛا٭شَــاْٞ
َـشسشاّ بٓش ٛايكٝـد ايــُفسٸد ٚايــُهجٸس ٯْاتـ٘ ٚ ،اَـا اذا نـإ ايعُـ ّٛأٚ
اٱط٬م ا٭شَاَْ ٞـذُٛعٝاّ ٚايـر٪ٜ ٟخـر ايصَـإ فٝـ٘ ظسفـاّ  ٫ -قٝـداّ
َفسٸداّ  -فٜ ٬عًِ مش ٍٛايعُـ ّٛأ ٚا٫طـ٬م يْٰـات اي٬سكـ ١يًصَـإ
ايـداص ايـدازز فريدع اىل إضتصشاب سهِ ايـداص .
ٚعًٝــ٘ :اذا دٍ ايــدي ٌٝعًــ ٢سهــِ غــسعَ ٞطــتُس ٚنــإ ايعُــّٛ
ا٭شَـــاْٚ ٞاٱضـــتُساز َـــأخٛذاّ يف ذات ايــــشهِ نـــايًص ّٚايٛضـــعٞ
ايـُرتتب عً ٢ايـًُه ١ٝا٫عتباز ١ٜايـُٓػأ ٠بايبٝع  ،ثِ خسز َٔ ايعُـّٛ
ا٭شَاْ ٞايــُطتُس فـسدٷ خـاص  -نصَـإ ظٗـٛز ايػـنب أ ٚايعٝـب  -ثـِ
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غو بعد ايصَـإ ا ٍٚ٫يعٗـٛز ايػـنب يف بكـا ٤ايــدٝاز ٚعـدّ ايًـص ّٚأٚ
مش ٍٛايعُ ّٛا٭شَاْ ٞيـدي ٌٝايًـصٚ ّٚمشٛيـ٘ يًفـسد اي٬سـل يًصَـإ
ا َٔ ٍٚ٫ظٗٛز ايعٝـب أ ٚايػـنب ٜ -ــُهٔ ايتُطـو بـايعُ ّٛا٭شَـاْٞ
يــدي ٌٝيــص ّٚايعكــد ٚإٕ نــإ ا٫ضــتُساز َستبطــاّ بايـــشهِ ايػــسع: ٞ
ايًصَٚ -ّٚطتفاداّ َٔ دي ٌٝايـشهِ ايػسع ، ٞبػسط إضـتفاد ٠ايعُـّٛ
ا٭شَاْ َٔ ٞدي ٌٝايـشهِ ٚبٓش ٛايـُفسٸد ايـُهجٸس ٯْات٘  ،فاذا خسز َٓ٘
قطع ١خاص َٔ ١ايصَإ ٚغـو يف َـا ًٜشكـ٘ َـٔ قطعـات ايصَـإ أَهـٔ
ايسدٛع اىل ايعُـ ّٛأ ٚا٫طـ٬م ا٫شَـاْ ، ٞفـإ سـاٍ ا٫فـساد ايطٛيٝـ١
ساٍ ا٫فساد ايعسضٚ ١ٝنُا اْ٘ اذا خسز فسد َـٔ ا٫فـساد ايعسضـ ١ٝعـٔ
عُ ّٛايدي ٌٝأ ٚإط٬ق٘ مل ٜـُٓع خسٚد٘ عٔ ايتُطو بايعُ ّٛيف بـاقٞ
ا٫فساد ايعسض ١ٝاذا غـو يف خسٚدٗـا نـريو خـسٚز فـسد َـٔ ايصَـإ
ٚا٫فساد ايطٛي ١ٝمل ٜـُٓع خسٚز فسد َٔ ايصَإ عـٔ ايتُطـو بـايعُّٛ
ا٭شَاْ ٞيف باق ٞا٭شَإ ٚا٭فساد ايطٛي ١ٝاذا أسسش ايعُـ ّٛا٭شَـاْٞ
ايـُفسٸد ايـُهجٸس ٯْات٘ ٚأشَاْ٘ .
ٚايـشاصٌ إَهإ ايسدـٛع اىل ايعُـ ّٛأ ٚا٫طـ٬م ا٫شَـاْ ٞبعـد
إْعكادٚ ٙإسساش إضتُساز ٙيه ٕٛايعُـ ّٛا٭شَـاْٚ ٞاٱضـتُساز َـأخٛذاّ
بٓشــ ٛايـــُفسٸد ايـــُهجٸس ٯْــات ايصَــإ ٚ ،عٓد٥ــر اذا داز أَــس اي ــداص
 ايصَإ ايـُعني  -بني ايصَٔ ا٫قٌ ٚبني ايصَٔ ا٫نجـس ٜٴتُطٸـو بعُـّٛايــدي ٌٝبعــد إخــساز ايكــدز ايـــُتٝكٔ خسٚدــ٘ ت ــدصٝصاّ ،ضــٛا ٤نــإ
ايعُــ ّٛا٫شَــاْٚ ٞا٫ضــتُساز ٚازداّ عًــ ٢ايــشهِ أّ نــإ ٚازداّ عًــ٢
َتعًـل ايــشهِ ْ ،عـِ ٫بـد َــٔ إسـساش ايعُـ ّٛا٫شَـاْ ٞايػـاٌَ يهــٌ
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قطع ١قطع َٔ ١ايصَإ سطبُا تكدّ َٔ ايتفص ٌٝايصشٝض ايـُبتين عً٢
إســساش ايعُــ ّٛا٭شَــاْ ٞأ ٚإْعكــاد اٱطــ٬م ا٭شَــاْ ،ٞفــاذا أســسش
ايعُــ ّٛا٫شَــاْ ٞي ــُا بعــد قطعــ ١ايصَــإ اي ــدازد ١ت ــدصٝصاّ ٜــأتٞ
ايعُٜٚ ّٛٴتُطو ب٘ َٚ ،ع عدّ إسساش - ٙنُا ٖ ٛايػايـب يف َصـادٜل
ايعُــ ّٛا٫شَــاْ ٞايـــُذُٛع ٞايــر٪ٜ ٟخــر ايصَــإ فٝــ٘ ظسف ـاّ  ٫قٝــداّ
َهجٸساّ ٜ -ٴسدع اىل إضتصشاب سهِ ايـداص َع تٛفس غسا٥ط دسٜاْ٘ ،
ٚإ ٫اذا مل تتٛفس أزنإ ا٫ضتصشاب ٚغسٚط دسٜاْ٘ فريدع اىل أصـٌ
آخس نُا تكدّ تفص ٌٝايـُكاٍ  .ثِ ْبشح يف ايتٓب ٘ٝايـداَظ عػس :

إستصحاب الصحة عند الشك يف الومانع أو القاطع :
ذنس مجع َٔ ايفكٗا( ٤زض) اْ٘ اذا غو يف َاْع ١ٝغ ٤ٞيــُسنب
غسع ٞنايتبطِ يف ايصـ ٠٬أ ٚقاطعٝـ ١غـ ٤ٞآخـس يًُسنـب نايبهـاَ ٤ـع
ايــدَع َــٔ د ٕٚصــٛت دــس ٣إضتصــشاب ايصــش ١يسفــع ايػــو يف
ايـُاْع ١ٝأ ٚايكاطع. ١ٝ
ٚايصــش ١ايـــُطتصشب - ١أ ٚايـــُساد اضتصــشابٗا -تعــين تـــُاَ١ٝ
ايـــُسنب ب ــذُٝع أدصا٥ــ٘ ٚغــسا٥ط٘ ٚإْتفــاَٛ ٤اْعــ٘ ٚقٛاطعــ٘ ب ــشٝح
ٜرتتب ا٭ثس ايـُطًٛب ٚايٓفع ايـُرتقب َٔ ايعٌُ ايـُسنب ايتاّ .
ٚايـــُساد َــٔ ايـــُاْع ٖــ ٛايػــ ٤ٞايــر ٟإعتــرب عــدّ ٚدــٛد ٙيف
ايـُسنب بـشٝح ٜه ٕٛعدَ٘ قٝداّ يف ايـُسنب ٚيرا ٜٛدب ٚدـٛد ٙفٝـ٘
بطٚ ْ٘٬فطادٚ ٙعدّ تستب ا٭ثس عً. ٘ٝ
ٚايـُساد َٔ ايكاطع ٖ ٛايػ ٤ٞايرٜ ٟكطع إتصاٍ ا٭دصآٜٚ ٤كض
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ايـٗٝأ ٠ا٫تصاي ١ٝايـُعترب ٠يف ايـُسنب ايػسع ٞنايصْ ،٠٬عري ايــشدخ
ٚايكٗكٗ ١ايـُعً ّٛقطعُٗا ٫تصاٍ ٖٝأ ٠ايص. ٠٬
ٜٚػرتى ايـُاْع عٔ صش ١ايـُسنب ٚايكاطع ٱتصاٍ ايــُسنب يف
إعتباز عدّ ٚدٛدُٖـا يف ايــُسنب ٚإٔ عـدَُٗا َطًـٛب يف ايــُسنب
٫ٚبــد َٓــ٘ يٝصــض ايـــُسنب ٜٚرتتــب أثــس ٙعًٝــ٘ ٖٚ ،ــرا نًــ٘ ٚازد يف
ايـُسنب ايػسع ٞايـُطًٛب يًػـازع ايــُكدع ٚ ،خـري َجـاٍ ٚأٚضـض
َصدام ي٘ ٖ ٛايصـ ٠٬ايــُسنبَ ١ـٔ أدـصاٚ ٤غـسا٥ط َٛٚاْـع ٚقٛاطـع
ٚتهــ ٕٛهلــا ٖٝــأ ٠إتصــايَ ١ٝعتــرب ٠يف صــشتٗا ٚضــكٛط أَسٖــا ٝــح يــٛ
إْكطع ا٫تصاٍ مل ٜصدم إمسٗـا عًٝـ٘ ٚمل ٜٓفـع فعًـٗا َـٔ د ٕٚاهلٝـأ٠
ا٫تصاي ١ٝايـُعترب. ٠
و يف سصـَ ٍٛـاْع عـٔ صـش ١ايــُسنب
ٖٓٚا ْبشح يف اْ٘ اذا غٴ ٓ
ْعـري ايتبطــِ يف ايصــٖٚ ٠٬ــ ٛغــري ايكٗكٗــ ، ١أعــِ َــٔ ايػــو يف َاْعٝــ١
ايـُٛدٛد نايتبطِ ايـشاصٌ يف ايص َٔ ٠٬د ٕٚصـٛت ٜٛدـب صـدم
(ايكٗكٗ)١ايــــُتٝكٔ قاطعٝتٗـــا يًصـــٚ ، ٠٬أعـــِ َـــٔ ايػـــو يف إعتبـــاز
ايـُفكٛد ناٱضتك ٍ٬يف ايص ٠٬اذا إستٌُ إعتباز ايطُأْ ١ٓٝبـُعٜٓ ٢طع
ا٫ضــتكٚ ٍ٬عــدّ ا٫تهــا ٤عًــ ٢غــ ٤ٞاثٓــا ٤ايصــ ، ٠٬فٗــٌ ٜـــذسٟ
إضتصشاب صش ١ايـُسنب ؟ .
و يف سصــ ٍٛقــاطع يًــٗٝأ ٠ا٫تصــاي١ٝ
غـ ٓ
نُــا ْبشــح ٖٓــا فُٝــا اذا ٴ
ايـــُتعازفٚ ١ايـــُطًٛب ١يف ايـــُسنب ٖ -ــٌ  ٜــذس ٟاضتصــشاب صــش١
ايـُسنب فٝشهِ ببكا ٤إتصـاي٘ ٚصـشت٘ ٚعـدّ فطـادٙ؟ٜٚ ،تفـسع عًٝـ٘ :
عــدّ ٚدــٛب إضــتٓ٦اف ا٭دــصا ٤ايطــابكَ ١ــٔ ايـــُسنب ،قــاٍ غــٝدٓا
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ا٫ععِ (قد( : )14( )ٙقد إغتٗس ايتُطو بٗا) باضتصشاب صش ١ايعباد٠
عٓد ايػو يف طسٚٸ َفطدٺ هلا نفكد َا ٜٴػوٓ يف اعتباز ٚدٛد ٙيف ايعباد٠
أٚ ٚدٛد َا ٜٴػوٓ يف إعتباز عدَ٘ .
ٖٚرا ح صػس ٟٚأقشِ يف ا٫صٜ ٍٛسدع اىل تػدٝص إْـدزاز
ايـــُٛزد - ٜٔايػــو يف ايـــُاْعٚ ١ٝايػــو يف ايكاطعٝــ - ١يف صــػسٜات
ا٫ضتصشاب ايـُعً ّٛغسعٝت٘ بأخباز ايــُٓع َـٔ ْكـض ايـٝكني بايػـو
ٚأخباز ا٭َس بايـُط ٞعً ٢ايٝكني ٚعدّ ا٫عتداد بايػو .
ٜٓٚبػــ ٞتكطــ ِٝايـــُبشح اىل قطــُني  :تــازْ ٠بشــح إضتصــشاب
ايصش ١عٓد ايػو يف َاْعٝـ ١ايــُٛدٛد أ ٚيف اعتبـاز ايــُفكٛد ايــُٓتفٞ
يف ايـُسنبْٚ ،بشح ثاْ ١ٝإضتصشاب ايصش ١عٓد ايػو يف طسٚٸ قاطع
يًُسنب ٖٚرا َا ٜعبٸس عٓ٘ باضتصشاب اهلٝأ ٠ا٫تصايْٚ ،١ٝبدأ ببشح :

إستصحاب الصحة عند الشك يف وجود الومانع :
ٚقع ايه ّ٬ب ِٗٓٝيف إَهإ دسٜإ إضتصشاب ايصش ١عٓد ايػـو
يف َاْع ١ٝايـُٛدٛد نايتبطِ يف ايص ٠٬أ ٚإعتبـاز ايــُفكٛد نا٫ضـتكٍ٬
ٚعدّ اٱتها ٤عٓد تسن٘ يف ايص: ٠٬
ايـــُػٗٛز عــدّ دسٜــإ ا٫ضتصــشاب ٚ ،يف قبايــ٘ قــ ٍٛبـــذسٜإ
إضتصـــشاب صـــش ١ايعبـــاد ٠ايــــُسنب ،١بتكسٜـــب  :إٕ ايعُـــٌ ايعبـــادٟ
ايــُسنب َـٔ أدـصاٚ ٤غـسا٥ط نايصـ ٠٬عٓـدَا غـسع ايــُهًف بإتٝاْٗـا
َٚطَٗٓ ٢ا أدصا ٤ثِ سصٌ فٗٝا َػهٛى ايــُاْع ١ٝنايتبطـِ  ،فايعُـٌ
( )14فسا٥د ا٫ص - 389 : ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطف. ٟٛ
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ايـُسنب قبٌ سصَ ٍٛػـهٛى ايــُاْع ١ٝنـإ صـشٝشاّ ٜــُهٔ ا٫نتفـا٤
ب٘ يف َكاّ اَ٫تجاٍٚ ،بعد سصٛي٘ ٜٴػوٓ يف بكا ٤صشت٘ٚ ،ا٫صٌ بكاٙ٩
عًَ ٢ا نإ َٔ ايصش ١بـُعٓ ٢دٛاش ا٫نتفا ٤ب٘ يف َكاّ اَ٫تجاٍ .
يهـــٔ ايــــُػٗٛز بـــني َتـــأخس ٟا٫صـــٛيٝني عـــدّ إَهـــإ دسٜـــإ
إضتصــشاب ايصــشٚ . ١قــد أدــاب عــٔ ايــدي ٌٝايـــُتكدّ  :مجــع َــٔ
ا٫صـــٛيٝني َـــِٓٗ غـــٝدٓا اْ٫صـــازٚ - )15( ٟتٛضـــٝش٘  :إٕ (ايصـــش١
ايـــُطتصشب )١إٕ ناْــت بـــُعٓ( ٢ايصــش ١ايهاًَــٚ )١صــشَ ١ـــذُٛع
ايعٌُ ايـُتٛقف ١عً ٢إتٝإ تـُاّ أدصاٚ ٤قٝـٛد ايٛادـب ايــُسنب فٗـٞ
َػــهٛن ١اي ــشدٚخ ٚايتشكــل سٝــح مل ٜهُــٌ ايعُــٌ ايـــُسنب ستــ٢
تـشدخ صشت٘ ٜٚتشكل تـُاَ٘ ثِ عٓد ايػو ْطتصشب بكا ٤ايصش. ١
ٚإٕ ناْــت بــُعٓ ٢صــش ١ا٭دــصا ٤ايطــابك ١ايـــُتشكك ١قبــٌ ايػــو
( ٖٞٚايصش ١ايتأًٖ )١ٝبـُعٓ ٢قب ٍٛا٭دصا ٤ايـُاض ١ٝيًشٛم ا٭دـصا٤
ايباقٚ ١ٝإْطُاَٗا ايٗٝـا فايصـشَ ١كطـٛع ببكاٖ٤ـا ٚ ،يـٝظ بكـا ٤ايصـش١
َػــهٛناّ فٗٝــا ستــ ٢تطتصــشب  ،ضــٛا ٤أزٜــد بٗــا َٛافكــ ١ا٭دــصا٤
ايـــُاض ١ٝيٮَــس ايطــُين أ ٚايػــري ٟايـــُتعًل بٗــا فٗــَ ٞتٝكٓــ ١٭ْــ٘
 سطب ايفسض  -أتـ ٢بٗـا طبـل أَسٖـا ايــُتعًل بٗـاَٚ ،ـع ايػـو ٫تٓكًب عُا ٚقعت عً ، ٘ٝأ ٚأزٜد بٗا تستٸب ا٭ثس عًٗٝا بــُعٓ ٢سصـٍٛ
ايـُسنب ايتاّ عٓد إْطُاّ ا٭دصا ٤ايـُتبك ١ٝايٗٝـا فٗـرا َتـٝكٔ  ،إذ يـٛ
مل ٜـشصٌ ايهٌ ايــُسنب عٓـد اْ٫طـُاّ ًٜـصّ ايــدًف ايــُشاٍ  ،إذ
نٝف ٜ ٫ـشصٌ ايـُسنب ٜٚتشكل خازداّ عٓد إْـطُاّ ا٭دصا ٤ايباقـ١ٝ
( )15فسا٥د ا٫ص - 389 : ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطف. ٟٛ
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اىل ا٫دصا ٤ايطابك ١؟ .
ٚباختصاز :إضتصشاب ايصشٜ ٫ ١ـذس ٟاَا يعدّ ايٝكني بـشدٚث٘
أ ٚيعدّ ايػو يف ايبكاٚ ، ٤يرا َ ٫عٓ ٢ٱضتصـشاب ايصـش ١إ ٫بٓشـٛ
ايتعًٝل بإٔ ٜكاٍ ( :ا٫دصا ٤ايطابك ١ي ٛإْطِ ايٗٝا ا٭دصا ٤ايـُتبك ١ٝقبٌ
ســـدٚخ َػـــهٛى ايــــُاْع ١ٝيـ ــشصٌ اَ٫تجـــاٍ ٚصـ ـضٸ ايــــُسنب َـــٔ
ايـُهًفٚ ،اٯٕ نُا نإ) ٚقد ضبل إٔ َ ٫ـذاٍ ٫ضتصشاب ايـشهِ
ايـُعًل  :ايصشٚ ١سص ٍٛاَ٫تجاٍ ٚتـُاّ ايـُسنب .
ٚقــد ٜطــتدٍ ثاْ ٝـاّ عًــ ٢دسٜــإ إضتصــشاب صــش ١ايـــُسنب عٓــد
ايػو يف َاْع ١ٝايـُٛدٛد أ ٚإعتبـاز ايــُفكٛد ايــُٓتف ، ٞبتكسٜـب  :اْـ٘
بعد إتٝإ ايـُهًف بعض أدصا ٤ايـُسنب  -نايصـٜ - ٠٬تٓذـص ٚدـٛب
إتٝإ ا٫دصا ٤ايـُتبكٚ ، ١ٝعٓد سصَ ٍٛا ٜٴػوٓ يف َاْعٝت٘ ٜٴػوٓ يف بكـا٤
تٓذــص ٚدــٛب ا٫دــصا ٤اي٬سكــٜٚ ١ـــشتٌُ ازتفــاع ايٛدــٛب ايـــُٓذص
فٝطتصشب بكاٚ ٙ٩عدّ ازتفاع٘ .
ٜٚـُهٔ دفع٘ بإٔ ٜكاٍ  :إٕ ايــُسنب ايػـسع ٞايٛادـب نايصـ٠٬
تدزٜـذ ٞايــشصٜ ٍٛــشتٌُ نـٚ ٕٛدٛبـ٘ فعًٝـاّ َٓذـصاّ عًـ ٢ايــُهًف
قبٌ اٱتٝإ ب٘ ٚايػسٚع يف فعً٘ ٖٚرا ٖ ٛا٫ستُاٍ ا٫قسب ٜٚ ،ــشتٌُ
نــٚ ٕٛدٛبــ٘ تدز ٜــذ ٞايتٓذــص ٚايفعًٝــ ١بتدز ٜــذ ١ٝأدــصا ،ٙ٤أ ٟعٓــد
سص ٍٛنٌ دـص٤ٺ َٓـ٘ ٚإتٝاْـ٘ خازدـاّ ٜتٓذـص اَ٫ـس بايــذص ٤اي٬سـل يـ٘
ٚايـُتصٌ ب٘ ٚ ،عً ٢ايكٛيني ٜ ٫تِ ٜ ٫ٚـذد ٟدس ٟا٫ضتصشاب :
أ -أَا عً ٢ا٫ستُاٍ ا٭ ٍٚا٭قسبٚ -دٛب ايـُسنب ايتدزٜـذٞ
بـدصٛصٝات٘ فعً ٞقبٌ ايػسٚع يف إٜـذاد -ٙف ٬زتاٍ َع٘ ٱضتصـشاب
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ايصش ،١٭ٕ ايٛدٛب ايػسع ٞثابت فع ّ٬يًُسنـب بــدصٛصٝات٘ قبـٌ
إٜـذادٚ ٙبامٕ  ٫ٚغو ف ٘ٝستٜ ٢طتصشب .
بٚ -عًـــ ٢ا٫ستُـــاٍ ايجـــاْ : ٞفعًٝـــ ١ا٭َـــس ٚتٓذٸـ ـص ٙتدزٜـ ــذٞ
بتدزٜـذ ١ٝا٭دصا ٤ايـُأت ٞبٗا فُٝهٔ  -بعد سصَ ٍٛػهٛى ايــُاْع-١ٝ
اضتصــشاب ايصــشٚ ١تٓذــص ٚدــٛب اي ــذص ٤ا ٍٚ٫اي٬ســل ايـــُتصٌ
ذـص بــُذسد إتٝــإ ايــذص٤
بــشصَ ٍٛػــهٛى ايـــُاْع ، ١ٝفــإ ٚدٛبـ٘ تٓ ٸ
ايطابل عً ٘ٝقبٌ سصَ ٍٛػهٛى ايـُاْع ١ٝاثٓاُٖ٤ا  ،يهٓـ٘ اضتصـشاب
ٜ ٫ـذد ٟٱثبـات ايٛدـٛب ايــُٓذص يٮدـصا ٤اي٬سكـ ١ا٭خـس ٣ضـ٣ٛ
ادتــص ٤ايـــُ٬صل يًذــص ٤ا٭خــري ايـــُأت ٞبــ٘ َٚ ،ــٔ ايٛاضــض إٔ فعًٝــ١
ٚدٛب ا٭دصا ٤اي٬سك ١ا٭خسٚ ٣تٓذٸص ٙبـشل ايـُهًف ٚ ٖٛ -دٛب
َػهٛى ف ٘ٝبفعٌ سصَ ٍٛػهٛى ايـُاْع ١ٝأ ٟيطسٚٸ ايـُاْع ايــُشتٌُ
ٜ ٫ـشسش تٓذٸص ٚدٛب ا٭دصا ٤ايـُتأخس. ٠
ٚاذتاصٌ اْ٘  ٫دد ٣ٚيف اضتصشاب ايصش ١بعـد طـسٚٸ َــشتٌُ
ايـُاْعٚ ١ٝصدٚز ايـُػهٛى َاْعٝت٘  .ثِ ْٓتكٌ اىل بـشح :

إستصحاب الوهيأة اإلتصالية :
يــبعض ايـــُسنبات ٖٝــأ ٠اتصــايٚ ١ٝصــٛز َ ٠ــدصٛصْ ١اغــَ ١٦ــٔ
تــسابط أدــصاٚ ٙ٤إدتُاعٗــا بصــٛز ٠خاصــٚ ،١ايكــاطع ٖــ ٛايـــُاْع َــٔ
تـشكل اهلٝـأ ٠ايــُتصًٚ ١تـسابط ا٭دـصا ٤ايـت تػـهٌٓ صـٛز ٠ايــُسنب
ايػــسع ٞناذتــدخ يف ايصــ ٠٬فاْــ٘ ٜكطــع ا٫تصــاٍ ٜٚـــُش ٞايصــٛز٠
ايـُرتابط ١يًُسنب ايػسعٚ ٞايـُتشصً َٔ ١إتصاٍ ا٭دـصاٚ ٤تسابطٗـا
َٔ أٚهلا اىل آخسٖا ٚ ،اذا نإ عٓدْا َسنب َتـأيف َـٔ أدـصاَ ٤تبآٜـ١
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ٜـذُعٗا ٚسد ٠ا٭ثس ايـُرتتب عً ٢ايـُسنب ٚ ،استُـٌ سصـ ٍٛغـ٤ٞ
قاطعاّ يًُسنب بـُعٓ ٢قطع٘ يٲتصاٍ بني أدصا ٤ايـُسنب ْٚكط٘ يًٗٝأ٠
ا٫تصــاي ١ٝايـــُعترب ٠يف ايـــُسنب نايصــ ، ٠٬فــإ ايـــُسنب ا٫عتبــازٟ
ايػسع ٞنايص ٠٬ي٘ ٖٝأَ ٠تصً ١باعتباز ايـُػسع ْ ٖٛٚ ،عـري ايــُسنب
ايـدازد ٞنايطسٜس َـٔ سٝـح نـ ٕٛايــُسنب يـ٘ ٖٝـأَ ٠تصـً ١ا٭دـصا٤
تــ٪د ٟصــٛز ٠ايـــُسنب ايتهــٜٛين ايــدازدٝ ٞــح يــ ٛإْفصــٌ بعــض
أدصا ٤ايطسٜس مل ٜطِٸ ضسٜساّ بٌ ٜكاٍ عٓ٘ ٖ :ر ٙقطعـات خػـب ٚ ،اذا
إدتُعت ٚتستٸبت ٚأخرت صٛزَ ٠ع ١ٓٝمسٸ ٞضسٜساّ ٖٚ ،هرا ايـُسنب
ا٫عتبــاز ٟايػــسع ٞفُٝــا اذا سصــٌ َــا ٜكطــع ا٫تصــاٍ بــني أدــصا٤
ايـُسنب ٜٛٚدب إْفصـاٍ بعـض ا٭دـصا ٤عـٔ بعـض مل ٜصـدم اضـِ
ايـُسنب عً ٢فاقد ا٫تصاٍ ٚصٛزت٘ ايـُتصً. ١
ٚعٓد٥ـــر  :اذا غـــو يف قاطعٝـــ ١غـــ ٤ٞيصـــٛز ٠ايــــُسنب ٖٝٚأتـــ٘
ا٫تصايٜ ٌٖ ١ٝـذس ٟا٫ضتصشاب ٜٚـشهِ ببكاٖٝ ٤أت٘ ا٫تصاي ١ٝ؟
َــج : ّ٬اي ــشدخ قــاطعٷ ٜك ٓٝـاّ يًــٗٝأ ٠ا٫تصــاي ١ٝيًصــ - ٠٬ايـــُسنب
ايعباد ٟايٛادبٚ،-ايتذػ ٪بـُعٓ ٢خسٚز زٜض َٔ ايباطٔ عٔ طسٜـل
ايفِ ٜصشب٘ صٛت ٜـشصٌ يف بعض اذتـا٫ت ٖ ،ـرا اذا نـإ َــشتٌُ
ايكاطعٝــٚ ١سصــٌ أثٓــا ٤ايصــٖ ٠٬ــٌ ٜكطــع ٖٝأتٗــا ا٫تصــاي ١ٝايـــُعترب٠
غسعاّ َ ٖٛٚـشتٌُ ايكاطعٜ ٫ ١ٝكني بٗا؟ ٜ ٌٖٚـُهٔ اضتصشاب اهلٝأ٠
ا٫تصاي ١ٝايـُكطٛع بـشصٛهلا قبٌ ايتذػٚ ٪ايـُػهٛى بكاٖ٩ا بعد ٙ؟.
قد ٜكاٍ ْ :عِ َ ٫اْع َٔ ايسدٛع اىل اضتصشاب اهلٝأ ٠ا٫تصـاي١ٝ
و يف قاطعٝتـ٘ يًُسنـب ايــُأَٛز بـ٘ غـسعاّ  ،فـإ ا٭دـصا٤
يف نٌ َا غٴ ٓ
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ايطابك ١ايـُأت ١ٝعًـ ٢طبـل اَ٫ـس ايػـسع ٞاذا يــشكٗا سصـَ ٍٛػـهٛى
ايكاطعٝــ َٚ ١ــشتًُٗا مل ٜطـسٸ بصــشتٗا ايتأًٖٝــ ١ب ــُعٓ ٢إَهــإ ي ــشٛم
ا٭دــصا ٤ايباقٝــٚ ١إْطــُاَٗا ي٬دــصا ٤ايـــُاض ، ١ٝيعــدّ ثبــٛت قاطعٝتــ٘
غسعاّ ٚعدّ ايدي ٌٝعً ٢إضـساز َــشتٌُ ايكاطعٝـ ، ١أ :ٟإٕ عـسٚض
َا ٜـشتٌُ إْكطاع اهلٝأ ٠اٱتصاي ١ٝيًُسنب ٜ ٫كطعٗا َا داّ مل ٜتشكـل
ديٚ ٌٝاضض عً ٢قاطعٝت٘ ٜ ٫ٚط ٸس بصش ١ا٫دصا ٤ايـُعً ١َٛضابكاّ قبٌ
عــسٚض َـــشتٌُ ايكاطعٝــٜ ٫ٚ ، ١ـــُٓع َــٔ يـــشٛم ا٫دــصا ٤ايباقٝــ١
ٚإتصاهلا بايـُاضٚ ، ١ٝعٓد ايػو ْطتصشب صـش ١ا٫دـصا ٤ايــُاض١ٝ
ٚبكاٖ٤ا عًـ ٢قابًٝـ ١إْطـُاّ ا٭دـصا ٤ايــُتبك ١ٝايٗٝـا  ،نُـا ْطتصـشب
عــدّ إْكطــاع اهلٝــأ ٠اٱتصــاي ١ٝبعــسٚض َـــشتٌُ ايكاطعٝــٚ ، ١بٗــرا
ا٫ضتصشاب ْــشسش تــشكل صـٛز ٠ايــُسنب ايــُطًٛب غـسعاّ ٜٚجبـت
صش ١ايـُسنب ٚتـشكل ٖٝات٘ ا٫تصاي. ١ٝ
ٚباختصاز ْ :طتصشب بكا ٤اهلٝأ ٠ا٫تصاي ١ٝيًُسنـب ٚايــُتشكك١
بٛدــٛد بعــض أدــصا ٤ايـــُسنب ٖٚ ،ــ - ٞاهلٝــأ ٠ا٫تصــايٚ - ١ٝدــٛد
تدزٜـذ ٞايـشص ٍٛخازداّٚ ،قد سصٌ بعطٗا بإتٝإ ا٭دـصا ٤ا٭ٚىل،
ٚعٓد سصـَ ٍٛػـهٛى ايكاطعٝـ ١بعـدٖا ٚايػـو يف بكاٖ٤ـا عًـ ٢قابًٝـ١
إتصــاٍ ا٭دــصا ٤ايـــُتبكٚ ١ٝإزتباطٗــا بــا٭دصا ٤ايـــُاضْ - ١ٝطتصــشب
بكاٖ٤ا عً ٢ايكابً. ١ٝ
ٜٚـــُهٔ ا٫غــهاٍ عًٝــ٘ بــإٔ إضتصــشاب اهلٝــأ ٠ا٫تصــاي ١ٝاْـــُا
ٜـذدٖٓ ٟا ي ٛأسسش ٚدٛد طبٝع ٞايـٗٝأ ٠ا٫تصاي ١ٝيــُذُٛع ايــُسنب
ٚتـُاّ أدصاٚ ٙ٤سدٚث٘ يف إٕٓ ثِ غو يف بكاَ ،ٙ٤ع أْـ٘ مل ٜــشسش ٖـرا،
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َٚعٓـــ ٢عـــدّ إســـساش ٙنْٛـــ٘ َػـــهٛى ايـ ــشدٚخ َ ٫ٚعٓـــ ٢يـ ــذسٜإ
إضتصشاب اهلٝأ ٠ا٫تصاي ١ٝيـُذُٛع ا٫دصاَ ٖٞٚ ٤ػهٛن ١اذتدٚخ.
ْعــِ أســسشت اهلٝــأ ٠ا٫تصــاي ١ٝبــني ا٭دــصا ٤ايطــابكٚ ١مل  ٜــشسش
طبٝع ٞاهلٝأ ٠ا٫تصاي ، ١ٝفاذا أزٜد َـٔ اهلٝـأ ٠ا٫تصـاي ١ٝايــُطتصشب: ١
طبٝع ٞاهلٝأ ٠ا٫تصـاي ١ٝفٗـ ٛاضتصـشاب غـري َــذدٺ يًػـو يف تــشككٗا
ٚسدٚثٗا تاََ ّ١ع تــدًٌ َػـهٛى ايكاطعٝـ ١أثٓـا ٤ا٫دـصا ٤ايــُتصً ١يف
ا٫عتباز ايػسع ٞيًُسنب ٖٚ ،هرا ٜٓ ٫فـع ٖـرا اٱضتصـشاب ٱثبـات
قابًٝــ ١إتصــاٍ ا٭دــصا ٤ايـــُتبكٚ ١ٝإزتباطٗــا بــا٭دصا ٤ايـــُاض ١ٝبعــد
سصَ ٍٛػهٛى ايكاطع ١ٝإ ٫اذا قًٓا بـشذ ١ٝا٫صٌ ايـُجبت .
ٚإٕ أزٜــد َٓٗــا اهلٝــأ ٠ا٫تصــاي ١ٝاي ــشاصً ١يٮدــصا ٤ايطــابك ١فٗــٞ
َكطٛع ١ايـشدٚخ ٚايبكا ٫ٚ ٤اغهاٍ يف بكاٖ٤ا ست ٢تطتصشب .
ٚإٕ أزٜــد َٓٗــا اهلٝــأ ٠اٱتصــاي ١ٝاي ــشاصً ١بــني ا٫دــصا ٤ايطــابك١
ٚاي٬سكَ ١عاّ فَٗ ٞػهٛن ١اذتدٚخ ٜ ٫كني بتشككٗا ست ٢تطتصشب.
ٚاذتاصٌ عـدّ تــُاّ دسٜـإ إضتصـشاب صـش ١ايعبـاد ٠ايــُسنب١
عٓــد ايػــو يف عــسٚض َــا ٜــشتٌُ َاْعٝتــ٘ ٚعــدّ دسٜــإ إضتصــشاب
صش ١ايعبادٚ ٠ب كا ٤اهلٝـأ ٠ا٫تصـاي ١ٝعٓـد ايػـو يف عـسٚض َـا تُـٌ
قاطعٝت٘ ٚ .تـُاّ َا تكدّ ٜبتين عً ٢فسض تطـً ِٝإخـت٬ف ايــُاْع عـٔ
ايكــاطع سكٝكــٚٚ ّ١اقعــاّ ٚإعتبــازاّ غــسعٝاّ بــإٔ ٜفــسض اعتبــاز ايػــازع
ايـُكدع ٖٝأ ٠إتصايٚ ١ٝصٛزَ ٠ـدصٛص ١يًُسنب ايـُطًٛب غـسعاّ .
يهٔ ٜـُهٔ ايكٖٚ - ٍٛرا قسٜب يٝظ ببعٝد عٔ َكاّ اٱثبـات ٚايد٫يـ١
ايػــسع - ١ٝاْــ٘ ٜٛ ٫دــد فــسم بــني ايـــُاْع ٚبــني ايكــاطع إ ٫يف َكــاّ
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ا٫صــــط٬ح ايطــــا٥د ٚايػــــا٥ع بــــني ايفكٗــــا( ٤زض) َ ٫ٚػــــاس ١يف
ا٫صط٬ح  َٔٚ ،د ٫ ْ٘ٚفسم بُٗٓٝا بـشطب َا تٴـفٝد ٙا٫ديـ ١ايػـسع١ٝ
َــٔ ا٫عتبــازات ايكاْْٝٛــَٗٓٚ ، ١ــا إعتبــاز عــدّ نــرا ٚنــرا يف َسنــب
ايص ٠٬أْ ٚـشٖٛا َٔ ايـُسنبات ايػسع ،١ٝفإ ايـُطتفاد َٔ ايٓصٛص
ايػسع ١ٝإعتباز ايػازع عدّ بعض اَٛ٫ز يف َسنب ايص ٠٬أْ ٚــشٖٛا
َــٔ ايـــُسنبات َٚ ،ــا إعتــرب ايػــازع عدَــ٘ فايفكٗ ـا( ٤زض) ٜعتــربٕٚ
بعطٗا َاْعاّ ٚبعطٗا قاطعاّ ٚ،ايعاٖس إٔ (ايكاطع)  -نُصطًض فكٗ-ٞ
ٖــ ٛضــٓذ َــٔ (ايـــُاْع) ٚيف ايٛاقــع ايػــسع ٖ ٞـرَ ٙصــطًشات ٭َــٛز
إعترب ايػازع عدّ ٚدٛدٖا يف ايـُسنب  ٫ ،أنجس .
نُــا تــشكل َــٔ أديــ ١ايػــسع إعتبــاز ايـــُٛاٚ ٠٫تتــابع ا٭دــصا ٤يف
بعــض ايعبــادات ايـــُسنب ١نايصــٚ ٠٬ايٛضــٖٚ ، ٤ٛــرا ايـــُعترب ٜػــاٜس
اهلٝــأ ٠ا٫تصــايٚ ١ٝايصــٛز ٠ايـــُدصٛص ١ايـــُػٗٛز فكٗٝــاّ إعتبازٖــا،
ٜٛٚدد يف بعض ايٓصٛص ( )16إط٬م (ايٓاقض) عً ٢ايـشدخ ْٚــشٙٛ
َـُا ٜه ٕٛزافعاّ يٮثس ايػسع ٞايـُأَ َٔ ٍٛفعـٌ ايــُسنب  -فٗـٌ ٖـٛ
قطـِٷ َطـتكٌ نايكـاطع ٖٚـ ٛغـري ايــُاْع اصـط٬ساّ ؟ أّ ٖـ ٛضـٓذ َــٔ
(ايـُاْع) ايـُعترب عدَ٘ يف َسنب ايصٚ ٠٬حنٖٛا ؟ .
ايعاٖس عدّ ايفسم غـسعاّ بـني (ايٓـاقض) (ٚايكـاطع) (ٚايــُاْع)،
ٚايـذاَع اعتباز عدّ إٜـذاد ٙيف ايـُسنب ايـُطًٛب غسعاّ ٚتعًل اَ٫س
أ ٚايٓٗ ٞعٓ٘ بًشاظ إعتباز عدّ ٚدٛد ٙيف ايـُسنب ايـُطًٛب غسعاّ.

( )16ايٛضا :ٌ٥ز :1ب+2ب + 3ب َٔ 6ابٛاب ْٛاقض ايٛض. ٤ٛ
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ٚاذا غو يف ْاقط ١ٝغَ ٤ٞـشتٌُ ايٓاقطٜ ٌٖ ١ٝـذس ٟاضتصشاب
صــش ١ايـــُسنب ٚعــدّ ايٓاقطــ١ٝ؟ ايهــٖ ّ٬ــ ٛايهــ ّ٬يف اضتصــشاب
ايصــشٚ ١عــدّ َاْعٝــَ ١ــا  ٜــشتٌُ َاْعٝتــ٘ ٚعــدّ قاطعٝــَ ١ــا  ٜــشتٌُ
قاطعٝت٘ َٛ ٫ٚدب يٲعاد. ٠
ٖــرا نًــ٘ يف ايػــبٗات اي ــشهُ ١ٝعٓــد طــسٚٸ َ ــشتٌُ ايـــُاْع ١ٝأٚ
ايكاطعٝــ ١ا ٚايٓاقطــٚ ، ١ٝأَــا ايػــبٗات ايـــُٛضٛع ١ٝفايعــاٖس دسٜــإ
ا٫ضتصشاب فٗٝا  ،ضٛا ٤نإ ايػو يف أصٌ ٚدـٛد ايــُاْع ايــُفسٚغ
َـــٔ نْٛـــ٘ َاْعــاّ نُـــا اذا غـــههٓا يف صـــدٚز ايبهـــا ٤أ ٚايـــشدخ َـــٔ
ايـُصً ٞأ ٚعدّ صدٚز ،ٙأّ نـإ ايػـو يف َاْعٝـ ١ايــُٛدٛد نُـا اذا
صدز َٔ ايـُصً ٞغ٤ٞٷ ٜــشتٌُ نْٛـ٘ َصـدام ايبهـا ٤أ ٚايطـشو أٚ
ْـــشُٖٛا َــٔ ايـــُٛاْع ٚ ،عٓد٥ــر ٜـــُهٓ٘ اضتصــشاب صــش ١صــ٬ت٘
ايـُسنب َٔ ١ا٭دصا ٤ايٛدٛد ١ٜايـُشسش ٠بايٛددإ  َٔٚعـدّ سصـٍٛ
ايـُاْع ٜٚ ،رتتب عً ٢دسٜاْ٘  :صش ١ص٬ت٘ .
ٚباختصــاز :عٓــد ايػــو يف صــش ١ايـــُسنب ايعبــادٖ ٟــٌ ٜــذسٟ
إضتصـــشاب ايصـــشٚ ١عـــدّ ايــــُاْع ١ٝأ ٚايكاطعٝـــ ١أ ٚايٓاقطـــ ١ٝأّ ٫
ٜــذسٟ؟ ٖــرا َــا ضــبل ايبشــح فٝــ٘ ٚايــذٛاب عٓــ٘ ٚاْــ٘  َ ٫ــذاٍ ٫ٚ
دــد ٣ٚيف اضتصــشاب ايصــشٚ ١عــدّ ايـــُاْع  ،أ ٚإضتصــشاب بكــا٤
اهلٝأ ٠ا٫تصاي ، ١ٝأ ٚإضتصشاب عدّ ايٓاقض .
ثِ ْبشح يف ايتٓب ٘ٝايطادع عػس :
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إشرتاط وحدة القضية الومتيقنة والومشكوكة :
 ٫زٜب  ٫ٚاغهاٍ يف إعتباز إتــشاد ايكطـ ١ٝايــُتٝكَٓ ١ـع ايكطـ١ٝ
ايـــُػهٛنَٛ ١ضــٛعاّ َٚـــشُ ّ٫ٛيف دسٜــإ ا٫ضتصــشاب ٚيف تـــشكل
(ْكض ايٝكني بايػو) ايـُٓٗ ٞعٓ٘ يف ا٫خباز .
ٖٚرا ا٫غرتاط  -يف أصً٘ -قطٚ ١ٝاضشٜ ١ـدٍ عًٗٝـا عُـد ٠أديـ١
سذ ١ٝا٫ضتصشاب  :ايـذس ٟايعًُٚ ٞايطري ايعكَ ٞ٥٬ع أخباز ، ٙبٌ
ٖ َٔ ٛايكطاٜا ايـت قٝاضـاتٗا َعٗـا  ٫ٚتــشتاز اىل إثبـات ٚإضـتد،ٍ٫
ٚذيو يٛضٛح إٔ يـص ّٚايــذسٚ ٟايــُط ٞعًـ ٢ايـٝكني ايطـابل ٚعـدّ
ْكطــ٘ بايػــو ٜ ٫تشكــل خازدــاّ ٜ ٫ٚصــدم ٚاضــشاّ إَ ٫ــع اتـــشاد
ايكطٝتني َٛضٛعاّ َٚــشُ ّ٫ٛبـإٔ ٜهـَ ٕٛـا تعًـل بـ٘ ايـٝكني ٖـ ٛايـرٟ
تعًل ب٘ ايػو بع ،٘ٓٝفاذا سصٌ ي ٞايٝكني بطٗاز ٠ثـٛبَ ٞـج٫ ّ٬بـد َـٔ
تعًل ايػو بطٗـاز ٠ثـٛب ٞستـٜ ٢ــذس ٟا٫ضتصـشاب ٚ ،أَـا يـ ٛتعًـل
ايػو بطٗازٜ ٠دَ ٟع إٔ َتعًـل ايـٝكني طٗـاز ٠ثـٛب ٞمل ٜهـٔ ايــذسٟ
ايعًُــٚ ٞايبٓــا ٤عًــ ٢طٗــازٜ ٠ــد ٟأ ٚطٗــاز ٠ثــٛبَ ٞط ـٝٸاّ عًــ ٢ايــٝكني
ايطابل ٚمل ٜهٔ ْكطـ ّا يًـٝكني بايػـو فاْـ٘ مل ٜـدخٌ ايػـو يف طٗـاز٠
ثٛبٚ ٞاْــ ُا دخـٌ ايػـو يف طٗـازٜ ٠ـدٖٚ ٟـ ٞغـري ثـٛب ٞايـر ٟتعًـل
ايٝكني بطٗازت٘  ،نُا ٜ ٫هـ ٕٛعـدّ ايــذس ٟعًـ ٢طبـل ايـٝكني ايطـابل
بطٗاز ٠ثٛبْ ٞكطاّ يًـٝكني بايػـو يف طٗـازٜ ٠ـد ٟإذ مل ٜطـسأ ايػـو يف
طٗاز ٠ثٛب ٞست ٫ ٢أْكض ايٝكني ايـُتعًل بطٗاز ٠ثٛب ٞبايػـو  ،فـإ
طٗاز ٠ثٛبَ ٞتٝكٓـ ١مل ٜطـسأ عًٗٝـا غـو ٖٚ ،ـرا ايــُجاٍ بًشـاظ ٚسـد٠
ايـُٛضٛع يف ايكطٝتني .
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ٚثـَُ ١جاٍ بًشاظ ٚسد ٠ايـشهِ ايــُشُ ٍٛيف ايكطـٝتني ايــُتٝكٓ١
ٚايـــُػهٛن ١نــايٝكني بطٗــاز ٠ثــٛبَ ٞــع ايػــو يف طٗازتــ٘  ،يهــٔ اذا
سصٌ ي ٞايٝكني بطٗاز ٠ثـٛبٚ ٞايػـو يف سًٝـ ١ثـٛب ٞمل ٜهـٔ ايــذسٟ
ايعًُ ٞعً ٢طبل ايٝكني ايطابل بطٗاز ٠ثٛبَ ٞطٝٸـاّ عً ٢ايٝكني ايطـابل
ا ٚعــدّ إعتــداد بايػــو َــا داّ قــد تعًــل ايػــو ب ــشً ١ٝثــٛبٚ ٞدخــٌ
ايػــو يف غــري َــا دخــٌ ايــٝكني  ،نُــا ٜ ٫هــ ٕٛا٫عتٓــا ٤بايػــو ْكط ـاّ
يًٝكني بايػـو ٜ ٫ٚهـ ٕٛعـدّ ايــذس ٟعًـ ٢طبـل ايـٝكني ْكطـاّ يًـٝكني
بايػو َع تـدايف ٚتػاٜس َتعًل ايٝكني ٚايػو .
َطافاّ اىل اْـ٘ َـع تػـاٜس ايكطـ ١ٝايــُتٝكٓٚ ١ايكطـ ١ٝايــُػهٛن ١يف
ايــُٛضٛع أ ٚتػاٜسُٖـا يف ايــشهِ ايــُشُ ٍٛأَ ٚــع تػــاٜس ايـــُٛضٛع
ٚايـشهِ َعاّ ٜ ٫ه ٕٛايػو غهاّ يف بكاَ ٤ا تٝكٓ٘ ضابكاّ ايرَٛ ٖٛ ٟزد
ايـذس ٟايعك٥٬ـ ٞايعًُـ ٞايــُُط ٢غـسعاّ ،بـٌ ٜهـ ٕٛايػـو اي٬سـل
غهاّ يف سدٚخ قط ١ٝددٜدَ ٠ػاٜس ٠يًكط ١ٝايـُتٝكٓ. ١
َٚـدتصس ايك : ٍٛإعتباز إتـشاد ايــُٛضٛع ٚإتــشاد ايــُشُ ٍٛيف
ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛنٚ ١إغـرتاط٘ يف دسٜـإ ا٫ضتصـشاب َـٔ
ايكطاٜا ايت ٜه ٕٛقٝاضٗا ٚديًٗٝا َعٗا ٚ ،إٕ أخبـازط ٫تـٓكض ايـٝكني
بايػوصطٜ ٫ٚعتد بايػوصطفًُٝض عًٜ ٢ك٘ٓٝص تعطدٖا ٚتجبتٗا .
َٚع ٚضٛح َدزى ا٫غرتاط  ٫ساد ١اىل ا٫ضتد ٍ٫عًٝـ٘ بٛدـ٘
عكً ٞنُا صٓع ايػـٝذ ا٫ععـِ اْ٫صـاز( )17( ٟقـدع ضـس ٙايػـسٜف)
ْ ٫ٚطتشطٓ٘ دي ّ٬ٝعً ٢ذيو َع ٚدٛد ايدي ٌٝايػـسع ٞايـرٜ ٟــُهٔ
( )17زادع  :فسا٥د ا٫ص - 400 : ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطف. ٟٛ
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إٔ ٜطــتفاد َٓــ٘ ا٫غــرتاط بتكسٜــب بطــٝط ٚاضــض  ،بُٓٝــا ا٫ضــتدٍ٫
بايٛد٘ ايعكًْ ٞاقص ٜـشتاز يٲص٬ح ٚايتهًُٚ ، ١عً ٢تكـدٜس صـشت٘
ٖـــ ٛتبعٝـــد يًُطـــافٚ ١تعكٝـــد يًُطًـــب ٚ ،يـــرا َٛ ٫دـــب يعسضـــ٘ أٚ
ٱص٬س٘ ٚتهُٚ ً٘ٝضدٸ خٴًً٘ فاْ٘ َٔ غري داع ٺصشٝض  ،بُٓٝـا ايسدـٛع
اىل ايدي ٌٝايػسع ٞيـشذ ١ٝا٫ضتصشاب ٚإضتفاد ٠ايػـسط َـٔ ظـاٖسٙ
بتكسٜب َتكدّ ٖ ٛاَ٫س ايصشٝض ايـُعك. ٍٛ
ٖٚرا ايػسط  -ايٛاضض إغرتاط٘ َٚدزنـ٘  -قـد إعتـرب ٙمجـع َـٔ
أع ّ٬ا٫ص َِٗٓ - ٍٛغٝدٓا ا٫ععِ(قد )ٙيف زضا - ً٘٥بعٓـٛإ (بكـا٤
ايـــُٛضٛع) يف ايصَــإ اي٬ســل ٚ ،يعــٌ تعــبريِٖ أ ٚإغــرتاطِٗ (بكــا٤
ايـــُٛضٛع) ناغــف عــٔ إعتبــازِٖ بكــا ٤ايـــُٛضٛع ٚســد ٙفٝذــسٟ
ا٫ضتصــشاب َــع إت ــشاد ايـــُٛضٛع ٚإٕ نــإ اي ــشهِ ايـــُشُ ٍٛيف
ايكطــٝتني َـــدتًفاّ َتػــاٜساّ ٜٚ ،ــأت ٞعًــ ِٗٝإغــهاٍ أ ٚإستُــاٍ عــدّ
إعتبازِٖ إتـشاد ايـشهِ يف ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن. ١
يهٔ ٖرا غري َكصٛد هلِ دصَاّ ٜ ٫ٚأت ٞإستُاي٘ َٔ تعـبري أعـّ٬
أدَ ٤٬جٌ غٝدٓا اْ٫صاز( ٟقدِٖ) ٚ .ايعاٖس صدٚز تعبريِٖ (:بكـا٤
ايـُٛضٛع) يٖ٬تُاّ بػـإٔ ايــُٛضٛع ٚٚسدتـ٘ يف ايكطـٝتني ايــُتٝكٓ١
ٚايـُػهٛنٜ ٫ٚ ، ١تٓافٖ ٢را َع إعتبـاز ٚسـد ٠ايــشهِ يف ايكطـٝتني ،
فٝهــــ ٕٛتعــــبري ا٭ٚاخــــس ( :إعتبــــاز إتــــشاد ايـــــُٛضٛع ٚايــــشهِ يف
ايكطٝتني) ٖ ٛا٫فطٌ َ ْ٘٫اْع عٔ ا٫غهاٍ ٚدافع ي٘ .
ثِ إٕ ايـُطتصشب قد ٜهَٛ ٕٛضـٛع سهـِ غـسعٚ ،ٞقـد ٜهـٕٛ
سهُــــاّ غـــــسعٝاّٚ ،ايــــــُشُ ٍٛايــــــُػهٛى يف ايكطـــــٝتني ايــــــُتٝكٓ١
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ٚايـُػهٛنٚ ١اي٬شّ إتـشاد ٙفُٗٝا قد ٜه( َٔ ٕٛايـُشُ٫ٛت ا٭ٚي)١ٝ
ايعازض ١عً ٢ذات ايـُاٖ ١ٝنـايٛدٛد ٚايعـدّ أٖ ٚـ ٞايــُشُٛي ١عًـ٢
ايـُاٖ ١ٝايـُتصٛز ٠ايت ٜـشٌُ عًٗٝا ايٛدٛد أ ٚايعدّ بٓشَ ٛفاد نـإ
أ ٚيــٝظ ايتــاَتني ٚ ،اْـــُا مسٸٝــت با٭ٚيٝــ ١٭ٕ أَ ٍٚــا ٜـــشٌُ عًــ٢
ايـُاٖ َٔ ١ٝدٚ ٕٚاضط ٖٛ ١ايٛدٛد أ ٚايعدّ ٖٚ ،را نإٔ ْتٝكٔ ٚدٛد
شٜد ثِ ْػو يف بكا. ٙ٤
ٚقد ٜه ٕٛايـُشُ ٍٛايـُػهٛى َٔ (ايـُشُ٫ٛت ايجاْٜٛـٖٚ )١ـٞ
ايــــُشُ٫ٛت عًـــ ٢ايــــُاٖ ١ٝايــــُتصٛز ٠بتٛضـــط ايٛدـــٛد أٖ ٚـــٞ
ايـُشُٛي ١عً ٢ايـُتصٛزات ايـُٛدٛد ٠ايــُتشكك ١بٓشـَ ٛفـاد نـإ أٚ
يٝظ ايٓاقصتني َٚ ،جاهلا  :ايـُدزنٚ ١ٝايتعذـب ايعازضـإ عًـَ ٢اٖٝـ١
اْ٫طإ ايـُشسش ٚدٛد ٙيف ارتازز .
ثــِ إٕ غــٝدٓا اْ٫صــاز(ٟقد )ٙقــد فطٸــس غــسط(بكا ٤ايـــُٛضٛع)
بكٛي٘ٚ(:ايـُساد ب٘ َعسٚض ايـُطتصشب)( )18إ ٫إٔ تعبري ٙبٓش ٛنًـ:ٞ
إعتباز بكـاَ ٤عـسٚض ايــشهِ ايــُطتصشب  -إضـتًصّ ٚزٚد ا٫غـهاٍ
عً ٘ٝبًشاظ (ايـُشُ٫ٛت اٚ٫يٚ)١ٝبًشاظ بعض ايـُشُ٫ٛت ايجاْ،١ٜٛ
ٚتٛضٝض ا٫غهاٍ ايٛازد عً: ٘ٝ
أٜ : ّ٫ٚػهٌ ايتعبري ايهً ٞايـُرنٛز بًشاظ َٛازد ايػو يف ْفـظ
ٚدــٛد ايػــ ٤ٞسٝــح  ٫إغــهاٍ يف دسٜــإ ا٫ضتصــشاب فٝــ٘ َــع عــدّ
إسساش ايٛدـٛد  ،فـاذا نـإ ايــُػهٛى أصـٌ ٚدـٛد ايػـ ٤ٞيف َسسًـ١
ايبكا - ٤نُا اذا أزٜد إضتصشاب بكا ٤شٜد بٔ أزقِ بعد ايـٝكني بٛدـٛدٙ
( :)18فسا٥د ا٫ص - 399 : ٍٛطبعَ ١هتبَ ١صطف. ٟٛ
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ٚايػــو يف بكــاٚ ٤دــٛد ٙمل ٜعكــٌ اعتبــاز بكــا ٤ايـــُٛضٛع يف ارتــازز،
بًشاظ إٔ َٛضٛع ايٛدٛد ٖ ٛايــُاٖ ٫ٚ ١ٝبكـا ٤يًُاٖٝـ ١إ ٫بـايٛدٛد،
َٚــع ايػــو يف ٚدــٛد ايـــُاٖ ١ٝبكــا٤ٶ  ٜ ٫ــُهٔ إســساش بكــا ٤ايـــُٛضٛع
فٝتدًف غسط دسٜإ ا٫ضتصشاب .
ٚبتكسٜب ثإ ٺيٲغهاٍ  :عٓد ايػـو يف بكـا ٤شٜـد َـع ضـبل ايـٝكني
بٛدــٛد ٜ ٙــذس ٟإضتصــشاب بكــا ، ٙ٤يهٓــ٘ ي ــُا مل  ٜــشسش ٚدــٛد ٙيف
ايصَٔ اي٬سـل مل ٜعكـٌ يف َجًـ٘  :إعتبـاز (بكـا ٤ايــُٛضٛع) يف ارتـازز
يًذٌٗ ببكاٚ ٘٥سٝات٘ ساٍ ا٫ضتصشاب .
ٜٚٳــسٔدٴ ا٫غــهاٍ ثاْٝــاّ عًــ ٢نًٝــ ١إغــرتاط(بكا ٤ايـــُٛضٛع) عٓــد
إضتصشاب ايـُشُ٫ٛت ايجاْ ١ٜٛسٝـح ٜهـ ٕٛايــُػهٛى صـفَ ّ١تعكبـ١
يٛدٛد ايـُٛصٛف نعداي ١شٜد ايـُٛدٛد بًشاظ إٔ (شٜداّ ايعادٍ) :
تازٜ ّ٠ٴػوٓ يف إتصاف٘ بايعدايَ ١ع ايعًِ ببكاٚ ٘٥إسساش ٚدـٛد ،ٙأٟ
ٜه ٕٛايػو يف بكا ٤ايـُشُ - ٍٛإتصاف شٜد بايعدايَ - ١ع إسساش بكا٤
ايـُٛضٛع ٚ ،يف َجً٘  ٫إغـهاٍ يف دسٜـإ إضتصـشاب إتصـاف٘ ،يتُـاّ
أزنــــإ ا٫ضتصــــشاب َٚكٛٸَــــات دسٜاْــــ٘  ،فــــإ َٛضــــٛع ايعدايــــ١
ايـُشُٛي ١عً ٢شٜد يف ايـُجاٍ ٚ :دٛد شٜد َ -ـشسش ايبكا ٤فٝطتصشب
إتصاف ايـُٛضٛع بايٛصف ايـُػهٛى .
ٚتـــاز ّ٠أخـــسٜ ٣ٴػــوٓ يف بكـــا ٤ايــــُشَُ ٍٛـــع عـــدّ إســـساش بكـــا٤
ايـُٛضٛع ٚٚدٛد ٙيف ارتـازز  ،نايػـو يف اٱتصـاف بايعدايـ ١بطـبب
ايػو يف ٚدٛدٚ ٙبكا ٘٥سٝاّ بـُعٓ ٢عدّ إسـساش أصـٌ ايــُٛضٛع سـني
ايػو يف بكا ٤ايـُشُٚ ، ٍٛيف َجً٘ ٜػهٌ دسٜإ إضـتـصشاب إتـصافـ٘
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بايعداي ١يعدّ إسساش ايـُٛضٛع :أعين َعسٚض ايعداي ١ايـُطتصشب. ١
َٚـدتصس ا٫غهاٍ ايجاْ :ٞعٓد ايػو يف بكا ٤صفَ ١تك ١َٛبٛدٛد
َٛصــٛفٗا ٖٚــَ ٛػــهٛى ايٛدــٛد غــري َـــشسش ايبكــاٜ ٤ػــهٌ دسٜــإ
إضتصشاب ايصف ١يعدّ إسساش ايـُٛضٛعَ -عسٚض ايـُطتصشب. -
ٖٚــرإ اغــها ٕ٫أٚزدا عًــ ٢تعــبري غــٝدٓا اْ٫صــاز(ٟقد)ٙايرٟ
إغرتط (بكا ٤ايـُٛضٛع) يف دسٜإ ا٫ضتصـشاب ،ثـِ فطٸـس ايــُٛضٛع
بأْ٘ (َعسٚض ايـُطتصشب) سٝح ًٜصّ أٜ ٚرتتب عًٝـ٘  :عـدّ دسٜـإ
ا٫ضتصــشاب يف ايـــُٛزدَ ،ٜٔـــع اْــ٘ (قــدًٜ ٫ )ٙتـــصّ بعــدّ دسٜـــإ
ا٫ضتصشاب ٚ ،يعً٘ ٭دـٌ ٖـر ٜٔا٫غـهايني تػٝٸـست عبـاز ٠ايــُشكل
ايـــدساضاْ( )19(ٞقـــد )ٙعٓـــد تفطـــري ٙٱغـــرتاط (بكـــا ٤ايــــُٛضٛع) اىل
عباز(٠بـُعٓ ٢إتـشاد ايكط ١ٝايـُػهٛنَ ١ع ايكط ١ٝايـُتٝكَٓٛ ١ضـٛعاّ)
ٖٚرا ايتعبري ضً ِٝعٔ ا٫غهايني ْ٫طباق٘ عً ٢ايـُٛزد :ٜٔإضتصشاب
ايـُشُ٫ٛت اٚ٫يٝـٚ ١إضتصـشاب ايــُشُ٫ٛت ايجاْٜٛـَ ١ـع ايػـو يف
بكــا ٤ايصــف ١ســاٍ عــدّ إســساش ايـــُٛضٛع ٚ ،قــد أزدــع ايـــُشكل

()20

ارتساضــاْ ٞيف بعــض نًُاتــ٘ عبــاز ٠ايػــٝذ اْ٫صــاز ٟاىل َــا ذنــس ٙيف
(ايهفا )١ٜفـتـطًِ ايعباز ٠عٔ اٱغهايني .
ٚنٝف نإ ٖ :را ايعد ٍٚيف ايعبازَ ٠ـتعني ،فـإ ايــُػهٛى بكـا٤ٶ:
ٚدــٛد شٜــد أ ٚعدايتــ٘ ٖ -ــ ٛايـــُتٝكٔ ســدٚثاّ ٚقــد إت ــشد ايـــُٛضٛع
ايـُطتصشب يف ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛنٜٚ ١ـذس ٟا٫ضتصـشاب
( )19نفا ١ٜا٫صَ ٍٛع ساغ ١ٝاملػهٝين  :ز. 346 : 2
( )20اذتاغ ١ٝعً ٢فسا٥د ا٫ص - 229 : ٍٛطبع ١قدمي. ١
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قطع ـاّ ٱْ ــشفاظ غــسط دسٜاْــ٘ يف ايـــُٛزدٚ ٜٔاْطبــام تعــبري (ايهفاٜــ)١
ضًُٝاّ يف ايـُكاَنيَ ،ع اْ٘ َػهٌ بًشاظ تعبري غٝدٓا ا٫ععِ ٜٚــشتاز
اىل تأٜٚــٌ ٚتصــسٸف بــإٔ ْسدــع تعــبري (ايسضــا )ٌ٥اىل َــا فطٸــس ٙبــ٘ يف
(ايهفا )١ٜأ ٚجنعٌ تعبريٖا تفطرياّ يعباز(٠ايسضاٚ)ٌ٥نػفاّ يـُساد غٝدٓا
ا٫ععِ(قد)ٙنُا صٓع ايـُشكل ارتساضاْ ٞيف ساغٝت٘ عً ٢ايسضا.ٌ٥
َٔ تـُاّ َا تكدّ ْطتشصٌ ايٓتٝذ ١ايـُكبٛي : ٖٞٚ ١إ ايـُعترب يف
دسٜإ ا٫ضتصشاب ٖ ٛإتـشاد َٛضـٛع ايكطـ ١ٝايــُتٝكَٓ ١ـع َٛضـٛع
ايكط ١ٝايـُػهٛن ١أٚ ٚسد ٠ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى َٛضٛعاّ .
ٚنُــا ٜػــرتط إتــشاد ايكطــ ١ٝايـــُػهٛنَ ١ــع ايكطــ ١ٝايـــُتٝكٓ ١يف
ايـُٛضٛع ٜػـرتط إتــشادُٖا بًشـاظ ايــشهِ ايــُشُ ٍٛعًٝـٜ٘ٚ ،ـديٓا
عًـــ ٢اعتبـــاز ا٫تـ ــشاد ايــــُرنٛز يف دسٜـــإ ا٫ضتصـــشاب  :تٛقـــف
صــدم(عدّ ْكــض ايــٝكني بايػــو) (ٚايـــُط ٞعًــ ٢ايــٝكني) (ٚعــدّ
ا٫عتــداد بايػــو) عًــ ٢اتـــشاد ايـــُٛضٛع ٚايـــُشُ ٍٛيف ايكطــٝتني
بايتكسٜب ايـُتكدّ أ ٍٚايتٓبٚ ، ٘ٝس٦ٓٝـر ْكـ : ٍٛايػـو يف بكـا ٤ايــشهِ
ايػسع ٞايهًْ ٞـشٛإ :
أ -قد ٜه ٕٛايػو يف بكا ٤ايـشهِ ْاغـ٦اّ َـٔ ْاسٝـ ١أصـٌ ايــذعٌ
نإٔ ٜٴػوٓ يف بكاٚ( ٤دـٛب صـ ٠٬ادتُعـ٫ )١ستُـاٍ ْطـد٘ بعـد شَـإ
َعـني َـٔ دعًـ٘ ٚتػـسٜع٘ بــشٝح ٜستفـع ايــذعٌ ٚايتػـسٜع بٓفطـ٘ بعـد
َطٞٸ ايصَإ ايـُعني نُا ٜـشتٌُ بكا ٙ٩اىل ا٫بد .
بٚ -قد ٜهـ ٕٛايػـو يف بكـا ٤ايــشهِ َـٔ ْاسٝـ ١ايــُذع ٍٛبـإٔ
ضع ٜعـِٸ مجٝـع سـا٫ت ايــُٛضٛع أٚ
ٜػو يف إٔ اذتهِ ايـُذع َٛ ٍٛٸ
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اْ٘ َطٝٸل َـدتص بـشاٍ د ٕٚساٍ َع ايعًِ بدٚاّ دعً٘ ٚعدّ ْطـد٘
اىل ا٫بد نإٔ ٜػو يف ْـذاض ١ايـُا ٤ايــُتػري ٖـٌ ٖـْ ٞــذاضَٛ ١ضٸـع١
تعِٸ ساي ١شٚاٍ ايتػٝٸس عٔ ايــُاَ ٤ـٔ قبـٌ ْفطـ٘ أّ ٖـْ ٞــذاضَ ١طـٝٸك١
تـدتص بـدصٛص ساي ١بكا ٤ايتػري  ٫ٚتعِٸ ساي ١شٚاي٘ َٔ قبٌ ْفط٘ .
ٚيف ض ٤ٛاْكطاّ (ايػو يف ايـشهِ ايػسع )ٞاىل قطُني ْك: ٍٛ
و يف بكــا ٤اي ــشهِ بعــد ايــٝكني ب ــذعً٘ ٫ستُــاٍ ايٓطــذ
غـ ٓ
أ -اذا ٴ
ٚإيػا ٤ايـذعٌ بعد سدٚث٘ ٜكٓٝاّٖٚ ،را ايٓش ٛتٓشفغ فٚ( ٘ٝسد ٠ايكط١ٝ
ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛنَ ١ـشُٚ)ّ٫ٛايت ٖ ٞغسط دسٜـإ ا٫ضتصـشاب،
يهٓا ْكطع َٔ ارتازز بعدّ سصـ ٍٛايٓطـذ يف ايــذعٌ ٚايتػـسٜع ٫ٚ ،
ٜٓكض ايٝكني بأبد ١ٜايتػسٜع إ ٫بٝكني ايٓطذ ٜٓ ٫ٚ ،فع ايػو ٚإستُاٍ
ْطـذ سهـِ نُــا ضـبل بٝاْــ٘ َٚ ،ـع ايكطـع ٜ ٫ــذس ٟإضتصـشاب عــدّ
ايٓطذ  ٫ٚ،ساد ١اي ٘ٝست٬ٜ ٢سغ إْــشفاظ غـسط ٚسـد ٠ايكطـٝتني أٚ
عدّ إْـشفاظ٘ .
و يف بكا ٤ايـشهِ ايـُذع ٍٛغسعاّ ٭دٌ اْـ٘ غـو يف
بٚ -اذا غٴ ٓ
ض ـعاّ غــاَ ّ٬ي ــذُٝع ســا٫ت ايـــُٛضٛع أٚ
نــ ٕٛاذتهــِ ايـــُذع َٛ ٍٛٸ
َطـٝٸكاّ َــدتصاّ بــشايَ ١ـٔ ســا٫ت َٛضـٛع ايــشهِ َــع ايعًـِ بهــٕٛ
دعً٘ أبدٜاّ غري َ٪قت َٚطتُساّ غري َٓكطع يف شَإ ٚ ،س٦ٓٝر ٜ ٫ـُهٔ
سص ٍٛايػو يف بكا ٤ايـشهِ ايــُذع ،ٍٛإ ٫اذا تػٝٸـست بعـض ايكٝـٛد
أ ٚشايــــت بعــــض ايــ ــدصٛصٝات ايـــــُأخٛذ ٠يف َٛضــــٛع ايــ ــشهِ
ايـُذع ،ٍٛيٛضٛح اْ٘ ٜ ٫ـشصٌ غو يف بكا ٤ايـشهِ ايـُذع ٍٛأبدٜاّ
َع بكا ٤ايـُٛضٛع بتُـاّ قٝـٛدٚ ٙأدـصاٚ ٙ٤خصٛصـٝات٘  ،فـاذا غـو يف
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ْـذاض ١ايـُا ٤ايـُتػري بايٓذظ مل ٜعكـٌ ايػـو يف بكـا ٤سهـِ ايتـٓذظ
إ ٫اذا سصٌ تػٝٸـس يف ايــُٛضٛع (ايــُا ٤ايــُتػري) نـإٔ شاٍ تػٝٸـسَ ٙـٔ
قبٌ ْفط٘ َٔ دَ ٕٚطٗٸس ٚازد عً ،٘ٝفٝػو يف إٔ ايتػٝٸس ٖـٌ ٖـَ ٛكـٛٸّٷ
يًُٛضٛع اّ ٖ ٛساي ١طاز ١٥؟ ٜٚتبع٘ ايػو يف بكا ٤سهِ ايتٓذظ ثابتاّ
عً ٢ايـُا ٤ايـُتػٝٸس ايصا ٌ٥تػٝٸس َٔ ٙقبٌ ْفط٘ .
ٚتٛضٝش٘  :إٕ ايتػري يف ايـدصٛص ١ٝايصاٚ ١ً٥اير ٟأٚدب ايػـو
يف بكا ٤ايـشهِ ايـُذعٜ ٫ ٍٛـدً َٔ ٛأْـشا ٤ث٬ث: ١
ايٓش ٛا٭ : ٍٚإٔ ٜعًِ ن ٕٛايــدصٛص ١ٝايصاً٥ـ ١قٝـداّ يف َٛضـٛع
اذتهـــِ ٝـــح ٜعــدٸ ايعـــسف ايكٝـــد َكٛٸَــاّ ٚدخـــ ّ٬ٝيف تستٸــب ايـــشهِ
ايــُذع ٍٛعًــ ٢ذاى ايــُٛضٛع ايـــُتػري بـصٚاٍ ايــدصٛص ١ٝايـــُك١َٛ
ٝــح ٜطــتفاد َــٔ ديٝــٌ اذتهــِ أَ ٚــٔ ايكــسا ٔ٥ايـــُشتفٓ ١أَ ٚــٔ قسٜٓــ١
َٓاضب ١اذتهِ ٚايـُٛضٛع ٜٚفِٗ ن ٕٛايـشهِ دا٥ساّ َداز ايــدصٛص١ٝ
ٚدٛداّ ٚعدَاّٜٚ ،ه ٕٛفاقد ايــدصٛصَٛ ١ٝضـٛعاّ َػـاٜساّ يٛادـدٖا،
ٜٚهــ ٕٛثبــٛت اي ــشهِ يفاقــد اي ــدصٛص ١ٝثبٛت ـاّ َػــاٜساّ يجبٛتــ٘ يٛادــد
ايـدصٛص ٫ ،١ٝإٔ ٜه ٕٛبكا٤ٶ يًشهِ ايٛازد عً ٢ايــُٛضٛع ايٛادـد
يًدصٛصــٖٚ . ١ٝــرا ْعــري سهــِ (َػــسٚع ١ٝايتكًٝــد) ايـــُرتتب عًــ٢
َٛضٛع (ايـُذتٗد ايعدٍ) فإ نـَ ّ٬ـٔ ايعدايـٚ ١ا٫دتٗـاد خصٛصـ١ٝ
َك ١َٛيـُٛضٛع ايـشهِ ايـُذع - ٍٛغسع ١ٝايتكًٝد  -بـشٝح ي ٛشايت
ساي ١ا٫دتٗاد أ ٚصف ١ايعداي ١إْتفت َػسٚع ١ٝتكًٝد. ٙ
ْٚعري سهِ(ايٓذاض )١ايـُرتتب عًَٛ ٢ضٛع (ايهًب ٚايـدٓصٜس)
ٚحن ُٖٛـا َــٔ أعٝــإ ايــٓذظ ٚعٓآٜٚــ٘ ،فــإ ايعٓــٛإ َكــ ّٛي ــُٛضٛع
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ايـشهِ َٚع شٚاي٘ -باضتشاي ١ايـشٛٝإ ايـُدصٛص ٚصـريٚزت٘ ًَشـاّ
أ ٚتسابــاّ بٗٝــأ ٠ايهًــب أ ٚايـــدٓصٜسٜ -تبــدٍ ايـــُٛضٛع ٜٓٚتفــ ٞسهــِ
ايٓذاض ١تبعاّ .
ٚيف ٖر ٙايـدصٛص ١ٝعٓد شٚاهلا ٚسص ٍٛايػو يف بكـا ٤ايــشهِ
ايـُذعَ ٫ -ٍٛـذاٍ يـذسٜإ ا٫ضتصشاب فاْ٘ ٜ ٫صدم (عدّ ْكـض
ايٝكني بايػو) أ( ٚايـُط ٞعً ٢ايـٝكني ٚعـدّ ا٫عتـداد بايػـو) عٓـد
عدّ ادتس ٟعً ٢طبل ايٝكني ايطابل بٓذاض ١ايهًب َج ،ّ٬يًعًِ بـصٚاٍ
ايـُٛضٛع ايـُكٛٸّ يرتتب اذتهِ عًَٛ ٖٛٚ ٘ٝضٛع ايهًب ١ٝيف ايـُجاٍ .
ايٓش ٛايجاْ :ٞإٔ تهـ ٕٛايــدصٛص ١ٝايصاً٥ـَ ١عـدٚد ٠عسفـاّ سايـ١
َــٔ ســا٫ت ايـــُٛضٛع ايطاز٥ــ ١غــري ايدخًٝــ ١يف تستــب اي ــشهِ عًــ٢
ايـُٛضٛع ٚغري ايـُكٛٸَ ١ي٘ بـُا َٖٛ ٛضٛع ايـشهِ  ،بـإٔ ٜطـتفاد َـٔ
دي ٌٝايـشهِ أ َٔ ٚخازدـ٘  :ايكـسا ٔ٥ايــُشتفَٗٓٚ - ١ـا قسٜٓـَٓ ١اضـب١
ايـشهِ ٚايـُٛضٛع ٜٚ -فِٗ ن ٕٛايـدصٛصَ ١ٝـٔ سـا٫ت ايــُٛضٛع
 َ َٔ ٫كٛٸَات٘ ٜٚ -فِٗ اٜطاّ ن ٕٛايـُٛضٛع ٖ ٛايــذاَع بـني ٚادـدايـدصٛصٚ ١ٝفاقدٖا .
ٖٚرا نايـُا ٤باٱضاف ١اىل ساي ١ايربٚدٚ ٠ايـشساز ، ٠فـإ َٛضـٛع
دٛاش غسب ايـُاٚ ٤ايطٗٛز ب٘ ٚايتطٗس َٓ٘ ٖ ٛايـُا ٤ا٭عِ َٔ ايــشاز
 َٔٚايبازد  ،فتبدٍ ايـُا َٔ ٤ساز اىل بازد أ ٚبايعهظ ٜٛ ٫دب تػٝٸـس
ايـُٛضٛع ٚشٚاٍ ايـدصٛص ١ٝايـُكٛٸَ ١ي٘ .
 ٫ٚاغــهاٍ يف دسٜــإ ا٫ضتصــشاب عٓــد ايػــو يف بكــا ٤اي ــشهِ
ايػسع ٞايـُذع ٍٛبعد شٚاٍ خصٛص ٖٞ ١ٝساي ١يًُٛضٛع غري َكٛٸَ١
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يــ٘ ب ــشٝح ٜعًــِ نــ ٕٛاي ــدصٛص ١ٝسايــ ١غــري َكٛٸَــٚ ، ١ذيــو يبكــا٤
ايـــُٛضٛع ٚإْ ــشفاظ٘ زغــِ تبــدٍ اذتايــ ١أ ٚشٚاٍ بعــض سا٫تــ٘ غــري
ايـُكٛٸَٚ ١غري ايدخ ١ًٝيف تستٸب ايـشهِ عً ٢ايـُٛضٛع .
ايٓشـــ ٛايجايـــح  :إٔ ٜٴػــوٓ يف نـــ ٕٛايـــدصٛص ١ٝايصاً٥ـــَ ١كٛٸَـــ١
يـُٛضٛع ايـشهِ أ ٚنْٗٛا سايـَ ّ١ـٔ سـا٫ت ايــُٛضٛع ايطاز٥ـ ١عًٝـ٘
غري ايـُكٛٸَ ١ي٘ بـُا َٖٛ ٛضٛع ايــشهِ بـإٔ ٜ ٫عًـِ َـٔ داخـٌ ديٝـٌ
ايـشهِ أ َٔ ٚخازد٘ ٚبعض ايكساٜ ٫ٚ ٔ٥فِٗ إٔ ايـدصٛصَ ١ٝكٛٸَـ١
اّ ٖ ٞساي ١طازٖٚ ، ١٥را ْعري خصٛص ١ٝايتػري ايـُأخٛذ ٠يف َٛضٛع
(ايـُا ٤ايـُتػري) ايـُرتتب عً ٘ٝسهِ ايتٓذظ  ،فاْ٘ َع شٚاٍ ايتػري َٔ
قبــٌ ْفطــ٘ َٚــٔ غــري َط ٸٗـس ٚازد عًٝــ٘ ٜ -ٴػــو يف بكــا ٤سهــِ ايتــٓذظ
بطــبب ايػــو ٚايــرتدد يف نــ ٕٛايــتػري خصٛصــَ ّ١ٝكٛٸَــ ّ١يـــُٛضٛع
(ايـُا )٤ايـُرتتب عً ٘ٝسهِ ايتٓذظ أ ٚن ْ٘ٛخصٛص ١ٝطاز٥ـٚ ١سايـ١
غري َكٛٸَٚ ١غري دخ ١ًٝيف تستٸب ايتٓذظ عً ٢ايـُا. ٤
ٜ ٫ٚـــذس ٟا٫ضتصــشاب يف ٖــر ٙايصــٛز ٠يعــدّ إســساش ٚســد٠
ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن ،١فاْـ٘ تُـٌ نـ ٕٛايــدصٛص ١ٝايصاً٥ـ١
 نايتػري يف قط( ١ٝايـُا ٤ايـُتػري َتـٓذظ)َ -كٛٸَـ ١يــُٛضٛع اذتهـِبـشٝح ٜٓتف ٞايـشهِ باْتفاٗ٥ـا ٜٚهـ ٕٛايــُٛضٛع ايفاقـد هلـا َٛضـٛعاّ
َػاٜس ّا يًٛادد هلا نُا ٜـشتٌُ ن ٕٛايـدصٛص ١ٝايصا ١ً٥ساي ١يـُٛضٛع
ايـشهِ ٜٓ ٫تفـ ٞايــشهِ باْتفاٗ٥ـا ،فتصـري ايػـبَٗ ١صـداقٜ ٫ ١ٝــُهٔ
َعٗا ايتُطو بإط٬م أخباز ا٫ضتصشاب ٫ضتصـشاب ْــذاض ١ايــُا٤
ايـُتػٝٸس بعد شٚاٍ تػٝٸس َٔ ٙقبٌ ْفط٘ َٔ دٚ ٕٚزٚد َطٗٸس عً. ٘ٝ
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ٖٚهرا ي ٛإضتشاٍ ايــدػب ايــُتٓذظ زَـاداّ مل ٜــُهٔ ايــشهِ
ببكا ٤سهِ ايتٓذظ تـُطهاّ بإط٬م دي ٌٝا٫ضتصـشاب يًػـو يف بكـا٤
َٛضــٛع ايتــٓذظ ،إذ نُــا ٜٴـــشتٌُ نــ ٕٛايـــذطِ ايـــُ٬ق ٞيًــٓذظ
َٛضــٛعاّ بـــُعَٓ ٢كٛٸَٝتــ٘ يـــُٛضٛع ايـــشهِ نــريو ٜٴشتُــٌ نــٕٛ
ايـدػبَ ١ٝكٛٸَاّ يـُٛضٛع ايتٓذظ ٜ ٫ٚـشسش َع٘ بكا ٤ايـُٛضٛع .
ٜٚتشصــٌ َــٔ َـــذُٛع َــا تكــدّ  :أْــ٘ ٫بــد َــٔ إســساش (بكــا٤
ايـــــُٛضٛع) يف ظــــسف ايػــــو ٫ٚبــــد َــــٔ ايعًــــِ بهــــ ٕٛايكٝــــد أٚ
ايـدصٛص ١ٝايصا ١ً٥غري َكٛٸَ ١يـُٛضٛع ايـشهِ ايـُذع ، ٍٛفاذا عًـِ
َكٛٸَٝتٗا يًُٛضٛع أ ٚإستًُت ايـُك ١َٝٛمل ٜٓفع ايتُطو بإط٬م أدي١
ا٫ضتصشاب  .بك ٞايبشح عٔ :

الومالك الومعترب يف بقاء الوموضوع :
ٚسٝح تـشكل يص ّٚإسساش ن ٕٛايكٝد ايـُأخٛذ يف ايــُٛضٛع غـري
َكـــٛٸّ يًُٛضـــٛع يٝشـــسش إتــــشاد ايــــُٛضٛع يف ايكطـــٝتني ايــــُتٝكٓ١
ٚايــُػهٛنٚ - ١قـع ايهـ ّ٬يف إٔ ايــُٛضٛع ايــُعترب بكـا ٙ٩يف دسٜــإ
ا٫ضتصشاب ٌٖ ٪ٜخر َٔ ايعكٌ أّ َـٔ ايـدي ٌٝايػـسع ٞأّ َـٔ ْعـس
ايعسف ؟ .
ٚبتعــبري ثــإٕ  :بعــد إٔ تـــشكل يــص ّٚإتـــشاد ايكطــٝتني ايــــُتٝكٓ١
ٚايـُػهٛنَٛ ١ضـٛعاّ  -إختًفـت اْ٫عـاز يف ايــُ٬ى ايــُصشٸض يبكـا٤
ايـــُٛضٛع ٚإت ــشاد ٙيف ايكطــٝتني ايـــُتٝكٓٚ ١ايـــُػهٛنٖ : ١ــٌ ايعــرب٠
بـــايٓعس ايـــدقٝل ايعكًـــ ٞفـــٜ ٬ـ ــذس ٟا٫ضتصـــشاب َـــع تػٝٸـ ـس بعـــض
اي ــدصٛصٝات ؟ أّ إٔ ايـــُٓاط ٖــ ٛايٓعــس ايعــسيف ايـُطاَ ــش ٞفٝهفــٞ
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إت ــشاد ايـــُٛضٛع يف ايكطــٝتني ايـــُتٝكٓٚ ١ايـــُػهٛن ١ب ــشطب ايفٗــِ
ايعسيف ٚإٕ مل ٜهٔ ايـُٛضٛع َتشداّ يف ايٓعس ايعكًـ ٞايـدقٝل؟ أّ ٫بـد
َــٔ َ٬سعــ ١ايــدي ٌٝايـــُجبت يًشهــِ ايػــسعَٚ ٞــا ٜطــتفاد َٓــ٘ ؟ فٝــ٘
استُـا٫ت ث٬ثــٖٚ ، ١ــ ٞإستُـا٫ت ٚازد ٠يف ا٫ضتصــشاب ادتــاز ٟيف
ايػبٗات ايـشهُ. ١ٝ
 ٫ٚتأتٖ ٞر ٙاٱستُا٫ت يف ايػبٗات ايـُٛضٛع ١ٝايت ٖ ٞأَـٛز
خازدٝــ ١دصٝ٥ــٜ ٫ ١تهفــٌ ايــدي ٌٝايػــسع ٞبٝاْٗــا ستــٜ ٢ٴسدــع ايٝــ٘ يف
تـشدٜد (بكا ٤ايـُٛضٛع) َكدَـَ ّ١صـشٸش ّ١يــذسٜإ ا٫ضتصـشاب  ،إذ
َٔ ايٛاضض عدّ تصد ٟدي(ٌٝسسَت عًـٝهِ ارتُـس )٠أ( ٚايــُا ٤نًـ٘
طاٖس سَ )ٍ٬ج ّ٬يبٝإ إٔ ٖـرا ايــُا٥ع مخـسٷ فٝشـسّ غـسب٘ أّ ٖـَ ٛـا٤
فٝشــٌ غــسب٘ ٜٚطٗــس َــٔ ايــٓذظٚ ،يــرا َ ٫عٓــ ٢٭خــر ايـــُٛضٛع يف
ايػبٗات ايـُٛضٛع َٔ ١ٝايدي ٌٝايػسع. ٞ
ٚبتعبري ثإٕ  :اْـُا ٜتصد ٣ايدي ٌٝايػسع ٞيبٝـإ ايــشهِ ايػـسعٞ
َستٸبــاّ َٚعًكــاّ عًـــَٛ ٢ضـــٛع٘ ٚسطـــب ٜ ٫ٚ ،تصـــد ٣يبٝـــإ تـــشكل
ايـُٛضٛع أ ٚعدّ تـشكك٘ ٚيرا ٜ ٫سدع اىل ايـدي ٌٝايػـسع ٞيف تــُٝٝص
ايـُٛضٛع يف ايػبٗات ايـُٛضٛعٖٚ ،١ٝـٜ ٫ ٞــدتًف ايــشاٍ فٗٝـا يف
ايٓعــس ايعكًــٚ ٞايعــسيف يٛضــٛح إٔ طٗــازت ٞايـــُتٝكٓ ١عــني طٗــازتٞ
ايــــُػهٛن ١يف ْعـــس ايعكـــٌ ْٚعـــس ايعـــسف َعـــاَّٚ ،ـــٔ ٖٓـــا  ٫تـــسد
ا٫ستُا٫ت أ ٫ ٚتعٗس ايجُس ٠بني ا٫ستُـا٫ت يف ايػـبٗ ١ايــُٛضٛع١ٝ
ٚتــدتص بايػــبٗات اذتهُٝــ ١ايهًٝــ ١ايــت تتشــد فٗٝــا ايكطــ ١ٝايـــُتٝكٓ١
ٚايكط ١ٝايـُػهٛنَٛ ١ضٛعاّ َٚـشُ. ّ٫ٛ
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ثِ إْـ٘  ٫زٜـب يف إٔ ايػـو يف بكـا ٤ايــشهِ بعـد ايتـٝكٔ بــشدٚث٘
اْـُا ٜتشكـل عٓـد تبـدٸٍ بعـض سـا٫ت ايــُٛضٛع أ ٚعٓـد تػٝٸـس بعـض
خصٛصــٝات٘ ٚقٝــٛد ٙايــٛازد ٠يف ايــدي ٌٝايػــسعٚ ، ٞإَ ٫ــع إْـــشفاظ
ايـــُٛضٛع بتُــاّ قٝــٛدٚ ٙخصٛصــٝات٘ يف ايصَــإ اي٬ســل ٜ ٫تشكــل
ايػو يف دٚاّ سهُ٘ ٚاضتُساز ،ٙيهٓ٘ عٓد شٚاٍ بعض ايـدصٛصٝات
ٚايكٛٝد تٌُ ن ٕٛايـدصٛص ١ٝايــُتبدي ١أ ٚايصاً٥ـَ ١كٛٸَـ ١يًُٛضـٛع
بٓش ٛٺٜٓتفَٛ ٞضٛع ايـشهِ باْتفاٗ٥ا نُا تٌُ نْٗٛا سايـَ ١تباديـ٫ ١
ٜتك ٸَٛ ّٛضٛع ايـشهِ بٛدٛدٖا ،فًرا ٜـشصٌ ايػو يف بكا ٤ايــشهِ،
ٚس٦ٓٝر ًٜصَٓا تػدٝص َا ٜعٝٸٔ ايـُٛضٛع  ،فـاذا ٚزد (ايــشٓط ١سـٍ٬
ٜٚدخًٗا ايسبا) ٚظاٖس اذتٓط ١بدٚاّ ٖ ٛايـشب  ،يهـٔ قـد ٜفٗـِ ايعـسف
أْ٘ اذا تبدٸٍ ايـشبٸ اىل دقٝل ٜبك ٢ايـُٛضٛع .
ٚعٓد٥ر ْك :ٍٛإتـشاد ايـُٛضٛع يف ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن١
َٔ أزنإ ا٫ضتصشاب َٚكٛٸَات٘  ،إذ َٔ دٜ ٫ ْ٘ٚتشكل (عـدّ ْكـض
ايٝكني بايػو) ( ٫ٚايـُط ٞعً ٢ايـٝكني)  ،فُـا ٖـ ٛايــُ٬ى يف صـدم
عدّ ْكض ايٝكني بايػو ؟ ا٫ستُا٫ت ث٬ث: ١
ا٫ستُـــاٍ ا :ٍٚ٫ايسدـــٛع اىل ايٓعـــس ايـــدقٓ ٞايعكًـــ ٞيف تعـــٝني
ايـُٛضٛع ٚتـشدٜد بكا : ٙ٤فاذا أسسش  -بـشطب ايٓعس ايعكًـ -ٞإتــشاد
ايــــُٛضٛع يف ايكطـــٝتني ايــــُتٝكٓٚ ١ايــــُػهٛن ١دـــس ٣ا٫ضتصـــشاب
ٚسسّ ْكض ايٝكني بايػو ضٛاٚ ٤افل ايطـسٜكني اٯخـس ٜٔأّ خايفُٗـا،
ٚاذا مل ٜـشسش ا٫تـشاد فـٜ ٬ــذس ٟا٫ضتصـشاب ٭ْـ٘ ٜصـري ايػـو يف
ايبكاَ ٤ع إسساش عدّ بكا ٤ايـُٛضٛع أَ ٚع عدّ إسـساش بـكاَ - ٙ٤ػتب٘
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ايـُصداق ١ٝيكاعد ٠ا٫ضتصشاب ط ٫تٓكض ايٝكني بايػوص .
َٚـــٔ ٖٓـــا نـــإ َكتطـــَ ٢سدعٝـــ ١ايٓعـــس ايعكًـــ ٞزدـــٛع ايكٝـــٛد
ٚايــدصٛصٝات ايـٛازد ٠يف ديٝـٌ ايــشهِ اىل َٛضـٛع٘ بــشٝح ٜٓتفـٞ
ايـشهِ َٛٚضٛع٘ عٓد اْتفاٖ٤ا أ ٚاْتفا ٤بعطٗا ،٭ٕ ايكط ١ٝايػـسع١ٝ
يف يطــإ ديًٝــٗا َسنبــَ ١ــٔ ايـــُٛضٛع َٚــٔ ايـــُشُٜٚ ٍٛــس ٣ايعكــٌ
زدٛع ايكٛٝد ايٛازد ٠يف دي ٌٝايـشهِ اىل ايـُٛضٛع ايرٜ ٟرتتب عًٝـ٘
اذتهِ  ،بًشاظ إٔ ايكٛٝد ٚايـدصٛصٝات ايـُأخٛذ ٠يف َٛضٛع اذتهِ
ٖــ ٞيف ْعــس ايعكــٌ دٗــات ٚسٝجٝــات تكٝٝدٜــ ٫ - ١تعًًٝٝــ ، - ١فتهــٕٛ
دخًٝــ ١يف بكــا ٤ايـــُٛضٛع ٚ ،عٓــد ايػــو يف دخايــ ١قٝـدٺ َٓٗــا يف ثبــٛت
ايـ ــشهِ ايــــُٓصٛص ٜـ ــشصٌ ايػـــو يف بكـــا ٤ايـ ــشهِ يـــصٚاٍ قٝـــد
ٚخصٛص َٔ ١ٝايـُٛضٛع فٝػو يف بكا ٤ايـُٛضٛع ايـرٜ ٟرتتـب عًٝـ٘
ايـشهِ ٜٚـُتٓع دسٜإ ا٫ضتصـشاب عٓـد ايػـو يف بكـا ٤ايــُٛضٛع ،
فٝهـ٫ ٕٛشّ َسدعٝـ ١ايٓعـس ايعكًـٖ ٞـ ٛعـدّ دسٜـإ ا٫ضتصــشاب يف
ايػبٗات ايـشهُ ،١ٝإ ذ ايػـو يف بكـا ٤سهـِ غـسع ٞقـد عًـِ سدٚثـ٘ ،
ْٚػـأ ايػـو َـٔ عـسٚض تػٝٸـس يف بعـض قٝــٛد َٛضـٛع٘ ٖ ،ـرا ايػــو
ٜٛدـــب عـــدّ إسساش(بكـــاَٛ ٤ضـــٛع اذتهـــِ) فٓٝتفـــ ٞغـــسط دسٜـــإ
ا٫ضتصشاب يف ايػبٗ ١ايـشهُٜٚ ١ٝــُتٓع ٭دًـ٘ دسٜـإ ا٫ضتصـشاب
يف ايػبٗات ايـشهُ. ١ٝ
ا٫ستُاٍ ايجاْ : ٞايسدـٛع يف تــشدٜد َٛضـٛع ايــشهِ اىل يطـإ
دي ٌٝايـشهِ بــشطب َـا ٜفُٗـ٘ ايعـسف ايــُشاٚز ٟايعـاّ َـٔ أيفاظـ٘
ْٚصٛص٘  ،فٝهَ ٕٛفاد ايـدي ٌٝايــُجبت يًشهـِ َستٸبـاّ عًـَٛ ٢ضـٛع٘
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ٖ ٛايـُعترب ٚايـُعتُد يف إسساش إتـشاد ايـُٛضٛع يف ايكطٝتني ايــُتٝكٓ١
ٚايـــُػهٛنَٚ : ١ــا أخــر َٛضــٛعاّ يف ايــدي ٌٝايػــسعٚ ٞعًٓــل عًٝــ٘
ايــشهِ ٫بـد َـٔ إسـساش بكا٥ـ٘ يف ظـسف ايػـو بــشطب ظـاٖس ايــديٌٝ
ايػسع ٞايـُجبت يًشهِ ايــُطتصشب  ،بػـض ايٓعـس عـٔ ايــُٓاضبات
ايعسف ١ٝايـُػسٚضٚ ١ايـُستهص ٠يف ا٫ذٖإ ايـُشاٚز ، ١ٜفٓفـسٸم َ -ـج-ّ٬
بني َـا اذا أخـر ايٛصـف أ ٚايكٝـد يف ديٝـٌ ايــشهِ بٓشـ ٛايػـسط نـإٔ
ٜك( : ٍٛايـُا ٤اذا تػٝٸس تٓذٸظ) فٝهَٛ ٕٛضٛع ايـشهِ بــشطب ظـاٖس
ايــدي : ٌٝذات ايـــُا ، ٤فٝذــس ٟا٫ضتصــشاب عٓــد ايػــو يف َدخًٝــ١
ايتػٝٸس َٚكٛٸَٝت٘ يـُٛضٛع سهِ ايتٓذظ ٚ ،بني َا اذا أخر ايٛصف أٚ
ايكٝد يف دي ٌٝايـشهِ بٓش ٛايٓعت نإٔ ٜك( : ٍٛايـُا ٤ايـُتػري َتٓذظ)
فٝهَٛ ٕٛضٛع سهِ ايتٓذظ بـشطب ظـاٖس ايـدي : ٌٝايــُا ٤ايــُتػري
 ايـرات ٚايٛصـف َعـاّ ٚ ، -عٓـد ايػـو يف بكــا ٤سهـِ ايتـٓذظ عٓــدشٚاٍ ايـــتػري عـــٔ ايــــُاَ ٤ـــٔ قبـــٌ ْفطـــ٘ َـــٔ دَ ٕٚطٗٸـ ـس ٜ ٫ـ ــذسٟ
ا٫ضتصشاب  ،٭ٕ ايـشهِ َٓتفٺ باْتفا ٤قٝـد ايـتػري ٫ٚ ،غـو يف بكـا٤
ايـُٛضٛع  ،بٌ ٜعًِ باْتفا ٤ايــُٛضٛع٫ٚ ،شَـ٘ ايعًـِ باْتفـا ٤ايــشهِ
َ ٫ٚـذاٍ َع٘ ي٬ضتصشاب ٱْتفا ٤زنٓ٘  :بكا ٤ايـُٛضٛع ٚٚسدتـ٘ يف
ايكط ١ٝايـُتٝكَٓ ١ع ايكط ١ٝايـُػهٛن. ١
ا٫ستُــاٍ ايجايــح  :يف حتدٜــد ايـــُٛضٛع ٖــ ٛايسدــٛع اىل ايٓعــس
ايعسيف أعين َا ٜفُٗ٘ ايعسف ايعاّ أ ٚايعسف ايـُتػسعٜٚ ٞطـتفٝدَ ٙـٔ
ْ ـصٸ ايــدي ٌٝايػــسع ٞايـــُجبت يًشهــِ ايػــسع ٞبطــَُ ١ُٝستهــصاتِٗ
ايػسعَٚ ١ٝـٓاضبات ايـشهِ ٚايـُٛضـٛع ٚقسا٥ـٔ ا٫خـباز ايهاغـف ١عٔ
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ا٭سهاّ ٚايـُٛضٛعات :
فكد ٜفِٗ ايعسف ايــُشاٚزَ ٟـٔ أيفـاظ ايـديْٚ ٌٝصٛصـ٘ خاصـ١
بـشٝح ٜفِٗ ايعسف ايـُعٓ ٢ايعاٖس َـٔ يطـإ ايـدي ٌٝخاصـٜٚ ١ــشطب٘
َفاد ايديٖٚ ،ٌٝرا ٖ ٛايـُ٬ى ايجاْ. ٞ
ٚقد ٜفِٗ ايعسف ايـُشاٚز َٔ ٟايٓصٸ  َٔٚايـُستهصات ٚايكسأ٥
ٚايـُٓاضباتٖٚ ،را ٖـ ٛايــُ٬ى ايجايـح بــشٝح ٜتشصـٌ َـٔ َــذُٛع
ذيــو :ايــٓصٸ ٚايـــُكازْات ٚايـــُستهصات ٚحنٖٛــآٜٚ ،ــتر تصــٛز عــسيف
ٚفٗــِ َ ــشاٚز - ٟقطعــ ٞأ ٚإطُٓ٦ــاْ - ٞقــاض ٺبدخايــ ١اي ــدصٛص١ٝ
ايفا٥تــ - ١ندصٛصــ ١ٝاي ــشبٸ ٚايــدقٝل  -أ ٚبعــدّ دخايتٗــا يف ت ــشكل
ايـُٛضٛع غسعاّ ٚبكا ٤ايـُٛضٛع يف ظسف ايػو فٝه ٖٛ ٕٛايـُعتُد،
ٚذيـــو ٭ٕ دسٜـــإ ا٫ضتصـــشاب تـــابعٷ يصـــدم (عـــدّ ْكـــض ايـــٝكني
بايػــو) ٖٚ ،ــَ ٛتٛقــف عًــ ٢إســساش بكــا ٤ايـــُٛضٛع أ ٚإتـــشاد ٙيف
ايكطــٝتني ايـــُتٝكٓٚ ١ايـــُػهٛن ، ١فٝهــْ ٕٛعــس ايعــسف َتشصٸــَ ّ٬ــٔ
َ٬سعـــ ١ديٝـــٌ ايــــشهِ َستٸــــباّ عًـــَٛ ٢ضـــٛع٘ َٚـــٔ ايــــُٓاضبات
ٚايـُستهصات ٚايكسا ٔ٥ايــُشصٸً ١يهـ ٕٛايــُٛضٛع باقٝـاّ أَٓ ٚعـدَاّ يف
ظسف ايػو يف بكا ٤ايـشهِ  ،فـاذا ٚزد (أنـٌ اذتٓطـ ١سـٜٚ ٍ٬دخًـٗا
ايسبا) ٚظاٖس ايـشٓط ١بــشطب يفعٗـا ٖـ ٛايــشبٸ  ،يهـٔ ايعـسف ٜفٗـِ
َٓٗا بطَُ ١ُٝستهصات٘ ٜٚفطٸسٖا با٭عِ َٔ ايـشبٸ ٚايدقٝل .
ٖٚرا ٖ ٛايٓعس ايـُتبع ٚايتصٛز ايـُعتُد يف دسٜإ ا٫ضتصـشاب
يػــسض إســساش بكــا ٤ايـــُٛضٛع ٚإت ــشاد ٙيف ايكطــٝتني ايــرٖ ٟــ ٛقــٛاّ
دسٜإ ا٫ضتصشاب .
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ٚيٝظ ايـُساد َٔ ايٓعس ايعسيف ٖٓا ا٭ْعـاز ايعسفٝـ ١ايـُطاَــش ١ٝيف
َـذاٍ تطبٝل َفاٖ ِٝا٫يفاظ عًَ ٢صـادٜكٗا ايــدازد ، ١ٝفاْـ٘ ٜ ٫عتـرب
ايٓعس ايعسيف ايـُطاَـش ٞعٓد. ٙ
ْعِ ٜعتـرب ايفٗـِ ايعـسيف ايــُشاٚز ٟيف تعـٝني َفٗـ ّٛا٭يفـاظ ٭ْـ٘
سذــ ١يف فٗــِ ايـــُساد ايـــذدَ ٟــٔ ا٭يفــاظ ٚارتطابــات  ،نُــا ٜعتــرب
 عٓدْا -ايٓعـس ايعـسيف ايـدقٝل  -قبـاٍ ايـُطاَــش -ٞيف َــذاٍ تطبٝـلايـــُفٗ ّٛايًفعــ ٞعًــَ ٢صــادٜك٘ ايــدازد ١ٝنُــا أٚضــشٓا ٙيف ــٛخ
سذ ١ٝايعٗٛز ايًفعٜ ٫ٚ ، ٞعتـرب ايفٗـِ ايعـسيف ايـُطاَــش ٞيف َــذاٍ
تطبٝل ايـُفٗ ّٛعًَ ٢صداق٘ إ ٫يف َٛازد قًٚ ١ًٝيـدصٛص١ٝٺ .
َٚــٔ ٖٓــا ٴ ٜـساد َــٔ ْعــس ايعــسف يف َكــاّ تعــٝني َٛضــٛع اي ــشهِ
ٚتػدٝص بكا ٖٛ ٘٥إعتُـاد ايــشص ١ًٝايـت ٜفُٗٗـا ايعـسف َـٔ ايـديٌٝ
ايػــــسعَٚ ٞــــٔ َستهــــصات أذٖــــإ ايـــــُتػسعَٓٚ ١اضــــبات ايــــشهِ
ٚايـُٛضٛع ٚقسا ٔ٥ا٭خباز ايـشايٚ ١ٝايـُكايْٚ ١ٝــشٖٛاَ ،ػـسٚطاّ بـإٔ
ٜ ٫ه ٕٛايفِٗ ايعسيف بٛضٛح تاّ قَ ٟٛطتك٢ٶ َٔ ايكسا ٔ٥ايـُتصً ١أٚ
ايـُٓفصً ١بـشٝح تٛدب إْك٬ب ظٗـٛز ايـٓصٸ يف ايــُفَٗٓ ّٛـ٘ عسفـاّ،
َٚع٘ ٜتشد َفاد ايدي ٌٝايػـسعَ ٞـع ايــُفٗ ّٛايعـسيف ايٛاضـض َٚ ،ـٔ
د ٕٚإْك٬ب ظٗٛز ايٓصٜ -تعازض َا ٜفُٗ٘ ايعسف َٔ يطـإ ايـديٌٝ
ْٚصٛصــ٘ ٚأيفاظــ٘ ٜٚتػــاٜس َــع َــا ٜفُٗــ٘ ايعــسف َــٔ ايــدي ٌٝبطــُ١ُٝ
َستهصات٘ َٚكازْات٘ ٚتٓاضبات ايـشهِ ٚايـُٛضٛع .
ٚبٗرا ايتكسٜب ٜتطض ايـُساد ايــذدَ ٟـٔ َـ٬ى ايـدي ٌٝايػـسعٞ
ٚإفرتاق٘ عٔ ايـُفٗ ّٛعسفاّ ٜٚـٓدفع ا٫غهاٍ أ ٚايػُٛض يف ايفسم بٝـٔ

إغرتاط ٚسد ٠ايكط ١ٝاملتٝكٓٚ ١املػهٛن ١يف اٱضتصشاب )519( .....................

ايـُ٬نني فسادع (. )21
ٖر ٖٞ ٙا٫ستُا٫ت ايــُطسٚس ١يف تــشدٜد َـا ٜعـٝٸٔ ايــُٛضٛع،
َٚـدتصسٖا ٌٖ :ايعرب ٠باستُاٍ تعٝني َٛضٛع اذتهِ يف ٚاقع٘ ايـُساد
غسعاّ بٓعس ايعكٌ ايدق، ٞأ ٚاْ٘ بٓعس ايعسف بـشطب َا ٜفُٗ٘ َٔ ديٌٝ
ايــشهِ ،أ ٚاْــ٘ بٓعــس ايعــسف َطــتك٢ٶ َــٔ ديٝــٌ ايــشهِ َــع َستهصاتــ٘
ٚقـسا ٔ٥ايــديَٓٚ ٌٝاضــبات اذتهــِ ٚايـــُٛضٛع ٖ ،ــر٬َ ٙنــات ٚطــسم
ث٬ث ١يتعٝني ايـُٛضٛعٚ ،بٗا ٜتبني بكا ٙ٩أ ٚعدّ بكـا ٙ٤يف ظـسف ايػـو
ٜٓٚهػف إتـشادَ ٙع ايـُٛضٛع ايـُتٝكٔ سهُ٘ ضابكاّ أ ٚعدّ إتـشاد.ٙ
ٚايـُعسٚف َٓٗا ٚايـُػٗٛز بني ا٭ع ّ٬ا٭ٚاخـس ٖـ ٛايسدـٛع اىل
ايٓعس ايعسيف ايتطاَـشٖٚ ،ٞرا ٖ ٛايصشٝض ٚتتطض صشت٘ عرب ْكاط :
ايٓكطــ ١اٚ٫ىل  ٜ :ــُٓعٓا عــٔ ايسنــ ٕٛاىل ايٓعــس ايــدقٓ ٞايعكًــ ٞيف
ت ــشدٜد (بكــا ٤ايـــُٛضٛع)  :إضــتًصاَ٘ عــدّ دسٜــإ ا٫ضتصــشاب يف
عُ ّٛا٫سهاّ ضٛا ٤نإ ايػو يف بكا ٤ايــشهِ زادعـاّ اىل (ايػـو يف
ايـُكتط )ٞأّ نإ زادعاّ اىل (ايػـو يف ايسافـع) ٖٚ .ـرا ايـ٬شّ ايعـاّ
َـُا ٜسفط٘ عُ ّٛايفكٗا( ٤زض) أْٛ ٚعِٗ  ،بتكسٜب :
إٕ ايػو يف بكا ٤ايـشهِ ايػسعٜ ٫ ٞتشكـل يف ايـٓفظ إ ٫اذا شاٍ
عــٔ َٛضــٛع ايـــشهِ بعــض ايـــدصٛصٝات أ ٚايكٝــٛد أ ٚايـــشا٫ت
 ايٛدٛدٜـــ ١أ ٚايعدَٝـــ -١ايـــٛازد ٠يف خطـــاب ايػـــسع ٚديٝـــٌ اذتهـــِٚايـُشتٌُ َكٛٸَٝتٗا يرتتٸب ايـشهِ غسعاّ عًَٛ ٢ضٛع٘ ٚدخايتٗا ف.٘ٝ
( )21أدٛد ايتكسٜسات  :زْٗ + 186 : 4ا ١ٜا٫فهاز  :ز : 4م. 10 : 2
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ٚس٦ٓٝر  :اذا ق ٌٝبــُسدع ١ٝايٓعـس ايعكًـ ٞايـدق ٞيف تــشدٜد (بكـا٤
ايـــُٛضٛع) يف ظــسف ايػــو أ ٚيف تعــٝني إت ــشاد ايكطــ ١ٝايـــُتٝكَٓ ١ــع
ايكط ١ٝايـُػهٛنَٛ ١ضٛعاّ مل ٜـُهٔ إضتصشاب اذتهِ ايػسع ٞعٓد
ايػو ف ٘ٝأص ، ّ٬٭ٕ ايعكٌ ٜـشهِ بإٔ ايـُٛضٛع ايٛادد يًدصٛص١ٝ
ايهراٝ٥ـٚ - ١دٛدٜــ ١ناْـت أّ عدَٝــٜ - ١ػــاٜس ايــُٛضٛع ايفاقــد يــتًهِ
اي ــدصٛصٖٚ ،١ٝــرا ٜعــين دخايــ ١اي ــدصٛص ١ٝايفا٥تــ ١أ ٚايـــُٓتف ١ٝيف
تستٸب ايـشهِ عًَٛ ٢ضٛع٘ ٚعدّ بكا ٤ايـُٛضٛع بــشاي٘ بٓعـس ايعكـٌ
ايــدقٝل  ،فــاذا غــو يف بكــاْ ٤ــذاض ١ايـــُا ٤ايـــُتػري بــايٓذظ ٚقــد شاٍ
تػٝٸس َٔ ٙقبٌ ْفط٘ مل ٜـُهٔ إضتصشاب ايتٓذظ  ،٭ٕ ايـُا ٤ايــُتػري
بايٓذظ َػـاٜسٷ َٚبـأٜٷ يًُـا ٤ايـر ٟشاٍ عٓـ٘ ايـتػري َ -ـٔ دٚ ٕٚزٚد
َطٗٸـ ـس عًٝـــ٘  -فًـــِ ٜـ ــٴشسش بكـــا ٤ايــــُٛضٛع أٜ ٫ ٚعتـــرب ايعكـــٌ بكـــا٤
ايـُٛضٛع ستٜ ٢طتصشب ايـشهِ .
ٚبتعـبري ثـإٕ  :ايػـو يف اذتهـِ ْاغـَ ٧ـٔ ايػـو يف دخايـ ١ايكٝـد
ايـــُٓتف ٞيف تستٸــب ايـــشهِ عًــَٛ ٢ضــٛع٘ ٚ ،ايٓعــس ايعكًــ ٞقــاضٕ
بايدخايٚ ١اْتفا ٤ايـُٛضٛع فٜ ٬ــُهٔ دسٜـإ ا٫ضتصـشاب ايــشهُٞ
س٦ٓٝر ْ٫تفاَ ٤كٛٸَ٘ ٖٚ ،را اي٬شّ ايـُسفٛض عٓد ْـٛع ايفكٗـا(٤زض)
 ٜــُٓعٓا عــٔ ايسنــ ٕٛاىل ايٓعــس ايعكًــ ٞايــدقٜٚ ، ٞهفٓٝــا عــدّ ايــديٌٝ
ايٛاضض ٚفكدإ ايػاٖد اي٥٬ـض عًـَ ٢سدعٝـ ١ايٓعـس ايـدقٓ ٞايعكًـ ٞيف
تـشدٜد ايـُٛضٛع ايـُستٸب عً ٘ٝايـشهِ ايـُطتصشب .
بــٌ  ٜــُهٓٓا دعــ ٣ٛتــٛفٓس ايــدي ٌٝعًــ ٢عــدّ سذ ٝـ ١ايٓعــس ايــدقٝل
ايعكً َٔ ٞدٗتني  َٔ :دٗ ١إضتًصاَ٘ أَساّ فاضداّ بـشطب اٱزتهـاشات
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ايفكٗا ٖٛٚ ١ٝ٥عدّ دسٜإ ا٫ضتصشاب يف عُ ّٛا٫سهاّ  َٔٚ ،دٗ١
إ ايعكـــٌ غـــأْ٘ تعـ ـٝني َٛضـــٛعات أسهاَـــ٘ ايـــت ٜطـــتكٌ بإدزانٗـــا
ٱساطت٘ بـُٓاطاتٗاَ ٫ٚ ،طسح ي٘ يف تعٝني َٛضٛعات ا٫سهاّ ا٫هل١ٝ
ايػــسع ١ٝيعــدّ إساطتــ٘ بـــُٓاطاتٗا ،فٝدــسز تعــٝني َٛضــٛع ايـــشهِ
ايػسع ٞعٔ دا٥سٚ ٠ظٝفت٘ َُٗٚتـ٘ ٚدا٥ـس ٠إدزانـ٘ ٚسهُـ٘٫ٚ ،بـد َـٔ
ايسدٛع اىل دي ٌٝاذتهِ ايػسع ٞايـُستٸب عًَٛ ٢ضٛع٘ فاْ٘ ايــُسدع
ايصشٝض يف حتدٜد َٛضٛع اذتهِ ٚيف تػـدٝص بكـا ٙ٤يف ظـسف ايػـو
يف بكا ٤ايـشهِ ايـُعً ّٛسدٚث٘ ايـُػهٛى بكاٚ ،ٙ٩س٦ٓٝر ْٓتكٌ اىل :
ايٓكط ١ايجاْ :١ٝقد ٜكاٍْ :سدع اىل َا ٜكتط ٘ٝيطإ ايدي ٌٝايػـسعٞ
يتػدٝص بكا ٤ايـُٛضٛع يف ظسف ايػو ٫سكاّ بعـد إٔ إَتٓـع ايسدـٛع
اىل ايعكٌ  ،فٝه ٕٛايـُٝصإ يف تػدٝص احتاد ايكط ١ٝايـُتٝكٓٚ ١ايكط١ٝ
ايـُػهٛنَٛ ١ضٛعاّ  ٖٛ -ايعاٖس َٔ ايدي ٌٝايـُجبت يًشهـِ ايػـسعٞ
َٚا ٜفُٗ٘ ايعـسف َـٔ أيفاظـ٘ ْٚصٛصـ٘  ،فـٝفرتم ايــُٛضٛع يف يطـإ
(ايـُا ٤اذا تػري بايٓذاضٜ ١تٓذظ) أ( ٚايـُهًف ايـُطافس اذا ادتُـع يف
ضفس ٙايػسا٥ط ايػسعٜ ١ٝكصٸس)ٚحنُٖٛا َـُا ٪ٜخر ايكٝد بٓش ٛايػـسط،
ٜٚـــدتًف عــٔ ايـــُٛضٛع ايــٛازد بًطــإ (ايـــُا ٤ايـــُتػري بايٓذاضــ١
ٜتٓذظ) أ(ٚايـُطافس ضفساّ غسعٝاّ ٜكصٸس) :
سٝــح ٜهــَ ٕٛفــاد ايًطــإ ا ٍٚ٫إٔ ايـــُٛضٛع ٖــ ٛذات ايـــُا٤
ٚذات ايـُطافس ،فٝهَ ٕٛفاد ايكط ١ٝايػسط ١ٝإعتبـاز ايػـسط قٝـداّ يف
ايـــُٛضٛع ايـــُرتتٸب عًٝــ٘ ايـــشهِ فٝذــس ٟاضتصــشاب ايـــشهِ َــع
ايػو يف َدخًـ ١ٝبكا ٤ايـتػري يف بكا ٤ايـشهِ بايـتٓذظ أَ ٚع ايػو يف
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َدخً ١ٝايطفس ايػسع ٞيف بكا ٤ايـشهِ بايكصس.
بُٓٝا َفـاد ايًطـإ ايجـاْ ٞنـ ٕٛايكٝـد َكٛٸَـاّ يًُٛضـٛع دخـ ّ٬ٝيف
تستٸب ايـشهِ ايػسع ٞعً ٫ ،٘ٝأْ٘ ساي ١طاز ١٥يٝظ هلا دخاي ،١فٝهٕٛ
ايـُٛضٛع (ايـُا ٤ايـُتػري) أ( ٚايـُطافس ضفساّ غسعٝاّ) فٓٝتفـ ٞايــشهِ
باْتفــا ٤ايكٝــد  :ايــتػري ٚيــ ٛعٓــد شٚايــ٘ َــٔ قبــٌ ْفطــ٘ أ ٚباْتفــا ٤ايطــفس
ايػــسع ٞنُــا يــ ٛنــإ َطــافساّ أ ٍٚايٛقــت ٚشاٍ عٓــ٘ ايطــفس ايػــسعٞ
ٚدخٌ ٚطٓ٘ ٚأزاد ايص ٠٬ايسباعٚ ١ٝغو يف بكاٚ ٤دـٛب ايكصـس عًٝـ٘
فـــإ ايــــشهِ ٜٓتفـــ ٞباْتفـــا ٤ايٛصـــف ٚايكٝـــدٜ ٫ٚ ،ــــُهٔ دسٜـــإ
ا٫ضتصــشاب يعــدّ ات ــشاد َٛضــٛع ايكطــٝتني ايـــُتٝكٓٚ ١ايـــُػهٛن.١
ٖٚهرا ظاٖس دي( ٌٝايـشٓط ١ايـشب س )ٍ٬فٓٝتف ٞايـشهِ باذتًٝـ ١عٓـد
إْتفا ٤ايــشبٸ ٚتبدٸيـ٘ بايـدقٝل ٜ ٫ٚــُهٔ اضتصـشاب سًٝـ ١اذتٓطـ ١اىل
شَإ طشٓ٘ دقٝكاّ اذا غو يف بكا ٤اذتًٖ . ١ٝرا تٛضٝض َسدعٝـ ١ايـديٌٝ
ايػــسع ٞيف حتدٜــد ايـــُٛضٛع ٚتػــدٝص بكــا ٙ٤عٓــد ايػــو يف بكــا٤
اي ــشهِٖٓٚ ،ــا َسسًتــإ  :اٚ٫ىل ت ــشدٜد َٛضــٛع اذتهــِ َــٔ ايــديٌٝ
ايػسع ٞايـُجبت يرتتٸب ايـشهِ عًَٛ ٢ضٛع٘ ٖٚرا ٖ ٛايدي ٌٝا،ٍٚ٫
ٚاملسسً ١ايجاْ ١ٝتػدٝص بكا ٤ايـُٛضٛع عٓد ايػـو يف بكـا ٤ايــشهِ يف
ظسف ايػو ٫سكاّ  ،فٓٓتكٌ اىل :
ايٓكطـــ ١ايجايجـــٜ :١ـ ــُهٔ إٔ ٜكـــاٍ  ٫ :زٜـــب يف إٔ َسدـــع تعـــٝني
َٛضــٛع ايـــشهِ ايػــسع ٞايـــُجبت يف ايهتــاب أ ٚايطــٓٚ ١تػــدٝص
َدي ٍٛيفع٘ َٚعٓاَ ٖٛ ٙا ٜفِٗ َٔ يطإ ايدي ٌٝا : ٍٚ٫أعـين ايـديٌٝ
ايـُـجـبـت يـتـستـب ايـشـهِ عًَ ٢ـٛضـٛعـ٘  ،قـباٍ دي ٌٝا٫ضـتـصشاب
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ٚأخباز:ٙط ٫تٓكض ايٝكني بايػوصْٚـش ٖٛٚ ٙٛيطإ ايدي ٌٝايجاْ. ٞ
 ٫ٚاغهاٍ يف َسدع ١ٝايفِٗ ايعـسيف يًـدي ٌٝايػـسع -ٞايهتـاب أٚ
ايطٓ -١يف َـذاٍ تعٝني َٛضٛع ايـشهِ يف بد ٚاَ٫س بإضـتعٗاز ايـديٌٝ
ايػسع ٞبـشطب َا ٜفِٗ ايعسف َٓ٘ َـشاٚزٜاّٚ ،يعٌ ٖر ٙايـُسدع٫ ١ٝ
ْصاع فٗٝا  ٫ٚاغهاٍٖٚ .ر ٙايـُسسً ١اٚ٫ىلَ ٖٞٚ ،تكدَ ١عً ٢ايجاْ.١ٝ
ٚبعــد تعــٝني َٛضــٛع ايـــشهِ َــٔ يطــإ ديًٝــٜ٘ -كــع ايهــ ّ٬يف
تػدٝص بكا ٤ايـُٛضٛع شَٔ ايػو يف بكا ٤ايـشهِ بفعـٌ شٚاٍ بعـض
خصٛصــٝات٘ أ ٚسا٫تــ٘  ،فٗــٌ  ٜــذس ٟإضتصــشاب بكــا ٤اي ــشهِ ســاٍ
ايػو يف بكاَ ٘٥عتُد ّا عًـَ ٢ـا ٜعٗـس َـٔ يطـإ ايـدي ٌٝايػـسع ٞأَ ٚـا
ٜعٗس َٔ ايٓعس ايعسيف ؟ .
٫زٜـــب عٓـــدْا يف إٔ ايصـــشٝض َسدعٝـــ ١ايعـــسف يف تعـــٝني بكـــا٤
ايـُٛضٛعٚ ،ذيو ٭ٕ ا٫ضتصشاب ٜعين(عدّ ْكـض ايـٝكني بايػـو)
(ٚعدّ زفع ايٝد عـٔ ايــشاي ١ايــُتٝكٓ ١ايطـابكٚ ،)١صـدم ٖـرا َتٛقـف
عًــ ٢بكــا ٤ايـــُٛضٛع يف ظــسف ايػــو بـــُعٓٚ ٢ســد ٠ايـــُٛضٛع يف
ايكطــٝتني ايـــُتٝكٓٚ ١ايـــُػهٛنٜ ٫ٚ ، ١صــًض ايــدي ٌٝا٭ ٍٚايـــُجبت
٭صـٌ ايــشهِ ايػـسعَ ٞسدعـاّ يف ظـسف ايػـو ٭دـٌ ا٫ضتصــشاب
ايـُتكٛٸّ بعدّ ْكض ايٝكني بايػو  ،بٌ ٫بد َٔ إسساش (إبكاَ ٤ـا نـإ)
ستــٜ ٢ـــذس ٟا٫ضتصــشاب٫ٚ ،بــد َــٔ صــدم (عــدّ ْكــض ايــٝكني
بايػو) ٜٚتٛقف اٱسساش عًـ ٢صـدم ايــُٛضٛع(:عـدّ ْكـض ايـٝكني
بايػــو) أ(ٚايـــُط ٞعًــ ٢ايــٝكني) ايــٛازد يف أخبــاز ا٫ضتصــشاب،
ٚايـُسدع يف تـشكل ايصـدم ٖـ ٛايعـسف بًشـاظ َـا ٜفُٗـ٘ َـٔ ايـٓكض
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ايٛازد يف أخباز ا٫ضتصشابٚ ،يٝظ ايـُسدع َٖ ٛا ٜفٗـِ َـٔ ايـديٌٝ
ا ٍٚ٫ايـُجبت ٭صٌ ايـشهِ ايػسع ٞايـُػهٛى بكا. ٙ٩
اذٕ ايصــشٝض ٖــ ٛإختصــاص أخــر ايـــُٛضٛع َــٔ يطــإ ايــديٌٝ
ايػــسع ٞيف ا٫بتــدا -٤أعــين َسسًــ ١إضــتٓباط ايـــشهِ ايـــُستٸب عًــ٢
َٛضــٛع٘ َــٔ ديًٝــ٘ ايػــسع ٞايـــُجبت يــ٘ ٜٚ ،طــتعإ بــايفِٗ ايعــسيف
ايـُشاٚز ٟيًدي ٌٝايػسعَٚ ٞـا ٜطـتفٝدٜٚ ٙفُٗـ٘ َـٔ ظـاٖس ارتطـاب،
ٖٚرا  ٫زٜب ف ٫ٚ ٘ٝاغهاٍ .
ٚيف َسسً ١ايبكـاٚ ٤عٓـد ايػـو ٫سكـاّ يف بكـا ٤ايــشهِ بفعـٌ تػٝٸـس
سايـ١ٺ أ ٚخصٛصــ١ٝٺ َــأخٛذ ٠يف َٛضــٛع ايــشهِ ٖٚ ،ــرَ ٙسسًــ ١ثاْٝــ١
َتأخس ٠عٔ َسسً ١أخـر ايــُٛضٛع ٚحتدٜـدَ ٙـٔ ظـاٖس ايـدي ٌٝيف بـدٚ
اَ٫ــس ٚقبــٌ ايػــو يف بكــا ٤اي ــشهِ  ٫ٚ ،ديٝــٌ عًــَ ٢سدعٝــ( ١ديٝــٌ
اذتهِ) بعد شٚاٍ خصٛص َٔ ١ٝايـُٛضٛع أ ٚتبـدٍ سايـَ ١ـٔ سـا٫ت
ايـُٛضٛع فأٚدبت ايػو يف بكا ٤اذتهـِ نُـا يـ ٛشاٍ ايـتػري بايٓذاضـ١
عٔ ذات ايـُا ٤أ ٚزدع ايـُطافس اىل ٚطٓ٘ ٚقد نـإ اٚ ٍٚقـت ايصـ٠٬
َطافساّ ٜكصٸس ص٬ت٘  ،فاْ٘ ٜ ٫عٗس ديٝـٌ ٚاضـض عًـَ ٢سدعٝـ ١ايـديٌٝ
ا٭ ٍٚايـــُجبت يًشهــِ ٚ ،ايــدي ٌٝقــاضٕ بًــص ّٚايسدــٛع اىل ايعــسف
ٱسساش صدم (ْكض ايٝكني بايػو) عً ٢زفع ايٝد عٔ ايٝكني ايطـابل،
فاذا صدم ايٓكض عسفاّ سـسّ ايـٓكض ٚيـصّ ايــذس ٟايعًُـٚ ٞايــُطٞ
عًــ ٢طبــل ايــٝكني ايطــابل ٚٚدــب عــدّ ا٫عتــداد بايػــو ايطــاز،٨
ٚايصــدم ايعــسيف ٜطــتعني بايـــُستهصات ايرٖٓٝــٚ ١ايكــسا ٔ٥ايـــدازد١ٝ
ٚايتٓاضبات ايـُػسٚض ١يف ا٫ذٖإ ٖٓ َٔٚ ،ا ْك: ٍٛ
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ايـشذٚ ١ايديٜ ٌٝصشٸض ايسدٛع اىل ايـُستهصات ايرٖٓ -١ٝايعسفٝـ١
ٚايـُتػسعٚ -١ٝاىل ايـُٓاضبات ايــُػسٚض ١يف أذٖـإ ايعـسف -ايعـاّ أٚ
ايـداص بايـُتػسعٚ ١ايفكٗـا -٤٭دـٌ تعـٝني بكـا ٤ايــُٛضٛع ٚإتــشادٙ
يف ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن. ١
ٚاذتاصٌ إ عُد ٠دي ٌٝا٫ضتصشابط ٫تٓكض ايٝكني بايػـوص
ٖٚرا ايٓص خطـاب غـسعٜٓ ٞـصٸٍ عًـ ٢ايٓعـس ايعـسيف ،٭ْٗـِ أَـسٚا إٔ
ٜهًُٓٛا ايٓاع عً ٢قدز عكٛهلِ ْٚـش ٛأفٗاَِٗ ٖٚ ،ـرا ٜتطًـب ٚسـد٠
ايـُٛضٛع يف ايكط ١ٝايـُتٝكٓٚ ١ايكط ١ٝايـُػهٛن ١ستٜ ٢صدم (ْكـض
ايــٝكني بايػــو) ،فــاذا صــدم ٖــرا عسف ـاّ عًــ ٢زفــع ايٝــد عــٔ اي ــشاي١
ايـُتٝكٓ ١ايطـابكٚ ١عـدّ ايــذس ٟعًـ ٢طبكٗـا إْهػـف نـ ٕٛايــُٛضٛع
باقٝاّٚ ،إٕ مل ٜصدم (ْكض ايٝكني بايػو) عً ٢زفـع ايٝـد عـٔ ايــشاي١
ايـُتٝكٓ ١ايطابكٚ ١عدّ ايـذس ٟعً ٢طبكٗا بٓعـس ايعـسف إْهػـف تبـدٸٍ
ايـُٛضٛع ٚعدّ إتـشاد َٛضٛع ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛنٚ ١إْتف٢
ايسنٔ ايـُصشٸض يـذس ٟاٱضتصشاب .
ٚبتعبري ثإٕ َفصٸٌ  :عٓدْا ايدي ٌٝا ٍٚ٫ايـُجبت يًشهـِ ايػـسعٞ
ايـُرتتٸب عًـَٛ ٢ضـٛعْ٘ٚ ،سدـع اىل ايعـسف يف فٗـِ ايــُساد ايــذدٟ
َٔ أيفاظ٘ ٖٓٚ ،ا ٪ٜخر ايـُٛضٛع َٔ يطإ ايـدي ٌٝبــشطب َـا ٜفٗـِ
ايعسف َٓ٘ .
ٚعٓـــدْا ايـــدي ٌٝايجـــاْ ٞط ٫تـــٓكض ايـــٝكني بايػـــوص ايــــُصشٸض
يـذسٜإ ا٫ضتصشاب ٚايهاغـف عـٔ ايــشسَ ١ايــُرتتب ١عًـَٛ ٢ضـٛع
(ْكض ايٝكني بايػو) ٖٚرا ايديْ ٌٝسدع فٝـ٘ اىل ايعـسف يفٗـِ ايــُساد
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اي ــذدَٓ ٟــ٘ ٚصــدق٘ عٓــد زفــع ايٝــد عــٔ اي ــشاي ١ايطــابك ١يف ايـــُٛزد
ايهرا ٞ٥ايـُساد إضتصشاب بكا ٤ايـشهِ ف ٘ٝأ ٚعدّ صدق٘  ،سٝـح إٔ
دسٜإ ا٫ضتصشاب َتكٛٸّ ببكا ٤ايـُٛضٛع ٚإسـساش إتــشاد ايــُٛضٛع
يف ايكطٝتني ايـُتٝكٓٚ ١ايـُػهٛن ١يٝصدم (عدّ ْكـض ايـٝكني بايػـو)
أٜ ٚصدم (ايـُط ٞعً ٢ايٝكني) ايًرُٖ ٜٔا َ٬ى دس ٟا٫ضتصـشاب
يف ا٭خباز ،فٝهـ ٕٛايــُٓاط يف دسٜـإ ا٫ضتصـشاب ٖـ ٛايٓعـس ايعـسيف
ٚإزتهاشات ايـُتػسعٚ ١ايفكٗاٚ ٤ايكسا ٔ٥ايهاغف ١عـٔ بكـا ٤ايــُٛضٛع
ٚصــدم (ْكــض ايــٝكني بايػــو) عًــ ٢زفــع ايٝــد عــٔ اي ــشاي ١ايـــُتٝكٓ١
ايطابكٚ ١عدّ ايـذس ٟعً ٢طبل ايٝكني ايطابل .
َـج : ّ٬ايهًــب ايــر ٟإضــتشاٍ ًَشـاّ يف أزض ايـــًُُشَ ١ــع بكــاٙ٤
عًٖٝ ٢أتـ٘ ايــذطُاْٚ ١ٝصـٛزت٘ ايهًبٝـ ، ١إ ٫أْـ٘ بعـد إضـتشايت٘ ٜتـٛشٸع
قطعاّ ًَش ١ٝبـُذسد تـشسٜه٘ َٔ َٛضع٘ ٖ -را ٜ ٫ــشطب ايعـسف فٝـ٘
بكــاَٛ ٤ضــٛع (ايهًبٝــ ١ايــشٛٝاْ )١ٝايـــُشه ّٛعًٗٝــا بايٓذاضــ ١ايعٝٓٝــ،١
ٖٓ َٔٚا ٜ ٫رتتب عً ٘ٝسهِ ايٓذاض ١زغِ بكاٖٝ ٤أت٘ ٚصـٛزت٘ بــشٝح
ي ٛزفعٓـا ايٝـد عـٔ سايتـ٘ ايــُتٝكٓ ١ايطـابك - ١ايهًبٝـ ١ايٓذطـ -١مل ٜهـٔ
ْكطاّ يًٝكني بايػو ٚ .يهٔ َجاٍ ايـُا ٤ايـُتػري بايٓذاض ١اذا شاٍ تػـريٙ
َٔ قبٌ ْفط٘ ٚتػري بعض سا٫ت٘ ٚفكد ايً ٕٛأ ٚايطعـِ ايــُهتطب َـٔ
ايٓذاضــٜ ٫ ١ـــشطب ايعــسف ايـــُٛضٛع َــتػرياّ ،بــٌ ٜـــشطب ْ٘ٛباقٝــاّ
َٚتشداّ َع ايـشاي ١ايطابك( ١ايـُا ٤ايـُتػري) ٚإٕ شاٍ ايتػري عٔ ايــُا،٤
ٜٚعترب ٕٚزفع ايٝد عٔ ايــشهِ ايــُتٝكٔ ايطـابل(تٓذظ ايــُاْ )٤كطـاّ
يًٝكني بايػو َٚصدام عدّ ايـُط ٞعً ٢طبل ايٝكني ٖٚ ،ـرا ناغـف
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عٔ ن( ٕٛايتػري) سٝج ١ٝتعًٚ ١ًٝٝيٝطت سٝج ١ٝتكٝٝدٜ ١ٜدٚز اذتهِ َـداز
ٚدٛدٖا  ،بـد٬ف (ايهًب )١ٝاذتٛٝاْ ١ٝايعاٖس نْٗٛا سٝج ١ٝتكٝٝدٜ ١ٜدٚز
سهِ ايٓذاضَ ١داز ٚدٛد ايهًب ١ٝايـشٛٝاْ. ١ٝ
ٚيــــٝظ ٖــــرإ اٱعتبــــازإ ايعسفٝــــإ يف ايـــــُجايني إ ٫بــــشطب
ايـــُستهصات ايـــُػسٚض ١يف ا٭ذٖــإ ايعسفٝــٚ ١ايـــُتػسع ١ٝايٓاغــَ ١٦ــٔ
َ٬سعــَٓ ١اضــبات ا٫سهــاّ َٛٚضــٛعاتٗا ٚايـــُ٪د ١ٜاىل فٗــِ َكٛٸَٝــ١
ايهًبٝــ ١يًٓذاضــَٚ ١كٛٸَٝــ ١ذات ايـــُا ٤يًتــٓذظ ب ــشطب ايـــُستهصات
ايرٖٓٝـــ ١ايعسفٝـــٚ ١ايــــُتػسعٚ ١ٝايـــت تـــ ٍٚ٪اىل صـــدم(ْكض ايـــٝكني
بايػو) ٚصدم(ايـُط ٞعً ٢ايٝكني) أ ٚعدّ صدقٗا عسفاّ .
إذٕ اذتاصــٌ صــش ١ايسدــٛع اىل ايعــسف َٚستهصاتــ٘ ايـــُػسٚض١
ٚبًشــاظ َٓاضــبات ايـــشهِ ٚايـــُٛضٛع يتػــدٝص بكــا ٤ايـــُٛضٛع
ٚإتـــشاد ٙيف ايكطــٝتني ايـــُتٝكٓٚ ١ايـــُػهٛن ،١أ ٚنــ ٕٛايـــدصٛص١ٝ
ايفا٥تَ َٔ ١كٛٸَات َٛضٛع ايـشهِ أ َٔ ٚسا٫ت٘ ايطازٚ ، ١٥س٦ٓٝر ٫
فسم بني ٚزٚد ايـدي ٌٝا٭ ٍٚبٓشـ ٛايكطـ ١ٝايػـسط( : ١ٝايــُا ٤اذا تػٝٸـس
تٓذٸظ) أ ٚبٓش ٛايكط ١ٝايـشًُ( : ١ٝايـُا ٤ايـُتػري َتٓذظ) .
ٖٚــرا ايػــسط ٚ -ســد ٠ايـــُٛضٛع ٚايـــُشُ -ٍٛتفـرتم بــ٘ قاعــد٠
ا٫ضتصشاب عٔ قاعـد ٠ايــُكتطٚ ٞايــُاْع ايـت ٜهـ ٕٛفٗٝـا ايــُتٝكٔ
َػاٜساّ يًُػهٛى غري َتشد َع٘ ٚ ،تكدّ َٓٸـا ا٫ضـتد ٍ٫بأخبـاز ايــُٓع
َٔ ْكض ايٝكني بايػو عً ٢سذ ١ٝا٫ضتصشاب ٫ٚ ،شَـ٘ عـدّ د٫يـ١
ا٫خباز عً ٢سذ ١ٝقاعد ٠ايـُكتطٚ ٞايـُاْع -يريو نً٘ ٜـشطٔ بٓا إٔ
ْبشح يف ايتٓب ٘ٝايطابع عػس  :إَهإ ا٫ضتد ٍ٫با٭خباز عً: ٢
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