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ٙ أٚ  ثثٔ  ثثٔ ؼثثٓ  ب يفعثثٌ يًٓٗثثٞ األَثث قتؽثث ٤ ْٚبشثثح ٖٓثث   ثثٔ   

ٜٚٓ رز فٝث٘     ،ايص٤ٞ  ذاى ايتالزّ بني األَ  بص٤ٞ ٚبني ايٓٗٞ  ٔ ؼٓ 
    ٌ َٓث    -األ ثالّ  ختًث  ٖٓث    ٚقث     ،يألَث  بؽث ٙ    قتؽ ٤ ايٓٗٞ  ثٔ فعث

ٙ حبٝثح  ٜكتؽٞ ايٓٗثٞ  ثٔ ؼث ٓ    بص٤ٕٞ ٞيف إٔ األَ  ايٛدٛب - بعٝ   ٕٗ 
ّ ال ٜكتؽثٞ ذيثو     أ ،  ٓث٘ َٛيٜٛث ً   ُٓٛ ً ثَٚث  شث   ً  س اًَ  ٜهٕٛ ايؽٓ 

  ٓٚ ُبشح يف ثْ ت  ًثِ ايهثالّ قبثٌ يث ٜٚٔ ايث     ٖٚ ا خالف َٛدثٛ  يف َث 
  .ايفك٘  أظٍٛ ًِ 

 قبٌ ايٛيٛز يف ظُِٝ ؼُٔ ْك ٕط أَٛر َٔ يٛؼٝض  -ب ًٚا  -ب  ٚال
ٌ ادتثثثٛان  ثثثٔ اي ثثث اٍ    بًشثثث ه دٗ يثثث٘  ادتثثثٛان  ايثثثثُ نٛر ٚيفعثثثٝ

  َثثٔ َفثث  ات اي ثث اٍ  ُ اثيتثثٛش شثث   ايثث  األَثثٛرٖٚثث ٙ  ،ايثثثُتع  ٠
ٌٓثٜتش ر َث  بٗ  ٚ ،ٚ ٓٛإ ايبشح  ،ثخالف ٜٚتؽثض َٛؼثا ايٓث ا     ايث  ش

  ٖٞٚ  
ايًفظٞ ب يعٝغ١ خعٛػ األَ   َ  يٝسُ ا  َٔ األث ٕ اي األٍٚ  

ثُ تهص  ايٛدٛبٞ اياأل ِ َٓ٘ َٚٔ األَ  ُ ا  ثبٌ اي ،ُ  ٠ ثب يأٚ 
 ٖ  بعض ٕ ه ال أ ،أٚ حنٖٛ   أٚ سري٠ٕ أٚ  مج    ٞ َٔ ؼ ٚر٠ٕب يٌٝ يٓب

ست ٍ ايبعض  ٢ً   ّ ايهًُ ت ٖٛ االختع ػ ب ألَ  ايًفظٞ سٝح  
ختع ػ ثُ  ٜٛسٞ بإَ -ْتف ٤ اي الالت ايًفظ١ٝ ايجالث١ اإلقتؽ ٤ بإ
 ٜ ٕ ايٓ ا  يف ايٛدٛن ايج بت ب يٌٝ َ  ايًفظٞ ٚ  ّ دايبشح ب أل

 أظٛي١ًٝ َ أي١ًَبشح ايؽٓ  ٕ ثُتك َٛ الّ اياأل ألدً٘ أثبتٚيعً٘  ٞ،بُٓٓثي
 ٢ً َت بعتِٗ رغِ  ق ار   خ ُٕٚتأثيف ه ٚد ٣ ايأليف َب سح ا
 أٚ ١ًٝث كً أظٛي١ًٝ بٌ ٚ ثب يِٗ نْٛٗ  َ أي١ً ،ثُٛافك١  ًٝ٘ ايبعؽِٗ بع ّ 
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  . ُ تك١ً ٖٚ ا ٖٛ ايعشٝضثغري اي ١ًُٝالزَ ت ايعكثَٔ اي
ذ ٟ َثٔ  ثا  ايث ُ ثٕ ايث ٚأ د ٜ ٕ ايٓث ا  َلًكث ً   ٚؼٛ ش ظٌ ثٚاي

ٌ األَ  ٖٛ   ٌ  ً جي ن فع ٌ يفظٞ أّ  ٢ ايعب   سٛا٤ ثبت ب يٝ  ،يب يث  ب يٝ
ذ ٟ ثُ ا  ايث ثش ب ايث ثَ  ايًفظٞ بختع ػ ايبشح ب ألإل ٚال َٛدب

 ُبشح .ثَٔ  ٓٛإ اي
عٓ ٙ ثثُبشح   َثثؽ ٤ يف  ٓثثٛإ ايثثثثثثقتٔ اإلثُ ا  َثثيثثٝس ايثث ايجثث ْٞ  

ّٓأ ين ايع١ًٝ ايٓ قع١ ٚايتأ -ثُعكٍٛ ٌٖ ايبأ خ ػثاي بٌ  ، - ثري غري ايت 
ٚ   -ُ ا  َعٓ ٙ ايعث ّ  ثاي ر٠ ٚايالب ٜث١ َثٔ أٟ ي ٜثل ثبتثت أٚ     ا ثين ايؽث 

 ايثكى ش خ أٚ ثايث  -ٖ  ُٛش ب يعال٠ ن ٕ ؼٓ ثَ  ايفإذا أ - ستشعًت 
سثث ٣ ٠ سثثٛا٤ ن ْثثت ايؽثث ٚر٠ َ تشعثث١ً َثثٔ     ٓثث٘ ب يؽثث ٚر َٓٗٝثثً  -

ٔ تثثث اّ ايبثثثٝٓياإلأٚ ايتؽثثثُٔ ثُل بك١ٝ أٚ ايثثث الالت ايًفظٝثثث١ ايجالثثثث١   ايثثث
ٞ بثني يًثب شث٤ٞ    َٔ اي الي١ ايعك١ًٝ ٚايتالزّ ايًٓبث ثُع٢ٓ األخغ أّ ب ي

ثُع٢ٓ األ ثثِ أٚ ٔ ب يثثٙ سثثٛا٤ نثث ٕ بٓشثثٛ ايثثتالزّ ايبثثٓٝ ٚيًثثب يثث ى ؼثثٓ 
 ٔ .ايتالزّ غري ايبٝٓ

١ٜ ثبٛت ايٓٗٞ  ثٔ ايؽث    ُع٢ٓ الب ثٕ االقتؽ ٤ ٖٓ  ب ر    ختعٚبإ
ِٓ  ،شث٤ٞ   جيث ن ثُٓا  ٓث    شكل ايثٚؼ ٚر٠ ي ،بص٤ٞ  ٓ  األَ   َثٔ   أ ث

ب ٜثث١ بٓشثثٛ ايعٝٓٝثث١ أٚ ادت ٥ٝثث١ أٚ ايثثتالزّ ايبثثٝٓٔ ب يثثثُع٢ٓ     يهثثٕٛ ايالإٔ 
 ُك َٞ .ثاياألخغ أٚ ايتالزّ ايعكًٞ ايًٓبٞ أٚ 

ُٓا ثيف  ٓثثثٛإ ايبشثثثح ٖثثثٛ ايثثث  ُ ا  َثثثٔ ايٓٗثثثٞثٕ ايثثثايج يثثثح    
ِٓ  -ثُ  يعًثل بث٘   ُٛيٟٛ ٚايتش ِٜ ايصث  ٞ يث  ثاي أٚ  ظثًٝ ً َثٔ نْٛث٘ أ   األ ث

ُٛيٟٛ ثفٝخثثتغ بثث يٓٗٞ ايثث  - َثث  ب يؽثثٓ ثُٓا ايتثث با يأل ثثين ايثث  أ يبعٝثثً 
ِٓ ،ُخ يف١ ثكثث ن ايثث ُٛافك١ ٚ ثُكيب  ًٝثث٘ ثثثٛان ايثث  ثايثث ايٓٗثثٞ  ٚال ٜعثث
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الٜكيب  أٟيٝٗ  ُ ش   ثاي رش  ٟ اي ٟ ال ٜكيب  ًٝ٘ س٣ٛ خ ظٝت٘اإل
 . ُخ يف١ثُٛافك١ ٚال ك ن ايثثٛان اي ًٝ٘ 

ٗ ُثايث  قتؽ ٤ ٚايالب ١ٜ ن ٕ ؼث ٓ ٚ ًٝ٘ يٛ بٓٝٓ   ٢ً اإل  ٝث ً أَٛر بث٘ َٓ
 ٓثث   ك بثث ٕ ٜٚكيثثب ُهً  ثشٝح ًٜثث ّ  ًثث٢ ايثث  ثَٓثث٘ بثث  ُٓٛ ً ث ٓثث٘ َثث 

ايعث ّ    ك ن  عٝ ٕ األَ  ٚ ك ن  عٝ ٕ ايٓٗٞ  ثٔ ايؽث ٓ     ُخ يف١ثاي
ثُٛافك١   ًٜٚث ّ ثٛابث ٕ  ٓث  ايث     ،خ ػ ايٛدٛ ٟ ثايؽ  ايأٚ  - ىايك -

 ُٓٗٞ  ٓ٘ .ث ٔ ايؽ  اي َتٓ  اإلٚثٛان ثٛان  ي  ١ األَ  
عٛػ ثٓٛإ ايبشح يٝس خثيف   ُ ا  َٔ ايؽٓ ثٕ اي  اي ابا  

  ثُٓللُعكٍٛ ٚ ًُ ٤ ايثرب ن ايثُعلًض بني أاي -ايٛدٛ ٟ   ثؽثاي
ٛ ٟ اآلخ  ثثٔ األَ  ايٛدثٜهٕٛ بٝٓ٘ ٚبٝٛدٛ ٟ اي ٟ اي األَ  اي ٟ ٖٛ

ثش خ ايثُٓ ف ٠ ٚغ ١ٜ ايتب ٜٔ ٚايتب    ْظري يٓ ف  ٚاي ُع ْ ٠ثُ ّ ايثي
  ٚايعال٠ .

ايبشثث ٜٔ   ذُا ثَثثنُثث  يف  -غثثٟٛ ايعثث ّ ًُ ا  َٓثث٘ َعٓثث ٙ ايثبثثٌ ايثث
 ،ٔ يًصث٤ٞ  ٜثُب ُٓ يف ٚ ُّٛ ايثُع ْ  ٚايث( أٟ ٖٛ َلًل ايب ٜٓ٘ ،)ؼ ٓ ٙ

 ،ٜ ٜ ْٚث٘ َثٔ  ٓثٛإ حبثجِٗ ٖٓث        ِخعٛػ بٗث ثٛيٞ َظٖٚٛ َعلًض أ
ِٓ ٛ  - ٚدٛ ٜث ً  َث اً نث ٕ أ  َ  ٖٚٛ ٜع ظثٛيٝني  ثخ ػ  ٓث  األ ايؽث  ايث   ٖٚث

ِٓ  -ُعكٛيٞ ثايث  ُع ْ  ايٛدثٛ ٟ ٚايؽث ٓ  ثٖٛ َلًثل ايث  اي ٟ  َث  نث ٕ    ٜٚعث
ٖٚثٛ ايؽث     -فعثٌ َثأَٛر بث٘    يًٛدٛ  ٖٚٛ ْكٝض نثٌ   َب ًٜٓ    ًَٝ  أَ ًا

ٕٝٛ ظثثٛيِ األثُ نٛر قٓ ثثدثثٌ ايعُثثّٛ ايثثٚأل ، - ظثثٛيٝنيايعثث ّ  ٓثث  األ
إٔ األَث  بصث٤ٞ ٖثٌ     ثٔ  شجِٗ اش د ٥ني   يث ر٠ ٜبشجثٕٛ   ثب خ ُٕٚتأثاي

ٔ     ٙ ارت ػٜكتؽٞ ايٓٗٞ  ٔ ؼٓ  إٔ األَث  بصث٤ٞ    ٚأخ ٣ ٜبشجثٕٛ  ث
 .    ٙ ايع ّٜكتؽٞ ايٓٗٞ  ٔ ؼٓ 
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ٜتذًثث٢ َٛؼثا ايٓث ا  بثثني    ٚبعث  يٛؼثٝض َفثث  ات  ٓثٛإ ايبشثح    
ٌ  األَ  ايٛدٛبثبت ٘  ذا ْأ الّ األظٍٛ ٚأ ٍ َثٔ   ٞ بفعث سثٛا٤   - األفعث 
يث ى  ٖثٌ ٜهثٕٛ ايؽث  ايعث ّ        -بث يٌٝ يثيب   يفظثٞ أّ  ن ٕ ثبٛيث٘ بث يٌٝ   

َٓٗٝثً   ٓث٘    -ُع ْ  ايٛدثٛ ٟ  ثايث   ايؽ  ارتث ػ  أٚ  -ثُأَٛر ب٘ ايفعٌ اي
ٚبٓشثٛ ايالب ٜث١ ٚايؽث ٚر٠   ٚاذا نث ٕ ادتثٛان       ُٞ َٛيٟٛثش ٜثبٓٗٞ ي

 ِٜ   .ب ١ٜ ايٓٗٞ ٚايتش ثب ت الٚ  س از  ب إلجي ن َ  ٖٛ ي ٜل
ٛ  ٓ َثُبشح َل ٚ  ٖ ا اي ارت َس  األَ    ١ُ يف بعثض ث  ق ٜث  ٗث

ٚظ ر ايفك٘ أظٍٛ ح َب سثِ  ْتكٌ  ش  ،ثُعكٛي١ٝ ُب سح ايهال١َٝ ايثاي
 ٙٚيلثثٛريٛسثثا ايبشثثح بتٛسثثا ايفهثث  األظثثٛيٞ     ثثثِ  ، ر ْثث ا ِٗ َجثث

قٌ َٔ  ريه ز ال أ ،ٛيًٝ  حبتً  ظشجً  أثْٚؽٛد٘ ٚ ريه  يف األذٖ ٕ نْٛ٘ ب
ٖثٛ  ْٚ ت األظٛي١ٝ فٗثٌ ٖثٛ َبشثح أظثٛيٞ أّ      ثُايبشح يف ايأظٛي١ٝ 

 خ رز  ٔ  ا٥ ي٘   .
 ٜك ٍ   ثُهٔ يٛدٝ٘ أظٛي١ٝ َبشح ايؽ  بإٔ ٜ
ٓ ط ثثُتأخ ٜٔ َٔ إٔ َني ايٝيٛظني األشتٗ  بٞ ؼ٤ٛ َ   ثف -أ

ط اذتهِ ايص  ٞ ستٓب ٛ  ْتٝذتٗ  يف ي ٜل  أي١ ٖٛ ٚق ُثاي ١ثٝثٛيثظأ
ثب ت اذتهِ ايص  ٞ ايهًٞ ثُ أي١ ٚاسل١ يف  ايهًٞ حبٝح يهٕٛ اي

يثُٓ ط ٖٚ ا ا ،ثُٛقا ايهرب٣ يف قٝ س اإلستٓب ط ُٛؼٛ ٘ ٚبثب يٓ ب١ ي
ْ٘  ٢ً ف ض االيت اّ ب القتؽ ٤ ٜهٕٛ َٛدٛ  يف َ أي١ ايؽ  سٝح أ

  ٠ً ن ْت ٚ ذا ن ٕ  ب ،ايؽ  ايع ّ أٚ ارت ػ فٝٗ  فعاًل س اًَ  ش  ً  
ٚ ٢ً  ،ُكتؽ٢ ق ْٕٛ )ايٓٗٞ  ٔ ايعب  ٠ َٛدب يف   ٖ ( ثب ٠ًس  ف

ٚ ذا ن ٕ ايفعٌ  ،ف ض االيت اّ بع ّ االقتؽ ٤ ال ٜهٕٛ ايفعٌ س اًَ  
 -فًٝ  ثًْ  أٚ ثبٛيثث -ٖٚ ا سهِ ش  ٞ نًٞ  ،ُهً  ثَٔ اي تظٓش ب  ٠ 
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 .   ايؽٓ  ١َ تشعٌ َٔ ْتٝذ١ َ أي
ثُ ٠ يًُ ثثثأي١ ٕ يهثثثٕٛ ثثثثال يعثثثًض أش ١َ غريٜثثث١ ثٚيثثثٛ قٝثثثٌ   ايثثث

ف    ايعبث  ٠  أٚ قٌٝ بإٔ  ،ايفك٘ أظٍٛ ثش١ يبشجٗ  يف َعٓشأٚ ظٛي١ٝ األ
َث١ غريٜث١ يٝ ثت    اذت ثُالز١َ ألٕ ٜجبثت ب يث   ال ش ١َ ايؽث ٓ ث ٢ً ايكٍٛ بث 

ثُؽ  ٠ ظثش١ ايعبث  ٠ ايث    ْث  نف  -يٞ يٛؼٝش٘ ٚحتكٝك٘ ٖٚ ا َ  ٜأ -ْف ١ٝ 
ايٓذ سثث١  ثثٔ ايثثثُ ذ   إلزايثث١ ؽ  ٠ ُثن يعثثال٠ ايثث يًُثثأَٛر بثث٘ ٚدٛبثث ً 

١   ظثٛيٝ ي١ ب ألشكل األث  ٜٚهفثٞ إليعث ف ايثثُ أ   ثٚق  ي ، ايٛادب١ فٛرًا
سثتٓب ط . ٖث ا نًث٘  ًث٢     ٗ  يف ي ٜل اإلثٚقٛ  أس  أي افٗ  أٚ أس  أقٛاي

 ٛر . ُٗصثُ ًو ايثاي
 ثين  أ -ظثٛي١ٝ  ثُ أي١ األُخت ر يف ؼ بل١ ايثُ ًو ايثٚيف ؼ٤ٛ اي

ظ١ً يف ايبث ئ  ش ث ٚر يف رفثا س يث١ ايثك   ٚايثتشري ايث      َ  ن ٕ يٓتٝذتٗ 
ٛي١ٝ ظثثيك ٜثثب أ هٔثُٜثث -ايصثث  ٞ  ِ ٍ اذتهثثُثثست يتفثث ت  ش ا٤ اإلدثثٓ 

ثُالز١َ ايعكًٝث١ بثني األَث  ب يصث٤ٞ     ُتهفٌ يبٝ ٕ ثبٛت ايث ثح ايؽ  ايشبَ
ُالز١َ ثْهث ر ثبثٛت ايث   ف ْث٘ َثا     ،ٚبني ايٓٗثٞ  ثٔ ؼث ٙ أٚ  ث ّ ثبٛيٗث       

ثشري٠ يؽ  حيهِ بعشتٗ  ٚي يفا بٗث ٙ ايٓتٝذث١ س يث١ ايث    ايعك١ًٝ ٚ ب  ١ٜ ا
ٜٚثث ٍٚ بٗثث  س يثث١ ايثثك    شهِ ايصثث  ٞثستُثث ٍ ايثثا٤ اإليتفثث ت  ش  دثثٓ 

 شهِ .ثُ ٍ ايثتثس  ًش ه ب
زَ ت ايعك١ًٝ ُالثي١ َٔ َب سح ايُ أث  نٕٛ ايُ  يك ّ ثٜٚتبني َ

 يف ُ ٠ ايبشح ٖٓ  ٕ  ذ أ ،ُ  ٥ٌ أظٍٛ ايفك٘ يث ٓ ثبثٝثش ب ي يثب
بص٤ٞ ٚبني ّ ثبٛت ايتالزّ ايعكًٞ بني األَ    ثبٛت أٚ    كٝك١ثثشاي

 ٙ . ايٓٗٞ  ٔ ؼٓ 
 ١ثٝثفظثًثٍٛ ايثاألظح ثب سث سٗ  يف َثي - ًٝ ثثٓٗذثَ -شتٗ  ْعِ ق   
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ظثثٛيٝني ايكثثٍٛ  شجٗ  فٝٗثث   ختٝثث ر َصثثٗٛر األ  ثيثث ٜٚٓٗ  ٚبثث  ٚيعثثٌ َٓصثثأ 
ُٓ تٝث رِٖ  اليث١ األَث   ٝٓث    خثُع٢ٓ  بث  ب القتؽ ٤ يفظً   يت اَث ً ًٓ  أٚ  ً  أٚ يؽث

ثُ بٛر٠ يفظٝث١  ٚاي اليث١ ايث   ،خغ  ٢ً ايٓٗٞ  ٔ ايؽث   ثُع٢ٓ األب ي ًٓ بٝٓ
ُٓٗر ثشجٗ   ًث٢ ايث  ثسثتُ  بث  ثثِ    ،ايًفظٝث١  فل قٖٛ  يف َب سح األظثٍٛ  

ُٓٗر غثري  ثختٝث ر غثري َعثٝب ٚايث    ِٜ يف ي يٝبٗ  ٚيعثٓٝفٗ  . يهثٔ اإل  ايك 
٘ ايكثثٍٛ بثث يتالزّ ايعكًثثٞ ري س ثثبُ  ٜ ثثت  ٝٝبثث  َثثٔ ايتغثث ٚال ،ظثثشٝض 

شح ثٚ ًٝثث٘ فٝٓبغثثٞ بثث  ، ٝتبني السكثثً خثثغ نُثث  سثث ثُع٢ٓ األٔ ب يثثايالبثثٝٓ
ُالزَ ت ايعكًٝثث١ غثثري ثؼثثُٔ ايثث -حب ثثب ايكيٝثثب ايلبعثثٞ   -ي١ ُ أثايثث
 ٚاخ  .بٗ ا غري ٚاس  َٔ األظٛيٝني األ قٓ ثُ تك١ً ٚق  أاي

   يب  ً َب سح ْع ؼٗ  سح ايؽ   ش أربع١ شًٌٝ َب ثثِ اْ٘ ٜٓبغٞ ي
 ٙ ايع ّ .يًٓٗٞ  ٔ ؼٓ  قتؽ ٤ ٚدٛن ش٤ٕٞاألٍٚ    
 خ ػ .ثٙ اييًٓٗٞ  ٔ ؼٓ  قتؽ ٤ ٚدٛن ش٤ٕٞايج ْٞ    

 ُبشح ٚيعٝٝٓٗ  َٚٓ قصتٗ  .ثُ ٠ ايثايج يح   ث
 ٙ َلًكً َ  بؽٓ إٔ األَ  بص٤ٞ ٌٖ ٜكتؽٞ   ّ األْبشح  اي ابا  

٘ أَثث ٜٔ يٛٓدثث ْثث٘ ٜعكثثٌؽثثٞ ذيثثو ٚأٜكت الأّ    ٚبٓشثثٛ ايعُثثّٛ اي ثث رٟ
 ريب يث ً َبشثح ايكيثب    بٗث ا ايثثُبشح     ٜٚث يب    ،ٚاس   ٕ بؽ ٜٔ يف آ

ذ ٍ ثيف َث  ْتف  ث ً ثُب سح األظثٛي١ٝ  ًُثً  ٚ   ٖٚثٛ َثٔ َُٗث ت ايث     ، ٚثٝكً 
 ْبثث أ أربعثث١ٕ ُب سح يف َك َثث ٕتثيهثثالّ  ثثٔ ٖثث ٙ ايثث فٝكثثا ا ،سثثتٓب ط اإل

  ٍٚ  ٔ  ثُك ّ األب يهالّ يف اي
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   الضد العام 
جي ب٘ ٌٖ ٜكتؽٞ ايٓٗثٞ  ثذٝب  ٔ س اٍ    ٕ األَ  بص٤ٕٞ ٚ ْ ٖٚٓ 
ٚحتثث ِٜ َع ْثث ٙ ْٚكٝؽثث٘ ايعثث َٞ   أّ ال     - ايثثكى  -ٙ ايعثث ّ  ثثٔ ؼثث ٓ 

  .ٜ٘كتؽٝ
ذٛان  ثثٔ ٖثث ا اي ثث اٍ بثثني ثْظثث ر االظثثٛيٝني يف ايثثقثث   ختًفثثت أ

 ٚبثني ْث فٕ   -ثُصٗٛر بثني األظثٛيٝني   ٚيعً٘ اي -قتؽ ٤ ٚاي الي١ يإل َجبٕت
ٚ ْعثِ يف بعثض ايهًُث ت   ث٣ٛ اإليفث م أ      ، ٤ قتؽث يث١ ٚاإل ألظٌ اي ال

يًٓٗثثٞ  ثثٔ ؼثثٓ ٙ ٚإٔ    َثث  بصثث٤ٕٞ ثخالف يف أظثثٌ  قتؽثث ٤ األ  ثث ّ ايثث 
ثُٓٛ ١ ٖٚث ٙ ايث  ٣ٛ غ ٜبث١ َٚث     ،قتؽ ٤ ٚاي الي١  ختالفِٗ يف نٝف١ٝ اإل

َثٔ األشث   ٠    ُعت ي١ ٚنثجرياً ثظٍٛ ٚمجٗثٛر ايث  َٔ  ًُ ٤ األ ٕ مجعً فإ
 ُشككني .ثظٛيٝني ايخ  األٚأَ أ خت ر مجا ثٛ َٖٚ سً ْفٛا اإلقتؽ ٤ رأ

بع   -قتؽ ٤ ٚاي الي١ ١ٝ اإلختًفٛا يف نٝفثُجبتني يإلقتؽ ٤  ٕ ايثِ  
ثُع٢ٓ ايع١ٝٓٝ ب قتؽ ٤  ٢ً حنٛ ٔ أظٌ اي الي١   فك ٥ٌ ب إلف اغِٗ 
ٙ ايع ّ فُٗ  ُل بك١  ٢ً ايٓٗٞ  ٔ ي ن٘ ٚؼٓ ثبٓشٛ اي َ  بص٤ٕٞ الي١ األ

ٚق ٥ٌ ب القتؽ ٤  ،ُفّٗٛ فك  ثش ب ايثُت زإ بثَ  ٓٛاْ ٕ َتش إ
بٓشٛ ايتؽُٔ  ٢ً ايٓٗٞ  َ  بص٤ٕٞثُع٢ٓ  الي١ األذ ١ٝ٥ بثشٛ ايث ٢ً ْ

ٌٓٙ ايع ّ بًش ه أ ٔ ؼٓ  ُٓا  ٔ ثاش يًب ايفعٌ َا اي ٕ ايٛدٛن ٜٓش
ثُ ١ٖٝ ي حتًًًٝٝ  د ٤ّ -ايؽ  ايع ّ  -ُٓا َٔ ايكى ثايكى فٝهٕٛ اي

خغ ثُع٢ٓ األٔ ب يشٛ ايً ّٚ ايبٝٓثقتؽ ٤  ٢ً ْ إلٚق ٥ٌ ب ،ايٛدٛن 
ٙ يت ا١َٝ  ٢ً ايٓٗٞ  ٔ ؼٓ ب ي الي١ ايًفظ١ٝ اإل َ  بص٤ٕٞثُع٢ٓ  الي١ األب

ثُع٢ٓ األ ِ أٚ ٔ ب يشٛ ايً ّٚ ايبٝٓثقتؽ ٤  ٢ً ْٚق ٥ٌ ب إل ،ايع ّ 
  ًًٝ  ظ فً ثكثؽ ٤ّ  ثتثفٝهٕٛ  قتؽ ٤ االَ  بص٤ٞ يًُٓا َٔ ي ن٘  ق  ٔٓثايالبٝ
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  أٟ ٜ رن٘ ايعكٌ بعٝ ًا  ٔ ايًفظ .
ٌ   ًث٢ ايٓٗثٞ ايتش ٜثثُٞ      -أَ  ايكٍٛ ب يع١ٝٓٝ  ٖٚٛ  الي١ األَ  بفعث

فٛاؼثثض   -ايثثثُٛيٟٛ  ثثٔ ؼثثٓ ٙ ايعثث ّ   يثث ى ايفعثثٌ ب ي اليثث١ ايثثثُل بك١ٝ  
 ، ثث هِ نعثث سب )ايفعثثٍٛ(   ٚ ٕ  ريؽثث ٙ بعثثض األ  دثث ًا ايؽثثع  

    ُ  س ظً٘ َٛؼشً ثست الٍ ي٘ بثُهٔ اإلٜٚ
ٌ  ٕ َف   األ َٚف   ايٓٗٞ  ٔ فعٌ  ،ٖٛ يًب٘ ٚ را ٠  جي  ٙ  َ  بفع

ُٛش بصث٤ٞ نث ٕ يث ى    ثَث  ايث  ٚ ًٝث٘  ذا أ  ،ٖٛ يًب ي ن٘ ٚ را ٠    اَ٘ 
ُٛش ايعثال٠  ثذا يًثب ايث  فإ ،كى  ٓ٘ َلًٛن اي َٛر ب٘ ًَٓٗٝ ثُأايفعٌ اي

ٕ أل أٜؽث   َلًٛبث ً ي نٗث   نث ٕ يث ى    جي  ٖ  َثجالً ثُهً  ٚ را  َٓ٘  َٔ اي
ٕ يًثثب فعثثٌ  ذ أ ،ثشكٝك١ َثثا يًثثب اإلجيثث   ع٢ٓ َتشثث  يف ايثثثُثثثٖثث ا اي
ِّ خ ردٞ َا ايٓٗٞ  ٔ ي نث٘ )ال يثكى   ثُع ام ايث( َتش  حب ب اي)ظ
ُفّٗٛ ثش ب ايث ثختًف  بث ٠( اي ٟ ٖٛ يًب ي ى ي ى ايعال٠ ٚ ٕ  ايعال

سثث٣ٛ  خ ردثثً  يثث ى ايثثكى الٚاقثثا يثث٘ ٚال َعثث ام يهثثٔ  ُ رى ذٖٓثثً ثايثث
ٕ ٜك ٍ    جي   ايعال٠ ٚبني أ ُٛشثٕ ٜك ٍ   يًب ايف م بني أ ايفعٌ فال

ٚقثث   شثثتٗ  يف  ،ٗثث  ايثث ٟ ٖثثٛ يًثثب يثث ى ي نٗثث   ُٛش  ثثٔ ي نثْٗثث٢ ايثث
 ثب ت ٚي ى ايكى فعٌ( .ثفٞ ايٓفٞ  ٕ )ْاألي ٔ أ

   أٚ ثالخ ٖٚ ا االست الٍ َ فٛض يؽعف٘ َٔ دٗتني 
ٖٚٛ يف ري    ًٜٝ٘بتينْٚ٘ ٜعتُ  يف ري ايٓٗٞ بلًب ايكى    ٚشاأل
)ال(  ا٠ فثث ٕ أ ،ٚرن َصثثٗٛر ال أظثثٌ يثث٘ ٚال أسثث س ٜعؽثث ٙ  ،َصثثٗٛر

ُٓ تع رف١ يف يغث١ ايعث ن ٚايث  يُ   ُث ٚات ايٓٗٞ ايث ٚأَج هل  َٔ أ  ا٠ أ)٢  ث
 ،يغ١ً ُٓا  ٔ ش٤ٕٞثي  ٟ َف   ايٓٗٞ اي ٟ ٖٛ اي د  ٚاي    ٚاي( ايٓٗٞ

 َع٢ٓ ايٓٗٞ .ْعِ ٖٛ الزّ  ، ظاًليٝس يف َ يٛهل  )يًب ايكى( أٚ
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ٌ َثا يًثب   حت   يًثب ايفعث     ْ٘ ق   ست ٍ بعؽِٗ  ٢ً  ايج ١ْٝ ٚ
ب يٛؼٛ  ٚايب ا١ٖ ٚ ث ّ ق بًٝث١    ٚخ ردً  قً اتُٗ  َع ي ى  ايكى ٚ ٝٓٝٓ

شٝٛإ ايٓ يل ثحت   االْ  ٕ َا ايْظري ٚؼٛ    ،خالف ثشٌ ايثٚقٛ ٘ َ
 .  ختًف  َفًَٗٛ ٚ ٕ   ٚخ ردً  تُٗ  َع اقً ٚ ٝٓٝٓ

 ٤ يف َثثث  خيتًثثث  ايعًُثثث  ْثثث٘ نثثثجريًا    يف )ايفعثثثٍٛ( يعكٝبثثثً فثثث   ٚأ
ٌ  ٚ    ،ايٛاؼثثش ت  سثث  بإ تبثث رٙ أ -شثثه ٍ ٜثث    ًٝثث٘   ٚنأْثث٘  فثثا  خثث

ش   ثيثث ْثث٘  ذا نثث ٕ اإلشعً٘   ثَٚثث -ٗ  ثُ ت يني يثثثايكثث ٥ًني ب يعٝٓٝثث١ ٚايثث 
قثثٛاٍ ٚايعٝٓٝثث١ َثثٔ ايٛاؼثثش ت فهٝثث   ختًفثثت نًُثث ت األ ثثالّ  ًثث٢ أ

 َتع  ٠  .
  ث٣ٛ ايعٝٓٝث١    يتعثضٓ  ُ  ّٛ ٚاؼثش ً ثحتث   ايث  س اإلٚنٝ  ن ٕ يثٝ 

ٌ  حيهثٞ وبٛبٝث١ ايفعثٌ     ذ االَث   ثُل بك١ٝ ٜٚعثض ٚدٗٗث     ٚاي الي١ اي بفعث
ٌ   ٙ ٚايٓٗٞ  ٔجي ثُٛش  را ٠ ايٚ  را ٠ حيهٞ َبغٛؼ١ٝ ايكى ٚ  ي ى فع
 ٚحتككً  .   ٖٚ ا غري ذاى سكٝك١ً ،اَ٘    ثُٛش اي

سثتعُ الت  ٙ ايعث ّ حب ثب اإل  ٓٗٞ  ثٔ ؼث ٓ  ْعِ االَ  بص٤ٞ  ني اي
فثثإٕ َفثث   قثثٍٛ   ،١ٜ ُش ٚرثفٗثث ّ ايعكال٥ٝثث١ ايثث ثش١ٝ ٚاألُ  َثثثايع فٝثث١ اي

يالقث ت  ٠( بثثش ب اإل ٖٛ  ني َف   قٛي٘ )ال يكى ايعثال  ايك ٥ٌ )ظٌ(
ثُتع ١ٜ يألَ  َٚٔ ٖٓ  ٜالسظ يف اي ٚاٜ ت ايص ٜف١ اي ،ايع ف١ٝ ايب ٝل١ 

ري  ثٔ ايٛادثب بعثٝ غ١ ايٓٗثٞ     ٗ  يًتعثب يعٓ ٜن يعال٠  ببعض ايٛادب ت
ٜهٕٛ ًْٗٝ   يهٓ٘ ال ، ٔ ايكى يف  ني ايٛقت اي ٟ يأَ  ب يفعٌ ايٛادب 

٥ثث ًا  ًثث٢  كثث ن  عثثٝ ٕ سكٝكٝثثً  َٛيٜٛثثً  َٛدبثثً  يًعكثث ن  ًثث٢ ايثثكى زا 
بث ز  ٖثٛ أَث  ب يفعثٌ ٚاقعثً  أ     -شكٝك١ ثيف اي -ٖ ا ايٓٗٞ ٚذيو ألٕ ،األَ 

ٛافل ثُشٞ ايع يف ايث  َثُثايتعبري ايبعٝ غ١ ايٓٗٞ ٚاي د  يأنٝ ًا ٚبٓشٛ 
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ٕٚٓ ( /ثُتع رف١  ٓ   را ٠ ايتأنٝ  ٚق  ن ْٛا )يتش ٚرات ايٓ س اي ٜتش 
االي  ١ ٚاالْكٝث     -س س يٜٓٛا ايتعبري يتٌٜٗٛ األَ  ٚظٛاًل يًغ ض األ

يفعثثٌ يثثكى ايعثثال٠( َتشثث ًا َثثا االَثث  ب  فٝهثٕٛ ايٓٗثثٞ  ثثٔ ايثثكى )ال  -

ِّ بعض ( يف /)ثُته ر يف أخب رِٖشٞ ايثُ  َثش ب ايتعبري ايث( ب)ظ
رؼثٞ  خثالم ) ايفكٗث ٤ ٚ ًُث ٤ األ   اتب ت ٚيف يعبريُ تشثايٛادب ت ٚاي

ت ُٖث   تعُ الت ايعكال٥ٝث١ ٚس ثب ايتف  اهلل  ِٓٗ( سريًا  ٢ً يبثل اإلسث  
 خب ر ٚايفت ٣ٚ .ثُخ يبٕٛ بتًهِ األِْٗ ايايع ف١ٝ اي  ٥ ٠ أل

ٌ هٔ ايكٍٛ بإٔ األُبٌ ٜث َتش  َا ايٓٗثٞ  ثٔ ي نث٘     ٚدٛبً  َ  بفع
ٌ  َٛيًٜٛ  ٚبني َٓثا  ٜيثش  ثًُ  حب ب   راى ايعكٌ  يًتالزّ بني ٚدٛن فع

ٖٚٛ   راى  كًٞ يثُتبٛ ١ٝ يًب  ايفعثٌ ٚيبعٝث١    ،يلًب فعً٘ ي ن٘ يبعً  
ثشٞ ٚيف ُ  َثثثيف ايتعثثبري اي -١ ٝثثٕ االحتثث   ٚايعٝٓال أ ايثثثُٓا َثثٔ ي نثث٘ . 

َثث  إلثبثث ت َثث  حنثثٔ فٝثث٘   قتؽثث ٤ األ    ال ٜٓفثثا - راى ايعكًثثٞ ايتبعثثٞ  اإل
ٌ  ثايث  ثُٛيٟٛ ايصثث  ٞ  ثٔ ي نث٘ ٚرا٤  جي بث٘ ٚأَثث ٙ    يًٓٗثٞ ايث   ُٛيٟٛ بفعث

  ٚثٛابني  ٢ً َٛافكت٘ . ثخ يفت٘ بني  ٢ً َحبٝح ٜ تشل  ك
ٕ ١ بثثأٝثثيعٝٓا قتؽثث ٤ثخ اس ْٞ )قثث ٙ( َثثٔ  ايثث (1)ُشكلثٚقثث  َٓثثا ايثث

 ،ايٛدثثثٛبٞ  َثثث ايعثثث ّ الزّ األ ُٓا َثثثٔ ايثثثكى ٚايٓٗثثثٞ  ثثثٔ ايؽثثثٓ ثايثثث
ٖٛ ٜٓ يف   ث٣ٛ  ٚ ،ث١ٝٓٝٓ ش٦ٝني يكتؽٞ ايتغ ٜ  بُٝٓٗ  ٚاإل ُالز١َ بنيثٚاي
  حت   ٚايع١ٝٓٝ .اإل

 فؽثالً  ٚاؼثش ً  َث اً ٚبإختع ر   ال جن  اإلحت   ايثثُ  ّٛ ٚايعٝٓٝث١ أ  
 خالف فٝٗ  .ثٚقٛ  ايثُ ْع١  ٔ  ٔ بًٛغ٘  رد١ ايب ا١ٖ ٚايؽ ٚر٠ اي

                                                 
 . 211:  1( كفاية االصول بحاشية المشكيني : ج1)



    

 4....................................... بشري األصىل/ ج......................... (05)
 

 

 (1)ُشكلثسثت ذْ  ايث  ٖٚٞ َ  أفث  ٙ أ ٚق  أشهٌ  ًٝ٘ َٔ د١ٗ ث يج١   
    ً٘ ٚاؼشً شٓعثَٚ ،يًكٍٛ ب الحت   ٚايع١ٝٓٝ  )ق ٙ( َٓعً 

ٖثثثثٛ ني )األَثثثث  رٜثثثث  َثثثثٔ )ايٓٗثثثثٞ  ثثثثٔ ايثثثثكى( ايثثثث ٟ   ذا أ-أ
شٞ غثثري اذتكٝكثثٞ ٖٚثثٛ يًثثب يثث ى   ثُ  َثثثُع٢ٓ ايث  ايثثب يفعٌ( ٓثث ِٖ 

 ٍ يف نُ  ٖٛ اذتث  - ايكىُعًش١ ايً ١َٝٚ ق ١ُ٥ يفثايفعٌ حبٝح يهٕٛ اي
 ،ثذُ   يف ايعثثٝ ّ نثثٌ ٚايصثث ن ٚايثث  ْظثثري األسثث اّ ٚايعثثٝ ّيثث ٚى اإل

ثُ  ٜعتثرب   َث٘ يف   نتش ٍ ٚحنٖٛ  َث ثُذ  ي١ ٚاإلستُت   ٚايٚايعٝ  ٚاإل
 َعثًش١ٕ  ٔ وبٛب١ٝ ي نٗ  ٚ ثٔ   س اّ ٜٚ ا  يًب ي نٗ  ْ ش٦ً ظش١ اإل

 َبغٛؼثث١ٝ فعًثثٗ  ٚقٝثث ّ َف ثث ٠   َثثٔ ٚيثثٝس ْ شثث٦ ً  ،ي َٚٝثث١ يف ادتٓ بٗثث   
 ثثٔ  ْ شثث٦ً  سكٝكٝثثً  ريه بٗثث  سٝثثح ن ٜهثثٔ ايٓٗثثٞ فٝٗثث  ْٗٝثث ً   ي اَٝثث١ يف  

 بثٌ ٖثٛ أَث  يف ايٛاقثا يهثٔ بعثٛر٠ ايٓٗثٞ .        ،َف  ٠ ي ١َٝٚ يف َتعًكث٘  
ٕ نثث ٕ ٜهثثٕٛ يًكثثٍٛ ب يعٝٓٝثث١ َعٓثث٢ وعثثٌ ألٕ يثث ى ايثثكى ٚ   ٚ ًٝثث٘ ال

 ً ٚخ ردث  ْ٘  ني ٚدٛ  ايفعٌ َع اقً يًفعٌ سكٝك١ً َٚفًَٗٛ   ال أ َغ ٜ ًا
فٝهٕٛ ايكٍٛ بإٔ  ،يف ارت رز سٛاٙ  ْت ا ٞ يٝس ي٘ َ  ب زا٤ ٓٛإ  ْ٘ أل

َث   يف قث٠ٛ ايكثٍٛ بثإٔ األ    -ٙ ايعث ّ  ٜكتؽثٞ ايٓٗثٞ  ثٔ ؼث ٓ     َ  بصث٤ٕٞ األ
 شعٌ ي٘ .ثَب اى ايص٤ٞ ٖٚ ا أَ  ال َ  ٜكتؽٞ األ بص٤ٕٞ

 ثثٔ  ْ شثث٦ً  سكٝكٝثثً  رٜثث  َثثٔ )ايٓٗثثٞ  ثثٔ ايثثكى( َعٓثث٢ّ   ٚ ٕ أ -ن
 ال  ،ْف ث٘  َث  َعكثٍٛ يف   ي ١َٝٚ فٝ٘ فٗثٛ أ  ٚقٝ ّ َف  ٠ٕ َبغٛؼ١ٝ َتعًك٘

ٜب ٜٔ ايٓٗٞ اذتكٝكٞ شكٝكٞ ثَ  ايثُهٔ  را ي٘  ذ الشب١ٗ يف إٔ األٜ ْ٘ الأ
ٌ فثثإٕ سكٝكثث١ األَثث  يعثثين    ، ذايٝثثً  ٜٚغثث ٜ ٙ يغثث ٜ ًا  ًثث٢ ذَثث١   تبثث ر فعثث

٤  ثٔ َعثًش١   ٖٚث ا اإل تبث ر ْ شث٢    ،ُربزثب ب ازٙ خ ردً ثُهً  َا  اي
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ٚسكٝكث١ ايٓٗثٞ    ، َ  َٚكيب١  ٢ً فعً٘ خ ردث ً ١َٝ ق ١ُ٥ يف َتعًل األ ي ا
ٌ ث تب ر و ١َٝٚ اييعين   ثُربز ٖٚث ا  بث  بث ازٙ خ ردث ً  َثا    ُهً  َٔ فع

يف َتعًثل ايٓٗثٞ َٚكيبث١  ًث٢      ي اَٝث١ ق ٥ُث١  ٤  ٔ َف  ٠  اإل تب ر ْ ش٢
َ  بصث٤ٞ( َثا )ايٓٗثٞ  ثٔ     َٚا  ختالف )األ ، خ ردً ايثُٓٗٞ  ٓ٘  فعٌ

ثُعري اش ُهٔ ايثثثٜثث  تبثث ر اليف اذتكٝكثث١ اإل تب رٜثث١ ٚيف َبثث أ اإل ايثثكى(
 حت  ُٖ  سكٝك١ ف ْ٘ غري َعكٍٛ .  ٝٓٝتُٗ  ٚ 

    ثالث١ٕ ٚيف ٖ ا االشه ٍ خًٌ َٔ دٗ ٕت
نعثث سب ايفعثثٍٛ  -األٚش   ٕ بعثثض ايكثث ٥ًني ب القتؽثث ٤ ايعثثٝين

( يف َ  بصثث٤ٞ(  ثثٔ )ايٓٗثثٞ  ثثٔ ايثثكى    ٜعثثكف بثثإختالف)األ  -)قثث ٙ(
 ٜثث ا  سثث٣ٛ سثثبٓ فثثال ٚدثث٘ يًصثثل ايجثث ْٞ َثثٔ اإل   ،ثُفّٗٛشكٝك١ ٚايثثثايثث

 ٜ ا  .ايتصكٝل ٚيٛسع١ اإل
ُع٢ٓ ثرا ٠ ايثث ٕ َثث  أٚر ٙ يف ايصثثل األٍٚ َثثٔ  ستُثث ٍ    ايج ْٝثث١   

ظثٌ يعثٜٛ ٙ   ثشٞ َٔ )ايٓٗٞ  ٔ ايكى( ظثشٝض يف أ ُ  َثُذ زٟ ايثاي
ايٛادبث ت اٚ  ٓ ٖٝث١  ثٔ يث ى بعثض     ٚار  يف بعض اي ٚاٜث ت ايصث ٜف١ اي  

شٞ َكبثثثٍٛ يف ثٖٚثثثٛ يعثثثبري َ  َثثث  ،ُش َ ت ثَثثث ٠ بثثثكى بعثثثض ايثثث اآل
ٞ األَث  أ  -ظثٌ  نٝث   ًث٢ األ  ثُش ٚرات ايع ف١ٝ ٜكع  ب٘ ايتأاي  - ٚ ايٓٗث

 نُ  سبل يك ٜب٘ .
 ُ٘ج يٝثُٖٚ  َ يبل ٕ بث  ف  ٙ ؼًُٓ ٚيٓ   شه الٕ ظغ ٜٚ ٕ  ٢ً َ  أ

 ُٖٚ     ،ُٓا ث ب ي١ ايتعبريٝشثذ ز١ٜ ايٓٗٞ َٚ  َثن بُٗ  َاي ٜٔ قٓ 
 ْثث٘ )قثث ٙ( أفثث   ٖٓثث  ٚيف َبشثثح ايٓثثٛاٖٞ   إٔ ايٓٗثثٞ  ثثٔ يثث ٚى  -أ

ي ١َٝٚ بث٘   شبٛب١ٝ ايكى ٚقٝ ّ َعًش١ٕث٤ َٔ َس اّ ْٗٞ ظٛرٟ ْ ش٢اإل
 ب ز اّ أقع ٙ أْ٘ أَ  أثكى ٖ ٙ األفع ٍ س ٍ اإلسث٘ األَ  بثتثكثكٝثٚإٔ س
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 . بعٛر٠ ايٓٗٞ
ثُش َ ت ُ يبل١ بث ثْٝث١ ايث  ت ايك آثُ  ال ٜ ث   ٙ هث ٖ  اآلٜث    ٖٚ ا َ

ٍَ ٔفثٞ     ط  اإلس اّ  َٚاَل ٔدثَ ا َٚاَل فسُ ثَٛم  ٖٔ اْيَشٖر َفاَل َرَفثَح  ِٗ ِٔ َفَ َض ٔفٝ َُ َف
ُ٘     ط،191ايبك ٠  صاْيَشرِّ ً ث ََٔش  ُٟ َٗثِ  ًسثَ  اْي َِٜب ِِ َسٖتث٢  ًٔكسٛا ُر٤َُٚسهس ص َٚاَل َيِش

ِِ ُسط،191ايبك ٠  ُِْت ََٚأ ًسٛا ايٖعَِٝ   ّْاَل َيْكُت ِِ   ط ،99صامل ٥ث ٠   ُ  ِٝهس ًَث  َ َّ َُٚسث ِّ
َّثثث   ِِ ُسُ  َِثثثُت ََثثث  ُ  ُِٝ  اْيَبثثث ِّ  نُثثث  ال ي ثثث   ٙ يٛا٥ثثث   ،91ُ ٥ ٠ ثايثثث صَظثث

ش َ ي٘ ٚبعثٝ غ١  ثٚ َث ٠ ايٛار ٠ يف بٝ ٕ يث ٚى االسث اّ أ  اي ٚاٜ ت ايهجري
ي ثثتشًٔ شثث٦ًٝ  َثثٔ ايعثثٝ  ٚأْثثت سثث اّص طيثثٝس   ال  ط ايٓٗثثٞ ٚاي دثث 

ٚٓزص طال ٜ ٕ ٜت ٚز ٚيًُش ّ أ ًّل ٚال ٜت   ُٓسثال يث ٚزص طايثُش ّ ٜل
َثثٔ ايثث ٖٔ يف  س اَثثوص طالٜهتشثثٌ اي دثثثٌ      َثثٔ ايلٝثثب ٚال   شثث٦ٝ ً 

ثش ّ فإْ٘ َٔ اي ٜٓث١ص  ْت َثث آ٠ ٚأُثاليٓظ  يف ايٚايثُ أ٠ ايثُش َ ٕص ط
 ، ثُ ٤ ٚال ايعث ٥ِص ُش ّ يف ايث ثُس ايث ثالٜ يث يتٓكثبص ط  ُش ١َ الثايط

سثث اّ يف ا أبثثٛان يثث ٚى اإل ف ادثثٚحنٖٛثث  غريٖثث  نثثجري ٜظٗثث  يًُتتبثثا    
ٚٚؼثثٛ  يف ايتشثثث ِٜ   ذال٤ٕثٚمجٝعٗثث  هثثث ٖ  بثث   ،)ايٛسثث ٥ٌ( ٚغريٖثث    

ي ١َٝٚ يف َتعًل  ٖٚٛ ٜهص   ٔ ٚدٛ  َف  ٠ٕ ، ٚٚاقعً  ُٓا سكٝك١ًثٚاي
ٚال شث ٖ   ًث٢ إٔ ايٓٗثٞ يف     ،ثُٛش ايٓٗٞ ٚ ٔ َبغٛؼ١ٝ ايفعٌ  ٓ  ايث 

اش ُعري ث ٖ  ٚايث ُهٔ رفثا ايٝث   ثٔ ايظث    ثس اّ ظٛرٟ ست٢ ٜي ٚى اإل
 ب ز بعٛر٠ ايٓٗٞ .خالف٘ ٚأْ٘ أَ  أ

ثذ َع١ نثٌ ٚايصث ن َٚث   ٕ ايٓٗثٞ  ثٔ األ  ٖٚه ا أف   )قث ٙ( أ  -ن
ُ  ٜث ا  ي نث٘ سث ٍ ايعثّٛ ٖثٛ      ثشٖٛ  َث ثُ ٤ ْٚث ثُ س يف ايثريايٓ  ٤ ٚاإل

 ثثٔ أٚ فعثث ٍ َثثٔ ايعثث ٥ِ ظثثٛرٟ ن ٜٓصثثأ  ثثٔ َبغٛؼثث١ٝ يًهثثِ األ ْٗثثٞ
ٛ ْث ٚ  ،ي ١َٝٚ فٝٗ   َف  ٠ٕ شبٛب١ٝ ايثكى  ث٤  ثٔ َث  َث  بث يكى ْ شث٢   أ ثُ  ٖث
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ُهٔ َٛافكتث٘ ٚقبٛيث٘ َثٔ    ثٜ ُ  الثَ ٜؽً فٝ٘ . ٖٚ ا أ ًَ ١َٕ ٚقٝ ّ َعًش١ٕ
 د ٥ٝثث١ ايثثكٚى ش رشثث   ايعثثّٛ يف اإلدٗثث١ هٗثثٛر ايٓثثٛاٖٞ  ثثٔ يثث ٚى 

ٌَ يف ٝتٗ  يف ظشت٘  ب  ٠ً نُ  ٜصٗ  ب٘ ايتأَٚ خً ايعٝ ّ ش  ً  يثشكٝك١
و  ٓ٘ ايع ٥ِ َٚ  ٜكيب ُ ثبٛان َ  ١ٜ يف أثُبجٛثثايٓعٛػ ايص ٜف١ اي

ٞ َب سثح  ثٚايتفعثٌٝ فث   ، ٢ً ي ى  َ ث ن٘ ف ادثا )ايٛسث ٥ٌ( ٚغريٖث     
 )فك٘ ايعّٛ( .

 يثث١ ٚايٓعثثٛػ نثثٕٛ ايٓٗثثٞ  ثثٔ يثث ٚى  ش ظٌ إ هثثٛاٖ  األثٚايثث
أٚ ْث٘ ْٗثٞ سكٝكثٞ    ٜتٓث ز  يف أ ستث٢   ٚيثٝس َٛيٜٛث ً   ،رش  ًٜ   ايعٝ ّ ًْٗٝ 

 يف ايكى . ق ١ُٕ٥ ُ  فٝ٘ َٔ َعًش١ٕثكى يَ  ب يْٗٞ ظٛرٟ سكٝكت٘ األ
ُ  ٜعتثثرب   َثث٘ يف ثْثث٘ دثث ٤ يف ايتك ٜثث  قٛيثث٘   )ٚغريٖثث  َثث ايج يجثث١    

 ثث ّ  ُ ًُ ت فكٗٝثثً ثْثث٘ َثثٔ ايثث ذ أ شثثتب ٙ قلعثثً ظثثش١ اإلسثث اّ( ٖٚثث ا  
  ّ ظثثش١ اإلسثث اّ ٚف ثث  ٙ ٚإٔ    ش َ ي٘ يفث( َٚثث خ يثث١ )يثث ٚى اإلسثث ا

ٜف  ٙ ألْث٘ ال ٜعتثرب    س اّ ٚالاإلٜٛدب اإلخالٍ بعش١  الٍ بٗ  الاإلخ
ٜعتثرب   َث٘ يف ظثش١     ْعِ بعؽٗ  ايكًٝثٌ دث اً   ،  َ٘ يف ظش١ اإلس اّ

 َٛسثثثٛ تٓ   ٞثٚايتفعثثثٌٝ فثثث ،ايعُثثث ٠ ٜٚٛدثثثب فعًثثث٘ ف ثثث  ٙأٚ شر ثايثثث
 شر ٚايعُ ٠(.ث)فك٘ اي)بص ٣ ايفك ١ٖ(   

ٌ   ٕ ايكٍٛ بإٔ األذ  ٙ ايعث ّ  ٜكتؽثٞ ايٓٗثٞ  ثٔ ي نث٘ ٚؼث ٓ      َث  بفعث
 يٝ٘ .ثُعري  ُهٔ ايثٜ ُل بك١ٝ قٍٛ الثٚاي الي١ ايًفظ١ٝ اي١ٝ بٓشٛ ايعٝٓ

ٜ رنثث٘    فٝثثً  ً ٝشثقتؽثث ٤ ايعثثٝين َعٓثث٢ َ  َثثْعثثِ يثثٛ أرٜثث  َثثٔ اإل
ف ٕ االستعُ الت ايع فٝث١   ،ٚظشٝشً  َ  بفعٌ ن ٕ َكبٛاًليأل ايعكٌ يبعً 

 ٕ ايعكثثٌ ٜثث رى نُثث  أ ،ثٗ ش١ٝ قلعٝثث١ سثثبل يك ٜ ٖثث  ٚايتُجٝثثٌ يثثثُ  َثثثاي
ٌ  بًٛغثث٘ ايثث  ٓثث   - ٕ ي نثث٘ َٓٗثثٞ  ٓثث٘   أ -ثخل ن ايصثث  ٞ بثث ألَ  بفعثث
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إٔ  -يث ى  أٚ خل ن ايصث  ٞ بث يٓٗٞ  ثٔ فعثٌ     ث ٓث  بًٛغث٘ ايث    -ٜٚ رى
ثشٔ فٝث٘ ف ْث٘   ٕ ذيو نًث٘ ال ٜٓفثا فُٝث  ْث    أ ال  ،خالف٘ َأَٛر ب٘ َٚلًٛن

سثتكالي١ٝ ايٓٗثٞ   ثٞ ب ٝ  ٚ  راى  كًثٞ سث ذز ال ٜ ثتتبا     ستعُ ٍ   ف 
 ظٌ . ٔ األ ن ٚايعك ن َ تكاًلايجٛا أٚ األَ  ٚال ٜ تً ّ

ًٓٗٞ  ثٔ ايثكى ٚس َتث٘    ثين يث ثتؽ ٤ ايعٝث ثقث  ذا أرٜث  َثٔ اإل ٖٚه ا 
ٖٚثٛ أدثٓيب  ُث      ٜؽث ً أ ن ٕ َكبٛاًل ايع ّ ايص ٌَ يكى ايٛادب ُع٢ٓثاي

خثغ ٖثٛ   ثُع٢ٓ األُٞ ب يث ثٕ ايٓٗٞ ايتش ٜث ٚيٛؼٝش٘     ،ٜؽً ْثشٔ فٝ٘ أ
 ثُك س َثٔ  ٕٚ يث خٝغ   يص ر  ايُتع رف ٖٚٛ َ  َٓا  ٓ٘ اثُع٢ٓ ايثاي

يف ي ثث ٕ  ش اّ  ثث  ٠ًثُ ٢ُ ب يثثثؼثثل ار ٖٚثثٛ ايثث  يف ايفعثثٌ  ال  ٓثث  اإل 
ِٓ َعٓث٢ أٚسثا ٚأ   ثُع٢ٓ األ ِ ُٖٛٞ ب يثٚايٓٗٞ ايتش ٜ ُتص  ١ .ثاي     ث

أٟ دعًثثِٗ  -يثثالم  ًثث٢ اإل ثُهًفني  ٓثثٜ٘ثث ا  َٓثث٘ َثث  سثث ّ ايصثث ر  ايثث
ِٓفٝ َلًكً  ي نً أٚ  فعاًل  ٘ثش َٚني َٔ ق بَ ثُع٢ٓ األخثغ  ش اّ ب يث ثاي ع

ُ  سثث ّ ايصثث ر  ثْثث٘ َثثدثثب سٝثثح ٜعثث م  ًثث٢ نثثٌ َُٓٗثث  أ ٚيثث ى ايٛا
ايتش ِٜ أٚ ش اّ ثَتع رف يًفظ اي ستعُ ٍ ش  ٖٞٚ ا   ،ثُهً   ٓ٘اي
رٚاٜ ت ايص ٚط ٚايعًض ٚايثُٝني   ْظثري   عٓ ٙ ايع ّ ق  ٚر  يف بعض ُثب

شًٌٝ ثُني يف يثذٛز ٜثال يأٚ ط صايُٝني يف َعع١ٝطُته ر٠ ثاي (1) اي ٚا١ٜ
ثش اّ َٚثٔ   ثِ َثٔ ايفعثٌ ايث    ثش ِٜ سالٍص ف ْ٘ ٜث ا  َٓث٘ األ  يأٚ س اّ 

 ال  ُ ًُني  ٓثث  شثث ٚيِٗثايثثطإ  (2) ثُعترب٠ْٚظثثري ايثث ،يثث ى ايٛادثثب
ٌٓأٚ أ ّ سالاًلسٓ  ش يً  ايعثًض دث ٥    ط (3) ُ س١ًثْٚظري اي ،صس اًَ  س
ٌٓ أ ال ظًشً ثُ ًُني  بني اي ٕ ٚقث  قٝثٌ       ،صاًلّ سثال سث ٓ أٚ  س اَث ً  سث
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 ،ُعٓ ٖ  ايع ّ َٔ ٖ ٙ اي ٚاٜ ت ثش ١َ بثاالظش ن َتفكٕٛ  ٢ً فِٗ اي
٘  ٓث   سًّث َ٘ اهلل  ال ٚق  أسٓ  َ  َٔ ش٤ٕٞطايعشٝش١    (1) ْٚظري اي ٚا١ٜ

يعثث ر  ٓثث (  َثث ّ )قثث  يبكٗثث  اإل ٚ صيٝثث٘ثُٔ  ؼثثل   يثثأٚ ايؽثث ٚر٠ 
يف  شً ث  ظ ٜث ُ  ٜهص   ٔ نٕٛ ايتشث ِٜ فٝٗث  ثَ  ٢ً ايثُهً  ايٛادب

ُعٓ ٙ ايعثث ّ ايصثث ٌَ ثبثث - ِٜ شثثٖٚثث ا ايت ،مشثثٍٛ يثث ى ايٛادثثب ف ادثثا
ْهثث ر ثُهٔ  َثث  ايٛدثثٛبٞ بفعثثٌ ٚال ٜثثَثثالزّ يبعثثً  يأل -يثثكى ايٛاسثثب 

ثُٛش  ًٝٓث  ايعثال٠   ٚدثب ايث  ث٘ يٛ أْأ  ذثُالز١َ ف ْٗ  َٔ ايٛاؼش ت  اي
ذاى  فثث ٕ ،ثش َٚٝتٓ  َثثٔ ي نٗثث  أٜؽثث ً   تثثرب َثث  كٓ  ث تربٖثث   ًثث٢   يثث  ٚ 
ٞ ٖٛ  ٝٓ٘ بث  أٚ  تب ر ثٗ ا اإل تب ر َالزّ ياإل  ال  ،ثش ب اال راى ايعكًث

ثش   يثشكٝك١ٝ ٚ ١ ايٝثب ت ايعٝٓ ٟ ٖٛ  يثشٔ فٝ٘ ٚادٓيب  ُ  ْأْ٘ َع٢ٓ أ
 ،ثخ ػ  ثثثٔ ايثثثكىُٞ ايثثثثبٞ بفعثثثٌ َثثثا ايٓٗثثثٞ ايتش ٜثثثاألَثثث  ايٛدثثثٛ

 ُل بك١ٝ .ث١ ٚاي الي١ ايٝيعٝٓ ٍ بٛكيٜٚتشعٌ ؼع  ا

ثذ ١ٝ٥ ٚ اليثث١ األَثث  ايٛدثثٛبٞ بفعثثٌ  ًثث٢ ايٓٗثثٞ   ب يثثٍ ٛكثثٚاَثث  اي
ٚب ي اليث١ ايتؽث١ُٝٓ فكث      -ايثكى   -ٙ ايع ّ ُٛيٟٛ  ٔ ؼٓ ثُٞ ايثٜايتش 

شعً٘ ثُ  َثثثبثث٘ غثثري ٚاسثث  بثث   ثث هِ االظثثش ن ٚقثث  ق ٓ  يت َثث٘ بعثثض أ 
 َٛؼشً    

ثُٓا  ثثٔ ٕ سكٝكثث١ ايٛدثثٛن َ نبثث١ َثثٔ ردشثث ٕ ايفعثثٌ َٚثثٔ ايثث   
َٚ  ٜ ٍ  ٢ً ايٛدثٛن   ،سكٝك١ ايٛدٛن ثُٓا  ٔ ايكى د ٤ف ي ،ايكى

ُٓٔ .  ُٓا َٔ ايكى ٚايٓٗٞ  ٔ ايؽٓ ثٜ ٍ  ٢ً اي  ايع ّ بٓشٛ ايتؽ

 بإٔ -(خ اس ْٞ )ق ٙثاي (2)كلثُشثِٓٗ ايثَ -ا ن  ٓ٘ مجثدٚق  أ
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 ٔ ي ٍ  ٢ً ايٓٗٞ  سكٝك١ ايٛدٛن يٝ ت سكٝك١ َ نب١ َٔ د ٥ني نٞ
َٚ يب١ ش ٜ ٠ َٔ  ٌ ٖٞ سكٝك١ ب ٝل١ ٚيًب أنٝ ب ،ايكى ب يتؽُٔ

ٛٓأٚ ُٓا  ٔ ايكى يٝس د ٤ّ ثٚاي ،ايلًب ٚاإلرا ٠ بٌ  ،ًَ  يًشكٝك١َك
ثُٛش  ذا أرا  ٕ ايثُع٢ٓ أٖٛ َٔ خٛاػ سكٝك١ ايٛدٛن ٚيٛازَٗ  ب

بٌ ن٘ اؼًٝ  بكرثُأَٛر ب٘ ن ٜهٔ ي ى ايفعٌ اي ش يتفت فعاًل ٚأٚدب٘ ٚ 
 ش ي١ . ثٜبغؽ٘ ال َن ٕ 

 -َثث  بصثث٤ٞ ٚايٓٗثثٞ  ثثٔ ؼثث ٙ ايعثث ّ  األَثث  ايكثثٍٛ بثث يتالزّ بثثنيٚا
فك  ذٖثب  يٝث٘ مجثا َثٔ      -ثُع٢ٓ األخغ ٔ ب يبٝٓيً ّٚ ايٓشٛ ابايكى ٚ

  .  ايٓ ٥ٝين )ق ٙ( (1)ايثُشكل ٚن ٜ تبع ٙأ الّ األظٍٛ 
ٕ ٜ ثت  ٞ أ يٛؼٛ  إٔ ايً ّٚ ايبٝٓٔ ب يثُع٢ٓ األخغ  ،ٖٚٛ بعٝ 
 ًَ  يتعثٛر ايثالزّ   َ تً -ٖٓ   ٛنايٛد -ُتالزَني ثس  ايٜهٕٛ يعٛر أ

َثٔ  ٕٚ   -ر ايٛدثٛن ْف ث٘   ٛعث ٖٚثٌ ي  ، -ثُٓا  ثٔ ايثكى   ايث  -خ  اآل
ش ِٜ ثيث  ش يهفٞ يالْتك ٍ ذًٖٓ   -َ ١ْ زا٥ ٠  ٢ً يعٛر ٚدٛن ايفعٌ 

زا٥ثث ٠   َٚثثٔ   َ ْثث١ يعثثٛر  أٚ  ُٓا َٓثث٘   َثثٔ  ٕٚ س دثث١ٕ  ثايثثكى ٚايثث 
 ُ ثٚي بث  ،ٕ ايتع ٜل ب يهف ٜث١ ظثعب   ثري يعث ّ ٚؼثٛسٗ      ايٛاؼض  أ

ٌ ثُٛش ايع فثٜأَ  اي ٘ اي٘  ٔ ي ن٘ ٚال ًٜتفثت   ذٜٚغفٌ ٖٛ  ٞ بفع نثٞ   يٝث
ثُع٢ٓ األخثغ  ٓثً  ب يث    بُٝٓث ٚيٛ ن ٕ ايتالزّ بٝٓٗ ،ً  ي٘ن رًٖ  َٚبغؽ ٜهٕٛ
 َ  ب يفعٌ . ١ اآلَ   ٔ ايكى َا أْ٘ ق  أكٌ غفًن ٜع

ٔ ٕ ن ٜ تبع  ايتالزّ ايبٝٓع  أبٙ(  قثُشكل ايٓ ٥ٝين )ٕ ايثِ  
  ٔ نف ١ٜ يعٛر -خغ ق ٍ   )ٚ ٢ً يك ٜ  ايتٓ ٍ  ٓٗ  ٢ األُٓعثب ي

 ٔٓثً ّٚ ايبٝث١ٝ ب يث اَثتث١ االيث اليثف ي -كى ثُٓا  ٔ ايثاي ايٛدٛن يتعٛر
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 شه ٍ فٝ٘ ٚال نالّ( .ثُ  ال   ِ َثُع٢ٓ األب ي
سثث  ثُع٢ٓ األ ثثِ ٜعثثين أْثث٘  ذا يعثثٛرْ  أ   ٔ ب يثثايًثث ّٚ ايبثثٓٝ يهثثٔ 

 -خثث  ٚيعثثٛرْ  ايٓ ثثب١ ايج بتثث١ بُٝٓٗثث    اآل ثُتالزَني ٚيعثثٛرْ  ايصثث٤ٞايثث
 ش سثث ُٖ  ثُالز١َ بثثني ايصثث٦ٝني ٚ ْتكثث ٍ ايثث ٖٔ َثثٔ أ د َٓثث  بجبثثٛت ايثث

ٌ ٌٖٚ يعٛر األ ،اآلخ  ٚيعثٛر ايٓٗثٞ    -ذ  ٙ ثٜٖٚٛ ٜكتؽٞ   - َ  بفع
ٕ ٚأ -عثثٛر ايٓ ثثب١ بُٝٓٗثث  ٚي - ٖٚثثٛ ٜكتؽثثٞ   ثث اّ ايثثكى - ثثٔ ي نثث٘ 

 .   ذ  ٕ بٗ ثُالز١َ ٚاإلب يٜٛدب ايتع ٜل  -ايٛدٛ  ْكٝض ايع ّ 
 ٌ رٜثث  َثثٔ ْعثثِ يثثٛ أ ،َثثٔ ايٛاؼثثض إٔ ايتعثث ٜل ٚايكلثثا بثث٘ َصثثه

ُتك ّ ن ٜبعثث  يعثث ٜك٘  ثُعٓ ٖ  ايعثث ّ ايثث ثبثثثش ١َ ايتبعٝثث١ ايثث   ش ١َثايثث
َث  بث يٛدٛ    ثش ١َ بتبا األب ي شهًَٛ ثَٚٛافكت٘ )ق ٙ( ف ٕ ايع ّ ٜهٕٛ َ

إل تبث ر ايفعثٌ    زَث١ ُهً  َٔ ي ى ايفعثٌ ٖٚثٞ َال  ثش ١َٝٚ ايثُع٢ٓ َثب
ٞ ث   ٜث١ َفَٗٛث١ بث يفِٗ ايع فث     ي ًَٚ   ٢ً ذَث١ ايثثُهً  ٖٚثٞ َالزَث١    

ثشكل شٔ فٝثث٘ َثثٔ يثثثْثث ثبثث ت َثث يهٓٗثث  ال يٓفثثا إل ،ثشٞ ايعُثثَُٛٞ  َثثثاي
شٝح ٜ تٛدب ثب -ايكى  -ايع ّ  ُٛيٟٛ  ٔ ايؽٓ ثستكاليٞ ايايٓٗٞ اإل
 . َ أٚ ثٛإن َ تكٌ  ٔ األ يعك ٕن تَ٘ٛافكأٚ  عٝ ْ٘ 

ٍٛ بعث ّ  قتؽث ٤ األَث     كث ثذُٛ  َ  يكث ّ   ظثش١ اي  ٚق  يبني َٔ َ
ّ ٘ يًٓٗثٞ  ثٔ ؼث ٓ   اَستً بفعٌ ٚ  ّ    - يعث ّ ايث يٌٝ ايٛاؼثض    ،ٙ ايعث 

ٛ ثياقتؽ ٤  ٢ً اإل -ش    أٚ َٔ  كٌ  ٤ٙ ٚٚد٘ َٔ ش ثَْٔ أ ُ  ّٛ بٓش
ثُأَٛر بث٘ شث  ً    ى ايفعثٌ ايث  فال ْٗٞ َٛيٟٛ  سثتكاليٞ  ثٔ يث     ،ٚدٖٛ٘

 ُٛيٟٛ ب يفعٌ . ثيَ  اٚرا٤ األ
ثُٓا  ثثٔ ْعثِ ٜٛدث  ْٗثٞ  كًثثٞ  ثٔ ايثكى سٝثح ٜثث رى ايعكثٌ ايث        

ال  -فٗثثٛ ْٗثثٞ  كًثثٞ يبعثثٞ   -ايفعثثٌ  -ٙ ُٛش بؽثثٓ ايثثكى بتبثثا أَثث  ايثثث 
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ٌ ُٛٛيثَ  ايثُع٢ٓ إٔ األب -ستكاليٞ ٚال َٛيٟٛ   بث  راى   -ٜتبعث٘   ٟ بفع
٘ ْٗثٞ ٚزدث   ثٔ     -ايعكٌ اي ًِٝ  ات َٚثٔ ٖٓث  ٜتعث رف يف ايتعثبري     ،ي نث

ال )ٕ ٜكثٍٛ    ٗ ر االَ  بعٛر٠ ايٓٗٞ بأهايت  َض يف ايبٝ ٕ ب   ايعكال١ٝ٥ 
ٌٓ (يكى ايعال٠ ُ رس١( ب ٍ ثاي ش )ال يكى اي ٖ ن أٚ ( ب ٍ قٛي٘ )ظ

يًٝ  ٛظث أُ  ٜ ا  ثُع٢ٓ َغ ٜ  يثٕ ٖ ا اي ال أ ،ثُ رس١(اي ش ذٖب ) قٛي٘ 
 بفعثثٌ(  َثث( ايثث ٟ ٖثثٛ َكتؽثث٢ )األ يٟٛ  ثثٔ ايثثكى ُٛثَثثٔ )ايٓٗثثٞ ايثث 

اي ٟ ٖثٛ َكتؽث٢ )ايٓٗثٞ     (ُٛيٟٛ ب يكىثايأٚ ٜ ا  َٔ )األَ   ،ٚالزَ٘
ذ ا٤ ثسثتشك م ايث  ٘ َثٔ   الزَث ٙ ٚ  ثشٔ بعث اي ٟ ْايثُع٢ٓ  - ٔ فعٌ( 

  . َ تكاًل
 ُك ّ ايج ْٞ  ٔ   ثِ ٜكا ايهالّ يف ايث
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    الضد الـخاص
زٍ ْظثري )أ  ثذ بٜ٘ث سث اٍ   ٖثٌ إٔ األَث  بفعثٌ ٚ     ذٝب  ٔ ثٖٚٓ  ْ

بثث ٜٓو  ٓثث  سًٛيثث٘ فثثٛرًا( ٖثثٌ    أٚ )فُ ذ  فثثٛرًا( ثايٓذ سثث١  ثثٔ ايثث 
ٟ ْ ٙ ايٛدثٛ   ثش ِٜ َعيٌٖ ٜ تً ّ خ ػ ٚثٙ ايٜكتؽٞ ايٓٗٞ  ٔ ؼٓ 

 . ّ ال  ثش ؼ  ٚقتٗ  أن يعال٠ اي
 ٚسا  ا٥ ٠ًثخ ػ َ  ٖٛ أظٛيٝني َٔ ايؽ  ايٚايظ ٖ  إٔ َ ا  األ

أ ثثين َثث  نثث ٕ أَثث ًا  - يك١ ثُُٓعلًض  ٓثث  ايثثثيٞ ايثثكُٛعثَثثٔ ايؽثث  ايثث
خثث  ٜٚتع قبثث ٕ  ًثث٢ َٛؼثثٛ  ٚاسثث  ٚبُٝٓٗثث  ٚدٛ ٜثثً  َكثث باًل يٛدثثٛ ٟ آ

ِٓ   ثشٌ نثالّ األ فث ٕ َث   ،ثُب ١ٜٓايث ايعٓ   ٚخالف ٚث١ٜ اي غ  ظثٛيٝني ٖٓث  ٜعث
ثُع ْ ٠ ٚ ثث ّ شض ايثثثٙ سثث٣ٛ َثثُ  ن ٜهثثٔ بٝٓثث٘ ٚبثثني َؽثث  ٓ ثغثثريٙ َثث

اي ٜٔ  ال٠ َا أ ا٤ثذُا بُٝٓٗ  ن يع   ٔ ايًهثُعذ  اييدتُ   ٚيٛ اإل
ُ ذ  سٝثح ال يع قثب بُٝٓٗث     ثزاي١ ايٓذ س١  ثٔ ايث  أٚ َا  ش ٍ فٛرًا ثاي

ُهً  َٔ ثْ٘ ال ٜتُهٔ ايسٛ   ال أبٝض ٚاأليف األ ٚال َٓ ف ٠ نُ  يٛد 
ٕ ثاي  . ٚاس   ذُا بني ايفعًني يف آ

ِٓثُك ّ أايثثٖثث ا شجٓ  يف ثٚبثث ايعُثث ٠ يف َبشثثح ف ْثث٘  ،٘سثث بكَثثٔ  ٖثث
خ ػ ثُك ١َ يتشكٝثل َبشثح ايثتالزّ يف ايؽث  ايث     ثيث ن  ٚسث بكٗ   ،ايؽ 

 ؽض.نُ  سٝت
ٚقثث   ،ثُل ٚ دٛبثث١  ًثث٢ اي ثث اٍ ايثث ٚقثث   ختًفثثت األقثثٛاٍ ٚاأل 

 ُ يٗ   ،ٕٙشتٗ  بني االظش ن ايكٍٛ ب إلقتؽ ٤ ٚق   ست ٍ  ًٝ٘ بٛدٛ 
ايؽث ٜٔ ايٛدثٛ ٜني يٛدثٛ  ايؽث       سث  ٚدٗ ٕ     ٣ٛ َك ١َٝ  ث ّ أ 

ٚسث ّ   ً َس ُٖ  ٚدب ي ى اآلخ  َكث ٓ ف ذا ٚدب أ ،ب٘ ُأَٛرثخ  اياآل
ٛ ٜني س  ايؽ ٜٔ ايٛدي ى أ ين ايتالزّ بني ثُالز١َ أٚ  ٣ٛ اي ،فعً٘
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 ش سث ُٖ  سث ٣ ايٛدثٛن َٓث٘     ٚبني ٚدٛ  ايؽ  اآلخث  فث ذا ٚدثب أ   
 ٚثبت س ١َ فعً٘ .  َ٘الزَ

 ،دٗني ٚظالسٝتُٗ  إلثبث ت االقتؽث ٤  ل ٖ ٜٔ ايٛٝكثشثب  َٔ يٚال
 بشح  َ ًهني ْب أ بسًتني ٚ رب ٜٚكا ايهالّ  ُٓٗ  يف َ 

 
                 مسلك التالزم

 

   ٚيك ٜب٘ بأس  بٝ ْني ، ٤ الثب يً٘ه٘ ايك ٥ٌ ب القتؽسٖ ا ي ٜل ق  
ذ  فٛر االيثال   ُ ثٕ االَ  بص٤ٞ ن زاي١ ايٓذ س١  ٔ اياألٍٚ    

بًشث ه   -ثٗ   ين ايعثال٠ س يث  أ -ثخ ػ ٞ  ٔ ؼ ٙ اي ًٝٗ  ٜكتؽٞ ايٓٗ
 -ثُأَٛر بث٘  َالزّ يثكى ايٛادثب ايث    -ايعال٠  -خ ػ ثؽ  ايٕ فعٌ ايأ

سثث اّ  -زايثث١ اإل -يثث ى ايٛادثب  ٚ -ثُ ذ  زايثث١ ايٓذ سثث١  ثٔ ايثث يث ى   
َث   ثُكتؽ٢ قث ْٕٛ إٔ األ بث  - زايث١ ايٓذ سث١    -يهْٛ٘ ؼ ًا   ًَ  يًٛادب 

َٚثا ثبثٛت    ،ايثكى   -ُٛيٟٛ  ثٔ ؼث ٙ ايعث ّ    ثب يص٤ٞ ٜكتؽٞ ايٓٗٞ ايث 
 -ثش ّ َثث  ٜالزَثث٘ ٜثث -يثث ى اإلزايثث١  -ُأَٛر بثث٘ ثس َثث١ يثث ى ايٛادثثب ايثث

ُتالزَني ثسثث  ايثث ألٕ س َثث١ أ  -ثخ ػ ن يعثثال٠  ثثين فعثثٌ ايؽثث  ايثث  أ
 -زايث١  ثش ّ يث ى اإل فتش ّ ايعال٠ نُث  ٜث   -خ  اآل ٘الزَي تً ّ س ١َ َ

ذ ال ٜعثض    ،ُتالزَني يف ايٛدٛ  سهُثً   ثُكتؽ٢ ق ْٕٛ ي ّٚ يٛافل ايثب
ُ ثًُٗ  يف ثٛ  سهًُ  بٌ ٜثتعني يٛافكُٗث  ٚيث   ُتالزَني يف ايٛدثخ ي  ايثي

َث   ثشهِ نُ  ُٖ  َتالزَ ٕ يف ايٛدثٛ  . ٚبٗث ا ايتك ٜثب ٜجبثت إٔ األ    اي
 ثخ ػ ُٛيٟٛ  ثثثٔ ؼثثث ٙ ايثثث ثٜكتؽثثثٞ ايٓٗثثثٞ ايثثث  -ن الزايثثث١  -بصثثث٤ٞ 

 ٖٚٛ ٜبتين  ٢ً أَٛر ثالثث١   -ن يعال٠  -
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األٍٚ    ٕ فعثثٌ ايؽثث  ايثثثخ ػ َثثالزّ يف ٚدثثٛ ٙ يعثث ّ ؼثث ٙ       
ٖٚثث ا ظثثشٝض َثثتني ال ٜكبثثٌ ايثثثُٓ قص١ ف ْثث٘  ذا يثثثشكل أسثث          ،اآلخثث 

َٔ  ٕٚ ف م بني ايؽ ٜٔ اي ٜٔ  ،ايؽ ٜٔ ايٛدٛ ٜني ي ّ  ْع اّ اآلخ 
 -ْظثثري ايثثثش ن١ ٚاي ثثهٕٛ ْٚظثثري اإلدتُثث   ٚاإلفثثكام  -ال ث يثح يثثثُٗ   

 . -ْظري اي ٛا  ٚايبٝ ض  -ٚبني ايؽ ٜٔ اي ٜٔ يثُٗ  ث يح 
َثثش ّ َٓٗثٞ  ٓث٘     -ي ى اإلزايث١ ايٛادبث١    -ّ ايج ْٞ   ٕ ايؽ  ايع 

 ذا  نثث ٕ ؼثث ٙ َثثأَٛرًا بثث٘ بثثثُكتؽ٢ قثث ْٕٛ    ٕ األَثث  ايٛدثثٛبٞ بصثث٤ٕٞ  
 .  -ي ى ايثُأَٛر ب٘  -ٜكتؽٞ ايٓٗٞ ايتش ٜثُٞ  ٔ ؼ ٙ ايع ّ 

ٖٚثث ا األَثث  َ فثثثٛض  ٓثثث ْ  ٚقثث  سبثثثل يثفثعثٝثثثً٘ فثثثٞ ايثثثُك ّ      
ايثث١ بعثث  ثبثثٛت زيثث ى اإلٞ  ثثٔ ُثٜثث شٜجبثثت  ٓثث ْ  ايٓٗثثٞ ايت فثثال  ،األٍٚ

زيث١  ٚ ًٝ٘ ن ٜهٔ ي ى اإل ،ثُ ذ زاي١ ايٓذ س١  ٔ اياألَ  ايٛدٛبٞ ب 
س اَثً  يثٛ    -خ ػ   ايعثال٠  ثفعٌ ايؽث  ايث   - ٘س اًَ  ست٢ ٜهٕٛ َالزَ

  . سهًُ  ش  ً ٚدٛ ًا ٚٚدٛن يٛافكُٗ  ُتالزَني ثاي  يثش   سًُٓ  ي ّٚ
ثشهِ ٕ ٜتفكثثث  يف ايثثثبثثث  أُتالزَني يف ايٛدثثثٛ  الثٕ ايثثثايج يثثثح    

س اَثً  نث ٕ    -ايث١  زيث ى اإل  -ثُتالزَني سث  ايث  ايتهًٝفٞ ف ذا ثبت نثٕٛ أ 
 ٜؽً  .س اًَ  أ -فعٌ ايعال٠  -َالزَ٘ اآلخ  

فًثثٛ يٓ يٓثث   ثثٔ رفثثض األَثث  ايجثث ْٞ  ،ٛض أٜؽثثً  فثث ٖٚثث ا األَثث  َ
ي ى  -زاي١ َكتؽًٝ  يًٓٗٞ  ٔ ؼ ٙ ايع ّ إلَ  ب يص٤ٞ ن ٚسًُٓ  نٕٛ األ

ثُالز١َ يثكى  ن يعال٠ اي -خ ػ ثال ْ ًِ نٕٛ َالزّ ايؽ  اي -اي١ االز
ثُتالزَني يف ُكتؽ٢ قثث ْٕٛ يثث ّٚ يٛافثثل ايثث  ثش ١َ بثثث بثثت ايثث ث -زايثث١ اإل

٘ ُجبت ثٚذيو يعث ّ ايث يٌٝ ايث    ،ثشهِش  ُٖ  يف ايثيايٛدٛ  ٚ  ٚيث ا   ،يث
 .أظاًل شهِ ثشهًَٛ  بثُالزّ َثايإٔ ال ٜهٕٛ ُهٔ ٜث
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ذا ثبثثت ثُتالزَني يف ايٛدثثٛ   ٔ سهثثِ ايثث ُتٝكٔ َثثثْعثثِ ايكثث ر ايثث 
يث٘  خ يفً  ثَث  ٘س ُٖ  ٖٛ   ّ َعكٛيٝث١ نثٕٛ َالزَث   ثشهِ اإلي اَٞ يف أاي

 اّ َتعًكُٗثثث   ُٗ  َثثث ثَتج يثثثثُٓذ  اإلي اَثثثٞ السثثثتش ي١  شهِ ايثثثثيف ايثثث
ٞ ختًفني يف ايثَتالزَني يف ايٛدٛ  َ فٝ ثتشٌٝ ايتهًٝث     ،ثشهِ اإلي اَث

ٚؼ ٙ س اًَ  يهْٛ٘  س ُٖ  ٚادبً هٕٛ أإٔ ُٜٛيٟٛ بُٗ  يف ايؽ ٜٔ بثاي
يف إٔ ٜك ٍ    ش ٚرث٦  ال َثسٝٓٚ ،َتج ي٘ثُتٓا  ُ  ٜبثم ُٚ  ال ٜل ثيهًٝفً  ب

 ْ٘ ال ٜهثٕٛ ايثثُالزّ وهَٛثً  بثثشهِ شث  ٞ ٜٚهفثٞ إٔ ٜهثٕٛ َالزَث٘         
 . وهًَٛ  بثشهِ ش  ٞ
يف   ختالفُٗثث  تالزَني يف ايٛدثثٛ  ال ٜعثثٓضثُٕ ايثثايبٝثث ٕ ايجثث ْٞ    

ف ْثث٘ ٜ ثثتشٌٝ  ،ش ًَ ثخثث  َثثثشٝح ٜهثثٕٛ أسثث ُٖ  ٚادبثثً  ٚاآلشهِ بثثثايثث
ثختًف ٕ يف  اّ َتعًكُٗث  َثتالزَني يف ايٛدثٛ  ُٖٚث  َث     ثُٗ  َعثً  َث   َتج ي 

ٛٓثنُ  ال ٜ ،ايثشهِ فثال   ،ٗٞثشهِ ايصث  ٞ اإليث  ثايٛاقع١  ثٔ ايث   ذٛز خً
ٛٓثايكٍٛ ب ٜعٓض َثٔ  ٚالبث    ،خث  ثشهِ ٚثبٛيث٘ ي  س  ايؽ ٜٔ  ٔ ايث أ خً

زاي١ ايٓذ سث١  ثٔ     -ثشهِ يهال ايؽ ٜٔ ف ذا ن ٕ ٚدٛ  ايؽ  ايثبٛت 
 نث ٕ يًثب   -يث ى ايعثال٠    -َالزَثً  يعث ّ ؼث ٙ ايٛدثٛ ٟ      -ُ ذ  ثاي

يًب يث ى ايعثال٠    -يلًب ي ى ؼ ٙ َالزًَ   -زاي١ ثذ ن اإلٜ  -ايؽ  
يثث ى  -َثث  ايٛدثثٛبٞ بصثث٤ٞ  ٚاأل ،ثشهِختالفُٗثث  يف ايثث ثذٛز  ذ ال ٜثث  -

 -ايعثال٠   - ثُٞ  ٔ ؼ ٙ ايع ّٜش ُٛيٟٛ ايتثٗٞ ايَكتض  يًٓ -ايعال٠ 
زايثث١ ايٓذ سث١  ثثٔ  ثُٞ  ثٔ ايعثثال٠ سث ٍ ٚدثٛن     ٜثثش فٝجبثت ايٓٗثٞ ايت  

ي١ َكثتض  يًٓٗثٞ  ثٔ    ازإٔ األَ  بص٤ٞ ن إل ٜٚتِ اي يٌٝ  ٢ً ،ُ ذ ثاي
 خ ػ ن يعال٠ .ثؼ ٙ اي

   ّكل١ ايج ١ْٝ َٔ يف ايٓ األٍٚ َ  أٚر ْ ٙ  ٢ً ايبٝ ٕ  ٘ ثٝث    ًثٜٚ
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نُث  ٜث      ،ثُٞ  ٔ ؼ ٙ ايع ّٜش ًٓٗٞ ايتيَ  ايٛدٛبٞ بفعٌ تؽ ٤ األق 
 بتٛؼٝض   ،ق ٜب َٔ ايٓكل١ ايج يج١ ًٝ٘ 

شهِ ثُتالزَني ٚدٛ ًا ٚيغ ٜ ُٖ  يف ايثختالف اي ٕ   ّ َعكٛي١ٝ  
ثشهِ ٚاسث   شهَٛني بثشٝح ٜهْٛ ٕ َثشهِ بيثال ٜ ت  ٞ يٛافكُٗ  يف ا

يكثٓ ر  ٓث    ٕ ثشهِ ٚ ُتالزَني  ثٔ ايث  ثس  ايث أ خًٛثٕ ٜثُهٔ أذ ٜ  ،َتفل
ثض َٚف س  ق ٥ُث١  ُع يثسه ّ ايص  ١ٝ ايتهًٝف١ٝ يايع ي١ٝ ق يب١  يبع١ٝ األ

ٚذيثثو  ،ثُهًفنيايثث ٗثث ٠ تب رٖثث  يف  يف َتعًك يٗثث  ٚ ا ٝثث١ يتصثث ٜعٗ  ٚ  
 ثخ ردٞ ٚادثثث ًاايٛدثثثٛ  ايثثث ثُتالزَني يفايثثثأسثثث  ٕ ٜهثثثٕٛ إلَهثثث ٕ أ

٘ شث ايتأٚ  تبث ر ايٛدثٛن    ي ثت  ٞ   ي َٚٝث١ٕ  َف  ٠ٕأٚ  ُعًش١ٕثي  ، ِٜ فٝث
ُ   ستْظري   ًُ ١َ ثُعًش١ ايث ثٛش فٝث٘ ايث  كب ٍ ايكب١ً س ٍ ايعثال٠ فٝذث  ايثث

ثذ ٟ ن سثت ب ر ايث   -ايٛدثٛ ٟ   ْ٘٘ ال ٜهثٕٛ َالزَث  دٛبً  َا أفٝأَ  ب٘ ٚ
ُٓ ط ايتثثث ّ ثًُ ّ ٚايثثثثيًُثثثالى ايثثث ٚادثثث ًا -يف بعثثثض أيثثث اف ايعثثث ام 

فني فثثال ٜهثثٕٛ  ثُهًايثث ٠ ٗثث  تبثث رٙ يف ثذ ب٘ ٚ ٜثثثُ ت  ٞ يتصثث ٜا  ايثث
  ثًُ ّ فٝ٘ .ُالى ايثشهًَٛ  ب يٛدٛن يع ّ ايثَ

شهًَٛ  ثُالزّ َث ثم   اْث٘ قث  ال ٜهثٕٛ ايث    ايكٍٛ بٛثثُٛهٔ ثٚس٦ٓٝ  ٜ
ٕ يف ايٛدثٛ  َتصث بٗني يف   الزَ ُتثٕ ٜهثٕٛ ايث  ثشهِ أظثاًل اذ ال ًٜث ّ أ  ب

هِ شيثث ًُ ١َ فُٝٗ  َعً  نثٞ ٜتُث ثال يف ا  ثُعًش١ ايثشكل ايثخٛاػ ٚيثاي
شهًَٛ  ثُالزّ س٦ٓٝثث  َثثثٜهثثٕٛ ايثث بثثٌ ال ،ايصثث  ٞ  تبثث رٜٚتٛافكثث  يف اإل

ُٓ ط دث اف ٚ بثح   ثٕ ٚدثٛ  اذتهثِ يف  ث ِٜ ايث    ًشث ه أ بثشهِ أظاًل ب
 .ثُص  ٞ سه١ُ ايثٚيغٛ ٜٓ ف
شهًَٛ  ثُالى ايتصثث ٜا ٜهثثٕٛ َثث ثالزّ ايٛادثث  يثثثش ظٌ إ ايثثثٚايثث

َ اَ٘ يسثتً  ثُالن٘ َثٔ  ٕٚ   ُل بل يث ثايثشهُ٘ ايص  ٞ ب يف  َ٘ث زالهثٕٛ 
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ِٜ ثُشهّٛ بث يتش  ٕ ٜهٕٛ الزّ ايثُتٓا أْعِ ٜ ،ثشهًَٛ  بٓظريٙايٛدٛ  َ
ٚذيثثثو  ،ثخ ي ي اَثثثٞ َثثث ثشهًَٛ  ب  تبثثث ر شثثث  ٞ   بثثث يٛدٛن َثثث أٚ 

َتج هلُث   إلستً اَ٘  َتٓ   ايك ر٠  ًث٢  ي  تُٗث  ٚسعثٍٛ ايعذث   ثٔ       
َٝني ايثث  شهُني ثشهَٛني بثثثَثثَٚثثتالزَني يف ايٛدثثٛ  خ ردثثً      َ  اَثث

 تخ يفني .َ
يف  ُٖ ش  ثيث ثُتالزَني ٚدٛ ًا ٚ ذٕ ال َٛدب ٚال ًَ ّ بتٛافل اي 

ين ٥ٝايٓث   (1)ثُشكلشح ايث ثبث  ثٔ  ْعِ سهثٞ   ايص  ٞ . تب ر ِ ٚاإلشهثاي
خ  بٓشٛ ايتالزّ )ق ٙ(   ٣ٛ ايتالزّ بني ٚدٛ  أس  ايؽ ٜٔ ٚ  ّ اآل

 ْظثري ُٗ  ث ثِ يف خعثٛػ ايؽث ٜٔ ايث ٜٔ ال ث يثح يث      ثُع٢ٓ األٔ ب يث ايبٝٓ
ٚإٔ األَ  ب يؽث  ٜثالزّ    -فكام ْٚظري اإلدتُ   ٚاإلش ن١ ٚاي هٕٛ ثاي

ٔ   ،األَ  بع ّ ؼث ٙ اآلخث    ُٗ  ث يثح  ثايث ٜٔ يث   ستث٢   ٕٚ َلًثل ايؽث ٜ
 ث يح . ش ُهٔ ي نُٗ  ٚايٓ ٚ  ثٚاي ٜٔ ٜ

ثُجبت  ٝٗ  ف ْث٘ ٜعٛزٖث  ايصث ٖ  ايث    ٖٚ ٙ اي  ٣ٛ  ٗ يٗ   ٢ً َث ٓ 
ُتالزَني يف ثسث  ايث  ثُٛش بأايث  ذا أَث   بٌ ق  ٜك ٍ    ْ٘  ،ٚاي يٌٝ ايك يا

خ  يغثًٛا  ثُالزّ اآلايٓٗٞ  ٔ ايأٚ َ  أٚ ٢ْٗ  ٓ٘ ن ٕ  ظ ار األايٛدٛ  
ٜثثُهٔ  ٚ ًٝث٘   ،ٞدخ ريثث  اَ  َتالزَني يف ايٛدٛ  ا َٚٔ  ٕٚ  ف ٥ ٠ َ 

ٞ فعًثٞ  اَي ثشهِ ش  ٞ  شهًَٛ  بثُتالزَني ٚدٛ ًا َثس  ايإٔ ٜهٕٛ أ
 ،ثشهِٕ أظثالً شهًَٛ  بث ثَث  -ي ى ؼث ٙ   -خ  ثُالزّ اآلٕٛ ايهَعني ٚال ٜ

هِ َٔ  ٕٚ ي ّٚ يٛافكُٗ  ُتالزَني يف اذتثختالف ايٖٚ ا ٜثشكل   ّ  
 . ٖ ا ،يف ايثشهِ

ًّثظٍٛ ايك ٍ    اْ٘ َٔ األث  ٜثٚق  -أٜ ِٖ اهلل  -١ُ  ٓ  اإلَ ١َٝ ُ 
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ثُالزّ خًٛ ايث ثفهٝث  ٜث   ،ثٗٞيث ثشهِ ايصث  ٞ اإل َثٔ ايث   ٚاقعث١ٕ    ّ خًٛ
   .  ٔ ايثشهِ ؼ ٙ ايٛدٛ ٟأٚ ؼ ٙ  ىي  -خ  اآل

ُ بٛر َ ًِ يف خعٛػ ثشل ايثايايثُعتك  ٕ ثذ ن بأيهٔ ٜ
ّ ايٛاقع١ٝ  ٕٚ ايفع١ًٝ  ه١ًُٝ بعٓ ٜٚٓٗ  األٚي١ٝ ٚبًش ه االسايٛق ٥ا ايع

 ،يعت ٖٚ فال  ًاس ٚ  ٕ اهلل سٓ ط (   ُ َٓني )ثَري ايق ٍ أ ،ثُٓذ ٠اي
ن ٜ هت  ٓٗ  ْ ٝ ًْ   شٝ ٤أٚسهت  ٔ  ،ٚف ض ف ا٥ض فال يٓكعٖٛ 

ص  ١ٝ اي  سهت  ٓٗ  نٓ ١ٜ  ٔ ش ٚ  ايثف ٕ اي (1)فال يهًفٖٛ ص
ثُٓظٛر فٝٗ  اييٝس ٚ ،س١ً ايفع١ًٝ ايت ١َّ اي  ن يبً  َ  هاألس

 ذ  ،ال ٜثشتٌُ سهٛي٘  ٓٗ  أٚ   ّ يص ٜعٗ  سه ّ ايٛاقع١ٝ ف ْٗ األ
ايبص ١ٜ ٖٛ بٝ ٕ  ٠ َكتؽ٢  ١َُٝٛ ايتص ٜا ٚسعت٘ يثذُٝا َٓ سٞ ايثشٝ

بًش ه نٌ فعٌ خ ردٞ ٚنٌ ٚاقع١  ُهً ثٝف١ ايهايتش ٜ  ايص  ٞ يٛ
 ،َثذ ٍ ايعٌُ ٚاي ًٛى يف شٝح ال ٜبك٢ َتشريًا َك  ًاثك ر س دت٘ بب

ذ ٍ ثُهً  يف َث٠ ٚايك    ٔ ايريشثَ  ٜ فا اي يٛ ي أ  ٢ً ٚاقع١ٕيهٔ 
 تب ر ش  ٞ    ثش ٜيأٚ ١ ٚاي ًٛى َٔ  ٕٚ يعٝني سهِ ايٛاقعايعٌُ 

ثذ ٟ ٚال ي ،ٗٞ فٝ٘ثييجبٛت دعٌ ش  ٞ ٚسهِ  خ ػ بٗ  فال ًَ ّ 
 ٣ٛ    ٓٛ خًٛ ثبٌ ق  ي ،ثُذعٍٛ ي٘ ش  ً شهِ ايثايٛاقع١  ٔ اي ّ خً

 َ  ريُالى فٝ٘ ْظثيع ّ ايأٚ ب يتص ٜع٘ ثُٛدشهِ يع ّ ايثايٛاقع١  ٔ اي
ثُهً      ٔ ايشري٠ ٚايك ثًيث ْٟٛ رافا  ثُ  ي أ  ًٝ٘  ٓٛإشٔ فٝ٘ َثْ

ُُٓع١ٓٝ يثٕ ايٛاقع١ اي قٗ ًا سٝح  شهِ بث   سهِ  ٢ً َالزَٗ  ايٛدٛ ٟث
ايثُالزّ َتج ٍ ايٛادب ثُتع ٟ إلٔ ايثُت ٜش  ٞ ن يٛدٛن ف ٕ اي

 ُالزّ ث  ٙ ايثذثٜٗ ًا  ٓ   ثٛ ًا قثٓ٘ ٚدثك١ َثكثع١ َتشثهٕٛ ايٛاقثع١ يثًٛاقثي
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   ًثثث٢ ايثثثثُالزّ  ايثثثثُشهّٛ  ًٝثثث٘ بثثث يٛدٛن فثثثأٟ  ا ٕ يتصثثث ٜا آخثثث    
 .    ايثُ هٛت  ٓ٘

ٚق  يبني َثُ  يك ّ   ّ د ٣ٚ َ ثًو ايثتالزّ إلثثثب ت إٔ األَث      
ثُ ًو ثِ ْبشثح ايث  . خ ػ ثُٛيٟٛ  ٔ ؼ ٙ ايثتؽٞ ايٓٗٞ ايكٜ بثص٤ٕٞ

 ايج ْٞ ٖٚٛ  
   ـمقدميةمسلك ال      

 

١ٝ سٝح ُك َثَ ًو اي رب   ايثُبشٛخ قتؽ ٤اإل ثبت بعؽِٗٚق  أ
أٚ خث  ٚدعًث٘ ٚدٗثً     أس  ايؽ ٜٔ يٛدثٛ  ايؽث  اآل    تك  َك ١َٝ   ّ 

ثُعٓ ٙ األٚسثا َثٔ   خ ػ بث ثقتؽث ٤ يف ايؽث  ايث   ٜكً  إلثبث ت ايكثٍٛ ب إل  ي 
ٜثل ٚاألٖثِ َثٔ سث بك٘ يف     ٠ ايل  ُث ٖٚث ا    ،ثُٓلكٞال  ايلظ ا٥ ٠ اإل

سبٌٝ  ثب ت ايكٍٛ ب إلقتؽ ٤ . ْٚكٓ ب٘  مج اًل    ٕ   ث اّ أسث  ايؽث ٜٔ    
 - ُٖ  ٚدبثثت َك َ يثث٘ سثثفثث ذا ٚدثثب أ ،َك َثث١ يٛدثثٛ  ايؽثث  اآلخثث 

 .  ايؽ  فك  س ّ ؼ ٙ قٗ ًا ف ذا ٚدب ي ى -َٚٓٗ    ّ ؼ ٙ 
    تعٝاًل ٜتٛق   ٢ً بٝ ٕ َك َ ٚيك ٜب٘ يف

َك َثث١   -ايعثثال٠   -ايٛدثثٛ ٜني ؽثث ٜٔ  ٚش    ٕ يثث ى أسثث  اي األ
ٜتٛقثث   شٝحثبثث -ُ ذ  ثيثث١ ايٓذ سثث١  ثثٔ ايثثاز  -يٛدثثٛ  ايؽثثٓ  اآلخثث  

ٕ  سثت ٍ  ًث٢ ايث   ٚقث     ، ّ ذاى ٚدٛ  ٖ ا  ٢ً  ث   ثُك ١َٝ ٚايتٛقث  بثأ
  ردثً  ٚقث   ُعًٍٛ خثُ ّ ايعًث١ ٚيف ٚدثٛ  ايث   ثُ ْا ي٘ َ خ١ًٝ يف يث  ّ اي

ذا ن ٕ ٚدٛ  فإ ،  َكلٛ  ب٘ َٜٔ ٖٚٛ أتُ ْا ٚايتٓ ف  بني ايؽٓ يشتٗ  ا 
ٚ ثث ّ ايثثثُ ْا أسثث   -خثث  ثخ ػ َ ْعثثً   ثثٔ سعثثٍٛ ايؽثث  اآلايؽثث  ايثث

َُٓٗث  َثٔ    هثٕٛ  ث ّ نثٌ ؼث ٓ    ٜٕ ب  ًٝث٘   أ ي ٓيث  -دث ا٤ ايعًث١ ايت َث١    أ
 . ُ ْا ايؽ ٜٔثٔ بُٝٓٗ  يٜهال ن ٚ  ،أد ا٤  ١ً اآلخ  َٚك ١َ يٛدٛ ٙ 



       

 (22جىد انضذ اِخر ........................................... )يقذيُت عذو ضّذ نى

 

ثُ  خث  َٚث  أس  ايؽ ٜٔ َك ١َ يٛدٛ  ايؽث  اآل ٕ ي ى ٜٚتشعٌ أ
 ٛق   ًٝ٘ سعٛي٘ خ ردً  .ٜت

ٜٔ سثث  ايؽثثٓ ايج ْٝثث١    ٕ َك َثث١ ايٛادثثب ٚادبثث١ فثثإذا نثث ٕ يثث ى أ 
ايكى بٛدٛن غريٟ َك َٞ خ  ايٛادب ٚدب   ايؽ  اآلَك ١َ يٛدٛ

َٚٔ َك َ ي٘   ي ى  ،َ ي٘  س  ايؽ ٜٔ ٚدبت َكبًش ه أْ٘  ذا ٚدب أ
فثٞ  ْ  بل َٓٓث سث خعٛػ ٚقث   ثشٌ َث ثُك ١َ ي٘ َثكٝل ٖ ٙ ايثشثٚي ،ؼ ٙ 

 . ايثُك ١َيٟٛ  ٔ ُٛثايٛدٛن ايص  ٞ اي
غثريٟ   ٚيٛ بٛدٛن َك َٞ -ايٛادب  ب ي ى ؼٓ ايج يج١    ذا ٚد

ُؽ   يًكى ب يؽ ١ٜ ايع ١َ ثٖٚٛ ْفس ايفعٌ اي -ًا ٗ ٙ قفك  س ّ ؼٓ  -
 -ايكى  -ٙ ايع ّ يٓٗٞ  ٔ ؼٓ ٜكتؽٞ ا ٤ٕٞثُ   شتٗ  َٔ إٔ األَ  بصي -

ٓ ٙ ؼثثثًُٝ   ثثٔ قتؽثث٢ ْٗٝثثً  حت ٜثثٓ  ايٛادثثب  ؼثث بثثكىاألَثث  شكل ثذا يثثفثثإ
فٝهثٕٛ   ، ثذ  ٜث ايٓفثٞ  ثبث ت ٚيث ى ايثكى      ْٚفٞ  -ي ى ايٛادب  -ايع ّ

 . و ًَ  ًَٓٗٝ   ٓ٘     ايؽٓ جي 
ٛ  ثُهٔ يلبٝل ايث ثٜٚ ٕ يث ى ايعثال٠   ؼثٝشٞ     ُك َ ت  ًث٢ َجث ٍ ي

ثذ س١ يف َ ثذ  َك َث١ يٛدثٛ     ال   ٢ً ٚدثٛ  ْث  ثُف ٚؼ١ س ٍ اإلياي
تغ ٍ شثثثُ بٛر  ًثث٢  ثث ّ اإلتٛقثث  ايٛدثثٛ  ايثثٜزايثث١ ٚايثثتلٗري سٝثثح اإل

ٚ ُك ١َ ايٛدٛ ٜثث١ يٛاثٚايثث ، يعثثال٠ ب بثث١ فٝذثثب يثث ى   دادثثب شثث  ٞ 
َث   ٚأَث  ايصث   بث٘ نث ٕ األ     -ي ى ايعثال٠   - ب ش٤ٞٚ ذا ٚد ،يعال٠ ا

بت ٜجٚ ، ّ ي ى ي ى ايعال٠ فٝش - ي ن٘ -ٓ ٙ ايع ّ َكتؽًٝ  يًٓٗٞ  ٔ ؼ
ٌ  ٕ يث ى ايثكى َتشث  َثا    قٗ ًا س ١َ فعٌ ايعال٠ بًشث ه أ  خ ردثً    ايفعث

ٚ  ي٘ ٚاقعً  .   َٚ 
 َ  بص٤ٞتر إٔ األثٓث١ ٜثالثثايجثُك َ ت  ًِٝ ايث٘ َٔ يثْثش ظٌ  ٚاي
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ًّال يهٓ   ،خ ػ ثٙ ايٜكتؽٞ ايٓٗٞ  ٔ ؼٓ   ًا  ُٗ  يٓ ْ 
َثث  ٝثثِٓٗ َثثٔ  قتؽثث ٤ األ بَثث   شثثتٗ  ُك ١َ ايج يجثث١ يعتُثث  ثايثث  ٕ -أ

ٖٛ َ فثٛض  ٓث ْ    ٚ ،ٙ ايع ّ ُٞ  ٔ ؼٓ ثٓٗٞ ايتش ًٜٛدٛبٞ بص٤ٞ ييا
 ٍ سٛي٘ .كٛٚق  يك ّ يفعٌٝ اي

شثثثتٗ  َثثثٔ ٚدثثثٛن َك َثثث١ تُثثث  َثثث    ٕ ايثثثثُك ١َ ايج ْٝثثث١ يع -ن
 ُٓا .ثٚق  يك ّ يفعٌٝ ٚد٘ اي   ْٓ ثُٓٛ  ٖٚٛ َ ،ايٛادب ش  ً  

ظثثٛيٝني ٓٗثث  بثثني األ  ثُٓا شثثتٗ  ايثث ثُك ١َ األٚش قثث   ٕ ايثث  -دثثث
ظثثٍٛ ب  يٝثث٘ بعثثض َثثٔ يكثث ّ َثثٔ أ ثثالّ األ   ُتأخ ٜٔ بثثٌ قثث  ذٖثث ثايثث

َث     ًث٢  -ُشككني ايبٗث ٥ٞ ٚاي ثب ٚارٟ ٚسثًل ٕ ايعًُث ٤ )قث ِٖ(      ثن ي
٘  ٚق  ظ ر ايبشح  ثٔ ثبثٛت ايث    ،  -سهٞ  ِٓٗ   ثُك ١َ َٚٓعٗث  ألُٖٝتث

ٜٚٓبغثثٞ  ،ش ٜج١ ثظثثٍٛ ايثثثُلٛي١ اي قٝكثث١ يف نتثثب األُب سح ايثثثَثثٔ ايثث
فث ٕ   ،ثُهٔ ايث ف   بث٘ ٚايث    ًٝث٘     َٚث  ٜث  ايثثُٓا  ايتع ض ٖٓ  يبٝ ٕ ٚد٘ 

ٝثح  خث  حب ٜٔ ايٛدثٛ ٜني يفعثٌ ايؽث  األ   س  ايؽٓ   َك ١َٝ ي ى أ تك  
سثت الٍ  يف اإل ٤  ثٔ َغ يلث١ٕ  ٢يٝث٘ ْ شث  ٚدٛ ٙ  ًٝ٘ ٜٚتٛظٌ بث٘    ٜتٛق 
ثُك ٍ يثثٜٚٓبغثثٞ يفعثثٌٝ ا ،ثش ٚر ف سثث  يف اإليتثث اّ بٗثث  َثثأٚ  ثثٔ  ًٝٗثث  

ٍ يٛؼثثٝشً  ٚيفعثثٝاًل ٚ ًثث٢ اهلل كثثٛفٓ ، ر  يُٝٗثث  ُصثَثث ٜٔ ايثثبًشثث ه األ
 اإليه ٍ  
س  ايؽث ٜٔ يٛدثٛ    َك ١َٝ ي ى أ -ثُك ١َٝ ظٌ ايٚر   ٢ً أق  أ

ُٓبعث ٠  ٜث ا ات ْعث ض أ    -ثخ ػ اآلخث   ايث  ايؽٓ  فٝث٘ ايكٓ  ث١    ٗث  َٚث   ٖ
  ثُك ١َٝ ٚ سؽٗ   بل ٍ   ٣ٛ ايايت ١َ إل

١ أٚ ُغ يلثٖٚٛ ٜتهفٌ نص  اي ثُك ١َٝ  ايٛد٘ االٍٚ ي سض اي
 ١ٗثصبثٜعكب٘ رفا اي ، ٕٛ يًُك ١َٝ ٚايتٛق  ُٓ ثشتب ٙ اي ٟ ٚقا فٝ٘ اياإل
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  ٚيٛؼٝش٘   ،يتٛق  ثُك ١َٝ ٚاَٚٓا اي الي١  ٢ً ثبٛت اي
ٍٚ َثثٔ ايصثثهٌ األ ُك ١َٝ بكٝثث س ثُهٔ االسثثت الٍ  ًثث٢ ايثث ثْثث٘ ٜثث 
 ٕ ٜك ٍ  ٙ ارت ػ بأَ  بص٤ٞ يًٓٗٞ  ٔ ؼٓ إلثب ت  قتؽ ٤ األ يٛظاًل
بًشث ه َث     ،ٙ ُ ْا( يؽث ٓ ثٕ   ّ ايؽ  ارت ػ َٔ ب ن ) ث ّ ايث   

 ٕ ايؽ ٜٔ َتُ ْع ٕ .ثُٛا  ًٝ٘ َٔ أي  ي
 . ت ٚدٛ  ايؽٓ ُ ْا َٔ َك َ ثٕ   ّ ايٚ 

 ٙ(.ارت ػ َٔ َك َ ت ٚدٛ  ؼٓ  ٕ )  ّ ايؽٓ فٝٓتر أ
ُ ْا( ثٔ يف يفظثثثث  )ايثثثث ثهُسثثثثت الٍ يثثثث ثُغ يل١ يف ٖثثثث ا اإلٚايثثثث

ٕ ختًٝٓثثٛا أ ْتظِ بٗثث  ايكٝثث س االسثثت اليٞ سثثني ثُته ر٠ فثثإٚ)ايتُثث ْا( ايثث
كن١ بثني  ْٗث  يفظث١ َصث   ثش ٍ أٚايث  ،َعٓ ُٖ  يف ايعغ ٣ ٚايهثرب٣ ٚاسث    

رٜثث  بُٝٓٗثث  ٚأرٜثث  أسثث ُٖ  يف )أٚسثث  ايعثثغ ٣( ٚأ   َعٓثثٝني قثث  خًثث  
ُ  ثُْٗثث  يثثَثثا أ ،ايهثثرب٣( فٛقعثثت ايصثثب١ٗ ٚسثث  ثُع٢ٓ اآلخثث  َثثٔ )أايثث

اليٞ فثال  األٚسث  يف ايكٝث س اإلسثت     شٓ ثُع٢ٓ ن ٜتهث ر ايث  ثخت يف  يف ايث 
 ثُلًٛب١ . ُك ١َٝ ايثيجبٛت اي ٜهٕٛ َٓتذً 

  ٓٝني  ٚيٛؼٝش٘   ٖٛ إٔ ايتُ ْا بني أَ ٜٔ ٜلًل  ٢ً َع
االٍٚ   ايتع ْثث  ٚايتُثث ْا بثثني األَثث ٜٔ يف ايٛدثثٛ  ٚايتشكثثل ٖٚثثٛ   

ثشٌ ٚاسث   دتُث   ايٛدثٛ ٜٔ يف َث   س ظٌ بني ايؽث ٜٔ ٜٚعثين  َتٓث       
ُٓ يك١ ثَكعثٛ  ايث  ٖٚ ا ايثُع٢ٓ ٖٛ  ،ٚ ستش ي١  يت٦ َُٗ  يف زَ ٕ ف ر  

ٚظث  يهثٌ ٚاسث  َثٔ      - ُ ْع١ٝث ثين ايث  أ -ٖٚثٛ   ،ثُ ْا ايؽث ٜٔ  َٔ يث 
 س ُٖ  .ثُٗ  الٜٓفو  ٔ أٚ ٓٛإ َالزّ يايؽ ٜٔ 

ٖٚٛ ٚظث   ٚايع١ًٝ ثري ايج ْٞ   ايتع ْ  ٚايتُ ْا بني األَ ٜٔ يف ايتأ
 ٕ ن ٜهثثٔ بُٝٓٗثث  ثُ ث ٜٔ ألثثث ٜٔ َتُثث ْعني يف ايتشكثثل ٚ يًُكتؽثثٝني ايثث
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ذا ن ٕ فإ ، ف  يف َ س١ً ايٛدٛ  ٚايتشكل ُ ْا ٚيٓثي - ُكتؽٝنيثبني اي -
ثري سٝثثح ثُ ْع  يف ايتثثأثري ٚاالقتؽثث ٤ يثث قثث٠ٛ ايتثثأثُكتؽٝ ٕ َت ثث ٜٚني يفايثث

ُ ا  ي ثخٝٓ٘ ٚيربٜث ٙ   ثُ ٤ ايثن ي -ُ ا    ٚؼُٗ   ًٝ٘ ثُشٌ ايثٜهٕٛ اي
ثثث ٜٔ ثُكتؽني يألُ ث ٜٔ ايثثثسثث  ايثث ق بثثٌ  ال أل غثثري -يف زَثث ٕ ٚاسثث   

ٟ خث  أ ثُكتؽٞ اآلُكتؽني َ ْعً   ٔ يأثري ايث ثس  ايثُتؽ  ٜٔ  فٝهٕٛ أاي
ثري ٚال ٜثث ث  أسثث ُٖ  أثثث ٙ ٚال ٜكتؽثثٞ َعًٛيثث٘  ال َثثا    ٜتُ ْعثث ٕ يف ايتثثأ 

 خ  .ثُكتؽٞ اآلْع اّ اي 
 ) ثثث ّ ايؽثثث ٓ  ُ ْا( يف ايعثثثغ ٣ ثيًثثثل )ايثثث ثُع٢ٓ األٍٚ أٚب يثثث

ٙ فٝٗث   يؽث ٓ  ٕ َ ْع١ٝ ايؽٓ ٙ( سٝح أُ ْا يؽٓ ثاي خ ػ َٔ ب ن   ّثاي
ٚ ثُ ْا ٚ ُع٢ٓ يث ثعٝث١ يف َ سًث١ ايٛدثٛ  ٚايتشكثل بثث    ْ َ سثث  دثٛ  أ َتٓث   

ٚال رب  ي٘ بتثأثري أسث  ايؽث ٜٔ أٚ     ،خ ػ ثاي ٜٔ َا ٚدٛ  ايؽٓ ايؽ 
 ُكتؽ ٙ .ثخ  ياآل  ٔ يأثري ايؽٓ  َ ْعٝت٘

ثُ ْا َثثٔ ) ثث ّ ايثث  يف ايهثثرب٣  (ُ ْاثيًثثل )ايثثْٞ أ ُع٢ٓ ايجثثثٚب يثث
َ٘ َثٔ َكث َ ت   ُ ْا اي ٟ ٜهٕٛ   ثٕ ايَك َ ت ٚدٛ  ايؽ ( سٝح أ

 ْع١ٝ ثُثُٛدٛ ٠ ٖٞ ايثيخ  َٚٔ َتُُ ت ايع١ً اٚدٛ  ايؽ  ارت ػ اآل
َ ْعٝث١ اي يٛبث١  ثٔ يثأثري ايٓث ر يإلسث ام سٝثح إٔ ايعًث١         ْظثري  يف ايتأثري 

َٚثثٔ  ،ثثث  ثُكشض َٓثث٘ األؽٞ ٖٚثثٛ اي ثثبب ايثثتكثُايثث ايت َثث١ َكنبثث١ َثثٔ
٘     ايص ط اي ٟ ي٘  خ ي١  ُ ْا ثَٚثٔ ايث   ،يف فعًٝث١ ي شثض األثث  َثٔ َكتؽثٝ

 .   ٔ ايتأثريايثُكتؽٞ  اي ٟ ٜعٓ 
ُٓٚيثث ( ٚ )ايتُثث ْا( ُ ْاث ا  َثثٔ يفظثث٘ )ايثث  ثُُع٢ٓ ايثثثًثث  ايثث خت   ث

 ٓ ثشك ١َٝ ٚايتٛقثث  ن ٜتهثث ر ايثثثُسثثت الٍ  ًثث٢ ايثثايثثٛار  يف قٝثث س اإل
 ثث ّ  -لًٛب١ ثُُك ١َٝ ايثثثسثثتٓت ز ايثثثُهٔ  ٚال ٜثث  ،ٚسثث  يف ايكٝثث ساأل
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ثُغ يل١ ُٔ ايثهٖٚٓ  ي -خ  ثخ ػ اآلاي ك َ ت ٚدٛ  ايؽٓ َٔ َ ايؽٓ 
سثتٛسٞ َٓٗث    ثُصكن١ فأٚست أٚ  يًكت ايًفظ١ اييف اإلست الٍ سٝح أ

ٚسثث  فٛقعثثت  األ يهثث ر اذتثث ٓ يثثِٖٛ  ُ ا  َُٓٗثث  ٚثايثث  ٢ُعٓثٚسثث ٠ ايثث 
 ُغ يل١ .ثاي

ال ايتُثث ْا ٚايتٓثث ف  يف َ سًثث١  ٚايثثثش ظٌ  ْثث٘ يثثٝس بثثني ايؽثث ٜٔ   
ُٓا ثٕ ٚدثثٛ  نثثٌ ٚاسثث  َُٓٗثث  ٜثثثخ ردٞ سٝثثح أايتشكثثل ٚايٛدثثٛ  ايثث

ف يتُثث ْا بثني ايؽثث ٜٔ ايثثٛار  يف   ،   ثٔ ايتشكثثل ٚايٛدثٛ    اآلخثث ايؽث ٓ 
 ال  ،ْه رٙ ثُهٔ  ُ ْا( َ ًِ ال ٜثايعغ ٣ )  ّ ايؽ  َٔ ب ن   ّ اي

ُع٢ٓ ايتُ ْا ٚايتع ْ  يف ايٛدٛ  ٚ ث ّ ايتع ظث  يف اي َث ٕ ٚ ث ّ     ثْ٘ بأ
 نُث   رييف َ س١ً ايعًٝث١ ٚايتثأث  ايتُ ْا ُع٢ٓ ثٚيٝس ب ،ايتك رٕ يف ايتشكل 

َ ت ٚدثٛ    ُ ْا َثٔ َكث  ث ايهثرب٣ ) ث ّ ايث   يف (ُ ْاثايث )ُ ا  َٔ يثٖٛ ا
 َته ر . ( فال يًتكٞ ايعغ ٣ َا ايهرب٣ يف ٚس  َتش  ٚسٓ ايؽٓ 

ٗ ا ايٛدثث٘ ثيثث خ اس ْٞ )قثث ٙ(  يهًُثث١ًثايثث (1)ُشكلث ف ايثثؼثثٚقثث  أ
ّ ايؽثث  ايثثثخ ػ يٛدثثٛ  ايؽثث    بلثث ٍ َك َٝثث١  ثث   ٚرٙ يف  يثث َ نثث ٠ً

  .اآلخ 
ال   ٚايتُ ْا بني ايؽ ٜٔ ٕ ايتع ْ  ٚايتٓ ف  ٚيٛؼٝض َ ا ٙ )ق ٙ(  

ٛ ن ْثت  ٚ ال يث  ، ١َٝ   ّ أسث  ايؽث ٜٔ يٛدثٛ  اآلخث     ٜكتؽٞ ب اي٘ َك
 ُع ْ ٠ بثثثنيثؽثثثت ايثثثتقثُك ١َٝ إلُع ْ ٠ بثثثني ايؽثثث ٜٔ ي ثثثت  ٞ ايثثثثايثثث
ُع ْ ٠ ثُٓ ف ٠ ٚايثثثايثث  ذ إٔ ،ٓ قؽني ايثثثُك ١َٝ ٚبل ٜثثل  أٚش ٚأشثثٓ ُتثايثث

ْثث٘ َثثٔ َثثا أ ،ؽ  ٜٔ ثُتُ  ٖثثٞ بثثني ايثث ثنثث  َثثثُتٓ قؽني أشثثٓ  ٚآبثثني ايثث
َتشثث ٠ ٚإٔ  ثث ّ   ُتٓ قؽني يف ريبثث١ٕثيثث  نثثٕٛ اي١ٝ ُٛعكثُ ًُ ت ايثثثايثث
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ثشٛم أٚ َك َٝث١ يف  ٚ يث أ َثٔ  ٕٚ سثبل    ،خ أس ُٖ  يف َ يب١ ٚدٛ  اآل
ُ  ٜهصثث   ثثٔ نثثٕٛ ايتع ْثث  ثَثث ، خثثثُتٓ قؽني يٛدثثٛ  اآلسثث  ايثث ثث ّ أ

ُ ْعني ثُتسثث  ايثث ال ٜ ثثت  ٞ َك َٝثث١ أ  -ثُذ  ٙ يف ذايثث٘ ٚبثث  -ٚايتُثث ْا 
ٛ  ثشكل ايتُث ْا يف ايث  ثال يهث ٕ يث  ٚ  ،يالخث    ُ  بثني  ثَث  شث ٓ أ ُتٓ قؽني بٓشث

ؽثثني ٝسثث  ايٓكثُك ١َٝ  ثث ّ أيثث - شثثٓ ٚبٓشثثٛ أ -ثُتؽ  ٜٔ َكتؽثثًٝ  ايثث
 ُتٓا  كاًل .ثش ٍ قلعً  َٚثْ٘ ََا أ ،يٛدٛ  ايٓكٝض اآلخ  

ُٓ ٛ ر٠ )ايهف ١ٜ( يه١ًُ يبٛد٘ يف  ٖ ا ايٕ ٚايظ ٖ  أ ُث١  ؼثٝش١ٝ َت
٘ ٚدٗثً  قٜٛثً    ت دث ْثُ َ٘ ٚيصث ٜ ٙ  ًث٢    يث ثُع٢ٓ  ُتك ّ بثٍٚ اياأل يًٛد٘

ٚ   فإ ،سؽً  يًُك ١َٝ  ا ْظُٗث  ٜثٛسٞ بث يو    ٕ يعثبري )ايهف ٜث١( ٚسثٝ قٗ  
ثُك َٞ ستٝث ز ايث  سٝح ٜ تٛس٢ َٓ٘  را ٠ إٔ ايتع ْ  ب اي٘ ال ٜكتؽٞ اإل

ٚنثٌ   ،ٕ ايٛاسث    َث   يف اي دتُث   ّ اإلال  ث بٌ ال ٜكتؽثٞ    ،ٚايتٛق  
ثُتُ ْعني يف ايٛدثٛ   ُتع ْ ٜٔ ايث ثق  ّ ايثُتٓ قؽني َٔ أيؽ ٜٔ ٚائَ ا

   .ٝخرب٠ ٚايتُٝثٌٖ ايف ادا ٚيأن   ٕ نٓت َٔ أ
 ،()ايهف ٜث١ ذُاًل يفثظً٘ َث ايٛد٘ االٍٚ بٗ ا ايتك ٜب ٜٛد  أ ٖٚ ا      

بٗث  ٚشث سٗ    أٚ أْث٘ ق ٓ يٗث   ظفٗ ْٞ )ق ٙ( َثٔ  ب ر ثُشكل اإلهٔ فِٗ ايي
ٚش يف ايعثفش١ األ  -ايهف ٜث١ ٖٚ َصثٗ      ٢ً ٘ثُع٢ٓ آخ  ف ادا س شٝتب

ثُغ ٜ ٠ بٝٓٗثث  ٚبثثني َثث  فُٗثث٘  ٚنأْثث٘ ًَتفثثت اش ايثث  - َثثٔ َب سثثح ايؽثث ٓ 
َا أْث٘ ٜبث ٚ    ،ٚسٓ رٙ ٚ  تك ٙ فًُٗ  ٖٛ أق ن  ش َ اّ ظ سب ايهف ١ٜ 

ْعث ض  ثٔ سث  ٙ     ،َلًثب ايهف ٜث١    ٔ ٚ بعٝ ًا يف بعض فك اي٘ غ ٜبً  أ
ثث  يف  ٌ َٔ غري ي ٥ٌ َٚٔ  قشث ّ َث  ال يث٘ أ   ايتلٜٛس رًا َٔ بع ٙ ٚبٝ ٕ 

 ظٛيٞ .ثُبشح األشكٝل ايثي
 ٓ ث ٚر  ثاي ش ٚرث ّٚ َث١ٝ يثثُك َض   ٣ٛ ايثايٛد٘ ايج ْٞ ي س
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ٚوعثثً٘  ،ثُك ١َٝ  ثث ّ أسثث  ايؽثث ٜٔ يٛدثثٛ  ايؽثث  اآلخثث     ايكثثٍٛ بثث 
 ، اًلٍ فتهثثٕٛ وثث  ُشثُك ١َٝ يثثالزّ ايثث ٚر ايثث  ثٕ   ثث٣ٛ ايثث ٚاؼثثشً     

 ٍ ٚيٛؼٝش٘ إٔ ٜك 
خث  ٜتٛقث    ٔ َك ١َ يٛدثٛ  ايؽث  اآل  س  ايؽ ٜ ْ٘ يٛ ن ٕ   ّ أ

 -د ا٤  ًت٘ ايت َث١  ٚاي ٟ ٖٛ َٔ أ -٤ٞ  ٢ً   ّ َ ْع٘ ايصيٛق    ًٝ٘
يتٛق   ث ّ   ،ٜؽً  اآلخ  أ ّ ايؽٓ  ايؽ ٜٔ َك ١َ يعٛ  أس  ه ٕ ٚدي

ب اٖث١ ثبثٛت    -ش٤ٞ  ٢ً ٚدٛ  َ ْع٘ نتٛق  ٚدٛ ٙ  ٢ً  ث ّ َ ْعث٘   
ذ ْبني   فهُث  ٜهثٕٛ  ث ّ    ثُع ْ ٠ َثٔ ايث  ثشكل ايثيل فني ٚيُ ْع١ٝ يف اثاي

َكثث َ ت  ثُ ْا َثثُٔ ْا َثثٔ َكثث َ ت ايٛدثثٛ  نثث ا ٜهثثٕٛ ٚدثثٛ  ايثث ثايثث
ّ أسث  ايؽث ٜٔ َتٛقث   ًث٢ ٚدثٛ       ٕ  ث  ٜٚهٕٛ ايٓث ير ٖثٛ أ   ،ايع ّ 

فٝتٛقثث   ثث ّ   ،ٙ ٕ ٚدثثٛ ٙ َتٛقثث   ًثث٢  ثث ّ ؼثث ٓ   ٚأخثث  يؽثث  اآلا
ٖثٛ  ٖٚث ا   ، ًٙث٢ ٚدثٛ   سث ُٖ     َ٘ ٜٚتٛق  ٚدثٛ  أ س ُٖ   ٢ً  أ

 . ُش ٍ ثاي ٚر اي
ٕ ) ثثث ّ ٜعتُثثث  أ -ثُش ٍ يثثث ّٚ ايثثث ٚر ايثثث -ٕ ٖثثث ا ايٛدثثث٘ ٚنثثثأ

ثُعًٍٛ( ٚال ٕ )   ّ ايع١ً  ١ً يع ّ ايث يع ّ  ًت٘( أٚ أ ُعًٍٛ َعًٍٛثاي
 خ ػ . ثاي يؽٓ ثُ ْا َٔ أد ا٤ ايع١ً ايت ١َ يٛدٛ  إ   ّ ايرٜب يف أ

٘ ٚق  قٌٝ   ٖ ا ايٛد٘ َٔ اإلٜث ا  أ  ب ٚارٟ ُشكل اي ث ثَثٔ ايث   ظثً
ُشكل ثٚسثث ٍٚ َع ظثث ٙ ايثث  ،مجثث اًل ظثث سب ايثث خري٠ )قثث ٙ( ي سثث٘    

ؼث٘ يف رسث يت٘    عف -َٓعً  يً ّٚ اي ٚر -فعٞ  ٓ٘ خْٛ  رٟ )ق ٙ( ايتثاي
ٌ ايكثثٍٛ فٝثث٘ بعثثض َثثٔ يثثأخ  ايثث  نتبٗثث  يف )َك َثث١ ايٛادثثب( ثثثِ فٓعثث

ًتفعثٞ  ٚيك ٜبثً  ألظثٌ اإلشثه ٍ أٚ ي    سه َث ً ُ  َا بعض ايتعث ف    ٓٗ
شثه ٍ  ٓعٛا ظالسٝت٘ يًتفعٞ ٚايثتخًغ َثٔ    ٚر ٚا  ًٝ٘ َٚثِ أ ، ٓ٘  
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تأخ ٜٔ ألْٗثث  يف ُثشثثه ٍ ٖثثٛ نًُثث ت ايثث  ْظ ْثث  يف اإل شّ ثَٚثث ،ايثث ٚر 
خت ر ثبعض ارتًٌ ْٚ شه الت ٚسٓ عض اإلظال  ٚايتاليف يبَع ض اإل

  ثُِٗ َٓٗ   ُفٝ  ايثاي
ت ز اش  ١ً ف  ١ً حيٕ ايع ّ ال   -ثُش ٚر اي ٚر  فعً  ي -ق  ٜك ٍ 

١ ٝفؽاًل  ٔ  ً ،ّ ا  ّ  ٓٗ  ف ْ٘ ال  ١ً سكٝك١ٝ يف األض ايع ٚق ب١ً يكش
  ثشهِٝ اي ب ٚارٟ  ٚق  ق ٍ اي ،ايٛدٛ  يًع ّ 

ًّ  ن اى يف األ  ١ٕ بٗ  ف ٖٛا فتك ٜبٝٓٚ   ١ٝاّ ال  
ٜ تٓ  اش ٚدٛ   -ايعال٠  -ٜٔ س  ايؽٓ    ٕ   ّ ٚدٛ  أف ذا قٌٝ      

 .  تُ٘عًٍٛ اش  ًثستٓ   ايع ّ ايَٚٔ قبٌٝ   -اي١ زاإل -ايؽ  اآلخ  
ز اش  ًث١ ف  ًثث١ ٚيثٝس ٖثٛ شث٦ًٝ  قث باًل يًتثثأث       تث  ايعث ّ ال حي     قًٓث         

سث    ث ّ أ  ْث٘ )ٜتٛقث   كثٍٛ بأ فثال ٜعثض اي   ،دٛ ٜث١  ٚٚايكشض َثٔ  ًث١   
ثُعشض ُ ْا( يعث ّ ايث  ثخ  َٚثٔ بث ن ٚدثٛ  ايث    ٜٔ  ٢ً ٚدٛ  اآلايؽٓ 

تُِ يك بًٝثث١ ايعثث ّ يًتثثأث  ٚايكشثثض َثثٔ ٚدثثٛ     ُثٚ ايثثيف  ًٝثث١ ايف  ثثٌ أ 
  ا .ْ ثُاي

َا ايفِٗ  تٓ ف٢ٜٓ يف يع١ً ايع ّ ُك ٍ ايثٕ ٖ ا اييهٔ ٜك ٍ    
رب ن َا يع ٜض بعض أٚ يف ايعكال٥ٞ ٚاإلس  س ايٛد اْٞ ايع

ٕ )سبب ايع ّ ٚدٛ  بإٔ ) ١ً ايع ّ     ّ ايع١ً( أٚ أ ُعكٍٛثاي
 ،( هٔ ٚي دض ي ف٘  ٢ً ي ف ايع ّ ١ً ٚدٛ  ايثُُ ُ ّثُ ْا َٔ يثاي

َا ٗ  تُ سثَٚشكم ايثخصب١ َا  شتع ٍ ايٓ ر ثٜٚ أٍ ايع قٌ   ن ن ي
ٚدٛ  اي يٛب١ ٖٛ سكام ثذ ن    ٕ سبب   ّ اإلٜٚ .ب١  ايثخص

ثُ ث ٠ ْتف ٤ ايع١ً ايفٝ ٓ  ايعكال٤ ايع ّ اش   ،كام سثُ ْع١  ٔ اإلاي
  ثٝثأثثُ ْا  ٔ يثٛ  ايثٚ اش ٚدط أص ف ٤ ايثتثْ٘  ش  ث ْٚث ٓثًٛدٛ  أٚ ٜثي
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 َكتؽٞ ايٛدٛ  .
ًّ ُعكٍٛ ثربث ن ايث  ثُع   ب٘ َٔ قبٌ بعثض أ ١ٝ ايٚاال ت ار  ٔ ايع

٘  فث  ٙ ايث  ثُ  أب ١ يك ٜبٝث١ يٝ ثت   ٝٓث بأْٗث   ًّ  - ثشهِٝ اي ثب ٚارٟ يف َٓظَٛتث
ٖثٛ   - ٕ ايعث ّ  ث ّ ال ٜكبثٌ ايتثأث  ٚايكشثض  ثٔ  ًث١ٕ       سكٝك١ٝ ٚاقعٝث١ أل 

 ٍٛ    ت ار غري َكب
 ٚن -ايٛدثٛ  ٚايعث ّ    -  ٙ فث   ٣ٚ ي ث يُُهٔ ٖٛ َ ثٕ اي   ٚاًل أ

٢ يثث ف  ف   َثث٘  ًثثيثثٚ ٜكدثثض يثث ف ٚدثثٛ ٙ  ًثث٢ يثث ف   َثث٘ أ 
فٝ ثثتٓ   ،سثث  ايلثث فني ٚدثثٛ ٙ َثثٔ  ٕٚ  ًثث١ َثث ث ٠ ٚدٗثث١ َ دشثث١ أل  

ثذ ز َثٔ  ٕٚ شثٛن َث    -سكٝك١  ايٛدٛ ( اش  ًت٘ )ايع ّ اي ادض  ٢ً
ايثث ادض  ًثث٢ نُثث  ٜ ثثتٓ  )ايٛدثثٛ   -سثثتٓ   يف اإلسثثٓ   أٚ  ٓ ٜثث١ يف اإل

ًّايع ّ( اش َثٔ ٖث ٙ دٗث١  اإلستٝث ز      -ّ ٚايٛدثٛ   ٚايعث   ،١ ت٘ سكٝكث   
 سٛا٤ . ُٖ   ٢ً سٓ  -ً بب ايع١ً ٚايفك  اي ايٞ يش  

ٚ ثشثكثثٝك١ٝ أ عًث١ اي ايايعث ّ اش  ٚثث ْثًٝ    َا ايتثٓث ٍ ٚ ْهث ر  ستٝث ز   
ٔ َثثٔ ث ٜثثث  ايؽثسثث ّ أث٤ٛ  ثثثصثثث  ْٓثٝثثثفثٜه -ايعثث ّ   ًثث١ يك ٜبٝثث١ ِثٝثثثي ً

ٕ ن ُ دش١ يلث ف ٚدثٛ ٙ  ًث٢ يث ف   َث٘ ٚ      ثايث   ّ ٚدٛ  ايعًث١ ث 
ل فإْث٘ نث ٕف يف حتكث    ،ثشكٝكٞ  ايث ريٓص٤ٛ بٓشٛ ايع١ًٝ ايٛاقع١ٝ ٚايتأثايٜهٔ 

ٚيف يٛق    ّ ٚدٛ   ايتك ّ ايلبعٞ يع ّ ايع١ً  ٢ً   ّ ٚدٛ  ايؽٓ 
ثُلًٛن يف ايث ٖٚث ا ٖثٛ    -  ايؽثٓ  اآلخث  ٖٚثٛ   - ٢ً ٚدٛ  َ ْع٘  ايؽٓ 

 . -ُتك ّ ثُش ٍ بتك ٜب٘ ايثاي ٚر اي -ُش ٚرثل ايحتك
 ١ ُك َٝثايث ثش ٚر ايث ٚر يف   ث٣ٛ   َث  ًث٢ يث ّٚ   ٜؽً  ٚق  أشهٌ أ 

 ٕ ٜك ٍ  ٚايبٝ ٕ األٍٚ أ ،ثذٌُ َٚفعٌ ْع ؼ٘ ببٝ ْني   َ -يفٓعًٝ   -
  ثٛقثخ  ياآل ؽٓ ثٔ  ٢ً   ّ ايثؽ ٜث  ٚدٛ  نٌ َٔ ايثٕ يٛق 
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شٌ ٜتٛق  ب يفعٌ  ٢ً ثيف َ ا ٕ ٚدٛ  اي ٛفإ ،ًٞ ٚ ٢ً نٌ يك ٜ  فع
ٕ ٜهثٕٛ  ٚال ٜعكثٌ ٚدثٛ  اي ثٛا  َثٔ  ٕٚ أ     ،ايبٝ ض فٝ٘ ثل كثشث  ّ ي

 ف يتٛق  َٔ ي ف ايٛدٛ  فعًٞ . ، ايبٝ ض َع ًَٚ 
خث  يٛقث  يكث ٜ ٟ    اآل  ًث٢ ٚدثٛ  ايؽث ٓ    بُٝٓ  يٛق    ّ ايؽٓ  

ُ ّ ثُكتؽٞ َثا يث  ث٢ يك ٜ  ٚدٛ  ايث نْٛ٘ َعًكً   ً ٢ ُعٓثكٞ بٝشأْٞ يعً
ٚس٦ٓٝ  ٜتٛق    ّ ايؽ  أٚ ٜ ثتٓ  اش   ،ثُ ْا( ايص ا٥  س٣ٛ )  ّ اي

ٚيكث ٜ ًا   ختالف ايتٛق  فع١ًًٝٚ  يتك ٜباَٚٔ ٖ ا  ،خ  ٙ اآلؼٓ  ٚدٛ 
 -ْتف ٤ ايتٛق  ايفعًٞ َٔ ايلث فني  ثش ٚرٙ إلْتف ٤ اي ٚر ٜٚ ٍٚ َٜتبني  

 .  -ايٛدٛ  ٚايع ّ 
 االٜ ا  ٚ ٜؽ س٘ إٔ ٜك ٍ    ٚيفعٌٝ ٖ ا

دثثث ا٤  ًتثثث٘ ايت َثثث١ َثثثٔ ٝثثثا أاش مجايثثثثُُهٔ َ ثثثتٓ  ٕ ٚدثثثٛ   
ٕ يٛقثث  ٚدثثٛ   َٚثثٔ ايٛاؼثثض أ  ، ْا ُثصثث ط ٚ ثث ّ ايثث ياثُكتؽٞ ٚايثث
ْتفث ٤  ألٕ   ،( يٛق  فعًٞ ٚ ٢ً نثٌ يكث ٜ    ُ ْاثُعًٍٛ  ٢ً )  ّ ايثاي
 عًٍٛ نُثث  يًُكتؽثثٞ ٚايصثث ط  خثثٌ يفثُُ ْا يثث٘  خثثٌ يف ٚدثثٛ  ايثثثايثث

 ٚدٛ ٙ خ ردً  .
 -ذ١ًُ ثُ ْا يف ايثُُهٔ ٜ تٓ  اش ٚدٛ  ايثُعًٍٛ ايثبُٝٓ    ّ اي

ُ ْا ثْث٘ ٜ ثتٓ  اش ٚدثٛ  ايث    سٝثح أ  -ثُٛار  ٚيف مجٝا اي -ذ١ًُ ثال ب ي
فٝعثض  س٦ٓٝث  يعًٝثٌ  ث ّ ٚدثٛ        ، ص ط ياثُكتؽٞ ٚيف ف ض ثبٛت اي

دثثٛ  سثثكام بٛ ْا نثثإٔ ٜعًثثٌ  ثث ّ يثشثثثكل اإل  ُثُعًٍٛ بٛدثثٛ  ايثث ثايثث
 ٗ  .ثخصب١ يثشكل َالق ٠ ايثع ٍ ايٓ ر ٚيتشثُ ْع١ َٓ٘ سني  اي يٛب١ اي

ُ ْا يف ثُعًٍٛ يف فثث ض ايثث ثيهثثٔ ال ٜعثثض يعًٝثثٌ  ثث ّ ٚدثثٛ  ايثث  
ثُ ّ ١ يف يث ًث ٝ خخً  بعض ايص ا٥  ايثٚ يثُكتؽٞ أف ض   ّ ثبٛت اي
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يثثخصب١ َثا   ٛدثٛ  اي يٛبث١  ًث٢ ا   بسكام ايع١ً نإٔ ٜعًٌ   ّ حتكل اإل
 ثث ّ َالقثث ٠ ايثثثخصب٘  ٚ فثث ض  تع ٍ ايٓثث ر ق ٜبثثً  َٓٗثث  أ فثث ض  ثث ّ  شثث 

ٚسٓ  ذيو نً٘     ختالف  خ ي١ أد ا٤ ايع١ً ايت َث١   ،ٚيثُ ٓسٗ  َا ايٓ ر 
 ٚيبث ٜٔ ريبتٗث  ٚ ث ّ احت  ٖث    ف يبث١      -يف ٚدٛ  ايثثُعًٍٛ ٚيف   َث٘    -
ْتفث ٤  َٚثا    ، ث ّ ايثثُ ْا َتثأخ ٠    ٚريبث١   ،َتك َث١  ُكتؽٞ ٚايصث ط  ثاي
 ،ْتفث ٤ ايعًث١   ثُ ْا يف  ٚ   ّ ايص ط ال ًٜتفت اش َ خ١ًٝ ايأثُكتؽٞ اي

ُ ّ ثُ ْا َٓتفٝثً  يف يث  ثكل ايصث ط يثٛسظ ايث   ثشثُكتؽٞ ٚيثذا ٚد  اييهٔ  
 ايع١ً ٚنُ هل  .

ٙ اآلخث   فعاًل اش  ث ّ ؼث ٓ   ًاٚدٛ  ايؽ  َ تٓ ٜهٕٛ ٥٘   ٚيف ؼٛ
 ث ّ   بُٝٓ  ،ثخ ػ اي ْ٘ )  ّ َ ْا( ٚد ٤  ١ً ٚدٛ  ايؽٓ َٚٔ ب ن أ

ال ٜ ثثتٓ  اش ٚدثثٛ  ايؽثث  اآلخثث   ال يف فثث ض ٚدثثٛ          ايؽثثٓ ٚدثثٛ
 ٘ ٘ ش ا َثثا َكتؽثٝ  ٣ ) ث ّ ٚدثثٛ  ايؽثث ٓ ٛسثث -أٟ سث ٥ ٖ   -شث  شثث ا٥ل

ف ؼثٞ يكث ٜ ٟ َعًثل  ًث٢      ّ اش ٚدثٛ  ايؽث ٓ     ايعث  ستٓف  ،ُ ْا( ثاي
 - ُكتؽٞ ٚايصث ٚط ثايث  -ٖٚث إ   ، ُ ّ ش ا٥ل٘ثٚٚدٛ  ي ثبٛت َكتؽٝ٘

ؼث ف١ اش  يؽث ٜٔ قث  ًٜشثظ ب إل   ادثٛ   ألٕ ٚ ٚذيثو  ،ٜتشكك ٕ  ا٥ًُ   ال
ًشثظ ب الؼث ف١ اش شخعثني    ٚقث  ٜ  ،٠ شثخغ ٚاسث  َٚ ٜث  فث ر      ا  ر

    ُٖ   ذثَٜ ٜ ٜٔ إل
ا ٠ شخض ٚاس  إلجي   اي ثٛا   ريؽ ٜٔ بإاف ذا يٛسظ ٚدٛ   -أ

ٕ ٚايبٝ ض يف  ثُتٓعً  إلَتٓ    ي٘ َارن ٕ  جي  ُٖ  بإ -ٚاس  ٚوٌ ف ر   آ
 ثتٓ   فٝ ،ٚ  ّ َعكٛيٝت٘ بإجي   ايؽ ٜٔ   ٠ يعًل شخغ ٚاسيعًل  را 

ؽٞ ٚ ث ّ يعًثل االرا ٠ ايكٜٛث١      ّ ايؽ  اآلخ  قٗ ًا اش  ْتفث ٤ ايثثُكت  
ايؽثث   -ُ ْا ثاش ٚدثثٛ  ايثث ٕ ٜ ثثتٓ   ثث ّ ايؽثثٓ ال أ ،ايغ يبثث١ بٛدثثٛ ٙ 
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   الْثث٘ َثثا  را يثث٘ ايفعًٝثث١ ايت َثث١ إلٜثثثذ   أسثث  ايؽثث ٜٔذيثثو ٚ ،-اآلخثث 
 ،اي ثٛا    ًٝث١ َ ْعثً   ثٔ ٚدثٛ  ؼث ٙ اآلخث       يفعيث٘ ا  رايعري   -ضايبٝ 

يف ْفثس ايٛقثت    اآلخ  ك١ ب يؽٓ فُٝتٓا إٔ يهٕٛ  ٓ ٙ  را ٠ أخ ٣ َتعً
ٕ أسثث  ذ ٚدثثٛ    ،األٍٚ  ذ   ايؽثثٓ ثبثث٘  ٜثث ٜثث ايثث ٟ ٜ   ايؽثث ٜٔ يف زَثث 
ٚس٦ٓٝث  ٜهثٕٛ يٛقث   ث ّ      ،اآلخث   ْتف ٤ َكتؽٞ ٚدثٛ  ايؽث ٓ  ٜكتؽٞ  

 ٢ً نٌ ٚفعًًٝ   ً ًْٝ  ٚيٝس يٛقفً  شأٜيك ٜ  خ  يٛقفً ايؽ   ٢ً ٚدٛ  اآل
 يك ٜ  .     

ٚاذا يثثٛسظ ٚدثثٛ  ايؽثث ٜٔ بثث را ٠ شخعثثني َتعثث  ٜٔ نثثإٔ   -ن
٘  ا أس ُٖ  س ن١ ش٤ٞ ٚأر ا أر فُكتؽثٞ نثال ايؽث ٜٔ     ،اآلخ  سثهْٛ

ُ ا   ٓثث  ٖثث ا  ثٚدثثٛ  ايثث  يف ايثثثُٛث ٠ ُع٢ٓ ٚدثثٛ  اإلرا ٠ثَٛدثثٛ  بثث 
 ذ   ؼثثٕ ث٠ شثثخغ إلٜثث ا عًثثل  ري   دثث ًا ٜٚعكثثٌ ،ُ ٜ  ٚ ٓثث  ذاىثايثث

 ،ثُتٓا ذيثو أظثالً  ؼث ٙ اآلخث  ٚال ٜث    ثذ  ٠ شخغ آخث  بإٜث  ٚيعًل  را 
يثثأثري نًتثث   إلسثثتش ي١ُتٓا يأثريُٖثث  ٜٚ ثثتشٌٝ ٚدٛ ُٖثث  َعثثً   ثُ  ٜثثثٚ ْثث

 ،بثثٌ ٜهثثٕٛ ايتثثأثري يثثإلرا ٠ األقثث٣ٛ ٚايغ يبثث١  ًثث٢ األخثث ٣   ،اإلرا يثثني
ٔ ٚ ٓ َ  ي ث   س ٣ اإلرا يني ٜٚٛد  أ ال  -ٜ ثتٓ  ٚدثٛ ٙ    س  ايؽث ٜ

َُٓٗثث  ٚغًبثث١  را يثث٘  ًثث٢ ايكثث ر٠   قٛا٥ٝثث١ قثث ر٠ شثثخغ ٕ  ش أ -ش ي١ ثَثث
يؽث  اآلخث  ألدثٌ قعثٛر     ٜٚهثٕٛ  ث ّ ا   ،ثُ ٜ  اآلخث  خ ٣  ٓث  ايث  األ
غًبث١ َك ريث٘  ًث٢     -سعٍٛ ش ي٘  ُكتؽٞ ْٚكع ْ٘ بفعٌ   ّثثري اييأ

فعثث ّ  ،فثث ض ؼثثع  اإلرا ٠ َٚ ا تٗثث  بثث إلرا ٠ ايكٜٛثث١ ي -ذ   ثٜثثاإل
أ ثثين  -ثُ ْا دثثٌ ٚدثثٛ  ايثثٚيثثٝس أل ،تؽٞ ُكثدثثٌ قعثثٛر ايثثايؽثث  أل

 ش  خث  َ ثتٓ اً  ٜهثٕٛ  ث ّ ايؽث  اآل    ٚس٦ٓٝث  ال  ،-خث   ٚدٛ  ايؽ  اآل
 ك١ثعًثتث٣ٛ َثقٛ   را ٠ أثك ٜ    ّ ٚدثٝل ٚيثتعًث بٓشٛ ايالؼ ٙ   ٛ ثٚد
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ٞٓٚخالظ١ ايكٍٛ      ذ   ؼ ٙ .ثب ٜ ٚيٛق   ٕ يٛق  ي ف ايٛدٛ  فعً
 ٢ٚبٗ ا ايتك ٜب يٓ فا غ ١ً٥ اي ٚر ٜٚتفٓعث  ، ٟي ف ايع ّ شأْٞ يك ٜ

  . ثش ٚرٙ ٔ َ
 زايثث١ثُهٔ  ش ٚر ايثث ٚر ف ْثث٘ الٜثثث ثثٔ َثث َٞهثثٔ ايتفٓعثث ذا أيهٓثث٘ 

ش ٍ غثريٙ ٖثٛ يث ّٚ    ثش ٚر َث ثبٌ ٜٓك   َ،َٔ أظً٘ ُش ٍثاي ايثُش ٚر
   ٚيك ٜب٘ ،ثخً اي

 شه ٍ اي ٚر ب ستٓ     ّ ٚدٛ  ايؽث  ٞ  ٔ  ُتفٓعث كاف اي ٕ  
 -ُ ذ  ثزاي١ ايٓذ س١  ٔ اي  - ش ٚدٛ  ايؽ  اآلخ  -يعال٠   ّ ا -

قثث ارٙ ٚ ٕ   ،ثشكل ايصثث ا٥  ُكتؽٞ ٚيثثثيف خعثثٛػ فثث ض ثبثثٛت ايثث  
ُين بهثٕٛ  ٖ ا   كاف ٚ ق ار ؼث  -ايع ّ ب يتٛق  ايتك ٜ ٟ َٔ ي ف 

 - خث   ًث٢  ث ّ ايؽث  اآل    يبعً  َتك ١َٕ يف ريب١ٕ -زاي١ اإل -ٚدٛ  ايؽ  
ٚس٦ٓٝث    ،ثُكتؽٞثري ايثُ ْا  ٔ يأ ؼ٘ يف ريب١ ايبًش ه ف -  ّ ايعال٠ 

 ثث ّ  -خثث   ش  ثث ّ ايؽثث  اآل -زايثث١ اإل -سثثتٓ   ٚدثثٛ  ايؽثث  ثُتٓا  ٜثث
ٖٚثث ا  ،خ  َثث  ٖثثٛ َتكثث ّيثثأخ  ٖٚثثٛ َتثثأ سثثتً اَ٘ يكثث ّ َثث إل - ايعثثال٠
 ش ٍ .ثخً  َ

ٕ  ٚبتك ٜٕب  سث  ايؽث ٜٔ   ثُتفعٞ بإٔ ٚدٛ  أ كف ايثُ     اْ٘ ي ث 
فٗثٛ   - ث ّ ايعثال٠    - ٢ً  ث ّ ايؽث  اآلخث        فعاًلَتٛق - زاي١اإل -

٘  خ  ايث نتثأ  َتأخ   ٓ٘ ريبث١ً   ث ّ ايؽث    ٕ ذا فث ض أ ٚ  ،ثُعًٍٛ  ثٔ  ًتث
يف خعٛػ  - ١االزاي -ٚدٛ  ايؽ   ش َ تٓ   -  ّ ايعال٠  -خ  اآل

 ٔ  خ ًاشكل ش ي٘ ن ٕ   ّ ايؽ  اآلخ  َتأثؽٞ ٚيتُكثف ض ثبٛت اي
ًا  ثثٔ ْف ثث٘  خ َتثثأُؽ   ثايٛدثثٛ  ايثث  ٝهثثٕٛف ،ثُؽ   ب يبثث١ٕايٛدثثٛ  ايثث 

 ش ٍ .ثني ٖٚٛ خً  َب يبت
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يٛق    ّ ايؽ   ٢ً ٚدثٛ    -ٚايثش ظٌ إ ايثُك ١َٝ ٚايتٛق  
َٚ   ،ي تً ّ ايثُش ٚر ايثُش ٍ    َ  اي ٚر ٚ َ  ايثخً  -ايؽ  اآلخ  

 ًٜ ّ َٓ٘ ايثُش ٍ َثش ٍ .

ٚيعتُث    -١ يف ايثذ١ًُ أٚ ب يثثذًُ  -ٚثث١ُ يك ٜب ت يثُٓا ايثُك ١َٝ 
 ،بثثثشٛثً  أقثث ن  ش ايبشثثٛخ ايثثثُعكٛي١ٝ َٓٗثث   ش ايثثثُب سح األظثثٛي١ٝ    

 ،ٛ     ثث ّ ظثثش١ ايثثثُك ١َٝ ٚايتٛقثث   ٚسٝثثح يثثثشكل ايغثث ض ايثثثُٓص 
ٜٚكيثب  ًٝث٘ ٚ ًث٢ َٓثا      ،فٝٓٗ ّ أس س ايكٍٛ ب قتؽ ٤ ايؽ  ايثخ ػ

ٚدثثٛن ايثثثُك ١َ شثث  ً  َٚٓثثا  قتؽثث ٤ ايؽثث  ايعثث ّ   بلثثالٕ ايكثثٍٛ         
 ث ّ دث ٣ٚ َ ثًو     -فُٝث  َؽث٢    -ٚقث  يثثشكل    ،ب القتؽ ٤ايثُصٗٛر 

ٜٚتشعثثٌ  ، إلقتؽثث ٤ يف ايؽثث  ايثثثخ ػبايثثتالزّ ي ٜكثثً  إلثبثث ت ايكثثٍٛ 
ُٛيٟٛ  ثٔ  ثُٞ ايث ثيًٓٗثٞ ايتش ٜث     ّ ) قتؽ ٤ األَث  ايٛدثثٛبٞ بثصثث٤ٞ  

أٚ ْٗثثٞ َٛيثثٟٛ  َثث  أ -سهثثِ شثث  ٞ   خ ػ( فثثال ٜ تهصثث  ثؼثث ٙ ايثث 
 . خ ًاٚآ ٚاًلُ  هلل أثشٚاي -ٚرا٤ اإل راى ايعكًٞ -َ تكٌ

ثشع١ًٝ ٜعثثثث سبٗ  اإلذ ثثثث ٕ ٕ ٖثثثث ٙ ايثثثث ش أيتفثثثث ت ٜٚٓبغثثثثٞ اإل
َ  ى ايعكٌ ايفل ٟ اي ًِٝ يًٓٗٞ ٚاألَث  ايتبعثٞ   فث أل    كاف ب  راٚاإل

ايٓٗثثثٞ  ثثثٔ ؼثثث ٙ  - ٚبثثث  راى ايعكثثثٌ ٚاؼثثثشً  يبعثثثً  -بصثثث٤ٞ ٜكتؽثثثٞ 
َث   األ - ٚب  راى ايعكٌ د َث ً  يبعً  -ٚايٓٗٞ  ٔ فعٌ ٜكتؽٞ  ،ػخ ثاي

ثُبشٛخ ٖٓث  يف  َث  ايتبعثٞ ٖثٛ غثري ايث     ٖٚ ا ايٓٗثٞ ٚاأل  ،ثخ ػبؽ ٙ اي
   .  -خ ػ بٌ ٚيف ايؽ  ايع ّ ثيف ايؽ  اي -قتؽ ٤ َبشح اإل
  ٖٚٛ   ،ش٤ٞ ٜٓبغٞ ايتع ض ي٘ ٖٓ  بكٞ 
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    شبهة إنتفاء الـمباح
 اهلل  ب )ثُعت ي١ ُٖٚٛتهًُني ايث الّ اي ش أس  أٖٚٞ َكٛي١ يٓ ب      

ثُب   َثٔ  فثٞ ايث  ٖث( ٚيتًخغ ب319ُٓتٛيف )ثٞ ايهعيب اي   ايبًخبٔ أ
سهث ّ  ثشع ر األْث ثُه ٚٙ ٚ ُ تشب ٚايثْه ر اياألسه ّ ايتهًٝف١ٝ بٌ ٚ 

ٟ  خثث ًايثث٘ أٚيٛؼثثٝض فه  ،ثش اّايثث أٚ ب يٛادثثب   (1)َثثٔ ايعالَثث١ اآلَثث 
    ٕ ٜك ٍٚيك ٜبٗ  أ

ٌ  َٔ األ         فع ٍ ايع  ر٠  ٔ ايعب   ٜٛظ  بهْٛ٘ َب سً اْ٘ َ  َٔ فع
قثٌ َثٔ ايغٝبث١    أ ال -شتغ ٍ ب٘ ي ى س اّ َ   ال ٜٚتشكل  ٓ  ايتًبس ٚاإل

ٚيثث ى  ، - ثُت اٚي١١ ايثثثُع ظٞ ايصثث ٥عشُٖٛ  َثثٔ ايثث ثْثثأٚ ايهثث ن  أٚ 
َثثٔ  شثثتغ ٍ بؽثث ٓ ٜثثتِ َثثٔ  ٕٚ ايتًثثبس ٚاإل   ش اّ ٚادثثب ٖٚثثٛ ال ثايثث

 ال ب٘ ٖٛ ٚادب .ٜتِ ايٛادب   َٚ  ال ،خ ظ١ ايٛدٛ ١ٜثؼ ا ٙ ايأ
ه ٠ ي ثُس ثثٗ  ايثثٔ أٜ ثثتًِٗ ايفهثث ٠ ٜٚٛؼثثشٗ  ٜٚبثثٓٝ  ٚبتعثثبري  آخثث 

خًٛ ثُهً  ال ٜث ثٕ  ُثٌ ايث      -ٗ  ثش ن١ٝ يثْلالقً  َٔ ايعب ر٠ اي  - ًٝٗ  
٘    ٕ ٜهٕٛ س اًَ  ًٜ َ٘ َٔ أ ٕ ٚذيثو ألدثٌ أ   ،ي نث٘ أٚ ٚادبثً  ًٜ َث٘ فعًث

شكٝك١ ٚ ٓث   ثٖٛ ٚادثب يف ايث   - ُ ٤ثنص ن اي -ت٘ ث سبثُ  ّٛ  ايفعٌ اي
ُعٓ ٙ ايعثث ّ ايصثث ٌَ يثثكى ثبثث - يٛادثثٕب فعًثث٘ َثثالزّ قٗثث ًإ أل ،ايتأَثثٌ 

أٚ ب ست٘ َ  ٜ  ِ    ٓ  فعٌ ُهً  ٜكى س اًَ  َ ثٕ اي سٝح  -ش اّ ثاي
ُ  ٜتٛقث   ًث٢ فعثٌ    ثش اّ ٚادب ٖٚٛ َث ثٚي ى اي ،أٚ ن اٖت٘ستشب ب٘  

ثخ ػ  ًث٢ ٚدثٛ    ْظري يٛق    ّ ايؽ  ايث  ،ش اّثٚدٛ ٟ ٖٛ ؼ  اي
ُؽ  ٠ َٚثٔ بث ن يٛقث   ث ّ ايصث٤ٞ  ًث٢       ثايث  فعث ٍ ايٛدٛ ٜث١  أسث  األ 

   ّ ايص٤ٞ يٛدٛ  ؼ ٙ . ١َالزَ أٚٚدٛ  َ ْع٘ 
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   ٢ً ش اّ َتٛقثي ى اي)إٔ س س ٖٚ ٙ ايفه ٠ ي يه   ٢ً أ      
 ف ذا ،ٗ ثتث سثثُ  ّٛ  بٛ ١ٜ ايثفع ٍ ايٛدَك ١َ ٚدٛ ١ٜ ٖٞ فعٌ َٔ األ

ٚ ذا  ،ّ شتغٌ ب اى ايفعٌ ايٛدٛ ٟ ايثُ  ّٛ  ب ست٘ ْثذ٢ َٔ ايثش ا
 فٝهٕٛ اإلشتغ ٍ بغري ايثش اّ  ،ن ٜصتغٌ ٚقا يف ايثش اّ ال َثش ي١

فال ٚدٛ   ،ٚادبً  َك ًَٝ  ٜتٛظٌ ب٘ يكى ايثش اّ  -ش ن ايثُ ٤  -
  ٣ٛ ايثُالز١َ )أٚ إٔ ٖ ٙ ايفه ٠ ي يه   ٢ً  . (يفعٌ َب  ٕ خ ردً 

 ،بني س ١َ ايؽ  ايثخ ػ ن يغٝب١ ٚٚدٛن ايؽ  اآلخ  نص ن ايثُ ٤
َالزّ يٛادب ٖٛ ي ى  -ايثُب   يف ز ُِٗ  -ًش ه إٔ ش ن ايثُ ٤ ب

 .( و ّ َٔ ايثُش َ ت اإليث١ٝٗ
ٚسٝثثح يكثث ّ  ْهثث ر   ثث٣ٛ ايثثثُالز١َ ٚايثث  ٜثثثشتٌُ  بتٓثث ٤ فهثث ٠  

ٚذيو بًش ه إٔ ي ى ايثثش اّ شث  ً  َثثُ  ٜكؽثٞ ايعكثٌ       ،ايهعيب  ًٝٗ 
ٚيثٝس   ،ايعث  ق١   بٛدٛب٘ أ ا٤ّ يثشٓل اي بٛب١ٝ ٚهٗثٛرًا بثثُظٗ  ايعبٛ ٜث١   

 ٚدٛن ي ى ايثش اّ ٚدٛبً  َٛيًٜٛ  ش  ًٝ  يٝجبت اإلقتؽ ٤ ايثُبشٛخ .
نُ  أْ٘ ق  يك ّ  ْه ر   ٣ٛ ايثثُك ١َٝ ايث  ٜثثشتٌُ نْٛٗث  َبٓث٢      
فه ٠ ايهعثيب سٝثح  ْتٗٝٓث  يف ايبشثح ايثثُ ؼٞ  ش  ث ّ يثثُ ّ َك َٝث١         

َتٛقفثً   فثال ٜهثٕٛ يث ى ايثثش اّ      ،  ّ ٚدٛ  ايؽ  يٛدٛ  ايؽ  اآلخ 
ٚال َ تٓ ًا أٚ َعًٛاًل يٛدٛ  ؼث ٙ   -ايفعٌ ايثُب    - ٢ً ٚدٛ  ايؽ  

َٔ ب ن ٚدثٛن   -ايثُب   نٞ ٜجبت ٚدٛن ايفعٌ ايثُب   ايثُصتغٌ ب٘ 
بٌ  ٕ ي ى ايثش اّ َث تثٓ   ش  ثث ّ   ،َك ١َ ايٛادب ٜٚٓتفٞ ب٘ ايثُب  

ُ ثُكتؽٞ يعث ّ   قعٛر ايث  ش  أٚ - را ٠ فعً٘  -ايثُكتثؽٞ   ّ شث ط  ْؽث
  يأثريٙ نُ  سبل يٛؼٝش٘ .

   ٞثصثٟ ايثُٛٛيثٛن ايثٛدثظٌ ايه ر أث ش ٖ ا نً٘    ْ  فثؽثُٜ
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 َ  بص٤ٞ يًٓٗٞ  ٔ ؼ ٙ ايع ّ .ٌ  قتؽ ٤ األظثُك ١َ ايٛادب ٚأي
ثشع ر ْث ٛ  َ  يك ّ ٜٓهص  ف    فه ٠  ْتف ٤ ايثُب   ٚ َُٚٔ َثذ

تك  مجٗثٛر  ُعثخ يف١ يث ثٖٚثٞ َث   ،ش اّث يث أٚ بُهًفني ب يٛادب ثفع ٍ ايأ
 ،ثُٓ قص١ ٚاي ٜث  سس غثري سث١ًُٝ َثٔ ايث    اإلسالّ إلبتٓ ٥ٗ   ٢ً أ  ًُ ٤

 ُك ّ ايج يح  ٔ  ثشك ٥ل . ثِ ٜكا ايهالّ يف ايث يبُٛفل ٚايع ن ثٚاهلل اي
 

    اخلاص مرة مبحث الضدـث
شح ايؽث   بُثُ ات يث ثظثٛي١ٝ  ث ٠ ثث   ثُ ْٚ ت األي   يف بعض ايث 

ٗ   ٓثث ْ  ٚايثث  ظثث رت َٛؼثثا  ٚ ُثث ي ،ْت دٗثث ثُ رٖ  ٚ ثثثْٚثثٛقض يف  
شح ثفٝهثٕٛ بث   ، ٓ ١ٜ األن ب  يف يثشكٝكٗ  ٖٞ َثثختع١ ب يؽث  ايثثخ ػ   

  ك ١َ ي٘ نُ  سبكت االش ر٠ .ايؽ  ايع ّ َ
خ ػ ايعبث  ٟ ن يعثال٠   ثشتٗ  َٔ ف ث   ايؽث  ايث   ايجُ ٠ ٖٞ َ   ٚ

 - ب  ٜثً  نث ٕ أّ يٛظثًًٝ  ن إلزايث١      -  َ ا ت٘ يٛادٕب آخث   اي١َٝٛٝ  ٓ
ٟ يف ْظ  ايص ر  ٚأٖٛ أِٖ  سثٛا٤ نث ٕ ايتث اسِ     ،ردض َٔ ؼ ٙ ايعبث  

فث ذا   ،ؽٝلُثُٛسا ٚايث ثّ ن ٕ بني ايٛادثب ايث  ثُؽٝكني أبني ايبني ايٛاد
 ٤ األَثث  قتؽثثٓٝٓثث   ًثث٢  ٖثثِ ٚب  يف يثث ف األُٓٓذثَثث  ايفعًثثٞ ايثثنثث ٕ األ

  ٟ بث عثخ ػ ايستً اَ٘ يًٓٗٞ  ٔ ؼث ٙ ايث  أٚ   ي١ ازايفعًٞ ب ألِٖ ن إل
 ٜٛدثب ف ث  ٖ  ٚبلالْٗث      ٔ ايعب  ٠ َلًكث ً  ٕ ايٓٗٞ   ٢ً أثُِٗ ٚبٓٝٓاي

يٝ ًْ  يعُثٌ ب يثٌ غثري    ثش ٍ  يف ٖ ٙ اي ايثخ ػ ن ٕ  يٝ ٕ ايؽ  ايعب  ٟ
يثثالم ثُ ا  َثثٔ  ٚايثث ،ثُبع ُبغٛض ايثثثن ب يثثايتكثث  ال ٜعثثٓض ظثثشٝض  ذ

ٓ  َ ًو ثُ   ذا ن ٕ ايٓٗٞ ْف ًٝ  بإٔ  يت َٛ ايتعُِٝ يٖايٓٗٞ  ٔ ايعب  ٠ 
ٗٞ ايٓف ٞ  ٔ ؼ  ايٛادب األِٖ َٚث   ذا نث ٕ   ايٓ ش ُ  ٟ ثزّ ايايتال

 ثُصٗٛر يف َبشحنُ  ٖٛ اي -١َٝ  ُكثَ ًو اي ْ  تُ ايٓٗٞ غريًٜ  بإٔ  
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 . -خ ػ ثيؽ  اياقتؽ ٤  
خ ػ ن ث ٔ ؼ ٙ اي ٓٗٞثيً ٤ٕٞثبص األَ   ٤ثقتؽٚ ٕ  يت َٓ    ّ  

أٚ  يت َٓ   ،بلٌ  ًُ٘ثُِٗ ًَٓٗٝ   ٓ٘ فال ٜخ ػ ايعب  ٟ ايثايؽ  اي ٜهٔ
ٚيثثثٛ يف  -قتؽثث ٤ ايٓٗثثثٞ  ثثٔ ايعبثث  ٠ ف ثث  ٖ      اإلقتؽثث ٤ يهثثٔ أْه ْثث      

قتؽ ٤  ١َٝ يف  ُكثَ ًو اي ٓ َ يت ذا ن ٕ ايٓٗٞ غريًٜ  ٚق    خعٛػ َ 
  ب ف ثث َث  ٜٛدثث  ١ُثثثثن ٜهثٔ   -ُع ٚف ثنُث  ٖثثٛ ايثث  - ايثثثخ ػ ايؽث  

إليثثالم أ يتٗثث  ٚيثثٛ  -بثثً  يٝ ْٗثث  ظثثشٝشً  َكٓ بثثٌ ٜهثثٕٛ   ،ايعبثث  ٠ س٦ٓٝثث 
   . -ي٢ ب٘ايص  ١ٝ ٚ ْلب قٗ   ٢ً َ  أ

ِ ثخ ػ ايعب  ٟ األ ث  ٢ً ؼ ٙ اي١ٝ ايٛادب ُٖثُهٓٓ  يعٛر أٜٚ
ُ تشب ٚايٛادثثب يف َثثٛار  يعثثًض َعثث  ٜل يظٗثثٛر ايجُثث ٠     ثَثثٔ ايثث 

   ٖٚٞ ،ثُبشٛث١اي
 ب  ٜثثً   -بً  ٜثث اسِ ٚادبثثً  ؽثث  ايعبثث  ٟ َ ثثتشٕ ٜهثثٕٛ ايأ ٍٚ  األ

ْظثثري  دتُثث   ف ٜؽثث١  ،ثُ تشبٖثثِ َثثٔ ايثثب أنثث ٕ أّ يٛظثثًًٝ  ٚايٛادثث
 ٕٚ ْ فًث١   -( ثُععّٛ )عثال٠ زٜث ر٠ ايث   ن٠ ثُبت أيث ايٛقت َا ايٓ ف١ً ا

ثُتك ّ ْثث فً  ايظٗثث  ٚايععثث  ايثث ثُتك ١َ  ًثث٢ ايٛادثثب ْظثثريايٛقثثت ايثث
 .  ُ   ٢ً ٚقت ف ٜؽتُٗٚقتٗ

ٖ  ن ؤت١ ًٜ َثث٘ قؽثث ثٚ ًٝثث٘ فُثثٔ ن ْثثت  ًٝثث٘ ظثثًٛات ٚادبثث١ ف ٥ثث 
ثخالف َثث   ذا ن ًْتثث ّ  بثث ،ٓٝٓثث   ًثث٢ اإلقتؽثث ٤ افثثٌ يثثٛ ب َٓثث٘ ايٓٛ يعثثٓض

خ ػ ثُٞ  ثثٔ ؼثث ٙ ايثثثٜثثش َثث  ايٛدثثٛبٞ بصثث٤ٞ يًٓٗثثٞ ايت ب قتؽثث ٤ األ
 يٝ ْٗ  . إليالم أ يتٗ  ٚ ْلب قٗ   ًٝٗ  بع   فتعض َٓ٘ ايٓٛافٌ 

١ٝ  ٓث  ايصث ر    ُٖٕ ٜهٕٛ ايؽ  ايعب  ٟ ٚادبً  ٖٛ أقٌ أايج ْٞ   أ
 ايعب  ٟ ؽ ثاي -ي اسِ ايعال٠ ايٛادب١  ْظري ،َِٖٔ ايؽ  ايٛادب األ
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 ٗالى .ثُٛت ٚايثَٔ اي شك١َٕثَ ْك ذ ْفس َا   -خ ػثاي
ٕ ٜهثثٕٛ ايؽثث  ايعبثث  ٟ ٚادبثثً  َٛسثثا ايٛقثثت ٜٚهثثٕٛ   ايج يثثح   أ

٠ ب َؽثثٝل ايٛقثثت فثثٛرٟ ايلًثثب ْظثثري يثث اسِ ايعثثال    ثٛادَ ا ثثً  يثث 
فثثٛر  ثُلًٛب١ُ ذ  ايثثثيثث١ ايٓذ سثث١  ثثٔ ايثثازايَٝٛٝثث١ يف سثثع١ ٚقتٗثث  َثثا  

ٌٓ أيال   ًٝٗ  اإل ٚن ٘ دً٘ ٚي يب ب٘ ظث سب أٚ َا ٚف ٤ اي ٜٔ اي ٟ س
 ٜأذٕ بتأخريٙ .

ًُ  ثٜٚهثٕٛ َ اسث   ريًاثخٕٛ ايؽث  ايعبث  ٟ ٚادبثً  َث    هث ٕ ٜاي ابا   أ 
  ايث ٟ يث٘   ُخٝٓثِٖ َثٔ ايٛادثب ايعبث  ٟ ايث    َعني يٝس ي٘ ب ٍ أ يٛادب

 َثا سثف     -سث  خعث ٍ ايهفث ر٠    اي ٟ ٖثٛ أ  -ْظري ي اسِ ايعّٛ  ، ٍب
 ٜ ّ ايعّٛ ايٛادب ايهف ر٠ .يف ّٜٛ َعني َٔ أَٓ ٚرٕ 

 ايٛدثٛبٞ بصث٤ٞ    َث  قتؽث ٤ األ   ًث٢  يثٛ بٓٝٓث    ر اٛثُف ْ٘ يف ٖ ٙ ايث 
خ ػ ثايؽث  ايث   -فتهثٕٛ ايعبث  ٠    ،خ ػثُٞ  ٔ ؼ ٙ ايث ثايتش ٜ يًٓٗٞ

 ،  ٚايٓٗثٞ  ثٔ ايعبث  ٠ ٜكتؽثٞ ف ث  ٖ      ب ي١ً يهْٛٗ  ًَٓٗٝ   ٓٗث  -ُِٗ ثاي
ُٞ  ثٔ  ثٜث ش ٓٗثٞ ايت ًي َث  ايٛدثٛبٞ بصث٤ٕٞ   َثٔ  قتؽث ٤ األ   يهٔ يٛ َٓعٓ 

ز١َ بثني ايٓٗثٞ  ثٔ  بث  ٠ ٚبثني      الُثايث  ثبٛت  ٔ َٓعٓ أٚ خ ػ ثؼ ٙ اي
ظثشٝش١ ٚيثٛ ألدثٌ     -ثُِٗ خ ػ ايث ثايؽث  ايث   -ف   ٖ  ن ْثت ايعبث  ٠   

 . ْلب م أ ي١ ش  ٝتٗ   ٢ً َ  أي٢ ب٘ 
 ٚقثث  ،ثخ ػُبشح ايؽثث  ايثثثيثث ايثثثُل ٚس١ ٖثث ا يٛؼثثٝض ايجُثث ٠ 

ثُهٔ يك ٜثثب فهثث يِٗ  ٜٚثث ،ثُ رٖ ثثثسهثثٞ  ثثٔ مجثثا )قثث ِٖ(  ْهثث ر     
 بتعٜٛ ٜٔ  

 شهًٝ ثخ اس ْٞ ٚغريٙ َثاي (1) كلثُشثٚر ٙ اي  َ  أٍٚ ٜٛ  األثتعثاي
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  ٚيٛؼٝش٘    ٔ ايصٝخ ايبٗ ٥ٞ )ق ِٖ( .
ؽث ٤ ايؽث    تقٓٝٓث   ًث٢    بث  ٟ ب يثٌ  ًث٢ ايتكث ٜ ٜٔ ب     ٕ ايؽ  ايع

ٕ ٚذيثثو أل -ٝٓثث   ًثث٢   َثث٘  ٓبأٚ خ ػ يًٓٗثثٞ  ثثٔ ايؽثث  ايعبثث  ٟ  ثايثث
ًّل األَ  بٗ  فعاًل ب ٕ ايؽث   َٚٔ ايٛاؼض أ ،  ١ٜ ايعب  ٠ َتٛقف١  ٢ً يع

ا ايٛادب األِٖ ٖٚٞ يٛدب َ تُ٘ ا ثايعب  ٟ يٝس َأَٛرًا ب٘ فعاًل ي
ب زاي١ ايٓذ س١  ٔ ايثُ ذ  فثٛرًا ٜكتؽثٞ    ف ألَ  ، ْتف ٤ األَ  ٚسكٛي٘

ثُ  ال ال ًٜثث ّ ايتهًٝثث  بثث ٚ  ،ٗ ب يعثثال٠ َ قتثثً  ستثث٢ ٜ ًٜثث سثثكٛط األَثث  
ايعثال٠ ايَٝٛٝث١    -َ  ب يؽ  َٚا   ّ األ ،فال أَ  ب يعال٠ س٦ٓٝ  ،ٜل م

ٌٓ ٚال يكثا  بث  ٠    -ايعثال٠   -ن ب يؽث   ثُهٔ ايتكث ٓ ال ٜث  -ٚقتٗث    اي  س
ًّثث -بثث١ يتخًثث  شثث يٗ  ظثثشٝش١ َكٓ   ٚال يعثثٓض -َثث  ايفعًثثٞ بٗثث  ل األيع

خ ػ ثايٓٗثٞ  ثٔ ايؽث  ايث     ِٖبث أل  ست٢  ذا  يت َٓ    ّ  قثثتؽ ٤ األَثث   
 ُِٗ .ثايعب  ٟ اي

 بفعٌ ريفاب يعٌُ ايعب  ٟ ايٛادب ن يعال٠ ٚ ٕ    َٚفٝ٘    ٕ األ
ِ ايثث  ردشثث ٕ ين ثثأ - ال إٔ َثثالى األَثث    ،ثُ ا ١ َثثا ايٛادثثب األٖثث

َٛدثثٛ  ٚبثث م  د َثثً   ذ ال  -ثُٓعِ اي ايٝثث١ يًُثثٛش ايثث ت٘ٝبشبٛثايعُثثٌ َٚثث
 ٖٚٛ ن ٕف يًتك ن . ،ْع اَ٘أٚ  ريف  ٘ َكتؽٞ إل

ِٖ ثُِٗ ٚبثثني األَثث  بثث ألَثث  ب يثثخثث ٣   ايتثث اسِ بثثني األٚبعبثث ر٠ أ
ال  -ِٗ ٚسثكٛي٘ خل بثً    ُثَث  ب يث  ١ األَ  بث ألِٖ ٚقعثٛر األ  ٜٛدب فعًٝ

ٚ ًٝ٘ ٜهفٝٓ  يف يعشٝض  ،خل ن ٚاألَ ثي كٛط اي ؽٞذ ال َكت  -َالنً  
غٛب١ٝ  ُث١ اي ايٝث١ ٚايث  ُشبٛبٝثس از اي  شكل ايتعب  ٚايعب  ١ٜ  ثٚي ٠ايعب  

نُثث   ٝثث١ًي ي ؼثث ف١ٕثُٛش بٓشثثٛ   فت٘  ش ايثثثُٛي١ٜٛ يف ايعُثثٌ َثثا  ؼثث ايثث
ؼ ف١  ٙ يف َبشح )ايتعب ٟ ٚايتٛظًٞ( ٚأقُٓ  ايربٖ ٕ  ٢ً نف ١ٜ  سككٓ
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ٛ ثٟ ْثثثخؽعً  ٚيثث ياًل بثثأيثثثُٛش ٚ يٝ ْثث٘ ٘  ش ايثثٝثثُ غٛن فثايعُثثٌ ايثث  ،ش
ٌ  فٝهفٞ فتع م  ،ٚ ؼ فت٘  يٝ٘ ب٘ ٘بلرَثشبٛن ي٘ سبش ْ٘    يًتعب  بعُ

َٔ  ٕٚ  ستٝ ز  ش  سث از   ايعب  ١ٜ  ًٝ٘ س٦ٓٝ  ٜٚتشكل ايتعب  ٚايتك ن
خالفثثثً  يصثثثٝخٝٓ  ايبٗثثث ٥ٞ ٚادتثثثٛاٖ ٟ  -األَثثث  ايفعًثثثٞ ٚقعثثث   َتج يثثث٘ 

ًّثل األَثث  ٚقعث   َتج يثث٘        -)قث ُٖ ( ايًثث ٜٔ قث ال بتٛقثث  ايتعبث   ًثث٢ يع
ٞ  ايتعبث  بث٘ نتعًثل   ايًِٗ  ال إٔ ٜٛدث  َث ْا خث ردٞ ٜثثُٓا  ثٔ       أٚ  ايٓٗث

يثشكل ايتصث ٜا فثال يٓفثا اإلؼث ف١ ايثثخؽٛ ١ٝ ايت يًٝث١ يًُثٛش ايثثُٓعِ         
ٌٓ ٚ ال ًّثل ايٓٗثٞ يعث ّ ايبٓث ٤  ًث٢          ،د ٚايثثُف ٚض يف ايثثُك ّ  ث ّ يع

 قتؽ ٤ األَ  ايفعًٞ ب يٛادب األِٖ يًٓٗثٞ  ثٔ ؼث ٙ ايثثخ ػ ايثثُِٗ      
  .  -اإلزاي١  -األِٖ فال َ ْا َٔ ايتك ن ب يعال٠ س ٍ ي ى ايٛادب 

ايٓ ٥ٝين )ق ٙ( يف َثذًس  (1)َ  ي س٘ ايثُشكل ايتعٜٛ  ايج ْٞ   
    بك ر ايثش د١ ٚيٛؼٝض  ْه رٙ ،٠بثشج٘ ايص ٜ   ْه رًا يًجُ ٠ ايثُعتُ 
ًّل األَ   ْ٘ يٛ بٓٝٓ   ٢ً نف ١ٜ  س از  ايثُالى ٚ  ّ  شكاط يع

ٌ ثك ن بثتثتعب  ٚايث١ ايثبعشايفعًٞ  ظشٝض  ٢ً  عب  ٟثؽ  ايثف ي ،عُ
   نٌ يك ٜ    سٛا٤ بٓٝٓ   ٢ً اإلقتؽ ٤ أٚ بٓٝٓ   ٢ً   َ٘ 

يًٓٗثٞ  ثٔ    -ن الزايث١   - ذ يٛ ٜين  ٢ً  ث ّ  قتؽث ٤ األَث  بصث٤ٞ     
ف يؽ  ايعب  ٟ غثري َٓٗثٞ  ٓث٘ ٖٚثٛ ٚادث        -ن يعال٠  -ؼ ٙ ايثخ ػ 

اي٘ فُٝهٔ ايتك ن ب٘ ٚ ٕ ن ٜأت بث٘  يثُالن٘ َٚعًشت٘ ٖٚٛ َثشبٛن ب 
 ألدٌ  ستش ي١ األَ  ب يؽ ٜٔ   اإلزاي١ ٚايعال٠ يف  إٓ ٚاس  .  -أَ  

بصثث٤ٞ ن الزايثث١ ٜكتؽثثٞ ايٓٗثثٞ  ثثٔ ؼثث ٙ ٚ ٕ بثثين  ًثث٢ إٔ األَثث  
 ٓ٘  ال إٔ ايٓٗٞ غثريٟ  ف يؽ  ايعب  ٟ ٚ ٕ ن ٕ ًَٓٗٝ   ،ارت ػ ن يعال٠
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ايثثُ اسِ   - ٟ يًُثأَٛر بث٘   ٤  ٔ َك ١َٝ يث ى ايؽث  ايعبث    ٢َك َٞ ْ ش
ٚيٝس ايٓٗٞ ْف ثًٝ  ْ شث٦ً   ثٔ َف ث ٠ ًَ َث١       ،أٚ  ٔ يالزَُٗ   -األِٖ 

َعًش١ ايثثُأَٛر بث٘   نٞ ي اسِ  -ايثُٓٗٞ  ٓ٘  -َٚالى ش ٜ  يف َتعًك٘ 
ٚيغًبٗ  ٚيؽُشٌ أَ َٗ  ٜٚ يفا َٛدب ايتك ن بٌ ٜبكث٢ َتعًثل ايٓٗثٞ    

ُعًش١ ايٛاقعٝثث١ ثايثث ٘ َثثٔٝثثً ًثث٢ َثث  ٖثثٛ   -ثخ ػ ايؽثث  ايثثايعبثث  ٠  -
٘  بث٘  ش اهلل  يًتكث ن  ١ششثُعُشبٛب١ٝ اي اي١ٝ ايث ثٚاي َثٔ  ٕٚ    - سثبش ْ

ٞ  ن ب يعٌُثُهٔ ايتك ٦ٓ  ٜٝسٚ ،ثُعًشتَ٘ اسِ غ يب ي  - ٓث٘   ايثثُٓٗ
ال  ٌٝ َالن٘ ٚ ستٛا٤ َعثًشت٘  ذ شعثبكع  ي -خ ػ ثايؽ  ايعب  ٟ اي

  ًث٢ َث  ي سث٘    ٖٚث ا ايبٝث ٕ ٜبثتين   . ٗ  ٚال َ اسِ غ يثب  ًٝٗث    ثرافا ي
ثُصهٌ يف َبشح َالز١َ ايٓٗثٞ  ثٔ ايعبث  ٠ يف ث  ٖ  َثٔ      اي (1) ُشكلثاي
٘ يف َتعً ٠ٕختع ػ ايٓٗٞ ب يٓف ٞ ايه ش   ٔ َف     ٘ٚ ث ّ  َُٛث   كث

 ٜ ٍ  ٢ً ٚال ك٘تعًَيف  يًٓٗٞ ايغريٟ ايتبعٞ اي ٟ ال ٜهص   ٔ َف  ٠ٕ
   ايعب  ٠ قلعً  .  ف

ٍ ثشٌ  ٖٚ ا َ يؽث   ايغريٟ  ثٔ ا أٚ ايتبعٞ  ف ٕ ايٓٗٞ ،َٚٓإ  شه 
بٛؼٛ   -ْ٘ ٜهص   ال أ ،ايعب  ٟ ٚ ٕ ن ٜهص   ٔ َف  ٠ٕ يف َتعًك٘

ٕ ن ْثثت ثُٛش ٚ ف ٠ َٓثث٘ َٚبغٛؼثث١ٝ ايثثثٚ ثثٔ ْثث ٘ ثثٔ سثث از٠ يف َتعًكثث -
ٚس٦ٓٝث  ال   ،أٚ يفثٛات َعثًش١ غثريٙ   يف غريٙ  ١ن َٓ ُف  ٠ٕثغٛؼ١ٝ يثُباي

فثث ٕ َثثالى ايتكثث ن  ،ش ٍثُٛش ٖٚثثٛ بٗثث ا ايثثثن بثث٘  ش ايثثًض يًتكثث ٜعثث
ٖٚثثٛ  ُثثٌ  -ُٛالٙ ثُتعب   ًُثث٘ بثثثايثث  ُٛش يف ايعُثثٌ ٚربثثثَ غٛبٝثث١ ايثث

ز َثثالى ش ثْهصثث ف َبغٛؼثث١ٝ ايعُثثٌ ال ٜثث  َٚثثا   ، -ثُٛالٙ شبٛن يثثثَثث
ٓفثثا ربثث  ٜفثثال  ،  ايثثثُشبٛب١ٍٝٚيتخًثث  شثث ي٘ األ ،ايتكثث ن فٝثث٘ د َثثً 
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ًُثٛش  َبغثٛض ي ٖثٛ  ٚ ٠ٕش ازثيٝ٘ ٖٚٛ ٚادث  يث  ثُٛش ٚ ؼ فت٘  ايعٌُ ب ي
ٌٓ ٚ ال ُعبٛ ثاي  . د

ٙ َ  ب يص٤ٞ ايٓٗثٞ  ثٔ ؼث ٓ   ٚاذت ظٌ اْ٘ َا ايبٓ ٤  ٢ً  قتؽ ٤ األ
ثُ  ٖثٛ َٓٗثٞ   يتع ر ايتكث ن بث   ،خ ػ ٜجبت ف    ايؽ  ايعب  ٟ قٗ ًا ثاي
 .   -ُك ١َٝ ثيًتٛق  ٚاي -ٚ غريًٜ  أ -ٚيٛ يبعً  يًُالز١َ  -ْف ًٝ    ٓ٘  

ٚال ايعبثث  ٟ  قتؽثث ٤ فثثال ْٗثثٞ  ثثٔ ايؽثثٓ َٚثثا ايبٓثث ٤  ًثث٢  ثث ّ اإل
 -فثإذا أسث زت َثثشبٛب١ٝ ايعُثٌ      ،ثش ازي٘ َٚبغٛؼثٝت٘ يًُثٛش  َٛدب ي

 ٟ ش ٛثُؼثٝ  ايعُثٌ  ش ايث   ش ز األَث  بث٘ ثثِ أ   ثٚ ٕ ن ٜث  -ايؽ  ايعبث  
 .  ب١ يًُٛش س٦ٕٓٝ َكٓ ظشٝش١  ٚرب  ب٘ ن ٕ  ب  ٠ً

ُ ّ ايجُث ٠ ٚ ث ّ ٚدثٛ  خًثٌ فٝٗث  ٖٚثٞ ايجُث ٠        ثٜتذ٢ً يٚ ٓ ٥ٕ  
 ْٚع ض  ُ  سٛاٖ  َٔ ايجُ ات ،بشح ايؽ ذت٢ٓ َٔ َث١ُُٗ اي  يثاي

 ٚ يٛؼٛ  زٜفٗ  . يع ّ أُٖٝتٗ  أ ايثُل ٚس١
 ثُك ّ اي ابا  ٔ  ثِ ٜكا ايهالّ يف اي

 

     مر بهمصحح الضد العبادي بعد إنتفاء األ
 

ثُ ذ   ٔ ايايٓذ س١ زاي١ ْظري   - ٔ إٔ األَ  بص٤ٞ بشح ْٖٚٓ  
ٌٓ -َ  بؽ ٙ ٌٖ ٜكتؽٞ   ّ األ - َلًكً  ٚبٓشٛ  -ٚقتٗ   ايعال٠ اي  س

ٜٚعكثثٌ  َثث  ب يؽثثٓ ثُهٔ األّ ٜثثثُٛار    أايعُثثّٛ اي ثث رٟ  ش مجٝثثا ايثث
ٕ َ  يٛد٘ األ   .   ٚاس  ب يؽ ٜٔ يف آ

َ ثٖٚثث ا بثث ثذ١ٗ ثبثثٛت األَثث  ت ز  ٓثث٘ بثثثُثثثشح َ ثثتكٌ  ُثث  سثثبل 
شح َتأخ  ثٖٚٛ ب ،ايفعًٞ ب يؽ  اآلخ  أٚ   ّ ثبٛي٘ أٚ   ّ َعكٛيٝت٘ 

يًٓٗثٞ  ثٔ   األَ  بصث٤ٞ  قتؽ ٤  ُ  َؽ٢ إلبتٓ ٥٘  ٢ً ايكٍٛ بع ّ   ١ًريب
  قتؽثثث ٥٘ يًٓٗثثثٞ  ثثثٔ ايؽثثثٓ  ال ٜعكثثثٌ يٛدثثث٘ األَثثث   ش     ذ َثثثا ٙ  ؼثثث
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ص٤ٞ يًٓٗٞ َ  بَا اإليت اّ بع ّ  قتؽ ٤ األ يهٔ ،َٓٗٞ  ٓ٘ ش  ً َ  ٖٛ 
ٕ ن ٜجبت ايٓٗٞ ٙ  الرٜب يف  ْتف ٤ األَ  ب يؽ  ايعب  ٟ ٚ  ٔ ؼٓ 

 َ  ب يؽٓ ثُِٗ  ٓ  يعًل األاي َ  ايفعًٞ ب يؽٓ ثشتٌُ يٛد٘ األٜٚ ، ٓ٘
َتٓ   يًبُٗ  ثذُا بني ايؽ ٜٔ ٚ ستش ي١ اي َتٓ  ٘ إلشتٌُ ثٜٚ ،ِٖاأل

 ٕ  ٚاس  . يف آ
يتُثث س ايلٜٛثثٌ بثثني َتثثأخ ٟ االظثثٛيٝني يف     ٚقثث  ٚقثثا ايهثثالّ   

 ٘ي ثثكٛي بثث٘ ًٞثثَثث  ايفعثُِٗ  ٓثث   ْتفثث ٤ األَعثثشض يًؽثث  ايعبثث  ٟ ايثث 
ايصثث ر  ستثث٢ َثثا ايكثثٍٛ  ض يف ْظثث ردثث ا ١ َثثا ايؽثث  األٖثثِ األثُب يثث

ًّل األبتٛق  َ  بٗ     ظش١ ايعٌُ ايعب  ٟ  ٢ً يع
يبعً  يًُشكل ايه نٞ )قث ٙ( يف  ٜثٔ    -ن ب  مجا َٔ األخت ر فإ -أ

 ذا ُ  ثخعٛظً  بثثثُِٗ َثثثي ٜكثثً  يتعثثشٝض ايؽثث  ايثث   -دثث َا َك ظثث ٙ  
ٛسا ن يعثثال٠ ايَٝٛٝثث١ يف ُثُ ا ١ بثثني ايٛادثثب ايعبثث  ٟ ايثثثقعثثت ايثثٚ

دًث٘  ثشًٍٛ أفٛرٟ يثُؽٝل نكؽ ٤ اي ٜٔ ايسع١ ايٛقت ٚبني ايٛادب اي
ٚقثث  ًٜشثثل بثث٘   َ ا ثث١ ايٛادثثب    ثُ ذ  . ثثٔ ايثث  ايٓذ سثث١ زايثث١أٚ  

  نعّٛ نفث ر٠ االفلث ر يف شثٗ  رَؽث ٕ ٚبثني ايٛادثب       ُخٝٓثايعب  ٟ اي
 (ُ َٓني )ثَثثري ايثثثُٓ ٚر يف ٜثثّٛ ايغثث ٜ  ي ٜثث ر٠ أ ُعني ن ي ثثف  ايثثثايثث

 . ٜٚأيٞ ايتفعٌٝ
ُ  ق  ٜظٗ  َٔ  ٜثٔ )دث َا   ثيبعً  ي -ن ب  ٚ خت ر مجا َٔ األ -ن

ًُّٓعثًتعشٝض ب يكيب بي ي ٜكً  -ثُك ظ ( اي َ  ايفعًٞ ب يؽ  ل األ٢ يع
ِٖ أٚ  عٝ ٕ األَ  األِٖ ثُِٗ بٓشٛ ايكيب  ٢ً ف ض ي ى  يٝ ٕ األاي
 أٚ ُؽٝل ثٛسا ٚايثثُث يٛادثثب ايثثبختعثث ػ  ًثث٢ اإليثثالم َثثٔ  ٕٚ  ٚ

 ثُؽٝكني ٚغريُٖ  .بٌ ٜعِ ايٛادبني اي ،ُخريثُعني ٚايثب يٛادب اي
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كً  ث يجً  يتعشٝض ايؽ  ايعب  ٟ ِٜ ي ه  ٚ خت ر مجا َٔ األ -دث
َ  ب يؽ  ثُش ز بع   ْتف ٤ األُالى ايثيعشٝض ايعٌُ ايعب  ٟ ب يٖٛ 

 ز اثسي ٜثل    كلثشث  َٔ يثبٚال ،ثُ ا ١ ايٛادب األِٖ  ٜث ٙايعب  ٟ ي
 ب يؽ  .  َ ْتف ٤ اال ثُثالى بثع اي

 -بتفعثثٌٝ ٚٚؼثثٛ   -سثثٌ ثالثثث١ ْعثث ض فٝٗثث  افٝكثثا ايهثثالّ يف َ 
ٓتٗثثٞ ْايثث ف   ٚأٚ شثثه ٍ ٗثث  َثثٔ اإلٝيٛدٝثث٘ ايلثث م ايجالثثث١ َٚثث  ٜثث    ً 

ٖٚ ٙ ايبشٛخ يفكض يف ي ٜكني َُٓٗ    ثبٛت  ،ت ر٠ فٝٗ ُخثب يٓتٝذ١ اي
 ،ثُ ا ١ َثثا األٖثثِعُثثٌ ايعبثث  ٟ سثث ٍ ايثث ُتعًل ب يثَثث  ايفعًثثٞ ايثث األ

ُعشض يًعُثثٌ ايعبثث  ٟ ثُالى ايثثثسثث از ايثث    ث يثثٕح ض يف ي ٜثثل ٚيفثثك
ثُ س١ً ْب أ يف اي ، يف َ اسٌ ثالث١ بشجٗ ْف يل م ثالث١  ،ثُ ا ١س ٍ اي

 األٚش ببشح  
 

   مرمساحم من طريق األـتصحيح الفرد العبادي ال
 

سِ ايٛادب ايعب  ٟ اي ٟ  ٓ  ض يًف   ايعب  ٖٚ ا ايل ٜل َعٓش
ُأيٞ ب٘ ثُهٔ يعشٝض ايف   ايثٌٗ ٜف ،ُؽٝلثُٛسا َا ايٛادب ايثاي

َا ايٛادب ايثُؽٝل األِٖ    ُ اسِثُٛسا ايثَع اقً  يًٛادب اي
 نيايعال٠ اي١َٝٛٝ يف سع١ ٚقتٗ  ٚب َٚج ي٘   َ   ذا ٚقعت ايثُ ا ١ بني

ٌٓ ثُ ا ١ ٚقعت ايٚ أ ،َ تشك٘دً٘ ٚي يب ب٘ أ قؽ ٤ اي ٜٔ اي ٟ س
سٝح ٜت اسِ ايٛدٛب ٕ يف  ،ثُ ذ زاي١ ايٓذ س١  ٔ ايبٝٓٗ  ٚبني  

  َعً  يف اآلٕ ُٗثَتج يثُهً   ٜتع ر  ٢ً ايأٚ  ٜتع    ذَ س١ً اإلَتج ٍ  
شهِ ايعكٌ ثُؽٝل ايفٛرٟ ٜثاي ب١ُٖٝ ايٛادَٚا اإليتف ت  ش أ ،األٍٚ

  ر ثٝثتثٛن  خثاألِٖ ٚٚد ٛادبث ٍ ايثجثتثُب  ر٠ إلَقلعًٝ  ٜٚ رى ي ّٚ اي
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َع ام آخ  يًٛادب ايثُٛسا ٖثٛ غثري ايثثُع ام ايثثُ اسِ يًٛادثب      
 ،ايثُؽٝل يف آْ٘ ٚزَ ْث٘ يٝفثٛز ايثثُهً  ايثثُٓك   ب َتجث ٍ نثال ايثٛادبني       

فٝكا ايهالّ يف أْ٘ ٌٖ ٜثُهٔ يعشٝض ايثُع ام ايثُ اسِ َٔ ايٛادب 
ٚأيث٢   -دب ايثثُؽٝل  ايٛا -ايثُٛسا يٛ ي ى ايثُهً  ايثُ اسِ األِٖ 

 بثُ ا ٘ ايثُِٗ َٚٔ ب ن َٛافك١ األَ  ٚ َتج يث٘   .
 ،)ق ٙ( يف د َا َك ظ ٙ ب إلٜثذ ن أد ن ايثُشكل ايه نٞ

ٜ ن  يثُ ١َٝ ثثُ ٠ َبشح ايؽ  ايثخ ػ   ٚقثٛ  ايثؽ  ايثعب  ٟ  ٖٚ ا 
 -ٙ يٛ بين  ٢ً اإلقتؽ ٤ ٚف    ،قتؽ ٤بين  ٢ً   ّ اإل ظشثٝشً  يٛ
 ب يٛادبني ايثُٛسا ٚايثُؽٝل .  ٝ ٙثيٛن ٚ ٕ  ختغ

ذنث ٙ  ٖثٛ َث    ايث ٟ  يٛؼٝض َٓلًل ايفه ٠ َٚٓصأ  ْكث اسٗ    ٜٚٓبغٞ
ُ ٜٔ ثْث٘ يثٛ يٛيثب ايث    ثشًٞ )قث ٙ( يف أٍٚ  ٜثٔ قٛا ث ٙ َثٔ أ    ايعال١َ ايث 

ثُب  ر٠ دً٘ ٚدثب فثٛراّس ايث    ٓ  سًٍٛ أأٚ ُلًل ثش ٍ ايثبكؽ ٤ اي ٜٔ اي
٤ٞ َثٔ ايٛادبث ت   شث ٍٚ ٚقتٗث  ٚال  أ ظثالي٘ يف  ال يعثضٓ )ْ٘  ش ايٛف ٤ ٚأ

ٚن ا غري ايث ٜٔ َثٔ    ،١ُل يبثٚق يٗ  قبٌ ايكؽ ٤ َا ايثُٛسع١ يف أٍٚ أاي
ٝث ٙ  ا ث  ايعالَث١ َثا فت   ٛقٖث ا ايفث   يف   ٚ ،ثخُس(شكٛم ن ي ن ٠ ٚايث ثاي

ٚقث  خ يفث٘ نثجري     ،ببلالٕ ايعال٠ ظث ر َٓلًكثً  إلسث اخ نثرب٣ أظثٛي١ٝ     
    نيأٚ نربٜٗني ٝس  يٛدايعال٠ ألشهُٛا بعش١ فُٔ يأخ   ٓ٘ ثَ

يف  ٜٔ )د َا َك ظ ٙ(  ُشكل ايج ْٞ )ق ٙ(ثي س٘ اي ٍٚ   َ األ
ثُ اسِ ب يؽ  ف   ايًٖٚٛ يعشٝض ي ،ُتك ١َثا  ( ايٛكش سً  يعب ر٠ )اي

ٌٓثُأَُٛتعًل ب يلبٝع١ ايثاياألَ  يالم األِٖ  ٔ ي ٜل   ( ر بٗ  )ظ
ٓ  ٚسل٘  أٚ ايٛقت ٍٚ ظالي٘ أ -ثُ اسِ ْلب قٗ   ٢ً ايف   ايب  ِ  
 ً ثلب قث ْ -  ثثُ ذٞ ايثٓذ س١ فييال ٘  ٢ً اأٚ  ٓ   ب ٜٓ٘ س اًل  َل يبت٘
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 د ا٤ قلعًٝ  .قٗ ًٜ  ٜٛدب اإل
ايفثث    ُشكل ايٓثث ٥ٝين )قثث ٙ( َثثٔ يعثثشٝض  ثي سثث٘ ايثث  َثث   ايجثث ْٞ 

ثُ ا ١ َثثا َثث  اي ثث ق  ب يثث  ثُالى األبثث -ايؽثث  ايعبثث  ٟ   -سِ ا ثُايثث
ُِٗ ثَث  ب يث  الى بع  سكٛط األُثستهص ف اي ٖٚٛ ي ٜل ٜتلًب  ،األِٖ

 ُالى .ثثب ت نف ١ٜ ايتعب  بكع  ايٜٚتلًب   ،ثُ ا ١ُه ٕ ايثي
نثثٌ ي ٜثثل يف ْبشثثح تني   ٜكثثا ايهثثالّ سثثٍٛ ايلثث ٜكني يف َثث سً ٚ

ْٚبني يعثشٝض ايؽث     -ٚش ثُ س١ً األيف اي -ٖٓ  ٓع ض ف ،َ س١ً َُٓٗ 
يلبٝعث١  إيالم األَث  ب  بث  -ٝل ثُؽُ اسِ يًٛادثب ايث  ثايف   اي -يعب  ٟ ا

كٝض َثث  ي سثث٘  ثٓثثثٛؼٝض ٚيثٖٚثثٛ يثث  ،ثُأيٞ بثثُ٘ٓلبل  ًثث٢ ايفثث   ايثث  ثايثث
ظث١ ايصثبٗ ت    ٜٔ دث َا َك ظث ٙ َثا َالس    ٞثف )ق ٙ(كل ايه نٞثُشثاي

    ت ايٛار ٠ ٚ فعٗ شه الٚاإل
ختًفثثثت نًُثثث ت األظثثثٛيٝني األٚاخثثث  يف يك ٜثثثب ايفهثثث ٠   قثثث   ٚ

ٛٓ  ْث  ْظ يف  ١بث ٜق  يثُ  ن ْثت ٚ ،ٚيٛؼٝشٗ  فث  ٙ  ظث١ َث  أ  رٖ  َثا َالس ْعث
ٔ  )قثثث ٙ( ايه نثثثٞ (1)ُشكلثايثثث  يف شثثث   فتٝثثث  ايكٛا ثثث  يف نتثثث ن ايثثث ٜ

   ْٚٛؼشٗ  ببٝ ٕ
ًُغ ٠ ثبصث ط ايث   ُلًك١ ايثال ثٚاَث  ب يلبٝعث١ ايث   ٘ بٓ ٤  ٢ً يعًثل األ ثْ 
شثثه ٍ يف  ثث ّ يثث اسِ    ال -خعثث ت صخعٛظٝ ت ٚايتثُ ّ ايثثثفٝٗثث  يثث 

ا ٚقتٗث  ٚٚدثٛن   سُٛثعثال٠ ايث   ا٤ ايثُف ٚؼني   ٚدثٛن أ ايٛدٛبني اي
ني ذُا بث ثُهً  َثٔ ايث  ثُهٔ ايث ثتث يٚذيثو   ،-ثُؽٝل ٚقتث٘  ٚف ٤ اي ٜٔ اي

فثٛرًا ي دش ْث٘ ٚأُٖٝتث٘    ُؽٝل يف ٚقتث٘  ثيٞ ب يٛادب ايثُٗ    بإٔ ٜأَتج ي 
 ثُب أُُت ٠ بني ايث١ ايٝيايلٛف ا ٙ ثُٛسا بف ٕ  َٔ أجٌ ايٛادب ايتثُثِ ٜث
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ٖث ا   ،ثُؽٝلُ اسِ يًٛادثب ايث  ث   ايث ٘ ٖٛ غري ايفث يُش   ثُٓت٢ٗ ايثٚاي
ٍ  ي  ١ثشهِ ايع  ٍ يف ب ن اإل رن٘ ايعكٌ اي ًِٝ ٖٚٛ ايَٜ    ،ٚاإلَتجث 

ال  -ُ ذ  فثٛرًا  ثزاي١ ايٓذ س١  ٔ ايث   -ُؽٝل ثَ  ب يٛادب ايثِ  ٕ األ
َكتؽثثث٢ ٚ ،-ايعثثثال٠  -ثُِٗ ٞ ايٓٗثثثٞ  ثثثٔ ؼثثث ٙ ايعبثثث  ٟ ايثثث  ٜكتؽثثث

ثُِٗ  ٟ ايث  بث سِ َثٔ ايؽث  ايع  ثُ اَث  بث يف   ايث   ثُ ا ١ ٖٛ  ْتف ٤ األاي
ثُهً  يثثٛ ٕ ايثث ال أ ، -ثُِٗ ٖثثِ ٚايثث األ -إلسثثتش ي١ األَثث  ب يؽثث ٜٔ   

ُهٓٓ  ثٖثثِ ٜثث ثُِٗ ي رنثثً  يفعثثٌ َ ا ثث٘ األ  ُ اسِ ايثثثيثث٢ ب يثث خثث ي  ٚأ
 ُلًك١ ايثثالثيلبٝعثث١ ايثثثُ هً  بثث يالم األَثث  ب  يثث ١ ايثثثُِٗشهِ بعثثشثايثث

 ُلًك١ ايثال بصث ط  ثَتعًثل ب يلبٝعث١ ايث    ُِٗثَث  ب يث  ٚذيثو ألٕ األ  ،بص ط
ٚاألَثث  بث يلبٝعٞ ال ٜ ثث ٟ   ،ظٝ ت ٚايتصخعث ت خعٛث ثٔ ايثث  ايثثُعٓ ا٠ 

ُأَٛر بٗ  ٖثٛ ظثالس١ٝ   ثيالم ايلبٝع١ ايَٚكتؽ٢   ، ش أف ا ٙ ٚد ٥ٝ ي٘
ثذ ٥ٝ ت ُهً  يلبٝكٗ   ًٝ٘ َٔ ايثَٚع ام ش ٤ اي يلبٝكٗ   ٢ً أٟ ف ٕ 

فث ا   َٚثٔ األ  ،ت٢ٗثُٓايث ٚبثني  ُب أ  ثُُت ٠  ثرب ايٛقثت بثني ايث    ث١ ايٝيايلٛ
نُثث  ٖثثٛ فثث ض ايك ٥ثثٌ بعثث ّ  -تلبٝثثل ن ٜهثثٔ َثث ْا  ثثٔ اي ايع ؼثث١ٝ َثث 

خ ػ سٝثح ال ْٗثٞ  ثٔ ايؽث      ثَ  بص٤ٞ يًٓٗٞ  ثٔ ؼث ٙ ايث    قتؽ ٤ األ
ت٘ ُ ا ثبثث -خ ز ثسِ ال ٜثثا ثُايفثث   ايثثٚ ،ا َثثٔ ايتلبٝثثلايعبثث  ٟ يُٝٓثث

ي٢ ف ذا أ ،ثُأَٛر بٗ  ًا َٚع اقً  يًلبٝع١ اي ٔ نْٛ٘ ف  -يًٛادب األِٖ 
 -ُكٚى ثُؽٝل ايثثثُ اسِ يًٛادثثب ايثث ثايثث -ُهً  خ ردثثً  بثث يف    ثايثث

ثُأَٛر بٗ (  ًث٢ فعًث٘ خ ردثً     بص ط اي ْلب م )ايلبٝع١ ايالثشكل قٗ ًا  ي
٘  ُأَٛرثْلب م ايث  ذ    ٔ ايٛادب  كاًل ٚأد أ ثُأيٞ بث٘ قٗث ٟ    ًث٢ ايث   بث
 . ١ش يثال َ قلعٞ ٤  كًٞا ٚاإلد

 ٛ ثٚد  فثٞ ٖٛ ظثٛبثٛدثَتعًل األَ  ايآخ  يًفه ٠    ٕ  ٚبتعبري 
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بص ط  ٚبٓشٛ ايال ١ًًَُٗ -ُٓت٢ٗ ثُب أ ٚبني ايثُأَٛر بٗ  بني ايثايلبٝع١ اي
ثُع  ٜل خ ردث١ً  ثٔ   خع ت ايثصف ا  ٚيثشٝح يهٕٛ خعٛظٝ ت األب

ُأَٛر بٗثثث  ثٕ ايكثثث ر٠  ًثثث٢ ايلبٝعثثث١ ايثثث. ثثثثِ   -ٞ َثثث  ايٛدثثثٛبسٝٓثثث  األ
 ظث١ً ب يكث ر٠  ًث٢ بعثض     قث ر٠ س ثُعشش١ يًتهًٝث  ب يلبٝعث١ ٖثٞ    ٚاي

بٗ       ّ ايك ر٠  ٢ً  ٚال ٜؽٓ  ،١ٝ ٚايع ؼ١ٝيَع  ٜكٗ  ٚأف ا ٖ  ايلٛ
َث  َتعًكثً     اّ األ َث   -ٖثِ  اسِ ب يٛادب األ ثُيف   ايا -بعض األف ا  

بعثض أف ا ٖث  َثٔ     ٢ً ب يك ر٠ ُك ٚر٠ ثبص ط اي ُلًك١ ايالثب يلبٝع١ اي
ف ا ٖثث  ًثث٢ ايكثث ر٠  ًثث٢ مجٝثثا أيتهًٝثث  بٗثث   تٛق  ظثثش١ اثٕ يثث ٕٚ أ

 ايلٛي١ٝ ٚايع ؼ١ٝ .
ٛ  ثَٛر بث٘ ٚايث  ثُأ٦  ْكٍٛ   َ  ٖثٛ ايث  ثٚسٝٓ  ايلبٝعث١ ايثال   ُهً  بث٘ ٖث
َثث  ب يٛادثثب إلَتجثث ٍ األ ٗ  َ ا ثثً ثَتج يثثٜهثثٕٛ   ُك ٚر٠ ٚالثبصثث ط ايثث

َثث  ب يٛادثثب إلَتجثث ٍ األ َتج يثث٘ َ ا ثثً ثذ  ٙ ٚ ٜثثَٚثث  نثث ٕ   ،ثُؽٝلايثث
ٛٓثٜثثايعبثث  ٟ ايثث ٟ ٜهثثٕٛ   أ ثثين ايفثث     -ثُؽٝل ايثث إلَتجثث ٍ  يثثً ذ  ٙ َف

ر بثث٘ ٖٚثثٛ خثث رز  ثثٔ  ا٥ثث ٠  َٛثُأيثثٝس بثث -ٖثثِ َ ا ثث٘   ايٛادثثب األ
َثث  ب يلبٝعثث١ بغثثري ايفثث     فثثال َٛدثثب يتكٝٝثث   يثثالم األ   ،َتعًثثل األَثث  

 ُٛدب ي٘ يعًل ايٓٗٞ بث٘ ٚسٝثح ال  ثف ٕ اي ،ثُؽٝلُ اسِ يًٛادب ايثاي
خ ػ فثال  ثيص٤ٞ يًٓٗثٞ  ثٔ ؼث ٙ ايث    َ  ب ْٗٞ يع ّ اإليت اّ ب قتؽ ٤ األ

 َٛدب .
 ٕ ثثُ  نث ٚيث  ًٝ فثتثُِٗ َٓثعب  ٟ ايثؽ  ايثٓٗٞ  ٔ ايث ٕ ايثُ  نثثذٕ ي        

ًّثايثث َثث األ ْلب قثث٘  ًثث٢ ايفثث   ايعبثث  ٟ  إل ٚظثث ذتً  ب يلبٝعثث١ َلًكثثً  لُتع
شهِ ثدث ا٤ٙ بث  نث ٕ البث  َثٔ اإلذ ث ٕ بعثشت٘ ٚ       -ب٘  ايثُأيٞ ُ اسِثاي

 ايع ٍ يف َك ّ اإلي  ١ ٚاإلَتج ٍ . ايثشهِ ايعكٌ ايكلعٞ ٖٚٛ
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ثُؽ   يًٛادثثب ُِٗ ايثثثَثث  بثث يلبٝعٞ ايثث ْلبثث م األ -ٖٚث ا ايتفهثث   
ُٓا ثٚايث  ط ثكاض ٚايٓكث   يإل ظ ر َثٛر اً  -ُ اسِ ثِٖ  ٢ً ايف   اياأل

    ْ ن  أِٖ اإل كاؼ ت  ٚاي ف 

 ،ثشج٘ ايصث ٜ  بث  ايع اقثٞ يف يك ٜث    (1)ُشكلثَ  ٜب ٚ َٔ اي األٍٚ  
َٚعثث ام َثثٔ   َثث  بهثثٌ فثث  ٕ ٖثثٛ أَثث  بلبٝعثث١  ُثثٌ ٕ ٕ األ   ٚيٛؼثثٝش٘ 

 ٓث    ُٓا  ثٔ يث ى ايفث     ثٜكتؽٞ اي ْ قعً  ً ثذ بٜثشٝح ٜفٝ   ٗ  بٜكَع  
 ٚايتخٝري بٝٓٗ  ش  ٞ فٝهٕٛ نٌ َع ام َٓٗث  َتعًكث ً   ،ي ن٘ بك١ٝ األف ا 
ٕ ايفث     ٚسٝثح   ،ثش ي١َث  ذ ٥ٝ ت الثَ  ب يلبٝع١  ش اييألَ  ٜٚ  ٟ األ

ثُؽٝل ٜتعثث ر يٛدثث٘ األَثث   يٝثث٘ يف ايٛقثثت ايثث ٟ ب يٛادثثب ايثث ُ اسِثايثث
فٝخ ز  ثٔ   ،ٜل م ُ  الثِٖ يً ّٚ ايتهًٝ  بٜتٛد٘ فٝ٘ األَ  َتعًكً  ب أل

ٟ   ٜٚتكٝ  األ ،ثُأَٛر بٗ ١ اي ا٥ ٠ ايلبٝع  يٗث   ٥ٝ ش د  َث  ب يلبٝعث١ اي ث ر
ٚال َٛقثا يًتُ ثو بث يالم     ،ثُ اسِختغ بغري ايف   ايث ثَٚع  ٜكٗ  ٜٚ

 يٞ ب٘ .ثُأُ اسِ ايث  ٚيلبٝك٘  ٢ً ايف   ايَاأل

 ُصهٌ )قث ٙ( ثايث  (2)ختث رٙ  شه ٍ َبٓ ٥ٞ   ٜبتين  ًث٢ َث     ٖٚ ا اإل
 َتعًثل  نيٟ( يف يعثٝ ري)ايٛادثب ايتخثٝ  يف َبشح  ٙٚق  سبل بٝ ْ٘ ْٚ قصٓ 

 ٚيعٌ ،ثُ َ٘ بتُ ّ ايثُب٢ٓفٝتش   ي ،ٚيعٜٛ ٙش ٜ ٙ ثبٞ ٚيٛاألَ  ايٛد
 ظشٝشً  ي ًَ  .  ٜعتُ ٙ َب٢ّٓال )ق ٙ( ُشكل ايه نٞ ثاي

ُشكل ثيك ٜب  شه ٍ اي -ب ًٚا  -ُهٓٓ  ثُ َ٘ ٜثٚ ٢ً ف ض ي
 بإٔ ٜك ٍ    ،ثُشكل ايه نٞ ببٝ ْني ٚيك ٜبنيٞ  ٢ً يفه  ايقايع ا

  ٕ األَ  ب يلبٝع١ أَ  بأف ا ٖ  ٜٚتخري ايثُهثً  فثٞ َك ّ اإلَتثج ٍ 
                                                 

 . 376+  363:  2( وهاية األفكار : ج1)

 . 392:  2( وهاية األفكار : ج2)



       

 (52)......................اليررَق ان طٌ يعهً تصحُح انفرد انعبادالعتراضاث ا

 

ٌٓثايًا ش  ًٝ  ٚنإٔ األَ  يف ايٛادب ريخٝثيبٝٓٗ   أٚاَ    ش ُٛسا ٜٓش
 ،بني َٓتٗ ٙايٛقت ٚ ثُتٛقع١ بني َب أ١ ايٝيأف ا ٙ ايلٛ َتع  ٠ بع  

ٜتع رايكٍٛ بعُّٛ األَ  ٚيعًك٘ س٦ٓٝ  ٚ،فٝهٕٛ نٌ ف   َتعًكً  يألَ 
ًَّٓٗ   ُ اسِثايب يف   ل األَ  ب يٛادب األِٖ س رًا َٔ ي ّٚ س ٍ يع

  أٚ ٜك ٍ    ُ  ال ٜل م .ثايتهًٝ  ب
ٚايلبٝعثثث١ ف ْٝثثث١ يف أف ا ٖثثث    -كثثثً  ب يلبٝعثثث١ نثثث ٕ األَثثث  َتعً ُ ثيثثث

 ش ايفثث    ٟٕ ٜ ثث ثُهٔ أيٝٗثث  بثث يتبا ٚال ٜثثفثث ألَ  ٜ ثث ٟ   -ٚد ٥ٝ يٗثث  
 ثثٔ  ا٥ثث  ٠   ً فٝهثثٕٛ ٖثث ا ايفثث   خ ردثث   ،ُؽٝلثُ اسِ يًٛادثثب ايثث ثايثث
 .  ثُأَٛر ب٘اي

ٚ ْعثب ب٘  ًث٢    ٙ ْٚكٍٛ   سٝح ال  يٌٝ  ٢ً يٛد٘ األَ  ب ًٚاْٚ ٓ 
َٓٗث    ٜ  ٟ  ش ايلبٝع١ ُتٛد٘ثٕ األَ  ايٚال  يٌٝ  ٢ً أ ،ألف ا  أظ ي١ا

أٚ يف َبشح يعًل األٚاَث  ب يلبث ٥ا   بٝ ْ٘   ٢ً َ  سبل - ف ا  يبعً  ش األ
٘ ثف ا  ٜث األ ٍ     - ش ٔ َ ادعتث  ذ ايعثشٝض   ،فًث ا ال ٜ ثعٓ  قبثٍٛ اإلشثه 

ثٗ  يث  يث  خعٛظٝ ت ايف  ٜث١ ٚا ثا٠  ثٔ ايث  ُعٓ ثَ   ش ايلبٝع١ ايث يٛد٘ األ
 - ًاخريثُهً  يث يو َث  ثْلبث م  ًٝٗث  ٜٚهثٕٛ ايث    ثش١ يإل١ ظ يٝيأف ا  يٛ

ًّثبٝٓٗ  يف َك ّ  َتج ٍ األَ  اي -ال ش  ً   ،  كاًل  ل ب يلبٝع١ . ُتع
ٕٓ غثثري غ فثثٌ  -ذ١ًُ ثٚيثثٛ يف ايثث -ُشكل ايه نثثٞ ًَتفثثت ثايثث ٚنثثأ

 ٚ ا٥ثٌ  َٚتٛد٘  ش اإلشه ٍ ٚ فع٘ سني ق ٍ   ) ٕ قٌٝ ... قًٓ ( ف ادثا أ
ٕ األَث  بثث يلبٝعٞ  ٓثث    ثشعً٘ َٛؼثثشً    َٚثث ،ثُك ظ ( ٜثٔ )دثث َا ايث  

 ذا يعني ٚأف ا ٙ َٚع  ٜك٘ ٚأْ٘  ث  ٟ  ش د ٥ٝ ي٘س ام األظٛيٝني ال ٜ
١ ايثث  ث َثثثثُك ن ايثثثثُهً  فٗثثٛ َثثٔ ب ثيٝثث ٕ بفثث   ايلبٝعثث١  ًثث٢ ايثث   اإل

 َ  ب٘ . ٚ َتج ٍ األ ٗ ثر بٛثُأَثع١ ايثٝث ٕ ايلبثٝثيٗ   ش  ثٛظٌ َٓثتثٜ
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 ٚق  ٜٛر   ٢ً ايفه ٠   ،ٜ ا  األٍٚثُ ّ اإلشعٌ   ّ يثٚق  ي
ثُعشش١ ٜتٛقثث   ًثث٢ ُ ّ ايفهثث ٠ ايثثثٕ يثثٖٚثثٛ أ اإلٜثث ا  ايجثث ْٞ  

ُأَٛر ثيٝث ٕ ايث   س از  يالم األَ  ب يلبٝع١ نٞ ٜثُهٔ قع   َتج ي٘  ٓث    
 ثُهٔ َٓعثث٘ ألٕ اإليثثالمٜٚثث ثُِٗ  .ؽثث  ايعبثث  ٟ ايثث ٘ ايبثث٘ ٜٚعثثشض بثث 

ٚ ذا  ،ُصٗٛرثٖثثٛ ايثث ًُه١  ًثث٢ َثث ثَتكثث بالٕ يك بثثٌ ايعثث ّ ٚايثث  ٝثثٚايتكٝ
ْثث٘ ٜعثثين  ثث ّ ايتكٝٝثث  يف   ٝثث  يف َثثٛرٕ   سثثتش ٍ  يالقثث٘ أل  سثثتش ٍ ايتكٝ 

 ُٛسا ثَث  ب يٛادثب ايث   ثُ  ن ٕ يكٝٝث  األ ٚ ًٝ٘ ي ٝٝ  .ٛر  ايك بٌ يًتكثُاي
زايثث١ نإ -ثُؽٝل ُ اسِ يًٛادثثب ايثثثخعٛػ ايفثث   ايثثثبثث -ن يعثثال٠  -

َث ًا  أ -ثُل يب بث٘  ش ٍ ايث ثُ ذ  ٚٚفث ٤ ايث ٜٔ ايث   ثًا  ثٔ ايث  ايٓذ س١ فثٛر 
يًثثب خعثثٛػ ايفثث      ذا  شٛثُٕ ايثثتشٝاًل غثثري َعكثثٍٛ بًشثث ه أ  َ ثث

س ايٛقثثت فثثُٛسا نثثإٔ ٜثثأَ  ب يعثثال٠ يف ْ ثسِ َثثٔ ايٛادثثب ايثث ا ثُايثث
سث   ثُ ذ  يث ّ أ ُ ٥ٞ فٝث٘ ايٓذ سث١ يف ايث   ثايث أٚ ب ب٘ ٚف ٤ اي ٜٔ ثُل ياي
 ش ٚرٜٔ  ثَ

ثذب ايٛفث ٤  ُؽٝل فٝٓتفٞ ٚال ٜثَ  ب يٛادب اياأل  َ  رفا ايٝ   ٔ
 يت اَ٘ .ٖٚ ا خً  ايف ض ٚال َٛدب إل ،١ل يبثُاي نيي ٜٔ سب 

 -ثُؽٝل فًٝثث ّ يٛدثث٘ األَثث  ب يؽثث ٜٔ  َثث  ايثثٚ َثث   يتثث اّ بكثث ٤ األ 
ٕ  ٚاسث ٕ  -أٚ َا ايٛف ٤ زاي١ ايعال٠ َا اإل سثتش ي١  َٚثٔ ايٛاؼثض     ،يف آ

 ٔ  .ف ر ٕ  يًب ايؽ ٜٔ يف زَ
ذ ث ٕ بعث ّ َعكٛيٝث١    اإل نيتعثُش ٚرٜٔ ايف سث ٜٔ ٜث   رًا َٔ ايث ٚس

ثُٛر  سثتش ٍ ايتكٝٝث  ٚن ٜهثٔ ايث    ٚ ذا   ،ثُٛر  ي٘ايتكٝٝ  ٚ  ّ ق ب١ًٝ اي
ّ ٚس٦ٓٝ  الب  َٔ   ،ستش ٍ اإليالم ٚن ٜهٔ األَ  َلًكً ق باًل ي٘    يتث ا
يف   ٚال َكٝث ًا بث    ال َلًكث ً  ،اًلُث أٟ ٜهٕٛ َٗ -يف َتعًل األَ   اإلُٖ ٍ
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ًا سِ َأَٛرا ثُنٕٛ ايف   اياإلُٖ ٍ ٜ  ٚم ادت ١ٝ٥ ٚ  ّ ٚ - ايثُ اسِ
ًّ ب٘  ذ ْلبث م  ًث٢   يإل غثري ق بًث١ٕ   ًَُٗث١ً  يبٝعث١ً  َ  ب يلبٝع١ل األٜعري َتع

ثش١ يًتلبٝثل ٚاإلْلبث م  ًٝث٘ ٜٚتعث ر  َتجث ٍ      ُ اسِ ٚغثري ظ يث  ثايف   ايث 
 سِ .ا ثَُ  ب يلبٝع١ ب يٝ ٕ ايف   اياأل

بأسثث   -ثٗ  ثب يثثً  يثث ف  ثثً   ثثٔ ايفهثث ٠ ٚ  -ه ٍ  ًٝثث٘ ثُهٔ اإلشثثٜٚثث
 ُٖ    ،يك ٜبني   ْ قغ ٚي ّ

 كلثُشث  ايث ذْثست شثه ٍ سث ب َ ام ٚيثفه  أ  ٖٚ ا  األٍٚ
يالم ٚايتكٝ  يٝس ٖٛ يك بٌ ايع ّ    ٕ ايتك بٌ بني اإل ٜك ٍ ٕبأ )ق ٙ(

تش ٍ س ذا  ٚ ًٝ٘  ،ثذ نٜ َ  ٖٛ يك بٌ اي ًب ٚاإل بٌ ،ثًُه١ايٚ
َ  ب يلبٝع١ يًف   اسِ يعٝٓٔ اإليالم ٚن ٕ مشٍٛ األ ثُيف   ايٝ  ب ايتكٝ

ٚ ًٝ٘  ، ُٗثَ  ٖٛ يك بٌ ايؽ ٜٔ اي ٜٔ ال ث يح يٚ  ،ثُ اسِ ؼ ٚرًٜ اي
الم ايص ٌَ ي٘ ؼ ٚرًٜ  اسِ ن ٕ اإلي ثُ  ب يف   ايٝستش ٍ ايتكٝ ذا  

يعًل  ٢ً دٛاز  بٓ ٤ُّلًل ثَ  اياإليٝ ٕ ب٘ بكع   َتج ٍ األ َتعًٝٓ  فٝعٓض
ُتأخ  سٝح ٜتعًل ثَ  َتأخ  َك ٚر  ًٝ٘ يف ه ف٘ ايأبن ٛدايٛ

ٖٚ ا يك ٜب ٚاسا  ُ ا ١ .ثُٛسا س٦ٓٝ  ب يلبٝع١ ايثايٛدٛن اي
 . (1)يإلشه ٍ ٜ ٜ   ٢ً َ  يف يك ٜ  ايبشح

ْ٘ ق  سبل يف َب سح )ايٛادب ايتعب ٟ فع٘ بإٔ ٜك ٍ    ُهٓٓ   ثٜٚ
يف يعثثٝني ْثثٛ  ايتك بثثٌ بثثني اإليثثالم ٚبثثني ٛر ُصٗثايثث ٠ْعثث  (ٚايتٛظثثًٞ
 ت  ش شثث٤ٕٞ ثثٝ ذا قٕ ايلبٝعثث١ ثًُه١ ٚأْثث٘ يك بثثٌ ايعثث ّ ٚايثث  ايتكٝٝثث  ٚأ

شهِ ث  ب٘ ٚدعًت يًهِ ايلبٝع١ َٛؼٛ ً  يٝيًتكٝ ْت ق ب١ًً ْٚ بت ي٘ ٚن
نثث ٕ  ثث ّ ايتكٝٝثث  يف     بصثث٤ٕٞيكٝٓثثثٗ  ٚن رس يثث ًثث٢   َثث  ٕ أٚ َتعًكثثً  أل
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 ذا  ستش ٍ ايتكٝٝ  يف َٛرٕ  ي ّ  ستش ي١ بُٝٓ   ، يالقً ثُٛر  ايك بٌ ي٘ اي
 د َث ً  -يف اإلستش ي١ ٚاإلَهث ٕ   -ُ  َٗالزتي -ثش ي١ ال َ -فٝ٘ يالم اإل

 . س٦ٓٝ  شه ٍفال   ،ثُكبٍُٛصٗٛر ايثُب٢ٓ ايث ٢ً ٖ ا اي
 ،هث ٠ ٜ ا   ٔ س س١ ايفخت رٙ ٚدًٗ  ظشٝشً  ي فا اإلثْ ايج ْٞ   َ 

ٝثث  يف اإلَهثث ٕ  يثثالم ٚايتكٝيثثالزّ اإل نثثرب٣ٚذيثثو َثثٔ دٗثث١ يلبٝثثل    
 ا ثٗب يثثسُٓ ثُٛقا ايثثثْثث٘ يثثٝس ايث َثا أ  ،شٔ فٝثث٘ثْثث  سثتش ي١  ًثث٢ َث  ٚاإل

ق بًٝثث١  اإليثثالم ْعكثث  ٚيٛؼثثٝش٘    ْٗثثِ ذنثث ٚا أْثث٘ ٜعتثثرب يف    ،ايتلبٝثثل
٘ ايثث ني ٚايك بًٝثث١ ٚاإلَهثث ٕ ٜ ثثتعٌُ يف َعٓثثٝ   ،ثُٛر  يًتكٝٝثث  ٚ َه ْثث٘ فٝثث

َثثٔ أٟ  -شٔ فٝثث٘ ثْثثفُٝثث   -ُفكٛ ٠ ثايثث يتذًثث٢ ايك بًٝثث١ نثثٞ   ُْٛؼثثشٗ
 ُٖٚ     ،نيٝٓثُعاي

  ايًفظ ب يكٝ  ثٝكٝثَه ٕ يثُع٢ٓ  ب (َه ٕ ايٛقٛ ٞاإل) األٍٚ  
ٍ ثَ ش ٚر ث ٕٚ ي ّٚ َ ُ ا  َٔثاي ْظري َ   ،ٌ ت ًأٚ اي ٚر اي   ش 
أٚ اي ٚر  -ُش ٚرٜٔ ثٛادب ايتعب ٟ( َٔ ي ّٚ اياي  ٞ يف َبشح ) 

ٖٚ ا  ،تعًل األَ  بكٝ  قع   َتج ٍ األَ  ٓ  يكٝٝ  َ -ايت ً ٌ 
يالم ثِٗ   )ٜتٛق   ْعك   اإلُ ا  َٔ قٛيثُع٢ٓ َٔ ايك ب١ًٝ ٖٛ ايثاي
ّٛٓ اإليالم بٗ   ،ًفظٞ ايًش هٞ  ٢ً ق ب١ًٝ ايثُٛر  يًتكٝٝ اي يتك

  تُ  ٙ  ًٝٗ ( .ٚ 
ٕ ثُع٢ٓ أٗ  بث ثخ يف١ ايتكٝٝث  يث  ثشه١ُ ٚ  ّ َث ثايج ْٞ   ٖٛ َٛافك١ اي

شعغ يهثٕٛ ايتكٝٝث  خثالف    ثَثٔ ايث   شع١ٕثيكتؽٞ ايتكٝٝ  بث  شه١ُ الثاي
ُعًش١ يهُثثٔ يف يبٝعثثٞ  ثٕ ايثث  ثشٔ فٝثث٘ سٝثثح  ْثث ْظثثري َثث   ،شه١ُثايثث

ف ا ٖثث  ايلٛيٝثث١ ستثث٢ ايفثث     ثُٛسا ن يعثثال٠ ٚيف مجٝثثا أ ايٛادثثب ايثث 
ًّثث ،ُ اسِثايثث ٜٛافثثل  ُ اسِ الثخعٛػ ايفثث   ايثثثَثث  بثث ل األفتكٝٝثث  َتع
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٘   ،ثشه١ُاي ثش ٚرٜٔ    َث  رفثا   سث  َث  ٜ ثتً ّ أ  بٌ ٖٛ قبٝض َٔ دٗث١ أْث
ش ٍ  ٓث   ثٚف ٤ ايث ٜٔ ايث  أٚ  ُؽٝل ن زاي١ ايٓذ س١ فٛرًاثَ  ايايٝ   ٔ األ

ثذُا بني ايؽث ٜٔ  يًب ايثُؽٝل َٚكتؽ ٙ َ  ايأٚ بك ٤ األ ،ثُل يب١ ب٘اي
ُٖ  َثثٔ أسثث  ٜتٛقثثا ظثث ٚر شه١ُ الثٚنالُٖثث  خثثالف ايثث ،ٚاسثثٕ  ٕ يف آ

 .  ُص  ثشهِٝ ايثاي
يالم ٖثٞ  ثُعترب٠ يف  ْعك   اإلٕ ايك ب١ًٝ ايٕ ٜتذ٢ً أَٚٔ ٖ ا ايبٝ 

ٖٚث ٙ ايك بًٝث١ ث بتث١ فُٝث       ،ثُع٢ٓ األٍَٚه ٕ ايٛقٛ ٞ ٖٚٛ ايث ثُع٢ٓ اإلب
ُ اسِ ثخعٛػ ايفث   ايث  ثَ  ب يلبٝع١ بث ًٜ ّ َٔ يكٝٝ  األ ذ الثشٔ فٝ٘  ْ

ثُهٔ  ْعكثث   ُهٔ ٚرٚ  ايتكٝٝثث  ٜٚثثثٚ ًٝثث٘ ٜثث ،أٚ ي ً ثثٌ ش ٚر  ٚر ثَثث
ايؽثث   -ُ اسِ ثُع ام ايثثثايتُ ثثو بثث٘ يتعثثشٝض ايثث  ٓضيثثالم ٜٚعثثاإل

 .  -ُِٗ ثايعب  ٟ اي
ُٓا ٚرٚ  ثُٛدب١ يث ثشٔ فٝ٘ ٚايثُفكٛ ٠ فُٝ  ْثٕ ايك ب١ًٝ ايٜٚتذ٢ً أ

ٌ  سثثتش ٍ ايتكٝٝثث  يف َثثٛرٕ  ذا  ق  ثث ٠ ) يثثالم( ٖثثٞ يثث٘  سثثتش ٍ اإل ق بثث
ٖثثٛ أدثثٓيب  ُثث  ٜعتثثرب يف ثُع٢ٓ ايجثث ْٞ ٚايثث ٟ شه١ُ ٖٚثثٛ ايثثثَٛافكثث١ ايثث

ُ  ثْٚ  ،ي ً ٌأٚ  ش ٚر  ٚر ثًٜ ّ َٔ ايتكٝٝ  َ يالم سٝح العك   اإل ْ
 شهِٝ .ثٜع ر َٔ اي شه١ُ ٚي ا الثخ يف١ ايثًٜ ّ َ

دًثث١ األ (1)ثُ ّ َثث  أٚر ٙ بعثثض  ثث ّ يثث   ُ  يكثث ّ ثنُثث  ٜتذًثث٢ َثث 
ثذ َع١ َ  ب يلبٝع١ ايث  ٢ً يعًل ايتهًٝ  ٚاأل شه اًل(  ٙثُع ظ ٜٔ )ق اي

ثذ َا َكثث ٚر ٕ ايثثبًشثث ه أ -ثُك ٚر٠ ٚغثثري ايثثُك ٚر٠ ثفثث ا  ايثث بثثني األ
ذ َا ثَث  ب يث  ٚيك ٜثب  ٜث ا ٙ    ٕ يعًثل األ    ،ب يك ر٠  ًث٢ بعثض أفث ا ٙ   

ثُ  ٜثتِ  ْث ثُك ٚر  ُك ٚر َٓٗث  ٚغثري ايث   ثف ا ٙ ايثشٝح ٜ  ٟ  ش مجٝا أب

                                                 

 . 369:  2( مىتقى األصول : ج1)



    

 4....................................... بشري األصىل/ ج......................... (57)
 

 

ٛ   ثُك ٚر ألْث٘ أ َٛر ب٘  ٢ً ايف   غري ايث ثُأفٝٓلبل اي ،ب إليالم  خث  بٓشث
ُٓ ًّٚال ٜعك ،٘ ٜٚصًُٜ٘ع ثشٝح ٜ ث ٟ  ش  ُلًل بثذ َا ايثَ  ب يل األٌ يع

يًٛادثب   ُ اسِثخعٛػ ايف   ايثستش ي١ ايتكٝٝ  بألٕ   ،مجٝا أف ا ٙ
شهِ ثٕ ثبثثٛت ايثث ثُؽٝل األٖثثِ ي ثثتً ّ  سثثتش ي١ اإليثثالم سٝثثح أ    ايثث
ٚ ذا  ،ثش ٍَثث ًٝثث٘  ُك ٚر شثث  ً ثُ اسِ غثثري ايثث ثخعٛػ ايفثث   ايثث ثيثث
٘   ثُك ٚر  سثتش ٍ  ستش ٍ ثبٛي٘ يغثري ايث    ألٕ َعٓث٢   ،اإليثالم ايصث ٌَ يث

ثُف ٚض ٚاي ،ثشهِ  ٢ً مجٝا األف ا  َٚٓٗ  ٚاد  ايكٝ يالم ٖٛ اياإل
ثشهِ  ًث٢  يثالم ايث ٟ ٜعثين ايث    ثشهِ ي٘ فٝ ثتشٌٝ اإل ستش ي١ ثبٛت اي 

ُِٗ ثايؽث  ايعبث  ٟ ايث    -ُ اسِ ثٚ ًٝث٘ فث يف   ايث    ،لًلُثف ا  ايمجٝا أ
فث ا   ٚ ٕ ن ٕ َٔ أ -اي ٜٔ  ٤يٛف أٚ زاي١ ايٓذ س١ ثُ ا ١ إلن يعال٠ اي

 َٛر بٗ  .ثُ  ٖٞ َأيًلبٝع١ ب ْ٘ يٝس ف  ًاثُ  ٖٞ ٖٞ  ال أايلبٝع١ ب
ًّثُ ١َٝ اإلشه ٍ    ٚيك ٜب   ّ ي  ُلًك١ ثَث  ب يلبٝعث١ ايث   ل األٕ يع

َث   ثٗ  ٖثٛ أ بل يث َلث   َٚعث ام   ْلب م  ٢ً نثٌ فث  ٕ  ايك ب١ً يإل بص طايال
فثث ا  ايٛدثثٛ ات ٚاألثذ   يعثث ر بعثثض  َٚثث ،ثش ٚر فٝثثَ٘عكثثٍٛ ٚال َثث 

ثُعشض يًتهًٝ  ختالٍ ش ط ايك ر٠ ايٜٛدب   ايع ؼ١ٝ ال أٚ ايلٛي١ٝ 
ٕ بًش ه إٔ   ٖٛ )يهًٝث  ايعث د (   قبٝضٕ   تب رٖ  يًتش ر َٔ ظ م  ٓٛا

شكل ايكثث ر٠  ًثث٢ ايلبٝعثث١  ثُٓا َثثٔ يثث ثٜثث ال -ٜلثث م(  )يهًٝثث  َثث  ال أٚ 
ايلٛيٝثث١ ف ا ٖثث  ًٗ  ب يكثث ر٠  ًثث٢ بعثثض أ ثشٓعَثثٔ يثث ال َٛر بٗثث  ٚثُأايثث

فث ذا قٝثٌ   ) سؽث      ،ثُٛي١ٜٛريه زات ايعكال١ٝ٥ ايثش ب اإلٚايع ؼ١ٝ ب
ٜث ر٠ بثني يًثٛ  ايصثُس ٚبثني       ا٤ اي أل -  -ثُ َٓني َثري ايث  يف س ّ أ

َثٔ ايٛقثت    شؽٛر يف س  ١ٕثَٛر ٜتع ر  ًٝ٘ ايثُأ( ٚن ٕ ايعب  ايغ ٚبٗ 
سث  ١   ثشؽٛر يفُهٓ٘ ايث ثٚنث ٕ ٜث   -َغًكث١   يهْٛٗث   -  اخ١ًٝ َٔ ب ٕنأٚ 
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ثُأَٛر بثث٘ شؽٛر ايثثثُٔ ٜكثث ر  ًثث٢ ايثثثخثث ٣ نثث ٕ َثثأخثث ٣ َٚثثٔ بثث ن أ
 ٜهثٕٛ َعث اق ً    ٓث  ايعكثال٤ ٚال   َ  َ تٗذًٓ ٚ َتج ٍ األَ  ٚال ٜهٕٛ األ

 ال ٜك ر  ًٝ٘ .أٚ يتهًٝ  َ  ال ٜل م 
 ُك ٚرثُ اسِ( غثري ايث  ثخعٛػ ايف   ايثستش ي١ ايتكٝٝ  ب ٕ ) ثِ 

خعٛػ ٚ ث ّ  ثشهِ يث٘ ب يث  ثبثٛت ايث  َتٓث   ث ْ ش١٦ َٔ د١ٗ   ش  ً   ًٝ٘
ُٛر  ثٝ  يف ايٝستش ي١ ايتكثُع٢ٓ ٜغ ٜ  ) ٖٚ ا اي ،ثُٛشَٛافكت٘ سه١ُ اي

 سثثتش ي١  -زّ اليثث ٕ ٖثث ا افثث  ،يثثالمثُ تً ١َ إلَتٓثث   اإلايك بثثٌ يثث٘( ايثث
ستش ٍ  ذا  ٕ )ثُٓف١ٝ يف ق ْٛال ٜأيٞ ٖٓ  يع ّ نٕٛ ايك ب١ًٝ اي  -يالم اإل

ثش ٚر ْ شثث١٦ َثثٔ يثث ّٚ َثث (الم٘  سثثتش ٍ اإليثثق بثثٌ يثث   يف َثثٛرٕ ٝثثايتكٝ
ثُٛر  ًٜٚثث ّ   يف ذاى ايثثٝثثَتٓثث   ايتكٝثٛدب  ٜثث نثثٞايت ً ثثٌ أٚ  رايثث ٚ

ّ  ،بٌ ٖٞ ْ ش١٦ َثٔ َٓ فث ٠ ايثثشه١ُ نُث  سثبل      ، َتٓ   اإليالم  ٚال ًٜث 
 . َٓ٘  ستش ي١ اإليالم
ثخعٛظ٘ فث ذا    ايعث د  بث  ٝث ًقثبض يه شٔ ْ ثًِ  ثْ ٚبعب ر٠ أخ ٣  

ستٗالٍ يف يًٝث١ ايصثو َثٔ شثٗ  رَؽث ٕ      ثذب  ًٝو اإل ٢ُ   ٜقٌٝ يأل
ُٓا ثيهثٔ ال ْث   ،ثشهُِٝٛش ايثٙ  ٓ٘ ايشً  ٜتٓٓ ٝشٛاٍ( ن ٕ ايتهًٝ  قبأٚ 

ثذُٝا األف ا  ُهًفني ايص ٌَ يثعُّٛ ايي ايتهًٝ  ب إلستٗالٍ َٔ يٛدٝ٘
أٚ يعُثث٢  -فني ثُهًقثث  ٜتعثث ر  ًثث٢ بعثثض ايثث ْعثثِ  ،يٝثث١ ٚايع ؼثث١ٝايلٛ

إٔ يعث ر  ال   -ثشٛٙ ْث أٚ يغثِٝ   -شثٗ   أٚ األيبً إ يف بعض اأٚ  -سبس 
ع١ يع ّ ظث م )يهًٝث    ُٓا َٔ ظش١ ايتهًٝ  ب يلبٝثف ا  ال ٜبعض األ

عثثث١ يبٝ َثثث  َتٛدٗثثثً   ش اّ األ ٝثثث  ايعثثث د ( َثثث ً)يهَثثث  ال ٜلثثث م( أٚ 
  . ُتعًلثُهً  )ايب ي  ايع قٌ( ٚيبٝع١ ايثاي

   كٍٛٓف ،فه ٠ ٚيٛؼٝشٗ ُهٓٓ  يٛنٝ  ايثٜبع  ٖ ا نً٘ ٚ
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ًّثُ  يثي       خعٛظٝ ت ث ٔ اي ا٠ًَعٓ  ١ًيلبٝع١ َلًك  ب َل األشكل يع
ث٦ِ َا أي  ًُتثاي (بص ط ايال)ذ ١ٝ٥ ٚبٓشٛ ثخع ت ايصٚايتايف  ١ٜ 

فالب  َٔ  -ثشكل   ّ س ا١ٜ األَ   ش د ٥ٝ ت ايلبٝع١ ُ  يثٚي ،ش ط
أ ُب ثبني اي بٗ  ُأَٛرثع١ ايٝف ٚدٛ  ايلب َ  ظبإٔ َتعًل األ  ذ  ٕاإل
ف ا ٖ  نُ  الب  َٔ اإلذ  ٕ بهف ١ٜ ايك ر٠  ٢ً بعض أ ،ثُٓت٢ٗٚاي
 ،ثشٖٛ عح ْبٚايبٗ  شً  يًتهًٝ  ١ ٚايع ؼ١ٝ َعٓشٝيدٛ ايٗ  ايلٛٚٚ
ر٠  ٢ً بعض ٕ ايك ر٠  ٢ً ظ ف ٚدٛ  ايلبٝع١ يتشعٌ ب يك أل

 ،ايك ر٠  ٢ً مجٝا أف ا ٖ  -يتشككٗ   - ّ ٚال ًٜ ،ف ا  ٚايٛدٛ اتاأل
١ٝ ٚايع ؼ١ٝ يثُك ٚر  ٢ً مجٝا أف ا ٖ  ايلٛلبٝع١ اياي يٛد  ٜٔٚأ

ُأَٛر بٗ   ٢ً ق ر٠ ثيت اّ بتٛق  ايك ر٠  ٢ً ايلبٝع١ اييٝعض اإل
  ٚدٛ ايٗ    .ٚف ا  ايلبٝع١ ٝا أُأَٛر  ٢ً مجثاي

فثث ا  ايلبٝعثث١   ًثث٢ بعثثض أ ٍٛ بهف ٜثث١ ايكثث ر٠  كثثٚس٦ٓٝثث  ٜثثتعني اي 
 ٚذيو   ،ثُعشض يألَ  بٗ  ٚٚدٛ ايٗ  ٖٚٛ اي

ثُهًفٕٛ  ًثث٢ كثث ر ايثثُٜأَٛر بٗثث  ال ثا ايثث٥ٕ غ يثثب ايلبثث    ألأٚاًل
 ،ع ر بعض أف ا ٖ     ٠ًأٟ ٜت ،ف ا ٖ  ايلٛي١ٝ ٚايع ؼ١ٝٝا أثذ   مجٜ 

 ،)ٚدثٛ  ايلبٝعث١ ٜتشكثل بٛدثٛ  بعثض أف ا ٖث        ٕٚق   شتٗ  ايكثٍٛ بثأ  
 ٖ ( . ا فبُٝٓ    َٗ  ال ٜتشكل  ال ب ْع اّ مجٝا أ

ثذ الت ايتهًٝثث  ٞ يف َثثثعكال٥ثثٞ ٚايع فثث ريهثث ز ايٚث ْٝثثً    ألٕ اإل
ُلًٛب١ ثا  ايلبٝعث١ ايث  ٟٛ  ٢ً نف ١ٜ ايك ر٠  ٢ً بعثض أفث   ٛيثَُ  ايٚاأل

ثٞ َثٔ  ستٗذ ٕ ايع فسٝح يٓ فا ب يو ايًغ١ٜٛ ٚاإل ،يتعشٝض ايتهًٝ 
ٚاَث   ث١ٝٗ  ًث٢ ْ ثل األ  يث ٚاألٚاَ  ايص  ١ٝ اإل ،ثُك ٚر  ًَٝ٘  بغري اياأل

ثُعشش١ يًتهًٝ  ب يك ر٠ شكل ايك ر٠ ايث ي١ ٜهتف٢ يفيٜٛٛثُايعكال١ٝ٥ اي
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يكث ر٠   -ايتهًٝث    ظثضٓ  ذا ٚ ًٝث٘   ثُلًٛب١ .ا  ايلبٝع١ ايث  ٢ً بعض أف 
يث٢  ثِ أ - ا ٖ  فثُأَٛر بٗ  بك ري٘  ٢ً بعض أُهً   ٢ً ايلبٝع١ ايثاي
ًّل ُتعثَث ٙ ايث  اسِ ب يٛادب األِٖ ب ا ٞ  َتجث ٍ أ  ثُُهً  ب يف   ايثاي

ثُأيٞ بث٘ قٗث ًا ٚسهثِ    ُأَٛر بٗ   ٢ً ايف   ايثع١ ايْلبكت ايلبٝب يلبٝع١  
 د ا٤ قلعً  .ايعكٌ ب إل

خثث اس ْٞ )قث ٙ(  يثثٝ٘ ٚ ش    ثكل ايثُشثش ر اياإلٜ ا  ايج يح   ٚق  أ
 خ اس ْٞ يًفه ٠   ثُشكل ايثْ٘ د ٤ يف يك ٜب اي    (1)ٚيٛؼٝش٘  فثعث٘

ٔ ٕ ن ٕ خ ردثً   ث  اسِ يًٛادب األِٖ ٚ  ثُٕ ايف   ايعب  ٟ اي 
  ن ٕ ٚافًٝ  ب يغ ض اي ا ٞ يألَث   ُث٘ ي ال أْ ،ثُ  ٖٞ َأَٛر بٗ ايلبٝع١ ب

ٌ   -ثشكل اإلَتج ٍ بث٘  ف ا  فك  س ٚاٖ  َٚ ثًٗ  يف ين  ٥  األ  ،بٓظث  ايعكث
اإليٝث ٕ بث٘ بث ا ٞ  َتجث ٍ ذاى      ٚظثضٓ  -َتجث ٍ  ثُشهِ يف َكث ّ اإل ٖٚٛ اي

يثثٛ أيثث٢ بثثبعض ثش ٍ فُٝث   نُثث  ٖثثٛ ايثث -دث أ  ثُتعًل ب يلبٝعثث١ ٚأَث  ايثث األ
اسِ ٚبثث قٞ  ث٣ُ يف ٚيثثً  بثثني ايفثث   ايثث األخثث ٣  ذ ايعكثثٌ ال ٜثث   ا  األفثث

َثٔ  ٕٚ  ثُالى ٚسثكٛط األَث    ١َٝ ايثُ َ  ٚييف ايٛف ٤ بغ ض األف ا  األ
 قعٛر فٝ٘ .

ثُ  يٛؼثثٝش٘    ٕ األَثث  ال ٜهثث    )قثث ٙ(  ًٝثث٘ بثث ايثثثُشكل ٚر أ ثثثِ
  ٛ  ًّٜ  ٕ  ٚسٝثح   -ثُأَٛر بٗث   يث ف ا  ايلبٝع١ اٖٚٛ أ -ل ب٘ ال  ش َ  يع

ثُأَٛر بث٘ ن ٜهثٔ   َ  ٚخ رز  ٔ  ا٥ ٠ ايث اسِ غري َتعًل يأل ثُايف   اي
 ا ٞ يٞ بث٘ بث  شث َاًل يث٘ ستث٢ ٜثثُهٓ٘ إٔ ٜثأ     يٝث٘ ٚال  األَ  ب يلبٝع١  ا ًٝ   

ثُ  ٚذيثثو يثث ،ثشعٌ بثث٘ اإلَتجثث ٍَتج يثث٘ ٚستثث٢ ٜثثافكثث١ األَثث  ٚبكعثث   َٛ
 ُ  ٖٞ َأَٛر بٗ  . ثب ايلبٝع١  ف اثُ اسِ يٝس َٔ إٔ ايف   ايذن ْ  َٔ أ
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ٕ ٜهثثٕٛ ٔ ظثث سب ايهف ٜثث١ )قثث ٙ( ٜبثثتين  ًثث٢ أٖٚثث ا ايتك ٜثثب َثث
اًل شٓعثَ  َٚث ثُالى األِٖ ٚاد ًا يثُؽٝل األسِ يًٛادب ايا ثُايف   اي

رغثِ   -ُِٗ ثايعبث  ٟ ايث    َث األ جٌتُثُهً  إٔ ٜثث يغ ؼ٘ حبٝح ٜتُهٔ اي
َتٛقثث   ًثث٢    ٖٚثث ا  ،سثث از َالنثث٘  بٛاسثثل١    -ثُ ا ١ سثثكٛي٘ ب يثث 

 ثشٌ خثالف َث  ٖٚثٛ َث   ايثثُالى بعث  سثكٛط األ   سث از  إل شعٌٝ ي ٜثل  ثي
 ق ٜبً  .بثشثجث٘ ٜأيٞ 

ٜأيٞ اإلشثه ٍ   ايثُالى ٚنف ١ٜ ايغ ض الس از ِ  َه ٕ  َٚا ي ًٝ
ِٓ ألٕ األَثث  ب يلبٝعثث١ ٚ ٕ سثثًُٓ  أ  ٚذيثثو  ،َثثٔ أظثثً٘   ايفثث    ْثث٘ ال ٜعثث

ثشت ْ رادث٘ يث  ٚ يف  فٝث٘ أ  يثٝس  ث ّ  َُٛث٘ يكعثٛر     أْ٘ ال   ،اسِ  ثُاي
ًّثل األ    ،ٝث٘  ُالى فثٜ تهص    ّ ٚدٛ  ايث ايلبٝع١ نٞ    َث بثٌ يتعث ر يع

ُٓث ثب ْتفث ٤  ثُ ا ١ ٖٚثٞ ال يهصث   ثٔ     ُه ٕ ايث ث٘ ٜٚصثًُ٘  كثاًل يث   ُ  ٜع
ثُ اسِ ايثثثُِٗ  يثثبَثث   ١ سثثكٛط األا ثُُ  يٛدثثب ايثث ثْثثٚ  ،ثُالى ايثث

 ٚس ب .
ٍ  ال ٜ ٣ ايعكٌ يف ٚيً  يف َك ّ اإلَ بثني ايفث      -تجث ٍ  ٚ ٢ً نٌ س 

سِ ا ثُُالى يف ايفث   ايث  ثَٔ سٝح ثبٛت ايايثُ اسِ ٚبني س ٥  االف ا  
يٝث ٕ بث٘ بث ا ٞ    فٝعثض اإل  ،ثًُ ّ ايك ٥ِ يف َتعًكً٘ٝت٘ يًغ ض ايشٓعثَٚ

ُتعًل ثَ  ايث اي ا ٞ  ش  ظ ار االَ  ٚألدٌ  سك ط األ حتعٌٝ ايغ ض
 .   يلبٝع١  ٓ٘ب
)قث ٙ( يف حبجث٘ ايصث ٜ     (1)كل ايٓ ٥ٝينُشثأٚر ٙ اي َ   اإلٜ ا  اي ابا      

  َ عٛرًا يف  ُّٛ األُشكل ايه نٞ )ق ٙ( اي ٟ ال ٜ ٣ قثثفه  ايث ٢ً ي
 . سِ ا ثُُتعًل ب يلبٝع١ ٚمشٛي٘ يًف   ايثاي
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سٝثح   ،  يك ِٜ يعثٜٛ ٙ )قث ٙ( يًفهث ٠    ٜتلًب َٓٓ ه ي٘ٚيك ٜب  ش
ال  -لبٝعث١  َ  ايٛدٛبٞ ٜتعًل بعث ف ٚدثٛ  اي  بٗ  بإٔ األ٘ قٓ ْكٌ  ٓ٘ أْ

ال  - كًٝثً   فث ا  ايلبٝعث١   ٚي ا ن ٕ ايتخثٝري بثني أ   -ف ا  ثخعٛظٝ ت األب
ف ا  ايلبٝعث١ نث ٕف يتشكثل    ٕ ايك ر٠  ٢ً  جي   بعض أ ٚسٝح  -ش  ًٝ  

نتفثث ٤ بٗثث  ٜٚتشكثثل بٗثث    ثُأَٛر بٗثث  فٝعثثض اإل ايكثث ر٠  ًثث٢ ايلبٝعثث١ ايثث  
 . (ال ٜك ر  ًٝ٘)ٚ هًٝ  َ ال ٜل م( أخ ٚز َٔ قبض )يثاي

 ،بع ف ٚدٛ  ايلبٝع١  ثُٛسا يعًلاي  َ ًٝ٘ فُ  حنٔ فٝ٘   األٚ
جي   س رًا َٔ ي ّٚ )يهًٝ  َ  ال ثُهً  َٔ ظ ف اإلُهٔ ايثٜٚهفٞ ي
لبٝع١ ن ْت مجٝا أف ا ٖ  َت  ١ٜٚ ي بثُ  ن ٕ األَ  َتعًكً  ٚي ،ٜل م( 

 ،ًٛادب ايثُؽٝلسِ يا ثُْلب م ٚظالس١ٝ ايتلبٝل ست٢ ايف   اييف اإل
د ا٤ ٚبع  اإلْلب م ٜهٕٛ اإل ،ف ا ٖ  قٗ ٟ  ْلب م ايلبٝع١  ٢ً أألٕ 

ب اي٘ يع ّ ايك ر٠  ب٘ ًإ ن ٜهٔ َأَٛرثُ اسِ ٚ ف يف   اي ، كًًٝ  قلعًٝ  
َتج ٍ إلَٚالى ا ،ثُأَٛر بٗ  م يًلبٝع١ ايا  ال  ْ٘ َع ، ًٝ٘ خبعٛظ٘ 

ي٢ ب٘ ا أفإذ ،ثُأيٞ ب٘ خ ردٞ ايثُأَٛر ب٘  ٢ً ايف   ايثْلب م ايٖٛ  
ثشكل ب٘ اإلَتج ٍ يلبٝع١ يثُتعًل ب َ  ايثُهً  ب ا ٞ  َتج ٍ األاي

يٝ ْ٘ ا٤  ٓ    ثشعٌ اإلَتج ٍ ٜٚكيب اإلدنُ  ٜ ،٤ ا ٚسعٌ اإلد
 . سِ ا ثُايلبٝع١ غري ايف   ايأف ا  س ٥  
٥ٝين )ق ٙ( ٖٚٛ ثُشكل ايٓ ايفه  ثش ب يثبٖٚ ا يك ٜب ايفه ٠        

سِ( ا ثُيف ف ؼ٘ )ايف   اي  ُتك ّثاي (ايهف ١ٜ)بٜ ثُت ز  ٔ يكَ
 ف ١ٜ( ٚيك ٜبٗ  ايظ ٖ  يفثخالفً  يتعبري )ايه ،ُأَٛر بٗ ثَع اقً  يًلبٝع١ اي

 ٖٛ ٚاد  يثُالنٗ  ف ادا .   ّ نْٛ٘ ف  ًا يًلبٝع١ ايثُأَٛر بٗ  ٚ ْثُ 
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 ايٓا٥ٝين )قذٙ( بـُا تٛعٝش٘ :  (1)ٚقذ أٚسد عًٝ٘ ايـُشكل
ــل        ــذس٠   َك ً ــاس ايك ــإ إعك  ــٌ ب ِٓ إم ارا قٝ ــك ــش م ٜ ــزا ايكره إٕ ٖ

٤ َــٔ سهــِ اي كــٌ بكــ ض ْاػــ٢ -ػــشًّا َضــٓششّا يًكهًٝــف  -ف ايكهًٝــ
  ٘ ٚم ٜضـذس ايك ـٝض    ،تهًٝف اي ادض أٚ تهًٝف َا م ٜطام ٚم ٜكـذس عًٝـ

 فٝكاٍ س٦ٓٝز :  ،ايـشهِٝ َٔ ايـُٛىل ايـُؼشع
إٕ ايط ٝ ــ١ ايـــُاَٛس بٗــا يـــُا ناْــا َكــذٚس٠ بايكــذس٠ عًــ٢ ب ــ   

صٓض ت ًل ايكهًٝف بايط ٝ ١ ايـذاَ ١  -ط٣ٛ ايرشد ايـُضاسِ  -أفشادٖا 
َكـذٚسّا ٚم ب ـاس عًٝـ٘ ٚك ٜهـٔ      -بـُا ٖٛ نًٞ  -َا داّ ازباَع ايهًٞ 

يط ٝ ـ١ ايــُطًك١ : ايكهًٝـف    إر م ًٜضّ َـٔ ايكهًٝـف با   ،فٝ٘ ق ض أٚ ضباٍ 
ٚعًٝــ٘ ٜهــٕٛ ايـــاطاً ػــاَّه ب ًهقــ٘   ،بـــُا م ٜطــام ٚم ٜكــذس عًٝــ٘  

فـارا دـا٤ ايــُهًف بـايرشد      ،يًرشد ايـُضاسِ بري ايــُكذٚس عًٝـ٘ ػـشعّا    
ط ـل عًٝـ٘ قٗـشّا ٚسهـِ اي كـٌ      ايـُضاسِ بكضـذ إَكجـاٍ ارَـش بايط ٝ ـ١ إْ    

 ٙ قط ّا .ب دضا٤
ايكــذس٠ ردــٌ سهــِ اي كــٌ بكــ ض تهًٝــف إعك ــاس  -ٖٚــزا ايـــُ ٢ٓ 

ٚإٕ نإ َؼٗٛسّا إم أْ٘ م ٜشتغٝ٘ ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قذٙ( رْ٘  -اي ادض 
ــاس ايكــذس٠   َك ًــل ايكهًٝــف ْاػــ٢  ٜ ككــذ إٔ إعك ٤ َــٔ إقكغــا٤ ْرــع   

ِٓ ترهش ايـُشكل  ،ايكهًٝف اإلهلٞ ٚرات ايـاطاً ايـُٛيٟٛ  ٚعًٝ٘ م ٜك
شد ايـُضاسِ َـٔ ايٛادـا ايــُٛطع ٚإٕ    ايهشنٞ ٚم ٜـُهٔ تضشٝض اير
ٖٚــزا ردــٌ إٔ ايمــشل َــٔ ايكهًٝــف       ،قضــذ بر ًــ٘ إَكجــاٍ ارَــش    

ٚإصــذاس ارَــش ايـــُٛيٟٛ ٖــٛ د ــٌ ايــذاعٞ عٓــذ ايـــُهًف ٚتـــششٜو    
إسادتــ٘ ٚعغــهت٘ ْـــشٛ اي ُــٌ ايـــُهًف بــ٘ إر ايمــشل َــٔ اي  ــح ٖــٛ  
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ــٌ     ـــُهًف لــٛ اي ُ ــٔ ايٛاعــض إَكٓــاع اإلْ  ــا    ،إْ  ــاخ اي خ لــٛ َٚ
 ،ايـُشاٍ ٚإطكشاي١ سضٍٛ ايذاعٞ عٓذ ايـُهًف لٛ إٜــذاد ايــُُكٓع   

ٖٚــزا  ،ٚإرا إَكٓــع اإلْ  ــاخ ٚايذاعٜٛــ١ إَكٓــع اي  ــح ٚد ــٌ ايكهًٝــف  
يٛعـٛ    ،ايـُ ٢ٓ ٜككغٞ نـٕٛ َك ًـل ارَـش ٚايكهًٝـف بزاتـ٘ َكـذٚسّا       

  إَكٓاع د ٌ ايـُٛىل ايـشهِٝ ايذاعٞ ْـشٛ بري ايــُكذٚس ػـشعّا أٚ عكـهّ   
 فط ٝ ١ ايكهًٝف تككغٞ ت ًك٘  -ْعري ايـذُع بني ايغذٜٔ   إٓ ٚاسذ  -
بـُا ٖٛ َكـذٚس يًُهًـف ي ـذّ صـهس١ٝ بـري ايــُكذٚس        -َٔ اإلبكذا٤  -

ٚإرا نإ ايكهًٝف بٓرظـ٘ َككغـّٝا إلعك ـاس ايكـذس٠ عًـ٢       ،يك ًل ارَش ب٘ 
فــإ َك ًكــ٘ م تضــٌ ايٓٛبــ١ إىل سهــِ اي كــٌ بكــ ض تهًٝــف بــري ايكــادس  
 اإلطكٓاد إىل ارَش ايزاتٞ طابل ع٢ً اإلطكٓاد إىل ارَش اي شعٞ .

َٚــــُا تكـــذّ ٜ ًـــِ إٔ ايكـــذس٠ َـــامٛر٠   َك ًـــل ارَـــش ٚترٗـــِ  
 ً ـــاطا ـــُكذٚس٠( م    ،ػــشًٝٓكٗا َــٔ رات اي ــ١ اي ــ٘ )ايط ٝ  فٝهــٕٛ َك ًك

ٚس٦ٓٝــز ٜٓشضــش ايـــُك ًل خبضــٛظ )ارفــشاد  ،)ايط ٝ ــ١ بـــُا ٖــٞ ٖــٞ(
ز عٓــ٘ : ايرــشد ايهَكــذٚس عًٝــ٘ ٖٚــٛ ايرــشد ايـــُضاسِ ايـــُكذٚس٠( ٚخيــش

 ،ف ْ٘ ٚإٕ نإ َضذاقّا يًط ٝ ١ بـُا ٖٞ ٖٞ  ،بايٛادا ايـُغٝل ارِٖ 
فكـذٚس   ،إم أْ٘ م ٜهـٕٛ فـشدّا يًط ٝ ـ١ ايــُكذٚس٠ ٚبــُا ٖـٞ َـاَٛس بٗـا         

ط ١ دا٥ـش٠ َك ًـل ارَـش ٚعـٝك٘ َـذاس طـ ١ ايكـذس٠ ٚعـٝكٗا ٚم ٜهـٕٛ          
ــاَّه يـــــ  ــش ػــ ـــُضادٜل    ارَــ ــشاد ٚايــ ــٔ ارفــ ــذٚس َــ ــري َكــ ــٛ بــ  ُا ٖــ

يـاشٚد٘ عـٔ دا٥ـش٠ )ايط ٝ ـ١     -أعين ايرشد ايـُضاسِ يٛادٕا َغٝل   -
ايـُكذٚس٠( فه ٜٓرع َ ٘ اإلتٝإ بايرشد ايـُضاسِ بذاعٞ ارَش أٚ بكضـذ  

 إَكجاي٘ يـاشٚد٘ عٔ أفشاد ايط ٝ ١ ايـُاَٛس بٗا .

 ٓاٙ ب ذ عشلـذٙ( عشعٖزا تكشٜا َا أػهً٘ ايـُشكل ايٓا٥ٝين )ق
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تكشٜ ـ٘ يرهـش٠ ايـــُشكل ايهشنـٞ )قــذٙ( ٚقـذ أمـزْاٙ َــٔ تكشٜـشٟ ب ــ        
ــ٘   ــإ تهَزت ــ١      ،أعٝ ــش بايط ٝ  ــل ارَ ـــُاْع َــٔ ت ً ٚساصــً٘ : ٚدــٛد اي

ٚايــُاْع ٖـٛ    ، -ايٛادـا ايــُغٝل    -ٚمشٛي٘ يًرشد ايــُضاسِ بـارِٖ   
َـش َغـٝٓكّا   نٕٛ ايكذس٠ ػشًّا   ايـُاَٛس ب٘ َـامٛرّا   رات مطـاً ار  

فٝهٕٛ ايرشد ايـُضاسِ بايٛادا ايــُغٝل ارٖـِ بـري     ،يذا٥شت٘ ٚأفشادٙ 
 َكذٍٚس عًٝ٘ ػشعّا ٚم ٜهٕٛ َؼُّٛم إلًهم ارَش بايط ٝ ١ ايـُكذٚس٠ .

 ٘ ــ٘ - ٚقــذ صــاس إػــهاي ٛٓت ٘  - يك ــ ـــُكامشٜٔ عٓ ٚقــذ ، َـــش ن ْعــش اي
اإلٜـشادات  عًٝ٘ َٓاقؼات دف ّا ي٘ ْ شل َٓٗا إثٓكـإ ُٖـا أقـ٣ٛ     أٚسدت
 بٓعشْا : ايذاف ١

: ٖٚٛ َا ْـاكاسٙ إػـهاّم داف ـّا إلٜـشادٙ ب ٝـإ َرضـٌ       ايذفع ارٍٚ
إٕ َا إيكضَـ٘ َـٔ إعك ـاس ايكـذس٠ ػـشًّا َضـششّا يًكهًٝـف َـٔ          :  فٓكٍٛ

  ٞ م ٜــُهٔ ايشنـٕٛ إيٝـ٘ ٚإٕ ٚدٗـ٘      -د١ٗ إقكغا٤ ْرع ايكهًٝـف اإليــٗ
ٚد ٌ ايذاعٞ عٓذٙ ْـشٛ  بإ ايكهًٝف إْـُا ٖٛ يكششٜو إساد٠ ايـُهًف

ـــُا       ــف َ ــل ايكهًٝ ــ٢ َك ً ــ٘ فكهــٕٛ ايكــذس٠ عً ـــُهًف ب إجيــاد اير ــٌ اي
 ٜككغٝٗا ْرع ايكهًٝف .

ٚإْـُا م ْشنٔ إيٝ٘ ٚم ْشتغٝ٘ َٔ د١ٗ إٔ داع١ٜٛ ايكهًٝـف إلساد٠  
ٚم  ،ٜـ١ ف ًٝـ١   اعٛايـُهًف ٚباعجٝك٘ ْـشٛ إَكجاٍ ارَـش اإليــٗٞ يٝظـا د   

ٓـ  بـٌ ٖـٞ داعٜٛـ١ د ًٝـ١      ،ا٥ٝين باي اعجٝـ١ اير ًٝـ١   أظٔ إيكضاّ ايـُشكل اي
إر إٔ ايكهًٝف ٖٛ د ٌ َا ي٘ إقكغا٤ ايـذع٠ٛ   ،إقكغا١ٝ٥ ٚباعج١ٝ إَها١ْٝ 

لــٛ اير ــٌ ايـــُهًف بــ٘ ٚإَهــإ ايكششٜــو لــٛ إَكجــاٍ ارَــش ٚإًاعــ١    
ٕ ارسهــاّ ايؼــشع١ٝ ٚايكــٛاْني اإليـــ١ٝٗ بــٌ َطًــل      سٝــح إ  ،ايـــُٛىل 
بــشٓذ   -إْــُا تؼـٓشع يمـشل ايكـاثري      -ارسعـ١ٝ  سك٢ ايٛع ١ٝ  -ايكٛاْني 
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عًـ٢ َؼــاعش ايٓــاغ ٚعكـٛهلِ أٚ عًــ٢ َٝــٛهلِ    -اإلَهـإ أٚ اإلقكغــا٤  
ٚإدباٖاتِٗ ٚعٛاًرِٗ بٗذف تط ٝل ايكـإْٛ ٚتٓرٝـز ايكؼـشٜع ٚتــشضٌٝ     
ايجــٛاً أٚ اي كــاً ٚايـــُضًش١ أٚ ايـــُرظذ٠ ايـــُاَٛي١ رت ــاع ايكؼــشٜع   

 .  -ٚ اإلقكغا٤ ٚبـشٓذ امَهإ أ -َٚٓكظ ٝ٘ 

إرٕ م سٜا   إَهإ ت ًل ايكهًٝف بايط ٝ ١ ازباَ ـ١ بـني ارفـشاد    
إر إٔ ايكهًٝــف ٖــٛ د ــٌ َــا يــ٘   ،ايطٛيٝــ١ ايـــُكذٚس٠ ٚبــري ايـــُكذٚس٠  

ٚم ٜــُكٓع ٚدـٛد ايــُككغٞ     ،إقكغا٤ ايذع٠ٛ ٚػا١ْٝ اي  ح ٚايكششٜـو  
ٛد ايٓـاس َـع   ْعـري ٚدـ   ،َع عذّ ف ١ًٝ تاثريٙ يٛدٛد َاٍْع أٚ ربًف ػشٕط

عذّ إسرتام ايـاؼ ١ يشًٛب١ٕ فٝٗا َاْ ١ٕ عٓـ٘ أٚ تــاًف ػـشط ايــُُاط١     
 ٚايكشً َٔ ايٓاس .

ــ٘ إقكغــا٤ ايكششٜــو      ـــُا نــإ سكٝكــ١ ايكهًٝــف د ــٌ َــا ي ــ٘ ي ٚعًٝ
ٜــ١ ك ٜـــُٓع ٖــزا َــٔ ايكهًٝــف بمــري ايـــُكذٚس إلَهــإ ٚدــٛد    اعٛٚايذ

ٝـ يهـٔ سٝـح إ   ،ايـُككغٞ َٔ دٕٚ تـاثرٍي ف ًـٞ    ف ٚد ـٌ َـا يـ٘    ٕ ايكهً
إقكغا٤ ايذاع١ٜٛ ْـشٛ بري ايـُكذٚس يمـّٛا ٖٚـٛ ق ـٝض ٜكٓـضٙ عٓـ٘ ايــُؼشع       

ٖٚزا م ٜككغٞ أنجـش َـٔ إٔ    ،ايـشهِٝ فه ٜضذس عٓ٘ سبِ إَهاْ٘ عكّه 
 ٜهٕٛ إعك اس ايكذس٠ َٔ باً سهِ اي كٌ َظككّه بك ض تهًٝف اي ادض .

ــ ض )تهًٝــ      ــاً ق ــذس٠ َــٔ ب ــاس ايك ــا فُــا إػــكٗش َــٔ نــٕٛ إعك  ف َ
مٜطام( َٚٔ فشٚع )ايكشظني ٚايكك ٝض اي كًٝني( ٖٛ ايضشٝض . ْ ـِ يـٛ   
نإ ايكهًٝف د ّه َٛيّٜٛا يـُا ٜهٕٛ داعّٝا ف ًّٝا   ْرع ايـُهًف ْــشٛ  
اي ٌُ ايـُاَٛس ب٘ ك ٜـُهٔ ت ًل ايكهًٝف بمري ايـُكذٚس إلَكٓاع اي  ح 

ٟ ٚايكٛصــًٞ( إم أْــ٘ طــ ل   َ شــح )ايك  ــذ ،لــٛ اي ُــٌ ايهَكــذٚس 
إبطاي٘ بايٛدذإ ايــااسدٞ سٝـح ٜهسـغ ايكاًـف ايهـجري عٓـذ ايهرـاس        
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ٜــ١ اي  ــح ايـُـــٛيٟٛ لــٛ اي ُــٌ      اعٛٚايرظــام ٚأٖــٌ  اي ضــٝإ   د   
 ايـُاَٛس ب٘ ٖٚٛ َـُا ٜكٓاف٢ َع ايذع٠ٛ اير ١ًٝ .

ٖزا ٖٛ اإلٜشاد ارٍٚ ع٢ً أق٣ٛ إػـهاٍ عًـ٢ أًشٚسـ١ ايــُشكل     
ٜٚٓذفع بـ٘ إػـهاٍ    ،قٓشبٓاٙ بٛعٛ  ٚترضٌٝ  ٖٚٛ َكني ،ايهشنٞ )قذٙ( 

 ايـُشكل ايٓا٥ٝين ٚتكِ فهش٠ ايـُشكل ايهشنٞ )قذُٖا( .

ايـُشكل دف ّا إلػهاٍ أطـكارٙ   (1)اإلٜشاد ايجاْٞ : َا أٚسدٙ أطكارْا 
 دٕٚ ايـُ ٢ٓ ايـُاكاس رطكارٙ. ،)قذُٖا( بًشاظ َ ٢ٓ ايـُؼٗٛس

ايـُٛطع ي٘ ْـشٛإ َـٔ  ْٚٛعض إػهاي٘ ب ٝآْا فٓكٍٛ: إٕ ايٛادا  
ــٗا    ـــ١ٝ ٚب غـ ــٗا ًٛيـ ـــُضذاق١ٝ ب غـ ــٛدات ايـ ـــذض١ٝ٥ ٚايٛدـ ــشاد ايـ ارفـ

َٚا أفادٙ ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قـذٙ( تٛدٝٗـّا يهراٜـ١ ايكـذس٠ عًـ٢       ،عشع١ٝ
ــشاد ٚايٛدــٛدات َٚضــشٓ   ــ١   ب ــ  ارف ــ٢ ايط ٝ  ــذس٠ عً شّا يؼــش١ًٝ ايك

ِٓ ٜٚٓرـع  إْـُ -ايـُاَٛس بٗا َٔ باً سهِ اي كٌ بك ض تهًٝف اي ادض  ا ٜك
  ت ًل ايكهًٝف بايط ٝ ١ ايـذاَ ١ بـني ارفـشاد ايــُكذٚس٠ ٚبريٖـا فُٝـا      
يٛ نإ ايكضاسِ َع ايٛادا ايـُغٝل بًشاظ ارفشاد اي شعـ١ٝ يًٛادـا   
 ،ايـُٛطع ٚنإ ب   ارفشاد اي شع١ٝ بري َضامحـ١ يًٛادـا ايــُغٝل   

اي شعـ١ٝ   سٝح ٜكاٍ س٦ٓٝز : ايـذاَع َكذٚس بايكذس٠ ع٢ً ب ـ  أفـشادٙ  
  َـٛسد   -ٖٚـزا ْعـري َـا يـٛ ٚق ـا      ،فٝضٓض ايكهًٝف بايط ٝ ١ ايــذاَ ١ 

َضامحــ١ بــني  -ايكاــٝري   ايضــه٠ ايَٝٛٝــ١ ايشباعٝــ١ بــني ايكضــش ٚايكُــاّ 
إًرا٤ ايــششٜل أٚ إْكـار ايــُظًِ ايمشٜـل ٚبـني ايضـه٠ ايكُـاّ ايـ  ٖـٞ          

 .  أسذ فشدٟ ايكاٝري يك زس ايـذُع بُٝٓٗا   َكاّ اإلَكجاٍ
 ٔـٓشل تـُهـش يٛ فـكضـضه٠ ايـ١ُ َع ايـٛع ايـُضاسـٔ دٕٚ ٚقـَٚ
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ٚ  َجً٘ ٜك ني ع٢ً ايــُهًف   ،ايـُهًف َٔ ايـذُع بٝٓٗا ٚبني َضامحٗا
ــاس ايرــشد ا مــش   ــٛاد ني   -ايضــه٠ قضــشّا -إمكٝ ــاٍ اي ـــشرعّا عًــ٢ إَكج  ت

ِ   -ايضه٠ ٚاإلْكار  - يهـٔ إرا عضـاٙ    ،ٚسزسّا َٔ فٛات ايٛادـا ارٖـ
ــِ    ــ٘ : ايٛادــا ارٖ ٛٓت ـــُِٗ    -ٚف ــٌ اي ــاسٙ ف  ــا  -ايضــه٠  -بامكٝ أَهٓٓ

تضشٝض ايرشد اي  ادٟ ايـُضاسِ بارِٖ ايـُاتٞ ب٘ بذاعٞ ارَش بايط ٝ ١ 
ايـُكذٚس٠ بكذس٠ ايـُهًف ع٢ً ب   أفشادٖا اي شعـ١ٝ ٚايطٛيٝـ١ سٝـح    

 ً ٝ ــ١ ايضــه٠ ٚايـــذاَع بــني ايكضــش      -تٓط ــل ايط ٝ ــ١ ايـــُاَٛس بٗــا    
 فٝشهِ اي كٌ باإلدضا٤ قط ّا .  ،قٗشّا -كُاّ ٚاي

ًنـل ايكهًٝـف بايــذاَع ايــُكذٚس          ِٓ   ت  يهٔ َـا أفـادٙ )قـذٙ( م ٜـك
ٚبريٙ فُٝا يٛ نإ ايكضاسِ َع ايٛادا ايــُغٝل بًشـاظ ايرـشد ايطـٛيٞ     
ــّا        ــشدّا ًٛيٝ ـــض ف ــا ايضاي ــشادٙ اي شعــ١ٝ   راى ايٛق ــع أف ــإ عٝ إرا ن

ِ   يًٛادا ايـُِٗ ٖـٞ َضامحـ١ ي   ْعـري َضامحـ١    ،ًٛادـا ايــُغٝل ارٖـ
يٛدًٛ صـه٠   ،ٚدًٛ ايٛفا٤ بايذٜٔ ايـشاٍ ايـُطايا ب٘ فٛس ايـُطاي ١

ــا اي شعــ١ٝ    ـــذُٝع أفشادٖ ــا ٚب ــش أٍٚ ٚقكٗ ــضاّ    ،ايعٗ ــ٘ إم اإليك ــه ٜٓر  ف
ــامش      ــاٍَش َك ــل ايٛدــًٛ ب ًن ــإ ت  ـــُ ًنل ٚإَه ــو رٕ  ،بايٛادــا اي ٚري

ـــُضامح١    ــا اي ــا صــه  -ازبــاَع   ٚق ــش أٍٚ ٚق ــذٚس   -٠ ايعٗ بــري َك
يًُهًف ي ذضٙ عٔ إتٝإ أٟ فشٕد َـٔ أفـشادٙ اي شعـ١ٝ يرـشل َضامحـ١      

ٚإرا نــإ عٝـع أفــشاد   -يـ١  اناإلص -نـٌ فــشد َٓٗـا َــع ايٛادـا ارٖــِ    
ًنــل  -ٚيــٛ   راى ايضَــإ ايٛاســذ  -ايـــذاَع بــري َكــذٍٚس عًٝــ٘  إَكٓــع ت 

 ،ايٛادا ايـُ ًلايكهًٝف بايـذاَع   راى ايضَإ إم َع ايكٍٛ بضش١ 
ًنــل ايطًــا بايـــذاَع ف ــّه فًٝكــضّ بــإ ايطًــا ايٛدــٛبٞ ف ــّه  فٝضــٓض ت 

ـــذاَع   ا ٕ ايهســل   ــل باي ًن ـــُضامح١   -َك  ــا اي ــايٞ يٛق ــذس٠  -ايك يك
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ًنـل ايطًـا ٚايٛدـًٛ     ايـُهًف عًٝ٘   ا ٕ ايهسل فٝهٕٛ َٔ ق ٌٝ ت 
ًن     ل ايـزٟ ٜهـٕٛ   باٍَش َكامش َكذٚس عًٝ٘   ظشفـ٘ ٚبٓشـٛ ايٛادـا ايــُ 

م  )قـذٙ( يهـٔ ايــُشكل ايٓا٥ٝين   ،ايٛدًٛ فٝ٘ ف ًّٝا ٚايٛادـا إطـكك ايٝاّ  
 ٜضٓشض ريو ٚم ٜشتغٞ إَهإ ايٛادا ايـُ ًنل .

 ٖٚزا اإلٜشاد ٜـُهٓٓا دف ٘ عٔ ترهش ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قذٙ( : 
أّٚم : إْ٘ َع اي ٓا٤ ع٢ً إعك اس ايكذس٠ َضشش١ّ يًكهًٝف َـٔ بـاً   

نُــا ٖــٛ فــشل ايـــُشكل  -بـــُا م ٜطــام ٚم ٜكــذس عًٝــ٘  قــ ض ايكهًٝــف
فإ ايكهًٝـف بايــذاَع بـني ايــُكذٚس ٚبـريٙ فُٝـا يـٛ         -ايهشنٞ ْٚاقذٜ٘ 

نإ ايكضاسِ بني ايٛادـا ايــُغٝل ٚبـني ايرـشد ايطـٛيٞ بــشٝح تهـٕٛ        
عٝع ارفشاد اي شعـ١ٝ بًشاظـ٘ َضامحـ١ َـع ايٛادـا ارٖـِ م ٜكظـ٢ٓ        

عّا يــذعٛاٙ ب ــذّ َكــزٓس ،ق ٝشــّا بــري َكــذٚس عًٝــ٘ رســٕذ إٔ ٜ ــٓذٙ تهًٝرــّا
ايكــذس٠ عًــ٢ ايرــشد ايطــٛيٞ ارٍٚ ٚباَكٓــاع عٝــع ارفــشاد اي شعــ١ٝ    

ًنكّا بايط ٝ ١ اي  يـٗا أفشاد ًٛيٝـ١ ٚعشعـ١ٝ    ،ساي٘ إر َا داّ ايكهًٝف َك 
ٜٚــكُهٔ ايـــُهًف َــٔ إَكجــاٍ ايط ٝ ــ١ باٜـــذاد ب ــ  أفشادٖــا ايطٛيٝــ١   

فـإ َـهى إعك اسٖـا     ،كذس٠ ثابكـ١ َٚضـٓشش١ يًكهًٝـف   ٚاي شع١ٝ ناْا اي
َـٔ قـ ض ايكهًٝـف     َضٓشش١ّ يًكهًٝـف ٚإٕ داعـٞ إػـرتاًٗا ٖـٛ ايــشزس     

عٓذ صذم )تهًٝف اي ادض( أٚ )ارَش بمـري ايــُكذٚس عًٝـ٘( ٖٚـٛ َٓرـٞ      
 دضَّا . 
إرٕ م َٛدا إلمكضاظ ايكهًٝف بارفشاد ايطٛي١ٝ ٚاي شع١ٝ   

ـٝض عذّ ايرشم بني ارفشاد ايطـٛيــٝـ١ بـٌ ايضش ،ايـُكذٚس٠ ماص١
ٚايـ شعـ١ٝ بًشاظ نرا١ٜ ايكذس٠ ع٢ً ب   أفشاد ايط ٝ ١ ٚتظاُٜٚٗا   

 ٓع نْٛـ٘ َـضذام )تـهـًٝف اي ادـض( أٚ )تـهًٝفـكهًٝف َٚـ ض ايـع ُقـسف
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 طام( ايـُظكـٗذٔ عكه٥ّٝا ٚايـُظكك ض عكًّٝا .َا م ٜـُ

فشل ث ٛت ايرشم بني ارفشاد ٚثاّْٝا : َع ب  ايطشف عُا ط ل ٚ
ــ١   ــاٍ : إٕ ت  -اي شعــ١ٝ ٚايطٛيٝ ـــُهٔ إٔ ٜك ــف بٛاطــط١  ٜ ضــشٝض ايكهًٝ

َهإ ايٛادا ايـُ ًنل ٜهاد ٜهٕٛ عذٝ ّا أٚ   ارقٌ م ٜهٕٛ اإليكضاّ ب 
فإ سكٝك١ ايٛادا ايـُ ًنل ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ايكهًٝـف ٚايٛدـًٛ    ،ٚاعشّا

ٚعا٤ ايٛادا َكامشّا ٚظشفـ٘  َكشككّا ف ّه ٚ  ايـشاٍ ايـشاعش َع نٕٛ 
َظكك ّه ْعري تـشكل اإلطكطاع١   بـذٚ ػـٗش سَغـإ ايــُٛدا يكشكـل      
ايطًا ٚٚدًٛ ايـشر ف ـّه َـع إٔ ظـشف ايٛادـا َكـامش إىل ايكاطـع       

 َٔ رٟ ايـشذ١ ايـششاّ .
ٚفُٝا ْـشٔ فٝ٘ إرا فشعكِ عذض ايـُهًف عٔ ايرشد ايطـٛيٞ ارٍٚ  

ًنكـّا    فه ،فؼشط ايٛدًٛ ب ذ ك ٜكشكل ٚدًٛ سك٢ ٜهٕٛ ايٛادـا َ 
ًنكـ٘         ،ع٢ً ا ٕ ايــُكامش  بـٌ م َٛقـع يًكـٍٛ بكشكـل ايٛدـًٛ ف ـّه ٚت 

ــ٘    ــ٘   ظشف ــاٍَش إطــكك ايٞ َكــذٚس عًٝ أٟ ب ــذ ا ٕ ارٍٚ َــٔ صَــإ   -ب
 ايـُضامح١   ايـُجاٍ . 

ْ ِ َع َهسع١ ايـذاَع ايـُكذٚس عًٝ٘ بايكذس٠ ع٢ً ب   أفـشادٙ  
نُـا   -ٚإٕ عذض ايـُهًف عٔ ب   أفشادٙ ايطٛيٝـ١   نإ داَ ّا َكذٚسّا

َٔ دٕٚ إسكٝاز إىل اإليكضاّ بايٛادا ايـُ ًل َٚٔ دٕٚ تٛقف  -قٓشبٓاٙ 
 ٘ بــٌ ٜضــٓض سكــ٢ َــع اإليكــضاّ باطــكشاي١    ،صــش١ ايكهًٝــف عًــ٢ إيكضاَــ

ايٛادا ايـُ ًنل فاْ٘ إرا أت٢ بايرشد ايـُضاسِ يًٛادا ايـُغٝل بـذاعٞ  
ــل بط ٝ ــٞ ايضــه٠  ٖٚــٛ َك  -إَكجــاٍ ارَــش إْط ــل ارَــش عًٝــ٘ قٗــشّا   -ًن

 ٚسهِ اي كٌ باإلدضا٤ قط ّا . 
 كلـ٘ ايـُشـشسـ١ َا ًـشـذّ : صـكـٛع َا تـُـٌ َٔ َـذٓضــٚقذ تـش
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عٓــذ تــضاسِ ايٛادــا ايـــُٛطع َــع ايٛادــا ايـــُغٝل   )سل(ايهشنــٞ
ًنـل       ٚدذٚاٙ َضششّا ع٢ً فشل اإليكضاّ بكٛقـف صـش١ اي  ـاد٠ عًـ٢ ت 

ْٚكٝذك٘ صش١ ايرشد َٔ ايٛادا ايـُٛطع اي  ادٟ ايــُضاسِ   ،ارَش بٗا
طـٛا٤   ،َع ايٛادا ايــُغٝل إرا أتـ٢ ايــُهًف بـ٘ بـذاعٞ إَكجـاٍ أَـشٙ       

  ٘  ،نــإ عاصـــّٝا يــــَش ايـُـغٝـــل ارٖـــِ أٚ دــاّٖه بٛدٛبــ٘ أٚ ْاطــّٝا يــ
ًهم ارَــش بط ٝ ــ١ اي  ــاد٠ ٚإْط اقــ٘ عًــ٢ ايرــشد ايـــُاتٞ بــ٘  تـــُظهّا بــ 
 ِ يًٛادا ايـُغٝل . ايـُضاس

ٚأمـــريّا ٜــــُهٓٓا إٔ ْــــ نذ دـــاصَني ب ـــذّ ٚدـــٛد ايكـــضاسِ بـــني  
ٚريو رٕ ايكـضاسِ بـني ايــشهُني ٜ ـين      ،ايٛاد ني ايـُٛطع ٚايـُغٝل

ــّا        ـــُٗا َ  ــ٢ إَكجاي ـــُهًف عً ــذس اي ــني سهُــني م ٜك ــذافع ب سضــٍٛ ايك
ٚايـــُرشٚل فُٝــا  ،ٜٚك ــزس عًٝــ٘ ايـــذُع بــني إًاعــ١ ٖــزا ٚإًاعــ١ راى

ـشٔ فٝــ٘ قــذس٠ ايـــُهًف ٚتـــُهٓ٘ َــٔ إَكجــاٍ نــه ايٛدــٛبني َــٔ دٕٚ  ْــ
فـه َضامحـ١ بـني     ،ٜٚـجين بايــُِٗ مسكـاّ    ،َضامح١ : فٝاتٞ بـارِٖ بـذٚاّ  

ارَش بط ٝ ١ ايٛادا ايـُٛطع ٚبـني ارَـش بايٛادـا ايــُغٝل ايرـٛسٟ      
 ٚم تذافع بُٝٓٗا   َشس١ً اإلَكجاٍ ٚاإلًاع١ .

ٛادـــا ايــــُٛطع ٜـــضاسِ ايٛادـــا  ْ ـــِ ايرـــشد ايــــذض٥ٞ َـــٔ اي 
ـــُغٝل ــل     ،اي ًن ـــُٛطع َك  ــ٘ رٕ ايٛدــًٛ اي إم إٔ ايرــشد بــري َــاَٛس ب

ٖٚٞ م تضاسِ ايط ٝ ١ ايــُك ًك١ يًٛدـًٛ    ،بايط ٝ ١ ايـذاَ ١ ايهبؼشط
ـــُغٝل ـــُغٝل     ،اي ــضاسِ يًٛادــا اي ــٛ َ ــا ٖ ــشد   -فُ ــٛ اير ــٝع  -ٖٚ ي
بــُضاسِ يًٛادـا    يـٝع  -ٖٚـٛ ايط ٝ ـ١    -َٚا ٖٛ َاَٛس ب٘  ،بـُاٍَٛس ب٘
 ايـُغٝل .

 َضامح١ ٚايـشاصٌ صش١ أًشٚس١ تضشٝض ايٛادا ايـُٛطع عٓذ       
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ب   أفشادٙ يٛادٕا َغـٍٝل َٚـٔ ًشٜـل ارَـش بايط ٝ ـ١ ايــُٓط ل عًـ٢        
 ايرشد ايـُضاسِ . 

ــٔ        ــٔ اي شــح ع ـــُشس١ً ارٚىل َ ـــ٘   اي ــا بٝاْ ــا أسدْ ـــُاّ َ ــزا ت ٖ
ارَش . ثِ ْٓكـكٌ إىل ايــُشس١ً   تضشٝض ايرشد اي  ادٟ ايـُضاسِ بٛاطط١

ــٛ         ـــُضاسِ ٖٚ ــشد اي ــاْٞ يكضــشٝض اير ــل ايج ــا ايطشٜ ــ١ ْٚ شــح  فٝٗ ايجاْٝ
  : -م ْرع ارَــش -ايكضشٝض َٔ ًشٜل َهى ارَش 

 

 :  تصحيح الفرد العبادي الـمزاحم من طريق الـمالك
 

ٍ عٔ ايطشٜل ايظابل ٚفشل عذّ عُّٛ ارَش ٚتظًِٝ ب ذ ايكٓٓض
 ط ٝ ١ ايـُاَٛس بٗا ،اي  ادٟ ايـُضاسِ يٝع َٔ َضادٜل اينٕٛ ايرشد 

ٜكع ايههّ   إَهإ تضشٝض ايرشد اي  ادٟ َٔ ًشٜل ايـُهى ايـُششص 
 بًشاظ عُّٛ َهى ارَش ٚمشٛي٘ يًرشد اي  ادٟ ايـُضاسِ .

َهإ إطكهؼاف ايـُهى ب ذ زا ايكضشٝض ٜ كين ع٢ً اإليكضاّ ب ٖٚ
نُا  ،ٚدٛد ايـُهى   ايرشد ايـُضاسِٚع٢ً إسشاص  ،قضٛس ايـاطاً

إٔ ٖزا اي شح بكُاَ٘ ٜـذشٟ سظا ايـُ ككذ ايضشٝض َٔ ت  ١ٝ 
بري  أٚارسهاّ ايؼشع١ٝ يـُا   َك ًكاتٗا َٔ ايـُهنات ايـًُض١َ 

إْؼا٤ ايـشهِ اإليضاَٞ أٚ ايكهًٝف ايهإيضاَٞ  إىلايـًُض١َ ٚايذاع١ٝ 
ٖٚزا ايـُ شح م  ،اد   ايٛاقعٚإعك اسٙ ٚد ً٘ قاّْْٛا ع٢ً ناٌٖ اي  

ٜـاكط بايرشد اي  ادٟ َٔ ايٛادا ايـُٛطع ايـُضاسِ يًٛادا 
ِٓ َٛاسد تضاسِ ايٛاد ني ايـُغٝكني ٚبريُٖا . ،ايـُغٝل  بٌ ٜ 

 ٚايـُِٗ ٖٓا ٖٛ اي شح ايضمشٟٚ ايـُكهرٌ يكشضٌٝ ًشٜل إسشاص
 َهى ف ارطاغ عٔـٚارَش ٖٛ ايهاػ -ايـُهى ب ذ فشل إْكرا٤ ارَش
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ٚأَا اي شح ايهربٟٚ : نرا١ٜ قضذ ايـُهى   صش١  ، -ايـشهِ عَُّٛا 
فكذ ط ل بـشج٘ َرضّه   بـشٛخ )ايك  ذٟ  -ايككشً ٚايك  ذ 

إسشاص ايـُهى بطشٍٜل ثِ  -صمشّٜٚا  -فارا أَهٔ  ،ٚايكٛصًٞ( ٚم ْ ٝذ
بٛعٛ  : تضشٝض  -نربّٜٚا  -أسشص   َٛاسد قضٛس ايكذس٠ أَهٔ 

٠ بٛاططك٘ يـُا تكذّ َٔ نرا١ٜ قضذ ايـُهى ْٚـشٛٙ َٔ ايذٚاعٞ اي  اد
يكا٥ًني بكٛقف مهفّا ي    ارعاظِ ا ،ايكشب١ٝ   تـشكل ع اد١ٜ اي ٌُ

 سشاص أَشٙ باير ٌ ٚإتٝاْ٘ بذاعٞ إَكجاٍ أَشٙ .ع اد١ٜ اي ٌُ ع٢ً إ

ٛقع ايههّ   ايضمش٣ : ٖٚٛ إسشاص ايـُهى ب ذ طكٛط ـٚس٦ٓٝز ُْ
ٚناْ٘ ٜعٗش َٔ ب   أعهّ ارصٍٛ : ايـُرشٚب١ٝ َٔ  ،يـاطاًٚا ارَش

َِٓٗ ايـُشكل  ،إَهإ إطكهؼاف ايـُهى   َٛاسد قضٛس ايكذس٠
ايـاشاطاْٞ )قذٙ( سك٢ أْ٘ ك ٜكضٓذ   )ايهرا١ٜ( إلقا١َ ايربٖإ عًٝ٘ 

 ،بشٖإ أٚديٌٝ  إىلٚناْ٘ َٔ ايٛاعشات ايـُظًنُات اي  م تـشكاز 
  ايـُشس١ً ارٚىل عٓذ عشل اإلٜشاد  (1) كٌ فهشت٘ٚقذ ط ل َٓا ْـ

ٚقذ تغُٔ نهَ٘  ،ايجايح ع٢ً تكشٜا فهش٠ ايـُشكل ايهشنٞ )قذٙ(
 ،ايكطع اي آت بكُاّ ايـُهى ٚعذّ قضٛسٙ   ايرشد اي  ادٟ ايـُضاسِ

 ٚي ٌ ريو َٓ٘ )قذٙ( يؼذ٠ ٚعٛس٘ عٓذٙ .

أْهشٙ  بٌ قذ ،أْ٘ َٛعع إػهاٍ ٚبُٛل عٓذ ب   ارعهّ إم
أطكارْا ايـُشكل )قذٙ( َٚٓع صشٜـشّا عٔ قاب١ًٝ إطكهؼاف ايـُهى ب ذ 

بٌ ٚايرك١ٝٗ  (2)ٚتهشس َٓ٘   بـشٛث٘ ارصٛي١ٝ  ،إْكرا٤ ارَش ٚايـاطاً
 -  تكشٜشات بـشٛث٘  -  ب   ايـُٓاط ات ٚقذ مس ٓاٙ بري َش٠ ٚقشأْا 

                                                 

 . 812:  1( كفاية األصول بحاشية انمشكيني : ج1)

 .  41+  48:  3( راجع : محاضرات في أصول انفقو : ج8)
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ٜظكهؼف  -ٞ ايٓٗ أٚارَش  -إصشاسٙ ع٢ً أْ٘ َع ث ٛت مطاً ايـشهِ 
إػكُاٍ َك ًك٘ ٚتٛفشٙ ع٢ً ايـُهى سظا َ ككذْا : ت  ١ٝ ارسهاّ يـُا 

 .  -ايـُراطذ ايٛاق ١ٝ  أٚ  َك ًكاتٗا َٔ ايـُضايـض 

فه ٜ ًِ  -ايٓٗٞ  أٚارَش  -ٚأَا َع إْكرا٤ ايـاطاً ايؼشعٞ 
إسشاص  إىلٚريو رْ٘ م ًشٜل يٓا  ،ٚدٛد َضًش١ٕ   ف ٌ أٚ َرظذ٠

ت ايٛاق ١ٝ يـسهاّ ٚم ًشٜل يٓا إلدساى دٗات ايـُضايـض ايـُهنا
ْ ِ ٜـشكٌُ س٦ٓٝز بكا٤  ،ٚايـُراطذ   َك ًكاتٗا ب ذ إْكرا٤ ايـاطاً

ايـُهى َع ٚدٛد ايـُاْع عٔ بكا٤ ايـشهِ ٜٚـشكٌُ طكٛط ايـُهى 
 ٚم َشدض رسذ اإلسكُايني ع٢ً ا مش .  ،بزات٘ ٚعذّ ث ٛت٘ َٔ أصً٘

 ،ايٓٗٞ أٚ ًِ بايـُهى َ ًٍٛ يً ًِ بٛدٛد ارَش ٚبامكضاس : اي
 َٚٔ دْٚ٘ فه عًِ بايـُهى . 

َٚٔ ٖزا ارطاغ إْــطـًل أطكـارْا ايـُشكل )قذٙ( يًكٍٛ باْ٘ م 
إسشاص إٔ ايرشد اي  ادٟ ايـُضاسِ يًٛادا ايـُغٝل ٚادذّا  ٜـُهٔ

يـُهى أَشٙ َٚضًش١ ف ً٘ ب ذ فشل عذّ إسشاص إْط ام ايط ٝ ١ 
ٚقذ َٓع )قذٙ( دع٣ٛ صاسا ايهرا١ٜ ايكطع  ،ـُاَٛس بٗا عًٝ٘اي

ٚأْ٘ م تراٚت بٝٓ٘ ٚبني بك١ٝ  ،باػكُاي٘ ع٢ً ايـُهى تاَّا َٔ دٕٚ قضٛس
ثِ سٓد عًٝ٘ )قذُٖا( بـُٓع  ،ارفشاد   د١ٗ ايٛفا٤ بايمشل ٚايـُهى

ٚعٛ  سهِ بذا١ٖ ٚدذإ ايرشد اي  ادٟ ايـُضاسِ يًُهى ٚإدع٢ 
راٚت ٚايرشم بني ايرشد ايـُضاسِ ٚبني ارفشاد اي اق١ٝ تـشا اي كٌ بايك

 ايط ٝ ١ ايـُاَٛس بٗا   َكاّ اإلَكجاٍ ٚاإلًاع١ .
  شح نًّٝا َٔ دٕٚ إمكضاص٘ بـُٛسٕدـش  ايـمٞ ًـٓ ـف نإ ٜـٝـٚن

 ٛتـ ـؼاف ثـكهـظاٍ : ٌٖ ٜـُهٔ إطــُٝـف -رشد ايـُضاسِ ـَـاضٛظ ناي
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ايٓٗٞ  أْٚكرا٤ ايـاطاً ٚطكٛط ارَش َهى ايـشهِ   َٛسٕد ب ذ إ
 ايهاػف عٔ  ايـشهِ ايؼشعٞ ؟ ٜٚـذاً :

إْ٘ قذ أقِٝ ايربٖإ ع٢ً َا إػكٗش َٔ إَهإ إطكهؼاف ايـُهى    
ب ذ إْكرا٤ مطاً ارَش أٚ ايٓٗٞ بٛدٗني : أسذُٖا ٜكُظو ب ًهم 

ٜٚٓ مٞ ترضٌٝ ايـُكاٍ  ،ٚا مش ٜكُظو ب ًهم ايـٗٝا٠  ،َاد٠ ارَش 
 سٛيـُٗا ْ ذأ ب ٝإ ايطشٜل ارٍٚ ٖٚٛ : 

 

 : التمسك بإطالق مادة األمر
 

ٜشاد َٓ٘ إث ات بكا٤  -ايكُظو ب ًهم َاد٠ ارَش  -ٖزا ايطشٜل 
ٚقذ إعكُذٙ عع َٔ َـشككٞ  ،ايـُهى ب ذ طكٛط مطاً ارَش 

َِٓٗ ايـُشكل ايٓا٥ٝين   حبج٘ ٚ  سطاي١ )ايً اغ  -ارصٍٛ ارٚامش 
ٚهلزا ايـُ شح فا٥ذ٠ طٝٓاي١   حبٛخ َك ذد٠ م ربكط  -( ايـُؼهٛى

 بـُا لٔ فٝ٘ .
ٍٕ َـذٌُ : إْ٘ بٓا٤ّ ع٢ً َا إػكٗش َٔ إٔ َٓؼا إعك اس  ٚتكشٜ ٘ ب ٝا

سهِ اي كٌ بك ض  ايكذس٠ ع٢ً ايـُك ًل   صش١ ايكهًٝف ٚسظٓ٘ ٖٛ
ٜـُهٔ إ ٜكاٍ : إٕ إًهم َك ًل ايكهًٝف   مطاً  - تهًٝف اي ادض

ذُٛع أفشاد ايضٝاّ ـعٔ ث ٛت ايـُهى   َ ناػف -صِ  -َش ار
ٚريو إلعك اس ٚدٛد  ،٘ َٓٗا يـُكذٚس َٚطًل ايـُضادٜل سك٢ بري اي

 ع٢ً إًهق٘ ٚط ١ أفشادٙ . -ايـُاَٛس ب٘  -ايـُهى   َك ًل ارَش 

 ٜٚـُهٔ تٛعٝش٘ بإ ٜكاٍ : إٕ ايكذس٠ ايـُامٛر٠   َك ًل ارَش
 ٚسف ّا يًك ض عٓ٘ ع٢ً ْـشٜٛٔ :تضشٝشّا يًكهًٝف 

 شىـك ًل ارَش أٚ تـٝإ َـ١ٝٓ ع٢ً إتـكهٜٛـكذس٠ ايـ مز ايـتاس٠ ت -أ
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 ،ن٘ ايكط ٞ َٔ دٕٚ بٝإ ايؼشع هلاَك ًل ايٓٗٞ حبهِ اي كٌ ٚادسا
شذد٠ يًكهًٝف قٗشّا َٔ دٕٚ إٔ تهؼف عٔ ذبذد ـفكهٕٛ ايكذس٠ َ

 ايـُهى ايٛاق ٞ بٗا . 
٠   بٝإ ايؼاسع ٚيرغ مطاب٘ : صشحيّا ٚتاس٠ ت مز ايكذس -ً

٘ٔ : ط 97ٚبٓشٛ ايذمي١ ايـُطابك١ٝ نآ١ٜ اسبر   طٛس٠ آٍ عُشإ :  َّ َٚٔي
٘ٔ َطٔ ّٝه ِٝ ِٔ اِطَكَطاَع ِإَي ََ ِٝٔا  ٢ًَ ايٖٓاِغ ٔسٗر اِيَ  أٚ ظٗٛسّا ٚبٓشٛ  ،صَع

ًَ: ط 6ايذمي١ اإليكضا١َٝ نآ١ٜ ايطٗٛس بايكُِٝ   طٛس٠ ايـُا٥ذ٠ :  ِِ َف
ِّّٝ ا ًَ ُُٛا َصٔ ّٝذا  ُٖ َٝ ََا٤ّ َفَك ٍٓ إيكضاَّا ع٢ً تكٝذ ٚدًٛ َتٔذُذٚا  ص  فاْٗا تذ

َـُا ٜهؼف  ،ايٛع٤ٛ ٚايمظٌ بٛدذإ ايـُا٤ ٚايكُهٔ َٔ إطك ُاي٘ 
ٚريو  ،عٔ دماي١ ايكذس٠ ٚاإلطكطاع١   َهى ايـشهِ َٚٓاً٘ ٚاق ّا 

ِِ َتٔذُذٚاَفطايكٝذ ايـُامٛر   َكاّ اإلث ات  يٛعٛ  دمي١ ًَ +  ِٔ ََ
ش٘ عٔ ـاطاً ايؼشعٞ أٚ صشٜـص ٚنؼر٘ بـشظا ظاٖش اياِطَكَطاَع
م ٚد٘   رإ ،شظا َكاّ ايج ٛت ـشهِ ٚاق ّا ٚبـ  َهى اي -دمايك٘ 

رمز قٕٝذ   َك ًل ايكهًٝف اث اتّا إرا ك ٜهٔ دمّٝه   َهى سهُ٘ 
 ث ٛتّا ٚٚاق ّا .

ٍٕ : إٕ ايكذس٠ تاس٠ّ  تهٕٛ ػشًّا عكًّٝا يضش١ ايكهًٝف ٚبككشٜٕا ثا
 ،ٚتاس٠ تهٕٛ ػشًّا ػشعّٝا َٓضٛصّا   بٝإ ايؼاسع ٚمطاب٘  ،ٚسظٓ٘ 

ٚبُٝٓٗا ْظ ١ اي ُّٛ ايـُطًل : ف ٕ دا٥ش٠ ارٚىل أٚطع َٔ دا٥ش٠ ايجا١ْٝ 
سٝح إٔ ايـُهًف   ايٛاد ني ايـُغٝكني ايـُــكضامحني َجّه ٜكٛد٘ إيٝ٘ 

ا فه ٜهٕٛ قادسّا بكذس٠ ػشع١ٝ ع٢ً إتٝإ ارَش اير ًٞ بارِٖ َُٓٗ
أعين ايكذس٠  -فٝهٕٛ اسبهِ ايـُِٗ َٓكرّٝا ب ْكرا٤ َٛعٛع٘  ،ايـُِٗ 
ٚيزا قٌٝ :  ،بُٝٓا ايكذس٠ اي ك١ًٝ ايكه١ٜٝٓٛ َٛدٛد٠ بري َٓكر١ٝ  ، -عًٝ٘ 
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ٜككذّ َا أمزت فٝ٘ ايكذس٠ اي ك١ًٝ ع٢ً َا أمزت فٝ٘ ايكذس٠ ايؼشع١ٝ . 
 ٝٝض ايكذس٠ ايـُامٛر٠   ايـشهِ ٚايكهًٝف . ٖزا نً٘ َع تـُ

ٚعٓذ ايؼو   ْـشٛ ايكذس٠ ايـُامٛر٠   ايكهًٝف ايؼشعٞ بًشاظ 
َشس١ً اإلث ات فٌٗ ثـ١ُ عابط١ ٜظكهؼف بٗا لٛ ايكذس٠ ايـُ كرب٠   

 ايكهًٝف ايـُ ني ؟ .
ايٓا٥ٝين )قذٙ( َا َـشضً٘ : إْ٘ إرا أمز ايؼاسع  (1)رنش ايـُشكل

يظإ ديًٝ٘ ٚمطاب٘ ايـُكهرٌ ي ٝإ ايـشهِ ايـُهًف ب٘ نإ  ايكذس٠  
قاٍ : )َٔ نإ َظكطٝ ّا يـُضاسف طرش اسبر فًٝر ٌ( ٚك تهٔ ثـ١ُ 
قش١ٜٓ ػاٖذ٠ ع٢ً إٔ ايكذس٠ ايـُامٛر٠ قذس٠ ػشع١ٝ بـُ ٓاٖا اشباظ 

ٖٚٞ اي  أمزت إَغا٤ّ ٚتكشٜشّا يـُا ٜذسن٘  -ايغٝل أٚ قذس٠ إَغا١ٝ٥ 
بإ ايكذس٠ ايـُامٛر٠   َٛعٛع مطاب٘ قذس٠ ػشع١ٝ سهِ  -اي كٌ 

دم١ًٝ   َهى اسبهِ ٚاق ّا ْعري طا٥ش ايؼشا٥  ايـُامٛر٠   يظإ ديٌٝ 
 شهِ ٚاق ّا . ـاسبهِ   ايهؼف عٔ َذمًٝكٗا   َهى اي

ٚإرا ك ت مز ايكذس٠   يظإ ديٌٝ ايكهًٝف ٚمطاً اسبهِ أٚ 
٢ نْٛٗا َ ننذ٠ يـُا ٜذسن٘ اي كٌ أمزت فٝ٘ َضشٛب١ّ بكش١ٕٜٓ ػاٖذ٠ عً

سهُٓا بإ ايكذس٠ فٝٗا قذس٠ عك١ًٝ دم١ًٝ   ايـاطاً  -م َ ٓطظ١  -
فٝهٕٛ ايـُهى ثابكّا عٓذ إْكرا٤  ،فك  ٚم َذم١ًٝ يـٗا   ايـُهى ٚاق ّا 
 ايكذس٠ ايـُٛدا إلْكرا٤ ايـاطاً . 

ًُٓا تكٝٓذٙ ٚعًٝ٘ إرا ك ٜكٝذ ايـُٛىل مطاب٘ ايـًُك٢ إىل ع ادٙ ٚإسك
ٜـُهٓٓا ايكُظو  -بايكذس٠ ايؼشع١ٝ اي  ٖٞ أعٝل َٔ ايكذس٠ اي ك١ًٝ 

ايـُاَٛس ب٘   ايـاطاً  -ب ًهم ايـُاد٠ اي  ٜ شل عًٝٗا ايطًا
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يمشل ْرٞ ايكذس٠ ايـُشك١ًُ ٚإث ات عذّ دماي١ ايكذس٠    -ايؼشعٞ
ذّ تكٝٝذ فٝظكهؼف َٔ امًهم ايًرعٞ إث اتّا َٚٔ ع ،ايـُهى ايــٛاق ٞ

بـُ ٢ٓ عذّ دمٌ  -ايـُك ًل بايكذس٠ ايؼشع١ٝ ٜٚظكعٗش اإلًهم ث ٛتّا 
ايكذس٠ ايؼشع١ٝ   ايـُهى ٚاق ّا ٚث ٛت ايـُهى َطًكّا سك٢   َٛسد 

 .  -عذّ ايكذس٠ 
ٚبٗزا ايككشٜا ٚايكٛعٝض ٜٓذفع ب   اإلٜشادات ايٛاسد٠ إىل 

ٚد٘ ايكظ١ُٝ ب ًهم  ٚايعاٖش إٔ ،اررٖإ ٜٚكغض ب غٗا مسكّا عُّٓا 
ايـُاد٠ ٖٛ إٔ ايكذس٠ َٔ ايضرات اإلعاف١ٝ اي  تـشكاز إىل َك ًٍل 

ٚايـُكذٚس ٖٛ َك ًل  ،َكذٍٚس ناي ًِ ايـُشكاز تـشكك٘ إىل َك ًل َ ًّٛ 
امَش ٚايكهًٝف ٖٚٛ ايـُ رب عٓ٘ بايـُاد٠ ٚإًهقٗا ٜٓؼا َٔ عذّ تكٝٝذ 

نإ قذ ٚقع امػهاٍ َٔ ايـُك ًل بايكذس٠   بٝإ ايؼاسع . ٚنٝف 
دٗات ع٢ً ايكُظو ب ًهم َاد٠ ارَش   نًُات ب   ارعهّ 

ٓا َامٛرّا َٔ تكشٜش ايٓا٥ٝين )قذٙ( ْ شعٗا ب ٝاْ (1)ٚسهاٖا ايـُشكل
 ٖٚٞ : ف ٗا،ثِ ْذ حبج٘،

ٚتٛعٝش٘ : إٕ ايـُاكاس   َٓؼا إػرتاط  ،اإلػهاٍ ارٍٚ َ ٓا٥ٞ 
 ،غا٤ ْرع اشبطاً ٚرات ايكهًٝف ايكذس٠ ع٢ً َك ًل ايكهًٝف ٖٛ إقك

ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ارَش ايؼشعٞ ايٛاسد َضشٛبّا ب عك اس ايكذس٠ ايؼشع١ٝ 
أٟ ٜهٕٛ امَش ايؼشعٞ بؼ٤ٕٞ َكٝذّا  -ايذم١ًٝ   َهى اسبهِ ٚاق ّا 

فٝٓكرٞ ايـُهى  ،بايكذس٠ ٚناْ٘ قذ تكٝٓذ َك ًل ايطًا بايكذس٠ يرعّا 
 ٚيٝع ثـ١ُ إًهم يٝكُظو ب٘ ،شبطاً ب ْكرا٤ ايكذس٠ نُا ٜٓكرٞ امَش ٚا

 إلث ات بكا٤ ايـُهى .
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 ْٚشٓد امػهاٍ بٛدٗني:
 -ٚقذ ط ل تٛعٝش٘ قشٜ ّا  -ايٛد٘ ارٍٚ : إْ٘ مهف َـاكاسْا  

 فه ْضري ايٝ٘ ٚم ْك ً٘ ٚط١ًّٝ صاسب١ّ يـُٓع إًهم ايـُاد٠ .
ٌٍ ٚأسٓا  ايٛد٘ ايجاْٞ : إٕ ايـُٛىل ايـُؼشع إرا تٛد٘ إىل عُ

فٗزا اي ٌُ  -يـُا ٚدذ فٝ٘ َٔ َهٕى َٚضًش١ٕ  -ذٚسٙ َٔ تاب ٘ ص
 ،ٜـذـادٙ مـاسدـّاًل ب٘ ايطًا ٜٚشد عًٝ٘ ايكهًٝف ب ايـُش ًٛ ٜك 

ًنـل ارَش  ٚايكهًٝف( ٚي٘ يـشاظإ َٚشت كإ :  ٜٚـ  ـٓش عٓـ٘ : )َكـ 
تاس٠ ٜهسغ تكٝٝذٙ بايكذس٠   َشت ١ٕ طابك١ ع٢ً ت ًنل ارَش  -أ

ـشٝح ٜشد ارَش ب٘ مسكّا عًٝ٘ ٜٚك ًنل ايطًا ب٘ يرعّا ٖٚٛ باير ٌ ب
َككٝذ بايكذس٠ ع٢ً اير ٌ ايـُاَٛس ب٘ :)ايـشر إرا قذست ع٢ً َضاسف 
 ،طرشٙ ٚدا عًٝو( فٝهٕٛ يًكذس٠ دمٌ   َهى ايـشهِ ٚاق ّا

يٛعٛ  أْ٘ م َ ٢ٓ رمز ايكذس٠   َك ًنل ايطًا إث اتّا إرا ك تهٔ 
 ٚاق ّا . دم١ًٝ   ايـُهى

ٚتاس٠ ًٜشغ ايككٝٝذ بايكذس٠   َشت ١ٕ مسك١ َكامش٠ عٔ ت ًنل  -ً
ايطًا ب٘ بـشٝح ٜشد ارَش ٜٚك ًنل ايطًا بـُطًل ايـُا١ٖٝ نإ ٜكٍٛ : 
)اي ايغ اي اقٌ ٜـذا عًٝ٘ ايضّٛ( ْٚـشٛٙ َـُا ك ت مز ايكذس٠ فٝ٘ 

 ع٢ً ايـُك ًنل ػشًّا   بٝإ ايـُٛىل ٚأَشٙ .    
أٟ ب ذ  -ٝذ ايطًا مسكّا إلدساى اي كٌ ٚسهُ٘ ايكط ٞ ْ ِ ٜكك

فٝهٕٛ إًهم  -عشٚل ايطًا ٚت ًنل ايكهًٝف بايـُا١ٖٝ ايـُطًك١ 
إر  ،ايـُك ًنل ناػرّا عٔ عذّ دماي١ ايكذس٠   َهى ايـشهِ ٚاق ّا

ٌٓ َا ٜهٕٛ دمّٝه   َككغ٢ ايًطف ايشبٛبٞ  إٔ ٜامز   َك ًنل أَشٙ ن
َٚٔ عذّ تكٝٝذ َك ًنل أَشٙ بايكذس٠ ْظكهؼف  ،تـشكل َهن٘ ٚاق ّا
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اإلًهم ٚعذّ ايذماي١ قٗشّا ْٚظكهؼف ث ٛت ايـُهى   عٝع ارفشاد 
  َشت ١  -ٚع٢ً اإلًهم َٔ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ تكٝٝذ ايكهًٝف بايكذس٠ 

َٛد ّا يككٝٝذ َك ًنك٘    -َكامش٠ يـشهِ اي كٌ بك ض تهًٝف اي ادض
ايكهًٝف ٚت ًنل ايطًا إلطكشاي١ أمز َا  ايـُشت ١ ايظابك١ ع٢ً عشٚل

 ٖٛ َكامش ست ١ّ فُٝا ٖٛ َككذّ ست ١ّ .
ٚاسباصٌ اْ٘ عٓذ إسشاص ت ًنل ارَش بايط ٝ ١ ايـُطًك١ ايهَكٝذ٠ 
بايكذس٠ ٜهٕٛ إًهقٗا ناػرّا عٔ ث ٛت ايـُهى ٚاق ّا   َطًل 

بربن١ نؼف اإلًهم   َكاّ  -ٚدٛدات ايـُك ًنل ٚب ُّٛ أفشادٙ 
إلث ات عٔ اإلًهم   َكاّ ايج ٛت ٚايٛاقع يكطابكُٗا بـُككغ٢ ا

 َكذَات ايـشه١ُ عاد٠ّ .
ٚتٛعٝش٘: إْ٘ يٛ طًُٓا ٚأْهشْا إقكغا٤ رات  ،اإلػهاٍ ايجاْٞ

ًنك٘ بايكذس٠ ايؼشع١ٝ ايهاػف عٔ دمٌ ايكذس٠    ايكهًٝف تكٝٝذ َك 
ايـض يًكش١ٜٝٓ ث ٛت ايـُهى ٚاق ّا فه سٜا   إسكُايٓا تكٝذٙ بٗا ٖٚٛ ص

َٚ ٘ م ٜضٓض ايكُظو ب ًهم ايههّ يذمٛي٘   نرب٣  ،ع٢ً ايككٝٝذ
فه ٜٓ كذ ي٘ ظٗٛس    ،إسكراف ايههّ بـُا ٜضًض يًكش١ٜٝٓ ع٢ً ايككٝٝذ

بٌ  ،اإلًهم سك٢ ٜظكهؼف ط ١ ايـُهى ٚمشٛي٘ يـفشاد ايهَكذٚس٠
 ٜهٕٛ ايههّ َـذُّه م ٜـُهٔ ايكُظو ب ًهق٘ .

اإلػهاٍ بـُا ط ل َٔ إٔ ت ًنل ارَش بؼ٤ٞ ٚعشٚل ْٚذفع 
ايكهًٝف عًٝ٘ إرا نإ م ٜككغٞ تكٝٝذ َك ًك٘ بايكذس٠ ٚتـشذٜذ ايـُهى 
بٗا ٚاق ّا ك ٜهٔ إسكُاٍ تكٝٝذٙ َٛد ّا يككٝٝذ ارَش بٗا أٚ يكشذٜذ 

 ّاـ اتـهم إثـكاد اإلًـ ـّا عٔ إْـ ـهٕٛ َاْـٌ م ٜـب ،ٍل أٚىلــشٜـطـايـُهى ب
 ٚناػرٝك٘ عٔ اإلًهم ث ٛتّا .     
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ٚتٛعٝش٘ : إٕ إطكهؼاف اإلًهم إث اتّا َٔ  ،اإلػهاٍ ايجايح
عذّ تكٝٝذ َك ًنل ارَش يرعّا بايكذس٠ عًٝ٘ إْـُا سضٌ َٔ د١ٗ فشل إٔ 

ٚاق ّا ٚ  َكاّ ايج ٛت َع عذّ بٝاْـ٘   َكاّ  -ايكذس٠  -دماي١ ايكٝذ 
ٟٛ ايًطرٞ ٚترٜٛك٘ ع٢ً اي  ذ اإلث ات ٜظكًضّ ْك  ايمشل ايـُٛي

 ايضايـض ايكابع يـُٛمٙ   َشس١ً اإلَكجاٍ ٚاإلًاع١ .

ٖٚزا ايهصّ م ٜكشكل فُٝا ْـشٔ فٝ٘ رٕ َا ٜـشكٌُ دمً٘   
ٚعذّ تكٝٝذ اي ٝإ بٗا َع فشل دماي١ قٝذٜكٗا  ،ايـُهى ٚاق ّا ٖٛ ايكذس٠

يكُهٔ ماسدّا ٚريو ي ذّ ا ،  ايـُهى ٚاق ّا م ٜظكًضّ ْك  ايمشل
َٚ ٘ م  ،فه ٜرٛت ايمشل ٚم ٜٓكك  ،َٔ ف ٌ بري ايـُكذٚس عًٝ٘

 ٜـُهٔ إطكهؼاف اإلًهم َٔ عذّ بٝإ قٝذ ايكذس٠   مطاً ارَش .

فإ إطكهؼاف اإلًهم إث اتّا َٔ  ،ٜٚـُهٔ َٓع اإلٜشاد َٔ أصً٘
ٝاْـ٘ عذّ ٚسٚد ايكٝذ يرعّا يٝع َٔ د١ٗ إطكًضاّ ايككٝٝذ ٚاق ّا َع عذّ ب

بٌ َٔ د١ٗ يضّٚ مًف  ،ْك  ايمشل ايـُٛيٟٛ ايًطرٞ إث اتّا :
ايرشل ايـُكٓافـٞ َع سه١ُ ايـُٛىل سٝح إٔ ايـُٛىل يـُا نإ   َكاّ 

بٝإ ايكٝذ ايزٟ ٖٛ دمٌٝ   تـشكل  -يطرّا  -بٝإ تـُاّ َشاَ٘ ًٜضَ٘ 
نْٛ٘ إر يٛ ك ٜكٝٓذ أَشٙ بايكٝذ ايـُزنٛس ًٜضّ مًف فشل  ،َشادٙ ٚاق ّا

ٚايـاًف ايـُضبٛس ٜكٓاف٢ َع سه١ُ  ،سهُّٝا ٚنْٛ٘   َكاّ بٝإ َشاَ٘
 -ايكذس٠  -ايـُٛىل ٚعًُ٘ ٚيطر٘ . ٚعًٝ٘ ٜظكهؼف َٔ عذّ رنش ايكٝذ 

  بٝإ ايؼشع يـشهُ٘ إٔ َا ٖٛ َـش ًٛ ي٘ ٚٚادذ يـُهن٘ ٖٛ ايـُطًل 
 بـُا  ي٘ َٔ ايظ ١ ٚايؼٍُٛ .

 اّـكـ١ َـٝـ  ـٞ تـٛبـشبـف ايـًطـايه١ُ ٚـغ٢ ايـشـككـٚايـشاصٌ إ َ
 ع ٖزاـٝـٚي ،ذـٝـٝـككـُٗا   اإلًهم ٚايـكـطابـ ٛت ٚتـجـ ات يـُكاّ ايـاإلث
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بٌ ٖٛ َككغ٢  ،َككغ٢ َـشزٚس ْك  ايمشل ايـُٛيٟٛ يريد اإلػهاٍ
 ُؼشع .ــُٛىل ايـسه١ُ اي

اإلػهاٍ ايشابع : إٕ ايكُظو ب ًهم َك ًنل ارَش إلث ات 
ِٓ َكذَات ايـشه١ُ  -ُهى َكٛقف ٚادذٜٓك٘ يً ع٢ً إسشاص  -نٞ تـك

َٚٔ ايٛاعض إٔ  ،نٕٛ ايـُٛىل ا َش   َكاّ بٝإ َا ٖٛ ٚادذ يًُهى
يٝع   َكاّ بٝإ َا  -بـشظا ايـُ كاد ٚ  ايمايا  -ايـُٛىل ا َش 

َا ت ًنل ب٘  -ٚإْـُا ٖٛ   َكاّ بٝإ رات سهُ٘  ،ٜكّٛ ب٘ َهى سهُ٘
ٜٚهٕٛ ايـُهى  ايكا٥ِ عًٝ٘ ايـشهِ ٚايذاعٞ  -ًً ٘  أَشٙ ٚٚسد عًٝ٘

يـَش َمرّٛم عٓ٘ َٔ ق ٌ ايـُٛىل اي شفـٞ أٚ بري َٓعٛس إيٝ٘   نهّ 
فه ٜهؼف اإلًهم   َكاّ اإلث ات عٔ ٚدٛد  ،ايـُٛىل ايـشكٝكٞ

 ايـُهى َطًكّا   ايٛاقع ٚم ٜذفع إسكُاٍ ايككٝٓذ   َكاّ ايج ٛت .
فإ ٖزا اإلػهاٍ ٖٛ عُذ٠  ،َٔ تـُٗٝذ َكذ١َ ٚق ٌ سٓدٙ مبذ

ًهم ايـُاد٠ ٚأقٛاٖا ظاٖشّا ْٚشبا   امت ع٢ً ايكُظو ب اإلػه
 ط ١ اإلٜغا  فٓكٍٛ : 

اإلَا١َٝ ٚايـُ كضي١  -إٕ ايذيٌٝ اي كًٞ ايكط ٞ َكٛفش عٓذ اي ذي١ٝ 
َٚٓ كذ ع٢ً إْ جام ارٚاَش ٚايٓٛاٖٞ ايـُٛي١ٜٛ عٔ َضايـض َٚراطذ  -

ٚمبذ إٔ  ،فاْ٘ َككغ٢ سه١ُ ايؼاسع ٚنُاي٘ ٚيطر٘ ،  َك ًكاتٗا قا١ُ٥
ٜكٓضٙ ط شاْ٘ عٔ إٔ ٜاَش ع جّا َٔ دٕٚ َضًش١ سادش١   ايـُاَٛس ب٘ 
ت ٛد ع٢ً ايـُهًف اي اٌَ باَشٙ ٚعٔ إٔ ٢ٜٗٓ ع جّا ٚدضافّا َٔ دٕٚ 

ٖٚزا  ،َرظذ٠ أٚ ق اس١   اير ٌ ت ٛد بايظ٤ٛ ع٢ً ايـُهًف ايراعٌ
ذ ايـشل َٔ أصٛيٓا ايـُظ١ًُ ايـُكًكا٠ َٔ تٛدٝٗات أٌٖ بٝا ايـُ كك
 أرٖاِْٗ ٚايـُ جٛث١ تهض٠ َِٓٗ  ٚت ًُٝاتِٗ رصشابِٗ ايـُش(Œ)ايٓ ٠ٛ
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 ٚعرب تٛدٝٗاتِٗ رت اعِٗ .  إيِٝٗ عُٔ أدٛب١ َظا٥ًِٗ

 ًهم ايـاطاً ع٢ً ْـشٜٛٔ :ثِ إٕ ايكُظو ب 

يٛاق ٞ يًُكهًِ تاس٠ ٜكُظو ب٘ إلطكهؼاف ايـُشاد ايـذذٟ ا -أ
ٚم سٜا   إسكٝاد٘ إىل إسشاص نٕٛ ايـُكهًِ بضذد بٝإ  ،َٔ نهَ٘

إر يٛ نإ  ،ًهم إلث اتٗاَٚٔ ايـذ١ٗ اي  ٜشاد ايكُظو باإلتـُاّ َشادٙ 
  َكاّ اإلُٖاٍ أٚ اإلعاٍ َٔ تًهِ ايـذ١ٗ أٚ نإ   َكاّ بٝإ أصٌ 

 ّ رنش ايكٝذ .ايكؼشٜع م ٜـُهٔ إطكهؼاف إًهم ايـُشاد َٔ عذ

ٚتاس٠ ٜكُظو باإلًهم إلطكهؼاف ايـُهى ايذاعٞ إىل  -ً
ايـشهِ ٚيـَش بـُك ًك٘ َٚٔ باً نؼف ايـُ ًٍٛ عٔ عًك٘ ٚبطشٜل 

ٕٓ ًهم ايههّ م ٜكٛقف ع٢ً إسشاص نٕٛ ايـُٛىل ٖٚزا ايكُظو ب  ،اإل
بٌ ٜضٓض  ،  َكاّ بٝإ ايـُهى َٚا ٖٛ ٚادذ يًُٓاط ٚع١ً ايكؼشٜع

فإ ايزٟ ٜكٍٛ :  ،و ب٘ ٚإٕ نإ ايـُكهًِ بافّه بري ًَكرا ايكُظ
)ٚدذت سشاس٠ّ   اي ٝا( ٜظكهؼف َٔ نهَ٘ إػك اٍ ْاٍس   اي ٝا 

ٗا اي ١ً ايـُٛيذ٠ يًششاس٠ ٜٚٓككٌ رٖٔ ايظاَع َٔ ف ْ ،ف ّه ساعشّا
 ،مساع٘ ٚدٛد ايـششاس٠ ايـُ ًٛي١ إىل ٚدٛد ايٓاس اي ١ً ايـُ ثش٠ يـٗا

ٍ ً ٝ ٞ عكه٥ٞ قٗشٟ م ٜكٛقف ع٢ً إسشاص إيكرات ايـُكهًِ ٖٚٛ إْككا
ٚيزا تش٣ ايظاَع ٜكّٛ ٜٚكششى فاسضّا  ،إىل إًهم نهَ٘ أٚ مصّ بٝاْ٘

ٚيٛ إعكزس بككٝٝذ  ،ٚيٛ ك ٜـذذٖا أػهٌ عًٝ٘ ،عٔ ايٓاس   اي ٝا
نهَ٘ : )ٚدذتٗا أَع( ك ٜك ٌ َٓ٘ . بٌ إٕ ايـُكراِٖ اي شفـٞ َٔ عذّ 

ههّ ٖٛ إطكهؼاف ٚدٛد اي ١ً ٚتـشككٗا ع٢ً امًهم ٚإْككاٍ تكٝٝذ اي
 ايزٖٔ إىل اي ١ً ٚع٢ً امًهم نُا ٖٛ ظاٖش ايـاطاً ٚاي ٝإ .
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   -ٚعًٝ٘ : فُا ٚسد عًٝ٘ ًًا ايـُٛىل ايـشهِٝ ٚت ًنل ب٘ أَشٙ  
يـُا نإ   ايـُشس١ً ايظابك١ ع٢ً  -ظاٖش مطاب٘ ايٛاصٌ إىل ع ٝذٙ 

ٜككٝذ بايكذس٠ ب ذ صذٚس ارَش ٚبـشهِ اي كٌ ايكاعٞ  ثِ ،ارَش َطًكّا
فٗٛ َك ًنل أٍَش َطًل ك ٜككٝذ مطاب٘ بايكذس٠  -بك ض تهًٝف اي ادض 

ًنك٘ عٔ ٚدٛد ايـُهى ايـُككغٞ يـَش  -م َـشاي١  -فٝهؼف  ،ع٢ً َك 
ِٓ تـُاّ ارفشاد َٔ دٕٚ إمكضاظ بايـُكذٚس  ٍٛ َطًل ٜ  باير ٌ بٓش

  ايشت ١  -إًهم ايـُهى إلًهم َك ًنك٘   ايـاطاً  إر إٔ ت  ١ٝ ،َٓٗا
ًنك٘ َطًكّا بري َكٝذ  ٖٞ ت  ١ٝ سكٝك١ٝ  -ايظابك١ ع٢ً صذٚس ارَش ٚت 

ًنـٝـ١ٓ ايـُهى يضذٚس ارَش ٚايـاطاً سظا ايـُ ككذ  ته١ٜٝٓٛ تككغٝٗا عـ
ٚم ٜكٛقع َٔ ايـُٛىل ايـشهِٝ ٚايهاٌَ ايًطٝف  ،ايـشٓل ايضشٝض

اًف إًهم َك ًنل أَشٙ عٔ إًهم َهن٘ عٓذ عذّ تكٝٝذ اي ًِٝ : تـ
ٚم ساد١ إىل إسشاص نْٛ٘ سني إصذاس ارَش ٚإًهم  ،َك ًنل أَشٙ

ايـاطاً ًَكركّا أٚ ْاظشّا ي ُّٛ ايـُهى ٚقاصذّا ي ٝإ َا ٖٛ ٚادذ 
 يـًُهى فإ اإلْككاٍ َٔ ايـُ ًٍٛ إىل اي ١ً فِٗ عكه٥ٞ قٗشٟ .

ٍٓ ع٢ً ت  ١ٝ ارٚاَش يًُهنات ٚإْ جاقٗا عٔ : إٕ َا ( 1)قذ ٜكاٍ د
ايـُضايـض ايكا١ُ٥   َك ًكاتٗا م ٜككغٞ أنجش َٔ تٛفش ايـُهى فُٝا 
إْ ظ  عًٝ٘ ارَش ٚب ح إيٝ٘ ٚإٕ ت ًنل ارَش   ظاٖش ايـاطاً 

ٚفُٝا ْـشٔ فٝ٘ ٚإٕ ٚسد ارَش ع٢ً َك ًك٘ ايـُطًل ايـاايٞ  ،بايـُطًل
إم أْ٘ ٜٓ ظ  ارَش   َشس١ً عشٚع٘ ع٢ً  ،َٔ قٝذ ايكذس٠ ْٚـشٖٛا

ايـشض١ ايـُكذٚس٠ ماص١ دٕٚ ارعِ ارٚطع . ٖزا َا أٚسدٙ ب   
 أده٤ عضشْا )قذٙ( . 
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ٖٚٛ ديٌٝ إقكغا٤  -يهٔ ْكٍٛ ي٘ : إٕ ديٌٝ ايك  ١ٝ ٚاإلْ جام 
ٜؼٗذ بك  ١ٝ  -سه١ُ ايؼاسع َذعَّٛا بايٓط ايكاًع ٚاإلعاع ايظاًع 

ٖٚٞ ت  ١ٝ سكٝك١ٝ  ،ُضًش١   راى اير ٌ ايـُك ًنل يـَشارَش يكٛفش ايـ
ٌٍ مايّٝا َٔ قٝذ  ،م تك ٌ ايكاًف أٚ ايكاايف ٚإرا صذس ارَش بر 

إًهم ايـُهى ايذاعٞ  -بـُككغ٢ قإْٛ ايك  ١ٝ  -ايكذس٠ عًٝ٘ إْهؼف 
يـَش باير ٌ َطًكّا َٔ دٕٚ تكٝٝذٙ بايكٝذ ايـُشكٌُ َٚٔ دٕٚ إٔ 

ُزنٛس ع٢ً إسشاص نٕٛ ايـُٛىل   َكاّ بٝإ َا ٖٛ ٜكٛقف ايهؼف ايـ
 ي ذّ دٚساْ٘ َذاسٙ سك٢ ٜكٛقف عًٝ٘ . ،ٚادذ يًُهى

: ْ ِ صذس ارَش  -ٖٚزا دفاع َٓٓا عٔ ايكا٥ٌ ايـذًٌٝ  -ٚإرا قٌٝ 
يك ض تهًف اي ادض  -باير ٌ َطًكّا يهٔ إقكغ٢ اإلدساى اي كًٞ ايظًِٝ 

  َشس١ً َكامش٠ عٔ عشٚل ايطًا أٟ  -تكٝٓذ ارَش مسكّا بايكذس٠  -
فٝٓ ظ  ارَش   َشس١ً عشٚع٘ ع٢ً ايـشض١ ايـُكذٚس٠ َٔ َك ًك٘ 

َٚككغ٢ ديٌٝ ت  ١ٝ ارَش يًُضًش١ ٖٛ تٛفش ايـُهى فُٝا  ،ماص١
 ٜٚهٕٛ ايـُهى َـاكضّا بايـشض١ ايـُكذٚس٠ .   ،إْ ظ  عًٝ٘ ارَش

ٚايككٝٝذ  ،ايـُطًل قًٓا : إٕ ارَش ايـُٓ جل عٔ َهن٘ قذ إْ ظ  ع٢ً
ٚإرا أسٜذ تكٝٝذ ايـُهى بك ع تكٝٓذ ارَش  ،  َك ًنل ارَش عاسل يطاسٍئ 

مسكّا يضّ تـاايف ايـُهى ايـُك ٛع َع ارَش ايكابع ي٘   أصٌ صذٚسٙ 
 ٖٚٛ مًف َـشاٍ .

ٜ دٟ  -ايكُظو باًهم َاد٠ ارَش -ٚقذ تـشضٌ إٔ ٖزا ايطشٜل 
شض١ ايهَكذٚس٠ ب ذ طكٛط ايـاطاً إىل إطكهؼاف ايـُهى   ايـ

ٚإْكرا٤ ارَش بٗا . َٚٓ٘ ٜ ًِ إٔ ايرشد ايـُضاسِ يًٛادا ايـُغٝل 
ارِٖ يٛ قٌٝ ب ذّ نْٛ٘ َضذاقّا يًُاَٛس ب٘ أٚ قٌٝ بـاشٚد٘ عٔ دا٥ش٠ 
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ارَش ٚقضٛس ايـاطاً عٔ مشٛي٘ أَهٔ إطكهؼاف ٚادذٜٓـك٘ يًُهى 
ايـاطاً ايـُطًل( ٚأَهٔ َٔ )إًهم ايـُاد٠ : َك ًنل ارَش   

تضشٝض ايك  ذ ب٘ َٔ ًشٜل إسشاص َهن٘ ٚقضذٙ عٓذ إٜكاع اي  اد٠ 
ماسدّا . ٖزا نً٘ بًشاظ ايطشٜل ارٍٚ إلطكهؼاف ايـُهى َكذ١َّ 

 يكضشٝض ايرشد اي  ادٟ ايـُضاسِ َٔ ًشٜل ايـُهى . 
 ثِ ٜكع ايههّ   ايطشٜل ايجاْٞ : 

 

  :التمسك بإطالق الـهيأة 
 

آمش إلطكهؼاف ث ٛت ايـُهى ب ذ طكٛط ارَش  ًشٜل ٖٚٛ
بٌ فشع٘  ،ٚقذ إعكُذٙ عع َٔ َـشككٞ ارصٍٛ ارٚامش ،ٚايـاطاً

ٍٕ أٚ عشل  ب   ارعهّ ًشٜكّا ٚاعشّا م ٜـشكاز إىل إقا١َ بشٖا
. ٍٍ  إطكذم

 ١ ٝ ًٚ ٌٍ ٍٕ ٚاعض : إٕ ايـاطاً ٚارَش ايـُك ًنل بر  ٚتكشٜ ٘ ب ٝا
مٕ ظاٖشإ َٔ يرع٘ : َذيٍٛ َطابكٞ ٖٛ ٚدًٛ عٌُ ٜهٕٛ ي٘ َذيٛ

َٚذيٍٛ  ،ً ٝ ١ اي ٌُ َا بني ايـُ ذأ ٚايـُٓك٢ٗ َطًك١ بري َكٝذ٠ بايكذس٠
ٖٚٛ نٕٛ َك ًنل ارَش را  -بٝٓٔ بايـُ ٢ٓ ارمط  -إيكضاَٞ ٚاعض 

ٚإْـُا ث كا  ،َهٕى بـُا  ي٘ َٔ ايظ ١ ٚمشٍٛ ارفشاد ايطٛي١ٝ ٚاي شع١ٝ
كضا١َٝ يـُا ْ ككذٙ دضَّا َٔ عذّ صذٚس أَش َٛيٟٛ َٔ ٖزٙ ايذمي١ اإلي

 . دٕٚ َهٕى ٚبشل صايـض

عٔ ايـشذ١ٝ  -يظ ٕا َا  -ثِ إرا طكطا ايذمي١ ايـُطابك١ٝ 
إر م  ،ٚاإلعك اس ب ذ سذٚثٗا ت ك٢ ايذمي١ اإليكضا١َٝ ع٢ً سذٝكٗا

 فإ ايذمي١  ،َٛدا يظكًٛٗا ٚسفع ايٝذ عٔ َ داٖا َٚذيٛيـٗا
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رْ٘ م  ،١َٝ تك ع ايذمي١ ايـُطابك١ٝ   أصٌ ايـشذٚخ ٚايكشكلاإليكضا
يهٔ م تك  ٗا   َشس١ً  ،ٜـُهٔ ث ٛتٗا َٔ دٕٚ ث ٛت ايذمي١ ايـُطابك١ٝ

اي كا٤ ٚ  ايـشذ١ٝ ٚاإلعك اس فاُْٗا ظٗٛسإ َك ذدإ ٚدميكإ 
ٚإرا طك  أسذ ايعٗٛسٜٔ يظ ٕا َا ٚإْكرا أسذ٣ ايذميكني  ،قط ٝكإ
بٌ ٜـُهٔ إْرهاى أسذُٖا عٔ  ،ا إلْكرا٤ ايذمي١ ارمش٣م َٛد

 ارمش٣   َشس١ً اي كا٤ ٚايـشذ١ٝ ب ذ ث ٛتٗا ماسدّا ٚتـشككٗا سذٚثّا .

ٚفـٞ ع٥ٛ٘ : إرا قاَا سذ١ َٓرض١ً ع٢ً إٔ ب   سضط 
يـُٓع اي كٌ عٔ  ،ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ ٚب   أفشادٙ ٖٛ بري َشإد

ٛٓت يًٛادا  ايـُغٝل ارِٖ ػشعّا فه ٜهٕٛ راى اإلتٝإ ب٘ رْ٘ َر
اي    َؼُّٛم يذيٌٝ ارَش يـُضامح١ ارق٣ٛ َهنّا ٚارِٖ   ْعش 
ايؼاسع ارقذغ ٚسهِ اي كٌ باعك اس ايكذس٠ عكّه ٚػشعّا ع٢ً َك ًنل 

م َاْع َٔ بكا٤ ايـُذيٍٛ  ٚيهٔ ،أَش ايـُٛىل يك ض تهًٝف اي ادض
   ي ذّ ايـُاْع َٔ بكا٥٘ . اإليكضاَٞ ٚث ٛت ايـُهى   راى اي  

ِٓ ايرشد ايـُضاسِ َع ايٛادا  ٚفُٝا ْـشٔ فٝ٘ : ديٌٝ ارَش م ٜ 
ايـُغٝل ارِٖ ٜٚظك  مطاً ارَش بايرشد ايـُضاسِ َٔ سٝح َذيٛي٘ 

يهٔ م َٛدا يك  ١ٝ ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ  ،ايـُطابكٞ : ت ًنل ايٛدًٛ ب٘
بٌ ٜ ك٢  ،عٔ ايرشد ايـُضاسِي٘   ايظكٛط عٔ ايـشذ١ٝ ٚإْكرا٤ ايـُهى 

ٚدذإ اي ٌُ يـُهن٘  -ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ ع٢ً ط ك٘ ٚمشٛي٘ 
فإ ايذمي١ اإليكضا١َٝ يـاطاً  -ٚبـذُٝع أفشادٙ سك٢ ايرشد ايـُضاسِ

 ارَش م ٜضامحٗا ػ٤ٞ ٚم ٜـُٓع عٔ ث ٛتٗا َاْع .

 ٚب  اس٠ أمش٣ : إٕ سذ١ٝ ايعٗٛس ايًرعٞ ْاػ١٦ َٔ ت اْٞ اي كه٤
  َـشاٚساتِٗ ع٢ً ارمز بايعٗٛس ٚاإلعكُاد عًٝ٘ ٚقذ أَغاٙ ايؼاسع 
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ٚيٛ نإ  ،ارقذغ ٚإعكُذٙ   َـشاٚسات٘ َع ع ٝذٙ ٚمطابات٘ إٜاِٖ
ٕ ك  ٕ ٚاسذ ظٗٛسإ ٚقذ طكطا سذ١ٝ أسذُٖا يظ ٕا ٚداع يههّ

ٖٚٓا مطاً ارَش  ،ٜظكًضّ ٖزا طكٛط ايعٗٛس ايجاْٞ عٔ ايـشذ١ٝ أٜغّا
ٌٓ َُٓٗا ظاٖش َٔ ايًرغ ٚسذ١    ،: َطابكٞ ٚإيكضاَٞ ي٘ َذيٛمٕ  ٚن

ٕ  ،ٙ بـُككغ٢ ايك اْٞ اي كه٥ٞ ايـُُغ٢ ػشعّاداَ   فارا ٚدذ داع
ٕ عٓٗا   يظكٛط ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ عٔ سذ١ٝ ظٗٛس ايًرغ فٝ٘ يـُاْع

إْكـر٢ ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ  -نُضامح١ ايرشد يٛادٕا َغٝل أِٖ  -
ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ عٔ سذ١ٝ ظٗٛس ايًرغ فٝ٘  ٚم ٚد٘ يظكٛط ،ردً٘

ب ذ ت اْٞ اي كه٤   َـشاٚساتِٗ ع٢ً سذٝك٘ ٚع٢ً ارمز ب٘ ب ذ إْ كاد 
ظٗٛس ايًرغ فٝ٘ يـُهصَك٘ يًاطاً ٚبٓشٛ ايًضّٚ اي ٝٓٔ بايـُ ٢ٓ 

 ارمط .
ٚايـشاصٌ إَهإ طكٛط ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ يـاطاً ارَش : 

َع بكا٤ ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ : أعين  -ايـُضاسِ  أعين ت ًنل ارَش بايرشد
قٝاّ ايـُـهى ٚايـُـضًشـ١ بايـط ـٝ ١ ايـذاَـ ١ بني ارفشاد ايـُـكذٚس٠ 

 َٚٔ دٕٚ إَكٝاص أٚ مشٚز بري ايـُكذٚس عٔ دا٥شت٘ .  َـكذٚس٠ ٚايه

ٖزا تكشٜا ايطشٜل ايجاْٞ إلطكهؼاف ث ٛت ايـُهى ب ذ إْكرا٤ 
ٜ كين ع٢ً إَهإ ايكرهٝو بني ايذمي١ اإليكضا١َٝ ٖٚٛ  ،ارَش ٚايـاطاً

ٚبني ايذمي١ ايـُطابك١ٝ   ايـشذ١ٝ بكا٤ّ سبِ ت  ١ٝ ارٚىل يًجا١ْٝ   أصٌ 
ٖٚزا ارطاغ قذ ٚقع َـشٌ ايـاهف  ،ايٛدٛد ٚايـشذٚخ ٚاإلْ كاد

بٌ  ،ٚايـاضاّ أمريّا ب ذ إٔ نإ َٔ ايٛاعشات بري ايكاب١ً يًُٓاقؼ١
ْا ايـُشكل )قذٙ( إَهإ إْرهاى ايذمي١ اإليكضا١َٝ عٔ قذ أْهش أطكار

ايذمي١ ايـُطابك١ٝ   ايـشذ١ٝ ٚإيكضّ )قذٙ( ت  ١ٝ ارٚىل يًجا١ْٝ سذٚثّا 
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فارا طكطا ايذمي١ ايـُطابك١ٝ بكا٤ّ عٔ دسد١ ايـشذ١ٝ ت  كٗا  ،ٚبكا٤ّ
 ٚدا٤ ب ٜشادٜٔ ع٢ً ايكّٛ  ،ايذمي١ اإليكضا١َٝ   ايظكٛط أٜغّا

 -َهإ ايكرهٝو بني ايذميكني   ايـشذ١ٝ ٚاإلعك اس ًكضَني ب ايـُ -
ايكا٥ًني ب كا٤ ايذمي١ اإليكضا١َٝ ع٢ً صر١ ايـشذ١ٝ ب ذ طكٛط ايذمي١ ٚ

 ايـُطابك١ٝ عٓٗا . 
ٚاإلٜشادإ : أسذُٖا ْـكغٞ ٜكغُٔ عذ٠ ْكٛل فك١ٝٗ ع٢ً 

ٚاإلٜشاد  ،١ايكا٥ٌ بـشذ١ٝ ايذمي١ اإليكضا١َٝ ب ذ طكٛط ايذمي١ ايـُطابكٝ
 ٚيـ٘ تكشٜ إ ٚاسدإ فـٞ تكشٜش بـشـج٘ :  ،ا مش سًنٞ ْكذّ عشع٘

١َٝ ا: إٕ تـشكل ايذمي١ اإليكض (1)ٚتكشٜا اإلٜشاد ايـشًنٞ ارٍٚ
ٚث ٛت  ،ٜشتهض ع٢ً سنٝضتني : ث ٛت ايـًُضّٚ ٖٚٛ ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ 

يكٝاغ بٓشٛ ٚب ْغاَُٗا ٜكؼهنٌ ا ،ايـُهص١َ بني ايـًُضّٚ ٚبني مصَ٘ 
ٚب ْكرا٤ ايشنٝضتني أٚ إسذاُٖا تٓكرٞ  ،ايؼهٌ ارٍٚ ٜٚج ا ايهصّ 

ايذمي١ اإليكضا١َٝ ٚم ٜـُهٔ إطكؼهاف ايهصّ . ٚعًٝ٘ َع عذّ ث ٛت 
ٚطكًٛ٘ يًُضامح١ : أٟ  -ٖٚٛ ارَش بايط ٝ ١  -ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ 

كؼهاف َع عذّ ث ٛت ايـًُضّٚ تٓكرٞ ايذمي١ اإليكضا١َٝ ٜٚك زس إط
ٖٚٛ ث ٛت ايـُهى   ايرشد ايـُـضاسِ َٔ أفشاد ايطـ ـٝـ ١  -ايهصّ 
 . صّهَشس١ً اي كا٤ أ ٚبني ايـشذٚخ دٕٚ فـشم بني َشس١ً َٔ بٗا ايـُاَٛس

 ،ني سايكني أٚدا اإلػهاٍ ٚاإلٜشادٜٚـُهٓٓا دف ٘ ب ث ات ايـاً  ب      
 ٚمبذ َٔ ايكُٝٝض بني ايـشايكني :

يًههّ ظٗٛس ٚاسذ َٚذيٍٛ فاسد ع٢ً َ ٢ٓ ساي١ ٜهٕٛ فٝٗا  - أ
ٚإْـُا  ،َطابكٞ يهٔ ي٘ مصّ عكًٞ يٝع بّٝٓٓا َٔ ايًرغ بايـُ ٢ٓ ارمط 
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 ٖٛ مصّ ٜذسن٘ اي كٌ َٔ د١ٗ ث ٛت ايـُهص١َ ايـااسد١ٝ بني ايـُذيٍٛ 
ٚم ٜذسن٘ اي شف اي اّ فه تهٕٛ دمي١  ،ٚبني راى ايهصّ  -ايـُ ٢ٓ  -

ٚيـُا نإ ايعٗٛس ايجابا يزات اشبطاً  ،كك١ً عشف١ٝ إيكضا١َٝ َظ
بـشظا ايـُذيٍٛ اي ش  ايـُشاٚسٟ سذ١ّ فكج ا ايـشذ١ٝ أٜغّا يًهصّ 
ايـُظكهؼف َٔ ايـاطاً بـُككغ٢ ايـُهص١َ اي ك١ًٝ ايكط ١ٝ ٚتهٕٛ 
دمي١ ايههّ ع٢ً ايهصّ دمي١ّ عك١ًٝ ت  ١ٝ ْاػ١٦ َٔ ايـُهص١َ 

إ تهٕٛ دمي١ّ َظكك١ً ٚظٗٛسّا ٜرُٗ٘  َٔ دٕٚ ،ايـااسد١ٝ ايكط ١ٝ 
ٍٛ َٓرضٌ عٔ ظٗٛس ايههّ ايـُطابكٞ  اي شف ايـُشاٚسٟ َٔ ايههّ بٓش

بٌ ٖٞ دمي١ عك١ًٝ مص١َ يـُذيٍٛ ايههّ ٚتاب ١ يعٗٛسٙ  ،  ايـًُضّٚ 
  ايـًُضّٚ ٜٓؼا اي ًِ بٗا َٔ اي ًِ بج ٛت ايـًُضّٚ ٚبذمي١ ايههّ عًٝ٘ 

 عكّه .

هٕٛ فٝٗا يًههّ ظٗٛسإ عشفٝإ : ظٗٛس   ايـُذيٍٛ ٚساي١ ٜ -ً
ٍٕ   ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ  ،ايـُطابكٞ  ٖٚٛ ايـُ ٢ٓ ايهصّ  -ٚظٗٛس ثا

سٝح ٜهٕٛ يذيٌٝ سذ١ٝ  -يًههّ بٓشٛ ايًضّٚ اي ٝٓٔ بايـُ ٢ٓ ارمط 
ايعٗٛس َضذاقإ ٚفشدإ   ٖزا ايههّ ايٛاسذ : دمي١ ع٢ً ٚدًٛ 

ٚتهٕٛ دمي١  ،ٚدمي١ ع٢ً نْٛ٘ را َهٕى َٚضًش١  ،اير ٌ ايـُاَٛس ب٘ 
ايههّ ع٢ً ايـُ ٢ٓ اإليكضاَٞ ايعاٖش بـُككغ٢ ايًضّٚ اي ٝٓٔ بايـُ ٢ٓ 

 ارمط دمي١ عشف١ٝ ٚظٗٛسّا َظككّه عٔ دمي١ ايههّ ايـُطابك١ٝ .
أٟ فُٝا ناْا ايـشذ١ٝ بايـُهص١َ ايكط ١ٝ  -ٚ  َجٌ اسباي١ ارٚىل 

إرا طك  ايذيٌٝ ايهاػف عٔ  -ايعٗٛس ايًرعٞ ايـُظككٌ م ب ،اي ك١ًٝ 
ايـًُضّٚ عٔ ايـشذ١ٝ ٚامعك اس ت  ٘ قٗشّا : طكٛط سذ١ٝ ايهصّ 

َٚٔ دٕٚ ث ٛت  ،إر ايهصّ نايعٌ ايكابع يـًُضَٚ٘  ،ايـُظكؼهف عكّه 
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ايـًُضّٚ ايـُك ٛع ٚث ٛت ايـشذ١ٝ ي٘ بكا٤ّ م ٜـُهٔ إطكهؼاف ايهصّ 
يك  ١ٝ إلْكرا٤ ايـًُضّٚ ايـُـك ٛع ٚدٛدّا ٚسذ١ّٝ فٝك  ٘ ٚٚصر٘ بايـشذ١ٝ ا

 ايهصّ   ايظكٛط ٚاإلْكرا٤ ٚم ٜـُهٔ إطكهؼاف٘ نٞ تج ا ي٘ اسبذ١ٝ .

أٟ فُٝا ناْا ايـشذ١ٝ بايعٗٛس ايًرعٞ  -ٚ  َجٌ ايـشاي١ ايجا١ْٝ 
ُٓا نإ فٝٗا ظٗٛسإ  -ايـُظككٌ يهصّ ايههّ اي ٝٓٔ بايـُ ٢ٓ ارمط  يـ

ٕ َؼُٛمٕ يذيٌٝ اسبذ١ٝ ٚفشل قٝاّ ايذيٌٝ ع٢ً إْكرا٤ أسذ َظككه
ٕ  أق٣ٛ ٜـُٓع بكا٤ ايعٗٛس  ايعٗٛسٜٔ ٚطكًٛ٘ َٔ د١ٗ ٚدٛد َاْع

 ،ٕ َظاغ ايـُاْع بايعٗٛس ا مشايـُطابكٞ ع٢ً ٚصف ايـشذ١ٝ َٔ دٚ
ٕ٘ ٜٛدا سفع ايٝذ عٔ ٚصف ايـشذ١ٝ بًشاظ ايعٗٛس ا مش  ٟٓ ٚد  فا

ٚك  -يزٟ إْ كذ ي٘ ظٗٛس   ايؼٍُٛ ٚامًهمايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ ا -
 شذ١ٝ ظٗٛس ايـُذيٍٛ ا مش ؟ .ـٜـُٓظ٘ ايـُاْع اهلادّ ي

ٚايعاٖش ٚقٛع ايـاً  بني ايـشايكني : فايـشاي١ ارٚىل ٖٞ َٓعٛس 
يهٓٗا بري  ،أطكارْا ايـُشكل )قذٙ( َٚٛقع إػهاي٘ ٜٚـذ٤ٞ فٝٗا إْهاسٙ 

ٚم  ،ّ َٚٛقع اي شح ٚايـاضاّ ايـشاي١ ايجا١ْٝ اي  ٖٞ َرشٚل ايهه
 ٜظ ٓا ق ٍٛ ايـاً  بني ايـشايكني   ايـشهِ أٚ اإلػهاٍ .

ٚمهص١ ايكٍٛ : مبذ َٔ عذّ مً  سهِ إسذ٣ اسبايكني 
بارمش٣ ٚمبذ َٔ ايكُٝٝض بني إٔ ٜكاٍ :   ساي١ ٚدٛد ايذمي١ 

ك  اإليكضا١َٝ اي ك١ًٝ باْ٘ م ٜـُهٔ إطكهؼاف مصّ ايـُارب ب٘ إرا ط
ٚبني إٔ ٜكاٍ :   ساي١ ايذمي١ اي شف١ٝ  ،ايذيٌٝ ايـُطابكٞ ايـًُضّٚ ي٘ 

اإليكضا١َٝ ايًرع١ٝ بإ طكٛط ايذمي١ ايـُطابك١ٝ عٔ ايـشذ١ٝ ب ذ ايج ٛت 
ٚايكشكل م ٜـُٓع ٚم ٜغٓش ب كا٤ ايعٗٛس ا مش ٚسذ١ٝ ايـُذيٍٛ 

 اإليكضاَٞ ايـُظككٌ ٖٚزا ٖٛ َــشٌ ايههّ .
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ًنٞ : ٖٚـٛ ٚدـ٘ قــذ دـ ـًـ٘   تكشٜش ايككشٜا ايجا ْٞ يإلٜشاد ايـشـ
 : َٚـشضً٘ ،ٜٚـُهٔ إعك اسٙ ٚدّٗا َظككّه )ع اس٠ أمش٣( طابك١،بـشـجـ٘

 ظٗٛس ايههّ   َذيٛي٘ اإليكضاَٞ: نٕٛ َك ًنل ارَش را َهى ،إٕ 
بٌ  ،يٝع ع٢ً ْـشٛ اإلًهم ٚايظ ١ ٚايؼٍُٛ يـذُٝع أفشادٙ ٚسضض٘

فارا  ،ٍٛ ايـُطابكٞي ٛت ايـشض١ ايـااص١ ايـُهص١َ يًُذٖٛ ظاٖش   ث
عًِ باْكرا٤ ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ ٜـشضٌ اي ًِ قٗشّا باْكرا٤ ايـُذيٍٛ 

ٜ ين عذّ ٚدٛد ايـُهى   ايـشض١ ايـااص١ اي  عًِ  -اإليكضاَٞ 
ْعري اإلم اس عٔ َهقا٠ ايجًٛ يٓذاط١  ،إْكرا٤ ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ فٝٗا

 ْـذاط١ ايجًٛ بٌ ٖٛ إم اس عٔ ث ٛتْ٘ يٝع إم اسّا عٔ َطًل اي ٍٛ فا
 ايٓذاط١ اي ٛي١ٝ ٖٚٞ سض١ ماص١ َهص١َ يـُهقا٠ اي ٍٛ .

ٚيٛ إسكٌُ ث ٛت َا ٖٛ أٚطع َٔ ايـشض١ ايـااص١ بًشاظ 
أعين ث ٛت ايـُهى سك٢   ايرشد ايـُضاسِ  -ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ 

فٝ٘ ٚعذّ مشٍٛ ارَش ايٛدٛبٞ  ايـُرشٚل عذّ بكا٤ ايذمي١ ايـُطابك١ٝ
 ،إر م ديٌٝ عًٝ٘ ٜج ك٘ ٜٚ نذٙ  ،فٗٛ َـذشد إسكُاٍ ٚم إعك اس ب٘ -ي٘ 

فه ٜهٕٛ ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ سذ١ عٓذ طكٛط ايـُذيٍٛ املطابكٞ عٔ 
 . (1) دسد١ ايـشـذ١ٝ

ٚساصٌ ايككشٜا : إْهاس ط ١ ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ ٚمشٛي٘ يـُا 
بٌ ظٗٛسٙ َـشٓذد َـشذٚد  ،ـُذيٍٛ ايـُطابكٖٞٛ أٚطع دا٥ش٠ّ َٔ اي

 بـشذٚد ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ ٚعُٔ دا٥ش٠ سذٝك٘ .  

: ساي١ إْ كاد ايعٗٛس  ايكنيايكُٝٝض بني سغشٚس٠ ٜٚـُهٓٓا دف ٘ ب
 ٚساي١ سذ١ٝ ايعٗٛس ٚإعك اس ايذمي١ ٚعذّ طكًٛٗا :  ،ٚسذٚخ ايذمي١
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 ١ اي ٌُ بني ٚدًٛ ً ٝ -أَا ايعٗٛس   ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ 
فٗٛ َٓ كذ دضَّا ٚع٢ً  -ايـُ ذأ ٚايـُٓك٢ٗ َطًك١ّ بري َكٝذ٠ بايكذس٠ 

ٖٚزا  ،ْـشٛ ايظ ١ ٚمشٍٛ تـُاّ ارفشاد   َشس١ً إْ كاد ايعٗٛس
ٍٕ   ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ  نٕٛ َك ًنل ارَش  -ايـاطاً ٜٓ كذ ي٘ ظٗٛس ثا

ٛ ظٗٛس ٚطٝع ٖٚ ،أٟ بـُا  ي٘ َٔ ايظ ١ ٚايؼٍُٛ ،را َهٕى َٚضًش١
ِٓ تـُاّ ارفشاد ايـُٓط ل عًٝٗا اي ٓٛإ ايـُك ًنل يـَـش .  ٜ 

 ،ثِ ٜطشأ اي ذض عٔ ايرشد اي  ادٟ ايـُضاسِ يًٛادا ايـُغٝل
 ،ٖٚٛ َاْع عكّه عٔ مشٍٛ ارَش ي٘ إلػرتاً٘ ايكذس٠ ع٢ً َك ًنل ارَش

بامكضاظ  -  َشس١ً مسك١ َكامش٠ عٔ إْ كاد ايعٗٛس  -فٓشهِ 
 ْٚـاشز  ،ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ بـاضٛظ ايـشضط ايـُكذٚس٠ سذ١ٝ

ايـشضط ٚارفشاد ايهَكذٚس٠ عٔ ط ١  -بكاضٍٝط عكًٞ قط ٞ  -
فٝهٕٛ ايـُاْع اي كًٞ ايـُزنٛس َاْ ّا عٔ  ،دا٥ش٠ ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ

بٌ ٜهٕٛ  ،اإليكضاّ بهاػر١ٝ إًهم ايـاطاً عٔ ط ١ ايـُشاد ايـذذٟ
ٖٚزا ايـُاْع م ٜـُٓع  ،ضاص٘ بارفشاد ايـُكذٚس٠داّم ع٢ً عٝك٘ ٚإمك

ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ ٚيزا م ٜـُٓع عٔ بكا٤ٙ ع٢ً ساي٘ ٖٚٛ سادخ ٜكّٝٓا 
   َشس١ً إْ كاد ايعٗٛس ٚسذٚخ ايذمي١ .

ٜٚـُهٔ إٔ ٜكاٍ تٛنٝذّا : إْ٘ قذ دش٣ ايك اْٞ اي كه٥ٞ ع٢ً ارمز 
سك٢ ب ذ إْكرا٤ ايـُذيٍٛ  بايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ اي ٝٓٔ ايٛاعض يًههّ

ٜٚؼٗذ يـُا قًٓا : طري٠  ، -ي اسٍل َاْع عٔ ارمز ب٘  -ايـُطابكٞ 
اي كه٤ فـٞ َـشاٚساتِٗ ٚتـ اَهتـِٗ َٚـشاط اتـِٗ ايكاْْٛـ١ٝ فـٞ 
اإلعرتافات ٚفـٞ ايذعا٣ٚ ْٚـشُٖٛا َـُا ٜـذذٙ ايـُكك ع دًّٝا   ارفٗاّ 

 .  اي شف١ٝ ايـُشاٚس١ٜ
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ٚقذ ت ني عذّ  ٕ سًنٝإ يـطكار ايـُشكل)قذٙ(ٖزإ إٜشادا
كغ١ٝ أٚسدٖا ع٢ً ايكٍٛ ب كا٤ ايذمي١ ـٚثـ١ُ إٜشادات َْ ٚسٚدُٖا . 

ٖٚٞ أسب ١ ْ شعٗا  ،اإليكضا١َٝ سذ١ّ ب ذ طكٛط ايذمي١ ايـُطابك١ٝ
 ْٚشٓدٖا ت اعّا :

ع٢ً َهقا٠ ايجًٛ  -َجّه  -ايٓك  ارٍٚ : َا إرا قاَا اي ـ١ٓٝ 
ثِ عًُٓا َٔ ماسز : نزً  ،يا ع٢ً تٓذع ايجًٛ باإليكضاّفذ ،يً ٍٛ

َع  ،اي ١ٓٝ أٚ  مطاٖا أٚ إػك اٖٗا ٚعذّ سضٍٛ َهقا٠ ايجًٛ يً ٍٛ
فاْ٘ ب ذ طكٛط  ،ع ايجًٛ َٔ د١ٗ أمش٣ نُهقا٠ ايذّإسكُايٓا تٓٓذ
م  -أعين دمي١ اي ـ١ٓٝ ع٢ً َهقا٠ ايجًٛ يً ٍٛ  -ابك١ٝ ايذمي١ ايـُط
ٚيٛ إدعٞ  ،اإليكضا١َٝ : أعين تٓذع ايجًٛ ّ ب كا٤ ايذمي١ٜـُهٔ اإليكضا

بٓشٛ ايهصّ اي ٝٓٔ  -إٔ اإلم اس َطابك١ّ عٔ َهقا٠ ايجًٛ يً ٍٛ ٜظكًضّ
ثِ طك  ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ عٔ  ،تٓذع ايجًٛ -بايـُ ٢ٓ ارمط

ٚايـُرشٚل إَهإ ايكرهٝو بني  ،ايـشذ١ٝ يً ًِ بهزً اي ١ٓٝ أٚ مطاٖا
فٝك ني ايكٍٛ ب كا٤  ،يـُطابكٞ ٚاإليكضاَٞ   َكاّ ايـشذ١ٝايـُذيٛيني ا

يهٔ ٖزا ٚاعض ايرظاد  ،ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ سذ١ّ   ٖزا ايرشل
 ٚم ْعٔ أسذّا ًٜكضّ ب٘ .  ،ٚباإلعاع

فإ اي شح ٚاقع  ،ٜٚشد عًٝ٘ : ٚعٛ  مشٚد٘ عٔ َـشٌ اي شح
ايذمي١   َٛاسد إسشاص سذٚخ ايذمي١ ايـُطابك١ٝ ٜٚك  ٗا سذٚخ 

ٕ عاسٍل تظك  ايذمي١ ايـُطابك١ٝ عٔ ايـشذ١ٝ  ،اإليكضا١َٝ ثِ يـُاْع
ْٚؼو   بكا٤ سذ١ٝ ايذمي١ اإليكضا١َٝ َٔ دٕٚ َاْع أٚ عا٥ل  ،ٚاإلعك اس

بٌ قذ  ،ٜـُٓع إعك اسٖا أٚ سذٝكٗا ٚم َـشزٚس   بكا٤ ايـشذ١ٝ يـٗا
 ١َٝ يًههّ سك٢ َعا ايظري٠ اي كه١ٝ٥ ع٢ً ارمز بايـُذايٌٝ اإليكضاـاَـق
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 فشل ايمر١ً عٓٗا إرا تـشككا ايذمي١ ايكا١َ سذٚثّا : َطابك١ّ ٚإيكضاَّا .  
ٖٚٓا   َٛسد ايٓك  : قذ عًُٓا مسكّا نزً اي ١ٓٝ ايـُشذث١ 

 ،ٚ مطاٖا ٚعذّ َطابككٗا َع ايٛاقعيًذميكني ايـُطابك١ٝ ٚاإليكضا١َٝ أ
: عذّ سشاصْا قط ّٝاٖزا ٜٓرٞ سذٚخ ايذمي١ َٔ أصًٗا، بـُ ٢ٓ إٚ

ٚإْـُا ٖٞ دمي١  ،سذٚخ ايذمي١ ايـُطابك١ٝ ٚاق ّا ٚبايٛدذإ ايٛاعض 
١ُٖٝٚ سضًا   ايٓرع عٓذ مساع ػٗاد٠ اي ١ٓٝ ٚإْهؼف إْكراؤٖا 

ٖٚزا ْعري َا إرا أمربت  ،فكٓكرٞ ايذمي١ اإليكضا١َٝ قٗشّابايكطع مسكّا 
 سضٌ اي ًِ أٚ اإل٦ًُٓإ اي ١ٓٝ اي ادي١ بشؤ١ٜ ايـٗهٍ ٚب ذ ايكشكٝل 

باُْٗا سأٜا مٝطّا َغ٦ّٝا   ايظُا٤ إعككذاٙ ٖهّم  -ايعٔ ايـُش  م -
اطا َظكٓذ ػٗادتُٗا ـفإ عًُٓا ب ،َع إسكُاٍ ٚدٛدٙ   ارفل ٚاق ّا 

: م   ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ ،ٕ إم اسُٖا ٚبٝٓٓكُٗا سذ١ أصّهَاْع عٔ نٛ
 .  -اميكضاَٞ : بذٚ ايؼٗش ايـذذٜذ  ٚم   ايـُذيٍٛ ،سؤ١ٜ اهلهٍ 

ٖٚهزا اي ١ٓٝ ايـُٓكٛل بٗا فُٝا ْـشٔ فٝ٘ : سٝح أْ٘ عٓذ اي ًِ 
مسكّا ب ذّ َطابككٗا َع ايٛاقع تٓكرٞ ايذمي١ ايـُطابك١ٝ يً ١ٓٝ ٚتٓكرٞ 

فه ٜاتٞ بـشجٓا : إرا فشل  ،ايذمي١ اإليكضا١َٝ بك  ٗا   أصٌ اسبذٚخ 
نُضامح١ ايٛادا ايـُغٝل  -طكٛط ايذمي١ ايـُطابك١ٝ يـُاْع عاسل 

ٌٖ ت ك٢ ايذمي١ اإليكضا١َٝ ع٢ً اسبذ١ٝ ٚامعك اس   َشس١ً  -ارِٖ 
 اي كا٤ ؟ أّ تظك  أٜغّا نايذمي١ ايـُطابك١ٝ ؟ .

ٜذ ايٓك  ايجاْٞ : َا إرا ناْا داس أٚ داب١ أٚ لُٖٛا   ٜذ ص
ٚإدعاٖا بهش ٚمايذ ثِ اقاّ نٌ َُٓٗا ب١ٓٝ عادي١ : إسذاُٖا تؼٗذ 

َٔ دٕٚ سدشإ ب١ٓٝ  ،بايـًُو ي هش ٚاممش٣ تؼٗذ بايـًُو شبايذ 
فككظاق  اي ٝٓكإ يك اسعُٗا  ،ع٢ً أمش٣ َٔ سٝح اي ذد أٚ اي ذاي١ 



       

 (107............ )......بقاء الداللت اإللتزامَت حجًت بعد سقوط الداللت الـمطابقَت 

ٌٖ ٚ ،فًِ ٜـُهٔ ارمز بُٗا   َذيٛهلُا ايـُطابكٞ ،ٚتذاف ُٗا 
 ،اإليكضاَٞ : عذّ نٕٛ ايذاس يضٜذ باي ٝٓكني   َذيٛهلُا  ٜـُهٔ ارمز

بضعِ أْ٘ إرا طكطا اي ٝٓكإ   َذيٛهلُا ايـُطابكٞ يًُ اسع١ بُٝٓٗا 
فه َٛدا يظكًُٛٗا عٔ اسبذ١ٝ   َذيٛهلُا اميكضاَٞ : ايذاس يٝظا 

ٖٚزا َا  م ًٜكضّ ب٘ أسذ بـشٝح ٜك اٌَ  -ي ذّ َاْع ايك اسل  -يضٜذ 
 س أٚ ايذاب١ َ ا١ًَ َـذٍٗٛ ايـُايو  .َع ايذا

عٔ ٖزا ايٓك  باْ٘ م َاْع َٔ اإليكضاّ ب٘ ٚم  (1)ٚقذ أدٝا
ْٚظا اىل ايـُشكل اي شاقٞ )قذٙ( إيكضاَ٘ ب٘  ،ااير١ فٝ٘ يغشٚس٠ ايرك٘ـَ

 َٔ دٕٚ تشدد .
ْٚـذٝا عٔ ٖزا ايٓكط باْ٘ َع تظاق  اي ٝٓكني   َذيٛهلُا 

عك اس يًذمي١ اإليكضا١َٝ َٔ دٕٚ إ تككغٞ ايـُطابكٞ ت ك٢ ايـشذ١ٝ ٚاإل
ٍٛ َا  ،نٕٛ ايـُاٍ صبٍٗٛ ايـُايو  إر  ،بٌ تظكًضّ َ ١ًَٝٛ ايـُايو بٓش

ب١ٓٝ بهش تذٍ بايـُطابك١ ع٢ً ًَه١ٝ بهش يًذاس ٚتذٍ باإليكضاّ ع٢ً عذّ 
ٖٚهزا ب١ٓٝ مايذ تذٍ بايـُطابك١ ع٢ً  ،ًَه١ٝ أسٕذ يـٗا سك٢ رٟ ايٝذ 

س ٚتذٍ باإليكضاّ ع٢ً عذّ ًَه١ٝ أسٕذ يـٗا سك٢ رٟ ًَه١ٝ مايذ يًذا
ٍٍ إيكضاَٞ َكشٕذ   ب   أدضا٥٘ : ٖٛ  ،ايٝذ  فكذكُع اي ٝٓكإ ع٢ً َذيٛ
هٍش بْعري باقٞ اي ؼش ط٣ٛ  -رٟ ايٝذ ع٢ً ايذاس -ّ ًَه١ٝ صٜذ عذ

ف را طك  ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ يهٌ َٔ اي ٝٓكني ردٌ ايك اسل  ،ٚمايذ
فه تهٕٛ َـذٗٛي١  ،َايو َـشكٌُ ط٣ٛ بهش ٚمايذ ت ك٢ ايذاس به 

نُا إدع٢ ارطكار ايـُشكل )قذٙ(   بـشٛخ ايغذ ٚبـشٛخ  -ايـُايو
 .  -ت اسل امدي١ 
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ايذاس أٚ ايذاب١ أٚ اي شب١  :٘ سٝح م ٜذعٞ صٜذ ًَه١ٝ ايـُاٍبٌ اْ
 هشب -ٜكشكل عٓذْا عًِ إعايٞ بـًُه١ٝ أسذُٖا  -ٖٚٛ رٚ ايٝذ عًٝٗا -

ٚس٦ٓٝز : إٕ إيكضَٓا بكاعذ٠ اي ذٍ ٚاإلْضاف سهُٓا بكٓضٝف  -أٚ مايذ
ٚإ ك تج ا ايكاعذ٠  ،ايذاس اٚ اي شب١ بني بهش ٚمايذ قغا٤ّ يًكاعذ٠ 

 -ع٢ً َا ْٛعش٘   َ اسح ايكطع إٕ ػا٤ اهلل ت اىل  -نرب٣ّ ن١ًّٝ 
ايـااص١ ٖٚٞ تكغٞ بايكٓضٝف سٝح دينا  (1)سد ٓا اىل ايٓضٛظ

ع٢ً أْ٘ إرا ناْا ايذاب١ أٚ ايذاس أٚ َا  -ع٢ً ارظٗش  -٠ ايشٚا١ٜ ايـُ كرب
ػاب٘ َٔ ارَٛاٍ   ٜذ ثايٕح بري ايـُذعٝٝـٔ يـًُهٝكُٗا ٚأقاَا ب١ٓٝ ع٢ً 

ُٗا سًف ْٚهٌ ا مش د ًكٗا يًشايف طأسًرُٗا فآٜ( :ًَهٗا قاٍ )
  .ا بُٝٓٗا ْضرنيصفإ سًرا عٝ ّا د ًكٗ ،

يًشٚا١ٜ ايـُ كرب٠ ايذاي١ ع٢ً أْ٘  ٖٚهزا يٛ ْهه َ ّا عٔ اسبًف
طإرا ك تهٔ ايذاب١ ٚلٖٛا َـُا تٓاصعا فٝ٘   ٜذٙ ٚنهُٖا اقاّ ب١ٓٝ 

 ،ًهقٗا ٜؼٌُ َا إرا سًرا أٚ ْههد ًكٗا بُٝٓٗا ْضرنيص فإ إ
 ٚترضٌٝ ايكٍٛ   )فك٘ ايكغا٤ : ت اسل اي ٝٓات(   دع٣ٛ ارَهى .

 ٜشدع إىل إًهقات أدي١ َٚٔ م ٜ كين بايشٚاٜكني ايظابككني
ذٍٗٛ فرٝ٘ ايكشع١ص ٜٚر  ب دشا٤ ايكشع١ بُٝٓٗا ـ: طنٌ َ (2)ايكشع١

يكضٛس ارَاسات  ،يك ٝني ايـُايو  َُٓٗا ب ذ دٗايك٘ ٚاق ّا ٚظاٖشّا 
ٚيـكـرضـٌٝ  ،بٝاْ٘ ٚت ٝٝٓ٘ ٚاقـ ّا أٚ ظاٖشّاايـُ كرب٠ ٚامصٍٛ اي ١ًُٝ عٔ 

شٛ ـٕ ػا٤ اهلل ت اىل . ٖٚزا نً٘ ْإَظكـكـٌ إٓت  بـشٛخ ايكـشع١ َٛعْع
ٌٍ  بايـُذيٍٛ اإلي  ًَو ٞ عذّـٓـأع -ٔ ـٝـكـ اسعـكـايـُ ٔـكضاَٞ يً ٝٓكٝـعُ
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ٖٚٛ ٜ نذ إعك اسٙ ٚسذٝك٘ سبِ طكٛط  -أسٕذ هلا بري بهش ٚبري مايذ 
ْعري  -ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ عٔ ايـشذ١ٝ يك اسل بٝٓكني َٔ دٕٚ َشدض 

   إسذاُٖا . -نجش٠ عذد ايؼٗٛد أٚ أعذيٝكِٗ 
ٚايـشاصٌ إ ايٓك  بإ ايذاس يٝظا يضٜذ رٟ ايٝذ م ٜضًض 
ْكغّا ع٢ً ايـُؼٗٛس ب َهإ ارمز بايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ ب ذ طكٛط 
ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ يرشل عذّ دعٛاٙ ايـًُه١ٝ يـُا ذبا ٜذٙ ٚتشدد 

نُا أْ٘ يٝع َككغ٢  ،ايـًُه١ٝ ظاٖشّا بني ايـُذعٝني : بهش ٚمايذ 
ذيٍٛ اإليكضاَٞ صريٚس٠ ايـُاٍ َـذٍٗٛ ايـُايو ب ذ طكٛط ايـُ

بٌ إٕ َككغ٢ اردي١ ايـااص١  ،ايـُـذيٍٛ ايـُطابكٞ يك اسل اي ٝٓكني 
ٍٛ َٔ ارٚاي ا١َ َشاعا٠ ايـُذيـٍٛ  شا٤ ع٢ً ـْاإليكضاَٞ ٚاي ٌُ ب٘ بٓش

 إمكهف ايـُظايو ايـُطشٚس١ َـاكضشّا ٖٓا ٚايكرضٌٝ   فك٘ ايكغا٤ .

جايح : إرا ناْا داس أٚ داب١ أٚ لُٖٛا َٔ ارَٛاٍ بٝذ ايٓك  اي
صٜذ ٚقذ إدعاٖا بهش ٚمايذ ثِ أقاّ نٌ َُٓٗا ػاٖذّا عذّم ع٢ً دعٛاٙ 
ِٓ ٜـُني ف ْ٘ م تهرٞ ػٗاد٠ اي ذٍ ايٛاسذ إلث ات ايـًُو  َٔ دٕٚ ع

يهُٓٗا ٜؼهنهٕ ب١ّٓٝ ع٢ً  -ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ يؼٗادتُٗا  -ايـُذع٢ 
فٌٗ ًٜكضّ فكٝ٘  -ٖٚٛ عذّ نٕٛ ايذاس يضٜذ رٟ ايٝذ -اإليكضاَٞ ايـُذيٍٛ

بٓضع ايذاس َٔ صٜذ ٚإدشا٤ سهِ َـذٍٗٛ ايـُايو عًٝٗا إَغا٤ّ يًُذيٍٛ 
 اإليكضاَٞ ؟ .

ٖٚٛ صٜذ ايـُكظً  ع٢ً ايـُاٍ  -ٚفٝ٘ : إْ٘ تاس٠ ٜررتل رٚ ايٝذ 
ًهٗا َٔ ٚتاس٠ ٜررتل عذّ دعٛاٙ َ ،ٜذعٞ ًَو اي ني  -ايـُكٓاصع فٝ٘ 

 مايذ أٚ بريُٖا : دٕٚ ت ٝٝٓ٘ ايـُايو ٚأْ٘ بهش أٚ
 ٚي ً٘ ماسز فشل ايههّ أٚ -أَا َع فشل دعٛاٙ ًَو اي ني  -1
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نإ َذعّٝا ٚي٘ ٜذ داع١ُ يذعٛاٙ ق اٍ دعٜٛٞ بهش  -ٖٛ َظهٛت عٓ٘ 
فارا  ،فٝهٕٛ َٓاصعّا َ ُٗا  ،ٚمايذ اي  ك تج ا بؼٗاد٠ اي ذٍ ايٛاسذ

ايـُ كرب٠  (1) كا سظ ُا ديا عًٝ٘ ب   ايشٚاٜاتسًف ع٢ً دعٛاٙ ث 
ٍٕ يذع٣ٛ نٌ ٚاسذ َُٓٗا  ،ب ًهقٗا َا ك ٜات ايـُذعٝإ بؼاٖٕذ ثا
 ،فكشضٌ ايـُ اسع١ بني دعاٚاِٖ ٚتـذشٟ أسهاّ ايك اسل بٝٓٗا 

ٚقذ ت ني   ٖزٙ ايضٛس٠ أْ٘ ٜهٕٛ  ،ٚايكرضٌٝ   )فك٘ ايكغا٤(
 ٍٍ يـذ ًٗا  ،سذ١ َ ُّٛم بٗاايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ يؼٗاد٠ نٌ عذ

 َ اسع١ يذع٣ٛ رٟ ايٝذ . 

ٚناْ٘ َضٓا  -ٚأَا َع فشل عذّ دع٣ٛ رٟ ايٝذ ًَو اي ني  -2
فؼٗاد٠ اي ذٍ باْٗا يـاايذ يٝظا بـشذ١   َذيٛيـٗا  -ْعش ايٓاق  

نُا إٔ  ،ايـُطابكٞ بظ ا عذّ إْغُاّ ايؼاٖذ ا مش أٚ ٜـُني ايـُذعٞ
 ،ظا بـشذ١   َذيٛيـٗا ايـُطابكٞ يٓكضاْٗاػٗاد٠ اي ذٍ باْٗا ي هٍش يٝ

ٖٚزا  -ٖٛ عذّ نٕٛ ايـُاٍ يزٟ ايٝذ  -يهٔ يًؼٗادتني َذيٍٛ إيكضاَٞ 
ايـُذيٍٛ سذ١ َكاير١ َٔ ػٗاد٠ ٖزا ٚراى ٜٚـُهٔ ارمز بٗا َٔ دٕٚ 
َـشزٚس َا داّ م ٜذعٞ صٜذ رٚ ايٝذ ًَهٝكٗا   ظشف تٓاصع بهش ٚمايذ 

َٚع  ،س٦ٓٝز ْطكّا ب ذّ ًَه٘ يًُاٍ إر ٜهٕٛ طهٛت٘ ،سظا ايرشل
 . تضشٜـش٘ ب ذّ ًَهٗا فارَش أٚعض

 ْ ِ ت ك٢ ًَه١ٝ اي ني َكاسدش١ َرتدد٠ بني ايـُذعٝني :  

فارا سًف أسذُٖا إْغِ سًر٘ إىل ػٗاد٠ اي ذٍ بـًُو ايـُاٍ  -أ
 ،ي٘ ٚقغ٢ ايـشانِ ايؼشعٞ بـًُه٘ يً ني َٔ دٕٚ سذ١ َ اسع١
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( نإ ٜكغٞ Sكرٝ  ايٓاًل بإ سطٍٛ اهلل )ايـُظ (1)تـُظهّا بايـارب
ٖٚزا  ،بؼٗاد٠ اي ذٍ َع ٜـُني ايـُذعٞ   دعا٣ٚ ارَٛاٍ ٚايـشكٛم
ٌٍ بايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ َع طكٛط ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ .  ْـشٛ عُ

ٚايـشًف ًشٜل يًكغا٤ ٜكّٛ َكاّ ايؼاٖذ  -ٚإٕ سًرا َ ّا  -ً
ناْا اي ني  -عذّ تـُاَٗا ٚسهُ٘ سهِ اي ١ٓٝ َع  ،ا مش   ايـُايٝات

بُٝٓٗا ْضرني بـُككغ٢ إْـشضاس ايـشل بُٝٓٗا ٚدمي١ ب   ْضٛظ 
 بُٗا سطٍٛ اهلل (2)ايكغا٤ ع٢ً إٔ اي ١ٓٝ ٚايُٝني ع٢ً ْظٍل ٚاسٕذ ٜكغٞ

َ ٜذّا  ،( ٚإٔ ارٜـُإ بـُٓضي١ اي ٝٓات   إث ات ايـشل ظاٖشّا بُٗا*)
فٝهٕٛ سًرُٗا َع ػٗاد٠  ،ٗ٘باإلستهاص ايركٗا٥ٞ   أبٛاً ايكغا٤ ٚفك

اي ذٍ يهٌ َُٓٗا بـُٓضي١ إقاَكُٗا اي ١ٓٝ َع عذّ نٕٛ اي ني بٝذ ٚاسٕذ 
ايـُ كرب٠ عٔ بٝاخ : طيٛ ك تهٔ  (3) َُٓٗا سظ ُا َا دينا عًٝ٘ ايشٚا١ٜ

د ًكٗا  -ٜكضذ ٜذ أسذُٖا َـُٔ أقاَا اي ١ٓٝ  -  ٜذٙ  -ٜ ين ايذاب١  -
 بُٝٓٗا ْضرنيص . 

ُٝٗا بـشظا ٚايـًُو َٓشضش ف ، َ ّا عٔ ايُٝنيٚإٕ ْهه -دـ
٤ َٔ دعٛاُٖا ايـًُو بكُاَ٘ َع عذّ ايـُٓاصع ٢اي ًِ اإلعايٞ ايٓاػ

نإ ايـُشدع  -م َٔ رٟ ايٝذ ٚم َٔ بريٙ سظا ايرشل  -يـُٗا 
أٚ ٜشدع  ،قاعذ٠ اي ذٍ ٚاإلْضاف ٖٚٞ تككغٞ تٓضٝف ايـُاٍ بُٝٓٗا

ِٓ بري إىل ايشٚا١ٜ ايـااص١ ايـُككذ١َ  إرا ك تج ا ايكاعذ٠ نرب٣ ن١ًٝ ت 
َٚٔ م ٜ كُذ ايشٚا١ٜ  ، -نُا ٖٛ ايـُاكاس -َٛاسدٖا ايـُٓضٛص١ 

:  ايكشع١ فإ َككغ٢ إًهم ديًٝٗاااص١ يك ٝني ايٛظٝر١ ٜشدع اىلـاي
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ٖٛ إٔ ٜكشع بُٝٓٗا يك ٝني ايـُايو ب ذ  (1)ذٍٗٛ فرٝ٘ ايكشع١صـطنٌ َ
ٌٍ بايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ ٖٚزا نً٘ ْـشٛ ع ،دٗايك٘ ٚبُٛع٘  عذّ  -ُ

ب ذ طكٛط ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ عٔ  -نٕٛ ايـُاٍ يضٜذ رٟ ايٝذ ٚبريٙ 
 شذ١ٝ ٚاإلعك اس .ـاي

  ٝذشُٖٛا   ٜذ عـداس أٚ داب١ أٚ ْ ايٓك  ايشابع : َا إرا ناْا
فكظك  اي ١ٓٝ  ،ٚاعرتف صٜذ باْٗا يٝظا ي٘  ،ثِ قاَا ب١ٓٝ ع٢ً أْٗا يضٜذ 

َٔ د١ٗ سدشإ اإلقشاس ع٢ً اي ١ٓٝ  -ايذاس يضٜذ  -طابكٞ  َذيٛهلا ايـُ
ٖٚٛ : ّ ب كا٤ َذيٍٛ اي ١ٓٝ اإليكضاَٞ فٌٗ ٜـُهٔ اإليكضا ،عٓذ ت اسعُٗا 

. ٖٚزا َذيٍٛ إيكضاَٞ يً ١ٓٝ م ٜ اسل   ٝذ رٟ ايٝذ ؟عذّ نٕٛ ايذاس يـ
اب١ فهبذ   ا مش٠ َٔ ْضع ايذاس أٚ ايذ ،إقشاس صٜذ ب ذّ نٕٛ ايذاس ي٘ 

 ٚم ًٜكضّ ب٘ فكٝ٘ . ،ذ َٚ اًَكٗا َ ا١ًَ َـذٍٗٛ ايـُايو ع َٝٔ ٜذ 

ٚفٝ٘ : إْ٘ ب ذ طكٛط ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ يً ١ٓٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً إٔ 
ايذاس يمري صٜذ  ايذاس يضٜذ ٜهٕٛ ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ هلا : عذّ نٕٛ

 ،ؼش ايـُشكٌُ  ًَهٝك٘ ي ني ايـُاٍٚبريٙ َٔ اي  -ذع ٝ - طٛا٤ رٚ ايٝذ
ذ رٟ ايٝذ( دض٤ ايـُذيٍٛ  اإليكضاَٞ أٚ   ٝ ٕ )عذّ نٕٛ ايذاس يـف

ٜٚـُهٔ ارمز بايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ  ،َضذام َٔ َضادٜك٘ ايٛطٝ ١
ٚإيكضاّ سذٝك٘ سبِ طكٛط ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ يً ١ٓٝ يشدشإ امقشاس 

 عًٝٗا َٔ دٕٚ َاْع .

ٚبـشظا  ٚس٦ٓٝز ٜكاٍ : إٕ َككغ٢ إقشاس صٜذ عذّ نٕٛ ايذاس ي٘
فٝض ض )نٕٛ  ،ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ يًرغ اإلقشاس ٖٛ نْٛٗا يمري صٜٕذ 
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ذ رٟ ايٝذ( دض٤ ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ يإلقشاس أٚ َضذام   ٝايذاس ًَهّا ي
عذّ  -اَٞ يً ١ٓٝ فٝك اسل َع َضذام ايـُذيٍٛ اإليكض ،َٔ َضادٜك٘ 
ٕٛ ارثش ثِ ب ذ طكًُٛٗا ٜه ،ٜٚظكطإ يًُ اسع١  -ذ   ٝنٕٛ ايذاس يـ
فإ ٜذٙ أَاس٠ ًَهٗا  ،ذ   ًٝه١ٝ ايذاس يـٖٚٞ تكغٞ بـُ ،ايؼشعٞ يًٝذ 

 َٔ دٕٚ سذ١ َ اسع١ . 
ٚقذ تـشـٓضٌ عذّ صهس١ٝ ايٓكٛل ارسبــ ١ إٜشادّا ع٢ً ارمز 
بايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ سذ١ّ َ كرب٠ ب ذ طكٛط ايـُذيٍٛ ايـُطـابكٞ يـُاٍْع 

ٜـــشاد ايـشًٞ َـاْ ّا عـٔ بكا٤ نُا قذ ذبضٌ عذّ صهس١ٝ اإل ،عاسٍل 
 سذ١ٝ ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ ب ذ طكٛط ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ عٔ ايـشذ١ٝ . 

: إٕ بكا٤  -ايـُشكل)قذٙ( (1) نُا أفاد أطكارْا -ْ ِ قذ ٜكاٍ 
ايـُذيٍٛ  -سذ١ٝ ايـُذيٍٛ اإليكضاَٞ ٜ كين ع٢ً نٕٛ إسشاص ايـُهى 

اإلْؼا١ٝ٥ ايـُك ًك١ ب٘ دٕٚ اإلساد٠    اير ٌ تاب ّا يإلساد٠ -اإليكضاَٞ 
 -ع٢ً ايـُ ككذ ايـشل  -ٚفظادٙ ٚاعض رٕ ث ٛت ايـُهى  ،ايـذذ١ٜ 

ٚط ١  ،إْـُا ٖٛ   َك ًل اإلساد٠ ايـذذ١ٜ دٕٚ اإلْؼا١ٝ٥ اإلطك ُاي١ٝ 
 ايـُهى تذٚس َذاس ط ١ اإلساد٠ ايـذذ١ٜ دٕٚ امساد٠ امطك ُاي١ٝ .

 -ع٢ً ايـُ ككذ ايـشل -ايـُهى صشٝض إٕ ث ٛت ٚيهٔ ْكٍٛ ي٘ :
ٚايـُرشٚل إطكهؼاف ط ١  ،ٚط ك٘ تذٚس َذاس اإلساد٠ ايـذذ١ٜ 

ايـُهى َٔ ط ١ اإلساد٠ ازبذ١ٜ ايـُٓهؼر١ ب ًهم ٖٝا٠ ارَش ايـُظك ٌُ 
إعكُادّا ع٢ً قإْٛ ايكطابل بني َكاّ  -ٚايـُٓؼا   ايـاطاً ايؼشعٞ 

١ ٚبني َكاّ ايج ٛت ٚايٛاقع اإلث ات ٚايعٗٛس ايًرعٞ يًهكاً ٚايظٓ
 . -ايـُشاد دذّا ٚايـُٓهؼف بذيٌٝ اإلث ات ايـُطًل ظاٖشّا

                                                 
 . 77:   3( محاضراث فٌ اصول الفقه : ج1)
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ٚايـشـاصٌ َٔ َـذُٛع َا تكذّ : إَهإ إطكهؼاف ايـُهى 
ٚاق ّا ٚايزٟ ٖٛ َذيٍٛ إيكضاَٞ يعاٖش ايـاطاً ٚمصّ بٝٓٔ بايـُ ٢ٓ 
ارمط يـُذيٛي٘ ايـُطابكٞ سك٢ َع طكٛط ايـُذيٍٛ ايـُطابكٞ   
 َشس١ً اي كا٤ عٔ ايـشذ١ٝ ٚاإلعك اس ٚ  ب   ارفشاد يـُاْع عاسل . 

ٜٚ نذٙ : دشٜإ طري٠ اي كه٤   ايـُذامت اشبطاب١ٝ ايـُشاٚس١ٜ 
ٚقٛاْني ايكراِٖ ٚايـُشاط ١ اإلدكُاع١ٝ ع٢ً ارمز بايـُـذيٍٛ 

سك٢ إرا طك   -إقشاسّا أٚ إم اسّا أٚ دع٣ّٛ  -اإليكضاَٞ يًههّ 
  اس يـذ١ٕٗ عاسع١ٕ أٚ ًاسٍئ َاْعيـُطابكٞ عٔ ايـشذ١ٝ ٚاإلعكايـُذيٍٛ ا

عٔ بكا٤ ٚصف ايـشذ١ٝ َا داّ ايـُاْع ايطاسئ م ٜـُٓع ايـُذيٍٛ 
إَهإ إطكهؼاف ث ٛت ايـُهى  -نربّٜٚا ٚنًّٝا  -َٚٓ٘ ٜك ني  ،اإليكضاَٞ 

 ب ذ إْكرا٤ ايـاطاً ٚطكٛط ارَش َطابك١ّ عٔ ايـشذ١ٝ ٚاإلعك اس .

كٌ باي شح عٔ ط ٌ تضشٝض ايرشد اي  ادٟ ايـُضاسِ ثِ ْٓك
ٖٚٛ ايكضشٝض  ،بايٛادا ايـُغٝل ارِٖ ػشعّا اىل ايـُشس١ً ايجايج١ 

 بطشٜل : 
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 ـبالتـرت
 

: ٌٖ ٜـُهٔ تضشٝض ايغذ اي  ادٟ  ٖٚٓا ْـذٝا عٔ ط اٍ
ايـُِٗ بٓشٛ ارَش ايـُرتتا ع٢ً عضٝإ ارَش بايغذ ارِٖ أٚ ع٢ً 

 كجاي٘ ؟ .تشى إَ
ٖٚزٙ َظاي١ عك١ًٝ ٜ شح فٝٗا عٔ اإلَهإ أٚ اإلَكٓاع   أٍَش 

ٍٕ ٚاسذ ٚقذ  ،عكًٞ ٖٛ ٚدٛد أَشٜٔ بغذٜٔ بٓشٛ ايرتتا   صَا
ٜٔ )قذِٖ( يكضشٝض ارَش عع َٔ أعاظِ ارصٛيٝني ايـُكامشتضٓذ٣ 

ٚريو عٓذ تضاسِ ٚاد ني أٚ َٓذٚبني  ،يب بايغذٜٔ ٚإث ات إَهاْ٘ايرتٓت
ٚا مش أِٖ   ْعش  ،: أسذُٖا عٌُ ت  ذٟ قشبٞ َِٗ فع٢ً َهً

ايؼاسع ٖٚزا نجري اإلبكه٤ ٚايٛقٛع   أعُاٍ ايٓاغ ايـُكظاَـشني   
فرتاِٖ ٜر ًٕٛ ب   اي  ادات ايـُظكش ١ أٚ ايٛاد ١ ٚايـشاٍ  ،دِٜٓٗ

ِٓ   ْعش ايؼاسع ايـُكذغ ٚقذ ٜرتنٕٛ ايٛادا  ،إٔ عًِٝٗ ٚاد ّا أٖ
ُٔ ٜكِٝ َاتـِ ايـشظني  ٜٚط خ ايط اّ ٜٚضشف ٜٚاتٕٛ بايـُظكشا ن

أٚ ٜظري ع٢ً قذَٝ٘ يضٜاس٠ اإلَاّ ايـشظني أٚ  ،(ايـُاٍ   ط ًٝ٘ )
( ٚايـشاٍ إٔ عًٝ٘ صه٠ قغا٤ٕ ٚاد ١ أٚ دٜٕٛ يً  اد ) أَري ايـُ َٓني

ٌٓ أدًٗا ٚيضَ٘ أداؤٖا فٛسّا .   قذ س
ارِٖ فارا تضاسِ اير ٌ اي  ادٟ ايـُِٗ ػشعّا َع ايٛادا 

ػشعّا ْعري ايٛادا ايـُغٝل ٚقك٘ أٚ ايٛادا ايـُ ني ايزٟ م بذٌٜ ي٘ 
ٚقذ تشن٘ ايـُهًف ٚعٌُ بريٙ ٚنإ اي ٌُ  -ًٛيّٝا أٚ  عشعّٝا  -

ع ادّٜا نُٔ دمٌ ايـُظذذ ٚسأ٣ ْـذاط١ّ فٝ٘ فًِ ٜضيـٗا ٚبادس يضه٠  
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ضاسِ ايرشٜغ١ أٚ ايٓاف١ً فٌٗ ٜـُهٔ تضشٝض اي ٌُ اي  ادٟ ايـُِٗ ايـُ
 بارِٖ ايزٟ تشن٘ ٚعض٢ أَش سٓبـ٘ فٝ٘ ؟ . 

َٔ ارصٛيٝني ارٚامش ٚصاس ايكضشٝض ق ّٛم  قذ صٓشش٘ عْع
ٚسفغّا َ شن١ آسا٥ِٗ : فامكاس عع ق ٍٛ ايرتتا ٖٚٛ ٜ دٟ إىل تكٝٝذ 
 ٌٓ إًـهم ديـٌٝ ارَش بايـُِٗ عٓذ تـشى ارٖـِ ٚناْـ٘ قاٍ ايـُٛىل : )ص

 ـُظذذ( .  تضٍ ايٓذاط١ عٔ اي إٕ ك

َِٓٗ ػٝآا ارععِ ٚصاسا  -ٚفـٞ ايـُكابٌ سفغ٘ عع 
ف عككذٚا طكٛط ارَش بايـُِٗ َٔ أصً٘ ٚبكا٤ ارَش  -ايهرا١ٜ )قذُٖا( 

ٚمصَ٘ إٔ ٜك زس عًِٝٗ تضشٝض ايغذ  ،بارِٖ يٛسذٙ عٓذ تضامحُٗا
يهِٓٗ ًَكضَٕٛ ظاٖشّا بج ٛت ايـُهى  ،اي  ادٟ ايـُِٗ َٔ د١ٗ ارَش

بٌ ٖٛ عٓذِٖ َٔ ارَٛس ايٛاعش١  ،ٛط ارَش ٚايـاطاًب ذ طك
 اي ذ١ٜٝٗ اي  م تـشكاز إىل إقا١َ بشٖإ سظ ُا سهٞ .

عٓذ  -  ايمايا  -إٕ ايـُؼه١ً أٚ اي ٜٛض١ تهُٔ: ٚنٝف نإ 
ارَش بؼ٤ٕٞ ٜككغٞ ايٓٗٞ عٔ عذٙ )َٛافك١ ايـُؼٗٛس ايـًُكضّ بإ 

ٚم ٜـُهٔ ايككشً إىل اهلل فٝهٕٛ ايـُِٗ اي  ادٟ َّٓٗٝا عٓ٘  ،(ايـااظ
 ط شاْ٘ بـُا ٢ْٗ عٓ٘ . 

أٚ تهُٔ اي ٜٛض١   َٛافك١ ب   ارنابش ايـًُكضَني بكٛقف 
صش١ اي  اد٠ ع٢ً ارَش ٚعذّ نرا١ٜ قضذ ايـُهى ايـُششص َٔ ماسز 

ٚعٓذ َضامح١ ايـُِٗ يـِٖ ٜٓشضش ارَش بارِٖ ٚم  ،ايـاطاً ٚارَش
فكهٕٛ اي  اد٠ با١ًً م  ، اهلل باَكجاي٘أَش بايـُِٗ يٝككشً اي  ذ إىل

 ْٚـشكاز إىل  ًشٍٜل طايٕو يكضشٝض اي  اد٠ ايـُضامح١ بارِٖ . ،َـشاي١

 -ٞ ـ ـٓشتـش ايكــادٟ بارَـ ـٝض ايـُِٗ اي ــضشـت - شح ـزا ايـُـٖٚ



       

 (117.............. )..................تصحَح الضد العبادً الـمهم بطرٍك الترتب 

ٚي ً٘  ،َمرٍٛ عٓ٘   نًُات ايظابكني ٚبري َ ٕٓٛ   بـشٛثِٗ اي اي١ٝ
: إَا إلطكمٓا٥ِٗ عٓ٘ بربن١ قٓاعكِٗ بكضشٝض بري َطشٚم   فهشِٖ 

ايـُِٗ اي  ادٟ بطشٜل ايـُهى ايـُششص عٓذِٖ بـشٓذ ايٛعٛ  
ٚيزا فٗزٙ ايطشٜك١  ،أٚ ي ذّ ْغر ايـُ اسح ارصٛي١ٝ  ،ٚاي ذا١ٖ

ايكضشٝش١ٝ َ كهش٠ دذّا   فهش ارٚامش م أثـش يـٗا   نًُات 
 ٘ . ايـُككذَني ناي ه١َ َٚٔ ط ك٘ أٚ تامش عٓ

 -ٖـ 949ت  -ُشكل ايهشنٞٚي ٌ أٍٚ َٔ تـٓـٓ ٘ يـٗا ٚأػاس إيٝٗا ايـ       
  داَع َكاصذٙ سظ ُا سه٢ ايـُشكل ايٓا٥ٝين   َـذًع بـشج٘ 

ٖـ(  1228ثِ دا٤ ناػف ايمطا٤ )ت  ،(55: 2)أدٛد ايككشٜشات : ز
سظٔ ثِ دا٤ ايظٝذ ايـُذذد ايـُريصا  ،فٓاد٣ بٗا ٚدعُٗا ٚإيكضَٗا

٣ٓٛ بٓٝاْٗا 1312)ت ايؼرياصٟ ثِ ت  ٘ ب    ،ٖـ( فاػاد أسناْٗا ٚق
بٌ  ،تهَزت٘ ٚتهَزتِٗ سك٢ بً ا َٛافكك٘   تضشٝشٗا ع٢ً َـاايرك٘

ك ٜـااير٘ َٔ ارعاظِ إم تًُٝزٙ صاسا ايهرا١ٜ فاْ٘ مايف أطكارٙ 
ٖـ(  1355)ت ثِ دا٤ ايـُشكل ايٓا٥ٝين ،)قذُٖا( ٚأصٓش ع٢ً اإلَكٓاع

 رتتا قّٜٛا ٚطٓذ  مًًٗا ٚثمٛسٖا دقٝكّا فاسهِ فهش٠ إَهإ اي
  ،بٛعع َكذَإت مخظ١ يـٗا نٞ ترغٞ إىل تضذٜكٗا ٚتضشٝشٗا

 - (قذٙ)ٚي ًٗا َامٛر٠ َٔ بـشح أطكارٙ ايه ري ايظٝذ َـشُذ ايرؼاسنٞ
فضاس  ،ػهش اهلل َظ اِٖ ًٚٝٓا َجٛاِٖ -ٚاهلل أعًِ  ،ع٢ً َا سهٞ

أقٛاٖا ت  ريّا َ شح ايرتتا َٔ أدم ايـُ اسح ارصٛي١ٝ ٚأعُكٗا ٚ
عٔ ْغر ايرهش ارصٛيٞ اإلَاَٞ ٚبًٛب٘ ايما١ٜ ايكض٣ٛ   ٚنؼرّا 

 . ايكرهش ٚايشقٞ

ٍٛ  ٚٚظٝر١ )ايرتتا( ٖٞ تضشٝض ارَش بايغذٜٔ ايـُكضامحني بٓش
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ٍٕ ٚاسٕذ ٜٚـذكُع ارَشإ   ٚقا  ٜج ا ارَش بهٌ ٚاسذ َُٓٗا   صَا
ًنكّا يـَش ف ّهٜٚهٕٛ ايغذ ايـُِٗ َ ،فاسد َٔ دٕٚ َـشزٚس َـشاٍ  ،ك 

 يهٓ٘ أَش َ ًنل ع٢ً عضٝإ ارَش بارِٖ أٚ ع٢ً تشى ف ٌ ارِٖ .

َٚـشٌ اي شح: ايٛاد إ ايـُكضامحإ فٝهٕٛ )ايرتتا( َٔ 
ض ايـاطابني : ارَش بارِٖ ٚارَش صمشٜات نرب٣ ايكضاسِ ايـُٓٛط بكٓٓذ

 بايـُِٗ .  
ايـُٛطع بـُ ٓاٙ ٚيٝع ايـُشاد َٔ ايٛادا ايـُغٝل ٖٓا َا ٜكابٌ 

ايـُككذّ   َ شح )تكظُٝات ايٛادا( أعين َا ٜهٕٛ صَإ إَكجاي٘ 
َظاّٜٚا يضَاْ٘ ايـُ ني ي٘ ػشعّا َٔ دٕٚ صٜاد٠ أٚ  ْكضإ ْعري ٚدًٛ 

بٌ ايـُشاد َٔ ايٛادا ايـُغٝل ٖٓا : نٌ  ،صٝاّ ايٓٗاس إىل ايًٌٝ
م ٜكذس ٚادا َـذ ٍٛ يًؼاسع ع٢ً ْـشٛ ايكغ١ٝ ايـشكٝك١ ايكا١ْْٝٛ ٚ

ايـُهًف   َكاّ اإلَكجاٍ ع٢ً ايـذُع بٝٓ٘ ٚبني ٚادٕا َـذ ٍٛ آمش 
َٔ  ،ٚإٕ نإ إَكٓاع ايـذُع ي اسٍل َشت   بؼاط ايـُهًف بُٗا

دٕٚ فشم بني نُْٛٗا َـذ ٛيني ٜك زس ع٢ً ايـُهًـف ايـذـُع بٝـٔ 
ذُع ايـُهًف ايـ إَكـجـايـُٗا ٚبٝـٔ نْٛـُٗا َـذـ ّٛم ٚاسـذّا ٜـكـ زس ع٢ً

 بني إَكجاٍ فشدٜ٘ َٚضذاقٝ٘ : 
َجاٍ ارٍٚ : َا إرا قاٍ ايـُٛىل : )أْـكز نٌ بشٜل( ٚقاٍ 
ٍٕ ٚاسذ ٚقضشت  )أًر٤ٞ نٌ سشٜل( ٚتـشكل أَاَ٘ بشٜل ٚسشٜل   آ

 َهٓك٘ عٔ إَكجاٍ ارَشٜٔ َ ّا .
َٚجاٍ ايجاْٞ : َا إرا قاٍ ايـُٛىل )أْـكز نٌ بشٜل( َٚٔ باً 

شٜكإ   ٚقٕا ٚاسذ ٚع را َهٓك٘ ٚقضشت اإلترام تـشكل أَاَ٘ ب
 إىل قضٛس قذس٠ ايـُهًف -بكُاَ٘  -َٚشد ٘  ،ُا َ ّاـ٘ عٔ إْـكارٖـقذست
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ٍٕ ٚاسذ .  عٔ إَكجاٍ ايٛاد ني ايـُكشكل َٛعٛعُٗا   صَا

ٚس٦ٓٝز ٜك ني أْ٘ ٜذمٌ   َـشٌ اي شح : تضاسِ ايٛاد ني 
ّا َٔ ايٛادا ايـُغٝكني إصطهسّا بـشٝح ٜ ًِ أ١ُٖٝ أسذُٖا ػشع

ْعري ٚدًٛ إصاي١ ايٓذاط١ عٔ ايـُظذذ إرا صاسِ ايضه٠  ،ا مش
نضه٠  -َٚٓ٘ ٜك ني مشٚز ايٛاد ني ايـُٛط ني  ،اي١َٝٛٝ   آمش ٚقكٗا

عٔ دا٥ش٠ ايٛاد ني ايـُكضامحني ٚعٔ تاتٞ  -ايعٗش ٚصه٠ ايهظٛف 
ٚ  مشٚز ايٛادا ايـُٛطع ٚايـُغٝل نضه٠  ،َ شح ايرتتا فُٝٗا

عٗش   ط ١ ايٛقا َع صه٠ ايهظٛف َغٝكّا أٚ إصاي١ ايٓذاط١ عٔ اي
 . ٘ ارٍٚ َٔ تٓ ٝٗات ايرتتابني ارٚامش ْ شع٘   ايكٓ ٝايـُظذذ نهّ 

ٚايـُِٗ   َ شح ايرتتا إث ات إَهاْ٘ ٚعذّ إطكشاي١ ارَش 
ٍٕ ٚاسذ َٚع ث ٛت إَهاْ٘ م ٜكع ايك اسل بني  ،بايغذٜٔ   صَا

ٌٓ ٚأصٍ ايٓذاط١ عٔ ايـُظذذ( بًاطابني : )ايـ ظ عاك ايـذ ٌ اشص
ٚايكؼشٜع ي ذّ ايكٓافـٞ بُٝٓٗا ع٢ً َ ٢ٓ إَهإ ايرتتا ٚتكٝٝذ مطاً 

بُٝٓا يٛ إيكضَٓا إَكٓاع ايرتتا فاْ٘ تكع ايـُ اسع١ بني ايـاطابني  ،ايـُِٗ
 قٗشّا إر أْ٘ يٛ إَكٓع ايرتتا د ٌ ارَشٜٔ ع٢ً ايـُهًف ي ذضٙ ٚعذّ

فهبذ َٔ طكٛط أسذ ايـاطابني ٚمبذ َٔ إدشا٤  ،قذست٘ ع٢ً إَكجايـُٗا
َٔ إَهإ  ٘رُٗنُا أْ٘ بٓا٤ّ ع٢ً َا ْ قٛاعذ ايك اسل ٚتط ٝل قٛاْٝٓ٘ .

 فإ ث ٛت إَهاْ٘ نإف   ٚقٛع٘  .  ،إث إت  ايرتتا م ٜـشكاز ٚقٛع٘ إىل
ا ٚقذ طًو ايكّٛ يإلطكذمٍ ع٢ً صش١ فهش٠ ايرتتا ٚتـُظهٛ        

 ٞـكه٥ـشفـٞ عـع ٕ٘ـٛا بٛدـذيـاس٠ إطكـذمٍ : تـٜٛٔ َٔ اإلطكـإلَهاْ٘ بٓش
ٕ٘ عكًٞ دقنٞ بٓشٛ ، -ٚدذاْٞ ٖٚٛ بشٖإ إْـٓٞ   ٚتاس٠ إطكذيٛا بٛد

. ُٞٓ  ايربٖإ ايـً
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ط بٛقٛع ايرتتا ارٍٚ : ايربٖإ اإلْٓـٞ ٚايٛد٘ اي شفـٞ ايـُكًٓا
 ٚبـٝاْ٘ :  ،بٌ   ارٚاَش ايؼشع١ٝ أٜغّا ،ايـااسد١ٝ  ارٚاَش اي شف١ٝ 

إْـ٘ مسٜا   ٚقٛع ارَش ايرتتيب   ايـاطابات اي شف١ٝ 
بٌ ٚايؼشع١ٝ ايرك١ٝٗ : فرت٣ ارً ٜاَش إبٓ٘  ،ٚايـُشاٚسات اي كه١ٝ٥

بايزٖاً إىل ايـُذسط١ أَشّا ف ًّٝا َٓٓذضّا ٚع٢ً تكذٜش عضٝاْ٘ أٚ اي ٓا٤ 
٠ ايكشإ أٚ إلْـذاص اي ٌُ ٤ايـُهح   اي ٝا يكشاع٢ً تشن٘ ٜاَشٙ ب

اي ٝ  ايهزا٥ٞ فٝهٕٛ ارَش بايـُهح   اي ٝا َؼشًّٚا برتى ارَش 
ايزٖاً إىل  -فٝهٕٛ ساٍ ايرتى َاَٛسّا باَشٜٔ : بارِٖ  ،بارِٖ

سك٢  -ٚم ٜش٣ اي كه٤  -ايـُهح   اي ٝا  -ٚبايـُِٗ  -ايـُذسط١ 
ٚس َـشاٍ   ٖزا ارَش اي شفـٞ ايٛدذاْٞ : ٚم ًٜشغ َـشز -َٛايِٝٗ 

 ٚم بريُٖا . ،ٚم إدكُاع َكٓاقغني ،م إدكُاع عذٜٔ

ٖٚهزا ايؼشع ارقذغ إرا أٚدا ع٢ً َهًٕف َظافش قضذ 
ِٓ صهت٘ ٚصَٛ٘  تشاٙ  -اإلقا١َ   اي ًذ ايـُكضٛد ي٘ بظرشٙ نٞ ٜك

ٍ ايرتى فٝهٕٛ سا ،ٜٛدا عًٝ٘ اإلفطاس ٚايكضش عٓذ تشن٘ قضذ اإلقا١َ
فطاس ٚايكضش أَشّا قا١َ أَشّا َطًكّا َٚاَٛسّا باإلَاَٛسّا بكضذ اإل

ٍٕ ٚاسذ  أعين  -َؼشًّٚا برتى قضذ اإلقا١َ ٚقذ إدكُع ارَشإ   صَا
ٚم ٜش٣ َـشزٚس َـشاٍ   ٖزا ارَش ايؼشعٞ  -صَإ تشى قضذ اإلقا١َ 

١   بًٕذ ايٛدذاْٞ أصّه . ٖٚهزا يٛ سٓشّ ايؼشع ع٢ً ايـُهًف اإلقاَ
َ ني قذ ٚصً٘   طرشٙ فاْ٘ َهًف بايـاشٚز َٓ٘ ٖٚذّ َٛعٛع 

َٚع ريو تـش٣ ايـؼشع  ،ٚدٛبٞ ايكضش   ايضه٠ ٚصٝاّ ػٗش سَغإ
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ٜـاشز  ايـُـكذغ ٜـٛدـا عًـٝ٘ إتـُـاّ ايـضه٠ ٚايضٝـاّ إرا مايـف ٚك
 َٔ اي ًذ ايـُ ني ٚقضذ اإلقا١َ فٝ٘ عؼش٠ أٜاّ . 

َش بايغذٜٔ ف ّه بٓشٛ ايرتتا   اي شفٝات ٚقذ تـشضٌ ٚقٛع ار
َهٔ ايكؼهٝو   ٚقٛع٘   ايؼشعٝات ك ٜـُهٔ أٚيٛ  ،ٚايؼشعٝات َ ّا

ٚايٛقٛع ٚدذاّْا ٖٛ أق٣ٛ ديّٝه ع٢ً اإلَهإ  ،ْعريٙ   اي شفٝات أصّه
فه َـذاٍ إلْهاس ايرتتا ٚإث ات  ،ٚأب ذ ػ ١ّٗ عٔ دا٥ش٠ اإلَكٓاع

ظاٖشٙ ب ذ ٖزا  دٝ٘ ٚايكاٌٜٚ بضشف ايؼ٤ٞ عٔإطكشايك٘ ٚم ٜٓرع ايكٛ
ايكٛدٝ٘ )قذٙ( ايـاشاطاْٞ (1)ساٍٚ ايـُشكل  ِْ . ايٛعٛ  ٚبايٛدذإ
 ٚايكاٌٜٚ بٛدٗني :

رٍٚ : بضذٚس ارَش بايـُِٗ ب ذ اإلعشال عٔ ارَش ايٛد٘ ا
فه ٜهٕٛ   صَإ تشى ارِٖ  ،بارِٖ ٚسفع ايٝذ عٓ٘ ٚعٔ ًً ٘ سكٝك١

: أٟ م ٜـذكُع ارَش بارِٖ ٚارَش بايـُِٗ سك٢ إم ارَش بايـُِٗ 
 ٜـشكٌُ نٕٛ إدكُاعُٗا بٓشٛ ايرتتا .

ٖٚزا مًف فشل اي شح ايرتتيب بٌ ٚمهف ايـًُشٛظ ٚدذاّْا 
َٔ ث ٛت ارَش بارِٖ ٚبايـُِٗ عٓذ تشى ارِٖ بـشٝح يٛ أساد 

 ايـُهًف اإلتٝإ بارِٖ نإ إَكجاّم رَشٙ .

َش بايـُِٗ إسػادّا إىل َـش ٛبٝك٘ ٜهٕٛ ار ٕاب:  جاْٞايٛد٘ اي
م إٔ ٜهٕٛ أَشّا َٛيّٜٛا ف ًّٝا  ،ٚٚدذاْ٘ يًمشل ٚايـُضًش١ ايكا١ُ٥ فٝ٘

سك٢ ٜضٓض ايكٍٛ باْ٘ ٜكشكل   ظشف تشى ارِٖ : أَشإ ف ًٝإ بارِٖ 
 ٚبايـُِٗ   إٓ ايرتى .

                                                 

 .  817:  1( كفاية األصول بحاشية انمشكيني : ج1)



 5ج ....................................... بشرى األصول/......................... (188)

ٖٚزا مًف ايرشل أٜغّا ٚمهف ايـًُشٛظ ٚدذاّْا َٔ ث ٛت 
   ساٍ تشى إَكجاٍ ارَش ارِٖ . -عشفّٝا أٚ ػشعّٝا  -ٟ ارَش ايـُٛيٛ

ٍٕ عكًٞ قط ٞ  -ْ ِ إرا ثـ ا  إطكشاي١ ايرتتا ٚإَكٓاع  -بربٖا
 ،ٚقٛع٘ ٜك ني ايكاٌٜٚ ٚصشف ايؼٛاٖذ اي شف١ٝ ٚايؼشع١ٝ عٔ ظاٖشٖا

فه َٓاظ َٔ  -نُا طٝك ني  -ٚإٕ ك ٜج ا َـشزٚس َـشاٍ عكّه 
ايـُشاٚسٟ ػاٖذّا ع٢ً إَهإ  ايرتتا إعكُاد ايٛدذإ اي شفـٞ ٚ

 ٚصشـك٘ .

 ُٞٓ ٚقذ ًشسا ي٘  -ايذيٌٝ ايجاْٞ : ايٛد٘ اي كًٞ ٚايربٖإ ايـً
ي ٌ أقٛاٖا ٚأنجرٗا تانٝذّا يًرهش٠ ٚمحا١ّٜ َٔ  ،تكشٜ ات َك ذد٠

َغاداتٗا ٚإػهامتٗا ٖٛ ايككشٜا ايـُطشٚ    تكشٜشات بـشح 
ّٜا نٕٛ أصً٘ َامٛرّا َٔ بـشح ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قذٙ( ٚايـُشكٌُ قٛ

ْٚـشٔ ْٓعش  ،أطكارٙ اي عِٝ ايظٝذ َـشُذ ايرؼاسنٞ ارصرٗاْٞ )قذٙ(
إىل ايككشٜا ايٓا٥ٝين بـاضٛص٘ دٕٚ طا٥ش ايككشٜ ات ْٚهكرٞ ب٘ ديّٝه 

َع سزف ب   ايضٚا٥ذ  ،ع٢ً إَهإ ايرتتا دٕٚ طا٥ش ايطشٚسات
مت ٚبايٓشٛ ايرغٍٛ ٚصٜاد٠ تٛعٝض ٚدفع ب   ايؼ ٗات ٚاإلػها

 ايـُك ٍٛ عٓذْا .

ٖٚزا ايٛد٘ ٜكايف َٔ َكذَات مخظ١ أٚ ٖٛ َ طع ع٢ً 
ٍٕ مخظ١ بٗا ٜكشكل ٜٚج ا إَهإ ايرتتا ٚتـٓظٓذ مًً٘ ٚثمٛسٙ  ،أسنا
ٚيـٗا ايذٚس اي عِٝ   ٚعٛ  ايرهش٠ ٚإبطاٍ ػ ٗاتٗا  ،ٚإػهامت٘

ٍٛ ْٚ ني ايـُكذَات أٚ ارس ،َٚـشارٜشٖا عٓذ ايكا٥ًني باَكٓاعٗا نإ بٓش
ًٕ يـُا ًشس٘ ايـُشكل ايٓا٥ٝين ٚقٓشسٙ عع َٔ تهَزت٘ ْٓعش  َك ٍٛ َكاس
إىل )أدٛد ايككشٜشات( أنجش َٔ بريٙ ْٚامز ايـُِٗ َـُا دا٤ فٝ٘ َـُا 
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فإ ايـُِٗ  ،ث ات إَهإ ايرتتا ْٚرتى َا ٜضٜذ عٔ ٖزٙ ايـ١ُُٗ ٜشت   ب
إَهإ  -غ   ايطش  ٖٛ ايـشراظ ع٢ً ايٛصٍٛ إىل ايـٗذف ارطا

ٍٛ ٚاعض ٚدقٝل َٚٔ اهلل ايكٛفٝل ٚايك ٍٛ . -ايرتتا   بٓش

)ايـُكذ١َ ارٚىل(: ٖٚٞ تكهرٌ تضشٝض ايرتتا بذفع َؼه١ً 
ٍٕ ٚاسذ( ٖٚزا عُذ٠ ايـُشزٚس عٓذ  )إدكُاع ارَشٜٔ بايغذٜٔ   صَا

فإ ايرتتا ٜ كين ع٢ً أَشٜٔ : ف ١ًٝ ارَش بارِٖ  ،ايكا٥ًني باَكٓاع٘
ٖٚزا ٜظكًضّ  ،ٚف ١ًٝ ارَش بايـُِٗ   صَإ تشى ارِٖ ع٢ً اإلًهم

ًًٚ ُٗا ٜككغٞ إٜـذاد َك ًكُٝٗا ٖٚٛ  ،ًًا ايـُكغادٜٔ   ٚقٕا فاسٕد
ٍٕ ٚاسذ ٖٚٛ  ،َ ٢ٓ )ًًا ايـذُع بني ايغذٜٔ( ٚإٜـذابُٗا   صَا

 َـشاٍ م ٜـُهٔ د ً٘ ػشعّا .
 ٚباًشٚس١ ايرتتا ْكضذ٣ يذفع ٖزٙ ايـُؼه١ً بإ ٜكاٍ : 

إٕ إدكُاع ارَشٜٔ بايغذٜٔ   ظشف تشى ارِٖ صشٝض م 
إم  ،َؼه١ً فٝ٘ بربن١ )ايرتتا( اي  طككغض فهشت٘   ٖزٙ ايـُكذَات

إٔ ٖزا اإلدكُاع م ٜظكًضّ )ًًا ايـذُع بني ايغذٜٔ( ٚم ٜضٓض ريو 
ٚريو يرشل إٔ ارَش بايـُِٗ َؼشٚط برتى ارِٖ ٚتهٕٛ  ،إًهقّا

َٚع إٜـذاد ارِٖ إَكجاّم رَشٙ م  ،ظشف تشى ارِٖ فاعًٝك٘ ٚتاثريٙ  
فادكُاع ارَشٜٔ    ،ٜٛدذ أَش بايـُِٗ يكاًف َٛعٛع٘ ٚإْكرا٤ ػشً٘

ظشف تشى ارِٖ م ٜظكًضّ إٜـذاً ايغذٜٔ أٚ )ًًا ايـذُع بني 
ٚيزا يٛ فشل ايـُشاٍ : تـُهٔ ايـُهًف  ،ايغذٜٔ( ٚدٛدّا ٚماسدّا

ٍٕ ٚاسذ ثِ أٚدذُٖا ماسدّا  َٔ إٜـذاد ايغذٜٔ : ايـُِٗ ٚارِٖ   آ
ك ٜكع ايـُِٗ ع٢ً صر١ ايـُطًٛب١ٝ ٚإَكجاٍ ارَش ايٛدٛبٞ ب٘ يكاًف 

 ذٙ ع٢ً صر١ ايٛدًٛـكع ارِٖ ٚسـبٌ ٜ -شى ارِٖ ـت -ٛب٘ ـػشط ٚد
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ٍٕ  ٚايـُطًٛب١ٝ .  :  ْكٍٛ ٚبك  رٍي ثا
ايـُكضٛد َٔ ٖزٙ ايـُكذ١َ دفع با١ً٥ )إدكُاع ارَشٜٔ بايغذٜٔ          

ٚاسذ( بإ ٜكاٍ : إٕ َٓؼا ايكضاسِ ٚايكٓافـٞ بني ايـشهُني   ٚقٕا 
دٕٚ بريٙ ي ذّ ايـُٛدا  ،ايـُكضامحني ٖٛ ايزٟ مبذ َٔ إستراع٘

 إر م ٜ كٌ طكًٛ٘ َٔ دٕٚ َٛدٕا ٜككغٝ٘ . ،إلستراع بريٙ

ٚعًٝ٘ مبذ َٔ َهسع١ َٓؼا تضاسِ ايـشهُني ٌٖ ٖٛ إًهم نٌ 
 نٌ َُٓٗا ؟ :  َٔ ايـاطابني ٚارَشٜٔ ؟ أّ ف ١ًٝ

فإ نإ َٓؼا ايكضاسِ ٖٛ إًهم نٌ ٚاسذ َٔ ايـاطابني 
بكا٤ ديٌٝ ارِٖ ع٢ً  إتٝإ ا مش إَهٔ سفع ايـُشزٚس بٚمشٛي٘ يـشاٍ 

 إًهق٘ َع تكٝٝذ إًهم ارَش بايـُِٗ برتى ارِٖ ٚعذّ إتٝاْ٘ . 
أٟ صشف  ،ٚإٕ نإ َٓؼا ايكضاسِ ف ١ًٝ ايـاطابني : ٖزا ٚراى

ٍٕ ٚاسذ يضّ ت ّٝٝٓا  ٚدٛدُٖا يشفع  -ٚإدكُاعُٗا أَشٜٔ ف ًٝني   صَا
: طـكٛط أصٌ ايـاطاً بايـُِٗ ٚبـكا٤ أصـٌ ايـاـطاً  -ايـُشزٚس
 ٚم ٜهرٞ طكٛط إًهم ايـُِٗ َع بكا٤ أصً٘ .، بارِٖ

  َٛاسد ايرتتا ٚت ًنل ارَش  -ٕ عُذ٠ ايـُشزٚس إٚسٝح 
ُع بني ايغذٜٔ(   َكاّ ٖٛ يضّٚ َـشزٚس : )ًًا ايـذ -بايغذٜٔ 

اإلَكجاٍ ٖٚٛ بري َكذٚس يًُهًف . إم إٔ ٖزا ايـُشزٚس ٜشترع بايكضاّ 
ايرتتا سٝح ٜهٕٛ ارَش بايـُِٗ   ًٍٛ ارَش بارِٖ : َكامشّا عٓ٘ 
ًنكّا ع٢ً تكذٜش تشى ارِٖ أٚ عذّ إَكجاٍ أَشٙ ٚنإ ايـاطاً   َ

ٌٓ  ٚإٕ تشنا ،ايرتتيب : )أصٍ ايٓذاط١ عٔ ايـُظذذ أٚ أًُٖا فض
 فٝك ٝٓٔ إيكضاَ٘ ٚسفع ايـُشزٚس ب٘ . ،ايعٗشٜٔ(

 ٜٚؼٗذ ي٘ : أْ٘ يٛ فشل قذس٠ ايـُهًف ع٢ً ايـذُع بني ايغذٜٔ
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ٍٕ ٚاسذ ك ٜكع نهُٖا ع٢ً صر١ ايـُطًٛب١ٝ    َكاّ اإلَكجاٍ ٚ  صَا
َـُا  -بٌ ٜكع مضٛظ ايغذ ارِٖ ع٢ً صر١ ايـُطًٛب١ٝ  ،ٚايٛدًٛ

ب١ٝ )ايـذُع بني ايغذٜٔ( ػشعّا ٜٚهؼف عٔ ٜهؼف عٔ عذّ َطًٛ
 ،صهس١ٝ )ايرتتا( يـُٓع ٚسٚد َـشزٚس : )يضّٚ ايـذُع بني ايغذٜٔ( 

 يًُشزٚس ايـُزنٛس . إم أْ٘ َـشكل
ْ ِ ًٜضّ ايـُشزٚس إرا قًٓا : إٕ ايكهًٝف بايـُِٗ ٚارَش ب٘   
ٌٓ ايعٗشٜٔ ٚأصٍ ايٓذاط١  عشل ايكهًٝف بارِٖ ٚنإ ايـاطاً : )ص
ٍٕ ٚاسذ( ف ْ٘ َضذام ايـُشاٍ : )ًًا ايـذُع بني  عٔ ايـُظذذ   آ
ايغٓذٜٔ( ماسدّا ٚ  َشس١ً اإلَكجاٍ . يهٔ فشل )ارَش ايرتتيب( 
ٜـُٓع اي شع١ٝ ٜٚج ا ايطٛي١ٝ ٚايكامش ٚإػرتاط ايكهًٝف بايـُِٗ بؼشط 

 ٚم َـشزٚس فٝ٘ . ،تشى إَكجاٍ ايكهًٝف بارِٖ أٚ عٓذ إُٖاي٘ 
١َ ارٚىل ٚايشنٔ ارطاغ يكٛعٝض ٚإث ات إَهإ ٖزٙ ايـُكذ

ٍٍ عٔ فهش٠  ،ايرتتا ٚدفع ػ ٗات٘  ٖٚٞ تكهرٌ دفع أععِ إػها
)ايرتتا( ٖٚٛ )إٜـذاً ايـذُع بني ايغذٜٔ( برشل ًٛي١ٝ ايطً ني 

َٚشدع ايطٛي١ٝ إىل تكٝذ َٛعٛع ًًا ايـُِٗ برتى  ،ٚارَشٜٔ ست ١ّ 
يـُكذ١َ ٚدّٗا َظككّه يكضشٝض بٌ تضًض ٖزٙ ا ،ارِٖ أٚ عذّ إَكجاي٘ 

 ١ُُٓ ايرتتا َٚٓع إطكشايك٘ فكهٕٛ ايـُكذَات ايهسك١ أٚ ب غٗا َك
١ٜٓٛ ي٘ بذفع ب   اإلػهامت ايـُشكٌُ ٚسٚدٖا ع٢ً  يإلطكذمٍ َك

 إَهإ ايرتتا .

)ايـُكذ١َ ايجا١ْٝ( : إٕ ايٛادا ايـُؼشٚط م ٜٓكًا ٚاد ّا َطًكّا 
٢ ٚاد ّا َؼشًّٚا سك٢ ب ذ سضٍٛ بٌ ٜ ك ،ب ذ سضٍٛ ػشً٘ ماسدّا 

 ٚتٛدٝٗ٘ َٛعشّا : ،ػشً٘ ٚذبكل قٝذٙ 
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إٕ ػشا٥  ايـشهِ تشدع قٝٛدّا يـُٛعٛع ايـشهِ فٗٞ يٝظا إم 
ع اس٠ عٔ َٛعٛع ايـشهِ ٚظشف ذبكل اسبهِ ايـُ ًل عًٝ٘ ٚايـُامٛر 

 َرشٚل ايٛدٛد   ايكغاٜا ايـشكٝك١ٝ ايؼشع١ٝ . 
إم إصطهسّا َـشغّا ٜشاد ب٘  ٚايك  ري بايؼشط أٚ بايظ ا يٝع

فؼشط اي ًٛغ أٚ اي كٌ أٚ اإلطكطاع١  ،ايـُٛعٛع ايـُ ًل عًٝ٘ سهُ٘ 
ٜشدع إىل قٝذ ايـشهِ َٚٛعٛع٘  -ايـُكٝذ بٗا سهِ ٚدًٛ ايـشر 

ايزٟ ٜشد عًٝ٘ ايـكـهًـٝـف ٚايـشهِ . ٖٚهزا نـٌ ػـشط : ٖٛ دض٤ 
 دماي١   تـشكل َٛعٛع٘ . َٛعٛع ايـشهِ ٚي٘

ـُ ًّٛ إٔ نٌ َٛعٛع ب ذ ٚدٛدٙ ماسدّا ٚذبكك٘ م َٚٔ اي
بٌ ٜ ك٢ َٛعٛع ايـشهِ أٚ قٝذٙ أٚ ػشً٘  ،ٜٓظًخ عٔ َٛعٛعٝك٘ 

ٚنٝف ٜ كٌ تـشكل سهِٕ  َٔ دٕٚ  ،سك٢ ب ذ ذبكك٘ ٚٚدٛدٙ ماسدّا
 ذبكل َٛعٛع٘ َ ٘ ؟ .

ٚس٦ٓٝز ٜك ني بطهٕ دع٣ٛ إْكهً ايٛادا ايـُؼشٚط ٚاد ّا 
فاْٗا دع٣ٛ َظاٚق١ يذع٣ٛ إْظهخ  ، َطًكّا عٓذ تـشكل ػشً٘

 ٚمشٚد٘ عٔ َٛعٛعٝك٘ . -ب ذ تـشكك٘ ٚٚدٛدٙ ماسدّا  -ايـُٛعٛع 

ٚنإ ايـُكضٛد َٔ ٖزٙ ايـُكذ١َ تضشٝض ايرتتا ٚايكشزس عًٝ٘ 
 ،َٔ ػ ١ٗ إْكهً ايٛادا ايـُؼشٚط ٚاد ّا َطًكّا عٓذ سضٍٛ ػشً٘ 

ْ٘ َؼشٚط برتى ايغذ امِٖ فًٝضّ نٕٛ ارَش بايـُِٗ أَشّا ف ًّٝا َطًكّا ر
فٝهٕٛ   عشل ارَش بارِٖ ٖٚٛ  ،ٚقذ ذبكل ػشً٘ سظا ايرشل  ،

فـٝـ ٛد ايـكـُاْع ٜٚـشضٌ ايكضاسِ بني ٚاد ـٝـٔ َطًكـٝـٔ   ،َطًل 
 بايرتتا سظا ايـُكذ١َ ارٚىل . ٜٚـرـظـذ ايـكـضشـٝـض

  ْ٘ف ،يهٔ بٗزٙ ايـُكذ١َ ْكشزس  َٔ ايؼ ١ٗ ايـُضبٛس٠ َٚا ًٜضَٗا 
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فه  ،ٜٓكرٞ ايـُشزٚس عٓذ إيكضاّ عذّ إْكهً ايٛادا ايـُؼشٚط َطًكّا 
ٜهٕٛ ايٛادا ايـُِٗ   ًٍٛ امَش بارِٖ َٚرتت ّا ع٢ً عضٝإ ارِٖ 

ٚم  ،ٜٚ ك٢ ايـُِٗ ٚاد ّا َؼشًّٚا سك٢ ب ذ سضٍٛ ػشً٘  ،أٚ تشن٘ 
 ٜج ا اإلػهاٍ بٌ تٓذفع ايما١ً٥ بٗزٙ ايـُكذ١َ .

يج١(: ٖٚٞ تكضذ٣ يذفع ب   اإلػهامت ايٛاسد٠ )ايـُكذ١َ ايجا
 ،ٚم دمٌ يـٗا   تضشٝض ايرتتا ٚإث ات إَهاْ٘  ،ع٢ً فهش٠ )ايرتتا( 

ٚنإ أطاغ امػهاٍ   ايرتتا ٚأصً٘ ٖٛ فشل أمز عضٝإ ارِٖ 
ٚي ً٘ يزا ًشس٘ ايـُشكل ايـاشاطاْٞ    ،ػشًّا َكامشّا يـَش بايـُِٗ 
قاٍ : )ثِ إْ٘ تضذ٣ عاع١ َٔ   ،غ عٓ٘ )ايهرا١ٜ( ٚناْ٘ أَش َرشٚ

ارفاعٌ يكضشٝض ارَش بايغذ بٓشٛ ايرتتا   ع٢ً اي ضٝإ ٚعذّ 
 .  (1)بٓشٛ ايؼشط ايـُكامش( -ٜ ين ارِٖ  -إًاع١ ارَش بايؼ٤ٞ 

 :  إٔ ٜكاٍ ٚتكشٜا إػهاي٘ )قذٙ(
إٕ عضٝإ ارَش بارِٖ ن َكجاي٘ َٓرضٌ صَاّْا عٔ ارَش 

ش بايـُِٗ ع٢ً عضٝإ ارَش بارِٖ يضّ إٔ فارا تشتا ارَ ،ٚاإلجياً 
ٍٕ َكامش عٔ صَإ ارَش بارِٖ  ٜهٕٛ امَش بايـُِٗ ساصّه   صَا

فهبذ إٔ ٜ مز اي ضٝإ ػشًّا َكامشّا  ،َٚٓرضّه عٓ٘ ٚيٛ صَاّْا َا 
يـَش بايـُِٗ . ٚعًٝ٘ فُٝكٓع ايرتتا عٓذ ايكا٥ًني ب َكٓاع ايؼشط 

 ايـُكامش . 
َهإ ايؼشط ايـُكامش ٜظٌٗ عًٝ٘ اإليكضاّ ْ ِ َٔ ٜكٍٛ ب 

يهٔ ع٢ً فشل إيكضاّ  ،ب َهإ  ايرتتا ب ذ تكشٜا ايـُكذ١َ ارٚىل 
إَكٓاع٘ مبذ َٔ فشل تكذّ مطاً ايـُِٗ ع٢ً صَإ إَكجاي٘ َؼشًّٚا 

                                                 

 .  813:  1( كفاية األصول بحاشية انمشكيني : ج1)
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فٓشكاز إىل دفع ايـُؼه١ً ْٚكضذ٣  ،ٖٚٛ باًٌ عٓذِٖ  ،باٍَش َكامش 
 طاس١ )ايرتتا( َٔ أصً٘ ْٚكٍٛ :    ٖزٙ ايـُكذ١َ يذفع اإلػهاٍ عٔ

تظاٚم تـشكل ايـذض٤ ارمري َٔ  -أٟ سهِ  -إٕ ف ١ًٝ ايـشهِ 
فه ٜهٕٛ فضٌ صَاْٞ بني ايـشهِ ٚبني َٛعٛع٘ ٚإٕ نإ  ،َٛعٛع٘ 

ًف ٚريو رٕ ذبكل ايرضٌ ايضَاْٞ بُٝٓٗا م ،بُٝٓٗا تكذّ ٚتامش ستيب 
ٍٕ َأفشل نٕٛ ايـُٛعٛع َٛعٛعّا إر  ا بني ايـُٛعٛع ٕ فشل ربًٌ آ

ٚبني ايـشهِ ٚيٛ   ب   ايٛاد ات ٜهؼف عٔ دمٌ ا ٕ ايـُكاًٌ 
  تـُاّ ايـُٛعٛع ٚإنُاٍ تـشكك٘ ٜٚهؼف عٔ نْٛ٘ دض٤ّا أمريّا   
تـشكل ايـُٛعٛع ٖٚٛ مًف فشل نْٛ٘ َٛعٛعّا تاَّا . ٜٚكشضٌ إٔ 

ف ٕ ْظ ١ ايـُٛعٛع إىل  ،م فضٌ صَاْٞ بني ايـشهِ ٚبني َٛعٛع٘ 
فه إْرهاى بُٝٓٗا  ،شهِ ْظ ١ اي ١ً ايكا١َ إىل َ ًٛهلا أٚ ٖٞ ْعريٖا ايـ

 ٚإْـُا اإلمكهف ٚايككذّ ٚايكامش   ايشت ١ فك  . ،ٚم فضٌ صَاْٞ 

ٚنُا م ٜـُهٔ ايكضذٜل بايرضٌ ايضَاْٞ بني ايـشهِ ٚبني 
فإ  ،َٛعٛع٘ م ٜظ ٓا ايكضذٜل بايرضٌ بني اسبهِ ٚبني إَكجاي٘ 

رٕ ارَش  -أعين إَكجاي٘  -ب١ اي ١ً ايكا١َ إىل َ ًٛهلا ايـشهِ بـُجا
شهِ ايؼشعٞ َككٍ  إلَكجاٍ ايـُهًف َٚـششى ْـشٛ ـاإلهلٞ ٚاي

اإلًاع١ ٜٚكٛط  بُٝٓٗا عًِ ايراعٌ بارَش ايضادس عٔ إساد٠ ايـُٛىل 
فٓظ ١  ،يـُ ًٍٛ ٜٚكضذ٣ ايـُهًف يإلَكجاٍفككِ اي ١ً ٜٚرتتا ا ،يًر ٌ 

ٌٍ صَاْٞاي٘ ْظ ١ اي ًايـشهِ إىل إَكج بٌ  ،١ إىل َ ًٛهلا َٔ دٕٚ فض
 ٜككاسْإ صَاّْا ٚخيكًرإ ست ١ّ بايككذّ ٚايكامش ايشتيب .

 يهٔ قذ ٜكاٍ : ٜـُهٔ اإليكضاّ ب ذّ ايرضٌ ايضَاْٞ بني ايـشهِ 
فارا  ،ٚبني إَكجاي٘   ايٛاد ات ايـُٛط ١  -مطاً ارَش ايٛدٛبٞ  -
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يًٛدًٛ ايـُـٛطع أٚآمش  -زبض٤ ارٍٚ َٓ٘ أٟ ا -قاسٕ إَكجاٍ ايـُٛطع 
دض٤ٕ َٔ َٛعٛع٘ ايـُشكل ير ١ًٝ ايـشهِ ايٛدٛبٞ ايـُـٛطع صٓض 

بٌ مبذ  ،إم أْ٘ م ٜظ ٓا إيكضاّ ريو   ايٛاد ات ايـُغٝك١  ،اي ٌُ 
ع٢ً إَكجاهلا فًٝضّ سضٍٛ  -ٚيٛ آّْا َا  -َٔ تكذّ صَإ مطابٗا 

شهِ ـفه بذ َٔ ط ل اي ،اَكجاي٘   اإلْرهاى ايضَاْٞ بني ايـشهِ ٚبني
إر يٛم ايظ ل ا ْٞ ًٜضّ أسذ  ، -ٍٕ َاآٚيٛ ب - صَاّْا ٚتامش اإلَكجاٍ

 ،صٌ أٚ ايكهًٝف بايـُك زس إَكجايَ٘ـشزٚسٜٔ : ايكهًٝف بارَش اسبا
ْٚكٓشب٘ بايـُجاٍ : إٕ ايـُهًف ايـُشٜذ يضّٛ ْٗاس ػٗش سَغإ َجّه 

ا ٕ ايـشكٝكٞ ارٍٚ َٔ ْٗاس  ٚسني تٛد٘ اشبطاً ٚامَش ايٝ٘  
ايضّٛ : إٕ نإ َكً ظّا باإلَظاى فكٛد٘ ايكهًٝف ايٝ٘ بايضّٛ 

ٚإٕ نإ  ،ٚاإلَظاى َٔ ق ٌٝ ايكهًٝف بكشضٌٝ ايـشاصٌ ٖٚٛ َـشاٍ 
فطاس إَكٓع تٛد٘ ارَش إيٝ٘ بايضّٛ ٚت زس تهًٝر٘ فٝ٘ َكً ظّا باإل

ٚايؼ٤ٞ م ٜٓكًا  ،ز بامَظاى   راى ايٛقا رْ٘ بري َكذٚس عًٝ٘ س٦ٓٝ
فطاس نٝف ٜٓكًا ٜٚضري إَظانّا ٚإَكجاّم َٚع تً ظ٘ باإل ،عُا ٚقع عًٝ٘ 

يـَش بايضّٛ ؟ فه بذ َٔ ط ل ايكهًٝف ٚمطاً امَش ع٢ً ايرذش ٚيٛ 
نٞ ٜكُهٔ ايـُهًف َٔ اإلَكجاٍ   ا ٕ ارٍٚ ٜٚكاًط عٔ  ،آّْا َا 

 ايـُشزٚس .

 ٖٚزا َكاٍ َشفٛل عٓذْا دذّا : 
ف ْ٘ ٜاتٞ  ،ْٓك  عًٝ٘ باي ١ً ٚايـُ ًٍٛ ايكهٜٛٓٝني  -ّٚم أ

اإلػهاٍ فُٝٗا ٜٚكاٍ : عٓذ ٚدٛد اي ١ً إَا إٔ ٜهٕٛ ايـُ ًٍٛ   ا ٕ 
ٚإَا  ،ارٍٚ َٛدٛدّا فًٝضّ إٔ تهٕٛ اي ١ً ع١ًّ رٍَش ساصٌ ٖٚٛ َـشاٍ 

إٔ ٜهٕٛ ايـُ ًٍٛ س٦ٕٓٝز َ ذَّٚا فًٝضّ إطكشاي١ ٚدٛدٙ ساٍ عذَ٘ 
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فهبذ َٔ تكذّ  ،ـشاٍشزٚس َـٚنهُٖا َ ،ع١ً يًُشاٍ ايـُك زس  فكهٕٛ
ٖٚٛ ٚاعض اي طهٕ  -ٚيٛ آّْا َا  -اي ١ً ايكه١ٜٝٓٛ ع٢ً ايـُ ًٍٛ صَاّْا 

 ٚم ًٜكضّ ب٘ أسذ . 
 فًزا ْكٍٛ : ،ٖٚزا ْك  ٜٛطع امػهاٍ ٚم ٜغٝٓك٘ ٚم ٜ ذَ٘ 

د ايـُ ًٍٛ ػهاٍ   ايـُٛسدٜٔ بإ ٜكاٍ : إٕ ٚدٛيإل سّه -ثاّْٝا 
ٚإٕ تـشكل اإلَكجاٍ ٚاإلْ  اخ    ،  ا ٕ ارٍٚ يكشكل اي ١ً ٚتـُاَٗا 

ا ٕ ارٍٚ ير ١ًٝ ايـاطاً ٚارَش إرا ناْا ْاػ٦ني َٔ ْاس١ٝ اي ١ً 
ايكه١ٜٝٓٛ أٚ ارَش ايؼشعٞ َٚظكٓذّا إيُٝٗا ك ٜهٔ فٝ٘ َـشزٚس أصّه 

ٖٚزا ٖٛ ايرشل  ،ا ست ١ّ ٚإٕ تكاسْا صَاّْا ٚإتـشذا ٚقكّا ٜٚهرٞ إمكهفُٗ
فه ٜكٛقف ارَش  ،ايضشٝض ايـُضعّٛ تـشكك٘ ٚايـُذفٛع ب٘ امػهاٍ 

نُا م ٜكٛقف ارَش بايـُٛطع  ،بايـُغٝل ع٢ً ط ك٘ ع٢ً صَإ إَكجاي٘ 
بٌ ٜظكشٌٝ ايظ ل ايضَاْٞ ٜٚهرٞ فُٝٗا  ،ع٢ً ط ك٘ ع٢ً صَإ إَكجاي٘ 

ٝل أٚ ايـُٛطع ًٜٚككٞ َع ايككذّ ايشتيب ايط  ٞ ٜٚـذكُع ارَش بايـُغ
ٍٕ ٚاسذ سكٝك١ّ َع إمكهف ايشت ١   ،ايؼشط ٚاإلَكجاٍ أٚ اي ضٝإ   صَا

ٚايزٟ ٜكٛقف عًٝ٘ اإلْ  اخ   أٍٚ ايٛقا ايـُغٝل ٖٛ ط ل اي ًِ 
ٍٕ ع٢ً اإلَكجاٍ  - دٕٚ ط ل ايكهًٝف ٚارَش ،بايكهًٝف ٚارَش   -ٚيٛ بآ

فارا نإ ايـُهًف  ، ٞ فاْ٘ َظكشٌٝ بـشظا ايربٖإ اي كًٞ ايكط
عايـُّا ق ٌ ايرذش بكٛد٘ ٚدًٛ ايضّٛ ايٝ٘ عٓذ ايرذش نر٢   إَهإ 
إَكجاي٘ سني ايرذش إر ايـُششى يًضٝاّ ٖٛ مطاً امَش ب٘ ٚقذ عًِ ب٘ 

 ق ٌ ايرذش فٝرتتا إَكجاي٘ َٔ ايرذش إىل ايمشًٚ ٚم َـشزٚس .   
ْ٘ ايزٟ ٖٛ َٚٓ٘ ٜكغض إٔ ارَش اير ًٞ ايـُغٝل بارِٖ ٚعضٝا

بذٌٜ إَكجاي٘ ٚارَش اير ًٞ بايـُِٗ ايـُؼشٚط ب ضٝإ ارِٖ َكشذإ 
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َٚع تـشضٌٝ ٚسذ٠ صَإ  ،صَاّْا َٔ دٕٚ ط ٍل ٚيـشٍٛم صَاْٞ بُٝٓٗا 
ف ١ًٝ ارَش بايـُِٗ َع صَإ ف ١ًٝ ارَش بارِٖ ٜٓكرٞ ايـُشزٚس عٔ 

رَش بايـُِٗ ٜٚضٓض يٓا ايكٍٛ بإ ا ،طاس١ ايرتتا ٚم ْـشكاز إىل ػ٤ٞ
بـُ ٢ٓ تشتا ارَش بايـُِٗ ع٢ً عضٝإ ارَش  -  ًٍٛ ارَش بارِٖ 

بٌ ُٖا َككاسْإ   ايضَإ  ،بارِٖ َٔ دٕٚ ط ٍل صَاْٞ رسذُٖا
ٌٍ صَاْٞ  ٚم  ،بُٝٓٗا إم   ايشت ١ -تكذّ أٚ تامش  -ايٛاسذ َٔ دٕٚ فض

 َـشزٚس س٦ٓٝز . 
 ايرتتا : ٚبٗزا ايككشٜا ٜٓذفع إػهامٕ عٔ سٛص٠

 ،ارٍٚ : إٕ عضٝإ ارَش بارِٖ َٓرضٌ صَاّْا عٔ ارَش بارِٖ
ٚإرا تشتا ارَش بايـُِٗ ع٢ً عضٝإ ارَش بارِٖ نإ مبذ َٔ فشل 
تكذّ ارَش بايـُِٗ ع٢ً صَإ عضٝإ ارَش بارِٖ ٚقذ أمز اي ضٝإ 

ا إَهإ فٝظكًضّ ايرتت ،ػشًّا َكامشّا يًكهًٝف بايـُِٗ ايـُككذّ صَاّْا
فًٝضّ بطهٕ ايرتتا  ،ُٖٚا باًهٕ ،ايؼشط ايـُكامش ٚايٛادا ايـُ ًنل

 ايـُهصّ يـُٗا . 
سبِ  -يهٓ٘ قذ ت ني بٗزٙ ايـُكذ١َ : عذّ يضّٚ إيكضاَُٗا 

 ،صشكُٗا َٚ كٛيٝكُٗا ٚإَهاُْٗا عٓذْا نُا ط ل ترضٌٝ ايكٍٛ سٛي٘
ٕ  َِٓٗ ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قذِٖ( إلث اتٓا ٚسذ٠ ٚريو  ،مهفّا يـذُع
 صَإ ف ١ًٝ ارَش بايـُِٗ َع صَإ ارَش بارِٖ . 

ايجاْٞ : إٕ ارَش بايـُِٗ إرا نإ َرتت ّا ع٢ً عضٝإ ارَش بارِٖ 
فٝهٕٛ سذٚخ ارَش  ،فه ٜكشكل إم ب ذ عضٝاْ٘ َٚغٞ ٚقا إَكجاي٘

فه ٜكشكل إدكُاع ٚتكاسٕ  ،بايـُِٗ َكامشّا عٔ طكٛط ارَش بارِٖ
ٍٕ ٚاسذارَش  ٖٚزا مًف فشل ايرتتا  ،بارِٖ ٚارَش بايـُِٗ   صَا
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ايـُكهرٌ يكضشٝض إدكُاع ارَشٜٔ بايغذ ارِٖ ٚبايغذ ايـُِٗ   
ٍٕ ٚاسذ .   صَا

يهٔ قذ تـ ٝـٔ تـكاسٕ ارَش بارِٖ ٚعضٝاْ٘ َع ارَش بايـُِٗ 
ٌٓ فشل ايرتتا ٚم تـكاًف صش١ فهشت٘ .  ،ٚإتـشادُٖا صَاّْا  فه ٜـاك

قذ تـشضٌ ٚعٛ  عذّ تٛقف اإليكضاّ بايرتتا ع٢ً اإليكضاّ ٚ
  . ي ذّ إبكٓا٥٘ عًٝ٘ ،ب َهإ ايؼشط ايـُكامش

م   -ٚيٛ تٓضيٓا ٚطًُٓا إَكٓاع ايرتتا عًٝ٘ فٗٛ   ب   صٛسٙ 
تـُاّ صٛسٙ : إر صٛس٠ ت ًٝل ارَش بايـُِٗ ع٢ً اي ضٝإ ٚعذّ 

إبكٓا٤ ايرتتا ع٢ً إَهإ اإلْ  اخ عٔ ارَش بارِٖ ٖٞ اي  ٜاتٞ فٝٗا 
 ايؼشط ايـُكامش َٚ كٛي١ٝ ايٛادا ايـُ ًنل . 

ٚم ٜاتٞ   صٛستني : )اي ٓا٤ ٚاي ضّ ع٢ً اي ضٝإ( أٚ )َـش  
ايرتى ٚعذّ اإلْ  اخ( سٝح م ٜكٛقف ايكٍٛ بايرتتا عٓذ٥ز ع٢ً إيكضاّ 

 صش١ ايؼشط ايـُكامش أٚ َ كٛي١ٝ ايٛادا ايـُ ًنل .   

 ، ١( : ٖٚٞ عُذ٠ نُا إٔ ايـُكذ١َ ارٚىل عُذ٠)ايـُكذ١َ ايشاب
ٚي ًٗا أععِ َٓٗا ػاّْا فاْٗا سٚ  ايرتتا ٚأطاط٘ ٚاي ُاد ايزٟ ٜشتهض 

 عًٝ٘ ايكٍٛ باَهاْ٘ َٚ كٛيٝك٘ . ٚتٛعٝشٗا : 
أٚ َرظذ٠ ت ٛد إىل  إٕ سهِ اهلل ط شاْ٘ ٜٓؼا عٔ َهى َٚضًش١

ايـُضًش١ أٚ ايـُٛىٓل إىل تؼشٜ ٘   ع٤ٛ تًهِ  ايـُهًف تذعٛ
ٚقذ أمز ع٢ً رات٘  ،فكذٚس تؼشٜ ات٘ َذاس َهنات أسهاَ٘ ،ايـُرظذ٠
إٔ ٜـشرغ تؼشٜ ات٘ ٜٚ ٝٓـٓٗا ي  ادٙ ٚفل  -بًطر٘ ع٢ً ع ادٙ  -ط شاْ٘ 

فًزا نإ ث ٛت ايـشهِ   تكذٍٜش َٔ ايككذٜشات  ،ٖزٙ ايـُهنات
 ثـهثـ١ : ٚإْـشراظ ايـاطاً ايـُشكل يـُهيه٘ فٝ٘ ٜكشكل باسذ أْـشا٤ٕ 
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ارٍٚ : إٔ ٜج ا ايـشهِ   ايـذ ٌ ارٍٚ َؼشًّٚا بٛدٛد 
فٝٓشرغ ايـشهِ  ،ايككذٜش أٚ  َطًكّا َٔ سٝح ايككذٜش ايـُاضٛظ

ْعري أمز اي اك َٛعٛعّا ع٢ً  ،ًهم ايـاطاً ايؼاٌَ يزاى ايككذٜش ب
إًهق٘ ايؼاٌَ يً ادٍ   مطابٞ:)اي اك ٜـذا إنشاَ٘( أٚ )ايـُهًف 

 ٝ٘ ايـشر( .ٜـذا عً
 ،أٚ ٜٓشرغ ايـشهِ بايككٝٝذ بزاى ايككذٜش   رات ايـذ ٌ ارٍٚ 

ْعري إػرتاً٘ بٛدٛد اي ذاي١ أٚ امطكطاع١ : )اي اك إرا نإ عادّم 
 ٜـذا إنشاَ٘( أٚ )ايـُهًف إرا صاس َظكطٝ ّا ٚدا عًٝ٘ ايـشر( . 

ٖٚزا ايٓشٛ ٜكضٛس   ايككظُٝات ارٚي١ٝ ايجابك١ يًُٛعٛع   
ٚٓ ايـشهِ ٚٚسٚد ايـاطاً عًْٝ٘ ٜٚهٕٛ نٌ َٔ ايككٝٝذ  ،رظ٘ ق ٌ ًش

أٟ ٜاتٞ ايـشهِ ٚايـاطاً ب ذ  -باي ذاي١ َٚٔ اإلًهم فٝٗا يـشاظّٝا 
 َهسع١ ايـُؼشع ايـُٛعٛع َطًكّا أٚ َغافّا إىل راى ايككذٜش َكٝذّا ب٘ . 

ايجاْٞ : إٔ ٜج ا ايـشهِ َكٝذّا بككذٍٜش ماظ ٜٚٓشـرغ   تكذٜشٙ 
عاف١ إىل راى ايككذٜش أٚ ٜج ا ايـشهِ باإل ،بٛاطط١ )ْكٝذ١ ايككٝٝذ(

ٚم ٜهٕٛ  ،ايـُاضٛظ َطًكّا بري َكٝذ ب٘ بٛاطط١ )ْكٝذ١ اإلًهم(
 ذّ إَهإ سرغ ايـشهِ ريو باإلًهم أٚ ايككٝٝذ ايًشاظٝني ي

ٌٍ آمش ،سذُٖااٚايـاطاً ب ب٘ ٜٓشرغ ايـشهِ  ،بٌ ٜهٕٛ ريو بـذ 
ِٓ ايـذ ٌ ٜٚ ٓ  ش عٓ٘ باإلًهم ايزاتٞ أٚ ايـُهنٞ ق اٍ اإلًهم ٜٚك

 ايًشاظٞ . 
ٖٚزا ايٓشٛ َٔ سرغ ايـشهِ ٜكشكل فُٝا إرا ك ٜكٝظش سرغ 
 ،ايـشهِ ٚتـشضٌٝ بشع٘ َٚهن٘   تكذٜشٙ : م َكٝذّا بٛدٛد تكذٜشٙ

ٜٚهٕٛ   ايككظُٝات ايجا١ْٜٛ يًُٛعٛع  ،ٚم َطًكّا باإلعاف١ إيٝ٘
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ْعري تكذٜشٟ  ،اً ٚايـُكرشع١ ع٢ً ث ٛت ايـشهِايهسك١ يٛسٚد ايـاط
٘ سٝح ٜـُكٓع إث ات ايـشهِ ٚسرع ،عًِ ايـُهًف بايـشهِ ٚدًٗ٘ ب٘

ٚريو رٕ يـشاظ  ،سذُٖا تكٝٝذّا يـشاظّٝا افُٝٗا بايـذ ٌ ارٚيٞ َكٝذّا ب
اي ًِ بايـشهِ فشع ث ٛت ايـشهِ فه ٜـُهٔ إٔ ٜكرشع ث ٛت ايـشهِ 

تكٝٓذ ايمشل ٚايـُهى بضٛس٠ اي ًِ بايـشهِ عًٝ٘ . ٚس٦ٓٝز إرا فشل 
ٌٍ آمش ٚسا٤ ايـذ ٌ ارٍٚ تـشرعّا ع٢ً ايـشهِ ٚقٝذٙ  مبذ َٔ د 

ُِٓ ايـذ ٌ بًشاظ  ،ٚتـشضّٝه يمشع٘ َٚهن٘ ٜٚظ٢ُ ٖزا ايـذ ٌ : َك
نٕٛ َهى ايـشهِ ٚسٚس٘ َكٝذّا بزاى ايككذٜش ايـااظ أٚ َطًكّا 

 باإلعاف١ إيٝ٘ .

يـشهِ ٜٚٓشرغ ايـاطاً   تكذٍٜش َٔ ايجايح : إٔ ٜج ا ا
م باإلًهم ٚايككٝٝذ  -أٟ بٓرع ايـشهِ ٚايـاطاً  -ايككذٜشات بزات٘ 

فٝهٕٛ ايـشهِ  ،ٚم بٓكٝذ١ اإلًهم ٚايككٝٝذ إلطكشايكُٗا ،ايًشاظٝني
 ،َـشرٛظّا   تكذٜشٙ إلقكغا٤ ايـشهِ رات٘ ٚعع ٖزا ايككذٜش أٚ سف ٘

   صٛستٞ ٚعع ايككذٜش أٚ سف ٘ .  فٝهٕٛ ايـشهِ بككذٜشٙ َـشرٛظّا

ًنك٘  ٖٚزا ايٓشٛ ٜكشكل   نٌ مطاً بايٓظ ١ إىل ٚدٛد َك 
فإ اإلًهم ٚايككٝٝذ ايًشاظٞ أٚ ايزاتٞ َـشاٍ  ،ٚعذّ ٚدٛدٙ

 بايٓظ ١ إىل ٚدٛد َك ًنل ايـشهِ ٚعذَ٘ :
أَا إطكشاي١ ايككٝٝذ ايًشاظٞ ٚايزاتٞ فـْـ٘ يٛ قٝٓذ سهِ ٚدًٛ 

 -اي اك ٜـذا إنشاَ٘( بإ ٜكٝذ برشل ٚدٛد اإلنشاّ اير ٌ بكٝذٙ )
أّ نإ راتّٝا ٚبايـذ ٌ  ،طٛا٤ نإ ايككٝٝذ يـشاظّٝا ٚبايـذ ٌ ارٍٚ

ٍٛ ْكٝذ١ ايككٝٝذ  إطكًضّ إمكضاظ ٚدًٛ اير ٌ بضٛس٠  -ايجاْٞ بٓش
 ٖٚٛ َـشاٍ . ،فًٝضّ ًًا تـشضٌٝ ايـشاصٌ -اإلنشاّ  -ٚدٛد ايكٝذ 
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شاّ برشل عذّ ٚدٛد اإلنشاّ طٛا٤ ٚيٛ قٝذ سهِ ٚدًٛ اإلن
إطكًضّ إمكضاظ ٚدٛب٘ بضٛس٠ تشن٘  -نإ ايككٝٝذ ب٘ يـشاظّٝا أّ راتّٝا 

ٚإعذاَ٘ ٖٚٛ ًـًا ايـُشـاٍ ايـُُكـٓع رْـ٘ َٔ ًـًا ايـذُع بني 
 ٜٛدا ايـاطاً اإلنشاّ   ظشف عذَ٘ . ايـُـكـٓاقـغني سٝح

 ا إَكٓاع اإلًهم : ثِ إرا ث ا إَكٓاع ايككٝٝذ بهه ايككذٜشٜٔ ث 
فًٝضّ  ،رٕ اإلًهم بـُجاب١ ايكضشٜض بهه ايككذٜشٜٔ أّٚم:

 ضبزٚسإ : ًًا اسباصٌ ًًٚا ايـُُكٓع ايـُشاٍ .
ٚثاّْٝا : رٕ ايككابٌ بني اإلًهم ٚايككٝٝذ ٖٛ تكابٌ اي ذّ 

 ٚإرا إَكٓع ايككٝٝذ إَكٓع اإلًهم .  ،ٚايـًُه١ ع٢ً ايـُؼٗٛس ايـُٓضٛس
ْ٘ م ٜـُهٔ إْـشراظ ايـاطاً بككذٜشٙ باإلًهم أٚ ٜٚكشضٌ أ

إْكظاّ َك ًنل ايـشهِ ٚايـاطاً إىل ساي   -بايككٝٝذ   ٖزا ايٓشٛ 
فهبذ ٚإٔ ٜهٕٛ ايـاطاً َـشرٛظّا   تًهِ ايـشاي١  ،ٚدٛدٙ ٚعذَ٘

أٟ بٓرع مطاً ايـشهِ ٜٓشرغ ايـشهِ  -ٚراى ايككذٜش بزات٘ 
 . -َك ًنل ايـشهِ  ٜٚك شل ايـاطاً إىل ًًا إٜـذاد

ٖٚهزا ٜكشكل ٖزا ايٓشٛ   نٌ مطاً بًشاظ تكذٜشٟ إًاعك٘ 
ف ُْٗا م ٜـُهٔ إٔ ٜهْٛا َٔ ايككظُٝات ارٚي١ٝ اي  ٜهسغ  ،ٚعضٝاْ٘ 

اإلًهم أٚ ايككٝٝذ فُٝٗا طابكّا ع٢ً ايـاطاً ٚايـشهِ رُْٗا تكذٜشإ 
١ْٜٛ يٝج ا ٚم ُٖا َٔ ايككظُٝات ايجا ،َٔ آثاس ارَش ٚايـاطاً 

رٕ  ،اإلًهم أٚ ايككٝٝذ فُٝٗا بٓشٛ ْكٝذ١ اإلًهم أٚ ْكٝذ١ ايككٝٝذ 
ٜٚـُهٔ يـشاظ ايـُؼشع  ،َٓؼا اإلَكجاٍ ٚاي ضٝإ ٖٛ اير ٌ أٚ ايرتى 

ٚمبذ َٔ سباظُٗا  ،اير ٌ ٚايرتى ساٍ إصذاس ارَش ٚتٛدٝ٘ ايـاطاً 
 ،أٚ صادشّا عٓ٘ باعجّا ْـشٛ اير ٌ -ارَش أٚ ايٓٗٞ  -نٞ ٜهٕٛ ايـشهِ 
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سك٢ ٜكٛصٌ ايُٝٗا بـُكُِ  -اير ٌ أٚ ايرتى  -فه ٜـُكٓع يـشاظُٗا 
 ايـذ ٌ .

ٚعًٝ٘ مبذ إٔ ٜهٕٛ ايـاطاً َـشرٛظّا   ايـشايكني بزات 
ٚم  ،م باإلًهم ٚايككٝٝذ   ازب ٌ امٍٚ  ،ايـشهِ ْٚرع ايـاطاً 

 كٝٝذ .بـُكُِ ايـذ ٌ ايـُ دٟ يٓكٝذ١ اإلًهم أٚ يٓكٝذ١ ايك
َٚـٔ ٖزا نً٘ ٜـكـذـ٢ً ايـرشم بني ايـشـرـغ ايزاتٞ يًـاـطاً 

ايٛادذ يًُهى بايٓشٛ ايجايح ٚبني سرغ ايـاطاً ٚايـشهِ  ٚايـشهِ
باإلًهم أٚ ايككٝٝذ ايًشاظٝني أٚ بٓكٝذ١ اإلًهم ْٚكٝذ١ ايككٝٝذ   

 ايٓشٜٛٔ ارٚيني َٚٔ دٗإت ثهث١ : 

يـشهِ   ايٓشٛ ايجايح َٔ د١ٗ ٕ إْـشراظ اإارٚىل : َٔ سٝح  
ٚإْـشراظ ايـشهِ   ايٓشٜٛٔ ارٚيني َٔ د١ٗ ايككٝٝذ  ،نْٛ٘ مصّ رات٘ 

ٌٍ أٍٚ أٚ بـُكُِ  بايـشاي١ ٚايككذٜش ايـااظ أٚ اإلًهم ايؼاٌَ ي٘ جب 
 شراظ٘   تكذٜشٙ . ـَٚٔ دُْٚٗا فزات اسبهِ م ٜككغٞ إْ ،ايـذ ٌ 

ٛظ   تكذٜشٙ ْظ ك٘ إىل ايجا١ْٝ : َٔ سٝح إٔ ايـشهِ ايـُشر
ايٓشٛ ايجايح ٖٞ ْظ ١ اي ١ً إىل ايـُ ًٍٛ بًشاظ إٔ ايـاطاً  ايككذٜش  

رٕ ايـاطاً بزات٘  ،ٚايـشهِ ي٘ ْـشـٛ عًن١ٓٝ باإلعاف١ إىل اإلَكجاٍ 
فكهٕٛ ْظ ك٘ إىل ايككذٜش  ،ٜككغٞ ٚعع أسذ ايككذٜشٜٔ ٖٚذّ ا مش 

 ايـُشرٛظ فٝ٘ ْظ ١ اي ١ًٝ .
ايـشهِ إىل ايككذٜش   ايٓشٜٛٔ ارٚيني ٖٞ ْظ ١ بُٝٓا ْظ ١ 
نككٝٝذ ٚدًٛ  -بًشاظ إٔ تكٝٝذ ايـشهِ باٍَش  ،ايـُ ًٍٛ إىل اي ١ً 

 ،َشد ٘ إىل أمز ايكٝذ   َٛعٛع ايـشهِ -إنشاّ اي اك بهْٛ٘ عادّم 
فٝهٕٛ ايككذٜش  ،ْٚظ ١ ايـُٛعٛع إىل ايـشهِ ْظ ١ اي ١ً إىل َ ًٛيـٗا 



       

 (137)............................ إمكان الترتب المصحح للضد العبادً المزاحمدلت أ

ٖزا    ،ٚايـشهِ بـُجاب١ ايـُ ًٍٛ  ،اً بـُجاب١ اي ١ً ايـُكٝذ ب٘ ايـاط
 ًهم   ست ١ ايككٝٝذ ٚبـُجابك٘ فٝهٕٛ َجً٘ . ٚاإل ،صٛس٠ ايككٝٝذ 

ايجايج١ : ٖٚٛ أَش َرتتا ع٢ً طابك٘ ف ٕ ايـشهِ ٚايـاطاً 
ايـُشرٛظ بايٓشٛ ايجايح يـُا نإ بـُجاب١ اي ١ً بايٓظ ١ إىل ايككذٜش 

نإ َك شعّا يـشاٍ ايككذٜش  -ًاع١ ٚاي ضٝإ ْعري اإل -ايـُاضٛظ 
 -أَشّا أٚ ّْٗٝا  -رٕ ايـشهِ  ،ايـُشرٛظ   رات ايـشهِ ٚع ّا أٚ سف ّا 

أٟ إٕ ارَش  -ٚايـاطاً بزات٘ ٜككغٞ ٚعع تكذٍٜش ٖٚذّ تكذٍٜش آمش 
ٚايٓٗٞ بزات٘  ،ٚتشى عذَ٘  -َك ًل ارَش  -بزات٘ ٜك شل يٛدٛد اير ٌ 

 ًٚشد ف ً٘ .  ٜك شل يرتى َك ًك٘
ٜهٕٛ َك شعّا  بُٝٓا امَش ٚايٓٗٞ ٚاسبهِ   ايٓشٜٛٔ ارٚيني م

رٕ ايـُك ًل   ايٓشٜٛٔ ارٚيني ْظ ك٘  ،ايككذٜش ٚع ّا ٚم سف ّا  يـشـاٍ
 َٚٔ ايٛاعض إٔ ايـشهِ  ،إىل ايـشهِ ْظ ١ ايـُٛعٛع إىل ايـشهِ 
 َشت ١ٕ بٌ ايـشهِ ٜٛدذ   ،م ٜك شل يـشاٍ َٛعٛع٘ ث ٛتّا ٚعذَّا

 مسك١ أٟ ٜٛدذ َرتت ّا ع٢ً ٚدٛد َٛعٛع٘ ٚتـشـكك٘ . 
ٚ  ع٤ٛ َا تكذّ ٜكذ٢ً عذّ ايكٓا  ٚايكُاْع بني ارَش بارِٖ 

ٚريو إلمكهف طٓخ  ،ٚبني ارَش بايـُِٗ ايـُكٝذ ب ضٝإ ارَش بارِٖ 
 ث ٛتُٗا :

فإ ارَش بارِٖ َـشرٛظ بايٓشٛ ايجايح ايزٟ ٜككغٞ ٖذّ 
بُٝٓا مطاً ارَش بايـُِٗ َـشرٛظ بايٓشٛ ارٍٚ  ، أنجش عضٝاْ٘ م

فرتترع ايـُٓافا٠ بني ارَشٜٔ ٚتٓكرٞ ايـُطاسد٠ َٔ ايـذاْٝدي : إر ارَش 
فٗٛ  ،ٜٚككغٞ تشى عضٝاْ٘  -ذاد َك ًك٘ ـإٜ -بارِٖ ٜككغٞ إَكجاي٘ 
 ٚم -ٖٚٛ ػشط ارَش بايـُِٗ ٚدض٤ َٛعٛع٘  -َك شل يـٗذّ عضٝاْ٘ 
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 جش َٓ٘ : َٔ ٖذّ تكذٜش اي ضٝإ .ٜك شل رن
بُٝٓا ارَش بايـُِٗ َٔ ايٓشٛ ارٍٚ : م ٜك شل يـشاٍ ٖزا 

بٌ قذ أمز فٝ٘ )تكذٜش اي ضٝإ( قٝذّا أٚ ػشًّا   َٛعٛع٘  ،ايككذٜش
ْ ِ ارَش بايـُِٗ  ،ٚقذ ط ل إطكشاي١ ت شل ايـشهِ يـشاٍ َٛعٛع٘ 

 -٢ً تكذٜش عضٝإ ارِٖ ٜككغٞ إَكجاي٘ إٜـذاد َك ًك٘ : ايغذ ايـُِٗ ع
َـشرٛظإ   ظشف  -فايـاطابإ : امَش بارِٖ ٚارَش بايـُِٗ 
فه َطاسد٠ بني ارَش  ،اي ضٝإ ٚم ٜكُاْ إ رُْٗا   َشت كني ًٛيٝكني 

 بارِٖ ٚبني ارَش بايـُِٗ س٦ٓٝز .
ٚبك  رٍي آمش َع ايـُجاٍ : إٕ ارَش بارِٖ ْعري ارَش ب صاي١ 

ٚإٕ  ،ايـُظذذ ٜككغٞ ٖذّ عضٝإ ارِٖ : تشى اإلصاي١  ايٓذاط١ عٔ
ارَش بايـُِٗ ْعري ارَش بضه٠ ايعٗشٜٔ ٜككغٞ ٖذّ عضٝإ ايـُِٗ : 

 ، -تشى ايضه٠ ع٢ً تكذٜش تشى ارِٖ : أٟ ع٢ً تكذٜش تشى اإلصاي١ 
ع٢ً تكذٜش إَكجاٍ  ،بُٝٓا ارَش بارِٖ م ٜككغٞ ٖذّ ايـُِٗ : ايضه٠ 

فه ٜهٕٛ ارَش بارِٖ مهف َككغ٢  ،ٚف ٌ امصاي١  ارَش بارِٖ
بٌ ارَش بايـُِٗ ٖٛ َككغ٢ ٖذّ ارِٖ ٚتشى اإلصاي١  ،ارَش بايـُِٗ 

فه ذبضٌ ايـُااير١ بني ارَشٜٔ ٚم  ،ٚسظا َٔ دٕٚ عهع 
نُا صعِ اي     -ايـُطاسد٠ بني ايطشفني : ارَش بامِٖ ٚامَش بايـُِٗ 

 تا . ٚأػهٌ ب٘ ع٢ً فهش٠ ايرت
 ،ٖزٙ ايـُكذ١َ ايشاب ١ ٖٞ سٚ  ايـُكذَات ٚأطاطٗا ٚعُذتٗا 

ٚقذ سؼٝا بضٚا٥ذ ٚإعافات قذ  ،بٌ ٖٞ سٚ  ايرتتا َٚضشض فهشت٘ 
 تؼٛش ايزٖٔ َٔ ايـُطًا ارطاغ ٚتذعٛ يإلػهاٍ عًٝ٘ .

 ٜٚـُهٔ إٔ ٜظكراد َٔ ب   نًُات ايـُشكل ارصرٗاْٞ )قذٙ(
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ٜٚصًض بدٜاّل عٔ ايتٛدٝ٘  ثاّْٝا يتصشٝض ؾهس٠ ايرتتب، (1) تٛدّٝٗا
بٌ ُٖا ٜػرتنإ يف تٛضٝض ايؿهس٠  ُكد١َ،ايـُطسٚح يف ٖرٙ ايـ

يرا ٜـشطٔ بٓا طسسٗا َتُُّا يـٗرٙ  ضتشايتٗا،ٚتصشٝشٗا َٚٓع إ
 ايـُكد١َ بإٔ ٜكاٍ :

إٕ ايتٓايف ٚايتداؾع بني األَس بايـُِٗ ٚبني األَس باألِٖ ٜٓػأ َٔ 
سٝح إٔ ناّل َٔ  ،تصامحُٗا يف َـذاٍ ايتأثري ايؿعًٞ ع٢ً ايـُهًـ 

األَسٜٔ ٜدعٛ إىل اإلَتجاٍ ٚحياٍٚ ايتأثري ؾعاّل ع٢ً ايـُهًـ إلتٝإ 
ايـُؿسٚض قصٛز قدز٠ ايـُهًـ عٔ إتٝإ َتعًل األَسٜٔ ٚ ،َتعًك٘ 

 َعّا أٚ إْـشصاز قدزت٘ ع٢ً إتٝإ أسد ايـُتعًكني .
ٜٚساد َٔ طسح ؾهس٠ ايرتتب ساّل يـٗرٙ ايـُػه١ً ٚزؾعّا يًُٓاؾا٠  

ٌٓ َٔ األَسٜٔ  ،ٚايـُداؾع١  باألِٖ  -بًشاظ أْٗا تطتًصّ َٓع ٚصٍٛ ن
ؿعًٞ يف شَإ ٚاسد ٚظسف ؾازد سٝح إىل َسس١ً ايتأثري اي -ٚبايـُِٗ 

تؿسض ؾهس٠ ايرتتب عدّ ٚصٍٛ أسد األَسٜٔ إىل َسس١ً ايتأثري ايؿعًٞ 
عٓد ٚصٍٛ األَس اآلخس إيٝٗا : ؾإ االَس بايـُِٗ يـُا عًّل ع٢ً عصٝإ 

نإ يف ساٍ ؾع١ًٝ تأثري االَس باألِٖ َـُا ال  -األِٖ أٚ تسى ؾعً٘ 
ٚدٛد ي٘ ٚال تأثري ست٢ ٜتدٌٝ  ٚال -يألَس بايـُِٗ  -َٛضٛع ي٘ 

ٖٚٛ ظسف عدّ  -ٚيف ساٍ ؾع١ًٝ تأثري ايـُِٗ  ،َصامحت٘ يألَس باألِٖ 
ؾال  ،ٜطتشٌٝ تصٛز َصامحت٘ يؿع١ًٝ تأثري األِٖ  -ؾع١ًٝ تأثري األِٖ 

ًٜصّ ايـُشرٚز ٚال تـشصٌ ايـُُاْع١ ٚايـُطازد٠ بٝـٔ األَسٜٔ يف َـذاٍ 
 ايتأثري ايؿعًٞ .

 س باألِٖـسٜٔ : األَـال األَـٍٛ نـكٌ ٚصـعـ٘ ال ٜـإْصاز : ـتـاخـٚب
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ٍٕ ٚاسٕد  بٌ إْ٘ َع  ،ٚاألَس بايـُِٗ إىل َسس١ً ؾع١ًٝ ايتأثري يف شَا
ٚصٍٛ االَس باالِٖ يـُسس١ً ؾع١ًٝ ايتأثري ع٢ً ايـُهًـ تستؿع ؾع١ًٝ 

َٚع ٚصٍٛ األَس بايـُـِٗ يـُسس١ً ؾع١ًٝ ايتأثري  ،تأثري األَس بايـُِٗ 
ُهًـ تٓتؿٞ عٔ األَس باألِٖ ؾع١ًٝ ايتأثري . ٚإذا نإ تأثري أسد ع٢ً ايـ

األَسٜٔ ؾعًّٝا َاْعّا عٔ ايتأثري ايؿعًٞ يألَس اآلخس يف ظسف ٚاسد نإ 
أعين ايتصاسِ  -َٔ ايٛاضض صش١ ايرتتب إلزتؿاع أضاع ايـُشرٚز 

ؾتجبت  -بني األَسٜٔ يف َـذاٍ ايتأثري ايؿعًٞ ع٢ً ضًٛى ايـُهًـ 
تب ألْٗا تـُٓع سصٍٛ ايتصاسِ بني األَسٜٔ : األَس باألِٖ صش١ ايرت

ٚاألَس بايـُِٗ يف َـذاٍ ايتأثري ايؿعًٞ ع٢ً ايطًٛى ٚال َـشرٚز س٦ٓٝر 
ع٢ً عاتل ايـُهًـ َاداّ ال  -األِٖ ٚايـُِٗ  -يف دعٌ األَسٜٔ 

 ٜتشكل ايتصاسِ بني األَسٜٔ يف ايتأثري ايؿعًٞ ع٢ً ايـُهًـ .
إْتؿا٤ ايـُشرٚز عٔ ؾهس٠  -بتٛدٝٗني  -ٚقد تـشصٌ عٓدْا 

ٚبُٗا ايهؿا١ٜ ٚايٛثٛم بايصش١ سٝح نإ ايتٛدٝ٘ األٍٚ  ،ايرتتب 
ٜؿرتض ايـُشرٚز يف طًب )ايـذُع بني ايطدٜٔ( ؾٓؿاٙ ايـُشكل 
ايٓا٥ٝين )قدٙ( بايتكسٜب ايـُتكدّ ايٓايف يـُشرٚز طًب ايـذُع بني 

ني االَسٜٔ . بُٝٓا ايتٛدٝ٘ ؾتٓتؿٞ ايـُطازد٠ ب ،ايطدٜٔ يف شَإ ٚاسد 
ٚبايرتتب  ،ايجاْٞ ٜؿرتض ايـُشرٚز قا٥ُّا يف )إدتُاع طًب ايطدٜٔ( 

ٜـُتٓع ٚصٍٛ نٌ َٔ األَسٜٔ بايـُتطادٜٔ إىل َسس١ً ايتأثري ايؿعًٞ 
 ع٢ً ضًٛى ايـُهًـ يف شَإ ٚاسد. 

إْدؾع إغهاٍ ععِٝ طسس٘  -ذات ايتٛدٝٗني  -ٚبٗرٙ ايـُكد١َ 
َٚـشصً٘ : إٕ األَس بايـُِٗ ٚإٕ نإ  ،ايـدساضاْٞ )قدٙ(  (1)ايـُشكل
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إال إٔ األَـس  ،ال ٜصاسِ األَس باألِٖ ألْ٘ يف طـٛيـ٘ َٚــتـأخسّا عٓ٘ زتـبـ١ّ 
 بإطالق٘ ٜطازد األَس بايـُِٗ  ٜٚصامح٘ . باألٖـِ

 ؾاْ٘ ٜٓدؾع  االغهاٍ عٓد َالسع١ ايتٛدٝٗني : 
ايٓا٥ٝين )قدٙ( ٚتٛدٝٗ٘ بإٔ االٍٚ : عٓد يـشاظ تؿهس ايـُشكل 

االَس باألِٖ ال إطالم ي٘ بًشاظ ظسف ايعصٝإ ست٢ ٜطازد األَس 
 ُِٗ ٜٚصامح٘ .ـباي

ٚايجاْٞ : عٓد يـشاظ تؿهس ايـُشكل األصؿٗاْٞ)قدٙ(سٝح إٔ 
ايـُصامح١ ٚايـُطازد٠ بني األَسٜٔ يـُا ناْت ْاغ١ّ٦ َٔ ؾع١ًٝ تأثري نٌ 

 :  ك١ سطب ايتكسٜب ايـُتكدَُّٓٗا ع٢ً ايـُهًـ ٖٚٞ غري َتشك
ؾإٕ األَس بايـُِٗ ال تتصٛز ي٘ ؾع١ًٝ تأثرٍي ع٢ً ايــُهًـ َع بًٛؽ 
األَس باألِٖ ؾع١ًٝ تأثريٙ. ٚعٓد تصٛز ؾع١ًٝ ايتأثري يألَس بايـُِٗ ال 

ْعِ ٜهٕٛ األَس باألِٖ  ،تٛدد يألَس باألِٖ ؾع١ًٝ تأثري ع٢ً ايـُهًـ 
ؽ األَس بايـُِٗ َسس١ً ؾع١ًٝ ايتأثري َٛدٛدّا يف شَإ عصٝاْ٘ ٚعٓد بًٛ

إال أْ٘ ٚدٛد َـشض ال ؾع١ًٝ تأثري ي٘ ست٢ ٜصاسِ األَس  ،ع٢ً ايـُهًـ
 بايـُِٗ ٚ ٜطازدٙ يف َـذاٍ ايتأثري ايؿعًٞ ع٢ً ايـُهًـ .

ٖٚٛ تستب  ،ٖٚرإ ايتٛدٝٗإ ٜٓعسإ إىل بعض صٛز ايرتتب
دايؿت٘ . ٜٚـُهٔ األَس بايـُِٗ ٚتعًٝك٘ ع٢ً عصٝإ األَس باألِٖ َٚـ

أعين َا يٛ  -إْػا٤ تٛدٝ٘ ثايح غاٌَ يتُاّ صٛز ايرتتب غري َا ذنس 
 ٚذيو بإٔ ٜكاٍ : ،تستب األَس بايـُِٗ ؾٝٗا ع٢ً تسى األِٖ ٚإُٖاي٘

إٕ إزتؿاع ايتصاسِ بني األَسٜٔ يف َكاّ ايتأثري ايؿعًٞ ال ٜتٛقـ 
َؤثسٜت٘ ؾعاّل ع٢ً )تستب األَس بايـُِٗ ع٢ً عصٝإ األَس باألِٖ ٚعدّ 

بٌ ٜستؿع ايتصاسِ ٜٚتشكل إزتؿاع٘ بـُذسد )تستب  ،ع٢ً ايـُهًـ(
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 ،األَس بايـُِٗ ع٢ً تسى األِٖ( ٚعدّ إَتجاٍ أَسٙ ٚعدّ إتٝإ َتعًك٘
 ٌٓ أعِ َٔ نٕٛ ايرتى َعص١ٝ ٚعدَ٘ . ٖٚرا ساصٌ يف ايرتتب ايرٟ ْـش

ٝ٘ تـشكل ألْ٘ ٜٓتؿٞ ؾ ،ب٘ َػه١ً إدتُاع األَس بايطدٜٔ يف مجٝع صٛزٙ
ايتصاسِ بني األَسٜٔ يف َكاّ ؾع١ًٝ ايتأثري إذ َع ؾع١ًٝ األَس باألِٖ يف 

ٚألدً٘ ال  ،َكاّ ايتأثري ايؿعًٞ ع٢ً ايـُهًـ ال ٜتشكل تسى َتعًك٘
 ،إلْتؿا٤ َٛضٛع٘ ٚعدّ تـشكل قٝدٙ -تجبت ايؿع١ًٝ يألَس بايـُِٗ عٓد٥ر 
ى األِٖ أٚ يتشكل َٛضٛع٘ : تس -َٚع ؾسض ؾع١ًٝ األَس بايـُِٗ 

ٜـُتٓع ؾسض ؾع١ًٝ تأثري األَس باألِٖ إذ َع تسى ايـُهًـ  -عصٝاْ٘ 
ًٜصّ عدّ ٚصٍٛ أَسٙ إىل َسس١ً ؾع١ًٝ  -َتعًّل األَس باألِٖ  -األِٖ 

 ايتأثري ع٢ً ايـُهًـ .
ٚايـشاصٌ إَهإ تٛدٝ٘ ايرتتب يتُاّ صٛزٙ بإٔ تعًٝل األَس 

خس ٜٓؿٞ ايـُشرٚز بأسد ايطدٜٔ ع٢ً عدّ ؾع١ًٝ تأثري األَس اآل
بإٔ ٜكاٍ : ؾسض ؾع١ًٝ تأثري أسد األَسٜٔ ايـُتطادٜٔ ٜطاٚم  ،ايـُّٖٛٛ

ؾريتؿع  ،ؾسض عدّ بًٛؽ األَس اآلخس َسس١ً ؾع١ًٝ ايتأثري يف ذاى ايعسف
أضاع ايـُشرٚز ايـُشاٍ : ايتصاسِ بني األَسٜٔ يف َكاّ ايتأثري ايؿعًٞ 

٢ً عصٝإ األَس باألِٖ أٚ ضٛا٤ عًّل األَس بايـُِٗ ع -ع٢ً ايـُهًـ 
ٚيف ايـشكٝك١ إٕ غسط تعًّل األَس بايـُِٗ ٖٛ  ،ع٢ً تسى َتعًك٘ َـشطّا

ٚايتعبري ايـُتهسز َٓٓا بػسط١ٝ  ،عدّ إتٝإ األِٖ خازدّا : تسن٘ َـشطّا
 -ايعصٝإ َٔ د١ٗ دعٌ ايعصٝإ عٓٛاّْا َػريّا إىل َا ٖٛ غسط ٚاقعّا 

ال َٔ د١ٗ َٛضٛع١ٝ ايعصٝإ  ،ٛزٚؾاقّا يتعبري ايـُػٗ -تسى األِٖ 
 ٚغسطٝت٘ ٚاقعّا .

 ٔـسٜـٞ األَـاَبـطـإ إٔ خـٝـبـٝد يـ)ايـُكد١َ ايـداَط١( : ٖٚٞ تـُٗ
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باألِٖ ٚايـُِٗ ال ٜكتطٞ )ايـذُع بني ايطدٜٔ( ٚال ٜٛدب٘ ست٢ ٜجبت 
َـشرٚز َـشاٍ يف األَسٜٔ ايـُرتتبني ٜٚهٕٛ إْػا٤ ٖرٙ ايـُكد١َ تـُٗٝدّا 

 ايٓتٝذ١ ايـُأَٛي١ : صش١ ايرتتب ٚإَهاْ٘  . إلضتشصاٍ

َٚـشصًٗا ٚاضشّا : إٕ عُد٠ ٚد٘ ايـُٓع عٔ األَس بايطدٜٔ 
ايـُرتتبني ٖٛ َـشرٚز طًب )ايـذُع بني ايطدٜٔ( عٓد األَس باألِٖ 

ٖٚرا غري َتشكل يف األَس  ،ع٢ً اإلطالم ٚاألَس بايـُِٗ ع٢ً اإلطالم
بني َطًكّا ٚتكٝٝد ايـدطاب اآلخس ايرتتيب بًشاظ ؾسض٘ نٕٛ أسد ايـدطا

 ،ٚيٝظ ٖرا َصدام )طًب ايـذُع بني ايطدٜٔ( ،بعدّ إَتجاٍ اآلخس
 ٍٕ ْعِ يٛ بكٞ األَسإ َطًكني يصّ )طًب ايـذُع بني ايطدٜٔ يف شَا

يهٔ ايرتتب ٜؿرتض تكٝٝد األَس بايـُِٗ بعصٝإ  ،ٚاسد( ٖٚٛ َـشاٍ
ٜٚهٕٛ أسد  ،ُٝٓٗا قٗسّااألَس باألِٖ أٚ برتى ؾعً٘ ؾتكع ايـُصامح١ ب

ايـدطابني عٓد٥ر باَتجاي٘ زاؾعّا يـُٛضٛع ايـدطاب اآلخس َٔ دٕٚ إٔ 
ٚعٓد٥ر ٜـُهٔ إٔ ٜـذتُع  ،ٜهٕٛ ايـدطاب اآلخس زاؾعّا يـُٛضٛع٘

ٍٕ ٚاسد ٚال ٜهٕٛ ذيو َٔ َصادٜل)طًب ايـذُع بني  ايـدطابإ يف شَا
ِٖ( بًشاظ ايطدٜٔ(: )األِٖ( ٚ)ايـُِٗ ايـُػسٚط ٚدٛب٘ برتى األ

ٖادَّا يـُٛضٛع )طًب اجلُع  -أعين تكٝٝد األَس بايـُِٗ  -نٕٛ ايتكٝٝد 
 بني ايطدٜٔ( َٚٓاقطّا ي٘ َٚاْعّا عٔ تـشكك٘ .

ٜٚؤندٙ : َا ضبل َٔ أْ٘ يٛ ؾسض َـشااّل : إَهإ ايـذُع بني 
مل ٜهٔ ايـُِٗ ٚاقعّا  -ايطدٜٔ ٚإٜـذاد ايـُهًـ يألِٖ ٚايـُِٗ َعّا 

بٌ نإ إٜـذاد األِٖ ٚسدٙ َتصؿّا  ،طًٛب١ٝ ٚايٛدٛبع٢ً صؿ١ ايـُ
بايـُطًٛب١ٝ ٚايٛدٛب ٚنإ إٜـذاد ايـُِٗ يػّٛا غري َتصـ بايٛدٛب 

 . -ٖٚٛ عصٝإ األِٖ أٚ تسن٘  -يعدّ تـشكل غسط ٚدٛب٘ 
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عدّ يصّٚ  -ٜٚـُهٔ إٔ ٜكاٍ تأنٝدّا يـ١ُُٗ ٖرٙ  ايـُكد١َ 
( : إٕ ايـُٛىل يف األَس َـشرٚز )األَس بايطدٜٔ ٚطًب ايـذُع بُٝٓٗا

ٚذيو يـذعً٘ األَس بايـُِٗ َسٓتبّا  ،ايرتتيب ال ٜسٜد ايـذُع بني ايطدٜٔ  
َٚع٘ ٜطتشٌٝ إٔ  ،ع٢ً تسى األِٖ ٚيف طٍٛ عدّ إقتطا٤ األَس باألِٖ

ٜهٕٛ األَسإ ايـُتعًكإ باألِٖ ٚايـُِٗ َٓتٗٝني إىل )طًب ايـذُع بني 
 ايطدٜٔ : األِٖ ٚايـُِٗ( . 

ٍٕ : إٕ ايـدطاب ايػسعٞ َـذعٍٛ ع٢ً ْٗر ايكطاٜا ٚبتعب رٍي ثا
ٕ َكٓدز  ايـشكٝك١ٝ اييت ٜرتتب ؾٝٗا ايـشهِ ايـُشٍُٛ ع٢ً َٛضٛع

َٔ سٝح سصٛي٘ يف  -ٖٚٞ ال تجبت َٛضٛعٗا ٚال تٓؿٝ٘  ،ايٛدٛد
ٚيرا قًٓا َسازّا :إٕ ايكط١ٝ ايـشكٝك١ٝ تسدع  -ايـدازز أٚ عدّ سصٛي٘ 

 ،بٛت ايـُٛضٛع ٚتايٝٗا ثبٛت ايـُشٍُٛإىل قط١ٝ غسط١ٝ َكدَٗا ث
 ٚايتايٞ ال ٜكتطٞ تـشكل ايػسط أٚ عدّ تـشكك٘ يف ايـدازز . 

ٚيـُا نإ ايرتتب ٜعترب األَس بايـُِٗ َػسٚطّا بعصٝإ األِٖ أٚ 
تـشككّا  -برتن٘ ؾٗٛ ال ٜكتطٞ تـشكل غسط٘ ٚال ٜتعسض يـشاٍ َٛضٛع٘ 

ّا َـشؿٛظّا ساٍ عصٝاْ٘ ٚساٍ بُٝٓا األَس باألِٖ ٜهٕٛ َطًك -أٚ عدَّا 
 إَتجاي٘ . 

ٚعًٝ٘ يـُا نإ األَس بايـُِٗ ال ٜكتطٞ تـشكل غسط٘ ٚإٜـذاد 
ٚنإ األَس باألِٖ َـشؿٛظّا  ،-تسى األِٖ أٚ عصٝإ أَسٙ  -َٛضٛع٘ 

 -يف ظسف عصٝإ أَسٙ ٚتسى إَتجاي٘ ؾٗٛ ٜٗدّ َٛضٛع األَس بايـُِٗ 
ال ٜهٕٛ بني األَس باألِٖ ٚاألَس ؾًرا  ،ٜٚسؾع٘  -تسى األِٖ أٚ عصٝاْ٘ 

ال ضُٝا يٛ ترنسْا إٔ األَس بايـُِٗ يٝظ أَسّا  ،بايـُِٗ تـُاْع أٚ تداؾع
س بايـُِٗــٕٛ األَـٌ ٜهـب ،٘ـاألِٖ ست٢ ٜهٕٛ يف عسضـس بـكّا ناألَـًـَط
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 َكٝدّا برتى األِٖ ؾٗٛ يف طٍٛ األَس باألِٖ َٚتأخسّا عٓ٘ . 
ٖرٙ خالص١ ايـُكد١َ ايـداَط١ ٚزٚسٗا َٔ دٕٚ ؾطٍٛ 

ٚتصًض بسٖاّْا ع٢ً طٛي١ٝ األَسٜٔ ٚعدّ نُْٛٗا يف عسٍض  ،ٚشٜاد٠
ؾٝهٕٛ َؤندّا يعدّ إقتطا٤ األَس ايرتتيب )طًب ايـذُع بني  ،ٚاسٕد

ُٓ  يـُكد١َٝ ايـُكد١َ األٚىل .  اّل ايطدٜٔ( َٚه
ْٚعتكد إٔ  ،ٖرٙ ايـُكدَات ايـدُط١ طسسٓاٖا بصٛز٠ َكبٛي١

ٜهاد  -ٚبتكسٜبٓا  بـُذُٛعٗا َٓطُّا بعطٗا إىل بعض -َالسعتٗا 
ٖٚٞ َعتُد٠  ،ٜػسف ايـُالسغ ايـدبري ع٢ً ايـذصّ باَهإ ايرتتب

عٓدْا َعسٚض١ ٖٓا يػسض تٛضٝض ؾهس٠ ايرتتب ٚإثباتٗا ٚدؾع ايػبٗات 
ٖٚٞ َأخٛذ٠ َٔ )أدٛد ايتكسٜسات( يبـشح ايـُشكل ايٓا٥ٝين  ،عٓٗا

َٚٔ )ؾٛا٥د األصٍٛ( يًػٝذ ايهاظُٞ ٚ)َٓت٢ٗ األصٍٛ( يًطٝد 
بذٓٛزدٟ َع سرف بعض ايصٜادات اييت ؾٝٗا ٚتسنٝص ايبٝإ يف األَٛز اي

ايٓاؾع١ ايدخ١ًٝ يف تـشكٝل أسر غسضني َٔ بـشح ايرتتب : تٛضٝض 
 يإلْتٗا٤ إىل إثبات اإلَهإ . ،ايصٛز٠ أٚ دؾع ايػب١ٗ

ٚايـشاصٌ َٔ َـذُٛع َا تكدّ : ٚضٛح إَهإ ايرتتب بربن١  
 ًٞ . ثِ ٜكع ايهالّ يف َُٗات : ايٛددإ ايعكال٥ٞ ٚايربٖإ ايعك

 

 : أدلة إمتناع الرتتب
األٍٚ : َا تكدّ َٔ إٔ عُد٠ ايـُشرٚز يف ايرتتب أٚ أععِ ديٌٝ 

ٖٛ يصّٚ )طًب ايـذُع بني ايطدٜٔ( عٓد  -نُا قٌٝ  -ع٢ً إَتٓاع٘ 
ؾع١ًٝ األَس باألِٖ ٚؾع١ًٝ األَس  بًشاظ إقتطا٤ٙ ،إيتصاّ إَهإ ايرتتب

 بطدٙ ايـُِٗ غسعّا ؾٝهْٛإ داعٝني َـشسنني يًُهًـ ْـشٛ ايطدٜٔ 
 ،ٚايـُؿسٚض قصٛز قدز٠ ايـُهًـ عٔ إتٝاُْٗا -األِٖ ٚايـُِٗ -
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 سٝح ٜطتشٌٝ عًٝ٘ إٜـذادُٖا  (طًب ايـذُع بني ايطدٜٔ)ؾٝهْٛإ َٔ 
 ٍ .َٚا ًٜصّ َٓ٘ ايـُشاٍ ٖٛ َـشا -ُٖٚا ضدإ  -

ٚقد أدبٓا عٓ٘ ٚأٚضشٓا إْتؿا٤ ايـُشرٚز ايـُصبٛز ٚعدّ يصّٚ 
ُٞٓ ؾال ٜصًض  ،ايـُشاٍ َٔ ؾهس٠ ايرتتب بربٖاْني : عسؾـٞ إْٓٞ ٚعكًٞ يـ

ٚايـعُد٠  ،َـشرٚزّا َاْعّا عٔ صش١ ايرتتب ٚال ديٝاّل ع٢ً إَتٓاع ايرتتب
ٍٕ مخط١ٕ تؤدٟ ْتٝذ ١ يف دؾع٘ : ايربٖإ ايعكًٞ ايـُؤضظ ع٢ً أزنا

بني ايطدٜٔ ٖٛ الشّ إطالم : إٕ طًب ايـذُع  ٚخالصت٘ ،ايرتتب
 ،ٜٚٓدؾع ايـُشرٚز بسؾع ايٝد عٔ أسد اإلطالقني ،ني ٚاألَسٜٔايـدطاب

ٚسٝح ٜهٕٛ أسدُٖا أِٖ َٔ اآلخس أبكٝٓا خطاب األِٖ ع٢ً إطالق٘ 
ؾال ًٜصّ  ،ٚتصسؾٓا يف خطاب ايـُِٗ بتكٝٝدٙ بعصٝإ األِٖ أٚ برتن٘

ٍٕ ٚاسد ؾع١ًٝ طًبُٗ  ًٝصّ َـشرٚز طًب ايـذُع بني ايطدٜٔ . يا يف شَا

ايـدساضاْٞ)قدٙ( َٔ )إٕ  (1)ايديٌٝ ايجاْٞ : َا طسس٘ ايـُشكل
ِٖ َٚصامحت٘ نإ األَس األَس بايـُِٗ إذا نإ ال ٜكتطٞ َطازد٠ األ

طًب ايـُِٗ  ٖٚرا نإف إلضتشاي١ ،طالق٘ طازدّا يألَس بايـُِٗباألِٖ بإ
ٚقـد أٚضـشـٓا ٚدـ٘ إْـدؾـاع٘ ؾـٞ  ،يف ايٛقت ايرٟ ٜـطـًب ؾـٝ٘ األِٖ(

ُٓٞ  . ايـُكد١َ ايـسابـعـ١ َـٔ  َكدَات ايربٖإ ايعكًٞ ايـً

ايـدساضاْٞ)قدٙ(  (2)ايديٌٝ ايجايح : ٚقد إٖتِ ب٘ ايـُشكل
ٚأٚزدٙ إغهااّل ع٢ً أضتاذٙ ايـُشكل ايـُريشا ايػرياشٟ )قدٙ( ٜٚـُهٔ 

 َٚـشصً٘ :  ،دعً٘ بسٖاّْا عكًّٝا إْٓــّٝا ع٢ً إَتٓاع ايرتتب ٚبطالٕ ؾهست٘
 ٔ بايطدٜٔ بٓشٛ تستب األَس بايـُِٗـسٜـتٛد٘ األَـصاّ بـتـإٕ اإلي
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ع٢ً تسى ايـُهًـ األِٖ غسعّا ٜطتًصّ تعدد ايعكاب ٚتستب٘ َهسزّا عٓد 
ِ ؾٝطتشل ايتازى يألٖ ،َـدايؿ١ ايـُهًـ يهٌ ٚاسٕد َٔ األَسٜٔ

ٖٚٛ  ،ٚايـُِٗ عكابني يتعدد ايـُدايؿ١ بؿعٌ تعدد األَس ايـُتٛد٘ إيٝ٘
غري َعكٍٛ : إذ ايـذُع بني ايطدٜٔ يف ٚقٕت ٚاسٕد غري َكدٚز يًُهًـ 

ٚنٝـ ٜعاقب ع٢ً نًُٝٗا َع إٔ عكاب٘  ،ٚإْـُا ٜكدز ع٢ً أسدُٖا ؾكط
ٖٚرا الشّ قبٝض بـشهِ ايعكٌ  ،عًُٝٗا ٖٛ عكاب ع٢ً َا يٝظ بـُكدٚز

إذ نٌ  ،ٚقبش٘ ناغـ عٔ ؾطاد ًَصَٚ٘ : األَس ايرتتيب ،ايطًِٝ ايعكًٞ 
ٚبعباز٠ َـدتصس٠ : بطالٕ  الشّ باطٌ ٜهػـ عٔ بطالٕ ًَصَٚ٘ .

 دا٤ َٔ إيتصاّ ايرتتب ؾٗٛ باطٌ . -تعدد ايعكٛب١  -ايالشّ 

 بني  ٜٚـُهٓٓا دؾع٘ بأْ٘ قد ٚقع ايـدًط ٚعدّ ايـُٝص
 سايتني ٚدعٜٛني :

ٚعدّ ؾعًُٗا أٚ عدّ  تاز٠ ْدعٞ ايعكاب ع٢ً تسى ايطدٜٔ -أ
ٖٚرا  ،ايـذُع يف َكاّ اإلَتجاٍ بني ايؿعًني ايٛادبني : األِٖ ٚايـُِٗ

عكاب قبٝض ألٕ ايـذُع بني ايطدٜٔ َـشاٍ يـدسٚد٘ عٔ قدز٠ 
 قبٝض َـشاٍ . ايطدٜٔ ايـذُع بني تسى ؾعكاب٘ ع٢ً ،ايـُهًـ ٚإختٝازٙ

تسى إتٝإ  -ٚتاز٠ ْدعٞ ايعكاب ع٢ً ايـذُع بني ايرتنني  -ب
ؾٝكاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ يـُٔ تسى  ،ايطد األِٖ ٚتسى إتٝإ ايطد ايـُِٗ

ايٛادبني : األِٖ ٚايـُِٗ : مل تسنت نالُٖا ؟ َع إٔ ايتدًص َٔ 
َـدايؿ١ األَسٜٔ : األَس باألِٖ ٚاألَس بايـُِٗ بٓشٛ ايرتتب أَس َكدٚز 

ؾٝشطٔ ايعكاب عًُٝٗا  ،مل ٜهٔ إَتجايـُٗا َعّا َكدٚزّا ي٘ يًُهًـ ٚإٕ
ؾإ ايكا٥ٌ بايرتتب ٜعتكد إطالم األَس باألِٖ ٚيف  ،يـُدايؿ١ أَسُٖا

ٚعٓد تسى األِٖ ٜهٕٛ  ،ساٍ تسن٘ ٜطتشل عكابّا ع٢ً َـدايؿت٘ برتن٘
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ؾعٌ ايـُِٗ ٚادبّا َأَٛزّا ب٘ َطًٛبّا يًُٛىل يتشكل غسط٘ ٚتـُاّ 
َٛضٛع٘ ٚؾع١ًٝ أَسٙ ٖٚٛ َكدٚز عًٝ٘ ٚتسن٘ َـدايؿ١ أخس٣ َكدٚز 

ٜٚتشصٌ صش١  ،ع٢ً إدتٓابٗا ٖٚٛ َأَٛز ب٘ ؾٝطتشل ايعكاب عًٝ٘
تعدد ايعكاب ٚإٔ ايعكاب ع٢ً تسى نٌ ٚاسٕد َُٓٗا ٖٚٛ عكاب ع٢ً 

ٚيٝظ ايعكاب ع٢ً تسى اجلُع بني  ، ٚعصٝاْنيايـذُع بني َـدايؿتني
بٌ ٖرا غري  ،ؾإ ايـُهًـ ال ٜكدز ع٢ً ايـذُع بني اإلَتجايني ،إَتجايني

َطًٛب َٔ ايـُهًـ ٚإْـُا ايـُطًٛب َٓ٘ إٔ ٜأتٞ باألِٖ ؾال ٜعاقب 
يهٔ يٛ تسى األِٖ تـشكل  ،ع٢ً تسى ايـُِٗ يعدّ تـشكل َٛضٛع٘

ّٝا ٚيٛ تسى إَتجاي٘ أٜطّا إضتشل ايعكاب َٛضٛع ايـُِٗ ٚصاز ٚدٛب٘ ؾعً
 ع٢ً نٌ تسى َٚـدايؿ١ َُٓٗا .

ٚخالص١ ايكٍٛ : إٕ اإليتصاّ بايرتتب ٜكتطٞ اإليتصاّ بتعدد ايعكٛب١ 
 ،ٚال َـشرٚز ٚال قبض ٚال َـشاٍ يف ايبني ،يتعدد ايـُعص١ٝ ٚايـُدايؿ١

 -إذ ال ًٜصّ نٕٛ ايعكاب ع٢ً َـدايؿ١ األَسٜٔ عكابّا ع٢ً غري ايـُكدٚز 
بٌ  ،ألْ٘ يٝظ عكابّا ع٢ً تسى ايـذُع بني ايطدٜٔ -نُا شعِ ايـُػهٌ 

ٖٛ عكاب ع٢ً ايـذُع بني ايرتنني ايـُكدٚزٜٔ : تسى األِٖ ٚتسى 
ْعري اإليتصاّ  ،ٖٚرا ٜـُهٔ إيتصاَ٘ َٔ دٕٚ َـشرٚز ،ايـُِٗ خازدّا

تعدد ايعكاب عٓد عصٝإ ايٛادب ايهؿا٥ٞ ٚتسى إَتجاي٘ َٔ َـذُٛع ب
 ايـُهًؿني ايعازؾني بتشكك٘ ٚؾعًٝت٘ يف سكِٗ .

ايديٌٝ ايسابع ع٢ً إَتٓاع ايرتتب : ٖٚٛ َطسٚح يف نًُات 
َٚـشصً٘ ٚاضشّا : إٕ اإليتصاّ بايرتتب  ،األصؿٗاْٞ )قدٙ( (1)ايـُشكل

ٚتصشٝش٘  -تسى ايطد األِٖ  ٖٚٛ ٜكطٞ بجبٛت األَس بايـُِٗ ساٍ -
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ٜتٓاؾ٢ َع ايكاعد٠ ايـُعسٚؾ١ باَتٓاع إختالف ايـُتالشَني يف ايـشهِ 
بـُع٢ٓ إضتشاي١ إٔ ٜهٕٛ أسد ايـُتالشَني َـشهَّٛا بـشهِ ايٛدٛب 

بٌ إَا إٔ ٜهْٛا  ،َجاّل ٜٚهٕٛ اآلخس َـشهَّٛا بـشهِ َػاٜس نايـشس١َ
 شهّٛ بـشهِٕ أصاّل .َتٛاؾكني يف ايـشهِ أٚ ٜهٕٛ اآلخس غري َـ

َٚٔ  ،ٚإْـُا ٜتٓاؾٝإ بًشاظ إٔ تسى األِٖ َالشّ يؿعٌ ايـُِٗ
إذ ٚدٛب ايػ٤ٞ  ،ايٛاضض إٔ تسى األِٖ سساّ يـهْٛ٘ ْكٝض ايٛادب

ؾال ٜـُهٔ س٦ٓٝر إٔ ٜهٕٛ ؾعٌ  ، -ضدٙ ايعاّ  -ٜطتًصّ سس١َ ْكٝط٘ 
 ايـُِٗ ٚادبّا َع أْ٘ َالشّ يرتى األِٖ ٖٚٛ سساّ .

إال أْٗا ال  ،ٕ ايكاعد٠ ايـُصبٛز٠ ٚإٕ ناْت َط١ًُ قطعّاٚؾٝ٘ : إ
بٌ ال تأتٞ يف َٛزدٙ بًشاظ إٔ  ،تتٓاؾ٢ ٚال تتداؾع َع إَهإ ايرتتب

 زٚح ايرتتب ٜؿٝد إَتٓاع إَتجاٍ ايـشهُني ايٛازدٜٔ ع٢ً َتعًكُٗا 
إذ َكدٚز ايـُهًـ إٔ  -ايؿعًني ايـُتالشَني يف ايٛدٛد ٚايتشكل  -

َٚتعًكا احلهُني َتالشَإ ال ٜـُهٓ٘  ،أٚ ٜـُتجٌ ايـشساّٜـُتجٌ ايٛدٛب 
ؾُٝتٓع ألدً٘ :  ،ايتؿهٝو بُٝٓٗا ٚدٛدّا ست٢ ٜـُتجٌ أسدُٖا دٕٚ اآلخس

 إختالف سهُٞ ايـُتالشَني .
َٛزد بـشجٓا عٔ  ٖٚرا ايـُشرٚز ايـُشاٍ خازدّا ال ٜأتٞ يف

س١َ تسن٘ ٜـذاد ايطد األِٖ إَتجااّل يٛدٛب ؾعً٘ ٚسايرتتب : ألْ٘ بإ
ٜستؿع َٛضٛع األَس بايـُِٗ ؾال أَس ب٘ ست٢ ًٜصّ تـدايـ ايـُتالشَني يف 

 ايـشهِ ايؿعًٞ .
 ،ٚثـ١ُ إغهاالت ع٢ً إَهإ ايرتتب أٚ إضتدالالت ع٢ً إَتٓاع٘ 

ٚقد عسضٓا  ،يهٓ٘ ال ٜـدؿ٢ ع٢ً ايـدبري ايبصري إْدؾاعٗا ٚضعؿٗا
 . يـُُٗات ايٛدٛٙ ايـُصعّٛ ألدًٗا إَتٓاع ايرتتب 
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ٚقد تـشصٌ َـُا تكدّ : صش١ ايرتتب ٚٚضٛح إَهاْ٘ ٚعدّ ٚزٚد 
ٚال ٜـدتص إَهإ األَس ايرتتيب باألٚاَس اإليصا١َٝ  ،إغهاٍ إَتٓاع عًٝ٘

ِٓ األٚاَس اإلضتشباب١ٝ بايتكسٜب ايـُتكدّ ،ايٛدٛب١ٝ ؾإ األَس  ،بٌ ٜع
 -ايـٛدٛبـٞ أٚ اإلضتشبابٞ  -ايٓدبٞ  ايـُِٗ ٜرتتب ع٢ً تسى األِٖ 

تسن٘ َعص١ٝ يعدّ نْٛ٘ ٚدٛبّٝا ٚتأتٞ ايتكسٜبات  ست٢ إذا مل ٜهٔ
 ٝٗا . ايطابك١ يًرتتب ؾ

 -  -ٚعًٝ٘ ٜهؿٞ إطالم األَس اإلضتشبابٞ ايـُِٗ )شز ايـشطني
ٟٓ ٚقٕت غ٦ت( بعد تسى األِٖ ايـُطتشب أٚ  -ٚأٓد ايػعا٥س ايـشط١ٝٓٝ أ

ٍٓ ايـُطايب ب٘  عٓد تصاسِ ايـُطتشب َع  -ايٛادب : ٚؾا٤ ايدٜٔ ايـشا
ؾٝذسٟ قإْٛ ايرتتب بُٝٓٗا َٔ دٕٚ إٔ  ،ايـُطتشب أٚ ايٛادب 

 ٜتٛقـ ع٢ً نٕٛ األَس ايـُِٗ ايرتتيب ٚدٛبّٝا .    

إضتدالاّل ع٢ً إَهإ ايرتتب ٚدؾعّا يػبٗات٘ أٚ  -َٚـُا تكدّ 
ٜتبني عدّ ايؿسم بني نٕٛ ايرتتب َٔ داْبني ٚبني نٕٛ  -إغهاالت٘ 

ايـُتكد١َ  ٚإٕ نإ َـشط ايٓعس يف ايبشٛخ ،ايرتتب َٔ دإْب ٚاسٕد
ٖٛ ايرتتب َٔ دإْب ٚاسٕد ٖٚٛ ٜعين تكٝٝد أسد األَسٜٔ برتى َتعًل 

ْعري تستب األَس بايطد ايـُِٗ ع٢ً عصٝإ األَس باألِٖ  ،األَس اآلخس
 أٚ تسى إتٝإ األِٖ .

ٚأَا ايرتتب َٔ داْبني ؾُعٓاٙ تكٝٝد نٌ ٚاسٕد َٔ األَسٜٔ 
أٚ ٖٛ تستب األَس بأسد  ،سبايطدٜٔ ايـُتطاٜٚني برتى َتعًل األَس اآلخ

ايطدٜٔ ايـُتطاٜٚني ٚتعًٝك٘ ع٢ً تكدٜس تسى ايطد اآلخس َع ؾسض 
ايعٗسٜٔ يف ْعري تصاسِ األَس بصال٠  ،تطاٟٚ ايطدٜٔ َٔ سٝح األ١ُٖٝ

شاي١ ايٓذاض١ عٔ ايـُطذد إذا ؾسض تطاٟٚ ضٝل ايٛقت َع األَس بإ
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االت ٚمجٝع ايػبٗات ٚاإلغه ،ايؿعًني َٔ سٝح األ١ُٖٝ غسعّا
 ،ايـُطسٚس١ ع٢ً ايرتتب َٔ دإْب ٚاسد تأتٞ يف ايرتتب َٔ داْبني

نُا إٔ اإلضتدالٍ إلَهإ ايرتتب َٔ دإْب ٚاسد  ،ٚتٓشٌ بـُا تكدّ
ٚذيو نً٘ إلغرتانُٗا يف َالى  ،ٜأتٞ ديٝاّل إلَهإ ايرتتب َٔ داْبني

 إَهإ ايرتتب أٚ إضتشايت٘ .
ٚإٕ ضًُٓا إَهاْ٘ َٔ طسٕف ْعِ قد ٜكاٍ باَتٓاع ايرتتب َٔ طسؾني 

 ٜٚـُهٔ بٝاْ٘ بأسد تكسٜبني : ،ٚاسٕد بصعِ يصّٚ ايدٚز ايـُشاٍ

األٍٚ : َا ذنسٙ ايـُشكل ايعساقٞ )قدٙ( َٔ إٔ ايرتتب َٔ طسؾني 
بًشاظ  ،ٚدعٌ نٌ َٔ ايـدطابني َػسٚطّا بعصٝإ اآلخس ٜطتًصّ ايدٚز

١ ايٓذاض١ عٔ إٔ األَس بصال٠ ايعٗسٜٔ َتٛقـ ع٢ً عصٝإ األَس باشاي
ٚإال مل  -ٖٚرا َتٛقـ ع٢ً ٚدٛد األَس باإلشاي١ ؾعاّل  -ايـُطذد 

ٜتشكل عصٝإ خازدّا . ٚس٦ٓٝر ٜهٕٛ )األَس بايصال٠( َتٛقؿّا ع٢ً 
ؾعًّٝا يتشكل  -ايصال٠  -)األَس باإلشاي١( نٞ ٜعصٝ٘ يٝصري األَس بايـُِٗ 

صال٠( نٞ ٜعصٝ٘ ٜٚهٕٛ )األَس باإلشاي١( َتٛقؿّا ع٢ً )األَس باي ،غسط٘
ٚإال مل ٜتشكل  ،ٖٚٛ أَس َتٛقـ ع٢ً ٚدٛد )األَس باإلشاي١( ؾعاّل

 . (1)ٖٚرا دٚز ٚاضض ،عصٝإ

ٜٚسٓدٙ : إْ٘ ؾـٞ ايـشكٝك١ يٝظ غسط األَس بايصال٠ عصٝإ األَس 
يف ايرتتب َٔ طسؾني  -بٌ ٖٛ  ،باإلشاي١ ست٢ ٜتٛقـ عًٝ٘ األَس بايصال٠

نُا إٔ غسط  -ايعصٝإ : ٖٚٛ تسى اإلشاي١  َتٛقـ ع٢ً َٓػأ إْتصاع -
بٌ ٖٛ تسى ايصال٠ َٓػأ  ،األَس باإلشاي١ يٝظ ٖٛ عصٝإ األَس بايصال٠

 ٖٚرا ال ٜتٛقـ عًٝ٘ األَس باإلشاي١ ست٢ ًٜصّ -صاع عصٝإ األَس بٗا ـتـإْ
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 ايدٚز ايـُصعّٛ .

ايصدز )قدٙ( إغهااّل بايدٚز  (1) : َا قٓسب٘ ايػٗٝد ايطعٝد ايطٝدايجاْٞ
ع٢ً إَهإ ايرتتب َٔ ايـذاْبني ببٝإ : إٕ ؾعٌ ايصال٠ َٛقٛف ع٢ً 

ٖٚرا ايٛدٛد َٛقٛف  ،تٛؾس ايداعٞ ايٝٗا ٚٚدٛدٙ يف باطٔ ايـُهًـ 
ٖٚٞ َٛقٛؾ١ ع٢ً تسى إشاي١ ايٓذاض١ عٔ  ،ع٢ً ؾع١ًٝ األَس بايصال٠ 

ٚعدّ  ،إىل اإلشاي١  ٚتسى اإلشاي١ َٛقٛف ع٢ً عدّ ايداعٞ ،ايـُطذد 
ايداعٞ إيٝٗا َٛقٛف ع٢ً عدّ ؾع١ًٝ األَس بٗا ٖٚٛ َٛقٛف ع٢ً عدّ 

ٖٚرا دٚز  -ٖٚٛ ؾعٌ ايصال٠  ،ٜعين عدّ تسى ايصال٠  -َٛضٛع٘ 
 يتٛقـ ؾعٌ ايصال٠ ع٢ً ْؿط٘ بٛضا٥ط .

ٜٚـُهٔ دؾع٘ بإٔ تسى اإلشاي١ غري َٛقٛف ع٢ً عدّ تٛؾس ايداعٞ 
يـُهًـ داع١ٜٛ باط١ٝٓ إلقا١َ ايصال٠ ٖٚٞ بٌ قد تتٛؾس عٓد ا ،إيٝٗا 

براتٗا تهٕٛ داعّٝا يرتى إشاي١ ايٓذاض١ عٔ ايـُطذد ثِ ٜـٓطًل إلَتـجاٍ 
ال تتِ سًكات ٚٚضا٥ط تٛقـ ؾعٌ ايصال٠ ع٢ً  ٚسـٝٓـ٦ر ،أسدُٖا 

 ْؿط٘ ست٢ ٜتِ ايدٚز .

ٚايـشاصٌ ايـُكبٍٛ عٓدْا إَهإ ايرتتب ضٛا٤ َٔ طسٕف ٚاسٕد أٚ 
 ،َٔ طسؾٝـٔ ٚعدّ إضتشاي١ أسدُٖا ٚعدّ يصّٚ ايـُشرٚز ايـُشاٍ 

األععِ )قدٙ( يف زضا٥ً٘ : ايتؿسٜل بني ْـشٟٛ  (2) يهٔ ٜعٗس َٔ غٝدٓا
ايرتتب سٝح ذنس يف َباسح اإلغتػاٍ بـُٓاضب١ٕ َستبط١ٕ بايرتتب َٔ 

ٚقاٍ )قدٙ( : )إْٓا ال ْعكٌ ايرتتب( َـُا ٜهػـ عٔ عدّ  دإْب ٚاسٕد
بٌ إْ٘ قد إغتٗس عٓ٘  ،َعكٛي١ٝ ايرتتب َٔ دإْب ٚاسٕد يف ْعسٙ ايػسٜـ 
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ايكٍٛ بإضتشاي١ ايرتتب َٔ دإْب ٚاسٕد  -ٚيٛ يف أيطٔ ايعًُا٤  -
ال ضكٛط إطالق٘ بتكٝٝدٙ برتى  -ٚضكٛط أصٌ ايـدطاب بايطٓد ايـُِٗ 

َٓ٘ إيتصاّ صش١  (1)يف َباسح )تعازض األدي١( ٜبدٚ بُٝٓا ،األِٖ 
ايرتتب َٔ طسؾني ٚقد طٓبك٘ ع٢ً َٛزد تعازض ايـدربٜٔ ع٢ً ايكٍٛ 
 بايطبب١ٝ سٝح ذٖب إىل ضكٛط إطالم ٚدٛب ايعٌُ بهٌ ٚاسٕد 
َٔ ايـدربٜٔ ايـُتعازضني ع٢ً ايطبب١ٝ ٚتـكٝٝد ٚدٛب ايعٌُ بهٌ 

ؾٝشدخ خطاب تـدٝريٟ  ، اآلخسـدربٜٔ برتى ايعٌُ بايـدربٚاسٕد َٔ اي
 َؤداٙ : )إعٌُ بٗرا ايـدرب أٚ براى( َٚسدع٘ إىل نٕٛ خطاب 

ٚال َع٢ٓ  ،بّا ع٢ً تسى ايعٌُ بايـدرب اآلخس ـنٌ ٚاسٕد َُٓٗا َرتٓت
 يهالَ٘ ضٛاٙ .

ايٓا٥ٝين )قدٙ( ٚإضتػسب َٔ ٖرا ايتؿسٜل  (2)ٚقد تعذب ايـُشكل
 ٚاسٕد إذا نإ َـشااّل َٔ د١ٗ إٔ اإليتصاّ بايرتتب َٔ دإْب 
ً٘ يف االضتشاي١ ٚعدّ غري َعكٍٛ يدٜ٘ نإ ايرتتب َٔ طسؾني َج

ِٓ تسٓت ،ايـُعكٛي١ٝ ض اإليتصاّ ب َـشاٍ ٜصٓشب َـشاٍ إىل تسٓتؾٌٗ ض
 برتتبني ٜٚٛدب إزتؿاع ايـُشرٚز أٚ إْكالب ايـُشاٍ َـُهّٓا ؟ .

بـأْـ٘ يـٝـظ َـساد غٝـدـٓا األعـعِ )قدٙ( ٖٛ تـكٝـٝد  (3)ٚقد ٜـذاب
بٌ َسادٙ  ،خس ست٢ ًٜصّ ايرتتبايـدطابني بعصٝإ ايـدطاب اآل نٌ َٔ

بني خربٜٔ َع ايكٍٛ بايطبب١ٝ ٜؤٍٚ إىل سصٍٛ ايتصاسِ  إٔ ايتعازض
، ٌ َُٓٗا ع٢ً ؾسض عدّ إتٝإ اآلخسٚالشَ٘ ثبٛت ن ،بني ايـشهُني 

ري ايعكًٞ بني َطُْٛٞ ايـدربٜٔ ٚتعٝٓٔ َطُٕٛ ٖٚٛ عباز٠ عٔ ايتدٝ
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ال يف ظسف عصٝإ  -نٌ خرب ع٢ً تكدٜس تسى ايعٌُ بايـُطُٕٛ اآلخس 
 اآلخس ست٢ ٜهٕٛ تستبّا .

ٜٚسٓدٙ : إْ٘ ال َٛدب ٚال ًَصّ يتعًٝل األَس ايرتتيب ع٢ً عصٝإ 
ع٢ً  -ع٢ً ايكٍٛ بايطبب١ٝ  -بٌ ْؿظ تعًٝل َطُٕٛ خرٍب  ،االَس اآلخس 

ّ اإليتصاّ بـُطُٕٛ ايـدرب اآلخس أٚ تسى ايعٌُ بـُؿادٙ ٖٛ تستب عد
ِٓ تستب   ،َٔ داْبني  ؾٝأتٞ اإلغهاٍ ع٢ً ايػٝذ االْصازٟ : ٌٖ ض

َـشاٍ إىل تستب َـشاٍ ٜصٓشض اإليتصاّ برتتبني ٜٚٛدب إزتؿاع 
 ايـُشرٚز َٔ ايبني أٚ ٜطتًصّ إْكالب ايـُشاٍ َـُهّٓا ؟ .  

ايـدساضاْٞ )قدٙ( إغهااّل   (1)أٚزدٙ ايـُشكلٚقد ٜدؾع ايتعذب بـُا 
ع٢ً إَهإ ايرتتب َٔ دإْب ٚاسٕد بإٔ ٜكاٍ : إٕ األَس بايـُِٗ ٚإٕ 

إال  ،نإ َػسٚطّا بعصٝإ األِٖ ؾال ٜطازد االَس باالِٖ ٚال ٜصامح٘ 
إٔ األَس باألِٖ َطًل ٜٚطازد األَس بايـُِٗ . َٚٔ ايٛاضض إٔ ٖرا 

ؾال ٜعِ ايرتتب َٔ داْبني  ،اإلغهاٍ َـدتص بايرتتب َٔ طسف ٚاسد 
يؿسض إطالم ايديًٝني ٚإْدؾاع اإلغهاٍ بتكٝٝد نٌ ٚاسٕد َٔ األَسٜٔ 

ٚعًٝ٘ ٜـُهٔ اإليتصاّ بإَهإ  ،بعصٝإ َتعًل األَس اآلخس ٚتسن٘ 
ُشرٚز ايٛازد ع٢ً ايرتتب ـاي -تب  َٔ داْبني يعدّ تأتٞ اإلغهاٍ ايرت

ٚيعٌ ايػٝذ االْصازٟ )قدٙ( إضتٛد٘ اإلغهاٍ ؾًِ  -َٔ دإْب ٚاسٕد 
ٜتعكٌ ايرتتب َٔ طسٕف ٚاسٕد ٚالسغ عدّ تأٓتٝ٘ يف ايرتتب َٔ طسؾني 
بًشاظ أْ٘ بتكٝٝد إطالم خطاب نٌ ٚاسد َٔ االَسٜٔ برتى َتعًل االَس 

ايـُشرٚز ؾال َـذاٍ يًكٍٛ باإلضتشاي١ ٚيرا تعّكً٘ ٚطٓبك٘ ع٢ً ٜٓتؿٞ 
 ايـدربٜٔ ايـُتعازضني ع٢ً ايطبب١ٝ .
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ٚسٝح إٔ ٖرا اإلغهاٍ َسؾٛض عٓدْا َٔ أصً٘ َدؾٛع عٔ  
يف ايـُكد١َ االٚىل ٚايسابع١ َٔ  -َط٢ يف ديٌٝ إَهاْ٘  ُاـايتـستب ب

 ُٞٓ َٔ طسٕف ٚاسٕد أّ ؾايرتتب َعكٍٛ ضٛا٤ نإ  -ايربٖإ ايعكًٞ ايً
 نإ َٔ طسؾني .

شرٍٚز ـثِ إْ٘ بعد ٚضٛح إَهإ ايرتتب ٚصش١ إيتصاَ٘ َٔ دٕٚ َ
 ٍٍ  ٜتعني إيتصاَ٘ ٚاإلذعإ ب٘ .  -ٜطٓذٌ عًٝ٘ َٔ دٕٚ دؾعٕ  -أٚ إغها

: أْ٘ ال ٜـذدٟ ذيو َا مل ٜسد يف ْٓص غسعٞ  -بعد٥ر  -ٚقد ٜكاٍ 
ًّكّا  ع٢ً عصٝإ األِٖ أٚ  صشٝض : ثبٛت األَس ايرتتيب بايـُِٗ َع

ؾٝٓتر أْ٘ ال  ،ٚمل ْـذد ديٝاّل قطعّٝا أٚ ْصّا غسعّٝا ٜجبت ذيو  ،تسن٘
 ديٌٝ ع٢ً ٚقٛع ايرتتب غسعّا . 

يهٔ ْسٓدٙ ْٚكٍٛ : إْ٘ بعد إٔ تـشكل إَهإ ايرتتب ٜجبت ٚقٛع٘ 
ٚال  -برات ديًٝٞ األَسٜٔ ٚخطابُٗا : األَس باألِٖ ٚاألَس بايـُِٗ 

ٌٍ خاٍص أٚ ْٓص غسعٞ َـدصٛص ٜهػـ عٔ ٚقٛع٘  ْـشتاز إىل ديٝ
بٌ ٜهؿٞ )ديٝال األِٖ ٚايـُِٗ( أٚ )خطابا  ،يف ايـُٛزد ايـداص 

 ،ني( ديٝاّل إثباتّٝا يٛقٛع ايرتتب يف ايـُٛازد ايـداص١ األَسٜٔ بايـُتطاٜٚ
ؾإ نٌ ٚاسٕد َٔ ديًٝٞ األِٖ ٚايـُِٗ ٜتطُٔ سهُّا َطتكاّل ٚاألَس 

ِٓ صٛزتٞ ؾعٌ اآلخس ٚتسن٘ ؾاذا تـشكل صدؾ١ّ : ايتصاسِ  ،ؾٝ٘ َطًل ٜع
ٚأَهٔ زؾع ايتصاسِ بُٝٓٗا  بُٝٓٗا يكصٛز قدز٠ ايـُهًـ عٔ إَتجايـُٗا

بسؾع ايٝد عٔ إطالم أسدُٖا يف ايرتتب َٔ دإْب ٚاسٕد أٚ بسؾع ايٝد 
ثِ داز األَس بني زؾع  ،عٔ إطالم نٌ ٚاسٕد َُٓٗا يف ايرتتب َٔ طسؾني

ايٝد عٔ إطالم أسدُٖا أٚ نًُٝٗا ٚبني زؾع ايٝد عٔ أصٌ ديٌٝ 
   -ايـُِٗ  - ُٖاأسدُٖا تعٝٓٔ زؾع ايٝد عٔ إطالم نًُٝٗا أٚ أسد
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إذ ال َٛدب يسؾع ايٝد عٔ أصٌ ايديٌٝ َع  ،تسدٝشّا إلطالم األِٖ
إَهإ زؾع ايـُٓاؾا٠ ٚايعكد٠ بايتشؿغ ع٢ً أصٌ ايديٌٝ ٚزؾع ايٝد عٔ 

 ٖٚرا ٖٛ ايرتتب ايـُبشٛخ ٚالبد َٔ إيتصاَ٘ :  ،إطالق٘ بتكٝٝدٙ

َٔ  ٚقدز ايطسٚز٠ ،إذ ايطسٚزات تكدز بكدزٖا ٚال تصٜد عٔ سٓدٖا
ايتصسف ٚزؾع ايٝد يف ايرتتب َٔ طسٕف ٚاسٕد ٖٛ ايتكٝٝد بصٛز٠ تسى 

ٚقدز ايطسٚز٠ يف ايرتتب َٔ طسؾني ٖٛ زؾع ايٝد عٔ إطالم  ،األِٖ
ٜٚهٕٛ  ،األَسٜٔ بايـُتطاٜٚني بتكٝٝد نٌ ٚاسٕد َُٓٗا برتى اآلخس

ٚإال ؾاؾعٌ ذاى( ٚال َٛدب يسؾع ايٝد عٔ أصٌ  ،َؤداٙ : )إؾعٌ ذا
ٜٚتشصٌ إٔ ديًٝٞ األَسٜٔ ايـُتصامحني  ،ايـُتصامحني عٓد٥رايديًٝني 

 ٖٛ ديٌٝ ٚقٛع ايرتتب بعد إسهاّ إَهاْ٘ ٚدؾع غبٗات إَتٓاع٘ . 

 ثِ بعد ثبٛت إَهإ ايرتتب ٚتـشكل ٚقٛع٘ ٜكع ايهالّ يف َُٗات :
 

 : تنبيوات الرتتب
 

  . مـجرى الرتتب :التنبيى األول 

ٜـُهٔ إٔ ٜهْٛا َطٝكني َع ايعًِ إٕ ايٛادبني ايـُتصامحني  -أ
ْعري إشاي١ ايٓذاض١ عٔ  ،بأ١ُٖٝ أسدُٖا غسعّا َٔ ايٛادب اآلخس

ايـُطذد ٚايصال٠ اي١َٝٛٝ يف آخس ٚقتٗا بـشٝح يٛ إغتػٌ ايـُهًـ 
ٚال زٜب  ،باشاي١ ايٓذاض١ عٔ ايـُطذد إْت٢ٗ ٚقت ايصال٠ ٚؾات٘ أداؤٖا

 يف دخٛي٘ يف َبشح ايرتتب ٚدسٟ ايرتتب ؾٝ٘ .

ٜٚـُهٔ إٔ ٜهٕٛ ايٛادبإ ايـُتصامحإ َٛٓضعني نايصال٠  -ب
 ٘ عٔـسٚدـٚال زٜب يف خ  ،٘ـتُٗا أٚ ٚضطـاي١َٝٛٝ ٚايهطٛف يف أٍٚ ٚق
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 ًـ يف َكاّ اإلَتجاٍ َٔـيتُهٔ ايـُه ،ٝ٘ـ٘ ؾـب ٚعدّ دسٜـستـَبشح ايت
 إتٝاُْٗا ٚإَتجاٍ أَسُٖا َٔ دٕٚ تداؾع أٚ تصاسِ بني أَسُٜٗا .

ٚإْـُا اإلغهاٍ ؾُٝا يٛ نإ أسدُٖا َٛٓضعّا ٚاآلخس َطٝكّا  -دـ
نصال٠ ايعٗس يف أٍٚ ٚقتٗا أٚ ٚضط٘ َع إشاي١ ايٓذاض١  َٔ ايـُطذد أٚ 
َع أدا٤ ايدٜٔ ايـشاٍ ايـُطايب ب٘ أٚ صال٠ ايهطٛف أٚ ايـدطٛف أٚ 

ذسٟ ؾٝ٘ ايرتتب ؟ ٖرا َا ٚقع ايـدالف ؾٝ٘ ـؾٌٗ ٜ ،اآل١ٜ يف آخس ٚقتٗا 
ايٓا٥ٝين )قدٙ( إىل دسٜإ ايرتتب ؾٝٗا  (1) األٚاخس ؾرٖب ايـُشكلبني

 إىل عدّ دسٜإ ايرتتب يإلضتػٓا٤ عٓ٘ . (2)ٚذٖـب أضـتاذْـا ايـُشكل

ٚايٛد٘ ٖٛ إٔ َٓػأ ايـدالف بـٝـُٓٗا ٖٛ ايـدالف يف إٔ ايتكابٌ 
أّ ٖٛ َٔ  ،بني اإلطالم ٚبني ايتكٝٝد ٌٖ ٖٛ َٔ تكابٌ ايعدّ ٚايـًُه١ 

بٌ ايتطاد ؟ َٚٔ سٝح الشّ ٖرا ايتكابٌ : ٌٖ ٜطتًصّ إَتٓاع تكا
إَتٓاع اإلطالم ؾٝ٘ ؟ أّ ٜطتًصّ ضسٚز٠ اإلطالم  -يف َٛزٕد -ايتكٝٝد

 ٚإذا إَتٓع ايتكٝٝد  ،بًشاظ إٔ اإلُٖاٍ يف ايٛاقع َٚكاّ ايجبٛت َـُتٓع 
 قع .اؾالبد َٔ إٔ ٜهٕٛ َطًكّا إذ ال ٜـُهٔ اإلُٖاٍ يف ايٛ -يف َٛزٕد -

ٍٍ  َُٓٗا   بتكسٜب : ،ٚعًٝ٘ ٜـدتًـ َا ٜطتٓتذ٘ نٌ َرٖٕب ٚقٛ
 -نصال٠ ايعٗسٜٔ يف أٍٚ ٚقتٗا أٚ ٚضط٘  -إٕ ايٛادب ايـُٛضع 

سٝح ٜـُتٓع تكٝٝد إطالم ديًٝ٘ بـدصٛص إتٝإ ايؿسد ايـُصاسِ 
يًٛادب ايـُطٝل : إشاي١ ايٓذاض١ عٔ ايـُطذد أٚ أدا٤ ايدٜٔ ايـشاٍ 

 ايـُطايب ب٘ :

 تطادـكابٌ ايـٝد تـتكٝـايبني تكابٌ بني االطالم ٚـكٍٛ بإٔ ايـٜؾُٔ  -أ
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ٜطتًصّ ضسٚز٠  -ٝ٘ ـشٔ ؾـيف َٛزٕد نُا ؾُٝا ْ -إَتٓاع ايتكٝٝد  ٚإٔ
 إذ يٛ مل ٜهٔ َكٝدّا ٚإَتٓع إطالق٘ نإ ايٛاقع َُٗاّل ، اإلطالم 

 ؾالبد َٔ نٕٛ ايٛادب ايـُٛضع َطًكّا  ،ٚإُٖاٍ ايٛاقع َـشاٍ 
 ؾض ايكٝٛد ٚعدّ دخاي١ ايكٝد ايـُشتٌُ يف ايـُٛضٛع بـُع٢ٓ ز -

ٌٓ ايعٗسٜٔ بني  -أٚ ايـُتعًل ٚاقعّا  ؾٝهٕٛ ايٛدٛب ايـُٛضع : )ص
ايصٚاٍ ٚايػسٚب( َطًكّا ٜطًب ؾٝ٘ صسف ٚدٛد ايصال٠ بني ايـشٓدٜٔ : 

بـُع٢ٓ عدّ دخاي١ غ٤ٞ  ،ٚبني ايـُٓت٢ٗ ايػسٚب  ،بني ايـُبدأ ايصٚاٍ 
 َٔ ايـدصٛصٝات ايؿسد١ٜ ايـُشت١ًُ ؾٝ٘ . 

ٚعًٝ٘ ؾٝهٕٛ ايؿسد ايـُصاسِ َٔ أؾساد ايٛادب ايـُـٛضع ٚايؿسد 
غري ايـُصاسِ َٓٗا ضٛا٤ّ يف عدّ دخٌ ايكٝد ٚايـدصٛص١ٝ ٚاقعّا يف 

ٜٚصض إَتجاٍ األَس ايٛدٛبٞ ايـُٛضع بهٌ  ،ايـُٛضٛع أٚ يف ايـُتعًل 
ؾال َٓاؾا٠ ٚال َطاد٠ ٚال َصامح١ بني إطالم  ،ساد ايطبٝع١ ؾسٕد َٔ أؾ

ٚبني  -ذُٛع ٚقتٗا ـٚدٛب صال٠ ايعٗسٜٔ يف َ -ايٛدٛب ايـُٛضع 
إشاي١ ايٓذاض١ عٔ ايـُطذد يف بعض ٚقت  -خطاب ايٛادب ايـُطٝل 

بٌ ٜصض اإلتٝإ بايؿسد ايـُصاسِ  ،نٞ ٜأتٞ ايرتتب ٜٚـذسٟ  -ايصال٠ 
اعٞ إَتجاٍ أَسٙ ايـُطًل ايـُتعًل بصسف َٔ ايٛادب ايـُٛضع بد

ٚعٓد إتٝاْ٘ إَتجااّل  ،ٚدٛد ايؿعٌ ايـُأَٛز ب٘ بٝـٔ ايـُبدأ ٚبني ايـُٓت٢ٗ 
ٜـشهِ ايعكٌ بايصش١ ٚاإلدصا٤ ّا َٚسٙ ايٛدٛبٞ ٜـشصٌ اإلْطبام قٗسأل

ٚال ساد١ إىل ايتصشٝض بايرتتب عٓد٥ٕر . ٖٚرا ايـُب٢ٓ َـدتاز  ،ّا قطع
 )قدٙ( .  أضتاذْا ايـُشكل

كابٌ اإلطالم ٚايتكٝٝد تكابٌ ايعدّ ٚايـًُه١ ـَٚٔ ٜكٍٛ بإٔ َت -ب
 ًصّـتـطـٜ -يف َٛزٕد -ٝد ـٝـتكـٓاع ايـٚذيو ألٕ إَت ،ٓع عٓدٙ اإلطالم ـٜـُت



       

 (951................ ).....هـجري الترتب في الىاجبات الـوتزاحوة ...................

 ِ ٚاألَسـ١ ايـشهـساٜـاي١ ضـاع اإلطالم يف ذاى ايـُٛزد بـُع٢ٓ إضتشـٓـإَت
 .  -َٚٓٗا ايؿسد ايـُصاسِ  -إىل مجٝع األؾساد 

ٚعًٝ٘ ًٜصّ ٚقٛع ايتصاسِ بني إطالم خطاب ايٛادب ايـُـٛضع 
ٚعٓد٥ر ال ٜـُهٔ ايـذُع بُٝٓٗا : إذ ع٢ً  ،ٚخطاب ايٛادب ايـُطٝل 

تكدٜس ؾع١ًٝ خطاب ايٛادب ايـُطٝل ٜـُتٓع إطالم ايٛادب ايــُٛضع 
ٚإذا إَتٓع  ،ٚمشٛي٘ يًؿسد ايـُصاسِ بايٛادب ايـُطٝل األِٖ 

إدتُاعُٗا ؾالبد َٔ زؾع ايٝد عٔ أسدُٖا : إَا إٔ ْسؾع ايٝد عٔ 
أٚ إٔ  ،١ ايٛادب ايـُطٝل إطالم ايٛادب ايـُٛضع تـشـؿعّا ع٢ً ؾعًٝ

ْسؾع ايٝد عٔ خطاب ايٛادب ايـُطٝل تـشؿعّا ع٢ً إطالم ايٛادب 
ؾٝكع ايتصاسِ بُٝٓٗا ْٚـذسٟ ايرتتب ايجابت إَهاْ٘ يسؾع  ،ايـُٛضع 
ثِ ْــشهِ بصش١ ايؿسد ايـُصاسِ َٔ ايٛادب ايـُٛضع َعًّكّا  ،ايتصاسِ 

ا ايـُب٢ٓ َـدتاز ع٢ً تكدٜس عصٝإ ايٛادب ايـُطٝل أٚ تسن٘ . ٖٚر
ايػٝذ ايٓا٥ٝين)قدٙ( ٚيعً٘ َـدتاز غايب األصٛيٝني ايكا٥ًني بإَهإ 

 ،ايرتتب سٝح ٜـُجًٕٛ بايصال٠ اي١َٝٛٝ ٚإشاي١ ايٓذاض١ عٔ ايـُطذد 
نُا أْ٘ َـدتازْا بـشطب ايـُب٢ٓ ايـُدتاز َٔ إٔ تكابٌ االطالم 

اع ايتكٝٝد َطتًصَّا ؾًٝصّ إٔ ٜهٕٛ إَتٓ ،ٚايتكٝٝد تكابٌ ايعدّ ٚايـُــًه١ 
ٚسٝح إٔ تــكٝٝد ايطبٝع١ ايـُأَٛز بٗا بـدصٛص ،إلَتٓاع اإلطالم 

بـشٝح ٜػًُ٘ َطتشٌٝ أٜطّا ست٢  ايؿسد ايـُصاسِ َطتشٝاّل ؾإطالقٗا
ع٢ً ايـُب٢ٓ ايـُدتاز َٔ إٔ إعتباز ايكدز٠ ع٢ً ايـُأَٛز ب٘ ٖٛ إدزاى 

ايـشهِ بصش١ ايؿسد ٚعًٝ٘ ال ٜـُهٔ  ،ايعكٌ قطعّٝا يكبض تهًٝـ ايعادص
ؾٝكع  ايتصاسِ ٜٚـذسٟ ايرتتب  ،ايـُصاسِ يعدّ إطالم ايـُأَٛز ب٘

 ٝ٘ ايجاْٞ :ثِ ْٓـتـكٌ إىل ايتـٓبـ  .   بايتكسٜب ايـُتكدّ
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 : ترتب الواجبني الـنقيد أحدهنا بالقدرة الشرعية
 

)قدٙ(  يف َـذًظ بـشج٘ تؿصٝاّل يف دسٜإ  ايٓا٥ٝين (1)أؾاد ايـُشكل
ايرتتب بني ايٛادبني ايـُتصامحني : ؾإ ناْا َكٝدٜٔ بايكدز٠ ايػسع١ٝ أٚ 

ٚإٕ نإ  ،َكٝدٜٔ بايكدز٠ ايعك١ًٝ دس٣ ايرتتب بني األِٖ ٚايـُِٗ
ايٛادبإ ايـُتصامحإ أسدُٖا َػسٚط بايكدز٠ ايعك١ًٝ ٚثاُْٝٗا َػسٚط 

ْعري َا إذا تصاسِ ٚدٛب  ،ذس ايرتتب بُٝٓٗابايكدز٠ ايػسع١ٝ مل ٜـ
ََا٤ّ ٖٚٛ َػسٚط بايكدز٠ ايػسع١ٝ ط -ايٛض٤ٛ بايـُا٤  ِِ َتٔذُدٚا  ًَ َؾ

ُُٛا ُٖ َٝ َع ٚدٛب سؿغ ايٓؿظ ايـُشرت١َ َٔ ايـٗالى  - 43ص ايٓطا٤ : َؾَت
نُٔ ٜٛدد عٓدٙ  -ٖٚرا ٚدٛب َػسٚط بايكدز٠ ايعك١ًٝ  -بايعطؼ 

ألسد أَسٜٔ : يٛض٥ٛ٘ أٚ يـشؿغ زٚح َٔ ٖٛ َكداز َٔ ايـُا٤ ٜهؿٝ٘ 
ٚيف َجً٘ ال ٜـذسٟ ايرتتب عٓد ايـُشكل  ،َػسف ع٢ً ايـٗالى يعطػ٘

ؾال ٜصٓض ايٛض٤ٛ  ،ايٓا٥ٝين ٜٚسدض األَس باألِٖ ٚال ٜٛدد أَس بايـُِٗ
إزٚا٤  -براى ايـُا٤ ايكًٌٝ ايـُٓشصس ؾٝ٘ إذا تسى ايٛادب األِٖ 

ٜٓؿع األَس ايرتتيب يتصشٝض ؾعٌ  ٚال -َـشتٌُ ايـٗالى َٔ ايعطؼ 
 ايٛادب ايـُِٗ .

ٜٚٓبػٞ بدّٚا قبٌ تـشكٝل ايـُطًب : تؿطري ايـُساد َٔ ايكدز٠ ايعك١ًٝ 
 ؾٓكٍٛ :  ،ٚايكدز٠ ايػسع١ٝ

ايـُساد َٔ ايكدز٠ ايعك١ًٝ ايـُػسٚط بٗا عُّٛ ايتهايٝـ اإليـ١ٝٗ 
، يف ايعطالت ث١ايـُبجٛ ايك٠ٛ ْاغ١ّ٦ َٔ ٤ٞايػ ع٢ً ايـُه١ٓ : ٖٞ ُكدض١ايـ

ٌٍـَٔ إٜ ايتُهٔ أٚ ٖٞ  ايػ٤ٞ . عٔ قباٍ ايعذص ايتهٜٛين ذاد ؾع
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 (161) املكٝد أسدُٖا بايكدز٠ ايػسع١ٝ................................ تستب ايٛادبني

نايطٗٛز  -ٚايكدز٠ ايػسع١ٝ ايـُػسٚط بٗا بعض ايتهايٝـ اإليـ١ٝٗ 
ـٕ عٓدْا  ،بايـُا٤ ٍٍ ضعٝ ٜساد َٓٗا ايـُهـ١ٓ ايـُأخٛذ٠  -ٚنايـشر ع٢ً قٛ

يف يطإ ايديٌٝ ايػسعٞ ٚايكدز٠ ايعسؾ١ٝ ع٢ً إٜـذاد ؾعٌٕ َٔ دٕٚ عطٍس 
ٕ غسعٞ ؾٝدسز َا يٛ إْتؿت ايكدز٠ أصاّل  ،َٚػك١ٕ َٚٔ دٕٚ َٓع

نايطريإ إىل ايطُا٤ ٚتٛٓضٞ ؾاقد ايـُا٤ َٚا يٛ ٚددت ايكدز٠ َع 
ايتعرز غسعّا أٚ ايتعطس عكال٥ّٝا  نايطٗٛز بايـُا٤ يٛاددٙ إذا نإ ٜتطسز 
أٚ ٜتشسز َٔ إضتعُاٍ ايـُا٤ أٚ َٔ غسا٥٘ َكد١َّ يطٗٛزٙ أٚ ٜتطٝل 

را ايـُهًـ قادز عكاّل ع٢ً ايتٛضٞ ؾإ ٖ ،ٚقت ايصال٠ ايـُتطٗس يـٗا
بايـُا٤ ٖٚٛ َتُهٔ َٓ٘ يهٓ٘ غري قادز عًٝ٘ غسعّا َٔ أدٌ ايتطسز أٚ 
 ايتشسز أٚ ضٝل ايٛقت غسعّا أٚ ْـشٛ ذيو َـُا ٜـشصٌ بؿعٌ 

 طٗٛزٙ بايـُا٤ .

ٚثـ١ُ ؾسم آخس بني ايكدزتني : ٖٛ إٔ ايكدز٠ ايػسع١ٝ َا ناْت 
أعين ايـُصًش١ ايـًُص١َ  -يف َالن٘ دخايتٗا َـشسش٠ يف خطاب األَس ٚ

 .  -نباقٞ غسٚط ايٛدٛب ْعري ايبًٛؽ ٚايعكٌ  -ايكا١ُ٥ يف َتعًل األَس 

 -َتعًل األَس  -ٚايكدز٠ ايعك١ًٝ ال دخاي١ يـٗا يف إتصاف ايؿعٌ 
ع٢ً  -ال يف َالن٘  -بايـُالى ٚإْـُا تهٕٛ دخايتٗا يف خطاب األَس 

شٛ دخايتٗا يف ايـدطاب ٌٖٚ ٖٛ خالٕف بني أٚاخس األصٛيٝني يف ْـ
ّٛٓ يرات٘ نُا إعتكد ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( أٚ بًشاظ ايتشؿغ  بٓشٛ ايـُك
ع٢ً سطٔ ايتهًٝـ ٚيًؿساز َٔ يصّٚ قبض ايتهًٝـ بـُا ال ٜطام نُا 

 إعتكدٙ األنجس ٚقٓسبٓاٙ .
ٚنٝـ نإ : ايكدز٠ ايػسع١ٝ أخٓص دا٥س٠ّ ٚأضٝل إْطباقّا َٔ ايكدز٠ 

ٚيرا تـذد بعض ايتهايٝـ َػسٚط١ّ غسعّا بايكدز٠ ؾٝهٕٛ  ،ايعك١ًٝ
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ايـُالى ايداعٞ يألَس بٗا ضٝٓكّا َـدصٛصّا بٛادد ايكدز٠ بـُعٓاٖا 
 ايـُتكدّ ايطٝٓك١ دا٥س٠ تـشككٗا . 

ثِ إْ٘ ٜٓبػٞ دؾع ايتػهٝو ايصػسٟٚ عٔ ايـُجاٍ ايـُطسٚب 
 ٚتٛضٝش٘ إٔ ٜكاٍ : ،يًكدز٠ ايػسع١ٝ

ًَإٕ آ١ٜ ايطٗاز٠ : ط ُُٛا َصٔعّٝدا َطِّّٝباَؾ ُٖ َٝ ََا٤ّ َؾَت ص بعد قٛي٘ ِِ َتٔذُدٚا 
ِٔ ضبشاْ٘ : ط َٔ  ِِ ُِٓه َٔ ِٚ َدا٤َ َأَسْد  ٢ًَ َضَؿٍس َأ ِٚ َع ََِسَض٢ َأ  ِِ ِٕ ُنُٓت َِٚإ

 -بـُكتط٢ قس١ٜٓ ايـُكاب١ً ٚايتؿصٌٝ ايكاطع يًػسن١  -ص ظاٖس٠ اِيَػا٥ٔٔط
٢ً إٔ غسط ٚدٛب يف َع٢ٓ ٚضٝع ٚتدٍ باإليتصاّ ايبٝٓٔ ايٛاضض ع

ايٛض٤ٛ أٚ ايػطٌ ٖٛ ٚددإ ايـُا٤ بـُعٓاٙ ايٛضٝع ٚإٔ غسط ايتُِٝ 
ؾكدإ ايـُا٤ ٚعدّ ٚدداْ٘ . ٚايـُطتؿاد َٔ ايٓصٛص ٚاألدي١ ايػسع١ٝ 

 ،إٔ ايـُساد ايـذدٟ ٖٛ َٛضٛع١ٝ ايٛددإ ايتاّ أٚ ايؿكدإ ايتاّ
 ٕ ايتاّ َع٢ٓ ٚضٝع إذ ايؿكدا -ثبٛتّا أٚ ضًبّا  -ٚايٛددإ ايتاّ 

 ٚعدّ ٚددإ ايـُا٤ ٜػٌُ ؾكدإ ايـُا٤ ٚعدّ ايعؿس ب٘ ٚعدّ 
إصابت٘ يف ْؿط٘ نُا ٜـشصٌ يًُطاؾس يف صشسا٤ ال َا٤ ؾٝٗا أٚ يـُطًل 

ْٚعري  -ضابكّا ْعري شَإ ْصٍٚ ايكسإٓ ٚصدٚز ايط١ٓ  -ايـُطاؾس 
ايـشاضس ايـذا٥ٞ َٔ ايػا٥ط ْٚـشٛٙ َٔ أضباب ايـشدخ األصػس أٚ 

ََا٤ّٜٚعِ ايؿكدإ ط ،ذا مل ٜـذد ايـُا٤األنرب إ ِِ َتٔذُدٚا  ًَ ص : ٚددإ َؾ
إدزاى يًُا٤ غري تاّ غسعّا سكٝك١ ٚٚاقعّا، يهٓ٘ ٚددإ ْاقص ٚايـُا٤ 

يتعرز إضتعُاي٘ بعرٍز عكًٞ أٚ غسعٞ نايـُسٜض ايٛادد يًُا٤ غايبّا 
 ايـُتعرز عًٝ٘ إضتعُاي٘ يتطٓسزٙ َٓ٘ أٚ تـشٓسد٘ أٚ عدّ قدزت٘ 

 .  إضتعُاي٘ نايـُػًٍٛ ْٚـشٛ ذيوع٢ً 
 ٘ :ــدَـا٤ ٚعـدإ ايـُـٔ ٚدـساد َـظ ايـُـٝـس٠ : يـصـتـدـاز٠ َــبـعـٚب
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بٌ ايـُساد ايـُع٢ٓ األعِ َٓ٘ َٚٔ  ،ايٛددإ ايـشكٝكٞ ايـدازدٞ يًُا٤
ايتُهٔ َٔ إضتعُاي٘ بكس١ٜٓ ذنس ايـُسٜض يف اآل١ٜ ايـُبازن١ يف ضٛز٠ 

 . 43ايٓطا٤ : 
ََا٤ّثبٛتّا أٚ ضًبّا ط -ايٛددإ إذٕ  ِِ َتٔذُدٚا  ًَ ص ايـُٓٛط بُٗا َؾ

ٚدٛب ايطٗازات ايجالث١ ٖٛ ايٛددإ ايتاّ أٚ ايؿكدإ ايتاّ بـشطب 
ََا٤ّؾإ ايؿكدإ ايتاّط -ايـُساد ايـذدٟ َٔ اآل١ٜ  ِِ َتٔذُدٚا  ًَ َُٜؾ ساد َٓ٘ ص 

إضتعُاي٘  زيهٔ َع تعٓر ،َع٢ٓ ٚضٝعّا ًٜتـ٦ِ َع ٚددإ ايـُا٤ سكٝك١
سٙ ع٢ً ايـُهًـ . ٖرا ٖٛ ايـُؿّٗٛ َٔ ظاٖس ايٓٓص عسؾّا أٚ تعٓط

ٖٚٞ  ،ٚتعطدٙ ْصٛص ايط١ٓ ايـُؿٓطس٠ يًكسإٓ ،ايكسآْٞ ايععِٝ
يف ايدالي١ ع٢ً ٚضع١ َع٢ٓ ايٛددإ أٚ عدّ  ا َتعاضد٠بأمجعٗ

ُٖٚا ايعٓٛاْإ ايـُٓٛط بُٗا األَس ايػسعٞ  -ايؿكدإ  -ايٛددإ 
 ٚايتؿصٌٝ يف َـشً٘ . ،بايطٗازات ايجالث١

ايػطٌ َػسٚط بٛددإ بٚايـشاصٌ إ األَس ايكسآْٞ بايٛض٤ٛ أٚ 
د َٔ ٖٚٛ غسط َطتؿا ،ايـُا٤ ايرٟ ٖٛ تعبري عٔ ايكدز٠ ع٢ً إضتعُاي٘

ُُٛاتكٝٝد األَس بايتُِٝ بكٛي٘ : ط ُٖ َٝ ََا٤ّ َؾَت ِِ َتٔذُدٚا  ًَ ص ؾاْ٘ بًشاظ َؾ
تؿصٌٝ اآل١ٜ ٚايـُكاب١ً بني األَس بايتُِٝ َكٝدّا بكٝد عدّ ٚددإ  ايـُا٤ 

 –ٚايتؿصٌٝ قاطع يًػسن١  -ٚبني األَس بايٛض٤ٛ ٚايػطٌ َٔ ايـذٓاب١ 
بًشاظ إٔ األَس  ،ايـُا٤ؿِٗ إغرتاط ٚدٛب ايٛض٤ٛ ٚايػطٌ بٛددإ ـَْ

ُُٛاط ُٖ َٝ ََا٤ّ َؾَت ِِ َتٔذُدٚا  ًَ ص يـُا نإ َػسٚطّا بؿكدإ ايـُا٤ ٚعدّ َؾ
ٚدداْ٘ نػـ قٗسّا عٔ إغرتاط أخٜٛ٘ : ايٛض٤ٛ ٚايػطٌ بٛددإ 

 ٞ ايهتاب ـٖٚرا غسط يًكدز٠ ايػسع١ٝ َٓصٛص ؾ ،ايـُا٤
  سطـػـايـعّا بـالى َـٓصٛص ناغؿ١ عٔ تـكٝٝد ايـدطاب ٚايـُـٚاي ،ٚايط١ٓ
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ِِطايكسآْٞ : ًَ ََا٤ّ َؾ  ص. َتٔذُدٚا 

أعين  -ثِ ٜكع ايهالّ يف تٛدٝ٘ ايهرب٣ األصٛي١ٝ ايـُستبط١ بايرتتب 
عدّ دسٜإ ايرتتب بني ايٛادبني ايـُتصامحني ايـُكٝد ديٌٝ أسدُٖا 

 ؾٓكٍٛ : ،بايكدز٠ ايػسع١ٝ

)قدٙ( تٛدٝٗٗا بـُا  بـشح ايـُشكل ايٓا٥ٝين (1)ٜعٗس َٔ تكسٜس
َـشصً٘ : إٕ ايرتتب ٜتٛقـ ع٢ً إسساش َالى ايٛادب ايـُِٗ ساٍ 

إذ يٛ مل ٜـشسش ايـُالى مل ٜـشسش ٚدٛد األَس  ،َصامحت٘ يًٛادب األِٖ
بايطد ايـُِٗ عٓد إزتؿاع ايـُصاسِ ايـُتشـكل برتى األِٖ أٚ عصٝإ 

 -َس بايـُِٗ أعين األ -أَسٙ . ٚعٓد إسساش ايـُالى ٜجبت ايـُكتطٞ 
ٚذيو عٓدَا ٜطكط ايـُصاسِ األِٖ عٔ ايتأثري ايؿعًٞ ع٢ً ضًٛى 

ؾٝتشكل غسط األَس بايـُِٗ ٜٚهتٌُ  ،ايـُهًـ ايعاصٞ أٚ ايتازى ي٘
َٚٔ ٖٓا ٜكاٍ : ال ٜـشتاز ٚقٛع  ،َٛضٛع٘ ٜٚٓتؿٞ ايـُاْع َٔ تأثريٙ

 يتُاّ يٛقٛع٘ بٌ إٕ إَهإ ايرتتب َطاْٚم ،ايرتتب إىل ديٌٝ َجبت
 ايرتتب . ْعس١ٜ ع٢ً َسٓتبّا دٗات ثبٛت األَس بايـُِٗ 

ٍٕ : البد َٔ إسساش ثبٛت ايـُالى يف ايٛادب ايـُِٗ     ٚبتعبرٍي ثا
ٚايهاغـ عٓ٘ ٚايـُشسش ي٘ ٖٛ إطالم ديٌٝ  ،ساٍ َصامح١ األِٖ ي٘

بني ايـُتصامحني ؾاذا نإ أسد ايٛاد -أَس ايـُٛىل َتعًّل  -ايٛادب 
ايػسع١ٝ نإ َٛضٛع٘ َستؿعّا عٓد ؾع١ًٝ ايٛادب َػسٚطّا بايكدز٠ 

 ٚذيو إلْتؿا٤ ايكدز٠ ايػسع١ٝ  ،اآلخس غري ايـُكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ
عٔ ايٛادب ايـُِٗ ايـُػسٚط بٗا ألدٌ َصامح١  -ايطٝٓك١ دا٥ستٗا  -
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ؾال ٜهٕٛ ايٛادب ايـُِٗ ايـُسدٛح  ،ايٛادب األِٖ ايسادض عًٝ٘
ألٕ ايٛادب ايـُِٗ ٜؿكد غسط  ،ِٖٚاددّا يًُالى عٓد َصامحت٘ يأل
ؾٝٓتؿٞ  -أعين غسط ايكدز٠ ايػسع١ٝ  -ٚدٛب٘ ايدخٌٝ يف تـشـكل َالن٘ 

ٚإذا إْتؿ٢ َالن٘ إْتؿ٢ ايرتتب يتدًـ غسط قدزت٘  ،عٓ٘ َالن٘
 ايـُتٛقـ عًٝ٘ . 

ٚبعباز٠ تطبٝك١ٝ ٚازد٠ ؾُٝا إذا نإ عٓد ايـُهًـ َا٤ ٜهؿٞ يٛض٥ٛ٘ 
 ٤ عطػإ ٜـدػ٢ ٖالن٘ يٛ مل ٜػسب ؾٓكٍٛ : أٚ يتطٗري بدْ٘ أٚ إلزٚا

ٚدٛب ايٛض٤ٛ ايـُػسٚط بايكدز٠ ايػسع١ٝ ع٢ً إضتعُاٍ ايـُا٤ 
ِٓ ٖٛ غري َػسٚط بايكدز٠ ايػسع١ٝ نٛدٛب سؿغ  إذا شاسِ ٚادبّا أٖ

أٚ شاسِ  ،ْؿط٘ أٚ غريٙ َٔ ايٓؿٛع ايـُشرت١َ عٔ ايـٗالى بايعطؼ
ٚ ايبدٕ َٔ ايٓذظ ساٍ ٚادبّا َُّٗا َطاّٜٚا نٛدٛب تطٗري ايجٛب أ

ٖٚرإ ٚدٛبإ َػسٚطإ بايكدز٠ ايعك١ًٝ َصامحإ يًٛض٤ٛ  ،ايصال٠
 ايٛادب ايـُكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ ٚال ٜـشسش عٓد٥ر ٚادد١ٜ ايٛض٤ٛ 

 ايـُصًش١ ايـُشط١ٓ  -ٚتٛؾسٙ ع٢ً ايـُالى  -ساٍ ايـُصامح١  -
يف ثبٛت يؿسض أخر ايكدز٠ ايػسع١ٝ ع٢ً ايٛض٤ٛ غسطّا ٚقٝدّا  -يًؿعٌ

َٚع َصامحت٘ يألِٖ أٚ يًُِٗ تٓتؿٞ ايكدز٠  ،ايٛدٛب ٚايـُالى ٚاقعّا
ايػسع١ٝ عًٝ٘ ٚال ٜـشسش غسط ٚدٛب٘ ايدخٌٝ يف ثبٛت ايـُالى 

 ٚايـُصًش١ ايداع١ٝ يألَس بايٛض٤ٛ أٚ بايػطٌ .

إسساش تٛؾس ايٛض٤ٛ ساٍ ايـُصامح١ ع٢ً ايـُالى  عدّ ٚعٓد 
مل ٜٓؿع )تسى األِٖ( أٚ عصٝإ أَسٙ ٚمل ٜصًض ضببّا  ٚايـُصًش١

ٜٚطتشٌٝ  -ايٛض٤ٛ  -إلسداخ ايـُالى ٚايـُصًش١ يف ايٛادب ايـُِٗ 
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تعًّل األَس بايٛض٤ٛ ايٛادب ايـُِٗ َع عدّ إسساش َالن٘ ؾال ٜصٓض 
 ايكٍٛ بايرتتب يف ايـُكاّ .

بـُع٢ٓ  -ٖٚرا ايـُكاٍ ٜبتين تصشٝش٘ ٚقبٛي٘ ع٢ً إٔ ايرتتب 
 -عًّل  األَس بايطد ايـُِٗ َستبّا ع٢ً عصٝإ األَس باألِٖ أٚ تسن٘ ت

 ،َتٛقـ ع٢ً إسساش ايـُالى يف ايٛادب ايـُِٗ ساٍ َصامحت٘ يألِٖ
ٚسٝح ال ٜـُهٔ إسساش ايـُالى َٔ دٕٚ إسساش األَس بايـُِٗ ؾال 

 ٜـذسٟ ايرتتب .

َٔ د١ٗ يصّٚ ايدٚز ايـُشاٍ  -ٜٚـُهٔ اإلغهاٍ عًٝ٘ بٌ َٓع٘ 
َٚا  ،اغ٦ّا َٔ ايكٍٛ بتٛقـ ايرتتب ع٢ً إسساش ايـُالى ساٍ ايـُصامح١ْ

 ًٜصّ َٓ٘ ايـُشاٍ َـشاٍ غري َعكٍٛ .
ٚتكسٜب ايدٚز : إْ٘ يٛ قًٓا بتٛقـ إسساش ايـُالى يف ايٛادب 

بًشاظ أْ٘  ،ايـُِٗ ع٢ً تعًّل األَس بايـُِٗ يٝطتهػـ َٓ٘ ثبٛت ايـُالى
ؾاذا تٛقـ تعًّل األَس  ،ال طسٜل إلسساشٙ ض٣ٛ تعًّل األَس بايـُِٗ

يصّ  -سطب ؾسض ايـُشكل  -بايـُِٗ تستبّا ع٢ً إسساش ايـُالى ؾٝ٘ 
 ايدٚز ايباطٌ ايـُشاٍ .

ٚال َاْع َٔ  ،ٚس٦ٓٝر ٜٓتؿٞ ايكٍٛ ايـُصبٛز بعد ؾطاد أضاض٘ ٚديًٝ٘
دب ايـُِٗ َػسٚطّا برتى ايٛادب اإليتصاّ بتعًّل األَس ايرتتيب بايٛا

ٚيف  ،األِٖ ست٢ يٛ نإ ايٛادب ايـُِٗ َػسٚطّا بايكدز٠ ايػسع١ٝ
أعين صسف ايـُا٤ ايـُتٛؾس  -ايـُجاٍ ايـُصبٛز إذا تسى ايٛادب األِٖ 

ٜتعًّل األَس  -يدٜ٘ يف سؿغ ايٓؿظ ايـُشرت١َ َٔ ايـٗالى بايعطؼ 
 اٍ َٛضٛع٘ برتى األِٖ .ايرتتيب بايٛض٤ٛ ايـُِٗ يتشـكل غسط٘ ٚإنتُ

 بـٛادـاٍ : إٕ ايـكـّا بإٔ ُٜـٝـٛز ثاْـكٍٛ ايـُصبـ٘ ايـٝـٛدـٔ تـهـعِ ٜـُـْ
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ٖٚٞ تعين  -ايـُأخٛذ يف َٛضٛع ٚدٛب٘ )ايكدز٠ ايػسع١ٝ( نايٛض٤ٛ 
إذا  -ايـُه١ٓ ايعسؾ١ٝ ع٢ً ايػ٤ٞ َٔ دٕٚ َػك١ َٚٔ دٕٚ َٓعٕ غسعٞ 

ٚزد ايـُٓع ايػسعٞ عٔ ايؿعٌ يهٕٛ ايٛض٤ٛ بايـُا٤ ايـُٓشصس عٓدٙ 
برٍ  -ضببّا يـٗالى ايعطػإ َٚٛت٘ ؾٝهٕٛ َـُٓٛعّا عٓ٘ ًَصَّا بطدٙ 

ٚس٦ٓٝر ال ٜهٕٛ إَتجاٍ ايٛدٛب ايـُِٗ َكدٚزّا  -عطػإ ايـُاٍ يً
ؾٝهٕٛ ايـُٓع ايػسعٞ زاؾعّا يـُٛضٛع  ،غسعّا ٚإٕ نإ َكدٚزّا عكاّل

 ايٛدٛب ايـُِٗ .
يف َؿسٚض ايـُجاٍ ٖٛ  -ٚبـُا إٔ أسد ايٛادبني ايـُتصامحني 

سؿغ ايٓؿظ  -َكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ ٚإٔ ايٛدٛب اآلخس  -ايٛض٤ٛ 
َطًل ؾٝهٕٛ بٛدٛدٙ ايؿعًٞ زاؾعّا  -َٔ ايـٗالى بايعطؼ  ايـُشرت١َ

يـُٛضٛع ايٛادب ايـُِٗ ايـُكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ ْٚاؾّٝا يٛدٛب٘ بٓؿٞ 
ؾال إطالم بٌ ال ٚدٛد  -ايكدز٠ ايػسع١ٝ  -َٛضٛع٘ ٚإْتؿا٤ غسط٘ 

طالق٘ عٓد تسى كٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ ست٢ ٜتُطو بإيديٌٝ ايٛادب ايـُ
 -عٓد تسى األِٖ  -َٚٔ ٖٓا ْكٍٛ : ال ٜتشكل  -أَسٙ  األِٖ أٚ عصٝإ

 األَس ايرتتيب بايـُِٗ بعد ضكٛط إطالق٘ . 

ال  -ايال َكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ -ٜٚسدٙ : إٕ األَس ايٛدٛبٞ ايـُطًل
إال  ،ٜكتطٞ َٓع تـشـكل ايكدز٠ ايػسع١ٝ ع٢ً ايٛادب ايـُِٗ ايـُكٝد ب٘

َسس١ً  -ايكدز٠ ايػسع١ٝ  إذا بًؼ ايٛادب األِٖ ايـُطًل َٔ سٝح
ايـُهًـ يإلَتجاٍ خازدّا . ٚإال إذا ؾسض عدّ  ايتأثري ايؿعًٞ ٚإضتعٓد

داع١ٜٛ األَس باألِٖ ٚعدّ تأثريٙ ايؿعًٞ ع٢ً ضًٛى ايـُهًـ أٚ ؾسض 
ٟٓ َاْع١ٕٝ عٔ تـشكل ايكدز٠ ايػسع١ٝ  -عصَ٘ ع٢ً عصٝاْ٘ َٚـدايؿت٘  ؾأ

ع١ٝ ؟ ؾاْ٘ يف ايـُجاٍ ٜهٕٛ ع٢ً ايٛادب اآلخس  ايـُكٝد بايكدز٠ ايػس
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زٚا٤ عطؼ َٔ ٜـداف يألِٖ أٚ ايعاصٞ ألَسٙ بإ ايـُهًـ ايتازى
ؾاْ٘ ٚادد  ،قادزّا بكدز٠ غسع١ٝ تا١َ ع٢ً ايٛادب ايـُكٝد بٗا -ٖالن٘ 

يًُا٤ ايرٟ سسّ ايعطػإ َٓ٘ ٚخايـ ايسمحٔ يف األَس ببري٘ إلزٚا٥٘ 
ُٓ٘ ديٌٝ ايٛدٛب ايـُِٗ ،ٚسؿع٘ َٔ ايـٗالى ايـُػسٚط بايكدز٠  ؾٝع

ٚعٓد٥ر ٜتشكل األَس ايرتتيب  ،ايػسع١ٝ بعد تـشكل قٝدٙ َٚٛضٛع٘
ٜٚهٕٛ أَسٙ ؾعًّٝا يتشكل  -ايـٛض٤ٛ  -بايـُِٗ ايـُكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ 

 . -تسى األِٖ غري ايـُكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ  -غسط٘ 

 -ايال َكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ -ٚبعباز٠ ٚاضش١ : ايٛادب ايـُطًل
 صًض ايـُهًـ ٚناْت عٓدٙ داع١ٜٛ باط١ٝٓ إلَتجاي٘ ٚإٜـذادٙ  إذا

ِٓ َٛضٛع  خازدّا ٚإَتجٌ األَس ٚبرٍ ايـُا٤ إلزٚا٤ ايعطػإ مل ٜت
ٚذيو إلْتؿا٤ غسط٘  -ايٛض٤ٛ  -ايٛادب ايـُكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ 

 ٚعدّ ٚدداْ٘ َا٤ ٚض٥ٛ٘ . 

ايباط١ٝٓ إلَتجاٍ  يهٔ عٓد تسن٘ إتٝإ األِٖ أٚ عٓد إْتؿا٤ ايداع١ٜٛ
أٚ عٓد عصَ٘ ع٢ً عصٝإ أَسٙ  األَس باألِٖ ايال َكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ

َكٝد  ٜهٕٛ األَس ايـُطًل ايال -زٚا٤ َٔ ٜـدػ٢ ٖالن٘ يعطػ٘ بإ -
ايـُكٝد بايكدز٠  -ٜٚصري ايٛادب اآلخس  ،بايكدز٠ ايػسع١ٝ بـشهِ ايعدّ

ّٓ ايـُٛضٛع َتشكل ايػسط ؾٝجبت ٚدٛ -ايػسع١ٝ  ب٘ ؾعاّل ٜٚدعٛ تا
ؾُا داّ مل تهٔ عٓدٙ داع١ٜٛ باط١ٝٓ إلَتجاٍ  ،ايـُهًـ إىل إَتجاي٘ دصَّا

د ٜٚهٕٛ يألَس بايـُِٗ ايـُكٝٓ ،أَس ايـُصاسِ األِٖ نإ ٚدٛدٙ نعدَ٘
ٖٚرا ٖٛ  ،بايكدز٠ ايػسع١ٝ : ايتأثري ايؿعًٞ ع٢ً ضًٛن١ٝ ايـُهًـ

 كدز٠ ايػسع١ٝـٝد بايـايـُك -ايرتتب أٚ األَس ايرتتيب بتعًٝل األَس بايـُِٗ 
 .  -ايال َكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ  -ع٢ً تسى ايٛادب ايـُطًل  -
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سْا ـصـ١ عـًـأد (1)ً٘ بعضـٓدؾع َا أغهـإ ايٛاضض ٜـٝـٚبٗرا ايب
 إخرتْاٙ ٚأٚضشٓاٙ ٚال َٛدب يإلطاي١ ؾسادع ٚتؿهس .  اـ٢ً َـ)قدٙ( ع

ايـُتصامحني ايـُكٝد ٚايـشاصٌ صش١ إدسا٤ ايرتتب بني ايٛادبني 
ٚإَهإ اإليتصاّ  ،أسدُٖا بايكدز٠ ايػسع١ٝ ٚاآلخس بايكدز٠ ايعك١ًٝ

بتعًل األَس بايـُِٗ َرتتبّا ع٢ً تسى ايٛادب اآلخس ايـُكٝد بايكدز٠ 
ايػسع١ٝ أٚ ع٢ً عصٝإ أَسٙ َٔ دٕٚ يصّٚ َـشرٚز )طًب ايـذُع بني 

يف طٍٛ األَس بٌ ٜهٕٛ األَس ايـُكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ  ،ايطدٜٔ(
 ايـُكٝد بايكدز٠ ايعك١ًٝ ٚال ٜهْٛإ يف عسٍض ٚاسٕد .

ٍٕ قد ٜهٕٛ صػس٣ يًهرب٣ األصٛي١ٝ ايـُبشٛثـ١ : ٖٛ َا  ٚثـ١ُ ؾسع ثا
ٍٍ ٜهؿٝ٘ ألسد أَسٜٔ : ٚؾا٤  يدٜٔ أٚ ايٛ نإ ايـُهًـ َدّٜٓا ٚاددّا يـُا

 ني ؟ . ايـشر ؾٌٗ ٜكع ايتصاسِ بني ايٛادبني ٜٚـذسٟ ايرتتب يف ايب أدا٤

: إٕ غسط ٚدٛب ايـشر ٖٛ  -تكسٜبّا يـذسٜإ ايرتتب  -قد ٜكاٍ 
 (2)ع٢ً َا دّيت عًٝ٘ ايٓصٛص -ايٝطاز ٚايتُهٔ َٔ ايصاد ٚايساس١ً 

ؾٝجبت َٛضٛع  ،ٖٚرا َتشكل بايؿعٌ يف ايؿسع ايـُصبٛز ، -ايػسٜؿ١ 
ٚدٛب ايـشر ٚغسط٘ ٜٚكع ايتصاسِ بني ٚدٛبٞ ايـشر ٚٚؾا٤ ايدٜٔ 

 رتتب .ٜٚـذسٟ اي
 ؾٝٓبػٞ تـشكٝك٘ ْٚكٍٛ :  ،ٚقد ٜـُٓع َكاٍ دسٟ ايرتتب 

أٚاّل : إْ٘ يٛ إيتصَٓا عدّ دسٜإ ايرتتب يف ؾسع تصاسِ ٚدٛب سؿغ 
إلعتكاد تكٝٓد ٚدٛب ايٛض٤ٛ بايكدز٠  ،ايٓؿظ ايـُشرت١َ َع ايٛض٤ٛ

)قدٙ( تطبٝكّا  ٚقد إيتصَ٘ ايـُشكل ايٓا٥ٝين -ايػسع١ٝ دٕٚ َصامح٘ 
                                                 

 . 010:  7( منتقى األصىل : ج1)

 من أبىاب وجىب انحج وشرائطه .  2+ ب 1: ب 2( انىسائم : ج1)



 5....................................... بشري األصىل/ ج......................... (174) 
 

ثِ إيتصَٓا دسٜإ ايرتتب يف ؾسع تصاسِ  ، -ايـُسؾٛض١ عٓدْا  (1) يهرباٙ
ؾٓكٍٛ :  ،ايدٜٔ ٚايـشر َع إعتكاد تكٝٓد ٚدٛب ايـشر بايكدز٠ ايػسع١ٝ

ال ٚد٘ يـٗرٙ ايتؿسق١ يف َٓع ايرتتب ٚإدسا٤ٙ بعد إيتصاّ تكٝٓد ايٛض٤ٛ 
نُا إضتعٗسْاٙ يف ايٛض٤ٛ َٔ آ١ٜ ايطٗازات  -ٚايـشر بايكدز٠ ايػسع١ٝ 

ٚإضتعٗسٙ بعطِٗ يف ايـشر َٔ آ١ٜ اإلضتطاع١  ،قد ضبل َؿصاّلٚ
ؾاْ٘ َع إيتصاّ تكٝٓد ٚدٛب ايـشر بايكدز٠  - 97يًشر : آٍ عُسإ : 

شامح٘ األق٣ٛ :  ايػسع١ٝ ٜهٕٛ َٛضٛع ٚدٛب٘ َٓتؿّٝا عٓد٥ر يٛ 
ٚدٛب أدا٤ ايدٜٔ ؾاْ٘ غري َكٝد بايكدز٠ ايػسع١ٝ سطب ايتكسٜب 

 س عٔ زؾطٓا يهرباٙ األصٛي١ٝ .َع غض ايٓع -ايـُتكدّ 

ٍٕ : ْـػهٌ ع٢ً ايـًُتصّ بتكٝٓد ٚدٛبٞ ايٛض٤ٛ ٚايـشر  ٚبتعبرٍي ثا
بايكدز٠ ايػسع١ٝ سني ٜكٍٛ : إْ٘ َع ٚدٛب برٍ ايـُا٤ يًعطػإ سؿعّا 
يٓؿط٘ ايـُشرت١َ عٔ ايـٗالى ال قدز٠ غسع١ٝ ٚال ٚادد١ٜ يًُا٤ عٓد 

ٛب ايٛض٤ٛ زاؾعّا ؾٝهٕٛ ٚدٛب ايبرٍ ٚازدّا ع٢ً ٚد ،ايـُهًـ
 يـُٛضٛع٘ تعبدّا ٚتٓتؿٞ َع٘ ايكدز٠ غسعّا ؾال ٜأتٞ ايرتتب . 

ٖٚهرا البد ي٘ إٔ ٜكٍٛ : َع ٚدٛب أدا٤ ايدٜٔ يـشًٛي٘ َٚطايب١ 
 ،ايدا٥ٔ ال إضتطاع١ ي٘ ٚال تـُهٔ عٓدٙ يًصاد ٚايساس١ً ٚال قدز٠ غسع١ٝ

ٜأتٞ  َٚع إْتؿا٤ غسط ايكدز٠ ٜٓتؿٞ غسط ٚدٛب ايـشر َٚٛضٛع٘ ٚال
 ٞ ايرتتب .ٚال ٜصٓض ايتؿسٜل يف تأٓت ،ايرتتب

ٚثاّْٝا : ايصشٝض عٓدْا عدّ تكٝٓد ٚدٛب ايـشر بػسط ايكدز٠ 
ِٔ اِضَتَطاَع ايػسع١ٝ ؾإ اآل١ٜ ايهسٜـ١ُ : ط ََ ِٝٔت  ٢ًَ ايٖٓاِع ٔسٗر اِيَب ٘ٔ َع َّ َٚٔي

٘ٔ َضٔبٝاّل ِٝ ٚظاٖسٖا بدّٚا  ،ٚإٕ ذنس ؾٝٗا اإلضتطاع١ - 97ص آٍ عُسإ : ِإَي
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ايصشٝش١ ايـُؿطس٠  (1) يهٔ بربن١ ايسٚاٜات ،ٖٞ ايكدز٠ ايػسع١ٝ
يإلضتطاع١ ايـُعترب٠ قٝدّا يف ٚدٛب ايـشر ع٢ً ايٓاع بأْٗا )صش١ 

ٖٚرا ،ٚ)ايصاد ٚايساس١ً( ،ايطسٜل َٔ ايطسز -ايبدٕ( ٚ)خًّٛ ايطسب( 
٢ أدا٤ ايـُع٢ٓ ال ٜصٜد عٔ )ايتـُهٔ ع٢ً ايـشر ٚايكدز٠ ايته١ٜٝٓٛ عً

 َٓاضه٘ يف ايـُػاعس ايـُكدض١( ٚيرا إضتعٗسْا ٚؾُٗٓا نٕٛ ايكدز٠
 َٛضٛعتٓا  ٚايتؿصٌٝ ؾـٞ ، قدز٠ عك١ًٝ عاد١ٜ ٖٚٞ ايـُه١ٓ ع٢ً ايـشر

 )بػس٣ ايؿكا١ٖ( : )ؾك٘ ايـشر ٚايعُس٠( .

ٚعًٝ٘ إذا تصاسِ ٚدٛب ايـشر ٚٚدٛب أدا٤ ايدٜٔ ؾٗٛ تصاسِ 
ٍٍ ٚادبني َػسٚطني بايكدز٠ ايعك١ًٝ  بٌ ست٢  ،ٜٚأتٞ ايرتتب بال إغها

إذا ضًُٓا تكٝٓد ٚدٛب ايـشر بايكدز٠ ايػسع١ٝ ؾٝأتٞ ايتصاسِ ٚايرتتب 
 ْٚكٍٛ سطب ايـُدتاز :  ،عٓدْا خالؾّا يًُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ(

ٖرا ٚادد يًُاٍ ايهاؾـٞ يًشر ٚخايٞ ايطسب ٚصشٝض ايبدٕ ؾٗٛ 
ٚدٛب أدا٤ ايدٜٔ قادز ع٢ً ايـشر ٜٚتٛد٘ إيٝ٘ ٚدٛبإ َػسٚطإ : 

ٍٓ ايـُطايب ب٘ ٚٚدٛب ايـشر ٜٚتصامحإ ٚتكصس قدزت٘ عٔ  ايـشا
إَتجايـُٗا َعّا يف ايـدازز . ٖٚرا ايـُهًـ إذا مل ٜصسف َاي٘ ؾعاّل يف 

ٜجبت َٛضٛع ٚدٛب ايـشر يتشكل  -ايبػسٟ أٚ ايػسعٞ  -ٚؾا٤ ايدٜٔ 
ؾاذا  ،هًـاإلضتطاع١ عٓدٙ ٜٚهٕٛ ٚدٛبّا ؾعًّٝا َؤثسّا ع٢ً ضًٛى ايـُ

 -نُا ٖٛ زأٟ بعطِٗ يف ايؿك٘  -ؾسضٓا أ١ُٖٝ ٚؾا٤ ايدٜٔ َٔ ايـشر 
ٚؾسضٓا تسى ايـُهًـ يألِٖ أٚ  عصٝإ أَسٙ ٜصري ٚدٛب ايـُِٗ 

َٚـذسد ثبٛت ايدٜٔ عًٝ٘ َع عدّ تصٓدٜ٘ يٛؾا٥٘ ؾعاّل ال ٜـُٓع َٔ  ،ؾعًّٝا
 كصسـٚت صاسِ ايٛدٛبإـتـبٌ ٜ ،طاع١ ع٢ً ايـشرـتـتـشكل ايكدز٠ ٚاإلض
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 قدزت٘ عٔ إَتجايـُٗا ؾٝأتٞ ايرتتب .
ٍٕ : عـٍس ثـٝـبٚبـتـعـ  ٛب ايـشرـٔ ٚٚدـدٜـا٤ ايـٛب ٚؾـصاسِ ٚدـد تـٓـا

ٚقصٛز قدز٠ ايـُهًـ عٔ إَتجايـُٗا َعّا تـذسٟ قٛاعد ايتصاسِ : ؾكد 
 ٚقد ٜؿسض تؿاٚتُٗا َٔ سٝح األ١ُٖٝ غسعّا : ،ٜؿسض تطاُٜٚٗا 

إذا ؾسض تطاٟٚ ايٛدٛبني ٚعدّ زدشإ أسدُٖا َٔ سٝح  -أ
نإٔ ال ٜهٕٛ ايدٜٔ سااّل  ،ٚيٛ إستُااّل َعتدّا ب٘  -األ١ُٖٝ ايػسع١ٝ 

أٚ ٜهٕٛ ايـُدٜٔ َأذّْٚا يف تأخريٙ َع ٚثٛق٘ بكدزت٘ ع٢ً  ،َطايبّا ب٘ 
نإ ايـشهِ ٖٛ ايتدٝري  -ٚؾا٥٘ َطتكباّل يٛ صسف ايـُاٍ يف ايـشر َجاّل 

 ٖٚرا ايؿسض خازز حبح ايرتتب . ،إَتجاٍ ٖرا ايٛدٛب أٚ ذاى  بني

نُا يٛ نإ ايدٜٔ  -ٚإذا ؾسض ايكطع بأ١ُٖٝ أسد ايٛدٛبني  -ب
أٚ مل ٜهٔ عٓدٙ ٚثٛم بكدزت٘ ع٢ً أدا٥٘ بعد زدٛع٘  ،سااّل َطايبّا ب٘ 

اال١ُٖٝ  ٚإستُاٍ -أٚ ؾسض إستُاٍ أ١ُٖٝ أسد ايٛدٛبني  ،َٔ سٓذ٘ 
 ؾش٦ٓٝر ٜتعني إَتجاٍ ايٛدٛب األِٖ  ، -َسدض عٓدْا عٓد ايتصاسِ 

يهٔ يف ساي١ عصٝاْ٘ أٚ  -قطعّا أٚ إستُااّل : ٖٚٛ ٚدٛب ٚؾا٤ ايدٜٔ  -
أٟ ٜتشكل َٛضٛع األَس ايرتتيب  -تسن٘ ٜتشكل غسط ٚدٛب ايـُِٗ 

 ؾإْ٘ سني ٜتُهٔ َٔ ايصاد ٚايساس١ً ٜٚـدًٛ ضسب٘ َٔ ايطسز -بايـشر 
غسط  -ٜٚصض بدْ٘ ٜٚك٣ٛ ع٢ً ايطؿس ٚأدا٤ ايـشر تـتشكل قدزت٘ 

تـشككّا ؾعًّٝا بـُكتط٢ إطالم ديٌٝ ٚدٛب ايـشر  -ٚدٛب ايـشر عًٝ٘ 
ْعِ  ،َٔ دٕٚ َصاسِ أِٖ ٜهٕٛ ي٘ ايتأثري ايؿعًٞ ع٢ً ضًٛى ايـُهًـ 

ٚدٛب  -ٚايـُِٗ  -ٚدٛب ٚؾا٤ ايدٜٔ  -ٜـذتُع عًٝ٘ األَسإ : األِٖ 
 ٚال َاْع َٔ ذيو ثبٛتّا أٚ إثباتّا حبطب ،رتتبّا ع٢ً تسى األِٖ َ -ايـشر 

 ثِ ٜكع ايبشح يف ايتٓبٝ٘ ايجايح : ايـُب٢ٓ ايـُدتاز . 
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 : جري الرتتب يف فروع الصالة
باب ايتصاسِ ٚدسٟ ايرتتب  ال ٜـدؿ٢ ع٢ً خبرٍي إختصاص

بايطدٜٔ ايرٜٔ يـُٗا ثايح نتصاسِ ٚدٛب ايصال٠ اي١َٝٛٝ َع ٚدٛب 
إشاي١ ايٓذاض١ عٔ ايـُطذد أٚ تصاسِ ٚدٛبٞ إْكاذ غسٜكني أٚ إطؿا٤ 

 ؾإْ٘ برتى ايـُهًـ ؾعٌ ايطدٜٔ ٜـُهٓ٘ ايـُصري إىل ثايٕح . ،سسٜكني 

ايطهٕٛ ؾٝدسدإ ٚأَا ايطدإ ايًرإ يٝظ يـُٗا ثايح نايـشسن١ ٚ
ٚال ٜـُهٔ ٚقٛع٘ بُٝٓٗا يؿسض إٔ  ،عٔ باب ايتصاسِ ٚدسٟ ايرتتب 

إذ ال ثايح ٜصري إيٝ٘  ،تسى أسدُٖا ٜـذعٌ ايؿعٌ اآلخس ضسٚزّٜا َتعّٝٓا 
إذ ال َع٢ٓ َعكٍٛ  ،َٚع ضسٚزت٘ ال ٜعكٌ تعًل األَس ب٘  ،عٓد تسنُٗا 

 كك٘ .يتعًل األَس بايطٓد ايجاْٞ يتعٝٓٔ ؾعً٘ ٚضسٚز٠ تـش

ٚيف ض٥ٛ٘ سٝح ٜـدتص ايرتتب باألَسٜٔ ايـُتصامحني ؾٗٛ ٜـذسٟ 
دٕٚ ايطدٜٔ ايرٟ ال ثايح يـُٗا ألٕ  ،يف ايطٓدٜٔ ايرٜٔ يـُٗا ثايح 

تسى أسد ايٛادبٝـٔ ايـُتطادٜٔ ٜٛدب تعٝٓٔ ايـُصري إىل ايطٓد اآلخس 
ٚعٓد٥ر ال َع٢ٓ يتعًل  ،ٚال ثايح يف ايبٝـٔ ست٢ ٜصري إيٝ٘ ايـُهًـ 

ّٓ  ،ْ٘ ضسٚزٟ ايتشكل ألَس بـُا ٜتعٝـٔ ايـُصري إيٝ٘ ألا ٖٚرا ايـُع٢ٓ تا
 ٚال إغتباٙ ؾٝ٘ قطعّٝا .  ،صشٝض نربّٜٚا

ٚإْـُا ٚقع اإلغهاٍ ٚايـدالف يف بعض ايتطبٝكات ايؿك١ٝٗ 
 ،ايصػس١ٜٚ : ٖٚٞ اإلخؿات يف َٛضٛع ايـذٗس يف قسا٠٤ ايصال٠ اي١َٝٛٝ

ٚايكصس  ،ايصال٠ يف َٛضع ايكصسٚتـُاّ  ،َٛضع اإلخؿاتذٗس يف ٚايـ
 يف َٛضع ايتُاّ يـُٔ قصد اإلقا١َ عػس٠ أٜاّ يف بًٕد ٚاسٕد .

 ٓدّا عٔ شزاز٠ يفـَٚٓػأ اإلغهاٍ : إْ٘ قد ٚزدت ايسٚا١ٜ ايـُعترب٠ ض
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ايـذٗس ٚاإلخؿات خالف َا ٜٓبػٞ ؾعً٘ : طؾإ ؾعٌ ذيو ْاضّٝا أٚ 
ُٓت صالت ٖٚٞ َس١ٜٚ ؾـٞ  (1) ٘صضاّٖٝا أٚ ال ٜدزٟ ال غ٤ٞ عًٝ٘ ٚقد تـ

)ايتٗرٜبني( ٚ)ايؿكٝ٘( ٖٚٞ تدٍ بٛضٛح ع٢ً إْ٘ إذا نإ ايـُصًٞ 
داٖاّل ال ٜدزٟ ايٛظٝؿ١ األص١ًٝ َٔ سٝح ايـذٗس ٚاإلخؿات صٓشت 

ِٓ ايـذاٌٖ ايكاصس ٖٚٞ بإ ،صالت٘ ٚتـُت ٚال غ٤ٞ عًٝ٘ طالقٗا تع
ايـُعترب٠ عٔ شزاز٠ ٚغريٙ يف ايكصس  (2)نُا ٚزدت ايسٚا١ٜ ،ٚايـُكصس

أٟ ع٢ً َٔ ص٢ًّ يف  -ٚايتُاّ يف غري َـشً٘ : طإٕ ناْت قس٥ت عًٝ٘ 
ٚإٕ مل تهٔ  ،آ١ٜ ايتكصري ٚؾٓطست ي٘ ؾص٢ًّ أزبعّا أعاد -ايطؿس أزبعّا 

قس٥ت عًٝ٘ ٚمل ٜعًُٗا ؾال إعاد٠ عًٝ٘ص ٖٚٞ تدٍ  ع٢ً إٔ اجلاٌٖ يٝظ 
ِٓ اٚبإ ،عًٝ٘ إعاد٠  . يـذاٌٖ ايكاصس ٚايـُكصسطالقٗا تع

 ،ٖٚاتإ ايسٚاٜتإ تهػؿإ عٔ َصًش١ٕ يف ايصال٠ َع ايطد اآلخس
ٖٞ َـدتص١ بـشاٍ ايـذٌٗ أٚ ايٓطٝإ دٕٚ صٛز٠ ايعًِ ٚاإليتؿات ؾال 

 بٌ ايـُصًش١ قا١ُ٥ يف ايصال٠ بـشطب ايٛظٝؿ١ األص١ًٝ . ،َصًش١ أبدّا

صّٚ إعادتٗا ٚقد تطامل ايؿكٗا٤ )زض( ع٢ً صش١ ايصال٠ ٚعدّ ي
نُا تطايـُٛا أٜطّا ع٢ً إضتشكاق٘ ،ع٢ً ايـذاٌٖ ايـُكصس يف ايتعًِ

 ايعكٛب١ ع٢ً تؿٜٛت ايـشهِ ايٛاقعٞ َٚصًشت٘ اإليصا١َٝ . 

ٚإلدتُاع ٖرٜٔ األَسٜٔ ٚقع اإلغهاٍ ٚضٝأتٞ يف َباسح 
اإلغتػاٍ : تٛدٝ٘ تطايـُِٗ ع٢ً إضتشكام ايعكاب بايٓٓص ايٛاضض 

 يال٥ض . ٚايديٌٝ ا

ْٙ ي  ٝإـصـٛت عـبـُا : ثـٗـسٜـذـٔ ٚتـدـسٜـٔ األَـٝـع بـُـًـذٖٚٓا ٚدٛ
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س ٚإضتشكاق٘ ايعكاب َع صش١ ايصال٠ ٚتعًّل األَس بـُا ايـذاٌٖ ايـُكٓص
عسضت يف بعض ايبشٛخ  -أت٢ ب٘ ايـذاٌٖ ايـُكصس َٔ ايصال٠ 

ْٚبشح ٖٓا  ،ال غإٔ يٓا بٗا ٖٓا ،ايؿك١ٝٗ ٚاألصٛي١ٝ : َباسح االغتػاٍ
٘ ايرتتب َـدصٛصّا ساّل يًُػه١ً ٚإٕ نٓا ضٓدؾع يف َباسح ٚد

 اإلغتػاٍ : اإلغهاٍ َٔ دٕٚ ساد١ إىل االيتصاّ بايرتتب .

ٚيـُٓاضب١ ايبشح عٔ ايرتتب ْبٝٓٔ ٖٓا تـدسٜر ايـشهُني ع٢ً ضبٌٝ 
ايرتتب يف َكاّ ايـذعٌ ْٚـشكل صػس١ٜٚ ٖرٙ ايؿسٚع ايصالت١ٝ يهرب٣ : 

ايػطا٤ )قدٙ( سٝح أؾاد  (1)سس٘ ايػٝذ ناغـ)األَس ايرتتيب( سطبُا ط
 ر سهُِٗ بصش١ صال٠ ايـذاٌٖ ايـُكصس يف ٖرٙ ايـُٛازد ٜتـدسإٔ 

 َٔ باب : تعًّل األَس ايـُٛيٟٛ ايرتتيب بإٔ ٜهٕٛ األَس األصًٞ 
 َتعًكّا بايـذٗس أٚ باإلخؿات أٚ بايتُاّ أٚ بايكصس ٜٚهٕٛ األَس ايرتتيب

أَسّا َعًكّا َٚرتتبّا ع٢ً تسى  -َتعًكّا بـدالف َا ٜٓبػٞ ؾعً٘ أصًّٝا 
ٚايـُِٗ ٖٓا تـدسٜر ايؿسٚع  ،ايٛادب األصًٞ أٚ ع٢ً عصٝإ أَسٙ

ايصالت١ٝ ع٢ً نرب٣ )ايرتتب( ْٚٛنٌ ايتدسٜـذات األخس٣ إىل َبشح 
 ٖٚٓا ْـكٍٛ : ،(ؾك٘ ايصال٠)ٚإىل   اإلغتػاٍ

ـُ قد إختاز مجْع ايػطا٤ )قدِٖ( َٔ إٔ ايـشهِ  َا طسس٘ ناغ
بصش١ ايصال٠ َٔ ايـذاٌٖ ايـُكصس يف ايـُٛازد األزبع١ َٔ َصادٜل 

ٚايرتتب قد  ،األَس ايرتتيب بايـُِٗ بعد تسى األِٖ ايـُؿسٚض أصاّل
ؾٝطتشل ايعكاب ع٢ً تسى  ،ثبت إَهاْ٘ َٚعكٛيٝت٘ ٚٚقٛع٘ يف ايػسٜع١

ًّ  ُ٘ ايٛادب األصًٞ األِٖ َع قدزت٘ ع٢ً ايتعًِ ٚتكصريٙ ؾٝ٘ . تع
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َِٓٗ غٝدٓا االععِ )قدٙ( ايرٟ  -ٚؾـٞ ايـُكابٌ أْهسٙ مجعٕ آخس 
 . (1)قاٍ يف زضاي١ اإلغتػاٍ : )ال ْعكٌ ايرتتب(

ٜٚٓبػٞ إضتعساض أِٖ ايـُٓاقػات ايـُطسٚس١ ع٢ً صش١ ايتطبٝل 
 ايصػسٟٚ يهرب٣ ايرتتب :

ايٓا٥ٝين )قدٙ( يف َـذًظ  (2)األٚىل: ٚقد أٚزدٖا ايـُشكلايـُٓاقػ١ 
َٚـشصًٗا ٚاضشّا : إْ٘ ال ٜعكٌ دسٟ ايرتتب يف ايطدٜٔ ايرٜٔ  ،بـشج٘

ال ثايح يـُٗا نايـشسن١ ٚايطهٕٛ ألٕ صدٚز ايطد ايجاْٞ َٓ٘ ع٢ً 
تكدٜس تسى ايطد األٍٚ ضسٚزٟ ايتشكل خازدّا ٚال ٜـُهٔ تعًّل األَس 

 ،يتشكل خازدّا ٚال ٜعكٌ طًب ايـشاصٌ ايـُتشكلبـُا ٖٛ ضسٚزٟ ا
 ؾـٞ ايطدٜٔ ايرٜٔ يـُٗا ثايح .  ٚالبد َٔ دسٜإ ايرتتـب

 ،ٚؾُٝا ْـشٔ ؾٝ٘ : ايـذٗس أٚ اإلخؿات يف قسا٠٤ ايصال٠ اي١َٝٛٝ
ٚايكصس أٚ ايتُاّ يف ايصًٛات اي١َٝٛٝ ايسباع١ٝ ال ٜـدًٛ ايـُصًٞ أٚ 

ت٘ أٚ ٘ إَا إٔ ٜـذٗس يف قسا٤ُٖا : ؾاْايكاز٤ٟ يف ايصال٠ عٔ أسد
ؾٝهْٛا َٔ ايطدٜٔ  ،ٚإَا إٔ ٜصًٞ ايسباع١ٝ قصسّا أٚ تـُاَّا ،ٜـدؿت

 ايرٜٔ ال ثايح يـُٗا ٚال ٜعكٌ دسٜإ ايرتتب ؾُٝٗا .

ايـُشكل )قدٙ( دؾعّا يًُٓاقػ١ بـُا  (3) ٚقد أغهٌ عًٝ٘ أضتاذْا
يًٛادبني َـشصً٘ : إٕ إختصاص ايكٍٛ بايرتتب بـُا إذا نإ ضد ثايح 

يهٔ إدزاز َـشٌ ايبشح يف ايطدٜٔ ايرٜٔ يٝظ  ،ايـُتصامحني َتني
ٚذيو ألٕ َتعًّل األَس يٝظ ٖٛ ايـذٗس  ،يـُٗا ثايح غري َطابل يًٛاقع
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 أٚ اإلخؿات أٚ ايكصس أٚ اإلتـُاّ ست٢ ٜؿسض نٕٛ َٛضٛع األَسٜٔ 
َكٝدّا يٝهٕٛ ايؿسض َٔ ايطدٜٔ ايًرٜٔ يٝظ  -ايكسا٠٤ أٚ ايصال٠  -

أٚ :  ،١ـٝـاتـؿـسا٠٤ اإلخـكـال٠ أٚ ايـ١ يف ايصـيـُٗا ثايح : ايكسا٠٤ ايـذٗسٜ
 ايكصس أٚ ايصال٠ ايتُاّ .  ايصال٠

يهُٓٗا يف ايؿسضني َٔ قبٌٝ ايطدٜٔ ايًرٜٔ يـُٗا ثايح : ٖٚٛ تسى 
ٌٖٚ تسى ايصال٠ قصسّا ٜطتًصّ  ،أصٌ ايكسا٠٤ أٚ تسى أصٌ ايصال٠

أّ ٜالشّ األعِ َٔ ٖرا َٚٔ تسى  ضسٚز٠ صدٚز ايصال٠ ايتُاّ َٓ٘
ايصال٠ َٔ أصًٗا ؟ ٖٚهرا تسى ايـذٗس ؾُٝا ٜٓبػٞ اإلدٗاز ؾٝ٘ ٌٖ 
ٜطتًصّ ضسٚز٠ صدٚز اإلخؿات ؾٝ٘ أّ ٜـُهٔ عدّ صدٚز ايكسا٠٤ أصاّل 

ٚسٝح ناْت ٖرٙ ايؿسٚع َٔ ايطدٜٔ ايرٜٔ يـُٗا ثايح ؾال َاْع  َٓ٘ ؟.
سدُٖا ب بإٔ ٜهٕٛ األَس بأ٢ً ضبٌٝ ايرتتَٔ تعًّل األَس بايؿعًني ع

 َػسٚطّا برتى ايـُأَٛز ب٘ أٚ بعصٝإ أَسٙ .

 ٚ ٜؤند إغهاٍ األضتاذ أٚ ٜٛضش٘ ٜٚـشهُ٘ يدؾع ايـُٓاقػ١ ايٓا١ٝٓٝ٥
 :  إٔ ْكٍٛ

إٕ ايؿسض ايـُبشٛخ ٖٛ ايصال٠ دٗسّا ؾُٝا ال ٜٓبػٞ اإلدٗاز ؾٝ٘ أٚ 
صسّا تازنّا يٛظٝؿ١ ايصال٠ إخؿاتّا ؾُٝا ال ٜٓبػٞ اإلخؿات ؾٝ٘ أٚ ايصال٠ ق

 ،اٖاّل بٛظٝؿ١ ايكصس ع٢ً ايـُطاؾساإلتـُاّ دٗاّل أٚ ايصال٠ تـُاَّا د
 ٖرا ٖٛ ايـُٛضٛع ايـُأخٛذ يف ديٌٝ ايـشهِ ايهاغـ عٔ تعًّل 

 َٚٔ ايٛاضض  -األصٌ ايـُأَٛز ب٘  -األَس ب٘ ساٍ تسى ايطد اآلخس 
 إٔ األَس بايصال٠ ايـذٗس١ٜ يف ايـُٛزد ايرٟ ال ٜٓبػٞ اإلدٗاز ؾٝ٘ 

ٖٚهرا األَس بصال٠ ايكصس َطآد يألَس  ،َطآد يألَس بايصال٠ اإلخؿات١ٝ
 ٚثـ١ُ ضد ثايح يـُٗا ٜتشكل برتى أصٌ ايصال٠ أٚ  ،بصال٠ ايتُاّ
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 ٚعًٝ٘ ؾتٓطبل نرب٣ ايرتتب إْطباقّا تاَّا ال ،أصٌ ايكسا٠٤ يف ايصال٠
 ْـكص ؾٝ٘ َٔ ٖرٙ ايـذ١ٗ .

ايٓا٥ٝين )قدٙ( يف َـذًظ  (1)ايـُٓاقػ١ ايجاْـ١ٝ : ٚقد أٚزدٖا ايـُشكل
  َٚـشصً٘ ٚاضشّا : ،بـشج٘

  ،سساش َٛضٛع٘ ٚؾع١ًٝ تـشكك٘إٕ ؾع١ًٝ األَس ٚايـشهِ َٓٛط١ بإ
ؾاذا نإ َٛضٛع٘ َـُا ال ٜكبٌ  ،إذ بدْٚ٘ ال ٜصري ايـشهِ ؾعًّٝا 

 اإلسساش ٚال ٜصٌ يـُسس١ً ايؿع١ًٝ بإٔ نإ إسساشٙ َطاٚقّا إلْعداَ٘ 
مل ٜعكٌ تستٝب ايـشهِ عًٝ٘ يًػ١ٜٛ دعً٘ ٚإَتٓاع  -نُا ؾُٝا ْـشٔ ؾٝ٘  -

َٚٔ ٖٓا ٜـُتٓع أخر ايٓطٝإ أٚ ايـذٌٗ َٛضٛعّا يًشهِ  ،داعٜٛت٘
ساي١ ْطٝاْ٘ أٚ إيتؿات٘ يـشاي١ دًٗ٘ ألٕ إسساش ايـُهًـ  ،ٚاألَس ايػسعٞ

ؾاذا خٛطب ايـُهًـ : )ٜا ْاضٞ  ،ٖٛ َالشّ إلزتؿاعُٗا ٚشٚايـُٗا
 أٚ خٛطب :  ،ايـذٗس يف قسا٠٤ صال٠ ايؿذس : إدٗس( شاٍ عٓ٘ ايٓطٝإ

)ٜا َٔ ال ٜعسف ٚدٛب قصس ايصال٠ ايسباع١ٝ يف ايطؿس قٓصس( إْعدّ 
 ،قصٛز أٚ عٔ تكصري َٔ دٕٚ ؾسٍم بني نٕٛ ايـذٌٗ عٔ ،ايـذٌٗ

ٜٚرتتب عًٝ٘ : عدّ ٚصٍٛ ايـشهِ ايـُرتتب ع٢ً ايٓطٝإ أٚ ايـذٌٗ 
ٍٍ َٔ األسٛاٍ  ،ؾٝهٕٛ دعً٘ ٚتػسٜع٘ يػّٛا  ،إىل َسس١ً ايؿع١ًٝ يف سا

إذ ال ٜتشكل َٔ ايـُهًـ ايٓاضٞ أٚ ايـذاٌٖ عصٝإ األَس ايـُذعٍٛ 
 عًٝ٘ يعدّ ايـذعٌ ايؿعًٞ عًٝ٘ .

ايـدطاب ايـُرتتب ع٢ً عصـٝإ خـطـإب آخس  ٚبتعبرٍي َـدتصٍس :
ؾعًٝت٘ ع٢ً تٓٓذص ايـدطاب ايـُرتتب عًٝ٘ ٚٚصٛي٘ إىل ايـُهًـ  تـتٛقـ

 -ؾُٝا ْـشٔ ؾٝ٘  -ٚال ٜـُهٔ  ،نٞ ٜعصٝ٘ ٜٚتشكل َٛضٛع األَس ايرتتيب
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 (179. )........................................ ايرتتب يف ايٛادبني ايتدزٜـذٝني إدسٜ

 ألٕ إٜصاي٘ إيٝ٘ َالشّ إلْعداّ َٛضٛع٘  ،ٚصٛي٘ إيٝ٘ ٚتٓٓذصٙ عًٝ٘
ؾُٝتٓع تعًٝل ايـدطاب  -إ أٚ ايـذٌٗ خسٚد٘ عٔ َٛضٛع ايٓطٝ -

اآلخس ٚتستٝب٘ ع٢ً عصٝإ ايـدطاب األٍٚ يعدّ إَهإ صريٚزت٘ سهُّا 
 ؾعًّٝا بؿع١ًٝ َٛضٛع٘ . 

 ٜٚـُهٓٓا اإلغهاٍ ع٢ً ٖرٙ ايـُٓاقػ١ :
 اتـؿـس أٚ باإلخـٗـسشْا أخر )عصٝإ ايـدطاب بايـذـأٚاّل : إْ٘ يٛ أس

ِٓ َا أؾادٙ أٚ بايكصس أٚ باإلتـُاّ( يف األ َس ايجاْٞ بـدالف األٍٚ ؾكد تـ
يهٓ٘ مل ٜـشسش ذيو بٌ أسسش إٔ ايكٝد ايـُأخٛذ يف  ،)قدٙ( ٚنإ َتّٝٓا

األَس ايجاْٞ : )دٗس ايـذاٌٖ ؾُٝا ال ٜٓبػٞ اإلدٗاز ؾٝ٘( أٚ )إخؿات 
ؾٝ٘( أٚ )تسى ايكصس يف ايطؿس دٗاّل(أٚ  ايـذاٌٖ ؾُٝا ال ٜٓبػٞ اإلخؿات

ٚؾـٞ  ،)تسى اإلتـُاّ يف ايصال٠ ضؿسّا يـُٔ قصد اإلقا١َ عػسّا دٗاّل(
َجً٘ ٜتُهٔ ايـُهًـ َٔ إسساش ايـُٛضٛع َٔ دٕٚ يصّٚ تبٓدٍ 

ٚإذا أسسش ايـُهًـ  ،ايـُٛضٛع ٚشٚاٍ ساي١ ايـذٌٗ أٚ ايٓطٝإ
األَس ايرتتيب قاباّل ايـُٛضٛع صاز ايـشهِ ؾعًّٝا أٟ نإ َٛضٛع 

يإلسساش ٚتستب ؾع١ًٝ سهُ٘ بربن١ إسساشٙ . ٖٚرا اإلغهاٍ  ٚدؾع٘ 
 ٜبتين ع٢ً تكٝٝد األَس ايرتتيب بايـُِٗ بكٝد )عصٝإ األَس باألِٖ( .

ا ؾـٞ تكسٜب ؾهس٠ ايرتتب ٚاإلضتدالٍ ع٢ً إْ٘ قد ضبل َٓٓ ٚثاّْٝا:
ب٘ ٚال ٜتٛقـ إَهإ ْ٘ ال َٛدب يتكٝٝدٙ بايعصٝإ ٚال ًَصّ با صشتٗا:

بٌ ٜـُهٔ تٛضعت٘ بتكٝٝد األَس بايـُِٗ برتى األِٖ ٚعدّ  ،ايرتتب عًٝ٘
ًْٚتصّ بٓعريٙ ٖٓا إذ ٜتُهٔ ايـُهًـ َٔ إسساش ايػسط  ،إتٝاْ٘

تسى ايٛادب األِٖ أٚ عدّ إتٝإ ايٛادب األصًٞ :  -ٚايـُٛضٛع 
ؾٝأتٞ  - ايصال٠ ايكصس أٚ ايتُاّ أٚ ايكسا٠٤ ايـذٗس١ٜ أٚ اإلخؿات١ٝ
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)ايرتتب( ساّل َػسٚعّا يـُػه١ًٕ ؾك١ٕٝٗ يف أبٛاب ايصال٠ سٝح ٜرتتب 
 ،األَس باإلخؿات يف قسا٠٤ ايصال٠ ع٢ً تكدٜس تسى ايكسا٠٤ ايـذٗس١ٜ

ٜٚرتتب األَس  ،ٜٚرتتب األَس بايـذٗس ع٢ً تكدٜس تسى ايكسا٠٤ اإلخؿات١ٝ
َس بايصال٠ ٜٚرتتب األ ،بايصال٠ قصسّا ع٢ً تكدٜس تسى ايصال٠ ايتُاّ

 ؾإ تعًٝل األَس بايـُِٗ  ،تـُاَّا ع٢ً تكدٜس تسى ايصال٠ ايكصس
ع٢ً ايرتى قابٌ يإلسساش َٔ دٕٚ يصّٚ َـشرٚز إْكالب ايـُٛضٛع 

 ؾٝصٓض ايرتتب ٜٚهٕٛ يف َكاّ دعٌ ايـشهِ  ،ٚشٚاي٘ عٔ ايـُهًـ
 بّا يف َكاّ إَتجاٍ ايـشهِ ـٚال بأع ب٘ ٚال َاْع عٓ٘ ٚإٕ مل ٜهٔ تسٓت

 .  -نُا ٖٛ ساٍ ايرتتب يف ايتطبٝكات ايطابك١  -

ٚايـشاصٌ اْ٘ ال إغهاٍ يف صش١ ايرتتب يف ٖرٙ ايؿسٚع ايصالت١ٝ 
ٚإَهاْ٘ بٌ ٚقٛع٘ ٖٓا بربن١ ايسٚاٜات ايـداص١ ايـُرنٛز٠ يف أبٛاب 

 ايكسا٠٤ ٚصال٠ ايـُطاؾس يف )ايٛضا٥ٌ( . 
 ثِ ٜكع ايبشح يف ايتٓبٝ٘ ايسابع عٔ :

 

 :  بني حرمة الـنقدمة وبني وجوب ذيوا جريان الرتتب

ِٓ يف ْعس  إذا ؾسض ؾعٌ سساّ َكد١َّ يٛادٕب ٜهٕٛ ؾعً٘ ٚإَتجاي٘ أٖ
ْعري إدتٝاز األزض ايـُػصٛب١ َكد١َّ إلْكاذ  ،ايػازع َٔ تسى ايـشساّ

 ؾاْ٘ ٜكع ايتصاسِ بني ٚدٛب إْـكاذ ايـُؤَٔ  ،ايػسٜل أٚ ايـشسٜل ايـُطًِ
ٚبني سس١َ ايتصسف ايػصيب يف َاٍ  -ذٟ ايـُكد١َ األِٖ غسعّا  -

ٚال ٜـُهٔ ايـذُع بُٝٓٗا يف َسس١ً  -ايـُكد١َ ايـ١ُُٗ  -ايـُطًِ 
 اإلَتجاٍ يكصٛز قدز٠ ايـُهًـ عُٓٗا . 

 عًِ خسٚز أَٛز عٓ٘ :َٚٔ تـشسٜس َٛقع ايبشح ُٜ



       

 (181. )................................ ٚدٛب ذٜٗابني سس١َ املكد١َ ٚبني ايرتتب  إٜدس

ناْا شساّ َع ذٜٗا ايٛادب إذا ـخسٚز تصاسِ ايـُكد١َ اي األٍٚ:
نُا يٛ ؾسض تٛقـ إْـكاذ سٝٛإ ايػري أٚ  ،َٔ سٝح األ١ُٖٝ َتطاٜٚني 

ٚس٦ٓٝر تبك٢  ،َتاع٘ َٔ ايػسم أٚ ايـشسم ع٢ً إدتٝاش أزض ايػري غصبّا
 سس١َ ايـُكد١َ ع٢ً سايـٗا . 

ايجاْٞ : خسٚز ايـُكد١َ ايـشالٍ بايـُع٢ٓ ايعاّ إذا نإ ٜتٛقـ 
ٚيف ٖرا ايؿسض ٜتكدّ ٚدٛب ايـُكد١َ عكاّل  ،عًٝٗا ايٛادب ايـُصاسِ

 أٚ غسعّا ع٢ً غريٙ َٔ األسهاّ دصَّا .

ايجايح: خسٚز ايـُكد١َ احلساّ نادتٝاش األزض ايـُػصٛب١ اييت 
ٖٚٓا تتكدّ  -ْعري قصد ايتؿسز ٚايتٓصٙ  -ٜتٛصٌ بٗا إىل غري ايٛادب 

 سس١َ ايـُكد١َ ٚتسدض ع٢ً ذٟ ايـُكد١َ ايـشالٍ دصَّا .

ضكط  -إْكاذ ايـُؤَٔ  -شٔ ؾٝ٘ يٛ إَتجٌ ايٛادب األِٖ ـا ْٚؾُٝ
ايـشساّ ايـُسدٛح ٚشايت عٓ٘ سسَت٘ ٚإثـُ٘ زغِ نْٛ٘ َُّٗا بعد تـشكل 

 ٚدٛب  -يهٓ٘ يٛ خايـ األِٖ  ،َكدَٝٓت٘ إلَتجاٍ ايٛادب األِٖ 
أعين  -قد ٜكاٍ بـذسٜإ ايرتتب  ،ٚتسن٘ ٚعص٢ زب٘  -إْكاذ ايـُؤَٔ 

ع٢ً عصٝإ  -كد١َ : نإدتٝاش االزض ايـُػصٛب١ تستب سس١َ ايـُ
ٜٚـذتُع ع٢ً  -نإْكاذ ايـُؤَٔ  -ايٛادب األِٖ أٚ تسى ذٟ ايـُكد١َ 

 ايـُهًـ ساٍ تسن٘ االِٖ أٚ عصٝإ أَسٙ : األَس ايًصَٚٞ باألِٖ 
إدتٝاش أزض ايػري  -ٚايٓٗٞ ايتشسٜـُٞ عٔ ايـُِٗ  -إْكاذ ايـُؤَٔ   -

ًّكّا َٚ -َٔ دٕٚ إذْ٘  سٓتبّا ع٢ً عصٝإ األِٖ أٚ تسن٘ ٚنإٔ ايـُٛىل َع
س بإْكاذ ايـُؤَٔ أٚ تسن٘ ؾال خاطب عبدٙ َهًؿّا : )إٕ عصٝت األَ

 ب َاٍ ايـُطًِ( . تػص
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ٖٚرا ايتدسٜر األصٛيٞ يؿسض ايـُطأي١ ٜبتين ع٢ً ايكٍٛ ايـُػٗٛز 
أصٛيّٝا بٛدٛب َكد١َ ايٛادب َطًكّا َٔ دٕٚ إختصاص٘ بـشص١ 

عدّ ثبٛت ايٛدٛب  -سف عٔ ايكٍٛ ايـُدتاز ْٚػض ايط ،خاص١ 
 ْٚكٍٛ :  -ايػسعٞ يًُكد١َ ٚزا٤ ايالبد١ٜ ايعك١ًٝ 

قد ٜــػهٌ ع٢ً دسٜـإ ايتـستـب يف َؿسٚض ايبشح بأَسٜٔ قد 
 ،ايٓا٥ٝين )قدٙ( ع٢ً َا سهاٙ ايـُكسز  (1)ايـُشـكـل أٚزدُٖا

 ٚتٛضٝشُٗا :

ٖٚٛ َؿسٚض يف َكد١َٕ ٚدٛدٖا  -ٖٓا  األٍٚ : إٕ األَس ايرتتيب
ٜطتًصّ اإليتصاّ بإَهإ ايػسط  -ضابل شَاّْا ع٢ً شَإ ٚدٛد ذٜٗا 

ايـُتأخس بًشاظ إٔ سس١َ ايـُكد١َ س٦ٓٝر َػسٚط١ بعصٝإ ذٟ ايـُكد١َ 
ٚمل  ،أٚ َػسٚط١ برتن٘  -األَس ايٓؿطٞ ايـُتأخس شَاّْا عٔ ايـُكد١َ  -

ٍٛ ٜسدع إىل ٜكِ ديٌٝ َـدصٛص ع٢ً إَهإ ايػ سط ايـُتأخس ٚيٛ بٓش
إذ يٝظ عٓدْا إال  ،ٚصـ )ايتعكب( بعصٝإ ٚدٛب ذٟ ايـُكد١َ 

إطالم ديٌٝ سس١َ ايػصب ايـُكد١َ ٚإطالم ٚدٛب ذٟ ايـُكد١َ ٚال 
 ديٌٝ خمصٛص ع٢ً غسط١ٝ ايتعكب .

ايجاْٞ : إٕ األَس ايرتتيب ٖٓا ٜطتًصّ إدتُاع سهُني َتطادٜٔ ع٢ً 
ٍٕ ٚاسد : ايـشس١َ ايٛازد٠ ع٢ً ايـُكد١َ يتشكل َٛضٛعٕ  ؾازد يف شَ ا

ٚايٛدٛب ايػريٟ  ،غسط ايعصٝإ سطب ؾسض ايكا٥ٌ بايرتتب 
ايـُرتغض ع٢ً ايـُكد١َ َٔ قبٌ ايٛدٛب ايٓؿطٞ قبٌ عصٝاْ٘ ٚتسى 

 ٖٚٛ الشّ َـشاٍ ؾُٝتٓع ًَصَٚ٘ . ، -إَتجاي٘ 
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 (183. )................................ ٚدٛب ذٜٗابني سس١َ املكد١َ ٚبني ايرتتب  إٜدس

 )قدٙ( دؾع اإلٜسادٜٔ بتُٗٝد َكدَتٝـٔ : ايٓا٥ٝين (1)ٚساٍٚ ايـُشكل

األٚىل : إٕ األَس ايػريٟ إْـُا ٜتٛد٘ إىل ايـُهًـ يػسض تـشصٌٝ 
ؾُٗا بـُستب١ٕ ٚاسد٠ٕ :  ،َساد ايـُٛىل ٚغسض٘ َٔ اإلٜـذاب ايٓؿطٞ 

ٜكتطٞ ٚضع تكدٜس  -ذٟ ايـُكد١َ  -ؾهُا إٔ األَس ايٓؿطٞ بـُتعًك٘ 
راى األَس ايػريٟ بـُتعًك٘ ٜكتطٞ ن ،ايطاع١  ٖٚدّ تكدٜس ايـُعص١ٝ 

ٚيعٌ ٖرا ايـُع٢ٓ ٖٛ َساد  ،ٚضع تكدٜس ايطاع١ ٖٚدّ تكدٜس ايـُعص١ٝ 
ايتكٞ يف ساغ١ٝ ايـُعامل : )ايـُكد١َ ٚادب١ َٔ سٝح  (2)ايـُشكل

 اإلٜصاٍ( ال إٔ َسادٙ تكٝٝد ٚدٛب ايـُكد١َ باإلٜصاٍ . 

ايجا١ْٝ : إٕ ايٛدٛب ايػريٟ تابع يًٛدٛب ايٓؿطٞ إطالقّا  ٚإغرتاطّا 
ٚسٝح ضبل يف  ،تبعٝت٘ َكتط٢ تسغش٘ عٔ ايٛدٛب ايٓؿطٞ  ٚإٕ

َكدَات ديٌٝ إَهإ ايرتتب : أْ٘ ال ٜعكٌ إطالم ايـدطاب ايٓؿطٞ أٚ 
ّ باإلضاؾ١ إىل ؾسض ٚدٛد َتعًك٘ ٚعدَ٘ أٚ  تكٝٝدٙ يـشاظّا أٚ ْتٝذ١

ؾهرا ال ٜعكٌ إطالم ايٛدٛب ايػريٟ أٚ  ،َسٙ ٚعصٝاْ٘ ؾسض إطاع١ أ
تكٝٝدٙ يـشاظّا أٚ ْتٝذ١ّ باإلضاؾ١ إىل ؾسض إطاع١ األَس ايٓؿطٞ 

 ايـُرتغض َٓ٘ ٚعصٝاْ٘ .

 ايتدًص َٔ اإلٜسادٜٔ :(3) ثِ بعد طسح ايـُكدَتٝـٔ ساٍٚ ايـُشكل

ٝإ أٚاّل : إيتصّ يدؾع اإلٜساد األٍٚ : بإٔ ايػسط يٝظ ٖٛ ٚاقع ايعص
بٌ ٖٛ عٓٛإ )ايتعكب( بايعصٝإ  ،ست٢ ٜهٕٛ َٔ ايػسط ايـُتأخس

 ٗاـب : إٕ ايـُكد١َ ايـشساّ يف ذاتـكسٜـتـب ،ٖٚرا سهِ ايعكٌ  ،ايـُتأخس 
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ِٓ ٚزؾعت ايٝد عٔ سسَتٗا ٚأصبشت  يـُا صازت َكد١َّ يٛادب أٖ
 نإ خطابٗا يف َستب١ خطاب ذٜٗا : َأَٛزّا بٗا باألَس ايٛدٛبٞ ايػريٟ

ؾٝكتطٞ ٖرا : ٚضع تكدٜس إطاع١ ايٛادب  ،ايٛادب ايـُتٛقـ عًٝٗا 
 ايٓؿطٞ ٖٚدّ تكدٜس َعصٝت٘ . 

عدّ ٚقٛع ايـُكد١َ ايـشساّ يف طسٜل ايٛصٍٛ إىل  ثِ إذا ؾسض
ٖٚرا ٜعين  ،إٜـذاد ذٟ ايـُكد١َ ؾال إغهاٍ يف تعًل ايـشس١َ بايـُـكد١َ

 شس١َ ايـُكد١َ . إدزاى ايعكٌ قطعّا غسط١ٝ )ايتعكب بايعصٝإ( يـ

يدؾع اإلٜساد ايجاْٞ بعدّ  ايٓا٥ٝين )قدٙ( ٚثاّْٝا : إيتصّ ايـُشكل
تـشكل َـشرٚز)إدتُاع ايـشهُني ايـُتطادٜٔ( ؾُٝا ْـشٔ ؾٝ٘ ألدٌ 

 بتكسٜب :  ،عدّ تـشكل ايتصاسِ بُٝٓٗا يف َكاّ اإلَتجاٍ
  ،إٕ سس١َ ايـُكد١َ َـدتص١ بـشاٍ عصٝإ األَس برٟ ايـُكد١َ

دٛب ايـُكد١َ َـدتص بؿسض إَتجاٍ ذٟ ايـُكد١َ َٔ دٕٚ ْعٍس ٚإٕ ٚ
ؾداع١ٜٛ ايتشسِٜ يف ؾسٍض  ،ي٘ يـشاٍ َا بعد ايعصٝإ أٚ اإلطاع١

ٚأسد ايـشهُني ٖادّ  ،َٚٛضٛع ٖٛ َػاٜس يؿسض داع١ٜٛ ايٛدٛب
شهُـني ـؾـال تـصاسِ بـني اي ،يتكدٍٜس قد أخر َٛضٛعّا يًشهِ اآلخس

 ُهًـ ايؿعًٞ ع٢ً ضًٛى ايـريثايداع١ٜٛ ٚايتأَكاّ  دـطابٝـٔ ؾـٞـٚاي
 بعد تػاٜس ايـُٛضٛعني . 

أد١ً ايعصس )قدٙ( بإٔ ٖرا ايـذٛاب َٔ  (1)ٚقد أغهٌ بعض
ٚإْـُا ال  ،ايـُشكل ايٓا٥ٝين ٜطتًصّ عدّ إيتصاَ٘)قدٙ( بتطآد األسهاّ

ٍٕ ؾازٕد ي  صامحٗا يف َكاّ اإلَتجاٍـتـٜـُهٔ إدتُاعٗا يف َٛزٕد ٚاسٕد ٚشَا
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 (185. )................................ ٚدٛب ذٜٗابني سس١َ املكد١َ ٚبني ايرتتب  إٜدس

صٛي٘ ٚايـشاٍ أْ٘ )قدٙ( يف أ ،ٚعدّ قدز٠ ايـُهًـ ع٢ً إَتجاٍ مجٝعٗا
ٚال ٜٓؿع  ،ٜصٓسح بتطآد األسهاّ َٔ سٝح َبدأٖا َٚٔ سٝح َٓتٗاٖا

 إذ  ،إيتصاَ٘ بايرتتب ؾُٝا ْـشٔ ؾٝ٘ يدؾع َـشرٚز )إدتُاع ايطدٜٔ(
 ٚيٝظ ي٘ قاب١ًٝ دؾع َـشرٚز ،إٔ ايرتتب ٜسؾع َـشرٚز ايتصاسِ

ايـشهُني ايـُتطادٜٔ( يف ايـُبدأ ٚيف ايـُٓت٢ٗ يف َـشٌ ٚاسد  )إدتُاع
ٍٕ ؾازٕد -ايـُكد١َ  - ٚال زٜب يف َـشاي١ٓٝ ٖرا ايـُشرٚز  ،ٚيف شَا

 يهْٛ٘ َٔ إدتُاع ايطدٜٔ .  ،ايالشّ

ايٓا٥ٝين )قدٙ( يف  (1)ٜٚـُهٔ دؾع اإلغهاٍ بـُا صسح ب٘ ايـُشكل        
ٚايـشس١َ يف ايـُكد١َ ايـشساّ تكسٜب َسادٙ َٔ إٔ إدتُاع ايٛدٛب 

 ،ايـُتٛقـ عًٝٗا ايٛادب ايؿعًٞ يٝظ َٔ إدتُاع ايطدٜٔ ايـُشاٍ
ألُْٗا بـُستبتني : ٚدٛب ايـُكد١َ يف َستب١ ٚدٛب ذٜٗا ٖٚٛ ٜكتطٞ 

 ٚسس١َ ،تكدٜس إطاع١ أَس ايٛادب ايٓؿطٞ ٖٚدّ تكدٜس ايـُعص١ٝ
 ،ايٛادب ايٓؿطٞايـُكد١َ يف َستب١ تـشـكل ايـُعص١ٝ ٚتتؿسع ع٢ً تسى 

ؾال َـشرٚز ٜٚهٕٛ ساٍ ايـُكاّ ساٍ إدتُاع خطاب ايصال٠ ٚإشاي١ 
ٍٕ ٚاسٕد ٚقد ضبل تـشكٝك٘ َؿصاّل ٚإٔ َالى  ،ْـذاض١ ايـُطذد يف شَا

 إَهإ اإلدتُاع ٚاسد يف ايـُكاَني .  
 البد َٔ اإليتصاّبٛدٛب ايـُكد١َ َطًكّا  ٚنٝـ نإ إذا إيتصَٓا        

ديٌٝ ٚدٛب بني بـشصٍٛ ايتعازض بني ديٌٝ سس١َ ايـُكد١َ يف ذاتٗا ٚ
ذٟ ايـُكد١َ ايـُرتغض عٓ٘ ٚدٛب ايـُكد١َ ايـُرتغض عٓ٘ ٚدٛب 

تهاذب يف َكاّ ايدالي١ ع٢ً ـُٝٓٗا ٚايـايتداؾع ب ؾٝشصٌ ،ايـُكد١َ َطًكّا
 ايتعازض . سهِ ايـُكد١َ ٖٚٛ َكاّ
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 عدّ ٚدٛب ايـُكد١َ غسعّا َطًكّا،  ٚع٢ً ايكٍٛ ايـُدتاز:       
ألْ٘ ال تهٕٛ ايـُكد١َ ٚادب١ بأٍَس غريٟ  ،ٜـذسٟ ايرتتب ؾُٝا ْـشٔ ؾٝ٘

ٜٚهٕٛ َا ْـشٔ ؾٝ٘ َٔ َصادٜل تصاسِ سس١َ ايـُكد١َ يف ْؿطٗا َع 
إدتٝاش أزض  -ٚقد إختًـ َتعًّل ايـشهُني  ،ٚدٛب ذٟ ايـُكد١َ

ٚقد تعٓددا ٚمل ٜتشدا يف َٛزٕد  -ايٓؿظ َٔ ايػسم كاذ ايػري غصبّا ٚإْـ
ٚإٜـذادُٖا ٚتكصس قدز٠ ايـُهًـ يف َكاّ اإلَتجاٍ عٔ إتٝاُْٗا  ، ؾازد
ع٢ً  ، ؾٝأتٞ )ايرتتب( ساّل يًـُػه١ً ُٜٚؿٝد سس١َ ايـُكد١َ َعًّكّاَعّا

 عصٝإ ٚدٛب ذٜٗا أٚ تسى ؾعً٘ بتكسٜب )ايرتتب( ايـُتكدّ . 
 ثِ ٜكع ايبشح يف ايتٓبٝ٘ ايـداَظ عٔ :

 

 :  جري الرتتب يف الواجبني التدريـجيني
 

ايـُساد َٔ ايٛادب ايتدزٜـذٞ : ٖٛ ايٛادب ايرٟ ال ٜـُهٔ إَتجاي٘ 
بٌ ٜتشكل إَتجاي٘ ٚإٜـذادٙ يف ايصَإ  ،ٚاسد٠ َٔ سٝح ايصَإ دؾع١ّ

تدزٜـذّا آّْا ؾآّْا ست٢ ٜهتٌُ ٚدٛدٙ ٜٚصدم عًٝ٘ عٓٛاْ٘ نايصال٠ 
ا ٚإَتجاٍ أَسُٖا تدزٜـذّٝا سطب تدزز ٚاإلشاي١ ايًتني ٜهٕٛ سصٛيـُٗ

ٞٓ ايـشصٍٛ نإأدصا٥ُٗا يف ايٛ  ْـكاذ ايػسٜل . دٛد ٚيٝظ ٚدٛدُٖا آْ

ؾإ َعص١ٝ  ،ٚال زٜب يف دخٍٛ ايتدزٜـذٝني َـشٌ ايبشح ٚايٓصاع
ٚعًٝ٘ : إذا ؾسض  ،األِٖ يف اآلٕ األٍٚ ناؾ١ٝ يؿع١ًٝ األَس بايـُِٗ

ْعري إشاي١ ايٓذاض١ عٔ  -سصٍٛ ايتصاسِ بني ٚادبني تدزٜـذٝني 
بـشٝح قصست قدز٠ ايـُهًـ عٔ  -ايـُطذد ٚصال٠ ايعٗسٜٔ 

ٍٕ ٚاسٕد ٚنإ أسدُٖا أِٖ يف ْعس ايػازع َٔ  إَتجايـُٗا َعّا يف شَا
 اآلخس ٚنإ عصٝإ نٌ ٚاسٕد َُٓٗا تدزٜـذّٝا بإٔ نإ األَس ب٘ َطتُسّا



       

 (187. )................................يف ايٛادبني ايتدزجيني............ ايرتتب إٜدس

ٚنإ عصٝاْ٘ َطتُسّا باضتُساز األَس ب٘ ناإلشاي١ اييت ٜتشكل األَس بٗا 
 ٍٕ ؾاذا عص٢  ،ؾٛز اإلطالع ع٢ً تٓذظ ايـُطذد تدزٜـذّا آْـّا بعد آ

ٍٕ ؾٛزٟ يف اآلٕ  ٚتسى اإلشاي١ يف اآلٕ األٍٚ تٛٓد٘ إىل ايـُهًـ أَس ثا
ايـُِٗ  ؾٌٗ ٜصٓض ايرتتب يف ايٛادب ،ايجاْٞ ثِ يف اآلٕ ايجايح ٖٚهرا

بإٔ ٜؤخر يف خطاب٘ قٝد )عصٝإ خطاب األِٖ( أٚ ٜعًّل األَس بايـُِٗ 
ٖٚٛ َـشٌ ايٓصاع  ،ع٢ً )تسى األِٖ( ؟ ٖرا َـشٌ ايبشح يف ٖرا ايتٓبٝ٘

 بني َٓهسٟ ايرتتب َٚجبتٝ٘ . 

َٚٔ تـشسٜس َـشٌ ايبشح ٜتذ٢ًّ ٜٚعًِ خسٚز أَٛز عٔ َـشٌ 
 ايٓصاع :

إذ بعصـٝإ  ،ْـكاذ غسٜكنيإ نإـٝٓايٛادبإ ايـُتصامحإ اآلْ -أ 
 ط األَس ايؿٛزٟ ب٘ يؿٛات َٛضٛع٘ .كطاآلٕ األٍٚ عسؾّا ٜ األٖـِ ؾـٞ

ٚايـُساد َٔ ايٛادب اآلْٞ ٖٛ ايٛادب ايرٟ ٜتشكل إَتجاي٘ دؾع١ّ 
ٍٕ ٚاسٕد عسؾّا بـشٝح ال ٜهٕٛ إلَتجاي٘ أٚ عصٝاْ٘ ْـشٛ بكا٤ٕ  ٚاسد٠ّ ٚيف آ

يف اآلٕ األٍٚ ايعسؾـٞ : إَا إٔ ٜؿعٌ  بٌ ،ٚإضتُساٍز يف عُٛد ايصَإ
 ٚإَا إٔ ٜطكط األَس .  ،ايـُهًـ ٜٚـُتجٌ

ٚؾـٞ ٖرٙ ايصٛز٠ ال ٜأتٞ ايرتتب يطكٛط األَس باألِٖ ؾٛزّا بعد 
ٓٞ ْعِ ال زٜب يف إَهإ تصشٝض ايٛادب  ،َطٞ ٚقت٘ ايؿٛزٟ اآلْ

ايـُِٗ ٚإثبات األَس ب٘  ؾعًّٝا ؾٛز عدّ ايتصدٟ يؿعٌ األِٖ سٝح 
ٕٛ تسى ؾعٌ األِٖ َٛدبّا يطكٛط األَس باألِٖ إلْتؿا٤ َٛضٛع٘ ٜه

ٚال  ،ٚصريٚز٠ َٛضٛع األَس بايـُِٗ ؾعًّٝا ٜصٓض إَتجاي٘ َٔ دٕٚ َصاسِ
 ساد١ إىل ايرتتب .
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ٚايٛد٘ يف خسٚد٘ : إٕ َـشٌ ايبشح ٖٛ َا ال ٜـُهٔ تصشٝش٘ أٚ 
ٚيف اآلٕ  ،إثبات ؾع١ًٝ األَس بايـُِٗ إال عٓد ايكٍٛ بـُعكٛي١ٝ ايرتتب

األٍٚ يـُا تسى إَتجاٍ األِٖ ضكط أَسٙ ٚصاز األَس بايـُِٗ ؾعًّٝا قاباّل 
 يإلَتجاٍ ٚايصش١ ٚاإلدصا٤ يف ذاى اآلٕ .   

ٜٚعًِ خسٚز ايٛادبني ايـُتصامحني ايرٜٔ ٜهٕٛ أسدُٖا  -ب
ٞٓ ايـشصٍٛ  ايـُِٗ تدزٜـذٞ ايـشصٍٛ نايصال٠ ٜٚهٕٛ اآلخس األِٖ آْ

ٞٓ اإلَتجاٍ ٚايع  صٝإ ناْكاذ ايػسٜل .دؾع

نإ آْـّٝٓا دٕٚ ايٛادب  ٜٚٓبػٞ إٔ ٜعًِ إٔ ايٛادب األِٖ إذا
َهٔ تصشٝض ايـُِٗ بايرتتب ع٢ً تكدٜس تسى ايٛادب األِٖ يف ايـُِٗ أ

طالم ديٌٝ األَس بايـُِٗ نُا ٜـُهٔ تصشٝش٘ بإ ،آْـ٘ األٍٚ أٚ عصٝاْ٘
ٞٓ ايـشصٍٛ ايـُطتُس أَسٙ إىل اآلٕ ايجاْٞ  ؾإ ديٌٝ  ،ٚايجايحايتدزٜـذ

 األَس بايـُِٗ َٔ دٕٚ َصاسِ يف اآلٕ ايجاْٞ بعد تسى ايـُهًـ إٜاٙ . 

ٚإْـُا ٜـدسز عٔ سسِٜ ايبشح ٚايٓصاع إلَهإ إثبات األَس ايؿعًٞ 
 بايـُِٗ ايتدزٜـذٞ ست٢ إذا مل ْرعٔ باَهإ ايرتتب . 

ّا يهٔ يٛ إْعهظ األَس ٚنإ ايٛادب ايـُِٗ آْــّٝا ٚاألِٖ تدزٜـذٝ
إْـشصس تصشٝش٘ بايرتتب ٚدخٌ َـشٌ ايبشح يف إَهإ ايرتتب أٚ 
إَتٓاع٘ سٝح تهٕٛ ؾع١ًٝ ٚدٛب ايـُِٗ يف اآلٕ األٍٚ َػسٚط١ برتى 

ٚيرا ال ٜتٝطس  ،األِٖ أٚ عصٝإ أَسٙ َطتُسّا إىل آخس شَإ إتٝإ ايـُِٗ
ٓٞ إذ ٖٛ يف  ،يًكا٥ٌ باَتٓاع ايرتتب : إثبات األَس ايؿعًٞ بايـُِٗ اآلْـ

ٚيف اآلٕ ايجاْٞ ٜطكط األَس ب٘  ،اآلٕ األٍٚ َصاسِ بايٛادب األِٖ
 يؿٛات َٛضٛع٘ ٚإْتؿا٥٘ .
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ٜٚعًِ خسٚز ايٛادبني ايـُتصامحني ايتدزٜـذٝني عٔ َـشٌ  -دـ 
ايبشح إذا نإ عصٝإ أسدُٖا آْــّٝا نايصّٛ ايرٟ ٜتشكل عصٝاْ٘ يف 

 اآلٕ األٍٚ َٔ ْٗاز ايصّٛ إذا تٓاٍٚ ايـُؿطس يف بعض آْات ايٓٗاز . 

بـدالف ايكطِ ايـُبشٛخ ٖٓا ايرٟ  ،ٖٚرٙ األقطاّ ق١ًًٝ ايـُٛازد
ٛادبني ايتدزٜـذٝني ٚايرٟ ٜهٕٛ عصٝإ األِٖ تدزٜـذّٝا ٖٛ تصاسِ اي

ٜٚطتُس عصٝاْ٘ باضتُساز  -آْــّا ؾآْـّا  -ٜٚهٕٛ األَس ب٘ َٛٓضعّا َطتُسّا 
 ؾاْ٘ نجري ايـُصادٜل يف ايٛادبات ايـُتصامح١ .  ،األَس

 ؾاذا قًٓا بـذسٜإ ايرتتب ؾٗٛ ٜعين أخر ايـدطاب بايـُِٗ 
إشاي١ ايٓذاض١ عٔ  -سٓتبّا ع٢ً تسى األِٖ َ -نٛدٛب صال٠ ايعٗسٜٔ  -

ٚإذا قًٓا بعدّ دسٜإ ايرتتب ؾٝ٘ أٚ  ،أٚ ع٢ً عصٝإ أَسٙ -ايـُطذد 
خس ٜصبض ٘ َع إيتصاّ إضتشاي١ ايػسط ايـُتأسصٌ ايتػهٝو يف دسٜاْ

 بـشح ايرتتب قًٌٝ ايٓؿع ٚاإلْطبام ْادز ايتشـكل ٚايـذسٜإ . 
 صش١ ايرتتب يف ايٛادب ٚبعد ٚضٛح َـشٌ ايبشح ٜكع ايهالّ يف

 ايـُصاسِ بٛادٕب تدزٜـذٞ أِٖ  -نايصال٠  -ايتدزٜـذٞ ايـُِٗ 
 .  -شاي١ ايٓذاض١ عٔ ايـُطذد نإ -

ٚقد أغهٌ ع٢ً دسٜإ ايرتتب ؾٝ٘ بإٔ األَس بايـُِٗ ايتدزٜـذٞ 
ال ٜتشكل إَتجاي٘ إال ٖٚٞ ٚادب إزتباطٞ  -ايـشصٍٛ نايصال٠ اي١َٝٛٝ 

َٚٔ دْٚ٘ ال ٜكع  -ص٤ٕ دص٤ٕ َٔ َتعًك٘ َتصاّل تٝإ نٌ دتدزٜـذّا بإ
ايـذص٤ األٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح : ايتهبري٠ ٚايكسا٠٤ ٚايكٝاّ يف ايصال٠ َجاّل 
ع٢ً صؿ١ ايـُطًٛب١ٝ ٚايٛدٛب َا مل تٓطِ إيٝٗا األدصا٤ األخس٣ 

ؾاذا شامح٘ األَس األِٖ ايتدزٜـذٞ ايرٟ ٜجبت  -ايتطًِٝ  -يًٓٗا١ٜ 
شاي١ ايٓذاض١ عٔ ايـُطذد ٚأدا٤ نإ -اْ٘ إضتُساز ٛدٛدٙ بكا٤ ٚيعصٝي
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ؾاْ٘ ال ٜـذسٟ األَس ايرتتيب يعدّ تـشكل  -ايدٜٔ ايؿٛزٟ ايـُطايب ب٘
إذ ال ٜهؿٞ عصٝإ األَس باألِٖ آّْا َا َتشككّا باَتجاٍ األَس  ،َٛضٛع٘
ٚذيو ألدٌ تـذدد األَس باألِٖ ٚإضتُساز   -صال٠ ايعٗس -بايـُِٗ 

ٚعدّ  -تـُاّ آْات صالت٘  -اآلٕ ايجاْٞ ٚايجايح  خطاب٘ ٚعصٝاْ٘ يف
 ضكٛط٘ بعصٝإ األِٖ ساٍ إَتجاٍ األَس بايـُِٗ .

َٔ تعًٝك٘ ع٢ً عصٝإ األَس  -يتصشٝض األَس بايـُِٗ  -ٚعًٝ٘ البد 
باألِٖ َطتُسّا ٚايعصّ عًٝ٘ َتصاّل إىل اإلْتٗا٤ َٔ ؾعٌ ايـُِٗ 

إذ الشَ٘ تكٝٝد  ،ط ايـُتأخسَهإ ايػسٖٚرا ٜتطًب اإليتصاّ بإ ،نايصال٠
األَس بايـُِٗ ٚتعًٝك٘ َسٓتبّا ع٢ً تسى األِٖ أٚ عصٝإ أَسٙ يف تـُاّ 

ٚس٦ٓٝد ٜـُتٓع ايتصشٝض  ،أدصا٤ ايٛادب ايتدزٜـذٞ ايـُِٗ ست٢ ْٗاٜت٘
 َاْعٞ ايػسط ايـُتأخس . عٓد  باألَس ايرتتيب

 ،إلغهاٍ أسد تٛدٝٗٝـٔ ٜأتٞ ذنسُٖاٚايـذٛاب ايصشٝض عٔ ٖرا ا
 ٚبُٗا ايكٓاع١ يف دؾع اإلغهاٍ . 

ايٓا٥ٝين )قدٙ( قد تؿٓص٢ عٔ اإلغهاٍ ايـُصبٛز  (1)يهٔ ايـُشكل
ٌٍ خاص ع٢ً  بإيتصاّ إٔ ايتعكب بايعصٝإ ٖٛ ايػسط ايـُعترب يديٝ

 ،ٖٚٛ غسط َكازٕ يرتتب األَس بايٛادب ايتدزٜـذٞ ايـُِٗ  ،إعتبازٙ 
 ايتهًٝـ بايكدز٠ .َطتداّل عًٝ٘ بإدزاى ايعكٌ قطعّا إلغرتاط 

ٚتٛضٝش٘ : إْ٘ َٔ ايـُطًِّ ايٛاضض إٔ األَس بايؿعٌ ايٛادب 
ٍٛ تهٕٛ ايكدز٠ ع٢ً  ايتدزٜـذٞ َػسٚط بايكدز٠ ع٢ً تـُاّ أدصا٥٘ بٓش

 دخ١ًٝ يف ٚدٛب أٍٚ دص٤ٕ  -نايتط١ًُٝ يف ايصال٠  -آخس دص٤ٕ 
اّ ٚقد أٚضشٓا يف َبشح )ايػسط ايـُتأخس( تٛدٝٗ٘ بايتص -نايتهبري٠  -
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غسط١ٝ )ايتعكب( بايكدز٠ ايـُتأخس٠ ع٢ً األدصا٤ ايالسك١ بعد ايبٓا٤ 
ع٢ً إَتٓاع ايػسط ايـُتأخس يف ْؿط٘ ايـُٛدب إلَتٓاع غسط١ٝ ايكدز٠ 

ٖٚرٙ ايػسط١ٝ ايـُصشش١ يتعًّل األَس بايؿعٌ  ،ع٢ً األدصا٤ ايـُتأخس٠
ي١ ايتدزٜـذٞ اإلزتباطٞ ٜؿسضٗا اإلدزاى ايعكًٞ ايكطعٞ بـُع١ْٛ )دال

بتكسٜب : إْ٘ َٔ ايٛاضض  ،اإلقتطا٤( صّْٛا يهالّ ايـشهِٝ عٔ ايًػ١ٜٛ
ٖٞ َٔ باب  -يف َٛازد األَس ايرتتيب  -إٔ غسط١ٝ عصٝإ األَس باألِٖ 

بًشاظ إٔ ايٛادب ايـُِٗ ال ٜهٕٛ إَتجاي٘ َكدٚزّا  ،غسط١ٝ ايكدز٠
يًُهًـ إال يف ظسف عصٝإ األَس بايٛادب األِٖ ايتدزٜـذٞ 

ٚعٓد٥ر ْـذعٌ دخاي١ ايكدز٠ ع٢ً ايـذص٤ األخري َٔ  ،ايـشصٍٛ
ايٛادب ايـُِٗ بٓشٛ )ايتعكب( بايكدز٠ ايـُتأخس٠ غسطّا صشٝشّا 
يًكدز٠ يف ايتدزٜـذٝات ٚبدالي١ اإلقتطا٤ ع٢ً غسط )ايتعكب( عكاّل 

 ٚال ساد١ إىل إيتصاّ إَهإ ايػسط ايـُتأخس . ،ٖٚٛ غسط َكازٕ 

 بـشج٘ ع٢ً قٝاع َا ْـشٔ ؾٝ٘ أد١ً عصسْا يف (1)ٚقد أغهٌ بعض
ٕٙ  عُدتٗا ٚدٗإ : ،بػسط١ٝ ايكدز٠ بٛدٛ

ٚٓ صؿيت  األٍٚ : إٕ َٛضٛع إغرتاط ايكدز٠ ٖٛ ايؿعٌ ايكابٌ يطس
ايكدز٠ ٚايعذص عًٝ٘ بـشٝح ٜهٕٛ َكطُّا يـُٗا ٜٚـُهٔ تـشدٜدٙ بـُا 

ال إىل  ،ٜسدع ايعذص عٓ٘ ٚعدّ ايكدز٠ عًٝ٘ إىل قصٍٛز يف ايـُهًـ
َٚا ْـشٔ ؾٝ٘ يٝظ َٔ ٖر ايكبٌٝ إذ إٔ عدّ  ،قصٛز يف ايؿعٌ ْؿط٘

ايكدز٠ ع٢ً إَتـجاٍ نال ايٛادبني ايتدزٜـذٝني ٚإقتصاز قدزت٘ ع٢ً إتٝإ 
أسدُٖا دٕٚ اآلخس إْـُا ٖٛ يكصٛز ذات ايؿعٌ ايٛادب ايتدزٜـذٞ 

ٍٕ ٚاسٕد ٖٚٛ َـشاٍ يف   ،ْؿطْ٘اغ٦ّا َٔ طًب ايـذُع بٝٓ٘ ٚبني ضدٙ يف آ
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 ؾٝهٕٛ ايتهًٝـ بايٛادبني ايتدزٜـذٝني َٔ قبٌٝ ايتهًٝـ بايـُشاٍ 
 ،ال َٔ قبٌٝ ايتهًٝـ بػري ايـُكدٚز -ٜعين ايـذُع بني ايطدٜٔ  -

ؾٝدتًؿإ َٛضٛعّا ٚال ٜصٓض قٝاع َا ْـشٔ ؾٝ٘ ع٢ً إغرتاط ايكدز٠ يف 
 ايتهايٝـ .

َـدتًؿإ  ايجاْٞ : َع ايتٓصٍ ٚتطًِٝ إتـشاد ايكطُني َٛضٛعّا ُٖا
ٕ َالى غسط١ٝ ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ ايـُهًـ ب٘ : إَا قبض إَالنّا سٝح 

ٚإَا إقتطا٤ ايتهًٝـ برات٘  -نُا ٖٛ زأٟ ايـُػٗٛز  -تهًٝـ ايعادص 
    .  -نُا عًٝ٘ ايـُشكل ايٓا٥ٝين  -إختصاص ايتهًٝـ بايؿعٌ ايـُكدٚز 

ّٛٓ بُٝٓا َالى غسط١ٝ ايكدز٠ ع٢ً ايـُأَٛز ب٘ ايـُصاسِ باأل ِٖ َتك
بأَسٜٔ : أسدُٖا تعرز إٜـذاد ايطدٜٔ ايـُأَٛز بُٗا يف ٚقٕت ٚاسٕد 

ٚثاُْٝٗا أْ٘ سٝح يصّ زؾع ايٝد عٔ  ،ايـُٛدب إلَتٓاع بكا٤ األَسٜٔ
أسدُٖا َع نٕٛ أسدُٖا زادشّا نإ زؾع ايٝد عٔ األِٖ ايسادض 

 ،غسعّا َُٓٗا َطتًصَّا يرتدٝض ايـُسدٛح ع٢ً ايسادض ٖٚٛ قبٝض عكاّل
ؾٝتعني زؾع ايٝد عٔ ايـُسدٛح ٚتكدِٜ ايسادض ٚال ٜهٕٛ ايـُهًـ 

 قادزّا ع٢ً ايـُِٗ َع تصٓدٜ٘ يؿعٌ ايسادض األِٖ .
ٚخالص١ ايكٍٛ : إٕ َا ْـشٔ ؾٝ٘ ال ٜـُهٔ قٝاض٘ ع٢ً إغرتاط 

ِٓ َا  ،ألُْٗا َـدتًؿإ َٛضٛعّا َٚالنّا ،ايكدز٠ يف ايتهايٝـ ؾال ٜت
ايٛازد ع٢ً دسٜإ ايرتتب يف  تؿٓص٢ ب٘ ايـُشكل عٔ اإلغهاٍ

 ايتدزٜـذٝني . 
 ٚايصشٝض إٔ ٜـذاب عٓ٘ بأسد تٛدٝٗني : 

نُا سككٓاٙ يف  -األٍٚ : إٔ ْبين ع٢ً إَهإ ايػسط ايـُتأخس 
َٚع٘ تٓتؿٞ ايـُػه١ً ٚال  ،َٔ دٕٚ َـشرٚز -َبشح َكد١َ ايٛادب 
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بايػسط  ٜـُتٓع دسٜإ ايرتتب ؾُٝا ْـشٔ ؾٝ٘ ٚإٕ إقتط٢ اإليتصاّ
بعصٝإ األَس  -نايصال٠  -ٚذيو بًشاظ تكٝٝد األَس بايـُِٗ  ،ايـُتأخس
يف أٍٚ ٚقت ايصال٠ ايطد ايـُِٗ َطتُسّا إىل ْٗاٜتٗا  ،ناإلشاي١ -باألِٖ 

 .  -بايتطًِٝ 
ٚال ْـشتاز عٓد٥ٕر إىل ايتؿصٞ عٔ اإلغهاٍ ٚتصشٝض ايرتتب يف 

( أٚ )تسى األِٖ( قٝدّا ايتدزٜـذٝني بايتصاّ غسط١ٝ )ايتعكب بايعصٝإ
 ال َتأخس . ،ٚايتعكب أَس َكازٕ -يٛدٛب ايـُِٗ 

نُا ٖٛ ايـُٓطٛب  -ايجاْٞ : إٔ ْبين ع٢ً إَتٓاع ايػسط ايـُتأخس 
ًّٗا بايؿساز َٔ  -إىل ايـُػٗٛز َٚع٘ تتٛيد ايـُػه١ً ْٚططس إىل سـ

َـشرٚز ايػسط ايـُتأخس ٚإيتصاّ )ايتعكب( بايعصٝإ أٚ برتى األِٖ 
ْٚـكِٝ ع٢ً غسطٝت٘ : ايديٌٝ  ،ّا يٛدٛب ايـُِٗ ٖٚٛ أَس َكازٕغسط

نُا أؾاد  -ٚيٝظ ٖٛ سهِ ايعكٌ بـُالى غسط١ٝ ايكدز٠  ،ايـُعترب
ٚيٝظ  ،يرتد عًٝ٘ بعض اإلغهاالت ايـُتكد١َ -ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( 

 ،ٖٛ ديٝاّل إثباتّٝا قا٥ُّا ع٢ً ايرتتب  ٜهٕٛ خاصّا بـُٛزدٙ ايـُدصٛص
 ٚذيو يعدّ إَهإ إضتشصاي٘ إثباتّا ٚيعدّ ايـشاد١ إيٝ٘ قطعّا .

بتكسٜب : إٕ إطالم  ،طالم ديٌٝ األَس بايـُِٗبٌ ٖٛ ايتُطو بإ
ٌٓ ايعٗسٜٔ إذا شايت ايػُظ(  ديٌٝ األَس بايـُِٗ ايتدزٜـذٞ )ص
ٜكتطٞ ثبٛت ايـشهِ بٛدٛب ايـُِٗ ايـُصاسِ باألِٖ ضٛا٤ تعٕٓٛ 

بعٓٛإ )ايتعكب بعصٝإ األِٖ يف اآلٕ ايـُتأخس( َتعًّل األَس بايـُِٗ 
 أّ مل ٜتعٕٓٛ َتعًك٘ بعٓٛإ )ايتعكب( .

ٚسٝح ًٜصّ َٔ ثبٛت ايـشهِ َع عدّ تعْٓٛ٘ بعٓٛإ )ايتعكب( 
ٜٚرتتب يف ايصَإ ايـُتأخس : َـشرٚز ايتصاسِ بني ايـشهُني ايرٜٔ 
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ٚسٝح  ،ُٗاٜـُتٓع ع٢ً ايـُهًـ ايـذُع بُٝٓٗا يكصٛز قدزت٘ عٔ إَتجايـ
 ،ٜٛدب ايتصاسِ زدشإ األِٖ ٚضكٛط األَس بايـُِٗ ضسٚز٠

ٖٛ زؾع ايٝد عٔ  -ٚايطسٚزات تكٓدز بكدزٖا  -َٚكتط٢ ايطسٚز٠ 
إطالم ديٌٝ ايـُِٗ بكدز ايطسٚز٠ ايـُاْع١ عٔ األخر ب٘ بعد ٚزٚد 

ٖٚٛ َا مل ٜتعٕٓٛ َتعًّل األَس  -ايـُشرٚز يف أسد طسؾـٞ اإلطالم 
ٜٚبك٢ إطالم ديٌٝ األَس  -ب بعصٝإ األَس باألِٖ بايـُِٗ بايتعك

بايـُِٗ سذ١ّ يف ايطسف اآلخس َٔ اإلطالم ٖٚٛ  َا تعٕٓٛ َتعًل األَس 
 ،أٚ برتن٘ يف اآلٕ ايـُتأخس( ،بايـُِٗ بعٓٛإ )ايتعكب بعصٝإ األِٖ

ِٓ ايرتتب بايتكسٜب ايـُاضٞ ٜٚـذسٟ ٜٚصٓض األَس ايرتتيب َعًكّا  ٚب٘ ٜت
 ٜٓتؿٞ اإلغهاٍ ٚايـشُد هلل ع٢ً نٌ ساٍ .ع٢ً ايتعكب ٚ

ِٓ َا أزدْا  ،ٖرٙ َُٗات ايتٓبٝٗات ايـُتعًك١ بهرب٣ )ايرتتب( ٚبٗا ٜت
ٚقد أيـشل بٗا بعض األصٛيٝني  ،بٝاْ٘ َٔ َباسح ايطد ٚايرتتب

األٚاخس )َباسح ايتصاسِ( يععِٝ ايص١ً بُٝٓٗا ٚبني َباسح ايرتتب 
تب : تصاسِ األَسٜٔ أٚ ايـشهُني ؾإ قٛاّ ايرت ،ٚغدٜد ايعًك١ بُٝٓٗا

 ،ؾٓاضب إيـشام َباسح ايتصاسِ بـُباسح ايرتتب ،يف َسس١ً اإلَتجاٍ
ثِ زأٜٓا األؾطٌ إزدا٤ ايـُبشح إىل  ،ٖٚهرا ؾعًٓا يف ايدٚز٠ األٚىل

ٚمل ْـذد  ،)بـشٛخ ايتعازض( ؾاْ٘ ايـُٛضع األْطب ٚاأليصل بٗا
 عض األعالّ . َٛدبّا يتهساز بـشـجٗا ٖٓا ٖٚٓاى نُا صٓع ب

ٖرا تـُاّ نالَٓا ؾـٞ ايـُكصد ايجايح : َباسح ايطد أٚ ايـُالش١َ 
 . -بني األَس بػ٤ٞ ٚبني ايٓٗٞ عٔ ضدٙ ايعاّ أٚ ايـداص 

 ثِ ْٓتكٌ بايبشح إىل :   



 

 
 

  

 

   
   

 

 عالـمقصد الراب   

 إجتماع األمر والنهي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5....................................... بشري األصىل/ ج......................... (131) 
 

ٚبٝإ  قبٌ ايٛيٛز يف صًب ايبـشح عٔ دٛاش اإلدتُاع أٚ إَتٓاع٘
ٜٓبػٞ تكدِٜ تـُٗٝدات عػس٠ تستبط  -خصٛصٝات٘ ايـُكصٛد بـشـجٗا ٖٓا 

 ؾـٞ ْكإط ْبدأ ؾـٞ :  حبجٗاكع ، ٜٚبـُٛضٛع ايبشح ٚتًكٞ ايط٤ٛ عًٝ٘
 :  بيان عنوان الـنبحث        
قد إغتٗس بني أعالّ ايهالّ ٚاألصٍٛ عْٓٛـ١ ايـُبشح بعٓٛإ         

األَس ٚايٓٗٞ يف ٚاسٕد( ٖٚرا عٓٛإ َـدتصس َٚٔ خداع  )إدتُاع
 ٚذيو:  ،ؾاْ٘ قد ِٜٖٛ ضداؾ١ ايٓصاع أٚ ِٜٖٛ نرب١ٜٚ ايـُبشح ،ايعٓاٜٚٔ

ال زٜب يف إضتشاي١ إدتُاع األَس ايٛدٛبٞ ٚايٓٗٞ ايتشسٜـُٞ يف  -أ     
ٕ ٚاسد  ٖٚرٙ ايهرب٣  ،ألْ٘ برات٘ َـشاٍ -ٚدٛدّا َٚا١ّٖٝ  -َـذُع

ٚيٛ أبكٝٓا عٓٛإ ايبشح بـشاي٘ )إدتُاع األَس  ،غباز عًٝٗاَط١ًُّ ال 
ٚايٓٗٞ( َٔ دٕٚ تؿطري أٚ تٛدٝ٘ ًٜصّ تِٖٛ نٕٛ ايـُبشح ْصاعّا نربّٜٚا 
ٜؤٍٚ عٓد ايكٍٛ باَتٓاع اإلدتُاع إىل يصّٚ تطآد األسهاّ نايٛدٛب 
ٚايـشس١َ ٚإىل إْهاز ايـُذٛشٜٔ يصّٚ ايـُطآد٠ أٚ اْهازِٖ تطآد 

ؾإ ايـُاْعني ٜعتكدٕٚ إضتشاي١ إدتُاع ايٛدٛب  ،ايـشس١َايٛدٛب ٚ
ٚنإٔ ايـُذٛشٜٔ  ،ٚايـشس١َ يف ايؿعٌ ايٛاسد يتشكل ايتطآد بُٝٓٗا

ٜعتكدٕٚ عدّ ايـُاْع َٔ إدتُاعُٗا يف ايؿعٌ ايٛاسد ؾكد ِٜٖٛ 
يهٔ َٔ ايـُكطٛع ب٘  ،َكايـِٗ عدّ ايـُشرٚز يف إدتُاع ايـُتطادٜٔ

 ّ إزادتِٗ ٖرا ايـُع٢ٓ ايباطٌ .عدّ نرب١ٜٚ ايٓصاع ٚعد

ٚقد ًٜصّ نٕٛ ايٓصاع ضدٝؿّا ألٕ اإلَتٓاع َٔ ايبدٜٗٝات ست٢  -ب       
يٛ ؾسض َٛاؾكتٓا يألغاعس٠ يف قٛيـِٗ بـذٛاش )ايتهًٝـ بايـُشاٍ( 

ٌٍ ٚاسٕد يف  ،ٚعدّ إَتٓاع٘ ؾإ صدٚز األَس ايـُٛيٟٛ ٚايٓٗٞ عٔ ؾع
ٍٕ ؾازٕد ٖٛ ْؿط٘ )تهًٝـ َـشاٍ( ٚ بايبدا١ٖ ٚال ٜٛاؾل ع٢ً دٛاشٙ شَا
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ٚالبد َٔ ٚدٛد خصٛص١ٕٝ  ،ٚعًٝ٘ ؾال ْصاع يف ايهرب٣ ،ست٢ األغاعس٠
 يف ايعٓٛإ تبعد إزاد٠ ايـُشاٍ ٚتـجبت دداز٠ ايبشح ٚايٓصاع .

ٖٚرٙ ايـدصٛص١ٝ تسدع إىل إٔ ايبشح خالف صػسٟٚ َستبط         
ٖرا ايـُذُع  ٌٖٚ -َتعًّل األَس ٚايٓٗٞ  -ذٟ ايٛدٗني  ُذـُعـباي

ايـُتعٕٓٛ بعٓٛاْني ٖٛ ٚاسد ؾُٝتٓع إدتُاعُٗا ؾٝ٘ ألْ٘ َـشاٍ َٚٔ 
ٍٕ ٚاسٕد ؟ أّ ٖٛ َتعدد ؾٝذٛش إدتُاعُٗا ؾٝ٘  ايتهًٝـ بايطدٜٔ يف آ

نُا إذا تعًل األَس بطبٝع١ ايصال٠ ٚتعًّل  ،يعدّ ايـُشرٚز ايـُشاٍ
ٛاْني يف ايٓٗٞ بطبٝع١ ايػصب ٚإتؿل خازدّا ٚبايصدؾ١ : إيتكا٤ ايعٓ

َـذُعٕ ٚاسٕد إدتُعا ؾٝ٘ ٚإْطبكا عًٝ٘ ؾٝكع ايهالّ يف إٔ َٛزد اإليتكا٤ 
ٚايتصادم ٌٖ ٜهٕٛ َٛدٛدّا بٛدٕٛد ٚاسٕد سكٝك١ّ ٜٚهٕٛ ايرتنٝب بني 
ايعٓٛاْني إتـشادّٜا ؾٝجبت اإلَتٓاع ؟ أّ ٜهٕٛ َٛدٛدّا بٛدٕٛد َتعدٕد 

ٛاش؟ ؾايٓصاع صػسٟٚ سكٝك١ّ ٜٚهٕٛ ايرتنٝب بُٝٓٗا إْطُاَّٝا ؾٝجبت ايـذ
 ٚعٓد بٝإ خصٛص١ٝ ايعٓٛإ ٜصٍٚ ايػُٛض.

ايعساقٞ سني دعٌ َٛضٛع ايهالّ ٖٓا َا  (1)ٚيكد أسطٔ ايـُشكل
 ،نإ ثـ١ُ ٚدٛد ٚاسد سكٝك١ّ ذٚ دٗتني : إسداُٖا تهٕٛ َتعًّل األَس

ؾؿسض )قدٙ( ايـُكٝاع )ٚسد٠  ،ٚاألخس٣ تهٕٛ َتعًّل ايٓٗٞ
ثِ أْهس ع٢ً َٔ دعٌ أضاع ايبشح نٕٛ ايرتنٝب بني  ،ايٛدٛد(

ألٕ إْطُا١َٝ ايرتنٝب  ،ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ إْطُاَّٝا أٚ إتـشادّٜا
إذ ال إغهاٍ يف  ،تعين تعدد ايٛدٛد ٖٚٛ خسٚز عٔ َـشٌ ايبشح

 دٛاش اإلدتُاع عٓد تعدد ٚدٛد ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ . 
 ٔ ايبشح ايتُٗٝدٟ : ثِ ْدخٌ يف ايٓكط١ ايجا١ْٝ َ

                                                 

 طبعت أونى . - 177:  1( مقاالث األصىل : ج1)
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 : مفردات عنوان البحث

ٖٚٛ  ،ايعاٖس إٔ ايـُساد َٔ ايـذٛاش ٖٛ اإلَهإ بايٓعس ايعكًٞ       
ٜكابٌ اإلَتٓاع ٚاإلضتشاي١ ؾٝهٕٛ دٛاش اإلدتُاع بـُع٢ٓ إَهاْ٘ 

يف َكابٌ إَتٓاع٘ ايرٟ ٖٛ تعٝٓٔ أسد طسؾٝ٘ َع  ،ٚتطاٟٚ طسؾٝ٘
 إضتشاي١ ايطسف اآلخس .

ايعاٖس إٔ ايـُساد َٔ اإلدتُاع ٖٛ اإليتكا٤ اإلتـؿاقٞ بني َتعًّل ٚ        
ٍٛ ٜساٙ  األَس ٚبني َتعًّل ايٓٗٞ يف ايؿعٌ ايٛاسد ٚايـُذُع ايؿازد بٓش
ايعسف ٚايعكال٤ إدتُاعّا سكٝكّٝا ٚتصادقّا ٚاقعّٝا يف ايؿعٌ ايٛاسد نُجاٍ 

إزتباط ألزض ايـُػصٛب١ سٝح ال ٜهٕٛ بني ايعٓٛاْني اايصال٠ يف 
صدؾ١ّ َٚٔ باب  -يهٓ٘ ٜٓطبل ع٢ً ايؿعٌ ايٛاسد  ،ٚعالق١ سه١ُٝ أصاّل

اإلتؿام : عٓٛإ ايصال٠ ايـُأَٛز بٗا نُا ٜٓطبل عٓٛإ ايػصب ايـُٓٗٞ 
 عٓ٘ ٜٚهٕٛ ٖرا ايؿعٌ ايٛاسد َصداقّا يـُٗا ًَٚتك٢ّ يهًُٝٗا ؾٝ٘ .

ٛإ ٚبتعبرٍي آخس : ٜهٕٛ ايؿعٌ ايٛاسد صايـشّا ألٕ ٜـشهٞ عٔ عٓ
ٚإٔ  -ايػصب  -)ايصال٠ ( ايـُأَٛز ب٘ ٚعٔ ذاى ايعٓٛإ ايـُٓٗٞ عٓ٘ 
 ٜهٕٛ ايؿعٌ ايٛاسد َسآ٠ّ  ناغؿ١ّ عٔ ٖرا ٚعٔ ذاى . 

 ٜتطض خسٚز : راٖ َٚٔ

ّٛٓ بادتُاع ايعٓٛإ ايـُأَٛز ب٘ َع :  اإلجتناع الـنوردي         ٖٚٛ َتك
ايعٓٛإ ايـُٓٗٞ عٓ٘ يف َٛزٕد ٚاسٕد يهٔ يف ؾعًني سكٝك١ّ ٜٚهٕٛ ٚدٛد 

 ،أسد ايؿعًني غري ٚدٛد اآلخس سكٝك١ّ بايٓعس ايعسؾـٞ ٚايصدم ايعكال٥ٞ
٠ ٕد َٚـشٌ ؾازٕد نايٓعس إىل ايـُسأْعِ ُٖا ؾعالٕ تكازْا يف ٚقٕت ٚاس

ؾإ ايٓعس ؾعٌ َطتكٌ ٚٚدٛد َٓؿصٌ عٔ ؾعٌ  ،ال٠األدٓب١ٝ ساٍ ايص
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ٌٍ ٚاسٕد ٚال ٜتشدإ يف ايـدازز  ايصال٠ ال ٜرتابطإ ٚال ٜتطابكإ يف ؾع
 أصاّل . 

ٚقد تبني ايـُساد َٔ األَس ٚايٓٗٞ َؿصاّل يف َباسح )األصٍٛ 
 ايًؿع١ٝ( ٚال َٛدب يإلعاد٠ . 

ٛد ايؿازد إذا ٚايـُساد َٔ ايٛاسد : ايؿعٌ ايٛاسد بـُا ي٘ َٔ ايٛد
ال٠ يف أزض ايػري َٔ دٕٚ إذْ٘ نإ جمُع عٓٛاْني ًَٚتك٢ َاٖٝتني نايص

ٗا ؾعٌ ٚدٛدٟ ٚاسد ٖٛ َكابٌ يًؿعٌ ايـُتعدد نايصال٠ َع ايٓعس ؾإْ
 إىل األدٓب١ٝ .

ٚيٝظ ايـُساد َٔ ايؿعٌ ايٛاسد : َا نإ ٚاسداّّّّّ غدصّٝا  
ُٓ٘ بٌ ا  -نُا ٜـشه٢ عٔ بعض األعالّ  -بايـدصٛص  يـُساد َٓ٘ َا ٜع

ِٓ ايؿعٌ ايٛاسد ايرٟ ٜهٕٛ ي٘ ٚدٗإ ٜٚتعٕٓٛ بعٓٛاْني : ٜهٕٛ  ٜٚع
أسدُٖا َتعًّل األَس ٜٚهٕٛ اآلخس َتعًّل ايٓٗٞ ٚإٕ نإ ذاى ايٛاسد 
نًّٝا َٓطبكّا ع٢ً نجرٍي نايـشسن١ اييت يـٗا ٚد٘ صالتٞ َتعًّل يألَس 

 ٚٚد٘ غصيب َتعًّل يًٓٗٞ .
ِٓٓ ا  ،يؿعٌ ايٛاسد : َا نإ ٚدٛدّا ٚاسدّا غدصّٝا ٚؾـٞ ض٥ٛ٘ : ٜع

ْعري ايتشسى ايرٟ تهٕٛ ي٘ أؾساد نجري٠ يف  -نإ ٚاسدّا ْٛعّٝا  َٚا
 ٚاسدّا دٓطّٝا نايتشـطظ.  نإ َٚا،تٓطبل عًٝ٘-عسض١ٝ ٚطٛي١ٝ-داززايـ

ٍٕ : ايـُساد َٔ ايٛاسد : ايؿعٌ ايٛاسد ذٚ ايٛدٗني  ٚ بتعبريٕ  ثا
ِٓ َٔ ايٛاسد ايػدصٞ ؾٝدسز عٔ َـشٌ  ،أٚ ايٓٛعٞ أٚ ايـذٓطٞ أع

 ايبشح : 
َا نإ ؾعاّل ٚاسدّا بايرات ٜعسض األَس ٚايٓٗٞ ع٢ً ذات٘ َٔ  -أ

ٕ٘ ٜٚعسض ايٓٗٞ ع٢ً  دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚدٗإ ٜعسض األَس ع٢ً ٚد
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 )ٌٓ ٕ٘ آخس نعٓٛإ ايصال٠ إذا عسض٘ األَس ٚايٓٗٞ ٚتعًكا برات٘ : )ص ٚد
. )ٌٓ  ٚ)ال تص

إ ٚاسدّا بايـذٓظ َتعددّا يف ايـشـكٝك١ ٚايٛاقع ٜٚـدسز َا ن -ب
ْدزادُٗا يف دٓظ هلل ٚايطذٛد يًصِٓ ؾاُْٗا ٚاسد بإنايطذٛد 

بٌ ُٖا  ،ايطذٛد يهٔ ٚسدتُٗا بايـذـٓظ يٝطت ٚسد٠ سكٝك١ٝ
ٖٚهرا ايهرب إلْـذا٤ َؤَٔ ٚايهرب  -سـكٝك١ ٚٚاقعّا  -َتعددإ ؾعاّل 

ع٢ٓ إْدزادُٗا تـشت َا١ٖٝ إلٜرا٤ َؤَٔ ؾاُْٗا ٚاسد بايـذٓظ بـُ
ٚبايٓعس  ،سـكٝك١ ٚٚاقعّا -ايهرب يهٓ٘ ؾعالٕ يف ايٛدٛد ايـدازدٞ 

اييت قد ٜتعًل  -ْٚـشُٖٛا نجري َٔ ايـُاٖٝات ايه١ًٝ  -ايعسؾـٞ ايدقٞ 
األَس ايػسعٞ بـشص١ٕ َٓٗا ٜٚتعًل ايٓٗٞ بـشص١ٕ أخس٣ َٔ تًهِ 

بايٓٛع أٚ بايـذٓظ يهٔ ٖٚرٙ ايـُاٖٝات ايه١ًٝ طبا٥ع ٚاسد٠  -ايـُا١ٖٝ 
ؾايطذٛد هلل ٚدٛد َطتكٌ  ،نٌ ٚاسٕد َٓٗا يف ايـشكٝك١ ٚدٛد َطتكٌ

ٖٚهرا ايهرب إلْـذا٤ َؤَٔ ٚايهرب إلٜرا٤  ،عٔ ايطذٛد يًصِٓ
ؾُٗا ٚدٛدإ َتعددإ ٚسٓصتإ َٔ ايـُا١ٖٝ َتػاٜستإ ال  ،َؤَٔ

 تـذتُعإ يف َٛزٕد ٚاسٕد ٚؾعٌ ؾازد . 
ٚخالصت٘ : إٕ تكٝٝد عٓٛإ ايـُبشح )ؾـٞ ٚاسد( ٜساد َٓ٘ ايٛاسد 

ؾٝدسز  ،يف ايٛدٛد ٚايتشكل بـشطب ايٓعس ايعسؾـٞ ٚايصدم ايعكال٥ٞ 
 ،عٔ سسِٜ ايبشح : ايٛاسد بايٓٛع أٚ بايـذٓظ يتعددٙ سكٝك١ّ ٚٚاقعّا

ايبشح ٚمشٛي٘ يًٛاسد ايػدصٞ  َع اإليتصاّ بعُّٛ ايٛاسد يف َـشٌ
 يٛسد٠  ايؿعٌ سكٝك١ّ ٚٚاقعّا . جلٓطٞٚايٓٛعٞ ٚا

 َٚٔ َـذُٛع َا تكدّ ٜتبني إٔ َـشٌ ايبشح ٖٛ أْ٘ يٛ إدتُع
ٌٍ ٚاسٕد  ٚدٛدّا ٚخازدّا  -األَس ٚايٓٗٞ إتؿاقّا ٚإيتكٝا صدؾ١ّ يف ؾع
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يٝجبت إَتٓاع  ٌٖ ٜهٕٛ ٚاسدّا سكٝك١ّ -ايٓعس ايعسيف ٚبـشطب
 ؟ أّ ٜهٕٛ َتعددّا سكٝك١ّ يٝجبت دٛاش اإلدتُاع ؟ . اإلدتُاع

ٚال َٓاؾا٠ بني ؾسض ايٛسد٠ ايعسؾ١ٝ يف ايٛدٛد بـشطب تـشسٜس        
 ايـُبشح ٚبني إيتصاّ تعدد ايٛدٛد سكٝك١ّ ٚبايدق١ .

 ثِ ْدخٌ يف ايٓكط١ ايجايج١ َٔ ايـبشح ايتُٗٝدٟ : 
 :  ي اإلجتناع وإستلزم النوي الفشادـالفرق بني مشألت

ٌُٓ ضابكتٗا ٚتـذًٞ صٛز٠ ايب شح أنجس ٖٚرٙ ايـذ١ٗ ايتُٗٝد١ٜ ته
ٖٚرا أثـس عًُٞ يـٗرٙ ايـذ١ٗ ٚال ٜطس إْتـؿا٤  ،ٚتسؾع ايـدًط ايـُّٖٛٛ

 األثس ايعًُٞ ؾٝٗا . ٚس٦ٓٝر ْـكٍٛ :
إٕ تـُاٜص ايـُطا٥ٌ ٚإَتٝاش َبشح عًُٞ عٔ آخس ٜتشـكل بتُاٜص 

ؾُا ٖٛ إَتٝاش ايـُطأيتني  ،ايـُٛضٛعات أٚ ٜتشكل بتُاٜص ايـُشُٛالت
 طسٚسات َتعدد٠ : ٖٚٓا إ ايـُبشٛثـتني ؟ . 

ايـدساضاْٞ )قدٙ( َا حمصً٘ ٚاضشّا: إٕ  (1)ذنس ايـُشـكل -أ
اإلختالف بني ايـُطأيتني : َطأي١ اإلدتُاع َٚطأي١ َالش١َ ايٓٗٞ يًؿطاد 

ؾاَتٝاشُٖا ٜتشكل باَتٝاش د١ٗ  ،ٜهُٔ يف إختالف د١ٗ ايبشح ؾُٝٗا
ال أُْٗا ٜـُتاشإ بتعدد ايـُٛضٛع ٚال بتعدد  ،ايبشح يف نٌ َُٓٗا

 ايـُشٍُٛ . 
ٚذيو ألٕ د١ٗ ايبشح يف َطأي١ اإلدتُاع ٖٞ : إٔ تعدد ايٛد٘ 
ٚايعٓٛإ )ايصالت١ٝ ٚايػصب١ٝ( يف ايٛدٛد ايٛاسد ٌٖ ٜٛدب تعدد 
ايـُعٕٓٛ بـشٝح ال ٜطسٟ نٌ َٔ األَس ٚايٓٗٞ إىل َتعًّل اآلخس يتعدد 

 طسٟ نٌ َٔ ـٝـعدد ايـُعٕٓٛ ؾـٛدب تـٚدّٗا ٚعٓٛاّْا ؟ أّ ال ٜ ُٝٗاـَتعًك
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ٚدٛدّا؟ ٖرٙ د١ٗ  األَس أٚ ايٓٗٞ إىل َتعًّل اآلخس إلتـشاد َتعًكُٗا
 ايبشح يف َطأي١ اإلدتُاع ٖٚٞ د١ٗ صػس١ٜٚ نُا تكدّ .

بُٝٓا د١ٗ ايبشح يف َطأي١ )ايٓٗٞ عٔ ايعباد٠ ٜطتًصّ ؾطادٖا( 
ٖٞ دٗ٘ نرب١ٜٚ تتًدص يف ثبٛت أٚ عدّ ثبٛت ايـُالش١َ بني ايٓٗٞ عٔ 
عباد٠ٕ ٚبٝـٔ بطالْٗا ٚإٔ ايٓٗٞ عٔ عباد٠ٕ ٌٖ ٜكتطٞ ؾطادٖا أّ ال 

؟ ٖٚرٙ د١ٗ َتأخس٠ يف ايستب١ تأتٞ عكٝب ايؿساؽ عٔ تـشـكل  ٜكتطٞ
أعين تعًل ايٓٗٞ بايعباد٠ : َـذُع األَس  -ايطسا١ٜ ٚثبٛت ايصػس٣ 

ٚال د١ٗ داَع١ بني دٗيت ايـُبشجني يف ايـُطأيتٝـٔ . ْعِ يٛ  -ٚايٓٗٞ 
َع نٕٛ  -َطأي١ االدتُاع  -قًٓا بإَتٓاع اإلدتُاع يف ايبشح ايصػسٟٚ 

عباد٠ّ ٚتسدٝض داْب ايٓٗٞ ٚتكدٜـُ٘ ع٢ً داْب األَس تتشكل  ايـُذُع
صػس٣ َٔ صػسٜات نرب٣ )إضتًصاّ ايٓٗٞ عٔ عباد٠ يؿطادٖا( سٝح 

ؾٝطأٍ : ٌٖ  ،تهٕٛ ايعباد٠ َّٓٗٝا عٓٗا قد ضس٣ ايٝٗا ايٓٗٞ َٔ َتعًك٘ 
 ٜطتًصّ ايٓٗٞ أٚ ٜدٍ ع٢ً ؾطاد ايعباد٠ أّ ال ؟ . 

قسٜب ددّا ٚال ٜبعد إٔ ٜساد َٔ د١ٗ َبشح  ٖٚرا اإلَتٝاش
أٚ تعدد  ،اإلدتُاع : ٚسد٠ ايـُذُع ايـُؤد١ٜ إىل إَتٓاع اإلدتُاع 

ٚتهٕٛ ايطسا١ٜ ٚعدَٗا د١ّٗ  ،ايـُذُع ايـُؤد١ٜ إىل دٛاش اإلدتُاع 
ٚايـُؤد١ٜ إىل  -تع١ًًّٝٝ بـُجاب١ ايربٖإ ع٢ً ايٛسد٠ أٚ ع٢ً ايتعدد 

 اع . إختٝاز ايـذٛاش أٚ اإلَتٓ
ٚايـشاصٌ إ ايـُا٥ص بـني ايـُطأيتني قا٥ِ يف )د١ٗ ايـُبشح( 

 ؾُٝٗا ٖٚٛ تـُاٜص ٚاضض َتٝـٔ ال غباز عًٝ٘ .

 املطأيتني دعٌ د١ٗ ايؿسم بنيشا٥سٟ)قدٙ( ايـ(1)يهٔ ايـُشكل -ب
                                                 

 طبعت قدٌمت . - 104( انفصىل انغروٌت : 1)
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 بًشاظ إٔ َٛضٛع َطأي١ اإلدتُاع  ،ٖٞ اإلختالف ايـُٛضٛعٞ 
 ٝـٔ سكٝك١ّ ضٛا٤ّ ناْت ايٓطب١ ٚايٓٗٞ بطبٝعتني َتػاٜست َستعًّل األ

 بُٝٓٗا ايعُّٛ َٔ ٚد٘ نايصال٠ ٚايػصب أّ ناْت ايٓطب١ بُٝٓٗا 
ايعُّٛ ايـُطًل نإٔ ٜأَس ايـُٛىل بايـشسن١ َطًك١ّ ٢ٜٗٓٚ عٔ ايكسب َٔ 

ٚإٔ َٛضٛع َطأي١ ايٓٗٞ عٔ عباد٠ٕ َطتًصّ  ،َهإ َـدصٛص 
 يؿطادٖا ٖٛ تعًل األَس ٚايٓٗٞ بطبٝع١ٕ ٚاسد٠ٕ سكٝك١ّ يهٔ َع 
إختالف ايـُتعًكني ايـُتشدٜٔ بًشاظ اإلطالم ٚايتكٝٝد نإٔ ٜأَس ايـُٛىل 

 شص١ٕ خاص١ٕ نايصال٠ ـبطبٝع١ٕ َطًك١ٕ نايصال٠ ٢ٜٗٓٚ عٔ طبٝع١ٕ َتكٝد٠ٕ ب
 يف ايداز ايـُػصٛب١ .

ٚؾٝ٘ : إٕ َـذسد إختالف ايـُٛضٛع ٚتعٓدد َتعًكٞ األَس ٚايٓٗٞ 
َا مل ٜجبت  ،يف َطأي١ٕ ٚإحتادُٖا يف َطأي١ٕ أخس٣ ال ٜٛدب تعددُٖا 

َٚع ثبٛت٘ تتعدد ايـُطأيتإ َٔ دٕٚ  ،اإلختالف يف د١ٗ ايـُبشح 
ساد١ٕ يتعدد ايـُٛضٛع . بٌ ٜـُهٔ تعدد ايـُطأيتني َع إحتاد 

ٚع٢ً ؾسض تعدد  ،ْت د١ٗ ايـُبشح َـدتًؿ١ َٛضٛعُٗا إذا نا
ايـُٛضٛع َع إتـشاد د١ٗ ايبشح ٚزدٛعٗا إىل ْكط١ٕ َتشد٠ٕ ال َٛدب 

 بٌ ايـُعكٍٛ بـشجُٗا حتت َطأي١ ٚاسد٠ . ،يتعددُٖا َطأيتني 

 ٚقد ٜؿٓسم ثايجّا بني ايـُطأيتني بإٔ ايبشح يف َطأي١ اإلدتُاع -دـ 
ٚ ايبشـح يف  ،عكًٞ بًشاظ إٔ ايـشانِ بايـذٛاش أٚ اإلَتٓاع ٖٛ ايعكٌ 

َطأي١ ايٓٗٞ عٔ ايعباد٠ يؿعٞ بًشاظ إٔ دالي١ ايٓٗٞ ع٢ً ايؿطاد دالي١ 
 يؿع١ٝ .

ألٕ ايـُطأي١  ،ٚؾٝ٘ : أٚاّل : إٕ ايبشح يف نًُٝٗا بـشح عكًٞ 
 باد٠ٕ ٚبنيـٞ عٔ عٗـ١ٝ بني ايٓـعكًـ١ ايـٗا عٔ ايـُالشَـٝـشح ؾـبـس٣ ُٜـاألخ
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  .ؾايبشح ؾُٝٗا عكًٞ -غريٙ َٔ ايٓٗٞ َٔ يؿٍغ أٚ إضتؿٝدضٛا٤  -ؾطادٖا

ٚثاًْٝا : إٕ ٖرا ايؿسم ال ٜطتٛدب عكد َطأيتني تـُتاش نٌ ٚاسد٠ 
َُٓٗا عٔ األخس٣ َٔ ٖرٙ ايٓاس١ٝ ٚايـشاٍ أْ٘ إَتٝاش عسضٞ ال ٜصاز 

أعين ٚسد٠  -إيٝ٘ َع ٚدٛد اإلَتٝاش ايراتٞ ايرٟ أٚضشٓا ٚدٛدٙ 
 . -أٚ تعددٙ سكٝك١ً  ايـُذُع

 : كط١ ايسابع١ َٔ ايبشح ايتُٗٝدٟ ثِ ْدخٌ يف بـشح ايٓ
 

 : تعيني نوعية الـمسألة وهل هي أصولية
ثـ١ُ أقٛاٍ ٚإستُاالت َتعدد٠ يف تـشدٜد ١ّٜٖٛ َطأي١ )إدتُاع 
األَس ٚايٓٗٞ( َٔ سٝح نْٛٗا أصٛي١ٝ أٚ ؾك١ٝٗ أٚ نال١َٝ أٚ َٔ 

 ،ايتصدٜك١ٝ يبعض ايكٛاعد األصٛي١ٝاد٤ٟ ايـُباد٤ٟ األسها١َٝ أٚ ايـُب
ٚإَهإ إصالح ايٓتٝذ١  ،ايـُبشح ٖٓا يعدّ أُٖٝت٘ ددًا ْٚـدتصس

َطأي١ أصٛي١ٝ ؾإْٗا َٔ ايـُباسح األصٛي١ٝ  ٚإختٝاز تعّٝٔ نـْٛـٗا
َٚا داّ ٜـُهٔ إدزادٗا ؾٝٗا ال َٛدب يـذعًٗا َٔ ايبشٛخ  ،ايـ١ُُٗ 

 ٚس٦ٓٝر ْؿصٌ ايبٝإ ْٚكٍٛ :  ،اإلضتطساد١ٜ يف ايـُباسح األصٛي١ٝ 

قد إختاز مجع َٔ األصٛيٝني نٕٛ ايـُطأي١ بـشـجًا أصٛيًٝا بٓا٤ً 
ع٢ً َا إيتصَٛٙ يف َكد١َ ايبشٛخ األصٛي١ٝ َٔ إٔ َالنٗا ٚقٛع ايٓتٝذ١ 

 ،يف طسٜل إضتٓباط ايـشهِ اإليـٗٞ ايهًٞ ٚيٛ باعتباز أسد طسؾٝٗا
ز إذ أْ٘ ع٢ً ايكٍٛ بايـذٛاش َٚطأي١ اإلدتُاع نريو : أٟ يـٗا ٖرا ايدٚ

ٚتعدد ايـُذُع سكٝك١ً تكع ْتٝذتٗا بٓؿطٗا يف طسٜل إضتٓباط ايـشهِ 
َـذُع األَس  ،ْعري ايصال٠ يف ايداز ايـُػصٛب١ -بصش١ ايعباد٠ 

ٚال ٜعترب يف أصٛي١ٝ  ،ٜٚأتٞ تؿصًٝٗا يف ايٓكط١ ايعاغس٠ -ٚايٓٗٞ
مجٝع األقٛاٍ  ايـُطأي١ : ٚقٛع ْتٝذتٗا يف طسٜل اإلضتٓباط ع٢ً
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بٌ ٜهؿٞ ألصٛي١ٝ ايـُطأي١ : ٚقٛع ْتٝذتٗا يف طسٜل تعٝني  ،ٚايتكادٜس
 ،ايٛظٝؿ١ ٚإضتٓباط ايـشهِ ايهًٞ بًشاظ أسد تكادٜسٖا أٚ أسد أقٛايـٗا

ٚال ٜطس تـدًّـ ذيو بًشاظ ايتكدٜس اآلخس نهـجرٍي َٔ ايـُطا٥ٌ 
ايػسع١ٝ  األصٛي١ٝ ايـ١ُُٗ ْعري سذ١ٝ خرب ايٛاسد ٚظٛاٖس األيؿاظ

ُٖٚا َٔ أِٖ ايـُباسح األصٛي١ٝ ٚأدًّٗا ٚأْؿعٗا َع إٔ غاُْٗا إٔ 
ٜكعا يف طسٜل اإلضتٓباط ع٢ً تكدٜس ايكٍٛ بـشذٝتُٗا ٚال خالف يف 

 أصٛي١ٝ ايـُطأيتني .
ايٓا٥ٝين  (1)ٚبٗرا ايتكسٜب ٚايتٛضٝح ٜٓدؾع َا أغهً٘ ايـُشـكل

ٔ ايـُباد٤ٟ ايتصدٜك١ٝ )قدٙ( ع٢ً أصٛي١ٝ ايـُطأي١ َٓتًٗٝا إىل نْٛٗا َ
 ٚتكسٜب ؾهست٘ :  ،يـُطأييت ايتعازض ٚايتصاسِ يف ايـُباسح األصٛي١ٝ

إٕ َبشح اإلدتُاع ضٛا٤ قٌٝ بايـذٛاش أّ قٌٝ باإلَتٓاع ال تكع 
 ْتٝذت٘ يف طسٜل إضتٓباط ايـشهِ اإليـٗٞ ايهًٞ َٔ دٕٚ إْطُاّ 

ٍ باَتٓاع إذ ؾطاد ايعباد٠ ال ٜرتتب ع٢ً ايكٛ ،نرب٣ أصٛي١ٝ إيٝٗا
ِّ قٛاعد نرب١ٜٚ َٔ بـشٛخ ايتعازض نُا إٔ  ،اإلدتُاع َٔ دٕٚ ض

ِّ قٛاعد َٔ  صش١ ايعباد٠ ال ترتتب ع٢ً ايكٍٛ بايـذٛاش َٔ دٕٚ ض
َٚٔ ٖٓا إضتكسب ايـُشكل نٕٛ َباسح اإلدتُاع َٔ  ،نرب٣ ايتصاسِ

 ايـُباد٤ٟ ايتصدٜك١ يعًِ األصٍٛ .

يف أصٛي١ٝ ايـُطأي١ إال ٖٚرا َٓ٘ )قدٙ( َبين ع٢ً أْ٘ ال ٜهؿٞ 
 أٟ إْ٘ ٜػرتط  ،ٚقٛعٗا نرب٣ يف طسٜل  إضتٓباط ايـشهِ َباغس٠

 يف أصٛي١ٝ ايـُطأي١ : صالسٗا نرب٣ يكٝاع اإلضتٓباط َٔ دٕٚ 
 تٛضط نرب٣ أصٛي١ٝ أخس٣ .
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 ١ :ـطأيـ١ ايـُـٝـٞ أصٛيـؿٞ ؾـكدّ َٔ أْ٘ ٜهـا تـُـيهٔ ٜـُهٔ دؾع٘ بـ
ع٢ً تكدٜس  -باط بأسد طسؾٝٗا أٚ أقٛايـٗا ٚقٛع ْتٝذتٗا يف طسٜل اإلضتٓ

ٖٚرا َتٛؾس يف َبشح اإلدتُاع سٝح ٜرتتب ع٢ً تكدٜس  ،دٕٚ تكدٜس
ٚإٕ  -ايـُذُع  -ايكٍٛ بـذٛاش اإلدتُاع َباغس٠ً ٚتجبت صش١ ايعباد٠ 

 مل ٜرتتب األثـس ايػسعٞ ع٢ً ايكٍٛ باإلَتٓاع بػهٌ َباغس . 

يـُطًو ايـُػٗٛز بني ٖرا نً٘ تٛنٝد ألصٛي١ٝ ايـُطأي١ ع٢ً ا
ٚقد ْاقػٓاٙ ٚزؾطٓاٙ يف تـُٗٝد  ،َتأخسٟ األصٛيٝني يف بٝإ َالنٗا

 ايـُباسح األصٛي١ٝ. 
ايرٟ  -ٚع٢ً ايـُطًو ايـُدتاز ؾـٞ َالى ايـُطأي١ األصٛي١ٝ 

أعين َا ٜٛدب  -أٚضشٓاٙ َؿصاًل يف تـُٗٝد ايـُباسح األصٛي١ٝ 
 يف باطٔ ايؿكٝ٘ دّسا٤ إعُاي٘ زؾع ساي١ ايرتدد ٚايتشري ايكا١ُ٥ 

ؾٌٗ إٕ َطأي١ اإلدتُاع ٚادد٠ يدٚز  -إستُاٍ ايـشهِ ايػسعٞ 
ايـُطأي١ األصٛي١ٝ : أعين زؾع ايتشري ٚاإلضطساب ايكا٥ِ يف باطٔ 

 ايؿكٝ٘ دّسا٤ إستُاٍ ايـشهِ ؟ .

 -ٚايـذٛاب : ْعِ يـٗا دٚز ايـُطأي١ األصٛي١ٝ بًشاظ أسد طسؾٝٗا 
سٝح إٔ َطأي١ اإلدتُاع إذا  ،يف أصٛي١ٝ ايـُطأي١ ٖٚٛ نافٍٍٍٍٍٍٍ -ال نًُٝٗا 

قٌٝ ؾٝٗا بايـذٛاش ٚتعدد ايـُذُع سكٝك١ً تجبت صش١ ايعباد٠ ٜٚرتتب 
ٚبٗا تستؿع ساي١ ايرتدد َٔ د١ٗ إستُاٍ  ،األثس ايؿكٗٞ ايـُسغٛب

 ٖٚرا َالى ايـُطأي١ األصٛي١ٝ عٓدْا .  ،ايـشهِ

أيـ١ ايـُبشـٛثـ١ ٚايـشاصٌ اْ٘ َع إَهإ تصشٝح أصٛي١ٝ ايـُط
ضري٠ عًُا٤ األصٍٛ ع٢ً بـشجٗا يف قٛاعد )أصٍٛ ايؿك٘(  ٚدسٜـإ

 ٝٗا ثـُس٠ ؾك١ٝٗ يف َـذاٍـستب عًـ١ٝ تتـٛيـ١ أصـطأيـَ تـصاّ نْٛـٗاـتعني إيـٜ
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َٚع٘ ال  ،اإلضتٓباط أٚ تصٍٚ بٗا ساي١ ايرتدد دّسا٤ إستُاٍ ايـشهِ
ٚ ايهال١َٝ أٚ ايـُباد٤ٟ أٚ يًٓعس يف ثبٛت د١ٗ ايـُطاي١ ايؿك١ٝٗ أ  داعٞ

ْعِ َٔ مل ٜصّح عٓدٙ إْدزاز ايـُطأي١  ،عدّ ثبٛت إسداٖا ؾٝٗا
ايـُبشٛثـ١ يف ايكٛاعد األصٛي١ٝ ٜتعّٝٔ عًٝ٘ َالسع١ إْدزادٗا يف 
ايبشٛخ ايؿك١ٝٗ أٚ ايهال١َٝ أٚ يف ايـُباد٤ٟ ايتصدٜك١ٝ أٚ ْـشٖٛا 

ٛدب يإلطاي١ ٚال َ ،َٚالسع١ َا ٜسد َٔ اإلغهاالت ٚايـُؤاخرات
 يعدّ ددٚاٖا يف تـشصٌٝ ايػسض األقص٢ َٔ َباسح األصٍٛ . 

 ثِ ْدخٌ يف بـشح ايٓكط١ ايـداَط١ َٔ ايبٝإ ايتُٗٝدٟ : 

 :  تعيني لفظية الـمسألة أو عقليتها
ايعاٖس إٔ َبشح إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ َبشح أصٛيٞ عكًٞ 

 إذ  ،كٌبًشاظ إٔ ايـشانِ بـذٛاش اإلدتُاع أٚ إَتٓاع٘ ٖٛ ايع
 ٖٛ ايـُػّدص ألسدُٖا سُٝٓا ٜدزى ٚسد٠ ايـُذُع أٚ تعددٙ يف 

 ٚيٝظ ايـُبشح يؿعًٝا  ،َٛزد إيتكا٤ ايعٓٛإ ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ 
 إذ ال زبط ي٘ بايًؿغ أصاًل .

يهٔ قد ٜكاٍ : إْ٘ ٜٓطب إىل ايـُشكل األزدبًٝٞ يف غسح اإلزغاد 
ٖٚرا قد ِٜٖٛ يؿع١ٝ  ،اع٘ عسؾًاإيتصاَ٘ بـذٛاش اإلدتُاع عكاًل ٚإَتٓ

 إال إٔ ايعاٖس إٔ ايكا٥ٌ باإلَتٓاع عسؾًا يٝظ َكاي٘  ايـُبشح . 
بٌ ألدٌ إٔ  ،ألدٌ دالي١ ّْص يؿعٞ عسؾًا ع٢ً إَتٓاع اإلدتُاع

 ،ايـُذُع ايٛاسد ذا ايٛدٗني ٚبـشطب ايٓعس ايدقٝل ايعكًٞ ٖٛ إثـٓإ
ايٓعس ايعسؾـٞ يهٓ٘ بـشطب  ،ؾٝذٛش اإلدتُاع َٔ دٕٚ َـشرٍٚز

ؾال زبط يـُكاي٘  ،ايـُطاَـشٞ ٖٛ ٚاسد ذٚ ٚدٗني ؾُٝتٓع اإلدتُاع 
 بدالي١ ايًؿغ ع٢ً اإلَتٓاع .
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 ايـُطتك١ً ايـُالشَات ايعك١ًٝ غري ايـُبشح عكًٞ َٚٔ إ ٚاحلاصٌ       
سٝح ٜبشح ؾٝ٘ عُا إذا إدتُع األَس ٚايٓٗٞ ٚإيتك٢ ايعٓٛإ ايـُأَٛز ب٘ 

دٍٛد ٚاسٍد ٚضس٣ ايـشهِ َٔ ايعٓٛإ إىل ايـُعٕٓٛ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ يف ٚ
ًٜصّ إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ يف ذاى ايٛدٛد ايٛاسد ؟ ٖٚٛ َـشاٍ  ٌٖ

ٖٚرٙ َالش١َ عك١ًٝ قطع١ٝ ٜدزنٗا ايعكٌ َٔ دٕٚ إٔ  عـكاًل قطعًا .
ٌّ بادزانٗا سٝح ٜطتعني يف صػساٖا بـشهِ ايػسع ٚأَسٙ أٚ ْٗٝ٘ .  ٜطتك

سد٠ ايـُذُع ٚضسا١ٜ ايـشهِ َٔ يهٔ َع عدّ اإلذعإ بٛ
ايعٓٛإ إىل ايـُعٕٓٛ ٜؤٍٚ األَس إىل دٛاش اإلدتُاع ٜٚـدسز عٔ باب 

ألْ٘ ٜهؿٞ ٚقٛع ايـُطأي١ ع٢ً بعض  ،ايـُالش١َ ايعك١ًٝ ٚال ضري ؾٝ٘
 تكادٜسٖا أٚ أقٛايـٗا تـشت ايهرب٣ ايعك١ًٝ غري ايـُطتك١ً . 

 تُٗٝدٟ : ثِ ْدخٌ يف بـشح ايٓكط١ ايطادض١ َٔ ايبشح اي

 :  عموم الـمبحث لـجميع أنواع الـحرام والواجب
قطاّ ايٛدٛب قد ظٗس َـُا تكدّ : عُّٛ ايـُبشح يهٌ أ

َٔ دٕٚ إختصاص٘ بايـُديٍٛ  -َؿادٟ األَس ٚايٓٗٞ  -ٚايتشسِٜ 
بٌ ٜأتٞ ايبشح يف عُّٛ األَس ٚايٓٗٞ ضٛا٤ ناْا  ،ايًؿعٞ يًشهِ

ٚذيو يعُّٛ  ،َٔ ديٌٝ يـّبـَٞديٛيني يديٌٝ يؿعٞ أّ ناْا َطتؿادٜٔ 
ٚال غ٤ٞ ٜٛسٞ  ،ايـُالى ٚإطالم )األَس ٚايٓٗٞ( يف ايعٓٛإ

باختصاص٘ بايـُديٍٛ ايًؿعٞ ض٣ٛ غًب١ إضتؿاد٠ األَس ٚايٓٗٞ 
إال إٔ ايػًب١ ال تصًح ديٝاًل ع٢ً إزاد٠ أعالّ  ،ايػسعٝني َٔ ايًؿغ

  األصٍٛ خصٛص ايعٓٛإ .
ُِّ ايـُبشح ألقطاّ ايٛد ٛب ٚايتشسِٜ َٔ سٝح ٖٚهرا ْع

 ني أٚـٓٝـُا عٝـٗـح نْٛـَٚٔ سٝ ،كنيـؿـسٜني أٚ ًَـني أٚ غٝـطٝـؿـُٗا ْـنْٛ
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ًٝني أٚ َٚٔ سٝح نُْٛٗا تعبدٜني أٚ تّٛص ،نؿا٥ٝني أٚ ًَؿكني َـدتًؿني
ٚذيو نً٘ يعُّٛ  ،إيصاَٝنيغري َٚٔ سٝح نُْٛٗا إيصاَني أٚ  ،َـدتًؿني

ألَس ٚايٓٗٞ( . ٖٚرا ايكدز ناٍف يف ايـُالى ٚإطالم عٓٛإ ايـُطأي١ )ا
ايتُٗٝد ٚال َٛدب يإلطاي١ يف ٖرٙ ايـذ١ٗ أٚ ؾُٝا ضبكٗا يعدّ ايؿا٥د٠ 

 ايهبري٠ بـشطب ايػسض األقص٢ يـُباسح أصٍٛ ايؿك٘ . 
  ثِ ْدخٌ يف ايٓكط١ ايطابع١ َٔ ايـُبشح ايتُٗٝدٟ :

 :  عتبار قيد الـمهدوحةإ
ٌٖ ٜعترب يف َـشٌ ايٓصاع قٝد قد ٚقع ايـدالف بني األٚاخس يف أْ٘ 

ايـُٓدٚس١ يف َسس١ً اإلَتجاٍ أّ ال ٜعترب ؟ ٚقد أطًل ايطابكٕٛ عٓٛإ 
يهٔ ايـُشكل ايـشا٥سٟ يف )ايؿصٍٛ( صّسح باعتباز قٝد  ،ايـُبشح

 ايـُٓدٚس١ يف َٛضع ايٓصاع ٚقاٍ: )َٚٔ تسى ايكٝد األخري ؾكد 
 َٔ بعض  إتهٌ ع٢ً ايٛضٛح يعٗٛز إعتبازٙ( ٚقد ٜعٗس ْعريٙ

ٚايـُشـكل ايـدساضاْٞ )قدٙ( إضتعٗس يف ؾٛا٥دٙ  ،ضابكٝ٘ ٚالسكٝ٘
يهٓ٘  ،إعتباز ايـُٓدٚس١ يف َـشٌ ايٓصاع -ع٢ً َـا سهٞ -األصٛي١ٝ 

إختاز خالؾ٘ أخريًا سٝح قاٍ : )ايتشكٝل عدّ إعتبازٖا ؾُٝا ٖٛ ايـُِٗ 
 . (1)ؾـٞ َـشٌ ايٓصاع(

ٕ ايـُهًـ يف ضع١ٍ ايـُساد َٔ )ايـُٓدٚس١( : نٛؾٚنٝـ نإ 
ٚؾطش١ٍ َٔ إَتجاٍ األَس يف غري َٛزد اإلدتُاع َع ايـُٓٗٞ عٓ٘ بإٔ 
ٜهٕٛ ي٘ َٗسب َٚؿّس عٔ ايـشساّ ايـُٓٗٞ عٓ٘ يف َكاّ اإلَتجاٍ نإٔ 

 ٜتُهٔ َٔ إَتجاٍ األَس بايصال٠ يف غري ايـُهإ ايـُػصٛب .
 ُٓدٚس١ـاي باَتٓاع اإلدتُاع يف َٛازد عدّ ٚدٛد ٚقد صسح بعض       
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 ٔاملاْعني ٚايـُذٛشٜ بٌ إدعٞ إمجاع ،يف احلساّ اإلَتجاٍ ٚسني إْـشصاز

 ٓاع ساٍ ؾكدإ ايـُٓدٚس١ .ـ٢ً اإلَتع

ٚايـُساد َٔ عدّ ٚدٛد ايـُٓدٚس١ : إٔ ال ٜهٕٛ ايـُهًـ يف 
َه١ٍٓ َٔ ايؿساز عٔ ايـشساّ ايـُٓٗٞ عٓ٘ سٝح ٜٓشصس إَتجاٍ أَس 

ًا عٔ إختٝاز ايـُهًـ نإٔ ٜهٕٛ ايـُٛىل يف َٛزٍد اإلدتُاع خازد
َـشبٛضًا يف األزض ايـُػصٛب١ سٝح ال َؿّس ي٘ عٔ ايػصب ايـشساّ 

ٚنإٔ ٜطٝل ايٛقت ٜٚٓشصس َٛضع صالت٘ يف  ،ساٍ ايصال٠ ٚغريٖا
أزض ايػري ؾال ٚقت عٓدٙ يًدسٚز ٚإدزاى ايصال٠ يف ٚقتٗا ٚع٢ً 

 األزض ايـشالٍ .
ْـ٘ عٓد إْـتـؿا٤ ايـُٓـدٚس١ ٚيعٌ ايطّس ؾـٞ اإلَتـٓاع ٖـٓا : ٖٛ أ

َٔ دٕٚ ض٤ٛ  -إَتجاٍ ايطبٝع١ ايـُأَٛز بٗا يف ايـُذُع  ٚإْـشـصاز
ٜـُتٓع صريٚز٠ األَس ٚايٓٗٞ ؾعًٝني يٛقٛع ايتصاسِ  -إختٝاز ايـُهًـ 

بني األَس ٚبني ايٓٗٞ إلضتشاي١ إَتجايـُٗا ع٢ً ايـُهًـ عٓد٥ر : إذ يٛ 
ٚيٛ تسى ايـُٓٗٞ عٓ٘ ؾكد  ،عٓ٘ؾعٌ ايـُأَٛز ب٘ ؾكد إزتهب ايـُٓٗٞ 

ؾًرا ٜـُتٓع اإلدتُاع ٜٚتصاسِ األَس ٚايٓٗٞ  ،عص٢ األَس ٚتسى إَتجاي٘
 ٜٚسدح األِٖ َُٓٗا .

ٚايعاٖس عدّ  ،ُـشٌ ايـدالف ٖٛ ٚدٛد ايـُٓدٚس١ؾٚنٝـ نإ 
نُا يف  ،عٓد عدّ اإلْـشصاز -إعتباز قٝد ايـُٓدٚس١ يف َكاّ اإلَتجاٍ 

َٔ إٔ ايبشح صػسٟٚ يٝظ نربًٜٚا ٜٚستبط  يـُا تكدّ -حمٌ ايبشح 
بايـُذُع ايٛاسد ذٟ ايٛدٗني : ٌٖ ٖٛ ٚاسد سـكٝك١ً ؾُٝتٓع اإلدتُاع 
سرزًا َٔ يصّٚ إدتُاع ايـشهُني ايـُتطادٜٔ ؟ أّ ٖٛ َتعدد ؾٝذٛش 
اإلدتُاع ؟ َٚٔ ايٛاضح أْ٘ ال َدخ١ًٝ يٛدٛد قٝد ايـُٓدٚس١ عٓد 
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يٛضٛح نٕٛ ٚدٛد ايـُٓدٚس١  ،اعايـُهًـ ٚال تأثري ي٘ يف َٛضع ايٓص
 دٛاش اإلدتُاع  -يف َـذاٍ اإلَتجاٍ أدٓبًٝا عُا ٖٛ َـشٌ ايبشح 

ؾاْ٘ بـشح َستبط بًصّٚ ايـُشاٍ : إدتُاع ايـشهُني  -أٚ إَتٓاع٘ 
يصّٚ ايـُشاٍ أٚ عدّ  -ٖٚرإ  ،ايـُتطادٜٔ أٚ عدّ يصّٚ ايـُشاٍ

 ٜـذدٟ يف دؾع  ٜبتٓٝإ ع٢ً إٔ تعدد ايٛد٘ ٚايعٓٛإ ٌٖ -يصَٚ٘ 
غا١ً٥ إدتُاع ايطدٜٔ ؾال ًٜصّ ايـُشاٍ أّ ال ٜـذدٟ ؟ أٟ ٜبتٓٝإ ع٢ً 

َٚع ؾسض تعددٙ ٌٖ ٜطسٟ ايـشهِ  ،ٚسد٠ ايـُذُع سكٝك١ً أٚ تعددٙ
 َٔ أسد ايـُتالشَني إىل اآلخس أّ ال ؟ . 

 ؾإ ايكٍٛ باَتٓاع اإلدتُاع ٜتطًب إسد٣ زنٝصتني َٓٗا : 
 بايرات ٚايـشـكٝك١ ٚإٔ تعدد ايعٓٛإ  إَا إثبات ٚسد٠ ايـُذُع

  . ال ٜٛدب تعدد ايـُعٕٓٛ بٌ ٜبك٢ ايـُعٕٓٛ ٚاسدًا سكٝك١ً
 أٚ إثبات تعدد ايـُذُع بتعدد ايعٓٛإ َع ضسا١ٜ ايـشهِ َٔ 

 أسد ايـُتالشَني إىل ايـُالشّ اآلخس .
ٚايكٍٛ بـذٛاش اإلدتُاع ٜستهص ع٢ً إْطُاّ أَسٜٔ البد إٔ 

 تعدد ايـُذُع سـكٝك١ً بًشاظ إٔ تعدد ايعٓٛإ ٜـذتُعا : إثبات 
َع إثبات عدّ ضسا١ٜ ايـشهِ َٔ أسد ، ٜٛدب تـعدد ايـُعـٕٓٛ

 ايـُتالشَني إىل اآلخس .
َٚٔ ٖرا نً٘ ٜتبني بـذال٤ عدّ دخاي١ )ايـُٓدٚس١ يف َكاّ 
اإلَتجاٍ( يف ايـُِٗ َٔ َـشٌ ايٓصاع َٚٛضع ايـدصاّ : دٛاش اإلدتُاع 

 ْعِ قٝد )ايـُٓدٚس١ يف َكاّ اإلَتجاٍ( ي٘ دخاي١ يف  أٚ إَتٓاع٘ . 
ؾاْ٘ بعد َباسج١ دٛاش  ،َسس١ً َتأخس٠ بستبتني عٔ َـشٌ ايبشح

ٚبعد سصٍٛ اإلختٝاز ٚتسدٝح أسد ايكٛيني  إَتٓاع٘  اإلدتُاع أٚ
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سد٣ إْ٘ إذا قًٓا باَتٓاع اإلدتُاع إلبًشاظ  : ٜـشتاز إىل ايكٝد ايـُصبٛز
صٌ ايـُعازض١ بني ديٌٝ األَس ٚبني ديٌٝ ايٓٗٞ زنٝصتني َتكدَتني تـش

سٝح ٜـشصٌ  -ايـُذُع ايٛاسد ذٟ ايٛدٗني  -يف َٛزد اإلدتُاع 
ايتداؾع بًشاظ َكاّ ايـذعٌ ايػسعٞ ٚاإلعتباز ايـُٛيٟٛ ايكاْْٛٞ 

ِّ  ،ٜٚتشكل ايتهاذب بني ايديًٝني ٍٛ ٜع  إلَتٓاع دعًُٗا َعًا بٓش
٦ٓٝر بني إٔ تهٕٛ عٓد ايـُهًـ َٛزد اإلدتُاع ٚال ٜتؿاٚت ايـشاٍ س

 األَس  -ٚالبد َٔ تسدٝح أسد ايديًٝني  ،َؿّس َٚٓدٚس١ أٚ ال تهٕٛ
 بـُسدح َٔ َسدشات ايتعازض يتُٝٝص ايـشذ١ ايصادق١  -أٚ ايٓٗٞ

 أٚ ايسادش١ ايـُعترب٠ يف سّل ايـُهًـ .

إلدتُاع ايسنٝصتني ايـُتكدَتني  االدتُاع،يهٔ يٛ قًٓا بـذٛاش 
ٚايٓٗٞ يف سل ايـُهًـ ٜٚتٛد٘ إيٝ٘ ايٛدٛب ٚايتشسِٜ  ٜجبت األَس

تٛدًٗا ؾعًًٝا ٚتـشصٌ ايـُصامح١ يف َكاّ اإلَتجاٍ بني سهِ ايٛدٛب 
ع٢ً  -ٖٚٓا  ،ٚبني سهِ ايتشسِٜ ٚالبد َٔ إدسا٤ قٛاعد ايتصاسِ 

إذ يف صٛز٠ ٚدٛد  تٛدد يًُٓدٚس١ دخاي١، -بايـذٛاش ايكٍٛ 
اإلَتجاٍ ٚايتشسِٜ ال ٜـشصٌ  ايـُٓدٚس١ يد٣ ايـُهًـ يف َسس١ً

ايتصاسِ بٝـٔ ايٛدٛب ٚبني ايتشسِٜ ٜٚتعني عًٝ٘ إَتجاٍ األَس ايٛدٛبٞ 
عٔ  -يف ايـُجاٍ ايـُػٗٛز  -خازز دا٥س٠ ايٓٗٞ ٚايتشسِٜ بإٔ ٜـدسز 

األزض ايـُػصٛب١ ٜٚصًٞ يف األزض ايـشالٍ يٝتشكل َٓ٘ إَتجاٍ األَس 
 ُا . ٚايٓٗٞ َعًا َا داّ ٜتُهٔ َٔ إَتجايـٗ

ٚؾـٞ صـٛز٠ إْـتـؿـا٤ ايـُٓدٚسـ١ ٚؾـكـدإ ايـُهًـ ايـُٗسب 
ايـُٓٗٞ عٓ٘ ايـشساّ ٚإْـشصاز إَتجاٍ األَس ايٛدٛبٞ يف  ٚايـُؿّس َٔ
 ٛبـٛدـ١ ايـٝـٌ ؾعًـٝـطتشـٝح تـس ،١ ـايـكع ايـُصامح١ ال َـشـايـُذُع ت
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عٔ  يف سّل ايـُهًـ إلَتٓاع إَتجاهلُا عًٝ٘ ٚقصٛز قدزت٘ ٚايتشسِٜ
 إطاعتُٗا . 

ٚبإختصاز : عٓد ايكٍٛ بـذـٛاش اإلدتُاع ٚإْتؿا٤ ايـُٓدٚس١ عٓد 
ايـُهًـ ٜعٗس األثس يكٝد ايـُٓدٚس١ سني تكع ايـُصامح١ َـدصٛص١ً 

 .ؾٝٗا تـذسٟ قٛاعدٙ ٚتأتٞ َسدشات٘ٚ ،بصٛز٠ عدّ ٚدٛد ايـُٓدٚس١ 

ؿًٝا ٚقد تـًّدـص عدّ دخاي١ قـٝـد )ايـُٓدٚس١ يف َكاّ اإلَتجاٍ( ْ
أٚ إثباتًا يف َـشٌ ايبشح َٚٛضع ايٓصاع . ْعِ إلْتؿا٤ ايـُٓدٚس١ دخاي١ 
يف َسس١ًٍ َتأخس٠ٍ عٓد ٚقٛع ايـُصامح١ بني ايتهًٝؿني بعد إختٝاز دٛاش 

 اإلدتُاع ٚعٓد إْتٗا٤ ايٓصاع . 
 ثِ ْدخٌ يف ايـذ١ٗ ايجا١َٓ َٔ ايبشح ايتُٗٝدٟ : 

 

 :  إرتباط مبحث اإلجتماع أو إستقالله
يعاٖس اضتكالي١ٝ َبشح إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ ٚعدّ إزتباط٘ أٚ ا

 ٚيف قباي٘ : ،عدّ إبتٓا٥٘ ع٢ً بـشٍح أصٛيٞ أٚ َعكٛيٞ آخس 
 قد ٜكاٍ : إٕ ايٓصاع يف َبشح إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ ٜبتين  -1

إذ ع٢ً ايكٍٛ بتعًكُٗا باألؾساد  ،ع٢ً اإليتصاّ بتعًكُٗا بايطبا٥ع ايه١ًٝ 
 -ٖٚٛ ؾسد ٚاسد غدصٞ -اإلَتٓاع يٛضٛح إٔ ايـُذُع يتصاّالبد َٔ إ

 ٜـُتٓع إٔ ٜهٕٛ َصداقًا يًُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ َٚتعًكًا يألَس 
بُٝٓا يٛ بين ع٢ً تعًل األَس ٚايٓٗٞ بايطبا٥ع ايه١ًٝ دا٤  ،ٚايٓٗٞ َعًا

ْصاع ايكّٛ ٚأَهٔ إيتصاّ ايـذٛاش أٚ اإلَتٓاع سطب ايسنا٥ص ايـُتكدّ 
 . إيٝٗا اإلغاز٠

ٚقد ٜكاٍ ثاًْٝا : إٕ إيتصاّ دٛاش اإلدتُاع ٜستهص ع٢ً ايكٍٛ بتعًل 
طبٝع١  -األَس ٚايٓٗٞ بايطبا٥ع سٝح ٜتعدد َتعًل األَس ٚايٓٗٞ ذاتًا 
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ٚإٕ  ،ٚإٕ إتـشدا ٚدٛدًا ؾٝـذٛش االدتُاع  -ايصال٠ ٚطبٝع١ ايػصب 
ؾساد إيتصاّ إَتٓاع اإلدتُاع ٜستهص ع٢ً ايكٍٛ بتعًل األَس ٚايٓٗٞ باأل

 سٝح ٜتشد َتعًكُٗا غدصًا ٜٚـُتٓع اإلدتُاع .

َٚٓطًل ايـُكايني : إٔ ٜساد َٔ ايؿسد : ايٛدٛد ايٛاسد ايػدصٞ 
بـُا ي٘ َٔ ايتػّدصات ايـدازد١ٝ ٚايًٛاشّ ايـُؿّسد٠ يًطبٝع١ بـشٝح 

ّّٛ َتعًّل األَس َٚتعًل ايٓٗٞ بتًهِ ايـُػّدصات  َٚٔ ايٛاضح  ،ٜتك
ٗٞ بؿسٍد ٚاسٍد غدصٞ نايصال٠ ايـُتػدص١ إَتٓاع تعًل األَس ٚايٓ

بايػصب ألْ٘ ٜؤٍٚ إىل نٕٛ ايعٌُ ايػدصٞ َـشبٛبًا يًُٛىل َٚبػٛضًا 
ٍٕ ٚاسٍد ؾٝهٕٛ َٔ َصادٜل )إدتُاع ايطدٜٔ يف ٚاسد( ٖٚٛ  يف آ

ٚقد ضبل يف  ،َـشاٍ ست٢ عٓد ايكا٥ٌ بـذٛاش )ايتهًٝـ بايـُشاٍ(
 را ايـُع٢ٓ .َبشح )َتعًل األَس ٚايٓٗٞ( بطالٕ إزاد٠ ٖ

ٌّ سطب َطًه٘  ٚقد  ،ٚقد أداب األعالّ عٔ ٖرٜٔ ايـُكايني : ن
ضبل ايتعسض ي٘ يف َبشح )َتعًل األَس( يف أٚاخس َباسح األٚاَس 

ٚخالص١ َا أٚضشٓاٙ َـدتازًا َكبٛاًل ٖٛ إٔ ْصاعِٗ ٜتصٛز  -ٚايٓٛاٖٞ 
صشٝشًا بإٔ َتعًل األَس ٌٖ ٖٛ )ٚدٛد ايطبٝع١( أٚ )ٚدٛد ايؿسد 

ـشص١ ايـداص١( ؟ ٚنإ ايـُدتاز إٔ َتعًل األَس ٖٛ )ٚدٛد ٚاي
ايطبٝع١( َـشطًا َـذسدًا عٔ إزاد٠ )خصٛصٝات ايٛدٛد ٚعٛازض 

ٍٕ ٚغريُٖا  ٍٕ ٚشَا بُٝٓا َتعًل ايٓٗٞ ٚاقعًا  ،ايؿسد( ايـُالش١َ ي٘ َٔ َها
ٖٛ ايؿسد دٕٚ ايطبٝع١ سٝح ضبل يف َبشح )ايٓٛاٖٞ( بٝإ إٔ ايٓٗٞ 

 ٝع١ ٜٓشٌ بإْـشالٍ أؾسادٙ ٜٚجبت يهٌ ؾسٍد ْٗٞ َطتكٌ . ايـُتعًل بايطب
إذ إٔ َتعًل األَس ع٢ً ايكٛيني  ،ٚع٢ً نال ايكٛيني ٜصح ايٓصاع 

أٟ ٜـذسٟ ايٓصاع ع٢ً تكدٜس ايكٍٛ بتعًل األَس  ،ٖٛ ٚدٛد نًٞ 
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ٚايـُساد َٓٗا ٚدٛد ايطبٝع١ ايه١ًٝ َـشطًا َٔ دٕٚ َالسع١  ،بايطبٝع١ 
 خصٛصٝاتٗا ايـُػدص١ .عٛازضٗا ايـُالش١َ ٚ

نُا ٜـذسٟ ايٓصاع ايـُبشٛخ ع٢ً تكدٜس ايكٍٛ بتعًل األَس ٚايٓٗٞ 
ٚايـُساد َٓ٘ ٚدٛد ايطبٝع١ َكّٝد٠ بهًٞ ايـُهإ ٚنًٞ ايصَإ  -بايؿسد 

ٍٕ أٚ خصٛص  ،ٚغريُٖا َٔ ايعٛازض  ال أْٗا َكّٝد٠ بـدصٛص َها
ٍٕ ؾإُْٗا َٔ عٛازض ايؿسد ايـُالش١َ يٛدٛدٙ يف اي ـدازز غري شَا

 ٚاألَس ٜتعًل بٛدٛد ايؿسد ٚايـشص١ ايـداص١ ٚال ٜتعًل  ،ايـُكٛي١ ي٘ 
 ٚايـُهإ ايـُدصٛص  ،ب٘ ٚبـُا ٖٛ َالشَ٘ يف ايٛدٛد ايـدازدٞ 

ٖٛ َالشّ ايـشص١ ايـداص١ ؾال ٜهٕٛ َتعًكًا  -أزض ايػري ايـُػصٛب١  -
تشد َتعًل يألَس إذ يٝظ ٖٛ َٔ عٛازض ايـُا١ٖٝ ايـُأَٛز بٗا ٚيرا ال ٜ

 األَس ٚايٓٗٞ يف َجاٍ )ايصال٠ يف ايـُهإ ايـُػصٛب( ْٚـشٛٙ . 

بٌ إْ٘ ع٢ً ؾسض تعًل األَس بايطبٝع١ ايـُكٝد٠ بايـُهإ 
ايـُدصٛص ْكٍٛ : إٕ ايكٝد ذات ايـُهإ َٔ دٕٚ تعْٓٛ٘ بعٓٛإ 
ايػصب ؾٝهٕٛ ايـُهإ َأَٛزًا ب٘ بًشاظ نْٛ٘ الشّ ايطبٝع١ نُا ٜهٕٛ 

ؾٝهٕٛ األَس ٚايٓٗٞ َـذتُعني ًَتكٝني يف  ،بًشاظ نْٛ٘ غصبًا ًَٓٗٝا عٓ٘ 
ٖٛ َٛضع ايٓصاع ٚايطؤاٍ : ٌٖ ٜهٕٛ ايـُذُع  ،ٚاسٍد ذٟ ٚدٗني 

ٚاسدًا سكٝك١ً أّ ٜهٕٛ َتعددًا ؟ َٚع ايتعدد ٌٖ ٜطسٟ ايـشهِ َٔ 
 أسدُٖا إىل َالشَ٘ اآلخس أٚ ال ٜطسٟ  ؟.

ٍٕ : إٕ ْهت١ ايٓصاع ٖٓا تهُٔ يف  إٔ ٚدٛد نٌ َٔ ٚبتعبري ثا
ٌٖ ٖٛ َتشد َع ٚدٛد  -ايـُأَٛز بٗا ٚايـُٓٗٞ عٓٗا  -ايطبٝعتني 

ايطبٝع١ األخس٣ يف ايـُذُع ايٛاسد ذٟ ايعٓٛاْني ؟ أّ إٔ ٚدٛد نٌ 
َُٓٗا َػاٜس َع ٚدٛد ايطبٝع١ األخس٣ يف ايـُذُع ؟ ٚع٢ً نال 
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االستُايني تهٕٛ األعساض ايػدص١ٝ َالش١َ يًطبٝع١ خازد١ عٔ سّٝص 
)َتعًّل األَس( ٚعٔ سّٝص )َتعًل ايٓٗٞ( غري داخ١ً ؾُٝٗا ٚغري َك١َٛ 

ٜٚتشصٌ إَهإ دسٜإ ايٓصاع يف َطأي١ اإلدتُاع ع٢ً ايكٛيني  ،هلُا 
 يف تعٝني َتعًل األَس .

: إٕ ايٓصاع  -ايـشا٥سٟ )قدٙ(  (1)نُا أؾاد ايـُشكل -ٚقد ٜكاٍ  -2 
ٓصاع ايـُعكٛيٞ يف أصاي١ يف َطأي١ إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ ٜبتين ع٢ً اي

 بتكسٜب :  ،ايٛدٛد أٚ أصاي١ ايـُا١ٖٝ 
صاّ بأصاي١ ايٛدٛد ًٜصّ تعًل األٚاَس ٚايٓٛاٖٞ ـإْ٘ ع٢ً اإليت

باألؾساد ٚال َٓاص َٔ إيتصاّ إَتٓاع اإلدتُاع بًشاظ إعتكادٙ بإٔ 
ٚايـُا١ٖٝ تـٓـتـصع َٓ٘ ٖٚٞ ال تـكّسز يـٗا  ،ايتأصٌ يف ايـدازز يًٛدٛد 

بٌ ال ٚدٛد يف ايـدازز يف َٛزد اإلدتُاع إال ٚدٛد ٚاسد  ،أصٌ ٚال ت
ؾُٝتٓع إدتُاع األَس  ،ٖٛ ايـُذُع ايرٟ ٖٛ َتعًل األَس ٚايٓٗٞ 

ٚايٓٗٞ عٓد٥ر يٛضٛح إَتٓاع صريٚز٠ ايٛدٛد ايٛاسد ٚايؿعٌ ايؿازد 
 َـشبٛبًا َأَٛزًا ب٘ َٚبػٛضًا ًَٓٗٝا عٓ٘ يف ٚقٍت ٚاسٍد .

ي١ ايـُا١ٖٝ نإ َتعًّل األَس َا١ٖٝ ايصال٠ بُٝٓا يٛ إيتصَٓا أصا
ٜٚتعني إيتصاّ دٛاش اإلدتُاع  -َٚتعًّل ايٓٗٞ َا١ٖٝ ايػصب يف ايـُجاٍ 

بًشاظ إعتكادٙ إٔ ايتأصٌ يف ايـدازز يًُا١ٖٝ ٚايطبٝع١ ٜٚهٕٛ ايٛدٛد 
ؾٝذٛش إدتُاع ايـُأَٛز ب٘  ،إعتبازًا َٓتصعًا َٓٗا ال تكّسز ي٘ ٚال تأصٌ

ٌٍ ٚاسٍد ذٟ ٚدٗنيٚايـُٓٗٞ عٓ٘  يٛضٛح تعدد ايـُاٖٝات  ،يف ؾع
نُا ٜطتشٌٝ إْدزاز  ،ٚتبآٜٗا يف سكٝكتٗا ٚإَتٓاع إتـشاد َا١ٍٖٝ بـُا١ٍٖٝ

 ؾال ٜـُهٔ إٔ ٜتشكل إدتُاع ،ني تـشت َا١ٍٖٝ ٚاسد٠ ـتـٓـباٜـتـني َـتـٝـَاٖ
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 األَس ٚايٓٗٞ يف َا١ٍٖٝ ٚاسد٠ٍ .
إ ايكٍٛ بأصاي١ ايٛدٛد ٖٚرا ايـُكاٍ َٔ ؾسٚع ايـُكاٍ ايطابل ؾ

ٚإٕ ايكٍٛ بأصاي١ ايـُا١ٖٝ ٜطتًصّ تعًّل  ،ٜطتًصّ تعًّل األٚاَس باألؾساد
 األٚاَس بايطبا٥ع ألٕ ايـُا١ٖٝ ٖٞ ايطبٝع١ .

 إذ ال أثس ألصاي١ ايٛدٛد أٚ أصاي١ ايـُا١ٖٝ  ،يهٓ٘ َكاٍ َسؾٛض
 ٢ بٌ ٜصّح ايٓصاع ايـُبشٛخ عً ،يف ْصاع دٛاش اإلدتُاع أٚ إَتٓاع٘

اييت ٖٞ َـدتاز مجع  -نال ايـُكايني : ؾاْ٘ َع إيتصاّ أصاي١ ايٛدٛد 
َٚع ايبٓا٤ عًٝ٘ ٜهٕٛ ايٓصاع  -نبري َٔ ايؿالضؿ١ ايكدَا٤ ٚايـُتأخسٜٔ 

 ٖٓا يف إٔ ايـُذُع ايٛاسد ذا ايٛدٗني ٚايٛدٛد ايؿازد ذا ايعٓٛاْني 
 ٌٖ ٜهٕٛ ايرتنٝب بُٝٓٗا إْطُاًَٝا ٌٖٚ ٜهٕٛ ايـُٛدٛد يف 

ِّ إسداُٖا إىل األخس٣ َٔ دٕٚ إٔ ا يـدازز ٖٜٛتني ٚسٝجٝتني تٓط
ٜطسٟ سهِ أسدُٖا إىل اآلخس ؟ أّ ٜهٕٛ ايرتنٝب بُٝٓٗا إتـشادًٜا 

 يطسا١ٜ سهِ أسدُٖا إىل اآلخس ؟ . 
اييت ٖٞ َـدتاز مجع آخس َٔ  -َٚع إيتصاّ أصاي١ ايـُا١ٖٝ 

ـشّط األثس ايػسعٞ ؾإ َ ،مل تهٔ ذات ايـُا١ٖٝ َتعًّل األَس -ايؿالضؿ١ 
نُا ٖٛ  -ال ذات ايـُا١ٖٝ  ،ٚايػسض ايـُٛيٟٛ ٖٛ ايـُا١ٖٝ ايـدازد١ٝ

ؾٝهٕٛ َـشٌ ايبشح إٔ ايـُذُع ايٛاسد ايـُسنب َٔ  -ٚاضح 
َاٖٝتني ٌٖ ايرتنٝب بُٝٓٗا إْطُاَٞ يعدّ ضسا١ٜ سهِ أسدُٖا إىل 

 اآلخس ؟ أّ ايرتنٝب إتـشادٟ يطسا١ٜ سهِ أسدُٖا إىل َالشَ٘ ؟. 

ٚقد ٜكاٍ : إٕ ايٓصاع بني األعالّ يف دٛاش إدتُاع األَس  -3
ٚايٓٗٞ يف ٚاسٍد أٚ إَتٓاع٘ ٜبتين ع٢ً ثبٛت ايـُكتطٞ ٚايـُالى : 

ٚيصّٚ  -ايٛدٛب ٚايتشسِٜ  -ايـُصًش١ ٚايـُؿطد٠  ؾـٞ نال ايـشهُني 
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 إسساش تهّؿٌ ديًٝٞ األَس ٚايٓٗٞ يجبٛت ايـُالى َٚٓاط ايـشهُني 
 أٟ البد إٔ تتٛؾس يف  ،َٛزد ايتصادم ٚاإلدتُاعَطًكًا ست٢ يف 

 ايـُذُع ايٛاسد ٚتجبت ايـُصًش١ ايـُٛدب١ يألَس ٚتجبت ؾٝ٘ ايـُؿطد٠ 
 ايداع١ٝ يًٓٗٞ .

ايـدساضاْٞ ٚإعتكد أْ٘ ال ٜهٕٛ  (1)ٖٚرا ايـُكاٍ قد إيتصَ٘ ايـُشكل
 ٚيف -ايصال٠  -ايـُٛزد َٔ باب اإلدتُاع إال إذا أسسش يف ايـُأَٛز ب٘ 

ست٢ يف ايـُذُع َٛزد  -َالى سهُ٘ َطًكًا  -ايػصب  -ايـُٓٗٞ عٓ٘ 
 ٚزّتب )قدٙ( عًٝ٘ أْ٘  -ايتصادم : ايصال٠ يف ايداز ايـُػصٛب١ 

َع إختٝاز دٛاش اإلدتُاع ٜهٕٛ ايـُذُع ايٛاسد َـشهًَٛا بهال 
َٚع  ،َعًا يؿسض ثبٛت َالنُٗا -ايٛدٛب ٚايتشسِٜ  -ايـشهُني 

ٕ ايـُذُع َـشهًَٛا بـشهِ َا ٖٛ أق٣ٛ َالنًا أٚ إختٝاز اإلَتٓاع ٜهٛ
ٚيٛ مل ٜهٔ ايـُذُع َتٛؾسًا  ،بـشهٍِ آخس غريُٖا يٛ تطا٣ٚ ايـُالنإ

ع٢ً َالى ايـشهُني ال ٜهٕٛ َٔ باب اإلدتُاع ٚال تجبت أسهاَ٘ 
 ضٛا٤ تٛؾس ع٢ً َالى أسدُٖا أّ مل ٜتٛؾس أصاًل . ٚايـشاصٌ اْ٘ البد 

َٔ ؾسض ثبٛت ايـُالنني يف  -ـدساضاْٞ بـشطب ْعس ايـُشكل اي -
 ايـُذُع ست٢ تدخٌ ايـُطأي١ يف باب اإلدتُاع .

ٜٚٓدؾع ٖرا ايـُكاٍ ٜٚصّح ايٓصاع ايـُبشٛخ يف َـطـأي١ اإلدـتُاع 
ٚضٛا٤  ،أسسش ثبٛت َالنٞ ايـشهُني يف َتعًكُٗا أّ مل ٜـشسش ضٛا٤

 بشح اإلدتُاع ؾإ ايٓصاع يف َ ،ثبت ايـُالنإ أّ مل ٜجبتا يف ايـُذُع
 ال ٜستهص ع٢ً تبع١ٝ األسهاّ يًُصايـح ٚايـُؿاضد ايٛاقع١ٝ ٚيرا 

 ،تـذد األغاعس٠ ايـُٓهسٜٔ يًتبع١ٝ ٜبشجٕٛ دٛاش اإلدتُاع أٚ إَتٓاع٘
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ؾاِْٗ إعتكدٚا عدّ إدزاى ايعكٌ سطٔ األؾعاٍ ٚقبشٗا أصاًل ٚإٔ 
ألؾعاٍ ايـشطٔ َا سّطٓ٘ ايػازع ٚايكبح َا قّبش٘ ايػازع  ٚال تتصـ ا

ٍ أبدًا َٚٔ ٖٓا أْهسٚا تبع١ٝ أسهاَ٘ ضبشاْ٘  ،براتٗا بـشطٔ أٚ بكبح
يًُالنات يف َتعًكاتٗا أٚ يف أْؿطٗا ٚأَهٔ عٓدِٖ صدٚز ايًػٛ َٔ 

ٌّ ٚعال  -ايػازع  َٚع  ،َٔ دٕٚ إٔ ٜتصـ ذيو بايكبح يف ْعسِٖ -د
ذيو بـشـجٛا دٛاش اإلدتُاع أٚ إَتٓاع٘ َـُا ٜهػـ عٔ عدّ تٛقـ 

اإلدتُاع ع٢ً اإلذعإ بايٓعس١ٜ ايـشك١ ٚايعكٝد٠ ايصشٝش١ : َبشح 
ايٛاقع١ٝ ايكا١ُ٥ يف  : ايـُصايـح ٚايـُؿاضد تبع١ٝ األسهاّ يًُالنات 

ٚيرا ٜـذسٟ ايبشح ٚايٓصاع عٓد األغاعس٠ ايـُٓهسٜٔ يًتبع١ٝ  ،َتعًكاتٗا
ٚنإ ٚدٛد  ،ايـُرنٛز٠ نُا تـذسٟ عٓد ايعدي١ٝ ايـُعتكدٜٔ بايتبع١ٝ

النني ٚعدَ٘ أدٓبًٝا عٔ َبشح اإلدتُاع ٚال دخٌ ي٘ يف إختٝاز ايـُ
بٌ ال زبط يبشج٘ باعتكاد تبع١ٝ األسهاّ  ،دٛاش اإلدتُاع اٚ إَتٓاع٘

 . ضد يف َتعًكاتٗا أٚ عدّ إعتكادٖايـُالناتٗا ٚإْبجاقٗا عٔ َصايـح َٚؿا

ع٢ً زنٝص٠ أخس٣ ٖٞ غري  -دٛاشًا أٚ إَتٓاعًا  -ْعِ ٜبتين ايٓصاع 
 بط١ بايـُالنات ايٛاقع١ٝ ٖٚٞ : َست

ضسا١ٜ ايٓٗٞ َٔ َتعًك٘ إىل َالشَ٘ َٚا ٜٓطبل عًٝ٘ ايـُأَٛز ب٘  -4
ضسا١ٜ األَس َٔ َتعًك٘ إىل َالشَ٘ َٚا ٜٓطبل عًٝ٘  -خازدًا ٚبايعهظ 

 :   -ايـُٓٗٞ عٓ٘ يف ايـدازز 
ؾاْ٘ َع إسساش ٚسد٠ ايـُذُع سكٝك١ً ٚبايرات ٜطسٟ ايٓٗٞ 

س يف ٚدٍٛد ٚاسٍد ٚؾعٌ ؾازد ؾٝهٕٛ ايرتنٝب بُٝٓٗا ٜٚـذتُع َع األَ
َٓاص َٔ  ٖٚرا برات٘ َـشاٍ ألْ٘ َٔ إدتُاع ايطدٜٔ ٚال ،إتـشادًٜا

 ايكٍٛ باَتٓاع اإلدتُاع . 
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َٚع إسساش تـعدد ايـُذـُع سـكٝك١ً َـع إسـساش عدّ ايـطساٜـ١ 
ع ذُال ٜـذـتـُع األَس ٚايٓٗٞ سكٝك١ً يف ٚدٍٛد ٚاسٍد َٚـ ايـُرنٛز٠

 بٌ ٜهٕٛ ايرتنٝب إْطُاًَٝا ٚال َٓاص َٔ ايكٍٛ بايـذٛاش . ،ؾازٍد
ٚال ٜؿسم ايـشاٍ يف نًتا ايـشايتني بني ايكٍٛ بتبع١ٝ األسهاّ 

بٌ ال ص١ً  ،ٚعدّ تبعٝتٗا -ايـُالنات ايٛاقع١ٝ  -يًُصايـح ٚايـُؿاضد 
َٚٔ ايـُُهٔ إٔ ٜهٕٛ  ،إلعتكاد ايتبع١ٝ ايـُصبٛز٠ بـُطأي١ اإلدتُاع

َٛزد تصادم األَس  -ُٛزد َٔ باب اإلدتُاع ٚمل ٜجبت يف ايـُذُع ايـ
 ٚمل ٜـشسش تٛؾس َالنُٗا ٚٚدٛد َكتطُٝٗا .  -ٚايٓٗٞ 

ٚايـشاصٌ اْ٘ ال زبط يـُطأي١ اإلدتُاع ٚال إبتٓا٤ يـٗا ع٢ً َبشح 
ٚال ع٢ً َبشح أصاي١ ايٛدٛد أٚ  ،تعًّل األسهاّ بايطبا٥ع أٚ األؾساد

 -ع٢ً َبشح تبع١ٝ األسهاّ يًُالنات ايٛاقع١ٝ ٚال  ،أصاي١ ايـُا١ٖٝ
ؾاْ٘  ال ٜؿسم ايـشاٍ بني إيتصاّ ٖرا ايسأٟ ٚبني  -ايـُصايـح ٚايـُؿاضد 

 إيتصاّ ذاى يف ٖرٙ ايـُباسح . 
 ثِ ْدخٌ يف بـشح ايـذ١ٗ ايتاضع١ َٔ ايبـشٛخ ايتُٗٝد١ٜ :

 

 : ما يـمتاز به مبحث اإلجتماع
تاش ب٘ ايتصاسِ عٔ ايتعازض يف ضٝأتٞ ايتعسض ايتؿصًٝٞ يـُا ٜـُ

 ٚخالص١ َا ذنسْاٙ ثـ١ُ :  ،أٚا٥ٌ بـشٛخ )تعازض األدي١(
إٕ َالى ايتصاسِ ٖٛ قصٛز قدز٠ ايـُهًـ ٚتـدًّـ َهٓت٘ عٔ 

 ،ايـذُع بني ايـشهُني ايـُتصامحني يف َـذاٍ اإلَتجاٍ َٚكاّ اإلطاع١
 َٔ دٕٚ تٓاؾُٝٗا يف َكاّ ايـذعٌ ٚايتكٓني ايػسعٞ .

ى ايتعازض ٖٛ تٓاؾـٞ ديًٝٞ ايـشهُني ايـُتداؾعني َٔ ٚإٕ َال
 سٝح ايـُديٍٛ ايـُذعٍٛ ع٢ً ايـُهًؿني بـشٝح ٜتعني َٔ تصدٜل أسد 
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أٚ ٜتعرز ٜٚـُتٓع ثبٛت ايـشهُني  ،ايديًٝني ًٜٚصّ تهرٜب ايديٌٝ اآلخس
ٚال  ،ايـُديٛيني يًديًٝني ايـُتعازضني يف َكاّ ايـذعٌ ٚإْػا٤ ايتػسٜع

ح ايتعازض بكإْٛ تبع١ٝ األسهاّ يًذٗات ايٛاقع١ٝ زبط يـُبش
ٚيرا ٜبشج٘ ايـذُٝع ٜٚـشّهُٕٛ قٛاعدٙ  ،ٚايـُالنات ايٓؿظ األَس١ٜ

 (1)ؾال ٚد٘ يـُا أؾادٙ ايـُشكل، ست٢ ايـُٓهسٜٔ يًتبع١ٝ ايـُرنٛز٠
ايـدساضاْٞ )قدٙ( َٔ تكٝٝد ضابط١ ايتعازض بني ايسٚاٜتني ايهاغؿتني 

 ايٓٗٞ ٚايتشسِٜ بـُا إذا إغتٌُ ايـُذُع  عٔ األَس ٚايٛدٛب ٚعٔ
  ،ع٢ً َٓاط أسدُٖا دٕٚ نًُٝٗا -َٛزد إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ  -

ٖرا إذا نإ ايـُشكل ايـدساضاْٞ )قدٙ( يف َـذاٍ تـشدٜد ايتعازض 
ايـُكد١َ  -ٚتـُٝٝصٙ عٔ باب اإلدتُاع نُا قد ٜعٗس َٔ عباز٠ )ايهؿا١ٜ 

 .ايجا١َٓ يـُبشح اإلدتُاع( ؾسادع 

ٚسٝح أٚضشٓا ؾـٞ َباسح )تعازض األدي١( َؿصاًل : ايـُا٥ص 
ني سكٝكيت ايتصاسِ ٚايتعازض ٚأَٚأْا ايـُٛضٛعٞ ٚايـُا٥ص ايـشهُٞ ب

ٜـشطٔ بٓا بٝإ ايـُا٥ص ايـُشدد يـُالى َبشح )إدتُاع األَس  إيٝ٘ ٖٓا ،
ٍٛ ٜـُتاش  ٚايٓٗٞ يف ٚاسٍد ذٟ ٚدٗني( عٔ َطأييت ايتعازض  ٜٚؿرتمٚبٓش

ٍ٘ بني َتعًّل األَس ٚبني َتعًّل ٚايت صاسِ : ؾإ َٛزد ايعُّٛ َٔ ٚد
 يًتعازض ٚيًتصاسِ ٚإلدتُاع األَس ٚايٓٗٞ.   َٛزدًا  ٜهٕٛ      إٔ  ٜصّح ايٓٗٞ

ٜٚتطح ٖرا عٓد ايتٛد٘ إىل إٔ َٔ َٛازد ايتعازض : َا إذا نإ 
ٍ٘ بإٔ ٚزد ديٝالٕ :  بني ايديًٝني ايـُتعازضني عُّٛ ٚخصٛص َٔ ٚد

دُٖا ٜأَس ٚثاُْٝٗا ٢ٜٗٓ ٚنإ بني َتعًّل األَس ٚبني َتعًّل ايٓٗٞ أس
ٍ٘ نُا إٔ َٔ َٛازد ايتصاسِ بني  ،ْطب١ ايعُّٛ ٚايـدصٛص َٔ ٚد
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ٍ٘ ْعري ايتصاسِ بني  ايٛدٛب ٚايتشسِٜ : ايعُّٛ ٚايـدصٛص َٔ ٚد
سس١َ ايػصب ٚبني ٚدٛب إْـكاذ ايػسٜل سني ٜتٛقـ ع٢ً إدتٝاش 

ٖٚهرا َٛزد َطأي١ إدتُاع األَس  ،ْ٘ ٚزضاٙأزض ايػري َٔ دٕٚ إذ
ٍ٘ بني َتعًّل  ٚايٓٗٞ بٌ إْ٘ َٓشصس يف ْطب١ ايعُّٛ ٚايـدصٛص َٔ ٚد
األَس )ايصال٠ ٚادب١( ٚبني َتعًّل ايٓٗٞ )ايػصب سساّ( نُا صسح ب٘ 

ؾإ َطأي١ اإلدتُاع تتطًب ثبٛت  -ايٓا٥ٝين (1)َِٓٗ ايـُشكل -مجع 
ؾٝ٘ نُا ٜؿرتقإ  بـُذـُعٍ ٚاسٍد ٜـًتـكٝإ األَس ٚثبٛت ايٓٗٞ ٚتـعًـكُٗا

ٍ٘ . ٖرا    .يف غريٙ ٖٚرا ٜـشكل ْطب١ ايعُّٛ َٔ ٚد

ٚقد إختًؿت ايهًُات يف بٝإ ضابط١ َطأي١ اإلدتُاع ٚإَتٝاشٖا 
ُّا ضٛاٖا َٔ َطأييت ايتعازض ٚايتصاسِ :  ع

ايـدساضاْٞ )قدٙ( بإٔ ايـُُٝص يـُطأي١  (2)ؾكد صّسح ايـُشـكل -1 
األَس ٚايٓٗٞ ٖٛ إٔ ٜـشسش َٓاط ايـشهُني َٚالى ايٛدٛب  إدتُاع

ِّ ايـُذُع : َٛزد ايتصادم  -ٚايتشسِٜ  ٍٛ ٜع ثابتًا ع٢ً اإلطالم ٚبٓش
ؾاذا أسسش نْٛٗا  ،ٚإدتُاع االَس ٚايٓٗٞ نايصال٠ يف ايداز ايـُػصٛب١

 -َـشبٛب١ٝ ايصال٠ َٚصًشتٗا  -َتٛؾس٠ ع٢ً َالى األَس ايٛدٛبٞ 
ناْت َٔ  -َبػٛض١ٝ ايػصب َٚؿطدت٘  -ُٞ تشسٜـَٚالى ايٓٗٞ اي

 َٛازد إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ .

ع٢ً َالى  -َتعًكٞ األَس ٚايٓٗٞ  -ٚإذا مل ٜتٛؾس ايـُذُع 
َٛزد  -أٚ مل ٜـشسش ٚدٛد َٓاطُٗا يف ايـُذُع  ،ايـشهُني َعًا

 ،مل ٜهٔ َٔ َصادٜل )إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ( -ايتصادم ٚاإلدتُاع 
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ايتعازض بني ديًٝٞ األَس ٚايٓٗٞ َػسٚطًا بإٔ ٜتٛؾس بٌ نإ َصدام 
ع٢ً َالى أسدُٖا َٔ دٕٚ تعٝني : إَا  -َٛزد ايتصادم  -ايـُذُع 

ؾٝعًِ إمجااًل بهرب  -َصًش١ ايصال٠ أٚ َؿطد٠ ايػصب يف ايـُجاٍ 
ؾٝشصٌ ايتٓاؾـٞ ٚايتعازض ٚتـذسٟ  ،أسد ايديًٝني : األَس أٚ ايٓٗٞ

 قٛاعدٙ َٚسدشات٘ ٚأسهاَ٘ .
ٖرا ٖٛ ايـُالى ايـُا٥ص بني َطأييت اإلدتُاع ٚايتعازض سطبُا 

ٚقد ضع٢ )قدٙ( يف َكد١ٍَ  ،ٖٛ ظاٖس )ايهؿا١ٜ( إٕ مل ٜهٔ صسٜـشٗا
 -السك١ٍ يبٝإ نٝؿ١ٝ إسساش نٕٛ ايـُذُع َتٛؾسًا ع٢ً َٓاط ايـشهُني 

 . -َالى ايٛدٛب ٚايتشسِٜ  

دتُاع األَس ٚنٝـ نإ يٛ نإ قصدٙ )قدٙ( بٝإ ضابط١ َطأي١ إ
 عًٝٗا :  ُدِسـَٝـَؾ -نُا  ٜبدٚ َٔ عباز٠ )ايهؿا١ٜ(  -ٚايٓٗٞ 

أٚاًل : إٕ َــطأيـ١ اإلدــتـُاع ال تــستــبط بايـُـالى ٚايـُـٓـاط 
ٚيرا  ،يًشهُني ٚال تستهص عًٝ٘ أصاًل نُا أٚضشٓا قسٜبًا ايـُكــتـطٞ

األسهاّ ٜـذسٟ ْصاع َطأي١ اإلدتُاع عٓد األغعسٟ ايـُٓهس يتبع١ٝ 
ٚس٦ٓٝر ال ٚد٘ يـذعٌ  ، -ايـُالنات ايٛاقع١ٝ  -يًُصايـح ٚايـُؿاضد 

)تٛؾس ايـُذُع ع٢ً َٓاطٞ ايـشهُني( َا٥صًا يـُطأي١ اإلدتُاع بعد إٔ 
نإ ثبٛت ايـُالنني ٚايـُٓاطني يف ايـُذُع أٚ عدّ ثبٛتُٗا أٚ ثبٛت 

تٓاع٘ يف أسدُٖا أدٓبًٝا بايه١ًٝ عٔ ايـشهِ بـذٛاش  اإلدتُاع أٚ إَ
 َطأي١ اإلدتُاع . 

ايصال٠ يف  -ٚثاًْٝا : يٛ نإ َالى َطأي١ اإلدتُاع تٛؾس ايـُذُع 
ع٢ً َٓاط ايـشهُني نإ َٓاؾًٝا يًطسٚز٠ ايكا١ُ٥  -ايداز ايـُػصٛب١ 

أٟ بعد  -ع٢ً إٔ ايـُذُع ايٛاسد إَا إٔ ٜهٕٛ َـشبٛبًا أٚ َبػٛضًا 



 5....................................... بشري األصىل/ ج......................... (224) 
 

ؾٗٛ إَا إٔ ٜتٛؾس  ،ُع ايٛاسدإيتكا٤ ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ يف ايـُذ
ٚيٛ  -ع٢ً َالى األَس ايٛدٛبٞ أٚ ٜتٛؾس ع٢ً َالى ايٓٗٞ ايتشسٜـُٞ 

ؾتٛؾسٙ ع٢ً نال ايـُالنني أَس  -بػًب١ ايتأثري بعد ايهطس ٚاإلْهطاز
 غسٜب يٛ مل ٜهٔ َكطٛع ايؿطاد .

ٖٛ عدّ إَهإ ثبٛت  ٚثايجًا : َٔ ايٛاضح ددًا إٔ َالى ايتعازض
يف َكاّ ايـذعٌ ٚايتػسٜع بـشٝح  -ٛب ٚايتشسِٜ دنايٛ -سهُني 

 ٚيٝظ  ،ٜهٕٛ ثبٛت أسدُٖا ْاؾًٝا يجبٛت اآلخس َٚهربًا يٛدٛدٙ
َالن٘ تٛؾس أسد ايـُالنني يف ايـُذُع : إَا َالى ايٛدٛب أٚ َالى 

ٚدٛد أسد  ؾاْ٘ ٚاضح ايؿطاد ع٢ً ؾسض إَهإ إسساش ،ايتشسِٜ
اش نٕٛ ايـُٛزد َصدام َطأي١ َكد١ًَ إلسس أٚ ٚدٛد نًُٝٗا ايـُالنني

 اإلدتُاع أٚ نرب٣ تعازض ايديًٝني .

 ٚزابعًا : ٜطاف يـُا تكدّ : ضهٛت ايبٝاْات ايػسع١ٝ ايتؿص١ًٝٝ 
ٚعدّ تعسضٗا  ،عٔ بٝإ ايـُٓاط ٚثبٛت َكتطٞ ايـشهِ -نتابًا ٚض١ًٓ  -

ٍٛ ٜػٌُ ايـُذُع  ٚإْـُا ٜهتػـ ذيو َٔ إطالم  ،ي٘ صسٜـشًا بٓش
 ٚال ٜتٝطس إضتهػاؾُٗا يف َٛازد اإلدتُاع  ،دالي١ ايـدطابايبٝإ ٚضع١ 

نُا ال ٜتٝطس  ،-ي١ٝ إدتُاعُٗا يف ايـُذُع ايٛاسدع٢ً ؾسض َعكٛ -
إذ إضتهػاؾ٘ َٔ إطالم  ،إضتهػاف ايـُالى يف أسد ديًٝٞ ايـشهُني

 ،ايديًٝني ال ٜـشسش يٓا ٜكًٝٓا : تٛؾس ايـُذُع ع٢ً َٓاطٞ ايـشهُني
ٚيٛ تـشكل يف َٛزٍد أٚدب  ،ٌ خازدٞ ْادز ايتشكلٚإضتهػاؾ٘ َٔ ديٝ

إغتباٙ ايـشذ١ َٔ ايديًٝني بػري ايـشذ١ ٚخسز عٔ ايتعازض إال بتأٌٜٚ 
ب أسدُٖا ـأْ٘ ًٜصّ َٔ ايعًِ اإلمجايٞ بعدّ دعٌ أسدُٖا تهرٜ

 ،٘ـبـاسـًا دٕٚ صـسعـعٍٛ غـعٞ أْ٘ ايـُذّدـُٗا ٜـٝح إٔ ناًل َٓـس سـيآلخ
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 يٌٝ األَس ٚبني ديٌٝ ايٓٗٞ بايعسض .ؾًٝصّ ايتعازض بني د

ع٢ً َا سهاٙ  -ٚقد إختاز ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( َا٥صًا آخس  -2
ٜٚٓبػٞ يتٛضٝش٘ :  تـُٗٝد َكد١َ ؾاْ٘ قد السغ  -(1)بعض أد١ًّ تالَرت٘

إذ إٔ سٝج١ٝ ايعٓٛإ ايـُأخٛذ يف  ،ؾٝ٘ ْٛعٞ ايـشٝج١ٝ : ايتع١ًًٝ ٚايتكٝٝد١ٜ
 يٓٗٞ قد تهٕٛ : ديٌٝ األَس ٚيف ديٌٝ ا

ايـشٝج١ٝ ايتكٝٝد١ٜ : بـُع٢ٓ نٕٛ ايعٓٛإ ٚايـشٝج١ٝ قٝدًا دخٝاًل يف  -أ
ْعري قٝد ايعًِ ٚايصال٠ ٚايػصب يف قٛيٓا : )اإلْطإ  ،َٛضٛع ايـشهِ

ايعامل ٜـذب إنساَ٘( ٚ )ايـشسن١ ايصالت١ٝ ٚادب١( ٚ)ايـشسن١ ايػصب١ٝ 
هٕٛ ايكٝد ٖٛ ايـشٝج١ٝ ٜٚ ،سساّ( ؾتُاّ ايـُٛضٛع ٖٛ ايـُكٝد ٚايكٝد

ٜٚهٕٛ ايؿسد ايٛاسد ٚايـُذُع  ،ٚايعٓٛإ ايـُكّٝد ب٘ أصٌ ايـُٛضٛع
 ايؿازد َٓدزدًا تـشت َاٖٝتني َـدتًؿتني . 

ٚقد تهٕٛ ايـشٝج١ٝ )تع١ًًٝٝ( بـُع٢ٓ نٕٛ ايعٓٛإ ايـُرنٛز  -ب 
يف ايديٌٝ َكازًْا يـُٛضٛع ايـشهِ ع١ًً يرتّتب ايـشهِ ع٢ً َٛضٛع٘ 

إلْطإ ايعامل ٜـذب إنساَ٘( ؾٝهٕٛ ايعًِ ع١ًً يٛدٛب اإلنساّ ْعري )ا
ٖٚهرا إذا قٌٝ :  ،ٚيٝظ قٝدًا ي٘ دخاي١ يف تستب ايـشهِ ع٢ً َٛضٛع٘

)ايـُا٤ ايـُتػري ْـذظ( قد ٜؿٝد َٛضٛع١ٝ ايـُا٤ ٚتستب سهِ ايٓذظ 
عًٝ٘ ٜٚهٕٛ ايتػري سٝج١ٝ تع١ًًٝٝ يًشهِ بتٓذظ ايـُا٤ ألْٗا تبني ع١ًّ 

ٚتعٝني أخر ايـشٝج١ٝ تع١ًًٝٝ أٚ تكٝٝد١ٜ حيتاز إىل قس١ٜٓ بٝا١ْٝ  ،ايـشهِ
ٚتؤدٟ إىل إضتعٗاز ْٛعٗا  -داخٌ ديٌٝ ايـشهِ  أٚ تؿِٗ َٔ خازد٘ 

 ايديـٌٝ سٝج١ٝ تع١ًًٝٝ أٚ تكٝٝد١ٜ . ٚإؾـادتـٗا إٔ ايـعـٓٛإ ايـُأخـٛذ ؾـٞ
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ا٥ٝين  ٚبعد ٖرا ايتُٗٝد ْبني ايـُا٥ص ايـُأثٛز عٔ بـشح ايـُشكل ايٓ
 ؾٓـكٍٛ :  بني ايتصاسِ ٚبني ايتعازض ٚبني َطأي١ اإلدتُاع َٛضشًا

ٍ٘ بني َتعًكٞ  -إٕ َٓاط دخٍٛ ايـُٛزد  ٜعين َٛزد ايعُّٛ َٔ ٚد
ايصالت١ٝ  -يف باب ايتعازض إٔ تهٕٛ ايـشٝجٝتإ  -األَس ٚايٓٗٞ 

ٍ٘ سٝجٝتني تعًًٝٝتني -ٚايػصب١ٝ  َّني َٔ ٚد ًّ ،يف ايديًٝني ايعا ل ألْ٘ ٜتع
ٍ٘ بعني َا تعًّل ب٘  َّني َٔ ٚد ايـشهِ ايـُذعٍٛ س٦ٓٝر يف نٌ َٔ ايعا

 اآلخس ؾٝتهاذبإ ٚالبد َٔ ايسدٛع إىل قٛاعد ايتعازض .

بُٝٓا يٛ ناْت ايـشٝجٝتإ ؾٝ٘ تـكٝـٝدٜتني ٚايرتنٝب إْطُاًَٝا إْتؿ٢ 
ايتعازض بني ديًٝٞ األَس ٚايٓٗٞ ٚتسدد األَس بني إٔ ٜدخال ؾـٞ َطأي١ 

تُاع إذا ناْت يف ايبني َٓدٚس١ يًُهًـ َٔ إَتجاٍ األَس يف غري اإلد
 ايـُذُع ٚبني إٔ ٜدخال يف باب ايتصاسِ َع إْتؿا٤ ايـُٓدٚس١ . 

 :ا٥صًا عٔ بـشح ايـُشـكل ايٓا٥ٝين)قدٙ( ٜٚالسغ عًٖٝ٘را َا سهٞ َ     

ا أٚاًل : دخاي١ قٝد ايـُٓدٚس١ يف تـشدٜد َالى َطأي١ اإلدتُاع ٚنأْٗ      
ّّٛ يًُطأي١ َـشدد يـدصٛصٝاتٗا َـُٝص يـٗا عُا ضٛاٖا َٔ ايـُطا٥ٌ  َك

ٚال ٜصًح َا  ،َع أْ٘ َـُا ٚقع ايـدالف يف إعتبازٖا يف َطأي١ اإلدتُاع
ًَّٛا أٚ  -ْـؿًٝا ٚإثباتًا  -ٚقع ايٓصاع يف إعتبازٙ  بٌ ال ٜصّح إٔ ٜهٕٛ َك
 َـُٝصًا نُا ال ٜـدـؿ٢ .

ـشٝجٝتني تكٝٝدٜتني َطتًصّ يتعدد َٛضٛع األَس ٚثاًْٝا : إٕ ؾسض اي       
ٖٚرا َب٢ٓ َطأي١  -َٛزد ايتصادم ٚاإلدتُاع  -ٚايٓٗٞ يف ايـُذُع 

ٗا أٚ ٚيٝظ ضابط ،اإلدتُاع ٚأضاع إختٝاز ايـذٛاش أٚ اإلَتٓاع
ٚذيو بًشاظ أْ٘ عٓد إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ يف ٚاسٍد ذٟ ٚدٗني  ،َا٥صٖا
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ٚإذا أسسشْا  ،دّ ايطسا١ٜ قًٓا بايـذٛاشإذا أسسشْا تعدد ايـُذُع ٚع -
 ايٛسد٠ أٚ أسسشْا ايطسا١ٜ قًٓا باإلَتٓاع . 

إٕ إْتـؿا٤ ايـُٓدٚس١ َب٢ٓ ٚأضاع يـُالى ايتصاسِ  : راـٖٚه
سٝح أْ٘ َع إْتـؿا٤ ايـُٓدٚس١ ٜتشكل عذص ايـُهًـ عٔ إَتجاٍ  ٚقٛاَ٘

يتصاسِ ؾال ٜصًح دعٌ َا ٖٛ َب٢ٓ ا -األَس ٚايٓٗٞ  -نال ايـشهُني 
 َٚٓػأ سصٛي٘ َالنًا َا٥صًا يـشـكٝكت٘ .

ٚايرٟ ْـطتٛضش٘ َا٥صًا صشٝشًا َٚالنًا َـُٝصًا يـُطأي١  -3
ٖٛ َا ذنسْاٙ َهسزًا ضًُٓا َٔ إٔ َطأي١ اإلدتُاع  ،إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ

 تستهص ع٢ً ٚسد٠ ايـُذُع أٚ تعددٙ ٚدٛدًا ٚع٢ً ضسا١ٜ ايـشهِ 
 ٚعدَٗا : َٔ أسد ايـُتالشَني إىل اآلخس 

ؾإ تـشـكل ٚسد٠ ايـُذُع ٚدٛدًا َٚا١ًٖٝ ؾال َـشٝص عٔ تـشـكل 
ٚال  ،ايطسا١ٜ ٚنٕٛ ايرتنٝب بني ايـُأَٛز ب٘ ٚبني ايـُٓٗٞ عٓ٘ إتـشادًٜا

َٓاص عٓد٥ر َٔ اإلذعإ باإلَتٓاع . ٖٚهرا يٛ تـشـكل تعدد ايـُذُع 
شَني إىل َٔ أسد ايـُتال -األَس ٚايٓٗٞ  -ٚدٛدًا ٚثبت ضسا١ٜ ايـشهِ 

 اآلخس ؾٝهٕٛ ايرتنٝب إتـشادًٜا ٚال َٓاص َٔ اإلذعإ باإلَتٓاع . 

يهٔ إذا تـشـكل عٓدْا تعدد ايـُذُع ٚدٛدًا َٚا١ًٖٝ َٚٓعٓا ضسا١ٜ 
َٔ َتعًك٘ إىل َالشَ٘ َٚا ٜٓطبل عًٝ٘ اآلخس  -األَس أٚ ايٓٗٞ  -ايـشهِ 

ٚال َٓاص عٔ نإ ايرتنٝب بني ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ إْطُاًَٝا  -
 ايكٍٛ بـذٛاش اإلدتُاع عٓد٥ر .

ثِ إْ٘ عٓد إيتصاّ اإلَتٓاع ٜدخٌ َٛزد اإلدتُاع تـشت نرب٣  -أ
ايتعازض ايرٟ ٖٛ تٓاؾـٞ ديًٝٞ ايـشهُني يف َكاّ ايـذعٌ ٚايتػسٜع 
سٝح ٜتعرز ثبٛت ايـشهُني ايـُديٛيني يف ديًٝٞ األَس ٚايٓٗٞ ٚال 
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 -١ دعٌ ايٛدٛب ٚايتشسِٜ َعًا ساٍ ٚسد٠ ايـُذُع ٚإضتشاي -دز٣ ُٜ
عًِ ٌٖ إٔ ايـُذعٍٛ يف ايـُذُع ٖٛ األَس ٚاإلٜـذاب أّ ٖٛ ٚال ُٜ

 ني ديًُٝٝٗا بايٓطب١ إىل ايـُذُع :ايٓٗٞ ٚايتشسِٜ ؟ ؾتكع ايـُعازض١ ب

سٝح ٜهّرب أسدُٖا اآلخس ٜٚٓؿٞ  ،ٛضع اإلدتُاع َٚٛزد اإليتكا٤َ
 اسٍد َٔ ايديًٝني ٜؿٝد : إذ إٔ نٌ ٚ ،ثبٛت اآلخس بًشاظ َكاّ ايـذعٌ

ٚس٦ٓٝر البد َٔ ايسدٛع  ،أْا ايـُذعٍٛ سهًُا غسعًٝا يًُذُع دٕٚ ذاى
  إىل قٛاعد تعازض األدي١ َٚسدشات٘ .

َٚع إيتصاّ دٛاش إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ تدخٌ َطأي١ اإلدتُاع  -ب
يؿسض إسساش  ،تـشت نرب٣ ايتصاسِ بني ايـشهُني يف َكاّ اإلَتجاٍ

ؾٝتصامحإ يف ايـُذُع يٛ  -األَس ٚايٓٗٞ  -يتشسِٜ دعٌ ايٛدٛب ٚا
مل تهٔ عٓد ايـُهًـ َٓدٚس١ َٚؿّس عٔ إٜـذاد ايـُأَٛز ب٘ يف غري َٛزد 
ايٓٗٞ سٝح تكصس قدز٠ ايـُهًـ عٔ ايـذُع بُٝٓٗا يف َسس١ً اإلَتجاٍ 

 ٚالبد َٔ ايسدٛع إىل قٛاعد ايتصاسِ ٚإعُايـٗا . ،ٚاإلطاع١
 ايعاغس٠ َٔ ايبشح ايتُٗٝدٟ : ثِ ْدخٌ يف بـشح ايـذ١ٗ 

 

 : مثرة مبحث اإلجتماع
قد إغتٗس بني أٚاخس األصٛيٝني بٝإ ثـُس٠ ايبشح ايطٌٜٛ ٚايٓصاع 
ايعسٜض يف )إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ( بني ايكٍٛ بايـذٛاش ٚبني ايكٍٛ 

ٖٚٞ تعٗس يف خصٛص َا إذا نإ َتعًّل األَس عباد٠ً  ،باإلَتٓاع
إذ يٛ مل ٜهٔ َتعًّل األَس عباد٠ً مل تأت  ،ٛب١نايصال٠ يف ايداز ايـُػص

ايجُس٠ نُا يٛ قاٍ ايـُٛىل : )تـشّدخ( ٚقاٍ : )ال تؤذ( ؾإ ايـُذُع : 
ٜطكط ب٘ األَس )تـشدخ( ٜٚـشصٌ ايػسض  -ايـشدٜح ايـُؤذٟ يػريٙ

 ، -ست٢ ع٢ً تكدٜس اإلَتٓاع ٚتسدٝح داْب ايٓٗٞ  -َٓ٘ ع٢ً نٌ تكدٜس 
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 ٚع٢ً ايتكدٜسٜٔ اآلخسٜٔ ؾاألَس أٚضح :  ،ْعِ ٜهٕٛ آثـًُا عٓد٥ر

 .إذ ع٢ً تكدٜس ايـذٛاش ٜهٕٛ ايـُذُع إَتجااًل يألَس ٚعصٝاًْا يًٓٗٞ       

ٚع٢ً تكدٜس ايكٍٛ باإلَتٓاع ٚتكدِٜ داْب األَس ٜهٕٛ ايـُذُع        
 َٔ دٕٚ عصٝإ . ااًل يألَسـجـتـإَ

ايساق١ٝ يف ٚقد تٛضع ؾـٞ )ايهؿا١ٜ( َٚا بعدٖا َٔ نتب األصٍٛ 
ٚإْت٢ٗ بعطِٗ إىل تطٝٝل دا٥س٠  -َب٢ًٓ ٚبٓا٤ً  -بٝإ ايجُس٠ ٚإغهاالتٗا 

بٌ إْت٢ٗ بعض آخس إىل إْتؿا٤ٖا بـشٝح ٜصري بـشح  ،ايجُس٠ ٚتـشذُٝٗا
 .صٍٛاألعًِ  ٜٓبػٞ سرؾ٘ عٔ ضذالتاإلدتُاع عدِٜ ايؿا٥د٠ ٚايجُس٠ 

ال   يـُطٍٛ يف ضذالت األصٍٛ ايـشدٜحإال إٔ ؾا٥د٠ ايبشح ا
ضٛا٤ إْتٗٝٓا إىل ثبٛتٗا يف ايـذ١ًُ أٚ  ،تكتصس ع٢ً ايجُس٠ ايـُػاز إيٝٗا

ؾإ يـٗا ؾٛا٥د ع١ًُٝ ٚؾٛا٥د ْعس١ٜ ع١ًُٝ يعُل  ،بايـذ١ًُ أٚ عدّ ثبٛتٗا 
ايـُباسح ٚدق١ ايٓعسٜات ٚيـٗا دٚز ؾعاٍ َِٚٗ يف ْطر بعض األؾهاز 

ٜتذ٢ً يـُٔ  نُا -األصٛي١ٝ ٚايؿك١ٝٗ أٚ يف تطٝريٖا ٚبٓا٤ أضطٗا 
َطاؾًا يًؿا٥د٠ ايع١ًُٝ  ، -ٜطتعسض َبشح )إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ( 
بـُا يـٗا َٔ دٚز يف إعطا٤  -ايـُذتٓا٠ َٔ بعض ايـُباسح ايـًُشك١ بٗا 

ثـُس٠ٍ ع١ًُٝ ٚؾا٥د٠ ع١ًُٝ تٓعهظ ع٢ً ؾسٚع ايؿك٘ ايػسٜـ بصٛز٠ د١ًّٝ 
 . تعاىل ا٤ اهللٜٚأتٞ تؿصٌٝ ايـُباسح ٚايـًُشكات ٚتتذ٢ً ايجُس٠ إٕ غ

ٜٚـشطٔ بٓا ٖٓا إٔ ْطٝـ إىل ايجُس٠ ايعباد١ٜ ايـُػٗٛز٠ : ثـُس٠ 
أصٛي١ٝ ١َُٗ تصّشح ايتّٛضع يف َبشح اإلدتُاع : سٝح ٜتٓكح عٓدْا 

 ،بربن١ اإلذعإ بـذٛاش اإلدتُاع : صػس٣ َٔ صػسٜات ايتصاسِ
ٜٚتٓكح بربن١ اإلذعإ باَتٓاع اإلدتُاع : صػس٣ َٔ صػسٜات 
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ٚيهٌ َُٓٗا أسهاّ ٚقٛاعد َتػاٜس٠ َع أْ٘ ال َٛضع َٓاضب  ،ايتعازض
 ٜتعازف بـشح َطأي١ اإلدتُاع ؾٝ٘ إال أصٍٛ ايؿك٘ .

 ٞ َٛزد اإلدتُاع َعـٞ أْ٘ ؾـشـكل ايجُس٠ ايـُػٗٛز٠ : ٖٚٚاآلٕ ْـُ
تهٕٛ ايعباد٠  -نايصال٠ يف ايداز ايـُػصٛب١  -عباد١ٜ َتعًّل األَس 

اع ضٛا٤ نإ ايـُهًـ عايـًُا بتٛد٘ صشٝش١ يٛ إختري دٛاش اإلدتُ
ايٓٗٞ إيٝ٘ ٚسس١َ َا ٖٛ َالشّ ايٛادب يف َٛزد اإلدتُاع ٚايتصادم 

ٚذيو نً٘ يؿسض تعدد ايـُذُع ٚتػاٜس  ،أّ نإ داٖاًل أٚ ْاضًٝا يـٗا
ؾاذا دا٤ بايصال٠  ،َتعًّل األَس عٔ َتعًّل ايٓٗٞ َٔ دٕٚ إتـشاٍد ٚضسا١ٍٜ

ٍ أٚ ْاٍعٛ عٖٚ -يف األزض ايـُػصٛب١  نإ  -امل بايـشس١َ أٚ داٌٖ
َطٝعًا يألَس إلْطبام ايعٓٛإ ايـُأَٛز ب٘ ع٢ً ؾعً٘ ٚنإ عاصًٝا يًٓٗٞ 

ٚنإ ؾـعً٘ ْـعـري ايـصال٠  ،أٜطًا إلْطبام ايعٓٛإ ايـُٓٗٞ عٓ٘ ع٢ً ؾعً٘
 . )اإلدتُاع ايـُٛزدٟ( ادٜلصَـٔ َـ ْٚــشـٛٙ  األدٓـبـ١ٝ  ٛدـ٘ي َع ايـٓعس

تري إَتٓاع إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ َع تكدِٜ داْب ٖٚهرا يٛ إخ
األَس : ٜتعّٝٔ ايكٍٛ بصش١ ايعٌُ ايـُأَٛز ب٘ يهْٛ٘ َصداقًا يًُأَٛز ب٘ 

 َع أْ٘ ال ْٗٞ عٓ٘ ست٢ ٜٛدب ؾطاد ايعباد٠ َتعًّل األَس .

ٖٚٛ  -يهٔ يٛ إختري إَتٓاع اإلدتُاع َع تكدِٜ داْب ايٓٗٞ  
إلَتٓاع  ،كٍٛ بؿطاد ايعباد٠ َتعًّل األَسٜتعّٝٔ اي -ايـُػٗٛز ع٢ً َا قٌٝ 

صالس١ٝ ايعٌُ ايـشساّ ألٕ ٜهٕٛ َصداقًا يًُأَٛز ب٘ يٛضٛح إٔ 
 ،ايـشساّ ايـُٓٗٞ عٓ٘ ال ٜصًح إٔ ٜهٕٛ َصداقًا يًٛادب ايـُأَٛز ب٘

ٖٚرا ٚاضح إذا نإ ايـُهًـ  ،ؾتؿطد ايعباد٠ يف َٛزد اإلدتُاع س٦ٓٝر
 عايـًُا بايـشس١َ .
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ٍٛ ٚأَا إذا نا ٕ داٖاًل أٚ ْاضًٝا ؾأطًكٛا ايؿتٝا بصش١ ايعباد٠ بٓش
ٚقد خّصٛا ؾتٛاِٖ  ،ٜػٌُ إختٝاز اإلَتٓاع ٚتكدِٜ داْب ايـشس١َ

بؿطاد ايعباد٠ يف صٛز٠ ايعًِ بايـشس١َ َع ايعُد ٚاإليتؿات أٚ َع 
 سـٌ َٔ األَـن ١ـضساٜ ٓاع َعـُع ع٢ً اإلَتـد٠ ايـُذـايتكصري يؿسض ٚس

 إىل َالشَ٘.  ٚايٓٗٞ َٔ َتعًك٘
ٚبتعبرٍي َـدتصس : تعٗس ايجُس٠ ايـُػٗٛز٠ يف صٛز٠ ايكٍٛ باإلَتٓاع 
ٚتكدِٜ داْب ايٓٗٞ غسعًا َع عًِ ايـُهًـ بايتشسِٜ َٚٛضٛع٘ 

دٕٚ  ،ٚإيتؿات٘ إىل ايـشهِ أٚ تكصريٙ يف تعًُّ٘ ؾٝشهِ بؿطاد ايعباد٠
 باقٞ ايؿسٚض ؾاْ٘ ٜـشهِ ؾٝٗا بصش١ ايعباد٠ .

تتبع نًُاتِٗ )قدِٖ( يف )ؾك٘ ايصال٠( إٔ يهٔ ايعاٖس َٔ 
ايـُعسٚف ٚايـُػٗٛز ٖٛ ايتؿصٌٝ بني ايعًِ بايـشهِ ٚايـُٛضٛع َع 
ايتعُد ؾشهُٛا ببطالٕ ايصال٠ َٔ دٕٚ تؿسٜل بني ايكٍٛ بايـذٛاش أٚ 

ٚبني ايـذٌٗ َطًكًا ٚايٓطٝإ َطًكًا ؾشهُٛا بصش١ ايصال٠  ،اإلَتٓاع
ٖٚٓا ٜػهٌ األَس سٝح  ،اش أٚ باإلَتٓاعَٔ دٕٚ تؿسٜل بني ايكٍٛ بايـذٛ

 ٜتداؾع َا ذنسٚٙ يف ايؿك٘ َع َا ذنسٚٙ يف األصٍٛ .
ٚحنٔ ْتهًِ ٖٓا يف ض٤ٛ ايؿتٝا ايـُٓطٛب١ إىل ايـُػٗٛز يف نتب 

 ايجُس٠ ايؿك١ٝٗ  ذيو يػسض ايتطبٝل َٚالسع١ تـُاّٚ ،األصٍٛ
 ٗا . ع٢ً َبشح اإلدتُاع أٚ عدّ تـُاَايـُرتتب١ 

عس إىل تٛضع١ً طاز١ً٥ ع٢ً بـشح ايجُس٠ أتت َٔ تؿصٌٝ ًْٚؿت ايٓ
 ٚتٛضٝش٘ : ،ايـدساضاْٞ )قدٙ( يًجُس٠  (1)ايـُشكل

 إْ٘ ع٢ً تكدٜس اإليتصاّ باإلَتٓاع َع تكدِٜ داْب ايٓٗٞ ٜجبت ؾطاد
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ايعباد٠ يف صٛزتني : ؾـٞ صٛز٠ ايعًِ بايـشس١َ ٚاإليتؿات إيٝٗا سٝح إٔ 
ٗٞ عٓ٘ ٚسساّ ؾال ٜصًح َكّسبًا يًعبد ايعٌُ ع٢ً ٖرا ايـُب٢ٓ ٚاسد َٓ

ٚؾـٞ صٛز٠ ايـذٌٗ بايـشس١َ عٔ تكصرٍي بًشاظ إٔ ايعٌُ  ،ْـشٛ َٛالٙ
ٚإٕ مل ٜهٔ سساًَا بايؿعٌ ٚنإ قاباًل يًتكّسب ب٘ إذا قصدٙ إال أْ٘ عٌُ 
ٜصدز عٔ ايـُكصس قبٝشًا َٚبػٛضًا ٚال ٜصًح يًتكّسب ب٘ ألدٌ تكصريٙ 

 قصدٙ يًتكّسب ب٘ .  يف تعًِ األسهاّ ٚال ٜٓؿع

ٚإختاز )قدٙ( صش١ ايعباد٠ يف صٛز٠ ثايج١ : ٖٚٞ صٛز٠ دٌٗ         
ٝإ ايـُأَٛز ٔ قصٍٛز ٚقد قصد ايتكّسب بإتايــُهًـ بـشس١َ ايعٌُ ع

ٚذيو يؿسض نٕٛ ايعٌُ برات٘ قاباًل إلغتُاي٘ ع٢ً َالى األَس  ،ب٘
ؿط٘ يًتكسب ايٛدٛبٞ ؾاذا قصد ايـُهًـ ايتكسب ب٘ َع صالسٝت٘ يف ْ

َٔ دٕٚ َاْعٍ يؿسض قصٛزٙ ؾًِ ٜهٔ َبػٛضًا يف سـّك٘ بٌ نإ َكسبًا 
 يألَس .  بايـُالى َٚـشـككًا يًػسض َٚطكطًا

 ،ٖرا َـدتصسٙ ٚؾٝ٘ ايهؿا١ٜ ، )ايهؿا١ٜ( إضاؾ١ بٝإ ٚتٛدٝ٘ٚيف       
 ٚساصٌ تؿصًٝٗا تٛضع١ دا٥س٠ ايجُس٠ بًشاظ ايكٍٛ باإلَتٓاع . 

طذٌٝ إغهايني ع٢ً ايجُس٠ ايـُػٗٛز٠ : تاز٠ً ٚنٝـ نإ ٜـُهٔ ت
 ُٖٚا : ،ٚتاز٠ً ع٢ً ايكٍٛ باَتٓاع٘ ،ع٢ً ايكٍٛ بـذٛاش اإلدتُاع

اإلغهاٍ األٍٚ : ٚقد طسس٘ ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( إٜسادًا ع٢ً 
ايؿـتٝا بصش١ ايعباد٠ ع٢ً ايكٍٛ بايـذٛاش ؾُٝا إذا نإ ايـُهًـ عايـًُا 

 دٕٚ َا إذا نإ داٖاًل بٗا أٚ  ،د٠ خازدًابـشس١َ َا ٖٛ َالشّ يًعبا
عباد٠ َٔ عًِ بايـشس١َ إلَتٓاع  ٜٚؤدٟ إٜسادٙ إىل بطالٕ ،ْاضًٝا يـٗا

تصشٝشٗا عٓدٙ يف َٛزد ايتصادم ٚاإلدتُاع بطسٜل األَس أٚ بطسٜل 
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يف بـشج٘  (1)ٚقد سهاٖا أضتاذْا ايـُشـكل ،ايرتتب أٚ بطسٜل ايـُالى
ايٓا٥ٝين سٝح سه٢ )قدٙ( إعتكاد أضتاذٙ ايػسٜـ عٔ أضتاذٙ ايـُشكل 

)قدٙ( تعرز تصشٝح ايعباد٠ يف ايـُذُع َٔ طسٜل األَس يعدّ إْطبام 
َٚٔ طسٜل ايرتتب  ،-ايـُذُع  -ايـُأَٛز ب٘ ع٢ً ايؿسد ايـُدصٛص 

َٚٔ طسٜل ايـُالى يًكبح ايؿاعًٞ  ،يعدّ َعكٛيٝت٘ يف َٛزد اإلدتُاع
ٚتٛضٝح ٖرا ايـُدتصس ٜـُّس  ،عايـُاْع َٔ ايتكسب بايعٌُ يف ايـُذُ

 بـُساسٌ ثالثـ١ ْعسضٗا بٛضٛح ْٚسّدٖا ْٚبطًٗا :

ايـُسس١ً األٚىل : اْ٘ ٜتعرز تصشٝح ايعباد٠ عٓد ايـُشكل ايٓا٥ٝين 
ٖٚرا ايبٝإ َأخٛذ َـُا سهاٙ األضتاذ ،يف َٛزد اإلدتُاع بطسٜل األَس

تعًّل )قدُٖا( ٜٚبتين ع٢ً َا أؾادٙ يف َباسح ايطد َٔ إختصاص َ
ز ايكدز٠ ع٢ً َتعًّل ايتهًٝـ بايـشصص ايـُكدٚز٠ إلعتكادٙ إٔ إعتبا

 ،٤ َٔ إقتطا٤ ْؿظ ايتهًٝـ ٚايـدطاب إلعتباز ايكدز٠ايتهًٝـ ْاغ٢
ٚذيو ألٕ ايػسض َٔ  ،ٚيٝظ ألدٌ سهِ ايعكٌ بكبح تهًٝـ ايعادص

ايتهًٝـ دعٌ ايداعٞ يف باطٔ ايـُهًـ يٝٓبعح ْـشٛ إٜـذاد ايؿعٌ 
ٖٚرا ايػسض بٓؿط٘ ٜكتطٞ نٕٛ َتعًّل ايتهًٝـ َكدٚزًا  ،ب٘ايـُأَٛز 

ٚيرا ؾإ َتعًّل  ،إلَتٓاع دعٌ ايداعٞ ْـشٛ ايـُُتٓع غري ايـُكدٚز عًٝ٘
 ،ايتهًٝـ ٜـدتص قٗسًا بايـشصص ايـُكدٚز٠ دٕٚ ايـُتعرز٠ ايـُُتٓع١

 ٚايـُُتٓع غسعًا نايـُُتٓع عكاًل .
ٚإٕ نإ يف  -ايـُػصٛب١ ايصال٠ يف ايداز  -ٚعًٝ٘ ؾإ ايـُذُع  

إال أْ٘ سٝح نإ َالشَاًُ خازدًا يًشساّ ايـُٓٗٞ  ،ْؿط٘ َصداقًا يًطبٝع١
عٓ٘ ؾال ٜهٕٛ َكدٚزًا عًٝ٘ غسعًا ٚال ٜػًُ٘ األَس ايػسعٞ ألٕ ايـشص١ 
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قد َٓع  -ايصال٠ يف ايداز ايـُػصٛب١  -ايـداص١ ايكا١ُ٥ يف ايـُذُع 
ؾتعرز إَتجاٍ األَس ب٘  ،ايـُذُعايػسع عٔ َالشَٗا ايرٟ إيتك٢ ب٘ يف 

ٚألدً٘ ٜتعرز تصشٝح ايعباد٠ يف َٛزد اإلدتُاع  ،َٔ دٕٚ ايـُٓٗٞ عٓ٘
َٔ ْاس١ٝ األَس إلختصاص ايطبٝع١ ايـُأَٛز بٗا باألؾساد ايـُكدٚز٠ 

 ٖٚٞ ال تٓطبل ٚال تصدم ع٢ً ايـُذُع .

 ٚؾُٝا أؾاد )قدٙ( إغهاٍ بٌ َٓع أنٝد :

 يف  )قدٙ(٢ ايـُعتُد يًُشكل ايٓا٥ٝينايـُبٓ أٚاًل : يعدّ تـُاّ
 َٓع تصشٝح ايعباد٠ بًشاظ عدّ إَهإ ايسنٕٛ إىل إعتباز ايكدز٠ 
غسطًا َصششًا يًتهًٝـ َٔ د١ٗ إقتطا٤ ْؿظ ايتهًٝـ اإليـٗٞ 

ٚقد أٚضشٓا يف َبشح ايطد ٚد٘ َٓع٘ ٚبٝإ  ،ٚايـدطاب ايـُٛيٟٛ
تباز ايكدز٠ ع٢ً ٚأثبتٓا إٔ َٓػأ إع ،سكٝك١ ايتهًٝـ ٚاألَس ٚايٓٗٞ

َتعًل ايتهًٝـ ٖٛ سهِ ايعكٌ بكبح تهًٝـ ايعادص ٖٚٛ َٔ ؾسٚع 
ٚال ْعٝد تؿصٌٝ ايـُكاٍ أخرًا  ،قاعد٠ )ايتشطني ٚايتكبٝح ايعكًٝني(

 ٚزّدًا ٚبٓا٤ً َـدتازًا .

ٖٛ  -بـشطب إطالم األدي١  -ٚؾـٞ ض٥ٛ٘ ٜهٕٛ َتعًّل ايتهًٝـ 
ٜٚهٕٛ ايـُصدام  ،كدٚز٠ايـذاَع بني ايـُصادٜل ايـُكدٚز٠ ٚايالَ

ايـُكدٚز ساٍ اإلَتجاٍ َـشككًا يًُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ َٚٛدبًا يطكٛط 
ؾال َٛدب يتدصٝص َتعًّل  ،األَس ٚايٓٗٞ عٓد إٜـذادٙ خازدًا

ايتهًٝـ بايـشصص ايـُكدٚز٠ نُٝا ٜتعرز تصشٝح ايعباد٠ َٔ طسٜل 
ٌ األَس بٌ َكتط٢ إطالم ديٝ ،األَس يف َٛزد اإلدتُاع ٚايتصادم

ًّك٘ بايـذاَع ٖٛ مشٛي٘ ايـُذُع  ٚإْطبام  -َٛزد ايتصادم  -ٚتع
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ٖٚرا ٜعين صش١ ايعٌُ ايعبادٟ ايـُأَٛز ب٘  ،ايطبٝع١ ايـُأَٛز بٗا عًٝ٘
 َٚٓػأ ايصش١ إطالم األَس ٚمشٛي٘ إٜاٙ .ـذادٙ خازدًا،ٚإٜ ساٍ إَتجاي٘

ٍٕ : ايعكٌ ٜدزى إعتباز ايكدز٠ ع٢ً ايـُأَٛز ب٘ َٔ  ٚبتعبرٍي ثا
ثِ عٓدَا ٜأتٞ ايـدطاب ٚايـذعٌ ايػسعٞ َطًكًا  ،خازز ايـدطاب

 سٝح ٜهٕٛ سهِ  ،ٜتكٝد بايكدز٠ السكًا ٚبًشاظ َكاّ اإلَتجاٍ
ايعكٌ ٚإدزان٘ قبح تهًٝـ ايعادص قس١ًٜٓ َصاسب١ً يًدطاب ايـُطًل 

 ٚيٛال إدزان٘ مل  ،ايهاغـ عٔ ايـذعٌ َٚب١ٓٝ يًُساد ايـذدٟ َٓ٘
 باألؾساد ايـُكدٚز٠ .  اتـ٘ ايـتـكٝـٝد ٚاإلخـتـصاصبـر ايـدطاب ٜكتض

ٚبٓا٤ً ع٢ً سهِ ايعكٌ ٚتعًّل ايتهًٝـ بايـذاَع بني األؾساد 
ال َاْع َٔ تصشٝح ايعباد٠ يف  -ايـُكدٚز٠ ٚاألؾساد غري ايـُكدٚز٠ 

إلْطبام ايطبٝع١ ايـذاَع١ ايـُأَٛز بٗا ع٢ً ايعباد٠ يف َٛزد  ،ايـُذُع
  اإلدتُاع ٚايتصادم .

ٚثاًْٝا : َع ايتٓصٍ ٚتطًِٝ إقتطا٤ ذات ايـدطاب ايكدز٠ ع٢ً 
ًّك٘ ؾاْ٘ ال ٜكتطٞ أنجس َٔ نٕٛ َتعًّل ايتهًٝـ ايـذاَع ايـُكدٚز  ،َتع

ٚيٝظ ثـ١ُ َٛدب يتعًٝل ايتهًٝـ  ،بايكدز٠ ع٢ً بعض أؾسادٙ
 ح إلختصاصَٚٔ ٖٓا ْكٍٛ : ال َصّش ،بـدصٛص األؾساد ايـُكدٚز٠

بٌ َكتط٢ إطالم ايـدطاب  ،٠ ؾساد ايـُكدٚزايتهًٝـ بـدصٛص األ
ٍ ٖٛ مشٍٛ األؾساد ايـُكدٚز٠ ٚغري  ًٍّل داَع ٚاألَس ايـُتٛد٘ إىل َتع
ايـُكدٚز٠ ع٢ً ايطٛا٤ ٚتهٕٛ ايكدز٠ ع٢ً بعض األؾساد َصشش١ً 

ٚألدً٘ ٜـُهٔ تصشٝح ايعباد٠ يف ايـُذُع َٔ  ،يتعًّل األَس بايـذاَع
ٚذيو إلْطبام ايطبٝع١ ايـُأَٛز بٗا ع٢ً  ،طسٜل األَس بايطبٝع١ ايـذاَع١

 ايـُذُع .
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َع تطًِٝ إختصاص ايتهًٝـ باألؾساد ايـُكدٚز٠ ٚايـُصادٜل ٚثايجًا:     
 -نُا ٖٛ  ؾسض ايبشح  -ؾإ ايكا٥ٌ بـذٛاش اإلدتُاع  ،َـُٓٛع١ ايال

ال  -ًٜتصّ ٜهٕٛ ايرتنٝب بني ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ تسنٝبًا إْطُاًَٝا 
ؾٝهٕٛ ايـُأَٛز ب٘ َٓطبكًا ع٢ً ايـُذُع قٗسًا يهْٛ٘ َكدٚزًا  -ًا إتـشادٜ

عًٝ٘ عكاًل ٖٚرا ٚاضح نُا ٖٛ َكدٚز عًٝ٘ غسعًا يعدّ إتـشادٙ َع 
ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٚدٛدًا ٚخازدًا . ْعِ َٔ ٜعتكد ايرتنٝب اإلتـشادٟ بُٝٓٗا 

 -ايصال٠  -ٜطسٟ عٓدٙ ايٓٗٞ َٔ ايػصب إىل َالشَ٘ يف ايٛدٛد 
 َتٓاع اإلدتُاع ٖٚٛ خًـ ايؿسض إذ ايهالّ َؿسٚض ٜٚكٍٛ با

يف صٛز٠ ايكٍٛ بايـذٛاش ايرٟ ٜعتكد َع٘ ايرتنب اإلْطُاَٞ بني 
ًٜٚتصّ صاسب٘ باْطبام  -ايـُأَٛز ب٘ ٚبني ايـُٓٗٞ عٓ٘ دٕٚ اإلتـشادٟ 

ؾٝصّح عٓدٙ ايعٌُ  ،ايعٓٛإ ايـُأَٛز ب٘ ع٢ً ايـُذُع ٚصدق٘ عًٝ٘
 ٜٚتشصٌ صش١ )ايصال٠  ،إلطالم األَس ايعبادٟ يف َٛزد اإلدتُاع

نُا ضٓصّششٗا َٔ  ،يف ايداز ايـُػصٛب١( َٔ ْاس١ٝ األَس ايـداص
 طسٜكٞ ايرتتب ٚايـُالى َعًا .

ايـُسس١ً ايجا١ْٝ : اْ٘ ٜتعرز تصشٝح ايعباد٠ عٓد ايـُشكل ايٓا٥ٝين 
)قدٙ( يف َٛزد اإلدتُاع عٓد ايكٍٛ بايـذٛاش َع نٕٛ ايـُهًـ عايـًُا 

ٚذيو يعدّ َعكٛي١ٝ  ،شس١َ دٕٚ ايـذاٌٖ بٗا أٚ ايػاؾٌ عٓٗابايـ
ٍ َٔ إدسا٤ٙ يف َٛزد  ايتصشٝح بايرتتب ٖٓا ألدٌ َـشرٍٚز َاْع

عٔ  (1)َٚـشصٌ ايـُاْع َٛضشًا َأخٛذًا َـُا سهاٙ األضتاذ  ،اإلدتُاع
 بـشح أضتاذٙ )قدُٖا( : 

 تنيـبيـُجكٝٝد إطالم نٌ َٔ ايديًٝني اـيب ٖٛ تـٕ سكٝك١ األَس ايرتتإ
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يًشهُني ايـُتصامحني برتى َتعًّل اآلخس أٚ بعصٝاْ٘ بـُكداز تكتطٝ٘ 
ؾٝكٝد األَس بؿعٌ ايصال٠ بعصٝإ اآلخس أٚ  -َٔ دٕٚ شٜاد٠  -ايطسٚز٠ 

 يهٔ يف َٛازد إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ   برتى ؾعٌ َتعًّل األَس اآلخس .
 َٛزد ال ٜعكٌ دسٜإ ايرتتب بًشاظ إٔ عصٝإ ايٓٗٞ عٔ ايػصب يف

 ايتصادم ٚاإلدتُاع ال ٜـدًٛ َٔ أسد ْـشٜٛٔ : 

تٝإ ؾعٌ َطاّد خازدًا يًصال٠ إَا إٔ ٜتشكل َٓ٘ ايػصب بإ       
  .ايـُأَٛز بٗا ناألنٌ أٚ ايػسب أٚ ايّٓٛ أٚ ايـُػٞ يف ايداز ايـُػصٛب١

تٝإ ايصال٠ ايـُأَٛز بٗا ع٢ً نال أٚ إٔ ٜتشكل َٓ٘ ايػصب بإ        
ٌّ( ٚ ،ايتكدٜسٜٔ ال ٜـُهٔ إدسا٤ ايرتتب بتكٝٝد إطالم ديٌٝ األَس )ص

ٚإغرتاط٘ بعصٝإ ايٓٗٞ ايـُتشكل ضُٔ ايصال٠ أٚ ضُٔ ضدٖا . 
 ٚذيو : 

ايػصب باألنٌ  -أَا ع٢ً تكدٜس تـشكل ايػصب بايٓشٛ األٍٚ  -أ
ؾًٝصّ تكٝد األَس بػ٤ٞ نايصال٠ ٚإغرتاط٘  -أٚ  بايػسب أٚ بايـُػٞ 

ٚالشَ٘ إٔ ٜهٕٛ األَس َتعًكًا  ،ايػصب ضُٓ٘بٛدٛد ضدٙ ٚتـشـكل 
ٍٕ ٚاسد ٖٚٛ بإ ٜـذاد ايطدٜٔ خازدًا ٜٚهٕٛ طًبًا يًذُع بُٝٓٗا يف آ

ٍٕ ٚاسد ٖٚٛ َـشاٍ ال  ْعري أَس ايـُٛىل بايـشسن١ َػسٚطًا بايطهٕٛ يف آ
 ٜـعكٌ صدٚزٙ َٔ ايػازع .

 -ايػصب بؿعٌ ايصال٠  -ٚع٢ً تكدٜس تـشـكك٘ بايٓشٛ ايجاْٞ  -ب
ّ طًب ايـشاصٌ ألْ٘ ال ٜعكٌ إٔ  ٜهٕٛ األَس بايصال٠ َكّٝدًا ًٜص

بعصٝإ سس١َ ايػصب َتشككًا بايصال٠ يف ايداز ايـُػصٛب١ يسدٛع٘ إىل 
ٖٚٛ  ،إٔ ٜهٕٛ األَس بايصال٠ َػسٚطًا بٛدٛد ذاتٗا ٚبتشككٗا خازدًا

 َـشاٍ غري َعكٍٛ .



 5....................................... بشري األصىل/ ج......................... (232) 
 

ٖٛ عصٝإ ٜٚسّدٙ : إٕ َا ٜتكٝد ب٘ األَس ايرتتيب بايعباد٠ إْـُا 
ٚيف ايـُجاٍ سٝح  ،خطاب )ال تػصب( أٚ تسى إدتٓاب ايـُٓٗٞ عٓ٘

 ٜتكٝد األَس بايصال٠ ٜٚرتتب ع٢ً ايػصب ايرٟ ٖٛ ايهٕٛ يف ًَو 
 ؾٝهٕٛ ايـُٓٗٞ عٓ٘ عٓٛاًْا نًًٝا داَعًا : )ايهٕٛ  ،ايػري َٔ دٕٚ زضاٙ

 ،يف أزض ايػري َٔ دٕٚ طٝب ْؿط٘( ٖٚرا ايعٓٛإ َٔ َكٛي١ األٜٔ
ٜٓطبل ع٢ً ايهٕٛ ايـُالشّ َع ايصال٠ ٚع٢ً ايهٕٛ ايـُالشّ  ٖٚٛ

  ،يألنٌ أٚ يًػسب أٚ يًُػٞ أٚ يإلضتًكا٤ يف أزض ايػري أٚ دازٙ
ؾإ ٖرٙ بتُاَٗا أؾعاٍ ٚدٛد١ٜ خاص١ َالش١َ يًهٕٛ ٚايتصسف 

ٚيٝطت َصداقًا يًػصب ٚاإلضتٝال٤ غري ايـُكسٕٚ بطٝب  ،ايػصيب
 يف داز ايػري ٚاالضتًكا٤ ٚايصال٠ يٛضٛح إٔ األنٌ  ،ْؿظ ايـُايو

بٌ َـشّكك٘ ٖٛ ايهٕٛ ؾٝٗا َٔ  ،ك١ يًػصب خازدًاؾٝٗا يٝطت َـشـّك
 َٚٔ ٖٓا  ،ٖٚرٙ األؾعاٍ َالشَات ايهٕٛ ايػصيب ،دٕٚ زضا َايهٗا

ٌّ( يف ايـُجاٍ بعصٝإ  ال ًٜصّ ايـُشرٚز عٓد إغرتاط األَس ايعبادٟ )ص
عٓ٘ )ال تػصب( ٜٚصّح  ايٓٗٞ عٔ ايػصب أٚ تسى إدتٓاب ايـُٓٗٞ

يهٔ يٛ خايؿت  ،األَس ايرتتيب )ال تهٔ يف داز ايػري َٔ دٕٚ زضاٙ
 ٚذيو : ،ٚغصبت ٚدبت عًٝو ايصال٠( َٔ دٕٚ َـشرٚز 

أَا َـشرٚز طًب ايـذُع بني ايطدٜٔ ْاغ٦ًا َٔ تـشـكل قٝد  -1
ٌٍ َطاد يًُأَٛز ب٘ ناألنٌ ٚايـُػٞ ؾال ًٜصّ عٓد  ايػصب باتٝإ ؾع

يٛضٛح إٔ َا ٜتشكل ب٘ ايػصب ٖٛ ايهٕٛ يف  ،َس ايرتتيبإدسا٤ األ
ٚاألؾعاٍ ايـداص١ ناألنٌ ٚايػسب ٚاإلضتًكا٤ يف أزض  ،أزض ايػري

ٚيٝظ ايهٕٛ َطادًا  ،ايػري َالشَات يًهٕٛ ايػصيب ٚيٝطت َصداقًا ي٘
ؾال  ،بٌ َالشَات ايهٕٛ ايٛدٛد١ٜ ٖٞ ايـُطاد٠ يًصال٠ ،يًصال٠
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بايصال٠ بكٝد ايػصب ايـُتشكل بايهٕٛ ٜهٕٛ تكٝٝد إطالم األَس 
 َطتًصًَا يطًب ايـذُع بني ايطدٜٔ . 

ْعِ يٛ نإ ٚدٛب ايصال٠ َكٝدًا بأسد األؾعاٍ ايـداص١ يصّ طًب 
يهٓ٘ يٝظ األَس نريو بٌ  -ايصال٠ ٚاألنٌ َجاًل  -ايـذُع بني ايطدٜٔ 

 ٚدٛب ايصال٠ َرتتب ع٢ً غسط عصٝإ )ال تػصب( .

رتاط األَس بػ٤ٞ بٛدٛد ذاى ايػ٤ٞ ٚأَا َـشرٚز )إغ -2
خازدًا( ْاغ٦ًا َٔ تـشـكـل ايػصب بإتٝإ ْؿظ ايصال٠ ايـُأَٛز بٗا ؾال 

ٚذيو يٛضٛح إٔ ايهٕٛ يف أزض ايػري غصبًا ال ٜتشد َع  ،ًٜصّ 
بٌ ٖٛ َػاٜس يـٗا ٚإٕ ناْا  ،ايصال٠ ايـُأَٛز بٗا ٚال ٜهٕٛ عٝٓٗا 

دًا يؿسض ايكٍٛ بـذٛاش َتالشَني ٚدٛدًا إال أُْٗا َتعددإ خاز
 اإلدتُاع ٚتعدد ايـُذُع َا١ٖٝ ٚٚدٛدًا .

ٚايـشاصٌ إَهإ تصشٝح ايعباد٠ بٛاضط١ األَس ايرتتيب إلَهاْ٘ 
يف َٛزد اإلدتُاع ع٢ً ايكٍٛ بـذٛاشٙ ٚإْتؿا٤ ايـُٓدٚس١ َٔ دٕٚ 

ٚقد ضبل إٔ إَهإ ايرتتب ناٍف يٛقٛع٘ َٚطاٚم  ،َـشرٚز ؾٝ٘ 
  اإلثبات ٚايدالي١ .يٛدٛدٙ َٔ دٕٚ ساد١ إىل

ايـُسس١ً ايجايج١ : أْ٘ ٜتعرز عٓد ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( تصشٝح 
ايعباد٠ يف ايـُذُع َٔ طسٜل إسساش ايـُالى ع٢ً ايكٍٛ بـذٛاش 

َع  ،ًا بايـشس١َ دٕٚ ايـذاٌٖ ٚايٓاضٞاإلدتُاع َع نٕٛ ايـُهًـ عايـُ
ُصاسِ باألِٖ أْ٘ قد إيتصّ يف َبشح ايطد بتصشٝح ايؿسد ايعبادٟ ايـ

يهٓ٘ )قدٙ( يف َبشح  ،َٔ طسٜل ايـُالى ٚقد ضبل ثـ١ُ تؿصٌٝ ايـُكاٍ 
 ،ٓدٙ ـع عـصشٝح ايعباد٠ َٔ طسٜل ايـُالى ايـُاْـٓع عٔ تـَ -تُاع ـاإلد
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 ٚتٛضٝح ايـُاْع :  عٔ حبح أضتاذٙ . (1)األضتاذ سهاٙ

ٛؾس ع٢ً إْ٘ ٚإٔ أَهٔ ايتكسب بايعٌُ ايٛادد يـُالى األَس ٚايـُت        
)ايـشطٔ ايؿعًٞ( نايصال٠ يف ايداز ايـُػصٛب١ سٝح ٜهٕٛ ؾعٌ ايصال٠ 

إال إٔ  ،ؾـٞ ْؿط٘ سطًٓا َٚـشبٛبًا ٚصايـشًا يًتكسب ب٘ اىل اهلل ضبشاْ٘ 
ؾع١ًٝ ايتكسب ب٘ اىل ايـُٛىل َػسٚط١ بإسساش )احلطٔ ايؿاعًٞ( بـُع٢ٓ 

ؾال ٜصًح  ٚإال ،نٕٛ  إٜـذاد ايعٌُ َٔ ايـُهًـ سطًٓا غري َبػٛض 
ٚؾُٝا حنٔ ؾٝ٘ ٚإٕ أسسشْا )احلطٔ ايؿعًٞ(  ،ايعٌُ يًتكسب ٚايتعبد ب٘ 

يف ايصال٠ إال أْ٘ ال ٜهؿٞ َع ثبٛت ايبػض ايؿاعًٞ سٝح ٜتشد ايعٌُ 
ايـُأَٛز ب٘ عباد٠ً ٜٚـُتصز ٚدٛدًا خازدًا َع ايعٌُ ايـُٓٗٞ عٓ٘ حبٝح 

 -ايـُهًـ ؾٝهٕٛ  ،ال ٜـُهٔ اإلغاز٠ اىل إٔ ٖرٙ صال٠ ٖٚرا غصب 
َستهبًا يًكبٝح ايـُبػٛض غسعًا ؾٝتصـ عًُ٘ بايبػض  -ال َـشاي١ 

 ايؿاعًٞ ايـُاْع عٔ صش١ ايتعبد .
بايصال٠ ْٚـشٖٛا َـُا ٖٛ ٚادد يـُالى  ٚايـشاصٌ تعرز ايتكسب

ايـُشبٛب١ٝ ٚايـشطٔ ايؿعًٞ َع إتصاؾ٘ بايـُبػٛض١ٝ ٚايكبح ايؿاعًٞ 
أَٛز ب٘ ايعبادٟ ٚبني ايـُٓٗٞ يـدًط ايـُهًـ بني ايـُ ،عٓد صدٚزٙ 

ؾال ٜصًح ايـُالى يًُكّسب١ٝ أٚ يًتعبد بايصال٠  ،عٓ٘ يف اإلٜـذاد خازدًا
 يف ايـُذُع .

 ٚؾُٝا أؾٝد إغهاٍ بٌ َٓع أنٝد : 

أٚاًل : إْ٘ ال ديٌٝ ع٢ً إعتباز )ايـشطٔ ايؿاعًٞ( يف صش١ ايعباد٠ 
كل )قدٙ( بايكبح شا٥دًا ع٢ً إعتباز )ايـشطٔ ايؿعًٞ( ست٢ ٜترزع ايـُشـ

 ايؿاعًٞ َاْعًا عٔ صالس١ٝ ايتكسب بايصال٠ يف ايداز ايـُػصٛب١ . 
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ْعِ ال إغهاٍ يف أْ٘ ٜعترب يف عباد١ٜ ايعٌُ : نٕٛ ايـُأتٞ ب٘ عُاًل 
َطاؾًا  ،سطًٓا صايـشًا برات٘ ٚخصٛصٝات٘ يًتكسب ب٘ اىل اهلل ضبشاْ٘ 

صالح ايؿاعٌ يهٔ ال ديٌٝ ٚاضح ع٢ً إعتباز  ،اىل قصد ايتكسب ب٘ 
 ٚسطٔ ايعاٌَ ايـُتـكسب َا داّ عًُ٘ قسبًٝا ٚيف ْؿط٘ صايـشًا يًتكسب .   

ٚثاًْٝا : َع غض ايطسف عُا ضبل ؾاْ٘ ال َاْع َٔ تصشٝح ايعباد٠ 
ايـُأَٛز بٗا بطسٜل ايـُالى إلْتؿا٤ ايكبح ايؿعًٞ ٚايبػض ايؿاعًٞ 

ٍٕ ٚذيو يؿسض ايبٓا٤ ع٢ً دٛاش إدتُاع األَس ٚاي ،نًُٝٗا  ٓٗٞ يف َعٓٛ
ٚاسٍد ذٟ ٚدٗني ٚعٓٛاْني سٝح ٜرتتب عًٝ٘ ٚ ًٜصّ تعدد ايـُذُع 

ٚقد تـشـكـل قطعًٝا إٔ اإلٜـذاد ٖٛ عني ايٛدٛد يف  ،َا١ٖٝ ٚٚدٛدًا 
ٚإٔ اإلختالف بُٝٓٗا إضايف إعتبازٟ َـشـطًا   ،ايـدازز سكٝك١ً ٚٚاقعًا 

د( ٚبإعتباز بًشاظ إٔ ايػ٤ٞ ايٛاسد بإعتباز إضاؾت٘ اىل ايؿعٌ )ٚدٛ
 إضاؾت٘ اىل ايؿاعٌ )إٜـذاد( .

ٚس٦ٓٝر إذا نإ ٚدٛد ايـُذُع َتعددًا يف ايـدازز سطب ايؿسض 
َتعددًا أٜطًا ٚال ٜعكٌ  -ٖٚٛ عٝـٔ ايٛدٛد سكٝك١ً  -نإ اإلٜـذاد 

ٚإذا نإ ٚدٛد ايـُأَٛز ب٘ َػاٜسًا يٛدٛد ايـُٓٗٞ عٓ٘ نإ  ،ٚسدت٘ 
ٜٚتشصٌ : نٕٛ إٜـذاد ايـُأَٛز  ،تبعًا إٜـذاد ذاى َػاٜسًا إلٜـذاد ٖرا 

ذاد ـٚال ٜهٕٛ قبح إٜ -ؾعًًٝا ٚؾاعًًٝا  -شبٛبًا ـذادًا َطتكاًل َـب٘ إٜ
ايـُٓٗٞ عٓ٘ َؤثسًا ؾٝ٘ أٚ ضازًٜا إيٝ٘ ٚال َٛدبًا يـُبػٛضٝت٘ ٚقبش٘ 

 .  )قدٙ( ايؿاعًٞ نُا إدع٢ ايـُشكل ايٓا٥ٝين

يـُالى ايـشطٔ ايٛادد  -نايصال٠  -ْعِ ٜهٕٛ إٜـذاد ايؿعٌ 
يهٔ َٔ  ،ايؿعًٞ ٚايؿاعًٞ َالشًَا َع إٜـذاد َا ٖٛ قبٝح ؾعاًل ٚؾاعاًل 

دٕٚ ضسا١ٜ أسدُٖا إىل اآلخس ؾال ٜـُٓع ايـُالشّ ايكبٝح َٔ ايتكسب 
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 -ؾعاًل ٚؾاعاًل  -بٌ ٜبك٢ ايؿعٌ ايـشـطٔ  -بـُالشَ٘ اآلخس : ايصال٠ 
شَ٘ يف ايٛدٛد قبٝشًا صايـشًا يًتكسب ٚايتعبد ب٘ يف ْؿط٘ ٚإٕ نإ َال

 ؾعاًل ٚؾاعاًل .

ٚايـشاصٌ اْ٘ َع إختٝاز دٛاش اإلدتُاع ٚتعدد ايـُذُع َا١ٖٝ 
ال َاْع َٔ تصشٝح ايعباد٠ بطسٜل األَس ايـداص ٚبطسٜل  -ٚٚدٛدًا 

 .األَس ايرتتيب ٚبطسٜل ايـُالى 
ْعِ قد ضبل َٓا أْ٘ َع إختٝاز ايـذٛاش ٚعدّ ايـُٓدٚس١ تدخٌ 

ع تـشت نرب٣ ايتصاسِ ٚال بد َٔ إعُاٍ قٛاعدٙ َطأي١ اإلدتُا
 َٚالسع١ َسدشات٘ : 

 ؾإٕ نإ ايرتدٝح يـذ١ٗ األَس ٚايٛدٛب ناْت ايصال٠ صشٝش١ً -أ
ٖٚهرا يٛ ؾسض تطاُٜٚٗا َٔ دٕٚ  ،بايطسم ايجالث١ َٔ دٕٚ إغهاٍ 

 زدشإ ايٓٗٞ .

ٚإٕ نإ ايرتدٝح يـذ١ٗ ايٓٗٞ ٚايتشسِٜ تعرز تصشٝح  -ب
يهّٓا ْصّششٗا َٔ طسٜل األَس ايرتتيب نُا  ،ل األَس ايعباد٠ بطسٜ

نُا ٜـُهٔ تصشٝشٗا َٔ طسٜل  ،أٚضشٓاٙ َٔ دٕٚ يصّٚ َـشرٚز 
إسساش ايـُالى ٚقد تكدّ َٓا تؿصٌٝ ايكٍٛ يف َباسح ايطد ٚإخرتْا 

 ٚإٕ ايـٗٝأ٠ إطالم ٚبطسٜل إَهإ إسساش ايـُالى بطسٜل إطالم ايـُاد٠
 طاز٤ٍٟ عازض .ضكط ايـشهِ ٚإْتؿ٢ األَس ي

إذٕ تصح ايعباد٠ ع٢ً ايكٍٛ بـذٛاش اإلدتُاع ٚإٕ ناْا عايـًُا 
ؾطاًل  ،بـشس١َ َا ٖٛ َالشّ يًُأَٛز ب٘ يف َٛزد اإلدتُاع ٚايتصادم 

بٌ َع ايٓطٝإ تٓتؿٞ ايـشس١َ  ،عُا إذا نإ داٖاًل بٗا أٚ ْاضًٝا يـٗا 
 ٚاقعًا نُا ضٓٛضش٘ يف َبشح ايربا٠٤ . 
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بني إٔ إطالم ايؿتٝا يف ايؿك٘ ببطالٕ ايصال٠ َع ايعًِ َٚٓ٘ ٜت       
ٍٛ ٜػٌُ ايكٍٛ بـشٛاش اإلدتُاع ٖٛ إطالم غري صشٝح   ٚايعُد بٓش

 ْعِ ٜـُهٓٓا تصشٝح ايؿتٝا أٚ  ،أٚ ٜـشتاز إىل ايتٛقـ ٚايتأٌَ 
تٝا ٚؾاقًا يًػٗس٠ ايؿتٛا١ٝ٥ ع٢ً ايبطالٕ اإلستٝاط يف ايؿ تٛدٝٗٗا َٔ باب

 عاَد . يف سل ايعامل اي
 .جُس٠ ايـُػٗٛز٠ يـُطأي١ اإلدتُاعٖرا نً٘ اإلغهاٍ األٍٚ ع٢ً اي       

اإلغهاٍ ايجاْٞ : ٖٚٛ إٜساد ع٢ً ؾتٝا ايـُػٗٛز بصش١ ايعباد٠        
َطًكًا عٓد ايبٓا٤ ع٢ً اإلَتٓاع ؾُٝا إذا نإ ايـُهًـ داٖاًل بايـشس١َ أٚ 

َسسًتني : تاز٠  ٚتٛضٝش٘ يف ،بايـُٛضٛع أٚ نإ ْاضًٝا ألسدُٖا 
 ٚتاز٠ ْالسغ صال٠ ايٓاضٞ : ،ْالسغ صال٠ ايـذاٌٖ بـشس١َ ايػصب 

ايـُسس١ً األٚىل: إٕ إطالم ايؿتٝا ايـُػٗٛز٠ بصش١ ايعباد٠ يف 
اذا نإ داٖاًل بٓشٛ ٜػٌُ  -َٛزد ايتصادم ٚاإلدتُاع  -ايـُذُع 

 ايكاصس ٚايـُكصس َعًا عٓد ايكٍٛ باالَتٓاع ٖٛ إطالم غري صشٝح أٚ
ؾإْ٘ َع قصٛز ايـذاٌٖ أٚ تكصريٙ يف تعّسف ايـشهِ أٚ يف  ،َػهٌ 

اإليتؿات اىل َٛضٛع ايـشساّ َٚع إيتصاّ إَتٓاع اإلدتُاع ٚسصٍٛ 
 ايـُعازض١ بني ديًٝٞ األَس ٚايٓٗٞ ًٜصّ إدسا٤ قٛاعد ايتعازض :

ؾإ إقتطت زدشإ ديٌٝ األَس ع٢ً ديٌٝ ايٓٗٞ أٚ إقتطت  -أ
ايكٍٛ بصش١ ايعباد٠ عٓد إتٝإ ايـُذُع سٝح ٜهٕٛ ايتدٝري بُٝٓٗا تعّٝٔ 

َصداقًا يًُأَٛز ب٘ ٜٚٓطبل عًٝ٘ األَس ٜٚصح ايعٌُ ايعبادٟ َٔ ْاس١ٝ 
 إْطبام األَس ٚتتِ ؾتٝا ايـُػٗٛز .

بُٝٓا يٛ إقتطت قٛاعد ايتعازض زدشإ ديٌٝ ايٓٗٞ ع٢ً  -ب
ز ايـُذُع : ايصال٠ يف ايدا -ديٌٝ األَس مل ٜصح ايعٌُ ايعبادٟ 
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يًٓٗٞ عٓ٘ ٚسسَت٘ ؾعاًل ٜٚـُتٓع صريٚز٠ ايـشساّ َصداقًا  -ايـُػصٛب١ 
يًٛادب ايـُأَٛز ب٘ َٔ دٕٚ ؾسٍم بٝـٔ عًِ ايـُهًـ بايـشس١َ ٚبني 
دًٗ٘ بٗا قصٛزًا أٚ عٔ تكصرٍي إذ ايـشهِ ثابت يـُتعًك٘ يف ايٛاقع ع٢ً 

قع ال إذ ايٛا ،نال ايتكدٜسٜٔ ٚال ٜتػري ايـشهِ عٓد دٌٗ ايـُهًـ ب٘ 
 ٜٓكًب عُا ٖٛ عًٝ٘ . 

ٍٕ : إذا إقتطت قٛاعد ايتعازض  بعد ايبٓا٤ ع٢ً  -ٚبتعبرٍي ثا
ٚ تسدٝح ايٓٗٞ ٚايتشسِٜ ٚؾسض دٌٗ ايـُهًـ ب٘ قصٛزًا أ -اإلَتٓاع 

ألْ٘ ٚإٕ أَهٔ ٚتـُػ٢  ،عٔ تكصري مل تصح َٓ٘ ايعباد٠ يف ايـُذُع 
إال إٔ ايـُذُع  ،يَٓٗٞٓ٘ قصد ايتكسب بايعٌُ يهْٛ٘ داٖاًل بايـشس١َ ٚا

يـُتعًكٞ األَس ٚايٓٗٞ نايصال٠ يف ايداز ايـُػصٛب١ يؿسض ٚسدت٘ 
ٚزدشإ داْب ايٓٗٞ بـشطب ايـذعٌ ايػسعٞ ال ٜهٕٛ َـشبٛبًا 
ٚسطًٓا أصاًل بٌ ٖٛ َبػٛض ٚاقعًا ٚقبٝح ؾعاًل ٚسساّ غسعًا َـشطًا 

َتجااًل ٚايـشساّ ايـُشض ال ٜعكٌ صريٚزت٘ َصداقًا يًٛادب ٚال ٜهٕٛ إ
 .ٖاًل بايـشس١َ قصٛزًا أٚ تكصريًايًُأَٛز ب٘ ست٢ إذا ؾسض ايـُهًـ دا

ْعِ يٛ نإ دًٗ٘ عٔ قصٍٛز نإ قصٛزٙ عرزًا غسعًٝا عٔ 
ُّا  إزتهاب ايـشساّ ٚعٔ إضتشكام ايعكاب ٚقد زؾعت ايـُؤاخر٠ ع

 تـذًٗ٘ األ١َ ايـُسس١َٛ .

ع َٔ ٚايـشاصٌ إ ؾتٝا ايـُػٗٛز بصش١ ايعباد٠ يف ايـُذُ
ايـذاٌٖ بايـشس١َ عًَُٛا ست٢ يٛ قٌٝ بإَتٓاع اإلدتُاع ٚزدشإ داْب 

ْعِ َع إيتصاّ دٛاش اإلدتُاع أٚ إَتٓاع٘  ،ال ٜطعٓا قبٛهلا  -ايـشس١َ  
َع تسدٝح ديٌٝ األَس ع٢ً ديٌٝ ايٓٗٞ أٚ تطاُٜٚٗا ٚايتدٝري بُٝٓٗا ؾال 

 . -ـُػصٛب١ ايصال٠ يف ايداز اي -إغهاٍ يف صش١ ايعباد٠ يف ايـُذُع 
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ايـُسس١ً ايجا١ْٝ : إٕ إطالم ايؿتٝا ايـُػٗٛز٠ بصش١ ايعباد٠ يف  
ؾإٕ  ،ايـُذُع إذا نإ ْاضًٝا يًشس١َ أٚ َٛضٛعٗا إطالم غري صشٝح 

ؾتٝاِٖ تػٌُ ايٓطٝإ َع ايتكصري ٖٚٛ ايـُطتٓد اىل ض٤ٛ إختٝاز 
 نُا تػٌُ ايٓطٝإ ،ايٓطٝإ عًٝ٘  هًـ ٚتكصريٙ ايـُؤدٟ يعسٚضايـُ

ايعرزٟ أٜطًا ٖٚٛ ايـُطتٓد اىل قصٛز ايـُهًـ ٚٚقٛع٘ يف ايٓطٝإ َٔ 
ٚتصشٝح ايعباد٠ يف ايـُذُع ساٍ ْطٝإ ايـشهِ أٚ  ،دٕٚ إختٝازٙ 

أَس صشٝح َكبٍٛ يـُا تـشكل يف  -ْطٝاًْا عرزًٜا  -ايـُٛضٛع عٔ قصٛز 
 ؾال ٜهٕٛ ،َـشً٘ َٔ إٔ )ايٓطٝإ ايعرزٟ( زاؾع  يًشس١َ زؾعًا ٚاقعًٝا 

ايـُذُع سساًَا يف سّل ايٓاضٞ عٔ قصٍٛز ٚال َبػٛضًا ٚال قبٝشًا ست٢ 
يٛ ؾسض زدشإ داْب ايـشس١َ عٓد ايكٍٛ باجلٛاش ٚسصٍٛ ايتصاسِ 

ؾإْ٘ إذا مل ٜهٔ ايـُذُع  ،أٚ عٓد ايكٍٛ باإلَتٓاع ٚسصٍٛ ايتعازض 
 سساًَا َبػٛضًا يًػازع مشً٘ إطالم األَس بايعباد٠ َٔ دٕٚ َاْع:

 ْع ايـُشتٌُ ٖٓا ديٌٝ ايٓٗٞ ٚايتشسِٜ يسدشاْ٘ سطب ايـُا إذ
ـٍ عٓد ايٓطٝإ ايعرزٟ ،ايؿسض ْ٘ بايٓطٝإ ٜستؿع ايٓٗٞ ، ألٖٚرا َٓت

ٚايتشسِٜ ٚايـُبػٛض١ٝ ٚاقعًا ٜٚصح تكسب ايـُهًـ ايٓاضٞ عٔ قصٍٛز 
بايعباد٠ ايـُذُع بؿعٌ إْطبام األَس ايـداص بايعباد٠ عًٝ٘ بـُكتط٢  -

 ٖٚرا ٚاضح ٚع٢ً ٚؾل ؾتٝا ايـُػٗٛز ٚال زٜب ؾٝ٘ . ،إطالم أديتٗا 

بُٝٓا إذا نإ ايٓطٝإ عٔ تكصرٍي ؾتصشٝح ايعباد٠ يف ايـُذُع 
ؾاْ٘ ٚإٕ تـشـكل يف َـشً٘ إَتٓاع َـداطب١ ايٓاضٞ ٚايػاؾٌ  ،َػهٌ ددًا 

ـٍ ٚدٛبٞ أٚ تـشسٜـُٞ ساٍ غؿًت٘  إال أْ٘ يط٤ٛ إختٝازٙ  ،بتهًٝ
شساّ يف سك٘ ـ٘ ال ٜبعد َبػٛض١ٝ ايعٌُ ايٚتكصريٙ ايـُؤدٟ اىل ْطٝاْ

يتٛؾس َالى ايـشس١َ يف عًُ٘ َٚبػٛض١ٝ ايتصسف َٓ٘ يط٤ٛ إختٝازٙ 
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ؾُٔ غصب داز غريٙ أٚ أزض٘ ْٚطٞ غصبٗا ؾص٢ًّ ؾٝٗا  ،ٚتكصريٙ 
إال إٔ َالى  ،ٜـُتٓع َـداطبت٘ بـدطاب )ال تػصب( َا داّ ْاضًٝا 

يتصسف ايصادز عٓ٘ بػٛض١ٝ اَٚ -أعين َؿطد٠ ايعٌُ  -ايـدطاب 
٤ َٔ ض٤ٛ إختٝازٙ صايـح يـُٓع ايتكسب بعًُ٘ ايعبادٟ : ايصال٠ ٚايٓاغ٢

ؾإْ٘ ال ٜعكٌ ايتكسب بـُا ؾٝ٘ َؿطد٠ َٚبػٛض١ٝ  ،يف ايداز ايـُػصٛب١ 
يًُٛىل ٜٚـُهٔ إضتشكاق٘ يًعكاب بًشاظ إٔ عًُ٘ َكرتٕ بايـُبػٛض 

 ٜٚٓتٗٞ اىل إختٝازٙ ايـُؤدٟ ب٘ اىل ْطٝإ غصب٘ .

ايـشاصٌ َٔ َـذُٛع َا تـكدّ : إٔ ايصال٠ يف األزض ٚ
َع ايعًِ  -ايـُػصٛب١ صشٝش١ يف ؾسضني : عٓد إيتصاّ دٛاش اإلدتُاع 

ٚعٓد إيتصاّ إَتٓاع اإلدتُاع َع  ، -ٚايعُد َٚع ايـذٌٗ َٚع ايٓطٝإ 
زدشإ داْب ديٌٝ األَس أٚ تطاٜٚ٘ َع ديٌٝ ايٓٗٞ عٓد ايعًِ بايـشس١َ 

ٖٚٞ ؾاضد٠ يف ؾسض إيتصاّ  ،َع ايٓطٝإ ايعرزٟ  ٚايعُد إيٝٗا أٚ
اإلَتٓاع ٚزدشإ داْب ايـشس١َ َع ايعًِ بايـشس١َ َٚع اجلٌٗ بٗا 

 .  -ايال َعرٚز ؾٝ٘  -قصٛزًا أٚ تكصريًا َٚع ايٓطٝإ ايتكصريٟ 

ُّت ايجُس٠ ايؿك١ٝٗ يف َطأي١ اإلدتُاع  دٛاشًا  -ٚنٝـ نإ ضٛا٤ تـ
 ُّت َـدتصسًا ؾايعُد٠ َا ضبل بٝاْ٘ َٔ أٚ مل تتِ أٚ تـ -ٚإَتٓاعًا 

ٚقد تـتّبعٓا َا يف ايجُس٠ ايـُػٗٛز٠ َٔ  ،ثـُس٠ ايـُبشح يف بدٚ بـشجٗا 
ٍٛ ٜتطًب٘ طبع  دٗات ايـدًٌ ٚاإلغهاٍ َع بعض اإلختصاز ٚبٓش

 ايبشح األصٛيٞ .
ٖرا تـُاّ َا أزدْا بٝاْ٘ يف ايـُكدَات ايتُٗٝد١ٜ يـُبشح )إدتُاع 

قد تعازف تـُٗٝدٖا ٚغاع عسضٗا قبٌ ايٛيٛز يف صُِٝ األَس ٚايٓٗٞ( ٚ
 ثِ ٜكع ايهالّ يف صًب ايبشح عٔ :  .  ايـُبشح 
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 : جواز أو إمتهاع إجتماع األمر والههي يف واحد        
 

 إذا نإ ؾعٌ ٚاسد ذٚ ٚدٗني : بأسدُٖا ٜتعًل األَس ٚباآلخس
  .؟ أّ ٜـُتٓعيف ايٛاسد ذٟ ايٛدٗني تعًل ايٓٗٞ ؾٌٗ ٜـذٛش إدتُاعُٗاٜ

ٚايعاٖس إْـشصاز ايـُبشح ؾُٝا نإ بني ايعٓٛاْني ٚايـُاٖٝتٝـٔ 
تكٝا يف َـشٌ ٚاسد ْطب١ ايعُّٛ َٔ ٚد٘ ٚقد إدتُعا صدؾ١ً ٚإي

أٟ ٜتطابكإ ؾٝ٘ ٜٚـشٌُ أسدُٖا ع٢ً اآلخس محٌ  َٚـذـُع ؾازد ،
  .َٛاطا٠ ٚإحتاد )ٖٛ ٖٛ( 

ٟ بني ايعٓٛإ ايـُأَٛز ٚقد ٚقع اخلالف يف إٔ ٖرا اإلحتاد ايـٖٗٛٛ
ب٘ ٚايعٓٛإ ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٌٖ ٜـذعٌ ايـًُتك٢ َـذُعًا ٚاسدًا يًُتعًكني 
ٚايـُاٖٝتني ؾًٝصّ دٛاش اإلدتُاع ؟ أّ ٜهٕٛ يف ٖرا اإلتـشاد ايٛدٛدٟ 
ايـ١ٜٖٛٛٗ ايـُتشكك١ بني ايعٓٛاْني َاْع عٔ دعٌ ايـُذُع ًَتك٢ 

ٕٛ ايـُذُع َصداقًا ألسد يًُتعًكني َٚـذُعًا يًُاٖٝتني ٚالبد إٔ ٜه
 ايعٓٛاْني دٕٚ اآلخس ؾًٝصّ إَتٓاع إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ يف ٚاسٍد ؟ .

ٚبتعبرٍي آخس : اإلتـشاد ايـٖٟٗٛٛ بني ايـُاٖٝتني ايـُدتًؿتني ايًتني 
 ٍ٘  ٌٖ ٜٛدد َـشرٚز َاْع َٔ أخر نٌ : بُٝٓٗا ْطب١ ايعُّٛ َٔ ٚد

ؾالبد عٓد  ، ايعٓٛإ اآلخسٚاسٍد َٔ ايعٓٛاْني )ال بػسط( بايٓطب١ إىل
ٚدٛد ايـُشرٚز َٔ إٔ ٜؤخر نٌ ٚاسٍد َٔ ايعٓٛاْني بٓشٛ )بػسط ال( 

 بايٓطب١ إىل ايعٓٛإ اآلخس ؾًٝصّ إَتٓاع اإلدتُاع ؟ . 

 أّ ال ٜٛدد َاْع ٚال َـشرٚز ؾٝهٕٛ ايـشهِ ثابتًا يـُتعًك٘ 
َأخٛذًا بـشٝح ٜهٕٛ نٌ ٚاسٍد َُٓٗا  -ايـُأَٛز ب٘ أٚ ايـُٓٗٞ عٓ٘  -

 بٓشٛ )ال بػسط( ؾًٝصّ دٛاش اإلدتُاع ؟ .
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ّٚايبشح ٚايٓصاع نإ َطّذ اٖر ْات عًُا٤ ايهالّ ثِ اًل يف َد
ٚقد إختًؿت نًُاتِٗ يف  ،إْتكٌ إىل َدْٚات عًُا٤ أصٍٛ ايؿك٘

سٝح إٔ دٛاش اإلدتُاع َـدتاز غايب األغاعس٠ ٚمجع َٔ  ،اإلختٝاز
ٚإٕ إَتٓاع  ،خسٟ أصٛيَِٝٝٗتكدَٞ َتهًُٞ اإلَا١َٝ ٚنجري َٔ َتأ

  . -ايـُعتصي١ ٚاإلَا١َٝ  -اإلدتُاع َـدتاز ايـُػٗٛز بني ايعدي١ٝ 
 ،ٚايهالّ ٖٓا ؾـٞ )اإلدتُاع اآلَسٟ( دٕٚ )اإلدتُاع ايـُأَٛزٟ(

 ٜٚٓبػٞ تٛضٝح اإلصطالسني ؾٓكٍٛ :  

ٌّ ٚعال(  -1 ايـُساد َٔ )اإلدتُاع اآلَسٟ( َا ٜستبط باآلَس )د
اب ايػسعٞ ٚايـذعٌ ايـُٛيٟٛ ٚأْ٘ يف عامل ايـذعٌ ٚبـُسس١ً ايـدط

ٚايتػسٜع ٌٖ ٜـُتٓع أّ ٜـذٛش إٔ ٜـذُع ايـُػّسع بني األَس ٚايٓٗٞ 
ٍ ٚاسٍد ٚؾعٌ ؾازد نإٔ   ايـُتٛدٗني إىل ايـُهًـ يف َٛضٛع
ٍٕ بٓشٛ صسف  ٜٛزد ايـُٛىل األَس ايٛدٛبٞ َٓصّبًا ع٢ً طبٝع١ٍ ٚعٓٛا

ع٢ً طبٝع١ٍ أخس٣ ثِ ًٜتكٞ ايعٓٛاْإ ايٛدٛد ٜٚٛزد ايٓٗٞ ايتشسٜـُٞ 
صدؾ١ً ساٍ اإلَتجاٍ ٚعٓد تطبٝل ايـُهًـ األَس ٚايٓٗٞ ع٢ً ايـُذُع 

ؾًٝصّ إْطبام ايعٓٛإ ايـُشسّ ع٢ً بعض  ،ايٛاسد ٚايعٌُ ايؿازد
ٚعٓد٥ر ٜكع ايبشح يف إٔ ٖرا اإلتـشاد  ،َصادٜل ايعٌُ ايٛادب

 ُٖا بعدّ إدتُاع٘ ايـٖٟٗٛٛ اإلتؿاقٞ ٌٖ ٜٛدب تكّٝد َتعًّل أسد
 أّ ال ٜٛدب تـكّٝدٙ ؟ :  ؟ َع اآلخس

ؾإ قٌٝ بـذٛاش )اإلدتُاع اآلَسٟ( ًٜصّ ايكٍٛ بعدّ ضسا١ٜ 
ٜٚهٕٛ َٔ َٛازد ايرتنٝب  ،ايـشهِ َٔ ايعٓٛإ إىل ايـُعٕٓٛ َطًكًا

ٚإٕ قٌٝ باَتٓاع )اإلدتُاع اآلَسٟ( ؾال َٓاص َٔ ايكٍٛ   اإلْطُاَٞ .
ؾٝهٕٛ يف  ،ايـُتالشَني إىل ايـُالشّ االخسايـشهِ َٔ أسد  بطسا١ٜ
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  ،َٛازد ايرتنٝب اإلتـشادٟ ًٜٚصّ تكٝٝد َتعًّل األَس بٓشٛ )بػسط ال(
ٚنالَٓا ؾعاًل ؾـٞ ٖرا )اإلدتُاع  ،أٟ بعدّ إدتُاع٘ َع َتعًّل ايٓٗٞ

ٍٕ :    . اآلَسٟ(  ٚبتعبرٍي ثا

 ايـُساد َٔ )اإلدتُاع اآلَسٟ( ٖٛ َا إذا ؾسض تٛد٘ أَس إىل
ٌّ( ٚتٛد٘ ْٗٞ إىل ايـُهًـ :  ٍٛ صسف ايٛدٛد )ص ايـُهًـ بعباد٠ٍ بٓش
ـٍ ٚاسٍد ٚناْا  )ال تػصب( ؾهإ األَس ٚايٓٗٞ َتٛدًٗا إىل َهً

ٍ ؾازٍد ايـُأَٛز ب٘  -ٚقد ؾسض إْطبام ايعٓٛاْني  ،صادزٜٔ َٔ َػّسع
ٚيف َجً٘  ،ع٢ً عٌُ ٚاسد نايصال٠ يف َهإ َػصٛب -ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ 

ٚ ٜـذٛش دعٌ ايـُػسع اآلَس ع٢ً ايـُهًـ : نٌ ٚاسٍد َٔ ٌٖ ٜـُتٓع أ
)ايالبػسط( ايكابٌ يإلْطبام ع٢ً َٛزد  بٓشٛ -األَس ٚايٓٗٞ -ايـشهُني

 اإلدتُاع : 
ؾُٔ قاٍ باَهإ اإلدتُاع أداب باَهإ دعٌ ايـُػسع نال 

ٍٛ َطًل ال بػسط اإلْطبام َٚٔ قاٍ باالَتٓاع قاٍ باَتٓاع  ،ايـشهُني بٓش
ٚأْ٘ البد َٔ دعٌ أسدُٖا بٓشٛ )ايبػسط ال( بًشاظ َٛزد دعًُٗا 

 اإلدتُاع . 

ايـُساد َٔ )اإلدتُاع ايـُأَٛزٟ( ٖٛ مجع ايـُهًـ بني  -2
َتعًّل األَس ايعبادٟ ٚبني َتعًّل ايٓٗٞ بط٤ٛ إختٝازٙ ؾٌٗ ٜتُهٔ 
ايـُأَٛز بايعباد٠ ٜٚكدز ع٢ً ايتكسب بايؿعٌ ايعبادٟ ايـُساد إَتجاٍ أَسٙ 

 ضبشاْ٘ ؟ أّ ٜـُتٓع عًٝ٘ إذا إدتُع يف ايؿعٌ دٗتإ ٚعٓٛاْإ : إىل اهلل
أسدُٖا َـشبٛب هلل ضبشاْ٘ ٚاآلخس َبػٛض ي٘ ؟ أٟ يف صٛز٠ تعًّل 

: ٌٖ ني ع٢ً ايؿعٌ ايعبادٟ ايٛاسداألَس ٚايٓٗٞ بـشٝجٝتني َتصادقت
 ؟.ذيو ٜتُػ٢ َٔ املهًـ قصد ايتكسب بايؿعٌ املصبٛز أّ ال ٜتُػ٢ َٓ٘
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ٍٕ : إٕ ٖرا اإلدتُاع ٜؿرتض إٔ اآلَس يف عامل ايـذعٌ  ٚبتعبرٍي ثا
ٍ ٚاسٍد   بٌ أٚزد  ،ٚايتػسٜع مل ٜـذُع بني األَس ٚايٓٗٞ يف َٛضٛع

األَس َٓصّبًا ع٢ً طبٝع١ٍ نايصال٠ ٚأٚزد ايٓٗٞ َٓصّبًا ع٢ً طبٝع١ٍ 
 ٚإْـُا ايـُهًـ زبط بُٝٓٗا  ،نايػصب ٚال زبط إلسداُٖا باألخس٣

 ٍ ؾهإ إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ يف ٚاسٍد إدتُاعًا َأَٛزًٜا يف َكاّ اإلَتجا
نٌ َٔ ايـشهُني :  ٖٚرا َؿسٚض يف َٛازد إَهإ دعٌ -ال  آَسًٜا  -

ثِ ٜطّبل ايـُهًـ  ،ع٢ً ْـشٛ اإلطالم بٓشٛ )ايالبػسط( األَس ٚايٓٗٞ 
ايـُأَٛز بايعباد٠ أَسٖا ع٢ً ايعٓٛإ ايـُٓٗٞ عٓ٘ ؾٝصًٞ يف داٍز َػصٛب١ 

 ؾٝطأٍ ٖٓا :  ،ٕ زضا َايهٗأَ دٚ

إذا نإ ايعٌُ ايعبادٟ ايـُأَٛز ب٘ َـُا ٜٓطبل عًٝ٘ ايعٓٛإ 
ٌٖ ٜتُهٔ ايـُهًـ ايـُأَٛز بايعباد٠ َٔ إٔ  -نايػصب  -ايـُشسّ 

ٜتكسب إىل اهلل بايعٌُ ايعبادٟ ايـُٓطبل عًٝ٘ ايعٓٛإ ايـُشسّ ؟ أّ 
 ٜـُتٓع عًٝ٘ ايتكسب ب٘ ؟.

 ٚإْـُا ٖٛ يف : ، )اإلدتُاع ايـُأَٛزٟ( ٚيٝظ ايهالّ ؾعاًل يف 
 : اإلجتماع اآلمري 

ايـُالسغ عٓد َتأخسٟ األصٛيٝني بعد ْطٛز ايؿهس األصٛيٞ 
 ٚتٛضع َباسج٘ ٚتؿهسات٘ ٚإٖتُاّ ايـُذٛشٜٔ باثبات تعدد ايـُذُع 

ُاع ايطدٜٔ( ٚإٖتُاّ يتصٍٚ عِٓٗ غا١ً٥ )إدت -َتعًّل األَس ٚايٓٗٞ  -
د٠ ايـُذُع سكٝك١ً ست٢ ترتنص ٚتجبت غا١ً٥ ثبات ٚسايـُاْعني بإ

 )إدتُاع ايطدٜٔ( . 
طتٓبط أصٌ ُٜ - ٘اإلدتُاع أٚ إَتٓاع أضاع دٛاش -َٚٔ ٖرا 

 ُاعـتـاع إدـٓـتـعًا ٖٛ إَـٝـدِٖ مجـٓـص عـهـستـ٘ َٚـٓـسٚؽ عـؿـٛعٞ َـٛضتَ
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ٚيٛ  ،ع٢ً األَس ٚايٓٗٞ إذا إيتـكٝا -ٚخٛف إْطباق٘ ٖٓا  ،ايـُتطادٜٔ
ٍ ٚاسٍد ًَٚتك٢ ؾازد -صدؾ١  ؾهإ ايـُِٗ عٓد٥ر َالسع١  ،يف َـذُع

إضتدالٍ ٖؤال٤ ٖٚؤال٤ َٚالسع١ َا إذا نإ ايـُشرٚز َٛدٛدًا 
 ٚاألصٌ ايـُٛضٛعٞ ايـُصبٛز َتشككًا أّ ال .

ؾكد ذٖب إىل االَتٓاع : مجع  ،ْٚبدأ بـُالسع١ بسٖإ اإلَتٓاع               
َِٓٗ  -صٛيٝني َٚٔ َتأخسِٜٗ نبري َٔ َتكدَٞ ايـُتهًُني ٚاأل

ايـُشكل ايـدساضاْٞ )قدٙ( سٝح قاٍ : )ايـشل ٖٛ ايكٍٛ باإلَتٓاع نُا 
  ثِ إضتدٍ عًٝ٘ بعد تـُٗٝد َكدَات أزبع١ ٖٞ : (1)ذٖب إيٝ٘ ايـُػٗٛز(

ألٚىل : إٕ األسهاّ ايـدُط١ بأضسٖا َتطاّد٠ يف َسس١ً يـُكد١َ اا      
يف  -ٖٚٞ يف َستب١ ؾعًٝتٗا   -ٓني َٓٗا ؾعًٝتٗا خاص١ ٜٚطتشٌٝ إدتُاع إث

ٍٕ ٚاسٍد ٍٕ ؾازٍد ألْ٘ طًب يًذُع بني ايطدٜٔ يف شَا  ،ؾعٌٍ ٚاسٍد ٚشَا
ّٛشٙ األغعسٟ بٌ ٖٛ بٓؿط٘  ،ٚيٝظ ٖرا َٔ ايتهًٝـ بايـُشاٍ ايرٟ د

 تهًٝـ َـشاٍ نُا ال ٜـدؿ٢ . 

ايجا١ْٝ : إٕ َتعًّل األسهاّ يٝظ ٖٛ األمسا٤ ٚاأليؿاظ ايـُكد١َ 
بٌ َتعًكٗا  ،ٝظ ٖٛ ايعٓاٜٚٔ اإلْتصاع١ٝ اييت ال َطابل يـٗا خازدًاٚي

يٛضٛح إٔ ايػسض ٚايـُالى  ،األؾعاٍ ايصادز٠ عٔ ايـُهًؿني خازدًا
بٌ ٜرتتب  ،ايداعٞ يًشهِ ال ٜرتتب ع٢ً األمسا٤ ٚال ع٢ً ايعٓاٜٚٔ

ع٢ً األؾعاٍ )ايـُعْٓٛات( بٛدٛدٖا ايـدازدٞ ٖٚٞ َعسٚض١ 
أٚ األمسا٤ تؤخر َتعًكًا  ٚايعٓاٜٚٔ ،تشسِٜايٛدٛب َٚعسٚض١ اي

يًشهِ يف يطإ ايديٌٝ يتهٕٛ آيـ١ً يًشاظ َتعًكاتٗا ٚيإلغاز٠ إيٝٗا بـُا 
ُّا٠ بأمسا٥ٗا أٚ َعْٓٛـ١ بعٓاٜٚٓٗا َٚـشـكك١ يًػسض  ٖٞ أؾعاٍ َط

                                                 

 . 251 - 242:  1( كفاَة األصىل بحاشُة المشكُنٍ : ج1)
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 أْٗا تؤخر بـُا ٖٞ ٖٞ َطتك١ًً .  ال   سعٞ َٓٗا،ايػ

ٔ ال ٜٛدب تعدد ايـُعٕٓٛ ايجايج١ : إٕ تعدد ايعٓاٜٚيـُكد١َ ا
ٚتهّجسٙ بـشطب ايٛدٛد ايـدازدٞ ٚال تٓـجـًِ بتعدد ايعٓٛإ : ٚسد٠ 

يٛضٛح إَهإ إْطبام ايعٓاٜٚٔ ايهجري٠ ع٢ً ايـُعٕٓٛ  ،ايـُعٕٓٛ خازدًا
 ايٛاسد خازدًا َٔ دٕٚ إٔ ٜٛدب تعددٖا تعددٙ أصاًل . 

د ٚاسد ايسابع١ : إْ٘ ال ٜـُهٔ إٔ ٜهٕٛ يًُٛدٛد بٛدٛيـُكد١َ ا
ؾإ ايٛاسد ٚدٛدًا ٖٛ  ،ض٣ٛ َا١ٖٝ َتأص١ً ٚاسد٠ ٚسكٝك١ ؾازد٠

 ،ٚاسد َا١ًٖٝ ٚإٕ صدقت أمسا٤ َتهـجس٠ ٚإْطبكت عًٝ٘ عٓاٜٚٔ َتعدد٠
 َٔ دٕٚ تؿاٚت بني ايكٍٛ بأصاي١ ايٛدٛد ٚبني ايكٍٛ بأصاي١ ايـُا١ٖٝ .

ٚنإٔ ايـُشكل ايـدساضاْٞ )قدٙ( أزاد إٔ ٜدؾع بٗرٙ ايـُكد١َ 
ٚألدٌ عدّ دخايتٗا أٚ يكصٛز ٚظٝؿتٗا يف ايٛصٍٛ إىل   ،تًُٖٛا

ّٗد ايـشدٜح عٓٗا   ايػسض ايـُكصٛد َٔ اإلضتدالٍ ع٢ً اإلَتٓاع ْـُ
 بـبـٝاْـٓا :  -عسضًا ٚدؾعًا  -

 -دٛاشًا أٚ إَتٓاعًا  -إْ٘ قد ٜكاٍ بابتٓا٤ ْتٝذ١ َطأي١ اإلدتُاع 
 ـُا١ٖٝ : ع٢ً ايبشح ايـُعكٛيٞ يف تأصٌ ايٛدٛد أٚ تـشصٌ اي

ؾُٔ ًٜتصّ بتأصٌ  ايٛدٛد ٚتـشّصً٘ ٚإٔ ايـُا١ٖٝ تـٓـتصع عٓ٘ َٔ 
ؾٝهٕٛ عٓدٙ  ،دٕٚ إٔ ٜهٕٛ يـٗا تـشّصٌ خازدًا ٚال َطابل يـٗا ٚاقعًا

 ،ٚدٛدًا ٚاسدًا -َا١ٖٝ ايصال٠ َٚا١ٖٝ ايػصب  -َتعًّل األَس ٚايٓٗٞ
سًا ٜٚهٕٛ إتـشاد ايـُاٖٝتني ٚتـشّصًُٗا يف ٚدٛد ٚاسد خازدٞ أَ

ٚال َٓاص س٦ٓٝر َٔ ايكٍٛ باَتٓاع  ،ٚاضشًا ال زٜب ؾٝ٘ ٚال غباز عًٝ٘
اإلدتُاع يعدّ َعكٛي١ٝ نٕٛ ايٛدٛد ايٛاسد َصداقًا يًُأَٛز ب٘ 

 ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ . 
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ٚإٕ ايٛدٛد َٓـتصع  ،َٚٔ ًٜتصّ بأصاي١ ايـُا١ٖٝ ٚتـشّصًٗا خازدًا
 ٝهٕٛ َتعًّل ؾ ،عٓٗا ال تـشّصٌ ي٘ ٚال تأّصٌ ٚال َطابل ي٘ خازدًا

َتػاٜستني تـشّصاًل  -َا١ٖٝ ايصال٠ َٚا١ٖٝ ايػصب  -األَس ٚايٓٗٞ 
ايـُتشصًتني َٚٔ ايٛاضح إَتٓاع إتـشاد ايـُاٖٝتني  ،َتعددتني خازدًا

َٚع تعدد ايـُا١ٖٝ  ،دُٗا تـشت َا١ٍٖٝ ثايج١خازدًا ٚإضتشاي١ إْدزا
 ايـُتشّص١ً ال َٓاص َٔ ايكٍٛ باجلٛاش. 

إْ٘ َع إيتصاّ أصاي١ ايٛدٛد البد َٔ ايكٍٛ ٚخالص١ ايكٍٛ : 
باَتٓاع اإلدتُاع بًشاظ إٔ ايٛدٛد يف َٛزد اإلدتُاع ٚاسد سكٝك١ غري 

َٚع إيتصاّ أصاي١ ايـُا١ٖٝ ٜتعني ايكٍٛ بـذٛاش اإلدتُاع  ،َتعدد ٚاقعًا
 بًشاظ إٔ ايـُا١ٖٝ يف َٛزد اإلدتُاع َتعدد٠ سكٝك١ً . 

 ٖٚرا ايـُكاٍ َسؾٛض : 

إٕ ايٓصاع ايـُعكٛيٞ سٍٛ تأصٌ ايٛدٛد أٚ تأصٌ ايـُا١ٖٝ أٚاًل : 
َٚا١ٖٝ ايصال٠ ْٚـشٖٛا َٔ  ،قا٥ِ يف ايـُاٖٝات ايـُتأص١ً ايـُكٛي١ٝ

َٚا١ٖٝ ايػصب ْٚـشٖٛا َٔ ايـُاٖٝات ايـُٓٗٞ  ،ايـُاٖٝات ايـُأَٛز بٗا
عٓٗا ٚاييت قد تًتكٞ صدؾ١ً َع ايـُا١ٖٝ ايـُأَٛز بٗا يف َـذُعٍ ٚاسٍد 

ني ٖٞ َؿاِٖٝ إْتصاع١ٝ ٚعٓاٜٚٔ إعتباز١ٜ ال َطابل يـٗا يف ذٟ ٚدٗ
أٟ إٕ َا١ٖٝ ايصال٠ َٚا١ٖٝ ايػصب  -ايـدازز ض٣ٛ َٓػأ إْتصاعٗا 

َجاًل يٝطتا َٔ ايـُاٖٝات ايـشـكٝك١ٝ ايـُتأص١ً ست٢ ٜـذسٟ ؾُٝٗا ايٓصاع 
 ْٚسؾط٘ :ايـُعكٛيٞ ايـُصبٛز . 

طبام عٓاٜٚٔ َتعدد٠ ع٢ً ثاًْٝا : ٜٓدؾع ايـُكاٍ بعدّ ايـُاْع َٔ إْ
ٍٕ ٚاسٍد  ؾال ٜتعني إيتصاّ دٛاش اإلدتُاع عٓد  -ٚدٛدًا َٚا١ٖٝ  -َعٓٛ

بٌ ٜـُهٔ إيتصاّ  ،ايكٍٛ بتأصٌ ايـُا١ٖٝ ٖٚٞ َتعدد٠ عٓٛاًْا يف ايـُذُع
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اإلَتٓاع عٓدَا ٜـشسش نٕٛ ايـُذُع ٜطسٟ األَس ؾٝ٘ َٔ َتعًك٘ إىل َا 
 تعًك٘ إىل َا تعًل ب٘ األَس . تعًل ب٘ ايٓٗٞ ٜٚطسٟ ايٓٗٞ ؾٝ٘ َٔ َ

ٚثايجًا : ٜٓدؾع ايـُكاٍ بأْ٘ ال زٜب يف إٔ ايـُطابل ايـدازدٞ 
ٖٚرا ايٛاسد : قد ٜهٕٛ َطابل ايـُا١ٖٝ بايرات  ،ٚايـُذُع ٚاسد

ٚقد ٜهٕٛ ايٛاسد  ،ٚيًٛدٛد بايعسض يٛ بين ع٢ً أصاي١ ايـُا١ٖٝ
ين ع٢ً أصاي١ ايـدازدٞ َطابل ايٛدٛد بايرات ٚيًُا١ٖٝ بايعسض يٛ ب

ؾاْ٘ ال ٜعكٌ إٔ ٜهٕٛ يًُذُع ايـُٛدٛد ايٛاسد َاٖٝتإ  -ايٛدٛد 
يٛضٛح إٔ ايٛدٛد ايٛاسد ٚايـُصدام  ،َتػاٜستإ ٚسكٝكتإ َتبآٜتإ

يٝظ ي٘ إال  ،ايؿازد ٚإٕ أطًكت عًٝ٘ أمسا٤ َتهجس٠ ٚعٓاٜٚٔ َتعدد٠
إدتُاع ٖٚرا ٜدعٛ إىل اإليتصاّ باَتٓاع  ،َا١ٖٝ ٚاسد٠ ٚسكٝك١ ؾازد٠

ٚذيو يٛضٛح إٔ ايـٛدٛد ايٛاسد ال ٜعكٌ إٔ ٜهٕٛ  ،األَس ٚايٓٗٞ
ٚدٛدًا ٚتـشّصاًل يـُاٖٝتني َتبآٜتني ٚسكٝكتني َتػاٜستني ضٛا٤ إيتصَٓا 

 تأّصٌ ايٛدٛد أٚ تـشّصٌ ايـُا١ٖٝ ٚتأّصًٗا .
ٚيٛ ؾسض إٔ ٜهٕٛ يًُذُع ٚدٛدإ ٚتـشّصالٕ نإ يـُٗا 

تهٕٛ ايـُا١ٖٝ ايٛاسد٠ َا١ًٖٝ يٛدٛدٜٔ  إذ ال ٜعكٌ إٔ ،َاٖٝتإ أٜطًا
َٚع ثبٛت َاٖٝتني َٔ دٕٚ ضسا١ٜ ايـشهِ َٔ أسد  ،ٚتـشّصًني

ايـُتالشَني إىل ايـُالشّ اآلخس ٜتعني اإليتصاّ بـذٛاش اإلدتُاع َٔ دٕٚ 
 . ؾسم بني إيتصاّ أصاي١ ايٛدٛد ٚبني إيتصاّ أصاي١ ايـُا١ٖٝ

يبشح ايـُعكٛيٞ ٚاحلاصٌ عدّ صش١ ايبٓا٤ ايـُّٖٛٛ ع٢ً ا
 ايـُرنٛز.

َٚـُا تـكدّ ٜتطح ؾطاد تٍِٖٛ آخس ؾاْ٘ قد ٜكاٍ بابتٓا٤ ْتٝذ١ َطأي١ 
 اإلدتُاع ع٢ً تعدد ٚدٛد ايـذٓظ ٚايؿصٌ خازدًا أٚ عدّ تعددٙ : 
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ؾإ قًٓا بتعدد ٚدٛد ايـذٓظ ٚايؿصٌ خازدًا ٚإٔ األَس ٜتعًل 
ُٖٚا َتُاٜصإ ٚدٛدًا  بايـُا١ٖٝ اجلٓط١ٝ ٚايٓٗٞ ٜتعًّل بايـُا١ٖٝ ايؿص١ًٝ

أٟ ناْت ايـُاٖٝتإ َتعددتني َتُاٜصتني  -ٚايرتنٝب بُٝٓٗا إْطُاَٞ 
 تعّٝٔ إيتصاّ دٛاش اإلدتُاع .  -بـشطب ايٛدٛد ايـدازدٞ 

أٟ ناْتا  -ٚإٕ ناْت ايـُاٖٝتإ َتشدتني خازدًا غري َتُاٜصتني 
إيتصاّ  َٛدٛدتني بٛدٍٛد ٚاسد ٚنإ ايرتنٝب بُٝٓٗا إتـشادًٜا تعّٝٔ

 اإلَتٓاع .
 ٖٚرا َكاٍ َسؾٛض أٜطًا َدؾٛع :

 

أٚاًل : بإٔ َا١ٖٝ ايصال٠ ْٚـشٖٛا َٚا١ٖٝ ايػصب ْٚـشٖٛا َـُا 
ٜؿرتض إيتكاؤُٖا صدؾ١ً ؾـٞ َـذُعٍ ٚاسٍد ُٖا َٔ ايعٓاٜٚٔ اإلعتباز١ٜ 

ُٖٚا َٔ ايـُؿاِٖٝ اإلْـتصاع١ٝ اييت ال َطابل يـٗا يف  -ال ايـشـكٝك١ٝ -
ٚيٝطتا َٔ ايـُاٖٝات ايـشـكٝك١ٝ ايـُكٛي١ٝ  ،َٓػأ إْتصاعٗا ايـدازز ض٣ٛ 

نٞ تهٕٛ إسداُٖا دٓطًا ٚاألخس٣ ؾصاًل يـٝـُهٔ ايكٍٛ بأُْٗا َاٖٝتإ 
َٛدٛدتإ يف ايـُذُع ايـدازدٞ :  -َا١ٖٝ دٓط١ٝ َٚا١ٖٝ ؾص١ًٝ  -

أٚ َٛدٛدتإ بٛدٛدٜٔ  ،ٚالبد إٔ ٜكاٍ باإلَتٓاع  ،بٛدٛد ٚاسد
 ٜكاٍ بايـذٛاش . َتعددٜٔ ٚالبد إٔ

ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ  -ٚثاًْٝا : ٜٓدؾع ايـُكاٍ بٛضٛح إٔ ايعٓٛاْني 
ايـُتصادقني ع٢ً ايـُذُع ايٛاسد يـٝطا َٔ قبٌٝ تصادم ايـذٓظ  -عٓ٘

يٛضٛح إٔ ايـُا١ٖٝ ايؿص١ًٝ ال تٓؿو عٔ ايـُا١ٖٝ ايـذٓط١ٝ  ،ٚايؿصٌ
ايعٓٛإ ايـُأَٛز  َع إٔ ايعٓٛإ ايـُٓٗٞ عٓ٘ نايػصب ٜٓؿو نجريًا عٔ

 ٚيرا ٜـُتٓع نٕٛ ايصال٠ دٓطًا ٚايػصب ؾصاًل ي٘ . ،ب٘ نايصال٠
 ١(ـاٜـؿـات )ايهـدَـُايٞ يـُكـح اإلدـٝـب ٚايتٛضـكسٜـعد ٖرا ايتـٚب



 5....................................... بشري األصىل/ ج......................... (256) 
 

ٜعتُد ، ٖٚٛ ْـػسع يف تكسٜب إضتداليـٗا ع٢ً إَتٓاع اإلدتُاع
 دٚز يـٗا يف ايـُكدَات ايجالث١ األٚىل إذ ايـُكد١َ ايسابع١ قد إتطح إٔ ال

ؾٝٓبػٞ ايبشح  ،إثبات اإلَتٓاع ٚإْـُا ٚظٝؿتٗا دؾع ايُٖٛني ايـُتكدَني
 ٚايتشكٝل عٔ تـُا١َٝ ايـُكدَات ايجالث١ ؾٓكٍٛ : 

قد إغتٗس ايتُجٌٝ يـُذُع األَس ٚايٓٗٞ يف َبشح اإلدتُاع 
ٚقد دعًٖٛا َصدام إدتُاع األَس  ،بايصال٠ يف ايـُهإ ايـُػصٛب

ٚذيو بًشاظ إٔ األَس بايصال٠ ٜتعًّل بصسف ٚدٛد  ،ٚايٓٗٞ يف ٚاسد
بُٝٓا ايٓٗٞ عٔ  ،ايصال٠ داَع١ً ألدصا٥ٗا ٚغسا٥طٗا ؾاقد٠ يـُٛاْعٗا

ؾاذا سصٌ اإلتـشاد  ،ايػصب ٜتعًّل بايطبٝع١ ايػا١ًَ يـُذُٛع ايرتٚى
ايٛدٛدٟ ٚايـ١ٜٖٛٛٗ خازدًا بني َاٖٝيت ايػصب ٚايصال٠ ٜأتٞ ايبشح 

  .إَتٓاع٘ يف دٛاش اإلدتُاع أٚ 
ٚقد إختاز يف )ايهؿا١ٜ( إَتٓاع اإلدتُاع ْاضبًا ي٘ إىل ايـُػٗٛز 

 ٚإضتدٍ عًٝ٘ بعد عسض ايـُكدَات بـُا َـشصً٘ ٚاضشًا : 

إْ٘ قد تـشكل يف ايـُكد١َ ايجا١ْٝ تعًّل األسهاّ ٚاألٚاَس ٚايٓٛاٖٞ 
 -أٟ باألؾعاٍ بٛدٛدٖا ايـدازدٞ ايصادز عٔ ايـُهًـ  -بايـُعْٓٛات 

نايصال٠  -ٚتـشكل يف ايـُكد١َ ايجايج١ إٔ تعدد ايعٓٛإ  ،ايعٓاٜٚٔ دٕٚ
ُٖٚا َتعًل األَس ٚايٓٗٞ يف يطإ ايديٌٝ َػريًا إىل  -ٚايػصب 

ٚإٕ تعدد ايٛد٘ ٚاإلضِ ال  -ايـُعٕٓٛ ايرٟ ٖٛ َـذُع يـُٗا ٚاقعًا 
بٌ ٜبك٢ ايـُذُع ايـُعٕٓٛ يعٓاٜٚٔ  ،ٜٛدب تعدد ايـُعٕٓٛ ٚايـُط٢ُ

ٚال  -ال تعددًا ٚدٛدًٜا ٚال تعددًا َاًٖٜٛا  -اسدًا ال تعدد ؾٝ٘ ٚدٛدًا ٚ
ٚقد تـشـكل يف ايـُكد١َ  ،تٓجًِ بتعدد ايعٓٛإ : ٚسد٠ ايـُذُع أصاًل

ٌٍ ـُاع سهُني يف ؾـتـٌ إدـٝـٜٚطتش ،ٗاـؿطـهاّ يف أْـاألس طاّدـاألٚىل ت  ع
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ٍٕ ؾازٍد  األَس  ؾًٝصّ عٓد٥ر َٔ إيتصاّ دٛاش إدتُاع ،ٚاسٍد يف شَا
َـشرٚز إدتُاع ايطدٜٔ يف  -ايـُعٕٓٛ ايٛاسد  -ٚايٓٗٞ يف ايـُذُع 
ؾٝتعني ايكٍٛ باإلَتٓاع  ،ٖٚٛ َـشاٍ غري َعكٍٛ ،ٚاسٍد ٚدٛدًا َٚا١ٖٝ

 ؾسازًا َٔ ايـُشرٚز ايـُشاٍ .
بٌ ٖٛ  ،ٖرا ٚاسد َٔ األدي١ ايـُطسٚس١ إلثبات إَتٓاع اإلدتُاع

 ،ٗا زّدًا ٚيرا السعٓاٙ َؿصاًلعُدتٗا ٚأقٛاٖا ٚأصًبٗا عٛدًا ٚأَٓع
ٚالسعٓا َا تعسضت ي٘ َكدَات٘ ٚاسد٠ً ٚاسد٠ً َٔ ايٓكد ٚايـُٓاقػ١ 

إذ  ،ؾٝٓبػٞ تتبع ذيو َؿصاًل يري٣ تـُاّ ايديٌٝ أٚ ْكصاْ٘ ،ٚاإلغهاٍ
ٜبطٌ  -يبطالْٗا أٚ عدّ ثبٛتٗا  -بٓكصإ ٚاسد٠ٍ َٔ ايـُكدَات 

ايهالّ يف َكاَاٍت ثالثـ١ : ؾٝكع  ،اإلضتدالٍ ٜٚكصس عٔ إثبات اإلَتٓاع
ٚتاز٠  ،ٚتاز٠ ْالسغ َتعًّل األسهاّ ،تاز٠ ْالسغ تطاد األسهاّ

ْالسغ إٔ تعدد ايعٓٛإ ٌٖ ٜٛدب تعدد ايـُعٕٓٛ أّ ال ٜٛدب٘ ٚال 
 ْٚبدأ ؾـٞ ايـُكاّ األٍٚ ببشح :  ،تـٓجًِ ب٘ ٚسدت٘

 

 :  تضاد األحكام يف أنفسها
عطٗا َع بعض يف أْؿطٗا قد إغتٗس أصٛيًٝا : تطاّد األسهاّ ب

ٚع٢ً اإلطالم َٔ دٕٚ إختصاص ايتطاّد بايـُبدأ ايرٟ تٓبجل عٓ٘ 
أٚ ع٢ً   ،ٖٚٛ إغتُاٍ ايؿعٌ ع٢ً ايـُصًش١ ٚايـُشبٛب١ٝ  -األسهاّ  

ٜعين  -أٚ إختصاص٘ بايـُٓت٢ٗ ايرٟ تؤٍٚ إيٝ٘  -ايـُؿطد٠ ٚايـُبػٛص١ٝ 
 بعض ايهتب ٚغٗست٘ ع٢ً األيطٔ ٚيف ،-َكاّ اإلَتجاٍ ٚاإلطاع١ 

 األصٛي١ٝ نايػُظ يف زابع١ ايٓٗاز .
ني قا٥ٌ ـْعِ قد إختًؿت نًُات األعاظِ األٚاخس )قدِٖ( : ب

 عس إىل ايـُبدأـْ ذٚات األسهاّ بتُاَٗا ٚع٢ً اإلطالم َٔ دٕٚ طاّدـتـب
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َٚٔ دٕٚ ْعس إىل َساسٌ  ،أٚ باسدُٖا ،أٚ تـدصٝص٘ بُٗا ،ٚايـُٓت٢ٗ
ألسهاّ بًشاظ تـُاّ ايـُساسٌ أٚ سصٍٛ ايـشهِ ٚسصٍٛ ايتطاّد بني ا

ايتطاّد َـدصٛصًا بـُسس١ًٍ َٓٗا نُا ٖٛ ظاٖس ايـُشـكل ايـدساضاْٞ يف 
نؿاٜت٘ ٖٓا سٝح خّص ايتطاّد بني األسهاّ بـُسس١ً ؾعًٝتٗا ٚبًٛغٗا 
سّد ايبعح ٚايصدس ٚصريٚز٠ ايـشهِ باعجًا ٚشادسًا باإلَهإ بؿعٌ 

ٜطاٚم َسس١ً ايؿاع١ًٝ ٚايتٓذص يف  بًٛغ٘ عًِ ايـُهًـ ٚإطالع٘ ٖٚرا
 . -قدٙ  -تستٝب َساتب ايـشهِ َٚكاَات٘ عٓد صاسب ايهؿا١ٜ 

ٚبني قا٥ٌ بعدّ ايتٓاؾـٞ ٚايتطاّد بني األسهاّ أْؿطٗا إال بًشاظ 
ٚبني قا٥ٌ بعدّ ايتٓاؾـٞ  ،َسس١ً اإلطاع١ ٚاإلَتجاٍ -َكاّ ايـُٓت٢ٗ 

ٖٚرا  ،ايـُبدأ ٚايـُٓت٢ٗٚايتطاد بني ذٚات األسهاّ إال بًشاظ َكاَٞ 
ٖٛ ايـُدتاز ٚؾاقًا يألضتاذ ايـُشكل ٚيعاٖس ايـُشكل ايـدساضاْٞ يف 

 َبشح ايتٛؾٝل بني ايـشهِ ايٛاقعٞ ٚبني ايـشهِ ايعاٖسٟ .
ٜٚٓبػٞ تـشـكٝل ايـشاٍ ٚتـُٗٝد ايٓعس إىل َساسٌ ايـشهِ عٓد 

َكد١ًَ  ْٚعسضٗا إمجااًل -ايـُشكل ايـدساضاْٞ ايـُطتدٍ ع٢ً اإلَتٓاع 
 ؾٓكٍٛ :  ،يتشكٝل ايـشاٍ َٚعسؾ١ ايـشّل َٔ األقٛاٍ

 َساسٌ ايـشهِ عٓد ايـُشكل ايـدساضاْٞ أزبع١ ٖٚٞ :

ايـُسس١ً األٚىل : َسس١ً اإلقتطا٤ ٖٚٞ َسس١ً َالنات األسهاّ 
ٚتٛؾس ايـُصًش١ يف ايؿعٌ ايـُأَٛز ب٘ السكًا أٚ ٚدٛد ايـُؿطد٠ يف 

ٙ ايـُسس١ً تدعٛ يـشصٍٛ اإلزاد٠ ٖٚر ،ايؿعٌ ايـُٓٗٞ عٓ٘ السكًا
ايٛي١ٜٛ ٚايـُشب١ ْـشٛ ايؿعٌ األٍٚ أٚ سدٚخ ايهسا١ٖ ٚايـُبػٛض١ٝ 

 ْـشٛ ايؿعٌ اآلخس .

 ساش اإلزاد٠ـٕٛ ٚإبــكاْـ١ٝ : َسس١ً اإلْـػا٤ ٚدعٌ ايـجاْـ١ً ايـايـُسس
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 ٚايـُشب١ أٚ إظٗاز ايهسا١ٖ ٚايـُبػٛض١ٝ .

هِ ٚٚصٛي٘ سّد ايداع١ٜٛ أٚ  ايـُسس١ً ايجايج١ : َسس١ً ؾع١ًٝ ايـش
 . -َتعًّل ايـشهِ  -ايصادس١ٜ عٔ ايؿعٌ 

ايـُسس١ً ايسابع١ : َسس١ً تّٓذص ايـشهِ ٚبًٛؽ داعٜٛت٘ أٚ شادسٜت٘ 
 إىل عًِ ايـُهًـ ٚإطالع٘ َع تـُهٓ٘ ٚقدزت٘ ع٢ً إَتجاي٘ .

ايـدساضاْٞ )قدٙ( ٖٓا إختصاص تطاّد  (1)ٜٚعٗس َٔ ايـُشكل
ٓاؾٝٗا يف أْؿطٗا بـدصٛص َسس١ً ايؿع١ًٝ ايتا١َ األسهاّ ٚتعاْدٖا ٚت
ٖٚٞ َسس١ً ايتّٓذص ايـُتشكك١ بعًِ ايـُهًـ  ،َٚٔ مجٝع ايـذٗات

ٚظاٖسٙ ايؿع١ًٝ  ،بايـشهِ ايػسعٞ ٚاإلعتباز ايكاْْٛٞ ؾاْ٘ صسح بايؿع١ًٝ
ٚنأْ٘ )قدٙ( ٜعتكد عدّ ايتطاّد بني  ،ايتا١َ ايـُطاٚق١ يـُسس١ً ايتّٓذص

اسٌ ايطابك١ بٌ إْ٘ قد صسح بـعدَ٘ يف َسس١ً اإلْـػا٤ األسهاّ يف ايـُس
 َٓٗا خاص١ .

ٚقد أٚزد أضتاذْا ايـُشكل )قدٙ( ع٢ً ٖرٙ ايـُكد١َ األٚىل بـُا 
             ْٛضشُٗا بـبـٝاْـٓا :  ،ٜٛؤٍ إىل إغهايني

ايـُشكل االصؿٗاْٞ  غٝد٘ ساغ١ٝ  يف ٚأصً٘  : األٍٚ( 2)اإلغهاٍ
 : َٚـشصً٘ ٚاضشًا ، )قدٙ(

إٕ ايتطاّد َٔ خٛاص ايـُٛدٛدات ايته١ٜٝٓٛ َٚٔ األٚصاف 
إذ ايطدإ أَسإ ٚدٛدٜإ  ،ايعازض١ يألَٛز ايع١ٝٓٝ ايـدازد١ٝ

نايبٝاض ٚايطٛاد أٚ  ايـشسن١ ٚايطهٕٛ ُٖٚا ٜتعاقبإ ع٢ً غ٤ٍٞ ٚاسٍد 
ٍٕ ؾازٍد بُٝٓا ايٛدٛدات اإلعتباز١ٜ ال ٚاقع يـٗا ٚاألسهاّ  ،يف شَا

                                                 

 . 241:  1: ج( كفاَة األصىل بحاشُة المشكُنٍ 1)

 . 242:  4+ محاضرات فٍ أصىل الفقه : ج 524:  1( نهاَة الدراَة : ج2)



 5....................................... بشري األصىل/ ج......................... (260) 
 

ـؿطاْـ١ٝ عازض١ يـُا ٖٛ َٛدٛد يف ايٓؿظ ٚيٝطت ايػسع١ٝ صؿات ْ
نايـُكٛالت ايته١ٜٝٓٛ ٚاألَٛز ايع١ٝٓٝ ايكاب١ً ألٕ تتصـ بايتطاد إذ ال 

ؾإ اإلعتباز خؿٝـ  ،ٚاقع يـٗا ٚزا٤ إعتباز ايـُعترب ٚتكٓني ايـُكٓٔ
ايـُؤْـ١ ٜٚـُهٔ إعتباز ٚدٛب غ٤ٞ ٚسسَت٘ بايرات َع قطع ايٓعس عٔ 

 .  َبدأُٖا َٚٓتٗاُٖا

ٚعًٝ٘ إذا ناْت األسهاّ ايػسع١ٝ إعتبازات ال ٚاقع يـٗا أصاًل ؾال 
ٜصري بعطٗا َطاّدًا يبعٍض آخس . ٚبتعبرٍي آخس : إعتباز ٚدٛب ؾعٌ ع٢ً 
ذ١َ ايـُهًـ ٚإعتباز ايـشس١َ َٚـشس١َٝٚ ايـُهًـ َٔ ذاى ايؿعٌ ال 

از َـشرٚز ؾٝ٘ يف ذات٘ ؾإ اإلعتباز ضٌٗ ايـُؤْـ١ ٚال َاْع َٔ إعتب
ٍٕ ؾازٍد يٛ قطعٓا ايٓعس عٔ  ٌٍ ٚاسٍد يف شَا ايٛدٛب ٚايـشس١َ ع٢ً ؾع

 ايـُبدأ ٚعٔ ايـُٓت٢ٗ .
ٚس٦ٓٝر ؾإٜساد َـشرٚز ايتطاّد ع٢ً اإلعتبازات ايػسع١ٝ 
ٚاألسهاّ اإليـ١ٝٗ ٖٛ يف ايـشـكٝك١ َٔ إضسا٤ َا ٖٛ غإٔ ايـُكٛالت 

ٚاقع يـٗا ٚال  ايته١ٜٝٓٛ ٚإعطاؤٙ غأًْا يًٛدٛدات اإلعتباز١ٜ اييت ال
 ٖٚرا باطٌ ببدا١ٍٖ ٚٚضٛحٍ . ،ع١ٝٓٝ

نُا ٜبدٚ َٔ  -اإلغهاٍ َٔ ايعًُني ايـُشـككني  اٚؾٝ٘ : إٕ ٖر
ٜٛسٞ ؾُِٗٗ إٔ َكصٛد صاسب )ايهؿا١ٜ( َٔ ايتطاّد بني  -عبازاتُٗا

ٖٚٛ ايتعاْد ايتاّ بني  ،األسهاّ : ايـُع٢ٓ ايـُعكٛيٞ ايـُٓطكٞ يًتطاّد
ٍٕ ؾازٍد نايبٝاض أَسٜٔ ٚدٛدٜني َتعاقب ٍ ٚاسٍد يف شَا ني ع٢ً َـشٌ

ٚيٛ أسسشت إزاد٠ ٖرا ايـُع٢ٓ نإ  ،ٚايطٛاد أٚ  ايـشسن١ ٚايطهٕٛ
إال إٔ َٔ  ،اإلغهاٍ ايـُتكدّ تاًَا ٚازدًا ع٢ً َـشـكل)ايهؿا١ٜ(

ايـُشتٌُ قًٜٛا إٔ ٜسٜد ايـُشكل )قدٙ( َٔ ايتطاّد : َطًل ايتعاْد 
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 ضٛا٤ ناْت ايـُٓاؾا٠ بايرات أّ ناْت ٚايتٓاؾس ٚايتٓاؾـٞ بني ايػ٦ٝني
بايعسض ْعري َا ٜساد َٔ )ايطد ايـداص( أْ٘ عُّٛ ايـُٓاؾس ٚايـُٓاؾـٞ 
نإْـكاذ غسٜكني تكصس قدز٠ ايـُهًـ عٔ إْـكاذُٖا ؾإ ضد١ٜ ٖرا يراى 

ٚايـُع٢ٓ ايعاّ  ،ال خصٛص ايـُطاد٠ ايـُٓطك١ٝ -تعين َطًل ايـُٓاؾس 
عُاي٘ يف َباسح أصٍٛ ايؿك٘ ٚال ٜبعد ايٛضٝع يًُطاد٠ ٜتعازف إضت

  ،ؾال ٜسد عًٝ٘ اإلغهاٍ ،نْٛ٘ َكصٛد ايـُشكل ايـدساضاْٞ ٖٓا
يٛضٛح ثبٛت ايـُطاد٠ ٚايـُعاْد٠ بني األسهاّ بـُع٢ٓ َطًل ايـُٓاؾس٠ 

ٍٕ ٚبني ايصدس عٓ٘ يف ذاى ايصَإ ٌٍ يف شَا  ،ٚايـُٓاؾا٠ بني ايبعح ْـشٛ ؾع
بعح ٚايصدس نريو ؾعًًٝا يف سّل ٚيٛضٛح عدّ َعكٛي١ٝ صريٚز٠ اي

يرا ال ٜـُهٔ إٔ ٜتٛد٘ إىل ايـُهًـ ٚدٛب ٚتـشسِٜ  ،ايـُهًـ
ٍٕ ؾازٍد ٜٚـُتٓع إدتُاعُٗا عًٝ٘ يف  ٌٍ ٚاسٍد ذٟ عٓٛا َٓصّب ع٢ً ؾع

 َسس١ً ايؿع١ًٝ ايتا١َ .

ٜٚتأند ٖرا بـُا إخرتْاٙ َٔ تعسٜـ ايتهًٝـ َٔ أْـ٘ )دعٌ َا ؾٝ٘ 
ن١ٝ ْـشٛ ايؿعٌ أٚ ايرتى( ؾإ ثبٛت األَس إقتطا٤ ايداع١ٜٛ ٚايـُشس

ٍٕ ؾازٍد َطتشٌٝ يف ْؿط٘  ٚايٓٗٞ ٚتٛدُٗٗا ؾعًًٝا ْـشٛ ؾعٌٍ ٚاسٍد يف شَا
ألْ٘ إْـُا ٜعكٌ ايتهًٝـ ٚاألَس ٚايٓٗٞ يف َٛزٍد ٜـُهٔ ؾٝ٘ إقتطا٤ 

ايداع١ٜٛ ْـشٛ ايؿعٌ  -َٚع ؾسض تٛدُٗٗا ؾعاًل  ،ايداع١ٜٛ ٚايتشسٜو
ٍٕ ٚاسٍد  ٜتعرز إدتُاعُٗا ألْ٘ ال ٜـُهٔ أدا٤ ٚظٝؿتُٗا  -ٚايرتى يف آ

ٍٕ ؾازٍد َرتتبًا ع٢ً  ٌٍ ٚاسٍد يف شَا يعدّ تأتٞ اإلْبعاخ ٚاإلْصداز عٔ ؾع
إعتبازٟ ايبعح ٚايصدس . ٚبعباز٠ َـدتصس٠ : َع إَتٓاع تـشـكل ايداع١ٜٛ 
اإلقتطا١ٝ٥ يألَس ٚيًٓٗٞ َـعًا ٜطتشٌٝ تٛدُٗٗا ؾعاًل ٚإدتُاعُٗا يف 

ٌٍ ٚاس  ٍد ٚيف شَإٍ ؾازدٍ .ؾع
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ايجاْٞ : إْ٘ ال ٚد٘ َكبٍٛ يتدصٝص ايـُطاد٠  (1)اإلغهاٍ
ٚايـُعاْد٠ بني األسهاّ ايػسع١ٝ بـُستب١ ؾعًٝتٗا ٚبًٛغٗا سّد ايبعح 
ٚايصدس سٝح قاٍ يف )ايهؿا١ٜ( بعد تـدصٝص تطاّد األسهاّ بـُكاّ 

ني ٚدٛداتٗا ؾعًٝتٗا ْٚـؿٞ تطاّدٖا قبً٘ : )يعدّ ايـُٓاؾا٠ ٚايـُعاْد٠ ب
اإلْـػا١ٝ٥ قبٌ ايبًٛؽ إيٝٗا( ٜعين قبٌ بًٛؽ األسهاّ إىل َسس١ً ايؿع١ًٝ  

 ايتا١َ أٚ ايتّٓذص .  

إذ  ،يهٓ٘ تـدصٝص بال َـدصص ْٚـؿٞ يًُطاد٠ بال َٛدب
األسهاّ ايػسع١ٝ يٝطت َٔ ضٓذ األعساض ايـدازد١ٝ ست٢ تهٕٛ 

يـُا ضبل  ،ـدازدٞايـُطاد٠ بٝٓٗا ظاٖس٠ يف َستب١ ؾعًٝتٗا ٚٚدٛدٖا اي
يف اإلغهاٍ األٍٚ َٔ إٔ ايتطاد ٚصـ عازض ع٢ً ايـُٛدٛدات 
ٚاألعٝإ ايـدازد١ٝ ٚايـُكٛالت ايته١ٜٝٓٛ ٚال َطاد٠ بٝٓٗا قبٌ ٚدٛدٖا 

بُٝٓا األسهاّ ايػسع١ٝ إعتبازات إيـ١ٝٗ  ،ايـدازدٞ ٚتـشككٗا ايؿعًٞ
يـٗا ٚال َطاد٠  قا١ْْٝٛ ال ٚاقع يـٗا ٚزا٤ تكٓني ايػسع ٚإعتباز ايـُعترب

 بٝٓٗا يف ذاتٗا .
ْعِ ٜـشصٌ ايتطاد بني األسهاّ بًشاظ ايـُبدأ ايـُٓبجل عٓ٘ 

أعين ايـُصًش١ ٚايـُؿطد٠ سطب ايـُعتكد ايـشّل : تبع١ٝ  -ايـشهِ 
 -األسهاّ يـُصايـح أٚ َؿاضد يف َتعًكاتٗا تدعٛ إىل تكٓٝٓٗا ٚدعًٗا 

أٚ ايـُشبٛب١ٝ أٚ  -ايالإقتطا٤  -ايـُسخص١ٝ  ؾٝهػـ ايـشهِ عٔ
ٍٕ ؾازٍد  ايـُبػٛض١ٝ ٜٚـُتٓع إٔ ٜهٕٛ ؾعٌ ٚاسد َـشبٛبًا َٚبػٛضًا يف شَا
ٍٕ ؾازٍد َٔ  ٌٍ ٚاسٍد يف شَا ٚيرا ٜـُتٓع دعٌ ايٛدٛب ٚايـشس١َ ع٢ً ؾع

 ٚايصدس. سّد ايبعح ٚبًٛغٗا ؾع١ًٝ األسهاّ ع٢ً ايـُطاد٠ إٔ تتٛقـ دٕٚ
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ايـُٓت٢ٗ ايرٟ ٖٚهرا ٜـشصٌ ايتطاّد بني األسهاّ َٔ سٝح 
ٜسدع إيٝ٘ ايـشهِ ٖٚٛ َكاّ ايتأثري يف ْؿظ ايـُهًـ ٚع٢ً ضًٛن٘ 
َكد١ًَ يـشصٍٛ اإلطاع١ أٚ ايعصٝإ سٝح ٜـُتٓع ع٢ً ايـُهًـ إٔ 
ٌٍ ٜٚٓصدس عٓ٘ يف ٚقٍت ٚاسٍد ألْ٘ َٔ ايتهًٝـ بايـُشاٍ  ٜٓبعح ْـشٛ ؾع

شهُني يف ؾٝكع ايتطاّد ٚايتعاْد بني ايـ ،ٚبػري ايـُكدٚز ع٢ً إَتجاي٘
 َسس١ً اإلطاع١ ٚاإلَتجاٍ . 

ٖٚرا اإلغهاٍ َٔ األضتاذ )قدٙ( ٜٓطًل َٔ ذاى اإلغهاٍ األٍٚ 
 ٚال ٜطعٓا قبٛي٘ ع٢ً عالت٘ :  ،ٜٚعتُد عًٝ٘

َٚٔ  ،أٚاًل : يهْٛ٘ ْاظسًا إىل ايتطاّد َٚبتًٓٝا عًٝ٘ بـُعٓاٙ ايـُٓطكٞ
بايـُع٢ٓ  ايـُشتٌُ قًٜٛا إزاد٠ ايـُشكل ايـدساضاْٞ )قدٙ( ايتطاّد

األصٛيٞ ايـُُهٔ ٚزٚدٙ يف األسهاّ ايػسع١ٝ ٚاالعتبازات ايكا١ْْٝٛ 
ايـُٓبجك١ عٔ َصايـح َٚؿاضد يف َتعًكاتٗا أٚ ايـُكتط١ٝ يإلْبعاخ 

ؾتتطاد األسهاّ بًشاظ  ،ٚاإلْصداز ٚسصٍٛ اإلطاع١ أٚ ايعصٝإ
 :  عٓد٥ر . ٜٚـُهٓٓا اإلغهاٍ -ايـُبدأ ٚايـُٓت٢ٗ  -ٖاتني ايـُسسًتني 

ع٢ً دع٣ٛ أضتاذْا ايـُشـكل ايتطاد بني األسهاّ بًشاظ  :ثاًْٝا
بـُا  -ايـُبدأ بعد تعُِٝ َبشح اإلدتُاع ألقطاّ ايٛدٛب ٚايتشسِٜ 

نايـُجاٍ ايـُػٗٛز :  -إذا إدتُع ايٛدٛب ايػريٟ َع ايـشساّ ايٓؿطٞ 
ؾإ ايٛادب  -عبٛز األزض ايـُػصٛب١ َكد١ًَ إلْـكاذ ايػسٜل ايـُؤَٔ 

ٟ َالى ٚدٛب٘ َتٛؾس يف ايٛصٍٛ إىل ايػسض ايٓؿطٞ ايكا٥ِ يف ايػري
 ،اإلْـكاذ ايٛادب ْؿطًٝا َع أْ٘ ال َصًش١ يف ذات ايؿعٌ ايٛادب غريًٜا 

ساّ ايٓؿطٞ َٔ سٝح ايـُبدأ ست٢ تطاد ايـُؿطد٠ ايكا١ُ٥ يف ايـش
 ٤ عٓ٘ ايـشهِ . ٢ايٓاغ
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 بدأ .ٚايـشاصٌ اْ٘ ال ع١َُٝٛ يف تطاّد األسهاّ بًشاظ ايـُ

ٜٚـشطٔ بٓا  ، -يف ايـذ١ًُ  -ْعِ ال زٜب يف تطاّد األسهاّ دص٥ًٝا 
تؿصٌٝ ايكٍٛ بًشاظ تطاّد األسهاّ ٚيف َسسًتني : تاز٠ً ْالسغ َساسٌ 
األسهاّ بـشطب ايتكطِٝ ايـُٓعٛز يًُشكل ايـدساضاْٞ )قدٙ( ٖٚٞ 

ٚتاز٠ً ْالسغ َسسًيت ايـشهِ بـشطب  ،َساسٌ أزبع١ ٜـُّس بٗا ايـشهِ
 ،يٓعس ايـُدتاز ٜٚأتٞ تؿصًٝ٘ يف َباسح )ايكطع ٚايـُع١ٓ( إٕ غا٤ اهللا

 ْٚالسغ بدًٚا تكطِٝ ايـُشكل ايـدساضاْٞ )قدٙ( ْٚكٍٛ :

إٕ تطاد األسهاّ بًشاظ َسس١ً اإلقتطا٤ ٜـُهٔ تكسٜب٘  -1
ٚتٛدٝٗ٘ بإٔ ايـُصًش١ ايـُٓبجل عٓٗا إزاد٠ ايؿعٌ ٚايداع١ٝ اىل ايـذعٌ 

ُؿطد٠ ايـُٓبجل عٓٗا نسا١ٖ ايؿعٌ ٚايداع١ٝ اىل ٖٚهرا ايـ ،ايػسعٞ 
ٜـشصٌ ايتطاّد بني األسهاّ يف َسسًتٗا ٜٚـُتٓع إدتُاع  ،ايـذعٌ 

ٌٍ ٚاسٍد يـُشرٚز ايتطاّد .   سهُني يف ؾع

ْعِ قد ٜتٛؾس ؾعٌ ع٢ً َصًش١ٍ ٚع٢ً َؿطد٠ٍ يهٓ٘ بعد سصٍٛ 
ٕٛ يـٗا ايهطس بُٝٓٗا ٚاإلْهطاز يف َسس١ً اإلقتطا٤ تػًب إسداُٖا ٜٚه

 .اإلقتطا٤ ايـُطتـتبع إلزاد٠ ايؿعٌ أٚ يهساٖت٘ 
ٚيف ض٤ٛٙ ٜتطح إَتٓاع إدتُاع ايـُصًش١ ايػايب١ َع ايـُؿطد٠  

ٌٍ ٚاسٍد يف َسس١ً اإلقتطا٤  نُا ٜتطح إَتٓاع إدتُاع  ،ايػايب١ يف ؾع
اإلزاد٠ ْـشٛ ايؿعٌ ٚايهسا١ٖ ي٘ ألُْٗا ٜٓبجكإ عٔ ايـُصًش١ ٚايـُؿطد٠ 

ٌٍ ٚاسٍد ايـُُتٓع إدت بٌ إَا إٔ ٜػًب داْب ايـُصًش١  ،ُاعُٗا يف ؾع
 أٚ ٜػًب داْب ايـُؿطد٠ ٜٚهٕٛ األثس يًػايب َُٓٗا .

إال إٔ ايتطاد ٖٓا بع٢ٓ َطًل ايـُٓاؾس ٚايـُعاْد ٚايتٓايف بني 
ايـُكتطٝات ٖٚٛ َع٢ٓ ٜتعازف إضتعُاي٘ ٚإزادت٘ يف َباسح أصٍٛ 
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اظ ايـُبدأ ايـُكتطٞ يًشهِ ٖٚٛ َع٢ٓ ثابت بني األسهاّ بًش ،ايؿك٘ 
 ،ايٛدٛب ايػريٟ َع ايـشساّ ايٓؿطٞايػسعٞ ست٢ يف صٛز٠ إدتُاع 

 ؾإ ايـُأَٛز ب٘ غريًٜا ٜهػـ عٔ اإلزاد٠ ايٛي١ٜٛ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ 
 َٚٓ٘ ٜتطح ٚدٛد ايتٓاؾس  ،ْؿطًٝا ٜهػـ عٔ ايهسا١ٖ ايٛي١ٜٛ 

هِ ايػسعٞ ٚايتعاْد ٚايتطاّد بني األسهاّ بًشاظ ايـُبدأ ايداعٞ يًش
 ايـُٛيٟٛ .

ٚقد ٜكاٍ : إٕ تطاد األسهاّ بًشاظ َسس١ً اإلْػا٤ ٚايـذعٌ  -2
قا٥اًل بإَتٓاع  -أعالّ عصسْا )قدٙ(  (1)ثابت أٜطًا سطبُا أؾاد بعض

ٍ  ٚاسٍد  يًتطامل ع٢ً عدّ ثبٛت إعتباز  ،إْػا٤ سهُني ع٢ً َٛضٛع
ٍٕ ؾازد  ٌٍ ٚاسٍد يف آ َٚع٘  -يػريٙ  يـُشرٚز ايتطاّد أٚ -سهُني ع٢ً ؾع

ذاد ايـُع٢ٓ ـٖٛ إٜ -ع٢ً ايـُػٗٛز  -ٜـُتٓع إْػاؤُٖا ألٕ اإلْػا٤ 
بايًؿغ بكصد ايتطبٝب اىل تـشـكل اإلعتباز ايعكال٥ٞ ٜٚـُتٓع إٔ ٜكصد 

ايتطبٝب اىل تـشكل إعتباز ايـشهُني  -اإلٜـذاد اإلْػا٥ٞ -باإلضتعُاٍ 
ٌٍ ٚاسٍد إذ ال ٜـُهٔ إٔ ٜتشكل إعتباز سهُني َٔ ايـُػسع عً ، ٢ ؾع

ؾُٝتٓع إْػاؤُٖا إذ َع عدّ حتكل إعتبازُٖا َٔ ايـُػسع ايـُكٓٔ نٝـ 
ٜكصد ايـُػسع ٜٚٓػ٤ٞ أَسًا مل ٜتشكل إعتبازٙ ؟ . ٚبٗرا ايتكسٜب دعٌ 

 غري ٚد١ٗٝ . )اإلْػا٤ خؿٝـ ايـُؤ١ْ( ايـُكٛي١ ايـُػٗٛز٠

إال إٔ ايعاٖس ٚداٖتٗا ددًا ع٢ً ايتؿطري ايـُػٗٛز ايـُٓصٛز 
ػٗٛز ع٢ٓ اإلْػا٤ ؾاْ٘ ال زٜب يف نٕٛ اإلْػا٤ بٗرا ايـُع٢ٓ ايـُيـُ

إذ إٔ إٜـذاد أَسٜٔ ٚدٛدٜني َعْٓٛني  ،٤ ٢خؿٝـ ايـُؤ١ْ َٝطٛزًا يًُٓػ
إعتبازٜني بًؿٍغ ٚاسٍد بكصد ايتطبٝب يتشكل إعتبازُٖا عكال٥ًٝا ٚيف 

                                                 

 . 24:  3( منتقً االصىل : ج1)
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عامل اإلعتباز ايعكال٥ٞ ٖٛ أَس َـُهٔ ال َـشرٚز ؾٝ٘ بٌ ٖٛ ٚاقع 
ٖٚٛ ٚاقع غسعًٝا ؾإ  ،دبري ايعازف ـدؿ٢ ع٢ً ايـ٥ًٝا نُا ال ٜعكال

 قد ٚقع  -بـُعٓاٙ األصٛيٞ : َطًل ايـُٓاؾا٠ ٚايـُعاْد٠  -ايتطاّد 
َهسٖٚات  -غري إيصا١َٝ  غسعًا عٓد إْػا٤ ايـُٛىل ايـُػسع أسهاًَا

ٍٕ ٚاسد بٌ ٚإْػا٤ أسهاّ  -َٚطتشبات ٖٞ نجري٠ ددًا ٖٚٞ َطًٛب١ يف آ
ؾٌٗ ٜا تس٣ ٜـُهٔ إْهاز ٚقٛع ايـُطاّد٠  ،َعٗا ٚايـذُع َـشاٍ إيصا١َٝ 

ٚايٛقٛع أق٣ٛ ديٌٝ ع٢ً اإلَهإ : إَهإ  ،ٚايـُٓاؾا٠ ؟ نال ٚأيـ نال 
 . -ٚقٛع ايتطاّد بني األسهاّ يف َسس١ً ايـذعٌ ٚاإلْػا٤ 

ْعِ تطامل األصشاب ع٢ً عدّ إعتباز ايػازع ايـُـكدع ٚعدّ 
يهٓ٘ ال ٜـُٓع  ،َٛضٛعٍ  ٚاسٍد يف شَإ ؾازد  إْػا٤ٙ سهُني ؾعًٝني ع٢ً

َٚع  ،َٔ إَهإ إعتبازُٖا ع٢ً ايـُٛضٛع ايٛاسد يف ايصَإ ايؿازد 
إَهإ إعتباز ايـشهُني ٚإْػا٥ُٗا ال ٜـُتٓع َع٘ إْػا٤ اإلعتبازٜٔ بكصد 

 ايتطبٝب اىل إعتبازُٖا عكال٥ًٝا .

ٍِٕ : إْػا٤ األسهاّ ايػسع١ٝ ٖٛ تطبٝب إل ْػا٤ ايكإْٛ ٚبتعبري ثا
َٚع اإلعتكاد ايـشل  ،ايػسعٞ ايـُؤدٟ اىل اإلْصٝاع ٚاإلْكٝاد إقتطا٤ً 

بإْبجام األسهاّ عٔ َصايـح َٚؿاضد ٚاقع١ٝ تعٛد آثازٖا ع٢ً ايـُهًؿني 
 -يػسض إٜصاهلِ بإَتجايـٗا اىل ايـُالنات ايٛاقع١ٝ ٚاألغساض ايًطؿ١ٝ 

عٌ سهُني َتطاّدٜٔ ع٢ً ايعاٖس أْ٘ مل ٜكع إْػا٤ إعتبازٜٔ َتٓاؾٝني ٚد
بٌ قد تطامل األصشاب إزتهاشًا ع٢ً  ،َٛضٛعٍ ٚاسٍد يف شَإ ؾازد 

يهٔ َع إَهإ اإلْػا٤ ألْ٘ مل ٜتبني ثبٛت حمرٚز  ،عدّ ايٛقٛع ٚايتشكل
يف إْػا٤ سهُني ٚإعتبازُٖا ٚدعًُٗا ع٢ً َٛضٛع  -ايتطاد أٚ غريٙ  -

 تطا٤ـاْد٠ يف َسس١ً اإلقٚإْـُا ايـُشرٚز ٖٛ ايـُع ،ٚاسد يف شَإ ؾازد 
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 َٚبدأ احلهِ ٚيف َسس١ً اإلَتجاٍ ٚاإلطاع١ )ايـُٓت٢ٗ( عكٝب ايؿع١ًٝ . 

ٚايعاٖس ثبٛت ايتطاد بني األسهاّ يف َسس١ً ايؿع١ًٝ ٚاإلبالؽ  -3
تطادًا بايـُع٢ٓ األصٛيٞ ايـُتعازف  -ٚيف َسس١ً بًٛؽ ايبعح ٚايصدس 

يٛضٛح  ،ْدُٖا َطًكًا ؾُٝتٓع إدتُاعُٗا بعد ثبٛت تٓاؾسُٖا ٚتعا ،
عدّ َعكٛي١ٝ إبالؽ ايبعح ْـشٛ ؾعٌ ٚايصدس عٔ ذات٘ ٚإزادتُٗا َٔ 

قبٌ ايٛصٍٛ اىل ايـُهًـ أٚ بعد  -ايـُهًـ ايٛاسد يف شَإ ؾازد 
. ٜٚتأند ٖرا عٓد َالسع١ َع٢ٓ  -ايٛصٍٛ ٚتٓذص احلهِ يف سك٘ 

اع١ٜٛ ؾاْ٘ )دعٌ َاؾٝ٘ إقتطا٤ ايد -سطب ايؿِٗ ايـُدتاز  -ايتهًٝـ 
ْـشٛ ايؿعٌ أٚ ايرتى( ؾإٕ إبالؽ األَس ٚايٓٗٞ ٚإْـؿاذ ايبعح ٚايصدس عٔ 

ٍٕ ؾازٍد َـشاٍ يف ْؿط٘  ٌٍ ٚاسٍد يف شَا ٚال ٜعكٌ دعٌ َا ؾٝ٘ إقتطا٤  ،ؾع
ٍٕ ؾازٍد . ٌٍ ٚاسٍد يف شَا  ايداع١ٜٛ ٚإقتطا٤ ايصادس١ٜ َعًا عٔ ؾع

 ،ػا٤ٚايـُتشصٌ عدّ ثبٛت ايتطاد بني األسهاّ يف َسس١ً اإلْ
ٚثبٛت ايتطاد بني األسهاّ يف َساسٌ اإلقتطا٤ ٚايؿع١ًٝ ٚايتٓذص 
سطب تستٝب َساسٌ ايـشـهِ عٓد صاسب ايهؿا١ٜ )قدٙ( ؾال إغهاٍ 

 ع٢ً ايـُكد١َ األٚىل يف تستٝب َكدَات ديٌٝ اإلَتٓاع يف )ايهؿا١ٜ( .

ثِ ْـتهًِ بـشطب ايتكطِٝ ايـُدتاز يـُساسٌ ايـشهِ َٚساتب٘ ٌٖ 
 .طاد ؾٝٗا بني األسهاّ ؟ٜتشكل ايت

ايعاٖس ثبٛت ايتطاد َٚطًل ايـُٓاؾا٠ ٚايـُٓاؾس٠ بٝٓٗا بًشاظ ٚ
بـُع٢ٓ عدّ تطاّد األسهاّ يف أْؿطٗا يٛال  ،ايـُبدأ ٚايـُٓت٢ٗ ٚسطب 

 ٚتٛضٝش٘ :  ،د١ٗ ايـُبدأ ٚد١ٗ ايـُٓت٢ٗ 

 إٕ ايـشهِ ايػسعٞ اإليـٗٞ سطب ٚد١ٗ ْعسْا ٜـُّس يف َسسًتني : 
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ٙ ٚدعً٘ ع٢ً ايعباد ٤ٚىل : َسس١ً ٚالد٠ ايـشهِ بإْػاايـُسس١ً اال
 ٖٚٛ  ،َسّتبًا ع٢ً َٛضٛع٘ ايـُكدز ٚدٛدٙ بتُاّ قٝٛدٙ ٚغسٚط٘ 

ٟ ٚدعٌ تػسٜعٞ َـشض ٖٛ َٛدٛد بٛدٍٛد إعتبازٟ ٤ٚدٛد إْػا
سكٝكٞ ٚتـشكل قاْْٛٞ يف نتاٍب أٚ ض١ٍٓ َطتُسًا اىل ّٜٛ ايكٝا١َ َا مل 

 ْـذد َاْعًا َٔ إْػا٤ دعًني ٚإعتباز ٚال ،ٜطسأ عًٝ٘ ايٓطذ ايػسعٞ 
سهُني َٔ دٕٚ َـشرٚز َـشاٍ َاْع عٔ إْػا٤ سهُني ٚدعٌ 
إعتبازٜٔ يف أْؿطُٗا ٚإٕ نإ بُٝٓٗا َٓاؾا٠ َٚٓاؾس٠ ٚتطاّد ٚتعاْد 

 نإعتباز ايٛدٛب ٚايتشسِٜ َعًا . 

َصًش١  -ٕ ايـذعٌ ايػسعٞ ايكاْْٛٞ ٜٓبجل عٔ َالى إْعِ سٝح 
 ،ٚيٛ إقتطا٤ً -ايـُػسع يػسض اإلْصٝاع ٚاإلَتجاًٍ٘ ٜٚـذع -أٚ َؿطد٠ 

 ؾُٝتٓع إدتُاع  ، -بـُع٢ٓ إَهإ ايتشسٜو ْـشٛ ايؿعٌ أٚ ايرتى 
ٚبًشاظ َكاّ اإلطاع١  ،سهُني ٚدعًُٗا : بًشاظ ايـُبدأ ٚايـُالى 

ؾٝشصٌ  ،كصس قدز٠ ايـُهًـ عٔ إَتجايـُٗا سٝح ت ،ٚاإلَتجاٍ 
 ايتصاسِ ٚتـذسٟ قٛاعدٙ .

س١ً ايجا١ْٝ : َسس١ً ؾع١ًٝ ايـشهِ ٚتطٛز اإلعتباز اىل سّد ايـُس
ايتشكٝل ٚايتطبٝل سٝح ٜتشصٌ خازدًا : ايـُٛضٛع ايـُستب عًٝ٘ 
 ايـشهِ ايــُذعٍٛ غسعًا نإٔ ٜتصـ ايبايؼ ايعاقٌ بٛصـ 

 -ايـُاي١ٝ ٚايطسب١ٝ ٚايبد١ْٝ ْٚـشٖٛا  -اإلضتطاع١ ٚايكدز٠ ع٢ً ايـشر 
ؾعًًٝا قاباًل يإلطاع١ أٚ ايـُدايؿ١ ٚيرتتب ؾٝصري ٚدٛب احلر يف سّك٘ 

 ايجٛاب أٚ ايعكاب .
 ٚال زٜب يف إَهإ إدتُاع سهُني بأْؿطُٗا ٚإعتباز تػسٜعني 
ٍٕ ؾازٍد َٔ دٕٚ َطاد٠ أٚ َٓاؾا٠ أٚ  يف سل ايـُهًـ ايٛاسد يف شَا
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إال أْ٘ ٜعسض ايعذص ع٢ً ايـُهًـ عٓد إزاد٠ إَتجاهلُا  ،َٓاؾس٠
 ،يـُٓت٢ٗ( سٝح ٜـُتٓع عًٝ٘ ايـذُع بني إَتجاهلُا بـشّدُٖا ٚبًشاظ )ا

ؾٝهٕٛ ايتهًٝـ بُٗا َطتًصًَا يًتهًٝـ بػري ايـُكدٚز ٖٚٛ َـشرٚز 
ٚس٦ٓٝر إذا أْػأ ايـُػسع سهُني ٚإعتربُٖا ع٢ً  ،َـشاٍ غري َعكٍٛ 

ايعباد ٚمل ٜهٔ عٓد ايـُهًـ َٓدٚس١ َٚؿّس َٔ ايـشساّ ؾٝشصٌ 
 قٛاعدٙ .ايتصاسِ بني ايـشهُني ٚتـذسٟ 

ٚايـشاصٌ اْ٘ ع٢ً ٚد١ٗ ْعسْا يف بٝإ َساسٌ ايـشهِ ال ٜٛدد 
ٚإْـُا  ،تطاد بني األسهاّ يف اْؿطٗا ٚبًشاظ َسسًيت إْـػا٥ٗا ٚؾعًٝتٗا

ٜـشصٌ ايتطاّد ٚايتٓاؾـٞ بني األسهاّ َٔ سٝح )ايـُٓت٢ٗ( ٚيف َسس١ً 
ٜـشصٌ نُا  ،اإلطاع١ ٚاإلْـكٝاد يًصّٚ َـشرٚز ايتهًٝـ بػري ايـُكدٚز

 ايتطاّد بني األسهاّ َٔ سٝح )ايـُبدأ( ايـُٓبجل عٓ٘ دعٌ ايـشهِ 
نُا ضبل تكسٜب٘ يف تٛدٝ٘ تؿهس ايـُشـكل  -ايـُصًش١ ٚايـُؿطد٠  -

ٚايتطاّد ٖٓا  -ايتطاّد بني األسهاّ يف َسس١ً اإلقتطا٤  -ايـدساضاْٞ 
كٞ ال بايـُع٢ٓ ايـُٓط ،بـُع٢ٓ ايتٓاؾس ٚايتٓاؾـٞ بايـُع٢ٓ األصٛيٞ

 ٚايـُصطًح ايـُعكٛيٞ . 

ٚبٗرا ايتكسٜب ٚبـشطب ايٓعس ايـُدتاز يف تكطِٝ َسسًيت ايـشهِ 
ايػسعٞ تطكط ايـُكد١َ األٚىل يف )ايهؿا١ٜ( ايـُطتدٍ بٗا إلثبات إَتٓاع 

ٚإٕ ناْت ٖرٙ ايـُكد١َ ض١ًُٝ ع٢ً َطًو ايـُشكل  ،اإلدتُاع
يـشهِ قد ضبل ايـدساضاْٞ نُا أٚضشٓاٙ سطب َبٓاٙ يف بٝإ َساسٌ ا

 تكسٜب٘ ٚتٛضٝش٘ .
 ثِ ٜكع ايهالّ يف ايـُكاّ ايجاْٞ :
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 : متعلق األحكام واألوامر والهواهي الـمولوية

 ايـدساضاْٞ )قدٙ( يتػدٝص َتعًّل ايـشهُني َٚا (1)ذنس ايـُشـكل
ٖٛ َعسٚض ايٛدٛب ٚايـشس١َ : إْ٘ يٝظ َتعًّل األَس ٚايٓٗٞ : 

يعدّ نْٛٗا ٚاؾ١ٝ بايػسض ٚايـُصًش١  األمسا٤ أٚ  ايعٓاٜٚٔ اإلْتصاع١ٝ
بٌ َتعًكُٗا ٖٛ ؾعٌ ايـُهًـ  ،ايداع١ٝ يًشهِ ٚصدٚز األَس ٚايٓٗٞ

بٛدٛدٙ ايـدازدٞ ايرٟ ٜصدز عٓ٘ ٜٚهٕٛ ٖٛ ؾاعً٘ ألْ٘ ايٛاؾـٞ 
ٚايـشهِ ٜتعًّل بـُا ٜؿٞ بايـُالى  ،بايػسض ٚايـُشكل يًُصًش١

 دٕٚ غريٙ . ،ٜٚـشّصً٘

يتكسٜب بسٖإ  -ؾـٞ َبشح اإلدتُاع  -ٖرا َا أؾادٙ )قدٙ( ٖٓا 
 ٚذيو : ،اإلَتٓاع . إال أْ٘ َػهٌ ددًا ال ٜطعٓا قبٛي٘ 

أٚاًل : إٕ ايكٍٛ بإٔ َتعًّل ايـشهِ ٖٛ ايؿعٌ ايـدازدٞ َٚا ٜصدز 
عٔ ايـُهًـ َٚا ٖٛ ؾاعً٘ ٚداعً٘ ٜطتًصّ إٔ ٜهٕٛ ايطًب َتٛدًٗا 

 ٚطًب ايـشاصٌ َـشاٍ . ،إىل َا ٖٛ ساصٌ َتشكل

ًْٝا : إْ٘ ٜطتًصّ تـشـكل ايـشهِ َٔ دٕٚ َعسٍٚض يف َٛازد ٚثا
ٖٚرا  ،عصٝإ ايـُهًـ أٚ عدّ إَتجاي٘ سهِ اهلل يطسٚز٠ٍ أٚ دٌٗ

 أٜطًا َـُا ٜصعب اإلذعإ ب٘ .

ٚثايجًا : إٕ ؾعٌ ايـُهًـ ال ٜـُهٔ إٔ ٜهٕٛ َتعًّل ايـشهِ ٚاألَس 
ٞ عٓ٘ َطكط إذ إٔ ؾعً٘ يًُأَٛز ب٘ أٚ تسن٘ يًُٓٗ ،ٚايٓٗٞ ايػسعٞ

ؾاْ٘ يف َستب١ٍ َتأخس٠ٍ عٔ َستب١ تعًّل  ،يألَس ٚايٓٗٞ َٚصٌٜ يـُٛضٛعُٗا
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ًّكًا بؿعٌ ايـُهًـ ايـُتأخس  ،ايـشهِ ٚال ٜـُهٔ إٔ ٜهٕٛ ايـشهِ َتع
  .زتب١ يًصّٚ ايـدًـ أٚ ايدٚز ايـُشاٍ . ٖرا 

ٜـُهٓٓا إٔ ْصٜح اإلغهاٍ األٍٚ عٔ ايـُشـكل ايـدساضاْٞ ؾاْ٘ ٚ
شح تعًّل األٚاَس ٚايٓٛاٖٞ بايطبا٥ع أٚ األؾساد بعٓٛإ )دؾع ذنس يف َب

ِٖٚ( َا ٜصٌٜ اإلغهاٍ ٚايػُٛض سٝح ٜطتؿاد َٔ عبازت٘ ٖٓا 
ٖٚٓاى : إٔ ايعٓاٜٚٔ اإلْتصاع١ٝ ال تصًح إٔ تهٕٛ َتعًّكًا يًشهِ ٚأْٗا 
تؤخر يف يطإ ايديٌٝ عٓٛاًْا َػريًا يـُتعًك٘ ٚآيــ١ً َٚسآ٠ً يـُا ؾـٞ 

ٚإٔ َا ٜصًح َتعًكًا يًشهِ ؾعٌ ايـُهًـ ايـُٛدٛد خازدًا  ،ايـدازز
قاٍ )قدٙ( : )ال ٜـدـؿ٢ إٔ نٕٛ ٚدٛد ايطبٝع١ أٚ ايؿسد َتعًّكًا يًطًب 
إْـُا ٜهٕٛ بـُع٢ٓ إٔ ايطايب ٜسٜد صدٚز ايٛدٛد َٔ ايعبد ٚدعً٘ 

ال أْ٘ ٜسٜد َا ٖٛ صادز  ،ٚإؾاضت٘ -ايرٟ ٖٛ َؿاد نإ ايتا١َ  -بطٝطًا 
ٖٚرا  ،(1) ايـدازز نٞ ًٜصّ طًب ايـشاصٌ نُا تِٖٛ(ٚثابت يف

ايـُكاٍ ٜصًح داؾعًا يتِٖٛ إزادت٘ : إٔ ْـؿظ ؾعٌ ايـُهًـ بٛدٛدٙ 
 . ٖرا. شهِ ايـدازدٞ َتعًّل ايـ

ٚايعاٖس إٔ ايـُشكل ايـدساضاْٞ )قدٙ( أزاد بٗرٙ ايـُكد١َ دؾع َا 
ييت تسّتبت إغتٗس يف عصسٙ َٔ نٕٛ َتعًّل األسهاّ األمسا٤ ٚايعٓاٜٚٔ ا

ٜعٗس ٖرا َٔ بعض عبازات غٝدٓا ايـُععِ يف  -عًٝٗا األسهاّ 
ْعري قٛي٘ )إغتٗس عٓدِٖ تبع١ٝ ايـشهِ يإلضِ( ٚبعض  (2)دٛاٖسٙ

عبازات غٝدٓا األععِ يف طٗازت٘ ٚؾسا٥دٙ  سٝح قاٍ يف إضتصشاب 
: )ألٕ ظاٖس األدي١ تبع١ٝ األسهاّ يألمسا٤ نُا إعرتف ب٘ يف  (3)زضا٥ـً٘
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بٌ إٕ ايـُشكل  ،إضتشاي١ األعٝإ ايٓذط١( ؾسادعشح ـبت٢ٗ يف ايـُٓ
 )ايعٓاٜٚٔ( قد  (1)( يف نتاب٘ ايـذ1250ًٌٝايـُري ؾـّتاح ايـُساغٞ )ت 

نـتب عٓٛاًْا ٜبشح ؾٝ٘ قاعد٠ً أصٛي١ًٝ َؿادٖا : دٚزإ األسهاّ َداز 
 َـُا ٜهػـ عٔ ضٝاد٠ قاعد٠ -ألمسا٤ ٚايعٓاٜٚٔ ايـُعًك١ عًٝٗاا

 از األمسا٤ ٚايعٓاٜٚٔ( ؾأزاد ايـُشـكل ايـدساضاْٞ )دٚزإ األسهاّ َد
( ٖٓا دؾع غب١ٗ تعًّل األٚاَس ٚايٓٛاٖٞ باألمسا٤ أٚ ايعٓاٜٚٔ 1321)ت 

اإلْتصاع١ٝ ٚإثبات تعًّكٗا بايـُعْٓٛات ٚايـُطُّٝات ألْٗا َجاز اآلثاز 
َٚتعًّل ايػسض ٚايرٟ ترتتب عًٝ٘ ايـُصًش١ أٚ ايـُؿطد٠ ايـُٓعٛز٠ 

قد أخر ايعٓٛإ َػريًا َٚسآ٠ً َٚعّسؾًا بـُا ٖٛ َتعًّل ايـشهِ يًُػسع ٚأْ٘ 
ًّكٗا بايؿعٌ ايصادز خازدًا ؾاْ٘ ًٜصّ  ،ٚاقعًا ال أْ٘ )قدٙ( أزاد إثبات تع

 .طًب ايـشاصٌ نُا أغهً٘ )قدٙ( يف عبازت٘ ايـُاض١ٝ . ٖرا 

ٜٚٓبػٞ ايتشـكٝل عٔ َتعًّل األَس ٚايٓٗٞ َكد١ًَ يـُعسؾ١ تـُاّ 
 ؾٓكٍٛ : ،جا١ْٝ أٚ ضكٛطٗا ؾاْٗا عُاد ديٌٝ إَتٓاع اإلدتُاعايـُكد١َ اي

قد ضبل َٓا يف َبشح )تعًل األسهاّ بايطبا٥ع أٚ األؾساد( تـشـكٝل 
إٔ ايـشهِ ايػسعٞ ٚاإلعتباز اإليـٗٞ عًَُٛا َتعًّل بايـُاٖٝات ٚايطبا٥ع 

ال بٛدٛدٖا ايـدازدٞ سرزًا َٔ يصّٚ طًب  ،)بٛدٛدٖا ايصعُٞ(
بٛدٛدٖا ايؿسضٞ ايتكدٜسٟ ايـُشض سرزًا َٔ تعًّل ٚال  ،احلاصٌ

بٌ إٕ َعسٚض ايٛدٛب  ،األسهاّ بـُا ال ٜهٕٛ ٚاددًا يًُالى
ٚايـشس١َ ٚغريُٖا ٖٛ ايـُا١ٖٝ ٚايطبٝع١ يف ٚعا٤ اإلعتباز ٖٚٞ َٛدٛد٠ 
بٛدٛد تكدٜسٟ شعُٞ تـدًك٘ ايٓؿظ ايعاق١ً يف تصٛزٖا بـُا يـٗا َٔ 
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ـُٗا ايباطٔ ؾتصعِ تـشكك٘ ٚنْٛ٘ َتعًّل ايك٠ٛ ايـدالق١ يًصٛز يف عاي
 .(1)ايـشهِ ايٛادد يـُالن٘ ؾسادع

ًّك٘ البد إٔ ٜهٕٛ ذا َالى   قد ٜكاٍ: إٕ َعسٚض ايـشهِ َٚتع
َع إٔ ايـُا١ٖٝ اإلْتصاع١ٝ ٚايعٓٛإ اإلعتبازٟ  ،-َصًش١ أٚ َؿطد٠ -

 ًٛدٛب ٚايتشسِٜ . ٟ َالى ؾهٝـ ٜؿسض َعسٚضًا يايصعُٞ يٝظ بر

 ١ ٚايـُؿطد٠ قا١ُ٥ يفـٞ إٔ ايـُصًشـب ؾـ٘ ال زٜـٓ٘ : إْـب عـٝــذْٚ
إذ ايؿعٌ ايرٟ ٜتشكل خازدًا ٜٚصدز َٔ ايـُهًـ  ،ايٛدٛد ايـدازدٞ

ٟ ٜرتتب عًٝ٘ ايـُالى عُاًل ٖٛ ايٛادد يًُصًش١ أٚ يًُؿطد٠ ٖٚٛ اير
 .  هِ ٚإعتبازٙ قاًْْٛا غسعًٝا َؿسٚضًا ع٢ً ناٌٖ ايعبادعٌ احلجلايداعٞ 

ٜـٛزد سهُ٘  -ؾـٞ ايكسإٓ أٚ ؾـٞ ايط١ٓ  -ثِ إٕ ايبٝإ ايػسعٞ 
)ايصال٠  : ٚإعتبازٙ ايكاْْٛٞ عازضًا ع٢ً ايـُا١ٖٝ اإلْتصاع١ٝ ايػسعٞ

ش٘ ٚايرٟ ٜصّش ،ايٛادب١( ٚايعٓٛإ ايصعُٞ ايتكدٜسٟ )ايػصب سساّ(
َع إٔ ايعٓٛإ ايصعُٞ ٚايـُا١ٖٝ اإلْتصاع١ٝ ال ٜـُهٔ إٔ تهٕٛ  -

ُذاشٟ بعٓا١ٜ ايـُطابك١ ٖٛ اإلضٓاد ايـ - ٛدٛب أٚ  ايتشسَِٜعسٚض اي
 ايؿعٌ ايـدازدٞ َٔ ايـُصًش١ أٚ ايـُؿطد٠ ٚبني ايعٓٛإ بني َا يف

 ؾٝطٓد ايـشهِ : ايتشسِٜ  ،ايصعُٞ ايتكدٜسٟ ٚايـُا١ٖٝ اإلْتصاع١ٝ
 يػري َا  -أٚ ايٛدٛب إىل ايـُا١ٖٝ يف ايبٝإ ايػسعٞ إضٓادًا َـذاشًٜا 

 ٝح تهٕٛ ايـُا١ٖٝ ايصع١ُٝ ٚاضط١ً يف عسٚض ايـشهِ س -ٖٛ ي٘ 
 ،ع٢ً ايـُا١ٖٝ اإلْـتصاع١ٝ ايصع١ُٝ بًشاظ َطابكتٗا يًٛدٛد ايـدازدٞ

 ٚتهٕٛ ايـُا١ٖٝ أٚ ايعٓٛإ ؾاًْٝا يف ايـُعٕٓٛ ؾٓا٤ ايـُسآ٠ يف ايصٛز٠ 
  ٚؾٓا٤ ايًؿغ يف ايـُع٢ٓ .

                                                 

 . 141ــ  132:  2( بشري األصىل : ج1)
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إ ايػضب صف١ ٘ ٜضٍض إنتطاب َا١ٖٝ ايضال٠ ٚعٓٛٚبٗرا ايتٛدٝ
 .ايعسٚض يف ايٛاضط١ َع يف اإلضٓاد ُذاشايـ ايتشسِٜ بٓشٛ أٚ ايٛدٛب

ٍٕ : إذا أخسز ايـُهًُف َٔ سٍد ايصعِ ٚايتكدٜس  ايـُا١َٖٝ ٚبتعبرٍي ثا
 بإٔ أٚدد ايفعٌ خازدًا ٚصدز عٓ٘  ،إىل عامل ايفع١ًٝ ٚايتشكٝل

 -ايـُأَٛز بٗا أٚ ايـُٓٗٞ عٓٗا - ايفعٌ ٖٛ ايـُطابل يًُا١ٖٝ تهًٜٛٓا نإ
ايـُا١ٖٝ )فتهـتطب  ،ن٘ ٚاقعًايـُشـّكل إلَتجاي٘ ٚايـُشضٌ يـُالٖٚٛ ا

صف١ َتعًّل األَس ٚايٓٗٞ بعٓا١ٜ ايـُطابك١ َع ايـدازز ٚبًشاظ  (ايصع١ُٝ
  دٞايكا٥ِ يف ايفعٌ ايـداز -ايـُضًش١ أٚ  ايـُفطد٠  -تـشٍضٌ ايـُالى 

 -ايٛاضط١ يف ايعسٚض  -ف٢ٓ ايـُا١ٖٝ ٚايعٓٛإ ـٚت ،-ايـُعٕٓٛ  -
ٚترٚب يف ايـُعٕٓٛ سٝح ٜكاٍ : )َا١ٖٝ ايضال٠ ذات َضًش١( ٚ 
)َا١ٖٝ ايػضب ذات َفطد٠( فٝهتطب ايفعٌ ايـدازدٞ ٚصف األَس 

  (ايـُا١ٖٝ ايصع١ُٝـ )ٚايٛدٛب أٚ ايٓٗٞ ٚايتشسِٜ ايـُتعًكني ب
)ايضال٠  : ٚبٓشٛ ايـُذاش يف اإلضٓاد  ٜكاٍ - ايٛاضط١ يف ايعسٚض -

 ايضال٠ ايٛادب١( أٚ )فعًُت ٜكاٍ : )فعًُت )ايػضب سساّ( أٚ ٚٚادب١( 
ايتشسِٜ ع٢ً ٚيف ايـشـكٝك١ ال ٜعسض ايٛدٛب أٚ  ،ايـشساّ ايهرا٥ٞ(

 بٌ ٜعسض ٚصف ايٛدٛب  ،عٔ ايـُهًف دازدٞ ايضادزـايفعٌ اي
اييت ٖٞ  -ٖا اإلعتبازٟ ايصعُٞ بٛدٛد -أٚ ايتشسِٜ ع٢ً ايـُا١ٖٝ 

ٓطب ثِ ُٜ ،َٔ ايـُذاش يف اإلضٓاد ٚايٓطب١ٚبٓشُٛ  -ٚاضط١ يف ايعسٚض
 ايٛصف إىل ذٟ ايٛاضط١ . 

ايتهًٝف ٚاألَس ٚايٓٗٞ ٜتعًّل )ٚبٗرا ايفِٗ ٜبطٌ َا قٌٝ َٔ إٔ 
 بًشاظ فٓا٥٘ فٝ٘ .  (بايعٓٛإ ٜٚطسٟ َٓ٘ اىل ايـُعٕٓٛ

ًّـاع تـٓـتـٛح إَـٌ يٛعٛض باطـفإ ٖرا ايـُكاٍ َسف  ٝفـتهًـل ايـع
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ٍٍ َٔ األسٛاٍ  فإ تٛضط٘ ال  -ٚيٛ بتٛضط ايعٓٛإ  -بايـُعٕٓٛ بأٟ سا
بٌ ايضشٝض تعًّل ايتهًٝف بايعٓٛإ بـُا ٖٛ  ،ٜـدسد٘ عٔ سٍد اإلَتٓاع 

ٍٕ يف ايـُعٕٓٛ ايرٟ ٖٛ َتعًّل ايػسض ايتػسٜعٞ َٚـشضٌ  َسآ٠ ٚفا
ايـُذاش )ٚ (ط١ يف ايعسٚضاضايٛ)شٛ ايـُالى ايٛاقعٞ ٜٚهٕٛ ذيو بٓ

ٖٚرا ٖٛ ايـُضشض يـشٌُ األسهاّ ع٢ً ايعٓاٜٚٔ  (،يف اإلضٓاد
 .  -نتابًا ٚض١ٓ  - ٚايـُاٖٝات يف ايبـٝاْات ايػسع١ٝ

ْٚتٝذت٘ ضكٛط ايـُكد١َ ايجا١ْٝ  ،ٖرا ٖٛ فُٗٓا ٚتـشـكٝكٓا 
 ٚتٛعٝش٘ :  ،ٚبطالْٗا

ات إَتٓاع اإلدتُاع إٕ صاسب ايهفا١ٜ )قدٙ( يـُا نإ بضدد إثب
أزاد إٔ ٜٓػ٤ٞ ضًط١ً تفهسات تؤدٟ إيٝ٘ : فأْػأ ايـشًك١ األٚىل )تغاٍد 

ثِ أزاد إٔ ٜجبت ٚسد٠ َتعًّل ايـشهُني َٚـذُع  ،األسهاّ يف أْفطٗا(
أفعاٍ  ١ : )تعًّل األسهاّ بايـُعْٓٛات :األَس ٚايٓٗٞ فأْػأ ايـشًك١ ايجاْٝ

إَتٓاع  -يف اآلخس٠  -سهاّ ٚتؤثس ايـُهًفني( نُٝا تٓفع دع٣ٛ تغاٍد األ
ثِ ْـف٢ تعًّل األَس ٚايٓٗٞ بايعٓٛإ ٚايـُا١ٖٝ اإلْتصاع١ٝ اييت  ،اإلدتُاع

 سرزًا َٔ يصّٚ )تعدد ايـُتعًل( َٚٔ َٓع تعددٙ عٔ  -ٖٞ َتعدد٠ 
 فًٝصّ  ،ب َـشرٚز )إدتُاع ايغدٜٔ( يف ٚاسُديصّٚ ايـُشاٍ ٚتسٍت

األَس ٚايٓٗٞ بايفعٌ ايضادز َٔ ٚيرا أثبت تعًّل  ،دٛاش اإلدتُاع
 -َٓغًُا يـُا تكدّ  -ايـُهًف َٚٓع تعًّل األسهاّ بايعٓاٜٚٔ اإلْتصاع١ٝ 

 ٍِ  ي٘: ألدٌ نُاٍ ضًط١ً ايـشًكات ايـُؤد١ٜ اىل إَتٓاع اإلدتُاع ٚيٝت
 َا زاَ٘ َٔ اإلضتدالٍ ع٢ً اإلَتٓاع . 

هاّ ٚسٝح تبٍٝٔ ضكٛط ايـُكد١َ ايجا١ْٝ ٚإٔ ايضشٝض تعًّل األس
ٚايطبا٥ع ايـُٛدٛد٠ يف  (ايـُاٖٝات ايصع١ُٝـ )ٚاألٚاَس ٚايٓٛاٖٞ ب
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 ،ٚايـُاٖٝات ايـُتعدد٠ َـدتًف١ ،ايرٖٔ بٛدٛد شعُٞ تـدًك٘ ايٓفظ
 فال ًٜصّ َـشرٚز )إدتُاع ايغدٜٔ( يف ٚاسُد ٚال ٜجبت إَتٓاع 

 يعدّ تـشـكل ايـُشرٚز بفعٌ تعدد َتعًّل األَس ٚايٓٗٞ  االدتُاع،
ال  -فٝهٕٛ إيتكا٤ ايغدٜٔ يف إثٓني  -ايضال٠ َٚا١ٖٝ ايػضب َا١ٖٝ  -

 .ٚال َـشرٚز . ٖرا  -فـٞ ٚاسد 

 ايـُشكل أْ٘ قد ٚافلُشكل)قدٙ(ٜٚبدٚ َٔ تكسٜس بـشح أضتاذْا ايـ
ايـدساضاْٞ )قدٙ( ع٢ً ٖرٙ ايـُكد١َ ٚيف عدّ صالس١ٝ ايعٓٛإ 

 -قدٙ  -أفادٙ )األَس نُا  (1)قاٍ ،اإلْتصاعٞ يضريٚزت٘ َتعًّل ايـشهِ 
 َٔ إٔ األسهاّ ال تـتعًل بايعٓاٜٚٔ اإلْتصاع١ٝ اييت ال َطابل يـٗا يف

 -األسهاّ  -ثِ قاٍ : )ٚإْـُا تتعًل  ،ايـدازز بـشٝايـٗا ٚإضتكاليـٗا(
 بطبٝعٞ األفعاٍ ايضادز٠ عٔ ايـُهًفني يف ايـدازز( . 

ٖٚرا غسٜب َٓ٘ َٚـدايف صسٜض يـُا أفادٙ يف بٝإ سكٝك١ 
ب ايتدٝريٟ َٔ إٔ َتعًك٘ عٓٛإ )أسدُٖا( أٚ َفّٗٛ )أسدٖا( ايٛاد

قاٍ )قدٙ( ثـ١ُ : )ال  ،نُا ٖٛ ٚاعض (عٓٛإ إْتصاعٞ)ٖٚٛ  ،ال بعٝٓ٘
( 2)ٖٚٛ عٓٛإ أسدُٖا(  ،غب١ٗ يف صش١ تعًّل األَس بايعٓٛإ اإلْتصاعٞ

ًَّل -بـشطب ايـُتفاِٖ ايعسيف -ٚقاٍ : )ايـُطتفاد َٔ األدي١  ٖٛ إٔ َتع
يف ْعسٙ  - فايعٓٛإ ايـذاَع اإلْتصاعٞ ،اإلْتصاعٞ( دٛب ايـذاَُعايٛ

ْعري  ،ـشٌُ عًٝ٘ٛصف ب٘ ُٜٜٚـُهٔ إٔ ٜتعًّل ب٘ ايـشهِ ُٜٚ -ايػسٜف
ًّك٘ بايعٓٛإ ايـذاَع اإلْتصاعٞ نايعًِ إمجااًل  ايعًِ اإلمجايٞ ٜـُهٔ تع

 بػضب١ٝ أسد ثٛبني أٚ دازٜٔ )أسدُٖا( أٚ )أسدٖا( .

                                                 

(
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ًّـل األسـهاّ بايعـٓاٜٚـٔ اإلْــتـصاع١ٝ  إذٕ ايـضـشـٝض إَـهإ تـع
ٜٚهٕٛ ايفعٌ ايـدازدٞ  ،ٚايٛددإ أق٣ٛ َٔ نٌ بسٖإ ،ٚدداْـًا

َطابكًا يًعٓٛإ اإلْتصاعٞ َٚـشٍضاًل يـُالى سهُ٘ َٚهتطبًا يضف١ 
نُا ٜتعًّل ايـشهِ بايعٓٛإ  ،ايـشهِ ايـُعسٚض عًٝ٘ بايتكسٜب ايـُتكدّ

خازدًا َٔ دٕٚ  ،ذٟ األفساد ٚايـُضادٜل ايـُتعدد٠ايـُتأٍصٌ ايـُعني 
 سافـعدد٠ أٚ أطـافسادٙ ايـُتـٕٛ بـ٢ ايـُعٓـٛإ إيـعٓـضسا١ٜ ايـشهِ َٔ اي

 ايتدٝري بني أفساد ايـذاَع اإلْتصاعٞ . 

ٚبعباز٠ُ أخس٣ : ٜتٛد٘ ايٛدٛب ايتعٝٝين إىل ايـذاَع بني أفسادٙ 
دٝريٟ إىل ايـذاَع اإلْتصاعٞ ٜٚتٛد٘ ايٛدٛب ايت ،ايـُتأٍصٌ يف َكٛيت٘

ٜٚهٕٛ َتعًّل ايـشهِ ٖٛ ايعٓٛإ ايـذاَع ايـُٓطبل ع٢ً َضداق٘ 
 -أطساف ايتدٝري  -ايـدازدٞ َٔ دٕٚ إٔ ٜطسٟ إىل األفساد ايـدازد١ٝ 

بًشاظ إٔ ايعٓٛاْني  ،ٚس٦ٓٝر ٜتعٍٝٔ ايكٍٛ بايـذٛاش ٚإَهإ اإلدتُاع
ًّكا  األَس ٚايٓٗٞ ُٖٚا َتعددإ فال ايفاْٝني يف ايـُعٕٓٛ ايٛاسد ُٖا َتع

 . ًٜصّ ايـُشرٚز ايـُشاٍ

ٚايـشاصٌ ضكٛط ايـُكد١َ ايجا١ْٝ عٓد اإلذعإ بتعًّل األسهاّ 
فتهٕٛ  ،ٚاألٚاَس ٚايٓٛاٖٞ بايـُاٖٝات ايصع١ُٝ ٖٚٞ َتعدد٠ غري َتشد٠

بٌ ايٛددإ قاٍض بايـذٛاش ع٢ً َا ضٝأتٞ  ،ديٝاًل ع٢ً دٛاش اإلدتُاع
 . ح )ايعبادات ايـُهس١ٖٚ(تـشـكٝك٘ يف َبش

 نُا ٜؤٜد ايكٍٛ بايـذٛاش :   
فإ ايضال٠ يف األزض ايـُػضٛب١ يف ْعس  ،ايفِٗ ايعسفـٞ ايعاّ

سٝح  ،ايعسف ٚايـُتػسع١ َـشكل فعًٞ يإلدتُاع ايـُصعّٛ إَتٓاع٘
ٜهٕٛ ًَتك٢ً يفعًني : أسدُٖا َٛصٛف بايٛدٛب ٚاآلخس َٛصٛف 
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 غضب( ٜٚهٕٛ ايفعٌ ايـدازدٞ بايـشس١َ ٜٚكاٍ عٓ٘ : )قد ص٢ً ٚ
عٓدِٖ َتضفًا بٛصفني ٚاقعٝني َٚتعًْٓٛا بعٓٛاْني ُٖا  -ايـُذُع -

 ايـُاٖٝتإ ايصعُٝتإ ايـُتعًّل بُٗا األَس ٚايٓٗٞ ٚقد إدتُعا ٚإيتـكٝا 
يف ٖرا ايفعٌ ايـدازدٞ ايبادٟ يًٓعس ٚسدت٘ ظاٖسًا ٚايـُستهص يف 

 عًا . األذٖإ ايعكال١ٝ٥ تعٍددٙ ٚدٛدًا ٚٚاق

ٖٚهرا يٛ أَست شٜدًا بـشٌُ َتاعو إىل دازى أٚ خٝاط١ ثٛبو 
ْٚٗٝت٘ عٔ محٌ ايـُتاع يف ٚعا٤ُ َػضٛب أٚ َٓعت٘ عٔ ايهٕٛ ساٍ 

يهٔ ايـُأَٛز محٌ َتاعو  ،ايـدٝاط١ يف أزض ايػري َٔ دٕٚ إذْ٘ 
بٛعا٤ ايػري أٚ خاط ثٛبو يف أزض ايػري َٔ دٕٚ زعاٙ ٚقد نإ األَس 

ًّكًا بـشضط ايـُٛيٟٛ َتعًّ كًا بضسف ٚدٛد ايـدٝاط١ ٚنإ ايٓٗٞ َتع
َٚٓٗا سض١ نْٛ٘ َتشسنًا بـشسنات ايـدٝاط١  -ايػضب َٚضادٜك٘ 

 ٖٚٞ سض١ َتشد٠ عسفًا ٚسكٝك١ً  ،ٚسض١ تـشٍٝص َتاع٘ يف ٚعا٤ ايػري
 فهإ ايفعٌ ايـدازدٞ  ،َع ايهٕٛ ايػضيب ٚبـشطب ايٓعس ايعسفـٞ

ٜٚبدٚ يًٓعس  ،ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عًَٓ٘تك٢ ايعٓٛاْني  -ايـُذُع  -
ٚدٛدًا  -ايبطٝط ٚسدت٘ يهٔ  ايـُستهص يف ايرٖٔ ايعكال٥ٞ تعٍددُٖا 

 ٚعدّ إتـشادُٖا . -ٚٚاقعًا 

ٖٚهرا يٛ قاٍ األب البٓ٘ : )سٍدخ( ٚقاٍ : )ال تـؤذ أسدًا( 
فاتـشد األَس ٚايٓٗٞ يف َتعًّل  ،فشٍدخ االبٔ أسدًا ٚآذاٙ يف سدٜج٘

 ،دًا ٚفعٌ فازد ٚدٛدًا سٝح نإ ايـشدٜح برات٘ إٜرا٤ًٚاسد خاز
 (إَتجٌ األَس)ٚايفِٗ ايعسفـٞ ٚاإلزتهاش ايعكال٥ٞ ٚايـُتػسعٞ ع٢ً أْ٘ 

ٍٕ فازُد  .  (عض٢ ايٓٗٞ)ٚ ٌٍ ٚاسُد صادٍز يف شَا  ٚإيتكٝا فـٞ فع
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ٚفـٞ ٖرٙ االَج١ً : ٌٖ تك٣ٛ ع٢ً َٓع األدري ايعاٌَ َٔ إعطا٤ٙ 
إَتـجاي٘ أَسى بايـشٌُ أٚ بايـدٝاط١ ؟ نال ٚأيف أدسٙ َترزعًا بعدّ 

ٖٚرا إذعإ بتشكل ايـُأَٛز ب٘ ٚإَتجاٍ األَس يف عني ايٛقت ايرٟ  ،نال
 تطًِّ فٝ٘ إزتهاب ايـشساّ َٚـدايف١ ايٓٗٞ . 

ٍّ ايعكال٤ ٚإْهازِٖ عًٝو يف عني  ٚيٛ َٓعت أدسٙ ٌٖ تطًِ َٔ ذ
ٍَٕٛ ايعاٌَ ٜٚٓهسٕٚ عًٝ٘ َـداي ف١ ْٗٝو ؟ . ٖٚرا نً٘ ايٛقت ايرٟ ٜر

ٜهػف ٚدداًْا عٔ اإلذعإ اإلزتهاشٟ ايعكال٥ٞ بـذٛاش اإلدتُاع يف 
 ٚاسُد ذٟ ٚدٗني . 

 -ال ديٝاًل  -ٚإْـُا دعًٓا ايفِٗ ايعسفـٞ ٚاإلزتهاش ايعكال٥ٞ َؤٜدًا 
ع٢ً ايـذٛاش ألدٌ إٔ ايعسف َـشّهِ قطعًٝا يف فِٗ أيفاظ ايٓضٛظ 

ايكا٥ِ ع٢ً تعدد ايـُذُع ٚدٛدًا ٚع٢ً  ٚأَا فُٗ٘ ٚإزتهاشٙ ،ايػسع١ٝ 
 يهٔ  ،إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ فٝ٘ ال ٜضًض ديٝاًل ع٢ً دٛاش اإلدتُاع

ال زٜب يف إَهإ إٔ ٜهٕٛ ٖرا ايتكسٜب ايٛدداْٞ ايهاغف عٔ 
اإلزتهاش ايعكال٥ٞ ٚايـُتػسعٞ َؤٜدًا إلعتكادْا دٛاش اإلدتُاع بعد 

 َكدَات٘ .  عدّ تـُا١َٝ بسٖإ اإلَتٓاع يبطالٕ بعض

 ٚايعُد٠ يف إضتداليٓا ع٢ً دٛاش اإلدتُاع : 

إعتكادْا تعدد ايـُذُع بفعٌ تعًّل األَس ٚايٓٗٞ ْٛعًا بايـُا١ٖٝ 
ايـُٛدب يتعدد َتعًّل األَس َٚتعًّل ايٓٗٞ ٚعدّ  (ايعٓٛإ ايصعُٞ)ٚ

فال ًٜصّ َـشرٚز يف إيتكا٥ُٗا صدف١ً  ،إتـشادُٖا ٚدٛدًا َٚا١ًٖٝ
ٌٍ ٚاسُد ٚدٛدًا ذٟ ٚدٗني عٓٛاًْا .ٚإدتُاعُٗا يف ف  ع

 ٌـٝـكدَات ديـ١ َٔ َـٝـجاْـ١ ايـكدَـاظ ايـُـ٘ بًشـٝاْـا بـرا َا أزدْـٖ
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 ٚتبٍٝٔ عًُٓا : ، اإلَتٓاع يف )ايهفا١ٜ( 

ق٠ٛ ايكٍٛ بـذٛاش اإلدتُاع ْـتٝذ١ عدّ تـُاّ ايـُكد١َ ايجا١ْٝ        
دد َتعًّل ايـشهِ يف فٝجبت تع ،ٚتعًّل األسهاّ بايـُاٖٝات ايصع١ُٝ

ايـُعٕٓٛ ٚسضٍٛ ايرتنب اإلْغُاَٞ بني ايـُأَٛز ب٘ ٚبني ايـُٓٗٞ عٓ٘ 
    ٜٚتعني ايكٍٛ بـذٛاش اإلدتُاع . -دٕٚ ايرتنب اإلتـشادٟ  -

 ثِ ٜكع ايهالّ يف ايـُكاّ ايجايح عٔ :       
 

 :  تعدد العنوان ال يوجب تعدد الـنعنون

ٞ )قدٙ( يف َكدَت٘ ايجا١ْٝ )ٚسد٠ بعد إٔ أثبت ايـُشكل ايـدساضاْ
أفاد يف َكد١َُ ثايج١ُ : إٕ تعدد ايعٓٛإ  -ايـُعٕٓٛ( َتعًّل األَس ٚايٓٗٞ 

 ٚال تـٓجًِ  ،ال ٜطتدعٞ تعدد ايـُعٕٓٛ -نايػضب ٚايضال٠  -ٚتهـٍجسٙ 
  ب٘ ٚسدت٘ اييت أثـبتٗا يف َكدَت٘ ايجا١ْٝ .

ٜٚـشطٔ  ،١قد أغهٌ غري ٚاسد َٔ األعاظِ ع٢ً ٖرٙ ايـُكدَٚ
ٍٕ ْستغٝ٘ ،بٓا عسعٗا ٚتـشًًٝٗا  فٓكٍٛ :  ،ثِ اإلغهاٍ عًٝٗا بـبـٝا

ٖرٙ ايـُكد١َ بـشطب ايعاٖس َٔ إضتدالٍ ايـُشكل ايـدساضاْٞ 
 ُٖا : ،)قدٙ( بٗا ذات غسعني أضاضٝني ٚدٚزٜٔ إضتداليٝني

األٍٚ : ته١ًُ بسٖإ اإلَتٓاع بصعِ ثبات )ٚسد٠ ايـُعٕٓٛ( ٚعدّ 
فإ ٚسد٠ ايـُتعًل َفتاح ايٛصٍٛ  ،تعدد ايعٓٛإ ٚتهـٍجسٙإْـجالَ٘ عٓد 

إىل إثبات اإلَتٓاع ٚعدّ تعدد ايـُعٕٓٛ عٓد تعدد ايعٓٛإ دخٌٝ ددًا 
بٌ قٌٝ : إٕ ايـُٝصإ يف إثبات إَتٓاع اإلدتُاع أٚ دٛاشٙ  ،يف إثـبات٘

 تػدٝط : إٔ تعدد ايعٓٛإ ٜٛدب تعدد ايـُعٕٓٛ أٚ ال  ٜٛدب٘ ؟ 
 تعًّل ايٓٗٞ ٌٖ ٖٛـتعًّل األَس ٚبني َعٕٓٛ َـب بني َعٕٓٛ َٝـٚإٔ ايرتن
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 تسنٝب إْغُاَٞ أٚ  إتـشادٟ ؟ . 

 ني يفـسٚسـهايني َطـع إغـ١ ٚدفـعـٝد يًُكد١َ ايسابـٗـتُـجاْٞ : ايـاي       
 يًٛصٍٛ إىل إثبات إٔ ايـُٛدٛد بٛدُٛد ٚاسُد يٝظ  االدتُاع،َطأي١ 

 ي٘ إال َا١ٖٝ َتأٍص١ً ٚاسد٠ .

ٚمل تـتِ عٓدْا  ،ـُا تبني عٓدْا تعدد َتعًّل األَس َٚتعًّل ايٓٗٞٚي
ال ْـشتاز إىل ٖرٙ ايـُكد١َ  -دع٣ٛ )ٚسد٠ ايـُتعًّل( يف ايـُذُع 

خالفًا يـُا قٌٝ  -بٌ ال ٜهٕٛ يـٗا دٚز أضاع  ،يًػسض األضاع األٍٚ 
ٚذيو ألٕ ٚسد٠ َتعًكٞ األَس ٚايٓٗٞ  ،َٔ إٔ دٚزٖا ععِٝ ددًا 

 ال  عٓد ايـُٓت٢ٗ بٛاضط١ تعدد ايعٓٛإ .  ،سًا َٚٔ اإلبتدا٤ َٓج١ًُ قٗ

ضكٛط ٖرٙ ايـُكد١َ ٚعدّ صشتٗا ع٢ً َٔ ٖرا : ٜٚتشضٌ 
ًٍّٝتٗا ٖٚٞ فاقد٠ يدٚزٖا يف بسٖإ اإلَتٓاع سطبُا سككٓاٙ يف تعٝني  ،ن

 َتعًل األسهاّ ٚاألٚاَس ٚايٓٛاٖٞ . 

اإلذعإ بهٕٛ  َٚع ايتٓصٍ ٚتطًِٝ )ٚسد٠ ايـُتعًل( ال ٜتٝطس يٓا
 )تعدد ايعٓٛإ ال ٜٛدب تعدد ايـُعٕٓٛ( ساي١ً عا١ًَ َطٍسد٠ً ٚيف 

، ٚقد ال ٜتعدد ٜٚهٕٛ بٌ قد ٜتعدد ايـُعٕٓٛ ٜٚتهٍجس  ،مجٝع ايـُٛازد 
َٚٔ ٖٓا إضتػهٌ غري ٚاسد َٔ ايـُشككني ايـُتأخسٜٔ عٔ  َتشدًا،

٢ً أْ٘ صاسب ايهفا١ٜ )قدٙ( ع٢ً ن١ًٝ ايدع٣ٛ ٚعٍَُٛٝتٗا ٚأصٍسٚا ع
ال أثس يتعدد ايعٓٛإ يف إٜـذاب تعدد ايـُعٕٓٛ أٚ إحتادٙ ٚأْ٘ البد َٔ 

  َالسع١ ايـُذُع ٌٖ ٖٛ َتعدد أٚ َتشد ؟ .

 غٞـتـكـبل ع٢ً ايـُذُع ال ٜـطـٓٛإ ايـُٓـعدد ايعـٚايضشٝض إٔ ت
 فا٤ـتـٚذيو إلْ ،١َٝٛـٚال قاعد٠ عُ ،تعدد ايـُعٕٓٛ ٚال ٜكتغٞ ٚسدت٘ 
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ع ٚايديٌٝ ايٛاعض ع٢ً إٔ تعدد ايعٓٛإ ٜٛدب تعدد ايػاٖد ايكاط
 ايـُعٕٓٛ َطًكًا أٚ ٜٛدب ٚسدت٘ َطًكًا . 

ٚقد ٜهٕٛ َساد صاسب ايهفا١ٜ : إٔ )تعدد ايعٓٛإ ال ٜٛدب 
ٚيرا  ،تعدد ايـُعٕٓٛ ٚال تـٓـجـًِ ب٘ ٚسدت٘( بٓشٛ ايـُٛدب١ ايـذص١ٝ٥ 

د ايعٓٛإ ٚعدّ إضتػٗد عًٝ٘ بـُا ٜهٕٛ بسٖاًْا ع٢ً عدّ إقتغا٤ تعد
  .إٜـذاب٘ يتعدد ايـُعٕٓٛ 

ٖٚرا ايـُساد ًٜتـ٦ِ َع َا ذنسْا : فإٕ عدّ إقتغا٤ٙ تعدد ايـُعٕٓٛ         
  ،ًٜتـ٦ِ َع تعددٙ ٚاقعًا ٚخازدًا ًٜٚت٦ِ َع ٚسدت٘ ٚعدّ تعددٙ 

دد ٚبني إقتغا٤ عدّ ايتع -ٖٚٛ صشٝض  -ٚفسم نبري بني عدّ اإلقتغا٤ 
ٚال ٜضًض إضتػٗادٙ )قدٙ( بضفات ايـذالٍ  ،أٚ إقتغا٤ ايٛسد٠ 

ضدقٗا ع٢ً ايـُٛصٛف ايٛاسد ايبطٝط بٚايـذُاٍ ٚاألمسا٤ ايـشط٢ٓ ٚ
ٚال ٜضض غاٖدًا ع٢ً إقتغا٤ ايعدّ بٓشٛ ايـُٛدب١  ،ٚاألسد ايًطٝف

ايه١ًٝ ٚال بسٖاًْا ع٢ً ع١َُٝٛ إقتغا٤ تعدد ايعٓٛإ ٚايٛصف يعدّ 
 تعدد ايـُعٕٓٛ ايـُٛصٛف َطًكًا .

ٛ قٍدز إٔ ٜسٜد ايـُشكل ايـدساضاْٞ )قدٙ( ايكاعد٠ ايعا١َ ٚإٔ ٚي
 بٌ ٜبك٢ ايـُعٕٓٛ  ،تعدد ايعٓٛإ َطًكًا ال ٜٛدب تعدد ايـُعٕٓٛ

  ،أغهًٓا عًٝ٘ بعدّ ايديٌٝ ع٢ً ايع١َُٝٛ ،ٚاسدًا زغِ تعدد ايعٓٛإ
بٌ بٛدٛد ايديٌٝ ايٛاعض ٚايٛددإ ايال٥ض ع٢ً تعدد ايـُعٕٓٛ يف 

 .  بفعٌ تعدد ايعٓٛإ بعض ايـُٛازد

ْعِ قد إضتػٗد )قدٙ( يف نفاٜت٘ بإْطبام َفاِٖٝ )صفات ايـذالٍ 
ٚايـذُاٍ( ٖٚٞ َتعدد٠ َتهٍجس٠ ع٢ً ايرات األسد١ٜ ايكدض١ٝ ٚأْٗا 
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 ،يٛاسد ايبطٝط ايفسد األسد ايًطٝفبأمجعٗا تـشهٞ ذاى ايٛدٛد ا
ـذص١ٝ٥ ٚإٔ َٚٔ ايٛاعض إٔ ٖرا اإلضتػٗاد ٜٓفع ديٝاًل ع٢ً ايـُٛدب١ اي

 ،)بعض َضادٜل تعدد ايعٓٛإ ال ٜٛدب تهٍجس ايـُعٕٓٛ ٚتعٍددٙ ٚاقعًا( 
ٚال ٜٓفع ديٝاًل ع٢ً َٛدب١ُ ن١ًُٝ ضاز١ُٜ اىل مجٝع ايـُٛازد ٚايـُضادٜل : 
)تـُاّ َضادٜل تعدد ايعٓٛإ ٜٛدب ٚسد٠ ايـُعٕٓٛ ٚال ٜٛدب تهٍجس 

 ايـُعٕٓٛ ٚتعٍددٙ ٚاقعًا( .

ٓٛإ ال ٜٛدب ٚسد٠ ايـُعٕٓٛ ٚال ٜالشّ ٚايـشاصٌ إ تعدد ايع
فال ٜتِ َا إدعاٙ يف  ،تعددٙ ٚال ٜؤدٟ اىل أسدُٖا ع٢ً االطالم 

)ايهفا١ٜ( َٔ إٔ )تعدد ايعٓٛإ ال تـٓـجـًِ ب٘ ٚسد٠ َتعًل األَس ٚايٓٗٞ( 
ٍِ إدعاؤٙ نُا  إتغض ٜٚتغض السكًا .  إذ  مل ٜت

ـُعٕٓٛ( ٚاييت نُا ال تتِ دع٣ٛ إٔ )تعدد ايعٓٛإ ٜٛدب تعدد اي
ايٓا٥ٝين )قدٙ(َع تـدضٝط  (1)ٜـُهٔ إضتفادتٗا َـُا ٜؤثس عٔ ايـُشكل

 ايدع٣ٛ بـُا اذا نإ ايعٓٛاْإ ذاتٝني ٚايـشٝجٝتإ تكٝٝدٜتني َٚٔ 
ُ٘ ٜٚهٕٛ َبدأ إغتكاقُٗا َٔ األفعاٍ اإلختٝاز١ٜ  ٍَني َٔ ٚد قبٌٝ ايعا

 ٚال  ، ١ٝال َٔ ايضفات ايـذطُاْ -شت قدز٠ ايـُهًف ـايداخ١ً ت
فاذا نإ َتعًل األَس َٚتعًل ايٓٗٞ عٓٛاًْا إغتكاقًٝا ٚنإ  -ايٓفطا١ْٝ 

 َبدؤُٖا فعاًل إختٝازٜا ٚناْا َٛدٛدٜٔ بٛدُٛد ٚاسُد صٛز٠ً فٌٗ 
ُٖا ٚدٛد ٚاسد سكٝك١ً ٚايرتنٝب بني ايـُأَٛز ب٘ ٚبني ايـُٓٗٞ عٓ٘ 

؟ أٟ إذا  َٞشادٟ ؟ أّ ُٖا ٚدٛدإ سكٝك١ً ٚايرتنٝب بُٝٓٗا إْغُاـٍإت
نإ ايعٓٛاْإ اإلغتكاقٝإ َٔ ايعٓاٜٚٔ اييت تهٕٛ د١ٗ صدم ايـُبدأ 

                                                 

+  212  -  222:  1األصىل : ج+ فىائد  122 - 132:  4( راجع : اجىد انتقريراث : ج1)

 . 453  - 451:  2محاضراث في اصىل انفقه : ج



 5....................................... تشري األصىل/ ج....................... (422)  
 

فُٝٗا د١ًٗ تكٝٝد١ًٜ نإ تعٍددٖا َٛدبًا يتعٍدد ايـُعٕٓٛ بًشاظ أْ٘ يف 
ُ٘ ٜٛدد َٛزدٟ إفرتام َٔ داْبني ٜٚٛدد َٛزد  َٛازد ايعُّٛ َٔ ٚد

بُٝٓٗا ْطب١  شاد عٓٛاْني ذاتٝنيـٜٚطتشٌٝ إت -ٖٚٛ ايـُذُع  -إدتُاع 
ايعُّٛ َٔ ٚد٘ خازدًا ٜٚـُتٓع صدقُٗا ع٢ً َـذٍُع ٚاسُد ٚغ٧ٍٝ فازُد 

ٍَني َٔ ٚد٘ . ،َٔ د١ُٗ ٚاسد٠   ٚإال يـُا ناْا عا

فاذا نإ بني ايعٓٛاْني ايراتٝني ْطب١ ايعُّٛ َٔ ٚد٘ فالبد َٔ إٔ 
ٍٕ َُٓٗا سٝج١ٝ ذات١ٝ ٚد١ٗ تكٝٝد١ٜ ٜتكّٛ بٗا ٚتهٕٛ  ٜهٕٛ يهٌ عٓٛا

فالبد َٔ نْٛٗا ثابت١ً يف َٛزدٟ  ،ظ١ أُٜٓا ضست ٚتـشككت َـشفٛ
ٚالبد َٔ اإليتصاّ بتعدد ايـشٝجٝات  ،اإلفرتام ٚيف َٛزد اإلدتُاع 

آٜإ ايًرإ بُٝٓٗا عُّٛ ٚايــذـٗات ست٢ ٜٓطبل ايعٓٛاْإ ايراتٝإ ايـُتب
ٚالبد َٔ نٕٛ ايـُذُع ٚاددًا يهٌ َٔ ايـشٝجٝتني ايتكٝٝدٜتني  ،َٔ ٚد٘

 يـذٗتني ايـُتٛفستني يف َٛزدٟ اإلفرتام ْعري عٓٛاْٞ )ايعامل( ٚٚا
فإ سٝج١ٝ  ،)ايعادٍ( ايرٜٔ بُٝٓٗا ْطب١ ايعُّٛ ٚايـدضٛظ َٔ ٚد٘ 

البد َٔ  -ُٖٚا سٝجٝتإ تكٝٝدٜتإ َتػاٜستإ  -)ايعًِ( ٚسٝج١ٝ )ايعداي١( 
 ،-ٍ بني ايعٓٛاْني : ايعامل ايعادَٛزد اإلدتُاع  -تٛفسُٖا يف ايـُذُع 
 ،ٚدٛدًا َٚا١ًٖٝ ال َـشاي١  -َـذُع ايعٓٛاْني  -فًٝصّ تعدد ايـُعٕٓٛ 

فًٝصّ َٔ  ،ٜٚهٕٛ تعدد ايعٓٛإ دا٥سًا َداز تعدد ايـشٝجٝات ايتكٝٝد١ٜ 
تعدد ايعٓٛإ : تعدد ايـُعٕٓٛ خازدًا ٜٚهٕٛ ايرتنٝب بُٝٓٗا يف 

طًل ايـُشكل َٚٔ ٖٓا إْ ، -شادًٜا ـٚيٝظ إت -ايـُذُع تسنٝبًا إْغُاًَٝا 
ايٓا٥ٝين اىل ايكٍٛ بـذٛاش إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ يف َـذٍُع ٚاسُد يهٕٛ 
َتعًل األَس ٚايٓٗٞ َتعددٜٔ ٚايـشٝج١ٝ فُٝٗا تكٝٝد١ٜ ٚايرتنب إْغُاَٝا 

 زغِ تالشَُٗا يف ايٛدٛد ايـُذُع ايٛاسد . 



       

 (585........................ )........تعدد انعنىان هم يىجة تعدد انمعنىن......

ٚدٛد نٌ ٚاسُد  إٔ ٜهٕٛ : اإلْـغُاَٞ ايرتنب َٔ ايـُساد : أقٍٛ     
سكٝكًٝا  تػاٜسًا األخس٣ ايـشٝج١ٝ يٛدٛد َػاٜسًا ٚايـشٝجٝتني ايـذٗتني َٔ

َٔ  َٚرتنبًا اآلخس دٛديٛ َٚٓغًُا َـُتاشًا أسدُٖا ٚدٛد فٝهٕٛ
 .إْغُاَُٗا 

ٚايـُساد َٔ ايرتنب اإلتـشادٟ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ٚدٛد ايـشٝجٝتني 
فٝ٘ ٚال أٟ ٜهٕٛ ٚدٛدًا ٚاسدًا يف ايـشكٝك١ ال تعٍدد  -ٚايـذٗتني َتشدًا 

 تهٍجس ٜٚهٕٛ ايرتنب بُٝٓٗا إتـشادًٜا .

فاْ٘ ال إطساد يف  ،ٚأقٍٛ ثاًْٝا : فـٞ ٖرا ايتكسٜب إغهاٍ بٌ َٓع
اإلقتغا٤ ٚال تالشّ بني تعدد ايعٓٛإ ٚبني تعدد ايـُعٕٓٛ : إذ قد ٜتعدد 

ٚقد ٜتعدد  ،ايعٓٛإ يف بعض ايـُٛازد ٜٚطتًصّ تعدد ايـُعٕٓٛ أٜغًا
د ايـُعٕٓٛ بٌ ٜهٕٛ ٚاسدًا ٚتهٕٛ بني ايـذٗتني ايعٓٛإ ٚال ٜتعد

ٚألدً٘ ال ٜهٕٛ  ،١ٜٖٖٛٛ إتـفاق١ٝ قا١ُ٥ يف ايـُعٕٓٛ ايٛاسد ايـُذُع
)تعدد ايعٓٛإ َٛدبًا يتعدد ايـُعٕٓٛ( قاعد٠ً ن١ًًٝ ست٢ يف َٛازد 

 ايعُّٛ َٔ ٚد٘ .
س ـكسٜـدٚ َٔ تـبـُا ٜـن - دٙ(ـل )قـا ايـُشـكـاذْـتـاٍ أضـٚقد أط

ٚنجس  -ضًبًا أٚ إٜـذابًا  -يف بٝإ ايسٍد ع٢ً ع١َُٝٛ ايكاعد٠  -٘ـجــشـب
ع يف ٚقد تٍٛض ،ايتهساز يف ايتكسٜس ست٢ عاع ايـُطًٛب األضاع عًُٓا

أَٛز شا٥د٠ أٚ خازد١ عٔ سسِٜ ايبشح األصٛيٞ ايـُكضٛد ٚعٔ 
اإلغهاٍ ع٢ً ع١َُٝٛ ايكاعد٠ ايـُصع١َٛ : )تعدد ايعٓٛإ ال ٜٛدب 

 ٕٛ( . تعدد ايـُعٓ
 ٜٚٓبػٞ تٛعٝض اإلغهاٍ ع٢ً ايع١َُٝٛ ببٝإ َكبٍٛ عٓدْا فٓكٍٛ : 

 اٖدًاـٛازد غـضًض ٖرٙ ايـُـت ،ط١ـرنس َٛازد مخـٓا إٔ ْـإْ٘ ٜـُهٓ
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ٚديٝاًل ع٢ً ْفٞ ايه١ًٝ ٚايع١َُٝٛ : )تعدد ايعٓٛإ ٜٛدب أٚ ال ٜٛدب 
تعدد ايـُعٕٓٛ( ٚذيو بًشاظ عدّ اإلطساد يف طسف ايطًب ٚيف طسف 

سٝح ضٓبٍٝٔ َٛزدٜٔ َٓٗا ٜتعدد فُٝٗا ايعٓٛإ ٚال ٜتعدد  ،إلٜـذابا
ايـُعٕٓٛ بٌ ٜهٕٛ ٚاسدًا ال تهٍجس فٝ٘ ٜٚهٕٛ َٔ قبٌٝ ايرتنٝب 

ثِ ْبٍٝٔ ثالثـ١ َٛازد ٜتعدد فٝٗا ايعٓٛإ ٜٚطتًصّ تعددٙ  ،اإلتـشادٟ
تعدد ايـُعٕٓٛ ٚتهٍجس ايٛدٛد ايـدازدٞ ايرٟ ٖٛ َٔ قبٌٝ ايرتنٝب 

 ٖٚرٙ ايـُٛازد ٖٞ :  ،ٞاإلْغُاَ

ايـُٛزد األٍٚ : َا إذا نإ أسد ايعٓٛاْني عٓٛاًْا ذاتًٝا َتأٍصاًل ي٘ َا 
شا٤  ًا إْـتصاعًٝا يٝظ ي٘ برات٘ َا بإباشا٤ يف ايـدازز ٚنإ اآلخس عٓٛاْ

ْعري َا إذا فسض ٚدٛب  ،بٌ ال ٚاقع ي٘ إال يـُٓػا إْتصاع٘ ،خازدًا
يػري َٔ دٕٚ إذْ٘ فٗرا َـذُع ايٛع٤ٛ ع٢ً غدٍط فتٛعأ بـُا٤ ا

 -ٖٚٛ ايتٛعٞ ايرٟ ي٘ ٚاقع َٛعٛعٞ خازدٞ  -يًعٓٛإ ايـُتأٍصٌ 
 ٚيًعٓٛإ اإلْتصاعٞ : ٖٚٛ ايػضب ايرٟ ال ٚاقع ي٘ ض٣ٛ َٓػأ 

فٝتعدد  ،إْتصاع٘ ايرٟ ٖٛ ايتٛعٞ ايـدازدٞ بـُا٤ ايػري َٔ دٕٚ زعاٙ
ٚأسد ايعٓٛاْني  -ايٛع٤ٛ ايـُأَٛز ب٘ ٚايػضب ايـُٓٗٞ عٓ٘  -ايعٓٛإ 

 َٓتصع َٔ ايعٓٛإ اآلخس ايـُتأٍصٌ ٚقد إْطبكا ع٢ً غ٤ُٞ ٚاسُد 
ُ٘ يف ٖرا ٚبٝٓ -فهإ تعدد ايعٓٛإ  ،ٚدٛدًا َٚا١ًٖٝ ُٗا ايعُّٛ َٔ ٚد

غري َكتٍض ٚغري َطتًصُّ يتعدد ايـُعٕٓٛ بٌ نإ ايـُعٕٓٛ يف  -ايفسض
 ادًٜا . َٛزدْا ٚاسدًا ٚايرتنٝب بني ايعٓٛاْني تسنٝبًا إتـش

ٌٍ َٔ ايعٓٛاْني  ايـُٛصٛفني  -ايـُٛزد ايجاْٞ : َا إذا نإ ن
أَسًا إْتصاعًٝا ٚناْا َٓتصعني َٔ َا١ُٖٝ ٚاسد٠ُ  -بايٛادب ٚايـشساّ 

 َٚكٛي١ُ فازد٠ُ أٟ نإ َٓػأ إْتصاع نٌ ٚاسُد َُٓٗا َا١ًٖٝ َتأٍص١ًً 
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ٕ فأفطس ْعري َا إذا ٚدب اإلفطاز ع٢ً ايـُطافس يف غٗس زَغا ،ٚاسد٠ً 
بـُاٍ ايػري فٗرا َـذُع يعٓٛاْني إْتصاعٝني : اإلفطاز ايٛادب ٚايػضب 

 ،١ُٝ َتأص١ًُ ٚاسد٠ُ ٖٞ فعٌ األنٌٚنالُٖا َٓتصع َٔ َاٖ ،ايـشساّ 
ٍٕ َُٓٗا َٔ ٖرا ايفعٌ ايٛاسد َعًٛال   فهإ إْتصاع نٌ عٓٛا

 خس٣ ايـُٓتصع َٓٗا ايعٓٛإ اآلخس َع َػاٜس٠ يًذ١ٗ األيـذ١ٗ 
ٖٛ  -ايـُضدام ايـدازز ٚايفعٌ ايـُٓتصع َٓ٘ ايعٓٛاْإ  -نٌ إٔ األ

فًٝصّ إدتُاع ايٛدٛب ٚايـشس١َ فٝ٘ ٚنإ تعدد  ،ٚاسد َا١ًٖٝ ٚٚدٛدًا 
ٍّ يتعدد ايـُعٕٓٛ .  ايعٓٛإ فٝ٘ غري َطتًص

ٚايـشاصٌ ٖرإ َٛزدإ مل ٜهٔ َتعًل األَس َٚتعًل ايٓٗٞ فُٝٗا 
فًِ ٜتعدد ايـُعٕٓٛ  ،ايـُتأص١ً  َٔ ايـُاٖٝات ايـُكٛي١ٝ ٚايـُباد٤٣

ُ٘  ،فُٝٗا زغِ تعدد ايعٓٛإ  ٚزغِ نٕٛ ايٓطب١ بُٝٓٗا عًَُٛا َٔ ٚد
فٝضًشإ ديٝاًل َغادًا يـُا أفٝد َٔ إٔ  ،ٚنإ ايرتنٝب بُٝٓٗا إحتادًٜا 

 . )تعدد ايعٓٛإ َٛدب يتعدد ايـُعٕٓٛ(

فني ايـُٛصٛ -ايـُٛزد ايجايح : َا إذا نإ نٌ َٔ ايعٓٛاْني   
عٓٛاًْا َتأصاًل َٚا١ًٖٝ َكٛي١ًٝ َطتك١ًً ٚفٝ٘ ٜتعدد  -بايٛادب ٚايـشساّ 

 شاد ـشً٘ أْ٘ ٜطتشٌٝ إتـشكل يف َـايعٓٛإ ايـُكٛيٞ ايـُتأصٌ ٚقد ت
َكٛي١ُ َتأص١ًُ َع َكٛي١ُ َتأص١ًُ أخس٣ نُا ٜـُتٓع إْدزادُٗا تـشت 

 ٜٚطتٛدب  فالبد إٔ ٜهٕٛ ايرتنٝب بُٝٓٗا إْغُاًَٝا ،َكٛي١ُ ثايج١ُ 
 تعدد ايعٓٛإ فٝ٘ تعدد ايـُعٕٓٛ ٚدٛدًا َٚا١ًٖٝ . 

ايـُٛزد ايسابع : َا إذا نإ أسد ايعٓٛاْني عٓٛاًْا ذاتًٝا َتأصاًل يف 
ٍٕ َػاٍٜس يًعٓٛإ ايـُاٖٟٛ  ايٛدٛد ٚنإ ايعٓٛإ اآلخس َٓتصعًا َٔ عٓٛا

نُا يٛ ٚدب األنٌ أٚ ايتهًِ ع٢ً غدٍط  ،ايـُتأصٌ ايـُرتنب َع٘ 
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فتهًِ  -ٖٚٛ عٓٛإ َكٛيٞ َتأصٌ : فعٌ األنٌ أٚ ايهٝف ايـُطُٛع  -
ٚايػضب عٓٛإ  ،أٚ أنٌ ايـُباح يف أزض ايػري َٔ دٕٚ إذْ٘ ٚزعاٙ 

 َٓتصع َٔ َٓػأ آخس ٖٛ ايهٕٛ يف أزض ايػري ٚتضسف٘ فٝٗا ٚجتاٚشٙ 
ٖٚٛ َػاٜس يًعٓٛإ  ،ٖٚرا ايـُٓػأ ايـُٓتصع َٓ٘ ٖٛ َٔ َكٛي١ األٜٔ ،عًٝ٘
ٚايـُرتنب  -كٛيٞ ايـُتأصٌ : َكٛي١ ايفعٌ أٚ ايهٝف ايـُطُٛع ايـُ

فهإ ايرتنٝب بني ايعٓٛاْني فٝ٘ تسنٝبًا  ،َُٓٗا ذاى ايـُذُع ايٛاسد 
 شاد َا تعًل ب٘ األَس َع َا تعًل ب٘ ايٓٗٞ ُٖٚا ـإْغُاًَٝا إلَتٓاع إت

 فإ تالشَُٗا يف  ،َٔ َكٛيتني َتػاٜستني ٚإٕ تالشَا يف ايٛدٛد 
ٕ سهِ أسدُٖا اىل ايـُالشّ دٛد ايـُذُع ايٛاسد ال ٜكتغٞ ضسٜاايٛ

 فهإ تعدد ايعٓٛإ َالشًَا يتعدد ايـُعٕٓٛ ٚتهٍجسٙ ٚدٛدًا .   ،اآلخس

ايـُٛزد ايـداَظ: َا إذا نإ نٌ ٚاسد َٔ ايعٓٛاْني ايـُٛصٛفني 
 أعين  -بايٛادب ٚايـشساّ عٓٛاًْا إْتصاعًٝا َع إختالف ايـُٓتصع َٓ٘ 

ْعري َا إذا ٚدب  ،إْتصاع نٌ ٚاسُد َٔ ايعٓٛاْني اإلْتصاعٝني َٓػأ 
اإلفطاز ع٢ً غدٍط يف ْٗاز غٗس زَغإ يـُسع٘ أٚ يطفسٙ فأنٌ 

  ،ايطعاّ ايـُباح ايـًُُٛى ي٘ ٖٚٛ نا٥ٔ يف داز ايػري َٔ دٕٚ إذْ٘
ٓٛإ ٚع ،ني إْتصاعٝني ُٖا اإلفطاز ٚايػضبيعٓٛاْ فإ عًُ٘ َـذٌُع

 يػضب َٓتصع َٔ نْٛ٘ يف ٚعٓٛإ ا ،فعٌ األنٌ اإلفطاز َٓتصع َٔ
فهإ ايـُأَٛز ب٘  ،ذاٚشٙ ع٢ً ًَو ايػريـٚتضسف٘ فٝٗا ٚت ،داز ايػري

َػاٜسًا يًُٓٗٞ عٓ٘ ٚدٛدًا نتػاٜسُٖا َا١ًٖٝ . ْعِ ُٖا َتالشَإ يف 
ٚتالشَُٗا يف ايٛدٛد ايـُذُعٞ ايٛاسد ال ٜكتغٞ ضسٜإ  ، ايٛدٛد

اآلخس فهإ تعدد ايـُعٕٓٛ َالشًَا يتعدد سهِ أسدُٖا اىل ايـُالشّ 
 ايعٓٛإ يف ٖرا ايـُٛزد . 
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 اييت ٜتعدد فٝٗا ايعٓٛإ ايـُأَٛز -األخري٠  -ٖرٙ ايـُٛازد ايجالثـ١ 
ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ ٜٚطتًصّ تعدد ايـُعٕٓٛ ٜٚهٕٛ ايرتنٝب فٝٗا إْغُاًَٝا 

 ( يفٙ ايـُشكل ايـدساضاْٞ )قدٙتضًض ديٝاًل َغادًا يـُا أفاد ٖرٙ
ٚذيو  ،)ايهفا١ٜ( َٔ إٔ )تعدد ايعٓٛإ ال ٜٛدب تعدد ايـُعٕٓٛ(

يٛعٛح أْ٘ إذا نإ ايعٓٛاْإ ايـُتضادقإ يف ايـُذُع َٔ ايـُاٖٝات 
ايـُكٛي١ٝ ايـُتأص١ً أٚ َٔ ايعٓاٜٚٔ ايـُٓتصع١ َٔ عٓاٜٚٔ َا١ٜٖٛ َتأٍص١ً 

َٚا١ًٖٝ  ٜضٍض ايكٍٛ بإٔ  )تعدد ايعٓٛإ َطتًصّ يتعدد ايـُعٕٓٛ( ٚدٛدًا
يٛعٛح إٔ ايـذٗات يف ٖرٙ ايـُٛازد دٗات تكٝٝد١ٜ ٜٚطتشٌٝ نٕٛ 
َطابكُٗا َٚعُْٓٛٗا ٚاسدًا يف ٚدٛدٙ ايـدازدٞ الَتٓاع إتـشاد َكٛي١ُ 
َتأٍص١ًُ َع َكٛي١ُ َتأٍص١ًُ أخس٣ ٚإَتٓاع إْدزادُٗا تـشت َكٛي١ُ ثايج١ُ 

أص١ًُ أخس٣ أٚ َع ٚإلَتٓاع إتـشاد ْٛعُ َٔ َكٛي١ُ َتأٍص١ًُ َع َكٛي١ُ َت
ُ َٔ َكٛي١ُ َتأص١ًُ أخس٣ فإ اإلتـشاد بني َكٛيتني ٚايرتنب  ،ْٛع

ايـشكٝكٞ بني َكٛيتني ٜـشتاز إىل د١ُٗ ٚسد٠ُ سكٝك١ُ ٖٞ َفكٛد٠ يف ٖرٙ 
  . يهٕٛ ايـذ١ٗ ٚايـشٝج١ٝ يف نٌ ٚاسد٠ُ َٓٗا تكٝٝد١ٜ ،ايـُٛازد ايجالثـ١

 ،ا يف ايـُٛزدٜٔ األٚينينُ -بُٝٓا يف غري ايـعٓٛاْني ايـُتأٍصًني 
سٝح ٜهٕٛ نال ايعٓٛاْني أٚ أسدُٖا عٓٛاًْا َٓتصعًا َٚفًَٗٛا غري َتأٍصٌ 

تهٕٛ ايـذ١ٗ ٚايـشٝج١ٝ تع١ًًٝٝ ٜٚهٕٛ ايرتنٝب بُٝٓٗا إتـشادًٜا ال  -
ٚتبطٌ َكٛي١ : )تعدد ايعٓٛإ ٜٛدب تعدد ايـُعٕٓٛ( ٚتضٍض  ،َـشاي١

ٜٛدب تعدد ايـُعٕٓٛ( ٜٚجبت َٔ  ايـُكٛي١ ايطايب١ : )تعدد ايعٓٛإ ال
 .    -يف ايطًب أٚ يف اإلٜـذاب  -قاعد٠ َّطسد٠   ال َـذُٛع ذيو : إٔ 

ٚايـذ١ٗ ايتكٝٝد١ٜ ٖٓا تؤدٟ تٛضع١ ايـُذُع َتعًّل ايـشهُني 
ٚإْدزاد٘ تـشت َاٖٝتني سٝح ٜهٕٛ ايكٝد ٚايـشٝح دص٤ ايـُٛعٛع 
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 )ايـُا٤ ايـُتػري ْعري ،ايـُشٍُٛ عًٝ٘ ايـشهِ فٝٛدب تعدد ايـُذُع
َتٓذظ( سٝح  ٜهٕٛ ايتػري نايـُا٤ : نٌ ٚاسُد َُٓٗا دص٤ َٛعٛع 

فًٝصّ إٔ  ،ْٚعري ايـشسن١ ايضالت١ٝ ٚايـشسن١ ايػضب١ٝ ،ايـشهِ بايتٓذظ
تهٕٛ ايـذ١ٗ ايتـكٝٝد١ٜ ٍَٛضع١ يـُتعًل ايـشهِ َٚٛدب١ إلْدزاد٘ تـشت 

ٍٕ َـدضٍٛظ ٜػاٜس ايـُكٛي١  األخس٣ ايـُٓدزز َكٛي١ُ َطتك١ًُ ٚعٓٛا
تـشتٗا ايـذ١ٗ ايتكٝٝد١ٜ األخس٣ ًٜٚصّ تعدد ايـُذُع ٚإْدزاد٘ تـشت 

ٖٚرا بـدالف ايتكٝٝد يف باب ايـُطًل  ،َاٖٝتني ٚسكٝكتني َطتكًتني
ٚايـُكٝد سٝح أْ٘ ٜغٍٝل دا٥س٠ ايـُطًل ٚال ٍٜٛضعٗا بٌ ٜـُٓع ضسٜإ 

 س . سهِ ايـُطًل إىل تـُاّ أفسادٙ ٜٚغٍٝك٘ يف دا٥س٠ُ أصػ

ٚايـُساد َٔ ايـشٝج١ٝ ايتع١ًًٝٝ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ايكٝد ٚايـشٝح ع١ًً 
ٍٚ ايـشهِ ٚتسٍتب٘ ع٢ً ايـُٛعٛع ٚيٝظ دص٤ً َٔ ايـُٛعٛع ْعري  ،يطس

)ايـُا٤ ايكًٌٝ يتػريٙ ٜتٓذظ(بـشٝح تهٕٛ صف١ ايتػري ع١ًً يجبٛت احلهِ 
 ايرٟ ٖٛ -َٛعٛع ايـشهِ بايتٓذظ  ٗا َدخ١ًٝ يفـي َٔ دٕٚ إٔ تـهٕٛ

 .  -ايـُا٤ ايكًٌٝ 
 ددـعـٕٛ تـهـ١ يـٝـاعد٠ عَُٛـ١ ٚال قـٝـًـ١ نـطـ٘ ال عابـٚايـشاصٌ اْ

ايعٓٛإ َكتغًٝا يٛسد٠ ايـُعٕٓٛ َطتًصًَا يـٗا بـشٝح ال تـٓـجـًِ ب٘ ٚسدت٘ 
ال عابط١ ن١ًٝ تبٍٝٔ ع١َُٝٛ إٔ نُا نُا شعِ ايـُشكل ايـدساضاْٞ 

 .٥ٝينايـُشـكل ايٓا  إىل  ٜٓطب  ُان ايـُعٕٓٛ( يتعدد َٛدب ايعٓٛإ )تعدد

بـٝاْـ٘ تٛعٝشًا يربٖإ اإلَتٓاع ايٛازد فـٞ )ايهفا١ٜ(  ٖرا َا أزدْا
بٌ قد إْٗدّ ب٘  ،ٚتعكٝبًا عًٝ٘ بـُا ٜٓكدٙ ٜٚـُٓع إْتاد٘ إلَتٓاع اإلدتُاع

ٚقد تبني  -َع أْ٘ أق٣ٛ َا إضتدٍ عًٝ٘ يف نتب األصٍٛ -ديٌٝ اإلَتٓاع
 ٚز األضاع ايداعٞ يإليتصاّ باَتٓاع اإلدتُاع ٖٚٛعًُٓا إْدفاع ايـُشر
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ٌٍ ٚاسُد غدضٞ ٚٚدٛ  .ُد َتشُد خازدٞيصّٚ إدتُاع ايغدٜٔ يف َـش

 ثِ إْ٘ بعد تكدِٜ ٖرا ايتـشـكٝل نً٘ ٜتذ٢ً : 
ق٠ٛ ايكٍٛ بـذٛاش اإلدتُاع يعدّ ٚدٛد ايـُشرٚز بفعٌ إختٝاز 

ٍِ َٔ  - (١ُٝايعٓاٜٚٔ ايصعـ )تعًّل األسهاّ ٚاألٚاَس ٚايٓٛاٖٞ ب األع
ٍٕ ٚتعًّل  -اإلْتصاع١ٝ ٚاإلعتباز١ٜ  ٚإَهإ تعًّل األَس ايٛدٛبٞ بعٓٛا

ٍٕ آخس ٌٍ ٚاسُد  ،ايتشسِٜ بعٓٛا  ثِ ٜـذتُعإ صدف١ ًٜٚتكٝإ يف فع
ٜٚهٕٛ ايفعٌ ايـُذُع  -َتعًكٞ األَس ٚايٓٗٞ -ايعٓٛاْني َعٕٓٛ يرٜٓو 

 نُا ٜهٕٛ عضٝاًْا  ،ٝ٘إَتجااًل يألَس إلْطبام ايعٓٛإ ايـُأَٛز ب٘ عً
ٚبٗرا ٜجبت دٛاش إدتُاع   ،يًٓٗٞ إلْطبام ايعٓٛإ ايـُٓٗٞ عٓ٘ عًٝ٘

 األَس ٚايٓٗٞ يف ٚاسُد .  

ٍٕ ضٍس ايـذٛاش ٚاإلَهإ ٖٛ تعًّل األٚاَس ٚايٓٛاٖٞ  : ٚبتعبرٍي ثا
  ،ايصع١ُٝ ٚايطبا٥ع ايالبػسط ايـًُتـ١ُ٦ َع أيف غسط بايعٓاٜٚٔ

ًّكًا  ٜٚهٕٛ ايٓٗٞ  (ايالبػسط)بضسف ٚدٛد ايطبٝع١ فٝهٕٛ األَس َتع
ًّكًا بفسد َٔ أفساد ايطبٝع١ ايـُأَٛز بٗا ٚال َـشرٚز يف إٔ ٜسٜد  ،َتع

ايـُٛىل صسف ايٛدٛد ايـذاَع نايضال٠ ٢ٜٗٓٚ عٔ فسُد َٔ أفسادٙ 
ثِ تـشضٌ ايـ١ٜٖٛٛٗ   -ايػضب ايضالتٞ  -َٚضداٍم َٔ َضادٜك٘ 

ايـُتعًّل يألَس ٚبني ايعٓٛإ ايـُتعًّل  اإلتـفاق١ٝ يف َضداٍم بني ايعٓٛإ
َٔ دٕٚ يصّٚ ايتغاد ايـُشاٍ يتعدد ايعٓٛإ يف َٛزد  ،يًٓٗٞ

ٖٚرا  ،ٖٚٛ ناُف يدفع َػه١ً ايتغاٍد بني ذٚات األسهاّ ،اإلدتُاع
ٖٛ ايـشذس األضاع ٚزٚح دٛاش إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ ٚإَهإ 

ٌٍ ٚاسُد ذٟ ٚدٗني .   إيتـكا٥ُٗا يف فع
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تعًّل ايـشهِ بايعٓاٜٚٔ ٚايطبا٥ع بـُا ٖٞ ٖٞ ٚبـُا ٖٞ يهٔ ال ٜ
بٌ يـُا ٖٞ ٚدٛد تكدٜسٟ شعُٞ تـدًك٘ ايٓفظ  ،َفّٗٛ ذٖين َـشض

ٜٚهٕٛ إٜساد ايـشهِ  ،ٚدٛدًا ذًٖٓٝا سانًٝا عٔ ايٛدٛد ايـدازدٞ
ٜٚهٕٛ تستٝب٘ عًٝٗا  ،(ايالبػسط)اإليـٗٞ يف ايبٝإ ايػسعٞ ع٢ً ايطبٝع١ 

ٜٚهٕٛ ايفعٌ  ،دٖا خازدًا ٚتـشـكٝكٗا فعاًلصادزًا بداعٞ إٜـذا
ٜٚهٕٛ إضٓاد ايـشهِ ٚاألَس ٚايٓٗٞ إىل ايطبٝع١  ،ايـدازدٞ َطابكًا يـٗا

ٚايـُا١ٖٝ بٓشٛ ايـُذاش يف اإلضٓاد ٜٚهٕٛ اإلضٓاد إيٝٗا ٚاضط١ً يف 
ًٍّل ٚاسُد  ،ايعسٚض فٝهٕٛ إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ ٚتٛدُٗٗا إىل َتع

ٍٕ فازُد يٝظ إدتُ  بٌ ٖٛ إدتُاع بايعسض ٖٚٛ  ،اعًا بايراتَٚعٓٛ
 دا٥ص عٓد٥ر دصًَا . 

ٖرا ٖٛ ضٍس ايـذٛاش َٔ دٕٚ ساد١ إىل تـشـكٝل نٕٛ تعدد ايعٓٛإ 
َطتًصًَا يتعدد ايـُعٕٓٛ أٚ عدّ نْٛ٘ نريو َا داّ َتعًّل ايـشهِ 

ٚال َٛدب  ،ٚاألَس ٚايٓٗٞ ٖٛ ايعٓٛإ ايصعُٞ دٕٚ ايـُعٕٓٛ بايرات
ٚال ْـشتاز إىل ٚعع َكدَات ٚتـُٗٝدات  ،هِ ايبٝاْات يإلطاي١ بعد تً

إذ ال ٜٛدد داعُ ٜدعٛ  ،نُا سضٌ يف بـشٛخ بعض ايـُشـككني األٚاخس
 ثِ ْبشح :  إيٝٗا بٌ ٖٛ تطٌٜٛ َٔ غري طا٥ٌ .

   

 :  لعبادات الـنكروهةا
 

ٚقد إضتدٍ يًكٍٛ بـذٛاش إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ بـُضادٜل 
 ٚتكسٜب اإلضتدالٍ :  ،ـشٖٛا)ايعبادات ايـُهس١ٖٚ( ْٚ

إْ٘ ال ٜـدف٢ ع٢ً أسُد ٚدٛد ايعبادات ايػسع١ٝ ايـُهس١ٖٚ َجٌ إٜكاع 
ٚايٓٛافٌ ايـُبتدأ٠ يف  ،ايضال٠ ايـُفسٚع١ يف ايـشُاّ أٚ َٛاعع ايػب١ٗ
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ٖٚرٙ  ،ٚصّٛ ْٗاز ّٜٛ عاغٛزا٤ بتُاَ٘ ،األٚقات ايـُدضٛص١
 ٝٗاـُع فـتـ١ أٚ ٜـذـٖٛب َع ايهساـٗا ايٛدـٝـع فـتُــبادات ٜـذـعـاي

ٖٚٞ ْعري ايعباد٠ ايـُطتشب١ اييت ٜـذتُع فٝٗا  ،اإلضتشباب َع ايهسا١ٖ
 ،ايٛدٛب َع اإلضتشباب نإٜكاع ايضال٠ ايـُفسٚع١ يف ايـُطذد

ٚاقع  -دات ايـُهس١ٖٚ ٚايـُطتشب١ يف ايعبا -ٚإدتُاع األَس ٚايٓٗٞ 
نإ إدتُاع  فًٛ ،ٖٚٛ أق٣ٛ ديٌٝ ع٢ً ايـذٛاش ٚاإلَهإ ،بايٛددإ

مل ٜكع ذيو يف  -يـُشرٚز ايتغاٍد  -األَس ٚايٓٗٞ يف ٚاسُد َـُتٓعًا 
أٚ َٔ سٝح  ،فإ َـشرٚز ايتغاٍد ع٢ً اإلطالم ،ايػسٜع١ ايـُكدض١

ال تـدتط َـشرٚزٜت٘   -ايـُبدأ خاص١ أٚ َٔ سٝح ايـُٓت٢ٗ خاص١ 
ٍِ مجٝع األسهاّ ايتهًٝف ،باإليصاَٝات : ايٛدٛب ٚايتشسِٜ  ١ٝ  بٌ ٜع

ٍِ ٚضًُت َـشرٚزٜت٘  ،اإليصا١َٝ ٚايرتخٝض١ٝ ٖٚٞ  -ٖٚٛ َـشرٚز يٛ تـ
يـُٓع ٖرا ايـُشرٚز عٔ إدتُاع ايٛدٛب  -َستبط١ باألسهاّ أْـفطٗا 

بٌ  ،ٚايهسا١ٖ يف ٚاسُد ٚعٔ إدتُاع اإلضتشباب ٚايهسا١ٖ يف ٚاسُد
َٚٓع عٔ إدتُاع ايٛدٛب ٚاإلضتشباب نُا ٜـُٓع عٔ إدتُاع 

١َ يف ايـُذُع ايٛاسد ذٟ ايٛدٗني َٔ دٕٚ َا٥ـص يف ايٛدٛب ٚايـشس
  سٜع ايعبادات ايـُهس١ٖٚفٓطتهػف َٔ ٚقٛع اإلدتُاع يف تػ ،ايبني

 ٚإال ،دٛاش إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ ٚإَهاْ٘ ْٚطتٛعض : -بايٛددإ  -
نٝف ٜضٍض نٕٛ عباد٠ُ َأَٛزًا بٗا ٖٚٞ صشٝش١ عٓد إتٝاْٗا خازدًا َٚع 

 ٚتتضف بايهسا١ٖ ؟ . ذيو تهٕٛ ًَٓٗٝا عٓٗا

 ،: ايعبادات ايـُهس١ٖٚ ٖٞ َػه١ً عٓد ايكا٥ًني باإلَتٓاعٚباختضاز      
 ٖٚٞ سذ١ ع٢ً دٛاش إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ عٓد ايكا٥ًني بايـذٛاش .
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ٚايعاٖس إٔ َـشٌ ايبشح يف ايعبادات ايـُهس١ٖٚ ٖٞ َا إذا نإ        
ًّكًا بضسف ٚدٛد طبٝع١ ايعباد٠ ناألَس بايفسا٥ض أٚ  األَس بٗا أَسًا َتع

ٜٚـدسز عٔ َـشٌ ايبشح : َا إذا نإ األَس بايعباد٠  ،بايٓٛافٌ ايـُستـب١
ايـُهس١ٖٚ أَسًا إْـشاليًٝا ٚبٓشٛ َطًل ايٛدٛد ناألَس بايضٝاّ يف ضا٥س 

ٍٕ ٚال  ،أٜاّ ايط١ٓ ٚبايٓٛافٌ ايـُبتدأ٠ ايـُطتشب إٜكاعٗا فـٞ نٌ شَـا
 يتدازى يـُا فات .ٚا ٜـعـكٌ فـٝـٗا ايكغـا٤

االضتدالٍ ط َٔ )قدٙ( ايتدًّايـدساضاْٞ  (1)ٚقد ساٍٚ ايـُشكل
 ، يػسض زٍدٙ إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ ع٢ً دٛاشُهس١ٖٚ( )ايعبادات ايـبـ 

 َـذٌُ َٚفٍضٌ .دٛابني : بٝإ بـَٚٓع٘ 

 ْٚـًٍدط ايـذٛاب اإلمجايٞ ْٚـكٍسب٘ فـٞ بـٝاْات ثـالثـ١ :

َٛازد ايعبادات ايـُهس١ٖٚ ٖٛ إدتُاع  ايبٝإ األٍٚ : إٕ ظاٖس
ٌٍ ٚاسد  يهٓ٘ قد قاّ ايربٖإ ايعكًٞ ايكطعٞ  ،األَس ٚايٓٗٞ يف َـش

ٚايعٗٛز ال ٜضادّ ايربٖإ ايكطعٞ ٚال ٜعًٛ  ،ع٢ً إَتٓاع اإلدتُاع
ٍٛ  ،عًٝ٘  بٌ ٜتعني زفع ايٝد عٔ ايعٗٛز ٚايتضسف فٝ٘ ٚتأًٜٚ٘ بٓش

 ًٜتـ٦ِ َع ايربٖإ ايكطعٞ .

: إْ٘ قد تـذ٢ً عدّ تـُا١َٝ بسٖإ اإلَتٓاع ٚتبني إصطداَ٘ ٙ ٜٚسٍد
بٌ ٖرا ايعاٖس َٔ  ،بعكبات تـُٓع إْتاد٘ ددًا فال ٜٓفع ٖرا ايـذٛاب

ٖٛ ايعُد٠ يف إثبات دٛاش  -ايعبادات ايـُهس١ٖٚ عٓد اإلقساز ب٘ 
اإلدتُاع ٚيف دفع إغهاٍ )ايهفا١ٜ( ع٢ً اإلضتدالٍ بايعبادات 

 اش .  ايـُهس١ٖٚ ع٢ً ايـذٛ
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ايبٝإ ايجاْٞ : إٕ َٛازد ايعبادات ايـُهس١ٖٚ َـُا ٜسد اإلغهاٍ بٗا 
ٍٛش ٚايـُاْع َعًا يـدسٚدٗا عٔ َـشٌ ايبشح يف َطأي١  ع٢ً ايـُذ
ٍٕ نايضال٠ ٚتعًّل  اإلدتُاع ايرٟ ٖٛ َفسٚض فُٝا يٛ تعًّل األَس بعٓٛا

ٍٕ نايػضب ٚإيتك٢ ايعٓٛاْإ صدف١ً ٚإتـفاقًا يف َـ ٌٍ ٚاسُد ايٓٗٞ بعٓٛا ش
بُٝٓا َٛازد ايعبادات ايـُهس١ٖٚ قد  ،نايضال٠ يف األزض ايـُػضٛب١

ٍٕ ٚاسُد )ايضال٠( ٖٚرا ايٓشٛ َـُا ال  ،تعًّل األَس فٝٗا ٚايٓٗٞ َعًا بعٓٛا
ٍٛش  خالف يف إَتٓاع٘ ٚعسٚز٠ ايتدًط َٔ عٜٛضت٘ ست٢ عٓد َـذ

يف ايـُذُع إذ مل ٜتعًّل األَس ٚايٓٗٞ فٝٗا بعٓٛاْني إيتكٝا  ،اإلدتُاع
ست٢ ٜسد إدتُاع ايـشهُني يف ايعبادات ايـُهس١ٖٚ إغهااًل ع٢ً  ،صدف١ً

 ايـُاْع خاص١ .

د ايعبادات ايـُهس١ٖٚ إْـُا تـدسز عٔ َـشٌ ايبشح ازٚفٝ٘ : إٕ َٛ
ٍٕ ٚاسُد نايضال٠  يف َطأي١ اإلدتُاع يٛ نإ األَس ٚايٓٗٞ َتعًّكًا بعٓٛا

يهٔ األَس يف َٛازد  ،اع٘فٗرا َـُا ال خالف ٚال إغهاٍ يف إَتٓ
 ٍٕ ايعبادات ايـُهس١ٖٚ يٝظ نريو بٌ ٜهٕٛ األَس فٝٗا َتعًكًا بعٓٛا
ٍٕ ٚبني ايعٓٛاْني ْطب١ ايعُّٛ ٚايـدضٛظ ايـُطًل  ًّكًا بعٓٛا ٚايٓٗٞ َتع
ْعري )ايضال٠ + ايضال٠ يف ايـشُاّ( أٚ ْطب١ ايعُّٛ ٚايـدضٛظ َٔ 

ُ٘ ْعري )ايضٝاّ ٚايفسح بكتٌ ايـشطني   ّٜٛ عاغٛزا٤( . - -ٚد

ايبٝإ ايجايح : إٕ بعض َٛازد ايعبادات ايـُهس١ٖٚ ال َٓدٚس١ فٝٗا 
يف قباٍ َا  يـ٘ بدٍ  -نضّٛ ّٜٛ عاغٛزا٤  -يهْٛٗا َـُا ال بدٍ يـٗا 

َٚا ال بدٍ يـٗا ال َٓدٚس١ فٝٗا ٚال َـفٍس َٓٗا  ،نايضال٠ يف ايـشُاّ
شٜٔ ٚايـُاْعني عٔ ٜٚـُتٓع إدتُاع سهُني فٝٗا إمجاعًا بني ايـُذٛ

اإلدتُاع : إَا يـُشرٚز تغاٍد ايـشهُني أٚ يتصامحُٗا ٚعدّ إَهإ 
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ٍٛش َع ايـُاْع ضٛا٤ يف ٖرٙ ايـُٛازد اييت ال تضًض  ،إَتجايـُٗا فايـُذ
 غاٖدًا أٚ ديٝاًل ع٢ً دٛاش اإلدتُاع .

 ٚفٝ٘ : إْ٘ قد تـشكل يدٜٓا أْ٘ ال دخاي١ يكٝد ايـُٓدٚس١ أٚ عدَٗا يف
اإلدتُاع دٛاشًا أٚ إَتٓاعًا : إذ ٜستهص ايكٍٛ بايـذٛاش ع٢ً تعدد َطأي١ 

ايـُذُع ٚدٛدًا َٚا١ًٖٝ ٚال ٜفرتم ايـشاٍ بني ٚدٛد ايـُٓدٚس١ عٓدٙ 
ٜٚستهص ايكٍٛ باإلَتٓاع ع٢ً ٚسد٠ ايـُذُع ٚدٛدًا  ،ٚبني عدَٗا

ٚددت  -فاذا تـشـككت ايٛسد٠ فالبد َٔ إيتصاّ اإلَتٓاع  ،َٚا١ًٖٝ
 فال أثس يًُٓدٚس١ يف إختٝاز ايـذٛاش  -عٓدٙ أّ مل تٛدد  ايـُٓدٚس١

س١ًُ َتأخس٠ ٚبعد إْتٗا٤ ْعِ يكٝد ايـُٓدٚس١ دخاي١ يف َس أٚ اإلَتٓاع .
 ٛاش اإلدتُاعصامح١ بني ايتهًٝفني ع٢ً ايكٍٛ ظٖٚٞ ٚقٛع ايـُ ايٓصاع،

 ْعٝد .  ٚال ٚقد ضبل تٛعٝش٘ يف َبشح )إعتباز قٝد ايـُٓدٚس١(

دٛاب )ايهفا١ٜ( ايتفضًٝٞ ايٓاظس إىل أقطاّ ـكٌ يبـٝإ تـٓـِ ْـث
ٚقد أطاٍ ايـُشكل ايـدساضاْٞ بـٝاْـ٘ يف  -ايعبادات ايـُهس١ٖٚ 

)ايهفا١ٜ( نُا أطاٍ غٝدٓا األععِ بٝاْ٘ يف بـشج٘ ٚايـُشكل ايـشا٥سٟ يف 
ٜٚٓبػٞ تـُٗٝد بعض ايـُكدَات قبٌ ايٛيٛز يف بـٝإ ايـذٛاب  .  فضٛي٘

 كٍٛ : ايتفضًٝٞ فٓ

 ًا ـٝـٗـكـع فـ١ يف ايعباد٠ يٝطت بايـُع٢ٓ ايـُضطًض ايػا٥ـهساٖـإٕ اي -أ
أعين َسدٛس١ٝ ايفعٌ ايٓاغ١٦ عٔ َفطد٠ُ غري ًَص١َُ ٚعٔ سصاش٠ُ يف  -

ٚذيو بديٌٝ تطامل ايفكٗا٤  ، -غري َكتغ١ٝ يًُٓع ايباٍت ايـذاشّايفعٌ 
١ٖ ْاغ١٦ عٔ فًٛ ناْت ايهسا ،ع٢ً ٚقٛع ايعباد٠ ايـُهس١ٖٚ صشٝش١ً

َٓكض١ يف ايفعٌ ايـُهسٚٙ ٚعٔ َفطد٠ُ غري ًَص١َُ تهٕٛ غايب١ً ع٢ً 
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َضًشت٘ مل ٜكع ايفعٌ ايعبادٟ صشٝشًا ٚمل ٜـُهٔ ايتكسب ب٘ إيٝ٘ 
ضبشاْ٘ يفسض َبػٛع١ٝ ايعٌُ يف ْفط٘ ٚال ٜـُهٔ ايتكسب بايـُبػٛض 

يف  ٚايـشاٍ أْ٘ ال إغهاٍ ٚال خالف بِٝٓٗ ،ايـُػتٌُ ع٢ً َفطد٠ غايب١
ٚضٍس  ،صش١ ايعبادات ايـُهس١ٖٚ َٚكسبٝتٗا يًُتعبد بٗا إىل اهلل ضبشاْ٘

ذيو اإلمجاع ٖٛ عدّ ْػ٤ٛ ايٓٗٞ عٔ َبػٛع١ٝ ايفعٌ َٚفطدت٘ ست٢ 
ٌٍ َبػٛض ي٘ بٌ إٕ ايعبادات  ،ال ٜـُهٔ ايتكسب إيٝ٘ ضبشاْ٘ بعُ

ايـُهس١ٖٚ ٜٓػأ ايٓٗٞ عٓٗا َٔ َضًش١ يف ايرتى تٛدب زدشإ ايرتى 
ايٓٗٞ عٔ ايفعٌ َٔ دٕٚ إيصاّ بايرتى َٚٔ دٕٚ نػف٘ عٔ فٝضدز 

 َفطد٠ُ يف ايفعٌ تـُٓع عٔ صش١ ايتعبد ٚايتكسب ب٘ إيٝ٘ ضبشاْ٘ .

ٜٚٓبػٞ اإليتفات إىل إٔ ايٓطب١ بني ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ يف  -ب
ايعبادات ايـُهس١ٖٚ بأقطاَٗا  ايجالث١ ٖٞ إَا ْطب١ ايعُّٛ ٚايـدضٛظ 

 ايـُٛازد ْعري )ايضال٠( ايـُأَٛز بٗا ٚدٛبًا أٚ ْدبًا  ايـُطًل يف بعض
أٚ ٖٞ ْطب١ ايعُّٛ  ، ايـشُاّ( ايـُٓٗٞ عٓٗا تٓصًٜٗاَع  )ايضال٠ يف

ُ٘ يف َٛازد أخس٣ ْعري عٓٛاْٞ )ايضال٠( ٚ  ٚايـدضٛظ َٔ ٚد
)ايهٕٛ يف َٛعع ايت١ُٗ( ٚعٓٛاْٞ )ايضال٠( ٚ )ايهٕٛ يف بٝٛت 

يف ايتربى  -  -ايتػب٘ بأعدا٤ ايـشطني ايع١ًُ( ٚعٓٛاْٞ )ايضّٛ( ٚ )
 ٚايفسح بكتً٘ ّٜٛ عاغٛزا٤( فإ ايٓطب١ بني ايعٓٛاْني يف ٖرٙ األَج١ً 

 نُا ال ٜـدف٢ إدتُاع يٛدٛد َادتٞ إفرتام َٚاد٠ ،ٖٞ ايعُّٛ َٔ ٚد٘
 . ُتأٌَـاي ع٢ً

ٚقد ٜػهٌ ع٢ً اإلضتدالٍ بػٗاد٠ )ايعبادات ايـُهس١ٖٚ( ع٢ً 
 - )قدٙ(ا دا٤ يف تكسٜس بـشح ايـُشكل ايٓا٥ٝين نُ -دٛاش اإلدتُاع 

فٞ غٗادتٗا ع٢ً ـبدع٣ٛ خسٚدٗا بأقطاَٗا عٔ َطأي١ اإلدتُاع ْٚ



 5....................................... تشري األصىل/ ج....................... (492)  
 

ٚذيو إلختضاظ َطأي١ اإلدتُاع بـُا ناْت ايٓطب١  ،دٛاش اإلدتُاع
ٚإختضاظ  ،بني ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ ْطب١ ايعُّٛ َٔ ٚد٘

بني ايعباد٠ ايـُأَٛز بٗا ٚايـُٓٗٞ ايعبادات ايـُهس١ٖٚ بـُا ناْت ايٓطب١ 
 .(1) عٓٗا ْطب١ ايعُّٛ ايـُطًل

الق٘ ٚيف مجٝع ايـُٛازد ع٢ً إط : إٕ ٖر ايبٝإ ٜ٘ٚــسد عًٝ      
ٍّ ٚاألقطاّ ٚقد تبني إٔ بعض َٛازد ايعبادات  ،ٖٛ أَس غري تا

ٚقد أقٍس بريو  ،ايـُهس١ٖٚ ٖٞ بٓطب١ ايعُّٛ ٚايـدضٛظ َٔ ٚد٘
سني قاٍ )ايهسا١ٖ يف  -( 2)َا ٚزد يف ايتكسٜس اآلخس بـشطب -ايـُشـكل 

ايعباد٠ ع٢ً ثالث١ أقطاّ : فإ ايٓطب١ بني ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ 
ُ٘  ،بايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ إَا إٔ تهٕٛ ع٢ً ْـشٛ ايعُّٛ ٚايـدضٛظ َٔ ٚد

 أٚ ع٢ً ْـشٛ ايعُّٛ ٚايـدضٛظ ايـُطًل( .
٥د( فايـُساد َٔ ثِ ع٢ً فسض تطًِٝ َا ٚزد يف تكسٜس )ايفٛا

اإلضتػٗاد بايعبادات ايـُهس١ٖٚ ٖٛ إثبات عدّ ايـُشرٚز ايـُشاٍ يف 
اإلدتُاع ٚعدّ َـشرٚز١ٜ إيتكا٤ األَس ٚايٓٗٞ أٚ ايـشهُني ايـُتغادٜٔ 
يف أْفطُٗا أٚ بًشاظ َبدأُٖا ٚعدّ َاْعٝت٘ عٔ دٛاش إدتُاعُٗا 

 .  شٌ ٚاسدـٚإَهإ إيتكا٥ُٗا يف َ

دٛاب )ايهفا١ٜ( ايتفضًٝٞ عٔ اإلضتػٗاد فـٞ تكسٜب  ْتهًِثِ 
 أقطاَٗا : بعسض ـُهس١ٖٚ ع٢ً دٛاش اإلدتُاع،بايعبادات اي

 ّٛـضّٛ ٜـدٍ يـٗا نـٗا ٚال بـٗٞ براتـصٜـٓـتـٓٗٞ ايـاألٍٚ : َا تعًّل اي
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 عاغٛزا٤ ٚايٓٛافٌ ايـُبتدأ٠ يف بعض األٚقات . 

بدٍ نايضال٠ يف ايجاْٞ : َا تعًّل ايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ براتٗا ٚنإ يـٗا 
 ٝح ٜهٕٛ يـٗا بدٍ نايضال٠ـس١ٖٚ سـايـشُاّ ْٚـشٛٙ َٔ األَانٔ ايـُه

 يف ايداز أٚ يف ايـُطذد .

بٌ بـُا ٖـٛ َـذاَـع  ،ايجايح : َا تعًّل بٗا ايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ ال براتٗا
َـعـٗا ٚدٛدًا أٚ َالشّ يـٗا خازدًا نايضال٠ يف َٛاعع ايت١ُٗ بٓا٤ً ع٢ً 

بٌ إلتـشادٖا َع عٓٛإ )ايهٕٛ يف  ،ٗٞ عٓٗا ال يراتٗاإٔ ايٓٗٞ ايتٓصٜ
 ٚتفضٌٝ ايكٍٛ :  َٛعع ايت١ُٗ( فاْ٘ عٓٛإ َهسٚٙ َٓٗٞ عٓ٘ غسعًا .

 

 : القسه األول من العبادات الـنكروهة 

 عباد٠ُ َٔ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ يـٗا بدٍ،ٖٚٛ ايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ عٔ ذات 
ٗا ايعبد َع أزدش١ٝ ٚايرٟ ٚقع فٝ٘ اإلمجاع ع٢ً صش١ ايعباد٠ يٛ أت٢ ب

فإ ْعس ايـُشكل ايـدساضاْٞ )قدٙ( يف تٛدٝ٘ أزدش١ٝ ايرتى  ،ايرتى
 ٚايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ عٔ ايفعٌ أسد أٍَٛز ثالثـ١ :

 ،ذٟ َضًش١ ع٢ً تسى ايعباد٠ األَس األٍٚ : إْطبام عٓٛإ زادض
 إال  ،فٝهٕٛ نٌ َٔ ايرتى ٚايفعٌ ٚاددًا يًُضًش١ َٚٛافكًا يًػسض

َٔ دٕٚ ثبٛت سصاش٠  ،ى أععِ َٔ َضًش١ ايفعٌإٔ َضًش١ ايرت
فٝهٕٛ ايفعٌ ٚايرتى َٔ قبٌٝ  ،َٚٓكض١ َٚفطد٠ يف ايفعٌ ايعبادٟ

ٜٚكع ايفعٌ  ،ايـُطتشبني ايـُتصامحني َع تسدٝض ايرتى ألعع١ُٝ َالن٘
 صشٝشًا نطا٥س َٛازد تصاسِ ايـُطتشبني ْعري صّٛ ّٜٛ عاغٛزا٤ 

أٜاّ ايط١ٓ َع إْطبام عٓٛإ  فاْ٘ ٚادد يـُضًش١ ايضّٛ فٝ٘ نطا٥س
 ،سى صّٛ ذاى ايّٝٛـع٢ً ت (- -بكتٌ ايـشطني ايـُطسٚزٜٔف١ ـ)َـداي
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 غايب١ ٚأق٣ٛ َٔ َضًش١ ايفعٌ .  َٚضًشت٘

ٍٕ ٚدٛدٟ زادض ذٟ َضًش١ َس اياأل جاْٞ : َالش١َ ايرتى يعٓٛا
  رتى ،فٛم َضًش١ ايفعٌ َٔ دٕٚ إْطبام عٓٛإ زادض ع٢ً ايـت

دايف١ األَٜٛني يف صّٛ عاغٛزا٤( فريدض تسى ايفعٌ ْعري إْطبام )َـ
ٜٚهٕٛ ايفعٌ ايعبادٟ  ،تٛصاًل يًُضًش١ ايفا٥ك١ ايـُالش١َ يًرتى

 إٕ ًش١ َٔ دٕٚ َٓكض١ أٚ سصاش٠ فٝ٘ ٚصشٝشًا يتٛفسٙ ع٢ً ايـُض
 نإ تسن٘ أزدض  .

 :  -دفاعًا ٚته١ًُ يـذٛاب )ايهفا١ٜ(  -ٜٚـُهٓٓا إٔ ْـكٍٛ 

 ال ًٜصّ إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ يف ٚاسُد يتعدد إْ٘ يف ٖرٜٔ ايٛدٗني
إذ ٖٛ أَس بايرتى  -ال سكٝكٞ  -ألٕ ايٓٗٞ ْٗٞ صٛزٟ  ،َتعًكُٗا

 َٚبػٛع١ٝ يف بضٛز٠ ايٓٗٞ سٝح ال ٜهٕٛ ايٓٗٞ ْاغ٦ًا عٔ َفطد٠ 
يعدّ ايٓٗٞ  ،فًرا ٜضٍض ايعٌُ ٚال ٜهٕٛ إدتُاعًا يف ايـشكٝك١ ،ايفعٌ
بايفعٌ ايعبادٟ يـُضًش١ُ ٚبني األَس بٌ ٖٛ مجع بني األَس  ،سكٝك١ً

 فُٝٓع ايٛدٗإ عٔ صريٚز٠ ايكطِ  ،برتى ايفعٌ يـُضًش١ُ أق٣ٛ
 األٍٚ َٔ ايعبادات ايـُهس١ٖٚ ديٝاًل ع٢ً دٛاش اإلدتُاع .  

ايجايح : إٔ ٜهٕٛ ايـُكضٛد بايٓٗٞ عٔ ايعباد٠ اإلزغاد إىل َس األ
 ،َٔ َضًش١ ايفعٌإغتُاٍ ايرتى أٚ َالشَ٘ ع٢ً َضًش١ُ أنرب ٚأزدض 

ٚيٝظ ايٓٗٞ َٛيًٜٛا ناغفًا عٔ طًب تسى ايفعٌ أٚ عٔ ايصدس عٓ٘ يعدّ 
َبػٛعٝت٘ يًُٛىل فًرا ٜضٍض ايفعٌ ٚال ًٜصّ إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ 
ايـُٛيٟٛ يف ٚاسُد يعدّ ٚدٛد األَس ٚايٓٗٞ ايـُٛيٜٛني يفسض نٕٛ 

 ايٓٗٞ إزغادًٜا . 
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 ٓٛاٖٞ ـس ٚايـرٙ األٚاَـعٌ ١ٖ )قدٙ( دـفاٜـٚايـشاصٌ إ َـشـكل ايه
داخ١ًً يف نرب٣ تصاسِ  -ٖٚٞ َتعًك١ بايعبادات ايـُهس١ٖٚ غسعًا  -

ٚأدس٣ سهِ ايتصاسِ يف تٛدٝ٘ )ايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ عٔ بعض  ،األسهاّ
 ايعبادات ( .

ٚساصً٘ ايـُٓع عٔ  ،ايٓا٥ٝين )قدٙ( (1)ٚقد أغهٌ عًٝ٘ ايـُشكل
ايـُطتشبني يف َكاّ اإلَتجاٍ  نٕٛ ايعبادات ايـُهس١ٖٚ َٔ قبٌٝ تصاسِ

 ،ٚنْٛٗا َٔ تصاسِ ايـُضًشتني ٚايـُالنني يف تأثريُٖا يف دعٌ ايـشهِ
 ٚيرا ال تـذسٟ أسهاّ ايتصاسِ اإلَتـجايٞ ٚال ترتتب آثاز ايتصاسِ 

أٚ تسدٝض األِٖ َُٓٗا َالنًا  ،أعين ايطًب ايتدٝريٟ عٓد ايتطاٟٚ -
 ٔ بتٛعٝض ٚبٝإ تـُٗٝدٟ : ٖٚرا ٜتكسب إىل ايرٖ -ٚاألق٣ٛ َضًش١ً 

 إْ٘ ال ٜتشكل ايتصاسِ اإلَتجايٞ إال بني ايغدٜٔ ايرٜٔ يـُٗا 
ٚال ٜضٍض إدسا٤ أسهاّ ايتصاسِ إال فُٝٗا  ،ثايح ْعري ايكٝاّ ٚايكعٛد

 فاذا إَتٓع  ،بـشٝح ٜتُهٔ ايـُهًف َٔ تسنُٗا ٚاإلغتػاٍ بجايُح
ُا َعًا ٜتعًّل ايطًب تعًّل ايطًب ايتعٝٝين بايغدٜٔ يًعذص عٔ إَتجايـٗ

 بُٗا تـدٝريًا ٜٚهٕٛ صايـشًا يًدع٠ٛ إىل إتٝإ أسدُٖا .

يف باب ايتصاسِ  -ايفعٌ ٚايرتى  -يهٔ ال ٜعكٌ دخٍٛ ايٓكٝغني   
ٚذيو  ،ٚال دخٍٛ ايغدٜٔ ايرٜٔ ال ثايح يـُٗا ْعري ايـشسن١ ٚايطهٕٛ

ألٕ دعٌ ايـشهِ بايٓطب١ إىل نٌ ٚاسُد َٔ ايٓكٝغني أٚ ايغدٜٔ 
ايـُصبٛزٜٔ بٓشٛ ايتعٝني أَس َـشاٍ ألْ٘ غري َكدٚز ٜٚـُتٓع ايتهًٝف 

بٌ ٜطتشٌٝ ايـذعٌ َعًٍٝٓا ست٢ يٛ فسض تكٝٝد نٌ َُٓٗا نإٔ  ،بايـُشاٍ
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ٜكٍٛ ايـُٛىل : )إٕ مل تتشسى فاضهٔ( أٚ )إٕ مل تطهٔ فتشسى( فاْ٘ 
 َٔ طًب ايـشاصٌ ٖٚٛ َـشاٍ غري َعكٍٛ . 

ٚاسُد َٔ ايغدٜٔ ايـُصبٛزٜٔ بٓشٛ  شهِ بايٓطب١ إىل نٌـٚدعٌ اي
ألْ٘ َٔ قبٌٝ تـشضٌٝ  ،ايتدٝري )تـشسى أٚ إضهٔ( أَس َـشاٍ أٜغًا

 ،: إَا إٔ ٜتشسى أٚ ٜطهٖٔٚٛ َـشاٍ، إذ ال ٜـدًٛ ساي٘ايـشاصٌ 
 ٚالبد ي٘ َٔ إتٝإ أسدُٖا ٚال ٜـُهٓ٘ ايتدًف إذ ال ثايح يف ايبني . 

يًرٜٔ ال ثايح يـُٗا تعًّل ٚبعباز٠ َـدتضس٠ : ال ٜعكٌ يف ايغدٜٔ ا
 -بعد إَتٓاع تعًّل ايطًب ايتعٝٝين ٚيٛ َكٍٝدًا  -ايطًب ايتدٝري بُٗا 

 ،ٚذيو بًشاظ أْ٘ ال ٜهٕٛ ايتدٝري بُٝٓٗا صايـشًا يًداع١ٜٛ اإلقتغا١ٝ٥
 ألٕ إتٝإ أسد ايغدٜٔ قٗسٟ فٝهٕٛ ايتدٝري بُٝٓٗا يػًٛا . 

را ايكبٌٝ فإ ايفعٌ َٔ ٖ -ايعبادات ايـُهس١ٖٚ  -َٚا ْـشٔ فٝ٘ 
فاذا فسض  ،ْكٝغإ أٚ عدإ -صّٛ ّٜٛ عاغٛزا٤ ٚإفطازٙ  -ٚايرتى 

إغتُاٍ نٌ ٚاسُد َُٓٗا ع٢ً َضًش١ُ ٚال غٍل ثايح يـُٗا نإ َٔ 
 ،شهِـايتصاسِ ايـُالنٞ بني َضًشتني ٚيف َكاّ تأثريُٖا يف دعٌ اي

أٚ ٜسدض  شهُني ست٢ ٜتدري بُٝٓٗاـٚيٝظ َٔ ايتصاسِ اإلَتجايٞ بني اي
 األِٖ َُٓٗا . 

أٚ ٜفطسٙ ٚال  ،ٚس٦ٓٝر فايـُهًف إَا إٔ ٜضّٛ ّٜٛ عاغٛزا٤ َتكسبًا
ٍِ َٔ تسن٘ اإلَطاى َٚٔ اإلَطاى َٔ دٕٚ ت -ٜضَٛ٘ َتكسبًا  -ب كٍسـأع

ٜٚطتشٌٝ تعًّل ايطًب ايتدٝريٟ بهٌ َٔ ايفعٌ َٚٔ ايرتى ألْ٘ َٔ 
بُٝٓٗا يػًٛا نُا  قبٌٝ ايغدٜٔ ايًرٜٔ ال ثايح يـُٗا ٜٚهٕٛ ايتدٝري

شهُني ٚال ٜـُهٔ ـٜٚـدسز عٔ باب ايتصاسِ اإلَتجايٞ بني اي ،تكدّ
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فُا صٓع٘ ايـُشكل يف )ايهفا١ٜ( َٔ إدسا٤ أسهاّ  ،إدسا٤ أسهاَ٘
ٚايٛدٝ٘ ٖٛ دخٍٛ  ،ايتصاسِ يف َٛازد ايعبادات ايـُهس١ٖٚ غري َتٛد٘

 ايـُٛازد ايـُصبٛز٠ تـشت نرب٣ تعازض األدي١ . 

 أغهً٘ ايـُشـكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( .  ٚاُف يـُاٖرا تٛعٝض 

ايـُشكل )قدٙ( بـُا ٜسدع إىل إْهاز  (1)ٚقد أٚزد عًٝ٘ أضتاذْا 
إْطبام ايهرب٣ ايـُط١ًُّ ع٢ً ايضػس٣ سٝح َٓع َٔ نٕٛ ايعبادات 

ٚأثبت  ،ايـُهس١ٖٚ َٔ قبٌٝ ايغدٜٔ ايـُتصامحني ايرٜٔ ال ثايح يـُٗا
 ُا ثايح بًشاظ إٔ ايعٌُ ايسادض نْٛٗا َٔ قبٌٝ ايغدٜٔ ايرٜٔ يـٗ

 بٌ إٕ َتعًّل األَس اإلضتشبابٞ ٖٛ احلض١  ،يٝظ طبٝعٞ ايضّٛ
ٚايرتى  ،ايـداص١ َٔ ايطبٝعٞ : ايضّٛ ايعبادٟ ايتكسبٞ ّٜٛ عاغٛزا٤

إذ ايـُضًش١ فـٞ اإلفطاز  ،ايسادض تٓصًٜٗا ٖٛ تسى طبٝعٞ اإلَطاى
 ،(بكتٌ ايـشـطني )خازدًا ٚتسى اإلَطاى َـدايف١ يفسح ايـُٓتضسٜٔ 

 ٚثـ١ُ عد ثايح ٖٛ ٚاضط١ بني ايضّٛ تكسبًا ٚبني اإلفطاز َـدايف١ً 
فاْ٘ تسى  -شض١ غري ايعباد١ٜ ـاي -ٖٚٛ اإلَطاى َٔ دٕٚ قضد ايتكسب 

يًضّٛ ايكسبٞ ٚتسى يإلفطاز ايـُدايف يًضّٛ فسسًا بكتٌ 
 ( .ايـشطني)

ا ثايح ٚقعت ٚعًٝ٘ إذا نإ َا ْـشٔ فٝ٘ َٔ ايغدٜٔ ايرٜٔ يـُٗ
إضتشباب ايضّٛ ايكسبٞ  -ايـُصامح١ بني ايـشهُني يف َكاّ اإلَتجاٍ 

ٜٚكدز ايـُهًف ع٢ً تسنُٗا ٚإتٝإ  -ٚإضتشباب تسى طبٝعٞ ايضّٛ 
فتذسٟ أسهاّ ايتصاسِ  -ايجايح : ايضّٛ ايـُذسد عٔ قضد ايتكسب 
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بني ايـشهُني ٜٚسدض األق٣ٛ َالنًا ٜٚضٍض َا أفادٙ ايـُشكل 
اْٞ )قدٙ( فـٞ )ايهفا١ٜ( َٔ إْدزاز ايكطِ األٍٚ َٔ ايعبادات ايـدساض

 نُا  ،ايـُهس١ٖٚ يف نرب٣ ايـُطتشبني ايـُتصامحني َٔ دٕٚ إغهاٍ
 إٔ َا أفادٙ ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( َٔ عدّ دسٜإ نرب٣ ايتصاسِ 

 ٝضـاّ صشــًا تـسٜٚـبـيـُٗا ن حـايـٔ ايرٜٔ ال ثـٝغني أٚ ايغدٜـكـٓـبني اي
 ال ٜٓطبل صػسًٜٚا ع٢ً َا ْـشٔ فٝ٘ . ٓ٘ـهـي

ٚالبد َٔ تـشكٝل ظاٖس األدي١ ايػسع١ٝ  ،ٖٚرا اإلغهاٍ غري تاّ
 ٌٖٚ إٔ َتعًّل ايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ فُٝا ال بدٍ ي٘ نضّٛ ّٜٛ عاغٛزا٤ 

فال غٍل ثايح ٜٚضض َا أفادٙ  ،ٖٛ ايضّٛ ايكسبٞ ٖٚٛ َتعًّل األَس
ايٓٗٞ طبٝعٞ اإلَطاى فسسًا  ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( ؟ أّ إٔ َتعًّل

فٝهٕٛ ثـ١ُ غٍل ثايح ٚاضط١ بني  ،َٚتعًّل األَس ٖٛ اإلَطاى ايكسبٞ
ايفعٌ ايـُطتشب ٚايرتى ايـُطًٛب ٖٚٛ اإلَطاى َٔ دٕٚ قضد 
 ايتكسب فاْ٘ إفطاز خازدًا ٖٚٛ غٍل ثايح ٜٚضٍض َا أفادٙ ايـُشـككإ 

 ؟ .  -ايـدساضاْٞ ٚايـد٥ٛٞ )قدُٖا(  -

ٚيف ايٓٛافٌ  ،ٔ إضتٓطام األدي١ يف صّٛ ّٜٛ عاغٛزا٤إذٕ البد َ
ْٚـشُٖٛا َٔ ايعبادات ايـُهس١ٖٚ َـُا ال  ،ايـُبتدأ٠ يف األٚقات ايـُع١ٓٝ

ألدٌ إضتعٗازٖا َٚعسف١ داليتٗا ع٢ً نٕٛ ايـُٛزد َٔ  ،بدٍ ي٘
 ايغدٜٔ ايرٜٔ ال ثايح يـُٗا أٚ َـُا يـُٗا ثايح ؟ .

ضسٜعًا : ٚزٚد ايٓٗٞ عٔ صّٛ ّٜٛ  (1)ايعاٖس َٔ َسادع١ األخباز -أ
عاغٛزا٤ ٚعٔ ايفسح ٚايتربى يف َٜٛ٘ بايضّٛ ٚفاقًا يًفسسني بكتٌ 
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( ايرٜٔ إعتكدٚا اإلْتضاز فضاَٛا ّٜٛ زض) ٚأصشاب٘ () ايـشطني
-تربنًا ٚفسسًا بايٓضس ٚايػًب١ -ٛزا٤ ٚنسزٚٙ يف األعٛاّ ايالسك١ عاغ

فٝهٕٛ  ،ٕ قضد ايتكسبٚمل ٜهٔ ايضادز عِٓٗ َـذسد اإلَطاى َٔ دٚ
َتعًّل ايٓٗٞ بـشطب ظاٖس األخباز ٚايكس١ٜٓ ايـدازد١ٝ ٖٛ ايضّٛ تكسبًا 

 ()إىل اهلل ٚغهسًا يٓع١ُ ايٓضس ٚايػًب١ ٚمشاتـ١ً بكتٌ ايـشطني ايػٗٝد
ايضّٛ ايكسبٞ فسسًا )فُتعًّل ايٓٗٞ ٖٛ  زض(،) ٚأصشاب٘ ايهساّ

َٚتعًّل األَس  ،ٝ٘ٚغًب١ بين أ١َٝ عً () بكتٌ ايـشطني (ٚضسٚزًا
تسى ايضّٛ ايكسبٞ  -فٝهْٛإ  (،ايضّٛ تكسبًا)ايٓدبٞ ايعَُٛٞ ٖٛ 

َٔ ايغدٜٔ ايرٜٔ ال ثايح  -ايـُضشٛب بايفسح ٚفعٌ ايضّٛ ايعبادٟ 
ٍِ تكسٜس اإلغهاٍ ايٓا٥ٝين ع٢ً ايـُطًب ايٛازد فـٞ  ،يـُٗا ظاٖسًا ٜٚت

 )ايهفا١ٜ( بًشاظ صّٛ ّٜٛ عاغٛزا٤ .

اآلَس٠ بايضال٠ ايٓاف١ً بعد صالتٞ ايػدا٠  ٚظاٖس األخباز -ب
 ٚاألخباز ايٓا١ٖٝ عٓٗا  ،ٚايعضس ٚنٌ ٚقت غا٤ ايـُهًف ايـتعبد فٝ٘

 بعد صالتٞ ايعضس ٚايػدا٠ ٚعٓٗا عٓد طًٛع ايػُظ ٚغسٚبٗا 
ٚال غٍل  ،فإ َضٍب األَس ٚايٓٗٞ ٖٛ ايضال٠ تكسبًا ،ٖاٚعٓد إضتٛا٤

 .  (1)فسادع ، ثايح

ٚعدّ  ،أفادٙ ايـُشكل ايٓا٥ٝين نرب٣ً ٚصػس٣ًٚايـشاصٌ صش١ َا 
 تـُاّ اإلغهاٍ ع٢ً ايعبادات ايـُهس١ٖٚ َـُا ال بدٍ يـٗا .

ٖٚٓا تٛدٝ٘ يًعبادات ايـُهس١ٖٚ ٚتضشٝض إليتكا٤ األَس ٚايٓٗٞ يف 
ايعبادات ايـُهس١ٖٚ اييت ال بدٍ هلا نضّٛ ّٜٛ عاغٛزا٤ ٚايتٓفٌ 

َأخٛذ َٔ بـشح ايــُشكل  ٘ايتٛدٝ ٖٚرا ،ايـُبتدأ يف بعض األٚقات 
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 ٢ايٓا٥ٝين )قدٙ( فاْ٘ بعد َا أفطد دٛاب )ايهفا١ٜ( أٚ أغهٌ عً
 أفاد تٛدًٝٗا ثاًْٝا ٚتضد٣ يتضشٝض ايعبادات ايـُهس١ٖٚ  ،ٚداٖت٘ 

 ٚدفع اإلغهاٍ عٓٗا .
ٍٗد  ٗا ع٢ً عسٚز٠ـٗ٘ َكد١ًَ أّند )قدٙ( فٝـٝـيـذٛاب٘ ٚتٛد  (1) ٚقد َ

ٚبني باب اإلداز٠  -نٓرز ايعٌُ ايعبادٟ  -ايتُٝٝص بني باب ايٓرز 
ٖٚٞ َكد١َ يـشٌ اّيػب١ٗ  ،ايـُتعًك١ بعٌُ عبادٟ ْٝاب١ً عٔ ايػري 

ٍٛشٙ يف  ٚايـُػه١ً ايٛازد٠ ع٢ً َاْع إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ ٚع٢ً َـذ
ٚأفاد َا تٛعٝش٘  ،ٚاآلت١ٝ َٔ ايعبادات ايـُهس١ٖٚ  ،بعض أطسافٗا 

قبٌ ايٓرز ايـُتعًل بفعٌ َطتشب عبادٟ ٤ َٔ إٕ األَس ايٓاغ٢ ببٝآْا : 
 ( ٜتعًل بٓفظ َا ٜتعًل ب٘ نضال٠ ايًٌٝ أٚ شٜاز٠ ايـشطني )

أٟ ٜتعًل  جابت يًعباد٠ ايكسب١ٝ ايـُٓرٚز٠ ،األَس اإلضتشبابٞ األصًٞ اي
 ٜٚٓتر عٔ  ، ال بٗا َع ٚصف إضتشبابٗا  ،ايٓرز برات صال٠ ايًٌٝ 

  ،شادُٖا ـٚإت -ا يف اآلخس أسدُٖ -ٖرا ًٜٚصّ : إْدناى األَسٜٔ 
 اظ نٌ أَس َُٓٗا بـشٍدٙ ايـُدضٛظٚذيو إلضتشاي١ إْـشف

 . -ايٛدٛب  ،اإلضتشباب -

عد اإلْدناى ٜضري ايعٌُ ايعبادٟ ايـُطتشب ايـُٓرٚز َتعًكًا ٚب
 ألٍَس ٚاسُد َؤند ٜـذُع صفيت ايٛدٛب ٚايتعبد١ٜ تـشفعًا ع٢ً 

 ،ابك٢ فٝ٘ األَسإ بـشٍدُٜٗٚال ٜ ،إَتٝاش نٌ أَس بـشٍدٙ ايـُدضٛظ 
 يف  -سرزًا َٔ ايـُشاٍ : إدتُاع سهُني َتغادٜٔ أٚ َتُاثًني 

ٌٍ فازُد  ٌٍ ٚاسُد ٚفع  ٚالشّ اإلْدناى بني األَسٜٔ ٚاإلعتبازٜٔ  ،َـش
ٖٛ إْبجام أٍَس ٚاسُد ٚإنتطاب األَس ايٓرزٟ د١ٗ ايتعبد١ٜ َٔ األَس 
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ألَس ايٓدبٞ األصًٞ د١ٗ ٚإنتطاب ا ،ايجابت أصال بايعباد٠ يف ْفطٗا 
 ايًصّٚ َٔ األَس ايٛدٛبٞ ايـُتعًل بٛفا٤ ايٓرز . 

٤ َٔ قبٌ اإلداز٠ ايـُتعًك١ بعٌُ عبادٟ ٚأَا األَس ايٓاغ٢
فٝدتًف  -َطتشب أٚ ٚادب ْعري َٛازد ايعباد٠ ايٓٝاب١ٝ عٔ األَٛات 

١ٝ ايـُطتأدس ـَتعًك٘ عٔ َتعًل األَس األصًٞ ايجابت يًعباد٠ ايكسب
: إذ إٔ َتعًل األَس األصًٞ اإلضتشبابٞ ٖٛ ايٓٝاب١ يف تفسٜؼ ذ١َ  عًٝٗا

َٚتعًل األَس  ، -ايػري َٔ ذات ايعباد٠ : ايضال٠ أٚ ايضٝاّ أٚ ْـشُٖٛا 
٤ َٔ قبٌ اإلداز٠ ٖٛ اإلتٝإ بايعٌُ ايعبادٟ بداعٞ األَس ايٓاغ٢

ٚتفسٜؼ ذَت٘ ٚعٗدت٘  -ايـُٝت أٚ ايـشٞ  -ايـُتٛد٘ اىل ايـُٓٛب عٓ٘ 
 َٔ غٛاغٌ اير١َ .

ٍِ قضد ايٓٝاب١  َٚٔ ايٛاعض إٔ ذات ايعٌُ ايعبادٟ َٔ دٕٚ ع
ألْ٘ ال ْفع فٝ٘  ،ٚتفسٜؼ ذ١َ ايـُٓٛب عٓ٘ ال ٜهٕٛ َتعًل األَس اإلدازٟ 

ٚال ٜتعًل بٗا غسض عكال٥ٞ يٝضٍض  ،ٚال فا٥د٠ تعٛد ع٢ً ايـُطتأدس 
 ٜهٔ ْفع ٚإذا مل ،اإلضتٝذاز عًٝ٘ ٚاإلداز٠ تـًُٝو ايـُٓفع١ بعٛض 

ٚألدً٘  ،نإ اإلضتٝذاز ع٢ً ذات ايعباد٠ عبجًا ٚيػًٛا ال ٜكضدٙ ايعكال٤ 
 تبطٌ اإلداز٠ يٛ تعًكت برات ايعٌُ َٔ دٕٚ قضد ايٓٝاب١ .

ٚيف َجً٘ سٝح ٜتػاٜس َتعًل األَسٜٔ : األَس اإلضتشبابٞ أٚ 
 ٚاألَس اإلدازٟ ايـُتعًل  ،ايٛدٛبٞ ايـُتعًل برات ايعباد٠ 

 يـُتٛد١ٗ اىل ايـُٓٛب عٓ٘ َع قضد ايٓا٥ب األدري تفسٜؼ بايعباد٠ ا
 شادُٖا ـٜطتشٌٝ إْدناى األَسٜٔ ٜٚـُتٓع إت -ذ١َ ايـُٓٛب عٓ٘ 

ألٕ ايتداخٌ فسع ٚسد٠ َتعًكُٗا  ،ٚتداخٌ أسدُٖا يف اآلخس
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فالبد إٔ ٜبك٢ نٌ أٍَس َُٓٗا بـشٍدٙ ايـُدضٛظ  ،ٚايـُفسٚض عدَٗا 
 اإلدازٟ يف طٍٛ األَس األصًٞ َٚٝصت٘ ايـُع١ٓٝ ٜٚهٕٛ األَس 

 ٚيرا قًٓا : ٜـُتٓع ايتداخٌ ٚاإلْدناى ٚال  ،ايـُتعًل برات ايعباد٠ 
ٌٍ ٚاسُد .  ًٜصّ إدتُاع ايغدٜٔ أٚ ايـُجًٝـٔ يف فع

ثِ إٕ ايـُشكل ايٓا٥ٝين)قدٙ( بعد تـُٗٝد ايـُكد١َ ساٍٚ إٔ ٜطتٓتر 
 ٓا : فأفاد َا تٛعٝش٘ ببٝاْ ، َٓٗا ايتٛدٝ٘ ايـُسغٛب يدٜ٘

 ٤إٍتـضاف بـعض ايعبادات بايهسا١ٖ ْاغ٢إٕ اإلغهاٍ ايٛازد ع٢ً 
 ٗٞ يفـتعًل األَس ٚايٓـٌ ٚسد٠ ٍَٝـٝص َٚٔ تـدـػف١ً عٔ ٖرا ايتُٝـَٔ اي

فإٕ َتعًل  ،ايعبادات ايـُهس١ٖٚ َع أْ٘ يٝظ نريو فإُْٗا َتػاٜسإ 
االَس ايٓدبٞ يف ايعبادات ايـُهس١ٖٚ : ايضال٠ عٓد طًٛع ايػُظ ٚعٓد 

بُٝٓا َتعًل ايٓٗٞ  ، (ذات ايعباد٠)ٖٛ  غٝابٗا ٚايضّٛ يف ّٜٛ عاغٛزا٤
 إذ ال َفطد٠ يف فعًٗا ٚال َضًش١  ،ايتٓصٜٗٞ فٝٗا ال ٜهٕٛ ذات ايعباد٠

ب بٗا اىل بٌ َتعًل ايٓٗٞ ٖٛ خضٛص١ٝ ايتعبد ٚايتكس ،يف تسنٗا
يـُا يف ايضال٠ عٓد طًٛع ايػُظ َٔ ايتػب٘ بعبد٠ ايػُظ  ،ايـُعبٛد 

ايرٜٔ ناْٛا ٜضعدٕٚ يف األَانٔ ايعاي١ٝ عٓد طًٛع ايػُظ ألدٌ 
ٚيـُا فـٞ صّٛ ّٜٛ  -ع٢ً َا ٜٓكٌ يف بعض ايتٛازٜذ  -عبادتٗا 

ٚأصشاب٘  (ايػٗٝد ) عاغٛزا٤ َٔ َٛافك١ ايـُطسٚزٜٔ بكتٌ ايـشطني
 ات١ً ٚايـُعتكدٜٔ بٛدٛد االَس بايضّٛ تربنًا .( مشزض)

ٚسٝح نإ َتعًّل األَس غري َتعًّل ايٓٗٞ مل ًٜصّ إدتُاع األَس 
ٌٍ ٚاسُد يعدّ تـشكل ايـُشرٚز  إدتُاع ايغدٜٔ يف  -ٚايٓٗٞ يف َـش

ًٍُٓا يًسخض١ يف ايفعٌ  ، -ٚاسُد  ٚيـُا نإ ايٓٗٞ عٔ ايعباد٠ تٓصًٜٗٝا َتغ
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ُعبٛد ـايإىل اَهٔ ايتعبد بايعٌُ ٚايتكسب ب٘  - ًُٝاـشسٜـاٟ يٝظ ت -
ٌٍ شٍلـاي  ٚعال . د

ٚايـشاصٌ إ ايٓٗٞ يف ايعبادات ايـُهس١ٖٚ ْعري األَس اإلدازٟ : 
 يف طٍٛ األَس األصًٞ ايـُتعًّل برات ايعٌُ فال ٜـذتُع ايغدإ  ُٖا

ٌٍ فازُد ٚال َـشرٚز . -األَس ٚايٓٗٞ  - ٌٍ ٚاسُد َٚـش  يف فع
)ايعبادات ُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( ٚتٛدٝٗ٘ يتفهس ايـ ٖرا تٛعٝض

 .  ايػسٜف بـشج٘ي تكسٜسًا ايـُهس١ٖٚ( يف ع٤ٛ َا سهٞ 

 ايداسض :  ٙ قابٌ يًُٓاقػ١ ٚاإلٜسادَا أفاد يهٔ

ايـُٓاقػ١ األٚىل : إٕ َا أفادٙ )قدٙ( َهسزًا َٔ سدٜح اإلْدناى 
  ٜطعٓا قبٛي٘ َـُا ال -َتفسعًا ع٢ً ٚسد٠ َتعًّل األَسٜٔ ايـُٓدنني 

 ٚقد أٚزدْا عًٝ٘ غري َس٠ بإٔ اإلْدناى ٚاإلغتداد ٚايتأند ٖٞ 
 ٚال  -١ٝ أٚ اير١ٖٝٓ ايـدازد -َٔ خضٛصٝات األَٛز ايته١ٜٝٓٛ 

يف األسهاّ ايػسع١ٝ ٚاألَٛز اإلعتباز١ٜ ايدا٥س٠ َداز إعتباز  ٘ـتعكًْ
تكاظ أٚ  ال تـكبٌ اإلغتداد أٚ اإلْٚاييت ،ايـُعترب ٚإْـػا٤ ايـُكٍٓٔ

ٍٍٛ أٚ ايتفاعٌ ٚال ٜضٍض قٝاضٗا أٚ ْعتٗا بـدضٛصٝات األَٛز  ،ايتش
 ايته١ٜٝٓٛ ٚإَتٝاشاتٗا .

ْعِ ايٛاعض يف ايرٖٔ ايـُتٛاعع دًًّٝا ٚايـُٛثٛم ب٘ قًٜٛا ٚتطاعدٙ 
أفٗاّ ايعكال٤ قاًْْٛٝا ٚيف ايٛضط اإلعتبازٟ ايـُٛيٟٛ : ٖٛ قبٍٛ األَس 

ٍُٝ٘ إصطالسًا )اإليتضام ٚاإلْدَاز( بني اإلعتبازات  اإلعتبازٟ يـُا ْط
َع إْـشـفاظ نٌ إعتباٍز َٓٗا أٚ فٝٗا بـشٍدٙ ٚسدٚدٙ ٚخاصت٘ 

ْعري َا ٖٛ َتفل عًٝ٘ فكًٗٝا َٔ صش١ عسٚض ايٛدٛب  ،ٚخضٛصٝات٘
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بايػسط أٚ ايٓرز أٚ ايعٗد أٚ ايُٝني ع٢ً األَٛز ايـُػسٚع١ غري 
ٝح ًٜتضل ايٛدٛب س ،ايـُشـعٛز٠ أٚ ايسادض فعًٗا أٚ تسنٗا غسعًا

٤ َٔ األَس بايٛفا٤ بايػسط أٚ ايٓرز أٚ ايعٗد أٚ ايُٝني َع ايٓاغ٢
َتعًل ايػسط أٚ ايٓرز  -ايـُػسٚع١ٝ ٚايـُشبٛب١ٝ األص١ًٝ ايجابت١ يًفعٌ 

 ،ٜٚٓدَر اإلعتبازإ َع إْـشـفاظُٗا يف خضٛصٝاتُٗا -أٚ ْـشُٖٛا
تس٣ ٚدٛب  نُا ،ٚيرا تس٣ عباد١ٜ صال٠ ايًٌٝ َٓشـفع١ عٓد ْرزٖا

ٚتس٣ اإلضتشباب األصًٞ يضال٠ ايًٌٝ  ،ايٛفا٤ بايٓرز َٓشـفعًا فٝٗا
ٍٛ َاـٓشـفعًا أٜغًا بـَ  كاٍ : )يٛال ْرزٖا يهاْت َطتشب١( بٌـسٝح ٜ ،ٓش
 ػسع ْرز تسنٗاـٚيعً٘ يرا ال ٜ ،ٝتٗا يف أصًٗاـفل ايـذُٝع ع٢ً َـشبٛبـٜت

 ضتشباب . ايٛفا٤ ٜٚصٌٜ عٓٗا اإل ألٕ )ْرز تسنٗا هلل( ٜٛدب

ٖٚهرا تس٣ سضٍٛ ْعريٙ يف األٚاَس ايـُٛي١ٜٛ ايعسف١ٝ : فرت٣ ايٛيد 
أٚ ايتابع ٜعتربٙ ايعكال٤ يف َٛزُد َأَٛزًا بأَسٜٔ : أَس األب بهرا ٚأَس 

أٚ أَس األب بهرا ٚأَس غٝذ ايكب١ًٝ بهرا إذا نإ األَسإ  ،ايعِ بهرا
ٌٍ ٚاسُد  عكال١ٝ٥ قإْٛ َـُا ٜهػف عٔ  -َتٛدٗني َٚٓضٍبني ع٢ً فع

 اإليتضام بني األَسٜٔ  ٚاإلْدَاز ٚيصّٚ ايتشسى ْـشٛ إَتجايـُٗا .

 -ايٓا٥ٝين ٚايـد٥ٛٞ )قدُٖا(  -ٚباختضاز : ْـشٔ ْٛافل ايـُشككني 
 يهٔ  ،يف ع١ٝٓٝ َتعًّل األَس األصًٞ ٚإتـشادٙ َع َتعًّل األَس ايٓرزٟ

 ٚبُٝٓٗا  ،ز(بٌ بتٛدٝ٘ )اإليتضام ٚاإلْدَا ،ال بتٛدٝ٘ )اإلْدناى(
 فسم َعٟٓٛ نبري ٚي٘ يف دفع اإلغهاٍ أثــس خطري .

 ٚتكسٜب ايفسم بني )اإلْدَاز ٚاإليتضام( ٚبني )اإلْدناى( : 

 سٙـصٌٜ أثـتشباب ٜٚـًػٞ اإلضـٜ ايٛادب يف بـتشـايـُط دناىـإْ إٕ
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ٜٚهٕٛ  ،، ٚاألثس األخسٟٚ : ايجٛاب ايـُعٟٓٛ : ايضفا٤ ايسٚسٞ 
 . ايعٌُ ٚادبًا ال غري

ُٓا اإلْدَاز ٚاإليتضام ٜبك٢ َع٘ إضتشباب ايعٌُ ٚثٛاب٘ نُا بٝ 
ٜهٕٛ ٚادبًا ٜؤاخر ع٢ً تسن٘ ًٜٚصّ عًٝ٘ فعً٘ ٚترتتب آثاز ايٛدٛب 

فإ َا إغتٗس  ،ْعِ ٜهٕٛ ايعٌُ َطتشبًا ٚٚادبًا ٚال َـشرٚز ،األخس٣
ْعِ  ،َٔ تغاٍد األسهاّ طـٍسًا ٚتـُاًَا ال أضاع ي٘ ٚ ال ديٌٝ ٜدعُ٘

بني األسهاّ يف د١ٗ ايـُبدأ ٚيف ايـُٓت٢ٗ ثابت ٚال عري ٚال ايتغاٍد 
 ،َـشرٚز يف ٚدٛد َالى اإلضتشباب َٚالى ايٛدٛب يف ايفعٌ

 ا٠ـٓافـٚال َ ،فعٌـٛ ايـسى ْـشـتشـغا٤ً ٚيًـتـٌ إقـعُـًـٛ يــدعـا ٜـُـٚنالٖ
 ايـُٓت٢ٗ إذ نالُٖا ٜدعٛ يًعٌُ دٕٚ ايرتى . بًشاظ

َٓاقػ١ ايفهس٠ َٔ سٝح )ايـُكٝظ عًٝ٘( ٖٚٛ ايـُٓاقػ١ ايجا١ْٝ : فـٞ 
 ،تػاٜس َتعًّل األَس اإلدازٟ َع األَس األصًٞ برات ايعٌُ ايعبادٟ

 ٚتٛعٝشٗا : إْ٘ البد َٔ ايتُٝٝص بني سايتني أٚ إيتصاَني :

ٍَس غسعٞ إضتشبابٞ َطًل : ٜأَس اإليتصاّ األٍٚ: إٔ ًْتصّ بجبٛت أ
 ٛب عٓ٘ بكضد تفسٜؼ ذَت٘ ايٓا٥ب ايعٌُ ايفا٥ت َٔ ايـُٓ تٝإبإ

ٚبداعٞ إضكاط األَس ايـُتعًّل بعٗدت٘ . ٚبتعبري بطٝط ٚاعض : إٔ ٜجبت 
أَس غسعٞ بًطإ ) ٜطتشب يهٌ َؤَٔ َٚؤ١َٓ إٔ ٜكغٞ ايعبادات 
 ٍٞ ايفا٥ت١ َٔ ايـُٝت ٚايـُأَٛز بٗا ايـُٝت( ثِ ٜطتأدس ايٛصٞ أٚ ايٛي

أٚ غٗس صّٛ بداعٞ غدضًا قا٥اًل ي٘ : )آدستو ع٢ً إتٝإ ض١ٓ صال٠ 
  .ضكٛط األَس ايـُتٛد٘ إىل شٜد ايـُٝت(

 ٛز٠ عٔ بـشحـايـُأث بازاتـعـعض ايـصاّ َٔ بـتـعٗس ٖرا اإليـٚقد ٜ



 5....................................... تشري األصىل/ ج....................... (314)  
 

فٝهٕٛ ٖرا ايتكسٜب ظاٖسًا يف نٕٛ َتعًّل  ،)قدٙ( (1)ايـُشكل ايٓا٥ٝين
األَس اإلدازٟ ايٓٝابٞ : )األَس ايعبادٟ ايـُتٛد٘ إىل ايـُٓٛب عٓ٘ 

 َٚتعًّل األَس : ) األَس ايـُتٛد٘ إىل ايٓا٥ب بايٛفا٤ بكغا٤ َا فات٘( 
 َٚع تػاٜس ايـُتعًكني ال ٜأتٞ اإلْدناى ٚايتداخٌ  ،بعكد اإلداز٠(

فإ َٛعٛع األَس اإلدازٟ  -ع٢ً  فسض قبٛي٘ يف األَٛز اإلعتباز١ٜ  -
َٚٛعٛع األَس ايٓٝابٞ َستبط بايـشٞ  ،َستبط بايـُٝت ايـُٓٛب عٓ٘

َٚع تػاٜس ايـُٛعٛعني  ،ت يف قغا٤ ايعباد٠ ايفا٥ت١ َٓ٘ايٓا٥ب عٔ ايـُٝ
 أٚ َتعًكٞ األَسٜٔ ال َع٢ٓ يإلْدناى ٚايتداخٌ .

 يهٔ ٜسد ع٢ً ٖرا اإليتصاّ عد٠ إغهاالت :

 ألٍٚ : إْ٘ يف سدٚد تتبعٞ ايـُتٛاعع  مل أدد ٚمل أطًعإلغهاٍ اا
ع٢ً أَس غسعٞ َتٛد٘ إىل ايـُٓٛب عٓ٘ ٚإٕ نإ ععٝف ايطٓد أٚ 

 -ٚدٛبًا أٚ إضتشبابًا  -ـشتٌُ ايدالي١ إستُااًل َعتدًا ب٘ بـشٝح ٜأَس َ
 برات ايعباد٠ ايفا٥ـت١ َٔ ايـُٝت ٜٚهٕٛ ايـُأَٛز بٗا ذات ايـُٝت .

ايجاْٞ : إٕ ايجابت فكًٗٝا ٚاإلمجاع ٚايتطامل ايكطعٞ بني  إلغهاٍاٚ
َٔ عًُا٤ اإلَا١َٝ )زض( أْ٘ ٜطتشب يهٌ َؤَٔ تفسٜؼ  ذ١َ أخٝ٘ ايـُؤ

 أٚ ايـُؤ١َٓ َٔ ايدٜٕٛ ايـُػتػ١ً بٗا ذَت٘ ٚٚفاؤٖا عٓ٘ ضٛا٤ َا 
نإ دًٜٓا يًبػس أّ نإ دًٜٓا هلل َٔ ايعبادات ايٛادب١ ايفا٥ت١ عٔ ايـُٝت 

فٓٝاب١ ايـشٞ عٔ ايـُٝت تتُجٌ يف إَتجاٍ األَس ايٓدبٞ  ،ساٍ سٝات٘
ـُٝت ساٍ ال يف إَتجاٍ األَس ايٛدٛبٞ ايـُتٛد٘ إىل اي ،ايـُتٛد٘ إيٝ٘

 سٝات٘ نُا ٜبدٚ َٔ تكسٜس بـشح ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( .
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عدّ قاب١ًٝ  -ٖٚرا ٖٛ َكتغ٢ ايكاعد٠  -: ايعاٖس ايجايح إلغهاٍاٚ
ٞ ايـُطتأدس ٜطًب تضدٟ احلايـُٝت ايـُٓٛب عٓ٘ يتٛد٘ األَس إيٝ٘ نٞ 

إذ ٖٛ َٝت مجاد  ،يتفسٜؼ ذَت٘ ٚيٝطكط عٓ٘ األَس ايـُتعًّل بعٗدت٘ إيٝ٘
ٌٍ ٚال ٜـشطٔ عكاًل إٔ ٜتٛد٘ إيٝ٘ ايتهًٝف ايرٟ ٖٛ ال  ٜضًض أَسٙ بفع

ٖٚهرا ايـشٞ ايعادص  ،داعُ  إقتغا٥ٞ يًتشسى ْـشٛ ايعٌُ ايـُأَٛز ب٘
ر دطاب باحلال ٜتٛد٘ إيٝ٘ ايـ -ضفسًا ٚأدا٤ َٓاضو -باغس٠ ايـشر عٔ َ

يتفسٜؼ ذَت٘ َٓ٘ ٚإضكاط إلْتفا٤ غسط ايكدز٠ عٓ٘ فهٝف ٜتضد٣ ايـشٞ 
 (1)ٚألدً٘ تٛد٘ األَس ،شر ايـُتٛد٘ إيٝ٘ ٖٚٛ عادص عٓ٘ـأَسٙ باي

ايػسعٞ إىل ايـشٞ ايعادص عٔ َباغس٠ ايـشر بتذٗٝص َٔ ٜكدز ع٢ً 
 .(Œ)١ فسادع أخبازِٖايطفس إىل ايدٜاز ايـُكدض١ يٝـشر عٓ٘ ْٝاب

ايسابع : َع غض ايطسف عٔ ظٗٛز األديـ١ يف عدّ قاب١ًٝ االغهاٍ ٚ
ٜتعرز ايكٍٛ  -األَس ايػسعٞ ايـُشسى إقتغا٤ً إيٝ٘  ايـُٓٛب عٓ٘ يتٛد٘

يتشسٜو  -سًٝا نإ أٚ َٝتًا  -بضالس١ٝ األَس ايـُتٛد٘ إىل ايـُٓٛب عٓ٘ 
إذ إٔ يألَس  -ٚيٛ ْٝاب١ عٓ٘  -غريٙ نٞ ٜتضد٣ ايػري يًعٌُ ايـُأَٛز ب٘ 

 ايـُتٛد٘ يػدٍط قاب١ًٝ دع٠ٛ ذاى ايػدط يًتشسى ْـشٛ إَتجاي٘ 
يٛعٛح عدّ َعكٛي١ٝ تٛد٘  ،٘ ٚال إقتغا٤ داع١ٜٛ يػريٙٚال قاب١ًٝ فٝ

تهًٝف غدط إىل غريٙ ٚإٔ ايـُعكٍٛ نٕٛ تهًٝف نٌ ٚاسُد َتٛدًٗا 
 إىل غدض٘ َـدتضًا ب٘ ال ٜعدٚٙ إىل  غريٙ .

ٚفـٞ ع٤ٛٙ : ٜتعرز إٜكاع اإلداز٠ ع٢ً إتٝإ ايعٌُ ايعبادٟ بكضد 
ٛد٘ األَس ألسُد بعد إضكاط األَس ايـُتعًّل بايـُٓٛب عٓ٘ يفسض عدّ ت
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 -يٛ نإ  -َٛت٘ أٚ بعد طٍسٚ عذصٙ عٔ ايعٌُ ٚعدّ صالس١ٝ األَس 
ٚإٕ  ،ٜٚتشضٌ تعرز إيتصاّ ٖرا ايتضٜٛس  يتشسٜو غري ايـُأَٛز ب٘ .

 نإ ظاٖس تكسٜس بـشح ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( . 

: ٖٚرا َٛزد ايكٓاع١ ايػدض١ٝ ْٚطتعٗسٙ َٔ األخباز اإليتصاّ ايجاْٞ
َٝتًا أٚ  -ٚيٝظ فٝ٘ إيتصاّ بتٛد٘ األَس إىل ايـُٓٛب عٓ٘  ،ض١َٝٛايـُع
ست٢ ٜػهٌ عًٝ٘ بعدّ قابًٝت٘ يًتهًٝف أٚ عدّ صالح األَس  -سًٝا 

بٌ ٖٛ إيتصاّ بتٛد٘ األَس ايػسعٞ إىل  ،ايـُتعًّل بػدٍط يداع١ٜٛ غريٙ
أسٝا٤ ايـُؤَٓني ٚايـُؤَٓات بايٓٝابـ١ عٔ ايـُٛت٢ يف قغا٤ ايعبادات 

ا٥ـت١ َِٓٗ  ساٍ سٝاتِٗ : طٜضًٞ أٚ ٜضّٛ عٔ بعض َٛتاٙص ايف
فٝأتٞ ايٓا٥ب بايعٌُ  (1)طًٜشـك٘ ايـشر عٓ٘ ٚايضدق١ عٓ٘ ٚايضّٛ عٓ٘ص

ايعبادٟ ايرٟ ناْت ذ١َ ايـُؤَٔ أٚ عٗد٠ ايـُؤ١َٓ َػػٛي١ ب٘ ساٍ 
أٚ بتٓصٌٜ ايٓا٥ب ْفط٘ َٓصي١  ،ٖدا٤ ثٛاب ايعٌُ إىل  غريٙسٝات٘ بإ

ٚقد  ،ٝاَ٘ َكاَ٘ فًٝشل ايـُٝت ٜٚٓفع٘ عٌُ ايٓا٥بايـُٓٛب عٓ٘ ٚق
بـشٝح  اسح )أخر األدس٠ ع٢ً ايٛادبات( بتكسٜبني يف َب (2) أٚعشٓاٙ

ٜهٕٛ األَس ايٓٝابٞ ايٓدبٞ بايعباد٠ َتٛدًٗا إىل ايـُؤَٔ ايـشٞ ايعاٌَ 
 ْٝاب١ً . 

ا ثِ يـُا ٜتعًّل عكد اإلداز٠ باتٝإ ايعباد٠ َٓ٘ ْـٝاب١ً ٜضري ايٛفا٤ بٗ
ٍٚ عكد اإلداز٠ عًٝ٘ ٜٚهٕٛ َتعًّل األَس  ،ٚادبًا عسعًا بفعٌ طس

)ايعٌُ ايعبادٟ ايٓٝابٞ( عني َتعًّل )األَس اإلدازٟ(  اإلضتشبابٞ
ٜٚهْٛإ َتشدٜٔ ْعري األَس ايٛدٛبٞ يف ايٛفا٤ بايٓرز ايـُتعًّل بعني َا 
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َٚع ٚسد٠ ايـُتعًل ٚعدّ تعددٙ  ،تعًّل ب٘ األَس اإلضتشبابٞ األصًٞ
َٔ إٔ ٜـشضٌ ايتداخٌ بني  -بـشطب ْعس ايـُشكل ايٓا٥ٝين  -البد 

 -يٛ صٍض اإلْدناى يف اإلعتبازٜات  -األَسٜٔ ٜٚٓدى أسدُٖا يف اآلخس 
 أٚ ٜـشضٌ اإلْدَاز ٚاإليتضام بـشطب ْعسْا َٚعتكدْا .

ٚايـشاصٌ إ َا إدعاٙ ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( َـٔ عـسٚز٠ 
ٌٍ ايـُػه١ً ٚال تـذدٟ يف تٛدٝ٘  ال -أَسٜٔ  ايـتُٝـٝـص بني تٓفع يف س

فكٝاضٗا ع٢ً َطأي١ اإلداز٠ َٔ د١ٗ تػاٜس َتعًّل  ،ايعبادات ايـُهس١ٖٚ
أسدُٖا عٔ َتعًّل اآلخس قٝاع باطٌ فـٞ ْفط٘ َٚٔ طسف ايـُكٝظ 

 عًٝ٘ ذات٘ .
 ايـُٓاقػ١ ايجايج١ : فـٞ َٓاقػ١ ايفهس٠ َٔ طسف )ايـُكٝظ( برات٘ 

ٚايرٟ ْـشٔ بضدد  -يـُهس١ٖٚ َـُا ال بدٍ ي٘ أعين ايعبادات ا -
نُا سهٞ  -َٚـشضًٗا : إْ٘ قد إدع٢ ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ(  ،تٛدٝٗٗا

: )نٕٛ َتعًل ايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ يف َٛازد ايعبادات ايـُهس١ٖٚ  - عٔ بـشج٘
بُٝٓا َتعًل ايٓٗٞ ٖٛ  ،َػاٜسًا َع َتعًل األَس ايرٟ ٖٛ ذات ايعباد٠ 

 .   (1) ٗا(ايتعبد ٚايتكسب ب

ٙ غري صشٝض ست٢ َع فسض صش١ دعٛاٙ يف )ايـُكٝظ َا أفاد يهٔ
ٜتعًل األَس  (عًٝ٘( ٚإٔ يف )َطأي١ اإلداز٠ ع٢ً ايعبادات ايٓٝاب١ٝ

ٚإٕ  ٜتعًل ب٘ األَس ايٛدٛبٞ اإلدازٟ، اإلضتشبابٞ األصًٞ بػري َا
 تبني فطاد دع٣ٛ ايـُػاٜس٠ يف ايـُٓاقػ١ ايجا١ْٝ . 

 عدّ ايضش١ :ٚتٛعٝض ايفطاد ٚ
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أٚاًل : إٕ ظاٖس أخباز ايعبادات ايـُهس١ٖٚ ٖٛ تعًل األَس برات 
ٚايضٝاّ ايكسبٞ  ،ايضال٠ ايٓاف١ً يف ايطاعات ايـُدضٛص١  -ايعباد٠ 

ضٛظ دـٚيٝظ ب ،ٚتعًل ايٓٗٞ برات ايعباد٠ أٜغًا -ّٜٛ عاغٛزا٤ 
َس أٚ  ال غاٖد ع٢ً دع٣ٛ إٔ )َتعًل األ ،د١ٗ ايتعبد ٚايتكسب بايعباد٠

بٌ ٖرا خالف ظٛاٖس  ،ٖٛ ذات ايعباد٠( ٚ )َتعًل ايٓٗٞ ايتعبد بٗا( 
األدي١ ايػسع١ٝ فسادع َعاْٗا جتد إٔ َتعًل ايٓٗٞ عٔ صّٛ ّٜٛ 

ٚإٔ َتعًل ايٓٗٞ عٔ  ،دٕٚ ايتعبد ب٘  -عاغٛزا٤ ٖٛ ذات ايضّٛ 
 . -دٕٚ ايتعبد بٗا  -ايتٓفٌ يف ضاعات َع١ٓٝ ٖٛ ذات ايضال٠ 

 قدٚب بايعباد٠ د ٚايتكٍستعٍبـ١ٗ ايـذـعًل ايٓٗٞ بـًِٝ تطـًٝا : َع تـٚثاْ
ايتكسب َأخٛذ يف يتعبدٟ ٚايتٛصًٞ( إٔ قضد سح )ااأٚعشٓا يف َب

ٍٛ ٜهٕٛ ايـُأَٛز ب٘ ذات ايعٌُ ايعبادٟ  َتعًل األَس األٍٚ عًُٓا ٚبٓش
فٝهٕٛ َتعًل ايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ عني َتعًل  ،َتكٝدًا بكضد ايتعبد ٚايتكسب 

 ايغدٜٔٚال ٜٓدفع َـشرٚز إدتُاع  ،ٞ ٜٚتشد َتعًكُٗا األَس ايٓدب
ٌٍ ٚاسُد -األَس ٚايٓٗٞ -  .عٔ َٛازد )ايعبادات ايـُهس١ٖٚ( يف َـش

ايـُاْع َٔ أخر  )قدٙ(ٖٚهرا ع٢ً ٚد١ٗ ْعس ايـُشكل ايٓا٥ٝين
)ايتعبد ٚقضد ايتكسب( يف َتعًل األَس األٍٚ ٚايـُعتكد أخرٙ قٝدًا يف 

ٛ )َتُِ ايـذعٌ( فإ األَس ٚايٓٗٞ ًٜصّ عًٝ٘ إٔ َتعًل األَس ايجاْٞ بٓش
ٜتعًكا برات ايعباد٠ ٜٚهٕٛ ايتعبد ٚايتكسب قٝدًا يف َتعًل األَس ٚيف 

 َٚع إتـشاد ايـُتعًل ٜأتٞ عًٝ٘ ايـُشرٚز ايـُتكدّ . ،َتُِ ايـذعٌ 

ٚثايجًا : يٛ تٓصيٓا ٚضًُٓا )إضتشاي١ أخر قٝد ايتعبد ٚقضد ايتكسب( 
األَس األٍٚ ٚايجاْٞ نُا ٖٛ َرٖب ايـُشكل  -طًكًا يف َتعًل األَس َ
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 (قدٙ)ال تـتِ يًُشكل ايٓا٥ٝين -يف ايٛادب ايتعبدٟ  (قدٙ)ايـدساضاْٞ
يٛعٛح إٔ  ،دعٛاٙ تػاٜس َتعًل األَس ٚايٓٗٞ يف ايعبادات ايـُهس١ٖٚ 

ايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ مل ٜتعًل بايتعبد ٚقضد ايتكسب خاص١ يٝشضٌ ايتػاٜس 
بٌ َتعًل  -ايتعبد  -ٚبني َتعًل ايٓٗٞ  -د٠ذات ايعبا -بني َتعًل األَس

 ،ايعباد٠ بكٝد ايتعبد ٚايتكسب بٗاداص١ َٔ ـشض١ ايـايٓٗٞ ٖٛ إتٝإ اي
 ،شض١ ٚغريٖاـًَٛا إىل تًهِ ايٖٚرا ٜتٓاف٢ ددًا َع تٛد٘ األَس عُ

داص١ َٔ ايعباد٠ بكضد ايتعبد ـشض١ ايـيٛعٛح أْ٘ إذا نإ إتٝإ اي
ٗٞ ايتٓصٜٗٞ مل ًٜت٦ِ ددًا َع تٛد٘ األَس ٚايتكسب بٗا َـُا تعًل ب٘ ايٓ

ٚنٝف ٜهٕٛ  ،ايٓدبٞ إيٝ٘ ٚمل ٜضض دعً٘ َضداقًا يًُأَٛز ب٘ ايكسبٞ 
 فال ٜٓتفٞ ايـُشرٚز  ،َـشبٛبًا ٚيٛ ْدبًا ؟  -ٚيٛ تٓصًٜٗا  -ايـُبػٛض 

ٜٚبك٢ َـشاٍ  -إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ يف ٚاسُد : ايـشض١ ايـداص١  -
 ل ايٓا٥ٝين . ١ ع٢ً عٗد٠ ايـُشكايغٍدٜ

ٚعدّ إْدفاع )قدٙ( تشضٌ عدّ دد٣ٚ تٛدٝ٘ ايـُشكل ايٓا٥ٝينٚايـُ     
 َـشرٚز إدتُاع ايغدٜٔ يف ٚاسُد عٔ ضاس١ ايعبادات ايـُهس١ٖٚ .

 ٖٚٞ َا -١ ـسٖٚـادات ايـُهـبـٔ ايعـكطِ االٍٚ َـاظ ايـًشـٖرا نً٘ ب      
عاغـٛزا٤ ٚايٓـٛافٌ تعًل ايٓٗٞ بايعباد٠ ذاتٗا َٔ دٕٚ بدٍ يـٗا نضـّٛ 

ُ٘ ٚقد تـشضٌ عدّ تـُاّ ،األٚقات ايـداص١ ايـُبتدأ٠ يف َٔ  تٛدٝ
ٚاالقسب عدّ نٕٛ ايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ ع٢ً َعٓاٙ   ايتٛدٝٗني ايـُُٗني .

 ٖٚٞ ايهسا١ٖ ايـُٛي١ٜٛ ايٓاغ١٦ َٔ ٚدٛد َٓكض١ُ ٚسصاش٠ُ  -ايـشكٝكٞ 
 ثٛاب فعً٘ بٌ ٖٛ بـُع٢ٓ اإلزغاد اىل أق١ًٝ  ، -يف ذات َتعًك٘ 

ٚأفغ١ًٝ تسن٘ يـدضٛص١ُٝ فٝ٘ أٚدبت زدشإ إختٝاز غريٙ ْٚكضإ 
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ال  ،ثٛاب٘ عُا عًٝ٘ باقٞ األفساد ٚايـُضادٜل ايـُػاب١ٗ ي٘ يف ايعباد١ٜ 
 ايـُضادٜل ايبد١ًٜ يفسض عدّ ايبدٍ ي٘ .

ُ تعٚب آخس : إٕ ايـُهًف ال ٜطع٘ عاد٠ صّٛ نٌ ّٜٛ َٔ أٜاّ بري
بٌ ٜضّٛ بعض األٜاّ ٜٚضًٞ  ،ّ ْٗازٙ ٚيًٝ٘ عُسٙ أٚ ايتٓفٌ يف تـُا

فٛزد ايٓٗٞ إزغادًا إىل أق١ًٝ ثٛاب صّٛ  ،بعض ايًٌٝ ٚبعض ايٓٗاز 
ّٜٛ عاغٛزا٤ ٚثٛاب ايتٓفٌ يف ايطاعات ايـُدضٛص١ ٚتٓبًٝٗا ع٢ً 

عاغٛزا٤ ٚأفغ١ًٝ صال٠ ضا٥س  فغ١ًٝ صّٛ ضا٥س األٜاّ ع٢ً ّٜٛأ
كٍٛ ايـُػسع : )إتسى ايطاعات ع٢ً ايطاعات ايـُدضٛص١ ٚنأْ٘ ٜ

ٍِ غريٙ( أٚ ٜكٍٛ )إتسى ايتٓفٌ يف ايطاعات  صّٛ ّٜٛ عاغٛزا٤ ٚص
فريدع ايٓٗٞ  ،يف غريٖا( ألٕ ايػري أنجس ثٛابًاايـُدضٛص١ ٚتٓفٌ 

 خس٣ . ثِ ٜكع ايهالّ عٔ :فغ١ًٝ ضا٥س ايـُضادٜل األاالزغادٟ اىل أ
 
 

 : القسه الثاني من العبادات الـنكروهة          
 

 َا تعًّل ايٓٗٞ فٝ٘ برات  ايعباد٠ اييت ٜٛدد يـٗا بدٍ نايضال٠ ٖٚٛ
)قدٙ( إَهإ ايـذٛاب عٔ دساضاْٞايـ (1)ٚقد أفاد ايـُشكل ،يف ايـشُاّ

ٚيني ايـُاعٝني يف ايكطِ ـذٛابني األإغهاٍ إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ باي
ٍٕ  -األٍٚ  إْطبام عٓٛإ زاسر ع٢ً تسى ايعباد٠ أٚ َالش١َ ايرتى يعٓٛا

   زادض ذٟ َضًش١ .

 :  ٚتٛعٝش٘ ،بٌ ٜأتٞ يف ٖرا ايكطِ دٛاب ثايح

إٕ ايٓٗٞ ايـُتعًّل بـشض١ خاص١ َٔ ايٛادب ايـُأَٛز ب٘ يـُا نإ 
كٝٝد إطالم ايطبٝع١ ايـُأَٛز ـًْٗٝا تٓصًٜٗٝا ٚمل ٜهٔ تـشسٜـًُٝا مل ٜٛدب ت
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ٌٍ( بػري ايـشض١ ايـُٓٗٞ عٓٗا  بٌ إٔ  ،-ايضال٠ يف ايـشُاّ  -بٗا )ص
 -َتعًّل ايٓٗٞ  -يٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ ٜتغُٔ أٚ ٜالشّ ايسخض١ يف ايفعٌ ا

ٜٚهػف عٔ دٛاش تطبٝل ايطبٝعٞ ايـُأَٛز ب٘ ايعبادٟ ع٢ً ٖرٙ 
ٚنْٛ٘ َسدٛسًا باإلعاف١  -ايضال٠ يف ايـشُاّ  -ايـشض١ ايـُٓٗٞ عٓٗا 

أٚ ٜسغد إىل نٕٛ ٖرٙ ايـشض١ َٔ ايطبٝع١ ايعباد١ٜ  ،إىل ضا٥س ايـشضط
بٗا أقٌ ثٛابًا أٚ ٖٞ أععف أثـسًا َٚالنًا َٔ ضا٥س األفساد ايـُأَٛز 

ٚايـُضادٜل األخس٣ بطبب تػدض٘ خازدًا بـدضٛص١ُٝ ْعري ايهٕٛ يف 
ايـشُاّ أٚ ْـشٛٙ َٔ ايـدضٛصٝات ايـُبػٛع١ ايـُسغٛب عٓٗا يف 

ٖٚٞ  ،َـذاٍ تطبٝل ايطبٝع١ ايعباد١ٜ ايـُأَٛز بٗا ٚدٛبًا أٚ إضتشبابًا 
ُضدام ايـدازدٞ ٚتٛدب ١ٝ اييت ٜتػدط بٗا ايـَكابٌ ايـدضٛص

ٚس٦ٓٝر ال  ،ل ايطبٝع١ ايـُأَٛز بٗا ْعري ايهٕٛ يف ايـُطذدزدشإ تطبٝ
َـشرٚز ٚال َاْع َٔ محٌ ايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ ع٢ً اإلزغاد إىل أق١ًٝ 

  ،ايجٛاب ٚأععف١ٝ ايـُالى يف ٖرٙ ايـشض١ عٔ باقٞ ايـشضط ٚاألفساد
 ٛفا٤ بايـُالى ق٠ًٛ ٚععفًا َع إٔ ايـذُٝعفإ األفساد تـتفاٚت يف اي

 ،ٚادد ألصٌ ايـُضًش١ ٚايـُالى -األفغٌ ٚايفاعٌ ٚاألْـكط -
ٚايجٛاب َٓٛط ب٘ : فكد ٜصٜد ٚقد ٜٓكط بـشطب ق٠ٛ ٚددإ ايفسد 

ٖٚرا أَس ًَُٛع ٚدداًْا يف أٚاَسْا  ،ايعبادٟ يًُالى ٚععف٘
 اإلعتباز١ٜ ايكاْْٛـ١ٝ .

ال ْضري إيٝ٘ ٚ ،٢ اإلزغاد خالف ايعاٖسقد ٜكاٍ : محٌ ايٓٗٞ عًٚ
َٚع إَهإ محً٘ ع٢ً ايـُٛي١ٜٛ ٚايتٓصٜ٘ ال ٜضاز  .  إال  بدالي١ ٚاعش١

 إىل  اإلزغاد .

 ْٚـذٝب بإٔ محٌ ايٓٗٞ ع٢ً اإلزغاد يـُا نإ َٛافكًا يعاٖس ايٓٗٞ
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ٚيرا تضٍض ايعباد٠  ،يف نػف٘ عٔ خضٛص١ٝ َسدٛس١ َٔ دٕٚ َفطد٠
  قس١ُٜٓػاُٖد ٚإ ايـشٌُ ع٢ً خالف ايعاٖس بفه ،زغِ ايٓٗٞ عٓٗا

ٜٚطاعدٙ ايفِٗ ايـُشاٚزٟ  ،َع ظاٖس ايـدطاب (ايـُال١ُ٥ ايتا١َٖٞ )
 فال َـشرٚز يف ايـشٌُ أصاًل . ،ايعكال٥ٞ َٔ بٝإ ايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ

 

 :  القسه الثالث من العبادات الـنكروهة

ـذاَع َعٗا ٖٚٛ َا تعًّل ايٓٗٞ بايعباد٠ ال براتٗا بٌ بـُا ٖٛ َ
ٚدٛدًا أٚ  َالشّ يـٗا خازدًا نايضال٠ يف َٛاعع ايت١ُٗ أٚ بٝٛت 

ٍٛش ٚايـُاْع َٔ إبدا٤ ايـشٌ  ،ايع١ًُ أٚ ْـشُٖٛا ٖٚرا ايكطِ البد يًُذ
 ٚايـذٛاب عٓ٘ :

ٌٍ اإلغهاٍ عٓد ايكا٥ٌ بـذٛاش اإلدتُاع ٚتعدد َتعًّل  -أ ٜـُهٔ س
 األَس ٚايٓٗٞ بأسد ٚدٗني :

ٕ ٜكاٍ بتعًّل ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ سكٝك١ً بايعٓٛإ ايٛد٘ األٍٚ : أ
ايـُتشد أٚ  ايـُالشّ َع ايـُأَٛز ب٘ بـشٝح ٜهٕٛ تعًّل ايٓٗٞ بايـُأَٛز 

فٝدتًف س٦ٓٝر َتعًّل  -ال بايرات ٚايـشـكٝك١  -ب٘ بايعسض ٚايـُذاش 
 أعين -ٚايٓٗٞ َـشٍُٛ ع٢ً سكٝكت٘ ٚظاٖسٙ  ،األَس عٔ َتعًّل ايٓٗٞ

 .َٛز ب٘ديٌٝ ايـُأ إطالم تكٝٝد إٔ ٜطتًصّ ديٌٝ ايٓٗٞ َٕٚٔ د - يـُٛي١ٜٛا

ايٛد٘ ايجاْٞ : إٔ ٜكاٍ بهٕٛ ايٓٗٞ إزغادًا إىل أفغ١ًٝ اإلتٝإ بػري 
فسازًا عٔ ايـشصاش٠ ٚايـُٓكض١ ايكا١ُ٥ يف ايـُالشّ أٚ  ،ايفسد ايـُٓٗٞ عٓ٘

 ايعٓٛإ ايـُتشد َع ايفسد .

ٌٍ اإلغهاٍ عٓد ايكا٥ٌ باَتٓ -ب اع اإلدتُاع إذا فسض ٜٚـُهٔ س
ٖٚٛ ٜتشكل بأسد  ،َالش١َ ايعٓٛإ ذٟ ايـشصاش٠ يًعٓٛإ ايـُأَٛز ب٘
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ايٛدٗني ايـُاعٝني يفسض تعدد ايعٓٛإ ايٓاقط ذٟ ايـشصاش٠ َع 
َٚع ايػو يف ايتعدد أٚ َع فسض  ،ايـُأَٛز ب٘ ٚعدّ إتـشادُٖا

تٓبٝ٘ إتـشادُٖا ٜتعني ايٛد٘ ايجاْٞ ٖٚٛ محٌ ايٓٗٞ ع٢ً اإلزغاد ٚاي
 ع٢ً َٓكض١ ايفسد ْٚـكضإ َالن٘ ٚثٛاب٘ عٔ ضا٥س األفساد .

ٖرا تٛعٝض َـشدٚد يـُا ٜستبط بـُػه١ً ايعبادات ايـُهس١ٖٚ 
أٚ صالسٗا ديٝاًل  ،َٚٓعٗا عٔ ايكٍٛ باَتٓاع إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ

 ٚال َٛدب يإلطاي١ بأنجس َٓ٘ . ،يـذٛاش اإلدتُاع

ٌٍ اإلغـهـاٍ يفٚقـد تـشـضٌ فـٞ األقـطاّ ايــجال  ثـ١ إَهـإ سـ
اإلزغاد إىل َٓكض١ ايفسد )بـشٌُ ايٓٗٞ ع٢ً  (ايـعـبادات ايـُهس١ٖٚ)

ٚسصاش٠ تطبٝل ايطبٝعٞ ايـُأَٛز ب٘ ع٢ً ايفسد ايـُٓٗٞ عٓ٘  (ايـُٓٗٞ عٓ٘
يهٔ َع ْكضإ ثٛاب٘  ،ٖٚٛ ًَتـ٦ِ َع ايسخض١ يف تطبٝك٘ عًٝ٘ ،تٓصًٜٗا

 ٓٗٞ عٓٗا ٚايـُأَٛز بٗا إضتشبابًا .ُـايغري عٔ ثٛاب ضا٥س األفساد 

ٖٚرا ٖٛ ايطٍس يف تطامل األصشاب )زض( َٚٔ قدِٜ األٜاّ ع٢ً 
 عدّ تكٝٝد األدي١ ايـُطًك١ اإليصا١َٝ باألَس اإلضتشبابٞ أٚ بايٓٗٞ

َع محًِٗ األَس  ،يتٓصٜٗٞ ايـُتعًكني ببعض أفساد ايـُطًل اإليصاَٞا
  س٠ـجـأفغٌ األفساد ٚن اإلضتشبابٞ ببعض أفساد املطًل ع٢ً نْٛ٘

ايٓٗٞ ايتٓصٜٗٞ عٔ بعض أفساد ايـُطًل ع٢ً  ٚمحًِٗ ،ًٝ٘ب عايجٛا
ٌٍ ثٛابًا ٚأْكط َٔ غريٙ يـشصاش٠ُ َٚٓكض١ُ يف تطبٝل ايديٌٝ  نْٛ٘ أق

 ايـُطًل اإليصاَٞ عًٝ٘ .

ْكضإ ايفسد ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٚسصاش٠ تطبٝل ايـُطًل  -نُا إٔ ٖرا 
١ تطبٝل ايـُطًل ًٝفغأد ايـُأَٛز ب٘ ٚٚأفغ١ًٝ ايفس ،اإليصاَٞ عًٝ٘
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ٖٛ ايطٍس فُٝا إغتٗس بني األصشاب ٚغاع ٚتًّكٛٙ دٝاًل  -اإليصاَٞ عًٝ٘ 
يف  -عٔ دٌٝ َٔ عدّ ايتكٝٝد يف ايـُطتشبات ٚايـُهسٖٚات عًَُٛا 

ٚعدّ تغٝٝكِٗ دا٥س٠ ايـُطًل بـشدٚد  -ايتعبدٜات ٚايتٛصًٝات 
بِٝٓٗ يف َكاّ اإلضتٓباط بٌ غاع ٚإغتٗس  ،ايـُطتشب أٚ ايـُهسٚٙ

ٚمحًِٗ  ،ٚتكدِٜ ايفتٝا : محًِٗ ايـُطتشب ع٢ً نْٛ٘ أفغٌ األفساد
ًّٗا ثٛابًا ٚيٝظ ع٢ً نٕٛ ايفعٌ  ،ايـُهسٚٙ ع٢ً نْٛ٘ أسّط األفساد ٚأق

َسدٛسًا يف ْفط٘ ٚاددًا يـُفطد٠ُ غري ًَص١َ برات٘ نُا ٖٛ ايـشاٍ يف 
 يٌٝ َطًل إيصاَٞ .ايـُهسٖٚات اإلضتكالي١ٝ غري ايـُستبط١ بـد

١ًّ ثٛابٗا،َٚـُا تكدّ ٜتبني إٔ َا إغتٗس َٔ تف        طري نسا١ٖ ايعباد٠ بك
ٚتـشٍضٌ إٔ  ،ي٘ أصٌ َٚٓػأ صشٝض يف تـُاّ أقطاّ ايعباد٠ ايـُهس١ٖٚ

ايـُٓافا٠ بني األَس بايعباد٠ ٚايٓٗٞ عٓٗا تٓصًٜٗا ثابت١ يف أقطاّ ايعباد٠ 
ٌٍ اإلغهاٍ ٚدفع٘ ٜٚـشتاز ايكا٥ٌ باَتٓاع اإل ،ايـُهس١ٖٚ دتُاع إىل س

ٌٍ  سرزًا َٔ نػفٗا عٔ دٛاش إدتُاع ايـُتٓافٝني أٚ ايغدٜٔ يف َـش
إذ يٛ نإ ٖرا َـشرٚزًا َاْعًا عٔ إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ يف ٚاسُد  ،ٚاسد

 ٚيٛ مل ،يهإ ٚقٛع٘ يف اإلعتبازات ايػسع١ٝ ديٝاًل ع٢ً دٛاش اإلدتُاع
يٝظ َٛيًٜٛا  -ٔ ايعباد٠ إزغادًٜا ٜهٔ َـشرٚزًا يهٕٛ األَس ٚايٓٗٞ ع

أٚ نإ اإلدتُاع يف  -ست٢ ًٜصّ إدتُاع ايـشهُني : األَس ٚايٓٗٞ 
 مل  -َـشـًني يتعدد ايـُتعًل نُا سـككٓاٙ يف َٓاقػ١ ديٌٝ اإلَتٓاع 

بٌ نإ دا٥صًا  ،ٜهٔ إدتُاع األَس ٚايٓٗٞ يف ٚاسُد ذٟ ٚدٗني َـُتٓعًا
ُ  ،ٖٚٛ ايضشٝض َٔ األصٛيٝني ٚايـُتهًُني َٔ ٚفاقًا يـُدتاز مجع

 ايـُتكدَني ٚايـُتأخسٜٔ .

 



       

 (252).....مصداقيح انصالج في انمغصىب إلجتماع االمر واننهي................

 شح عٔ دٛاش أٚ إَتٓاع إدتُاع ـتكدّ ٖٛ ب ثِ إٕ َـذُٛع َا        
 ٚقد  ،يف ٚاسُد ذٟ ٚدٗني ٚبـشطب ايهرب٣ ايه١ًٝ األَس ٚايٓٗٞ

 ،تبني ق٠ٛ ايكٍٛ بـذٛاش اإلدتُاع اآلَسٟ ٚعدّ ايـُشرٚز ايـُشاٍ فٝ٘
فٝهٕٛ اإلدتُاع  ،َع ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٚدٛدًا ألٕ ايـُأَٛز ب٘ غري َتشد

 ايـشـكٝكٞ اآلَسٟ دا٥صًا ْعري اإلدتُاع ايـُٛزدٟ نُا يٛ نإ 
 ُ ُّتكتغٞ إقاَُتٚايـُهًف يف َٛقع  إىل  ايٓعَس ٘ يًضال٠ فٝ٘ أٚ تالش

  سٝح ال ٜـُٓع ٖرا عٔ صش١ ايعباد٠ دصًَا .  ،األدٓب١ٝ

 : ٖٚٞ ،تُاع األَس ٚايٓٗٞثِ ٜكع ايبشح يف ايضػس٣ ايـُػٗٛز٠ إلد     
 

 : مصداقية الصالة يف الـنغصوب إلجتناع األمر والنوي

 ٜٓبػٞ ايبشح صػسًٜٚا ٚبًشاظ ايتطبٝل ايـُػٗٛز يف نتب األصٍٛ 
سٝح ٚقع ايهالّ بني األعالّ يف  -أعين ايضال٠ يف ايداز ايـُػضٛب١  -

يٓٗٞ إٔ ٖرٙ ايضػس٣ ايـُػٗٛز٠ ٌٖ ٖٞ َٔ َضادٜل )إدتُاع األَس ٚا
 يف ٚاسُد( أّ  ال ؟ فٓكٍٛ : 

ٚال زٜب يف صدٚز  ،ال إغهاٍ يف تٛد٘ األَس ايػسعٞ بايضال٠
إال  ٚال َاي٘ إَس٤٣ َطًِ دّطال ٜـشٌ ايٓٗٞ ايػسعٞ عٔ ايػضب 

فاذا إدتُع عٓٛاْا ايضال٠ ٚايػضب يف َـشٌُ ٚاسُد  ،(1)٘صَٓ ١ ْفظبطٝب
ايضال٠ ٚتضري  فٌٗ ٜـُهٔ تضشٝض عباد٠ ،نإٔ ص٢ً يف َهإ َػضٛب

َضداقًا يًُأَٛز ب٘ أّ ال ٜـُهٔ ؟ ْٚتهًِ يف ايضال٠ يف ايـُهإ 
 ،نايضال٠ يف ايجٛب ايـُػضٛب  -َٚا ضٛاٙ َٔ ايـُٛازد  ،ايـُػضٛب 
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ٍٗس بايـُا٤ ايـُػضٛب  ايفك٘ بـشٛخ شجٗا اىل ـْٛنٌ ب -شُٖٛا ـْٚ ،ٚايتط
 ايػسٜف .

 (1))قدٙ( َٔ تـكسٜسأٚ  ٜـطـتـفاد َـٔ ايـُشـكل ايٓـا٥ـٝـين  -قـد ٜـكاٍ 
 ـُتعًل ايٓٗٞ َػاٜس ي -ايضال٠  -َتفسقًا : إٕ َتعًل األَس  بـشـج٘

فإ ايجاْٞ َٔ َكٛي١ األٜٔ ألْ٘ ٜعين ايهٕٛ يف ايداز  -ايػضب  -
ايكٝاّ ٚايسنٛع ٚايطذٛد  :ٚاألٍٚ َٔ َكٛي١ ايٛعع  ،ايـُػضٛب١ 

ٚاي١ٝٓ  ،ٛد ْٚـشٖٛا َـُا ٖٛ أمسا٤ يًٗٝأ٠ ايـداص١ ايعازع١ ع٢ً ايٛد
َٚٔ ايٛاعض إٔ ٚدٛد نٌ َكٛي١ُ  ،فاقًا ـٚاألذناز يٝطت بػضب إت

فإ ايـُكٛالت أدٓاع عايٝات  ،َػاٜس يٛدٛد ايـُكٛي١ األخس٣ 
ٚال ٜـُهٔ إٔ تـتشد َكٛي١ َع  ،َٚاٖٝات َتبآٜات بتُاّ ذاتٗا ٚذاتٝاتٗا 

دا ٚال ٜـُهٔ إٔ ٜٓدز ،َكٛي١ يف ايٛدٛد بٌ ُٖا َٓشاشإ َتبآٜإ 
 ،ـشكٝك١ٝ ايـذاَع١ بني ايـُكٛيتنيتـشت َكٛي١ ثايج١ : إلْـتفا٤ ايٛسد٠ اي

ٜهٕٛ َكٛي١ُ عٔ ٚدٛد ايـُـكٛي١ األخس٣ ٚإلضتكالي١ٝ ٚدٛد نٌ 
 تسنٝبًا إْغُاًَٝا قٗسًا . -ايضال٠ ٚايػضب  -ايرتنٝب بني ايـُكٛيتني 

 ٚال َٛدب يإلطاي١ بعسض َا ،ٚيف ٖرا ايـُكاٍ غُٛض ٚإغهاٍ 
ٔ يًُشكل ٚايـُتأخسٜٔ عٓ٘ عًٝ٘ يف نًُات األعالّ ايـُعاصسٜ أغهٌ

 ،بٌ ٜٓبػٞ تـشـكٝل َا ْعتكدٙ سكًا يف عٓٛاْٞ ايضال٠ ٚايػضب ،)قدِٖ(
 َا ْعتكدٙ َٔ ٚدٛٙ اإلغهاٍ ع٢ً ٖرا ايـُكاٍ :  -عًُٓا  -ٜٚفِٗ َٓ٘ 

ٕ َاٖٝيت ايضال٠ ٚايػضب يٝطتا َٔ ايـُاٖٝات ايـُتأص١ً إ
ٝك١ٝ ست٢ ٜطتشٌٝ إتـشـادُٖا خازدًا نُا ٖٛ ايـشاٍ ٚايـُكٛالت ايـشك
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 ،اد اثٓتني َٓٗا يف ايٛدٛد خازدًايف عُّٛ ايـُكٛالت سٝح ٜـُتٓع إتـش
 ،اب١ً يإلْطبام ع٢ً َاٖٝات َتعدد٠بٌ ُٖا َٔ ايـُفاِٖٝ اإلْتصاع١ٝ ايك

فالبد َٔ  ،َٚٔ ٖٓا ٜـُهٔ إتـشادُٖا خازدًا ٚتـالقـٝـُٗا ٚدـٛدًا 
ٚبٝإ سكٝكتُٗا َٚٓػأ إْتصاعُٗا  : ايضال٠ ٚايػضب، عٓٛاْنياي تـشـكـٝـل

 فٓكٍٛ :  -ٚيٛ بًشاظ بعض األدصا٤  -شادُٖا ـٚعٔ إَهإ إت

إٕ عٓٛإ ايضال٠ َسنب إعتبازٟ غسعٞ َؤيف َٔ أدصا٤ ٚغسا٥ط 
ـذُعٗا ٖٞ َٔ َكٛالت َتبا١ٜٓ َٚاٖٝات َٓشاش٠ ٜ -ٚدٛد١ٜ أٚ عد١َٝ -

 ٢ٍُ ٚيٝطت يًضال٠ سكٝك١  ،باضِ ايضال٠عٓٛإ تسنٝيب إعتبازٟ َط
 .كٛالت َتبا١ٜٓ نُا ضٓٛعش٘بٌ ٖٞ َسنب١ َٔ َ ،َكٛي١ٝ ٚاسد٠ َطتك١ً

 ٚعٓٛإ ايػضب ٜطًل ع٢ً َعٓٝني : 
اإلضتٝال٤ ايعدٚاْٞ ٚٚعع ): اإلطالم ايفكٗٞ ايـُػٗٛز ٖٚٛ األٍٚ

ف ايفكٗا٤ ٚقد صٍٓ (ايٝد ع٢ً َاٍ ايػري ًَٚه٘ ظًًُا َٔ غري ٚد٘ سل
ٚعٍسفٛٙ  (نتاب ايػضب)فكًٗٝا ذا فسٚع نجري٠ َٚباسح د١ًًٝ باضِ  نتابًا

ايـُػٗٛز٠ طنٌ َػضٛب  (1)ٚمحًٛا عًٝ٘ ايـُسض١ً ،بٗرا ايتعسٜف
ٚيٝظ  ،َسدٚدص أٚ طايػضب نً٘ َسدٚدص ٚايـدرب َسضٌ ععٝف
ٚإْـُا  ،يـٗرا ايـُع٢ٓ أصٌ تػسٜعٞ يف ايسٚاٜات ايـضشٝش١ ايـُعتُد٠

إْتصاعٞ ال  بُٝٓا ٖرا ايـُع٢ٓ ،ٖٛ أعِ ٚأٚضعسل ٚاألصٌ يًُع٢ٓ ايال
ٚايـُٛدٛد خازدًا ٖٛ َٓػأ  ،شا٤ يف ايـداززي٘ ٚيٝظ ي٘ َا بإٚاقع 

 (ايهٕٛ ايعدٚاْٞ يف ًَو ايػري ايرٟ مل ٜطتشضٌ زعاٙ)إْتصاع٘ ٖٚٛ 
 .٢ َاٍ ايػري ظًًُا َٔ دٕٚ ٚد٘ سل(اإلضتٝال٤ عً)فاْ٘ ٜٓتصع َٓ٘ 

 تذاٚشـو ٚايـٚاقع ايـٗت)ري إىل ـػـٕ َيجاْٞ : ايػضب عٓٛايـُع٢ٓ اا
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 .ف يف َاي٘ َٔ دٕٚ إذْ٘ ٚطٝب ْفط٘(ايعدٚاْٞ ع٢ً ًَو ايػري ٚايتضس

: 3: زَٛضٛعتٓا ايفك١ٝٗ : )بػس٣ ايفكا١َٖا أٚعشٓاٙ يف ٖٚرا 
َٔ أصٌ تػسٜعٞ ععِٝ َتفل ع٢ً ( ٚإضتفدْاٙ االختٝاز يف إٜكاع ايعكٛد
 س٤٣ َطًِ إال بطٝب١ ْفظطال ٜـشٌ َاٍ إَ(1)زٚاٜت٘ بني ايـُطًُني:

فٝ٘ ٚقد أعٝف  ،ٖٚٛ األصٌ ايـُشُدٟ ايـُكٍٛ يف سذ١ ايٛداع ٘صَٓ
 -دٕٚ ايفعٌ -يـشس١َ إىل ايعني : َاٍ ايـُطًِ عدّ ايـشٌ ٚأضٓدت ا

 ،ٚإضتفدْا َٔ قسا٥ٔ أْ٘ ايتضسف ٚايـٗتو ٚايتذاٚش ع٢ً َاٍ ايـُطًِ
اإلْطإ يف  تضسفإذ زبـُا ٜ ٖٚرا ايـُع٢ٓ أٚضع َٔ ذاى : اإلضتٝال٤،

٘  ٜٚٗتو سسَت٘ َٔ دٕٚ إضتٝال٤ نُا يٛ دًظ َاٍ غريٙ ٜٚتذاٚش عًٝ
َؤقتًا ع٢ً فساش ايػري أٚ يف عسبت٘ َٔ دٕٚ أخر زخضت٘ َٚٔ دٕٚ 

ٖٚرا غاصب ٖٚاتو يـشس١َ َاٍ ايـُطًِ َٚتذاٚش عًٝ٘  ،طٝب ْفط٘
َٚتضسف فٝ٘ ٚقد فعٌ سساًَا ٚإٕ مل ٜتشكل َٓ٘ إضتٝال٤ ٚضٝطس٠ ع٢ً 

ٚأستٌُ غدضًٝا إٔ ايػضب ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٚايرٟ إدع٢  . َاٍ ايـُطًِ
 ٓ٘ ٖرا ايـُع٢ٓـٗا أزٜد َـٛز بـضال٠ ايـُأَـادٙ َع ايـالّ إتـشـعض األعـب

 . -ايـُع٢ٓ ايفكٗٞ ايـُػٗٛز -تٝال٤ األٚضع دٕٚ اإلض

 ٝك١ـسك)سنب َٓٗا ـٝل ايٓعس يف ايـُكٛالت ايـُتـدقـ٦ر البد َٔ تـٚسٝٓ
غ٤ُٞ َٓٗا أٚ تـُاَٗا َع ٖرا ايـُع٢ٓ  س٣ إتـشاُدإلعتباز١ٜ يُٝا (ايضال٠

ٚايـُكٛالت ايـُتأيف َٓٗا  ،ايػسعٞ يًػضب أٚ عدّ إتـشادٙ سكٝك١ً
 اإلعتبازٟ ايعبادٟ تسدع إىل ثـالثـ١ :  )َسنب ايضال٠(

 اييت (ايكضد ٚاي١ٝٓ)فطاْٞ ٖٚٛ ـٝف ايٓـكٛي١ ايهـ: َألٚىليـُكٛي١ اا
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ٍّٛ يـٗا ٖٞ زٚح ايضال٠ ٚعُٛدٖا : أْ٘ ال ٜتشد  َٚٔ ايـُكطٛع ب٘ ،ايـُك
ٖتو سس١َ َاٍ ايـُطًِ ٚايتذاٚش عًٝ٘ ٖرا َع ايػضب ايرٟ ٖٛ)

را ايـُع٢ٓ َٔ ايػضب يٛعٛح عدّ إْطبام ٖ ،ٜكًٝٓا (ٚايتضسف فٝ٘
 ٖٚرا ٚاعض  ،ناي١ٝٓ ٚايتفهس ع٢ً ايٛدٛد ايٓفطاْٞ ٚاألَس ايباطين

 .أٚ تٛعٝض ال ٜـشتاز إىل إثبات 

ايجا١ْٝ : َكٛي١ ايهٝف ايـُطُٛع )ايتهًِ ٚايتضٜٛت( َٚا  ـُكٛي١يا
ا َٔ شٖٛـ٠٤ ٚايتػٗد ٚايتطبٝض ْٖٚٛ َٔ فعٌ ايًطإ نايتهبري ٚايكسا

َِ يف ايـُهإ ايـُػضٛب  ،ٚأدصا٥ٗا ايضال٠ أذناز ٚال ٜعٍد ايعسُف ايتهً
 ، ٚيرا الٚايتذاٚش عًٝ٘ ٖتو سسَت٘ٚ َاٍ ايـُطًِ ػضبَضداقًا ي

  .ايـُػضٛب١ ٚال ٜتشد َع٘ ضزايػضب ع٢ً ايتهًِ يف اال ٓٛإٜٓطبل ع

فًا يف ايـُهإ هٔ تضسمل ٜ ٚإٕ يهٔ قد ٜكاٍ: إٕ ايتهًِ ٚايتضٜٛت       
ألٕ ايتهًِ ٜطتٛدب تـشسٜو  ،تضسف يف ايفغا٤ ايـُػضٛب إال أْ٘

ٍٛد٘ يف فغا٤ ًَو ايػري  ٖٚٛ  ،تبعًا يـًُو ايعكاز ايـًُُٛىايـٗٛا٤ ٚتـُ
 ،زعاٙ ٚطٝب ْفط٘ ب٘ يعدّ حتضًٝ٘يف ًَو ايػري  ٔ ايػاصبتضسف َ

  سساّ . ٖٚٛ فٝهٕٛ َضداقًا يًػضب ٚايتذاٚش

  ْعسْا : ٖٚرا ايـُكاٍ َسفٛض َـُٓٛع عٓ٘ يف        
 ايـٗٛا٤ يٝظ عني ايـتُٛز فـٞ بأذناز ايضال٠ٕ ايتهًِ : ألأٚاًل

 ًو ايػري هٕٛ تضسفًا يف فغا٤ َ، ست٢ ٜايدقٝل ايعكًٞ شطب ايفِٗـب
ايتهًِ ٚايتضٜٛت  ال ٜعٍد نُا ،ايتابع يٖ٘ٛا٥٘ يف  ٚأ ايـًُُٛى تبعًا

 فال ٜتشد ،ًَو ايػري بـشطب ايضدم ايعسيف قطعًاع٢ً ًا تـذاٚشًا عدٚاْٝ
 . -ال عكاًل ٚال عسفًا - بأذناز ايضال٠ايتهًِ ايػضب َع 

ٍٛز ال ٜٛدد ديٌٝ تإتـشايتٓصٍ ٚتطًِٝ : َع ٚثاًْٝا  ع٢ً اّادٙ َع ايتُ
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فإ اإلْطإ  ،ٗٛا٤ ايـُتشسى يف فغا٤ ًَو ايػريسس١َ ايتضسف يف ايـ
أْ٘ ٜـًُو ايـٗٛا٤ ٚال ديٌٝ ع٢ً  ،ٜـًُو فغا٤ ًَه٘ تبعًا يـًُو عكازٙ

فغا٤ ًَو ايػري  ايٓفذ يف ألٟ أسُد ذٛشٚيـٗرا ٜـ ،ايػاغٌ يفغا٥٘
ٚ ضب َسٚس١ يف ًَه٘ أْذٛش ٜٚـاىل فغا٤ٙ  ٘ضشب ايـٗٛا٤ َٓذٛش ٜٚـ

ٍٛ تٓكٌ اهلٛا٤ َٔ فغا٤ ًَو ايػري  -خازز ًَو ايػري-يف ايـُباح بٓش
 ايػري يف فغا٤ ، ٚال ٜكاٍ عسفًا: إٕ ايٓافذأٚ تكّٛ بتػٝريٙ بٗٛا٤ آخسايٝ٘ 

٢ً ع تاّٚإذا إْتف٢ ايديٌٝ اي .  ٚضاسب ٖٛا٤ٙ غاصب يـًُو ايػري
ٍٛز ١ يتدبأذناز ايضال٠ ايـُٛايتهًِ بهٔ ًَو ٖٛا٤ فغا٤ عكازٙ مل ٜ ُ

ست٢ ٜـشسّ  ،ا٤ ايػري تضسفًا يف ًَو ايػريايـٗٛا٤ ٚسسنت٘ فـٞ فغ
 . ًٜٚصّ ايكٍٛ باإلَتٓاع ٓدزز تـشت نرب٣ إدتُاع األَس ٚايٜٓٗٞٚ

ٚثـايـجًا : َع فـسض تـُـًـو اإلْطإ ٖـٛا٤ فـغا٤ َـًهـ٘ تـبعًا ال ديٌٝ 
عسيف قطعٞ ع٢ً صدم  ٚال غاٖد ،سس١َ تـُٜٛر ٖٛا٤ ايػري ع٢ً

عٓد ايتضٜٛت ايـُتشد َع  ٚايتذاٚش ايعدٚاْٞ عًٝ٘ َاٍ ايػري غضب
ٍٜٛر ٖٛا٤ ايػري أٚ عٓد ضشب ٖٛا٤  شسّ . ـٜ ست٢ ،تػٝريٙ   أٚ ٙتـُ

ٍٕ : إٕ ظاٖس األصٍٛ ايتػسٜع١ٝ سس١َ َاٍ ايـُطًِ  ٚبتكسُٜب ثا
ٝ٘ تضسفًا عدٚاًْٝا يف ْعس ٚسس١َ ٖته٘ ٚايتذاٚش عًٝ٘ ٚسس١َ ايتضسف ف

عٍد يف ْعس ٚايتهًِ يف أزض ايػري ال ٜ ،ايضدم ايعسيفايعكال٤ ٚبـشطب 
 بٌ ٖٛ ،شًا ع٢ً َاٍ ايػري يٝشهِ بـشسَت٘ايعسف تضسفًا عدٚاًْٝا ٚتـذاٚ

ْعري اإلتها٤ ع٢ً سا٥ط ايػري أٚ َطض ايٝد ب٘ أٚ قسا٠٤ ايـذسٜد٠ ايـُعًك١ 
 . بايٓعس ايعسيفًَا يف عدّ عٍدٙ تـذاٚشًا عدٚاًْٝا َـشٍسع٢ً ايـشا٥ط َجاًل 

بًشاظ ٖٝأ٠ ساص١ً يًذطِ ٖٞ  اييتايجايج١ :َكٛي١ ايٛعع  يـُكٛي١ا
إعاف١ بعض أدصا٥٘ ٚأعغا٤ٙ اىل بعغٗا اآلخس ٚبًشاظ ْطب١ َـذُٛعٗا 
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نايسنٛع َٚا ٖٛ َٔ فعٌ ايـذٛازح ٚاألعغا٤ ايـذطد١ٜ ، اىل ايـدازز
اإلْطإ بًشاظ إٔ َكٛي١ ايٛعع ٖٛ َٔ  ٚايطذٛد ٚايكٝاّ ٚايكعٛد

ٓطبل عًٝ٘ ٖٝأ٠ ايكا٥ِ أٚ بًشاظ ْطب١ بعض أدصا٥٘ اىل بعض تايـُضًٞ 
 ٚايتذاٚش سانع أٚ ايطادد َٔ دٕٚ إٔ ٜٓطبل ايػضبايكاعد أٚ اي

ٓتصع ُٜ عٓٗا بٌ ايػضبٚاألٚعاع ٚال ُٜٓتصع  ٗٝآتايعدٚاْٞ ع٢ً ٖرٙ ايـ
 .ايـُػضٛب١  ايػري أزض َٔ ايهٕٛ يف

٘ يٝطت َضداقًا يٚ بيػضا تػاٜس ٗاايضال٠ نًفعاٍ صٌ إ أشاـٚاي
ٍ ايضال٠ َٓتصع َٔ بٌ إٕ غضب ايعكاز سا ،تٓطبل سكٝكت٘ عًٝٗاٚال 

 ا١ٜٓ يـُاٖٝات ايضال٠ َٚكٛالتَب َكٛي١ ٖٚٞ َا١ٖٝ َع١ٓٝ: َكٛي١ األٜٔ
عع ٜٚطتشٌٝ إتـشادٖا نُا تـشـكل َكٛي١ ايهٝف أٚ ايٛ اييت ٖٞأفعاهلا 
 .ايـُػضٛب  ، ٚيرا ال َاْع عٔ صش١ ايضال٠ يف ايـُهإً٘يف َـش

ٚال ٜـُٓع  يف َسس١ً ايتطبٝل ٚايٛدٛد ايـدازدٞ ُٖا َتالشَإْعِ       
ًا اْضٝت عٚإٕ ناْ اًل يألَساَتجا إعٔ صش١ ايضال٠ ٚنْٖٛٗرا تالشَُٗا 

اب ايٛدٛد ايـدازدٞ ٜٛدب تعًل اإلجي ْعِ تالشَُٗا يف ،يًٓٗٞ س٦ٓٝر
اٍ ٖٛ نٕٛ ٚايـُش -ال بايرات -ٚايتشسِٜ بفعٌ ٚاسد يهٔ عسعًا 

 ،دصًَاايفعٌ ايٛاسد برات٘ َتعًكًا يإلٜـذاب ٚايتشسِٜ ٖٚٛ َٓتُف ٖٓا 
إدتُاع األَس  بـشٛخٚ) يف )بـشٛخ األٚاَس ٚايٓٛاٖٞ(ٚقد إخرتْا 
( ايعٓٛإ ايصعُٞ)تعًل اإلٜـذاب ٚايتشسِٜ بايـُا١ٖٝ ٚ ٚايٓٗٞ( ٖٓا:

يهٔ عٓد إْطباقُٗا خازدًا ٚيف َكاّ ايعٌُ قد  ،ُٖٚا َتعددإ قطعًا
ٌُ إدتُعا يف َٛزُد ٚاسد ٚتالشّ ايـُأَٛز ب٘ َع ايفعٌ ايـُٓٗٞ عٓ٘  ايفع

يٝظ  -إليتكا٤ عازضٖٚرا ا ،إيتكٝا يف َـشٌ ٚاسد َٚٛزُد فازدٚ
 ازدٞ ٚال َـشرٚز فٝ٘ أصاًل٤ َٔ ايتطبٝل ٚاإلْطبام اخلٚطاز٣ -براتٞ
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  .  . ٖرا ٚال ٜٛدب إَتٓاع اإلدتُاع دصًَا

  : : ٖرٙ األفعاٍ ايـذٛازس١ٝ ٚايـشسنات ايعغ١ٜٛ ٚقد ٜكاٍ -1
ٖٞ سسنات َٔ َكٛي١ )ايفعٌ( ٚيٝطت َٔ  ايسنٛع ٚايطذٛد ٚايكٝاّ، 

ػري ٚايتذاٚش ع٢ً َاٍ اي فتهٕٛ َضداقًا يًػضب ،َكٛي١ )ايٛعع(
 فتتشد أفعاٍ ايضال٠ َع ايػضب . ،بفعٌ عدّ اضت٦راْ٘ ٚحتضٌٝ زعاٙ

ٖٝآت ايضال٠ يٝطت َٔ)َكٛي١ ٚذيو ألٕ  ،يهٔ ٖرا َكاٍ َسفٛض      
ٖٞ َٔ ايـُكٛالت ايتطع١ ايعسع١ٝ ٚاييت تعين سضٍٛ  ايفعٌ( اييت

ايسنٛع ، ٚال تأثري ٖٓا ، بٌ ايفعٌ بايتأثري تدزٜـذًا نتطدني ايـُا٤ ساي٦ر
ضًٞ صادز٠ عٓ٘ باختٝازٙ ٚإزادت٘ ٖٚٞ ٖٞ أفعاٍ يًُٚايطذٛد ٚايكٝاّ 
ٙ ٦ٖٝات يـذطدٚ ٚقعٛد ّٝاقٚ دٛذٛع ٚضنز: ايـُضًٞأٚعاع يف دطِ 

 ع١ٝ َٚٔ تػٝري ايسأع ٚتـشسٜه٘ ْـشٛ األضفٌ أٚ ساص١ً َٔ سسن١ ٚع
 ،ع٢ًٛ االزض أٚ زفع ايسأع اىل أب١ٗ حطِ ٚايسأع ٚاجلطأطأ٠ اجل

 ،ات َـدتًف١ يف أعغا٤ بدٕ ايـُضًٞفتتشكل أٚعاع َتعدد٠ ٚتضسف
ذاٚشًا عًٝ٘ ٚال ٖتهًا يـشس١َ ـٚيٝطت ٖٞ بتضسفات يف ًَو ايػري ٚال ت

    .ست٢ تتشد َع ايػضب َاي٘ 
ٖٛ تضسف َٔ دٕٚ إذْ٘ يف ًَو ايػري  عِ تٛادد ايـُضًٞ َٚكاَْ٘       

يهٔ يٝظ ايهٕٛ ايػضيب زنٛعًا أٚ ضذٛدًا أٚ  ،عدٚاْٞ ٚتـذاٚش عًٝ٘
بـُا ُٖا  -كٍٛ : إٕ ايسنٛع أٚ ايطذٛد ـْ رايٚ ،دص٤ً َٔ أفعاٍ ايضال٠

يٝطا َضدام ايتذاٚش ايػضيب ع٢ً َاٍ  -َٔ ايضال٠  ٖٝأ٠ ٚادب١ ٚدص٤
 ازٙ . ايػري ٚعك

ايػضب ايـُٓٗٞ عٓ٘ ال إذ  ،غضبًا تيٝط ايضال٠ أٚعاعٚباختضاز: 
 فال ٜتشدإ . ٖٝأ٠ َـدضٛص١ ، ل عًٝٗا بـُا ٖٜٞضدم ٚال ٜٓطب
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َٔ أفعاٍ ُٖا  ايضال٠ ساٍ ٚقد ٜكاٍ ثاًْٝا : اإلضتكساز ٚايطُأ١ْٓٝ -2
 . ًػضبإ َضداقًا ينٕٛ يف ايـُـػضٛب فٝهْٛايضال٠، ُٖٚا 

عدّ ٚتكساز ايـُعترب يف ايضال٠ ٜعين اإلط٦ُٓإ ايبدْٞ ٚفٝ٘: إٕ اإلض
ٚايجبات ساٍ ايكٝاّ ذطدٟ ٚايتأزدض ٜـ١ًُٓ ٜٚطس٠ً ـاإلعطساب اي

 أٌَس ٖٚرا ،يطذٛد ٚساٍ دًٛع ايتػٗد ٚايتطًِٝٚايكسا٠٤ ٚايسنٛع ٚا
 َػاٜس يًهٕٛ يف ايـُٛعع ايـُػضٛب ٚايتضسف فٝ٘ ٚايتذاٚش عًٝ٘ .     

: إٕ ايـٟٗٛ إىل ايسنٛع أٚ إىل ايطذٛد أٚ ٚقد ٜكاٍ ثايجًا -3
عدٚاْٞ سى يف َاٍ ايػري ٚتضسف حتايٓٗٛض عُٓٗا يًكٝاّ يًٛادب ٖٛ 

 .     َٚتشد َع٘ ًػضبَضدام ي ٖٚٛ إذْ٘ يف فغا٤ ًَه٘ يعدّ

ٚايطذٛد ٚايكٝاّ ٖٞ ظاٖس ايٓضٛظ نٕٛ ٖٝآت ايسنٛع ٚفٝ٘ : إٕ       
ٍٟ ٚايٓٗٛضدٚأدصا٤ ايضال٠،  ًسنٛع إ يٕ تهٜٛٓٝتاَكدَت ُٗافاْ ٕ ايـٗٛ

يٝطا َٔ أدصا٤ ايـُأَٛز ب٘ أٟ  ٚايطذٛد ٚايكٝاّ ايٛادب يف ايضال٠،
ٚفسض  -ٚيرا يٛ فسض ،َع ايػضب ايـُٓٗٞ عٓ٘ انٞ ًٜصّ إتـشادٖ

َٔ يـذًٛع إَهإ ايسنٛع ٚايطذٛد ٚايكٝاّ ٚا -ايـُشاٍ يٝظ بـُشاٍ
ٍٟ ٚايٓٗٛض ٍٍ دٕٚ ايـٗٛ عدّ دص٥ٝتُٗا ع٢ً  نإ ذيو َـذص٥ًا، َـُا ٜد

 ذيو . إذ يٛ ناْا دص٥ني َٔ ايضال٠ مل ٜـذص٤٣

ٍٟ ٚايٓٗٛض َٔ أفعاٍ ايضال٠ ايٛادـْعِ يٛ ث  تعٍٝٔـب١ يـبت إٔ ايـٗٛ
ٍٟ إىل األزضـألٕ ايـٗ ،بـضـضدام ايػـا َُٗـايكٍٛ بهْٛ ٚايٓٗٛض  ٛ

َٓٗا يًكٝاّ َٔ َضادٜل ايتضسف يف َاٍ ايػري ٚايتذاٚش عًٝ٘ َٔ دٕٚ 
يهٓ٘  ،فًٝصّ إتـشاد ايـُأَٛز ب٘ َع ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٚدٛدًا ٚخازدًا ،زعاٙ

 . ٚال إغهاٍ  س٦ٓٝر تـشادمل ٜجبت دص٥ٝتُٗا يًضال٠ فال إ
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ايـُٓٗٞ  اًل إلدتُاع ايـُأَٛز ب٘ ٚإتـشادٙ َعٚقد ٜكاٍ زابعًا تٍٛص -4
ايـُػضٛب١( : إٕ ايطذٛد ال ٜتشكل بـُذسد  عٓ٘ يف )ايضال٠ يف ايـُهإ

ٚعع )بٌ تتكّٛ سكٝكت٘ ٜٚتٛقف صدق٘ ع٢ً  ،يـذب١ٗ يألزضَـُاٍض١ ا
بـُع٢ٓ إيكا٤ ايطادد ( ايـذب١ٗ ٚتـُاّ ايـُطادد ٚإعتُادٖا ع٢ً األزض

ٍٕ  -اإلعتُاد ٚإيكا٤ ايجكٌ -ٖٚرا ،كٌ َطاددٙ عًٝٗاـث إذا تـشـكل يف َها
ًا عدٚاْٝ ايـُايو ب٘ نإ تضسفًاَـًُُٛى يًػري ٚمل تضشب٘ زخض١ 

فٝٓطبل  ،ـذاٚش ع٢ً َاٍ ايـُطًِ َٔ دٕٚ طٝب ْفط٘تيً َٚضداقًا
ًٜٚتكٝإ  إٜتشدٚ ،ايطذٛد ايـُأَٛز ب٘ايػضب ايـُٓٗٞ عٓ٘ ع٢ً 

 .  بد َٔ ايكٍٛ باَتٓاع اإلدتُاعٜٚهٕٛ ايرتنٝب بُٝٓٗا إتـشادًٜا ٚال

شٛث٘ ـيف ب (1))قدٙ(عٔ أضتاذْا ايـُشـكل قد صدز ٖٚرا ايـُكاٍ       
ألدً٘ قاٍ باَتٓاع اإلدتُاع ٚإضتشاي١ نٕٛ ٚ ،ايفك١ٝٗ ٚاألصٛي١ٝ

فتبطٌ عٓدٙ ايضال٠  ،ايطذٛد ايـُأَٛز ب٘ َضداقًا يًػضب ايـُٓٗٞ عٓ٘
 .  ٚمل ٜأذٕ ب٘اد ع٢ً أزض ايػري إذا نإ فٝٗا ضذٛد ٚإعتُ

 -بػري إذْ٘نايطذٛد يف أزض ايػري  -َٚٓ٘ ٜتبني إَهإ نٕٛ سسن١ُ 
 .٘ َٔ دٕٚ حمرٚز يف إحتادُٖاب٘ ٚيًػضب ايـُٓٗٞ عٓ َضداقًا يًُأَٛز

ال ٚ ،ايـُتعازف١ ٖٚرا ايتكسٜب ٚايـُشرٚز آُت يف ايضال٠ ايعاد١ٜ
ال يف ٚ -سكٝك١ً  ع٢ً تكدٜس نْٛٗا صال٠ً -ايضال٠ ع٢ً ايـُٝت  ٜأتٞ يف

سٝح ال ضذٛد فُٝٗا ٚال إعتُاد ٚال إيكا٤ ثـكٌ .  ،صال٠ ايعادص إٜـُا٤ً
يـُضًٞ ايـُدتاز َٔ ايطذٛد ْٚـشُٖٛا َا يٛ فسض تـُهٔ ايـُهًف ا

َػضٛب١ُ َباس١ُ ٚإٕ نإ قا٥ًُا ع٢ً أزٍض َـًُٛن١ أٚ ع٢ً أزٍض  بٗت٘ظ
يهٔ يٛ ٚدب ايطذٛد ٚال صالت٘ َضداقًا يًػضب .  ضذٛدٙ مل ٜهٔ 
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يف صال٠ُ إختٝازًا ٚناْت األزض ايـُعتُد عًٝٗا يف ضذٛدٙ ٖٞ أزض 
ّ إتـشاد ايـُأَٛز ب٘ َع فاْ٘ ًٜص ،َطًِ أٚ َطامل مل ٜأذٕ بايتضسف فٝٗا

ٖٚرا َـشاٍ فالبد َٔ ايكٍٛ باَتٓاع اإلدتُاع ٚبطالٕ  ،ايـُٓٗٞ عٓ٘
ايضال٠ ايـُػت١ًُ ع٢ً ايطذٛد ايـُعتُد فٝٗا ع٢ً أزض ايػري ألْ٘ 

 . ٜـُهٔ ايتكسب ب٘ إىل اهلل تعاىلَضدام ايػضب ايـشساّ ايرٟ ال 

ٍٕ : ايضال٠ ايـُأَٛز فٝٗا بايطذٛد اإل ختٝازٟ إذا تـشكل ٚبتعبرٍي ثا
َٔ ايـُهًف ضذٛدٙ ع٢ً أزض ايـُطًِ أٚ ايـُطامل َٔ دٕٚ زخضت٘ 

ٚذيو ألٕ اإلعتُاد ع٢ً ايـُطادد  ،ٜتشكل فٝٗا اإلدتُاع ايـُشاٍ
 كٌ ايبدٕ ع٢ً األزض ٖٛ َأخٛذ عسفًا ـايطبع١ ايـُطتًصّ إليكا٤ ث

  ،يف َفّٗٛ ايطذٛد ايـُأَٛز ب٘ ايرٟ ٖٛ ٚعع ايـذب١ٗ ع٢ً األزض
 إذ ايٛعع  ٚايطذٛد َٔ دٕٚ إعتُاد ال ٜضدم عًٝ٘ ايطذٛد عسفًا 

فال ٜهفٞ َـذسد َـُاٍض١ ايـذب١ٗ أٚ ايـُطادد يألزض َٔ دٕٚ ، ٚيػ١ً
بٌ البد َٔ إيكا٤ ثـكٌ ايـُطادد ع٢ً األزض  ،إعتُادٖا ع٢ً األزض

 ٚإذا تـشـكل َٓ٘ اإلعتُاد ع٢ً أزض  ،يٝتشكل ايطذٛد ايـُأَٛز ب٘
 زخضت٘ فكد تـشـكل َٓ٘ ايتضسف ايػضيب يف إذْ٘ ٚ َٔ دٕٚ ايػري َٚاي٘

ًٜٚصّ إتـشاد  ،طٝب ْفط٘ عًٝ٘ عدٚاًْا يعدَّاٍ ايػري ٚايتذاٚش 
 ٜطتشٌٝ نٕٛ ايـُٓٗٞ عٓ٘ َضداقًا ايـُأَٛز ب٘ َع ايـُٓٗٞ عٓ٘ َع أْ٘

فال َٓاظ س٦ٓٝر َٔ ايكٍٛ باَتٓاع  ،َـشككًا يًُأَٛز ب٘ أٚ َتشدًا َع٘
 ًصّ بطالٕ ايضال٠ عٓد٥ر . ٜٚ ،اإلدتُاع

ٚألدً٘ أفت٢ يف  ،ٖرا غا١ٜ تٛعٝض تفهس أضتاذْا ايـُشـكل )قدٙ(
: بـشح َهإ شني ٚيف تعًٝكت٘ ع٢ً ايعس٠ٚ ايٛثك٢ـد٘ يًضايَٓٗا)

ٚإال  ،ذا نإ أسد َٛاعع ايطذٛد َػضٛبًاببطالٕ ايضال٠ ا (ايـُضًٞ
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عٓدٙ  ١ايضشإٕ ف - أسد َٛاعع ضذٛدٙ َػضٛبًاهٔ أٟ اذا مل ٜ -
تـُاّ ال  -ٌ َسادٙ خضٛظ َطذد ايـذب١ٗال تـدًٛ َٔ ق٠ٛ . ٚيع س٦ٓٝر

ست٢ ًٜت٦ِ َع بـشٛث٘ َٚع تعًٝكت٘ بعد قًٌٝ: ضطسٜٔ  - ايـُطادد ايطبع١
ٍِ تكسٜب٘ ٚفسع٘ فسادع، ٚ ٍٕ ايرٟ تكدّ : ست٢ ٜت )ايضال٠ يف َها

 ذب١ٗ( . ـَػضٛب إال َطذد اي

تًُٝرٙ ايـذًٌٝ يٓعس، َِٓٗ غري ٚاسد َٔ تالَرت٘ يف ٖرا اٚتبع٘ 
سٝح  ،ايػٗٝد ايطعٝد ايضدز)قدٙ( يف تعًٝكت٘ ع٢ً )َٓٗاز ايضايـشني(

فسٜغ١ً  -شهِٝ )قدٙ( يف َٓٗاد٘ : )ال تـذٛش ايضال٠ ـايطٝد ايفٝ٘ أفت٢ 
يف ايـُهإ ايـُػضٛب( ٚعًّل ايػٗٝد عًٝٗا : )اذا ٚقع  -أٚ ْاف١ً 

 ،ٕ ايضال٠ ع٢ً األسٛطهِ ببطالايطذٛد ع٢ً ايـُهإ ايـُػضٛب ُس
ٚإال فال ٚإٕ نإ ايـُضًٞ يف ايـُهإ ايـُػضٛب( . نُا عًّل ايػٗٝد 

 تضٍض)أفت٢اس١ ثٛب ايـُضًٞ بعدّ اإلغرتاط ٚ)قدٙ( ع٢ً إغرتاط إب
 ،ايضال٠ يف ايجٛب ايـُػضٛب( خالفًا يًُػٗٛز ايـٍُدع٢ عًٝ٘ اإلمجاع

٠ يف ايجٛب ايـُػضٛب َهسزًا ٚأداب َٛثـكًا : )بطالٕ ايضال ٌَـ٦َـٚقد ُض
ٚاإلمجاع يف  ،ال إىل ايٍٓط ايػسعٞ ،إضتٓد فٝ٘ ايفكٗا٤ إىل ديٌٝ عكًٞ

 شذ١(.          ـايـُطأي١ ايعك١ًٝ يٝظ ب
فٝٓبػٞ  ،فُٝا أفادٙ األضتاذ )قدٙ( إغهاٍ ععِٝعٓدْا  : ٚنٝف نإ

 -ايضال٠  -ي٘ ألُٖٝت٘ ٚإزتباط٘ بعُٛد ايدٜٔتفضٌٝ َا عٓدْا بًشاظ َكا
 فٓكٍٛ : ،ٚزٙ َٔ عًُِ َـشـكل دًٌٝٚصد

ٚإيكا٤ ثـكٌ  )اإلعتُاد ا أفادٙ )قدٙ( ٜعتُد إضتعٗاز نٕٛإٕ َ
 َأخٛذًا يف َفّٗٛ ايطذٛد ايـُأَٛز ب٘ . قٝدًا  (ع٢ً األزض ايـُطادد

 : ٛٙيٛددصًَا ٚال ْـكبً٘  ،يٓا ٖٚرا اإلضتعٗاز غري ٚاعض
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ع٢ً األزض  ذب١ٗٚعع ايـ)أٚاًل : إْـ٘ ال زٜب يف إٔ ايطذٛد ٜعين 
أٚ ايـذب١ٗ  فٝتكّٛ ايطذٛد بـطأطأ٠ ايسأع ٚٚعع ايـدٍد (ايتععِٝبكضد 

ٌٍ ٚعال ع٢ً األزض بكضد ايتععِٝ ٚايتريٌ يًُعبٛد   (ايٛعع)ٚ ،د
ٍِ َٔ إيكا٤ ايجـكٌ َع٘ َٚٔ عدَ٘ ٜكاٍ : )ٚعع دبٗت٘  ،ٖٛ ايـشّط أع

ٍِ ٚايـ ،ع٢ً األزض( أٟ )سّطٗا عًٝٗا( يف َكابٌ )زفعٗا عٓٗا( شّط أع
ٚمل ٜعٗس يٓا ديٌٝ  . َٔ إعتُاد ايبدٕ ٚإيكا٤ ثـكً٘ عًٝٗا َٚٔ عدَ٘

ٍّٛ َفّٗٛ )ايطذٛد( أٚ )ٚا ( ع٢ً األزض ايـذب١ٗ ٚعععض ع٢ً تـك
ٚمل ْـذد بعد ايتـتبع يف نـتب ايًػ١ :  ،باإلعتُاد ٚإيكا٤ ايجـكٌ عًٝٗا

يجـكٌ إيكا٤ ا)ع٢ً ايػ٤ٞ أٚ  (اإلعتُاد)إضتبطإ يفع١ ايٛعع يعٓضس 
بـشٝح ال ٜتشـكل َفّٗٛ  (أزعًا أٚ غريٖاايـُٛعٛع عًٝ٘:  ع٢ً

َٔ دٕٚ اإلعتُاد ٚإيكا٤ ايجـكٌ شا٥دًا ع٢ً  (ايٛعع( أٚ)ايطذٛد)
تـُاٍع ايـذب١ٗ ٜٚكتغٝ٘ األزض ْٕٛ داذب١ٝ ايـُتعازف ايرٟ ٜتطًب٘ قا

 ْػهٌ :ٚ . ٚثـكٌ ايـُٛعٛع عًٝٗا يـٗا

ٚايضال٠ ع٢ً  ٛظ ايطذٛدٛدٛد غٛاٖد َٔ داخٌ ْضبثاًْٝا : 
 (ايٛعع)ٚ (ايطذٛد)يف سكٝك١  )إيكا٤ ايجـكٌ( )اإلعتُاد( أٚعدّ دخاي١ 

ٚعع ايٝدٜٔ ع٢ً ايفدرٜٔ ساٍ ايكٝاّ  -َجاًل -سٝح ٜطتشب  ،غسعًا
س٣ ٌٖٚ ٜا ُت ،(Sٚساٍ ايـذًٛع َٔ ايطذٛد تأضًٝا بسضٍٛ اهلل )

ٜتٛقف ايٛعع ايـُطتشب ع٢ً إعتُاد ايٝدٜٔ ٚإيكا٤ ثـكًُٗا ع٢ً 
 ،يفدرٜٔ ؟ ٖٚهرا ٜطتشب ٚعع ايٝدٜٔ ع٢ً ايسنبتني ساٍ ايسنٛعا

طٚإذا زنعت فضٍف يف زنٛعو بني  (1)درب ايضشٝضـ( يف ايقاٍ )
قدَٝو ٚتـُّهٔ زاستٝو َٔ زنبتٝو ٚتغع ٜدى اي٢ُٓٝ ع٢ً زنبتو 
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ٍٞ إٔ تـُّهٔ نـفٝو َٔ زنبتٝوص ٚيٛ نإ ايتُهٔ  اي٢ُٓٝ .... ٚأسٍب إي
( يهإ األَس ايالسل ايٛعع)٢ٓ ايـُٛعٛع ي٘ يفغ ايـُع ٚاإلعتُاد دص٤َ

ألٕ ايٛعع ايرٟ أَست ب٘ ايسٚا١ٜ :  ،ايسنبتني يػًٛا ايهفني َٔ بتُهني
 طٚتغع ٜدى اي٢ُٓٝ ع٢ً زنبتو اي٢ُٓٝص َفٝد يًصّٚ تـُّهٔ ايهف 

 ض س٦ٓٝر يألَس اإلضتشبابَٞٔ ايسنب١ ٚإعتُادٖا عًٝٗا ٚال َضٍش
فإ ايتُهني ٚاإلعتُاد يٛ نإ  بتٝوصايالسل : طتـُّهٔ نـفٝو َٔ زن

نإ َطًٛبًا َطتعٗسًا َٔ  (ايٛعع)ايـُع٢ٓ ايـُٛعٛع ي٘ يفغ  دص٤َ
ٚال َٛدب طٚتغع ٜدى اي٢ُٓٝ ع٢ً زنبتو اي٢ُٓٝص ايطابل : :األَس

األَس ايهٍف َٔ ايسنبتني بٌ ٜهٕٛ  باضتشباب تـُهنيايـدرب  دـتِيـ
 عٛح عٔ عدّ ٜٚدٍ َغُْٛ٘ بٛ فٝهػف ٖرا ايـشدٜح يػًٛا،

ٍّٛ )ايٛعع( بعٓضس اإلعتُاد ٚايتُه فٝٓا عدّ ايديٌٝ ٜٚه ،نيتـك
 (ايطذٛد) أٚ يف سكٝك١ (ايٛعع) ٘ يف َفّٗٛ يفغايٛاعض ع٢ً دخً

        ْٚػهٌ :.  ايـُٛعٛع يـُٗا ٚايـُع٢ٓ

ٜـُهٔ ايٛثٛم بٛدٛد ايديٌٝ ايػسعٞ ع٢ً عدّ إعتباز أْ٘ ب ثايجًا:
سٝح ٚزد  ،طذٛد غسعًا( يف َفّٗٛ ايٛعع ٚايني)اإلعتُاد ٚايتُه

 (ٍَظ ايـذب١ٗ)ايٍٓط ايػسعٞ ايـداظ بايطذٛد ٚايداٍ ع٢ً نفا١ٜ 
ٍِ َٔ  ،يألزض يف تـشـكل )ايطذٛد( ايـُأَٛز ب٘ يف ايضال٠ ٖٚٛ أع

سضٍٛ ايـٍُظ َع إعتُاد ايبدٕ ٚإيكا٤ ثـكً٘ ع٢ً األزض َٚٔ عدّ 
ٍُٔ ضؤاٍ  ،سضٛي٘ َع٘ ٚايٍٓط ايػسعٞ ٖٛ صشٝض شزاز٠ ٚقد تغ

فأداب٘ : طإذا  ،( عٔ ايسدٌ ٜطذد ٚعًٝ٘ قًٓط٠ٛ أٚ عُا١َاّ )اإلَ
ٍَظ دبٗت٘ األزض فُٝا بني سادب٘ ٚقضاظ غعسٙ فكد أدصأ عٓ٘ص 
ٚايـٍُظ ٖٛ ٌْٝ األزض ٚإدزانٗا ٚيـُطٗا فاْ٘ قد يبظ ايعُا١َ أٚ 
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ذب١ٗ ٚإيكا٤ ثـكٌ ـع٢ً اي ٙإعتُادَٔ ايٛاعض تعرز أٚ صعٛب١ ايكًٓط٠ٛ ٚ
 ،ٟٚ عٓ٘ ٚأداب٘ اإلَاّ بهفا١ٜ ٍَظ ايـذب١ٗ األزضايبدٕ فطأٍ ايسا

ٍٟ  ،ٌدٚفـٞ َعترب٠ عُاز:طَا بني قضاظ ايػعس إىل طسف األْف َطَذ أ
 ،ذيو أصبت ب٘ األزض أدصأىص ٚاإلصاب١ ٖٞ ايٛددإ ٚايٛصٍٛ
ٍٟ ذيو أصبت ب٘ األزض يف ايطذٛد أدصأىص  ،ٚفـٞ َعترب٠ بسٜد : طأ

عُا١َ ٍ عٔ ايسدٌ ٜطذد ٚعًٝ٘ ضؤا ايبضسٟ ايسمحٔ عبد ٠ٚفـٞ َعترب
و سـت٢ تـضٌ (:طال ٜـذصٜـ٘ ذي) ٘ٚأداب ،ال ٜضٝب ٚدٗ٘ األزض

ٚإصابتٗا ايٛصٍٛ إىل األزض َٔ ايٛاعض إٔ دـبٗت٘ إىل األزضصٚ
ع٢ً  إعتُاد ايـذب١ٗ إٜاٖا ٜتشكل َٔ دٕٚ تٛقف ع٢ً ذب١ٗـٍَٚظ اي
 . عًٝٗا ٚإيكا٤ ثـكًٗا األزض

ٍطس زٚاٜات األَس بٛعع ايـذب١ٗ ع٢ً تف ٚأتؤند  (1)خبازٖٚرٙ األ 
ٖٚٞ غٛاٖد ع٢ً عدّ إعتباز )اإلعتُاد ٚإيكا٤ ايجكٌ( يف  ،األزض

ايػو يف  -ع٢ً ايـُدتاز أصٛيًٝا -ٕ ٜهفٝٓا ٚإٕ نا ،سكٝك١ ايطذٛد
ٍّٛ َفّٗٛ ايطذٛد باإلعتُاد ٚإيكا٤ ايجكٌ يف أصٌ ٚعع ايًفع١  ،تك

 يػسعٞ . ٚقد تـشضٌ :  بداعٞ تستٝب األثـس ايـذسٜإ األصٌ ايٓايف

 أٚاًل : إْ٘ ال ديٌٝ ع٢ً دص١ٝ٥ اإلعتُاد يـُفّٗٛ ايطذٛد يػ١ً .
 ٚثاًْٝا : ٜٛدد ديٌٝ ع٢ً عدّ دص٥ٝت٘ يـُع٢ٓ ايطذٛد .

 كا٤ ايجـكٌ( مل ًٜصّـتُاد ٚإيـٛد عٓضس )اإلعـٞ ايطذـٚإذا مل ٜهٔ ف
ش ايتضسف ايعدٚاْٞ ٚايتذاٚ)عٓد ايطذٛد ع٢ً أزض ايػري ٚال ٜتشكل 

ع٢ً ٖٝأ٠  ايـُشسّ غسعًا (ايػضب) ال ٜٓطبل عٓٛإ يراٚ (ع٢ً َاٍ ايػري
ٚال تشد َع ايػضب ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٜٚال  ٠ايـُأَٛز ب٘ يف ايضال (ايطذٛد)
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ال تفطد ايضال٠ ألدً٘ ٚ ،ٜـُتٓع اإلدتُاع يعدّ يصّٚ ايـُشرٚز ايـُشاٍ
ه٘ َٔ يف ايـُهإ ايـُػضٛب إذا نإ ايطذٛد فٝٗا ع٢ً أزض ايػري ًَٚ

 ُا: تعدد َتعًّل األَس َٚتعًّل ايٓٗٞ فٝبٌ إْ٘ قد تـشـكل عٓدْا ،دٕٚ إذْ٘
ضٌ يدٜٓا إختالفُٗا يف َجاٍ )ايضال٠ يف ايـُهإ ايـُػضٛب( َغ٢ ٚحت

 فٝهٕٛ دٛاش اإلدتُاع َؤندًا يف ايـُجاٍ ايضػسٟٚ ايـُػٗٛز .

ُ  فكٗٞ َػٍٗٛز يف َبشح ٖ را نً٘ بـشح صػسٟٚ ٚتطبٝل يفسع
ايدّقٞ  فٝ٘ ايتدقٝل ايعكًٞ ٚايٓعسٚقد يٛسغ  األَس ٚايٓٗٞ( عإدتُا)

 ايـشل فكًٗٝا إٔ ٜكاٍ : يهٔ .    سطبُا ٜكتغٝ٘ ايبشح األصٛيٞ
 -ٖٚٞ َُٗات أفعاٍ ايضال٠ -ايطذٛدإٕ ايكٝاّ ٚايكعٛد ٚايسنٛع ٚ

ٍٕ َػضٛب ناْت بـُذُٛعٗا َضداقًا عسفًٝا  دًًٝا إذا أقُٝت يف َها
َٔ دٕٚ إذْ٘ ٚطٝب١ ٖٚتو سسَت٘ ٍ َاٍ ايػري إضتشالًػضب ايرٟ ٖٛ ي

ال ٜـشٌ َاٍ إَس٤ُ٣ َطًِ إال ، ٚيف ايـدرب ايٓبٟٛ ايضشٝض : طْفط٘
قطعًٝا يًػضب إْطبل عٓٛاْ٘ عسفًٝا ٚإذا نإ َضداقًا  ،٘صَُٓ بطٝب١ ْفظ

ٚإَتٓع إدتُاع األَس  -ايضال٠ ٚايػضب  -عًٝٗا قٗسًا ٚإتـشد ايعٓٛاْإ 
 ٛدًا ٚيصّ ايـُشرٚز ايـُشاٍ . ٚتٛعٝش٘ :ٚايٓٗٞ يف ٚاسُد ٚد
عدّ إتـشاد غ٤ٞ َٔ أفعاٍ ايضال٠ : ُا َغ٢ إْ٘ قد تبني فٝ

ايٛادب١ َع ايػضب ايـُٓٗٞ عٓ٘ فال َٛدب يفطاد ايضال٠ يف  ٚأدصا٥ٗا
ٚيرا أغهٌ عٓدْا يف ايٓعس  ،أزض ايػري أٚ  دازٙ َٔ دٕٚ زخضت٘

 ِٖٕ ايضال٠ ٚفـتٝاإعتباز إباس١ َها )زض(إطالم ايفكٗا٤ األٚيٞ:
إال إٔ سس١َ  . بفطاد ايضال٠ عٓد إٜكاعٗا يف ايـُهإ ايـُػضٛب

: طال ٜـشٌ  (1)ايػضب سٝح إضتفدْاٖا َٔ األصٌ ايتػسٜعٞ ايععِٝ
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طسس١َ َاٍ ايـُطًِ نشس١َ ٚ٘ص َٓ َاٍ إَس٤ُ٣ َطًِ إال بطٝب١ ْفظ
 ٌٍ دَ٘ص ٚداليت٘ ٚاعش١ ع٢ً تـشسِٜ ايتضسف ايعدٚاْٞ ٚعدّ س

 ري ايـُضشٛب بطٝب ْفظ ايـُايو صاسب ايـُاٍ . ايتذاٚش غ
 ٚعدّيـشـكٝك١ ايػضب ايػازح َٚٔ ايٛاعض عدّ ايبٝإ ايػسعٞ        

ٍ صدق٘ إىل اا ٜهػف عٔ إٜهٖٚرػضب، َضادٜل اي ٛظتـشدٜد ايٓض
ٌٍ ايعكال٥ٞ ٓعساي ٌِ عد دٕٚ ايٓعس  َٛعٛع ايػضب شدٜدـتيف  فإْ٘ َسه

ٛز عدّ سطبإ ايعسف اإلضتغا٠٤ َٔ ْألدٌ ٚ ،ايعكًٞ ايدقٞ ايـُتكدّ
أفت٢ ايفكٗا٤ بعدّ سسَت٘ ٚعدّ ْٚازٙ َضداقًا يًتضسف ٚايتذاٚش  ايػري

بُٝٓا ايهٕٛ ٚايـُكاّ يف أزض ايػري أٚ  ،تٛقف سًّ٘ ع٢ً زخض١ ايػري
ٜعٍدٙ  -ٚيٛ َٔ دٕٚ تضسُف شا٥ُد ٚسسن١ُ فا٥غ١ُ  -دازٙ أٚ  دناْ٘ 

 ايعكال٤ برات٘ تضسفًا ٚتـذاٚشًا فٝهٕٛ سساًَا غسعًا نشس١َ ايدّ .

قٝاَ٘ ٚقعٛدٙ  -عُد٠ سسنات ايـُضًٞ  ٕأسٝح  :ٚفـٞ ع٥ٛ٘
ٚايتذاٚش  ٞايعدٚاْعٓٛإ ايتضسف عًٝٗا ٜٓطبل  -ٚزنٛع٘ ٚضذٛدٙ

َتذاٚشًا ـشطب٘ ايعكال٤ ٜٚ ،ٚطٝب ْفط٘ زخضت٘ ع٢ً َاٍ ايػري َٔ دٕٚ
ٌٍ  ًاغضبايػري نإ فعً٘  اٍع٢ً َ نإ َـشسًَا َٚا  ،٘يَـشسًَا ال ٜـش

بًا يًُٛىل ضبشاْ٘ ٜطتشٌٝ إٔ ٜهٕٛ َضداقًا يًُأَٛز ب٘ ايعبادٟ أٚ َكٍس
ٌٍ ٚعال ٚايعٓاد َع ايـُٛىل ١ُعضٝبـُا ٖٛ َضدام يً ٚيكد أداد  ،د

٘ َعًاًل بطالٕ ايضال٠ تالصٛخ عيف  (1)ٌٝ ايعاًَٞ سني قاٍايفكٝ٘ ايـذً
ات ٚايطهْٛات ايٛاقع١ يف ايـُهإ يف ايـُهإ ايـُػضٛب بإٔ )ايـشسن

عسٚز٠ إضتشاي١ نٕٛ  ،ايـُػضٛب َٓٗٞ عٓٗا فال تهٕٛ َأَٛزًا بٗا
 ًضدم ي دع )قدٙ( ظاٖسًاٝح زـفعٌ ايٛاسد َأَٛزًا ب٘ ًَٚٓٗٝا عٓ٘( سـاي
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 ع٢ً سسنات ايـُضًٞ . بٓٛإ ايػضيع ٚاإلْطبام ايعكال٥ٞ ايعسيف
شاٍ عٓدْا بني ايضال٠ ايـُػت١ًُ ع٢ً ايطذٛد ٚس٦ٓٝر ال ٜفسم ايـ

ٚبني ايضال٠ ايـُػت١ًُ ع٢ً ايطذٛد اإلعطسازٟ ُتعازف ايـاإلختٝازٟ 
د٠ يًطذٛد َٔ ٚبني ايضال٠ ايفاق ،)اإلٜـُا٤( نضال٠ ايـُسٜض ايعادص

ايضال٠ ايـُػت١ًُ ع٢ً ايطذٛد اإلختٝازٟ  بنيٚ، أصً٘ نضال٠ ايـُٝت
 طادد أٚ ايـُباس١ ي٘ .اذا أٚقع٘ ايـُضًٞ يف األزض ايـًُُٛن١ يً

: إدـُاع ايفتـا٣ٚ ٚتطـامل أَسإ ٜٚدعـُ٘  َا ذنسْا ٜٚـؤٜـد
ٚايتػهٝو يف  ،ع٢ً غسط١ٝ إباس١ ايـُهإ األصشاب َـٔ دٕٚ خالف

إزتهاشات ايـُتػسع١ ع٢ً َاْع١ٝ  ىلإ ًاغافَ. اإلمجاع َـشض غب١ٗ
َع  ،ايػضب عٔ صش١ ايضال٠ ٚايتعٍبد بٗا ٚايتكٍسب بٗا إىل اهلل ضبشاْ٘

ايـُٓافا٠ ايٛاعش١ بني ايضال٠ ايعباد١ٜ ايـُتكسب بٗا إىل اهلل ضبشاْ٘ 
فاْ٘ َع  ،ٚبني إتٝاْٗا يف قساٍز أٚ فغا٤ُ َػضٛب ٜبػغ٘ ايـُٛىل ٜٚـشسَ٘

َهإ ايتكسب إػضب١ٝ ٚايـشس١َ ٜـُتٓع اإلذعإ بايإيتفات ايـُضًٞ إىل 
 ٜبػغ٘ ٚال ٜسع٢ ب٘ . إىل اهلل ضبشاْ٘ بـُا

ٚايـشاصٌ اْ٘ ال إغهاٍ يف صش١ إطالم األصشاب إغرتاط إباس١ 
 ايـُهإ ٚفتٝاِٖ بفطاد ايضال٠ يف ايـُهإ ايـُػضٛب . 

ٖرا تـُاّ نالَٓا يف ايـُجاٍ ايـُػٗٛز ٚايـُضدام ايضػسٟٚ 
ْٚهتفٞ ب٘ ٚال  ،يـُبشح اإلدتُاع اآلَسٟ ٚقد إخرتْا فٝ٘ ايـذٛاش

 َٛدب يًدخٍٛ يف تطبٝكات َطأي١ اإلدتُاع نُا صٓع أضتاذْا
فإ ايٛيٛز ببشجٗا ٚظٝف١  ،ايـُشـكل )قدٙ( سطب تكسٜس بـشج٘ األصٛيٞ

 .َٚٔ اهلل ايتٛفٝل  -ال  االصٛيٞ  -ايبشح ايفكٗٞ 
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َا تكدّ نً٘ يف إدتُاع ا٭َس ٚايٓٗٞ يف َٛازد ٚدٛد ايـُٓدٚس١ 
َٔ ايـذُع بني ايـُأَٛز ب٘  عٓد ايـُهًف ٚتٝٓطس ايـُدًـ ٚايـُفٓس

ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ ٚقد مجع ايـُهًف بُٝٓٗا يف َـذُعٕ ٚاسد بط٤ٛ إختٝازٙ 
هإ إَتجاٍ ايٛادب قُٔ َؿدام آخس َع تٝٓطس ايفساز إىل  غريٙ ٚإَ

يهٓ٘ خايف باختٝازٙ ٚإزتهب ايـشساّ ٚأت٢ بايٛادب  ،غري ايـُذُع
ذٛاش ـخرتْا فٝ٘ ايإقُٔ ايـشساّ سني ؾ٢ً يف ايـُهإ ايـُػؿٛب ٚقد 

 ذعٌ ٚاإلعتباز .ـاٯَسٟ يف َكاّ اي

ٛز ٖٚٞ د عدّ ايـُٓدٚس١ َٔ ايـذُع ايـُرنٚايه٬ّ ٖٓا يف َٛاز
قطساز إىل ايـذُع بني ايٛادب ايـُأَٛز ب٘ ٚبني ايـشساّ َٛازد اإل

ٕ ٚاسد سٝح تطكط ايـشس١َ يف َاد٠   ايـُٓٗٞ عٓ٘ يف َـذُع
ـشبظ ايـُطًِ يف َٛقع اإلدتُاع بطبب اإلقطساز إيٝٗا : نإٔ ُٜ

 ٚبـشجٓا  ،َٕػؿٕٛب ٜكطس فٝ٘ إىل إتٝإ ايؿ٠٬ ايـُفسٚق١ فٝ٘ عاد٠ّ
 تعكٌ بٓشٜٛٔ فإ ٖرا ايبشح ُٜ ،ًتنييف ٖرٙ ايؿٛز٠ ا٭خري٠ يف َسس

 أٚ ٜتؿٛز يف سايتني :

ساي١ ٜهٕٛ عدّ ايـُٓدٚس١ فٝٗا قٗسّٜا ٜٚهٕٛ اإلقطساز إىل  -1
َٔ دٕٚ ضبل  ٞ عٓ٘ خازدّا عٔ إختٝاز ايـُهًفإزتهاب ايـشساّ ايـُٓٗ

نُا إذا إقطس َسٜد إْـكاذ ايػسٜل يًـُسٚز بأزض ايػري ٚعكازٙ  ،إختٝازٙ
أٚ إقطس يًُهح يف  ،أٚ تـشؿٌٝ زقاٙ ٚطٝب ْفط٘ َٔ دٕٚ زخؿت٘

ٕ َػؿٛب سبطّا ٚإستاز إلقا١َ ايؿ٠٬ عٓد سًٍٛ ٚقتٗ ا ٫ٚ َٛقع
فٝتشكل َٓ٘ ايـذُع  ،ايؿ٠٬ ٚقتَـدًـ ي٘ َٔ ايػؿب تـُاّ 
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  ايٛادب : اإلْـكاذ أٚ ايؿ٠٬، ٚبني ايـشساّ:اإلقطسازٟ ايكٗسٟ بني
 ٙإختٝازقاٙ، َع عدّ ضبل ٢ ًَو ايػري َٔ دٕٚ إسساش زايتذاٚش عً

 يف إزتهاب ايـشساّ .
َطبٛقّا بط٤ٛ  ٚعدّ ايـُٓدٚس١ فٝٗا اإلقطساز ٜهٕٛ ٚساي١ -2

ّ َؿشٛبّا إختٝاز ايـُهًف ٜٚهٕٛ عدّ ايـُٓدٚس١ َٔ إزتهاب ايـشسا
سٙ عًٝ٘ ِنَٚجاي٘ َا إذا إقطس يػسب ايـدُس أٚ ُأ . بـُكد١َٕ إختٝاز١ٕٜ ي٘ 

خ٬ؾ٘ َٔ ايـُٛت سب ايـدُس ٭دٌ دد عٓدٙ طسٜل غري غ٫ٚ ٜٛ
ٙ ٚنإ تعسق٘ يإلنسا ،ايـُشتِ ٚايـًٗه١ ايكطع١ٝ ايـُرتتب١ يٛ مل ٜػسب٘

 . َطبٛقّا بط٤ٛ إختٝازٙ يرٖاب٘ بإزادت٘ يًعامل ايكاٖس ي٘ ع٢ً غسب اخلُس
ْٚعريٙ َا يٛ تـذاٚش ع٢ً ًَو ايػري باختٝازٙ ايط٤ٞ ٚدخٌ عكازٙ 

ع ايؿ٠٬ ايـُفسٚق١ ساٍ ايـدسٚز ثِ تكٝٓل ايٛقت ٚإقطس إىل إٜكا
تـدًؿّا َٔ ايػؿب ٚفسازّا عٓ٘ سٝح ٜهٕٛ َكطسّا إىل ايتؿسف 

 ايؿ٬تٞ ايػؿيب ساٍ ايـدسٚز يهٔ َع ضبل ض٤ٛ اإلختٝاز . 
 ٚعًٝ٘ فايه٬ّ ٜكع يف َكاَني ْبدأ ببشح : 

 

 : اإلضطرار القهري الالمسبوق بسوء إختيار الـنكلف
ع ايـشس١َ عٔ ايفعٌ ايـُكطس إيٝ٘ ٫ زٜب يف إٔ اإلقطساز ٜسف

 ٫ٚ ٜبك٢ يـُٗا ٚدٛد فعًٞ :  ،ٜٚصٌٜ ايعكٛب١
أ٫ّٚ : ٭ٕ بكا٤ ايتهًٝف بادتٓاب ايـشساّ َع فسض إقطسازٙ 

كدز عًٝ٘ ٖٚٛ َـشاٍ طام( ٫ٚ ُٜإلزتهاب٘ َٔ َؿادٜل)ايتهًٝف بـُا ٫ ُٜ
 . عك٬ّ ٚغسعّا

 ٗا ايـُعترب ضٓدّا ٚايٛاقضـٚفٝعدٜد٠ ـاي (1) سٚاٜاتـ١ ايـّٝا : يد٫يـاْـٚث
                                                 

(
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 ،٬ّ ع٢ً ا٭١َ ايـُسس١َٛتفٓك صزفع َا إقطسٚا إيٝ٘طد٫ي١ّ ع٢ً 
 ٚتفؿٌٝ ايـشدٜح عٓ٘ َٛنٍٛ إىل َباسح ايربا٠٤ إٕ غا٤ اهلل .

ٜطكط ايـشهِ  -٫ بط٤ٛ اإلختٝاز -ٚايـشاؾٌ إ اإلقطساز
٫ٚ ٜهٕٛ ٬َى ٜٚـُتٓع ثبٛت٘ عك٬ّ ٚغسعّا  -ظاٖسّا ٚٚاقعّا  -ايتهًٝفٞ 

ايتشسِٜ َ٪ثسّا فٝ٘ قٗسّا . ٚعٓد٥ر ٜكع ايبشح يف ايعباد٠ ايـُأَٛز بٗا 
ايـُذتُع١ َع ايـشساّ ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٚايـُكطس إيٝ٘ َٔ سٝح ايـشهِ 

 ايٛقعٞ : ؾش١ ايعباد٠ ٚإدصا٥ٗا عٔ ايـُأَٛز ب٘ ايٛاقعٞ فٓكٍٛ : 

ٞ يف ٚاسٕد أَا ع٢ً ايـُطًو ايـُدتاز َٔ دٛاش إدتُاع ا٭َس ٚايٓٗ
 ٌٕ ذٟ ٚدٗني ٚتعدد ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ ٚإَهإ إيتكا٥ُٗا يف َـش
 فازٕد ف٬ إغهاٍ يف ؾش١ ايعباد٠ ايـُأَٛز بٗا ٚإٕ ناْت ٬َش١َّ 

فإ  -َٛزد اإلدتُاع ٚاإليتكا٤  -يًُٓٗٞ عٓ٘ يف ايٛدٛد ايـدازدٞ 
 . ت٬شَُٗا ٫ ٜـُٓع عٔ ؾشتٗا ٚإدصا٥ٗا

ايٓتٝذ١ بني ايـُهًف ايـُدتاز يف ايـذُع بني  ٫ تفرتم : ٚعًٝ٘ 
ايـُأَٛز ب٘ ٚبني ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٚايرٟ تـتـٝـطس ي٘ ايـُٓدٚس١ عٔ ايـشساّ 

 ٚبني ايـُهًف ايـُكطس إيٝ٘ قٗسّا عًٝ٘ َٚٔ دٕٚ ضبل إختٝازٙ .

  بٌ ايكٍٛ بؿش١ ايعباد٠ ساٍ اإلقطساز ٜهاد ٜهٕٛ يف غا١ٜ ايٛقٛح    
ب يطكٛط ايٓٗٞ ٚايتشسِٜ عٔ ايفع١ًٝ يفسض اإلقطساز ايـُٛد

 صاسِ يفع١ًٝ ا٭َس ايٛدٛبٞ أؾ٬ّ . ٚايـُشسن١ٝ ظاٖسّا ٚٚاقعّا ف٬ َ

ٚبتعبرٕي آخس : إْ٘ َع فسض إزتفاع ايـشس١َ ٚاقعّا باإلقطساز ٫ ٜبك٢       
ُٓ٘ ٜٚٓطبل  ،َصاسِ يػٍُٛ إط٬م ا٭َس بايعباد٠ يـُٛزد اإلدتُاع فٝع

 ٙ بفعٌ َطابكت٘ َع  ايـُأَٛز ب٘ ٚاقعّا .صا٤جبت ؾشت٘ ٚإدعًٝ٘ ُٜٚ
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إَتٓاع اإلدتُاع ٚفسض إتـشاد  -ٚأَا ع٢ً ايـُطًو ايـُػٗٛز
ًفت فاخت -ايـُأَٛز ب٘ َع ايـُٓٗٞ عٓ٘ خازدّا ٚيف َٛزد اإلدتُاع 

ايـُتشد٠ َع ايـشساّ ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٚتٞ بٗا ا٭ْعاز يف ؾش١ ايعباد٠ ايـُأ
ايـُػؿٛب )ْعري ايؿ٠٬ يف ايـُهإ  ،أٚ عدّ ؾشتٗا ،ايـُكطس إيٝ٘ٚ

أٚ ايٛق٤ٛ أٚ ايػطٌ بايـُا٤ ايـُػؿٛب إذا نإ  (َٔ َطًِ أٚ َطامل
ٚقد ْطب إىل ايـُػٗٛز  ٙ،َكطسّا إىل أسدٖا َٔ دٕٚ ضبل إختٝاز

 ٖا. ٚايـُشهٞ عٔ بـشح ايـُشـكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( فطاد ،ؾش١ ايعباد٠

ط٬م ديٌٝ ا٭َس بإٜٚـُهٔ اإلضتد٫ٍ يًُػٗٛز بإَهإ ايتُطو 
فتؿٓض ايعباد٠ يف َٛزد اإلدتُاع يطكٛط ايـشس١َ عٓد  ،يعدّ ايـُاْع عٓ٘

ط٬م س عٔ تؿشٝض ايعباد٠ يف ايـُذُع بإ٫ٚ َاْع آخ ،اإلقطساز
ِِ ايٖؿ٠َ٬طا٭َس ََِطُشٛا  صطَأٔق َٚا ََُسأفٔل  ِِ ٔإَي٢ اِي ِٜٔدَُٜه ََٚأ  ِِ َُٖه ُُٚدٛ ًُٛا  اِغٔط

ََٚأِز  ِِ ِِٔبُس٤ُٚٔضُه ًَُه  ٚتٛقٝش٘ : ص  ُد
ٌٕ ٚادٕب  إْ٘ ٜٛدد يف َٛزد اإلدتُاع دي٬ٕٝ : أسدُٖا ٜأَس بفع

ٌٕ سساّ نايػؿب  ،نايٛق٤ٛ أٚ ايػطٌ يًؿ٠٬ ٚاٯخس ٢ٜٗٓ عٔ فع
ايتكٝٝد  ٚيـٗرا ايديٌٝ أثُس ،أٚ ايـُطامل ٚايتذاٚش ع٢ً َاٍ ايـُطًِ

شؿ١ ايـُشس١َ بػري ايـ -ا٭َس بايٛق٤ٛ  -إط٬م ايديٌٝ ا٭ٍٚ  ٚتكُٝٝل
فتدسز ٖرٙ ايـشؿ١ عٔ دا٥س٠ ا٭َس ٫ٚ ٜعكٌ َع٘ إْطبام  ،ايـُٓٗٞ عٓٗا

يٛق٤ٛ أٚ ايػطٌ بايـُا٤ ا -ديٌٝ ا٭َس ع٢ً ايـشؿ١ ايـُٓٗٞ عٓٗا 
إلضتشاي١ نٕٛ ايـُشسّ ايـُبػٛض َؿداقّا يًٛادب  -ايـُػؿٛب
س١َ فًٝصّ قٗسّا : تكٝٝد ديٌٝ ا٭َس بػري ايـشؿ١ ايـُش ،ايـُأَٛز ب٘

ايـُبػٛق١ ٜٚهٕٛ ايتكٝٝد س٦ٓٝر َدي٫ّٛ إيتصاَّٝا يـُديٍٛ ايٓٗٞ 
 ايـُطابكٞ : سس١َ ايتؿسف ايػؿيب ٚايتذاٚش ايعدٚاْٞ .
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 ريـ١ ٚايتأثـٝـفعًـح ضكط عٔ ايـٝـٓا سـٌ ايٓٗٞ ٚايتشسِٜ ٖـٝـإ٫ إٔ دي
ايتشسٜو بطبب اإلقطساز ايٝ٘ ايـُٛدب إلْتفا٤ ايـشس١َ عٓ٘ ظاٖسّا ٚ
 ٝٝد ديٌٝ ا٭َس بػريـ١ٝ ي٘ يتكـٗٞ ٫ٚ قابًـٌٝ ايٓـتكا٤ يف ديـف٬ إق ،عّاـٚاقٚ

إذ ٫ سس١َ يف ايٛاقع ٫ٚ ْٗٞ ٜكتكٞ ايتكٝٝد  ،ايـشـؿ١ ايـُٓٗٞ عٓٗا
 .  ٚايتؿسف يف ديٌٝ ا٭َس

سد إزتفاع ايـشس١َ ط٬م ديٌٝ ا٭َس بـُذٚعٓد٥ر ٜـُهٔ ايتُطو بإ       
ٟٓ ٜؿًض إط٬م ا ساٍ اإلقطساز، بايػطٌ قبٌ ٭َس بايٛق٤ٛ أٚ أ

ٌَ إثبإت يهٕٛ )ايٛق٤ٛ أٚ ايػطٌ بايـُا٤ ايـُػؿٛب  ايؿ٠٬ ديٝ
 ايـُطتعٌُ قٗسّا ٚإقطسازّا إيٝ٘( َٔ َؿادٜل ايـُأَٛز ب٘ َٚـشـككات٘ .

ٕٕ : إٕ ايد٫ي١ اإليتصا١َٝ يٮيفاظ ٚايـدطابات ايػسع١ٝ تـتبع  ٚبتعبرٕي ثا
َٚع ضكٛط ايد٫ي١  ،يبكا٤ ٚايـشذ١ٝايد٫ي١ ايـُطابك١ٝ يف ايـشدٚخ ٚا

ُستفع بفعٌ اإلقطساز ايكٗسٟ نتشسِٜ ايػؿب ايـ -ايـُطابك١ٝ يًٓٗٞ 
ا٭َس بػري  أعين تكٝٝد ديٌٝ : تطكط ايد٫ي١ اإليتصا١َٝ ايتابع١ -إيٝ٘

 ،٫ٚ ٜعكٌ بكا٩ٖا بعد ضكٛط ا٭ؾٌ ايـُتبٛع ،ايـشؿ١ ايـُٓٗٞ عٓٗا
ا٭َس ٚتطبٝك٘ ع٢ً تًهِ  ٌٝط٬م دي٫ٚ َاْع آخس َٔ ايتُطو بإ

ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ بايـُا٤ ايـُػؿٛب ايـُكطس إىل إضتعُاي٘ يف  ايـشؿ١ :
فٝجبت نْٛ٘ َؿداقّا  عًٝ٘ يـشبط٘ فٝ٘ َٔ دٕٚ إختٝازٙ ،ايطٗٛز قٗسّا 

 يًطٗٛز ايـُأَٛز ب٘ بـُكتك٢ اإلط٬م .

)قدٙ( باإلغهاٍ ٚايسفض ٚذٖب إىل  (1)ٚقد تعكب٘ ايـُشـكل ايٓا٥ٝين
ّ إزتفاع ايـُاْع١ٝ عٓد إزتفاع ايـشس١َ ٚإٔ ضكٛط ايـشس١َ ايتهًٝف١ٝ عد
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باإلقطساز ٫ ٜهفٞ يصٚاٍ ايـُاْع١ٝ ٚثبٛت ا٭َس َٚ٪ثسٜت٘ يؿش١ 
ست٢ ٜجبت ا٭َس بديٌٝ خاف بٌ ٫بد َٔ شٚاٍ ايـُاْع١ٝ  ،ايعباد٠

 اد٠ ـبـعـ٬ٕ ايــطـس٠ إىل بـد أد٣ تـشـكٝك٘ باٯخـٚق ،ٚتؿٓض ايعباد٠
 . إدصا٥ٗا عٔ ايـُأَٛز ب٘ ايٛاقعٞ اإلدتُاع ٚعدّ ٛزدـٞ َـف -٠٬ـؿـاي-

ٚتٛقٝض تفهسٙ ٜتطًب تـُٗٝدّا ْبٝٓٔ فٝ٘ ساٍ ايكٝٛد ايعد١َٝ 
ٖٚٞ  ،ايـُعترب٠ يف ايـُأَٛز ب٘ بفعٌ تعًٓل ايٓٗٞ بعباد٠ َسنب١ نايؿ٠٬

 ع٢ً أْٛاع ثـ٬ثــ١ : 

ٓٗٞ ايػريٟ بـشٝح ايٓٛع ا٭ٍٚ : إٔ ٜهٕٛ ايكٝد ايعدَٞ َدي٫ّٛ يً
ٌٓ فُٝا  ًٓك٘ عٔ ؾش١ ايعباد٠ ْعري : )٫ تؿ  ٜهٕٛ إزغادّا إىل َاْع١ٝ َتع

ٌٓ ايؿ٠٬  ،٫ ٜ٪نٌ يـشُ٘( ٌٓ يف دًٛد ايطباع( أٚ )٫ تـش  أٚ )٫ تؿ
ٖٚرٙ ايٓٛاٖٞ تسغد إىل إغرتاط عدّ يبظ  ، يف ايـشسٜس ايـُشض(

 ايؿ٠٬ ايـُأَٛز باد٠ عايـشسٜس أٚ دًٛد ايطباع أٚ َا ٫ ٜ٪نٌ يـشُ٘ يف 
ٛز َدي٫ّٛ َطابكّٝا يًٓٗٞ بـشٝح ٜهٕٛ ايكٝد ايعدَٞ ايـُرن ،بٗا غسعّا

 ٚيٝظ َدي٫ّٛ إيتصاَّٝا .

ُٓت َكدَات إْعكاد  -ٖٚرا ايٓٛع إذا نإ ديٌٝ ايٓٗٞ َطًكّا  بإٔ تـ
أفاد ايـُاْع١ٝ ايـُطًك١ ٚايكٝد١ٜ ايعا١َ بـُع٢ٓ ثبٛت ايكٝد  -إط٬ق٘ 

 ،ـُكٝد ٚإغرتاط عدَ٘ يف ساييت اإلختٝاز ٚاإلقطسازايعدَٞ يف اي
٫ٚشَ٘ ضكٛط ا٭َس بايـُسنب عٓد إْتـفا٤ ايكٝد ايعدَٞ ٚإْـشؿاز 

 نُا يف ؾٛز٠ اإلقطساز  -اإلَتجاٍ يف ايفسد ايفاقد يًكٝد ايعدَٞ
 : ٚعًٝ٘ ٝت١ ايـُعترب عدَ٘ يف ؾش١ ايؿ٠٬ .يبظ ايـشسٜس أٚ ايـُ إىل 

ادٟ يف َٛزد اإلدتُاع ٚاإليتـكا٤ ست٢ يف ساٍ ٜجبت فطاد ايعٌُ ايعب
 اإلقطساز ٚإْـشؿاز اإلَتجاٍ .
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ٍٓ ايديٌٝ ع٢ً إيػا٤ نٌ قٝد َٔ قٝٛدٖا  ْعِ خؿٛف ايؿ٠٬ قد د
ٍٕ َٔـساٍ ايعذص عٔ حتؿًٝ٘ ٚع٢ً عدّ ضكٛطٗا تـُاَّا ب  .سٛاٍا٭ شا

 َـدي٫ّٛ -َاْـعـ١ٝ ايـشساّ  -ايٓٛع ايجاْٞ : إٔ ٜهٕٛ ايكٝد ايعدَٞ 
ٚتٓػأ قٝدٜت٘ َٔ َصامح١  ،ايٓفطٞ ايتشسٜـُٞ َٚطتفادّا َٓ٘ يـًـٓـٗٞ

ايـُأَٛز ب٘ يًُٓٗٞ عٓ٘ يف ايـُذُع ٚقؿٛز قدز٠ ايـُهًف عٔ 
نُا يٛ قًٓا بـذٛاش إدتُاع ا٭َس ٚايٓٗٞ سٝح  ،إَتجايـُٗا يف ايـدازز

ايؿ٠٬ يف )ٜكع ايتصاسِ بني ايٛدٛب ٚبني ايتشسِٜ يف َٛزد اإلدتُاع : 
 . (ايػطٌ بايـُا٤ ايـُػؿٛب ٚأايٛق٤ٛ )أٚ  (ـُهإ ايـُػؿٛباي

ٚفـٞ ٖرا ايٓٛع ٫ ٜجبت فطاد ايعباد٠ ايـُأَٛز بٗا يف َٛزد 
بطسٜل ايرتتب أٚ  -يف فسض ايتصاسِ -إلَهإ تؿشٝشٗااإلدتُاع 

  ،بطسٜل ايـ٬ُى ايـُشسش ٚإٕ مل ٜبل ا٭َس خطابّا قا٥ُّا يف ْفط٘
 فاْ٘ َع سؿٍٛ اإلقطساز  ،٭َس بٗابٌ ٜـُهٔ تؿشٝشٗا بٓفظ ا

 ٭ْٗا فسع  ،إىل إزتهاب ايـشساّ تطكط ايـشس١َ ٚتصٍٚ ايـُصامح١
شّا فٝٓٗض ا٭َس َؿٓش ،ٚدٛد ايتهًٝف ايـشساّ ايـُصاسِ يًٛدٛب

 يًفعٌ ايعبادٟ ايـُأَٛز ب٘ . 
ٚباختؿاز : ضكٛط ايـشس١َ َٔ د١ٗ اإلقطساز ٜطتًصّ قٗسّا إزتفاع 

ٓٗا ٫ٚ ٜعكٌ بكا٤ ٘ عزتفاعٗا ٜٓتفٞ ايتكٝٝد يٓػ٥َٛٚع إ ،ايـُصامح١
 ،٤ َٔ ايـُصامح١ ايـُٓتـف١ٝ عٓد ضكٛط ايـشس١َ ٚإْتفا٥ٗاايتكٝٝد ايٓاغ٢

ًٓكّا بػري ايـُكٝد ،ٜٓتفٞ ايتكٝٝد ٫ َـشاي١ ٜٚببٌ  أٟ ٜهٕٛ  ك٢ ا٭َس َتع
 قا٥ُّا َٔ غري َصاسِ ٚتؿٓض ايعباد٠ ايـُأَٛز بٗا .

ٕٛ ايكٝد ايعدَٞ َدي٫ّٛ يًٓٗٞ ايٓفطٞ ايٓٛع ايجايح : إٔ ٜه
ًٓك٘ عٔ ؾش١ ايعباد٠ بايد٫ي١  ،ايتشسٜـُٞ ٜٚطتفاد َٓ٘ َاْع١ٝ َتع



 5... بشري األصىل/ ج........................................................... (248)    

 ٚباإليتصاّ  ، سٝح ٜدٍ ايٓٗٞ بايـُطابك١ ع٢ً ايتشسِٜ،  اإليتصا١َٝ
 ،ٓٗاـٗٞ عـؿ١ ايـُٓـشـاي ػريـب ٌٝ ا٭َسـٝد إط٬م ديـٝـكـ١ٝ ٚتـعـع٢ً ايـُاْ

 :  ايـُطتفاد٠ تني يًُاْع١ٝساي تؿٛز ٜـُهٔ ٖٚٓا

ٚىل : إٔ تهٕٛ ايـُاْع١ٝ يف طٍٛ ايـشس١َ ٚتابع١ّ يـٗا ـشاي١ ا٭اي
فٝهٕٛ  -ٛز ـنُا ٖٛ زأٟ ايـُػٗ -كا٠ّ َٓٗا ـتـَٚتفسع١ّ عًٝٗا َٚط

 يفسض  ،اإلقطساز زافعّا يًشس١َ با٭ؾاي١ ٚيًُاْع١ٝ ٚيًتكٝٝد بايتبع
 ايـشس١َ شايت ايـُاْع١ٝ فاذا شايت  ،نٕٛ ايـُاْع١ٝ تابع١ّ يًشس١َ

 ْٚٗض ا٭َس بٛسدٙ ٚؾٓض ايعٌُ قٗسّا .

ايجا١ْٝ : إٔ تهٕٛ ايـُاْع١ٝ ٚايتكٝٝد يف عسض ايـشس١َ  ـشاي١ايٚ
َٚستبتٗا بـُع٢ٓ د٫ي١ ايٓٗٞ عٔ ايػؿب ع٢ً تـشسٜـُ٘ ٚع٢ً ايتكٝٝد 

٫ٕٛ يديٌٝ ٖٚرإ َدي ، -بـُع٢ٓ عدّ ٚدٛب َا فٝ٘ ايـُاْع  -بعدَ٘ 
٫ ضبل ٫ٚ يـشـٛم بُٝٓٗا  فازد ُٖٚا يف عسٕض -ديٌٝ ايٓٗٞ ٖٛ - ٚاسد

 (إىل ايـشساّ اإلقطساُز)ٚس٦ٓٝر ٜسفع  ،٫ٚ تأخس ٫ٚ تفٓسع يف أسدُٖا
َُسسََت   : ٫ٚ ٜسفع ايـُديٍٛ اٯخس ايـُطاٟٚ ي٘ يف ايستب١ ، ٘٘ ٚإثـ

 يعدّ ايـُٛدب يسفع٘ . تكٝٝد ٚعدّ ٚدٛب َا فٝ٘ ايـُاْع،أعين اي 

فُكتك٢ ايكاعد٠ ضكٛط ا٭َس بايـُسنب عٓد تعرز قٝدٙ ٚإٔ  :ٚعًٝ٘
 ،ايتكٝٝد ٜبك٢ بـشاي٘ ٫ ٜطكط ٚإٕ ضكطت ايـشس١َ يإلقطساز ايسافع يـٗا

٫ٚ َٓافا٠ بني ضكٛط ايـشس١َ ايتهًٝف١ٝ يإلقطساز ٚبني بكا٤ ايتكٝٝد 
ايرٟ ٖٛ َكتك٢ إط٬م ديًٝ٘ ايـُٛدب يـُاْع١ٝ ايكٝد ايعدَٞ عٔ 

َدي٫ٕٛ  -ايـشس١َ ٚايتكٝٝد بايـُاْع١ٝ  -ذيو ٭ُْٗا ٚ ،ؾش١ ايعٌُ
 ف٬ َٓافا٠ .  ،يديٌٝ ٚاسد ٚيف عسض فازد

 ٘ ع٢ًـتـ١ عٔ د٫يـفٓسعـتـٝد َـٝـكـٗٞ ع٢ً ايتـٓـ١ ايـت د٫يـعِ يٛ ناْـْ
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 ٭دٌ عسٚض ،يتكٝٝد عٓد إْتفا٤ ايـشس١َايـشس١َ يصّ إْتفا٤ د٫ي١ ا
 يهٓٗا يٝطت نريو . ،اإلقطساز 

ٕٕ : َكتك٢ إط٬م ديٌٝ ايتكٝٝد ٚايـُاْع١ٝ ٖٛ بكا٤ ا٭َسٚبت  كسٜٕب ثا
ٚنْٛ٘ َاْعّا عٔ ؾش١ ايطٗٛز بايـُا٤  -ايـُاْع١ٝ  -دّا بايكٝد ايعدَٞ كَٝٓ

ايـُػؿٛب ٚإٕ نإ َكطسّا إىل ايػؿب ٫ بط٤ٛ إختٝازٙ ٫ٚ بطبل 
ٌٕ ،إزادت٘   فإ اإلقطساز إىل ايػؿب ٚؾسف َا٤ ايػري يف ٚق٤ٕٛ أٚ غط

٫ٚ ٜك٣ٛ ع٢ً إشاي١ َاْعٝت٘ عٔ  ،ٜصٌٜ ايـشس١َ ايتهًٝف١ٝ عٓ٘ خاؾ١
بٌ ٜبك٢ تكٝٓدٖا بعدّ ايػؿب بـُكتك٢ إط٬م ديٌٝ  ،ؾش١ ايعباد٠

 ايتكٝٝد بـُاْع١ٝ ايػؿب ًٜٚصّ ضكٛط ا٭َس بٗا عٓد تعرز قٝدٖا .
ِِ ايٖؿ٠َ٬طْعِ خؿٛف ا٭َس بايؿ٠٬ ٫ ٜطكط عٓد تعرز  صَأٔق

ـٓ ع٢ً ٚدٛب قٝدٖا يكٝاّ ا٫ مجاع ايكطعٞ ٚايتطامل ايـُدعّٛ بايٓ
ٚايػسا٥ط ايـُكٝد أَس ايؿ٠٬ بٗا . َٚٔ  إتـٝـإ ايـُـٝـطٛز َٔ ا٭دصا٤

عدَٞ دٕٚ ايديٌٝ ايـداف فُكتك٢ ايكاعد٠ بكا٤ ايتكٝٝد بايكٝد اي
٫ٚشَ٘ ضكٛط ا٭َس بايـُكٝد  ،ط٬م ديًٝ٘ٚإضتُساز َاْعٝت٘ تـُطهّا بإ

  ايـُتعرز قٝدٙ .

ٜدٍ ع٢ً سس١َ ايػؿب  -َج٬ّ -: إٕ ايٓٗٞ عٔ ايػؿبب٘ ثايجّاكٓسـُْٚ
ٚيف عسق٘ ٜدٍ أٜكّا ع٢ً ايتكٝٝد بايعدّ َٚاْع١ٝ ايفعٌ عٔ  ،تهًٝفّا

ٚاإلقطساز ٜٓفٞ ايـُديٍٛ  ،ؾش١ ايعباد٠ اييت ٜٛدد فٝٗا ايـُاْع
 تكٝٝد ا٭َس بعدّدٕٚ ايـُديٍٛ ايجاْٞ : ايـُاْع١ٝ ٚ ، ا٭ٍٚ : ايـشس١َ

 ٚايـشس١َ ٚايٛدٛب قدإ ٚقد ثبت إضتشاي١  ،-ايكٝد نايػؿب 
أٚ تٛقف عدّ قد  ،تٛقف ٚدٛد أسد ايكدٜٔ ع٢ً عدّ ايكد اٯخس

ع٢ً ٚدٛد ايكد اٯخس ٚإٔ ٚدٛد نٌ َٔ ايكدٜٔ َع عدّ ايكد 
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ُٖٚا يف  ،اٯخس َع٫ًٕٛ يع١ً ٚاسد٠ ٖٞ َكتكٞ ٚدٛد ايكد ٬َٚن٘
ٜٚطتشٌٝ إٔ  ،دُٖا أٚ تأخٕس يف اٯخسزتب١ٕ ٚاسد٠ٕ َٔ دٕٚ ضبٕل يف أس

َٚٔ ٖٓا ٜـُتٓع إٔ ٜهٕٛ ايٓٗٞ  ،ٜتفٓسع أسدُٖا عٔ اٯخس أٚ ٜتأخس عٓ٘
دا٫ّ ع٢ً ايـشس١َ يف َستب١ٕ ٚدا٫ّ ع٢ً ايتكٝٝد يف َستب١ٕ أخس٣ َتفسع١ 

 ٫ٚبد إٔ تهٕٛ د٫ي١ ايٓٗٞ ع٢ً نًُٝٗا يف َستب١ٕ ٚاسد٠ٕ . ،عًٝٗا

 أضتاذْا ايـُشكل ايـد٥ٛٞ )قدٙ( يـذًٌٝ : ا (1)ٚقد إعرتق٘ تـًُٝرٙ
 َٚـشؿً٘ َٛقشّا :  ،-ٖٛ ايٓٛع ايجايح َٔ ايكٝد ايعدَٞٚايـًُشٛظ  -

إٕ َا أفادٙ ايـُشـكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( َٔ بكا٤ ايتكٝٝد بػري ايـُذُع 
ضكٛط ا٭َس عٓد تعرز قٝدٙ ايعدَٞ ايـُعترب يعدّ نٕٛ َٔ ايـشساّ ٚ

 ايتشسِٜ ٫ٚ َع٫ًّٛ ي٘ ٚإٔ ايتشسِٜ َع  ايتكٝٝد ٚايـُاْع١ٝ يف طٍٛ
ا٭َس ايٛدٛبٞ ايـُدتـ بٛادد ايكٝد ايـُطتًصّ يعدّ ايٛدٛب عٓد  

ٖرا َػهٌ ددّا ٫ ٜطعٓا تؿدٜك٘  -إْتفا٤ ايكٝد ُٖا يف َستب١ٕ ٚاسد٠ٕ 
فإ َا ذنسٙ )قدٙ( َٔ إٔ ٚدٛد ايكد ٚعدّ ايكد اٯخس يف  ،أؾ٬ّ

ٖٛ أَس ؾشٝض  ،كدّ بُٝٓٗا ٫ٚ تأخسزتب١ٕ ٚاسد٠ٕ ٚعسٕض فازٕد ٫ ت
 بٌ ن٬َٓا  ،َٚتني بـشطب َكاّ ايٛاقع ٚايجبٛت فكط ٚيٝظ ن٬َٓا فٝ٘

 ٚذيو  ،ٚيٝظ َا أفادٙ بًشاظ٘ ؾشٝشّا ،يف َكاّ اإلثبات ٚايد٫ي١
 ،٭ٕ عدّ ايٛدٛب عٓد تعرز ايكٝد ٚإٕ نإ يف عسض ايتشسِٜ ثبٛتّا

  طٍٛ ايتشسِٜ : فإ َا يهٓ٘ بًشاظ َكاّ اإلثبات ٚايد٫ي١ ٖٛ يف
ٌٓ إ٫ بطٝب١ ْفط٘ ظاٖس  ٍٓ ع٢ً سس١َ َاٍ ايـُطًِ ٚأْ٘ ٫ ٜـش  د

 ،بـشطب َديٛي٘ ايـُطابكٞ يف سس١َ ايتؿسف ٚايتذاٚش ع٢ً َاٍ ايػري
ٌٕ ٚاسٕد  ٚيـُا نإ ثبٛت ايـشس١َ َٓافّٝا يًٛدٛب ٫ٚ تـذتُع َع٘ يف َـش
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ًٓ٘ -ٌنإ ايديٝ اٖسّا يف َسس١ًٕ ٫سك١ٕ ظ -سس١َ َاٍ ايـُطًِ ٚعدّ سـ
 ٚدا٫ّ باإليتصاّ ع٢ً عدّ ايٛدٛب . 

 -ايتشسِٜ ٚعدّ ايٛدٛب -ُدي٫ٕٛ: إْ٘ ٚإٕ نإ ايـ ٚبعباز٠ أخس٣
يف َكاّ  -إ٫ أُْٗا ،يف َكاّ ايجبٛت ٚايٛاقع َتكازْني ٚيف عسٕض ٚاسٕد

بكس١ٜٓ ايـُٓافا٠  - بـُع٢ٓ تفٓسع ايد٫ي١ اإليتصا١َٝ ،-اإلثبات ٚايد٫ي١
سٖا عٔ ايد٫ي١ ايـُطابك١ٝ ٚإٕ مل ٜهٔ بني ايـُديٍٛ ٚتأٓخ -بًشاظٗاٚ

 ايـُطابكٞ ٚبني ايـُديٍٛ اإليتصاَٞ تكٓدّ ٚتأٓخس بًشاظ ذاتُٗا . 

ٖٚرا ْعري ضا٥س ا٭َٛز ايـُت٬ش١َ يف ايٛدٛد ايـدازدٞ سٝح 
 ٜهٕٛ ايديٌٝ ايـُجبت بايـُطابك١ يٛدٛد أسد ايـُت٬شَني ناغفّا 

 كدّ ايد٫ي١ ـتـسٝح ت ،إليتصاّ يٛدٛد ايـ٬ُشّ اٯخسّا باـبتـَٚج
 ايـُطابك١ٝ زتب١ّ ٚتتأخس ايد٫ي١ اإليتصا١َٝ عٓٗا ٚتهٕٛ يف طٛيـٗا 

ٚإٕ مل ٜهٔ بني ذاتٞ ايـُديٛيني تكٓدّ ٚتأٓخس أٚ تفٓسع  ،َتفسع١ّ عٓٗا
 بـشطب َكاّ ايجبٛت ٚايٛاقع .

َٔ إٔ د٫ي١ ايٓٗٞ  َٚع٘ ٫ ٜعكٌ َا أفادٙ ايـُشـكل ايٓا٥ٝين )قدٙ(
 ع٢ً سس١َ ايػؿب بايـُطابك١ يف عسض د٫يت٘ اإليتصا١َٝ ع٢ً 
ايتكٝٝد َٚاْع١ٝ ايػؿب عٔ ؾش١ ايعباد٠ ايٛاقع١ فٝ٘ ٚيٝطت إسداُٖا 
 يف ايـُستب١ ايطابك١ ٚا٭خس٣ يف ايـُستب١ اي٬سك١ َٚتفسع١ عٓٗا يف 

 فٗرا غري ؾشٝض . ،َكاّ اإلثبات ٚايد٫ي١

أفاد َٔ ْاسـ١ٕٝ أخس٣ َا أٚقشـ٘ فـٞ َـبشح ثِ إْـ٘ )قدٙ( 
 ،تبع١ٝ ايد٫ي١ اإليتصا١َٝ يًد٫ي١ ايـُطابك١ٝ ٚدٛدّا ٚسذ١ٝ ايتعازض َٔ

 فاذا ضكطت ايد٫ي١ ايـُطابك١ٝ عٔ ايـشذ١ٝ ضكطت ايد٫ي١ اإليتصا١َٝ .
 سازـاإلقط ُٞ عٔ ايػؿب ثِ سؿٌٚفُٝا ْـشٔ فٝ٘ يٛ ٚزد ْٗٞ تـشسٜـ
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ايـُديٍٛ ايـُطابكٞ يًٓٗٞ :  -ٚضكطت ايـشس١َ إىل إزتهاب ايـشساّ 
طسس١َ َاٍ ايـُطًِ إ٫ بطٝب ْفٕظ َٓ٘صٚ ط٫ ٜـشٌ َاٍ إَس٤ٕ٣ َطًِ

 أٟ إٔ ضكٛط ٚضكطت ايد٫ي١ اإليتصا١َٝ تبعّا،  (1)نشس١َ دَ٘ص
)د٫ي١ ايٓٗٞ ايتشسٜـُٞ عٔ ايػؿب ع٢ً تكٝٝد ا٭َس ايعبادٟ بايكٝد 

ٙ عٔ ؾش١ ايعباد٠( ٖٛ َكتك٢ ايعدَٞ: عدّ ايػؿب َٚاْع١ٝ ٚدٛد
ثبت فاذا ضكط ديٌٝ ايتشسِٜ يإلقطساز قإْٛ ايتبع١ٝ يف ايد٫ي١ : 

يطكٛط ا٭ؾٌ  ، اإليتصاَٞ : ايتكٝٝد با٭َس ايعدَٞضكٛط َديٛي٘ 
 ايـُتفسع عٓ٘ ٚايـُتبٛع يف ايـشذ١ٝ ٚاإلعتباز .

ٔ ٚس٦ٓٝر ٜهٕٛ إط٬م ديٌٝ ا٭َس ايٛدٛبٞ تاَّا َـشهُّا ٫ٚ َاْع َ
ٖٚٞ ايٛادد٠ يًٛؾف  -ايتُطو ب٘ إلثبات نٕٛ ايـشؿ١ ايـداؾ١ 

فتؿٓض ايعباد٠  ،َؿداقّا يًُأَٛز ب٘ -نايػؿب ايـُطًٛب عدَ٘ 
بعد ضكٛط  -نايٛق٤ٛ أٚ ايػطٌ بايـُا٤ ايـُػؿٛب  -ايـُأَٛز بٗا 

 ايـشس١َ يإلقطساز .
ٖرا َـشؿٌ َا أغهً٘ أضتاذْا ايـُشـكل )قدٙ( دسكّا يـُدتاز 

 دعُّا يفهس٠ ايـُػٗٛز َٚـدتازِٖ :ايـُشـكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( ٚ أضتاذٙ
 ؾٓش١ ايعباد٠ ايفاقد٠ يًكٝد ايعدَٞ بعد إْتفا٤ ايـشس١َ يإلقطساز . 

تـشـفغ َٔ بعض  -يف اإلغهاٍ ٚأؾً٘ : ايـُػهٌ عًٝ٘ - عٓدْاٚ
 فٓكٍٛ :  ،ٜٓبػٞ عسقٗا ٚإضتٓتاز ايؿشٝض َٔ بٝٓٗا ،ايـذٗات

ُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( : شح ايــب أسد تكسٜسٟ إْ٘ قد ٚزد يفأ٫ّٚ : 
َعًٛي١ٝ ايـشس١َ يًٓٗٞ َٚعًٛي١ٝ ايـُاْع١ٝ ٚايتكٝٝد با٭َس ايتعبري بـ )

: فإ بري ٫ ٜٓاضب طسس٘ ٖٓا يعدّ ؾشت٘ ٖٚرا ايتع (ايعدَٞ يًٓٗٞ
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 عدّ أسد ايكدٜٔ يٝظ َع٫ًّٛ يٛدٛد ايكد اٯخس فاُْٗا يف 
 ١ٝـبازات غسعـتـكآد ا٭سهاّ ٖٚٞ إعــإ بتعدّ اإلذعـٚي ،د٠ٕـب١ٕ ٚاسـزت

 قا١ْْٝٛ نُا ضبل تـشـكٝك٘ . 

ٚنإ ا٭ٚىل ايتعبري بايـُديٛي١ٝ نُا ؾٓعٓا يف سها١ٜ ايتفهس إسرتاَّا 
َعًٛي١ٝ  -ٍ ا٭ٍٚ بٌ إْ٘ ٫ ٜؿٓض إط٬قّا يف ايـُديٛ ،يؿاسب ايفهس٠

ؾشٝض  ٫ٚ ٚد٘ ،فإ ايـشس١َ َفاد ايٓٗٞ َٚديٛي٘ -ايـشس١َ يًٓٗٞ
ًٓـ١ٝ فـٞ ضبٌٝ دسض  يًتعبري بـُعًٛيٝتٗا يًٓٗٞ َكد١َّ يرتتٝب أسهاّ ايع

 ايفهس٠ ٚايفتٝـا ايـُػٗٛز٠ .

ايـُشكل ايٓا٥ٝين يف تكسٜس آخس بـُا ٖٛ ضامل عٔ اإلٜساد عٓبس ْعِ 
ٚضكٛط  ،)فايـشس١َ ٚايكٝد١ٜ َع٫ًٕٛ يع١ً ثايج١ ٖٚٛ ايـ٬ُى: سٝح قاٍ

 . (1) ٫ ٜٛدب ضكٛط ايـُعًٍٛ اٯخس(اإلقطساز بأسد ايـُعًٛيني 

ٚثاّْٝا : إٕ تكآد ايٛدٛب ٚايتشسِٜ أٚ ضٛاُٖا َٔ ا٭سهاّ َـُا 
  ، -ٚقد ضبل قسٜبّا بٝاْ٘  -مل ٜجبت ي٘ أؾٌ ؾشٝض ٚع٢ً اإلط٬م 

َٚع عدّ ثبٛت٘ ٜبطٌ َا بين عًٝ٘ َٔ إضتشاي١ تٛقف ٚدٛد أسد 
 يٛدٛد اٯخس أٚ َكد١َٝ عدّ أسدُٖا  ،ايكدٜٔ ع٢ً عدّ اٯخس

شس١َ يف قٓد ٬ٜشّ عدّ ٚدٛب ـفإ ٚدٛد اي ،ست٢ يف َكاّ ايجبٛت 
ٕ فازد٠ٕ  ف٬ تكدّ زتيب  ،قٓدٙ ُٖٚا يف َستب١ٕ ٚاسد٠ٕ ٜٚطتفاد َٔ د٫ي١

 بايع١ًٝ ٫ٚ تأخس ٫ٚ تٛقف ٫ٚ َكد١َٝ .

ٚثايجّا : إٕ اإلعرتاض ٚاإلغهاٍ ع٢ً ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( َٔ 
ايد٫ي١ اإليتصا١َٝ يًد٫ي١ ايـُطابك١ٝ يف ايٛدٛد  سٝح َب٢ٓ )تبع١ٝ
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 َكاّ  يف ايتبع١ٝ عدّ ع٢ً ٭ْ٘ ٜبين ،ٚايـشذ١ٝ َعّا( غري ؾشٝض
٫ٚ ٜـُهٔ ا٫غهاٍ عًٝ٘ َع عدّ  ،ٚعدّ ايطٛي١ٝ بني ايد٫يتني شذ١ٝـاي

 إيصاّ غريٙ بـُا ٫  سْد، إذ ٫ ٜطع أإيتصاَ٘ بايتبع١ٝ يف َكاّ ايـشذ١ٝ
 يٛ فسض َٛافكت٘ يًتشكٝل إثباتّا . ًٜتصّ ب٘ ست٢

ٚزابعّا : َع فسض تـُا١َٝ إغهاٍ أضتاذْا ايـُشكل )قدٙ( ٚيٛ ع٢ً   
ًٜتصّ بايطٛي١ٝ ٚتبع١ٝ ايد٫ي١ اإليتصا١َٝ  )قدٙ(فسض إٔ ايـُشكل ايٓا٥ٝين

ْػهٌ ع٢ً ا٭ضتاذ  ي١ ايـُطابك١ٝ يف َكاّ ايـشذ١ٝ،ٚتفٓسعٗا عٔ ايد٫
ايتبع١ٝ ٚايتفٓسع  -ي١ٝ ي١( َعكٛد إلثبات ايطٛبإٔ ايبشح يف )تعازض ا٭د

بًشاظ ايد٫ي١ ا٫يتصا١َٝ ايعسف١ٝ ٚبـشطب ايـُشاٚزات  -ايـُرنٛز
شٔ فٝ٘ : فإٕ إزتفاع ـْعري َا ْ ،دٕٚ ايد٫ي١ اإليتصا١َٝ ايعك١ًٝ ،ايعك١ٝ٥٬ 

ايٛدٛب يف ايـُذُع ٚإْتفا٤ٙ عٓد ثبٛت ايتشسِٜ ايـُطتفاد َطابك١ّ َٔ 
سٝح ٜدزى ايعكٌ  -ؿب َج٬ّ ٖٛ َٔ ايـُدزنات ايعك١ًٝ ايٓٗٞ عٔ ايػ

َٚبػٛقٝتٗا أٟ ٜدزى  ايتٓايف ايععِٝ بني ٚدٛب عباد٠ٕ ٚبني سسَتٗا
ايعكٌ إضتشاي١ إْطبام ايٛادب ع٢ً ايـُؿدام ايـُشسّ ٚايـُذُع بني 

فٗرا ايت٬شّ بني  ،بادٟ ٚبني ايـُٓٗٞ عٓ٘ ايتشسٜـُٞايـُأَٛز ب٘ ايع
دّ ٚدٛب ايعباد٠ أٚ عدّ إْطبام أَسٖا عًٝ٘ َٔ سس١َ ايفعٌ ٚبني ع

١ٜ َٚعًَٛات٘ ايت٬شَات اييت ٜككٞ بٗا ايعكٌ ٜٚدزنٗا بكٛت٘ ايفهس
 ٚيٝظ َٔ ايـُدزنات ايعسف١ٝ اييت ٜرعٔ بٗا ايعك٤٬ ،ايـُستهص٠ ايباط١ٝٓ

 تـشسِٜ ايفعٌ . َٔ ديٌٝ ٜٚطتعٗسْٚٗا ايـُشاٚزٟ ايٛضط يف

ٛت ايتشسِٜ َٔ ايـُدزنات ٚيٛ نإ إْتفا٤ ايٛدٛب عٓد ثب
 ،إلْتفا٤اإليتصا١َٝ ايعسف١ٝ مل ٜكع ايـد٬ف بني ا٭ع٬ّ يف ايجبٛت أٚ ا

 ٚيهإ ايفكٗا٤ ٜسدعٕٛ اىل ايعك٤٬ بٌ ِٖ ضاد٠ ايعك٤٬ ٜدزنٕٛ 
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 ايـُديٍٛ  بني ت٬شّايَا ٜدزن٘ ايعك٤٬ يف ٚضطِٗ ايـُشاٚزٟ َٔ 
 ُٗا يف عسٕض ٚاسٕد ثبٛتَٔ ايـُديٍٛ اإليتصاَٞ ٚ ٚبنيايـُطابكٞ 
أٚ تبع١ٝ ايـُديٍٛ ايجاْٞ يٮٍٚ طٛيّٝا ٚتفٓسع٘ عًٝ٘ قطعّٝا  ،ٚزتب١ٕ فازد٠ٕ
 ٚاقشّا نطا٥س ايـُفاِٖٝ ايعسف١ٝ ايٛاقش١ . ٚيهإ ا٭َس

 : دّ أسـك١ٓٝ فتٝا ايـُػٗٛز بتكسٜب ٜتذ٢ً َـُا تكٚخاَطّا: 

ٛب عٓد إٕ ايٓٗٞ ديٌٝ ع٢ً ايتشسِٜ َطابك١ّ ٜٚدٍ ع٢ً إْتفا٤ ايٛد
يـُٓافا٠ ثبٛت ايٛدٛب  ،ثبٛت ايتشسِٜ باإليتصاّ ايعكًٞ ٚاإلدزاى ايًيب

شساّ ـٚإلضتشاي١ ؾريٚز٠ اي ، شس١َ يف ايفعٌ ايٛاسدـَع ثبٛت اي
 .ايرٟ ٜتكسب ب٘ إىل اهلل ضبشاْ٘  ايـُبػٛض َطابكّا يًٛادب ايعبادٟ

ٌ بفع -ايـُديٍٛ ايـُطابكٞ ا٭ؾٌ  -ٚس٦ٕٓٝر عٓد إْتفا٤ ايتشسِٜ 
بٌ  ،كٌ عدّ ٚدٛب ايفعٌاإلقطساز ٫ ٜجبت اي٬شّ ٫ٚ ٜدزى ايع

شساّ ـٜهٕٛ إط٬م ا٭َس يف ظسف اإلقطساز ايكٗسٟ إىل  فعٌ اي
َـشهُّا ٚدي٬ّٝ ع٢ً ؾش١ ايعباد٠ ٚإْطبام ايـُأَٛز ب٘ ع٢ً ايـُأتٞ ب٘ 

 ،ـشتٌُ نْٛ٘ َاْعّا بفعٌ اإلقطسازيفسض إْتفا٤ َا ٜ ،َٔ دٕٚ َإْع 
ط ٖرا اإلضتٓتاز بايطٛي١ٝ أٚ ايعسق١ٝ بني ايد٫يتني ايـُطابك١ٝ ٫ٚ ٜستب

 .ٚا٫يتصا١َٝ ايعسف١ٝ 

  :ؾش١ ايفتٝا ايـُػٗٛز٠ بؿش١ ايعباد٠نً٘ :  ٖرأَ ٜٚتشؿٌ  
بعد ضكٛط ايـشس١َ ٭دٌ  ـ )ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ بايـُا٤ ايـُػؿٛب(ن

تفع َع٘ فإٕ اإلقطساز َـُا تس ،اإلقطساز غري ايـُطبٛم بط٤ٛ اإلختٝاز 
ست٢ َع ايكٍٛ بإتـشاد ايـُأَٛز ب٘ َع  -ٚاقعّا ٚظاٖسّا -ايـشس١َ 

 ،شسِٜ ايفعٌ ـٚايـُاْع عٔ ايؿش١ ت ،ايـُٓٗٞ عٓ٘ يف ايـُذُع 
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َٔ دٕٚ ضبل  -ع٢ً ايفعٌ ايـشساّ -ٚايـُفسٚض إقطسازٙ قٗسّا عًٝ٘
 شس١َ باإلقطساز ٜٚٓطبل أَس ايعباد٠ ب٬ إغهاٍ . ـفتٓتفٞ اي ،إختٝازٙ
ع٢ً تفهس ايـُػٗٛز  )قدٙ(ا إغهاٍ أٍٚ أٚزدٙ ايـُشكل ايٓا٥ٝينٖر

شكل ـٚقد ت ،ٚفتٝاِٖ بؿش١ ايؿ٠٬ يف ايـُذُع بعد اإلقطساز ايكٗسٟ 
  عدّ تـُاَ٘ . 

ٕٕ يًُشكل ع٢ً ايـُػٗ ٔ بؿش١ ايعباد٠، ـٝـٛز ايـُفتـٚثـ١ُ إغهاٍ ثا
س١َ احل : إٕ ٚساؾً٘ ،)قدٙ( يف َـذًظ بـشج٘ (1)ايـُشكل سهاٙ أضتاذْا

إ٫ إٔ ٬َنٗا  ،ٚإٕ إزتفعت ٚاقعّا عٔ ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٭دٌ اإلقطساز
إذ ٫ ديٌٝ ع٢ً  ،ايـُٛدب يـُبػٛق١ٝ ايعٌُ بإم مل ٜستفع َٚفطدتٗا

ٌْ صزفع َا إقطسٚا إيٝ٘ط(2)فإٕ سدٜح ،إزتفاع٘ ٜفٝد زفع سهِ  ديٝ
٫ ديٌٝ ٚ ،٫ٚ ٜفٝد إزتفاع ٬َى ايـشهِ أٜكّا  -ايـشس١َ ظاٖساُّ ٚٚاقعّا 

 آخس ٜدٍ ع٢ً إزتفاع ايـ٬ُى عٓد إزتفاع ايتشسِٜ إلقطسإز أٚ ْـشـٛٙ .

ٚعًٝ٘ إذا نإ ايفعٌ ايعبادٟ ساٍ اإلقطساز ايكٗسٟ ٚاددّا يـ٬ُى 
ٌٓ ٚع٬  -ايـُبػٛق١ٝ  -ايـشس١َ   إٔ إذ ،مل ٜؿًض َكٓسبّا يًُٛىل د

٢ ٫ ٜتطٓٓٚس٦ٓٝر  ،َبػٛق١ٝ ايفعٌ َاْع١ عٔ ايتكسب ب٘  اىل ايـُشبٛب 
 ٭سٕد ايتُطو بإط٬م ديٌٝ ا٭َس يتؿشٝض ايعٌُ ايعبادٟ .

ٜٚـُهٔ تـكسٜـب اإلغـهـاٍ ثـاْـّٝا بـإٔ ٜـكاٍ بـجـبٛت َـ٬ى ايـشس١َ 
َٚكتك٢ اإلَتٓإ  ،ٚبـكا٤ٙ بديٌٝ ٚزٚد سدٜح ايسفع َٛزد ا٫َتٓإ

كا٤ بسفع َا إقطسٚا ايٝ٘ أٚ َا أنسٖٛا عًٝ٘ ٖٛ إزتفاع ايـشس١َ فكط َع ب
٢ ايعباد بسفع َا إقطسٚا ايـ٬ُى َٚبػٛق١ٝ ايفعٌ ٚأْ٘ ي٫ٛ ايـ١ُٓ عً
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 (157) .....................اإلضطرار القهري الالهسبىق بسىء إختيار الـوكلف ...

 ،َا أنسٖٛا عًٝ٘ يهإ ايـشهِ ايـُكطس ايٝ٘ أٚ ايـُهسٙ عًٝ٘ ثابتّاايٝ٘ ٚ
 ٫ٚ َـٓـ١ٓ يف زفع ايـ٬ُى . ،ٚ٭دًٗا إزتفع ايـشهِ ٚاإليصاّ عٔ ايعباد

ت ٚفـٞ ق٤ٛٙ ٜتعرز ايتُطو بإط٬م ديٌٝ ا٭َس َع ثبٛ
ايـُبػٛق١ٝ ٚايـُفطد٠ يف َٛزد اإلدتُاع ٚايـُٛدب١ يتبعٝد ايفاعٌ عٔ 

 ضٝٓدٙ ٫َٛٚٙ ٚتـُٓع َٔ تكسب٘ إيٝ٘ ضبشاْ٘ .

 : إغها٫ٕ َاْعإ ٜٚسد عًٝ٘  
ايـُاْع١ٝ أٚ ايتكٝٝد  -َع ضكٛط ايد٫ي١ اإليتصا١َٝ ايعك١ًٝ إْ٘ أ٫ّٚ : 

عكٝب ضكٛط د٫ي١ ايٓٗٞ  -بايكٝد ايعدَٞ عٓد اإلقطساز ايكٗسٟ 
ٛز ٚإضتعٗاز ٫ ٚد٘ يإلضتد٫ٍ ايـُرن -ايفعٌ  تـشسِٜ -١ٝ ايـُطابك

ست٢ ٜكاٍ بإٔ بكا٤ ايـ٬ُى ٜؿًض َبٓعدّا َٚاْعّا عٔ  ،بكا٤ ايـ٬ُى
فإ )ايعسؽ قبٌ  ،ؾ٬س١ٝ ايتكسب بايعٌُ ايـُبػٛض اىل ايـُٛىل 

َٔ باب ايطايب١ ايٓكؼ( َٚع ضكٛط ايعسؽ ٚإْتفا٤ٙ ٜٓتفٞ ايٓكؼ 
 . إلْتفا٤ ايـُٛقٛع

ْٕٚ ٌ ع٢ً ا٭١َ ايـُسس١َٛ ٚتفٓك ثاّْٝا : إٕ سدٜح ايسفع إَتٓا
أٟ َع بكا٤ ايـ٬ُى  -ٚسطب ٖٚرا ٫ ٜكتكٞ زفع ايـشهِ   ،ٚيطف

هِ ٚايـ٬ُى ٌ بسفع احلبٌ َكتك٢ اإلَتٓإ ضع١ اإليطاف ٚايتفٓك -تاَّا
إذ يٛ نإ  ، -يف أقٌ تكدٜس -أٚ بٛقٛفُٗا عٔ ايفع١ًٝ ٚايتأثريَعّا 

ٚايـ٬ُى بتُاَ٘  -شهِ َع بكا٤ ايـ٬ُى ـٕ َتشككّا بٓشٛ زفع اياإلَتٓا
ٖٚٛ ضبشاْ٘ غين عٓ٘ بعٝد عٔ  ،ٜعٛد إىل ايعبد ٚؾ٬س٘ أٚ فطادٙ

نإ اإلَتٓإ ع٢ً فسض ؾش١ ايدع٣ٛ ْاقؿّا ٜتٓاف٢ َع  -عًكت٘ ٚآثازٙ 
 ضع١ زمحت٘ ٚيطف٘ ٫ٚ ًٜتـ٦ِ َع ععِٝ نسَ٘ ْٚعُ٘ ٚآ٥٫ـ٘ .
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ايـُشكل )قدٙ( ع٢ً ايـفهس٠ أٚ زٓد  (1)تاذْا ثِ إْ٘ قد أغهٌ أض        
فكاٍ : إٕ ايفعٌ ايـُكطس إيٝ٘ ٚإٕ نإ َػت٬ُّ ع٢ً ٬َى  ،اإلغهاٍ
إ٫ أْ٘ ٫ ٜ٪ثس يف ايـُٓع عٔ ؾٓش١ ايتعبد  -ايـُبػٛق١ٝ  -ايتشسِٜ 

َٚـذسد إغتُاي٘ ع٢ً ايـُفطد٠ ٚايـ٬ُى اي٬َ٪ثس ٫ ٜؿًض  ،بايعٌُ
ُٝا َع اإليتفات إىل دٛاشٙ غسعّا ساٍ ٫ض ، َاْعّا عٔ ايتعبد١ٜ

  ط٬م ديٌٝ ا٭َس إلثباتٚس٦ٓٝر ٫ َاْع َٔ ايتُطو بإ ،اإلقطساز
 نْٛ٘ َؿداقّا يًُأَٛز ب٘ .

 : بأَسٜٔ، ُٖا ٘ أٚ َٓع تـُاَ٘ إغهاي ٜٚـُهٓٓا دفع

: إْ٘ َع تطًِٝ ثبٛت ايـ٬ُى يف ايعٌُ ايـُكطس إيٝ٘ َٚع  ٍٚا٭
٫ ٜـُهٔ  ،قطسازاإلذعإ بازتفاع خؿٛف ايتشسِٜ ٭دٌ اإل

إذ َفطد٠  ،ط٬م ديٌٝ ا٭َسدٜل بعدّ ٚدٛد َاْعٕ عٔ ايتُطو بإايتؿ
تٛدب َبػٛقٝت٘  -بري ا٭ضتاذ )قدٙ( تعٖٚٞ ايـ٬ُى اي٬َ٪ثس ب -ايعٌُ

٫ٚ ٜهفٞ َـذسد دٛاش ايفعٌ ٚاقعّا  ،ب قٗسّاأٚ عدّ ؾ٬س٘ يًتكٓس
 شّا يًتكسب ب٘ ظاٖسّا .َؿٓش

)قدٙ( عدّ إَهإ إسساش ايـ٬ُى بعد  : إْ٘ قد تهسز َٓ٘ ايجاْٞٚ
َع  ؟فٓكٍٛ ي٘ : َٔ أٜٔ تـشسش ايـ٬ُى ،ضكٛط ايـشهِ ٚايـدطاب

دٌ ا٫قطساز ست٢ ٜـُٞ ٚتبٓدي٘ بايـذٛاش ايٛاقعٞ ٭ضكٛط ايٓٗٞ ايتشس
  -ٖٚٞ غري َ٪ثس٠ يف ايـُاْع١ٝ  -إٕ إسساش ايـ٬ُى ٚايـُفطد٠ تكٍٛ : 

 إ إْطبام ديٌٝ ا٭َس ع٢ً ٫ ٜكٓس بؿ٬س١ٝ ايتكسب بايفعٌ ٚإَه
 ب ١ٝ ايتكٓسـؿ٬سَع إٔ ايعاٖس أْ٘ َكٓس ب -َٛزد اإلدتُاع  -ايـُأتٞ ب٘ 
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 (159) ........................................االضطرار الوسبىق بسىء االختيار.....

ْعِ إ٫ إٔ ٜٛٓد٘ باإلغهاٍ  ،ط٬م ديٌٝ ا٭َسَٚاْع عٔ ايتُطو بإ
 ايرٟ طسسٓاٙ ع٢ً ايفهس٠ . 

ٚايـشاؾٌ : إْ٘ ٫ َـشٝـ عٔ ايفتٝا ايـُػٗٛز٠ : ؾش١ ايٛق٤ٛ         
 ٖرا إذا ،بعد ضكٛط ايتشسِٜ يإلقطساز ،ا٤ ايـُػؿٛبٚايػطٌ بايـُ

 ثِ ٜكع ايبشح ٚايه٬ّ عٔ : . نإ ايـُأَٛز ب٘ عباد٠ّ غري ايؿ٠٬

 : صالة الـنخبوس قهرًا يف الـنكاٌ الـنغصوب      

ٚأَا ايؿ٠٬ يف ايـُهإ ايـُػؿٛب ساٍ اإلقطساز إىل ايػؿب َٔ 
َػؿٛب١ : أزض  يفظًُّا ْعري ايـُشبٛع  ،دٕٚ ضبل اإلختٝاز ايط٤ٞ

 دــٚق ،فكد ٜـتـعرز عًـٝ٘ ايـدـسٚز َٔ ايـُػـؿٛب طــٝـ١ً ٚقــت ايـؿـ٠٬
ٚأَا  ،ايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب يف بعض ٚقت ايفسٜك١ ٜـتـٝـطس ي٘

فشهُ٘  عًٝ٘ ُهٓ٘ـايـُشبٛع بـشل نايـُدٜٔ ايـُُتٓع عٔ ايٛفا٤ َع ت
 يف َسسًتني :ٖٓا ايه٬ّ ٚ سهِ ايـُتٛضط يف ا٭زض ايـُػؿٛب١،

َٚٔ  َٓ٘ إختٝاز: اإلقطساز إىل ايػؿب ٫ بط٤ٛ  ايـُسس١ً ا٭ٚىل
ٕٕ َظٔبنإٔ ُس ي٘، دٕٚ ضبل إزاد٠ َػؿٛب ظًُّا ٚقٗسّا عًٝ٘  يف َها

فًِ تهٔ عٓدٙ َٓدٚس١  ،ٚتعرز عًٝ٘ ايـدسٚز َٓ٘ ط١ًٝ ٚقت ايؿ٠٬
فازتفع عٓ٘  ،َٚـدًـ عٔ ايػؿب ٭دا٤ فسٜك١ ايؿ٠٬ ط١ًٝ ٚقتٗا

ٚعٓد٥ر ٌٖ تؿٓض َٓ٘ ايؿ٠٬ اإلختٝاز١ٜ  ،تـشسِٜ ايػؿب ٚإثـُ٘
تٝاْٗا بسنٛع ايـُتعازف١ بكٝإّ  ٚزنٛع ٚضذٛد ؟ أّ ٫ تؿٓض َٓ٘ ًٜٚصَ٘ إ

ٕٚضذٛد إٜـُا٥ٞ أٚ بٓشٛ اإلغاز٠ بايعني سرزّا َٔ ايتؿسف ايصا٥د عٔ 
 قدز ايكسٚز٠ إىل ايػؿب . 

 ايفكٗا٤ ا٭ٚاخس ع٢ً قٛيني : أْعاز ٖرا َا إختًف فٝ٘ 
 ٚأضتاذْا َِٓٗ ؾاسب ايـذٛاٖس -( )قدِٖ فكٗا٤ـب مجع َٔ ايـذٖ     
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بشح َكطٓس بًشاظ إٔ ايـُهًف فـٞ َفسٚض اي ،إىل ا٫ٍٚ -ايـُشكل 
إىل  ايتؿسف ايػؿيب يف ًَو ايػري َٔ دٕٚ إذْ٘ ضٛا٤ بٓشٛ ايتؿسف 
ٕٛ آخس َٔ ايهٕٛ ٚايـُهح ٚايتؿسف  ايؿ٬تٞ ايـُتعازف أٚ بٓش

قدزّا شا٥دّا عٔ ايكدز  ١ايـُتعازف ٠بايؿ٫ٚ٬ ٜتطًب ايتؿسف  ،ايػؿيب
ٚمجٝعٗا أنٛإ ٚأسٛاٍ َتطا١ٜٚ يف غػٌ  ،ايـُكطٓس إيٝ٘ َٔ ايػؿب

ص عٓد ايـشبظ يف ايـُػؿٛب ايرٟ ضكطت سسَت٘ بفعٌ اإلقطساز ايـشٝٓ
ِِ ايٖؿ٠َ٬طط٬م ا٭َس بايعباد٠فٝؿٓض ايتُطو س٦ٓٝر بإ ،إيٝ٘ ٚتؿٓض صَأٔق

 . (1)َٓ٘ ايؿ٠٬ ٫ َـشاي١ 

ٚذٖبٛا اىل  -ايٓا٥ٝين (2)َِٓٗ ايـُشكل - آخس)قدِٖ( ٚخايف مجع
ع٢ً ايسنٛع  ١ايـُػتًُ ١ايـُتعازف ٠بايؿ٬بًشاظ إٔ ايتؿسف  ،ايجاْٞ

إيٝ٘ يطذٛد اإلختٝازٟ ايـُعتاد ٜتطًب قدزّا شا٥دّا عٔ ايكدز ايـُكطس ٚا
  بًشاظ أْ٘ يٛ بكٞ ضانّٓا ََّٛٝا َٔ ايػؿب بـشطب ايٓعس ايعسيف

 َـُا يٛ زنع ٚضذد إختٝازّا ٚسطب يسنٛع٘ ٚضذٛدٙ نإ تؿسف٘ أقٌ
ٚسٝح إٔ ايكسٚزات تكٓدز بكدزٖا ٫ٚ تصٜد زخؿتٗا عٔ  ،ايـُتعازف

إٔ ايصٜاد٠ غري َكطس إيٝٗا ف٬ تـذٛش ٫ٚ تستفع سسَتٗا  ٚسٝح ،سٓدٖا
ٚيرا تكع ايؿ٠٬ بايسنٛع ٚايطذٛد ايـُتعازف َـشس١َ ٚفاضد٠ بًشاظ 

ٚسٝح إٔ ايؿ٠٬ ٫ ترتى  ،ايكدز ايصا٥د َٓٗا عٔ ايكدز ايـُكطس إيٝ٘
ٍٕ ف٬بد َٔ إتٝاْٗا َع اإلقتؿاز فٝٗا ع٢ً اإلٜـُا٤ ٚاإلغاز٠ بد٫ّ   بـشا

ٛع ٚايطذٛد اإلختٝازٟ ست٢ تهٕٛ ؾ٬ت٘ بايكدز ايـُكطس إيٝ٘ َٔ ايسن
 دٕٚ شٜاد٠ فٝٓطبل ديٌٝ ا٭َس عًٝٗا ٜٚفٝد ؾشتٗا . َٔ
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 (163) ........................................االضطرار الوسبىق بسىء االختيار.....

 ٜٚـُهٔ اإلغهاٍ عًِٝٗ بإٔ ايػؿب ٚايتذاٚش ع٢ً َاٍ ايػري 
غػاٍ بدْ٘ يـشٕٝٓص َٔ ايفساغ أٚ إَا إٔ ٜتشكل بإ -ٖٚٛ َكطس إيٝ٘  -

يكا٤ ايجـكٌ ع٢ً ا٭زض ٜتشكل بإ أٚ ،يًفكا٤ يف ايـُهإ ايـُػؿٛب
ٚايتؿسف ايؿ٬تٞ ايـُتعازف ٫ ٜػتٌُ ع٢ً شٜاد٠ غؿٕب  ،ايـُػؿٛب١

بايـُتعازف أٚ  -يف ن٬ ايـشايني : إذ إٔ َا ٜػػً٘ دطِ ايـُؿًٞ 
 َٔ ايـشٝٓص يف ا٭زض أٚ يف ايفكا٤ ايـُػؿٛب قدز ٚاسد  -باإلٜـُا٤ 

ايـُؿًٞ َٔ ايهٝفٝات ٫ ٜصٜد ٫ٚ ٜٓكـ ٫ٚ ٜـدتًف َُٗا إتـدر 
 ،ٚا٭غهاٍ ايـٗٓدض١ٝ ٚسذِ دطُ٘ َتشد يف تـُاّ أسٛاي٘ ٚأٚقاع٘

٫ٚ ٜفسم قدز ايتؿسف ايػؿيب بني إٔ ٜهٕٛ قا٥ُّا أٚ قاعدّا أٚ زانعّا 
أٚ ضاددّا أٚ َكطذعّا أٚ َطتًكّٝا أٚ َٓهٓبّا ع٢ً ٚدٗ٘ ف٬ شٜاد٠ يف 

ٜـُا١ٝ٥ ست٢ تتعني نٝف١ٝ ايسنٛع ٚايطذٛد ايـُتعازف ع٢ً ايهٝف١ٝ اإل
ٖٚهرا ٫ ٜـدـتًف ثـكٌ ايـُؿًٞ ع٢ً ا٭زض ايـُػؿٛب١ بني  ،ا٭خري٠

بـشهِ ايعكٌ ٚإدزان٘  -ٚس٦ٓٝر ٜتعني  ،ٖرٙ ايـشا٫ت ٚايهٝفٝات
 ايكٍٛ بايتدٝري بني ايـشا٫ت ايـُتطا١ٜٚ يف قدز ايػؿب. -ايكطعٞ 

ٔ ايكدز ْعِ يٛ إضتًصَت ايؿ٠٬ يف بعض ايـُٛازد تؿسفّا شا٥دّا ع
ايـُتعازف َٔ ايػؿب ايـُكطس إيٝ٘ نايـُشبٛع يف أزٕض َػؿٛب١ٕ إذا 
إضتًصَت ؾ٬ت٘ بسنٛع ٚضذٕٛد إختٝازٟ تؿسفّا شا٥دّا نإٔ ٜفرتؽ 
بطاطّا َػؿٛبّا يف قدٕز َٔ ا٭زض ايـُػؿٛب١ ٜهٕٛ غاغ٬ّ يبعض 

فًٛ ؾ٢ً ََّٛٝا يطذٛدٙ مل ٜػػٌ َٔ ايـُػؿٛب ض٣ٛ َا  ،أدصا٥ٗا
بُٝٓا يٛ ؾ٢ًٓ ضاددّا ع٢ً  ،قا٥ُّا أٚ  قاعدّا ع٢ً ا٭زضغػً٘ دطُ٘ 

ا٭زض ٫ستاز ٚإقطس إىل  ايتؿسف يف ايفسؽ شا٥دّا ع٢ً تؿسف٘ يف 
فٝطكط ٚدٛب ايؿ٠٬ اإلختٝاز١ٜ يتطًبٗا ايتؿسف  ،ا٭زض ايـُػؿٛب١
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ٜٚتعني عًٝ٘ إٜكاع ايؿ٠٬ ََّٛٝا يطذٛدٙ إقتؿازّا ع٢ً ايتؿسف  ،ايصا٥د
يفسؽ ٚسرزّا َٔ ايتؿسف ايػؿيب ايصا٥د عٔ يف ا٭زض دٕٚ ا

َٚٔ دٕٚ يصَٚ٘ ٫ َـشرٚز يف ايطذٛد اإلختٝازٟ ٫ٚ  ، ايـُتعازف
 َٛدب يإلقتؿاز ع٢ً اإلٜـُا٤ ٚاإلغاز٠ ٫ٚ يتعٝٓٔ إٜكاع ايؿ٠٬ ََّٛٝا . 

 ْعِ ٜعٗس َٔ بعض ايـُشـككني تعٝٓٓ٘ ٭سد ٚدٗني : 

ٍٕ ٚـ٢ً سـت عـًٞ ايجابـا٭ٍٚ : إٕ ايـُؿ  يف -أ٠ٕ فازد٠ ـٝـد٠ ٖٚـاسا
بُٝٓا ايـُتػري يف  ،ٜستهب سساَّا ٚاسدّا ٚغؿبّا فازدّا -َفسٚض ايبشح 

سا٫ت٘ بايكٝاّ ٚايكعٛد ٚايسنٛع ٚايطذٛد ٜستهب َـشسَات َتعدد٠ 
ٚيرا ٜـذب اإلقتؿاز ع٢ً ساي١ٕ ٚاسد٠  ،بعدد ايـشا٫ت ايـُتٛازد٠ عًٝ٘

 تعدد ايـشساّ ٚايعؿٝإ .َع اإلٜـُا٤ يًسنٛع ٚايطذٛد سرزّا َٔ 

ٚفٝ٘ : إٕ ثـبات ايـُهًف ساٍ ؾ٬ت٘ ع٢ً نٝف١ٕٝ ٚاسد٠ٕ نايكٝاّ أٚ  
 ايكعٛد َع اإلٜـُا٤ يًسنٛع ٚايطذٛد ٖٛ أنٛإ ٚتؿسفات َتهجس٠ 

ٚإغػا٫ت َتعدد٠ بعدد آْات٘ ٚأشَاْ٘  -ست٢ بٓعس ايعسف ٚايعك٤٬ -
ِٓ ٖرا ايتكسٜب .ف٬ ٜ ،ٚيٝطت تؿسفّا ٚاسدّا َـشهَّٛا بتشسِٜ فازد  ت

إىل ضذٕٛد ايجاْٞ : إٕ اإلْتـكاٍ يف ايؿ٠٬ َٔ قٝإّ إىل زنٛعٕ َٚٓ٘ 
ٜػتٌُ ع٢ً سا٫ت ٚأٚقاع َتهجس٠ ٚسسنات  ،َٚٓ٘ إىل قعٕٛد ٖٚهرا 

بُٝٓا ايجبات ع٢ً ايـذًٛع ٚسدٙ أٚ  ،ٚتؿسفات َتعدد٠ ٖٞ سساّ نًٗا
تعدد ٚتؿسف ع٢ً ايكٝاّ ٚسدٙ َع اإلٜـُا٤ ساي٘ ٖٛ نٕٛ ٚاسد غري َ

قٌ دٕٚ ٔ اإلقتؿاز ع٢ً ايتؿسف ايػؿيب ا٭٫ٚبد َ ،غؿيب فازد
٭ٕ  ،ايـشسنات ايـُتعدد٠ بفعٌ ايسنٛع ٚايطذٛد اإلختٝازٟ ايـُتعازف

 ايكسٚزات تكٓدز بكدزٖا ٫ٚ تصٜد زخؿتٗا عٔ سٓدٖا .
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ٚفٝ٘ : إٕ ا٭ٚقاع ايـُتعدد٠ ٚايـشا٫ت ايـُتػري٠ يٝطت بأغٓد َٔ 
بٌ إٕ تـُاّ ا٭سٛاٍ  ،٫ٚ ٖٞ أشٜد َٔ ايطهٕٛ ايـُتؿٌايجابت  ايهٕٛ

ٖٛ نٕٛ ٚتؿسف ٚتـذاٚش ع٢ً أزض ايػري ٖٚٛ َكطس إيٝ٘ َٚسخٛف 
٭دٌ اإلقطساز ٚقٗس ايـُهًف عًٝ٘ َع إضتٛا٤ ا٭سٛاٍ  ،فٝ٘ غسعّا

ايـُتػري٠ ٚا٭ٚقاع ايـُتبدي١ َع ايـشاي١ ا٭خس٣ : ضهٕٛ ا٭عكا٤ 
ايـُشبٛع يٮزض ايـُػؿٛب١ بٓعس فإ غػٌ  ،ٚإضتكساز ايعك٬ت

 تعدد. ايعسف يف ن٬ ايـشايني َؿدام يًػؿب ايٛاسد ايـُتؿٌ َٔ غري

ٚايـشاؾٌ ؾش١ إختٝاز ؾاسب ايـذٛاٖس ٚأضتاذْا ايـُشكل 
َٔ يصّٚ  (1)َٚٓ٘ ٜتبني عدّ ٚدا١ٖ َا أفادٙ بعض ا٭ع٬ّ ،)قدُٖا(

ٕ قا٥ُّا أٚ اإلقتؿاز ع٢ً ساي١ دخٍٛ ايـُشبٛع يف ايـُػؿٛب : إٕ نا
قاعدّا أٚ َٓشّٓٝا ٫بد َٔ إضتُسازٙ عًٝٗا َٔ دٕٚ تػٝري سرزّا َٔ إٔ 

بٌ ٖرا تؿٛز ، ٜٛدب تػٝٓس سا٫ت٘ ٚتكًبات٘ شٜاد٠ ا٭نٛإ ايػؿب١ٝ 
ٖٚٛ أغٓد ظًُّا يًُشبٛع َـُا  ،عذٝب ٚتدقٝل غري َٛفل ٚغري َؿٝب

ػسٜعٞ بسفع فعٌ ب٘ ظايـُ٘ إلٜـذاب٘ ْـكـ اإلَتٓإ اإليـٗٞ ٚايًطف ايت
ٖٚٛ ٫ ًٜتـ٦ِ ٫ٚ ٜتٓاضب َع ضع١  ،َا إقطسٚا إيٝ٘ عٔ ا٭١َ ايـُسس١َٛ

ٓـٓت٘ ع٢ً عبادٙ .  زمحت٘ ٚٚضٝع يطف٘ َٚ

إليكا٥٘  -ٙإختٝاز: اإلقطساز إىل ايػؿب ٫ بط٤ٛ  ايـُسس١ً ايجا١ْٝ
 ثِ ٜتعرز عًٝ٘ ايـدسٚز  -يف ايـُهإ ايـُػؿٛب قٗسّا عًٝ٘ ٚسبط٘ فٝ٘

 بـُع٢ٓ تـُهٓ٘ َٔ ايـدسٚز  - ٫ يف تـُاَ٘ -٠٬ يف بعض ٚقت ايؿ
عٔ ايـُٛقع ايـُػؿٛب يف ايٛقت ا٭خري يٛدٛد ايـُٓدٚس١ ي٘ ٚإَهإ 

 خ٬ؾ٘ َٔ ايػؿب قبٌ إْـتٗا٤ ٚقت ايفسٜك١ . 
                                                 

(
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 ٚفـٞ ٖرا ايفسض سايتإ :

إقا١َ ايؿ٠٬  ع٢ًفرتض إقتداز ايـُهًف ايـشاي١ ا٭ٚىل : إٕ ُٜ
دسز َٔ ٜـُ إٔن، ُػؿٛب يف ٚقتٗا ايـُفسٚضبتُاَٗا خازز ايـُهإ ايـ

ٜكّٝٓا  ٜتٛقع إط٬م ضساس٘ أٚ ،ايـُشبظ اىل أزٕض َباس١ يًتػُٝظ َج٬ّ
 ايـُهإ ايـُػؿٛب اىل ايؿ٠٬ يف اإلقطسازعٓ٘ ريتفع ف ،أٚ إستُا٫ّ
 ،قبٌ إْتٗا٤ ٚقت ايفسٜك١ بكدٕز َٔ ايٛقت نإف إلتٝاْٗا ٜ٘ٚـدسز َٓ

أٚ ٜتكٝل ٚقت  اإلختٝاز١ٜ ايـُتعازف١ ايؿ٠٬ ٚدب عًٝ٘ اإلْتعاز إلقا١َ
 . شبط٘ـايؿ٠٬ فٝبادز يًؿ٠٬ يف َ

ٚدٛب ايـدسٚز ٬ زٜب فـٞ ف فع٬ّ إط٬م ضساس٘ اذا تـشكلثِ 
عًٝ٘ تهًٝفّا عاد٬ّ عكب إخ٤٬ ضبًٝ٘ َٔ دٕٚ بكا٥٘ فٝ٘ تـدًؿّا َٔ 

بعد يف ايـُػؿٛب  ايبكا٤ عًٝ٘ ايػؿب ايـشساّ قدز اإلَهإ فاْ٘ ٜـشسّ 
ٗا فإْ ،يـُٛقع إلٜكاع ايؿ٠٬ ايٛادب١إط٬م ضساس٘ ٚإٕ نإ تأخسٙ يف ا

 سساّ عًٝ٘ ٫ٚ تؿٓض َع٘ ؾ٬ت٘ .ٖٚٛ تؿسف غري َكطس إيٝ٘ 

إعفا٥٘ فع٬ّ ٚإط٬م  دعبببكا٥٘ يف ايـُهإ ايـُػؿٛب يهٔ يٛ عؿ٢      
ٖا َٓدزد١ تـشت ايهرب٣ ضساس٘ ٚؾ٢ًٓ ناْت ؾش١ ؾ٬ت٘ أٚ فطاد

 ٚدٛد َع (إدتُاع ا٭َس ٚايٓٗٞ يف ٚاسٕد)أٚ إَتٓاع دٛاش : ايـُتكد١َ
 ايـُٓدٚس١ يتعدد ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٓٗٞ عٓ٘ أٚ إتـشادٙ سكٝك١ ٚٚدٛدّا :

نإ ايـُذُع   (ا٭َس ٚايٓٗٞ يف ٚاسٕد اعإدتُ)فاذا قًٓا بـذٛاش 
َػاٜسّا  -بـُؿداق٘ ايـدازدٞ -ٚدٛدّا َٚا١ّٖٝ ٚؾاز ايـُأَٛز بَ٘تعددّا 

٫ٚ ٜكٓس ت٬شّ ايـُأَٛز  ،٫ٚبد َٔ ايـشهِ بؿش١ ايؿ٠٬ ،يًُٓٗٞ عٓ٘
فاْ٘ ٫ ٜـُٓع عٔ إْطبام ا٭َس  ،ب٘ َع ايـُٓٗٞ عٓ٘ يف ايٛدٛد ايـدازدٞ

 ٚؾش١ ايـُأَٛز ب٘ غسعّا .
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اإلدتُاع ٚإتـشاد ايـُذُع ٚدٛدّا َٚا١ّٖٝ يصّ  ٚإذا قًٓا باَتٓاع
ٖرا َا قٓسبٓاٙ ٚ -ؾريٚز٠ ايـُأَٛز ب٘ َتشدّا َع ايـُٓٗٞ عٓ٘ خازدّا

٫بد َٔ ايـشهِ ببط٬ٕ ايؿ٠٬ س٦ٓٝر ٚ -إعتُادّا ع٢ً ايؿدم ايعسيف
ٖرا سهِ ايؿ٠٬ َؿداقّا يًٛادب ايـُشبٛب .  إلضتشاي١ نٕٛ ايـشساّ

  .قسٚزت٘  يف ايـُهإ ايـُػؿٛب بعد إط٬م ضساس٘ ٚإزتفاع

قبٌ إزتفاع  ايـُػؿٛب يـُهإاإٜكاع ايؿ٠٬ يف  ٍ بـذٛاشاعِ قد ٜكْ
اإلقطساز ٚقبٌ ايعفٛ ايفعًٞ عٔ ايـشبظ ست٢ يٛ عًِ ايـُشبٛع 

ٚذيو يـُا ضبل  ،دصَّا بـدسٚد٘ بعد ضاع١ٕ ٚقبٌ إْتٗا٤ ٚقت ايؿ٠٬
 -اغ ٚفكا٤ ايـُػؿٛب ع٢ً نٌ تكدٜٕستكسٜب٘ َٔ إغػاي٘ سٝٓصّا َٔ ايفس

ٌٓ ؾ٢ًٓ أّ تسنٗا ف٬ ٜـشؿٌ بؿ٬ت٘ تؿسف شا٥د عٓد تـشسن٘  -ٚمل ٜؿ
بأدا٤ ايؿ٠٬ اإلختٝاز١ٜ بـشٝح ٜفٛم تٛاددٙ يف ايـُهإ ايـُػؿٛب 
 ساٍ تسى ايؿ٠٬ زأضّا ٜٚصٜد ع٢ً ايتؿسف ايػؿيب ايـُكطس إيٝ٘ .

يف ؾٛز٠ عًُ٘ بصٚاٍ ت٢ سعدّ ٚدٛب تأخري ايؿ٠٬ ب ٗرا ٜكاٍـيٚ
إلتٝإ  عًٝ٘ اإلْتعاز تعني ٚبعدّ  ،١سبط٘ قبٌ إْتٗا٤ ٚقت ايفسٜك

شؿ٬ّٝ ـَبادزت٘ يًؿ٠٬ ت ، يهٓ٘ تسدضايؿ٠٬ خازز ايـُػؿٛب 
 . أٍٚ ٚقتٗايفك١ًٝ إٜكاع ايؿ٠٬ 

َُٗات  شادـٖرا ايـُكاٍ خ٬ف ا٫ستٝاط َٚا ضبل َٔ إتيهٔ 
تػري ايـشاٍ ٌ بأَ ؾ٬ت٘ أفعاٍ ايؿ٠٬ َع ايػؿب، ف٬بد َٔ تأخري

٫ٚ ،  فع٬ّ ي٘ ايؿ٠٬ يف ايـُباحتٝطس تست٢  ٜٚٓتعس ،تبدٍ ايككا٤ٚ
هْٛٗا ي ،كٝٓل ٚقتٗاقا١َ ايؿ٠٬ يف ايـُهإ ايـُػؿٛب قبٌ تإعذٌ بطتٜ

ٚسس١َ ايبكا٤ اإلختٝازٟ يف  ايٝٗا عدّ اإلقطساز ٌبفع ،فاضد٠
 ٚبط٬ٕ ايؿ٠٬ يف ايـُػؿٛب . ايـُػؿٛب



 5... بشري األصىل/ ج........................................................... (255)    

ايـشاي١ ايجا١ْٝ : إٔ ٜفرتض عدّ إقتداز ايـُهًف ايـُتٛضط يف 
 ،ايـُػؿٛب ع٢ً ايتدًـ َٓ٘ ٚإقا١َ ايؿ٠٬ بتُاَٗا قبٌ إْتٗا٤ ٚقتٗا

ايـُػؿٛب  يف ايٛقت خازز -ٚيٛ زنع١ّ -فاذا أَهٓ٘ إقا١َ بعض ؾ٬ت٘
إدزاى  يكٝل ايٛقت عٔ خازز ايـُػؿٛب ت٘ؾ٬اّ ٚعذص عٔ إٜكاع مت

 اعسضاإل ازز ايـُػؿٛب : فايٛادب ا٭ٍٚ ٖٛ ٚقتٗا خايؿ٠٬ ايتا١َ يف
شسّ ـٜٚ ،ؿب ايصا٥د عٔ ايكدز ايـُكطس إيٝ٘ايـدسٚز تـدًؿّا َٔ ايػب

ٟٓ  ٤ سسن١ خسٚد٘ . ـبط٢سٚز ٚايتدًـ أٚ ٜسٙ عٔ اخلعٌُ ٜ٪ٓخ عًٝ٘ أ

 ، ٜٚهفٖٝ٘ٛ ٚدٛب إٜكاع ؾ٬ت٘ ساٍ خسٚد٘ ثِ ايٛادب ايجاْٞ
إدزاى  ثِ إٕ مل ٜتٛقعيف ايٛقت،  -َٓٗا ٚيٛ زنع١ّ -ايؿ٠٬ إدزاى بعض

 :  ؾ٬ٖا ساٍ ايـدسٚز يف ايٛقت -َٓٗا ٚيٛ زنع١ّ -ايؿ٠٬ بعض

 ٗا َع ايسنٛع ٚايطذٛد اإلختٝازٟ ايـُتعازفـاعـكـ٘ إٜـٓـهـٕ أَإ -أ
 نُا يٛ نإ خسٚد٘ يف عسب١ٕ َطتكس٠ٕ أٚ َكطسب١ٕ  ،ٚدب عًٝ٘ ذيو

 شٝح نإ ٜـُهٓ٘ ايسنٛع ٚايطذٛد ايـُتعازف َٔ ـساٍ َطريٖا ب
 ٝ٘ ذيو ٖٚٛ َكطس اىل ذب عًفٝ، سٙ يف ايـُػؿٛبدٕٚ يصّٚ تأٓخ

ُٓ٘ ف٬ ٜهٕٛ َـشٓس ،ٖرا ايكدز َٔ ايـدسٚز ايػؿيب  َّا عًٝ٘ ٜٚـع
 أدي١ ٚدٛب ايؿ٠٬ . إط٬م
ٚإٕ مل ٜـُهٓ٘ اإلضتُساز يف ايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب يٛ أزاد  -ب

٤ يًسنٛع اإلٜـُابَع إٜكاع ؾ٠٬ ايـُدتاز إْتكًت ٚظٝفت٘ اىل ايؿ٠٬ 
إدزاى ايؿ٠٬ أٚ بعكٗا ساٍ ايتشسى ايـدسٚدٞ تـشفعّا ع٢ً  ٚايطذٛد

سف يف ٚقتٗا ٚيهٞ ٫ ًٜصّ تأخس ايبكا٤ يف ايـُػؿٛب أٚ شٜاد٠ ايتؿ
إذ ايسنٛع ٚايطذٛد اإلختٝازٟ  ،ايػؿيب عٔ ايكدز ايـُكطس إيٝ٘

 ٘ بعد إط٬مـبات ٚايدٚاّ ايـُٛدب يصٜاد٠ َهجـكساز ٚايجـب اإلضتـطًـتـٜ
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 . ، فرينع ٜٚطذد إٜـُا٤ّضساس٘ ٚتأخس خسٚد٘ عٔ ايـُػؿٛب

ٛقت ٚإَهإ إدزان٘ بعد ايتدًـ عٔ ضع١ اي٫سكّا ْعِ يٛ تبٝٓٔ 
ايػؿب ٚدب إْتعازٙ ٚاإلضساع يف خسٚد٘ ٚتـدًؿ٘ عٔ ايػؿب 
 يٝأتٞ بؿ٠٬ ايـُدتاز يف ا٭زض ايـش٬ٍ ٚيف ايٛقت ايـُتبكٞ يًفسٜك١ . 
ٖرا تـُاّ ن٬َٓا يف ايـُكاّ ا٭ٍٚ : اإلقطساز ايكٗسٟ غري 

يـُكاّ ايجاْٞ( َٔ ثِ ٜكع ايه٬ّ يف )ا  ُهًف .ايـُطبٛم بإختٝاز ايـ
 ْٚبشح فٝ٘ :    ،َبشح إدتُاع ا٫َس ٚايٓٗٞ َع عدّ ايـُٓدٚس١

 :  إلضطرار الـنسبوق بسوء اإلختياراا          
 

إذا دخٌ ايـُهًف َتعُدّا يف ايـُهإ ايـُػؿٛب بط٤ٛ إختٝازٙ 
فتٛٓضط ايـُػؿٛب ثِ  ،ٚضبل إزادت٘ َع عًُ٘ ٚإيتفات٘ اىل غؿبٝت٘ 

َٓ٘ ٚايتدًـ عٓ٘ سٝح ؾاز َكطسّا اىل ايػؿب  أزاد ايـدسٚز
فٗرا ايدخٍٛ يف  ،ايـدسٚدٞ بـُشض إختٝازٙ ٚض٤ٛ إزادت٘ 

ٌٓ اإلدا١ْ ٚايـُ٪اخر٠ ب٬ إغهاٍ  ٫ٚبد  ،ايـُػؿٛب ٚايتٛضط فٝ٘ َـش
فاذا ْدّ ع٢ً فعً٘ ٚتاب ٚأزاد  ،َٔ تٛبت٘ َٓ٘ َٚٔ ْداَت٘ ع٢ً إقرتاف٘ 

ٖٚرا َا  ،ٚيًتعبري ايعًُٞ عٔ تٛبت٘ ايـدسٚز يًتدًـ َٔ فعًت٘ ايط١٦ٝ 
ٜعٓبس عٓ٘ بعٓٛإ )ايتٛٓضط يف ايـُػؿٛب( فٌٗ ٜهٕٛ ايــدسٚز ٚادبّا 

٤ ؟ أّ ٖٛ سساّ ٭ْ٘ َكد١َّ يًتدًـ عٔ ايػؿب ايصا٥د ايـُتشكل بايبكا
ٜٓايف ا٫ختٝاز ٚإضتشكام  ٚاإلقطساز إيٝ٘ باإلختٝاز ٫ ،َؿدام ايػؿب

   .ايـدسٚز ؾ٠٬ ؾشٝش١ أٚ فاضد٠ ؟ ؟ ٌٖٚ تهٕٛ ايؿ٠٬ ساٍايعكاب
ٖٚٛ تؿسف يف  ،ايه٬ّ ٜكع يف َٛقعني : يف سهِ ايـدسٚز تهًٝفّاٚ

 ٚيف سهِ ايؿ٠٬ ايـُأتٞ بٗا ساٍ ايـدسٚز َٓٗا ،ا٭زض ايـُػؿٛب١ 
 ْبدأ يف ايـُٛقع ا٭ٍٚ ببشح سهِ : ٚقعّا . 
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 :  الـخروج مً الـنغصوب بعد التوسط فيه
 

سٚز يف ْفط٘ تهًٝفّا بعد تٛضط٘ يف دـْٚبشح ٖٓا سهِ اي
ٞٓ عٓ٘ ؟ . ٖرا َا إختًفت يف ايـُػؿٛب : ٌٖ ٖٛ َأَٛز ب٘ أّ ٖٛ َٓٗ

ٚتعددت سٛي٘ ا٭قٛاٍ ٚقد تداٚي٘ ايفكٗا٤ )زض(  أْعازدٛاب٘ 
ِٗ ـٚا٭ؾٛيٕٝٛ ا٭ٚاخس يف أؾٛي ،ايـُتهًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ يف بـشٛثِٗ 

 ٚفكِٗٗ : 
٭ٕ  ، ايـدسٚز تهًٝفّا بـشس١َ َٔ ايفكٗا٤ )قدِٖ( فكاٍ مجع

 .اإلقطساز باإلختٝاز ٫ ٜٓايف اإلختٝاز خطابّا ٚعكابّا 

بٛدٛب  -َِٓٗ ؾاسب ايفؿٍٛ -آخس َِٓٗ )قدِٖ(  ٚقاٍ مجع 
فٝذسٟ  ،ايـدسٚز فع٬ّ ٜٚعاقب فاعً٘ يًٓٗٞ ايطابل ايطاقط باإلقطساز

 .عًٝ٘ سهِ ايـُعؿ١ٝ ٜٚطتشل ايعكاب 

 -٭ععِ ٚايـُشكل ايٓا٥ٝينَِٓٗ غٝدٓا ا -ثايح)قدِٖ( ٚقاٍ مجع
ٕٚ إٔ ٜعاقب فاعً٘ يعدّ َبػٛق١ٝ بٛدٛب ايـدسٚز عك٬ّ ٚغسعّا َٔ د

  .  -ايـدسٚز -فعً٘ 
 -ِ ايـُشككإ ايـدساضاْٞ ٚايـد٥َٛٞٓٗ -زابع)قدِٖ(ٚقاٍ مجع 

بهٕٛ ايـدسٚز َبػٛقّا ٜعاقب عًٝ٘ فاعً٘ يًٓٗٞ ايطابل ايطاقط 
فإ اإلقطساز يـُا نإ  ،ساّ ٫ٚ ٚادبشـباإلقطساز يهٓ٘ يٝظ ب

 ايعكاب . با٫ختٝاز نإ ٜٓايف ثبٛت ايـدطاب يهٔ ٫ ٜٓايف إضتشكام
سٚز بهٕٛ اخل -َِٓٗ ايـُشكل ايكُٞ -( ِ)قدٖخاَظ  ٚقاٍ مجع 

ّْ : سساَّا ٚٚادبّا َعّا  بًشاظ َؿداق١ٝ ايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب سسا
شت نرب٣ )اإلقطساز بط٤ٛ اإلختٝاز يًتؿسف ايػؿيب ٚإْدزاد٘ تـ
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ٚبًشاظ َؿداقٝت٘ يًتدًـ  ،باإلختٝاز ٫ ٜٓايف اإلختٝاز عكابّا ٚخطابّا( 
 فٗرٙ آزا٤ مخط١ . ،َٚكد١َ ايٛادب ٚادب١ ،َٝت٘ يَ٘ٔ ايـشساّ أٚ َكد

 ػسٜب ددّا : ف ايكُٞ، (1)ايـُكاٍ ا٭خري ايرٟ إيتصَ٘ ايـُشكلأَا  -1

ٕٕ فازٕد أ٫ٚ : ٭ٕ إعتباز ايٛدٛب ٚايـشس١َ ع٢ً ف ٌٕ ٚاسٕد يف شَا ع
 ٚدعًُٗا َعّا ع٢ً ايـُهًف َـُتٓع يف ذات٘  ،ٖٛ َـشاٍ يف ْفط٘ 

فإ ايـذعٌ ٖٓا برات٘  ،ست٢ عٓد َٔ ٜكٍٛ بإَهإ ايتهًٝف بايـُشاٍ 
إٔ َتعًك٘ َـشاٍ ست٢ ٜـُهٔ أٚ ٜؿض عٓد ايكا٥ٌ بإَهإ  ٫   ،َـشاٍ

 ايتهًٝف بايـُشاٍ . 

ْـػهٌ عًٝ٘ بعدّ  ،َـشا٫ّنْٛ٘ عٔ : َع غض ايطسف ّا ـٝـاْـثٚ
ا٤ ٚإعتبازُٖا َتعًكني ُطدعٌ ايٛدٛب ٚايتشسِٜ يف غسٜع١ ايكٛي١ٝ ـعـَ

ٕٕ فازٕد َٔ سٝح ايـُٓت٢ٗ ٚبًشاظ َسس١ً اإلَتجاٍ :  ٌٕ ٚاسد يف شَا بفع
ٚايـشس١َ تتطًب َٓ٘ إٔ ٫  ،إذ ايٛدٛب ٜتطًب َٔ ايـُهًف إٔ ٜفعٌ

إذ  -غِ ضبل اإلختٝاز ايط٤ٞ َٓ٘ ٜٚـُتٓع ذيو ع٢ً ايـُهًف ز ،ٜفعٌ
ٕٕ ٚاسٕد .  ٫ ٜـُهٓ٘ إٔ ٜفعٌ ٚإٔ ٫ ٜفعٌ ذاى ايفعٌ ايـُطًٛب َٓ٘ يف آ

بٌ إٕ دعًُٗا غري َعكٍٛ أٜكّا بًشاظ ايـُبدأ ٚايـ٬ُى ايداعٞ 
ٚذيو ٭ٕ ايٛدٛب ٜتطًب ٚدٛد  ،ٚايـُشسى يًذعٌ ٚاإلعتباز

ِٜ ٜتطًب ٚدٛد ٚايتشس -َتعًٓل ايٛدٛب  -َؿًش١ ًَص١َ يف ايفعٌ 
فـٞ تػسٜع  -٫ٚ ٜـُهٔ  ، -َتعًٓل ايتشسِٜ  -ايفعٌ  َفطد٠ ًَص١َ يف

إٔ ٜـذتُع يف ايفعٌ ايٛاسد َؿًش١ ًَص١َ َٚفطد٠ ًَص١َ  -ضبشاْ٘اهلل 
فاْ٘ ٜـُهٔ إدتُاع  ،َٔ دٕٚ نطٕس ٚإْهطإز ٚغًب١ أسد ايـ٬ُنني
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ٌٕ ٚاسد خازدّا بٌ ٖٛ ٚاقع قطعّا َٚعًّٛ  ،٬َنني َتدافعني يف فع
يهٔ ايـُٛىل  ،َٚـشطٛع يف دٚا٥س ا٭َس ايـُٛيٟٛ ايعسفـٞ ٚدداّْا

ٌٓ ٚع٬ ٬ٜسغ ٖرا ايـ٬ُى  -ايـشهِٝ ٚايـُػسع ايـُشٝط ايًطٝف د
ٜٚـشؿٌ يف ْعسٙ ايـُكدع ايهطس  ،٬ٜٚسغ ايػًب١ ٚايسدشإ ،ٚذاى

ثِ ع٢ً طبل ايٓتٝذ١ ايـُتشؿ١ً ٜـذعٌ إعتبازٙ ايكاْْٛٞ :  ،ٚاإلْهطاز
٫ٚ ٜعكٌ داع١ٜٛ ايـُبدأ يًتشسِٜ  ،ٛب أٚ ايتشسِٜ أٚ غريُٖاايٛد

 ٚيًٛدٛب َعّا َٔ دٕٚ نطٕس ٚإْهطإز ٚغًب١ٕ ٚزدشإ .

 ٛـٓا ٖـسٚز ٖـعًٓل بايـدـٞ ايـُتـسٜـُـتشـاب ايـطـرز بإٔ ايـدـعتـٚقد ُٜ
ْٗٝ٘  -ْعري خطاب ايعاؾٞ  ،خطاب تطذًٝٞ ٜساد َٓ٘ تؿشٝض ايعكاب

ف٬ ٜؿدز َٓ٘  ،ًػازع عدّ تؿٓدٜ٘ إلطاعت٘ ٚإَتـجاي٘ايـُعًّٛ ي -أٚ أَسٙ 
ضبشاْ٘ خطاب سكٝكٞ ٜسٜد َٓ٘ ايصدس عٔ ايفعٌ ٚاقعّا يًكطع بعدّ 

 إْصدازٙ بٌ إلَتٓاع إَتـجاي٘ عًٝ٘ بعد ايدخٍٛ يف ايـُػؿٛب .

  ، ٚذيو : يهٔ ٫ ٜٓفع ٖرا اإلعتراز
سكٝكّٝا ٕ ايـُعكٍٛ نٕٛ خطاب ايعاؾٞ با٭َس أٚ  بايٓٗٞ خطابّا ٭

فاْ٘ ٜؿٓض ايـدطاب ايـُٛيٟٛ  ،ٜساد َٓ٘ ايدع٠ٛ إىل ايفعٌ أٚ ايرتى
ايـشـكٝكٞ َع إَهإ اإلْبعاخ أٚ اإلْصداز خازدّا ٫ضُٝا يف خطابات 
ايػازع ايـُتٛد١ٗ إىل عُّٛ ايـُهًفني ٚبعكِٗ عؿا٠ ٜعًِ عدّ 

 َكافّا إىل إٔ إستُاٍ ٖدا١ٜ ايعاؾٞ َطتكب٬ّ ٚنٕٛ إْؿٝاع٘ ،إطاعتِٗ
يٮَس ٚايٓٗٞ َٛدٛدّا بايٛددإ ٚإٕ نإ إستُا٫ّ قعٝفّا إذ ٫ ٜـُهٔ 

ٖٚهرا خطاب ايـُٓع عٔ ايػؿب ايـُٓطبل ع٢ً  ،ايكطع بعدَ٘ خازدّا
ايدخٍٛ ٚايبكا٤ ٚايـدسٚز ٖٛ خطاب سكٝكٞ بتكادٜسٙ ايجـ٬ثـ١ ٜساد َٓ٘ 
اإلْصداز َٔ بدٚ ا٭َس ٚايهػف عٔ َبػٛق١ٝ ايفعٌ ٚايٛعٝد ع٢ً 
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٫ٚشَ٘ إضتشكام ايعكاب عٓد ايـُدايف١ ٚايـذسأ٠ ع٢ً َا  ،ايف١ايـُد
فاْ٘ يػٛ عدِٜ  ،ٚس٦ٓٝر ٫ َٛدب يًدطاب ايتطذًٝٞ ،٢ْٗ عٓ٘ ٫َٛٙ

ٚايرٟ تٛدب َـدايفت٘  -إذ عُّٛ ايـدطاب ايـشكٝكٞ  ،ايفا٥د٠
ٜػين عٓ٘ يف إثبات ا٭ثـس ايـُسغٛب َٛيّٜٛا ٚعك٥٬ّٝا  -إضتشكام ايعكاب 

ٌٓ عٓ٘ ٫ٚ ٜطٛغ  ،ٚز ايًػٛ َٔ ايـُػسع ايـشه٫ِٚٝ داعٞ يؿد بٌ ٜـذ
 َٚٔ ٖٓا ٫ ٜؿٓض اإليتصاّ بايـدطاب ايتطذًٝٞ . ،َٓ٘ ؾدٚزٙ

 ٚايـشاؾٌ إ ايكٍٛ بتشسِٜ ايـدسٚز ٚٚدٛب٘ َعّا غسٜب ست٢ إذا
 ٝلـعٓد ايتأٌَ ٚتدق -فاْ٘ يف اٯخس٠  ،ٗ٘ أٚ اإلضتد٫ٍ عًٝ٘ـٝـأَهٔ تٛد

  ايعامل .ٚاهلل ، غري َعكٍٛ -ايٓعس

 ٛبـٛدـهِ بـدٙ(: )ايـشـسٟ )قـا٥ــكل ايـشـاٍ ايـُشـكـرا َـهـٖٚ -2
ايـدسٚز فع٬ّ َع نْٛ٘ َبػٛقّا ٜعاقب عًٝ٘ فاعً٘ يًٓٗٞ عٔ ايػؿب 

 : ٚذيو  ،فاْ٘ َكاٍ غسٜب (1) ضابكّا ٚإٕ ضكط باإلقطساز ٫سكّا(

٭ٕ تكآد ايـشس١َ ٚايٛدٛب أٚ تكاد ايـُبػٛق١ٝ ٚايـُشبٛب١ٝ 
ٚإٕ أضاع إَتٓاع إدتُاع  ،بًشاظ ايـُبدأ َٛدٛد يف ٖرا ايـُكاٍ

ايـُشبٛب١ٝ ايـًُص١َ بايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب ٚإيتكا٥ٗا َع ايـُبػٛق١ٝ 
ايـًُص١َ أٚ ايـ٬ُش١َ يًعكاب يف ايفعٌ ايٛاسد ٚايصَإ ايفازد ٖٛ 

فريد عًٝ٘ إغهاٍ عدّ َعكٛي١ٝ إدتُاع ايـُشبٛب١ٝ ايداع١ٝ  ،َٛدٛد ٖٓا
ب ايفعٌ ايٛاسد يف ايصَإ ايفازد َع ايـُبػٛق١ٝ ايـُٛدب١ يٛدٛ

 إلضتشكام ايعكاب ع٢ً ذاى ايفعٌ .
 ْعِ َٔ ايـُعكٍٛ ٚدداّْا ٚايٛاقع خازدّا إٔ تـذتُع يف ايفعٌ

 عإ يف َسس١ً ايـُبدأـٝتدافـف ،١ َٚفطد٠ـد يف ايصَإ ايفازد َؿًشـايٛاس
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يهٔ ايـشهِٝ  ،عّايداعٜٛتُٗا ايـُهًف ْـشٛ ايفعٌ ْٚـشٛ ايرتى تػسٜ
ايـُػسع ٬ٜسغ ايـ٬ُنني ٜٚـشؿٌ يف ْعسٙ ايـُكدع : ايهطس 

بـشـطب عًُ٘  - فٝػٓسع ،ٚاإلْهطاز بُٝٓٗا ٚايػًب١ ٚايسدشإ ٭سدُٖا
ع٢ً طبل ايـ٬ُى شهِ ـٜٚ - ٚزأفت٘ بعبادٙايعُِٝ ٚإساطت٘ ٚيطف٘ 

١ ايسادض ٜٚؿدز عٓ٘ ا٭َس أٚ ايٓٗٞ ع٢ً ٚفـك٘ ٜٚهػف عٔ ايـُشبٛبٝ
٫ٚ ٜـُهٔ إٔ ٜـهٕٛ ايفعٌ ايٛاسد يف ايصَإ ايفازد  ،أٚ ايـُبػٛق١ٝ

 ٚادبّا َـشبٛبّا ٚسساَّا َبػٛقّا ي٘ ضبشاْ٘ .
 ايـدساضاْٞ ٚايـد٥ٛٞ )قدُٖا( : (1)ٚايـُدتاز ٚفاقّا يًـُشـككني -3

 ػٛضـبـٛ َـِ ٖـعـْ ،ِــشسٜـٕٛب أٚ تـٛدـّا بـَٛـعدّ نٕٛ ايـدسٚز َـشه
 ٘ ٜٚـشهِ ايعكٌ بتعٝني ايـدسٚز تـدًؿّا َٔ ٜعاقب عًٝ٘ فاعً

 ايـػؿب ايـُبػٛض .     

بٝإ ايـُدتاز : إٕ ا٭َس ايٛاقض يف ايرٖٔ ايـُتٛاقع نٕٛ 
ٍٓ ع٢ً  ايـدسٚز عكٝب ايتٛضط يف ايـُػؿٛب َػ٫ُّٛ إلط٬م َا د

 ٌٓ إَس٤ٕ٣ َطًِ  دّسس١َ ايتؿسف ٚايتذاٚش ع٢ً َاٍ ايـُطًِ:ط٫ ٜـش
ٖٚٛ إط٬م مشٛيٞ َطتػسم ٭فسادٙ  ،(2)٘صَٓ ب١ ْفظإ٫ بط٫ٚٝ َاي٘ 

يف  -٫ٚ ٜٛدد  ،ايٛادد٠ يـ٬ُى ايـشس١َ ٚؾف١ ايـُبػٛق١ٝ دصَّا
أد٢ْ فسم بني ايـدسٚز ايػؿيب ايـُبشٛخ ٚبني باقٞ  -ايـشـكٝك١

 .َؿادٜل ايػؿب ايـشساّ 

إ٫ أْ٘ سٝح تـتصاسِ سسَتإ أٚ َبػٛقإ عٓد ايـُهًف ايـُتٛضط  
 ،ؿٛب بط٤ٛ إختٝازٙ : ُٖا سس١َ ايبكا٤ ٚسس١َ ايـدسٚزيف ايـُػ
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ٚن٬ُٖا َبػٛقإ َػ٫ُٕٛ إلط٬م ديٌٝ تـشسِٜ ايتؿسف ايػؿيب 
 ،ٖٚٛ َٓطبل ع٢ً نٌ َٔ ايبكا٤ ٚايـدسٚز ،ٚايتذاٚش ايعدٚاْٞ

 ٘ ٤ ع٢ً سهِ زٓباي١ ايتصاسِ عٓد ايـُهًف ايـُذرت٣فتشؿٌ س
 ،ـشساَني ايـُتصامحنيٚتكؿس قدزت٘ عٔ إدتٓاب اي ،ٚغسٜع١ خايك٘

ٚبًشاظ أخف١ٝ ايـدسٚز َٔ ايبكا٤ قبشّا ٚأقًٝت٘ َٓ٘ َفطد٠ ٚإْتٗانّا 
٭ٕ ايبكا٤ ٜتكُٔ قدزّا شا٥دّا َٔ ايػؿب ع٢ً َا  ،يـشس١َ َاٍ ايـُطًِ
ًٜصّ ايـُهًف إختٝاز أخٓف ايكبشني  اد٠ّ، يريوٜتطًب٘ ايـدسٚز ع

ان٘ ايـذصَٞ بعد بـشهِ ايعكٌ ايكطعٞ ٚإدز ،إزتهاب٘عًٝ٘ ٜٚتعني 
سؿٍٛ ايتصاسِ ٚقؿٛز ايكدز٠ عٔ إَتجايـُٗا ٚعٔ ايـذُع بني ايرتنني 

 يٝظ بػسعٞ .ٕٚ ايٛدٛب عكًٞ  ٜٚتشؿٌ َٓ٘: أايـُطًٛبني يًػازع . 

 ٞ ايـدسٚزـِ ٖـٝـطًـكٌ ايـعـادزاى ايـ١ بـفـٝـٛظـس : إٕ ايـرٕي آخـعبـتـٚب
ٌٓ ايـُ ،إختٝازّا فطدتني َع بكا٤ ايـدسٚز إزتهابّا ٭خٓف ايكبٝشني ٚأق

أقؿاٙ ضكٛط  ،ايػؿيب ٚاددّا يـُبػٛق١ٝ ايػؿب َٚفطدت٘ ٚقباست٘
ٍٓ ع٢ً إزتفاع ايـدطاب  خطاب ايـشس١َ عٓد اإلقطساز بـُكتك٢ َا د

َُ ،ساٍ اإلقطساز إذ ايٛاقض عٓدْا ٖٛ إٔ َٛازد  ،طكط يـ٬ُنٗا٫ٚ 
عض ٖٚٞ َٔ ؾػسٜات باب اإلقطساز إىل تسى إَتجاٍ ب -ايتصاسِ 
ٚتبك٢ َـشبٛبٝت٘ أٚ  ،ٜٓتفٞ فٝٗا ايـدطاب عٔ ايـُِٗ ٚسـطب -ا٭سهاّ

ًـُهًف ٜتٛد٘ ايـدطاب يٚ ،َبػٛقٝت٘ ع٢ً سايـٗا زغِ ضكٛط خطاب٘
إَتجاٍ ايـُطاٟٚ َٔ أسد بباَتجاٍ ا٭ِٖ ايسادض أٚ ا٭خٓف قبشّا أٚ 

ايـُتصامحني باختٝاز ايـُهًف ايكاؾس٠ قدزت٘ عٔ إزتهاب أٚ إدتٓاب 
ٜٚتبعٗا بكا٤  -ايـُؿًش١ أٚ ايـُفطد٠  -َع بكا٤ ايـ٬ُى  ،ًنيايفع

ٜٚهٕٛ تسى ايـُشبٛب  ،َـشبٛب١ٝ ايفعٌ أٚ َبػٛقٝت٘ يًُٛىل ايـُكدع
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ا٭قٌ أٚ فعٌ ايـُبػٛض ا٭خٓف سني ايتصاسِ َكد١َّ يتشؿٌٝ 
  ٚبـُكتك٢ قإْٛ ايتصاسِاٯخس أٚ إدتٓاب ايـُبػٛض اٯخس  ايـُشبٛب

َٚٔ   - ايـُشبٛب١ٝ أٚ ايـُبػٛق١ٝ -كٛط ايـ٬ُى َٔ دٕٚ إٔ ٜٛدب ض
 ،دٕٚ إٔ ٜـشؿٌ عٓد ايتصاسِ تبٓدٍ يف َٛقٛع ايـشهِ ٚا٭َس ٚايٓٗٞ

أقؿاٙ زدشإ فعٌ ا٭ِٖ  ،بٌ ٜبك٢ ايـُٛقٛع بـشاي٘ ٚايـشهِ بـشاي٘
غسعّا أٚ ا٭خٓف قبشّا عٓد ايتصاسِ ٚقؿٛز قدز٠ ايـُهًف عٔ إَتـجاٍ 

 إلَتجاٍ أسدُٖا إذا ناْـا َتطاٜٚني .  ايـُتصامحني أٚ إختٝازٙ
ٖٛ َكطس إىل  ،إَتـجاي٘ َٔ ايـُتصامحنيايـُهًف ع٢ً إٔ َا ٜرتى 

 ٖٚٛ سهِ اهلل ع٢ً عبدٙ .  ،تسن٘ غري َـدتاز يف ايتفسٜط ب٘

ٍٓ ع٢ً سس١َ ايتؿسف يف  ٚبتعبرٕي ثايٕح : إٕ ايـشدٜح ايـُتكدّ ايدا
ِٓ ي٘ إ -َاٍ ايػري َٔ دٕٚ إذْ٘ ٚطٝب١ ْفط٘   ط٬م مشٛيٞ أفسادٟ ٜع

ٕ ٚفسٕد َٔ ايتؿسف غري ايـُأذٕٚ فٝ٘ ِٓ ايتؿسف  ،نٌ ْٛع  فٝع
نُا ي٘ إط٬م أشَاْٞ  ،ايدخٛيٞ ٚايبكا٥ٞ ٚايـدسٚدٞ فُٝا ْـشٔ فٝ٘

ٕٕ ٕٕ ٚشَا ِٓ نٌ آ  َاٍ ايػري َٔ دٕٚ إذْ٘  فٝشسّ ايتؿسف فـٞ ،ٜع
 ٘ يف تـُاّ اٯْات ٚا٭شَإ . َٓ  ٚطٝب١ ْفٕظ

َٔ دٕٚ إذْ٘ ٚطٝب١  -٘ إىل َٔ دخٌ أزض ايػري عدٚاّْا ٚعًٝ٘ ٜتٛد
ٕٕ  -ْفط٘  خطاب سس١َ ايتؿسف ايبكا٥ٞ ٚايتؿسف ايـدسٚدٞ يف نٌ آ

 ٕٕ  ، -َٚٓ٘ شَإ َا بعد ايدخٍٛ يف ايـُػؿٛب بط٤ٛ إختٝازٙ  -ٚشَا
ٜكدز  سٝحٚنٌ َُٓٗا َكدٚز ٜتُهٔ ايـُهًف َٔ إطاعت٘ َٚٔ عؿٝاْ٘ 

 هٕٛ قادزّا ع٢ً تسى ايبكا٤ ٚتسى ايـدسٚز . فٝ ،ع٢ً تسى ايدخٍٛ بدّٚا

هٕٛ ٝف ،عٔ اإلط٬م ا٭فسادٟ ٚاإلط٬م ا٭شَاْٞ َتأخس زتــبـ١ّ
ٕٕ   ايتؿسف ايدخٛيٞ ٚايبكا٥ٞ ٚايـدسٚدٞ سساَّا َّٓٗٝا عٓ٘ يف نٌ آ
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 يـُٔ دخٌ أزض ايػري عدٚاّْا خطاب ايتشسِٜ ٜٚتٛد٘  ،َٔ اٯْات
 خطاب سس١َ ايتؿسف : أعين –َٔ غري طٝب ْــفظ ايـُايو  -

ٌٓ َُٓٗا َكدٚز ع٢ً إطاعت٘ ٚع٢ً عؿٝاْ٘ ،ايبكا٥ٞ ٚايـدسٚدٞ  ،ٚن
 يهٔ ٫ ٜكدز ايـُهًف ايػاؾب ع٢ً َٛافكتُٗا : 

إَا إٔ  -دازٙ أٚ بطتاْ٘  -إذ َٔ دخٌ أزض ايػري َٔ دٕٚ إذْ٘ 
أٟ إَا إٔ ٜـُتـجٌ ايٓٗٞ  ٚإَا إٔ ٜـدسز ، ،ٜبك٢ يف ايـُهإ ايـُػؿٛب

 ،سف ايػؿيب ايبكا٥ٞ أٚ ٜـُتجٌ ايٓٗٞ عٔ ايتؿسف ايـدسٚدٞعٔ ايتؿ
 ٫ٚ ٜـُهٓ٘ إَتجايـُٗا بإٔ ٫ ٜبك٢ يف ايـُػؿٛب ٫ٚ ٜـدسز َٓ٘ .

ٚعٓد٥ر ٜـشؿٌ ايتصاسِ بني إَتجاٍ ايـشسَتني بعد ايتٛضط يف 
ايـُػؿٛب ٚعؿٝإ تـشسِٜ ايتؿسف ايدخٛيٞ فٝ٘ بط٤ٛ إختٝازٙ 

َػٍُٛ س١َ ايبكا٤ ٚسس١َ ايـدسٚز ٚن٬ ايـشسَتني : س ،سطب ايفسض
فٝدٚز أَسٙ بني إزتهاب ٖرا  ،ط٬م ا٭فسادٟ ٚا٭شَاْٞ ايـُرنٛزٜٔيإل

ايبكا٤  -فاْ٘ َكطس إىل أسدُٖا  ،ٯخسيـشساّ اايـشساّ ٚبني إزتهاب ا
 . -يف ايـُػؿٛب أٚ ايـدسٚز َٓ٘ 

ٚإذا سؿٌ ايتصاسِ بني سس١َ ايـدسٚز ايػؿيب ٚبني سس١َ ايبكا٤  
قدز٠ ايـُهًف عٔ إَتجاٍ ايـشسَتني برتى ايتؿسف  تقؿسٚ ،ايػؿيب

فٝدٚز  ،بعد ايدخٍٛ يف ايـُػؿٛب -ايبكا٥ٞ ٚايـدسٚدٞ  -ايػؿيب 
تـشسِٜ  - ٕ ايجاْٞٚسٝح إ ،ىذاا٭َس بني إزتهاب ٖرا ٚبني إزتهاب 

تـشسِٜ ايتؿسف ايػؿيب  -ٚإٔ ا٭ٍٚ  ،أغٓد -ايتؿسف ايػؿيب ايبكا٥ٞ
بًصّٚ إختٝاز  -بإدزان٘ ايكطعٞ -ٜككٞ ايعكٌ فإٕ ،أخٓف -ايـدسٚدٞ

ٌٓ ايـشسَتني ٚأٜطس ايـُفطدتني َٓ٘ : ٜٚتشؿٌ  ،أخـٓف ايكبٝشني ٚأق
 ٘،ـٝـضط فٛـتـٍٛ ٚايـعد ايدخـٛب بـؿـسٚز َٔ ايـُػـاز ايـدـٝـتـصّٚ إخـي
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 ٚايـشانِ بايًصّٚ ٖٛ ايعكٌ دٕٚ ايػسع .     

تُاع ٚايـُتـشؿٌ َٔ َـذُٛع َا تكدّ : عدّ إَهإ اإليتصاّ باد
أٚ إدتُاع ايـُشبٛب١ٝ ٚايـُبػٛق١ٝ يف فعٌ  ،ايٛدٛب ٚايـشس١َ

 نُا تبٝٓٔ عدّ نٕٛ ايـدسٚز َـشهَّٛا بـشهِ غسعٞ  ،ايـدسٚز
ٚإٔ ايجابت نٕٛ ايـدسٚز داخ٬ّ تـشت نرب٣  -ٚدٛب أٚ تـشسِٜ  -

ايتصاسِ بني ايـشساَني َع تفاٚتُٗا غد٠ّ ٚقعفّا ٚإدزاى ايعكٌ ايطًِٝ 
ٌٓ َفطد٠ّ ٚسس١َقطعّٝا : زدشا فًٝصَ٘ ايـدسٚز  ،ٕ ا٭خٓف قبشّا ٚا٭ق

ٌٓ َطاف١ ٚٚقت ٚتؿسف سرزّا َٔ إزتهاب ايػؿب  فٛزّا ففٛزّا ٚبأق
 فٗرا ايٛدٛب عكًٞ غري غسعٞ .  ،ايصا٥د

 -َع ايديٌٝ -قض يٓا ٜٓبػٞ ايتعسض ثِ بعد بــٝإ ايفِٗ ايٛا
 ٛب٘ َٚـشت٬ُتٔ ا٭خرئٜ : أعين َكاييت تـشسِٜ ايـدسٚز ٚٚدـٝـيًسأٜ

 ْبدأ بـبشح :  ،َسادُٖا عرب َسسًتني

 :  حرمة الـخروج بعد التوسط يف الـنغصوب
ط٬م ديٌٝ تـشسِٜ ايػؿب قد إضتدٍ ع٢ً تـشسِٜ ايـدسٚز بإ

فإ إط٬ق٘ ٜػٌُ  ،ٚايتذاٚش ع٢ً َاٍ ايػري َٔ دٕٚ طٝب ْفط٘
ايتؿسف ايـدسٚدٞ َٔ بدٚ ا٭َس ٚقبٌ اإلغتػاٍ بايتؿسف ايدخٛيٞ 
سٝح ٜهٕٛ ايـُهًف َتُهّٓا قادزّا ع٢ً إدتٓاب ايتؿسف ايـدسٚدٞ 

 . برتى ايدخٍٛ يف ايـُػؿٛب
ْٚـشٔ ٫ ْػو فـٞ ثبٛت ٬َى ايتشسِٜ َٚفطد٠ ايػؿب يف 

فاْ٘ َؿدام يًتذاٚش  ،ايـدسٚز بعد دخٍٛ ايـُػؿٛب ٚايتٛضط فٝ٘
 ٚايتؿسف ايعدٚاْٞ يف َاٍ ايػري َا داّ مل ٜهٔ باذٕ َايه٘ َٚٔ 

 ب ـٓاب ايـػـؿـتصاَٞ بادـإ٫ إٔ ايـدـطاب اإلي ،ب١ ْـفـطـ٘ٝـإسساش ط دٕٚ
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ٚايتٛضط ٚسؿٍٛ اإلقطساز إىل ايتؿسف  ضـاقـط بـعد ايـدخٍٛ
 ايػؿيب يف ايـذ١ًُ : 

أ٫ّٚ : ٭ٕ ا٭َس ٚايٓٗٞ ٜؿدز َٔ ايـُٛىل بداعٞ ايبعح أٚ ايصدس 
 ٚبعد ايدخٍٛ يف ايـُػؿٛب ٫ َع٢ٓ يصدسٙ عٔ  ،عٔ ايفعٌ

إذ يٛ مل ٜـدسز يبكٞ يف  ، ايػؿب ٖٚٛ َتٛضط يف ايـُػؿٛب
 قبشّا ٚسس١َّ . ايـُػؿٛب ٚؾدز عٓ٘ ايتؿسف ايػؿيب ا٭شٜد 

يًتهًٝف باإلدتٓاب  يًدطاب ٚزافْع ٚثاّْٝا : ٭ٕ اإلقطساز َطكْط      
 . (1)ص زفع َا إقطسٚا إيٝ٘طبربن١ سدٜح 

٫ ٜـدًٛ ساي٘ : أَا إٔ  ٚثايجّا : ٭ٕ ايـُتٛضط يف ا٭زض ايـُػؿٛب١
فًٛ نإ اخلسٚز حمهَّٛا  ،٫ٚ زٜب يف سس١َ ايبكا٤ ،فٝٗا أٚ ٜـدسز  ٜبك٢
   .طام ٖٚٛ حماٍس١َ َع َفسٚغ١ٝ سس١َ ايبكا٤ ًٜصّ ايتهًٝف بـُا ٫ ُٜباحل

 ٚبعد ٖرا ايبٝإ ٫ ٜؿٓض إٔ ٜكاٍ : )اإلقطساز ٚاإلَتٓاع بط٤ٛ

فإ ايـدطاب ضاقط باإلقطساز قٗسّا ( خطابّا ٫ ٜٓايف اإلختٝاز اإلخـتـٝاز
يف  بإختٝازٙ دخٛي٘٭ْ٘ بعد  ،ٚإٕ نإ َطبٛقّا بط٤ٛ إختٝاز ايـُهًف

 ايـُػؿٛب ٜتعرز عًٝ٘ تسى ايػؿب ٜٚـُتٓع تٛد٘ ايتهًٝف إيٝ٘ فاْ٘ يػٛ
فـٝـتشؿٌ  ،رتتب عًٝ٘ فا٥د٠ ٜٚطتشٌٝ ؾدٚز ايًػٛ َٔ ايـشه٫ِٝ ت

 أْ٘ إ٫ ،ايدخٍٛ ٚايتٛضط فٝ٘ ضكٛط خطاب )٫ تػؿب بايـدسٚز( بعد
 اب٘ يًعكاب .ضكٛط ًَتـ٦ِ َع َبػٛق١ٝ اخلسٚز ٚٚاددٜت٘ يًُفطد٠ ٚإجي

ْعري َٔ تٛٓطٔ  -ضكٛط ايـدطاب َع بكا٤ ايـُبػٛق١ٝ  -ٖٚرا 
ْفطّٝا ٚإضتعٓد يكطع عكٛٙ ايـُتٛزّ بايٛزّ ايطسطاْٞ َج٬ّ دفعّا يًكسز 
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كطع َٚبػض ي٘ ٫ٚ ٜسٜدٙ إ٫ أْ٘ َع ذيو ٖٛ نازٙ يً ،ا٭غد عٔ بدْ٘
ي٫ٛ ْدا٤ عكً٘ بازتهاب ايفاضد ايػدٜد تـشرزّا َٔ ا٭غد ٚتـدًؿّا َٔ 

 . -إْتػاز ايٛزّ ايطسطاْٞ يف أعكا٤ دطُ٘ ا٭خس٣  -ا٭فطد 

ثِ ٜكع ايبشح يف َسس١ً ٫سك١ٕ عٔ ايسأٟ ايـُأثٛز عٔ غٝدٓا 
 ٚايٓا٥ٝين )قدُٖا( : (1) ا٫ْؿازٟ ا٭ععِ

           

 : وجوب الـخروج مً الـنغصوب بعد الدخول والتوسط فيه         

 ٛز ثـ٬ثـ١ : ت٬ُت يف ٚد٘ ٚدٛب ايـدسٚز ايـُرنٚايـُش
ا٭ٍٚ : نْٛ٘ ٚادبّا بٛدٛب ْفطٞ َتعًٓل بعٓٛإ )ايتدًـ َٔ 

 فإ ايـدسٚز َؿدام ايتدًـ . ،ايـشساّ( َٚٔ ايػؿب ايصا٥د
بعٓٛإ )زٓد ايـُاٍ ايجاْٞ : نْٛ٘ ٚادبّا بٛدٛب ْفطٞ َتعًٓل 

 ايـُػؿٛب إىل َايه٘( ٚيصّٚ ايتد١ًٝ بني ايـُاٍ ٚبني َايه٘ .
ايجايح : نْٛ٘ ٚادبّا بٛدٛب غريٟ بًشاظ أْ٘ َكد١َّ يًتدًـ َٔ 

ايػؿب ايصا٥د ايـُتشـكل  -٫ أْ٘ بٓفط٘ تـدًـ َٔ ايـشساّ  ،ايـشساّ
 .   -ٚعدّ خسٚد٘   بـبـكا٥ـ٘

 :  ٬ْٚسغ ٖرٙ اإلستُا٫ت تباعّا
إستُاٍ ٚدٛب ايتدًـ َٔ ايـشساّ ْفطّٝا ٚايـُٓطبل ع٢ً  -1

 : تاّ ٖٛ إستُاٍ غري  ،ايـدسٚز بعد ايدخٍٛ ٚايتٛضط يف ايـُػؿٛب

أ٫ّٚ : يعدّ ايديٌٝ ايٓاطل بٛدٛب )ايتدًـ َٔ ايـشساّ( ست٢ 
 يٛدٛب.بـا ٜٚهٕٛ حمهَّٛاسٚز َؿداقّا يًتدًـ ٢ً اخلع ايعٓٛإ لٜطٓب

 تدًــٛدٛب ايـض ايتٓصٍ ٚتطًِٝ ايديٌٝ ايٓاطل بٚثاّْٝا : ع٢ً فس
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شساّ ٜػهٌ ايتطبٝل ٚاإلْطبام َٔ د١ٗ إٔ اإلغتػاٍ بايـدسٚز ـَٔ اي
 إغتػاٍ بايػؿب ٖٚٛ تؿسف يف َاٍ ايػري َٔ دٕٚ إذْ٘ ٖٚٛ 

 ٫ٚ ٜتشكل ايتدًـ َٔ ايػؿب ٚاقعّا  ،تـذاٚش ٚإضت٤٬ٝ عدٚاْٞ 
  ، ايـش٬ٍ غري ايـُػؿٛبفع٬ّ اىل إ٫ بعد تـُاّ ايـدسٚز ٚاإلْتكاٍ

نٝف ؟  ،دًؿّا َٔ ايـشساّ ـف٬ ٜـُهٔ ايـشهِ بهٕٛ ايـدسٚز ٚادبّا ت
ست٢  ،ٖٚٛ َؿدام يًػؿب ٚيٝظ َؿداقّا يًتدًـ َٔ ايػؿب

 ٚدٛب ايتدًـ . ٜٓطبل عًٝ٘ ديٌٝ
 ام عٓٛإ )ايتدًـ َٔ ايػؿب(ـبـطـٓصٍ ٚفسض إْـتـ: َع ايّاـجـايـٚث

ٜػهٌ  -بٝعٞ ع٢ً َؿداق٘ ايـدازدٞبام ايطإْط -ع٢ً ايـدسٚز 
 اإلذعإ بٛدٛب٘ ايٓفطٞ َٔ دٗتني : 

َٔ د١ٗ إٔ ايٛدٛب ايٓفطٞ ٜتطًب َٔ سٝح ايـُبدأ ثبٛت  -أ
َٔ ايػؿب( تدعٛ إلٜـذاب٘ ْفطّٝا،  َؿًش١ ًَص١َ يف ذات )ايتدًـ

  ،ايـُؿًش١ ايـًُص١َ يف ذات ايتدًـ٫ٚ َ٪غس ٚاقض ع٢ً ثبٛت 
ـٓ ايػسعٞ  اٯَس بايتدًـ َٔ ايػؿب ايـشساّ بعد ٚإ٫ دا٤ ايٓ

ٚعُدتٗا ا٭ؾٌ  -ايػسع١ٝ ايٓؿٛف  َديٍَٛع إٔ  ،اإلبت٤٬ ب٘ 
 -َاٍ إَس٤ٕ٣ َطًِ إ٫ بطٝب١ ْفظ َٓ٘ص ط٫ ٜـشٌ: ايتػسٜعٞ ايععِٝ 

ٚظاٖسٙ ثبٛت ايـُفطد٠  ،ٖٛ تـشسِٜ إضتش٬ٍ َاٍ ايـُطًِ بػري إذْ٘ 
اٚش ايعدٚاْٞ ع٢ً َاٍ ايـًُص١َ يف فعٌ اإلضت٤٬ٝ ايػؿيب ٚايتذ

٫ٚ ديٌٝ ظاٖس ع٢ً إٜـذاب ايتدًـ ٫ٚ ناغف عٔ ثبٛت  ،ايـُطًِ 
 ايـُؿًش١ ايـًُص١َ يف فعٌ ايتدًـ .

َٚٔ د١ٗ عدّ ٚزٚد ديٌٝ غسعٞ ع٢ً ٚدٛب ايتدًـ  -ب
ٚايٛاقض يف ايرٖٔ أْ٘ بعد ٚزٚد ايرتٖٝب ايػدٜد ٚايتشسِٜ  ،ٚبعٓٛاْ٘ 
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ـذاٚشٙ ٜدزى ايعكٌ قطعّٝا : يصّٚ ايععِٝ يًعدٚإ ع٢ً َاٍ ايػري ٚت
ايتدًـ َٔ ايـشساّ بايـدسٚز بعد اإلبت٤٬ بدخٍٛ ايـُػؿٛب 

أٟ يٝظ ثـ١ُ  -ٚيٝظ ثـ١ُ غ٤ٞ ٚزا٤ اإلدزاى ايعكًٞ  ،ٚايتٛضط فٝ٘ 
ٚدٛب غسعٞ َطتكٌ ٜٓبجل عٔ َؿًش١ ًَص١َ ٚزا٤ َفطد٠ ايػؿب 

 ٚتـشسِٜ ايعدٚإ ع٢ً َاٍ ايػري .

 ٛ نٕٛ ايـدسٚز ٚادبّا غسعّٝا بٛدٛب ْفطٞاإلستُاٍ ايجاْٞ ٖٚ -2
 ٝٓ٘ـ١ٝ بـزٓد ايـُاٍ ايـُػؿٛب َٔ ايػري اىل َايه٘ ٚايتدً تعًل بعٓٛإ )ـَ

 ١ بني ايـُاٍ ايـُػؿٛبـٝـًـسٓد َٚؿدام ايتدـٚبٝٓ٘( ٚايـدسٚز َـشكل اي
 ٖٚرا اإلستُاٍ غري تاّ أٜكّا : .    -ٚبني َايه٘ 

 ٛبُـػؿايـ اٍـس ع٢ً ٚدـٛب زٓد ايـُـأ٫ّٚ : يعدّ تـُاّ ديٌٝ َـعـتـب
إ٫  ،قعٝف١ : طايػؿب نً٘ َسدٚدص (1) ْعِ ٚزد يف زٚا١ٜ ،َايه٘  إىل

ٚتفؿًٝ٘ يف  ،ايـشذ١ٝ ٚايدي١ًٝٝ ضٓدّا ٚد٫ي١ّأْٗا قاؾس٠ عٔ دزد١ 
 ف٬ د٫ي١ ع٢ً ٚدٛب ايسٓد ٚدٛبّا غسعّٝا َٛيّٜٛا . ،ايفك٘ حبٛخ 

ّا بعد ٚزٚد ايٓـ ايػسعٞ ْعِ ٜـذب ايسٓد بإدزاى ايعكٌ قطعٝ
 سٝح ٜـشهِ ايعكٌ  ،ايرتٖٝيب ايـُاْع عٔ ايػؿب سدٚثّا ٚبكا٤ّ 

يف َسس١ً ايبكا٤ ٚعكٝب سدٚخ ايػؿب ٚدخٛي٘ ٚتٛٓضط٘ يف ايـُهإ  -
 ٜٚدزى قطعّٝا : ٚدٛب زٓد ايـُػؿٛب اىل َايه٘  -ايـُػؿٛب 

ٖٛ َـُا ٚ ، َدي٫ّٛ ٫شَّا يـشهِ ايػسع بـشس١َ إضتش٬ٍ َاٍ ايـُطًِ
 ٜدزن٘ ايعكٌ قطعّٝا .

ٚثاّْٝا : َع ايتٓصٍ ٚفسض ٚزٚد ايديٌٝ ايػسعٞ ايٓاطل بٛدٛب 
ايسٓد ٜػهٌ تطبٝك٘ ع٢ً ايـدسٚز ايرٟ ٖٛ سسن١ يف ايـُػؿٛب 
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ٖٚرا غري  ،ٚتؿسف فٝ٘ ٚتـشسى يًهٕٛ خازز ايـُهإ ايـُػؿٛب 
اٍ عٓٛإ )زٓد ايـُاٍ اىل َايه٘( ٚايرٟ ٖٛ بـُع٢ٓ اإلزداع ٚاإلٜؿ

 ،ايـُتشكل بأحنا٤ َتعدد٠ : َٓٗا تطًِٝ ايـُتاع ايـُٓكٍٛ بايٝد اىل َايه٘ 
ف٬  ،َٚٓٗا زفع ايـُٛاْع ٚدفع ايـُفتاح اىل َايه٘ يف ايـُاٍ اي٬َٓكٍٛ 

ٜٓطبل )ايسٓد( ايـُفسٚض نْٛ٘ ٚادبّا غسعّا ع٢ً ايـدسٚز َٔ 
 بٌ ايـدسٚز َكد١َ إعداد١ٜ يًسٓد  ،ايـُػؿٛب بعد ايتٛضط فٝ٘ 

 ستب ايسٓد اىل ايـُايو ع٢ًـتـب٘ ٫ٚ ٜـكـقد ٜعكب ايسٓد ايـدسٚز ٚقد ٫ ٜع
 ايـدسٚز َٔ َاي٘ ٚأزق٘ .

ٚثايجّا : َٚع ايتٓصٍ ٚفسض إْطبام ايسٓد ع٢ً ايـدسٚز إْطبام 
 ،ٜػهٌ اإلذعإ بٛدٛب٘ ايٓفطٞ -دٞ ايطبٝعٞ ع٢ً َؿداق٘ ايـداز

َؿًش١ٕ ًَص١َٕ يف ذات ٭ٕ ٚدٛب ايسٓد ْفطّٝا ٜتطًب يف ايـُبدأ ثبٛت 
ٚايعاٖس  ،٫ٚ ناغف عٓٗا يف ظٛاٖس ا٭دي١ ايـُعترب٠  ،ايسٓد ٚاإلزداع 

ٜهػف عٔ ذيو نً٘ : عدّ  ،َٓٗا ثبٛت ايـُفطد٠ ايـًُص١َ يف ايػؿب 
ٚزٚد ْـ غسعٞ بإجياب ايسٓد َع نجس٠ ايٓؿٛف ايـُـشـرز٠ َٔ 

 غدٜٕد . ٚايـُتٛعد٠ بعكإب غـؿـب َاٍ ايـُـطًِ ٚايـتـذاٚش عًـٝ٘

اإلستُاٍ ايجايح ٖٚٛ نٕٛ ايـدسٚز َكد١َ يًتدًـ َٔ  -3
 . -َٚكد١َ ايٛادب ٚادب١  ،ايػؿب ايصا٥د ايـشساّ 

 ٖٚرا اإلستُاٍ ٫ ٜـذدٟ ٫ٚ ٜطُٔ َٔ دٛع : 

أ٫ّٚ : إْ٘ ع٢ً تكدٜس ثبٛت ٚدٛب )ايتدًـ َٔ ايػؿب ايـشساّ( 
 ك١ بٛدٛب٘ ، ْكٍٛ :٫ آ١ٜ ٫ٚ زٚا١ٜ ْاط ٚقد تكدّ ْفٝ٘ ٚإْهازٙ  ٭ْ٘

ست٢ يٝظ ايـدسٚز َكد١َّ يًتدًـ َٔ ايـشساّ بـشطب ايٛاقع  
ٚذيو ٭ٕ ايـدسٚز ٜعين ايـُػٞ ٚايتشسى ْـشٛ باب  ،ٜـذب ايـدسٚز 
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فٗٛ َكد١َ يًهٕٛ خازز  ،ايداز أٚ َٓت٢ٗ ايبطتإ ايـُػؿٛب 
ايـُػؿٛب ٖٚٛ عٓٛإ ٬َشّ خازدّا يعٓٛإ )ايتدًـ َٔ ايػؿب 

َكد١َ ايهٕٛ خازز  -يٝظ عٝٓ٘ ست٢ ٜهٕٛ ايـدسٚز ايـشساّ( ٚ
ت٬شَني ٚإذا ناْا َ ،َكد١َ يًتدًـ َٔ ايػؿب أٜكّا  -ايـُػؿٛب 

أٟ أَهٔ  -نُا سككٓاٙ يف َباسح ايكٓد  -هِ أَهٔ إٔ ٫ ٜػرتنا يف احل
 -ػؿٛبايهٕٛ خازز ايـُـ -ٕ ايتدًـ ٚادبّا ٫ٚ ٜهٕٛ ٬َشَ٘إٔ ٜهٛ

 سشـّا َـشـبــٛب ٚادـؿـازز ايـُػـٕٛ خـهـهٔ ايـٜٚاذا مل  ،كّاـّا أٜـبـٚاد
 . دسٚز ؟ـاي :فُٔ أٜٔ ٜرتغض ايٛدٛب ايػريٟ ع٢ً َكدَت٘  ،ايٛدٛب

ٕٕ: ايتدًـ  ،ٚدٛب٘ يٝظ ايـدسٚز َكد١َّ ي٘ ايـُفسٚض ٚبتعبرٕي ثا
 خازز ايداز ايرٟ ٜهٕٛ ايـدسٚز َكد١َّ ي٘ يٝظ بٛادب  ٚايهٕٛ

ايـدسٚز  فهٝف ٜـذب ،ايـدسٚزايٛدٛب ع٢ً  َٓ٘ غسعّا ست٢ ٜرتغض
 بايٛدٛب ايـُكدَٞ ؟ . 

ٚثاّْٝا : َع ايتٓصٍ ٚفسض ٚدٛب ايتدًـ ْفطّٝا ٚإتـشاد عٓٛاْ٘ َع 
َٚع تطًِٝ نٕٛ ايـشسنات  ،عٓٛإ ايهٕٛ خازز ايـُػؿٛب 

ايـدسٚد١ٝ َكد١َّ يعٓٛاْٞ ايتدًـ ٚايهٕٛ خازز ايـُػؿٛب مل 
عٞ َٛيٟٛ يـُكد١َ ٜتشكل عٓدْا نربّٜٚا : ديٌٝ ع٢ً ٚدٛب غس

ف٬ تهٕٛ ايـشسن١ ايـدسٚد١ٝ ٚادب١ّ  ،ايٛادب ٚزا٤ اإلدزاى ايعكًٞ 
 بٛدٛب َكدَٞ غسعٞ .

ٚثايـجّا : عـ٢ً فـسض ايـتـٓـصٍ ٚتـطًـِٝ ٚدـٛب ايـُكد١َ غسعـّا 
ٚايـشاٍ إٔ  ،ايػسعٞ َػسٚط بإباستٗا ٚسًٓٝٓتٗا يف ْفطٗا  فـٛدـٛبـٗا

أٚ َبػٛض قد ضكط خطاب  ، ايـدسٚز إغتػاٍ بايػؿب ٖٚٛ سساّ
 فتهٕٛ ايـشس١َ أٚ ،تـشسٜـُ٘ ٭دٌ اإلقطساز ايـُاْع َٔ بكا٤ ايـدطاب 
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 ايـُبػٛق١ٝ َاْع١ َٔ ثبٛت ايٛدٛب ايػسعٞ ع٢ً َجٌ ٖرٙ ايـُكد١َ .

ٚايـشاؾٌ اْ٘ مل ٜتشكل عٓدْا نٕٛ ايـدسٚز ٚادبّا بٛدٛب ْفطٞ 
ايتٛضط ٚاإلقطساز نُا مل تـتشكل سسَت٘ غسعّا بعد  ،أٚ غريٟ أؾ٬ّ 
ٚإْـُا ٖٛ  ،فايعاٖس عدّ نْٛ٘ َـشهَّٛا بـشهِ غسعٞ ،ٚإَتٓاع ايرتى 

ٚادب عك٬ّ عكٝب ايـُصامح١ بني ايـدسٚز ايفاضد ٚبني ايبكا٤ ا٭فطد 
سٝح ٜدزى ايعكٌ قطعّٝا : يصّٚ إختٝاز ايفاضد تـشرزّا َٔ إزتهاب 

 ثِ ٜكع ايبشح عٔ :   ا٭فطد .

 : الـنغـصوب تـخت قاعدة اإلمتياعىدراج الـخـروج مً إ
 

ٖٚٓا إضتفطاز ٜطسح ْفط٘ : ٌٖ ايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب ؾػس٣ 
٫ ٜٓايف  باإلختٝاز َٔ ؾػسٜات ايكاعد٠ ايهرب١ٜٚ ايـُػٗٛز٠ : )اإلَتٓاع

 ا٫ختٝاز( أٚ )ا٫قطساز باإلختٝاز ٫ ٜٓافـٞ اإلختٝاز( ؟ .   

ٝد َكد١َ يف بٝإ ٜٓبػٞ تـُٗ تفطاز ،ٚقبٌ ايـذٛاب عٔ ٖرا اإلض
فإ َفادٖا ٖٛ إٔ ٜعٌُ ايـُهًف ع٬ُّ ٜعًِ بأْ٘  ،ايكاعد٠ ايهرب١ٜٚ

قٗسّا  -آخس  ٜتعكب عًُ٘ ايـُأتٞ ب٘ باختٝازٙ ٚإزادت٘ ٜٚرتتب عًٝ٘ أَْس
فٝهٕٛ عًُ٘ اٯخس ايـُكطس إيٝ٘ ٚايـُكٗٛز  -عًٝ٘ َٚٔ دٕٚ إختٝازٙ

دت٘ بفعٌ َكدَت٘ اييت عًٝ٘ إختٝازّٜا يف سك٘ بفعٌ إختٝازٙ ٚتـُاّ إزا
 .  : اإلقطسازٟتسٓتب عًٝٗا ا٭َس اٯخس

ٚبتعبرٕي َـدتؿس دقٝل : َفاد ايكاعد٠ ٖٛ تستب أَس غري إختٝازٟ 
ٌٕ إختٝازٟ بٓشٛ ايع١ًٝ ايتا١َ . ْٚكسب ي٘ َجايني تٛقٝشّا :   ع٢ً فع

أيك٢ ْفط٘ َٔ غاٖل باختٝازٙ ٚتـُاّ  ا٭ٍٚ : َا اذا فسض أسْد
ست ععاَ٘ أٚ ذاذب١ٝ ٚقع ع٢ً ا٭زض ٚتهٓطـقإْٛ اي ٚبـشهِ ،إزادت٘
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 َٛتــ٘  ٚأباإلختٝاز ٭ٕ ٚقٛع٘  تشاْزـفٗرا إْ ،فازقت زٚس٘ ايدْٝا
 إذ ٫ ٜتُهٔ َٔ إَطاى ْــفط٘  ،ٚإٕ نإ قٗسّٜا خازدّا عٔ إخـتـٝازٙ

َٔ  إخـتـٝازٙب ٘يٓفط ٙإيكا٤ - عٔ ايطكٛط يهٓ٘ بـُكدَت٘ ا٫خـتٝاز١ٜ
 ٖٚٛ ٫ ٜٓافـٞ ا٫ختٝاز .  ،قطسازٙ با٫ختٝازٕ إٜهٛ  -غاٖل 

ٕ ٜعًِ بٛدٛد ايعامل  ايجاْٞ : َا إذا ذٖب ايـُهًف إىل َٛقع
 إٔ ذٖاب٘ اىلبـُع٢ٓ عًُ٘ ب ،ٛدس ايـدُس٠ يف فُ٘ايفاضل فٝ٘ بـشٝح ُٜ

فٗرا  ،عٔ إٜـذاز ايـدُس٠ يف دٛف٘ ٫ ٜٓفٓو فٝ٘دخٛي٘ ٚ ذاى ايـُهإ
ع٢ً فعٌ إختٝازٟ أٚددٙ ايـُهًف  ا٫قطساز بعد ايدخٍٛ َرتتْب

إىل ايـُٛقع ايـداف ٚايدخٍٛ فٝ٘ َع عًُ٘  ٘ذٖابٝازٙ، ٖٚٛ بط٤ٛ إخت
فٝأتٞ قإْٛ  تؿدٜ٘ إلٜـذاز ايـدُس٠ يف فُ٘،بٛدٛد ايفاضل فٝ٘ ٚ

    .ٖٚٞ قاعد٠ عك١ٝ٥٬ َت١ٓٝ. ٖرا باإلختٝاز ٫ ٜٓافـٞ اإلختٝاز( )اإلقطساز

يف إثبات ايؿػس١ٜٚ  فكٗا٤)زض(قد ٚقع ايه٬ّ ٚايـدؿاّ بني ايٚ
)قدِٖ( نٕٛ َـشٌ ايبشح داخ٬ّ  َِٓٗ سٝح أفاد مجع ،أٚ إْـــهـازٖا

تـشت ايهرب٣ بتكسٜب : إٕ ايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب يـُـا نإ إغتػا٫ّ 
 ٘يهٓ٘ بعد دخٛي ،سَّا يف ْفط٘ َٚٔ أٍٚ ا٭َسبايػؿب نإ َبػٛقّا ٚحم

إذ َٔ  ،عًٝ٘ إدتٓاب٘  ـُتٓعّاايـُػؿٛب ٜؿري َكطسّا اىل إزتهاب٘ َيف 
إ ايـُػؿٛب ٜكع يف دٕٚ خسٚد٘ َٚطازعت٘ يًهٕٛ خازز ايـُه

فًرا تطكط سسَت٘ ٜٚٓتفٞ عٔ ايـدسٚز ايػؿيب  -ايبكا٤ -ايػؿب ايصا٥د
ٌٓ َا إقطٓس إيـايؿشٝض ايٓاطل ب(1)يًشدٜح ،خطاب ايٓٗٞ ٝ٘ ايـُهًف ش

 ٙ يًفعٌ إقطسازيهٔ ٜؿض ايعكاب عًٝ٘ يهٕٛ  ،َـُا سٓسَ٘ اهلل عًٝ٘
ف٬ ٜهٕٛ َٓافّٝا يإلختٝاز  ،َطبٛقّا بط٤ٛ اإلختٝاز -ايـدسٚز ايػؿيب-
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ايرٟ ٖٛ غسط ؾش١ ايعكاب . ٚايـشاؾٌ إ ا٫قطساز ٚاإلَتٓاع 
باإلختٝاز ايط٤ٞ ٜٓايف اإلختٝاز خطابّا يطكٛط٘ باإلقطساز سطب 

 ٖٚرا ٖٛ ايؿشٝض . ،٫ٚ ٜٓافٝ٘ عكابّا  ،سدٜح ايسفع

)قدِٖ( إْدزاز )ايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب( آخسْهس مجع يهٔ أ      
 (1)ٚقد إختازٙ ايـُشـكل ايـٓا٥ٝين ،تـشت نـبـس٣ ايكاعد٠ ايـُبشٛثـ١

ٕٙ أزبع١ٕ ْعسقٗا ْٚسٓدٖا :  )قدٙ( ثـِ إضتدٍ  عًٝ٘ يف بـشج٘ ايػسٜف بٛدٛ

ايٛد٘ ا٭ٍٚ : إٕ َٛقٛع ايكاعد٠ َـدتـ بـُا إذا نإ إَتٓاع 
عٔ ايكدز٠ عازقّا ع٢ً ايـُهًف بإختٝازٙ َٚطتٓدّا اإلَتجاٍ ٚايـدسٚز 

ْعري ايـشر ّٜٛ عسف١ َـُٔ تسى ايـُطري اىل عسفات  ،اىل إزادت٘ 
ٚاإلَتٓاع عازض ع٢ً ايـُهًف بط٤ٛ  ،بإختٝازٙ فاْ٘ ٜـُتٓع عًٝ٘ ايـشر 

 ،ـُشرت١َ َـُٔ أيك٢ ْفط٘ َٔ غاٖٕلْٚعري سفغ ايٓفظ اي ،إختٝازٙ 
ختٝاز١ٜ اييت ٜعسض عًٝٗا بـدؿٛؾٗا : شُٖٛا َٔ ا٭فعاٍ اإلـْٚ

 اإلَتٓاع بط٤ٛ إختٝاز ايـُهًف .

ُٓ٘ ايكاعد٠ ايـُصبٛز٠  ٚذيو ٭ْ٘ بإم  ،ٚيٝظ ايـدسٚز نريو ف٬ تع
ْعِ  ،تـشت قدز٠ ايـُهًف ست٢ بعد دخٛي٘ ٚمل ٜعسق٘ اإلَتٓاع 

ٖٚٛ ايهٕٛ يف  -ٜعسض اإلَتٓاع ع٢ً ؾسف تـشكل ايػؿب َٓ٘ 
ٕٕ ٜـُهٔ  ذاَعـايـُػؿٛب اي بني ايـدسٚز ٚبني ايبكا٤ بأقٌ َطاف١ٕ ٚشَا
فإْ٘ َكطس اىل فعً٘ غري قادز ع٢ً تسن٘ إَتجا٫ يًٓٗٞ عٔ  -فٝ٘ ايـدسٚز 

 ،هٓ٘ غري ايػؿب ايـدسٚدٞ بايـدؿٛفي ،ايـُػؿٛب بعد دخٛي٘ 
 يٛقٛح إٔ اإلقطساز اىل ايـذاَع ٫ ٜطتًصّ اإلقطساز اىل نٌ 

                                                 

 . 192 - 189:  3( اجُد انتقريرات : ج3)



 5... بشري األصىل/ ج........................................................... (285)    

ِٓ  فُٔ إقطس ،ٚاسٕد َٔ أفسادٙ  ٕٛ دإَع أع  يػسب نٛب َا٤ٕ بٓش
ِٓ َٔ ايـُباح َٚٔ ايـُػؿٛب ٫ ٜكتكٞ  َٔ ايطاٖس ٚايٓذظ أٚ أع
إقطسازٙ ٖرا : دٛاش غسب ايـُا٤ ايٓذظ بـدؿٛؾ٘ أٚ غسب ايـُا٤ 

 يعدّ إقطسازٙ اىل ايفسد ست٢ تطكط سسَت٘ . ،ايـُػؿٛب يف ايـُجايني 

ـدسٚز ٚايبكا٤ ٖٚهرا َطًل ايهٕٛ يف ايـُػؿٛب ايـذاَع بني اي
بكدز ايـدسٚز ٚشَاْ٘ ٖٛ َكطس إيٝ٘ بط٤ٛ إختٝازٙ ٜٚٓدزز تـشت 

 -أعين ايػؿب ايـدسٚدٞ بـدؿٛؾ٘  -يهٔ ايفسد  ،قاعد٠ اإلَتٓاع 
 يٝدخٌ يف َؿادٜل ايكاعد٠ . ، بإم تـشت ايكدز٠ ٚمل ٜعسق٘ اإلَتٓاع

ٜٚسد عًٝ٘ : عدّ ٚقٛح ايـُٝص بني )ايـػـؿـب ايـدـسٚدٞ( ٚبـني 
ايـُشكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( َٔ سٝح عسٚض اإلَتٓاع ٚتـشكل  جـايـَٞـ

 :ْـكٍٛ  تٛقٝض اإلغهاٍيٚ ،اإلقطساز بايٓعس ايعكًٞ ايطًِٝ 

إْ٘ ٜبدٚ َٔ تكسٜس بـشح ايـُشكل )قدٙ( يًٛد٘ ا٫ٍٚ ايـُعسٚض 
ٜٚعٗس إختؿاف َـذس٣  -دي٬ّٝ َٚٔ ايـُجاٍ ايـُعسٚض فٝ٘ تٛقٝشّا 

 اإلَتٓاع )از ٫ ٜٓايف اإلختٝاز( بـُؿادٜل قاعد٠ )اإلَتٓاع باإلختٝ
سٝح ذنس  ( ،اإلَتٓاع ايتػسٜعٞ)ٚعدّ تعُُٝ٘ يـُؿادٜل  (ايتهٜٛين
ٚإَتٓاع  ،إَتٓاع ايـشر َـُٔ تسى ايـُطري اىل عسف١ بإختٝازٙ  -َجايٝـٔ 

 (اإلَتٓاع ايتهٜٛين)ُٖٚا َٔ  -سفغ ايٓفظ َـُٔ أيك٢ ْفط٘ َٔ غاٖٕل
َٚٓع َٔ دخٍٛ )إَتٓاع تسى  ،ـذس٣ ايكاعد٠ٜٚدخ٬ٕ يف ْعسٙ تـشت َ

 .ايػؿب َـُٔ دخٌ ايـُػؿٛب ٚتٛٓضط٘( تـشت َـذس٣ ايكاعد٠ 

اإلَتٓاع ع٢ً َـشٌ  ٚمل ٜتكض يٓا ٚد٘ ؾشٝض يـُٓع عسٚض 
 (اإلَتٓاع ايتػسٜعٞٚنإٔ) -٫ تهّٜٛٓا-نْٛ٘ َـُتٓعا تػسٜعّا ايبشح ض٣ٛ 

از ايـُهًف ٚإزادت٘ ٫ ايعازض ع٢ً ايفعٌ أٚ ايرتى ايـُٓتٗٞ اىل إختٝ
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٫ٚ َٛدب  ،َع أْ٘ ٫ ٚد٘ يًتدؿٝـ ،ٜدخٌ تـشت عُّٛ ايكاعد٠ 
فإ  ،أؾ٬ّ (اإلَتٓاع ايتػسٜعٞ)ٚبني  (اإلَتٓاع ايتهٜٛين)يًتُٝٝص بني 

ايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب بعد تٛٓضط٘ ٚإٕ نإ باقّٝا تـشت ايكدز٠ 
فًِ ٜطسأ عًٝ٘  - ٕ ايـُهًف ٜكدز عًٝ٘ فع٬ّ ٚتسنّابًشاظ أ -ايته١ٜٝٓٛ 

٫ٚ َٛدب  ،(اإلَتٓاع ايتػسٜعٞ)إ٫ أْ٘ طسأ عًٝ٘  ،(اإلَتٓاع ايتهٜٛين)
 ٚذيو :  ، (اإلَتٓاع ايتػسٜعٞ)ٚبني  (ايتهٜٛين اإلَتـٓاع)يًُٝص بني 

٭ٕ ٬َى ايكاعد٠ ْٚهتتٗا ٖٞ إٔ إَتٓاع إَتجاٍ ايٛادب أٚ ايـشساّ 
ب يطكٛط٘ طاز٨ ع٢ً ايـُهًف ٖٚٛ َاْع َٔ ايـدطاب َٚٛد

يهٓ٘ غري َاْع َٔ إضتشكام ايعكاب َا داّ  ،بـشدٜح زفع اإلقطساز 
ٖٚرا َـُا ٜطتٟٛ فٝ٘ ْٛعا  ،اإلَتٓاع َطتٓدّا إىل إختٝاز ايـُهًف 

ٚإَتٓاع تسى  ،إَتجاي٘ غسعّا نايـُُتٓع تهّٜٛٓاإذ ايـُُتٓع  ،اإلَتٓاع
 ايـدسٚز ايػؿيب بعد ايدخٍٛ غسعٞ ٖٚٛ إَتٓاع ٜٓتٗٞ اىل ض٤ٛ 

اإلَتٓاع باإلختٝاز ٫ ٜٓايف )ٚ ،ختٝاز ايـُهًف ٜٚطتٓد اىل إزادت٘إ
ٛٓغ يتدؿٝـ اإلَتٓاع يف ايكاعد٠  ، (اإلختٝاز عكابّا ٫ٚ ٚد٘ َط

 َع أْٗا قاعد٠ عك١ًٝ ٫ تكبٌ ايتدؿٝـ . ، باإلَتٓاع ايتهٜٛين

ّا َٔ إختٝاز ايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب َطازع ٚقد تكدّ أْ٘ ٫بد
سرزّا َٔ ايػؿب ايصا٥د ايـشساّ بايبكا٤  ،ان٘ ايكطعٞبـشهِ ايعكٌ ٚإدز

 يف ايـُػؿٛب فُٝتٓع ع٢ً ايـُهًف تػسٜعّا : تسى ايـشساّ ايـُػرتى 
ٜٚتعرز عًٝ٘  -أعين إدتٓاب ايػؿب بكدز َا ٜتطًب٘ ايـدسٚز شَاّْا  -

  .إطاع١ ٫َٛٙ فٝ٘ 
ٕ٘ اىل ضبليهٔ ٖرا اإلَتٓاع َطتٓد اىل ض٤ٛ إختٝا  ز ايـُهًف َٚٓت

 تٓاع ايعازض إضتشكام ايعكاب ـٞ ٖرا اإلقطساز ٚاإلَـٓافـ٫ٚ ٜ ،٘ـإزادت
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 ع٢ً ايـدسٚز ايػؿيب ٚإٕ إَتٓع ايٓٗٞ عٓ٘ يإلقطساز ايٓايف يًدطاب .

ايٛد٘ ايجاْٞ : إٕ َٛزد ايكاعد٠ ٖٛ َا إذا نإ ٬َى ايـشهِ ثابتّا يف 
ٕٛ ٜهٕٛ ايفعٌ َتعًل ايـشهِ ٚاددّا ي٬ًُى  ايفعٌ ع٢ً اإلط٬م بٓش

أٟ ضٛا٤ ٚددت َكدَت٘ اإلعداد١ٜ أّ مل تٛدد  -ع٢ً نٌ ساٍ 
ٚضٛا٤ نإ سهُ٘ َػسٚطّا بـُذ٧ٝ شَإ َتعًك٘ أّ مل ٜهٔ  ،خازدّا 

بُٝٓا ٖٛ َتٛفس يف خطاب  ،ٖٚرا غري َتٛفس يف ايـدسٚز  ، -َػسٚطّا ب٘ 
إَتٓاع ايٛادب )ايـشر ٚٚدٛب٘ ايـُػسٚط بـُذ٧ٝ ّٜٛ عسف١ بٓا٤ّ ع٢ً 

 طاع١ ع٢ًـتـسط اإلضـكل غـتشـِ بـتـطاب ايـشر ٜـٕ ٬َى خفإ (ايـُعًل
 بإط٬قٗا .  (شر عٓد اإلضتطاع١ـاي)َا ٖٛ ظاٖس آ١ٜ 

ٚفـٞ ق٥ٛ٘ : َٔ تسى ايـُطري اىل عسفات بعد إضتطاعت٘ بإختٝازٙ 
 ايط٤ٞ ٜطتشل ايعكاب ع٢ً تسى ايـشر ٚإٕ إَتٓع عًٝ٘ فعً٘ يف ٚقت٘ 

٫  ( اإلختٝاز ٫ ٜٓايف اإلختٝاز عكابّااإلَتٓاع ب)٭ٕ  ،بعد تسى َكدَت٘ 
ٖٚهرا َٔ أيك٢ ْفط٘ َٔ  ايـدطاب ضكط باإلقطساز ، فإٕ ،خطابّا 

٭ٕ اإلَتٓاع باإلختٝاز ٦ًَتِ َع ض٤ٛ  ،غاٖٕل فُات إضتشل ايعكاب
 .َٔ غاٖل  اإلختٝاز بإيكا٤ ْفط٘ 

٬َى سس١َ ايـدسٚز إْـُا  فإ تـُاّ ،بُٝٓا َا ْـشٔ فٝ٘ يٝظ نريو 
 ٚتـتٛقف ٖرٙ ايكدز٠  ،تشكل بعد ايكدز٠ ع٢ً فعً٘ ٚع٢ً تسن٘تـ

٫ٚ  ،إذ بدْٚٗا ٫ ٜهٕٛ فعٌ ايـدسٚز َكدٚزّا ،ع٢ً َكد١َ ايدخٍٛ
٫ٚ ٜؿض تٛدٝ٘ ايـدطاب بـشـس١َ  ،ٜهٕٛ ٚاددّا يـ٬ُى سهُ٘

فايدخٍٛ  َكد١َ يـٗا دخاي١ يف تـشكل ايكدز٠  ،ايـدسٚز اىل ايـُهًف 
 . ايـدطاب ٚايٓٗٞ ع٢ً ايـدسٚز ٚبٗا ٜؿض

 ز ايـُهًفكدـتِ ايـ٬ُى ٜٚـٍٛ ٜـكدٜس ايدخـ٢ تؿٌ أْ٘ عًـتشٚايـُ 
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ٚع٢ً تكدٜس عدّ ايدخٍٛ ٫ ٜتِ  ،عًٝ٘ فٝداطب: )٫ تػؿب خسٚدّا( 
ٚعًٝ٘ :  ايـ٬ُى ٫ٚ ٜكدز عًٝ٘ ايـُهًف ٫ٚ ٜؿض تٛدٝ٘ ايـدطاب .

ـ٬ُى ع دخٍٛ )ايـدسٚز ايػؿيب( يف نرب٣ ايكاعد٠ يعدّ ثبٛت ايٜـُتٓ
 َطًكّا ٚع٢ً نٌ تكدٜس .

ٜٚسد عًٝ٘ : عدّ ٚقٛح ايـُٝص بني ايتهًٝف ايتشسٜـُٞ نرتى 
ايػؿب ٚبني ايتهًٝف ايٛدٛبٞ نفعٌ ايـشر ٚسفغ ايٓفظ َٔ ايـ٬ٗى 

 َٔ سٝح تـُاّ ايـ٬ُى ايـُكتكٞ يتٛد٘ ايـدطاب . ٚتٛقٝش٘ : 
 ديًٝ٘ أٟ َٔ تكسٜس -َٔ تكسٜس بـشح ايـُشكل ايـُطتدٍ إْ٘ قد ٜعٗس

ٖٛ إختؿاف َـذس٣ ايكاعد٠ عٓدٙ بايتهايٝف ايٛدٛب١ٝ  -ايجاْٞ َٚجاي٘ 
 َع اْ٘ ٫ َٝص ٫ٚ فسم  ،ٚعدّ دسٜاْٗا يف ايتهايٝف ايتشسٜـ١ُٝ 

َٚٔ  ،عٓد إسساش ايـ٬ُى تاَّا يف ظسف٘بُٝٓٗا َٔ سٝح عُّٛ ايكاعد٠ 
 ػؿيب :ايٛاقض ددّا ثبٛت ايـ٬ُى تاَّا ٚداعّٝا اىل تـشسِٜ ايـدسٚز اي

يف نْٛٗا  ايدخٍٛ، ،ايبكا٤ ،أ٫ّٚ: إلضـتٛا٤ أْـشا٤ ايػؿب: ايـدسٚز
ػٛقـ١ٝ عـٓـد فـعٌ َا ٜـ٪دٟ إىل أسد ٚادـد٠ يـ٬ُى ايـتشسِٜ ٚايـُب

 َٔ دٕٚ ٬َسع١ فسٕم بٝٓٗا أٚ إَتٝاش ايـدسٚز عٓٗا . ٬ث١،ايج ا٭ْـشا٤

ًِ َٔ ٚثاّْٝا : إلط٬م ديٌٝ تـشسِٜ ايػؿب ٚإضتش٬ٍ َاٍ ايـُط
ٖٚٛ ناغف عٔ تـُاّ ٬َى تـشسِٜ  ،دٕٚ إضت٦راْ٘ ٚإسساش طٝب١ ْفط٘

ْعِ ايـدسٚز ايٛادد يـ٬ُن٘  ،ايـدسٚز ايػؿيب ٚثبٛت٘ ع٢ً اإلط٬م 
 بـُا بعد  كطس اىل إزتهاب٘ إقطسازّا َـدؿْٛفَٚفطدت٘ ٖٛ َ

ل بايـدسٚز ايػؿيب ٚعٓد٥ر ٜطكط خطاب ايـشس١َ ايـُتعً ،ايدخٍٛ
يهٔ ٫ ٜٓايف إضتشكام ايعكاب عًٝ٘ َا داّ اإلقطساز  ،٭دٌ اإلقطساز

 . ( اإلَتٓاع باإلختٝاز ٫ ٜٓايف اإلختٝاز عكابّاـ )ف ،بط٤ٛ اإلختٝاز 
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 ،قاعد٠ عك١ًٝ ٫ تكبٌ ايتـدـؿـٝـ ٚبتعبرٕي آخس : إٕ قاعد٠ اإلَتٓاع
٬َٚى دسٜإ ايكاعد٠ ٖٛ إضتٓاد إَتٓاع إَتجاٍ  ،تتبع ٬َنٗا  ٖٚـٞ

ىل إختٝاز ايـُهًف ٚإزادت٘ َٔ دٕٚ فسم بني ايتهًٝف ايتهًٝف ا
ٛٓغ يتدؿٝـ ٫ٚ َؿٓش ،ايٛدٛبٞ ٚبني ايتهًٝف ايتشسٜـُٞ  ض ٫ٚ َط

 بٌ ايٛدٛب ٚايتشسِٜ  ،ايكاعد٠ ايعك١ًٝ ايـُبشٛث١ بٓٛع تهًٕٝف َا 
  اإلَتٓاع بط٤ٛ إختٝازٙ ف٬ ٜٓايف إذا إَتٓع ع٢ً ايـُهًف إَتجاي٘ ٚنإ

 كاب ع٢ً تسى إَتجاي٘ .ذيو إضتشكاق٘ ايع
ٍُـجـ٘ : إَتـٝـٚفُٝا ْـشٔ ف   إـٝـعد إتـسى ايـدسٚز بـتـسس١َ ايػؿب ب ا

يـُدايف١ ايتػسٜع  ع٢ً ايـُهًف َكطْس َـُتْٓع -ايدخٍٛ  -َكدَت٘ 
 ،بإزتهاب ايـدسٚز ا٭خٓف َـشرٚزّا َٔ ايبكا٤ ٚايـُهح يف ايـُػؿٛب

ف٬ ٜٓايف اإلختٝاز  ، يهٓ٘ إَتٓاع ٚإقطساز َطتٓد اىل ض٤ٛ إختٝازٙ
 . ٚإضتشكام ايعكاب عًٝ٘

ايٛد٘ ايجايح : إٕ َٛزد ايكاعد٠ َا نإ إٜـذاد ايـُكد١َ َٛدبّا 
 فٝهٕٛ  -ايفعٌ ايـُهًف ب٘  -يكدز٠ ايـُهًف ع٢ً ذٟ ايـُكد١َ 

ٛٓغّا يتٛدٝ٘ ايـدطاب برٟ ايـُكد١َ ٜٚهٕٛ إَتٓاع  إتٝإ ايـُكد١َ َط
ْعري ايـُطري اىل ايـُػاعس  ،د ايـُكد١َ اإلَتجاٍ ْاغ٦ّا َٔ عدّ إٜـذا

ٖٚٛ َكتٕض يًكدز٠ ع٢ً  ،ايـُكدض١ فإٕ إٜـذادٙ َكد١َ إعداد١ٜ يًشر
ٚإٕ تسى إٜـذاد  ،دطاب فعًّٝا ـفٝهٕٛ اي -ايـشر ايٛادب غسعّا  -ذٜٗا 

ٕ إَتٓاع يهٔ سٝح إ ،إلَتٓاع ايـشر ايٛادب عًٝ٘  ايـُكد١َ َٛدْب
ٕ٘ اىل إزادت٘ يرتنإختٝاز اض٤ٛ ايـشر َطتٓد اىل  ايـُكد١َ  ٘يـُهًف َٚٓت

ٛٓغّا يًعكاب .ايـُٛؾ١ً   نإ إَتٓاعّا باإلختٝاز َط

 ٖٚٛ-يٝظ نريو ٭ٕ ايدخٍٛ ،: ايـدسٚز ايػؿيببُٝٓا َا ْـشٔ فٝ٘
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ٜٛدب اإلقطساز اىل ايـدسٚز ٚضكٛط  -َكد١َ إعداد١ٜ يًدسٚز 
دطاب ب٘ نُا ٫ٚ ٜٛدب فع١ًٝ ايـ ،ايـدطاب برتن٘ ٭دٌ اإلقطساز

ف٬ ٜـُهٔ اإلذعإ بؿػس١ٜٚ )ايـدسٚز ايػؿيب(  ،تٛدب٘ َكد١َ ايـشر
 يًكاعد٠ ايـُصبٛز٠ .

ٌ عٔ فع١ًٝ ايـدطاب برٟ دخٝ ذاد َكد١َ ايٛادبـٚبإختؿاز : إٜ       
 -ايدخٍٛ يف ايـُػؿٛب -ُٝا ْـشٔ فٝ٘ إٜـذاُد ايـُكد١َبُٝٓا ف ،ايـُكد١َ
ٌْ  دــسٚزتـشـسِٜ ايـ ٟ ايـُـكـد١َ أعــٓـٞرفـٞ ضـكٛط ايـدـطاب بـ دخـٝـ

 يؿريٚزت٘ َكطسّا إيٝ٘ .  ،ايـُػؿٛب  َــٔ

 ٜٚسد عًٝ٘ : إٕ َٓاط ايكاعد٠ ٬َٚى دسٜاْٗا ٖٛ إضتٓاد إَتٓاع 
َٔ دٕٚ فسٕم  ،إَتجاٍ ايـُهًف يًٛادب أٚ يًشساّ اىل ض٤ٛ إختٝازٙ 

ٚنأْ٘  ، بني نٕٛ اإلَتجاٍ ساؾ٬ّ بطبب فعٌ ايـُكد١َ أٚ بطبب تسنٗا
 ،َكد١َ ايٛادب ٚبني َكد١َ ايـشساّقد سؿٌ يف ايتفهس ٖٓا خًط بني 

ٕ فعٌ َكد١َ ايٛادب سٝح إأٚ سؿًت غف١ً عٔ د١ٗ َٝصُٖا : 
بُٝٓا تسى َكد١َ ايـشساّ  ،َكتٕض يكدز٠ ايـُهًف ع٢ً إَتجاٍ ايٛادب 

 . -٫  إَتٓاع٘ -يـشساّ ٚإدتٓاب٘ َٛدب يكدز٠ ايـُهًف ع٢ً إَتجاٍ ا

٘ فـإٕ تـسى َكدَـ١ ايٛادب َٛدب إلَـتـٓاع فعٌ ايٛادب ٚعًٝ
 ٚفعٌ َكد١َ ايـشساّ َٛدب إلَتٓاع تسى ايـشساّ خازدّا . ، خـازدّا 

ٚفُٝا ْـشٔ فٝ٘ : فعٌ ايدخٍٛ يف ا٭زض ايـُػؿٛب١ َٛدب 
َٔ  -بفعٌ ْٗٞ ايػازع : ٫ تػؿب خسٚدّا  -إلَتٓاع ايـدسٚز تػسٜعّا 

اإلَتٓاع باإلختٝاز ٫ ٜٓايف اإلختٝاز عكابّا( دٕٚ فسم يف دسٜإ قاعد٠ )
إذا تـشكل ٬َنٗا بني اإلقطساز اىل فعٌ ايٛادب ٚبني اإلقطساز اىل 

شساّ ـفإذا إقطس ايـُهًف اىل فعٌ اي ،فعٌ ايـشساّ ٚإَتٓاع إَتجاي٘ 
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تـشكل ٚإضتٓد اإلقطساز ٚإَتٓاع اإلَتجاٍ اىل ض٤ٛ إختٝاز ايـُـهًف 
ٗا يًتدؿٝـ بـُٛازد ٚدست َٔ دٕٚ قبٛيـ َٛقٛع ايكاعد٠ ايعك١ًٝ

 رتى ايٛادب ٚإخساز َٛازد اإلقطساز اىل فعٌ ايـشساّ .اإلقطساز ي

ايٛد٘ ايسابع : إٕ ايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب ٚادب بإدزاى ايعكٌ 
فٝهػف ٚدٛب٘ عٔ نْٛ٘ َكدٚزّا يًُهًف ٚقاب٬ّ يتٛد٘  ،ايكطعٞ

رب٣ ايكاعد٠ شت نـنريو ٫ ٜدخٌ ت َٚا نإ ،ايتهًٝف ب٘ إيٝ٘ 
ع٢ً ايـُهًف ٚغري قابٌ يتٛد٘  إلختؿاؾٗا بـُا إذا نإ ايفعٌ َـُتٓعّا

 ايـدطاب ب٘ اىل ايـُهًف إلَتٓاع٘ .
ٕٕ : يـُا نإ ايـدسٚز َـشهَّٛا بايٛدٛب   -ٚيٛ عك٬ّ -ٚبتعبرٕي ثا

ُٓ٘ ايكاعد٠ ٚمل تػًُ٘ٚقد تٛد٘ ايـدطاب ب٘ اىل ايـ   ،ُهًف مل تع
بني فسض تعًل ايـدطاب ايٛدٛبٞ بايـدسٚز ٚذيو يًتٓايف ايٛاقض 

 يـُكدٚز١ٜ ايـُهًف عًٝ٘ ٚبني إَتٓاع٘ ايـُؿشض يدخٛي٘ تـشت 
قاعد٠ )اإلَتٓاع باإلختٝاز ٫ ٜٓايف اإلختٝاز عكابّا( فإْٗا تطتًصّ عدّ 

 تعًل خطاب ايٛدٛب بايـدسٚز بفعٌ اإلقطساز ٚاإلَتٓاع .

عد ايدخٍٛ ٚيصّٚ ٜٚسد عًٝ٘ : إٕ سهِ ايعكٌ بٛدٛب ايـدسٚز ب
ٖرا ناغف عٔ نْٛ٘  ،إختٝازٙ دٕٚ ايبكا٤ سرزّا َٔ ايػؿب ايصا٥د 

 ّ إٔ َكدٚزٜت٘ تهّٜٛٓا ٫ تطتًص ٫إ ،فع٬ّ َكدٚزّا يًُهًف تهّٜٛٓا 
  ،نْٛ٘ َـشهَّٛا بـشهِ غسعٞ فع٬ّ قاب١ًٝ تٛد٘ خطاب غسعٞ ب٘ أٚ

ٚنٝف  ،زع عٓ٘ ٛز ٜطتًصّ إَتٓاع ْٗٞ ايػابٌ إٕ اإلدزاى ايعكًٞ ايـُرن
ُٓا سهِ ايعكٌ بًصّٚ فعً٘ ٚإختٝازٙ فسازّا َٔ ايـُشرٚز ا٭غد ؟  ٢ٜٗٓ ع
 بٌ إٕ تـشسٜـُ٘ بايفعٌ غسعّا َع سهِ ايعكٌ بٛدٛب إختٝازٙ 

ٍْ راٖٚ ،طامٜطتًصّ ايتهًٝف بـُا ٫ ُٜ  . عك٬ّ ٚغسعّا َـشا
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ف٬ ت٬شّ بني سهِ ايعكٌ بٛدٛب ايـدسٚز ٚبني نْٛ٘ قاب٬ّ  :ٚعًٝ٘ 
 يتٛد٘ ايـدطاب ايػسعٞ أٚ نْٛ٘ َـشهَّٛا بـشهِ غسعٞ َا .

إْدزادّا تـشت نرب٣  -ْعِ ع٢ً ايكٍٛ بٛدٛب ايـدسٚز غسعّا 
تتِ دع٣ٛ ايـ٬ُش١َ بني ٚدٛب  -زٓد َاٍ ايـُطًِ اىل َايه٘(  )ٚدٛب

 ،٘ ايـدطاب ايػسعٞ ب٘ اىل ايـُهًفايـدسٚز غسعّا ٚبني قاب١ًٝ تٛد
 َٔ ؾػس١ٜٚ اخلسٚز يكاعد٠ اإلَتٓاع .  ٜٚأتٞ ايـُشرٚز ايـُاْع

ٚس٦ٓٝر ٜٓتفٞ ايت٬شّ  ،قد ضبل َٓا دسض ايكٍٛ ايـُرنٛز ٘يهٓ
ًٓـل  ايـُصعّٛ بني سهِ ايعكٌ بٛدٛب ايـدسٚز ٚبني قابــًـ١ٝ تـع

سٚز ٚسـٝـح إَـتـٓع  ايتهًٝف برتى اخل ،ايـدـسٚزب ايـتـهـًـٝف ايـػـسعٞ
  ،ػؿٛب ٚإقطسازٙ اىل إزتهاب٘ط ايـُغسعّا يتعرز إَتجاي٘ بعد تٛٓض

ٖٚٛ إقطساز ساؾٌ بط٤ٛ اإلختٝاز ف٬ ٜٓايف إضتشكام ايعكاب عًٝ٘ 
 ٚإٕ نإ َٓافّٝا يبكا٤ ايـدطاب برتى ايػؿب .

ٚقد تـشـؿٌ َٔ ٚدــٛٙ اإلضـتــد٫ٍ ٚزٓدٖـا : دخـٍٛ )ايـدسٚز 
 رب٣ )اإلَتٓاع باإلختٝاز ٫ ٜٓايفبعد ايدخٍٛ ( تـشت ن ايػؿيب
 ٕز َاْع أٚ ديٌٝ ع٢ً ايـد٬ف قاطع .ز عكابّا( َٔ دٕٚ َـشرٚاإلختٝا

ذاب ايـدسٚز تشسِٜ أٚ إٜـنُا تـشٓؿٌ إٔ ٫ خطاب غسعٞ ب 
 ع٢ً َاٍ ايـُطًِ  ذاْٚشـعدٚاْٞ ٚت ْعِ ٖٛ إضت٤ْ٬ٝ ،ايػؿيب

ٖٚٛ أَس َبػٛض يف  ،يـشسَت٘ َٔ دٕٚ إسساش إذْ٘ ٚطٝب١ ْفط٘ ٖٚتْو
 ّ ايعكٌ بازتهاب٘ سرزّا َٔ ْفط٘ َعاقب ع٢ً فعً٘ زغِ إيصا

ٚذيو ٭ٕ )اإلَتٓاع  ،ايصا٥د ٚدفعّا يٮفطد بايفاضد (ايػؿب ايبكا٥ٞ)
 باإلختٝاز ٫ ٜٓافـٞ اإلختٝاز عكابّا( . 
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 ٖرا تـُاّ ن٬َٓا يف ايـُٛقع ا٭ٍٚ َٔ َٛقعٞ ايبشح عٔ
 . )اإلقطساز ايـُطبٛم بط٤ٛ اإلختٝاز( ٖٚٛ بـٝإ سهِ ايـدسٚز تهًٝفّا

    ايبشح يف ايـُٛقع ايجاْٞ فـٞ بـٝإ : ثِ ٜكع

 : حكه الصالة حال الـخروج وضعًا
 

 ٖٚٓا ٜـُهٔ فسض سايتني ٜكع ايه٬ّ سٛيـُٗا يف َسسًتني : 

ايـشاي١ ا٭ٚىل : إٔ ٫ ٜتُهٔ َٔ ايؿ٠٬ خازز ايـُػؿٛب يكٝل 
بايسنٛع  -ايٛقت أٚ ْـشٛٙ َٔ ا٭عراز ايـُعٓذص٠ عٔ ايؿ٠٬ اإلختٝاز١ٜ 

باإلٜـُا٤ يًسنٛع  -١ اإلقطسازٜٚعٔ ايؿ٠٬  -ٚايطذٛد ايـُتعازف 
 ٖرٙ ايـشاي١ ٫ زٜب يف دٛاش ايؿ٠٬ ساٍ ايـدسٚز .  ٚيف -ٚايطذٛد 

بػسط إٔ ٜكتؿس ع٢ً ايؿ٠٬  ،َٔ ايـُٛقع ايـُػؿٛب ٚؾشتٗا ٚقعّا
فإ ايؿ٠٬ ايـُتعازف١ تتطًب تؿسفّا يف ايـُهإ ايـُػؿٛب  ،اإلٜـُا١ٝ٥

ٌٓ إختٝاز َٔ ي٘ ف٬بد  ،٘شا٥دّا ع٢ً ايكدز ايـُكطس إيٝ٘ يف خسٚد أق
َكدإز َٔ ايؿ٠٬ ايؿشٝش١ َٚٔ ايسنٛع ٚايطذٛد ساٍ سسن١ 

عٔ قدز  ايفا٥َض ٚايـُهَح ٘ ايبكا٤َتـتطًب ؾ٬ُت شٝح ٫ـدسٚز بـاي
 ٚشَاّْا ع٢ً َا ٜتطًب٘ ايـدسٚز، ايتؿسف ايصا٥د َهاّْا ايكسٚز٠ :

 ٝض :ٚٚد٘ ايتؿش ،فٝؿًٞ َاغّٝا َع اإلٜـُا٤ يًسنٛع ٚايطذٛد

أَا َع ايبٓا٤ ع٢ً دٛاش اإلدتُاع ٚتعدد َـذُع ا٭َس ٚايٓٗٞ  -أ
َبػٛق١ٝ ايػؿب إىل ايؿ٠٬  ٚدٛدّا َٚا١ّٖٝ فٗٛ ٚاقض : إذ ٫ تطسٟ

٫ٚ َاْع  ،يفسض تعدد َؿداقُٗا خازدّا ،١ ايـ٬ُش١َ يًػؿبايكسبـٝ
س٦ٓٝر َٔ ايتكسب بايؿ٠٬ ساٍ ايـدسٚز ٚإٕ إضتشل ايعكاب ع٢ً 

 إ٫ إٔ ،تـجاٍ تـشسٜـُ٘ـعّا عًٝ٘ إَـٓـ٭ْ٘ ٚإٕ نإ َـُت ،ؿيبـػايـدسٚز اي
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 ٚإٕ ْافاٙ خطابّا . (اإلَتٓاع بط٤ٛ اإلختٝاز ٫ ٜٓافـٞ اإلختٝاز عكابّا)

ٚأَا َع ايبٓا٤ ع٢ً إَتٓاع اإلدتُاع ٚٚسد٠ ايـُذُع ٚدٛدّا  -ب
يفسض  ،فإ َكتك٢ ايكاعد٠ ا٭ٚي١ٝ ٖٛ ايـشهِ بفطاد ايؿ٠٬ ،َٚا١ّٖٝ

إٔ ايتؿسف ايـدسٚدٞ ٚإٕ ضكطت سسَت٘ ٭دٌ اإلقطساز عكٝب 
ٖٚٛ  ،يهٓ٘ َبػٛض يًػازع ايـُكدع ،ايدخٍٛ ٚاإلبت٤٬ بايـُػؿٛب

٫ٚ ٜـُهٔ ايتكسب إىل  ،َتشد َع ايؿ٠٬ خازدّا يًبٓا٤ ع٢ً اإلَتٓاع
 ايـُٛىل بـُا ٖٛ َبػٛض يدٜ٘ ف٬بد َٔ ايكٍٛ بطكٛط ٚدٛبٗا عٓد٥ر .

ٚز٠ ايفك١ٝٗ أٚ ايد١ٜٝٓ ايكا١ُ٥ ع٢ً إٔ ايؿ٠٬ ٫ إ٫ اْ٘ ٭دٌ ايكس
ٍٕ َٔ ا٭سٛاٍ ٜـذب ايتشـفغ عًٝٗا ٚع٢ً أدصا٥ٗا ٚغسٚطٗا  ترتى بـشا

ف٬ ٜطكط عٔ ايـُهًف ٚدٛب ايؿ٠٬ ٚإٕ إيتصَٓا إْتفا٤  ،قدز اإلَهإ
بعض غسٚطٗا ٚأدصا٥ٗا َـُا ٜتعرز فعً٘ ع٢ً ايـُهًف ٫ٚبد َٔ 

ك٢ ايكاعد٠ ايجا١ْٜٛ يف ايؿ٠٬ ٖٛ ٚدٛب فٝهٕٛ َكت ،ايتشـفغ عًٝٗا
ٕٛ ٫ ٜطتًصّ ايتؿسف ايصا٥د  ٕٔ ٚبٓش ٌٓ قدٕز َـُه إتٝاْٗا ساٍ ايـدسٚز بأق

ٍٓ ايكسٚز٠ ايـُصبٛز٠  ،يف ايـُػؿٛب عسفّا ع٢ً  -باإليتصاّ  -فتد
َـشبٛب١ٝ ايؿ٠٬ ست٢ عٓد اإلقطساز إىل ايػؿب ايـدسٚدٞ َـشٌ 

ٌٓ قدٕز َـُهٔ َٔ  ،ايبشح ايتؿسف ايػؿيب ايـدسٚدٞ يهٔ بأق
 ،ايـُكطس إيٝ٘ بإٔ ٜؿًٞ ساٍ ايـُػٞ َع اإلٜـُا٤ يًسنٛع ٚايطذٛد

٫ٚ  ٚذيو ٭ٕ ايـكسٚزات تـبــٝض ايـُـشـعـٛزات يـهٔ تــكٓدز بـكدزٖا
 تصٜد زخؿتٗا عٔ سٓدٖا .

ٖرا نً٘ ع٢ً تكدٜس ايكٍٛ بـشس١َ ايـدسٚز فاْ٘ ٜكع ايتصاسِ عٓد٥ر 
ٚدٛب ايؿ٠٬ ٚسٝح إٔ ايؿ٠٬ ٫ ترتى  بني تـشسِٜ ايػؿب ٚبني

ٍٕ َٔ ا٭سٛاٍ فٝذب أدا٩ٖا ٜٚسدض ٚدٛبٗا ع٢ً سسَـتـ٘   ،بـشا
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 ُتكدّ يـهـٔ ٫بـد َـٔ تـسى َـا ٜطتًصّ ايتؿسف ايصا٥د بايتكسٜب ايـ
 ايـُبٓٝني .ع٢ً 

 ؿاٙـأق ،٘ـٛبـسٚز ٚعدّ ٚدـ١ ايــدـتاز بعدّ سسَـٚع٢ً ايكٍٛ ايـُد
يـدسٚز بػسط ف٬ َاْع عٔ أدا٤ ايؿ٠٬ ساٍ ا أْ٘ عٌُ َبػٛض غسعّا

ٌٓ بتكسٜٕب َتكدّ  -ٜؿًٞ باٜـُا٤ يسنٛع٘ ٚضذٛدٙ  -اإلقتؿاز ع٢ً ا٭ق
 . ع٢ً ايـُبٓٝني

قًٓا بٛدٛب ايـدسٚز غريّٜا أٚ ْفطّٝا بعٓٛإ ايتدًـ َٔ إذا ٚأَا 
ايػؿب ايـشساّ أٚ بعٓٛإ زٓد ايـُاٍ إىل َايه٘ غسعّا ف٬ زٜب ٫ٚ 
إغهاٍ يف ؾش١ ايؿ٠٬ ساٍ ايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب ٚع٢ً ايتكدٜسٜٔ 

 فإ ايـشسن١ ايـدسٚد١ٝ  -قًٓا بـذٛاش اإلدتُاع أّ قًٓا باَتٓاع٘  -
ست٢ ٜطتًصّ ايكٍٛ باإلَتٓاع  ،١ًػازع ٚيٝطت َبػٛقدب١ َٚـشبٛب١ يٚا

 ٚإتـشاد ايؿ٠٬ َع ايـشسن١ ايـدسٚد١ٝ ٚدٛدّا ٚخازدّا ٜٚكتكٞ 
ٌٓ  ،فطاد ايؿ٠٬ بٌ ٖٞ َـشبٛب١ ٚتؿٓض ايؿ٠٬ بػسط اإلقتؿاز ع٢ً أق

قدٕز َـُهٔ بإٔ ٜؿًٞ َاغّٝا ْـشٛ خازز ايـُػؿٛب َع اإلٜـُا٤ 
 ،ايتؿسف ايػؿيب ايصا٥د فاْ٘ سساّ ٖٚرا تـشرز َٔ ،يًسنٛع ٚايطذٛد

 ٖٚٛ غري ايـدسٚز ايٛادب فسقّا . 

ٚايـشاؾٌ اْ٘ ع٢ً ايكٍٛ بٛدٛب ايؿ٠٬ تؿٓض َٓ٘ ايؿ٠٬ 
اإلقطساز١ٜ ست٢ يٛ بـٓـٝٓا ع٢ً اإلَتٓاع ٚإتـشاد ايؿ٠٬ َع ايـشسن١ 

 ايـدسٚد١ٝ ايػؿب١ٝ .

ػؿٛب ايـشاي١ ايجا١ْٝ : إٔ ٜتُهٔ ايـُهًف َٔ ايؿ٠٬ خازز ايـُ
 اإلختٝاز١ٜ تاز٠ّ ٜتُهٔ َٔ ايؿ٠٬: يتٛقع بكا٤ ٚقت ايؿ٠٬ بعد خسٚد٘
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 ٚتاز٠ّ أخس٣ ٫ ٜتُهٔ إ٫ َٔ ايؿ٠٬ اإلقطساز١ٜ .

إذا نإ ٜتُهٔ َٔ ايؿ٠٬ اإلختٝاز١ٜ ايتا١َ بعد ايـدسٚز َٔ  -أ
تعٝٓٔ عًٝ٘  ،ايـُػؿٛب إىل ايـُباح يطع١ ايٛقت ٚتٝٓطس ايـش٬ٍ عًٝ٘

٫ٚ ٜطٛغ ي٘  ،ْـتعاز إىل ايٛقت ايـُكبٌ ٚايـُهإ ايـش٬ٍايؿرب ٚاإل
ٚذيو  ،إتٝـإ ايؿ٠٬ ساٍ ايـدسٚز ست٢ ع٢ً ايكٍٛ بـذٛاش اإلدتُاع

ٌٓ قدٕز  ٭ٕ اإلتـٝإ بايؿ٠٬ ساٍ ايـدسٚز ٜتطًب اإلقتؿاز ع٢ً أق
تطتدعٝ٘ ايكسٚز٠ ايؿ٬ت١ٝ سرزّا َٔ ايػؿب ايصا٥د فٝؿًٞ َع 

ٚايـُفسٚض قدز٠ ايـُهًف ٚتـُهٓ٘ َٔ  ،ٛداإلٜـُا٤ يًسنٛع ٚايطذ
ايؿ٠٬ اإلختٝاز١ٜ ايتا١َ يف ايـُهإ ايـش٬ٍ غري ايـُػؿٛب يفسض 

ف٬ ٜـذٛش ي٘ اإلقتؿاز ع٢ً ايؿ٠٬ اإلقطساز١ٜ ايٓاقؿ١  ،ضع١ ايٛقت
 ٭ْٗا ٚظٝف١ ايعادص ٚايـُفسٚض قدزت٘ ٚضع١ ٚقت ايؿ٠٬ عٓدٙ .

ز١ٜ يف ايـُهإ ايـُباح أٚ  ٚإذا نإ ٜتُهٔ َٔ ايؿ٠٬ اإلقطسا -ب
ايـًُُٛى عكٝب ايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب بإٔ تـُهٔ َٔ ايؿ٠٬ ََّٛٝا 
يسنٛع٘ ٚضذٛدٙ بعد ايـدسٚز َٔ ايـُػؿٛب ٚمل ٜتُهٔ َٔ ايؿ٠٬ 

 فٌٗ تؿٓض ؾ٬ت٘ ساٍ ايـدسٚز ؟ .  ،اإلختٝاز١ٜ ايتا١َ

١ أَا إذا قًٓا بـذٛاش اإلدتُاع ٚتعدد ايـُذُع خازدّا ٚعدّ ضساٜ
 ايـشهِ َٔ ايـًُصّٚ إىل اي٬شّ مل ٜـذب عًٝ٘ ايؿرب ست٢ ٜـدسز 

 بٌ ٜـذٛش ي٘ ايؿ٠٬ اإلٜـُا١ٝ٥ ساٍ  ،َٔ ايـُهإ ايـُػؿٛب
ٌٓ قدٕز َـُهٔ عٓد ايـدسٚز بٌ يٛ  ،ايـدسٚز ايػؿيب َكتؿسّا ع٢ً أق

تـُهٔ َٔ ايؿ٠٬ اإلختٝاز١ٜ ايتا١َ ساٍ ايـدسٚز تعٝٓٔ عًٝ٘ إختٝازٖا 
 يف عسب١ تطري ب٘ يف ايـُػؿٛب ٚتـدسد٘ عٓ٘ ٚنإ  نُا يٛ نإ
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 ٜـُهٓ٘ ايؿ٠٬ ايـُطتكس٠ َع ايسنٛع ٚايطذٛد اإلختٝازٜني ساٍ 
 زنٛبٗا يًدسٚز َٔ ايـُػؿٛب .

 ٛدّا ٚخازدّا ـُع ٚدـاد ايـُذـاع ٚإتـشـتُـاع اإلدـٓـتـًٓا باَـٚأَا إذا ق
ايػؿب ايـُٓٗٞ عٓ٘ َع ايؿ٠٬ ايـُأَٛز بٗا يف ايٛدٛد  ٚإيتصَٓا إتـشاد

ايـدازدٞ تعٝٓٔ عًٝ٘ ايؿرب ست٢ ٜـدسز عٔ ايـُػؿٛب ٜٚؿًٞ يف 
ؾ٬ت٘ خازز ايـُػؿٛب  ايـُهإ ايـُباح أٚ  ايـًُُٛى ٚإٕ ناْت

 ٜـُا٤ٕ إىل زنٛع٘ ٚضذٛدٙ . إقطساز١ٜ بإ

ٚايـشُد هلل  ،ٖٞرا تـُاّ َا أزدْا بٝاْ٘ يف َبشح إدتُاع ا٭َس ٚايٓٗ
ٕٕ ٢ َـشُد ٚآي٘ ايطاٖسٜٔ َٚٔ تبع بإزب ايعايـُني ٚؾ٢ً اهلل عً سطا

 إىل ّٜٛ ايدٜٔ . 
 
 

 

 
 



 
   

 
 
 

 
 
 

 سـالـمقصد الـخام
 

 إقتضاء النهي الفساد
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ٖٚٓا ْبشح إقتطا٤ ايٓٗٞ عٔ عباز٠ٕ أٚ َعا١ًَٕ يفػازٖا أٚ ْبشح 
ايتالظّ ايـُسضى عكاًل بني ايٓٗٞ عٔ عباز٠ٕ نايصال٠ أٚ عٔ َعا١ًَٕ 

 نايبٝع ٚبني فػاز ايعباز٠ أٚ ايـُعا١ًَ ايـُٓٗٞ عٓٗا . 

بعض ايـُكسَات ايـُػاعس٠ ع٢ً دال٤ َٛضٛع ٜٚٓبػٞ تـُٗٝس 
 فٓكٍٛ :  ،ايبشح َٚٛقع٘ يف غذٌ ايـُباسح األصٛي١ٝ ٚفٗطغتٗا

قس بـشح األصٛيٕٝٛ َٚٔ عٕٗس قسِٜٕ  : َػأي١ )إقتطا٤ ايٓٗٞ عٔ 
 ؾ٤ٕٞ يفػازٙ( ٖٚٞ َػأي١ تـدتًف يف د١ٗ بـشـجٗا عٔ َػأي١ 

 :ح اإلدتُاع )إدتُاع األَط ٚايٓٗٞ( ٚقس غبل يف تـُٗٝسات َباس
 . بٝإ ايفطم بني ايـُػأيتني

ٚقس عْٓٛ٘ مجع بعٓٛإ )زالي١ ايٓٗٞ ع٢ً ايفػاز( ٖٚٛ عٓٛإ 
  ،ٜٛسٞ بهٕٛ ايـُبشح يفعًٝا زاليًٝا ْعري غا٥ط َباسح اإليفاظ

فإؾتٗط َٛقع بـشجٗا بني األصٛيٝني ٚصٓض عٓسِٖ إزضادٗا فـٞ َباسح 
 )األصٍٛ ايًفع١ٝ( .

ال ضبط يـٗا بـُباسح األيفاظ أصاًل ٖٚٞ َٔ  يهٔ ٜـُهٔ إٔ ٜكاٍ :
ْٗا ع٢ً َا ٜؿٗس ب٘ : َٛضٛع بـشجٗا فإَػا٥ٌ ايـُالظَات ايعك١ًٝ 

 تبشح ايتالظّ ايعكًٞ ايكطعٞ بني ثبٛت ايٓٗٞ عٔ عباز٠ٕ أٚ َعا١ًَٕ 
 ٚبني فػاز ايـُٓٗٞ عٓ٘ . ٖٚصا ٖٛ ايـشل . 

َٔ تـشطٜط ٚيهٞ ٜتذ٢ً َٛضٛع ايبشح ٚتـشـكٝل ايـشل فٝٗا البس 
 َـشٌ ايبشح ٚؾطح عٓٛإ ايـُبشح : 

 باسح يـٗاـ١ ايـٜٛـ١ٓ ٖـكطٜـح بـبشـٛع ايـٛضـٞ َـٗٞ فـٓـٛإ ايـٓـع -1
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ٜهٕٛ ايـُكصٛز  -ٚايباسجٕٛ عًُا٤ ايؿطٜع١ أٜسِٖ اهلل ٚضضٞ عِٓٗ  -
ًٍل ب  ١ً ٚايهاؾفـاَـعـاز٠ٕ أٚ َـعبـَٓ٘ ٖٛ ايـٓٗٞ ايـُٛيٟٛ ايؿطعٞ ايـُتع

يف ايفعٌ ايـُٓٗٞ عٓ٘ أٚدبت َبػٛض١ٝ ايؿاضع ي٘  َٓكص١ٕٚ ٔ سعاظ٠ٕع
 ٚيٝؼ ايـُكصٛز َٓ٘ ايٓٗٞ اإلضؾازٟ . ،ْٚٗٝ٘ عٓ٘

فاشا أسطظ إضؾاز١ٜ ايٓٗٞ إىل َاْع١ٝ ايفعٌ ايعبازٟ أٚ ايـُعاًَٞ 
ٍٓ ايٓٗٞ اإلضؾازٟ عٔ ؾ٤ٞ  ايـُٓٗٞ عٓ٘ خطز عٔ َـشٌ ايبشح ٖٓا ٚز

ٞ عٓ٘ نايٓٗٞ عٔ ايصال٠ يف أدعا٤ عٓس تـشـكل ايـُاْع ايـُٓٗ ع٢ً فػازٙ
بٌ أٚدب ايٓٗٞ  ، َا ال ٜؤنٌ يـشُ٘ ٚنايٓٗٞ عٔ بٝع َا يٝؼ عٓسٙ

اإلضؾازٟ تكٝٝس إطالم األَط بايعباز٠ أٚ تـكٝٝس إطالم ايسيٌٝ ايـُصشض 
 َٚٔ ٖٓا ٜالسغ ع٢ً عًُا٤  ،يًُعا١ًَ بػري شاى ايفعٌ ايـُٓٗٞ عٓ٘

إغتسيٛا يف أبٛاب  قس أِْٗ : عصاضايفك٘ يف عُّٛ االَصاض ٚيف تـُاّ األ
 ألٕ  ،بايٓٛاٖٞ ع٢ً ايفػاز -ايعبازات ٚايـُعاَالت - ايـُطنبات

ٍٓ ايٓٗٞ ،غايبٗا ٚاضز َٛضز اإلضؾاز َٚػٛم َػاق٘  -ال َـشاي١  -فٝس
ع٢ً َاْع١ٝ ايفعٌ ايـُٓٗٞ عٓ٘ َٔ صش١ ايـُطنب ايعبازٟ أٚ ايـُعاًَٞ 

 عٓسْا ظٗٛض ثاْٟٛ يًٓٗٞ  ايـُطتبط ب٘ ٚايـُتٛفط عًٝ٘ ست٢ إْعكس
ًٍل بايـُطنبات ايؿطع١ٝ  ٖٚٛ ظٗٛض  ، - ايعباز١ٜ أٚ ايـُعا١ًَٝ -ايـُتع

أعين ظٗٛض ايٓٗٞ يف اإلضؾاز إىل  ، عطفـٞ ٚفِٗ عكال٥ٞ َـشاٚضٟ
 . يفػاز ايـُٓٗٞ عٓ٘ قٗطًا ٘ ع٢ً  ايـُاْع١ٝ َالظ١ٌَٚزاليُت ،ايـُاْع١ٝ

أٚ  ،ُٛيٟٛ ايتهًٝفٞيهٔ يٛ فطض ظٗٛض ايٓٗٞ يف ايتشطِٜ ايـ
 أٚ مل تـشطظ إضؾاز١ٜ ايٓٗٞ  ،أسطظت َبػٛض١ٝ ايفعٌ ايـُٓٗٞ عٓ٘

فاألصٌ األٚيٞ عٓسْا َٛي١ٜٛ ايٓٛاٖٞ ايؿطع١ٝ  -نُا مل تـشطظ َٛيٜٛت٘ 
 فإ ايعاٖط ايـُفّٗٛ عطفًا َٔ ايٓٗٞ  ،ايٛاضز٠ يف ايهتاب ٚايػ١ٓ
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ٜٚـشتاز  ،عٌايصازض عٔ ايـُٛىل ٖٛ ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ ايعادط عٔ ايف
 َٚٔ زْٚٗا فعاٖط  ،إغتعٗاض اإلضؾاز إىل قط١ٕٜٓ ظاٖط٠ٕ يف إضازت٘

 ٖٛ ايـٓٗٞ ايـُٛيٟٛ .  ايـشهِٝ عايـُؿٓط ايٓٗٞ ايصازض َٔ

 ٜٚسخٌ عٓس٥ص يف َـشٌ ايبشح : بـشح زالي١ ايٓٗٞ ع٢ً ايفػاز 
 أٚ عسّ زاليت٘ .  -ظا٥سًا ع٢ً زاليت٘ ع٢ً ايـشط١َ ايـُٛي١ٜٛ  -

ِٓ َٔ ايتشطٜـُٞ ٚايتٓعٜٗٞ ٚايٓٗٞ اي ـُٛيٟٛ عٔ عباز٠ٕ أٚ َعا١ًَٕ أع
ٖٚٞ  ،فإ ايٓٗٞ ٜهؿف عٔ سعاظ٠ َٚبػٛض١ٝ ايـُٓٗٞ عٓ٘ ،ايهطاٖٞ

 تـُٓع عٔ إْطبام األَط بايطبٝع١ ايعباز١ٜ أٚ ايـُعا١ًَ ع٢ً ايـُٓٗٞ عٓ٘ . 

 قس ٜـُٓع عُّٛ َـشٌ ايبشح يًٓٗٞ ايهطاٖٞ :  إال أْ٘

ٖٞ ال ٜهؿف زا٥ًُا عٔ سعاظ٠ٕ َٚٓكص١ٕ يف إَا ألٕ ايٓٗٞ ايهطا
 . ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٚيصا ٜصٓض ايعٌُ ايعبازٟ أٚ ايـُعاًَٞ ايـُهطٚٙ

ٚإَا ألٕ َٓاط ايبشح ٖٓا َـدتص بايٓٗٞ عٔ ايعباز٠ َٚالظَت٘  
 إش ال ٜـشتٌُ نٕٛ ايٓٗٞ ايهطاٖٞ عٔ َعا١ًَ َػتًعًَا  ،يفػازٖا

شٌ ايبشح بايٓٗٞ فالبس َٔ تـدصٝص َـ ، أٚ َكتطًٝا يفػازٖا
ِٓ ايعباز٠ ٚايـُعا١ًَ نُا ٖٛ ظاٖط إطالم عٓٛإ ايبشح :  ايتشطٜـُٞ فٝع

 )ايٓٗٞ عٔ ؾ٤ٞ( .

َٓع غري َكبٍٛ بًشاظ إٔ ايـُطاز َٔ ايٓٗٞ يف عٓٛإ  صاٖ يهٔ
بكط١ٜٓ إطالق٘ ٖٛ طبٝعٞ ايٓٗٞ ايهاؾف عٔ سعاظ٠ٕ َٚٓكص١ٕ يف  ،ايبشح

ٞٓ ايٓٗٞ ٚطبٝعٝٓ٘  ،ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٜٓطبل ع٢ً ايٓٗٞ ايتشطٜـُٞ ٚنـً
ٚايهطاٖٞ إشا أسطظ نؿف٘ عٔ سعاظ٠ٕ َٚٓكص١ٕ يف ايـُٓٗٞ عٓ٘ نُا ٖٛ 

نُا ٜٓطبل ع٢ً ايٓٗٞ عٔ ايعباز٠ ٚع٢ً ايٓٗٞ عٔ  ،َفطٚض ايبشح
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ٜٚهٕٛ ايـشهِ باقتطا٥٘ ايفػاز أٚ عسّ إقتطا٥٘ ٚاضزًا ع٢ً  ،ايـُعا١ًَ
زٕٚ زخاي١ خصٛص١ٝ َطًل ايٓٗٞ ٚطبٝعٝٓ٘ ايـُٓطبل ع٢ً أفطازٙ َٔ 

ٚإْـُا دا٤ ايـُشصٚض ايـُاْع عٔ عُّٛ  ،ٖصا ايفطز أٚ شاى ٚال َـشصٚض
َ ٌٍ ١ٕ يف ـكصـٓـعاظ٠ٕ َٚـ١ عٔ سـطاٖـف ايهـؿـالسع١ عسّ نـايـُبشح بفع

 زا٥ًُا أٚ َٔ َالسع١ خصٛص فطز َٔ ايٓٗٞ . ايـُهطٚٙ

ع عٔ طْا َع٢ٓ ايٓٗٞ ٚأْ٘ ايعدط ٚايـُٜٓٚتطض ايعُّٛ أنجط إشا تصٍن
ؾ٤ٞ ناؾفًا عٔ سعاظ٠ٕ َٚٓكص١ٕ يف ايفعٌ ايـُٓٗٞ عٓ٘ ٚتهٕٛ إغتفاز٠ 
ايتشطِٜ أٚ ايهطا١ٖ يف َطس١ً السك١ً بإزضاى ايعكٌ َٔ ٚدٛز قط١ٜٓ 

 ايـدالف أٚ ايطخص١ يف ايفعٌ  أٚ عسّ ٚدٛزٖا .

ِٓ ايٓٗٞ يف َـشٌ ايبشح : ايٓٗٞ ايػريٟ  ايٓٗٞ عٔ ايصال٠ نٌٖٚ ٜع
ي١ ايٓذاغ١ عٔ ايـُػذس بٓا٤ّ ع٢ً ثبٛت ايـُالظ١َ اييت ٜتٛقف عًٝٗا إظا

 .؟ أّ ٜـدتص بايٓٗٞ ايٓفػٞ ،ط باإلظاي١ ٚبني ايٓٗٞ عٔ ايصال٠بني األَ

 َكتط٢ إٜطاز ايـشهِ يف عٓٛإ ايـُبشح ع٢ً ايعٓٛإ ايـُطًل 
 َٚـذطز إٔ ايٓٗٞ ايػريٟ قس  ،ٖٛ ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ  -طبٝعٞ ايٓٗٞ  -

أٚ ال  ،فال ٜـُتٓع ايتكطب ب٘ ،ايـُٓٗٞ عٓ٘ال ٜٛدب َبػٛض١ٝ ايفعٌ 
 ال ٜـُٓع عٔ ايـُٛىل ٚإغتشكام عكاب٘ ، ٖصا  ٘ ايبعَستٛدب َـدايفُت

  ،أٚ َٔ تـشطٜط ايبشح ع٢ً اإلطالم َٔ إبكا٤ ايعٓٛإ ع٢ً إطالق٘
 ثِ بعس تـشطٜط ايبشح ع٢ً عٓٛاْ٘ ايـُطًل ٜكع اإلغتسالٍ 

 َطًكًا ؾاَاًل يتُاَٗا ٜكع أٚ  ،ٚاإلختٝاض َـدصٛصًا ببعض األفطاز
 ٚبتبع ايسيٌٝ ايٓاٖض يف ايـُكاّ . 

 : َٔ نتإب أٚـػتفاز ايٓٗٞ َٔ زيٌٝ يفعٞٓسِٖ بني إٔ ُٜـٚال فطم ع
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ُٜ ْعِ البس إٔ ٜهٕٛ  ،فاز َٔ زيٌٝ يٓبٞ نإمجاع أٚ غري٠ػتغ١ٕٓ أٚ إٔ 
 َتعًل ايٓٗٞ َـُا ٜـُهٔ إتصاف٘ بايصش١ تاض٠ً ٚبايفػاز أخط٣ 

 (2)ٚٚضز ْٗٞ ،ايـشا٥ض عٔ ايصال٠ (1)سٝح ٚضز ْٗٞ : ايبٝعنايصال٠ ٚ
فًٛ مل ٜـُهٔ إتصاف َتعًل ايٓٗٞ بايصش١  ،ايـُهًف عٔ بٝع ايػطض

دُط أٚ ـٚايفػاز مل ٜسخٌ تـشت َـشٌ ايبشح نايٓٗٞ عٔ ؾطب اي
شُٖٛا َـُا ال ٜكبٌ اإلتصاف بايصش١ تاض٠ً ـعٔ أنٌ ايـُٝت١ أٚ ْ

 ٓٗٞ عٓ٘ يف َـشٌ ايبشح .فال ٜسخٌ اي ،ٚبايفػاز أخط٣

ِٓ ايسالي١  ،ٚايـُطاز َٔ ايسالي١ ٖٛ ايهؿف ٖٚٞ عباض٠ َطًك١ تع
ِٓ ايسالي١ ايًفع١ٝ أٚ تٓطبل عًُٝٗا ٜٚصض ايتعبري عُٓٗا  ،ايعك١ًٝ نُا تع

ِٓ  ،بايًفغ ايـُطًل  نُا صطح  ،بٌ قس صطح بعطِٗ بإضاز٠ األع
ايهفا١ٜ( عٕٓٛ ٚيف ) ،بعطِٗ بإضاز٠ اإلقتطا٤ ايعكًٞ َٔ ايسالي١ 

: )إقتطا٤ ايٓٗٞ ايفػاز( ٖٚٛ َؿعط باإلقتطا٤ ايعكًٞ ٚإضازت٘  ايـُبشح
نُا إٔ عُّٛ ايٓٗٞ ٚمشٛي٘ يـُا ٜػتفاز َٔ غري ايًفغ  ،بايـدصٛص 

ٜهؿف  ايٓٗٞ ٚإغتًعاَ٘ يًفػاز أٚ عسَ٘ ٚإٔ بـشجِٗ ٖٓا عٔ إقتطا٤ 
إغتًعاَ٘ دًًٝا عٔ نٕٛ َطاز ايباسجني َٔ زالي١ ايٓٗٞ : إقتطا٤ٙ ٚ

 ي٘ عكاًل .  أٚ عسّ إقتطا٥٘  ايفػاز

إٔ َكصٛزِٖ َٚطتهعِٖ  -َٔ َـذُٛع نًُاتِٗ  -ٚقس ٜبسٚ 
 ،ايصٖين َٔ اإلقتطا٤ ايعكًٞ ٖٛ ايتالظّ ايعكًٞ بني ايٓٗٞ ٚبني ايفػاز 

ْعري إضازتِٗ َٔ )إقتطا٤ األَط بؿ٤ٞ يًٓٗٞ عٔ ضٓسٙ ايـداص أٚ 
فٝهٕٛ  ،األَطٜٔ ايـُسضى يًعكٌ قطعًٝا فإْ٘ ٜطاز َٓ٘ ايتالظّ بني  ،ايعاّ(

                                                 

 : من ابىاب انذيض . 10: ب 4( انىسائم : ج1)

 . 3: من ابىاب آداب انتجارة : ح 04: ب 14( انىسائم : ج4)
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ال ايـُصطـًض  -ايتعبري عٔ ايتالظّ باإلقتطا٤ بكصس ايـُع٢ٓ ايعطيف 
 نُا ال ٜـدف٢ ع٢ً ايـدبري ايـُتأٌَ .  -ايـُعكٛيٞ ظاٖطًا

ٚيف ض٥ٛ٘ ٜهٕٛ َـشٌ بـشح األصٛيٝني ٖٓا ثبٛت ايتالظّ ايعكًٞ 
أٚ عسّ ثبٛت  ،عٓ٘ عٔ ؾ٤ٕٞ يفػاز ايفعٌ ايـُٓٗٞ ٚإقتطا٤ ايٓٗٞ 

َٚٓ٘ ٜتطض دًًٝا إٔ ايـُػأي١ األصٛي١ٝ  ،ايتالظّ بني ايٓٗٞ ٚبني ايفػاز 
ٚيٝػت َٔ ايـُباسح  ، (ايـُالظَات ايعك١ًٝ)ايـُبشٛث١ ٖٞ َٔ قػِ 

 ايًفع١ٝ نُا إؾتٗط تصٓٝفٗا يف نتب أصٍٛ ايفك٘ .

 ٖٚٓا َبشجإ : 
 َ٘ ايفػاز ٚضعًا تاض٠ً ٜتعًل ايٓٗٞ بعباز٠ٕ ْٚبشح إقتطا٤ٙ ٚإغتًعا

  .أٚ عسَ٘ 
ٚتاض٠ً ٜتعًل ايٓٗٞ بـُعا١ًَٕ ْٚبشح إقتطا٤ٙ ٚإغتًعاَ٘ ايفػاز 

 .ٚضعًا أٚ عسَ٘ 
ٚالبس َٔ عكس ايبشح ،ٜٚـدتًف ايبشح يف ٖصا ايـُتعًل عٔ شاى  

 ْبسأ ببشح :  ،يف َطسًتني 
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 مالزمة النهي عن العبادة لفسادها
 

 إٔ ايٓٗٞ عٔ عباز٠ٕ ٜالظّ فػازٖا أّ ٚقع ايهالّ بني األصٛيٝني يف
  فٓكٍٛ : ،ال ٜالظَ٘ ؟ ٜٚٓبػٞ تـشسٜس َـشٌ ايٓعاع يف ٖصا ايـُبشح 

يـُطاز َٔ ايعباز٠ ايكاب١ً يتعًل ايٓٗٞ بٗا ٚٚضٚزٙ عًٝٗا ا
يٛضٛح  ،ٚايـُبشٛخ إقتطاؤٙ يًفػاز يٝؼ ٖٛ َا تعًل األَط بٗا فعاًل 

ٍٕ ٚاسٕس إغتشاي١ إدتُاع األَط ٚايٓٗٞ ٚٚضٚزُٖ  فإٕ  ،ا عًٝٗا يف آ
ٚايٓٗٞ عٓٗا  ،األَط بٗا ٜهؿف عٔ َـشبٛبٝتٗا ٚإضاز٠ ايـُؿطع فعًٗا 

 ٜهؿف عٔ َبػٛضٝتٗا ٚإضاز٠ ايـُؿطع تطنٗا ٚال ٜـُهٔ إدتُاعُٗا 
ٌٍ ٚاسٕس . -ايـُشبٛب١ٝ ٚايـُبػٛض١ٝ  -  فعاًل يف عُ

ا ناْت ٚبتعبرٍي آخٍط : يٝؼ ايـُطاز َٔ ايعباز٠ يف عٓٛإ ايبشح َ
بٌ ايـُطاز َٓٗا َا نإ طبٝعٞ ايعٌُ ٚعٓٛاْ٘  ،َتعًك١ يألَط بايفعٌ 

 ايـُطًل َتعًكًا يألَط َع عسّ مشٍٛ األَط ايـُتعًل بعٓٛاْٗا 
ٚطبٝعٝٓٗا يًفطز ايـداص ايصٟ ٖٛ َتعًل ايٓٗٞ نايصال٠ ايـُأَٛض 

 (1)بطبٝعٝٓٗا َٚطًكٗا َع إٔ خصٛص صال٠ ايـشا٥ض ٚايٓفػا٤ َٓٗٞ
 ال أَط بٗا ٚال طًب فعًٞ يـٗا . ٚ اعٓٗ

 (،ايعباز٠ ايؿأ١ْٝ)بٌ ايـُطاز َٔ ايعباز٠ ٖٓا ٖٛ َع٢ٓ خاص ٖٞ 
أٟ اييت َٔ ؾأْٗا إٔ تهٕٛ َـشبٛب١ً يًُٛىل َطًٛب١ً يسٜ٘ يٛال ايـُاْع 
 بـشٝح يٛ صسض األَط بٗا َٔ ايـُٛىل مل ٜتشكل إَتجاي٘ ٚمل ٜػكط 

ًُٓا يًعٌُ ايـُأَٛض اهلل بٗاإال َع قصس ايتكطب اىل  اأَطٖ ب٘  َٓط
 ٚايػػٌ ٚايٛض٤ٛ بايـُا٤ ايـُػصٛب.نايصال٠ يف ايـُهإ ايـُػصٛب 

                                                 

 ىاب اننفاس .: من اب 5: من ابىاب انذيض + ب 10: ب 4( انىسائم : ج1)



       

 (104)................................................مالزمت النهي عن العبادة لفسادها 

ْعري غػٌ ايبسٕ  ،ٚال ٜٓطبل ٖصا ايـُع٢ٓ ع٢ً ايعٌُ ايتٛصًٞ 
فإ أثطٙ ايؿطعٞ  ،ٚايجٛب بايـُا٤ ايـُػصٛب َٔ ايـدبح ٚايٓذؼ

 يعٌُ ٖٚٛ ٜرتتب ع٢ً شات ا ،ايـُطغٛب فٝ٘ َتؿطعًٝا ٖٛ ايتطٗري
 ٚإٕ تـشكل بايـُػصٛب َٚٔ زٕٚ قصس ايتكطب ب٘ . 

ٚايـشاصٌ اْ٘ ٜبشح ٖٓا عٔ إٔ ايعٌُ ايصٟ يٛ أَط ايؿاضع ب٘ مل 
فًٛ فطض تعًل  ،ٜتشكل خاضدًا ٚمل ٜـُتجٌ أَطٙ إال بإتٝاْ٘ تعبسًٜا قطبًٝا 

 ايٓٗٞ ب٘ ٌٖ ٜػتًعّ ٖصا ايٓٗٞ فػاز ايعٌُ أّ ال ٜػتًعَ٘ ؟ . 

ايعباز٠ أٚ فػازٖا : ايٛصفإ ايـشكٝكٝإ ٚايـُطاز َٔ صش١ 
اإلضافٝإ ايعاضضإ ع٢ً ايعٌُ ايـُطنب شٟ األثط : فاشا نإ ايعٌُ 
ٍٛ ٜرتتب عًٝ٘ األثط ايـُرتقب ٚايٓفع  ّٓ األدعا٤ ٚايؿطا٥ط بٓش ايـُطنب تا

ّٓ األدعا٤  ،ايـُطغٛب ايـُتٛقع نإ ايعٌُ صشٝشًا  ٚإشا مل ٜهٔ تا
 ًا سٝح ال ٜرتتب عًٝ٘ األثط ايـُطغٛب .ٚايؿطا٥ط نإ ايعٌُ فاغس

 ،ٚايفػاز بـُع٢ٓ ايٓكصإ ،ٚبإختصاض : ايصش١ بـُع٢ٓ ايتُا١َٝ 
ُٖٚا ٚصفإ َٓتععإ َٔ إستٛا٤ ايعٌُ ايـُأتٞ ب٘ خاضدًا ٚإؾتُاي٘ 
ع٢ً تـُاّ األدعا٤ ٚايؿطا٥ط ايـُعترب٠ يف ايعباز٠ َٚٔ َطابكت٘ يًُذعٍٛ 

 ايؿطعٞ .

ع ٚاقعٝتُٗا َٔ تـشكل األثط ايـُطغٛب َٚٔ ٚايٛصفإ ٚاقعٝإ تٓب
ُٖٚا َتكابالٕ تكابٌ ايعسّ  ،تـشكك٘ ٚتطتب٘ ع٢ً ايعٌُ ايـُطنبعسّ 

ّٛٓ يتُا١َٝ ايعٌُ ٚصٓشت٘ب اسٝح إٔ تطٓت ،ٚايـًُه١ ٚعسّ  ،ألثط َك
ّٛٓ يعسّ ايتُا١َٝ ٚيفػاز ايعٌُ تطٓت ّْال إٔ تطٓت ،ب األثط َك  ب األثط الظ

 نُا غبل تٛضٝش٘  ،ايـُعًٍٛ ع٢ً عًت٘ َبا تطٓتب عًٝٗيًتُا١َٝ َرتٓت
 .  (ايصشٝض ٚاألعِ)يف َبشح 
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 ثِ إٕ ايٓٗٞ عٔ عباز٠ٕ ٜكع ع٢ً أْـشا٤ٕ ٜٚتصٛض ع٢ً أقػاّ : 

ْعري ايٓٗٞ عٔ صال٠  ،األٍٚ : إٔ ٜتعًل ايٓٗٞ بصات ايعباز٠ 
 أٚ ايٓٗٞ عٔ صّٛ َٜٛٞ ايعٝسٜٔ . ،ايـشا٥ض ٚايٓفػا٤ ٚصَُٛٗا 

نايٓٗٞ عٔ قطا٠٤ غٛض٠ َٔ  ،ٜتعًل ايٓٗٞ بـذع٤ ايعباز٠ ايجاْٞ : إٔ 
 غٛض ايععا٥ِ يف ايصال٠ .

نايٓٗٞ عٔ  ،ايجايح : إٔ ٜتعًل ايٓٗٞ بؿطط ايعباز٠ أٚ ؾطط دع٥ٗا 
 ايصال٠ يف ايًباؽ ايـُتٓذؼ .

ايطابع : إٔ ٜتعًل ايٓٗٞ بٛصف ايعباز٠ ايـُالظّ يـٗا أٚ يـذع٥ٗا 
ٗٞ عٔ نايٓ ،تشكل دعؤٖا َٔ زْٚ٘ عباز٠ أٚ ال ٜتٛدس اي سٝـح ال

 خفات ٚبايعهؼ . ايـذٗط بايكطا٠٤ يف َٛضع اإل

ايـداَؼ : إٔ ٜتعًل ايٓٗٞ بٛصف ايعباز٠ ايـُفاضم يـٗا غري 
ٖٚٛ  ،نايتصطف يف َاٍ ايـُػًِ َٔ زٕٚ إسطاظ ضضاٙ  ،ايـُالظّ 

ٚقس  ،ٚصف َالظّ ألنٛإ ايصال٠ يف َٛضز اإلدتُاع َع ايػصب 
فًصا ٜعرب عٓ٘ )ايٛصف ايـُفاضم( يف  ،عٓ٘ ٚال تالظَ٘ تٓفو ايصال٠ 

َكابٌ )ايٛصف ايـُالظّ( ايصٟ ٜهٕٛ ايتالظّ فٝ٘ بني ايعباز٠ ٚبني 
 . -ايكػِ ايطابع ايـُاضٞ  -ايٛصف زا٥ًُٝا 

أَا ايكػِ األٍٚ فال ضٜب يف زخٛي٘ يف سطِٜ ايٓعاع ٚال إؾهاٍ  -1
ـشا٥ض ٚايٓفػا٤ : صال٠ً أٚ نعباز٠ اي -يف زالي١ ايٓٗٞ عٔ شات ايعباز٠ 

يجبٛت ايـُالظ١َ ايسا١ُٝ٥ بني تـشطِٜ ايعباز٠  ،ع٢ً ايفػاز  -صًَٛا 
إلغتشاي١ ايتكٓطب بـُا ٖٛ  ،ـٝتٗا ؾطعًا ٚبني بطالْٗا ٚفػازٖاَٚبػٛض

 ٝع١ ايعباز٠ ايـُأَٛضـطبام طبـٚيعسّ إَهإ إْ ،َبػٛض يًُٛىل ايـُعبٛز 
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 امـبـطـعسّ إْ -ٖٚصا  ،طّ ـم ايـُشساـبٗا ع٢ً ايفطز ايـُبػٛض ٚايـُص
 ٖٛ َع٢ٓ فػاز ايعباز٠ .  -األَط بطبٝع١ ايعباز٠ ع٢ً ايفطز ايـُبػٛض 

ٚال فطم بني إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ ايعبازٟ ايـُـٓٗٞ عٓ٘ َـشطًَا بـشط١َٕ 
 شات١ٕٝ ٚاضز٠ٕ ع٢ً شات ايعباز٠ ايـُؿٓدص١ ٚتٓبع عٔ َفػس٠ٕ يف 

ت بٗا إفرتا٤ّ ع٢ً اهلل ٚيٛ مل ٜؤ َتعًكٗا تٛدب َبػٛضٝتٗا عٓس ايؿاضع
ٖٚٞ ايٛاضز٠ ع٢ً  ،بـشط١َ تؿطٜع١ٝ ًَاٚبني إٔ ٜهٕٛ َـشٓط ،ٚتؿطٜعًا

ٚإْـُا ٜـشطّ  ،ٚال تٛدس فٝ٘ َفػس٠ ًَاايعٌُ ايصٟ ال ٜهٕٛ بصات٘ َـشٓط
 َع أْ٘ غري َٓتػب إيٝ٘  ،إلتٝاْ٘ َطافًا اىل اهلل غبشاْ٘ نصبًا ٚإفرتا٤ّ

فإ َالى ايـُالظ١َ  ،إضافت٘ ْٚػبت٘ إيٝ٘  ٚاقعًا أٚ مل تـشطظ صش١
 ،ايـُٛىل ايـُعبٛز ايـُتكطب إيٝ٘ ايعك١ًٝ ٖٓا ٖٞ َبػٛض١ٝ ايفعٌ عٓس

 ٚإغتشاي١ ايتكطب اىل ايـُعبٛز بـُا ٜبػط٘ ٚال ٜـشب٘ .

ٚايـشاصٌ ٚضٛح فػاز ايعباز٠ اييت ٚضز ايٓٗٞ عٔ شاتٗا ٚأصًٗا 
 غٛا٤ ايٓٗٞ ايصاتٞ أٚ ايتؿطٜعٞ .

ايكػِ ايجاْٞ : ٖٚٛ َا نإ ايٓٗٞ عٔ ايعباز٠ َتعًكًا ٚاَا  -2
ايـدطاغاْٞ َا تٛضٝش٘ : )إٕ دع٤  (1)فكس شنط ايـُشكل -بـذع٥ٗا 

إال إٔ  ،ايعباز٠ عباز٠ فٝهٕٛ ايٓٗٞ عٔ ايـذع٤ َالظًَا يفػازٙ ٚبطالْ٘ 
إال إشا إقتصط ايـُـهًف ع٢ً  ،بطالٕ ايـذع٤ ال ٜٛدب بطالٕ ايعباز٠

ٍٕ غري َٓٗٞ  ،يف َكاّ اإلَتجاٍ ايـذع٤ ايباطٌ  فًٛ فطض إتٝاْ٘ بـذع٤ٕ ثا
 نإٔ قطأ غٛض٠ ايتٛسٝس بعس  ،عٓ٘ ٖٛ غري ايـذع٤ ايـُأتٞ ب٘ باطاًل

ْعِ قس ٜػتًعّ  ،قطا٤ت٘ إسس٣ غٛض ايععا٥ِ صشت ايعباز٠ ٚمل تبطٌ 
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ايـذُع ايعًُٞ بني َصساقٞ ايـذع٤ َـشصٚضًا ؾطعًٝا آخط نُشصٚض 
يف صال٠ ايفطٜط١ يف ايـُجاٍ ايـُتكسّ ٖٚٛ َـشصٚض ايكطإ بني غٛضتني 

 عٓس مجع َٔ ايفكٗا٤( .

 ،دع٤ ايعباز٠ َالظّ يفػاز ايـذع٤ َٚـدتصط ايكٍٛ : إٕ ايٓٗٞ عٔ
ايعباز٠ ايـُأتٞ  -َٚع اإلقتصاض عًٝ٘ ًٜعّ َٔ فػاز ايـذع٤ فػاز ايهٌ 

 َٚٔ زْٚ٘ ال ًٜعّ فػاز ايهٌ إال َع يعّٚ َـشصٚض آخط . ، -بٗا 

 فُٝا أفازٙ )قسٙ( يف نفاٜت٘ إؾهاٍ َٔ بعض ايـذٗات : ٚ

األٚىل : إٕ قٛي٘ )دع٤ ايعباز٠ عباز٠( ال ٜـُهٓٓا تصسٜك٘ ع٢ً 
فإٕ بعض أدعا٤ ايعباز٠ َكطٛع ايعباز١ٜ نايػذٛز يف ايصال٠  ،إطالق٘ 

ٚبعض أدعا٤ ايعباز٠ َكطٛع بعسّ  ،ٚنايطٛاف يف ايـشر ٚايعُط٠ 
ٚبعض أدعا٤  ،٠ ٚتطى اإلضتـُاؽ يف ايصٝاّايصالعبازٜتٗا نايكٝاّ يف 

َٚٓ٘ ٜتطض إٔ ال تالظّ زا٥ُٞ بني دع١ٝ٥  ،ايعباز٠ َؿهٛى ايـشاٍ
عباز٠ٕ قطعًا ٜٚكطع  إش قس ٜهٕٛ ايفعٌ دع٤َ ،ايعباز٠ ٚبني نْٛ٘ عباز٠
ًٍل األَط ايتعبسٟ بـُطنٕب  ،بعسّ عبازٜت٘ يف ْفػ٘  ٜٚـُهٔ إٔ ٜتع

 -َٚٓٗا َا يٝؼ بعباز٠ يف ْفػ٘ -تًط١بٓشٛ اإلغتػطام ألدعا٥٘ ايـُد
  ،ٚعًٝ٘ ال ٜػتكِٝ ايكٍٛ بإٔ )ايٓٗٞ عٔ دع٤ ايعباز٠ ٜػتًعّ فػازٙ

 ٚايٓٗٞ عٔ عباز٠ ٜػتًعّ فػازٖا( .  ،ألٕ دع٤ ايعباز٠ عباز٠

ٚايـجاْـٝـ١ : إٕ ايـٓـٗٞ ايـُٛيٟٛ عٔ دــع٤ ايعـباز٠ ٚزيـٌٝ تـشطٜـُ٘ 
اى ايعكٌ قطعًٝا تـكٝٝس إطالم زيٌٝ إزض -ال َـشاي١  -ٜػتًعّ  تـهًٝفًا

ايعباز٠ ايـُطنب١ ايـُأَٛض بٗا بعسّ ايـذع٤ ايـُٓٗٞ عٓ٘ بـُع٢ٓ َاْع١ٝ 
فتبطٌ ايعباز٠ قٗطًا  ،ٚدٛزٙ عٔ صشتٗا ٚأخصٙ فٝٗا بٓشٛ )ايبؿطط ال(
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 إلغتشاي١ ايتكطب إىل ايـُعبٛز بعٌُ َبػٛض  ،عٓس إقرتاْٗا بٛدٛزٙ
سٙ عٓس نُا ٜبطٌ تعٓب ،سٙ بصاى ايعٌُفٝبطٌ تعٓب -تـُاَ٘ أٚ بعط٘ -

ٚشيو ألٕ ايعباز٠ ايـُأتٞ  ،إقرتإ عبازت٘ بٛدٛز أٟ َاْع عٔ صشتٗا
 بٗا َكرت١ْ بصاى ايـذع٤ ايـُٓٗٞ عٓ٘ تـشطٜـًُا ٜٓطبل عًٝٗا إغِ ايعباز٠ 

ِٓ َٔ ايصشٝض ٚايفاغس ع٢ً ايطأٟ ايـُٓصٛض َٔ بٓا٤ّ -  -ٚضعٗا يألع
ًَٛٓا ٜٚهٕٛ ايـذع٤ زخٝاًل يف تـش ـكل ايعٌُ ايعبازٟ خاضدًا َٚك
 فاشا نإ ايـذع٤ ًَٓٗٝا عٓ٘ َـشطًَا  ،يًؿدص ايـداضدٞ َٔ ايعباز٠

عًٝ٘ إَتٓع عًٝ٘ ايتكطب يًُعبٛز بايعٌُ ايـُطنب ايصٟ ٜهٕٛ بعط٘ 
ٚإشا إستٛت ايعباز٠ ايتا١َ ع٢ً ايـذع٤  ،َبػٛضًا يـُٛالٙ َٚعبٛزٙ

٠٤ غٛض٠ ايععٜـ١ُ أٚ قٍٛ ايـُٓٗٞ عٔ إٜـذازٙ ضُٔ ايعباز٠ نـكطا
)آَٝـٔ( عكٝب قطا٠٤ ايفاتـش١ يف ايصال٠ تعصض إْطبام ايعٓٛإ ايعبازٟ 
ايـُأَٛض ب٘ ع٢ً شاى ايعٌُ ايـداضدٞ ايـُؿتٌُ ع٢ً ايـذع٤ 

ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ َاْع١ٝ ايـذع٤ عٔ صش١ ايعباز٠  ،ايـُبػٛض ايـُٓٗٞ عٓ٘
 .  ايـُشت١ٜٛ عًٝ٘ ٚأخصٖا بٓشٛ )ايبؿطط ال( َٔ دٗت٘

ٚبٗصا ايتكطٜب َٔ اإلؾهاٍ ع٢ً )ايهفا١ٜ( ٖٚٛ ٜتطُٔ اإلغتسالٍ 
 ٓٗٞ عٔ دع٤ ايعباز٠ ٚبني فػازٖا ، ٜتطض عسّ ع٢ً ايتالظّ بني اي

َٔ )إٔ سط١َ دع٤  (1) َا أٚضزٙ أغتاشْا ايـُشـكل )قسٙ( يف بـشج٘ تـُاّ
 ايعباز٠ يٛ ناْت َٛدب١ً يتكٝٝس ايعباز٠ بػريٙ َٔ األدعا٤ يهاْت 

 ضطٚض٠ أْ٘ ال فطم يف شيو بني  ،نٌ ؾ٤ٞ َٛدب١ً يصيو سط١َ
 نٕٛ ايـُشطّ َٔ غٓذ أدعا٤ ايعباز٠ ٚبني نْٛٗا َٔ غري غٓدٗا 

 ٚع٢ً ٖصا فالبس َٔ اإليتعاّ ببطالٕ نٌ  ،َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ أصاًل
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ٕ نايٓعط إىل األدـٓب١ٝ ٌٍ َـشطّ   عباز٠ٕ قس أت٢ ايـُهًف يف اثٓا٥ٗا بفع
 ع إٔ ٖصا ٚاضض ايبطالٕ( . َجاًل أثٓا٤ ايصال٠ َ

ٚد٘ إْسفاع اإلؾهاٍ عٔ َـشـكل )ايهفا١ٜ( : إْ٘ فطم ععِٝ بني 
 دع٤ ايعباز٠ ايـُٓٗٞ عٓ٘ نايكطا٠٤ بػٛض٠ ايععٜـ١ُ سٝح ٜهٕٛ زخٝاًل 

ًَٛٓا يًفطز ايـداضدٞ َٔ ايعباز٠ ايـُ أتٞ يف تـشـكل ايعٌُ ايعبازٟ َٚك
 ،عباز٠ ٚأدعا٥ٗا إشا ْٗٞ عُٓ٘طتبط بايبٗا ٚبني ايعٌُ ايـداضدٞ غري ايـ

 ٚأٟ إضتباط يألخري بايعباز٠ ست٢ ٜػتًعّ ايٓٗٞ عٓ٘ تـكٝٝس ايعباز٠ 
بٌ  ،ُؿت١ًُ ع٢ً َا ْٗٞ عٓ٘بػريٙ َٔ ايـشصص ٚايـُصازٜل غري ايـ

 : َكتط٢ إطالم زيٌٝ ايعباز٠ إٔ تهٕٛ َأخٛش٠  ٜـُهٔ إٔ ٜكاٍ
 . بايعباز٠  إضتباط ي٘ )ال بؿطط( بايٓػب١  يـُا ال 

بُٝٓا ٜكاٍ بـشل ايـذع٤ ايـُٓٗٞ عٓ٘ ايـُطتبط بايعباز٠ إضتباط 
ّٛٓ ايـداضدٞ : إٕ َكتط٢ زيٌٝ ايـُٓع عٔ دع٥ٝت٘ ٖٛ  ايـذع١ٝ٥ ٚايتك

 ٚتكٝٝس ايعٌُ ايعبازٟ  ،ب٘ ١ٝ َكرت١ًْـعٔ صش١ ايعباز٠ ايـُأت َاْعٝت٘
فال  ،ٖٚصا َع٢ٓ أخصٙ بٓشٛ )ايبؿطط ال( ،بػريٙ َٔ َصازٜل األدعا٤

عكٌ إٔ تهٕٛ ايـشص١ ايـُؿت١ًُ ع٢ً ايـذع٤ ايـُشطّ ايـُبػٛض ٜ
 فإ ايـُطنب ايعبازٟ ايهٌ  ،َصساقًا يًُأَٛض ب٘ ايعبازٟ ايتكطبٞ

ّٛٓ خاضدًا بأدعا٤ٙ ٜٚتكطب إىل ايـُعبٛز بتُاَ٘ فاشا نإ بعط٘  ،ٜتك
 َبػٛضًا يًُعبٛز نٝف ٜعكٌ ايتكطب ب٘ أٚ بـُذُٛع٘ ؟ .

إغتفٝس َٔ زيٌٝ تـشطِٜ ايـذع٤ ٚايٓٗٞ عٓ٘  ٚفـٞ ض٥ٛ٘ ْـكٍٛ : يـُا
ٚيـُا فِٗ  ،تـكٝٓس ايعٌُ ايعبازٟ ايـُأَٛض ب٘ بعسّ ايـذع٤ ايـُٓٗٞ عٓ٘

فاشا أت٢ ايـُهًف بايعٌُ  ،َٓ٘ : أخصٙ بٓشٛ )ايبؿطط ال( يف ايعباز٠
ايعبازٟ خاضدًا َكرتًْا بصاى ايـذع٤ ايـُٓٗٞ عٓ٘ فـكس أفػس عبازت٘ 
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تٗا ألخص ايـذع٤ ايـُٓٗٞ عٓ٘ يف ايعباز٠ بٓشٛ ٚأٚدس ايـُاْع عٔ صش
 )ايبؿطط ال( أٟ ايـُطًٛب عسَ٘ فٝٗا . 

ٍٕ : إشا أت٢ ايـُتعبس بايعباز٠ َكرت١ًْ بايـذع٤ ايـُٓٗٞ عٓ٘   ٚبتعبرٍي ثا
ب بٗصا ايعٌُ ايعبازٟ ايـُؿتٌُ ع٢ً ايـذع٤ مل ٜصٓض َٓ٘ ايتكٓط

 بس عٔ َٛالٙ ٚال ٜبعس ايع فإ ايـُبػٛض ،٘ـٓـايـُبػٛض ايـُٓٗٞ ع
ٖصا  نُا ال ٜـدـف٢ ع٢ً شٟٚ ايـدرب٠ ٚايبصري٠ . ٜكٓطب٘ إىل غـاسـ١ قـسغ٘

 تٝإ ايـذع٤ ايـُٓٗٞ عٓ٘ .كٓا إىل إغتفاز٠ بطالٕ ايعباز٠ بإٖٛ ططٜ

ٚيٝؼ َػتـٓسْا : َا قٌٝ َٔ إٔ )ايٓٗٞ عٔ دع٤ ايعباز٠ َٛدب  
ايعبازٟ  ٚفػاز دع٤ ايعباز٠ ٜػتًعّ فػاز ايعٌُ ،يفػاز ايـذع٤

فاْ٘ ططٜل غري َجُط يًكطع بايٓتٝذ١  (1)ايـُطنب َٓ٘ َٚٔ غريٙ(
 ،ايـُعع١َٛ إلستُاٍ إٔ ٜفػس ايـذع٤ ٚال ٜفػس ايهٌ إستُااًل َعتٓسًا ب٘

ِٓ اإلغتسالٍ ايـُصنٛض إال َع ايكطع بـُكسَات ايكٝاؽ  ٚال ٜت
 اإلغتساليٞ .

إىل أصٌ  ٚيٝؼ َػتـٓسْا : َا قٌٝ َٔ إٔ )ايٓٗٞ عٔ ايـذع٤ ٜػطٟ
 .ايعباز٠ ايهٌ بٓشٛ ايٛاغط١ يف ايجبٛت أٚ بٓشٛ ايٛاغط١ يف ايعطٚض( 

١ًٍ يعطٚض  ٜٚطاز َٔ ايٛاغط١ يف ايجبٛت : ايٛاغط١ اييت تهٕٛ ع
 ،ْعري تٛغط ايٓاض يعطٚض ايـشطاض٠ ع٢ً ايـُا٤ ،ايعطض ع٢ً َعطٚض٘ 

 ٚتٛغط ايٓٗٞ عٔ قطا٠٤ غٛض٠ ايععٜـ١ُ أٚ ايٓٗٞ عٔ قٍٛ )آَني( عكٝب
ايفاتـش١ يعطٚض ايفػاز ع٢ً أصٌ ايعباز٠ ايـُعطٚض عًٝٗا ايـذع٤ 

فٝػطٟ ايٓٗٞ ايعاضض ع٢ً ايـذع٤ إىل أصٌ ايعباز٠  ،ايـُٓٗٞ عٓ٘
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 ٚايٓٗٞ عٔ أصٌ ايعباز٠ َػتًعّ يفػازٖا دعًَا  ،فتهٕٛ ًَٓٗٝا عٓٗا
 نُا تكسّ تـكطٜب٘ قطٜبًا .

ايـُصشش١ ٜٚطاز َٔ ايٛاغط١ يف ايعطٚض : ايٛاغط١ يف ايـشٌُ 
ْعري إغٓاز ايـشطن١ إىل  ،إلغٓاز ايعطض َـذاظًا إىل غري َعطٚض٘ 

 أٚ ٖٞ ايٛاغط١ اييت ٜهٕٛ ايعطض عاضضًا عًٝٗا  ،ضانب ايعطب١
 ْعري  ،ض ثاًْٝا ٚبايعطض ع٢ً شٟ ايٛاغط١أٚاًل ٚبايصات ثِ ٜعط

 تٛغط ايػف١ٓٝ ٚايعطب١ اييت تعطض عًُٝٗا ايـشطن١ أٚاًل ٚسكٝك١ً 
ٖٚهصا َا  ،ـذاظًا بٛاغطتُٗا ع٢ً ايـذايؼ يف أسسُٖاثِ تعطض َ

 ْـشٔ فٝ٘ ٜعطض ايٓٗٞ أٚاًل ع٢ً دع٤ ايعباز٠ ثِ ٜػطٟ ايٓٗٞ 
 .   -شٟ ايٛاغط١  -ٜٚعطض بٛاغطت٘ ع٢ً أصٌ ايعباز٠ 

 ٚإْـُا ال ْعتُس ع٢ً ٖصا ايططٜل ألْ٘ ٜـدًط األَٛض ايـُعكٛي١ٝ 
 ٖٚٛ  ،ٔ غري زيٌٝٚال تعسٚ إٔ تهٕٛ زع٣ٛ َ ،بػري َا ٜٓاغبٗا

ٝ٘ ٜؿب٘ إٔ ٜهٕٛ تعًٝاًل َعكٛيًٝا غري صايـض ألٕ ٜهٕٛ زيٝاًل قطعًٝا ـتٛد
 بُٝٓا ايططٜل ايصٟ غًهٓاٙ ٖٛ أٚفل بايسع٣ٛ  ،أٚ بطٖاًْا ؾطعًٝا

 ٚأيصل بايسالي١ عًٝٗا .

ًٍكًا بؿطط ايعباز٠  -3 ٚأَا ايكػِ ايجايح ٖٚٛ َا نإ ايٓٗٞ َتع
 ْعري ايٓٗٞ عٔ ايتػرت بايـشطٜط أٚ  ،اايـداضز عٔ شاتٗا ٚتـشـككٗ

 (1) فكس شنط ايـُشـكل ،ايتطٗط بايـُا٤ ايـُتٓذؼ أٚ ْـشٛ شيو
 ايـدطاغاْٞ َا تٛضٝش٘ ٚتـكطٜب٘ : 

إْ٘ ال ٜهٕٛ تـشطِٜ ايؿطط ٚايٓٗٞ عٓ٘ َػتًعًَا يفػازٙ فطاًل عٔ 
ألٕ ايػطض َٔ ايؿطط ٜتشصٌ بصطف  ،فػاز ايعباز٠ ايـُؿطٚط١ ب٘
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ٕ ضدًا ٚإٜـذازٙ خا ْٚـتُػو  ،يٛ نإ إٜـذازٙ ضُٔ َصساٍم سطاّ
طالم زيٌٝ ايؿطط إلثبات ٖصا ايـُع٢ٓ ٚيتطبٝل نًٞ ايؿطط بإ

ايـُطًٛب َٔ ايـُهًف ع٢ً ايـُأتٞ ب٘ خاضدًا ٚأْ٘ َصسام يًؿطط 
 ايـُأَٛض ب٘ . 

ٛ نإ ايؿطط يف ْفػ٘ عباز٠ً نايطٗاضات ايجـالثـ١ يف ايصال٠ ـِ يـعـْ
 شر أٚ ايعُط٠ فال ضٜب يف إٔ ايٓٗٞ عٔ ايؿطط يف طٛاف ايـ أٚ

ٖٚٛ َػتًعّ يفػاز ايعباز٠  ،ايعبازٟ ٜهٕٛ َالظًَا يفػاز ايؿطط
قاٍ )قسٙ( : )ٚبايـذ١ًُ ال ٜهاز ٜهٕٛ  ،ايـُؿطٚط١ ب٘ أٚ ٖٛ َالظّ ي٘

ايٓٗٞ عٔ ايؿطط َٛدبًا يفػاز ايعباز٠ ايـُؿطٚط١ ب٘ يٛ مل ٜهٔ َٛدبًا 
 ز٠( .يفػازٙ نُا إشا ناْت عبا

ايٓا٥ٝين )قسٙ( ٖٓا تـشـكٝكًا عًًُٝا سٍٛ ؾطٚط ( 1)ٚقس أفاز ايـُشـكل
يعباز٠ بـُعٓاٙ ايعباز٠ ٜـُهٔ تٛضٝش٘ بططٚض٠ ايتُٝٝع بني ؾطط ا

أعين فعٌ ايـُهًف َٔ ٚض٤ٕٛ ٚتطٗرٍي َٔ  -ايـُصسضٟ ايـشسثٞ 
ٕ٘ إىل د١ٗ ايهعب١ ْٚـشٖٛا  ٚبني ؾطط ايعباز٠  -ايـدبح ٚتػرٍت ٚتٛد

اٙ اإلغِ ايـُصسضٟ ٖٚٛ ْـتـٝـذ١ فعٌ ايـُهـًف ٚأثـطٙ ايـُتـٛيـس بـُعٓ
 عٓ٘ نـطٍٗٛض ٚطٗاض٠ٕ َٔ ايـدبح ٚغرٍت ْٚـشٖٛا . 

ًٍـل بايـؿطط بـُعـٓاٙ ايـُصسضٟ  ٚعـًـٝ٘ فإ ايٓـٗٞ ايـؿطعٞ َـتع
ًٍل بفعٌ  -ٖٚٛ فعٌ ايـُهًف  - ايـشسثـٞ يٛضٛح إٔ ايٓٗٞ ناألَط ٜتع

  -ْـتا٥ذٗا  يٝؼٚ -قس إؾتٗط إٔ أفعاٍ ايـُهًفنيٚ -ال بأثطٙ  -ايـُهًف 
ًٍل ايتهًٝف ٚاألَط ٚايٓٗٞ ايؿطعٞ . بُٝٓا ايؿطط ايؿطعٞ  ٖٞ َتع

ًٍكًا يًٓٗٞ .  يًعباز٠ ٖٛ ايؿطط بـُعٓاٙ اإلغِ ايـُصسضٟ ٚيٝؼ ٖٛ َتع
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ًٍل ب٘ ايٓٗٞٚعٓ  ،ايتػرت بايجٛب ايـشطٜط -س٥ص ٜكاٍ : إٕ َا تع
ٚإٕ َا ٖٛ ؾطط  ،يٝؼ ؾططًا يًعباز٠ -ٚايتطٗط بايـُا٤ ايـُتٓذؼ

يٝؼ  -يتػرت ٚايتطٗطايصٜٔ ُٖا أثـط ا نايػرت ٚايطٗاض٠ -عباز٠ ٚاقعًا يً
ًٍكًا يًٓٗٞ  فًٛ  ،ست٢ ٜػتًعّ ايٓٗٞ عٓ٘ فػازٙ أٚ ال ٜػتًعّ ،َتع

ٚمل ٜهٔ ايٓٗٞ  - فطض ايٓٗٞ عٔ ايتػرت بايـشطٜط ايطبٝعٞ يف ايصال٠
  - غاضًٜا إيٝٗا َٔ ايٓٗٞ عٔ ؾططٗاايتشطٜـُٞ َتعًٍكًا بايصال٠ أٚ 

يٝؼ ًْٗٝا عٔ ايؿطط  ،نإ نايٓٗٞ عٔ ايٓعط إىل األدٓب١ٝ ساٍ ايصال٠
ُٞ  .  -ع٢ً ايكٍٛ بايـُالظ١َ -ايؿطٔط فػاَز ست٢ ٜػتًعّ ايٓٗ

إىل ايٓٗٞ  -ايـشسخ ايـُصسضٟ  -ْعِ يٛ ضدع ايٓٗٞ عٔ ايفعٌ 
 ايعباز٠ ٖٚٛ عٔ ايصال٠ َكرت١ًْ بصاى ايفعٌ نإ َٔ ايٓٗٞ عٔ 

مل  -إشا مل ٜطدع إىل ايٓٗٞ عٔ ْـفؼ ايعباز٠  -ٚإال  ،َػتًعّ يفػازٖا
بٌ ال َٛدب ي٘ ألٕ ايٓٗٞ ظدط عٔ فعٌ  ،ٜػتًعّ فػاز ايعباز٠ عٓس٥ص

ُٖٚا  ،بُٝٓا ايؿطط ايؿطعٞ ٖٛ ْـتٝذ١ فعٌ ايـُهًف ٚأثطٙ ،ايـُهًف
 ْهط َٚٔ ٖٓا ظعِ تٛٓص١ًٝ ؾطا٥ط ايصال٠ بأمجعٗا ٚأ ،َتػاٜطإ

 اىل ٚ ،إْكػاّ ؾطٚطٗا إىل َا ٖٛ عباز٠ يف ْفػ٘ نايطٗاضات ايجـالثـ١
بًشاظ إٔ ؾطط ايصال٠ ٚاقعًا ٖٛ ايطٗٛض ٚايػرت  ،َا يٝؼ بعباز٠ٕ نايػرت

ًٍل بفعٌ ايـُهًف ٖٚٛ ايتطٗط  ،بـُعٓاٙ اإلغِ ايـُصسضٟ ٚايٓٗٞ َتع
 ٚايتػرت بـُعٓاٙ ايـشسثٞ ايـُصسضٟ .

فال ٜهٕٛ  ،إلبتٓا٥٘ ع٢ً أغاٍؽ غري ٚاضضٖٚصا ايتشكٝل غري ضؾٝل 
فاْ٘ ٜبتين ع٢ً ايتُٝٝع بني ايـُع٢ٓ ايـُصسضٟ  ،دسٜطًا بايكبٍٛ ٚاإلشعإ

ًٍل ايٓٗٞ ٚبني ايـُع٢ٓ اإلغِ ايـُصسضٟ ايصٟ ٖٛ ايؿطط  ايصٟ ٖٛ َتع
ٚقـس بـ٢ٓ عـ٢ً تـعسزٖـُا ٚتـػاٜـطٖـُا فاعـتــكـس إٔ ايـٓٗٞ عٔ  ،ٚاقـعًا
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 ، ايـُع٢ٓ اإلغِ ايـُصسضٟ ٟ ال ٜػًتعّ فػاز ايؿطط:ايـُصسض ايـُع٢ٓ
 يتػاٜطُٖا .

ٚايـشاٍ إٔ ايـُع٢ٓ ايـُصسضٟ ال ٜػاٜط ايـُع٢ٓ اإلغِ ايـُصسضٟ 
 ْعري اإلٜـذاز ٚايٛدٛز : فإٕ ايتػرت ٚايػرت  ،إال  باإلعتباض ٚاإلضاف١

اض ٚباعتب ،فإ أسسُٖا باعتباض إضافت٘ إىل ايفاعٌ ٜهٕٛ إٜـذازًا ٚتـػرتًا
َا١ًٖٝ  -َع إٔ ايـُعٓٝني َتشسإ  ،إضافت٘ إىل ْفػ٘ ٜهٕٛ ٚدٛزًا ٚغرتًا

ضٟ إضايف ٚإٔ إختالفُٗا إعتبا -يف ايـشـكٝك١ ٚايٛاقع  ،ٚٚدٛزًا
ايـُع٢ٓ  -نٕٛ أسس ايـُعٓٝني  : ٓسع٢عكٌ إٔ َُٜٚع٘ ال ُٜ ،ٚسـػب

 -ايـُع٢ٓ اإلغِ ايـُصسضٟ  -ٜٚهٕٛ اآلخط  ،ًَٓٗٝا عٓ٘ -ايـُصسضٟ 
فإ ايؿ٤ٞ ايٛاسس سكٝك١ً ال ٜتعسز بتعسز  ،طًا يًصال٠ َأَٛضًا ب٘ؾط

ًٍل األَط ٚايٓٗٞ  ،بٌ ٖٛ ٚاسس سكٝك١ً ٚٚاقعًا  ،اإلضاف١ ٚال ٜعكٌ تع
 فإ األَط ٜهؿف عٔ َـشبٛب١ٝ  ،بايفعٌ ايٛاسس يف اآلٕ ايفاضز

ٚايٓٗٞ ٜهؿف عٔ َبػٛض١ٝ ايفعٌ ايـُٓٗٞ  ،ايـُٛىل يًفعٌ ايـُأَٛض ب٘
ٌٍ ٚاسٕس .ٜٚ ،عٓ٘  ػتشٌٝ إدتُاعُٗا يف فع

ًٍل بايؿطط  نايتػرت  -ٚالبس س٦ٓٝص َٔ اإليتعاّ بهٕٛ ايٓٗٞ ايـُتع
َٛدبًا يـتكٝـٝس زيٌٝ ايعباز٠ ايـُؿطٚط١ بؿطط ايػرت  -بايـشطٜط ايطبٝعٞ 

ٚالظَ٘ قٗطًا : عسّ إْطبام  ،ايـُأَٛض ب٘ ٚإختصاص٘ بػري ايـشطاّ َٓ٘
سام ايـشطاّ َٓٗا نايصال٠ َع ايتػرت )ايعباز٠ ايـُكٝس٠( ع٢ً ايـُص

يٛقٛع ايعباز٠ َكرتْـ١ بايؿطط ايـُٓٗٞ  -َٚع عسّ اإلْطبام  ،باحلطٜط 
َٔ زٕٚ فطم بني ايؿطط ايعبازٟ  ،تكع ايعباز٠ فاغس٠ً ال َـشاي١ -عٓ٘ 

 نايطٗاضات ٚغري ايعبازٟ نايػرت .

 طٕطـٔ ؾٗٞ عـٓـب١ً نإ ايـت َطنـبازات يـُا ناْـعـٚقس تـشـٓصٌ إٔ اي
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 فٝٗا نايٓٗٞ عٔ دع٤ٕ فٝٗا ٖٛ َػتًعّ يتكٝٝس إطالم زيٌٝ ايعباز٠ 
فتتكٝس طبٝع١ ايعباز٠  ، -بٛدٛز ايـذع٤ أٚ بٛدٛز ايؿطط أٚ باْتفا٤ٙ 

ٚال تهٕٛ ايـشصص ايـُٛدٛز٠  ،ايـُأَٛض بٗا بػري ايـُصازٜل ايـُشط١َ
 شٝشًاص خاضدًا ٚايـُكرت١ْ بايـذع٤ أٚ بايؿطط ايـُٓٗٞ عٓ٘ َصساقًا

 . بٗا ايـُأَٛض ايعباز١ٜ يًطبٝع١

ثِ إْ٘ قس ٜهٕٛ ايٓٗٞ عٔ دع٤ٕ أٚ عٔ ؾطٕط أٚ عٔ ٚصٕف يًعباز٠ 
ًْٗٝا يف ايـشـكٝك١ عٔ شات ايعباز٠ ايـُؿطٚط١ بايؿطط ايـُٓٗٞ عٓ٘ أٚ 

  أٚ ايـُتصف١ بايٛصف ايـُٓٗٞ عٓ٘ ،ايـُطنب١ َٔ ايـذع٤ ايـُٓٗٞ عٓ٘ 
 ِٜ ايعباز٠ سكٝك١ً يـُبػٛض١ٝ دع٥ٗا بإٔ نإ ايـُكصٛز ايـذسٟ تـشط

يفػاز ايعباز٠  ٖٚصا ٜػتًعّ نٕٛ ايٓٗٞ َالظًَا ،أٚ ؾططٗا أٚ ٚصفٗا 
يهٔ ٜـشتاز  ، صٛيٝني ٚيعً٘ بال خالف بني األ ايهٌ بال إؾهاٍ ،

ٕ َـشاٚضٟ  إسطاظٙ إىل قط١ٕٜٓ ٚاضش١ٕ َٚؤْـ١ بٝإ فا٥ض ٜؤزٟ إىل فِٗ
ٍٍ َػتك٢ َٔ زيٌٝ ايٓٗٞ  فِٗ ايفكٝ٘ َٔ زيٌٝ ايٓٗٞ  فاشا ،َٕكبٛ

عٔ ايـذع٤ أٚ عٔ ايؿطط أٚ عٔ ايٛصف : ايٓٗٞ ايؿطعٞ عٔ شات 
 ،ايعباز٠ ايـُؿت١ًُ ع٢ً أسسٖا نإ ايٓٗٞ عٔ ايعباز٠ َالظًَا يفػازٖا

آخط ال ٜكبٌ ايـدالف أٚ اإلؾهاٍ ٚقس إعرتف ب٘ ايـُشـكل  ٖٚصا أَْط
 . (1) ، فطادعبـشـجَ٘ـذًؼ ايٓا٥ٝين )قسٙ( يف 

4-  ٍٕ ٚأَا ايكػِ ايطابع ٖٚٛ ايٓٗٞ عٔ ٚصٕف َالظّٕ يًعباز٠ َكاض
 (2)يـٗا غري َٓفٕو عٓٗا نايـذٗط ٚاإلخفات يف ايكطا٠٤ فكس شنط ايـُشـكل

 ايـدطاغاْٞ َا تٛضٝش٘ : 
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 ،إٕ ايٓٗٞ عٔ ايٛصف ايـُالظّ ايالَٓفٍو عٔ ايعباز٠ ايـُٛصٛف١
ٚم يًٓٗٞ عٔ ْعري ايٓٗٞ عٔ ايـذٗط يف قطا٠٤ ايعٗطٜٔ ٖٛ َػا

 يفطض إتـشازُٖا خاضدًا ٚعسّ إْـفهانُٗا ٚال  ،ايـُٛصٛف بصات٘
ُٖٚا  ،عكٌ إٔ ٜهٕٛ أسسُٖا َأَٛضًا ب٘ َع نٕٛ اآلخط ًَٓٗٝا عُٜٓ٘

 َتالظَإ ال ٜٓفو ٚدٛز أسسُٖا عٔ ٚدٛز اآلخط . 

 عٔ ايـذٗط يف قطا٠٤ (1)ٗٞـٓـ٘ ع٢ً ايـُجاٍ : سٝح أْ٘ ٚضز ايـكـٓبـطـْٚ
 ٚايـذٗط َالظّ يًكطا٠٤ ال ٜٓفو عٓٗا ألْ٘ قطا٠٤ بصٕٛت  ،ايعٗطٜٔ

ٍٍ َـذٗٛض فٝهٕٛ ايٓٗٞ عٔ ايـذٗط َػاٚقًا يًٓٗٞ عٔ ايكطا٠٤  ،عا
 ٚال ٜعكٌ  ،إش ال ٚدٛز يًذٗط ايـُٓٗٞ عٓ٘ بسٕٚ ايكطا٠٤ ،ايـذٗط١ٜ

 عسّ غطٜإ ايٓٗٞ َٔ ايـذٗط إىل ايكطا٠٤ أٚ إٔ ٜـهـٕٛ ايـذٗط ًَٓٗٝا 
 ا٠٤ ايـذٗط١ٜ َأَٛضًا بٗا غري َٓٗٞ عٓٗا .عٓ٘ ٚتهٕٛ ايكط

ٚس٦ٓٝص إشا غط٣ ايٓٗٞ َٔ ايٛصف ايـُالظّ إىل ايـُٛصٛف يٛسس٠ 
فاشا نإ  ،ٚدٛزُٖا خاضدًا نإ ايـُٛصٛف ًَٓٗٝا عٓ٘ أٜطًا

ايـُٛصٛف عباز٠ً يف ْـفػ٘ أٚ دع٤ عباز٠ٕ أٚ ؾطط عباز٠ٕ إقتط٢ بطالٕ 
ٚشيو بتكطٜٕب  ،ايـُٓٗٞ عٓ٘ايعباز٠ ايـُالظ١َ ايالَٓفه١ عٔ ايؿطط 

 . َط٢ يف األقػاّ ايجالثـ١

َٚا أفازٙ )قسٙ( َتني يٛضٛح إٔ ايـذٗط ايـُٓٗٞ عٓ٘ أٚ اإلخفات 
إال أْ٘ َتشس َع ايكطا٠٤ خاضدًا  ،ٚإٕ نإ عطضًا طاض٥ًا ع٢ً ايكطا٠٤

يف صٛت  بٌ ايـذٗط ٚاإلخفات ؾس٠ٌ ،ٚيٝؼ ٚدٛزُٖا َتعسزًا دعًَا
ْعري ايؿس٠  ،َٔ َطاتب ٚدٛز ايكطا٠٤ خاضدًا ُٖٚا ،ايكطا٠٤ أٚ ضعف
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 ،تعسز ايٓٛض أٚ ايًٕٛ ٖصاٚال ٜٛدب  ،ٚايطعف يف ايٓٛض أٚ يف ايًٕٛ
 أٟ بؿس٠ ايـُطتب١ ٚضعفٗا ال ٜتعسز ايٛدٛز ايٛاسس . 

 يهـٓٓا ْـؿهٌ عًٝ٘ )قسٙ( بًعّٚ عسّ ايفطم بني ايكػِ ايطابع ٚبني : 

اضم يًُٛصٛف أٟ ايكػِ ايـداَؼ ٖٚٛ ايٓٗٞ عٔ ٚصف َف -5
ايـدطاغاْٞ )قسٙ( َا  (1)سٝح شنط ايـُشـكل ،ٜـُهٔ إْـفهان٘ عٓ٘

 َـشٓصً٘ ٚاضشًا َكبٛاًل : 

إٕ ايٓٗٞ عٔ ايٛصف ايـُفاضم ال ٜػطٟ إىل ايـُٛصٛف إال فُٝا إشا 
فاْ٘ َع ايبٓا٤  ،إتـشس َع٘ ٚدٛزًا بٓا٤ّ ع٢ً إَتٓاع إدتُاع األَط ٚايٓٗٞ

دتاضٙ يف نفاٜت٘ ٚقس تكسّ بطٖاْ٘ يف َبشح نُا ٖٛ َـ -ع٢ً اإلَتٓاع 
َٚع إتـشاز ٚدٛزُٖا  ،ٜتشس ايٛصف ٚايـُٛصٛف ٚدٛزًا -اإلدتُاع 

ًٜعّ إتـشاز سهُُٗا بـُع٢ٓ أْ٘ ال ٜعكٌ إٔ ٜهٕٛ أسسُٖا َأَٛضًا ب٘ 
 ٚاآلخط ًَٓٗٝا عٓ٘ بتكطٜب ايٛصف ايـُالظّ سطفًا بـشطٕف .

ٖٛ ايـشل ايـُٓصٛض عٓسْا نُا  -ْعِ َع ايبٓا٤ ع٢ً دٛاظ اإلدتُاع 
ال ٜتشس ايٛصف َع ايـُٛصٛف ٚال ٜتشس  -بايسيٌٝ ٚايربٖإ 

ٚال ٜػطٟ ايـشهِ َٔ أسسُٖا  ،ٚدٛزُٖا خاضدًا نُا ال ٜتشسإ َا١ًٖٝ
 ،ٜٚـُهٔ إٔ ٜهٕٛ أسسُٖا َأَٛضًا ب٘ ٚاآلخط َٓٗٝاّ  عٓ٘ ،إىل اآلخط

ـٞ َٛضٛع ال ف ،االَط ٚايٓٗٞ( إدتُاعٜٚسخٌ ٖصا ايكػِ يف نرب٣ )
 .( ٜسٍ ع٢ً ايفػاز أٚ ٜالظَ٘عٔ ايعباز٠ ايٓٗٞ ):  بـشـجٓا

 بـكٞ ايهالّ فـٞ ْٛعني َٔ ايٓٗٞ عٔ ايعباز٠ :

 فاْ٘ بعس ايبٓا٤ ،ٓعٜٗٞ عٔ عباز٠ٕـتـهطاٖٞ ايـٗٞ ايـٓـٛع األٍٚ : ايـايٓ 
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ع٢ً إٔ ايٓٗٞ ايتشطٜـُٞ عٔ شات ايعباز٠ أٚ عٔ دع٥ٗا أٚ ٚصفٗا 
ٜكع ايهالّ يف إٔ ايٓٗٞ ايهطاٖٞ  ،٠ بتكطٜٕب َتكسّ ٜٛدب بطالٕ ايعباز

 ايتٓعٜٗٞ عٔ ايعباز٠ ٌٖ ٜٛدب بطالْٗا أّ ال ؟ .

قس ٜهٕٛ ايٓٗٞ ايتٓعٜٗٞ عٔ عباز٠ٕ َتعًٍكًا بصات ايعباز٠ ٚناؾفًا  -أ
عٔ سعاظ٠ٕ َٚٓكص١ٕ يف شاتٗا أٚدبت َبػٛض١ٝ ايؿاضع يـٗا َبػٛض١ًٝ 

١َٕٓ ٚمل تصٌ سٓس اإل  فاشا أسطظ ٖصا ايـُع٢ٓ  ،يعاّ بايرتىْاقص١ً غري تا
ٕ  -شطظ يف َٛضٕز َٔ َٛاضز ايٓٗٞ ايهطاٖٞ عٔ عباز٠ٕ ٚمل تـُ  -بسيٌٝ

 صش١ ايعباز٠ يف ْفػٗا ضغِ َبػٛضٝتٗا ايتٓع١ٜٝٗ تعٝٓٔ اإليتعاّ 
تشاي١ ايتكطب إىل ايـُعبٛز بـُا ٜبػط٘ ٜٚهطٖ٘ ٚيٛ إلغ ،ببطالٕ ايعباز٠

فإ َالى ايتعبس ٚايتكطب ٜتطًب  ،مل تصٌ ايهطا١ٖ سٓس اإليعاّ بايرتى
إٔ ٜهٕٛ ايفعٌ ايتعبسٟ ايتكطبٞ َـشبٛبًا يف ْفػ٘ َطغٛبًا فٝ٘ يس٣ 

ٚايـُبػٛض ٚإٕ مل ٜصٌ سٓس اإليعاّ بايرتى ال ٜصًض َكٓطبًا  ،ايـُعبٛز
إال إٔ إسطاظ ايـُبػٛض١ٝ ايٓاقص١ أٚ عسّ صش١  ،ٛزٙيًعبس ْـشٛ َعب

 ايعباز٠ َع ايٓٗٞ ايهطاٖٞ ْازض ٜٚـشتاز إىل اإلسطاظ خاضدًا . 

عٔ سعاظ٠ٕ َٚٓبجـك١ً عٔ َٓكص١ٕ  ـشطظ إٔ ايهطا١ٖ ْابع١ٌٚإشا مل ُٜ -ب
أٚ أسطظ صسٚض ايٓٗٞ  ،يف شات ايعباز٠ أٚ ؾو فٝ٘ ٚإستٌُ األَطإ

 بٛب١ٝ ايفطز ايعبازٟ أٟ بساعٞ اإلضؾاز ايهطاٖٞ بساعٞ ْـكص َـش
١ًٍ ثٛاب٘ َع َـشبٛبٝت٘ يف ْفػ٘  أٚ أسطظ بططٍٜل إثباتٞ صش١  ،إىل ق

 أٚ  ،ايعباز٠ يٛ أت٢ ايـُهًف بٗا ضغِ سعاظتٗا َٚٓكصتٗا يف ْفػٗا
تٝإ ايعباز٠ ايـُأَٛض بٗا ضغِ نطا١ٖ ايـُٛىل أسطظ تطخٝص ايؿاضع بإ

  . أٚ ْـشٛ شيو ،يـٗا
 َبػٛض١ٝ َع عسّ إسطاظ غٛم ايٓٗٞ ايهطاٖٞ عٔ ايعباز٠ بساعٞاٚاجل  
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ايعباز٠ يف ْفػٗا مل ٜهٔ ايٓٗٞ عٔ ايعباز٠ َالظًَا يفػازٖا عٓس إتٝاْٗا 
 بٌ قس ٜهٕٛ َالظًَا يصشتٗا ٚزيٝاًل عًٝٗا ٚناؾفًا عٓٗا . ،خاضدًا

ايٓٛع ايجاْٞ : ايٓٗٞ ايػريٟ عٔ ايعباز٠ نايٓٗٞ عٔ ايصال٠ اييت 
ًٝٗا إظاي١ ايٓذاغ١ عٔ ايـُػذس أٚ إْـكاش ايػطٜل أٚ ْـشُٖٛا تتٛقف ع

ٍٛ أععِ َٔ تأنٝسٙ ع٢ً ايعباز٠ ِٓ ايؿاضع بؿأْـ٘ بٓش  فٌٗ  ،َـُا إٖت
ٞٓ عٓ٘  ٜسٍ ايٓٗٞ ايػريٟ ع٢ً فػاز ايفطز ايعبازٟ ايـُأتٞ ب٘ ؟ ٖٚٛ َٓٗ
 بٓٗٞ ؾطعٞ غريٟ ٖٛ ثابت بططٜل ايـُالظ١َ ايعك١ًٝ بني األَط 

ِٓ أٚ بططٜل ايـُكس١َٝ ٚتٛقف فعٌ  ،ٚبني ايٓٗٞ عٔ ضسٙ بؿ٤ٞ أٖ
الظّ ـع٢ً ايت -عاًل ـٓـٚيٛ ت -األِٖ ع٢ً تطى ايـُِٗ ايعبازٟ بعس ايبٓا٤ 

 غبل َٓاقؿتُٗا َٚٓعُٗا . ٚقس ،أٚ ايـُكس١َٝ

ايعاٖط عسّ زالي١ ايٓٗٞ ايػريٟ ع٢ً ايفػاز بـُع٢ٓ عسّ ايتالظّ 
ايٓٗٞ ايػريٟ عٔ َفػس٠ٕ أٚ  ٚشيو يعسّ نؿف ،ايعكًٞ ايكطعٞ بُٝٓٗا

 ،َٓكص١ٕ يف ايفعٌ ايعبازٟ تٛدب َبػٛض١ٝ ايـُٛىل ايـُعبٛز يًفعٌ
ٚادسًا يـُصًشت٘  -بـُكتط٢ إطالم زيًٝ٘  -فٝبك٢ ايفعٌ ايعبازٟ 

ٜٚـُهٔ ايتكطب إىل  ،ايصات١ٝ َٔ زٕٚ َفػس٠ٕ َعامح١ٕ أٚ غايب١ عًٝٗا
ٚتصٓض َٓ٘ ع٢ً غريًٜا ايـُعبٛز بتًهِ ايـشص١ ايعباز١ٜ ايـُٓٗٞ عٓٗا 

نـفا١ٜ ايتعبس بايـُالى ايـُشطظ ٚايـُشبٛب١ٝ ايصات١ٝ  ايـُب٢ٓ ايـُدتاض:
ني خالفًا يًؿٝد ـشطظ ٚدٛز األَط ايعبازٟ ايؿطعٞ،يًفعٌ ٚإٕ مل ٜ

 ايبٗا٥ٞ ٚصاسب ايـذٛاٖط )قسُٖا( .:  ايـذًًٝني
ّ ٖصا تـُاّ نالَٓا يف ايـُطس١ً األٚىل َٔ ايبشح : ٖٚٞ يف ايتالظ

 ايعكًٞ بني ايٓٗٞ عٔ ايعباز٠ أٚ َا ٜطتبط بٗا ٚبني فػازٖا . 
 ثِ ٜكع ايهالّ يف ايـُطس١ً ايجاْـ١ٝ عٔ : 
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  مالزمة النهي عن الـمعاملة لفسادها            

قع ايهالّ بِٝٓٗ يف إٔ ايٓٗٞ عٔ َعا١ًَٕ ٜالظّ فػازٖا أّ ال ؟ ٚ
 فٓـكٍٛ :   ،طٜط َـشٌ ايبشح ٚتـشسٜس َٛضع ايـدالفٚالبس َٔ تـش

ايـُطاز َٔ ايٓٗٞ عٔ ايـُعا١ًَ : ايٓٗٞ ايؿطعٞ ايـُٛيٟٛ ايصازض 
 بساعٞ ايعدط ٚايـُٓع عٔ ايـُعا١ًَ ٚايهاؾف عٔ َبػٛضٝتٗا يًُؿٓطع . 

فٝدطز عٔ َـشٌ ايبشح : ايٓٗٞ اإلضؾازٟ ايصازض بساعٞ 
ايـُعا١ًَ نايٓٗٞ عٔ بٝع ايػطض أٚ  اإلضؾاز إىل َاْع١ٝ ايفعٌ ٚإفػازٙ

عٔ بٝع َا يٝؼ عٓسٙ أٚ ْـشُٖٛا فاْ٘ قطعٞ ايسالي١ ع٢ً فػازٖا عٓس 
 َٔ زٕٚ فطم بني تعًٍل  ،إتٝإ ايفعٌ ايـُٓٗٞ عٓ٘ ضُٔ ايـُعا١ًَ

 -عكسًا أٚ إٜـكاعًا  -عٔ َعا١ًَٕ بٓفؼ ايـُعا١ًَ  (ايٓٗٞ اإلضؾازٟ)
أٚ ايٓهاح يف ايعس٠ أٚ ايطالم يف نايٓٗٞ عٔ بٝع ايػطض أٚ بٝع ايٛقف 

ًٍك٘ ب ،طٗط ايـُٛاقع١ ٚأثطٖا ايـُرتتب عًٝٗا  (ْتٝذ١ ايـُعا١ًَـ )ٚبني تع
ٍٓ ع٢ً إٔ ثـُٔ ايـدُط ٚايـُٝتـ١ ٚايهًب غشت .   ْعري َا ز

ايٓٗٞ )ٚألدٌ ٚضٛح زاليت٘ ع٢ً ايفػاز ٚقطعٝـٓتٗا ٜـدطز 
 (ٓٗٞ ايـُٛيٟٛايـ)ٜٚـدتص ب ،عٔ سطِٜ ايبشح ٚايـدالف (اإلضؾازٟ

بـُع٢ٓ ٚقٛع ايـدالف يف ٚدٛز ايـُالظ١َ  ،ايتهًٝفٞ عٔ ايـُعا١ًَ
ايعك١ًٝ ايكطع١ٝ بني ايـُٓٗٞ ايـُٛيٟٛ عٔ َعا١ًَٕ ٚبني فػازٖا أٚ عسّ 

ٖٚصا ايٓشٛ َٔ ايٓٗٞ قًٌٝ يف ايٓصٛص ايؿطع١ٝ نُا ٖٛ  ،ٚدٛزٖا
ا١ًَٕ ٖٚٛ ٚبعهػ٘ ايٓٗٞ اإلضؾازٟ عٔ َع ،َعًّٛ ألٌٖ ايـدرب٠ ٚايتـتبع

 سًاـط دـٝـ٘ نجـٗا فاْــتـ١ٝ ؾ٤ٞ عٔ صشـعـايـُػٛم بساعٞ اإلضؾاز إىل َاْ
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ٍٓ ع٢ً ايـٜٚ ٍٓ ع٢ً سـٚال ٜ ،طًاـٗـفػاز قـس  اـٗـتـطاٖـ١ أٚ نـًـ١ ايـُعاَـطَـس
٘ : ـاْـ٘ غبشـبـُعا١ًَٕ نـكٛي (ازٟـط اإلضؾـاألَ)ٌ ـابـٚفـٞ ايـُك . هًٝفًات

ِٚف ٛا ٔباْيُعك ٛٔزط ظاٖط يف اإلضؾاز إىل صشتٗا ٖٛ  ،1ـُا٥س٠ : ص ايَأ
 ب أثـطٖا ؾطعًا َٔ زٕٚ زالي١ ع٢ً اإلٜـذاب تهًٝفًا .ٖا ٚتطٓتٚإَطا٤

ٚايـُطاز َٔ ايـُـعاَـًـ١ ايكابـ١ً يٛضٚز ايٓٗٞ عًٝٗا ٚايـُبـشـٛخ عٔ 
ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ عٓٗا َالظًَا يفػازٖا أٚ غري َالظّ يفػازٖا : ٖٛ  نٕٛ

عتباضٟ ايكصسٟ ايـُتٛقف تطٓتب أثـطٙ ع٢ً قصس ايعٌُ ايعكال٥ٞ اإل
ٍٍ أٚ إؾاض٠ٕ ٕ أٚ قٛ ِٓ ايعكٛز  ،إعتباضٙ ٚع٢ً إبطاظٙ ٚإْـؿا٥ـ٘ بفعٌ  فتع

ِٓ اإلٜكاعات  ،ع٢ً إعتباٍض عكال٥ٞ شٟ أثـط اييت ٖٞ إتـفام بني إثٓني ٚتع
  ،اييت ٖٞ ايـتٛافل َٔ ططٕف ٚاسٕس ع٢ً إعتباٍض عكال٥ٞ شٟ أثـط

ِٓ غريُٖا َ ٔ اإلعتباضات ايعكال٥ـ١ٝ شات األثـط ايـُكصٛز يًعكال٤ ٚتع
ِٓ)سح اٚقس غبل فـٞ َب ،خاضدًا بٝإ َا ْعتـكسٙ  (ايصشٝض ٚاألع

سكا٥ل ٖٚٞ  -َٔ إٔ أمسا٤ ايعكٛز ٚاإلٜكاعات  -كٓاٙ َفصاًل ٚسـٍك
ظا٤ اإلعتباض ايؿدصٞ ٚاإليتعاّ ايصاتٞ َٛضٛع١ بإ -عطف١ٝ إعتباض١ٜ 

 ؼ ايـُتعاقسٜٔ أٚ يف ْـفؼ ايـُٛقع يصٝػ١ ايكاْْٛٞ ايكا٥ِ يف ْف
ًٍل اإلَطا٤ ٖٚصا اإليتعاّ اإلعتباضٟ ايكاْْٛ ،اإلٜكاع أٚ ٞ ٖٛ ايصٟ تع

ِٚف ٛا ٔباْيُعك ٛٔزط ، نـ٘ايؿطعٞ ي عسّ اإلَطا٤ ٖٚٛ  ،ص طايٓهاح غٓيتصَأ
 بطظر بني َا إصطًض عًٝ٘ بايػبب ٚبني َا إصطًض عًٝ٘ بايـُػبب : 

ايكا١ْْٝٛ ايعكال١ٝ٥ ايـُتشـكك١ بًفٕغ ناؾٕف أٚ ٖٛ ايٛغ١ًٝ  (ايػبب)
ٌٍ َربٍظ إلعتباض عكال٥ٞ ٜكصس َٓ٘ ايٛصٍٛ إىل األثـط ايـُؿطٚع  فع

ٚقس  ،ٚايٓتٝذ١ ايكا١ْْٝٛ نايٓٗٞ عٔ ايبٝع ٚقت ايٓسا٤ يصال٠ ايـذُع١
عٔ َٛضٛع ايـشهِ  (ايػببـ )تعاضف بني ايفكٗا٤ ايـُتأخطٜٔ ايتعبري ب
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ٖٚٛ إصطالح ال  -ِ بايتًُٝو أٚ بايتعٜٚر َٚٓ٘ ايـشه -ايٛضعٞ 
 يف ايعكٛز، صازض َٔ ططفنيع١ٝ يإلعتباض ايبٌ ايٛاق ،أغاؽ ي٘ ٚال ٚاقع

 . َٔ ططٕف ٚاسٕس يف اإلٜكاعايصازض ٚيإلعتباض 

ٖٛ األثـط ايعكال٥ٞ ٚايٓتٝذ١ ايكا١ْْٝٛ ايـُبتػا٠  (ايـُػبب)ٚ
 ،ايبٝع أٚ ايـٗب١ايـُطغٛب١ يًُتعاًَني نايتًُٝو ايـشاصٌ َٔ إْـؿا٤ 

ِٓ ٜـُهٔ َطادعت٘  ٖصا .  ،ٚتفصٌٝ ايكٍٛ يف َبشح ايصشٝض ٚاألع

ٚقس فِٗ أغتاشْا ايـُشـكل )قسٙ( َٔ أمسا٤ ايـُعا١ًَ أْٗا سـكٝك١ يف 
 ٚقس غبل َٓاقؿ١ َبٓاٙ يف  ،( اإلعتباض ايـُربظ ٚايًفغ ايـُربظ يـٗا)

بـشج٘ َٚـدتاضٙ ٚال َٛدب يإلعاز٠ ٚقس ب٢ٓ  ،أٚا٥ٌ بـشٛثـٓا األصٛي١ٝ
يعسّ ٚدسإ َٛدب  ،ٚال ْتعطض ي٘ َػتكباًل ،ع٢ً ٖصا األغاؽ

 يك١ً ايفا٥س٠ َٔ ٖصٙ اإلطاي١ .  ،يًتـتبع ٚاإلعاز٠

ٚايـُطاز َٔ صش١ ايـُعا١ًَ ٚفػازٖا ٖٛ ايـُطاز َٔ ايصش١ 
ٚقس تـكسّ َـدـتصطًا ٖٓا َٚفصاًل يف َبشح  ،ٚايفػاز يف باب ايعبازات

ِٓ ٚال  َٛدب يإلعاز٠ . ايصشٝض ٚاألع

ٜٚسخٌ يف َـشٌ ايبشح : نًُا نإ قاباًل يإلتصاف بايصش١ تاض٠ً 
  ٚبايفػاز أخط٣ نايعكٛز ٚاإلٜكاعات ْٚـشُٖٛا َـُا ًٜشل بايـُعاَالت

 ٚنايـشٝاظ٠  ، نايتشذري ايـُٛدب يـشٓل اإلختصاص ٚاألٚي١ٜٛ
  فاشا نإ ايؿ٤ٞ ،ٚنايتصن١ٝ ٚايتطٗري ْٚـشٖٛا ،ايـُٛدب١ يًًُه١ٝ

 دا٤ ايبشح يف إٔ ايٓٗٞ  ،قاباًل يإلتصاف بايصش١ ٚايفػاز يف سايني
 يفػازٙ أّ ٖٛ غري َػتًعّ ي٘ .  عٓ٘ َالظّ 

 اينيـٞ سـفػاز فـصش١ ٚايـصاف ايؿ٤ٞ بايـٔ إتـٝ٘ : يٛ مل ٜـُهـٚعً
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نُالقا٠ ايٓذؼ يف تـشـكل تٓذؼ ايـُالقٞ سٝح ال ٜـُهٔ إتصاف٘ 
 ِ ايٓعاع . بايفػاز ال َع٢ٓ يسخٛي٘ يف سطٜ

 بـُع٢ٓ عاّ ٚاغع إىل  قػُني :  -ٜٚـُهٔ تـكػِٝ ايـُعاَالت 

 ٖٚصٙ َصازٜل يًُعاَالت قطع١ٝ  ،األٍٚ : ايعكٛز ٚاإلٜكاعات
 ٖٚٞ َعاَالت بايـُع٢ٓ ايـداص . -عطف١ٝ ٚفك١ٝٗ إضتهاظ١ٜ  -

ايجاْٞ : غري ايعكٛز ٚاإلٜكاعات َـُا يٝؼ بعباز٠ٕ يف ْـفػ٘ نايػػٌ 
يتصن١ٝ ْٚـشٖٛا َٔ ايـُٛضٛعات ايؿطع١ٝ ايكاب١ً يإلتصاف ٚايتطٗري ٚا

 . ا آثاض ع١ًُٝ َـذعٛي١ يـٗا ؾطعًابايصش١ تاض٠ً ٚبايفػاز أخط٣ ٚاييت يـٗ

ثِ ٜكع ايهالّ فـٞ ثبٛت ايـُالظ١َ بني ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ عٔ َعا١ًَٕ 
ٚقس إختًفت  ،ٚبني فػازٖا ٚضعًا ٚعسّ تطتب أثطٖا ايـُرتقب ؾطعًا

 ّ اإلغالّ ٚفكٗا٥ِٗ : نًُات أعال
إىل زالي١ ايٓٗٞ عٔ َعا١ًَٕ ع٢ً صشـتٗا ٚتطتب  َِٓٗ فصٖب مجْع

  .(13) ٚقس ْػب إىل أبٞ سٓٝف١ ٚايؿٝباْٞ -أثطٖا ؾطعًا 

  .خط إىل زاليت٘ ع٢ً فػازٖا ٚعسّ تطتب أثطٖا ؾطعًاٚشٖـب مجْع آ

ثايح إىل عسّ زالي١ ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ ع٢ً ايصش١ ٚال  ٚشٖب مجْع
ايفػاز أصاًل ٚأْ٘ ٜػتفاز أسسُٖا َٔ ايكطا٥ٔ ايـداص١ ٖٚصا ٖٛ  ع٢ً

 . ايـُدتاض
ًٍل بايػبب  (14) ٚفٓصٌ بعطِٗ  فال ٜسٍ ع٢ً فػاز  بني ايٓٗٞ ايـُتع

ٍٓ ع٢ً فػازٖا ،ايـُعا١ًَ ًٍل بايـُػٓبب فٝس  . ٚبني ايٓٗٞ ايـُتع
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ًٍل ايٓٗٞ بايػبب ايـداص ايصٟ ٖٛ  (15)ٚفٓصٌ آخط بني َا إشا تع
ايـُهًف ايصازض عٓ٘ َباؾط٠ً نصٝػ١ ايبٝع أٚ َعاطات٘ ّٜٛ ايـذُع١ فعٌ 

يف ايكطإٓ يف غٛض٠  ٚقت ايٓسا٤ يصال٠ ايـذُع١ سٝح ْٗٞ عٓ٘ ؾطعًا
ٍٓ ايٓٗٞ ع٢ً صش١ ايـُعا١ًَ ٚال ع٢ً فػازٖا،  9ايـذُع١ :   ،فال ٜس

ًٍل ايٓٗٞ بايـُػبب أٚ بايتػبٝب بايػبب ايـداص إىل  ٚبني َا إشا تع
ٍٓ ايٓٗٞ عٓ٘ ع٢ً صش١ ايـُعا١ًَ . َػٓبـب٘  فٝس

نايٓٗٞ  ،ٖٛ األثـط ايـُرتتب ع٢ً ايػبب (ايـُػبب)ٚايـُطاز َٔ 
فاْ٘ ٜطدع إىل ايٓٗٞ  ،عٔ بٝع ايـُصشف أٚ ايعبس ايـُػًِ إىل ايهافط

ًٍو ايهافط يًعبس ايـُػًِ .   عٔ تـُ

 ٚايـُطاز َٔ ايتػبٝب ٖٛ ايتٛغٌ بػبٕب خاٍص يًٛصٍٛ إىل َػبـٓب٘
 ،ٕ ايتًُٝو ايـُػبب يٝؼ بـشطإّ يٓٗٞ عٔ ايـُطا١ٖٓ بعٍٛض سٝح إنا

ٚايـشطاّ ٖٛ ايتػبٝب  ،ٚايـُطا١ٖٓ ايػبب َٔ زٕٚ عٍٛض يٝؼ بـشطإّ 
 ٚايتٛغٌ إىل تـشصٌٝ ايـًُه١ٝ ٚايعٛض بٗصا ايػبب ايـداص 

 .   -نايـُطا١ٖٓ بًعب ايهط٠ يتشصٌٝ ايعٛض  -

 دٗات ثــالثــ١ : ٜٚٓبػٞ تـفصٌٝ ايبشح ٚاإلغتسالٍ عرب 

ًٍل بايػبب  ٖٚٛ  -ايـذ١ٗ األٚىل : يف ايٓٗٞ عٔ ايـُعا١ًَ إشا تع
أعين ايفعٌ ايصازض عٔ ايـُهًف  -ايـُع٢ٓ ايـُصسضٟ اإلٜـذازٟ 

ٖٚٛ صٝػ١ ايعكس أٚ اإلٜكاع أٚ ايـُعاطا٠ اييت بٗا تـٓؿأ  ،َباؾط٠ً
 يـذُع١ عٔ ايبٝع ٚقت ايٓسا٤ يصال٠ ا ْعري ايـٓٗٞ ،ايـُعا١ًَ عاز٠ً

َِٝعط  .  9: ذُع١ص غٛض٠ ايـََٚشُضٚا اْيَب
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 ٖٚصا ايٓٗٞ ال ٜسٍ ع٢ً فػاز ايـُعا١ًَ ٚال ٜالظّ بطالْٗا دعًَا : 
ٖٚصٙ  ،إش َع٢ٓ ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ عٔ ايػبب َبػٛضٝت٘ يف ْفػ٘

ايـُبػٛض١ٝ ال تـُٓع َٔ تطتب األثط ايـُرتقب ع٢ً ايػبب يٛ ٚدس 
 إال إشا ثـبتت ايـُٓافا٠ ٚايـُُاْع١  ،١ًَخاضدًا ٚال تػتًعّ فػاز ايـُعا

بني إٜـذاز ايػبب ٚإْـؿا٤ٙ خاضدًا ٚبني صش١ ايـُعا١ًَ ٚتطتب أثطٖا 
 ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ بٝع ايـُتاع َجاًل ٚقت ايٓسا٤ يصال٠ ايـذُع١  ،ؾطعًا

 -إْـتـكاٍ ايـًُو  -َبػٛضًا ؾطعًا يهٔ ال ٜػتًعّ ايـُٓع َٔ تطتب األثط 
إش مل تـجبت ايـُٓافا٠ بني َبػٛض١ٝ  ،ك٘ خاضدًاع٢ً ايبـٝع عٓس تـشـك

نٝف ؟ ٚقس  ،ايػبب ٚسطَت٘ تهًٝفًا ٚبني صشت٘ ٚإَطا٤ أثطٙ ؾطعًا
 ثبتت ايـُال١ُ٥ بني ايـشط١َ ايتهًٝف١ٝ ٚبني ايصش١ ايٛضع١ٝ ٚتطتب 

: عسّ ايـُٓافا٠ بُٝٓٗا يف بعض ايـُٛاضز ، أٟ إْ٘ قس تـشـكل بايسيٌٝاألثـط
 غبب يًفطام بني ايعٚدني ٖٚٛ سطاّ َبػٛض ؾطعًا فإ ايعٗاض 

ًٍل ب٘ ايٓٗٞ ٚايـُٓع عٔ إٜـذازٙ ،ؾطعًا ، نػبٕب يًفطام ٜبني سٝح تع
ب أثـط ايفطام ع٢ً ٖصا َٚع شيو يٛ تـشـكل خاضدًا تطٓت ،َٕع٘ ايعٚدا

ٖٚهصا نـجري َٔ أغباب  ،ايػبب ايـُبػٛض ؾطعًا ايٛاقع خاضدًا
ايكصاص ٚايهفاضات فاْ٘ غبب  تالف َاٍ ايـُػًِ ٚأغبابايطُإ نإ

َٚع شيو ٜرتتب األثـط ايكاْْٛٞ ع٢ً ايػبب ايـشطاّ  ،سطاّ َٓٗٞ عٓ٘
 ايـُبػٛض َٔ زٕٚ َٓافا٠ ٖٚصا أَط ٚاقع ٚدساًْا .

ٚايـشاصٌ اْ٘ ال َالظ١َ بني ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ عٔ ايػبب ايـُعاًَٞ 
  . ٚال ٚد٘ ٜجبتٗا ٚاقعًا ،ٚبني فػازٙ أصاًل

: إْ٘ إشا نإ ايٓٗٞ عٔ بٝع ايـُتاع ٚقت ايٓسا٤ بٌ ٜـُهٔ ايكٍٛ 
 ٖٚٛ ْٗٞ َٛيٟٛ أَهٔ اإلؾهاٍ بأْ٘  ،يصال٠ ايـذُع١ َفٝسًا يًفػاز
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ع ال َع٢ٓ يـٗصا ايٓٗٞ ايهاؾف عٔ ايـُبػٛض١ٝ ٚنإ األدسض بايـُؿٓط
 ايـُعٓبط  (ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ)زٕٚ  (ايٓٗٞ اإلضؾازٟ)ايـشهِٝ إٔ ٜـدتاض 

مل ٜرتتب األثـط ع٢ً ايـُعا١ًَ ايـُٓٗٞ عٓٗا ٚمل فًٛ  ،عٔ ايـُبػٛض١ٝ
مل ٜعكٌ َٔ ايـشهِٝ : ايتعبري عٔ َبػٛضٝت٘ يــٗا ٚيهإ  ١ تهٔ صشٝش

فُٔ  ،(ايٓٗٞ اإلضؾازٟ)ايـُعكٍٛ نؿف فػاز ايـُعا١ًَ ضأغًا بٓشٛ 
تطتب أثطٖا عًٝ٘ عسَ٘ َٚٔ ايتعبري بايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ ٜفِٗ صشـتٗا ٚ

 يٌٝ إَطا٤ ايـُعا١ًَ يتصشٝشٗا .طالم زٚإَهإ ايتُػو بإ

 ب ٖٚٛـبـػـل بايـُـًٓـعـٔ ايـُعا١ًَ إشا تـ١ : فـٞ ايٓٗٞ عـٝـايـذ١ٗ ايجاْ
ايـُع٢ٓ اإلغِ ايـُصسضٟ ايصٟ ٖٛ ْـتٝذ١ اإلٜـذاز ايـُعاًَٞ ايصازض 

 ْعري ايٓٗٞ  ، -نايـًُه١ٝ ٚايعٚد١ٝ ٚايفطق١ ٚايـشط١ٜ -َٔ ايـُهًف 
فاْ٘ ْٗٞ عٔ تـًُهٗا َكس١ًَ يـُُاضغ١  عٔ بٝع اآلت ايًٗٛ ٚايكُاض

ْٚعري ايٓٗٞ عٔ بٝع ايـُصشف ٚايعبس ايـُػًِ  ،ايًعب ايـشطاّ بٗا
يًهافط فاْ٘ يف ايـشـكٝك١ ْٗٞ عٔ ايتػًط عًُٝٗا ٚايتًُو يـُٗا ايـُؤزٟ 

 إىل إغتٗاْـ١ ايـًُُٛنني .

ٚقس شٖب غري ٚاسس إىل إٔ ايٓٗٞ عٔ ايـُػبب ايـُعاًَٞ ٜالظّ 
ايٓا٥ٝين )قسٙ( ٚقس أفاز يف َـذًؼ  (16)َِٓٗ ايـُشـكل -ـُعا١ًَ فػاز اي

 بـشـج٘ ايؿطٜف تٛدٝٗ٘ بـُا َـشصً٘ ٚتٛضٝش٘ بـبـٝآْا : 

 إٕ صش١ نٌ َعا١ًَ َتٛفك١ ع٢ً إسطاظ أَٛض ثـالثـ١ : 

َتػًطني ع٢ً  -ايـُتعاقسإ -األٍٚ : إٔ ٜهٕٛ َٛقع ايـُعا١ًَ 
ٛٓضًا َٔ قـَايهًا أٚ َايـعاقـس ٕٛ ـنإٔ ٜه ،ط ايؿاضعـعـ١ يف ْـايـُعاًَ  بً٘ـف
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 َٛىل عًٝ٘ .  أٚ 
ايجاْٞ : إٔ تهٕٛ غًطٓـتُٗا ع٢ً ايتصطف ايـُعاًَٞ فع١ًٝ بإٔ ال 
ٜهْٛا أٚ أسسُٖا َـشذٛضًا عًٝ٘ َٔ ايتصطف ايـُعاًَٞ يف ْعط ايؿاضع 

ًٍل سٓل ايػري أٚ ْـشـٛٙ َٔ أغباب ايـشذط .  َٔ د١ٗ تع

 .بـػبٕب خاٍص ٚآيـــ١ٕ َـدـصٛص١ٕ ز ايـُعا١ًَإٔ ٜهٕٛ إٜـذا :ايجايح     

ًٍل ايٓٗٞ ايؿطعٞ ايـُٛيٟٛ بايـُػبب   ٚع٢ً شيو إشا فطض تع
ايـًُه١ٝ ايـُٓؿأ٠ بـػببٗا نًُه١ٝ ايهافط يًُصشف أٚ يًعبس ايـُػًِ  -

نإ ايٓٗٞ عٔ ايـُػٓبب َعٓذعًا َٛيًٜٛا يًُهًف  -إشا أْـؿاٖا َػًِ َع٘ 
ٌٓ ايؿطط ايـُعترب فـٞ صش١  ،ت٘ عًٝ٘عٔ ايفعٌ ٚضافعًا يػًطٓ فٝدـت

 ايـُعا١ًَ ٖٚٛ تػًط ايـُهًف فعاًل ع٢ً ايتصطف ايـُعاًَٞ ٚعسّ 
ٍٓ ايٓٗٞ ع٢ً عسّ غًطٓت٘ ؾطعًا ًٜعّ  -َٓع٘ عٓ٘ ؾطعًا   ٚسٝح ٜس

 فػاز ايـُعا١ًَ قٗطًا إلختالٍ ؾطط صشتٗا . 
 كٗا٤ ثِ إْ٘ )قسٙ( فٓطع فطٚعًا نأْ٘ دعًٗا ؾٛاٖس َٔ نًُات ايف

 ٚايـُِٗ َالسع١ زيًٝ٘ ٚإضدا٤ ايبشح  ،ع٢ً صش١ َـدتاضٙ ٚزعِ ضأٜ٘
 ْٗا ببشٛخ ايفك٘ أْـػب دسًا . ىل َـشًٗا ايـُٓاغب فإعٔ ايفطٚع إ

 ٜٚطز عًٝ٘ : 

أٚاًل : إْ٘ ٜـبـتين ع٢ً أغاٍؽ ال ْـصعٔ ب٘ ٚال تٛدس سذ١ َعترب٠ 
ٍٓ عًٝ٘ ٝني ايـُتأخطٜٔ َٔ ٚشيو ٜتُجٌ بـُا إؾتٗط بني األصٛي ،تـجبت٘ ٚتس

ٖٚٛ أغاؽ غري  -ايػبب ٚايـُػٓبب أٚ اآليــ١ ٚشٚ اآليــ١  -إصطالسًا 
ٚإْـُا ٖٛ أَط َؿٗٛض  ،صشٝض َٚب٢ٓ غري قِٜٛ يكصٛض ايسيٌٝ عٔ إثبات٘

 بني األٚاخط . 
 ،ٛيٞ ايسٍقٞـِٗ اإلطالم ايـُػاَـشٞ زٕٚ ايـُعكــْعِ ايعاٖط إضازت



       

 (144)..............................................ت لفسادها ملعاممالزمت النهي عن ال

ًًٍٝا َٔ نًُاتِٗ  -ُعكٛيٞ إال أْ٘ قٗطًا ٜتأثـٓط بايـُع٢ٓ ايـ نُا ٜبسٚ د
 ٚايـُػٓبب أسهاّ ايػبب بايـشان١ٝ عٔ تفهطاتِٗ اييت تـتطُٔ تطٓت

ٚشيو بفعٌ تأثـٓط األفهاض ٚايتفهطات بايـُطايب  -ٚايع١ً ٚايـُعًٍٛ
ٚايـشاٍ أْ٘ ال أغاؽ ٚاقعٞ شا أثط ؾطعٞ َػتكٌ يـُا  ،ايـُعكٛي١ٝ

ب( ٚال يـُصطًض ايـُشـكل إؾتٗط عٓسِٖ َٔ َصطًض )ايػبب ٚايـُػٓب
فرتض ايٓٗٞ عٔ ايػبب أٚ اآليـ١ ست٢ ُٜ، ايٓا٥ٝين : )اآليــ١ ٚشٚ اآليـ١( 

 تاض٠ً ٜٚفرتض ايٓٗٞ عٔ ايـُػٓبب ٚشٟ اآليـــ١ تاض٠ً أخط٣ .

 ٗا طبلـالت أْـاَـُا٤ ايـُعـًا يف أغـصٝـكسٙ ؾدـتـصٟ ْعـٚثاًْٝا : إٕ اي
ّ ايعكال٤ ٚإٕ قصطت أيػٓتِٗ ايـُفّٗٛ ايعطفـٞ اإلضتهاظٟ عٓس عُٛ

ٖٚٛ ايصٟ ٚضز عًٝ٘ االَطا٤ ايؿطعٞ ٖٚٛ ايـُع٢ٓ  ،عٔ ايتعبري عٓ٘
ايـُعترب عٓسْا ٖٚٛ ٜعين اإلعتباضات ايباط١ٝٓ ايعكال١ٝ٥ شات اآلثاض 

 ،ايٛاقع١ٝ ٚاييت تعاضف ايعكال٤ ع٢ً َـُاضغتٗا ٚتطتٝبٗا يف إدتُاعاتِٗ
ضِٖ يًـًُه١ٝ أٚ ايعٚد١ٝ أٚ ايفطق١ ٚيـٗا ططٜل ٜعٓبط ايعكال٤ ب٘ عٔ إعتبا

ثٛبٞ بسضِٖ( أٚ شبض ايـشٝٛإ  نـكٛيو )بعت ،أٚ ايتصن١ٝ أٚ ايتطٗري
ٍٛ َـدصٛص أٚ غػٌ ايبسٕ أٚ ايـجٛب اإلَطا٤ ايؿطعٞ  ثِ ٜطز ،بٓش

 .  -بتُاَٗا أٚ َع تٗصٜب ٚتؿصٜب بعض ايـُٛاضز  -عًٝٗا 

ٍٕ : ايصٟ ْعتكسٙ ؾدصًٝا إٔ أمسا٤ ايـ عكٛزًا  -ت ُعاَالٚبتعبرٍي ثا
ظا٤ اإلعتباض ايؿدصٞ ايباطين ٚاإليتعاّ َٛضٛع١ بإ -ٚإٜكاعات 

ايعكال٥ٞ ايصاتٞ ايكا٥ِ يف ْفؼ ايـُتعاقسٜٔ أٚ ْفؼ ايـُٛقع يصٝػ١ 
ايـًُه١ٝ أٚ ايعٚد١ٝ أٚ  -اإلٜكاع بكصس تطٓتب األثط ايكاْْٛٞ اإلعتباضٟ 

ع٢ً عٓاٜٚٓٗا  ٚقس ٚضزت أزي١ اإلَطا٤ َرتتب١ً -ايب١ْٛٓٝ أٚ ايفطق١ 
 بني  بطظْر - ايـُع٢ٓ يًُعاَالت -ٖٚصا  ،بـُعٓاٖا ايعطفـٞ اإلضتهاظٟ
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ٚفـٞ تفهطْا : ٖٛ ايٛغ١ًٝ ايعكال١ٝ٥  -( ايػببـ )َا إصطًض عًٝ٘ ب
ٚبني َا إصطًض  - ٤ يـٗاـُتشكك١ بايًفغ أٚ بايفعٌ ايـُٓؿ٢ايكا١ْْٝٛ اي

ب عكال٥ًٝا كاْْٛٞ ايـُرتٍقٚفـٞ تـفهطْا : ٖٛ األثط اي -( ايـُػببـ )عًٝ٘ ب
ٚتفصٌٝ  -َٔ صٝػ١ ايعكس أٚ اإلٜكاع أٚ ايتصن١ٝ أٚ ايتطٗري أٚ ْـشٖٛا

 . ِٓ  ٖصا ايـُكاٍ يف َبشح ايصشٝض ٚاألع

 ٚفـٞ ض٥ٛ٘ : ْعتكس إٔ ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ ٚايعدط ايتهًٝفٞ عٔ َعا١ًَٕ 
ًٍل بصاى ايـُع٢ٓ ايعطفـٞ ٚايـُطتهع  -ٖٚٛ قًٌٝ ايٛدٛز دسًا  - ٜتع

ْٞ ،ايعكال٥ٞ عٔ إعتباض ايـًُه١ٝ أٚ ايعٚد١ٝ أٚ ْـشُٖٛا باطًٓا  فٗٛ ْٗ
ٚظاٖط ايٓٗٞ  ،ٚإيتعاَٗا شاتًا باإليتعاّ ايكاْْٛٞ ايـُرتتب عًٝ٘ األثط

ايـُٛيٟٛ ٖٛ ايتشطِٜ ٚايـُبػٛض١ٝ ايؿطع١ٝ يتًهِ ايـُعا١ًَ بـُعٓاٖا 
فػاز َٔ َالظَت٘ ي ٖٚصا أدٓيب عُا أفازٙ مجْع ،ايعطفـٞ ايعكال٥ٞ

َع إثباتِٗ ايـُٓافا٠ ٚايـُُاْع١ بني  بٌ ال ٜصٓض إال ،ايـُعا١ًَ ٚضعًا
فاشا أثبتٛا ايـُٓافا٠  : ٚايـُبػٛض١ٝ ٚبني ايصش١ ٚتطتب األثط شط١َـاي

 ٚسٝح مل ٜـجبتٖٛا مل ٜجبت ايفػاز .  ،ثبت ايفػاز

ايـُػٓبب  -نُا إٔ ثبٛت ايٓٗٞ عٔ َعا١ًَٕ أٚ عٔ تطتٝب أثطٖا 
ٍٍ عٔ ايسالي١ ع٢ً سذط ايـُهًف َٚٓع  -بتعبريِٖ  أدٓيب أٚ خا

نُا  -بـشٝح ٜؤٍٚ إىل فػاز ايـُعا١ًَ  ،غًطٓت٘ عٔ إٜـذاز ايـُعا١ًَ
فإ ايٓٗٞ ٜفٝس ايـُبػٛض١ٝ  -ؾا٤ أٚ فِٗ ايـُشـكل ايٓا٥ٝين )قسٙ( 

إلَهإ  ، ٖٚٞ ال تالظّ ايـشط١َ ايٛضع١ٝ أٚ ايفػاز ، ايتهًٝف١ٝ
 فًصا ٜـشتاز إثبات ايفػاز  ،يؿطٜع١ اإلغال١َٝإْـفهانُٗا ٚنـجطت٘ يف ا

إىل إسطاظ ايتالظّ ايـُتٛقف ع٢ً ايـُُاْع١ ٚايـُٓافا٠ بني صش١ ايـُعا١ًَ 
  ،َٚٔ زْٚٗا ال ٜػتفاز ايفػاز ٚال صش١ ايـُعا١ًَ ،ٚبني َبػٛضٝتٗا
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إش ايٓٗٞ ٜعين َبػٛض١ٝ إْـؿا٤ ايـُعا١ًَ ايهصا٥ـ١ٝ عٓس ايؿاضع  ٚبػض 
ٖٚٛ غري َا أفازٙ ايـُشـكل ايٓا٥ٝين )قسٙ( َٔ إٔ  ،ًاإٜـذازٖا خاضد

 فاشا أْـؿأ اإلْػإ تًهِ ايـُعا١ًَ  ،ايٓٗٞ َعٓذع َٛيٟٛ عٔ ايفعٌ
 ب٘ عًٝٗا مل ٜهٔ َتػًطًا ع تطٓتب ٚايـُتٍٛقشات األثط ايعكال٥ٞ ايـُرتٍق

فاْ٘ ال زيٌٝ  ايـُعاًَٞ ْافصًا َاضًٝا صشٝشًا ،عًٝ٘ أٚ مل ٜهٔ ايتصطف 
 بني َبػٛض١ٝ ايـُعا١ًَ أٚ ايتٓايفُسعٞ إشا أثـبت ايـإال صا ايتالظّ ع٢ً ٖ

 َٚٔ زْٚ٘ ْـكٍٛ : ،ايتػبٝب يًـُعا١ًَ ٚبني صشـتٗا ٚتطتب أثطٖا عًٝٗا

 سّـاضع أٚ عـؿـا٤ ايـطـع إلَـابـإٕ صش١ ايـُعا١ًَ أٚ فػازٖا َع٢ٓ ت
  ،ٝتٗاٚيٝؼ تابعًا يـُبػٛض١ٝ ايـُعا١ًَ شات األثط أٚ َـشبٛب ،إَطا٥٘

فاشا أسطظ إطالم زيٌٝ اإلَطا٤ ايؿطعٞ ٚمشٛي٘ يًفطز ايـُٓٗٞ عٓ٘ 
 بٌ ٖٛ َـشطْظ ،نػا٥ط أفطازٙ أَهٔ ايتُػو ب٘ يتصشٝض ايـُعا١ًَ

 ،يـُا عٓس ايعطف ايعكال٥ٞ ايعاّ ظاٖطًا ألٕ اإلطالقات إَطا١ٝ٥ ْاظط٠ٌ
 فايطبٝع١ ايـُعا١ًَٝ ،ٖٚٛ ٚاضز ع٢ً طبٝع١ ايبٝع ٚايٓهاح ْٚـشُٖٛا

فٝٓطبل زيٌٝ اإلَطا٤ قٗطًا  ،ايـُُطا٠ عا١َ ؾا١ًَ ألفطازٖا ايـُتعاضف١
 عٓس٥ص ٚع٢ً نٌ فطز َٚصسام يًطبٝع١ خاضدًا . 

ٚبتعبرٍي آخط : ايـُعا١ًَ ايهصا١ٝ٥ َٛضٛع ايٓٗٞ ٚايـُبػٛض١ٝ 
ٚإَطا٤ ايـُعا١ًَ أٚ عسّ إَطا٥ٗا َٛضٛع ايصش١ أٚ  ،ٚايـشط١َ

 بني ٚال تٓايف -تهًٝفٞ ٚٚضعٞ  -سهُإ فٗٓا َٛضٛعإ ٚ ،ايفػاز
بٌ ٜـُهٔ  ،ٚضٚز ايٓٗٞ عٔ َعا١ًَٕ ٚبني صشتٗا ٚإَطا٤ٖا ؾطعًا

 أٟ  عني ٚايـشهُني َتػاٜطإ ،إش إٔ ناًل َٔ ايـُٛضٛ ، إدتُاعُٗا
 ع٘ ٖٚٛـ٘ يف ٚاقـٛع٘ َٚالنـابع يـُٛضـ٘ تـطتـكٌ يف زا٥ـتـٛز َػـيـُٗا ٚد

ًٍـٝٓت٘  ٍ : ٚس٦ٓٝص ْـكٛ ،أدٓيب عٔ اآلخط به
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إٕ َكتط٢ اإلطالقات ايؿطع١ٝ ايتصشٝش١ٝ إَطاؤٖا َٔ زٕٚ 
إش ال تالظّ بني ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ عٔ َعا١ًَٕ ٚبني فػازٖا ٚعسّ  ،َاْع

ست٢ ٜٛدب ايتالظّ ايـُعبٛض تكٝٝس ايـُطًكات اإلَطا١ٝ٥  ،تطتب أثـطٖا
أٚ ٜـُٓع عٔ زاليتٗا ع٢ً ايصش١  ، بػري ايفطز ايـُٓٗٞ عٓ٘ َٛيًٜٛا

ٚسٝح ال تالظّ ٚال تكٝٝس ناْت ايـُطًكات غ١ًُٝ َٔ زٕٚ  ،ا٤ٚاإلَط
إٔ ٜٛدب ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ ايتهًٝفٞ عٔ ايـُعا١ًَ سذط ايـُتعاًَني 

نُا أفاز ايـُشـكل  -َٚٓعُٗا ٚضعًا عٔ ايتصطف ايـُعاًَٞ ايـُٓٗٞ عٓ٘
 أٚ ال ٜػتًعّ َٓع تأثـري اإلَطا٤ ايؿطعٞ أٚ َٓع مشٛي٘  -ٞـٓـٝـايٓا٥

 ٚشيو يتػاٜط ايـُٛضٛعني .  ،ـُعاًَٞ ايـُٓؿأ نُا أفاز بعطِٗاي يًفطز

َٚٓ٘ ٜتبني إٔ قٝاؽ ايٓٗٞ ايتهًٝفٞ بـُٛاضز ايـشذط ايٛضعٞ قٝاؽ 
فإ ٖصٙ ايـُٛاضز ٜهٕٛ ايٓٗٞ فٝٗا ٚضعًٝا َطؾسًا إىل  ،يف غري َـشً٘

ٍٓ ع٢ً سذط ايـُهًف ؾطعًا ٚقصط  فػاز ايـُعا١ًَ ايـُٓٗٞ عٓٗا ٜٚس
ًٍل سٓل ايػري غًطٓت٘ فعاًل بُٝٓا فُٝا  ،عٔ ايتصطف ايـُعاًَٞ ألدٌ تع

ْـشٔ فٝ٘ : ايٓٗٞ تهًٝفٞ َٛيٟٛ ٜفٝس ايـُبػٛض١ٝ ٚال ضبط ي٘ بـشهِ 
 ايـُعا١ًَ ٚضعًا ٚتطتب أثطٖا ؾطعًا . 

بٌ ٜـُهٔ إٔ ٜكاٍ ٚع٢ً َصام ايكّٛ : إْ٘ يٛ مل ٜهٔ ايػبب أٚ 
ٚمل ٜرتتب ايـُػبب ٚاالثط  اآليـ١ ايـُٓؿ١٦ يًُعا١ًَ صشٝشًا ْافصًا ؾطعًا

ْؿا٤ ايػبب نإ ايٓٗٞ عٔ إٜـذاز ايـُػٓبب بإ -ع٢ً ايػبب أٚ اآليـ١ 
تب ألْ٘ ْٗٞ عٔ غري ايـشاصٌ ٚغري ايـُرت ،ٚاآليـ١ يػًٛا عسِٜ ايفا٥س٠

ٜٓاغب  ٚايًػٛ ال ،ٜـذاز غبب٘ أٚ آيـت٘ٚغري ايـُكسٚض ع٢ً إٜـذازٙ بإ
 ِ  .   صسٚضٙ َٔ ايـُؿطع ايـشهٝ

  : ا تـكسّ ٜتذ٢ً ايهالّ يفَٚـُ
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ًٍل بايتػبٝب إىل  ايـذ١ٗ ايجايج١ : فـٞ ايٓٗٞ عٔ ايـُعا١ًَ إشا تع
نايٓٗٞ عٔ ت١ُٝٓ ايـُاٍ  ، تـشصٌٝ األثط ايـُػٓبب َٔ غبٕب خاٍص

 ،ٚتـشصٌٝ ايطبض َٔ ططٜل ايطبا أٚ َٔ ططٜل ايـُطا١ٖٓ بعٍٛض
أٚ  ،ُالَػ١ٚنايٓٗٞ عٔ تػبٝب ايـًُه١ٝ َٔ ططٜل ايـُٓابص٠ أٚ ايـ

 ٠ٕ ايؿػاض أٚ بإيكا٤ ايجٛب ع٢ً إَطأ تـػبٝب ايعٚد١ٝ َٔ ططٜل
 أٚ ْـشٛ شيو .

َٚع غض ايططف عٔ أْ٘ ال أغاؽ يـُا إؾتٗط عٓسِٖ ٚتعاضف َٔ 
َصطًض )ايػبب( ٚ)ايـُػبب( ٚ)ايتػبٝب( ٚال أصٌ ي٘ يف ايٓصٛص 

ٓٓص ايؿطع١ٝ ٚإٕ شنطت يـٗا أَج١ً فاْٗا فـٞ ايػايب ال تطابل ٚاقع اي
فالسغ ٚتـتبع إٕ نـٓت َٔ أٌٖ ايـدرب٠ تـذس عػط  ،ايؿطعٞ ايٛاضز

 ايتطبٝل ٚبعس اإلصطالح عٔ ٚاقع ايٓصٛص .

ٍٍ ضعٕٝف فاْ٘ تعبري نٓا٥ٞ عٔ  -ٚع٢ً فطض ايـُطابك١  ٚيٛ إلستُا
ايٓٗٞ عٔ ايـُعا١ًَ بـُعٓاٖا ايعطفـٞ ايـُدتاض بٛغ١ًٝ ايٓٗٞ عٔ أثطٖا أٚ 

ٝٓٔ إٔ ال َالظ١َ بني ايٓٗٞ ايتهًٝفٞ عٔ ايتػبٝب ٚقس تب -ططٜل إْــؿا٥ٗا 
فاُْٗا َٔ  ،أٚ َبػٛض١ٝ ايـُػبب َٛيًٜٛا ٚبني فػاز ايـُعا١ًَ ٚضعًا

 ٚازٜني ٚبـُالنني ٚأسسُٖا أدٓيب عٔ اآلخط َٛضٛعًا ٚسهًُا . 

ٚقس تـشصٌ َٔ َـذُٛع َا تكسّ : إٕ ايٓٗٞ ايؿطعٞ ايـُٛيٟٛ 
ٍٓ ع٢ً فػاز ايـُعاًَ ٍٓ ع٢ً صشتٗاعًَُٛا ال ٜس ٚإٕ نإ  ،١ نُا ال ٜس

ٜـُهٔ إيتعاّ صشتٗا بايطدٛع إىل إطالم زيٌٝ ايـُعا١ًَ يٛ أَهٔ 
 ايتُػو ب٘ ٚأسطظ إطالق٘ ٚمشٛي٘ يًفطز ايـُٓٗٞ عٓ٘ . 

ٖٚٞ ال تؤزٟ ثبٛت  ،ٖصا نـً٘ فـٞ بـٝإ َا تكتطٝ٘ ايكاعس٠ ايعا١َ
 ا . ايـُالظ١َ بني ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ عٔ َعا١ًَٕ ٚبني فػازٖ
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داص١ ٚايطٚاٜات ثِ ٜكع ايهالّ فُٝا تكتطٝ٘ األزي١ ايـ
 فٓكٍٛ :  ُدصٛص١،ايـ

ٍٓ ع٢ً ايـُالظ١َ بني  قس إزعٞ إٔ بعض ايطٚاٜات ايصشٝش١ تس
ايٓٗٞ ايؿطعٞ ايـُٛيٟٛ عٔ َعا١ًَٕ ٚبني فػازٖا يف ْعط ايؿاضع 

 ،ٖٚٞ ايٛاضز٠ يف عسّ ْـفٛش ْهاح ايعبس بسٕٚ إشٕ غٝسٙ ،ايـُكسؽ
ٚٓز ط١ُٓ غؤاٍ ايطاٟٚ َٔ أبٞ دعفط ايباقط )ٚايـُت ( عٔ َـًُٕٛى تع

 ٚإٕ ؾا٤  ،بػري إشٕ غٝسٙ قاٍ : طشاى إىل  غٝٓسٙ : إٕ ؾا٤ أداظٙ
 ثِ غأٍ ايطاٟٚ عٔ فـتـٝا بعطِٗ : إٕ أصٌ ايٓهاح  ،فٓطم بُٝٓٗاص

ٌٓ إداظ٠ ايػٝس ي٘ (:طإْ٘ مل فأداب٘ االَاّ ٚقاٍ ) ،فاغس ٚال تـش
فاشا أداظٙ فٗٛ ي٘ دا٥عص ٖٚصٙ  ،عص٢ غٝسٙ ٜعص اهلل ٚإْـُا

ٕ ع٢ً تٛقف صش١ ْهاس٘ ع٢ً إداظ٠ غٝسٙايصشٝش١  ٍٓ بٛضٛح   ،تس
 ( عسّ بطالٕ ايٓهاح َٔ أصً٘ ٚٚٓد٘ صشت٘ فعاًل ٚقس عًٌ )

 يٛ صسضت اإلداظ٠ َٔ ايػٝس ايـُايو بأْ٘ طمل ٜعص اهلل ٚإْـُا 
أْ٘ يٛ نإ  َـُا ٜهؿف عٔ ،فاشا أداظ فٗٛ ي٘ دا٥عص ،عص٢ غٝسٙ

 ٖٚصا ٜعين ايتالظّ بني  ،عاصًٝا هلل يهإ ايٓهاح باطاًل َٔ أصً٘
 ايٓٗٞ عٔ ايـُعا١ًَ ٚتـشطٜـُٗا ٚبني فػازٖا .

إال أْ٘ َٔ  ،ٖٚصٙ ايصشٝش١ ٚإٕ ٚضزت يف عكس ايٓهاح خاص١ً
 ،ايـُكطٛع ب٘ إٔ ال خصٛص١ٝ يف َٛضزٖا تػتسعٞ إختصاص ايـشهِ ب٘

َؤٓزاٖا إٔ َا نإ َؿطٚعًا يف ْفػ٘  ،رب٣ ن١ًٝبٌ ٜػتفاز َٔ تعًًٝٗا : ن
ٍٕ هلل مل ٜطٓط عصٝإ ايػٝس ايـُايو فاْ٘ قابٌ  ٕ  ٚعصٝا يٝؼ بـشطاّ

 يًشٛم ايصش١ بتشصٌٝ إداظ٠ ايػٝس ٚضض٢ ايـُايو . 

 َٛٗا يف إٔ ايـُعا١ًَ إشا ناْتـٚعًٝ٘ فتهٕٛ ايصشٝش١ ظاٖط٠ً بـُفٗ
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 ٚقعت ايـُعا١ًَ فاغس٠ .  -ٟ عصٝاْا هلل ًَٓٗٝا عٓٗا بٓٗٞ تهًٝفٞ َٛيٛ

ٚقس إغتسٍ غري ٚاسس بٗصٙ ايطٚاٜات ع٢ً زالي١ ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ 
ٚع٢ً إٔ صش١ ايـُعا١ًَ ال ٜـذتُع َع  ،عٔ َعا١ًَٕ ع٢ً فػازٖا

ٜٚعٗط َٔ تكطٜب اإلغتسالٍ : إبـتـٓاؤٙ ع٢ً فِٗ  ،عصٝاْ٘ تعاىل
 ٖٛ  ٚيعً٘ ألٕ ظاٖط ايعصٝإ ،)ايعصٝإ ايتهًٝفٞ( َٔ ايطٚا١ٜ

زٕٚ َـدايف١ ايـشهِ ايٛضعٞ  ،َـدايف١ ايـشهِ اإليعاَٞ ايتهًٝفٞ
 شهِ ايٛضعٞ ـفإ َـدايف١ اي ،ايصٟ ٖٛ إتـٝإ ايـُعا١ًَ ايباط١ً

 . يٝؼ عصٝاًْا سـكٝكًٝا يعسّ نْٛ٘ تـُٓطزًا ع٢ً ايـُٛىل ايـُؿطع

 ٜٚطٓزٙ : إٕ ظاٖط ايطٚا١ٜ إضاز٠ )ايعصٝإ ايٛضعٞ( يكطا٥ٔ ٚؾٛاٖس
 ٖٚٞ : ،يف نال ايـُٛضعني ايٛاضز فُٝٗا يـفغ ايعصٝإ -ٚا١ٜ يف ايط

ايؿاٖس األٍٚ : قٛي٘ طإْ٘ مل ٜعص اهلل ٚإْـُا عص٢ غٝسٙص ٜعين  
 إٕ ايعبس مل ٜأٔت بٓهاحٕ سطإّ غري َؿطٚع يف أصً٘ نٓهاح شات ايبعٌ 

ٕ يف ْفػ٘ َطضٞ هلل غبشاْ٘ ،أٚ شات ايعس٠ ٕ َؿطٚع   ،بٌ أت٢ بٓهاح
سٝح خايف ٚمل ٜػتأشْ٘ يف  ،٢ ضضا َٛالٙ َٚايه٘يهٓ٘ َٛقٛف عً

فايـُطاز َٔ ايعصٝإ ٖٛ ايعصٝإ  ،إْـؿا٤ ْهاس٘ ايـُؿطٚع يف ْفػ٘
 ايٛضعٞ ٚعسّ إَطا٤ ايـُايو يٓهاح عبسٙ َٔ زٕٚ إشْ٘ .

ايؿاٖس ايجاْٞ ع٢ً إضاز٠ )ايعصٝإ ايٛضعٞ( ٚقصسٙ دسًٜا َٔ 
ا : طإْ٘ مل ٜعص اهلل ( فٗٝايطٚا١ٜ ايصشٝش١ ٜتذ٢ً بـُالسع١ قٛي٘ )

 فاشا أداظ فٗٛ ي٘ دا٥عص بتكطٜب :  ،ٚإْـُا عص٢ غٝسٙ

إٕ ٖصا ايتُٝٝع بني َعص١ٝ اهلل ٚقس ْـفتٗا ايطٚا١ٜ ٚبني َعص١ٝ ايػٝس 
ٕ ع٢ً إضاز٠ )ايعصٝإ ايٛضعٞ( زٕٚ  -ٚقس أثـبتـتٗا  ٍٓ بٛضٛح ٜس
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ايعصٝإ )إش ايعصٝإ ايـُُهٔ إضتفاع٘ ٖٛ  ،(ايتهًٝفٞايعصٝإ )
بُٝٓا  ،ايصٟ ٜطتفع بطضا ايـُايو ٚإداظت٘ يتعٜٚر عبسٙ (يٛضعٞا
ٜػتشٌٝ تبٓسي٘ إىل ايـذٛاظ بعس تـُاّ ايعٌُ  (ايعصٝإ ايتهًٝفٞ)

 ايعصٝاْٞ .

ٍٕ : إٕ َالسع١ قٛي٘ ) ( :طفاشا أداظٙ فٗٛ ي٘ دا٥عص ٚبتـكطٜٕب ثا
ـشًا فإ ٖصا ايتعبري ٜهاز ٜهٕٛ صطٜ ،ٜؤنس َا إغتعٗطْاٙ بايكط١ٜٓ األٚىل

 إش يٛ نإ عصٝاًْا تهًٝفًٝا  ،يف عسّ نٕٛ ايعصٝإ تهًٝفًٝا َٛيًٜٛا
إَتٓع تبٓسٍ ايعصٝإ بايـذٛاظ بـُذطز إداظ٠ ايػٝس يٓهاح عبسٙ طفاشا 
أداظٙ فٗٛ ي٘ دا٥عص فإ سهِ اهلل ايتهًٝفٞ ال ٜتبسٍ بطض٢ ايـُدًٛم 

 فالبس َٔ محٌ ايعصٝإ ع٢ً )ايعصٝإ ايٛضعٞ( بـُع٢ٓ ،أٚ ضفط٘
ٞ ايعصٝإ ـفـتـٓـٝـف ،٘ـاٙ بـسّ ضضـسٙ ٚعـبـاح عـهـس ْـٝـعسّ إَطا٤ ايػ

 ٚإداظت٘ ٜٚتبسٍ إىل ايـذٛاظ طفاشا أداظٙ فٗٛ ي٘ دا٥عص . طضاٙـب

ايؿاٖس ايجايح : إٕ َعص١ٝ ايػٝس تهًٝفًا ٚعسّ إغتـ٦صاْ٘ يف إْـؿا٤ 
 إٔ  فالبس ،ٚال ٚد٘ يٓفٞ َعص١ٝ اهلل س٦ٓٝص ،ايٓهاح تالظّ َعص١ٝ اهلل

 ال ٜهٕٛ ايـُطاز ايـذسٟ : )ايعصٝإ ايتهًٝفٞ( ال غُٝا ٖٚٛ غري 
ٍٛ ٜٓتفٞ ايعصٝإ عكٝب٘ بـدالف )ايعصٝإ ايٛضعٞ(  ،قابٌ يًتساضى بٓش

 فاْ٘ قابٌ يًتساضى ٜٚٓتـفٞ ايعصٝإ عٓ٘ بعس تساضن٘ ٚإغرتضا٤ 
 ايػٝس ايـُايو فاْ٘ ال عصٝإ س٦ٓٝص . 

ع٢ً )ايعصٝإ ايٛضعٞ(  ٚعًٝ٘ ٜتعٝٓٔ محٌ ايـدرب ايصشٝض
َٚـدايف١ األَط ايٛضعٞ برتى إغتـ٦صإ ايػٝس ايـُايو يف إْـؿا٤ عكس 

ٜٚـُهٔ إٔ ٜعٍٚ ايعصٝإ عٓس  ،ايٓهاح فال ٜصٓض ْهاح ايعبس عٓس٥ص
 ٚعٓس٥ص ٜصٓض ايتُٝٝع بني ايـُعصٝتني . ،ايتساضى ٚاإلغتـ٦صإ
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ضعٞ( )ايعصٝإ ايٌٛ ٚضٛح نٕٛ ايـُطاز َٔ ايعصٝإ : ٚايـشاص
بٌ  ،ٚيٝؼ ايـُطاز َٓ٘ : )ايعصٝإ ايتهًٝفٞ( يعسّ ايؿاٖس عًٝ٘

فًٛ مل تـشصٌ ايكٓاع١ بٗصٙ ايؿٛاٖس  ،يًؿٛاٖس ايـُتعسز٠ ع٢ً خالف٘
ٚايكطا٥ٔ ٚؾو ٚمل ٜتعٝٓٔ إضاز٠ )ايعصٝإ ايٛضعٞ( أٚ )ايعصٝإ 
 ايتهًٝفٞ( ناْت ايطٚا١ٜ َـذ١ًُ مل ٜتطض ايـُطاز ايـذسٟ َٓٗا 

ٜصًض ؾاٖسًا  إلسـتـفافٗا بـُا ،تسالٍ بٗا ع٢ً ايتالظّٜٚتعصض اإلغ
 ع٢ً إضزا٠ غري ايـُع٢ٓ ايـُتٛقف عًٝ٘ اإلغتسالٍ .  ٚقط١ًٜٓ

ٍٕ : إٕ يفغ ايعصٝإ ٚإٕ نإ ٜتبازض َٔ مساع٘ عٓس  ٚبتعبرٍي ثا
 بعضـإال أْ٘ ي ،إطالق٘ : )ايعصٝإ ايتهًٝفٞ( َٚـدايف١ سهِ اهلل تهًٝفًٝا

 ايعصٝإ يف ايـُٛضزٜٔ ع٢ً )ايعصٝإ ايٛضعٞ( . ايكطا٥ٔ ٜتعٝٓٔ محٌ

 ١ـطٚاٜـْت اينا ٘ــٞ إضازتـٛض ايصشٝش١ فـٗـا ظـٓـعـٓـا أٚ َـٓـٓعيـٓـٚيٛ ت
فال ٜتشـكل َب٢ٓ  ،ايصشٝش١ َـذ١ًًُ َطزز٠ً بني إضاز٠ ٖصا أٚ شاى

اإلغتسالٍ ٚأغاغ٘ ايـُعتُس عًٝ٘ : زع٣ٛ زالي١ ايصشٝش١ ع٢ً إقتطا٤ 
 عٔ َعا١ًَٕ يفػازٖا . ايٓٗٞ ايتهًٝفٞ 

ٕ ع٢ً  ٕ ٚاضض ٚايـشاصٌ َٔ َـذُٛع َا تـكسّ : عسّ ثبٛت زيٌٝ
 ايتالظّ بني ايٓٗٞ ايـُٛيٟٛ عٔ َعا١ًَٕ ٚبني فػازٖا . 

ٚبٗصا ايتكطٜب ٚايبـٝإ ْػتػين عٔ ايتعطض يـُا ٜكتطٝ٘ األصٌ يف 
ٚال َٛدب يإلطاي١ يعسّ ايٓفع  ،ايـُبشح األصٛيٞ ٚايتالظّ ايعكًٞ

ْٚـبشـج٘ َفصاًل يف  ،. ْعِ األصٌ يف ايفطٚع ايصػط١ٜٚ َٛدٛز ا٥س٠ٚايف
 ٚاهلل ايعاصِ ايـُٛفل .  ،َـشاٍي٘ َٔ ايبشٛخ ايفك١ٝٗ
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ُػتك١ً( َـذُٛع١ )ايـُالظَات ايعك١ًٝ غري ايـٖصا تـُاّ نالَٓا يف 
 (األصٍٛ ايًفع١ٝ)ٚب٘ ٜٓتٗٞ ايهالّ يف ايـُباسح األصٛي١ٝ ايتُٗٝس١ٜ : 

ٚقس سصٌ اإلْـتٗا٤ َٔ إعساز ٖصٙ ايـُباسح  ،(ايعك١ًٝايـُالظَات )ٚ
َٚباسجـتٗا ٚتبـٝـٝطٗا ّٜٛ األسس َٓتصف ؾٗط ضبٝع األٍٚ َٔ ايعاّ 

 َأ٠ َٔ ايـٗذط٠ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜف١،ايٛاسس ٚايعؿطٜٔ بعس األيف ٚاألضبع 
بًػٓا ٖصٙ ايـُباسح يف ايسٚض٠ ايجا١ْٝ بعس ثِ  ،ٖصا فـٞ ايسٚض٠ األٚىل

ايتاغع َٔ شٟ ايكعس٠ يف ايعاّ  باسجـتٗا ّٜٛ األضبعا٤ :ؿطٚع يف َاي
ٚإْـتٗٝٓا َٔ اإلعساز  ؼ ٚايعؿطٜٔ بعس األيف ٚأضبع َأ٠ ،ايـداَ

ٚايهـتاب١ َٚٔ ايـُباسج١ ّٜٛ األضبعا٤ قبٌٝ ايعٚاٍ فـٞ ايعؿطٜٔ َٔ ؾٗط 
 ايجالثني بعس األيف ٚاألضبع َأ٠ .مجاز٣ األٚىل يف ايعاّ ايٛاسس ٚ

  أٚاًل ٚآخطًا ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً غٝسْا ايـُصطف٢ٚايـشُس هلل 
ٍٕ إىل ( ٚع٢ً َٔ تبع بإŒ)ت٘ ايهطاّ ـٚآٍ بٝ  ّٜٛ ايسٜٔ .سػا
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