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 (7)  ................................................ ايتعسٜـ بكاعد٠ ا٫ضتؿشاب

ؾٌ عًُٞ ٚديٌٝ ؾكاٖٞ ٚٚظٝؿ١ ا٫ضتؿشاب قاعد٠ اؾٛي١ٝ ٚأ
بٗا عكٝب  ٜٚ٪خر ،بٛاب ايؿكُ٘اّ أـٓٗا يف تَٓتؿع ؿاز ايٝٗا ُٜٚغسع١ٝ ُٜ

 ذٗٛي١ عٓدايـُسهاّ ايػسع١ٝ ايٛاقع١ٝ جبت يٮايـُايؿشـ عٔ ايديٌٝ 
 كدع . ايـُٔ ٚتبع١ٝ ايػسع يًتدٜٓ زاد٠ َعسؾتٗا َكد١َّإ

عٓد ايػو يف  ايٝ٘ ذتٗدايـُشاب ٜٚؿري ذسٟ ا٫ضتؿـُا ٜـٚاْ
شهِ ـعترب٠ غسعّا ايداي١ ع٢ً ايايـَُاز٠ ـشهِ ايٛاقعٞ ٚؾكدإ ا٭اي

ثبات ٖٚٛ ْاؾع يف إ ،ع١ٓٝايـُشتٌُ ثبٛت٘ يف ايٛاقع١ ايـُايػسعٞ ايٛاقعٞ 
نُا ٖٛ ْاؾع  -ٓؿٛز بايديٌٝ ٚاذتذ١ايـُػٗٛز ايـُعٓد  -ـشهِ ايهًٞاي

ٚقد دعًت ٖرٙ  ،ٛقٛعٞايـُػتب٘ ايـُٞ ٚذص٥ـشهِ ايؿسعٞ ايـيف اي
شهِ يف ايٛاقع١ ـستُاٍ ائَ إـشري٠ ٚايرتدد ايٓاغ٤٢ ايٛظٝؿ١ يسؾع اي

ُُايـُ ُُايـُتعًل ايـُ أٚٛقٛع ايـُٗا ٚذٍٗٛ سه  ٘ . ػتب٘ سه

ظاٖسٟ نطا٥س ا٫ؾٍٛ ايع١ًُٝ  غسعٞد ا٫ضتؿشاب تعٓبقاعد٠ ٚ
شهِ ايػسعٞ ـع ايشتٌُ َطابكت٘ َايـُشهِ ايعاٖسٟ ـٟ ٖٞ تجبت ايأ

زّا يًُهًـ َعٓر ا٭ؾٌؾٝهٕٛ  ،شتٌُ عدّ َطابكت٘ َع٘ايـُايٛاقعٞ ٚ
شٛٙ ع٢ً ا٫ضتؿشاب اذا ـَٚٔ ٖٓا ٜتكدّ خرب ايجك١ ْٚايعاٌَ ب٘ . 

ـشهِ ايػسعٞ درب عٔ ايـ( ٜعؿّٛ)ايـُؾإ خرب ايجك١ عٔ  ،تعازقا
ؿاز شهِ ايرٟ ٜجبت٘ ا٫ضتؿشاب ٖٛ سهِ ظاٖسٟ ُٜـبُٝٓا اي ايٛاقعٞ،

 شان١ٝ يًشهِ ايػسعٞ ايٛاقعٞ . ـَاز٠ ايايٝ٘ عٓد ؾكد ا٭

س ب٘ عٔ شذ١ نُا ٜعٓبـس عٔ ا٫ضتؿشاب بايديٌٝ ٚايْعِ قد ٜعٓب
شهِ ـذاى عٔ اي أٚـشٛٙ َٔ ا٭َازات بًشاظ ناغؿ١ٝ ٖرا خرب ايجك١ ْٚ

 ،ساشٟ(ايعًُٞ اإلس ا٭ؾٌ) ٫ضتؿشاب بـعٔ ا سٚيرا ٜعٓب ،ايػسعٞ
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َ٪داٙ عٓد َٛاؾك١ هًـ ايـُذاى َٚٓذصٜت٘ ع٢ً  ا أٚٚبًشاظ ناغؿ١ٝ ٖر
 . دايؿت٘ ي٘ ـَ تُتجً٘ ٜٚأتٝ٘ اذا ظٗسـُٔ ٜـزٜت٘ يَٚعٓريٛاقع ايتػسٜع 

قبٌ  -عًَٛات ايـُكدَات ٚبٝإ بعض ايـُُٗٝد بعض ـٜٚٓبػٞ ت
ٚقبٌ عسض  -ا٭ؾٌ ايعًُٞ اإلسساشٟ -ا٫ضتد٫ٍ ع٢ً ايكاعد٠ 

تٓبٝٗات  -كاعد٠ ٚتؿؿ٬ٝتٗا شٛخ ايـ٘ ٚقبٌ عسض باْزنإ دسٜأ
 كدَات ْبدأ َٓٗا ببشح : ايـُٖٚرٙ  ، -ا٫ضتؿشاب

 

 ستصحاب : تعزيف اإل

 ُبَشِؿَٜ َبٔشضتؿشاب يف أؾًٗا ايًػٟٛ َػتك١ َٔ )َؾيؿع١ اإل
َٔ  -ؿشاب ٚيؿع١ ا٫ضت ،ٯخس  شب١ ٖٞ ٬َش١َ غ٤ٕٞ( ٚايُؿ١َّبِشُؾ

يف ضؿسٟ  ضتؿشبُت)إ تكٍٛ : ،شب١ داذ ايُؿـتتعين إ -باب ا٫ضتؿعاٍ 
ٚتكٍٛ :  ،درت٘ ؾاسبّا ٚزؾٝكّا ٬َشَّا يو يف ضؿسى ـشٜدّا( تعين أْو إت

 ٘درتـت ضؿسٟ(تعين لمًت٘ َعو يف ضؿسى ٚإنتابٞ يف ضتؿشبُت)إ
ؾشٝبّا ٚأْٝطّا ٬َشَّا ٚؾاسبّا َساؾكّا يو اىل َكؿدى ايرٟ ضاؾست 

ع َٔ أنابس ضتؿشب٘( ٖهرا قاٍ مجٚ)نٌ َا ٫شّ غ٦ّٝا ؾكد إ ،ايٝ٘ 
 ،ذُع ايبشسٜٔ(: َاد٠ )ؾشب(ـشٞ يف)َـَِٓٗ ايطسٜ (1)عًُا٤ ايًػ١ 

ًت٘ ضتؿشب ايهتاب ٚغريٙ لٓمٚإ ،٫شَ٘ : ضتؿشب ايػ٤ٞقاٍ :)إ
ُا نإ ـب هَتُٓطـشاٍ اذا تـاي َٚٔ ٖرا قٌٝ : اضتؿشبَت ،ؾشبيت 

َٚٔ ٖرا . اْت٢ٗ غري َؿازق١(  شاٍ َؿاسب١ّـتًو اي ثابتّا نأْو دعًَت
ضتعريت يتأضٝظ إ ُعٓاٖا ايًػٟٛ قدـٕ ن١ًُ ا٫ضتؿشاب ب٢ً أٜتذ
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ؾرياد َع٢ٓ ايًؿع١ ايًػٟٛ عٓد اط٬م ايتعبري  ،ايكاعد٠ ا٫ؾٛي١ٝ
ُا يف ـبشٛث١ يايـُختريت امسّا يًكاعد٠ كؿٛد ٖٓا ٚقد إايـُا٫ؾٛيٞ 

 ،ؿازق١ايـ٬ُش١َ ٚايؿشب١( ٚعدّ ايـُع٢ٓ ايًػٟٛ : )ايـُايه١ًُ َٔ 
ذسٟ ع٬ُّ ٜٚبين ضًٛنّا ع٢ً ـؿشب يًشاٍ ايطابك١ ٜطتايـُٕ سٝح أ
ٓ٘ ايطابل ؾشٝبّا ي٘ اىل شَٔ ؾٝتدر َتٝٓك ،تٝك١ٓايـُشاي١ ايطابك١ ـطبل اي

 ذسٟ ايعًُٞ . ـشطب ايـايػو ٚزؾٝكّا ٬َشَّا غري َؿازم ب

ختًؿت نًُات ا٫ؾٛيٝني يف تعسٜـ ا٫ضتؿشاب ٚشادت ٚقد إ
قد ٜطًل : اىل إ ا٫ضتؿشاب  ٜٚٓبػٞ ا٫يتؿات ،ع٢ً عػس تعسٜؿات 

٘ ٜٚساد َٓ٘ ايكاعد٠ ايػسع١ٝ ؾٝكاٍ : )ؾ٬ٕ عٌُ با٫ضتؿشاب يؿُع
  .نإ َتٝكّٓا ضابكّا  ٚأدساٙ( ٖٚٛ ٜعين ايكاعد٠ ايكاق١ٝ بابكا٤ َا

بكا٤ ايعًُٞ ٜٚساد َٓ٘ َكُٕٛ ايكاعد٠ ٖٚٛ اإل ٘ٚقد ٜطًل يؿُع
ُع٢ٓ ـؾ٬ٕ( ب هًـ ايعاٌَ با٫ضتؿشاب ؾٝكاٍ : )اضتؿشبايـَُٔ 

 .  ١نإ َتٝكّٓا ضابكّا َػهٛنّا ساقسّا ع٢ً ساي٘ ايطابك أبك٢ َا
 

ذسٟ عًٝٗا ـغسع١ٝ ٜ َٚكؿٛدْا ٖٓا تعسٜـ ا٫ضتؿشاب قاعد٠ّ
يف ادت١ًُ قُٔ ادتُاعِٗ نُا ٜبدٚ َٔ دسِٜٗ ايعًُٞ  -ايعك٤٬ 

َػسٚع١ تتكُٔ  ُكٝٗا ايػسع ا٫قدع قاعد٠ّـٜٚ-ـدازدٞٚضًٛنِٗ اي
 . -ضًٛنّٝا عًُّٝا ٚبٓا٤ّ بكا٤ّإ -نإ َتٝكّٓا ضابكّا  ابكا٤ َا

ع٢ٓ ايـُب يًرٖٔ ختٝاز تعسٜـ ي٬ضتؿشاب ٜكٓساد ٖٓا إسايـُٚ
ْػا٤ تعسٜـ سكٝكٞ ي٬ضتؿشاب ساد إايـُٚيٝظ  ،كؿٛد أؾٛيّٝا ايـُ

ساد بٝإ تكسٜيب ايـُبٌ  ،٫ٚ طسح تعسٜـ يؿعٞ ٜٛقض ا٫ضِ ٚسطب 
 ـرنس َٔ تعسٜؿاتـْ٘ٚ ،ؿطًض ا٫ؾٛيٞـُايكٝك١ ـب َٔ سـعسٜـ قسٜـٚت
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 ٖٚٞ :  ،ُٖٗا ث٬ث١ ٖٞ أقسبٗا ٚأ

َٔ إ  (2)ٍ : َا ذنسٙ غٝدٓا ا٫ععِ ا٫ْؿازٟ ٚايتعسٜـ ا٭
: ـُا تٛقٝش٘نإ( ٚتعكب٘)قدٙ( ب بكا٤ َاٖا ٖٛ)إضٓدأخؿس ايتعازٜـ ٚأ

ساد َٔ ا٫بكا٤ : ا٫بكا٤ ايـُٚيٝظ  ،ساد ٖٛ ا٫بكا٤ سهُّا ايـُإ 
ايٝكني ايرٟ  ٌ سٝح مل ٜبَلشٓؿـَع٢ٓ َ دازدٞ ؾاْ٘ ب٬ـٜٛين ايايته

بٌ ٜساد َٓ٘ ا٫بكا٤  ،ٛد ي٘ تهّٜٛٓا ٚخازدّا٫ ٚدإذ نإ عٓدٙ 
ثابتّا ٜكّٝٓا يف ايصَإ  نإ ا٫عتبازٟ ايػسعٞ ٖٚٛ سهِ ايػازع ببكا٤ َا

 . ي٘ عتبازّا ٚسهُّا غسعّٝا هًـ ع٢ً بكا٤ٙ إايـُٜبين  ،ايطابل

 ٕ تعسٜـ ا٫ضتؿشاب عٓدٜٙتبني أ - ايتعسٜـ ٚغسسَ٘ٚٔ ٖرا 
س عٓٗا بكاعد٠ ا٫ضتؿشاب عٓبايـُ ايكاعد٠ ايػسع١ٝ )قدٙ( قد ٫سغ ؾٝ٘

 ،عٓبد ايػسعٞ ببكا٤ َا تٝٓكٓ٘ ضابكّاٖٞ ايت أٚشهِ بايبكا٤ ـٚاييت ٖٞ اي
ذاٍ تعسٜـ ا٫ضتؿشاب ـ( يف َِٖٚرا ٜٛاؾل َستهصات ايؿكٗا٤ )قدٖ

ُا ٖٛ عًُ٘ ٚايرٟ ٖٛ ـهًـ بايـُٕ ٬َسع١ عٌُ دٚ ،نكاعد٠ غسع١ٝ 
ُا ـبأْ٘ عباز٠ عٔ )ا٫بكا٤ ايعًُٞ( ي (3)ف ا٫ضتؿشابَٓعٛز َٔ عٓس

هًـ ايـُؾعٌ  ا ٚاييت ٖٞ نإ ع١ًٗٝ اييتع٢ً ساي٘ ايطابك بكا٤ّإ نإ
 بكا٤ ايعًُٞ . بشٛخ عٔ تعسٜؿ٘ باإلايـُدتًـ ايتعسٜـ ـٝؾ ،ٚؾٓٝع٘

شهُٞ( ايرٟ ٖٛ َؿاد ـكٗا٤ ٖٛ )ا٫بكا٤ ايٚبعباز٠ ثا١ْٝ: َستهص ايؿ
 ٚيرا نإ أضٓد ،ٍ ْٚعس ايتعسٜـ ا٭ شٓطـٖٚرا َ،قاعد٠ ا٫ضتؿشاب 

يف قباٍ تؿطري ا٫ضتؿشاب  ،ـُٛاؾكت٘ ا٫زتهاش ايؿكٗا٥ٞايتعسٜؿات ي
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 ،هًـ ايعاٌَ با٫ضتؿشابايـُبأْ٘ )ا٫بكا٤ ايعًُٞ( ايرٟ ٖٛ ؾعٌ 
ستهص ايؿكٗا٥ٞ ايـُخ٬ف  ٖٚٛ ،ٖٚرا ٖٛ َٓعٛز بعض ايتعازٜـ

 . دٕٚ ايعًُٞ شهُٞـاي بكا٤يإل تك١ُٓايـُ َؿاد ايكاعد٠ ايػسع١ٝ ٚخ٬ف

هًـ ٚبٓا٩ٙ ايـُبكا٤ ايعًُٞ( ٖٛ عٌُ ٕ )اإلإيٝ٘ : ٜكاف ا
ط٬م )ا٫ضتؿشاب ٜؿًض إ ٫ٚ ،َٓ٘ايطًٛنٞ ع٢ً بكا٤ َا نإ َتٝكّٓا 

بكا٤ ايعًُٞ( َع٢ٓ يهٕٛ )ا٫ ؾاْ٘ ٫ ،هًـايـُسذ١( ٜٚساد َٓ٘ عٌُ 
شذ١ ـشتاز اىل ايـهًـ َايـُٕ عٌُ بٌ إ ،غسع١ٝ  هًـ سذ١ّايـَُٔ 

ددز ـشهُٞ ا٫عتبازٟ ٖٛ ا٭بكا٤ اياإل اذٕ .جبت يػسعٝت٘ ايـُٚايديٌٝ 
 بكبٛي٘ تعسٜؿّا يكاعد٠ ا٫ضتؿشاب . 

ـشهِ بايبكا٤ اي غٝدٓا ا٫ْؿازٟ)قدٙ( َٔ تعسٜؿ٘:ثِ يٛ نإ َساد 
ؾاْ٘ ٜؿٝد نٕٛ ا٫ضتؿشاب ٖٛ  ،سٜـ غاَكّاغهٌ ا٫َس ٚنإ ايتعأ

تٝكٔ يف ايـُشهِ ايػسعٞ ـنإ( ؾإ ايبكا٤ ٖٛ عني اي شهِ ببكا٤ َاـ)اي
 -ـشهِ بايبكا٤ عين تعسٜـ ا٫ضتؿشاب باْ٘ ايأ -ٖٚرا ،سس١ً ايبكا٤ َ

 ٗرايـٚيٝظ  ،شهِ بكا٤ّ ـشهِ بايـ٫ضتؿشاب ٖٛ ايٜكتكٞ إ ٜهٕٛ ا
َدازى ا٫ضتؿشاب ٖٚٛ ا٫دزاى  ٫ٚ ٜٓطذِ َع بعض َع٢ٓ ٚاقض

بٌ ٚظٝؿت٘ ا٫دزاى  ،شهِ بػ٤ٞ ـاي :ايعكًٞ ؾاْ٘ يٝظ َٔ ٚظٝؿ١ ايعكٌ
ع٢ً ايبكا٤ ٫  ضًٛنِٗ دإزٚتباِْٝٗ ٖٚهرا بٓا٤ ايعك٤٬ ؾإ  ،سطبٚ

 ٚايٝ٘ ٜسدع :  ،ٍ ٚشهِ بايبكا٤ . ٖرا نً٘ بًشاظ ايتعسٜـ ا٭ايـع٢ً 

ارتساضاْٞ سٝح أؾاد )قدٙ(: شكل ايـُايرٟ ذنسٙ ايتعسٜـ ايجاْٞ :
أْٗا تػري اىل َؿّٗٛ ٚاسد َٚع٢ٓ  إ٫ ،ٕ اختًؿت يؿعّا إ ايتعازٜـ ٚإ

َٛقٛع ذٟ سهِ غو  أٚشهِ ببكا٤ سهِ ـؾازد ي٬ضتؿشاب )ٖٛ اي
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ؾإ ٖرا  ،رنٛز ايـُسهِ ايػازع بايبكا٤  : شهِـايبٜعين  (4)يف بكا٥٘( 
ايرٟ َدس٘  ٍٚـ ا٭يف غسح ايتعسٜظاٖس  -ايتعسٜـ عٓد ايتأٌَ ؾٝ٘

 ايتعازٜـ ٚأخؿسٖا .  ضٓدايػٝذ ا٫ْؿازٟ بأْ٘ أ

 ؾعب ٫ -تٛسٝد ايتعسٜـ ٚتعُُٝ٘  -شكل)قدٙ(ايـُقؿد  -ٖٚرا
ا٫نجس  أٚتأٌَ ايٓاظس اىل ايتعسٜؿات ايعػس٠ ايـُؾإ  ،ُهٓٓا قبٛي٘ ـٜ
 ب٢ٓ : ايـَُٔ سٝح  ٗا اٯخسذد ؾٝٗا اخت٬ؾّا يبعكٗا عٔ بعكـٜ

 شهِ ايٛاقعٞ ـأَاز١ٜ ا٫ضتؿشاب ٚناغؿٝت٘ عٔ اي عتكدايـُؾإ 
ٚا٫َاز٠ تعين ناغؿ١ٝ ا٫ضتؿشاب  ،نُا ٖٛ ساٍ َتكدَٞ ا٫ؾٛيٝني-

 أُٚهٓ٘ تعسٜـ ا٫ضتؿشاب ـٚعٓد٥ر ٜ -شهِ ايػسعٞ ايٛاقعٞ ـعٔ اي
ٕ ـشؿٍٛ يف اٯٚؾـ َتٝكٔ اي أْٚ٘ : )نٕٛ سهِ ٜتؿد٣ يتعسٜؿ٘ بأ

ـشهِ يف ٕ تٝكٔ ايسٝح أ (5)٬سل( ايطابل َػهٛى ايبكا٤ يف ا٫ٕ اي
ٚا٫َاز٠ َؿٝد٠ يًعٔ ايٓٛعٞ  ،ٕ ايطابل أَاز٠ بكا٥٘ ٯٕ ايػو اٯ

 شاٍ ايطابك١ ٚعدّ اْتكاق٘ . ـبدٚاَ٘ ع٢ً اي

 أٍٚ ٚؾ٘ بايتعسٜـ ا٭ؾٛي١ٝ ا٫ضتؿشاب ٜعٓسبأعتكد ايـُبُٝٓا 
اب ؾني ي٬ضتؿشعٓسايـُزتهاش ايتعسٜؿني يف ذٖٔ ، ؾإ ايعاٖس إ ايجاْٞ

ٖٚرإ ايتعسٜؿإ ٜٓطذُإ ًٜٚت٦ُإ َع ٖرا  ،ؾ٬ّ عًُّٝابهْٛ٘ أ
 . ٗا٤ ا٫ؾٛيٝني يف ايكسٕٚ ا٫خري٠تؿل عًٝ٘ بني ايؿكايـُب٢ٓ ايٛاقض ايـُ

ف ا٫ضتؿشاب ٕ ٜعٓسد اىل ا٫دزاى ايعكًٞ ٫بد أٚايرٟ ٜطتٓ
ايـُتٝكٔ شهِ ـؾإ ايعكٌ ٜدزى ظٔ بكا٤ اي ،تكدّ بتعسٜـ ثايح غري َا
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 عٓدٙ بكا٤ سهُّا( ست٢ ٜؿضٜدزى )اإلبكا٤ ع٬ُّ( ٫ٚ )اإل ّا ٫ٚضابك
 .  ايجاْٞ أٍٚ ٚا٭:  نيايطابك ني ايتعسٜؿ

٬ضتؿشاب َػري اىل َع٢ٓ ي ذاد تعسٜـ ٚاسٕدـٚاذتاؾٌ تعرز اٜ
 طسح َٔ تعسٜؿات ٫ َٚا ،دتًؿ١ ـباْٞ َايـُدازى ٚايـُؾازد َع نٕٛ 

 عتُد٠ . ايـَُدازن٘  أٚتؿشاب ٜتطابل ٚاسد َٓٗا َع مجٝع َباْٞ ا٫ض

ؾّا بأؾٌ ٜهٕٛ َعٓس ختٝاز تعسٜـ أقسب َاـشطٔ بٓا إَٚٔ ٖٓا ٜ
ٕٛ عتُد٠ يػسع١ٝ أؾٌ ايـُدازى ايـُٜهٕٛ ًَت٦ُّا َع  ا٫ضتؿشاب بٓش

ا٫خباز َٚدزى  ٢ُكايـ٫ُضُٝا َدزى ايتباْٞ ايعك٥٬ٞ  ا٫ضتؿشاب
 ،بشٛخايـُ ايعًُٞي٬ؾٌ  ظ٪ٓضايـُ ٕ ُٖاٖٚرا ايؿشٝش١ اٯت١ٝ،

عتُدٜٔ عٓدْا ٚعٓد ايـُدزنني ايـُؾطداَ٘ بٗرٜٔ ٫ أقٌ َٔ عدّ إ
د يف قؿٛز َع ايتٓاشٍ عٔ ايتػٓد ، اخسَٚٔ ا٫ؾٛيٝني ا٭ مجع

 شكٝكٞ ي٬ضتؿشاب . ـَٓاٙ َٔ عدّ قؿد ايتعسٜـ ايُا قٓدـايتعسٜـ ي

َٔ ايػٝذ  ُهٓٓا ا٫يتصاّ بايتعسٜـ ايؿادزـ: ٜ ٚيف ق٤ٛ َا تكدّ
دٕٚ  (ـشهُٞبكا٤ ايزاد٠ )اإلنإ( بإ بكا٤ َازٟ )قدٙ( باْ٘ )إا٫ْؿا

ست٢ ٜجبت  شهِ ببكا٤ َا نإ ع٢ً َا نإـبـُع٢ٓ اي (ايعًُٞ بكا٤)اإل
ا٫يتصاّ بايتعسٜـ ايؿادز َٔ  أٚ ، خ٬ؾ٘: تبدي٘ ٚتػٝٓسٙ عُا نإ

 : ٖٚٛ )قدٙ( شكلايـُضتاذْا أ

طابل يف ظسف ايتعسٜـ ايجايح : )سهِ ايػازع ببكا٤ ايٝكني اي
ب ذاى ٜكٓس أٚؾإ ٖرا ايتعسٜـ  (6)ذسٟ ايعًُٞ( ـايػو َٔ سٝح اي
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ايكاعد٠ ايػسع١ٝ اييت ْطتشؿًٗا َٔ ا٫خباز  : يٓا َع٢ٓ ا٫ضتؿشاب
 ،ُك٢ بعدّ ايسدع ٚا٫ْهاز عًٝ٘ايـَُٔ تباْٞ ايعك٤٬ أٚ ايػسٜؿ١ اٯت١ٝ 

ٕ أنُا  ،باز ايٓا١ٖٝ عٔ ْكض ايٝكني بايػوخُك٢ با٭ايـُبٌ 
ب٢ٓ ايؿشٝض أؾاي١ ايـُٜٚٓطذُإ َع  ايتعسٜؿني َتكازبإ َع٢ّٓ

٢َٛ ايـُدزنني ايـُ دتاز:ايـُدزى ايـَُع ٚ ٫ أَازٜت٘،ا٫ضتؿشاب 
يتباْٞ ايعك٥٬ٞ ْعتكدُٖا َدزنّا ٚاسدّا َسنبّا َٔ ا ٔايُٝٗا ٚايرٜ

ايـُتٝك١ٓ ايطابك١  شاي١ـ: أعين بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ايٚا٫َكا٤ ايػسعٞ
ذسٟ ايعًُٞ ٚايطًٛى ـا٫عتٓا٤ بايػو اي٬سل َٔ سٝح اي ٚعدّ

 . صتٓكـ ايٝكني بايػو ٫:طُك٢ غسعّا بأخبازـدازدٞ ٖٚٛ بٓا٤ َـاي

ٍ ٚٚايعاٖس إ ايتعسٜـ ا٫خري غسح ٚتؿطري ؾشٝض يًتعسٜـ ا٭
ٖا بتعبري غٝدٓا ا٫ععِ ا٫ْؿازٟ ضٓدايرٟ ٖٛ أخؿس ايتعازٜـ ٚأ

 ٌ إمجاي٘ . ٝ٘ ٜٚأخر َٓ٘ ٜٚؿٓؿ)قدٙ( ٫ أقٌ َٔ اْ٘ ٜسدع اي

 ا٭ؾٌايكاعد٠ ايػسع١ٝ ٚ -ٚبٗرا ايـُع٢ٓ ايٛاقض ي٬ضتؿشاب 
ٜساد َعٓاٙ َٔ اط٬م يؿغ ا٫ضتؿشاب ٚاضتعُاي٘ يف ايبٝاْات  -ايعًُٞ

 أٚط٬م غري َتعازف إ -آخس يًؿغ  ط٬ٕمـُتاش عٔ إٖٚٛ ٜ ،ايع١ًُٝ 
 (: ٖٚٛ إط٬م )اإلضتؿشاب ايكٗكس٣ -غري َػٗٛز 

 أٚايعًُٞ اذا أطًك٘ ايؿكٝ٘  ا٭ؾٌؾإ )ا٫ضتؿشاب( ايكاعد٠ ٚ
ذسٟ ايعًُٞ ع٢ً إبكا٤ ايٝكني ـايـُتؿك٘ ؾٗٛ ٜعين إيتصاّ ايـُهًـ باي

ايطابل ايـُتعًل بػ٤ٞ يف ظسف ايػو ٚإداَت٘ ع٢ً َا نإ عًٝ٘ ٚعدّ 
 ذسٟ ايعًُٞ . ـا٫عتٓا٤ بايػو اي٬سل َٔ سٝح اي

 ايـُتؿك٘ ايعازف أٚ( اذا أطًك٘ ايؿكٝ٘ ٣ كٗكس)ا٫ضتؿشاب اي بُٝٓا      
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سٝح ٜهٕٛ  ،دتًـ عٓ٘ يف ايـُع٢ٓ ٜٚعانط٘ يف ظسف ايٝكني ٚايػو ـٜ
َتكدَّا ع٢ً ايـُتٝكٔ ايرٟ ٜهٕٛ شَاْ٘ َتأخسّا ٚايـُػهٛى ضابكاَّ شَاّْا 

  . ذسٟ ايعًُٞـساقسّا عٓد إدسا٤ اإلضتؿشاب ٚيف َكاّ اي

ذسٟ ايعًُٞ ـاي ٖٛ :اإلضتؿشاب ايكٗكس٣() ٚايكدز ايـُتٝكٔ َٔ       
يف  نإٔ ْتٝكٔ ايـُديٍٛ ايًػٟٛ يًؿع١ٕ ،ع٢ً طبل ايـُدي٫ٛت ايًػ١ٜٛ

 شَآْا ْٚػو يف ايـُديٍٛ ايًػٟٛ يًؿع١ ْؿطٗا يف ايصَإ ايطابل 
شايٞ يف ايصَإ ـؾٝب٢ٓ ع٢ً ثبات ايـُع٢ٓ اي -(شَإ ايـُعؿَٛني) -

  . ()اإلضتؿشاب ايكٗكس٣ٚ ا ٖٛ )أؾٌ ايجبات(ٖٚرا  ،ايـُاقٞ

شٛ ـقد ٚقع بِٝٓٗ ايبشح يف سذٝت٘ ٚؾش١ إدسا٥٘ غسعّا ع٢ً ْٚ
ٚايـُػٗٛز ايـُٓؿٛز عدّ سذٝت٘  ،ُاّ ايـُٛازد ـايعُّٛ ٚمشٍٛ ت

 يعدّ ايديٌٝ ع٢ً سذٝت٘ ٚغسعٝت٘ .  ،ٚعدّ دسٜاْ٘ 

ؾإ بعض  ،ط٬قٗا عًٝ٘ إخباز ا٫ضتؿشاب بتِٖٛ د٫ي١ أ٫ٚ ُٜ
ٖٚٛ ايٓـ ايؿشٝض ّ ايـُتٝكٔ ع٢ً ايـُػهٛى يف تكٓدأخبازٙ ظاٖس 

، ٖٚٛ ؾشٝض ايداي١ ع٢ً ايرتتٝب باْؿؿاٍ صثِط٠ ايـُتٛؾس ع٢ً أدا
ؾاْ٘ ظاٖس  (7)ص٭ْو نٓت ع٢ً ٜكني َٔ طٗازتو ثِ غههتشزاز٠ :ط

َتكدَّا طٗازتو( ؾسٜض يف نٕٛ َتعًل ايٝكني )نٓت ع٢ً ٜكني َٔ  أٚ
ا٫خباز ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب ؾتكؿس د٫ي١   ، ع٢ً َتعًل ايػو

٫ يف ًل ايػو ع٢ً َتعًل ايٝكني . ْعِ إايرٟ ٜتكدّ ؾٝ٘ َتع٣ ايكٗكس
 سذ١ّ ٣ايـُؿسدات ايًػ١ٜٛ َٚعاْٞ ا٫يؿاظ ؾٝهٕٛ ا٫ضتؿشاب ايكٗكس

بٌ ٭دٌ ايتباْٞ  ، خباز ايٓٗٞ عٔ ْكـ ايٝكني بايػويٝظ ٭دٌ أ
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َتٝكّٓا عٓد أٌٖ ايًػ١ يف  ذازٟ ع٢ً أْ٘ اذا نإ َع٢ٓ ن١ًُٕـايعك٥٬ٞ اي
٤ ا٭ؾ٬ا٥ٌ ٚشاقس ٚغو يف نْٛ٘ نريو يف شَإ ايعسب ا٭ـايصَإ اي

ؾاِْٗ ٜبٕٓٛ ع٢ً إٔ ايـُع٢ٓ ٖٛ ٖرا ايـُع٢ٓ ( ٚشَإ ايـُعؿَٛني)
شاقس ٚع٢ً عدّ سؿٍٛ ايٓكٌ َٔ َع٢ٓ اىل َع٢ٓ ٚعدّ سؿٍٛ يـا

عتُد عًٝ٘ يف يؿعٞ عك٥٬ٞ َؾٌ ، ؾٗرا أس ٚايتػٝري ط١ًٝ ايـُد٠ايتػٝٓ
شاقس ٚايـُػهٛى ـيـُعًّٛ يف ايصَٔ اياٜتًدـ يف إ ايـُع٢ٓ  ،ايًػ١

ات٘ يف ايصَٔ ايـُاقٞ َبب٢ٓ ع٢ً َثؾٝ٘ يف شَإ ؾدٚز ايٓـ ايػسعٞ ُٜ
 ١ ثا١ْٝ :ثِ ْبشح يف ْكط س ؾٝ٘ . ايـُػهٛى ٚعدّ سؿٍٛ ايٓكٌ ٚايتػٝٓ

 أصولية القاعدة : 
ا٫ضتؿشاب ٌٖ ٜٔ يف نٕٛ ٚقع ايه٬ّ بني ا٭ؾٛيٝني ايـُتأخس

قاعد٠ ؾك١ٝٗ ؟ ٚإختًؿت نًُاتِٗ َٚػازبِٗ  ١ٝ أّ ٖٛقاعد٠ أؾٛي ٖٛ
١ٝ ٚاَتٝاشٖا عٔ يف ذيو بتبع اخت٬ؾِٗ يف قابط١ ايكاعد٠ ا٫ؾٛي

ٚقد ضبل تؿؿٌٝ ايـُكاٍ يف َكد١َ ايـُباسح  ،ايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ 
 ُٗٝدٖا بدٚ ايهتاب . ـا٫ؾٛي١ٝ ٚت

شدٜد ـَػٗٛزِٖ : ت أًُٚا٤ أؾٍٛ ايؿك٘ ٚقد إختاز ايهجري َٔ ع
ٗٓ)ايكاعد٠ ا٫ؾٛي١ٝ( بأ بط١قا ٫ضتٓباط ا٫سهاّ د٠ ْٗا ايكاعد٠ ايـُُ

ثِ تٓكِ ايٝٗا  ،ٜكع يف نرب٣ قٝاع ا٫ضتٓباط  َا أٚ ،ايػسع١ٝ ايه١ًٝ
 ،ثبات ٚظٝؿ١ غسع١ٝ ؾع١ًٝؾك١ٝٗ ٚإ ثبات ْتٝذ١ٕؾػساٖا ؾت٪دٟ اىل إ

ْعري )ٚدٛب  ،ُازع ع١ًُٝ ا٫ضتٓباط ـٜٖٚرٙ ٚظٝؿ١ ايؿكٝ٘ ؾٗٛ ايرٟ 
دًط١ ا٫ضرتاس١ يف ايؿ٠٬( ايـُطتٓبط َٔ قِ ؾػس٣ ا٫خباز اٯَس٠ 

ؾٝتػهٌ قٝاع  ،بٗا اىل نرب٣ سذ١ٝ خرب ايجك١ ايجابت١ يف عًِ ا٭ؾٍٛ 
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ٍ : )ٚدٛب دًط١ اإلضرتاس١ يف ايؿ٠٬ َديٍٛ خرب َٚٔ ايػهٌ ا٭
شهِ( ؾٝطتٓبط َٔ ٖرا ـع٢ً ايايجك١( ٚ)َديٍٛ خرب ايجك١ سذ١ غسع١ٝ 

 ايكٝاع: )ٚدٛب دًط١ ا٫ضرتاس١ يف ايؿ٠٬ سذ١ غسع١ٝ( . 

يف ايػبٗات ذازٟ ـاي -زٜب يف نٕٛ ا٫ضتؿشاب  ٚعًٝ٘ : ٫
ٗٓـ٭ْٗا قاعد٠ ت ، قاعد٠ غسع١ٝ أؾٛي١ٝ -شه١ُٝ عٓد ايـُػٗٛزـاي د ُ

ْعري  ،ضتٓباط ا٫سهاّ ايػسع١ٝ ايه١ًٝ ي٬ضتٓباط ٚتكع نرب٣ يف قٝاع إ
 ،بعد اْكطاع٘ ُاـشا٥ض ساٍ ض٬ٕٝ دَٗا يـاضتُساز سس١َ َكازب١ اي

شا٥ض ساٍ ـٍ : )سس١َ َكازب١ ايٚسٝح ٜتػهٌ قٝاع َٔ ايػهٌ ا٭
َػهٛى ساٍ اْكطاع٘ قبٌ ا٫غتطاٍ  ،ض٬ٕٝ دَٗا َتٝكٔ ساٍ ض٬ْٝ٘

ذس٣ ؾٝ٘ اضتؿشاب ـٚ)نًُا ٖٛ َتٝكٔ ضابكّا َػهٛى ٫سكّا ٜ َٓ٘(
ط َٔ ٖرا ايكٝاع : بكا٤ ؾٝطتٓب ،ك١( ٜٚهٕٛ سذ١ ؾٝ٘ شاي١ ايطابـاي

ٖٚرٙ  ،ْكطع ض٬ٕٝ دَٗا قبٌ ا٫غتطاٍ شا٥ض اذا اـسس١َ َكازب١ اي
 ٘ ٫ٚتهٕٛ ايعرب٠ بٝكني ايؿكٝ٘ ايـُذتٗد ٚغٓه ،ٚظٝؿ١ ايؿكٝ٘ دٕٚ غريٙ 

 بٝكني ايعاَٞ ايـُكًد ٚغه٘ . 

ؿك١ٝٗ ؾإ د٬ف ايكاعد٠ ايـب -قابط١ ايكاعد٠ ا٫ؾٛي١ٝ  -ٖٚرٙ 
ذص١ٝ٥ اىل ايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ ـْتٝذتٗا ايـُطتشؿ١ً َٔ قِ ايؿػس٣ اي

تهٕٛ تطبٝكّا يًكاعد٠ ع٢ً ؾػساٖا ٚتٓتر سهُّا ؾكّٗٝا دص٥ّٝا ٚيرا تستبط 
 بعٌُ ايـُهًـ َٔ غري ٚاضط١ .  -ْتٝذ١ ايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ  -

ُا ن ،ٚيف ايػايب تهٕٛ ْتٝذ١ ايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ سهُّا غسعّٝا دص٥ّٝا 
نُٔ غو يف ؾش١ زنٛع٘ بعد ا٫ْتٗا٤ َٓ٘ ش، ٚايف قاعد٠ ايؿساؽ ٚايتذ

غو يف  أٚ ،ذص٥ٞ ـشهِ ايـٚايؿساؽ ؾ٬ ٜعتين بػه٘ يف خؿٛف ٖرا اي
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ٜعتين بػه٘ يف  شٙ ٚايدخٍٛ يف ايطذٛد ؾاْ٘ ٫ٚاذـتٝاْ٘ بعد تإ
 ذص٥ٞ .ـشهِ ايـخؿٛف ٖرا اي

هٔ َٔ ا٫ضتٓباط ًك٢ ايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ اىل ايعاَٞ غري ايـُتُُٚت
ٜٓشؿس تطبٝكٗا بٝد ايـُذتٗد بٌ ٜتُهٔ ايعاَٞ  ٫ٚ ،ُهٓ٘ ايتطبٝل ـٜٚ

ٚنٌ بٍٛ  ،ايعازف بتطبٝكٗا ع٢ً ؾػساٖا نإٔ ٜكٍٛ : )ٖرا بٍٛ 
شتٌُ ـٜكٍٛ : )ٖرا ايـُا٤ َػهٛى ايطٗاز٠ َ أٚذظ( ـؾٗرا ْ ،ذظ ـْ

ايـُا٤ ؾٗرا  ،شهّٛ بايطٗاز٠ غسعّا ـٚنٌ َػهٛى ايطٗاز٠ َ ،ظ ايتٓٓذ
 شهّٛ بايطٗاز٠ غسعّا( . ـَ

)ايكاعد٠ ا٫ؾٛي١ٝ( اييت ٜتٛقـ عًٝٗا اضتٓباط  ٚاذتاؾٌ إ
 ،ْتٝذتٗا نرب٣ يف قٝاع ا٫ضتٓباط َٝصاْٗا ٚقٛع - ا٫سهاّ ايػسع١ٝ

١ ايعسب١ٝ د٬ف ضا٥س ايعًّٛ اييت ٜتٛقـ عًٝٗا ا٫ضتٓباط نعًّٛ ايًػـب
ٗا ٚاييت ٜـُتاش دخًسع١ٝ ضتعٗاز ايٓؿٛف ايػاييت هلا دٚز ععِٝ يف إ

ٖٚهرا  ،يف ع١ًُٝ ا٫ضتٓباط بٛقٛع ْتٝذتٗا ؾػس٣ يف قٝاع ا٫ضتٓباط
ؾإ ْتا٥ر تًهِ ايعًّٛ نًٗا  ،بك١ٝ ايعًّٛ اييت ٜتٛقـ عًٝٗا ا٫ضتٓباط 

 ،٫ٚ تكع يف نرب٣ قٝاع ا٫ضتٓباط  تكع يف ؾػس٣ قٝاع ا٫ضتٓباط
ايعًّٛ اىل ا٫ضتٓباط شدٜح اييت ٖٞ أقسب ـْعري ْتا٥ر عًِ زداٍ اي

دبري َٔ ايبشٛخ ايسداي١ٝ : ٚثاق١ ـٜعًِ اي :. َج٬ّبعد عًِ أؾٍٛ ايؿك٘ 
ٜٚٓتر  ،يهرب٣ سذ١ٝ خرب ايجك١  ؾػس٣ّ ؾتكع ٚثاقت٘ ،ٟ ايؿ٬ْٞ ٚاايس

 شهِ ايػسعٞ ٚتجبت ايٛظٝؿ١ ايػسع١ٝ . ـاي :َُٓٗا

قٛع اذٕ ايـ٬ُى ايـُػٗٛز ايـُا٥ص ايـُشدد يًكاعد٠ ا٫ؾٛي١ٝ : ٚ
 يف قٝاع ا٫ضتٓباط .  ْتٝذتٗا نرب٣ّ
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ا٭ؾٛيٝني : إٔ قاعد٠ ا٫ضتؿشاب اخس أٚٚقد ذنس مجع َٔ 
ٚايعرب٠ ؾٝٗا بٝكني  ،شه١ُٝ ايه١ًٝ ـؾٛي١ٝ اذا دست يف ايػبٗات ايأ

ٖٚٞ  ،ايـُتٝكٔ ضابكّا ايـُػهٛى ٫سكّاشهِ ـايـُذتٗد ٚغه٘ يف بكا٤ اي
ع١ٝ ناضتؿشاب طٗازتٞ َٔ ذسٟ يف غب١ٗ َٛقٛقاعد٠ ؾك١ٝٗ عٓدَا تـ

 شدخ ايـُتٝك١ٓ ضابكّا ايـُػهٛن١ ٫سكّا ٚايعرب٠ ؾٝٗا بٝكني ايـُهًـ ـاي
شهِ ـ٘ يف بكا٤ ايـُٛقٛع ذٟ ايٚغٓه -ذتٗدـَ دّا نإ اّ غريتٗذـَ -

يف ايكاعد٠ ذسٟ عٓدَا تـ أٚ يـُتٝكٔ ضابكّا ايـُػهٛى ٫سكّا ،ايػسعٞ ا
س بايٓذاض١ را ايـُا٤ ايـُتػٝٓذاض١ ٖـغب١ٗ سه١ُٝ دص١ٝ٥ ناضتؿشاب ْ

 أٚس َٔ قبٌ ْؿط٘ ٚسؿٍٛ ايػو يف بكا٤ ايٓذاض١ بعد شٚاٍ ايتػٝٓ
 سٙ . شٚاهلا َع شٚاٍ تػٝٓ

ا٫ضتؿشاب قاعد٠ ُٓع٘ َٔ دسٜإ ـايـُشكل )قدٙ( ي (8) ضتاذْاٚأ
شه١ُٝ ايه١ًٝ ـخؿٛف ايػبٗات اي أٚ ـشه١ُٝ َطًكّايف ايػبٗات اي

)قدٙ( يف  ا٥ُاَّ ٫ٚختؿاف دسٜاْ٘ عٓدٙ٘ ؾٝٗا بايـُعازض د٫بت٥٬
ع٢ً إٔ ا٫ضتؿشاب قاعد٠ ؾك١ٝٗ  ايػبٗات ايـُٛقٛع١ٝ قد أؾٓس

نكاعد٠  تٓكض ايٝكني بايػوص ٫طتؿاد٠ َٔ ا٭خباز ايػسٜؿ١ :طَ
ثِ أؾاد  ،شجت يف ا٫ؾٍٛ اضتطسادّاـُٚقد ب ،شٚاايؿساؽ ٚقاعد٠ ايتذ

ٜاْ٘ يف ايػبٗات شذ١ٝ ا٫ضتؿشاب ٚدسـ)قدٙ( : اْ٘ ع٢ً ايكٍٛ ب
ذص١ٝ٥ ٚايػبٗات ـشه١ُٝ ايـشه١ُٝ ايه١ًٝ نذسٜاْ٘ يف ايػبٗات ايـاي

ٜعِ ايـُٛقٛع١ٝ بًشاظ اط٬م ايـُٓع عٔ ْكض ايٝكني بايػو ؾاْ٘ 
ذص١ٝ٥ ٚايـُٛقٛعات ـسهاّ ايه١ًٝ ٚايايٝكني ٚايػو ايـُتعًكني با٭

                                                           

 . 8+ 7: 4+ َباْٞ ا٫ضتٓباط :ز 7+6: 3َؿباح ا٫ؾٍٛ :ز (8)
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٫ٚ  ،دازد١ٝ ؾاْ٘ ٜهٕٛ ا٫ضتؿشاب بًشاظ ٖرا ا٫ط٬م ذا دٗتني ـاي
ٜٚجبت بُٗا نْٛٗا  ،ذٗتني يف قاعد٠ ا٫ضتؿشاب ـَاْع َٔ ادتُاع اي

سٝح اْ٘ َٔ د١ٗ دسٜإ  ، قاعد٠ اؾٛي١ٝ ٚقاعد٠ ؾك١ٝٗ يف ٚقت ٚاسد
ذص١ٝ٥ ٚيف ايػب١ٗ ايـُٛقٛع١ٝ ـشه١ُٝ ايـا٫ضتؿشاب يف ايػب١ٗ اي

َٚٔ د١ٗ دسٜاْ٘ يف ايػبٗات  ،شجّا عٔ َطأي١ ؾك١ٝٗ ـشجٗا بـٜهٕٛ ب
أؾٛي١ٝ يتشكل َٝصاْٗا ٚقابطٗا  ٘ َطأي١ّشُجـ١ُٝ ايه١ًٝ ٜهٕٛ بشهـاي

ضتٓباط ا٫سهاّ ايػسع١ٝ َٔ ٖٛ إَهإ ٚقٛع ايٓتٝذ١ يف طسٜل إ ايرٟ
 ُطأي١ أخس٣ . ـدٕٚ ساد١ ي

ؾٛي١ٝ يف نرب٣ قٝاع ا٫ضتٓباط َٔ ؾاذا ٚقعت ْتٝذ١ ايـُطأي١ ا٭
ٔ ضابكّا شهِ ايهًٞ ايـُتٝكـناضتؿشاب اي ،يػ٤ٞ آخس  دٕٚ ساد١ٕ

أؾٛي١ٝ ٫ٚبد َٔ نٕٛ ايٝكني ايطابل  نإ قاعد٠ّ -ايـُػهٛى ٫سكّا 
ٚايػو اي٬سل َٓعكدٜٔ عٔ ايـُذتٗد . ٚعٓدَا ٜتشكل يد٣ ايؿكٝ٘ 

شؿٌ ـشٝض ٜٚـشا٥ض ساٍ ض٬ٕٝ دّ ايـشس١َ َكازب١ ايـَج٬ّ : ٜكني ب
عٓدٙ غو يف بكا٤ اذتس١َ بعد اْكطاع ض٬ٕٝ ايدّ قبٌ ا٫غتطاٍ 

يًشهِ ايهًٞ َطأي١ أؾٛي١ٝ  ٘شس١َ ٜٚهٕٛ اضتؿشابـب ايٜطتؿش
ٖرا  . ذاٌٖ اىل ايعايـِـٔ باب زدٛع ايذب ع٢ً َكًدٜ٘ َتابعت٘ َـٜٚ

 . ُػٗٛز يف تـُٝٝص ايكاعد٠ ا٫ؾٛي١ٝنً٘ ع٢ً ايـُب٢ٓ ايـ

ُٝٝص ايكاعد٠ ا٫ؾٛي١ٝ عٔ ايكاعد٠ ـٚع٢ً ايـُب٢ٓ ايـُدتاز يف ت
٠ ا٫ؾٛي١ٝ بأْٗا ايكك١ٝ اييت تتهؿٌ دتؿسٙ قبط ايكاعدـَٚ ،ايؿك١ٝٗ 

َٔ دٕٚ  ،شهِ ايػسعٞ ـشاؾٌ َٔ استُاٍ ايـس ايزؾع ايرتدد ٚايتشٝٓ
ْ٘ ١َُٗ ايـُطأي١ ايؿك١ٝٗ ١ ٭شهِ ايـُشتٌُ يف تًهِ ايٛاقعـس اىل ايْع
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شهِ ايػسعٞ ايـُشتٌُ َٔ بني أطساؾ٘ ايـُشت١ًُ ـاييت تتهؿٌ تعٝني اي
 سح ا٫ؾٛي١ٝ . ُٗٝد ايـُباـقشٓاٙ يف تأٚنُا 

ذازٟ يف ايػبٗات ـشاٍ بني ا٫ضتؿشاب ايـٜؿسم اي ٫ٚعًٝ٘: 
ذازٟ يف ايػبٗات ـذص١ٝ٥ ٚبني ا٫ضتؿشاب ايـاي أٚشه١ُٝ ايه١ًٝ ـاي

شري٠ ـؾاْ٘ يف ن٬ ايـُٛزدٜٔ ٜٓعس اىل ساي١ ايرتدد ٚاي ،ايـُٛقٛع١ٝ 
 ،طابل٢ َا نإ عًٝ٘ ساٍ ايٝكني ايبكا٤ َا نإ عًشايتٗا بإٍ إٚاشـٜٚ

ذازٟ يف ايػب١ٗ ايـُٛقٛع١ٝ ناضتؿشاب ـاٟ ٜتؿد٣ ا٫ضتؿشاب اي
ايػب١ٗ ٚايـذازٟ يف  ،ايـُػهٛن١ سا٫ّ  طٗازتٞ ايـُتٝك١ٓ قبٌ ضاع١ٕ

ذاض١ ٖرا ايـُا٤ ايـُتػري بايٓذاض١ بعد ـشه١ُٝ ادتص١ٝ٥ ناضتؿشاب ْـاي
ٗٓشٚاٍ تػٝٓ ؾٝتؿد٣ ٖرا ا٫ضتؿشاب يسؾع ايرتدد  ،سسٙ َٔ دٕٚ َط

ٗٓـس ايشٝٓٚايت  ٚذاى ؾٝتؿد٣ ٖرا ا٫ضتؿشاب ،سشاؾٌ َٔ دٕٚ َط
شهِ ـًـشهِ ٫ٚ ْعس ي٘ يشاؾٌ َٔ استُاٍ ايـيسؾع ايرتدد ٚايتشري اي

ُا ٜهٕٛ َؿادٙ اعطا٤ ايٛظٝؿ١ ايع١ًُٝ ٚايتؿدٟ يسؾع ـٚاْ ،ايـُشتٌُ 
 شهِ بايٓذاض١ . ٖرا . ـشري٠ ٚايرتدد َٔ استُاٍ بكا٤ ايـاي

كاٍ عٔ قابط ـُباسح ا٫ؾٛي١ٝ تؿؿٌٝ ايـُُٗٝد ايـٚقد ضبل يف ت
َتٝاش قاعدت٘ عٔ ايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ ٚبعض ايتطبٝكات ايـُطأي١ ا٫ؾٛي١ٝ ٚإ

 . ثِ ْبشح يف ْكط١ ثايج١ :  ٜـشطٔ َسادعت٘ - ايٓاؾع١
 

 متياس قواعد اليقني والشك : إ
ٓٛ ٚ)ايػو( ٖٞ  ّ بعٓؿسٟ )ايٝكني(تٛدد عٓدْا قٛاعد ث٬ث١ تتك

ٖٞ اييت ٚقاعد٠ ايـُكتكٞ ٚايـُاْع ٚقاعد٠ ا٫ضتؿشاب قاعد٠ ايٝكني 



 11بػس٣ ا٫ؾٍٛ / ز ...................................................... ( 22)

ؾُا  ،قطُإ : ا٫ضتؿشاب ايـُتعازف ٚا٫ضتؿشاب ايكٗكسٟ 
 ص ؟ . ايعٓؿس ايـُػرتى بٝٓٗا َٚا ايعٓؿس ايؿازم ايـُُٝٓ

يف ٖرا ايكٛاعد ايج٬ث١ عٓؿس َػرتى ٖٛ ثبٛت ايٝكني ٚايػو  -أ
ٚبٓعس٠ ضاذد١ : إْطبام  قد ٜتدٌٝ بدّٚا َٚٔ ٖٓا ،يف نٌ ٚاسد٠ َٓٗا 

ُاّ ايكٛاعد ايج٬ث١ ٚؾ٬ح ـايػو ع٢ً تايٓٗٞ عٔ ْكض ايٝكني ب
رٙ ّا هلٝثباتص دي٬ّٝ إتٓكض ايٝكني بايػو ٫طايٓؿٛف ايؿشٝش١ : 

إ٫ أْٗا  ،ٕ اغرتنت يف ايٝكني ٚايػو ايكٛاعد . يهٔ ٖرٙ ايكٛاعد ٚإ
 سٝح :  ،تؿرتم ؾُٝا بُٝٓٗا 

بايٝكني ٚايػو يف ايكٛاعد ايج٬ث١ تٛدد خؿٛؾٝات َستبط١  -ب
 تٓكض ايٝكني بايػوص ٫ـُتٓع اْطبام ايٓؿٛف ايؿشٝش١:طٚ٭دًٗا ٜ

ص٠ يهٌ ٚاسد٠ َٓٗا دؿٛؾٝات ايـُُٝٓـ٫ٚبد َٔ بٝإ اي،ُاَٗا ـع٢ً ت
يعسض ايٓؿٛف ايٓا١ٖٝ عٔ  يتُتاش نٌ قاعد٠ عٔ ؾاسبتٗا َكد١َّ

ايكٛاعد ايج٬ث١  ٟٓع٢ً أايٝكني بايػو ٚاضتعٗاز َعٓاٖا ٚإْطباقٗا  ْكض
ٜٚٓبػٞ إ ْٛقع ايبشح ٖٓا يف اَتٝاش  ،ٜٚأتٞ ٖرا يف ايبشٛخ ايـُكب١ً 

 ايكٛاعد ايج٬ث١ ؾُٝا بٝٓٗا قُٔ َسسًتني ْبدأ ببشح : 

 متياس  قاعدة اليقني عن قاعدة االستصحاب : إ

 ،٠ ايٝكني بهٕٛ ايػو ؾٝٗا يف أؾٌ سدٚخ ايٝكنيُتاش قاعدـت
ُتٝكٔ ـياد٠ ا٫ضتؿشاب بهٕٛ ايػو ؾٝٗا يف بكا٤ ُتاش قاعـبُٝٓا ت

ؿ١ َـشه١ُ يٝظ ؾٝٗا استُاٍ إ ايٝكني ؾايطابل . ٚتٛقٝش٘ : 
ؾُٗا  ،د٬ف ـبُٝٓا ايػو ؾؿ١ َتدًد١ً ؾٝٗا استُاٍ اي ،ايـد٬ف

ٕٕ َٚتٓاقكإ بًشإظ ٚؾؿإ َتكادإ بًشإظ ُهٔ ادتُاعُٗا ـٜ ٫ٚ، ثا
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 ،ايـُتعًل  أٚبد َٔ اخت٬ف ايصَإ ٫ٚ ،يف َتعًل ٚاسد يف شَإ ؾازد 
ٌْ  يف ٜكني ٚغو ايكاعدتني :  ٚنٌ ٚاسد َٔ ٖرٜٔ ساؾ

بإٔ َٛقٛعٗا إ ٜتشد َتعًل ايٝكني  )قاعد٠ ايٝكني( ُتاشـت -أ
 ،ؾكط  -ايٝكني ٚايػو  -دتًـ شَإ ايؿؿتني ـٚايػو ذاتّا ٚشَاّْا ٜٚ

إ ٫سل يف ٖٚرا نإٔ ٜتعًل ايٝكني بػ٤ٞ يف شَإ َعني ثِ ٜػو يف شَ
نإٔ ٜتٝكٔ بعداي١ شٜد ّٜٛ ادتُع١  ،ذاى ايػ٤ٞ بصَاْ٘ ايـُعني ايـُاقٞ 

ايط٬م َج٬ّ ثِ يف ّٜٛ ايطبت ٜصٍٚ ايٝكني َٔ قًب٘  أٚسني اْػا٤ ايعكد 
اٟ ٜطسٟ  ،ايط٬م  أٜٚٚػو يف عدايت٘ ّٜٛ ادتُع١ سني اْػا٤ ايعكد 

سٟ طازٟ ٫ْ٘ ٜطٜٚعرب عٓٗا بايػو ايايػو اىل شَٔ ايٝكني ايطابل . 
ٜٚتشد ؾٝ٘  ،تعًل ب٘ ايٝكني ؾٝكًب٘ َػهٛنّا  ؾٝٗا ايػو اىل ْؿظ َا

ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى شَاّْا ٚذاتّا بتُاّ خؿٛؾٝاتُٗا َع اخت٬ف شَإ 
 َٚٔ ٖٓا ْكٍٛ :  ،ايٝكني ٚشَإ ايػو 

تتكّٛ )قاعد٠ ايٝكني( باخت٬ف شَإ ايٝكني ٚايػو نؿؿتني َع 
 مجٝع اٟ ُٖا َتشدإ يف،  ُػهٛى ذاتّا ٚشَاّْاشاد ايـُتٝكٔ ٚايــات
 . ـدتًؿإ ؾٝ٘ دؿٛؾٝات ض٣ٛ شَإ ايٝكني ٚايػو ؾُٗا َـاي

بُٝٓا )قاعد٠ ا٫ضتؿشاب( َٛقٛعٗا تعًل ايٝكني بػ٤ٞ ٚتعًل 
ؾٝهٕٛ  ،ايػو ببكا٤ ذاى ايػ٤ٞ َٔ دٕٚ اعتباز تكدّ ايٝكني شَاّْا 

دتًؿإ شَاّْا ٜتكدّ ؾٝ٘ ـايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى َتشدٜٔ ذاتّا ٚيهُٓٗا َ
اٟ ٜهٕٛ ا٫خت٬ف يف شَإ  ،شَٔ ايـُتٝكٔ ع٢ً شَٔ ايـُػهٛى

 ٚتهٕٛ ؾؿتا ايٝكني ٚايػو َٛدٛدتني بايؿعٌ . ،ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى 

 اذٕ َٛقٛع ايكاعد٠ إ ٜتعًل ايٝكني بػ٤ٞ يف شَإ َعني ٜٚتعًل



 11بػس٣ ا٫ؾٍٛ / ز ...................................................... ( 24)

ني تكدّ ايػو يف بكا٤ ذاى ايػ٤ٞ اىل ايصَإ اي٬سل َٔ دٕٚ ؾسم ب
 أٚسدٚخ ايٝكني شَاّْا ٚبني تأخسٙ : ؾاْ٘ تاز٠ أغو يف بكا٤ طٗازتٞ 

ؾايٝكني  -ّٜٛ ادتُع١ -عداي١ شٜد اىل ّٜٛ ايطبت َع ايٝكني بٗا ضابكّا 
ٚتاز٠ ٜتأخس ايٝكني شَاّْا بإٔ أتٝكٔ ّٜٛ   .َتكدّ شَاّْا ع٢ً ايػو 

ع نٕٛ ايػو بطٗاز٠ ثٛبٞ ّٜٛ ادتُع١ َ أٚا٫سد بعدايت٘ ّٜٛ ادتُع١ 
ٚتاز٠ ٜتكازٕ ايٝكني .  ايطٗاز٠ ساؾ٬ّ ّٜٛ ايطبت  اٚ يفيف ايعداي١ 

باذتدٚخ ٚايػو يف ايبكا٤ شَاّْا نإٔ أتٝكٔ ّٜٛ ا٫سد اٯٕ بعداي١ شٜد 
بطٗازتٞ قبٌ ضاع١ ٚأغو اٯٕ ببكا٤ عدايت٘ يّٝٛ  أٚذُع١ ـّٜٛ اي

 بكا٤ ايطٗاز٠ اٯٕ .  أٚايطبت 

 : ٜتكّٛ ا٫ضتؿشاب بايػو يف بكا٤ َا َتٝاش ايكاعدتنيٚخ٬ؾ١ إ
دتًؿني شَاّْا يهُٓٗا ـتٝكٓ٘ ضابكّا سٝح ٜهٕٛ َتعًل ايٝكني ٚايػو َ

شؿٛظني قا٥ُني يف ـٜٚهٕٛ ايٝكني ٚايػو َ ،َتشدإ  ذاتّا ٚخؿٛؾ١ٝ 
دٛد ايؿؿتني ٚدٛدّا ٜهٕٛ ٚ اٟ -ايٓؿظ ساٍ ادسا٤ ا٫ضتؿشاب 

 يف غانّا -بايهطس - ٜٚهٕٛ ايـُطتؿشب -ؾعًّٝا سني ا٫ضتؿشاب 
 بكا٤ َا تٝكٔ سدٚث٘ يف شَإ ضابل . 

تعًل ب٘  بايػو ايطازٟ اىل ْؿظ َا (قاعد٠ ايٝكني)بُٝٓا تتكّٛ 
٫ٚ ٚدٛد ؾعًٞ  ،ايٝكني ؾٝؿري ايـُتٝكٔ َػهٛنّا يف ايصَإ اي٬سل 

دسا٤ بٌ ايٛدٛد ايؿعًٞ يًػو ؾكط سني إ ،يًٝكني شَٔ ايػو اي٬سل 
ٝح ٜتشد ؾٝٗا َتعًكا ايٝكني ٚايػو َٔ مجٝع س ، (قاعد٠ ايٝكني)
دؿٛؾٝات َع اخت٬ف شَإ اْعكاد ايٝكني ٚشَإ اْعكاد ايػو ـاي

 نؿؿتني ساؾًتني يف ايٓؿظ ايباط١ٓ . ثِ ْبشح : 
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 :  إمتياس قاعدة الـنقتضي والـنانع عن قاعدة االستصحاب

ٕ أذساٖا ـُتاش قاعد٠ ايـُكتكٞ ٚايـُاْع بإٔ َٛقٛعٗا َٚـت
ـشؿٌ شهِ ٚقطع بتشكك٘ ٜٚـل يف ايٓؿظ ٜكني بٛدٛد َكتكٞ ايٜتشك

ؾٝهٕٛ َتعًل  ،ثريٙ تأٙ ٫ستُاٍ ٚدٛد ايـُاْع عٔ ؾٝٗا غو يف تأثري
)ايـُاْع :  )ايـُكتكٞ ايـُتٝكٔ( َػاٜسّا يرات َتعًل ايػو:  ايٝكني

دتًؿإ ذاتّا ٚسكٝك١ ٚتهٕٛ د١ٗ ا٫زتباط بُٝٓٗا ٖٛ ـايـُػهٛى(ُٖٚا َ
ُعًٍٛ ٚاسد ٚأثس ؾازد ٚتهٕٛ ؾؿتا يـٞ ايع١ً ايـُ٪ثس٠ نُْٛٗا دص٥

 تني يف ٚدٛدُٖا . ٝايٝكني ٚايػو ؾعً

ٍٓ درب ع٢ً إ ٬َقا٠ ايـُا٤ يًٓذاض١ َكتٕض ـاي َٚجاي٘ : َا اذا د
ظ ٫ْؿعاي٘ ٚتٓذط٘ بٗا ٚع٢ً إٔ ايهس١ٜ يف ايـُا٤ َاْع عٔ ايتٓٓذ

ٖٚرا َٔ  ،نايبٍٛ  ذط١ـؾ٬ق٢ َا٤ َػهٛى ايهس١ٜ عّٝٓا ْ ،بايـ٬ُقا٠ 
نُا  -ـشذ١ٝ ايكاعد٠ ؾاذا قٌٝ ب ،ؾػسٜات قاعد٠ ايـُكتكٞ ٚايـُاْع 

سساش ايـُكتكٞ تعني ا٫يتصاّ بتٓٓذظ ايـُا٤ إل -ّا بعض ا٭ع٬إيتصَٗ
 ْٚؿٞ ايـُاْع بايكاعد٠ . 

ٚخ٬ؾ١ ايكٍٛ : تتكّٛ قاعد٠ ايـُكتكٞ ٚايـُاْع بتػاٜس ايـُتٝكٔ 
ُتاش ـٚب٘ ت ،َتعًل ايٝكني َع َتعًل ايػو دايـ ـُع٢ٓ تـٚايـُػهٛى ب

عٔ قاعد٠ ا٫ضتؿشاب ٚقاعد٠ ايٝكني اييت ٜهٕٛ ايـُتٝكٔ ؾُٝٗا عني 
 ايـُػهٛى َٚتشدّا َع٘ ٫ تػاٜس ٫ٚ اخت٬ف بُٝٓٗا . 

ثِ اْ٘ قد ضبل َٓا بٝإ اَتٝاش )ا٫ضتؿشاب( ايـُتعازف عٔ غري 
يجبات( يف َعاْٞ ( ايرٟ ٖٛ أؾٌ )ا٣ايـُتعازف )ا٫ضتؿشاب ايكٗكس

 ضـا٥ـٝإ ؾـ٘ بـٞ يـٝأتـٚض ،عاد٠ ب يإلـٛدـ٫ٚ َ ،١ ـايـُؿسدات ايًػٜٛ



 11بػس٣ ا٫ؾٍٛ / ز ...................................................... ( 26)

  يف بـشح )أزنإ ا٫ضتؿشاب( . ٚتـُجٌٝ ٚتٛقٝض

ُا ْعتكدٙ سكّا ـُٗٝدّا يـٚنإ ٖرا ايتُٝٝص بني قٛاعد ايٝكني ٚايػو ت
ع٢ً قاعد٠  -ا٫خباز ايٓا١ٖٝ عٔ ْكض ايٝكني بايػو  َٔ د٫ي١

)ا٫ضتؿشاب ب( ايـُتعازف دٕٚ ايكاعدتني ٚدٕٚ تؿشا)ا٫ض
 .  (٣ايكٗكس

ثِ ٜكع ايه٬ّ  ،ُباسح ا٫ضتؿشاب ـُٗٝدّا يـٖرا َا أزدْا بٝاْ٘ ت
 تؿؿ٬ّٝ عٔ أديت٘ ا٫ثبات١ٝ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (27)  ........................................... إضتعساض أدي١ سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب

 أدلة إعتبار االستصحاب                        
ا٥ٓا ا٫ضتؿشاب قاعد٠ غسع١ٝ أؾٛي١ٝ ٖٚٞ عٓد َتكدَٞ ؾكٗ

ٚعٓد ايـُتأخسٜٔ  ،شهِ ايػسعٞ ايٛاقعٞ ـأَاز٠ غسع١ٝ ناغؿ١ عٔ اي
 ؾٌ غسعٞ عًُٞ يٝظ بأَاز٠ ٚقد اضتكست نًُتِٗ ع٢ً اؾًٝت٘ . ٖٛ أ

ثبات اعتُدت إل أُٚهٔ اعتُادٖا ـُهٔ تٜٓٛع ا٫دي١ اييت ٜـٜٚ
 ؾ٬ّأ أٚا٫ضتؿشاب سذ١ غسع١ٝ : أَاز٠ ع٢ً اذتهِ ايـُطتؿشب 

تكطُٝٗا اىل اثٓني ُٖا ايعُد٠ ٚا٫ضاع : ُٖٚا تباْٞ  ُهٔ ـٜٚ ،غسعّٝا 
 َكا٤ّبعد ٚسدتُٗا ٚنٕٛ ا٫خباز إ٫ٚ ٜ ،ايعك٤٬ ٚا٫خباز ايػسٜؿ١

 اىل ؾشت٘ ٚض٬َت٘ غسعّا . ّازغادإ أٚايؿطسٟ  يتباْٞ ايعك٤٬

ٜطتشكإ  ١ُ دي٬ٕٝ َعسٚقإ يف بعض ايهتب ا٫ؾٛي١ٝ ٫ـٚث
 ُٖٚا :  ،ٛقٛح قعؿُٗايبأنجس َٔ ا٫غاز٠ ايتعسض هلُا 

 ، ٚقدع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشابايؿكٗا٤ مجاع إايديٌٝ ايجايح ٖٛ 
دعاٙ غري ٚاسد ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب ٚاعتبازٙ غسعّا دي٬ّٝ ناغؿّا إ

 سساشّٜا . ؾ٬ّ عًُّٝا إأنْٛ٘ ٚأَاز٠ غسع١ٝ أٚ عٔ غسع١ٝ ايكاعد٠ 

ب )ا٫ضتؿشا قاٍ: (9))قدٙ(شًٞـايع١َ٬ اي :ٚقد سه٢ اإلمجاع
مجاع ايؿكٗا٤ ع٢ً اْ٘ َت٢ سؿٌ سهِ ثِ ٚقع ايػو يف اْ٘ سذ١ إل

ٜبعد  ٫ٚ( ع٢ً َا نإ أ٫ّٚ ايبكا٤شهِ بـٚدب اي -طسأ َا ٜصًٜ٘ اّ ٫
ٚؾل ا٫زتهاش ايرٖين ع٢ً ا٫خر  ٚايطرينٕٛ َسادٙ اإلمجاع ايعًُٞ 

 ٜكّٝٓا .بـد٬ؾٗا  شاي١ ايطابك١ ست٢ تٓتكض ـباي
                                                           

 . 251 ( َباد٤٣ ايٛؾٍٛ اىل عًِ ا٫ؾٍٛ :9)
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 ا٫زتهاش تٓطًل َٔ  يؿكٗا٤ دع٣ٛ ض١ًُٝعٓد ا ٚاإلمجاع  ايعًُٞ
 . شاي١ ايطابك١ ـايعك٥٬ٞ ٚايتباْٞ ايعَُٛٞ ع٢ً ا٫خر باي

ٌْؾٚأَا إزادت٘ اإلمجاع  ايؿتٛا٥ٞ  ددّا : ؾإ ايـُشؿٌ  ٗٛ َػه
ُٓٛع دصَّا يًٝكني بعدّ اْعكادٙ يٛدٛد ايـُدايـ ٚنجس٠ ايطانت ـَٓ٘ َ

يـُٓكٍٛ َٓ٘ غري ثابت ٚا ،شذٝت٘ َٔ ايـُتكدَني ـغري ايـُتعسض ي
ٚع٢ً  ،شذٝت٘ ؟ ـسساش اْعكادٙ ؾهٝـ ْرعٔ بـشذ١ٝ ٫ اقٌ َٔ عدّ إاي

شسش تعبدٜت٘ ٚنػؿ٘ عٔ زأٟ تـ مجاع َدزنٞ ٫إ ؾسض اْعكادٙ ؾٗٛ
ٚيرا ٫ ٜطعٓا ايتؿدٜل باْعكادٙ سذ١ عًٝ٘ ( َٚٛاؾكت٘ ايـُعؿّٛ )

ك٬َّ عٔ غسع١ٝ ٫ضُٝا ٖٚٛ امجاع َٓكٍٛ مل تجبت سذٝت٘ يف ْؿط٘ ؾ
 (. ) نػؿ٘ عٔ قٍٛ ايـُعؿّٛ

بِٝٓٗ يف سذٝت٘  ع٢ً اخت٬ٕف -ْعِ ايـُػٗٛز بني ؾكٗا٥ٓا سذٝت٘ 
 . ٫ سذ١ٝ يف ايػٗس٠ ايؿتٛا١ٝ٥ٚ دٕٚ ساي١شاي١ ـدّا بَكٝٓ أ٢ٚ ا٫ط٬م ًع

ايديٌٝ ايسابع ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب ٖٛ سهِ ايعكٌ ايٓعسٟ 
ايصَإ ايـُاقٞ ٚبني زدشإ شدٚخ ايػ٤ٞ يف ـبايـ٬ُش١َ بني ايكطع ب

يٌٝ ٚيعٌ ٖرا ايد. عٓد ايػو يف ايبكا٤  -شاقس ـبكا٥٘ يف ايصَإ اي
. غسع١ٝ ثبات سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب أَاز٠َّطتٓد قدَا٤ ايؿكٗا٤)زض(يف إ

ايع١َ٬ ايـشًٞ ثِ  ايـُشكل :شهِ ايعكٌـٍ َٔ اضتدٍ بأٚٚيعٌ 
 .  (10)، ؾسادعشًٞـاي

 شذ١ ايٛاقش١ ع٢ًـكدإ ايْٚكط١ ايكعـ يف ٖرا ايديٌٝ : ؾ
  . ايرٟ ٜدزن٘ ايعكٌ ايٓعسٟ -يبكا٤ ٔ ٚزدشإ اعسذ١ٝ اي
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بٌ  ،شاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ يًعٔ دا٥ُّا ـٜساخ ايٜكاف ايٝ٘: عدّ إ      
ؾاذا  ،د٬ف ـ٫ ا٫ستُاٍ ٚزدشإ ايـشؿٌ إٜ قد ٜطتًصَ٘ ٚقد ٫

تِ ايعٔ ايػدؿٞ مل ت أٚشهِ ـؾسقٓا سذ١ٝ ايعٔ ايٓٛعٞ باي
ايـ٬ُش١َ ايـُصع١َٛ باطساد ٚيف نٌ َٛزد َٚؿدام . ٚنٝـ نإ 

 حيطٔ ايٓعس ٚايتأٌَ يف ايديًٝني ايكٜٛني ُٖٚا : 

 تباني العقالء على االخذ باحلالة السابقة : 

ٜبدٚ تٛد٘  ٫ٚ ،ٖٚرا اضتد٫ٍ َتني ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب 
خس٠ : يف ٗٛد َتأ٫ يف عإايؿكٗا٤ ايكدَا٤ اىل ا٫ضتد٫ٍ بتباْٞ ايعك٤٬ 

٘ قد اضتكست ضري٠ ٚتكسٜب٘ : اْ ،َا قازب٘  أٚشًٞ ـشَٔ ايع١َ٬ اي
شاي١ ـع٢ً ا٫خر ع٬ُّ باي -يف مجٝع ا٫عؿاز ٚا٫َؿاز-ايعك٤٬ قاطب١

٫ٚ  ،ع٢ً بكا٥ٗا عٓد ايػو يف ازتؿاعٗاذسٟ ـايـُتٝك١ٓ ايطابك١ ٚاي
اي١ َػاٜس٠ ٫سكّا شـشاي١ ايـُتٝك١ٓ ضابكّا بـاض ايٜعتٕٓٛ باستُاٍ اْتك

َعاغِٗ ٚدْٝاِٖ بٌ ٚؾُٝا ٜسدع اىل اَٛز  ضٛا٤ ؾُٝا ٜسدع اىل اَٛز
ٖٚرٙ ايطري٠ َٛدٛد٠ يف عؿٛز ايتػسٜع ٚمل ٜسدع  ،خساِٖ دِٜٓٗ ٚأ

زع ُا ٜهػـ عٔ اَكا٤ ايػاـُاّ ايكدز٠ َـايػازع عٔ ا٫خر بٗا َع ت
١ اضتكساز ضري٠ : ٬َسعهلا ٚاقسازٙ بٗا . ٚقد ٜصٜد ضري٠ ايعك٤٬ تٛنٝدّا

ع٢ً ايعٌُ ع٢ً طبل  -غعٛزٖٚٞ ذٚات سٝا٠ ٚ -ـشٝٛاْاتبعض اي
دسز ـنازٖا ٚتأٚدسز عٔ ـسٝح تس٣ ايطٝٛز ت : شاي١ ايطابك١ـاي

 أٚنازٖا ٚتسدع ٭ثِ شجّا عٔ طعاَٗا ـب ايـُاغ١ٝ َٔ َسابكٗا
  (11))قدٙ( أؾادٙ بعض ا٫عاظِ ُا ٜ٪ند ٖرا ٚذاى َاـَ -ُسابكٗاـي
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ٗٞ ؾطسٟ ـٗاّ إيـّا ؾشٝشّا َٔ إٔ ا٫خر باذتاي١ ايطابك١ إيْٚعتكدٙ تاَ
ٗاّ َٔ اهلل ـُهٔ إ ٜهٕٛ ذيو بايـقاٍ : )ٜ ،سؿعّا يٓعاّ ا٫دتُاع 

خت٬ٍ ايٓعاّ ؾإ يصّٚ إ ،دتٌ اَٛز َعاغِٗ َٚعادِٖ ـت تعاىل ست٢ ٫
 ذسٟ ع٢ً طبكٗا َٔ ايـُستهصات يف اْؿطِٗ( . ـَع ايتٛقـ عٔ اي

ُهٔ اْهازٙ ـٜ ايعَُٛٞ ٫ايعًُٞ ك٥٬ٞ ٚايتباْٞ ٖٚرا ايطري ايع
ـذسٟ عًٝ٘ بطريت٘ ٜػهٌ عًٝ٘ بكًُ٘ ؾاْ٘ ٜ أَٚٚٔ ٜٓهسٙ بًطاْ٘ 

قبٌ اْهازٙ ايطري٠ ايـُدعا٠ اىل سسنات٘ يف  - ؾًٝٓعس ا٫ْطإ ،ٚضًٛن٘
٬ٜٚسغ اْط٬قات٘  -ٍ ايؿباح اىل ضاع١ ايّٓٛأٚشٌ عًُ٘ َٔ ـبٝت٘ َٚ
ٜ٘ ايعًُٞ ايـُعتاد ايـُستهص يف ذٖٓ٘ ع٢ً طبل ٚدس اي٬غعٛز١ٜ ايع١ًُٝ

 ٜرعٔ ٜٚبتعد عٔ ا٫ْهاز . ؾاْ٘ ضٛف  ،شاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ ـاي

يٝا٤ ايػسع أُٚسأ٣ َٚػٗد َٔ ـٚقد نإ تباْٞ ايعك٤٬ ب
َع ٚقٛح قدزتِٗ  ،ا٫ْهاز أٚايسدع عِٓٗ ( ٚمل ٜؿدز ٚلمات٘)

ا٫ْهاز َٔ عدّ ؾدٚز ٚ ،ايتا١َ ع٢ً ايسدع يٛ نإ ٜطتشل ا٫ْهاز 
. ا ايبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ٚادتسٟ ايعًُٜٞٓهػـ ا٫َكا٤ ٚايسقا بٗرٚايسدع 

ُهٔ ـبٌ ٜ ،ٚباختؿاز : ٖرا ايكدز َٔ عدّ ايسدع نإف يف ا٫َكا٤ 
َكا٤ ايعًُٞ ايؿسٜض ايـُٓهػـ َٔ ضريِٖ ع٢ً طبل ايكطع باإل

ش١ ايؿشٝنُا إ ا٫خباز  ،شاي١ ايطابك١ يف اَٛز َعاغِٗ َٚعادِٖ ـاي
َكا٤ ايتباْٞ ايعك٥٬ٞ يؿعٞ اىل إ زغاْدايٓا١ٖٝ عٔ ْكض ايٝكني بايػو إ

  بايػو ٚاْ٘ ٫نيع٢ً ايعٌُ باذتاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ ٚعدّ ْكض ايٝك
 َجً٘ . ٫ بٝكنٕيٜٓكض ايٝكني إ

 ؾٌبًشاظ أ ١ٕـؾػسٜٚ ١ٕٗـٍ بايطري٠ َٔ دزد ع٢ً ا٫ضتد٫أٚٚقد 
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 ٚأَكا٥ٗا ٚسذٝتٗا بًشاظ إ  نرب١ٕٜٚ ٔ د١َٕٗٚ ،ثبٛت ايطري٠ ايعك١ٝ٥٬ 
 ىل َٔ : ٚدت١ٗ ا٭اْبدأ ببٝإ  ،غهاٍ َٔ دٗتنيعدّ ايسدع عٓٗا ؾاإل

 االشكال على اصل ثبوت السرية والتباني العقالئي : 

ٚقد ْٛقؼ يف ثبٛت ايطري٠ باْٗا يٝطت ع٢ً اضاع َسدع١ٝ اذتاي١ 
ـُطًٛب يف ايطري٠ ٕ اي، ٭ُا ٖٞ ساي١ ضابك١ـايطابك١ ٚاعتبازٖا ب

ٖٛ ايتشكل َٔ تباْٞ  -يهٞ تٓتر سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب  -ايـُعترب٠ 
ذسٟ ايتعبدٟ ع٢ً طبل اذتاي١ ـايعك٤٬ ع٢ً ايعٌُ ا٫ضتؿشابٞ ٚاي

تعبد ايـُرنٛز بٌ نإ دسِٜٗ شسش ايـَع اْ٘ مل ٜ ،ايطابك١ ايـُتٝك١ٓ 
بك١ ضاع آخس ْٚهت١ أخس٣ ٖٞ غري ا٫خر ايتعبدٟ باذتاي١ ايطاع٢ً أ

 ُا ٖٞ ساي١ َتٝك١ٓ : ـب

شاي١ ايطابك١ ٭دٌ ا٫ط٦ُٓإ بايبكا٤ نايتادس ايرٟ ـْعري ايعٌُ باي
ؾاْ٘  ،ٜسضٌ بكاعت٘ اىل عًُٝ٘ يف ايبًد اٯخس أٜٚسضٌ أَٛاي٘ اىل ٚيدٙ 

حنٛٙ  أٚشؿٍٛ شيصاٍ ـعًُٝ٘ ايتذازٟ ي أٚيٛ غو ايتادس يف بكا٤ ٚيدٙ 
مل ٜهٔ َط٦ُّٓا ببكا٥٘ ضًُّٝا يرتدد َٔ ايـُداطس يف ايبًد ايـُكِٝ ؾٝ٘ ٚ

عًُٝ٘  أٚٚيدٙ ايبكا٥ع ست٢ ٜطُإٔ بٛدٛد  أٚٚمل ٜبعح ايٝ٘ ا٫َٛاٍ 
 سّٝا يف ذاى ايبًد بايعٓٛإ ايـُاقٞ . 

شؿٌ عٓد ـايطابك١ نُا ٜ شاي١ـْٚعري ايػؿ١ً عٔ استُاٍ اْتكاض اي
ُطاؾس ايرٟ ٜسدع اىل دازٙ غاؾ٬ّ عٔ سؿٍٛ ايطاز٨ ـيا٫ْطإ ا

شٝٛاْات ـذسٟ ايـٖٚهرا ت ،داعٞ ٫ْتكاٍ عا٥ًت٘ َٔ داز ضهٓاٙ اي
نازٖا أٚشاٍ ؾرتدع ايطٝٛز ٚايـُاغ١ٝ اىل ـس ايغاؾ١ً عٔ استُاٍ تػٝٓ
 ُٓعـٜ ض طاز٤٣سٚيـتؿات اىل استُاٍ عٛز ٚإـَٚسابكٗا َٔ دٕٚ غع
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 شاي١ ايطابك١ . ـبكا٤ اي

قتكا٤ ْٚعري زدا٤ بكا٤ ايـُتٝكٔ ايطابل ٚاستُاٍ اضتُسازٙ ٫
 َؿًشت٘ ذيو ايبكا٤ ؾٝعٌُ َعتُدّا ع٢ً استُاٍ بكا٤ ايـُتٝكٔ ايطابل . 

دزاى ـشاي١ ايطابك١ زدا٤ إْٚعري ا٫ستٝاط بايعٌُ ع٢ً طبل اي
طبل اذتاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١  ذيو َٔ أضظ ايعٌُ ع٢ً ْٚـشٛ ،ايٛاقع 

 شاي١ ايطابك١ـشكّا بايـٚايـُاْع١ عٔ نٕٛ دسِٜٗ ٚضريتِٗ تعبدّا َ
 .  ساي١ َتٝك١ٓ ضابك١ ُا ٖٞـايـُتٝك١ٓ ب

٫ّ : إ تعبد ايعك٤٬ ٚضريِٖ ع٢ً ا٫خر باذتاي١ ايطابك١ أٚٙ : ٜٚسٓد
ٚغريٖا  ،بايصٚاٍ أٚا٫ط٦ُٓإ بايبكا٤  أٚدؿٛف بػري سا٫ت ايٝكني ـَ

دٌ اط٦ُٓاِْٗ ذعٌ ضريِٖ ٭ـ٫ٚ اثس ي ،شٌ ايه٬ّ ٚا٫ضتد٫ٍ ـٖٛ َ
 أٚي٬ّٝ َاْعّا عٔ ايطري٠ . نُا إ سؿٍٛ شيصاٍ ببكا٤ اذتاي١ ايطابك١ د

دطس ـايتادس اذا نإ اي أٚخطس َٛت يف ايبًد ايرٟ ٜكِٝ ؾٝ٘ ايٛيد 
عٓدٙ شؿٍٛ عًِ امجايٞ ـيعٔ ٚيدٙ اٚ عًُٝ٘ َعّْٓٛا ب٘ تساٙ ٜتشكل 

ًٝ٘ عُ أُٚٛت مجع نبري َٔ اٌٖ تًهِ ايبًد٠ ٚخيػ٢ إ ٜهٕٛ ٚيدٙ ـب
 ،ٝٓتكض عًُ٘ ايتؿؿًٝٞ بعًِ امجايٞطساف عًُ٘ ا٫مجايٞ ؾَٔ أ

شاي١ ايـُتٝك١ٓ ـشٌ ايه٬ّ ٚا٫ضتد٫ٍ ٖٛ ايعٌُ ع٢ً طبل ايـَٚ
 مجايٞ باْتكاض اذتاي١ ايطابك١ . إ أٚايطابك١ َٔ دٕٚ عًِ تؿؿًٝٞ 

ٕ ناْت ٚازد٠ ٚؾشٝش١ بعكٗا ٚإ أٚٚثاّْٝا : إ ٖرٙ ا٫ستُا٫ت 
زتهاشّا يعك٤٬ يف ضًٛنِٗ إؾ٢ َع إْط٬م ا٫ٚ تتٓا ،٠ ايتشكل يهٓٗا ْادز

تعبد باي تكٓس ؾٗرٙ ا٫ستُا٫ت ٫ ،شاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ ـعتُاد ايإَٔ 
ٚيٛ ع٢ً  -شاي١ ايطابك١ ـطبل اي ايعك٥٬ٞ ايعَُٛٞ ايػاييب ع٢ً ايعٌُ
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شاي١ ـْظ ايرٖين ايداعٞ ٫ؾرتاض بكا٤ ايٌ ٚايِٖٛ ٚا٭أضاع ايتدٝٓ
ا٭ْظ ٖرا َٔ  ١ً اييت ذنسٖٚا َٓطًك١ّٚيعٌ َٓػأ ايػؿ ،ايـُتٝك١ٓ ايطابك١

 .  ٛت ايطري ايعك٥٬ٞ ُٓع عٔ ثبـؾ٬ ٜكس ا٫ستُاٍ ٫ٚ ٜ ،ايرٖين 

اذٕ ا٫زتهاشات اير١ٖٝٓ عٓد عُّٛ ايعك٤٬ َطتكس٠ ع٢ً ا٫خر 
شؿٌ ـٕ نإ يف بعض ا٫سٝإ قد تبدٟ باذتاي١ ايطابك١ ايـُتٝك١ٓ ٚإايتع

 بك١ ؾٝأخرٕٚ بٗا ٫عتٝادِٖشاي١ ايطاـعٓد ايعك٤٬ ايػؿ١ً عٔ اي
 ،ِشاي١ ايطابك١ زغِ غؿًتٗـٚازتهاشِٖ ايرٖين ع٢ً طبل اي ايطًٛنٞ

بجبٛت ايتباْٞ  تكٓس ٫ إ ايػؿ١ً يف بعض دسِٜٗ ع٢ً اذتاي١ ايطابك١ ٫إ
ذسٟ ايعَُٛٞ ساٍ ا٫يتؿات ٖٚٛ نجري ايتشكل ع٬ُّ ـايعك٥٬ٞ ٚاي

١ َع ا٫ط٦ُٓإ بايبكا٤ ٫ٚ شؿٌ ا٫خر باذتاي١ ايطابكـنُا قد ٜ ،بِٝٓٗ 
زدا٤ ايبكا٤  أٚؾإ ا٫ط٦ُٓإ بايبكا٤  ،ذيو بعُّٛ ايتباْٞ اٜكّا  ٜكٓس
ٓٛ ٟ ا٫زتهاش ايرٖين ٚايطًٛنٞ ادتازٟ ع٢ً طبل اذتاي١ ايطابك١ ٫ٚ ٜك

ُٓع َٔ ازتهاشٙ ذّٖٓٝا ٚاْط٬ق٘ عٓ٘ ضًٛنّٝا بني ايعك٤٬ يف ـٜٓاؾٝ٘ ٫ٚ ٜ
قسب ٚقد تكدّ  ،ا٤ ٖٚٞ نجري٠ ايتشكل سا٫ت عدّ ا٫ط٦ُٓإ بايبك

 ٗٞ ؾطسٟ سؿعّا يٓعاّ ادتُاعِٗ . ـيـٗاّ إينٕٛ عًُِٗ ْاغ٦ّا َٔ إ

شذ١ٝ ـبإٔ ايـُٓهسٜٔ ي (12)يهٔ أغهٌ أضتاذْا ايـُشكل )قدٙ(
ٚيٛ نإ سؿغ ايٓعاّ ٜكتكٞ  ،دتٌ ايٓعاّ عًِٝٗ ـا٫ضتؿشاب مل ٜ

شاي١ ـٗٞ بايبٓا٤ ع٢ً ايـٗاّ ا٫يـخت٬ٍ ايٓعاّ يٛ مل ٜتابع ا٫يإ -ذيو 
 شذ١ٝ ا٫ضتؿشاب . ـ٫ختٌ ْعاّ ايـُٓهسٜٔ ي -ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ 

 شذ١ٝ ا٫ضتؿشابـشكل َٓهس يـاْ٘ يٛ ضًُٓا ٚدٛد ؾكٝ٘ َ ٙ:ٜٚسٓد
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قري ؾٝ٘ ٫ٚ ًٜصّ  ؾاْ٘ ٫ ،شاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ ـٚايعٌُ ع٢ً طبل اي
شاي١ ـس٠ّ ع٢ً طبل اي٭ْ٘ ٜعٌُ قٗسّا ٚؾط -اخت٬ٍ ْعاَ٘ -ايـُشرٚز 

 ذسٟ ـيف ايكًِ َع أْ٘ ٜ أٚؾٗٛ إْهاز يف ايًطإ  ،ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ 
شاي١ ايطابك١ يف اَٛز َعاغ٘ ٚدْٝاٙ ـع٢ً طبل اي -بؿطست٘ ٚازتهاشٙ -

ؾاْ٘ يٛ ضاؾس غٗسّا ثِ زدع اىل بًدٙ ضسٜعّا  ،عػسات ايـُسات نٌ ّٜٛ
تساٙ ٜسدع  -ا ُحنٖٛ أٚضذٔ  أَٚسض  :عٝاي٘ع٢ً شؿٍٛ طاز٨ ـي

ٕٕ أُٚطتػؿ٢ ـيبٝت٘ ست٢ يٛ استٌُ خسٚز عٝاي٘ ي حنُٖٛا  أٚ يبٝت ثا
 ،ـشاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ذسٟ ايـًُِٗ ايؿطسٟ ع٢ً طبل ايـٖٚرا ٖٛ اي

 ٌٜ ٚأنٌ َٔ ايكؿا . أٚٚنٌ َا ٜكاٍ خ٬ؾ٘ ؾٗٛ ت
ُهٓٓا ايكٍٛ باط٦ُٓإ : إ ٖرا ا٫زتهاش ايرٖين ٚا٫ْط٬م ـٜٚ

ِٓايطًٛنٞ ٜها بأؾهازِٖ  أٚق٬َِٗ ست٢ َٓهسٟ ا٫ضتؿشاب بأ د ٜع
شاي١ ايطابك١ يف دسِٜٗ ايعًُٞ ـؾاِْٗ ٜٓطًكٕٛ َٔ ايتعبد باي ،أؾٛيّٝا 

ٚقد ٜهٕٛ َع ايػؿ١ً عُا ذنسٚٙ يف  ،ٚضًٛنِٗ ايـُعاغٞ بدٕٚ تسدد 
ـشاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ ٚأْ٘ ٗا١َٝ ايعٌُ ع٢ً طبل ايـيـُا ٜ٪ند إنتبِٗ َ

ٚيٝظ َسادْا َٔ  ، قطسب اَس ايعبادٌ ْعاّ ايـُعاؽ ٚإي٫ٛٙ ٫خت
عتٝاد ٢ طبل ايـشاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ إ٫ إذسٟ عًـايتعبد ايعك٥٬ٞ باي

يتصاَ٘ ْعاَّا سٝاتّٝا ادتُاعّٝا ٜتًكْٛ٘ يـُرنٛز ٚتٛاؾكِٗ ع٢ً إذسٟ اـاي
٠ ذسٕٚ عًٝ٘ َٔ ؾطستِٗ نطا٥س ايؿطسٜات ايبػس١ٜ ايـُعتادـد٬ّٝ عٔ دٌٝ ٜٚ

 . ثِ ْبشح ادت١ٗ ايجا١ْٝ َٔ ا٫غهاٍ :

 التشكيك يف االمضاء : 
 كا٤ ايطري٠ ايعك١ٝ٥٬ـَعكِٗ َٔ إـٓع بـو غري ٚاسد بٌ َـقد غٓه

  شاي١ ايطابك١ يٛدٛد ايٓؿٛف ايسادع١ عٓ٘ـٚايتباْٞ ايعًُٞ ع٢ً ا٫خر باي
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٫َ َٚسٚاٜات ايٓا١ٖٝ عٔ ايعٌُ بايعٔ ٚإتباع غري ايعًِ طٖٚٞ اٯٜات ٚاي
ِْ ًِ ٘ٔ ٔع َِٝظ َيَو ٔب ََا َي ـُ  ِِ ٔإ٫ٖ  طصَتِك ُٖ  ِٕ َٚٔإ  ٖٔ َٕ ٔإ٫ٖ ايٖع َٜٖتٔبُعٛ  ِٕ ٔإ

َٕ ٖٔ ٫َ  صطَِٜدُسُؾٛ ٕٖ ايٖع َٚٔإ  ٖٔ َٕ ٔإ٫ٖ ايٖع َٜٖتٔبُعٛ  ِٕ ِٕ ٔإ ًِ ِٔ ٔع َٔ  ٔ٘ ِِ ٔب ُٗ ََا َي َٚ
٦ِّٝا ِٔ اِيَشلِّ َغ َٔ نرب ٜانِ ٚايعٔ ؾإ ايعٔ أطإ(: ٚقاٍ )صُِٜػٓٔٞ 

شاي١ ايطابك١ ايـُتٝك١ٓ بعد شٚاٍ ـؾإ ايعٌُ ع٢ً طبل اي (13)صايهرب
ُٓٛع ـٖٚٛ َ ،تباع يػري ايعًِ ي٘ بايػو ٖٛ عٌُ بايعٔ ٚإكني ٚتبٓدايٝ

ٚتهؿٞ ٖرٙ ايٓؿٛف زادع١ّ عٔ بٓا٤  ،عٓ٘ بؿسٜض اٯٜات ٚايسٚاٜات 
 شاي١ ايطابك١ . ـايعك٤٬ ع٢ً ايعٌُ باي

١ٝ٥٬ ا٫زتهاش١ٜ ايساضد١ يف ٚددإ ٕ ٖرٙ ايطري٠ ايعكٚؾٝ٘ : إ
دازدٞ ـايعك٤٬ َٚستهصاتِٗ ايـُٓطًك١ اىل دسِٜٗ ايعًُٞ ٚضًٛنِٗ اي

شاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ ٚعدّ ـع٢ً طبل اي -يف َعاغِٗ َٚعادِٖ  -
ٕ ٖرٙ ايطري٠ هلا َٔ ايك٠ٛ ٚا٫زتهاش ٚايجبات بٓشٛ إ ،ا٫عتٓا٤ بايػو 

باع غري ٓتعٔ ايعٌُ بايعٔ ٚإٛف غسع١ٝ ْا١ٖٝ ط٬م ْؿٜك٣ٛ إ ٫
ز٠ يف ايٓؿٛع ٚيف ايعًِ ع٢ً ايسدع عٔ تًهِ ايطري٠ ايـُتأؾ١ً ايـُتذٓر

 ايطًٛى ٫ٚ تؿًض زادعّا عٓٗا : 

بٓؿٛف عٓ٘ شتاز ايسدع ـٜٚ ،ـذسٟ ايعك٥٬ٞ ٚثبات٫ّ٘: يك٠ٛ ايأٚ
ذسٟ ٚمل ـغسع١ٝ اىل بٝإ قٟٛ ؾسٜض ايد٫ي١ ٚا٫ْطبام ع٢ً ٖرا اي

َٚٔ  ،ٖرٙ ايٓؿٛف ايـُطًك١ يًسدع عٔ ٖرٙ ايطري٠  تتكض ؾ٬س١ٝ
 أٜٚطتهػـ ا٫َكا٤  -عدّ ٚقٛح ايسدع ٚؾساس١ د٫يت٘ ع٢ً ايسدع 

 ٜطُإٔ بعدّ ايسدع . 
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ٚثاّْٝا: ٭ٕ ايعٌُ باذتاي١ ايطابك١ يٝظ َٔ باب ايعٌُ بايعٔ 
ُٓ بٌ ٖٛ دسٟ عًُٞ  ،٘ ايٓؿٛف ايٓا١ٖٝ ٚاتباع غري ايعًِ ست٢ تع

 .  -ِ ِ ايعٔ أّ مل ٜؿدٖأؾادٖ -ٓا٤ ايعك٤٬ عًٝ٘ َطتكٌ اضتكس ب

 ،شاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ــدتؿ١ باييطبل ايطري٠ عٗدّا ٖٚٞ َٚثايجّا :
ايـُطًل  أٜٚسدض ع٢ً ايعاّ  أٚداف ايـُتكدّ شَاّْا ٜتكدّ ـٚاي

ذ ايطري٠ ايعك١ٝ٥٬ َطتكس٠ ظاٖسّا قبٌ ْصٍٚ آٜات ايٓٗٞ عٔ إ ،ايـُتأخس
ا٫َس  ؿ١ َٔ بدٚـدٓؿؾٗرٙ اٯٜات َ ،ع غري ايعًِ ايعٌُ بايعٔ ٚاتبا

 . اي١ ايطابك١ٚغري غا١ًَ يًبٓا٤ ايعك٥٬ٞ ا٫زتهاشٟ ع٢ً ايعٌُ طبل اذت

ذسٟ ايعك٥٬ٞ ايعًُٞ ع٢ً طبل ـٚزابعّا: إ ا٫ضتؿشاب ٚاي
تباع ؿّا عٔ ٖرٙ اٯٜات اييت ت٢ٗٓ عٔ إدٓؿـشاي١ ايطابك١ خازز تـاي

ُا ٖٛ ناغـ عٔ ـْٗا ت٢ٗٓ عٔ ايعٔ بإ: ؾ قتؿا٤ ايعٔإ أٚغري ايعًِ 
٦ِّٝاطشل ٚايٛاقع : ـاي ِٔ اِيَشلِّ َغ َٔ ُِٜػٓٔٞ   ٫َ ٖٔ ٕٖ ايٖع بُٝٓا ْسٜد َٔ .  صَٚٔإ

، ٫ٚ ْسٜد با٫ضتؿشاب  ذسٟ ايعًُٞ ساٍ ايػوـاي ا٫ضتؿشاب:
سساشٙ ست٢ تٓطبل عًٝ٘ ايٓؿٛف ـشل ٚإثبات ايٛاقع ٚإنتػاف ايإ

ذسٟ ايعك٥٬ٞ ع٢ً طبل ـعُا ْطتدٍ ب٘ َٔ اي ايكسآ١ْٝ ٚتهٕٛ زادع١
 شاي١ ايطابك١ ايـُتٝك١ٓ . ـا٫ضتؿشاب ٚا٭خر باي

ٚباختؿاز : ايكسٜب اىل ايرٖٔ ثبات ايطري٠ ايعك١ٝ٥٬ ٚايتباْٞ 
 ،اي١ ايطابك١ َٔ دٕٚ ثبٛت زدع عٓ٘شـدّا بايايعك٥٬ٞ ع٢ً ايعٌُ تعٓب

 ،ـشاي١ ايطابك٬ّ١ ع٢ً اييٝا٤ ٚا٫تكٝا٤ عُٚبٌ ٜك٣ٛ يف ايٓعس : دسٟ ا٭
يؿعٞ  َكا٤ْإٖا ٚؾشاح شزاز٠ ْٚعا٥س ، عًُٞ ظاٖسٟ َكا٤ْإٖٚٛ 

 ًديٌٝ ايجاْٞ ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب : ثِ ْٓتكٌ ي . ّؾسٜض يف ايـُكا



 (37)  ................................. خباز ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاباإلضتد٫ٍ با٭

 خبار الـنعصومية على قاعدة االستصحاب : االستدالل باأل     

نجسٖا ؾشٝش١ ٚازد٠ يف َٛازد ؾك١ٝٗ عدٜد٠ ٚأ ٖٚٞ زٚاٜات
 ،يٝكني بايػو( ٚيصّٚ ْكك٘ بايٝكنيٌ نرب٣ )َٓع ْكض ادتًؿ١ تػٓهـَ

ٚمل  -ظاٖسّا َٔ نًُاتِٗ ايٛاؾ١ً ايٝٓا  -ٚمل ٜتٛد٘ عًُا٤ ايطا٥ؿ١ 
باز ايػسٜؿ١ ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب إ٫ يف شَٔ ًٜتؿتٛا اىل د٫ي١ ا٫خ

ايػٝذ  :هلِ ٖٛ ٚايد ايػٝذ ايبٗا٥ٞ )قدُٖا(أٚٚيعٌ  ،َتأخس ددّا
٘ ابٔ شتٌُ تٛٓدـْعِ ٜ ،ٖـ( 984)ايـُتٛيف :  ٔ عبد ايؿُدسطني ب
س بٓكض ايٝكني بايٝكني دي٬ّٝ ع٢ً يد٫ي١ ٖرٙ ا٫خباز سني عٓب (14)ادزٜظ

ٜهػـ  ُاـَ ،تػري بعد شٚاٍ تػريٙ َٔ قبٌ ْؿط٘ذاض١ ايـُا٤ ايـُـْ
 ٗ٘ اىل اخباز ا٫ضتؿشاب . عٔ تٛٓدإستُا٫ّ 

ا ع٢ً اعتباز د٫ي١ ؾٖٝٗٚرٙ ا٫خباز ٖٞ ايعُد٠ يٛقٛح اي
يًتباْٞ ايعك٥٬ٞ ٚدسِٜٗ ايعَُٛٞ  َكا٤ّا٫ضتؿشاب ٚؾ٬سٗا إ

اييت يطاْٗا يطإ  شاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ بٗرٙ ا٭خبازـع٢ً طبل اي
إَكا٤ٕ يًتباْٞ ايعك٥٬ٞ ايـُعتُد ع٢ً ايـُستهصات اير١ٖٝٓ ْعري قٛي٘ 

(ط:)ٕع٢ ٜٓد أٚ ،(15)تٓكض ايٝكني بايػوص يٝظ ٜٓبػٞ يو أ
 ،ا٫ضتؿشاب ٚعدّ ْكض ايٝكني بايػود٫يتٗا ايتأضٝط١ٝ ع٢ً سذ١ٝ 

زٟ ؾاْ٘ ٚايعسيف ايـُشاِٗ ؿشطب ايـٍ اضتعٗاز َعٓاٖا بٚاشـشٔ ْـْٚ
دٕٚ ا٫عتٓا٤ ايهجري بايتؿهس ايـُعكٛيٞ يف ،ضاع ا٫ضتعٗاز ايطًِٝ أ

 تباعّا :  خبازا٭ؾٓعسض  ،ؾُٗٗا ٚبٓشٛ تػهٌٝ قٝاع إضتد٫يٞ َٓطكٞ
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بطٓد ؾشٝض َتؿٌ  (16)َا زٚاٙ ايػٝذ ايطٛضٞ ٖٚٛ  :ٍٚا٭ ربرتا
تٛدب ٤ٛ أاىل شزاز٠ َكُسّا : قًت ي٘ : ايسدٌ ٜٓاّ ٖٚٛ ع٢ً ٚق

شزاز٠ قد تٓاّ ايعني ٫ٚ  ٜاتإ عًٝ٘ ايٛق٤ٛ ؟ ؾكاٍ :طدؿكـدؿك١ ٚايـاي
ؾاذا ْاَت ايعني ٚا٭ذٕ ٚايكًب ؾكد ٚدب  ،ٜٓاّ ايكًب ٚا٭ذٕ 

٫ ست٢ ، قاٍ:طى اىل دٓب٘ غ٤ٞ ٚمل ٜعًِ ب٘سٓسقًت : ؾإ  صايٛق٤ٛ
 ٫ ؾاْ٘ ع٢ً ٜكنيٚإ ،ٔ بٝٓ  ذ٤ٞ َٔ ذيو أَسـست٢ ٜ ،ٔ اْ٘ قد ْاّ كٜطتٝ

 ٚيهٔ ٜٓكك٘ بٝكني آخسص ،٫ٚ ٜٓكض ايٝكني أبدّا بايػو ،َٔ ٚق٥ٛ٘
بك١ شاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطاـٚد٫يتٗا ع٢ً ا٫ضتؿشاب ٚايبٓا٤ ع٢ً اي

 .ٚاقش١ يف اذٖإ ايؿكٗا٤ 

ٚايـُباْٞ ايسداٍ  أَازات عًِشطب ـضٓدٖا بٜٓبػٞ تـشكٝل  عِْ
يـُعسؾ١ بًٛغٗا دزد١ ايؿش١ ٚايـشذ١ٝ اييت اغتٗس ٚؾؿٗا  ،ايـُدتاز٠

  ٚدٛد دٗتني َٔ ا٫غهاٍ : زغِ ،بٗا عٓد ايؿكٗا٤ ا٫ٚاخس)زض(

ٞ بٓكٌ ايػٝذ ايطٛضٞ سٛإ ٬َسع١ ايٛضا٥ٌ قد ت ادت١ٗ ا٫ٚىل:
ضٓادٙ عٔ إحمُد بٔ اذتطٔ ب:)قاٍ ،طني بٔ ضعٝديًسٚا١ٜ َٔ نتاب اذت

ٌ ٖرا ا٫ستُاٍ ( تصٜايتٗرٜب)يهٔ ٬َسع١  ( .اذتطني بٔ ضعٝد
 سٝح قاٍ: ،ُٓع٘ اٜكّا( تـايٛضا٥ٌ) ٚيعٌ عباز٠ ،شا٤ قطعّٝاـٚا٫ٜ

َعًل ع٢ً ا٫ضٓاد  (ايتٗرٜب)ضٓاد ايػٝذ ايطٛضٞ يف إٚ ، ضٓادٙإب
ٔ نتاب اذتطني بٔ ضعٝد ايطابل ٜٚهػـ تعبريٙ عٔ عدّ أخر ارترب َ

١ َا ؾ٬بد َٔ ٬َسع (ٚبٗرا ا٫ضٓاد عٔ اذتطني بٔ ضعٝد:)سٝح قاٍ
َا أخربْٞ ب٘ )ضٓاد ضابل عًٝٗا ٖٚٛ إقبً٘ سٝح ز٣ٚ ث٬ث١ أخباز ب
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ايػٝذ أٜدٙ اهلل عٔ ألمد بٔ حمُد بٔ اذتطٔ عٔ أبٝ٘ عٔ حمُد بٔ 
ذتطٔ اذتطٔ ايؿؿاز عٔ المد بٔ حمُد بٔ عٝط٢ ٚعٔ اذتطني بٔ ا

 . (عٝدمجٝعّا عٔ اذتطني بٔ ض بٔ ابإ

ألمد بٔ حمُد بٔ )ذعإ بٛثاق١ ٚتؿشٝض ايطٓد ٜتٛقـ ع٢ً اإل
ْهس قد إختًؿٛا يف قبٍٛ زٚاٜت٘ ؾأٖٚرا ايسدٌ ( اذتطٔ بٔ ايٛيٝد

ٚعًٝ٘  . (17)(مل تجبت ٚثاق١ ايسدٌ بٛد٘:)قاٍُٚشكل ٚثاقت٘ ـاضتاذْا اي
 ٖٚرٙ (ايتٗرٜبضٓد )١ سعٔ ٬َٜبتين ع٢ً ايػؿ١ً عتؿشٝش٘)قدٙ(ؾ

 ُتتبع ؾك٘ـخباز نجري٠ تػاب٘ ٖرا ايطٓد نُا ٜعٗس يأ َٓ٘ يف ١ساؾً
 .ك٘ ايطٗازات ًٝ٘ يف عد٠ َٛازد عٓد َباسجتٓا ؾٗٓا عاضتاذْا ٚقد ْٓب

ايسؾع سدٜح شكٝل ضٓد ـخبازٖا عٓد تشٛخ ايربا٠٤ ٚأـا يف بيهٓٓ
سْا يف تؿشٝض ٚبٝإ ْع ايـُسٟٚ يف )ارتؿاٍ(ٚ)ايتٛسٝد( ُػٗٛزـاي

 ـ١ُ غٛاٖدٚقشٓا ث( أش٢ٝ ايعطازـشُد بٔ ٜـالمد بٔ َ)ٚقبٍٛ زٚا١ٜ 
شطٔ ايـشُد بٔ َـالمد بٔ )ٍٛ زٚا١ٜ بإ ايػدؿٞ بكي٬ط٦ُٓ أٓدت
ُبشٛث١ ٖٓا ٚغريٖا َٔ ايسٚاٜات ـايسٚا١ٜ اي تؾشٚبٗرا  (ٛيٝدايبٔ 

 ٚغريٙ )اذتطني بٔ ضعٝد(ُػاب١ٗ هلا يف ضٓد ايػٝذ ايطٛضٞ اىل ـاي
 ُؿٝد عٔ غٝد٘ ابٔ ايٛيٝد .ـُا ٜسٜٚ٘ ايػٝذ ايطٛضٞ عٔ غٝد٘ ايـَ

ـُط٪ٍٚ عٓ٘ سٝح ادت١ٗ ايجا١ْٝ َٔ ا٫غهاٍ ٖٞ اقُاز شزاز٠ اي
ٚمل ٜبني َسدع ايكُري ٌٖ ٖٛ ا٫َاّ ايباقس اٚ ايؿادم  (قًت ي٘قاٍ:)

()آاٚ غريُٖا ٍْ ُس١ٜٚ يف ـيف ؾشٝش١ شزاز٠ اي ٕت، ٖٚرا اغها
دد دٛاب عٔ اقُاز ايؿشٝشتني ٚعدّ اضٓادُٖا ؾٌٗ ٜٛ (ايتٗرٜب)
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 ا٭ؾٌيـُؿدز ا)ايتٗرٜب( ؾسٜض يفٚإقُازُٖا  ،ُعؿّٛيـا ي٬َاّ
 (. ٖٚهرا يف )ايٛضا٥ٌ( سٝح مل تطٓد اىل ا٫َاّ ايـُعؿّٛ) ،هلا

( ٖا اىل ا٫َاّ ايباقس)ضٓادإ:(18)ْعِ ؾدز َٔ بعض ا٫عاظِ
، ٖٚرا يؿكٝ٘ ايبشساْٞٞ ٚاْٛٚايؿاقٌ ايت،ْعري ايـُشدخ ا٫ضرتابادٟ 

 ،ايٛسٝد هلا ا٭ؾٌقُازٖا يف )ايتٗرٜب( ايـُؿدز َِٓٗ غسٜب َع إ
يهٓٗا  ،سك١ ٖٚٞ َكُس٠ يف ايتٗرٜبني٬ٚيعًِٗ ٫سعٛا ايؿشٝش١ اي

يعًِٗ  أٚ ، يًؿدٚم ع(٥)عًٌ ايػسا يف (َطٓد٠ اىل ا٫َاّ ايباقس)
غريٙ  أٜٚب٘ ايٓاقٌ عٓ٘ غٝذ ايطا٥ؿ١ يف تٗر ا٭ؾٌاطًعٛا ع٢ً ايهتاب 

 ٖٚرا استُاٍ قعٝـ ددّا ظاٖسّا ٫ ،ـ١َُٔ ا٫ؾٍٛ ٚايهتب ايكدٜ
شتٌُ ـش١ َٚاْع١ عٔ ا٫غهاٍ عًٝ٘ بإٔ ا٫قُاز َٜؿٓش ٜؿًض سذ١ّ

يه٬ّ يف ( ؾًرا ٚقع اَع٘ نٕٛ ايط٪اٍ َٔ غري ا٫َاّ ايـُعؿّٛ)
 .  إقُاز ٖرٙ ايؿشٝش١ ٚأختٗا اٯت١ٝ

ٍ ا٫قُاز َِٓٗ غٝدٓا ٚقد أداب مجع َٔ ا٫عاظِ عٔ اغها
َكاّ  ـذ٬ي١ٖا ا٫قُاز ٚيعً٘ يٜكٓس ٖٓا َعترزّا باْ٘ ٫ (19)ا٫ععِ 

َِٚٓٗ ؾاسب  ،(شزاز٠ عٔ ايسٚا١ٜ َٔ غري ا٫َاّ ايـُعؿّٛ)
ـُع١ًَٝٛ زّا بتر٘ دٛابّا عٔ َكُسات شزاز٠ َٚعيف سٓذ (20) ذٛاٖسـاي
حيتٌُ  ذ ٫إ ،( ٚض٪اي٘ َٓ٘ قُاز شزاز٠ عٔ ا٫َاّ ايـُعؿّٛ)إ

 ض٪اٍ َجٌ شزاز٠ عٔ غري ا٫َاّ ايـُعؿّٛ . 
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ٕٕإلبؿشتٗا ٜكس  ٫ إقُازٖا عٓدْا إٔٚايتشكٝل   غدؿٞ ط٦ُٓا
 دًٛ ْػ٤ٛٙ َٔ أسد ضببني : ـٜ ٫ ارترب قُازإٕ ، ٚذيو ٭بؿدٚزٖا

 ،ـدرب ايػسٜـ يف أؾًٟ٘ ايٚاٍ : إٔ ٜهٕٛ قد ْػأ َٔ ْؿظ زٚا٭
سهاّ ٪اي٘ ْٚكً٘ يٮ٫ ٜتٛقع ضرٟ ـذًٌٝ ايشزاز٠ ايؿكٝ٘ اي ٟ ٖٛٚاايسٚ

 أٚايػسع١ٝ َٔ غري ايـُعؿّٛ ايرٟ تتًُر عًٝ٘ ٖٚٛ ا٫َاّ ايباقس 
ّا ُٗا ٚازتباط٘ بُٗا تًُٝرّا َتؿكٗبعد اْدَاد٘ َع ()ايؿادم 

َكاؾّا اىل إ ا٫قُاز يف َجٌ ٖرٙ ا٫َٛز ايػسع١ٝ ايدقٝك١  ،دًؿّا ـَ
ٜهٕٛ ناغؿّا قطعّا عٔ نٕٛ َٛثٛم ب٘  ٕٚاٖٚٛ ؾادز َٔ ؾكٝ٘ اَاَٞ ٚز

ايكُري عا٥دّا اىل ايـُعؿّٛ ايـُؿاسب ي٘ ٚايـُستبط ب٘ ٚايـُتؿك٘ ع٢ً 
 ٜدٜ٘ ٚايـُتعًِ َٓ٘ ا٫سهاّ . 

ا٫قُاز عٓد تكطٝع ا٫خباز َٔ قبٌ أؾشاب  ٓػأ: إٔ ٜايجاْٞ
عٓد تٛشٜع ا٫خباز  أٚ ،ـذاَع اذتدٜحاؾشاب ايهتب َٚ أٚا٭ؾٍٛ 

١ً ايـُتأخس٠ شدٜج١ٝ ايـُؿٓؿـذٛاَع ايــُٓاضب١ يف اييف ا٫بٛاب ايؿك١ٝٗ اي
دٛاَع ايـشدٜح ا٫ٚىل نايتٗرٜبني ٚايٛضا٥ٌ َأ٠ ٚ عٔ ا٫ؾٍٛ ا٭زبع

سني قاٍ عٔ َكُس٠ شزاز٠ : )ايعاٖس  ـذٛاٖسغٝذ ايش٘ زٓد ٖٚرا َا
 .  (21)٫ يف أؾٌ ارترب(  ،ـ ايػٝذ ٝنٕٛ ا٫قُاز قد ٚقع يف تأي

  إٓت  َٔ  ا٫ساي١ ُاز اذتدٜح ايػسٜـٕ إقٚبتعبري آخس داَع : إ
َٔ تكطٝع  إٓتٚا٫ختؿاز يف ا٫ؾٌ ايـشدٜجٞ ايـُٓكٍٛ عٓ٘ ايـدرب، أٚ 

شطب ـشدٜج١ٝ عٓد تٛشٜعٗا بـا٫خباز ٫سكّا َٔ قبٌ أؾشاب ايهتب اي
َأيٛف ٜكطع يف ٖٚرا ٚذاى َعتاد  ،شاهلا ايـُٓاضب١ ـَكاَٝٓٗا يف َ

                                                           

 . 354:  20 ( دٛاٖس ايه٬ّ : ز21)



 11بػس٣ ا٫ؾٍٛ / ز ...................................................... ( 42)

 ،ٟ ٚاقُازّا َتأؾ٬ّ َٔ ايسٚيٝظ إ ايػايب َع٘ بهْٛ٘ إقُازّا طاز٥ّا
بٌ ٖٛ ٫سل عازض َٔ أزباب ايـُعادِ عٓد تأيٝـ نتبِٗ ٚٚقع 

َاّ إلـدرب َطٓد يٕ ايع١ يف ايباب ايؿكٗٞ ايـُٓاضب َع أايسٚا١ٜ َكتط
 ايـُٓكٍٛ عٓ٘( .  ا٭ؾٌٔ يف ا٭ضاع : )ايهتاب ايـُعؿّٛ ايـُعٝٓ

 ايـُعؿّٛ خؿٛؾّا ٜتٛقع زٚاٜت٘ َٔ غري َكاؾّا اىل إ شزاز٠ ٫
يهاغـ ذٛاب اـَع تٛؾس ايسٚا١ٜ ع٢ً ايدق١ ٚايتؿؿٌٝ يف ايط٪اٍ ٚاي

ا٫ٖتُاّ َػٗٛد َعًّٛ َٔ  ٖٚرا ،عٔ اٖتُاّ ايـُذٝب بايطا٥ٌ 
نُا ٫ ٜتٛقع ض٪اٍ شزاز٠ َٔ غري ا٫َاَني  ،( بصزاز٠ ) ا٫َاَني

ح شدٜـ( ٫ٚ تتٛقع زٚاٜت٘ َٔ غريُٖا ٚتطذٌٝ ايايباقس ٚايؿادم)
 ٍ:ٜٛك ؾُكتك٢ أَاْت٘ إٔ ٫ -َٔ شزاز٠ ؾع٬ّ، بٌ يٛ سؿٌ يف أؾً٘

 ٚظٗٛز ٚيكاٍ:) قًت يًسدٌ(، يهٔ إط٬م ن٬َ٘:)قًت ي٘( )قًت ي٘(
ٚاْؿؿاي٘ عٔ باقٞ ايعًُا٤ ايرٜٔ نإ (َاَني)إختؿاف ع٬قت٘ باإل

بؿدٚز غدؿّٝا دْا إط٦ُٓاّْا أؾا - ٜتًك٢ ايعًّٛ َِٓٗ أٜٚتؿٌ بِٗ 
ٚأقسب١ٝ سؿٍٛ ا٫قُاز ْتٝذ١ ايتكطٝع  (أسدُٖا )درب عٔ ـاي

 أٚشدٜح ٚأؾٛي٘ ايـُتكد١َ ـايـُتعازف َٔ أؾشاب دٛاَع اي
ٚيعً٘ َٔ أدٌ  ،شاهلا ايـُٓاضب١ ـايـُتأخس٠ عٓد تٛشٜعِٗ ا٫خباز يف َ

 أٖٚرا تًكاٖا ا٫ؾشاب بايكبٍٛ ٚا٫ضتٓاد ؾكّٗا ٚأؾ٫ّٛ َٔ دٕٚ تسدد 
قُاز اذتدٜح إٜستبط ب ٖرا َا .  ايسٚا١ٜا٫قُاز ايٛاقع يف زغِتٛقـ 

 ٚحتكٝل ؾدٚزٙ . ثِ ْٓتكٌ يد٫ي١ ايؿشٝش١ ٚؾٝٗا ض٪ا٫ٕ ٚدٛابإ : 

ٍ : قد ضأٍ شزاز٠ يف ايؿشٝش١ عُٔ ٜٓاّ ٖٚٛ ع٢ً ٚايط٪اٍ ا٭
دؿك١ ٖٞ ٌَٝ ـدؿكتإ عًٝ٘ ايٛق٤ٛ؟ ٚايـدؿك١ ٚايـٚق٤ٛ أتٛدب اي
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د بدٚ ٖذّٛ ايّٓٛ ع٢ً ٓشؿٌ عـٖٚٞ سسن١ ت ،ايسأع ٚسسنت٘ ْعاضّا 
 ٖٚرا ض٪اٍ عٔ غب١ٗ سه١ُٝ َؿ١َٝٛٗ بكس١ٜٓ دٛاب ا٫َاّا٫ْطإ ، 

(سٝح أ )تعسف ع٢ً ضع١ َؿّٗٛ)ايّٓٛ( ايٓاقضزاد ايطا٥ٌ اي 
 قٝل َؿَٗٛ٘ ٚعدّ مشٛي٘ يًدؿك١ .  أٚيًٛق٤ٛ 

دؿكتني ـدؿك١ ٚايـَٚٔ ايبعٝد نْٛ٘ ض٪ا٫ّ َٔ شزاز٠ عٔ ْاقك١ٝ اي
بٌ ٖرا ايؿكٝ٘ ادتًٌٝ ٜعسف  ،ا يف َؿّٗٛ ايّْٓٛدزادَٗطتك٬ّ َٔ دٕٚ إ

درب ايداٍ ع٢ً ْاقك١ٝ ايّٓٛ يًٛق٤ٛ َطتك٬ّ ـْ٘ ز٣ٚ اي٭ ْاقك١ٝ ايّٓٛ
 (23)شؿاز ايٓاقك١ٝ ـبٌ ز٣ٚ خرب اْ (22)دسز َٔ ايطسؾني ـٜ ْٚاقك١ٝ َا

 .ـدؿك١ َطتك٬ّ ؟ شتٌُ ْاقك١ٝ ايـََٚع٘ نٝـ ٜ ،يف ايّٓٛ ٚأخٛات٘ 

دعاٙ يًط٪اٍ عٔ  -شاؾسـدرب ايـٚمساع٘ اي زاز٠عٌ زٚا١ٜ شٚي
ْعِ قد إغتب٘ عًٝ٘ دؿكتني ٌٖ تٛدب ايٛق٤ٛ اّ ٫ ؟ . ـدؿك١ ٚايـاي

عدّ ؾدق٘ ٚعدّ  ٚايـدؿك١ ٚايـدؿكتني أ ع٢ً ؾدم )ايّٓٛ ايٓاقض(
ٖٚرا َٔ دٚزإ  ،ْطباق٘ عًٝٗا ٚسؿٌ عٓدٙ ايػو ٚايرتدد ؾطأٍ عٓ٘إ

 .اٌَ يًُػتب٘ ا٫َس بني ا٫قٌ ٚبني ا٫نجس ايػ

ٚا٭ذٕ  ٜا شزاز٠ قد تٓاّ ايعني ٫ٚ ٜٓاّ ايكًب:طٚقد أداب٘ ا٫َاّ
ذٛاب ـٖٚرا اي صؾاذا ْاَت ايعني ٚا٭ذٕ ٚايكًب ؾكد ٚدب ايٛق٤ٛ

( ـشٌ ايط٪اٍ ٖٛ اغتباٙ َؿّٗٛ )ايّٓٛ( ؾاْ٘ )دًٞ ع٢ً إ َ غاْٖد
مل ٜرنس داب بتشدٜد ايّٓٛ ايٓاقض ٚاْ٘ ايرٟ تٓاّ ؾٝ٘ ايعني ٚا٫ذٕ ٚأ

ايكًب يعً٘ ٭ٕ ايعني ٚا٫ذٕ اذا غًب عًُٝٗا ايّٓٛ ؾكد ْاّ ايكًب اٚ 
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اذا )ُا ـذب بتشدٜد ايّٓٛ ايٓاقض بـٚمل ٜ ،ايّٓٛ عٓد٥ر غًب عًٝ٘
دؿكتني ـٚاي ـدؿك١نُا ٖٛ ساٍ اي (ْاَت ايعني ٚمل ِٜٓ ايكًب ٚا٫ذٕ

ٚيٛ  -َعٗا ض ايٛق٤ٛ ٫ٚ ٜٓاّ ايكًب ٚا٫ذٕ ٫ تٓك ١ْْٗا ٔضَٓإٚايج٬خ ؾ
يف ايـشدٜح ٖٚرا ايط٪اٍ ٚدٛاب٘  . - يف بعض ا٫ٚقات ٚا٫ؾساد

شٌ ا٫ضتػٗاد يف َكآَا ايرٟ ٖٛ ا٫ضتد٫ٍ ـيٝظ َايؿشٝض 
 .  قاعد٠ غسع١ٝع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب ٚاعتبازٙ  بايؿشٝض

اذا  شٓظـايط٪اٍ ٚادتٛاب ايجاْٞ : ض٪اٍ شزاز٠ عُٔ ْاّ ٖٚٛ ٫ ٜ
ٚيٝظ  ،شسن١ ٚمل ٜطُع ايؿٛتـمل ٜعًِ باياٟ  ،ى غ٤ٞ اىل دٓب٘سٓس

عٔ غب١ٗ سه١ُٝ اٟ يٝظ ض٪ا٫ّ عٔ سهِ ٖرا ايّٓٛ ايرٟ  ٖرا ض٪ا٫ّ
بٌ ٖٛ ض٪اٍ عٔ َؿداق١ٝ ايّٓٛ  ،ُا ٜتشسى دٓب٘ ـَع٘ ب ـشٓظٜ ٫

عدّ َؿداقٝت٘ ٫غتباٙ َٛقٛع )ايّٓٛ  أٚايـُط٪ٍٚ عٓ٘ يًّٓٛ ايٓاقض 
ْطباق٘ ع٢ً ايكًب( ٚعدّ َعسؾ١ إيعني ٚا٭ذٕ ٚايٓاقض : َا تٓاّ َع٘ ا

 . ـُا ٜتشسى اىل دٓب٘شظ َع٘ بـٜ ايّٓٛ بٗرٙ ايـُستب١ ايـُشدٚد٠ بإٔ ٫

ٚقد أداب  ،ٚاذتاؾٌ إ ٖرا ا٫خري ض٪اٍ عٔ غب١ٗ َٛقٛع١ٝ 
(ٞبايٓؿ )ـذ٧ٝ َٔ ذيو أَس ست٢ ٜ،ست٢ ٜطتٝكٔ اْ٘ قد ْاّ  ،ط٫

ى غ٤ٞ اىل دٓب٘ َٔ اذا سٓسشكل ايّٓٛ ـٖٚرا ادتٛاب ٜعين عدّ ت بٝٓٔص
 اٟ اْ٘ ٫ ص٫ ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٤ٛٙدٕٚ عًُ٘ ٚإسطاض٘ ب٘،طٚإ

ذب عًٝ٘ ايٛق٤ٛ ست٢ ٜطتٝكٔ اْ٘ قد ْاّ ٚاْتكض ٚق٤ٛٙ ؾُايـِ ـٜ
ع٢ً طدْٚ٘ ؾٗٛ َٚٔ ،٘ ايـُتٝكٔ ٥َّ٘ٓٝا ٜبك٢ ع٢ً ٚقٛٔ ي٘ َْٛ٘ دًٜتبٝٓ

 هٔ ٜٓكك٘ بٝكنٕيٚي ،ٜٓكض ايٝكني بايػو أبدّا ٫ٚ ،ٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘
 .  صُا ٜٓكك٘ ...ـٚاْٚيف )ايٛضا٥ٌ(:ط،ا يف )ايتٗرٜب(نرآخسص
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شٌ ـا٫خري٠ ته١ًُ دٛاب ايط٪اٍ ايجاْٞ ٖٞ َ ذٌُـٖٚرٙ اي
ايؿشٝش١ ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب :طٚإ٫ ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني ا٫ضتد٫ٍ ب
ـُاص ٚاْطتٗرٜب  ٫ ٜٓكض ايٝكني أبدّا بايػو ٚيهٔصٚ ،َٔ ٚق٥ٛ٘

. ٫ٚ اغهاٍ ٚيعً٘ ٫ خ٬ف يف د٫ي١ بٝكني آخسص ٚضا٥ٌط ٜٓكك٘
ذص٥ٞ : ايبٓا٤ ع٢ً بكا٤ ـايسٚا١ٜ ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب يف َٛزدٖا اي

دبت غه٘ أٚدؿك١ اييت ـايطٗٛز ٚايٛق٤ٛ ايـُتٝكٔ ضابكّا قبٌ اي
 ٚاستُاٍ اْتكاض ٚق٤ٛٙ بطببٗا . 

(:ط٫ٚ ٜٓكض ٙ)تعبريٚايبشح ٖٓا يف اضتؿاد٠ ايعُّٛ َٔ 
دٍ ـُكتك٢ اط٬ق٘ ٌٖٚ ٜنرب٣ ن١ًٝ ب أبدّا بايػوص ٌٖ ٖٛ ايٝكني

ؾإ  ،ع٢ً يصّٚ ايبٓا٤ ع٢ً ايٝكني ايطابل ٚسس١َ ْكك٘ بايػو أبدّا 
َٔ دٕٚ  -اٟ غو نإ  -بايػو ض ٜٓك إ نٌ ٜكني ٫ َكتك٢ إط٬ق٘

 . ٟٚااختؿاف بٝكني ايٛق٤ٛ ٚغو اْتكاق٘ ايرٟ ٖٛ َٛزد ض٪اٍ ايس

ّا ٚيف عُّٛ ١ ا٫ضتؿشاب َطًكشذٝـيٚايتُطو بايؿشٝش١ 
ست٢ ٜهٕٛ  -ايٛق٤ٛ  -يػا٤ خؿٛؾ١ٝ ايـُٛزد ايـُٛازد ٜتٛقـ ع٢ً إ

ٜطتكِٝ بايػو َٓعّا عاَّا ٜػٌُ نٌ َٛزد، ٚايـُٓع َٔ ْكض ايٝكني 
. ـُاّ ايـُٛازدعٓد٥ر ا٫ضتد٫ٍ بٗا ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب يف ت

 كاٍ ٚتٛقٝض ا٫ضتد٫ٍ إ ٜكاٍ : ٚتؿؿٌٝ ايـُ

ٚإ٫ ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني طُشت٬ُت يف ايـُساد ادتدٟ َٔ قٛي٘ : ٕ ايـإ
ايرٟ ٖٛ :  صٚإ٫طَٚٔ تعٝني دصا٤ ايػسط :  ، َتعدد٠ صَٔ ٚق٥ٛ٘

 ٖٚٞ :  ،مل جي٦٘ َٔ ذيو أَس بني(  أٚ)ٚإ مل ٜطتٝكٔ أْ٘ ْاّ 

 (:ٍ : إٔ ٜهٕٛ دصا٤ ايػسط ايـُٛدٛد يف قٛي٘)ٚا٫ستُاٍ ا٭
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 صؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘:طاي٬سك١  درب١ٜـذ١ًُ ايـايٖٞ  صٚإ٫ط
ؾٝؿري ايـُع٢ٓ: )إٕ مل  ،ٖٚٞ مج١ً خرب١ٜ قؿد بٗا اإلْػا٤ ددّا 

تطتعٌُ  ٚنجريّا َا ،ٜطتٝكٔ أْ٘ قد ْاّ ؾٗٛ بإم ع٢ً ٜكني  َٔ ٚق٥ٛ٘( 
ٖٚرا اق٣ٛ  ،درب١ٜ ٜٚساد َٓٗا ا٫ْػا٤ قؿدّا ددّٜا ـذ١ًُ ايـيا

 هاٍ حبطب تؿٛزْا ٚقٓاعتٓا . ا٫ستُا٫ت ٚأقسبٗا ٚأبعدٖا عٔ ا٫غ

ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ طٕ ٜهٕٛ دصا٤ ايػسط قٛي٘: أ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ:
ؿعّا ع٢ً ظٗٛزٖا يف ٖٚرٙ مج١ً خرب١ٜ باق١ٝ ع٢ً خربٜتٗا حت صٚق٥ٛ٘
 ،صٚإ٫اْت دصا٤ّ يًػسط:طاٟ قد قؿد بٗا ا٫خباز ددّا ٚن ،ا٫خباز

 غٝت٘ ع٢ً ايهؿا١ٜ . يف سا (24)ا٫ستُاٍ ذنسٙ ايـُشكل ا٫ؾؿٗاْٖٞٚرا 

شرٚؾّا ٚإ ـَ صٚإ٫طا٫ستُاٍ ايجايح: إٔ ٜهٕٛ دصا٤ ايػسط
ع١ً يًذصا٤ ايـُشرٚف صؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘(:طٜهٕٛ قٛي٘)

ٍٓ ْ٘ قد ْاّ ؾ٬ : )ٚإ مل ٜطتٝكٔ اٜٚؿري ايـُع٢ٓ ،عًٝ٘  قاّ َكاَ٘ ٚد
 ْ٘ ع٢ً ٜكني ضابل َٔ ٚق٥ٛ٘(. جيب عًٝ٘ ايٛق٤ٛ ٭

١ َكاّ ادتصا٤ نجري يف ا٫ضتعُا٫ت ايعسب١ٝ ايؿؿٝش١ ٚيف ٚقٝاّ ايعً
ِِطَجٌ قٛي٘ تعاىلاذتهِٝ ايكسإ  ُِٓه ٌّ َع َ٘ َغٓٔ ًٖ ٕٖ اي ِٕ َتِهُؿُسٚا َؾٔإ  صٔإ

ِْط ،7ايصَس: ٌّ َنٔسٜ ٕٖ َزبِّٞ َغٓٔ ِٔ َنَؿَس َؾٔإ ََ ؾإ دصا٤ ايػسط ،40: ايٌُٓصَٚ
 ،ٚقاَت ايع١ً َكاَ٘ شرٚف تكدٜسٙ)ئ ٜكس اهلل نؿسنِ(ـيف اٯٜتني َ

ََٚأِخَؿ٢ طَٚجٌ قٛي٘ تعاىل: ُِ ايطِّٖس  ًَ َِٜع  ُ٘ ٍٔ َؾٔإْٖ ِٛ َِٗس ٔباِيَك ِٕ َتِذ .  7 ط٘ :صَٚٔإ
 . (25) ب٘ غٝدٓا ا٫ْؿازٟ ٚايـُشكل ارتساضاْٖٞٚرا ا٫ستُاٍ اضتكس
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 ٜٓكض ٫ٚ(:طإ ٜهٕٛ دصا٤ ايػسط قٛي٘ )ا٫ستُاٍ ايسابع: 
 صؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘:ط ضبك٘ َاٜٚهٕٛ  صايٝكني أبدّا بايػو

)ٚإ مل ٜطتٝكٔ اْ٘ قد  : ٜٚؿري ايـُع٢ٓ ،ُٗٝدّا يرنس ادتصا٤ ـٚت تٛط١ّ٦
 ْاّ ؾشٝح اْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘ ؾ٬ ٜٓكض ايٝكني أبدّا بايػو( . 

 ،ـشٛخ ا٫ضتؿشابيف ا٭ؾٍٛ يف بٖرٙ ا٫ستُا٫ت َطسٚس١ 
قض أٚٚيعً٘  ، ٍ اضتٛدٗ٘ مجع َٔ ا٭ؾٛيٝنيٚٚا٫ستُاٍ ا٭

ٕ قاٍ غٝدٓا ا٭ععِ )قدٙ( عٓ٘ : إ )دعٌ قٛي٘: ؾاْ٘ ٚإ ،ا٫ستُا٫ت 
ٚمل  ، (26)شتاز اىل تهًـ( ـْؿظ ادتصا٤ ٜ -ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘ 
كؿد ا٫ْػا٤ َع نجس٠ اضتعُاٍ ادت١ًُ ارترب١ٜ بٜتكض يٓا ٚد٘ ايتهًـ 

هإ ػسٜؿني ؾٕ ٚايط١ٓ ايضتعُا٫ت ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚيف ايكسآٚغٝٛع٘ يف ا
ٍٕٖرا ا٫ستُاٍ ٖٛ ا٫ق٣ٛ ٖٚٛ خ َٔ ايتهًـ . ٚيعٌ ايتهًـ ؾُٝا  ا

ت( َتين بدا٤ٖا ٚاْطًٖٓٚٛ َؿدام ايـُجٌ ايعسبٞ: )ز )قدٙ( ٙاختاز
ذصا٤ ٜٚتطًب ـسٝح اختاز ا٫ستُاٍ ايجايح ايرٟ ٜتكُٔ سرف اي

عدّ  ا٭ؾٌذ إ ٚؾٝ٘ تهًـ ايتكدٜس، ا٭ؾٌايتكدٜس ٖٚٛ خ٬ف 
٫ٚ ٜؿاز اىل خ٬ؾ٘ َٔ دٕٚ قس١ٜٓ ٚاقش١  ،يتكدٜس شرف ٚعدّ اـاي

 ٖٚٞ غري َٛدٛد٠ .  ، تدٍ عًٝ٘ ٚتدعٛ ايٝ٘

ٍ بًشاظ إ ايجابت يف قٛاعد ايًػ١ ٚا٫ستُاٍ ا٭  (27) طتبعدٚقد ُٜ
درب١ٜ ايؿع١ًٝ يف َكاّ ـذ١ًُ ايـايعسب١ٝ ٚاسهاَٗا ٖٛ دٛاش اضتعُاٍ اي

يٝتني أعاد ؾ٬ت٘( ٚني ا٭تكٍٛ : )َٔ غو يف ايسنعت ،ا٫ْػا٤ ٚايطًب 
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يف درب١ٜ ا٫مس١ٝ نكٛيو ـذ١ًُ ايـدٕٚ اي ،ٖٚرا ٖٛ ايـُعٗٛد خازدّا 
: )ؾٗٛ َعٝد( ؾاْ٘ مل ٜعٗد اضتعُاهلا يف َكاّ ا٫ْػا٤ ٚايطًب ايـُجاٍ

اٟ مل ٜتعازف اضتعُاٍ ادت١ًُ  ،يف ا٫ضتعُا٫ت ايعسب١ٝ ايؿشٝش١
ؾاْ٘ ٚسٝح إٔ مج١ً ط ،درب١ٜ ا٫مس١ٝ يف َكاّ ا٫ْػا٤ ٚايطًب ـاي

دعًٗا  أٚمل ٜؿًض اضتعُاهلا  -مج١ً امس١ٝ  ص٥٘ع٢ً ٜكني َٔ ٚقٛ
 شٛ ايعٌُ ع٢ً طبل ايٝكني ايطابل  . ـاْػا١ٝ٥ باعج١ ْ

ـذصا٤ مج١ً إمس١ٝ َجٌ)ؾٗٛ َعٝد( ٚؾٝ٘ : إ عدّ َعٗٛد١ٜ نٕٛ اي
درب َكاّ ـديٌٝ ع٢ً عدّ ؾش١  قٝاّ اي ٫ اْ٘ ٫إ ،ٕ نإ ؾشٝشّا ٚإ

ؾاْ٘ ع٢ً ؾُجٌ قٛي٘:ط ،عٌشكّا َٔ دٕٚ طًب ٚبعح حنٛ ؾـػا٤ َا٫ْ
ػا٤ ٕ ٜهٕٛ مج١ً خرب١ٜ مل ٜكؿد بٗا إُْهٔ اـٜ صٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘
ْػا٤ اعتباز ايـُهًـ ايػاى باقّٝا ع٢ً بٌ قؿد بٗا إ ،ايبعح ٚايطًب 

ٜكني ٚق٥ٛ٘ تعبدّا بايٝكني ايطابل ؾهأْ٘ قاٍ )ٚإ مل ٜطتٝكٔ بايّٓٛ ؾٗٛ 
٘ يٝرتتب عًٝ٘ عدّ ٥يٛق٤ٛ( ٖٚرا تعبد ببكا٤ ٜكني ٚقٛدّا باَتٝكٔ تعب

ضتعُاٍ عسبٞ ؾؿٝض َٔ ضاد٠ ، ٖٚرا إدٛاش ْكض ايٝكني بايػو أبدّا
 ٚظاٖسٙ دًٞ ٫ٚ اغهاٍ . ،()ايبًػا٤ 

ٕٕ : ايًػ١ ايعسب١ٝ تؿض بايتًكٞ َٔ ايعسب  إضتعُا٫ت ٚبتعبري ثا
ى تؿشٝشٗا ٚيٝظ ٬َ ،َٚٔ اضتعُا٫ت ايكسإٓ ٚايط١ٓا٥ٌ ٚا٭

 ،٤ا٭ؾ٬بٌ ايطُاع ٚايتًكٞ َٔ اٌٖ ايًػ١  ،ايتدقٝكات ٚايتٛدٝٗات
 ص دصا٤ّؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٫ٚ٘٥ٛ ديٌٝ ع٢ً عدّ ؾ٬ح قٛي٘ :ط

ش١ يٛقٛعٗا ـشٛ َٔ ايتعبري َبد٤ٚ بايؿا٤ ايؿايـبٌ ٖرا ْ،صٚإ٫طيًػسط
  . صٚإ٫ـُا ٜ٪ند ظٗٛزٖا يف نْٛ٘ ايػسط:طيف َكد١َ دصا٤ ايػسط َ
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َٓاؾا٠  أٚـ ٜٛدد ؾٝ٘ تهًٓ ٫ٚ ،ٍ ٚا٫ستُاٍ ا٭ٚقٛح ؾٌ اٚاذت
 ؾٗٛ قسٜب غري بعٝد . ايعسب١ٝ ٚا٫ضتعُا٫ت ايؿؿٝش١،  َع ايكٛاعد

ؾإ ايتشؿغ ع٢ً  ،ٚا٫ستُاٍ ايجاْٞ قعٝـ بايكٝاع اىل ضابك٘
اخباز١ٜ ادت١ًُ َع ظٗٛزٖا يف اؾاد٠ ا٫ْػا٤ ايتػسٜعٞ ٫ َٛدب ي٘ بٌ 

ٚيرا ١ٝ ١ٓ٥ ي٬عتبازات ايكا١ْْٝٛ ا٫ْػاٝٛف ايػازع ايـُٓبٜؿض يف ْؿ ٫
ـدرب١ٜ يف ذ١ًُ ايـشؿعّا ع٢ً ظٗٛز ايـ٫ داعٞ ٫قرتاح ٖرا ا٫ستُاٍ ت

َٓػ١٦ ي٬عتبازات ايكا١ْْٝٛ ايػسع١ٝ ٖٚٞ ْؿٛف غسع١ٝ  ،اإلخباز
درب١ٜ يف َكاّ ا٫ْػا٤ يف بٝاْات ـ٫ضُٝا َع غًب١ اضتعُاٍ ادت١ًُ اي

 قض َٓ٘ ددّا . أٚىل ٚأٚ ٤ٍٚ ؾايـُؿري اىل ا٫ستُاٍ ا٭٬ا٭ؾايعسب 

شّا ٚايـُشكل ـضتكسب٘ غٝدٓا ا٫ععِ ؾسٜٚا٫ستُاٍ ايجايح ٚإٕ إ
 ُهّٓا يف سد ْؿط٘ يٛـدساضاْٞ ظاٖسّا )قدُٖا( ٚنإ َعك٫ّٛ َٚـاي

شتاز ـذصا٤ ٜٚـيهٓ٘ ٜتكُٔ سرف اي ،١ٓ ي٘ ضاعدت قس١ٜٓ ٚاقش١ َعٝٓ
 ا٭ؾٌشرف ٚايتكدٜس خ٬ف ـؾإ اي ،يٌٝ عًٝ٘ يتهًـ ايتكدٜس ٫ٚ د

٫ٚ قس١ٜٓ  ،ايًػٟٛ ٚحيتاز ا٫ذعإ ب٘ اىل د٫ي١ ٥٫ش١ ٚقس١ٜٓ ٚاقش١
خ٬ف ظاٖس ا٫ستُاٍ ايجايح ؾٝهٕٛ  ،دٛدٖا ٜٚتكض  ٫  أٚٚاقش١ 

ـٓ ٍ ايعاٖس َٔ ايسٚا١ٜ ٫ٚ ٜؿاز ايٝ٘ َع ض١َ٬ ا٫ستُاٍ ا٭ ايٓ
 زٟ ايعاّ . ٚاؿِٗ ايـُشٚايـُٛاؾل يًكٛاعد ايعسب١ٝ ٚاي

دايؿ١ ا٫ستُاٍ ايجايح ـدتؿس: َع غض ايطسف عٔ َـٚبتعبري َ
٫ َع ؾكدإ ا٫ستُاٍ ٫ ٜتعني ا٫خر ب٘ إ ْكٍٛ : -شدٜح ـيعاٖس اي

 دايٞ َٔ تهًـ ايبعٝد . ـدرب ٚايـا٫زدض ا٫قسب اىل ظٗٛز اي

 ريُٙهٔ  يف سد ْؿط٘ يهٓ٘ بعٝد بايكٝاع اىل غـٚا٫ستُاٍ ايسابع َ
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دصا٤ّ يًػسط : )ٚإ٫( ٚقسب ٫ّ : يبعدٙ أٚبعكٗا :   أَٚٔ ايـُشت٬ُت 
 .  ص٥٘ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚقٛغريٙ ط

ؾاْ٘ طٚبدٚ غريٙ ص٫ٚ ٜٓكض ايٝكني بايػوطٚاٚثاّْٝا: يبدٚٙ بايٛ
  .بايؿا٤ ايـُتعازف بدٚ دصا٤ ايػسط بٗا صع٢ً ٜكني...

از اىل ا٫بعد ذصا٤ ايػسط ٫ ٜؿـض يا٭ؾًَٚع ٚدٛد ا٫قسب ٚ
 ا٫قعـ إستُا٫ّ . أٚ

قض ا٫ستُا٫ت ٚأقسبٗا اىل قٛاعد إٔٚ َـُا تكدّ : أؿٌ ٜٚتش
ص ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘إٕ دصا٤ ايػسط:ط إٔ ٜكاٍ:ايبٝإ ايعسبٞ 

د ايػسعٞ بايبكا٤ ع٢ً ايٝكني ْػا٤ ايتعٓبٖٚٞ مج١ً خرب١ٜ قؿد بٗا إ
ذصا٤ ـٖٚرا اي ،وذسٟ ايعًُٞ ٚعدّ ْكك٘ بايػـشطب ايـايطابل ب
ُٗٝد١ٜ يبٝإ ايهرب٣ ايداي١ ع٢ً سس١َ ْكض ايٝكني بايػو ـَكد١َ ت

٘ ايطابل َٔ دٕٚ سًٓ ايٝكنيع٢ً ا٫ط٬م ٚيصّٚ ايبٓا٤ ع٬ُّ ع٢ً طبل 
ٜؿًض يٓكض ايٝكني بٌ  ٕ ايػو قعٝـ ٫٭ ،ي٬سلْكك٘ بايػو اأٚ 

 ّ . بسابٝكني آخس ٖٛ َجً٘ يف ايك٠ٛ ٚاإلسهاّ ٚاإل ٓكض ايٝكنيُٜ

ُع٢ٓ ايسٚا١ٜ حبطب ايؿِٗ ايعسيف ـٚاقض يٖرا ٖٛ تكسٜب ؾشٝض 
ِٖٚ ايعسب ()زٟ يًسٚا١ٜ ايؿشٝش١ ايؿادز٠ عٔ ا١ُ٥٫ ٚاايـُش

ٖٚرا ايؿِٗ ٜطاعدْا ع٢ً تكسٜب سذ١ٝ  ،٤ ايؿؿشا٤ ايبًػا٤ ا٭ؾ٬
ا٫ضتؿشاب ٚاعتبازٙ ع٢ً ا٫ط٬م َٔ دٕٚ اختؿاف بباب ايٛق٤ٛ 

٫ٚ ٜٓكض ايٝكني طٗا ا٫خري٠تذًُـايعاٖس٠ بايرٟ ٖٛ َٛزد ايؿشٝش١ 
ٚعدّ  -نٌ ٜكني-يف بٝإ قاعد٠ ن١ًٝ تتهؿٌ ايتعبد بايٝكني صأبدّا بايػو

يتؿتٓا اىل إ ادت١ًُ ٖٞ يف ٫ضُٝا يٛ إ، -أٟ غو نإ  -ْكك٘ بايػو
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تؿد٣ ا٫َاّ ؾـدؿٛف ٚا٫ؾتا٤ ط٪اٍ َبَكاّ ايتعًِٝ بعد ا٫ضتؿتا٤ 
() كِٝٗٗ ٚتؿ -نُا ٖٛ عادت٘ َع٘ َٚع أَجاي٘  -٫سكّا يتجكٝـ شزاز٠

ذ١ًُ ـاي ؾؿدزت،  ك١ٝٗ ايكاعد١ٜات ايؿبايهربٜات ايػسع١ٝ ٚايعَُٛ
 ايطابل ٚعدّ بٝإ قاعد٠ ا٫ضتؿشاب ٚايتعبد بايٝكنيي ١ّتهؿًا٫خري٠ َ

 صايٝكنيطع٢ً ا٫ط٬م ايعاٖس َٔ عدّ تكٝٝد نًُيتْكك٘ بايػو أبدّا 
يد٫يتٗا ع٢ً  صأبدّاط : ًشاظ ٚدٛد ن١ًَُكاؾّا يتأنٝدٙ بص، ايػوطٚ

ٚإ٫ ؾأٟ ساد١  ،ا٫ط٬م ٚايطسٜإ اىل مجٝع ايـُٛازد  أٚايعُّٛ 
يؿػس٣  ش١ نرب٣ّـقُٔ ادت١ًُ اي٬سك١ ٚايؿايص أبدّاطإلتٝإ ايه١ًُ

دي٬ّٝ ٚاقشّا ع٢ً ايعُّٛ ٚعدّ ؾتهٕٛ ايه١ًُ  ،دتؿ١ بايٛق٤ٛ ـَ
شٌ تطبٝل ـيسٚا١ٜ َٚختؿاف بباب ايٛق٤ٛ ايرٟ ٖٛ َٛزد ااإل

ايـُٛزد  قض إٔاٛئَ اٚ ،ُطتؿاد٠ َٔ ذٌٜ ايسٚا١ٜ َٚٓتٗاٖاايكاعد٠ ايـ
ايٛازد يف دٛاب ا٫ضتؿتا٤ قبٌ ايهرب٣ ايػسع١ٝ ايـُكٝد  أٚداف ـاي
َكٝدّا يًبٝإ  أٚدؿؿّا ـ٫َ ٜؿًض  -ُساد تعًِٝ شزاز٠ ٚتجكٝؿ٘ بٗا ـاي

 .  ص٫ٚ ٜٓكض ايٝكني أبدّا بايػوطايـُطًل : 

 () أعين قٛي٘ -٫ ٜؿًض ادتصا٤ ايطابل ع٢ً ايبٝإ ايـُطًلنُا
ط٬م ادت١ًُ َكٝدّا إل أٚؿّا دٓؿـَ -صؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘ط

ْٗا مج١ً َطتأْؿ١ ٚيف ٭ ص٫ٚ ٜٓكض ايٝكني أبدّا بايػوط : اي٬سك١
  ايـًُكا٠ يًتجكٝـ ٚايتعًِٝ عكٝب دٛاب ا٫ضتؿتا٤ ارتافَٛقع ايهرب٣ 

يًتعبد بايٝكني  ص ايـُتهؿ٥ٌ٘ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚقٛط:  بُٝٓا قٛي٘
ٖٛ يف َٛقع ؾػس٣ ايكٝاع يف دٛاب ا٫َاّ ع٢ً  -بايٛق٤ٛ بكا٤ّ

َٚٔ غإٔ ايؿػس٣ ٬َسع١ ايـُٛزد ارتاف ايـُط٪ٍٚ  ٟ،ٚاض٪اٍ ايس
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ٜٓكض ايٝكني أبدّا  ٫ٚأعين قٛي٘ : ط -١ًُ اي٬سك١ هلا د٬ف ادتـب ،عٓ٘
شهِ نًّٝا عاَّا ضازّٜا ـإٔ ايهرب٣ إعطا٤ ايٚغ ،ؾاْٗا نرب٣ -صبايػو

 َٓطبكّا عًٝٗا بتُاَٗا َٚٓٗا ايـُٛزد ارتاف ايـُط٪ٍٚ عٓ٘ . ٚ ٙيـُٛازد

ٖرا تكسٜب تاّ يد٫ي١ ايؿشٝش١ ع٢ً غسع١ٝ قاعد٠ ا٫ضتؿشاب 
تٓكض ايٝكني  ٫ؾِٗ َطًل ايٝكني ٚايػو َٔ قٛي٘: طـ يف دًٜت

ٝكني بػ٤ٞ بايػو يف ذاى ٜٚهٕٛ َعٓاٖا ايـُٓع َٔ ْكض ايصبايػو
 ٕ ٫اٟ ٜتعني ع٢ً ايـُتٝكٔ بػ٤ٞ أ ،أّ غريٙ  ٚق٤ّٛنإ ضٛا٤  ،ايػ٤ٞ

آت يف عُّٛ  ٖٚرا ،ػو اي٬سل ايـُتأخسٜٓكض ٜكٝٓ٘ ايطابل باي
ٍ ا٫ق٣ٛ ٚا٫قسب ٚايـُٛازد ٜٚبتين ع٢ً ؾِٗ ايسٚا١ٜ با٫ستُاٍ ا٭

تٓكض ايٝكني  ٫طٖٚٓا استُا٫ٕ يف ؾِٗ ايسٚا١ٜ ايؿشٝش١ ،َٔ غريٙ 
 : ُٖٚا ،يد٫ي١ ايعاٖس٠ بايتكسٜب ايـُاقُٖٞٚا خيدغإ يف اصبايػو

٫ٚ ٜٓكض ايٝكني طٍ : إٔ ٜساد َٔ ايٝكني ٚايػوٚا٫ستُاٍ ا٭
ايٝكني بايٛق٤ٛ ٚايػو ؾٝ٘ ْاغ٦ّا َٔ ايّٓٛ ايرٟ ٖٛ اسد  صبايػوأبدّا 

 ؾتدٍ ادت١ًُ ع٢ً ايـُٓع َٔ ْكض ٜكٝٓ٘ بايٛق٤ٛ ،ْٛاقض ايٛق٤ٛ 
 بػه٘ ٚاستُاٍ َْٛ٘ . 

ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ط(: يعٗٛز قٛي٘) ،ٖٚرا استُاٍ بعٝد 
٫ٚ ٜٓكض ط(: ٚظٗٛز قٛي٘) ، -ٚيٛ استُا٫ّ -يف ايتعًٌٝ ص٥٘ٚقٛ

 ط٬م يؿعٞ )ايٝكني(ص يف ايه١ًٝ ْاغ١٦ َٔ إايٝكني بايػو أبدّا
ُدؿـ ٚاقض ـدؿٝـ ايًؿعني َع اط٬قُٗا حيتاز يـٚت ،ٚ)ايػو(

بٌ ايكس١ٜٓ ايـُتعدد٠ ع٢ً خ٬ؾ٘ : ع٢ً طبل  ،١ ع٢ً ٚدٛدٙ ٫ٚ قسٜٓ
 اط٬م ايًؿعني )ايٝكني ٚايػو( . 
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ٜعكٌ  ًٜصّ تهساز َطتٗذٔ ٫ -ع٢ً ٖرا ا٫ستُاٍ  -إْ٘ بٌ 
 درب : ٫ـاد ايسٝح ٜؿري َؿ ،()ؾدٚزٙ َٔ ضاد٠ ايعسب ايؿؿشا٤ 

٢ً سداخ ايٛق٤ٛ ع٢ً َٔ تٝكٔ ايٛق٤ٛ ٚغو يف ايّٓٛ ٭ْ٘ عـذب إٜ
َٚع٢ٓ ادت١ًُ  ،٘ ٫ٚ ٜٓكض ٜكٝٓ٘ بايٛق٤ٛ بػو ايّٓٛ ٥ٜكني َٔ ٚقٛ

ا٫خري٠ )عدّ ْكض ٜكٝٓ٘ بايٛق٤ٛ بػو ايّٓٛ( عني َع٢ٓ ادت١ًُ 
ذب ايٛق٤ٛ ع٢ً َٔ تٝكٔ ايٛق٤ٛ ٚغو يف ايّٓٛ( ٖٚرا ـٜ )٫ ىلٚا٭

 (. بًػا٤ عؿسٙ)٫ٚ ٜتٛقع ؾدٚزٙ َٔ ضٝد تهساز ب٬ َؿشض 

٫ٚ ط(: إ ٜساد َٔ ايٝكني ٚايػو يف قٛي٘ )ا٫ستُاٍ ايجاْٞ : 
ٛق٤ٛ ٚايػو ايٝكني ايطابل ايـُتعًل باي ص:بايػو بدّاأٜٓكض ايٝكني 

ٜٚتِ  ،ايٛق٤ٛ َطًكّا اعِ َٔ ايّٓٛ ٚغريٙ  اي٬سل ايـُتعًل بٓاقض
ايّٓٛ دٕٚ  يػا٤ خؿٛؾ١ٝإعُِٝ يٓٛاقض ايٛق٤ٛ بعد ايٝكني بٖرا ايت

ايّٓٛ َٔ بني ضا٥س  دخاي١ خؿٛؾ١ٝكطع بعدّ باقٞ ْٛاقض ايٛق٤ٛ يً
ُا ـٜساد ايّٓٛ ب أٚ،ؾرياد َٔ ايّٓٛ يف ايسٚا١ٜ : َطًل ايٓاقض  ،ايٓٛاقض

 ُا ٖٛ ٖٛ . ـب ٫ ،ٖٛ ْاقض 

ٜٓكض ٜكٝٓ٘  ٘ ٥٫دٍ ايؿشٝش١ ع٢ً إ ايـُتٝكٔ بٛقٛٚعًٝ٘ : ؾت
ٓٚ َّْٛا  -شدخ ايٓاقض ـاي بايٛق٤ٛ بايػو ؾٝ٘ ٚاستُاٍ ازتؿاع٘ بطس

 ن١ًٝ يف باب ايٛق٤ٛ خاؾ١ .  ؾتؿٝد ايؿشٝش١ قاعد٠ّ -ٙ غري أٚنإ 

ـ٫ّْ : إٕ ٖرا ا٫ستُاٍ نطابك٘ ختأٚٙ : ٜٚسٓد ٜتٓاؾ٢ َع ظٗٛز  ؿٝ
 تعُِٝ ايـُساد َٔٚايتعبري ا٫خري يف ايسٚا١ٜ ايؿشٝش١ يف ا٫ط٬م 

 ٕ ايـ٬ُسغ دأب ا٫َاَني ايؿادقنيص٫ضُٝا ٚأايػوطٚصايٝكنيط
()نصزاز٠ ٚحمُد بٔ َطًِ ٖٛ تعًِٝ ايكاعد٠  َع أؾشابِٗ ا٫د٤٬
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دٖا ايهجري٠ َٚؿادٜكٗا ايعا١َ ٚايهرب٣ ايه١ًٝ اييت تٓطبل ع٢ً َٛاز
ذ١ًُ ا٫خري٠ ـٚضٓعسض غٛاٖد َتعدد٠ تطاعد ع٢ً نٕٛ اي ،ايـُتهجس٠

ايـًُكا٠ اىل شزاز٠ ٖٞ نرب٣ ن١ًٝ ٚقاعد٠ ع١َُٝٛ تٓطبل ع٢ً َٛزد 
يـُٓطبل عًٝٗا تًهِ ايهرب٣ ٚغريٙ َٔ ايـُٛازد اايـداف ايط٪اٍ 
 َٚع غض ايطسف عٔ ٖرٙ ادت١ٗ ْػهٌ :  ،ايع١َُٝٛ 

ست٢ ٜتعد٣ غاٖد عًٝ٘  يػا٤ خؿٛؾ١ٝ ايّٓٛ ٫إٕ ايكطع بثاّْٝا: إ
١ بٌ تٛدد عٓدْا غٛاٖد ضبع ،َٔ ايّٓٛ اىل َطًل ْٛاقض ايٛق٤ٛ

يػا٤ إدع٣ٛ ايكطع بُهٓٓا ـرا ٜع٢ً ازاد٠ َطًل ايٝكني ٚايػو ، ٚي
 . بػريٙ نإ اّ  ٛق٤ّٛٚبايتعدٟ َٓ٘ اىل نٌ ٜكني: ب ،ايٛق٤ٛخؿٛؾ١ٝ 

ـٓٚثايجّا :إ يف أخباز شزاز٠  ص٫ٚ ٜٓكض ايٝكني بايػوطٕ تهسز ايٓ
 ُطٓاٙ َٔ أخباز شزاز٠ ٚسا٫ت٘ َع ا٫َاَني ايباقس ٚايؿادمـٜ٪ند َا ي

(تؿٓد َٔ )َٛز ايدٜٔ َٚعايـِ ايػسع ُٜٗا يتجكٝؿ٘ ٚتؿكٝٗ٘ يف ا
 -يتؿسٜع يف اخباز ايؿشٝش١ ايج٬ث١ايتؿؿٌٝ ٚايتػكٝل ٚا ٖٚرا ،ايـُبني
بٝإ ص٫ٚ ٜٓكض ايٝكني بايػؤَ قٛي٘:ط(زاد٠ ا٫َاّ)إ ٜ٪ند
 . داف ايـُط٪ٍٚ عٓ٘ـُٛزدٖا ايـدتؿ١ بـغري َ ن١ًٝ ٚنرب٣ عا١َ قاعد٠

ايٛق٤ٛ  أٚيػا٤ خؿٛؾ١ٝ ايّٓٛ إٔ ٜكاٍ: ٫ غاٖد ع٢ً إ شلـٚاي
٫ اذا ْعسْا اىل ادت١ًُ ا٫خري٠ يف ايسٚا١ٜ إ ،ايٛازد يف ايسٚا١ٜ ايؿشٝش١

شاظ ايكسا٥ٔ ٚايػٛاٖد اٯت١ٝ ـَع ي صبايػوأبدّا ٫ٚ ٜٓكض ايٝكني ط
ـُٓع َٔ ْكض أٟ ٜكني ت ن١ًّٝ ٌ نرب٣ّايـُ٪د١ٜ اىل اْٗا مج١ً تػٓه

ٕٙـؾاْ٘ ٜ ،بايػو ؾُٝا تٝكٓ٘  َٔ ايكسا٥ٔ ٚا٫دي١ ُهٓٓا تٛنٝد ايعُّٛ بٛدٛ
 ؾعٓا اىل ؾِٗ ايعُّٛ يف يؿعيتطايٝكنيصٚطايػوص اييت تدعْٛا اٚ تد
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بباب ايٛق٤ٛ َٛزد  صبايػوأبدّا ٫ تٓكض ايٝكني طٚعدّ اختؿاف
ْٕٛبٝٓ ،ايؿشٝش١   تكسٜيب َكبٍٛ :  ٓٗا بٓش

ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘ ٫ٚ طٕ ظاٖس ايتعبري : ٍ : إٚايٛد٘ ا٭
اشٟ َتؿل ص نْٛ٘ تع٬ًّٝ بأَس عك٥٬ٞ إزتهبايػوأبدّا ٜٓكض ايٝكني 

 . قاطب١ ذٖإ ايعك٤٬ عًٝ٘ بني ايعك٤٬، أٟ ٖٛ َستهص يف أ

ايـُشه١ُ عتُاد ايٝكني ايؿؿ١ ٚايـُستهص يف اذٖإ ايعك٤٬ ٖٛ إ
ٚايـُستهص ايعك٥٬ٞ  -ٜكني َٔ دٕٚ اختؿاف بٝكني ايٛق٤ٛاٟ -ايك١ٜٛ

ـشاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ ذسٟ ع٢ً طبل ايـايرٟ ٜٓطًل ايعك٤٬ عٓ٘ ٖٛ اي
ـُٛزد عتٓا٤ بايػو اي٬سل اٟ غو َٔ دٕٚ اختؿاف بإ غرئَ 

 قشٓاٙ . أٚٚ َأ هلرا ايٛد٘: مجع َٔ ا٫ؾٛيٝني،أٚٚقد  ،دٕٚ َٛزد

ٕ تهٕٛ إلؾاد٠ ص أايػوصطايٝكنيطيف اي٬ّ ؾٌا٭ ايٛد٘ ايجاْٞ:
 ٫ٚ قس١ٜٓ .  ا٭ؾٌٕ تكّٛ قس١ٜٓ ع٢ً خ٬ف إ٫ أ ـذٓظ دٕٚ ايعٗد،اي

تٓكض  ٫ّ ايـُتهسز٠ يف قٛي٘:طظاٖس اي٬ٕ ٚبتعبري ٚاقض :إ
ايـُطتػسم ٭ؾسادٙ ، ٭ْٗا ايػايب ذٓظ ـٖٞ ٫ّ ايصايٝكني بايػو

يف  ا٭ؾٌ٭ْٗا  أٚ ،شكٝك١ٝ ٚايٓؿٛف ايػسع١ٝـزادتٗا يف ايككاٜا ايإ
ْت ٫ّ دٓظ ٚاذا نا .إضتعُا٫ت اي٬ّ يف ايبٝاْات ايعسب١ٝ ايؿؿٝش١ 

 ٚايػو( قاطب١ َٔ دٕٚ ساد)ايٝكنيضتػسام اؾؾايػايب د٫يتٗا ع٢ً إ
ذ استُاٍ ا٫ختؿاف إ ،ـداف ايـُط٪ٍٚ عٓ٘ختؿاف بايـُٛزد ايإ

ايٛق٤ٛ ايـُرنٛز يف  -سساش نٕٛ اي٬ّ يًعٗد ايرنسٟ ب٘ ٜتٛقـ ع٢ً إ
ٜٓكض  )٫ : ٚلمٌ اي٬ّ ع٢ً ايعٗد ايرنسٟ -ايط٪اٍ ٚبدا١ٜ ادتٛاب

 و( ٖرآٜكض بايػ ٫ - ٞ ايؿشٝش١ـايٝكني بايٛق٤ٛ ايـُعٗٛد ذنسٙ ؾ
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 لمٌ خ٬ف ايػايب ٫ٚ قس١ٜٓ ٚاقش١ عًٝ٘ . 

ُا ٜؿًض ـشؿٛؾّا بـَ صٜٓكض ايٝكني بايػو ٫:طْعِ دا٤ ايٓـ
  .صٜكني َٔ ٚق٤ٛٙ:ط ٜػعس بٗا بًشاظ ذنسٙ  أٚيًكس١ٜٓ 

 ٫ـذ٧ٝ ايٓـ ايـُاْع :طَ ـدؿٛؾّا :ُٓع عٔ ازادت٘ َـيهٓ٘ ٜ
غري  - عد٠ َٛازد يف عد٠ زٚاٜات آت١ٝ ٫سكّا ٚيف صتٓكض ايٝكني بايػو

ؾاْ٘ قد  -داف ايـُط٪ٍٚ عٓ٘ يف ؾدز ايسٚا١ٜ : ايٛق٤ٛ ـايـُٛزد اي
 ،٢ َٛازد َكؿٛد٠ؾٝٗا عً صتٓكض ايٝكني بايػو ٫ط سؿٌ تطبٝل

ٚقد  ،ازاد٠ ا٫ختؿاف بايـُٛزد  أُٚا ٜٓؿٞ استُاٍ ازاد٠ ايعٗد ـَ
 ٓاٙ . قشأٚٚغريٙ ٚ(28)ـدساضاْٞايـُشكل اي :طابك٘يٚٗرا ايٛد٘ ـَأ يأٚ

 ٫ ص٥ٜ٘كني َٔ ٚقٛ ؾاْ٘ ع٢ًط(: ٕ قٛي٘ )إ ايٛد٘ ايجايح:
 ضط ٖٛٚشد ا٭ـشٝح ٜهٕٛ ايـظٗٛز ي٘ يف تكٝد ايٝكني بايٛق٤ٛ ب

َتعًكّا  ص٥َ٘ٔ ٚقٛط)ايٝكني بايٛق٤ٛ( يك٠ٛ استُاٍ نٕٛ قٛي٘: 
(قاٍ : )ؾاْ٘ َٔ طسف )ايٝكني( ؾهأْ٘) ٫ بًؿغ ،بايعسف ايـُكدز

خؿٛف  ضط : ذات )ايٝكني( ٫ٚشد ا٭ـٕٛ اي٘ ع٢ً ٜكني( ؾٝه٥ٚقٛ
 .  (29)ذنسٙ ايـُشكل ارتساضاْٞ )قدٙ( ٖٚرا َا ،ايٝكني بايٛق٤ٛ 

شهِ ٚايـُٛقٛع تكتكٞ تعني ـٕ قس١ٜٓ َٓاضب١ ايايٛد٘ ايسابع :إ
ٜٓاضب٘  صٓكضت ٫طشهِـ٫ٕ اي،ازاد٠ ايٝكني ايـُطًل ٚايػو ايـُطًل 

إٕ ايـُٓاضب يًشهِ بعدّ  :٢ُعٓـبصايٝكني بايػوايـُٛقٛع ايـُطًلط
طًل َؾرياد َٓ٘  ،شه١ُ َرب١َـُا ٖٛ ٜكني ٚؾؿ١ َـ: ٖٛ ايٝكني بايٓكض

                                                           

 . 285 -282: 2زادع: نؿا١ٜ ا٫ؾٍٛ َع ساغ١ٝ املػهٝين : ز (28)

 .  285+ 284: 2نؿا١ٜ ا٫ؾٍٛ َع ساغ١ٝ املػهٝين : ز(29)
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خؿٛؾ١ٝ يٝكني ايٛق٤ٛ ٖٞ  ذ ٫إخؿٛف ايٝكني بايٛق٤ٛ  ٫،ايٝكني 
بٌ إ ايـُكاب١ً يف ايؿشٝش١  ،َؿكٛد٠ يف ايٝكني ٚايػو بػري ايٛق٤ٛ 

ٜٛدد َع٘  اّ ٫سهًت بني ايٝكني ايرٟ ٖٛ ٚؾـ ق٠ٛ ٚإبساّ ٚإسؿ
ٚقعـ ٚسري٠  ، ٚبني ايػو ايرٟ ٖٛ ؾؿ١ ْكـد٬فـاستُاٍ اي

 يـُٓع عٔ ايٓكض :ٖرٙ ايـُكاب١ً يف ا ،ٜٛدد َع٘ ا٫ستُاٍ ايـُدايـ 
تٓاضب ٚتٓطذِ َع َطًل ايٝكني َٚطًل  صتٓكض ايٝكني بايػو ٫ط

ايتعبري  ظٗٛز (شهِ ٚايـُٛقٛعـَٓاضب١ اي)ؾتؿٝد قس١ٜٓ  ،ايػو 
 ٜٓكض بايػو .  ُا ٖٛ ٜكني ٫ـايـُعؿَٛٞ يف إٔ ايٝكني ب

قس١ٜٓ ع٢ً تكٝٝد  صؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘طقد ٜكاٍ : قٛي٘ 
دؿٛف ٜكني ايٛق٤ٛ ـب صٜٓكض ايٝكني بايػو ٫طايٝكني يف ايهرب٣ 

 .  -ٚيٛ َٔ باب ايكدز ايـُتٝكٔ يف َكاّ ايتداطب  -

)ايكدز ايـُتٝكٔ يف  ديٌٝ ع٢ً ؾ٬س١ٝ ٫ّ : اْ٘ ٫أٚ: زدّا ؾاْ٘ ٜكاٍ 
ٚقد ضبل تؿؿٌٝ ايـُكاٍ يف  ، ط٬م ايهرب٣دّا إلَكاّ ايتداطب( َكٝٓ

 .  يف َٛضٛعتٓا ٖرٙ يف ادتص٤ ايجاْٞ)ايعُّٛ ٚا٫ط٬م(  َباسح

شتاز اىل َتعًل َكاف اىل ـٕ ايٝكني ؾؿ١ تعًك١ٝ تٚثاّْٝا: إ
 ،غري ايـُتعًل بػ٤ٞيٛقٛح إ ٫ ٚدٛد يًٝكني ايـُطًل  ،ايـُٛقٛع

بد َٔ َتعًل ٫ٚ -بايهطس -بد َٔ َٛقٛع يًٝكني ٖٛ ايـُتٝكٔٚيرا ٫
ٚسٝح ٫بد َٔ َتعًل يًٝكني ٫ٚ ٜتِ  -بايؿتض  -يًٝكني ٖٛ ايـُتٝكٔ

ؾًرا ذنس  -٫ برنس ايـُتعًل َع ايٝكني ايه٬ّ ٫ٚ ٜتكض ايـُساد إ
 ٫ٚ ،يٝكني ٭دٌ نْٛ٘ َتعًل ا ص٥٘ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚقٛطايٛق٤ٛ 

 ٝد١ٜ يف ايٝكنيـق أ١ٝٚ ـذ١ًُ عٔ خؿٛؾـٜهػـ ذنس ايٛق٤ٛ يف ٖرٙ اي
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 . ص٫ٚ ٜٓكض ايٝكني بايػوسك١:ط٬ـدؿؿ١ يًهرب٣ ايتهٕٛ َ

نٕٛ ايؿػس٣ بطبعٗا  : يف ايبٝاْات ٚثايجّا : َٔ ايـُتعازف عاد٠ّ
ٚنٕٛ ايهرب٣ بطبعٗا َطًك١ عا١َ  ،ك١ ب٘ ُٛزد خاف َتكٝٓـد٠ بَتكٝٓ

َٚؿسٚض ض٪اٍ  ،د يف ايبٝإ ُاّ ايـُٛازد َايـِ تتكٝٓـاىل تضاز١ٜ 
يهٔ ٖرا  .دتـ بايٛق٤ٛ ـيف َكدَت٘  َ ()ٟ ٚدٛاب ا٫َاّٚاايس

ا٫ختؿاف ايرٟ ٜتطًب٘ ادتٛاب ع٢ً َٛزد ايط٪اٍ ًٜٚت٦ِ َع طبع 
اىل عُّٛ  ضاز١ّٜ عا١َّ يكا٤ ايهرب٣ ن١ًّٝـُٓع َٔ إٜ ٫ -ايؿػس٣ 

تكٝٝد  أٚدؿٝـ عَُٛٗا ـ٫ٚ ٜٛدب ت ، ؾسادٖا ايـُٓطبل عًٝٗاأ
 داف ايـُط٪ٍٚ عٓ٘ .ـدؿٛف ايـُٛزد ايـط٬قٗا بإ

داَظ : تهسز ايٓـ ايـُاْع َٔ ْكض ايٝكني بايػو يف ـايٛد٘ اي
ٚقد سؿٌ ؾٝٗا  ،دتًؿ١ َتبا١ٜٓـَٛازد دص١ٝ٥ َتعدد٠ َٚٛقٛعات َ

ٖٚرا  ص٫ٚ ٜٓكض ايٝكني بايػو(:طايتعكٝب بكٛي٘)َع ايتطبٝل 
دًّٝا عٔ عدّ اختؿاف ايكاعد٠ ايـُاْع١ عٔ ْكض ايٝكني  ٜهػـ

اٟ ٜهػـ عٔ نْٛ٘ قاعد٠ ن١ًٝ ٚايـُكؿٛد  ،ُٛزد خاف ـبايػو ب
 ٫ خؿٛف ايٝكني بايٛق٤ٛ .  ،َٔ ايٝكني ؾٝٗا دٓظ ايٝكني 

شه١ُ ـضٓاد ايٓكض اىل ايٝكني ٖٚٞ ؾؿ١ َإ ايٛد٘ ايطادع:
َتعًل ايٝكني ايرٟ ٖٛ  -يـُتٝكٔ ضٓاد ايٓكض اىل اق١ٜٛ ٚعدّ إَرب١َ 

 شهِ قد ٜهٕٛ َتٝكّٓا ٚقد ٜؿري َػهٛنّا . ـَس غري َأ

ٜهػـ عٔ إزاد٠  -ايٝكني دٕٚ ايـُتٝكٔ  ضٓاد ايٓكض اىلإ -ٖٚرا 
َطًل ايٝكني ٚإٔ َٓع ْكض ايٝكني بايػو ٭دٌ ق٠ٛ ايٝكني ٚإسهاَ٘ 

ٖٚرٙ خؿٛؾ١ٝ َٛدٛد٠ يف ؾؿ١ ايٝكني  ،بساَ٘ ٚقعـ ايػو ٚعدّ إ
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ؾٝكسب ددّا ازاد٠ )َطًل  -شٛٙ ـايـُتٝكٔ نايٛق٤ٛ ْٚ -ك٘ دٕٚ َتعً
ُا ـشٛٙ َـْ ٚأٜٓكض بايػو( َٔ دٕٚ دخاي١ ايٝكني بايٛق٤ٛ  ايٝكني ٫

 دا٤ يف ا٫خباز . 

٫ٚ طاٯت١ٝ يف ايهرب٣ :  صأبدّاطٕ َكتك٢ قٛي٘ ايٛد٘ ايطابع : إ
ٖٛ  ظاٖس ٖرا ايًؿغ قُٔ ادت١ًُ ايػسٜؿ١ٚ صبايػوأبدّا ٜٓكض ايٝكني 

 أٚ ُٛزٕدـُاّ ايـُٛازد َٔ دٕٚ اختؿاف بـايعُّٛ ٚايطسٜإ اىل ت
ٕٕ  َٔ ا٫ؾساد . ؾسٕد أٚ شَا

 صٜٓكض ايٝكني بايػو ٫ٚطايـذ١ًُ ايـُتهسز٠: ٚاذتاؾٌ إ
ذ١ًُ ـذعٌ ايـٜهاد ٜ - شاظ ايٛدٛٙ ايـُتكد١َـَع ي صأبدّاطيؿع١ٚ

ٚضسٜاْ٘ اىل يف عُّٛ ايـُٓع  ش١ّـايـُاْع١ َٔ ْكض ايٝكني بايػو ؾسٜ
 ؾإ َكتك٢ ٖرٙ ايكسا٥ٔ ٚايٛدٛٙ  ،ـُاّ ايـُٛازد ٚا٫شَإ ٚا٫ؾسادت
 ،ٓكض بايػوُٜ ُا ٖٛ ٜكني ٫ـٕ نٌ ٜكني بٖٛ أ -ذتُع١ـَٓؿسد٠ َٚ -

ؾتتكض د٫ي١ ايؿشٝش١ ع٢ً عُّٛ ايكاعد٠ غسعّا ٚاط٬م اعتباز 
َٔ دٕٚ  ،شذ١ٝ يتُاّ ايـُٛازد ٚايـُذازٟ ـا٫ضتؿشاب ٚمشٍٛ اي

ـٓـتؿاف باخ  أٚغريٙ َٔ ايتدؿٝؿات ايـُشت١ًُ  أٚ ُٛزد ايٓ
شتاز زؾع ـٚس٦ٓٝر ٜ ،س١ يف نًُات ا٫ؾشاب ٚاختٝازاتِٗايـُطسٚ

ذس٣ ا٫ضتؿشاب اىل ديٌٝ ٚاقض اٟ ٜتٛقـ ـايٝد عٔ عُّٛ َ
ْسؾع  ق١ٕٜٛ َا َٔ ايتؿؿ٬ٝت ايـُطسٚس١ ع٢ً د٫ي١ٕدؿٝؿ٘ بتؿؿٌٕٝ ـت

 .  صتٓكض ايٝكني بايػو ٫ط ط٬م ديٌٝ ا٫خباز:عٔ إايٝد بٗا 

اتٗا اي٬سك١ ٕ ٖرٙ ايؿشٝش١ ايـُطًك١ ٚأخٛـُهٔ إٔ ٜكاٍ : إٜٚ
ُا ٜتِ ضٓدٙ ٚتتكض د٫يت٘ ـخباز ا٫ضتؿشاب َاٯت١ٝ يف اضتعساض أ
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ُا دس٣ عًٝ٘ ايعك٤٬ يف ازتهاشاتِٗ ٚاْطًكت َٓٗا ـٚاقض ي َكا٤ْٖٞ إ
ٟ ع٢ً طبل ايٝكني ذسٟ ايعك٥٬ٞ ايؿطسـؾإ اي ،تباْٝاتِٗ ايطًٛن١ٝ 

ْٟ - ايطابل ٚعدّ ا٫عتٓا٤ بايػو اي٬سل يف ْؿٛضِٗ  زاضْذ ٖٛ دس
ٖٚرٙ ا٫خباز  ،ٜٓطًكٕٛ عٓ٘ يف تؿسؾاتِٗ ٚضًٛنٝاتِٗ نُا ضبل بٝاْ٘ 

ذسٟ ايعًُٞ ـٚاقش١ ايد٫ي١ ع٢ً ا٫َكا٤ ٚتؿشٝض ٚقبٍٛ اي
تٓا٤ عك١ َٔ غري إشاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابـايعك٥٬ٞ ع٢ً ايعٌُ ع٢ً طبل اي

ْٟ ،بايػو اي٬سل  ذا٫ت ـعَُٛٞ ًَشٛظ يف عُّٛ َ ٚدسِٜٗ ؾطس
شٝا٠ ايدْٝا ٚا٫خس٣ ٚع٢ً ايطٛا٤ َٔ دٕٚ اضتجٓا٤ . ْعِ إ٫ اذا ـاي

أخس٣  ي٘ اىل ساي١ٕشاٍ ٚتبٓدـا٫ط٦ُٓإ باْك٬ب اي أٚسؿٌ ايكطع 
 ؾٝٓتكض ايٝكني بايٝكني ٫ٚ اغهاٍ عٓد٥ر . ، َتٝك١ٓ

ىل ٚاْ٘ يف تكسٜب ا٫ضتد٫ٍ بايؿشٝش١ ا٭ُاّ َا ازدْا بٝـٖرا ت
ٚنإ يف ايتكسٜب  ،ٚب٘ ٜتِ ايه٬ّ يف ؾِٗ ٖرٙ ايؿشٝش١  ،يصزاز٠ 
ٓٛ  ،ايٓؿٛف اي٬سك١  َٔايػسع١ٝ ايـُطتؿاد٠  أٚشذ١ٝ ـثبات ايٍ إايـُط

ٚنإ ب٘ تعُِٝ يهٌ ايسٚاٜات اي٬سك١ َٔ سٝح ايٓتٝذ١ ايعا١َ 
 ٚاقض . ٚز عٓٗا اىل ديٌٝ قٟٛدسـشتاز ايـايـُطتؿاد٠ َٓٗا ٚاييت ٜ

شٛثٗا ـخس٣ ٚعسض بيف إضتعساض ايسٚاٜات ا٭ثِ ٜكع ايه٬ّ  
ايـُستبط١ بٗا قبٌ عسض ايتؿاؾٌٝ ايـ١ُُٗ يف ايٓتٝذ١ ايـُبشٛث١ : سذ١ٝ 

 .  ع١َُّٝٛ غسع١ّٝ ا٫ضتؿشاب ٚاعتبازٙ قاعد٠ّ

بطٓد ؾشٝض َتؿٌ  (30)ايـدرب ايجاْٞ : ٖٚٛ َا زٚاٙ غٝذ ايطا٥ؿ١ 
ع( َطٓدّا ٥)عًٌ ايػساٝذ ايؿدٚم يفايػٚزٚاٙ  ،سّاشزاز٠ َكُ اىل

                                                           

 . 641: ح 91:  1+ ا٫ضتبؿاز : ز 1335: ح 421: 1ايتٗرٜب : ز( 30)



 (61)  ................................. خباز ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاباإلضتد٫ٍ با٭

 ٜكٓس٫  ٔ(ـ)ايتٗرٜبٝ ٚا٫قُاز يف ،( ٚايطٓد ؾشٝضايباقس)يإلَاّ 
ؾشٝشّا  عَُّٛا ٚيف ٖرٙ ايؿشٝش١ خؿٛؾّا إلضٓاد ايؿدٚم يًدرب

ٚقد ْكًٗا يف  ،ع( ٥يـُط٪ٍٚ َٓ٘ دًّٝا يف )عًٌ ايػساَع بٝإ ا٫َاّ ا
عٗا يف َٛاقع َٔ ابٛاب ايٓذاضات . ٚقد ٕ قٓطبعد أ (31) )ايٛضا٥ٌ(

تكُٓت ضبع اض١ً٦ ْٓكًٗا قسٜبّا َٔ يؿعٗا  ٚيهٌ ض٪اٍ دٛاب٘ ْٓكً٘ 
ـٓ  ٖٚٞ :  ،بني قٛضني َع ايػسح  بايٓ

ًٓ -َين أٚدّ  -ذاض١ ـ: ض٪اٍ عُٔ أؾاب ثٛب٘ ٍْٚا٭ ِ أثسٙ ؾع
ٗٓـٔ َهاْ٘ اىل إ ٜؿٝب ي٘ ايـُا٤ ٜٚٚعٝٓ ت ايؿ٠٬ سٙ ثِ سكسذدٙ ؾٝط

 س بعد ايؿ٠٬ . ٢ ثِ ترٓنْٚطٞ ايٓذاض١ يف ثٛب٘ ٚؾًٓ

: ـذاض١ َع١ًَٛ ٚقد ْطٝٗاببٝإ سهِ ايؿ٠٬ يف ْ ()ٚأداب٘
ٕ ٜػطٌ ثٛب٘ يف ايـُٛقع اٟ ٜعٝد ايؿ٠٬ بعد اصتعٝد ايؿ٠٬ ٚتػطً٘ط

ًٓـٖٚرا اي ،ايـُتٓذظ ٕ ايٓاضٞ يف ٚابتٗ (32)خبازٌ يف بعض ا٭شهِ َع
ٜعٝد ؾ٬ت٘ نٞ ط دب عًٝ٘ ا٫عاد٠ عكٛب١ّأٚطٞ ؾست٢ ْتطٗري ثٛب٘ 

ِٓ  .  صيٓطٝاْ٘ عكٛب١ّ ،٤ٞ اذا نإ يف ثٛب٘ بايػ ٜٗت

اب ايٓذظ ثٛب٘ ض٪اٍ عُٔ عًِ امجا٫ّ اْ٘ قد أؾ ايجاْٞ :
ُا ؾ٢ً ؾٝ٘ ـٚي ،٣ َٛقع٘ ؿشـ عٓ٘ ٚمل ٜعجس عًٝ٘ ٚمل ٜهٔ زأؾ

اٟ  صتػطً٘ ٚتعٝد ايؿ٠٬ط(: زأ٣ ايٓذاض١ ٚٚددٖا . ٚأداب٘)
 عاد٠ ايؿ٠٬ . إأٜتٗا َع ٕ تػطٌ َٛقع ايٓذاض١ اييت زذب عًٝو أـٜ

ٔٓـ٪اٍ عـض : ايجايح  عسـٓـٛدٛدٖا ؾـكٔ بـٝـتـ١ ٚمل ٜـٓذاضـاي ُٔ ظ
                                                           

 . 1َٔ أبٛاب ايٓذاضات : ح 44: ب 2ايٛضا٥ٌ : ز (31)

 . 5َٔ ابٛاب ايٓذاضات :  ح 42:ب 2يٛضا٥ٌ :زا (32)
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٢ ؾٝ٘ ؾسأ٣ ايٓذاض١ ؾٝ٘ . ٚأداب٘ غ٦ّٝا ثِ ؾًٓ َسـ ثٛب٘ ؾًِ َٜٚتؿٓش
(آ )قاٍ :  ،عاد٠ ايؿ٠٬ ٜاٙ بػطٌ ايجٛب ايـُتٓذظ َٔ دٕٚ إَسّا إ

ٚنأْ٘ تعذب شزاز٠ َٔ عدّ ٚدٛب اعاد٠ . صتعٝد ايؿ٠٬ تػطً٘ ٫ٚط
 ايؿ٠٬ ؾطأٍ ايط٪اٍ:

ْو ط٭(َع٬ًّ يًشهِ ايـُتكدّ : ذيو ؟ ٚأداب٘) َِٔي ايسابع :
ٕ تٓكض ؾًٝظ ٜٓبػٞ يو أ ،نٓت ع٢ً ٜكني َٔ طٗازتو ثِ غههت 

 ٘ . ُا حنٔ ؾٝـشٌ ا٫ضتػٗاد ٖٓا يـٖٚرا ادتٛاب َص. بايػوأبدّا ايٝكني 

 داَظ : ٚقد ضأٍ عٔ نٝؿ١ٝ ايتطٗري َع عًُ٘ امجا٫ّ بأْ٘ـاي
أٟ مل ٜػدـ  ،أٜٔ ٖٛ ايكرز ست٢ ٜػطً٘  ؾاب ايكرز ثٛب٘ ٚمل ٜدٔزأ

تػطٌ َٔ ثٛبو ايٓاس١ٝ اييت (:ط) َ٘هإ ايكرز ايٓذظ . ٚقد أداب
ست٢ تهٕٛ ع٢ً ٜكني َٔ  -َين  أٚأٟ ايكرز : دّ  -تس٣ اْ٘ قد أؾابٗا 

ذاب ي٬ستٝاط ـٜٖٚرا إ ،ٓكض ٜكني ايكرز بٝكني ايطٗاز٠ ؾت صطٗازتو
ـُاّ ايٓاس١ٝ اييت ٜعًِ دب غطٌ ايجٛب َٔ تأٚشؿٛز٠ ؾـيف غب١ٗ َ

شٌ اضتػٗاد ـٖٚرا َ ،ؾاب١ ايٓذظ اٜاٙ ٚيف بعض ادصا٥ٗا إمجا٫ّ إ
ٕٕ ٚيهٔ تٓكك٘ طىل : ٖٚٚٛ ْعري قٛي٘ يف ايؿشٝش١ ا٭ ،ُا حنٔ ؾٝ٘ ـي ثا

ُا عًِ امجا٫ّ بٓذاض١ ثٛب٘ ؾ٬بد ـك٘ ٖٓا ٖٛ أْ٘ يٚتطبٝ ، صبٝكني آخس
دصا٤ٙ ايـُشتٌُ تٓذظ بعكٗا َسددّا بني أطساؾ٘ ٚأذ١ٗ ـَٔ غطٌ اي

 ست٢ ٜٓكض ايٝكني بايكرز بٝكني ايطٗاز٠ . 

ؾاب١ دع : ض٪اٍ عٔ ٚدٛب ايؿشـ ٚايٓعس إٕ غو يف إايطا
ػو ُا تسٜد إ ترٖب ايـٚيهٓو اْ،٫ (:طٚقد أداب٘ ) ،ايكرز ثٛب٘

ذا ؾتٝا بعدّ ٚدٛب ايؿشـ ٚايٓعس إ٫ إٖٚرٙ  صايرٟ ٚقع يف ْؿطو
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ـشاي١ ْؿطا١ْٝ ي ٔ تع٬ًّٝثِ بٝٓ ،شاي١ ايػو َٔ ْؿط٘ أزاد ا٫ستٝاط ٚإ
ظ ثٛب٘ يهٞ ٜط٦ُٔ ٜٚصٌٜ ٕ ايبعض ٜؿشـ عٔ تٓٓذعاد١ٜ ٖٞ أ

 ٫ ؾٗٛ غري ٚادب . ٚإ ،ايػو ايرٟ ٚقع يف ْؿط٘ 

 ، ايجٛب ٖٚٛ يف ساٍ ايؿ٠٬ ايطابع : ض٪اٍ عٔ ز١ٜ٩ ايكرز يف
 تٓكض ايؿ٠٬ ٚتعٝد اذا غههت يف َٛقع ؾٝ٘ ط( باْ٘ٚقد أداب٘)

قطعت ايؿ٠٬  -ٕ مل تػو ثِ زأٜت٘ زطبّا ٚإ ،ثِ زأٜت٘  -ْطد١ ،َٓ٘-
قع عًٝو أٚتدزٟ يعً٘ غ٤ٞ  ْو ٫٭ ،ٚغطًت٘ ثِ بٓٝت ع٢ً ايؿ٠٬ 

 ؾٛزتني :  بايػو( ٖٚرا تؿؿٌٝ بنيٕ تٓكض ايٝكني ؾًٝظ ٜٓبػٞ أ

ٕ عًُت امجا٫ّ ت ز٩ٜتو يًكرز ٚتٓذظ ايجٛب بعد أاذا ناْ -أ
َٕٔ ايجٛب ٚدب  يف َٛقع ؾاب١ قبٌ ايدخٍٛ يف ايؿ٠٬ ٚغههَتباإل

 عادتٗا َٔ ددٜد . عًٝو ْكض ايؿ٠٬ ٚإ

يًكرز ٚايٓذظ زطبّا يف ايجٛب ساٍ ايؿ٠٬ َٔ  َٚع ز٩ٜتو -ب
 :دزٟت ٫ أْتٟ أ،دٕٚ ضبل عًِ امجايٞ ٚغو يف َٛقع ايتٓذظ 

 ب قبٌ ايؿ٠٬ ؾٛقع َكداز َٔ ؾ٬توٌٖ ايٓذاض١ طسأت ع٢ً ايجٛ
ايٓـذاض١ عًٝو  اّ ٚقعت ،ذٗٛي١ عٓدٙ ٖٚٛ َعرٚز َٓٗاـذاض١ َـَع ْ

٢ً ٕ تػطٌ َٛقع ايتٓذظ َٔ ايجٛب ٚتبين عساٍ ايؿ٠٬ ؾايٛظٝؿ١ أ
 أٚسدخ  أٚضتدباز ـُبطٌ َٔ إٕت بؾ٬تو َٔ سٝح قطعتٗا اذا مل تأ

ايؿ٠٬  ٚإعادتٗا  ( عدّ ٚدٛب ْكضٚقد عًٌ) ،حنُٖٛا أٚ تهًِ
ؾًٝظ ٜٓبػٞ  ،قع عًٝو أٚتدزٟ يعً٘ غ٤ٞ  ْو ٫٭َٔ ددٜد بكٛي٘:ط

 ُا حنٔ ؾٝ٘ . ـشٌ اضتػٗاد ثايح يـايٝكني بايػو( . ٖٚرا َإ تٓكض 

 ،ٚيف ايؿشٝش١ حبٛخ ؾك١ٝٗ َطٛي١ ْٛنٌ حتكٝكٗا اىل َباسح ايؿك٘
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خٛاتٗا يٞ إٔ ٬ْسغ د٫ي١ ٖرٙ ايؿشٝش١ ٚأٚايـُِٗ يف ايبشح ا٫ؾٛ
عدَ٘ بؿِٗ عسيف ضًِٝ بعٝدّا عٔ  أٚٚظٗٛزٖا يف سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب 

ضتعٗاز ايٓؿٛف ايًؿع١ٝ ٚايبعٝد٠ عٔ سٜب١ عٔ إايتدقٝكات ايعك١ًٝ ايػ
 دطابات ايػسع١ٝ . ـا٫ذٖإ ايعسؾ١ٝ ايـًُك٢ ايٝٗا ٖرٙ اي

شذ١ٝ ـد بايؿشٝش١ يشتٌُ ا٫ضتػٗاـٜ أُٚهٔ ـٚخ٬ؾ١ ايكٍٛ : ٜ
:طؾًٝظ ٜٓبػٞ إٔ تٓكض ايٝكني بايػوص ا٫ضتؿشاب يف َٛقعني 

ٚتكسٜب  ،ُا َٛقع ا٫ضتد٫ٍ ع٢ً نرب٣ ا٫ضتؿشاب ٖٚرإ ٖ
ىل َع دؾع ٚا٫ضتد٫ٍ بٗا عني ايتكسٜب ايـُتكدّ يف ايؿشٝش١ ا٭

ضابكتٗا يف ؾإ ٖرٙ ايؿشٝش١ تػب٘  ،ا٫غها٫ت بايبٝإ ايـُتكدّ 
ٚايتكسٜب ْؿظ  ،ُٓع ْكض ايٝكني بايػو ـيًطإ ايـُتكُٔ يايبٝإ ٚا

 ،ذٛاب ـذٛاب عني ايـٚاي ،ؾٝٗا  ١ُ إٓتـايتكسٜب ٚا٫غهاٍ ايٛازد ث
 شّا ٚبايتؿؿٌٝ . ٚا٫ضتد٫ٍ تاّ َٓدؾع عٓ٘ ا٫غهاٍ نُا تكدّ َٛٓق

ْٚكٍٛ باختؿاز : دا٤ يف ايؿشٝش١ ايٓكض بايٝكني ٫ بايػو يف 
ؾًٝظ ٜٓبػٞ إ تٓكض طٔ ْكض ايٝكني بايػو ٚدا٤ ايـُٓع ع ،َٛقع 

يطا٥ٌ ع٢ً ( ايـُهًـ ابك٢ ا٫َاّ )ص يف َٛقعني : أايٝكني بايػو
٬ّ بايـُٓع َٔ ْكض ايٝكني َعً ،ـدبح ايـُتٝك١ٓ ضابكّاساي١ ايطٗاز٠ َٔ اي

دبج١ٝ ايـُتٝك١ٓ ـ( يصّٚ ايبكا٤ ع٢ً ساي١ ايطٗاز٠ ايؾذعٌ) ،بايػو
شاي١ ا٫زتهاش١ٜ اييت ـشت ايـػو َٓدزدّا تضابكّا ٚعدّ ا٫عتٓا٤ باي

 ذسٟ عًٝٗا ايعك٤٬ ضًٛنّٝا . ـٜ

َٛز صٜد د٫ي١ ٖرٙ ايؿشٝش١ ٚقٛسّا ٚتأنٝدّا عٓد ٬َسع١ أٚت
: َٚٓٗا قٛي٘ ،ىلٚشا٥د٠ ع٢ً ايكسا٥ٔ ايـُتكدّ بٝاْٗا يف ايؿشٝش١ ا٭
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ذٌُ ايج٬خ ـىل َٔ ايٚذ١ًُ ا٭ـاٯتٞ يف ٖرٙ ايؿشٝش١ يف اي صأبدّاط
 ٚا٫َٛز ٖٞ :  ،شٌ ا٫ضتػٗاد ـَ

ىل : ٜك٣ٛ ايعٗٛز عٓد ٬َسع١ ايؿكس٠ ا٫خري٠ ارتاي١ٝ ٚايـُ٪ند ا٭
ص يف إزاد٠ ايٝكنيط ضبل ايٝكني بايطٗاز٠ ؾًرا ٜك٣ٛ ظٗٛز ٫ّ َٔ

 صايٝكنيطتٞ ؾٝٗا استُاٍ ازاد٠ ايعٗد ايرنسٟ َٔ ٫ّٚ٫ ٜأ ،ادتٓظ
ىل ٚٝش١ يف ايؿكس٠ ا٭ٚيف ٖرٙ ايؿش . ىلٚنُا دا٤ يف ايؿشٝش١ ا٭

ٚهلرا دعًٗا  ،صْو نٓت ع٢ً ٜكني َٔ طٗازتو٭ايـُطبٛق١ بكٛي٘: ط
قاٍ : )ٚإزاد٠  ،َٔ تًهِ ايؿشٝش١  ايػٝذ ا٫ْؿازٟ)قدٙ(أظٗس د٫ي١ّ
نُا يعً٘ ٜك٣ٛ ايعٗٛز ٖٓا عٓد  ، (33)ادتٓظ َٔ ايٝكني يعً٘ أظٗس ٖٓا(

 ٖرٙ ايؿشٝش١ .  ٬َسع١ تهسز ايـُٓع َٔ ْكض ايٝكني بايػو َستني يف

ٔ ايٓكض:طيٝظ ٚدٛد نًُتني يف مجًيت ايـُٓع ع ايـُ٪ند ايجاْٞ:      
ؾإ  ،ٍ ٚايجاْٞٚيف ايـُٛقع ا٭صٕ تٓكض ايٝكني بايػوٜٓبػٞ يو أ

ٜطتبطٔ َع٢ٓ ايتٛنٝد ٚايتأْٝب ع٢ً تسى ص يٝظ ٜٓبػٞ(: طقٛي٘)
 ٜطتبطٔ ايتػدٜد ٚايتشرٜس َٔ ْكض ايٝكني أٚشاي١ ايـُتٝك١ٓ ـايعٌُ باي

ذ١ٝ يف ق٠ٛ د٫يتٗا ع٢ً س أٖٚٚرا ٜصٜد يف د٫ي١ ايؿشٝش١  ،بايػو 
 شاي١ ايطابك١ ٚعدّ ْككٗا بايػو ايطاز٨ . ـضتؿشاب ايإ

٭ْو نٓت ع٢ً ىل َٔ ايؿشٝش١طٚٚيٛ غههٓا يف د٫ي١ ايؿكس٠ ا٭
ٕ تٓكض ايٝكني ٔ طٗازتو ثِ غههت ؾًٝظ ٜٓبػٞ يو أٜكني َ
 ٭ْو ٫ط١ٝ يف ايط٪اٍ ايطابعؾإ ايؿكس٠ ايجاْ ،صنُا ضٝأتٞبايػو

 ٫ صٕ تٓكض ايٝكني بايػوٓبػٞ أقع عًٝو ؾًٝظ ٜأٚ تدزٟ يعً٘ غ٤ْٞ
                                                           

 . 330طبع١ َهتب١ َؿطؿٟٛ :  -ؾسا٥د ا٫ؾٍٛ  (33)



 11بػس٣ ا٫ؾٍٛ / ز ...................................................... ( 66)

بٌ ٜتِ تكسٜبٗا ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب بايتكسٜب ،  تٞ ا٫غهاٍ ؾٝٗاٜأ
 ىل َع شٜاد٠ تٛنٝد يف د٫يتٗا ٖٞ نًُتاٚايـُتكدّ يف ايؿشٝش١ ا٭

 .  صؾًٝظ ٜٓبػٞ ..ط
٭ْو نٓت ع٢ً ٜكني َٔ طيتعًٌٝؾساس١ اايـُ٪ند ايجايح :

ٍ يف دٛاب ايط٪اٍ ايسابع ٚايـُٛدٛد يف ايـُٛقع ا٭ صطٗازتو
ٔ طٗازتو ثِ ٭ْو نٓت ع٢ً ٜكني َطٚٚقٛح د٫يت٘ ع٢ً ايع١ًٝ : 

ٖٚرا تعًٌٝ  أبدّا بايػوصٕ تٓكض ايٝكني غههت ٚيٝظ ٜٓبػٞ يو أ
عك١ٝ٥٬ يًشهِ بأَس َستهص يف ا٫ذٖإ ايعسؾ١ٝ ظاٖس َٔ ايطًٛنٝات اي

ّ دازد١ٝ نُا تكدـسٝح دس٣ عًٝ٘ ايعك٤٬ يف ضريتِٗ ايع١ًُٝ اي
 يًذسٟ ايعك٥٬ٞ ايعاّ .  ّا ْؿاذٚإ َكا٤ّٚتؿًض ايؿشٝش١ إ ،تكسٜبٗا

: ا١ْٝ ع٢ً ا٫ضتؿشابغهاٍ يف د٫ي١ ايؿكس٠ ايج٫ا ٚاذتاؾٌ عدّ
ؾاْ٘ ٜدٍ  صٕ تٓكض ايٝكني بايػوقع عًٝو ؾًٝظ ٜٓبػٞ أأٚ يعً٘ غ٧ْٝط

٭ْ٘ نإ َتٝكّٓا َٔ طٗازت٘ ، ع٢ً عدّ ٚدٛب إعاد٠ ايؿ٠٬ بٛقٛح
ـشني ز١ٜ٩ ٫سكّا ٚاضتُس ايػو ي ؾٝٗا ضابكّا قبٌ ايؿ٠٬ ثِ غٓو

ٚقبً٘  ،ٚاْتكض ٜكٝٓ٘ بايطٗاز٠ بٝكني ايٓذاض١ ٘ؾشؿٌ ايٝكني ب ايٓذظ
ـشتٌُ إٔ ُا زأ٣ ايكرز يف ثٛب٘ ٖٚٛ ٜـٜٓكض ايٝكني بايػو ؾاْ٘ ي ٫

ثٛب٘ ٟ مل ٜهٔ َتٝكّٓا بٛدٛد ايكرز يف أ -أثٓا٤ ايؿ٠٬ايكرز ٚقع عًٝ٘ 
قاٍ ُٚاّ ؾ٬ت٘ ـأَسٙ بكطع سسنات ؾ٬ت٘ ٚايتٛقٞ ٚات -قبٌ ايؿ٠٬

(ط:)قع عًٝو أٚ تدزٟ يعً٘ غ٤ْٞ ٭ْو ٫ ،ثِ بٓٝت ع٢ً ؾ٬تو
ـٓص... ُا ـايـُاْع َٔ ْكض ايٝكني بايػو غري َطبٛم ب ٖٚرا ايٓ

 ٍ ع٢ً قاعد٠ ا٫ضتؿشاب َٔ دٕٜٚدشتٌُ َٓع٘ عٔ عُّٛ ايـُٓع ٚـٜ
 ستُاٍ آخس . إ
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ىل َٔ ؾكسات ايؿشٝش١ ٚٚقد ٚقع ا٫غهاٍ يف د٫ي١ ايؿكس٠ ا٭
(يف دٛاب ايط٪اٍ ايسابع َع٬ًّ يعدّ ٚدٛب اعاد٠ اعين قٛي٘)

ٔ طٗازتو ثِ غههت ؾًٝظ ٜٓبػٞ ٭ْو نٓت ع٢ً ٜكني َطايؿ٠٬ : 
ستُايني يف ايٓـ : ٚذيو يٛدٛد ا صٕ تٓكض ايٝكني بايػو أبدّايو أ

ٚاستُاٍ  ،استُاٍ ازاد٠ قاعد٠ ايٝكني َٓ٘ ٚيرا لمًٗا بعكِٗ عًٝٗا 
 ؾاْ٘ :  ،ازاد٠ قاعد٠ ا٫ضتؿشاب َٓ٘ 

ز١ٜ٩ ايٓذاض١ صثِ ؾًٝت ؾسأٜت ؾٝ٘طاذا أزٜد َٔ قٛي٘:  -أ
ٌ ي٘ عًِ بٛقٛع حبٝح سؿ -يف ايط٪اٍ ايجايح -ايـُع١ْٛٓ قبٌ ايؿ٠٬ 
ْو نٓت ع٢ً ٜكني َٔ ٭طد َٔ قٛي٘ : ٚأزٜ ،ؾ٬ت٘ َع ايٓذاض١ 

ؾاب١ ٗاز٠ ايجابت عٓدٙ ٚيف باطٓ٘ قبٌ إٔ ٜعٔ إايٝكني بايط صطٗازتو
ايٓذاض١ ثٛب٘ : اٟ )نٓت ع٢ً ٜكني َٔ طٗاز٠ ثٛبو قبٌ ظٔ ا٫ؾاب١ 

و( ؾٝهٕٛ ايػو طاز٥ّا عٓد ثِ غههت ٚظٓٓت اؾاب١ ايٓذظ ثٛب
بعد ايٝكني بايطٗاز٠  ؾاب١ ايٓذاض١ يجٛب٘ ٚعدّ ز٩ٜتٗا ٖٚٛ غوإايعٔ ب

ُاَ٘ تهٕٛ ايؿكس٠ داي١ ع٢ً ـٖٚرا َ٪د٣ )قاعد٠ ا٫ضتؿشاب( َٚع ت
 سذ١ٝ ايكاعد٠ ايـُبشٛث١ . 

ذاض١ ـز١ٜ٩ ْ صٜت ؾٝ٘أثِ ؾًٝت ؾسطٚاذا أزٜد َٔ قٛي٘ :  -ب
١ُ اييت ـٜدزٟ اْٗا سادث١ اّ ٖٞ ايكدٜ عكٝب بدٚٙ يف ؾ٬ت٘ ٖٚٛ ٫

ْو نٓت ع٢ً ٜكني َٔ ٭ٚازٜد َٔ قٛي٘ط ،ٗا قبٌ ايؿ٠٬ظٓٓ
ايٝكني بايطٗاز٠ اذتاؾٌ يف ايباطٔ بعد إ ظٔ اؾاب١  صطٗازتو

غ٦ّٝا ؾصاٍ ايعٔ بايٓذاض١ ٚؾاز  َسـ ؾًِ َٜايٓذاض١ ثٛب٘ ؾٓعس ؾٝ٘ ٚتؿٓش
شٚاٍ ظٔ ايٓذاض١ ٚسؿٍٛ ايٝكني  -ٚيعٌ ٖرا  ،عٓدٙ ٜكني بايطٗاز٠ 
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ؾشؿٌ ص ٘ غ٦ّٝاؾٝ ؾٓعست ؾًِ أَزَديٍٛ إيتصاَٞ يكٛي٘: ط -بايطٗاز٠ 
ٜٚهٕٛ ايػو  ،ايٝكني بايطٗاز٠ بؿعٌ ايٓعس ٚايؿشـ ٚعدّ ز١ٜ٩ غ٧ٝ 

٫ غهّا  -غهّا ضازّٜا صع٢ً ٜكني َٔ طٗازتو ثِ غههتيف قٛي٘:ط
بٌ ٜهٕٛ غهّا ضازّٜا اىل ٜكٝٓ٘ بايطٗاز٠  -ٓ٘ تٝٓك طازّٜا َتعًكّا ببكا٤ َا

يف ْؿط٘ اذتاؾٌ بؿعٌ ايؿشـ ٚايٓعس ٚعدّ ز١ٜ٩ ايٓذاض١ ٚقد سؿٌ 
استُاٍ ز١ٜ٩ ايٓذاض١ ايطابك١ ايـُع١ْٛٓ قبٌ ايؿ٠٬ ثِ ؾ٢ً يف ايجٛب 

ٓ٘ ٚضس٣ ايػو اىل تٝٓك أٟ سؿٌ ايػو يف عني َا ، ٚزأ٣ ايٓذظ ؾٝ٘
ٜكٝٓ٘ بطٗاز٠ ثٛب٘ ٜكّٝٓا ْاغ٦ّا َٔ ْعسٙ ٚؾشؿ٘ عٔ ايٓذظ ٚعدّ ز٩ٜت٘ 

ٝكني( يٛ ؾتدٍ ايؿشٝش١ ع٢ً )قاعد٠ اي صؾٝ٘ غ٦ّٝا ؾٓعست ؾًِ أَزطغ٦ّٝا
 ٖرا ا٫ستُاٍ .  ِٓـت

قاعد٠ )ؾادتٗا د ايؿشٝش١ بني إٚبٗرا ايتكسٜب ايـُ٪دٟ اىل تسد
ٜٓدؾع اغهاٍ ايـُشككني  -( قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)ٚبني اؾادتٗا  (ايٝكني

قاعد٠ )د٥ٛٞ)قدُٖا( ع٢ً استُاٍ د٫ي١ ايؿشٝش١ ع٢ً ـين ٚاي٥ٝايٓا
ٝٓٗا ٚبني قاعد٠ ىل يف ايؿشٝش١ بٚتسدد ايؿكس٠ ا٭ع٢ً ٚ (ايٝكني

 سٝح أؾاد أضتاذْا ايـُشكل)قدٙ(: ،ا٫ضتؿشاب

ٛٓ (قاعد٠ ايٝكني)ٕ إ ١َ بايٝكني ايطابل ٚبايػو ايطازٟ اىل َتك
 ٚن٬ ا٫َسٜٔ َؿكٛد يف ايـُكاّ :  ،ظسف ايـُتٝكٔ 

٭ٕ ايـُؿسٚض ٖٛ ايعًِ بٛقٛع ايؿ٠٬  ،اَا ايػو ؾؿكداْ٘ ٚاقض
 ايٝكني ايطابل ٜٚصيصي٘ . َع ايٓذاض١ ؾ٬ غو ٖٓا ست٢ ٜطسٟ اىل 

ٚاَا ايٝكني ؾإ ازٜد َٓ٘ ايٝكني بطٗاز٠ ايجٛب بعد ظٓ٘ ايٓذاض١ 
 دربـاي ؾٗرا ايٝكني غري َرنٛز يف ، ٦ّٝا ؾتٝكٔ بطٗاز٠ ثٛب٘غ َسؾٓعس ؾًِ َٜ
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 .  (34) (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)يف  ( ٚظاٖسقاعد٠ ايٝكني)عٔ  أدٓيب ؾٗٛ

)ع٢ً  ايؿشٝش١ ُهٔ لمٌـٜ : ٫ (قدٙ)ين٥ٝٚقاٍ ايـُشكل ايٓا
ٍٛ ايٝكني بعد ايٓعس ذ مل ٜؿسض يف ايسٚا١ٜ : سؿإ ،قاعد٠ ايٝكني 

نُا ٖٛ اي٬شّ  -سؿٍٛ ايػو ايطازٟ بعد ٖرا ايٝكني٫ٚ  ،ٚايؿشـ
 .  (35)ؾٝتعني لمًٗا ع٢ً قاعد٠ ا٫ضتؿشاب يٝظ إ٫(  -يف ايكاعد٠

غري  (قاعد٠ ايٝكني)إ ايكٍٛ بإٔ زنين ٚنإٔ ايعًُني)قدُٖا(ٜسٜد
د٬ف زنين ـب ،ُهٔ تطبٝكٗا عًٝٗا ـٛدٛدٜٔ يف ايؿشٝش١ ست٢ َٜ
 ؾاُْٗا َٛدٛدإ .  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)

يهٓ٘ قد ضبل يف تكسٜبٓا : ٚقٛح تٛؾس زنين قاعدتٞ ايٝكني 
ٚايعُد٠ زنٓا قاعد٠ ايٝكني ٚقد اتكض يف تكسٜبٓا  ،ٚا٫ضتؿشاب 

ّا اَّٝا ظاٖسيتص٫ّ إٛيٚدٛدُٖا ٚد٫ي١ ايؿشٝش١ ع٢ً ٚدٛد ايٝكني َد
ُهٔ اضتؿاد٠ ايٝكني ـدرب ايؿشٝض ٚٚدٛد ايػو ايطازٟ سٝح ٜـَٔ اي

ؾإ شٚاٍ  -نُا ضبل بٝاْ٘-بايد٫ي١ ا٫يتصا١َٝ  شٝضبطٗاز٠ ثٛب٘ َٔ ايؿ
ٍْ ْٞإ ظٔ ايٓذاض١ ٚاْعكاد ايٝكني بطٗاز٠ ثٛب٘ َديٛ ؾٓعست طيكٛي٘  يتصاَ

ٚعدّ ز٩ٜت٘  ؿشـ ٚايٓعس يف ايجٛبٕ ايإ :ُع٢ٓـبصؾٝ٘ غ٦ّٝا ؾًِ أَز
ًكرز ايـُعٕٓٛ ٜصٌٜ ظٔ جناض١ ثٛب٘ ٜٚٓعكد عٓد٥ر ٜكني طٗاز٠ ثٛب٘ . ي

)ايػو ايطازٟ( بًشاظ استُاي٘ نٕٛ ايٓذاض١  ُهٔ اضتؿاد٠ـنُا ٜ
غ٦ّٝا  َسْعس ٚمل َٜيؿ٠٬ ٖٞ ايٓذاض١ اييت ؾشـ عٓٗا ٚايـُس١ٝ٥ اثٓا٤ ا

 ٍٚتُاٍ ا٭ؾٗٛ با٫س ،ثٓا٤ ايؿ٠٬ ـذاض١ عازق١ أشتٌُ نْٛٗا ْـنُا ٜ
                                                           

 . 53:  3َؿباح ا٫ؾٍٛ :  ز (34)

 .  39:   4أدٛد ايتكسٜسات : ز (35)
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 بػو ضازٟ اىل ايٝكني بطٗاز٠ ثٛب٘ .  غاى

)ايٝكني بطٗاز٠ ايجٛب( بعد ظٓ٘ ايٓذاض١ يف ثٛب٘ ؾٓعس يف ثٛب٘  اذٕ
نُا  ،ٖرا َرنٛز يف ايؿشٝش١ َدي٫ّٛ بايد٫ي١ ا٫يتصا١َٝ  -غ٦ّٝا  َسؾًِ َٜ

غهاٍ يف استُاٍ د٫ي١ إ ٫ٚيرا  ،إٔ )ايػو ايطازٟ( َٛدٛد بتكسٜبٓا 
قاعد٠ )ىل ايـُاْع١ عٔ ْكض ايٝكني بايػو ع٢ً ٚبؿكستٗا ا٭ ايؿشٝش١

ٛٓ (ايٝكني يٝكني ايطابل ٚايػو ايطازٟ( )اا:َني هلَع تٛؾس ايسنٓني ايـُك
شاؾٌ عكٝب ـٕ ٜساد َٔ )ٜكني طٗازت٘(: ايٝكني ايـُهٔ أْ٘ ٜسٝح أ

 صؾٝ٘ غ٦ّٝا ؾٓعست ؾًِ أَزطظ ٚعدّ ز١ٜ٩ غ٧ٝايؿشـ عٓد ظٔ ايتٓٓذ
ٍ ايٝكني ايطابل بايطٗاز٠ ٜعين تبٓد صِ ؾًٝت ؾسأٜت ؾٝ٘ثطٚقٛي٘ بعد٥ر

ٚيف  ،بٝكني ايٓذاض١ ٫سكّا بؿعٌ ز١ٜ٩ ايٓذاض١ يف ثٛب٘ اثٓا٤ ايؿ٠٬ 
 ٖرا استُا٫ٕ : 

شتٌُ نٕٛ ايٓذاض١ ايـُتٝك١ٓ ٫سكّا اثٓا٤ ايؿ٠٬ ٖٞ ايٓذاض١ ـٜ -أ
َٜـايكدٜ يف  ؾاْعكد غ٦ّٝا َس١ُ ايـُع١ْٛٓ ٚاييت ؾشـ عٓٗا قبٌ ايؿ٠٬ ٚمل 
يف اؾٌ ايطٗاز٠  ُا ؾ٢ً زأ٣ ايٓذاض١ ؾػٓوـٚيٜكنْي بايطٗاز٠،  ْؿط٘

ٓ٘ َٔ ٝٓكـت ؾٝهٕٛ غهّا ضازّٜا اىل َا ،اييت تعًل بٗا ايٝكني ايطابل 
ؾٝتعني لمٌ ايؿشٝش١ ع٢ً  ،ايطٗاز٠ بعد ايؿشـ ٚعدّ ز١ٜ٩ غ٧ٝ 

 .  (قاعد٠ ايٝكني)ؾاد٠ إ

 ،أثٓا٤ ايؿ٠٬ كّا سادث١ّشتٌُ نٕٛ ايٓذاض١ ايـُتٝك١ٓ ٫سـٜٚ -ب
ايـُتك١َٛ بايٝكني ايطابل  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)ؾتدٍ ايؿشٝش١ ع٢ً 

شاؾٌ قبٌ ظٔ اؾاب١ ايكرز يجٛب٘ ٚبايػو اي٬سل ببكا٤ ـبطٗاز٠ ثٛب٘ اي
 ٓ٘ َٔ ايطٗاز٠ . ٝٓكـت َا
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 (قاعد٠ ايٝكني)بني ازاد٠  ىل يف ايـدرب ايؿشٝضٚؾترتدد ايؿكس٠ ا٭
يف  اٚظٗٛزٖ ا( َٔ دٕٚ إسساش د٫يتٗا٫ضتؿشاب قاعد٠)ٚبني ازاد٠ 

ٜطعٓا ا٫ضتد٫ٍ  ذ١ًُ ٫ـؾتؿبض ايؿكس٠ َ ،تًو أٚبٝإ ٖرٙ ايكاعد٠ 
َا داَت مل  (قاعد٠ ايٝكني)٫ٚ ع٢ً  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)بٗا ع٢ً 

 تبًؼ ايد٫ي١ ع٢ً اسدُٖا دزد١ ايعٗٛز . 

ـُ٪ٜدٜٔ نجس٠ ا٫ْؿاز ٚاي أٚسدُٖا ـذسد ق٠ٛ ا٫ستُاٍ يف أَٚ
 ؾٝ٘ .  ّاظاٖس ايؿشٝض يـدربذعٌ اـٜ زادت٘ ٫إل

ٚؾٝ٘ ن٬ّ  ،٢ً ٖرٙ ايؿكس٠ َٔ ايؿشٝش١زد إغهاٍ آخس عأٚٚقد 
 طاي١ ٖٓا . ىل ب٘ ٫ٚ َٛدب يإلأٚحبٛخ ايؿك٘  ،طٌٜٛ 

ٚنٝـ نإ بعد إثاز٠ ا٫غهاٍ يف د٫ي١ ايـدرب ايؿشٝض ع٢ً 
 ا٫خري٠ ٝض بؿكستٜ٘هؿٝٓا د٫ي١ ايؿش -ىل ٚا٭ ا٫ضتؿشاب بؿكست٘

َٔ دٕٚ اغهاٍ َاْع عٔ  صؾًٝظ ٜٓبػٞ إ تٓكض ايٝكني بايػوط
١ بٌ د٫ي ،ىل ٚايتُطو بٗا ٚا٫ضتد٫ٍ بتكسٜب َتكدّ يف ايؿشٝش١ ا٭

ىل نُا ضبكت ٚع٢ً ا٫ضتؿشاب أق٣ٛ َٔ د٫ي١ ايؿشٝش١ ا٭ ٖرٙ
ىل ٚايرتدد يف د٫ي١ ايؿكس٠ ا٭ : بد٫يتٗا ٫ٚ ٜكٓس ،ا٫غاز٠ ايٛاقش١ 

َهإ ايتؿهٝو ٚقؿس ا٫ضتد٫ٍ بايؿشٝش١ بؿكستٗا ايجا١ْٝ خاؾ١ إل
ايٛاقش١ د٫يتٗا ع٢ً نرب٣ ا٫ضتؿشاب بٌ ق٠ٛ د٫يتٗا ٚتأندٖا 

ىل ُٚهٓٓا عسض قس١ٜٓ أخس٣ يف ايؿكستني ا٭ـبٌ ٜ ،بكسا٥ٔ شا٥د٠ 
ٚبٗا تسدض  ، (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)زاد٠ ٚا٫خري٠ تؿًض غاٖدّا ع٢ً إ

  .  (قاعد٠ ايٝكني)زاد٠ ٍ إىل عًٝٗا ٜٚكعـ استُاٚا٭ د٫ي١ ايؿكس٠

 ؾًٝظ ٜٓبػٞ يو إ تٓكض طٓكضـ١ٓ : ظٗٛز َتعًل ايـٖٚرٙ ايكسٜ
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ٖٛ  صايػوطٚصايٝكنيطيف ايفع١ًٝ ، ٚاذا نإ ظاٖس  صايٝكني بايػو
ـٓ دتـ با٫ضتؿشاب ـَ فع١ًٝ ٚدٛدُٖا سني ايٓكض أٚ عدَ٘ فٗٛ ْ

ٓٛ ّ بايٝكني بػ٧ٝ ٖٚٛ ٚؾف قا٥ِ يف ايٓفظ فع٬ً َع ايػو يف ايـُتك
فٝشسّ عٓد٥ر ْكض  ٓ٘ ٖٚٛ ٚؾف قا٥ِ يف ايٓفظ فع٬ً ،تٍٝك بكا٤ َا

ـُهٔ محٌ ست٢ ٜ (قاعد٠ ايٝكني)ٜٓطبل ع٢ً  را ٫ٖٚايٝكني بايػو ،
عٓد ايػو ايطازٟ ٚيف ايصَٔ اي٬سل  َٛدٛدٕ ايٝكني ٭ عًٝٗا، ٓـاي

 ٜٓكض بايػو ايـُٛدٛد فع٬ً .  ٜٓتفٞ ٫ٚ ٜهٕٛ ي٘ ٚدٛد فعًٞ ست٢ ٫

 (1) رٟ زٚاٙ ايػٝدإ ايهًٝين ٚايطٛضٖٞٚٛ اي : ـدرب ايجايحاي
، ف٬ اغهاٍ يف ؾش١ اخلرب ٚقبٛي٘ سًادرب َكُـٚايطٓد ؾشٝض ٚيٝظ اي

يف ازبع ٖٛ اّ  (عُٔ مل ٜدَزٚقد تكُٔ ض٪اٍ شزاز٠ َٔ اسدُٖا)
ٜسنع زنعتني ٚأزبع ط(: سسش ايجٓتني ؟ قاٍ )يف ثٓتني ٚقد أ

ٜدز  ضذدات ٖٚٛ قا٥ِ بفاحت١ ايهتاب ٜٚتػٗد ٫ٚ غ٧ٝ عًٝ٘ . ٚاذا مل
خس٣ ٫ٚ اف ايٝٗا أقسسش ايج٬خ قاّ فأيف ث٬خ ٖٛ أٚ يف ازبع ٚقد أ

دخٌ ايػو يف ايٝكني ٫ٚ غ٧ٝ عًٝ٘ ٫ٚ ٜٓكض ايٝكني بايػو ٫ٚ ُٜ
سدُٖا باٯخس ، ٚيهٓ٘ ٜٓكض ايػو بايٝكني ٜٚتِ ع٢ً ايٝكني ـدًط أٜ

 .  صفٝبين عًٝ٘ ٫ٚ ٜعتد بايػو يف ساٍ َٔ احلا٫ت

ٖرٙ ايسٚا١ٜ تكُٓت بٝإ سهِ ؾٛزتني َٔ ؾٛز ايػو يف 
 ضت١ (بٝاْات ٚمجٌٚقد شاد ا٫َاّ) ،ع١ٝزنعات ايؿ٠٬ ايسبا

 -شٌ ايط٪اٍـنُا ٖٛ ايعاد٠ َع شزاز٠ ٜتؿد٣ يتجكٝف٘ شا٥دًا عٔ َ -
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 . 3َٔ ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايؿ٠٬ :ح
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ذ١ًُ ا٭ٚىل : ـشٌ ا٫ضتػٗاد َٓٗا ايـَٚ ،ٖٞ نربٜات ن١ًٝ َطًك١ٚ
ؾشٝشيت شزاز٠ ٖٚٞ ٚازد٠ يف صٜٓكض ايٝكني بايػو ٫ٚط

ُٓع َٔ ْكض ـ١ ت١ُ : قك١ٝ ن١ًٝ عَُٛٝـٓاٖا ثايـُتكدَتني ٚقد عسف
ًٍ  بطاي٘ بايػو . ٘ ٚإايٝكني ٚس

و بني ايج٬خ ايػ -درب ايؿشٝض ـٚتطبٝل ايٓكض ع٢ً َٛزد اي
تٝإ ث٬خ زنعات ٚاضت٦ٓاف ايؿ٠٬ بطاٍ ايٝكني بإٜعين إ -ٚبني ا٫زبع

فٗرا ْكض يًٝكني بايػو ٚباستُاٍ بط٬ٕ ؾ٬ت٘ عٓد ايػو يف اتٝإ 
ي٘ اتٝإ ايسابع١ بايػو ٚاعتُد استُا خرنع١ ايسابع١ ، نُا اْ٘ يٛ أايس

ػو ْٚككًا يًػو بايٝكني ٚخًطًا عتٓا٤ّ باينإ ٖرا َٓ٘ إعتدادًا ٚإ
ـدًط ٫ٚ ٜطخس ٚاعطا٤ ايػو سهِ ايٝكني ٚقد ْٗٞ عٓ٘٭سدُٖا باٯ

٫ٚ طَع قٛي٘ يف اجل١ًُ ايطابك١ :  ٖٚٛ َتشد َع٢ّٓ صسدُٖا باٯخسأ
 ػو سهِ ايٝكني . ٜعطٞ اي اٟ ٫ صٜدخٌ ايػو يف ايٝكني

عت٢ٓ بٝكٝٓ٘ ، ٚاذا غو يف اتٝإ ٔ اتٝإ ايسابع١ إٚعًٝ٘ : اذا تٍٝك
بع١ ٚاستُاٍ اتٝاْٗا يف ايٝكني ٜعتين بػه٘ ٫ٚ ٜدخٌ غو ايسا ايسابع١ ٫

ايػو يف ايٝكني  تٝاْٗا ايـُٛدب يًعٓا١ٜ ٚا٫عتُاد ، َٚع٢ٓ ادخاٍبإ
 إتٝإ ايسابع١،ُاٍ استب بايػو :خس ٖٛ ا٫عتٓا٤ ٚخًط اسدُٖا باٯ

دخٌ ايػو يف ايٝكني ٚخًط اسدُٖا اعت٢ٓ بٗرا ا٫ستُاٍ فكد أاذا ٚ
تٝإ إ -باٯخس ٖٚرا َٓٗٞ عٓ٘ ، ٚيهٔ ٜٓكض ايػو ايـُرنٛز بايٝكني 

ٜٚتِ ع٢ً ايٝكني ٜٚبين عًٝ٘ بٓشٛ خاف ٖٛ ايبٓا٤ ع٢ً ا٫نجس  -ايجايج١ 
ٖٚرا َٓؿٛف عًٝ٘  عٓٗا بايتطًِٝ ، َع اتٝإ ؾ٠٬ ا٫ستٝاط َفؿٛي١ً

مجع يو (:طٜا عُاز أعُاز عٔ ايؿادم)َعترب يف ا٫خباز ْعري 
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 ِٓـنجس ، فاذا ضًُت فأتغههت فدر با٭ ايطٗٛ نً٘ يف نًُتني : َت٢ َا
 . ٚاسد ٚايـُفاد عباز٠، ٚأٚضع أٚقض َعترب٠ ٚي٘ (اْو ْكؿت ظٓٓت َا

:  ٜعين صٚيهٓ٘ ٜٓكض ايػو بايٝكنيطثِ قاٍ يف ؾشٝش١ شزاز٠ : 
ٜٚتِ عًُ٘  -بد٫ً عٔ ايػو  -ٜبطٌ ايػو ٫ٚ ٜعتين ب٘ ٜٚعتُد ايٝكني 

ٌٝ ٚايتفؿ ع٢ً ايٝكني ٜٚبين عًٝ٘ بطسٜك١ ايتطًِٝ َع ؾ٠٬ ا٫ستٝاط ،
ٖرٙ ي٬ضتد٫ٍ ببعض  ايطت١ َكد١ًَ يف حبٛخ ايفك٘ ٚأٚقشٓا اجلٌُ

 .  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)ع٢ً  ذٌُـاي

تكسٜب د٫ي١ ايه٬ّ يف  ٜكع - ٚبعد ٖرا ايتُٗٝد ٚايتٛقٝض
، ٚايـُِٗ  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)ع٢ً  -ٗا اسد٣ ُدًُ -ايؿشٝش١ 

عُّٛ  ٚزٟ نايرٟ حيؿٌ عٓدسٜب د٫يتٗا ٚفُٗٗا بفِٗ عسيف َـشاتك
( بايتدقٝل ْعتين يف فِٗ نًُاتِٗ ) ٫ٚايعازفني بايًػ١ ايعسب١ٝ ،

 فٓكٍٛ :  ٝد٠ عٔ ظاٖس اخلطابات ايـُعؿ١َٝٛ،ٚا٫فٗاّ ايبع ايـُعكٛيٞ

ضتد٫ٍ ع٢ً سذ١ٝ شٌ ا٫ـَٛقع ايػاٖد يف ايؿشٝش١ َٚ
ٕ ٖرٙ إصبتكسٜب :٫ٚ ٜٓكض ايٝكني بايػو(:ط)ا٫ضتؿشاب قٛي٘

اجل١ًُ ايػسٜف١ ايـُاْع١ َٔ ْكض ايٝكني بايػو ٚايـُتهسز٠ يف ا٫خباز 
بتكسٜب َتكدّ يف  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)يف اعتباز  ظاٖس٠ٌ -ايعدٜد٠ 

ٚىل ٜٚهٕٛ تطبٝك٘ ع٢ً َٛزد ايسٚا١ٜ بًشاظ ايٝكني ؾشٝش١ شزاز٠ ا٭
بعدّ اتٝإ ايسنع١ ايسابع١ ٖٚٛ ٜكني ساؾٌ يف ايٓفظ قبٌ ايدخٍٛ يف 

ثِ  ؟  ٜدزٟ ٌٖ ٖٞ ايجايج١ اّ ٖٞ ايسابع١ ايسنع١ ايـُػهٛن١ اييت ٫
ٕ ٜٓكض ايٝكني ـذٛش ي٘ أٜ سؿٌ عٓدٙ غو يف اتٝإ ايسنع١ ايسابع١ ٫ٚ

بايػو ٚاستُاٍ اتٝاْٗا ، بٌ ًٜصَ٘ إ ٜبين ع٢ً  بعدّ اتٝإ ايسابع١
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عدّ اتٝإ ايسنع١ ايسابع١ ٚإ ٜٓكض ايػو ٚا٫ستُاٍ بايٝكني ٜٚتِ 
 ٜعتد بايػو يف ساٍ َٔ احلا٫ت .  ع٢ً ايٝكني ٜٚبين عًٝ٘ ٫ٚ

ٚظاٖس فكسات ايسٚا١ٜ محٌ ايٝكني ع٢ً ايٝكني بعدّ اتٝإ ايسنع١ 
اتٝإ ايسنع١ ايسابع١ بكس١ٜٓ قٛي٘ : ايسابع١ ٚمحٌ ايػو ع٢ً ايػو يف 

سسش ايج٬خ قاّ فأقاف ٖٛ أٚ يف ازبع ٚقد أ يف ث٬ٕخ ٚاذا مل ٜدَزط
نٕٛ ايٝكني ٜكًٝٓا باتٝاْٗا :سساش ايج٬خ ص سٝح ٜطتعٗس َٔ إايٝٗا أخس٣

ؾشٝش١ ٖٚٛ عني ايٝكني بعدّ اتٝإ ايسنع١ ايسابع١ سدٚثًا ٚنٕٛ ايػو 
 .  غهًا يف اتٝإ ايسابع١ بكا٤ّ

ُٕ سسش ايج٬خ ٚمل ٜتٝكٔ : إ ايـُهًف ايػاى اذا أ ٚبتكسٜب ثا
ضتؿشب عدّ إ -قد ضبل َٓ٘ ايٝكني بعدّ اتٝاْٗااتٝإ ايسنع١ ايسابع١ ٚ

ضبل  خس٣ ٜكٝفٗا اىل َا( عًٝ٘ ا٫تٝإ بسنع١ أاتٝاْٗا ٚيرا أٚدب)
٫ٚ ٜٓكض ايٝكني بايػو ٫ٚ ٜدخٌ ايػو يف ايٝكني ٫ٚ َٓ٘ ، ثِ قاٍ :ط

ٖٚرا تٛدٝ٘ عَُٛٞ بعد إ ناْت فتٝا باٯخس(، سدُٖاـدًط أٜ
، َٚٔ ايـُتعازف اعطا٤ ـشاي١ ايػو بني ايج٬خ ٚا٫زبعدتؿ١ بـَ

ب ايـُدتـ بايؿػس٣ ذٛاـشزاز٠ ٚاَجاي٘ نرب٣ ن١ًٝ بعد بٝإ اي
أقاف ط، ٖٚٓا بعد إ اعطاٙ ايٛظٝف١ ايـُدتؿ١ايـُط٪ٍٚ عٓٗا

دٛاب  ِٓـفعٌ ايٛظٝف١ ٚقد تاذا  صغ٧ٝ عًٝ٘ ٫طٚقاٍ :  صأخس٣
عطٞ سهِ ايفسع ص ٚأيف ث٬خ ٖٛ أٚ يف ازبع ٚاذا مل ٜدَزطايػسط 
ب٘ ببٝإ نربٜات بعد٥ر تعٍك -صغ٧ٝ عًٝ٘ ٫ط ز تاًَا ٚختِ باْ٘ايـُشٓس

ٖٞ نرب٣  ،ن١ًٝ تٓطبل ع٢ً ايـُٛزد اخلاف ٚع٢ً غريٙ َٔ ايـُٛازد
ز ايتعبري يف اضتؿشاب ايٝكني ايطابل اىل ظسف ايػو َٔ دٕٚ ظٗٛ
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 -٘ : اجل١ًُ ا٭خري٠ داف ، ٜٚ٪ند عَُٛـا٫ختؿاف بايـُٛزد اي
 .  صشا٫تـٜعتد بايػو يف ساٍ َٔ اي ٫ٚطأعين قٛي٘ : 

 غهٌ ع٢ً ا٫ضتد٫ٍ بايؿشٝش١ ي٬ضتؿشاب بٛدٛٙ : ٚقد أ

٣ ا٫ضتؿشاب ن١ًٝ ُهٔ اضتفاد٠ نربـٜ : اْ٘ ٫ا٫غهاٍ ا٭ٍٚ
١ خبؿٛف ايػو يف عدد ايسنعات دتؿـ، بٌ ٖٞ ََٔ ٖرٙ ايؿشٝش١

أٚ يف خؿٛف ايػو بني ايجايج١ ٚبني ايسابع١ بكس١ٜٓ ايكُا٥س ايعا٥د٠ 
اىل ايـُؿًٞ ايػاى بني ايج٬خ ٚبني ا٫زبع ٚايـُٛدٛد٠ يف ايؿشٝش١ : 

اٟ ع٢ً ٖرا ايـُؿًٞ  صقاّ فأقاف ايٝٗا أخس٣ ٫ٚ غ٧ٝ عًٝ٘ط
درب ـٚيٝظ يف اي صٜكٝٓ٘ بايػو ...طٖرا ايػاى ط٫ٚ ٜٓكضص-ايػاى

ٛٓايؿشٝض ادا٠ تعًٌٝ أٚ ظٗٛز إ غ ايتعدٟ عٔ ط٬م أٚ عُّٛ ٜط
 خؿٛف ايـُٛزد اىل ضا٥س ايـُٛازد . 

شهِ ايػاى ـقت يٙ : أ٫ًٚ : إ ٖرٙ ايؿشٝش١ بعد َا تعٓسٜٚسٓد
قاّ فأقاف ايٝٗا أخس٣ ٫ٚ ـداؾ١ بايـُٛزد :طٚأٚقشت ايٛظٝف١ اي

، يهٓ٘ ٖٚٛ تاّ نإف َػٕٔ ٖٚرا دٛاب عٔ ض٪اٍ شزاز٠  صغ٤ٞ عًٝ٘
() ٘تجكٝفزاز٠ بشهِ سطب عادت٘ ٚدٜدْ٘ َع شـأزاد تٛدٝ٘ اي 

بهربٜات فك١ٝٗ تٛدًٝٗا يًشهِ ايـُط٪ٍٚ عٓ٘ ، ٖٚرا ًَشٛظ يف أخباز 
ْٗا ختُت فإ صٜٓكض ايٝكني بايػو ٫طشزاز٠ ٚاَجاي٘ ٫ضُٝا اخباز 

عاي١ٝ  زاز٠ تسب١ًٝ( يصأقافٗا ا٫َاّ)ٚقد ببٝإ قاعد٠ َستهص٠ عك٥٬ًٝا 
( َع ع٢ً ا٫َٛز ايـ١ُُٗ ٚايهربٜات ايػسع١ٝ ، ٖٚٞ َعتاد٠ َِٓٗ )

 شزاز٠ ٚاَجاي٘ . 

 دافـؿاف بايـُٛزد ايـتـ٬م ٚعدّ ا٫خـس٠ ا٫طـ١ ظاٖـٚايسٚاٜ
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 صايػوطٚصايٝكنيط: ٫ّ اجلٓظ يف ايـُط٪ٍٚ عٓ٘، ٜهفٞ غاٖدًا عًٝ٘
دد٠ ، ٚس٦ٓٝر ٜتكض َتعٚتهسز اجل١ًُ يف اخباز عدٜد٠ َٚٛقٛعات 

ٛز عك١ٝ٥٬ َستهص٠ ٚقد َاي٬سك١ تٛدًٝٗا ط٬ًٜٛ تهسازًا بأ نٕٛ اجلٌُ
فإ ٖرا  ص٫ٚ ٜعتد بايػو يف ساٍ َٔ احلا٫تط(: ختُت بكٛي٘)
َٔ دٕٚ اختؿاف  -ٜعتد ب٘  ذ٤٬ يف إ نًٞ ايػو ٫ـايتعبري ظاٖس ب

بين ٫ٚ ٜٓكض ب٘ ايٝكني بٌ ٜ -ٛع خاف أٚ دص٥ٞ َعني ايػو بٓ
شا٫ت ٜٚتِ ع٢ً ايٝكني ٫ٚ ـايـُهًف ع٢ً ايٝكني َطًكًا ٚيف مجٝع اي

دتؿس : ٖرٙ  اجل١ًُ ا٫خري٠ يف ايؿشٝش١ ـٜتِ ع٢ً ايػو . ٚبتعبري َ
أٚقض َعاٖس ايعُّٛ ٚمشٍٛ نٌ غو ٚعدّ اختؿاف ايتعبري 

 . َٛزد ايسٚا١ٜ اخلاف -َٞ بايػو بني ايج٬خ ٚبني ا٫زبعايـُعؿٛ

َٛقٛعات ط٫ ٜٓكض ايٝكني بايػوص َتهسز يف بري تعإ  ٚثاًْٝا:
ُا ٜهػف ـَ -ايؿشٝشتني ايطابكتني ٚيف غريُٖا خس٣ يفأَٚٛازد 

بٛقٛح عٔ عدّ خؿٛؾ١ٝ ايـُٛزد ٚعٔ نْٛ٘ قاعد٠ ن١ًٝ ضاز١ٜ اىل 
ٜٓكض  ٫ع٢ً َؿادٜكٗا ٫ضُٝا ٚقد ٚزد ٖرا ايتعبريط دص٥ٝاتٗا َٓطبك١ً

قٛعات ٠ َٚٛدُٛازد َتعدـًَُٛٝا يتع٬ًًٝ أٚ تٛدٝٗا عصايٝكني بايػو
 . ـُا ضبكٕ٘ مل ٜؿًض دي٬ًٝ فٗٛ َ٪ٜد يٖٚرا إ خمتًف١ يف أخباز َتهجس٠،

ا٫غهاٍ ايجاْٞ : إ اضتفاد٠ ا٫ضتؿشاب َٔ ٖرٙ ايؿشٝش١ 
( ٕ ا٫َاّ )َٓفؿ١ً ، ٭ ٫ ٜكتكٞ ا٫تٝإ بايسنع١ ايسابع١ َٛؾٛي١ً

ضتفتا٤ٙ عُٔ غو ٚمل دٛابًا إل صقاّ فأقاف ايٝٗا أخس٣قد قاٍ:ط
 ٔ  ٫ٚ ط:  هرب٣ ايه١ًٝ ايـُطًك١ت٢ باياّ يف ازبع ثِ أ ٖٛ يف ث٬ٕخٜدز

ٚا٫ضتد٫ٍ بايؿشٝش١ ع٢ً ا٫ضتؿشاب  صٜٓكض ايٝكني بايػو
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ٜتٛقف ع٢ً إ ٜساد َٔ ايكٝاّ ٚا٫قاف١ : اقاف١ زنع١ َتؿ١ً َٔ دٕٚ 
ؾٌ اٟ َٔ غري فاؾٌ بني ايسنع١ ايـُكاف١ ٚبني ا ،تػٗد ٚتطًِٝ

٣ٚ ايفك٘ ا٫َاَٞ ٚزٚاٜات ـدايف يفتاٖٚرا َ ،ايؿ٠٬ ايـُفسٚق١ 
( ايكاق١ٝ بايفؿٌ ٚاتٝإ زنع١ َٓفؿ١ً نُا ٖٛ أ١ُ٥ اٌٖ ايبٝت)

دايف يعاٖس ؾدز ايؿشٝش١ يف ايػو بني اتٝاْ٘ زنعتني ٚبني اتٝاْ٘ ـَ
ايعاٖس بربن١ تعٝني قسا٠٤  صش١ ايهتابـٖٚٛ قا٥ِ بفاتطازبع زنعات: 

سطب  -زنعتني َٓفؿًتني -تٝإ ؾ٠٬ ا٫ستٝاط يف ايفؿٌ ٚإ ـش١ايفات
 (. ايطسٜك١ ايـُعسٚف١ ايـُػٗٛز٠ يف اخباز ايعرت٠ )

: ٖرا إستُاٍ َؿشض ي٬ضتد٫ٍ ب٘ ع٢ً ا٫ضتؿشاب زاختؿٚبا
دايفت٘ يًفتٝا ايـُػٗٛز٠ يف ؾ٠٬ ا٫ستٝاط . ـَ :ُٙٓع َٔ اعتُادـيهٓ٘ ٜ

قاّ فأقاف ايٝٗا (:طقٛي٘) ٚس٦ٓٝر ٜتعني إ ٜهٕٛ ايـُساد َٔ
زنع١ َطتك١ً َٓفؿ١ً بعد تػٗد ٚتطًِٝ يف ايسنع١ ايـُسدد٠  صأخس٣

شهِ فُٝا يٛ غو بني ايجٓتني ٚبني ـبني ايج٬خ ٚبني ا٫زبع نُا ٖٛ اي
ٚع٬ًُ بني اتباع اٌٖ  ٚفت٣ّٛ ا٫زبع ٖٚٞ ايهٝف١ٝ ايـُػٗٛز٠ زٚا١ًٜ

ٜٓكض بايػو   ايرٟ ٫شَ٘ إ ٜهٕٛ ايـُساد َٔ ايٝكني(، ٫ٚايبٝت)
( احلاؾٌ َٔ اتٝإ ؾ٠٬ ايٝكني بايربا٠٤)ٚيف ايفكسات اي٬سك١ ي٘ ٖٛ 

اييت ٜتٝكٔ َعٗا بربا٠٤ ذَت٘ ، فٝهٕٛ َفاد  -ايسنع١ ايـُٓفؿ١ً-ا٫ستٝاط
شؿٌٝ ايفساغ ـ)ايبٓا٤ ع٢ً ايٝكني( يف َكاّ ت ايؿشٝش١ تأضٝظ قاعد٠
ا٤ ع٢ً ا٫نجس ٜعكب٘ ا٫تٝإ ٜٚتشكل ٖرا بايبٓ ايٝكٝين َٔ اغتػاٍ اير١َ

 -ٜكني بسا٠٤ اير١َ  -س عٓٗا بؿ٠٬ ا٫ستٝاط ، ٖٚرا بسنع١ َٓفؿ١ً ٜعٓب
 يف ساٍ َٔ احلا٫ت . ب٘ بٌ ٫ ٜعتد  -استُاٍ ايربا٠٤:ٜٓكض بايػو  ٫
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عًٝ٘ ْعري ايسٚا١ٜ  َتعدد٠ داي١ٕايؿشٝش١ ْعري أخبازٕ ٖرٙ ٚتهٕٛ 
َٔط(:شان١ٝ يكٍٛ ايهاظِ)ـايـُعترب٠ اي  صع٢ً ايٝكني اذا غههت فاب

ايبٓا٤ ع٢ً  -ٜٚتشكل ٖرا  (2) صْعِ:ط ؟ قاٍ فطأٍ اضشام : ٖرا أؾٌ
عٔ ايؿ٠٬ ايـُػهٛى يف عدد  تٝإ ؾ٠٬ ا٫ستٝاط َٓفؿ١ًًبإ -ايٝكني

شؿ٬ًٝ يًٝكني بفساغ ـتصش١ ايهتابـٖٚٛ قا٥ِ بفاتطزنعاتٗا ٜؿًٝٗا
ْٚعري  ٠ ايسباع١ٝ،ػو يف عدد زنعات ايؿ٬اير١َ ٚبسا٤تٗا عٓد اي

 ٜاط ( يف َعتربتٞ عُاز : ت٪دٟ ٖرا ايـُع٢ٓ ٚاقشًا نكٛي٘) أخباز
، ر با٭نجسغههت فُد : أمجع يو ايطٗٛ نً٘ يف نًُتني : َت٢ َاعُاز

َٔص طَا ظٓٓت أْو ْكؿت ِٓـفاذا ضًُت فأت ع٢ً  اذا ضٗٛت فاب
ًٍا٫نجس ٌُٓت فُك، فاذا فسغت ٚض َا ظٓٓت أْو ْكؿت ، فإ  ِ فؿ

ُُت مل ٜهٔ عًٝو يف ٖرٙ غ٤ٞ ، ٚإ ذنست اْو نٓت ـٓت قد أتن
ْٗا تفٝد ا٫تٝإ بؿ٠٬ فإ  (3)صْكؿت ُاّ َاـْكؿت نإ َا ؾًٝت ت

ا٫ستٝاط اييت ٜتشكل بٗا فساغ اير١َ ع٢ً نٌ تكدٜس . بُٝٓا يٛ دا٤ 
ُاَٗا ٚنإ ـٖٚٛ حيتٌُ ت بايؿ٠٬ ايـُػهٛى فٝٗا بايسنع١ َتؿ١ًً

ًٛاقع ناْت ايسنع١ ايـُتؿ١ً َٛدب١ يؿريٚز٠ ؾ٬ت٘ استُاي٘ َطابكًا ي
 مخظ زنعات . 

 استُا٫ٕ :  صٖٓا٫ٚ ٜٓكض ايٝكني بايػوز: يف قٛي٘طٚباختؿا
ساغ اير١َ شؿ٬ًٝ يفـشتٌُ ازاد٠ قاعد٠)ايبٓا٤ ع٢ً ايٝكني( تـٜ -أ

عٔ ايؿ٠٬ ايسباع١ٝ  تٝإ ؾ٠٬ ا٫ستٝاط َٓفؿ١ًًٜكًٝٓا ، ٜٚتشكل ٖرا بإ
 ايؿشٝش١ تعبريهٕٛ يٝتشكل بٗا ٜكني فساغ اير١َ، فٝ  عدد زنعاتٗاايـُػهٛى يف

                                                           

  . 2ًٌ ايٛاقع يف ايؿ٠٬ :حَٔ ابٛاب اخل 8: ب  5ايٛضا٥ٌ: ز(2)

  ٚغريُٖا. 1+ح 3َٔ ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايؿ٠٬ :ح 8: ب  5ايٛضا٥ٌ: ز(3)



 11بػس٣ ا٫ؾٍٛ / ز ..................................................  (80)

ع٢ً ٚدٛب ا٫ستٝاط ٚقاعد٠ ا٫غتػاٍ ، ٖٚرا ا٫ستُاٍ يف فِٗ  دا٫ً
دًٌ ٚايػو ـؾشٝش١ شزاز٠ ًٜت٦ِ َع ايطسٜك١ ايػسع١ٝ يف ع٬ز اي

شرٚز ض٣ٛ اْتفا٤ ـَ ايٛاقع يف ايؿ٠٬ ايسباع١ٝ ، ٚيف ٖرا ا٫ستُاٍ ٫
شرٚزًا َا ـ، ٚيٝظ ٖرا َ(قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)يؿشٝش١ ع٢ً د٫ي١ ا

 .  ايؿشٝضدرب ـداّ ًَت٦ًُا َع ظاٖس اي

َتك١ُٓ بٝإ إ )قاعد٠ ا٫ضتؿشاب( ٖٚٞ  شتٌُ ازاد٠ـٜ -ب
شاي١ ايطابك١ : عدّ اتٝإ ايسنع١ ايسابع١ سدٚثًا يف َجاٍ ـباي صايٝكنيط

 ، بع١ بكا٤ّٚاستُاٍ اتٝإ ايسنع١ ايساصٜٓكض بايػو ٫طايؿشٝش١
قاّ فأقاف ط تٝإ زنع١ َتؿ١ً َٔ دٕٚ تػٗد ٚتطًِٜٝٚتشكل ذيو بإ

ٖٚرا ٜؿطدّ َع طسٜك١ ا٫َا١َٝ : طسٜك١ ؾ٠٬  . صايٝٗا أخس٣
فًٛ زدض  ،ا٫ستٝاط ايـُٓفؿ١ً عٔ ايؿ٠٬ ايـُػهٛى يف عدد زنعاتٗا 

قاّ فأقاف ايٝٗا طٖرا ا٫ستُاٍ يصّ محٌ َكُٕٛ ايؿشٝش١: 
 ذد ٚعدّ ايتك١ٝ يف ايبٝإ . ـك١ٝ ، ٖٚرا خ٬ف أؾاي١ ايع٢ً ايت صأخس٣

 شك١ ايـُأثٛز٠ عٔ اٌٖ بٝت ايٓب٠ٛـدايفتٗا يًطسٜك١ ايـٚسرزًا َٔ َ
(ٚ٭ؾاي١ اي )ع٢ً ايتك١ٝ ٜسدض شٌُ ـذد ٚعدّ قسٚز٠ ايـ

ٚتؿبض  ،ع٢ً ا٫ستٝاط ٚا٫غتػاٍايؿشٝش١  د٫ي١ ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ:
)ايبٓا٤ ع٢ً  ط١ يكاعد٠ٚتهٕٛ َ٪ٓض ،(قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)أدٓب١ٝ عٔ 

 ا بعكٗا . َٔ ايسٚاٜات ايـ٢َُٛ ايٝٗا ْٚكًٓ ٭خٛاتٗا ايٝكني( َٓك١ًُ

د٫ي١ ؾشٝش١ شزاز٠ ع٢ً ٚدٛب  : ٜٚتشؿٌ َٔ ٖرا ا٫غهاٍ
ٕ فٝد ايؿشٝش١ قاعد٠ ا٫ضتؿشاب ، ٭حتؿٌٝ ايٝكني بايربا٠٤ ٫ٚ ت

ع١ ٚمحٌ ايػو ع٢ً تٝإ ايسنع١ ايسابإمحٌ ايٝكني ع٢ً ايٝكني بعدّ 
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ٜطتًصّ  -ايػو يف اتٝاْٗا نٞ تتِ د٫ي١ ايسٚا١ٜ ع٢ً ا٫ضتؿشاب 
 ُهٔ ا٫ضتد٫ٍ بٗا س٦ٓٝر . ـٜ محٌ ايؿشٝش١ ع٢ً ايتك١ٝ ٫ٚ

يًذٛاب عٔ ٖرا ا٫غهاٍ  ٚقد تؿد٣ بعض ا٫ع٬ّ)زض(
غهاٍ َٚٓعٛا د٫ي١ ايؿشٝش١ ع٢ً ا٫ضتؿشاب ، يإل ذعٔ مجْعٚأ

ع٢ً ا٫ضتؿشاب ٚدفعًا ٔ د٫ي١ ايؿشٝش١ ٚخري اجلٛاب دفاعًا ع
إٔ  -زاد٠ قاعد٠ )ايبٓا٤ ع٢ً ايٝكني( يتشؿٌٝ بسا٠٤ اير١َ غهاٍ ٚإيإل

ٜٓكض ايٝكني  ٫ طيف ايؿشٝش١ أٚ يف قٛي٘ :  صايٝكنيطٕ محٌ ٜكاٍ : إ
ٕ َع٢ٓ اجل١ًُ ٘ ، ٭ٜكُهٔ قبٛي٘ ٚتؿدـٜ ع٢ً ايٝكني بايفساغ ٫صايػو
 بفساغ اير١َ بايػو ٚا٫ستُاٍ ، اٟ ايٓٗٞ عٔ ْكض ايٝكني :ٜؿري 

 با٫نتفا٤ بعٌُ ٜػو َع٘ يف ايفساغ . 

ايرٟ  صتٓكض ايٝكني بايػو ٫طٖٚرا احلٌُ خ٬ف ظاٖس اجل١ًُ
ٖٛ ٚدٛد ايٝكني ٚايػو فع٬ً ، فٝؿري ظاٖسٖا : نٕٛ ايٝكني َٛدٛدًا 

يف ٖرا  -( عٔ ْكك٘ بايػو ، بُٝٓا ايٝكني بايفساغ بايفعٌ ٢ٜٗٓٚ)
ُا ٜٛدد خازدًا ٚحيؿٌ ٫سكًا بعد ـغري َٛدٛد بايفعٌ ٚاْ -ُاٍا٫ست

ٚيعً٘  -ايسنع١ ايـُفؿٛي١ ايـُطًٛب اجيادٖا  -ؿ٠٬ ا٫ستٝاط إتٝاْ٘ ي
بايبٓا٤ ع٢ً ايٝكني نُا  تأَس (4)هلرٙ اخلؿٛؾ١ٝ دا٤ت ايٓؿٛف

ٜطعٓا  ، ٖٚٛ غري ايٓٗٞ عٔ ْكض ايٝكني بايػو ، َٚٔ ٖٓا ٫عسقٓاٖا
 ع٢ً ايٝكني صتٓكض ايٝكني بايػو ٫طاجل١ًُ ايـُبشٛث١ محٌ ايٝكني يف

تٝإ ؾ٠٬ ا٫ستٝاط ايـُٓفؿ١ً عٔ ـشاؾٌ بإبايربا٠٤ ٚفساغ اير١َ اي
 اؾٌ ايؿ٠٬ ايـُػهٛى يف عدد زنعاتٗا . 

                                                           

  َٔ ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايؿ٠٬  . 8: ب  5ايٛضا٥ٌ: ز( 4)
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ٜٓكض  ٫طبُٝٓا محٌ ايٝكني يف ايؿشٝش١ يف مجًتٗا ا٭ٚىل 
ٝإ ايج٬خ تبإ كني ا٫ضتؿشابٞ ٚفِٗ إ ايٝكنيع٢ً ايٝ صايٝكني بايػو

ٜٓكض  ٖرا ايٝكني ٫ صسسش ايج٬خٚؾشتٗا بػٗاد٠ قٛي٘: طٚقد أ
بايػو ٚاستُاٍ اتٝإ ايسابع١ ، ٖرا احلٌُ ٖٚرا ايفِٗ ًٜتكٞ ٜٚٓطذِ 

يف فع١ًٝ ايعٓٛاْني ، فاْ٘ ٜؿري َع٢ٓ  صايػوطٚصايٝكنيطَع ظٗٛز 
ػو بطاي٘ بايكض ايٝكني بػ٤ٞ ايـُٛدٛد فع٬ً ٚإايـُٓع َٔ ْ :اجل١ًُ

ٚاستُاٍ خ٬ف ايٝكني ٖٚٛ غو َٛدٛد بايفعٌ ع٢ً خ٬ف ايٝكني . 
ُع٢ٓ ـب صٜٓكض ايٝكني بايػو ٫طٚتطبٝك٘ ع٢ً ايفسع ايفكٗٞ : إ قٛي٘

حتسِٜ ايٓكض ٚا٫بطاٍ ٚايـُٓع عٔ اعتُاد ايػو ٚا٫ستُاٍ ، ٖٚرا 
 بأسد اَٛز ث٬ث١ : يف ايـُٛزد ايـداف ايـُُٓٛع عٓ٘ ٜتشكل 

 اٍ ايؿ٠٬ َٔ زأع ٚاعادتٗا َٔ ددٜد . بطإ -أ        

 ا٫خر باستُاٍ ْكؿاْٗا ٚا٫عتداد بايػو فٝهًُٗا بسابع١ .  -ب

ًٍـا٫خر باستُاٍ ت -دـ ِ ع٢ً ايسنع١ ايـُػهٛن١ َٔ ُاَٗا فٝط
 شاقٗا بسنع١ َتؿ١ً أٚ َٓفؿ١ً . ـيدٕٚ إ

يف َٛزد ايط٪اٍ يف ايؿشٝش١ صٓكض ايٝكني بايػوُٜ ٫طٚاط٬م
قاّ ط :  ١ زنع١ َتؿ١ً ، بٌ إ ظاٖس اجل١ًُ ايػسٜف١ٜكتكٞ اقاف

بايٓعس ايبدٟٚ ٖٛ اقاف١ زنع١ َتؿ١ً ، يهٔ  صفأقاف ايٝٗا أخس٣
ـداؾ١ تبعًا يًسٚاٜات ايا٫َا١َٝ فكٗا٤ تطايـِ عًٝ٘  ٖرا خ٬ف َا

ٚيرا ٫بد يٓا َٔ زفع ايٝد عٔ ايعاٖس ايٓاطك١ بايسنع١ ايـُٓفؿ١ً، 
إ ، يكسٜٓتني داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ تدعٛؿٛفدـايبدٟٚ هلرٙ اجل١ًُ باي

 ُٖٚا : ،س عٓٗا بؿ٠٬ ا٫ستٝاط يًبٓا٤ ع٢ً اقاف١ زنع١ َٓفؿ١ً ْعٓب
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ا٫َا١َٝ تبعًا ٭خباز أٌٖ بٝت تطايـِ عًٝ٘ فكٗا٤  ايكس١ٜٓ ا٭ٚىل: َا
( َٔ ؾ٠٬ ا٫ستٝاط ايـُٓفؿ١ً عٔ ايؿ٠٬ ايـُػهٛى يف ) يٓب٠ٛا

 ٛى فٝٗا . هػؿ١ً بايؿ٠٬ ايـ٫ُ ايسنع١ ايـُتعدد زنعاتٗا ، 

ٚايجا١ْٝ : قس١ٜٓ داخ١ًٝ ٚزدت يف بدٚ ايؿشٝش١ عٓد بٝإ سهِ 
ت طٜسنع بسنعتني ٚأزبع ضذدا(: ايػو بني ا٫ثٓني ٚا٫زبع قاٍ )

دٝري ايـُهًف بني ـش١ َع تـفإ تعٝني ايفاتص ش١ ايهتابـٖٚٛ قا٥ِ بفات
ايـُتؿ١ً ٖٛ غاٖد دًٞ ش١ يف ايجايج١ ٚايسابع١ ـايفاتبني ايتطبٝشات ٚ

س عُٓٗا بؿ٠٬ ا٫ستٝاط ٫ْٗا ع٢ً ازاد٠ ايسنعتني ايـُٓفؿًتني ايـُعٓب
 بفاحت١ ايهتاب تعًٝٝٓا . 

قاف ايٝٗا قاّ فأ: إ ايـُساد َٔ قٛي٘ ط ٜٚتشؿٌ َٔ ايكسٜٓتني
ٖٛ ايكٝاّ ٚاقاف١ زنع١ َٓفؿ١ً استٝاطًا ، ٚعٓد صأخس٣ ٫ٚ غ٧ٝ عًٝ٘

تٝإ ، ٚبٗرا ٜتشكل عدّ ْكض ايٝكني بإ ٝ٘غ٤ٞ عً ادا٤ ايٛظٝف١ ٫
٫ٚ ٜٓكض ايٝكني ط ايج٬خ بايػو ٚاستُاٍ اتٝإ ايسابع١ ٚاَتجاٍ ايٓٗٞ

 شرٚز . ـَٔ دٕٚ َ صبايػو

ن٬ّ َطًل ٚنرب٣ صٜٓكض ايٝكني بايػو ٫ٚ(:طثِ إ قٛي٘)
ٚع٢ً غريٙ َٔ داف ايـُط٪ٍٚ عٓ٘ ـن١ًٝ تٓطبل ع٢ً ايـُٛزد اي

، كِٝذ١ًُ ع٢ً َع٢ٓ ضًِٝ غري ضـٚقد محًٓا اي، ايـُٛازد ايـُػاب١ٗ
ـشًُٗا ْٚ صخس٣قاف ايٝٗا أسفع ايٝد عٔ ظاٖس اجل١ًُطقاّ فأيهٔ ْ

ٖٓدًٌ ايرٟ ُٜـٚيتدازى اي ع٢ً ايتك١ٝ يف ايتطبٝل، ُ٘ َٔ شتٌُ تٛ
قاف طقاّ فأمج١ً (تعكب ا٫َاّ ) -زنع١ َتؿ١ً ايعٗٛز ايبدٟٚ:

 ٖٚٛ ؾ٠٬ايـُساد اجلدٟ  :ضت١ تٛقض بٓشٛ خفٞ صبـذٌُايٝٗا أخس٣
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 . نُا ضٓبني ايؿ٠٬ ايـُػهٛى يف عدد زنعاتٗا عٔا٫ستٝاط ايـُٓفؿ١ً 

ٌ تًو يف ا٫ط٬م ٖٞ َج مخط١ ـذٌُب اجل١ًُ ا٭ٚىل بثِ تعٍك
ٝد عدّ )ْكض ايٝكني ، ٜساد َٔ تهسازٖا ٚتعددٖا : تٛنٚايه١ًٝ ظاٖسًا

ٕ مجًتٗا بٌ إايػو ٚا٫ستُاٍ سهِ ايٝكني ، عطا٤ بايػو( ٚعدّ إ
ش١ ـتهاد تهٕٛ ؾسٜص٫ٚ ٜعتد بايػو يف ساٍ َٔ احلا٫ت:طا٫خري٠ 

٫ يف  ٜعتد بايػو يف ساٍ َٔ احلا٫ت ص ٫طْٗا تفٝد اْ٘ يف ايػُٛي١ٝ فإ
 شا٫ت . ـداؾ١ ايـُط٪ٍٚ عٓٗا ٫ٚ يف غريٖا َٔ ايـشاي١ ايـاي

 صٓكض ايٝكني بايػوُٜ ٫طزٜب يف اْطبام ايهرب٣ ايه١ًٝ:  ٫ٚ
ٙ َٔ دٕٚ اختؿاف، ٚقد تهسز داف ٚع٢ً غريـع٢ً ايـُٛزد اي

ٚاقش١ ايد٫ي١ ع٢ً ا٫ضتؿشاب  خس٣ فتؿري مج١ًًإتٝاْٗا يف َٛازد أ
يجا١ْٝ ايـُػابٗتني هلرٙ بايتكسٜب ايـُتكدّ يف ايؿشٝشتني ا٭ٚىل ٚا

تٓكض  ٫طَٔ قٛي٘:  )ايٝكني بايفساغ( ، ٚتؿبض دع٣ٛ ازاد٠ايؿشٝش١
 ٝف١ . قع صايٝكني بايػو

بٓشٛ ا٫ط٬م بعد ايبٝإ  صٓكض ايٝكني بايػوُٜ ٫طٕ قٛي٘: بٌ إ
ُٔ -ايـُدتـ بٛظٝف١ ايػاى ايـُط٪ٍٚ عٓٗا   ٖٚٛ بٝإ يًٛظٝف١ تاّ َػ

ع٢ً ايـُٛزد  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)ٜدٍ ع٢ً تطبٝل  - عٔ ا٫قاف١
تٝإ ٕ ايٝكني بإايفسع ايفكٗٞ ايـُبشٛخ ٚإْطباقٗا عًٝ٘ ٚأ -ـدافاي

 تٝإ ايسنع١ ايسابع١ . ٜٓكض بايػو ٚإستُاٍ إ ت ايج٬ث١ ٫ايسنعا

يهٔ ا٫ْطبام يٝظ ع٢ً ظاٖسٙ ايبدٟٚ أٚ ٫شَ٘ ا٭ٚيٞ َٔ اتٝإ 
 يٝشؿٌ ي٘ ايٝكني ايٓاقض ، فاْ٘ يٛ أت٢ بايسنع١ َتؿ١ًً ايسنع١ َتؿ١ًً

دخٌ ايػو يف ايٝكني ٚعاًَ٘ َعاًَت٘ ، فإ أيًٝكني ايطابل ٜهٕٛ قد 
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ٍ عدّ إتٝإ يـُتؿ١ً ايـُأتٞ بٗا ع٢ً ٚفل ايػو ٚاستُاٖرٙ ايسنع١ ا
و يف ايٝكني ٚخًط ايٝكني بايػو دخٌ ايػايسابع١ ٜؿدم عًٝٗا اْ٘ قد أ

 ٫(:طٜعط٢ يًٝكني ٚقد ْٗٞ عٓ٘ سني قاٍ ا٫َاّ) عط٢ ايػو َاٚأ
دًط اسدُٖا ـٜٓكض ايٝكني بايػو ٫ٚ ٜدخٌ ايػو يف ايٝكني ٫ٚ ٜ

خاٍ شؿٌ ايٓكض ٚاإلدـسنع١ ايـُتؿ١ً ٜايقاف١ ص فاْ٘ بإباٯخس
، بُٝٓا ايتػٗد ٚايتطًِٝ ٚاقاف١ زنع١ َٓفؿ١ً ايـُٓٗٞ عٓ٘دًط ـٚاي

ٜهٕٛ ع٢ً ٚفل ايفتٝا ايؿشٝش١ ايـُػٗٛز٠ ٚع٢ً ٚفل ايكس١ٜٓ ايداخ١ًٝ 
ٕ ؾ٬ت٘ اذا ناْت ْاقؿ١ عٓدٙ ايٝكني بفساغ اير١َ ، سٝح أ ٚحيؿٌ

٘ تا١َ فٗرٙ ْاف١ً ع٢ً َا ْطكت ُاَٗا ، ٚإ ناْت ؾ٬تـفٗرٙ ايسنع١ ت
 (. ب٘ بعض ايسٚاٜات ايػسٜف١ ايـُأثٛز٠ عٔ اٌٖ بٝت ايٓب٠ٛ)

ٜؿدم اْ٘ مل ٜٓكض ٜكٝٓ٘  تٝإ ايسنع١ َٓفؿ١ًًَكافًا اىل اْ٘ بإ
بعدّ اتٝإ ايسنع١ ايسابع١ بايػو ٚاستُاٍ اتٝاْٗا ، نُا اْ٘ ٜؿدم عًٝ٘ 

دًط ـيف ايٝكني ٚمل ٜ -استُاٍ اتٝإ ايسابع١  -اْ٘ مل ٜدخٌ ايػو 
٘ ٚمل ٜدخٌ عط٢ ايػو سٍك٘ ٚأاسدُٖا باٯخس بٌ أعط٢ ايٝكني سٍك

 ُطت٣ٛ ٚاسد ٚسهِ فازد . ـدًطُٗا بـاسدُٖا باٯخس ٚمل ٜ

ٓكض ُٜ ٫ط( نإ بؿدد ايتك١ٝ يف تطبٝل قاعد٠ٚيعٌ ا٫َاّ)
ح بايسنع١ ع٢ً ايػو يف زنعات ايؿ٠٬ فًِ ٜؿٓس صايٝكني بايػو

َع ايعًِ بًصّٚ ايفؿٌ بني زنع١ ا٫ستٝاط  -٠٬ ا٫ستٝاطؾ-ايـُٓفؿ١ً
( ٚايسنعتني ايـُػهٛنتني ٚبني ايسنعات ايـُاق١ٝ ايـُتٝك١ٓ فذا٤ )

د ازاد٠ ايسنع١ ايـُتؿ١ً ايـُتعدد٠ َػريًا هلا بهربٜات تبٓع ايـذٌُب
 . بٓا ع٢ً ايسنع١ ايـُٓفؿ١ً نُا قٓس ٫ايـُٛدٛد٠ عٓد غريْا ٫ٚ تٓطبل إ
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ايفِٗ ايؿشٝض يًسٚا١ٜ ايؿشٝش١ ايبعٝد عٔ ايتدقٝكات  ٖرا ٖٛ
 ٫ٚطايج٬ث١ ا٭ٚىل:  عٔ فِٗ ايؿشٝش١ ، ٖٚٛ فِٗ يًذٌُايػسٜب١ 

دًط اسدُٖا ـايٝكني بايػو ٫ٚ ٜدخٌ ايػو يف ايٝكني ٫ٚ ٜ ٜٓكض
 ٚقد ضبل تفطريٖا ٚتطبٝكٗا .  صباٯخس

يهٔ ٚطايج٬ث١ بكٛي٘:  ( بعد ٖرٙ اجلٌُثِ اضتدزى ا٫َاّ)
اٟ ٜدفع ايػو ٜٚبطً٘ ٫ٚ ٜعتين ب٘ ست٢ حيؿٌ  صٜٓكض ايػو بايٝكني

، ٌُ عٌُ ايٝكني ٜٚٓكض غه٘ بايٝكنيعٓدٙ ايٝكني فٝعتين بايٝكني ٜٚع
 شؿٌ ايٝكني ٜٓتكض غه٘ ٜٚٓعدّ . ـفاْ٘ عٓدَا ٜ

أَسًا ٜساد َٓ٘  إٔصٚيهٔط:بكس١ٜٓ ادا٠ ا٫ضتدزاى ظاٖس )ايٝكني(ٚ 
، ٚايعاٖس دزاى ٜفسض تػاٜس ايـُع٢ٓ، فإ ا٫ضت)ايٝكني( قبٌ ا٫دا٠غري

ؾ٠٬ استٝاط  -ٖٛ ايعٌُ ا٫ستٝاطٞ ٚايتدازىصايٝكنيطإ ايـُساد َٔ 
 ٜساد فساغ اير١َ ، فٗرا ايٝكني ٜساد َٓ٘ غري َاٚايـُٛدب ي -َٓفؿ١ً 

ٚيهٔ طَٔ ايٝكني يف اجلٌُ ايطابك١ ، ٚغاٖد ايـُػاٜس٠ ٖٛ ا٫ضتدزاى 
ٍٓف صٜٓكض ايػو بايٝكني  ع٢ً ايتػاٜس بٛقٛح ، ثِ قاٍ :  اْ٘ دا

ِٓط اٟ ٜتُِ عًُ٘ ع٢ً ايٝكني ٜٚبين  صع٢ً ايٝكني فٝبين عًٝ٘ ٜٚت
تٝإ ايسنع١ ايـُٓفؿ١ً حيؿٌ ي٘ ايٝكني بربا٠٤ اير١َ فاْ٘ بإ ،ع٢ً ايٝكني

ٚفساغٗا َٔ ايفسض ايٛادب ٜٚهٕٛ قد ْكض غه٘ ٚاستُاٍ اتٝإ 
ت٘ ٚفساغٗا َٔ تٝكٔ َع٘ بربا٠٤ ذَاٟ بعٌُ استٝاطٞ ٜ -ايسابع١ بٝكني 

ٜعتين  اٟ ٫ صٜعتد بايػو يف ساٍ َٔ احلا٫ت ٫ٚثِ قاٍ :ط -ايعٗد٠ 
بايػو يف اٟ ساي١ َٔ سا٫ت٘ اييت ٜبتًٞ بٗا ، ٖٚرا ٜ٪ند شٜف ايػو 

 ٚقعف٘ ٚعدّ ؾ٬ح ا٫عتُاد عًٝ٘ . 
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ٕ بتػاٜس َع٢ٓ ايٝكني بني ٫ٚ ٜػهٌ ع٢ً ٖرا ايفِٗ بؿعٛب١ ا٫ذعا
 ايٛازد٠ يف ؾشٝش١ ٚاسد٠ .  ذٌُايـ

، ص نُا أٚقشٓايهٔط ٕ ايتػاٜس ٜطتدعٝ٘ أدا٠ ايتدازىٚذيو ٭
، قاٍ ابٔ )ا٫ضتدزاى( فإ ا٫دا٠ َع تػدٜد ايٕٓٛ َٚع ايتطهني تفٝد

ُا بعدٖا سهًُا ـٕ تٓطب يبأ -ٜعين ا٫ضتدزاى -س)ٚفٓط: ٖػاّ عٓ٘
ُا ـا ن٬ّ َٓاقض يقبًٗا ، ٚيريو ٫بد إ ٜتكدَٗ شهِ َاـدايفًا يـَ

 . (5) ٖرا ضانًٓا يهٓ٘ َتشسى ...( اـشٛ : َبعدٖا ، ْ

 ٫ٚطذًُتٗا ا٭ٚىل: ـٚخ٬ؾ١ ايكٍٛ: إ ٖرٙ ايؿشٝش١ تدٍ ب
كٗا ع٢ً ، ٚتطٓب (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)ع٢ً  صٜٓكض ايٝكني بايػو

، يهٔ ْعِ َع غُٛض ايتطبٝل بكدزٕ َا ط٪ٍٚ عٓ٘،ايـُٛزد اخلاف ايـُ
 ٜٓذًٞ بكسٜٓتني داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ نُا أٚقشٓا . ٜٓهػف ايػُٛض ٚ

ذٌُ ـشاد١ أٚ ايـُٛدب هلرا ايتهساز يف ايـطاٍ عٔ ايٚقد ُٜ
 ذٝب بأسد أَسٜٔ : ـْٚ ٚا٫طاي١ يف ايعبازات ؟ ،

غ ٚايتك١ٝ يف شتادًا اىل ايتشٍفـ( يعً٘ نإ َٕ ا٫َاّ)اَا بأ
اط ايـُٓفؿ١ً ؾ٠٬ ا٫ستٝ : ذ٤٬ـظٗاز ايـُساد اجلدٟ بايبٝإ ٚعدّ إ

 -شزاز٠ -، فاعتُد فِٗ ايطا٥ٌ اؾٌ ايؿ٠٬ ايـُػهٛى يف زنعاتٗا عٔ
غاز يف بٝاْات٘ اىل تطبٝل نرب٣ قاعد٠ ا٫ضتؿشاب ٚفكاٖت٘ ايعع١ُٝ ٚأ

ٚايسنع١  ايـُط٪ٍٚ عٓ٘ َٔ دٕٚ تؿسٜض بؿ٠٬ ا٫ستٝاطع٢ً ايـُٛزد 
 .ايبٝإ شفعًا ع٢ً ايـُرٖب ٚايطا٥ٌ َٚٔ باب ايتك١ٝ يف ـايـُٓفؿ١ً ت
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( تجكٝف شزاز٠ ٚتعًُٝ٘ نربٜات فك١ٝٗ ن١ًٝ تٓطبل أٚ يعً٘ ازاد )
داف ايـُط٪ٍٚ عٓ٘ ٚع٢ً غريٙ ، ٖٚرا َجٌ نجري َٔ ـع٢ً ايـُٛزد اي

، (تفك٣٬ً ي٘ ا٫َاّ)ُصٜد بٝإ تجكٝفٞ تؿٓدـايسٚاٜات ايـُتك١ُٓ ي
 -ًا ايسنع١ ايـُٓفؿ١ً استٝاط - شهِ ايـُػٗٛز بني ا٫َا١َٝـٜٚتٛد٘ اي

 .  كسٜب ايـُتكدّ يف فِٗ ٖرٙ ايـذٌُبٗرٙ ايهربٜات ع٢ً ايت

ٚقد أٚزدت اغها٫ت عدٜد٠ ع٢ً اضتفاد٠ قاعد٠ ا٫ضتؿشاب 
داف ٚطسست بعض ـَٔ ايؿشٝش١ أٚ ع٢ً تطبٝكٗا يف ايـُٛزد اي

ا٫ستُا٫ت يف فِٗ ايسٚاٜات أٚ يف تطبٝكٗا قد بًػت ؾفشات عدٜد٠ 
بتعاد يف ايفِٗ عٔ غري طا٥ٌ ٚايف بعض ايهتب ، ٖٚٛ تطٌٜٛ َٔ 

 .ٚز١ٜ ايعسف١ٝ ٚا٫ضًٛب ايعك٥٬ٞ ايطًظ يف فِٗ ايٓـايطسٜك١ ايـُشا
 ْكٍٛ :  -صتٓكض ايٝكني بايػو ٫ٚبتكسٜب ٚاقض يد٫ي١:ط

ٚٓإ أٚ  َع٢ٓ يٓكك٘ سكٝك١ً ايػو ٫ ٕ ايٝكني بعد تكعكع٘ بطس
ْتكاض ، ف٬ ٜساد َٔ ايتعبري سكٝكت٘ ، ٫ يعدّ ْكك٘ بايػو سكٝك١ً

ٓٚ ٜكع عدّ ايٓكض  ٚس٦ٓٝر : ٫ ،ايػو ع٢ً ايـُتٝكٔ ايٝكني فع٬ً بطس
، فٝتعني ب٘ أٚ ٢ٜٗٓ عٔ ْكض ايٝكني بايػو حتت اختٝاز ايـُهًف يٝ٪َس

دًا باحلاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ اييت عٔ بكا٤ ايٝكني تعٓب نٕٛ ايتعبري نٓا١ًٜ
شطب ـػو بدس٣ عًٝٗا ايعك٤٬ ٚتطايـُٛا ع٢ً عدّ ا٫عتٓا٤ باي

ذسٟ ايعًُٞ ٚع٢ً تستٝب آثاز بكا٤ ايٝكني ساٍ ايػو ٚايعٌُ ع٢ً ـاي
شاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ يف ظسف ايػو أٚ يصّٚ ايعٌُ ع٢ً ٚفل ـطبل اي

 ايٝكني يرتتٝب ا٫ثاز ايػسع١ٝ ٚنأْ٘ مل ٜطسأ عًٝ٘ غو . 

 ٚعًهِ ا٫غها٫ت ٚايٛضاـْعسض عٔ ت - ٝضـٛقـبعد ٖرا ايتٚ
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اي١ ٚقد عسقٓا فًُٗا عسفًٝا َطتكًُٝا يًؿشٝش١ ًٜتكٞ َع سرزًا َٔ ا٫ط
 ايفكسات بأمجعٗا َٚع أدٚات ايبٝإ ٫ٚ تعكٝد يف ايفِٗ ٫ٚ إغهاٍ . 

ٚع٢ً فسض ايتٓصٍ ٚتطًِٝ عدّ د٫ي١ ايؿشٝش١ ايجايج١ ففٞ 
َكا٤ ا٫زتهاش ايعك٥٬ٞ ايعاّ ؿشٝش١ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ نفا١ٜ يف إاي

٫ فايٛثٛم ـشض ٚإٍ َٖٚرا تٓٓص . تػسعٞـذسٟ ايعك٥٬ٞ ٚايـُٚاي
 ايػدؿٞ ٚا٫ط٦ُٓإ ايباطين قا٥ِ يف ايٓفظ ع٢ً د٫ي١ ايؿشٝش١ . 

ُاّ َا أزدْا بٝاْ٘ يف َكاّ تكسٜب ايؿشٝش١ ايجايج١ يصزاز٠ ـٖرا ت
 ٚايد٫ي١ ايٛاقش١ ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب .  -ٚفُٝا عسقٓاٙ ايهفا١ٜ 

 

از، زٚاٙ ايؿدٚم يف )ايفكٝ٘( رب٠ اضشام بٔ عَُعت :درب ايسابعـاي
اذا ط(: : )ٚزٟٚ عٔ اضشام بٔ عُاز( عٔ ا٫َاّ ايهاظِ )قاٍ

 . (6) صْعِص قاٍ : قًت : ٖرا أؾٌ ؟ قاٍ :طع٢ً ايٝكنيغههت فابٔٔ 

ؾٌ اضشام بٔ عٓدْا يف ؾش١ طسٜل ايؿدٚم اىل أزٜب  ٫ٚ
 ٚ)عًٞ بٔ امساعٌٝ( ايٛاقع يف ٚضط٘ ٖٛ ايطٓدٟ ظاٖسًا ايرٟ ،عُاز

يف ٚقد ٜٓاقؼ  ،( بٛثاقتْ٘ؿس بٔ ايؿباح)ْعتكد ؾش١ أخبازٙ يػٗاد٠ 
ْ٘ مل ٜٛٓثل ٫ٚ ٜعت٢ٓ بتٛثٝك٘، يهٔ سذ١ٝ تٛثٝل )ْؿس بٔ ايؿباح( ٭

ايعٝاغٞ يف ايسداٍ َٔ إعتُاد  َسدعٝت٘ َسفٛق١ يعٗٛز ايـُٓاقػ١
 . ف٬ بأع بتٛثٝك٘ عًُا٤ زداٍ احلدٜح يف عؿسٙايهػٞ ٚغريُٖا َٔ ٚ

( فُجً٘ تؿض َٔ أؾشاب ايسقا)بٔ امساعٌٝ( )عًٞٚ٭ٕ
 .  (شُريٟـعبد اهلل بٔ دعفس اي)ٜٚسٟٚ عٓ٘  (ؾفٛإ)زٚاٜت٘ عٔ 
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بإٔ  (7)ٚقد أغهٌ ع٢ً ؾش١ ايطٓد : بعض أد١ً ايعؿس)قدٙ( 
يف إخساد٘ َع٘ قٍٛ ايؿدٚم : )ٚزٟٚ عٔ اضشام بٔ عُاز( ٜػو 

، ًا عٔ اضشاماْ٘ مسع احلدٜح َسٜٚ ؾً٘ ٚزٚاٜت٘ َٓ٘ ، ٫ستُأٍَ أ
 أْ٘ أخرٙ َٔ أؾً٘ َباغس٠ .  ٫ 

يهٔ ٖرا ايتعبري ؾادز عٔ عايـِ دًٌٝ ٚقد ؾدزت عٓ٘ بدٚ 
ًف١ نًٗا َٓدزد١ يف َػٝد١ دتـعبازات َتعدد٠ ٚتعبريات َ:ايطٓد 

نإ فٝ٘ عٔ اضشام بٔ عُاز( ٖٚرا ظاٖس ا٫ط٬م  : )َٚاايفكٝ٘
ٓأخر بعُّٛ عبازت٘ ٚايػٍُٛ ٚايعُّٛ يهٌ َا زٚاٙ عٔ ٖرا ايسدٌ ، ف

 ذًٌٝ ايعازف بايتعبري ، ف٬ ٜٓبػٞ ا٫غهاٍ يف ايطٓد . ـٖٚٛ ايعايـِ اي

شٝش١ شزاز٠ ايجايج١ ٚبايتكسٜب ايـُدتاز ٚايفِٗ ايـُعسٚض يؿ
اييت  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)ٕ ايـُٛثك١ ظاٖس٠ يف ٜتذ٢ً بٛقٛح أ

عٓدٙ تتكُٔ اْ٘ عٓد ايػو ٜبين ايـُهًف ع٬ًُ ع٢ً ايٝكني ايـُٛدٛد 
 ب٘ .  ٜعتٓد سل ايكا٥ِ يف ْفط٘ ٬٫ٚاي ٜعتين بايػو فع٬ً ٫ٚ

ايعاًَٞ يف  شٓسـٚاي ٕ ايػٝذ ايؿدٚم يف )ايفكٝ٘(إ ٚقد ٜكاٍ:
ع يف ايؿ٠٬ ، فٝهٕٛ دًٌ ايٛاقـايـُٛثك١ يف أسادٜح اي )ايٛضا٥ٌ( ذنسا

 ختؿاؾٗا ٚعدّ عَُٛٝتٗا ٚنًٝتٗا . غاٖدًا ع٢ً إ

ٝٝد ٜدٍ ع٢ً تك يٝظ يف ايسٚا١ٜ َايهٔ ٜكاٍ : ٖرا فِٗ خاف 
)قدُٖا(  ، ٚيعًُٗاـدؿٛف ايؿ٠٬ أٚ زنعاتٗاب صغههتطَتعًل

تطبٝل ايهرب٣ ايه١ًٝ ع٢ً بعض  باب َٔايسٚا١ٜ يف باب ايؿ٠٬  ذنسا
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َٔ دٕٚ اختؿاف  -ايػو يف عدد زنعات ايؿ٠٬  -َؿادٜكٗا 
ُٕ غاٖد  ٫ : فِٗ ا٫ختؿاف دع٣ٛ َديٛهلا ايعاّ ايـُطًل . ٚبتعبري ثا

 ،ط٦ًُٓا بٗا ٫ٚ ٜ٪خر ب٘ غريٙيٛ نإ ََٓدعٝٗا ٗٞ سذ١ ع٢ً فعًٝٗا 
خاف نايؿ٠٬ أٚ  ُٛزٕدـتٗا َطًك١ مل تتكٝد باذُٝع َفسدـٕ ايسٚا١ٜ ب٭

(يف بٌ ؾسٜض دٛاب ا٫َاّ) ـدؿٛف نسنعات ايؿ٠٬،فسع َ
ٛ تعبري ْ٘ اؾٌ غسعٞ ٖٚ( بايبٓا٤ ع٢ً ايٝكني ٚأايـُٛثك١ أَسٙ)

، بٌ ـُٛزد دٕٚ َٛزددتـ بـٜ ذ ا٭ؾٌ ٫ايه١ًٝ ٚايعُّٛ إ ظاٖس يف
د غري َكٝٓ صاذا غههت ...طدرب َٚٛقٛع٘ َطًل ـَٛزد اي

دؿٛؾ١ٝ َٛزٕد َٔ َٛازد ايػو بٌ يف َطًل ايػو َع ٚدٛد ـب
 غانًا .  داّ  فاذا غو فُٝا نإ ع٢ً ٜكني َٓ٘ ب٢ٓ ع٢ً ٜكٝٓ٘ َا ،ايٝكني

ايـُٛثك١ أَسإ آخسإ َع ستٌُ بعض ا٫ع٬ّ يف َع٢ٓ ٚقد إ
 غ ع٢ً ايع١َُٝٛ ٚا٫ؾاي١ ، ُٖٚا : ايتشٍف

َٔطفُع٢ٓ  (8)ايبٓا٤ ع٢ً ايٝكني بفساغ اير١َ  ا٭ٍٚ: ع٢ً  اب
شؿًٝ٘ ـذاد ايٝكني ٚتـًٜ٘ ٚأٚددٙ خازدًا ، فٗرا أَس بإسٓؿ صايٝكني

عٔ ايؿ٠٬  بإٔ ٜبين ع٢ً ا٫نجس ٜٚأتٞ بايسنع١ ايـُػهٛى فٝٗا َٓفؿ١ًً
 ٛى يف عدد زنعاتٗا . ايـُػه

ٕ ظاٖس ايؿشٝش١ ٚدٛد ايٝكني ضًفًا َٚفسٚغ١ٝ ٚدٛدٙ ٚفٝ٘ :إ
فع٬ً فٝبين عًٝ٘ ايـُهًف ع٬ًُ ٜٚعتُدٙ ضًٛنًا ، ٫ٚ ٜطاعد تعبري 

شدٜح ظاٖسًا ع٢ً فِٗ حتؿٌٝ ايٝكني ٫سكًا ٚايرٟ ٜطتًصّ إ ٜهٕٛ ـاي
 ٞـكدّ فـت س َاـٝـعـ، ْٝ٘ـًـبٓا٤ عـًٝ٘ ثِ ايــشؿساد تـعدًَٚا ُٜـٝ٘ َـكني فـايٝ
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 شزاز٠ ايجايج١ : تكسٜبًا ٚدفعًا .  ؾشٝش١

، فٝهٕٛ (9)ايبٓا٤ ع٢ً ايٝكني عٓد ايػو ايطازٟ اىل ايٝكني  ايجاْٞ:
 .  درب دي٬ًٝ ع٢ً )قاعد٠ ايٝكني(ـاي

ف فإ ظاٖس ٖٚرا استُاٍ ٜسد اىل ايرٖٔ ، يهٓ٘ استُاٍ قعٝ
ٖٛ ٚدٛد ايٝكني  ص٢ ايٝكنياذا غههت فابٔ عًايسٚا١ٜ ايـُعترب٠ :ط

ٜهٕٛ  ٫ (قاعد٠ ايٝكني)، ٚيٝكنيفع٬ً عٓدَا ٜػو ًٜٚصَ٘ ايبٓا٤ ع٢ً ا
كٓ٘ تٝٓ ايٝكني فٝٗا َٛدٛدًا فع٬ً اذا غو فاْ٘ ٜطسٟ فٝٗا ايػو اىل َا

ف٬ تٓطبل ايسٚا١ٜ حبطب ظاٖس تعبريٖا ع٢ً  ضًفًا ٜٚصيصي٘ ٜٚعدَ٘ ،
 ًا ع٢ً قاعد٠ ا٫ضتؿشاب . )قاعد٠ ايٝكني( ٜٚٓشؿس اْطباقٗا ظاٖس

ش١ ع٢ً ـذًٞ ٚايد٫ي١ ايؿسٜـُتاش ٖرٙ ايسٚا١ٜ يف ايعٗٛز ايـبٌ ت
ٟٚ ايٝ٘ ايعُّٛ ٚا٫ؾاي١ أق٣ٛ ظٗٛزًا َٔ أخٛاتٗا ، ٚقد إيتفت ايسا

ٖٚرا  صْعِط(: بػٗاد٠ ض٪اي٘ : ٖرا أؾٌ ؟ فأداب٘ ا٫َاّ)
ند . ٜٚ٪ٚايهرب١ٜٚ ٚايعُّٛ ٚعدّ ا٫ختؿاف ؾاي١ تؿسٜض با٭

اذا غههت فابٔ طَٚٓ٘ قك١ٝ  -ايعٗٛز ٜٚكٜٛ٘ : إ ايككاٜا ايػسع١ٝ 
ٖٞ  -ايـُتهسز٠  صتٓكض ايٝكني بايػو ٫طٖٚهرا قك١ٝ صع٢ً ايٝكني

ز شهِ ايـُشٍُٛ ع٢ً َٛقٛع٘ ايـُكٓدـٜرتتب فٝٗا ايقكاٜا سكٝك١ٝ 
 -نا٭َس بايبٓا٤ ع٢ً ايٝكني -شهِ فٝٗا ـ، ٚيرا تتٛقف فع١ًٝ ايٚدٛدٙ
 ،ٓ٘ فع٬ً شكل ايٝكني فع٬ً عٓد ايػو فُٝا تٍٝكـت :١ًٝ َٛقٛع٘ ع٢ً فع
دٕٚ )قاعد٠ ايبٓا٤  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)٫ يف ـُاًَا إٜتشكل ت ٖٚرا ٫

 محٌـُهٓٓا ٜ ع٢ً ايٝكني( ٚدٕٚ )قاعد٠ ايٝكني( نُا ٫ خيف٢ ، فًرا ٫
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 ايكاعدتني . ثِ ْٓتكٌ يًبشح عٔ :  ع٢ً اسد٣ ٖاتني ايسٚا١ٜ

 شُد بٔ َطًِ عٔ ايؿادمـ: َعترب٠ ابٞ بؿري َٚيـداَظـدرب ااي
(( ٘قاٍ : سدثين ابٞ عٔ ددٟ عٔ آبا٥ ) إ أَري ايـُ٪َٓني )
(ًٍ ُا ٜؿًض ـذًظ ٚاسد أزبع َأ٠ باب َـِ أؾشاب٘ يف َ( ع

ح اغتٗس باضِ)سدٜح ا٫زبع َأ٠( يًُطًِ يف دٜٓ٘ ٚدْٝاٙ . ٖٚرا احلدٜ
نإ ع٢ً ٜكني فػو فًُٝض َٔ (:طٚاجلص٤ ايـُطتػٗد ب٘ قٛي٘)

زٚاٙ ايػٝذ ايؿدٚم يف  (10)صٜٓكض ايٝكني فإ ايػو ٫ ،ٝٓ٘ع٢ً ٜك
 (11)ايعاًَٞ يف ٚضا٥ً٘ ٚايـُشدخ ايـُذًطٞ  شٓسـٚسهاٙ عٓ٘ اي خؿاي٘،

ايػٝذ ايـُفٝد َع اخت٬ف دؿاٍ ،ٚزٚاٖا عٔ ازغاد ـشازٙ عٔ ايـيف ب
از َٔ َتفسقات بٕ ٜطتٓبط َٔ اٯٜات ٚا٭خـُهٔ أٜ ٜطري يف باب َا

د٠ً يكاعد٠ ذ١ًُ َفٝـ، ٚنأْ٘ )قدٙ( فِٗ نٕٛ ايَطا٥ٌ أؾٍٛ ايفك٘
يف  ادٜح ، ٚقد زٚاٖذعإ بعُّٛ احلٖٚٛ فِٗ مجٌٝ ٚإ ،اؾٛي١ٝ

ـٓ َٔ نإ ع٢ً ٜكني فأؾاب٘ غو طدتًف ٜطريًا : ـَ )ا٫زغاد( بٓ
 )ايبشاز( يف اٚقد زٚاٖ صٜدفع بايػو ع٢ً ٜكٝٓ٘ فإ ايٝكني ٫ فًَُٝض

ٖٚرا ايتػري يف ا٫يفاظ ، ـدؿاٍ()اي َعباخت٬ف ٜطري  )ا٫زغاد( عٔ
درب ، يهٔ ٜبك٢ استُاٍ ـتعدد اي٫ستُاٍ درب قد ٜ٪دٟ ـٚيف َؿدز اي

 . ٚا٫ق٣ٛ ٚسد٠ اخلرب ٚاخت٬ف ايٓطذ ٖٛ ا٫ستُاٍ ا٭قسب 

: باخت٬ف ٜطري يعاًَٞ ْطد١ )اخلؿاٍ(ايـُتكد١َا شٓسـٚز٣ٚ اي
، ٚقد زٚاٖا يف أبٛاب ـدؿاٍيف ْطد١ اي صفػوطبد٫ً َٔ صثِ غوط
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ا٫ختؿاف ،  ْ٘ٛاقض ايٛق٤ٛ ، ٚقد ٜطتعٗس َٔ ٖرا ا٫دزاز : فُٗ
ٜعٗس َٔ احلدٜح : ا٫ختؿاف بايٛق٤ٛ أٚ  يهٓ٘ يٝظ بؿشٝض فاْ٘ ٫

َتفسق١ يف احلدٜح َستبط١  اقك٘ ، ْعِ يف )ايٛضا٥ٌ( مجع مجٌبٓٛ
اتؿاٍ اجلٌُ  ٛسٞ أسْد، فكد ٜطتيٛق٤ٛ ٚأيؿكٗا باجل١ًُ ايـُبشٛث١با

دًٛ ـٚي شً٘ يتفسم ايـذٌُـ، يهٓ٘ يٝظ يف َٜٚطتعٗس ا٫ختؿاف
ط٬م إددؽ غ٧ٝ َٜ ٫ٚ ١ًُ ايـُبشٛث١ َٔ قس١ٜٓ ا٫ختؿاف،اجل

 مجٌ ٖٚٞ مج١ً َطتك١ً قُٔ ،ايعباز٠ ٚظٗٛزٖا يف عُّٛ ايـُع٢ٓ
 ( . َأ٠ دص٤ ٚأدب َٔ آداب أَري ايـُ٪َٓني) نجري٠  ٚدص٤ َٔ أزبع

دؿاٍ(ؾشٝض ، فإ ـشدٜح يف )ايـاعتكادٟ : إ ضٓد ايٚيف 
: )سدثٓا )قدٙ(ؾشٝض أع٥٬ٞ ، ٚقد قاٍ  ضٓدْا اىل ايػٝذ ايؿدٚم

ابٞ زقٞ اهلل عٓ٘ ، قاٍ : سدثٓا ضعد بٔ عبد اهلل ، قاٍ : سدثين 
أد٤٬ ، ثِ قاٍ  عبٝد ايٝكطٝين( ٖٚ٪٤٫ زداٍ ثكات حمُد بٔ عٝط٢ بٔ

شطٔ بٔ زاغد عٔ ابٞ بؿري ـددٙ ايش٢ٝ عٔ ـ: )عٔ ايكاضِ بٔ ٜ
ـُهٔ ٜ ا٫د٤٬ ايرٜٔ ٫ ٔ َطًِ( ٖٚرإ ا٫خريإ َٔ ايجكاتٚحمُد ب

دؿاّ بني ايفكٗا٤ ٚايسدايٝني يف ـ٫ اْ٘ ٚقع ايه٬ّ ٚاي، إفِٝٗايػُص 
شطٔ بٔ زاغد( بني ايكبٍٛ ـش٢ٝ عٔ ددٙ ايـاعتباز خرب)ايكاضِ بٔ ٜ

 ُٗا : ٚبني ايسفض ، ٚايعاٖس يٓا قبٍٛ زٚاٜت

َٔ  فٗٛ َٛىل بين ايعباع ٚٚشٜسِٖ ٜٚعٓد (شطٔ بٔ زاغدـاي)اَا 
ـُهٔ (ٚقد ز٣ٚ عٓ٘ ٚعٔ بعض اؾشاب٘ ٜٚاؾشاب ايؿادم)

 .  (12)فسادع بـشطب َبٓاْا  بسٚا١ٜ ابٔ ابٞ عُري عٓ٘ تٛثٝك٘ 
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شطب ٫ اْ٘ بـطٔ بٔ زاغد( َػرتى بني مجاع١ ، إْعِ اضِ)احل
نْٛ٘ ٜتعني  -ٟٚ ٚايـُسٟٚ عٓ٘ اٚبًشاظ ايس طبكات زداٍ احلدٜح 

ذ ايبػدادٟ ايجك١ ؾاسب اجلٛاد ٚاهلادٟ ايٛشٜس ايعباضٞ ايـُعسٚف ، إ
(ٖٚهرا ايطفا )( ايكعٝف ايـُعدٚد َٔ اؾشاب ايسقا ٟٚ )

حيتٌُ زٚاٜتُٗا عٔ ابٞ بؿري ٚحمُد بٔ َطًِ ُٖٚا َٔ اؾشاب  ٫
خت٬ف شتٌُ زٚا١ٜ ابٔ ابٞ عُري عُٓٗا ٫ـ( نُا ٫ ٜايؿادم)

شطٔ بٔ زاغد( ايٛشٜس ايـُعدٚد ـ)اي ايطبك١ دصًَا ، فايـُٓاضب نْٛ٘
 بًشاظ طبكات ايسٚا٠ ٚبًشاظ عٓدٙ(َٔ أؾشاب ايؿادم ٚايهاظِ)

ٚبٛاضط١ بعض اؾشاب٘  (13) َٔ اؾشاب ايؿادم ٚزٚاٜت٘ عٓ٘ َباغس٠ً
يف  ًاٚاقع)ايـشطٔ بٔ زاغد( َجٌ ٖرا احلدٜح فٝجبت أٚ ٜتعني نْٛ٘ 

 َأ٠ ٜٚهٕٛ تٛثٝك٘ بأَاز٠ زٚا١ٜ ابٔ ابٞ عُري عٓ٘ .  بعسدٜح ا٫ز

يهٔ ايـُٓكٍٛ عٔ زداٍ ابٔ ايػكا٥سٟ اْ٘ )قعٝف يف زٚاٜت٘( 
اٜت٘ عٔ ايكبٍٛ يعدّ ثبٛت ٚثاقت٘ أٚ ٖٚرا ايتعبري قد ٜساد َٓ٘ قؿٛز زٚ

  َٓ٘ قؿٛز َكُٕٛ زٚاٜت٘ ٚقعف َ٪داٖا . ، ٚقد ٜساديجبٛت قعف٘

بري تكعٝف يسٚا١ٜ ايكاضِ ٚغٗاد٠ ٖرا ايتع: ٚع٢ً نٌ تكدٜس
ُهٔ تسدٝض ـٜٚ .ل بايـُكعف فتتعازض غٗاد٠ ايـُٛٓث ،بايكعف

ف َتأخس عٔ ل َعاؾس ٚايـُكٓعغٗاد٠ ايتٛثٝل ٚايكبٍٛ بإٔ ايـُٛٓث
ـذاٍ ا٫عتُاد عٓد ٟٚ ٚايـُعاؾس أق٣ٛ ٚأزدض يف َعؿس ايسا
 ،٘ قسٜبًاُا ذنسٙ ايؿدٚم ْٚٓكًـب : ٪ٜد ايـُعاؾس٠ بأَسْٜٔٚ ايتعازض،

ٚيٛ َع ايٛاضط١ َٔ قبٌ ايكُٝني ايـُتػددٜٔ يف  -ٚباعتُاد زٚاٜت٘ 
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َٚٓٗا ٖرٙ  -ايسٚا١ٜ ْعري ابساِٖٝ بٔ ٖاغِ ٚحمُد بٔ عٝط٢ ٚغريُٖا
 ا٫ط٦ُٓإُا تكدّ : ـشُد بٔ عٝط٢ ، ٜٚتشؿٌ َـايسٚا١ٜ اييت زٚاٖا َ

 ( . شطٔ بٔ زاغد ايٛشٜس ايـُعاؾس يًؿادم )ـبكبٍٛ زٚا١ٜ اي

شطٔ ٚي٘ ـايرٟ ٜسٟٚ نجريًا عٔ ددٙ اي (ش٢ٝـايكاضِ بٔ ٜ)اَا ٚ
 نتاب)آداب أَري ايـُ٪َٓني( ٚحيتٌُ قًٜٛا أخر ايؿدٚم ٖرٙ ايسٚا١ٜ

ٖٚرا ايسدٌ  .ضٓد عِٓٗ اىل ايكاضِ َٓ٘ بٛاضط١ أد٤٬ ايسٚا٠ ايرٜٔ أ
َٔ  ٚتبع٘ مجع -ْكٌ عٔ نتاب٘ ع٢ً َا -ف٘ ابٔ ايػكا٥سٟ اٜكًا قد قٓع

ُٖٚا  - (14)، َع إ ايٓذاغٞ ٚايػٝذ داٍ نايع١َ٬ ايـشًٞ عًُا٤ ايس
قد عْٓٛاٙ يف فٗازضِٗ َٔ  -َعاؾسإ ٫بٔ ايػكا٥سٟ ٚش٤٬َ دزاضت٘ 

شطٝٓ٘ أٚ ـت :دٕٚ تكعٝف بٌ ًٜٛح َٔ عباز٠ ايػٝذ ايطٛضٞ يف زداي٘
ش٢ٝ ز٣ٚ عٓ٘ امحد بٔ حمُد بٔ عٝط٢( ـ)ايكاضِ بٔ ٜ:(15)تٛثٝك٘ قاٍ 

د يف ايسٚا١ٜ ٚايرٟ أخسز ايربقٞ َٔ قِ ايـُتػٓد ٖٚٛ ا٫غعسٟ ايكُٞ
قف امحد عٔ ايسٚا١ٜ ايـُساضٌٝ ٚعٔ ايكعفا٤ ، ٚقد تٛ يهجس٠ زٚاٜت٘

زٜذ زداٍ عسف َٔ تانُا ُٜ أٚ غب١ٕٗ ا٫د٤٬ يت١ُٕٗ عٔ بعض ايجكات
  .احلدٜح 

١ٜ ٚاحلاؾٌ عدّ ايسٜب عٓدْا يف اضتٝشا٤ ا٫عتباز ٚقبٍٛ زٚا
ـشدثٞ زٚا١ٜ مجع َٔ َ ٜكاف ايٝ٘:. ذ ايطٛضٞايكاضِ َٔ عباز٠ ايػٝ

ُا تٛسٞ ٚتػعس ـَ -ِٖٚ ايـُعسٚفٕٛ بايتػدد فُٝٔ ٜسٕٚٚ عٓ٘  -قِ
باعتبازٙ بفعٌ زغبتِٗ عٔ ايسٚا١ٜ َٔ غري ايجك١ أٚ احلطٔ ايـُُدٚح ، 
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ِٖٚ ْعري )ابساِٖٝ بٔ ٖاغِ(ٚ)حمُد بٔ عٝط٢ بٔ عبٝد(ٚ)امحد بٔ 
 .  (16)ٜعٗس َٔ فٗسع ايػٝذ  اب٘ نُاحمُد بٔ عٝط٢(ايرٟ ز٣ٚ نت

)ايفكٝ٘(عٓد زٚا١ٜ شٜاز٠  يف (17)ذنسٙ ايؿدٚم  ٜٚكاف ايٝ٘ : َا
شطٔ بٔ ـش٢ٝ عٔ ايـ( ٚيف ايطٓد)ايكاضِ بٔ ٜ)نيابٞ عبد اهلل احلط

زاغد( فكد ذنس اْ٘ اختاز ايصٜاز٠ ٚايٛداع َٔ بني عد٠ اْٛاع َٔ 
١ٜ( اٟ إ سٜل ايسٚا)أؾض ايسٚاٜات عٓدٟ َٔ ط ايصٜازات يهْٛٗا

ؾشٝتٗا ٖٛ طسٜل ايسٚا١ٜ ٚزداٍ اضٓادٖا ، ٚايكاضِ بٔ يف أ ايـًُشٛظ
، طسٜل ايؿدٚم اىل احلطٔ بٔ زاغد زاٟٚ ايصٜاز٠ش٢ٝ ٚقع يف ـٜ

شٝض يًسدًني َعًا عٓد ايؿدٚم بٌ أؾشٝتُٗا ، ٚتؿشٝش٘ ٖٚرا تؿ
ض ايتٛثٝل ٫ستُاٍ اعتُادٙ يف ايتؿشٝ شًا يفـٕ مل ٜهٔ ؾسٜٚإيًسٚا١ٜ 

عٓدْا نأؾاي١ عداي١  ايـُعتُد٠ بعض ا٫َازات ايسداي١ٝ غريع٢ً 
ؾش١ٝ يف ْفط٘ ٜػعس با٫عتباز ٚايٛثاق١ ٕ ايتؿشٝض أٚ ا٭ايساٟٚ ، إ٫ أ

ٜٚك٣ٛ ا٫غعاز بعباز٠ )أؾض ايسٚاٜات عٓدٟ(  ، ٚايؿدم دصًَا
٫ستُاٍ ْبٛع ا٫فك١ًٝ َٔ ايٛثاق١  ايػدٜد٠  أٚ ايـُتٝك١ٓ ، ٫ٚ تهفٞ 

 ي١ ٚذمٖٛا يًتفكٌٝ يف َكاّ قبٍٛ ايسٚا١ٜ  . أؾاي١ ايعدا

ٜعٗس َٔ مجاع١ ايـُشدثني ايكدَا٤ َٔ اعتُاد  : َاٜٚكاف ايٝ٘
ذاَع سدٜجِٗ سٝح ـ)احلطٔ( يف َ عٔ ددٙ)ايكاضِ بٔ حي٢ٝ( زٚاٜات

ـشدٜح قطع سدٜح ا٫زبعُا١٥ فس٣ٚ بعض فكسات قت يف نتب ايتفٓس
)ايـُشاضٔ( ٚايؿدٚم يف   يف )ايهايف( ٚايربقٞ يفايـشدٜح : ايهًٝين
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ٗرٜب( ٚابٔ غعب١ يف )حتف ع( ٚايطٛضٞ يف )ايتٚ)عًٌ ايػسا٥)ايفكٝ٘(
 َأ٠ َٔ زٚاٜات نُا زٟٚ غري سدٜح ا٫زبع، ٚغريِٖ ايعكٍٛ( 

ع ٚباع يف دٛاَع ُٔ نإ ي٘ تتٓبـٜعٗس ٖرا ي -ٙ احلطٔ()ايكاضِ عٔ دٓد
٢ً قبٍٛ َأ٠ بٌ ٜٚدٍ ع زبعُا ٜٛسٞ باغتٗاز سدٜح ا٫ـا٫خباز َ

ٛٓزٚا١ٜ)ايكاضِ عٔ دٓدٙ احلطٔ( طِٗ َٔ زٚاٜتُٗا قاٍ عٓدِٖ ٚعدّ حت
ؾٌ َأ٠ : )ثِ اعًِ إٔ أ عكٝب سدٜح ا٫زبعايع١َ٬ ايـُذًطٞ يف ت

ٕ مل ٜهٔ درب يف غا١ٜ ايٛثاق١ ٚا٫عتباز ع٢ً طسٜك١ ايكدَا٤ ، ٚاـٖرا اي
انجس  اهلل ٚذنس ٘ٚاعتُد عًٝ٘ ايهًٝين زمح خسٜٔ،ؾشٝشًا بصعِ ايـُتأ

 . (18)(ثنينابس ايـُشٓدٚنرا غريٙ َٔ أ يف ابٛاب ايهايف، دصا٤ٙ َتفسق١ًأ

ُٓـَٔ تعٓدْا ٜٚتشؿٌ  ع ٖرٙ ايكسا٥ٔ ٚاْكُاّ بعكٗا يبعض ذ
ٚتعاقدٖا : قبٍٛ زٚا١ٜ )ايكاضِ بٔ حي٢ٝ عٔ ددٙ احلطٔ بٔ زاغد( 

ُا تكدّ : ـاط٦ُٓاْاّ  بايؿدم ٚٚثٛقًا بايؿدٚز ٚاهلل ايعايـِ ، ٜٚٓتر َ
َأ٠ سدٜح ٚسهِ،  ٚفٝ٘ أزبع ـدرب ايـُبشٛخ ٚإعتباز ضٓدٙ،ؾش١ اي

: شدٜح ٚقع يف ضٓدٖاـٖرا اي غريخباز عدٜد٠ ؾش١ أْتر : بٌ 
 )ايكاضِ بٔ حي٢ٝ عٔ ددٙ احلطٔ بٔ زاغد( . 

بٌ  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)درب دي٬ًٝ ع٢ً ـبايمجع ُطو ـٚقد ت
٫يت٘ عت٘ بدعسق٘ بعض ا٫ع٬ّ يف اخباز ا٫ضتؿشاب زغِ عدّ قٓا

 . ع٢ً)قاعد٠ ايٝكني( بٌ اعتكد بعكِٗ د٫يت٘ أٚ حبذٝت٘ ٚاعتباز ضٓدٙ،

ايٝكني ع٢ً سدٚخ ّ سدٚخ ذ٤٬ يف تكٓدـشدٜح ظاٖس بـٖٚرا اي
ٖٚٞ  صثِ غوطثِ :  أدا٠ أٚصفػوطسسف ايفا٤ ايػو بفعٌ ٚدٛد 
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ايٝكني  َٚع ٖرا حيتٌُ د٫ي١ احلدٜح ع٢ً قاعد٠، تدٍ ع٢ً ايرتتٝب
، َٚٔ ٖٓا ٜكاٍ : ٖرٙ ايسٚا١ٜ ا٫ضتؿشاب ع٢ً قاعد٠ د٫يت٘ ٚحيتٌُ 

 ْ٘ : ا٫ْطبام ع٢ً ايكاعدتني ، ٚذيو ٭١ٓ ٫ستُاهلا ذ١ًُ غري َبٝٓـَ

َٔ نإ ع٢ً ٜكني (: طاذا يٛسغ ؾدز احلدٜح ٖٚٛ قٛي٘ ) -أ
َهٔ اضتفاد٠ قاعد٠ أ -صَٔ نإ ع٢ً ٜكني فأؾاب٘ غوصاٚطفػو

ّ سؿٍٛ ايٝكني شَاًْا ع٢ً سؿٍٛ  تكٓدايٝكني َٓٗا بًشاظ ظٗٛزٖا يف
ا٠ تفٝد ايرتتٝب اييت ٖٞ أد صفػو ، فأؾاب٘ غوطايػو بفعٌ ايفا٤

صٖٚٞ ثِ غوطع٢ً زٚا١ٜ)ايٛضا٥ٌ(:  صثِطدا٠ باتؿاٍ أٚ بفعٌ أ
َٔ نإ ط، َع ٚزٚد ايتعبري بؿٝاغ١ ايـُاقٞتفٝد ايرتتٝب باْفؿاٍ

، ٚتٓطبل عًٝٗا كٞ َع )قاعد٠ ايٝكني(ٖٚرٙ ؾف١ تًتصع٢ً ٜكني فػو
ٛٓفإ ١َ بطبل ايٝكني ع٢ً ايػو َع شٚاٍ ايٝكني ساٍ ايػو ْٗا َتك

َٔ طٕ ٜساد َٔ احلدٜح : يٝ٘ ٚايـُصٌٜ ي٘ ، َٚٔ ايـُشتٌُ أايطازٟ ا
 ،َص٬ًٜ ي٘ضازًٜا اىل ٜكٝٓ٘  غهًاصفػوصأٚطنإ ع٢ً ٜكني فأؾاب٘ غو

 . صَٔ نإ ع٢ً ٜكني فػوطاىل ؾدز احلدٜح ٖٚرا ا٫ستُاٍ ْاظْس

ٚاذا يٛسغ غًب١ ضبل شَإ ايٝكني ع٢ً شَإ ايػو يف َٛازد  -ب
صيف ٚدٛدٙ فع٬ً فًُٝض ع٢ً ٜكٝٓ٘قٛي٘:ط ا٫ضتؿشاب ٚيٛسغ ظٗٛز

سادٜح إٔ ايـُستهص يف ا٫ذٖإ أٚ ايػا٥ع يف أَس َٚتجاٍ ا٭سني إ
 (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)زادتِٗ تػسٜع ( ٚبٝاْاتِٗ ٖٛ إايـُعؿَٛني)

اْ٘ ٫ د٫ي١ ٚاقش١ يف احلدٜح ايػسٜف يٛسغ  َٚٔ اَجاٍ ٖرا ايتعبري
ع٢ً شٚاٍ ايٝكني بطسا١ٜ ايػو ايٝ٘ أٚ ع٢ً اْتفا٥٘ عٓد سؿٍٛ ايػو 

 )قاعد٠ ا٫ضتؿشاب( . إزاد٠  فٝهٕٛ ايتعبري َتٓاضبًا َع
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 صفًُٝض ع٢ً ٜكٝٓ٘ا٫ستُاٍ َعتُد ع٢ً ذٌٜ احلدٜح :طٖٚرا 
ٛد ايٝكني فع٬ً ست٢ ٔ ٚدفإ ايعاٖس تعٝٓ صَٔ نإ ع٢ً ٜكني ثِ غوط

ٜٓكض  ايػو ٫ط ٫ٕ، ُكٞ ايـُهًف ع٢ً ٜكٝٓ٘ ٫ٚ ٜعتين بايػوـٜ
 .  صٜدفع بايػو ايٝكني ٫ط ٕ٭ أٚ ٫ٚ ٜبطً٘ صايٝكني

ع٢ً )قاعد٠ ايٝكني( اييت ٜهٕٛ فٝٗا ايٝكني  ايـدربب د٫ي١ ٚقد تكٓس
ل شًا يف ضبـٜهاد ٜهٕٛ ؾسٜ رباخلٚ ُا ُٖا ؾفتإ،ـضابكًا ع٢ً ايػو ب

)قاعد٠ ا٫ضتؿشاب(  د٬فـُا ُٖا ؾفتإ ، بـايٝكني ع٢ً ايػو ب
 بُٝٓا٢ً ايـُػهٛى، ضابكًا ع - ايـُتٝكٔ -َتعًل ايٝكني  ٗااييت ٜهٕٛ فٝ

أقسب  فاخلرب ،دّ ايٝكني ٚقد ٜتكدّ ايػوتإ قد تتعاؾسإ ٚقد ٜتكايؿف
 . (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)َٓٗا ع٢ً  (قاعد٠ ايٝكني)ع٢ً  د٫ي١ً

 ١ٝأقسبَٔ داخٌ ايـدرب تٛدبإ  قسٜٓتني بٛدٛد ٓٓا ايكٍٛـُهيهٔ ٜ
 ُٖا : ٚ،  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)ع٢ً  ايـدرب د٫ي١

يف ازاد٠  صفًُٝض ع٢ً ٜكٝٓ٘ط(: ايكس١ٜٓ ا٭ٚىل: ظٗٛز قٛي٘)
ٚيف ا٫ْطبام عًٝٗا ، ٚذيو ٫ٕ ٖرا ايتعبري ( قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)

َٞٓسٙ بايـُظاٖس يف ٚدٛد ايٝكني بايفعٌ سني أ  عًٝ٘ ، ْعري قٛي٘ ك
()  :ّايعاٖس يف ٚدٛد ايٝكني  صبٔ ع٢ً ايٝكنيطإيف اخلرب ايـُتكد

 . ضًٛنًاذسٟ ع٢ً ٚفك٘ ـبايفعٌ سني أَسٙ بايبٓا٤ عًٝ٘ ع٬ًُ ٚايطري ٚاي

٫ ٜكني بايفعٌ ساٍ ايػو ست٢ ٜ٪َس بايـُكٞ (:قاعد٠ ايٝكنيٚيف)
ا اْعدّ ٚشاٍ ٝكني ف٫ٕٗٝ اي ،عًٝ٘ أٚ ٜ٪َس بايبٓا٤ عًٝ٘ سطب احلدٜجني

: ايٝكني َٛدٛد   (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)بُٝٓا يف بطسا١ٜ ايػو ايٝ٘ . 
 بايفعٌ شَٔ ايػو ايطاز٨ ٚشَٔ ا٫َس بايبٓا٤ عًٝ٘ أٚ ايـُكٞ عًٝ٘ .
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ْعِ قد خيدؽ يف ا٫ضتعٗاز بإٔ ظاٖس ايٝكني ٖٛ ايٝكني احلاؾٌ 
 ٔ ايفعًٞ . ٚيٝظ ي٘ ظٗٛز يف ايتٍٝك ،ضابكًا ٚايرٟ نإ عًٝ٘ ايػاى

ـٓٚفٝ٘ : إ  صَٔ نإ ع٢ً ٜكنيطيف مجًت٘ ا٭ٚىل:  ٕ ٬َسع١ ايٓ
 ايـُدع٢ يف ايكس١ٜٓ ا٭ٚىل َطتك٢ قٌٝ ، يهٔ ا٫ضتعٗاز تطاعد ع٢ً َا

ذسٟ ـفإ ا٫َس بايـُكٞ ع٢ً ايٝكني ٚايصفًُٝض ع٢ً ٜكٝٓ٘:طَٔ قٛي٘
ظاٖس يف ايٝكني ايـُٛدٛد بايفعٌ  -عًٝ٘ ايرٟ ٖٛ َٛقٛع ا٫َس

ذسٟ ع٢ً ٚفك٘ ، نطا٥س َٛقٛعات ــُٓشفغ سني ايـُكٞ عًٝ٘ ٚاياي
ا٫سهاّ َٚتعًكاتٗا ٖٞ ظاٖس٠ يف ايٛدٛد ايفعًٞ ، أٚ قٌ : تتٛقف 

، ٚاَا دٛد ايـُٛقٛع أٚ ايـُتعًل خازدًاشهِ فٝ٘ ع٢ً فع١ًٝ ٚـفع١ًٝ اي
محًٗا ع٢ً ايٛدٛد ايـُاقٞ)ايٝكني ايطابل( ٚايرٟ شاٍ ٚاْعدّ 

 ٖٚٛ َفكٛد . ، فٗرا حيتاز اىل ديٌٝ ٚاقض  - بطسٜإ ايػو ايٝ٘

ص ٜدفع بايػو فإ ايٝكني ١ٓ٫ ايجا١ْٝ : ظٗٛز قٛي٘ اي٬سل :طايكسٜ
ٜٓكض  فإ ايػو ٫:ط ، أٚ قٛي٘ع٢ً زٚا١ٜ ازغاد ايػٝذ ايـُفٝد

ٌْ ٭َسٙ :طع٢ً زٚا١ٜ )اي صايٝكني فًُٝض ـدؿاٍ(، ٖٚرا بعاٖسٙ تعًٝ
 ايـُٛدٛد بايفعٌ ٖٚرا َٓطذِ زاد٠ ايٝكنيصٚظاٖس يف إع٢ً ٜكٝٓ٘

 ًَٚت٦ِ َع )قاعد٠ ا٫ضتؿشاب( اييت ٜهٕٛ ايٝكني فٝٗا َٛدٛدًا
 ٜٓكض ايٝكني .  ٜدفع ب٘ ايٝكني أٚ ايرٟ ٫ ٔ ايػو ايرٟ ٫َـشفٛظًا شَ

ُهٔ محٌ ايٝكني ٖٓا ع٢ً ايٝكني ايطابل ايصا٥ٌ يٝٓطبل ع٢ً ـٜ ٫ٚ
ًٝا يف ٚدٛد ايٝكني بايفعٌ )قاعد٠ ايٝكني( بًشاظ ظٗٛز تعبري احلدٜح دً

 َٚٓع ايػازع أٚ حتسِٜ دفع٘ بايػو أٚ حتسِٜ ْكك٘ بايػو . 

 ١ يفـشـد٫ي١ ؾسٜ اْ٘ ٫ ٔ:ـٝتٔ ايعاٖسـتٝـٔ ايكسٜٓـكاف اىل ٖاتٝتٜ
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طبام ع٢ً )قاعد٠ ايٝكني( نُا يف ا٫ْ صنإ ع٢ً ٜكني فػو َٔطمج١ً
ص ٚإٕ ني فػؤَ نإ ع٢ً ٜكط، ٚذيو ٫ٕ ٬َسع١ ايفا٤ يف قٛي٘ قٌٝ

 ٫ـدؿٛف ٚ)قاعد٠ ايٝكني( باي تفٝد ٫ اْٗا ٫ناْت تفٝد ايرتتٝب ، إ
ٜٓشؿس اْطبام ايتعبري عًٝٗا ، بٌ اْطباق٘ ع٢ً )قاعد٠ ا٫ضتؿشاب( 

ٕ مل تٛدد ايكسٜٓتإ ايـُاقٝتإ ايـُتٓاضبتإ يف إٚبٛقٛح َـُهٔ 
نإ  يٛا٫ْطبام ع٢ً )قاعد٠ ا٫ضتؿشاب( دٕٚ )قاعد٠ ايٝكني( . ْعِ 

ـٓ  أَهٔ إ ٜطتفاد َٓ٘ - تٝكٔ ب٘( بؿٝاغ١)َٔ غو يف ْفظ َا ايٓ
دب محٌ ايٝكني يف ايتعبري اي٬سل )قاعد٠ ايٝكني( َٓشؿسًا فٝٗا ٚيٛ

 ع٢ً ايٝكني ايطابل ايصا٥ٌ . 

صأعِ َٔ ؾاب٘ غوصأٚطفأَٔ نإ ع٢ً ٜكني فػوطيهٓ٘ قاٍ : 
ع٢ً شٌُ ـقٝتني ُٜكتك٢ ايكسٜٓتني ايـُاـ، ٚبشٚاٍ ايٝكني َٚٔ بكا٥٘

ايـُتٓاضب َع )قاعد٠ ا٫ضتؿشاب( ٚ فع٬ًايٝكني ايـُٓشفغ ايـُٛدٛد 
َٔ نإ طٜٚؿري ايتعبري َع د٫ي١ ايرتتٝب ايعاٖس َٔ ايفا٤ يف قٛي٘ : 

ْاظسًا اىل ايـُٛازد ايػايب١ َٔ َؿادٜل ا٫ضتؿشاب  صع٢ً ٜكني فػو
 ذ نجريًا َاز فٝ٘ إـشرّٚ ايٝكني شَاًْا ع٢ً ايػو ، ٫ٚ َٖٚٞ َٛازد تكٓد

ب١ ، ٖٚهرا ايتعبري ايعسيف ُؿادٜك٘ ايػايـ( عٔ غ٧ٝ بس ا١ُ٥٫ )ٜعٓب
س بٗا عٔ ايػ٤ٞ فساد ايػايب١ ٜٚعٓبٮٜٓعس ي ٚزٟ : نجريًا َاايـُشا

 ايـُكؿٛد بٝاْ٘ ٫ٚ اغهاٍ . 

د٫ي١ ع٢ً ا٫ضتؿشاب ٫ٚ ٚاحلاؾٌ ؾش١ ايطٓد ٚٚقٛح اي
ب٘ ِ بعكٗا َع بعض ٚتتك٣ٛ ٓكاز تفإ ٖرٙ ا٫خب ،طاي١َٛدب يإل

 يف ايد٫ي١ . ثِ ْٓتكٌ يبشح :  د٫يتٗا ٜٚصٜد ايعٗٛز ق٠ًٛ
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 (19)ايػٝذ ايطٛضٞ ٚقد زٚاٙ: َهاتب١ ايكاضاْٞ،  درب ايطادعـاي
 صؾِ يًس١ٜ٩ ٚافطس يًس١ٜ٩،ٜدخٌ فٝ٘ ايػو  ايٝكني ٫طبٗرٙ ايؿٝاغ١

يّٝٛ ايرٟ دٛابًا عٔ َهاتب١ ايكاضاْٞ ٖٚٛ يف ايـُد١ٜٓ ٚض٪اي٘ عٔ ا
ٚقد زٜٚت يف بعض نتب  فٝ٘ َٔ غٗس زَكإ ٌٖ ٜؿاّ اّ ٫؟ ٜػو

ددٖا يف ٖٚٞ ؾٝاغ١ ثا١ْٝ مل أ صٜدخً٘ ايػو ايٝكني ٫:ط ا٫ؾٍٛ
ـٓ  )ايتٗرٜبني(٫ٚ يف )ايٛضا٥ٌ( ٫ٚ يف )ايٛايف(، ٚايعُد٠ ٖٛ ايٓ

 بؿٝاغت٘ ايـُٓكٛي١ يف نتب احلدٜح .

ٚنتب٘ ؾشٝض ، ٚايؿفاز  زٚضٓد ايػٝذ ايطٛضٞ اىل اؾٌ ايؿفا
 أٜٚسٜٚٗا عٔ )عًٞ بٔ حمُد ايكاضاْٞ(  ٚقد اختًفت ا٫ْعاز يف تٛثٝك٘ 

 َسٜٔ :َٔ ٬َسع١ أ ْاغ٦ًا ط٦ُٓاًْاتكعٝف٘ ، ٚايعاٖس قبٍٛ زٚاٜت٘ إ

شدٜح ـَٔ اي )نإ فكًٝٗا َهجسًاعٓ٘ (20)قٍٛ ايٓذاغٞ ا٫َس ا٭ٍٚ:
خبازات٘ عٔ بإٗات سطٔ َٚدح دًٌٝ تٛدب ايٛثٛم فاق٬ً(ٖٚرٙ د

ٕ ٜجبت قعف٘ أٚ نرب٘ يف ايسٚا١ٜ ، إ٫ أا٫سادٜح ايـُعؿ١َٝٛ َايـِ 
ب ايعباز٠ ايطابك١ بكٛي٘ : )غُص عًٝ٘ امحد بٔ حمُد بٔ ايٓذاغٞ تعٍك

ٕ ٖرا ايػُص َٓ٘ َراٖب َٓهس٠( ٜٚكسب ددًا : أ عٝط٢ ٚذنس اْ٘ مسع
ع٢ً غُص   بًآَػأ تكعٝف غٝذ ايطا٥ف١ يًسدٌ ، ثِ قاٍ ايٓذاغٞ َعٍك

٢ً ٚدٛد َراٖب ٜدٍ ع٢ً ذيو( اٟ ع امحد اٜاٙ : )ٚيٝظ يف نتب٘ َا
ٖٚرا ايتعبري َٔ  ، ١ٜٚ ي٬سادٜح اييت ٜسٜٚٗآَهس٠ يف نتب٘ ايـشا

 يٛثاق١ ايسدٌ ٚض١َ٬ زٚاٜت٘ ٖٚٛ ًاأٚ َ٪ٜد ايٓذاغٞ ٜؿًض دي٬ًٝ آخس
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: سدٌبعد عٓد اي(21)يػٝذ يف بعض نًُات٘ : قٍٛ اٜٚ٪ٜدٙايعُد٠ عٓدْا . 
شادٙ ـ(: )ثك١( ، ٚايـُعٕٓٛ ات)عًٞ بٔ غري٠( يف أؾشاب اهلادٟ)

 ذُع َٔ ا٫عاظِـشُد بٔ غري٠( ايـُبشٛخ ٚفاقًا يـَع )عًٞ بٔ َ
٫ يف ا٫ضِ ٫ٚ يف ا٫ثس : اعين  -)قدِٖ( فاْ٘ مل ٜتشكل ايتعدد 

بٌ تعازف ا٫ختؿاز عٓد ايسدايٝني ٚغاع بِٝٓٗ سرف  -ايسٚاٜات 
 .    ا٫ع٢ً ٙٙ أٚ عػريت٘ أٚ دٓدب١ ايسدٌ اىل دٓداضِ ا٫ب ْٚط

ٚيف ق٥ٛ٘ : ٜتعازض تكعٝف ايسدٌ بتٛثٝك٘ يف نًُات غٝذ 
بعصٜص ، فٝطكط  -يف زداٍ غٝدٓا ايطٛضٞ -ٚيٝظ ٖرا  ،ايطا٥ف١

تكعٝف ايػٝذ بايتعازض َع تٛثٝك٘ ، ٜٚسدض ايتٛثٝل ايعاٖس َٔ ن٬ّ 
 يسدٌ ٚض١َ٬ زٚاٜت٘ . فإ َدس٘ ظاٖس دًًٝا يف ٚثاق١ ا ،ايٓذاغٞ

ٕ عُد٠ تكعٝف ايسدٌ أَسإ : ا٭ٍٚ: غُص ا٫َس ايجاْٞ : إ
 َراٖب َٓهس٠ . َٓ٘ ٘ اعمسٚ)أمحد بٔ حمُد بٔ عٝط٢( عًٝ٘ 

ٚايجاْٞ : تكعٝف غٝذ ايطا٥ف١ ي٘ يف زداي٘ يف أؾشاب اهلادٟ 
ٔ ٚيد َٛىل عبد اهلل قاٍ : )عًٞ بٔ حمُد ايكاضاْٞ قعٝف اؾبٗاْٞ َ

 .  (ٍ خايد بٔ ا٫شٖسَٔ آبٔ عباع 

َٔ ايكسٜب ددًا : ْػ٤ٛ تكعٝف ايػٝذ َٔ  ٜٚدفع٘ : أ٫ًٚ : اْ٘
٘ عُد٠ ايتكعٝف ٫ٚبد َٔ شُد بٔ عٝط٢( فاْـغُص )أمحد بٔ َ

بع أسٛاٍ ايسدٌ تٜعٗس َٛدب آخس يتكعٝف٘ بعد ت ، ٬َ٫ٚسعت٘
 ٚنًُات اعاظِ ايسدايٝني َٔ ا٭ٚا٥ٌ ٚا٭ٚاخس . 
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نإ يًػٝذ َٓػأ يًتكعٝف غري تكعٝف ابٔ ٜٚ٪ندٙ : اْ٘ يٛ 
٭غاز ايٝ٘ ايٓذاغٞ ُٖٚا َتصا٬َٕ يف ايدزاض١  - عٝط٢ ا٫غعسٟ

ُا ٜهػف ـَ -ٚا٫ط٬ع ع٢ً اسٛاٍ ايسٚا٠ ٚنتب ايفٗازع ٚايسداٍ 
 عٔ عدّ ٚدٛد َٓػأ آخس يًتكعٝف . 

َٔ مساع٘  -ش٘ـشطب تؿسٜـب -٧ )أمحد( فٝ٘ ْاغٕ غُصإ ٚثاًْٝا:
ايعكا٥د  ٚأ٣ٚ هس٠، ٚظاٖس ايعباز٠ مساع٘ بعض ايفتآَ٘ َراٖب َٓ

ٜعٗس َٔ  فأٚدب غُص٠ فٝ٘ ، ٫ٚ ايـُٓهس٠ َٔ)عًٞ بٔ حمُد ايكاغاْٞ(
نٕٛ ايػُص يف ٚثاقت٘ ٚؾدق٘ ٚؾش١ ْكً٘ يًسٚا١ٜ اييت ٖٞ  :عبازت٘

 .  -اٟ زٚا١ٜ  -ذ١ٗ ايـ١ُُٗ يف قبٍٛ ايسٚا١ٜ ـاي

مساع َراٖب ايػُص َٔ ٕ ظاٖس ايعباز٠ ْػ٤ٛ ـُهٔ ايكٍٛ : إبٌ ٜ
زا٤ فاضد٠ بٓعس )أمحد بٔ حمُد بٔ عٝط٢( َٓهس٠ ٖٚٞ تعين مساع آ

 ٚمل تٓعهظ ع٢ً نتب٘ ٚأسادٜج٘ بػٗاد٠ ايٓذاغٞ . 

ٚاحلاؾٌ ق٠ٛ ايكٍٛ بكبٍٛ زٚا١ٜ ايكاغاْٞ ٜٚٓتر ؾش١ ايسٚا١ٜ 
اختًفت اْعاز  -ٚنُا اختًفت ا٫ْعاز يف ايطٓد  .ٚاعتباز ضٓدٖا 

)قدٙ(  (22)يف د٫يتٗا : فذعًٗا غٝدٓا ا٫ْؿازٟ  ٜٔتأخسا٫ؾٛيٝني ايـُ
ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب ، ٚدعًٗا ايـُشكل  َٔ أظٗس ا٫خباز د٫ي١ً

 َٔ ايعٗٛز يف ا٫ضتؿشاب .  )قدٙ( خاي١ًٝ (23) ايٓا٥ٝين

ٌ ٚحم(، قاعد٠ ا٫ضتؿشابٜكع ايه٬ّ يف تكسٜب د٫يتٗا ع٢ً)ٚ
ٖٚٛ ٜعطٞ ٜدخٌ فٝ٘ ايػوص ايٝكني ٫ايػاٖد فٝٗا ٖٛ ؾدز ايسٚا١ٜ :ط
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ش١ شٌ ا٫ضتد٫ٍ ٖٚٛ تعبري ٜػاب٘ بعض فكسات ؾشٝـنرب٣ ن١ًٝ ٖٛ َ
 ص دًط أسدُٖا باٯخسـ٫ٚ ٜدخٌ ايػو يف ايٝكني ٫ٚ ٜشزاز٠ ايجايج١:ط

 فازٕد بٌ ُٖا تعبريإ َتشدإ يف ايًفغ ٚايـُع٢ٓ ُٖٚا َٔ َعدٕ ؾإف
 ضاطع ٚاسد .  ُْٚٛز

ػو  عباز٠ تفٝد عدّ ْكض ايٝكني بايٚعدّ دخٍٛ ايػو يف ايٝكني
ايػو يف ايٝكني دخٌ ٚعدّ ا٫عتٓا٤ بايػو فاْ٘ يٛ إعت٢ٓ بايػو فكد أ

خس ، ٚقد ْٗٞ عٔ ذيو يف ؾشٝش١ ٚأعطاٙ سهُ٘ ٚخًط أسدُٖا باٯ
درب ٚأزٜد َٓ٘ عدّ دعٌ ايٝكني َصامحًا ـشزاز٠ ايجايج١ ٚيف ٖرا اي

 . بايػو َٚدخ٫ًٛ فٝ٘ ، ٖٚرا ٖٛ ا٫ضتؿشاب 

ُٕ ظاٖسٙ فع١ًٝ ٚدٛد  صٜدخٌ فٝ٘ ايػو ايٝكني ٫:ط ٚبتعبري ثا
، ٜصاسِ بايػو ٫ٚ ٜٓكض ب٘ ٕ ايٝكني ٫أايٝكني ٚفع١ًٝ ٚدٛد ايػو ٚ

فإ ْكض ايٝكني بايػو ايطاز٨ جيعٌ ايٝكني ايطابل َدخ٫ًٛ بايػو 
ب٘ َٚصامحًا ب٘ َٚ٪ثسًا فٝ٘ ٖٚٛ إعتداد بايػو ٚإعتٓا٤ ب٘ اٟ َٓكٛقًا 

 . ـُا ْٗت عٓ٘ ايسٚا١ٜ ٖٚرا َ -اٟ يًػو  -سهِ ايٝكني ي٘  عطا٤ٚإ

ٜدخٌ فٝ٘ ايػو ٫ٚ ٜأخر  ٕ دٓظ ايٝكني ٫ثِ إٕ ظاٖس احلدٜح أ
ٕ أ -ايػو سهِ ايٝكني نإٔ ٜتعًل ايٝكني  -تعًل ٟ ٜكني ٚبأٟ أَس

ٜدخٌ فٝ٘ ايػو ٫ٚ ٜأخر ايػو  بػعبإ أٚ بسَكإ فإ ايٝكني ب٘ ٫
ِ ايٝكني ، ف٬بد َٔ ز١ٜ٩ اهل٬ٍ ٜكًٝٓا ست٢ ٚاستُاٍ شٚاٍ ايػٗس سه

شدٜح ـٜدخٌ ايٝكني اي٬سل يف ايٝكني ايطابل ٜٚبطً٘ ٜٚٓكك٘ ، فٗرا اي
 ٜعطٞ يف ؾدزٙ : نرب٣ ا٫ضتؿشاب بٛقٛح . 

 ٖٚرا تفسٜعصؾِ يًس١ٜ٩ ٚافطس يًس١ٜ٩عت ايسٚا١ٜ عًٝٗا:طٚقد فٓس
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ني ٕ ايٝكّ أٍٚ زَكإ ٚا٫فطاز أٍٚ غٛاٍ ٚأدؿٛف بايؿٛـَ
ٜدخٌ فٝ٘ ايػو  ايطابل بعدّ دخٍٛ زَكإ أٚ عدّ دخٍٛ غٛاٍ ٫

سفع ايٝد عٔ ٜكني ثبٛت غعبإ ٜٚكني ُٜ بٌ ٫ -استُاٍ دخٛهلُا -
بٌ  ، ُذسد ايػو ٚاستُاٍ دخٍٛ زَكإ أٚ غٛاٍـثبٛت زَكإ ي

 ،ٜٓتعس ايـُهًفٕٛ ايس١ٜ٩ : فاذا ز٩ٟ ٬ٍٖ زَكإ ؾاّ ايـُطًُٕٛ
كض ايٝكني ايطابل بٝكني ْتطس ايـُطًُٕٛ ٚإ٩ٟ ٬ٍٖ غٛاٍ أفٚاذا ز

 ٧ َٔ ايس١ٜ٩ . ٫سل ْاغ

يف  -ٚقد زبطٓا  -شٌ ايػاٖدـَ -ٖرا ٖٛ ظاٖس ؾدز ايسٚا١ٜ 
بعض أسادٜجِٗ ببعض ٚفُٗٓا بعض نًُاتِٗ  -ايـ٬ُسع١ ٚايفِٗ

ُٕ ،ببعض آخس ، ٖٚٛ  ٚاسٕد ٚتطتك٧ٝ بُٓٛز فازٕد ٚنًٗا تٓبع َٔ َعد
يٝكني ٚفع١ًٝ ٚدٛد ايػو ٖٚٛ ظاٖس ايتعبري فِٗ ٜعتُد فع١ًٝ ٚدٛد ا

ٖٚٛ  -درب ٚاحلدٜح ـؾدز اي -شكٝك١ٝ ـايـُعؿَٛٞ ٚظاٖس ايكك١ٝ اي
عتبازٙ ، ًٜٚصَ٘ محٌ ٢ٓ ٜطابل ا٫ضتؿشاب أٚ ٜدٍ عًٝ٘ ٚع٢ً إَع

ع٢ً اْ٘ َع ايٝكني بعدّ دخٍٛ  صؾِ يًس١ٜ٩ ٚافطس يًس١ٜ٩:طايتفسٜع 
ايٝكني بػعبإ ٚعدّ  ٫ٚ ٜٓكض٫ َع ايس١ٜ٩ ـذٛش ايؿّٛ إٜ زَكإ ٫

ٜٓكض ايٝكني  َجً٘ ساؾٌ َٔ ايس١ٜ٩ ٫ٚ بٝكنُي ٫دخٍٛ زَكإ إ
٫ بٝكني َجً٘ ساؾٌ َٔ ايس١ٜ٩ ، ٚايٝكني ٍ إبسَكإ ٚعدّ دخٍٛ غٛا

استُاٍ دخٍٛ  -دخاٍ ايػو ـذٛش إٜ ٚايػو َٛدٛدإ بايفعٌ ٫ٚ
 يف ايٝكني ايطابل بعدّ دخٛي٘ .  -ايػٗس 

َٛدب يسفع ايٝد عٓ٘ ٚا٫يتفات  َٔ ايسٚا١ٜ ٫ ٖٚرا فِٗ ظاٖس
 : أٚزدت ع٢ً ايسٚا١ٜ ٚعُدتٗا ث٬ث١اىل بعض ا٫غها٫ت اييت 
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 : )قدٙ(،ٚتٛقٝش٘ (24)ا٭ٍٚ: أٚزدٙ ايـُشكل اخلساضاْٞا٫غهاٍ 

اْ٘ يٝظ ايـُساد َٔ ايٝكني يف احلدٜح : ايٝكني بعدّ دخٍٛ غٗس 
نٕٛ ايـُساد َٓ٘ : زَكإ أٚ بعدّ دخٍٛ غٗس غٛاٍ ، بٌ ٜكسب 

ايٝكني بدخٍٛ غٗس زَكإ أٚ ايٝكني بدخٍٛ غٗس غٛاٍ ٚاْ٘ ٫بد َٔ 
ُٖٚا  -أعين ايٝكني بس١ٜ٩ اهل٬ٍ  -ايٝكني يف ٚدٛب ايؿّٛ أٚ ا٫فطاز 

دخاٍ ايػو يف ايٝكني إذٛش ـٜ ٜدٚزإ َداز ايٝكني بس١ٜ٩ اهل٬ٍ ، ٫ٚ
١ٜ٩ ٚافطس ؾِ يًسط(: عطا٤ ايػو سهِ ايٝكني ، ٚيرا فسع )بإ

ٛب ايهجري٠ ايداي١ ع٢ً اغرتاط ٚد (25)ـُفاد ايٓؿٛفيًا تأنٝد صيًس١ٜ٩
 ٤ َٔ ايس١ٜ٩ . ايؿّٛ ٚا٫فطاز بايٝكني ايٓاغ٢

ايهجري٠ ايداي١ ع٢ً اْاط١  ٜساد ٖرا ايـُع٢ٓ بكس١ٜٓ ايسٚاٜاتُا ـٚاْ
ٚدٛب ايؿٝاّ ٚا٫فطاز بايس١ٜ٩ ٜٚكني دخٍٛ غٗس زَكإ ٜٚكني 

ص ، ٚاذا زأٜتُٛٙ فافطسٚازأٜتِ اهل٬ٍ فؿَٛٛا طإذادخٍٛ غٗس غٛاٍ
إ غٗس زَكإ فسٜك١ َٔ صطؾٝاّ غٗس زَكإ ٚيٝظ بايعٔط

ٓٝط ـُفتؿًض ٖرٙ ايسٚاٜات اييت ت صدٚا بايتعينت٪ فسا٥ض اهلل ف٬
ع٢ً  قس١ًٜٓ -ايؿّٛ ٚا٫فطاز بس١ٜ٩ ٬ٍٖ غٗس  زَكإ ٬ٍٖٚ غٛاٍ 

 فِٗ ايسٚا١ٜ ايـُبشٛث١ . 

عٔ ايد٫ي١ ع٢ً ا٫ضتؿشاب ٚتدٍ  ٚا١ٜ أدٓب١ًٝٚس٦ٓٝر تؿبض ايس
ٕ ايؿّٛ فسٜك١ يؿّٛ ٚا٫فطاز بايٝكني ٚايس١ٜ٩ ٚأع٢ً اْاط١ ٚدٛب ا

، فٗٞ تفٝد ْ٘ ٫ ت٪ٓد٣ بايػو ٚايعٔ ٚا٫ستُأٍَ فسا٥ض اهلل ضبشا
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تفٝد عدّ ٫بد١ٜ سؿٍٛ ايٝكني بدخٍٛ ايػٗس ست٢ ٜؿّٛ أٚ ٜفطس ، ٚ
اْ٘  صٜدخٌ فٝ٘ ايػو ايٝكني ٫ط ، َٚع٢ٓدد٣ٚ استُاٍ دخٍٛ ايػٗس

 ٍ َٓصيت٘ ٚإ ايػو يف زَكإ ٫ٜٓٓص ٜعط٢ ايػو سهِ ايٝكني ٫ٚ ٫
 ٜأخر سهِ ايٝكني ب٘ . 

ٖٚرا ا٫غهاٍ ٜٓدفع بإٔ د٫ي١ ايسٚاٜات ايهجري٠ ع٢ً اْاط١ 
تا١َ  ٚدٛب ايؿّٛ ٚا٫فطاز بايٝكني ٚايس١ٜ٩ دٕٚ ايِٖٛ ٚايتعين د٫ي١ٌ

ؾازف١ يعاٖس ٖرٙ ايسٚا١ٜ ايـُطتدٍ  تؿًض قس١ًٜٓ ٫يهٓٗا  زٜب فٝٗا، ٫
ٚذيو   ،اعين ظٗٛز ؾدزٖا يف ايد٫ي١ ع٢ً ا٫ضتؿشاب -بٗا ٖٓا 

 س٠ سان١ُ ع٢ً ٖرٙ ايسٚا١ٜ ٚظاٖسٖا . يعدّ ٚدٛد قس١ٜٓ َفٓط

ُٕ ٚاقش١  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)ٕ د٫ي١ ايؿدز ع٢ً : إ ٚبتعبري ثا
 فإ ظاٖس سدٜج٘ فعًٞ،ز َٛقٛع ايكك١ٝ يف ايٛدٛد ايبربن١ ظٗٛ

(ط:)ص ثبٛت ايٝكني ٚايػو فع٬ً، َٚفاد ٜدخٌ فٝ٘ ايػو ايٝكني ٫
ٜهٕٛ  ٜٓكك٘ ٫ٚ ٜدخٌ فٝ٘ ايػو ٫ٚ ٕ دٓظ ايٝكني ٫احلدٜح ٖٛ أ

عت٢ٓ بايٝكني فٝؿّٛ يًس١ٜ٩ ٜٚفطس يًس١ٜ٩ َٚٔ ٖٓا سؿٌ ، بٌ َُٜجً٘
 . ايػسٜف درب ـايتفسٜع يف اي

ل ع٢ً َكٛي١ : )ايٝكني بػعبإ ٚعدّ ٖٚرا ايـُع٢ٓ ايعاٖس ٜٓطب
ٜدخٌ فٝ٘ ٫ٚ ٜصامح٘ ٫ٚ  ٜٓكض بايػو ٫ٚ دخٍٛ غٗس زَكإ ٫

ٜأخر سهُ٘( ، ٚاَا محٌ ايٝكني ع٢ً )ايٝكني بدخٍٛ غٗس زَكإ 
شؿٌ يف ايٓفظ ٚيٝظ ي٘ ٚدٛد فعًٞ( فٗرا ـٚمل ٜ بعُد ايرٟ مل ٜأٔت

ايسٚاٜات ايهجري٠ دي٬ًٝ  تؿًض ٫ٚ ٚاقش١ٕ ٚد٫ي١ٕ فا٥ك١ٕ حيتاز اىل عٓا١ٕٜ
 س٠ هلرٙ ايسٚا١ٜ أٚ ؾازف١ؾازفًا ، يعدّ تٛفسٖا ع٢ً قس١ٜٓ سان١ُ َفٓط
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 اٖا . ١ٜ َ٪ٓدهلا عٔ ظاٖسٖا ست٢ تهٕٛ َ٪ٓد

أفادٙ يف )ايهفا١ٜ( اغها٫ً ع٢ً ظاٖس  ُاّ َاـٚاحلاؾٌ عدّ ت
، يبعض فكسات ؾشٝش١ شزاز٠ ايجايج١ ُٛافلـيا ايسٚا١ٜ أٚ ظاٖس ؾدزٖا

٢ً افاد٠ قاعد٠ ُا دي٬ٕٝ َتشدإ يفعًا تكسٜبًا َٚتعاقدإ عبٌ ٖ
تؿًض ايسٚاٜات ايهجري٠ ايـُػاز ايٝٗا يف  ، ٫ٚا٫ضتؿشاب ظاٖسًا

، ٚايتفسٜع ٜفِٗ يف ق٤ٛ رٙ ايسٚا١ٜ)ايهفا١ٜ( دي٬ًٝ ؾازفًا يعاٖس ٖ
َػابًٗا  صؾِ يًس١ٜ٩ ٚافطس يًس١ٜ٩طٚنٕٛ ايفسع  ع عًٝ٘،ا٭ؾٌ ايـُفٓس

تطبٝك٘  ٜؿًض ؾازفًا ٫ضُٝا َع اَهإ ًهِ ايسٚاٜات ٫ُكُٕٛ تـي
، نُا إ ذنس ؾاسب )ايٛضا٥ٌ( يًسٚا١ٜ تفسٜعًا ع٢ً ؾدز ايسٚا١ٜ

 ٜؿًض ؾازفًا يعاٖسٖا عٔ ظٗٛزٙ .  ايـُبشٛث١ َع تًهِ ايسٚاٜات ٫

)قدٙ( يف د٫ي١  (26)٘ ايـُشكل ايٓا٥ٝين ا٫غهاٍ ايجاْٞ: َا اضتػهً
ايٝكني (:طبإٔ ايعاٖس َٔ قٛي٘) (ضتؿشابقاعد٠ ا٫)ايسٚا١ٜ ع٢ً 

ٖٛ عدّ دخٍٛ َتعًل ايػو يف َتعًل ايٝكني ،  صٜدخٌ فٝ٘ ايػو ٫
ُع٢ٓ إ غٗس زَكإ ايٛادب ؾَٛ٘ ٚإ ّٜٛ ايعٝد ايٛادب فٝ٘ ـب

 ّٜٚٛ ايػو ايرٟ ٖٛ َتعًل ايػو ٫ٜعترب فُٝٗا ايٝكني،  -ا٫فطاز
ٝ٘ ٜهٕٛ َفاد ٖرٙ ٜدخٌ يف َتعًل ايٝكني ست٢ ٜجبت سهُ٘ . ٚعً

ايسٚا١ٜ عني َفاد ايسٚاٜات ايهجري٠ ايداي١ ع٢ً اعتباز ايٝكني بدخٍٛ 
فطازٙ ، ٚتهٕٛ ايسٚا١ٜ زَكإ يؿَٛ٘ أٚ بدخٍٛ غٗس غٛاٍ إلغٗس 

 .  (قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)ادٓب١ٝ عٔ 

 ٜدخٌ فٝ٘ ايٝكني ٫ط شهِ ايـُٓؿٛف يف احلدٜحـٜٚدفع٘ : إ اي
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ِْ صايػو ًُع٢ً ٚؾفٞ ا ٚازْد سه ٘ ع٢ً يٝكني ٚايػو براتُٗا ، فشُ
 -ٜعين ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى  -ُتعًل ايٝكني ٚايػو ـنْٛ٘ سهًُا ي

ىل عٓا١ٜ خاؾ١ ٚقس١ٜٓ شٌُ عًٝ٘ إـشتاز ايـشدٜح ٜٚـخ٬ف ظاٖس اي
 ف٬ ٜؿض محٌ احلدٜح عًٝ٘ .  ،ثس ٚدٛد ٚأٚاقش١ ٚيٝظ هلا 

ٕ َع٢ٓ بٌ اْ٘ يٛ غككٓا ايطسف عٔ ٖرا ا٫غهاٍ ٚبٓٝٓا ع٢ً ا
عدّ ادخاٍ َتعًل ايػو يف صٜدخٌ فٝ٘ ايػو ايٝكني ٫(:طقٛي٘)

َتعًل ايٝكني : اٟ ادخاٍ ايّٝٛ ايـُػهٛى نْٛ٘ َٔ زَكإ يف غٗس 
ٖٚرا ايفِٗ ٜكتكٞ دٛاش ا٫فطاز ّٜٛ ايػو  -َتعًل ايٝكني  -زَكإ 

نْٛ٘ َٔ غٗس زَكإ َػهٛنًا فٝ٘ . ٚعٓد٥ر  ، ٭ٕآخس غٗس زَكإ
ٖٚٛ ٜدٍ ع٢ً ٚدٛب  صٚافطس يًس١ٜ٩ط(: ع قٛي٘)نٝف ٜؿض تفسٜ

ٜدخٌ  ايٝكني ٫ط(: ؾّٛ ّٜٛ ايػو آخس غٗس زَكإ ع٢ً قٛي٘)
ٜدخٌ فٝ٘  ايٝكني ٫طفٝ٘ ايػو(؟ اذٕ ايؿشٝض تفطري قٛي٘)ع(: 

ذب ؾّٛ ّٜٛ ايػو آخس ـٜ ٜٓكض ايٝكني بايػو ٚاْ٘ ٫ إ ٫صايػو
ـذب َكإ بٌ ٜذب ا٫فطاز ّٜٛ ايػو آخس غٗس زـغعبإ ٫ٚ ٜ

، يًٝكني ايطابل بعدّ ٚدٛب ؾّٛ ّٜٛ ايػو آخس غعبإ ؾَٛ٘
 ٚبعدّ ٚدٛب افطاز ّٜٛ ايػو آخس غٗس زَكإ . 

ْو تكٍٛ : ٖرا ـُع٢ٓ ايٓكض تاّ ؾشٝض فاٚاضتعُاٍ ايدخٍٛ ب
ايديٌٝ َدخٍٛ ٜعين ٖٛ َٓكٛض ، ٚقد اضتعٌُ ايًفغ يف ؾشٝش١ 

 غ٤ٍٞ ٖٛ إٔ دخٍٛ غ٤ٞ يف ١ ، ٚيعٌ ايٛد٘ يف ا٫ضتعُاشزاز٠ ايجايج
ُتؿ١ً فٝهٕٛ و أبعاق٘ ايـم أدصا٤ٙ ٚتفٍهْتكاض ٚسدت٘ ٚتفٓسٜٛدب إ

 ت٘ ا٫تؿاي١ٝ . يٓكك٘ ٚقطع ٦ٖٝ َٛدبًا
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 دٌ : ٛدب يسفع ايٝد عٔ ظاٖس ايؿشٝش١ ٭٫ َٖٚهرا  

)قدٙ( َٔ  (27) أٚزدٙ بعض أد١ً ايعؿس : ٖٚٛ َا ايجايحا٫غهاٍ 
٢ َٛقٛع١ٝ ايٝكني يف ٚدٛب ايؿّٛ )زض( عً أْ٘ َع بٓا٤ ايفكٗا٤

زَكإ يف ٚدٛب ُع٢ٓ ايبٓا٤ ع٢ً أخر ايٝكني بدخٍٛ ـٚا٫فطاز ب
ذاٍ ـَ ٫ -كني بدخٍٛ غٛاٍ يف ٚدٛب ا٫فطاز ايؿّٛ ٚع٢ً أخر ايٝ
ذ َع ايػو يف دخٍٛ زَكإ ٜعًِ اْتفا٤ إ ي٬ضتؿشاب أؾ٬ً،

ِ باْتفا٤ فًٝصَ٘ ايعً -ايٝكني بدخٍٛ زَكإ -شهِ ايػسعٞ ـَٛقٛع اي
 احلهِ ٫ٚ َع٢ٓ ي٬ضتؿشاب س٦ٓٝر َع ايعًِ بعدّ احلهِ . 

ؾادز قبٌ سؿٍٛ ايتباْٞ  ٜٚدفع٘ : أ٫ًٚ : إ ٖرا اخلرب ايـُبشٛخ
درب ـٜؿًض ايتباْٞ ايفكٗا٥ٞ ايـُـتأخس ؾازفًا يعٗٛز اي ٫ٚايفكٗا٥ٞ 

 خبازٚيٝظ ايتباْٞ بأععِ غأًْا َٔ ا٭يـُتكدّ يف سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب ،ا
ؾازف١  تؿًض قس١ًٜٓ ح ايـُباسح )قدٙ( ْفط٘ بأْٗا ٫هجري٠ اييت ؾٓساي

 ، فسادع .  (ا٫ضتؿشاب)قاعد٠ يًسٚا١ٜ ايـُبشٛث١ عٔ ظٗٛزٖا يف 

يف اعتباز ا٫ضتؿشاب ٚيف  ًاظاٖس ًادرب ؾدزـٗرا اييـٕ ٚثاًْٝا : إ
يف  صايٝكنيط٧ َٔ ظٗٛزٚظٗٛزٙ ْاغ ٚغسعٝت٘،ايد٫ي١ ع٢ً ؾشت٘ 

ٖٚرا ًٜت٦ِ َع ازاد٠ غسع١ٝ ا٫ضتؿشاب ـشكك٘ خازدًا ،تثبٛت٘ فع٬ً ٚ
ٖٚٛ ًَت٦ِ َع  صؾِ يًس١ٜ٩ ٚافطس يًس١ٜ٩طٚي٘ تفسٜع  شدٜح،ـَٔ اي

)قدٙ(: إ تفسٜع  (28) اضتعٗاز سذ١ٝ ايكاعد٠ نُا أفاد غٝدٓا ا٭ععِ
حتدٜد ٚدٛب ايؿّٛ ٚٚدٛب ا٫فطاز ع٢ً ز١ٜ٩ ٬ٍٖ زَكإ ٬ٍٖٚ 

                                                           

 . 122:  6َٓتك٢ ا٫ؾٍٛ :ز  (27)

 طبع١ َهتب١ َؿطفٟٛ . -  334فسا٥د ا٫ؾٍٛ: ( 28)



 (113)  ................................. خباز ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشابا٫ضتد٫ٍ با٭

ابل َدخ٫ًٛ بايػو ٜد عدّ دعٌ ايٝكني ايطزٜطتكِٝ إ٫ اذا أ غٛاٍ ٫
درب ـٖٚرا ٖٛ ا٫ضتؿشاب ، فايؿدز ٚايرٌٜ يف ٖرا ايَٚصامحًا ب٘ ،

ر اٟ َٛدب يسفع ايٝد عٔ ايعاٖس ٚس٦ٓٝ .تاّ ايعٗٛز ٚاقض ايتفسٜع 
درب ايػسٜف ـدٌ زٚاٜات أٚ بٓا٤ فكٗا٥ٞ قد ٜستبط ببعض فكسات اي٭

٘ عًٝٗا َٔ دٕٚ قس١ٜٓ ٚاقش١ ع٢ً شًُـٜستبط ددًا ، ف٬ ًَصّ ي ٚقد ٫
٬َسع١ ايتباْٞ ايفكٗا٥ٞ ٖٚٛ  ؾسف ايسٚا١ٜ عٔ ظاٖسٖا أٚ ع٢ً

ُٓع ـٕ ايتفسٜع ٜـُهٔ ايكٍٛ : إبٌ ٜ ،خس سدٚثًا عٔ ؾدٚز ايسٚا١َٜتأ
 َٔ محٌ ايفسع ع٢ً غري ايـُع٢ٓ ايعاٖس َٔ ؾدز ايسٚا١ٜ . 

ٖا ايفِٗ ايٛاقض يًسٚا١ٜ بًشاظ ظاٖس ؾدزـدتؿس ايكٍٛ: َٚ
ذا٫ً يًتػهٝو يف ـٜدع َ ٚبًشاظ ؾش١ ايتفسٜع بايتكسٜب ايـُتكدّ ٫

فٗٞ زٚا١ٜ َعترب٠ ايطٓد ٚاقش١  ، د٫ي١ ايسٚا١ٜ ع٢ً ا٫ضتؿشاب
ٚيٛ اضتكس ايػو يف (،قاعد٠ ا٫ضتؿشاب)ايد٫ي١ ٚايـُطابك١ َع 

ٕ٘ ذد ـْ ت ؾشاح شزاز٠ ايج٬ث١ دي٬ًٝ ٚاقشًا ، ٚذمٔ ٫ف ن  ؾدز فكٝ
 شُد هلل ع٢ً نٌ ساٍ . ـكعف دزدات٘ ، ٚايػو ٚيٛ بــش٬ً يًَ

ٖرٙ ايسٚاٜات ٖٞ عُد٠ أخباز ا٫ضتؿشاب َٔ سٝح اط٬م 
١ٝ يفعٗا ٚعُّٛ َفادٖا َٚٔ سٝح ؾ٬سٝتٗا دي٬ًٝ ع٢ً سذ

خباز َطتفٝك١ ايعدد ؾشٝش١ ا٫ضتؿشاب ع٢ً ا٫ط٬م ، ٖٚٞ أ
ـذسٟ يَكا٤ ا٫ي١ ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب بٌ ع٢ً إايطٓد تا١َ ايد

، َٚع ٚقٛح ايد٫ي١ ـشاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١خر بايايعك٥٬ٞ ع٢ً ا٭
ايتعاقد( )ايتذابس ٚ:(29)ذمتاز اىل ع٬ز غٝدٓا ا٫ععِ ُاّ ايطٓد ٫ـٚت
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ٚقفت عًٝ٘ َٔ ا٫خباز ايـُطتدٍ بٗا قاٍ )قدٙ(: )ٖرٙ مج١ً َا 
ٚقد عسفت عدّ ظٗٛز ايؿشٝض َٓٗا ٚعدّ ؾش١ ي٬ضتؿشاب، 

 فًعٌ ا٫ضتد٫ٍ بايـُذُٛع باعتباز ايتذابس ٚايتعاقد( . ايعاٖس َٓٗا 

ُهٔ دربٙ ـفإ قعف ايطٓد ٜ ،)قدٙ( اغهاٍ َٚٓع  ٚفُٝا أفاد
ٍُ يهٔ  )قدٙ( ب٘، ٜبعد ايتصاَ٘ ٫ٚ َػُٗٛز بػٗس٠ ا٫ضتٓاد ع٢ً قٛ

يتصاَ٘ ب٘ نُا ٙ غٗس٠ ايد٫ي١ ٚايفِٗ ، ٜٚبعد إذربـت قعف ايد٫ي١ ٫
، ٚذمٔ زفكٓا درب ايطٓد  -ٚيعً٘)قدٙ(َِٓٗ  -ٛز كٓاٙ ٚفاقًا يًُػٗسٍك

 ايكعٝف بايػٗس٠ نُا زفكٓا درب ايد٫ي١ ايكعٝف١ بايػٗس٠ . 

ٗا أٚ ٜطتعٗس ا٫ضتؿشاب ١ُ زٚاٜات خاؾ١ قد ٜطتػعس َٓـٚث
 يػا٤ خؿٛؾ١ٝ ايـُٛزد ْتعسض هلا تبعًا يًكّٛ)زض( ٖٚٞ : ٚيٛ بعد إ

يتٗرٜبني( بطٓد َعترب زٚاٙ ايػٝذ يف )ا ايسٚا١ٜ ا٭ٚىل : ٖٚٞ َا
(: أْا َٔ ايؿادم) شهٞ ض٪ا٫ًـٖٚٞ ت ،(30) عٔ عبد اهلل بٔ ضٓإ

ٙ عًِ اْ٘ ٜػسب اخلُس ٜٚأنٌ حلِ اخلٓصٜس فريٓدأعري ايرَٞ ثٛبٞ ٚاْا أ
ٓٞ ٌٓط(: ؾًٞ فٝ٘ ؟ قاٍ)فأغطً٘ قبٌ إ أ عً فٝ٘ ٫ٚ تػطً٘ َٔ  ؾ

بأع ط٘ ، ف٬ ٓذـْ  تطتٝكٔ أْ٘عست٘ اٜاٙ ٖٚٛ طاٖس ٚملادٌ ذيو فاْو أ
. ٖٚرٙ ايسٚا١ٜ د٫يتٗا ٚاقش١  صط٘ٓذإ تؿًٞ فٝ٘ ست٢ تطتٝكٔ اْ٘ ْـ

دبج١ٝ بربن١ ايتعًٌٝ ايـُتعكب يسخؿ١ ـع٢ً اضتؿشاب ايطٗاز٠ اي
(: ) ايؿ٠٬ يف ايجٛب ايـُعاز يًرَٞ َٔ دٕٚ غطٌ سٝح قاٍ

تؿًٞ  ط٘ ف٬ بأع إٓذـعست٘ اٜاٙ ٖٚٛ طاٖس ٚمل تطتٝكٔ اْ٘ ْفاْو أط
فاْٗا تدٍ بٛقٛح ع٢ً إ ايٛد٘ يف ص، ط٘فٝ٘ ست٢ تطتٝكٔ اْ٘ ْـٓذ
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، ٜكًٝٓا ٚعدّ ٜكٝٓ٘ ٫سكًا بتٓٓذط٘عطا٩ٙ اٜاٙ طاٖسًا طٗاز٠ ايجٛب ٖٛ إ
ٜػو يف شٚاٍ طٗازت٘ عازت٘ ٚٛ ٜعًِ بطٗاز٠ ثٛب٘ ضابكًا ٚسني إفٗ

( بطٗازت٘ ٚدٛاش ايؿ٠٬ فٝ٘ َٔ عازت٘ ٚيرا سهِ )٫سكًا ٚبعد إ
 دبح ايـُشتٌُ . ـاىل غطً٘ ٚتطٗريٙ َٔ اي دٕٚ ساد١

ـدبج١ٝ ٖٚرٙ ايؿشٝش١ ٚاقش١ ايد٫ي١ ع٢ً اضتؿشاب ايطٗاز٠ اي
 ، ٫ُٚتٝك١ٓ ضابكاًَ ايـُػهٛن١ ٫سكًاٖٚٞ ٚازد٠ يف خؿٛف ايطٗاز٠ ايـ

ـداف اىل ش١ يًتعدٟ َٔ َٛزدٖا ايٜبدٚ َٓٗا قس١ٜٓ ٚاقش١ َؿٓش
ٍ بايفؿٌ( يًتعُِٝ ، ذدٟ دع٣ٛ)عدّ ايكٛـٜ ٫ٚ عُّٛ ايـُٛازد،

ٜبعد عدّ ايكٍٛ بايفؿٌ بُٝٓٗا ٚبني  : )٫ٚ(31)قاٍ غٝدٓا ا٫ععِ
ُا ٜػو يف ازتفاعٗا بايسافع( ٚذيو ـ)َ ٜعين غري ايطٗاز٠غريٖا( 

ايطٗاز٠ ٫ستُاٍ ٚدٛد خؿٛؾ١ٝ يف ايطٗاز٠ تدعٛ يًبٓا٤ ع٢ً 
 دؿٛؾ١ٝ َٓتف١ٝ يف غريٖا . ـاي ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ ٖٚرٙ

زٚاٙ ايػٝذ ايهًٝين يف )ايهايف( بطٓد َعترب اىل  يجا١ْٝ : َاايسٚا١ٜ ا
، ٚاٜاى طاذا اضتٝكٓت اْو قد أسدثت فتٛقأ(: بهري عٔ ايؿادم)

 .   (32)ص شدخ ٚق٤ّٛ أبدًا ست٢ تطتٝكٔ أْو قد أسدثتـإ ت

ـشدث١ٝ ٖٚرٙ ايسٚا١ٜ د٫يتٗا ٚاقش١ ع٢ً اضتؿشاب ايطٗاز٠ اي
ست٢  -ٚدٛدٙ فع٬ً تٝكٔ َٔ ٖٚٛ َ -سداخ ايٛق٤ٛسٝح َٓعت عٔ إ

ٕ ٜكني ـداف ٚتفٝد أُٛزدٖا ايـدتؿ١ بـسدخ ٖٚٞ َٜتٝكٔ اْ٘ قد أ
٫ ٜٓكض باستُاٍ احلدخ ،  ـشدخ ، أ٫ٟ بٝكني ايٜٓكض إ ايٛق٤ٛ ٫
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ٖٚٞ ْعري ؾشٝش١ شزاز٠ ايعا١َ ايٓا١ٖٝ عٔ ْكض ايٝكني بايػو 
َػسٚع١ٝ شؿاز ـ: اْ ٘كض ايٝكني بايٝكني ، ٚٚد٘ ايػبٓيٚاحلاؾس٠ 

ختًفا ص ٚإٕ إُا تٓكك٘ بٝكني آخسـٚاْطايٓكض)بٓكض ايٝكني بايٝكني(
 -شدث١ٝ ـايطٗاز٠ اي -َٔ سٝح خؿٛف ايـُفاد يف ؾشٝش١ بهري 

 ٚعُّٛ ايـُفاد يف ؾشٝش١ شزاز٠ . 

ـُاّ داف اىل تـُهٔ ايتعدٟ يف ٖرٙ ايسٚا١ٜ عٔ َٛزدٖا ايـٜ ٫ٚ
تعُِٝ أٚ عدّ ايفؿٌ ، ، يعدّ ايػاٖد أٚ ايكس١ٜٓ ع٢ً ايايـُٛازد 

فتؿًض ٖرٙ ايسٚا١ٜ ٚايسٚا١ٜ ايطابك١ َ٪ٜدتني ٭دي١ ا٫ضتؿشاب 
  ـُكاَني ث٬ث١ :ذُٛع١ زٚاٜات ٖٚٞ بـ١ُ َـٚأخبازٙ ايعا١َ . ٚث

 بطٓدٙ اىل عُاز)ايتٗرٜب(ضٞ يفٛزٚاٙ ايػٝذ ايط َا :ايسٚا١ٜ ايجايج١    
رز فاذا ْعٝف ست٢ تعًِ اْ٘ ق ٤ٞغ(:طنٌ ايطاباطٞ عٔ ايؿادم)

ٚيف ضٓدٖا اغهاٍ  (33)يـِ تعًِ فًٝظ عًٝو(  َٚا عًُت فكد قرز،
 ٚا٫ط٦ُٓإ ايػدؿٞ ع٢ً ؾدٚزٖا ٚؾش١ َ٪داٖا .  ،ٓ٘ قسٜبًا ْبٝٓ

 زٚاٙ ايػٝدإ ايهًٝين ٚايطٛضٞ يف )ايهايف( ايسٚا١ٜ ايسابع١ : َا
ـٓ دًٛ َٔ اغهاٍ،ـٜ ٚضٓدُٖا ٫(34)ٚ)ايتٗرٜب( ايـُا٤ :طاحلدٜح  ْٚ

 َ٪داٖا . بؿش١ ٚا٫ط٦ُٓإ ايػدؿٞ  صست٢ ٜعًِ اْ٘ قرزنً٘ طاٖس 

نٌ غ٤ٞ ٖٛ يو س٬ٍ ست٢ تعًِ اْ٘ سساّ طايسٚا١ٜ اخلاَط١: 
سادٜح أي٘ ٚضٓد ٖرا احلدٜح ٚ(35)صبعٝٓ٘ فتدع٘ َٔ قبٌ ْفطو
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ٌٓـداي١ ع٢ً اؾٌ ايأخٛات َجً٘ ٖٚٞ   َفؿ٬ً اٖطٓدقٓا يقد تعٓس ،ش
  عاد٠ .يف اسادٜح ايربا٠٤ ٫ٚ َٛدب يإل

ٌٖ تهٕٛ  صست٢ تعًِطٖرٙ ايـُذُٛع١ َٔ ايسٚاٜات فٝٗا غا١ٜ 
دخٌ هلا  شهِ أٚ غا١ٜ ؾسف١ ٫ـشهِ أٚ يرات ايـُٛقٛع ايـقٝدًا ي

ا٭ٚاخس ايه٬ّ ٚاخلؿاّ يف َفاد ا٭ؾٛيٝني ، ٚيرا ٚقع بني ِشهـباي
ٖرٙ ا٫سادٜح ، ٚا٫قٛاٍ أٚ ايـُشت٬ُت يف َفادٖا ضبع١ ، ٚبعكٗا 

ع٢ً ا٫ضتؿشاب ، ٚايٛاقض يف ايرٖٔ د٫يتٗا ع٢ً تتكُٔ د٫يتٗا 
ش١ًٝ ايعاٖس١ٜ يهٌ ـدعٌ ايطٗاز٠ ايعاٖس١ٜ يهٌ غ٤ٞ ٚيًُا٤ ٚدعٌ اي

د٬ف . ٚايـُشت٬ُت ايطبع١ ـُعسف١ ايـا٠ بطٗاز٠ ٚس١ًٝ َػٝٓ -غ٤ٞ 
 ايـُطسٚس١ يف َفاد ا٫سادٜح ايج٬ث١ ٖٞ : 

أٚ يهٌ غ٤ٞ ا٭ٍٚ : اْٗا تتهفٌ دعٌ ايطٗاز٠ ايٛاقع١ٝ يًُا٤ 
ش١ًٝ ايٛاقع١ٝ يهٌ ـدًا بعدّ ايعًِ بٓذاضت٘ ، ٚدعٌ ايبعٓٛاْ٘ ا٭ٚيٞ َكٝٓ

٢ شسَت٘ ، فٝهٕٛ َفادٖا سهًُا ٚاقعًٝا َػٝٓـدًا بعدّ ايعًِ بغ٤ٞ َكٝٓ
، ٢ ٚعسٚق٘شض ناغف عٔ سؿٍٛ ايـُػٝٓـبايعًِ ، ٚايػا١ٜ طسٜل َ

ست٢  طاٖس ٚس٬ٍ ٚاقعًا ٖٛ -٫ َا خسز بديٌٝ خافإ - ٤فهٌ غٞ
شس١َ ، ٖٚرا ايٛد٘ ٚايفِٗ ٜعٗس َٔ ايػٝذ ـتعسق٘ ايٓذاض١ أٚ اي

 .  (36) ايبشساْٞ )قدٙ(

 ُا قاي٘ ايػٗٝد ايؿدزـُهٔ تك١ٜٛ ا٫ضتد٫ٍ هلرا ا٫ستُاٍ بـٜٚ
ٕ ايتكابٌ يف احلدٜح بني ع٢ بأب ٖرا ايـُٓد: )ٚقد ٜكٓس (37) )قدٙ(
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رز ، ٚبني نًُيت ْعٝف ٚقرز( ٖٚهرا ايتكابٌ بني نًُيت طاٖس ٚق
زاد٠ َع٢ٓ ٚاسد ساّ يف احلدٜجني اٯخسٜٔ )ٜكتكٞ إنًُيت س٬ٍ ٚس

ايرٌٜ( يف َُٓٗا ، ٚسٝح اْ٘ ٫ اغهاٍ يف ازاد٠ ايكراز٠ ايٛاقع١ٝ َٔ 
شس١َ ايٛاقع١ٝ َٔ ذٌٜ سدٜح ـ، ٚازاد٠ ايسدٜح ايٓعاف١ ٚايطٗاز٠

: اٖس١ُ ْعٝف : ايٓعٝف ايٛاقعٞ اٜكًا(ٜٚساد به١ًُ طفرياد بهً ) احل١ًٝ
 ش٬ٍ ايٛاقعٞ .ـايطاٖس ٚاقعًا ، ٜٚساد به١ًُ س٬ٍ : اي

ٚطسٜكًا اىل ايٛاقع ي٘ ْعا٥س يف ايكسإٓ ٚايط١ٓ ْعري  ٚأخر ايعًِ غا١ًٜ
ِٔ طقٛي٘ تعاىل :  َٔ ُِٝط ا٭ ِبَُٝض  ِِ اْيَد َٔ ي ُه ٖٝ ََٜتَب َٚاِغَسُبٛا َسٖت٢  ًُٛا  َُٚن

ِٔ اْيف ِذَس َٔ َٛٔد  ِٝٔط ا٭ ِض زخؿ١ ا٫نٌ ٚايػسب ، فإ 187: ايبكس٠  صاْيَد
، ٚايتبني ٚا٫ْهػاف ايرٟ ٖٛ غا١ٜ سهِ ٚاقعٞ َػ٢ٓٝ بطًٛع ايفذس

شض يطًٛع ايفذس ايرٟ ٖٛ َٛقٛع ـٖٛ طسٜل َ -ايسخؿ١ ايٛاقع١ٝ 
شض ٚناغف ـٖٚٛ طسٜل َ -ٔ سس١َ ا٫نٌ ٚايػسب ، ٫ٚ دخٌ يًتبٝٓ

ؿ١ . ـشهِ ٚايسخثس ي٘ يف اؾٌ اي٫ٚ أ -ـشهِ ؾسف عٔ َٛقٛع اي
ع٢ً  -فإ ايس١ٜ٩  (38) صؾِ يًس١ٜ٩ ٚافطس يًس١ٜ٩(:ط)ْٚعري قٛي٘

شض ناغف ـغا١ٜ ؾسف١ ٚطسٜل َ -شدٜحـاستُاٍ َطسٚح يف فِٗ اي
ايـُٛقٛع ايٛاقعٞ ايـُٛدب يًؿٝاّ أٚ  -عٔ دخٍٛ ايػٗس اجلدٜد 

شهِ بٛدٛب ايؿٝاّ أٚ ـثس ٚدخاي١ يف ايٚيٝظ يًس١ٜ٩ أ -ي٬فطاز
 ٔ يف آ١ٜ ا٫نٌ ٚايػسب . بٝٓتًًس١ٜ٩ ٫ٚ يا٫فطاز ٫ٚ َٛقٛع١ٝ ي

ش١ًٝ ـتتهفٌ دعٌ ايطٗاز٠ ٚاي يسٚاٜاتإ إلستُاٍ ايجاْٞ: إا
ايعاٖس١ٜ يهٌ غ٤ٞ ٜػو يف طٗازت٘ أٚ ٜػو يف سًٝت٘ ، فٝهٕٛ َفادٖا 
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ش١ًٝ ، ٖٚرا ا٫ستُاٍ ٜبتين ع٢ً دعٌ ـبٝإ قاعد٠ ايطٗاز٠ ٚقاعد٠ اي
دٕٚ ايـُشٍُٛ ٚنأْ٘ قاٍ : يًُٛقٛع شس١َ قٝدًا ـايعًِ بايٓذاض١ أٚ باي

 مل تعًِ سسَت٘ س٬ٍ( ٫ٚ ٤ذاضت٘ طاٖس()نٌ غٞـتعًِ ْ ٤)نٌ غٞ
ُٛقٛع ـقٝدًا ي طست٢ تعًِصٜبعد ظٗٛز ا٫سادٜح يف نٕٛ ايػا١ٜ

شض ٚغا١ٜ ناغف١ عٔ ـفإ ايعًِ طسٜل َ ص، ايـُا٤٤ نٌ غٞط احلهِ
شكل ايعًِ ـتايـُٛقٛع ٚاْ٘ َكٝد بعدّ ايعًِ ، فاذا سؿًت ايػا١ٜ ٚ

 . صطاٖس، س٬ٍطشهِ ـاْتف٢ ايـُٛقٛع ٚشاٍ اي

ٓٛ اٙ ايـُشكل ٚقد ْطب ٖرا ا٫ستُاٍ اىل َػٗٛز ايفكٗا٤ ٚقد ق
: )ٚايـُعسٚف خبازقاٍ عٔ ٖرٙ ا٭ٚشج٘ ـذًظ بـيف َ )قدٙ( ايٓا٥ٝين

شهِ ـشٌ أٚ ايطٗاز٠ ، ٚأدٓب١ٝ عٔ بٝإ ايـدتؿ١ بكاعد٠ ايـاْٗا َ
 .  (39)اقعٞ ( شهِ ايٛـا٫ضتؿشابٞ ٚاي

ًٗا ظاٖسًا بٝإ طٗاز٠ ايجايح : اْٗا تتهفٌ دعٌ ا٫ضتؿشاب يتهٍف
 باحلس١َ ٔ ايع٤ًِٞ سهًُا ٚاقعًٝا َطتُسًا اىل شَٚس١ًٝ نٌ غ ٤نٌ غٞ

ًا سًٝت٘ ٚاقعاٚ ثبت َٔ اخلازز طٗازت٘  ٤، اٟ نٌ غٞأٚ بايٓذاض١
فٝذب شسَت٘ ، ـٔ ايعًِ بٓذاضت٘ أٚ بتطتُس طٗازت٘ أٚ سًٝت٘ اىل شَ

 ش١ًٝ . ـايـُكٞ ع٢ً طبل احلاي١ ايطابك١ ايـُتٝك١ٓ َٔ ايطٗاز٠ أٚ اي

: اْٗا تتهفٌ بٝإ احلهِ ايٛاقعٞ ٚاحلهِ  ايسابعاإلستُاٍ 
ٕ نٌ غ٤ٞ َعسٚف :إ ٕ ٜهٕٛ ايـُع٢ٓـش١ًٝ، بأايعاٖسٟ بايطٗاز٠ ٚاي

ٍْ ايعٓٛإ ٚا٫ضِ طاْٖس ش١ًٝ ٚاقع١ٝ ٚإ نٌ ـب بطٗاز٠ ٚاقع١ٝ ٚس٬
ٍْ ٛى ايعٓٛإ طاْٖسغ٤ٞ َػه ـش١ًٝ ظاٖس١ٜ ب بطٗاز٠ ظاٖس١ٜ ٚس٬
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ش١ًٝ زافعًا ـبايعًِ فٝهٕٛ ايعًِ بايٓذاض١ أٚ باي ٢ٖٚٛ سهِ َػٝٓ
 ش١ًٝ ايعاٖس١ٜ . ـُٛقٛع ايطٗاز٠ ٚايـي

ٕ ـشهِ ايعاٖسٟ ٚا٫ضتؿشاب بأاخلاَظ : اْٗا تتهفٌ بٝإ اي
ًٍ هٛن١ ايطٗاز٠ ْٗا َػٝتٗا بعٓٛإ أٜدٍ ايؿدز ع٢ً طٗاز٠ ا٫غٝا٤ ٚس

١ًٍٝ اٚ ٚ أ بايطٗاز٠ ٜٚدٍ ايرٌٜ ع٢ً بٝإ إضتُساز احلهِ ،َػهٛن١ ايـش
 ٤فهٌ غٞ -شس١َـايٓذاض١ أٚ اي -د٬ف ـش١ًٝ اىل شَٔ ايعًِ بايـاي

َػهٛى طاٖس ٚس٬ٍ ٜٚطتؿشب سهُ٘ ٖرا ٜٚطتُس ست٢ تعًِ 
يتصَ٘ ٘ أٚ سسَت٘ فٝٓكطع احلهِ ايعاٖسٟ، ٖٚرا ايٛد٘ ٚايفِٗ إذاضتـْ

 .  (40)ـُشكل احلا٥سٟ اي

ش١ًٝ ـشهِ ايٛاقعٞ بايطٗاز٠ أٚ بايـايطادع : اْٗا تتهفٌ بٝإ اي
ع٢ً طٗاز٠ ا٫غٝا٤ أٚ ٕ ٜدٍ ؾدزٖا أٚبٝإ قاعد٠ ا٫ضتؿشاب ب

ًٍٝتٗا بعٓا َا أخسد٘ ايديٌٝ إ٫ ايرتاب ٚغريُٖا ٜٚٚٓٗا ا٫ي١ٝ نايـُا٤ س
شهِ ـ٢ اضتُساز اي، ٜٚدٍ ذًٜٗا عًـذاضت٘شسَت٘ يف ْفط٘ أٚ ْـَجبتًا ي

ػو ٚشَاْ٘ اىل شَٔ ايعًِ ش١ًٝ يف ظسف ايـايٛاقعٞ بايطٗاز٠ أٚ باي
 . (41)ايـُشكل اخلساضاْٞ)قدٙ( ٖٚرا ايٛد٘ ٚايفِٗ ٜعٗس َٔ باخل٬ف،

ش١ًٝ ـشهِ ايٛاقعٞ بايطٗاز٠ أٚ بايـايطابع : اْٗا تتهفٌ بٝإ اي
ٕ ٜدٍ أٚاضتؿشابُٗا ، ب -ـشٌايطٗاز٠ ٚاي -شهِ ايعاٖسٟ بُٗا ـٚاي

ًٍ يهٌ ٝتٗا سهًُا ٚاقعًٝا ؾدزٖا ع٢ً بٝإ احلهِ بطٗاز٠ ا٫غٝا٤ ٚس
ٚسهًُا ظاٖسًٜا يهٌ غ٤ٞ ٚبعٓٛإ َػهٛى  غ٤ٞ بعٓٛاْ٘ ا٭ٚيٞ
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ش١ًٝ ، ٜٚدٍ ذًٜٗا ع٢ً اضتُساز احلهِ بايطٗاز٠ ـايطٗاز٠ أٚ َػهٛى اي
ٌٓأٚ باي ايٓذاض١ أٚ  -اىل شَٔ ايعًِ باخل٬ف  -ايٛاقعٞ ٚايعاٖسٟ -ـش

 .  (42)اضتكسب٘ ايـُشكل اخلساضاْٞ )قدٙ(. ٖٚرا ا٫ستُاٍ  -احلس١َ 
ُٓ : ضبع١ٖٚرٙ إستُا٫ت  دع٣ٛ د٫ي١  ا٫خباز  ٓت ازبع١ َٓٗا تك

 ع٢ً ا٫ضتؿشاب ٖٚٛ ايجايح ٚاخلاَظ ٚايطادع ٚايطابع . 
ع٢ً  -٢ايـُػٝٓ-ٖٚٛ شعِ د٫ي١ ايؿدز  -اَا ا٫ستُاٍ ايطابع 

اعد٠ ع٢ً ق - ايػا١ٜ -، ٚد٫ي١ ايرٌٜ شهِ ايٛاقعٞ ٚايعاٖسٟ ـاي
يفغ عاّ  ص٤نٌ غٞطٕ ايػ٤ٞفُٝهٔ تٛدٝٗ٘ بأ -ا٫ضتؿشاب 

ِٓ يرتاب نُا إٔ ّٛ ايعٓٛإ نايـُا٤ ٚاَعً ٤نٌ غٞ بعُّٛ افسادٟ فٝع
ِٓط٬م أإايػ٧ٝ َفّٗٛ َطًل ب سا٫ت ايػ٤ٞ َٚٓٗا ساي١  سٛايٞ ٜع

ًٍـايػو يف طٗازت٘ ْٚ ِٓٝت٘ ٚسذاضت٘ ٚساي١ ايػو يف س  سَت٘ فٗٛ يفغ ٜع
ع ايـُسدد بني ايبٍٛ ٚبني ٥سٛايٞ َػهٛى ايعٓٛإ نايـُاإط٬ق٘ ا٭ب

ٌٓ شهّٛ بايطٗاز٠ ٚبايـٕ نٌ غ٤ٞ َ: أٜتشؿٌ َ٘ٚٓ  .ايـُا٤  ـش
 ، ٚايعاٖسٟ ايجابتٛاْ٘ ا٭ٚيٞ ايـُعًّٛ بعٓ ٤يًػٞ ايٛاقعٞ ايجابت

 شهُإ  ـبعٓٛاْ٘ ايـُذٍٗٛ ايـُػهٛى عٓٛاْ٘ . ٖٚرإ اي ٤يًػٞ
َطتُسإ ظاٖسًا ست٢ ٜعًِ ايـُهًف بايٓذاض١  -ايٛاقعٞ ٚايعاٖسٟ-

ـشهِ َطتُسًا ٖٚرا ٖٛ اضتؿشاب َا عًِ ضابكًا َٔ اي ،شس١َـأٚ باي
٬سل ٫ ٜٓكطع ست٢ ٜتٝكٔ خ٬ف٘ فٝهٕٛ ٜكٝٓ٘ ايٚ شَٔ ايػو ٚايرتدد،

 ًا يًٝكني ايطابل . ْاقك

 ٌ ؾدز ٍفـهـٓع تـُتـبأْ٘ ٜ (43) )قدٙ( ينٝـٝ٘ ايـُشكل  ايٓا٥ـعً ٚأٚزد
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ايٛاقعٞ  شهِـيبٝإ ايصنٌ غ٤ٞ س٬ٍصطنٌ غ٤ٞ طاٖسط شدٜحـاي
ص يف َٛقٛع ايكك١ٝ ايػ٤ٞطٕ ايـُساد َٔ ٚايعاٖسٟ َعًا ، ٚذيو ٭

شهِ ايـُشٍُٛ عًٝ٘ ٖٛ بٝإ ـٕ نإ ذات ايػ٤ٞ بعٓٛاْ٘ ا٭ٚيٞ فايإ
 ٚا٫فعاٍ ايـُٛقٛعاتٕٛ َ٪داٖا: )نٌ غ٤ٞ َٔ يًشهِ ايٛاقعٞ ٜٚه

 ش١ًٝ ٚاقعًا( . ـشهّٛ بايطٗاز٠ أٚ بايـازد١ٝ َاخل
بٛؾف٘  ٤يف َٛقٛع ايكك١ٝ: ايػٞ ص٤ايػَٞٔط ٚإ أزٜد

ٖٛ بٝإ يًشهِ شهِ ايـُشٍُٛ عًٝ٘ ـش١ًٝ فايـَػهٛى ايطٗاز٠ أٚ اي
دازد١ٝ َٔ ا٫فعاٍ أٚ ايـُٛقٛعات ايـ ٤غٞ : )نٌايعاٖسٟ ٚنأْ٘ قاٍ

 ش١ًٝ ظاٖسًا( . ـ٠ ٚايشهّٛ بايطٗازـش١ًٝ َـَػهٛى ايطٗاز٠ أٚ اي
ذتُعني يف بٝإ ـشهِ ايٛاقعٞ ٚايعاٖسٟ َـُهٔ دعٌ ايـ٫ٚ ٜ

شهِ ايٛاقعٞ ـشهِ ايعاٖسٟ َتأخس عٔ ايـٕ اي، ٭ ٚدعٌ فازٕد ٚاسٕد
، يعاٖسٟ ٖٛ ايػو يف احلهِ ايٛاقعٕٞ َٛقٛع احلهِ ا، إذ أُستبتنيـب

، ـشهِ عٔ َٛقٛع٘خس ايفإ ايـشهِ ايعاٖسٟ َتأخس عٔ ايػو تأ
خس ايػو عٔ َتعًك٘ ، فٝهٕٛ ٚايػو َتأخس عٔ احلهِ ايٛاقعٞ تأ

 -ٛقٛع٘ ايػو يف احلهِ ايٛاقعٞايرٟ ٜهٕٛ َ -ـشهِ ايعاٖسٟاي
ُهٔ اْػا٩ُٖا َعًا يف ـشهِ ايٛاقعٞ ، فٝهف ٜـُستبتني عٔ ايـب ًاخسَتأ

 ،يًفغ ايٛاسد يف َعٓٝني طٛيٝني ؟  فاْ٘ ٜؿري اْػا٤ّ ٚشَإ فازٕد بٝإ ٚاسٕد
 ٖٛ ٚاقض ايـُٓع ٚا٫ضتشاي١ . ٚ

شهِ ايٛاقعٞ ٚاحلهِ ـعدّ َعكٛي١ٝ د٫ي١ ا٫سادٜح ع٢ً اي -ٖٚرا 
ع٢ً َا  اغهاٍ َتني ٫ َدفع ي٘ بٓا٤ّ -خس يعاٖسٟ ايرٟ ٖٛ يف طٍٛ اٯا

 ذادـاٜ) ا٫ْػا٤ذُع َٔ ا٫ؾٛيٝني َٔ إ ـاخرتْاٙ ٚفاقًا يًُػٗٛز أٚ ي
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ٚقد أٚقشٓاٙ َفؿ٬ً يف (كاْْٛٞايـُع٢ٓ بايًفغ يف عايـِ ا٫عتباز اي
 -٫ عك٬ً نُا ضٓٛقش٘  عاد٠ً -ُتٓع ـا٫ؾٛي١ٝ ، َٚع٘ ٜ ٓاشٛثـبـُٗٝد ت

سدُٖا يف أٟ ٜهٕٛ أ-ذاد َعٓٝني طٛيٝني ـٜإدٜل بٜٚتعرز عًٝٓا ايتؿ
 .  ٚاْػا٤ ٚاسٕد بًفغ فازٕد -طٍٛ اٯخس 

ـشهِ شهِ ايعاٖسٟ يٝظ يف طٍٛ ٚاقع ايـٕ اي:إ(44)ٚيٛ قٌٝ 
ٕ َٓػأ ٖرٙ ايطٛي١ٝ : أخر ايػو يف عٞ، بٌ يف طٍٛ عٓٛاْ٘ ٭ايٛاق

شهِ ايعاٖسٟ ، َٚٔ ايٛاقض إ اخر )ايػو يف ـايٛاقع يف َٛقٛع اي
ٜتٛقف ع٢ً فسض  شهِ ايعاٖسٟ ٫ـشهِ ايٛاقعٞ( يف َٛقٛع ايـاي

شاظ٘ ، ف٬ طٛي١ٝ ـذسد يـشهِ ايٛاقعٞ ، بٌ ٜتٛقف ع٢ً َـٚدٛد اي
ُتٓع دعًُٗا ٚاْػا٩ُٖا ببٝإ ٚاسد ، بٌ ـذعًني ست٢ ٜـبني ْفظ اي

 س٬ٍ(.  ٤ْعٝف()نٌ غٞ ٤بٝإ ٚاسد : )نٌ غُٞهٔ  دعًُٗا يف ـٜ

ٛٓ ٫ اْ٘ ٫، إٖٚرا ايـُكاٍ قسٜب   شهُنيـغًا ٫دتُاع ايٜؿًض َط
 ٤نٌ غٞط: زادتُٗا َٔ بٝإ فازدايٛاقعٞ ٚايعاٖسٟ يف دعٌ ٚاسد ٚإ

 صتعسف احلساّس٬ٍ ست٢  ٤نٌ غٞصطْعٝف ست٢ تعًِ اْ٘ قرز
شهِ ايعاٖسٟ ـفإ دعٌ ايصايـُا٤ نً٘ طاٖس ست٢ ٜعًِ اْ٘ قرزط

شهِ ايٛاقعٞ ـٚدعٌ اي ،شهِ ايٛاقعٞ ٚايػو فٝ٘ـشاظ ايـًشتاز يَٜ
ُٛقٛع٘ ـشهِ ايٛاقعٞ يـشهِ ٚدعٌ ايـشاظ ايـُٛقٛع ٚايـًشتاز يَٜ

٫ ٍ إغري َكبٛاجلُع بني ايًشاظني يف ايبٝإ  يهٔ ٖرا ا٭ٚيٞ، ٘بعٓٛاْ
ُٕ ٚاقش١ٕ بكس١ٕٜٓ ٚإف غإف فٝشتاز مجعُٗا ٚازادتُٗا َٔ  ٚبٝا

ُٕ  ٚقس١ٜٓ اٜكاح َفكٛد٠ يف ايبني .  ا٫سادٜح ايج٬ث١ اىل َ٪١ْ بٝا
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شهِ ـشهِ ايٛاقعٞ ٚايـُهٔ ايرتقٞ َٚٓع اضتفاد٠ ايـبٌ ٜ
ٕ ٜكاٍ : ٙ ا٫سادٜح ايج٬ث١ ٚبكسع قاطع بأايعاٖسٟ َٔ اط٬م ٖر

ايػو أٚ ٫ ٖٚٛ اَا إ ٜ٪خر فٝ٘  ثبٛتًا ٚاسْد إ اجلعٌ ايـُٓهػف
اسد ٜجبت بايبٝإ ايٛ ٚع٢ً نٌ َُٓٗا ٫، ٫ٚ غل ثايح ،ٜ٪خر

 ـشهُني ايٛاقعٞ أٚ ايعاٖسٟسد ايايهاغف عٔ اجلعٌ ايتػسٜعٞ إ٫ أ
شهِ ـبٌ اَا إ ٜ٪خر )ايػو( يف َٛقٛع اي -ٜجبت ن٬ُٖا اٟ ٫ -

ٜ٪خر  ٚاَا إ ٫فكط ، احلدٜح ٜفٝد دعٌ سهِ ظاٖسٟايـُذعٍٛ ف
شدٜح بٝإ دعٌ سهِ ٚاقعٞ ـشهِ ايـُذعٍٛ فٝفٝد ايـ)ايػو( يف اي

 فكط ، ٫ٚ ٜعكٌ اجلُع بُٝٓٗا يف سدٜح ٚاسد ٚبٝإ يًذعٌ فازد . 

عسق٘ ٜٚهفٞ  ، ٚبٗرا ٜتكض ا٫غهاٍ انجس ع٢ً ٖرا ا٫ستُاٍ
ستُا٫ت يتصاّ ا٫ستُاٍ ايطابع ٚغريٙ َٔ ا٫اغها٫ً دافعًا َٚاْعًا عٔ إ

احلهِ ايٛاقعٞ ٚاحلهِ ايعاٖسٟ  ع٢ًذاَع١ بني د٫ي١ ا٫سادٜح ـاي
ا٫ستُاٍ ايسابع ، ٖٚٛ ا٫ستُاٍ ايـُتُجٌ بدع٣ٛ د٫ي١ ا٫سادٜح ن

ُع٢ٓ د٫يتٗا ـع٢ً ا٫عِ َٔ احلهِ ايٛاقعٞ َٚٔ احلهِ ايعاٖسٟ ، ب
  ش١ًٝ ايعاٖس١ٜ .ـش١ًٝ ايٛاقع١ٝ ٚع٢ً ايطٗاز٠ ٚايـع٢ً ايطٗاز٠ ٚاي

 ب٘ ايـُشكل اخلساضاْٖٞٚٛ ايرٟ اضتكس -٫ستُاٍ ايطادع ٚأَا ا
ش١ًٝ ـذعٌ ايطٗاز٠ ٚايـٖٚٛ تهفٌ ا٫سادٜح ي -)قدٙ( يف نفاٜت٘ 

  :تٛدٝٗ٘ ٓاغسعًا ، فُٝهٓ ايٛاقع١ٝ َع دعٌ ا٫ضتؿشاب سذ١ً

ٜفٝد  صْعٝف ٤نٌ غٞط: يف ؾدز احلدٜح  (ٕ قٛي٘)إ
نٌ طٚقٛي٘: ،ٓٛاْ٘ ا٭ٚيُٞا ٖٛ ٖٛ ٚبعـب ٤هِ بطٗاز٠ نٌ غٞشـاي

 ُا ٖٛ ٚبعٓٛاْ٘ ا٭ٚيٞ . ـب ٤ش١ًٝ نٌ غٞـب ايـشهِ ٜفٝد صس٬ٍ ٤غٞ
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ًطٗاز٠ اإلضتُساز ايعاٖسٟ ي صست٢ تعًِ اْ٘ قرزطٚتفٝد ايػا١ٜ : 
ا٫ضتُساز ايعاٖسٟ  صست٢ تعسف اْ٘ سساّطٚتفٝد ايػا١ٜ ا٫خس٣

ػا١ٜ قٝد ، ٖٚرا ٖٛ ا٫ضتؿشاب فاي ٤ايجابت١ بدًٚا يهٌ غٞ يًش١ًٝ
ش١ًٝ ، ٚيٝظ قٝدًا يتشدٜد ايـُٛقٛع ست٢ تفٝد ـيًشهِ بايطٗاز٠ أٚ باي

يف طٗازت٘ أٚ  ُا غوـي ش١ًٝ َكسٚب١ًـايػا١ٜ قاعد٠ ايطٗاز٠ أٚ قاعد٠ اي
ش١ًٝ ـفٝٗا يف بٝإ احلهِ بايطٗاز٠ أٚ باي ٢، ٚذيو يعٗٛز ايـُػٝٓسًٝت٘

 هٛن١ . ُا ٖٞ َػـب ٫ -ٜٚٓٗا ا٭ٚي١ٝ غٝا٤ بعٓاثابتًا يٮ

ش١ًٝ ـشهِ ايٛاقعٞ بايطٗاز٠ أٚ بايـٜٚسد عًٝ٘ : اَتٓاع اضتفاد٠ اي
(: ٕ قٛي٘ )١ٝ ا٫ضتؿشاب ، ٚٚد٘ ا٫َتٓاع : إَع اضتفاد٠ سذ

 ،بايطٗاز٠ أٚ بايـش١ًٝشهِ يً غا١ٌٜ صست٢ تعسف..صطست٢ تعًِ..ط
يًشهِ  شهِ أٚ تهٕٛ قٝدًاـُٛقٛع ايـَا إ تهٕٛ قٝدًا يإٖٚٞ 

تفٝد ا٫سادٜح ايج٬ث١ ايطٗاز٠ أٚ  ايـُشٍُٛ ، ٚع٢ً ن٬ ايتكدٜسٜٔ ٫
 ش١ًٝ ايٛاقع١ٝ َع سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب :ـاي

دٙ د ايـُٛقٛع ٚتكٝٓشٓدـاذا فسقت ايػا١ٜ قٝدًا يًُٛقٛع فٗٞ ت -أ
ًُٛاط :ْعري آ١ٜ ايٛق٤ٛ ِِ  ف اْغٔط َُٜه ِٜٔد َٚأ   ِِ َُٖه ََُسأفَلُُٚدٛ  فإ ايػا١ٜ صَإي ٢ اْي

ََُسأفَلط َٛقٛع ٚدٛب  : أٜدٜهِ –ـشهِ ُٛقٛع ايـقٝد يص َإي ٢ اْي
سادٜح ا٭ يفصست٢ تعًِطٖٚهرا ،د ايٝد ايـُػطٛي١شٓدـٜٖٚٛ  -ايػطٌ

فٝهٕٛ  -ايـُا٤ نً٘ ،٤نٌ غٞ - شهِـُٛقٛع ايـايج٬ث١ ٖٛ قٝد ي
 ذاضت٘(ـ)نٌ َا٤ مل تعًِ ْ (ٙزمل تعًِ قر ٤)نٌ غٞ شهِـَٛقٛع اي
شهِ ايعاٖسٟ ـايب تسٓتمل تعسف سسَت٘( ٖٚرا ٜعين  ٤)نٌ غٞ

 . ش١ًٝ ع٢ً ايـُٛقٛع ايـُرنٛزـبايطٗاز٠ أٚ اي
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يًشهِ ايـُشٍُٛ ٜٚهٕٛ َفاد  ايػا١ٜ قٝدًاٚاذا فسقت  -ب
ذاضت٘ ـ، نٌ َا٤ طاٖس َا مل تعًِ ْ ٤: )نٌ غٞايج٬ث١  ا٫خباز

ٜعين َا يـِ تعسف سسَت٘( ٖٚرا أٜكًا ٍ س٬ ٤)نٌ غٞ ت٘(ازٚقر
ايـُػهٛى فٝ٘  ٤شٌ أٚ بايطٗاز٠ ثابتًا يًػٞـشهِ ايعاٖسٟ بايـايتستب 

ذاضت٘ ، فتدٍ ا٫سادٜح ع٢ً ايطٗاز٠ ـغري ايـُعًّٛ سسَت٘ أٚ ْ
 شهِ ايٛاقعٞ ٫ٚ ا٫ضتؿشاب . ـش١ًٝ ايعاٖس١ٜ ٫ٚ تفٝد ايـٚاي

ـٓ ٖس ٚطٗازت٘ طا ٤)نٌ غٞ: شدٜح َفادٙـاي ْعِ يٛ نإ ْ
س٬ٍ ٚسًٝت٘ َطتُس٠ ست٢  ٤ذاضت٘()نٌ غٞـَطتُس٠ ست٢ تعًِ ْ

ٍٓ تعسف سسَت٘( ذاى ع٢ً ايطٗاز٠ ايٛاقع١ٝ يهٌ احلدٜح ٖرا ٚ ، يد
ش١ًٝ ايٛاقع١ٝ َع ـأٚ يهٌ َا٤ َع سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب ٚع٢ً اي ٤غٞ

 سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب .

بعٓا١ٜ  ٫ـشرٚف يف ا٫خباز ، ٫ٚ ٜتِ إيهٔ ٖرا حيتاز اىل تكدٜس َ
شرف ٚعدّ ايتكدٜس ٫ٚ ٜؿض ـبعدّ اي ٚتكدٜس، ٚا٭ؾٌ ايًػٟٛ قاُض

 ا٫يتصاّ ب٘ َٔ دٕٚ غاٖد ٚاقض عًٝ٘ . 

بٝإ ٌ ا٫سادٜح يتهٍف -ٚبٗرا ٜتذ٢ً بط٬ٕ ا٫ستُاٍ ايجايح 
ضتفادت٘ َٔ ٖرٙ ا٫سادٜح أٚ َٔ فإ إ -سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب خاؾ١ 

)ا٫ضتُساز( ٚع٢ً  ٜس ن١ًُحتتاز اىل تكد -ايػا١ٜ ايـُٛدٛد٠ فٝٗا 
، نٌ َا٤ طاٖس ، ٚطٗازت٘ َطتُس  ٤شرٚف )نٌ غٞـٚدٛد ن٬ّ َ

ـشني ايعًِ ٚسًٝت٘ َطتُس٠ ي س٬ٍ، ٤)نٌ غٞ ـشني ايعًِ بايٓذاض١(ي
ٕ تكّٛ قس١ٜٓ ـشرف إ٫ أٚا٭ؾٌ عدّ ايتكدٜس ٚعدّ ايباحلس١َ( 

 قس١ٜٓ .   ٫ٚ، شرف ٚايتكدٜس ـٚاقش١ ع٢ً اي
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دا٠ )ست٢ (ايػا١ٜ ايـُٓؿٛؾ١ يف ا٫سادٜح إٔ إيهٔ قد ٜكاٍ : 
(: )نٌ نأْ٘ قاٍ )ا٫ضتُساز ا٫ضتؿشابٞ ٚتدٍ عًٝ٘ ٚايج٬ث١ تفٝد 

س٬ٍ  ٤)نٌ غٞ ايعًِ بايكراز٠( سنيْعٝف ْٚعافت٘ َطتُس٠ اىل  ٤غٞ
ٚسًٝت٘ َطتُس٠ اىل سني ايعًِ باحلس١َ( ٚسٝح ناْت ايػا١ٜ ٖٞ ايعًِ 

 دٟ ٫ ٚاقعٞ . د َٔ ادا٠)ست٢( تعٓبفتدٍ ع٢ً إ ا٫ضتُساز ايـُطتفا

ُع٢ٓ ـٜٚدفع٘: إ د٫ي١ )ست٢( ع٢ً ا٫ضتُساز ؾشٝش١ يهٓ٘ ب
بٓشٛ ايـُع٢ٓ ا٫مسٞ ع٢ً ا٫ضتُساز  تدٍ ٫ٚ، سسيف ْطيب ْاقـ 

افت٘ َطتُس٠ اىل ْعٝف ْٚع ٤ظ اضتك٫ً٬ ست٢ نأْ٘ قاٍ )نٌ غٞايـًُشٛ
ع٢ً فِٗ ا٫ضتُساز دا٠ از٠( يٝٓفع ا٫ضتد٫ٍ با٭سني ايعًِ بايكر
 ٚا٫ضتؿشاب . 

َديٍٛ غري َطتكٌ  إ٫ أْ٘ -بٌ َع٢ٓ)ست٢( َٚديٛهلا : ا٫ضتُساز
، ٢ايٓطب١ بني ايػا١ٜ ٚبني ايـُػٝٓ َٚع٢ٓ سسيف ْاقـ ٖٞشًًٝٞ ـٚدص٤ ت

ُع٢ٓ ايتعبد ايػسعٞ ـُتٓع َع٘ ازداع قٝد ايعًِ ايٝ٘ يٝهٕٛ بـٜٚ
ذيو ٭ٕ زدٛع ايكٝد اىل ٜعًِ ، ٚ با٫ضتُساز ٚا٫ضتؿشاب َا داّ ٫

، د ب٘شاظًا َطتك٬ً فٝكٝٓـٜتفسع ع٢ً نٕٛ ايـُع٢ٓ ًَشٛظًا ي -َا َع٢ّٓ
ٚايـُفسٚض عدَ٘ ٚنْٛ٘ ًَشٛظًا بًشاظ غري َطتكٌ ٖٚٛ َع٢ٓ سسيف 

ؿٌ عدّ اَهإ اضتفاد٠ )ا٫ضتُساز ا٫ضتؿشابٞ( ٜتش َْٚٓ٘اقـ . 
 َطتكٌ . ١ٜ اييت ٖٞ َديٍٛ سسيف غري)ست٢( ٚسسف ايػا َٔ أدا٠

ح َٔ ٖرٙ بني بط٬ٕ اضتفاد٠ ا٫ستُاٍ ايجايٜت راٖ َٚٔ 
ًٗا يًد٫ي١ ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتؿشاب َٔ ٖرٙ ا٫سادٜح بصعِ تهٍف

 ا٫سادٜح ايـُتٛفس٠ ع٢ً ايػا١ٜ )ست٢( . 
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شهِ ايٛاقعٞ َع دعٌ ـنُا ٜتذ٢ً بٗرا ايبٝإ بط٬ٕ اضتفاد٠ اي
ٍ ٚتطًِٝ د٫ي١ )ست٢( : اْ٘ َع ايتٓصـُا تكدّا٫ضتؿشاب فاْ٘ ٜكاف ي

 كٍٛ : ز بٓشٛ ايـُع٢ٓ ا٫مسٞ ايـُطتكٌ ْع٢ً ا٫ضتُسا

ُا ـب ٤ع٢ً ايػٞ ش١ًٝ ايٛاقع١ٝ َرتتب١ًـٜطتشٌٝ دعٌ ايطٗاز٠ أٚ اي
خر يف َٛقٛع٘ ايػو يف بكا٤ ٖٛ َع دعٌ ا٫ضتؿشاب ٚقد أ ٖٛ

شاٍ ـٖرا َ ٚسدٜح فازٕد ٚاسٕد ُا َعًا يف بٝإدعًٗ٭ٕ ايـُطتؿشب 
 ني َطتكًني . تطًب دعًني َطتكًني يف بٝاْفاْ٘ ٜ

د نإٔ ٚيٛ ازٜد دعً٘ قُٔ مجًتني ٚيف ديٌٝ ٚاسد ٚسدٜح فاز
ايٓعاف١ َطتُس٠ اىل إ تعًِ اْ٘ قرز(  ْعٝف ، ٖٚرٙ ٤ٜكٍٛ : )نٌ غٞ

قًٓا : ٖٓا ٜتٛقف ا٫ذعإ ب٘ ٚتؿدٜك٘ ع٢ً إ ٜتشكل ذيو يف ن٬ّ  -
ايـُأثٛز٠ يف  يف اجلٌُ اَتني ، ٜٚهٕٛ ٖٓاى سرفٜتكُٔ ْطبتني ت

نٌ غ٧ٝ ط ٚاسد٠ٕ تا١َٕ ٫ ع٢ً ْطب١ٕا٫سادٜح ايج٬ث١ ٚاييت ٫ تػٌُ إ
س٬ٍ ست٢ تعًِ اْ٘  ٤نٌ غٞصطقرز ْ٘عٝف ست٢ تعًِ اْ

ٚمل تػتٌُ ا٫سادٜح  صايـُا٤ نً٘ طاٖس ست٢ تعًِ اْ٘ قرزصطسساّ
كل شرف ايـُتطًب يًتكدٜس ست٢ تتشـٚافرتاض اي ع٢ً ْطبتني تاَتني . 

شرف ـؾٌ عدّ ايٖرا خ٬ف ايعاٖس عسفًا ٚخ٬ف أ - ْطبتإ تاَتإ
 ٚعدّ ايتكدٜس يػًٜٛا . 

ٖس َٔ سدا٥ل ايػٝذ ٖٚهرا ٜتذ٢ً بط٬ٕ ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ ايعا
از ع٢ً بٝإ ايطٗاز٠ ايـُتُجٌ بدع٣ٛ د٫ي١ ا٫خبايبشساْٞ)قدٙ( ٚ

إ ايػا١ٜ يف  ٔد٠ بعدّ ايعًِ بايٓذاض١ ، سٝح تبٝٓغٝا٤ َكٝٓايٛاقع١ٝ يٮ
 ضٛا٤ ناْت قٝدًا يًُٛقٛع أّ ناْت قٝدًا  صست٢ تعًِ: ط ٖرٙ ا٫خباز
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 . ـشهِ ايٛاقعٞ ٫ٚ تفٝد اي ٟشهِ ايعاٖسـيًشهِ ايـُشٍُٛ تفٝد اي

ع٢ً إ  ؾدُم : إ ايػا١ٜ يف ا٫سادٜح ايج٬ث١ غاُٖد ٜكاف ايٝ٘
عًت د بايػو ٚعدّ ايعًِ سٝح دشهِ ايعاٖسٟ ايـُتكٝٓـَفادٖا ٖٛ اي

شس١َ  ـايٓذاض١ أٚ اي:د٬ف ـ٢ بايعًِ بايش١ًٝ َػٝٓـشهِ بايطٗاز٠ ٚايـاي
ـشس١َ أٚ بايٓذاض١ شهِ بايػو ٚعدّ ايعًِ بايـد ايُا ٜهػف عٔ تكٝٓـَ

ُا ـب ٤شهِ ايٛاقعٞ ايجابت يًػٞـٖٚرا ٜ٪ند عدّ د٫ي١ ا٫خباز ع٢ً اي
تعًِ سسَت٘ ٫ٚ تعًِ  ايرٟ ٫ ٤سهِ ثابت يًػٖٞٛ بٌ ٖٛ ٖٛ 
قاعد٠ ، فتهٕٛ ا٫خباز ظاٖس٠ يف تأضٝظ قاعد٠ ايطٗاز٠ ٚ ْـذاضت٘

 شهِ ايٛاقعٞ ع٢ً ا٫غٝا٤ نٌ ا٫غٝا٤ ، اٟ ٫ـيف بٝإ اي ، ٫ش١ًٝـاي
 ْعسٖا اىل ايٛاقع .  : ٜبدٚ َٓٗا بٗرٙ ايؿٝاغ١

 صس٬ٍ ٤نٌ غٞصططاٖس ٤نٌ غٞ:طْعِ يٛ نإ ْـ احلدٜح
شهِ ايٛاقعٞ ، يهٔ احلدٜح ـنإ ظاٖسًا يف بٝإ اي -َٔ دٕٚ ته١ًُ 

 -سهًُا أٚ َٛقٛعًا  -٢ ٢ بػا١ٜ ، ٚظاٖس اجل١ًُ ٖٛ تكٝٝد ايـُػَٝٓػٝٓ
 شهِ ايٛاقعٞ . ـٜتِ اضتعٗاز اي بايػا١ٜ ، ٚيرا ٫

َٔ  (45) ايػٗٝد ايؿدز)قدٙ(ـُاّ َا أفادٙ ٚبٗرا ٜتذ٢ً عدّ ت
يو  ٤نٌ غٞصطيو س٬ٍ ٤نٌ غٞطسدٜجٞ  تهٍفٌاَهإ اضتعٗاز 

ش٬ٍ ايٛاقعٞ ـَٓصي١ ايايطٗاز٠ ٌٜ َػهٛى احل١ًٝ َٚػهٛى تٓص صطاٖس
ني ٜرتتب ٝؾًني تٓصًٜٓني ٭ٕ َبٝٓ، فٝهٕٛ احلدٜجاَٚٓصي١ ايطاٖس ايٛاقعٞ

ُٕـؾٌ ايأ عًُٝٗا سني تطبٝل ظاٖسًا  َدفٛع٘ : طٗاز٠ُ ش١ًٝ ع٢ً سٝٛا
 فهريو سهُٗا .  ،ش١ًٝ ايٛاقع١ٝ ٖٚٞ ثابت١ تٓص٬ًٜـْٗا َرتتب١ ع٢ً اي٭

                                                           

 . 16: ١2 :زاحلًك١ ايجايج -دزٚع يف عًِ ا٫ؾٍٛ  (45)
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شدٜجني اُْٗا ٜتهف٬ٕ تٓصٌٜ ـٜبدٚ َٔ اي ٜسد عًٝ٘ : اْ٘ ٫يهٔ 
ش٬ٍ ايٛاقعٞ َٚٓصي١ ـش١ًٝ َٚػهٛى ايطٗاز٠ َٓصي١ ايـَػهٛى اي

 ،١ ٚاقش١ـشتاز اىل عٓا١ٜ ٚاقا١َ قسٜٜٓ راٖ ، فإ فِٖٗس ايٛاقعٞايطا
ُا فُٝٗا َٔ ايػا١ٜ ـب -شدٜجني ـٜطتفاد َٔ اي ٚاقؿ٢ َا ،ٚيٝظ فًٝظ

 ،ش١ًٝ ايعاٖس١ٜـٖٛ بٝإ ايطٗاز٠ ٚاي -ِ أٚ يًُٛقٛع د٠ يًشهايـُكٝٓ
 ٫ٚ غاٖد ع٢ً ايتٓصٌٜ ايـُشتٌُ . 

)نٌ َا٤  طاٖس( ٤)نٌ غٞ: شدٜح ٚيفع٘ـْعِ يٛ نإ َفاد اي
ش١ًٝ أٚ ـس٬ٍ(نإ بٝاًْا يًشهِ ايٛاقعٞ بايطٗاز٠ ٚاي ٤)نٌ غٞ طاٖس(

يف يفغ ثِ اذا دا٤ . اَهٔ اضتعٗاز ايتٓصٌٜ ايـُصعّٛ أٚ ايـُشتٌُ 
بكٝد :  شهِ ايٛاقعٞ)طاٖس ، س٬ٍ(ـتكٝٝد اي : احلدٜح بعد ذاى ايبٝإ

ـشساّ َٓ٘ بعٝٓ٘( اىل شَإ ايعًِ بايكراز٠، اىل إ تعسف اي )َطتُسًا
د كٝٓـشهِ ايٛاقعٞ ايـُطتفاد َٔ اجل١ًُ ا٭ٚىل قد تـٕ اياَهٔ ايكٍٛ بأ

ٓصٌٜ د٬ف ، أٚ اَهٔ اضتعٗاز ايتـاضتُسازٙ اىل شَٔ ايعًِ باي
ـشرٚف، يهٔ ٖرا ٜتٛقف ع٢ً تكدٜس يفغ َ  .ايـُصعّٛ أٚ ايـُشتٌُ 

ا٭ؾٌ ايًػٟٛ ايـُفسٚغ  شدٜجني بٌ ٖٛ خ٬فـظاٖس ايٖٚرا خ٬ف 
فٝهٕٛ ايـُع٢ٓ  ،ؾٌ عدّ ايتكدٜسـشرف ٚأؾٌ عدّ ايَٓ٘ ٖٚٛ أ

فإ ٖرٙ ا٫خباز ظاٖس٠ يف احلهِ ايفعًٞ  ايـُشتٌُ خ٬ف ظاٖس ايٓـ
ٖٚرا  ،١ أٚ بايكراز٠َشسـد٠ بعدّ ايعًِ بايشٌ َكٝٓـيبجبٛت ايطٗاز٠ ٚا

  .١ٜش١ًٝ ايعاٖسـظاٖس يف دعٌ ايطٗاز٠ ٚاي

ش١ًٝ َٓصي١ ايٛاقع ـ٫ٚ ٜعٗس َٔ ٖرٙ ا٫سادٜح تٓصٌٜ ايطٗاز٠ ٚاي
 ١ًٝـشـُساز ايطٗاز٠ ٚايـعٞ باضتـايٛاق شهِـُٗا ع٢ً ايـتـفك٬ً عٔ د٫ي
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 شهِ فع٬ً بجبٛتُٗا ظاٖسًا . ـاي ، بٌ ظاٖسٖا دٖا بعدّ ايعًِٝٓـكـٚت

)قدٙ(،  دتاز ؾاسب ايفؿٍٛـٖٚٛ َ -داَظ ـٚأَا ا٫ستُاٍ اي
اعد٠ ش١ًٝ َع قـٚاي ٌ ا٫سادٜح يبٝإ قاعد٠ ايطٗاز٠ٖٚٛ تهٍف

ـشهِ شدٜح ٜفٝد ايـٕ ؾدز ايفُٝهٔ تٛدٝٗ٘ بأ - ا٫ضتؿشاب
١َ ـشسش١ًٝ ٚبايطٗاز٠ ساٍ عدّ ايعًِ بايـشهِ بايـ: ايغٝا٤ايعاٖسٟ يٮ

ضتُساز ـشدٜح ٚغاٜت٘ تفٝد إاز٠ ٚايٓذاض١ ، ٚذٌٜ ايٚعدّ ايعًِ بايكر
ش١ًٝ َٔ شَٔ ايػو اىل شَٔ ايعًِ بايٓذاض١ أٚ ـاحلهِ بايطٗاز٠ ٚباي

ٌٓـٟ تفٝد ايػا١ٜ اضتؿشاب ايطٗاز٠ ٚاضتؿشاب ايأ ـشس١َ،َعسف١ اي  ش
 د٬ف . ـَٔ ايعًِ بايشاىل 

ٖرٙ ا٫سادٜح  ٜٚدفع٘ : أ٫ًٚ : إ اضتفاد٠ ا٫ضتؿشاب َٔ
نإٔ  ٚحيتاز اىل تكدٜس ن٬ّ َفكٕٛد ٜتٛقف ع٢ً ا٫قساز بٛدٛد سرٕف

، ٚطٗازت٘ َطتُس٠ ست٢ تعًِ اْ٘ : )نٌ غ٤ٞ طاٖس شدٜحـساد َٔ ايُٜ
، ٚسًٝت٘ َطتُس٠ ست٢ تعسف اْ٘ سساّ( )نٌ غ٤ٞ س٬ٍ قرز دمظ(

، فٝدٍ ع٢ً زه٬ّ ايـُشرٚف ايـُكٓدـشٝح تهٕٛ ايػا١ٜ قٝدًا يًب
، شتاز اىل ديٌٝ ٚاقضَـشرف ٚايتكدٜس ـيهٔ فسض ايتؿشاب ،ا٫ض

خ٬ف ايعاٖس، بٌ إ تٛقف٘ ع٢ً  ٫ٚ ديٌٝ، فٝهٕٛ فِٗ ٖرا ايـُع٢ٓ
ايـشرف ٚإستٝاد٘ اىل ايتكدٜس خ٬ف ا٫ؾٌ ايًػٟٛ ايـُتطامل عًٝ٘ 

 شرف ٚعدّ ايتكدٜس . ـؾٌ عدّ ايٖٚٛ أ

١ًٝ ايعاٖس١ٜ ٚاحل ٚثاًْٝا: إ َديٍٛ ا٫سادٜح ٖٛ ايطٗاز٠ ايعاٖس١ٜ
ٓٛ ّ بايػو ٚعدّ ايعًِ ، فإ ايػ٤ٞ يف ا٫سادٜح ٚاحلهِ ايعاٖسٟ َتك

ظاٖسًا يف  -يف ا٫بتدا٤ -)نٌ غ٤ٞ طاٖس ، س٬ٍ ، نٌ َا٤( ٚإ نإ 
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ُُـايػ٤ٞ بعٓٛاْ٘ ا٭ٚيٞ ٜٚهٕٛ اي فاد سهًُا ٚاقعًٝا ، يهٔ شهِ ايـ
 ٟ ٜٚٓتفٞ ظٗٛزشهِ ايعاٖسـ٢ بايعًِ فٝدٍ قٗسًا ع٢ً ايشدٜح َػٝٓـاي
ُٕ ٤بٌ ٜؿري ظاٖسًا يف ايػٞ ،يف عٓٛاْ٘ ا٭ٚيٞ ص٤ايػٞط   :ثاْٟٛ بعٓٛا

شهِ ايعاٖسٟ ـٚدا٫ً ع٢ً اي -ت٘ أٚ سسَت٘ازغري ايـُعًّٛ قر ٤ايػٞ
ٓٛ د٫ي١ ا٫سادٜح  : ُا تكدّـّ بايػو ٚعدّ ايعًِ ، ٜٚتشؿٌ َايـُتك
زٙ َا داّ شهِ ايعاٖسٟ ٚاضتُساـشهِ ايعاٖسٟ ٚتفٝد بكا٤ ايـع٢ً اي

ٚسني د٫ي١  -ايعًِ باخل٬ف- ايػو قا٥ًُا يف ايٓفظ مل تتشكل ايػا١ٜ
شهِ ايـُطتُس ـع٢ً ا٫ضتُساز أٚ د٫يتٗا ع٢ً اي -بػاٜتٗا -ا٫سادٜح 

ضتُسازٙ إثبات ـشهِ ايـُتٝكٔ ضابكًا ٚإف٬ استٝاز اىل اضتؿشاب اي
ٜؿض ؾدٚزٙ َٔ عاقٌ فك٬ً  شؿٌٝ ساؾٌ ٫ـبا٫ضتؿشاب فاْ٘ ت

 ( . عٔ ضاد٠ ايعك٤٬ )

ش١ًٝ ايعاٖس١ٜ ـشاؾٌ ٚقٛح د٫ي١ ا٫خباز ع٢ً ايطٗاز٠ ٚايـٚاي
د٬ف ، ٚٚقٛح بط٬ٕ د٫ي١ ـايـُذعٛي١ ساٍ ايػو ٚعدّ ايعًِ باي

ّ : َا تكد تـُاّذ٢ً َٔ ـٚقد ت .ض٣ٛ ا٫ستُاٍ ايجاْٞ  ا٫خباز ع٢ً َا
دٜح ع٢ً أعين د٫ي١ ا٫سا -ٛز ٗػق٠ٛ ايكٍٛ ايـُٓطٛب اىل ايـُ

ست٢ ضٛا٤ دعًٓا ايػا١ٜ ط -ش١ًٝ ـشهِ  ايعاٖسٟ بايطٗاز٠ أٚ بايـاي
ٕ ٜهٕٛ ايـُذعٍٛ ٖٛ يًشهِ ايـُشٍُٛ بأ ٝدًا يًُٛقٛع أٚق صتعًِ

رٙ نُا تبني عدّ د٫ي١ ٖ .د٬ف ـا٠ بايعًِ بايش١ًٝ  ايـُػٝٓـايطٗاز٠ أٚ اي
  ا٫سادٜح ع٢ً ا٫ضتؿشاب اؾ٬ً .

د٫يتٗا ٚبٌ ١َ ع٢ً ا٫ضتؿشاب نفا١ٜ، تكدز ايـُخباٚيف د٫ي١ ا٭
  .ايطابك١  ذسٟ ايعك٥٬ٞ ع٢ً ا٫خر باحلاي١ ايـُتٝك١ٓـع٢ً اَكا٤ اي
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ٌٓ ٚقس  ٖٚصٙ ا٫سازٜح ت٪ٓغؼ قاعستني : ا٭ٚىل قاعس٠ ايـش
تعٓطعٓا يف بـشٛخ ايربا٠٤ ٚأخباضٖا ٭سازٜح ايـشٌ غٓسّا ٚز٫ي١ 

 ٚاختضاصٗا بايؿبٗات ايـُٛعٛع١ٝ ٫ٚ ْعٝس . 

ٚايجا١ْٝ قاعس٠ ايطٗاض٠ ، ٖٚٓا أسٓب ايتعطض هلصٙ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ 
ايـُشكل  (1)ّ َِٓٗ اغتاشْا خ٬ؾّا يـذُع َٔ ا٫ع٬-سػب َعتكسْا  -

)قسٙ( ٚايصٜٔ اعتكسٚا نْٛٗا قاعس٠ اصٛي١ٝ ، ٖٚصٙ ايكاعس٠ مل تبشح 
 ؾٓتعطض هلا رلتضطّا :  -ضغِ ؾب١ٗ أصٛيٝتٗا  -يف ايؿك٘ ٫ٚ يف اصٛي٘ 

 

 قاعدة الطهارة : 
،  ا٫ؾٝا٤ اييت ٫ ٜعًِ ْـذاغتٗا أٚ طٗاضتٗا َـشه١َٛ بايطٗاض٠

ؾو يف طٗاضت٘ أٚ ْـذاغت٘  تؿٝس إٔ نٌ ؾ٤ٞقاعس٠ ؾك١ٝٗ عا١َ  ٖٚٞ
 ايكاعس٠ سهِ ظاٖطٟ إٓت يف نٌ ؾ٤ٞ ٖٛ طاٖط ْعٝـ ، ٖٚصٙ

َؿهٛى ايطٗاض٠ ٚايكصاض٠، ٚقس تػايـِ ايؿكٗا٤ )ضض( ع٢ً ؾطعٝتٗا 
ًٓٝتٗا ايػاض١ٜ اىل مجٝع ا٫َٛض ، باغتجٓا٤ َا  ٚأصايتٗا ٚنربٜٚتٗا ٚن

 تكٓصضٙ . ت٘ أٚ عًِ تٓٓذػ٘ ٚاضعًِ ْـذاغ١ شات٘ ٚقص

ٚايعُس٠ يف َسضنٗا : ايٓٓط ٚا٫مجاع ، ٜٚٓبػٞ ايـشسٜح عٔ 
ايٓٓط ايـُسضى ، ٖٚٛ ايـدرب ايـُؿٗٛض ؾكّٗٝا ايـُٓتٗٞ غٓسٙ اىل عُاض 

ْعٝـ ست٢ تعًِ أْ٘ قصض ، ؾاشا عًُت ؾكس  طنٌ ؾ٤ٞ (2)ايػاباطٞ: 
يـِ تعًِ ؾًٝؼ عًٝوص ضٚاٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ يف )ايتٗصٜب(  قصض، َٚا
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ط٬ّٜٛ نجري ايؿكطات ، ٚض٣ٚ بعض ؾكطات٘ يف )ا٫غتبضاض( ٚيف  خربّا
، يهٔ ايٓٓط ايـُػتسٍ ب٘ ٖٛ آخط ؾكط٠ يف  (3))ايهايف( ٚيف )ايؿكٝ٘( 

 ايـشسٜح ايطٌٜٛ ٜٚـدتط بطٚاٜت٘ : ايؿٝذ ايطٛغٞ يف)ايتٗصٜب(. 

ٚغٓس خرب ايتٗصٜب غري غًِٝ ، ْعِ قس اؾتٗط يف نًُات ا٭ٚاخط 
إ٫ أْ٘ تػاَض يف ايٛصـ دعَّا ٚيعًِٗ قضطٚا ٚصؿ٘ بايـُٛثل ، 

ٛٓٙ َٔ تٛغط )امحس بٔ حي٢ٝ( ، يهٔ  ْعطِٖ ع٢ً غٓس )ايٛغا٥ٌ( يـدً
غكٛط )أمحس بٔ حي٢ٝ( َٔ غٓس )ايهايف(ٚ)ا٫غتبضاض(ٚ)ايٛغا٥ٌ( 
غري نإف يتضشٝض ايػٓس ، ٚيصا ناْت ٬َسع١ ايػٓس يف ايـُضسض 

ٚصؿ٘ بـ )ايـدرب ايـُٛثل( ا٭صٌ:)ايتٗصٜب( ٜـُٓع َٔ ايـذعّ بضش١ 
ؾإ ضداٍ ايػٓس نًِٗ َٛثكٕٛ ٫ غُع ع٢ً ٚثاقتِٗ غ٣ٛ)امحس بٔ 
حي٢ٝ( ايـُؿرتى بني ايـُٛثل ٚبني غري ايـُٛثل، ٖٚصا ا٫غِ ايـُتٛغط 

يف مجًت٘ ايـُػتسٍ  )ايٛغا٥ٌ( يف ايػٓس غري َٛدٛز يف غٓس ايـدرب يف
بعض ْػذ )ايتٗصٜب(، إؾتباٖ٘ نُا أستٌُ سهاٜت٘ عٔ  ٌَُُٔتٚأِس بٗا،

 ٜٚتٛقـ قبٍٛ ايـدرب ع٢ً ثبٛت أسس ططٜكني، ُٖا : 

ا٫غِ يف ايػٓس بكط١ٜٓ عسّ ٚدٛزٙ يف   ا٫ٍٚ: ثبٛت عسّ ٚدٛز
غٓس )ايهايف( ٚغٓس )ا٫غتبضاض( عٓس ضٚاٜتُٗا يبعض أدعا٤ احلسٜح 
غري ايؿكط٠ ا٫خري٠ اييت ٖٞ َـشٌ ايبشح َٚٛعع ا٫غتس٫ٍ ٖٓا، 

غِ يف )ايتٗصٜب( قس سضٌ اؾتباّٖا َٔ ايٓٓػار َج٬ّ، ؾٝهٕٛ شنط ا٫
يبعض أدعا٤ احلسٜح بٌ  ٚ)ا٫غتبضاض( نُا ت٪نسٙ اغاْٝس )ايهايف(

 ٓٛ  ٚغٓس )ايٛغا٥ٌ(عٔ )ايتٗصٜب( يًذع٤ ايـُػتسٍ ب٘ ؾاْ٘ ٜسٍ ع٢ً خً
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ضٚا١ٜ  ْػد١ ايـشٓط يًتٗصٜب َٔ اغِ )امحس بٔ حي٢ٝ( نُا ٜ٪نسٙ :
قطع١ َٔ ايـدرب َٔ زٕٚ شنط اغِ )امحس بٔ   (4)ايؿٝذ يف )ايتٗصٜبني(

حي٢ٝ( يف ايػٓس ٚقٛي٘ عكٝب ايػٓس )يف سسٜٕح طٌٜٛ( َؿريّا اىل 
: تهطض َجٌ  احلسٜح ايطٌٜٛ ايـُٓتٗٞ باخلرب ايـُبشٛخ، ٜغاف ايٝ٘

سٜس٠ َٔ زٕٚ ٚدٛز ٖصا ا٫غِ يف )ايتٗصٜبني( يف أخباض ع ٖصا ايػٓس
ٛٓ ايػٓس ا٫صٌ يًشسٜح ايطٌٜٛ  ؾٝتأنس بـُذُٛع ٖصٙ ايكطا٥ٔ: ؾٝ٘، خً
 اغِ )امحس بٔ حي٢ٝ( ، ٚعًٝ٘ : ؾايـدرب َٛثل دعَّا .  َٔ

إٔ ٜهٕٛ شنط )أمحس بٔ ٜـش٢ٝ( َغبٛطّا تاَّا يف  ايططٜل ايجاْٞ:
ْػد١ )ايتٗصٜب( ٫ٚ اؾتباٙ يف إثبات٘ ؾٝ٘، ٫ اقٌ َٔ َـدايؿت٘ ٭صٌ 

يؿٝذ )قسٙ( ٫ٚ َٔ عسّ ايػٗٛ ٚا٫ؾتباٙ يف نـتاب١ ايػٓس ، ٫ َٔ ا
 ْػار نتاب٘ : )ايتٗصٜب( ، ٖٚصا ا٫غِ َطزز بني ث٬ث١ : 

أمحس بٔ ٜـش٢ٝ ايـُكط٨ ٖٚصا َـذٍٗٛ ، ٚأغتبعس نْٛ٘ ٖٛ  -أ
 ايـُكضٛز َٔ ايػٓس ايـُبشٛخ يعسّ ايؿاٖس ايٛاعض . 

أمحس بٔ ٜـش٢ٝ بٔ سهِٝ ا٭ٚزٟ، ٖٚصا َٛثل يف ؾٗطؽ  -ب
 ٜٓاغب َٛقع٘ يف ايػٓس عػب ايطبك١. ٖٚٛ أقطب إْطباقّا ٚ(5)ايٓذاؾٞ

أمحس بٔ ٜـش٢ٝ)ٜه٢ٓ أبا ْضط َٔ غًُإ ايعٝاؾٞ( َٚٔ -دـ
ايـُشتٌُ ايكطٜب نْٛ٘ )أبٛ ْضط بٔ ٜـش٢ٝ ايؿكٝ٘ َٔ أٌٖ مسطقٓس ثك١ 

 .  (6)خٝٓط ؾاعٌ( نُا أؾاز ايؿٝذ ايطٛغٞ 
                                                           

 . 104 : ح 39:  1+  ا٫غتبضاض: ز 699: ح 242: 1ايتٗصٜب : ز  (4)

 . 195ؾٗطؽ ايٓذاؾٞ : ضقِ ايرتمج١  :  (5)
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َٚٔ ايـُعٕٓٛ قّٜٛا: عسّ تطزز ا٫غِ)أمحس بٔ حي٢ٝ( ٚأْ٘ ايجاْٞ 
ؾٝعٔ أٚ ٜط٦ُٔ بضش١ خرب عُاض ٚقبٍٛ ضٚاٜت٘،  ٌُ نْٛ٘ ايجايح،ٚحيت

ْعِ ٫ ٜكني بضشت٘ إلستُاٍ ثبٛت ا٫غِ يف غٓس ايطٚا١ٜ ٖٚٛ َطزز 
 بني ايـُٛثل ٚبني غري ايـُٛثل، ٚايٝكني غري ايعٔ ٚغري ا٫ط٦ُٓإ . 

ٜغاف ايٝ٘: اْ٘ ٜبسٚ َٔ َٛغٛع١)داَع أسازٜح ايؿٝع١( ٚقٛع 
٫ّ عٔ)أمحس بٔ حي٢ٝ( يف بعض ْػذ )ايتٗصٜب( )ذلُس بٔ حي٢ٝ( بس

غري ثابت ايٛثاق١ ؾاْ٘ يٝؼ)ايعطاض( ؾٝذ  -َـشُس بٔ حي٢ٝ -ٖٚصا
ايـُغٓعـ عٓس مجع ٚحيتٌُ نْٛ٘)َـشُس بٔ حي٢ٝ ايـُعاشٟ( ايهًٝين،

ٖٚصٙ ايٓػد١ تعٜس ععـ ايػٓس ٚتـُٓع تضشٝش٘ ، ْعِ ٜهٕٛ ايعٔ 
ٓعكسّا يف ايٓؿؼ َٔ زٕٚ ايؿدضٞ بضش١ غٓس ايـدرب أٚ ا٫ط٦ُٓإ َ

 ٜٚـُهٔ تك١ٜٛ ايعٔ ٚتتُُٝ٘ إط٦ُٓاّْا بأَطٜٔ : ٜكني بضشت٘ ٚصسٚضٙ،

 تًكٞ ايؿكٗا٤ يًدرب بايكبٍٛ ٚا٫عتُاز عًٝ٘ ٚا٫غتٓاز ي٘.  ا٭ٍٚ:

ايجاْٞ : إٔ ْكٟٛ ايـدرب ْٚعغسٙ بعسز َٔ ا٫خباض ايـداص١ ٖٚٞ 
١ُُٓ يـػٓس خرب عُاض ٚبعغٗا صشٝض ايػٓس  ٚاعض ايس٫ي١ أخباض َت

ع٢ً بعض ايضػطٜات بٓشٛ ٜؿِٗ َٓٗا تـُاّ ايهرب٣ ايـُ٪ٓغػ١ ٭صٌ 
ْعٝـ ست٢ ٜعًِ اْ٘ قصضص  عُاضطنٌ ؾ٤ٞ خرب ايطٗاض٠ ٚتٛنٝس ظٗٛض

يف إثبات قاعس٠ ايطٗاض٠ عٓس ايؿو ٚعسّ ايعًِ بايكصاض٠ ٚايٓذاغ١، 
 .  (7)ْعري َعترب٠ سؿط:طَا أبايٞ أبٍٛ أصابين أٚ َا٤ اشا مل اعًِص 

 ْٚعري صشٝض ظضاض٠ ايجاْٞ ايـُتكسّ ايـُتغُٔ يػ٪اٍ ظضاض٠ عُٔ
                                                           

َٔ   37+  ايٛغا٥ٌ : ب  629: ح180: 1+  ا٫غتبضاض:  ز 735:ح  253:  1ايتٗصٜب : ز ( 7)
 . 5ابٛاب ايٓذاغات: ح



 (137)  ......................................................... عٛخ قاعس٠ ايطٗاض٠

أصابت ايٓذاغ١ ثٛب٘ ٚمل ٜتٝكٔ بٛدٛزٖا ، ٖٚصا ناؾـ عٔ إضتهاظ 
ثِ ْعط ايعإ بايٓذؼ  -قاعس٠ ايطٗاض٠ ايعاٖط١ٜ يف شٖٔ ايؿكٝ٘: ظضاض٠ 

ٚتؿٓشط ثٛب٘ ؾًِ ََٜط ؾ٦ّٝا ثِ ص٢ًٓ ؾٝ٘ ؾطأ٣ ايٓذاغ١ ؾٝ٘، ؾأداب٘ 
ْ٘ ص٢ً يف ثٛب ٫ ٜعًِ ٭ (8)تعٝس ايض٠٬ص (: طتػػً٘ ٫ٚ)ا٫َاّ

تٓٓذػ٘ ٖٚٛ َتٓذؼ ٚاقعّا، ؾكاعس٠ ايطٗاض٠ تكغٞ بطٗاضت٘ ايـدبج١ٝ 
ٚصش١ ص٬ت٘ ؾٝ٘ ، يهٓ٘ بعس ظٚاٍ ظٔ ايٓذاغ١ ٚتبٓسي٘ بايعًِ بتٓذػ٘ 

أَطٙ بػػٌ ثٛب٘ طتػػً٘صثِ غأٍ ؾٌٗ  -ٜٚكٝٓ٘ بتكٓصضٙ َٚعطؾ١ َٛعع٘ 
ٞٓ إٕ ؾهه (:ط٫، ت يف اْ٘ أصاب٘ ؾ٤ٞ إٔ أْعط ؾٝ٘؟ ؾكاٍ )عً

ٚيهٓو اْـُا تطٜس إٔ تصٖب ايؿو ايصٟ ٚقع يف ْؿػوص ٖٚصا ٜ٪نس 
اصٌ ايطٗاض٠ يف ا٫ؾٝا٤ ، ٚيصا ٫ ٜـذب ايؿشط ٚايٓعط عٓس ظٔ 
 ايٓذاغ١، ٚعسّ ايؿشط ٚايٓعط ٜػتًعّ ايبٓا٤ ع٢ً طٗاض٠ ايـُؿهٛى . 

نً٘ طاٖط ست٢ ٜعًِ اْ٘  محاز:طايـُا٤احلػٔ ٚ ٟخربْٚعري  
إ ايكاعس٠ يف َٛضز خاظ، ٚهلصا ٜ٪نسٖٚصإ خربإ   (9)قصضص
سسُٖا َعٕٓٛ ايضش١ ؾاْ٘ اتؿكت ْػدتا أغٓسإ يف )ايهايف( ٚ ايـدرب

)عٔ دعؿط بٔ َـشُس عٔ  ٚ)ايتٗصٜب( ع٢ً تٛغط ايػٓس )ايهايف(
ٚأظٔ ؾدضّٝا بـشػب طبكات ايطداٍ سضٍٛ اؾتباٙ يف  ْٜٛؼ(
ايضشٝض: )دعؿط بٔ ذلُس بٔ ، ٚبسٍ )بٔ(  )عٔ( ُنتبسٝح :ايهتاب١

٫ ٜـُهٓٓا تضشٝش٘  ٕ ايـدرب صشٝشّا، ٚايػٓس اٯخطْٜٛؼ( ٜٚهٛ
 يٛقٛع )احلػٔ بٔ احلػني ايً٪ي٪ٟ( ؾٝ٘ . 
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ْعِ ايـدربإ أناز أقطع بضشتُٗا بًشاظ ايٓضٛظ ايكطع١ٝ يف 
ُٗايهتاب ٚايػ١ٓط ََا٤ّ َط َُا٤ٔ  ِٔ ايٖػ َٔ  ، ٚيف غٛض٠ 48صايؿطقإ:ّٛضاََٚأَْعِيَٓا 

٘ٔ:ط11ا٫ْؿاٍ : ِِ ٔب َِّطُن ََا٤ّ ٔيَُٝط َُا٤ٔ  ِٔ ايٖػ َٔ  ِِ ُِٝه ًَ ٍُ َع َٓعِّ ُٜ صَٔ ايـدبح َٚ
ٕٔٚايـشسخ ط َِٝطا ِِ ٔضِدَع ايٖؿ َٖٔب َعُٓه ُِٜص ايعسٜس٠  (10)ص ٚبًشاظ ا٫خباض َٚ

ٗٓط ٚإٔ اهلل دعٌ ايرتاب طٗٛضّا  ٗٓط ٫ٚ ٜط نُا ايساي١ ع٢ً إ ايـُا٤ ٜط
 دعٌ ايـُا٤ طٗٛضّا ، َٚٔ ايٛاعض إ ايطٗٛض١ٜ تعِ ايطٗاض٠ ايـدبج١ٝ .

ْٚعري صشٝض عبس اهلل بٔ غٓإ ايػا٥ٌ)اْٞ أعري ايصَٞ ثٛبٞ ٚاْا 
اعًِ اْ٘ ٜؿطب اخلُط ٜٚأنٌ حلِ اخلٓعٜط ؾريٓزٙ عًٞ ؾأغػً٘ قبٌ إ 

(:طصٌ ؾٝ٘ ٫ٚ تػػً٘ َٔ أصًٞ ؾٝ٘؟ ٚقس أداب٘ ا٫َاّ ايضازم)
ٔ اْ٘ ْـٓذػ٘ ؾ٬ بأؽ ٙ ٖٚٛ طاٖط ٚمل تػتٝكيو ، ؾاْو أعطت٘ اٜاادٌ ش

 ٚز٫يت٘ ع٢ً ايـُطاز ٚاعش١. (11)إٔ تضًٞ ؾٝ٘ ست٢ تػتٝكٔ اْ٘ ْـٓذػ٘ص

يهٔ قس ٜـدسش يف ص٬س١ٝ ايـدرب يعغس خرب عُاض إلثبات قاعس٠ 
غري ايـُعًّٛ  ايػابك١ ظاٖطّا يًشاي١ ايـُتٝك١ٓ اخلرب ايطٗاض٠ بًشاظ تضسٟ

اعٗا :طؾاْو أعطت٘ اٜاٙ ٖٚٛ طاٖط ٚمل تػتٝكٔ اْ٘ ْـٓذػ٘ص ٜٚطاز اْتك
ٖٓا إثبات قاعس٠ ايطٗاض٠ ٚنٕٛ ايؿو يف ْؿػ٘ َٛعٛع ا٭َإ َٔ 

 ْاس١ٝ ايٓذاغ١ ايـُشت١ًُ َٔ زٕٚ ٬َسع١ احلاي١ ايػابك١ ايـُتٝك١ٓ . 

٫ ٜـُٓع َٔ تضٓسٜ٘ يتأٜٝس خرب  -ظاٖط اخلرب ايضشٝض -إ٫ إٔ ٖصا
بات نٕٛ ايؿو يف ايطٗاض٠ ٚايٓذاغ١ دلط٣ّ يكاعس٠ ايطٗاض٠ عُاض يف اث

 .  -ٚيٛ يف اجل١ًُ ٚبًشاظ َا نإ َع ايؿو ساي١ َتٝك١ٓ غابك١  -
                                                           

 َٔ ابٛاب املا٤ املطًل.  1: ب1ايٛغا٥ٌ : ز ( 10)
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ٚبعغٗا صشٝض ايػٓس ٚاعض  -ٚباختضاض : ايٓضٛظ ايـُتؿطق١ 
ع٢ً قاعس٠ ايطٗاض٠ ايعاٖط١ٜ ساٍ ايؿو  -إضتهاظّااٚ  ظٗٛضّا -ايس٫ي١ 

ٞ ايكٟٛ بعسّ خضٛص١ٝ ايـُٛضز اجلع٥ ايعٔ ا:ٚعسّ ايعًِ . ٜٓغِ ايٝٗ
َع ايتػايـِ ايؿتٛا٥ٞ ٚا٫ضتهاظ ايؿكٗا٥ٞ ٚايـُتؿطعٞ  ايٛاضز٠ ؾٝ٘،

ع٢ً قاعس٠ ايطٗاض٠ بٓشٛ ٫ ٜكبٌ ايٓكاش أٚ ايـد٬ف أٚ ا٫ؾتباٙ، ؾٗصٙ 
ايـشهِ ايعاٖطٟ ايصٟ ٫  -َٓاؾ٧ ا٫ط٦ُٓإ بجبٛت قاعس٠ ايطٗاض٠

 اقؿ١ ق١ٜٛ تعرتٜ٘ . ٖٚٓا بـشٛخ : خ٬ف ٫ٚ ؾب١ٗ ؾٝ٘ ٫ٚ َٓ

: تػايـِ ايؿكٗا٤)ضض( ٚإمجاع ؾتاٚاِٖ ع٢ً ٍٚ: إزعٞ َهٓطضّاا٭
إدطا٤ أصٌ ايطٗاض٠ ؾُٝا اشا ناْت ايٓذاغ١ يف سهِ َؿتب٘ ناحلسٜس اشا 

ذاغتٗا ٚؾُٝا اشا ناْت ايٓذاغ١ يف َٛعٛع ـاستٌُ قصاض٠ شات٘ ْٚ
 ٌ يًد٬ف أٚ ايـُٓاقؿ١ بٌَؿتب٘ ٖٚصا قسض َتٝكٔ َـذُع عًٝ٘ ٚغري قاب

ِٓ ايكاعس٠  ٖٛ َكتغ٢ عُّٛ سسٜح عُاض:طنٌ ؾ٤ٞ ْعٝـ...صؾتع
 ايؿو يف ايطٗاض٠ بٓشٛ ايؿب١ٗ ايـُٛعٛع١ٝ ٚبٓشٛ ايؿب١ٗ ايـشه١ُٝ . 

 ا٫ختضاظ بـُٛاضز ايؿب١ٗ ايـُٛعٛع١ٝظاٖط٠ ١ ٝاعايـُ ٚا٭خباض      
شهِ ايعاٖطٟ يتعُِٝ ايـ٘ ٜـُهٔ ايتُػو بست٢ عُّٛ يف يؿعٗا ٫ٚ 

بايطٗاض٠ يـُا نإ ايؿو يف ايطٗاض٠ بٓشٛ ايؿب١ٗ ايـُٛعٛع١ٝ ٚبٓشٛ 
 شه١ُٝ . ْعِ سٝح تبٝٓٔ ا٫ط٦ُٓإ بضش١ خرب عُاض: طنٌـايؿب١ٗ اي

ْعٝـ ست٢ تعًِ اْ٘ قصضص ضغِ قضٛض غٓسٙ سٝح مل ٜتشكل ي٘  ؾ٤ٞ
ـذؿِ نؿاْا سذ١ّ ع٢ً ايتعُِٝ ٚمل ْـشتر اىل ت -شذ١ٝ ٜكّٝٓا ـغٓس تاّ اي

ايضشٝش١ ض خباَ٪١ْ إيػا٤ خضٛص١ٝ ايـُٛضز ايـذع٥ٞ ايٛاضز يف ا٭
 .  ست٢ ْتعس٣ َٓ٘ اىل عُّٛ ايؿبٗات ايـُٛعٛع١ٝايـُاع١ٝ 



 11بؿط٣ ا٫صٍٛ / ز ..................................................  (140)

ْعٝـصَٓهٓٓا  ٍ ايٛثٛم بضسٚض ضٚا١ٜ عُاضطنٌ ؾ٤ٞاشٕ سضٛ 
شه١ُٝ . ٚايٛثٛم بضسٚضٖا ـَٔ تعُِٝ ايكاعس٠ يـُٛاضز ايؿبٗات اي

قاعس٠ )ا٫ضتهاظٟ ٚايتػايـِ ايؿتٛا٥ٞ ع٢ً  دسّا  بؿعٌ ا٫مجاع قطْٜب
 ٚتـُػو ايهجري بأصٌ ايطٗاض٠ ٚبعغِٗ صٓطح بـدرب عُاض.  (ايطٗاض٠

يف َٛاضز اؾتباٙ سهِ ايٓذاغ١ نًّٝا يف إْ٘ : تٛنٝسّاُهٔ إ ٜكاٍ ـٜٚ
ُهٔ اغتضشاب عسّ دعٌ ايٓذاغ١ عًٝ٘ أظ٫ّ ٚعسّ ـَٛعٛع َعني ٜ

 أٚ طٛإف طى يبػ٘ يف ص٠ٕ٬دعٌ ٚدٛب ا٫دتٓاب عٓ٘ ٚعسّ دعٌ ت
 يعسّ ا٫ظيٞ ٫تضشاب اغإأْـشا٤ َٔ  أنً٘ ، ٖٚصٙعسّ دعٌ تطى ٚ

، ؾٝٓشضط  ضشاب عسّ دعٌ ايطٗاض٠ يعسّ ا٫ثطاغت ا:ٜعاضعٗ
ذطٟ ٜٚٓؿٝٗا ـشه١ُٝ ايـُؿتب١ٗ ٜٚـا٫غتضشاب يف ططف ايٓذاغ١ اي

ٗات ذطٜٗا يف ايؿبـعٓس ايـُؿٗٛض ايصٟ ٜ -٣ اصٌ ايطٗاض٠ٟ َ٪ٓزٜٚ٪ٓز
 .  صْعٝـ نٌ ؾ٤ٞط:شه١ُٝ اعتُازّا ع٢ً عُّٛ خرب عُاضـاي

غتضشاب إ صٌ ؾطعٞ بطأغ٘ يف قباٍض٠ ٖٚٞ أقاعس٠ ايطٗااشٕ 
ايصٟ ايـُؿٗٛض خرب عُاض  َسضنٗا ٚ ،ايطٗاض٠ ٚغا٥ط ا٫صٍٛ ايؿطع١ٝ 

 . ٚايكطا٥ٔ ايـُتكس١ََٔ ايغُا٥ِ  ْاؾ٦ّاضسٚضٙ ٚصشت٘ ب ْط٦ُٔ

٤ ايؿو يف طٗاض٠ ايؿٞ أص٬ّ َٛعٛع٘ؾطع١ٝ ٚ َٚع ثبٛتٗا قاعس٠ّ
 ،شه١ُٝـٖٚٛ ٜعِ ايؿبٗات ايـُٛعٛع١ٝ ٚايؿبٗات اي ،ـذاغت٘أٚ ْ

ـشه١ُٝ ٚاْٗا شكل إ قاعس٠ ايطٗاض٠ داض١ٜ يف ايؿبٗات ايـٚسٝح ت
ـشهّٛ بايطٗاض٠ ٖٛ َ اغ١ ايؿ٤ٞـذتعًِ ْ ٫ زََت َا : سهِ ظاٖطٟ

ع٢ً احلهِ ايؿطعٞ شذ١ ـ، ؾٗٞ قاعس٠ ؾطع١ٝ ٜتٛصٌ بٗا اىل ايظاٖطّا
يطٗاض٠ ٚايٓذاغ١ ؾٗٞ قاعس٠ ٚاجلعٌ ايـُٛيٟٛ يف خضٛظ باب ا
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غتس٫ٍ يف مجٝع ابٛاب ايؿك٘ أٚ ، ٚيٝؼ عٓضطّا َؿرتنّا يف ا٫ؾك١ٝٗ
 صٛي١ٝ . أغًبٗا ست٢ تهٕٛ قاعس٠ أ

خرب عُاض  -َٔ قضٛض زيٌٝ ايكاعس٠ قس ٜكاٍ :  شح ايجاْٞ:باي
ُٛاضز ـايٛثٛم بعُّٛ ايكاعس٠ يشذ١ٝ ٜتبني عسّ ـعٔ َكاّ اي -ايعاّ

ذ٬ٍ ٚعطم ـذاغ١ احلسٜس ٚاحلٝٛإ ايـايؿو يف ايٓذاغ١ ايصات١ٝ ْعري ْ
ذاغت٘ ايصات١ٝ اعِ َٔ ـشتٌُ ْـُا ٜـشطاّ ٚحنٖٛا َـذٓب َٔ ايـاي

َٚٔ اؾتباٙ ايـُٛعٛع نايؿو يف سٝٛإ  -ًٓا نُا َٓج -شهِ ـاؾتباٙ اي
عسّ ضٌ َٓ٘ ٜتشٍ ؾطعّا . ٚذ٬ـذاغ١ ايـاْ٘ د٬ٍ اّ ٫ َع َع١ًَٝٛ ْ

ٕ ايطٚاٜات ايضشٝش١ . ٜٚـُهٔ تٛدٝٗ٘ بأايتعسٟ ٚايتعُِٝ  اَهإ
ُٛاضز ايؿبٗات ايـُٛعٛع١ٝ ٫ٚ ٜعًِ ـايـُعتُس٠ ٚاعش١ ا٫ختضاظ ب

ذاغتٗا شاتّٝا ، ؾإ ايطٚاٜات ايضشٝش١ ـعَُٛٗا يًؿبٗات ايـُشتٌُ ْ
يتٓذؼ ٚاستُاي٘ ٖٞ ظاٖط٠ يف ظٔ ا - (12)نضشٝش١ ظضاض٠  -ايـُتكس١َ 

٫ أبايٞ أبٍٛ طٚصشٝش١ سؿط :  ،٫ٚ ٜعٗط عَُٛٗا يًٓذاغ١ ايصات١ٝ 
تؿٝس بٓا٤ٙ ع٢ً طٗاض٠ دػسٙ  (13)صأصابين اّ َا٤ اشا نٓت ٫ اعًِ

 ُا ٫قاٙ ٌٖ ٖٛ بٍٛ اّ َا٤ . ـٚعسّ تٓذػ٘ يعسّ عًُ٘ ب

٣ٚ ـداص١ ٚتػايـِ ايؿتاسضٌ َٔ ٬َسع١ ايطٚاٜات ايسٝح  يهٔ
ايٛثٛم ٚا٫ط٦ُٓإ بضش١ خرب عُاض ٚصسٚضٙ  كس١َ :َٚٔ قطا٥ٔ َت

  يٓذاغ١ ايصات١ٝ ٚيًٓذاغ١ ايعطع١ٝ.اَهٔ تعُِٝ ايكاعس٠ ٫ستُاٍ ا

 ٞٚا٫مجاع زيٌٝ يٓبـشضٌ ايٛثٛم مل ٜـُهٔ ايتعُِٝ ،يٛ مل ْٜعِ 
                                                           

  .  1َٔ ابٛاب ايٓذاغات: ح  37: ب2ايٛغا٥ٌ : ز  (12)
 . 5َٔ ابٛاب ايٓذاغات: ح  37ايٛغا٥ٌ : ب ( 13)
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ُٛاضز ايؿبٗات ـٜ٪خص َٓ٘ بايكسض ايـُتٝكٔ ٫ٚ ٚثٛم بتعُِٝ ايكاعس٠ ي
  . ايٓذاغ١ ايصات١ٝشه١ُٝ َٚٛاضز استُاٍ ـاي

شضٌ تـ - ٚصسٚضٙ بضش١ خرب عُاضايؿدضٞ يهٔ ي٬ط٦ُٓإ       
 أظ٫ّ عٌ ايٓذاغ١ ايصات١ٝباغتضشاب عسّ د ٪نس٠َّ ،بايتعُِٝ ايطُأ١ْٓٝ

 . بتكطٜب َتكسّ  -ايض٠٬  عٔ صش١ اَٚاْعٝتٗ اٗٓؿٞ ادتٓابٚبُٗا ْ

عاّ  ٖٚٛ -درب عُاضـيعٌ ايـُؿٗٛض ايـُعتُسٜٔ ي ايبشح ايجايح:
، ثِ  ـُٛاضز غبل ايعًِ بٓذاغ١ ؾ٤ٖٞٛ عُّٛ ايكاعس٠ ي -ايًؿغ

شه١َٛ زيٌٝ اغتضشاب ايٓذاغ١ ايـُع١ًَٛ غابكّا ع٢ً ـب ٚاعتصضإ
 .  -زيٌٝ قاعس٠ ايطٗاض٠  -عُّٛ يؿغ خرب عُاض 

مشٍٛ َٛاضز ايعًِ  يهٔ ايعاٖط قضٛض زيٌٝ قاعس٠ ايطٗاض٠ عٔ
ْعٝـ  نٌ ؾ٤ٞرب عُاض:ط، ؾإ ايعُّٛ ايعاٖط َٔ خببكا٤ ايٓذاغ١

بل بٓذاغ١ ٜكضط عٔ عُّٛ َٛاضز ايعًِ ايػا  (14)صست٢ تعًِ اْ٘ قصض
بهػط  صقصضطإ ناْت ن١ًُ صست٢ تعًِ اْ٘ قصضطٕ قٛي٘ ، ٭ؾ٤ٞ

اط٬م ٜعِ  -زيٌٝ قاعس٠ ايطٗاض٠ -ايصاٍ ؾٗٞ ٚصـ ٜٚتِ يًدرب 
ص ؾع٬ّ بغِ ايصاٍ قصضط، ٚإ ناْت ن١ًُ َٛاضز ايعًِ بٓذاغ١ ؾ٤ٞ

 طٔ سسٚخ ايؿعٌ ٚنأْ٘ قاٍ: )نٌ ؾ٤ٞط٬م ٫ٕ ايؿعٌ ٜػتب٬ إؾ
تعِ َٛاضز  ْعٝـ ست٢ تعًِ سسٚخ ايٓذاغ١ ٚايكصاض٠( ٖٚصٙ ايػا١ٜ ٫

٤ ؾاْ٘ يٝؼ ؾٝ٘ سسٚخ قصاض٠ يف ذاغ١ ؾٞـٚدٛز ايعًِ ايػابل ببكا٤ ْ
، ؾ٬ شسٚخـشسٚخ َع١ًَٛ ايبكا٤ ٫ ايـذاغ١ غابك١ ايـ، بٌ ٖٞ ْ ؾ٤ٞ

ست٢ ٜعِ َٛاضز ايؿو يف ايبكا٤  -ايكاعس٠ : خرب عُاض  اط٬م يف زيٌٝ
                                                           

 . 4َٔ ابٛاب ايٓذاغات :ح37:ب2+ايٛغا٥ٌ :ز 832: ح284: 1ايتٗصٜب :ز( 14)
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ط٬م يف ايٓضٛظ ـشطظ إٜ ٖٚهصا ٫ ،بعس ايعًِ ايػابل بٓذاغ١ ؾ٧ٝ
ِٓ يٝكني بٗا ، ٚعٓس٥ص ٫ َؿهٛى ايٓذاغ١ َع غبل ا ا٫خط٣ ست٢ ٜع

 . ايكاعس٠ ًتُػو باغتضشاب ايٓذاغ١ سانُّا ع٢ً زيٌٝ ساد١ ي

كسض ايـُتٝكٔ ثبٛت٘ َٔ اططاف ٕ ائ أسٝح تبٝٓايبشح ايطابع: 
ـذب ايؿشط ٜ قاعس٠ ايطٗاض٠ ٖٞ َٛاضز ايؿب١ٗ ايـُٛعٛع١ٝ ؾاْ٘ ٫

سام يًٓذاغ١ اّ ٖٛ َضسام ٌٖ ٖٛ َض : عٓس اؾتباٙ َٛعٛع دع٥ٞ
ٖصا ٚؾل ايكاعس٠ ايعا١َ ٚا٭صٌ ايؿطعٞ ايكاعٞ بعسّ ٚ -يًطٗاض٠ 

ام ٚدٛب ايؿشط يف ايؿبٗات ايـُٛعٛع١ٝ ، بٌ قس عًُٓا َٔ َص
ؾٝٗا ٚضغبت٘ عٔ ايؿشط  يف باب ايطٗاضاتنطاٖت٘  :ايؿاضع ا٫قسؽ
ٜكع ؾٝ٘  ايتؿهٝو ايصٟع يف خطط ايٛغٛاؽ َٚطض سصضّا َٔ ايٛقٛ

داص١ ايـُتؿطق١ ع٢ً عسّ ٚدٛب ـٚقس زيت ايٓضٛظ ايبعض ايعباز، 
  (15) ذاغت٘ ٚتٓذػ٘ َٚٓٗا صشٝش١ ظضاض٠ ايجا١ْٝـشتٌُ ْـايؿشط عُا ٜ

صاب ثٛب٘ ايٓذاغ١ ٚمل ٜتٝكٔ اٍ عُٔ ظٔ اْ٘ قس أيت ٚضز ؾٝٗا غ٪اي
٫ٚ تعٝس  ٘تػػًط( : ٢ ؾطأ٣ ؾٝ٘ ؾكاٍ)ؾ٦ّٝا ثِ صًٓ َطبٗا ؾٓعط ؾًِ َٜ

٭ْو نٓت ع٢ً ٜكني َٔ طٗاضتو طشيو ؟ ؾكاٍ : َِؾػأٍ : ٔي صايض٠٬
ص ثِ غأٍ : ثِ ؾههت ؾًٝؼ ٜٓبػٞ يو إ تٓكض ايٝكني بايؿو أبسّا

أٟ  ص٫طٕ اْعط ؾٝ٘ ؟ قاٍ: أ صاب٘ ؾ٤ٞؾٌٗ عًٞ إٕ ؾههت يف اْ٘ أ
(: ثِ قاٍ ) عٔ تٓذؼ ثٛبو،ذب عًٝو ايٓعط ٚايؿشط ـٜ ٫
 ص .ٕ تصٖب ايؿو ايصٟ ٚقع يف ْؿػوـُا تطٜس أٚيهٓو اْط

 إ َ٪غػإ يكاعس٠ ايطٗاض٠ : ٜٛدس عٓسْا ْٓض ايبشح اخلاَؼ:
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 .  (16)ص ْعٝـ ست٢ تعًِ اْ٘ قصض نٌ ؾ٤ٞ:طعاّ يهٌ ؾ٤ٞ ْٓط

  (17)صايـُا٤ نً٘ طاٖط ست٢ ٜعًِ اْ٘ قصضطبايـُا٤ ٓظخا ْٚٓط
ٕ طإزاي١ ع٢ً طٗٛض١ٜ ايـُا٤َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ  (18)ٓضٛظ َعتغسّا ب

 . صطٗٛضّااهلل دعٌ ايرتاب طٗٛضّا نُا دعٌ ايـُا٤ 

، ٚصشتٗا ُاَٗاـيف ت اض ٚايبشحخبا٭ ٖصٙ ٚقس غبل بٝإ غٓس
 :  ْكٍٛ -دربٜٔ ـٚع٢ً ؾطض ثبٛتُٗا ٚصسٚض اي

، ًطٗاض٠ : اسساُٖا عا١َ يف نٌ ؾ٤ٞس ٜكاٍ بٛدٛز قاعستني يق
َِٗ  ثْطأٚا٫خط٣ خاص١ بايـُٝاٙ ، ٖٚصٙ ايكاعس٠ ايـُدتض١ بايـُٝاٙ هلا 

شسخ ا٫صػط ـدبح ٚايـٕ ايـُا٤ ي٘ زٚض ؾطعٞ يف ضؾع ايأ ٖٛ ؾطعّا
 -ذاغت٘ ـٚا٫نرب ، ٚعٓس تؿطٜع قاعس٠ طٗاض٠ ايـُا٤ غري ايـُع١ًَٛ ْ

٫ٚ ٜأتٞ ٖصا ا٫ثط  ،ا٫ثط ايؿطعٞ يهٌ َا٤ َؿهٛى ايٓعاؾ١ٜجبت ٖصا 
نٌ طيف باقٞ ا٫ؾٝا٤ ايـُشه١َٛ بايطٗاض٠ ايعاٖط١ٜ بربن١ سسٜح : 

 ٜرتتب عًٝ٘ ٖصا ا٫ثط  غري ايـُا٤ ٫ ؾإ ْعاؾ١ ايؿ٤ٞ صْعٝـ... ؾ٤ٞ
 ٜكّٝٓا .  -دبح ـشسخ ٚايـضؾع اي -

 صعًِ اْ٘ قصضايـُا٤ نً٘ طاٖط ست٢ ٜ:طدربٜٔ ـٚيعٌ صسٚض اي
شكٝل ٖصا ا٫ثط يف ايـُٝاٙ زٕٚ ـيػطض تصٕ اهلل دعٌ ايـُا٤ طٗٛضّاطإ

ٚبني سسٜح  شسٜجنيـني ايـُا٥ع بني ٖصٜٔ ايغريٖا َٔ ا٫ؾٝا٤ ، ٚقس ٜتب
ٕٕ ثٕطيف أ ْعٝـ ست٢ تعًِ اْ٘ قصضص عُاضطنٌ ؾ٤ٞ ، ٖٛ اْ٘ اشا  ثا
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زيٌٝ قاعس٠  -ؾإ خرب عُاض  : أٚ تطإب عًُٓا امجا٫ّ بٓذاغ١ َا٤ٕ
مجاٍ ٭ٕ إدطا٤ٙ يف ايـُا٤ ـُبت٢ً باإلٜ -ايطٗاض٠ يف عُّٛ ا٫ؾٝا٤ 

 - زيٌٝ قاعس٠ طٗاض٠ ا٫ؾٝا٤ -، ٚخرب عُاض دطا٤ٙ يف ايرتابٜعاضع٘ إ
ذسٟ ؾ٦ّٝا سصضّا َٔ ايرتخٝط يف ايـُدايؿ١ ايكطع١ٝ يًعًِ ـٜ ٫

ؾتكغٞ قاعس٠ ا٫ؾتػاٍ بعسّ اغتعُاٍ  ،ا٫مجايٞ بتٓذؼ اسسُٖا
 يرتاب ٚايـُا٤ َعّا ؾُٝا ٖٛ َؿطٚط بايطٗاض٠ . ا

َٚا ٜؿبٗ٘ َٔ  صايـُا٤ نً٘ طاٖط:طيهٔ ايٓعط اىل خرب محاز 
٪غػ١ يكاعس٠ طٗاض٠ تكس١َ ٚايـُشسٜج١ٝ ايـُـايٓضٛظ ايكطآ١ْٝ ٚاي

شهِ ايعاٖطٟ بطٗاضت٘ ٚاغتعُاي٘ ـيف اي اُهٔ ايطدٛع ايٝٗـٜ -ايـُٝاٙ 
مجاٍ ٤٬ٙ بايـُعاضض ايـُ٪زٟ اىل إابت ؾُٝا ٖٛ َؿطٚط بايطٗاض٠ يعسّ

سس ططيف ايعًِ أ -ـذطٟ خرب محاز يف ايرتاب ٜ ايسيٌٝ ، ؾاْ٘ ٫
ٜٚتشضٌ طٗاض٠ ايـُا٤ ظاٖطّا زٕٚ ايرتاب ، ٜٚػتعٌُ  -ا٫مجايٞ 

 ايـُا٤ ؾُٝا ٜؿرتط ؾٝ٘ ايطٗاض٠ . 

شٛخ قاعس٠ ايطٗاض٠ ، ٚتطبٝكاتٗا يف ـُاّ َا اضزْا بٝاْ٘ َٔ بـٖصا ت
 ؿك٘ . شٛخ ايـب

ايػت١ ايضشٝش١ ٚقس تبني َٔ ايبشٛخ ايـُاع١ٝ ز٫ي١ ا٫خباض 
ـشذ١ٝ ا٫غتضشاب بعس ٖٚٞ اِٖ َا اغتسٍ ب٘ يٚايعا١َ بـُسيٛهلا 

، يػابك١شاي١ ايـُتٝك١ٓ اـذطٟ ايعك٥٬ٞ ايعًُٞ ع٢ً ا٫خص بايـثبات ايإ
ذطٟ ايعًُٞ ايعك٥٬ٞ ٚايٓضٛظ ايضشٝش١ ٖٛ ـٚايـ٬ُسغ ع٢ً اي

 ايٓٓط ص ؾإ ٖصا٫ تٓكض ايٝكني بايؿوطا َٚ٪زاٖاذطاٖـعُّٛ َ
ٟ ٜكني َطًل ايـُؿاز ٖٚٛ ايـُٓع عٔ ْكض أايـُتهطض عاّ ايـُغُٕٛ 
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ٚيعٌ ٖصا  ،بايؿو ، ٖصا ٖٛ ايعاٖط بسّٚا َٔ ا٫خباض ايضشٝش١ 
ؾٝكع ايه٬ّ  -قٌٝ ع٢ً َا -دتاض َؿٗٛض ا٫صٛيٝني ـايعاٖط ٖٛ َ

اييت تتغُٔ ١ٚ ا٫غتضشاب يف سذ٫ٝسكّا يف ا٫قٛاٍ ايـ١ُُٗ 
ا٫خباض  ٬َسع١ل زا٥ط٠ ايعُّٛ ايعاٖط بسّٚا َٔ ٝايتؿضٌٝ ٚتغٝ

ايضشٝش١ ايـُعتُس٠ ، ٚقس قٌٝ بعٗٛض اخباض ا٫غتضشاب يف بعض 
 ايتؿض٬ٝت ٚايتكٝٝسات ، ٚس٦ٓٝص ْبشح : 
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 االقوال الـنهنة يف حجية االستصحاب 
 ٚايتؿض٬ٝت قٛاٍ عطض يٮـشػٔ بٓا ايتٜ - تكسّ دٌ َأَ أ

 ايـُططٚس١ يف سذ١ٝ ا٫غتضشاب ، ْػتعطض اُٖٗا ، ْبسأ بعطض : 

غتؿازٖا مجع ، ٚقس إ ايكٍٛ ا٭ٍٚ : سذ١ٝ ا٫غتضشاب َطًكّا
ػب اىل انجط ايـُتكسَني بٌ ْػب اىل نبري َٔ َتأخطٟ ا٫صٛيٝني ْٚ

ل ْ٘ ع٢ً ٚؾ، ٭ ٖٚصا ٖٛ ايضشٝض عٓسْا -ع٢ً ا٫ط٬م -ايـُؿٗٛض 
ايتباْٞ ايعك٥٬ٞ ايعَُٛٞ نُا ٖٛ ظاٖط اط٬م ايطٚاٜات ٚعُّٛ 

يف ا٫غتس٫ٍ بضشٝش١ ظضاض٠ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ بٝإ  ابعغٗا ٚقس غبل َٓٓ
ضشٝشتني َٚٔ ( يف ايَجبتات ايعُّٛ ٚا٫ط٬م َٔ تعبري ا٫َاّ)

ثبات َتهجط٠ ٚبعغٗا َٛدٛز يف ايضشاح قطا٥ٔ َتعسز٠ ٚٚدٛٙ إ
ُا ٖٛ ـٕ نٌ ٜكني بطٖا أٚ َطادعتٗا ، ٖٚٞ تؿٝس أتصن شػٔـا٫خط٣ ٜ

دًط ايؿو بايٝكني ٫ٚ ٜعتس ـُا ٖٛ ؾو ٫ٚ ٜـٜٓكض بايؿو ب ٜكني ٫
 شا٫ت . ـبايؿو يف ساٍ َٔ اي

ٚيٝؼ طَٚٔ قطا٥ٔ ايعُّٛ : قٛي٘ يف بعض ايطٚاٜات ايضشٝش١
َٚ ايتعبري ايـُعضَٛٞ صٜٓبػٞ يو إ تٓكض ايٝكني بايؿو أبسّا : ؾإٕ بس

يػإ ٚاعض يف ايؿٍُٛ ٖصا  -صأبسّاطَ٘اختٚ صيٝؼ ٜٓبػٞ يوٚط
ـشتاز يطؾع با٤ عٔ ايتدضٝط ٚا٫غتجٓا٤ . ٚيف ع٥ٛ٘ : ْٚايعُّٛ ٚاإل

ا٫غتضشاب بربن١ عُّٛ ذط٣ ـط٬م ايطٚاٜات ٚعُّٛ َايٝس عٔ إ
س دطز عٔ ا٫ط٬م َكٝٓـط٬م بعغٗا اىل زيٌٝ ٚاعض َايطٚاٜات ٚإ

 ضز . ثِ ْبشح ايكٍٛ ايجاْٞ : شذ١ٝ ببعض ايـُٛاـيسيٌٝ اي
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   الـنتتي  ببني الشك يف الااع  التفصيل بني الشك يف
دٌ ايؿو يف ايـُكتغٞ : إٕ ايؿو يف ايبكا٤ إٕ نإ ٭ُع٢ٓـب

دٌ ايؿو يف ذطٟ ا٫غتضشاب ، ٚإٕ نإ ٭ـٚاغتعساز ايبكا٤ ؾ٬ ٜ
َِٓٗ ؾٝدٓا  ايطاؾع ؾٝذطٟ ا٫غتضشاب ، ٖٚصا ايكٍٛ صاض ايٝ٘ مجْع

ين خط عٓ٘ نايـُشكل ايٓا٥ٝـُٔ تأٚتبع٘ مجع َ ا٫ععِ يف ضغا٥ً٘
يف ؾطح ايسضٚؽ ؾاْ٘ سهٞ  ٟٚغبكِٗ ايٝ٘ ايـُشكل اخلْٛػاض )قسِٖ(

،  (19) ٘ هلصا ايتؿضٌٝ َػتؿازّا َٔ أخباض ا٫غتضشاباْ٘ أٍٚ َٔ تٓٓب
٬َ٘ ؾٝ٘ ؾإ ن (20)شًٞ ـصٌ ايتؿضٌٝ َػتٛس٢ َٔ ن٬ّ ايـُشكل ايٚأ

 خباض ا٫غتضشاب . مل ٜهٔ َػتٓسّا اىل أٜؿعط ب٘ ٚإٕ 

٫ٚبس َٔ بٝإ ايـُطاز َٔ ايـُكتغٞ ٚايطاؾع قبٌ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً 
 ايتؿضٌٝ َٚٓاقؿت٘ ، ؾٝكع ايه٬ّ عٓ٘ يف َطسًتني ، ْبسأ بايبشح عٔ : 

 الااع  بالشك عيهنا : يني الـنااد من الـنتتي  بتع
 -ايطاؾع ٚـُكتغٞ اي ا٫ستُا٫ت ايـُططٚس١ يف ايـُطاز َٔ نًُيت

، يتضطٜض طاي١ ايبشح بصنطٖا ٚتؿٓٝسٖادب إلعسٜس٠ ، يهٔ ٫ َٛ
كضٛز َٔ ٖصٜٔ ايًؿعني ؾٝدٓا ا٫ععِ ا٫ْضاضٟ )قسٙ( بايـُطاز ايـُ

ايـُطاز ايـُكضٛز ٭صشاب ، ٚبه٬َ٘ ْػتػين عُا غ٣ٛ ايـُضطًشني
 : ايـُطاز ٚيف َكسَتِٗ ؾٝدٓا ا٫ععِ ا٫ْضاضٟ ايصٟ قاٍ -ايتؿضٌٝ

بايؿو)َٔ د١ٗ ايـُكتغٞ : ايؿو َٔ سٝح اغتعسازٙ ٚقابًٝت٘ يف شات٘ 
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 يًبكا٤ نايؿو يف بكا٤ ايًٌٝ ٚايٓٗاض ٚخٝاض ايػدي بعس ايعَإ ا٭ٍٚ(
ٚٓٚقاٍ :  ايكطع باغتعسازٙ  ايطاؾع َع ايـُطاز َٔ ايؿو )َٔ د١ٗ طط

ٕٛ ايـُطاز َٔ ُٓع استُاٍ نـعبري َٓ٘)قسٙ( ٜتٖٚصا اي(21)يًبكا٤...(
ٜطاز  أٚ  -ايـُضًش١ أٚ ايـُؿػس٠  -ـشهِ ٬َٚنَ٘كتغٞ ايـُكتغٞ: اي

، أٚ  ٖٛ دع٤ ايع١ً ايتا١َ يٛدٛز ايؿ٤ٞ ايػبب ايصٟ :َٔ ايـُكتغٞ
 ايـُٛعٛع .  :ٜطاز َٔ ايـُكتغٞ

يًبكا٤ يف  ٙٚاغتعساز قاب١ًٝ ايؿ٤ٞ :بٌ ٜهٕٛ ايـُطاز َٔ ايـُكتغٞ
 َٔ)ايؿو يف ايـُكتغٞ( عُٛز ايعَإ ي٫ٛ ايـُعٌٜ ايطاؾع ، ٚايـُطاز

ْاؾ٦ّا َٔ ايؿو يف  -ايـُػتضشب -ٖٛ ايؿو يف بكا٤ ايـُتٝكٔ ايػابل 
يـِ ٜططأ عًٝ٘ ايطاؾع  قابًٝت٘ يف ْؿػ٘ يًبكا٤ ٚا٫غتُطاض اىل ا٫بس َا

 ايـُاْع َٔ ا٫غتُطاض . 

ٕٕٚبتعبريٕ  يًبكا٤ يف عُٛز  يـُطاز َٔ)ايـُكتغٞ( قاب١ًٝ ايؿ٤ٞ: اثا
 يـِ ٜططأ ضاؾع َاْع َٔ  ٙ ي٬غتُطاض اىل ا٫بس َاايعَإ ٚاغتعساز
يسا١ُ٥ ٚايطٗاض٠ ٚايٓذاغ١ ْعري ايـًُه١ٝ ٚايعٚد١ٝ ا ، بكا٤ٙ ٚاغتُطاضٙ

اْٗا قاب١ً يًبكا٤ ٚايسٚاّ اىل  -ٜبسٚ َٔ زيًٝٗا ايؿطعٞ -ؾٝا٤ ؾإْٗا أ
ًُه٘ أٚ ـٜ يـِ ٜططأ ضاؾع هلا َاْع َٔ اغتُطاضٖا ، نبٝع َا ا٫بس َا

 شٛ شيو . ـت٘ أٚ ْتطًٝل ظٚد

 سطظ قابًٝت٘ يًبكا٤ ٚاغتعسازٙ ٚعًٝ٘ : ؾايـُتٝكٔ ايػابل يٛ أ
يـِ  يًذطٟ ايعًُٞ ع٢ً طبك٘ َاْؿػ٘ يًسٚاّ اىل ا٫بس ؾٗٛ َكتضٕ يف 

، ؾاشا ؾو يف بكا٤ ايـُتٝكٔ ٜعٌٜ بكا٤ٙ ٜٚـُٓع اغتُطاضٙ ٜططأ عًٝ٘ َا
                                                           

 طبع١ َهتب١ َضطؿٟٛ .  - 326ا٫صٍٛ : ( ؾطا٥س 21)



 11بؿط٣ ا٫صٍٛ / ز ..................................................  (150)

ٓٚ باقّٝا َػتُطّا  ضاؾع ي٫ٛٙ يهإ ٚنإ ايؿو َػتٓسّا اىل استُاٍ طط
 .  ؾٗصا )ؾو يف ايطاؾع(

قاب١ًٝ ايبكا٤ ٚا٫غتُطاض اىل ا٫بس  ٚاشا مل تهٔ يف ايؿ٤ٞ
َإ ضٓطٚايًٌٝ ٚايٓٗاض سٝح ُٖا ٚدٛزإ َٓنايعٚد١ٝ ايـُٓكطع١ 

يًبكا٤ اىل ا٫بس  شطظ قاب١ًٝ ايؿ٤ٞـأٚ مل ت ، ُغٝإـٜٚ ٜٛدسإ يف ٚقٕت
ٜبازض ايـُػبٕٛ ٫غتعُاٍ سٓك٘ يف اشا مل ندٝاض ايػدي بعس ايعَٔ ا٭ٍٚ 

 ايػدي يًبكا٤ ؾطعّا ٚزٚاَ٘ يف عُٛز ايعَإ اخلٝاض ؾٝؿو يف قاب١ًٝ خٝاض 
كغّٝا بٓؿػ٘ ب٬ اغتٓاز اىل ضاؾع ٜهٕٛ َٓيًعَٔ ايجاْٞ ٚايجايح . ٖٚصا 

ٚيٛ نإ ايـُتٝكٔ ايػابل َٔ ٖصا ايكبٌٝ ٚؾو  طاض٨ َاْع عٔ بكا٤ٙ ،
يًبكا٤ َٚٔ قبٌٝ )ايؿو َٔ د١ٗ  عساز ايؿ٤ٞبكا٤ٙ نإ ؾهّا يف اغتـٞ ؾ

ْٚعٜس ايبٝإ تٛعٝشّا ْٚكٍٛ : ايـُٛدٛزات ايته١ٜٝٓٛ  .ايـُكتغٞ( 
 ٖٚهصا ا٫عتباض١ٜ ايؿطع١ٝ قػُإ : 

يًبكا٤  ُا ٜتٝكٔ نْٛٗا قاب١ًّـقػِ َٔ ايـُٛدٛزات ايته١ٜٝٓٛ َ -أ
عًٝٗا َا  يـِ ٜططأ ٚؾٝٗا اغتعساز ا٫غتُطاض ٚايسٚاّ يف عُٛز ايعَإ َا

ٜطؾعٗا ٜٚعًٜٗا ، ؾإ نٌ َٛدٛز تهٜٛين ي٘ قاب١ًٝ ايبكا٤ عػب طبع٘ 
ٞ ٚشات٘ ٚاغتعساز ا٫غتُطاض يف شات٘ بًشاظ عُٛز ايعَإ عٝح يٛ خًٓ

 َسٙ ايـُكسض ي٘ . ًٝ٘ عاضض يبكٞ ٚاغتُط اىل أدً٘ ٚأٚمل ٜططأ ع

 ٚايطٗاض٠ ٚايٓذاغ١ ٖٚهصا يف ايؿطعٝات ْعري ايـًُه١ٝ ٚايعٚد١ٝ
يـِ ٜططأ ايبٝع أٚ ايط٬م أٚ ايتٓذٝؼ أٚ ايتطٗري تبك٢  َا ْٗاٚحنٖٛا ؾإ

١َٛ ا٫قتغا٤ ٟ ٖٞ َعًأ ،ٍط ٚتبٓسا٫ؾٝا٤ ع٢ً ساهلا َٔ زٕٚ تػٝٓ تًهِ
 يـِ ٜططأ ضاؾع عًٝٗا َٚعٌٜ يبكا٥ٗا بٓشٛ بس ايسٖط َاٚا٫غتعساز يًبكا٤ أ
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 ٛز .َٔ ايتػٝري ٚايتبسٍ َٔ ٚدٛز اىل عسّ أٚ َٔ عسّ اىل ٚد

ايـُعًّٛ  -ز ايؿطعٞ ٚشاى ايـُٛدٛز ايتهٜٛين ٖصا ايـُٛدٛ
ًٚٓبكا٤ ٚايسٚاّ يف عُٛز ايعَإ يٛاغتعسازٙ ي اشا ؾو  -ايطاؾع  ٫ طط

ٓٚ ين عضاؾع َعٌٜ يبكا٥٘ نإ َٔ )ايؿو يف ايطاؾع( ٖٚٛ ٜ ؾ٤ٞ يف طط
ٓٚ َا ٜطؾع ايـُػتضشب ٜٚعسّ ايـُتٝكٔ ايػابل ٜٚعٌٜ بكا٥٘  استُاٍ طط

ٚٓسازٙ يف ْؿػ٘ ٚقابًٝت٘ يًبكا٤ يٛطع باغتعَع ايك  ايطاؾع عًٝ٘.  ٫ طط

ٚبعض ايـُٛدٛزات ٜعًِ بعسّ قابًٝتٗا يًبكا٤ يف عُٛز  -ب
ايعَإ نايعٚد١ٝ ايـُٓكطع١ ٚع٤ٛ ايػطاز ، ٚبعض ا٫ؾٝا٤ ايـُٛدٛز٠ 

ُا هلا قاب١ًٝ ايبكا٤ يف ْؿػٗا ٚاغتعسازٖا يف شاتٗا ـٜؿو يف نْٛٗا َ
 ُٛز ايعَإ ست٢ يٛ عًِ اْ٘ مل ٜططأ عًٝٗا ضاؾع ي٬غتُطاض يف ع
ٜسض٣ نْٛٗا  شككت ظٚد١ٝ بني اثٓني ٫ـنُا يٛ ت -َعٌٜ يٛدٛزٖا 

ؾٗصا  -زا١ُٝ٥ اّ َ٪قت١ تٓكغٞ باْتٗا٤ ٚقتٗا ٫ٚ بكا٤ هلا يف ْؿػٗا 
، )ؾو َٔ د١ٗ ايـُكتغٞ( ٚاغتعساز ايعٚد١ٝ ايـُٓؿأ٠ يًبكا٤ ايؿو

١ٝ أٚ ٫ستُاٍ اْكطاعٗا ٜؿو يف قاب١ًٝ سطاظ زٚاّ ايعٚدؾاْ٘ يعسّ إ
ٚٓايـُٓؿأ٠ يًبكا٤ يف عُٛز ايعَإ ٚإايعٚد١ٝ   ؾ٤ٞ ٕ عًِ بعسّ طط

 شاٍ أٚ ظٚاٍ ايعٚد١ٝ . ـٜٛدب تػٝري اي

َٔ  أخصّا -ؾكٞ ايتؿضٌٝ ايـُبشٛخ - ٖصا تٛعٝض ايـُضطًشني
 ثا١ْٝ :بشح يف َطس١ً . ثِ ْ ، ٚب٘ ايهؿا١ٜعباضات ايـًُتعَني بايتؿضٌٝ

             

 االستدالل للتفصيل بني الشك يف الـنتتي  ببني الشك يف الااع  :              

 )قسِٖ( ع٢ً ايتؿضٌٝ ايـُبشٛخ قس اغتسٍ ؾٝدٓا ا٫ععِ ٚغريٙ
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ايؿو يف )يف َٛاضز  )ْكض ايٝكني بايؿو( ُا ٜ٪زٟ عسّ صسمـب
 ٫ط:  )ايٓكض( ايـُٓٗٞ عٓ٘ يف ْضٛظ أخصّا َٔ ن١ًُ(، ايـُكتغٞ

بععِ نٕٛ ايٓكض َػٓسّا ظاٖطّا اىل ايٝكني يف  صتٓكض ايٝكني بايؿو
 أٚ ٬َظ١َٕ اىل ايـُتٝكٔ ، يعٓا١ٕٜ ّا ٚٚاقعّا َػْٓسأيؿاظ ايٓضٛظ ، يهٓ٘ يٓب

 : (22) ٝض َػتؿاز َٔ ضغا٥ٌ ؾٝدٓا ا٫ععِ)قسٙ(بتكطٜب ٚتٛعبُٝٓٗا ،

ذاز ـٜ، ٚا٫بطاّ ٖٛ إٜٙٚغآز بطاّإٕ ايٓكض يف سكٝكت٘ ٜكابٌ اإل
ٌ ذ ٚايتشًٓذاز ايتؿٓػـٜٜعين إ بُٝٓا ايٓكض ،ايتُاغو بني أدعا٤ ايؿ٤ٞ

ػٓس ايٓكض اىل َا ناْت أدعا٩ٙ ٚ٭دً٘ ُٜ ،ش٬ٍ أدعا٤ ايؿ٤ٞـٚاْ
ٕٕ . ٚببٝإَتُاغه١  ٜعين ضؾع اهل١٦ٝ ا٫تضاي١ٝ ٚظٚاٍ  ايٓكض : ثا

 ػعٍ، نُا يف ْكض اي ذع٤ٕـَٓ٘ ب ايـُطتبط دع٤ْ شاي١ ايـُتض١ً يًؿ٤ٞـاي
٠ٕٖٛ َأَْهاّثاط ِٔ َبِعٔس ُق َٔ َٗا  ٚنُا يف ْكض ،  92ايٓشٌ :  صَناٖئتٞ ََْكَغِت َغِعَي
ٌٓـسٝح ٜهٕٛ ْكغ٘ ب ، شبٌ ايـُرب١َ خٝٛط٘ـاي دٝٛط ايـُرب١َ ـاي ش

شكٝكٞ يًٓكض ْكطع بعسّ نْٛ٘ ـٚتؿهٝهٗا ٚتكطٝعٗا ، ٖٚصا ايـُع٢ٓ اي
٭ٕ ايـُؿطٚض  بايؿو، َطازّا دسّٜا َٔ ضٚاٜات ايٓٗٞ عٔ ْكض ايٝكني

ٓ٘ ٝٓكـت يف َٛاضزٖا عطٚض ايؿو ٚعسّ بكا٤ ايٝكني يف اغتُطاض َا
ي٘ بايؿو ٖٛ اْكطاع َٚع٢ٓ عسّ بكا٤ ايٝكني ٚتبٓسايـُهًـ غابكّا ،

ٚٓٚعسّ بكا٤ٖااهلٝأ٠ ا٫تضاي١ٝ ٚظٚاهلا  ٜٛدب ايؿو يف  َا ، بًشاظ طط
 يًٝكني ٫ٚ تبك٢ . اغتُطاض ايـُتٝكٔ ايػابل ؾتٓعسّ اهلٝأ٠ ا٫تضاي١ٝ 

 -شكٝكٞ َٔ ايٓكض يف ا٫خباض ـض اضاز٠ ايـُع٢ٓ ايٚ٭دٌ تعٓص
ذاظّٜا ، ـَ ٔ إ ٜهٕٛ ايـُطاز َٔ ايٓكض ايـُػٓس اىل ايٝكني َع٢ّٜٓتعٝٓ
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ٚايـُعاْٞ ايـُذاظ١ٜ َتعسز٠ ، ٫ٚبس إ ٜضاض اىل أقطب ايـُذاظات اىل 
ًُع٢ٓ ايـُذاظٟ ايـُطاز َع١ٓٝ ي قطب١ٝ قط١ْٜٓشكٝكٞ ، ؾإ ا٭ـايـُع٢ٓ اي

 سس َعٓٝني : طٚاٜات ايـُبشٛث١ ، ٚايـُذاظ ٖٛ أَٔ ايٓكض يف اي

ٕ ٜطاز َٔ ْكض ايٝكني : ضؾع ايٝس عٔ ايٝكني ٚتطى : أ ا٭ٍٚ
عاَّا  ايعٌُ ب٘ ٚعسّ تطتٝب ا٫ثط عًٝ٘ ، ؾٝهٕٛ ايٝكني ايـُٓكٛض َع٢ّٓ

 ي٘ اقتغا٤ ايبكا٤ . يٝؼ  ؾا٬َّ يهٌ ٜكني : َا نإ ؾٝ٘ اقتغا٤ ايبكا٤ َٚا

ابت اغتُطاضٙ ٕ ٜطاز َٔ ْكض ايٝكني : ضؾع ا٫َط ايجايجاْٞ: أ
ُا َٔ ؾأْ٘ ايبكا٤ ٚؾٝ٘ اقتغا٤ ـب ايٝكني َتعًل ؾٝدتط ٚاغتعسازٙ يًبكا٤،

س٦ٓٝص  صتٓكض ايٝكني بايؿو ٫ٚ٫ ٜؿٌُ :ط٫غتُطاض ٚاغتعسازٙ، ا
  اغتعسازٙ يًسٚاّ . يٝؼ َٔ ؾأْ٘ ايبكا٤ أٚ ٜؿو يف ايٝكني ايـُتعًل بإَٔط

كٝكٞ يًٓكض شـقطب اىل ايـُع٢ٓ ايٖٚصا ايـُع٢ٓ ايجاْٞ ٖٛ ا٭
 -نُا يف ْكض احلبٌ -تضاي١ٝ ٜكطعٗا ٜٚطؾعٗا ايـُتطًب يٛدٛز ٖٝأ٠ إ

ًٓكض ٚايصٟ ؾٝ٘ َٓاغب١ يشكٝكٞ ـؾٝهٕٛ ايـُع٢ٓ ا٫قطب اىل ايـُع٢ٓ اي
ٌ ٚبني ايـُع٢ٓ شكٝكٞ ا٭صـع٬ق١ بني ايـُع٢ٓ ايؾٝ٘ ش١ يًُذاظ َٚضٓش

ايـُذاظٟ تتطًب اؾرتاض ثبٛت َكتغٞ ايبكا٤ يف ايـُتٝكٔ يٝهٕٛ 
ؾُٓع  ،ُهٔ عسّ ْكغ٘ـُهٔ ْكغ٘ ٜٚـشهُّا ٜـايـُتٝكٔ أَطّا َربَّا َ

 شؿٛظ١ـضع عٔ ْكغ٘ بايـُؿهٛى ، ٚسٝح إ ٖصٙ ايع٬ق١ غري َاايؿ
يف َٛاضز )ايؿو َٔ د١ٗ ايـُكتغٞ( ؾ٬ تهٕٛ ا٫سازٜح ؾا١ًَ هلا  

 سطاظ َكتغٞ ايبكا٤ . ايؿو يف ايطاؾع( َع إ) ُٛاضزـدتط بـٚت

ٚبعباض٠ أخط٣: ٖصا ايتؿضٌٝ ٜػتعٗط نٕٛ ا٫خباض قس أخصت 
ايٝكني ناؾؿّا ٚططٜكّا اىل ايـُتٝكٔ ، ٚتػتبطٔ نٕٛ ايـُطاز َٔ ايٝكني يف 
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: ايـُتٝكٔ ، ؾٝهٕٛ َٓع ْكض  صتٓكض ايٝكني بايؿو ٫ط(: قٛي٘ )
 ايـُربّ ايـُشهِ بايـُؿهٛى ّا يٓكض ايـُتٝكٔ ايٝكني بايؿو َٓع

شاي٘ ٚنأْ٘ َتضٌ غري َٓكطع ـغتُطاض ايـُتٝكٔ بٚإيعاَّا بايبٓا٤ ع٢ً إ
 ٚقس ْٗٞ عٔ قطع٘ ْٚكغ٘ ، ٖٚٛ ٜعين ضؾع ا٫َط ايجابت ايصٟ َٔ 

 ؾأْ٘ ايجبات ٚايسٚاّ ٚا٫غتُطاض . 

عصض يجاْٞ اىل سكٝك١ ايٓكض ايـُتٖصا تكطٜب أقطب١ٝ ايـُع٢ٓ ا
 ٫طدرب : ـايايٓكض يف دًٗا ٜتعني إ ٜهٕٛ ٖٛ ايـُطاز َٔ ٚ٭إضازتٗا ،

ٌٓصتٓكض ايٝكني بايؿو ا٫َط ايـُربّ ايصٟ ي٘  : ضؾع ا٫َط ايجابت ٚس
ْ٘ ايـُع٢ٓ ا٫قطب اىل ايـُع٢ٓ ٭ ،اغتعساز ايبكا٤ ٚؾأ١ْٝ ا٫غتُطاض 

 شكٝكٞ َٔ ايـُع٢ٓ اٯخط . ـاي

ٚاشا ثبت نٕٛ ،  -ايٓكض سسخ -ٚايعاٖط اختضاظ ايؿعٌ 
دضٛظ ـايعاّ يف اي ص خاصّا إغتٛدب ظٗٛض َتعًك٘تٓكض ٫طايؿعٌ

)ايٓكض( َٓؿأ ٫ختضاظ َتعًك٘ )ايٝكني(  : داظـاٟ ٜضري ايؿعٌ اي
ِٓٚايبكا٤ُا َٔ ؾأْ٘ ا٫غتُطاض ـدضٝض٘ بـٚت ايـُتٝكٔ ايصٟ  ، ٫ٚ ٜع

ني( يف شات٘ )ايٝك ، ٚإ نإاقتغا٤ ايبكا٤ ٚؾأ١ْٝ ا٫غتُطاض يٝؼ ي٘
ِٓ َا يٝؼ ؾٝ٘ اقتغا٤ ي٘ اقتغا٤ ايبكا٤ ٚايسٚاّ ٚ نٌ ٜكني : َا َطًكّا ٜع

 .   -أعين ايٓكض -داظ ـط٬ق٘ ٜٓدطّ بتأثري ايؿعٌ ايايبكا٤ ، يهٔ إ

 ٫ط داظـٚايؿاٖس ع٢ً ا٫ختضاظ ٖٛ ظٗٛض ايًؿغ ٚايؿعٌ اي
ٜضًض  صتٓكض ٫ط، بًشاظ إ ايؿعٌ اخلاظ ص يف ا٫ختضاظتٓكض

 ط٬م بًشاظ إ ُتعًك٘ )ايٝكني( اشا نإ عاَّاـضّا يدٓضـٜهٕٛ َٕ أ
تغطب أسسّا( نإ ايغطب  : )٫ يؿع٘ ، ٖٚصا ْعري َا يٛ قاٍ أسْس
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سٝا٤ ١ٜٓ ع٢ً اختضاظ َتعًل)أسسّا( با٭ايعاٖط يف ا٬ٜ٫ّ ايـُٛدع قط
ٕٛ ب٘ ، ٖٚهصا شٓػـيـُٕٛ بايغطب ٫ٚ ٜٜتأ زٕٚ ا٭َٛات ايصٜٔ ٫

ُا نإ َتعًك٘ أَطّا قاب٬ّ ي٬غتُطاض ٚايسٚاّ ـظ بايٓكض ؾعٌ خا
َٔ  - قٗطّا -شٌ ٚايؿو ، ؾًٝعّ ـٚايبكا٤ ست٢ ٜطز عًٝ٘ ايٓكض ٚاي

ايـُربّ با٭َط  )ايٓكض( ختضاظ َتعًلخضٛص١ٝ ؾعٌ ايٓكض : إ
 ٚقس صٓض ،ايجابت ايصٟ ي٘ اغتعساز ايبكا٤ ٚؾأ١ْٝ ايسٚاّ ٚا٫غتُطاض

ٓا١ٜ ٚايـُٓاغب١ ايـُؿاض ايٝٗا ، ؾٝدتط اغٓاز ايٓكض اىل ايٝكني بايع
دتط ايسيٌٝ ب٘ ٫ٚ ٜعِ ـُا نإ ؾٝ٘ اقتغا٤ ايبكا٤ ٜٚـَتعًل ايٝكني ب

تٓكض ايٝكني  ٫طشسٜح ـبٌ ٜهٕٛ اي ،َٛاضز ايؿو يف ثبٛت ايـُكتغٞ
 سطاظ ايـُكتغٞ . ـُٛاضز)ايؿو يف ايطاؾع( بعس إدتضّا بـَ صبايؿو

َ٘ ايتضطف يف يؿغ ايٝكني غتًعا:إ ٚقس اتغض َٔ ٖصا ايتكطٜب
ضاز٠ ايـُتٝكٔ َٓ٘ أٚ ٜعٗط َٓ٘ ظ٤٬ : تٛقـ درب ايؿطٜـ بإـايٛاضز يف اي

، ضاز٠ ايـُتٝكٔص يف ا٭خباض بإايٝكنيطايتكطٜب ع٢ً ايتضطف يف يؿغ 
اغتعساز ا٫غتُطاض ُا ؾٝ٘ ـٚ٭دً٘ خيتط ايـُتٝكٔ ايـُُٓٛع عٔ ْكغ٘ ب

ٚٓاقتغا٤ ايبكا٤ يٝهٕٛ ايؿو يف بكا٥٘ ٚ ايطاؾع  ْاؾ٦ّا َٔ د١ٗ استُاٍ طط
 ايٓاقض ي٘ . ٖصا غا١ٜ تكطٜب ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ايتؿضٌٝ ايـُبشٛخ . 

شٌُ ـشسٜح بـدايؿت٘ يعاٖط ايـقٛاٙ ٖٛ َٚأٍٚ اؾهاٍ ٜطز عًٝ٘ ٚأ
ايـُُٓٛع عٔ ْكغ٘ ع٢ً ايـُتٝكٔ َٔ زٕٚ زيٌٝ دًٞ أٚ  صايٝكنيط

ٓٛ  ٚاعش١ أٚ عطٚض٠ُدايؿ١ ايعاٖط َٚٔ زٕٚ قط١ٜٓ ـؽ يؾاٖس قٟٛ َػ
شه١ُ َرب١َ ـؾإ ايٝكني صؿ١ ْؿػا١ْٝ َ ضاز٠ غري ايعاٖط،َع١ٜٛٓ ًَع١َ بإ

ـُهٔ َٓع نُا ٜ ،شصٚضـُهٔ ٜٚضض اغٓاز ايٓكض ايٝٗا َٔ زٕٚ َـٜ
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َٔ زٕٚ عطٚض٠ ًَع١َ يًتضطف  -سهاَٗا ع٢ً إبطاَٗا ٚإ -ايٓكض هلا
 بكا٤ إص، ٚيصا ٜتعنيايٝكنيطَٔ )ايـُتٝكٔ( ايـُدايـ يًعاٖط ٚاضاز٠

١ َٓع ايؿاضع عٔ ْكغٗا شهُـع٢ً ساهلا ٖٚٞ صؿ١ َرب١َ َ صايٝكنيط
ُٓبايؿو يف أ ٓت ايٓٗٞ عٔ ْكض ايٝكني بايؿو ؾتعِ خباض َتعسز٠ تغ
 ُتعًل ايٝكني اغتعساز ايبكا٤ َٚا اشا مل ٜهٔ ي٘ شيو . ـَا اشا نإ ي

ضٜب يف إ ايٓكض ٜكابٌ ا٫بطاّ ٜٚعين ضؾع  ٚتٛعٝش٘ : اْ٘ ٫
ش٬ي٘ ـايـُشهِ ٚاْ ت ايؿ٤ٞت ا٫َط ايـُربّ ٚتؿٓتٚتؿٓت أ٠ ا٫تضاي١ٝٗٝـاي

 . ٚعسّ تـُاغهٗا أدعا٥٘ ٚاْؿضاٍ بعغٗا عٔ بعض ٚتـشًٌ ع ٚتكٓط

طٙ ايـُٓع عٔ ٚقس َٓع ايؿاضع َٔ ْكض ايٝكني بايؿو ، ٚظاٖ
، از ايٓكض ايٝ٘ صشٝض َٔ زٕٚ اؾهاٍغْٓكض ْؿؼ ايٝكني ، ٚإٕ إ

َط ايـُربّ ايـُشهِ ، ٚايٝكني صؿ١ ق١ٜٛ َرب١َ ؾإ ايٓكض ٜطز ع٢ً ا٫
ـٕـ، بـشه١َُ ٚتعيعٍ،  ٚتطزٕز د٬ف ايؿو ايصٟ ٖٛ ٚصـ عع

ٗا سهاّ قس َٓع ايؿاضع ايـُكسؽ عٔ ْكغٗا ٚسًٓٚايٝكني صؿ١ ق٠ٛ ٚإ
 ز ٚتعععع . عساَٗا بضؿ١ ايؿو اييت ٖٞ تطٓزٚإ

 ٓكضشهِ ست٢ ُٜـَط َربّ َـشتاز اىل أ: ايٓكض ٜٚبتعبري آخط
ُا نإ ـٚايٝكني ايـُُٓٛع عٔ ْكغ٘ يف ا٫خباض ي ،ؿتتٗسّ ُُٜٜٚٚ ٜـُشٌٚ

شهُّا صض اغٓاز ايٓكض ايٝ٘ بًشاظ ٚثاقت٘ ٚقٛت٘ ـأَطّا َربَّا َ
بطاّ ايٝكني ٫ َٛدب يؿطض نٕٛ َٚع إٚاسهاَ٘ ٚابطاَ٘ يف ْؿػ٘ . 

ض ٖٛ ايـُُٓٛع عٔ ْكغ٘ ، ٫ٚ َضٓش - ايـُتٝكٔ ايـُربّ -َتعًك٘ 
دتط ايٓٗٞ ٚايـُٓع ـيٝكني بايـُتٝكٔ ٚاضازت٘ َٓ٘ ست٢ ٜغتبساٍ اإل

 .  بـ)ايؿو يف ايطاؾع( زٕٚ )ايؿو يف ايـُكتغٞ(
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ٕ ايٝكني ٚصـ قٟٛ َربّ ٜٚضض اغٓاز ايٓكض ايٝ٘ ، ٖٚٛ بٌ إ
ُتعًك٘ اغتعساز ايبكا٤ َٚا اشا مل ـَطًل يف ا٫خباض ٜعِ َا اشا نإ ي

سهاّ قٟٛ ي٘ ق٠ٛ َرب١َ ٚإ ـُتعًك٘ اغتعساز ايبكا٤ ، إش ايٝكنيٜهٔ ي
طاّ ٚق٠ٛ ، ٚيصا ـُا ي٘ َٔ إسهاّ ٚإبٜضسم َع٘ )ْكض ايٝكني( ب

اشا اْطؿأ ايػطاز ُهٓو ايكٍٛ : )اْتكض ايٝكني باؾتعاٍ ايػطاز( ـٜ
يف ايٓضٛظ  يضسم ايٓكض ايـُُٓٛع عٓ٘ -٫ْتٗا٤ ظٜت٘ ، ٫ٚ ٜتعني 

يٛاضز يف ا٫خباض )ايٝكني( ا َٔ )ايـُتٝكٔ( ضاز٠ا٫يتعاّ بإ -ايضشٝش١ 
ُا اشا ـست٢ ٜضض ايٓكض ، َٚٔ ٖٓا ٫ َٛدب يًتضطف ٚايتدضٝط ب

ُتعًل ايٝكني اغتعساز ايبكا٤ ٚؾأ١ْٝ ايسٚاّ يٝضض اغٓاز ايٓكض ـنإ ي
  .غٓاز ايٓكض ايٝ٘ شّا إلسهاَ٘ َضٓش، بٌ ٜهؿٞ إبطاّ ايٝكني ٚإايٝ٘ 

 ايٝ٘ ايـُُٓٛع عٔ ْكغ٘ ٚصش١ ا٫غٓاز ايٝكني بطاّ ٚبعس ؾطض إ
 عطٚض٠ أٚ ٫ ساد١ اىل ؾطض ا٫بطاّ ٚا٫سهاّ يف َتعًل ايٝكني  ٫
 صتٓكض ايٝكني بايؿو ٫طست٢ ًٜعّ اختضاظ  -ايـُتٝكٔ -
ذط٣ ـدتط َـي٘ اغتعساز ايبكا٤ ثِ ٜ ُاـدضٛظ ايٝكني ايـُتعًل بـب

 خاص١ .  (يؿو يف ايطاؾعـ )اا٫غتضشاب ب

:  عِ)قسٙ( َٔ اغتس٫ي٠٘ ؾٝدٓا ا٫ع: إ ايـُشتٌُ اضازٚقس ٜكاٍ
شػب ايـُطاز ـٚب صتٓكض ايٝكني بايؿو ٫ط(: إ ايٝكني يف قٛي٘)

٫ إ ايـُطاز كني : ايضؿ١ ايٓؿػا١ْٝ ايـُرب١َ، إا٫غتعُايٞ ٜطاز َٓ٘ ايٝ
عٔ ايـُتٝكٔ باعتباضٙ  ذسٟ َٓ٘ ٖٛ ايـُتٝكٔ ٚاغتعٌُ ايٝكني نٓا١ّٜـاي

شػب ايـُكضٛز ايٛاقعٞ ـٚإ ايٓٗٞ عٔ ْكض ايٝكني ب ، ٬َظَّا ي٘
، ٓٗٞ عٔ َتعًل ايٝكني بتكسٜط َغافذسٟ ٜطاز َٓ٘ ايـٚايـُطاز اي
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شكٝك١ ّْٗٝا عٔ ْكض ايـُتٝكٔ ـيف اي صتٓكض ايٝكني ٫طؾٝهٕٛ ايتعبري
سهاَ٘ ٚايسٚاّ عًٝ٘ ٓا١ٜ عٔ يعّٚ ايعٌُ بايـُتٝكٔ ٚإدطا٤ أٜٚهٕٛ ن

طتٝب اٯثاض اٙ إ ٜهٕٛ ضؾع ايٝس عٔ تغٚعسّ ْكغ٘ بايؿو ، َٚكت
ع٢ً ايـُتٝكٔ ْكغّا يًٝكني بايؿو ٚقس ٢ْٗ ايؿاضع عٓ٘ ، ٚيعٌ ٖصا 
ايـُع٢ٓ ٖٛ َطاز بعض ا٭عاظِ َٔ َٛاؾكٞ ؾٝدٓا ا٫ععِ ع٢ً 

)ٜضض ٚضٚز ايٓكض ع٢ً  : شج٘ـايتؿضٌٝ ايـُبشٛخ بكٛي٘ يف تكطٜط ب
ٖٚصا ٜتِ  (23)ايٝكني بعٓا١ٜ ايـُتٝكٔ ٜٚضسم عًٝ٘ ْكض ايٝكني بايؿو( 

بُٝٓا ا نإ يف ايـُتٝكٔ اغتعساز ايبكا٤ ٚايسٚاّ يف ْؿػ٘ ي٫ٛ ايطاؾع ، اش
شسٚزّا بعَإ ـاشا مل ٜهٔ يف ايـُتٝكٔ اقتغا٤ ايبكا٤ ٫ستُاٍ نْٛ٘ َ

ثاض ايـُتٝكٔ ْكغّا يًٝكني ٫ٚ ٝب آمل ٜهٔ عسّ تطت - ٢َعني ٚقس اْكغ
ُٓ  .  صتٓكض ايٝكني بايؿو ٫: ط٘ ايٜٓٗٞع

 هاٍ ععِٝ بٌ َٓع أنٝس ، ٚشيو : ٚيف ٖصا ايـُكاٍ اؾ

َٔ زٕٚ  ، ٕ ٖصا تأٌٜٚ يه٬ّ ا٫َاّ ع٢ً خ٬ف ظاٖطٙأ٫ّٚ :إ
، ٚيصا ٫ َٛدب  قط١ٜٓ تػاعسٙ أٚ عطٚض٠ تػتسعٝ٘ ٫ٚ ؾاٖس عًٝ٘

يف باب ، نُا ٫ ؾاٖس ع٢ً اَتٓاع تعًل ايٓكض بايٝكني ٫يتعاَ٘
 .  (ٔايـُتٝك)اىل  صايٝكنيطضداع ٫ عطٚض٠ إلٚ ا٫غتضشاب ،

ست ٚقس صٓط( ؟ايـُتٝكٔ)اىل  صايٝكنيطنٝـ ٜضض اضداع  ٚثاّْٝا:
يف  (بعض ايٓضٛظ بعٓٛإ )ايٝكني َٔ ايٛع٤ٛ( ٖٚٛ قٛي٘ )

٫ٚ ٜٓكض ايٝكني  ، ٘ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚع٥ٛصشٝش١ ظضاض٠ ا٭ٚىل:ط
ْو نٓت ع٢ً ٭ط( يف صشٝش١ ظضاض٠ ايجا١ْٝ : ٚقٛي٘) صبايؿوأبسّا 

                                                           

 . 375:  4ؾٛا٥س ا٫صٍٛ : ز (23)
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ههت ؾًٝؼ ٜٓبػٞ يو إ تٓكض ايٝكني بايؿو ٜكني َٔ طٗاضتو ؾؿ
 -َتعًل ايٝكني  -: ايـُتٝكٔ صايٝكنيطُهٔ إ ٜطاز َٔ ـٜ َٚع٘ ٫ صأبسّا

َٔ طيف صشٝشتني اىل َتعًك٘ :  صايٝكنيطؾاْ٘ قس اعٝـ  ،ٚيٛ بعٓا١ٕٜ
ؾاْ٘ ًٜعّ اعاؾ١ ايـُتٝكٔ اىل ايـُتٝكٔ  صؤَ ٚع٥ٛطٚ صطٗاضتو

ؾاْ٘ عًٝ٘ ٜضري  ، : ايـُتٝكٔ صايٝكنيطٔ ُهٔ إ ٜطاز َـ٫ ٜيصا ْؿػ٘ ٚ
ٗاضتو( أٚ )ؾاْ٘ ع٢ً ٚع٤ٛ ْو نٓت ع٢ً طٗاض٠ َٔ ط)٭: ايـُع٢ٓ

ٌٓـ٘( ٖٚصا بٝإ ََٔ ٚع٥ٛ ٜتٛقع صسٚضٙ عٔ عاقٌ عاضف  ٫ دت
 بايبٝإ ؾغ٬ّ عٔ إ ٜهٕٛ َعضَّٛا . 

يف اجل١ًُ ا٭ٚىل يف ايضشٝشتني  صايٝكنيطقس ٜكاٍ : ٜطاز َٔ ٚ
 صتٓكض ايٝكني ٫: طيهٔ ٜطاز َٓ٘ يف اجل١ًُ ايجا١ْٝ ،ايضؿ١ ْؿؼ ايٝكني

 غٓاز . ش١ يإلذاظ١ٜ َضٓشـَٚ ايـُتٝكٔ بعٓا١ٕٜ

ذًُتني يف غٝام ٚاسس ـ، يعٗٛض ايأٜغّايهٔ ٖصا ايـُكاٍ َطؾٛض 
ؾُٝٗا َع٢ٓ ٚاسسّا ، ؾايتؿهٝو بني  صايٝكنيطٚنٕٛ ايـُع٢ٓ ايـُطاز َٔ 

خ٬ف ايعاٖط ٖٚٛ  ١٘ يف اجل١ًُ ايجاَْٝع٢ٓ ايٝكني يف اجل١ًُ ا٭ٚىل عٓ
ُهٔ ـ٫ٚ ٜاعسٙ ايعٗٛض ايعطيف ٚايؿِٗ ايعطيف ايـُشاٚضٟ، تؿهٝو ٫ ٜػ

 ايـُضري ايٝ٘ . 

ٞ ذسٟ َٚػاٜطت٘ َع ايـُطاز ا٫غتعُايـٕ تػٝري ايـُطاز اي: إ ّاٚثايج
صاي١ تطابل عك٥٬ٞ أعين أٚضٟ ايخ٬ف ايعاٖط ٚخ٬ف ا٭صٌ ايـُشا

ُايٞ َع ايـُطاز اجلسٟ عٔ ا٫ؾتباٙ ٚايؿو ، َٔ زٕٚ ايـُطاز ا٫غتع
 ايـذسٟ دايـ ايـُطازـدطز عٔ ٖصا ا٭صٌ َٚٔ غري ؾاٖس ع٢ً تـَ

، صتٓكض ايٝكني بايؿو ٫طيف ٖصٙ ايطٚاٜات ا٫غتعُايٞ َع ايـُطاز 
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٫ بؿاٖس ظاٖط ؾا٭ٚعض ٖٛ ا٭خص بايعاٖط ٚعسّ ضؾع ايٝس عٓ٘ إ
يٓكض ظاٖطّا اىل ايٝكني ٚيف ايٛاقع ٖٛ ٚزيٌٝ ٥٫ض ٜسيٓا ع٢ً )اغٓاز ا

 َػٓس اىل ايـُتٝكٔ( أٚ ضادع ايٝ٘ . 

ـدتضط٠ : إٕ ق٠ٛ ايٝكني ٚٚثاقت٘ ٚإسهاَ٘ ٖٚٓا ْكٍٛ بعباض٠ َ
غٓاز ايٓكض ايٝ٘ ٜٚضض ب٘ ايـُع٢ٓ َٔ زٕٚ َٛدب ض إبطاَ٘ ٜضٓشٚإ

يًُذاظ١ٜ ٚاضاز٠ )ايـُتٝكٔ( َتعًل ايٝكني َٚٔ زٕٚ ؾاٖس ع٢ً ايته١ٝٓ 
ٝكني عٔ ايـُتٝكٔ يٝضاض ايٝ٘ ًٜٚعّ اعتباض اسهاّ ايـُتٝكٔ ٖٚٛ باي

دتط دطٜإ ـٜثِ غتشهاَ٘ ـُا ي٘ اقتغا٤ ايبكا٤ ٚإٜتطًب ؾطض نْٛ٘ َ
 )ايؿو يف ايطاؾع( .  دضٛظ َٛاضزـا٫غتضشاب ب

ٚقس غبل يف تكطٜب ا٫غتس٫ٍ بضشاح ظضاض٠ : عطض ٚدٛٙ 
تٗا يتك١ٜٛ ايكٓاع١ ُهٔ َطادعـٜ - ٚؾٛاٖس ع٢ً عُّٛ ايٓط ٚمشٛي٘

ُٛاضز )ايؿو يف ـٚمشٛهلا يصتٓكض ايٝكني بايؿو ٫طبعُّٛ اخباض
ُاّ تكطٜب ـعسّ ت :ضٌٜٚتش ،)ايؿو يف ايطاؾع(  ايـُكتغٞ( َٚٛاضز

ٚ َٔ عباض٠ ايؿٝذ ا٫ْضاضٟ أ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ايتؿضٌٝ غٛا٤ ايـُأخٛش
ا٫ت ٚقس أٚضزْا عًُٝٗا اؾه ،ين ايـُأخٛش َٔ عباض٠ ايؿٝذ ايٓا٥ٝ

 اؾها٫ّ :  -ٌ ايتؿضٌٝع٢ً زيٝ - ث١ أٚ اضبع١ ، ْٚعٜسث٬

اٍ ٜطز ع٢ً ا٫غتس٫ٍ يًتؿضٌٝ بتكطٜب َتكسّ اؾه ٖٚصا :ضابعّا
 تٓشضط بطٚاٜات ايٓكض خباض ا٫غتضشاب ٫إٔ أ ، ٖٛسلٚتكطٜب ٫

تٞ اغتس٫ي٘ ايـُكتغٞ ٫ختضاظ ص ست٢ ٜأتٓكض ايٝكني بايؿو ٫ط
ؿو يف ايطاؾع( بؿعٌ خضٛص١ٝ )ايٓكض( ُٛاضز )ايـاخباض ايٓكض ب

ُٛاضز )ايؿو يف ايـُكتغٞ( ًٜٚعّ ا٫شعإ ـًٜٚعّ عسّ عَُٛٗا ي
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ا٫غتضشاب مل تتغُٔ خباض إٔ بعض ُاَ٘ ، بٌ إـبتؿضًٝ٘ يٛ ؾطض ت
ن١ًُ ايٓكض ٖٚٞ ٚاعش١ ايعٗٛض يف ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ َٔ زٕٚ َاْع 

بايؿو يف ساٍ ٜعتس  ٫ٚطْعري صشٝش١ ظضاض٠ : أٚ زاؾع عٔ مشٛهلا 
خص بايؿو َع ٚدٛز ؾاْ٘ ظاٖط يف ايٓٗٞ عٔ ا٭  (24)ص شا٫تـَٔ اي

 )ايٓكض( . ايٝكني ايػابل ٚمل ٜ٪خص يف ٖصٙ اجل١ًُ َؿّٗٛ

 صبٔ ع٢ً ايٝكنيطإايـُتكس١َ :  (25)ْٚعري َعترب٠ اغشام بٔ عُاض 
ٟٚ : ٖصا اصٌ ؟ قاٍ )ع(: )ْعِ( ؾإ صطٜض ايطٚا١ٜ نْٛ٘ ؾػأٍ ايطا
ّا داضّٜا يف مجٝع ايـُٛاضز ٖٚٛ أصاي١ ايبٓا٤ ع٢ً ايٝكني ع٬ُّ اص٬ّ عاَ

 ٚعسّ ا٫عتٓا٤ بايؿو ٚايرتزز . 

َٔ نإ ع٢ً ٜكني ؾؿو ايـُتكسّ :ط (26)َأ٠  ْٚعري سسٜح ا٫ضبع
ذطٟ ايعًُٞ ع٢ً ـؾاْ٘ ظاٖط يف يعّٚ ايـُغٞ ٚاي صؾًُٝض ع٢ً ٜكٝٓ٘

ٔ زٕٚ ؾطم بني َ ، سل٬طبل ٜكٝٓ٘ ٚعسّ ا٫عتٓا٤ ع٬ُّ بايؿو اي
)ايؿو يف ايطاؾع( ، ٫ٚ َٛدب  )ايؿو يف ايـُكتغٞ( َٚٛاضز َٛاضز

ُع٢ٓ ايٝكني ايـُتعًل بؿ٤ٞ ثابت ـذطٟ ع٢ً طبل ايٝكني بـيتأٌٜٚ اي
تأٌٜٚ َٔ ، ؾإ اي (ايؿو يف ايطاؾع)ُٛاضز ـدتط بـشطظ ايبكا٤ ست٢ ٜـَ

 َطؾٛض خ٬ف ايعاٖط .  ْطزٕٚ قط١ٜٓ ٚاعش١ ع١ًٝ أَ

 اٟ ٫ صٜسخٌ ؾٝ٘ ايؿو ايٝكني ٫ط:  (27) ب١ ايكاغاْٞـهاتعري َـْٚ

                                                           

 . 3َٔ ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايض٠٬ : ح 10: ب 5ايٛغا٥ٌ: ز (24)
 . 2َٔ ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايض٠٬: ح 8: ب 5ايٛغا٥ٌ: ز (25)

 . 6َٔ ابٛاب  ْٛاقض ايٛع٤ٛ : ح  1: ب 1ايٛغا٥ٌ: ز (26)
 . 13َٔ ابٛاب اسهاّ ؾٗط ضَغإ : ح 3: ب7ايٛغا٥ٌ: ز(27)
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مح٘ ٫ٚ ٜػًب٘ غٛا٤ نإ ايؿو َع إسطاظ ايـُكتغٞ يًبكا٤ أٚ َٔ عاُٜ
سطاظ ايـُكتغٞ ٚنٕٛ ايؿو يف ، بٌ يعٌ َٛضزٖا عسّ إسطاظٙ زٕٚ إ

ايبكا٤ ؾهّا يف اقتغا٤ ؾٗط ؾعبإ أٚ ايؿٗط ايؿطٜـ يًبكا٤ ٚا٫غتُطاض 
ثني أٚ عسّ اقتغا٥٘ ايبكا٤ اىل ّٜٛ عكٝب ايّٝٛ ايتاغع يج٬يّٝٛ ااىل ا

 ٚايعؿطٜٔ َٔ ايؿٗط . 

ُا َغ٢ : صش١ اغٓاز ايٓكض اىل ايٝكني ـشضٌ َـّا : قس تٚخاَػ
ٛدب يًتُػو ب٘ ٚعسّ ٖٚصا ٖٛ ايـُ ،َط َربّ َٛثٛم ب٘ـُا ٖٛ أب

نُا  صايٝكنيطَٔ  (ايـُتٝكٔ)ضاز٠ َضشض إل َٚع٘ ٫ْكغ٘ بايؿو ،
ٕ اغتعًُت تٛدٝٗ٘ بٓشٛ )ايـُذاظ يف ايه١ًُ( بأٚقس قٌٝ ب، ّؾا٤ ايكٛ

ايـُذاظ يف )، أٚ بٓشٛ  (ايـُتٝكٔ)ضٜس ايـُذاظ بٗا عٔ ١ ايٝكني ٚأنًُ
 ذاظّا ٚاغٓازّا يػري َاـغٓس ايٓكض اىل ايٝكني َ( بإٔ أا٫غٓاز ايًؿعٞ

ايته١ٝٓ )شكٝك١ ايٓكض َػٓس اىل ايـُتٝكٔ ، أٚ بٓشٛ ـٚيف اي ، ٖٛ ي٘
ٚنأْ٘  (سصف َغاف)أٚ بٓشٛ  -أعين ايـُتٝكٔ - ( عٔ ٬َظَ٘ٝكنيباي

ْٗا تٛدٝٗات َٔ غري ؾاٖس عٓسِٖ ؾإ .تٓكض َتعًل ايٝكني(  قاٍ)٫
ٚب٬ ؾاٖس ع٢ً  (ايـُذاظ)ٚب٬ عطٚض٠ تسعٛ اىل اضاز٠  (ايته١ٝٓ)ع٢ً 

 تٓكض ايٝكني  ٫:طْعِ َٔ ايٛاعض إ ايٓٗٞ  .  (سصف َغاف)
ٚٓيٝؼ ع٢ً سكٝك صبايؿو ؾ٬  -ايؿو  ت٘ بػبب تغعغع ايٝكني بطط

ي٘ بايؿو دطٚز ايٝكني عٔ اختٝاض ايـُهًـ ٚتبٓسـ، ي ٜضض ايٓٗٞ سكٝك١ّ
: ايبٓا٤ ع٢ً ايٝكني ٚنأْ٘ بإم  ٕ ٜطاز َٔ ايٓٓطٚإْتكاع٘ ب٘ ، ؾ٬بس َٔ أ

ُع٢ٓ عسّ ا٫عتٓا٤ بايؿو ٚعسّ ايبٓا٤ عًٝ٘ ـب ، َػتُط مل ٜٓتكض
 ػطت٘ بعض ا٫خباض ايـُاع١ٝ ٚصطست ب٘ . ٚعسّ ا٫عتساز ب٘ نُا ؾ
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ايٓكض  : ٦ص قس ٜكاٍ : يٝؼ ايـُطاز َٔ ايٓكض ايـُٓٗٞ عٓ٘ٚسٝٓ
ْ٘ يٝؼ حتت اختٝاض ايـُهًـ َٚكسضت٘ بًشاظ تعيعٍ ايٝكني شكٝكٞ ٭ـاي

ٓٚ ًٝكني بايؿو ؾ٬ ٜضض اضاز٠ ايٓكض احلكٝكٞ ي ،سل٬ايؿو اي بطط
 داضدٞ . ـشػب ايػًٛى ايـٞ ٚبؾرياز ايٓكض ايعًُ ؾاْ٘ َٓتكض ٚاقعّا،

شكٝكٞ ـَهإ محٌ ايٓكض ع٢ً َعٓاٙ ايبإايكٍٛ ُهٓٓا ـيهٔ ٜ
ٜٚهٕٛ ايٓٗٞ عٔ ْكض ايٝكني بايؿو َطازّا اغتعُايّٝا َع اعتباض ايٓٗٞ 

ٛز ايٛاقعٞ َٔ ـذسٟ ٚايـُكضعٓ٘ ع٢ً ٚد٘ ايهٓا١ٜ ٜٚهٕٛ ايـُطاز اي
سهاَ٘ ٝكٔ ٚإدطا٤ أظّ َعٓاٙ ٖٚٛ ايعٌُ بايـُت)ْكض ايٝكني بايؿو( ٫

يًعٌُ ب٘ ، ْٚكغ٘ ٬ٜظّ ضؾع ايٝس عٔ  بًشاظ إ ايٝكني بؿ٧ٝ َكتٕض
ايؿ٧ٝ ايـُتٝكٔ ، ٚايٓٗٞ عٔ ْكض ايٝكني بايؿو ٜػتًعّ ايٓٗٞ عٔ تطى 

 سهاَ٘ ٚتطتٝبٗا عًٝ٘ . ـُع٢ٓ يعّٚ ايعٌُ ب٘ ٚإدطا٤ أَكتغاٙ ب

ٚنٕٛ ٚبٗصا ٜٓشؿغ ظاٖط ا٫خباض ايٓا١ٖٝ عٔ ْكض ايٝكني بايؿو 
ُا ـايـُطاز ا٫غتعُايٞ َٔ ا٫خباض ٖٛ اغٓاز ايٓكض اىل ْؿؼ ايٝكني ب

ض يًٓكض أٚ عسّ ايٓكض ، َع ا٫يتعاّ ـشهِ صايـٖٛ ٚصـ َربّ َ
ذسٟ ٫ظّ ايـُع٢ٓ ايـُصنٛض َٚعٓاٙ ايهٓا٥ٞ ٚ)ايهٓا١ٜ ـبهٕٛ ايـُطاز اي
غٓاز ٚسكٝكت٘ َع ض( ٚيف ايهٓا١ٜ سؿاظ ع٢ً ظاٖط اإلأبًؼ َٔ ايتضطٜ

ِ ايطا٥ٞ نجري ايطَاز( تطٜس ـُا تكٍٛ : )ساتـؾاْو ي ،اقا١َ ايسيٌٝ عًٝ٘
ٚتػتسٍ عًٝ٘ بهجط٠  -ايهطّ -ايته١ٝٓ بايـًُعّٚ ٚتكضس بٝإ اي٬ظّ 

َٔ نجط٠ طبذ ايطعاّ ايـُبصٍٚ يًٓاؽ ، ؾإ ٚؾط٠ ايطبذ  ايطَاز ايٓاؾ٤٢
تٓكض ايٝكني  ٫ط(:ٖٚهصا قٛي٘) زيٌٝ اجلٛز ٚايهطّ ايـُهين . 

ا١ٜ عٔ بٝإ يًـُطاز ا٫غتعُايٞ :سط١َ ْكض ايٝكني بايؿو نٓ صبايؿو
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يعّٚ ايعٌُ ع٢ً ٚؾل ايـُتٝكٔ غابكّا ٚنأْ٘ مل ٜعٍ ايٝكني ب٘ ٚمل ٜتبسٍ 
ايضؿ١  -َع بٝإ ايـُسضى ٚايسيٌٝ ٖٚٛ ٚدٛز ايٝكني  ، بايؿو ؾٝ٘

ٜضًض زي٬ّٝ يـُٓع ْكغ٘   ؿ٤ٞٚٚدٛز ايٝكني ب -ايـُرب١َ ايك١ٜٛ 
٫ٚ ٜطؾع  ، ٚايؿو ضَع ايغعٝـ ، ، ؾإ ايٝكني ضَع ايك٠ٛبايؿو

 ايكٟٛ بأَط ععٝـ َتعيعٍ .  ايعاقٌ ٜسٙ عٔ ايؿ٤ٞ

خباض عسّ ْكغ٘ بايؿو ٖٛ ٝكني( يف أٚعٓس٥ص ْكٍٛ : ظاٖط )اي
غٞ(ٚ)ايؿو يف ايطاؾع( )ايؿو يف ايـُكت ُٛضزٟـا٫ط٬م ايؿاٌَ ي

شؿغ ع٢ً ظاٖط اإلغٓاز عاٖط َع ايتط٬م ْٚأخص بايعُّٛ ايؾًٓتعّ باإل
ٖٚٛ إغٓاز سكٝكٞ يٓكض ايٝكني ايضؿ١  صتٓكض ايٝكني بايؿو ٫ط

بعس  -٫ٚ عطٚض٠  ايـُرب١َ ايـُشه١ُ َٔ زٕٚ تضطف خ٬ف ايعاٖط . 
٫ٚ ساد١ أٚ  - صش١ اغٓاز ايٓكض اىل ايٝكني ٚظٗٛض ايًؿغ ؾٝ٘ سكٝك١ّ

ي٘  ُاـزاعٞ ٫يتعاّ اغٓاز ايٓكض اىل ايـُتٝكٔ ٚؾطض نْٛ٘ ٫َ 
اغتعساز ايبكا٤ ٚؾأ١ْٝ ايسٚاّ َا زاّ ايٓكض مل ٜػٓس اىل ايـُتٝكٔ يف 

 ايٛاضز يف ا٫خباض بايـُتٝكٔ .  صايٝكنيطا٫خباض ٚمل ْغطط اىل تأٌٜٚ 

ُا ٖٛ ٚصـ َربّ ـٚاحلاصٌ صش١ اغٓاز ايٓكض اىل ايٝكني ب
ذاظ يف ن١ًُ ـَٔ زٕٚ َ -٫ اىل ايـُتٝكٔ : َتعًل ايٝكني  - ـشهَِ

 َٚٔ زٕٚ سصف ن١ًُ صايٝكنيطأٚ يف اغٓاز ايٓكض اىل  صٝكنيايط
خباض ايٓٗٞ عٔ ْكض ايٝكني بايؿو يف أ صايٝكنيط)َتعًل( َغاؾ١ اىل 

٫ ٜضاض ايٝٗا إ يعاٖط ايتعبري ايـُعضَٛٞ ٫ـدايؿ١ استُا٫ت َ ٖصٙ ؾإ
 ٫ٚ قط١ٜٓ . ، َع قط١ٜٓ ٚاعش١ 

 ٚاقعّٝا:َٚكضٛزّا  ْعِ ايٓٗٞ عٔ ْكض ايٝكني بايؿو ٜطاز َٓ٘ دسّا
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ذطٟ عًٝ٘ ٚنأْ٘ مل ـايهٓا١ٜ عٔ ٫ظّ َعٓاٙ : ٖٚٛ ايعٌُ بايـُتٝكٔ ٚاي 
ذطٟ ٜعين ـٜٓتكض ايٝكني ب٘ ٚمل ٜتبسٍ بايؿو ، ٚايعٌُ عًٝ٘ ٚاي

 تطتٝب آثاضٙ ٚاسهاَ٘ ايؿطع١ٝ . 

ٖٚٛ  -ايٛصـ ايـُربّ  -اىل ايٝكني  غٓاز ايٓكض سكٝك١ّٚاشا نإ إ
و يف ايـُكتغٞ( َٚٛاضز )ايؿو يف ايطاؾع( ، َطًل ٜعِ َٛاضز )ايؿ

٫ٚ َٛدب يؿطض اغتعساز ايـُتٝكٔ يًبكا٤ ٚا٫غتُطاض ضغِ ؾُٗٓا 
ايـُع٢ٓ ايهٓا٥ٞ َٔ ٖصٙ ا٫خباض َطازّا دسّٜا َٚكضٛزّا ٚاقعّٝا َٔ 

ٙ شهِ ببكا٤ ايـُتٝكٔ ٚتطتٝب آثاضـايٓٗٞ ، ٚايـُع٢ٓ ايـُهين عٓ٘ : اي
 .  صتٓكض ايٝكني بايؿو ٫طخباضأ ٚاسهاَ٘ ، ٜٚتشضٌ ق٠ٛ اط٬م

ذط٣ ا٫غتضشاب ؾا٬َّ ـٜٚ٪نس ا٫ط٬م ايـُجبت يعُّٛ َ
 ٍ : ٕ ٜكاأ -د١ٗ ايـُكتغٞ َٚٔ د١ٗ ايطاؾع  يٓٛعٞ ايؿو َٔ

ٕ )ْكض ايٝكني بايؿو( ايـُٓٗٞ عٓ٘ يف ا٫خباض اشا نإ ايـ٬ُى إ
ًٜعّ تعطٌٝ ا٫غتضشاب  -يف صسق٘ ٖٛ ايضسم ايـُعكٛيٞ ايسقٞ

دطا٤ ا٫غتضشاب ٚمل ٜضسم )ْكض ايٝكني ، إش مل ٜتشكل إغّاضأ
بًشاظ  -ـُكتغٞ ٚايؿو يف ايطاؾع ايؿو يف اي -بايؿو( يف ايـُٛضزٜٔ 

ْعساَ٘ ْتكاض ايٝكني زق١ّ ٚعسّ ٚدٛزٙ ؾع٬ّ سني ايؿو ٫سكّا إلإ
ٚتبسي٘ بايؿو ؾ٬ ٜكني بايسق١ ست٢ ٜٓكض بايؿو أٚ ٫ ٜٓكض . ٚعًٝ٘ 

 ع٢ً طبل ايٝكني ايػابل بعس اْتكاع٘ ٚتبسي٘ بايؿو ذطٟ ع٬ُّـؾعسّ اي
ُٓٛعّا أٚ ـست٢ ٜهٕٛ َ -ٜهٕٛ َضساقّا يٓكض ايٝكني بايؿو قطعّا  ٫
َٔ زٕٚ ؾطم بني ايٓٛعني : ايؿو يف  -شهِ ا٫خباض ـشطَّا بـَ

 ايـُكتغٞ ٚايؿو يف ايطاؾع . 
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ٚإ نإ ايـ٬ُى يف صسم )ْكض ايٝكني بايؿو( ايضسم ايعطيف 
ٕ ايٝكني َٛدٛز ضسم )ْكض ايٝكني بايؿو( عطؾّا ٚنأشٞ ؾٝـُػاَايـ

ذطٟ ع٬ُّ ع٢ً طبل ايٝكني ايػابل َٔ زٕٚ ْكض ٚتضري ـؾع٬ّ ًٜٚعّ اي
يف  (عسّ ْكض ايٝكني بايؿو)َٛاضز ا٫غتضشاب عَُّٛا َضسام 

 . ( ايؿو يف ايـُكتغٞ)ٚ (ايؿو يف ايطاؾع) :ايـُٛضزٜٔ 

تٓكض ايٝكني  ٫طكت نرب٣ ٚسٝح إٔ ايطٚاٜات ايؿطٜؿ١ طٓب
َع إ ايٝكني يف تًهِ  ، ع٢ً َٛاضز َتعسز٠ ي٬غتضشاب صبايؿو

ٚٓ ايسقٞ ُٛاضز غري َٛدٛز بايٓعط ايـُعكٛيٞايـ  ايؿو، بًشاظ طط
ؾٝٓهؿـ ٜٚعًِ َٓٗا نٕٛ ايتعبس ايؿطعٞ ع٢ً طبل ايٓعط ايعطيف 

شٞ ايصٟ ٜعترب ايٝكني َٛدٛزّا يف ظطف ايؿو ٖٚٛ ؾاٌَ ـايـُػاَ
ُٛضزٟ ا٫غتضشاب : ايؿو يف ايـُكتغٞ ٚايؿو يف ايطاؾع َٔ ـي

 زٕٚ ؾطم بُٝٓٗا . 

ٚخ٬ص١ ايكٍٛ : إ تؿضٌٝ ؾٝدٓا ا٫ععِ ٚايكٍٛ باختضاظ 
سطاظ َكتغٞ ع إَ (ايؿو يف ايطاؾع)ُٛاضز ـسذ١ٝ ا٫غتضشاب ب

تػاعسٙ ايٓضٛظ ايؿطع١ٝ ايـُطًك١ ٫ٚ تسعُ٘  ايبكا٤ ٚايسٚاّ ٫
خباض ا٫غتضشاب ، بٌ ٫ ايعٗٛضات ايًؿع١ٝ ٭ايؿٛاٖس ايعطؾ١ٝ ٚ

 ذطاٙ . ـخ٬ؾ٘ ٚعُّٛ َايعاٖط َٓٗا 

ٚايكاعٞ ( ِ)قسٖمجع َٔ ايـُشككني ٖٚصا ايتؿضٌٝ ايصٟ عغسٙ
قس  -ؿو يف ايطاؾع( ع٢ً ا٫ط٬م ذطٜإ ا٫غتضشاب يف َٛاضز )ايـب
ختاض ايـُشكل ايػبعٚاضٟ)قسٙ( تغٝٝك٘ ٚاخطاز َٛاضز )ايؿو يف إ

 ايـُٛدٛز( َٔ زا٥ط٠ سذ١ٝ ا٫غتضشاب ، ٚتٛعٝش٘ : ضاؾع١ٝ 
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 شهِ ع٢ً قػُني : ـسطاظ َكتغٞ بكا٤ ايٕ ايؿو يف ايطاؾع َع إإ

سطظ إغتعسازٙ يًبكا٤ ُا ُأـشكل ايطاؾع يـٍٚ : ايؿو يف تكػِ ا٭اي
ٚا٫غتُطاض يف عُٛز ايعَإ ، نايؿو يف خطٚز ايبٍٛ بعس ٜكني 

 ايعٚد١ٝ ، ٖٚصا ايؿو ٜٓشضط ايطٗٛض أٚ يف سسٚخ ايط٬م بعس ٜكني
ؾايؿو يف ٚدٛز ايطاؾع َع نٕٛ  ٫ إيف ايؿبٗات ايـُٛعٛع١ٝ خاص١، ٚ

شهِ ايـُعًّٛ سسٚث٘ ـايؿب١ٗ سه١ُٝ ٜٓشضط يف ايؿو يف ْػذ اي
ست٢ عٓس َٓهط سذ١ٝ  (أصٌ عسّ ايٓػذ)ضٜب يف  ٚتؿطٜع٘ ، ٫ٚ

 ا٫غتضشاب ٚقس قٌٝ : اْ٘ َٔ عطٚضات ايؿك٘ . 

ٖٚصا : ايؿو يف ضاؾع١ٝ ايـُٛدٛز ايـُتشكل دعَّا ،  جاْٞكػِ اياي
و يف نْٛ٘ ضاؾعّا يًشهِ ايـُتٝكٔ ثِ ُؾ ٤ٜتشكل ؾُٝا يٛ عًِ بٛدٛز ؾٞ

 غابكّا أٚ عسّ نْٛ٘ ضاؾعّا ، ٖٚٛ أقػاّ : 

َا نإ ايؿو ؾٝ٘ ْاؾ٦ّا َٔ تطزز ايـُتٝكٔ ايـُػتضشب بني  -أ
نُا يٛ عًِ  ، ٘ ضاؾعّانٕٛ ايـُٛدٛز ايـُعًّٛ ضاؾعّا ي٘ ٚبني عسّ نْٛ

َا يف ظٗط ّٜٛ اجلُع١ ٫ٚ ٜعًِ أْٗا  ايـُهًـ باؾتػاٍ شَت٘ بض٠ٕ٬
ؾاْ٘ ٜرتزز أَطٙ بني نٕٛ  ،ص٠٬ اجلُع١ أٚ ص٠٬ ايعٗط ثِ ص٢ً ايعٗط

 ٖصٙ ايض٠٬ اييت أتاٖا ضاؾع١ يؿػٌ شَت٘ أٚ غري ضاؾع١ . 

ٖٛ ايـُٛدٛز ٌٖ  ذٌٗ بضؿ١ـنإ ايؿو ؾٝ٘ ْاؾ٦ّا َٔ اي َا -ب
 ايـُؿهٛى يف نْٛ٘ ْاقغّا يًطٗٛض نايـُصٟ ؟أّ ٫  ّاؾطعضاؾع َػتكٌ 

 .  ايبٍٛ :َع ايعًِ بعسّ نٕٛ ايـُصٟ َضساقّا يًطاؾع ايـُع١ًَٛ ضاؾعٝت٘ 

 ذٌٗ بضؿ١ ايـُٛدٛز ٌٖ ٖٛـْاؾ٦ّا َٔ اي  ٝ٘ـؾ َا نإ ايؿو  -دـ
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داضد١ َٓ٘ ـَضسام يًطاؾع ايـُعًّٛ َؿَٗٛ٘ نُا يٛ ؾو يف ايططٛب١ اي
أٚ  ،ٌٖ ٖٞ بٍٛ اّ َصٟ َع َع١ًَٝٛ َؿّٗٛ ايبٍٛ ايٓاقض ٚايـُصٟ 

ٛ َضسام يًطاؾع ذٌٗ بضؿ١ ايـُٛدٛز ٌٖ ٖـنإ ايؿو ْاؾ٦ّا َٔ اي
شازخ َٓ٘ قبٌ قًٌٝ ٌٖ ٖٛ ـنُا يٛ ؾو يف ايّٓٛ ايايـُذٍٗٛ َؿَٗٛ٘ 

غايب ايػُع ٚايبضط اّ ٖٛ غايب ايبضط ؾكط َع دٗاي١ َؿّٗٛ ايّٓٛ 
 غًب ساغ١ ايبضط خاص١ .  ض ٌٖٚ ٜؿٌُ َاايٓاق

ذط٣ ـعُّٛ َـدْٛػاضٟ ٚا٫ْضاضٟ)قسُٖا(اي إٚاختاض ايـُشكك
، ٚيف مجٝع اقػاَ٘ ٚصٛضٙ (ايؿو يف ايطاؾع)ا٫غتضشاب يكػُٞ 

ٜبسٚ َٓ٘ دطٜإ  -ايصخري٠ -يهٔ ايـُشكل ايػبعٚضاٟ يف نتاب٘ اجلًٌٝ 
، َكتغٞ ايبكا٤ اب عٓس ايؿو يف ٚدٛز ايطاؾع بعس إسطاظا٫غتضش

ذُٝع اقػاَ٘ : ايؿب١ٗ ـٚعسّ دطٜاْ٘ عٓس ايؿو يف ضاؾع١ٝ ايـُٛدٛز ب
شاٍ عٓس ـشه١ُٝ ٚايـُؿ١َٝٛٗ ٚايـُٛعٛع١ٝ ايـُضساق١ٝ نُا ٖٛ ايـاي
 سطاظٙ . ١ٗ ايـُكتغٞ( ٚعٓس عسّ إايؿو يف ايبكا٤ َٔ د)

ُا ـ: ٖٛ اْ٘ عٓس ايؿو ٚاستُاٍ ٚدٛز ايطاؾع ي تؿطقت٘ ٚيعٌ غٓط
شكل ايـُاْع عٔ ا٫غتُطاض ٚايبكا٤ ٜتشكل )ْكض ايٝكني ـسسٚث٘ ٚتتٝكٔ 

بايؿو( سٝح اْ٘ بطؾع ايٝس عٔ ايٝكني ايػابل ٭دٌ  ايؿو  ٚاستُاٍ 
شكل ايطاؾع ٜتشكل ْكض ايٝكني ايػابل بايؿو ٚاستُاٍ حتكل ايطاؾع ـت
 . صتٓكض ايٝكني بايؿو ٫عٓ٘ يف أخباضطُٓٛع ـٖٚصا َ ـُا تٝكٓ٘ غابكّا،ي

ايـُعًّٛ ٚدٛزٙ  (ايؿو يف ضاؾع١ٝ ايـُٛدٛز)ُا يف َٛاضز بٝٓ
ؾٝهٕٛ ضؾع ايٝس عٔ ايٝكني  ،ٜؿو يف ضاؾعٝت٘ ٜٛدس يسٜ٘ ٜكني بٛدٛز َا

 -شتٌُ ايـُاْع١ٝ ـٖٛ َؿهٛى ايطاؾع١ٝ َ ايػابل بٝكني ٫سل بتشكل َا



 (169)  .......................... و يف املكتغٞ ٚبني ايؿو يف ايطاؾعايتؿضٌٝ بني ايؿ

 َٔ صػطٜات )ْكض ايٝكني ٖصا َٔ َضازٜل)ْكض ايٝكني بايٝكني( ٫
شكل َٓ٘ ايطعاف أٚ ايـُصٟ ـ، ؾاشا تعٓ٘ يف ا٫خباض بايؿو( ايـُُٓٛع

َٓ٘  أٚ خطز ـشه١ُٝ ٜكّٝٓا ٚؾو يف ضاؾعٝت٘ يًطٗاض٠ َٔ د١ٗ ايؿب١ٗ اي
داضز ـاي اؾع٫ّ١ٝ ٚبني نْٛ٘ َصّٜا ؾؿو يف ضبًٌ دعَّا ٚتطزز بني نْٛ٘ بٛ

َٓ٘ يًطٗاض٠ ٚايطٗٛض َٔ د١ٗ ايؿب١ٗ ايـُٛعٛع١ٝ ٚاستُاٍ ايـُضساق١ٝ 
َػتٓسّا اىل ايٝكني بٛدٛز  -يٝس عٔ ايطٗاض٠ ايـُتٝك١ٓ غابكّا نإ ضؾع ا

ايطعاف أٚ ايبًٌ ايـُؿتب٘ يف ايـُجايني ٜٚهٕٛ َضسام )ْكض ايٝكني 
ٕ ايؿو يف ضاؾع١ٝ ٭، بايٝكني( ٚيٝؼ َضسام )ْكض ايٝكني بايؿو( 

ايطعاف يًطٗٛض َٛدٛز قبٌ خطٚز ايطعاف َٓ٘ ، ٚايؿو يف ضاؾع١ٝ 
ًطاؾع َٛدٛز قبٌ خطٚز ايبًٌ ٚيصا طٗٛض َٚضساقٝت٘ ييبًٌ ايـُؿتب٘ يًا

ٟ ٫ ٜهٕٛ ٚدٛز ٖصا ٘ ْاقغّا يًٝكني ايػابل بايطٗٛض أٜعكٌ نْٛ ٫
ايؿو أٚ شاى قبٌ خطٚز ايطعاف ٚايبًٌ َٛدبّا يطؾع ايٝس عٔ ايٝكني 
ايػابل بايطٗٛض ، ٚس٦ٓٝص ٫بس َٔ نٕٛ ضؾع ايٝس عٔ ايٝكني ايػابل 

ٖٛ َؿهٛى ايطاؾع١ٝ ؾٝهٕٛ َٔ  ٝكني بتشكل َابايطٗٛض َػتٓسّا اىل اي
ذطٟ ع٢ً طبل ايطٗاض٠ ايـُتٝك١ٓ ـ)ْكض ايٝكني بايٝكني( . ٚعًٝ٘ ؾعسّ اي

ٜهٕٛ َضسام  ٫ -تب٘ ـدطٚز ايطعاف أٚ ايبًٌ ايـُؿغابكّا بعس ايٝكني ب
ُٓ  ٗا اخباض ا٫غتضشاب . )ْكض ايٝكني بايؿو( ٫ٚ تع

دايؿّا ـ)قسٙ( َٟضايباقط ايػبعٚا (28)لٖصا تٛعٝض َا أؾازٙ ايـُشك
، يهٓ٘ قٍٛ ععٝـ دسّا .دْٛػاضٟ )قسٙ( ـيٓعط َعاصطٙ ايـُشكل اي

ؾإ ايعاٖط بايتأٌَ ايضازم عسّ ايؿطم بني )ايؿو يف ضاؾع١ٝ 

                                                           

 . 116+  115ضادع : شخري٠ املعاز :  (28)
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ايـُٛدٛز( ٚبني )ايؿو يف ٚدٛز ايطاؾع( يف اْسضادُٗا حتت نرب٣ 
يـُٛدٛز ، ؾإ ايؿو يف ضاؾع١ٝ ا (عسّ دٛاظ ْكض ايٝكني بايؿو)

 ٜٛدب ايؿو يف اضتؿاع ايـُتٝكٔ ايػابل ب٘ .

ٜهٕٛ َٔ  ٜؿو يف ضاؾعٝت٘ ٫ ٕ ايٝكني بٛدٛز َاٚتٛعٝش٘ : إ
ٕ ظاٖط ٖصا ايتعبري إ ٜهٕٛ ايٝكني ايجاْٞ ،٭ )ْكض ايٝكني بايٝكني(

تعًل ب٘ ايٝكني ا٭ٍٚ نإٔ حيضٌ عٓسٙ ٜكني  َتعًكّا بغس أٚ بٓكٝض َا
شسخ عٓسٙ ٜكني بطٗٛضٙ ٫سكّا بعس ـذاغت٘ أٚ ٜـبطٗاض٠ بسْ٘ بعس ٜكني ْ

 ٜكني بٛي٘ ايٓاقض يًٛع٤ٛ ايـُاعٞ . 

ُا تٝكٔ سسٚث٘ غابكّا ـٜؿو يف ضاؾعٝت٘ ي ٚاَا ايٝكني بٛدٛز َا
٬ ٜهٕٛ َٔ )ْكض خ ايـُتٝكٔ ؾازٚؾو يف بكا٤ٙ أٚ اضتؿاع٘ بٗصا احل

ايؿو( )ْكض ايٝكني بشكل َعٓاٙ، بٌ ٖٛ َضسامـيعسّ تايٝكني بايٝكني(
 ايبًٌ ٫ٕ ايؿو يف ضاؾع١ٝ ايـُٛدٛز ايـُتٝكٔ ٚدٛزٙ نايؿو يف ضاؾع١ٝ

ٖصا ايٛدٛز ايـُتٝكٔ  -ايـُتٝكٔ ٚدٛزٙ يًطٗٛض ايـُتٝكٔ ايطعاف أٚ 
ايـُتٝكٔ بٗصا ايـُشتٌُ  ٜٛدب ايؿو يف اضتؿاع ايطٗٛض ايؿدضٞ

ايبًٌ ، ؾٝهٕٛ ضؾع ايٝس عٔ ايطٗٛض ايـُتٝكٔ غابكّا عٓس خطٚز ضاؾعٝت٘
ايطعاف ايـُؿتب٘ َٔ قبٌٝ )ْكض ايٝكني بايطٗٛض بايؿو ٚاستُاٍ أٚ 

 ( . َٓ٘ داضزـاضتؿاع ايطٗٛض ايـُتٝكٔ بايطعاف أٚ ايبًٌ اي

 ع٢ً ايٝكني بتشكل َا (ايؿو يف ضاؾع١ٝ ايـُٛدٛز)قس ٜكاٍ : غبل 
ٖصا ايػبل ايعَاْٞ  -ايطعاف أٚ ايبًٌ ايـُؿتب٘ -ٖٛ َؿهٛى ايطاؾع١ٝ 

كض اىل ايٝكني ٚصريٚضت٘ َٔ صػطٜات )ْكض ايٝكني ٜٛدب اغتٓاز ايٓ
 بايٝكني( . 



 (171)  ...................... ايتؿضٌٝ بني ايؿبٗات احله١ُٝ ٚبني ايؿبٗات املٛعٛع١ٝ

ايعَاْٞ َتعًل بهرب٣ ن١ًٝ يهٓ٘ َكاٍ غري صشٝض ، ؾإ ايػبل         
كني بٛدٛز ٜضًض ايٝ ، يهٓ٘ ٫: ضاؾع١ٝ ايطعاف أٚ ايبًٌ يًطٗٛضَؿتب١ٗ

، ٭ٕ ْاقض ايٝكني ايػابل ٫بس َٔ نْٛ٘ ٜكّٝٓا َؿتب٘ ايطاؾع١ٝ ْاقغّا
شهِ ايػابل أٚ بٓكٝغ٘ ، ٖٚٓا : ايٝكني بتشكل ايطعاف ـًكّا بغس ايَتع

ٕ ٜهٕٛ ْاقغّا يًٝكني بايطٗٛض أٚ ايبًٌ ايـُؿتب٘ َج٬ّ ٜػتشٌٝ أ
 بايبًٌ ايٝكني -ٟ بني َتعًكٞ ايٝكٝٓني ايـُدضٛظ يعسّ ا٫ضتباط ايغٓس

 .  - ٥ٞبايطعاف ، ٚايٝكني بايطٗٛض اجلعأٚ ايٝكني 

طٗٛض ايـُتٝكٔ سضٛي٘ غابكّا ٜػتٓس اىل ٕ ضؾع ايٝس عٔ ايبٌ إ
ايؿو ايـُكاضٕ يًكطع ٚايٝكني بتشكل  (ايؿو يف ضاؾع١ٝ ايـُٛدٛز)

ع٢ً ايٝكني  ايطعاف أٚ ايبًٌ ايـُؿتب٘ نْٛ٘ ضاؾعّا يًُتٝكٔ ، ٚيصا ٜضسم
ضٜس ضؾع ايٝس عٓ٘ بؿو ٚاستُاٍ ضاؾع١ٝ ايـُٛدٛز ايػابل بايطٗٛض اشا أ

 اْ٘ )ْكض ايٝكني بايؿو( .  -ايطعاف أٚ ايبًٌ ايـُؿتب٘ -

)ايؿو يف ايطاؾع(  ُاّ اقػاّـٚاحلاصٌ سذ١ٝ ا٫غتضشاب يف ت
ٖٚهصا )ايؿو يف ايـُكتغٞ( أٚ )ايؿو يف ايبكا٤ َٔ د١ٗ ايـُكتغٞ( 

ُاَٗا َٔ صػطٜات )ْكض ايٝكني بايؿو( . ثِ ْبشح ايكٍٛ ـنًٗا ٚت
 ايجايح َٔ تؿض٬ٝت سذ١ٝ ا٫غتضشاب : 

 

 هات احلكنية ببني الشبهات الـنوضوعية : التفصيل بني الشب
ًٛا بني ايؿبٗات ٖٚصا ضأٟ مجع قًٌٝ َٔ ايؿكٗا٤ )ضض( ؾٓض

ٛع١ٝ ذطٟ ؾٝٗا ا٫غتضشاب ٚبني ايؿبٗات ايـُٛعـشه١ُٝ ؾ٬ ٜـاي
 . ؾٝذطٟ ؾٝٗا ا٫غتضشاب
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دطٜإ ا٫غتضشاب يف ايؿبٗات اىل ا٫خباضٜني :   ػبُْقس ٚ
شذ١ٝ بإٔ ايؿبٗات ـاختضاظ اي ِهل ايـُٛعٛع١ٝ خاص١ ، ٚقس ٜعًٌ

ٖٚٞ ايكسض ايـُتٝكٔ َٔ  ،ايـُٛعٛع١ٝ َٛضز بعض أخباض ا٫غتضشاب
ٜعٗط َٔ بعغٗا ايعُّٛ ٚمشٍٛ  أخباض ا٫غتضشاب ٫غُٝا ٚاْ٘ ٫

 . أٚ ٫ ٜـشطظ إط٬م أخباض ا٫غتضشاب ايه١ًٝ  ـشه١ُٝايؿبٗات اي

قطا٥ٔ ٫ ؾكس عطعٓا ؾٛاٖس عسٜس٠ ٚـشض إزعا٤ ، ٚإيهٔ ٖصا َ
، بٌ يف بعغٗا  نجري٠ تسٍ ع٢ً عُّٛ ا٫خباض ايـُجبت١ ي٬غتضشاب

تٓكض  ٫ط(: با٤ عٔ ايتدضٝط ٚا٫غتجٓا٤ ، ْعري قٛي٘ )ؾاٖس اإل
 صٚيٝؼ ٜٓبػٞ يو إ تٓكض ايٝكني بايؿو أبسّاصطايٝكني بايؿو ابسّا

شه١ُٝ َٔ ـٚبعغٗا ظاٖط يف ايتعًٌٝ ٜٚهٕٛ تعُِٝ ايـُؿاز يًؿبٗات اي
ٌ َٔ ٖصا نً٘ : عُّٛ بايع١ً ايـُٓضٛص١ ، ٜٚتشضيتُػو باب ا

ُكتغ٢ ايعُّٛ ايًؿعٞ يف ـشه١ُٝ ٚايـُٛعٛع١ٝ بـا٫خباض يًؿبٗتني اي
 بعغٗا ٚاط٬م بعغٗا ا٫خط بٌ ٚعُّٛ ايع١ً ايـُٓضٛص١ يف بعغٗا . 

، ٜٚبسٚ )قسٙ(يف ؾكٗ٘ ٚاصٛي٘طاقٞ ٚقس إيتعّ بايتؿضٌٝ ايؿاعٌ ايٓ
شه١ُٝ َٔ ـجلطٜإ ا٫غتضشاب يف ايؿبٗات ايَٓ٘ ا٫ْهاض ايـُطًل 

زٕٚ ؾطم بني ا٫سهاّ ا٫يعا١َٝ ايـُشت١ًُ ٚغري ا٫يعا١َٝ ٚغري 
)قسٙ( ؾايتعَ٘ يف د٥ٛٞ ـذًٌٝ ايـايتهًٝؿ١ٝ . ثِ دا٤ اغتاشْا ايـُشكل اي

ا٫ؾها٫ت  خًً٘ ٚضٓز ضناْ٘ ٚغٓسس إٔ ؾٝٓيف ؾكٗ٘ بعس أك٘ صٛي٘ ٚطٓبأ
ع ايـُػتُٝت ؾهإ ايـًُتعّ ايسقٝل بٗصا عٓ٘ ٚسا٢َ ٚزاؾع عٓ٘ زؾا

ايتؿضٌٝ )قسؽ اهلل ضٚس٘ ايؿطٜؿ١( ست٢ صاض ضاّٜا دسٜطّا با٫سرتاّ 
شٌ ايعٓا١ٜ ٚايـُتابع١ َٔ قبٌ ا٫ع٬ّ ، ْعِ تصبصبت اْعاضٙ ـٚتؿض٬ّٝ َ
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غري ٚاسس َٔ  شنط ع٢ً َا -ٚاختًؿت نًُات٘ ٚقس نإ يف بسٚ أَطٙ 
َطٙ : عسّ نإ ٜبسٟ أٍٚ أ -ٚعاؾطٚٙشج٘ ـا٫عٝإ ايصٜٔ سغطٚا ب

ايه١ًٝ  -شه١ُٝ ـدطٜإ ا٫غتضشاب يف عُّٛ َٛاضز ايؿبٗات اي
ٜ٘ ايؿطٜـ يف ايسٚض٠ ا٫صٛي١ٝ ضأ ثِ إغتكٓط -ع٢ً ا٫ط٬م  -ـذع١ٝ٥ٚاي

شه١ُٝ ـايطابع١ ع٢ً عسّ دطٜإ ا٫غتضشاب يف خضٛظ ايؿبٗات اي
نايهطا١ٖ  ٫يعاَٝاتـشهِ اشط١َ َٚا بـايه١ًٝ ا٫يعا١َٝ نايٛدٛب ٚاي

ذع١ٝ٥ ـهاّ ايسشه١ُٝ ايرتخٝض١ٝ ٚا٫ـزٕٚ ايؿبٗات اي، ٚا٫غتشباب
ايؿبٗات َٛعٛع١ٝ ٚيف  ذع٥ٞ يف ؾب١ٕٗـشهِ ايـؾٝذطٟ اغتضشاب اي

داضد١ٝ ، بٌ تعاضعت ـؾتباٙ ا٫َٛض ايايـُٛعٛع١ٝ ايطادع١ اىل إ
سع١ ٜبسٚ َٔ ٬َ يف ايسٚض٠ ايطابع١ ع٢ً َا -ٚعٝكّا  غع١ّ -نًُات٘ 

 .  (29)ذُٛع نًُات ايتكطٜطٜٔ ؾطادع ـَ

٬ٕ : ايٓطاقٞ ٚاخل٥ٛٞ )قسُٖا( ح ايعًُإ اجلًٝٚنٝـ نإ قس صٓط
ثبات عُّٛ سذ١ٝ ٚأشعٓا بعسّ قضٛض أخباض ا٫غتضشاب عٔ إ
ا٫يعا١َٝ  -ه١ُٝ شـا٫غتضشاب ٚدطٜاْ٘ يف ايؿبٗات ايـُٛعٛع١ٝ ٚاي

٧ َٔ ايـُعاضع١ ايٛاقع١ ٕ ايتؿضٌٝ ايـُدتاض هلُا ْاؾٚأ -ٚايرتخٝض١ٝ 
شهِ يف اٯٕ ـشه١ُٝ بني اغتضشاب عسّ دعٌ ايـيف ايؿبٗات اي

شهِ ايـُذعٍٛ يف ـغتضشاب بكا٤ اي٬سل بٓشٛ ايعسّ ا٭ظيٞ ٚبني إاي
يف ظَإ ٫سل  ٓوايؿعًٞ يف ظَإ ثِ ُؾايـشهِ اٯٕ ايجاْٞ ، ؾاشا ثبت 

هِ ايـُذعٍٛ شـشهِ ايـُذعٍٛ بؿعٌ ايؿو يف سسٚز ايـى اييف بكا٤ شا
شط١َ َكاضبتٗا ساٍ ـشا٥ض بـٚعٝكّا نُا يٛ عًُت ايـُطأ٠ اي غع١ّ
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ّ ٚؾهت يف دٛاظ ايـُكاضب١ يف اٯٕ ايجاْٞ ايسّ ثِ اْكطع ايسغ٬ٕٝ 
غتضشاب سط١َ قبٌ ا٫غتػاٍ ٚعكٝب ا٫ْكطاع ، ؾا ٖٚٛ ظَإ َا

٫ اْ٘ َعاضض إ ـذطٟ سني ايؿو،ٜ ـشٝضساٍ ايايـُكاضب١ ايـُذعٛي١ 
ُكاضب١ ايـُطأ٠ بعس ـشط١َ يـضشاب ايعسّ ا٫ظيٞ : عسّ دعٌ ايباغت

أظ٫ّ سط١َ ايـُكاضب١ بًشاظ إٔ عسّ  -ا٫غتػاٍ اْكطاع زّ احلٝض قبٌ 
عسّ  اضب١ سني ايػ٬ٕٝ ، ْٚؿو يف دعٌشط١َ ايـُكـقس اْتكض ٜكّٝٓا ب

ٜكني  ، ٫ٚ بعس اْكطاع ايػ٬ٕٝ قبٌ ا٫غتػاٍ سط١َ ايـُكاضب١ أظ٫ّ
شط١َ أظ٫ّ بًشاظ ايؿرت٠ ايـُؿهٛن١ ؾٝػتضشب عسّ ـعسّ اي باْتكاض

١ ايـُذعٛي١ َٔ شطَـأظ٫ّ ٜٚتعاضض َع اغتضشاب بكا٤ اي اذعٌ ؾٝٗـاي
ا٫غتػاٍ ، ٚيٝؼ أسس ا٫غتضشابني   عَٔ ا٫ْكطاع قبٌظَٔ ايػ٬ٕٝ ي
 خط ، ؾٝتػاقطإ . ـذطٜإ َٔ اٯضدض ٚأٚىل بايايـُتعاضعني أ

زٟ ٫ ٜأتٞ يف غتضشابني ايعسَٞ ٚايٛدٖٛٚصا ايتعاضض بني ا٫
ُا ـب -ذعٌ ايؿاضع ـزخٌ ي ٟ ٫ـداضدٞ ايصاي اغتضشاب ايـُٛعٛع

غتضشاب ايٛدٛز َٔ زٕٚ إ يف ٚدٛزٙ ، ؾٝذطٟ ؾٝ٘ إ - ٖٛ ؾاضع
شكل ٬َن٘ يف ايـُٛعٛع ـٜعاضع٘ اغتضشاب ايعسّ ا٫ظيٞ يعسّ ت

 )قسٙ( .  (30)َا أؾازٙ ايـُشكل ايٓطاقٞ ٖصا تٛعٝض داضدٞ . ـاي

 ٚقس أٚضزت اؾها٫ت َتعسز٠ ع٢ً ٖصا ايتؿضٌٝ : 

)قسٙ( ع٢ً اغتاشٙ  ا٫ععِ (31)ٙ ؾٝدٓا : َا أٚضزا٫ؾهاٍ ا٭ٍٚ
ٕ ايعَإ اشا نإ َأخٛشّا قٝسّا ٚساصً٘ َٛعشّا : إ ،ايـُشكل ايٓطاقٞ 
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شهِ عٝح تهٕٛ نٌ سض١ َٔ ايعَإ ؾطزّا ـُٛعٛع ايـزّا يزّا َٚعٓسَؿٓط
شض١ ا٫خط٣ ، ٚس٦ٓٝص اشا ؾو يف ـٛعّا َٓؿض٬ّ عٔ ايَػتك٬ّ َٚٛع

ذطٟ اغتضشاب عسّ ـ٬سل ٜيَػتكٌ يف اٯٕ ا شهِ يؿطٕزـدعٌ اي
 -ـشهِ ايـُذعٍٛ بكا٤ اي -ذطٟ اغتضشاب ايٛدٛز ـذعٌ ٫ٚ ٜـاي

 شاز ايـُٛعٛع يف ايكغٝتني ايـُتٝك١ٓ ٚايـُؿهٛن١ . ـتيعسّ إسطاظ إ

اٟ مل  -شهِ ـُٛعٛع ايـعطف يخٛشّا بٓشٛ ايٚاشا نإ ايعَإ َأ
ذاٍ ٫غتضشاب ايعسّ ـؾ٬ َ -شهِ ـُٛعٛع ايـزّا يزّا َٚعٓسٜهٔ َؿٓط

يؿطض  ،دضٛظـا٫ظيٞ ٫ْتكاع٘ بايٛدٛز ايـُطًل اي٬َكٝس بعَإ َ
ـشهِ ظطؾ١ٝ ايعَإ ٜٚتعني س٦ٓٝص دطٜإ اغتضشاب ايٛدٛز : بكا٤ اي

ايٛدٛز ضشاب ذتُع دطٜإ اغتـٜ ٫ايـُذعٍٛ . َٚـدتضطٙ : اْ٘ 
 ست٢ ٜتعاضعا ٜٚتػاقطا . ايعسّ  ٚاغتضشاب 

ـد١ً اي ا٫ؾهاٍ ٚغٓس )قسٙ( ضٓز (32) ٍٚ اغتاشْا ايـُشكلٚقس سا
 : إٔ ٜكاٍ  ، ٚتٛعٝشَ٘ٚٓع ا٫ٜطاز

 شٜٛٔ : ـشهِ ايؿطعٞ ع٢ً ْـٕ ايؿو يف بكا٤ ايإ

ُكاّ ـشهِ َطتبطّا بـقس ٜهٕٛ ؾه٘ يف بكا٤ اي : ٍٚايٓشٛ ا٭
شكل ـشهِ ايـُذعٍٛ ؾعًّٝا يعسّ تـٕ مل ٜهٔ ايطٜع ٚإـذعٌ ٚايتؿاي

: دعٌ ايكضاظ يف  ٓا َٔ ايكطإٓ ٚايػ١َٓٛعٛع٘ خاضدّا نُا يٛ تٝٓك
ذاضح عُسّا ، ٖٚصا ـايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ٚؾطض ايكٛز َٔ ايكاتٌ أٚ اي

قتٌ عُسٟ أٚ دطح  :ٕ مل ٜتشكل يف اخلاضزـذعٌ ثابت ٚاقعّا ٚإاي
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صا اجلعٌ ٚنإ ايؿو يف اصٌ اجلعٌ َٔ ثِ ؾههٓا يف بكا٤ ٖ ،عُسٟ
سٝح ايػع١ ٚعُّٛ ا٫ظ١َٓ أٚ ايغٝل ٚا٫ختضاظ بعض ا٫ظ١َٓ ، 

ضٜب يف دطٜإ اغتضشاب بكا٤  طدع اىل ايؿو يف ايٓػذ ٫ٜٚؾٗٛ 
ُا ٫ اؾهاٍ ؾٝ٘ ـَ ط عٓ٘ باغتضشاب عسّ ايٓػذ ، ٖٚصاذعٌ ٜٚعٓبـاي

 (ضغٍٛ اهلل )شسٜح ايؿطٜـ عٔ ـاي ٫ٚ ن٬ّ ٫ٚ خضاّ ؾاْ٘ صٓض
س٬ٍ أبسّا اىل ّٜٛ ايكٝا١َ ٚسطاَ٘ سطاّ أبسّا اىل  شُس ـس٬ٍ َط

 ٖٚٛ خاضز عٔ ذلٌ ايه٬ّ .  (33) صّٜٛ ايكٝا١َ

ُكاّ ـشهِ َطتبطّا بـٚقس ٜهٕٛ ؾه٘ يف بكا٤ اي : ايجاْٞ ايٓشٛ
داضز نإٔ ٜتشكل ـايـُذعٍٛ بعس ؾعًٝت٘ يتشكل َٛعٛع٘ يف اي

ٕٕ شهِ ايـُذعٍٛ ؾع٬ّ يف شاى ايعَإ ثِ ـيٜٚجبت ا ايـُٛعٛع يف ظَا
ْعري ايؿو يف بكا٤ سط١َ ايـُكاضب١ بعس اْكطاع زّ  ،ٜؿو يف بكا٥٘

شط١َ ـقبٌ اغتػاهلا َٓ٘ ، ٖٚصا ايؿو طاض٨ بعس ايٝكني بـشٝض اي
ـشهِ ايؿعًٞ َكاضبتٗا ساٍ غ٬ٕٝ زّ احلٝض عًٝٗا . ٚايؿو يف بكا٤ اي

 سسُٖا : أ َٔ أايـُذعٍٛ ٜطدع اىل أسس أَطٜٔ أٚ ٜٓؿ

ٕ ٜهٕٛ ايؿو يف بكا٤ ايـُذعٍٛ ْاؾ٦ّا َٔ ايؿو أا٭ٍٚ : 
شسٚز ايـُذعٍٛ ـداضدٞ ايتهٜٛين بعس ايعًِ بـٚاؾتباٙ ا٫َط اي

ط ايؿطعٞ غع١ ٚعٝكّا ، ؾٝهٕٛ ايؿو َتشككّا يف َطس١ً ا٫ْطبام ٜٚعٓب
َٚجاي٘ : َا يٛ عًُت ايـُطأ٠ عسّ  ،عٔ ٖصا ايؿو بايؿب١ٗ ايـُٛعٛع١ٝ

 ، يهٓٗا ؾهت يف١َ ايـُكاضب١ بعس اْكطاع ايػ٬ٕٝ قبٌ ا٫غتػاٍسط
 شكك٘ . ـشكل ا٫ْكطاع عٓسٖا أٚ عسّ تـت
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، ا٫غتضشاب يف ايؿبٗات ايـُٛعٛع٫ٚ١ٝ اؾهاٍ يف دطٜإ 
ذعٌ ـذعٌ يٝػتضشب عسّ ايـيعسّ سضٍٛ ايؿو ؾٝٗا بًشاظ َكاّ اي

ٌ ايتػاقط ـشضايعا٥س أ٫ّٚ ثِ ٜعاضض باغتضشاب بكا٤ ايـُذعٍٛ ٜٚ
، بٌ ايؿو ساصٌ يف بكا٤ شه١ُٝ ايه١ًٝ ـزعٞ يف ايؿبٗات اينُا إ

 -ستُاٍ اْكطاع ايػ٬ٕٝ يف ايـُجاٍشٝغ١ٝ ايـُؿهٛن١ ٫ـاي -ايـُٛعٛع
ؾٝذطٟ اغتضشاب شاى ايـُٛعٛع ايـُؿتب٘ ٜٚرتتب عًٝ٘ سهُ٘ َٔ 

هاٍ يف دطٜإ ا٫غتضشاب اؾ زٕٚ َاْع أٚ َعاضض . ٚاحلاصٌ اْ٘ ٫
 ايـُٛعٛع١ٝ ، ٖٚصا خاضز عٔ ذلٌ ايه٬ّ أٜغّا .  ٗاتيف ايؿب

ٕ ٜٓؿأ ايؿو يف بكا٤ ايـُذعٍٛ َٔ د١ٗ ايؿو يف زا٥ط٠ ايجاْٞ : أ
شهِ ايـُذعٍٛ ؾطعّا ٚسسٚزٙ َٔ سٝح ايػع١ ٚايغٝل ، نُا يٛ ـاي

شا٥ض( ٌٖ ٖٛ ٚغٝع ـذعٍٛ ايؿاضع يف َػأي١ )َكاضب١ ايـؾههٓا يف َ
اّ ٖٛ عٝل  ؟ شكل ا٫غتػاٍـػتُطّا اىل تُتس َـبعس ا٫ْكطاع ٜٚ ٜعِ َا

 دتط بعَإ غ٬ٕٝ ايسّ ٜٚٓكغٞ سني ا٫ْكطاع ؟ ٚايؿو يفـَ
سض٣ إ ُٜ ٚعٝكّا ٜػتًعّ ايؿو يف ايـُٛعٛع سٝح ٫ ايـُذعٍٛ غع١ّ

شط١َ ٖٛ َكاضب١ ٚادس٠ ايسّ اّ ٖٛ َكاضب١ ايـُشسث١ غري ـَٛعٛع اي
، بايؿب١ٗ ايـشه١ُٝ ط عٔ ٖصا ايؿوايـُػتػ١ً َٔ سسخ احلٝض؟ ٜٚعٓب
 ٖٚٞ تتضٛض بٓشٜٛٔ ٚصٛضتني : 

شهِ ايـُذعٍٛ ـٕ ٜهٕٛ ايعَإ ايـُأخٛش يف ايايضٛض٠ ا٭ٚىل : أ
طّا عٝح ٜهٕٛ نٌ إٓ َٛعٛعّا زّا ي٘ َٚهٓجشهِ َعٓسـُٛعٛع ايـيزّا َؿٓط

شهِ ـشهِ ، ؾٝهٕٛ ايـيًشهِ ٜٚهٕٛ ؾطزّا َػتك٬ّ َٔ َٛعٛع اي
شهِ بعسز اؾطاز ايعَإ ايط١ًٜٛ نشط١َ ـايش٬ٍ ـُع٢ٓ اْـش٬يّٝا بـاْ
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شػب اَتساز ايعَإ َٔ ـشا٥ض اييت تٓشٌ اىل اؾطاز عسٜس٠ بـَكاضب١ اي
 ـشا٥ضشٝض اىل آخطٙ ٜٚٓشٌ سهِ سط١َ َكاضب١ ايـأٍٚ غ٬ٕٝ اي

سط١َ تعسز اىل تهايٝـ َتعسز٠ باستٓابٗا ٚت -ٚايتهًٝـ برتنٗا تبعّا
 شػب اَتساز ايعَإ . ـَكاضبتٗا ب

َع  ٖصٙ ايضٛض٠ غتضشاب ايٛدٛزٟ يفُهٔ دطٜإ ا٫ـٜ ٫ٚ
١ َشطـٚشيو يتعسز اؾطاز اي -عين اغتضشاب ايـُذعٍٛ أ -ايؿو 

ُُتس، ٚايؿطز ايـُؿهٛى شػب عُٛز ايعَإ ايــبعسز اؾطاز ايؿعٌ ٚب
ـشط١َ َؿهٛى اي -عين ايـُكاضب١ بعس ا٫ْكطاع قبٌ ا٫غتػاٍ أ -سطَت٘ 

٘ مل ٜهٔ سهُ٘ َتٝكّٓا غابكّا يٝػتضشب ، ُع٢ٓ : اْـب َٔ أٍٚ ا٫َط 
ْ٘ ؾطز سازخ َػتكٌ ٭شسٚخ ـشهِ يف َطس١ً ايـبٌ ٖٛ َؿهٛى اي

 شهِ ٚاقعّا . ـايٛدٛز ٚاي

ٜهٕٛ  دً٘ ٫زّا ، ٚ٭ٜهٕٛ ايعَإ َؿٓط ايضٛض٠ ايجا١ْٝ : إ ٫
َٓش٬ّ بعسز اؾطاز ايـُٛعٛع طٍٛ أٟ ٫ ٜهٕٛ  -ش٬يّٝا ـشهِ اْـاي

بٌ نإ ايعَإ ظطؾّا يًشهِ ٜٚهٕٛ احلهِ  -اَتسازٙ شػب ـايعَإ ٚب
ٜٓشٌ ٭سهاّ  ٚاسسّا غري َتعسز ٜٚهٕٛ َػتُطّا باغتُطاض ايعَإ ٫ٚ

، ؾإ ذاغ١ ايـُا٤ ايكًٌٝ ايـُتُِ نطّاـ، ْعري َْتعسز٠ بعسز اؾطاز ايعَإ
ـشػب اَتساز ايعَإ، ايـُا٤ ٚدٛز ٚاسس عطؾّا غري َتعسز خاضدّا ب

سهِ ٚاسس َػتُط َٔ بسٚ سسٚث٘ اىل سني ظٚاي٘  -اغ١ ايٓذ -ٚسهُ٘
ٕٕبايتطٗري َج٬ّ سهُّا غري سهِ ايٓذاغ١ يف  ، اٟ يٝػت ايٓذاغ١ يف ظَا

 ايعَإ اٯخط ، بٌ ٖٛ سهِ ٚاسس َػتُط يف عُٛز ايعَإ . 

 شهِ ايـُذعٍٛ ايـُؿهٛى بكا٩ٙ ؟ أّـذطٟ اغتضشاب ايـٌٖٚ ٜ



 (179)  ...................... ايتؿضٌٝ بني ايؿبٗات احله١ُٝ ٚبني ايؿبٗات املٛعٛع١ٝ

 ١ أظ٫ّ ٚسػب ؟ . ذطٟ اغتضشاب عسّ دعٌ ايٓذاغـذطٟ ٜٚـٜ ٫

ا٫غتضشاب  إدطٜإ ايٓطاقٞ ٚاخل٥ٛٞ )قسُٖا( اعتكس ايـُشكك
ٚتكع ايـُعاضع١ بني اغتضشاب بكا٤ ايـُذعٍٛ ٚبني اغتضشاب عسّ 

 ذعٌ ، ٖٚصا بًشاظ اْ٘ ٜٛدس ٜكٝٓإ : ٜكني َتعًل بايـُذعٍٛ ٚؾوـاي
عسّ  -ذعٌ ـَتعًل بايٜٚكني ، يف بكا٥٘ ؾٝػتضشب بكا٤ ايـُذعٍٛ

 ٜٚتعاضض ا٫غتضشاب ،ايٓذاغ١ يف ايـُجاٍ  ؾٝػتضشب٘ دعٌ
 . ٚباختضاض ٚاشا تعاضعا تػاقطا ايٛدٛزٟ، َع ا٫غتضشاب ايعسَٞ،

 ذطٟ ا٫غتضشاب يف ٖصا ايكػِ ٫بت٥٬٘ بايـُعاضض . ـ٫ ٜ

ٍٚ اغتاشْا ايـُشكل )قسٙ( ايسؾاع عٔ ايتؿضٌٝ ٚبٗصا ايتضٜٛط سا
َٔ اْ٘ اشا ؾطض  (34)قسٙ()ايـُبشٛخ ٚزؾع اؾهاٍ ؾٝدٓا ا٫ععِ

ذطٟ اغتضشاب ـذطٟ اغتضشاب ايعسّ ا٭ظيٞ ٫ٚ ٜـزّا ٜايعَإ َؿٓط
شاز ايـُٛعٛع يف ايكغٝتني ، ٚاشا ـتإ يعسّ -بكا٤ ايـُذعٍٛ  -ايٛدٛز 

 -ذعٌـعسّ اي -ذطٟ اغتضشاب ايعسّ ـٜ ؾطض ايعَإ ظطؾّا ٫
ضع١ شاز ايـُٛعٛع ، ؾ٬ َعاـتـذطٟ اغتضشاب ايٛدٛز إلسطاظ إٜٚ

 بني اغتضشاب ايٛدٛز ٚبني اغتضشاب ايعسّ . 

 ُهٔ إ ْتضٛض دطٜإ ا٫غتضشابني ـٚساصٌ ايسؾع : اْ٘ ٜ
شطظ ٚسس٠ ـيف ؾطض نٕٛ ايعَإ ظطؾّا سٝح ت -ايعسَٞ ٚايٛدٛزٟ -

ايـُٛعٛع يف ايكغٝتني ايـُتٝك١ٓ ٚايـُؿهٛن١ ٚتكع ايـُعاضع١ بني 
، ٛ ايـُتؿاِٖ عٓس ايعطفطؾّا نُا ٖا٫غتضشابني َع ٬َسع١ ايعَإ ظ

ايـُكاضب١ ايجابت١ قبٌ  بكا٤ سط١َاغتضشاب  ـُهٜٔ :ايـُجاٍٚيف 
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ـشط١َ بعس ُا بعس ا٫ْكطاع ٚاغتضشاب عسّ دعٌ ايـا٫ْكطاع ي
ؾٝتعاضعإ  ،ضدض َٔ اٯخطا٫ْكطاع أظ٫ّ ٚيٝؼ أسسُٖا أق٣ٛ ٚأ

 ٜٚتػاقطإ . 

)قسٙ( عُٔ  (35)دطاغاْٞ ـٙ ايـُشكل ايا٫ؾهاٍ ايجاْٞ : َا أٚضز
٠ ، ٜٚضًض اؾها٫ّ ذ١ٝ غري ايكآضـشج٘ يف اغتضشاب ا٫َٛض ايتسضٜـب

 ع٢ً تؿضٌٝ ايؿاعٌ ايٓطاقٞ )قسٙ( . 

شهِٝ ـُهٔ تكطٜب٘ بإٔ ايؿاعٌ ايٓطاقٞ )قسٙ( ْعط تاض٠ اىل تـٜٚ
شٞ يف بكا٤ ايـُٛعٛع ؾأدط٣ اغتضشاب ـايٓعط ايعطيف ايـُػاَ

ٞ ايعكًٞ شهِٝ ايٓعط ايسٓقـىل تخط٣ اْٚعط أ -بكا٤ ايـُذعٍٛ -ايٛدٛز 
ُٓ ِ نطّا يف بكا٤ ايـُٛعٛع ٚيتػاٜط ايـُا٤ ايكًٌٝ ايـُتٓذؼ َع ايـُا٤ ايـُت

غتضشاب ايعسّ . دط٣ إبل َٛعٛع ايكغ١ٝ ايـُتٝك١ٓ ٚيصا أبايسق١ مل ٜ
دطاغاْٞ )قسٙ( ع٢ً شيو بإٔ ايعرب٠ يف بكا٤ ـعرتض ايـُشكل ايثِ إ

تٝك١ٓ ٚايـُؿهٛن١ َٛعٛعّا ٖٛ ايٓعط شاز ايكغٝتني ايـُـايـُٛعٛع ٚات
ٞ ، ٚايعطف ٜط٣ ايـُٛعٛع شٞ زٕٚ ايٓعط ايعكًٞ ايسٓقـايعطيف ايـُػاَ

َتعسزّا ٚاْ٘ بإم سني ايؿو ٚإ َغ٢ ايعَإ ، ؾٝذطٟ  َتشسّا ٫
ذعٌ ـذطٜإ اغتضشاب عسّ ايـذاٍ س٦ٓٝص يـاغتضشاب ايٛدٛز ٫ٚ َ

  . ص٬ّأ  ٫ّ٤ْ ؾ٬ ٜعاضض اغتضشاب ايٛدٛز ؾٞاظ

:  ـُا َـشضً٘ٚقس زؾع اغتاشْا ايـُشكل)قسٙ( اؾهاٍ )ايهؿا١ٜ( ب
 ٕ ايـُعاضع١ بني اغتضشاب ايٛدٛز ٚبني اغتضشاب ايعسّ ٫إ

ذطٟ ـٞ ايعكًٞ ، بٌ ٜشاظ ايـُٛعٛع بايٓعط ايسٓقـتتٛقـ ع٢ً ي
                                                           

 . 318+  317: 2نؿا١ٜ ا٫صٍٛ َع ساؾ١ٝ املؿهٝين : ز (35)



 (181)  ...................... ايتؿضٌٝ بني ايؿبٗات احله١ُٝ ٚبني ايؿبٗات املٛعٛع١ٝ

خص ٚسس٠ اضعإ ٜٚتػاقطإ ست٢ بعس ايبٓا٤ ع٢ً أابإ ٜٚتعشا٫غتض
 شٞ ، بًشاظ إ ايـُؿهٛى ؾٝ٘ ـعطف ايـُػاََٛعٛع ايكغٝتني َٔ اي

ُٓـينايـُا٤ ايكًٌٝ ا - َػبٛم بٝكٝٓني : بًشاظ  -ِ نطّا ُتٓذؼ ايـُت
 -بكا٤ ايتٓذؼ ايـُذعٍٛ  -ذطٟ اغتضشاب ايٛدٛز ـسسُٖا ٜأ

عسّ دعٌ ايٓذاغ١  -ذطٟ اغتضشاب ايعسّ ـٚبًشاظ ثاُْٝٗا ٜ
بني ا٫غتضشابني ٚتكع ايـُعاضع١  -بايٓػب١ يًُا٤ ايهجري ايـُتُِ 

 .  (36)ٚايتػاقط 

 (37)ٙ ايؿاعٌ ايٓطاقٖٞٛ َا أٚضز ايجايح ع٢ً ايتؿضٌٝ: ا٫ؾهاٍ
ع٢ً ْؿػ٘ ، ٚساصً٘ َٛعشّا : اْ٘ ٜعترب يف دطٜإ ا٫غتضشاب 

٭ْو نٓت ع٢ً ٜكني ط(: اتضاٍ ظَإ ايٝكني بعَإ ايؿو يكٛي٘ )
و يف بكا٤ ٚايؿا٤ تؿٝس ايرتتٝب باتضاٍ ٚإ ايؿ صَٔ طٗاضتو ؾؿههت

يٝؼ َتض٬ّ بٝكني عسّ  -شٝضـبعس اْكطاع زّ اي -ذعٌ أظ٫ّ ـعسّ اي
شط١َ سني ايػ٬ٕٝ بني ٜكني عسّ ـذعٌ أظ٫ّ ، يؿضٌ ايٝكني بايـاي
 ْكطاع ايػ٬ٕٝ . ٌ اظ٫ّ ٚبني ايؿو يف بكا٤ٙ بعس إذعـاي

ٕٕ ٚبتعبرٕي ب ايؿو يًٝكني ٚاتضاي٘ ب٘ ، َٚٓ٘ ًٜعّ : ٫بس َٔ تعٓك ثا
ٌ يعسّ اتضاٍ ظَاْٞ ايٝكني ذعـدطٜإ اغتضشاب عسّ ايعسّ 

، بؿعٌ اْؿضاٍ ايٝكني بايعسّ ا٫ظيٞ ظَاّْا عٔ ايؿو ؾٝ٘ يتدًٌ ٚايؿو
ذعٌ ٚبني ايؿو يف اغتُطاض عسّ ـايؿاصٌ ايعَاْٞ بني ايٝكني بعسّ اي

يؿعًٞ ايـُذعٍٛ سني ؾع١ًٝ شهِ اـذعٌ ٖٚٛ ظَإ ايٝكني بايـاي
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شط١َ ايـُكاضب١ ساٍ ايػ٬ٕٝ ٖٚٛ ْاقض ـني ب، ٖٚصا ْعري ايٝكَٛعٛع٘
، ـذعٌ ايعا٥سشط١َ أظ٫ّ ٚؾاصٌ بٝٓ٘ ٚبني ايؿو يف ايـيٝكني عسّ اي

 ُا بعس ا٫ْكطاع . ـشط١َ يـذطٟ اغتضشاب عسّ دعٌ ايـٚيصا ٫ ٜ

نٝكني  -شهِ ايـُذعٍٛ َتضٌ بايٝكني ـايؿو يف بكا٤ اي بُٝٓا
 ايؿو ؾاْ٘ ٜكني ٜتضٌ ب٘  ،سط١َ ايـُكاضب١ ايـُذعٛي١ ساٍ ايػ٬ٕٝ

ذطٟ ـٜٚ -شط١َ اىل َا بعس ا٫ْكطاع قبٌٝ ا٫غتػاٍ ـستُاٍ بكا٤ ايإ -
ْكطاع قبٌٝ ا٫غتػاٍ شهِ ايـُذعٍٛ اىل ظَٔ ا٫ـاغتضشاب بكا٤ اي

 ضناْ٘ ٚؾطٚط٘ . ٚشيو يتُاّ أ

ـذعٌ ٕ ايٝكني بعسّ ايإٕ ٜكاٍ : ٜٚـُهٓٓا زؾع ا٫ؾهاٍ ايجايح بأ
ٖٛ  -ُا بعس اْكطاع ايسّـشط١َ يـيٝكني بعسّ دعٌ اينا -ظ٫ّ ايعا٥س أ

 ُا بعس ا٫ْكطاع . ـشط١َ يـٜكني َتضٌ بعَإ ايؿو يف دعٌ اي

بعس دعٌ ا٫سهاّ  -قس إْتكض شط١َ أظ٫ّـْعِ ٜكني عسّ اي
 شط١َ بًشاظ ظَإ غ٬ٕٝ ايسّ ، يهٔ ٫ـبٝكني دعٌ اي -ٚتؿطٜعٗا 

عين ظَإ ا٫ْكطاع قبٌٝ أ -ع٢ً ظَإ غ٬ٕٝ ايسّ  ظا٥ٕسذعٌٕ ـٜكني ب
نعسّ دعٌ سط١َ  -ذعٌ ايعا٥س ـٕ ٜكني عسّ ايبٌ إ -ا٫غتػاٍ 
شط١َ ساٍ ـمل ٜٓتكض بٝكني دعٌ اي -ُا بعس ا٫ْكطاع ـايـُكاضب١ ي

شط١َ ساٍ ـُا ٜكني عسّ ايـٚاْ ـشاز ايـُٛعٛع،ايػ٬ٕٝ يعسّ ات
ٖٚٛ َا  -شط١َ ساٍ ايػ٬ٕٝ ، زٕٚ َا ظاز ـْتكض بٝكني ايايػ٬ٕٝ قس إ

عسّ سط١َ ايـُكاضب١  - ذعٌ ايعا٥سـؾإ ايٝكني بعسّ اي -بعس ا٫ْكطاع 
ٚٚدٛزٙ َتضٌ ظَاّْا بايؿو يف اجلعٌ  بإم -ْكطاع ايسّ ؾُٝا بعس إ

٫ٚ َاْع َٔ دطٜإ اغتضشاب عسّ اجلعٌ  س عٔ ايكسض ايـُتٝكٔ،ايعا٥



 (183)  ....................... ايتؿضٌٝ بني ايؿبٗات احله١ُٝ ٚبني ايؿبٗات املٛعٛع١ٝ

 شا٥ض ؾُٝا بعس ا٫ْكطاع قبٌٝـعسّ دعٌ سط١َ َكاضب١ اي :ايعا٥س
 ا٫غتػاٍ . 
ُا سهٞ عٔ ايـُشكل ايٓطاقٞ يـتٛعٝض  -زؾع ا٫ؾهاٍ -ٖٚصا 

 شط١َ ( . ـشط١َ مل ٜٓتكض بٝكني ايـَٔ قٛي٘ : )ايٝكني بعسّ اي
 ٕ ٕٕٚبتعبري ذعٌ أظ٫ّ ـ: إ ايـُػتضشب يف اغتضشاب عسّ اي ثا

شطِٜ ايـُكاضب١ ـذعٌ ايعا٥س عٔ ايكسض ايـُتٝكٔ ايصٟ ٖٛ تـٖٛ عسّ اي
َؿهٛى َٔ أٍٚ ا٫َط ، ٚظَإ  ـذعٌ ايعا٥س عًٝ٘، ٚاي ساٍ ايػ٬ٕٝ

ذعٌ ـذعٌ ايعا٥س َتضٌ بعَإ ايؿو يف سضٍٛ ايـايٝكني بعسّ اي
ٕ ْؿرتض سضٍٛ ـذعٌ ايعا٥س بعس أؾٝذطٟ اغتضشاب عسّ اي ،ايعا٥س

شا٥ض اىل َا بعس ا٫ْكطاع قبٌ ـايؿو يف اغتُطاض سط١َ َكاضب١ اي
ـُعبٛض بسٚ تؿطٜع سط١َ َكاضب١ ْٚؿرتض سضٍٛ ايرتزز اي ،ا٫غتػاٍ

شهِ ايؿطعٞ ايـُذعٍٛ : سط١َ ايـُكاضب١ ساٍ ـشا٥ض قبٌ ؾع١ًٝ ايـاي
شط١َ عًٝٗا أٚ عسّ دعًٗا ؾُٝا بني ـْٗا تؿو يف دعٌ ايإايػ٬ٕٝ ، ؾ

شط١َ َتضٌ ظَاّْا بٝكني عسّ ـذعٌ ايـٖٚٛ ؾو ب ،ا٫ْكطاع ٚا٫غتػاٍ
شط١َ ظا٥سّا ع٢ً ايكسض ـؾٝػتضشب عسّ دعٌ اي، شط١َ أظ٫ّ ـدعٌ اي

ايـُتٝكٔ : ظَإ ايػ٬ٕٝ ، ٜعين اغتضشاب عسّ دعٌ سط١َ ايـُكاضب١ 
 ؾُٝا بعس اْكطاع ايػ٬ٕٝ قبٌٝ ا٫غتػاٍ . 

اْ٘ ع٢ً ؾطض عسّ اتضاٍ بعٔ ا٫ؾهاٍ  ْـذٝب ثاّْٝاُهٓٓا إ ـٜٚ
٫ زيٌٝ  : ْكٍٛٚ ـذعٌ ،ذعٌ بعَإ ايؿو يف ايـظَٔ ايٝكني بعسّ اي

ش ٫ ز٫ي١ يف ـذعٌ ، إاتضاٍ ظَإ ايٝكني بعَإ ايؿو يف اي ع٢ً اعتباض
ع٢ً  ص٭ْو نٓت ع٢ً ٜكني َٔ طٗاضتو ؾؿههتطايضشٝش١ :ؾكط٠ 

 ٚيصا ٜـذطٟ ٫ٚ زيٌٝ آخط ع٢ً اعتباضٙ ، اتضاٍ ظَإ ايٝكني بعَإ ايؿو
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َع ٚ ،َع اتضاٍ ظَإ ايٝكني بعَإ ايؿو٫غتضشاب ا عٓسِٖ
سس بعساي١ ظٜس ظٗط ّٜٛ اجلُع١ ثِ غؿٌ عًِ أاْؿضاهلُا ظَاّْا نُا يٛ 

بكا٤ عسايت٘ ايـُتٝك١ٓ قبٌ َْٛ٘ ُا اغتٝكغ عضطّا ؾو يف ـأٚ ْاّ ٚي
 ُهٓ٘ اغتضشاب عسايت٘ َع عسّ اتضاٍ ظَٔ ايٝكني بعَٔ ايؿو . ؾٝ

ص ٭ْو نٓت ع٢ً ٜكني َٔ طٗاضتو ؾؿههت(:ط)ٛي٘قْعِ 
از َٓ٘ : اعتباض اتضاٍ ٜػتؿ  (يًرتتٝب باتضاٍ بربن١ ٚدٛز ايؿا٤ )ايؿا٤

بعَإ ايـُؿهٛى ٚتكسّ  -َتعًل ايٝكني : َٔ طٗاضتو  -ظَإ ايـُتٝكٔ 
اٟ  صؾؿههتطب٘ عًٝ٘ َتض٬ّ ب٘ غري َٓؿضٌ عٓ٘ شاى ع٢ً ٖصا ٚتطٓت

 ؾههت يف طٗاضتو ايـُتٝك١ٓ قب٬ّ . 

ؾإ ايعسّ  ،َٚا حنٔ ؾٝ٘ َٔ صػطٜات ٖصٙ ايهرب٣ ايـُٓضٛص١
، غابل ع٢ً دعٌ ا٫سهاّ ٚتؿطٜعٗاٞ ايـُػتضشب ٖٛ عسّ أظي

ٚحنٔ ْؿو يف إ سط١َ َكاضب١ احلا٥ض ٌٖ دعًت سط١َ ٚغٝع١ تعِ 
، ك١ ٫ تعِ شاأّ دعًت عٝٓ ؟بني اْكطاع ايسّ ٚبني ا٫غتػاٍ َٓ٘ َا

ٚعًٝ٘ : ؾٝتضٌ ظَإ ايـُؿهٛى ؾٝ٘ بعَإ ايـُتٝكٔ نُا ٖٛ ٚاعض ٫ 
ُا بعس اْكطاع ـي١ يشط١َ ايـُذعٛـذطٟ اغتضشاب ايـدؿ٢ ، ٚعًٝ٘ ٜـٜ

ُا بني ـشط١َ يـايسّ قبٌٝ ا٫غتػاٍ ، نُا إ ايٝكني بعسّ دعٌ اي
ا٫ْكطاع ٚبني ا٫غتػاٍ َتضٌ َٔ ا٫ظٍ اىل غاع١ ايؿو ٚاستُاٍ 

ؾٝػتضشب عسّ دعٌ احلط١َ َٔ  ٗا،ذعًـشط١َ بـاْتكاض عسّ دعٌ اي
 ا٫ظٍ اىل ّٜٛ ايؿو . 

 ٢ـًـسٙ( عـ)ق (38)ٞـٓـٝـا٥ل ايٓـكـشـع : َا أٚضزٙ ايـُـايطاباٍ ـهـا٫ؾ
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 (185)  ...................... ايتؿضٌٝ بني ايؿبٗات احله١ُٝ ٚبني ايؿبٗات املٛعٛع١ٝ

ايتؿضٌٝ اؾها٫ّ ْاظطّا اىل غابك٘ : اؾهاٍ )اعتباض اتضاٍ ظَإ ايؿو 
ٚساصً٘ ؾهاٍ َػتكٌ ضابع، ـشسخ إلبعَإ ايٝكني( ٚزاؾع ي٘ َٚ

 َٛعشّا : اْ٘ ٜعترب يف دطٜإ ا٫غتضشاب اتضاٍ ظَإ ايـُؿهٛى 
ب ٚيف اغتضشا،  -َتعًل ايٝكني  -بعَإ ايـُتٝكٔ -َتعًل ايؿو -

ذعٌ أظ٫ّ يٝؼ ايـُؿهٛى ؾٝ٘ َتض٬ّ ظَاّْا بايـُتٝكٔ ، بٌ ـعسّ اي
 ذطٟ ا٫غتضشاب . ـٜ ٜؿضٌ بُٝٓٗا ايـُتٝكٔ ا٫خط ٚيصا ٫

ٖٛ ا٭ظٍ  -ـذعٌأعين عسّ اي -ظَإ ايـُتٝكٔ ا٭ٍٚ  ايـُجاٍ:ٚيف 
عين سط١َ : أٚظَإ ايـُتٝكٔ ايجاْٞ ايؿطع ٚايؿطٜع١، قبٌ َٚا

ٕ ايـُتٝكٔ ا٭ٍٚ ٚظَإ ٖٛ ؾاصٌ بني ظَا -ايـُكاضب١ ساٍ ايػ٬ٕٝ
بعس اْكطاع ايػ٬ٕٝ شط١َ أٚ عسَٗا يًُكاضب١ ـعين دعٌ ايأ -ايـُؿهٛى

، ٚايـُتضٌ ظَاّْا بايـُؿهٛى ٖٛ ايـُتٝكٔ ايجاْٞ :  -قبٌ ا٫غتػاٍ
ـشط١َ عسّ دعٌ اي -ـشٝض زٕٚ ايـُتٝكٔ ا٭ٍٚسط١َ ايـُكاضب١ ساٍ اي

ط١َ ايـُتٝك١ٓ ٫سكّا عٓس ايؿو يف بكا٤ٖا شـؾٝذطٟ اغتضشاب اي -أظ٫ّ
ُا بعس اْكطاع ايسّ قبٌٝ ا٫غتػاٍ ؾإ ظَإ ايـُؿهٛى ـٚاغتُطاضٖا ي

شط١َ ـذطٟ  اغتضشاب عسّ دعٌ ايـَتضٌ بعَإ ايـُتٝكٔ ، ٫ٚ ٜ
، ٚشيو أظ٫ّ عٓس ايؿو يف دعٌ سط١َ ايـُكاضب١ بعس اْكطاع زّ احلٝض

 َإ ايعسّ ايـُؿهٛى نُا تكسّ . ْؿضاٍ ظَإ ايعسّ ايـُتٝكٔ عٔ ظ٫

ثبات ا٫تضاٍ بني ظَإ ايـُتٝكٔ ٚبني ظَإ إُهٓٓا زؾع٘ بـٜٚ
ذعٌ ايـُتٝكٔ ٖٛ ايعسّ ا٭ظيٞ ايػابل ـايـُؿهٛى ؾٝ٘ ، ؾإ عسّ اي

ع٢ً دعٌ ا٫سهاّ ٚتؿطٜعٗا ، ٚظَإ ايـُتٝكٔ : عسّ دعٌ سط١َ 
ٖٛ ظَإ َتضٌ  -ُا بعس ا٫ْكطاع َٓص ا٭ظٍ ٚست٢ َٜٛٓا ـايـُكاضب١ ي
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، ـُا بعس ا٫ْكطاع أٚ عسّ دعًٗاشط١َ يـبعَإ ايـُؿهٛى ؾٝ٘ : دعٌ اي
َتضٌ بعَإ ايـُتٝكٔ اٯخط : دعٌ  -نُا ٖٛ : ظَإ ايـُؿهٛى ؾٝ٘ 

 شا٥ض ظَٔ ايػ٬ٕٝ . ـاحلط١َ ع٢ً ٚط٧ اي

ٕٕ ؾو ٜٚكٝٓإ ، ٚايـُؿهٛى ؾٝ٘ َتضٌ به٬  : يٓا ٚبتعبري ثا
ذعٌ سط١َ ـشط١َ أظ٫ّ ٚايٝكني بـني بعسّ دعٌ ايايـُتٝكٓني : ؾإ ايٝك

ايـُكاضب١ بعس ايتؿطٜع جيتُعإ يف ظَإ ٚاسس سٝح ٜهٕٛ يٓا ٜكني 
بعسّ دعٌ سط١َ ايـُكاضب١ ؾُٝا بعس اْكطاع ايسّ قبٌٝ ا٫غتػاٍ ٜٚكني 

ٚغ٬ْٝ٘ ، ٚعٓسْا ؾو يف ايسّ ذعٌ سط١َ ايـُكاضب١ ساٍ ض١ٜ٩ ـب
شط١َ ـ٫غتػاٍ ، َٚٔ ايٛاعض إ ايٝكني بايشط١َ بعس ا٫ْكطاع قبٌٝ اـاي

شط١َ ـعسّ دعٌ اي :خطٜٛدب ْكض ايٝكني اٯ ساٍ غ٬ٕٝ ايسّ ٫
 (39)ٖٚصا َع٢ٓ قٍٛ ايٓطاقٞ ا بعس ا٫ْكطاع ٫خت٬ف َٛعٛعُٗا،ؾُٝ

ٚعًٝ٘ : ـشط١َ(. شط١َ أظ٫ّ مل ٜٓتكض بايٝكني بايـ)ايٝكني بعسّ اي:)قسٙ( 
١ أظ٫ّ ٜٚعاضض اغتضشاب بكا٤ شطَـؾٝذطٟ اغتضشاب عسّ دعٌ اي

 شط١َ ايـُذعٛي١ ساٍ ايػ٬ٕٝ ٜٚتػاقطإ بايـُعاضع١ . ـاي

  (40)َا سهاٙ ا٫غتاش :داَؼ ع٢ً ايتؿضٌٝ ايـُبشٛخـا٫ؾهاٍ اي
 ٝين )قسٙ( ٚتٛعٝش٘ : ٥ايـُشكل عٔ ايـُشكل ايٓا

طتب ا٫ثط ذطٟ يف ْؿػ٘ يعسّ تـٜ ذعٌ ٫ـغتضشاب عسّ ايإٕ إ
ض ٚايتٓذٝع : إ اٯثاض ايع١ًُٝ نا٫ْبعاخ ٚا٫ْعداطٜب٘ ايعًُٞ عًٝ٘، ٚتك

ايصٟ ٜضري ؾعًّٝا بؿع١ًٝ  شهِ ايـُذعٍٛـترتتب ع٢ً اي -ٚايتعصٜط
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 (187)  ....................... ايتؿضٌٝ بني ايؿبٗات احله١ُٝ ٚبني ايؿبٗات املٛعٛع١ٝ

شهِ ـذعٌ اش ٖٛ عباض٠ عٔ اْؿا٤ ايـ، ٫ٚ ترتتب ع٢ً شات ايَٛعٛع٘
ٚا٫سهاّ ا٫ْؿا١ٝ٥ ٫ ترتتب عًٝٗا اٯثاض ايؿطع١ٝ  ،يف َكاّ ايتؿطٜع 

ْعري ٚدٛب ا٫طاع١ ٚسط١َ ايـُعض١ٝ  -ا٫ثاض ايعك١ًٝ  ايع١ًُٝ بٌ ست٢
هِ ٚدعً٘ ْؿا٤ احلإترتتب عٓس ايعًِ ايٛدساْٞ ب ٫ -ٚايتٓذٝع ٚحنٖٛا 

ذعٌ ٫ ٜرتتب عًٝ٘ ـٕ ايايتعبس بٗا با٫غتضشاب ، ٚشيو ٭ ؾغ٬ّ عٔ
ز ٚتضري ا٫سهاّ داضـيـِ ٜتشكل َٛعٛع٘ يف اي ا٫ثط ايعًُٞ َا
 شر ع٢ً ايـُػتطٝع ٫ـذعٌ ٚدٛب ايـإ ايعًِ ب، ؾايـُذعٛي١ ؾع١ًٝ

 ايـُهًـ .  سثط عًُٞ َايـِ تتشكل ا٫غتطاع١ خاضدّا عٓٝ٘ أٜرتتب عً

ذعٌ ـذعٌ عٔ ايـُذعٍٛ ٚعًُٓا بايـٚاشا ؾطعٓا اَهإ اْؿهاى اي
ع٫ّٛ ؾعًّٝا ؾ٬ ٜرتتب عًٝ٘ ا٫ثط ذـشات٘ َٔ زٕٚ إ ٜضري سهُاَّ َ

.  -اع١ ٚسط١َ ايـُعض١ٝ نٛدٛب ا٫ط -٫ ا٫ثط ايعكًٞ ايؿطعٞ، ٚ
، ٌ يػّٛا يعسّ تطتب اثط عًُٞ عًٝ٘ذعـٜهٕٛ ايتعبس بعسّ ايٚعًٝ٘ : 
ٜضض دطٜإ ا٫غتضشاب ، يٛعٛح إ ايتعبس ا٫غتضشابٞ  َٚع٘ ٫

َتٛقـ ع٢ً تطتب ا٫ثط ايعًُٞ ، َٚٔ زٕٚ تطتب ا٫ثط ايؿطعٞ ع٢ً 
 ٢ً ايـذعٌ أثطْعِ ٜرتتب ع ذطٟ ا٫غتضشاب . ـٜ ايـُػتضشب ٫

َٚٛعٛع٘،  ايـُذعٍٛ ب٘ َع تـشكل ؾطط ايـُذعٍٛ بٛاغط١ ثبٛت
 أص٬ّ َجبتّا ٫ ٜـذطٟ يـُجبتٝت٘.  تطتب بايـ٬ُظ١َ ٜٚهٕٛ اغتضشاب٘ يهٓ٘

: اَا ٭ْ٘ يػٛ بًشاظ عسّ  ذطٟـٜ ذعٌ ٫ـاشٕ اغتضشاب عسّ اي
 ،، ٚاَا ٖٛ أصٌ َجبت ٭ثط ايـُذعٍٛ تطتب أثط ؾطعٞ عًُٞ َباؾط٠ّ

٫ بايـ٬ُظ١َ ايعك١ًٝ ـذعٌ إثط ايـُذعٍٛ ع٢ً ايـُهٔ تطتٝب أ٫ٚ ٜ
 .  ؾهاٍ ايـُشكلطٜب إلٖصا خري تك . ٚا٭صٌ ايـُجبت يٝؼ عذ١
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 بس باغتضشابـتعـ)قسٙ( بإٔ اي كلـا ايـُشـتاشْـٓ٘ اغـاب عـٚقس أد
، (41)اثط ٜرتتب عًٝ٘ يف َٛاضز دطٜاْ٘ ذعٌ يٝؼ أَطّا يػّٛا بٌ ي٘ـعسّ اي

 َطٜٔ : َطاَ٘ ببٝإ أ ُهٓٓا تٛعٝضـٜٚ

شكٝك١ٝ ـاي ا٭َٛض ايته١ٜٝٓٛ َٔإٕ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ يٝػت  ا٭ٍٚ:
داضد١ٝ ، بٌ ٖٞ اعتباضات قا١ْْٝٛ قا١ُ٥ يف ـطاض ايـذٛاٖط ٚا٫عناي

ٍٕ، ؾاشا أايٓؿؼ ايباط١ٓ ٞ سهُّا أٚ غريُٖا مٓس أٚ نتاب١ٕ بطظٖا بكٛ
ٚدٛز هلا إ٫ يف عايـِ ١ٜ اييت ٫ نػا٥ط ا٫َٛض ا٫عتباض ، ٖٚصاـذع٫َّٛ

ذعٌ َع ايـُعترب ايـُذعٍٛ ، ٫ٚ ؾطم ـؾٝتشس اإلعتباض ٚاي ،ا٫عتباض 
بُٝٓٗا إ٫ نايؿطم بني ايتضٛض ٚايـُتضٛض ، ٚنُا ٫ ٚدٛز يًتضٛض إ٫ 
يف ٚدٛز ايـُتضٛض نصيو ٫ ٚدٛز ي٬عتباض إ٫ يف ٚدٛز ايـُعترب 

 ذعٌ ٚا٫ْؿا٤ . ـذعٍٛ بٓؿؼ ايشهِ ايـُـايـُذعٍٛ ، ؾٝهٕٛ ٚدٛز اي

، ـذاز ٚايٛدٛزٜذعٌ ٚايـُذعٍٛ ناإلـإشٕ ا٫عتباض ٚايـُعترب أٚ اي
عاؾ١ ، ٚيف ع٤ٛٙ : ٜهٕٛ دتًؿإ إعتباضّا ٚباإلـُٖا َتشسإ ٚدٛزّا َ

ثباتّا يعسّ ايـُذعٍٛ َٔ غري ٬َظ١َ ـذعٌ بٓؿػ٘ إاغتضشاب عسّ اي
 ُتٓع دطٜاْ٘ . ـبتّا ٜصريٚض٠ ا٫غتضشاب ايعسَٞ أص٬ّ َجَٔ زٕٚ ٚ

ا٫سهاّ ايؿطع١ٝ بايٓػب١ اىل َٛعٛعاتٗا َٔ قبٌٝ  إٕ ايجاْٞ :
ثاضٖا َتٛقؿّا ـشككٗا ايؿعًٞ ٚتطتب آسٝح ٜهٕٛ ت (ايٛادب ايـُؿطٚط)

ٟ أ ،داضزـيف اي ع٢ً دعًٗا ٚاْؿا٥ٗا ٚع٢ً حتكل َٛعٛعٗا ؾع٬ّ
ثط أخط ا٭ذعٌ ٚا٫ْؿا٤ ٜٚتـشهِ ايـُذعٍٛ بصات ايـٜهٕٛ ٚدٛز اي
شا ظايت ايؿُؼ ؾع٬ّ ٚقس ؾاـشكل ايـُٛعٛع بايؿطط، ٜٚرتتب عٓس ت
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ضع ايـُكسؽ ٚدٛب ص٠٬ ايعٗطٜٔ َعًكّا ع٢ً ؾطط ايعٚاٍ دعٌ ايؿا
ـشككّا تاَّا شهِ ؾع٬ّ تـشكل ايعٚاٍ سػب ايؿطض ؾٝتشكل ايـٚقس ت

، ؾاشا ع٢ً ايتشكل ايؿعًٞ يًشهِ -ايـُٓذع١ٜ -ٜٚرتتب ا٫ثط ايعكًٞ
تطتب ا٫ثط ،  -شكل َٛعٛع٘ صػطّٜٚا ـسطظ تنربّٜٚا ٚأ٘ سطظ دعًأ

، ٚنُا ٜرتتب ا٫ثط  -ايتٓذٝع -شهِ ٚا٫ثط ـْتؿ٢ ايٚاشا إْتؿ٢ أسسُٖا إ
ـذعٌ ايؿطعٞ ٚا٫عتباض ايكاْْٛٞ شكل ايـايعًُٞ ؾُٝا يٛ عًِ ٚدساّْا ت

داضز ٫ٚ ٜرتتب ا٫ثط ؾُٝا يٛ عًِ عسّ ـشكل ايـُٛعٛع يف ايـَع ت
يو ٜرتتب ا٫ثط أٚ ٫ نص -ذعٌ أٚ ايـُٛعٛع ـاي -ا سسُٖـشكل أت

ـشكل اجلعٌ ٚت -شككُٗا ـت ٞسطظ بايتعبس ا٫غتضشابٜرتتب اشا أ
سسُٖا ، ؾٝهؿٞ ـشكل أشككُٗا أٚ عسّ تـأٚ عسّ ت -٘ َٛعٛع

ثبات عسّ ؾع١ًٝ احلهِ ايـُذعٍٛ َٔ زٕٚ ـذعٌ يف إاغتضشاب عسّ اي
دطا٤ اغتضشاب ٖٚٛ ْعري إ (ا٭صٌ ايـُجبتـشصٚض)أٚ يعّٚ َ ٬َظ١َٕ
 شكل َٛعٛع٘ خاضدّا . ـثبات ؾع١ًٝ ايـُذعٍٛ عٓس تـذعٌ إلبكا٤ اي

ذعٌ ـٜرتتب ع٢ً اي -ايتٓذٝع -دتضط : ا٫ثط ايعًُٞ ـٚبتعبري َ
ذعٌ ـسطاظ عسّ ايـداضز ، ؾٝهٕٛ إشكل ايـُٛعٛع يف ايـبغ١ُُٝ ت

ٜهٕٛ  ب ا٫ثط ايعًُٞ قٗطّا ، ٫ٚبا٫غتضشاب َػتًعَّا يعسّ تطٓت
أَطّا يػّٛا ٚب٬ أثط عًُٞ  -ذعٌ أظ٫ّـايتعبس ا٫غتضشابٞ بعسّ اي

 ٜرتتب عًٝ٘ . 

ُشكل ايٓطاقٞ)قسٙ( ٚزؾاع تكسّ اؾهاٍ ع٢ً تؿضٌٝ ايـ ُاّ َاـٚت
ٓاٙ بأنجط ٫غتاش ايـُشكل اخل٥ٛٞ)قسٙ( ٚقٓطب٣ ي٘ اؾهاٍ تضٓسٚزؾع يإل

 ضز عًٝ٘ : ـُهٔ َٔ ايبٝإ ايٛاعض  .  يهٔ ْٛقسض َ
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 ذعٌ ٚايـُذعٍٛ ٚدٛزّا ٚشاتّاـشاز ايـبات يتعاَ٘ )قسٙ( إ  ٫ّ : إٕأٚ
ٜتٛقـ قبٛي٘ ٜٚبتين ع٢ً ا٫يتعاّ  -َع اخت٬ؾُٗا باإلعتباض ٚا٫عاؾ١ 

، ـُربٕظ َابطاظ ا٫عتباض ايٓؿػاْٞ بيف سكٝك١ ا٫ْؿا٤ ٚأْ٘ إ (42)ا إختاضٙ ُـب
 باطّٓٝا ناعتباض ٚقس إعتكس )قسٙ( إٔ يًُٓؿ٧ قبٌ إْؿا٥٘ اعتباضّا ؾدضّٝا

شٖٛا ـشط١َ أٚ ا٫غتشباب أٚ ْـايٛدٛب أٚ ايأٚ  ايعٚد١ٝ أٚ ايـًُه١ٝ
ـذعٌ ٖٛ إبطاظ شاى ٠ يف ايباطٔ ، ٚا٫ْؿا٤ ٚايت ايـُٓؿأَٔ ا٫عتباضا

ٝربظ شاى ا٫عتباض ايباطين ٜٚعٗطٙ يف ؾ، ا٫عتباض ايكا٥ِ يف ايباطٔ
ذعٌ س٦ٓٝص ـؿا٤ ٚايؾٝتشكل ا٫ْ ، ُربظ قٛيٞ أٚ َعٗط ؾعًٞـداضز بـاي

ذعٌ ٚا٫ْؿا٤ ٖٛ ا٫عتباض ايـُٓؿأ ايـُربظ خاضدّا ـًٜٚعّ َٓ٘ نٕٛ اي
 شككّا ـذعٌ ٚا٫ْؿا٤ ٖٛ عني ايـُعترب ايـُٓؿأ ايـُذعٍٛ ٚدٛزّا ٚتـؾاي

ـذعٌ ٚايـُذعٍٛ يف ايصات ٚإٕ ٫ ؾطم بني ا٫عتباض ٚايـُعترب ٫ٚ بني اي
 ختًؿا يف ا٫عتباض ٚا٫عاؾ١ . إ

ضؾض َبٓاٙ يف سكٝك١  (43)هتاب يف أٚا٥ٌ ايَٓا غبل  قس يهٓ٘
ذاز ـذعٌ ٚا٫عتباض ٖٚٛ )اٜـشكٝك١ ٖٛ ايـ، ٚإ ا٫ْؿا٤ يف ايا٫ْؿا٤

ايـُع٢ٓ ايـُعترب بكٍٛ أٚ ؾعٌ يف عايـِ ا٫عتباض ايعك٥٬ٞ( عٝح ٜهٕٛ 
ايؿطعٞ  َٚٛعٛعّا يًذعٌْؿا٥ٞ غببّا ي٬عتباض ـذاز ايـُع٢ٓ بٛدٛز إاٜ

٧ أٟ عتباضٟ ، َٚٔ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًـُٓؿؾ٘ ٚعايـُ٘ ا٫يف ظط أٚ ايعك٥٬ٞ
غ٣ٛ ا٫ْؿا٤ ايصٟ ٜهٕٛ  عتباض قبً٘ . ٚيف ع٥ٛ٘ : يٝؼ يًذعٌ َع٢ّٓإ

شهِ ايعك٥٬ٞ أٚ ايؿطعٞ ـذاز ايـَٛدسّا ي٬عتباض ، ؾريدع اجلعٌ اىل اٜ
 عك٥٬ٞ أٚاي باضـتـب عًٝ٘ ا٫عـطتـتـٜاض ، ثِ ــؿا٥ٞ يف عايـِ ا٫عـتـبـْإاز ـذـٜإب
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 ٜٚٛدس ٫سكّا بٛدٛز َٛعٛع٘ خاضدّا . ايؿطعٞ 

بًؿغ ايـُٓؿ٤٢ ٚيٝؼ ا٫عتباض ٚاجلعٌ ٜٛدس غًؿّا ٚا٫ْؿا٤ ٜربظٙ 
ذعٌ ـإ اي :ب عًٝ٘ ٖٓاطٙ اغتاشْا ايـُشكل)قسٙ( ٚضٓتأٚ بؿعٌ نُا ؾٓػ

ذعٍٛ ٚدٛزّا ٚشاتّا ٚإٕ إختًؿا إعتباضّا، ٚا٫عتباض ٖٛ عني ايـُعترب ايـُ
 بطاظ شاى ا٫عتباض ايؿدضٞ ايـُتكسّ ٚدٛزٙ . ْؿا٤ إٚإ ا٫

ٕ عتباض ٜػاٜط ايـُذعٍٛ ايـُعترب ٚأذعٌ ٚا٫ـٕ اياشٕ ايعاٖط أ
ذازٙ يف عايـِ ا٫عتباض عٝح ٜهٕٛ اجلعٌ ـذعٌ ٖٛ اْؿا٤ ايـُع٢ٓ ٚاٜـاي

يؿطعٞ يف ظطؾ٘ ٚعايـُ٘ ٚا٫ْؿا٤ غببّا حلضٍٛ ا٫عتباض ايعك٥٬ٞ أٚ ا
عٍٛ ٖٛ شاى ايـُع٢ٓ ايصٟ اعتربٙ ايعك٤٬ أٚ ايؿاضع ٚايـُذ ا٫عتباضٟ،

 ٖٚٛ غري اجلعٌ ٚا٫ْؿا٤ ٚدٛزّا ٚشاتّا .  ،يف ظطؾ٘ ٚعايـُ٘ ا٫عتباضٟ

ذعٌ إ٫ َجبتّا يعسّ ايـُذعٍٛ ـٜهٕٛ اغتضشاب عسّ اي ٚعًٝ٘ : ٫
 .  ٚيٝؼ بـشذ١  بايـ٬ُظ١َ ، ٚا٭صٌ ايـُجبت غري دإض

ذعٌ ٚايـُذعٍٛ ٚدٛزّا ـشاز َع٢ٓ ايـتٍ ٚتػًِٝ اٚثاّْٝا : َع ايتٓع
ٕ ا٫ثط ِ أ٫ ْػًٓ -ذعٌ ـشكل ايـٕ ايـُذعٍٛ ٜتشكل يف ظطف تٚأ ٚشاتّا

ٜبك٢ اغط١ ، بٌ َٔ زٕٚ ٚ َباؾط٠ّايـذعٌ ايعًُٞ َرتتب ع٢ً ٚدٛز 
ثط ايعًُٞ ـذعٌ ، ٚشيو ٭ٕ ا٭اؾهاٍ َجبت١ٝ اغتضشاب عسّ اي

ذعٌ ٚسسٙ ، بٌ ـاي ٜرتتب ع٢ً ذطٜإ ا٫غتضشاب ٫ـض يايـُضٓش
داضز عٝح ٜغاف ـاي شكل َٛعٛع٘ يفـذعٌ َع تـٜرتتب ع٢ً حتكل اي

داظ ٜٚٓطبل عًٝ٘ ؾٝكاٍ : )ٚدبت ع٢ً ـايـُذعٍٛ اىل ايـُهًـ اي
ُطع٘ ايـُاْع عٔ صٝاَ٘( أٚ)ٚدبت عًٝ٘ ايهؿاض٠ إلؾطاضٙ ـظٜس ايؿس١ٜ ي

ؿُؼ عُسّا يف ؾٗط ضَغإ(أٚ )ٚدبت عًٝ٘ ؾطٜغتا ايعٗطٜٔ يعٚاٍ اي
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يف بًسٙ( ؾاْ٘ بعس اْطبام َٛعٛع ايٛادب ايـُذعٍٛ ع٢ً ؾدط 
ـٕ ٜتشكل ا٫ثط ايعًُٞ ٜٚرتتب ع٢ً  - ٚبعس ْػب١ ايـُذعٍٛ ايٝ٘ َهً

ٜكاٍ :  ، ٫ٚ ٜرتتب ا٫ثط قبً٘ قطعّا ؾاْ٘ قبٌ ظٚاٍ ايؿُؼ ٫ـذعٌاي
بٌ َطع٘ نُا ٫ ٜكاٍ ق (عًٝ٘ ؾطٜغتا ايعٗطٜٔ دبتٚ)ٖصا ايـُهًـ 

ٜتشكل  سس عؿط ؾٗطّا بعس ؾٗط ضَغإ ٫ايضٝاّ َٚغٞ أ ايـُاْع عٔ
، ٫ٚ ٜٓتػب اىل ايـُهًـ  (ٚدٛب ايؿس١ٜ)ايٛدٛب ايـُذعٍٛ : 

 ايـُدضٛظ ٫ٚ ٜكاٍ عٓ٘ : اْ٘ )ٚدبت عًٝ٘ ايؿس١ٜ( . 

ٜرتتب عًٝ٘ ا٫ثط  شهِ ا٫هلٞ ٫ـذطز دعٌ ايـٖٚهصا ٜتغض إ َ
يـِ ٜتشكل  ٌ َا، بـداظشضٌ ا٫عاؾ١ اىل ايـُهًـ ايـيـِ ت َا

داظ ـشهِ ايـُذعٍٛ اىل ايـُهًـ ايـايـُٛعٛع خاضدّا ٜٚٓتػب اي
ٜرتتب ا٫ثط  ٫ -َج٬ّ  (ٖصا ايـُهًـ ٚدبت عًٝ٘ ايؿس١ٜ)ؾع٬ّ ٜٚكاٍ : 

ٜرتتب  ٫ ُاَـذعٌ أظ٫ّ ـغتضشاب عسّ ايؾإ إٚيف ع٥ٛ٘ :  خاضدّا . 
ُذعٍٛ اىل ط عسّ اعاؾ١ ايـ٫ بعس تٛٓغ: عسّ ا٫ثط ايعًُٞ إ عًٝ٘

صٌ َجبت ، ٖٚٛ ْعري ايـُجاٍ ـداظ ، ٖٚصا ٫ظّ عكًٞ ٚأايـُهًـ اي
ثبات يف احلٛض( إل : اغتضشاب )عسّ ٚدٛز ايهٓطيف ايؿك٘ايـُعطٚف 

شٛض( اييت ٖٞ َٛضز ا٫ثط ايؿطعٞ ـ٫ظَ٘ ايعكًٞ : )عسّ نط١ٜ َا٤ اي
 شٛض . ـْؿعاٍ ايـُا٤ يف ايإايعًُٞ ايـُطًٛب تطتٝب٘ : 

عسّ اجلعٌ ٫ زاؾع ي٘ ٖٚٛ  اؾهاٍ َجبت١ٝ اغتضشاب ٚاحلاصٌ إ
يتعَ٘ اغتاشْا ع٢ً تؿضٌٝ ايـُشكل ايٓطاقٞ ايصٟ إقٛاٙ أٚعض إٜطاز ٚأ

، ُشكل )قسُٖا( ٚزاؾع عٓ٘ باصطاض ٚإيتعَ٘ يف ؾكٗ٘ بتهطاض ٚإنجاضايـ
اشا ادتُعت ؾطا٥ط دطٜاْ٘  -ـشهِ ايـُذعٍٜٛٚبك٢ اغتضشاب بكا٤ اي
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ُكتغ٢ ـؾٝذطٟ ب ـذطٜاْ٘،ـُعاضض أٚ ايـُعاسِ يغًُّٝا عٔ اي -يف ْؿػ٘
، ـُٛعٛع ٚاسسذعٍٛ يـؾاْ٘ سهِ ٚاسس َ ا٫غتضشاب، أخباض ط٬مإ

شهِ َا ـ٘ يف ثبٛت ايًٕ يف ايػايب ظطف يًشهِ َٔ زٕٚ زخٚايعَا
 طّا . زّا َٚهٓجشهِ ٚمل ٜ٪خص قٝسّا َؿٓطـذعٌ يف يػإ زيٌٝ ايـزاّ مل ٜ

يتعاّ ايـُشككني ي٫ٛ إ -ٌٝٚايـُعٕٓٛ ؾدضّٝا إ ٖصا ايتؿض
مل ٜهٔ ٜػتشل ايعٓا١ٜ ٚا٫طاي١ ؾاُْٗا  -ايٓطاقٞ ٚاخل٥ٛٞ )قسُٖا( ب٘ 

ّا ؾاغتٛدب ا٫طاي١ ، ٚقس أطاٍ خصّا ٚضٓزـشجّا ٚزؾاعّا ٚأقس أٚغعاٙ ب
طاي١ ايسؾاع عٓ٘ ٚيف زؾع٘ ٫ٚ َٛدب يإلبعض ا٭ع٬ّ يف َتابعت٘ ٚيف 

 نً٘ بًشاظ اغتضشاب احلهِ . ؾٛم ايـُتعاضف ٚاهلل ايعايـِ . ٖصا 

ٚقس ٜػتؿهٌ يف دطٜإ ا٫غتضشاب يف ايؿبٗات ايـُٛعٛع١ٝ 
 نعساي١ ظٜس أٚ اْكطاع زّ سٝض ايـُطأ٠ بإٔ أخباض ا٫غتضشاب ٫

 :  تتهؿٌ دعٌ ايـُتٝكٔ دًٛ ساهلا َٔ اْٗا تتهؿٌ دعٌ ايٝكني أٚ اْٗاـٜ

ُا ٜضض اعتباض ـًٗا دعٌ ايٝكني ٚاعتباضٙ ؾاْ٘ اَْا ع٢ً ايكٍٛ بتهٓؿأ
عًُٞ ، َٚٔ ايٛاعض إ ي٘ َٔ ا٫ثط ايؿطعٞ اي ايٝكني ؾطعّا بًشاظ َا

شهِ ايؿطعٞ ـ٫بس َٔ تعًك٘ باي -َٛعٛع ا٫ثط ايؿطعٞ -دعٌ ايٝكني
ٚاَا تعًك٘ بايـُٛعٛع  ،ايؿعًٞ باعتباض تطتب ايـُٓذع١ٜ ٚايـُعصض١ٜ عًٝ٘

ٖصا ساٍ كني عهُ٘، ـُا ا٫ثط يًٝٚاْ،ثط ي٘ـُا ٖٛ ٜكني بايـُٛعٛع ؾ٬ أب
ٜهٕٛ اعتباض ايٝكني  ٚعًٝ٘ ٫  .شاصٌ يف ايٓؿؼ ـايٝكني ايٛدساْٞ اي
 ٕ  ، ٭ٕ ايـُرتتب ع٢ً ايـُٛعٛع ٖٛ ا٫ثط ايـُرتتببايـُٛعٛع شا أثط

َٚٔ ايٛاعض س٦ٓٝص  ٕ ٫ اثط ي٘ ،ع٢ً ايٝكني ايٛدساْٞ ٚايـُؿطٚض أ
  ثط يًٝكني ايتعبسٟ ا٫غتضشابٞ بايـُٛعٛع .إ ٫ أ
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ذعٌ ايـُتٝكٔ ـٌ اخباض ا٫غتضشاب يَا ع٢ً ايكٍٛ بتهٓؿٚأ
، اضٙ ؾاْ٘ سٝح ٜعترب يف ايـُذعٍٛ إٔ ٜهٕٛ قاب٬ّ يًذعٌ ايؿطعٞٚاعتب

يٝؼ ايسّ ْكطاع ـداضدٞ نايعساي١ ٚإَٚٔ ايٛاعض إ ايـُٛعٛع اي
ٕ ٜتعًل ب٘ دعٌ ايؿاضع يٟٛ ايؿطعٞ ،إش ٫ َع٢ٓ ٭قاب٬ّ يًذعٌ ايـُٛ

خباض ا٫غتضشاب يًُٛعٛع . ٚس٦ٓٝص ًٜعّ َٔ عُّٛ أٖٛ ؾاضع  ُاـب
بإٔ ٜطاز دعٌ أثط ايـُٛعٛع ٚسهُ٘ أٚ  ٕ ٜتشكل تكسْٜطـداضدٞ أاي

ٛٓـٕ ٜتشكل تًٜعّ أ اغٓاز ايٓكض اىل ايـُٛعٛع  :غٓاز ظ يف اإلذ
ٖٛ ي٘ ، ٚايتكسٜط خ٬ف  غٓازّا يػري َاٜهٕٛ إ -داضدٞ ايـُتٝكٔـاي

 ظٟ خ٬ف ايعاٖط . ايعاٖط ، ٖٚهصا ا٫غٓاز ايـُذا

٫ تتهؿٌ  ص٫ تٓكض ايٝكني بايؿوطخباض ٜٚٓسؾع ا٫ؾهاٍ بإٔ أ
يعسّ قاب١ًٝ ايـُٛعٛع يف ْؿػ٘ يًتعبس  ،ايتعبس ايؿطعٞ ببكا٤ ايـُتٝكٔ

ٛٓ ،ايؿطعٞ ايـُٛيٟٛ ظ ٫ٚبس يتعُِٝ ا٫خباض َٔ ايتكسٜط أٚ ايتذ
ٌ ايؿطعٞ ذعـس ٚايايـُدايـ يًعاٖط . ٖٚهصا ٫ تتهؿٌ ا٫خباض ايتعٓب

ببكا٤ ايٝكني بايـُٛعٛع ، ٚشيو يعسّ تطتب ا٫ثط ايعًُٞ ع٢ً ايٝكني 
 بايـُٛعٛع ؾٝهٕٛ ايتعبس بايٝكني يػّٛا . 

غٓاز ايٓكض اىل ْؿؼ إ ٚقس غبل اغتعٗاضْا َٔ ا٫خباض:
ذسٟ ـٚنْٛ٘ َطازّا اغتعُايّٝا َع ا٫يتعاّ بهٕٛ ايـُطاز اي صايٝكنيط

ٖٚٛ يعّٚ ايعٌُ ع٢ً ٚؾل  ،ايهٓا٫ٞ٥ظّ ايـُع٢ٓ ايـُصنٛض َٚعٓاٙ 
َع بٝإ  ، ايـُتٝكٔ ٚنأْ٘ مل ٜعٍ ايٝكني ب٘ ٚمل ٜتبسٍ بايؿو ؾٝ٘

ض ـٖٚٛ صاي -ٖٚٛ ٚدٛز ايٝكني ايضؿ١ ايـُرب١َ ايك١ٜٛ  -ايـُسضى 
 يًس٫ي١ ع٢ً ٚد٘ َٓع ْكض ايٝكني بايؿو نُا غبل تٛعٝش٘ . 



 (195)  ............................ ايتؿضٌٝ بني احلهِ ايتهًٝؿٞ ٚبني احلهِ ايٛععٞ

ْكض )عٔ  بٌ ٖٛ ْٗٞ ،اشٕ يٝؼ ايٓٗٞ عٔ ْكض ايـُتٝكٔ بايؿو      
 ص٫ تٓكض ايٝكني بايؿو:ط٫ٚبس َٔ إ ٜطاز َٔ ايٓٗٞ(،ايٝكني بايؿو

ايٓٗٞ عٔ ايٓكض ايعًُٞ ٚيعّٚ َعا١ًَ ايـُتٝكٔ َعا١ًَ ايجابت يف 
ظطف ايؿو اي٬سل ؾهأْ٘ بإم ٜعاًَ٘ ايـُهًـ َعا١ًَ ايباقٞ ايجابت 

ُٛعٛع شٟ ـشهِ ؾطعٞ أٚ بـأعِ َٔ تعًل ايٝكني ب ،يف اٯٕ اي٬سل
اثط ؾطعٞ ، ؾاشا نإ عٓسْا ؾب١ٗ َٛعٛع١ٝ َتعًك١ بؿعٌ ايـُهًـ 

شهِ ايـُٛعٛع ـشهِ ايـُُاثٌ يـخباض تسٍ ع٢ً دعٌ ايداضدٞ ؾا٭ـاي
ز٫ي١  -بٗصا ايتكطٜب -ِ ايـُتٝكٔ غابكّا ايـُؿهٛى ؾٝ٘ ٫سكّا ، ٚتت

غتضشاب يف ايؿبٗات ع٢ً دطٜإ ا٫ - ط٬قٗاإببعَُٛٗا أٚ  -ا٫خباض
ؾاْٗا تؿٝس سط١َ ْكض ايـُٛعٛع ايـُتٝكٔ غابكّا با٫ؾتباٙ  ١،ايـُٛعٛعٝ
شهِ ايـُُاثٌ ـسل ، ٚتؿٝس دعٌ ايؿاضع بٗصٙ ا٫خباض : اي٬ٚايؿو اي

شهِ ع٢ً ـُع٢ٓ دعٌ ايـساٍ ايؿو يف بكا٤ ايـُٛعٛع شٟ ا٫ثط ب
 شهِ ايـُٛعٛع ايـُتٝكٔ . ـُاث٬ّ يـايـُٛعٛع ايـُؿتب٘ َ

يف ايؿبٗات ٫غتضشاب ٚدطٜاْ٘ ٕ ٜتذ٢ً سذ١ٝ اٚبٗصا ايبٝا
شه١ُٝ ـشكل دطٜاْ٘ يف ايؿبٗات ايـسهاّ ايؿطع١ٝ نُا تايـُٛعٛع١ٝ يٮ

 ٌ ايطابع : ثِ ْٓتكٌ يبشح ايتؿضٝ.  - ايه١ًٝ ٚاجلع١ٝ٥ -

 حكه الوضع  : ـحكه التكليف  ببني الـالتفصيل بني ال

ٖٚٛ تؿضٌٝ يف ، سهٞ ٖصا ايتؿضٌٝ عٔ ايؿاعٌ ايتْٛٞ)قسٙ(
شهُٞ سٝح اؾتٗط عٓ٘ تؿضًٝ٘ بني ا٭سهاّ ـغتضشاب ايدطٜإ ا٫

ذطٟ ـايتهًٝؿ١ٝ ؾٝذطٟ ا٫غتضشاب ؾٝٗا ٚبني ا٭سهاّ ايٛعع١ٝ ؾ٬ ٜ
ؾٝٗا ا٫غتضشاب . يهٔ قٌٝ : إ ايتأٌَ يف عباضات ايؿاعٌ ايتْٛٞ 
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تؿٗس بإٔ َطازٙ عسّ دطٜإ ا٫غتضشاب يف ا٫سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ 
شهِ ـا٫غتضشاب يف َتعًكات اي ٚدطٜإَعّا ٚا٭سهاّ ايٛعع١ٝ 

 ايٛععٞ َٔ غبب ٚؾطط َٚاْع ٚحنٖٛا . 

ُا ْػب ـشنط ايـُشكل ايعطاقٞ )قسٙ( تٛدّٝٗا يؾكس ٚنٝـ نإ 
يًؿاعٌ ايتْٛٞ )قسٙ( َٔ ايتؿضٌٝ بني ا٫سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ؾٝذطٟ 

:  (44)قاٍ ـذطٟ اغتضشابٗا،اغتضشابٗا ٚبني ا٫سهاّ ايٛعع١ٝ ؾ٬ ٜ
َٛض عك١ًٝ ـدٌٝٓ إٔ ا٫سهاّ ايٛعع١ٝ أٓؿ٪ٙ ت)ٚأَا ايتؿضٌٝ ... ؾُ

ٜعين  -ذع٫ّٛ ٫ٚ َٛعٛعّا ٭ثط نصيو ـتهٕٛ بٓؿػٗا أثطّا َ اْتعاع١ٝ ٫
 ذطٟ ؾٝٗا ا٫غتضشاب( . ـست٢ ٜ -ذعٍٛ ـ٭ثط ؾطعٞ َ

يٛ نإ زيٌٝ ايؿاعٌ ايتْٛٞ ؾٗٛ ععٝـ دسّا ، بٌ ٖٛ  -ٖٚصا 
إ ا٫سهاّ ايؿطع١ٝ شذ١ ٚايربٖإ ، ؾـِٖٚ ؾاغس ٚزع٣ٛ خاي١ٝ َٔ اي

، ـذعٛي١ بايتبع ٚايتؿطع ٚا٫ْتعاعذعٛي١ با٫غتك٬ٍ أٚ َـايٛعع١ٝ اَا َ
ٚع٢ً ن٬ ايتكسٜطٜٔ ٜ٪ٍٚ أَطٖا اىل ايؿاضع ا٭قسؽ ٚدعً٘ ٚإعتباضٙ 

ُٓ ،ايكاْْٛٞ  ط٬قات ٚعَُٛات أخباض ا٫غتضشاب . ٗا إؾتع

بني  دطٜإ ا٫غتضشاب يف ُٛدب يًتؿضٌٝايـ عسّ إشٕ ايعاٖط
ذعٛي١ ـ٭ْٗا اعتباضات قا١ْْٝٛ َ ، ا٫سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ٚا٫سهاّ ايٛعع١ٝ

 ،ٖٚٞ بٝسٙ ضؾعّا عٔ ناٌٖ ايعباز ٚٚععّا عًِٝٗ ، يًؿاضع ايـُكسؽ
ٜٚؿًُٗا اط٬م اخباض ا٫غتضشاب َٔ زٕٚ َاْع أٚ َعاضض ؾٝٗا . 

اغتضشاب  ٚاَاٖصا نً٘ بًشاظ اغتضشاب ا٫سهاّ ايٛعع١ٝ شاتٗا . 
 َاْـعّا ؾطعّا عٔ ناغـتضشاب ايـشٝـض ايـُذـعـٍٛ -يٛعع تعًكات اـَ
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ُا ٜرتتب عًٝٗا ـؾإ ناْت َتعًكات ايٛعع َ -ٚدٛب ايض٠٬ اي١َٝٛٝ 
 ط٬م أزي١ دطٜاْ٘ . إ ضٜب يف دٛاظ اغتضشابٗا أخصّا بؾطعٞ ؾ٬ اثْط

ذس زي٬ّٝ ٚدّٝٗا ـ: مل ْ -إبطا٫ّ يًتؿضٌٝ -باختضاضٜٚـُهٔ ايكٍٛ        
خباض ا٫غتضشاب يف ا٫سهاّ ايٛعع١ٝ يتكٝٝس َطًكات أ ـشّاصاي

 عَُّٛا أٚ يف َتعًكات ايٛعع خضٛصّا . 

ٕٕ َؿٓض ٌ : قس شنطْا يف ايبشح ايتؿضًٝٞ عٔ ا٫سهاّ ٚبتعبري ثا
ايٛعع١ٝ يف )َباسح ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ( : إْكػاّ ا٫سهاّ ايٛعع١ٝ َٔ 

 عٞ اىل قػُني : ذعٌ ايتبعٞ ا٫ْتعاـذعٌ ا٫غتك٬يٞ أٚ ايـسٝح اي

شط١ٜ ـبعض ا٫سهاّ ايٛعع١ٝ نايـًُه١ٝ ٚايعٚد١ٝ ٚايؿطق١ ٚاي -أ
ذعٌ َػتك٬ّ بٓشٛ ايتأغٝؼ أٚ ا٫َغا٤ ـٚايطق١ٝ ٚاي١ٜ٫ٛ َتأص١ً باي

اط٬م ازي١ ضٜب يف  ُا عًٝ٘ عطف ايعك٤٬ ايكاْْٛٞ ا٫دتُاعٞ . ٫ٚـي
ػتك٬ّ سهاّ ايه١ًٝ ايٛعع١ٝ ايـُذعٛي١ َا٫غتضشاب ٚمشٛهلا يٮ

إ ، ؾؾطا٥ط دطٜإ ا٫غتضشاب تعاشا إدتُعٓس ايؿو يف بكا٥ٗا 
ِٓإط٬م أ ِٓ خباض ا٫غتضشاب ٜع ٫سهاّ ا ا٫سهاّ ايٛعع١ٝ نُا ٜع

 . ٔ هلابٝس ايؿاضع ايـُكٓٓ - ٚععّا ٚضؾعّا -َطٖا بأمجعٗا ؾإ أ ايتهًٝؿ١ٝ،

ع ٚا٫ْتعاع ذعٛي١ بايتبع ٚايتؿٓطـٚبعض ا٫سهاّ ايٛعع١ٝ َ -ب
ذع١ٝ٥ ٚايؿطط١ٝ ٚايػبب١ٝ ٚايـُاْع١ٝ ٚايطاؾع١ٝ ـا٫سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ نائَ 

شهِ ايؿطعٞ أٚ ـُا اعترب يف َٛعٛع ايـُا ٜٓتعع ٜٚتؿطع َـٚحنٖٛا َ
َط أ : ـشهِ ايتهًٝؿٞشهِ ايٛععٞ َجٌ ايـٚسٝح نإ اي َتعًك٘ . 

ذع١ٝ٥ أٚ ـشهِ ايٛععٞ بايـٔ ، ٚايٚعع٘ ٚضؾع٘ بٝس ايؿاضع ايـُكٓٓ
ٚيٛ بتبع دعٌ  -ّا َطٙ بٝس ايؿاضع ٚععّا ٚضؾعٚ حنُٖٛا أايؿطط١ٝ أ
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اغتضشاب٘ ، يهٔ  ضٓضؾًصا ٜ -شهِ ايٛععٞ ـتعاع ايايـُطنب َٓؿأ إْ
بٌ بتبع اغتضشاب َٓؿأ إْتعاع٘ سٝح اْ٘ ٫ ٚدٛز يٮَط  ٫ َباؾط٠ّ

 ْتعاع٘ ، ؾاشا سضٌ عٓسٙ ايؿو يف بكا٤ َاا٫ْتعاعٞ إ٫ بٛدٛز َٓؿأ إ
غتضشب بكا٤ إ -َٓؿأ إْتعاع ايٛعع  -هِ ايتهًٝؿٞ ـشٓ٘ َٔ ايٝٓكـت

ع عٔ ايتهًٝـ ثبٛت ايٛعع ايـُتؿٓط: ًٜٚعَ٘ ؾطعّا  ، شهِ ايتهًٝؿٞـاي
 ايجابت با٫غتضشاب . 

َج٬ّ : اشا ؾههٓا يف بكا٤ ؾطط١ٝ ا٫غتكباٍ يًض٠٬ أٚ بكا٤ دع١ٝ٥ 
، اعٞ ٫غتضشاب ايؿطط١ٝ أٚ ايـذع١ٝ٥ش١ يف ايض٠٬ ٫ زـقطا٠٤ ايؿات

ا٫َط ٖٚٛ نٕٛ  ذطٜإ ا٫غتضشاب يف َٓؿأ اْتعاعُٗاـٚشيو ي
ش١ ، ٚقس نإ ا٫َط بُٗا ـسّا باغتكباٍ ايهعب١ ٚقطا٠٤ ايؿاتبايض٠٬ َكٝٓ

س ؾٓػتضشب بكا٤ٙ سّا بُٗا ٜكّٝٓا ْٚؿو اٯٕ يف بكا٤ ا٫َط ايـُكَٝٓكٝٓ
 ش١ قٝسٜٔ ثابتني يف ايض٠٬ . ـٜٚجبت ؾطط١ٝ ا٫غتكباٍ ٚدع١ٝ٥ ايؿات

ُاّ ن٬َٓا يف ا٫قٛاٍ ايـ١ُُٗ يف سذ١ٝ ا٫غتضشاب ٚقس ـٖصا ت
اعين سذ١ٝ ا٫غتضشاب  :ٔ صش١ ايكٍٛ ايـُٓػٛب اىل ايـُؿٗٛض تبٝٓ

ٚيف  شه١ُٝ ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛعع١ٝـَطًكّا ٚعُّٛ دطٜاْ٘ يف ايؿبٗات اي
ايؿبٗات ايـُٛعٛع١ٝ ٚعٓس ايؿو يف ايـُكتغٞ  ٚغري شيو َٔ َٛاضز 

ذطٟ ا٫غتضشاب يف َٛاضز ـُا ٜـٚاْ ،ايٝكني ايؿو ايطاض٨ ع٢ً
ا ادتُعت اضنإ ا٫غتضشاب ٚؾطٚط٘ اييت ٓ٘ اشتٝٓك ايؿو يف بكا٤ َا

يبشح اضنإ ا٫غتضشاب  -بعس ٖصا نً٘  -، ؾٓٓتكٌ ٖٞ َػٛؽ دطٜاْ٘
ٜأتٞ ن٬ّ ـشسٚز ٚيف بعغٗا تؿضٌٝ ٓٗا ٖٓا بكسض َْٓبٝ، ٚتعساز ؾطٚط٘

 يف :  ، ؾٝكع ايه٤ّ٬ اهلل تعاىلٕ ؾاعج٘ عُٔ)تٓبٝٗات ا٫غتضشاب( ا
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 أركان االستصحاب وشروطه
تٝك١ٓ ايطابك١ البد َٔ ايـُشاي١ ـيهٞ تـذسٟ ايكاعد٠ ْٚطتؿشب اي 

ٍٛ ، دسٜاْ٘ ٘ اٚ غسٚطَاتتٛؾس غسٚط ٖٞ أزنإ االضتؿشاب َٚك
ٍَٛات٘ ا ػٗٛز نٕٛايـُٚ ، ـشدٚخ ٚايػو يف ايبكا٤ني : ايٝكني بايتثَٓك

١ َع ايكك١ٝ تٝكٓايـُشاد ايكك١ٝ ـ : تتتنيني آخسٜتٚأقٝـ ايُٝٗا اثٓ
شاي١ ايطابك١ ـشُٛاًل َع نٕٛ اضتؿشاب ايـػهٛن١ َٛقٛعًا َٚايـُ

ض ذسٟ ٜٚؿٍشـيصَٔ ايػو يف ايبكا٤ ذا ؾا٥د٠ ع١ًُٝ ٚأثس غسعٞ ٜ
كتٓـ َٔ ايعبازات أخس٣ ُتغسٚط ثِ أقٝـ ايٝٗا أزبع١  ،د ب٘ ايتعٍب

ـُا١ْٝ ٚقد تصٜد ذُٛع ثايـُكب١ً ؾايـُؿطاد َٔ ايبشٛخ ٚايتٓبٝٗات ُٚت
 غسطٝتٗا :   -يف َكاّ االثبات -شكل ـ، ْعسقٗا ْٚعًٝٗا

دًا شاي١ ايطابك١ ٚدداًْا أٚ تعٍبـشدٚخ ايـايػسط األٍٚ : ايٝكني ب
شاي١ ايطابك١ سهًُا غسعًٝا ٜساد اضتؿشاب٘ نٛدٛب ـضٛا٤ ناْت اي

اييت  ا٤ايـُؾال٠ اجلُع١ أٚ ناْت َٛقٛعًا ي٘ سهِ غسعٞ ْعري نس١ٜ 
ٖٚرا زنٔ اضاضٞ يف دسٜإ االضتؿشاب  ،تطٗريهلا اثس االعتؿاّ ٚاي

، ٚتدٍ عًٝ٘ ْؿٛف االضتؿشاب ظال٤ فدالـٜكبٌ اي َتؿل عًٝ٘ ال
تٓكض ايٝكني  الص يف أيطٓتٗا ٚبٝاْاتٗا :طايٝكنيطألْٗا أخرت عٓؿس

شسِٜ ـايتا١َ يف ت ص ٚدخايت٘ايٝكنيطَٛقٛع١ٝ ص ٖٚٛ ظاٖس يف بايػو
خباز ضبل يف االضتدالٍ باألشابٞ ، ٚقد ايٓكض ٚيف ايتعبد االضتؿ

تٝكٔ( َسادًا َٔ ايٝكني ايـُٚزؾض نٕٛ ) صايٝكنيطتٛنٝد َٛقٛع١ٝ 
 طٓد ايٝ٘ ايٓكض . ايـُٚاْ٘ 

 ٔـٝكٝـٔ ايٛدداْٞ َٚٔ ايـٝكٝـٖٛ اعِ َٔ اي ٔ َاـٝكٝـساد َٔ ايايـُٚ
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شسش ـٕ ٜ، بأعترب٠ غسعًا ع٢ً غ٤ٞايـُاز٠ ايتعبدٟ ايٓاغ٧ َٔ قٝاّ االَ
سساش احلاي١ ايطابك١ سٜل غسعٞ ٚأَاز٠ َعترب٠ تٛدب تبط طتؿشبايـُ

شٛخ ايكطع : قٝاّ ـٚقد تكدّ يف ب ،بٝكني تعبدٟ ٚاَاز٠ َعترب٠ غسعًا
عترب٠ غسعًا َكاّ ايكطع ايطسٜكٞ ، ٚضٝأتٞ يف بعض تٓبٝٗات ايـُايطسم 

االضتؿشاب : ؾش١ دسٜإ االضتؿشاب َع سدٚخ ايٝكني ايتعبدٟ 
عترب٠ ايـُٝكني ايٛدداْٞ ، ؾاذا قاَت االَاز٠ ذساٙ بايـشؿاز َـٚعدّ اْ

شدٚخ ٚقد ـشاي١ ايطابك١ نإ ع٢ً ٜكني تعبدٟ َٔ ايـع٢ً سدٚخ اي
كدع ، ٜٚتِ ب٘ ايػسط األٍٚ ايـَُك٢ عًٝ٘ ايعكال٤ ٚأَكاٙ ايػازع 

 ذسٜإ االضتؿشاب  .ـي

ٓ٘ ضابكًا ٚظاٖس أخباز ٍٝكـت ايػو ايالسل يف بكا٤ َا :ايػسط ايجاْٞ
ِٜ ايٓكض شسـَٛقٛع١ٝ )ايػو( ٚدخايت٘ ايتا١َ يف ت: اب االضتؿش

اعِ َٔ ايػو  (َا يٝظ بٝكني: )ٜٚساد َٓ٘  ٚيف ايتعبد االضتؿشابٞ ،
َٚٔ ايِٖٛ ٚاالستُاٍ ، ٖٚرا زنٔ عترب ايـُٓطكٞ َٚٔ ايعٔ غري ايـُ

 ضاضٞ يف دسٜإ ايكاعد٠ ، ٜٚديٓا ع٢ً عُّٛ َع٢ٓ ايػو : أ

ًػٟٛ األؾٌ ٖٛ خالف ايٝكني ، قاٍ ُعٓاٙ ايـأٚاًل : إ ايػو ب
ٖٚرا ايتعسٜـ  (1))ايػو ْكٝض ايٝكني( : ـدًٌٝ ايؿساٖٝدٟ ٚغريٙاي

شاالت غري ساي١ ـٜعطٞ عُّٛ َع٢ٓ ايػو يف ايًػ١ ايعسب١ٝ يتُاّ اي
ؾطالح ايػو قباٍ شاالت ٚتـٕ ايتؿؿٌٝ بني ايذصّ ٚايٝكني ، بٌ تـاي

ٔ شَإ ايتػسٜع ؾطالح َٓطكٞ سادخ َتأخس عايعٔ ٚايِٖٛ ٖٛ ت
ٓطل ايـُشكل ٚغاع بعد تسمج١ نتب ـ( قد تٚعؿٛز اال١ُ٥ )

                                                           

 َاد٠ غو . - 377:  12+ يطإ ايعسب :ز272: 5زادع: ايعني :ز (1)



 (201)  ........................................... ازنإ االضتؿشاب ٚغسٚط دسٜاْ٘

، ( تال َع قس١ٜٓ ٚاقش١عؿَٛني )ايـُس ب٘ نالّ ٚال ٜؿٍطايْٝٛا١ْٝ ،
ألخباز ٚايكس١ٜٓ يف ا ،ٚايكس١ٜٓ ٖٓا َؿكٛد٠ ، بٌ ٖٞ َٛدٛد٠ ع٢ً خالؾ٘

  تكدّيـُااذا تْتؿ٢ ايػو بـُعٓاٙ ع٢ٓ ايعاّ .  ٚعٓد٥ر: ايـُداي١ ع٢ً 
َع٢ٓ  ٦ر ال٢ً ساي٘ َٔ دٕٚ تصيصٍ ٚقعـ ، ٚسٝٓنإ ايٝكني باقًٝا ع

ٓ٘ أٚ َتٝكٔ ٍٝكـت ٓ٘ ، بٌ ٖٛ اَا َتٝكٔ ببكا٤ َاٍٝكـت الضتؿشاب َا
 ٓ٘ ضابكًا . ٍٝكـت باْتؿاق٘ بٝكني السل خالف َا

 صبايػو  ايٝكني  تٓكض ال:ط يتؿسٜض ايٓؿٛف ٚاالخبازٚثاًْٝا : 
ٍٛؾإ سِٜ ايٓكض ٚيف ايتعبد شـيف ت -ع٢ً االطالم  -١ٝ ايػو َْٗا تؿٝد َك

 عتُد٠ :ايـُخباز االضتؿشاب أَٔ سٝح ٜطتؿاد  االضتؿشابٞ،
( يٛقٛح ازادتِٗ) صتٓكض ايٝكني بايػو الع٢ٓ ايعاّ يًػو طايـُ

ْ٘ ؾا (2)يت٘، ْعري ؾشٝش١ شزاز٠ األٚىلاٜاٙ َٔ اخباز االضتؿشاب ٚأد
 أٟ ال صالطٜعًِ قاٍ : ٖٚٛ ال ب٘ غ٤ٞى يف دٓبعد ضؤاي٘ عُا اذا سٍس

 ذ٤ٞ َٔ ذيو أٌَسـست٢ ٜطتٝكٔ أْ٘ قد ْاّ ست٢ ٜطذب عًٝ٘ ايٛق٤ٛـٜ
ٕ مل طٚاال( ٚتٚاقض يٝظ ؾٝ٘ غب١ٗ ٚاغهاٍ أٚ استُاٍ خالف صٌٔبٍٝ
ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘ ، ٚال ٜٓكض ايٝكني طٔ ذ٦٘ اَس ٚاقض بٍٝـٜ

دؿٛف ـشدٜد يًٓاقض بـت ٖٚرا صبايػو ٚيهٔ ٜٓكك٘ بٝكني آخسأبدًا 
عترب غسعًا ايـُايعٔ غري  :ضٛاٙ  ايٝكني ٚناغـ عٔ عدّ دد٣ٚ َا

 يٝظ َا)ؾٝهٕٛ )ايػو( غاَاًل يهٌ  ،ّٖٛٛ ايـُٚايػو ٚاالستُاٍ 
 صايػوطايؿشٝش١ بأمجعٗا تهػـ عٔ نٕٛ  خباز، ٖٚرٙ األ (ٝكنيب

 ٕ سس١َ ْكض ايٝكني ايطابل بايطٗٛز ٚايٛق٤ٛ َجاًلٚأ صايٝكنيطغري 
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شسّ ـَٚٔ دٕٚ ايٝكني ٜ صست٢ ٜطتٝكٔ اْ٘ قد ْاّط ـدايـ٢ بٝكني ََػٍٝ
عترب نايػو ايـُعًٝ٘ ْكض ايٝكني ايطابل ٚزؾع ايٝد عٓ٘ . ٚايعٔ غري 

ب٘ يف ساٍ َٔ احلاالت ٚيٝظ  ّٖٛٛ ٖٛ غو ٚال ٜعتٍدايـُٚاالستُاٍ 
 . خبازُكتك٢ ٖرٙ األـدايـ ٚال ٜٓكض ب٘ ايٝكني ايطابل بـٖٛ بٝكني َ

َٔ ايػو يف ذدٟ ـايساد ايـُٕ : أ ٜٚتشؿٌ َٔ ٖرٜٔ ايٛدٗني
عترب ٜٚعِ ايـُؾٝعِ ايعٔ غري ٜكابٌ ايٝكني ،  اخباز االضتؿشاب َا

ٜٚعِ ايِٖٛ يف   -ٓطكٞايـُُعٓاٙ بـ ايػو ٖٚٛ -ٟٚ االستُايني َتطا
 ٓطكٞ . ايـُؿطًض ايـُ

ػهٛن١ ايـُتٝك١ٓ َع ايكك١ٝ ايـُايػسط ايجايح : ٚسد٠ ايكك١ٝ 
ػهٛى ٚاسدًا ايـُتٝكٔ ٚايـُُع٢ٓ إ ٜهٕٛ ـب ،شُٛاًلـَٛقٛعًا َٚ

شٍُٛ ايـُ)ثٛبٞ طاٖس( َٔ سٝح َٛقٛع ايكك١ٝ َٚٔ سٝح سهُٗا 
أَظ َٔ  ذاضت٘ ايّٝٛ نإ َتٝكًٓاـأٚ ْ ايجٛب بإٔ ٜػو يف طٗاز٠عًٝ٘ 

 -َتعًل ايٝكني ٚايػو  -شهِ ـٛقٛع ٚايايـُشاد ـؾاْ٘ َع ات طٗازت٘ ،
  .ض : )ْكض ايٝكني بايػو( أٚ عدّ ْكك٘ ب٘ اقٜؿدم بػهٌ ٚ

ٜتشكل ذاى  ال -شُٛاًل ـَٛقٛعًا أٚ َ -تػاٜس ايككٝتني  ٓدعبُٝٓا 
ٚال ٜهٕٛ زؾع ايٝد عٔ ايٝكني  صتٓكض ايٝكني بايػو الطايؿدم 

ع٢ً ٜكني  َجاًل : اذا نَٓت .شٌ ايػو ْككًا يًٝكني بايػو ـايطابل يف َ
يف اضتعاز٠ نتابو ؾال  ثٛبو أٚ يف ًَو َٔ طٗاز٠ ثٛبو ثِ غههَت

تعاز٠ تٓكض ٜكٝٓو بطٗاز٠ ثٛبو بػو ٚاستُاٍ اض : ال ٜؿض ايكٍٛ
. زتباط بُٝٓٗاتؾ١ً ٚال  ْ٘ الأل نتابو أٚ باستُاٍ عدّ ًَهو يجٛبو،

 عؿسًا بٝدـٝاّ شٜد ؾباسًا ٚغههت يف دًٛع عـٖٚهرا يٛ تٝكٓت َٔ ق
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 ست٢ ٜطتؿشب٘ .  ٓ٘ ضابكًاٍٝكـت ؾًٝظ ٖرا ٚذاى غهًا يف بكا٤ َا

شٍُٛ يف ايككٝتني ايـُٛقٛع ٚايـُمل ٜتشد يٛ : ٚباختؿاز
بايػو( ٚال ٜتشكل  ٜؿدم )ْكض ايٝكني ػهٛن١ الايـُتٝك١ٓ ٚايـُ

ذسٜإ ـكّٛ يايـُايسنٔ االضاع ايجاْٞ  ٓ٘ ضابكًا(ٍٝكـت َا )ايػو يف بكا٤
ٍٛ ًا خبازٙ : ٍْؿَٔ أ ّ يالضتؿشاب َطتؿاٌداالضتؿشاب ٖٚٛ زنٔ َك

ٓؿٛؾ١ ايـُؿادٜل ايـَُٚٛزدًا بًشاظ  صتٓكض ايٝكني بايػو الط
)بكا٤ : عٔ ٖرا ايػسط (3))قدٙ( س غٝدٓا االععِؾُٝٗا . ٚقد عٍب

نإ ٚ،  ٚقد اضتدٍ عًٝ٘ بٛد٘ َعكٛيٞٛقٛع يف ايصَإ ايالسل( ايـُ
 تكسٜب٘ .  ا األددز االضتدالٍ عًٝ٘ بأخباز االضتؿشاب نُا سؿٌ ٍَٓ

)االضتؿشاب( ٚضٝأتٞ يف  ضاضٞ يف قاعد٠ٖٚرا ايػسط زنٔ أ
تؿؿًٝٞ عٔ اغرتاط ٚسد٠ ايككٝتني ايبشح اي: ـشٛخ االضتؿشاب ب

ٛقٛع يف ايككٝتني ٌٖ ايـُشاد ـعٝاز يف اتايـُٕ ـشُٛاًل ٚأَٛقٛعًا َٚ
 ٞ أٚ ايديٌٝ ايػسعٞ أٚ ايٓعس ايعسيف ؟ . ٖٛ ايٓعس ايعكًٞ ايدٍق

 ؿشاب عٔ قاعد٠ٚبٗرا ايسنٔ االضاضٞ تؿرتم قاعد٠ االضت
كتكٞ ايـَُٛقٛعٗا إ ٜتشكل ايٝكني بٛدٛد ٚاْع( ايـُكتكٞ ٚايـُ)

كتكٞ : ايـُشسق١ يًٛزق١ ، ٜٚٛدد َع٘ غو يف زاؾع اثس ايـُْعري ايٓاز 
ػهٛى ؾٝ٘ َػاٜس ايـُسسام ، ؾتٝاز ٖٛا٤ قٟٛ َاْع عٔ تأثري ايٓاز يإل

سع١ٝ ايبٓا٤ غ -ع٢ً ايكٍٛ بؿشتٗا ٚغسعٝتٗا -عد٠ ٚتؿٝد ايكا ،يًُتٝكٔ
عٓد ايتشكل َٔ ٚدٛد  -اإلسسام :بايؿتض  -كتك٢ايـُـشكل ع٢ً ت

 شتٌُ ايـُاْع ايـُؾاي١ عدّ َع تدسا٤ أ -بايهطس : ايٓاز -كتكٞايـُ
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كتكٞ ٚدداًْا ايـُٜٚهؿٞ تسساش  -نجٝؿ١ تٝاز ٖٛا٤ قٟٛ أٚ زطٛب١ -
 .  -سرتام ايٛزق١ ت -اْع باألؾٌ، ؾترتتب آثاز َكتكاٙايـُسساش عدّ ٚت

ُٕ ٍٛ ٚبتعبري ثا جبٛت اْع بتشكل ايٝكني بايـُكتكٞ ٚايـُّ قاعد٠ : تتك
 ػهٛى ايـُثريٙ : ؾاْع عٔ تأايـُكتكٞ ٚسؿٍٛ ايػو يف تـشكل ايـُ

بُٝٓا قاعد٠  -تٝكٔايـُ -ـُتعًل ايٝكنيدايـ يـَػاٜس َٚ -َتعًل ايػو-
ٍٛ شُٛاًل ـػهٛى َٛقٛعًا َٚايـُتٝكٔ ٚايـُّ بٛسد٠ االضتؿشاب تتك

 اسدُٖا عني اآلخس ال تػاٜس ٚال اختالف بُٝٓٗا ٚقد ضبل تؿؿًٝ٘ . اٟ 

ُٖا بٛدٛد ُع٢ٓ ٚدٛدـايػسط ايسابع : ؾع١ًٝ ايٝكني ٚايػو ب
ٕ ٜهٕٛ ٚدٛدُٖا أٚ اسدُٖا ٚدٛدًا تكدٜسًٜا ؾعًٞ طازد يًعدّ ، ال أ

ؾسقًٝا ، ٚيرا ال اعتباز يًٝكني ايتكدٜسٟ يف دسٜإ االضتؿشاب ٚال 
ايتكدٜسٟ ، ؾاذا مل ٜهٔ ايٝكني َٛدٛدًا بايؿعٌ ٚنإ بايػو  هتؿ٢ُٜ

تكدٜسًا ٚؾسقًا أٚ مل ٜهٔ ٚدٛد ايػو ؾعًًٝا بٌ نإ ؾسقًا ٚتكدٜسًا مل 
 ٜٚـُهٓٓا تٛدٝ٘ ايػسط بإٔ ٜكاٍ :االضتؿشاب .  ذَسـٜ

ٖٛ  صتٓكض ايٝكني بايػو الطتٕ ظاٖس ْؿٛف االضتؿشاب 
ٜس ، ؾإ ضا٥س االيؿاظ يتكدسؿٍٛ ايٝكني ٚايػو بٛدٛد ؾعًٞ ٚيٝظ با

 صايٝكنيطَٚٓٗا يؿعا  -أخٛذ٠ َٛقٛعًا أٚ َتعًكًا يًشهِايـُٜٚٔ ٚايعٓا
ٖٞ ظاٖس٠ يف ايٛدٛد  -ايٛازدٜٔ يف اخباز االضتؿشاب  صايػوطٚ

شكٝكٞ بايؿعٌ ، دٕٚ ايٛدٛد ايػأْٞ أٚ ايتكدٜسٟ ـظ ايايؿعًٞ ٚايتًٍب
ػو يف بكا٤ نرا بإٔ ٜكاٍ : ع٢ً تكدٜس سؿٍٛ ايٝكني بهرا ٚتكدٜس اي

 ايعٗٛز ال ٖرا  دٌٚأل  . نإ   ٓاٙ ْٚبين ع٢ً بكا٤ َاٍٝكـت ْطتؿشب َا
 يف َٛازد ايػو ايتكدٜسٟ أٚ ايٝكني ايتكدٜسٟ . االضتؿشاب ذسٟ ـٜ
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ـُع٢ٓ داَظ : ادتُاع ايٝكني ٚايػو يف ٚقت ٚاسد بـايػسط اي
ب بايهطس : ؾاعٌ االضتؿشا -ب طتؿَشايـُيتكا٤ ايؿؿتني يف باطٔ ت

دايـ َـيف شَإ ٚاسد ٚعدّ تبدٍ ايٝكني ايطابل بٝكني  -ذسٜ٘ـَٚ
 ؾً٘ . ٚعدّ ضسا١ٜ ايػو ايٝ٘ ٚشٚاي٘ َٔ أ

ٕ ٜهٕٛ َبدأ سدٚخ ايٝكني ضابكًا شَاًْا ع٢ً َبدأ ٚال ؾسم بني أ
ٕ ٜهٕٛ َبدأ سدٚثُٗا َتكازًْا و نُا ٜتشكل نجريًا ، ٚبني أسدٚخ ايػ

طتؿشب ايـُسدٚثًا يف باطٔ  ٚيف شَإ ٚاسد بإٔ تكازْت ايؿؿتإ
نُا يٛ عًِ شٜد ٖرٙ ايطاع١ بطٗاز٠ ثٛب٘ اَظ ٚغو ٖرٙ ايطاع١ يف 
طٗاز٠ ثٛب٘ اآلٕ ، ٚبني إٔ ٜهٕٛ َبدأ سدٚخ ايٝكني َتأخسًا عٔ شَإ 
سدٚخ ايػو نُا يٛ عًِ شٜد ظٗس ايّٝٛ بطٗاز٠ ثٛب٘ أَظ ٚغو يف 

ٕ ضابل شَاًْا ٚت -طٗاز٠ ثٛب٘ -ٝكٔ تايـُؾباح ايّٝٛ يف طٗاز٠ ثٛب٘ ؾ
-ايٝكني ٚايػو  -شدٚخ ٚقد تيتك٢ ايٛؾؿإ ـنإ ايٝكني ب٘ َتأخس اي

 هًـ . ايـُيف ٖرٙ ايطاع١ يف ْؿظ 

ٍٛ نإ  بكا٤ َاّ يكاعد٠ االضتؿشاب اييت ٖٞ تٖٚرا االغرتاط َك
يػو يف ْؿظ َسٜد االضتؿشاب َتٝكًٓا ، ؾاْ٘ يٛ مل جيتُع ايٝكني ٚا

يهإ ايػو ضازًٜا اىل ايٝكني َٚعدًَا ي٘  -إ ُا نـي بكا٤ًٚساٍ تدسا٤ٙ ت
ب٢ٓ ع٢ً بكا٤ٙ اضتؿشابًا ، بٌ نإ ايػو ايطازٟ ٚمل ٜبل ٜكني ست٢ ُٜ

 .اب يكاعد٠ ايٝكني ٖٚرا خًـ ايؿسضي٘ عٔ قاعد٠ االضتؿش ـدسدًاَ

اذٕ البد َٔ ٚدٛد ايٝكني سني تدسا٤ االضتؿشاب ٚسني ايػو 
 )عدّ ْكض ايٝكني بايػو( . ل ٓ٘ ضابكًا ست٢ ٜتشكٍٝكـت يف بكا٤ َا

 ٔـٝكٝـاي  ٞٚؾؿ كا٤ـتـباي ١ـػسٚطايـُ االضتؿشاب قاعد٠   -ٖٚرٙ 
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 تػاٜس - ٚادتُاعُٗا يف ٚقت ٚاسد ٚسني تدسا٤ ايكاعد٠ ٚايػو
اىل ايٝكني َصٌٜ ي٘  ضاُز اييت ٜتبدٍ ايٝكني ايطابل بػُو (ايٝكني  قاعد٠)

 دسا٤ قاعد٠ ايٝكني . ؾٝبدي٘ بايػو سني ت

ُع٢ٓ تعدد ـػهٛى بايـُتٝكٔ ٚايـُػسط ايطادع : تعدد شَإ اي
َع ٚسد٠ شَإ ايٝكني  -ػهٛىايـُتٝكٔ ٚايـُ -شَإ َتعًل ايؿؿتني 

دسا٤ ُا نؿؿتني يف شَإ ٚاسد ٖٛ شَإ تٖؾٝتشكل تيتكاؤٚايػو 
ٙ ايًشع١ ٜكني بطٗاز٠ ثٛبٞ أَظ االضتؿشاب نإٔ ٜهٕٛ عٓدٟ يف ٖر

ايطٗاز٠ اىل ٖرا ايٛقت ، ؾايٝكني ٚايػو  غو يف ٖرٙ ايًشع١ يف بكا٤ٚ
 طتؿشب إٓ ايـُذتُعإ يف باطٔ ـسد ٜٚنؿؿتني ًٜتكٝإ يف شَإ ٚا

  ذسٜإ االضتؿشاب .ـٖٚرا ٖٛ ايػسط ايطابل ي ،تدسا٤ االضتؿشاب

ُع٢ٓ ـػهٛى بايـُتٝكٔ غري شَإ ايـُيهٔ البد َٔ نٕٛ شَإ 
تٝكٔ اَظ ايـُإ ػهٛى سٝح إٔ شَايـُتٝكٔ ٚشَإ ايـُإ تعدد شَ
ٍِايـُػهٛى ايّٝٛ ، ٖٚرا ٖٛ ايػسط ايـُٚشَإ  اىل ايػسط  بشٛخ ٜٓك

ٍٛ شاد شَإ ـَني يالضتؿشاب ٜٚتًدؿإ يف اتايطابل ٜٚهْٛإ َك
دسا٤ االضتؿشاب َع تعدد شَإ ايٝكني ٚايػو ٚادتُاعُٗا يف ٚقت ت

 .   - ػهٛىايـُتٝكٔ ٚايـُ -َتعًكُٗا 

شَإ ايٝكني ٚايػو َتعددًا َع  شاٍ بإٔ نإـَٚع اْعهاع اي
ٚايػو  (قاعد٠ ايٝكني)ػهٛى ؾٗٛ َٛزد ايـُتٝكٔ ٚايـُشاد شَإ ـات

ٓ٘ يف ايصَإ ٍٝكـايطازٟ سٝح ٜهٕٛ يف ايصَإ ايالسل غانًا ؾُٝا ت
صيصٍ ي٘ ايـَُٚٔ ٖٓا مسٞ )ايػو ايطازٟ( اىل ايٝكني  ، اقٞايـُ

ٕ غاى ؾٝ٘ ٚقد شاٍ ٜكٝٓ٘ نإ َتٝكًٓا َٓ٘ ٖٛ اآل عدّ يٛدٛدٙ ؾإ َاايـُٚ
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ٚقد ضبل تٛقٝش٘ يف َكدَات عٛخ االضتؿشاب  ،ب٘ ٚتبدٍ بايػو 
 ٚاَتٝاشٙ عٔ قاعد٠ ايٝكني . 

ُع٢ٓ ـػهٛى بايـُتٝكٔ ع٢ً شَإ ايـُايػسط ايطابع : ضبل شَإ 
، تٝكٔ ٚدٛدٙ ضابكًا تٝكٔ ثِ ٜتعًل ايػو يف بكا٤ َاايـُإ ٜتكدّ شَإ 

عدّ ْكض )تعازف . ٚبٗرا ايػسط ٜتشكل ُايـٖٚرا ٖٛ االضتؿشاب 
نإ  تعازف أْ٘ )تبكا٤ َاايـُٜٚؿدم ع٢ً االضتؿشاب  (ايٝكني بايػو

يٛ نإ  دالف َاـٓ٘( ضابكًا ٚاضتُسازٙ اىل شَإ ايػو ، بٍٝكـقد ت
ػهٛى َتكدًَا شَاًْا ٖٚرا ٖٛ ايـُخسًا ٚنإ تٝكٔ السكًا ٚشَاْ٘ َتأايـُ

ديٌٝ ع٢ً سذٝت٘ ، ٖٚرا نإٔ ٜػو  ( ايرٟ ال٣)االضتؿشاب ايكٗكس
 شاقس . ـٖٛ َتٝكٔ ايٛدٛد سااًل ٚيف ايصَإ اي يف َبدأ سدٚخ َا أسٌد

ٚايٛد٘ يف اغرتاط ٖرا األَس : تٛقـ ايؿدم ايعسيف يٓؿٛف 
تٝكٔ ع٢ً شَإ ايـُع٢ً ضبل شَإ  صتٓكض ايٝكني بايػو الط

ٝ٘ عٓد عً تبا٢ْايـُسذ١ٝ االضتؿشاب ْٗا أخباز تؤدٟ ؾإ ،ػهٛىايـُ
ُك٢ بتًهِ ايسٚاٜات ايعاٖس٠ يف يصّٚ ضبل شَإ ايـُايعكال٤ ٚ

. (عدّ ْكض ايٝكني بايػوػهٛى ست٢ ٜتشكل)ايـُٝكٔ ع٢ً شَإ تايـُ
( ايرٟ ٣)االضتؿشاب ايكٗكس :َٔ أخباز االضتؿشاب دسزـٜ :ٚعًٝ٘

ػهٛى َتكدًَا ؾٝػو يف ايـُتٝكٔ ؾٝ٘ َتأخسًا ٚشَإ ايـُٜهٕٛ شَإ 
 تأخس ٚدٛدٙ . ايـُتٝكٔ ـُايَبدأ سدٚخ 

  مشٍٛ عٔبراتٗا ع٢ اْؿساف أخباز االضتؿشاب ٚقد ٍٜد
تدٍ االخباز ع٢ً ؾشت٘ ٚدسٜاْ٘  ٚس٦ٓٝر ال٣( ،)االضتؿشاب ايكٗكس

 ١ـ١ خاؾـٜٛـكال٥ٞ عًٝ٘ تال يف َٛازد يػـتباْٞ ايعـٛد ايـػو يف ٚدـنُا ٜ
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 . ذسٜاْ٘ـض ي( َٔ غري ديٌٝ َؿٍش٣ٓٗا ؾٝهٕٛ )االضتؿشاب ايكٗكسْبٍٝ

ـشسش عٓد عُّٛ ايعكال٤ تٛؾس ضًٛنِٗ ٜ : تْ٘ الٖرا ٚتٛقٝض 
( ٣ع٢ً طبل)االضتؿشاب ايكٗكس ِٗسٜٚد ِٗتباْٝايعاّ ٚٚزٟ شاايـُ

أٚ ْػو يف ٚدٛد ديٌٝ ٜؿٝد  ٣(االضتؿشاب ايكٗكس)ػو يف سذ١ٝ ـٓـؾ
تال يف َٛازد  -ػهٛى ايطابل ايـُتٝكٔ ايالسل ع٢ً ايـُيصّٚ تستٝب اثس 

 شذ١ٝ . ـٚم يعدّ ايظ ايًػ١ٜٛ ، ٚايػو يف ايـشذ١ٝ َطااااليؿ

، َٚٛقٛع  (ْكض ايٝكني بايػو)ٕ َؿاد االخباز ٖٛ سس١َ أنُا 
، ٚال ٜتكض  تعازف ايػايبايـَُٓطبل ع٢ً االضتؿشاب  ٖراشس١َ ـاي

( ؾٝػو يف أخباز االضتؿشاب ٣اْطباق٘ ع٢ً )االضتؿشاب ايكٗكس
يف سكٝكت٘ ٜؤٍٚ اىل )ْكض  ٣(ساالضتؿشاب ايكٗك)ٚعَُٛٗا ي٘ ، ألٕ 

ص تٓكض ايٝكني بايػو الـُؿاد األخباز:طٖٚرا َػاٜس يبايٝكني( ايػو
طس ؿايـُ)االستكإ(  عسب١ٝ ْعري ع٢ٓ يؿع١ُسٝح اْ٘ يٛ غههٓا يف َ

أٚ  ، ا٥عايـُشاقس يف االستكإ بـيًؿٝاّ َع ٜكني ظٗٛزٖا يف شَآْا اي
ٍُْعري ايؿعٝد ايرٟ ُٜ عؿٛزْا يف َطًل ٚد٘  ِ ب٘ ٖٚٛ ظاٖس يفتٝ

شؿ٢ ٚايطني ٚايسٌَ ، ٚاستًُٓا عُّٛ ـاالزض : ايرتاب ايعًٛم ٚاي
 ذاَد أٚ استًُٓا اختؿاف)ايؿعٝد(ـستكإ باييال (االستكإ)يؿغ 

بايرتاب دٕٚ غريٙ ، اٟ غههٓا يف َبدأ سدٚخ ٚقعُٗا أٚ ظٗٛزُٖا 
أٚ  ؿٌ بأٜاّ ؾدز االضالّـشاقس : ٌٖ ٖٛ ظٗٛز تاّ َتع٢ٓ ايايـُيف 

اٜاّ ٜعسب بٔ قشطإ َجاًل ؟ أٚ اْٗا ْكًت عٔ َعٓاٖا األؾٌ  -قبً٘ 
شاقس يف ـع٢ٓ ايايـُاىل  (ايؿعٝد)أٚ  (االستكإ)ٛقٛع ي٘ يؿع١ ايـُ

ـذسٟ تكدّ ٜٚايـُخس اىل ايصَٔ تأايـُعؿٛزْا ؟ ؾٌٗ ٜٓطشب ايٝكني 
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ًـُع٢ٓ ػتب١ٗ يايـُااليؿاظ  ثبات ٚقعاؾٌ عدّ ايٓكٌ يػسض ت
 ٖٚرا ٖٛ )االضتؿشاب ايكٗكس٣( . ؟  شاقسـاي

و )ْكض ايػ خر باالضتؿشاب ايكٗكس٣ ٖٛ َؿداميهٔ األ
خس( ٚال ٜؿدم عًٝ٘ : )عدّ ْكض ايٝكني تأايـُتكدّ بايٝكني ايؿعًٞ ايـُ

 ال:ط ( ٚايٓا١ٖٝبايػو( ايرٟ ٖٛ َؿاد األخباز ايؿادز٠ عِٓٗ)
٢ً َٔ نإ عطخربيف عدّ ايؿدم : ٗا ٚأٚقشصتٓكض ايٝكني بايػو

كٞ ع٢ً ايـُذال٤ يف ـؾاْ٘ ظاٖس ب صٜكٝٓ٘ ٜكني ؾػو ؾًُٝض ع٢ً
 تأخس . ايـُايٝكني ايطابل دٕٚ ايٝكني 

طالم ذسٟ ايعكال٥ٞ أٚ تـسساش عُّٛ ايٚباختؿاز : ٜهؿٝٓا عدّ ت
 ْطباقٗا إلثبات سذ١ٝ )االضتؿشاب ايكٗكس٣( . االخباز ٚت

 -ٛقت احلاقسيف اي - ْعِ قد ٜتبادز ايرٖٔ ايعسبٞ َٔ مساع يؿع١ُ
اىل َع٢ٓ َعني ٜٚػو يف نْٛ٘ نريو يف ايعؿٛز األٚىل يٛقع ايًؿع١ 

بني ، ؾإ ايـُ( ضؿسا٤ ايػسع عؿَٛني)ايـُايعسب١ٝ أٚ يف عؿٛز 
ع٢ٓ ٚتيتؿاق٘ بًؿع٘ ايـُ)االضتؿشاب ايكٗكس٣( ٜكتكٞ اضتُساز١ٜ 

َٔ ايصَٔ ايكدِٜ ٚعدّ سؿٍٛ ايٓكٌ ٚايتػٝري . يهٔ أخباز 
عٔ شاي١ ايطابك١ قاؾس٠ ـٓا٤ ايعكال٤ ع٢ً األخر باياالضتؿشاب ٚب

 طالم األخباز . مشٍٛ )االضتؿشاب ايكٗكس٣( أٚ تْدزاد٘ حتت ت

ال ديٌٝ ع٢ً سذ١ٝ )االضتؿشاب ايكٗكس٣( تال يف ٖرا اذٕ 
ػو يف نْٛ٘ ـشاقس َع ايتبادز َع٢ٓ يؿغ يف ايصَٔ اي : ٛزد ايًػٟٛايـُ

 -ؿَٛني َبًػٞ ايػسع ايػسٜـ عاؾس يًُعايـُنريو يف ايصَٔ ايطابل 
َٔ باب االضتؿشاب ٚعُّٛ أديت٘ ٚأخبازٙ ، بٌ  ؾٝهٕٛ سذ١ ال
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َدزى سذٝت٘ ٖٛ ايتباْٞ ايعكال٥ٞ ٚاالزتهاش ايؿكٗا٥ٞ ايكطعٞ ع٢ً 
 ْطٍدبأؾٌ عدّ ايٓكٌ ٚايتػٝري ، بٌ يٛال سذ١ٝ ٖرا األؾٌ الاألخر 

 ؿد١ٜ تايـُٚايط١ٓ  باب االدتٗاد ٚاالضتعٗاز َٔ ْؿٛف ايهتاب
س ٚايٓكٌ يف ايعؿٛز ٚذيو يك٠ٛ تستُاٍ سؿٍٛ ايتػٍٝ،  يبٝإ االسهاّ

يؿاظ ايهتاب ٚايط١ٓ أثٓا٤ ْصٍٚ ايكسإٓ تأخس٠ : بإٔ تهٕٛ َعاْٞ أايـُ
، ذٖإ ايعسب١ٝ يف عؿٛزْابادز٠ يألتايـُعاْٞ ايـُٚؾدٚز األخباز تػاٜس 

اب تبادز اىل ايرٖٔ َٔ آٜات ايهتايـُؾال ٜهٕٛ ايعٗٛز ايًؿعٞ 
ساد ايٛاقعٞ ايـُيعدّ تسساش تطابك٘ َع  ،ٚأسادٜح ايط١ٓ َكبٛاًل ٚسذ١ً

عٟٓٛ ايـُشذ١ٝ ايعاٖس ـٚال ضبٌٝ يالذعإ ب ، َٔ أيؿاظ ايهتاب ٚايط١ٓ
 شذ١ٝـتبادز اىل ايرٖٔ َٔ أيؿاظ ايهتاب ٚايط١ٓ تال عٓد االذعإ بايـُ

سؿٍٛ شتٌُ ايـُ( يف خؿٛف َعاْٞ األيؿاظ ٣)االضتؿشاب ايكٗكس
  عًٝٗا . ريايتػٝٚزٚد أٚ ؾٝٗا ايٓكٌ 

ع٢ٓ ايـُس شؿٌ ؾٝٗا غو يف تػٍٝـٛازد ايػايب١ اييت ٜايـُٖرا نً٘ يف 
ع٢ٓ األؾٌ اىل ايـُشتٌُ ؾٝٗا اْتكاٍ ـٛقٛع ي٘ ٜٚايـُشاقس عُا ٖٛ ـاي

 عؿَٛنيايـُشاقس يف بعض عؿٛز االضالّ عكب عؿٛز ـع٢ٓ ايايـُ
( ً٘ٝٚع ، )ٍٝس البعدّ ايتػٍٝسؿٌ ايعًِ ٚ س أيٛ سؿٌ ايعًِ بايتػ 
يف بعض االيؿاظ اييت ٖرا نُا سؿٌ   ٣ذاٍ يالضتؿشاب ايكٗكسـَ

ا ُهل ٜٔـشه١َٛ( اير( ٚ)ايز)ايكطاٞ ْعري يؿعؾٝٗا س سؿٌ ايكطع بايتػٍٝ
ؾٌ ع٢ٓ األايـُٖٚٛ ٜػاٜس  ،٘غو  ؾٝ شاقس الـَع٢ٓ قطعٞ يف ايصَٔ اي

)االضتؿشاب  شحبيؿاظ عٔ َٛقٛع ي٘ ايًؿغ، ؾتدسز ٖرٙ األايـُ
 ٝ٘ـًـشاقس عُا ٖٛ عـ٢ٓ ايـعايـُٞ ـس ؾـٍٝـػـتـشؿٍٛ ايـٗكس٣( يًعًِ بـكـاي
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 ( . عؿَٛني)ايـُؿّٗٛ شَٔ ايـُٛقٛع ي٘ أٚ ايـُع٢ٓ األؾٌ ايـُ

ٍٛ ، ذسٜإ االضتؿشابـ١ُ غسٚط يـٚث شكٝك١ ـ١َ ييهٓٗا يٝطت َك
، بٌ ٖٞ غسٚط َعترب٠ يف سذ١ٝ االضتؿشاب االضتؿشاب َٚاٖٝت٘

 : ثالث١ غسعًا ٚدسٜاْ٘ ٚتعُاي٘ ، ٖٚٞ 

، الثس ايػسعٞ ع٢ً دسٜإ االضتؿشابب اايػسط ايجأَ : تسٍت
ؾٝ٘ السكًا  هًـ ضابكًا ثِ غٍوايـُٓ٘ ٍٝكـقد ت ُع٢ٓ إ اضتؿشاب غ٤ٞـب
طتؿشب ايـُ ذا نإ ايػ٤ٞد ب٘ غسعًٝا اذسٟ ٜٚؿبض ايتعٍبـُا ٜـاْ

ت٢ ٜهٕٛ االضتؿشاب س ،سهًُا غسعًٝا أٚ َٛقٛعًا ذا سهِ غسعٞ
صًا يًشهِ ايػسعٞ يف ؾٛز٠ َطابك١ َؤداٙ َع ايٛاقع ايتػسٜعٞ أٚ ٍَٓذ

دايؿ١ َع ايٛاقع ، َٚٔ دٕٚ تستب االثس ايـُزًا يف ؾٛز٠ ٜهٕٛ َعٍر
ٜٓبػٞ أٚ ال ٜتٛقع  د االضتؿشابٞ يػًٛا الايػسعٞ ايؿعًٞ ٜهٕٛ ايتعٍب

 شهِٝ .ـع ايػٍسايـُؾدٚزٙ َٔ 

ٍٛ ، ضتؿشاب ٚغسعٝت٘ذسٜإ االـٖٚرا غسط ي ًَا ٚيٝظ زنًٓا َك
ض بٌ ٖٛ غسط َؿٍش -ايكاعد٠ ايػسع١ٝ -شكٝك١ االضتؿشاب ـي
طتؿشب اذا مل ٜهٔ سهًُا غسعًٝا أٚ َٛقٛعًا ايـُسٝح إ  ذسٜاْ٘،ـي

ًا عدِٜ االثس ذا سهِ غسعٞ ٜهٕٛ ايتعبد االضتؿشابٞ تػسٜعًا يػٛ
 .ازع ايـشهِٝ دصًَآع ؾدٚزٙ َٔ ايػُتـايتػسٜع ايًػٛ ٜٚايؿا٥د٠، ٚ

تذٕ تٓصٜ٘ ايتػسٜع االهلٞ عٔ ايًػ١ٜٛ ، َكاؾًا يكس١ٜٓ سه١ُ 
ٌٍػٍسايـُ دًا ٜؿًشإ ديٝاًل ع٢ً االغرتاط ، ٜٚهٕٛ َكٍٝ -ٚعال  ع د

عدّ ْكض )يٛ نإ  دؿٛف َاـإلطالم أدي١ االضتؿشاب ٚأخبازٙ ب
 ٚيعٌ ، ١ؿعًٝـجُس٠ ايـس ايػسعٞ ٚايـب عًٝ٘ االثـُا ٜرتتـَ (ايٝكني بايػو
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 مجاعِٗ عًٝ٘ . تغرتاط٘ َستهص ايؿكٗا٤)زض( َٚٛقع ت

َعترب٠  ايػسط ايتاضع : إٔ ال ٜهٕٛ يف َٛزد االضتؿشاب أَاز٠ٌ
ؾاْ٘ َع  ،ٛقٛع ذٟ االثس ايػسعٞ ايـُشهِ ايػسعٞ أٚ ـعٔ  اي ناغؿ١ٌ

شه١َٛ االَاز٠ أٚ ٚزٚدٖا ـٜؿاز اىل االضتؿشاب ي ٚدٛد االَاز٠ ال
 شٛخ االضتؿشاب ٚتٓبٝٗات٘ . ـاآلتٞ يف أٚاخس بدالف ـعًٝ٘ ع٢ً اي

شهِ ـايػسط ايعاغس : يصّٚ ايؿشـ عٔ األَاز٠ ايهاغؿ١ عٔ اي
دسا٤ االضتؿشاب يف ايػب١ٗ ايٝأع ٚاالط٦ُٓإ بايعدّ قبٌ ت شٍدـب

يف بكا٤ٖا ، َٚٔ  السٌل ٚغٌو ضابك١ٌ َتٝك١ٌٓ شه١ُٝ اييت ؾٝٗا ساي١ٌـاي
 ػتب٘ سااًل ايـُشهِ ـب ايااضتؿشؿاز اىل ُٜ دٕٚ ايؿشـ ٚايٝأع ال

 سدٚث٘ ضابكًا . تٝكٔ ايـُ

ٍٛـٖرا ت َات ُاّ َا أزدْا بٝاْ٘ َٔ سٝح أزنإ االضتؿشاب َٚك
َا كب١ً ايـُٚايبشٛخ تٞ يف ايتٓبٝٗات ، ٜٚأغسٚط دسٜاْ٘حتكك٘ ٚ

، ٜٛقشٗا ٜٚصٜد بٝاْٗا إ غا٤ اهللتأنٝد ٚ ٜٛقشٗا أنجس ٜٚؤندٖا أغٍد
بٝٗات يف ايػايب تؿسٜعات ٚتطبٝكات ع١ًُٝ هلرٙ ٚذيو بًشاظ نٕٛ ايتٓ
 دًـ بعكٗا الـذسٟ االضتؿشاب ، ٚعٓد تـٜ االزنإ اييت يٛالٖا ال

 )عدّ ْكض ايٝكني بايػو( . ٚس٦ٓٝر ٜكع ايهالّ يف :  ٜتشكل
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 بيهاتهحوث االستصحاب وتهـب                                           
عًًُا ٚعُاًل  -ٜكع ٖٓا ايبشح ايتطبٝكٞ ايتؿؿًٝٞ يف اَٛز ١َُٗ         
تستبط بكاعد٠ االضتؿشاب ، ٚقد ثبت ٖٚٞ  -ذاٍ االضتٓباط ـيف َ

ات( )ايتٓبٝٗ عٓدْا غسعٝتٗا ع٢ً االطالم ، ٚقد تعازف عْٓٛتٗا بعٓٛإ
 -تبعًا يػٝدٓا األععِ االْؿازٟ -ٚاعتاد أعالّ األؾٍٛ األٚاخس

ٖٚٞ  - نبشٛخ أؾٛي١ٝ تطبٝك١ٝ دقٝك١ -ض هلا )قدِٖ( ٚتعازؾٛا ايتعٍس
شكل ـضتٝكاح تكات يكاعد٠ االضتؿشاب ٚتدسا٥ٗا ٚتيف ايػايب تطبٝ

ػتب١ٗ ، ٚهلا ْؿع عًُٞ ايـُٛازد ايـُشككٗا يف بعض ـأزناْٗا أٚ عدّ ت
، ٝلشكـُاز عًُٞ ععِٝ ، ؾًرا ؾازت َٛقع عٓا١ٜ َٚتابع١ ٚتـٚتث

طسس٘ غٝدٓا األْؿازٟ َٔ سٝح عدد  ألعالّ ع٢ً َاٚشاد بعض ا
َٚٔ اهلل ايتٛؾٝل ٚايطداد  اد٠،ايتٓبٝٗات تعًُُٝا ٚتٛقٝشًا يًؿا٥د٠ ٚاإلؾ

 :  ْبدأ ايبشح يف )ايتٓبٝ٘ األٍٚ( َٔ ايعبد تخالف اي١ٝٓ ٚبرٍ اجلٗد .
 

 جريان االستصحاب االستقبالي : 
ٍَٛع تٛؾس أزناْ٘ َٚ ال ؾسم يف دسٜإ االضتؿشاب  ٘ ٚغسٚطَاتك

ؾٝ٘ ضابكًا تٝكٔ ايـُٖٚٛ ايرٟ ٜهٕٛ  -شايٞـدسٜاْ٘ بني االضتؿشاب اي
ٖٚٛ ايرٟ  -ٚبني االضتؿشاب االضتكبايٞ - ػهٛى ؾٝ٘ سايًٝاايـُٚ

نُا يٛ عًُت ،  ػهٛى ؾٝ٘ اضتكبايًٝاايـُتٝكٔ ؾعًًٝا سايًٝا ٚايـُٜهٕٛ 
تُساز شاقس ٚأغو يف تضـبعرزٟ َٔ ايٛق٤ٛ أٚ ايػطٌ يف ايٛقت اي

 عدّ تضتُسازٙ .  أستٌُْتٗا٤ ايٛقت ٚايعرز اىل ت

 بايٞ غري ٚاسد َٔ ايؿكٗا٤ قُٔـتكـٚقد أدس٣ االضتؿشاب االض
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تضتدالالتِٗ َٔ دٕٚ ظٗٛز تغهاٍ عٓدِٖ ، َِٓٗ غٝدٓا ايػٗٝد 
ذُاع١ يف غسح ايًُع١: )ٚيٛ ـايجاْٞ)قدٙ( نكٛي٘ يف بدٚ ؾسٚع ؾال٠ اي

شتطب زنع١ ألؾاي١ عدَ٘ ؾٝتبع٘ يف ـاإلدصا٤ مل ٜ غو يف تدزاى سٍد
زنع١ ٜتُهٔ  َا١ّٝ االقتدا٤ ٚاإل٥تُاّ يٛ بكٞ يإلايطذٛد ثِ ٜطتأْـ( ْ

ا٤ تضتؿشاب عدّ تدزاى تعبري ظاٖس يف تدس، ٖٚرا َٔ االقتدا٤ ب٘ ؾٝٗا
 ـُٔ تطًعٓاَ هس عًٝ٘ أسٌدضتؿشاب تضتكبايٞ ٚمل ٜٓاالدصا٤ ٖٚٛ ت سٍد

 .  إ االضتؿشاب االضتكبايٞدسٜ زتهاشع٢ً نالَ٘ ؾٝهػـ عٔ ت

ذٛاٖس ٚايعس٠ٚ)قدُٖا( ـيهٔ ٜعٗس َٔ بعض نًُات ؾاسيب اي
شٛخ ايتُِٝ ٚايؿال٠ : عدّ دسٜإ االضتؿشاب االضتكبايٞ ٖٚٛ ـيف ب

ػهٛى ؾٝ٘ اضتكبايًٝا ، ٚيعً٘ ألٕ ايكدز ايـُتٝكٔ سايًٝا ٚايـُنإ  َا
ٕٚ شايٞ دـتٝكٔ َٔ أخباز االضتؿشاب ٖٛ االضتؿشاب ايايـُ

أٚ ألدٌ تختؿاف َٛزد بعض األخباز  ، تٝكٔايـُاالضتكبايٞ ؾٝؤخر ب
ألْو نٓت ع٢ً ٜكني :ط ْعري ؾشٝش١ شزاز٠ ،ـشايٞباالضتؿشاب اي

ظاٖس يف ضبل ايٝكني  صنٓتطؾإ ٖرا ايتعبري  صَٔ طٗازتو ؾػههت
 ـشسش عُّٛ ْؿٛف ٜ بايطٗاز٠ ٚساي١ٝ ايػو يف ايطٗاز٠ ، ٚيرا ال

طتكب١ً اييت ٜهٕٛ ٜكٝٓٗا سايًٝا ايـَُٛز يأل -ٚأخبازٙ  االضتؿشاب
ؾاْ٘ خازز عٔ  ،كبٌايـُشايٞ اىل ايصَإ ـتٝكٔ ايايـُٜٚساد اضتؿشاب 

 ٚال ديٌٝ عًٝ٘ َٔ خازز االخباز .  ،َٛزد أخباز االضتؿشاب

ُٕ : َكتك٢ اي ٚ أ االضتؿشاب زاخبأذُٛد ع٢ً َٛزد ـٚبتعبري ثا
تختؿاف  : ٙأخباز ٔتٝكٔ َايـَُكتك٢ ايكدز  بعض ْؿٛؾٗا أٚ

 . ضتكبايٞـشايٞ ٚعدّ مشٛهلا يإلسذ١ٝ االضتؿشاب باالضتؿشاب اي
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ـ ايٛازد ايعاّ أٚ دٍؿـٜ ٛزد الايـُٚؾٝ٘ : أٚاًل : تٕ خؿٛف         
ؾاْ٘  صٜدخً٘ ايػو ايٝكني الصطبايػوأبدًا ٚال ٜٓكض ايٝكني ططًلايـُ

ذٝت٘ ٖٛ َطًل أٚ عاّ ٜؿٝد إٔ ايعُد٠ يف غسع١ٝ االضتؿشاب ٚس
ؾدم)ْكض ايٝكني بايػو( ؾٝشسّ ايٓكض عُاًل ًٜٚصّ ايبٓا٤ ع٢ً بكا٤ 

ٜٓطبل ع٢ً  -ّ عُاًلشساـؾدم ايٓكض اي -ايٝكني ايطابل عُاًل ، ٖٚرا 
االضتؿشاب ؾٝ٘  دسٜإ غسٚطضتكبايٞ اذا تٛؾست االضتؿشاب اإل

ب االثس ايػسعٞ ٚايجُس٠ ايع١ًُٝ ع٢ً ٚتسٍت ، ْعري ؾع١ًٝ ايػو ٚايٝكني
 . شٖٛا ـػهٛى ، ْٚايـُ تٝكٔ شَاًْا ع٢ًايـُٚضبل  ، االضتؿشاب

الزنإ ٚايػسا٥ط يف س اٚاذا ؾدم )ْكض ايٝكني بايػو( يتٍٛؾ
هًـ ايٓكض عُاًل ٚيصَ٘ ايـُسسّ ع٢ً  -ضتكبايٞاالضتؿشاب اإل

 ػهٛى ؾٝ٘ . ايـُضتكبايٞ  ايصَإ اإلايبٓا٤ ع٢ً بكا٤ ايٝكني ايطابل اىل

َكؿٛدًا ٚاقعًا يف نٕٛ ايعُّٛ أٚ االطالم ٚثاًْٝا : َع ايػو 
الستُاٍ عدّ تزادت٘ أٚ يعدّ تسساش االطالم أٚ ايعُّٛ  ،َسادًا ددًاٚ

ُهٔ تسساشٙ َٔ طسٜل ايتعًٌٝ ـشؿٛظ يف ايًٛح ٜايـُع٢ً طبل ايٛاقع 
ٖٚٛ ٚازد يف بعض االخباز  ، ايعاّ ايػاٌَ يالضتؿشاب االضتكبايٞ

ؾاْ٘ ع٢ً ٜكني َٔ ٚق٥ٛ٘ ٚال ٚىل:طتكد١َ ْعري ؾشٝش١ شزاز٠ األايـُ
َٔ نإ ع٢ً ٜكني طَٚعترب٠ ذلُد بٔ َطًِ صٜٓكض ايٝكني أبدًا بايػو

 ؾإ ايٝكني الطأٚ  صٜٓكض ايٝكني ؾػو ؾًُٝض ع٢ً ٜكٝٓ٘ ؾإ ايػو ال
قاعد٠ )الى يف ايـُؾإ ٖرا ايتعًٌٝ ٜدٍ بٛقٛح ع٢ً إ صٜدؾع بايػو

كني بايػو( ٚتكدّ شَإ )ْكض ايٝ عٝاز ٖٛ ؾدمايـُٚ (االضتؿشاب
شكك٘ يف ـزٜب يف ؾدق٘ ٚت ػهٛى ، ٚالايـُتٝكٔ ع٢ً شَإ ايـُ
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شكك٘ يف ـزٜب يف ؾدق٘ ٚت نُا ال (االضتؿشاب االضتكبايٞ)
اقٞ ايـُتٝكٔ ايـُؾال ؾسم بني اضتؿشاب ( ،شايٞـاالضتؿشاب اي)

ػهٛى ؾٝ٘ ، ايـُكبٌ ايـُشايٞ اىل ايصَإ ـتٝكٔ ايايـُٚبني اضتؿشاب 
ٍٛ ٚال ـداف يف بعض األخباز ٚال َؿٍشض ٛزد ايايـُؽ يًذُٛد ع٢ً َط
 دطاب . ـتٝكٔ َٔ ايايـُقتؿاز ع٢ً ايكدز يإل

، بؿش١ دسٜإ االضتؿشاب االضتكبايٞٚاحلاؾٌ ق٠ٛ ايكٍٛ 
بؿسٚع٘ ايعدٜد٠ َٚطا٥ً٘  ٚعًٝ٘ ٜتؿسع )دٛاش ايبداز يرٟٚ األعراز(

ايؿال٠ بعذصٙ عٔ بعض ؾعاًل ٚيف أٍٚ ٚقت أسٌد ، ؾاذا تٝكٔ  ايهجري٠
طًٛب١ يف ايؿال٠ اي١َٝٛٝ نايكٝاّ ٚغو يف ايـُاالدصا٤ ٚايػسا٥ط 

َهٓ٘  اضتؿشاب أ -ز اىل آخس ايٛقت ٚاستٌُ شٚاي٘ اضتُساز ايعر
 ًا باضتُساز ايعرز ايـُؾٝهٕٛ ع، بكا٤ ايعرز ٚدٚاَ٘ اىل آخس ايٛقت 

 داز ٚاتٝإ َاٜٚرتتب عًٝ٘ : دٛاش ايب -دًا باضتؿشاب بكا٤ ايعرز تعٍب -
خس٣ يف أٍٚ ايٛقت أٚ ٚضط٘ ٚال ٜتٝطس َٔ االدصا٤ ٚايػسا٥ط اال

 ًصَ٘ االْتعاز ألدٌ تستُاي٘ ايعرز قبٌ اْتٗا٤ ايٛقت . ٜ

ٖٚٞ  (4)ايسٚاٜاتدؿٛف ٚزدت بعض ـْعِ يف ايتُِٝ باي
َتدايؿ١ يف َكُْٛٗا َٔ سٝح دٛاش ايبداز يرٟ ايعرز أٚ عدّ دٛاشٙ 

شج٘ َٔ ـشكٝل بـز ٚعدّ ايعًِ ببكا٤ٙ ، ٚتعٓد ايػو يف شٚاٍ ايعر
شكل)قدٙ( ي٘ تمجااًل ٖٓا ايـُٚتٕ عسض أضتاذْا َُٚٗات٘، غؤٕٚ ايؿك٘ 

 ٖٓا . ي٘ ض يف َبشح االضتؿشاب ، ٚال ْس٣ َٛدبًا يًتعٍس

 ايتٓبٝ٘ بعدٖرا ٞ آخس ـكل)قدٙ( ؾـشايـُشح أضتاذْا ـس بـكسٜـٞ تـٚؾ
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ايػو يف شٚاٍ ايعرز  ٓدعتُِٝ دٙ( عدّ دٛاش ايبداز اىل اي)ق تختٝازٙ
قاٍ :  -ال َع ايعًِ بصٚاٍ ايعرز أٚ ايعًِ ببكا٤ٙ  -اىل آخس ايٛقت

ذٛاش ايبداز يف ايتُِٝ دٕٚ غريٙ َٔ ـ)ٚأؾت٢ ايطٝد يف ايعس٠ٚ ... ب
 .  (5)( اْت٢ٗ اٍ االقطسا١ٜ ، ٚمل ٜعٗس يٓا ٚدٗ٘االبد

طأي١ ٚي٘ ايـُ أقٍٛ : أَا تختٝازٙ دٛاش ايبداز يف ايتُِٝ ؾٗٛ قٍٛ يف
ٌ٘ شا٤ ـَٔ أْداؾ١ يف أبٛاب ايتُِٝ بٓشُٛ ـٚدالي١ َٔ ايٓؿٛف اي ٚد

ـشح ايؿك٘ اًل يف بعسض َؿٍؿتدايؿ١ ُٜايـُداؾ١ ـذُع بني األخباز ايـاي
 َٔ عدّ ظٗٛز ايٛد٘ .  األضتاذشط تغهاٍ ـ، ٚيعً٘ يٝظ َاالضتداليٞ

ز١ٜ غري ٚأَا ٚد٘ تختٝازٙ عدّ دٛاش ايبداز يف االبداٍ االقطسا
تيتصاَ٘ بعدّ سذ١ٝ االضتؿشاب َٔ  -ع٢ً َا أظٔ -ْاغ٤٢ايتُِٝ ؾٗٛ 

، سٝح إٔ ايعرز ٛاقعايـُيعاٖس )اجلٛاٖس( يف بعض  االضتكبايٞ ٚؾاقًا
ٚايعذص عٔ بعض األدصا٤ ٚايػسا٥ط َتٝكٔ ؾعاًل يف أٍٚ ايٛقت ٖٚٛ 

ذسٟ عٓد ايطٝد ايطباطبا٥ٞ ـَػهٛى ايبكا٤ اىل آخس ايٛقت ٚال ٜ
تضتؿشاب بكا٤ ايعرز ايؿعًٞ اىل آخس ايٛقت ست٢  ايعس٠ٚ :ؾاسب 

ٚال طسٜل آخس  ، ايبداز يرٟٚ األعراز َٔ أٍٚ ايٛقتعٓدٙ ذٛش ـٜ
ٍٛ َٔ االبداٍ ؽ ايبداز ، ؾًرا أؾت٢ بعدّ دٛاش ايبداز يف غري ايتُِٝ ٜط

 )ؾؿٌ يف ايكٝاّ( ْعري ؾتٝاٙ يف نتاب ايؿال٠ايعرز١ٜ االقطساز١ٜ، 
، بٌ ايكٝاّ يف آخس ايٛقت ٚدب ايتأخرئ ايتُهٔ َٔ : اذا ظ22)َطأي١

هًـ ايـُُهٔ ـستُاٍ شٚاٍ ايعرز ٚتتٚنرا َع االستُاٍ( ٜعين : َع 
 َٔ ايكٝاّ قبٌ اْتٗا٤ ايٛقت . 
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ـُا َٓع َٔ يٞ يباذٝص دسٜإ االضتؿشاب االضتكـٜ ٚيٛ نإ )قدٙ(
َٚ ، خريايبداز ٚأٚدب ايتأ ٢ً ايٛقت َعتُدًا ع بٌ أداش ايبداز بد

اضتؿشاب اضتُساز عرزٙ عٔ ايكٝاّ اىل آخس ٚقت ايؿسٜك١ ، ؾاْ٘ 
ٌٌ أعين اضتُساز  -ٜٓكض َٛقٛع االْتكاٍ اىل ايبدٍ االقطسازٟ  أؾ

. ثِ ْبشح يف ايتٓبٝ٘ ايجاْٞ :  -ُاّ ايٛقت ـايعرز ٚعدّ ازتؿاع٘ ت
 :دسٜإ االضتؿشاب عٓد ايػو ايتكدٜسٟ بعٓٛإ 

 

 عتبار فعلية اليقني والشك : إ
زٜب ٚال اغهاٍ يف اغرتاط ؾع١ًٝ ايٝكني ٚايػو يف دسٜإ  ال

ٍٛ ، االضتؿشاب ٜإ ذسـّ يؾإ ايػو ٚؾع١ًٝ ٚدٛدٙ يف ايٓؿظ َك
ٍٛاالضتؿشاب نُا ضبل يف تعداد أ ـُع٢ٓ َات٘ بزنإ االضتؿشاب َٚك

يتؿات٘ ايؿعًٞ طتؿشب ٚتايـُبايؿعٌ يف باطٔ ايػو سؿٍٛ اْ٘ ًٜصّ 
ُا ًٜصّ سؿٍٛ دسا٤ االضتؿشاب نسني ت ٚقٝاَ٘ يف ْؿط٘ اىل ايػو

ٜهؿٞ ايٝكني  ٚعًٝ٘ ال دسا٤ االضتؿشاب،ايٝكني بايؿعٌ سني ت
يتؿت اىل ساي٘ يهإ َتٝكًٓا ـُع٢ٓ اْ٘ يٛ اايتكدٜسٟ ٚال ايػو ايتكدٜسٟ ب

ٓ٘ ضابكًا ٍٝكـت شاي٘ يهإ غانًا ببكا٤ َاـيتؿت يرا أٚ اْ٘ يٛ اـشدٚخ نب
 ؿت .ٚيهٓ٘ يف ٚاقع٘ غاؾٌ غري ًَت

ٜٚديٓا ع٢ً اعتباز ؾع١ًٝ ايٝكني ٚايػو يف دسٜإ االضتؿشاب : 
 : بٓشٜٛٔ بْ٘ٚكٍسص يف ؾعًٝتُٗا ،ٓكض ايٝكني بايػوطال تظٗٛز أخبازٙ 

ٍٚ : َٔ د١ٗ ظٗٛز يؿعٞ ايٝكني ٚايػو يف نُْٛٗا ايتكسٜب األ
أخٛذ٠ايـُٜٚٔ هًـ بٛدٛد ؾعًٞ، نطا٥س ايعٓاايـُٛدٜٔ يف باطٔ َٛد
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ٛف ؾٝٗا ، ٓؿايـَُٛقٛعًا أٚ َتعًكًا يًشهِ  -سهاّ يف أدي١ األ
شر ٚعٓٛإ ـخٛذ َٛقٛعًا يف آ١ٜ ٚدٛب ايأايـُنعٓٛإ االضتطاع١ 

ٜٚٔ ٗا عٓاؾإْ (6)صؤ١ْايـُدُظ بعد ـايطأخٛذ يف ديٌٝايـُؤ١ْ ايـُ
 ظاٖس٠ عسؾًا يف ايٛدٛد ايؿعًٞ ، دٕٚ ايٛدٛد ايتكدٜسٟ ايؿسقٞ . 

أخباز ذات ١ًٝ ايٝكني ٚايػو َٔ ٚايتكسٜب ايجاْٞ: اضتعٗاز ؾع
يف نْٛٗا  صتٓكض ايٝكني بايػو ال:طاالضتؿشاب بًشاظ ظٗٛز قٛي٘

شٍُٛ ع٢ً َٛقٛع٘ ع٢ً تكدٜس ٚدٛدٙ ايـُقك١ٝ سكٝك١ٝ ٜرتتب ؾٝٗا 
 صتٓكض الط: شهِـب عًٝ٘ ايتسٍت ؾعاًلٛقٛع ايـُشكل ـؾاذا ت، ـشكك٘ٚت

اب ٚايط١ٓ ٚاييت ٜرتتب شكٝك١ٝ ايٛازد٠ يف ايهتـايتػسٜع ايقكاٜا نطا٥س 
، ـشكك٘ز ٚدٛدٙ ٚتكٍدايـُُتعًك٘ ـشهِ ع٢ً َٛقٛع٘ أٚ ٜستبط بـؾٝٗا اي

شاي١ . ـشهِ ال َـب ايتعًل بايؿعٌ تسٍتايـُٛقٛع أٚ ايـُشكل ـَٚت٢ ت
ثبات سذ١ٝ قؿٛز أدي١ االضتؿشاب ٚأخبازٙ عٔ تٖٚرا ايتكسٜب ٜعين 

 طالم أخبازٙ . سساش تاب يف َٛازد ايػو ايتكدٜسٟ ٚعدّ تاالضتؿش

 يف ٖرا االضتدالٍ بأْ٘ ال (7) ٚقد ْاقؼ بعض أد١ً ايعؿس)قدٙ(
أخباز  طالم ايًؿعٞ يف بعضثبات ، يتُا١َٝ اإلقؿٛز يف َكاّ اإل

ُا تٓكك٘ ـٚال تٓكض ايٝكني بايػو ٚاْاالضتؿشاب نؿشٝش١ شزاز٠:ط
يف ٖرٙ ايؿشٝش١  -كسٚب١ ايـُٕ ايكاعد٠ ؾاْ٘ ٜعين أ (8)صبٝكني آخس

يؿع١ًٝ ايػو يٝظ ٖٞ عدّ ْكض ايٓكض بػري ايٝكني . ٚعًٝ٘  -جاهلا ٚاَ
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ٌٌ بٌ ايدخاي١ يعدّ )ايٝكني باْتكاض ايٝكني  ٞيف ايتعبد االضتؿشاب دخ
ؾُٝهٔ دسٜإ  ، ٜكني باالْتكاض ايطابل( ٚعٓد ايػو ايتكدٜسٟ ال

 االضتؿشاب يف َٛازد ايػو ايتكدٜسٟ . 

 ١ ع٢ً عدّ خؿٛؾ١ٜٝٚسد عًٝ٘ : اْ٘ ال قس١ٜٓ ٚاقش١ دًٍٝ
.  (عدّ ايٝكني)ساد َٔ)ايػو( : ايـُٓؿٛف ٚال ع٢ً إ ايـُ)ايػو( 

ٕ َٔ االضتدالٍ ع٢ً أ (ازنإ االضتؿشاب)ؾٝأتٞ َا تكدّ يف عح 
يٝظ بٝكني(  يف أخباز االضتؿشاب ٖٛ)َا تهسزايـُصايػوطَٔ سادايـُ

ٙ ٟٚ طسؾاتطاايـُعترب َٚٔ ايػو ايـُعٔ غري ٚعًِ داشّ أعِ َٔ اي
غاؾاًل ٕٛ االْطإ َٚٔ ايِٖٛ ٚاالستُاٍ ، ٚيف ايػو ايتكدٜسٟ ٜه

دايـ ْاقض أٚ ٜهٕٛ ـيتؿات ست٢ ٜهٕٛ عٓدٙ ٜكني َيٝظ ي٘ تٛد٘ ٚا
دايـ ، ؾٝدسز )ايػو ايتكدٜسٟ( قٗسًا ـعٓدٙ ظٔ أٚ غو أٚ استُاٍ َ

شكل ايػو يف ايٓؿظ ـيعدّ ت صتٓكض ايٝكني بايػو الطعٔ ْؿٛف 
شسِٜ ايٓكض ـب٘ ، َٚٔ ايٛاقض دخاي١ ايػو يف ت ٜٓكض ايٝكني ال ست٢
 صايٝكنيـ طن صايػوط ؾإ ظاٖس ايٓؿٛف َٛقٛع١ٝ ، ٓؿٛفايـُ
 . يتشسِٜ ْكض ايٝكني  تا١َ َٚٛقٛع١ًٝ َُٓٗا دخاي١ً ٚاسُد يهٌ ٚإٔ

ُتٓع ـٜ َ٘ٚع ، : ال ٚدٛد سكٝكٞ يًػو ايتكدٜسٟـدتؿسٚبتعبري َ
ٍ ٚتطًِٝ َٚع ايتٍٓص .دسٟ االضتؿشاب يف َٛازد ايػو ايتكدٜسٟ 

ثبات اَتٓاع٘ : ايتٛدٝ٘ : ٜهؿٞ إل ْكٍٛ –عدّ دد٣ٚ ايتٛدٝ٘ ايجاْٞ 
األٍٚ : أعين ظٗٛز يؿعٞ ايٝكني ٚايػو يف ايٛدٛد ايؿعًٞ ايكا٥ِ يف 

أخٛذ٠ يف ايـُٜٚٔ ٚاأليؿاظ نطا٥س ايعٓا -بايهطس -ب طتؿَشايـُباطٔ 
 ٛف . ٓؿايـَُٛقٛعًا أٚ َتعًكًا يًشهِ  -أدي١ االسهاّ 
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شهِ ـثاًْٝا بإٔ َٓاضبات اي (9) ذًٌٝ)قدٙ(ـشكل ايايـُثِ ْاقؼ 
 يػا٤ َدخ١ًٝ ؾع١ًٝ ايػو يف سذ١ٝؿ١َٛٗ عسؾًا تكتكٞ تايـُٛقٛع ايـُٚ

ٖٚرا  ، ٔ ايػو ٚق٠ٛ ايٝكني(االضتؿشاب ،ألٕ َالى سذٝت٘ )ٖٚ
اٍ ٚأنجس س دتـ بؿسض ؾع١ًٝ ايػو ، بٌ ايٖٛٔ أغٍدـٜ ايٖٛٔ ال

 ُاّ َٛازدـطالم عسيف يًػو ٜػٌُ تؾٝٓعكد ت ًٜا ،ايػو تكدٜس نٕٛ
 )عدّ ايٝكني باْتكاض ايٝكني ايطابل( . 

 :  ٖرٙ ايـُٓاقػ١ ٜٚسٍد

بعدّ تطالم )ايػو( )قدٙ( َٓ٘ تطًِٝ ٓاقػ١ ايـُ: إ ٖرٙ أٚاًل 
عسؾ١ٝ تكتكٞ االطالم  يتُاع قس١ُٜٓيًػو ايتكدٜسٟ ، ؾٓصع اىل تغاَاًل 

، يهٔ ٜسٟيًػو ايتكد -يٝكني بايػوسس١َ ْكض ا:شهِ ـٚعُّٛ اي
، ٚذيو يؿسض غؿ١ً االْطإ يف  ايػو ايتكدٜسٟ يٝظ بػو سكٝك١ً

، غو ست٢ ٜٓكض ايٝكني ب٘ أٚ ال ٜٓكضَٛازد ايػو ايتكدٜسٟ ؾال 
ست٢  - ٜسًٜاتكد ال -ٚبعد االيتؿات ٚاْتؿا٤ ايػؿ١ً ٜؿبض ايػو ؾعًًٝا 

ٍُ  دٜسٟ . يًػو ايتك -سهِ سس١َ ْكض ايٝكني بايػو ِ ْع

)ٖٚٔ ايػو :  ٕ َالى سذ١ٝ االضتؿشابذنس أ )قدٙ(ٚثاًْٝا: اْ٘
ضبٌٝ  َع اْ٘ الـشهِ ؟ َٔ أٜٔ عًُتِ َالى اي٘: يٚق٠ٛ ايٝكني( ْٚطأ

ـٍالى طسًا تايـُـُعسؾ١ ي  ( . عؿّٛ)ايـُايػسعٞ ايؿادز َٔ  ال ايٓ

( يف بعض ايؿشاح :طألْو نٓت ع٢ً ٕ قٛي٘)ٚيٛ شعُتِ أ
ٌٌ صغههتثِ ٜكني َٔ طٗازتو  ق٠ٛ ايٝكني )ناغـ عٔ َالى  تعًٝ
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 ٕ تٓكضؾًٝظ ٜٓبػٞ يو أط: ٖٛ بٝإ َتؿٌ بكٛي٘ٚ أ (ٖٚٚٔ ايػو
 )ٖٚٔ ايػو ٚق٠ٛ ايٝكني( .  ُالىـعاٖس يف االحيا٤ باي صبايػو ايٝكني

طنٓت ع٢ً ٜكني َٔ طٗازتو رنٛز٠ ايـُذ١ًُ ـقًٓا : ايعاٖس إ اي
طؾًٝظ  ايهرب٣ ايػسع١ٝ ُٗٝد يتطبٝلـبٝإ يؿػس٣ ٚت صغههتثِ 

ذ١ًُ األٚىل ـبديٌٝ ضبل اي (10)صٕ تٓكض ايٝكني بايػو أبدًاأيو ٜٓبػٞ 
 خست ـذ١ًُ األٚىل تعًٝاًل يتأٚيٛ ناْت اي ذ١ًُ االخري٠ ،ـشٛم ايـٚي

تٓكض ايٝكني  الط:  ذ١ًُ االخري٠ـٓؿٛف يف ايايـُشهِ ـعٔ بٝإ اي
طَا٤ ايب٦س بٔ بصٜع: تعازف ْعري ؾشٝش١ اايـُنُا ٖٛ ايػايب  صبايػو

 .  (11) صألٕ ي٘ َاد٠...  ٜؿطدٙ غ٤ٞ ٚاضع ال
تؿٝد َالى سهِ سس١َ  تؿًتني الايـُذًُتني ـاذٕ َالسع١ نًتا اي

 .  دعٞتسهاَ٘( نُا تٚق٠ٛ ايٝكني ٚ ، ايٓكض ٚاْ٘ )ٖٚٔ ايػو ٚقعؿ٘
تٓكض ايٝكني  الط ٚثايجًا : يٛ ؾسض اضتؿاد٠ نٕٛ َالى تػسٜع

الى ايـُُاّ ـػو ٚق٠ٛ ايٝكني( َٔ أٜٔ ْعًِ اْ٘ تٖٛ )ٖٚٔ اي صبايػو
طتٓبط ٖٛ بعض ايـُالى ايـُٖرا  ٚيعٌ ،ايداعٞ يتػسٜع تـشسِٜ ايٓكض

آخس ٜٓكِ اىل ٖرا :  ١ُ أٌَسـٚيعٌ ث ،الى ايٛاقعٞ ايداعٞ يًتػسٜع ايـُ
 . داعٞ تػسٜع ايتشسِٜ ذُٛعُٗا ـ)ٖٚٔ ايػو ٚق٠ٛ ايٝكني( َٚ

ٖٚٛ  ،تاّ َتني ضًِٝ عٔ االغهاٍ  (ٞايتكسٜب ايجاْ)ٚاحلاؾٌ إ 
ص تٓكض ايٝكني بايػو ال:ط  سٜؿ١تضتعٗاز َٔ َـذُٛع ايـذ١ًُ ايػ

أخٛذتني قٝدًا ايـُٚايػو  ضتعٗاز َٔ يؿعيت ايٝكنيت (ايتكسٜب األٍٚ)ٚ
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ني يف ؾع١ًٝ ايػو ٚايٝكني ٚظٗٛز تَٚع ظٗٛز ايًؿع ،يف ايٓٗٞ ايػسعٞ 
 ،طالم يؿعيت ايٝكني ٚايػوت٢ٓ بإعُٜ شكٝك١ٝ الـذ١ًُ يف ايكك١ٝ ايـاي

ٚاقعًا َٚٔ بدٚ  -اإلطالم ايعاٖس بدًٚا - شسش تْعكاد ٖراـٜ ؾاْ٘ ال
اٖس ايـذ١ًُ َاْع عٔ ٙ ؾعٗٛز ايًؿعتني ٚظتْعكاد ٚع٢ً ؾسض ،االَس

 بٌ ٖٛ سانِ عًٝ٘ َٚصٌٜ ي٘ .  ،طالمبكا٤ ظٗٛز اإل

١ٝ ؾعً)غهاٍ يف دالي١ أخباز االضتؿشاب ع٢ً اعتباز اذٕ ال ت
يف عدّ نؿا١ٜ  تغهاٍ ٚال ، دسا٤ االضتؿشاب( يف تايٝكني ٚايػو

يتؿت ـُع٢ٓ : اْ٘ يٛ اُٖٚا ب ، (ايػو ايتكدٜسٟ)ٚ ( أايٝكني ايتكدٜسٟ)
يتؿت ٚمل إ عٓدٙ ٜكني باحلدٚخ اٚ اْ٘ يٛ اٚمل ٜهٔ غاؾاًل يههًـ ايـُ

 ،تٝكٔ سدٚث٘ يهٓ٘ غاؾٌ غري ًَتؿت ٜػؿٌ يهإ عٓدٙ غو يف بكا٤ َا
 يتؿات٘ يهإ َتٝكًٓا ٚغانًا .٢ً تكدٜس اٚع

يف دسٜإ  )ؾع١ًٝ ايػو(  غرتطغٝدٓا االْؿازٟ)قدٙ( قد ت ٕثِ ت
عترب ٖٛ ايـُقاٍ)قدٙ(: )ثِ  ،االضتؿشاب ٚمل ٜرنس )ؾع١ًٝ ايٝكني( َع٘

ًٜتؿت ؾال  مل أَا يٛ ،ٛدٛد ساٍ االيتؿات ايٝ٘ايـُايػو ايؿعًٞ 
 ؿت اىل ساي٘ يف ايالسل ؾػٍويتتٝكٔ يًشدخ اذا اايـُتضتؿشاب... ؾ

 دساضاْٞـشكل ايايـُدالف ـٖٚرا ب (12)دس٣ االضتؿشاب يف سك٘(
ٚقد قاٍ  ،ٚيعً٘ َساد غٝدٓا االععِ اٜكًا )قدٙ( ؾاْ٘ اعتربُٖا َعًا

ؾال  ،: )ٜعترب يف االضتؿشاب ؾع١ًٝ ايػو ٚايٝكني (13) شكل)قدٙ(ايـُ
 ،تؿت ـٜػو يٛ ايضتؿشاب َع ايػؿ١ً يعدّ ايػو ؾعاًل ٚيٛ ؾسض اْ٘ ت
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 قسٚز٠ إٔ االضتؿشاب ٚظٝؿ١ ايػاى ٚال غو َع ايػؿ١ً أؾاًل(. 

 ١ـؿعًٞ ٚعدّ نؿاٜـايػو اي عا ع٢ً اعتبازُٗا )قدُٖا( قد ؾٍسـْت ثِ
هًـ اْ٘ قد أسدخ ثِ غؿٌ ايـُايتكدٜسٟ تؿسٜعًا ؾكًٗٝا ٖٛ َا اذا تٝكٔ 

قد أسدخ  ْ٘ـُاّ ايؿال٠ ٚؾساغ٘ َٓٗا ايتؿت اىل أٚبعد ت ،عٓ٘ ٚؾ٢ً 
ٍٗ ٜكًٝٓا قبٌ ايؿال٠ ؾػٍو ٍٗيف اْ٘ تط س ٖٚٛ س قبٌ ايؿال٠ اٚ مل ٜتط

ٍٗـٜ ُا)قدُٖا( بؿش١ سٙ قبٌ غسٚع٘ يف ايؿال٠ . ٚقد سهشتٌُ تط
ٛزد ايـُيكاعد٠ ايؿساؽ يهٕٛ  دسا٤ًؾالت٘ ٚعدّ ٚدٛب تعادتٗا ت

 ذساٙ سٝح اْ٘ غو يف ؾش١ ؾالت٘ بعد ؾساغ٘ َٓٗا . ـَ

ٖٚٛ ايرٟ ٜهٕٛ غه٘  ، ايتكدٜسٟ ٖٓا ذسٟ االضتؿشابـٜ ٚال
ْ٘ مل ٜهٔ عٓدٙ غو ؾعًٞ سني ايػسٚع يف ايؿال٠ ٚذيو أل ،تكدٜسًٜا
شدخ ست٢ تبطٌ ؾالت٘ ـُهٓ٘ إ ٜطتؿشب ايـٜ ٚيرا ال يتؿات٘،يعدّ ا

يكاعد٠  ذس٣ًـٛزد َايـُبٌ ٜهٕٛ  ،ـشدخ االضتؿشابٞكرت١ْ بايايـُ
ُاَٗا ٚؾساغ٘ ـ٘ بعد تشؿٍٛ ايػو عٓدٙ يف ؾش١ ؾالتـايؿساؽ خاؾ١ ي

٘ بعد ايؿال٠ ٚسني ـذسٜشدخ ايرٟ ٜـثس الضتؿشاب ايٚال أ ،َٓٗا 
ثس بًشاظ أشه١َٛ ايكاعد٠ ع٢ً االضتؿشاب . ْعِ ي٘ ـي ،االيتؿات 
االيتؿات اىل ُاّ ايؿال٠ ٚسؿٍٛ ـُع٢ٓ اْ٘ بعد تـسل بالايعٌُ اي

 شدخ ٚالـٜطتؿشب اي -ًطٗاز٠ قبٌ ايؿال٠ ايػو ٚاستُاٍ ؾعً٘ ي
ـشدث١ٝ ُا ٖٛ َػسٚط بايطٗاز٠ ايـتؿض َٓ٘ ايؿال٠ َطتكباًل ٚال غريٖا َ

 ال اذا أسدخ طٗٛزًا ٜكًٝٓا .ت

بايؿعٌ  شاي٘ ٚغٍوـيتؿت قبٌ ايؿال٠ يايٛ  دالف َاـٖٚرا ايؿسع ب
٘ بعد ؾالت٘ ٚغو يف ضتؿشب٘ ثِ غؿٌ ٚؾ٢ً ثِ تٍٓبتيف بكا٤ سدث٘ ٚ
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شدخ االضتؿشابٞ ـع ايؾشتٗا ؾاُْٗا سهُا ببطالٕ ؾالت٘ يٛقٛعٗا َ
 ٚال ٜٓؿع استُاٍ ،ش١ يؿالت٘ ؿٍشايـُذسٟ يف سك٘ قاعد٠ ايؿساؽ ـٚال ت

 شدخ اال ايٝكني بايطٗٛز . ـايطٗٛز قبٌ ايؿال٠ ٚال ٜٓكض ايٝكني باي

شٛخ ـٚاخس ٖٓا ٚيف بعالّ األٕ ايؿسعإ تعسض هلُا األٖٚرا
ّ يف قاعد٠ االغاز٠ اىل خالف االعال : ٜٚٓبػٞ ابتدا٤ً ،قاعد٠ ايؿساؽ 

دتـ ـاّ ٜ؟  زد ايعًِ بايػؿ١ً ٚاستُاهلا َعًاذسٟ يف َٛاـايؿساؽ ٌٖ ت
ُٛازد ايػو ٚاستُاٍ ايػؿ١ً ٚاستُاٍ ايرنس ؟ ْٚالسغ ـدسٜاْٗا ب

 : بٓا٥ٞ ايـُدالف ـايٖرا ايؿسعني سطب 

   (14) َع ايبٓا٤ ع٢ً َا تختازٙ مجع َٔ ايؿكٗا٤ َِٓٗ أضتاذْا ٍٚ:األ
صَٛا بعدّ دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ يف َٛازد ايعًِ )قدِٖ( ٚايت شكلايـُ

ُع٢ٓ اختؿاف دسٜإ ـب ،ػهٛى ساٍ ايعٌُايـُبايػؿ١ً ٚايطٗٛ عٔ 
ْٗا قاعد٠ عكال١ٝ٥ أل، ايكاعد٠ بؿٛز استُاٍ ايػؿ١ً ٚاستُاٍ ايرنس َعًا 

َاز٠ غسع١ٝ ْٛع١ٝ ناغؿ١ عٔ عدّ ٚقٛع أٖٚٞ  ،ٚازد٠ ساٍ ايػو
 . كدع ايـُ زع ٚقد أَكاٖا ايػا ،ايطٗٛ ٚايػؿ١ً

ٚال تؿض  ،ذسٟ قاعد٠ ايؿساؽ يف نال ايؿسعنيـت عًٝ٘ : ال ٚبٓا٤ً
ايؿال٠ يؿسض ايعًِ بايػؿ١ً ٚعدّ سدٚخ ايػو ايؿعًٞ عٓدٙ يف نْٛ٘ 
ع٢ً طٗٛز سني ايدخٍٛ يف ؾالت٘ ٖٚٛ غسط َعترب يف ؾش١ ايؿال٠ 

 شدخ يف ايؿسعني : ـذسٟ اضتؿشاب ايـٚس٦ٓٝر ٜ ،قبٌٝ ايدخٍٛ ؾٝٗا 

 يؿسض ى ؾعاًل قبٌ ايؿال٠ يف بكا٤ سدث٘،ؾاْ٘ يف ايؿسع ايجاْٞ غا -أ      
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 ،تٝكٔ ضابكًا ايـُستُاٍ بكا٤ سدث٘ تؿات٘ قبٌ ايدخٍٛ يف ايؿال٠ اىل تيا
شدخ اضتؿشابًا قبٌ ايدخٍٛ يف ـؾٗٛ َ -ٚإ غؿٌ بعد٥ر ٚؾ٢ً

َٔ  ،ؾٝشهِ ببطالْٗا ال ذلاي١ يؿكدٖا غسط ؾشتٗا : ايطٗٛز ،ايؿال٠ 
 ،( قبٌ ايؿال٠االضتؿشاب ايتكدٜسٟ)حلهِ ع٢ً دسٜإ دٕٚ تٛقـ ا
ذازٟ قبٌ دخٛي٘ يف ايؿال٠ َع ـاي (االضتؿشاب ايؿعًٞ)ٜٚهؿٞ ؾٝ٘ 

 ؾسض عدّ دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ يًعًِ بػؿًت٘ . 

شني ـػهٛى بكاؤٙ يايـُشدخ ـٚيف ايؿسع األٍٚ ٜطتؿشب اي -ب
اؽ َٔ ايؿال٠ ذسٜ٘ عكٝب ايؿسـايؿال٠ ٜٚهٕٛ اضتؿشاب٘ ؾعًًٝا عٓدَا ٜ

ؾاذا  ،تٝكٔ ضابكًا ايـُشدخ ـٚساٍ االيتؿات اىل استُاٍ بكا٥٘ ع٢ً اي
شدخ االضتؿشابٞ ـَع اي ٔ نٕٛ ؾالت٘ ٚاقع١ًشدخ تبٍٝـاضتؿشب اي

:  درب ايؿشٝضـعترب يف ؾش١ ايؿال٠ بايايـُٚيٝطت ٚاقع١ َع ايطٗٛز 
طٗٛز ؾٝشهِ ببطالٕ ايؿال٠ الْتؿا٤ غسط اي  (15)صال ؾال٠ اال بطٗٛزط

 ذسٟ قاعد٠ ايؿساؽ يؿسض ايعًِ بايػؿ١ً . ـٚال ت

ُٕ ٚبتكسُٜب  س : َع ايبٓا٤ ع٢ً نٕٛ قاعد٠ ايؿساؽ عكال١ٝ٥ دتؿـَثا
ذسٟ قاعد٠ ايؿساؽ يف ايؿسعني يًعًِ بػؿ١ً ـت ٚازد٠ يف ساٍ ايػو ال

شدخ عٓد ايػو ايؿعًٞ ـذسٟ اضتؿشاب ايـٜٚ ،ؿًٞ قبٌ ؾالت٘ ايـُ
 سدٚث٘ قبٌ ايؿال٠ .  تٝكٔايـُشدخ ـيف بكا٤ اي

شكل ايـَُِٓٗ  -)قدِٖ(َع ايبٓا٤ ع٢ً َا اختازٙ مجع آخسايجاْٞ: 
َٔ إٔ قاعد٠ ايؿساؽ  -شً٘ ـٚيعً٘ االقسب نُا ضٝأتٞ يف َ ،(16)ايٓا٥ٝين 

                                                           

 . 1َٔ ابٛاب  ايٛق٤ٛ : ح  4: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز ( 15)

 . 239:  4زادع : أدٛد ايتكسٜسات : ز (16)
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ُٛازد استُاٍ ـدتـ بـت ال -تعبد١ٜ  ٚ أَاز٠ًأ أؾاًل - غسع١ًٝ قاعد٠ً
ت٢ َع ايعًِ بايػؿ١ً ذسٟ سـبٌ ت ،ايرنس ٚاستُاٍ ايػؿ١ً سني ايعٌُ 

طالم ديٌٝ قاعد٠ إُطهًا بـت ،ٚايطٗٛ ٚعدّ االيتؿات ساٍ ايعٌُ 
ُا قد َك٢ ؾأَك٘ نُا ـنًُا غههت ؾٝ٘ َط : َٓ٘ ايعاّ -ايؿساؽ 

نًُا غههت ؾٝ٘ بعد َا تؿسؽ َٔ ؾالتو :ط دافـٚاي (17)صٖٛ
دسا٤ ايكاعد٠ ؾٝكع ايهالّ عٓد٥ر يف تَهإ ت.  (18)صؾاَُض ٚال تعد

 ٚس٦ٓٝر ْكٍٛ :  ،َهاْ٘ ؟ ايؿال٠ يف ايؿسعني أٚ عدّ ت ؿشٝضيت

أَا ايؿسع االٍٚ َع ايبٓا٤ ع٢ً دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ يف َٛازد 
ؾُٝهٔ  -ايعًِ بايػؿ١ً ٚبعدّ االيتؿات ٚعٓد استُاي٘ اٜكاع ايطٗٛز

ايتُطو بكاعد٠ ايؿساؽ يتؿشٝض ايؿال٠ ؾاْ٘ ٜػو يف ؾش١ ؾالت٘ بعد 
ٍٗسٙ َٔ ايـشدخ قبٌ ايؿال٠،  تـُاَٗا ٚؾساغ٘ َٓٗا ٚتٕ تستٌُ عدّ تط

ٖٚرا َـذس٣ قاعد٠ ايؿساؽ دٕٚ االضتؿشاب ست٢ ع٢ً ايكٍٛ 
بـذسٜإ االضتؿشاب ايتكدٜسٟ، ٚذيو ألٕ قاعد٠ ايؿساؽ سان١ُ ع٢ً 

  االضتؿشاب .

 ٚاَا ايؿسع ايجاْٞ ؾٓؿؿٌ ؾٝ٘ بني استُاٍ ايتطٗس قبٌ ايؿال٠ 
ٍٗٚب -طب سدث٘ٚ غطاًل سنإ أ ٚق٤ًٛ -  س : ني ايٝكني بعدّ ايتط

تٝإ ايطٗٛز يؿالت٘ بعد ذاشّ ٚايٝكني بعدّ تـأَا َع ايعًِ اي -أ
 -شدخ قبٌٝ ايػؿ١ً ايطابك١ ع٢ً دخٛي٘ يف ايؿال٠ ـاضتؿشاب٘ اي

عترب يف ؾش١ ايـُاق١ٝ يؿكداْٗا غسط ايطٗٛز ايـُؾٝشهِ بؿطاد ؾالت٘ 
                                                           

 .3َٔ ابٛاب  اخلًٌ ايٛاقع يف ايؿال٠ :ح 23: ب5ضا٥ٌ : زايٛ(17)
 . 2َٔ ابٛاب  اخلًٌ ايٛاقع يف ايؿال٠ :ح 27: ب 5ايٛضا٥ٌ : ز(18)
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ٕ يؿسض نٛ ، ال ايتكدٜسٟٖٚرا َٔ )االضتؿشاب ايؿعًٞ(  ،ايؿال٠
 ايؿال٠ ٚقد تضتؿشب سدث٘ ثِ غؿٌ ٚؾ٢ًؾعاًل قبٌ  ًاًتؿتهًـ َايـُ

ؿًٞ س٦ٓٝر ايـُؾٝشهِ بؿطاد ؾالت٘ يؿكدٖا غسط ايطٗٛز سٝح ٜعًِ 
 طتؿشب بايؿعٌ . ايـُشدخ ـبٛقٛع ؾالت٘ َع اي

ُطهًا بعُّٛ أدي١ قاعد٠ ايؿساؽ ـشهِ بؿش١ ؾالت٘ تـُهٔ ايـٚال ٜ
ؿٍٛ ايػو ٚسدٚث٘ بعد ايؿساؽ َٔ ايعٌُ يعٗٛزٖا يف دسٜاْٗا عٓد س

ٖٚٓا ايعٌُ َػهٛى ؾٝ٘ قبٌ ايعٌُ  ،ػهٛى ؾٝ٘ ايـُٚبعد َكٞ ايعٌُ 
ايػو بعد ايؿساؽ  :يًكاعد٠ الْتؿا٤ َٛقٛعٗا  ذس٣ًـٚيرا ال ٜهٕٛ َ
قد غو يف طٗٛزٙ قبٌ ايدخٍٛ يف  ؾاْ٘ ،ػهٛى ؾٝ٘ايـَُٚكٞ ايعٌُ 

ؾش١ ؾالت٘ ألدٌ  ايؿال٠ ٚاضتؿشب سدث٘ ثِ غؿٌ ٚؾ٢ً ؾػو يف
ٍٗ ٚب٘ ٜتكض عدّ  ،سٙ قبٌ ايؿال٠ ذاى ايػو ايطابل َع ايعًِ بعدّ تط
 شدخ . ـٚدسٟ  اضتؿشاب اي ،دسٟ قاعد٠ ايؿساؽ الْتؿا٤ َٛقٛعٗا 

 تٝكٔايـُٚاَا َع استُاٍ ايتٛقٞ بعد استُاي٘ بكا٤ احلدخ  -ب
ؾٝبين  ،يكاعد٠ ايؿساؽ دسا٤ًضابكًا ؾُٝهٔ ايـشهِ بؿش١ ؾالت٘ ت

ُاّ ؾالت٘ اْٗا ـٕ غو بعد تهًـ ع٢ً نٕٛ ؾالت٘ ؾشٝش١ ٚتـُاي
ٚال ْٓعس اىل غه٘ قبٌ ايؿال٠ بٌ ْٓعس  ،َكت َع ايطٗٛز اٚ َٔ دْٚ٘ 

ُاَٗا َٔ د١ٗ ايػو ٚاستُاٍ عدّ ـاىل ايػو يف ؾش١ ؾالت٘ بعد ت
شهِ باَكا٤ ايؿال٠ نُا ٖٞ ـطٗٛزٙ هلا ؾتذسٟ قاعد٠ ايؿساؽ غسعًا ٜٚ

 دؿ٢ . كب١ً نُا ال ٜـايـُيًؿًٛات  يهٔ البد َٔ ايتطٗس

 ثِ ْبشح يف ايتٓبٝ٘ ايجايح : 
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 كفاية اليقني التعبدي :            
ٍٛ ال  ٚ)ايػو يف بكا٤ َا شدٚخ(ـ)ايٝكني ايطابل باي ١َٝزٜب يف َك
ٚقد ٜهٕٛ  ، ٚايٝكني قد ٜهٕٛ ٚدداًْٝا ،ذسٜإ االضتؿشاب ـتٝكٓ٘( ي

شهِ ايٛاقعٞ َٔ دٕٚ ـغسع١ٝ َعترب٠ ع٢ً اي ز٠ٌتعبدًٜا نإٔ تكّٛ أَا
َاز٠ ؾٝهٕٛ ايٝكني ب٘ تعبدًا باأل ،ُؤد٣ االَاز٠ ـسؿٍٛ ٜكني ٚدداْٞ ب

ـذسٟ َاز٠ ٌٖ ٜدًا باألٓاٙ تعٍبتٍٝك ؾاذا غههٓا يف بكا٤ َا ،عترب٠ غسعًا ايـُ
ٍَٛا  االضتؿشاب ؟  االضتؿشاب ٌٖٚ ٜتشكل َك

شسِٜ ْكض ايٝكني بايػو ٖٛ ـيف أخباز ت صايٝكنيطقد ٜكاٍ: ظاٖس 
 ٚأَا -شاؾ١ً يف ايٓؿظ أسٝاًْا ـشه١ُ ايايـُايؿؿ١  -ايٝكني ايٛدداْٞ 

 ٚألدً٘ ال تغهاٍ يف دسٜإ ، ايٝكني ايتعبدٟ ؾًٝظ بٝكني سكٝك١ً
ساد اضتؿشابٗا َتٝك١ٓ ايـُشاي١ ايطابك١ ـاالضتؿشاب ؾُٝا اذا ناْت اي

 ٛدداْٞ ثِ غو يف بكا٤ َاايجبٛت بايٝكني ايؿعًٞ ٚايكطع ايباطين اي
ٍَٛآ٘ ؾكد تٍٛؾتٍٝك تٝكٔ َٔ أخباز ايـُٖٚرا ٖٛ ايكدز  ،االضتؿشاب  س َك

ُِٝ شتاز تعـ. ٚيف ق٤ٛٙ : ٜ صتٓكض ايٝكني بايػو ال: ط االضتؿشاب
عترب٠ ع٢ً سدٚخ ايـ٤ُ َٔ قٝاّ االَاز٠ ٢ٝكني يًٝكني ايتعبدٟ ايٓاغاي

ا ٚقع االغهاٍ ؾُٝا يٛ ٚير  ،اىل ديٌٝ ٚاقض ٚقس١ٜٓ َعترب٠  ٤غٞ
شسش٠ بايٝكني ايتعبدٟ : تَا ـساد اضتؿشابٗا َايـُشاي١ ايطابك١ ـناْت اي

 (االؾٌ ايػسعٞ ايعًُٞ)ٚ بدالي١ أ (عترب٠ايـُاالَاز٠ )بدالي١ ايطسٜل ٚ
ٜكني ٚدداْٞ  ٚاقعٞ الغسعٞ ؾاْ٘ َع قٝاّ االَاز٠ ع٢ً سهِ 

  السكًا يف بكا٤ٙ تؿشاب ست٢ يٛ غودسا٤ االضَٚع٘ ٜػهٌ ت ،شدٚث٘ـب
ٍّٛ يٚذيو إلختالٍ   شدٚخ( . ـالضتؿشاب ٖٚٛ )ايٝكني بايزنٔ َك
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شدٚخ( بٝكني تعبدٟ ـس عٓؿس )ايٝكني بايُهٔ دع٣ٛ تٍٛؾـيهٔ ٜ
ع٢ٓ ايبٓا٤ ذسٟ االضتؿشاب بـُـٚعًٝ٘ ٜ ،يكس١ٜٓ قطع١ٝ ْٛقشٗا السكًا 

  سسش سدٚث٘ بايتعبد ايػسعٞ .عُاًل يف شَإ ايػو ع٢ً بكا٤ َا أ

ُٕ  غسط ُهٔ َٓع دسٜإ االضتؿشاب َٔ د١ٗ اْتؿا٤ـ: ٜ ٚبتعبري ثا
شهِ ـٕ ايأ َع ٘،غرتاطت االضتؿشاب أخباز ٚظاٖس شدٚخ(ـ)ايٝكني باي

ٚ ال ٜتٛيد َٓ٘ ٜكني شؿٌ أـعترب٠ ال ٜايـَُاز٠ ت٘ األايٛاقعٞ ايرٟ أٍد
ْ٘ َع اْتؿا٤ بٌ ت ،ذسٟ اضتؿشاب٘ عٓد ايػو يف بكا٥٘ ـُؤداٙ ست٢ ٜـب

شدٚخ( ًٜصّ اْتؿا٤)ايػو ايؿعًٞ يف ايبكا٤( أٜكًا بًشاظ ـكني باي)ايٝ
ذ ايػو تابع ت ،ست٢ ٜػو يف بكا٥٘  ٤شدٚخ غٞـٓ٘ باطًٓا بعدّ تٍٝك

ـشدٚخ ٚاذا مل ٜهٔ عٓدٙ ٜكني باي ،شدٚخ َٚرتتب عًٝ٘ ـيًٝكني باي
ْعِ ٖٛ  .؟ ذ اْ٘ ٜػو يف بكا٤ اٟ غ٧ٝ س٦ٓٝرؾال غو ي٘ يف ايبكا٤ ت

 .  ـذسٟ َع٘ االضتؿشابٜس سدٚخ ايٝكني عٓدٙ ٚال ٜٜػو ع٢ً تكد

شاي١ ـْتهًِ بدًٚا ؾُٝا يٛ نإ ثبٛت اي : َكاَنيٚالبد َٔ ايتهًِ يف 
شاي١ ـْٚتهًِ ثاًْٝا ؾُٝا اذا ثبتت اي ،عترب٠ ايـُايطابك١ بطسٜل االَاز٠ 

 كاّ االٍٚ ببشح : ايـُيف  ايهالّ ْبدأٚ ،ؾٌ ايعًُٞايطابك١ باأل
 

 عتربة : الـممارة السابقة باأل حالةـثبوت ال
َازات ايتعبد١ٜ تكّٛ ٍ : ٌٖ ايطسم ٚاألذٝب عٔ ضؤاـٖٚٓا ْ
شسش ايـُيٝهٕٛ  ، أخٛذ َٛقٛعًا يف ديٌٝ االضتؿشابايـَُكاّ ايٝكني 

شدٚث٘ يف دسٜإ االضتؿشاب عٓد ـتٝكٔ ٚدداًْا بايـُثبٛت٘ تعبدًا ن
 ايػو ايالسل ببكا٥٘ ؟ . 
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االضتؿشاب ؾُٝا يٛ سؿٌ عٓد  ذسٟـٚبتعبري آخس : ٌٖ ٜ
ٔ قٝاّ أَاز٠ َعترب٠ ٚنإ ْاغ٦ًا َ ٤شدٚخ غٞـهًـ ٜكني ؾعًٞ بايـُ

خرب  -عترب٠ ايـُهًـ االَاز٠ ايـُنُا يٛ قاَت عٓد ، ٤ع٢ً سدٚخ غٞ
ـشكٛز ٚغو يف بكا٤ ذُع١ ساٍ ايـع٢ً سهِ ٚدٛب ؾال٠ اي -ايجك١ 

ع٢ً َٛقٛع ذٟ  عترب٠ايـُٚ قاَت ايب١ٓٝ أايٛدٛب اىل عؿس ايػٝب١، 
ٚغو يف بكا٤  -ساد يبط٘ يف ؾالت٘ايـُتطٗري ثٛب٘  -أثس غسعٞ 

 ؾٓكٍٛ : ، ٛقٛع يف شَإ السل ايـُ

عترب٠ غسعًا َكاّ ايكطع ايـُاَا َع ايبٓا٤ ع٢ً قٝاّ االَاز٠  -أ
بصعِ أْ٘ َكتك٢ ديٌٝ  -ُا ٖٛ ؾؿ١ ْؿطا١ْٝـب -ٛقٛعٞ ايؿؿيت ايـُ

ٚال اغهاٍ يف دسٜإ االضتؿشاب َع ؾال زٜب  -اعتباز االَاز٠ غسعًا 
شدٚخ ٚايػو السكًا ببكا٥٘ ؾٝذ٧ٝ ايٓٗٞ ايػسعٞ : ـايٝكني ايتعبدٟ باي

َأخٛذ  -ُا ٖٛ ؾؿ١ ْؿطا١ْٝـب -ؾإ ايٝكني  صتٓكض ايٝكني بايػو الط
 ،ٚدسٜإ االضتؿشاب  ـشس١َ ايٓكضيف ايٓـ ايػسعٞ َٛقٛعًا ي

َكاّ ايٝكني  ٤عترب٠ غسعًا ع٢ً سدٚخ غٞايـُؾتكّٛ االَاز٠ 
 ذسٟ االضتؿشاب بٗرا ايًشاظ ٚاالعتباز . ـٛقٛعٞ ٜٚايـُ

ُا ٖٛ ؾؿ١ ـب -ٛقٛعٞ ايـُيهٔ اضتؿاد٠ قٝاّ االَاز٠ َكاّ ايكطع 
ُٓٛع ٚقد بٌ َـ َػهٌ ٖرا -ٚؾُٗ٘ َٔ ديٌٝ اعتباز االَاز٠ -ْؿطا١ْٝ

 شٛخ ايكطع . ـأٚقشٓاٙ يف ب

قٝاّ االَاز٠ َكاّ ايكطع  َهإْعِ قد سككٓا يف عٛخ ايكطع ت -ب       
شهِ ـؾإ َكتك٢ قس١ٜٓ َٓاضب١ اي ،أخٛذ بٓشٛ ايطسٜك١ٝايـُٛقٛعٞ ايـُ

 صتٓكض ايٝكني بايػو الطخٛذًا يف اخباز ٛقٛع نٕٛ ايٝكني َأايـُٚ



 11بػس٣ االؾٍٛ / ز ................................................ ( 232)

 -ُا ٖٛ ؾؿ١ ْؿطا١ْٝـال ب -تٝكٔ ايـُ :ُا ٖٛ طسٜل ناغـ عٔ َتعًك٘ ـب
ٚسس١َ عًًُٝا ايٝكني بٓا٤ً  د ببكا٤خباز االضتؿشاب ٖٛ ايتعٍبؾإ َؿاد أ

َٚع٘ البد َٔ تٛضع١ دا٥س٠ ايٝكني يف اخباز  ،ْكك٘ عُاًل ٚضًٛنًا 
َاز٠ َٔ األ ٤٢ٞ ٚايٝكني ايتعبدٟ ايٓاغايٓكض ٚعَُٛ٘ يًٝكني ايٛدداْ

 ٤عترب٠ ايهاغؿ١ عٔ سدٚخ غٞايـُعترب٠ . ٚعًٝ٘ : ؾتكّٛ االَاز٠ ايـُ
ٛذ يف َٛقٛع سهِ ٛ َأخٖٚ ٤شدٚخ غٞـَكاّ ايٝكني ايٛدداْٞ ب

تٝكٔ ؾٝشسّ ايٓكض ًٜٚصّ ايـُُا ٖٛ طسٜل ناغـ عٔ ـب -سس١َ ايٓكض
عترب٠ يكٝاَٗا ايـَُاز٠ ٔ سدٚث٘ تعبدًا باألتٍٝك ايبٓا٤ عُاًل ع٢ً طبل َا

 :شٛخ ايكطعـٛقٛعٞ سطب ايؿسض . ٚقد ضبل يف بايـَُكاّ ايكطع 
ٛقٛعٞ ايـُ عترب٠ غسعًا َكاّ ايكطعايـُاالضتدالٍ ع٢ً قٝاّ االَاز٠ 

 عُاًل زتهاشاتِٗ ٚدسِٜٗتَٔ ايطري ايعكال٥ٞ ٚ ضتؿاد٠ًبٓشٛ ايطسٜك١ٝ ت
ايجك١ ٚظاٖس  خربأَازتٞ بع٢ً االخر  ٖٚٛ َطتكسُك٢ غسعًا ايـُ

 دايؿ١ َؤداُٖا يًٛاقع ٚنأْ٘ قطع ٜٚكني . ـستُاٍ ََع تيػا٤ ت ايهالّ

ذعٍٛ ايـُشكل اخلساضاْٞ)قدٙ(َٔ نٕٛ ايـُْعِ ع٢ً َطًو  -دـ
ٖٛ ايتٓذٝص عٓد َؿادؾتٗا ايٛاقع  -عترب٠ ايـُ باب ايطسم ٚاالَازات يف

طتؿشب ايـُدايؿتٗا ايٛاقع ٜػهٌ االَس ؾُٝا اذا نإ ـٚايتعرٜس عٓد َ
عترب٠ ايـُؾإ قٝاّ االَاز٠ ايع١ٝٓ  ،ثابتًا بأَاز٠ ناغؿ١ ٚطسٜل ظين َعترب 

رز١ٜ عايـُص ايٛاقع ع٢ً ؾسض َؿادؾت٘ اٚ ع٢ً ثبٛت غ٤ٞ ٜؿٝد تٍٓذ
:  ٤قٝاّ االَاز٠ ع٢ً غٞ ٜٛدب ٚال ، ـدايؿ١ ايٛاقعع٢ً ؾسض َ

َع إ ايٝكني البد َٓ٘ الْ٘ دعٌ يف األخباز  ،ُؤداٖا ـسؿٍٛ ايٝكني ب
تٓكك٘  د االضتؿشابٞ ٚنأْ٘ قاٍ: )ايٝكني العؿ١َٝٛ َٛقٛع ايتعٍبايـُ
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ؿسٚض اْ٘ ايـُٜكني ؟ ٚ ذسٟ االضتؿشاب س٦ٓٝر ٚالـبايػو( ٚنٝـ ٜ
 ايتٓذٝص ٚايتعرٜس .  ال ت  ٤تب ع٢ً قٝاّ االَاز٠ ع٢ً غٜٞرت ال

ؤد٣ ؾسؾع ايٝد عٔ َ -عرز١ٜ ايـُٚ ١ٜٓذصايـُع٢ً َطًو  -:ٚعًٝ٘
ُٕ ٤ايهاغؿ١ عٔ ثبٛت غٞ -االَاز٠ يف ايػو ساٍ عسٚض  - يف شَا
ْكض ايٝكني ) ٜهٕٛ َؿدام قاَت االَاز٠ ع٢ً سدٚث٘ ال بكا٤ َا
 َ٘ . شٍسـُٓع عٓ٘ ٚتـتيتأتٞ أخباز االضتؿشاب ٚ (بايػو

دتاز يف ؾِٗ َؿاد ديٌٝ اعتباز االَاز٠ ايـُطًو ايـُبُٝٓا ع٢ً 
٘ ٚتٕ أَهٔ االغهاٍ بأْ -ـشٛ ايطسٜك١ٝ أعين دعًٗا ع٢ً ْ -ٚغسعٝتٗا 

دايؿ١ َؤد٣ االَاز٠ َع ايٛاقع ايتػسٜعٞ ـستُاٍ َـشهِ إلٜكني باي ال
كسٜب٘ يف بدٚ ايتٓبٝ٘ شؿٛظ يف ايًٛح بٌ ٚال غو يف ايبكا٤ نُا ضبل تايـُ

ذعٍٛ يف باب ايطسم ايـُٕ ـُهٓٓا دؾع االغهاٍ ع٢ً ؾُٗٓا ٚأال اْ٘ ٜت
يٝظ  دعٌ َا)ٚاالَازات ٖٛ ايطسٜك١ٝ ٚايهاغؿ١ٝ ٚاالسساش ايتعبدٟ ٚ

ؾإ عُد٠ ايديٌٝ  ،ٚتٓصٌٜ االَاز٠ ايع١ٝٓ َٓصي١ ايعًِ تعبدًا (بعًِ عًًُا
ُك٢ ايـُطري ايعكال٥ٞ عترب٠ غسعًا ٖٛ ايايـُع٢ً سذ١ٝ االَازات 

درب ايجك١ ـخر بع٢ً األ -ِٖٚ عكال٤ -ٕ ضريِٖ ٚسٝح أ ،غسعًا
، ٚسه١ُُ ٕ ٜهٕٛ دصاؾًا َٔ غري ؾا٥د٠ُـُهٔ أٜ ٚظاٖس يؿع٘ ال

ٚيرا  ،ُؤادُٖا ـني يًعًِ ايعادٟ بتٜٚظاٖسِٖ اعتباز االَازتني َؤٍد
اد عتباز َؿـدرب ايجك١ ٚظاٖس أيؿاظ٘ ٚتخر بتساِٖ َتباْني ع٢ً األ

ؾترتتب آثاز ايعًِ  ،ؤد٣ ايـَُازتني عًًُا َٚعاًَتُٗا َعا١ًَ ايعًِ باأل
ؾُا :ط(19)( يف ايسٚا١ٜ ايؿشٝش١ؾإ قٛي٘ ) ،َازتني ع٢ً َؤد٣ األ
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ظاٖس يف نٕٛ خرب ايجك١ عًًُا تعبدًا ٚنأْ٘ مسع ص ٞ ٜؤدٜإٞ ؾعٍٜٓا عٍٓأٍد
از ايعًِ ؾال بد إ ترتتب مجٝع آث ،(عؿّٛ)ايـُٔ االَاّ ـدرب َاي

 ٖٛ عًِ تعبدًا .  ع٢ً َا

ُك٢ ايـُزتهاش ايعسيف ايعكال٥ٞ ٖٚرا ايؿِٗ ًَت٦ِ ددًا َع اإل
ٚايطًٛى ايعًُٞ  اإلزتهاشٟ ذسٟ ايعكال٥ٞ ع٢ً ايبٓا٤ـغسعًا بٌ ٚاي

عساض عٔ ايػو تٝك١ٓ ايطابك١ ٚتكدِٜ ايٝكني ٚاإلايـُشاي١ ـع٢ً طبل اي
 َكا٤ًض ايٝكني بايػو تعؿ١َٝٛ ايٓا١ٖٝ عٔ ْكايـُٚدا٤ت االخباز 
َاز٠ َكا٤ٙ األإكدع بايـُإ ايػازع  : ٖٚرا ٜعين ،يًتباْٞ ٚاالزتهاش

ٌِـٚتػسٜع٘ ايعٌُ ع٢ً طبكٗا قد دعًٗا عًًُا َ  شسشًا يًٛاقع نُا ٖٞ عً
ؾٝهٕٛ َؤداٖا َٔ  ،ٞايعكال٥ٞ ٚاالزتهاش ايرٖين ايعكال٥ بايطري

ًُا اىل َؿدام )ايعًِ َؿادٜل )ايعًِ ٚايٝكني ايتعبدٟ االعتبازٟ( َٓك
 ،ايٛدداْٞ ايكطعٞ( ؾٝؿري يًعًِ َؿداقإ : ايعًِ ٚايٝكني ايٛدداْٞ

 ،ثاز ايٝكني ايٛاقع١ٝذعٍٛ ايتعبدٟ، ٜرتتب عًُٝٗا َعًا آايـُٚايعًِ 
 عٓد ايٝكني ب٘ ٚدداًْا -نإ ثسُ أٟ أ - ٤الثس ايٛاقعٞ يًػٞٚنُا ٜرتتب ا

عٓد قٝاّ االَاز٠  -أٟ أثسُ نإ  - ٤نريو ٜرتتب االثس ايٛاقعٞ يًػٞ
 .  ٜسعٍرتايـص ٚثسٜٔ ايعكًٝني : ايتٍٓذَٔ دٕٚ اختؿاف باأل ،عًٝ٘ 

شسشًا ـَ - ٤بعد قٝاّ االَاز٠ ع٢ً غٞ -هًـ ايـُٚعًٝ٘ : ٜهٕٛ 
 ،د ببكا٥٘ تضتؿشابًادًا ؾٝتعٍبًا ب٘ تعٍبايـُٚع ٤شدٚخ ايػٞـَٚطتهػؿًا ي
ؾًُٝض صطض ايٝكني بايػوتٓك الطخباز االضتؿشاب ٚذيو ألٕ أ

كٞ عًٝ٘ ٚبعدّ ايـُقد أخر ؾٝٗا ايٝكني َٛقٛعًا َأَٛزًا ب صع٢ً ٜكٝٓ٘
شسش ـُا ٖٛ طسٜل ناغـ عٔ ايٛاقع َٚـٚيٛسغ ايٝكني ؾُٝٗا ب،ْكك٘ 
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كٞ ع٢ً ايٝكني ايـُؾٝهٕٛ االَس ب -شه١ُـُا ٖٛ ؾؿ١ ْؿطا١ْٝ َـال ب -ي٘
. ٛ ؾؿ١ ْؿطا١ْٝ خاؾ١طسٜل ال بـُا ٖ ُا ٖٛـٚايٓٗٞ عٔ ْكك٘ بايػو ب

أخٛذ ايـُعترب٠ َكاّ ايكطع ايـُٚقد سككٓا يف عٛخ ايكطع : قٝاّ االَاز٠ 
 .  ـشهُِا ٖٛ ٚؾـ ْؿطاْٞ َـب الـُا ٖٛ طسٜل ناغـ ٛقٛع بايـُيف 

َكاّ  ٤عترب٠ ايهاغؿ١ عٔ سدٚخ غٞايـُٚعًٝ٘ ٜؿض قٝاّ االَاز٠ 
اييت ثبت  ٛازدايـُايٝكني ايٛدداْٞ ٜٚؿض دسٜإ االضتؿشاب يف 

َاز٠ َعترب٠ ٚناغـ َػسٚع ثِ ٛقٛع ؾٝٗا َٓهػؿًا بأايـُشهِ اٚ ـاي
عترب٠ ايـَُاز٠ ٓ٘ تعبدًا ٚاضتهػؿ٘ َٔ األتٍٝك هًـ يف بكا٤ َاايـُغو 

 ،طًو ايكِٜٛ ٚال اغهاٍايـُٖٚرا تكسٜب ؾشٝض ٜبتين ع٢ً   غسعًا .
 ني :ني ؾشٝشُهٔ تكٜٛت٘ بٍٓؿـٜٚ

ٚال تٓكض ايٝكني ابدًا بايػو طاألٍٚ : بعض أخباز االضتؿشاب 
أعِ َٔ  صٜكني آخسطساد َٔ ايـُؾإ  (20)صُا تٓكك٘ بٝكني آخسـٚاْ

 ٤ٛقٛح اْتكاض ايٝكني ايٛدداْٞ بػٞي ،ايٝكني ايٛدداْٞ ٚايتعبدٟ
ُباغستٞ غطً٘ ـنُا يٛ تٝكٓت َٔ طٗاز٠  ثٛبٞ ي ،دالؾ٘ـبٝكني تعبدٟ ب

ط٘ تعبدًا كض بٝكني تٍٓذتٜٓؾإ ٜكني ايطٗاز٠  ،ط٘ ١ٓ ع٢ً تٍٓذثِ قاَت بٍٝ
ٚال اغهاٍ ٚال خالف يف ٚدٛب ادتٓاب  ـدرب ايجك١،بايب١ٝٓ ايعادي١ اٚ ب

قٝاّ االَاز٠  َُٔا ؾض غسعًا ـط٘ ٚيايجٛب بعد قٝاّ االَاز٠ ع٢ً تٍٓذ
 ص ُا تٓكك٘ بٝكني آخسـٚاْطالسكًا  عترب٠ َكاّ ايٝكني ايٓاقضايـُ

شدٚخ ـَكاّ ايٝكني ايٛدداْٞ بايعترب٠ ايـُٕ ٜؿض قٝاّ االَاز٠ ؾالبد ٚأ
 ٕٛ االَاز٠ـٖٛ ن : ٛزدٜٔايـُذيو يف  ٍسـٚض صتٓكض ايٝكني بايػو الط
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 ًا ٜكّٛ َكاّ ايٝكني ايٛدداْٞ ايكا٥ِ يف ايٓؿظ . ٜعترب٠  ٜكًٝٓا تعبدايـُ

بطٓدُٖا  (21) )قدُٖا(َا زٚاٙ ايػٝدإ ايهًٝين ٚايطٛضٞ ايجاْٞ:
ثِ ٜػٝب عٓٗا  ،ٕٛ يف دازٙ ايؿشٝض ٚقد تكُٔ ايطؤاٍ : ايسدٌ ٜه

ثِ ٜأتٝٓا ٖالن٘ ٚحنٔ ال ْدزٟ َا أسدخ  ،ثالثني ض١ٓ ٜٚدع ؾٝٗا عٝاي٘ 
سدخ يف تال أْا ال ْعًِ أْ٘ أ ،أسدخ ي٘ َٔ ايٛيد  يف دازٙ ٚال ْدزٟ َا

ٜٔ تسى ِ ٖرٙ ايداز ع٢ً ٚزثت٘ ايرٚال تكٍط ،سدخ ي٘ ٚيد ٚال ٦ًٝاغ دازٙ
ٖرٙ ايداز داز ؾالٕ بٔ ؾالٕ َات ٕ عدٍ أيف ايداز ست٢ ٜػٗد غاٖدا 

 . صْعِطْػٗد ع٢ً ٖرا ؟ قاٍ :  َٚأ ،ٚتسنٗا َرياثًا بني ؾالٕ ٚؾالٕ 

ٚتكسٜب االضتدالٍ ب٘ : إ قٍٛ ايساٟٚ ايطا٥ٌ ٜتكُٔ ايٝكني 
ْطإ يدازٙ اييت حتت ٜدٙ ثِ غاب عٔ دازٙ ٚتسنٗا ثِ تًُو ـايطابل ب

سدخ يف دازٙ( ٌٖ ْدزٟ َا أ سؿٌ ايػو يف بكا٤ ًَه١ٝ دازٙ)ٚال
ًِ اْ٘ اسدخ يف دازٙ غ٦ًٝا( ثِ ضأٍ : ال اْا مل ْعأٚ ٖٚبٗا اّ ال )تباعٗا 

أٟ ٌٖ ْػٗد ع٢ً ًَو ؾالٕ دازٙ ٚتسنٗا َرياثًا ْػٗد ع٢ً ٖرا؟( َٚ)أ
ٖٚٛ اعتُاد ع٢ً اضتؿشاب  ، صْعِطذاب ـٜ( باإلٚقد أداب )

ٖٚٞ ايطًط١ٓ َٔ ًَهٝت٘ بايٝد ٚ سٝح نإ ايػاٖد ع٢ً ٜكنُي ٘بكا٤ ًَه
بٌ ٖٛ ٜكني بايتعبد االضتؿشابٞ  ،ٚيٝظ ٜكٝٓ٘ ٚدداًْٝا  - أَاز٠ غسع١ٝ

َع عدّ عًُ٘ باْتكاض ٜكٝٓ٘ ايطابل)ال ٜعًِ ٚال ٜدزٟ( ؾانتؿ٢ ايػسع 
عتُادًا ع٢ً ايٝكني ايتعبدٟ ـُٓع َٔ ايػٗاد٠ تبايٝكني ايتعبدٟ ٚمل ٜ

 ؾٗا . دالـاْتكاقٗا ببايٓاغ٧ َٔ قاعد٠ ايٝد َع عدّ ايعًِ 

 -دتاز:ايطسٜك١ٝ ٚايهاغؿ١ٝ يف االَاز٠ايـُطًو ايـُٚاحلاؾٌ ع٢ً 
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َهإ ايتعبد بايٝكني تٜؤدٜإ  نياغهاٍ َعتكدًا بعاٖس خربٜٔ ؾشٝش ال
 .  غسع١ُٝشاؾٌ َٔ أَاز٠ُ ـاي

ص١ٜ ٍٓذايـُٚاالغهاٍ قا٥ِ يف دسٜإ االضتؿشاب ع٢ً َطًو 
َازات ٖٞ سم ٚاألذعٍٛ يف باب ايطايـُز١ٜ ؾاْ٘ اذا نإ عٍرايـُٚ

شكل ايـُدطأ نُا ٖٛ َطًو ـز١ٜ عٓد ايعٍرايـُؾاب١ ٚص١ٜ عٓد اإلٍٓذايـُ
ألٕ قٝاّ االَاز٠ ،ذاٍ يالضتؿشاب ـال َ ـدساضاْٞ )قدٙ( ؾاْ٘ ٜكاٍ:اي

شكل ايٝكني ايٛاقعٞ ايٛدداْٞ ٚال ايٝكني ايتعبدٟ ـٜ ال ٤ع٢ً ثبٛت غٞ
ؿشب اىل شَإ طتٛقٛع ذٟ االثس ايػسعٞ ست٢ ُٜايـُشهِ اٚ بـباي

َتٓاع دسٜإ صبٛز ٜطتًصّ تايـُطًو ايـُؾ ،ايػو يف ايبكا٤ سطبُا تكدّ 
طسٜكًا  (22)ـدساضاْٞشكل ايايـُٚيرا ضًو ،شٔ ؾٝ٘ ـاالضتؿشاب ؾُٝا ْ

االضتؿشاب ٖٛ ايتعبد  ـ بدع٣ٛ إ َؿاد أخبازدًيدؾع االغهاٍ ٜت
 -صيػوتٓكض ايٝكني با الطأخباز ؾ ،ع٢ً تكدٜس سدٚث٘  ٤ببكا٤ ايػٞ

الش١َ بني احلدٚخ ٚبني ايبكا٤ ٜٚهؿٞ يف دسٜإ االضتؿشاب ايـُجتعٌ 
شٌ ـٚقد ٚقع ٖرا َ .ايػو يف ايبكا٤ ع٢ً تكدٜس ايجبٛت ٚاحلدٚخ 

طًو ايـُاالغهاٍ ثِ أدٝب عٔ بعض دٗات االغهاٍ دؾاعًا عٔ 
ٚال داعٞ يعسض  ، صبٛز ٚسؿٌ االخر ٚايسٍدايـُرنٛز ٚالشَ٘ ايـُ

 . دتاز ايـُطًو ايـُٚظٗٛز ق٠ٛ  طًوايـُـ ذيو بعد ٚقٛح قع

يف بعض ايهتب بًشاظ دسٜإ  ٖٚهرا سؿٌ االخر ٚايسٍد
االضتؿشاب ؾُٝا يٛ ثبتت احلاي١ ايطابك١ ؾٝ٘ بأَاز٠ َعترب٠ ع٢ً ايكٍٛ 

ػٗٛز ايـُنُا يعً٘  -ٛقٛع١ٝ ايـُشٛ ايطبب١ٝ ٚـذعٛي١ ع٢ً ْـبهْٛٗا َ
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)ظ١ٝٓ ايطسٜل ال : ػٗٛز٠ايـُ بني َتكدَٞ االؾٛيٝني ؾُٗاًَ َٔ عبازتِٗ
ت ايٝ٘ االَاز٠ . ٖٚرا َطًو قعٝـ شهِ( ايرٟ أٍدـتٓايف قطع١ٝ اي

شكل قعؿ٘ ٚعدّ ؾُٗ٘ َٔ ديٌٝ اعتباز االَازات ـٚؾِٗ زنٝو قد ت
ٚبعد ٚقٛح قعؿ٘  ،ع١ٓ ٚاالَاز٠ ايـُشٛخ سذ١ٝ ـٚقد سككٓاٙ يف ب

ؾإ ،ضابك٘ ٚ يف طاي١ ايهالّ ؾٝ٘ أعٓ٘ ال َٛدب إل عساض االعالّٚت
 . عاؾٞ ايـُايعُس قؿري ٚايربنات يف ايصَإ ق١ًًٝ بؿعٌ نجس٠ 

شاي١ ايطابك١ بأَاز٠ َعترب٠ غسعًا ٚقد ـايٖرا نً٘ ؾُٝا يٛ ثبتت 
قٝاّ االَاز٠ ايهاغؿ١ عٔ شاؾٌ َٔ ـشؿٌ نؿا١ٜ ايٝكني ايتعبدٟ ايـت

ُٕ . سهِ سهِ اٚ َٛقٛع  : ٤سدٚخ غٞ  عٔ :  ثِ ْبشح يف َكاّ ثا

 حالة السابقة بأصل عملي : ـلثبوت ا
ذسٟ االضتؿشاب يف َٛازد ثبٛت ـذٝب عٔ ضؤاٍ : ٌٖ ٜـٖٚٓا ْ

شسش ـأٚ غري َ ،شسش ناالضتؿشاب ـَ -شاي١ ايطابك١ بأؾٌ عًُٞ ـاي
يطابك١ شاي١ اـْتكاض ايهًـ تايـُثِ استٌُ  -ش١ًٝ ـنأؾًٞ ايطٗاز٠ ٚاي

َ٘ ايبٓا٤ عُاًل زتؿاعٗا ٚتبدهلا ؟ ؾٌٗ ًٜصتؾٌ ايعًُٞ ٚايجابت١ باأل
ضتؿشابًا ؟ . َجاًل : اذا اضتؿشبت ١ ايطابك١ تشايـذسٟ ع٢ً بكا٤ ايـٚاي

دسٜت قاعد٠ بٞ اٚ سًٝت٘ اٚ غههت ؾُٝٗا اَظ ٚأاَظ طٗاز٠ ثٛ
ْتكاض طٗاز٠ ثٛبٞ اٚ ثِ غههت ايّٝٛ يف ت ،ش١ًٝ ـايطٗاز٠ اٚ قاعد٠ اي

ُاٍ َٔ ايعٛازض ناست غههت ايّٝٛ يف اْتكاض س١ًٝ ثٛبٞ يعازُض
دُظ ب٘ ؾأٚدب ايػو يف ـستُاٍ تعًل ايـذاض١ ايبٍٛ اٚ تَالقات٘ ْ

ذسٟ اضتؿشاب ايطٗاز٠ اٚ اضتؿشاب ـؾٌٗ ٜ ،االْتكاض ٚايتبدٍ 
 ش١ًٝ يصَإ ايػو ؟ . ـاي
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اٖسٟ شهِ ايعـذسٟ اضتؿشاب ايـ: ٌٖ ٜٚيًذٛاب عٔ ضؤاٍ
 ؟ ْكٍٛ : االؾٍٛ ايع١ًُٝ ع٢ً قطُني : ؾٌ ايعًُٞايجابت سدٚث٘ باأل

ٜهٕٛ َٛقٛع دسٜاْ٘ باقًٝا يف شَإ ايػو  ايكطِ االٍٚ : َا
شهِ يف ـشهِ بإٔ ٜهٕٛ ديٌٝ االؾٌ َتهؿاًل يبٝإ ايـسل يف بكا٤ ايالاي

اىل شَإ ايعًِ  - بعدٙ َٔ اآلْات ٖرا اآلٕ َٚا -نٌ شَإ غو ؾٝ٘ 
دالف ٜٓطبل ديٌٝ ـؾُا داّ مل ٜتبدٍ ايػو بايعًِ باي ،ـدالف باي

نٌ ط : شٌـْعري اؾٌ ايطٗاز٠ ٚاي،  ٔ االضتؿشاباالؾٌ ٜٚػين ع
يو سالٍ ست٢ تعسف  ٤نٌ غٞط (23)صْعٝـ ست٢ تعًِ اْ٘ قرز  ٤غٞ

ٚ سًٝت٘ قا٥ًُا يف ايٓؿظ يف طٗاز٠ ايجٛب أَٚا داّ ايػو  (24) صاْ٘ سساّ
ؾُٛقٛع االؾٌ  ،دالؾ٘ ـشٌ ست٢ ٜعًِ بـشهًَٛا بايطٗاز٠ ٚبايـنإ َ

صَإ ايجاْٞ ٚايعاغس اىل آخس شَإ ٜهٕٛ يف ايصَإ االٍٚ ٚيف اي باُم
يٌٝ دالف ٜٚٓطبل دـشٌ ٚمل ٜعًِ ايـهًـ غانًا يف ايطٗاز٠ اٚ يف ايايـُ

  ـذس٣ يالضتؿشاب: َ . ٚيف َجً٘ الاالؾٌ ع٢ً نٌ غو ٚيف نٌ شَإ

ش١ًٝ ايٛاقع١ٝ ؾال ٜكني ـضتؿشاب ايطٗاز٠ اٚ ايٕ أزٜد تؾاْ٘ ت
ٕ َؤد٣ االؾٍٛ : ٚقٛح أ ٜكاف ايٝ٘. شدٚثُٗا ست٢ تطتؿشبا ـب

ؾاد٠ ـ ايع١ًُٝ ساٍ ايػو ٚيٝظ َؤداٖا تهًايـُايع١ًُٝ بٝإ ٚظٝؿ١ 
 . شهِ ايٛاقعٞـاي

ٌٍـضتؿشاب ايطٗاز٠ اٚ ايٚإ أزٜد تدسا٤ ت ٟ ايجابت ايعاٖس ش
ٌٍـؾٌ ايسدٚث٘ بأؾٌ ايطٗاز٠ اٚ أ ؾال غو ٚال حيتٌُ ازتؿاعُٗا  ش
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ش١ًٝ نُا ـٗاز٠ اٚ ايايط ٚذيو الٕ قاعد٠ االضتؿشاب، اىل شتازـْ ست٢
ش١ًٝ ايعاٖس١ٜ يف ايصَٔ االٍٚ تدالٕ عًُٝٗا يف ـتدالٕ ع٢ً ايطٗاز٠ ٚاي

ؾال  -شس١َـدالف : ايٓذاض١ اٚ ايـايصَٔ ايجاْٞ َطتُسًا ست٢  ٜعًِ اي
اىل اضتؿشابُٗا يف ايصَٔ  غو باُم ٚال حيتٌُ ازتؿاعُٗا ست٢ ٜؿاز

اُم َطتُس ست٢ ٜعًِ ش١ًٝ بـؾًٞ ايطٗاز٠ ٚايبٌ َؿاد أ ،ايجاْٞ
 شهِ يف شَإ ايػو .ـدالف ٚال ساد١ َع٘ اىل اضتؿشاب ايـاي

ايكطِ ايجاْٞ : َا ال ٜهٕٛ َٛقٛع دسٜإ االؾٌ باقًٝا يف ايصَإ 
ٜهٕٛ ديٌٝ االؾٌ َتهؿاًل يبٝإ  بإٔ ال -سل الشَٔ ايػو اي -ايجاْٞ 
 ذ . ـشهِ يف ايصَٔ ايجاْٞ ٚايجايح ٚايسابع .. ايـبكا٤ اي

دسا٤ االضتؿشاب يف ايصَإ ايجاْٞ : شَٔ َاْع َٔ ت  َجً٘ الٚيف
ٚذيو نُا يٛ غههٓا  ،زنإ االضتؿشابالسل اذا تٛؾست أايػو اي

ٚسهُٓا بطٗازت٘ يالضتؿشاب اٚ يكاعد٠ ايطٗاز٠ ثِ  يف طٗاز٠ َا٤ُ
ػطٍٛ ايـُتٓذظ ايـُغطًٓا ب٘ ثٛبًا َتٓذطًا ؾشهُٓا بطٗاز٠ ايجٛب 

ٚبعد  ،ٗاز٠ يالضتؿشاب اٚ يكاعد٠ ايطٗاز٠ شهّٛ بايطايـُا٤ ايـُب
ذيو : اذا غههٓا يف بكا٤ طٗاز٠ ايجٛب اىل ايصَٔ ايجاْٞ الستُاٍ 

ٚ ا٤( أايـُ)اضتؿشاب طٗاز٠  َالقات٘ ايٓذاض١ نايبٍٛ اٚ ايدّ مل ٜٓؿع
ؾإ بكا٤ طٗاز٠  -يف ايصَٔ االٍٚ -ذاز١ٜ ؾٝ٘ ضابكًا ـ)قاعد٠ ايطٗاز٠( اي

ٚالبد َٔ  ،ط٘ يف ايصَٔ ايجاْٞ يٝظ َٔ آثازُٖا ايجٛب بعد استُاٍ تٍٓذ
ْ٘ ضتؿشاب طٗاز٠ ايجٛب ألتدسا٤ تضتؿشاب عدّ تٓذظ ايجٛب أٚ ت

ذس٣ ـؾٌ بدًٚا ٖٚٛ َػهٛى ايطٗاز٠ بكا٤ً ٖٚرا َشهّٛ ايطٗاز٠ باألـَ
دسا٤ س ؾٝ٘ زنٓاٙ :ايٝكني ايتعبدٟ بايطٗاز٠  بربن١ تاالضتؿشاب ٚقد تٍٛؾ
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ٌٍـاٚ ايايطٗاز٠  -االؾٌ ايػسعٞ  سل يف بكا٤ َاالضابكًا ٚايػو اي -ش
َٔ  - ؾكِٗٗ غازٚا ايٝ٘ يفٓ٘ تعبدًا .  ثِ ْٓتكٌ يبشحُ  تضتؿشابٞ أتٍٝك

أٚ قبً٘ ٚاىل َٜٛٓا ٖرا  -طب اطالعٞشـب -شَٔ غٝدٓا االْؿازٟ
ؾٓعسق٘  ،ٓٛا ٚدٜٗ٘بٍٝمل ٚ أؾٛهلِ ٚمل ٜعسقٛٙ ٚأغازٚا ايٝ٘ يف أ

 زابعًا بعٓٛإ :  اًل ٚاقشًا ٚتٓبًٝٗاشجًا َؿٍؿـب

 فهومية : الـمعدم جريان االستصحاب يف الشبهات 
دسا٤ االضتؿشاب عسٚف بني ؾكٗا٥ٓا األٚاخس )زض( عدّ تايـُ

سدد٠ بني االقٌ ايـُذ١ًُ ايـُيؿاظ ػتب١ٗ ٚاألايـُؿاِٖٝ ايـُيف َٛازد 
ؿّٗٛ ؾاذا غههٓا يف بكا٤ )ايٓٗاز( ْاغ٦ًا َٔ ايػو يف َ ،ٚبني االنجس 

ػسق١ٝ عٔ ايـُشُس٠ ـّ ٖٛ ذٖاب ايب( ٌٖ ٖٛ ضكٛط ايكسف أ)ايػسٚ
شكل ـذسٟ اضتؿشاب بكا٤ ايٓٗاز عٓد ايػو يف تـؾال ٜ ،أؾل ايسأع

ٚذيو  ،ـشُس٠ايػسٚب ٚسؿٛي٘ ؾُٝا بني ضكٛط ايكسف ٚبني ذٖاب اي
شُس٠ ـيرتدد َؿّٗٛ ايػسٚب بني ضكٛط قسف ايػُظ ٚبني ذٖاب اي

ضع١ َؿّٗٛ ايٓٗاز ٚيف قٝك٘. ػو يف ؾل ايسأع ؾٝػسق١ٝ عٔ أايـُ
شس١َ ايػسع١ٝ ـٛدب يٓػس ايايـُع( ٖٚهرا ايػو يف َؿّٗٛ )ايسقا

 ،بًؼ مخظ عػس٠ زقع١ بًؼ عػس زقعات ٚبني َا سدد بني َاايـُٚ
 سدد قدزٙ بني ايـُ( ايعاؾِ يًُا٤ ٖٚٚهرا ايػو يف َؿّٗٛ )ايهٍس

ضت١  غربًا ٚبني ثالخ ٚثالثنيٜطاٟٚ ضبع١ ٚعػسٜٔ غربًا ٚبني  َا
ؿاِٖٝ ايـُشٛ ذيو َٔ ـْٚ ،غربًا ٚبني ثالخ ٚازبعني غربًاٚثالثني 

شهُٞ ٚال ـْٗا يٝطت َٛزدًا يالضتؿشاب ايإػتب١ٗ ؾايـُب١ُٗ ايـُ
ضتؿشاب بكا٤ ايٓٗاز ـُع٢ٓ عدّ دسٜإ تب ،ٛقٛعٞايـُيالضتؿشاب 
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ـشُس٠ ٚال اضتؿشاب عدّ تـشكل بعد غٝاب ايكسف قبٌ ذٖاب اي
قبٌ بًٛغٗا مخظ عػس زقع١ ٚال  عػسًا يسقعاتع بعد بًٛؽ اايسقا

 ا٤ بعد بًٛغ٘ ضبع١ ٚعػسٜٔ غربًا . ايـ١ُ ٍٜاضتؿشاب عدّ نٍس

ٕ ايػو يف َٛازد ايػبٗات ٚٚد٘ عدّ دسٜإ االضتؿشاب : ت
بِٗ ايـُغو ؾُٝا ٖٛ َديٍٛ ايًؿغ  -يف ايٛاقع  -١َٝٛٗ ٖٛ ؿايـُ

ٛقٛعًا يًشهِ يٝظ َٕ َديٍٛ ايًؿغ َٚٔ ايٛاقض أ ،ؿّٗٛ َٓ٘ ايـُٚ
 ،غو ست٢ ٜطتؿشبٚيٝظ يف ايٛاقع  ، ٘ضتؿشابايػسعٞ يٝذسٟ ت

ؾاْ٘ ٜعًِ بػٝاب  ، غب١ٗ الٚدازدٞ ٚاقض ال غو ؾٝ٘ ـبٌ ايٛاقع اي
ا٤ قدز ضبع١ ايـُايكسف ٜٚعًِ ببًٛؽ ايسقاع عػساًَ ٜٚعًِ ببًٛؽ 

غو ؾٝ٘  شاٍ الـٖٛ َعًّٛ اي ٚال َع٢ٓ الضتؿشاب َا ،ٚعػسٜٔ غربًا 
ـشكل ٟ َٛزد ع٢ً ت، ٚاالضتؿشاب ٜتٛقـ دسٜاْ٘ يف أ ١ٗ َع٘ٚال غب

ٖٚٓا يف اضتؿشاب  -ٔ سدٚث٘ تٍٝك َٚٓٗا ايػو يف بكا٤ َا -زناْ٘ أ
نُؿّٗٛ )ايػسٚب(  ،ٔ سدٚث٘تٍٝك غو يف بكا٤ َا ػتب٘ الايـُؿّٗٛ ايـُ

 ،غب١ٗ ؾٝ٘ ُع٢ٓ ضكٛط ايكسف ؾٗٛ َتشكل يف ايٛاقع الـؾاْ٘ يٛ نإ ب
ػسق١ٝ ؾٗٛ غري َتشكل يف ايٛاقع ال ايـُشُس٠ ـذٖاب اي ُع٢ٓـٚيٛ نإ ب

 الضتؿشاب . ـذسٟ اغب١ٗ ؾٝ٘ ٚال غو ست٢ ٜ

ُٕ تٛدًٝٗا يعدّ دسٜإ االضتؿشاب يف ايػبٗات  ٚبتعبري ثا
هًـ ايـُنإ  بكا٤ َاؿشاب يف سكٝكت٘ ٖٛ تٕ االضتؿ١َٝٛٗ : تايـُ

ٚ عدًَا َتٝكًٓا ٚدٛدًا أ ،ٚ َٛقٛعًا ذا سهِ غسعٞ َتٝكًٓا َٓ٘ : سهًُا أ
ع٢ٓ غري َتشكل يف َٛازد ايـُٖٚرا  ،سٙ السكًا ضابكًا ثِ ٜػو يف تػٍٝ

ٖٛ َػاٜس يٝكني  ٤ْ٘ ٜتعًل ايػو ؾٝٗا بػٞأل ، ؿ١َٝٛٗايـُايػبٗات 
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ؾإ ايػاى يف بكا٤ ايٓٗاز بعد ٜكني  ،عُٓٗا  ٘ ٚأدٓيٌبهًـ ٚغٍهايـُ
ب٘ َسدد شكل ايػسٚب ايرٟ ٖٛ َؿّٗٛ َػتـسدٚث٘ ألدٌ ايػو يف ت

ؾٗرا ايػاى يف بكا٤  ،ػسق١ٝ ايـُشُس٠ ـبني ضكٛط ايكسف ٚبني ذٖاب اي
يؿسض اْ٘ ؾُٝا بني  ، دازدٞـٛدٛد ايايـُايٓٗاز يٝظ يدٜ٘ غو يف 

ػسق١ٝ ٖٛ َتٝكٔ َٔ ضكٛط ايـُشُس٠ ـضكٛط ايكسف ٚبني ذٖاب اي
ؾًٝظ عٓدٙ  ،ػسق١ٝ ايـُشُس٠ ـايكسف نُا ٖٛ َتٝكٔ َٔ عدّ ذٖاب اي

 ،نإ َتٝكًٓا َٓ٘ ضابكًا دازدٞ ست٢ ٜطتؿشب َاـٛدٛد اييـُاغو يف 
ػسق١ٝ ايـُشُس٠ ـبٌ ٖٛ َتٝكٔ َٔ ضكٛط ايكسف َٚٔ عدّ ذٖاب اي

 ،ٛدٛد خازدٞ اٚ َعدّٚ ست٢ ٜطتؿشب٘ٚيٝظ عٓدٙ غو يف بكا٤ َ
ٍٛٓ٘ ضابكًا تٍٝك ٕ ايػو يف بكا٤ َاَٚٔ ايٛاقض أ ّ يـالضتؿشاب َك

 ؟ .  ٤ٜػو ؾٝطتؿشب اٟ غٞ ٚاذا مل ،ٚزنٔ أضاع يف دسٜاْ٘

ٛقٛعٞ عٓد ايػو يف ايـُٚاحلاؾٌ عدّ دسٜإ االضتؿشاب 
ٍٛ، ألؿّٗٛايـُ ٚال  ،السلّ بايٝكني ايطابل ٚايػو ايٕ االضتؿشاب َتك

 ؿ١َٝٛٗ ايدا٥س٠ بني االقٌ ٚبني االنجس . ايـُغو يف َٛازد ايػبٗات 

تكدّ يـُاجاٍ ايـُنُا يف  ،شهِ ايػسعٞ ٜهٕٛ َػهٛنًا ؾٝ٘ ـْعِ اي
شُس٠ ـهًـ ؾُٝا بني ضكٛط ايكسف ٚبني ذٖاب ايايـُٕ سٝح أ

تٝإ ؾال٠ ايعؿس ٚيف دٛاش االتٝإ بؿال٠  دٛاش تٜػو يف -ػسق١ٝ ايـُ
ػهٛى ايـُشهِ ايػسعٞ ـٚاي ،دٛاش االؾطاز يٛ نإ ؾا٥ًُا ػسب ٚايـُ

ذسٟ  ـيهٓ٘ ال ٜ ،ذعٍٛ ايطابل ايـُذسٟ ؾٝ٘ اضتؿشاب بكا٤ ـٜ
ٕ ؿ١َٝٛٗ َٔ د١ٗ أايـُشهُٞ يف َٛازد ايػبٗات ـاالضتؿشاب اي
سدد بني االقٌ ٚبني ايـُػتب٘ ايـُؿّٗٛ ايـُ -ٛقٛع ايـُايػو يف بكا٤ 
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غتب٘ جاٍ : قد تايـُٚيف  .شهِ ـَاْع عٔ دسٜإ اضتؿشاب اي -االنجس 
 َٛقٛع ٚدٛب ايؿال٠ ٚدٛاش االؾطاز بعد تعًٝكُٗا ع٢ً ايػسٚب 

شُس٠ ـبني ضكٛط ايكسف ٚبني ذٖاب ايسدد ايـُػتب٘ ايـُؿّٗٛ ايـُ -
 ،ٛقٛعايـُشهِ ٜػو يف بكا٤ ـؾاْ٘ َع اغتباٙ َٛقٛع اي -ػسق١ٝ ايـُ

ست٢  ،ػهٛى بكاؤٙ ايـُٛقٛع ايـُالضتؿشاب سهِ ـذاٍ َع٘ ٚال َ
ٓؿٛز عٓدْا بايديٌٝ : دسٜإ االضتؿشاب يف ايـُػٗٛز ايـُع٢ً ايكٍٛ 
نايٓٗاز يف  -ٛقٛع ايـُبكا٤ ؾاْ٘ َع ايػو يف  ، طٍسًا شه١ُٝـايػبٗات اي

ٚ ؾال٠ ـذسٟ اضتؿشاب دٛاش تتٝإ ؾال٠ ايعٗسٜٔ أٜ ال -جاٍ ايـُ
 سساشٙ . ٛقٛع ٚعدّ تايـُايعؿس يًػو يف بكا٤ 

ُٕ : ال غتباٙ ٛقٛع عٓد تايـُذسٟ اضتؿشاب ـٜ ٚبتكسٜب ثا
:  ٤ٚذيو يعدّ ايػو يف غٞ ،ؿّٗٛ ٚتسددٙ بني االقٌ ٚبني االنجس ايـُ

ضتتاز ؾإ ت ،ٛقٛع ست٢ ٜطتؿشب ايـُٜسدع اىل  - َٛدٛد خازدٞ
ػسق١ٝ غري َتشكل ٜكًٝٓا ٚال ايـُشُس٠ ـايكسف َتشكل ٜكًٝٓا ٚذٖاب اي

ـشكل شهِ يًػو ٚعدّ تـُهٔ اضتؿشاب ايـٜ نُا ال ،غو يف ايبني 
ضتؿشاب ـشني تػتب٘ يايـُٛقٛع ايـُسساش بكا٤ بكا٤ َٛقٛع٘ ٚعدّ ت

ػهٛن١ َٛقٛعًا ٚال ايـُتٝك١ٓ ٚايـُتني شاد ايككٝـتـشسش تشهِ ؾال ٜـاي
ذب ايبٓا٤ ع٢ً ـٚ ٜشسّ أـ)ْكض ايٝكني بايػو( ست٢ ٜ شسش ؾدمـٜ

قبٌٝ ٜهٕٛ ايتُطو بأخباز االضتؿشاب َٔ َٚع٘  ،كني عُاًلبكا٤ ايٝ
 ؿداق١ٝ . ايـُطًل يف ايػب١ٗ ايـُٚ ايتُطو بايعاّ أ

ؿّٗٛ ُا اذا نإ َـشهُٞ بـدتـ دسٜإ االضتؿشاب ايـٜ :ٚعًٝ٘
ٚال  ، شهِ َتعًٝٓا  َعًًَٛا  ٚاقشًا َٔ سٝح ايطع١ ٚايكٝلـَٛقٛع اي
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ٕ نإ َػتبًٗا بني ايطع١ ٚبني ايكٝل ـذسٟ ؾُٝا اذا مل ٜهٔ َتعًٝٓا بأٜ
 َسددًا بني االقٌ ٚبني االنجس . 

: ْؿٞ دسٜإ يف ؾكٗ٘ )قدٙ(ا االععِ االْؿازَٟٔ غٝدٓ ٚقد تهسز
شج٘ ـٚاخس بٚتعسض ي٘ يف أ ،١ٝ ؿَٗٛايـُاالضتؿشاب يف ايػبٗات 

ٛقٛع يف دسٜإ االضتؿشاب ايـُاالضتؿشابٞ يف َطأي١ اغرتاط بكا٤ 
ٚقد عسض ؾٝٗا تٛدٝ٘ عدّ دسٜإ االضتؿشاب يف َٛازد ايػبٗات 

ّٛ ٛقٛع َتعًٝٓا بٌ ٜهٕٛ َسددًا بني َعًايـُؿ١َٝٛٗ عٓد َا ال ٜهٕٛ ايـُ
ٛقٛع ايـُاٍ الضتؿشاب ضتٓتر اْ٘ ال دلايبكا٤ ٚبني َعًّٛ االزتؿاع ٚت

 داَظ : ـثِ ْبشح يف ايتٓبٝ٘ اي.    (25) ؾسادع ،شهِ ـٚال اضتؿشاب اي
             

 ردد :الـمستصحاب الفرد إ           
ضٛا٤ نإ  -السل ضتؿشاب٘ اىل ايصَٔ ايساد تايـُتٝكٔ ايطابل ايـُ

ًا قد ٜهٕٛ أَسًا دص٥ٝ -ٚ نإ َٛقٛعًا ذا سهِ غسعٞ سهًُا غسعًٝا أ
ٕ ٜهٕٛ : ٖٚرا قد ٜهٕٛ دص٥ًٝا َعًٝٓا نأ ٜٓطبل تال ع٢ً ؾسد خاف ال

 نجس . ٚقد ٜهٕٛ َسددًا بني ؾسدٜٔ أٚ أ ،خؿٛف طٗٛزٟ قبٌ ضاع١ 

 ٙؾسادٝكٔ ضابكًا أَسًا نًًٝا داَعًا ألتايـُطتؿشب ايـُٚقد ٜهٕٛ 
َا َٓ٘ يرتدد  َٓطبكًا ع٢ً نٌ ؾسد َٔ أؾسادٙ نايٝكني بؿدٚز سدُخ

اًل ٚبني نْٛٗا ًَٓٝا ثِ ٜػو بعد ٛدازد١ َٓ٘ بني نْٛٗا بـايايسطٛب١ 
 شدخ . ـايتٛقٞ يف بكا٤ سدث٘ ؾٝطتؿشب نًٞ اي

 ايطبٝعٞ( )ايهًٞضتؿشاب ايهًٞ ع٢ً ايكٍٛ بٛدٛدٚال ٜتٛقـ ت
                                                           

 . 401+  400  -طبع١ َهتب١ َؿطؿٟٛ  -ؾسا٥د االؾٍٛ   (25)
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ٚعدّ ايتٛقـ ألدٌ  -ثباتًا ـشح : ْؿًٝا اٚ تشٌ بـٖٚرا َ ،دازز ـيف اي
 ،ؿَٗٛ٘ ايعسيف ايبطٝطـُكؿٛد ٖٓا ٖٛ اضتؿشاب ايهًٞ بايـُإ 

ع٢ٓ ايـُؿّٗٛ ايعسيف دٕٚ ايـُٚاالسهاّ ايػسع١ٝ َٚٛقٛعاتٗا تعتُد 
ٚال زٜب يف ٚدٛد  ،ُٓٛع َٓ٘ ايـُدتًـ ؾٝ٘ اٚ ايـُٞ عكٛيٞ ايدٍقايـُ

 .شاٚزٟ ايـُـشطب ايٓعس ايعسيف ٚايؿِٗ ايعكال٥ٞ ايهًٞ خازدًا ب

هٕٛ ؾسدًا َعًٝٓا ضتؿشاب٘ ٖٓا قد ٜساد تايـُذص٥ٞ ايػدؿٞ ٚايـ        
ؾساد قد ـذاَع بني ؾسدٜٔ أٚ بني إٔ ايهًٞ اينُا أ ،ٚقد ٜهٕٛ َسددًا 

َٚٓٗا نًٝات االسهاّ  -عتبازًٜا ٚقد ٜهٕٛ نًًٝا ت،  اًلٜهٕٛ نًًٝا َتأٍؾ
ٌ ٛقع١ٝ ؾاْٗا نًٝات اعتباز١ٜ ال تأٍؾاي ايتهًٝؿ١ٝ أٚ ،ايػسع١ٝ االعتباز١ٜ

دص٥ًٝا  -ٓ٘ ضابكًا تٍٝك بكا٤ َا هًـ يفايـُاذا غو  : . ٚنٝـ نإ -هلا 
ٍٍُٛـٚت -نإ أّ نًًٝا  َات االضتؿشاب ٚأزنإ دسٜاْ٘ دس٣ ت َك

د إلطالق٘ يف طالم ديًٝ٘ َٔ دٕٚ ظٗٛز َكٍٝـُكتك٢ تاالضتؿشاب ب
 يف ال يف يطإ أخباز االضتؿشاب ٚال -ٞ اٚ ايهًٞ ٥ذصـاي -سدُٖا أ

 ـذسٟ ايعكال٥ٞ . زتهاش ٚاياإل

ذص٥ٞ )ايؿسد( ٚيف ـ١ دسٜإ االضتؿشاب يف االَس ايال إ ؾشت       
ذص١ٝ٥ ال ع٢ً ـٛدب١ ايايـُذ١ًُ ٚبٓشٛ ـٖٞ تا١َ  يف اي -االَس ايهًٞ 

ـذص٥ٞ ايػدؿٞ ألْ٘ قد ٚقع االغهاٍ يف بعض َؿادٜل اي ،االطالم 
نُا ٚقع  ،ْبشج٘ يف ٖرا ايتٓبٝ٘  ٖٚرا َا ،سددايـُضتؿشاب ايؿسد ٖٚٛ ت

قطاَ٘ ساد اضتؿشاب٘ ٚبعض أايـُٜل ايهًٞ االغهاٍ يف بعض َؿاد
 ْبشج٘ يف ايتٓبٝ٘ ايالسل .   ٖٚرا َا

 ٢َٛ ايٝٗا يف ْكاط : ايـُٜٚٓبػٞ تٛقٝض االقطاّ        
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 ؿًا َعًٝٓا،َػٍد ؾسدًاٜهٕٛ ذص٥ٞ ايرٟ ـطتؿشب ايايـُ : االٚىل
نطٗٛزٟ قبٌ ضاع١ اذا غههت ؾٝ٘ اآلٕ ٚادتُعت ؾٝ٘ غسٚط دسٜإ 

٣ اضتؿشاب٘ ضٛا٤ نإ َٛقٛعًا ذا أثس غسعٞ سد -االضتؿشاب 
قاًْْٛٝا نٛدٛب انساّ شٜد  عتبازًانٛدٛد شٜد أّ نإ سهًُا غسعًٝا  ٚت

 بٛٙ . أ  ب٘  َسٙايرٟ أ

ٞ ايرٟ ٜهٕٛ َسددًا بني ؾسدٜٔ أٚ ٥صذـطتؿشب ايايـُ ايجا١ْٝ :
سدد( ايـُ)اضتؿشاب ايؿسد ٖٛ  نُٛازد ايعًِ االمجايٞ ٖٚرا ،نجسأ

ػهٛى بكاؤٙ ؾسدًا َسددًا ايـُتٝكٔ سدٚث٘ ايـُج٘ ٖٓا ٜٚهٕٛ ايرٟ ْبش
نإٔ ٜعًِ بؿدٚز  ، هًـ َعًٝٓا يف ايٛاقع ٚيف عًِ اهلل ضبشاْ٘ايـُعٓد 

هًـ بني ٖرا ٚبني ذاى ايـَُٓ٘ َسددًا عٓد  -أؾػس أٚ انرب -سدخ 
اضتؿشاب ايؿسد  - قعًا ٚيف عًِ اهلل ضبشاْ٘ . ٖٚرأ ٚاٖٚٛ َعٍٝ

 يف دسٜاْ٘ . بني االٚاخس دالف ـيٚقع ا -سددايـُ

دازز  ـاي ٜهٕٛ ي٘ ٚدٛد يف طتؿشب ايهًٞ ايرٟايـُ :ايجايج١
ذٖين ٜتشكل خازدًا  ال ؾإ ايهًٞ ٚدٌٛدٚت ،شٞ ـطاَايـُبايٓعس ايعسيف 

ؾاذا ٚقد ضبل .   ،ؾسادٙ أال بٛدٛد ٚال ٚدٛد ي٘  ت ،ؾسادٙ بتشكل أ
ثِ سؿٌ ايػو يف  شٞـطاَايـُسؿٌ ايٝكني بٛدٛد ايهًٞ ايعسيف 

بكا٤ٙ ٚؾدم َع٘ )ْكض ايٝكني بايػو( سسّ ايٓكض ٚٚدب ايبٓا٤ 
ػتب٘ ايـُٚ ،زبع١ يٝكني ايطابل . ٚي٘ أقطاّ ثالث١ أٚ أعُاًل ع٢ً طبل ا

  ؾٝٓبػٞ بدًٚا ،سدد ٖٛ ايكطِ ايجاْٞ ايـَُٓٗا باضتؿشاب ايؿسد 
 : ٖٚٞ ،ألقطاّ ايهًٞدتؿس ـَبٝإ ُٗٝد ـَٔ ت -يػسض ايتُٝٝص بُٝٓٗا-

 ؾسادَٙٔ أ هًـ بٛدٛد ايهًٞ قُٔ ؾسُدايـُٕ ٜعًِ أ ايكطِ االٍٚ:     
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شكل ـثِ ٜػو يف بكا٤ ايهًٞ ْاغ٦ًا َٔ ايػو يف بكا٤ ذاى ايؿسد ايرٟ ت
 ايهًٞ قُٓ٘ . 

َسدد  هًـ بٛدٛد ايهًٞ قُٔ ؾسُدايـُٕ ٜعًِ ايكطِ ايجاْٞ : أ
ايهًٞ ْاغ٦ًا َٔ ثِ ٜػو يف بكا٤ ، بني طٌٜٛ االَد ٚبني قؿري األَد 

شادخ ـايػو يف بكا٤ ايهًٞ بعد َكٞ أَد ايكؿري ٚقد غو يف إ اي
 . كطٛع شٚاي٘ ايـُٚ ايؿسد ايكؿري كطٛع بكاؤٙ أايـُٖٛ ايؿسد ايطٌٜٛ 

هًـ بٛدٛد ايهًٞ قُٔ ؾسد ثِ ايـُٕ ٜعًِ ايكطِ ايجايح : أ
ٜعًِ بصٚاٍ ذاى ايؿسد ٚازتؿاع٘ ٚحيتٌُ بكا٤ ايهًٞ الستُاٍ سدٚخ 

عًّٛ سدٚث٘ ٚازتؿاع٘ ٜهٕٛ سدٚث٘ َكازًْا ايـُآخس ٖٛ غري ايؿسد  سُدؾ
 يصٚاٍ ايؿسد األٍٚ . 

ص٥ٞ ؾإ اضتؿشاب ايؿسد اجل :ٚع٢ً نٌ تكدٜس ،ٜٚٛدد قطِ آخس      
شكل أزنإ دسٜإ االضتؿشاب ؾُٝٗا ـٚاضتؿشاب ايهًٞ البد َٔ ت

يٝذسٟ االضتؿشاب  -طتؿشب ايـَُٚٓٗا تستب االثس ايػسعٞ ع٢ً  -
ٍٛد ضبل أٚق ب االثس ايػسعٞ َات دسٜإ االضتؿشاب : تسٍتٕ َٔ َك

ساد تستٝب٘ أثسًا ايـُايعًُٞ ع٢ً دسٜاْ٘ . ٚعًٝ٘ : ؾكد ٜهٕٛ االثس 
ْعري سس١َ َهح ايـذٓب يف  ،تٝكٔ ضابكًاايـُذص٥ٞ ـدؿٛف االَس ايـي

ض الضتؿشاب ٖٚرا َؿٍش طذد ؾاْ٘ أثٌس يًشدخ االنرب خاؾ١ ،ايـُ
َس ساد تستٝب٘ أثسًا يألايـُثس ٚقد ٜهٕٛ األ ،ذص١ٝ٥ ـايدؿٛؾ١ٝ ـبكا٤ اي
ايكسإ ٚاضِ اهلل ضبشاْ٘ ؾاُْٗا  تٝكٔ ضابكًا ْعري سس١َ ٍَظايـُايهًٞ 

 ض الضتؿشاب بكا٤ ايهًٞ . ٖٚرا َؿٍش ، شدخـيهًٞ ايثسإ  أ

 َا  نإ  َٛقٛعًا  يألثس   تؿشابـضت دتؿس٠ : ٜـذسٟ ـٚبعباز٠ َ
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َٚا نإ أثسًا غسعًٝا  ،َسًا نًًٝا دص٥ًٝا أّ نإ أ ايػسعٞ ضٛا٤ نإ أَسًا
 ،ٚايعهظ ؾشٝض  ،ٜؿض اضتؿشاب ايهًٞ  ذص٥ٞ الُطتؿشب ايـيً

 ثس ايػسعٞ . دسٜإ االضتؿشاب تابع يألؾإ 

ايؿسد  - ـذص٥ْٞٓطًل يتُٝٝص اضتؿشاب اي: ٚبعد ٖرا ايتُٗٝد 
٢ ست ، ايكطِ ايجاْٞعٔ اضتؿشاب ايهًٞ  -شٌ ايبشح ـسدد َايـُ

شؿٌ االغتباٙ ـٜ  سدد( ٚالايـُساد َٔ )اضتؿشاب ايؿسد ايـُٜتكض 
ٓ٘ بعد ايتعسٜـ بايعٓؿس ْبٍٝ ،بٝٓ٘ ٚبني اضتؿشاب ايهًٞ ايكطِ ايجاْٞ 

ٓ٘ طتؿشب يف ْؿط٘ ٚعدّ تعٍٝايـَُتٝاش ػرتى بُٝٓٗا ٚاْ٘ عدّ تايـُ
ٕ عٓؿس االؾرتام تْٚكٍٛ : ، ؿ٘ قُٔ أسد ايؿسدٜٔ ٚعدّ تػٍد

 ساد تستٝب٘ : ايـُٕ االثس ايػسعٞ ُٗا ٖٛ أبٝٓ ٝصايـُٚ

شؿ١ َٔ ايهًٞ ـثسًا يًهًٞ ايطبٝعٞ َٚرتتبًا ع٢ً ايقد ٜهٕٛ أ -أ
ٚ االؾساد َٔ داَع بني ايؿسدٜٔ أ بٓشٛ ٚدُٛد ززداـٛدٛد٠ يف ايايـُ

ٚ ذاى دٕٚ اعتباز خؿٛؾ١ٝ ٖرا أداف َٚٔ ـٔ ايشاظ ايتعٍٝـدٕٚ ي
ٌٞ شهِٝ ايرٜٔ ُٖا أثٌسـنس ايذالي١ ٚآٟ ايرـيؿغ اي ٍَظنأثس سس١َ   غسع

ـشدخ شدخ االؾػس ٚبني ايـذاَع بني ايـشدخ ايـع٢ً نًٞ اي ٌبَرتٍت
شدخ ـ: ايـذاَع ػرتى ٚاالَس ايهًٞ ايايـُؾٝطتؿشب ايكدز  ،االنرب

ُ٘ عٓدٙ  ،ذاَع بني االؾػس ٚاالنرب ـايهًٞ اي بعد خسٚز بًٌ َٓ٘ َػتب
كؿٛد َٔ ايـُٚ ،ايٛق٤ٛ عٓ٘ين ٚبعد ؾدٚز ايـُبني ايبٍٛ ٚبني  َسدُد

 طتؿشب : سس١َ ٍَظايـُتستٝب آثاز ايهًٞ  ٖٛ االضتؿشاب ايهًٞ
 ضتباس١ ايدخٍٛ يف ايؿال٠  . تذالي١ ٚآٜات ايهتاب ٚعدّ ـيؿغ اي

 ص٥ٞـذـسًا يًؿسد ايـب٘ أثـٝـساد تستايـُػسعٞ ـس ايـٚقد ٜهٕٛ االث -ب
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داف ـٔ اييتعٍٝشاظ اـٟ َع يأ ـدؿٛؾٝت٘،ٖرا ٚبني ذاى ب سدد بنيايـُ
أّ مل ٜهٔ  ذاَع أثٌسـدؿٛؾ١ٝ ايؿسد١ٜ ضٛا٤ نإ يًهًٞ ايـٚاعتباز اي

ٖٚرا ٖٛ االضتؿشاب  ،هًـ تستٝب٘ايـُٚمل ٜكؿد  ثٌسأٚ نإ ي٘ أ ثٌسي٘ أ
طذد ايـُهح يف ايـُجاٍ تستٝب سس١َ ايـُكؿٛد َٓ٘ يف ايـُايؿسدٟ ٚ

ػتب٘ ـُايا٥ع ايـُذٓاب١ يف َجاٍ خسٚز ـدؿٛف ايـي ايرٟ ٖٛ أثٌس
 سدد بعد ايتٛقٞ . ايـُ

ساد ايـُٞ ٥ذصـشٌ ايبشح ٖٓا : ٖٛ ايؿسد ايـٕ ََٚٔ ٖرا ٜعًِ أ
ع٢ً تكدٜس  ٚايرٟ ٜهٕٛ َسددًا بني نْٛ٘ َكطٛع االزتؿاع ، ضتؿشاب٘ت

ب بايتٛقٞ  تعٍكايـُشدخ األؾػس ـاي نٕٛ ايـشادخ ٖٛ ايؿسد ايكؿري :
: خ ٖٛ ايؿسد ايطٌٜٛـشادٚبني نْٛ٘ َكطٛع ايبكا٤ ع٢ً تكدٜس نٕٛ اي

ؿع قطعًا ع٢ً َا ٖٛ َستت -عكٝب ايتٛقٞ  -شدخ ـؾاي ،شدخ االنرب ـاي
 .  ُم ٜكًٝٓا ع٢ً تكدٜس نْٛ٘ االنرببا تكدٜس نْٛ٘ االؾػس أٚ ٖٛ

ثس ايػسعٞ ع٢ً ايؿسد يؿسد ٖٛ تستٝب األضتؿشاب اِٗ يف تايـُٚ
ذص٥ٞ ـاي سدد بني ٖراايـُٖٚٛ ايؿسد  ،جاٍ ايـُذٓاب١ يف ـذص٥ٞ نايـاي

ٔ دؿٛؾ١ٝ ٚايتعٍٝـطتؿشب َٔ ايايـُُا يًؿسد ـب - ذص٥ٞـٚبني ذاى اي
 دتـ ب٘ . ايـُثس ايػسعٞ ب األٛدب يرتٍتايـُ

كؿٛد َٓ٘ ايـًُشٛظ يف اضتؿشاب ايهًٞ ٚايـُشاؾٌ إ ـٚاي
ًشٛظ يف اضتؿشاب ايؿسد ايـُٚ ،ذاَع ـتستٝب أثس ايهًٞ بٛدٛدٙ اي

دؿٛؾ١ٝ ايؿسد١ٜ ـُا ي٘ َٔ ايـايؿسد ب كؿٛد َٓ٘ تستٝب أثسايـُسدد ٚايـُ
 داف . ـذص٥ٞ ايـٔ ايٚايتعٍٝ

 شح َطتذدـسدد ٖٚٛ بايـُكع ايهالّ يف اضتؿشاب ايؿسد ـٖٚٓا ٜ
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ش١َٓ ػتٗس٠ يف األايـُشدٚخ ْػأ َٔ اغهاٍ )ايػب١ٗ ايعبا١ٝ٥( ـَتأخس اي
ذًٌٝ ايطٝد امساعٌٝ ايؿدز ـشكل ايايـُٖٚٞ غب١ٗ أثازٖا  ،خس٠تأايـُ

شكل اخلساضاْٞ)قدٙ( ايـُ( سُٝٓا ٚزد ايٓذـ أٜاّ 1328يف عاّ تٛايـُ)
ذسٜإ اضتؿشاب ـعتكادٙ ْككًا ع٢ً َٔ تيتصّ بـشطب تٚأٚزدٖا ب

قٞ ػٗٛز٠ : طٗاز٠ َالَؾتٝا ٖٚٞ غب١ٗ تعتُد ،ايهًٞ َٔ ايكطِ ايجاْٞ 
 كرت١ْ بايعًِ االمجايٞ . ايـُشؿٛز٠ ايـُٚ أطساف ايػب١ٗ أسد طسيف أ

سد طسيف ْ٘ يٛ ؾسض ايعًِ االمجايٞ بتٍٓذظ أا ٚساؾٌ ايػب١ٗ :
دٕٚ َعسؾت٘ ٌٖ ٖٛ ايطسف  سد طسؾٝٗا َٔبإٔ القت ايٓذاض١ أ ،عبا٠٤ 

ٍٗ ،ٛ االضؿٌ االع٢ً أّ ٖ ٖٚٛ  -س ؾاسبٗا أسد طسؾٝٗا َعًٝٓا ثِ ط
 ايٝد ايطسف االع٢ً ٚاالضؿٌ َعًا  ثِ القت -َعًٝٓا َجاًل ايطسف االضؿٌ 

الق١ٝ ايـُشهِ بتٓذظ ايٝد ـذاض١ ٖٛ ايضتؿشاب نًٞ ايَٓٚكتك٢ ت
 ٖٚرا ايـشهِ االضتؿشابٞ ،سد طسؾٝٗا يطسيف ايعبا٠٤ زغِ تطٗري أ

سد طسيف ايعًِ االمجايٞ ِٗ ع٢ً إٔ َالقا٠ أايـُٜؿطدّ َع تط
ٖٚٓا الق٢ بٝدٙ  ،القٞ ايـُظ تٛدب تٍٓذ شؿٛز٠ الايـُٚايػب١ٗ 

: اَا بايطٗاز٠  كًٝٓاٜ ٚايطسف االضؿٌ طاٌٖس ،ايطسؾني االضؿٌ ٚاالع٢ً 
ؾدسز عٔ  ،ـدؿٛفباي ٙتأخس٠ يػطً٘ ٚتطٗريايـُٚ بايطٗاز٠ ايطابك١ أ

ٚبكٞ  ، ذاٍ يًشهِ بٓذاض١ َالقٝ٘ـطسف ايػب١ٗ عٓد تطٗريٙ ٚال َ
سد طسيف أَٚالقا٠  ، شتٌُ ايتٓذظ ٚقد القت٘ ٜدٟـايطسف االع٢ً َ

َٔ  ، ٚألدٌ ٖرا : البدالقٞايـُايعًِ االمجايٞ ال تٛدب تٓذظ 
ٚقد )ايػب١ٗ ايعبا١ٝ٥(تضتؿشاب ايهًٞ يف ؾسض  بعدّ دسٜإ ايكٍٛ

 ع١ًَٛايـُاضتؿشاب نًٞ ايٓذاض١  ِٝٓٗ يف تَهإ دسٜإـٚقع ايهالّ ب
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 ؟ .  ػهٛن١ ايبكا٤ ٚاالزتؿاعايـُشدٚخ ـاي

عًّٛ سدٚثٗا يف ايـُضتؿشابًا يهًٞ ايٓذاض١ ـذسٜاْ٘ تقد ٜكاٍ ب
يهٓ٘  .الق١ٝ يطسيف ايعبا٠٤ ايـُايٝد  ظًٜٚصَ٘ تٍٓذ ،سد طسيف ايعبا٠٤ أ

شهّٛ بايطٗاز٠ ـشؿٛز٠ َايـُالشّ باطٌ الٕ َالقٞ اسد طسيف ايػب١ٗ 
ٖٚٛ  -ايػب١ٗ  ـشً٘ سٝح مل تالَم ايٝد تال أسد طسيفشكل يف َـنُا ت

ْ٘ ع٢ً ؾسض ٚايطسف ايجاْٞ القت٘ طاٖسًا أل - جاٍايـُايطسف االع٢ً يف 
ٍٗتٍٓذ ٤ سطب ايؿسض ٚخسز عٔ طسف ايػب١ٗ اايـُسٙ ٚغطً٘ بط٘ قد ط

 شهِ بٓذاض١ َالقٝ٘ قطعًا . ـكطٛع ب٘ ؾال ٜايـُبريو ايتطٗري 

ٚنإٔ ايػب١ٗ االمساع١ًٝٝ تؿرتض ْؿطٗا َٔ َؿادٜل )اضتؿشاب 
ٍٛايـُايهًٞ( ايكطِ ايجاْٞ  ع٘ ع٢ً ّ بٓػ٤ٛ ايػو يف بكا٤ ايهًٞ ٚتؿٍستك

رتدد بني َعًّٛ يـُاتٝكٔ سدٚث٘ ٚايـُذص٥ٞ ـٔ ايؿسد ايايػو يف تعٍٝ
 ايبكا٤ ٚبني َعًّٛ االزتؿاع . 

تٝكٔ ايـَُٔ تسدد  ٖٚٓا اضتؿشاب نًٞ ايٓذاض١ يف ايعبا٠٤ ْاغ٤ٌٞ
ط٘ ع٢ً تكدٜس نْٛ٘ عًّٛ ازتؿاع تٍٓذايـُط٘ بني ايطسف االضؿٌ تٍٓذ
 ط٘ عًّٛ بكا٤ تٍٓذايـُالقٞ يًٓذاض١ ٚاقعًا ٚبني ايطسف االع٢ً ايـُ

نٕٛ  : ؾرتقت ايػب١ٗـُا تٚي،ٞ يًٓذاض١ ٚاقعًا القايـُع٢ً تكدٜس نْٛ٘ 
َٚكتك٢ دسٜاْ٘  ، ع٢ دسٜاٍْ٘دايـُاالضتؿشاب نًًٝا َٔ ايكطِ ايجاْٞ 

ػطٍٛ ايـُايطسؾني  -ُطتؿشب ايٓذاض١ ايه١ًٝ ـالقٞ يايـُظ يصّٚ تٍٓذ
سد طسيف ايػب١ٗ ظ َالقٞ أشهِ بتٍٓذـَع اْ٘ ال ٜ -ػطٍٛايـُٚغري 

 -القٞايـُشهِ بٓذاض١ ـعدّ اي -ايالشّ ؾٝطتدٍ بؿطاد  ،شؿٛز٠ ايـُ
 .  ؾش١ دسٜإ اضتؿشاب ايهًٞ ايكطِ ايجاْٞ : ًصّٚايـُع٢ً ؾطاد 
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ٖإ ايؿكٗا٤ يف ايعػسٜٓات ذغا٥عًا يف أنإ  ٖرا بٝإ ٚؾل َا
اقٞ . يهٔ ايعاٖس نٕٛ ايـُٓات اهلذس١ٜ يف ايكسٕ ٝثٚايجال

سدد( ايـُ )اضتؿشاب ايؿسد َٔ (ايػب١ٗ ايعبا١ٝ٥)االضتؿشاب يف 
ٍٛايـُ ٚيٝظ  ،َات دسٜاْ٘دتٌ ؾٝ٘ بعض أزنإ االضتؿشاب ٚبعض َك

َٔ )اضتؿشاب ايهًٞ ايكطِ ايجاْٞ( ست٢ ٜسد االغهاٍ ع٢ً ؾش١ 
 .سدد( ايـُبٌ ٖٛ َٔ )اضتؿشاب ايؿسد  ،دسٜاْ٘ 

طتؿشب١ يٝظ نًٞ ايعبا٠٤ ايـُٕ َٛقٛع ايٓذاض١ : تذيو د٘ ٚٚ
ـُا ٖٛ دص٥ٞ خاف اف بخٛقٛع ٖٛ طسف ايـُبٌ  ،ٗانًٞ طسؾٚ أ

ٚ ٖٛ ايطسف االضؿٌ . ٚبتعبري َسدد بني إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايطسف االع٢ً أ
ساد ايـُ (سددايـُايؿسد )ٝصإ ايدقٝل يف سكٝك١ ايـُعٝاز ٚايـُٚاقض : 

شهِ بني ؾسدٜٔ دص٥ٝني ـٖٛ تسدد ايتضتؿشاب٘  تضتؿشاب٘ أٚ عدّ
خس د اآلؿا٤ اسدُٖا ٚحيتٌُ بكا٤ ايؿسٚسؿتني غدؿٝتني ٜكطع باْت

 . عًّٛ سدٚث٘ امجااًل َسددًا بٝٓ٘ ٚبني ايؿسد اآلخسايـُٚاْ٘ ٖٛ ايؿسد 

شج٘ َجايني ـذًظ بـيف َ (26))قدٙ( ينشكل ايٓا٥ٝايـُٚقد ذنس  
 ُٖٚا :  ،ُجاٍ ايعبا٠٤ ـَكاؾًا ي، سدد ايـُالضتؿشاب ايؿسد 

ٚ بٛدٛد ـدؿٛف أيٛ عًِ بٛدٛد سٝٛإ َ َا ٍٚ:جاٍ األايـُ
ـذاْب ايػسقٞ َٔ ايداز يف ايداز ٚغههٓا يف نْٛ٘ يف ائَ ايبػس  شٜد

٘ َٛتذاْب ايػسبٞ َٓٗا ٚاستًُٓا ـْٗدّ ايثِ ت ،ـذاْب ايػسبٞاي ٚ يفأ
ٚ َس شٜد أأؾٝرتدد  ،ٓٗدّايـُذاْب ـنْٛ٘ َٛدٛدًا يف اي ؾٝ٘ الستُاٍ

قطعًا  ٝتَٓٗدّ ؾٗٛ ايـُذاْب ـدؿٛف بني نْٛ٘ يف ايايـُاحلٝٛإ 
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َٚٔ ايٛاقض دص١ٝ٥  ،دصًَا ذاْب اآلخس ؾٗٛ سٞ ـٚبني نْٛ٘ يف اي
ٚيٝظ َؿداقًا يًهًٞ يٝهٕٛ ايبشح َؿداقًا  ،ٚ شٜد ـشٝٛإ أاي

ٜؿض  ْ٘ الًٞ َٔ ايكطِ ايجاْٞ ثِ ٜػهٌ عًٝ٘ بأالضتؿشاب ايه
بني َكطٛع ايبكا٤  (سددايـُايؿسد )بٌ ٖٛ َؿدام  ،اضتؿشاب ايهًٞ 

 ٚبني َكطٛع ايصٚاٍ . 
دؿٛف يصٜد قُٔ ـايٛ عًِ بٛدٛد دزِٖ َجاٍ ايجاْٞ : َايـُ

ثِ قاع اسد ايدزاِٖ ٚاستٌُ نٕٛ ايكا٥ع  ،عػس٠ دزاِٖ يعبٝد 
٥ع بني نْٛ٘ دزِٖ شٜد ذص٥ٞ ايكاـَس ايدزِٖ ايؾٝرتدد أ ،دزِٖ شٜد 
 جاٍ االٍٚ . ايـُٜٚأتٞ ؾٝ٘ َا ذنسْا يف  ،سد دزاِٖ عبٝد ٚبني نْٛ٘ أ

ضتؿشاب٘ ساد تايـُد سٍديـُاجايني يًؿسد ايـُٚقد ٜٓاقؼ يف ؾػس١ٜٚ 
يهٔ يٝظ ايٓكاؽ يف  .ضاع سؾٛض تضتؿشاب٘ إلْتؿا٤ زنٓ٘ األايـُاٚ 

  .شؿًني ايـَُٔ دأب  -جاٍايـُ أٚ ؾش١ ايتٓعري -ايؿػس٣

)اضتؿشاب ايؿسد  ذسٟـشكٝل ايهرب٣ االؾٛي١ٝ : ٌٖ ٜـِٗ تايـُٚ
شاب اضتؿدسٜإ سدد( أّ ال ؟ ؾاْ٘ قد ٚقع ايهالّ بني االٚاخس يف ايـُ

  : سددايـُايؿسد 
طب ـُْ، ٚ االعاظِ االٚاخس ٖٛ عدّ ؾش١ دسٜاْ٘ػٗٛز بني ايـُٚ

شٛخ ايبٝع ـيف ساغٝت٘ ع٢ً ب ٤دالذسٜاْ٘ اىل بعض األـايكٍٛ ب
 ٚعٓد٥ر ْكٍٛ :  ،عاطاتٞ يف َهاضب غٝدٓا االععِ )قدِٖ( ايـُ

 نُا يف -سدد(ايـُ)اضتؿشاب ايؿسد  كاٍ بؿش١ دسٜإقد ُٜ
 يف َكاّ ،هاضب ايـُعاطا٠ يف ايـُع٢ً بٝع   يٝصدٟساغ١ٝ ايطٝد ا

)ايتشكٝل تَهإ  ًتصّ بإُٜٔٚ -ؾٌ عاطا٠ باألايـُاالضتدالٍ ع٢ً يصّٚ 
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سدد بني ايؿسدٜٔ ؾال ساد١ اىل ايـُضتؿشاب ايؿسد ايٛاقعٞ ت
تعبري ظاٖس يف تَهإ  ٖٚرا ، (27) ػرتى(ايـُاضتؿشاب ايكدز 

 . تدسا٤ٙ  ؾش١ ٚسدد ايـُضتؿشاب ايؿسد ت

ٖٛ  )َا سددايـُساد َٔ ايؿسد ايـُٜسادًا عًٝ٘ : اذا نإ يهٔ ْكٍٛ ت
 ذ الت ،َسدد يف ايٛاقع ست٢ يف عًِ اهلل ضبشاْ٘( ؾٗٛ بدٜٗٞ ايبطالٕ 

دازز ٖٛ ـيف اي ذ نٌ َا، تَٔ االٚع١ٝ سدد يف ٚعا٤ُايـُٚدٛد يًؿسد 
 .  (ٜٛدد ٜتػدـ ال يـِ اَ ٤ايػٞ)ٚ ،ـ ال تسدد ؾٝ٘ ٔ َتػٍدَعٍٝ

ُع٢ٓ : إ ـدٙ( بٔ ع٢ً تسٍدعٍٝايـُٛدٛد ايـُساد َٓ٘ )ايـُاذا نإ ٚ
دؿٛؾٝات ـدازدٞ َع قطع ايٓعس عٔ ايـطتؿشب ٖٛ ايٛدٛد ايايـُ
  ٙ .ٚزا٤َ آخَس ٤َغٞ  د٠ ؾٗٛ عني ايهًٞ الؿٍسايـُ

كاٍ ايـُمل ٜجبت بٗرا ٚساؾً٘ : اْ٘  َُعتُد ، ٖرا تكسٜب إلٜساد
 : ُعٓاٙ ايؿشٝضـب (سددايـُد ضتؿشاب ايؿسدالي١ ع٢ً تَهإ )ت

 سدد . ايـُذص٥ٞ ـايٛدٛد اي

ُْٕٚسٍد بإٔ  (28)شكل االؾؿٗاْٞايـَُطتك٢ َٔ ساغ١ٝ  ٙ بتكسٜب ثا
 بتٝكٔ ٚدٛدٙ قٗسًا :  ٕ تسدد ايؿسد يف عًُٓا االمجايٞ  ٜكٍسٜكاٍ : ت

سدد َع قطع ايٓعس عٔ ايـُٔ ٚدٛد ايؿسد زاد : تٍٝكتٕ أؾاْ٘  -أ
ٔ ٚدٛد ايهًٞ ٚسدٚخ ايطبٝعٞ ؾٗٛ تٍٝكد٠ ؿٍسايـُخؿٛؾٝت٘ 

 ايؿسد ٔ ٚدٛدشٌ ايبشح ايرٟ ٖٛ تٍٝكـغري َ ٖٚرا،ٛدٛد خازدًا ايـُ
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 .  -ض الضتؿشاب٘ ؿٍشايـُ -سدد ايـُ

 د٠ اييت ٖٞ طسف ايعًِؿٍسايـ١ُٝ ـدؿٛؾـٔ اي: تٍٝك تٕ أزاد ٚ -ب
ٕ ايطسف أل ، ُٓٛعـاالمجايٞ ٖٚٞ َسدد٠ بني خؿٛؾٝتني ؾٗرا َ

أسدُٖا )ٚ ،ٔ ٚاقعًا غري َسدد عًّٛ امجااًل ٖٛ َعٍٝيـُاشادخ ـاي
ٔ ٕ ٜتعٍٝؾٝطتشٌٝ أ -ٚال ٚدٛدًا  ال َا١ًٖٝ -ثبٛت ي٘  ال (ؿداقٞايـُ

شدٚخ ـُا ال ثبٛت ي٘ ست٢ ٜهٕٛ َعًّٛ ايــ بذص٥ٞ ٜٚتػٍدـايعًِ اي
 ؾٝطتؿشب . 

ايجاْٞ ٚأْ٘  شكل االؾؿٗاْٞ يف غٍك٘ايـُٜٚٓبػٞ االغاز٠ اىل بٝإ 
ال ،  (ذاَعـاي)دتازٙ يف سكٝك١ ايعًِ االمجايٞ ٚاْ٘ ـع٢ً َ ٜبتين

غهاٍ تاّ ٖٚٛ ت ،نُا بٓٝٓاسدد بني طسؾني ايـُ (ؿداقٞايـُأسدُٖا )
 االٍٚ .  ٘االغهاٍ بتكسٜب -ع٢ً َبٓاْا  - ع٢ً َبٓاٙ ٜٚهؿٝٓا 

ضتؿشاب ايطٝد ايٝصدٟ)قدٙ( ع٢ً ؾش١ دسٜإ )تضتدٍ ٚقد ت
 ٚاقشًا : شؿً٘ ـُا َـب (سددايـُايؿسد 

شطب ـب -تٓذظ َٔ ايعبا٠٤ ايـُايطسف  -تٕ تسدد ايؿسد ايٛاقعٞ  
 ،دٚخشـبٝكني سدٚث٘ ضابكًا ٚال ٜٓؿٞ ايعًِ ٚايٝكني باي ٜكٍس عًُٓا ال

 القٞ يف غب١ٗ ايـُنٓذاض١  - ػرتىايـُثس ايكدز ؿسٚض إٔ أايـُٚ
ى اؾُٝهٔ تستٝب ذ ،يهٌ َٔ ايؿسدٜٔ : طسيف ايعبا٠٤  ثٌسٖٛ أ -ايعبا٠٤

قاٍ ايطٝد  ،عًّٛ سدٚث٘ ضابكًا ايـُاالثس باضتؿشاب ايؿسد ايٛاقعٞ 
ٔ بتٍٝك ٜكٍس شطب عًُٓا الـ)ٚتسددٙ باق١ٝ :ايـُايٝصدٟ عكٝب ايعباز٠ 

ٌ َٔ يه ثٌسػرتى أايـُثس ايكدز ؿسٚض إٔ أايـُٚ ،ٚدٛدٙ ضابكًا 
ثس باضتؿشاب ايػدـ ايٛاقعٞ ايؿسدٜٔ ؾُٝهٔ تستٝب ذيو األ



 (257)  ................................................... تضتؿشاب ايؿسد  ايـُسدد 

ايػٝذ  بايكُري ٜكؿد -يف ايكطِ االٍٚ ايرٟ ذنسٙ  ًا نُاعًّٛ ضابكايـُ
ٖٚٛ َا اذا نإ ايهًٞ َٛدٛدًا يف قُٔ ؾسد  ،يف االؾٍٛ  -االْؿازٟ 

ذٛاش اضتؿشاب نٌ َٔ ـسٝح اْ٘ سهِ ؾٝ٘ ب ،َعني ؾػو يف بكا٤ٙ 
 .  (29)ايهًٞ ٚايؿسد( 

شطب عًُٓا ـٚذيو ألٕ تسدد ايؿسد ب ،ٖٚرا االضتدالٍ َسؾٛض 
ؾإ  ،شدٚخ قٗسًا ـشكل ايعًِ بايـُٓع َٔ تـشاي١ ٜٚـيٝكني ال َبا ٜكٍس
ايـدازدٞ ٛدٛد ايـُذاَع ٚـػرتى ايايـُتٝكٔ سدٚث٘ ٖٛ ايكدز ايـُ

ـدؿٛؾ١ٝ ؾاْ٘ َع قطع ايٓعس عٔ اي ،شٞـطاَايـُايهًٞ بايٓعس ايعسيف 
ٜساد   ٚايهًٞ ال ،سدد ايـُيًؿسد تضتؿشابًا ضتؿشابًا يًهًٞ ال ٜهٕٛ ت

 ٚال تستٝب االثس ايػسعٞ عًٝ٘ سطب َؿسٚض ايبشح .  اضتؿشاب٘

 سدد ٖٚرا الايـَُٚا ٜساد اضتؿشاب٘ ٚتستٝب االثس عًٝ٘ ٖٛ ايؿسد 
ٖرا أٚ  -د٠ ؿٍسايـُدؿٛؾ١ٝ ـتعًل بايايـُايرتدد  تذ  ،شدٚث٘ ـٜكني ب

دؿٛؾ١ٝ ـي٘ َٔ اي ُاـشدٚخ ايؿسد بـَاْع عٔ اْعكاد ايٝكني  ب -ى ذا
 ؿ٢ عٓد ايتأٌَ ايبطٝط . ٖرا .د٠ نُا ال خيؿٍسايـُ

ضتؿشاب َٔ دسٜإ )ت ػٗٛز ايؿكٗا٤ االٚاخس)زض(َٚقد َٓع 
نجسِٖ باْتؿا٤ عٓؿس)ايػو يف ايبكا٤( يف ٖرا ٚتعترز أ (سددايـُايؿسد 

ٚبعكِٗ أقاف اْتؿا٤ عٓؿس )ايٝكني  ،ـذص٥ٞاالضتؿشاب اي
 .باحلدٚخ( ُٖٚا زنٓإ ععُٝإ يف دسٜإ االضتؿشاب عًَُٛا 

 ِٗ ع٢ً عدّـتداليـٚتٛقٝض اض ػٗٛزايـُ د َٔ تؿؿٌٝ َكاٍٚالب 
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 :أٚاًل بصعِ ، ْبدأ عرب َسسًتني َٔ ايبشح  دسٜإ االضتؿشاب 

 :حدوث( ـنتفاء عهصر)اليقني بالإ             

ع٢ً عدّ دسٜإ  يف ساغٝت٘  ل االؾؿٗاْٞ)قدٙ(شكايـُضتدٍ د تق
شدٚخ( ؾٝ٘ ـبعدّ ٚدٛد )ايٝكني باي (سددايـُضتؿشاب ايؿسد )ت

 ،كطٛع ايبكا٤ ٚبني َكطٛع االزتؿاعسدد بني َايـُبايٓطب١ اىل ايؿسد 
 ،َعترب يف دسٜإ االضتؿشابغسط ٚ ٖٚرا ايعٓؿس ٖٛ زنٔ أضاع
ذاَع بني ايؿسدٜٔ َٔ دٕٚ ـشدٚخ ايـٚذيو يتعًل ايعًِ االمجايٞ ب

ؾٌ سدٚخ ايؿسد ـذاَع ٜٚػو يف أؾٗٛ ٜعًِ باي ،دازز ـضساٜت٘ اىل اي
ُهٔ اضتؿشاب ايؿسد ـٚال ٜـشدٚث٘ ٟ ال ٜكني بـدؿٛؾٝت٘، أعني بايـُ
 .  (30) شدٚث٘ ـعني َع عدّ ايٝكني بايـُ

ُٕ ذاَع بني ـ)اي ػرتىايـُايكدز  شدٚخـايٝكني ب : ٚبتكسٜب ثا
ذاَع ايرٟ ـ) اي: شكل االؾؿٗاْٞ )قدٙ(ايـُ ٚبتعبري ،ايؿسدٜٔ( َٛدٛد

كاّ ايـُٜٓؿع يف  يهٓ٘ ال ،عًّٛ( ٚدٛدٙ ايـُدسز عٔ ايؿسدٜٔ ٖٛ ـٜ ال
بٌ  ،تٝكٔ سدٚث٘ ايـُذاَع ـكؿٛد اضتؿشاب ايهًٞ ايايـُألْ٘ يٝظ 

 َٚا ،ثسٙ عًٝ٘ساد تستٝب أايـُسدد ٖٚٛ ايـُضتؿشاب ايؿسد كؿٛد تايـُ
دؿٛؾ١ٝ ـايي٘ َٔ  ُاـداف بـساد تستٝب٘ ٖٚٛ ايؿسد ايايـُثس ي٘ األ

َٚع  ،َٔ بدٚ االَس ـشدٚث٘ بٌ ٖٛ َػهٛى ايتشكلٜكني ب د٠ الؿٍسايـُ
سنٔ االضاع يف نٌ شدٚخ ٚاْتؿا٤ ايٝكني ب٘ ٜٓتؿٞ ايـايػو يف اي

 دساؤٙ ٖٓا . ساد تايـُسدد( ايـُضتؿشاب ايؿسد تضتؿشاب َٚٓ٘ )ت
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ُاَ٘ ع٢ً االيتصاّ بإٔ ـٜتٛقـ تشكل ايـَُٔ ٖٚرا االضتدالٍ 
 اىل ايٛاقع ػرتى َٔ دٕٚ ضسا١ُٜايـُذاَع ـايعًِ االمجايٞ ٜتعًل باي

 . ٖٛ َبٓاٙ )قدٙ(ٖرا دازدٞ أؾاًل ٚـاي

يتصاَ٘ ٚقد ضبل َٓع٘ يف َٛضٛعتٓا االؾٛي١ٝ ٖرٙ يهٍٓا ال ٜطعٓا ت 
عٓد بٝإ سكٝك١ ايعًِ االمجايٞ ٚبٝإ َتعًك٘   (31) شٛخ االغتػاٍـيف ب

شرٚز ٚدؾع ايـُـ َٔ ُهٓٓا ايتدًٍـٚألدً٘ ٜ ،تؿؿٝاًل ٚال ْعٝد 
ذاَع ٜطسٟ اىل ـتعًل بايايـُايٞ ٕ ايعًِ االمجباؾرتاض أاالضتدالٍ 

يٛ سؿٌ ي٘ بديٌٝ اْ٘ ، دازدٞ ٜٚستبط ب٘ ٜٚتعًل ب٘ امجااًلـايٛاقع اي
مجاٍ( ٘ ايكٍٛ : )إ ٖرا ٖٛ َعًَٛٞ باإلَهٓأ ٤ٞايعًِ ايتؿؿًٝٞ بايػ
ذٌٗ ـدازز تؿؿٝاًل ٚقد نإ ٜـذاَع ع٢ً ايـالْطبام ايعٓٛإ اي

 عًِ خؿٛؾ١ٝ َعًَٛ٘قد ٚاآلٕ بعد ايعًِ ايتؿؿًٝٞ  ،خؿٛؾٝت٘ 
دازز ـزتباط ايعًِ االمجايٞ بايـُا ٜهػـ بٛقٛح عٔ تَ ،االمجايٞ 

 ٚضساٜت٘ ايٝ٘ ٚتعًك٘ ب٘ . 

ي٘ ٚدٛد ٚاقعٞ  -سدد ايـُ: ايؿسد  مجاٍباإلعًّٛ ايـُٕ ٚسٝح أ
االؾساد  ٚ: إ ايؿسد ايٛاقعٞ َٔ ايؿسدٜٔ أ ُع٢ٓـب ،داززـَعني يف اي

شدٚخ ـٚ قُٓٗا ٖٛ َتعًل ايٝكني بايأ ُٗاعًّٛ امجااًل سدٚث٘ قُٓايـُ
شاب ٚال ٜتِ االغهاٍ ع٢ً دسا٤ االضتؿؾٝتشكل ايسنٔ االضاع إل

سدد( بصعِ اْتؿا٤ عٓؿس )ايٝكني ايـُضتؿشاب ايؿسد دسٜإ )ت
 : اىل بايبشح شدٚخ( . ثِ ْٓتكٌ ـباي
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 : نتفاء عهصر )الشك يف البقاء( إ

: بتكسٜب (32)(قدٙ )ين٥ٝشكل ايٓاايـُمجع َِٓٗ َا تضتدٍ ب٘  ٖٚرا
دؿٛؾ١ٝ ـي٘ َٔ اي ُاـدازدٞ ٚبـسدد ع٢ً ٚاقع٘ ايايـُتٕ ايؿسد 

 ، بٌ شتٌُ اضتُسازٙـٜػو يف بكا٥٘ ٚال ٜ ُا الـٔ ٚاقعًا ٖٛ َٚايتعٍٝ
ذ َع ايعًِ بازتؿاع٘ ع٢ً ٖٛ اَا َكطٛع ايبكا٤ أٚ َكطٛع االزتؿاع ، ت

 ٜد ؟ .ٖٛ عًٝ٘ َٔ ايرتد كا٤ٙ ع٢ً َابشهِ بـنٝـ ٜ:  تكدُٜس

ُع٢ٓ اضتؿشاب ـب (سددايـُضتؿشاب ايؿسد ُ: إ )ت ٚبتعبري ثإ
  ،غو يف بكا٥٘ ال - ؿ١ػٍدايـُدؿٛؾٝات ـي٘ َٔ اي ُاـٚاقع ايؿسد ب

بٌ ٜكطع بازتؿاع اسد ايؿسدٜٔ ٜٚكطع ببكا٤ ايؿسد اآلخس ع٢ً تكدٜس 
ؾإ ٚاقع ايؿسد  ،ؾال غو يف بكا٤ ايؿسد ست٢ ٜطتؿشب  ،سدٚث٘ 

 كطٛع بازتؿاع٘ايـُشتٌُ نْٛ٘ ايؿسد ـمجااًل ٜعًّٛ سدٚث٘ تُايـسدد ايـُ
 بكا٤ٙ ٖٛ ايهًٞ . ُا ايرٟ ٜػو يفـٚاْ

 ـُا تٛقٝش٘ : ب (33) شكل االؾؿٗاْٞ)قدٙ(ايـُٚقد أغهٌ عًٝ٘ 

 -ٚ االنربـشدخ االؾػس أناي -سدد ايـُشدٚخ ايؿسد ـٕ ايٝكني بت
َا إٔ ٜطابل ُٛدٛد غدؿٞ دص٥ٞ : تـشكٝك١ اىل ايٝكني بـٜسدع يف اي
 -شدخ االنربـاي -أٚ ٜطابل ذاى ايؿسد  -شدخ االؾػسـاي -ٖرا ايؿسد 

شدخ االؾػس ع٢ً ـهًـ ايٛق٤ٛ ٜكطع بازتؿاع ايايـُبعد اتٝإ ثِ 
ٌِايـُتكدٜس سدٚث٘ يف ايٛاقع ٜٚػو يف بكا٤   ٛدٛد ايػدؿٞ ٚيدٜ٘ عً

شدخ ـاي -عًّٛ ايبكا٤ ايـُذص٥ٞ ٚبني نْٛ٘ ايؿسد ـبايتالشّ بني بكا٤ اي
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 عًّٛ ايبكا٤ ايـُشادخ ٖٛ ايؿسد ـشتٌُ نٕٛ ايـٚسٝح ٜ -االنرب 
ٔ سدٚث٘ ٖٚٛ غاى يف ايبكا٤ تٍٝك شتٌُ بكا٤ َاـؾٗٛ ٜ -شدخ االنرب ـاي -

 شكل االؾؿٗاْٞايـُض َٚٔ ٖٓا زٍد)ايػو يف ايبكا٤( ؟ ،  ٓؿ٢ؾهٝـ ُٜ
 ، ضبل نُاسدد( ايـُشدٚخ ايؿسد ـٔ بـ)ايٝكٝتْتؿا٤ االعتُاد ع٢ً )قدٙ( 

 )ايػو يف ايبكا٤( . تْتؿا٤   ع٢ًٜعتُد  ٚمل

ضتؿشاب ايؿسد تْتؿازًا يعدّ دسٜإ )ت -ع االغهاٍُهٓٓا دؾـٜٚ
بإٔ ايرٟ ؾٝ٘ غو ؾعًٞ  -)ايػو يف بكا٤ٙ(( ٚتثباتًا إلْتؿا٤ سددايـُ

شؿ١ ـؾإ ايٛدٛد ايهًٞ ٚاي (سددايـُايؿسد )دٕٚ  (ايهًٞ)بايبكا٤ ٖٛ 
ٖٚرا  ،ٓا سدٚثٗا ثِ ْػو يف بكا٥ٗا اييت تٍٝك ُع١ٓٝ ٖٞـايغري دازد١ٝ ـاي
شاؾٌ عٓد َٔ ـشدخ ايـْعري اضتؿشاب نًٞ اي ،ْسٜد اضتؿشاب٘  ال

شدخ بعد ؾدٚز ـين ؾإ نًٞ ايايـُبني ايبٍٛ ٚ َسدٌد خسز َٓ٘ َا٥ٌع
 شدٚخ َػهٛى ايبكا٤ . ـايٛق٤ٛ َٓ٘ َتٝكٔ اي

بِٗ ايـُسدد ٚايٛدٛد ايـُٚاَا ايؿسد ايٛاقعٞ يًشدخ ٖٚٛ ايؿسد 
شدٚخ ٜٚساد اضتؿشاب٘ ـعني عٓدْا ؾٗٛ َتٝكٔ ايايـُع٢ً ٚاقع٘ غري 

ٛؾـ ب -ؾاْ٘  ،يهٓ٘ غري َػهٛى ايبكا٤  ،ٚتستٝب أثسٙ ايػسعٞ عًٝ٘ 
 ُهٔ االغاز٠ ـسٝح ٜ -ًٓا يف ايٛاقع نْٛ٘ ؾسدًا َسددًا عٓدْا َتعٍٝ

غو  ال  -بٗرا ايٛؾـ  -دؿٛؾ٘ ع٢ً ؾسض ايعًِ ب٘ تؿؿٝاًل ـايٝ٘ ب
بٌ ٝ٘ ٜٚكاٍ : )ٖرا َػهٛى ايبكا٤(، ٕ ٜػاز ايـُهٔ أٜ بكا٥٘ سٝح ال يف

ـشدخ االنرب شادخ ٖٛ ايـتَا إٔ ٜكاٍ : )ٖرا َكطٛع ايبكا٤( اذا نإ اي
نإ   ٚ ٜكاٍ )ٖرا َكطٛع االزتؿاع( اذاأ ،ٚ ايطسف االع٢ً َٔ ايعبا٠٤ أ
شدخ االؾػس يؿسض ٚق٥ٛ٘ بعد خسٚز ايبًٌ ـشادخ ٖٛ ايـاي
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شادخ ٖٛ ايطسف ـٚ اذا نإ ايين أايـُبني سدد بني ايبٍٛ ٚايـُ٘ ػتبايـُ
ٔ إٔ ٌ ٜٚتبٍَٝٓ٘ ٜتشٍؿٚػطٍٛ السكًا . ايـُاالضؿٌ َٔ ايعبا٠٤ 

ٖٛ عًٝ٘ َٔ  ع٢ً ٚاقع٘ ٚع٢ً َا -سدد ايـُذص٥ٞ ٚايؿسد ـٛدٛد ايايـُ
 دؿٛؾ٘ . ـيٝظ عٓدْا غو يف بكا٥٘ يٓطتؿشب٘ ب -ٔ ايتعٍٝ

( َٔ سددايـُضتؿشاب ايؿسد ّ دسٜإ )ت: عد شؿٌ نربًٜٚاـٚقد ت
ايػو يف بكا٤ )ٖٛ ، ْتؿا٤ عٓؿس أضاضٞ يف دسٜإ االضتؿشاب د١ٗ ت
 بِٗ ع٢ً ٚاقع٘ . ايـُٚايٛدٛد  (سددايـُايؿسد 

ٌٍـُاّ ايبشح بـتـشطٔ بٓا تٖٚٓا ٜ َػه١ً ايعبا٠٤ ٚعالز غبٗتٗا  ش
ًا ع٢ً ذًٌٝ ايطٝد امساعٌٝ ايؿدز )قدٙ( ْككـشكل ايايـُاييت طسسٗا 

 :ذسٜإ اضتؿشاب ايهًٞـذُع ايهبري َٔ االؾٛيٝني ايكا٥ًني بـاي
الضتؿشاب سٝح ٜبدٚ يف ايٓعس٠ االٚىل نْٛٗا َؿداقًا  ،ايكطِ ايجاْٞ

عًٝ٘  ايـِذسٜاْ٘ َع َا تطـؾٝؿطدّ ايكٍٛ ب ايكطِ ايجاْٞ ، ايهًٞ :
يهٔ  .شؿٛز٠ ايـُايؿكٗا٤ َٔ طٗاز٠ َالقٞ أسد أطساف ايػب١ٗ 

سدد ايـُإٔ غب١ٗ ايعبا٠٤ َؿدام الضتؿشاب ايؿسد ايتشكٝل 
 الْتؿا٤ عٓؿس ٘شذ١ ٖٛ عدّ دسٜإ اضتؿشابـٓؿٛز بايايـُػٗٛز ايـُٚ

 . بـشطب ْعسْا ٚؾاقًا يألنجس )ايػو يف ايبكا٤( 

ػٗٛز٠ ايـُكاٍ : إ ايعبا٠٤ اييت ٚقعت ؾٝٗا ايػب١ٗ ايـُٚتؿؿٌٝ 
ز ٚايؿساؽ ٚايجٛب ذداـُهٔ ؾسض ايػب١ٗ يف ْعريٖا نايـٜٚ، أخريًا

َٓٗا مل ٜعسف بػدؿ٘ بٌ نإ  ظ داُْباذا ؾسض تٍٓذ -شٖٛا ـْٚ
ٚ َسددًا بني ايطسف األع٢ً ٚبني ايطسف االضؿٌ أدص٤ً َسددًا بني 

ذاْب االٜطس َٔ اجلداز اٚ ايؿساؽ اٚ حنُٖٛا ـُٔ ٚبني ايـذاْب االٜـاي
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ٚ ٖٚرا ٜعين عًُٓا تمجااًل بتٓذظ طسف َٔ ايعبا٠٤ أٚ ايؿساؽ أ
ٍٗ َسدٌد ٚ حنٖٛا ٖٛ طسٌفاجلداز أ ني سْا اسد ايطسؾبني َٛقعني ثِ ط

ػطٍٛ ايـُاالضؿٌ  :ثِ القت ايٝد ايطسؾني -نايطسف االضؿٌ َجاًل-َعًٝٓا
 ذسٟ اضتؿشاب ايٓذاض١ ؟ . ـؾٌٗ ٜ -ػطٍٛايـُٚاألع٢ً غري 

ذسٟ ـاْ٘ ٜ -ػهٌ )قدٙ(ايـُايؿدز ٖٚرا َكؿٛد ايطٝد  -قد ٜكاٍ
ػهٛن١ االزتؿاع الستُاٍ ايـُشدٚخ ـع١ًَٛ ايايـُ اضتؿشاب ايٓذاض١

الق١ٝ ايـُشهِ بٓذاض١ ايٝد ـَٚكتكاٙ اي ، ػطٍٛايـُغري تعًكٗا بايطسف 
 ٚايطسف اآلخس ال ،سد ايطسؾني َعًّٛ ايطٗاز٠ َع إٔ أ ،يطسيف ايعبا٠٤ 

سد ظ َالقٞ أٚاالمجاع ع٢ً عدّ تٍٓذ ايـِشهِ بٓذاض١ َالقٝ٘ يًتطـٜ
 ٚالشَ٘ بطالٕ اضتؿشاب ايٓذاض١ ايه١ًٝ . ،شؿٛز٠ ايـُطسيف ايػب١ٗ 

ضتؿشاب ٜؿرتض اضتؿشاب ايٓذاض١ َٔ قبٌٝ)ت ٖٚرا االغهاٍ
ػهٌ ايٓكض ايـُزاد ٚقد أ ،ػٗٛز دسٜاْ٘ ايـُ (ايهًٞ َٔ ايكطِ ايجاْٞ

 ،جاُْٞجاٍ ايعبا٠٤ إلثبات عدّ ؾش١ دسٜاْ٘ يف ايهًٞ َٔ ايكطِ ايـب
ايتؿدٟ يًذٛاب عٔ ٖرا  َٚٔ ٖٓا ساٍٚ األعالّ األٚاخس)زض(

 ِٗ َٔ األدٛب١ ُٖٚا اثٓإ : ايـُْعسض  ،االغهاٍ 

شهِ بٓذاض١ ـَٔ اي (34))قدٙ(  شكلايـُيتصَ٘ أضتاذْا األٍٚ : َا ت
شهِ ـالقٞ ال َٔ باب زؾع ايٝد عٔ ايايـُُا سهِ بٓذاض١ ـٚتْ،القٞايـُ
َٔ  بٌ ،شؿٛز٠ايـُ ايػب١ٗ أسد أطسافقٞ الَ: طٗاز٠ عًٝ٘ ايـِتطايـُ

شٌ ايبشح سٝح ـباب عدّ دسٜإ أؾٌ ايطٗاز٠ يف خؿٛف َ
ذسٟ اضتؿشاب نًٞ ايٓذاض١ ٜٚهٕٛ سانًُا ع٢ً االؾٌ اجلازٟ يف ـٜ
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شهِ ـٜٚ -ٖٚٛ أؾٌ ايطٗاز٠  -شؿٛز٠ ايـَُالقٞ أسد أطساف ايػب١ٗ 
 .  -ػطٍٛ ايـُػطٍٛ ٚغري ايـُ -الق١ٝ يطسيف ايعبا٠٤ ايـُبٓذاض١ ايٝد 

شهِ بطٗاز٠ َالقٞ أسد أطساف ايػب١ٗ ـٚال َٓاؾا٠ بني اي
شهِ بٓذاضت٘ يف َٛزدْا ايرٟ ـٛازد ٚبني ايايـُشؿٛز٠ يف غايب ايـُ

شانِ ع٢ً أؾٌ ايطٗاز٠ ـذسٟ ؾٝ٘ اضتؿشاب نًٞ ايٓذاض١ ايـٜ
ٖٚرا ٜعين إ  ، شؿٛز٠ايـُذازٟ يف َالقٞ أسد أطساف ايػب١ٗ ـاي

تٛدب  -ٖسٖٚٛ طا -َالقا٠ ايٝد َع ايطسف االع٢ً َٔ ايعبا٠٤ 
شؿٌ بٗرا ـٜٚ ،ضتؿشابًا يهًٞ ايتٓذظ ٚٚدٛب االدتٓاب تايٓذاض١ 

 (القٞايـُ)ايتؿهٝو ٚاالْؿهاى بني سهُني َتالشَني ٚازدٜٔ ع٢ً 
شهُني ـشرٚز يف ايتؿهٝو بني ايـبأع ٚال َ ؾاْ٘ ال ، (٢القايـُ)ٚ

ؾإ  ،ٜاتٗا ختالف َؤٍدتالشَني اذا تقتكت٘ االؾٍٛ ايع١ًُٝ ٚتايـُ
ـذٛاب ٜبتين ٖٚرا اي تالشَات غري عصٜص . ايـُو يف االؾٍٛ بني ايتؿهٝ
ضتؿشاب ايهًٞ ايػب١ٗ ايعبا١ٝ٥ ْٚعا٥سٖا َؿدام )تيتصاّ نٕٛ ع٢ً ت

ضتؿشاب )ت َع إ ايٛاقض عٓدْا نْٛٗا َؿدام ، (َٔ ايكطِ ايجاْٞ
 )ايػو يف ايبكا٤( .  ُٓٛع عٔ دسٜاْ٘ الْتؿا٤ايـُسدد( ايـُايؿسد 

شج٘ ـذًظ بـيف َ (35)شكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( ايـُطسس٘  ايجاْٞ: َا
ـذازٟ يف َطأي١ ٕ االضتؿشاب ايب٘ ببٝإ ٚاقض : تْٚكٍس ، ْٚستكٝ٘

ٍٛ ، (ضتؿشاب ايهًٞ َٔ ايكطِ ايجاْٞايعبا٠٤ يٝظ َٔ )ت ُا ـّ بؾاْ٘ َتك
َكطٛع ايبكا٤ ٚبني  شكٝكت٘ نًًٝا َسددًا بني ؾسُدـتٝكٔ ايطابل بايـُاذا نإ 

 زتؿاع . َكطٛع االؾسدُ 
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االمجاٍ بٌ  ،ٚيٝظ االَس يف َطاي١ ايعبا٠٤ ْٚعا٥سٖا نريو 
تٝكٔ ٚيف َٛقٛع٘ َع ايعًِ ايـُشٌ ايٓذظ ـٖٓا يف َ ٚايرتدد ٚاالبٗاّ

هإ َع ايـُُا نإ ايرتدد يف خؿٛؾ١ٝ ـٚي،دؿٛؾ١ٝ ايؿسد ٚدص٥ٝت٘ ـب
 ٚيرا ال (ضتؿشاب ايهًٞـدؿٛؾ١ٝ ايؿسد مل ٜهٔ َٔ )تايعًِ ب

حنٔ ؾٝ٘ َٔ  بٌ َا ،اب ايهًٞ ٖٓا الْتؿا٥٘ َٔ أؾً٘ذسٟ اضتؿشـٜ
تسدٜد ؾٝ٘   تٝكٔ ايطابل دص٥ٞ سكٝكٞ الايـُٕ أل (٥ٞذصـضتؿشاب اي)ت

 (سددايـُضتؿشاب ايؿسد ؾٗٛ أغب٘ ٚأقسب اىل )ت ،شٌايـُٚايرتدٜد يف 
  .يكبٍٛ ذدٜس باـذٛاب ٖٛ ايـٖٚرا ايزتؿاع أسد ؾسدٟ ايرتدٜد . عٓد ت

ُٕ َسدد بني ؾسدٜٔ :  ظتٍٓذايـُٕ طسف ايعبا٠٤ : ت ْٚؤندٙ ببٝإ ثا
ٚال ْسٜد اضتؿشاب نًٞ  ،ٚ ايطسف االضؿٌايطسف االع٢ً أ

 ايـِتطايـُشهِ ايكطعٞ ـٓاؾا٠ َع ايايـُشرٚز ٚايـُتٓذظ يًٝصّ ايـُ
، الضتؿشاب ايهًٞ َٔ ايكطِ ايجاْٞ ذس٣ًـٛزد َايـُبٌ يٝظ  ،عًٝ٘ 

ساد ٖٓا اضتؿشاب ايؿسد ـُايذ سدد( تايـُضتؿشاب ايؿسد بٌ ٖٛ َٔ )ت
ػطٍٛ ايـُسدد بني ايطسف االع٢ً غري ايـُتٓذظ ايـُايٛاقعٞ 

تٓذظ ٚاقعًا ٚبني ايطسف ايـُ٘ يٛ نإ ٖٛ تٍٓذطكطٛع ببكا٤ ايـُٚ
تٓذظ ٚاقعًا ايـُ٘ يٛ نإ ٖٛ تٍٓذطكطٛع بصٚاٍ ايـُػطٍٛ ايـُاالضؿٌ 

ذظ ٚاقعًا تٓايـُسدد ايـُاٟ ْسٜد اضتؿشاب ايؿسد ايٛاقعٞ ٚايطسف  ،
االْؿعاٍ  - ذسٜإ االضتؿشابـض يؿٍشايـُألٕ االثس ايػسعٞ 

 ٚال ،بِٗايـُذص٥ٞ ـٜرتتب ع٢ً ايؿسد ايٛاقعٞ ٚايٛدٛد اي -ٚايتٓذظ
 ذاٍ إلضتؿشاب٘ الْتؿا٤ عٓؿس )ايػو يف ايبكا٤( نُا تكدّ تؿؿًٝ٘ . ـَ

 ْٚعا٥سٖا بهْٛٗا (ايػب١ٗ ايعبا١ٝ٥)دؾع  ١ٝأٚقش َٚٔ ٖرا ٜتشؿٌ
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ْتؿا٤ إل ٘ذاٍ إلضتؿشابـَ سدد( ايرٟ الايـُتؿشاب ايؿسد َٔ )تض
ٍٛ شهِ ـٚس٦ٓٝر ال َٓاؾا٠ َع اي،ذسٜاْ٘ ٖٚٛ )ايػو يف ايبكا٤(ـّ يزنٔ َك

 . شؿٛز٠ ايـُأسد أطساف ايػب١ٗ القٞ َطٗاز٠  :عًٝ٘  ايـِتطايـُ
 ضادع : ْبشح يف تٓبٝ٘  ثِ      
           

 ستصحاب الكلي وأقسامه :إ           
ذاَع ـَس ايد ايػسعٞ ببكا٤ األايتعٍب ضتؿشاب ايهًٞ(:ت) َٜٔساد  

 دايتعٍب ٚيػسعٞ أشهِ اـٚ بني أؾساد َٔ ايػرتى بني ؾسدٜٔ أايـُٚايكدز 
نجس اذا نإ يًذاَع زدٝني أٚ أاخذاَع بني َٛقٛعني ـببكا٤ اي

 .ب عًٝ٘ عًُٞ َرتٍت ثٌسايـُٛقٛعٞ سهِ غسعٞ ٚأ

ؾٝ٘ ْعري  ٕ دخاي١ خؿٛؾ١ًُٝهًٞ َٔ دٚثس ايػسعٞ قد ٜجبت يٚاأل
 (خشدـنًٞ اي)ٖٚٞ َرتتب١ ع٢ً  (٘ تعاىلنالّ اهلل اٚ امس سس١َ ٍَظ)

ثس قباٍ األيف ٖٚرا  ، ـشدخ االؾػسنرب َٚٔ ايشدخ األـاالعِ َٔ اي
هح يف ايـُسس١َ )( ْعريذص١ٝ٥ـدؿٛؾ١ٝ ايـاي)ب ع٢ً رتٍتايـُايػسعٞ 

ـشٝض ٚ ايـذٓاب١ أي: اشدخ االنربـخؿٛف ايرتتب١ ع٢ً ايـُ (طذدايـُ
  : ثسيأل دسٜإ االضتؿشاب تابٌعَٔ ايٛاقض إٔ ٚ  . أٚ ايٓؿاع

تْتؿ٢ األثس تْتؿ٢  ٕ، ٚت دس٣ االضتؿشابايػسعٞ  ٕ ٚدد االثست
 ٞيًهً ُرتتب أثسًاـاي ايػسعٞ ، ٚاذا نإ األثس دسٜإ االضتؿشاب

ػس ذاَع بني االؾـشدخ ايـاي ٞثس نًٍَظ نتاب١ ايكسإٓ ايرٟ ٖٛ أْعري 
 ، ٚاذا  ذص١ٝ٥ـدؿٛؾ١ٝ ايـثس ايٞ دٕٚ أثس ايهًأب تسٍت -ٚبني االنرب

 ٓب يف ـذـيًذص٥ٞ ْعري سس١َ َهح اي سًاـثرتتب أُـثس ايػسعٞ اينإ األ
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تسٍتب عًٝ٘  -ايـُطذد ايرٟ ٖٛ أثس خؿٛف ايـشدخ االنرب نايـذٓاب١ 
 أثس ايـذص٥ٞ دٕٚ ايهًٞ . 

ؾسادٙ نايٝكني َٔ أؾسد اذا سؿٌ ايٝكني بٛدٛد نًٞ قُٔ  ٚعًٝ٘:
دازد١ بني نْٛٗا بٛاًل ٚبني ـَٓ٘ يرتدد ايسطٛب١ اي َا بؿدٚز سدُخ
ُهٔ اضتؿشاب٘ ـٌٖ ٜنرب ـشدخ األايتٛقأ ؾػو يف بكا٤ نْٛٗا ًَٓٝا ثِ 

 . ْٚـذٝب ٖٓا عٔ ٖرا ايطؤاٍ  اذا نإ االثس َرتتبًا ع٢ً ايهًٞ؟

ُاٖٟٛ ايطعٞ ـايٛدٛد اي : ايـُساد تضتؿشاب٘ ُٞساد َٔ ايهًـٚاي
ْعري ٚدٛد االْطإ قباٍ ٚدٛد  ،دازد١ٝـٚدص٥ٝات٘ ايؾسادٙ ـذاَع ألاي

ٍِ ، شٜد ٚدٛدٙ ٚال ٜكرتٕ  ،ؾساد االْطإًا ٚغريٙ َٔ أشٜد ؾإ ٚدٛدٙ ٜع
ٚال ٜساد ٖٓا َٔ  . ذص٥ٞـذص١ٝ٥ اييت تكازٕ ايٛدٛد ايـدؿٛؾٝات ايـباي

ؾاْ٘ َؿّٗٛ  ،يرٖين سطب تعتكاد أزباب ايـُعكٍٛايٛدٛد اايهًٞ : 
 شٌ ايبشح . ـدص٥ٞ يٝظ بهًٞ ست٢ ٜٓدزز يف َ

َٔ دٕٚ ُا ٖٛ ٖٛ ـًُشٛظ بـايعٓٛإ اي : ٞايهً َٔ بٌ ايـُساد
  ٚأ ، ْطبام ع٢ً نجريإليشُا ـؾٝهٕٛ ؾاي ،خاؾ١  قاؾت٘ اىل سؿ١ُت

 ٖٛ ايٛدٛد ايطعٞ ايهًٞ ايـُتذسد عٔ ايـدؿٛؾٝات ايـذص١ٝ٥
عٓٛاْٞ َسآتٞ ساُى عٔ ٚاقع  ؿات ايؿسد١ٜ ٚايرٟ ٖٛ ٚدٛدٚايتػٍد

: ٖرا ٚذاى ٚذيو ٜٚٓطبل عًٝٗا، ْعري  خازدٞ ُٜػاز ب٘ اىل األؾساد
ايـُين ٚايدّ ٚسان١ٝ عٔ ايبٍٛ َسآ٠ رٟ ٖٛ اي (ايـشدخ)عٓٛإ 

ُا ٖٛ ٚدٛد خازدٞ ـًُشٛظ بـذص٥ٞ ٖٛ ايٛدٛد ايـبُٝٓا اي  . ْـشٖٛاٚ
تْطباق٘ ـُتٓع ٜٚايـذص١ٝ٥ دؿٛؾٝات٘ ــ بَكاف اىل سؿت٘ َٚتػٍد

 .  ع٢ً نجري
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َٚـُا تكدّ : ٜتبني إٔ ايهًٞ ٖٛ ايـُؿّٗٛ ايعاّ ايـُتذسد عٔ قٝٛد 
ايـػصٛصٝات ايـذص١ٝ٥ َجٌ )االْطإ(، ٚألدٌ تـذسدٙ ٜـُهٔ االغاز٠ 
ب٘ اىل نجري،ٚإٔ ايـذص٥ٞ ٖٛ ايـُؿّٗٛ ايـػاص ايـُتكٍٝد بايـػصٛصٝات 
ايـذص١ٝ٥ ٚايتػػصات ايؿسد١ٜ َجٌ )شٜد( ، ٚألدٌ تكٍٝدٙ ال ٜـُهٔ 

 ز٠ ب٘ اىل نجري غري شٜد .  االغا

ثِ اْ٘ ال ٜتٛقـ دسٜإ إضتصشاب ايهًٞ ع٢ً ايكٍٛ بٛدٛد 
)ايهًٞ ايطبٝعٞ( يف ايـػازز ٚايرٟ ٖٛ َـُٓٛع  عٓد أزباب ايـُعكٍٛ،  
ٚذيو ألٍْا ْهتؿٞ يـذسٜإ اضتصشاب ايهًٞ بٛدٛدٙ ايـػازدٞ 

ايهًٞ ٚتـشكك٘ بـشطب ايٓعس ايعسيف ايـُطاَـشٞ ، ٚال زٜب يف ٚدٛد  
غازدًا بـشطب ايٓعس ايعسيف ٚايؿِٗ ايعكال٥ٞ ايـُشاٚزٟ ، ٖٚرا 
ايكدز َٔ ايٛدٛد ايـُطاَـشٞ ناٍف يف دسٟ االضتصشاب أٚ ْـشٛٙ 
َٔ االَٛز ايػسع١ٝ ، ؾإ االسهاّ ايػسع١ٝ ٚأديتٗا ايـُعترب٠ تعتُد 

٢ ايـُؿاِٖٝ ايعسؾ١ٝ ايـُطاَـش١ٝ، ٚال  تعتُد  االْعاز ايعك١ًٝ ايدقٝك١ ست
تـُٓعٓا عٔ إضتصشاب ايهًٞ ، ؾإ ايٓعس ايـُعكٛيٞ َتطايـِ ع٢ً 
إْـشصاز ٚدٛد ايهًٞ يف ايرٖٔ ٚعدّ ٚدٛدٙ يف ايـػازز ِٖٚ 
ٜـُٓعٕٛ ٚدٛدٙ يف ايـػازز ، َٚع٘ ال ٜـُهٔ اضتصشاب ايهًٞ 

)ايهًٞ ايطبٝعٞ( بٛدٛدٙ  بـشطب ايٓعس ايعكًٞ ايدقٝل ، ٚذيو ألٕ
ٖٚٛ ٚدٛد  -ٛعًا يًشهِ ايػسعٞايرٖين ال ٜصًض إٔ ٜهٕٛ َٛض

ًٝا غازدًٝا، ٚز٠ َتعًل ايٝكني ٚايػو ؾسدًا دص٥، بٌ يصري -ذٖين 
 َٚـشٌ بـشجٓا ايهًٞ ٖٚٛ ايـُساد إضتصشاب٘ . 

 ايـُعكٛي١ٝ، َٚٔ ٖٓا ال ْعتين عتُد األْعازـيهٓ٘ يف ايػسعٝات ال ُت
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دٛد  بٓعسِٖ ايـُاْع َٔ ٚدٛد )ايهًٞ ايطبٝعٞ( يف ايـػازز ٚإٔ ايـُٛ
يف ايـػازز أؾساد ايهًٞ دْٚ٘، بٌ ْعتين بايٓعس ايعسيف  ْٚعتُد يف دسٟ 
اإلضتصشاب صدم )عدّ ْكض ايٝكني بايػو( صدقًا عسؾًٝا ، ٚايهًٞ 

َٛدٛد يف ايـػازز ٚدٛدًا سكٝكًٝا بايٓعس ايعسيف ايـُطاَـشٞ، ٖٚرا  
 اإلضتصشاب  .  ناٍف يف دسٟ

سسّ ْكض  -ا يف بكا٤ٙ ٚعًٝ٘ : اذا تٍٝكٓا سدٚخ ايهًٞ ٚغههٓ
ايٝكني بايػو ٚيصّ ايبٓا٤ ع٢ً بكا٤ ايهًٞ ٚتستٝب أثسٙ ايػسعٞ عًٝ٘، 

ايهًٞ بني نٕٛ ايهًٞ َتأصاًل إضتصشاب  َٔ دٕٚ ؾسم يف دسٟ
ْطإ ٚبني نْٛ٘ إْتصاعًٝا نايعامل ٚبني نْٛ٘ إعتبازًٜا نايـشهِ ناإل

ضتصشاب إ ايػسعٞ ايهًٞ : ايتهًٝؿٞ أٚ ايٛضعٞ، ؾاذا تـشكل دسٟ
ايهًٞ أَهٔ دسٟ إضتصشاب ايـشهِ ايهًٞ ايـذاَع بني ايٛدٛب 
ٚبني ايٓدب أٚ ايـذاَع بني ايـشس١َ ٚايهسا١ٖ ، ٖٚهرا إضتصشاب 

 ايـُٛضٛع ايهًٞ ايـُٓتصع ٜـذسٟ اذا نإ ي٘ أثس غسعٞ ٜرتتب عًٝ٘ . 

إضتصشاب ايـشهِ ايهًٞ  ٚبٗرا ايؿِٗ ْٓؿٞ االغهاٍ عٔ دسٜإ
 ٜٛدد ؾٝٗا أثٌس غسعٞ يًذاَع .  يف ايـُٛازد اييت

ٚسٝح نإ بـشجٓا االصٛيٞ يف ايـشهِ االعتبازٟ ايهًٞ أٚ يف 
ؾكد ٜػهٌ ع٢ً دسٜإ اضتصشاب  -ايـُٛضٛع ذٟ األثس ايػسعٞ

ايـشهِ ايٛاقعٞ ايهًٞ بًشاظ ايـُب٢ٓ ايكا٥ٌ بإٔ ايـُذعٍٛ يف ديٌٝ 
االضتصشاب ٖٛ ايـشهِ ايعاٖسٟ ايـُُاثٌ يًشهِ ايٛاقعٞ 

ـُطتصشب أٚ تٓصٌٜ ايـُػهٛى َٓصي١ ايـُتٝكٔ ٚإثبات آثازٙ  ٚتستٝبٗا اي
عًٝ٘ يف شَإ ايػو ، سٝح ٜكاٍ : إٕ ايـُطتصشب ايهًٞ اذا نإ ٖٛ 
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إقتط٢ دعٌ  -ايـذاَع بني ايٛدٛبني أٚ بني ايٛدٛب ٚاالضتشباب
ايـشهِ ايـُُاثٌ ي٘ بديٌٝ االضتصشاب ، ٖٚرا باطٌ ألٕ ايـذاَع 

دعً٘ ، الضتشاي١ ٚدٛد ايـذاَع إال  ضُٔ ؾسدٙ بـشٍدٙ ال ٜعكٌ 
َٚصداق٘ ايـُصاسب يـػصٛصٝت٘ ايـُػٍػص١ ، ٚايـذاَع  ضُٔ أسد 

ٍِ ؾٝ٘ أزناْ٘   ؾسدٜ٘ بايـػصٛص يٝظ َـشطـًٍا يالضتصشاب ٚال تت
 طالم ديًٝ٘ . يًتعٍبد االضتصشابٞ َٚػُٛاًل إل يٝهٕٛ َصبـًٍا

ضتصشاب: دعٌ اال ٖٚرا االغهاٍ ٜبتين ع٢ً نٕٛ َؿاد ديٌٝ
سهِ ظاٖسٟ ٜـُاثٌ ايٛاقع ايـُػهٛى ، سٝح ٜطتشٌٝ عٓد٥ر دعٌ 
ايـذاَع ايـُُاثٌ بـشٍدٙ ايـذاَع َٔ دٕٚ دعٌ ايـػصٛص١ٝ ٚدعٌ 

ايـػصٛص١ٝ .  ٚقد أدٝب عٔ ٖرا االعرتاض  ايـذاَع ايـُُاثٌ ضُٔ
ْٚاقػٗا، ٚال َٛدب  (1)بأدٛب١ عسضٗا ايطٝد ايػٗٝد ايصدز)قدٙ( 

ٚدؾعٗا ، ٚذيو ألٕ ٖرا ايـُب٢ٓ ْادز ٚيعً٘ ال ٜعسف ب٘ يًتعسض هلا 
 قا٥ٌ صسٜض ، ٖٚٛ ٚد٘ ضعٝـ ، نُا تـشكل يف ايبشٛخ ايـُاض١ٝ . 

ٚايصشٝض نٕٛ َؿاد االضتصشاب ايـذسٟ ايعًُٞ ع٢ً طبل 
ايـشاي١ ايـُتٝك١ٓ ايطابك١ يف ظسف ايػو يف بكا٤ٖا ، ٚنٕٛ َؿاد 

ايػازع ايٝكني يف ظسف  ايٓصٛص طال تٓكض ايٝكني بايػوص ٖٛ دعٌ
ايـشاي١  ايطابك١ يٝهٕٛ سذ١ً ٜعٌُ بٗا  ايػو ٜكًٝٓا تعبدًا ٚطسٜكًا اىل

ايـُهًـ ٜٚـذسٟ عًٝٗا ٚال ٜعتين بايػو ايالسل ، ٚال إغهاٍ ع٢ً 
.  ٖٚهرا ع٢ً   -يف أصً٘  -ٖرا ايـُب٢ٓ يف دسٜإ اضتصشاب ايهًٞ 

ايٛاقع ع٢ً  االضتصشاب ٖٛ َٓذص١ٜ َب٢ٓ نٕٛ ايـُذعٍٛ يف ديٌٝ
                                                           

 .  238  - 236:  6حبٛخ يف عًِ االصٍٛ : ز (1)
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تكدٜس االصاب١ ٚايـُعرز١ٜ ع٢ً تكدٜس ايـػطأ ؾاْ٘ ٜهٕٛ االضتصشاب 
ٍَٓذصًا أٚ َعٍرزًا ضٛا٤ عٓد إضتصشاب ايهًٞ ادتاَع ٚعٓد إضتصشاب 

 إضتصشاب ايهًٞ،ثِ ْكٍٛ :  ٚال إغهاٍ يف -َصدام ايهًٞ -ايـذص٥ٞ

ٍٗ د ايػو يف بكا٤ ايهًٞ بعد ايٝكني بـشدٚث٘ ُٖٚا زنٓإ َُٗإ ٜـُ
 ٜـُهٔ إٔ ُٜتصٛز ع٢ً أقطاّ ازبع١ :  -إسساشُٖا يصش١ إضتصشاب٘ 

: َا اذا عًُٓا بتشكل ايهًٞ ضُٔ  شتصحاب الكليمً إ القصه األول
ؾسد َعٍٝٔ ثِ ْػو يف بكا٤ ايهًٞ ْاغ٦ًا َٔ ايػو يف بكا٤ ذاى ايؿسد 

َتٝكٔ ايٛدٛد يف  -ايؿسد -ايـُعٍٝٔ ايرٟ تـشكل ايهًٞ يف ضُٓ٘، ٖٚٛ
ٖٚرا نُا يٛ عًُت بايـشدخ  ز ضابكًا ٜٚـُشتٌُ إزتؿاع٘ السكًا،ايـػاز
ثِ غههت يف بكا٥٘ اٚ إزتؿاع٘  -دٓاب١ سدثت عٓدى َجاًل -االنرب

ايـشدخ االنرب َالشًَا يًػو يف بكا٤ نًٞ  ٜٚهٕٛ ايػو يف بكا٤
ايـشدخ االعِ َٔ االنرب ٚاالصػس .  ٜٚـُهٔ اضتصشاب ايـشدخ 

ص١ٝ ايؿسد١ٜ ٚتستٝب أثسٙ نعدّ دٛاش االنرب بـُا ي٘ َٔ ايـػصٛ
ايـُهح يف ايـُطذد، نُا ٜـُهٔ اضتصشاب نًٞ ايـشدخ ٚتستٝب 
أثسٙ : سس١َ ٍَظ نالّ اهلل أٚ امس٘ ضبشاْ٘ ٚعدّ إضتباس١ ايدغٍٛ يف 

 ايصال٠ ، ٖٚرا نً٘ ال اغهاٍ ؾٝ٘ اذا إدتُعت أزنإ االضتصشاب . 

ضتصشاب ايهًٞ ٚايـشاصٌ باغتصاز : اْ٘ ال إغهاٍ يف دسٜإ ا
 يٛ نإ َٛزدًا يألثس ايػسعٞ ، ؾٝذسٟ ٜٚرتتب عًٝ٘ أثسٙ ايػسعٞ . 
نُا ال إغهاٍ يف دسٜإ اضتصشاب ايؿسد ايـذص٥ٞ ايـُتٝكٔ ٚدٛدٙ 
بـُا ي٘ َٔ ايـػصٛص١ٝ ايؿسد١ٜ اذا نإ َٛضٛعًا ألثس غسعٞ 

 ؾٝطتصشب ٜٚرتتب عًٝ٘ أثسٙ ايػسعٞ . 
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َا اذا عًُٓا بٛدٛد ايهًٞ :  شتصحاب الكليمً إالقصه الثاىي 
ضُٔ ؾسد َسدد بني طٌٜٛ االَد َعًّٛ ايبكا٤ ٚبني قصري االَد َكطٛع 
ايصٚاٍ، ثِ بعد َطٞ شَإ ايؿسد ايكصري ُٜػٍو يف بكا٤ ايهًٞ ْاغ٦ًا َٔ 

ايطٌٜٛ أٚ  -ايػو ؾُٝا ٖٛ ايؿسد ايٛاقعٞ ايـشادخ َٔ ايؿسدٜٔ 
يـُهًـ : غو يف بكا٤ ،ٚهلرا ايرتدد بني ايؿسدٜٔ حيصٌ عٓد ا-ايكصري

 ايهًٞ بعد َطٞ شَإ ايكصري أَدٙ ع٢ً تكدٜس سدٚث٘ بايـػصٛص . 

َٚجاي٘ ايـُػٗٛز َٔ االسهاّ ايػسع١ٝ : َا اذا عًِ أسٌد  بـػسٚز 
ضا٥ٌ َٓ٘ َسدد بني ايبٍٛ ٚبني ايـُين ، ٖٚرا عًِ ٜٚكني بـشدٚخ نًٞ 

بكا٤ ايـشدخ عٓد ايـُهًـ ، ثِ ٜتٛضأ ٖرا ٜٚـشصٌ عٓدٙ غو يف 
نًٞ ايـشدخ الستُاٍ نٕٛ ايـشادخ ٖٛ ايـشدخ االنرب ايرٟ ال ٜستؿع 
بايٛض٤ٛ ، ؾٝدٚز أَس ايهًٞ بني سدٚث٘ ضُٔ ايؿسد ايـُعًّٛ بكاؤٙ 
ٚبني سدٚث٘ ضُٔ ايؿسد ايـُعًّٛ إزتؿاع٘ يف ايصَإ ايجاْٞ عكٝب 
 صدٚز ايٛض٤ٛ ، ٜٚـُهٔ إضتصشاب ايهًٞ ٚتستٝب أثسٙ ايػسعٞ 

يٛ ثبت صش١ دسٜإ اضتصشاب  -امس٘ ضبشاْ٘  َظ نالَ٘ أٚ -
 ايهًٞ َٔ ٖرا ايكطِ . 

ٜٚـُهٔ ايتُجٌٝ ثاًْٝا بـُجاٍ عسيف ٖٛ َا اذا عًِ أسٌد بٛدٛد 
سٝٛإ يف ايـػسب١ َسدد بني نْٛ٘ س١ٝ ٜـُهٔ إ تعٝؼ أيـ ض١ٓ أٚ 
ْصؿٗا ع٢ً إغتالف أْٛاعٗا ٚبني نْٛ٘ ؾأز٠ ال تعٝؼ أنجس َٔ عػسٜٔ 

ع٢ً ايـػسب١ عػسٕٚ عاًَا ؾال ُٜدز٣ ببكا٤ ايـشٝٛإ  ض١ٓ ، ٚقد َط٢
ايـُعًّٛ سدٚث٘ يف ايـػسب١ ، ٜٚـُهٔ اضتصشاب نًٞ ايـشٝٛإ يٛ قٌٝ 

 بـذسٜإ إضتصشاب ايهًٞ يف ٖرا ايكطِ . 
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ٜٚـُهٔ تٛضع١ ايكطِ ايجاْٞ يـُا اذا سصٌ ايعًِ بـشدٚخ ايهًٞ  
الزتؿاع أٚ ضُٔ ؾسٍد ضُٔ ؾسٍد َسدٍد بني َعًّٛ ايبكا٤ ٚبني َـشتٌُ ا

َسدٍد بني َـشتٌُ ايبكا٤ ٚبني َكطٛع االزتؿاع ، ٚذيو يٛضٛع عدّ 
إغتصاص ايهًٞ ايـُػهٛى بكاؤٙ ْاغ٦ًا َٔ ايػو يف سدٚخ ايؿسد 
ايـُسدد بني َا ٖٛ َعًّٛ ايبكا٤ ٚبني َا ٖٛ َعًّٛ االزتؿاع بعد صدٚز 

 ايٛض٤ٛ يف ايـُجاٍ . 

ٍُِ ايبشح يًؿسضني ايـُ تكدَني ألٕ زنين االضتصشاب : ٚاْـُا ْع
ايٝكني بايـشدٚخ ٚايػو يف بكا٤ َا تٝكٔ سدٚث٘ ، نالُٖا َٛدٛد يف 
ٖرٜٔ ايؿسضني نٛدٛدُٖا يف ايؿسض اآلغس : َا اذا تسدد بني َعًّٛ 

َـشٌ ايبشح يف  -ايبكا٤ ٚبني َعًّٛ االزتؿاع ، ٚجيُع ايؿسٚض ايجالث١ 
َٔ استُاٍ بكا٤ ايؿسد  ٖٛ استُاٍ بكا٤ ايهًٞ ْاغ٦ًا -ٖرا ايكطِ 

 ايـُشتٌُ سدٚخ ايهًٞ ضُٓ٘ . 

ٌٖٚ جيسٟ اضتصشاب ايهًٞ يف ايكطِ ايجاْٞ ؟ ٌٖٚ ترتتب عًٝ٘ 
آثازٙ ايػسع١ٝ ، ْعري سس١َ ٍَظ نالّ اهلل ضبشاْ٘ ٚعدّ إضتباس١ 

 ايدغٍٛ يف ايصال٠ ْٚـشُٖٛا َٔ آثاز نًٞ ايـشدخ ؟ . 

 -ذاى  ٖرا أٚ -ػصٛص٘ ٚغػص٘ ـأَا اضتصشاب ايؿسد ب
ٚتستٝب أثسٙ ايػسعٞ عًٝ٘ ؾال ٜـُهٔ يعدّ إسساش سدٚخ ايؿسد 
بـػصٛص٘ ؾٝٓتؿٞ عٓصس )ايٝكني بايـشدٚخ( نُا ٜٓتؿٞ عٓصس)ايػو 
يف ايبكا٤( ؾاْ٘ ع٢ً تكدٜس سدٚخ ايؿسد ايكصري ؾٗٛ َكطٛع االزتؿاع يف 
ايصَإ ايجاْٞ ، ٚع٢ً تكدٜس سدٚخ ايؿسد ايطٌٜٛ ؾٗٛ َكطٛع  ايبكا٤ ، 

 ايتكدٜسٜٔ : ال غو يف بكا٤ ٖرا ٚال غو يف بكا٤ ذاى .  ٚع٢ً
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ٚيف َجاٍ ايسطٛب١ ايـُػتب١ٗ : ايٝكني َتعًل بـشدٚخ نًٞ ايـشدخ 
يـػازز ٚبني ايـشدخ صػس الستُاٍ بٛي١ٝ ايبًٌ اـشدخ األَسددًا بني اي

 الستُاٍ ١َٜٛٓ ايبًٌ ، ٚال ٜكني بـشدٚخ ايؿسد بـػصٛص٘ : إذ االنرب
خ ايـُين َجاًل ست٢ ٜـذسٟ اضتصشاب ايؿسد ايطٌٜٛ شدٚـال  ٜكني ب

ٜٚرتتب عًٝ٘ أثسٙ ايػسعٞ ايـػاص : سس١َ ايـُهح يف ايـُطذد ، نُا 
، يكصريال ٜكني بـشدٚخ ايبٍٛ َجاًل ست٢ ٜـذسٟ إضتصشاب ايؿسد ا

ٖٚهرا ال غو يف بكا٤ أسدُٖا بٌ ايؿسد ايكصري يف ايصَإ ايالسل 
 َكطٛع ايبكا٤ . َكطٛع االزتؿاع ٚايؿسد ايطٌٜٛ 

ٚاَا إضتصشاب ايهًٞ ؾايـُػٗٛز بِٝٓٗ دسٜاْ٘ ، ٚغايـ مجع 
ٚأْهسٚا صش١ دسٜاْ٘ ، ٚايصشٝض َا عًٝ٘ ايـُػٗٛز يتٛؾس زنين ايٝكني 
ٚايػو : ؾإ ايٝكني بـشدٚخ ايهًٞ ضُٔ أسد ؾسَدٜ٘ َٛدٌٛد ٜكًٝٓا 

ٛدٛد َتشكل بػري اغهاٍ ، ٚايػو يف بكا٤ َا تٍٝكٓ٘ يف ايصَإ ايجاْٞ َ
أٜطا ؾإ استُاٍ نٕٛ ايـشادخ ٖٛ ايؿسد ايطٌٜٛ االَد َٛدٛد 
ًٜٚصَ٘ إستُاٍ بكا٤ ايهًٞ قٗسًا، ٚال ٜٓؿع ْؿٝ٘ تعبدًا بإٔ ٜكاٍ : االصٌ 
عدّ سدٚخ ايؿسد ايطٌٜٛ ؾاْ٘ ال ٜسؾع ايػو ٚدداًْا ٚال ٜصٌٜ استُاٍ 

ذ١ٝ   بكا٤ ايهًٞ، ٚال ُٜجبت إستُاٍ سدٚخ ايكصري أَدٙ إال إٔ ْكٍٛ بـش
 االصٌ ايـُجبت . 

ٚباغتصاز : ال إغهاٍ يف تٍٛؾس ايٝكني بـشدٚخ ايهًٞ ٚايػو يف 
بكا٥٘ ْٚـشُٖٛا َٔ َكَٛات دسٜإ االضتصشاب ، ؾٝٓدزز تـشت 

ٚترتتب آثاز  (ْكض ايٝكني بايػو)نرب٣ سذ١ٝ االضتصشاب ٚسس١َ 
 قد أغهٌ ع٢ً دسٜإ اضتصشاب يهٓ٘   ايهًٞ ايػسع١ٝ ع٢ً دسٜاْ٘ .
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 : ٖٚٞ ًـُِٗ َٓٗا،ْعسض ي بأَٛز ٚدؾع بٛدٛٙ، -ايكطِ ايجاْٞ -ًٞايه

ٖٚٛ َػٗٛز ايتداٍٚ ٚايٓكٌ ، َٚـشصً٘ : إٕ  االشكال االول
زناْ٘ َٔ ايٝكني ١ أاضتصشاب ايهًٞ ٚإ نإ يف سد ْؿط٘ دازًٜا يتُاَٝ

بايـشدٚخ ٚايػو يف ايبكا٤ ، إال اْ٘ َبت٢ً باضتصشاب ضبيب سانِ 
 بكا٤ ايهًٞ َطٍبب عٔ ايػو يف سدٚخ ايؿسد عًٝ٘ ، ؾإ ايػو يف

ايطٌٜٛ االَد ، ٚاالصٌ عدّ سدٚث٘ ، ٖٚٛ أصٌ ضبيب سانِ ع٢ً 
 أصاي١ بكا٤ ايهًٞ يـشه١َٛ االصٌ ايطبيب ع٢ً االصٌ ايـُطٍبيب . 

ٚيف ايـُجاٍ : ايػو يف بكا٤ نًٞ ايـشدخ َطٍبب عٔ ايػو يف 
عٓ٘ ، ٚباْطُاّ   سدٚخ ايـذٓاب١ ؾتذسٟ أصاي١ عدّ صدٚز ايـذٓاب١

تؿاع ايـشدخ االصػس ٚاقعًا بربن١ زٖرا االصٌ اىل ايٛددإ ايػاٖد با
ٜـشهِ بازتؿاع نًٞ ايـشدخ ٚال َـذاٍ الضتصشاب  -اٜـذادٙ يًٛض٤ٛ

 بكا٤ نًٞ ايـشدخ . 

ٖٚرا االغهاٍ ٜبتين ع٢ً ؾسض نٕٛ ايػو يف بكا٤ ايهًٞ َطٍببًا 
ٓع٘ بإٔ ٜكاٍ: إٕ ايػو عٔ ايػو يف سدٚخ ايؿسد ايطٌٜٛ، ٜٚـُهٔ َ

يف بكا٤ ايهًٞ َطٍبب ْٚاغ٤٢ َٔ ايػو يف غصٛص١ٝ ايؿسد ايـشادخ: 
 ٌٖ ٖٛ ايؿسد ايكصري أّ ٖٛ ايؿسد ايطٌٜٛ ؟ . 

 : إٕ ايػو يف بكا٤ ايهًٞ ٚيف ازتؿاع٘  ٜطاف يـٗرا ايدؾع ثاًْٝا
ٖرا ال  -َع ايتطًِٝ بهْٛ٘ َطٍببًا عٔ ايػو يف سدٚخ  ايؿسد ايطٌٜٛ -

ٖٓا إلثبات ايـشه١َٛ ايـُصع١َٛ ، ألٕ َـذسد ايطبب١ٝ ال تهؿٞ ٜٓؿع 
يـشه١َٛ االصٌ ايطبيب ع٢ً االصٌ ايـُطبيب، إال اذا ناْت ايطبب١ٝ 
غسع١ٝ تعٍبد١ٜ بإٔ ٜهٕٛ االصٌ ايطبيب زاؾعًا غسعًا يـُٛضٛع األصٌ 
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ٜٚهٕٛ َٛضٛع االصٌ ايـُطٍبيب أثسًا  -ٖٚٛ ايػو ايـُطٍبيب -اآلغس
 ضٛع االصٌ ايطبيب، ٚيٝظ الشًَا عكًًٝا . غسعًٝا  يـُٛ

َٚجاٍ األصٌ ايطبيب ايـشانِ : َا اذا غطٌ أسٌد ثٛبًا َتٓذطًا 
ٍٗسٙ بـُا٤ َطتصشب ايطٗاز٠ ، ؾإ طٗاز٠ ايجٛب ايـُػطٍٛ بٗرا  ٚط
ايـُا٤ أثٌس غسعٞ يألصٌ ايطبيب : إضتصشاب ايطٗاز٠ ايـذازٟ يف 

ؾعًا غسعًا يًػو ايـُطٍبيب ايـُا٤ ، ٜٚهٕٛ ٖرا االضتصشاب ايطبيب زا
َٛضٛع االضتصشاب ايـذازٟ يف ْـذاض١ ايجٛب ، َٚع٘ ال ٜبك٢  -

غو يف ْـذاض١ ايجٛب ، بٌ ٜٛدد ٜكني غسعٞ بطٗازت٘ ٚيرا ال َـذاٍ 
 ٖٓا الضتصشاب ْـذاض١ ايجٛب . 

ـٍ  -شه١َٛ ٚايطبب١ٝ ايػسع١ٝايـ - ٖٚرا ايـُع٢ٓ : ؾُٝا حنٔ ؾٝ٘  َٓت
زتؿاع٘ يٝظ أثسًا غسعًٝا الضتصشاب عدّ سدٚخ ؾإ بكا٤ ايهًٞ أٚ إ

ايؿسد ايطٌٜٛ ، بٌ إزتؿاع ايهًٞ أثٌس عكًٞ ألصٌ عدّ سدٚخ ايؿسد 
ال ٜجبت نٕٛ  -عدّ سدٚخ ايؿسد ايطٌٜٛ -ايطٌٜٛ، ٖٚرا االصٌ

ايـشادخ ٖٛ ايؿسد ايطٌٜٛ إال بايـُالش١َ ايعك١ًٝ ٚيرا ال تصض دع٣ٛ 
 ٢ إضتصشاب بكا٤ ايهًٞ. سه١َٛ أصٌ عدّ سدٚخ ايؿسد ايطٌٜٛ عً

ٚبتعبري آغس : ايـُالش١َ بني عدّ بكا٤ ايهًٞ ٚبني عدّ سدٚخ 
ٚيرا ال تصض َعٗا سه١َٛ  -ال غسع١ٝ -ايؿسد ايطٌٜٛ َالش١َ عك١ًٝ 

االصٌ ايطبيب ع٢ً ايـُطبيب . ٜٚتشصٌ بٗرا ايتٛدٝ٘ : عدّ ٚزٚد 
 .   -ايكطِ ايجاْٞ -االغهاٍ ايـُػٗٛز ع٢ً دسٜإ اضتصشاب ايهًٞ

 ٖٛ  -ضتصشاب ايهًٞ ايكطِ ايجاْٞسٜإ إع٢ً د االشكال الثاىي
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 ، ٚتٛضٝش٘ :  (2))قدٙ(  َا دا٤ يف تكسٜسات ايـُشكل ايعساقٞ

اْ٘ البد يف دسٜإ االضتصشاب يف َٛزٍد َٔ إسساش صدم عٓٛإ       
)ْكض ايٝكني بايػو( ع٢ً زؾع ايٝد  عٔ ايٝكني ايطابل ، َٚع استُاٍ 

ٔ ايؿسد  ايكصري ايـُعًّٛ إزتؿاع٘ ٜـشتٌُ صدم سدٚخ ايهًٞ ضُ
إْتكاض ايٝكني ايطابل بٝكني آغس، أٟ ٜـُشتٌُ نٕٛ اضتصشاب ايهًٞ 
ايكطِ ايجاْٞ َصدام )ْكض ايٝكني بايٝكني( ٚال ٜـشسش نْٛ٘ َصدام 
)ْكض ايٝكني بايػو(، ؾٝهٕٛ ايتُطو بعُّٛ : طال تٓكض ايٝكني 

َٔ قبٌٝ ايتُطو بعُّٛ   -ْٞايكطِ ايجا -بايػوص الضتصشاب ايهًٞ
 ديٌٝ االضتصشاب يف ايػب١ٗ ايـُصداق١ٝ يٓؿظ ايعاّ . 

  (3)ٜٚـُهٔ دؾع االغهاٍ بـُا دا٤ يف تكسٜسات ايـُشكل ايعساقٞ 
 ٚتكسٜب ايدؾع ٚتٛضٝش٘ ؾا٥كًا إٔ ٜكاٍ : 

إٕ ايٝكني بازتؿاع ايؿسد ايكصري ٜكتطٞ ايٝكني باْعداّ ايهًٞ 
ٜٔ ٚادت١ٗ ٘ ، دٕٚ ايهًٞ ايـُشؿٛظ يف ايؿسدايطبٝعٞ ايـُشؿٛظ يف ضُٓ

ٖٛ ايرٟ نإ َتعًكًا يًٝكني ايطابل  -دٕٚ ذاى -ايـُػرتن١ بُٝٓٗا، ٖٚرا
ٜٚػو يف بكا٤ٙ ٜٚساد إضتصشاب٘، ٚال ٜـشتٌُ إْتكاض ايٝكني ايـُتعًل 
بايـذ١ٗ ايـُػرتن١ بُٝٓٗا بايٝكني باْعداّ  أسد ايؿسدٜٔ ، ٚذيو ألٕ 

رتن١ بني ايؿسدٜٔ َػاٌٜس يهٌ ؾسٍد َٔ ايؿسدٜٔ، ايهًٞ ٚايـذ١ٗ ايـُػ
ٌٍ إستُاٍ بكا٤ ايهًٞ أٟ ال ٜـشسش  ٚباْعداّ أسد ايؿسدٜٔ ٜكًٝٓا ال ٜـػت
اْعداَ٘، بٌ ٜبك٢ ايػو يف بكا٤ ايهًٞ ايطبٝعٞ ٚايـذ١ٗ ايـُػرتن١ بني 
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ايؿسدٜٔ ، ٜٚهٕٛ َصدام : طال تٓكض ايٝكني بايػوص ٚيٝظ َصدام 
( ، ٚال ٜهٕٛ ايتُطو ب٘ َٔ قبٌٝ ايتُطو بايعاّ )ْكض ايٝكني بايٝكني

 يف ايػب١ٗ ايـُصداق١ٝ . 
ْٚكٍٛ : ال ْسٜد َٔ ايهًٞ َؿَٗٛ٘ ايرٖين ايدؾع ْٚؤند ٖرا 

ٚعٓٛاْ٘ ايـُشض ايرٟ ال ٚدٛد ي٘ يف ايـػازز أصاًل ، بٌ ْسٜد َٓ٘ 
مجايٞ ايـذاَع يٓعس ايعسيف ٚايٛدٛد ايعٓٛاْٞ اإلايـُعٕٓٛ ايـػازدٞ با

ايؿسدٜٔ ٚايـشصتني ٚايـُٓطبل عٓٛاْ٘ عًُٝٗا بـُا ٖٛ َسآ٠ٌ سان١ٝ بني 
عٔ ايـػازز ، ٚب٘ ٜٓشؿغ ايؿسم ايـُا٥ص بني ايهًٞ ٚبني ايؿسد ٜٚٓشؿغ 

 ايػو يف بكا٤ ايهًٞ ٜٚصض دسٜإ إضتصشاب٘  . 

ع٢ً إضتصشاب ايهًٞ ايكطِ ايجاْٞ : ٖٛ إٔ ٚدٛد  االشكال الثالث
ٚاسدًا ، بٌ ٖٛ ٚدٛدات َتعدد٠  ايهًٞ ضُٔ أؾسادٙ يٝظ ٚدٛدًا

بتعدد االؾساد ، ؾهٌ ؾسد تٛدد يف ضُٓ٘ سص١ٌ َٔ ايهًٞ َػاٜس٠ٌ 
  يًشص١ ايـُٛدٛد٠ يف ايؿسد اآلغس . 

ٚايـُطتصشب ٖٛ ٚدٛد ايهًٞ غازدًا ، دٕٚ َؿَٗٛ٘ ٚعٓٛاْ٘ 
  ايرٖين، اذ ال  أثس ٜرتتب ع٢ً ايعٓٛإ ٚايـُؿّٗٛ . 

ٛد ايهًٞ َسدد بني ايؿسد َٚٔ ايٛاضض إ ايـُتٝكٔ َٔ ٚد
ايطٌٜٛ االَد ٚبني ايؿسد ايكصري االَد ، ٚال غو يف بكا٤ ايهًٞ 
ايـُتٝكٔ سدٚث٘ ست٢ ٜطتصشب ايهًٞ ، ٚذيو ألٕ ايـُتٝكٔ ايـُسدد 

تكدٜسٜٔ َكطٛع إذ  ٖٛ ع٢ً أسد اي ، َتعًل يًػو ع٢ً نال تكدٜسٜ٘غري
 َٚٔ  ،ؿاعتز، ٚع٢ً أسد ايتكدٜسٜٔ َكطٛع االايبكا٤ غري َػهٛن٘

 ٘ : اْـ٘ـاٍ عـٓـادخ ضابـكًا ٜٚـُكـهًٞ ايـشـاز اىل ايـػـٔ إ ُٜــٜـُه ا الـٖٓ
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 اَا َكطٛع االزتؿاع أٚ َكطٛع ايبكا٤ . ايبكا٤ ؾعاًل ،  بٌ ٖٛ  َـػهـٛى

  (4)ٖٚرا االغهاٍ قد إزتطاٙ بعض ايـُعاصسٜٔ االدال٤ )قدٙ( 
ْ٘ عٓدْا َٔ أصً٘ ، أل إال أْ٘ َسؾٛض.  -شج٘ ـع٢ً َا ٜعٗس َٔ تكسٜس ب

ٜبتين ع٢ً نٕٛ ايهًٞ َٛدٛدًا بٓشٛ ايـشص١ ضُٔ نٌ ؾسد َٔ 
ٚبني ايؿسد  ٙ ايـذاَعأؾسادٙ، ٖٚرا غًط بني ايهًٞ ايـذاَع بـشٍد

ٚايـشص١ َٔ ايهًٞ بـُا هلا َٔ ايـػصٛص١ٝ ٚايتعٍٝٔ، ؾٝهٕٛ َسؾٛضًا 
اضتصشاب ايـشص١ ، بٌ ٖٛ  ألٕ إضتصشاب ايهًٞ يٝظ بـُع٢ٓ

ايٛدٛد ايطعٞ ٚايٛاقع ايـػازدٞ بتٛضط ايعٓٛإ  شاُبإضتص
االمجايٞ ايـشانٞ عٔ ايٛاقع ايـُعًّٛ سدٚث٘ ٚايـُػهٛى يف بكا٤ٙ ، 
ٚتٛضٝش٘: إٕ ٚدٛد ايـشص١ َػاٌٜس يٛدٛد ايهًٞ، ٚايـُساد َٔ ايهًٞ 
ايـُطتصشب ٖٛ ايعٓٛإ ايـذاَع ايرٟ ٜٓطبل غازدًا ع٢ً ٖرا ايؿسد 

ٝح ٜهٕٛ يًهًٞ ٚدٌٛد ٚاقعٞ ٜٚهٕٛ ي٘ ٚع٢ً ذاى ٚع٢ً ذيو بـش
عٓٛإ إمجايٞ َػرٌي يًهًٞ ايـػازدٞ ايـذاَع بني االؾساد ٚايـُٓطبل 

ُٕ عًٝٗا بـُا ٖٛ َسآ٠ سان١ٝ عٔ ارتازز ٜٚهٕٛ اإلمجايٞ ايـُػرُي  ايعٓٛا
ٖٛ ايـُطتصشب ٜٚؿرتم عٔ ايؿسد ايـػازدٞ ٚايعٓٛإ ايـُعًّٛ 

ٗرا ٜؿرتم إضتصشاب ايهًٞ عٔ تؿصٝاًل بـػصٛصٝات٘ ٚتػٍػصات٘ ، ٚب
اضتصشاب ايؿسد زغِ إغرتانُٗا يف ٚسد٠ )ايٛدٛد ايٛاقعٞ( ايـُػاز 
ايٝ٘ بايعٓٛإ ايهًٞ أٚ بايعٓٛإ ايـذص٥ٞ ، إال أُْٗا ٜؿرتقإ َٔ سٝح 

صات ٖٛ ايؿسد، ٚايعٓٛإ ايعٓٛإ ايـُػري : ؾايعٓٛإ ايتؿصًٝٞ يًتػٍػ
 را أٚ ذاى بـتـبـع االثـسـاب ٖـصشاالدـُايٞ ٖــٛ ايهًٞ ، ٜٚـذـسٟ اضـتـ
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 ايػسعٞ ايـُساد تستٝب٘  ع٢ً االضتصشاب .

َٚٔ  (5)ْـشٔ ال ْٛاؾل ايـُشكل ايعساقٞ)قدٙ( ٜطاف يـُا تكدّ : 
ٜعٗس َٓ٘ : إٔ ايهًٞ ايـُطتصشب ٖٛ ذات ايـشص١ َٔ ايهًٞ ٖٚٞ 
ايـُٛدٛد٠ ضُٔ ٖرا ايؿسد أٚ ذاى، ٚذيو ألٕ ٚدٛد ايـشص١ يف 

ٌٜس يٛدٛد ايهًٞ، ٚيرا تس٣ األثس ايػسعٞ أسٝاًْا  ٜرتتب ايـػازز َػا
ع٢ً نًٞ ايـشدخ بٓشٛ صسف ايٛدٛد ٖٚٛ ايـُع٢ٓ ايـذاَع بني 

ّ اهلل ٚامس٘ ايـشدخ االصػس ٚبني ايـشدخ االنرب نشس١َ ٍَظ نال
 .  َٔ دٕٚ دغاي١ غصٛص١ٝ ٖرٙ ايـشص١ أٚ تًو ، )اهلل( ايـُكدع:

 ـُطتصشب ٖٛ ايٛدٛد ايطعٞٚايرٟ ْعتكدٙ سكًا إٔ ايهًٞ اي
ايـذاَع بني أؾسادٙ ايـُٓطبل عًٝٗا ،ٖٚٛ ايعٓٛإ االمجايٞ ايرٟ ٖٛ 
َسآ٠ سان١ٝ عٔ ايٛاقع ايـػازدٞ ْعري عٓٛإ ايـشدخ ايـشانٞ عٔ 

 ايبٍٛ ٚايـُين ٚايدّ ْٚـشٖٛا . 

يف ايكطِ ايجاْٞ َٔ اضتصشاب  -ٖٚرا ايٛدٛد ايعٓٛاْٞ ايـذاَع 
ايـشدٚخ َػهٛى ايبكا٤ ٚي٘ أثس غسعٞ ؾاْ٘  اذا نإ َتٝكٔ -ايهًٞ

نًٞ ايـشدخ َتٝكٔ ايـشدٚخ  ٚيف ايـُجاٍ ايـُػٗٛز: ٜصض إضتصشاب٘،
بال اغهاٍ بؿعٌ ايٝكني بصدٚز ايبًٌ ايـُػتب٘ بني ايبٍٛ ٚايـُين نُا 

ألْ٘  -بعد صدٚز ايٛض٤ٛ -ٖٛ َػهٛى ايبكا٤ بايؿعٌ يف ايصَٔ ايالسل
ايطٌٜٛ األَد ، ٚألدً٘ حيتٌُ بكا٤  ٜـشتٌُ تـشكل ايهًٞ ضُٔ ايؿسد

ايهًٞ بـُا ٖٛ عٓٛإ امجايٞ ٚٚدٛد ٚاقعٞ داَع ، ؾإ نًٞ ايـشدخ 
شتٌُ  بكاؤٙ ٚعدّ ازتؿاع٘ بـُا ٖٛ ـيف ايصَٔ ايالسل عكٝب ايٛض٤ٛ ٜ
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ال بـُا ٖٛ ؾسد غازدٞ ٚسص١  -ٚدٛد نًٞ ٚعٓٛإ َسآتٞ داَع 
ايهًٞ عٓٛاًْا إمجايًٝا  َتػٍػص١ تؿصٝاًل بتعٍٝٓاتٗا ، ؾإ ايؿسد غري

ٚٚدٛدًا ٚاقعًٝا ، ٚايؿسد ايـػاص ال ٜـذسٟ اضتصشاب٘ دصًَا يعدّ 
 ٘  . ٥ايٝكني بـشدٚث٘ بـُا ٖٛ ؾسٌد َتػٍػص ٚيعدّ ايػو يف بكا

د أعط٢ يًهًٞ يف َـذًظ بـشج٘  ق )قدٙ(ٚايعًِ ايـُعاصس ايـذًٌٝ
٢ً نٌ تكدٜس، )ايـُتٝكٔ ايـُسٍدد غري َتعًل يًػو عَا يًؿسد سني قاٍ :

ؾاْ٘ ٜبتين ع٢ً غًط  (6)االزتؿاع( إذ ٖٛ ع٢ً أسد تكدٜسٜ٘ َكطٛع
 ايٛدٛد ايـذاَع ٚايعٓٛإ ايهًٞ بايٛدٛد ايؿسدٟ ٚايتػٍػص ايـذص٥ٞ

ْٚـشٔ ْسٜد إضتصشاب ايعٓٛإ ايـذاَع ايهًٞ بـُا ي٘ َٔ االثس 
ايػسعٞ ٖٚٛ َتٝكٔ ايـشدٚخ إمجااًل ضُٔ ؾسد َسدد نُا ٖٛ َػهٛى 

ا٤ ، ٜٚهؿٝٓا يًػو يف بكا٤ٙ : ايرتدد يف غصٛص١ٝ سدٚث٘ ٌٖ سدخ ايبك
ضُٔ ايؿسد ايكصري أٚ ضُٔ ايؿسد ايطٌٜٛ، ٚال ُٜٓعس يف إضتصشاب 
ايهًٞ اىل ايؿسد أٚ ايـشص١ ايـُػٍػص١ َٔ ايهًٞ ٚايـُٛدٛد٠ ضُٔ 
ايؿسد ، بٌ ايهًٞ ايـُطتصشب ٖٛ ايعٓٛإ االمجايٞ ايـُسآتٞ 

َع ايكابٌ يالْطبام ع٢ً ٖرا ايؿسد ٚع٢ً ذاى ٚايٛدٛد  ايٛاقعٞ ايـذا
َتٝكٔ ايـشدٚخ غازدًا َٚػهٛى ايبكا٤  -ايـُع٢ٓ ايهًٞ -ايؿسد، ٖٚٛ 

 ؾعاًل ، ؾٝذسٟ اضتصشاب٘ بال اغهاٍ  س٦ٓٝر . 

: ٖٚٛ َا اذا عًِ بٛدٛد  قصاو اشتصحاب الكليالقصه الثالث مً أ
ستًُٓا بكا٤ ايهًٞ ايهًٞ ضُٔ ؾسد َعٍٝٔ ثِ عًُٓا باْعداّ ذاى ايؿسد ٚا

الستُاٍ سدٚخ ؾسد آغس يًهًٞ قاّ َكاّ ايؿسد ايرٟ عًِ بتشكل 
                                                           

 . 171:  6َٓتك٢ االصٍٛ : ز  (6)



 11االصٍٛ / ز بػس٣ ................................................ ( 282)

ايهًٞ ضُٓ٘ : اَا إ ٜهٕٛ سدٚث٘ َكازًْا يٛدٛد ايؿسد االٍٚ أٚ َكازًْا 
الْعداَ٘ ٚشٚاي٘ ، ٖٚرا ْعري َا يٛ عًُٓا بٛدٛد االْطإ يف ايداز ْاغ٦ًا 

د َٓٗا ٚاستًُٓا دغٍٛ ػسٚز شٜـَٔ ايٝكني بٛدٛد شٜد ؾٝٗا ثِ عًُٓا ب
قبٌ غسٚد٘ أٚ استًُٓا دغٍٛ عبٝد سني ٚشٜد ٚدٛد عبٝد ايٝٗا ساٍ 

 غسٚز شٜد َٓٗا ، أٟ يًكطِ ايجايح َٔ إضتصشاب ايهًٞ صٛزتإ : 

ٍٕ ؾسٍدإلستُاٍ سدٚخ األٚىل :إٔ حيتٌُ بكا٤ ايهًٞ  َكازًْا  ثا
 .  ٚايٍ٘ٚ ايـُتٝكٔ سدٚث٘ قبٌ ازتؿاع٘ ٚشيصَإ ٚدٛد  ايؿسد األ

ٍٕ َكازًْا  ؾسٍدبكا٤ ايهًٞ إلستُاٍ سدٚخ  حيتٌُ ٕايجا١ْٝ: أ ثا
 زتؿاع ايؿسد األٍٚ ايـُتٝكٔ سدٚث٘ . يصَإ إ

 ُهٔ تصٛزٖا بٓشٜٛٔ : ـٖٚرٙ ايصٛز٠ ٜ

سد االٍٚ َع تكازٕ شٚاٍ ايؿحيتٌُ بكا٤ ايهًٞ إلستُاٍ ٕ أ -أ
رتنا يف ٍٚ ٚايجاْٞ ٚإٕ إغسدٚخ ايؿسد ايجاْٞ، َع تبأٜ ايؿسدٜٔ: اال

 ذٓظ .ـٚ ايايٓٛع أ

تبدٍ ايؿسد االٍٚ ايصا٥ٌ حيتٌُ بكا٤ ايهًٞ إلستُاٍ ٕ أ -ب
 ،ايـُستؿع ٜكًٝٓا َٔ َستب١ عًٝا اىل َستب١ دْٝا ٜهٕٛ ٖٛ ايؿسد ايجاْٞ

ايػاَك١ ايـُتٝكٔ  شُس٠ـٚ ايايد١َٜٛ اذا تبٍديت َٔ ايطٛاد أنايـشُس٠ 
  . سدٚثٗا ايـُعًّٛ إزتؿاعٗا

ٚاغس )زض( يف دسٜإ االضتصشاب يف از األٚقد إغتًؿت أْع
ذسٜاْ٘ َطًكًا ٚبني ايكٍٛ بعدّ دسٜاْ٘ َطًكًا ـايكطِ ايجايح بني ايكٍٛ ب

 :  شجٓا يف ايصٛزتني االٚيٝتنيـٚب بني ايتؿصٌٝ بني صٛزٙ ايـُتعدد٠،ٚ
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ُا بعد االْتٗا٤ َٔ ـ:ب( ي2شح ايصٛز٠ ايجايج١ )ـ: أ( ْٚؤدٌ ب2  + 1)
 يٝتني . شح ايصٛزتني االٚـب

بني ايصٛزتني ٚاغتاز دسٜإ  (7)االععِ)قدٙ(ٌ غٝػٓا قد ؾٍصٚ   
اضتصشاب يف صٛز٠ استُاٍ سدٚخ ايؿسد ايجاْٞ َكازًْا َع سدٚخ 

ٚعدّ دسٜإ االضتصشاب  ايؿسد االٍٚ ايرٟ عًُٓا بتشكل ايهًٞ ب٘ ،
 زتؿاع٘ . اْٞ َكازًْا يصٚاٍ ايؿسد االٍٚ ٚإستُاٍ ايؿسد ايجيف صٛز٠ إ

اغهاٍ يف دسٜإ االضتصشاب يف ٖرا ايكطِ ع٢ً َطًو ٚال 
ايـشهِٝ اهلُداْٞ ايكا٥ٌ بإٔ يًهًٞ ٚدٛدًا غازدًٝا ٚاسدًا غري َتعدد 
ٖٚٛ ٚدٛد ٚضٝع َتشد َطتكٌ يف ايـػازز َتطٍبب َٔ ٚدٛد أؾسادٙ، 
ؾتهٕٛ ْطب١ ايهًٞ اىل أؾسادٙ ْطب١ األب ايٛاسد اىل أبٓا٥٘ قاطب١، 

ـػازد١ٝ َعسضًا يتعٍٝٓات ٚتػٍػصات أؾسادٙ ٜٚهٕٛ ايهًٞ بٛسدت٘ اي
ٛاسد ٜكتطُ٘ أبٓاؤٙ سصصًا َتعدد٠ً بعدد ايـُػتًؿ١، ٚنُا  إٔ األب اي

ْطإ ٚدٌٛد نًٞ غازدٞ َتشد َتشٍصص اىل أقطاّ أبٓا٥٘ ، ؾهرا يإل
 ٚسصص بعدد أؾسادٙ ٚدص٥ٝات٘ َٔ آدّ اىل قٝاّ اآلغس٠ . 

صشاب يف ٖرا ايكطِ، تِ أزنإ االضتت -ع٢ً ٖرا ايـُب٢ٓ -ؾاْ٘ 
٘ ضُٔ سدٚثإ ٜهٕٛ شدٚخ ايهًٞ َٛدٛد قطعًا : اَا ـذ ايٝكني بإ

ا٥٘ سدٚث٘ ضُٔ شٜد ٚعبٝد ، ٚايػو يف بكٜهٕٛ ٚ شٜد يف ايـُجاٍ أ
ٚ َٛدٛد الستُاٍ ٚدٛد ايؿسد اآلغس ايـُكازٕ يٛدٛد ايؿسد االٍٚ أ

 ًٝٓا: ايهًٞ َٛدٛد سدٚثًا ٜك ، ٚع٢ً ايتكدٜسٜٔايـُكازٕ الزتؿاع٘
  يتُاّ زنٓٝ٘ .االضتصشاب  االضتُساز، ؾٝذسٟٚ َػهٛى ايبكا٤

                                                           

 .  372طبع١ َهتب١ َصطؿٟٛ :   -ؾسا٥د االصٍٛ   (7)



 11االصٍٛ / ز بػس٣ ................................................. ( 284)

ٕ ٚدٛد يف صش١ ايـُطًو ايـُصبٛز، يٛضٛع أ يهٔ االغهاٍ نً٘
ٙ ٚدص٥ٝات٘ ، بٌ ؾسادـػازز يٝظ ٚدٛدًا َطتكاًل عٔ أايهًٞ يف اي

عٓٛاْٞ ٚدٛد  -ايهًٞ - ٖٛٚ ، ؾسادٙيٛدٛد  ايهًٞ إزتباط بٛدٛد  أ
َٔ ايهًٞ غري  عسضٞ ، ٚيف نٌ ؾسد  سص١ٌشكل غازدٞ ـٚتَسآتٞ 

ٚألدً٘ ٜـُتٓع ايتصدٜل بهٕٛ ٚدٛد ايهًٞ ٚدٛدًا د اآلغس، سص١ ايؿس
َتعدد٠  شد ع٢ً ٚدٛداتٝعًا إلضتشاي١ إْطبام ٚدٛد َتٚاسدًا ٚض

بتعدد أؾسادٙ ٚدص٥ٝات٘ اييت ٜٛدد َتبا١ٜٓ ٚيرا قًٓا بتعدد ٚدٛد ايهًٞ 
ؾسادٙ ٚايـُٓتصع َٔ ٚدٛد أ ايٛدٛد ايعسضٞ يًهًٞبضُٓٗا ٚقًٓا 

با٤ ايـُتعدد٠ ؾٝكًا ٚتهٕٛ ْطبت٘ ايٝٗا ْطب١ اآلٚايتابع هلا ايـُستبط بٗا ٚ
  .ا٤ ايـُتعدد٠ ٓباىل األ

 ٖٓا تصٛزإ َطسٚسإ يف َع٢ٓ ايهًٞ : بتعبري َؿصٌ : ٚ

ٚايـذ١ٗ ايـُػرتن١  ػازد١ٝـشص١ ايـٍٚ : ايٛدٛد ايهًٞ ٖٛ اياأل
ـُٛدٛد٠ غازدًا، ٚال إغهاٍ يف تـشكك٘ بني ايـشصص اي ايـُشؿٛظ١

 .  صات ايؿسد١ٜغازدًا بعني ٚدٛد ايـشصص ايـُكس١ْٚ بايتػٍػ

ٍٕ : نٌ َصدام غازدٞ يًؿسد َتٛؾس ع٢ً سص١ َٔ  ٚبتعبري ثا
، بُٝٓا  ٖٛ إضتصشاب ذات ايـشص١ٚإضتصشاب ايهًٞ  ، ايهًٞ

  يًشص١ َع ايـُػػصات . ٚعًٝ٘  إضتصشاب ايؿسد ٖٛ إضتصشاب
 ػازد١ٝ ، ٖٚرا َاـشص١ ايـاضتصشاب ايهًٞ اىل اضتصشاب اي ٜسدع

.  -(8)َِٓٗ ايـُشكل ايعساقٞ -٤ )قدِٖ( ايؿكٗابعض ٜبدٚ َٔ عبازات 
، اب يف ٖرا ايكطِ ع٢ً ٖرا ايـُطًوُتٓع دسٜإ االضتصشـٚس٦ٓٝر ٜ
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َٔ ايهًٞ اييت عًِ ايـُتٝك١ٓ ػازد١ٝ ـشص١ ايـٕ ايٚذيو يٛضٛع أ
غس٣ َٔ ايهًٞ ـشص١ األاٜطًا ، ٚاي اٗزتؿاعقد عًِ إسدٚثٗا 

ٚألدً٘ ال ٜـذسٟ اإلضتصشاب شدٚثٗا ، ـٜكني ب ايـُشتٌُ سدٚثٗا ال
 . ٘ َٔ أزناْضاع أزنٍٔ   إلْتؿا٤

ايتصٛز ال ٜـُهٓٓا قبٛي٘، ؾإ ٚدٛد ايـشص١ َػاٌٜس يٛدٛد  ٖٚرا
ـشص١ ايرٟ ٜتٛؾس ع٢ً تػػصات ايهًٞ ايرٟ ٖٛ ْاقص عٔ ٚدٛد اي

 ص١ . ايـش غصٛصٝاتٚ

ُتػػص١ ـشص١ ايـثس ايػسعٞ قد ٜرتتب ع٢ً  ايثِ إٕ األ
شدخ بٓشٛ صسف ـذاَع نايـٚقد ٜرتتب ع٢ً اي ،ػصٛصٝاتٗاـب

ـُستبط١ اي ايتػػصات ٚغصٛصٝات ايـشص١ايٛدٛد َٔ دٕٚ دغاي١ 
   يًهًٞ . ًاـشص١ اضتصشابٚال ٜهٕٛ اضتصشاب اي ،ٚ براىبٗرا ايؿسد أ

ٕ ايٛدٛد ايهًٞ ٖٚٛ أ ، قسبٖٚٛ االٚضض اال :جاْٞ تصٛز اياي
 ٖٚٛ َتذسد عٔ ايتػػصاتضُين بٛدٛد ايؿسد غازدٞ ٚدٛد 
ٚاقعٞ ٚدٛد َسآتٞ ٚ ٖٛ عٓٛإٚٚايـػصٛصٝات ايـذص١ٝ٥  ايؿسد١ٜ

ٌٌ داَع بني االؾساد ُهٔ ـٚت الؾسادأَ  يالْطبام ع٢ً نٌ ٚاسد ٚقاب
 ٚدٛد -ٖٚٛ ضُٓ٘ ايـُٛدٛدذص٥ٝات ـاالغاز٠ ب٘ اىل نٌ ٚاسد َٔ اي

ٔ بتػػصات٘ ٚغصٛصٝات٘ قباٍ ايٛدٛد ادتص٥ٞ ايٛاقعٞ ايـُتعٍٝ -ايهًٞ
 طباق٘ ع٢ً ٚدٛد ؾسدٟ آغس . ايـُاْع١ َٔ إْايؿسد١ٜ 

ٚؾسد ايهًٞ صٛزتإ ايـذص٥ٞ س٣ يف ايٛدٛد ٚباغتصاز : ُٜ
 .بتػػصات٘ ٚغصٛصٝات٘ -شٜد - ذص٥ٞـٚٚدٛدإ : ايٛدٛد اي

 . ٚعًٝ٘ :  -شٜد ٚدٛد  ضُٔ  االْطإ -ٚايٛدٛد ايهًٞ 
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يف ايكطِ ايجايح َٔ اضتصشاب ذسٜإ االضتصشاب ـقد ٜكاٍ ب
شدٚخ ـبًشاظ اْ٘ ٜٛدد عٓدْا عًُإ :  عًِ ب ،ع٢ً االطالمايهًٞ 
تؿصًٝٞ ، ٖٚرا ٚدٛد دص٥ٞ  -شٜد -صات٘ ػصٛصٝات٘ َٚػٍػـايؿسد ب

 .الضتصشاب٘ ـذاٍ ٚعًِ بازتؿاع٘ ٚال َ ـشدٚث٘عًِ بقد 

 ٞ:ذص٥ـُٛدٛد ضُٔ ايٛدٛد ايايـذاَع ـٚعٓدْا عًِ بايهًٞ اي 
 -شٜد -شدٚخ ضُٔ ٚدٛد ايؿسد ـَعًّٛ ايايٛدٛد ايهًٞ ٖٚرا  -شٜد
ضُٔ  إلستُاٍ بكا٤ٙ ذاَع ايـُعًّٛ سدٚث٘ـايهًٞ اي عًِ بازتؿاعٚال 

ٍٕ بٓؿظ ايعٓٛإ ايـُسآتٞ ،   .  يتُاّ أزناْ٘ ؾٝطتصشبؾسٍد ثا

 بصٛزتٝ٘ يجايحيهٔ االقسب عدّ دسٜإ االضتصشاب يف ايكطِ  ا
، بٌ ٖٛ غو يف سدٚخ ٓ٘يف بكا٤ َا تٍٝك ُاال ٜهٕٛ ايػو ؾٝٗ ؾاْ٘

ٍٕ، ضُٔ ؾسٍدايهًٞ ٚٚدٛدٙ  ٚيٝظ َٛضٛع ايكط١ٝ ايـُتٝك١ٓ  َعني ثا
 :ٚتكسٜب ٖرا  ، َتشدًا َع ايكط١ٝ ايـُػهٛن١ؾُٝٗا 

 ػاز اىل ٚدٛد ايهًُٜٞ -ايكطِ ايجايح -إضتصشاب ايهًٞ اْ٘ يف
، ؾٝهٕٛ ـشدٚخ مجاي١ٝ قطع١ٝ يف َسس١ً ايإغاز٠ً إ -ازاالْطإ يف ايد -

، ٚايـُؿسٚض شٚاٍ دازضُٔ ٚدٛد شٜد يف ايَتٝكًٓا ٚدٛد ايهًٞ 
يف َسس١ً ايبكا٤ ، ٚال  -شٜد  -زتؿاع  ايؿسد االغاز٠ ٚإزتؿاعٗا عرب إ

 تًو ايهًٞ ايٛاقعٞ غريثا١ْٝ ؾع١ًٝ اىل ايٛدٛد غاز٠ ـشدٚخ إٜكني ب
ـُا ٖٛ إستُاٍ  ٚدٛد  ايهًٞ زتؿاعٗا ، ٚاْثٗا ٚإاالغاز٠ ايـُعًّٛ سدٚ

ٍٕساد ـُهٔ شدٚث٘ بٓشٛ ٜـٜكني ب : عبٝد ، ٖٚرا ال ثًا ضُٔ ؾسد ثا
ٝٓ٘ تؿصٝاًل يٛ ْعسْا ـٝـُهٔ تعـمجااًل يٛ ْعسْا اىل ايهًٞ ٜٚاالغاز٠ ايٝ٘ إ

 ذص٥ٞ . ـاىل اي
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 ٚبني ايكط١ٝايـُػهٛن١ شاد بني ايكط١ٝ ـاالت إٕ :ايٝ٘  ٜطاف
ٌٔـَٛضٛعًا َٚ تٝك١ٓايـُ يف دسٜإ االضتصشاب ،  ٖٚٛ زنٔ  شُٛاًل زن

ضتصشاب ايهًٞ َٔ ـشسش يف ايكطِ ايجايح َٔ إغري َٓشؿغ ٚغري َ
، ؾإ َتعًل ايٝكني َٔ ايٛدٛد ايهًٞ ايـُبشٛثنيدٕٚ ؾسم بني قطُٝ٘ 

ٍٛ شادٙ َع َتعًل ـتسش إمجاي١ٝ اىل ٚاقع غازدٞ مل حيّ باغاز٠ إٚايـُتك
 شسش بكا٤ طسف االغاز٠ َٚٛضٛعٗا ايهًٞ . ـُسٝح مل ٜ ايػو بكا٤ً

ٍٕ ـشصٌ يف ايــػازز إال ال ٜ -االْطإ -ٚدٛد ايهًٞ : ٚبتعبري ثا
ؾأٚدب  عًِ سدٚث٘ٚقد  -شٜد -ٞ ذٟ غصٛص١ٝ َع١ٓٝضُٔ ؾسد دص٥

بـػصٛص١ٝ ذاى  َٓشصسًا ؾٝ٘ َٚتػصصًا بـشدٚخ ايهًٞ يٓا ايعًِ
ٛدٛد  ايهًٞ مل ٜعًِ ب٘ ، ٚعًِ ازتؿاعثِ عًِ سدٚث٘  ايؿسد ايرٟ

، ؾُا ٖٛ ايـُعًّٛ صات٘ػصٛصٝات٘ َٚػٍػـب -عبٝد -ضُٔ دص٥ٞ آغس
 عًُٓا بازتؿاع٘ ٚشٚاي٘، -ايـذص٥ٞ ٚايهًٞ ايـُٛدٛد ضُٓ٘-يٓا سدٚث٘ 

ؾًِ ٜهٔ ايػو ببكا٤  شدٚخـ٘ غري َعًّٛ ايهٓي ٚايهًٞ ٜـشتٌُ بكاؤٙ
 ايٝكني  ًلعَتػتًـ ـٜ نُا اْ٘ ، ايهًٞ ايـُتعًل ب٘ ايٝكني بايـشدٚخ

 .  ٘إ  يـذسٜاْشَصٍشإ ٜٚٓتؿٞ زنٓ ،يف إضتصشاب٘ عٔ َتعًل ايػو

ذسٟ االضتصشاب يف ايكطِ ـ: اْ٘ ال ٜٜٚتشصٌ َٔ ٖرا ايبٝإ
َٔ ايهًٞ . نُا ٜتذ٢ً َٔ ايبٝإ ايـُتكدّ : بطالٕ ايتؿصٌٝ ايجايح 

 : ٜكإٍ ٚتكسٜب٘ ٚتٛضٝض بطالْ٘ أ،(9))قدٙ( ايـُػتاز يػٝػٓا االْصازٟ

االٍٚ  ايؿسد  ؿسد ايجاْٞ َكازًْا يصٚاٍاي ٚدٛد  ستُاٍصٛز٠ إ يف -أ
ٕ ايهًٞ ايـُعًّٛ سدٚث٘ ضابكًا ، ألذسٟ االضتصشابـال ٜ -زتؿاع٘ ٚإ

                                                           

 .  372طبع١ َهتب١ َصطؿٟٛ :   -ؾسا٥د االصٍٛ   (9)
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ٍٕ ٚٚدٛد  ايهًٞ ضُٔ  ؾسٍدقد ازتؿع ٜكًٝٓا،  َػهٛى غري َتٝكٔ  ثا
ايٝكني  -ْتؿا٤ زنٔ االضتصشاب ـشدٚخ َٔ بدٚ االَس ، َٚع إاي

، ٚيف ٖرٙ ايصٛز٠ ْتٛاؾل َع ذسٟ االضتصشاب ـٜ ال -شدٚخ ـباي
 .  االْصازٟ )قدٙ(غٝػٓا 

ٍٕ ٚيف صٛز٠ استُاٍ سدٚخ ؾسٍد -ب َكازًْا َع ٚدٛد ايؿسد  ثا
غٝػٓا االْصازٟ:  قاٍ -شكل ايهًٞ ب٘ ـاالٍٚ ايـُعًّٛ سدٚث٘ ٚت

ٕ ايهًٞ ايـُعًّٛ سدٚث٘ ضابكًا َسدد ـذسٟ االضتصشاب ، ٚذيو ألٜ
ؿع بازتؿاع ايؿسد ايـُعًّٛ نٕٛ ٚدٛدٙ ٚسدٚث٘ بٓشٛ ٜبك٢ ٚال ٜستبني 

ٚبني نٕٛ ٚدٛدٙ ٚسدٚث٘ بٓشٛ ٜستؿع  بازتؿاع  ايؿسد  سدٚث٘،
ٕ بكا٤ ايهًٞ ٚإٔ ايهًٞ ايجابت يف اآلايـُعًّٛ سدٚث٘ . ٚعًٝ٘ : حيتٌُ 

 سل عني ايهًٞ ايـُٛدٛد ضابكًا ، ؾٝذسٟ االضتصشاب . الاي

ٚال ٜتِ دسٜإ االضتصشاب يف ٖرٙ ٜصض ايتؿصٌٝ  يهٔ ال
عٞ َضٕ ٚدٛد ايهًٞ ٚدٛد ـشكل عٓدْا َٔ أُا تـايصٛز٠ ، ٚذيو ي

، ٚيٝظ  َٚستبط بٗا إزتباطًا ٚثٝكًاعسضٞ َٓتصع َٔ ٚدٛد أؾسادٙ 
ع َٓٗا ٚضُٔ ؾسادٙ ، بٌ ٖٛ ٚدٛد  َٓتَصٚدٛدٙ ٚدٛدًا َطتكاًل عٔ أ

صٛص١ٝ ؾسد١ٜ ػـًا ٚدد َتػصصًا بٚدب ٚدٛدٖا ، ؾايهًٞ سني ٚدد
ضُٔ شٜد ، ٖٚرا ايٛدٛد ايهًٞ  االْطإ ايهًٞ َع١ٓٝ نايٝكني بٛدٛد 

َا ٚدٛد ايهًٞ ضُٔ دٚخ َعًّٛ االزتؿاع  ٚايصٚاٍ ، ٚأشـَعًّٛ اي
ٍٕ ؾسٍد ني بٛدٛد ْعري ايٝك -ٓات٘ػصٛصٝت٘ َٚتػػص بتعٍٝـب َتػصٍص ثا

ٟ ذسـٜ شدٚخ ٚيرا الـؾٗٛ غري َعًّٛ اي -االْطإ ايهًٞ ضُٔ عبٝد
 . أٜطًا االضتصشاب يف ٖرٙ ايصٛز٠ 
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  -ٚاستُاٍ ٚدٛد ايؿسد ايجاْٞ َكازًْا يصَإ ٚدٛد ايؿسد االٍٚ 
ػازد١ٝ يًهًٞ ايـُتٝكٔ ـشكل ايٛسد٠ ايـٜ ْ٘ الٜٓؿع يف ايـُكاّ ، أل ال

ايـُتشكل بدًٚا ٜتعدد بتعدد أؾسادٙ، ٚايهًٞ ايهًٞ ٚدٛد سدٚث٘ ، ؾإ 
َعًّٛ ٖٛ شدٚخ ـنُا ٖٛ َعًّٛ اي ضُٔ ايؿسد االٍٚ ٚايـُٓتصع َٓ٘

 االزتؿاع ، ٚايهًٞ ٖٓا ٚدٛد  غازدٞ عسضٞ َٓتصع َٔ ٚدٛد ايؿسد
ٖٚٛ غري ايهًٞ ايـُشتٌُ سدٚث٘ ٚايـُٓتصع َٔ استُاٍ   االٍٚ،

ٜهٕٛ ايهًٞ ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛى  سدٚخ ايؿسد ايجاْٞ ، َٚع٘ ال
ايٛدٛد  ٚاسدًا يتعدد ايؿسد  ايـُتشكل غازدًا ٚايـُٛدب يتعدد 

 ٖرا .ايهًٞ ايـُٓتصع َٔ ٖرا َٚٔ ذاى . 

ذسٜإ ـب )قدِٖ(ع٢ً َكاٍ غٝػٓا االْصازٟ َٚٔ ٚاؾك٘ ٚقد ٜٛزد
ٍٕ اضتصشاب ايهًٞ ايكطِ ايجايح يف صٛز٠ استُاٍ سدٚخ ؾسٍد  ثا

شكل ـُعًّٛ سدٚث٘ ٚازتؿاع٘ ٚتـَع ٚدٛد ايؿسد االٍٚ اي يًهًٞ َكازًْا
ُهًـ َٔ َْٛ٘ ـاذا قاّ اي اْ٘ :غالصت٘ ،غهاٍ ْكطٞبإ -ايهًٞ ب٘ 

ؾاذا بٓٝٓا ع٢ً دسٜإ اضتصشاب  ،ثِ تٛضأساٍ َْٛ٘ دٓابت٘  ٚاستٌُ
ٚبعدّ دٛاش ٕ ايكسآ شس١َ ٍَظـٔ االيتصاّ بتعٍٝ -ُرنٛزـايهًٞ اي

ذٓاب١ ايـُشت١ًُ، ـَٔ ايَا مل ٜػتطٌ  ٕ تٛضأايدغٍٛ يف ايصال٠ ٚإ
ًشاظ ايٝكني ب ،شدخ بعد ايٛض٤ٛـدسٜإ اضتصشاب نًٞ اي :ٚٚدٗ٘

قرتإ بكا٤ٙ بعد ٚض٥ٛ٘ الستُاٍ إ شدخ َع استُاٍـشدٚخ نًٞ ايـب
ال ٜستؿع  سدخ أنرب ٖٚٞ ايـُشت١ًُ ايـذٓاب١بصػس ايّٓٛ ٖٚٛ سدخ أ

 االضتصشابٞ ال ٜٓتكض ايٝكنيٚنًٞ ايـشدخ  ؾٝطتصشب ،٤ٛٛضباي
 . ( س٦ٓٝر ْكض ايٝكني بايٝكني)ؾٝتشكل  ،غتطاٍ عكٝب ايٛض٤ٛإلال باإ
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يٛضٛع نؿا١ٜ ، )قدِٖ(ُبازىـذُع ايـايالشّ ال ٜستطٝ٘ اي ٖٚرا
ٚعدّ  ، يف ٖرا ايؿسض َٔ دٕٚ ساد١ يالغتطاٍعٓدِٖ ايٛض٤ٛ 

 ايجايحايكطِ  نًٞ ايـشدخعدّ دسٜإ اضتصشاب  ع٢ً ديٌٝ ِٖزضا
 . يٛدٛد ايؿسد االٍٚ  ست٢ َع استُاٍ سدٚخ ايؿسد ايجاْٞ َكازًْا

ٌٍبإ )قدِٖ(ىايـذُع ايـُباز عُٔهٔ ايدؾاع ـٜٚ االغهاٍ  َهإ س
ٕ ـُصداق١ٝ ايؿسض إلضتصشاب ايهًٞ ايكطِ ايجايح بأَع ايتطًِٝ ب

َس إٔ َٛضٛع األ : ١ٜ ايطٗازات ايجالث١س َٔ ايتأٌَ يف آايعاٖ : ٜكاٍ
دخ ايرٟ قاّ َٔ ُشيـا)ٖٛ   صَفاِغِصُلوا  ِإَذا ُقِنُتِه ِإَلى الصَّاَلِةط:بايٛض٤ٛ 

ٌِ ُكِيُتِه ُجُيّبا َفاطَّهَُّرواط :قٛي٘ تعاىل السكًا ٚظاٖس ،( َْٛ٘ اىل ايصال٠  صَوِإ
ٖٚرا ايتؿصٌٝ  ،ذٓاب١ـَس بايتطٗس ٚاالغتطاٍ ع٢ً سدخ ايب األتسٍت

 (ايتكطِٝ قاطع يًػسن١)ٚ ،ٚسهًُا بني ايٛض٤ٛ ٚبني ايػطٌ َٛضٛعًا
ٌَ ايٛض٤ُٜٛػازى ؾال  ٌُ ايٛض٤َٛ ، ٜٚٓتر َٔ ٖرٙ  ايػط ٚال ٜػازى ايػط

ايٛض٤ٛ إال اذا نإ َٔ قاّ َٔ َْٛ٘ يًصال٠ جيب عًٝ٘ )ٕ أايكس١ٜٓ: 
)ايتكطِٝ ٚايتؿصٌٝ نُا ٜٓتر َٔ قس١ٜٓ  (ؾٝذب عًٝ٘ االغتطاٍ ًابُٓد

ذب عًٝ٘ ايٛض٤ٛ َٚٔ ـُشدخ اىل َٔ ٜـْكطاّ ايإ قاطع يًػسن١(:
ٖٛ ٕ َٛضٛع ٚدٛب ايٛض٤ٛ ، نُا ْطتؿٝد َٓٗا أذب عًٝ٘ ايػطٌـٜ
 . (ٓبًا٠ اذا مل ٜهٔ ُدَٔ قاّ َٔ َْٛ٘ اىل ايصال)

 ،١ٜ بربن١ ايكس١ٜٓ ع٢ً َا حنٔ ؾ٠٘ٝ َٔ اآلل ٖرٙ ايؿا٥د٠ ايعاٖسْٚطٍب
شسشٙ ـُدص٤ َٓ٘ ْ :ٜٔسنب َٔ دص٤سٝح إٔ َٛضٛع االَس بايٛض٤ٛ َ

ٍٕقاّ َٔ َْٛ٘ يًصال٠)نْٛ٘ بايٛددإ ٖٚٛ  صٌ شسشٙ باألـُْ (، ٚدص٤ ثا
صٌ عدّ َٛ٘ ٚاألـشتٌُ اإلدٓاب ساٍ ْاالضتصشابٞ ايتعبدٟ ؾاْ٘ ٜ
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ٍُـٚعٓد ادتُاع ايإدٓاب٘ ،  ض٤ٛ ٜٚدٍ َٛس باي١ٜ اآل٘ صدز اآلذص٥ني ٜع
قاّ َٔ َْٛ٘ يًصال٠ ٚإستٌُ دٓابت٘ ٚظٝؿت٘ ايٛض٤ٛ ع٢ً إٔ ايرٟ 

يهْٛ٘  ، شدخـضتصشاب نًٞ ايٟ إذسـيذاٍ ـٚال َ دٕٚ ايػطٌ،
  ايـُرنٛز . ُٛضٛعٞـباالصٌ اي ًاشهَٛـَ

ـذٓابت٘ ٚقد ي شتُاًلـٟ قاّ َٔ َْٛ٘ َُهًـ ايرـٕ ايـشٍصٌ أٚقد ت
ـشدث١ٝ تٝإ نٌ ؾعٌ َػسٚط بايطٗاز٠ ايٜػسع ي٘ إ -ٚمل ٜػتطٌ تٛضأ

ـشٍصٌ نُا ت ،ضبشاْ٘ ايكسإ ٚاضِ اهلل ايصال٠ ٍَٚظنايدغٍٛ يف 
ايكطِ  -ٚزٚد االغهاٍ ايٓكطٞ ع٢ً دسٜإ إضتصشاب ايهًٞ عدّ 

ٍٛتكدّ َٔ إ ْع َٔ دسٜاْ٘ ٖٛ َااهاٍ ايـُٕ االغٚأ -ايجايح  ّ ْتؿا٤ َك
( بٌ ٚغسط خ ٚايػو يف ايبكا٤)ايٝكني بايـشدٚ :دسٜإ االضتصشاب

                               يف تـُاّ نالَٓا (.ٖراُػهٛن١ـُتٝك١ٓ ٚايـشاد َٛضٛع ايكطٝتني ايـت)إ
 ثِ ْبشح ايصٛز٠ االغري٠: إلضتصشاب ايهًٞ ايكطِ ايجايح.  صٛزتني

ٖٚٞ َا اذا  غٝػٓا االععِ )قدٙ( ٚمجاع١،ضتجٓاٖا قد إٚ ،ب -2
 ٜػو يف سدٚث٘ ، ٚنإ ايؿسد ٜعٍد ستُاٍ بكا٤ ايهًٞ ضُٔ ؾسٍدنإ إ
ضعٝؿ١  عترب َستب١ًَٔ َساتب ايؿسد ايـُعًّٛ سدٚث٘ ٚشٚاي٘ بإٔ ُٜ َستب١ً
ٚنأُْٗا ؾسٌد ٚاسد  ٚشٚاي٘، سدٚث٘ د ايػدٜد ايـُعًّٛذاى ايؿس ١ يفَٓدٍن

  َطتُسًا .َض ٜٚعٍد ايـُستبتني ٚدٛدًا ٚاسدًا بٌ ايعسف ٜتطا َطتُس،

يٛإ ايكاب١ً ٛدات ايه١ًٝ ايتػهٝه١ ناألٖٚرا ٜتشكل دًًٝا يف ايٛد
ًُت محس٠ َا يٛ ُع َٚجاي٘: عـ ٚتعدد ايـُساتب بًشاظٗا،٠ ٚايطيًػد

 شُس٠ـبشُس٠ ايػاَك١ ٚاستٌُ تبدهلا ـٍ ايًِ شٚاثِ ُع ايدّ يف ثٍٛب
 قاَت ؿ١ـٝؿ١ ضعٝـؿـيتًهِ اذتُس٠ يهٓٗا غ ضعٝؿ١ ٖٞ اَتداد ٚاضتُساز
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 .  ؟ نًٞ ايـشُس٠ ، ؾٌٗ ٜـُهٔ إضتصشابشُس٠ ايػدٜد٠ ـاي َكاّ

ٜد٠ ـشاي١ ايػدنجري ايػو ثِ عًِ شٚاٍ اي ا يٛ نإ غػٌصٖهرٚ
ايـُكطٛع  ؿ١ قاَت َكاّ ايػو ايهجريعٝٚاستٌُ تبدهلا اىل َستب١ ضعٓ٘ 

 .   ؟  ًٞ نجس٠ ايػوإضتصشاب ن ، ؾٌٗ ٜـُهٔزتؿاع٘ـشدٚث٘ ٚإب

ـشُس٠ َٚطًل ايًٕٛ نُا ضتصشاب نًٞ ايذسٟ إـٜ: ٚيف َجً٘
َا  ٚإٕ عًِ شٚاٍ ايـشاي١ ايػدٜد٠ ٜـذسٟ اضتصشاب بكا٤ نجس٠ ايػو

ٜـذسٟ  ، ٚاْـُابكا٤ ايٛصـ ساٍ تبدي٘ بايـُستب١ ايطعٝؿ١شتٌُ ـداّ ٜ
ستب١ السل ٚايـُاي ايعاّ ايؿسَد ايعسُف ٕ ٜعٍدَػسٚطًا بأاإلضتصشاب 

زغِ تبدٍ ايـُستب١ يًؿسد ايطابل ٚايـُستب١ ايػدٜد٠  ضتُسازًاايطعٝؿ١ إ
شؿاظ ـْـذسٜإ االضتصشاب س٦ٓٝر ٖٛ إض يٚايـُصٍشٚضعؿٗا السكًا . 

عترب بني ايكطٝتني ايـُتٝك١ٓ ٚايـُػهٛن١ ، ؾإ ٛضٛعٞ ايـُشاد ايـُـاالت
َع ايـُستب١ شد ٍَت ؾسٌد ؾاْ٘ ،ايـُستب١ ايطعٝؿ١ٚدٛد ايهًٞ ضُٔ ؾسدٙ ب

ُا عًِ سدٚث٘ ٚعًِ ـٚيٝظ ؾسدًا َػاٜسًا يايعاّ ايػدٜد٠ بٓعس ايعسف 
ايؿسد َٔ  بعد تبدٍ -ايعسف ايعاّ ، ٖٚهرا ٚدٛد ايهًٞ ٜعتربٙ ازتؿاع٘

ٚعًٝ٘: اذا عًِ بٛدٛد  . باقًٝا بـشاي٘ مل ٜصٍ -َستب١ غدٜد٠ اىل ضعٝؿ١
١ ايؿسد ايػدٜد٠ َستبعًُٓا بصٚاٍ ثِ  ،ؾسٍد بـُستب١ ق١ٜٛ ايهًٞ ضُٔ

بكا٤ٙ ٚقٝاّ ايـُستب١  ؾاستًُٓا شٚاٍ ايهًٞ ٚإستًُٓا هلا يًطعٝؿ١ٚتبٍد
يًهًٞ  ٖا بكا٤ًشٍدـثبٛتٗا بٖٚا ٚنٕٛ بكا٤ َكاّ ايـُستب١ ايك١ٜٛ ايطعٝؿ١

 زنإ االضتصشاب .، ؾتتِ أٜٚهٕٛ ايػو ؾٝٗا غهًا يف بكا٤ ايهًٞ

يـُٛضٛع اد اشـت: البد يف دسٜإ االضتصشاب َٔ إٚبعباز٠ أغس٣
شاد ٖٛ ايٓعس ـٚايعرب٠ يف االت١ ايـُتٝك١ٓ ٚايكط١ٝ ايـُػهٛن١ ،يكطٝيف ا
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ُستبت٘ ـب -ٕٚ ايـُٛدٛد ايـُتٝكٔ ايطابلشٞ ِٖٚ ٜعٍدـايعسيف ايـُطاَ
هٔ بايـُستب١ ايدا١ْٝ يصَٔ ايالسل ي اـُتدًا اىلَطتُسًا َ -ايػدٜد٠

ُستب١ ٚايطعـ يف س يف ايـٍٖٝٚٞ  َػهٛن١ ايبكا٤ بؿعٌ ايتػ -ايطعٝؿ١ 
 . ٖرا .  ٘زناْيتٛؾس أاالضتصشاب س٦ٓٝر ؾٝـذسٟ   -ايٛدٛد

يًهًٞ َٔ يف نْٛ٘ إضتصشابًا  )قدِٖ(ْاقؼ بعض االٚاغسٚقد 
ايكطِ ايجايح، ٚإدعٛا نْٛ٘ إضتصشابًا يًؿسد ،أٚ يف االقٌ: ٖٛ َٔ 

يف  أغهٌ ، َِٓٗ ايػٗٝد ايصدز، ؾكدايكطِ األٍٚ إضتصشاب ايهًٞ
 -ايصٛز٠  ذسٜإ االضتصشاب يف ٖرٙـب ٘ذعاْبعد إ - (10)ـشج٘ ذًظ بـَ

ال َٔ اضتصشاب  -ايؿسد -ضتصشاب ايػػصْ٘ َٔ إَعتكدًا )قدٙ( أ
ٚ أايبٝاض  ٕ ايـُعًّٛ شٚاي٘ ٖٛ سٍدشٌ ايبشح ، بًشاظ أـايهًٞ َ
ٕ غػص ايـُستب١ ايطعٝؿ١ ٚأ  -ٜعين غد٠ ايًٕٛ  -ـشُس٠ ٚ ايأايطٛاد 

ٚيٝظ ٖرا ؾسدًا آغس يرات  ؾتطتصشب، ـشتٌُ بكاؤٖابٝاض ٜٕٛ اييً
هًٞ يبٝاض ؾٗٛ َٔ اضتصشاب ايؿسد ٚيٝظ َٔ اضتصشاب ايا يًٕٛ:ا

ال َٔ  ،ٖرا ًَشكًا بايكطِ االٍٚ َٔ اضتصشاب  ايهًٞ أٚ ُٜـذعٌ
 صٛز ايكطِ ايجايح َٔ اضتصشاب ايهًٞ . 

٘ ال اغهاٍ يف دسٜإ ٚأؾاد بأْ (11)ٚقد ضبك٘ أضتاذْا ايـُشكل)قدٙ(
ٙ َٔ ايكطِ ايجايح َٔ اضتصشاب ٜصض عٍد اب يهٔ الاالضتصش

هٕٛ يٚ ،سل ٖٛ ايؿسد ايطابل بٓعس ايعسفالايهًٞ ، يهٕٛ ايؿسد اي
ؾٝهٕٛ االضتصشاب َٔ اضتصشاب  ،شاالتــ َٔ ايايػد٠ ٚايطع

                                                           

  .  265:  6( حبٛخ يف عًِ االصٍٛ : ز10)

 . 116:  3َصباع االصٍٛ : ز (11)
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ثس ايػسعٞ ٍٚ َٔ اضتصشاب ايهًٞ اذا نإ األٚ َٔ ايكطِ االايؿسد  أ
 .  ػصٛص ايؿسدـال ي ،َرتتبًا ع٢ً ايهًٞ

)قدٙ(:  ، ؾإ قٍٛ ايػٗٝد ايصدزغهاٍ ضعٝـ ظاٖسًاٖٚرا إ
ايبٝاض( ٜهػـ عٔ ْعسٙ )قدٙ( اىل ايؿسد  )ايـُعًّٛ شٚاي٘ ٖٛ سٍد

يًػػص   شاٌظـي شٍدـشاظ ايـُستب١ ٚايـ، ؾإ يٓ٘ٙ ٚغصٛصٝت٘ ٚتعٍٝشٍدـب
 ذص٥ٞ ، ٚنالَٓا يف اضتصشاب ايٛدٛد ايهًٞ ايـُطاف ـٚايؿسد اي
صات ػاص ٚايـُػٍػـٔ ايشاظ ايتعٍٝـدٙ َٔ دٕٚ يؾسأَ أ اىل سص١ٍ

ص ٞ ايـُتػٍػذص٥ـايؿسد١ٜ ، ٖٚرا غري اضتصشاب ايػػص ٚايؿسد اي
 ذص١ٝ٥ . ـُػػصات٘ ايـٔ بػصٛصٝات٘ ٚايـُتعٍٝـب

إٕ ايػد٠ ٚايطعـ يف : )قدُٖا(ذًًٝنيـيًطٝدٜٔ ايٚس٦ٓٝر ْكٍٛ 
ٕ ٚاضتصشاب نًٞ ايًٛ ، سدَٚساتب ايًٕٛ ايٛا يٛإ ساالٌتاأل

اذا نإ االثس ايػسعٞ َرتتبًا عًٝ٘   -ٚ االمحس االبٝض أٚ االضٛد أ
ٚالبد َٔ  ، شدٚخ ايهًٞ ضُٔ ايـُستب١ ايػدٜد٠ـٜهؿٞ ؾٝ٘ ايٝكني ب

َع ايعًِ ساصٌ، ٚ -ايٝكني ٚايػو -، ٚنالُٖا ايػو يف بكا٤ ايهًٞ
شتٌُ بكا٤ نًٞ ايًٕٛ ضُٔ َستبت٘ ـبصٚاٍ ايـُستب١ ايػدٜد٠ َٔ ايًٕٛ ٜ

يتٛؾس زنين اإلضتصشاب  ايًٕٛ االبٝض، نًٞ بكا٤ ؾٝطتصشب ١ٝؿايطع
 ٚال اغهاٍ .  نُا تكدّ غسس٘،بٌ ٚغريٙ َٔ أزنإ دسٜاْ٘ 

ٕ غػص ٚإ ،غري إضتصشاب ايؿسد-إضتصشاب نًٞ ايًٕٛ-ٖٚرا
سد٣ إٚقد ال تٓطبل  ، ١ٜكٛايـُستب١ ايطعٝؿ١ َػاٌٜس يػػص ايـُستب١ اي

َستب١ َتشد٠ ألٕ  طبُٗا ايعسف ايعاّايـُستبتني ع٢ً االغس٣ ٚقد ال ٜـش
 دسٜإ  ٚيرا قد ال ٜصض ٘ايـُػهٛى بكاؤٙ قد ال ٜتشد بايـُعًّٛ سدٚث
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ايبٝاض : إضتصشاب نًٞ ايًٕٛ شٔ ٖٓا ْسٜدـْٚ ،إضتصشاب ايػػص
بايبٝاض ايػدٜد ثِ  ، ٚايٛدٛد ايهًٞ يًبٝاض ايـُتشكل ٜكًٝٓااٚ ْـشٛٙ 

 هًَٞتدادًا يضتُسازًا ٚإيعسف ايعاّ إا ٜعتربٖا دا١ٍْٝ يـُستب١ٍايؿسد  ضعـ
، ٚيرا ال إغهاٍ شكل ايهًٞ ضُٓ٘ـزغِ تبدٍ َستب١ ايؿسد ايرٟ تايًٕٛ 

  إضتصشاب نجس٠ ايػو . ، ٖٚهرا إضتصشاب نًٞ ايًٕٛ يف دسٜإ

ٍٕ ٚبتعبرٍي إضتصشاب نًٞ ايًٕٛ نايـشُس٠، ٚالبد  ٜك٣ٛ عٓدْا : ثا
 شُس٠ـاؾت٘ اىل َا١ٖٝ ايضنًٞ ايـشُس٠ ايـُتكّٛ بإ َٔ ايتُٝٝص بني

ضاؾت٘ اىل ايؿسد بإ ايـشُس٠ ايـُتكّٛ ذاَع١ بني أؾسادٙ ٚبني غػصـاي
بـشٍدٖا  نًٞ ايـشُس٠ ْطتصشب شٔ ٖٓاـْٚايـذص٥ٞ،  بـشٍدٙ ايؿسدٟ

ٜـُهٔ ايـُٓاقػ١ يف دسٜاْ٘  إضتصشاب ايؿسد ايـذاَع ايـُاٖٟٛ، بُٝٓا
ضٛعٞ بني ايكطٝتني الستُاٍ عدّ إذعإ ايعسف ايعاّ باالتـشاد ايـُٛ

       نُا ضبل تكسٜب٘ . ايـُتٝك١ٓ ٚايـُػهٛن١

: ٖٚٛ َا اذا عًِ بتشكل عٓٛاْني  القصه الرابع مً اشتصحاب الكلي
ثِ  إْطباقُٗا ع٢ً ؾسدٜٔ،شتٌُ ـٜٚٚاسد  ْطباقُٗا ع٢ً ؾسٍدشتٌُ إـٜ

َـذُعًا  ايصا٥ٌ يؿسدنٕٛ اشتٌُ ـعًُٓا بصٚاٍ أسد ايعٓٛاْني ٜٚ
ؾٝشتٌُ  ،ايعٓٛإ اآلغسايصا٥ٌ غري ايعٓٛإ نٕٛ  شتٌُـُا ٜني نًعٓٛاْي

ع٢ً ايؿسد  َٓطبكًا اذا نإ ايعٓٛإ اآلغسٚذيو ألْ٘  بكا٤ ايهًٞ اآلغس
 ٚاذا نإ َٓطبكًا ع٢ً ؾسٍد ،ايـُستؿع ايصا٥ٌ ؾكد إزتؿع ايعٓٛإ ايهًٞ

ٍٕ  ذسٟ اضتصشاب ايعٓٛإ ايهًٞ ؟ . ـ، ؾٌٗ ٜؾايعٓٛإ ايهًٞ باٍم  ثا

ٍٕ : ٖرا ايكطِ َٔ االضتصشاب ٜعين إٔ ُٜعًِ بٛدٛد  ٚبت عبرٍي ثا
نًٞ ضُٔ ؾسٍد َعني ثِ ُٜعًِ بصٚاي٘ ، ٚبعدٙ ُٜس٣ ؾسٌد َعًْٓٛا بعٓٛإ 
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شتٌُ إْطباق٘ ع٢ً ـشتٌُ إْطباق٘ ع٢ً ايؿسد ايرٟ ُعًِ إزتؿاع٘ نُا ٜـٜ
 ؾسٍد  آغس ، ؾًٝصّ َٓ٘ ايػو يف بكا٤ ايهًٞ . 

يف ايداز ٚعًُٓا بٛدٛد  بٛدٛد )ايكسغٞ(  ري َا اذا عًُٓاٖٚرا ْع
ّ ٖٛ غريٙ ، ثِ عًُٓا ا ْٚػو يف إٔ ايكسغٞ ٖٛ ايعايـِ أ)ايعايـِ( ؾٝٗ

ذُعًا ـٓا نٕٛ ايؿسد ايصا٥ٌ ًٍَُ)ايكسغٞ(ٚغسٚد٘ َٔ ايداز ٚاستبصٚا
يكسغٞ ٚايعايـِ( ؾٓػو  يف بكا٤ نًٞ)ايعايـِ( يف يًعٓٛاْني ايـُعًَٛني)ا

ايـُتشكل ب٘ ٖٚٛ قد )ايكسغٞ( َٚصداق٘  نيالستُاٍ نْٛ٘ ع ايداز
( ٖٚٛ باٍم بعد ايكسغٞ)ْطباق٘ ع٢ً غري ـشتٌُ إنُا ٜغسز َٔ ايداز 

 ذسٟ اضتصشاب بكا٤ نًٞ ايعايـِ ؟ . ـ، ؾٌٗ ٜيف ايداز

ٚض٤ًٛ  -ايـُهًـ  ُا اذا تطٗسـُهٔ ايتُجٌٝ ي٘ َٔ ايػسعٝات بـٜٚ
طابل َٔ ايالسل سدخ( ٚال ٜعًِ ايصدز َٓ٘ )ٚض٤ٛ(ٚ)ثِ  -أٚ غطاًل

شدخ  ؾصاٍ ـساصاًل قبٌ ايَُٓٗا، أٟ ٜـشتٌُ نٕٛ ايٛض٤ٛ ايجاْٞ 
ـشتٌُ نْٛ٘ زاؾعًا يًشدخ شدخ ايالسل َٓ٘ ، ٜٚـطٗٛزٙ بصدٚز اي

ٍ ـغس ٚساصاًل عكٝب ايايـُتأ يف ايصَإ ايجاْٞ . شدخ ؾٗٛ ع٢ً طٗٛز
شاصٌ عٓد ـبايؿعٌ ٜػو يف بكا٤ ايطٗٛز اي ـشاصٌ إ ايـُهًـٚاي

 ؟ .  ايـُتٝكٔ سدٚث٘ ايطٗٛزنًٞ ُهٓ٘ اضتصشاب ـ٤ٛ ايجاْٞ ؾٌٗ ٜايٛض

ُا اذا عًِ ايـُهًـ اْ٘ أدٓب ّٜٛ ـي٘ ثاًْٝا : ب ٜٚـُهٔ ايتُجٌٝ
ـذُع١، غتطٌ َٓٗا ٜكًٝٓا ثِ زأ٣ ًَٓٝا يف ثٛب٘ ّٜٛ ايـػُٝظ ثِ إاي

ت٘ سني غسٚز ٖرا ايـُين عٓ٘ ، يهٓ٘  ذٓابـمجايٞ بؾشصٌ عٓدٙ عًِ إ
تٌُ نْٛٗا شـغتطٌ َٓٗا اَظ نُا ٜالٚىل اييت إذٓاب١ اـٗا ايشتٌُ نْٛـٜ

ذٓابت٘ ساٍ غسٚز ايـُين ـ، ؾٗٛ  ٜعًِ بدٓاب١ أغس٣ سصًت بعدٖا
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ُهٓ٘ ـٚحيتٌُ شٚاهلا ؾٌٗ ٜ اايـُٛدٛد ع٢ً ثٛب٘ ٜٚػو ؾعاًل يف بكا٥ٗ
 .ذٓاب١ ؟  ـاضتصشاب نًٞ اي

ٓٛإ نًٞ ع -الَج١ً غو يف بكا٤ ايعٓٛإ ايهًٞٚايػو يف ٖرٙ ا
 .  -ذٓاب١ ـايعايـِ ، نًٞ عٓٛإ ايطٗٛز ، نًٞ عٓٛإ اي

ايهًٞ ٕ ايعٓٛإ ٖرا ايكطِ ٚبني ايكطِ ايجاْٞ ٖٛ أٚايؿسم بني 
عٓٛإ ٚاسد َسدد بني  -شدخ ـناي -ايـُعًّٛ سدٚث٘ يف ايكطِ ايجاْٞ

عانط٘ سٝح ؾسدٜٔ : طٌٜٛ االَد ٚقصري االَد ، بُٝٓا ايكطِ ايسابع  ٜ
عددًا : )ايكسغٞ ٜٚهٕٛ ايعٓٛإ  ايهًٞ َتغري َسدد  ًٝٓا هٕٛ ايؿسد َعٜ

ذٓاب١ ايـُػتطٌ ـ)ايٛض٤ٛ ايتذدٜدٟ ٚايٛض٤ٛ ايساؾع(، )ايٚايعايـِ(، 
ذٓاب١ اييت ع٢ً ايجٛب( ٚحيتٌُ اْطبام ايعٓٛإ  ايهًٞ ايجاْٞ ـَٓٗا ٚاي

 ع٢ً ايؿسد  االٍٚ َصدام ايعٓٛإ  االٍٚ . 

ٕ ايؿسد ايـُعني ايكطِ ايجايح ٖٛ أطِ ايسابع ٚبني ٚايؿسم  بني ايك
ضُٓ٘ ٚايـُعًّٛ سدٚثُٗا يف ايكطِ عٓٛإ ايهًٞ ايـُٛدٛد َع اي

آغس ٜبك٢ ب٘ ايهًٞ  االزتؿاع  ٚحيتٌُ سدٚخ ؾسٍد اَعًَُٖٛا ايجايح  
شتٌُ بكا٤ ايهًٞ ، بُٝٓا يف ايكطِ ايسابع ايعٓٛإ اآلغس)ايعايـِ( ـؾًرا ٜ

ُتصـ بايعٓٛإ  ٢ ايؿسد ايـشدٚخ َػهٛى االْطبام عًـَعًّٛ اي
 زتؿاع٘ : )ايكسغٞ( . ايـُعًّٛ سدٚث٘ ٚإ

ٍٕ ٚبتكسٜب يف ايكطِ ايسابع عًُإ : إْ٘ : يًؿسم بني ايكطُني  ثا
ـذاَع ايتؿصًٝٞ ، ٚعًِ بايعٓٛإ  اي ٘عًِ بٛدٛد  ايؿسد  ايـُعني بعٓٛاْ

 شدٚخـٖٚٛ عٓٛإ َعًّٛ اي -، ادتٓاب١ عٓٛإ ايعايـِ ،ايطٗٛز -ايهًٞ
 َػهٛى ايبكا٤ الستُاٍ عدّ اْطباق٘ ع٢ً ايؿسد  اآلغس ايـُعًّٛ سدٚث٘
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 ٜٛدد إال عًِ ٚاسد َتعًل بايؿسد بُٝٓا يف ايكطِ ايجايح ال  ٚازتؿاع٘ .
ٍٕ َػهٛى اذتدٚخ . ٖرا .  َع إستُاٍ بكا٤ ايهًٞ ضُٔ ؾسٍد ثا

يف ٚذنسٙ  (12) )قدٙ( أضتاذْا ايـُشكل أبدع٘ ٖٓاقد ٖٚرا ايكطِ 
 ذٖب اىلقد ٚ ، َطاؾًا اىل االقطاّ ايجالث١ ايـُػٗٛز٠ ، صٛي٘ؾكٗ٘ ٚأ

ايهًٞ  ضتصشاب ايعٓٛإٜعين: صش١ دسٜإ إ ، ٘إَهإ إضتصشاب
ٚايػو يف  ـشدٚخ ايعٓٛإزناْ٘ َٔ ايٝكني بايـُػهٛى  بكاؤٙ يتُا١َٝ أ

)ايعايـِ( يف ايداز ٜٚطتصشب ؾٝطتصشب يف االَج١ً بكا٤ نًٞ  ،بكا٥٘
ذٓاب١ ايـُتٝك١ٓ سني زؤٜتٗا يف ـٜٚطتصشب بكا٤ نًٞ ايبكا٤ نًٞ ايطٗٛز 

 ايجٛب ٚايـُػهٛى يف شٚاهلا . 

ايهًٞ ايـُعًّٛ سدٚث٘ بت٢ً اضتصشاب بكا٤ ايعٓٛإ ْعِ قد ُٜ
، ْطباق٘ ع٢ً ايعٓٛإ ايجاْٞعدّ إ٤ٙ بؿعٌ إستُاٍ ايـُػهٛى يف بكا

ْعري  ٖٚرا ،تصشاب ايـُعازض ؾٝطكطإ يًُعازض١ٜٚصطدّ باالض
يـُشتٌُ بكاؤٖا يـُتٝكٔ سدٚثٗا اشاب ادتٓاب١ ايـُس١ٝ٥ يف ايجٛب ااضتص
، ػا٤ غصٛص١ٝ نْٛٗا َس١ًٝ٥ يف ايجٛبيذٓاب١ بإـضتصشاب يهًٞ ايؾاْ٘ إ
ايـشاص١ً   َعازض باضتصشاب غصٛص ايطٗاز٠ إضتصشاب ٖٚٛ

ػُٝظ ؾاْ٘ نإ ع٢ً ٜكني َٔ طٗٛزٙ  بعد االغتطاٍ ـّٜٛ اي ٘غتطايبا
ـذٓاب١ ُٝظ ٚحيتٌُ نٕٛ ادتٓاب١ ايـُس١ٝ٥ ٖٞ عني ايػـَٔ دٓابت٘ ّٜٛ اي

غريٖا ؾٝػو يف بكا٤  شتٌُ نْٛٗاـػُٝظ ٜٚـغسدت َٓ٘ ّٜٛ اياييت 
ذٓاب١ ـضتصشاب نًٞ ايتعازض إثِ  ،طٗازت٘ ايػػص١ٝ ٜٚطتصشبٗا

 أصٌ االغتػاٍ ايٝكٝين ٜطتدعٞ ايتؿسٜؼ ايٝكٝين اىل ٜسدع ثِ ،ٜٚطكطإ
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   نايصال٠ . ا ٖٛ َػسٚط بايطٗٛزٚالبد َٔ حتصٌٝ ايطٗٛز يؿعٌ َ

دسٜإ اضتصشاب ايعٓٛإ ُٓع َٔ ـيهٔ ايطكٛط بايـُعازض١ ال ٜ
 يف  ال ايتعازض ؾاالضتصشاب يف ْؿط٘ داٍزيف ايكطِ ايسابع ،إذ يٛ

شصٌ يف أقطاّ أغس٣ َٔ ـٜٚاالبتال٤ بايـُعازض قد  ،ٖرا ايكطِ
ٚإَهإ  ط٘دسٜاْ٘ يف ْؿصش١ ثبات ، ٚايـُِٗ إضتصشاب ايهًٞ اٜطًاإ

نُا يٛ عًُٓا بٛدٛد  : االضتؿاد٠ َٔ دسٜاْ٘ يف َٛازد عدّ ايتعازض
يف  بٛدٛد )َتهًِ( بؿعٌ ٚدٛد شٜد ؾٝٗا ٚعًُٓايف ايداز  (اْطإ)

٘ عًٝ٘ اْطباقعدّ شتٌُ ـٜٚ شٜد  ٜـشتٌُ اْطباق٘ ع٢ً ذاى ايؿسد: ايداز
 ٜدايـُتشكل ضُٔ ش (االْطإ)ثِ عًُٓا بازتؿاع نًٞ  يهْٛ٘ عبٝدًا

ع٢ً غري شٜد،  ٘اْطبام عٓٛاْ الستُاٍ )ايـُتهًِ( نًٞبكا٤  ْٚـشتٌُ
   إضتصشاب ايهًٞ َٔ دٕٚ َعازض س٦ٓٝر . ؾٝذسٟ

 تؿصٝاًل بني صٛزتني :  (13)ٜبدٚ َٔ ايـُشكل  اهلُداْٞيهٔ  

شدخ ـبني َا اذا عًِ بٛدٛد ؾسدٜٔ ٚغو يف تعاقبُٗا نُجاٍ اي
زناْ٘ َٔ شاب ، الدتُاع أذسٜإ االضتصـب)قدٙ( ٚايٛض٤ٛ ؾايتصّ 

 .  (ايػو يف ايبكا٤)ٚ (شدٚخـايٝكني باي)

 ال بٛدٛد  ؾسٍدٚمل ٜعًِ إنًٝني ٚبني َا اذا عًِ بٛدٛد عٓٛاْني 
ٍٕٚاسد ٚإستٌُ ٚدٛد ؾسٍد  ٍٕ ثا الستُاٍ  ٚاستٌُ عدّ ٚدٛد ؾسد ثا

ـذٓاب١( اي)ٚ ٚاسد نُجايٞ )ايعايـِ ٚايكسغٞ( ْطبام ايعٓٛاْني ع٢ً ؾسٍدإ
 ٚذيو بًشاظ اْ٘ :  قد َٓع َٔ دسٜإ االضتصشاب ٖٓا،ٚ تكدَني،ايـُ
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شتٌُ تعاقبُٗا ـؾسدٜٔ َٜع ايعًِ بٛدٛد  -  ايؿسض االٍٚيف
َػهٛى  ـشدٚخٜهٕٛ ايهًٞ س٦ٓٝر َتٝكٔ اي -عدّ تعاقبُٗا  ـشتٌُٜٚ

اب ايعٓٛإ ايهًٞ ضتصش، ؾٝذسٟ إايبكا٤ ٚاالزتؿاع يف ايصَٔ ايجاْٞ
 عٞ ايجابت يًعٓٛإ  ايهًٞ . ثس ايػسٜٚرتتب عًٝ٘ األ

ٍٕ ايـُهًـ بصدٚز ٚض٤ٜٛٔ َٓ٘ ٚسدخ ثِ  إٕ عًِ : ٚبتعبرٍي ثا
عٓ٘،ؾإ ٚض٤ٛٙ  ٚ تأغسٙب٘ عٓدٙ تكدّ ٚض٤ٛٙ ايجاْٞ ع٢ً ايـشدخ أإغت

ٚض٤ٛٙ ايجاْٞ الستُاي٘  إْتكاض االٍٚ إْتكض بايـشدخ ٜكًٝٓا ٜٚػو يف
ٌٔ بايٛددإ َع  تأغسٙ عٔ ايـشدخ، ٚسٝح إٔ ايٛض٤ٛ ايجاْٞ َتٝك

ٌٔ ٚتأغس  ايطٗٛز ؾهًٞ ،عٓ٘ يف تكدَ٘ ع٢ً ايـشدخ أٚ تأغسٙ ايػو َتٝك
ايـشدخ عٓ٘ َـشتٌُ غري َتٝكٔ،أٟ ٜػو يف بكا٤ نًٞ ايطٗٛز ؾٝذسٟ 

 .أثسٙ ايػسعٞ نًٞ ايطٗٛز ٜٚستب ع٢ً ،٘دسٜاْ أزنإ يتٛؾس إضتصشاب٘

 السٝح  -عدّ ايعًِ بٛدٛد ؾسدٜٔ  ساٍ -بُٝٓا يف ايؿسض ايجاْٞ 
غس سطب د ٖٚٛ َتٝكٔ االزتؿاع، ٚايؿسد اآلٚاس ال بٛدٛد  ؾسٍدعًِ إ

بًا ؾٝهٕٛ ايػو يف بكا٤ ايعٓٛإ ايهًٞ َطٍب ،شدٚخـايؿسض َػهٛى اي
، َٚع٘ ال ٚاالصٌ عدّ سدٚث٘ عٔ ايػو يف سدٚخ ايؿسد اآلغس،

 .ضتصشابٞ ايطبيب . ٖرا د اإلزتاٍ الضتصشاب ايهًٞ الزتؿاع٘ بايتعٍب

ست٢  -ب يف ايؿسضني ضتصشاٚيهٔ ايعاٖس صش١ دسٜإ اإل
 ـذٛاب عٔ اغهاٍ ايـُشكل اهلُداْٞ)قدٙ(: ُهٓٓا ايـٜٚ-ايؿسض ايجاْٞ

إضتصشاب ايهًٞ ٖٛ ايٝكني بـشدٚث٘  ايـُصشض يـذسٜإٕ إ أٚاًل:
ٙ، ٚال غإٔ ٚال دغاي١ يٛسد٠ ايؿسد ايطبب يف تـشكل َع ايػو يف بكا٤

اإلضتصشاب ، َٚٔ ٖٓا ال َٛدب ٚال  إيف دسٜتعددٙ ٚال ي ايهًٞ
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 اإلضتصشاب دسٜإ ٚايصشٝض ٖٛ تعُِٝ ، َصٍشض هلرا ايتؿصٌٝ
تعدد ايؿسد ايـُٛدب يتشكل ايهًٞ ٘ يف ؾسض َصٍشض دسٜاْ إلسساش

ذٓاب١ سني ـؾاٍْا أسسشْا ايٝكني بتشكل نًٞ اي ،ٚسدت٘يف ؾسض ضُٓ٘ ٚ
َٔ دٓابت٘ ٘ اٍ نْٛع٢ً ايجٛب ْٚػو يف بكا٤ ايهًٞ الستُزؤ١ٜ ايـُين 

، ٖٚرا اإلسساش  َع إستُاٍ نْٛ٘ َٔ دٓاب١ ددٜد٠ اييت إغتطٌ َٓٗا
تـشكل نًٞ ايطٗٛز سني ايتٛضٞ ايجاْٞ ٚقد أعكب٘ ايػو  إسساش ْعري

   . ، ال ؾسم بُٝٓٗا يف بكا٤ٙ الستُاٍ تكدّ ايبٍٛ ع٢ً ايٛض٤ٛ ايجاْٞ

جاْٞ يٝظ ٚثاًْٝا: إٕ ايػو يف بكا٤ ايعٓٛإ ايهًٞ يف ايؿسض اي
شهِ ـْاغ٦ًا َٚطببًا غسعًٝا ألصٌ عدّ سدٚخ ايؿسد ايجاْٞ ست٢ ٜ

بكا٤  االصٌ ايـُطبيب: ع٢ً -عدّ سدٚخ ايؿسد اآلغس االصٌ ايطبيب:
يٝظ أثسًا  يف ايؿسض ايجاْٞايعٓٛإ ايهًٞ نًٞ ادتٓاب١، أٟ إٕ بكا٤ 

شهُ٘ ٜٚتكدّ ـغس ست٢ ٜعًٝا الضتصشاب عدّ سدٚخ ايؿسد اآلغس
ؾاْ٘ َٔ ايٛاضض أْ٘  عٓٛإ ايهًٞ،ُتٓع دسٜإ اضتصشاب ايـعًٝ٘ ٜٚ

ٍٕ : إٔ ٜهٕٛ َٛضٛع االصٌ  ٜعترب يف سه١َٛ أصٌ ع٢ً أصٌ ثا
ـٍ ع االصٌ ايـشانِ، ٖٚرا ايػسطايـُشهّٛ أثسًا غسعًٝا يـُٛضٛ  َٓت

يٝظ أثسًا غسعًٝا  -ايـذٓاب١ -ؾُٝا حنٔ ؾٝ٘، ؾإ إزتؿاع ايـشدخ ايهًٞ
يإلغتطاٍ َٔ ايـذٓاب١ االٚىل بٌ ٖٛ  سك١ألصٌ عدّ سدٚخ دٓاب١ ال

الشّ عكًٞ ال سذ١ٝ ؾٝ٘ ٚال إعتُاد عًٝ٘ .َٚٔ ٖٓا ال ٜتِ تؿصٌٝ 
ذاٍ َع ٖرا االضتصشاب ايعدَٞ ـال َُٗداْٞ)قدٙ( باْ٘ ـايـُشكل اي

 .  -االصٌ ايـُطبيب  -ايطبيب الضتصشاب بكا٤ ايهًٞ 

 ٛإ ايهًٞـٓـعصشاب ايـتـال َاْع َٔ اض: إٔ  كدّـطض َـُا تـتـٜٚ
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ُا ٖٛ عٓٛإ نًٞ ـٙ بـػازدٞ ايـُشتٌُ بكاؤاي ايـُػري اىل ايٛاقع
. ٚع٢ً ذيوٚاقعٞ قابٌ يالْطبام ع٢ً ٖرا ٚع٢ً ذاى عٞ َضَٚؿّٗٛ 

زناْ٘ ٚغسٚط ـُاّ أضتصشاب ايهًٞ اذا تٛؾست تـذسٟ إُا ٜـْعِ اْ
 غسعٞ . دسٜاْ٘ ، َٚٓٗا َا اذا نإ َٛضٛعًا ألثسٍ 

ُهٓٓا إٔ ْدؾع إغهاٍ ايـُشكل اهلُداْٞ)قدٙ( ـٜٚبتعبري ٚاضض : 
ضتصشاب ايكطِ )قدٙ( ع٢ً دسٜإ إ عالّ عصسْاٚإغهاٍ بعض أ

ْعسُٖا اىل  -بًشاظ بعض عبازاتُٗا -ؾاْ٘ قد ٜعٗس َُٓٗا  ايسابع
ايعٓٛإ )ٕ ايـُكصٛد ٖٛ اضتصشاب : إهلُا ، ْٚكٍٛ إضتصشاب ايؿسد

 باصٌ سدٚث٘، ٚيرا ال ٜكني ال ( ايرٟػازدٞـايؿسد اي)دٕٚ  (ايهًٞ
، ًِ بتشكك٘ ٚبصٚاي٘قد ُع )ايعٓٛإ ايـُتشكل ضُٔ ؾسٍد ٜصض ايكٍٛ بإٔ

 . (14)صٌ سدٚث٘( ؾسادع ٜكني بأ ػو يف بكا٤ٙ ضُٔ ؾسد آغس الُٜٚ

ـُهٓٓا دؾع٘ بإٔ ايـُكصٛد ٖٓا سطبُا تكدّ َهسزًا ْ٘ ٜٚذيو أل
ايٝكني ضتصشاب ايعٓٛإ ايهًٞ ايـُشتٌُ بكاؤٙ بعد ٖٛ إ -َٛضشًا

 ؾٗٛ  ، آغس َع٘ ٚ ضُٔ ؾسٍدـشدٚث٘ ضُٔ ايؿسد ايـُعًّٛ شٚاي٘ أب
ايؿسد  ْعِ شتٌُ ايبكا٤ ؾعاًل ،ـشدٚخ َـايَتٝكٔ  -ايعٓٛإ  ايهًٞ -
اقعٞ  َسٍدد بني َا ٖٛ َعًّٛ ايـشدٚخ ٚاالزتؿاع، ٚبني َا ٖٛ ٛاي

ايعٓٛإ ايهًٞ ٖٛ ٚدٛد ٚاقعٞ  ْٚطتصشب ٖٓا َػهٛى ايـشدٚخ،
ضتصشاب ـذسٟ إٜـػازدٞ، ٚاىل ايؿسد اي ب٘ ٔ االغاز٠ُهداَع ٜـ

 اغهاٍ .  ٚال ، غسعٞ ٜرتتب عًٝ٘  ثٌسيٛ نإ ي٘ أيهًٞ يعٓٛإ اا

 ٚزدٙ ايطٝدـشًٞ( ايرٟ أاالغهاٍ اي)ُاّ ـتشصٌ عدّ ـتـٗرا ٜـٚب
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ذ٢ً َٔ بٝإ َٛضٛع ـنُا ت ، شج٘ـذًظ بـيف َ )قدٙ(ايػٗٝد ايصدز
 ضتصشاب ٚايجايح َٔ إ ني ايجاْٞسق٘ عٔ ايكطُايكطِ ايسابع َٚؾ

شتاز ـٜٚ ،شج٘ـٚزدٙ يف ب( ايرٟ أٞ: عدّ ٚزٚد )االغهاٍ ايٓكطايهًٞ 
 . طاي١ؾُٝا ذنسْاٙ ايهؿا١ٜ ٚال َٛدب يإلٚ ،ساالَس اىل تأٌَ ٚتؿٍه

.  -طِ ايسابعايك -قسب١ٝ دسٜإ اضتصشاب ايهًٞشاصٌ أـٚاي
 ، ثِ ْػسع يف ل ضتصشاب ايهًٞ، ٚاهلل ايـُٛؾٚبٗرا ٜتِ نالَٓا يف إ

 )ايتٓبٝ٘ ايطابع( ْٚبشح : 
 

 إشتصحاب االمور التدرجيية :
        

 شٜٛٔ : ـايـُٛدٛدات ايـُساد إضتصشابٗا  ع٢ً ْ         
دصا٤ٖا ٠ ٖٚٞ اييت تٛدد  بتُاّ أايـُٛدٛدات ايكاٍزايٓشٛ االٍٚ :

اٍ يف دسٜإ اضتصشابٗا عٓد ٚال اغه ز،َٔ دٕٚ تدٍزٚاسد  يف ٚقٍت
شدٚخ ٚايػو يف ايبكا٤ نُا يف ـٚعُدتٗا  ايٝكني باي،  زناْ٘أ تٛؾس

 َجاًل .  االْطإاضتصشاب بكا٤ 

ذ١ٝ ٖٚٞ اييت ال تٛدد بتُاّ  ـايٓشٛ ايجاْٞ : ايـُٛدٛدات ايتدزٜ
ٜٛدد شٝح ـذًٝا بـٚاسد٠ يف ٚقت ٚاسد ، بٌ تٛدد تدزٜ أدصا٤ٖا دؾع١ً

شسن١ ٚايتهًِ ـناي ذص٤ ايطابل عًٝ٘ـْعداّ اينٌ دص٤ َٓٗا يف ظسف إ
ـذتُع  أدصا٤ ُا ال تـشٖٛا َـٚايـُػٞ ْٚبع ايـُا٤ ٚضٝالٕ ايدّ ْٚ

 يف شَإ ٚاسد .  ٚدٛد ايٛاسد َٓٗا

ٍٛ ضتصشاب ايـُٛدٛدات ايتدزجي١ٝقد ٚقع االغهاٍ يف إٚ        ١َايـُتك
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يف آتًٝا يف ايصَإ نايًٌٝ ٚايٓٗاز ٚايّٝٛ ٚ إغهااًل آتًٝا د ،ّ ٚايتذٍدبايتصٍس
 .  صَاْٝات نايـُػٞ ٚايتهًِ ٚايـشسن١اي

اإلضتصشاب  زنإـُاّ أيػو يف تٙ ٖٛ اَٚٓػؤ ٚتكسٜب االغهاٍ       
شاد ايكط١ٝ ـتـشدٚخ ٚايػو يف ايبكا٤ ٚإٚغسٚط٘ ، َٚٓٗا ايٝكني باي

شاد ايـُتٝكٔ َع ايـُػهٛى ـتع٢ عدّ إايـُتٝك١ٓ ٚايـُػهٛن١ ، ؾٍٝد
ٚ ايصَإ  أ -ـذٞ يـُٛدٛد  ايتدزٜدصا٤  از ٚدٛد أؾاْ٘ يتدٍزَٛضٛعًا، 

ايطابل عًٝ٘ ٜٓتؿٞ  ذص٤ـّ ايشكل نٌ دص٤ يف ظسف تصٍسـٚت -ايصَاْٞ 
ٍٛزنإ اإلبعض أ تعًل  ٕ َاَات دسٜاْ٘ ، بًشاظ أضتصشاب َٚك
ْعدّ ٜكًٝٓا  قد إ -ـذص٤ ايـُاضٞ ايـُتٝكٔ سدٚث٘ اي -ـشدٚث٘ ايٝكني ب

ذص٤ ـشدٚخ ألٕ ايـاي ذص٤  ايالسل َػهٛىـّ ٚشاٍ دصًَا ، ٚايٚتصٍس
ٍٕ ايـذص٤ ايـُػهٛى َٔ  ذص٤ يف اآلٕ اآلغس ، ؾًٝظ ـٖٛ غري اي يف نٌ آ

ايكط١ٝ  ايـُتٝكٔ ايرٟ إْصسّ ٜكًٝٓا ؾًِ تتشد عنيايصَاْٞ  ٚأايصَإ 
ٖٛ َتٝكٔ  َاَٛضٛعًا، نُا اْ٘ يٝظ ٖٓا  ايـُػهٛن١ايكط١ٝ  َعايـُتٝك١ٓ 

 ايٛدٛد  َػهٛى ايبكا٤ ست٢ ٜطتصشب . 

بإٔ ايعُد٠ يف دسٟ  را االغهاٍٖ ذٛاب عٔـُهٔ ايـٜٚ      
االضتصشاب صدم عدّ )ْكض ايٝكني بايػو( عسؾًا ، ٖٚرا ايصدم 

َٛضٛعًا ايكط١ٝ ايـُػهٛن١ َع شاد ايكط١ٝ ايـُتٝك١ٓ ـتـشتاز إلسساش إٜ
دصاؤٖا َتدزد١ ايٛدٛد ـذ١ٝ ٚإٕ ناْت أٚاالَٛز ايتدزٜ بٛسد٠ عسؾ١ٝ،

بني االدصا٤ إال إٔ ختًٌ ايعدّ  آغس، دص٤ٌٜٛدد  ثِ ٜٚٓعدّ دص٤ٌ ؾٝٓصسّ
إذ ايعسف ايعاّ ٜعترب َـذُٛع ، ايٛسد٠ ايعسؾ١ٝ ال ٜـُٓع َٔ تـشكل

     . -شسناتـاياآلْات،  -ُتدًا َتصٌ االدصا٤ـٚدٛدًا ٚاسدًا َاالدصا٤ 
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 ٚبني دص٤ٍ بني دص٤ٍاييت ٜدزنٗا ايعكٌ ػًٌ ايعدّ بايدق١ ـتإذٕ       
ايعدّ ايـُتػًٌ بني أدصا٤ ايصَإ ٚايصَاْٝات ٖرا ٕ ، ألال ٜطٍس  -آغس

 ٚاسدٚدٛد ايصَإ   إذ ـذٞ عسؾًا ،ػٌ بٛسد٠ ايـُٛدٛد ايتدزٜـٜ ال
ٚدٛد ٚاسد  -ايصَاْٞ -ٚايتهًِ ، ٚدٛدات َتعدد٠  ٚيٝظَطتُس 

 شاد ايـُطًٛب يف ـٚدٛدات َتعدد٠ ست٢ ٜٓتؿٞ االت ٚيٝظ َطتُس
شصٍٛ ـٚاسد َطتُس ٜبدأ بَٛدٛد  (زايٓٗا)دسٟ االضتصشاب . َجاًل:

 -ػالفـايع٢ً  -ايؿذسبعد بصٚؽ ٚ َٓ٘ بعد طًٛع ايػُظ أ أٍٚ دص٤ٍ
ْات ـذُٛع اآلع٢ً َعٓٛإ )ايٓٗاز( ٜٚٓتٗٞ بػٝاب ايػُظ ٜٚصدم 

َٚع ايػو يف بكا٤ٙ  ،ؾٗٛ ٚدٛد ٚاسد عسؾًا  بني ايـُبدأ ٚبني ايـُٓت٢ٗ
سف ايػو ؾٝ٘ ٜعترب عٓد ظ، ألٕ زؾع ايٝد عٔ ايبكا٤ يف ٜطتصشب بكاؤٙ

ايعسف ْكطًا يًٝكني بايػو . ٚبٗرا ٜٓدؾع اغهاٍ عُِٝ ٚازد ع٢ً 
 ذٛاب٘ عٔ َػهًت٘ . ـاضتصشاب ايصَإ ٚايصَاْٝات ، ٜٚتػًص ب

بعطٗا ذ١ٝ ايـُبشٛث١ بعطٗا )ايصَإ( ٚـٕ االَٛز ايتدزٜٚسٝح أ
دٙ د ٚدٛشصٌ بايتدزٜر ٜٚتكٍٝـشسن١ ٚايؿعٌ ايرٟ ٜـٖٞ اي)ايصَاْٞ( ٚ

ضتصشاب ّ تؿصٝاًل يف َسسًتني : تاز٠ يف إايهال ْٛقعيرا  -بايصَإ
 ذ١ٝ ، ْٚبدأ ببشح : ـٚتاز٠ يف غريٙ َٔ االَٛز ايتدزٜ ،ايصَإ

 شتصحاب السماٌ : إ

ٚقع ايهالّ يف دسٜإ اضتصشاب ايصَإ عٓد ايػو ؾٝ٘ نايًٌٝ 
ٍٛٚايٓٗاز ٚايّٝٛ ٚايػٗس ٚايط١ٓ ٚحنٖٛا ، ٚايصَإ سكٝك١ غازد١ٝ  ١َ َتك

ْات َتص١ً د ، ٖٚٞ سكٝك١ َسنب١ َٔ آز ٚايتذٍدّ ٚايتدٍزبايتصٍس
 ٠ . شكٝك١ ايٛدٛدات ايكاٍزـػايؿ١ يـََٚطتُس٠ ، 
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شٝح تهٕٛ ـٚبكا٤ٙ ب (ايصَإ)ايهالّ ٖٓا ٖٛ اضتصشاب  ـشٌَٚ
يف إْكطا٤ ايٓٗاز  أسٌد ع٢ً بكا٤ ايصَإ نإٔ ٜػٍو اآلثاز ايػسع١ٝ َرتتب١ً

ضتُساز ٚدٛب طإ ؾٝطتصشب بكا٤ٙ يرتتٝب إغٗس زَٚ بكا٤ٙ يف أ
 ايصٝاّ ايجابت يف ْٗاز غٗس زَطإ . 

يٛ نإ االثس ايػسعٞ ايـُساد تستٝب٘  َاـشٌ ايهالّ :ػسز عٔ  َـٜٚ
دٛاش االنٌ بكا٤ ٖٚرا ْعري  ،باالضتصشاب َرتتبًا ع٢ً )عدّ ايصَإ(

ؾاذا غو  ايؿذس يف غٗس زَطإ، بصٚؽٚايػسب ايـُرتتب ع٢ً عدّ 
 ثسضتصشاب عدّ ايطًٛع ٜٚرتتب األيف طًٛع ايؿذس داش إ سٌدأ

. دسٜإ االضتصشاب يف ذات ايصَإ  عًٝ٘ ست٢ يٛ قًٓا بعدّ ايػسعٞ
ني ع٢ً رتتبٚ ايعػا٤ٜٔ ايـُْٚعري بكا٤ ٚقت أدا٤ ؾسٜطيت ايعٗسٜٔ أ

شكل ـؾاذا غههٓا يف ت ،عدّ إْتصاف ايًٌٝعدّ غسٚب ايػُظ ٚ
ضتصشبٓا عدّ ـشكل ٖرا أٚ إشبٓا عدّ تضتصإ -االْتصاف ٚ ايػسٚب أ

 ثسٙ ايػسعٞ ٖٚٛ بكا٤ ٚقت ايصال٠ االدا٥ٞ . ـشكل ذاى ٜٚرتتب عًٝ٘ أت

، ايـُعًّٛ تـشكك٘ايصَإ  بكا٤ضتصشاب شجٓا يف إـشاصٌ إ بـٚاي
إضتصشاب عدَٞ داٍز ست٢ يٛ  ؾاْ٘ال يف اضتصشاب عدّ سدٚث٘ ،

 إضتصشاب ايصَإ .   قًٓا بعدّ دسٜإ

إضتصشاب ذات ايصَإ ؟ ٌٖٚ ٜٛدد  ـُهٔ دسٜإٌٖ ٜ ٚعًٝ٘ :
 ثسٙ ايػسعٞ ؟ ْٚكٍٛ : َاْع َٔ إدسا٤ إضتصشاب ايصَإ يرتتٝب أ

َؿاد )نإ ايتا١َ( ضتصشاب٘ بٓشٛ إضتصشاب ايصَإ قد ٜساد َٓ٘ إ
شاب بكا٤ ايٓٗاز ، ٚقد ٜساد ضتصناضتصشاب بكا٤ غٗس زَطإ أٚ إ

 ٖرا ايّٝٛ ناضتصشاب ن١ٕٛ( تصشاب٘ بٓشٛ َؿاد )نإ ايٓاقصضَٓ٘ إ
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 ضتصشاب نٕٛ ٖرا اآلٕ ْٗازًا . َٔ زَطإ أٚ إ

شٛ َؿاد )نإ ايتا١َ( اذا ضتصشاب ايصَإ بٓٚايعاٖس إَهإ إ
ٖٚرا ٜتشكل عٓدَا ٜهٕٛ  تبًا ع٢ً ذات ايصَإ ،ثس ايػسعٞ َرتنإ األ

 يهٓ٘ قد أغهٌ ع٢ً اضتصشاب ، غسط٘ٚ أايصَإ َٛضٛع ايـشهِ 
تٛزدإ ع٢ً إضتصشاب ايصَإ بٓشٛ َؿاد )نإ تني َٔ دٗ ايصَإ

إضتصشاب  بٍٝٔ عدّ ٚزٚدُٖا ع٢ًٚضٝت، (نإ ايٓاقص١ايتا١َ( ٚ)
إضتصشاب ايصَإ  ٚزٚدُٖا ع٢ًايصَإ بٓشٛ َؿاد )نإ ايتا١َ( ٚ

ٌٍ ٚتـشكٝل السل،  : االغهاٍ ٚدٗتا بٓشٛ َؿاد )نإ ايٓاقص١( ٚثـ١ُ س

ٚايصَإ  -ذ١ٝ عًَُٛا ـيتدزٜٕ االَٛز ا: إ د١ٗ االغهاٍ االٚىل
قد ٚدد آغس  ّ ٚاْكطا٤ دص٤ٍَٓٗا ساٍ  تصٍس ٜٛدد نٌ دص٤ٍ -غصٛصًا

ؾال ٜتشكل زنٔ االضتصشاب )ايػو يف ايبكا٤( ٚاالضتصشاب  ، قبً٘
عًِ شدٚث٘ ُٜـنإ ، ٚيف ايصَإ : َا تعًل ايٝكني ب د ببكا٤ َاٖٛ ايتعٍب

سدٚث٘ ، ؾال أصٌ ػو يف ْصساَ٘ ، َٚا تعًل ايػو ببكا٥٘ ٜإْعداَ٘ ٚإ
ٍُيف ذات ايصَإ، ٚال ٜتتشد ايكط١ٝ ايـُتٝك١ٓ َع ايكط١ٝ ايـُػهٛن١  ٘ ع

 زناْ٘ . س بعض أغباز االضتصشاب يعدّ تٍٛؾإطالم أ

( نإ ايتعبد ببكا٤ َا)غباز االضتصشاب مل ٜؤغر ؾٝٗا إٕ أٙ :ٜٚسٍد
ٛص ٖٛ ٚازد يف نًُات ايؿكٗا٤ ٚاالصٛيٝني ، ٚايٛازد يف ْص ٚاْـُا

زاد٠ ايٝكني : )عدّ ْكض ايٝكني بايػو( ٚظاٖسٖا إاالضتصشاب 
 ،غسد٠ ايػو يف ايبكا٤ ٚايٛدٛد ايـُتأزا، ٚإـشدٚخ ٚايٛدٛد االٍٚباي

ٚدٛد يف بكا٤ ايصَإ ايرٟ ٖٛ ٖٚرا َٛدٛد ساصٌ يف َٛازد ايػو 
 ايٝكني كضـاْ٘ )عدّ ْضـتـصشابـ٘ : سؾًا ع٢ً إـصدم عـتُس ٜـطـٚاسد َ
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 .إضتُساز ايصَإ ٚبكا٤ ٚدٛدٙ يف بايػو( 

ٍٕـتعبـٚب ٕ االضتصشاب بًشاظ ديًٝ٘ ايرٟ ٖٛ االغباز : إ رٍي ثا
ٍٛ -يًتباْٞ ايعكال٥ٞ  َطا٤ٌٚاييت ٖٞ إايػسٜؿ١  ّ بصدم عدّ )ْكض َتك

،  (نإ ايتعبد ببكا٤ َا)ٕ سكٝكت٘ ٜبدٚ َٓٗا أ ايٝكني بايػو( عسؾًا ، ٚال
ٕ نإ َسنبًا َٔ ٚايصَإ ٚإ ، (ٓع ْكض ايٝكني بايػوَ)ظاٖسٖا بٌ 

ٍٕ َٓ٘ ٜٚٓصسّ ثِ ٜٛدد دص٤ٌ أدصا٤ ٜٛدد دص٤ٌ ْ٘ ، إال أٖٚهرا ثا
شطٛب عٓدِٖ ـَٚ -ِٖٚ ايـُكٝاع يف ايصدم  -َعدٚد يف ْعس ايعسف 

شُٖٛا ـأٚ ْٚ ايٓٗاز ـُتد ، ؾإ ايًٌٝ أنٛدٛد ٚاسد َتصٌ َطتُس َ
،  ايعاّ يعسيفالعتباز اا بـشطبُتد ـَٚاسد ا ٚدٛد نٌ ٚاسد َٓٗ

 إضتصشاب ايصَإ إلْـشؿاظ ايٛسد٠ ايـُٛضٛع١ٝ سٟٚبٗرا االعتباز جي
)عدّ ْكض ايٝكني  االضتصشاب: بايٓعس ايعسيف ٚاييت بٗا ٜتشكل َالى

إذ َٔ ايٛاضض إٔ ايـُتؿاِٖ ايعسيف ٚايصدم ايعكال٥ٞ يعٓٛإ  بايػو(
ٙ ص٤شدٚخ دـٜتشكل عٓدٙ ب -ايػٗس ايّٝٛ، : ايًٌٝ، ايٓٗاز، ايصَإ

عسؾًا االٍٚ ٜٚٓتٗٞ عٓدِٖ باْتٗا٤ أَدٙ ٜٚصدم )ايًٌٝ( أٚ) ايٓٗاز( 
ُسنب١ َٔ ايدقا٥ل ٚايطاعات ٚايـُع١ٓٝ َٔ ايصَإ ايـكطع١ ايع٢ً 

 -، أٟ شَإ ايصَإ -ؾٗٛ ، بني ايـُبدأ ٚبني ايـُٓت٢ٗايـُتص١ً ايٛاقع١ 
ٍٛ ٍٛد ، ٚتصٍسّ ٚايتذٍدّ بايتصٍسٚدٛد ٚاسد َطتُس َتك كت٘ شكٝـّ يَ٘ َك

ٌٍـٚاقعًا ٚال ٜ  بٛسدت٘ عسؾًا .  ػ

شكل ـتصاٍ ايصَإ ٚٚسدت٘ ، َٚع تٚباغتصاز : ايعسف ٜس٣ إ
ايٛسد٠  ايعسؾ١ٝ يًصَإ ايـُعًّٛ سدٚث٘ ايـُػهٛى بكاؤٙ ٚاضتُسازٙ 

ٜصدم ع٢ً اضتصشاب ايصَإ اىل ايـُػهٛى شني ايـُػصٛص ـاىل اي
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ا ٜصدم ع٢ً )عدّ ْكض ايٝكني بايػو( نُ : َصدامْ٘ ظسف ايػو أ
 ضتصشاب٘ اْ٘ )ْكض ايٝكني بايػو(  . سى إزؾع ايٝد عٓ٘ ٚت

ـُػهٛى ُا اذا نإ ايصَإ ايؾٝ ٍتاالغهاٍ آٚزٍد  ٖٚرا ايبٝإ
ا٤ ايٓٗاز ؾٝطتصشب بكا٤ ايٓٗاز ك( نايػو يف بتا١َاي بٓشٛ َؿاد )نإ

اذا نإ َٛضٛع٘ ذات ايػسعٞ ثسٙ إلثبات ذات ايصَإ ٚتستٝب أ
ثبات ايصَإ بٓشٛ ـُساد إز يٛ نإ ايُٛرنـٜٓؿع ايبٝإ ايٚال ، ايصَإ 

 تٞ يف دٛاب االغهاٍ ايجاْٞ .( نُا ٜأنإ ايٓاقص١)َؿاد 

َٔ  ٕ ايػو يف بكا٤ ايصَإ ٜٓػأـذ١ٗ ايجا١ْٝ َٔ االغهاٍ : إاي
ٚ عدّ سصٛي٘ ، ٚيٝظ َتعًل ايػو ايػو يف سصٍٛ غاٜت٘ َٚٓتٗاٙ أ

ل ، بٌ إٕ َتعًل ٚدٛدٙ يف اآلٕ ايالسُع٢ٓ ـٚ ايًٌٝ بذات ايٓٗاز أبكا٤ 
عًل ايػو ٖٛ َتإٕ ٚ أ ،ايػو ٖٛ نٕٛ ٖرا اآلٕ ْٗازًا أٚ يٝظ بٓٗاز

ُذُٛع ـ، ٚايـُؿسٚض ٚسد٠ ايٓٗاز بنٕٛ ٖرا اآلٕ يٝاًل أٚ يٝظ بًٌٝ
ٜٚطتشٌٝ تعًل ايٝكني  َـُتدًا ٚاسدًا ،ٙ ايعسف َٛدٛدًا آْات٘ سٝح ٜعٍد

،ٚايتػاٜس غري َتصٛز يف ايصَإ  ايٛاسد، بتػاٜس ايصَاْني  الٚايػو ؾٝ٘ إ
ي١ًٝٝ اآلٕ ايرٟ حنٔ ٚايػو ايـُٛدٛد ؾعاًل ٖٛ غو يف ْٗا١ٜ اآلٕ اٚ 

 ساي١  َتٝك١ٓ ضابك١ ست٢ تطتصشب . ي٘  ُا يٝطتـؾٝ٘ ، ٖٚرا َ

ضتصشاب ايصَإ بٓشٛ يف إ ٚازٌد ٖٚرا االغهاٍ بتكسٜب٘ ايـُتكدّ
د ٜهٕٛ ايصَإ قٝدًا يف َتعًل يف َٛاز ٖٚرا ٜتشكل )نإ ايٓاقص١( َؿاد

أَس ايـُٛىل بصّٛ ْٗاز غٗس  اذاَا  ْعريٖٚرا ،  ايٛادب : ايـشهِ
ًِ َشِهَد ِمِيُكِه الشَِّهَر َفِلَيُصِنُهط: زَطإ شٝح ٜهٕٛ ايصّٛ ايٛاقع يف ـب صَفَن

 )ايصّٛ يف ْٗاز : ًل ايٛدٛبتعـٟ ٜهٕٛ َأ، ادبًا ْٗاز غٗس زَطإ ٚ
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ٖٚهرا يٛ أَس ايـُٛىل بايصال٠ يف  ٓاعيت . اي بٓشٛ ايٛدٛد زَطإ(
شٝح ٜهٕٛ ايٛادب )ايصال٠ ـب -بني ايصٚاٍ ٚايػسٚب  َا -ٚقت َعني 
ؾريد   -دٛد  ايٓعيت ايٛ -ٚبٓشٛ َؿاد نإ ايٓاقص١ ـػاص( يف ايٛقت اي

جبت ٚقٛع صالت٘ ال ُٜ ؾإ اضتصشاب بكا٤ ايٓٗاز َجاًل ؾٝ٘ االغهاٍ،
شذ١ٝ االصٌ ـال اذا قًٓا بب بكاؤٙ ، إـُطتصشايعٗسٜٔ يف ايٓٗاز اي

 .ُجبت يًٛاشَ٘ ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ ـاي

ٍِ إضتصشاب ايصَإ بٓشٜٛ االغهاٍ الٖرا ٚ ( نإ ايتا١َ) ع
ٕ ضتصشاب ايصَاغهاٍ يف إٚقد تكدّ إٔ ال إ نإضتصشاب ايٓٗاز،

إ ايصَإ ايـُعني َٛضٛعًا اذا ن ؾُٝا ٜتشكل ـُؿاد )نإ ايتا١َ( ، ٖٚٛب
يرات ايٛدٛب ٚحنٛٙ  غسطًا -شهِـألصٌ ايٚ غسطًا يػسعٞ أيًشهِ ا

اذا نإ ْٗاز ) :ٕ ٜكٍٛـشهِ نأُتعًل ايـي غر ايصَإ قٝدًأَ دٕٚ أ
صٌ أل ًاَـشط عتباز ايصَإ غسطًا( ٖٚرا ٜتشكل عٓد إؾصِ  زَطإ

إدتُاع ايػسط ٚايٛادب يف ايصَإ ايٛاسد َٔ  ـشهِ ٜٚساد غسعًا:اي
ٚ ساٍ ( َجال نايصال٠ ساٍ بصٚؽ ايؿذس أساٍ)عتباز عٓٛإ دٕٚ إ
 ضتصشابـشهِ أَهٔ إصٌ ايأل ًاَـشط ؾاذا نإ ايصَإ غسطاً  ،ايٓٗاز

ذدًٜا يف ـَإضتصشاب٘ ٜهٕٛ أٟ  ،ثس ايػسعٞ: األٜٚرتتب عًٝ٘  ، ايصَإ
 ٞاالضتصشاب دٚ غسط٘ ايـُشسش بايتعٍبٛضٛع٘ أع٢ً َ شهِـتستب اي

ٚ َٛضٛع ايـشهِ أ نإ اذا ازإ نايٓٗيٓا ذات ايصَشسش ـُٜ ايرٟ
 شهِ ؾعاًل . ـٚ غسط٘ ٜتشكل ايـشهِ أكل َٛضٛع ايـتشـبثِ ، غسط٘

أٟ أغر  -ـشهَِتعًل اي -نإ ايصَإ قٝدًا يف ايٛادب  بُٝٓا اذا
يصّٛ ايٛادب أٚ ايصال٠ )نإ ايٓاقص١( نتكٝٝد اايصَإ ؾٝ٘ بٓشٛ َؿاد 
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ايصَإ بٓشٛ َؿاد )نإ  غهاٍ نً٘ ٖٓا عٓد أغرؾاإل -بٛقٛع٘ يف ايٓٗاز 
ؾإ ايصَٔ  ،طتصشبٚدٛد َتٝكٔ ضابل ست٢ ُٜ ، ٚذيو يعدّايٓاقص١(

ٚيٝظ نٕٛ  ،ٚ ٖٛ َٔ ايٓٗازـشاضس سني سدٚث٘ إَا ٖٛ َٔ ايًٌٝ أاي
طتصشب ُٝيـ ضابكًا ٚ َٔ ايٓٗاز َتٝكًٓأَ ايًٌٝ أ شطٛبًاـٖرا ايصَٔ َ

   ٜٚٓؿع االضتصشاب س٦ٓٝر .

ثبات ذات ايصَإ نايٓٗاز إلصشاب ايتُطو باضتيف دد٣ٚ ٚال 
يف ايصَٔ ايـُػصٛص  -ايصال٠ أٚ ايصٝاّ -ٚقٛع ايؿعٌ ايٛادب 

ص٢ً  ٚقد ايـُأغٛذ قٝدًا يف ايٛادب ، ؾاْ٘ َع ايػو يف بكا٤ ايٓٗاز
از ٗايٓ ضتصشاب بكا٤ٜٓؿع إ ال -ايعٗسٜٔ يف ايصَٔ ايـُػهٛى َجاًل

يـُجبت شذ١ٝ االصٌ اـال اذا قًٓا ب، إإلثبات ٚقٛع ايصال٠ يف ايٓٗاز 
الشّ  ٖٛ يف ايٓٗاز صال٠ ايعٗسٜٕٔ ٚقٛع سٝح أ ٚدْٚٗا غسط ايكتاد ،

 جبت الشَ٘ . ُٜ  ٚاالضتصشاب ال ،عكًٞ يبكا٤ ايٓٗاز

ٍٕ ٍٕ ٚببٝا ضتصشاب ايصَإ يف ايـُٛازد : االغهاٍ يف دد٣ٚ إ ثا
ٚبٓشٛ َؿاد  -شهِـَتعًل اي -اييت ٜؤغر ؾٝٗا ايصَإ قٝدًا يف ايٛادب 

سٝح ٜهٕٛ ايصَإ ؾٝٗا قٝدًا  ، غًب ايـُٛازدنإ ايٓاقص١( ٖٚٞ أ)
ُٖٚا ػاص ـشهِ : ايصال٠ ٚايصٝاّ ايـُعترب ؾُٝٗا ايصَإ ايـُتعًل ايـي

ناضتصشاب ايٓٗاز  - ايصَإؾإ اضتصشاب  ـشهِ ايٛدٛبٞ،اي َتعًكا
، ٚال ٜٓؿع ثبات بكا٤ ايٓٗازال ٜتهؿٌ أنجس َٔ إ -(بٓشٛ َؿاد )نإ ايتا١َ

يصال٠ يف ايٓٗاز ٚال سصٍٛ االَطاى يف ايٓٗاز إال ع٢ً ثبات ٚقٛع اإل
 شً٘ .ـشكل يف َـُٓٛع َسؾٛض نُا تـٖٚٛ َ ،صٌ ايـُجبتايكٍٛ باأل

 كا٤ٖا،ـٞ بـػو ؾـٓد ايـ١ٜ ايـُا٤ عكا٤ نٍسـتصشاب بـضإْعري   ٖٚرا
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 ٚال -بٓشٛ َؿاد  نإ ايتا١َ : ايـُا٤ نس  -ايـُا٤  ١ٜثبات نٍسٜتهؿٌ إؾاْ٘ 
ـشٛض نسًا عاصًُا إال َع ايكٍٛ جبت نٕٛ ايـُا٤ ايـُٛدٛد يف ايُٜ

 ُٓٛع  ددًا . ـٖٚٛ َسؾٛض ٌَ ايـُجبت يًٛاشَ٘ غري ايػسع١ٝ ،صباأل

 يصَإ شهِ ذات اـنإ َٛضٛع اياْ٘ اذا  : ـشاصٌ باغتصازٚاي
 شهِ ٚتستبـثبات ايايٓٗاز ناؾًٝا إلنإ إضتصشاب  -َجاًل ثبٛت ايٓٗاز-

 ـشهُِتعًل ايـقٝدًا ي -نايٓٗاز -ـػاصٔ يٛ نإ ايصَإ اي، يهاألثس
ُتعًل ايـشكل ـثبات تمل ٜٓؿع إضتصشاب ايٓٗاز إل نايصال٠ ٚايصّٛ

 . ٕ ايٓاقص١( نُا ٖٛ غايب ايـُٛازدبٓشٛ َؿاد )ناغٛذ ؾٝ٘ ايصَإ ايـُأ

ٌٍـطسٚسات يٖٚٓا أ  ايـُػه١ً ايـُرنٛز٠ ، ٖٚٞ :  ش

ساًل يدؾع االغهاٍ  (15))قدٙ( زٟطسس٘ غٝػٓا االْصا َااالٚىل: 
٢ً ب عشهِ ايـُسٍتـٚىل ايتُطو باضتصشاب اي، ٚقاٍ : )ؾاألايـُرنٛز

شهِ ايػسعٞ ـضتصشاب ايأٟ جيسٟ إيصَإ نُا يٛ نإ دازًٜا ؾٝ٘...(ا
تُطو باضتصشاب بكا٤ ٚدٛب صال٠ ايعٗسٜٔ عٓد ايػو يف بكا٤ ُٜٚ

ب بكا٤ ٚدٛب ذسٟ اضتصشاـٚ ٜايٓٗاز ايـُؤقت يصال٠ ايعٗسٜٔ، أ
 بتكسٜب:  ايٛادب صٝاَ٘، ٙزَطإ عٓد ايػو يف بكا٤ ْٗازْٗاز صّٛ 

صال٠ ايعٗسٜٔ ٚٚدٛب ايصٝاّ ناْا ثابتني قبٌ ٖرا إٕ ٚدٛب 
  ٖرا اآلٕ . اآلٕ ايـُػهٛى ْٗازٜت٘، ٚاآلٕ نُا نإ: ايٛدٛبإ ثابتإ

 ال -بايتكسٜب  ايـُتكدّ -شهِ ايػسعٞ ـضتصشاب اي: إٕ إٚؾٝ٘ 
يف  -نايصال٠ ٚايصٝاّ -ثبات ٚقٛع ايؿعٌ ايٛادب غسعًا إلـذدٟ ٜ

                                                           

 . 375طبع َهتب١ َصطؿٟٛ :  -ؾسا٥د االصٍٛ   (15)
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جبت ٚال ُٜ ،شهِـْ٘ الشّ عكًٞ الضتصشاب اي، ألٚقت٘ ايـُػصٛص
يهؿ٢  يف َكاّ اإلثبات ذدًٜاـصٌ يٛاشَ٘ غري ايػسع١ٝ ، ٚيٛ نإ َاأل

 -بٓشٛ َؿاد  نإ ايتا١َ  إضتصشاب ايـُٛضٛع :ذات ايصَإ نايٓٗاز
 . اش ايـُٛضٛع : ايصَإ باضتصشاب٘ سسإ ب سهِ ايٛدٛب ع٢ًيرتٍت

ٍٕ سساش ٚقٛع ايؿعٌ ٜٓؿع يف إ شهِ الـضتصشاب اي: إ ٚبتعبري ثا
ـشح ايـُشكل بنُا يف تكسٜس  - ٚيٛ قٌٝ ػاص . ـايٛادب يف شَاْ٘  اي

ـشهِ : ٕ اضتصشاب ايإ : -(16))قدٙ( يف دٚزت٘ ايـُتأغس٠  ايٓا٥ٝين
بكا٤ د بٜسدع اىل ايتعٍب -١ ي١َٝٛٝ ايـُؤقتيصال٠ اٚ اٚدٛب ايصّٛ أ

ٕ سهِ ، ٚايـُؿسٚض أذُٝع غصٛصٝات٘ اييت نإ عًٝٗاـشهِ بـاي
تٞ بايؿعٌ نإ ٚاقعًا يف ـُا اذا أبايجابت ضابكًا نإ َتعًكًا ايٛدٛب 

شٛ ـع٢ً ْ -سهِ ايٛدٛب ؾٝطتصشب ذيو :  ،ػاص نايٓٗازـشَاْ٘ اي
 َا نإ ضابكًا . 

د قتط٢ ايتعٍبـشهِ يٛ إد بايايتعٍب ٕ بأ :االغهاٍ عًَٝ٘هٓٓا َٓع٘ ٚأ
ػصٛصٝات ايػسع١ٝ ٚايًٛاشّ ـػتصًا بايـنإ االقتطا٤ َ-ػصٛصٝات٘ـب

ع ايؿعٌ ايٛادب يف ٕ ٚقَٛٚٔ ايٛاضض أ د١ٜ دٕٚ ايته١ٜٝٓٛ،ايتعب
ْ٘ د باألَس ايتهٜٛين أل، ٚال ٜصض ايتعٍبَس تهٜٛين ال غسعٞايٓٗاز َجاًل أ

  .هِسٟ اضتصشاب اذتجي ٚس٦ٓٝر ال د ايػسعٞ،ذعٌ ٚايتعٍبـٜكبٌ اي ال

ساًل (17)ػساضاْٞ )قدٙ(ـَا طسس٘ ايـُشكل اياالطسٚس١ ايجا١ْٝ: 
 بايصَٔ دٍٝــ ايـُكـكا٤ ؾعٌ ايـُهًـصشاب يف بـتـدسا٤ االضبإ غهاٍيإل

                                                           

 .    106:  4أدٛد ايتكسٜسات : ز  (16)

 . 317:  2نؿا١ٜ االصٍٛ َع ساغ١ٝ املػهٝين : ز  (17)
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( :د ؾٝكاٍبأع باضتصشاب ْؿظ ايـُكٍٝ )الب٘، قاٍ )قدٙ(: دَكٍٝ ُا ٖٛـب
)إٕ االَطاى َجاًل: دب صٝاَ٘ اٟ بعد ايػو يف بكا٤ ْٗاز زَطإ ايٛا

 ؾٝذب( ايصٝاّ . ، ٚاالٕ نُا نإ  ،نإ قبٌ ٖرا اآلٕ يف ايٓٗاز

ًٍ -ٕ ٖرا االضتصشاب إ -ٚؾٝ٘ : أٚاًل ذسٟ ـٜ ال -ُٓا دسٜاْ٘ يٛ ض
ال يف َٛازد ٜهٕٛ ايـُهًـ قبٌ غه٘ ـُاّ َٛازد ايػو يف ايصَإ إيف ت

ٜهٕٛ ؾٝٗا  ازد اييت الدٕٚ ايـُٛ َطاى ايصَٛٞ ،تًٍبطًا بايؿعٌ ناإلَ
، تٝإ بصال٠ ايعٗسٜٔ َجاًلٗاز يإلبكا٤ ايٓ طًا بايعٌُ نايػو يفَتًٍب

نُٝا  شدخ بعُدـد بايٛقت مل ٜٕ ؾعٌ ايـُهًـ ايـُكٍٝيٛضٛع أ
 :ايتعًٝكٞ بإٔ ٜكاٍ ال بٓشٛ االضتصشابٜطتصشب بكاؤٙ . ْعِ إ

يف  ت٘ ٚاقع١ًصال تٕ ناْٝاْ٘ يصال٠ ايعٗسٜٔ قبٌ ٖرا اآلت)ع٢ً تكدٜس إ
االضتصشاب ايتعًٝكٞ  ـػتص دسٜإؾاآلٕ نُا ناْت( يهٓ٘ ٜ ، ٗازايٓ

ست٢ عٓد ٚاالَٛز ايته١ٜٝٓٛ ذسٟ يف ايـُٛضٛعات ـسهاّ ٚال ٜباأل
 شكٝك٘ . ـتٞ تـذسٜاْ٘ ٚصشت٘ يف ْؿط٘ نُا ضٝأايكا٥ًني ب

ُهٔ ايـُٓع عٔ دسٜإ االضتصشاب ايـُرنٛز ست٢ يف ـٚثاًْٝا: ٜ
ٕ ٚذيو أل طًا بايعٌُ ،٘ َتًٍبٜهٕٛ ايـُهًـ قبٌ غٍه ايـُٛازد اييت

ؾٗٛ  -شكل ايـُاضٞ ذص٤ ايـُتـاالَطاى ايـُػاز ايٝ٘ اذا نإ ٖٛ اي
ُا ـشهِ ٜتعًل بـٕ ايأٟ : إ، ـشهِ َتعًل بػريٙ دْٚ٘ألٕ اي عدِٜ االثس،

يٛ نإ االَطاى بُٝٓا  .ٜٛددٙ  ٜساد َٔ ايـُهًـ إٖٔٛ غري َٛدٛد 
 َطاى ايٓٗاز ٚايرٟ مل ٜٛدد بعُدَٔ إ تٞـذص٤ اآلايايـ٢َُٛ ايٝ٘ ٖٛ 

شدٚخ ٚال ـُا يٝظ ي٘ ساي١ َتٝك١ٓ ضابك١ بٌ ٖٛ َػهٛى ايـؾٗرا َ
 . إلْتؿا٤ َكّٛ دسٜاْ٘ ذسٟ ؾٝ٘ االضتصشاب ـٜ
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ساًل  (18)َا طسس٘ ايـُشكل االصؿٗاْٞ )قدٙ(  ايجايج١ :االطسٚس١ 
 ـشهِ َتعًل اي ٕ ايـُأغٛذ يف: إٚاضشًا ً٘ شٍصـَٚ .غهاٍ آغس يإل

َجاًل  اذا نإ ٖٛ )االَطاى يف ايٓٗاز( -شُٖٛا ـٚ ْايصّٛ أٚ ايصال٠ أ -
 ٕ ٜهٕٛ ايٓٗاز بٛدٛدٙ ايـُشُٛيٞ ـُع٢ٓ أ)االَطاى ايٓٗازٟ( ب دٕٚ

ٍٛقٝدًا  -ال بٛدٛدٙ ايٓعيت -  يف َصًش١ االَطاى ايباعج١  دغٝاًلًَا َك
 شا٤ ايصَإ ٙ َٔ أْــشْٛ ٚأضتصشاب ايٓٗاز نإ إدسا٤ إذاب٘ ـٜع٢ً إ

 از، ؾٝذسٟ ٗايٓ ٚدداًْا ٚغو يف بكا٤ اإلَطاى ـشكلسسش تـذدًٜا اذا أَ
شسش باالضتصشاب ـٕ مل ُٜٚإايٓٗاز ٜٚٓؿع يف ايـُكاّ ٚصـ إضتصشاب 
)يف ايٓٗاز( ألٕ ثبٛت ايكٝد اآلٕ يٌٝ(،  )ٖراإٔ أٚ  ٕ  ْٗاز(إٔ )ٖرا اآل

، ؾٝجبت إٔ ٖرا ٚدداْٞد تكٍٝ (١د اإلَطاى بايٓٗازٜتكٍٝ) : دتعبدٟ ٚايتكٍٝ
 .  (َطاى ٚدداْٞ يف ايٓٗاز ايتعبدٟ)إ

 ٚدٛب ايصٝاّ  شهِ:ـْعِ اذا نإ ايـُأغٛذ يف َتعًل اي
أغر دغٝاًل يف َصًش١ ايصّٛ  بٛدٛدٙ ايٓعيت  (االَطاى ايٓٗازٟ)

ثبات نٕٛ االَطاى ضتصشاب ايصَإ نايٓٗاز إلايٛادب مل ٜٓؿع إ
 ايٓعيت  .   ْٗازًٜا  َعًْٓٛا بعٓٛاْ٘

نجري٠ ٜهٕٛ ايـُٛضٛع ؾٝٗا  َٛازدٖٚرا طسع دٝد َكبٍٛ يف  
َطاى يف ايٓٗاز ايسَطاْٞ َٛز َتكاز١ْ يف ايٛدٛد ناإلَسنبًا َٔ أ

ُا ٜهٕٛ ايصَإ ـشٛ ذيو َـٚايصال٠ يف ايٓصـ ايجاْٞ َٔ ايٓٗاز ْٚ
ٜٚهؿٞ ؾٝ٘  -َتعًل ايٛدٛب  -ايـُػصٛص قٝدًا  َعتربًا  يف ايٛادب 

ؾاْ٘ َـذتُعًا َع٘ يف ايٛدٛد ايـػازدٞ َتكازًْا َع ايٛادب  سصٛي٘
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 غسذص٤ اآلـٚإسساش ايبايٛددإ ذص٥ني ايـُتكازْني ـايسساش أسد ـُهٔ إٜ
سٝح  -شهِ ايٛدٛبٞـَتعًكٞ اي -باالضتصشاب ْعري ايصال٠ ٚايصٝاّ

َٓتصـ ايٓٗاز  ـػصٛص )ايصال٠ يف ٚقتٗا:عترب ٚقٛعُٗا يف ٚقت َإ
طاى يف ْٗاز زَطإ( بٓشٛ ٜهٕٛ االَطاى ٚايصال٠ َع ايجاْٞ( أٚ)االَ

إ َرتنبني َٔ )ايصال٠ يف ايٛقت( ايٛقت َتكازْني يف ايٛدٛد ٜٚهْٛ
 -ٚايصٝاّ ايصال٠  - سدُٖاَٚٔ )ايصٝاّ يف ايٓٗاز( ٜٚهؿٞ إسساش أ

، باالضتصشاب  -ٚ ايٓٗازَٓتصـ ايٓٗاز أ -بايٛددإ، ٚإسساش اآلغس
 ـشهِ ايَإ ضٛا٤ نإ غسطًا ألصٌ تصشاب ايصضٟ إذدـٚس٦ٓٝر ٜ

ٚاالقرتإ ضتؿاد٠ نؿا١ٜ ايـُكاز١ْ شهِ ، َع إـُتعًل ايـنإ غسطًا ي ّأ
 : ايصال٠ ايٓاطلَٛاقٝت َٔ ديٌٝ نُا ال ٜبعد إضتؿادت٘  ، ٚدٛدُٖايف 
ايػُظ ؾكد  غسبت طاذاٚؾكد ٚدبت ايصالتإص ذا شايت ايػُظطإ

ٚقٛع ايصالتني يف ايٛقت َٓ٘ إغرتاط ؾٝطتؿاد  (19)ٚدبت ايصالتإص
بني ايػسٚب ٚبني إْتصاف َا َا بني ايصٚاٍ ٚبني ايػسٚب أٚ  -ايـُشدد

ٚال ٜبدٚ ٚاضشًا َٔ ديٌٝ ايـُٛاقٝت : إزاد٠  -َا بني ايطًٛعنيٚ أايًٌٝ 
ايٛدٛد )إزاد٠  ٚال ٜعٗس ع إتصاف ايصال٠ بايٛقت ايـُػصٛصايـُػٍس
( بإٔ ايٛدٛد ايـُشُٛيٞ)١ بٌ ال ٜبعد ظٗٛزٙ يف نؿاٜ ،يًصَإ (ايٓعيت

 : اذا ٚعًٝ٘ . َع سصٍٛ ايصَإ يف ايـػازز -ايصال٠:  ؿعٌايٜتكازٕ 
 -َا بني ايطًٛعني -ٚ بكا٤ ايؿذسأإضتصشبٓا بكا٤ ايٓٗاز أٚ بكا٤ ايًٌٝ 

ٍِ ايٛددإ اىل أصٌ  ٍِ ايـُٛضٛع بط ٚد٦ٓا بايصال٠ يف ايـػازز ؾكد تـ
 َس بايصالتني .اٍ األ: سصٍٛ إَتج ٚتستب عًٝ٘ أثسٙ االضتصشاب
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ضاؾ١ االَطاى ٜجبت إ ضتصشاب بكا٤ ايٓٗاز ال:إٕ إ(20)ْعِ قد ٜكاٍ
ٜجبت الشَ٘  نُا ٖٛ  صٌ الدٙ ب٘ إال بايـُالش١َ، ٚاألاىل ايٓٗاز ٚتكٍٝ

جبت ُٜ ضتصشاب ايهس١ٜ ؾاْ٘ الإـشً٘، ٖٚٛ ْعري شكل يف َـَعسٚف َ
ال َع ايكٍٛ ض إـش١ٜٛ ٖرا ايـُا٤ بكدزٙ ايـُٛدٛد يف ايالشَ٘ : نٍس

 ٖٚهرا ايـُؿسٚض إٔ ايـُطًٛب إثبات ـشذ١ٝ االصٌ ايـُجبت يالشَ٘،ب

 .  بكا٤ ايٓٗاز ضتصشابإ :إلسساشٙ ٚال ٜٓؿع ،ايٓٗاز يف االَطاى نٕٛ

 بات ايالشّ إث: ساد َٔ ٖرا ايطسع ُٜ : اْ٘ ال عًًٝ٘ا يهٔ ٜكاٍ زٍد
١ االصٌ شذٝـيٝشتاز اىل االيتصاّ ب -ٖٚرا ٖٛ صسٜض االطسٚس١  -

صَإ بٓشٛ  َؿاد )نإ ايٓاقص١( ضتصشاب ايٜساد  إ  نُا ال ، ايـُجبت
ثبات نٕٛ االَطاى ٚايصال٠ ٚاقعني يف ايٛقت ايـُػصٛص نإ

 باضتصشاب ايٓٗاز . 

ني َتكازْني ٥سنب َٔ دصٛضٛع ايـُبات ايـُثبٌ ٜساد إ
ُع٢ٓ ـب ، د االضتصشابٞسساشُٖا : دص٤ بايٛددإ ٚدص٤ بايتعٍبٚإ

َتعًل ايٛدٛب  : يًٛادب ٛدايـُكازٕ يف ايٛدايصَإ  اباضتصش
ٜبعد ظٗٛز أدي١ ايصال٠ ٚايصٝاّ يف ٚقت٘ يف نؿا١ٜ  ٚال ، ٚايـُذتُع َع٘

ٚ أْٚعتًا يًصال٠  َٔ دٕٚ يصّٚ نٕٛ ايصَإ ٚصؿًا (ايتكازٕ يف ايٛدٛد)
ايصٝاّ ، ًٜٚصَ٘ نؿا١ٜ ايٛدٛد ايصَاْٞ ايـُشُٛيٞ ٚنْٛ٘ ايدغٌٝ يف 

 . بايصال٠ ٚ أبايصّٛ ايٛدٛبٞ َس ُصًش١ ايداع١ٝ اىل األـشكل ايـت

ٍٕ  ٚبتعبري ثبات إ -ال ْسٜد َٔ اضتصشاب بكا٤ ايٓٗاز : ـػتصسَثا
ثبات إ ، بٌ ْسٜد َٔ إضتصشاب٘ :)االَطاى ايٓٗازٟ( بٛدٛدٙ ايٓعيت 
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 ،االَطاى ايٛدداْٞ : ، ٜٚٓطِ ايٝ٘ايٓٗاز يف ْؿط٘ تعبدًاٚصـ بكا٤ 
َسنب َٔ أَس طاى يف ايٓٗاز( ٖٚٛ َٛضٛع ٛضٛع )االََؾٝتشكل 

ٖٚٛ ايـُطًٛب  دٟ ُٖا َتكازْإ يف ايٛدٛدٚدداْٞ َٚٔ أَس تعٍب
 صالت الشنض وجب الطهور والصالتاٌذا زإ:ط يًػازع ظاٖسًا َٔ أديتُٗا

ًِ َشِهَد ِمِيُكِه الشَِّهَر َفِلَيُصِنُهط ًَ َلُكِه اِلطصَفَن َخِيُط اأَلِبَيُض َوُكُلوا َواِشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيَّ
ًِ اِلَفِجِر ُثهَّ َأِتنُّوا الصَِّياَو ِإَلى اللَِّيِل ًِ اِلَخِيِط اأَلِشَوِد ِم  ظ (21)صِم

ٜـُهٓٓا ايرتقٞ ٚدع٣ٛ إَهإ إدسا٤ إضتصشاب ايصَإ بـُؿاد ٚ      
 ، بتكسٜب :  )نإ ايٓاقص١( ٚقد أغر قٝدًا يـُتعًل ايـشهِ

  ٛ ايـُكٝاع ايـُعتُد يف إْـشؿاظ ايٛسد٠ٖ إٕ ايعسف ايعكال٥ٞ ايعاّ     
ايـُعترب٠ يف االضتصشاب ٚصدم عدّ ْكض ايٝكني بايػو، ٚايعسف 

 ١ـصًـتـصا٤ً َـأد -ػٗسـٚاي ّٝٛـٓٗاز ٚايًٌٝ ٚايـناي -ات ايصَإ ـرب آْـعتـٜ
االدصا٤ ،أٟ ٜعتكدٕٚ  ٜٚعٍدٕٚ تـُاَٗا ٚدٛدًا ٚاسدًا يًصَإ َتصٌ

ٚاسدًا َتصاًل َـُتدًا : ي٘ سدٚخ  نٕٛ ايصَإ ايـُػصٛص ٚدٛدًا
ٚابتدا٤ ، ٚي٘ بكا٤ ٚدٚاّ ، ٚي٘ شٚاٍ ٚإْكطاع ، ٚنٌ عٓٛإ َٔ ايصَإ 

ٜعٍبس عٓ٘ بامس٘ ايـُػصٛص ؾٝكاٍ: )اآلٕ  -َٔ ابتدا٥٘ اىل اْتٗا٥٘  -
سكٝك١ ٚاسد٠ تٛدد بٛدٛد  -ايصَإ  -ٖٚٛ  )اآلٕ يٌٝ(،( أٚ ْٗاز

ٍٕ ٜصدم  عٓٛإ ايصَإ ٜٚطًلايـذص٤ االٍٚ َٓٗا ٚبـشدٚث٘ يف أٚ  ٍ آ
ؾاْ٘ َعدٌٚد عسؾًا:  ٘ ٚإْكطا٥٘،٥باْتٗاع٢ً نٌ دص٤ٍ َٓ٘ ست٢ ٜعًِ امس٘ 

قطع١ شَا١ْٝ ٚاسد٠ َتص١ً َـُتد٠ َٔ إبتدا٥٘ اىل َٓتٗاٙ ٚنٌ دص٤ٍ َٓ٘ 
 ٍَتصـ بايٓٗاز١ٜ أٚ باي١ًًٝٝ أٚ َا غاب٘ َٔ أمسا٤ قطع ايصَإ .   
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َٚتشد َع اآلٕ  ايـُػهٛى ْٗازٜت٘ َجاًل َتصٌ ؾٗرا اآلٕ ٚعًٝ٘ :        
بٓشٛ َؿاد ؾٓطتصشب صؿ١ ايٓٗاز١ٜ  تصاؾ٘ بايٓٗاز١ٜ ،ايطابل ايـُتٝكٔ إ

)نإ : ْٚكٍٛ  ،٥٘ٚإْكطامل ْعًِ باْتٗا٤ ايٓٗاز  َا دَٓا)نإ ايٓاقص١( 
ال ٜٓكض )ٚ( ٕ نُا نإ ٖٛ َتصـ بايٓٗاز١ٜٚاآل ، ْٗازًااآلٕ ايطابل 

بٌ ٜهٕٛ ، (ايٓٗاز١ٜ بػو ايٓٗاز١ٜ ٚاستُاٍ اْكطا٥ٗاايٝكني ايطابل ب
ػهٛى َٔ دٕٚ ٜكني باْكطا٤ ٕ ايـُزؾع ايٝد عٔ ٚصـ ْٗاز١ٜ اآل

ا٤ ْكطًا يًٝكني ايطابل بٛصـ ايٓٗاز١ٜ بايػو ايالسل يف بك ايٓٗاز
ؾٝطتُس  صتٓكض ايٝكني بايػو الط ايصؿ١ ٚقد ْٗت عٓ٘ ايسٚاٜات :

شصٌ ـست٢ ٜ ٥ْ٘كطابايػو ٚإستُاٍ إعت٢ٓ ال ُٜٚ، ٕ ٚصـ ْٗاز١ٜ اآل
 ؾٝٓكض ايٝكني بٝكني َجً٘ .     ايٝكني باْكطا٤ ايٓٗاز

ـُتٛقـ ع٢ً ُصعّٛ ٚايـُٓع ايـٚ ايٚبٗرا ايتكسٜب ٜٓدؾع االغهاٍ أ      
ضابك١ ي٘ ُا ال ساي١ شَا١ْٝ ـٖٚٛ َ ،ػصٛصـباي (َٕالسع١ )ٖرا اآل

ايصدم ايعسيف ٕ ٖرا ايتكسٜب ٜالسغ ، بٌ إ َتٝك١ٓ ست٢ تطتصشب
ْات٘ ٚدٛدًا ٚاسدًا َتصٌ االدصا٤ نُا تكدّ ـُاّ آُذُٛع ايصَإ ٚتـي

 :  ٚايـشاصٌ َٔ َـذُٛع َا تكدّ    .  تكسٜب٘ يف ايبدٚ

  .إ ايتا١َ( ٚالإغهاٍ)نإَهإ إدسا٤ إضتصشاب ايصَإ بـُؿاد-أ      

س ثاأل بٌ ٜـُهٔ إدـساؤٙ بـُـؿاد )نإ ايٓاقص١( يهٔ تستٝب -ب      
ايػسعٞ عًٝ٘ َٛقٛف ع٢ً إٔ ٜطتؿاد َٔ ديٌٝ ايـشهِ ايػسعٞ : نٕٛ 

َٛضٛع ايـشهِ بٓشٛ ايرتنٝب َٔ ايصَإ َأغٛذًا غسطًا أٚ دص٤ً يف 
ني َتكازْني يف ايٛدٛد ٜٚهٕٛ ايصَإ دص٤ً يف ايـُٛضٛع ايـُسنب ٥دص

 ايـُشٍُٛ عًٝ٘ األثس  ايػسعٞ أٚ ايـُرتتب عًٝ٘ ايـشهِ ايػسعٞ . 
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بُٝٓا يٛ نإ ايصَإ َأغٛذًا قٝدًا يـُتعًل ايـشهِ ْعتًا يًٛادب  -دـ      
إال اذا قًٓا بـشذ١ٝ  ، مل ٜٓؿع إضتصشاب ايصَإ يرتتٝب األثس ايػسعٞ

  . ٖٚٛ َـُٓٛع ددًا، االصٌ ايـُجبت يالشَ٘ 

 دعً٘ َٛضٛعًا ْتصاعًٝاإ يٛ أغر ايديٌٝ ايػسعٞ عٓٛاًْا ٖٚهرا -د       
 ُهٔ ـٜ ٚ ايتكازٕ ؾاْ٘ الغس أايتكدّ أٚ ايتأ ـشهِ غسعٞ نعٓٛإي
 ٔ سدٚث٘ ضابكًإ تٍٝكـُػهٛى سااًل ٚإثبات٘ باضتصشاب بكا٤ ايصَإ ايإ
، ٖٚٛ ٚ ايعادٟايعكًٞ أُجبت يالشَ٘ ـصٌ ايشذ١ٝ األـال َع ايكٍٛ بإ

، شٔ بصددٙـػتص ٖرا باضتصشاب ايصَإ ايرٟ ْـٚال ٜ ،ٛع ددًآَُـ
ٍِ ًا بَسٍتبٝ٘ إزخ ايٛيد َٔ أجبت ـُٓا ديٌٝ غسعٞ ٥ٜغريٙ نُا يٛ دا بٌ ٜع

ـُٛت ثِ عًُٓا ب (تأغس َٛت ايٛيد عٔ َٛت األب)ع٢ً َٛضٛع 
 ثِ غههٓا ايتازٜؼ، بٌ ايـذٗع ُٛت ايٛيد َـب يف ّٜٛ نرا ٚعًُٓا باأل
ضتصشبٓا ، ؾاذا إ أٚ عدّ تأغسٙ االب تغس َٛت ايٛيد عٔ َٛ تأيف

تأغس َٛت ايٛيد عٔ  : شَ٘جبت الـسٝا٠ ايٛيد سني َٛت االب مل ُٜ
األصٌ ايـُجبت يالشَ٘ ايعكًٞ أٚ  شذ١ٝـال َع ايكٍٛ بَٛت األب ، إ

  ٛع ددًا .ُٖٓٚٛ َـ ايعادٟ ،

نايتكدّ أٚ ايتأغس ثبات ايعٓٛإ االْتصاعٞ : ال ٜتٝطس يٓا إغتصازاٚب    
 غر ايديٌٝ ايػسعٞ عٓٛاًْااذا أضتصشاب بكا٤ ايصَإ أٚ ايتكازٕ عٓد إ

 يـشهِ غسعٞ . َستبطًا بايصَإ ٚدعً٘ َٛضٛعًا ًاْتصاعٝإ

ُسس١ً االٚىل ايـُػتص١ باضتصشاب َا أزدْا بٝاْ٘ يف ايـتـُاّ ٖرا        
 بشح : ، ثِ ْػسع يف ايـُسس١ً ايجا١ْٝ ب ايصَإ

                   



 (321)  ...................................... اضتصشاب األَٛز ايتدزجي١ٝ غري ايصَإ

 جية غري السماٌ : ـشتصحاب االمور التدريإ  

 قطُإ :   - غري ايصَإ -ذ١ٝ ـزٜيتديصَا١ْٝ اَٛز اٚاأل            
ٍٛ -أ ٜٚٓصسّ ايصَاْٞ ُطٞ ـشٝح ٜـب اٗـًَا يبعطٗا ٜهٕٛ ايصَإ َك

 ُهٔ ادتُاع دص٥ني َٓ٘ يف شَإ ٚاسدـُطٞ ايصَإ ٚاْصساَ٘ ٚال ٜـب
نرا  -ذص٤ ايطابل عًٝ٘ ـٜٚٓعدّ اي ٜٛدد َٓ٘ دص٤ٌ (ايصَإ)ٕ أ ٚنُا

 ْعرييـذص٤ ايطابل عًٝ٘ إٔ ٜٓعدّ اعد ٜٛدد َٓ٘ دص٤ٌ ب (ايصَاْٞ)
 شٖٛا . ـٚايطٝالٕ ْٚٚايـذسٜإ شسن١ ٚايتهًِ ٚايدٚزإ ـاي

ٍٛ ٚبعطٗا ال -ب  ، ْصساَُ٘طٞ بـُطٍٝ٘ ٚإـّ بايصَإ ٚال ٜٜتك
 د بايصَإ َٚستبط ب٘ يف يطإ يف ْؿط٘ يهٓ٘ َكٍٝ ٚثباٌت بٌ ي٘ قساٌز

بصَإ  دًاشهِ ايػسعٞ بايؿعٌ َكٍٝـيعاٖس يف تعًل اييػسعٞ اايديٌٝ ا
شطٛز يف عسؾات َٔ ـايٚ ُطذد ْٗازًا أـذًٛع يف ايـايـػصٛص نَ

 د٠ بايصَإ . ؾعاٍ ايـُكٍٝـشُٖٛا َٔ األايعٗس اىل ايـُػسب ّٜٛ عسؾ١ ْٚ

صَإ ـّ بايٍٛـكـٖٛ ايـُت١ٚ ـٝـذـدزٜـتـٛز ايـََـٔ األٚ)ايـكـطـِ االٍٚ(
 دّ ٚدسٟاي ضٝالّٕ بتصسَ٘ نايتهًِ ٚٚايـُٓكطٞ باْكطا٥٘ ٚايـُتصٍس

 ثالث١ : أٚ َٓاغ٤٢ صٛز  ا ، ٚيًػو يف بكا٤ٙشٖٛـْٚايـُا٤ 

 ْاغ٦ًا َٔ ايػو يفنإ ايػو يف بكا٤ ايصَاْٞ  ايصٛز٠ االٚىل : َا
ٜٛدب إزتؿاع٘ ٚإْعداَ٘ يف  َا ٚدٛد ٚتُسازٙ أضٚدٛد َاْع عٔ إ

َكتط٢ ايبكا٤ ٚاالضتُساز ؾٝ٘ يٛال ايـُاْع  سساشَسس١ً ايبكا٤، َع إ
ايدّ الستُاٍ ضٝالٕ نُا يٛ غو يف بكا٤ دسٜإ ايـُا٤  أٚ  ،ايـُشتٌُ

َع ايعًِ ؿ٘ عٔ االضتُساز ٚاالتصاٍ ْعداَ٘ ٚتٍٛقعسٚض َاْع ٜٛدب إ
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ذسٟ ايـُا٤ اٚ ـضتُساز عسٚم االزض بإل يـُكتطٞبٛدٛد ايداعٞ ا
 ضتُساز باطٔ ايسسِ بطٝالٕ ايدّ ، ٖٚهرا . ايـُكتطٞ إل

،إلْـشؿاظ ايٛسد٠ ب ايصَاْٞضتصشاغهاٍ يف صش١ إدسا٤ إٚال إ
ٕ أ بًشاظ ٖٚرا ايـُعترب٠ يف َٛضٛع ايكطٝتني ايـُتٝك١ٓ ٚايـُػهٛن١،

تصاٍ إايعسف ايعكال٥ٞ ايعاّ ٜس٣ ٚ،  (شادـتاإلتصاٍ َطاٚم يإل)
 (ايصَاْٞ)ٚٚسد٠  ، ْٚـشٖٛا ٕٚايطٝال إذسٜـٚايشسن١ ـايأدصا٤ 

ؾتتشد ايكط١ٝ  ،باالعتباز ايـُتص١ً أدصاؤٙ ٖٞ ٚسد٠ سكٝك١ٝ عسؾ١ٝ
زنإ االضتصشاب ٚتتِ أ ، َٛضٛعًا ايـُتٝك١ٓ َع ايكط١ٝ ايـُػهٛن١

 يف بكا٥٘ . ايالسل شدٚث٘ بايػو ـشسّ ْكض ايٝكني ايطابل بـٜٚ

ٜتػًٌ بني ٖا َـُا شٛـٖٚهرا ايتهًِ ٚايهتاب١ ٚايكسا٠٤ ٚايصال٠ ْٚ
 ظ أٚ االضرتاس١ أٚـ ٚايؿصٌ بايتٍٓؿٗا ايعدّ ٚايطهٛت ٚايتٍٛق٥دصاأ

 يـٗا ٚسد٠ -دد٠ االدصا٤عَت -ؾإ ٖرٙ االَٛز ،شٛ ذيو ـٚ ْايعطاع أ
ٕ االعتباز إ ـُع٢ٓ:ب - سكٝك١ٝٚسد٠ ال  -ايٓعس ايعسيفـشطب بعتباز١ٜ إ

ذعًٗا ٚدٛدًا شَاًْٝا َتصاًل ٚاسدًا ـٜ -ايػسعٞايعكال٥ٞ ٚ -ايعسيف
٘ ٖٚٛ ؾاصٌ ٥ني أدصابايؿصٌ ايٝطري  : بٛسدت٘ ٚال ٜطٍس ، باالعتباز

ك١ٓ ؾتتشد ايكطٝتإ ايـُتٝ ، تعازف  سصٛي٘ عاد٠ب٘ عكال٥ًٝا ٜٚ َعتٍد غري
 زنإ االضتصشاب . ٚايـُػهٛن١ عسؾًا ٚتتِ أ

ٞ ــشٝض( َجاًل أٚ ؾ)ضٝالٕ دّ اي كا٤ـٞ بـشاصٌ اْ٘ اذا غو ؾـٚاي
ٍ عسٚض ايـُهًـ( الستُاٍ  صال٠بكا٤ ) ٜٛدب إْكطاع ايدّ أٚ َاْع

شهِ ـضتصشاب ايصَاْٞ ٚايأَهٔ إ -سا٠٤ ٚ تٛقـ ايكإزتؿاع  ايصال٠ أ
 ببكا٥٘ تعبدًا غسعًٝا باالضتصشاب  . 
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ٞ  ْاغ٦ًا َٔ ايػو يف ْايصَانإ ايػو يف بكا٤  ايصٛز٠ ايجا١ْٝ : َا
ٞ يًبكا٤ ، نُا اذا غو  ضتعداد ايـُبدأ ايداع٘ يًدٚاّ ٚقدز إ٥قدز إقتطا
قدز  غو يف أٚضاع١ أٚ أنجس ، : ـشسن١ أٚ ايتهًِ َ٘ ع٢ً  اييف قدز عص

ٚ غو يف أ ،أٚ أنجس إضبٛعًا :ّ ايـشٝضإقتطا٤ باطٔ ايسسِ يطٝالٕ د
َع ايعًِ بعدّ ،  غٗسًا أٚ أنجس : قدز إقتطا٤ عسٚم االزض يٓبع ايـُا٤

 . ايصازف يًصَاْٞ عٔ االضتُساز عسٚض ايـُاْع 

ٚال اغهاٍ يف إدسا٤ إضتصشاب ايصَاْٞ يف ٖرٙ ايصٛز٠ بتكسٜب 
)قدٙ( ع٢ً عدّ دسٜإ االْصازٟ  ٕ ْٛاؾل غٝػٓا االععَِتكدّ، إال أ

 ٕ ايـُػتاز ٖٛ ايعُّٛ اب عٓد ايػو يف ايـُكتطٞ ، ٚسٝح أاالضتصش
قتطا٥٘ إضتصشاب ايصَاْٞ عٓد ايػو يف ـذسٟ عٓدْا إٝايـُذس٣ ؾ

 يًبكا٤ ٚايدٚاّ ٚترتتب عًٝ٘ آثاز ايػسع١ٝ . 

ْاغ٦ًا َٔ إستُاٍ  ايػو يف بكا٤ ايصَاْٞ نإ  ايصٛز٠ ايجايج١ : َا
ٍ  ددٜد َٚبدأ ثإ سصٍٛ َكتٍض ّ َكاّ قايٛدٛد ايصَاْٞ، أٟ  ٍداع

َكتٍض ثإٍ ، نُا  إستُاٍ قٝاّ َعْكطاؤٙ ايـُكتطٞ االٍٚ ايـُعًّٛ إ
 نسبال٤ ٚعًِ إْكطا٤ ايداعٞ ي٘ إال سدٚخ سسن١ ايـُطاؾس اىلاذا عًِ 

ٟ بأنجس أ - ١ًٝهاظُـشسن١ يددٜد الضتُساز ايٌ  سدٚخ داعٍ  ستُأْ٘ إ
 ٚأايـُا٤ دسٟ  ٚأشدٚخ ايتهًِ ـٚنُا يٛ عًِ ب،  -االٍَٚٔ ايكدز 

د ـدٜـبدأ دـَٚإٍ ـثكداع داعٍ ـتٌُ إْـ٘ ٚإسـاعـكطـالٕ ايدّ ٚعًِ باْـٝـض
 بكا٤ـستُاٍ ايؾٝهٕٛ إ ، ٚ يطٝالٕ ايدّبع ايـُا٤ أـٓـتهًِ أٚ يـض يًـتـَك
 ذدٜد  . ـايـُكتطٞ ايَطتٓدًا اىل استُاٍ سدٚخ   -دٚاّ ايصَاْٞٚ

 ضتصشاب ايصَاْٞ يف ٖرٙ ايصٛز٠ـذسٜإ إكسب عٓدْا ايكٍٛ بـٜٚ
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شاد ايكط١ٝ ايـُتٝك١ٓ َع ايكط١ٝ ـتـشدٚث٘ ٚإستُاٍ بكا٥٘ َع إيًٝكني ب
صَاْٞ ايـُعًّٛ سدٚث٘ ايـُػهٛن١ بؿعٌ االتصاٍ بني قطعات ايؿعٌ اي

د٠ االعتباز١ٜ ٚ ايـُشتٌُ بكاؤٙ ، ٚباالتصاٍ تٓشؿغ ايٛسايـُػهٛن١ أ
َع ايبٓا٤  ،غتالٍسٚط١ يف دسٜإ االضتصشاب َٔ دٕٚ إايعسؾ١ٝ ايـُػ

 ُٛازد ايػو يف ايـُكتطٞ . ع٢ً عُّٛ دسٜإ االضتصشاب يـ

 َسٜٔ : يهٔ قد أغهٌ ع٢ً ٖرا ايـُكاٍ بأ

االق٣ٛ )قدٙ( َٔ إٔ (22)ايٓا٥ٝين : َا أؾادٙ ايـُشكلاالغهاٍ االٍٚ
ضتصشاب ، ٚذيو ألٕ ساؾغ ايٛسد٠ اإليف ٖرٙ ايصٛز٠ عدّ دسٜإ 

شسن١ ٖٛ ـذ١ٝ نايتهًِ ٚايـضتصشاب االَٛز ايتدزٜايـُعترب٠ يف إ
ايداعٞ ٚايـُبدأ ايـُكتطٞ ي٘ ، ؾإ ٚسدتٗا بٛسد٠ ايداعٞ ايـُكتطٞ 

، ٖٚٓا تعدد ايداعٞ ، ٚايداعٞ األٍٚ قد عًِ سدٚث٘ ٚتعددٖا بتعددٙ 
، ٓد إزتؿاع ايداعٞ األٍٚيف سدٚخ ايداعٞ اآلغس ع ػٍوْكطاؤٙ ُٜٚٚإ

إْتؿا٤ ايداعٞ األٍٚ، ددٜد َٔ ايداعٞ بعد ػو يف سدٚخ ؾسدٍ ٟ ُٜأ
ضتصشاب نًٞ ايداعٞ َٔ ايكطِ ايجايح ايرٟ ال ٖٚرا َٔ صػسٜات إ

شؿاظ ايٛسد٠ ايـُعترب٠ ـُا تكدّ َٔ عدّ اْـي، ذسٟ ؾٝ٘ االضتصشاب ـٜ
ايصَاْٞ ايـُعًّٛ  ٛدايٛدإذ  ط١ٝ ايـُتٝك١ٓ ٚايكط١ٝ ايـُػهٛن١،بني ايك

ذدٜد ـٜكًٝٓا ، ٚايٛدٛد ايصَاْٞ اي سدٚث٘ قد إزتؿع بازتؿاع داعٝ٘
ـشدٚخ يًػو يف سدٚخ داعٝ٘ ، ؾًِ تتشد  ايكطٝتإ َػهٛى اي

 زنإ االضتصشاب . َٛضٛعًا ٚمل تتِ أ

 عًٞ ايصَاْٞ ٖٛؿـصاٍ  يف ايٛدٛد  ايـتكدّ َٔ إٔ اإلـت ٙ : َاٜٚسٍد
                                                           

 . 441:  4+  ؾٛا٥د االصٍٛ : ز 109:  4أدٛد ايتكسٜسات : ز  (22)
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 ذ ايداعٞ ايـُكتطٞ ، إ شاؾغ يًٛسد٠ ٖٛـيٚيٝظ ا ايـُشكل يًٛسد٠ ،
ٚال تدٚز ٚسد٠ ايصَاْٞ  ،يف سؿغ ايٛسد٠ايـُكتطٞ  ال دغاي١ يًداعٞ

عتباز ايعكال٥ٞ بٌ تدٚز َداز اإلتصاٍ أٚ اإلايداعٞ ،  َداز ٚسد٠
اىل ايـُٓت٢ٗ سسن١ ٚاسد٠ شسن١ ايـُتص١ً َٔ ايـُبدأ ـيًٛسد٠ ، ؾاي

ػطب١ ايٛاسد٠ ٚايكصٝد٠ ـٖٚهرا اي ٤ ،ـذدد ايداعٞ يف االثٓإ تعسؾًا ٚإ
عسؾًا  َتصٌ االدصا٤ غازدًا ٚإٕ سصٌ ايداعٞ  ددٜدًا   ٚاسٌد  ٚدٌٛد

ؾاصًٝت٘ بني ايٛدٛد  ايصَاْٞ  شسشـايعدّ ٜٚيـِ ٜتػًٌ  َٚا أثٓا٤ ذيو ،
شسن١ ـبٌ تبك٢ اي ـػتٌ  ايٛسد٠،ت ايجاْٞ الايٛدٛد ٍٚ ٚبني األ

  -َتٛاص١ً االدصا٤ -ٝات ايـُتص١ً شٖٛا َٔ ايصَاْـٚايهالّ ٚايػعس ْٚ
 بؿعٌ االتصاٍ بني قطعات ايٛدٛد ايصَاْٞ . باالعتباز ٚدٛدًا ٚاسدًا 

ْكطع ايٛدٛد ايصَاْٞ ثِ بعد ؾاصٌ شَاْٞ ـػًٌ ايعدّ ٚإْعِ اذا ت
ػطٝب ـؾعًٞ شَاْٞ السل ، نُا يٛ غسع اي ب٘ عسؾًا سدخ ٚدٌٛد َعتٍد

ٚ نالّ َٓجٛز ددٜد بعد أقصٝد٠  ٚأيكا٤ غطب١ إٚ ايـُتهًِ بأٚ ايػاعس أ
ٚايعُد٠ إعتباز ، ب٘ صاز ايٛدٛد ايؿعًٞ ايصَاْٞ َتعددًا  ْكطاع َعتٍدإ

ًا ب٘ بـشٝح ين َعتدٞ يهٕٛ ايؿاصٌ ايصَايعسف ايعكال٥ٞ تعدد ايصَاْ
 . ٚاًلغري صدق٘ أ ثاًْٝا ٞعٓٛإ ايصَاْ :سلٜصدم عسؾًا ع٢ً ايٛدٛد ايال

 تُاٍـسإُع٢ٓ ـكطاع بـْاإلساش ـإسعدّ  :ؾٝ٘ ـشٔٚايـُؿسٚض ؾُٝا ْ
 ٛد ايصَاْٞـكا٤ ايٛدـصشب بـٝطتـ، ؾٝ٘ ـاع ؾـكطـْتُاٍ اإلـإسصاٍ ٚـتاإل

 كطاع٘ . ـْٚإَتدادٙ ٚعدّ إإضتُسازٙ ٚإتصاي٘ ٚ

ـشسن١ ٚايتهًِ ضتصشاب بكا٤ ايصَاْٞ ناي: إٕ إاالغهاٍ ايجاْٞ 
آغس ، ؾإ  ضتصشاٍبـشهّٛ إلْ٘ َنإ دازًٜا ٖٓا ، إال إٔ ٚايطٝالٕ ٚإ
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ب عٔ ايػو َطٍب -شسن١ ٚايتهًِ ـايػو يف بكا٤ ايٛدٛد ايصَاْٞ ناي
، ٚاالصٌ عدّ سدٚث٘ ـذدٜد يف سدٚخ ايداعٞ ايجاْٞ ٚايـُكتطٞ اي

شسن١ ، ٚب٘ ـٚ دٚاّ ايسانًُا ع٢ً اضتصشاب بكا٤ ايتهًِ أٜٚهٕٛ 
 ٚ ايتهًِ . ـشسن١ أيب : بكا٤ ايٜستؿع َٛضٛع االصٌ  ايـُطٍب

ذازٟ ـشهِ االصٌ ايـُا ٜـذازٟ يف ايطبب اْـصٌ اياأل ٚؾٝ٘ : إٕ
ـُٛضٛع يب أثسًا غسعًٝا يب اذا نإ َٛضٛع االصٌ ايـُطٍبيف ايـُطٍب

عدّ ايتهًِ ـشسن١ أٚ ٚازتؿاع  اي،  دًاصٌ ايطبيب ؾٝصًٜ٘ ٜٚسؾع٘ تعٍباأل
 ،ألصاي١ عدّ سدٚخ ايداعٞ ايجاْٞ يٝظ أثسًا غسعًٝاشُٖٛا ـْ ٚأ

إْكطاع ايتهًِ باضتصشاب  ٚأذسٟ ـٚ إْعداّ ايأشسن١ ـٚإثبات إْكطاع اي
عدّ ايداعٞ ايـذدٜد أٚ عدّ سدٚخ ايـُكتطٞ ايجاْٞ ٜتٛقـ ع٢ً 

    بـشذ١ٝ األصٌ ايـُجبت، ٚال ًْتصّ بٗا .  االيتصاّ

ٍٕٚبتعبرٍي   الإ ال ٜرتتبٚعدّ ايصَاْٞ الشّ عكًٞ يًُطتصشب  : ثا
 .  ُٓٛع ددًاـٖٚٛ َ ايعك١ًٝ،شذ١ٝ االصٌ ايـُجبت يًٛاشَ٘ ـَع ايكٍٛ ب

ٌٍٛ إَهإ دسٜإ إشٍصـٚقد ت ّ بايصَإ ضتصشاب ايصَاْٞ ايـُتك
ّ  اصسساي١ ايتذٍدد ٚاإلْ شؿاظ ايٛسد٠ زغِـالْ ،يف مجٝع صٛزٙ ايجالث١

ٍَ٘ٛ َٓ٘   بايصَإ ايرٟ ٜٛدد دص٤ٌ يف أدصا٤ ايصَاْٞ ايٛاسد بؿعٌ تك
ٍٕ دص٤ٌٜٚٓصسّ ؾٝٛدد   شاي١ ال تطٍسـاي ٖرٖٙٚهرا ، ٚقد ضبل إٔ  ثا

عدّ )اب ٚبصدم ايٛسد٠ ايعسؾ١ٝ ٖٚٞ ايـُعترب٠ يف دسٜإ االضتصش
يف دسٜإ إضتصشاب َـذاٍ يًتػهٝو  ٚال ،( ْكض ايٝكني بايػو

 . (عدّ ْكض ايٝكني بـشدٚخ ايصَاْٞ بايػو)صدم يف ٚ ايصَاْٞ 

 طاعكـْاإلصٌ تني َٔ ايصَاْٞ ٚحيـطعـٕ ٜتػًٌ ايعدّ بني قإال أْعِ       
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عكال٥ًٝا سصٌ ٚاالزتؿاع اذا صدم االْكطاع ؾ ، ب٘ عسؾًا عتٍدـكدز َـب
 .   (ْتكض ايٝكني بايٝكنيإ)ٚ  -باالْكطاع  -٘ ايٝكني ب

 َٔ دسٟ عدّ ايـُاْع -)قدٙ(ػساضاْٞـٚؾاقًا يًُشكل اي -ٚايعاٖس
ػطب١ ٚقسا٠٤ ايكصٝد٠ اذا سصٌ ـشسن١ ٚايـاالضتصشاب يف َجٌ اي

ٌٍـٜ ز ٜطري الايعدّ يف ايبني بكد يكا٤ نإٔ ٜٓكطع إ -ؾٝ٘ اإلتصاٍ عسؾًا  ػت
ٍٕ أٚ ٜٓكطع دسٟ ـشعات يكا٤ ايه١ًُ ايـُٓجٛز٠ يأٚ ٜتٛقـ إ ايكصٝد٠ ثٛا
شٛ ذيو ـٚ ْـ سسن١ ايـُطاؾس ضاع١ً يالضرتاس١ أٚ تتٛقايـُا٤ دقا٥ل أ

طب حب ٚأدصا٤ٙ ايصَاْٞـشاص١ً يف قطعات شكٝك١ٝ ايـَٔ ايؿٛاصٌ اي
ٌٍـت يهٓٗا ال - ايدق١ ايعك١ًٝ طب باإلتصاٍ ٚاإلَتداد ٚاإلضتُساز حب ػ
 . (23)ـشكل ايٛسد٠ ٚاالتصاٍايرٟ ٖٛ ايـُالى يف تايٓعس ايعسيف 

ٚيٛ يف  -ع٢ً )ايهؿا١ٜ( ضتاذْا ايـُشكل)قدٙ(إغهاٍ أٚال ٜأتٞ : 
 ال -: )ايـُتشسى اذا ضهٔ ٚيٛ قًٝاًل  سٝح قاٍ -ـشسن١ غصٛص اي

ـُهٔ يصدم ايطانٔ عًٝ٘ س٦ٓٝر  ، ٚال ٜ ؾًاٜصدم عًٝ٘ اْ٘ َتشسى عس
 .  (24)دتُاع عٓٛاْٞ ايطانٔ ٚايـُتشسى يف ْعس ايعسف ( إ

ػًٌ ايعدّ ٚايطهٕٛ ٜطريًا ٚضُٔ ـٕ تٚذيو ألٕ ايـُؿسٚض أ
ٌٍـٜ شسن١ الـاي ٌٍـٜ بصدم )ايـُتشسى( عًٝ٘ عسؾًا ٚال ػ االتصاٍ يف  ػت

ًٍْعس ايعكال٤ . ْعِ ُْ نٔ يف ايـُجاٍ اْ٘ ضأـشسن١ ضد ايطهٕٛ ٕٚ ايِ أط
غتالٍ ب ايصدم ايعسيف ٖٛ َتشسى َٔ دٕٚ إشطـبايدق١ ايعك١ًٝ يهٓ٘ ب

شسن١ ٚصدم ايـُتشسى عًٝ٘ بايطهٕٛ ايٝطري ايـُعدٚد عسؾًا ـصدم اي
                                                           

 . 318:  2نؿا١ٜ االصٍٛ َع ساغ١ٝ املػهٝين : ز( 23)
 . 129:  3+  َصباع االصٍٛ :  ز 123:  4َباْٞ االضتٓباط :  ز (24)
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شطب٘ ـشسى بعد ايطهٕٛ ايٝطري ايرٟ ٜـيف سهِ ايعدّ . ٚعًٝ٘ : اذا ت
 شسن١ ٚاسد٠ ـٜكاٍ عسؾًا عٓ٘ : ٖٛ َتشسى ب -شهِ ايعدّ ـايعكال٤ ب

 ل عسؾًاٍكـتشـضتُساز َألٕ اإلتصاٍ ٚاإل -ـشطب االعتباز ايعكال٥ٞب -
 تصاٍ ٜطاٚم ايٛسد٠( . إلضرتاس١ ٚ)اإلػتٌ بايطهٕٛ ايٝطري يـٚال ٜ

د بايصَإ( ـذ١ٝ : )ايؿعٌ ايـُكٍَٝٛز ايتدزٜٚ)ايكطِ ايجاْٞ( َٔ األ
ٍٛ ٚثباٌت ٖٚٛ ايصَاْٞ ايرٟ ي٘ قساٌز بايصَإ ٚال ٜٓصسّ ّ يف ْؿط٘ ٚال ٜتك

 ٟ ٜهٕٛ ايؿعٌ ايرٟ ـػاص أد غسعًا بايصَإ اييهٓ٘ ٜتكٍٝباْصساَ٘ ،
ٖٚرا نايكٝاّ  ، ـشهِيف يطإ ديٌٝ اي َتكٝدًا بايصَإ ٚقساٌز ي٘ ثباٌت

ٚايـذًٛع ٚاالَطاى ْٚـشٖٛا َٔ االَٛز ايكاز٠ اييت تتكٝد بايصَإ يف 
ؿذس صّٛ ّٜٛ ايػدٜس َٔ ايأَس ايـُٛىل ب، َٚجاي٘ : َا اذا أدي١ االسهاّ
أَس أٚ ٜاّ بًٝايٝٗا أَس بايـُهح يف ايـُطذد ثالث١ أ ٚأ ،اىل ايـُػسب

ايػُظ،  قسص ايػسٚب: ضكٛط ٗا بني ايصٚاٍ ٚبنيتٝاْإد٠ ببصال٠ َكٍٝ
نُا يٛ  ؾاذا غٍو ايـُهًـ يف بكا٤ ايـشهِ ايـُرتٍتب ع٢ً األَس ايصَاْٞ

 ب ايـشُس٠ ايـُػسق١ٝبكا٤ ٚدٛب ايصّٛ بعد ايػسٚب قبٌ ذٖا يف غو
  .ايـُٛضٛع ؟ ٜـذسٟ إضتصشاب ٚأ ؟ٌٗ ٜـذسٟ إضتصشاب ايـشهِؾ

ٜٚٓبػٞ بدًٚا  ، ضتصشاباإلإغتًـ األعالّ يف صش١ دسٜإ ٚقد 
ايؿعٌ ايـُكٝد  -تٛضٝض صٛزتٞ ايػو ، ؾإ ايػو يف بكا٤ ايصَاْٞ

 شٜٛٔ : تاز٠ ٜهٕٛ ايػو يف بكا٤  ايصَاْٞ غب١ًٗـع٢ً ْ -غسعًا بايصَإ 
 سه١ُٝ .  َٛضٛع١ٝ ، ٚأغس٣ ٜهٕٛ غب١ًٗ

غتباٙ ايػو يف بكا٤ ايصَاْٞ ْاغ٦ًا َٔ إٍٚ : َا نإ ايٓشٛ األ
نُا اذا عًِ ايـُهًـ  -د بٛدٛد ايصَإايؿعٌ ايـُكٍٝ -ايـُٛضٛع 
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ثِ يف آغس ايٓٗاز  ،بٛدٛب ايصّٛ عًٝ٘ ْٗاز غٗس زَطإ اىل ايًٌٝ
أٚ  ، إْتٗا٤ ايٓٗاز ب٘عدّ ضكٛط٘ بٓا٤ً ع٢ً يف ضكٛط ايكسص أٚ  غو
 ع٢ً إْتٗا٤ٙ برٖاب ايـشُس٠ ايـُػسق١ٝ ٚقد -إدتٗادًا أٚ تكًٝدًا -ب٢ٓ

ذٖاب ايـشُس٠ ايـُػسق١ٝ أٚ عدّ ذٖابٗا،  ضكط ايكسص ٜكًٝٓا ٚغو يف
  إضتصشاب ايـُٛضٛع ؟ . ٜـذسٟ إضتصشاب ايـشهِ أٚ ؾٌٗ

 شَإ ٚدٛد د ايؿعٌ ايصَاْٞ بكٝدبتكٍَٝـػتص ا ٖرا ايبشح ٖٓٚ
ؾاْ٘ ايصَإ ايـػاص عدّ ايـشهِ َتكٝدًا بنإ  َاعٓ٘: ػسز ـ، ٜٚغاص

دٛاش د كٍٝـيف دٛاش االضتصشاب ، ٖٚٛ ْعري ت -نُا تكدّ -زٜب  ال
د كٍٝـْٚعري ت ، االنٌ ٚايػسب يف يٌٝ غٗس زَطإ بعدّ طًٛع ايؿذس

شُس٠ ايـُػسق١ٝ ، ؾاْ٘ ـٚ بعدّ ذٖاب اياإلَطاى بعدّ غسٚب ايػُظ أ
غهاٍ د بعدّ ايصَإ عٔ سسِٜ اإلغسٚز ايـُكٍٝ : يتٓبٍٝ٘ٚ اضبل أ

،  ّ َع تٛؾس أزناْ٘ضتصشاب ايعدزٜب يف دٛاش إ ْ٘ الٚايبشح ٚأ
 ٚ، أ ؿذس ٜٚرتتب دٛاش االنٌ ٚايػسبٝطتصشب عدّ طًٛع ايـؾ

 . ٚايصّٛ َطاى ب عدّ غسٚب ايػُظ ٜٚرتتب ٚدٛب اإلٜطتصش

د ـُٛضٛع ايـُكٍٝغتباٙ ايـشٌ ايبشح ٖٓا ْػ٤ٛ ايػو َٔ إاذٕ َ
دًا بايٓٗاز ٚغو نُا يٛ نإ االَطاى ايسَطاْٞ َكٍٝ ، ايصَإبٛدٛد 

ٚ نإ دٛاش تُاٍ شٚاي٘ ٚدغٍٛ ايًٌٝ، أسيف إْكطا٤ ايٓٗاز إلايـُهًـ 
 .  ْكطا٤ ايًٌٝ ٚطًٛع ايؿذسدًا بًٌٝ زَطإ ٚغو يف إاالنٌ َكٍٝ

 ذسٟ االضتصشاب يف طسف ايـُٛضٛع ال زٜب يف أْ٘ ٜـٚعٓد٥ر 
تكدّ  ايٛادب بتكسٍٜب شَإؾٓطتصشب بكا٤  -بكا٤ شَإ ايٛادب -

ثاز ايـُطتصشب ب آسٍتيف ايكطِ ايـُاضٞ َع دؾع إغهاالت٘ ، ثِ ْ
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 ال -ايؿعٌ ايصَاْٞ -ضتصشاب ايـُٛضٛع ايػسع١ٝ بعد٥ر ، َٚع إ
، يصٚاٍ ايػو يف ـػؿ٢شهُٞ نُا ال ٜـشتاز اىل االضتصشاب ايـْ

 ضتصشابٞ ببكا٤ ايـُٛضٛع . د اإلعٍبصً٘ بربن١ ايتـشهِ َٔ أاي

غتباٙ ايػو يف بكا٤ ايصَاْٞ ْاغ٦ًا َٔ إنإ  : َاايٓشٛ ايجاْٞ 
ٍٙ: إَا إل ستُاٍ بكا٥٘ـشهِ ٚإاي  ٚ يتعازض االدي١ . َؿَٗٛٞ أ غتبا

ايـُذعٍٛ  (ايػسٚب)غتب٘ َؿّٗٛ َٚجاٍ إغتباٙ ايـُؿّٗٛ : َا اذا إ
تسدد بني إٔ ٜهٕٛ ضكٛط زَطإ ٚ يٛدٛب االَطاى يف ْٗاز غٗس غا١ًٜ

شُس٠ ايـُػسق١ٝ ، ؾاْ٘ بعد ضكٛط ـٚ ٜهٕٛ ذٖاب ايقسص ايػُظ أ
٧ و يف بكا٤ ايػا١ٜ ايصَا١ْٝ ايٓاغشهِ بؿعٌ ايػـيف بكا٤ اي ػٍوايكسص ُٜ

 .  ؟  ٜـذسٟ إضتصشاب ايـشهِ ؾٌٗ -(ايػسٚب)غتباٙ َؿّٗٛ إ َٔ

١ٓٝ يـٍُبغباز ايػسٜؿ١ اضت األَجاٍ تعازض االدي١ : َا اذا تعازٚ
يصَاْٞ ايٛادب ، ْعري د ب٘ ايؿعٌ آَت٢ٗ ايٛقت ايـُكٍٝـشهِ ٚيػا١ٜ اي

َٓتصـ ايًٌٝ ٚقد أؾت٢ غباز بني نٕٛ َٓت٢ٗ صال٠ ايعػا٤ تعازض األ
ؾت٢ بعض ايؿكٗا٤ ، ٚبني نْٛ٘ طًٛع ايؿذس ٚقد أع٢ً طبكٗا ايـُػٗٛز

، َع إيتصاَِٗ بـشس١َ تأغريٖا عُدًا عٔ َٓتصـ ايًٌٝع٢ً طبك٘ 
غباز بعد َٓتصـ ايًٌٝ َٔ د١ٗ تعازض األُا ـشهِ يـٝػو يف بكا٤ ايؾ

 .  -ايعػا٤ٜٔ -شهِ َٚٓت٢ٗ ٚقت ايصال٠ ايٛادب١ ـ١ٓ يػا١ٜ ايايـُبٍٝ

ايـُهًـ يف بكا٤ ايصَإ اذا غو  ٜـذسٟ إضتصشاب ايـشهِ  ؾٌٗ
ٚ كطا٥٘ ألدٌ إغتباٙ ايـُؿّٗٛ أْايرٟ تكٍٝد ب٘ ايؿعٌ ايٛادب ٚيف إ

ٖرا شهِ ؟ ـايصَإ يف ديٌٝ ايقٝد الدي١ ايـُتهؿ١ً يبٝإ ألدٌ تعازض ا
  .إضتصشاب بكا٤ ايصَاْٞ أٚ بكا٤ سهُ٘بِٝٓٗ يف دسٟ ايـػالف  َـشٌ
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 -(1)َِٓٗ غٝدٓا االععِ االْؿازٟ -قد إختاز مجْع َٔ االعاظِ 
ايتؿؿٌٝ يف دسٜإ االضتؿشاب ايـشهُٞ بني َا اذا نإ ايصَإ 

َؿٓسدّا  -َأخٛذّا يف يطإ ديٌٝ ايـشهِ قٝدّا يًُٛقٛع : ايؿعٌ ايٛادب 
َٚهجسّا ي٘ ؾال ٜـذسٟ االضتؿشاب ، ٚبني َا اذا أخر ايصَإ ظسؾّا يف 

 ايـشهِ ؾٝذسٟ االضتؿشاب  .  يطإ ديٌٝ

ٜٚـُهٔ تٛدٝ٘ ايتؿؿٌٝ باختؿاز: اْ٘ يٛ أخر ايصَإ ايـداف 
َّٛٓا يـُتعًك٘ : ايؿعٌ ايٛادب كٝٓد بايصَإ : ايؿعٌ ايـُنإ  -قٝدّا َك

ؾسدّا َػاٜسّا يـُا بعد ايصَإ ايـداف، ٚس٦ٓٝر ال  -ايٛادب يف شَاْ٘ 
ٛقٛع يف ايككٝتني ـُايٜـذسٟ إضتؿشاب ايـشهِ ايٛدٛدٟ ، يتعدد 

ػهٛن١ بؿعٌ َػاٜس٠ ايؿعٌ يف ايصَإ ايـداف عٓ٘ ؾُٝا ايـُتٝك١ٓ ٚايـُ
إضتؿشاب عدّ ٚدٛب  بعدٙ َٔ ايصَإ ، ٚس٦ٓٝر ٜتعني ايسدٛع اىل

 ايؿعٌ أشاّل بعد إْتٗا٤ ايصَإ ايـداف . 

مل  -ايصَإ ايـداف ظسؾّا يجبٛت ايؿعٌ ايٛادب أخر بُٝٓا يٛ
َػاٜسّا يـُا بعد ايصَإ  -إ : ايؿعٌ ايٛادب يف شَاْ٘ كٝٓد بايصَايـُ ٜهٔ

ايـداف ، ٚس٦ٓٝر ٜـذسٟ إضتؿشاب ايـشهِ ايٛدٛدٟ ، إلْـشؿاظ 
 ػهٛن١ .ايـُتٝك١ٓ ٚايـُايككٝتني  ٛقٛع١ٝ بنيايـُايٛسد٠ 

ٍٕ َؿؿٌ َع  ٛىل اذا أَسْا بايـذًٛع يف ايـُجاٍ : إٕ ايـُٚبتعبري ثا
ٚ أَسْا بايـشكٛز يف عسؾات َٔ طذد َٔ ايؿذس اىل ايصٚاٍ أايـُ

 ايصٚاٍ اىل ايػسٚب ٚإضتؿدْا َٔ ديًٝ٘ : نٕٛ ايصَإ قٝدّا يًُٛقٛع 
َّٛٓا يًؿعٌ ايٛادب : ايـذًٛع أٚ ايـشكٛز  بـشٝح ٜهٕٛ َؿٓسدّا  -َك
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ٛٓعّا اٜاٖا ، ؾإ ايتكٝٝد بايصَإ ٜٛدب تعٓدد  يطبٝع١ ايؿعٌ ايٛادب َٚٓ
أٚ ايـشكٛز قبٌ تـُاّ ايٛقت  ٛقٛع ًٜٚصّ َٓ٘ : نٕٛ ايـذًٛعايـُ

َػاٜسّا يـُا بعد إْككا٤ ايٛقت ،أٟ ٜهٕٛ دًٛع َا بعد ايصٚاٍ َػاٜسّا 
يـذًٛع َا قبٌ ايصٚاٍ ٜٚهٕٛ سكٛز عسؾات  َا  قبٌ ايػسٚب َػاٜسّا 

تٝك١ٓ ايـُعترب٠ بني ايكك١ٝ ايـُيـشكٛزٙ بعد ايػسٚب، ؾـتٓـتـكض ايٛسد٠ 
ٜإ إضتؿشاب ايٛدٛد يتدًـ  ػهٛن١ ٜٚـُتٓع دسايـُٚبني ايكك١ٝ 

كٝٓد َٛقٛع٘ بصَإ خاف ايـُغسط دسٜاْ٘، بٌ ٜهٕٛ إضسا٤ ايـشهِ 
إلضسا٤ ايـشهِ َٔ  ايصَإ ايـداف َؿداقّا اىل َا بعد إْككا٤

ٍٕ ، ٚس٦ٓٝر ال َٓاف َٔ إدسا٤ إضتؿشاب  َٛقٛع٘ اىل َٛقٛع ثا
 عدّ ٚدٛب -جاٍايـُيف  -ػتب٘ أشاّل ، ؾٓطتؿشب ايـُعدّ ايـشهِ 
طذد أشاّل ْٚطتؿشب عدّ ٚدٛب ايـشكٛز يف ايـُايـذًٛع يف 

عسؾات أشاّل ، ؾاْ٘ إْتكض ايعدّ األشيٞ بايـذًٛع قبٌ ايصٚاٍ 
ٚايـشكٛز قبٌ ايػسٚب ، َٚا بعد ٖرا ايصَإ ٜػو يف خسٚد٘ عٔ 

 دا٥س٠ ايعدّ األشيٞ ؾٓطتؿشب عدَ٘ . 

يًؿعٌ ايٛادب  إضتؿدْا َٔ ديٌٝ ايـشهِ نٕٛ ايصَإ ظسؾّا يهٔ يٛ      
طذد َٔ ايؿذس اىل ايصٚاٍ( أٚ ايـُنُا يٛ قاٍ :)ادًظ يف  أَٛزب٘،ايـُ

قاٍ:)اسكس يف عسؾات  َٔ ايصٚاٍ اىل ايػسٚب( ٚؾِٗ ايعسف َٓ٘ نٕٛ 
أَٛز ب٘ ؾًِ ٜؿٓسدٙ ايـُايصٚاٍ أٚ ايػسٚب ظسؾّا يًذًٛع أٚ يًشكٛز 

ٛٓع٘ ٚمل ٜهٓجسٙ ٚمل ٜكٓطُ٘ اىل قطُني ، أٟ ال ٜه ٕٛ ايٛادب ٚمل ٜٓ
رنٛز يف ايديٌٝ َػاٜسّا يـُا قبٌ ايصَإ سٝح ايـُٚايٛدٛب بعد ايصَإ 

ٖٛ ايطبٝعٞ ٖٚٛ باٍم بعد  -ايـذًٛع أٚ ايـشكٛز -ٛقٛع ايـُٜهٕٛ 
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تٝك١ٓ ٚبني ايكك١ٝ ايـُعترب٠ بني ايكك١ٝ ايـُايٛقت ايـداف، ٚايٛسد٠ 
ؾٝذسٟ  -طاَـشٞايـُبـشطب ايٓعس ايعسيف  -ػهٛن١ َٓشؿع١ ض١ًُٝايـُ

 طذد يـُا بعد ايصٚاٍ ايـُإضتؿشاب ايـشهِ : ٚدٛب ايـذًٛع يف 
أٚ ٚدٛب ايـشكٛز يف عسؾات يـُا بعد ايػسٚب ، ٚال َـذاٍ َع٘ 

طًل غري ايـُإلضتؿشاب ايعدّ االشيٞ ، يًعًِ باْتكاق٘ بايٛدٛد 
ـٓ ٚايديٌٝ ايجابت ع٢ً ايـشهِ . ايـُكٝٓد بايصَإ ايـُ  دؿٛف يف ايٓ

ظِ )قدِٖ( . يهٓ٘ دتاز يـذُع َٔ االعاايـُتؿؿٌٝ ٖرا تٛقٝض اي
 غهايني َُٗني : قد أغهٌ عًٝ٘ بإ

ع٢ً ٖرا ايتؿؿٌٝ   (2)شكل ايٓا٥ٝين )قدٙ(ايـُاالٍٚ : َا أٚزدٙ 
بطسؾٝ٘ ٚسطب َباْٝ٘ االؾٛي١ٝ ، ٚساؾً٘ : إْهاز دسٜإ إضتؿشاب 

يٌٝ ايعدّ األشيٞ يف ؾسض أخر ايصَإ قٝدّا يًؿعٌ ايصَاْٞ يف يطإ د
ايـشهِ يـُا ب٢ٓ عًٝ٘ يف َباسح )ايعاّ ٚايـداف( َٔ عدّ دسٜإ 
إضتؿشاب  ايعدّ األشيٞ . نُا أْهس )قدٙ ( دسٜإ االضتؿشاب 
ايـشهُٞ ايٛدٛدٟ يف ؾسض أخر ايصَإ ظسؾّا يًؿعٌ ايٛادب يـُا ب٢ٓ 
عًٝ٘ يف َباسح أؾٌ )االضتؿشاب( َٔ عدّ دسٜاْ٘ عٓد )ايػو يف 

ايػو يف بكا٤ ٚدٛب  ايـذًٛع يـُا بعد ايصٚاٍ  كتكٞ( بًشاظ إٔايـُ
ٜسدع اىل ايػو يف إٔ ايٛدٛب َػ٢ٓٝ بايصٚاٍ أّ ٖٛ َسضٌ غري َعٝٓٔ 
ٚغري َتشٓدد ب٘، ؾًِ ٜـُشسش ؾٝ٘ إقتكا٤ ايبكا٤ يـُا بعد ايصٚاٍ، ؾٝهٕٛ 

 كتكٞ. ايـُكتكٞ ٚال َـذس٣ يإلضتؿشاب عٓد ايػو يف ايـُغهّا يف 

 ٚدٝٗإ ع٢ً َباْـٝ٘ -ع ضسٙ ايػسٜـ قد -ٖٚرإ إغهاالٕ َٓ٘ 
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تٛاقع سطبُا تكدّ تؿؿًُٝٗا ايـُاالؾٛي١ٝ، يهُٓٗا غري تاَني يف ايٓعس 
ٓاضب ، ٚال َاْع َٔ دسٜإ االضتؿشابٝـٔ : ايـعدَٞ ايـُشٌ ايـُؾـٞ 

 .  ايـِدتاز٠ ٚاهلل ايعايـُاالشيٞ ٚايٛدٛدٟ ع٢ً َباْٝٓا 

كل ايـد٥ٛٞ)قدٙ( تعكٝبّا شايـُاالغهاٍ ايجاْٞ: َا أٚزدٙ أضتاذْا 
تكدّ ٚإغهااّل ؾٝ٘، بـُا تٛقٝش٘ : اْ٘ ايـُع٢ً تؿؿٌٝ ايػٝذ االْؿازٟ 

ال َع٢ٓ َعكٍٛ أٚ ال َع٢ٓ ؾشٝض ألخر ايصَإ ظسؾّا يف قباٍ أخرٙ 
قٝدّا ؾإ إعتباز ايصَإ يف يطإ ديٌٝ ايٛادب ٜهػـ عٔ دخاي١ 

غري َكٝد بايصَإ ايـشهِ َطًكّا  ايصَإ يف َتعًل ايـشهِ، ٚإال نإ
ع٢ٓ ايؿشٝض ايـُٚغري َعترب، ٖٚٛ خًـ ايؿسض، ؾٝتعني إٔ ٜهٕٛ 

شهّٛ عًٝ٘ غسعّا أٚ ٖٛ تكٝٓد ايؿعٌ ايـُيعسؾ١ٝ ايصَإ ٖٞ قٝدٜٓت٘ يًؿعٌ 
ب٘ ٚثٝكّا، ؾايصَإ يف نال  بايصَإ ٚإختؿاف ايـشهِ ب٘ ٚإزتباط٘

 ايـشهِ .ايـشايني ٖٛ قْٝد يًؿعٌ ايصَاْٞ ايٛازد  يف يطإ ديٌٝ 

  ٍٕ ، ٚاالَس بؿعٌ يف َكاّ ايجبٛت َـشاٍ غري َعكٍٛ : االُٖاٍٚبتعبريٕ ثا
ٜهٕٛ َتكٝٓدّا ٚال ٚاضط١ بُٝٓٗا ٚإال   أٚ ٜهٕٛ َطًكّا إٔ إَا ٜـدًٛ: ال

 ٖرا بًشاظ َكاّ ايجبٛت ٚايٛاقع. ايبني إُٖاٍ ٖٚٛ غري َعكٍٛ،  يف نإ

ٌْ ٜ ٚأَا أَس بؿعٌ ٚقد ُأخر بًشاظ َكاّ اإلثبات : اذا دا٤ْا ديٝ
ايصَإ يف يطإ ديٌٝ ايـشهِ بٓشٛ زبط ايؿعٌ ايٛادب ب٘، ؾٗرا ٜدٍ 

ٚعدّ دد٣ٚ  -َتعًل ايـشهِ -ع٢ً دخاي١ ايصَإ يف ايؿعٌ ايٛادب 
إتـٝاْ٘ يف غري ٚقت٘ ، ٖٚرا ٜعين قٝدٜت٘ ي٘ ، ٚإال اذا مل  ٜهٔ ايصَإ 

ٛادب َطًكّا ٜـذٛش نإ ايؿعٌ اي  -سبٛط  بايؿعٌ ايٛادب  قٝدّا ي٘ ايـُ
رنٛز ي٘ ، ٖٚرا خًـ ؾسض إزتباط٘ بايصَإ ايـُإٜـذادٙ يف غري ايٛقت 
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 يف ديٌٝ ايـشهِ ، ٖٚٛ َـشاٍ، بٌ مل ٜهٔ ثـ١ُ َٛدْب يرنس ايصَإ 
 أٚ زبط ايؿعٌ ب٘ يف يطإ ديٌٝ ايـشهِ . 

ٚايـشاؾٌ اْ٘ َع ظٗٛز ديٌٝ ايـشهِ يف دخاي١ ايصَإ يف ايؿعٌ 
ال َع٢ٓ  يهْٛ٘ ظسؾّا  إال نْٛ٘   -ايـشهِ أٚ َٛقٛعَ٘تعًل  -ايٛادب 

ايـشهِ يـُا بعد إْككا٤ ايصَإ  قٝدّا . ٚعًٝ٘ : ٜهٕٛ إدسا٤ إضتؿشاب
ٍٕ َػاٜس يألٍٚ   .  (3)إضسا٤ّ يًشهِ َٔ َٛقٛع اىل َٛقٛع ثا

إْ٘ ال زٜب يف إٔ  ٜٚـُهٓٓا ايكٍٛ تعكٝبّا ٚدؾعّا إلغهاٍ األضتاذ:
 شَإ َا، ؾايؿال٠ ٚايؿّٛ ٚايـشر أؾعاٍ نٌ ؾعٌ البد َٔ ٚقٛع٘ يف

شَا١ْٝ بـُع٢ٓ البد١ٜ ٚقٛعٗا يف شَإ َا ٚال ٜـُهٔ إٔ ٜكع ؾعٌ يف 
ايـدازز َٔ دٕٚ سؿٛي٘ يف شَإ َا، يهٔ زبط ايؿعٌ بايصَإ يف 

ٜهٕٛ بٓشٛ  يطإ ديٌٝ إٜـذاب٘ ٜـدتًـ : ؾكد ٜهٕٛ بٓشٛ ايكٝد١ٜ، ٚقد
َأخٛذّا ؾـٞ يطإ ايديٌٝ ظسؾّا  ساد َٔ نٕٛ ايصَإايـُايعسؾ١ٝ . ٚ

١َٓٛ  ي٘ ايـُيًؿعٌ  شهّٛ عًٝ٘ ٖٛ نْٛ٘ ساي١ّ يًؿعٌ عازق١ّ عًٝ٘ غري َك
بـُا ٖٛ ؾعٌ َـشهّٛ عًٝ٘ بايٛدٛب ، بـشٝح ٜؿِٗ ايعسف َٔ ايديٌٝ 

ٖٚٛ ايؿعٌ ايصَاْٞ دٕٚ  -طًٛب االضاع ٖٛ َعسٚض ايـشهِايـُإٔ 
يؿعٌ َٔ دْٚ٘ ، َٚٔ ٖرا ٚاْ٘ ٜـُهٔ إٔ ٜتشكل االَتجاٍ با -ايصَإ

ٜتبني إٔ أخر ايصَإ يف ديٌٝ ايـشهِ ظسؾّا ٜـشتاز اىل َؤ١ْ بٝإ شا٥د 
ٜؿٝد إٔ ايصَٔ زبط بايؿعٌ يٓهت١ٕ نهْٛ٘ أؾكٌ االؾساد ٚيٝظ قٝدّا 

 طًٛب .ايـُيًؿعٌ ايصَاْٞ 

َّٛٓا يًؿعٌ  ايـشهِ: ٚإال اذا ُؾِٗ َٔ ديٌٝ       شهّٛايـُنٕٛ ايصَإ َك
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أَٛز ب٘ ايـُٜؿِٗ ايعسف َٔ يطإ ايديٌٝ : إْتؿا٤ ايؿعٌ  عًٝ٘ بـشٝح
ؾكد تـشكل نٕٛ  ايصَإ  قٝدّا  َكَّٛا ، بُٝٓا اذا  -باْتؿا٤  قٝدٙ ايصَاْٞ

١َٝٓٛ ي٘ يف تـشكل ايؿعٌ   أَٛز ب٘ ايـُأسسش إٔ ال دخاي١  يًصَإ ٚال َك
ٛت٘ نإ  ايؿعٌ َطًكّا ٚنإ ايصَإ ظسؾّا يجب -َتعًل ايـشهِ ايػسعٞ -

ٚساي١ّ يتشكك٘ َٔ دٕٚ إٔ تهٕٛ يًصَإ دخاي١ْ يف إٜـذاب ايؿعٌ أٚ يف 
 تـشكل َؿًشت٘ ايداع١ٝ يألَس ب٘ . 

أخٛذ قٝدّا نطا٥س ايكٝٛد قد ٜعٓدٙ ايـُٚبتعبرٍي دقٝل َـدتؿس: ايصَإ 
َّٛٓا  -ٚبـشطب ؾُٗ٘ يديٌٝ ايـشهِ َٚٛقٛع٘ -ايعسف ٜٚـشطب٘ قٝدّا َك

 بـشٝح ٜٓتؿٞ َٛقٛع ايـشهِ باْتؿا٤ ايكٝد:كٝٓد ب٘ ايـُيًؿعٌ ايٛادب 
ًٓد ايع ٛىل:ايـُنإٔ ٜكٍٛ  ايصَإ أٚ غريٙ، ٌٓ خًـ  ( أٚايـِ)ق )ؾ

ّْ عسؾّا يألَس بايتكًٝد إذ ال َع٢ٓ يتكًٝد غري  ٓٛ ايعادٍ( ؾإ َبدأ ايعًِ َك
ّْ غسعّا بـشطب يطإ ايديٌٝ ايػسعٞ:ايـِايع ٓٛ  ، ٚإٕ َبدأ ايعدٍ َك

ٌٓ إال خًـ َٔ  .   (4)تجل بدٜٓ٘ص طال تؿ

أخٛذ يف ديٌٝ ايـشهِ َٚٛقٛع٘ ٜـشطب٘ ايـُٚقد ٜهٕٛ ايكٝد 
باْتؿا٤  ايـشهِ بـشٝح ال ٜٓتؿٞ ايعسف ايعاّ ٜٚعٓدٙ ظسؾّا ٚساي١ّ طاز١٥

ٌٓ خًـ ايـُقاٍ  يٛ نُا ايصَإ أٚ غريٙ َٔ ايكٝٛد، ايكٝد: ٛىل:)ؾ
كَٛات تػسع١ َٔ َايـَُبدأ ايعًِ ال  ٜعٓدٙ ايعسف ٚ ؾإ(ايـِايع
ٛقٛع ، بٌ ٜـشطبْٛ٘ ساي١ زاق١ٝ َٔ ساالت٘ ٚعٛازق٘ سٝح إٔ ايـُ

ِٗ غسعّا: ايـُّا ؾكّٝٗا ٚقد ال ٜهٕٛ، ٚايـُإَاّ ايـذُاع١ قد ٜهٕٛ ع
 عدايت٘ ٚدٜاْت٘ .                              
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 ٖٚاتـإ ؾٛزتـإ ٜـدـتًــ اإلضتـعـٗاز َٔ ديٌٝ ايـشهِ بـشـطب
ٛقٛع ، ضٛا٤ ايصَإ ايـُأخٛذ يف ايـُبايكٝد  إختالف إزتباط ايـشهِ

 ٚغريٙ َٔ قٝٛد َٛقٛعات ايـشهِ . 
ايديٌٝ ٚاضتعٗاز  ِٗ إضتٓطام ايديٌٝ ٚاضتعٗازايـُٚعًٝ٘ : ؾ      

ٌْ يف تـشكل  ايؿعٌ ايـُيطاْ٘: ٌٖ ايصَإ  رنٛز ؾٝ٘ ٖٛ قْٝد دخٝ
َٔ أَٛز ب٘ ؟ أٚ يٝظ ايصَإ بكٝد ٚال َك١َٝٛ ي٘ ؟  ٜعسف ذيو ايـُ

أيؿاظ٘ َٚٔ قسا٥ٓ٘ ايداخ١ًٝ ٚايـدازد١ٝ ، أٟ تطتعٗس َٔ تـُاّ ايديٌٝ 
ٛقٛع َٚٔ قسا٥ٓ٘ ايـدازد١ٝ ايـَُٚؿاسبات٘ َٚٓاضبات ايـشهِ ٚ

 .  ؿازق١ يًديٌٝايـُ
ؾايعاٖس نٕٛ ايصَإ  -َع إغتباٙ  االَس ٚعدّ  ٚقٛح  غ٤ٞيهٔ 

َعسٚض  ايكس١ٜٓ يف دخاي١ ايصَإ يف ايؿعٌ : بـُع٢ٓ ظٗٛز قٝدّا،
ال أقٌ َٔ َعاًَت٘ َعا١ًَ ايكٝد١ٜ َساعا٠ّ ألخرٙ يف  ايـشهِ  َٚتعًك٘،

ٚال ٜؿاز اىل محٌ ايصَإ ع٢ً  يطإ  ايديٌٝ َسبٛطّا بايؿعٌ ايصَاْٞ،
شهّٛ  عًٝ٘ إال َع قس١ٕٜٓ  ايـُطتًص١َ الطالم ايؿعٌ ايـُايعسؾ١ٝ 

 ٚاقش١ عًٝ٘ . 
ٙ  أٚ زبط٘  بايصَاْٞ ٚنٝـ نإ ؾايبشح يف اغتباٙ ايـشهِ َع تكٝٓد

 ٌٖ ٜـذسٟ اضتؿشاب ايـشهِ ؟ .  -ٚقد ُغٓو يف بكا٤ ايصَاْٞ

ايعاٖس عدّ إَهإ دسٜإ االضتؿشاب ايٛدٛدٟ ايـشهُٞ يف 
 َٛازد إغتباٙ ايـشهِ ٚإستُاٍ بكا٥٘ يػب١ٕٗ َؿ١َٕٝٛٗ أٚ يتعازض االدي١: 

ال َٔ د١ٗ ايبٓا٤ ع٢ً عدّ دسٜإ االضتؿشاب يف ايػبٗات  
 ١ٝ ايه١ًٝ يتعازض إضتؿشاب عدّ ايـذعٌ َع إضتؿشاب بكا٤ايـشهُ
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 ذعٍٛ، ؾاْ٘ قد تكدّ َٓاقػت٘ َٚٓع٘ ٚاقشّا . ايـُ

بٌ َٔ د١ٗ تـدًـ غسط دسٜإ االضتؿشاب ٖٚٛ إسساش إتـشاد 
ػهٛن١ ، إذ بعد إْتٗا٤  ايصَإ  ايـُتٝك١ٓ ٚايـُٛقٛع يف ايككٝتني ايـُ
ٛقٛع  ٚاتـشادٙ َع ايـُبكا٤  أخٛذ يف يطإ ديٌٝ ايـشهِ ال ٜـشسشايـُ

شتٌُ بكاؤٙ يـُا بعد ايـَُا قبٌ إْتٗا٤ ايٛقت ست٢ ٜطتؿشب ايـشهِ 
 رنٛز يف ديٌٝ ايـشهِ .  ايـُايصَإ  

ْعِ إذا أسسشت ظسؾ١ٝ ايصَإ ٚنْٛ٘ ساي١ّ طاز١ّ٥ أٚ أسسش أخر        
رنٛز اٚ ؾكًٝت٘ أٚ ْـشٛ ايـُعني تٓبّٝٗا ع٢ً غسف ايٛقت ايـُايصَإ 

يو َـُا ٜـشسش َع٘ عدّ دخاي١ ايصَإ ايـداف يف ايـشهِ ايٛازد ذ
ٛىل: )اسكس يف عسؾ١ َا بني ايصٚاٍ ايـُنكٍٛ  سبٛط ب٘،ايـُع٢ً ايؿعٌ 

ٚايػسٚب( ؾُٝهٔ إضتؿشاب بكا٤ ايـشهِ يـُا بعد إْتٗا٤ ايٓٗاز 
١َٓٛ يؿعٌ  ٚتـشكل ايػسٚب اذا تـشكل نٕٛ ايػسٚب ساي١ّ عاد١ٜ غري َك

 أَٛز ب٘ . ايـُعسؾ١(  )ايـشكٛز يف

سٓتب ع٢ً ؾعٌ شَاْٞ ايـُٖٚرا نً٘ ؾُٝا اذا ُغٓو يف بكا٤ ايـشهِ       
ٛقٛع ايـُؿّٗٛ أٚ يتعازض األخباز َع إستُاٍ ضع١ ايـُإلغتباٙ 

كٝٓد بٗا ايؿعٌ ايٛادب َع إسساش ايـُٚتٛٓضع٘ يـُا بعد ايػا١ٜ ايصَا١ْٝ 
 ( . طًٛبايـُنٕٛ ايتكٝٓد بايصَإ َٔ باب )ٚسد٠ 

سٓتب ع٢ً ؾعٌ ايـُٚأَا يٛ نإ ايػو يف بكا٤ ايـشهِ ايػسعٞ        
طًٛب( ايـُشَاْٞ ألدٌ إستُاٍ نٕٛ ايتكٝٓد بايصَإ َٔ باب )تعدد 

بإٔ إستٌُ نٕٛ ايؿعٌ برات٘ َطًٛبّا ع٢ً االطالم ٚنْٛ٘ يف ايصَإ 
٤ ايـداف َطًٛبّا ثاّْٝا . ٚعٓد٥ر اذا إْكك٢ ايصَإ ٜكّٝٓا ٚإستٌُ بكا
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طًٛب( ؾٌٗ ايـُايـشهِ الستُاٍ نٕٛ ايتكٝٓد بايصَإ َٔ باب )تعدد 
        ٜـُهٔ إضتؿشاب ايـشهِ ٚإثبات٘ ؾُٝا بعد ايصَإ ايـداف ؟ .

ٖٚرا ايـُٛزد َؿدام إضتؿشاب نًٞ ايـشهِ ايـُػتب٘ ايـُسدد        
َتعًك٘ بني ايؿسد ايكؿري ايـُتشدد بايٛقت ايـُدؿٛف ٚبني ايؿسد 

ايـُطًل غري ايـُتشدد بايٛقت، ٚعٓد ايػو يف بكا٤ ايـشهِ ايطٌٜٛ 
ُٜطتؿشب بكاؤٙ ،  يًٝكني بـشدٚخ نًٞ ايـشهِ ٚتػسٜع٘ ، ٚيًػو يف 
بكا٤ٙ بعد َكٞ ايصَإ ايـداف ٚذيو الستُاٍ تعًل ايـشهِ بايؿسد 

غري ايـُتكٝٓد بايٛقت ايـداف ٚايـُعًّٛ بكاؤٙ، ؾٝطتؿشب  ايطٌٜٛ
يػا١ٜ ايصَا١ْٝ ايـُتشكك١ ٜكّٝٓا ٚايـُشتٌُ بكا٤ نًٞ ايـشهِ يـُا بعد ا

ايـشهِ يـُا بعدٖا . ٖرا تـُاّ نالَٓا يف دسٜإ اإلضتؿشاب يف 
 االَٛز ايتدزٜـذ١ٝ: ايصَإ ٚايصَاْٝات . ثِ ْبشح يف ايتٓبٝ٘ ايجأَ عٔ : 

 : ستصحاب الـحكه الـنعلق إ
ٚ ايـُذعٍٛ أ اذا عًُٓا بـشهِ َـذعٍٛ غسعّا ٚغههٓا يف ضع١

 ٌٖ ٜـُهٔ إضتؿشاب٘ ٚإثبات ضعت٘ ؟ .  -قٝك٘ 
 ٚايـشهِ ايـُذعٍٛ ايـُػهٛى بكاؤٙ ُٜٚساد إضتؿشاب٘ قطُإ : 

يف  ايكطِ االٍٚ: َا نإ يًشهِ ٚدْٛد ؾعًٞ يف ايطابل ُٜػو اآلٕ       
شٚاي٘ ٚيف بكا٥٘، نإٔ تطتؿشب ايطٗاز٠ اييت أسدثـتٗا ع٢ً بدْو ثِ 

س عٓ٘ بـ )ايـشهِ ايتٓذٝصٟ( ٖٚٛ غههت يف ايـشدخ ، ٖٚرا ٜعٓب
ايػايب ، ٚال اغهاٍ ؾٝ٘ َٔ سٝح دسٜإ االضتؿشاب عٓد تٛؾس 

َٛٓات دسٜاْ٘ .   أزناْ٘ َٚك
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ايكطِ ايجاْٞ : َانإ ي٘ ٚدٛد تكدٜسٟ َعًل  ع٢ً غ٤ٞ نشس١َ  
عؿري ايعٓب ايجابـتـ١ بـعد غـًٝاْـ٘ اذا غو ؾـٝٗا ساٍ تـبـٓدٍ ايـعـٓب اىل 

َجاٍ َػٗٛز سٝح ُٜػو يف ساٍ دؿاف ايعٓب شبٝب داف، ٖٚرا 
ٌٖ تبك٢ ايـشس١َ ايجابت١ يـُا٤ ايعٓب ع٢ً  -ٚؾريٚزت٘ شبٝبّا ثِ غال 

 تكدٜس ايػًٝإ ٚتجبت يـُا٤ ايصبٝب ع٢ً تكدٜس غًٝاْ٘ ، ٜٚعٓبس عٓ٘ :
بـ )ايـشهِ ايتعًٝكٞ( أٚ ايتكدٜسٟ، ٚاغتٗس ايتعبري عٓ٘ بـ)االضتؿشاب 

طالح ، ٚال َػاس١ ؾٝ٘ ، ٚإال ؾٗٛ إطالم ايتعًٝكٞ(  ٖٚٛ َـشض اؾ
َطاَـشٞ غري ؾشٝض يف ْؿط٘، ٚايؿشٝض ٖٛ إضتؿشاب ايـشهِ 

أعالّ  ايـُعًل ع٢ً تكدٜسٕ َا . ٖٚرا ٖٛ َـشٌ ايبشح، ٚقد إختًـ ؾٝ٘
االؾٍٛ بني قا٥ٌ بـذسٜإ االضتؿشاب ؾٝ٘ ٚبني َاْع عٔ دسٜاْ٘، 

ٕ َا، ٚال ٚايبشح َـدتـ باضتؿشاب ايـشهِ ايـُعًل ع٢ً تك دٜس
         نالّ يف عدّ دسٜاْ٘  يف ايـُٛقٛعات ٚاالَٛز ايته١ٜٝٓٛ نُا ضٝتكض .

ٚاْـُا ٚقع ايبشح ٚايـدؿاّ يف إضتؿشاب االسهاّ ايػسع١ٝ بٓا٤ّ 
ع٢ً َا ٖٛ ايـُػٗٛز ايـُٓؿٛز بايـشذ١ ٚإطالم ايديٌٝ : َٔ ضع١ 

إال ؾًٛ سذ١ٝ االضتؿشاب ٚدسٜاْ٘ يف ايػبٗات ايـشه١ُٝ ايه١ًٝ ، ٚ
ع٢ً عدّ دسٜاْ٘ يف ايػبٗات  -ٚؾاقّا يـذُع قًٌٝ َٔ ايؿكٗا٤ -بٓٝٓا 

ايـشه١ُٝ ؾال َـذاٍ يًبشح يف دسٜإ أٚعدّ دسٜإ االضتؿشاب 
ٗٓد ببٝإ َكدَتني :    ايـشهُٞ ايتعًٝكٞ . ٚيٛقٛح َـشٌ ايبشح انجس ْـُ

ايـُكد١َ األٚىل : إٕ ايعٓاٜٚٔ ايـُأخٛذ٠  يف َٛقٛعات االسهاّ 
 ع٢ً أقطاّ ثالث١ :  -ٚبـشطب ايكسا٥ٔ ايـُؿاسب١ أٚ ايـُؿازق١  -

ـٓ ٚايديٌٝ        ايكطِ االٍٚ : إٔ ٜعًِ بكس١ٕٜٓ ٚاقش١ َٔ خازز ايٓ
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ٜٚؿِٗ َٓٗا:  -ٛقٛعايـُٚيٛ ناْت َٓاضب١ ايـشهِ ٚ -أٚ َٔ داخً٘ 
دٚزإ ايـشهِ َداز ايعٓٛإ ٚدٛدّا ٚعدَّا ،أٟ ٜٛدد ايـشهِ بٛدٛد 

  ايـشهِ َداز ذات ايػ٤ٞ ٜستؿع بازتؿاع٘، ٚال ٜدٚزايعٓٛإ ٚ
كؿٛد يف ايعباز٠ ايـُعٕٓٛ َٔ دٕٚ عٓٛاْ٘ ، ٖٚرا ايكطِ ٖٛ  ايـُ
َٔ)إ االسهاّ تدٚز َداز  اق١ٝايـُػٗٛز٠ يف بعض األش١َٓ ايـُ

ًٓك١ ايـُاالمسا٤ ٚايعٓاٜٚٔ(  ؾاِْٗ ٜسٜدٕٚ َٓٗا : إٔ ٖرٙ االسهاّ  ع
ٜـُكطع ؾٝٗا بجبٛت ايـشهِ عٓد ثبٛت ع٢ً ايعٓٛإ ايـداف ٚاييت 

ايعٓٛإ ٚتـشكك٘ خازدّا ٜٚـُكطع بازتؿاع ايـشهِ ٚتبٓدي٘ عٓد إزتؿاع  
 ايعٓٛإ، ؾٝهٕٛ االضِ ٚايعٓٛإ تـُاّ َٛقٛع ايـشهِ .  ْعري )ايهًب

ايـش١ اىل ايـُٚإضتشايت٘ يف االزض  ْـذظ ٚسساّ(  ؾاْ٘ بـُٛت ايهًب
ٛقٛع ايـُٚتجبت ايطٗاز٠ يتبٓدٍ  ًَض أٚ تساب ٜٓتؿٞ سهِ ايٓذاض١

 ٚإزتؿاع ايعٓٛإ . 
َٚع ايعًِ بصٚاٍ االضِ ٚايعٓٛإ ايرٟ ٜدٚز ايـشهِ َدازٙ 

ٚعدّ  ال غو يف شٚاٍ ايـشهِ -ٚايرٟ ٖٛ تـُاّ َٛقٛع ايـشهِ 
بكا٤ٙ ، ٚال تؿٌ ايٓٛب١ اىل إضتؿشاب بكا٤ٙ ٚال َـذاٍ إلدسا٤ٙ  بعد  

 شٚاٍ ايعٓٛإ  ٚإزتؿاع٘ . 
ايجاْٞ: إٔ ٜعًِ َٔ داخٌ ايديٌٝ أٚ َٔ خازد٘ إٔ ايـشهِ  ايكطِ

ال ٜدٚز َداز ايعٓٛإ ٚاالضِ ايـداف، بٌ ٜرتتب ع٢ً ايرات 
عٕٓٛ، أٟ ال ايـُع١ْٛٓ براى ايعٓٛإ ألْ٘ َأخٛذ عٓٛاّْا َػريّا اىل ايـُ

ٍٕ ، بٌ ٜرتٓتب ايـشهِ  دخاي١  يًعٓٛإ  يف تسٓتب ايـشهِ عًٝ٘ نعٓٛا
عٕٓٛ براى ايعٓٛإ بـشٝح  ٜكطع ببكا٤ ايـشهِ ايـُاتٞ ع٢ً ايٛدٛد اير

عٕٓٛ برات٘ باقّٝا غري ايـُٚعدّ تبٓدي٘ عٓد تبٓدٍ ايعٓٛإ  ٚشٚاي٘ اذا نإ 
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شهّٛ عًُٝٗا بـش١ًٝ االنٌ، ايـَُتػٝٓس نعٓٛإ ايـشٓط١ ٚعٓٛإ ايػعري 
 ذات  -عٕٓٛ ايـُؾإ ايـش١ًٝ ؾُٝٗا ال تدٚز َداز ايعٓٛإ بٌ تدٚز َداز 

ٚيرا يٛ تػٝٓست اىل دقٝل أٚ خرب  أٚ ْـشُٖٛا   -ايـشٓط١ ٚذات ايػعري 
 مل تصٍ ايـش١ًٝ عٓ٘ قطعّا بٌ تبك٢ ايـش١ًٝ َا داَت  ايرات  باق١ٝ . 

كؿٛد َٔ عباز٠ َٛدٛد٠ يف بعض ايهتب: ايـُٖٚرا ايٓشٛ ٖٛ 
 بٓكٝض ايعباز٠ال تدٚز َداز االمسا٤ ٚايعٓاٜٚٔ( )إ االسهاّ 
عٕٓٛ ايـُتعين إٔ تـُاّ َٛقٛع  ايـشهِ ٖٛ ذات   ايطايؿ١، ٖٚٞ

ٚسكٝكت٘  دٕٚ عٓٛاْٗا  ٚامسٗا . ٚيف ساٍ ايتشكل َٔ ٖرا ايكطِ : 
ال ُٜػو يف بكا٤  -عٕٓٛ ٚإٕ تبٓدٍ ايعٓٛإ ايـُبكا٤ ايـشهِ َع  بكا٤ 

 ايـشهِ يف ساٍ َٔ ايـشاالت ست٢ ٜـُشتاز اىل إضتؿشاب بكا٥٘،
 سسِٜ ايبشح ٖٓا . ؾٝدسز ٖرا ايكطِ ٚضابك٘ عٔ 

عٕٓٛ : ال ايـُايكطِ ايجايح : إٔ ال تـتبـٝـٔ دخاي١ ايعٓٛإ أٚ دخاي١ 
َٔ ذات ديٌٝ ايـشهِ َٚكُْٛ٘ ٚال َٔ خازد٘، أٟ ال ُتعًِ دخاي١ 

عٕٓٛ ؾٝ٘ بإٔ ٜـشتٌُ ٖرا ايـُايعٓٛإ يف تسٓتب ايـشهِ ٚال ُتعًِ دخاي١ 
هِ ٚيف إزتؿاع٘ عٓد ٜٚـشتٌُ ذاى ، ٚعٓد٥ر ٜػو ايؿكٝ٘ يف بكا٤ ايـش
ٍٓ َٔ ايٓؿٛف ا٤ اذا ايـُع٢ً إٔ  (5)إْتؿا٤ ايعٓٛإ ٚتبٓدي٘، ْعري َا د

تػٝٓس بايٓذظ تٓذظ ٚمل ٜٓؿع ايٛق٤ٛ ب٘ ٚال ٜـذٛش غسب٘ ، ٖٚرٙ 
ا٤ ايهجري بايتػٝٓس بأٚؾاف ايٓذاض١، ايـُايٓؿٛف ديٌٝ سهِ تٓٓذظ 

إغتب٘ سهُ٘   -عًٝ٘ٚاذا شاٍ ايتػري َٔ قبٌ ْؿط٘ َٔ غري إيكا٤ نٓس طاٖس 
رنٛز٠ َداز ايتػٝٓس سدٚثّا ٚبكا٤ّ أٚ ايـُألْ٘ ال ٜعًِ دٚزإ االسهاّ 

                                                           

 َٔ ابٛاب ايـُا٤ ايـُطًل . 3: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (5)
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نْٛٗا باق١ّٝ بعد شٚاٍ ايتػري يهْٛ٘ ع١ً سدٚثٗا ؾكط ، أٟ ال ٜعًِ دخاي١ 
عدّ دخايت٘ ؾٝشتٌُ  عٓٛإ ايتػٝٓس يف تسٓتب ايـشهِ بايتٓذظ ْٚـشٛٙ أٚ

نُا ٜـشتٌُ شٚاٍ ايـشهِ  بكا٤ ايـشهِ عٓد شٚاٍ عٓٛإ  ايتػٝٓس،
 .  -ٚيٛ َٔ قبٌ ْؿط٘  -ٚتبٓدي٘  عٓد شٚاٍ عٓٛإ ايتػٝٓس ٚٚؾؿ٘ 

ٖٚرا ايكطِ ٖٛ َـشٌ ايهالّ يف دسٜإ االضتؿشاب ٖٓا بعد 
 إسساش تٛؾس أزنإ االضتؿشاب ؾٝ٘ ٚغسٚط دسٜاْ٘ . 

ايـشهِ  كد١َ ايجا١ْٝ : إٕ يًشهِ ايػسعٞ َكاَني : َكاّ إْػا٤ايـُ
ذعٍٛ ٖٚٛ ايـشهِ ايـُٛقٛع ايهًٞ، َٚكاّ ايـًُ٘ ع٢ً ايهًٞ ٚدع

 تشكل بتشكل َٛقٛع٘ بتُاّ قٝٛدٙ : أدصا٤ٙ ٚغسٚط٘ .  ايـُايؿعًٞ 

هِ احل ضٛا٤ ايـشهِ ايتٓذٝصٟ أٚ -ٚيٛغو ايؿكٝ٘ يف بكا٤ ايـشهِ       
ؾـٝػو يف بكا٤  قد ٜالسغ َكاّ دعٌ ايـشهِ ايػسعٞ ايهًٞ -ايتعًٝكٞ

ايهًٞ  -ايػسعٞ ايـشهِ ذعٍٛ ٚؾع١ًٝايـُ َكاّٜالسغ  ايـشهِ، ٚقد
ؾـٝػو يف بكا٤  تشكك١ بؿع١ًٝ َٛقٛع٘ بتُاّ قٝٛدٙايـُٚ -أٚ ايـذص٤ٟ

 : ْٛقشٗا َؿؿاّل ايػو يف بكا٤ ايـشهِ، ايـشهِ ؾٗرٙ ٚدٛٙ ثالث١ َٔ

ايٛد٘ األٍٚ : إٔ ٜػو ايؿكٝ٘ يف بكا٤ ايـشهِ االيـٗٞ ايهًٞ ٚيف 
ٜػو يف بكا٤ ايـذعٌ ٚايتػسٜع  يف ايصَإ إْتؿا٥٘ إلستُاٍ ايٓطذ ، أٟ 

ايالسل بؿعٌ ايػو يف ْطد٘ ٚإزتؿاع٘  ٚإستُاٍ دعً٘  قٝٓكّا َـدتؿّا  
بكطع١ َٔ ايصَإ ثِ ٜستؿع ٜٚصٍٚ بعدٖا يعدّ دعً٘ ٚضٝعّا ٜعِ مجٝع 

كطٛع ب٘ عدّ ايٓطذ إال بٝكني، ايـُاألش١َٓ ٜٚطتُس اىل آخس ايدْٝا. َٚٔ 
ايٓطذ(عٓد ايػو يف بكا٤ ايـشهِ ايػسعٞ  )إضتؿشاب عدّأقٌ َٔ ال

ضٛا٤ نإ غهّا يف ايـشهِ ايتٓذٝصٟ ايؿعًٞ أٚغهّا يف ايـشهِ ايتعًٝكٞ 



   11بػس٣ االؾٍٛ / ز ................................................. ( 344)

ايتكدٜسٟ، ؾاذا غو أسْد يف بكا٤ سس١َ ايـدُس َٓٓذصّا الستُاٍ  ْطدٗا 
 -أٚ غو يف سًٝتٗا َعًك١ّ ع٢ً تكدٜس إْكالبٗا خاّل الستُاٍ ْطدٗا 

: )إضتؿشاب عدّ ايٓطذ( ٚبكا٤ سس١َ دس٣ اإلضتؿشاب ايتٓذٝصٟ 
ايـدُس، ٚدس٣ اإلضتؿشاب ايتعًٝكٞ : )إضتؿشاب بكا٤ ايـش١ًٝ ع٢ً 
تكدٜس إْكالب٘ مخسّا( ،  ٖٚرا ٚاقض ، ٚيرا ٜـدسز  ٖرا ايكطِ  عٔ 

 َـشٌ ايبشح  ٚايـدالف . 

ايٛد٘ ايجاْٞ : إٔ ٜػو ايؿكٝ٘ يف بكا٤ ايـشهِ ايػسعٞ ايـذص٥ٞ 
قٛع ايـدازدٞ أٚ تػٝٓسٙ ، َع ايعًِ بطع١ أؾٌ ٛايـُإلستُاٍ شٚاٍ 

 ايـذعٌ ٚإضتُساز ايـشهِ يألبد ٚعدّ ْطد٘ ، ٖٚرا َا ٜعٓبس عٓ٘ 
ٛقٛع١ٝ(  .  َٚجاي٘ : َا يٛ تٝٓكٔ أسْد  بطٗاز٠ ثٛب ايـُبـ )ايػب١ٗ 

َـدؿٛف أٚ بـشس١َ مخس َٛدٛد يف إْا٤ أٚ ٚدٛب إقا١َ ايـشٓد ع٢ً 
ٓٓذظ ذاى ايجٛب بـُالقا٠ ايبٍٛ أٚ اإلْا٤ ، ثِ إستٌُ ت غازب مخس

إستٌُ  تػٝٓس ايـدُس ٚتبٓدي٘ اىل ايـدٌ، بـُع٢ٓ تبٓدٍ َٛقٛع ايـشس١َ 
تٓذٝصّا أٚ يف  ـدؿٛفايـُٚشٚاي٘، ؾػٓو يف بكا٤ سهِ س١ًٝ ايجٛب 

ٛدٛد يف اإلْا٤ سس١َّ َٓٓذص٠ّ ، أٚ ايـُ ا٥ع ايـدُسٟ ايـدافايـُسس١َ 
يـداف ع٢ً غازب ايـدُس َعًكّا غٓو يف بكا٤ ٚدٛب اقا١َ ايـشٓد ا

دس٣ س٦ٓٝر  -ع٢ً تكدٜس غسب٘ الستُاٍ شٚاٍ مخسٜت٘ ٚإْكالب٘ خاّل 
ٛقٛع ايـداف ايـدازدٞ ع٢ً َا نإ عًٝ٘ َٔ ايـُإضتؿشاب بكا٤ 

ايـشهِ ايػسعٞ ُٚسهِ ببكا٥٘ غسعّا بـُكتك٢ االضتؿشاب ، ثِ 
 .  ترتتب ع٢ً ايبكا٤ : آثازٙ ايػسع١ٝ ايتٓذٝص١ٜ ٚايتعًٝك١ٝ

 كا٤ ايـشهِ ايػسعٞ ايهًٞـ٘ يف بـؿكٝـػو ايـجايح : إٔ ٜـ٘ ايـايٛد



 (345)  ................................................... إضتؿشاب  احلهِ ايـُعًل

ذعٍٛ أٚ قٝك٘ يف َكاّ ايـُألدٌ ايػو يف ضع١ َٛقٛع ايـشهِ 
بإٔ ٜـشتٌُ ايؿكٝ٘ أخر  -َع ايعًِ بأؾٌ ايـذعٌ ٚعدّ ْطد٘ ايـذعٌ،

ذعٍٛ، ٖٚرا ايـُٛقٛع ٜٛدب قٝل دا٥س٠ ايـشهِ ايـُقٕٝد ٚٚؾـ يف 
 بـ )ايػب١ٗ ايـشه١ُٝ(  .  َٚجاي٘ : إٔ ٜػو ايؿكٝ٘ يف َا ٜعٓبس عٓ٘ 

بكا٤ سس١َ ٚطٞ ايـشا٥ض بعد إْكطاع ضٝالٕ دَٗا قبٌٝ االغتطاٍ َٔ 
سدخ ايـشٝض، الستُاي٘ أخر قٝد ايطٝالٕ يف َٛقٛع سهِ ايـشس١َ 

ذعٍٛ ساٍ االْكطاع ٚإٕ مل تػتطٌ بعُد، َع ايـُ ؾتـتكٝل دا٥س٠ ايـشهِ
ايطٝالٕ ؾتهٕٛ دا٥س٠ ايـشهِ ٚضٝع١ّ ٜٚطتُس إستُاي٘ عدّ أخر قٝد 

 ايتشسِٜ َا داَت َـشدث١ بـشدخ ايـشٝض ٚمل ٜصٍ عٓٗا ست٢ تػتطٌ.  

 ٖٚرا ع٢ً قطُني : 

ذعٍٛ ايـُايػسعٞ  ايكطِ األٍٚ : َا نإ ايػو يف بكا٤ ايـشهِ
 ذعٍٛ بـشٝح تـشكل تـُاّ قٝٛد َٛقٛعايـَُطبٛقّا بؿع١ًٝ ايـشهِ 

ٍٕ قبٌ شٚاٍ ايكٝد ٚايٛؾـ ، ؾٝهٕٛ ذعٍٛ يفايـُ ايـشهِ ايـشهِ      شَا
َتٓٓذصّا قبٌ ايػو يف بكا٤ٙ، نُا يف َجاٍ ايػو يف بكا٤ سس١َ ٚطٞ 

سأ٠ بعد إْكطاع ايدّ ٚقبٌ االغتطاٍ، َٚجاٍ ايػو يف بكا٤ ْـذاض١ ايـُ
تػٝٓس بٛؾـ ايٓذاض١ بعد شٚاٍ تػٝٓسٙ َٔ قبٌ ْؿط٘، ايـُا٤  ايهٓس ايـُ

األَس ايتٓذٝصٟ، ٚذيو بًشاظ تٓٓذص ايـشهِ  ٖٚرا ٖٛ إضتؿشاب
 جايني : ايـُ، ٚقد تـشكل ٖرا يف  -ٚيٛ آّْا َا قبٌ إٓ ايػو  -ذعٍٛ ايـُ

ٖٚٛ ايتػٝٓس  -ا٤ قد تـشكل ؾٝ٘ َٛقٛع ْـذاضت٘ ايـُسٝح إٔ 
تػٝٓس ثبٛتّا ؾعًّٝا ايـُا٤ ايـُٚثبت ؾٝ٘ سهِ تٓٓذظ  -بٛؾـ ايٓذظ

ا٤ َٛقٛع ايـشهِ ثِ شاٍ تػٝٓسٙ َٔ قبٌ َٓٓذصّا بؿعٌ إدتُاع تـُاّ أدص
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ْؿط٘ ٚغو يف بكا٤ ايـشهِ ؾٝذسٟ إضتؿشاب ايتٓٓذظ، ٖٚهرا سس١َ 
ٚطٞ  ايـشا٥ض ؾازت ؾع١ًٝ عٓد ايطٝالٕ، ٚبعد إْكطاع ايدّ ٜػو يف 

ٓذص ساٍ ايطٝالٕ ، ؾٝذسٟ إضتؿشاب ايـشس١َ ايـُبكا٤ ايتشسِٜ 
 ٓٓذص٠ اىل شَإ ايػو . ايـُ

ذعٍٛ ايػسعٞ غري ايـُا نإ ايػو يف بكا٤ ايكطِ ايجاْٞ : َ
ٛقٛع ايـُذعٍٛ يعدّ تـشكل تـُاّ أدصا٤ ايـَُطبٍٛم بؿع١ًٝ ايـشهِ 

ذعٍٛ ؾعًّٝا يف شَإ ايـُآّْا َا قبٌ شٚاٍ ايٛؾـ ٚايعٓٛإ، ؾٝكٓدز نٕٛ 
ذعٍٛ يف ظسٕف ٚسإٍ َعًكّا ع٢ً تكدٜس ايـُقبٌ ايػو ثِ ٜػو يف بكا٤ 

يعٓيب بعد ايػًٝإ ٚاييت ٜـشتٌُ ؾٝٗا ْعري سس١َ ايعؿري ا خاف،
 عًل ايـُٛدٛد٠ يف ايعٓب يف ثـبـٛت ايـشهِ ايـُا١ٝ٥ ايـُدخاي١ ايسطٛب١ ٚ

ٚبكا٥٘، نُا ٜـشتٌُ عُّٛ ايـشس١َ يـُا اذا غ٢ً ايعٓب بعد دؿاؾ٘ 
ٚؾريٚزت٘ شبٝبّا، ؾُٛقٛع ايـشس١َ مل ٜتشكل بتُاّ أدصا٥٘ قبٌ إٔ 

ـٓ ايعٓب ٜٚؿري شبٝبّا ؾاذا ٌٖ  -ا٤ ٚغ٢ًايـَُا٤ ايصبٝب يف  ْكع ٜـذ
ٜـُهٔ إضتؿشاب ايـشس١َ ايجابت١ يعؿري ايعٓب  ٚاييت مل تتشكل ؾعاّل 

ٚاْـُا ٖٞ َعًك١ ع٢ً تكدٜس غًٝإ عؿري ايعٓب  -آّْا َا  -ٚمل تتٓذص
ٜٚـشهِ بـشس١َ َا٤ ايصبٝب ع٢ً تكدٜس غًٝاْ٘؟. ٖرا ٖٛ )االضتؿشاب 

اْ٘ ٌٖ ٜـذسٟ اضتؿشاب ايـشهِ  ايتعًٝكٞ( ايرٟ ْبشج٘ ٖٓا ْٚـشكل
عًك١ ع٢ً غًٝإ َا٤ ايعٓب  ؾٝشهِ  بـشس١َ َا٤ ايـُعًل نايـشس١َ ايـُ

ايصبٝب ع٢ً تكدٜس غًٝاْ٘ ؟ ٖرا َا ٚقع ايـدالف ؾٝ٘ بني أعالّ  األؾٍٛ 
ٌٍ ديًٝ٘ َٚدزن٘ . َا ع٢ً  -ػٗٛزايـُٚ األٚاخس بني ْإف ي٘ ٚبني َجبٕت ، ٚيه

ٍٓ ي٘ ٖٛ ايكٍٛ بـذسٜإ ) -قٌٝ االضـتـؿشاب ايتعًٝكٞ( ٚأق٣ٛ َا ٜطتد
 ٚدٗإ ، ُٖا : 
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 شـكـل ايـدساضـاْٞ )قدٙ( َٔ إٔايـُايٛدـ٘ األٍٚ : َا إضـتـدٍ ب٘ 
َٛٓات دسٜإ االضتؿشاب َٔ ايٝكني ايطابل بايـشدٚخ ٚايػو  َك

عًٓل  نُا ٖٞ ايـُػسٚط ايـَُتشكك١ْ  يف ايـشهِ  -ايالسل يف ايبكا٤ 
طًل، ؾاذا غٓو أسْد يف بكا٤ سهِ ايـُايؿعًٞ   َتشكك١  يف ايـشهِ

ٚٓ بعض ايـشاالت عًٝ٘  ؾض  إضتؿشاب سهُ٘  -َٛقٛعٕ ألدٌ طس
 عًل يعدّ إختالٍ  أزناْ٘  بايتعًٝل . ايـُ

ًَٓل عًٝ٘ ؾال ايـُٚدع٣ٛ: إْ٘ ال ٚدٛد  يًشهِ  عًل قبٌ ٚدٛد َا ُع
ٕ عًل ال ٜهٛايـُٖٞ دع٣ٛ ؾاضد٠ . ْعِ ايـشهِ  -ٜكني بـشدٚث٘

َٛدٛدّا ؾعًّٝا قبٌ تـشكل غسط٘، ال أْ٘ ال ٚدٛد ي٘ أؾاّل نُا إدعٞ، 
بٌ ٖٛ َٛدٛد بٓشٛ ايتعًٝل، ٖٚٛ ْـشٛ ٚدٕٛد ٜهٕٛ َتعًكّا يًٝكني 

ٜـذاب اإلايطابل ٚايػو ايالسل ، ٚيرا نإ َٛزدّا يًدطاب ايػسعٞ ب
ًٓكّا ع٢ً ايػًٝإ  -أٚ بايتشسِٜ  ؾهإ  -نتشسِٜ غسب ايعؿري ايعٓيب َع

ٚٓ ساي١ ايـذؿاف ٚبعدٙ ٜػو يف بكا٤ ايـشهِ  ع٢ً ٜكني َٓ٘ قبٌ طس
ؾٝطتؿشب سٝح أْ٘ ال ٜعترب يف دسٜإ االضتؿشاب إال ايػو يف بكا٤ 

 . (6)َا نإ ع٢ً ٜكنٍي َٔ سدٚث٘ .ٖرا غا١ٜ تٛقٝض إضتدالٍ )ايهؿا١ٜ( 

َٓعّا َٔ دسٟ االضتؿشاب (7)ٚقد أغهٌ عًٝ٘ مجْع َٔ االعاظِ
طتؿشب إٕ أزٜد َٓ٘ : َا ي٘ ثبٛت ايـُيف إٔ ايـشهِ  ايتعًٝكٞ ٜتًدـ

ؾعًٞ ٖٚٛ ايـذعٌ ٚاالْػا٤ ؾٗرا َـُا ال غو ؾٝ٘ ، ٚإٕ أزٜد َٓ٘ َا ٖٛ 
 ٚتٛقٝش٘ : ذعٍٛ ؾال ٜكني بـشدٚث٘ .ايـَُٛزد ايػو ٖٚٛ ايـشهِ 
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 يًـشهِ ايػسعٞ َـكاَٝـٔ : َـكاّ إْـػا٤ ايـشهِ ايهًٞ ٚدـعً٘ إٕ
ذعٍٛ ايؿعًٞ ٖٚٛ ايجابت ايـُكاّ ايـشهِ ع٢ً َٛقٛع٘ ايهًٞ ، َٚ

 تشكل بٛدٛد َٛقٛع٘ خازدّا بػسا٥ط٘ ٚقٝٛدٙ .ايـُ
 طتؿشب إٕ أزٜد َٓ٘ : ايـُٚإٕ ايـشهِ 

إضتؿشاب ايـذعٌ بـُع٢ٓ إضتؿشاب دعٌ ايـشس١َ ايتكدٜس١ٜ  -أ
ٛقٛع ايهًٞ نإٔ ٜكاٍ َجاّل : ايـُيف َجاٍ ايعٓب ٚاْػا٤ ايـشهِ ع٢ً 

 بـشٝح يٛ إْكِ ايٝ٘ ايػًٝإ خازدّا ؾاز سساَّا، )نإ ايعؿري ايعٓيب
ٚبعد دؿاؾ٘ ٚؾريٚزت٘ شبٝبّا ُٜػٓو يف بكا٥٘ ع٢ً َا نإ  عًٝ٘ َٔ 

 ايـشهِ( ؾٝطتؿشب بكاؤٙ ع٢ً َا نإ . 

ٖٚرا َسؾٛض ٜـُهٓٓا َٓع٘ ٚزٓدٙ بايكطع ببكا٤ ايـذعٌ ٚعدّ 
ؿري  ْطد٘ ؾال ٜٛدد غو يف بكا٤ ايـشس١َ ايتكدٜس١ٜ ْعريسس١َ ايع

ايعٓيب ع٢ً تكدٜس غًٝاْ٘،َٚع إْتؿا٤ ايػو  يف بكا٤ ايـشس١َ ايتكدٜس١ٜ ال 
ٜـذسٟ اإلضتؿشاب، َٚع ايكطع ببكا٤ ايـذعٌ ٚعدّ ايٓطذ ال ْـشتاز 

 اىل إثبات٘ بإدسا٤ اإلضتؿشاب .

ذعٍٛ ايـُطتؿشب : اضتؿشاب ايـُايـشهِ  ٚإٕ أزٜد َٔ -ب 
٢ َٛقٛعٗا : عؿري ايعٓب رتتب١ عًايـُايؿعًٞ نايـشس١َ ايتٓذٝص١ٜ 

ؾريٓدٙ : عدّ ايٝكني بايـشدٚخ ايرٟ  -اذا ٚدد غسط٘  -بػسط غًٝاْ٘ 
ذعٍٛ ايؿعًٞ ال ٜتشكل ايـُٖٛ قٛاّ دسٜإ االضتؿشاب، ؾإ ايـشهِ 

إال بتشكل تـُاّ قٝٛد َٛقٛع ايـشهِ ٚؾع١ًٝ ٚدٛدٖا خازدّا ؾٝؿري 
إذ مل  -ٚيٛ آْا َا  -ٚثّا ايـشهِ ؾعًّٝا، ٖٚٓا مل َتٔؿِس ايـشس١َ َتٓٓذص٠ سد

 ٛقٛعايـُست٢ تـتِ أدصا٤  -جاٍايـُيف  -ٜـتشـكل غًٝإ ايعؿري ايعٓـيب
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 ٜٚؿري ايـشهِ ؾعًّٝا ٜٚـُهٔ إٔ ٜطتؿشب اىل شَإ ايػو . 

ذعٍٛ، ايـُاذٕ ال ٚد٘ إلضتؿشاب ايـذعٌ ٚال  إلضتؿشاب         
 . ٚال ٜٛدد أَْس غسعٞ غري ٖرٜٔ ست٢ ٜؿض إدسا٤ إضتؿشاب٘ 

شكل ايـدساضاْٞ )قدٙ( ع٢ً دسٜإ إضتؿشاب ايـُٚإضتدالٍ 
عًل بـُا َـشؿً٘ :)إٕ ي٘ ْـشّٛا َٔ ايٛدٛد، ٚيرا نإ َٛزدّا ايـُاألَس 

غري َـذٕد ، بٌ ٖٛ َسدٚد  -يًدطاب ايػسعٞ بايتشسِٜ أٚ اإلٜـذاب( 
بإٔ َٛزد ايـدطاب ايػسعٞ ٖٛ )ايٛدٛد االْػا٥ٞ ايـذاعٌ  يًشهِ( 

 َـُا ال غو يف بكا٥٘ ست٢ ٜطتؿشب .  عًٝت٘ ، ٖٚراقبٌ تـشكل ؾ

 (8)ايٛد٘ ايجاْٞ: ٚقد َتُٓطو ب٘ مجْع َِٓٗ غٝدٓا األْؿازٟ

تؿشٝشّا يـذسٜإ االضتؿشاب ايتعًٝكٞ، ٚإضتدٍ عًٝ٘ باضتؿشاب 
قد دعً٘ ايػازع ضببّا  -جاٍايـُيف  -ايطبب١ٝ ، بتكسٜب :إٕ ايػًٝإ 

، ٚايطبب١ٝ سهِ ٚقعٞ تٓذٝصٟ يرتٓتب ايـشس١َ ع٢ً ايعؿري ايعٓيب
ؾعًٞ ، ألْٗا َتشكك١ يف ايٛاقع ْٚؿظ االَس، ٚيٝطت ايطبب١ٝ سهُّا 
َعًكّا، ؾاذا غو يف بكا٤ ايطبب١ٝ ٖٚٞ َع١ًَٛ ايـشدٚخ َػهٛن١ ايبكا٤ 
بعد شٚاٍ ٚؾـ ايعٓب١ٝ ٚتبٓدهلا بايصبـٝبـ١ٝ أَهٔ إضتؿشابٗا ٚترتٓتب 

ْ٘  .  ٚايطبب١ٝ سهِ ؾعًٞ يٝظ عًٝ٘ : سس١َ َا٤ ايصبٝب ع٢ً تكدٜس غًٝا
ست٢ ٜكاٍ:  -َعًكّا ع٢ً غ٤ٞ ْعري تـشكل ايػًٝإ يف ايـدازز

بٌ ايطبب١ٝ سهِ  إضتؿشاب ايطبب١ٝ َٔ االضتؿشاب ايتعًٝكٞ،
ؾشٝض ٜٓطل :طاذا  (9)ٚقعٞ َطتؿاْد َٔ سهِ ايػازع، ٚديًٝ٘ خرب
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 ْٓؼ ايعؿري أٚ غال سسّص ٜٚدٍ ع٢ً قك١ٝ: )ايعؿري ايعٓيب اذا غال
عًّٛ َٓطكّٝا إٔ ؾدم ايكك١ٝ ايػسط١ٝ ال ٜتٛقـ ع٢ً ايـُسسّ( َٚٔ 

ؾدم  طسؾٝٗا أٚ تـشـككُٗا ، نُا إٔ ايعٓب برات٘ يٝظ َعسٚض 
ايـشس١َ ست٢ ٜكاٍ: شايت ايعٓب١ٝ ٚسًت ايصبٝب١ٝ ، بٌ َعسٚض ايـشس١َ 

ٚٓ ايـذؿاف ع٢ً ايعٓب  ٖٛ )عؿري ايعٓب اذا غال(، ٚبعد طس
يف بكا٤ ايـشس١َ ؾٓطتؿشب ضبب١ٝ ايػًٝإ  ْػٓو -ٚؾريٚزت٘ شبٝبّا

 يرتٓتب ايـشس١َ ع٢ً ايعؿري ايعٓيب . ٖرا غا١ٜ تٛقٝض ايديٌٝ .

إٕ ايطبب١ٝ يٝطت َـذعٛاّل غسعّٝا ٚأثسّا إعتبازّٜا عٓد  ٜٚسٓدٙ : أٚاّل:
َـذعٛيٝتٗا  ؾاْ٘ أْهس غسعّا، إضتؿشابٗا ٜـُهٓ٘ ست٢(10)األْؿازٟ غٝدٓا

... ست٢ ٜتهًِ اْ٘ بـذعٌ ايطبب١ٝ َـذعٛي١ سني قاٍ:)ال َع٢ٓ يهٕٛ
َـذعٛي١ نٝـ َٜطتدٍ باضتؿشابٗا؟  َطتكٌ أٚ ال( ٚاذا مل تهٔ ايطبب١ٝ

 االضتؿشاب َٔ دٕٚ تسٓتب أثسٕ  غسعٞ عًٝ٘ . ٚايـشاٍ اْ٘ ال ٜـذسٟ

 ْكٍٛ : إٕ ايطبب١ٝ ايٛقع١ٝ : -ٚثاّْٝا: َع غٓض ايطسف عُا تكدّ

ايـشهِ ايتهًٝؿٞ ٚعدّ نْٛٗا  يٛ بٓٝٓا ع٢ً نْٛٗا َٓتصع١ َٔ -أ
َس االْتصاعٞ تابع ؾاأل -ال إضتكالاّل ٚال تبعّا -دعَـذعٛي١ يًػازع األق

يـُٓػأ إْتصاع٘ ، ٖٚٛ ٖٓا ايتهًٝـ ألْ٘ ٜٓتصع َٓ٘ ايطبب١ٝ ، ٚايتهًٝـ 
 ٓتصع َٓ٘ ؟ .  ٜكاف ايٝ٘ : ايـُعًل ال ٜـذسٟ إضتؿشاب٘ ؾهٝـ بايـُ

ٜـشدخ ٜكّٝٓا ست٢ تٓتصع َٓ٘  مل ٜتشكل ؾعاّل ٚمل ايتهًٝـ إٕ
 ايطبب١ٝ يُٝهٔ إضتؿشابٗا عٓد ايػو يف بكا٤ٖا بعد ايٝكني بـشدٚثٗا .    
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 إَا إضـتـكالاّل ٚإَا -يٛ بٓٝٓا ع٢ً نٕٛ ايطبب١ٝ َـذعٛي١ يًػازع -ب
ؾٗٞ ٚدٛد إعتبازٟ ٚال تصٜد ع٢ً ايـشهِ  -بٓشٛ ايتبع ٚاالْدَاز 

 عًل ؾكاّل عٔ ايطبب. ايـُهِ ايػسعٞ ٚقد تبٝٓٔ تعرز إضتؿشاب ايـش

 -ٚثايجّا: إْ٘ يٛ أزٜد َٔ إضتؿشاب ايطبب١ٝ: إثبات ايتشسِٜ ايؿعًٞ
إَتٓع دسٜاْ٘ ، إلغرتاط دسٜإ اإلضتؿشاب برتٓتب أثٍس غسعٞ ع٢ً 

أثسّا غسعّٝا يًطبب١ٝ نٞ ٜرتتب ع٢ً إضتؿشابٗا،  يٝظ ٚايتشسِٜ دسٜاْ٘،
ب ايػازع عًٝ٘ ايتشسِٜ بٌ ايتشسِٜ أثْس غسعٞ يـ )ايطبب( ايرٟ زٓت

 طتؿشب١ .ايـُطايعؿري اذا غال سسّص ٚ)ايطبب( غري )ايطبب١ٝ( 

عًل( ايـُٚايـشاؾٌ اْ٘ ال َـذاٍ يـذسٜإ )إضتؿشاب ايـشهِ 
َٛٓات دسٜاْ٘ . ايـُيكؿٛز   كتكٞ ٚعدّ تـُا١َٝ َك

عًل( ٚغككٓا ايـُيهٔ يٛ ضًُٓا دسٜإ )إضتؿشاب ايـشهِ         
اْع عٔ ايـُٜـُهٓٓا إٔ ْدعٞ ٚدٛد  -تكٞ دسٜاْ٘ايطسف عٔ قؿٛز َك

ٓذص ايـُعازض : إضتؿشاب ايـشهِ ايـُدسٜاْ٘، ٚذيو بًشاظ إبتال٥٘ ب
 عازق١ . ايـُعًل  ٜٚطكطإ بايـُؾٝعازض إضتؿشاب ايـشهِ 

ػٗٛز : نُا ٜـذسٟ إضتؿشاب سس١َ ايعؿري ايـُجاٍ ايـُٚيف 
ٓٓذص٠ ايـُايـش١ًٝ  عًك١ ع٢ً غًٝاْ٘ نرا ٜـذسٟ اضتؿشابايـُايعٓيب 

ايؿع١ًٝ ايجابت١ يًصبٝب ايـذاف قبٌ غًٝإ َا٤ٙ ، ؾٓطتؿشب ايـش١ًٝ 
تٝك١ٓ قبٌ غًٝإ َا٤ٙ اىل َا بعد ايػًٝإ ، ٚنالُٖا إضتؿشاب يف ايـُ

َستب١ اإلضتؿشاب اآلخس، ال ضبب١ٝ بُٝٓٗا ٚال َطٓبب١ٝ ٚال زدشإ يف 
ٌٓ أٚ ايربا٠٤ . أسدُٖا ؾٝتعازقإ ٜٚتطاقطإ ٜٚسدع اىل أؾاي١ اي  ـش

 عازق١ : ايـُعازق١ دٛابإ يدؾع إغهاٍ ايـُٚقد أٚزد ع٢ً 
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قدِٖ( َِٓٗ ) َا أؾادٙ مجْع َٔ االعاظِ ايـذٛاب األٍٚ:
 ، َٚـشٓؿً٘ ٚاقشّا : (11)ْؿازٟ ٚايٓا٥ٝينايػٝدإ ايـذًٝالٕ األ

ِْ ع٢ً إضتؿشاب ايـش١ًٝ ايـُإٕ إضتؿشاب ايـشس١َ  عًك١ سان
 ألٕ اإلضتؿشاب ايتعًٝكٞ ًٜػٞ ايػو ٚإستُاٍ ٓٓذص٠ ، ٚذيو ايـُ

ٓٓذص٠ ايـُجاٍ: إٕ ايػو يف ايـش١ًٝ ايـُبكا٤  ايـشهِ ايتٓذٝصٟ . ٚيف 
ذعٛي١ ع٢ً ايعٓب ايـُعكٝب ايػًٝإ َطٓبْب عٔ ايػو يف ايـشس١َ 

عًك١ ع٢ً ايػًٝإ ٌٖ ٖٞ سس١َ ٚضٝع١ أّ قٝك١ ؟ سٝح ال ُٜعًِ ايـُٚ
دتـ بـُا٤ ايعٓب اذا غال ؾتهٕٛ يًعٓب١ٝ إٔ سس١َ ايعؿري ايعٓيب ٌٖ تـ

إٔ ايـشس١َ َطًك١ ال تهٕٛ يٛؾـ  ا١ٝ٥ دخاي١ يف ايـشس١َ ؟ أّايـُٚ
ِٓ َا٤ ايصبٝب اذا غال ؟ . ايـُايعٓب١ٝ ٚ  ا١ٝ٥ دخاي١ يف ايـشس١َ ؾتع

بإٔ ايـشهِ  -بـُكتك٢ االضتؿشاب ايتعًٝكٞ -ٚاذا سهِ ايػازع
ِٓ ساي١ ايصبـٝـبٝ ١ ، ٖٚرا ٜعين إٔ ال دخاي١ يًعٓبـ١ٝ يف ايتشسٜـُٞ َطًْل ٜع

تسٓتب ايـشس١َ، ٚعٓد٥ر : ال ٜبك٢ غو يف شٚاٍ ايـش١ًٝ ايجابت١ يـُا٤ 
عًك١ ضببّا يصٚاٍ ايـُإضتؿشاب ايـشس١َ  ايصبٝب قبٌ ايػًٝإ، أٟ ٜهٕٛ

ايػو يف بكا٤ ايـش١ًٝ ٚتبٓدي٘ بايـشس١َ تعٓبدّا باضتؿشابٗا، ؾًرا ٜـشهِ 
ٌٓ ـُايإضتؿشاب ايتشسِٜ ب  ٓٓذص . ايـُعًل ٜٚتكدّ ع٢ً إضتؿشاب ايـش

 ٜٚسد عًٝ٘ :

 عًـك١ ٚبني ايـشًٓـٝـ١ايـُأٚاّل : اْ٘ ال ضبب١ٝ ٚال َطبـٓبٝـ١ بني ايـشس١َ  
 ٓٓذص٠ ٚيرا ال سه١َٛ يف ايبني، بٌ ُٖا سهُإ َتكادإ َػهٛنإ ايـُ
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ٌٓ أٚ ايـشس١َ، ٚي هٌ َتطٓببإ عٔ ايعًِ اإلمجايٞ بجبٛت أسدُٖا: ايـش
َُٓٗا ساي١ ضابك١، ؾٝذسٟ إضتؿشاب ايـشهُني يف زتب١ٕ ٚاسد٠ ال 

 تكدّ ي٘ ع٢ً اآلخس التـشاد ايستب١ ٚإْتؿا٤ ايطبب١ٝ .  أٚي١ٜٛ ألسدُٖا ٚال

ٓٓذص٠ َطٓببّا عٔ ايػو يف ايـُٚثاّْٝا: إٕ نٕٛ ايػو يف بكا٤ ايـش١ًٝٓ 
 ريٙ ذعٛي١ أٚ قٝكٗا ٚإختؿاؾٗا بـُا٤ ايعٓب ٚعؿايـُضع١ ايـشس١َ 

 عًك١، ٚذيو ألٕ ايـُايـشس١َ  ال ٜطتدعٞ سه١َٛ إضتؿشاب
ـٓطايعؿري اذا غال سسّص ايؿػس٣ غري تا١َ قد  (12): ؾإ ظاٖس ايٓ

َـُا ٜهػـ عٔ  -زٓتب ايـشس١َ ع٢ً ايعؿري ايعٓيب دٕٚ ذات ايعٓب
ا١ٝ٥ ٚايعٓب١ٝ يف ايـشس١َ، ٚألٕ ايهرب٣ غري تا١َ أٜكّا: ؾإ ايـُدخاي١ 

عًك١ ٜـُهٔ دعًٗا َطٓبـب١ يف اآلٕ ايالسل عٔ ايـُـ١ٓٝ ايػو يف ايـشًٓ
 ٌٓ ذعٍٛ ٚعَُٛ٘ يـُا بعد ايػو أٚ ايـُٓٓذص ايـُايػو يف ضع١ ايـش

ٌٓ . ايـُقٝك٘ ٚإختؿاؾ٘ بايـشاٍ ايطابك١   تٝكٔ ؾٝٗا ايـش

ببكا٤  -بـُكتك٢ اإلضتؿشاب ايتٓذٝصٟ  -ٚاذا سهِ ايػازع 
ٌٓ ٚإْتؿا٤ ايـشس١َ نإ )اإلضتؿش اب ايتٓذٝصٟ( َكٓدَّا ع٢ً ايـش

 اْع ايـُاقٞ ايـُ)اإلضتؿشاب ايتعًٝكٞ( ، ٖٚرا َجٌ االضتدالٍ 
ٓع ٜٚتأند عدّ ايـشه١َٛ ٚإْتؿا٤ ايـُعازق١ ٚب٘ ٜبطٌ ايـَُٔ تـُاّ 

 أٚي١ٜٛ أسد اإلضتؿشابني ٚزدشاْ٘ ع٢ً اآلخس . 

يٝظ نٌ أؾٌ ضبيب ٜهٕٛ  ْكٍٛ: -َع تطًِٝ ايطبب١ٝ ٚثايجّا:
نٌ أؾٌ َطٓبـيب، بٌ تـشتاز ايـشه١َٛ اىل إسساش نٕٛ سانُّا ع٢ً 

أٟ البد َٔ إسساش نٕٛ ايـشهِ يف  -ال عكًّٝا  -ايرتٓتب بُٝٓٗا غسعّٝا 
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طٓبـيب أثسّا غسعّٝا إلضتؿشاب ايطبب ، نُا يٛ غطًٓا ثٛبّا ايـُايػو 
َتٓذطّا بـُا٤ َػهٛى ايطٗاز٠ ٚأدسٜٓا أؾٌ ايطٗاز٠ أٚ إضتؿشابٗا ثِ 

ػطٍٛ ب٘ ، ٜٚهٕٛ ايـُايػسعٞ ٖٚٛ طٗاز٠ ايجٛب ْسٓتب أثسٙ 
 ا٤ سانُّا ع٢ً إضتؿشاب تٓٓذظ ايجٛب .ايـُطٗاز٠  إضتؿشاب

ٌٓ َا٤ ايصبٝب ايجابت ٜكّٝٓا يف ايطابل ايـُجاٍ ايـُيهٔ يف  بشٛخ: س
عًك١ ايـُايػًٝإ أثسّا غسعّٝا َرتتبّا ع٢ً ثبٛت ايـشس١َ  يٝظ إزتؿاع٘ بعد

ٌٓ َا٤ ايصبٝب الشّ عكًٞ سٝح ٜدزى بٌ ٖٛ بعد  ايعكٌ إزتؿاع س
 ايػًٝإ، َٚع عدّ نٕٛ عًك١ ع٢ًايـُدسٜإ إضتؿشاب ايـشس١َ 

ايالشّ غسعّٝا ال َـذاٍ يدع٣ٛ ايـشه١َٛ ، بٌ ٜبك٢ ايتعازض قا٥ُّا 
 عًل  َٚٔ االعتُاد عًٝ٘ . ايـَُٚاْعّا عٔ إدسا٤ إضتؿشاب ايـشهِ 

إٕ )إضتؿشاب : (13)ٖٚرا َكاٍ بعض أد١ً عؿسْا -ْعِ قد ٜكاٍ
ٓذص٠ يعدّ ايـُعًك١( ٚإٕ مل ٜتكٓدّ ع٢ً إضتؿشاب ايـش١ًٝ ايـُايـشس١َ 

ايرتٓتب ايػسعٞ ، إال أْ٘  َكٓدّ عًٝ٘ بٓؿظ َالى تكٓدّ األؾٌ ايطبيب 
ٖٚٛ نٕٛ ايعٌُ باألؾٌ ايطبيب غري َطتًصّ  -طٓبـيبايـُع٢ً األؾٌ 

يـشس١َ الى ٜأتٞ ٖٓا بًشاظ إٔ )إضتؿشاب اايـُيـُشرٚز . ٖٚرا 
ًٜصَ٘ تسٓتب ايـشس١َ عٓد ايػًٝإ،  -عًك١( ايـذازٟ قبٌ ايػًٝإ ايـُ

عًك١ ٚسهِ ايػو ايـُؾٝتهؿٌ إضتؿشابٗا بٝإ سهِ ايػو يف ايـشس١َ 
يف ايـش١ًٝ ايؿع١ًٝ بعد ايػًٝإ ، ؾٗٛ إضتؿشاْب ْاظْس اىل إضتؿشاب 

 ايـش١ًٝ ايـذازٟ بعد ايػًٝإ ٜٚهٕٛ سانُّا عًٝ٘ .

 ايػو يف ايـشس١َ ٓٓذص٠( ال ٜٓعس اىلايـُايـش١ًٝ  شاببُٝٓا )إضتؿ
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، ؾٝهٕٛ األخر ب٘ َطتًصَّا يطسح  عًك١ ٚال ٜتهؿٌ بٝإ سهُٗاايـُ
عًك١ بال ٚد٘ َؿٓشض يألخر ب٘ بايـدؿٛف، ايـُإضتؿشاب ايـشس١َ 

عًك١( ال ٜهٕٛ َع٘ زؾع ايٝد ايـُبـدالف األخر بـ)إضتؿشاب ايـشس١َ 
١ٝ بال ٚد٘، بٌ ي٘ ٚد٘ ٖٚٛ تؿدٟ عٔ َكتك٢ إضتؿشاب ايـشًٓ

 ٓٓذص٠ . ايـُعًك١ يبٝإ سهِ ايػو يف ايـش١ًٝ ايـُإضتؿشاب ايـشس١َ 

 إغهاٍ ٚاقض َٔ دٗتني :  -ٚؾُٝا أؾاد )قدٙ( يف َكاي٘ 

 عًك١( ٜٚتهؿٌ ايـُ)إضتؿشاب ايـشس١َ  نُا ٜـذسٟ أٚاّل : إْ٘
ٌٓ ٚايـشس١َ ـذسٟ نريو ٜ -بعد ايػًٝإ  بٝإ سهِ ايػو يف ايـش

)إضتؿشاب ايـش١ًٝ ايؿع١ًٝ( ايجابت١ يـُا٤ ايصبٝب قبٌ ايػًٝإ ْٚـذٓسٙ 
ٜٚالشّ ٖرا تسٓتب ايـش١ًٝٓ  -بايتعٓبد اإلضتؿشابٞ اىل َا بعد ايػًٝإ

ٌٓ  إضتؿشاب عٓد ايػًٝإ ، ؾٗٛ ٜتهؿٌ بٝإ سهِ ايػو يف ايـش
بعد ايػًٝإ .  ٚس٦ٓٝر : ٜهٕٛ األخر بهٌ ٚاسد َٔ  ٚايـشس١َ
شابني َطتًصَّا يطسح اإلضتؿشاب اآلخس بؿعٌ تهٓؿٌ نٌ االضتؿ

ؾٝهٕٛ زؾع ايٝد عٔ ٖرا  ٚاسد َُٓٗا ْؿٞ اآلخس ٚتهرٜب٘،
ٕ٘ َؿٓشض  اإلضتؿشاب بايـدؿٛف اٚ عٔ ذاى اإلضتؿشاب بػري ٚد

 يرتدٝض أسدُٖا ٚاألخر ب٘ ٚتسى األخر باإلضتؿشاب اآلخس . 

١ عك١ًٝ، َٚع إعرتاؾ٘ الشَايـُبهٕٛ  (14)إْ٘ )قدٙ( قد إعرتف ٚثاّْٝا:
بهٕٛ )تسٓتب ايـشس١َ عٓد ايػًٝإ( الشَّا عكًّٝا الضتؿشاب ايـشس١َ 

أٟ ؾا٥د٠ٕ يف تهٓؿً٘ يبٝإ سهِ ايػو يف ايـش١ًٝ  -ايتعًٝك١ٝ قبٌ ايػًٝإ
 تٝك١ٓ قبٌايـُبعد ايػًٝإ ٖٚٛ الشّ عكًٞ ؟ أٚ أٟ َؿٓشض يٓؿٞ ايـش١ًٝ 
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 عًك١ ؟. ايـُشاب ايـشس١َ شت١ًُ بعد ايػًٝإ باضتؿايـُايػًٝإ 

ٓٓذص تا١َ ايـُعًل ٚايـُعازق١ بني االضتؿشابني ايـُٚايـشاؾٌ إ 
 عًل بايـدؿٛف . ايـَُٚاْع١ عٔ دسٜإ االضتؿشاب 

ٚإزتكاٙ  (15)شكل ايـدساضاْٞايـُايـذٛاب ايجاْٞ : َا طسس٘ 
   بـشج٘ ايػسٜـ      (16)شكل )قدُٖا(ٚقد إختًـ بٝاْ٘ يف تكسٜسٟايـُأضتاذْا 

ٍٕ َكازب :   ٜٚـُهٓٓا تكسٜب٘ ببٝا

ال ٜعازض  -إٕ )اإلضتؿشاب ايتعًٝكٞ( ع٢ً تكدٜس دسٜاْ٘ 
)اإلضتؿشاب ايتٓذٝصٟ( ؾإ ايـش١ًٝ ايجابت١ يـُا٤ ايصبٝب قبٌ غًٝاْ٘ 

  -أٟ ٖٞ َػٝا٠ بايػًٝإ ٚتٓتؿٞ بـشؿٛي٘ -س١ًٝ خاؾ١ بـُا قبٌ ايػًٝإ 
ايػًٝإ  عًك١ ع٢ًايـُيـشس١َ ال تٓايف ثبٛت ا -ايـش١ًٝ ايـداؾ١ -ٖٚٞ

باالضتؿشاب ايتعًٝكٞ .  ٚاَا ايـش١ًٝ ايجابت١ يعؿري ايعٓب ؾٗٞ  ٚايجابت١
ًٓك١ ع٢ً  س١ًٝ َػٝٓا٠ بايػًٝإ ٚيٝطت س١ًٝ  َطًك١ ، بٌ ٖٞ س١ًٝ َع

أٟ ٜهٕٛ ايػًٝإ غسطّا يًشس١َ نُا ٜهٕٛ غا١ّٜ  -سؿٍٛ ايػًٝإ 
 ال تٓايف بُٝٓٗا، ُٖٚا: ايـش١ًٝ ، ؾايعؿري ايعٓيب َٛزْد يـشهُني -يًش١ًٝ

ًٓك١ ع٢ً سؿٍٛ ايػًٝإ . ٖرا ايـُػٝٓا٠ بايػًٝإ ٚايـشس١َ ايـُٓٓذص٠ ايـُ ع
 نً٘ قبٌ ايـذؿاف ٚعسٚض ايـشاي١ ايصبـٝبـ١ٝ .  

َٚع تبٓدٍ ايعٓب اىل ايصبٝب ٚسؿٍٛ ايػو يف ايـشس١َ ٚايـش١ًٝ 
ػٝا٠ نُا يـُاإلستُاٍ دخاي١ ٚؾـ ايعٓب١ٝ ٜـُهٔ إضتؿشاب ايـش١ًٝ 

عًك١ ، ٚال تٓايف ٚال تعازض بني ٖرٜٔ ايـُٜـُهٔ إضتؿشاب ايـشس١َ 
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 طتؿشبني ، إذ ْـشسشايـُاالضتؿشابني يعدّ ايتٓايف بني ايـشهُني 
بـ )االضتؿشاب ايتعًٝكٞ( : نٕٛ س١ًٝ ايصبٝب َػٝٓا٠ بايػًٝإ يهْٛٗا 

ٍ ايعٓب اىل َػٝٓا٠ ب٘ ساٍ ايعٓب١ٝ ٜكّٝٓا َٚػهٛنّا يف بكا٤ٖا ساٍ تبٓد
ايصبٝب١ٝ ، ْٚـشسش بـ )االضتؿشاب ايتٓذٝصٟ( إْتؿا٤ ايـش١ًٝ عٓد تـشكل 

ٚال َٓاؾا٠  بني ثبٛت ايـشس١َ بعد  -ايػًٝإ -ايػًٝإ يـشؿٍٛ ايػا١ٜ 
ايػًٝإ ٚبني ثبٛت ايـش١ًٝ قبٌ ايػًٝإ ألْ٘ ال ٜـذتُع ايـشهُإ يف 

 شَإٕ ٚاسد ست٢ ٜتعازقا ٜٚتداؾعا . 

ق١ : اْ٘ ال ديٌٝ ع٢ً كٍٛ دؾعّا يًذٛاب ٚتسنٝصّا يًُعازٜٚـُهٓٓا اي
 ْكٍٛ:  َٚع ايتٓصٍ عٔ ٖرا َا٤ ايصبٝب بـُا قبٌ ايػًٝإ، إختؿاف سٌ

ساد َٔ اضتؿشاب ايـش١ًٝ ٖٛ اضتؿشاب س١ًٝ ايصبٝب ايجابت١ ايـُ
ي٘ بعد ايـذؿاف قبٌ ايػًٝإ ؾٓطتؿشبٗا يـُا بعد ايػًٝإ سٝح ُٜػٓو يف 

ٕ٘، ٜٚـشتٌُايـُٝب( ايـذاف بعد تٓكٝع٘ يف سس١َ )َا٤ ايصب ٔٝ ًِ سًٓٝت٘  ا٤ َٚغ
بايٛددإ نُا تـشتٌُ سسَت٘، ؾُتطتؿشب ايـش١ًٝ ايؿع١ًٝ ايجابت١ ٜكّٝٓا 

عًك١ ع٢ً تكدٜس غًٞ عؿري ايـُقبٌ ايػًٝإ نُا ُتطتؿشب ايـشس١َ 
 ايعٓب ٜٚتعازقإ ٚال أزدش١ٝ ألسدُٖا ع٢ً اآلخس ست٢ ٜتكدّ عًٝ٘ . 

عازق١ بني )االضتؿشاب ايتٓذٝصٟ( ٚبني ايـُتـشكل  ٚايـشاؾٌ
)االضتؿشاب ايتعًٝكٞ( ؾتؿري َاْعّا عٔ دسٜإ االضتؿشاب ايتعًٝكٞ 

 َكاؾّا اىل قؿٛز َكتكٞ دسٜاْ٘ يف ْؿط٘  . 

عًل، ايـُٖرا تـُاّ َا أزدْا بٝاْ٘ بًشاظ إدسا٤ إضتؿشاب ايـشهِ 
 ٜٚبك٢ بٝإ أَسٜٔ ٜـشطٔ بٓا ايـدتِ بُٗا : 
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َس األٍٚ : ٖٓا ضؤاٍ ْـشٓب االداب١ عًٝ٘، ٖٚٛ ايطؤاٍ عٔ األ
َٚتعًكات األسهاّ  دسٜإ )االضتؿشاب ايتعًٝكٞ( يف َٛقٛعات

 ؟.  -يٛ ؾسض تطًِٝ دسٜاْ٘ يف ذٚات األسهاّ -ايػسع١ٝ، ؾٌٗ ٜـذسٟ

ْٚكسب ي٘ َجايني : االٍٚ : َا يٛ ؾ٢ً أسْد يف ثٛب قطٔ ٖرا 
عًٝ٘ ٖٚٞ َٔ أدصا٤ َا ال ٜؤنٌ  ايّٝٛ ٖٚٛ ٜـشتٌُ ٚقٛع غعس٠ قط١

يـشُ٘ نُا ٜـشتٌُ نْٛٗا غعس٠ إْطإ ال ٜكٓس ٚدٛدٖا بؿالت٘؟ ٌٖ 
صبٛز:)يٛ تـشككت َٓ٘ ايؿال٠ ايـُٜـُهٔ ايكٍٛ ؾُٝا اذا ؾ٢ً يف ايجٛب 

يتـشككت َٓ٘ ؾال٠ يف  -باألَظ قبٌ سؿٍٛ ايػو يف ايجٛب ايـداف 
ٕ ٖٞ نريو يٝظ يف ثٕٛب يٝظ َع٘ دص٤ْ َـُا ال ٜؤنٌ يـشُ٘، ٚاآل

جاٍ َبين ع٢ً َا ٖٛ ظاٖس ايـُيباع ؾالت٘ َا ال ٜؤنٌ يـشُ٘( ٖٚرا 
أدي١ غسٚط ؾش١ ايؿال٠ َٔ إٔ َتعًل ايػسط ٖٛ ذات ايؿال٠ : 

ٖٚرا ٜؿٝد  (17)ؾاضد٠ص -أٟ َـُا سسّ أنً٘ -طايؿال٠ يف نٌ غ٤ٞ َٓ٘ 
 ؾش١ ايؿال٠ بعدّ نْٛٗا ساؾ١ً ؾُٝا ال ٜؤنٌ يـشُ٘ . إغرتاط

ؾٝ٘ نسّا  ا٤ايـُاْٞ: َا اذا ٚقع إْا٤ْ َتٓذْظ يف سٛض َا٤ نإ ٚايج
باألَظ ٚغههٓا يف بكا٤ َا٤ ايـشٛض نسّا أٚ شٚاي٘ عٓ٘ ٌٖ ٜـُهٔ 
ايكٍٛ : )يٛ ٚقع  االْا٤ يف ٖرا ايـشٛض أَظ يتشكل غطً٘ َٚطـٗازت٘، 

ُٗس( .   ٚاآلٕ نريو قد ُغطٌ َٚطـ

: ؾش١ ؾالت٘ يف جايني ايـَُٚكتك٢ )االضتؿشاب ايتعًٝكٞ( يف 
إتٝاْٗا خازدّا  أَظ، ٚطٗاز٠  االْا٤  ػهٛى ساي٘ ع٢ً تكدٜسايـُايجٛب 

 ا٤ ايهٓس . ايـُع٢ً تكدٜس ٚقٛع٘ أَظ يف سٛض 
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 (359)  ............................................... إضتؿشاب  ايـُٛقٛع ايـُعًل

َٚٔ ايٛاقض : عدّ دسٜإ االضتؿشاب ايتعًٝكٞ يف َٛقٛعات  
 االسهاّ ايػسع١ٝ َٚتعًكاتٗا ، ٚٚد٘ ذيو : 

  َٛقٛعات االسهاّ َٚتعًكاتٗاإٕ االضتؿشاب ايتعًٝكٞ يف أٚاّل:      
أنٍٛ يـشُ٘ ع٢ً تكدٜس ايـُْعري إضتؿشاب عدّ َؿاسب١ ايؿال٠ يػري  

 إتٝاْٗا يف ايـدازز ، ْٚعري إضتؿشاب تـشكل غطٌ االْا٤ ٚطٗازت٘ 
ؾٗٛ َعازض  -يٛ ضًُٓا دسٜاْ٘  -ا٤ ايهٓسايـُع٢ً تكدٜس ٚقٛع٘ يف 

جايني :إضتؿشاب ايـُٛزد ْؿط٘ ٖٚٛ يف ايـُباالضتؿشاب ايتٓذٝصٟ يف 
عدّ تـشكل ؾال٠ َتؿؿ١ بعدّ َؿاسبتٗا ألدصا٤ َا ال ٜؤنٌ يـشُ٘ 

طبل ايـُٚذيو يًعًِ  ٚإضتؿشاب عدّ سؿٍٛ ايَػطٌ ٚايطٗاز٠،
شتٌُ ايـُػهٛى ؾٝ٘ ٚايـُبعدّ تـشكل ايؿال٠ َٓ٘ قبٌ إتٝاْٗا بايًباع 

طبل بعدّ غطٌ اإلْا٤ يف سٛض ايـُٚدٛد غعس قط١ عًٝ٘ ٚيًعًِ 
اقٞ ٚاآلٕ نُا نإ .   ٚعٓد تعازض اإلضتؿشابني ايـُا٤ ايهٓس يف ُايـ

 . ٜتداؾعإ ٜٚطكطإ -١ٝ أسدُٖا أٚ سهَٛت٘ ع٢ً اآلخسَٔ دٕٚ أزدش

طتؿشب بٓؿط٘ أثسّا غسعّٝا  ايـُٚثاّْٝا : اْ٘ قد َك٢ إغرتاط نٕٛ 
أٚ ٜهٕٛ ي٘ أثْس غسعٞ يٝؿض ايتعٓبد ببكا٥٘ إضتؿشابّا، ٚيٝظ ٖٓا أثْس 

ٜهٕٛ َؿٓششّا يـذسٜإ اإلضتؿشاب ، ؾإ ايـشهِ ايػسعٞ غسعٞ 
َتعًل بايطبٝع١ ايـداؾ١ بًشاظ ٚدٛدٖا ؾعاّل يف ايـدازز ، إذ االثس 

جايني ٜرتٓتب ع٢ً غطٌ اإلْا٤ يف ايهٓس اذا تـشكل ؾعاّل يف ايـُايػسعٞ يف 
ايـدازز ٜٚرتٓتب ع٢ً ايؿال٠ اذا تـشككت ؾعاّل يف ايـدازز َتؿؿ١ّ 

طتؿشب ٖٓا ايـُؿًٞ، ٚايـَُا ال ٜؤنٌ يـشُ٘ يف يباع  بعدّ ٚدٛد
 أَْس ؾسقٞ تكدٜسٟ َعًل يٝظ ي٘ ؾع١ًٝ ٚدٛد يف ايـدازز .   )يٛ..( ٖٚٛ



   11بػس٣ االؾٍٛ / ز ................................................. ( 360)

جايني: ايـُٚيف  -ٛدٛد يف ايـدازز اذا أزٜد إضتؿشاب٘ ايـُٚايـؿسد 
 -سـؿٍٛ غطٌ االْا٤ ٚطٗازت٘، عدّ ٚقٛع ايؿال٠ ؾُٝا ال ٜؤنٌ يـشُ٘

َطكْط يًتهًٝـ االيـٗٞ،  -اقّا ؾشٝشّا يًٛادبيٛ نإ َؿد -ؾٗٛ
ٚيٝظ أثسّا غسعّٝا ست٢ ٜؿٓض إضتؿشاب٘ ، ٚإْـُا االثس ايػسعٞ َتعًل 

 ع٢ً تكدٜس ٚدٛدٖا ؾعاّل يف ايـدازز .  -ال ايؿسد  -بايطبٝع١ ايـداؾ١ 

ٚإثبات ؾع١ًٝ ايـذصا٤ : )يتشككت َٓ٘ ؾال٠ يف ثٛب يٝظ َع٘ دص٤ْ 
ٚطٗازت٘( باضتؿشاب  )يتشكل غطٌ اإلْا٤ َـُا ال ٜؤنٌ يـشُ٘( أٚ

تٝك١ٓ : )يٛ تـشككت َٓ٘ ؾال٠ باألَظ ايـُ بكا٤ ايكك١ٝ ايتعًٝك١ٝ ايػسط١ٝ
ا٤ أَظ( ايـُٚقع  االْا٤ يف سٛض  قبٌ سؿٍٛ ايػو يف ايجٛب( )يٛ

ٖرا إثباْت يالشّ ايعكًٞ  -ٚدٚاَٗا ع٢ً َا ناْت عًٝ٘ َطبكّا 
٢ً َا ناْت عًٝ٘ ، ٚاألؾٌ ال يًـُطتؿشب : بكا٤ ايكك١ٝ ايػسط١ٝ ع

 ٜجبت غري يٛاشَ٘ ٚآثازٙ ايػسع١ٝ . 

َٚٔ ٖرا نً٘ : ال ٜطعٓا ايتطًِٝ بـذسٜإ اإلضتؿشاب ايتعًٝكٞ يف 
 َٛقٛعات االسهاّ َٚتعًكاتٗا ع٢ً ؾسض تطًِٝ دسٜاْ٘ يف االسهاّ . 

ٖٚٛ ايعؿري  -ػٗٛز يف نًُاتِٗ ٖٓا ايـُجاٍ ايـُاألَس ايجاْٞ : 
اإلضتؿشاب  َجاٍ غري ؾشٝض ، ٚذيو ألٕ -َا٤ ايصبٝب ايصبٝيب أٚ 

ٛقٛع برات٘ ايـُٛقٛع َع بكا٤ ايـُٜـذسٟ عٓد تبدٍ ساي١ َٔ ساالت 
ٛقٛع ٚٚسدت٘ ايـُجاٍ ال ٜتشكل )بكا٤ ايـُٚؾدق٘ قطعّٝا، ٖٚٓا يف ٖرا 

اإلضتؿشاب ،  ػهٛن١( ٚيرا ال ٜـذسٟايـُتٝك١ٓ ٚايـُيف ايككٝتني : 
 ٜكاٍ : ٚتٛقٝض ٖرا َؿؿاّل إٔ

 ٓب اذا غال  قـبٌ ذٖابـري  ايعـ: تـشسِٜ عؿإٕ ايٛازد يف األخباز
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ػًٞ( نٞ ايـُ، ٚمل ٜسد تـشسِٜ )ايعٓب (18)ثًجٝ٘طايعؿري اذا غال سسّص
ـٓ ٜٚبظ ٖٚٛ ٚدٛد عٓيب ٚإَتداد يًعٓب١ٝ،  ٜكاٍ : إٕ ايصبٝب عْٓب د

ُٓ٘ ايديٌٝ ايٓاطل بتشسِٜ )ايعٓب  ؾٝ٘ :  ػًٞ( ٚال ٜكٓسايـُؾاذا غال ع
 ؾإ ايـشكٝك١ ٚاسد٠ .  -ايعٓب ، ايصبٝب  -تعدد االضِ 

ػًٞ، ايـُاألخباز: عؿري ايعٓب  يهٔ َٛقٛع ايـشهِ ايٛازد يف
عتؿس َٔ باطٓ٘ ، ٖرا ٖٛ )ايعؿري ايـُٓتدر َٔ ايعٓب ٚايـُا٤ ايـُٖٚٛ 

ايعٓيب( ايرٟ ٚزدت األخباز بتشسِٜ غسب٘ بعد غًٝاْ٘ قبٌ ذٖاب ثًجٝ٘، 
صبٝيب( ٖٛ َا٤ خازز عٔ سكٝك١ ايعٓب ٚايصبٝب ، ألْ٘ َا٤ْ ٚ)ايعؿري اي

٢ُٓ)َا٤ ايصبٝب( ٚال  ُٜكاف اىل ايصبٝب ، ٚاذا تٓٓكع ُٜػ٢ً ُٜٚؿٓؿ٢ ُٜٚط
ٜؿدم عًٝ٘: )ايعؿري ايعٓيب(،بٌ ٖرا غري ذاى بايٓعس ايعكًٞ ايدقٝل 

ٛقٛع عٓد تبٓدٍ ايعٓب شبٝبّا، َٚع إْتؿا٤ ايـُٚبايٓعس ايعسيف ، ؾٝٓتؿٞ 
ٓؿٛف يف خرب تـشسِٜ غسب ايعؿري ايعٓيب ست٢ بٓعس ايـُٛقٛع ُايـ

ايعسف ايعاّ ال َـذاٍ يالضتؿشاب ايتعًٝكٞ ست٢ اذا ضًُٓا دسٜاْ٘ يف 
ػهٛن١ َٛقٛعّا. ايـُتٝك١ٓ ٚايـُعًك١، يعدّ إتـشاد ايكك١ٝ ايـُاألسهاّ 

 ثِ ْٓتكٌ يًتٓبٝ٘ ايتاضع ْٚبشح : 
 

 إستصحاب عدو اليشخ : 
ايٓطذ ٚعدَ٘ تاز٠ ٜكع بًشاظ أسهاّ غسٜعتٓا ٚايبشح ٖٓا يف 

ع ّ ، ٚتاز٠ ٜكع بًشاظ أسهاّ ايػسا٥كدض١ ايجابت١ يف ؾدز االضالايـُ
ِٓ األسهاّ ايجابت١ يف  ايطابك١ سٝح إدعٞ إٔ أدي١ االضتؿشاب نُا تع

                                                           

 . 3س١َ : حشايـَُٔ ابٛاب االغسب١  3: ب 17 ز ايٛضا٥ٌ :  (18)
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ِٓ غسٜعتٓا يف ؾدز االضالّ اذا تٝٓكٓا ثبٛتٗا ٚغههٓا يف بكا٥ٗا نري و تع
ع ايطابك١ نػسٜع١ ابساِٖٝ َٚٛض٢ ٚعٝط٢ يػسا٥األسهاّ ايجابت١ يف ا

( . اذا تٝٓكٓا ثبٛتٗا ؾٝٗا ٚغههٓا يف بكا٥ٗا ٚعدّ ْطدٗا يف غسٜعتٓا ) 

شتٌُ يٝظ ٖٛ زؾع ايـشهِ ايػسعٞ ايـُساد َٔ ايٓطذ ايـُٚ
شاٍ ع٢ً اهلل ضبشاْ٘، بٌ بـُع٢ٓ دؾع ايـُايجابت ؾاْ٘ َطتًصّ يًبدا٤ 

عدّ إضتُسازٙ يف دعٌ اهلل ضبشاْ٘ ايـشهِ ٚبٝإ أَدٙ ايهاغـ عٔ 
َٔ بدٚ األَس ٚعٓد سؿٍٛ ايـذعٌ ، ؾايػو يف ايٓطذ ٜعين ايػو يف 

ذعٍٛ، ٚإستُاٍ ايٓطذ ٜعين إستُاٍ قٝل أَد ايـشهِ ايـُضع١ 
ٍٕ َعٝٓٔ ٚعدّ ايـُ ذعٍٛ ٚعدّ ٚضع١ شَاْ٘ ٚإستُاٍ إختؿاؾ٘ بصَا

 عَُٛ٘  يألش١َٓ ايالسك١ . 

سهِ غسعٞ َٔ غسٜعتٓا  أٚ َٔ غسٜع١ ٚعًٝ٘ : اذا ُغٓو يف ْطذ 
عسٚف بِٝٓٗ دسٜإ ايـُؾ -ضابك١ ٚمل ُٜتٝكٔ بكاؤٙ ٚمل ُٜتٝكٔ ْطُد٘

تٝكٔ ايـُإضتؿشاب عدّ ايٓطذ عٓد ايػو يف بكا٤ ايـشهِ االضالَٞ 
ع ايطابك١ يف بكا٤ ايـشهِ ايجابت يف ايػسا٥ ثبٛت٘ يف ؾدز االضالّ  أٚ

بادٟ )قدٙ( نْٛ٘ َٔ قسٚزات اإلضرتا (19)شدخ األَنيايـُست٢ إدع٢ 
 ايدٜٔ ٚبدٜٗٝات٘ اييت ال تكبٌ ايـدالف أٚ ايٓكاؽ . 

ٚايتشكٝل إ اضتؿشاب عدّ ايٓطذ بايٓطب١ اىل ايـشهِ ايجابت 
شتٌُ ْطد٘ السكّا يف عؿٛز َتأخس٠ نعؿس ايـُيف غسٜع١ االضالّ ٚ

هٔ ٜـُ -ٚإٕ نإ إسساشّٜا -ايػٝب١ ايرٟ ْعٝػ٘ ؾبًشاظ نْٛ٘ أؾاّل عًُّٝا
ٛدٛد ايـُاالضتػٓا٤ عٓ٘ ٚاالعتُاد ع٢ً االطالم أٚ ايعُّٛ األشَاْٞ 

                                                           

 . 249ايؿٛا٥د ايـُد١ْٝ :   (19)
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يف أدي١ أسهاّ ايػسٜع١ يف ايهتاب أٚ ايط١ٓ سٝح ٜطتؿاد َٔ إطالقُٗا: 
 -سعٞ َـجبـَٕت ؾُٝٗا أٚ يف أسدُٖاأٟ سهِ غ -ايـشهِ إضتُساز

ؿكٗا٤ االزتهاشٟ بني اي ايـِايدْٝا ، َدعَّٛا  بايتط ايـِٚإَتدادٙ  يٓٗا١ٜ ع
سالٍ كطٛع بـُكُْٛ٘طسالٍ َـشُدايـُ)زض( ٚبايـدرب ايؿشٝض 

ٖٚرا  (20)أبدّا اىل ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٚسساَ٘ سساّ أبدّا اىل ّٜٛ ايكٝا١َص
ٜػٓهٌ يٓا أؾاّل غسعّٝا ٖٓا يٛقٛح داليت٘ ع٢ً دٚاّ ايتػسٜع ٚعدّ 

 إْكطاع٘ أٚ ْطد٘، ٚس٦ٓٝر ٜـشتاز ايٓطذ يف َٛزٕد اىل ديٌٝ قاطع . 

را ايبٝإ ٚاالضتدالٍ ْطتػين عٔ ايتعٓسض إلضتؿشاب عدّ ٚبٗ
ٚذيو إلَهإ اإلضتػٓا٤ باألؾٌ ايًؿعٞ ٚايكطع ايـدازدٞ  ايٓطذ،

عٔ االضتؿشاب )األؾٌ ايعًُٞ اإلسساشٟ( . ٚس٦ٓٝر ال َٛدب 
يتشكٝل ؾشت٘ َٔ ضكُ٘ َٚـُا ٜسد عًٝ٘ َٔ االغهاٍ ٚايـذٛاب دؾاعّا 

ايبشح عٔ إَهإ إدسا٤ إضتؿشاب عدّ أٚ إيتصاَّا . ْعِ ٜبك٢ عٓدْا 
ايٓطذ بًشاظ األسهاّ ايجابت١ يف غساٜع االْبٝا٤ ايطابكني )ؾًٛات اهلل 
ٛٓع أسهاّ ايػسا٥ع ايطابك١  عًِٝٗ أمجعني( ، ٜٚٓبػٞ ايتٛد٘ بدّٚا اىل تٓ

 أْٛاع ثالث١ :  ( اىلع١ًَٛ يٓا نػسٜع١ ابساِٖٝ َٚٛض٢ ٚعٝط٢)ايـُ

ـٓ ايٛاقض يف قطِ َٔ أسهاّ ايػساٜع ا -أ يطابك١ قد ٚزد ايٓ
طٗس٠ بٝإ ْطد٘ يف ْؿٛف غسٜعتٓا ايـُايهتاب ايعصٜص أٚ يف ايط١ٓ 

( قاٍ تعاىل: ْعري تـشسِٜ بعض ايًشّٛ ٚايػشّٛ يف غسٜع١ َٛض٢)
ََُنا ِإالَّ ط َِِه ُطُحوَم ًِ اِلَبَقِس َواِلَغَيِه َحسَِّمَيا َعَلِي ٍَاُدوا َحسَِّمَيا ُكلَّ ِذي ُظُفٍس َوِم  ًَ َوَعَلى الَِّري

ٍَُنا َأِو اِلَحَواَيا َأِو َما اِخَتَلَط ِبَعِظٍه َُوُز ، ٚقاٍ تعاىل: 146ص االْعاّ : َما َحَنَلِت ُظ
                                                           

 . 19: نتاب ؾكٌ ايعًِ : باب ايبدع ٚ ايسأٟ ٚايـُكاٜٝظ : ح 1أؾٍٛ ايهايف : ز  (20)
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ٌَ َمِيَتّة َأِو َدّما  ُُ ِإَليَّ ُمَحسَّّما َعَلى َطاِعٍه َيِطَعُن ُقِل اَل َأِجُد ِفي َما ُأوِحَيط ٌِ َيُكو ِإالَّ َأ
، سٝح ٜطتؿاد َٔ ٖاتني اآلٜتني 145ص االْعاّ :َٕمِشُفوّحا َأِو َلِحَه ِخيِزيس

 َٚٔ بعض ايسٚاٜات ايٛازد٠ يف أطع١ُ )ايٛضا٥ٌ( : عدّ تـشسِٜ َا
 سٓسَ٘ اهلل ع٢ً ايرٜٔ ٖادٚا . 

ـٓ ايٛاقض طِ آخس َٔ أسهاّ ايػسا٥ٚق -ب ٍٓ ايٓ ع ايطابك١ قد د
ا أٚ ع٢ً تػسٜع يف ايهتاب ايـشهِٝ أٚ يف ايط١ٓ ايػسٜؿ١ ع٢ً بكا٥ٗ

ًَ آَمُيوا ُكِتَب  َياٜـذاب ايؿّٛ يف قٛي٘ تعاىل : طإٜـذاب٘ عًٝٓا  نإ ََا الَِّري َأيُّ
ًِ َق ًَ ِم  . 183ص ايبكس٠ : ِبِلُكِهَعَلِيُكِه الصَِّياُو َكَنا ُكِتَب َعَلى الَِّري

ـٓ ايٛاقض يف نتإب أٚ  -دـ  ٍٓ ايٓ ٚقطِ آخس َٔ األسهاّ قد د
يف ض١ٕٓٓ أْ٘ دص٤ْ َٔ غسٜع١ ابساِٖٝ أٚ َٛض٢ أٚ عٝط٢ أٚ ْـشِٖٛ َٔ 
ـٓ ع٢ً ْطد٘ أٚ ٚدٛدٙ يف غسٜع١  ٍٓ ايٓ أْبٝا٤ اهلل ضبشاْ٘ ٚمل ٜد

َّ اليَِّفَص ِباليَِّفِص َوَكَتِبَياالضالّ ، ٚقد ٜـُٓجٌ ي٘ بكٛي٘ تعاىل : ط ََا َأ َِِه ِفي ا َعَلِي
ِّ َواِلُجُسوَح ِقَصاْص َّ ِبالشِّ ٌِ َوالشِّ ٌَ ِباِلُأُذ ًِ َواأَلىَف ِباأَلىِف َواِلُأُذ ًَ ِباِلَعِي ص َواِلَعِي

ُُ َم، ٚبكٛي٘ تعاىل : ط 44ا٥د٠ : ايـُ ًِ َأِجِل َذِلَك َكَتِبَيا َعَلى َبِيي ِإِسَساِئيَل َأىَّ ًِ ِم
، 32ا٥د٠: ايـُص َقَتَل َىِفّشا ِبَغِيِس َىِفٍص َأِو َفَشاٍد ِفي اأَلِزِض َفَكَأىََّنا َقَتَل اليَّاَض َجِنيّعا

ٚزبـُا تٛدد َع آٜات ايٓٛع ايجايح: قسا٥ٔ َؿاسب١ أٚ َـشتٓؿ١ بٗا أٚ 
َٓؿؿ١ً عٓٗا ٚازد٠ّ يف أخباز َعؿ١َٝٛ تهٕٛ ناغؿ١ّ عٔ بكا٤ تػسٜعٗا 

 .  بـشٛخ ايؿك٘ االضتداليٞ ايػسٜـٚايتؿؿٌٝ يف طدٗا،أٚ ناغؿ١ّ عٔ ْ

ٖٚرا ايٓٛع قد بـشج٘ ؾكٗا٤ ايط١ٓ يف أؾٛهلِ بعٓٛإ )سذ١ٝ غسع 
َٔ قبًٓا( ٚإختًؿت أْعازِٖ بني َجبٕت ٚبني ْإف يًشذ١ٝ، ٚبـشج٘ 

 ؾكٗاؤْا ٖٓا بعٓٛإ )إضتؿشاب عدّ ْطذ ايػسا٥ع ايطابك١( . 
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اب عدّ دسٜإ )إضتؿش ٚقد أغهٌ بعض أٚاخس ؾكٗا٥ٓا ع٢ً
ع ايطابك١ بإٔ تبٓدٍ ايػسٜع١ ايطابك١ ايٓطذ( بًشاظ أسهاّ ايػسا٥

بػسٜع١ٕ السك١ ٖٛ تبٓدٍ تاّ مج١ً ٚتؿؿٝاّل ، بـُع٢ٓ ْطذ مجٝع أسهاّ 
ايػسٜع١ ايطابك١ بـشٝح يٛ تـشكل سهِ َـذعٍٛ يف ايػسٜع١ ايالسك١ 

ٜعّا َـُاثاّل يًتػسٜع ٖٛ َٛاؾل يـُا يف ايػسٜع١ اإليـ١ٝٗ ايطابك١ نإ تػس
اق١ٝ ،ال إٔ ٜهٕٛ بكا٤ّ يًتػسٜع االيـٗٞ ايطابل ايـُذعٍٛ يف ايدٜا١ْ ايـُ

 يف ايدٜا١ْ ايالسك١ . 

ٚعًٝ٘ ؾعدّ دسٜإ اإلضتؿشاب عٓد ايػو يف ايٓطذ ٚاقض 
 .  -مج١ًّ ٚتؿؿٝاّل  -ددّا ، يًعًِ ايكطعٞ بازتؿاع  ايتػسٜع ايطابل 

 ٜـُٓع َٔ إَكا٤ بعض أسهاّٖٚرا إغهاٍ َتني ، يهٓ٘ ال 
ايتػسٜعات ايطابك١ ٚإقسازٖا يف ايػسٜع١ ايالسك١ نشس١َ غسب ايـدُس 
ٍٓ ع٢ً اإلَكا٤ ٚاإلقساز  ـٓ دا ٚسٌ أنٌ ايـشٓط١، يهٓ٘ ٜـشتاز اىل ْ

( ظاٖسّا ٚاقشّا ٜٚهٕٛ يف نتاب اهلل تعاىل أٚ يف ض١ٓ زضٛي٘ )
َكا٥٘ ٚإقسازٙ يف ثبات إٚال ٜهؿٞ )إضتؿشاب عدّ ايٓطذ( إل ال٥شّا ،

إَكا٤ٙ  ايػسٜع١ ايالسك١، ؾإ األؾٌ ايعًُٞ ال ُٜـجبت الشَ٘ ايعكًٞ :
 ٚإقسازٙ يف ايػسٜع١ ايالسك١ . 

ٚايـشاؾٌ عدّ تـُاّ )إضتؿشاب عدّ ايٓطذ( : اَا بًشاظ 
إستُاٍ ْطذ أسهاّ غسٜعتٓا يف ؾدز االضالّ ؾٝػٓٝٓا عٓ٘ اإلطالم 

ايـدازدٞ باضتُساز دٜٔ االضالّ، األشَاْٞ ألدي١ األسهاّ َع ايكطع 
ع ايطابك١ ؾًُا ذنسْاٙ َٔ َا بًشاظ إستُاٍ ْطذ أسهاّ ايػسا٥ٚا

 االغهاٍ . ثِ ْػسع يف ايتٓبٝ٘ ايعاغس ْٚبشح : 
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 ثبت : الـنحجية االصل           
 

ضتؿشاب قد ٜهٕٛ سهُّا غسعّٝا ٚأثسّا اعتبازّٜا إٕ َـذس٣ اإل
ٛعّا ي٘ أثْس غسعٞ ٚسهِ إيـٗٞ، ٚال زٜب يف قاّْْٛٝا، ٚقد ٜهٕٛ َٛق

دسٜإ إضتؿشابُٗا اذا تٛٓؾست أزنإ ٚغسٚط دسٜإ االضتؿشاب، 
ٖٚرا ال اغهاٍ ؾٝ٘ . ٚاْـُا االغهاٍ ٚقع يف َطتؿشٕب ال ٜهٕٛ 
سهُّا غسعّٝا ٚال َٛقٛع سهِ غسعٞ ، ٚاْـُا ٖٛ َالشّ يـُا ٖٛ 

ابٔ عػس ضٓني ٚقد َٛقٛع سهِ غسعٞ نٓبات يـش١ٝ َٔ ؾازقٓاٙ ٖٚٛ 
َك٢ ع٢ً ؾساق٘ عػس ضٓني ؾٓطتؿشب سٝات٘ هلرا ايّٝٛ ، ٚسٝات٘ 

 طتؿشب١ َالش١َْ يٓبات يـشٝت٘ . ايـُ

أقٍٛ : قد ٚقع ايهالّ بني أعالّ األؾٍٛ يف إٔ األؾٌ ايعًُٞ 
عَُّٛا ٚاإلضتؿشاب خؿٛؾّا إذا دس٣ ٌٖ ُٜـجبت الشَ٘ َٚالشَ٘ 

ٖٚرا َا ٜعٓبس عٓ٘  -أثسّا غسعّٝا  أٟ ايرٟ مل ٜهٔ -ايعادٟ أٚ ايعكًٞ 
عسٚف ايـُجبت( يالشَ٘ أٚ ًَصَٚ٘ غري ايػسعٞ ، ؾايـُبـشذ١ٝ )األؾٌ 

تأخسٜٔ ايكٍٛ بـشذ١ٝ َجبـتات األَازات ايـُػٗٛز بني االؾٛيٝني ايـُٚ
دٕٚ َجبـتات األؾٍٛ ايع١ًُٝ اإلسساش١ٜ ٚغري اإلسساش١ٜ ، خالؾّا يـُا 

جبت ايـَُٔ سذ١ٝ االؾٌ ايعًُٞ  تكدَنيايـُٜعٗس َٔ بعض ؾتا٣ٚ 
طتؿشب ايعاد١ٜ ايـُيالشَ٘ سٝح زٓتبٛا اآلثاز ايػسع١ٝ ع٢ً يٛاشّ 

ْ٘ ٚديٌٝ   ٚايعك١ًٝ ع٢ً َا ٜبدٚ َٔ بعض ؾتاٚاِٖ اييت ال ٜعٗس هلا ٚد
 جبت . ايـُض٣ٛ اإليتصاّ بـشذ١ٝ االؾٌ 

 ْ٘ػتطٌ َٔ ايـذٓاب١ َجاّل يف ٚدٛد سادب يف بدايـُيٛ غو  ٚعًٝ٘:     
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ا٤ اىل ايبػس٠ ؾٝطتؿشب عدّ ٚدٛد ايـشادب، ايـَُٓع َٔ ٚؾٍٛ 
 ا٤ اىل ايبػس٠ ، ٚألدً٘ ٜؿض عٓدِٖ ايػطٌ . ايـُٚالشَ٘ ٚؾٍٛ 

يهٔ َتأخسٟ األؾٛيٝني أثبتٛا ايـشذ١ٝ يًٛاشّ ًَٚصَٚات َؿاد 
جبت ٚإتؿكٛا ع٢ً ايـُعترب٠ َٚٓعٛا سذ١ٝ األؾٌ ايـُاألَازات ايًؿع١ٝ 

شتٌُ ٚدٛد ايـُا٤ اىل ايبػس٠ ايـُبت الشَ٘ نٛؾٍٛ إٔ األؾٌ ال ُٜـج
جاٍ، ٚإيتصَٛا بإٔ ايـُايـشادب عًٝٗا ٚال ٜؿض عٓدِٖ ايُػطٌ يف 

عترب٠ نايب١ٓٝ اذا قاَت ع٢ً غ٤ٕٞ نشٝا٠ شٜد ايرٟ ؾازقٓاٙ ايـُاألَاز٠ 
ٜجبت ايالشّ ايعكًٞ أٚ ايعادٟ يراى  -عػس ضٓني ٚنإ ابٔ عػس ضٓني 

ٛٓ دطُ٘ ، بُٝٓا يف االؾٍٛ ايع١ًُٝايػ٤ٞ نٓبات يـشٝت٘  نايربا٠٤ أٚ  ْٚـُ
طتؿشب ايعكًٞ أٚ ايعادٟ  ايـُاالضتؿشاب إيتصَٛا بأْ٘ ال ٜجبت الشّ 

جاٍ مل ٜجبت ايـُايرٟ مل تكِ أَاز٠ْ عًٝ٘ ، ؾاذا اضتؿشبٓا سٝا٠ شٜد يف 
 طتؿشب١ . ايـُْبات يـشٝت٘ ايرٟ ٖٛ الشّ سٝات٘ 

ٍٕ : بعد إتؿاقِٗ  ع ٢ً تستٝب اآلثاز ايػسع١ٝ ع٢ً ذات ٚبتعبري ثا
ٚقع ايهالّ بِٝٓٗ  -طتؿشب ايـُٛقٛع ايـُطتؿشب أٚ ايـُايـشهِ 

رتٓتـب١ ع٢ً يٛاشّ ايـُيف أْ٘ ٌٖ ترتٓتب باالضتؿشاب: اآلثاز ايػسع١ٝ 
الشّ َتٝكٔ ايـشدٚخ مل ٜهٔ ذات اي إذا ايعاد١ٜ أٚ ايعك١ًٝ طتؿشبايـُ

ػهٛى يف بكا٥٘ السكّا ٖٛ يـُاتٝكٔ ضابكّا ٚايـُ، بٌ َػهٛى ايبكا٤
دٕٚ الشَ٘ ايعكًٞ  -جاٍايـُٖٚٛ سٝا٠ شٜد يف  -طتؿشبايـًُصّٚ ايـُ
طتؿشب ٚالشَ٘ ايـُؾٌٗ ٜرتتب أثس -جاٍايـُايعادٟ: ْبات يـشٝت٘ يف  أٚ
بٓرز ايتؿٓدم اذا ْبتت يـش١ٝ شٜد  يعكًٞ أٚ ايعادٟ ٖٚٛ ايتؿدم ٚؾا٤ْا

 طتـؿشب ْـؿط٘ نُا يٛ ْـرزايـ٢ًُ نُا ٜـرتٓتـب األثـس ايػسعٞ قـطـعّا ع
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ايتؿدم يف نٌ ض١ٓ أٚ يف نٌ غٗس َا داّ شٜد يف ايـشٝا٠ ؟ . ٚإْـُا 
ػهٛى السكّا ٖٛ ايـُتٝكٔ ضابكّا ٚايـُايبشح ٚايـدالف ؾُٝا يٛ نإ 

 طتؿشب دٕٚ الشَ٘ ايعكًٞ أٚ ايعادٟ .  ٚال إغهاٍ :ايـُ

ّا ضابكّا َػهٛنّا ؾُٝا اذا نإ ايالشّ ايعكًٞ أٚ ايعادٟ َتٝكٓ -أ 
طتؿشب ٖٚٛ َػهٛى ايبكا٤ السكاّ  نُا يٛ عًُٓا ايـًُصّٚ ايـُالسكّا ن

بـشٝا٠ شٜد ْٚبات يـشٝت٘ عٓد ضؿسٙ ٖٚٛ ابٔ عػسٜٔ ض١ٓ ٚإستًُٓا بعد 
ٍٕ : عسٚض َسٍض ي٘ أشاٍ يـشٝت٘ ْطتؿشب بكا٤ يـشٝت٘ )ايالشّ(  شَا

ًصّٚ( ٚال ايـُ)ْٚسٓتب عًٝ٘ أثسٙ ايػسعٞ ، نُا ْطتؿشب بكا٤ سٝات٘ 
 إغهاٍ  يف تسٓتـب أثسٙ ايػسعٞ س٦ٓٝر . 

 سٓتب غسعّا ع٢ً ايالشّايـُنُا ال إغهاٍ يف تسٓتب األثس  -ب
تٓذظ ايـُايػسعٞ يًـُطتؿشب ايػسعٞ ، َٚجاي٘ : َا اذا غطٌ ثٛب٘ 

بـُا٤ َػهٛى ايطٗاز٠ ٖٚٛ َطبٛم بٝكني طٗازت٘ ؾٓطتؿشب طٗاز٠ 
ػطٍٛ ب٘ ، ٚيـٗرا ايـًُصَ٘ طٗاز٠ ايجٛب ػطٍٛ ب٘ ايجٛب ، ٜٚايـُا٤ ايـُ
ػطٍٛ ايـُالشّ غسعٞ َرتٓتب ع٢ً ايجٛب  -ا٤ايـُ طٗاز٠ طتؿشب:ايـُ

ا٤ ايـُػطٍٛ بايـُطٗاز٠ ايجٛب  بـُا٤ َطتؿشب ايطٗاز٠ ، ٖٚٛ
طتؿشب١ طٗازت٘ ٚإضتباس١ ايدخٍٛ يف ايؿال٠ ؾٝ٘، ٖٚرإ أثسإ ايـُ

ا٤ ٚال ايـُطٗاز٠  -سٓتبا بٛاضط١ الشّ غسعٞ يًُطتؿشبغسعٝإ ت
طتؿشب ايـُبأع برتتبٝ٘، أٟ ترتتب اآلثاز ايػسع١ٝ ايطٛي١ٝ ع٢ً ذات 

ٚاْـُا ايـدالف يف تستٝب األثس ايػسعٞ  -ٚيٛ بٛاضط١ ايالشّ ايػسعٞ -
 طتؿشب اذا نإ الشَّا عكًّٝا أٚ عادّٜا . ايـُايجابت يالشّ 

 شبطتؿايـُإذٕ ايبشح ٚايـدالف ساؾٌ ؾُٝا اذا مل ٜهٔ الشّ 
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أثسّا غسعّٝا ٚال نإ )َتٝكٔ ايـشدٚخ(ضابكّا )َػهٛى ايبكا٤( ساقسّا 
ايعكًٞ أٚ ايعادٟ ، نُا يٛ  ًصّٚ ٚسدٙ َطتؿشبّا دٕٚ ايالشّايـُٚنإ 

عًُٓا سٝا٠ شٜد عٓد ضؿسٙ َع أبٝ٘ ٖٚٛ ابٔ عػس ضٓني َٚك٢ عػس 
ضٓني ع٢ً ضؿسٙ ٚإستًُٓا َٛت٘ ٚإستًُٓا سٝات٘ ْٚبات يـشٝت٘ ، 

ػهٛن١ السكّا ْٚسٓتب األثس ايـُتٝك١ٓ ضابكّا ايـُبكا٤ سٝات٘  ؾٓطتؿشب
ايػسعٞ ع٢ً سٝات٘، ٚالشّ سٝات٘ عاد٠ّ ٖٛ ْبات يـشٝت٘، ٚقد إختًـ 

طتؿشب١  ايـُاالؾشاب يف تستب األثس ايػسعٞ ع٢ً الشّ ايـشٝا٠ 
 طتؿشب ؟. ايـُايعكًٞ أٚ ايعادٟ نُا ٜرتتب األثس ايػسعٞ ع٢ً ْؿظ 

ال ٜـدتـ باالضتؿشاب، بٌ  -جـبتاتايـُسذ١ٝ  -بشح ايـُٖٚرا 
ٜـذسٟ يف عُّٛ االؾٍٛ ايع١ًُٝ نايربا٠٤ ، ؾإ األؾشاب ٚإٕ 

بشح يف باب اإلضتؿشاب ٚإختؿت نًُاتِٗ ب٘ ، يهِٓٗ ايـُعسقٛا 
ال ٜسٜدٕٚ اإلختؿاف ب٘ دصَّا ، بٌ ؾٓسح بعض األعاظِ األٚاخس 

االضتؿشاب ٚضا٥س  بإضتٛا٤  -(21)شكل ايـدساضاْٞايـَُِٓٗ  -)قدِٖ(
األؾٍٛ ايتعبد١ٜ يف ٖرا االَس ، ؾايبشح ٜسُد يف غري االضتؿشاب َٔ 
األؾٍٛ ايع١ًُٝ، نُا ٜكع ايبشح يف الشّ األَازات ٚنأِْٗ َٓتؿكٕٛ 

عترب٠ ٚتسٓتب اآلثاز ايػسع١ٝ ايـُع٢ً سذ١ٝ َجبـتات األَاز٠ ايػسع١ٝ 
تؿل ايـُػٗٛز أٚ ايـُطابكٞ ٚاإليتصاَٞ َعّا ، ؾإ ايـُديٍٛ ايـُع٢ً 

عًٝ٘ بِٝٓٗ ٖٛ سذ١ٝ َجبـتات األَازات طٓسّا ٜٚـشتاز ٖرا نً٘ اىل 
طتٓد تؿؿٝاّل يٝٓتكض األَس ٚتـٓذًٞ ايؿٛز٠ ٜٚكع ايـُدزى ٚايـُتـشكٝل 

 سس١ً االٚىل ببشح : ايـُايبشح عرب َسسًتني ، ْبدأ يف 

                                                           

 . 327:    2ػهٝين  :  زايـُنؿا١ٜ االؾٍٛ  َع ساغ١ٝ ( 21)
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 ات االمازة : حجية مثبت          

عترب٠ غسعّا نْٛٗا سذ١ّ غسعّا ايـُازات ضبل يف بـشٛخ األَ
ؾايتباْٞ ايعكال٥ٞ  غسعّا، ُك٢ايـُ ايعكال٥ٞ َٚعترب٠ّ قاّْْٛا بؿعٌ ايـذسٟ

ِْ ع٢ً األخر بٗا ٚايعٌُ عًٝٗا ٖٚٛ َٓػأ ايـُٚايطري ايعسيف  شاٚزٟ قا٥
إضتكساز ٚؾالح إدتُاعِٗ ٚتـشاٚزاتِٗ ٚؾُِٗٗ ، ٚقد أَك٢ ايػازع 

 ٗا ٚمل ٜـدرتع يًُتػسع١ طسٜك١ أخس٣ .طسٜكتِٗ ٚمل ٜسدعِٗ عٓ

عترب٠ غسعّا قطُإ : قطِ ٜؤدٟ ايـشها١ٜ ٚاإلخباز ايـُٚاألَازات 
عٔ غ٤ٞ نايب١ٓٝ ٚاإلقساز ٚإخباز ايجك١ ايؿادم ٚظاٖس ايًؿغ ٚقٍٛ 
ٔٓ أٚ بعًِ َٔ ايعًّٛ  .  ٚقطِ ال ٜؤدٟ ايـشها١ٜ  ايـدبري ايعازف بؿ

ايؿتٛا١ٝ٥ ٚاألٚي١ٜٛ ايع١ٝٓ ٚحنٖٛا  ٓكٍٛ ٚايػٗس٠ايـُناالمجاع  ٚاإلخباز
ٖٞ أَازٜت٘ ٚيٝظ َٔ قبٌٝ ايكٍٛ ٚاإلخباز . ُٓا إدع  َـ

عترب٠ ايـُال زٜب عٓدْا ٚال إغهاٍ يف سذ١ٝ َجبتات األَازات 
اييت ٖٞ َٔ َؿادٜل ايكٍٛ ٚايـشها١ٜ ٚاإلخباز نايب١ٓٝ اييت ٖٞ 

سع١ٝ، بـُع٢ٓ غٗاد٠ زدًني ٚإخباز عديني أٚ حنٖٛا َٔ أْـشا٤ ايب١ٓٝ ايػ
طابكٞ ٚيف َديٛهلا االيتصاَٞ ٚبـُالٕى ٚاسد ايـُنْٛٗا سذ١ يف َديٛهلا 

 َٚدزٕى ؾازد : يٝظ ٖٛ َالى  االَاز١ٜ . 

دزى تباْٞ ايعكال٤ ، إذ ايعكال٤ تساِٖ َتؿكني يف إدتُاعِٗ ايـُبٌ 
ٚتـشاٚزاتِٗ ٚخطاباتِٗ ٚتعاَالتِٗ ع٢ً األخر بـُؤد٣ االَازات 

طابكٞ، ؾتدخٌ ايـُؤد٣ ايـُبكٞ ٚع٢ً األخر بًٛاشّ طاايـَُٚديٛهلا 
 دايٌٝ االيتصا١َٝ ٚايتك١ُٝٓ تـشت ظٛاٖس االيؿاظ َٚديٍٛ األخباز : ايـُ
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ؾاذا غٗد ايعدالٕ ع٢ً إٔ شٜدّا قسب عبٝدّا بايطٝـ ايكاطع ع٢ً 
 ِٓ زأض٘ أٚ بطًك١ٕ ْاز١ٜٓ يف ؾدزٙ، أٚ إعرتف شْٜد بأْ٘ أغسب عبٝدّا ايط

ؾِٗ ايعكال٤ َٔ ايبـ١ٓٝٓ ٚاإلقساز: نْٛ٘ قاتاّل يعبٝد ، ؾإ   -ايكاتٌ عاد٠ّ
ايكتٌ َديٍٛ إيتصاَٞ عادٟ يكسب٘ بايطٝـ ايكاطع ع٢ً زأض٘ أٚ 
ِٓ ايكاتٌ عاد٠ ، َع اْ٘ مل ٜػٗد  ايطًك١ يف ؾدزٙ أٚ إلغساب٘ ايط

ٚاْـُا أخرب ايػاٖدإ  كٓس بايكتٌ،ايـُايعدالٕ بايكتٌ ٚمل ٜعرتف 
ٍٓ ٖرا ٚأَجاي٘ الشّ ي٘ايـُؤدٟ اىل ايكتٌ ٚايـُكٓس بايطبب ايـُٚ ، َـُا ٜد

شاٚزٟ ايعسيف ع٢ً األخر ايـُايهجري٠ ٜٚهػـ عٔ إضتكساز ايتؿاِٖ 
 طابكٞ يػٗاد٠ ايعديني أٚ ايعدٍ اٚ ايجك١ . ايـُديٍٛ االيتصاَٞ ٚايـُب

ِٓ ايهرا٥ٞ  كطٛع ايـُٚاذا أخرب ايجك١ بأْ٘ زأ٣ شٜدّا َِٜػّسُب ايط
٘ ٜؿِٗ ايعكال٤ َٔ إخبازٙ : َٛت شٜد ، ٖٚٛ َديٍٛ إيتصاَٞ  بكاتًٝت٘ ؾاْ

إلخباز ايجك١، ٖٚهرا يٛ أقٓس شٜد بإٔ ايداز اييت ٜطهٓٗا ٖٞ يـُعبـٝد  ؾِٗ 
ايعكال٤ َٔ إقسازٙ: نٕٛ عبٝد َايهّا يًداز ٚؾُٗٛا دٛاش تؿسف عبٝد 

الى ٚسس١َ تؿسف غري عبٝد بايداز إال بسقاٙ ، َع ايـُبايداز تؿٓسف 
ٖرٙ ايـش١ًٝ ٚايـشس١َ ايكا١ْْٝٛ ٚايػسع١ٝ أثْس غسعٞ يالشّ ايعادٟ إٔ 

يـُايه١ٝ عبٝد يًداز ٖٞ غري َؤد٣ إقساز ذٟ ايٝد ع٢ً ايداز بـًُه١ٝ 
ٖٛ غري  -اق١ٝ ايـُيف االَج١ً  -عبٝد هلا، نُا إٔ الشّ األَاز٠ ايـشان١ٝ 

٤ قاّْْٛٝا َؤد٣ غٗاد٠ ايعديني ، يهٓ٘ َديٍٛ إيتصاَٞ عادٟ ٜسٓتـب٘ ايعكال
 ع٢ً ايب١ٓٝ ٚايػٗاد٠ ٚإقساز ذٟ ايٝد ٚايطًط١ٓ ايؿع١ًٝ ع٢ً ايداز . 

اييت ٖٞ َٔ قبٌٝ ايكٍٛ ٚايـشها١ٜ  -َٚٔ ٖٓا ًْتصّ بإٔ األَازات
طابكٞ ٚيف َدايًٝٗا االيتصا١َٝ بـُع٢ٓ ايـُسذ١ يف َديٛهلا  -ٚاإلخباز
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ثاز طابكٞ ٚتستٝب اآلايـُغسع١ٝ تستٝب اآلثاز ايػسع١ٝ يًُديٍٛ 
 -ب٘ ايًٛاشّ ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ يًُدرب - ايػسع١ٝ يًُديٍٛ االيتصاَٞ

ٚذيو يتباْٞ ايعكال٤ ع٢ً إضتعٗازٖا َٔ األيؿاظ ٚؾُٗٗا َٓٗا ٚتبادز 
كٓس ٚايػاٖد ، ايـُدرب بٗا ٚايـُبٗا ٚ أذٖاِْٗ ايٝٗا ٚإٕ مل ٜؿٓسح قا٥ًٗا
ٌ ٖرٙ َٔ باب نْٛٗا أَاز٠ يتدخ -ٚيٝطت سذ١ٝ َجبتاتٗا ٚيٛاشَٗا

عترب٠( نُا ايـُٛازد ايؿػس١ٜٚ يف نرب٣ )سذ١ٝ َجبتات األَازات ايـُ
 إغتٗس إيتصاَٗا بني أعالّ األؾٍٛ األٚاخس . 

بٌ سذٝتٗا َٔ أدٌ)تباْٞ ايعكال٤( طٓسّا يف َـشاٚزاتِٗ االدتُاع١ٝ      
ٚتـداطباتِٗ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً األخر بًٛاشّ ايـدرب ٚاإلقساز ٚايػٗاد٠ 

اَِٗ بـُا ٜطتًصَ٘ نالَِٗ َٚكاهلِ َٔ ايًٛاشّ ست٢ َع ايًؿع١ٝ ٚإيص
 غؿًتِٗ ٚعدّ إيتؿاتِٗ اىل الشّ نالَِٗ أٚ يٛاشَ٘  . 

ػٗٛز : سذ١ٝ َجبـتات ايـُٚايهالّ السكّا  ؾُٝا ٜؿًض َدزنّا  يٓعس 
ُٓا نإ َٔ َكٛي١ ايـشها١ٜ ٚاإلخباز َٚـُا مل  األَازات عَُّٛا، أعِ َـ

ٓكٍٛ ٚايػٗس٠ ايؿتٛا١ٝ٥ ٚاالٚي١ٜٛ ايع١ٝٓ ـُايٜهٔ نريو ْعري االمجاع 
ع٢ً ايكٍٛ بـشذٝتٗا ؾٌٗ تهٕٛ َجبتات األَازات عَُّٛا ست٢ َجبتات 

 االٚي١ٜٛ سذ١ َعترب٠ ؟ َٚا ٖٛ َدزنٗا ؟ ؾٓكٍٛ : ٚايػٗس٠ ٚاالمجاع 

إٕ سذ١ٝ َجبتات األَازات عَُّٛا ٖٛ َعكد ايػٗس٠ ايؿتٛا١ٝ٥ 
ٔ ، ٚأقـ٣ٛ َا ٜـُهٔ االضتدالٍ ب٘ تأخسٜايـُٚايع١ًُٝ بني األؾٛيٝني 

 ع٢ً ايـشذ١ٝ ٚدٛٙ ثالث١ : 

شكل ايٓا٥ٝين )قدٙ( ايـُايٛد٘ األٍٚ : َا دا٤ يف تكسٜسات بـشح 
ٚتٛقٝش٘ : إٕ ديٌٝ سذ١ٝ األَازات ٚإعتبازٖا ٜؿٝد دعًٗا غسعّا بٓشٛ 
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 ايطسٜك١ٝ ٚايهاغؿ١ٝ ٚإسساش ايٛاقع ٚدعٌ َا يٝظ بعًِ ٚدداّْا 
بايتعٓبد ، ٚإٕ ناغؿ١ٝ األَاز٠ عٔ َؤداٖا ناغؿ١ٝ ْاقؿ١  ٚإعتبازٙ عًُّا

بديٌٝ  -كدع ايـُٜـذاَعٗا إستُاٍ ايـدالف ٚدداّْا ، ٚإٕ ايػازع 
ُِٓ ْكـ نػؿٗا ٚإعتربٙ  -األَاز٠ ايـشاؾٌ َٔ إَكا٤ٖا  إعتباز قد تـ

نػؿّا تاَّا سني دعٌ ايـشذ١ٝ يـُؤٓداٖا ٚأيػ٢ إستُاٍ ايـدالف يف 
 -بربن١ أدي١ إعتبازٖا ٚإَكا٤ٖا -ؿازت األَازات َٛازد قٝاَٗا ، ؾ

ايرٟ ال  عسؾ١ ايٛاقع١ٝ باألسهاّ ٚبـُٓصي١ ايعًِ ايٛدداْٞايـُ بـُجاب١
 ٜـذاَع٘ إستُاٍ ايـدالف، ؾٝهٕٛ  َؤداٖا َـُشسشّا يًٛاقع بايتـعٓبد . 

ايٛدداْٞ  ثِ إٕ ايعًِ ايٛدداْٞ بجبٛت غ٤ٕٞ ٚاقعّا ٜطتًصّ ايعًِ
عك١ًٝ ٚايعاد١ٜ ًَٚصَٚات٘ ساٍ اإليتؿات ايٝٗا، نريو بجبٛت يٛاشَ٘ اي

ؾاْ٘  -أعين ايعًِ ايتعبدٟ ايـذعًٞ -َا ٖٛ بـُٓصي١ ايعًِ ايٛدداْٞ
 ًَٚصَٚات٘ .  ٜطتتبع اإلسساش ايتعبدٟ بًٛاشَ٘ ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ

نشٝا٠  -ٚعًٝ٘: ؾايتعبد ايػسعٞ بأَاز٠ٕ تٛدب ثبٛت غ٤ٞ ٚاقعّا
عتبازٙ َعًَّٛا تعبدّا يكٝاّ االَاز٠ ايػسع١ٝ ٚإ -عنيايـُشٜد يف ايبًد 

ٖرا ٜطتًصّ ٜٚطتتبع ايتعٓبد ايػسعٞ بجبٛت يٛاشّ َؤد٣ االَاز٠  -عًٝ٘
 نٓبات يـش١ٝ شٜد .  (22)ايػسع١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ 

 ٜٚسد عًٝ٘ : 

أٚاّل: ٜـُهٓٓا ايٓكض باالضتؿشاب ع٢ً ٖرا االضتدالٍ، بتكسٜب: 
بٌ ْطب أَاز١ٜ  (23)شكل ايـُنأضتاذْا  -(إٕ نجريّا َٔ االعاظِ )قدِٖ
                                                           

 . 482+  481:  4+ ؾٛا٥د االؾٍٛ :ز 130+ 129: 4أدٛد ايتكسٜسات : ز ( 22)

 .318+ ؾسا٥د االؾٍٛ :  155:  4+ َباْٞ االضتٓباط : ز 154:  3ٍٛ : زَؿباح االؾ  (23)
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ٜعترب االضتؿشاب أَاز٠ َـذعٛي١ بٓشٛ  -ػٗٛزايـُاالضتؿشاب اىل 
تٝكٔ َتٝكّٓا ايـُشسش يـُؤداٙ ، ٜٚؿٝد إعتباز غري ايـُايطسٜل ايهاغـ ٚ

طال  (:إضتعٗازّا َٔ ْؿٛف أسادٜح ؾشٝش١ نكٛي٘) تعبدّا،
 اٍ َٔ ايـشاالتصتٓكض ايٝكني بايػوصطٚال ٜعتٓد بايػو يف س

االعتٓا٤  عدّ ٖٛ عٓدِٖ ظاٖسٖا ؾإ(24)طايٝكني ال ٜدخً٘ ايػوص
بايػو ٚإبكا٤ ايٝكني تعبدّا َع إيػا٤ إستُاٍ ايـدالف ٚؾسض 

ػهٛى َتٝكّٓا ثابتّا ٚاقعّا نُا نإ .  ٚال ٜٓاؾٝ٘ : تكٓدّ  ايـُطتؿشب ايـُ
ٕ َٔ األَازات ع٢ً االضتؿشاب االَاز٠ ،ؾإ االَازات ٜتكدّ  نجري

بعكٗا ع٢ً بعض، َٚٔ ايٛاقض تكٓدّ ايب١ٓٝ ع٢ً ايٝد ، ٚتكٓدّ االقساز 
شسش َٔ ضا٥س ايـُٚعًٝ٘ : ؾهُا ٜطتًصّ ايعًِ ايتعبدٟ  ع٢ً ايب١ٓٝ . 

ؤد٣، نريو ٜطتًصّ ايعًِ ايتعبدٟ ايـُاالَازات  عًُّا تعبدّٜا بًٛاشّ 
 ؿشب،طتايـُشسش َٔ دسٜإ اإلضتؿشاب عًُّا تعبدّٜا بًٛاشّ ايـُ

ٚال َٛدب ٚال  َؿٓشض يًتُٝٝص بني االضتؿشاب ٚبني غريٙ َٔ 
 االَاز٠ طسٜكّا ناغؿّا عٔ ايٛاقع دعٌ االَازات، ؾًٛ إقتك٢ ديٌٝ

أٚدب ايديٌٝ سذ١ٝ َجبتات االَاز٠ طـٓسّا،  -ٚاإلضتؿشاب أَاز٠ -
طتؿشب ٚيٛاشَ٘ ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ ، ٖٚرا َا ايـُؾالبد َٔ تستٝب آثاز 

 شكل ايٓا٥ٝين )قدِٖ( .ايـُشككٕٛ َِٚٓٗ ُايـال ٜسقاٙ 

ٚثاّْٝا : ٜـُهٓٓا االغهاٍ بعدّ تطًِٝ إقتكا٤ ديٌٝ دعٌ االَاز٠ 
سذ١ٝ َجبـتاتٗا ، ٚذيو يعدّ ؾش١ قٝاع ايعًِ ايتعبدٟ ايـذعًٞ ع٢ً 
ايعًِ ايـشكٝكٞ ايٛدداْٞ بايػ٤ٞ، ؾاْ٘ ال زٜب يف إٔ ايعًِ ايٛدداْٞ 

                                                           

 ضبل تـدسٜر  َؿادز االسادٜح  يف بدٚ  بـشٛخ اخباز االضتؿشاب .  (24)



 (375)  ....................................................... سذ١ٝ َجبتات االَازات

ك١ًٝ ٚايعاد١ٜ، أٟ ٜتٛيد ٖرا ايعًِ َٔ بػ٤ٞ ٜطتًصّ ايعًِ بًٛاشَ٘ ايع
 ايـِٜطتًصّ عٓد ايع -ًصّٚايـُ -ذاى ، بًشاظ إٔ ايعًِ ايٛدداْٞ بػ٤ٞ

 ًتؿت يًـُالش١َ ٜٚطتتبع سؿٍٛ ايعًِ ايٛدداْٞ بايالشّ . ايـُبايػ٤ٞ 

عًّٛ بايٛددإ ترتتب آثاز ايـًُصّٚ ايـُٚس٦ٓٝر نُا ترتتب آثاز 
 دداّْٝا عكٝب اإليتؿات اىل ايتالشّ بنيايالشّ ي٘ ٚايرٟ ؾاز َعًَّٛا ٚ

ٚبني ايالشّ ، ؾُٔ عًِ بـشٝا٠ شٜد ايرٟ ؾازق٘ ٖٚٛ ابٔ  عًّٛ أٚاّلايـُ
عػس ضٓني ٚقد َك٢ ع٢ً ؾساق٘ : عػس ضٓني نإٔ مسع ؾٛت٘ 

ٜـشؿٌ ي٘ ايعًِ بٓبات يـشٝت٘ بـُذسد االيتؿات اىل ايتالشّ  -بايـٗاتـ
َّا َٔ ايعُس، ؾترتتب آثاز ايالشّ:  بني ْبات ايًش١ٝ ٚبني بًٛؽ عػسٜٔ عا

 عًّٛ بدّٚا . ايـُ -سٝا٠ شٜد -ًصّٚ ايـُْبات ايًش١ٝ  نُا ترتتب آثاز 

ؾإ  -كدعايـَُـذعٍٛ ايػازع  -ٚيٝظ نريو ايعًِ ايتعبدٟ
ايعًِ ايتعبدٟ بجبٛت غ٤ٕٞ بربن١ قٝاّ األَاز٠ عًٝ٘ ٜعين ثبٛت َؤد٣ 

ِْ بجب ال ثبٛتّا  -ٛت الشّ َؤد٣ األَاز٠ األَاز٠ ٚاقعّا، ٚال ٜتٛيد َٓ٘ عً
نُا إٔ ايعًِ ايتعبدٟ بػ٤ٞ ال ٜطتتبع ٚال  -ثبٛتّا تعبدّٜا ٚدداّْٝا ٚال

ٜطتًصّ عًُّا بجبٛت يٛاشّ َؤد٣ االَاز٠، بًشاظ إٔ َؿاد ديٌٝ إَكا٤ 
األَاز٠ : سذ١ٝ َؤداٖا ٚثبٛت٘ برات٘ إعتبازّا ٚتعٓبدّا، ٚال ٜؿٝد ديٌٝ 

ؤد٣ ، إال َع دالي١ٕ خاؾ١ نُا ٖٛ ايـُٛاشّ إَكا٤ االَاز٠ : ثبٛت ي
 األَاز٠ اييت ٖٞ َٔ قبٌٝ ايكٍٛ ٚايـشها١ٜ ٚاإلخباز .  ايـشاٍ يف

شٓكل دالي١ ايتباْٞ ايعكال٥ٞ ع٢ً ايـَُٚٔ دٕٚ ايديٌٝ ايـداف ؾ
سذ١ٝ األَاز٠ ٚإثبات َؤٓداٖا خاؾ١، ٚال ُٜـعًِ داليتٗا ع٢ً سذ١ٝ 

ٚايتباْٞ ايعكال٥ٞ ٖٛ عُد٠ ايديٌٝ ع٢ً  يٛاشّ َؤٓدٜاتٗا عكاّل أٚ عاد٠ّ ،
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سذ١ٝ األَازات ٚال ُْـشسش تباِْٝٗ ع٢ً األخر بًٛاشّ َؤد٣)األَازات 
 اييت ال تهٕٛ َٔ َكٛي١ ايـشها١ٜ ٚاإلخباز( ، بٌ يٛ أسسشْا ايتباْٞ

ايعكال٥ٞ أٚ سؿٌ ايعٔ ب٘ مل ْـُشسش إَكا٤ٙ غسعّا ، ؾإ اإلَكا٤ 
تٝكٔ داليتٗا ع٢ً سذ١ٝ ايـُتٝكٔ ، ُٚايـديٌٝ يٓبٞ ٜؤخر َٓ٘ بايكدز 

 َؤداٖا ، ٚال ٜكني بداليتٗا ع٢ً سذ١ٝ يٛاشّ َؤد٣ االَاز٠ .   

ٚبعباز٠ ثا١ْٝ : ٜدٚز ايتعٓبد ايػسعٞ باألَاز٠ َداز ديًٝ٘، ؾاذا ثـبت 
عًّٛ ٚآثازٙ ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ أَهٓٓا ايـُايتعٓبد بايعًِ بًشاظ ذات 

تـشكل يف األَازات اييت ٖٞ َٔ باب   االستذاز بـُجبـتات٘ ، ٖٚرا َا
ايكٍٛ ٚايـشها١ٜ ٚاإلخباز، سٝح دس٣ ايتباْٞ ايعكال٥ٞ ع٢ً األخر 
بـُؤد٣ األَاز٠ ايكٛي١ٝ ٚيٛاشَ٘ ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ ٚقد أَكاٙ ايػازع 

 -مجاع ٚايػٗس٠ ٚاالٚي١ٜٛ ناإل -. َٚا ضٛاٖا  َٔ االَازات  كدعايـُ
اتٗا ٚيٛاشّ َؤٓدٜاتٗا ، بٌ دٕٚ إثبات٘  مل ٜتشكل داليتٗا ع٢ً سذ١ٝ َجبـت

ٖٚٞ خًٛ َٔ  -ع١ٓٝ سذ١ ايـُؾإ ديٌٝ دعٌ األَاز٠  خسط ايكتاد،
ال ٜؿٝد أنجس َٔ دعٌ ايػازع ايـشذ١ٝ يـُؤد٣ األَاز٠  -سها١ٜ غ٤ٞ

 ٚثبٛت٘ تعبدّا  ٚيٝظ ؾٝ٘ دالي١ ع٢ً سذ١ٝ يٛاشَ٘ ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ . 

ٝطت َٔ َكٛي١ ايـشها١ٜ ٜككٞ برتتٝب ٚعًٝ٘ ؾايتعبد بأَاز٠ ٖٞ ي      
 -مجاع أٚ ايػٗس٠ أٚ االٚي١ٜٛإلثاز ايػسع١ٝ ع٢ً َؤداٖا: َعكد ااآل

ؤد٣ ايـُدٕٚ يٛاشَ٘ ًَٚصَٚات٘ ؾال ترتتب اآلثاز ايػسع١ٝ ع٢ً يٛاشّ 
 شكل ايٓا٥ٝين)قدٙ( .   ايـُايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ بًشاظ ديٌٝ 

شكل ايـُٚقٓسزٙ ِٖ(َا إعتُدٙ مجع َٔ االعاظِ)قد ايٛد٘ ايجاْٞ:      
ايـدساضاْٞ ايرٟ قاٍ : )ال ٜـدؿ٢ ٚقٛح ايؿسم بني االضتؿشاب 
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ٚضا٥س االؾٍٛ ايتعبد١ٜ، ٚبني ايطسم ٚاألَازات، ؾإ ايطسٜل ٚاألَاز٠ 
ؤٓد٣ ٜٚػري ايٝ٘ ، نرا ٜـشهٞ عٔ أطساؾ٘ ايـُسٝح أْ٘ نُا ٜـشهٞ عٔ 

الم ديٌٝ نإ َكتك٢ إط-َٔ ًَصَٚ٘ ٚيٛاشَ٘ َٚالشَات٘ ٜٚػري ايٝٗا
جبت َٓٗا ايـُإعتبازٖا : يصّٚ  تؿدٜكٗا  يف سهاٜتٗا ، ٚقكـٝـت٘  سذ١ٝ 

ْ٘ إثباتٞ، ْٛقش٘ ْٚكٍٛ :  (25)نُا ال ٜـدؿ٢(   . ٖٚرا ٚد

األَاز٠ نُا ٜكّٛ ديٝاّل ناغؿّا  إٕ ايديٌٝ االدتٗادٟ ع٢ً إعتباز
ؤد٣ ايـُطابكٞ نريو ٜكّٛ ديٝاّل ناغؿّا عٔ يٛاشّ ايـُعٔ َؤداٖا 

َات٘ نإخباز ايجك١ بطًٛع ايػُظ ؾاْ٘ ٜـشهٞ َؤداٖا ٜٚـشهٞ ًَٚصٚ
أٜكّا يٛاشّ َؤداٖا نشدٚخ ايٓٗاز ٚضعٞ ايٓاع يًتهطب ٚؾتشِٗ  

ؤد٣، ايـُؤٓد٣ ٚخرْب بالشّ ايـُؾهأْ٘ يدٜٓا خربإ : خرْب ب ايدنانني،
ٜٚدخٌ نٌ َُٓٗا تـشت إطالم ديٌٝ)سذ١ٝ خرب ايجك١( َٚكتكاٙ يصّٚ 

 يصّٚ تؿدٜل ايـدرب بًٛاشّ َؤداٙ .  اٙ ٚتؿدٜل ايـدرب بـُؤد

إغهااّل تٛقٝش٘: إٕ ايـشها١ٜ  (26)ٚقد أٚزد عًٝ٘ بعض األعاظِ
إذ َٔ  -أٟ : تتكّٛ بايكؿد ٚااليتؿات -ٚاإلخباز َٔ ايعٓاٜٚٔ ايكؿد١ٜ

درب ايٝ٘ ٚقؿدٙ ايـُايٛاقض إٔ سها١ٜ خرٍب عٔ غ٤ٞ ٖٛ ؾسع إيتؿات 
 رب : سها١ٜ ايًٛاشّ، َٚٔ دٕٚيـشهاٜت٘ ، ٚقد ال ٜكؿد ايـشانٞ يًد

 اإليتؿات ٚايكؿد ال تـتشكل سهاٜتـٗا، ٚيرا ٜـدتـ َٛزد إعتباز
ًتؿت اىل ايـُكؿٛد يًُدرب ايـُايـشها١ٜ ٚسذ١ٝ اإلخباز باإلخباز 

 يٛاشّ إخبازٙ ٚايكاؾد يًٛاشّ سهاٜـت٘ نـكؿدٙ يإلخباز عٔ ًَصَٚٗا ،
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شهٞ ايـ٢ُ األخـ يًدرب عٓايـُنُا ٖٛ ايـشاٍ يف َٛازد ايًصّٚ ايبٝٓٔ ب
 جبت ع٢ً االطالم .ايـُٚال ٚد٘ يـشذ١ٝ 

ع٢ٓ األخـ ايـُْعِ اإلخباز عٔ غ٤ٕٞ ٖٛ إخباْز عٔ الشَ٘ ايبٝٓٔ ب      
ٛٓز  - ُٛٓزٙ تؿ ، يهٔ ال  -ًصّٚ ٚال ٜٓؿٓو عٓ٘ ايـُٖٚٛ ايرٟ ٜالشّ تؿ

 ع٢ٓ االعِ أٚ غريايـُٜهٕٛ اإلخباز عٔ غ٤ٕٞ إخبازّا عٔ الشَ٘ ايبٝٓٔ ب
درب ٚقؿدٙ يإلخباز عٔ ايالشّ أٜكّا ايـُايبٝٓٔ إال َع إسساش إيتؿات 

رنٛز أٚ ايػؿ١ً عٔ ايـًُصّٚ، َٚٔ دٕٚ اإلسساش ايـُعٓد إخبازٙ عٔ 
ديٍٛ االيتصاَٞ ايـُال دالي١ يف أدي١ األَازات ع٢ً سذ١ٝ  -الشّ خربٙ

ًِ ٚال ًَصّ بايتؿدٜل بًٛاشّ األَاز٠ ٚايـدرب، نُا ال دالي١ يف ايته
تهًِ إال َع ايـُ( ع٢ً نؿس عؿّٛ )ايـُبػ٤ٞ َطتًصّ يتهرٜب 

 ( . عؿّٛ )ايـُإيتؿات٘ ٚقؿدٙ يًُع٢ٓ ايالشّ : ايهؿس ٚتهرٜب 

شكل ايـدساضاْٞ)قدٙ( َٔ دالي١ ايـُاؾٌ إ َا ٜعٗس َٔ شٚايـ
 يٝظ بؿشٝض .  -ديٍٛ االيتصاَٞ َطًكّاايـُجبت ايـُاألَاز٠ ع٢ً سذ١ٝ 

ٔ ٖرا اإلٜساد بـُا دا٤ يف تكسٜس بـشح ٜٚـُهٔ إٔ ٜـذاب ع
ها١ٜ اْ٘ ال ٜعترب يف اإلخباز ٚاحل ٚتٛقٝش٘:،(27)شكل ايعساقٞ)قدٙ(ايـُ

درب ٚال ايـُؤٓد٣ َسادّا يًشانٞ ايـُٛدب١ يإلذعإ بهٕٛ ايـُايتؿدٜك١ٝ 
تٛقـ ع٢ً االيتؿات ايـُٜػرتط: ايكؿد ايتؿؿًٝٞ يًُدرب ب٘ ٚيًٛاشَ٘ ٚ

اإلزتهاشٟ ٚإيتؿات٘ االمجايٞ  درب ايـشانُٞايـايٝٗا، بٌ ٜهؿٞ قؿد 
عاد٠ّ،  َتشكل يف اإلخباز ٚاإلقساز ٖٚرا ؤد٣ ًَٚصَٚات٘،ايـُاىل يٛاشّ 

ؾإ َٔ ٜـدرب عٔ غ٤ٞ ٜٚـشهٝ٘ يػريٙ ٜـدرب عٔ يٛاشَ٘ ًَٚصَٚات٘ 
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إمجااّل بـُع٢ٓ : اْ٘ ٜتشكل َٓ٘ ايكؿد اإلزتهاشٟ ٚاإليتؿات اإلمجايٞ 
 ًٜتؿت تؿؿٝاّل اىل خؿٛؾٝات ايًٛاشّ، ستهص يف باطٓ٘ ٚإٕ ملايـُ

ٚااليتؿات االمجايٞ ٚايكؿد االزتهاشٟ نإف يف ؾدم اإلخباز عٔ 
كٓس بإقسازٙ ٜٚسٓتـبٕٛ عًٝ٘ آثاز ايـُايالشّ ٚيرا تس٣ ايعكال٤ ُٜـًصَٕٛ 

الش١َ ايـُاإلقساز ًٜٚصَْٛ٘ بًٛاشَ٘ ٚإٕ مل ٜهٔ ًَتؿتّا تؿؿٝاّل اىل 
ا١ٜ ايكؿد اإلمجايٞ ٚعدّ ايـشاد١ اىل ٚايالشّ ، َـُا ٜهػـ عٔ نؿ

اإليتؿات ايتؿؿًٝٞ اىل ايًٛاشّ ٚعدّ إغرتاط٘ يف ؾش١ األخر بًٛاشّ 
 اإلقساز  أٚ اإلخباز . 

ِْ يـُكاٍ  شكل ايـدساضاْٞ َٚؿٓشض ايـُٖٚرا ايـذٛاب َتنْي داع
يـُا إغتٗس َٔ األخر بـُجبـتات األَاز٠ ، يهٓ٘ َـدتـ باألَاز٠ ايًؿع١ٝ 

ػت١ًُ ع٢ً ايـشها١ٜ ٚاإلخباز نايبٝـ١ٓٓ ٚاإلقساز ٚخرب ايـُٖٚٞ ايكٛي١ٝ 
عترب٠ تـشهٞ ايـُايجك١ ، ؾإ ٖرٙ األَازات ايكٛي١ٝ ٚاإلخبازات ايًؿع١ٝ 

عٔ ايًٛاشّ بٓشٛ إمجايٞ ٚقؿد إزتهاشٟ ٖٚٛ نإف يف ؾدم اإلخباز 
 ِٓ َٚٛدب الْطبام ديٌٝ)خرب ايجك١ سذ١( . ٖٚرا ايٛد٘ ال ٜع

ٚايـشها١ٜ ايكٛي١ٝ أٟ َا ال ٜهٕٛ َٔ َكٛي١ ايًؿغ االَازات غري 
مجاع ع٢ً ؾسض أَازٜتُٗا، ؾال سذ١ٝ يف يٛاشّ نايػٗس٠ ايؿتٛا١ٝ٥ ٚاإل

 َؤٓدٜاتٗا َٚالشَاتٗا ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ يعدّ ايديٌٝ ايٛاقض . 

يف َـذًظ  (28) : َا طسس٘ بعض أد١ً عؿسْا )قدٙ( ايٛد٘ ايجايح
ذ١ٝ االَازات ٜؿًض عٓدٙ إٔ ٜهٕٛ بـشج٘ َٔ َالى ثبٛتٞ يـذعٌ س

يـشذ١ٝ َجبتات االَازات، ٜتًدـ ذيو يف يـشاظ )ق٠ٛ االستُاٍ  َٓػّأ 
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ٚايهػـ( سٝح إعتكد إٔ سكٝك١ ايـشهِ ايعاٖسٟ ٖٛ ايـشهِ ايؿادز 
ٛي١ٜٛ ٚاألغساض ايـُالنات ايـُٛىل سؿاظّا ع٢ً االِٖ َٔ ايـَُٔ 

ؾُٝا بُٝٓٗا ٚتسدٝض األِٖ  تصامح١ايـُ -االيصا١َٝ ٚايرتخٝؿ١ٝ -ايٛاقع١ٝ
ِٗ، ٖٚرا ايرتدٝض قا٥ِ ع٢ً أضاع ق٠ٛ إستُاٍ َطابك١ ايـَُٓٗا ع٢ً 

ِٗ، َٔ دٕٚ ؾسم بني َكٛي١ دعٌ ايـُاالِٖ يًٛاقع ايتػسٜعٞ َٓ٘ يف 
شكل ايٓا٥ٝين)قدٙ( ٚبني ايـُاألَازات بٓشس ايطسٜك١ٝ ٚايع١ًُٝ نُا ٜس٣ 

شكل ايـدساضاْٞ)قدٙ(  ايـُعرز١ٜ نُا ٜس٣ ايـُٓذص١ٜ ٚايـَُكٛي١ دعٌ 
 ايػٗس٠ يٛ ؾسض سذ١ٝ كٛالت، ٚألدٌ ذيوايـُٚبني غريُٖا َٔ 

ايؿتٛا١ٝ٥ ناْت َجبتاتٗا سذ١ّ بـُالى سذ١ٝ َجبتات األَازات ٖٚٛ )ق٠ٛ 
الى َٛدٛد يف مجٝع األَازات َتطاٟٚ ايٓطب١ ايـُاالستُاٍ( ، ٖٚرا 

اليتصا١َٝ هلا ، دايٌٝ اايـُطابكٞ يألَازات ٚاىل ايـُديٍٛ ايـُاىل 
 ٚسذ١ٝ َجبتات األَازات ٖٓا َستبط١ بـُكاّ ايجبٛت دٕٚ َكاّ االثبات.

 ٜٚسد عًٝ٘ :

ٌْ دًٞ  أٚاّل: اْ٘ مل ٜرنس)قدٙ( ديٝاّل ع٢ً َكاي٘ ٚال ٜتكض يٓا ديٝ
ع٢ً إٔ )ق٠ٛ االستُاٍ( ٖٛ َالى زدشإ تكٓدّ أَاز٠ ٚإعتُادٖا 

 ػسع األقدع. ايـُب٘ ض٣ٛ  غسعّا ؾاْ٘ أغب٘ بايسدِ بايػٝب ألْ٘ ال ٜعًِ

ال ٜؿًض  -تٛاقعايـُبـشطب ؾُٗٓا  -ٚثاّْٝا: إٕ )ق٠ٛ اإلستُاٍ( 
ٚسدٙ َالنّا يـذعٌ األَازات سذ١ ناغؿ١ّ عٔ ايـشهِ ايٛاقعٞ، ٚذيو 

ؾالبد إٔ تٓكِ ايٝ٘   -ٛازدايـُٚيٛ يف بعض  -إلستُاٍ تـدًٓؿ٘ ٚقؿٛزٙ
١ًُٓ َٚؿٓشش١ الى اآلخس يتايـَُؿًش١ تا١َ ُٜـتدازى بٗا ْكـ  هٕٛ َه

ٚال ٜبعد نْٛٗا تػازى ايطسٜك١ٝ ايعسؾ١ٝ ايعكال١ٝ٥  يـذعٌ االَاز٠ سذ١،
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شاٚز١ٜ ٚايطًٛنٝات ايـُذاالت ايـُٚإْطذاَٗا َع ايطسٜك١ ايػسع١ٝ يف 
ايعكال٥ٞ َع االَس  ايـدطاب١ٝ االدتُاع١ٝ ، ؾـٝٓطذِ االَس ٚايٓٗٞ
ك١ ايتداطب ٚايتشاٚز ٚايٓٗٞ ايػسعٞ يف ايطًٛن١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚتتشد طسٜ

تػسع١ االتكٝا٤ ، ٚتٓكِ ايـُٚايتؿاِٖ ايكاْْٛٞ بني عُّٛ ايعكال٤ ٚبني 
ٚتتِ َؿًش١ دعٌ االَاز٠ َٚجبتاتٗا  اإلستُاٍ( ؿًش١ يـ)ق٠ٛايـُٖرٙ 

سذ١ّ .  ٚس٦ٕٓٝر البد إٔ ْالسغ ٌٖ طسٜك١ ايعكال٤ : إعتباز َؤٓد٣ 
؟ أّ طسٜكتِٗ ع٢ً عدّ  األَاز٠ َع يٛاشَ٘ ًَٚصَٚات٘ ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ

 بل تـشكٝل َا عٓدْا يف بدٚ ايبشح .ضاألَاز٠؟ ٚقد  إعتبازغري َؤٓد٣
 ثِ ْٓتكٌ َٔ َكاّ ايجبٛت اىل َكاّ اإلثبات ٚايدالي١ ْٚػهٌ :      

ٛي١ٜٛ ايـُالنات ايـُ ثايجّا: بإٔ )ق٠ٛ إستُاٍ َطابك١ األِٖ( َٔ
 : -االيصا١َٝ ٚايرتخٝؿ١ٝ  -ٚاألغساض ايٛاقع١ٝ 

إٕ بًؼ سٓد االط٦ُٓإ بـُالن١ٝ )ق٠ٛ االستُاٍ( ؾاالط٦ُٓإ ٖٛ 
عتُد إلثبات سذ١ٝ َؤد٣ األَاز٠ ٚيٛاشَ٘، ؾاْ٘ اذا ايـُايـشذ١ ٖٚٛ 

ديٍٛ ايـُبـُؤٓد٣ األَاز٠ َٚديٛهلا َطابكّا يًٛاقع نإ  تـشكل االط٦ُٓإ
َٞ ديٍٛ االيتصاايـُطابكٞ سذ١ّ عًٝٓا ، ٚاذا تـشكل َع٘ االط٦ُٓإ بايـُ

األَاز٠ ناْت َجبتات األَاز٠ س٦ٕٓٝر َٛقع  يًُطُإٔ ب٘ : يٛاشّ َؤد٣
اإلط٦ُٓإ  اإلط٦ُٓإ بـشذٝتٗا َٚطابكتٗا يًٛاقع ، ٚال زٜب يف سذ١ٝ

ِْ عادٟ تبا٢ْ ايعكال٤ ع٢ً األخر ب٘ ٚاالعتُاد عًٝ٘ .   ؾاْ٘ عً

ٚإٕ مل ٜبًؼ )ق٠ٛ اإلستُاٍ( يف أَاز٠ٕ : دزد١ ايٝكني ٚاالط٦ُٓإ 
ضٛا٤ بًؼ ايعٔ أٚ االستُاٍ ، ايكٟٛ أٚ  -طابك١ َؤداٖا َع ايٛاقعبـُ

 ؾـؿٞ مجٝع ذيو ال عـرب٠ يف )قـ٠ٛ االستُاٍ( َالنّا يـشذ١ٝ -ايكعٝــ
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طابكٞ ايـُؤد٣ ايـَُجبتات األَاز٠ َٚديٛهلا اإليتصاَٞ نُا ال ٜجبت 
يألَاز٠ ذات االستُاٍ ايكٟٛ بـُطابك١ ايٛاقع ست٢ يٛ بًؼ ايعٔ ؾكاّل 

ًِ اِلَحقِّ َطِيّئاٚذيو ألٕط ُا ٖٛ أقعـ َٓ٘،ع َّ اَل ُيِغِيي ِم  .36ص ْٜٛظ:الظَّ
ٚايـشاؾٌ اْ٘ قد تبٝٓٔ إٔ ال عرب٠ أٚ ال ناغـ عٔ َالن١ٝ )قـ٠ٛ 

َكاّ اإلثبات ٚايدالي١،  االستُاٍ( يف َكاّ ايجبٛت ٚايٛاقع ؾكاّل عٔ
ت ٚال ٚقد ضبل بٝإ َا ْعتكدٙ ْٚسٓدش٘ َٔ سذ١ٝ َجبتات األَازا

 سس١ً ايجا١ْٝ عٔ : ايـَُٛدب يإلعاد٠ . ثِ ْبشح يف 

 : حجية مثبتات األصول العنلية

ّا ؾٍٛ ايع١ًُٝ طٓسبني االؾٛيٝني يف سذ١ٝ َجبـتات األ ٚقع ايهالّ
شجِٗ ـشٌ بـٚإ نإ َٛزد نالَِٗ َٚ ضٛا٤ االضتؿشاب ٚغريٙ، -

ٔٓيهٓ٘ ال ُٜ ،يف خؿٛف االضتؿشاب  ختؿاف ؾِٝٗ إزادتِٗ إ ع
يطا٥س  ايبشح عُّٛبعاظِ ح بعض األنٝـ ؟ ٚقد ؾٓس ،ايبشح ب٘ 

كاؾّا َغاٖدّا،  (29)ٚقد ضبل ْكٌ عباز٠ )ايهؿا١ٜ( ،االؾٍٛ ايع١ًُٝ
تات ضا٥س ٢ َجبـًعتات االضتؿشاب الْطبام ديٌٝ َٓع سذ١ٝ َجبـ

 االؾٍٛ ايع١ًُٝ . 
ّْ يـُا ٖٛ تات االؾٍَٛجبـ ساد َٔايـُٚ ّْ أٚ َالش  : َا ٖٛ الش

 بـُالش١َ ٜدزنٗا أٟ -ايـشهِ ايػسعٞ بـُالش١َ غري غسع١ٝ  َٛقٛع
األؾٌ ٚإثبات٘ يـُذساٙ  إؾٌٗ دسٜ ، تجبتٗا ايعاد٠ ايطا٥د٠أٚ ايعكٌ 
 ٜجبت َا ٖٛ َالشّ أٚ الشّ ي٘ ؟ .  َٚؤداٙ

 ٚاذا ،-سساشٟٖٚٛ أؾٌ إ -ضتؿشابتات اإلعٔ َجبـْتهًِ ٖٓا ٚ
                                                           

 . 329+  327:    2ػهٝين  :  زايـُنؿا١ٜ االؾٍٛ  َع ساغ١ٝ   (29)
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عدّ سذ١ٝ َجبـتات غري  بـذال٤ٕ َٜٓ٘تبني  -ثبت عدّ سذ١ٝ َجبـتات٘
  .سساش١ٜ ؾٍٛ ايع١ًُٝ غري اإلاإلضتؿشاب َٔ األ

رتتب١ ع٢ً ايـُذسٟ االضتؿشاب ٚتجبت ب٘ اآلثاز ايػسع١ٝ ـؾٌٗ ٜ        
طتؿشب ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ نُا تجبت ب٘ اآلثاز ايػسع١ٝ ايـُيٛاشّ 

ثبٛت ايًٛاشّ ، ٚايبشح يف  طتؿشب ؟ايـُرتتب١ ع٢ً ْؿظ ايـُ
  الشَات ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ يًُطتؿشب .ايـَُٚات ًٚصايـُٚ

ثبات إدسا٤ األؾٌ ٚإ)قدِٖ( تكدَنيايـُٜعٗس َٔ ؾتا٣ٚ بعض 
األؾٛيٝني إتؿكٛا ع٢ً عدّ سذ١ٝ ٚاخس يهٔ أ ،يٛاشَ٘ غري ايػسع١ٝ 

 -َٔ األؾٍٛ ايع١ًُٝ ّا أٚ غريٙضتؿشابإ -ّاتات االؾٍٛ ايع١ًُٝ طٓسَجبـ
 َـذس٣ رتتب١ ع٢ً ذاتايـُايػسع١ٝ  )اآلثازب غري ُع٢ٓ عدّ تسٓتـب

ٖٛ ايؿشٝض يديٌٝ ٚاقض ٖرا ٚ األؾٍٛ، أٚ غريٙ َٔ ب(اضتؿشاإل
ّا عٔ ايدالي١ ع٢ً سذ١ٝ َجبـتات ؾٍٛ ايع١ًُٝ طٓسٖٛ قؿٛز أدي١ األ
ٛاشّ ايعك١ًٝ َهإ تستٝب اآلثاز ايػسع١ٝ ع٢ً ايًاألؾٍٛ أٚ ع٢ً إ

االضتؿشاب :  َجاّل ،ٚايعاد١ٜ يًُطتؿشب أٚ َؤد٣ األؾٌ ايعًُٞ
ٚع٢ً مجٝع  ،عتكد بعض ايؿكٗا٤ نْٛ٘ أَاز٠ إ سساشٟ بٌأؾٌ عًُٞ إ

زغِ  صال تٓكض ايٝكني بايػوطذعٍٛ بديٌٝ : ايـُباْٞ ؾُٝا ٖٛ ايـُ
تٝكٔ ايطابل أّ ٖٛ ايطسٜك١ٝ ٚاألَاز١ٜ أّ ٖٛ ايـٌُٖ ٖٛ  :إختالؾٗا

٤ عُاّل ع٢ً ايف يصّٚ ايبٓ ديًٝ٘ ظاْٖسإٕ ؾ -ع٢ً طبك٘ ايٝكني  دسّٜا عًُّٝا
ٓ٘ ضابكّا ُا تٝٓكـد بعتداد بايػو ٚٚدٛب ايتعٓبايٝكني ٚعدّ اإل طبل

 الؾإ خربط ،ٚال ظٗٛز ؾٝ٘ أشٜد َٔ ذيو ،يرتتٝب آثازٙ ايػسع١ٝ
ـٓ صؾًُٝض ع٢ً ٜكٝٓ٘تٓكض ايٝكني بايػوص أٚ خربط ٕٙ ؾشْٝض ْ  ْا
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ٚايٓكض  ، كٞ ع٢ً ايٝكنيايـُأٚ آَْس ب ،عٔ ْكض ايٝكني بايػو 
ٚٓ ايػو ايٝ٘، ؾرياد َٓ٘ : شكٝكٞ غري َسإد دصَّا ايـ إلْتكاق٘ ٚاقعّا بطس

ذسٟ ايعًُٞ ع٢ً طبل ايٝكني، ؾٝهٕٛ ـٚاألَس باي ايٓكض ايعًُٞ 
ـٓ: ٚ َٔ َٛقٛع ذٟ ٓ٘ َٔ سهِ غسعٞ أُا تٝٓكـد بايتعٓب َديٍٛ ايٓ

ٔ دٕٚ تٝٓكايـُد ٖٛ َٚٛزد ايتعٓب ،ٙبكا٤ يف ػٓوايٚعدّ االعتداد ب ،سهِ
ع٢ً أشٜد َٔ تستٝب  دالي١ْ باضتؿشاإل ٛفْؿيف ٚيٝظ  ،٘الشَ

ثِ غو يف َٓ٘  ع٢ً ٜكنٍيطتؿشب ايرٟ نإ ايـُاالثاز ايػسع١ٝ ع٢ً 
يالشّ ع٢ً تستٝب اآلثاز ايػسع١ٝ ايجابت١  ؾٝ٘ دالي١ ٟ الأ ،بكا٥٘
 . ٚ عاد٠ عكاّل أ طتؿشب:ايـُ

ٝؿ٘ ٙ ْؿؿني بطشت ايًشاف ؾذا٤ عبٝد ٚقٓدـاذا نإ شٜد ت َجاّل:
ضتؿشاب سٝات٘ ؾٝذسٟ إ ّ نإ َٝتّاأ سني ايكٓد ّاْ٘ نإ سٝٓعًِ أٚمل ُٜ

شب١ ٖٛ قتٌ عبٝد يصٜد يهٔ طتؿايـُشٝا٠ ـٚالشّ اي ،تٝك١ٓ ضابكّاايـُ
 -ٖٚٛ ايكتٌ - طتؿشب١ايـُايـشٝا٠  جبت الشّال ُٜ سٝا٠ شٜٕد ضتؿشابإ

 ٚذيو،  ايكتٌ ايػسع١ٝ نايكؿاف أٚ ايد١ٜثاز ست٢ ترتتب عًٝ٘ آ
ثبات اإلضتؿشاب، ؾاْ٘ قاؾس عٔ إ ديٌٝ سذ١ٝ: كتكٞ ايـُيكؿٛز 
بايػو ٚعٔ االعتداد  كض ايٝكنيـٓع َٔ ْايـُألْ٘ ٜؿٝد  شّ،السذ١ٝ اي

ٞٓايـُٜٚدٍ ع٢ً يصّٚ  ،ّ ايعٌُ بايػو يف َكا عُاّل ٚدسّٜا ٚضًٛنّا  ك
 ذسٟ ع٢ً يٛاشّ َاـكٞ ٚايايـُٚال ٜدٍ ع٢ً يصّٚ  ،ٓ٘ ٜٝكع٢ً طبل 

ٕ٘ٓ٘ ٓكـتٝ  َٔ ٚدٛٙ ايدالي١ .  بٛد

االؾٌ ايعًُٞ -ايٓعس ؾُٝا َك٢ ٚتطبٝك٘ ع٢ً االضتؿشاب ٚنإ
ؾإ  ،شسش٠ايـُيف ضا٥س االؾٍٛ ايع١ًُٝ غري  ٕتٖٚٛ آ،  -سساشٟاإل
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ٜديٓا ع٢ً يصّٚ  ال ٜعًُٕٛصَا عٔ أَيت: زؾع طد بايربا٠٤ ديٌٝ ايتعٓب
ال ٜدٍ ع٢ً يصّٚ ٚ،  -ُٜعًِ سهُ٘زؾع َا ال  -ُؤد٣ ايربا٠٤ ـد بايتعٓب
تستٝب  ع٢ً دالي١ْ ايربا٠٤ ديٌٝ ، اٟ يٝظ يفَؤد٣ ايربا٠٤ د بالشّايتعٓب

، بٌ ؾٝ٘ دالي١ ٚ ايعاد١ٜأايعك١ًٝ ؤد٣ ايـُ يًٛاشّثاز ايػسع١ٝ ايجابت١ اآل
  . د عًٝ٘ؤد٣ دٕٚ َا ٜصٜايـُثاز ايػسع١ٝ ايجابت١ يرات اآل ع٢ً تستٝب

ٍٕ ٌٓـؾٌ ايربا٠٤ ٚايشسش٠ نأـُاياالؾٍٛ ايع١ًُٝ غري  :ٚبتعبري ثا  ش
ـُ، بٌ ٖٞ ٚظ ال تهػـ عٔ ايٛاقع -ٚاالستٝاط شهِ ـتؤدٟ اي ا٥

طاذا مل تعسف  طُزؾع َا ال ٜعًُٕٛص ذٌٗ بايٛاقعـايعاٖسٟ عٓد اي
 ،ؤد٣ايـُدٕٚ يٛاشّ َؤد٣ االؾٌ ؾٗٞ تجبت  صبعٝٓ٘ ؾتدع٘ ايـشساّ

يف  ٚيرا ترتتب ششسايـُايعاد١ٜ َٔ آثاز ايٛاقع بٌ إٕ ايًٛاشّ ايعك١ًٝ ٚ
 ٍٛؾاأل ٚال ترتتب ع٢ً ، شسش ايٛاقع تعبدّاـَازات ايكٛي١ٝ اييت تاأل

    تـشسش ايٛاقع ٚال تهػؿ٘ أؾاّل .  اييت ال ايع١ًُٝ 

يف  -يهٓ٘  جبت ،ايـُعُد٠ ايديٌٝ ع٢ً َٓع سذ١ٝ االؾٌ ٖرا 
َجبتتات ٚ -ّا طٓسايع١ًُٝ ؾٍٛ ـشذ١ٝ َجبـتات األضتدٍ يقد إ -كابٌايـُ
 بٛدٗني : -َـدؿٛؾّا ضتؿشاب  اال

 قًت( ٕ)إ:)قدٙ(بٓشٛ(30)َا أغاز ايٝ٘ غٝدٓا االععِ ايٛد٘ األٍٚ:     
ديٌٝ االضتؿشاب ٜتهؿٌ بٝإ سس١َ ْكض ايٝكني ٚتٛقٝش٘: إٕ 

ُع٢ٓ يصّٚ ايبٓا٤ ع٢ً ـب ،تٝكٔ َعا١ًَ ايبكا٤ايـُبايػو ٚيصّٚ َعا١ًَ 
 ؾًٝصَ٘  ،٘ بكا٥ يفٓ٘ ثِ عسق٘ ايػو ٓكـتٝ نٕٛ ايػاى َتٝكّٓا ببكا٤ َا

 ازـب اآلثـٝٓ٘ ايطابل ٜٚسٓتـل ٜكـٕ ٜعٌُ ع٢ً طبأ -ألدٌ ٖرا اإليصاّ  -
                                                           

 . 383:  طبع َهتب١ َؿطؿٟٛ   -ؾسا٥د االؾٍٛ   (30)
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 باغس٠ َٔ ـيػسعٞ عًٝ٘ َب األثس اـسٓتـضٛا٤ نإ ت ،عًٝ٘ َطًكّا١ٝ ـايػسع 
 ٚ عاد١ٜ . عك١ًٝ أ ب٘ َع ٚاضط١ٕٚ نإ تسٓتغري ٚاضط١ أ

أدي١   ٚاالضتؿشاب أ اْ٘ َٔ عدّ ظٗٛز أخبازضبل بٝ َا :ٙ سٓدٜٚ
 ،ـذساٙؾٌ َٚاألؾٍٛ ايع١ًُٝ يف ايدالي١ ع٢ً أشٜد َٔ َؤد٣ األ

زؾع ايػازع يًشهِ ٜؿٝد َجاّل  (31)ٜعًُٕٛص طزؾع َا ال٠:ايربا٤ ؾديٌٝ
 ، ٚال ٜدٍ ٜعًُْٛ٘، ٚال ٜؿٝد زؾع الشّ َا ال ٜعًُْٛ٘ ايػسعٞ ايرٟ ال

تٓكض  الطاالضتؿشاب : ٜعًُْٛ٘، ٖٚهرا ديٌٝ  ع٢ً ْؿٞ الشّ َا ال
ٜؿٝد  -َجاّل صشاالتـبايػو يف ساٍ َٔ اي عتٓدـال ُٜط(32) صكني بايػوايٝ

ٓ٘ ضابكّا ٚعدّ ٓكـتٝ ٚيصّٚ ايعٌُ ع٢ً طبل َاايعًُٞ سس١َ ايٓكض 
ثس ايػسعٞ : ايـذسٟ األهًـ ايـُب سٓتـُٝـؾ ، االعتداد بايػو ايطازئ

 ،ؾاْ٘٘ ٓٓكـٝـتيـُا  ٚ ايعاد١ٜايعك١ًٝ أ ًٛاشّايدٕٚ  ،ٓ٘ٓكـٝـت ع٢ً َاايعًُٞ 
تٝكٔ، يعدّ ايـُال ٜؿٝد ديٌٝ االضتؿشاب يصّٚ ايعٌُ ع٢ً طبل يٛاشّ 

 ايـذسٟ ايعًُٞ ع٢ً ايٝكني ايطابل .  ايٝكني ٚايػو بايالشّ ست٢ ًٜصّ
ٚ ُك٢ غسعّا أايـُشطب ايتباْٞ ايعكال٥ٞ ـب -بٌ االضتؿشاب 

ّ ٚعد د بايٝكني بػ٤ٕٖٞٛ تعٓب -بدالي١ االخبازبتدا٤ّ ذعٍٛ غسعّا إايـُ
ٚيٝظ ؾٝ٘ دالي١ ع٢ً ايتعبد بًٛاشّ  ،ٓ٘ ٓكـُٝا تٝاالعتداد بايػو ؾ

 تٝكٔ بٛد٘ َٔ ٚدٛٙ ايدالي١ . ايـُ

 ؾإ )أثس االثس يرٟ ايٛاضط١ ٕ أثس ايٛاضط١ ٖٛ أثْسايٛد٘ ايجاْٞ : إ

                                                           

 . 1َٔ ابٛاب دٗاد ايٓؿظ : ح 56: ب  11ايٛضا٥ٌ : ز (31)

 َٔ ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع   11: ب 5+  ز 1َٔ ابٛاب ْٛاقض ايٛق٤ٛ :ح 1: ب 1ٛضا٥ٌ : زاي( 32)
  . 3يف ايؿال٠ : ح
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ؾاذا ثبت دالي١ أخباز  ، طاٚا٠(ايـُ)قٝاع بـُكتك٢  أثْس( يراى ايػ٤ٞ
ٝب أثسٙ رتتتٝكٔ ضابكّا يايـُتؿشب طايـُد بضتؿشاب ع٢ً ايتعٓباإل

تٝكٔ ايـُطتؿشب ايـُ رتتب١ ع٢ًايـُثاز ايػسع١ٝ تستبت اآل -ايػسعٞ
 .ألْٗا َٔ آثازٙ عسؾّا رتتب١ بٛاضط١ٕايـَُباغس٠ نُا ترتتب اآلثاز ايػسع١ٝ 

إْـُا ٜـذسٟ ؾُٝا اذا ناْت  طاٚا٠(ايـُإٕ )قٝاع  أٚاّل:ؾٝ٘ : ٚ
  : ٔ ضٓذ ٚاسدايٛضا٥ط ٚاآلثاز ايطٛي١ٝ هلا َ

ٚضاط١ سساز٠ ايٓاز يف نُا : ٚضا٥ط ٚآثاز عك١ًٝ بتُاَٗا بإٔ ناْت
٘ َٔ يهٕٛ َا ؾٝ ٚٚضاط١ ايكدز ،ذعٍٛ عًٝٗا سازّاايـُيكدز ا يؿريٚز٠
ؾٗرٙ  ،َا يف ٚضط٘ َٔ يـشِ يٓكر طبذ ا٤ايـُٚٚضاط١  ،َا٤ سازّا

  ايٛضا٥ط ٚايًٛاشّ نًٗا عك١ًٝ ته١ٜٝٓٛ .
نُا يف ٚضاط١ ايٓذظ  غسع١ٝ بتُاَٗا: ناْت ٚضا٥ط ٚآثاز أٚ

 ايجاْٞ، القٞايـُيتٓذظ  القٞ ي٘ايـُٚٚضاط١  ،القٞ االٍٚايـُيتٓذظ 
 طـٚضا٥ ، ٖٚرٙ القٞ ايجايح ٖٚهراايـُٓذظ ـتـي القٞ ي٘ايـ١ُ ـٚٚضاط

 . غسع١ٝ بتُاَٗاطٛي١ٝ  ٚيٛاشّ ٚآثاز

ايٛضا٥ط َٔ ضٓذ ٚاسد نرتتب سهِ غسعٞ  ٚأَا اذا مل تهٔ
ؾال ٜأتٞ )قٝاع  -هٜٛين يػ٤ٕٞ ٚٚاضط١ عك١ًٝ أٚ عاد١ٜ ي٘ت ٍٛع٢ً َعً

    يراى ايػ٤ٞ . ثس األثس أثس()أ طاٚا٠( بني اآلثاز ٚال ٜتِ ايكٍٛ:ايـُ

ست٢ ٜؿض ثس : يؿغ األ (ضتؿشابخباز اإلأ)يف  ْ٘ مل ٜسِدإ ٚثاّْٝا:
عٓٛإ ايتعبد باألثس ٚيرا ال ٚمل ٜؤخر ؾٝٗا  ثس األثس أثس(ايكٍٛ : )أ

رتتب ع٢ً غ٤ٞ َرتتبّا ع٢ً الشَ٘ عكاّل أٚ ايـُٕٛ األثس ايػسعٞ ٜه
(:طال تٓكض ايٝكني ضتؿشاباإل يف )أخباز أخٛذايـُعاد٠ّ، ٚإْـُا 
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يصّٚ ايتعبد ع٢ً َٓع ْكض ايٝكني بايػو ٚايدالي١  بايػوصٖٚٛ ٚاقض
ثس يصّٚ تستٝب األد ايػسعٞ ٜعين ٖٚرا ايتعٓب ،دٕٚ الشَ٘ٓ٘ ٓكـُا تٝـب

، دٕٚ الشَ٘ إال اذا نإ  ٓ٘ٓكـجابت يًُطتؿشب ايرٟ تٝايػسعٞ اي
ؾُٝهٔ إضتؿشاب٘ ٚتستٝب  شّ َتٝكّٓا ضابكّا َػهٛى ايبكا٤ السكّاايال

 األثس ايػسعٞ عًٝ٘، يهٔ ٖرا خازْز عٔ  َـشٌ ايبشح ٖٓا .

ٍٕ  ب  يدالي١يف ايرتٓت سهاّ ايػسع١ٝ تابع١ْ: إٕ اآلثاز ٚاأل ٚبتعبري ثا
طتؿشب  ايـُد ببكا٤ ايتعٓب (أخباز االضتؿشاب)َٔ طتؿاد ايـُٚ ،ديًٝٗا

ٓٚ  ،ٙ عًٝ٘ ٚعدّ االعتداد بايػوٚعدّ ْكض ايٝكني بايػو عٓد طس
ؾٝ٘ يػسض  َٓ٘ ثِ غٓو ُا نإ ع٢ً ٜكنٍيـايتعبد ب :ذال٤ـٚظاٖسٖا ب
نإ ع٢ً ٜكني  د بالشّ َاٚال ٜعٗس َٓٗا  ايتعٓب ،ايػسع١ٝ  ٙتستٝب آثاز

 طتؿشب . ايـُالشّ رتتب آثاز َٓ٘ ٚيرا ال ت

َس بايـذسٟ ايعًُٞ ٖٛ األ( أخباز االضتؿشابٚباختؿاز: ظاٖس)
ال ٚ ،تٝكٔايـُد ببكا٤ تعٓبكداز ايجابت غسعّا َٔ ايتعبد، ٚظاٖسٖا ايايـُب

ثس ست٢ ٜؿض تستٝب األطتؿشب ايـُيٛاشّ  ايتعبد ببكا٤ ٗاٜعٗس َٓ
 .  تٝكٔ ضابكّا(ايـُطتؿشب ايـُ)ايػسعٞ ايجابت يًٛاشّ 

َتٝك١ّٓ ضابكّا َػهٛن١ ٚ ايعاد١ٜ ايعك١ًٝ أإال اذا ناْت ايًٛاشّ عِ ْ
تؿري ٚ ؾُٝهٔ إضتؿشابٗا ٚتستٝب األثس ايػسعٞ عًٝٗا، ايبكا٤ السكّا

َـشٌ  خازْز عٔيهٔ ٖرا  تٓكض ايٝكني بايػوص، الطؾػس٣ يهرب٣ 
ٕ ال ؾإ َؿسٚض ايبشح أ ،ضبل ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ ٚقد  ،َ٘ؿسٚقٚايبشح 
طتؿشب َتٝكّٓا ضابكّا َػهٛنّا ًـُي ايعكًٞ أٚ ايعادٟ ايالشّٜهٕٛ 
 ـًُصَٚ٘ ٚايػوُا ٜساد تستٝب آثازٙ ايػسع١ٝ بًشاظ ايٝكني بـٚاْ ،السكّا 
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 .  -ّ ًٚصايـُبكا٤  -ضتؿشاب بكا٤ٙ يف بكا٥٘ بعد إ

ٍٕايـُْكٓسب ٚ ٍٕ ثا يف االؾٍٛ ايع١ًُٝ طٓسّا ٖٛ  ذعٍٛايـُ :طًب ببٝا
ؾٌ َٚـذساٙ، ٖٚٛ إٕ نإ سهُّا غسعّٝا تطبٝل ايعٌُ ع٢ً َؤد٣ اال

 ، ٚإٕ نإ َٛقٛعّا خازدّٝا ي٘ أثْس غسعٞ نإ تعبد ب٘ايـُنإ ٖٛ 
ٜعٗس َٔ  ٚال ،ٛقٛع َٔ األثس ايػسعٞايـُتعبد ب٘ َا ٜرتتب ع٢ً ايـُ

ٜرتتب  ٝححبايتعبد بايالشّ يصّٚ  -ؾٍٛ ايع١ًُٝٚاأل ضتؿشابأدي١ اإل
َؤد٣ االؾٌ ايعًُٞ َٚـذساٙ، رتتب ع٢ً يٛاشّ ايـُاألثس ايػسعٞ 

ايػسعٞ ب األثس سٓتُْإٔ )أثس األثس أثس(نٞ دي١ االؾٍٛ أٜعٗس َٔ نُا ال 
ب األثس سٓتًصّٚ نُا ْـايـُضتؿشاب يالشّ ايعكًٞ أٚ ايعادٟ عٓد إ

ثس ؾإ تستٝب األ ،طتؿشبايـًُصّٚ ايـُباغس ع٢ً ايـُايػسعٞ 
طال تٓكض اب دسز ديٌٝ االضتؿشـُطتؿشب ٜايـُايػسعٞ يًًُصّٚ 

 اْع َٔ يػ١ٜٛ ايتػسٜعايـُيٛدٛد االثس  عٔ ايًػ١ٜٛايٝكني بايػوص
٘ السكّا اذا مل ٜرتتب بكا٥ ٓ٘ ضابكّا ٚغو يفتٝٓك ضتؿشاب َابًشاظ إٔ إ

بال  ايػسعٞ يػّٛا ٚاالعتبازايكاْْٛٞ  ذعٌـعًٝ٘ االثس ايػسعٞ ٜهٕٛ اي
 .ؾا٥د٠ َٔ دٕٚ ثس ٚأ

يػسض طتؿشب ْؿط٘ ايـُثس ايػسعٞ ع٢ً ؿٞ تستٝب األٜٚه 
د تعٓبـضتؿشاب( ع٢ً ايٚال دالي١ يف )أخباز اإل ،ايـدسٚز عٔ ايًػ١ٜٛ 

د بًٛاشّ ًصَٓا بايتعٓبُٜ اٚال اطالم ؾٝٗ ،طتؿشبايـُتٝكٔ ايـُبًٛاشّ 
يالشّ د باؾٝهٕٛ ايتعٓب ض نٕٛ )أثس االثس أثسّا( ،ٚ ٜؿٓشطتؿشب أايـُ

رتتب١ ايـُثاز ايػسع١ٝ اآليرتتٝب  ٚ ايعادٟ يًُطتؿشب َكد١َّايعكًٞ أ
ال ٜكتكٝ٘ َا داّ ع٢ً تًهِ ايًٛاشّ ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ خًَٛا َٔ ايديٌٝ 
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ٕ٘ ديٌٝ دعٌ االضتؿشاب سذ١ّ ٚ َٔ اإلقتكا٤ أ ع٢ً ايعباد بٛد
َُٓٗا: ؿٌ ٜٚتش ،ٖٚرا ايتكسٜب عاقْد يًتكسٜب االٍٚ  ايدالي١ أؾاّل .

١ٝ َجبـتات األؾٍٛ عٔ ايٛؾا٤ بايدالي١ ع٢ً سذثبات قؿٛز أدي١ اإل
 .  نايربا٠٤ سساش١ٜ ايع١ًُٝ اإلسساش١ٜ ناالضتؿشاب ؾكاّل عٔ غري اإل

جبت يًٛاشَ٘ ايـُؾٌ ِ ع٢ً ؾسض ايتٓصٍ ٚتطًِٝ سذ١ٝ األث
بـشٝح ٜـذٛش تستٝب آثاز ايًٛاشّ ايعك١ًٝ ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ يف ذات٘ 

ٌْ -ٚايعاد١ٜ يًُؤد٣ ْع شّ َٚاداٍز يف ذات ايالعدَٞ  ٌٖ ٜٛدد أؾ
 عازق١ ؟ . ايـُبؿعٌ ـُٓع َٔ سذٝت٘ ٚ َعازض ي٘ ٜ٘ أدسٜاْعٔ 

: اْ٘ ع٢ً (33))قدِٖ( ّا يهاغـ ايػطا٤بعأؾاد مجع َٔ االعاظِ ت
طتؿشب ٜٛدد أؾٌ عدَٞ ايـُجبت يالشّ ايـُؾٌ تكدٜس دسٜإ األ

ـذسٟ ٜٚٓؿٞ ايٛاضط١ ايعك١ًٝ أٚ ايالشّ ايعادٟ ٖٚٛ َعازض ي٘ ٜ
شٝا٠ ـ : ْبات ايًش١ٝ ايرٟ ٖٛ الشّ ايضتؿشاب عدّ ايالشّ . َجاّلإ

ـش١ٝ َطبٛم بايعدّ ؾٝطتؿشب عدَ٘ : عدّ ْبات يٖرا  -طتؿشب١ ايـُ
طتًصّ ايـُضتؿشاب سٝا٠ شٜد أعين إ -جبت ايـُؾٌ ٜٚعازض األ ،شٜد

 عازق١ . ايـُٜٚطكطإ ب -شٝت٘ ـيٓبات ي

 َا يعدّ ايديٌٝ عًٝ٘ : إجبت سذ١ايـُٚعًٝ٘ : ال ٜهٕٛ االؾٌ 
اْع عٔ إضتكساز سذٝت٘ ايـُعازض ايـُبتال٤ٙ بأٚ إل -سككٓاٙ ضًؿّا نُا-

 جبت يًٛاشَ٘ . ايـُؾٌ يٛ ضًُٓا ٚدٛد ديٌٝ ع٢ً سذ١ٝ األ

 )قدِٖ( ؿازٟـدٓا االْـِٗ غٝـاألعاظِ ََٓٔ  آخس غهٌ مجْعٚأ

                                                           

 طبع١ سذس١ٜ .   - 35نػـ ايػطا٤ :   (33)
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ؾٌ جبت ايٛدٛدٟ ٚبني األايـُؾٌ ع٢ً دع٣ٛ ايتعازض بني األ
جبت ع٢ً ؾسض ايـُؾٌ سه١َٛ األعازق١ ٚايـُضتكساز إ ايعدَٞ بعدّ

جاٍ ايـُشٝا٠ شٜد يف ًصّٚ نايـُضتؿشاب بكا٤ إبتكسٜب : إٕ  ،دسٜاْ٘ 
ٌْ جبت ي٘ ايـُشٝت٘ ٚـطتًصّ يٓبات يايـُ ِْٖٛ أؾ  ضتؿشابع٢ً إ سان

ٜٚتكدّ عًٝ٘ ٜٚسؾع  -ـشٝت٘عدّ ْبات ي ضتؿشابإ -عدّ ايالشّ
 ؾٍٛاأل بـب١ٝ ايـشان١ُ ع٢ًؾٍٛ ايطألدّا نطا٥س اَٛقٛع٘ تعٓب

دْا بالشّ شٝا٠ ٚتعٓبـيٛقٛح اْ٘ اذا دس٣ اضتؿشاب اي ، ب١ٝـطٓبايـُ
ْبات  -يف ايالشّ غْو مل ٜبَل -شٝت٘ـْبات ي:  طتؿشب١ايـُشٝا٠ ـاي
يٓٛب١ اىل تؿٌ اثِ شٝت٘ ـذسٟ اضتؿشاب عدّ ْبات يـست٢ ٜ -شٝت٘ـي

 .  (34)ايتعازض ٚايتطاقط 

ٛدٛد٠ يف سذ١ٝ ايـُباْٞ ايـَُالسع١ كسٚز٠ ب ل ٜككٞ ٝٚايتشك
ٚ ساد إثبات الشَ٘ أٚ عدّ الشَ٘ أجبت ٖٚٛ ايرٟ ُٜايـُاالضتؿشاب 

ِٓـشه١َٛ تـؾإ ٖرٙ اي ،سدُٖا سه١َٛ أ  باْٞ يف ٚد٘ايـُعض ـع٢ً ب ت
 ٚعٓد٥ر  ْكٍٛ :  ،ضتؿشاب دٕٚ بعض إعتباز اإل

ادت٘ ايعٔ ؾجبت َٔ أدٌ إايـُقد ٜكاٍ  باعتباز االضتؿشاب  -أ
دتاز مجع َٔ َتكدَٞ ـنُا ٖٛ َ -ايٓٛعٞ أٚ ايػدؿٞ بايبكا٤ 

ٕ ايعٔ ، ٚذيو ألشه١َٛـٕ تؿض ايهٔ أُـ. ٚعًٝ٘ : ٜ -االؾٛيٝني 
 ،جبٛت ايالشّسؿٍٛ ايعٔ بطتؿشب ٜطتًصّ قٗسّا: ايـُّ ٚصًايـُبكا٤ ب

ال ٜبك٢  -جاٍايـُْبات ايًش١ٝ يف جبٛت ايالشّ: ٚبعد سؿٍٛ ايعٔ ب
-ب٢ٓايـُٖرا  ع٢ً-ضتؿشابؾإ اإل ،ضتؿشاب عدّ ايالشّـذاٍ إلَ

                                                           

 . 384:  َهتب١ َؿطؿٟٛ  ١ طبع  -ؾسا٥د االؾٍٛ ( 34)
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َٚع سدٚخ ايعٔ بايالشّ ْاغ٦ّا َٔ ايعٔ  ،ـكّٛ سذٝت٘ بايعٔتـت
ْٔـال ٜ -ًصّٚ ايـُاالضتؿشابٞ ب َكابٌ َتعًل بعدّ  شؿٌ يف ايٓؿظ ظ

ٚذيو يٛقٛح  ،ًصّٚايـُست٢ ٜطتؿشب ٜٚعازض اضتؿشاب ايالشّ 
ع٢ً ٖرا ايعٔ بعدّ ٚدٛدٙ . دتُاع ايعٔ بٛدٛد غ٤ٞ َع إضتشاي١ إ

ِٓ َا أؾادٙ غٝدٓا االْؿازٟ)قدٙ(ايـُ سٝح ٜؿري اإلضتؿشاب  ب٢ٓ ٜت
يف طسف ايالشّ ْعري  ًصّٚ سانُّا ع٢ً اإلضتؿشابايـُيف طسف 

 .شكك٘ـايكس١ٜٓ ع٢ً ظٗٛز ذٟ ايكس١ٜٓ َٔ د١ٗ َٓع٘ عٔ ت سه١َٛ ظٗٛز

باز يدالي١ االخ ، جبتايـُضتؿشاب ٚقد ٜكاٍ باعتباز اإل -ب
طتؿشب ايـُد غسعّا بؾادتٗا يصّٚ ايتعٓبع٢ً إ بٓا٤ّعًٝ٘، ايػسٜؿ١ 

سٟ ايتعبد ايػسعٞ ٜطتًصّ اجل بـُع٢ٓ: إٕ ،بًشاظ مجٝع آثازًٙصّٚ ايـُ
ضٛا٤ ايػسع١ٝ ٚايعاد١ٜ  طتؿشبايـُُاّ آثاز ـٝب تـايعًُٞ ٚتست

 دطتؿشب١  َٛزدّا يًتعٓبايـًُصَٚات ايـُؾتهٕٛ ايًٛاشّ نًٗا ن ،ٚايعك١ًٝ
 ًصّٚايـُ اضتؿشاب دسٜإ َٚع ،ايػسعٞ االضتؿشابٞ بايرات

الضتؿشاب عدّ  ذاٍـال َ -ٚيٛاشَ٘ ٙ آثاز ٚايـشهِ بجبٛت مجٝع
ًصّٚ ايـُد بًصّٚ ٜٛدب ايتعٓبايـُضتؿشاب بكا٤ ، ألٕ إثبٛت ايالشّ

يف ثبٛت ايالشّ  ال ٜبك٢ غٓوؾ ،ٚيٛاشَ٘ ايػسع١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ 
 . ًصّٚايـُ ضتؿشابإ ثِ ٜعازض دّ ايالشّضتؿشاب عـذسٟ إست٢ ٜ

ٚ ساٍ ا٤ اىل ايبػس٠ عٓد ايٛق٤ٛ أايـَُجاّل : اذا غههٓا يف ٚؾٍٛ 
دسٜٓا اضتؿشاب عدّ ـشادب ، ٚأاْع : ايايـُايػطٌ الستُاٍ ٚدٛد  

 -ا٤ اىل ايبػس٠ ايـُدْا بالشَ٘ ايعادٟ : ٚؾٍٛ تعٓباْع ٚايـُشادب ٚـاي
ا٤  اىل ايبػس٠ ايـُٛت ايالشّ : ٚؾٍٛ س٦ٓٝر يف ثب عٓدْا غٓو مل ٜبَل
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ـذسٟ اضتؿشاب عدّ د االضتؿشابٞ بايالشّ ايعادٟ ست٢ ٜبعد ايتعٓب
ًصّٚ ايـُٜٚعازض اضتؿشاب   -ا٤ اىل ايبػس٠ايـُعدّ ٚؾٍٛ ايالشّ: 

ِٓ نطابك٘ ب٢ٓ ايـُٖٚرا   ا٤ اىل ايبػس٠  .ايـُجبت يٛؾٍٛ ايـُ  َع٘ ٜت
سٝح دٓا االْؿازٟ)قدِٖ(َِٓٗ غٝ َا أؾادٙ مجع َٔ االؾٛيٝني

 ؾٌ عدّ ايالشّ ع٢ً أجبت ايـُٚتتِ سه١َٛ االؾٌ ٜتشكل ايتعازض 
 دؿ٢ . ـعطري ددّا نُا ال ٜ َْسبٓٝني أايـُثبات ؾش١ ٖرٜٔ إال إٔ إ

خبازٙ جبت َٔ باب دالي١ أايـٍُ باعتباز االضتؿشاب ٚقد ٜكا -دـ
آثازٙ  تستٝب ًصّٚ ذات٘ ٚيصّٚايـُطتؿشب ايـُد بع٢ً يصّٚ ايتعٓب
ٕ مل ٚإ -١ : ايالشّ ايعكًٞ اٚ ايعادٟ ثاز َع ايٛاضطايػسع١ٝ ست٢ اآل

أٟ  ،تٛضط١ َٛزدّا يًتعبد  االضتؿشابٞ بايرات ايـُتهٔ ٖرٙ ايًٛاشّ 
َٛزدّا يًتعبد ذاتٗا ال تهٕٛ إٕ ايًٛاشّ ايعك١ًٝ أٚ ايعاد١ٜ يًُطتؿشب 

يتعبد ا ، بٌ تهٕٛ َٛزدّا يًتعبد بتبعًصّٚايـُاالضتؿشابٞ يجبٛت 
 :كاٍ ايـُٖرا  َٚع .  ًصّٚ ايـُب  االضتؿشابٞ

جبت ايـُاالضتؿشاب  عازق١ بنيايـُبٌ تكع  ،شه١َٛـال تتِ اي
ًصّٚ ايػسع١ٝ َٚٓٗا ايـُذُٝع آثاز ـد بايٛدٛدٟ ايكاقٞ بًصّٚ ايتعٓب

دٟ ٚبني االضتؿشاب ٚ عاعكًٞ أرتتب١ عًٝ٘ بٛاضط١ الشّ ايـُاالثاز 
َٛزدّا يًتعبد االضتؿشابٞ ع٢ً ٖرا يٝظ   ٕ ايالشّايعدَٞ بًشاظ أ

ب آثاز طتؿشب عدَ٘ َٚكتكاٙ عدّ تسٓتُٝـب٢ٓ ٖٚٛ َطبٛم بايعدّ ؾايـُ
ذسٟ ًٜٚصَٓا ايتعبد ـًصّٚ ٜايـُضتؿشاب نُا إٔ إ ،ايالشّ غسعّا 

 طتؿشب بٛاضط١ايـُرتتب١ ع٢ً ايـُذُٝع آثازٙ ايػسع١ٝ ست٢ اآلثاز ـب
  .ايتعازض بني االضتؿشابني ٦ٓر سٝؾٝكع  ،ٚ ايعادٟالشَ٘ ايعكًٞ أ
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رتتب ـٚت ـشادبغتضشاب عسّ ايـذطٟ إٜايـُتكسّ: جاٍ ايـُٚيف 
ا٤ اىل ايبؿط٠ ايـُٛصٍٛ َٚٓٗا سضٍٛ ايطٗٛض ب آثاضٙ ايؿطع١ٝ قاطب١ً

ذطٟ اغتضشاب ـنُا ٜ ،ػتضشب ايـُشادب ـايجابت بٛاغط١ عسّ اي
َٚكتغاٙ عسّ سضٍٛ  -ا٤ اىل ايبؿط٠ ايـُعسّ ٚصٍٛ  -عسّ ايالظّ 

ٖصا ايـُب٢ٓ األخري ع٢ً ٚشابإ ٜٚػكطإ . فٝتعاضض االغتض ،ايطٗٛض
شضٌ ـٜ -تات االصٍٛيٓا ٚإيتعَٓا سذ١ٝ َجبـٖٚٛ االقطب يٛ تٍٓع -

 ٚايتعاضض َاٌْع ايـُجبت ٚبني االصٌ ايعسَٞ،ايتعاضض بني االصٌ 
ايـُجبت يٛ فطض ايتػًِٝ  باعتباضٙ، يهٓ٘ قس غبل صٌ عٔ األخص باأل

جبت١ ايـُاالصٍٛ ت أٚ إعتباضاايـُجبتفاز٠ سذ١ٝ قضٛض االزي١ عٔ إ
 يًٛاظَٗا ايعك١ًٝ ٚايعاز١ٜ . 

 ٖٚٓا َباسح ْعطعٗا يف ْكاط : 

ٍُايٓكط١ االٚىل: إٕ مجعًا َٔ األ ُٛا  عسّ سذ١ٝ االصٌ صٛيٝني ع
ايعك١ًٝ أٚ ايعاز١ٜ قٛا بني َا اشا ناْت ايٛاغط١ جبت ٚمل ٜفٍطايـُ

١ خفٍٝؿطعٞ ١ بني َؤز٣ االصٌ ايـُػتضشب ٚبني األثط ايًايـُتدً
رتتب ع٢ً ايـُثط ايؿطعٞ ١ ، فأثبتٛا األٚبني َا اشا ناْت ايٛاغط١ دًٍٝ

ٚايـُطاز َٔ ًعّٚ زٕٚ يٛاظَ٘ ع٢ً االطالم . ايـُػتضشب ايـُ
ايٛاغط١ ايـدف١ٝ : إٔ ٜعٍس ايعطف أثطٖا أثطًا  يصٟ ايٛاغط١ ، ٚايـُطاز 

 ايٛاغط١ . ال ٜعٍس ايعطف أثطٖا أثطًا  يصٟ  َٔ ايٛاغط١ ايـذ١ًٍٝ إٔ

عسّ سذ١ٝ  َٔ اغتجٓٛيهٔ ؾـٝدٓا االععِ ٚمجاع١ )قسِٖ( إ
ايعطف  ٍسُعشٝح َٜـَا اشا ناْت ايٛاغط١ خف١ٝ بايـُجبت يًٛاظَ٘: صٌ األ

ايـًُعّٚ  ػتضشبايـُبًا ع٢ً ع٢ً ايٛاغط١ َرتٍت رتتبايـُ ايؿطعٞ األثط
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ّ شٟ ثط ايؿطعٞ ايجابت َباؾط٠ يًًُعٚـشػب ايعطف ايعاّ األاييت ٜأٚ 
ـشٝح ٜهٕٛ عسّ دف١ٝ أٜغًا بـايٛاغط١ ٜرتتب أثطًا ٚسهًُا يًٛاغط١ اي

َضسام: )ْكض  -ايعك١ًٝ أٚ ايعاز١ٜ -ـدف١ٝثط ع٢ً ايٛاغط١ ايتطتٝب األ
َُـشػب ايٓعط ايعطيف، ب( يٝكني بايؿوا  . ـَعٓا عٓ٘ يف االخباضٓـٚقس 

ـشادب ع٢ً ايبؿط٠ إلثبات صش١ عسّ ايٖٚصا ْعري اغتضشاب 
ب٘، َع إٔ صش١  نرب ـشسخ األصػط أٚ األضتفاع اي٤ أٚ ايػػٌ ٚإايٛعٛ

ايـُا٤ اىل يٛصٍٛ  ثٌطـشادب، بٌ ٖٞ أأثطًا يعسّ اي تيٝػايطٗٛض 
غتضشاب عسّ ايـُا٤ ع٢ً ايبؿط٠ ٚإ ْ٘ بعس صٍبايبؿط٠ بايسق١،إال أ

ا٤ ايـُ ُاّ ايطٗٛض ٚصشت٘ ٜٚعسْٚ٘ أثطًا يضٍبـشادب ٜعتكس ايعطف تـاي
ا٤ اىل ايبؿط٠ . ايـُٜضاٍ إل ثٌطايـُػتضشب نُا ٖٛ أ شادبـٚعسّ اي

إلثبات تٍٓذؼ َالقٝ٘،  -بايفتض -ْٚعري إغتضشاب بكا٤ ضطٛب١ ايـُالق٢
ايططب ايٝ٘ عطفًا، ٚال ٜهفٞ  َع إٔ ايٓذاغ١ َٔ آثاض غطا١ٜ ايٓذؼ

َـذطز ضطٛب١ ايـُالق٢، ٚايػطا١ٜ ٚايتأثـٍط بططٛب١ ايـُالقٞ َٔ يٛاظّ 
إغتضشاب بكا٤ ايططٛب١ ال ٜـذسٟ  خفٞ، َٚـذطز ضطٛبت٘ ٖٚٛ الظّ

 ٚال  ٜـُجبت الظَٗا: ايػطا١ٜ اييت ٖٞ َٛعٛع ايتٍٓذؼ عطفًا .

ٚباختضاض: االصٌ ايـُجبت سذ١ يف َٛاضز خفا٤ ايٛاغط١ ايعك١ًٝ 
أٚ ايعاز١ٜ يهٕٛ االثط َػتٓسًا اىل َؤز٣ االصٌ: شٟ ايٛاغط١ تػاَـشًا 

 . (1)يف ايٓعط ايعطيف 

َٔ د١ٗ عسّ بٌ َٓع ٚاعض  عٓسْاؾهاٍ ١ االغتجٓا٤ إيهٔ يف صش
 إعتباض ايتػاَـشات ايعطف١ٝ يف تطبٝل ايـُفّٗٛ ايٛاعض ع٢ً َضساق٘،

                                                           

 .  387+  386:  َهتب١ َضطفٟٛ  ١ طبع  -فطا٥س االصٍٛ   (1)
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يف تعٝني َفاز  بٌعٍتـَ شاٚضٟ َطدٌعٚتٛعٝش٘: إٕ ايفِٗ ايعطفـٞ ايـُ
ٍِ َٔ تـشضٌٝ ايعاٖط ايًفعٞ َٔ ططٜل ٚعع  ايسيٌٝ ٚظٗٛض يفع٘ أع

ل ايكط١ٜٓ ايـُكاي١ٝ أٚ ايـشاي١ٝ نكط١ٜٓ َٓاغب١ ايًفغ يـُعٓاٙ أٚ َٔ ططٜ
َع٢ٓ يفُغ ٖٛ َٛعٛع سهِ عٓس ايؿو يف ايـشهِ ٚايـُٛعٛع ، ٚ

َٔ  ايعطف ايـُشاٚضٟ ٜهٕٛ فِٗ ٚ عٝك٘ؾطعٞ أٚ يف غع١ ايـُع٢ٓ أ
أيفاظ ايـٓط سذ١ً عًٝٓا، نسيٌٝ قاعس٠ االغتضشاب:طال تٓكض ايٝكني 

( ايٓكض)َٔ يفغ ايعاٖط  طازايـُفِٗ ي بايؿوصفٓطدع إىل ايعطف
يًتطبٝل  ٕ ايعطف عٓسْا َطدٌعـدرب، نُا أاي ْٚـشٛٙ َٔ أيفاظ

خالفًا  ، ٚايضسم اشا مل ٜهٔ فٝ٘ تػاٌَضٚايتؿدٝط ٚاالْطبام 
ِٖ )قسِٖ( ٚايصٜٔ د٥ٛٞ ٚغريـدطاغاْٞ ٚايٓا٥ٝين ٚايـيًُشككني اي

ع٢ً  قايٛا بأْ٘ ال عرب٠ ٚال إعتُاز ع٢ً تطبٝل ايعطف يـُفّٗٛ ايًفغ
َضساق٘ ايـداضدٞ، يٛقٛع ايتػاَض َِٓٗ نجريًا يف تطبٝكات ايعطف 

ٚقس  -ٚتؿدٝضاتِٗ يـُضازٜل ايـُفّٗٛ عطفًا َٔ أيفاظ ايـُٛعٛع 
 .  -أٚعشٓاٙ يف بـشح سذ١ٝ ايعٛاٖط

 َٚا يعطف َفاز ايسيٌٝ ٚظاٖطٙ ٚتعٝني ايـُع٢ٖٓٚٓا بعس تؿدٝط ا      
داضد١ٝ ـط١ ايكطا٥ٔ ايساخ١ًٝ ٚايٚيٛ بٛاغ -ـشاٚضًٜايفاظ٘ َٜفِٗ َٔ أ

ايـُشاٚضٟ ٜػتعٗطٙ ايعطف  ٛعٛع َٚاايـُشهِ ٚـَٚٓٗا قط١ٜٓ َٓاغب١ اي
ـُفاز ٜهٕٛ فِٗ ايعطف ي -ـدطابات ٚاألسازٜح ايايعاّ َٔ أيفاظ 

 . ايعطيف( ايصٟ ثبت سذٝت٘ يهْٛ٘ َضسام )ايعٗٛض  ع١ًَتٍب سذ١ًايسيٌٝ 

ٜهٕٛ يًعطف سذ١ٝ  ال ٓ٘ ايعٗٛضايـُع٢ٓ ٚتعٝٝيهٔ بعس فِٗ ايعطف      
ٚعسّ زق١ يف ايتطبٝل  ْطبام اشا نإ فٝ٘ تػاٌَضـذاالت ايتطبٝل ٚاإليف َ
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ـش١ٝ ػاَايـُٚشيو يعسّ ايسيٌٝ ع٢ً اعتباض تطبٝكات٘  ـشٔ فٝ٘،ا ْنُا فُٝ
ذاٍ ايضسم ٚاالْطبام ٚايتطبٝل اشا نإ ـشات٘ يف َـٚ سذ١ٝ تػاَأ

ايـُفّٗٛ ع٢ً َضساق٘ يف تطبٝل  ش٘ـعٗٛز َٔ ايعطف ايعاّ تػاَايـُ
ـشات٘ يف تطبٝكات٘، تجبت يًعطف َطدع١ٝ ٚال عرب٠ بتػاَ فاْ٘ ال َٚعٓاٙ،

فاشا نإ ايعطف ٜػتعٗط َٔ زيٌٝ ايٛع٤ٛ ٚايػػٌ إٔ ضفع ايـشسخ 
بأسسُٖا ٜتشكل بػػٌ ايبؿط٠ فال أثط يـدفا٤ ايٛاغط١ ٚال ْفع يف 

زيٌٝ ايٛع٤ٛ  ف َٔاشا إغتعٗط ايعط إغتضشاب عسّ ايـشادب ، ْعِ
ٍِ َا شنط  ٚايػػٌ إٔ صشتُٗا َٔ آثاض صٍب ايـُا٤ َع عسّ ايـشادب تـ

 ايكّٛ يـٗصا االغتعٗاض ال يـشذ١ٝ االصٌ ايـُجبت َع خفا٤ ايٛاغط١ .  

فّٗٛ ايـُشات ايعطف ايعاّ يف تطبٝل ـعرب٠ بتػاَٚايـشاصٌ اْ٘ ال 
ايٝكني  ( يف زيٌٝ سط١َ ْكضايٓكض)ايٛاعض ع٢ً َضساق٘ نُفّٗٛ 

ًعّٚ ايـُثط ايؿطعٞ ايجابت األ ايعطف ايعاّ يف عٍس ـضتػاَبايؿو، فإ 
 دف١ٝ ال عرب٠ ب٘ ٚال سذ١ٝ فٝ٘ ٚال ق١ُٝ ي٘ . ـيًٛاغط١ اي  أثطًا

شل ـي، بٌ  اباضى َٔ ايفكٗا٤ ايـُذُع ـَٚٔ ٖٓا  ٜؿهٌ َا شنطٙ اي
ًٞ  ٚ ايعكايـُجبت يالظَ٘ ايعازٟ أٌ ايـُطُإٔ ب٘ ٖٛ عسّ سذ١ٝ األص

 ع٢ً االطالم َٔ زٕٚ فطم بني دال٤ ايٛاغط١ ٚبني خفا٤ٖا . 

ال ٜرتتب  - ب ع٢ً ايٛاغط١ سكٝك١ًرتٍتايـُثط ايؿطعٞ ٚس٦ٓٝص فاأل
ٕ تػاَض ايعطف ٚإ  -شٟ ايٛاغط١  -ًعّٚ ايـُغتضشاب إعًٝٗا عٓس 

ب ع٢ً رتٍتايـُثط ايؿطعٞ ، ٚإعتباض ايعطف األدفا٤ ايٛاغط١ عًِٝٗ ـي
ايـًُعّٚ ع٢ً  ـٍبًاذط٣ االصٌ َٚرتتـَ :يصٟ ايٛاغط١  ايٛاغط١ أثطًا

 ذاٍ ايتطبٝلـشات ايعطف١ٝ يف َـألٕ ايتػاَ ، ال ق١ُٝ ي٘ -ايـُػتضشب 
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 سذ١ٝ هلا ٚال اعتباض بٗا أصالً  .  ال -ٚايضسم ٚاإلْطبام 

يتعاَ٘ يف نفاٜت٘  )قسٙ( بعس إدطاغاْٞـشكل ايايـُٕ ايٓكط١ ايجا١ْٝ :إ
دف١ٝ( َٔ نرب٣ عسّ ـباغتجٓا٤ )ايٛاغط١ اي عِ)قسٙ(ٚفاقًا يؿٝدٓا االع

ايـُرتتب ثط ايعطف األ ايٛاغط١ اييت ٜعٍسايـُجبت( ٖٚٞ سذ١ٝ )االصٌ 
قس أعاف   -ايـًُعّٚ شٟ ايٛاغط١ػتضشب ايـُع٢ً عًٝٗا أثطًا َرتتبًا 

يؿس٠  -ـُتٓعذ١ًٝ( ٖٚٞ اييت ٜـٖٛ )ايٛاغط١ ايٛاعش١ ايآخط  غتجٓا٤ًإ
 شٜٗا: ٚبنيٜـُهٔ ايتفهٝو عطفًا بني ايٛاغط١  ٚال -ٚعٛح ايٛاغط١

تٓعٜاًل نُا ال ٜـُهٔ ايتفهٝو بُٝٓٗا يف ايٛدٛز ٚاقعًا، ػتضشب ايـُ
. (2)ابٞ بأسسُٖا َػتًعًَا يًتعبس باآلخطٜٚهٕٛ ايتعبس االغتضش

 ُٖٚا : أٚهلُا، (3)ْٚغطب ي٘ َجايني شنط)قسٙ( يف ساؾ١ٝ ايطغا٥ٌ

ٍٛايـُاالٍٚ:  ٠ٍٛ ٚتغا٥فإ ناألب ٍٛأ -س باالب٠ٛفإ ايتعٍب ٠،ايبٓ  ٠ ظُٜسب
ٌّ -يعبٝس  ٍٛعطفًا يًتعٍب َػتًع ٍٛ - ٠س بآثاض ايبٓ ُتٓع ـٜٚ -٠ عبٝس يعٜسبٓ

،  الظ١َ بُٝٓٗاايـُشػب ايٓعط ايعطيف يٛعٛح ـٚب ايتفهٝو بُٝٓٗا عاز٠ً
قاٍ)قسٙ(:)نُا ٖٛ نصيو يف ايـُتغا٥فني، ألٕ ايعاٖط إٔ تٓعٌٜ أب٠ٛ 

ٜالظّ تٓعٌٜ ب٠ٛٓ عُطٚ ي٘، فٝسٍ تٓعٌٜ أسسُٖا ع٢ً  ظٜس يعُطٚ َجاًل
 تٓعٌٜ اآلخط ٚيعّٚ تطتٝب َا ي٘ َٔ االثط( .

ٛدٛز ايٓاض ب -إٔ ايتعٍبس بايع١ً بًشاظ  ،عًٍٛ ايـُايع١ً ٚٚايجاْٞ: 
 –شطاض٠ ٚاالسرتام ـسضٍٛ ايايـُعًٍٛ عطفًا : س بٜػتًعّ ايتعٍب -َجاًل
 وـفهٝـتـَهإ ايدـسًا ٚعـسّ إٍٛ ـعًايـ١ًُ ٚـٔ ايعـبٝ ايـُالظ١َٛح ـيٛع
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 .  عاز٠ً  شػب ايٓعط ايعطيفـس ببُٝٓٗا يف َكاّ ايتعٍب

 عّـي -: اشا إغتضشبٓا ٚدٛز ايٓاض ٚإغتضشبٓا ٚدٛز االب٠ٛٚعًٝ٘
 سـ٠ٛ ظٜـأب آثاض ايٓاض ٚآثاض ع٢ً ايـُػتـضشبـٝـٔ :١ٝ ـٝب اآلثاض ايؿطعـتطت

رتام ٚآثاض ب٠ٛٓ عبٝس يعٜس شطاض٠ ٚاالسـنصيو ترتتب آثاض اي ، يعبٝس
 غتضشاب ايٓاض ٚاالب٠ٛ . ايـُاعٝني : إع٢ً االغتضشابني 

دطاغاْٞ )قسٙ( َٔ نرب٣ ـشكل ايايـُغتج٢ٓ : إدتضط٠ ـٚبعباض٠ َ
 - عاز٠ ٚيف ْعط ايعطف -ٜػتشٌٝ  جبت : َاايـُعسّ سذ١ٝ االصٌ 

ذًٞ ـًعّٚ ٚبني الظَ٘ ايايـُػتضشب ايـُس بني ايتفهٝو يف ايتعٍب
ثط ايؿطعٞ ايجابت يًُػتضشب ايعطف ايعاّ األ شٝح ٜعٍسـيٛاعض با

 الظ١َ بُٝٓٗا . ايـُيٛعٛح ، يالظَ٘ أٜغًا   أثطًا  سكٝك١ً

قس ٜؿهٌ عًٝ٘ بصات ايـُتغاٜفني سٝح ٜـُهٔ إْفهاى شات ٚ
االب عٔ شات االبٔ، ٖٚهصا ٜؿهٌ عًٝ٘ بايـُكتغٞ أٚ ْـشٛٙ َٔ 

 ٓاُهٓـٜهانٗا عٔ ايـُعًٍٛ ، يهٔ أدعا٤ ايع١ً ايٓاقض١ سٝح ٜـُهٔ إْف
اٍ أخصًا َٔ بعض األعاظِ ؾهغتجٓا٤ بٓشٛ ٜسفع اإلتٛعٝض اإل

ٍُٜٔٚ، (4)االٚاخط  دطاغاْٞ )قسِٖ( بإٔ ٜكاٍ : ـشكل ايايـُنْٛ٘ َطاز  ع

، زٕٚ ايع١ً هلاايـُجاٍ االٍٚ ٖٛ ايع١ً ايتا١َ َٚعًٛطاز َٔ ايـُٕ إ
سضٌ ايٝكني بٛدٛز  ايع١ً  فاشا ،شٛ شيو ـٚ ْايـُكتغٞ أٚ ايٓاقض١ أ

 -ايـذػِٜبٛغ١  ـشاضق١ َع ؾططٗا يًتأثري:ٚدٛز ايٓاض اي -ايتا١َ 
٠ ، الغتشاي١ شطاضـعًٍٛ : سضٍٛ ايايـُغتًعّ ٖصا ايٝكني ٜكًٝٓا بٛدٛز إ
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ٚإَتٓاع ايٝكني بايع١ً ايتا١َ َٔ زٕٚ  عًٍٛ عٔ عًت٘ ايتا١َايـُْفهاى إ
 يف بكا٤ َعًٛهلا  ٍوايع١ً ايتا١َ ُؾ يف بكا٤ ٍوثِ اشا ُؾ ٜكني بـُعًٛهلا ،

ايػابل يًٝكني ، فتهٕٛ ايع١ً ايتا١َ َٚعًٛهلا نالُٖا َتعًل شاي١ـَال
ضناْ٘ ، ٚشيو الدتُاع أيالغتضشاب ذط٣ًـَٜهٕٛ ٚ ايطاض٤٣ ٚايؿو

اىل  ٚايـُجبت أيتعاّ سذ١ٝ االصٌ إٚال ساد١ اىل  ٚؾطٚط٘ فُٝٗا،
  .  االغتجٓا٤ َٔ عسّ سذٝت٘ 

َـذط٣  ايع١ً ايتا١َ َٚعًٛهلا  نٌ َٔ ٕ: نٛ َـُا تكسّـشاصٌ ٚاي
يإلغتضشاب يف ْفػ٘، ٚيعٌ ٖصا َطاز ايـُشكل اخلطاغاْٞ)قسٙ( َٔ 

 ُهٔ االؾهاٍ عًٝ٘ . ـضازٙ  ٚال ٜٖٚصا تاّ يٛ أاغتجٓا٤ )ايع١ً َٚعًٛهلا( 

يف إ ايـُتهاف٦إ ْتعاعٝاإل ايـُتغاٜفني : ايعٓٛاْإَٔ  ايـُطازٚ
ُٖٚا ْػب١ خاص١  االب٠ٛ ٚايب٠ٛٓن١ خاضدًا ٚعًًُا ايك٠ٛ ٚايفعًٝ

 ٚايفٛم ٚايتشت .ات االب ٚاالبٔ ش ايـُتغاٜفني :ٛصٛف بٗا شات َ

ُهٔ ايتفهٝو ـني فإ ايصاتني ٜايـُتغاٜفطاز َُٓٗا شات ايـُٚيٝؼ 
  .ْفهانُٗا يعسّ نُْٛٗا َتغاٜفني ـُهٔ إٜإْـُا ٚيف ايٝكني ، بُٝٓٗا 

ٍٛ ٠ٍٛ ٚايبيهٔ عٓٛإ االب ٖٞ  ايـُتغاٜف١ عٓاَٜٚٔٔ ايشُٖٛا ـ٠ ْٚٓ
دضٛص١ بني شاتٞ ـَٓتعع١ َٔ خضٛص١ٝ ٚاقع١ٝ ْٚػب١ َ عٓاٜٚٔ

غتًعّ إ -، ٚيصا يٛ سضٌ ايٝكني بأسسُٖا نأب٠ٛ ظٜس يعبٝس تغاٜفنيايـُ
 ب٠ٛ ٚايب٠ٛٓ فإ اال ٚايتالظّ بُٝٓٗا ٚاعض ،ايٝكني بب٠ٛٓ عبٝس يعٜس 

ْتعاع١ٝ ٖٞ عٓاٜٚٔ إ -ٚايتشت١ٝ  ٚايفٛق١ٝ خطٖٚهصا ايتكسّ ٚايتأ -
 ، يف ايك٠ٛ ٚايفع١ًٝ خطف١ َتالظ١َ ال ٜٓفٍو أسسُٖا عٔ اآلَتغاٜ
 ٕ ٖٞ خضٛص١ٝايـُتغاٜفآَٗا ايـُٓتعع ايٛاقع١ٝ  دضٛص١ٝـاي إٔ بًشاظ
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ٍٛ، ٚايتعسز يف ططيف ايٓػب١ : األٚاسس٠ غري َتعسز٠  ٍٛب  شُٖٛاـ٠ ٠ْٚ ٚايبٓ
ٍٛٚعًٝ٘ : ف.    -ايـُتغاٜفنئَ  ٍٛتهٕٛ ايبٓ تٝك١ٓ َتعًكًا ايـ٠ُ ٠  ناالب

ٍٕ ٍوثِ اشا ُؾ ،يًٝكني سسٚثًا  أٚ شاى أَهٔ  يف بكا٤ ٖصا ايعٓٛإ   يف ظَا
 بربن١ -ٜٚهٕٛ نالُٖا  ،ػتضشب بكا٤ ٖصا ايعٓٛإ ٚبكا٤ شاى ٕ ُٜأ

ًا ألضنإ ذُعـَ - ٚفع١ًًٝ ق٠ًٛ ،ايتالظّ بُٝٓٗا ٚدٛزًا ٚعسًَا ٚعٛح 
َٔ زٕٚ  ،بٗصا ايًشاظ  غتضشابيإل ـذط٣ًَٚ ٘ؾطا٥طٚ غتضشاباإل

 غتجٓا٤ َٔ عسّ سذٝت٘ . ايـُجبت أٚ اإلصٌ اىل إيتعاّ سذ١ٝ األ ساد١ُ

ٚ ، فإ  ايٝكني بٛدٛز شات األب أتغاٜفنيايـُٚيٝؼ نصيو شات 
َٚع  ،ٚ شات ايتشت ٜػتًعّ ايٝكني بٛدٛز شات االبٔ أ ال -ايفٛم

سٚث٘ َُٓٗا ٚؾههٓا يف بكا٥٘ ٓا سٍكـٝـت ايؿو يف ايبكا٤ ْػتضشب َا
غتضشابٞ ببكا٤ شات أسس س اإلٚايتعٍب ،الغتضشاب ـذط٣ً يفٝهٕٛ َ

ايـُتغاٜف غتضشابٞ ببكا٤ شات اإل سٜػتًعّ ايتعٍب تغاٜفني الايـُ
ٚع٢ً فطض  ايـُتغاٜفني،ش ال َالظ١َ بني بكا٤ شاتٞ اآلخط، إ

تغاٜف ايـُثبات شات إتغاٜفني ٚايـُٚدٛزُٖا فاغتضشاب بكا٤ أسس 
 غتجٓا٥٘ . ايـُجبت ٚال زيٌٝ ع٢ً إصٌ اآلخط َٔ أٚعض َضازٜل األ

)قسٙ( دطاغاْٞـشكل ايايـُيٛ نإ َطاز اْ٘ : ـشاصٌ باختضاضٚاي
تغاٜفني بٗصا ايتكطٜب فٗٛ نالّ تاّ َتني ٚال ـجٓا٥٘ : عٓٛاْٞ ايـُغتَٔ إ

 نً٘ يف إغتجٓا٤ بعض َٛاضز االؾهاٍإْـُا ٚ ،ُهٔ االؾهاٍ عًٝ٘ـٜ
 جبت . ايـُصٌ األ

جبت َٔ ايبشٛخ ايـُصٌ ـشح عسّ سذ١ٝ األبإٕ ايٓكط١ ايجايج١ : 
 ، ٖٚٞ غري َططٚس١ يف حبٛخ ايفكٗا٤ُتأخطٟ االصٛيٝنيـػتشسث١ يايـُ
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 طٛض ايبشٛخـت ٕٚ بـشجًا زقٝكًا ٜـشهٞتأخطايـُتكسَني، ٚقس ططسٗا ايـُ
 . (ٌٖ ايبٝت )ألصٛي١ٝ يف َسضغ١ أا

فتا٣ٚ جبت َطًكًا َٔ ايـُصٌ شذ١ٝ األـقس ٜعٗط ايكٍٛ بيهٓ٘  
ثبتٖٛا ايفطٚع ايفك١ٝٗ اييت أغتعٗاضًا َٔ بعض إ ايـُتكسَني ، بعض
يبٓا٤ِٖ ع٢ً سذ١ٝ االغتضشاب  ِ ٖصاقٛهل ٚيعٌيف نتبِٗ ،  فتا٣ٚ

غتضشاب اإل بفعٌ إفاز٠ -نُاْػبت ايِٝٗ -ٚاالَاض١ٜع١ٓ ايـَُٔ باب 
 ػتضشبايـُ يعٔ بايـًُعّٚٚبكا٤ يٛاظَ٘ إش اػتضشب ايـُايعٔ ببكا٤ 

ٜػتًعّ ظًٓا بالظَ٘، فٝهٕٛ الظّ ايـُػتضشب ٚادسًا يـُالى سذ١ٝ 
االغتضشاب ٖٚٛ ايعٔ ببكا٤ ايالظّ يف ايعَٔ ايالسل ايصٟ ُؾٍو فٝ٘ 

ض يبعض ايتعٍط ٚبكا٤ الظَ٘، فٝشػٔ بٓا ٖٓا ػتضشبايـُ ببكا٤
 جبت : ايـُصٌ يفتا٣ٚ ايعاٖط٠ يف سذ١ٝ األا

َا يٛ ُؾٍو يف زخٍٛ ايؿٗط ايالسل نؿٛاٍ ٚشٟ  ايفطع االٍٚ :
اب بكا٤ ايؿٗط ايـشاعط نؿٗط ضَغإ غتضشايـشذ١ فاِْٗ تـُػهٛا بإ

ايجالثني  ؾٛاٍ، ٚبٓٛا عًٝ٘ أْ٘ ايّٝٛ اب عسّ زخٍٛ ؾٗطغتضشأٚ إ
 -ؾٛاٍ  ،فُٔ ؾو يف نْٛ٘ آخط ؾٗط ضَغإ أٚ أٍَٚٔ ؾٗط ضَغإ 

 ٙأثط ب عًٝ٘:ضٍتٚب عسّ زخٍٛ ؾٗط ؾٛاٍ غتضشإ -ّٜٛ ايعٝس
إؾهاٍ فٝ٘،  الٖٚصا  -ايـُؿهٛىَػاى ٖصا ايّٝٛ ٚدٛب إ -ايؿطعٞ 

 ألْ٘ أثٌط ؾطعٞ َرتتٌب ع٢ً شات ايـُػتضشب: بكا٤ ؾٗط ضَغإ .

ثط ايؿطعٞ ع٢ً الظّ إَهإ تطتٝب األاالؾهاٍ يف إْـُا ٚ
ؿهٛى ايـُفإ ٖصا االغتضشاب ٜػتًعّ نٕٛ ايّٝٛ  ،ػتضشب ايـُ

أٍٚ ؾٗط  -كبٌ بعسٙ : ّٜٛ ايعٝس ايـُغإ ٚنٕٛ ايّٝٛ َٔ ؾٗط ضَدع٤ً 
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أفتٛا بهٕٛ ّٜٛ غس ٚ )قسِٖ( ٖصا االغتضشابإعتُسٚا ٚقس  -ؾٛاٍ
ـذاضٟ أٍٚ ؾٗط ؾٛاٍ ٚنٕٛ ٖصا ايّٝٛ آخط ؾٗط ضَغإ ٖٚٛ ايّٝٛ اي

ؾٛاٍ، ٖٚصا ٜعين عسّ زخٍٛ ضَغإ  ٚ ؾٗط بكا٤غتضشاب فٝ٘ إ
ِٖ بٛدٛب ايفطط٠ اى ايالظّ نفتٝاـٍبٛا اآلثاض ايؿطع١ٝ  ع٢ً شضت أِْٗ

ّٜٛ ُا َٔ أسهاّ أٍٚ ؾٛاٍ ٚآزاب شٖٛـْٚٚسط١َ صَٛ٘  ّٜٛ غُس
ايعٝس نإغتشباب ايضال٠ ٚايػػٌ، َع إٔ االغتضشاب ال ٜجبت يٛاظَ٘ 

عسّ زخٍٛ ؾٛاٍ : نٕٛ ضَغإ  ؾٗط  بكا٤غتضشاب أٟ ال ُٜـجبت إ
رتتب ٍٚ ؾٗط ؾٛاٍ ست٢ تٖصا ايّٝٛ آخط ؾٗط ضَغإ ٚنٕٛ غسٙ أ

 فُٔ فتٝاِٖ قس ،يالظّ ايعازٟ يًُػتضشب ايجابت١ اآلثاض ايؿطع١ٝ 
  ايـُجبت  َطًكًا .شذ١ٝ االصٌ ـقٛهلِ ب إغتهؿف 

ٚبعباض٠ َـدتضط٠: إغتضشاب بكا٤ ؾٗط ضَغإ ال ٜجبت أٚي١ٝ 
 -ّٜٛ أَؼ -ؾٛاٍ يف ّٜٛ غُس إال بتٛغط ضَغا١ْٝ ايّٝٛ ايـُؿهٛى 

ّ غُس بتٛغط ايـُػتضشب بكا٤ ؾٗط فـتـطٍتب آثاض اٍٚ ايؿٗط ع٢ً ٜٛ
غتضشاب بكا٤ ؾٗط شٟ ايكعس٠ ضَغإ يف ّٜٛ ايؿو .  ْٚعريٙ : إ

ؾٗط ؿهٛى َٔ ايـُفًٝعّ نٕٛ ايّٝٛ  ،شذ١ـٚعسّ زخٍٛ ؾٗط شٟ اي
، ٚثآَ٘ ٚتاغع٘  شذ١ـٍٚ شٟ ايايـُكبٌ أشٟ ايكعس٠ ٚنٕٛ ايّٝٛ 

  ػتشب١ ٚايٛادب١ .ـشر  ايـُٜاّ َٓاغو ايٚعاؾطٙ أ

ثبات أٚي١ٝ ؾٗط ؾٛاٍ أٚ ؾٗط شٟ ايـشذ١ باغتضشاب بكا٤ يهٔ إ
 ؾٗط ضَغإ أٚ بكا٤ ؾٗط شٟ ايكعس٠ َٔ َضازٜل )االصٌ ايـُجبت( .

َٔ دع٤ُ ٚدٛزٟ  ْعِ ٜـشتٌُ إٔ تهٕٛ أٚي١ٝ ايؿٗط عٓسِٖ َطنب١ً:      
ٖٛ نٕٛ ايّٝٛ ايالسل َٔ ايؿٗط ايـذسٜس، َٚٔ دع٤ُ عسَٞ ٖٛ عسّ 



   11بؿط٣ االصٍٛ / ز ................................................. ( 404)

ٍٞ ّٜٛ آخط َٓ٘ قبٌ  ٖصا ايّٝٛ ايـُتٝكٔ نْٛ٘ َٔ ايؿٗط ايـذسٜس، َغ
ٖٚصا ايـذع٤ ايعسَٞ َـشطٌظ باالغتضشاب ، ٚشاى َـشطٌظ بايٛدسإ ، 
فًٝت٦ِ َٛعٛع أٍٚ ايؿٗط ٚتضٍض ايفت٣ٛ ٚال تهٕٛ َعتُس٠ً األصٌ 
ايـُجبت . يهٔ نٕٛ أٍٚ ايؿٗط َطنبًا بعٌٝس ال ؾاٖس عًٝ٘ ، ٚايٛاعض 

ٚدٛز ّٜٛ َٔ ايؿٗط غري َػبٛم بّٝٛ آخط نْٛ٘ َع٢ًٓ بػٝطًا َٓتععًا َٔ 
  ٚال ٜـُهٔ إثبات٘ باغتضشاب بكا٤ ضَغإ ٚعسّ زخٍٛ ؾٛاٍ . َٓ٘،

فطع ايجاْٞ : فتٝاِٖ بتٍٓذؼ َالقٞ ايٓذؼ اشا ُؾٍو يف بكا٤ اي 
غتضشاب بكا٤ ايططٛب١ يف ضطٛب١ أسس ايـُتالقٝني إعتُازًا ع٢ً إ

ٌِايـُٚ ـذػِ ايٓذؼ أاي  ساٍ نٕٛ داٍف تٓذؼ ايصٟ القاٙ دػ
 ايـُالقا٠ .  سني السكًا: غابكًا َؿهٛن١ً َع١ًًَٛيف ايٓذؼ َجاًل ايططٛب١ 

ٚسٝح إٔ ايـُالقا٠ يٛسسٖا ال تٛدب االْفعاٍ ٚايتٍٓذؼ فالبس 
َُػط١ٜ اىل ايـُالقٞ نٞ ٜتأٍثط ٜٚٓفعٌ، فضاضٚا )قسِٖ( اىل  َٔ ضطٛب١ 

ايباق١ٝ ٓذؼ سضٍٛ ايػطا١ٜ َٔ اي : ب ٜػتًعّ عاز٠ًإٔ ٖصا ايـُػتضش
ٚ ايـذاف، فأفتٛا بتٓذؼ َالقٞ ايٓذؼ أ اىل َالقٝ٘ضطٛبت٘ إغتضشابًا 

غطا١ٜ أدعا٤ َٔ القا٠ َع ايـُٕ ايتٓذؼ َتٛقف ع٢ً ايـُتٓذؼ َع أ
، ٚمل تتشكل ايػطا١ٜ  القا٠ َتشكك١ خاضدًاايـُٚايٓذؼ اىل َالقٝ٘، 

ت شككالقا٠ فتايـُالظّ بكا٤ ايططٛب١ سني  ـُا ناْتي ٗايهٓخاضدًا 
 -إغتضشاب بكا٤ ايططٛب١ -،ٖٚصا تٛا ب٘ ـفعٓسِٖ ايػطا١ٜ ٚايتٓذؼ فأ

ٌٌ  جبت . ايـُشذ١ٝ االصٌ ـب ِقٛهلٗا َٓٚيصا إغتعٗطٚا  َجبت، أص

ْعِ ٜـشتٌُ إٔ تهٕٛ فتٝاِٖ بايتٍٓذؼ ْاؾ١٦ َٔ غري ايكٍٛ بـ 
 ( بإٔ ٜكاٍ: َٛعٛع تٓذؼ ايـُالقٞ َطنٌب َٔجبت)سذ١ٝ األصٌ ايـُ



 (405)  .................................... سذ١ٝ االصٍٛ ايع١ًُٝ ايـُجبت١ عٓس ايكسَا٤

 ـُـشطظ٠ بايـتـعبس اإلغـتـضشابٞ َع ايـُُاغ١ اييت ٖٞ دع٤ايططٛبـ١ اي
 َٛعٛع سهِ ايتٓذؼ ، فًٝت٦ِ ايـُٛعٛع َُٓٗا . 

يهٔ ايكطٜب دسًا إٔ َٛعٛع سهِ ايتٓذؼ ٖٞ ايػطا١ٜ ٖٚٞ 
 ايـُـشطظ٠ باإلغتضشاب .    َع٢ٓ بػٝط غري َطنب َٚالظّ يًططٛب١

ُاغ١ ايـُا٤ :اشا ُؾٍو يف ٚدٛز سادب َاْع َٔ َـ يجايحيفطع اا
يًبؿط٠ ساٍ ايٛع٤ٛ أٚ ايُػػٌ أٚ ايتطٗري َٔ ايـدبح فكس سهُٛا 
بـشضٍٛ ايٛع٤ٛ ٚاالغتػاٍ ٚايتطٗري ٚإٕ إستٌُ ايـُهًف ٚدٛز 

شادب يف َٛعع ـغتضشاب عسّ ايايـشادب، إعتُازًا َِٓٗ ع٢ً إ
ايـُػػٛي١ ًبؿط٠ َػت٘ يا٤ ع٢ً ايعغٛ َٚالايـُػٌ ايصٟ ٖٛ دطٟ ايَػ

  ػض ايصٟ ٖٛ إَطاض عغُٛ ضطب ع٢ً عغُٛ آخط.أٚ َٛعع ايـُ

ايـُا٤  ٘عٓس صٍبنايكري شادب ـيف ٚدٛز اي ايـُهًفاشا ؾو ف
عٔ نايسٖٔ اْع ايـُستٌُ ٚدٛز يًطٗٛض أٚ يًتطٗط َٔ ايـدبح أٚ إ

ٚ ايطٗاض٠ َٔ أٚ ايػػٌ ايـُا٤ اىل ايبؿط٠ ساٍ ايٛع٤ٛ أٚصٍٛ 
ا٤ اىل ايـُ ٚصٍٛ شادبـعسّ اي اغتضشاببثبتٛا ـدبح، فكس أاي
ٚايطٗاض٠ َٔ  -ػٌايُػ ايٛع٤ٛ أٚ -يبؿط٠ ٚسهُٛا بتشكل ايطٗٛضا

ٌٌ ،ػتضشبايـُشادب ـالظّ عسّ اي صاٖ ٕ، َع أدبح ـاي  ٖٚصا أص
 َجبت قس أفتٛا ع٢ً طبك٘ . 

 ايـُاٍاٍ َع ايصٟ نإ عني ايـُختًف َايو فطع ايطابع : اشا إاي
ايو عُاْ٘ ايـُفازع٢   ،ًُٛى عٓس اآلخط ايـُاٍ ايـُيف ٜسٙ ٚقس تًف 

ايـُاٍ خط ايصٟ تًف ٚعسّ إشْ٘ ي٘ يف ايتضطف فٝ٘، ٚإزع٢ اآلُاي٘ ـي
 ٜٙس ايـُؿٗٛض بهٕٛفت٢ عٓسٙ : عسّ عُاْ٘ اٜاٙ ألْ٘ عاض١ٜ َجاًل، ٚقس أ
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، ٚيعً٘ إغتٓاز َِٓٗ اىل إغتضشاب ايوايـُٕ ايكٍٛ قٍٛ ١ ٚأٓاَع
ايـُايو ٚعسّ ا غتضشاب عسّ ضعايـُذا١ْٝ  أٚ اىل إَا١ْٝ ٚعسّ األ

 عسٚإ ٜٚرتتب عًٝٗا ايغُإ ؾطعًا،الظّ يهٕٛ ٜس اآلخط ٜس ايـُشْ٘ إ
: ٜس ايـُتًف ع٢ً الظّ عكًٞ ٌبؾطعٞ َرتٍت ثٌطأ -ايغُإ -ٖٚصا 

ؾطعًٝا   ًاثطٝؼ سهِ ايغُإ أػتضشب ٚيايـَُٔ يٛاظّ  ٖٚٛ عسٚا١ْٝ،
 . ايو ٚعسّ إشٕ ايـُ َا١ْٝعسّ األ ايـُػتضشب ايصٟ َٖٛرتتبًا ع٢ً 

ٜٚـشتٌُ نٕٛ فتٝاِٖ بايغُإ ألدٌ نٕٛ َٛعٛع ايغُإ َطنبًا 
َٔ تـشكل ايٝس ٚاالغتٝال٤ ع٢ً َاٍ ايػري َٚٔ عسّ ضعا ايـُايو، 

َـُشطظًا  فٝهٕٛ ايـذع٤ االٍٚ َـُشطظًا بايٛدسإ ٜٚهٕٛ ايـذع٤ ايجاْٞ
 بايتعبس االغتضشابٞ ، فشهُٛا بايغُإ إلسطاظ َٛعٛع٘ : بعغ٘

 بعغ٘ بايتعبس اإلغتضشابٞ .بايٛدسإ ٚ
ـشذ١ٝ ب فك١ٝٗ أخط٣ قس إغتعٗط َٓٗا إيتعاّ ايـُتكسَني ١ُ فطٌٚعـٚث
يتعاَِٗ بأَاض١ٜ االغتضشاب ٚنٕٛ ، ٚيعً٘ ألدٌ إجبتايـُصٌ األ

ـشذ١ٝ  بايتبع ي َاض٠ سذ١ً، فتهٕٛ  َجبـتات  األع١ٓايـُسذٝت٘ َٔ باب 
ٌُ شتـنُا ٜ ،شتٌُ ـَجبت ع٢ً االطالم ٖٚصا أَط ايـَُاض٠ ٚسذ١ٝ األ

ٚال  ، (جبتايـُسذ١ٝ االصٌ )خط يًفتٝا ٖٛ غري ـُسضى آيتعاَِٗ بإ
ُا٤ ايٛاعض ٚايعطض ـٜ، ٜٚهفٝٓا اإلشكٝل َسضنِٗـٚ تأطاي١ يإلَٛدب 

كاٍ ايـَُا تفضٌٝ ، ٚأاِٖ اُٚسضى  فتـعطف بايـُذٌُ يًفطٚع ِٖٚ أ
ع بعض نُا صٓ -دتاض ايضشٝض َٓٗا ايـُشت١ًُ ٚايـُساضى ايـُيف 

غتططاز ال ، ألْ٘ إفال ْطتغٝ٘ -االعالّ ٖٓا يف ايبشٛخ االصٛي١ٝ 
ايـُٓاغب١ ٚاهلل  ٗا يـُٛاععٗاألْ٘ ٚظٝف١ ايبشٛخ ايفك١ٝٗ ْٚؤدً َٛدب ي٘ ،

 : ثِ ْبشح يف ايتٓبٝ٘ ايـشازٟ عؿط  ايعاصِ ايـُٛفل . 
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 صتصحب للتعّبد الشرعي : الـمإعتبار قابلية 

:  غتضشابٕٚ)قسِٖ( يف دطٜإ اإلإؾرتط االصٛيٕٝٛ ايـُتأخط
َٔ نٕٛ ايـُػتضشب سهًُا ؾطعًٝا أٚ َٛعٛعًا شا أثط  اْ٘ البس

  غتضشاباإل ؾطعٞ، يهٔ ال زاعٞ إلؾرتاط٘ بٗصٙ ايضٝاغ١، فإ
تعبٌس ؾطعٞ ظاٖطٟ ٜتطًب أثطًا عًًُٝا ؾطعًٝا ست٢ ال ٜهٕٛ تؿطٜع٘ 

ٕ ٜهٕٛ : أيػًٛا ، ٚيصا  ْعترب يف صش١ ايتعبس اإلغتضشابٞ ايؿطعٞ
 ػتضشبايـُ َٔ زٕٚ فطم بني نٕٛ ،ػتضشب قاباًل يًتعبس بكا٤ًايـُ

يـشهِ ؾطعٞ  سهًُا ؾطعًٝا أٚ َٛعٛعًا يـشهِ ؾطعٞ اٚ َتعًكًا
ناالغتكباٍ ٚايطٗٛض ايصٜٔ ُٖا فعٌ ايـُهًف ٚقس تعًل بُٗا االَط 

 ػتضشبايـُ ايؿطعٞ ٜٚتشكل بُٗا إَتجاٍ ايٛادب ، ٚايـُِٗ قبٍٛ
، فاشا قبً٘ صٍض إغتضشاب ايـشاي١ ايـُتٝك١ٓ غابكًا طعٞايؿ يًتعبس

 ٚإَتٓع ؾطعًا : ْكض ايٝكني عُاًل بايؿو  ايطاض٤٣ . 

ايـُػتضشب أثطًا نٕٛ  : عترب يف دطٟ االغتضشابْ النُا 
٘ : نٕٛ اْفٞ يف دطٜ، بٌ ْهتثط ؾطعٞ سسٚثًا ؾطعًٝا أٚ َٛعٛعًا  شا أ

ػتضشب ايـُٕ مل ٜهٔ ٚإ ايـُػتضشب شا أثط ؾطعٞ يف َطس١ً ايبكا٤
ْ٘ ػتضشب أَطًا ٚدٛزًٜا ٚبني نٛايـُبني نٕٛ  . ٚال فطمنصيو سسٚثًا 

غتضشاب عسّ ايتهًٝف فإ عسّ ايتهًٝف أَطًا عسًَٝا نادطا٤ إ
ٜهٔ  فاشا مل ٚقابٌ يًتعبس ايؿطعٞ، بٝس ايؿاضع غبشاُْٖ٘ا ت٘ إثبان

يهٓ٘ نإ ِ ؾطعٞ شهـٚ َٛعٛعًا يايـُػتضشب سهًُا ؾطعًٝا أايعسّ 
شت غًطإ ايؿاضع ٖٚٛ ـْ٘ تعسّ ايتهًٝف بايؿ٤ٞ قاباًل يًتعبس، يهٛ

 غتضشاب٘ س٦ٓٝص . فٝضض إس ب٘ يف َطس١ً ايبكا٤ قابٌ يًتعٍب
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ايـُػتضشب يًتعبس ايؿطعٞ بًشاظ   قبٍٛؾرتاط ٚايٛد٘ يف إ
ْاظط٠ اىل  (5)ٜٓكض ايٝكني أبسًا بايؿوص الٖٛ إٔ أخباض ط -ايبكا٤ 

تفٝس سط١َ ايٓكض ايعًُٞ َٚعا١ًَ ايـُتٝكٔ ايػابل َٚطس١ً ايبكا٤ 
تٝكٔ ايصٟ )ايـُطًب نٕٛ َعا١ًَ ايباقٞ ع٢ً ٜكٝٓ٘ السكًا، ٖٚصا ٜت

ػتضشب ايـُفاشا نإ (،يًتعبس ايؿطعٞـشطّ ْكغ٘ بايؿو قاباًل ٜ
ٚ أ بًشاظ َطس١ً ايبكا٤ عًٝ٘ شهِ ايؿطعٞـَٛعٛعًا ٜرتتب اي هًُا أٚس

نإ  -شتٌُ بًشاظ َطس١ً ايبكا٤ايـُهًٝف نإ أَطًا عسًَٝا ٜٓفٞ ايت
 ثٌط،بٌ ٜهٕٛ ي٘ أٜهٕٛ تؿطٜع االغتضشاب س٦ٓٝص يػًٛا نافًٝا سٝح ال
  ؾطع١ٝ . عًُٞ ٚفا٥س٠ٌ

ػتضشب قاباًل يًتعبس ايؿطعٞ نإ تؿطٜع ايـُبُٝٓا يٛ مل ٜهٔ 
ُا ٖٛ ـس ب٘ َٔ ايؿاضع بٛقع صسٚض ايتعٍبـتـُاالغتضشاب يػًٛا ٚمل ٜ

تٓكض ايٝكني  الٝتكٝس إطالم أزي١ إعتباض اإلغتضشاب ط، فع سهَِٝؿٍط
سصضًا  بكا٤ً ، ػتضشب قاباًل يًتعبس ايؿطعٞايـُُا اشا نإ ـب بايؿوص

 َٔ يعّٚ ايًػ١ٜٛ يف ايتعبس ايؿطعٞ باالغتضشاب . 

ايتعبس : نْٛ٘ أثطًا ٚ يف قاب١ًٝ ٜٚهفٞ يف ثبٛت األثط ايؿطعٞ أ 
ثط خاص١ غٛا٤ إْغِ َع٘ ٚدٛز األبسًا يف َطس١ً ايبكا٤ ٚ تعؾطعًٝا أ

ظَإ سسٚخ ايٝكني أّ مل ٜٓغِ بإٔ مل ٜهٔ ي٘ أثط سني سسٚخ ايٝكني 
باْطبام  ال ٜغٍط -ثط ؾطعٞ سسٚثًا ايـُػتضشب شا أعسّ نٕٛ  -ٖٚصا 

ػتضشب ايـُْ٘ ٜهفٞ قاب١ًٝ ايتعبس ايؿطعٞ بأل ،غتضشابزيٌٝ اإل
اب ناغتضشاب ذطٜإ االغتضشـض يضٍشايـُٚيف ظَإ ايؿو  بكا٤ً

                                                           

 .  1َٔ ابٛاب ْٛاقض ايٛع٤ٛ : ح 1: ب 1ايٛغا٥ٌ : ز (5)
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 بٛت ايتهًٝف ٚٚعع٘ ع٢ً ناٌٖ ايـُهًفنيٕ ثعسّ ايتهًٝف، سٝح أ
فهصا ْفٝ٘ قابٌ   ،ؿطع ايـُشت غًطإ ـقابٌ يًذعٌ ايؿطعٞ ٖٚٛ ت

ؾطعٞ يف َطس١ً ايبكا٤ ٚظَإ  س٦ٓٝص أثٌط أٜغًا ٜٚهٕٛ يًعسّيًتعبس 
اب عسّ ايتهًٝف س٦ٓٝص ٜٚهٕٛ غتضشإ ألدً٘ ٜضٍضٚايؿو 

 ٚ عسِٜ ايفا٥س٠ . أٚيٝؼ تؿطٜعًا يػًٛا  ،ؾطع٥ٞس٠ ٚأثطُ غتضشابًا شا فاإ

ٜـٓكض  اليف َطس١ً ايبكا٤ ٖٛ زالي١ أخباض طنفا١ٜ شيو  ٚٚد٘
اىل  ٠ْاظط ٗابًشاظ اْ َٓع ايٓكض بكا٤ً ،ع٢ً  ايٝكني أبسًا بايؿوص

ػتضشب قاباًل يًتعبس ايـُفاشا نإ  ١ً ايبكا٤ ايـُتشكل ظَٔ ايؿو،َطس
 ٚ ع٢ًبايؿو( ع٢ً ضفع ايٝس عٔ ايٝكني أ يٝكني)ْكض ا صسم - بكا٤ً

فإ ظاٖط ايتعبري سضٍٛ ايٝكني  االعتساز بايؿو يف َطس١ً ايبكا٤،
فتُٓع ايٓضٛظ عٔ ْكض ايٝكني  ،شل ب٘ـَاعًٝا ثِ ططأٙ ايؿو ٚي

َٚعٓاٙ يعّٚ   ،اعٞ بايؿو ايالسل ٚت٢ٗٓ عٔ االعتساز بايؿوايـُ
)عسّ ْ٘ ال ظاٍ قا٥ًُا ٚيصا ٜضسم تٝكٔ ايػابل ٚنأايـُع٢ً عُاًل ايبٓا٤ 

االعتساز بايؿو يف ايعَإ ايالسل نُا ْكض ايٝكني بايؿو( ع٢ً عسّ 
ٜضسم عسّ ايٓكض ع٢ً عسّ ضفع ايٝس عٔ َكتغ٢ ايٝكني يف َطس١ً 

 ؾطعٞ ظَٔ سسٚخ ايٝكني .ثطُ زٕٚ إٔ ٜتٛقف ع٢ً ثبٛت أايبكا٤ َٔ 

ؾطعٞ  ثٌطأدطٟ االغتضشاب يف َٛعٛع يٝؼ ي٘  اشٕ ال َاْع عٔ
ـُٛت االب ٖٚصا نُا يٛ عًُٓا ب ، ثط ؾطعٞ بكا٤ًسسٚثًا  َع نْٛ٘ شا أ
 بكا٤ً ايٛيس غتضشاب سٝا٠أَهٓٓا إ -َٛت٘ ٙ سنيٚؾههٓا يف سٝا٠ ٚيس

٘  ٚإْتكاٍ رياثَثطًا ؾطعًٝا ٖٛ فإ ي٘ أ -بعس ٚفا٠ ايٛايس  -ٚسني ايؿو 
 يس ساٍ سـٝا٠ ٚايـسٙ،تـطنـت٘ ايٝ٘، َع اْـ٘ ال أثـط الغـتـضشاب سـٝا٠ ايٛ
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 . ُطس١ً ايبكا٤ ٚظَٔ ايؿوـفاالعتباض ي

عسّ ْكغ٘ َتشكل  ٚأ (ْكض ايٝكني بايؿو)دتضط٠ : ـٚبعباض٠ َ 
 تـٝـكٓ٘ غابكًا، يف َطس١ً ايبكا٤ ٚسني ايؿو ايطاض٨ ٚايرتزز يف بكا٤ َا

 .  بايـُػتضشب شكل ايتعبس ايؿطعٞـٖٚٛ ناُف يف ْفٞ ايًػ١ٜٛ ٚت
 ثط ايؿطعٞ ع٢ًـب األطٍتـؾرتاط تإختضاظ إايـُتشضٌ ٚعٛح ٚ

شتاز اىل ٚدٛز االثط ساٍ ـٚال ٜ ، ُطس١ً ايبكا٤ـػتضشب بايـُ
هفٞ يف دطٜإ االغتضشاب نْٛ٘ شا بٌ ٜ ،شسٚخ ٚايٝكني ايػابل ـاي
و ايؿطعٞ يف َطس١ً ايبكا٤ ٚسني ايؿٚ ٜهٕٛ قاباًل يًتعبس ٞ أؾطعثطُ أ

 ْبشح يف ايتٓبٝ٘ ايجاْٞ عؿط : ثِ    ٘ غابكًا . ـكٓـٝـت يف بكا٤ َا

 جرياى االشتصحاب عهد الشك يف التقدم والتأخر : 

ضشاب غتدطٜإ إ ٛخ اإلغتضشاب ايػابك١:ًشٛظ يف حبايـُنإ       
 -ثط ؾطعٞسهِ أٚ َٛعٛع شٟ أ -ايعسّ عٓس ايؿو يف سسٚخ ؾ٤ٞ

ٚ أ ٛعٛعايـُغتضشاب بكا٤ بعسَ٘، أٚ دطٜإ إبعس ايٝكني ايػابل 
 ـداضز. ايسٚث٘ يف ضتفاع٘ بعس ايٝكني حبعٓس ايؿو يف إْعساَ٘ ٚإـشهِ اي

شازخ ٜٚكني  ـخط بعس ايعًِ بتشكل ايًَٚشٛظٓا ٖٓا ايتكسّ ٚايتأ
طٜإ االغتضشاب ـدضٛظ َعني، فٓبشح ٖٓا دسضٛي٘ يف ظَٔ َ

ـشازخ يف شضٍٛ ايـٚ تأخطٙ َع ايعًِ بـشازخ أعٓس ايؿو يف تكسّ اي
جاْٞ ؾتٗط  يف ايكطْني اي: اْ٘ قس إٝس َكس١َ ُٖٞٗـٜٚٓبػٞ  ت ظَإ َعني .

شازخ(  عٓس ايؿو يف ـصاي١ تأخط ايعؿط ٚايجايح عؿط اهلذطٟ : )أ
فاشا أٚدس  ،ؿهٛى  ايـُٚ تكسَ٘ ع٢ً ايعَٔ أشازخ ايبػٝط  ـتأخط اي

صٌ عٓسِٖ ٚ بعسٙ فاألأهًف ٚع٤ٛٙ ٚؾو يف  سسٚث٘ قبٌ ايعٚاٍ ايـُ
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ٖٚهصا  ،ٚعسّ تكسَ٘ عًٝ٘ -ايعٚاٍ -عني ايـُتأخط سسٚث٘ عٔ ايعَٔ 
ُٛت٘ ظٗط اجلُع١ ٚؾههٓا  ـدُٝؼ ٚعًُٓا بـشٝا٠ ظٜس ْٗاض ايـيٛ عًُٓا ب

ـذُع١ ظٗطًا  ٚ سضٌ ْٗاض ايأذُع١ ـٌٖ سضٌ ي١ًٝ اي :يف ظَإ َٛت٘
غتضشاب عسّ أٚ األصٌ إ ،شازخـٛت ايايـُصٌ عٓسِٖ تأخط فاأل

ُٛت٘ بعس ـعًُٓا ب ضشاب:، ٚال ٜكسح يف دطٜإ االغتذُع١ـَٛت٘ ي١ًٝ اي
 شازخ . ـط عٓ٘ بأصاي١ تأخط ايٜعٍب ٖٚصا َا ،شيو : ظٗط ّٜٛ اجلُع١ 

ٚ عسّ تكسّ سسٚث٘ ع٢ً أشازخ ـخط ايإال إٔ ٖصا إغتضشاب تأ
ٚ ُٓا دطٜاْ٘، يهٓ٘ ال ٜجبت الظَ٘ ايعكًٞ إٔ غًٍٚإ -ايـُعني ايعَٔ 

ثبات سّ إـُع٢ٓ عجاٍ بايـُذُع١ ظٗطًا يف ـايعازٟ نُٛت٘ ْٗاض اي
فاشا نإ َطازِٖ  ،خط َٛت ظٜس اىل ظٗط ّٜٛ اجلُع١ ضشاب تأاالغت

فٗٛ غري تاّ   -االغتضشاب -ع٢ٓ ايـُشازخ ٖصا ـَٔ أصٌ تأخط اي
 ٚ ايعازٟ .ايـُجبت يالظَ٘ ايعكًٞ أيعسّ ايسيٌٝ ع٢ً سذ١ٝ االصٌ 

ٚايعاٖط اْ٘ ال أغاؽ ؾطعٞ ٚال َسضى َعترب ألصاي١ تأخط 
)قسٙ( فاْ٘ ْضاضٟ األععِ دًًٝا َٔ عباض٠ ؾٝدٓا األ ُا ٜبسٚشازخ نـاي

عًِ بٛدٛز    )اْ٘ اشاـشازخ : صاي١ تأخط ايأفاز: اِْٗ ٜطٜسٕٚ َٔ أ
سازخ يف ظَإ ٚؾو يف ٚدٛزٙ قبٌ شيو ايعَإ فٝشهِ باغتضشاب 

فاشا ؾو  ـشازخ،خط سسٚخ شيو ايعسَ٘ قبٌ شيو، ًٜٚعَ٘ عكاًل : تأ
ْ٘  ّٜٛ اجلُع١ َٝتًا فشٝات٘  قبٌ اجلُع١ يف َبسأ َٛت ظٜس َع ايكطع بهٛ

 ،ذُع١ـايجابت١ باالغتضشاب َػتًع١َ عكاًل يهٕٛ َبسأ َٛت٘ ّٜٛ اي
صٌ ايػابل( ٜكضس : َبشح عسّ سذ١ٝ األٚسٝح تكسّ يف االَط 

)اْ٘ ال ٜجبت ايـُجبت يالظَ٘ ايعكًٞ أٚ ايعازٟ سٝح أٚعض فٝ٘ 
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 يٛاظَ٘ ايعك١ًٝ ، -اض ٔ باب االخببٓا٤ ع٢ً ايعٌُ ب٘ َ -باالغتضشاب 
ذطز سٝات٘ ـال ع٢ً َ -ب ع٢ً سسٚخ َٛت ظٜس يف ّٜٛ اجلُع١ فًٛ تطٍت
 . (6)سهِ ؾطعٞ مل ٜرتتب ع٢ً شيو(  -ذُع١ ـقبٌ اي

ثِ ْتٛد٘ يبشح  ،بٓا ايتصنط٠ ٚايبٝإ ـبـُٗٝس يبشجٓا ٖٓا أسـٖصا ت
شٌ ايبشح ٖٓا يف دطٜإ االغتضشاب عٓس ايؿو ـَٚ ـٝ٘،َٛعٛع ايتٓب

شسٚخ يف ظَٔ َعني ـخطٙ بعس ايٝكني بأصٌ ايـشازخ أٚ تأكسّ ايـت يف
شازخ ـْعساّ ايٜإ االغتضشاب عٓس ايؿو يف تكسّ إرلضٛظ ٚيف دط

 دضٛظ قس َغ٢ . ـْعساّ يف ظَإ َأٚ تأخطٙ بعس ايٝكني بأصٌ اإل

دعا٤ ايـُؿهٛى : تاض٠ ٜالسغ َغافًا اىل أٚ ايتأخط أٖٚصا ايتكسّ 
ُات عبٝس ّٜٛ اجلُع١ بعس ايعًِ ـٚ َأٚالز٠ ظٜس ايعَإ نإٔ ٜؿو يف 
 شضٍٛ ّٜٛ ايػبت .ـدُٝؼ ٚايعًِ بايـبعسّ سسٚث٘ يف ّٜٛ اي

ط نإٔ ٜؿو يف تكسّ ٚتاض٠ ٜالسغ َغافًا اىل سازخ ظَاْٞ آخ
ٛت ايـُٚ تأخطٙ عٓ٘ َع ايعًِ بتشكل َٛت االب ع٢ً إغالّ االبٔ أ

 دُٝؼ . ـّٜٛ اي شككُٗا َعًاـعسّ تبٚاالغالّ َعًا ّٜٛ ايػبت ٚ

شسخ ٜٚؿو يف ـتغازإ نايطٗٛض ٚايايـُشازثإ ـٚتاض٠ ٜالسغ اي
ٛقع ايـُْبسأ يف  ايـُتأخط، فايبشح يف َٛاقع ثالث١،تكسّ َُٓٗا ٚايـُ

 األٍٚ ببشح : 

 الشك يف التقدم والتأخر بلحاظ أجساء السماى : 

 شازخـٚ ؾو يف تكسّ اياشا ؾو يف تكسّ عسّ احلازخ أٚ تأخطٙ أ
                                                           

 طبع١ َهتب١ َضطفٟٛ .  -  387( فطا٥س االصٍٛ : 6)
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 شسٚخ يف ظَٔ َاٍضـػبل بايايـُتكسّ بعس ايعًِ ايـُجاٍ ايـُتأخطٙ ن ٚأ
ؾهاٍ يف دطٜإ اغتضشاب عسّ احلسٚخ فال إ يف ظَٔ َاٍضأٚ بعسَ٘ 

دالف : ايٝكني ـؿهٛى سسٚث٘ فٝ٘ اىل ظَٔ ايعًِ بايايـُيف ايعَإ 
جاٍ : ٜػتضشب عسّ ٚالز٠ ظٜس ٚعسّ ايـُ. ٚيف  شازخـبتشكل اي

ػتضشب ايـُدالف ـجلُع١ َػتُطًا اىل ظَٔ ايعًِ بُات عبٝس ّٜٛ اـَ
 ٛت ّٜٛ ايػبت . ايـُشكل ايٛالز٠ ٚسسٚخ ـٖٚٛ ت

شازخ يف ايعَإ ـؾهاٍ يف دطٜإ اغتضشاب بكا٤ اينُا ال إ
دالف : ـْعساَ٘ َػتُطًا اىل ظَٔ ايعًِ بايايـُؿهٛى فٝ٘ إضتفاع٘ ٚإ

بٝٗا ع٢ً ٖصا طاز تطتايـُثاض ايؿطع١ٝ ٚاآلشكل االضتفاع ٜكًٝٓا . ـت
 شا٤  ثالث١ : ـاالغتضشاب ع٢ً أْ

 ايـُػتضشب َباؾط٠،رتتب ع٢ً ايـُثط ايؿطعٞ ايٓشٛ األٍٚ: األ
تب ع٢ً عسّ َٛت عبٝس ّٜٛ اجلُع١ رتايـُثط ناأل، ب٘ ٚال اؾهاٍ يف تطٍت

 ٚ عسّ ٚالز٠ ظٜس ّٜٛ اجلُع١ . أ

ايـُػتضشب رتتب ع٢ً سسٚخ ايـُثط ايؿطعٞ ايٓشٛ ايجاْٞ : األ
ُات ّٜٛ ايػبت ايـُٚ ايعَإ ايالسل ْعري أثط سسٚخ ايٛالز٠ أ يف

ٚ اىل ّٜٛ ايػبت ايـُٛت ّٜٛ اجلُع١ أباغتضشاب عسّ ايٛالز٠  ٚعسّ 
ب٘ ٖٓا ٜتٛقف  ع٢ً ـٍٚ عسّ تطتب االثط أٚتطٍتايـُتكسّ ، جاٍ ايـُيف 

 شسٚخ : ـل َع٢ٓ ايٝشكـت

ٔ ٚدٛز َطنبًا َٔ دع٥ني : َشسٚخ ـشكل نٕٛ َع٢ٓ ايـٕ تإ -أ
 -ٛزٙ يف ايعَإ ايػابل عًٝ٘ خط َٚٔ عسّ ٚديف ظَإ َتأ ايؿ٤ٞ

ٕ ـشسٚخ بًشاظ أباغتضشاب عسّ اي ثاض ايؿطع١ٝ يًشسٚخت اآلبتطت
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ُات ّٜٛ ايػبت ايـُٚ بايٛدسإ :تـشكل ايٛالز٠ أ شطٌظـذع٥ني َـسس ايأ
ٚ أشكل ايٛالز٠ ـعسّ ت صٌ:ـشطظ باألذع٤ اآلخط َـٚاي، جاينيايـُيف 
ٍِايـُفٝتِ  -ات ّٜٛ اجلُع١ ُايـُ ايٛدسإ اىل االصٌ  ٛعٛع عٓس ع

 طنب . ايـُثط ايؿطعٞ ايجابت يًُٛعٛع ألًٜٚت٦ِ دعآٙ ٜٚرتتب ا

فإ َعٓاٙ  -نُا يعً٘ ايٛاعض ايكطٜب  -ٕ نإ َعٓاٙ بػٝطًا ٚإ -ب
٢ٓ ٚاسس بػٝط َٓتعع عٔ ػبٛم بايعسّ( ٖٚصا َعايـُ)ايٛدٛز االٍٚ 

ٍٕ ٚدٛز ايؿ٤ٞ عسّ ٚدٛزٙ يف ايعَإ ايػابل عًٝ٘ . ٚعًٝ٘ : ٚ يف ظَا
ُات ّٜٛ ايـُعسّ ايٛالز٠ ٚ -شسٚخ ـترتتب باغتضشاب عسّ ايال 

السكًا فاْ٘  ـشسٚخ ايؿ٤ٞثاض ايؿطع١ٝ ايجابت١ ياآل -ايـُجاينيذُع١ يف ـاي
ٚاالصٌ   ،شسٚخ  ّٜٛ ايػبتـشسٚخ ّٜٛ اجلُع١ : ايـًٜعّ َٔ عسّ اي

ال ايًٛاظّ ايـُػتضشب إ ٜرتتب ع٢ً ايعسّ ُع٢ٓ اْ٘ الـٜجبت الظَ٘ ب ال
ثاض ايؿطع١ٝ ػتضشب زٕٚ اآلايـُرتتب١ ع٢ً ْفؼ ايعسّ ايـُايؿطع١ٝ 

 شػب ايعاز٠ . ـٚ بايـُسضن١ يًعكٌ أرتتب١ ع٢ً يٛاظَ٘ ايـُ

ثط ب األدف١ٝ عطفًا يرتٍتـع٢ً ايكٍٛ بهفا١ٜ ايٛاغط١ اي ْعِ بٓا٤ً
ايبشح خفًٝا بٓعط ايعطف ٚع٢ً فطض نٕٛ ايٛاغط١ ٚايتالظّ يف َٛضز 

يف ايعَٔ ايالسل بعس  سسٚخ ايؿ٤ٞثط ايؿطعٞ ع٢ً ـُهٔ تطتٝب  األٜ
ٍٍ ،غتضشاب عسّ سسٚث٘ يف ايعَٔ ايػابل إ  يهٓ٘ ٜبتين ع٢ً َكا

 شج٘ . َٚٓ٘ ٜتبني : ـَطفٛض عٓسْا نُا تكسّ ب

نتأخط  ايـُرتتب ع٢ً عٓٛإ ايتأخط ثط ايؿطعٞ ايٓشٛ ايجايح : األ
ػتضشب عٔ ّٜٛ اجلُع١ اىل ّٜٛ ايػبت َجاًل ايـُُات ايـُٚ أايٛالز٠ 

بًشاظ إٔ ايتأخط عٓٛإ ٚدٛزٟ بػٝط ٖٛ الظّ  ـُهٔ تطتب٘،مل ٜ -
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ت ّٜٛ ايـُُاٚ أعسّ سسٚخ ايٛالز٠ عكًٞ يًعسّ ايـُػتضشب: 
 ٚاالغتضشاب ال ٜجبت الظَ٘ .  ـذُع١،اي

ٚ أ ـشكل ايٛالز٠جاٍ : اغتضشاب عسّ تايـُٚبتعبري ٚاعض بًشاظ 
 ـشكل ايٛالز٠ ذُع١ ٜالظّ بٓعط ايعكٌ تـُات ّٜٛ ايايـُشكل ـعسّ ت

ٚايتأخط الظّ عكًٞ  ، شازثنيـُات ّٜٛ ايػبت ٚتأخط ايايـُٚ أ
صٌ ال ع٢ً ايكٍٛ باألٜجبت٘ اغتضشاب ايعسّ إ  يًُػتضشب ال

ٚ ٜكٍٛ ـشذ١ٝ االٍٚ أسطاظ خفا٤ ايٛاغط١ عٓس َٔ ٜكٍٛ بايـُجبت أٚ إ
 ُا ذلٌ اؾهاٍ َٚٓع عٓسْا نُا غبل تٛعٝش٘ قطٜبًا . شذ١ٝ ايجاْٞ ٖٚـب

شازخ عٓس ايعًِ ـضتفاع ايٖٚهصا ايهالّ يف َٛاضز ايؿو يف إ
فاْ٘  ،ٚ تأخطٙ ك٘ ٚسسٚث٘ َع ايؿو يف تكسّ اإلضتفاع أشكـبأصٌ ت

ٚال  ،شازخ اىل ظَٔ ايعًِ باالضتفاع ـضتفاع ايـذطٟ أصٌ عسّ إٜ
ال اشا قًٓا ٗصا االغتضشاب، إـشازخ بضتفاع ايـُهٔ إثبات تأخط إٜ
 ٚ عٓس خفا٤ ايٛاغط١ . ايـُجبت أشذ١ٝ االصٌ ـب

ازخ أٚ شـاشا سضٌ ايٝكني بتشكل اي ٚبعباض٠ داَع١ َـدتضط٠ :
ـشسٚخ بعس ايعسّ أٚ يف تكسّ اي ٍوْعساَ٘ يف ظَإ َعني ُٚؾباضتفاع٘ ٚإ

دط٣  -أٚ تأخطٙ شسٚخ ـيف تكسّ االضتفاع بعس اي ٍوٚ ُؾتأخطٙ، أ
ـدالف٘، شني ايٝكني بـصٌ عسّ االضتفاع يـشسٚخ ٚأضشاب عسّ ايغتإ

 يهٔ ، دالف٘ـشني ايعًِ ٚايٝكني بـي شازخـاي بكا٤غتضشاب إ ٚدط٣
 –ـشسٚخ  أٚ تأخط االضتفاع ٚاالْعساّ تأخط اي ايتأخط:ثبات ـُهٔ إال ٜ
 . ـدفا٤ ايٛاغط١ َع إسطاظٖاٚ بايـُجبت أشذ١ٝ االصٌ ـع٢ً ايكٍٛ بإال 

 ٛقع ايجاْٞ : ايـُيف  ثِ ْبشح
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 الشك يف التقدم والتأخر بلحاظ حادث زماني آخر : 

يف تكسّ سازخ ع٢ً سازخ آخط أٚ يف تكسّ َطتفع ظا٥ٌ  ٍواشا ُؾ
نُا  -ضتفاعًا سسٚثًا أٚ إ -ظَاْٞ آخط  ٚ تأخطُٖا باالعاف١ اىل سازُخأ

تكسّ َُٓٗا ايـُُٛت االب ٚاؾتب٘ ـغالّ االبٔ ٚبـشسٚخ إيٛ عًِ ب
ٚ تأخطٙ ٚتكسّ َٛت ـُتأخط فًِ ٜعًِ تكسّ إغالّ االبٔ يريخ أباٙ أايب

ـذطٟ ؾتب٘ ايػابل َُٓٗا بايالسل ٌٖ ٜ٘، فاشا إاالب فال ٜطث
ٌٗ تأضٜذ نٌ َُٓٗا أّ دٌٗ تأضٜذ د -غتضشاب ع٢ً االطالم اإل

ٌ بني َا ذطٟ َطًكًا ؟ أّ ٜفٍضـخط ؟ أّ ال ٜأسسُٖا ٚعًِ تأضٜذ اآل
سسُٖا ـشازثني اشا نإ تأضٜذ أد٘ َٔ ايـتأضٜ د٘ َٚا دٌٗـعًِ تأضٜ

  .َعًًَٛا زٕٚ اآلخط ؟ 

 ـشازثني،ذٌٗ تاضٜذ نال ايـٕ ٖٓا صٛضتني : قس ٜأٜعًِ  صاٖ َٚٔ
فًصا ٜكع  ،ذٌٗ تأضٜذ اآلخط ـشازثني ٜٚـٚقس ٜعًِ بتأضٜذ أسس اي

ٚأخط٣ يف  ،ذٗٛيٞ ايتأضٜذ ـشازثني َـايهالّ يف َكاَني : تاض٠ يف اي
 خط . ـشازثني َع دٌٗ تأضٜذ اآلاضٜذ أسس ايَعًّٛ ت

ٚاخط ايـِ عًٝ٘ األصٛيٕٝٛ األُبشح َِٗ قس تػـٖٚٓا ْؿري ي
، ٖٚٛ إَهإ صٍٛ ٚضٙ ٚإغتفازٚا َٓ٘ يف ايفك٘ ٚاأل)ضض( ٚسٍط

دع٤ٜٔ  -طنب : عٓضطٜٔ ايـُٚ َتعًك٘ ـشهِ أغتضشاب َٛعٛع ايإ
شكل ـغ٣ٛ ت ٚ َتعًك٘ـشهِ أاشا مل ٜعترب يف َٛعٛع اي -ٚ ؾططني أ

ذع٥ني ـسطظ أسس ايثِ أ -ـذع٤ٜٔ أٚ ايؿططني اي -شات ايعٓضطٜٔ 
ـذع٤ ايجاْٞ سطظ ايـداضدٞ أٚ بتعبس قطعٞ ٜكٝين ٚأبايٛدسإ اي

غتضشاب عسَ٘ اشا نإ عٓسٙ إغتضشاب ٚدٛزٙ أٚ إ ايعًُٞ: باألصٌ
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ذطٜإ ـٚب ،تٝكٓ٘ غابكًا  ٚ ٜكني بعسَ٘ ٚؾو يف بكا٤ َاـشسٚث٘ أٜكني ب
ٚ بايٝكني ًٜت٦ِ ـذع٤ اآلخط بايٛدسإ أٚثبٛت اي ضشاب يف دع٤ُاالغت

شهِ قٗطًا . َٚجاي٘ : ـشطظ خاضدًا  ٜٚرتتب ايـتعًل ٜٚايـُٚ أٛعٛع ايـُ
يف  ٍوًا ٚمل ٜهٔ عازاًل فضاض عازاًل  ثِ ُؾايـَُا اشا أسطظ نٕٛ ظٜس ع

 دتٗازٙ بكا٤ عسايت٘ أَهٓٓا إسطاظ عسايت٘ باغتضشابٗا بعس إسطاظ إ
 . شهِـُٛعٛع ايـٖٚصا َجاٍ ي ـذٛاظ تكًٝسٙ،ًُ٘ بايٛدسإ فٝشهِ بعٚ

ٜـذطٟ االغتضشاب شهِ َطنبًا َٔ دع٥ني ٚـٚقس ٜهٕٛ َتعًل اي
ا تٝاْٗإسطاظ اآلخط بايٛدسإ نُا يف ايضال٠ ايٛادب يف أسسُٖا َع إ

شطظ ايطٗاض٠ ـسطظْا ايػرت بايٛدسإ ثِ َْع ايػرت ٚايطٗاض٠ ٚقس أ
أتٞ ب٘ ايـُتعًل ٜٚرتتب أثطٙ : دٛاظ االنتفا٤ بايـُ باالغتضشاب فٝهٌُ

 ٚصش١ اَتجاي٘ . 

: ايـُطنبأخٛش يف ايـُٚ ايؿطط ـذع٤ أغتضشاب اي: إٕ إٚيٛ قٌٝ
شكل ـَعاضض باغتضشاب عسّ ت -جايني ايـُٚ طٗاضت٘ يف عساي١ ظٜس أ

 شكك٘ خاضدًا . ـيهْٛ٘ َػبٛقًا  بٝكني عسّ ت ًاخاضدايـُطنب ذُٛع ايـُ

ٕ زخًٝني يف ـذعإٓ أٚ ايؿططاشٌ ايهالّ َا اشا نإ ايـَقًٓا : 
ثِ أسطظ أسس  ،ذُٛع( فُٝٗا ايـُ) شهِ َٔ زٕٚ زخاي١ عٓٛإـاي
صٌ االغتضشاب فكس أسطظْا ـذع٤ٜٔ بايٛدسإ ٚأسطظ اآلخط بأاي

طنب ٚال اؾهاٍ َا زاّ مل ٜؤخص ايـُتعًل ايـُٚ أٛعٛع ايـُس٦ٓٝص 
شطظ بصيو ٚدٛز ـسٝح اْ٘ ٜ ،طنب( فٝ٘ ايـُذُٛع ايـُعٓٛإ )

ذطٜإ اغتضشاب عسّ ـذاٍ يـٚال َ ،داضزـشكك٘ يف ايـطنب ٚتايـُ
 شضٌ ايتعاضض . ـداضز ست٢ ٜـطنب يف ايايـُشكل ـت
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يف  -ٚ ؾططنيدع٥ني أ -َطٜٔ ٖصا نً٘ اشا إعترب ايؿاضع ٚدٛز  أ
ـشٝح ٜهٕٛ َطنبًا  َٔ شات األَطٜٔ َٔ ٚ يف َتعًك٘ بع سهُ٘ أَٛعٛ

شكل  ـَطإ خاضدًا تإتضاف أسسُٖا باآلخط(،فاشا أسطظ األزٕٚ أخص )
  ٚال إؾهاٍ . ثطٙ ايؿطعٞب أٚتطٍت شهِ فعاًلـاي

 ـشهِ أٚ َتعًك٘ كسؽ يف َٛعٛع ايايـُخص ايؿاضع يهٔ يٛ أ
دتُاعُٗا يف ايعَٔ ـذع٥ني باآلخط ٚإسس ايعٓٛاًْا َٓتععًا َٔ إتضاف أ

ال ٜٓفع ٚال ٜٛدب ذع٤ٜٔ ـسس ايـداظ فذطٜإ االغتضشاب يف أاي
، ٚشيو يعسّ ذع٤ اآلخطـسطظ ايايـُتعًل ٚإٕ أٚ ايـُٛعٛع أشكل ـت

 تضاف بعغٗا ببعض . ٚإ ذع٤ُ ـب تضاف ٚقٝاّ دع٤ُإسطاظ اإل

ٚ َتعًك٘ َٔ دع٥ني ـشهِ أيت٦اّ َٛعٛع ايـُا ٜٓفع يف إاشٕ اْ
صٌ ايتعبسٟ اشا خط باألـشطظ اآلٚ بايٝكني ٜٚـشطظ أسسُٖا بايٛدسإ أٜ

ايـُتعًل َٔ زٕٚ ٚ يف ايـُٛعٛع أخٛشٜٔ بصاتُٗا يف ـذعإٓ  َأاي نإ
، ٚإال يٛ يٛسغ  إتضاف بعغُٗا تضاف اسسُٖا باآلخط إعتباض إ

ايـُتعًل باغتضشاب ٚ ايـُٛعٛع أثبات ـُهٔ إخط مل ٜبايبعض اآل
أٚ بايٝكني ، خط بايٛدسإ ـذع٤ اآلسطاظ ايايـُٛعٛع َع إسس دع٤ٟ أ

باغتضشاب  -ٖٛ َفاز نإ ايٓاقض١  َٚا -اف تضٚشيو ألٕ إسطاظ اإل
صٌ َٔ أٚعض َضازٜل )األ -نإ ايتا١َ ايصٟ ٖٛ َفاز  -شات اجلع٤

 جبت( . ايـُ

ٚ ـشهِ أٚ ايؿططني يف َٛعٛع ايـذع٤ٜٔ أٚيف صٛض٠ أخص شات اي
ٚسهًُا  ؾطعًٝا أٚ  ب يف ْفػ٘ أثطًاػتضشايـَُتعًك٘ ال ٜعترب نٕٛ 

سطاظٙ ايـُطنب ٚإٛعٛع ايـُفٛا بتشكل نتَٛعٛعًا شا أثط ؾطعٞ، بٌ إ



 (419)  .............................. دطٜإ االغتضشاب يف احلازثني دلٗٛيٞ ايتأضٜذ

إسطاظ بعغ٘ بايٛدسإ أٚ بايتعبس ايؿطعٞ ايٝكٝين َع  -صا ايٓشٛ بٗ
ٚعٓس إسطاظٙ نصيو ٜرتتب عٓسِٖ  -إسطاظ بعغ٘ اآلخط باالغتضشاب

ٚبٗصا تتغض ايضٛض٠  ،طنب ايـُٛعٛع ايـُثط ايؿطعٞ ع٢ً األ
 ٍ . كب١ً ٜٚٓسفع بعض االؾهاايـُٛاضز ايـُٚايفهط٠ يف 

 كاّ االٍٚ : ايـُْبشح يف  ،ٚنٝف نإ ٜكع ايبشح يف َكاَني 
 

 الـحادثاى مـحًوال التأريخ : 
 

فكس  :رتتبايـُقػاّ أضبع١ بًشاظ االثط ايؿطعٞ ٚفٝ٘ صٛض ٚأ
ٚقس ، ٚقس ٜرتتب ع٢ً ايٛدٛز ايٓعيت ،شُٛيٞايـُٜرتتب ع٢ً ايٛدٛز 

 يٓعيت . ٚقس ٜرتتب ع٢ً ايعسّ ا ،شُٛيٞايـُٜرتتب ع٢ً ايعسّ 

ثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً ايٛدٛز ايضٛض٠ األٚىل : إٔ ٜهٕٛ األ
)َفاز ٚ ايتكاضٕ ٚبٓشٛ ايـُشُٛيٞ بٓشٛ خاظ َٔ ايتكسّ أٚ ايتأخط أ

ٛضخ ايـُتكسّ َٛت  -ثط ع٢ً ٚدٛز ؾ٤ٞ ( نإٔ ٜرتتب األايتا١َ نإ
 . عٓس ٚدٛز ؾ٤ٞ آخط : َٛت ايٛاضخ -َجاًل

ايتكاضٕ يف ايٛدٛز  ٚٚ ايًشٛم أٜٚٓبػٞ االيتفات اىل إٔ ايػبل أ
ضٗا دٍضـْتعاع١ٝ اييت تٓتعع َٔ شات ايٛدٛز باعتباض تَٔ االَٛض اإل

ٓتعع١ ايـُنايفٛق١ٝ  ـداظ،دضٛص١ٝ غري ظا٥س٠ ع٢ً شات ايٛدٛز ايـب
، نصيو غبل ٚدٛز  ع٢ً ٚدٛز أٚ َٔ ٚدٛز  ايػكف يف أع٢ً ايبٓا٤

ايـُٛدٛز ٛص١ٝ يف ٚ تكاضْ٘ َع٘ يف ايٛدٛز ٖٛ َٓتعع َٔ خضتأخطٙ أ
تعع َٓٗا خضٛص١ٝ )ايػبل( أٚ ـٓـتغري ظا٥س٠ ع٢ً شات ٚدٛزٙ فـ

ٖٚصا ٜؤنس ٜٚٛعض االثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً  ،)ايتأخط( أٚ )ايتكاضٕ( 
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ٚ ايتكاضٕ ٖٚٛ ٚدٛز ايـُتأخط أٚ ايـُتكسّ أسض١ خاص١ َٔ ايٛدٛز : 
)نإ ُفازـشُٛيٞ خاظ َفاز )نإ ايتا١َ( قباٍ ايٛدٛز ايٓعيت بـَ

قرتإ بني ايٛدٛز  ٚبني ايػبل ع٢ً ايـُتكّٛ باإلتضاف ٚاإلايٓاقض١( 
ـذٗٛيٞ شازثني َـاي َٚا حنٔ فٝ٘ َٔ تضٜٛط خط . ـشازخ اآلٚدٛز اي

 : ايتاضٜذ فٝ٘ ساالت ثالث١ 

ـشازخ ثط َرتتبًا ع٢ً ٚدٛز ايٚيف ٖصٙ ايضٛض٠ اشا نإ األ -أ
يف دطٜإ اغتضشاب  شصٚضـٚال َ -خط ـشازخ اآلاي غابكًا ع٢ً ٚدٛز

شهِ س٦ٓٝص بعسّ ـشازثني عٓس سسٚخ اآلخط ٜٚـعسّ  ٚدٛز  نٌ َٔ اي
غتضشاب : ، ٚقس غبل اْ٘ ال ٜعترب يف دطٟ اإلثط ايؿطعٞ ب األتطٍت

عٓس إدتُاع أضناْ٘ غتضشاب اإلذطٟ ـبٌ ٜ ،نٕٛ األثط أَطًا ثبٛتًٝا 
ثط َٔ األ ، ألٕ ْفٞثط ٚؾطٚط٘ ٚإٕ نإ األثط غًبًٝا : عسّ ثبٛت األ

 كسؽ . ايـُٚظٝف١ ايؿاضع 

ّ َٛت ع٢ً تكٍس ٕ االضخ ؾطعًا َرتتٌبٖٚصا نُا يٛ عًُٓا أ
ُٛت نٌ َٔ االب ـٚعًُٓا ب ،خ ٚغبك٘ ع٢ً َٛت ايٛاضخ ٍٛضايـُ

عٓا إٔ ٚ غبل َٛت االب ٚفطٚاالبٔ ٚؾههٓا يف غبل َٛت ايٛيس أ
 فٓػتضشب ،ثط االضخ َرتتبًا ع٢ً غبل َٛت ٖصا ع٢ً َٛت شاى أ

َٛت االبٔ  -شازثني ـشكل ايػبل خاضدًا بًشاظ نٌ َٔ ايـعسّ ت
غتضشاب ب عسّ غبل َٛت األب ٚإغتضشاـُع٢ٓ إب -َٚٛت االب 

َهإ تكاضٕ ، ٚال تعاضض بني االغتضشابني إلعسّ غبل َٛت االبٔ 
شٝح ال ٜتشكل غبل َٛت اسسُٖا ع٢ً ـشع١ ٚاسس٠ بـَٛتُٗا يف ي

 -ٔ ـتعاضعٝايـُٔ غري ـالغتضشابٝبعس دطٟ ا -ٚس٦ٓٝص  ،خط َٛت اآل
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 ضخ بني االب ٚبني االبٔ .ـشهِ بعسّ اإلٜ

خط ااًل بػبل َٛت أسسُٖا ع٢ً َٛت اآلْعِ يٛ عًُٓا إمج -ب
ٚ غبل ـشازخ أٖصا اي ثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً غبل ٚدٛزٚنإ األ
عاضع١ بني االغتضشابني ايـُسضًت  - خطـشازخ اآلٚدٛز اي

شازخ ٚأصٌ ـٕ : أصٌ عسّ غبل ٖصا ايتكسَني ٜٚػكط االصالايـُ
ايٞ شازخ يهٕٛ االصًني َتٓافٝني بفعٌ ايعًِ االمجـعسّ غبل شاى اي

ٚتطدٝض دطٟ اسسُٖا ًٜعّ  ،دايف١ ايكطع١ٝ ايـُدطا٤ُٖا ًٜٚعّ َٔ إ
 َٓ٘ ايرتدٝض بػري َطدض ٖٚٛ قبٝض َطفٛض ؾطعًا . 

ت ذطٟ ٖٓا أصٌ عسّ غبل َٛت ايٛايس ع٢ً َٛـجاٍ : ٜايـُٚيف 
غتضشاب ـذطٟ إٜٚ عًٝ٘ : عسّ إضخ ايٛيس َٔ ٚايسٙ ، ٜٚرتتب ،ٚيسٙ 

ضخ ، ٜٚرتتب عًٝ٘ : عسّ إعسّ غبل َٛت ايٛيس ع٢ً َٛت ٚايسٙ 
غتضشابإ صالٕ ٜٚػكط اال، يهٓ٘ ٜتعاضض األايٛايس َٔ ٚيسٙ 

 .  - ٚ شاىٖصا أ -ثط ايؿطعٞ يًُعاضع١ ٚال ٜرتتب األ

شازثني ـسس ايع٢ً غبل أ ٚقس ٜهٕٛ األثط ايؿطعٞ َرتتبًا -دـ
ٚاؾتب٘  -ظٜس ٚعبٝس -نُا يٛ عًِ َٛت أخٜٛٔ ـشازخ اآلخط،ٚتأخط اي

دط٣ االغتضشابإ: إغتضشاب  -ايـُتأخط َُٓٗا تكسّ َٔ ايـَُٛت 
غتضشاب عسّ غبل شاى ٚإ -َٛت االر ظٜس عسّ غبل ٖصا ايـشازخ:

ٚال  ا،اشا نإ ٜرتتب األثط ايؿطعٞ عًُٝٗ -َٛت االر عبٝس -شازخ ـاي
 شازثني . ـشكل ايـتعاضض بُٝٓٗا الستُاٍ ايتكاضٕ يف ت

 -خط زٕٚ اآلصًنيع٢ً أسس األ ثط ايؿطعٞ َرتتبًاٚيٛ نإ األ
زٕٚ  سسُٖا ٚيٌسـُٛت أخٜٛٔ ألٖٚصا نُا يٛ عًِ ب دط٣ فٝ٘ االصٌ،
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فٓػتضشب عسّ غبل  ،خطَٔ اآلَٛت٘ َُٓٗا  تكسّايـُؾتب٘ اآلخط ٚإ
ٜٚرتتب عًٝ٘ عسّ إضخ االر ايصٟ ي٘ ٚيس،  ايصٟ ال ٚيس يَ٘ٛت االر 

ٚيٛ أضٜس إغتضشاب عسّ غبل َٛت االر ايصٟ ي٘ ٚيس نإ خًًٛا َٔ 
ع٢ً نٌ تكسٜط ايؿطعٞ بًشاظ اْ٘ ال ٜرتتب عًٝ٘ إضخ االر ثط األ

ٍُـيٛدٛز ايٛيس اي  دف٢ . ـ٘ نُا ال ٜشادب يع

ايٓعيت ثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً ايٛدٛز ايضٛض٠ ايجا١ْٝ : إٔ ٜهٕٛ األ
دٛز ؾ٤ٞ آخط َتضفًا بٓشٛ َفاز )نإ ايٓاقض١(: ٚدٛز ؾ٤ٞ عٓس ٚ

ٕ ٜفرتض نٕٛ االضخ ، نأخط عٓ٘ بايػبل عًٝ٘ أٚ بايتكاضٕ َع٘ أٚ بايتأ
ال إٔ ٜهٕٛ االضخ  -تكسّ ايػابل بٗصا ايٛصف ايـُٛت ايـَُرتتبًا ع٢ً 

 نُا يف -ايٛدٛز ايـُٓتعع َٔ شات ٛت ٚغبك٘ ايـَُرتتبًا ع٢ً تكسّ 
 .  -ايضٛض٠ االٚىل

تكسّ ع٢ً َٛت االبٔ ايـُٛت ايـُغتضشاب عسّ ـُهٔ إدطا٤ إٜٚ
 -ايتٛاضخ -ثط ايؿطعٞ ، ٜٚٓتفٞ األ أظيًٝا شُٛيًٝاـعسًَا ْعتًٝا ٚعسَا َ

 ـداظ :يف َباسح ايعاّ ٚاي ايـُدتاضٖٚصا َبين ع٢ً ايٓعط  ،س٦ٓٝص 
يف سني أٚ  فإ َٛت االب  ين دطٜإ االغتضشاب يف ايعسّ األظيٞ،أع

يف األظٍ مل ٜهٔ َتشككًا ٚمل ٜهٔ َتكسًَا ع٢ً َٛت االبٔ، فاشا ٚيس 
ّ َٛت٘ ع٢ً َٛت يف بكا٤ عسّ تكٍس ٍوثِ عاش ست٢ َات ُٚؾ االب
إغتضشاب عسّ ُع٢ٓ ـغتضشاب عسّ ايتكسّ أظاًل بدط٣ إ -االبٔ

نُا  ،شازخ اآلخط ـشازخ بايتكسّ ٚايػبل ع٢ً ايـتضاف ٖصا ايإ
فاْ٘ مل  -عسًَا ْعتًٝا -نإ   ب بكا٤ عسّ ايتكسّ ع٢ً َاغتضشاـذطٟ إٜ

خط سني مل ٜهٔ ـشازخ اآلعني بايتكسّ ع٢ً ايايـُشازخ ـٜتضف اي



 (423)  .............................. دطٜإ االغتضشاب يف احلازثني دلٗٛيٞ ايتأضٜذ

ايـُجاٍ : مل ٜتضف َٛت األب يف . ْٚكٍٛ َٛدٛزًا ٚاالٕ نُا نإ 
 ٕ نُا نإ . ايـُٛت َتشككًا ٚاآلبٓ٘ سني مل ٜهٔ تكسّ ع٢ً َٛت إايب

ضغِ إيتعاَ٘ باغتضشاب ايعسّ  - (7)اغاْٞ دطـشكل ايايـُإال إٔ 
ْف٢ ٖٓا دطٜإ االغتضشاب يف  -داظ ـايٚاألظيٞ يف َباسح ايعاّ 

تضف ايـُإش ال ٜهٕٛ ايٛدٛز  ،ٛضز بععِ عسّ ايٝكني ايػابل ايـُٖصا 
َتعًكًا يًٝكني ايػابل ٚايؿو ايطاض٨  -َفاز )نإ ايٓاقض١( -بايتكسّ 

 تضاف ست٢ تػتضشب . يإل٦ٓٝص إش ال ساي١ َتٝك١ٓ غابك١ س

ظي١ٝ ال َع إيتعاّ دطٜإ االغتضشاب يف األعساّ األٚفٝ٘ : اْ٘ 
ٍٛ غتضشاب ـُهٔ إبٌ ٜ ،ض يٓفٞ دطٜإ االغتضشابغ ٚال َضٍشَػ

  -ًا ْعتًٝا شُٛيًٝا أظاًل ٚعسَـعسًَا َ -تضف بايػبل ايـُٛت ايـُعسّ 
ايعَإ  ظٍ بٌ يفاأل يف ايعَإٜٚرتتب عًٝ٘ االثط . بتكطٜب: اْ٘ 

ذ٧ٝ ايٛيس  َٚٛت٘ مل ٜهٔ َٛت ـاعٞ ايػابل ع٢ً ظٚاز االب َٚايـُ
َتشككًا  ٚمل ٜهٔ َٛت٘  غابكًا ع٢ً َٛت ابٓ٘ عبٝس ثِ ٚدس  االب ظٜس 

ايػابل  ع٢ً َٛت االبٔ( األب ٛت َظٜس َٚات ٚؾو يف بكا٤ )عسّ 
شهِ ـْٚ ،فٓػتضشب٘ ٜٚجبت عسّ َٛت ظٜس غابكًا ع٢ً َٛت ابٓ٘ عبٝس

ٛت ايـُٛت ايػابل( أٚ)ايـُرتتب١ ع٢ً )ايـُب اآلثاض ايؿطع١ٝ تطٍتبعسّ 
 تضف بايتكسّ ايعَاْٞ  ع٢ً َٛت االبٔ( . ايـُ

تضاف ايـُعبٛض : إسطاظ )اإلٚال ٜعترب يف االغتضشاب ايعسَٞ 
تضاف َٛت االب  بايػبل ع٢ً َٛت ، بٌ ٜهفٞ )عسّ إبعسّ ايػبل( 

ش ، إُا ي٘ ساي١ غابك١ َتٝك١ٓ ـٛت َتشككًا ٖٚٛ َايـُاالبٔ( سني مل ٜهٔ 
                                                           

 . 335:  2نفا١ٜ االصٍٛ َع ساؾ١ٝ املؿهٝين : ز (7)



   11بؿط٣ االصٍٛ / ز ................................................. ( 424)

ٚايكغ١ٝ ايػايب١  ،ػًٛب عٓ٘ايـُشتاز اىل ٚدٛز ـايٓفٞ ٚايػًب ال ٜ
اىل ٚدٛز َٛعٛعٗا بٌ ٖٞ  شتاز صسقٗاـُٝت( ال ٜـَجٌ )ظٜس يٝؼ ب

 ٛعٛع َٛدٛزًا . ايـُٕ مل ٜهٔ صازق١ ٚإ

ٍٕ:ٚبتعبري ث      ايـُٓفٞ عٓ٘، شتاز اىل ٚدٛز  ـْفٞ ؾ٤ٞ عٔ ؾ٤ٞ ال ٜ ا
عٛع( ٛايـُٚدٛز ـتطًب )ايكغ١ٝ ايػايب١ ال ت:ٓاطك١ايـُقٍٛ  َع٢ٓ ٖصاٚ

 ٛعٛع ٚعسّ ٚدٛزٙ . ايـَُع اْتفا٤ بٌ تضسم ايكغ١ٝ ايػايب١ 

ثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً ثبٛت ؾ٤ٞ ايضٛض٠ ايجايج١ : إٔ ٜهٕٛ األ
ـشازخ اآلخط بٓشٛ َفاز شكك٘ يف ظَإ ٚدٛز ايـسازخ َتضفًا بعسّ ت

ثط ايؿطعٞ )ايعسّ ايٓعيت(  نُا ٕ ٜهٕٛ َٛعٛع األ)يٝؼ ايٓاقض١( بأ
تطتب َرياخ االبٔ َٔ ابٝ٘ ع٢ً  : تفاز َٔ زيٌٝ االضخايـُػيٛ نإ 

شكك٘ يف ظَإ َٛت االب ـَٛت االبٔ ايٛاضخ َٛتًا َتضفًا بعسّ ت
شازخ بتشكك٘ ـتضاف ايسّ إغتضشاب عخ . ٚايعاٖط إَهإ إٍٛضايـُ

 شكك٘ . ـيف ظَإ سسٚخ اآلخط ٚت

بعسّ دطٜإ االغتضشاب  - (8)نُا يف )ايهفا١ٜ( -هٔ قس ٜكاٍ ي
شازخ َتضفًا بعسّ ٚدٛزٙ يف ظَٔ ـيعسّ ايٝكني ايػابل بٛدٛز اي

َ ـيٛعٛح أْ٘ مل ٜ ،شازخ اآلخط ـسسٚخ اي ٌُٕض ع٢ً ايؿ٤ٞ  ظَا
 ٜهٕٛ فٝ٘ سازثًا َٚتضفًا بايعسّ ست٢ ٜػتضشب . 

شازخ بٓشٛ ـعسّ اييف ظطف  تضاف٘ بايعسّ َتشكٌلٚقس ٜكاٍ: إٕ إ
 ٚاييت ٛيو : )ظٜس يٝؼ بكاعس(ـكـ)ايكغ١ٝ ايػايب١ باْتفا٤ َٛعٛعٗا( ن
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 ٛعٛع خاضدًا . ايـُتضسم َٔ زٕٚ تٛقف ع٢ً ٚدٛز 

شٍُٛ( ٚيٝػت )قغ١ٝ  ايـ١ُ ْكٍٛ زفعًا : إٕ ايكغ١ٝ ٖٓا)َعسٚيٚ
ٚ ايطبط : ضبط ايػًب أعسٚي١ايـَُٚفاز  ،غايب١( باْتفا٤ َٛعٛعٗا 

شكك٘ يف ـت ٛعٛع  ع٢ً َاايـُبس فٝٗا َٔ فطض ٚدٛز ٚال ،ايػًيب
دالف )ايكغ١ٝ ايػايب١( فإ صسقٗا نُا تكسّ ال ٜتٛقف ع٢ً ـب ـشً٘،َ

ألٕ َفازٖا غًب ايطبط . ٖصا  ايـُػًٛب عٓ٘،ٛعٛع ايـُٚدٛز 
 تٛعٝض ٚتٛنٝس َا يف )ايهفا١ٜ( . 

االغتضشاب ٖٓا أعين إغتضشاب  ذطٜإـاٍ بكُهٔ إ ٜـٚيهٔ ٜ
٘ ساي١ تضاف بايعسّ ايٓعيت يٝؼ يفاْ٘ ٚإٕ نإ اإل -االتضاف عسّ 

غابك١ َتٝك١ٓ ٚال ٜجبت اإلتضاف بايعسّ باغتضشاب عسّ اإلتضاف 
، يهٔ ٜهفٞ إغتضشاب  تضاف بايعسّ َػبٛقًا  بايٝكني ب٘ يعسّ نٕٛ اإل

فإ  ،ظًٍا َٚٓص األعني فاْ٘ َتٝكٔ غابكايـُبايٛصف  عسّ اإلتضاف
سااًل فٝذطٟ  بايعسّ ٜكًٝٓا َؿهٌٛى عني َػبٌٛميـُااالتضاف بايٛصف 

رتتب١ ع٢ً ثبٛت االتضاف ايـُثاض ايؿطع١ٝ ، ٚب٘ ْٓفٞ اآلغتضشاب٘ إ
ٚبٗصا ايًشاظ ال تهٕٛ ايكغ١ٝ َعسٚي١ بٌ تهٕٛ  ،عني ايـُبايٛصف 

ي٘ ْفع يف ايضٛض٠ ايجا١ْٝ  ٚقس غبل َا ،دف٢ ـقغ١ٝ غايب١ نُا ال ٜ
 ؿاب١ٗ هلصا ايضٛض٠ . ايـُ

شازخ ـثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً عسّ ايايضٛض٠ ايطابع١: إٔ ٜهٕٛ األ
شازخ اآلخط بٓشٛ َفاز )يٝؼ ايتا١َ( بإٔ ٜهٕٛ ـيف ظَإ ٚدٛز اي

َرتتبًا ع٢ً  -االضخايـُشُٛيٞ( نُا يٛ نإ أثط َٛعٛع األثط )ايعسّ 
 ٖٚٓا فطعإ :  ايـُٛضخ،عسّ َٛت االبٔ ايٛاضخ يف ظَإ َٛت االب 
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سازخ َُٓٗا يف ظَإ ٚدٛز : إٔ ٜهٕٛ عسّ نٌ  ايفطض األٍٚ
ُا  هل تٛاضثني ايصٜٔ ال ٚيسايـُنُٛت األخٜٛٔ  ،اآلخط شا أثط ؾطعٞ

ًِ ٜعًِ تأخط فايـُتكسّ َُٓٗا بايـُأٚ نُٛت األب ٚاالبٔ ٚقس اؾتب٘ 
سٝح ٜهٕٛ  ،ٚ عهػ٘ايٛاضخ اآلخط أ َٛت ٖصا ايٛاضخ قبٌ َٛت

شازخ ـضشاب ايعسَٞ بًشاظ ٖصا ايذطٜإ االغتـاالثط ايؿطعٞ ثابتًا ي
 .  -شازخ اآلخطـاي -ٚثابتًا بًشاظ دطٜاْ٘ يف شاى 

يف ٖصا ايفطض بني قا٥ٌ بعسّ  )ضض(األٚاخطاألصٍٛ أعالّ ٚ
ٜتًدط يف قضٛض زيٌٝ  آُت يػبُب -دطٜإ االغتضشاب يف ْفػ٘ 

شكل ايـُضتغاٙ ، ٖٚصا قس إاالغتضشاب عٔ مشٛي٘ ايفطض 
 ذطٜإ االغتضشاب يف ْفػ٘ ـٚبني قا٥ٌ ب -١ ٚمجاع (9)دطاغاْٞ ـاي
ُاْع اخلاضدٞ ـٛال ايي -ٚمجاع١ )قسِٖ((10)األْضاضٟ نؿٝدٓا االععِ-

بني االغتضشابني، فٝػكطإ عاضع١ ايـُٖٛ سضٍٛ ٚ ،عٔ دطٜاْ٘
 طاي١ . ع١ًُٝ يف ٖصا ايفطض ٚال َٛدب يإل ُط٠ـٚال ث ،يًتعاضض

تبًا ع٢ً عسّ أسس ثط ايؿطعٞ َرتايفطض ايجاْٞ : إٔ  ٜهٕٛ األ
زٕٚ ايعسّ اآلخط فاْ٘ ال ٜرتتب عًٝ٘  ،شازثني يف ظَإ ٚدٛز اآلخط ـاي

ٖٚصا ايفطض ْعري َٛت االخٜٛٔ ايصٜٔ ٜهٕٛ ألسسُٖا  ،ؾطعٞ  أثٌط
فإ  ،ٚ تكسّ شاى أّ َٛت ٖصا االر يف تكٍس ٍوٚيس زٕٚ اآلخط ٚقس ُؾ

خط اآليصٟ ي٘ ٚيس اىل ظَإ َٛت األر اغتضشاب عسّ َٛت األر ا
ؾطعٞ ٖٛ َرياخ االر ايصٟ ي٘  ثٌطـذطٟ ٜٚرتتب عًٝ٘ أايصٟ ال ٚيس ي٘ ٜ
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غتضشاب عسّ َٛت االر ايصٟ ، بُٝٓا إَٔ أخٝ٘ ايصٟ ال ٚيس ي٘  ٚيٌس
 ي٘ ٚيس ال ٜرتتب عًٝ٘ أثط ؾطعٞ ، ال ٚيس ي٘ اىل ظَإ َٛت أخٝ٘ ايصٟ

 فاْ٘ ال ٜطخ االر ايصٟ ال ٚيس ي٘ َٔ أخٝ٘ يفطض ٚدٛز ٚاضخ عٓس
ٍُب شادـٝت ٖٛ ايٛيس ايايـُ االر خ اإلضفاْ٘ َٔ طبك١ ايـُٝت، أر  ٘:يع

 رياخ بٛدٛز ايٛيس َٔ ايطبك١ األٚىل . ايـُشذٛب عٔ ـايجا١ْٝ ٖٚٛ َ

تكسّ ايـُغالّ ايٛيس ٚمل ٜعًِ ًِ َٛت االب ٚإْٚعري َا يٛ ُع
 ظَإ َٛت غالّ ايٛيس اىل، فإ إغتضشاب عسّ إخط ايـُتأَُٓٗا َٔ 

 بُٝٓا َٔ تطن١ أبٝ٘،: عسّ اضخ ايٛيس  رتتب عًٝ٘ أثطايٛايس ٜ
ال ٜرتتب عًٝ٘ إغتضشاب عسّ َٛت ايٛايس اىل ظَإ إغالّ ايٛيس 

رياخ ايـُفإ االثط ايؿطعٞ :  ،االثط ايؿطعٞ ٖٚٛ َرياث٘ َٔ تطن١ أبٝ٘ 
ب سٝا٠ ٖٚٓا ْػتضش ،َػًِ  خ عٔ ٚاضُخٍٛضايـُٜرتتب ع٢ً َٛت  -

 شطظ  َٛت٘ عٔ ٚاضُخـغالّ االبٔ يهٔ ال ْإ االب ٚعسّ َٛت٘ اىل ظَإ
 رياخ . ايـَُػًِ ست٢  ٜرتتب أثط 

ذطٟ ؟ قس ٚقع ـذطٟ االصٌ فُٝا ي٘ أثط ؾطعٞ أّ ال ٜـٖٚٓا ٌٖ ٜ
  :ف٢ُط٠ ع١ًُٝ ال ختـٚيف حبج٘ ث ف فٝ٘ بني أعالّ االصٍٛ االٚاخط،اخلال

االْضاضٟ)قسٙ( ٚمجاع١ اىل دطٜإ  (11)صٖب ؾٝدٓا االععِ ف
بًشاظ   ، عاضضايـُسس ايططفني يعسّ يف أ -االغتضشاب -ٌ االص

خط . َٚٓع ـذطٜإ االغتضشاب يف ايططف اآلعسّ االثط ايؿطعٞ ي
ْفػ٘ بػض  َٔ دطٜإ االغتضشاب يف )قسٙ( (12)دطاغاْٞـشكل ايايـُ
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َهإ ، ٚشيو يعسّ إٚ عسّ سضٛهلا ايـُعاضع١ أايٓعط عٔ سضٍٛ 
ال تٓكض ايٝكني غتضشاب: طس باالطالم زيٌٝ ايتعٍبايتُػو بإ

ضاٍ ظَإ ص يف ٖصا ايفطض، بًشاظ أْ٘ ٜعترب يف دطٜاْ٘ : إتبايؿو
تضاٍ تٛفط ؾطط إ -فُٝا ْـشٔ  فٝ٘ -ـشطظايؿو بعَإ ايٝكني ٚمل ٜ

 ذطٟ االغتضشاب . ـظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني ست٢ ٜ

ختًفت االْعاض ٖٓا ٚاعش١ سٝح إ ٚقس ال تهٕٛ عباض٠)ايهفا١ٜ(
: )يعسّ ٌ عسّ دطٜإ االغتضشاب بكٛي٘)قسٙ(  عًٍ فاْ٘ ،يف فُٗٗا 

بعَإ ٜكٝٓ٘  -ٚخ اآلخط ٖٚٛ ظَإ سس -تضاٍ ظَإ ؾه٘ إسطاظ إ
ْفضاٍ ظَإ  : إلستُاٍ إْفضاي٘ عٓ٘ باتضاٍ سسٚث٘ ب٘( ٜعينإلستُاٍ إ

 ؾه٘ عٔ ظَإ ٜكٝٓ٘ باتضاٍ سسٚث٘ بعَإ ٜكٝٓ٘ . 

 بني تفػرئٜ :   )ايهفا١ٜ( ختًف فِٗ ايعًُا٤ يعباض٠إٚقس 

ايفِٗ األٍٚ : َا شنطٙ غري  ٚاسس َٔ االعاظِ )قسِٖ( ٚفُٗٛا  
زٕٚ  -تضاٍ ظَإ  ايضفتني ايـدطاغاْٞ )قسٙ( َٓ٘ إشكل ايـُضاز٠ إ

شكل )قسٙ(  يف ايـُغتاشْا َِٓٗ  أ -ايـُؿهٛى  تٝكٔ ٚايـُتعًكني : ايـُ
تكس١َ ـُايٗ٘ باغتعٗاضٙ َٔ صشٝش١ ظضاض٠ ٍٚٚد ، (13)شج٘ ـتكطٜطٟ ب

يسالي١ ايفا٤ عًٝٗا   (14)صألْو نٓت ع٢ً ٜكني َٔ طٗاضتو فؿههتط
 ـدرب ظاٖطًا يف ٖٚٞ أزا٠ عطف تفٝس )ايرتتٝب باتضاٍ( فٝهٕٛ اي

دتط سذ١ٝ ـٚألدً٘ ت عَإ ايٝكني َٚتاخطًا عٓ٘،بإتضاٍ ظَإ ايؿو 
 ،ضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني ٚتأخطٙ عٓ٘ ـتـُٛاضز إضشاب بـتـاالغ
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فاشا  ْفضاٍ ،إستُاٍ اإلْفضاهلُا بٌ ٚال َٛاضز إِ َٛاضز ٜكني  تع ٚال
و عٔ ظَإ ايٝكني نإ خاضدًا عٔ نإ عٓسٙ ٜكني باْفضاٍ ظَإ ايؿ

فُٔ  ،تضاٍ ظَٔ ايؿو بعَإ ايٝكنييعّٚ إخباض ايعاٖط يف إطالم األ
شسخ ال ـشسخ ثِ أسسخ ثِ ؾو يف طٗاضت٘ َٔ ايـٔ ايطٗاض٠ َٔ ايٍٝكـت
ٗٛض ضغِ ٚدٛز  ايٝكني ايػابل بايطٗاض٠ ٘ إدطا٤ إغتضشاب ايطُهٓـٜ

اصٌ ايٝكٝين بني ٜكني ايطٗاض٠ فشضٍٛ ايـٚشيو ي ،ٚايؿو ايالسل بٗا 
شسخ ـٖٚٛ ٜكني ايـشسخ إستُااًل ، شضٍٛ ايـؾو ظٚاهلا ببني ٚ

شسخ فًِ ٜتضٌ ـتٛغط بني ٜكني ايطٗاض٠ ٚبني ؾو ايطٗاض٠ ٚايايـُ
ـشسخ غتضشاب ايـذطٟ إٚعٓس٥ص ٜ ،ظَٔ ايؿو بعَإ ايٝكني 

 شسخ . ـشسخ بعَإ ؾو ايطٗاض٠ ٚايـتضاٍ ظَٔ ايٝكني بايإل

فضاٍ ـشطظ إتضاٍ ظَٔ ايؿو  بعَٔ ايٝكني  ٚإستٌُ اإلْٚاشا مل ٜ
 ذٛظ ايتُػو ـتضري ايؿب١ٗ َضساق١ٝ ٚال ٜ -نُا فُٝا ْـشٔ فٝ٘ -

ص يؿوال تٓكض ايٝكني با:ط بعُّٛ االخباض ايساي١ ع٢ً االغتضشاب
 تضٌ ظَٔ ايؿو فٝ٘ بعَٔ ايٝكني . ـُا إبٚايـُدتض١ 

دُٝؼ ـٚتٛعٝش٘ ٜتطًب فطض أظَإ ثالث١ : ايعَإ االٍٚ ّٜٛ اي
ٚايصٟ يٝؼ ي٘ ٚيس  ،ايصٟ ي٘ ٚيس : ٠ االخٜٛٔـشٝاٖٚٛ ظَإ ايٝكني ب

ٍٚبٓا ٚايعَإ ايجاْٞ ّٜٛ اجلُع١ ٚقس تٍٝك ،ٚعسّ سسٚخ َٛتُٗا   طط
ٚايعَإ ايجايح ّٜٛ ايػبت ٚقس  ،ٔ ال بعٝٓ٘ ٛت ع٢ً أسس االخٜٛايـُ
ٍٚبٓا تٍٝك َٛت  -فهٌ َٔ احلازثني  ايـُٛت ع٢ً األر اآلخط ال بعٝٓ٘، طط

 .  ايجاْٞ ٚايجايحشسٚخ يف ايعَاْني ـشتٌُ ايـَ -ٖصا األر َٚٛت شاى 

 ٖٛ )عسّ َٛت َٔ  -رياخايـُسضٍٛ  -َٚٛعٛع االثط ايؿطعٞ 
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اآلخط( زٕٚ : )عسّ َٛت َٔ ال  ي٘ ٚيس َٔ االخٜٛٔ يف ظَإ َٛت
ٌٛ يٛدٛز َٔ االثط ايؿطعٞ  ٚيس ي٘ يف ظَإ َٛت َٔ ي٘ ٚيس ( فاْ٘ خً

 . : ٚيس االر شادب ـاي

 ذُع١ ـثِ ع٢ً تكسٜط سسٚخ )َٛت َٔ ال ٚيس ي٘( يف ّٜٛ اي
ي٘ ُهٔ دطٜإ اغتضشاب )عسّ َٛت َٔ ـٚاقعًا ٜ -ايعَإ ايجاْٞ  -

-ذُع١ـّٜٛ اي -(  إلتضاٍ ظَإ ؾه٘ ٚيس  يف ظَإ َٛت َٔ ال ٚيس ي٘
فٝشهِ بعسّ َٛت االر شٟ ايٛيس ّٜٛ  -دُٝؼـّٜٛ اي -بعَإ ٜكٝٓ٘ 

 غتضشابًا . ـذُع١ إاي

ٚع٢ً تكسٜط سسٚخ )َٛت َٔ ال ٚيس ي٘( يف ّٜٛ ايػبت ٚاقعًا مل 
ٜهٔ دطٜإ اغتضشاب )عسّ َٛت َٔ ي٘ ٚيس يف ظَإ َٛت َٔ ال 

يس ّٜٛ اجلُع١ قٗطًا ٜهٕٛ َٛت َٔ ي٘ ٚٚيس ي٘( فاْ٘ ع٢ً ٖصا ايتكسٜط 
 -ايػبتّٜٛ  -ٚس٦ٓٝص ٜٓفضٌ ظَإ ايؿو  ،ٛت ايـُ سػب فطض إٓ
 . -دُٝؼـايّٜٛ  -عٔ ظَإ ايٝكني 

ٜتدًف ؾطط دطٜإ  -َٚع ايٝكني باإلْفضاٍ أٚ إستُاٍ اإلْفضاٍ
ـذطٟ، ٚشيو ألْ٘ ٜٛدس ٖٓا إستُاٍ االْفضاٍ أٚ االغتضشاب فال ٜ

ذطٟ ـفال ٜ ،ٍ بني ظَإ ايؿو ٚبني ظَإ ايٝكنيسطاظ االتضاعسّ إ
بًشاظ اْ٘ ٜؿو يف إٔ ضفع ايٝس  ،االغتضشاب يهٕٛ ايؿب١ٗ َضساق١ٝ

عٔ )ايٝكني بعسّ َٛت َٔ ي٘ ٚيس يف ظَإ َٛت َٔ ال ٚيس ي٘( ٌٖ ٖٛ 
تضاٍ ظَٔ ايؿو بعَٔ ضسام )ْكض ايٝكني بايؿو( يٛ فطض إَ

 ٚيس ي٘ يف ايعَٔ ايجاْٞ : جاٍ : يٛ فطض َٛت َٔ الايـُٚيف  ،ايٝكني 
يٛ فطض اْفضاٍ  )ْكض ايٝكني بايٝكني( َضسام ، أّ ٖٛذُع١ـّٜٛ اي
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جاٍ : يٛ فطض َٛت َٔ ال ٚيس ي٘ ايـُٚيف  ،ظَٔ ايؿو عٔ ظَٔ ايٝكني 
ـذٛظ  ٚال ٜ ،فتهٕٛ ايؿب١ٗ َضساق١ٝ ،يف ايعَٔ ايجايح : ّٜٛ ايػبت 

١ٝ . ٖصا تٛعٝض َا شنطٙ ضساقايـُطًل يف ايؿب١ٗ ايـُٚ ايتُػو بايعاّ أ
 ًا .َؿَتًٓا ٖٚا ـدطاغاْٞ يف نفاٜت٘ :شكل ايايـُ

ْ٘ ال ٜعترب يف دطٜإ ايـُشكل)قسٙ( بأ (15)ٚقس أٚضز عًٝ٘ أغتاشْا 
 ٜعترب١ ايٝكني ع٢ً ظَإ صف١ ايؿو ٚال االغتضشاب غبل ظَإ صف

سسخ نٌ َٔ  ٕـذطٟ االغتضشاب ٚإٚيصا ٜ إتضاٍ ايضفتني ظَاًْا،
ٚ سسثت صف١ ايٝكني يف ظَإ َتأخط عٔ ظَإ  ظَٔ ٚاسس أايضفتني يف

عترب يف دطٜإ االغتضشاب : فع١ًٝ ايضفتني ايـُُا ـسسٚخ ايؿو . ٚاْ
شٝح ٜهٕٛ َتعًل ـؿهٛى فٝ٘ بايـُتٝكٔ ع٢ً ظَإ ايـُٚغبل ظَإ 

 ػتضشب غابكًا ٜٚهٕٛ َتعًل ايؿو بكا٤ٙ السكًا . ايـُايٝكني سسٚخ 

ألْو نٓت ع٢ً ٜكني َٔ طٗاضتو :طٚأَا ايضشٝش١ ايٓاطك١ 
ًا َٔ صػطٜات فٗٞ ْاظط٠ اىل ايػايب ٚقٛع٘ خاضد صفؿههت

شكل ـشكل ايٝكني يف ظَإ غابل ع٢ً تـٖٚٛ ت االغتضشاب َٚضازٜك٘،
، ٚيصا ال زالي١ يف ايضشٝش١ ع٢ً إعتباض غبل ظَإ ايضف١ أٚ ايؿو 

 ضف١ ايٝكني .إتضاٍ ظَإ صف١ ايؿو ب

ؿهٛى فٝ٘ َع عسّ ايـُتٝكٔ ع٢ً ظَإ ايـُإ عترب تكسّ ظَايـُْعِ 
ايـُؿهٛى ايالسل، تٝكٔ ايػابل ٚايـُفاصٌ بني  ـدًٌ ٜكني ْاقضت

شسخ عٓس ايعٗط ثِ ـض ّٜٛ اجلُع١ ثِ تٝكٔ ايبتٝكٔ ايطٗاض٠ ص ٚيصا يٛ
تٝك١ٓ ايـُُهٓ٘ اغتضشاب ايطٗاض٠ ـؾو يف طٗاضت٘ بعس ايعٗط مل ٜ

                                                           

 . 185:  3+  َضباح االصٍٛ :  ز  197: 4َباْٞ االغتٓباط :  ز(15)



   11بؿط٣ االصٍٛ / ز .................................................( 432)

 ،ٗاٌ بني ٜكني ايطٗاض٠ ٚؾٍهٚفاص ، ٚشيو يتدًٌ ٜكني ْاقضصباسًا
 ـشسخ( ٚال ٜتشكل )ْكضشضٌ )ْكض ٜكني ايطٗاض٠ بٝكني ايـٚب٘ ٜ

 ايٝكني ايؿو( نُا ٖٛ ٚاعض . 

غتضشاب )عسّ َٛت َٔ ي٘ ٚيس َٔ ٚعًٝ٘ : ال َاْع َٔ دطٜإ إ
االخٜٛٔ يف ظَإ َٛت االر ايصٟ ال ٚيس ي٘(  يفع١ًٝ ايٝكني ٚايؿو َع 

ؿهٛى َع عسّ ايـُع٢ً ظَإ  -دُٝؼ ـايّٜٛ  -تٝكٔ ايـُغبل ظَإ 
 آخط بني ايٝكني االٍٚ ٚبني ايؿو ايطاض٨ فٝ٘ . ٜكني دًٌ ـت

غتضشاب )عسّ َٛت َٔ ي٘ ٚيس ـشصٚض يف دطٟ إٚس٦ٓٝص ال َ
ضخ االر ايصٟ ي٘ ٚيس َٛت َٔ ال ٚيس ي٘( ٜٚرتتب عًٝ٘ إ اىل ظَإ 

 َاْع، ـشصٚضضنإ االغتضشاب َٔ زٕٚ َـُٔ ال ٚيس ي٘، يتُا١َٝ أَ
 ايـُتٝك١ٓ  ايػابك١ : عسّشاي١ ـْتكاض ايإدالف ٚـٚشيو ألْ٘ ال ٜكني باي

الستُاٍ  تأخط  ،َٛت االر ايصٟ ي٘ ٚيس يف ظَٔ َٛت َٔ ال ٚيس ي٘
ٚاالستُاٍ ال  ،  -ّٜٛ اجلُع١ -َٛت٘  ٚعسّ سسٚث٘ يف ايعَإ ايجاْٞ  

ُاّ َٛاضزٙ ـُٓع دطٜ٘ يف تـال ي، ٚإُٓع َٔ دطٟ االغتضشابـٜ
شتٌُ فٝ٘ ـال ٜٚـذطٟ  االغتضشاب إي يٛعٛح اْ٘ ال ٜٛدس َٛضٌز

 تٝكٔ  ايػابل ٚعسّ  بكا٤ٙ  . ايـُاضتفاع 

 (ايهفا١ٜ)طت ب٘ عباض٠ ا ايفِٗ يعباض٠ ايهفا١ٜ خري َا ُفٍػٖٚص
ايـُاع١ٝ ٚقس غبل يف ايبشٛخ  ٖٚٛ فِٗ دٝس ٚاالؾهاٍ تاّ، ،ًك١ايـُػ

يف )ايتٗصٜبني( ٚ طٟٚ ايـُٕ بٝإ أصٌ ٖصا ايؿطط ٚشنطْا أ
ٚأزا٠  صَٔ طٗاضتو ثِ ؾههتطألْو نٓت ع٢ً ٜكني )ايٛغا٥ٌ(: 

 ال يف نتب االصٍٛ . ـذس )فؿههت( إٚمل ْ باْفضاٍ()يًرتتٝب ص ثِط
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َٔ عباض٠ )ايهفا١ٜ(  (16)عاصطٜٔ ايـُفُٗ٘ بعض  ايفِٗ ايجاْٞ :  َا
 ،يف ساؾٝت٘ ع٢ً ايهفا١ٜ  (17)شكل االصفٗاْٞ ايـُٚقس أخصٙ َٔ 

تٝكٔ  ايـُتضاهلُا : ايـُعترب إأضاز َٔ ايٝكني ٚايؿو : اْ٘ )قسٙ( صً٘ٚسا
اعض ٖٚصا ٚ -ايٝكني ٚايؿو -ٕ ٜطاز شات ايضفتني ، ال أؿهٛى ايـُٚ

يًُتٝكٔ  سان١ًٝ أخصُٖا َطآ٠ً :خباضعٓس َٔ فِٗ َٔ ايضفتني يف األ
ايٝكني ٚايؿو فال طاز َُٓٗا صفتا ايـُٕ ايـُؿهٛى ، بُٝٓا َٔ فِٗ أٚ

ٕ سسٚخ َهإ تكسّ ظَإ سسٚخ ايؿو  ع٢ً ظَااٍ عٓسٙ يف إاؾه
ؾرتاط تكسّ ، ٚال زيٌٝ ع٢ً إَهإ تكاضُْٗا ايٝكني  يف ايٓفؼ ٚال يف إ

 صاسب ايهفا١ٜ ٚألدً٘ ال ٜتٛقع يف ،ظَإ ايٝكني ع٢ً ظَإ ايؿو 
)قسٙ( ٚال ٜـشتٌُ إٔ ٜط٣ يعّٚ غبل ظَإ ايٝكني ٚإتضاي٘ بعَإ 

 دطاغاْٞـشكل ايايـَُٔ عاصطْاٙ)قسٙ( اضاز٠ فًصا فِٗ بعض  ايؿو،
زٕٚ   - ؿهٛىايـُتٝكٔ ٚايـُ -)قسٙ( َٔ ايٝكني ٚايؿو : َتعًكُٗا 

زٕٚ  ،تٝكٔ ايـُؿهٛى  بعَإ ايـُتضاٍ ظَإ ، ٚاْ٘ ٜطٜس إايضفتني 
ـشتٌُ يهٔ ال ٜ، َٔ ايعباض٠ بسًٚاإضازتُٗا ظَإ  ايضفتني ايصٟ ٜعٗط 

 ٦ص ٜكاٍ : ضازتُٗا  ٚاقعًا . ٚسَٝٓٓ٘ إ

ايـُتٝكٔ ٖٛ زخاي١ ؿهٛى بعَإ ايـُتضاٍ ظَإ ايٛد٘ يف إعتباض إ
ايـُُٓٛع عٓ٘ ؾطعًا يف تضاٍ ايعَاْني يف صسم)ْكض ايٝكني بايؿو( إ

ؿهٛى بعَإ ايـُتضاٍ ظَإ أخباض االغتضشاب ، فاْ٘  َٔ زٕٚ إ
 ُهٔ ايتعبس باالغتضشابـُٓٛع عٓ٘ ٚال ٜايـُتٝكٔ ال ٜتشكل ايٓكض ايـُ
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 ُضساق١ٝ ايؿب١ٗ س٦ٓٝص . ٚتٛعٝش٘ : ـي

: ـشازثنيشطظ فٝ٘ عسّ نٌ َٔ ايـ: اآلٕ األٍٚ ٜإ يسٜٓا آْات ثالث١
شطظ فٝ٘ سسٚخ ـٚاآلٕ ايجاْٞ ٜ ،جاٍ ايـُعسّ َٛت نٌ َٔ االخٜٛٔ يف 

ٚاآلٕ ايجايح  ، : سسٚخ َٛت أسسُٖا َٔ زٕٚ تعٝني أسسُٖا ال بعٝٓ٘
ٚظَإ ايؿو يف  ،الر اآلخط خط : سسٚخ َٛت اـشطظ فٝ٘ سسٚخ اآلٜ

أسسُٖا ٖٛ ظَإ ٚدٛز اآلخط ٖٚٛ ظَإ َطزز بني اآلٕ ايجاْٞ ٚبني 
ٕ ايجاْٞ نإ ظَإ ايؿو َتضاًل بعَإ ايٝكني اآلٕ ايجايح: فإ نإ اآل

فٝٓؿأ  ،ٕ ايجايح نإ ظَإ ايؿو َٓفضاًل عٔ ظَإ ايٝكني ٚإٕ نإ اآل
ري ايؿب١ٗ َضساق١ٝ ال ايرتزز يف سضٍٛ االتضاٍ ٚعسّ سضٛي٘ ٚتض

ذطٟ َعٗا أزي١ اعتباض االغتضشاب بًشاظ أْ٘ َع اْفضاٍ ظَإ ـت
ٖٚصا نُا يٛ عًُٓا  .تٝكٔ ال ٜتشكل ايٓكض ايـُؿهٛى عٔ ظَإ ايـُ

ٍ ثِ ؾههٓا يف بعساي١ ظٜس عٓس ايضباح ثِ عًُٓا بفػك٘ عٓس ايعٚا
فاغتضشاب عسايت٘ َٔ ايضباح اىل َا بعس  عسايت٘ ظَإ ايعضط،

ًا يًٝكني ايػابل بايؿو ايالسل ال ٜهٕٛ ْكغ -ايعضط -ايعٚاٍ 
فٗٛ  ،ْفضاٍ ايٝكني بايعساي١ عٔ ايؿو فٝٗا بٝكني ايفػل ظٚااًل إل

َضسام )ْكض ايٝكني بايٝكني(  ٚيٝؼ َضسام )ْكض ايٝكني بايؿو( 
 فال ٜضض إدطا٤ االغتضشاب . 

ايٝكني ظَإ ايؿو بعَإ تضاٍ ـشطظ إٜ ا يـَِـدتضط٠ :ٚبعباض٠ َ
ٓٗٞ عٓ٘ ٚال ٜضض ايتعبس ايٝكني بايؿو( ايـُْكض ال ٜضسم )

ايتُػو بعُّٛ أٚ  ُتٓع َعٗاـ١ ايؿب١ٗ ُٜٚٝضساقـباالغتضشاب ي
 .ـُا شنطٙ بعض أعالّ ايعضط يف حبجٖ٘صا بٝإ ٚاعض يإطالم األخباض. 
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ضازت٘  ، فإٕ ايصٟ ال ٜتٛقع إؾهاٍ دًٞٚفُٝا أفاز )قسٙ( إ
يتعاَ٘ بػبل ظَإ ايٝكني ع٢ً اغاْٞ )قسٙ( إايـدطذًٌٝ ـيًُشكل اي

ُا ٜهاز ـتضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني فٗٛ َ، ٚاَا إظَإ ايؿو 
يف إٔ  ٍوقاٍ )قسٙ(: )ٚسٝح ُؾسني ٜهٕٛ صطٜض عباضت٘ يف )ايهفا١ٜ( 

 ،تضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكنيـشطظ إط مل ّٜ ٚأُٜٗا َؤٍخأُٜٗا َكٍس
شطظ َع٘ نٕٛ ضفع ايٝس عٔ ـذاٍ يالغتضشاب سٝح مل ٜـَٚع٘ ال َ

ٚظاٖطٖا  (18)و َٔ ْكض ايٝكني بايؿو( ايٝكني بعسّ سسٚث٘ بٗصا ايؿ
فٝهٕٛ تاٌٜٚ  ، -تٝكٔايـُؿهٛى ٚايـُ -تعًكني ايـُضاز٠ ايضفتني ال إ

 -ؿهٛى ايـُتٝكٔ بعَإ ايـُاتضاٍ ظَإ  -تعًل ايـُضاز٠ إعباضت٘ ب
ٚال  يٌٝ ٚاعض،فع ايٝس عٔ ايعاٖط اىل زشتاز ضـخالف ايعاٖط ٜٚ

ايـُؿهٛى:)يًذعّ بعسّ تٝكٔ ٚايـُضازت٘ إل ؤٍٚ تعًٝاًلايـُ(19)قٍٛ سٟجي
 ّ ظَإ ايٝكني ع٢ً ظَإ ايؿو  فايتفت(عتباض صاسب ايهفا١ٜ تكٍسإ

ٝكني ع٢ً ظَإ ايؿو غري ٚ عسّ اؾرتاط تكسّ ظَإ ايفإ إؾرتاط أ
 شٗا . ـٚ صطٜ)ايهفا١ٜ( أ تضاٍ ظَاُْٗا ايصٟ ٖٛ ظاٖط عباض٠إؾرتاط٘ إ

دطاغاْٞ َٓع دطٜإ ـشكل ايايـُضاز٠ ٚنٝف نإ ع٢ً فطض إ
االغتضشاب ٖٓا ناغتضشاب )عسّ َٛت االر ايصٟ ي٘ ٚيس يف ظَإ 

ألدٌ إختالٍ ضنٔ االغتضشاب بًشاظ عسّ  ٔ ال ٚيس ي٘(َٛت َ
فريزٙ : عسّ ايسيٌٝ  ،تضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني( إسطاظ)إ

ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني( ٚيعّٚ  تضاٍايٛاعض ع٢ً إؾرتاط )إ
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 يف صشٝض (قس اغتسٍ بكٛي٘)ْعِ  . سطاظٙ يف دطٜإ االغتضشابإ
ايفا٤ يًرتتٝب )ٚ صْو نٓت ع٢ً ٜكني َٔ طٗاضتو فؿههت:طألظضاض٠

ثِ ط  : ٛدٛزايـُٚ ،يف االخباض  يهٓ٘ ال ٜٛدس  ٖصا ايٍٓط . (اتضاٍب
تضاٍ إعتباض إ فضاٍ(  ٖٚصا ٚاعض يف عسّٚ)ثِ يًرتتٝب باْ صؾههت

غبل ظَإ اإلغتضشاب، َع  دطا٤سني إ ظَاُْٗا ٚاْ٘ ٜهفٞ فعًٝتُٗا
غتضشاب َتشككإ يإلضنٓإ  ٕا،  ٖٚص ؿهٛىايـُتٝكٔ ع٢ً ظَإ ايـُ

 . ٔ فٝ٘ ٚيصا ال َاْع عٔ ادطا٤ اإلغتضشابٚؾططإ  ساصالٕ فُٝا حن

َٔ عباضت٘ :  َٓع  )قسٙ( دطاغاْٞـشكل ايايـُضاز٠ ٚع٢ً فطض إ
إ االغتضشاب ٖٓا ألدٌ إختالٍ ضنٔ االغتضشاب ايصٟ ٖٛ دطٜ

عاصط ايـُتٝكٔ( نُا فُٗ٘ ايـُؿهٛى بعَإ ايـُتضاٍ ظَإ إسطاظ )إ
فٌٗ ٜضًض ٖصا َاْعًا عٔ إدطا٤  -ـشج٘ اجلًٌٝ )قسٙ( ٚدا٤ يف تكطٜط ب

ْفضاٍ  : اْ٘ َع )إدتضطٙـَٚ ،غتضشاب يف ْفػ٘ بتكطٜب َتكسّ اإل
ٍٕ دًٌ ٜكنٌيـٚت (تٝكٔايـُ عٔ ظَإايـُؿهٛى ظَإ  بُٝٓٗا ٜٓتفٞ  ثا

ٍٛايـُايؿطط  ُا يٛ عًُٓا بعساي١ ظٜس ٖٚصا ن ،ذطٜإ االغتضشاب ـغ يػ
ايعٚاٍ ثِ ؾههٓا  يف عسايت٘  عضطًا  ثِ عًُٓا بفػك٘ عٓس اجلُع١صباح 

ني ايضباح ًا يًٝكني بعسايت٘  سْكغ عٍسال ُٜ ًاعضطـشهِ بعسّ عسايت٘ فاي
 صال تٓكض ايٝكني بايؿوطًا، يٝؿًُ٘ زيٌٝ طبايؿو يف عسايت٘ عض

ٚشيو يتدًٌ ايٝكني ايالسل  بفػك٘ عٓس ايعٚاٍ فٗٛ ٜكني السل ْاقض  
 تٝك١ٓ يف ايضباح . ايـُذاٍ الغتضشاب ايعساي١ ـيًٝكني ايػابل  ٚال َ

دًٌ ايٝكني ايٓاقض يًٝكني ـٚفُٝا حنٔ فٝ٘ مل ٜتشكل االْفضاٍ ٚت
 ْفضاٍ ٚإستُاٍ إْتفا٤ ايعسّ بايٛدٛز،ـُا ٖٛ إستُاٍ االٚاْ ،ايػابل 
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 يًٝكني ايػابل يف  ايعَٔ  :ضنإ االغتضشابَٚع االستُاٍ تتِ أ
ٚيًؿو ايالسل ، ؾطعٞ ثٌطأشازخ ايصٟ ي٘ ـاالٍٚ بعسّ سسٚخ اي

َٛت  تٝكٓاٙ ْعري )عسّ َٛت االر ايصٟ ي٘ ٚيس يف ظَإ فٓػتضشب َا
 عاصطايـُشكل ايـُإٔ ٚن ،ضخ اخٝ٘ َٓ٘ َٔ ال ٚيس ي٘( ٜٚرتتب عًٝ٘ إ

أٚ ٜؿرتط يف دطٜإ  -شج٘ـسػبُا ٜعٗط َٔ تكطٜط ب -ٜطٜس )قسٙ(
ايـُتٝكٔ( ًٜٚعَ٘  ؿهٛى بعَإ ايـُتضاٍ ظَإ االغتضشاب : إسطاظ)إ

ضتفاع  إختالٍ دطٜإ االغتضشاب عٓس إستُاٍ اإلْفضاٍ ٚإستُاٍ إ
 ش يف غايب، إدعًَا  ٕ االستُاٍ ال ٜغٍط، َع أي٘ تٝكٔ ايػابل ٚتبٍسايـُ

تٝكٔ ايػابل ايـُستُاٍ ظٚاٍ َضازٜل ٚصػطٜات االغتضشاب ٜهٕٛ إ
ـُٓع ُٓع ٚدٛزٙ عٔ دطٜإ االغتضشاب نُا ال ٜـَٛدٛزًا ٚال ٜ

تٝكٔ ايػابل عٔ صسم )ْكض ايٝكني ايـُضتفاع إستُاٍ االْفضاٍ ٚإ
 ٓٗٞ عٓ٘ يف االخباض . ايـُبايؿو( 

ايـُتٝكٔ ضاٍ ظَإ تٌ اْ٘ ع٢ً فطض ايتػًِٝ باؾرتاط )إشاصـٚاي
ُٓع ٖصا االؾرتاط عٔ دطٜإ االغتضشاب ـ( ال ٜايـُؿهٛى عَإ  ب

 دطاغاْٞـشكل ايايـُفإ  ـشضٍٛ ايفاصٌ،شٔ فٝ٘ يعسّ ايٝكني بـفُٝا ْ
ذطٜإ ـتضاٍ ايؿو بايٝكني( يعٓ٘ تفػري إؾرتاط )إ(20))قسٙ( ٜؤثط

 أغتاشٙ ايـُشكل ايؿٝذ ضاعٞأثٛض٠ ؾططٝت٘ عٔ ايـُاالغتضشاب ٚ
 تضاٍ ظَإ ؾه٘ .. بعَإإسطاظ )قسٙ(  ٚقس إيتعَ٘ ٖٓا يف نفاٜت٘ )إ
آخط بني ايٝكني  ٕ ال ٜتدًٌ ٜكنٌيٜكٝٓ٘( ٜٚبسٚ َٓ٘ تفػري ايؿطط بأ

 شكل)قسٙ( عٓ٘ يف فك٘ طٗاضت٘ . ايـُنُا سهاٙ أغتاشْا  ٚايؿو يف ايبكا٤ 
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نُا يٛ عًُٓا بايعساي١ أٚ  -ٚعًٝ٘ : اشا سضٌ ايٝكني بايفاصٌ 
ـشسخ ظٗطًا ثِ ؾههٓا يف ٚ بايطٗاض٠ صباسًا ثِ عًُٓا بايفػل أايب

كني ايضباسٞ  حيضٌ ٜكني االْفضاٍ بني ايٝ -ايطٗاض٠ عضطًا بٚ ايعساي١ أ
 ،طٗاضت٘ بٚ أطٗاضت٘ ٚبني ايؿو عضطًا يف عسايت٘ بٚ بعساي١ ظٜس أ

ـُهٔ َٚع٘ ال ٜ ،ث٘ سشـٚ بفاصٌ ٖٛ ايٝكني عٓس ايعٗط بفػك٘ أٚاي
ْتكض ، ألْ٘ قس إتٝك١ٓ يف ايضباحايـُٚ طٗاضت٘ ايت٘ أاغتضشاب عس
ٝكني سسث٘ ايفاصٌ بني ظَإ بٚ أٚ بطٗاضت٘ بٝكني فػك٘ أايٝكني بعسايت٘ 

، َٚٔ زٕٚ ايٝكني ايٝكني االٍٚ ٚظَإ ايؿو ٖٚٛ ايعَٔ ايجايح 
شتٌُ ـشٔ فٝ٘ سٝح ٜـنُا فُٝا ْ -ستُاٍ ايفاصٌ بايفاصٌ أٚ َع إ

ال َاْع  -ٜٛٔ يف ظَٔ َٛت َٔ ال ٚيس ي٘()َٛت َٔ ي٘ ٚيس َٔ االخ
َٔ دطٜإ االغتضشاب ٚال ٜهٕٛ َضسام )ْكض ايٝكني بايٝكني(  بٌ 

ذطٟ )اغتضشاب  عسّ َٛت َٔ ي٘ ٚيس َٔ االخٜٛٔ يف ظَإ َٛت ـٜ
 َٔ ال ٚيس ي٘( يضسم )ْكض ايٝكني بايؿو( . 

عاصط ايـُشكل ايـُدتضط َا تكسّ ٖٛ عسّ ٚعٛح صش١ فِٗ ـَٚ
ايهفا١ٜ( يهْٛ٘ خالف ظاٖطٖا َٔ زٕٚ قط١ٜٓ ٚاعش١ ع٢ً يعباض٠ )

ُٓع ٖصا ايٛد٘ ـٚع٢ً فطعٗا مل ٜ .ض تفػري ايعباض٠ دالف تضٍشـاي
عٔ دطٜإ االغتضشاب فُٝا حنٔ فٝ٘ يرتتب  صنٛض يف )ايهفا١ٜ(ايـُ
ايؿطعٞ ع٢ً دطٜإ أسس األصًني زٕٚ اآلخط، فاْ٘ ٜـذطٟ  ثطاأل

ايـُعاضع١ يعسّ ثط ؾطعًا ٚال تكع فُٝا ي٘ االاالغتضشاب يف ْفػ٘ 
رتتب عًٝ٘ ايـُثط ايؿطعٞ ايـُكابٌ يعسّ األصٌ يف ايططف دطٜإ األ

 ذطٜاْ٘ . ـض يضٍشايـُٚ
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شازخ عٓس سسٚخ ـَهإ دطٜإ اغتضشاب عسّ ايـشاصٌ إٚاي
ألسسُٖا نُا يف )اغتضشاب عسّ ايؿطعٞ ثابتًا اآلخط فُٝا نإ االثط 

ر ايصٟ يٝؼ ي٘ ٚيس( ٜٚرتتب َٛت األ َٛت األر ايصٟ ي٘ ٚيس يف ظَٔ
إَهإ دطٟ  -ٚشيو  ،ضخ األر ايصٟ ي٘ ٚيس َٔ أخٝ٘ عًٝ٘ إ

ٚعُستٗا ايٝكني ايػابل  ،دتُاع أضناْ٘  فٝ٘ إل -ايـُصنٛض اإلغتضشاب 
 ٚايؿو ايالسل يتشكل َٛت٘ عٓس َٛت  ،بعسّ َٛت األر ايصٟ ي٘ ٚيس 

 َع فع١ًٝ ايضفتني  ،ا فاْ٘ ٜؿو ٚاقعًا يف ٖصخٝ٘ ايصٟ ال ٚيس ي٘، أ
تٝكٔ َتضالً  بعَإ ايـَُع نٕٛ ظَإ   ،يف ايٓفؼ  -ايٝكني ٚايؿو -

ايٓاقض بني ايٝكني ايػابل  ايـُػاٜطدًٌ ايٝكني ـُع٢ٓ عسّ تـؿهٛى بايـُ
ُٓع ـٜٚ ٚايؿو ايالسل ٚايصٟ ٜٛدب  صسم )ْكض ايٝكني  بايٝكني(

 اي١ ظٜس صباسًاٖٚصا نُا اشا عًُٓا بعس . صسم)ْكض ايٝكني بايؿو(
، فإ ايٝكني بعسايت٘ يف عسايت٘ عضطًا ثِ عًُٓا بفػك٘ ظٗطًا ثِ ؾههٓا 

 -ستُااًلال إ -ٍ َتعًل ايٝكني ٜكًٝٓا فػك٘ ٚتبٍس صباسًا قس إْتكض بٝكني
ٖٚٛ خاضز فطض ايبشح ايصٟ ٖٛ سضٍٛ ايؿو فُٝا تٝكٓ٘ غابكًا  

إدطا٤ ، ٚفٝ٘ ٜضض دالف يف ٚغط ايٛقت ـدًٌ ايٝكني بايـٚعسّ ت
شازخ اآلخط إلدتُاع ـشازخ يف ظَٔ ٚدٛز  ايـغتضشاب عسّ ايإ

 شصٚض َاْع عٔ دطٜإ االغتضشاب . ـأضناْ٘ َٔ زٕٚ  ٚدسإ َ

ـذس ٜصنط  يف ٖصٙ ايضٛض٠ ٚمل ْ ٖصا ايصٟ شنطْاٙ  ٖٛ عُس٠ َا
ـشٝح ي٘ االثط ؾطعًا يف ْفػ٘ ب ُاَاْعًا عٔ دطٜإ االغتضشاب  فٝ

ٚيصا فاألٚعض اَهإ دطٜإ  ،االؾهاٍ عٔ ٜهٕٛ َاْعًا غًًُٝا 
 ،ٜبطٌ ادطا٤ٙ  ٚ َعاضٌضأ ٜٛدس َاٌْع ايـِاالغتضشاب فُٝا ي٘ االثط َ
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ٖصا اشا نإ االثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً اصٌ االغتضشاب اجلاضٟ يف 
 ايـُتأخط،تكسّ َٔ ايـُؾتب٘ ـدُٗا ٚإذٍٗٛ تأضٜايـُشازثني ـأسس اي

ع٢ً نٌ ٚاسس َُٓٗا فٝذطٟ  ٚفُٝا اشا نإ االثط ايؿطعٞ َرتتبًا
 ايـِٚاهلل ايع ،عاضع١ ايـُاالغتضشاب فُٝٗا ٜٚتعاضعإ ٜٚػكطإ ب

ثِ ْبشح يف  ،شازثني ـذٗٛيٞ ايتأضٜذ  َٔ ايـز . ٖصا نً٘ يف َػٍسايـُ
 كاّ ايجاْٞ : ايـُ

 الـحادثاى الـمعلوم تأريخ أحديما دوى اآلخر : 

فاْ٘ قس ٜرتتب  :برتتايـُثط ايؿطعٞ بًشاظ األٚفٝ٘ صٛض أضبع١ 
داظ َٔ ايػبل أٚ ايًشٛم أٚ ايتكاضٕ أٚ ٜرتتب ع٢ً ـع٢ً ايٛدٛز اي

يٞ  شُٛايـُثط ايؿطعٞ ع٢ً ايٛدٛز : قس ٜرتتب األٚع٢ً االٍٚ ،ايعسّ
ثط ايؿطعٞ : قس ٜرتتب األٚع٢ً ايجاْٞ ،ٚقس ٜرتتب ع٢ً ايٛدٛز ايٓعيت

 ّ ايٓعيت .ثط ايؿطعٞ ع٢ً ايعسشُٛيٞ ٚقس ٜرتتب األايـُع٢ً ايعسّ 

داظ ـٚىل : إٔ ٜهٕٛ االثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً )ايٛدٛز ايايضٛض٠ األ
ـشازثني يف ظَإ احلازخ اآلخط سس ايـشكل أبإٔ ًٜشغ تشُٛيٞ(ايـُ

شكل ـثط ع٢ً ٚدٛز ؾ٤ٞ ٚتٚبٓشٛ)َفاز نإ ايتا١َ( بإٔ ٜرتتب األ
ضخ ايٛيس َٔ ٚايسٙ فاشا فطعٓا إٔ إ ،سازخ عٓس ٚدٛز سازخ آخط

ضخ ايٛايس ٛت ايٛايس ع٢ً َٛت ايٛيس ٚفطعٓا إٔ إع٢ً غبل َ ٌبَرتٍت
ٕ ال ب ع٢ً غبل َٛت ايٛيس ع٢ً َٛت ايٛايس فايعاٖط أَٔ ٚيسٙ َرتت

شازثني عٓس سسٚخ ـَاْع َٔ دطٜإ اغتضشاب عسّ ٚدٛز نٌ َٔ اي
عًُٓا ّٜٛ  فًٛ -ذٗٛي٘ ـعسّ َا نإ َعًّٛ ايتأضٜذ َٚا نإ َ -اآلخط 

 ايـدُـٝؼ ٝاتُٗا ّٜٛـشـًُٓا بـَٔ ايٛايس ٚايٛيس ٚعُٛت نٌ ـت بـبـايػ
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شسٚخ َٛت ايٛيس صبض اجلُع١ َٚٛت ـَٛتُٗا فٝ٘ ٚعًُٓا بٚعسّ 
ّ ع٢ً َٛت ٚيسٙ أّ ٖٛ سض٣ ٌٖ ٖٛ َتكسذٍٗٛ ايتأضٜذ فال ُٜـايٛايس َ

 .ّ ُٖا َتكاضْإ ؟ َتأخط عٓ٘ أ

ٛايس ضخ ايٛيس َٔ ٚايسٙ ع٢ً غبل َٛت ايفاشا فطعٓا تطٍتب إ       
 ،سّ غبل َٛت ايٛايس ع٢ً َٛت ايٛيسْػتضشب ع -ع٢ً َٛت ايٛيس
٢ً غبل َٛت ايٛيس ع٢ً ضخ ايٛايس َٔ ٚيسٙ عب إٚاشا فطعٓا تطٍت

 ،ل َٛت ايٛيس ع٢ً َٛت ايٛايسْػتضشب عسّ غب -َٛت ايٛايس
ضض بني االغتضشابني ٚال تسافع ٚال تعا،شهِ بعسّ تٛاضثُٗا س٦ٓٝصـٜٚ

سسُٖا شع١ ٚاسس٠ َٔ زٕٚ غبل َٛت أـ يتفام َٛتُٗا يفإلَهإ إ
ٕ نإ ظَإ َٛت أسسُٖا َعًًَٛا زٕٚ ظَإ اآلخط ـشٛم اآلخط ٚإٚي

اب عسّ غتضشـُٓع عٔ دطٜإ إشازثني ال تـفإ َع١ًَٝٛ تأضٜذ أسس اي
ايتكسّ  ـذٍٗٛ َؿهٛىٖٚٛ ظَإ َ -سسٚث٘ يف ظَإ سسٚخ اآلخط

١ٝ ايتكسّ ع٢ً ذٗٛيـٚايعُس٠ ٖٛ َ -ـشتٌُ ايتأخطع٢ً اآلخط َٚ
ذٍٗٛ ايـُخط ـشازخ اآلذٗٛي١ٝ ايتأخط عٔ ايـشازخ اآلخط َٚـاي

 ضخ نٌ َُٓٗا َٔ اآلخط . طٟ االغتضشابإ ٜٚٓتفٞ االثط : إتأضخي٘ ٚجي

شازخ ـشازثني ع٢ً ايـاي يف ساي١ ايعًِ االمجايٞ بػبل أسسْعِ 
عاضع١ بني ايـُتكع  - شتٌُ تكاضُْٗا ظَاًْاـشٝح ال ٜـاآلخط ب

ب ٍتؾطعٞ َرت ثٌطضٜني اشا نإ يف دطٜإ نٌ َُٓٗا أذاـتضشابني اياالغ
 اعٞ . ايـُجاٍ ايـُعًٝ٘  نُا يف 

٢ً دطٜإ أسس االغتضشابني ٚأَا اشا نإ االثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع
جاٍ فال ٜطخ َٔ ايـُُا يٛ فطض نفط ايٛيس يف َفطٚض نخط زٕٚ اآل
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 َٔ زٕٚ َعاضض، ٕ يف ايططف اآلخطاذطٟ االغتضشابـبٝ٘ يهفطٙ ٜٚأ
غتضشاب عسّ غبل َٛت ايٛايس ع٢ً َٛت ايٛيس ـذطٟ إأٟ ٜ

ٜرتتب ع٢ً ايؿطعٞ  شهِ باضخ ايٛايس َٔ تطن١ ٚيسٙ اشا نإ االثطـٜٚ
 َٛت ايٛيس ٚعسّ غبل َٛت ٚايسٙ ع٢ً َٛت٘ . 

ثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً )ايٛدٛز ايضٛض٠ ايجا١ْٝ : إٔ ٜهٕٛ األ
ٚ بايًشٛم ؾ٤ٞ َتضفًا بايػبل أتب ع٢ً ٚدٛز ايٓعيت( ٜعين ايرت

نإ ايٓاقض١(  بإٔ ًٜشغ ايٛدٛز )َفاز خط ٚبٓشٛ ـشازخ اآلبًشاظ اي
ٚال َاْع َٔ دطٜإ ـشازخ االخط، يف ظَإ ايتضف بهْٛ٘ ايـُ

ذٍٗٛ ايتأضٜذ ٚيف َعًَٛ٘ ٚحيهِ ـاغتضشاب عسّ االتضاف يف َ
رياخ يـُا -ثط ايؿطعٞ ٖٚصا نُا اشا فطض األ ،٤ االثط ايؿطعٞباْتفا

تضف بايػبل فٝػتضشب ايـُٛت ايـَُرتتبًا ع٢ً  -خ ٍٛضايـَُٔ تطن١ 
تضف بايػبل ع٢ً َٛت ٚيسٙ ٜٚػتضشب عسّ َٛت ايـُٛت ايـُعسّ 

ايٛيس َتضفًا  بايػبل ع٢ً َٛت ٚايسٙ َٔ زٕٚ فطم بني نٕٛ َٛت 
 ذٍٗٛ ايتأضٜذ ٚبني عهػ٘ . ـايٛيس َعًّٛ ايتاضٜذ ٚنٕٛ َٛت ايٛايس َ

ٚ بايًشٛم يٝػت ي٘ عًٝ٘ بإٔ االتضاف بايػبل أ(21)ٚقس ٜؿهٌ
ابك١ ست٢ ٜػتضشب االتضاف بايػبل أٚ االتضاف بايًشٛم، ساي١ غ

ٚ أشازخ بايػبل ـٚ ٜؿهٌ ٜٚكاٍ : اْ٘ يٝؼ يٓا عًِ غابل باتضاف ايأ
 خط ست٢ ْػتضشب٘ اىل ظَإ ايؿو . ـشازخ اآلبايًشٛم ع٢ً اي

ذ(  بٓا٤ً ع٢ً دطٜإ ٗٛيٞ ايتأضٜذـُا غبل يف )َـذٝب عٓ٘ بـْٚ
تضاف االؾهاٍ بهفا١ٜ ايٝكني بعسّ إ ٜٚطٍز ٞغتضشاب ايعسّ االظيإ

                                                           

 . 337:  2نفا١ٜ االصٍٛ َع ساؾ١ٝ املؿهٝين : ز  (21)
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ٛزٙ ثِ بعس سسٚث٘ ٚٚد ،شازخ بايػبل أظاًل ٚسني مل ٜهٔ َٛدٛزًا ـاي
ـشازخ اآلخط أٚ عسّ شازخ بايػبل ع٢ً ايـتضاف ايٜكًٝٓا ْؿو يف إ

ثط ب األشهِ بعسّ تطٍتـتضاف أظاًل ْٚإتضاف٘ فٓػتضشب عسّ اإل
 .رتتب ع٢ً االتضاف ايـُايؿطعٞ 

ٕ ٜهٕٛ االثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً عسّ ايؿ٤ٞ أايضٛض٠ ايجايج١ : 
يٝؼ ايٓاقض١( )َفاز خط بٓشٛ ـشازخ اآلشازخ يف ظَإ ٚدٛز ايـاي
ٚ عسًَا َتضفًا بهْٛ٘ يف ظَإ ـشٝح ٜهٕٛ َٛعٛع األثط عسًَا ْعتًٝا أب

نٕٛ َرياخ ايٛيس َٔ شازخ اآلخط . ٖٚصا نُا يٛ فطض ـٚدٛز اي
ٚايسٙ َرتتبًا ع٢ً عسّ َٛت ايٛيس يف ظَٔ َٛت ايٛايس ْعتًٝا أٟ َتضفًا 

ٚايفطض نٕٛ أسس  ،نٕٛ ايٛيس غري َٝت يف ظَإ َٛت ٚايسٙ بٛصف 
ٚال َاْع عٓس٥ص َٔ  ،ذٍٗٛ ايتاضٜذ ـشازثني َعًّٛ ايتاضٜذ ٚاآلخط َـاي
فًا بهْٛ٘ شازخ َتضـٚ عسّ شاى ايـشازخ أغتضشاب عسّ ٖصا ايإ

شازخ اآلخط َٔ زٕٚ فطم يف دٛاظ ـعسًَا يف ظَإ ٚدٛز اي
 ذٍٗٛ ايتأضٜذ . ـاالغتضشاب بني َعًّٛ ايتاضٜذ ٚبني َ

)قسٙ( ع٢ً دطٜاْ٘  بأْ٘  ال  (22)دطاغاْٞ ـشكل ايايـُٚقس أؾهٌ 
خ َتضفًا بايعسّ يف ظَإ شازـساي١ عس١َٝ ْعت١ٝ غابك١ يٛدٛز اي

تضاف ـشاي١ . ٚباختضاض : اإلهِ ايست٢ تػتضشب تً -سسٚخ اآلخط
 غتضشابٗا . ـذطٟ إبايعسّ يٝؼ ي٘ ساي١ َتٝك١ٓ غابك١ ست٢ ٜ

ـذٗٛيٞ  ايتأضٜذ( َٔ إٔ شٛخ )َـُا غبل يف بـذٝب ٖٓا بـْٚ
تضاف بايعسّ ٖٛ ايصٟ ال ٜهٕٛ َػبٛقًا بايٝكني ٚال ساد١ ايٝ٘ ٚال اإل
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ايعسّ أظاًل  فإ االتضاف َػبٛم ب ،ٜٚهفٝٓا عسّ االتضاف ،َٛدب ي٘ 
تضاف تٝكٓاٙ َٓص األظٍ ٖٚٛ عسّ إ غتضشاب َابٓشٛ ايٝكني فٓذطٟ إ

 ١ْٚٓفٞ اآلثاض ايؿطعٝ ،شازخ اآلخط ـشازخ بهْٛ٘ يف ظَإ ٚدٛز ايـاي
 تضاف . ـشكل اإل٢ ثبٛت ايؿ٤ٞ َع تًرتتب١ عايـُ

سّ ؾ٤ٞ ثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً عايضٛض٠ ايطابع١ : إٔ ٜهٕٛ األ
ثط ايؿطعٞ عسًَا ٕ ٜهٕٛ َٛعٛع األخ آخط، بأسازخ عٓس ٚدٛز ساز

ٖٚصا نُا اشا فطض َع١ًَٝٛ  ،ُفاز )يٝؼ ايتا١َ( ـط عٓ٘ بشُٛيًٝا ٜعٍبـَ
رياخ ايـُب تأضٜذ َٛت ايٛيس زٕٚ تأضٜذ َٛت ايٛايس ٚفطض تطٍت

 ،خٍٛضايـُؾطعًا ع٢ً عسّ َٛت االبٔ ايٛاضخ يف ظَإ َٛت ايٛايس 
شطظ ـٛضخ ٖٚٛ َايـَُٛت فإ َٛعٛع االثط ايؿطعٞ َطنب َٔ 

فٌٗ   ،بايٛدسإ َٚٔ عسّ َٛت االبٔ ايٛاضخ يف ظَإ َٛت ايٛايس
 خط ؟ . سّ ٖصا ٚعسّ شاى يف ظَإ سسٚخ اآلذطٟ اغتضشاب عـٜ

ا دطاغاْٞ ٚؾٝدٓـشكل ايايـُقس فضٌ مجع َٔ االعاظِ َِٓٗ 
 فٝذطٟ فٝ٘ ،ذٍٗٛ ايتأضٜذ َُٓٗاـبني َ )قسِٖ( (23)االععِ

شني ـذٍٗٛ ايتأضٜذ يـتضشب عسّ سسٚخ َأٟ ٜػ  ،االغتضشاب
ذطٟ ـٚبني َعًّٛ ايتأضٜذ َُٓٗا  فال ٜ ،د٘ ـعًّٛ تاضٜايـُسسٚخ 

ذطٟ اغتضشاب عسّ سسٚخ َعًّٛ ايتأضٜذ ـاالغتضشاب فٝ٘ أٟ ال ٜ
ٖٚصا نُا اشا عًُٓا سٝا٠ ايٛيس  ،ـذٍٗٛ ايتاضٜذشني سسٚخ َـي

ٛيس ٚايٛايس ُٛت ايـدُٝؼ ثِ عًُٓا ّٜٛ ايػبت بـٚايٛايس ّٜٛ اي
ٚدًٗٓا ظَإ َٛت ايٛايس ذُع١ ـّٜٛ اي شسٚخ َٛت ايٛيسـٚعًُٓا ب
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ذُع١ ـٓٗاض ايٛيس يتأخط َٛت٘ يذُع١ فريخ ايـي١ًٝ اي ٘سسٚث ٚإستًُٓا
َٛت ايٛايس ي١ًٝ ايػبت فال ٜطخ ايٛيس َٔ ٚايسٙ بٌ ٜطث٘  ٚإستًُٓا

 ايٛايس يتأخط َٛت٘ عٔ َٛت ٚيسٙ . 

ذطٟ ـذٍٗٛ ايتأضٜذ ٜـايٛايس َ ُا نإ ظَإ َٛتـٚس٦ٓٝص : ي
يف ظَإ َٛت  -د٘ ـذٍٗٛ تأضٜايـُ -غتضشاب عسّ َٛت ايٛايس إ

يف  -د٘ ـعًّٛ تأضٜايـُ -غتضشاب عسّ َٛت ايٛيس إذطٟ ـايٛيس ٚال ٜ
 د٘ . ـذٍٗٛ تأضٜايـُظَإ سسٚخ َٛت ٚايسٙ 

ٌ٘ هلصا ايطأٟ ٚايتفضٌٝدطـشكل ايايـُٚقس صسض َٔ   ،اغاْٞ تٛدٝ
ٌ٘ٝين ٥شكل ايٓاُايـٚصسض َٔ   ُهٔ تٛدٝ٘ ايتفضٌٝ ـٜٚ ،آخط  تٛدٝ

 :  -ُطازٙ )قسٙ(ـَٔ )ايهفا١ٜ(  ٚتٛعٝشًا ي أخصًا -

ٕ ايؿو يف َعًّٛ ايتاضٜذ بصات٘ غري َٛدٛز يف ظَإ َٔ االظ١َٓ إ
ٍٕـّ ايسَعًّٛ ع ش ٖٛإ دُٝؼ يف ـَا نعسّ َٛت٘ ّٜٛ اي شسٚخ يف ظَا

 . نُٛت٘ ّٜٛ اجلُع١  ٍٕشسٚخ يف ظَإ ثاـٖٚٛ َعًّٛ اي ،جاٍايـُ
ـشازخ ٔ ايعاف١ اىل ظَـذٍٗٛ ايتاضٜذ باإلضٌ ايؿو يف َُا حيـٚاْ     

ذٍٗٛ ايتاضٜذ يٓا ٜكني بعسّ سسٚث٘ ْٚؿو ـٕ َإ ٚس٦ٓٝص ٜكاٍ: ،اآلخط
،  ٜذَعًّٛ ايتاض :ّ اىل ايٛدٛز يف ظَإ سسٚخ اآلخطيف اْكالب ايعس

خ اآلخط: ذ يف ظَإ سسٜٚذٍٗٛ ايتأضـفٓػتضشب بكا٤ عسّ سسٚخ َ
ست٢ ؾطط )إتضاٍ ؾطٚط دطٜاْ٘ أضنإ ٚالدتُاع  ،ٜذَعًّٛ ايتأض

 ٘ س٦ٓٝص .ال اؾهاٍ يف دطٜاْظَإ ؾه٘ بعَإ ٜكٝٓ٘( ٚ

غتضشاب عسَ٘ َغافًا اىل ـذطٟ فٝ٘ إٚأَا َعًّٛ ايتأضٜذ فال ٜ
شازخ َطزز بني ـٕ أَط اي١ٝ تأضٜذ سسٚث٘ فاُعًَٛـي ،أدعا٤ ايعَإ
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يٝكني بعسَ٘ يف تأضٜذ ٘ ٚبني اَٛت ذـضٜتأ ايٝكني بٛدٛزٙ فُٝا قبٌ
ذطٟ االغتضشاب َغافًا اىل ظَإ ـٚال ٜ ، -ايـُٛت - سسٚخ ايعسّ

تضاٍ ظَإ ؾه٘ بعَإ ذٍٗٛ ظَاْ٘ يعسّ إسطاظ إايـُخط ـشازخ اآلاي
ع٢ً  -ذٍٗٛ ظَإ سسٚث٘ ايـُ -خط ـشازخ اآلّ ايٜكٝٓ٘ الستُاٍ تكٍس

 ،شسٚخ ٚايٛدٛزـعًٝ٘ يف اي عًّٛ تأضٜذ سسٚث٘ ٚغبك٘ايـُشازخ ـاي
 فٝٓفضٌ ظَإ ايؿو عٔ ظَإ ايٝكني . 

شكل ـد٘ بإٔ تـذٍٗٛ تأضٜايـُشازخ ـشتٌُ تأخط ايـجاٍ : ٜايـُٚيف 
شازخ ـشتٌُ غبل تأضٜذ ايـنُا ٜ ،جاٍايـَُٛت ايٛايس ي١ًٝ ايػبت يف 

جاٍ َتكسًَا ايـُٖٚٛ َٛت ايٛايس ي١ًٝ اجلُع١ يف  -د٘ ـضٜذٍٗٛ تأايـُ
ع٢ً  -َٛت ايٛايس  فٝهٕٛ -د٘ـعًّٛ تاضٜايـُإ َٛت ايٛيس ع٢ً ظَ

فاصاًل بني ظَإ ايٝكني بعسّ َٛت ايٛيس ّٜٛ  -استُاٍ ايتكسّ ٚايػبل 
َٛت تٝكٓ٘ اىل ظَإ سسٚخ  دُٝؼ ٚبني ظَإ ايؿو يف بكا٤ َاـاي

  .ايٛايس ٜكًٝٓا 

تضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني( فاْ٘ ع٢ً ـشطظ )إٚعًٝ٘ مل ٜ
د٘ ٜتضٌ ظَإ ايؿو بعَإ ـذٍٗٛ تأضٜايـُشازخ ـتأخط اياستُاٍ 

َٛت ايٛايس  -د٘ ـذٍٗٛ تأضٜايـُشازخ ـٚع٢ً استُاٍ تكسّ اي ،ايٝكني 
دُٝؼ يف ـفٝهٕٛ فاصاًل بني ّٜٛ اي -جاٍ ٚنْٛ٘ سازثًا ي١ًٝ اجلُع١ايـُيف 
عًّٛ سسٚخ ايـُذُع١ ـعًّٛ ٚدٛز ايٛيس فٝ٘ ٚبني ّٜٛ ايايـُجاٍ ايـُ

س يف ظَإ غتضشاب عسّ َٛت ايٛيـُهٔ دطٟ إٚال ٜ ،فٝ٘ َٛت ايٛيس
 تضاٍ ظَإ ؾه٘ بعَإ ٜكٝٓ٘ . سسٚخ َٛت ايٛايس يعسّ إسطاظ إ

 ذٗٛيٞـٞ َـغبل ف َا: ٙ كاٍ ٚايتفضٌٝ َطفٛض فاْ٘ ٜطٍزايـُٖٚصا 
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 ايتأضٜذ َٔ أْ٘ ال زيٌٝ ٚاعض يف أخباض االغتضشاب ع٢ً اعتباض
ٚايٛاعض  ،أٚ ع٢ً إسطاظ إتضاهلُاايٝكني( )اتضاٍ ظَإ ايؿو بعَإ 

ٍٛ شسٚخ ـٚ بعسّ ايـشسٚخ أّ دطٜإ االغتضشاب بفع١ًٝ ايٝكني بايتك
تضاٍ ـشطظ ٖٓا ْٚطتغٞ تفػري)إٖٚصا َ ،(ايؿو يف ايبكا٤)َع فع١ًٝ 

تٝكٔ ايـُدًٌ ٜكني َػاٜط بني ـُع٢ٓ عسّ تـظَٔ ايؿو بعَٔ ايٝكني( ب
أٜغًا ، ٚشيو يٛعٛح  شطظـٖٚصا َ ،ؿهٛى ايالسل ايـُايػابل ٚبني 

ٛت ٚايؿو ايفعًٞ ايـُدًٌ ٜكني َػاٜط بني ايٝكني ايفعًٞ بعسّ ـعسّ ت
 تٝكٓ٘ اىل ظَإ  ايؿو .  طاز اغتضشاب َاايـُ

ٍٛ - ٖٚصٙ ساص١ً فُٝا حنٔ فٝ٘ ٚإٕ  -الغتضشاب َات دطٜإ اَك
ٕ نإ ٜعًِ تأضٜذ فإ َٛت ايٛيس ٚإ ،سسُٖا  َعًّٛ ايتأضٜذ نإ أ

 ،ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً َٛت٘ يف ْفػ٘ثط يهٔ يٝؼ األ ،فػ٘سسٚث٘ بًشاظ ْ
يس يف ظَإ َٛت ٚايسٙ  ثط ايؿطعٞ َرتتب ع٢ً عسّ  َٛت ايٛبٌ األ

يٛيس يف ظَإ َٛت فٝػتضشب )عسّ سسٚخ َٛت ا ،ٖٚٛ َؿهٛى
ٍٛايـُضنإ االغتضشاب ايٛايس( يتٛفط أ سٝح إ  ،َات دطٜاْ٘عبٛض َٚك

ايٛايس يف ّٜٛ اخلُٝؼ فعًٞ ْٚؿو يف ايٝكني ايػابل بعسّ َٛت ايٛيس ٚ
ْكالب ايعسّ اىل ايٛدٛز ٚيف سسٚخ َٛت ايٛيس ـذُع١ يف إّٜٛ اي

فٓػتضشب   ،د٘ـذٍٗٛ تأضٜايـُد٘ يف ظَإ َٛت ايٛايس ـضٜعًّٛ تأايـُ
 د٘ . ـضٜذٍٗٛ تأايـُعسّ سسٚخ َٛت ايٛيس يف ظَٔ َٛت ايٛايس 

ايٛيس ّ َٛت دُٝؼ بعسـّٜٛ ايٚبتعبري آخط: عٓسْا ٜكني فعًٞ 
ـُٛت ايٛيس ّٜٛ ٜٚكني ب ،ـُٛتُٗا ّٜٛ ايػبتٚيٓا ٜكني ب ،ٚايٛايس
ٚسٝح يٓا ٜكني  ،ٚايسٙ َٛت ْٚؿو يف َٛت ايٛيس يف ظَٔ اجلُع١ 
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َػبل بعسّ َٛت ايٛيس ٚيٓا ؾو فعًٞ يف بكا٤ سٝا٠ ايٛيس ٚعسّ َٛت٘ 
فٝذطٟ  ،دًٌ ٜكني َػاٜط بُٝٓٗا ـاىل ظَإ َٛت ٚايسٙ َٔ زٕٚ ت

ٜٚرتتب عًٝ٘ االثط  ،ت ايٛيس سني َٛت ٚايسٙعسّ َٛ غتضشابإ
عاضض نُا يٛ نإ ايٛايس ايـُيف َٛاضز عسّ االبتال٤ باإلضخ  :ايؿطعٞ

غتضشاب عسّ  ، سٝح اْ٘ اشا دط٣ إػًِايـُنافطًا ال ٜطخ َٔ ٚيسٙ 
ضخ ايٛايس َٔ ٚيسٙ ايس سني َٛت ٚيسٙ ال ٜرتتب عًٝ٘ إَٛت ايٛ

 فطض نفط ايٛايس . ي

ثط ايؿطعٞ َرتتبًا ع٢ً ٖصا االغتضشاب ٚع٢ً إ األأَا يٛ ن
يفطض نٕٛ  ،عسّ َٛت ايٛايس سني َٛت ٚيسٙ كابٌ:ايـُاالغتضشاب 

 كطا . ٜػصالٕ ٚتعاضض األفٝ -ػًِ ايـُايٛايس َػًًُا ٜطخ َٔ ٚيسٙ 

غتضشاب عسّ سسٚخ َعًّٛ ايتأضٜذ ٚايـشاصٌ إَهإ دطٜإ إ
ثط ايؿطعٞ َرتتبًا عًٝ٘ ألذٍٗٛ ايتأضٜذ اشا نإ اـاىل ظَإ سسٚخ َ

عين اغتضشاب عسّ أ :كابٌايـُٚيٛ دط٣ االغتضشاب  ،ـدضٛظباي
االثط  َبيرتٍت -ذٍٗٛ ايتأضٜذ اىل ظَٔ سسٚخ َعًّٛ ايتأضٜذـسسٚخ َ

 تعاضعا ٚتػاقطا عٓس٥ص . ايؿطعٞ عًٝ٘ أٜغًا، ثِ 

ضٜذ ٚع٢ً عٔ دطٜإ االغتضشاب يف َعًّٛ ايتأُٓع ـٚقس ُٜ
ُ٘ ،ذُٝع ايضٛضـاالطالم ايؿاٌَ ي ُ ـثَأ يٛد شكل ايـُشح ـعٔ بٛض

شكل ايـُغتسٍ ب٘ )قسُٖا( ٚقس إ (24)ٚفاقًا يًؿٝذ االْضاضٟ  ين٥ٝايٓا
شني ـعسّ سسٚخ َعًّٛ ايتأضٜذ ي ٝين ع٢ً َٓع إغتضشاب٥ايٓا

 ٚتكطٜب٘ ٚاعشًا :  ،ذٍٗٛ ايتاضٜذ ـسسٚخ َ
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٘ ٓتٍٝك شهِ ؾطعًا ببكا٤ َاـٕ سكٝك١ االغتضشاب َٚعٓاٙ ٖٛ ايإ
 ضتفاع َافاشا ؾو يف إ ،ي٘ يف عُٛز ايعَإ ضتفاع٘ ٚتبٍسغابكًا ٚعسّ إ

ب٢ٓ عُاًل ع٢ً بكا٤  -تٝكٔ عسَ٘  ٚ ؾو يف سسٚخ َأ ٚدٛزٙ أتٍٝك
ـشسٚخ اىل ايعسّ أٚ َٔ ايعسّ اىل شاي١ ايػابك١ ٚعسّ تبسهلا َٔ ايـاي

تٝكٔ اىل ايعَإ ايصٟ ٜؿو يف ايـُ فاالغتضشاب ٖٛ دٍط ،ايٛدٛز
 عسّٚ . ايـُٚ حبسٚخ احلازخ أفٝ٘ ست٢ حيضٌ عٓسٙ ٜكني باضتفاع  بكا٤ٙ

 -جاٍايـُْعري َٛت ايٛايس يف  -ذٍٗٛ ايتأضٜذ ـٚعًٝ٘ : فُا نإ َ
ٖٚٛ ّٜٛ  -شسٚث٘ ـغتضشاب عسّ سسٚث٘ اىل ظَٔ ايعًِ بٜضض إ

ضٜذ فاْ٘ يٝؼ يٓا ـشازخ َعًّٛ ايتأبُٝٓا اشا نإ اي -جاٍ ايـُايػبت يف 
ـشسٚخ ًشاظ عُٛز ايعَإ ست٢ ْبين ع٢ً عسّ ايؾو يف سسٚث٘ ب

جاٍ ايـُدُٝؼ يف ـفإ عسّ َٛت ايٛيس ّٜٛ اي ،غتضشابًٝا تعبسًا إ
ذُع١ َعًّٛ َٔ زٕٚ ـٕ سسٚخ َٛت٘ يف ّٜٛ ايٚإ ،َعًّٛ ال ؾو فٝ٘ 

 ض االغتضشاب . ؾو ٜضٍش

ٙ : بأْ٘ ال اؾهاٍ يف إٔ ٓع ٚايتٛدٝ٘ َطفٛض عٓسْا  ْٚطٍزايـُٖٚصا 
تٝكٔ ايػابل اىل ظَٔ ايؿو يف بكا٤ٙ اشا ايـُ غتضشاب ٖٛ دٍطَع٢ٓ اال
يهٔ االثط ايؿطعٞ ال ٜرتتب ع٢ً  ،ب عًٝ٘ االثط ايؿطعٞ نإ ٜرتٍت

 نُٛت ايٛيس ّٜٛ ايـذُع١، -٢ً شات٘ع -شازثني ـَعًّٛ ايتاضٜذ َٔ اي
 ذطٟ فٝ٘ االغتضشاب ـفاْ٘ ال ٜرتتب االثط ايؿطعٞ ع٢ً شات٘ ست٢ ٜ

 :ؾهااًل ع٢ً دطٜاْ٘ إٜٚكاٍ  -ْ٘ ع٢ً سضٍٛ ايؿوتٛقف دطٜاايـُ -
 ال ؾو ست٢ ٜػتضشب .

 طنب : عسّ سسٚخ ؾ٤ٞ يفايـُبٌ االثط ايؿطعٞ ٜرتتب ٖٓا ع٢ً 
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فطٚض : ايـُجاٍ ايـُٚيف  ،خط ٖٚصا َؿهٛى فٝ٘ ظَإ سسٚخ اآل
ٜرتتب االثط ايؿطعٞ ع٢ً عسّ سسٚخ َٛت ايٛيس يف ظَإ ايٛايس 

سسٚخ  -طنب ايـُٓا ؾهًا فعًًٝا يف ٖصا ٖٚصا َؿهٛى فٝ٘ سٝح إٔ ي
ٛت ّٜٛ ايـُبعس ايٝكني ايفعًٞ بعسّ  -َٛت ايٛيس يف ظَإ َٛت ٚايسٙ 

إ َٛت غتضشاب عسّ سسٚخ َٛت ايٛيس يف ظَ، فٝضض إدُٝؼـاي
ٚؾطٚط٘ َٔ ايٝكني ايفعًٞ اإلغتضشاب  ايٛايس يتٛفط اضنإ دطٜإ

ابل ٚايؿو ايالسل ٖٛ دًٌ ٜكني بني ايٝكني ايػـٚايؿو ايفعًٞ ٚعسّ ت
 يًٝكني ايػابل ْٚاقض ي٘ .  َػاٌٜط ٜكنٌي

صنٛض : َع١ًَٝٛ تأضٜذ ايـُاالغتضشاب  ـُٓع عٔ دطٜإٚال ٜ
شازخ يف ـب االثط ع٢ً ٚدٛز اييعسّ تطٍت ،شازثني يف ْفػ٘ ـأسس اي

زخ َغافًا ـشاع٢ً ٚدٛز اي ٌبثط ايؿطعٞ َرتٍتبٌ األ ،ْفػ٘ نُا غبل 
 : شازخـٜهٕٛ عسّ سضٍٛ اي ٖٚٓا  ،ظَٔ سسٚث٘ـشازخ اآلخط ٚاىل اي

تٝكٔ غابكًا ٖٚٛ ايـُجاٍ يف ظَإ َٛت ايٛايس ٖٛ ايـَُٛت ايٛيس يف 
ٖٚٛ  -ٜٚرتتب عًٝ٘ االثط ايؿطعٞ  ،ػتضشب السكًا ظَٔ ايؿو ايـُ

ؾهاٍ ٚال إ -تطن١ ٚيسٙ ضخ ايٛايس َٔ إبٝ٘ ٚعسّ إضخ ايٛيس َٔ تطن١ أ
 تضشاب يف َعًّٛ ايتأضٜذ . يف ايبني ٚال َاْع َٔ دطٟ االغ

ال تٓايف بني نٕٛ ؾ٤ٞ َعًًَٛا بًشاظ شات٘ ـدتضط٠: ٚبعباض٠ َ
ذٗٛاًل بعٓٛإ ـٚبني نْٛ٘ َ -ٖٚصا ال ٜرتتب عًٝ٘ أثط ؾطعٞ  -ٚعٓٛاْ٘ 

ٍٕ ٚسٝح ٜرتتب االثط  ،آخط  عاف١ اىل سازُخْعري نْٛ٘ ًَشٛظًا باإل ثا
ػبٛم بايعسّ ٜكًٝٓا خط ٖٚٛ َغاف اىل ؾ٤ٞ آايـُايؿطعٞ ع٢ً ايؿ٤ٞ 

  ،ٍ اىل ايٛدٛزشتٌُ االضتفاع ٚايتبٍسـَؿهٛى ايبكا٤ ع٢ً ايعسّ َٚ
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 )قسٙ(  يف دلًؼ شكل ايٓا٥ٝينايـَُا افازٙ  ، ٚال ٜتِفٝػتضشب  ايعسّ 
ـذطٟ ع٢ً نٌ شج٘ ايؿطٜف : )فاألصٌ يف َعًّٛ ايتأضٜذ ال ٜـب

يف بعض أقضاٙ اْ٘ ٜػكط  ،عٓسْاذطٟ َٔ زٕٚ اؾهاٍ ـبٌ ٜ (25)ساٍ(
 ُا٤ ايٝ٘ . ـٚقس تكسّ االٜ  ،عاضضايـُبتال٥٘ بٛاضز إلايـُ

ٚ تأخطٙ يف تكسّ سازخ ع٢ً سازخ آخط أ ٖصا نً٘ بًشاظ ايؿو
شازخ يف ظَإ ٚدٛز ـطنب١(  َٔ عسّ ايايـُٛعٛعات ايؿطع١ٝ ايـُيف )

ُٓع عٔ ـشازثني ال ٜـٕ ايعًِ بتأضٜذ أسس ائ أٚقس تبٍٝ ،شازخ اآلخط ـاي
ٚ ـذٍٗٛ تأضٜذ أسسُٖا أغتضشاب فٝ٘ نذطٜاْ٘ يف َدطٜإ اال

ـذٗٛيٞ فال فطم يف دطٜإ االغتضشاب بني َ،  ايتاضٜذـذٗٛيٞ َ
ـشازخ ذٗٛي١ٝ تأضٜذ ايـشازثني َع َـٚبني َعًّٛ تأضٜذ أسس اي ايتأضٜذ

عاضض فٝػكطإ ايـُٕ ٜبتًٞ االغتضشاب يف اسسُٖا ب، ْعِ إال أاآلخط
ٔ دطٜاْ٘ نعسّ تطتب االثط ايؿطعٞ ع٢ً اْع عايـُٚ ٜبتًٞ بأيًتعاضض 

 شُس هلل أٚاًل ٚآخطًا . ـٚاي ،دطٜاْ٘ 

 ،شنطٖا بعض أعالّ األصٍٛ األٚاخط ٖٚٓا فطٚع فك١ٝٗ تطبٝك١ٝ
ثِ ٜكع  ،شٛخ ايفك٘ـٓاغب ٖٚٞ بايـُشًٗا ـشجٗا اىل َـضدا٤ بإٜٚٓبػٞ 

 ٛقع ايجايح(  عٔ :ايـُايهالّ يف )
 

 حادثني الـمتضاديو : ـتعاقب ال

هًف يف أَط ؾطعٞ َع ثبٛت ساي١ َتٝك١ٓ غابك١ ايـُقس ٜؿو  -أ
ٜٚهٕٛ ٖصا َٛعٛع  -ٚ عسًَا ثبٛتًا أ -سس٠ يصاى االَط ايبػٝط ٚا
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هًف ع٢ً زٚاّ ايـُفٝذطٟ االغتضشاب ٜٚبين  ،ب االثط ايؿطعٞ تطٍت
ٚناْت  ،ٖٚصا االغتضشاب نجري ايتشكل  ،شاي١ ايػابك١ ـٓ٘ يف ايتٍٝك َا

 اع١ٝ ْاظط٠ ايٝ٘ . يـُاغايب ايبشٛخ 

ػبٛم بايٝكني ايـُهًف ٚايـُؿهٛى فٝ٘ عٓس ايـُٚقس ٜهٕٛ  -ب
يعسّ أَطًا َطنبًا َٔ ٚدٛز سازخ أٚ عسّ ٚدٛزٙ يهٓ٘ ٚ بابايٛدٛز أ

ٚدٛزًا  -ٜهٕٛ َٓػٛبًا َٚغافًا اىل سازخ آخط  طالق٘ بٌيٝؼ ع٢ً إ
 ٚبٗصٙ ،اعٝني ايـُٛقعني ايـُٖٚصا ٖٛ َٛعٛع ايبشح يف  -ٚ عسًَا أ
 شاي١ ايجايج١ ايالسك١ . ـشاي١ االٚىل ٚايـدتًف عٔ ايـدضٛص١ٝ ٜـاي

ٛإ ثط ايؿطعٞ ٖٛ ايعٓـشٌ األٚقس ٜهٕٛ َٛعٛع ايبشح َٚ -دـ
ُٖا ايعٓٛاْإ ايبػٝطإ أٚ  ،ايبػٝط ٖٚٛ أسس سازثني َتغازٜٔ

عًّٛ سضٛهلُا َعًا َع ايـُشٌ ٚاسس ـتعاقبإ ع٢ً َايـُشازثإ ـاي
فاشا مل ٜهٔ َٛعٛع االثط ايؿطعٞ  ،تأخط َُٓٗا ايـُٔ تكسّ َايـُدٌٗ 

ٚتعاقب سازثإ  بٌ نإ بػٝطًا ،َطنبًا َٔ عسّ سازخ ٚٚدٛز سازخ 
شضٛهلُا َتعاقبني ٚؾههٓا ـمجااًل ببػٝطإ َتغازإ بإٔ عًُٓا إ

ضٜذ أسسُٖا ـذٌٗ تأٚ يـذٌٗ تأضخيُٗا أتأخط يايـُتكسّ َُٓٗا َٔ ايـُب
شا ا شجٓا ٖٓا . ٖٚٛ ْعري َاـشٌ  بـفٗصا ٖٛ َ ضٜذ اآلخطَع َع١ًَٝٛ تأ

ٚ تعاقبت ايٓذاغ١ ٚايطٗاض٠ أ ،شسخ ـتعاقب ع٢ً ايطدٌ ايطٗٛض ٚاي
خط َُٓٗا : فإ تكسَت ايطٗاض٠  تأايـُتكسّ َٔ ايـُٚمل ٜعًِ  ،ع٢ً بسْ٘
ـشسخ ٕ تكسّ ايٚإ ،أٚ َتٓذؼ شسٌخـدبح فٗٛ َـٚ ايـشسخ أٚتأخط اي

 . طاٖط االٕـدبح فٗٛ ع٢ً طٗٛض أٚ اي ٚأ

 اـٛا٤ ناْـٔ غـشازثٝـٞ نال ايـاب فـضشـتـذطٟ االغـص ٌٖ ٜـ٦ٓـٚسٝ
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ـذٗٛيٞ ايتأضٜذ أّ نإ أسسُٖا َعًّٛ ايتأضٜذ زٕٚ اآلخط ثِ َ
ٚ ا ؟ أذطٟ االغتضشاب يف ؾ٤ٞ َُٓٗـٚ ال ٜٜتعاضعإ ٜٚتػاقطإ ؟ أ

ـذٗٛي٘ ؟ ٖصا َا اختًفت فٝ٘ ذطٟ يف َعًّٛ ايتاضٜذ َُٓٗا زٕٚ َـٜ
َٚٓ٘ ٜعًِ ٚدٛز صٛضتني : صٛض٠ دٌٗ تاضٜذ نال  ،االعالّ  ْعاضأ
 . ـشازثني َع دٌٗ تأضٜذ اآلخطسس ايٚصٛض٠ َعطف١ تأضٜذ أ ،ـشازثنياي

ٕ ٜعًِ بضسٚض تغازٜٔ : أايـُشازثني ـسس ايَجاٍ َعًّٛ تأضٜذ أ
ٜسضٟ شسخ عٓ٘ يهٓ٘ ال ـايطٗٛض َٓ٘ اٍٚ ايعٚاٍ ثِ ٜتٝكٔ َٔ صسٚض اي

 خطًا عٓ٘ . ايطٗٛض أّ نإ َتأ ٌٖ نإ َتكسًَا ع٢ً

ٕ ٜعًِ بضسٚض ايطٗٛض َٓ٘ ٚصسٚض ـذٗٛيٞ ايتأضٜذ : أَٚجاٍ َ
ضٜذ تأخط يًذٌٗ بتأايـُتكسّ َُٓٗا ٚايـُشسخ َٓ٘ أٜغًا ٜٚؿو يف ـاي

 سسٚثُٗا َعًا . 

ٔ ايطٗٛض ًُا ٚسسٜجًا يف َػأي١ تٍٝكـؿٗٛض بني ايفكٗا٤ قسٜايـُٚ
 (26)سهٞ ع٢ً َا -تاضٜذ اسسُٖا ٚ ـدُٗا أذٌٗ بتأضٜـشسخ َع ايـٚاي
ذطٜإ االغتضشابني ـٚيعً٘ ي ،شهِ بٛدٛب ايطٗاض٠ عًٝ٘ ـٖٛ اي -
ٖٚصا ايفطع . صٌ االؾتػاٍ تعاضعُٗا ٚتػاقطُٗا ٚايطدٛع اىل أٚ

ػب ٗصا ُْـٚيعً٘ ي ،ػأي١ايـُ ٙ يعًٗا تهؿف عٔ ْعطِٖ ايعاّ يـٗصٙٚفتٝا
ازٜٔ ٚغكٛطُٗا تغايـُشازثني  ـيًُؿٗٛض دطٜإ االغتضشاب يف اي

 عاضع١ . ايـُب

 : ببشح  ٛقع األٍٚيف ايـُ ، ْبسأٚنٝف نإ ٜكع ايهالّ يف َٛقعني
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  ـحًوال التأريخ :م الـحادثاى الـمتضاداى

ذٍٗٛ ـؾهاٍ تاّ يف دطٜإ االغتضشاب يف َايعاٖط اْ٘ ال إ
َع١ًَٛ شاي١ األخط٣ ـتغازتني غٛا٤ ناْت ايايـُني تشايـايتأضٜذ َٔ اي

ضنإ االغتضشاب ٚشيو يتٛفط أ ،ذٗٛي١ ايتأضٜذ ـّ ناْت َايتأضٜذ أ
 ٓ٘ . تٍٝك ٚعُستٗا ايٝكني ايفعًٞ ٚايؿو ايفعًٞ ببكا٤ َا ،ٚؾطٚط٘ 

بعسّ دطٜإ االغتضشاب يف  -يهٔ قس ٜكاٍ : نُا يف )ايهفا١ٜ( 
ـذٍٗٛ ايتأضٜذ شازخ اآلخط َـذٍٗٛ ايتأضٜذ ٚع٢ً االطالم غٛا٤ ايـَ
ضاٍ ظَإ ايٝكني ٚشيو ألدٌ عسّ إسطاظ إت ،ّ نإ َعًّٛ ايتأضٜذ أ

يعسّ دطٜإ االغتضشاب :  قاٍ يف )ايهفا١ٜ(  َعًاًل ،بعَإ ايؿو 
تض١ً بعَإ ايؿو يف ثبٛتُٗا ايـُتٝك١ٓ ايـُشاي١ ايػابك١ ـسطاظ اي)يعسّ إ

 ٚتٛعٝش٘ :  ، (27) شايتني(ـٚتطززٖا بني اي

 ،ط ٚايعضطْٗٚفرتض بسًٚا ٚدٛز أظ١َٓ ثالث١ : ٖٞ ايضباح ٚايع
: ٖٛ أَط ٚدٛزٟ ٛعٛع ايبػٝط ايـُذاضٟ يف ـٕ االغتضشاب ايثِ إ

نُا  -أَط عسَٞب، ٚيٝؼ شسخـغتضشاب ايناغتضشاب ايطٗٛض أٚ إ
ٓ٘ تٍٝك ٚظَإ ايؿو يف بكا٤ َا -طنب١ ايـُٛعٛعات ايـُغتضشاب يف إ

يهٔ  ،شسثًا ـٚ َايٛقت ايصٟ ٜؿو يف نْٛ٘ َتطٗطًا أظَإ َعًّٛ نٗصا 
جاٍ قس غبكت ايـُفاْ٘ يف  ،ذٍٗٛ غري َعًّٛـشسٚخ َـٝكني بايظَإ اي

فاشا نإ ايضازض َٓ٘  ،شسخ ٚايطٗٛض ـَٓ٘ سايتإ َتغازتإ ُٖا اي
شسخ ايضازض ـطٗٛضًا فكس اضتفع ب٘ اي -اآلٕ ايجاْٞ -عٓس ظٚاٍ ايؿُؼ 
 تضٌ ظَإ ٜكٝٓ٘ ٚقس إ -جاٍايـُاآلٕ األٍٚ يف  -َٓ٘ عٓس ايضباح 
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ٚاشا نإ ايضازض َٓ٘ قبٌ ٖصا  ، -ٖٚٛ ايعضط  -ؾه٘  بعَإ -ايعٚاٍ-
ْفضٌ فكس ظاٍ ب٘ ايطٗٛض ايضازض َٓ٘ عٓس ايضباح ٚقس إ ايٛقت سسثًا

ايعضط(  :)ظَإ ٜكٝٓ٘ بايطٗٛض : ايضباح( عٔ )ظَإ ايؿو بايطٗٛض
 شسخ عٓس ايعٚاٍ بُٝٓٗا سػب ايفطض ايجاْٞ . ـيتدًٌ اي

ٍٕ  تٝكٓ٘ ٖٛ اآلٕ ايجايح  ا: ظَإ ايؿو يف بكا٤ َ ٚبتعبري ثا
ظَإ سسٚخ  -االٍٚ ٚايجاْٞ -شسٚخ ـٚظَإ ايٝكني باي -ايعضط -

شتٌُ سضٍٛ سازخ ايطٗٛض يف ـٜٚ -شسخـايطٗٛض ٚاي -تغازٜٔ ايـُ
 ،شتٌُ سضٛي٘ يف اآلٕ ايجاْٞ : ايعٚاٍ ـٜٚ ،اآلٕ االٍٚ : ايضباح 

ٍ : شسخ يف اآلٕ االٚـخط : ايـشازخ اآلشتٌُ سضٍٛ ايـٚبايعهؼ ٜ
 ايعٚاٍ .  :شتٌُ سضٛي٘ يف اآلٕ ايجاْٞ ـٜٚ ،ايضباح 

شاصٌ يف اآلٕ االٍٚ ٖٛ ايطٗٛض فٗٛ َطتفع يف اآلٕ ـفاشا نإ اي
 . ٖصا ايتكسٜط األٍٚ ـشسخ،اي غاز اآلخط:ايـُشازخ ـشضٍٛ ايـايجاْٞ ي

أٟ  ،شسخ فٗٛ َطتفعـشاصٌ يف اآلٕ األٍٚ ٖٛ ايـٚاشا نإ اي
غاز ايـُشازخ ـيجاْٞ ايصٟ سضٌ فٝ٘ ايٜهٕٛ ع٢ً طٗٛض يف اآلٕ ا

 ٖٚصا ايتكسٜط ايجاْٞ .  ،: ايطٗٛض اآلخط

ع٢ً ايتكسٜط   -ايعضط-ثِ ايؿو يف بكا٤ ايطٗٛض يف ايعَإ ايجايح 
ٚع٢ً ايتكسٜط  ،األٍٚ ٜهٕٛ ظَإ ايٝكني َٓفضاًل عٔ ظَإ ايؿو 

ٛ ٖٚصا ٖ ،شطظ االتضاٍ ـٚع٢ً ايتكسٜطٜٔ مل ٜ ،ايجاْٞ ٜهٕٛ َتضاًل  
 دطاغاْٞ )قسٙ( . ـشكل ايايـُاْع عٔ دطٜإ االغتضشاب عٓس ايـُ

ـذٗٛي١ٝ شايتني ٚتعاقبُٗا َٚـيتٛاضز ايـدتضط: ٚبتعبري ثايح َ
 ٘ـ٘ بعَإ ؾهـٝٓـكـضاٍ ظَإ ٜـتطظ إــشٚ تأضٜذ أسسُٖا ال ُٜٗا أدـتأضٜ
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 . فٞ ؾطط دطٜإ االغتضشاب ـتـٓفٝـ

ٛعٛعات ـُاي)غبل ْكً٘ يف  ٖٚصا االغتسالٍ ٜبتين ع٢ً َا
ٍٛ (ػتضشب١ايـُطنب١ ايـُ تضاٍ سطاظ إإٜإ االغتضشاب بّ دطَٔ تك

ٛعٛعات ايـُ)ٚقس عهؼ ايتعبري ٖٓا يف  ،ظَإ ايؿو بعَإ ايٝكني 
ٚدعٌ  ٓكٛي١ قطٜبًاايـُعباضت٘  نُا ظٗط َٔ (ػتضشب١ايـُايبػٝط١ 
تضاٍ ظَإ ايٝكني بعَإ ايؿو( تدًف )عسّ إسطاظ إايـُايؿطط 

 ،تكسّايـُد٘ ع٢ً نٌ تكسٜط نُا أٚعشٓاٙ يف ايتكطٜب ـضٜتأعًّٛ ايـُ
ـشسٚخ ٚعسّ دٌ دٗاي١ ظَإ ايٝكني بايٖٚصا ايتػٝري يف ايتعبري أل

 عًّٛ . ايـُتضاي٘ بعَإ ايؿو َع١ًَٝٛ إ

اع١ٝ ايـُغبل يف ايبشٛخ  عبٛض : ْعري َاايـُٜٚطز ع٢ً االغتسالٍ 
سّ ايسيٌٝ ايٛاعض ين عػتضشب١( أعايـُطنب١ ايـُٛعٛعات ايـُعٔ )

، ٚايٛاعض َٔ تضاٍ ظَإ ايٝكني بعَإ ايؿو(ع٢ً يعّٚ )إسطاظ إ
ػاٜط بني ايٝكني ايـُ أزي١ االغتضشاب: إٔ ال ٜتدًٌ ايٝكني ايٓاقض

 َا ٚايؿو ايفعًٝني ست٢ ال ٜٓتكض ايٝكني ايػابل بٝكني َتعًل بغٍس
ني ايػابل تضٌ بايٝكايـُفاْ٘ َع سضٍٛ ايٝكني  ،تعًل ب٘ ايٝكني ايػابل 

ٍٚ يتدًٌ  ،ٓ٘ أٚاًل تٍٝك ايؿو يف بكا٤ َا ٜٓتكض ايٝكني ايػابل ٚال ٜٓفع طط
 ٓ٘ أٚاًل . تٍٝك ايٝكني ايٓاقض بني ايٝكني األٍٚ ٚايؿو ايالسل يف بكا٤ َا

ٚقس سضٌ ايٝكني ايفعًٞ  ايٓاقض ػاٜطايـُدًٌ ايٝكني ـَٚع عسّ ت
 ،زٕٚ اؾهاٍ َٔذطٟ االغتضشاب ـَع ايؿو يف ايبكا٤ ٜ شسٚخـباي

ٚ ـشازخ أٚ بغسٙ أُع١ًَٝٛ ظَٔ ايٝكني ايػابل بايـٚال زخٌ ي
 ٛقع ايجاْٞ :ايـُ ثِ ْبشح يفذٗٛيٝتُٗا َعًا يف دطٟ  االغتضشاب .ـَ
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  :لـمتضاديو لـحادثني االعلم بتأريخ أحد ا

شازخ ـضٜذ ايتغازٜٔ ٚدٌٗ تأايـُشازثني ـاشا عًِ تأضٜذ أسس اي
نُا يٛ  ؟ ٖٚصا غتضشاب َعًّٛ ايتاضٜذذطٟ اـخط فٌٗ ٜغاز اآلايـُ

ـشسخ ٚ ايطٗٛض بسٚ ايعٚاٍ ٚؾو يف صسٚض ايـشضٍٛ ايطٗاض٠ أعًِ ب
، فايعاٖط اْ٘ ال اؾهاٍ يف دطٜإ بعسٙ ـدبح قبٌ ايعٚاٍ أٚٚ ايأ
عًّٛ   ايـُٚ طٗٛضٙ أغتضشاب َعًّٛ ايتأضٜذ فٝػتضشب طٗاض٠  بسْ٘ إ

 ايفعًٞ ٚايؿو ايفعًٞ نيايٝكضناْ٘ ٚعُستٗا أد٘ بسٚ ايعٚاٍ يتٛفط ـتأضٜ
ضٜب يف غبل ايٝكني ايفعًٞ  ع٢ً ايؿو  ْ٘ الٚشيو أل ،تٝكٓ٘  يف بكا٤ َا

أثط ال ٚ ،ٓ٘تٍٝك ايفعًٞ َٔ سٝح عُٛز ايعَإ ؾهًا َتعًكًا ببكا٤ َا
ايعًِ بتأضٜذ ٕ ـُع٢ٓ: إب ،ٙد٘ ٚدٗاي١ تأضٜذ َغاٍزـُع١ًَٝٛ تأضٜـي

 ؾهاٍ . بال إد٘ ـغتضشاب َا عًِ تأضٜٜـُٓع عٔ دطٜإ إال اسسُٖا 

 ذٍٗٛ ايتأضٜذ ـغتضشاب َٕ إيف دطٜاإْـُا ٖٛ ٚاالؾهاٍ 
طزز بني سضٛي٘ قبٌ ايـُد٘ ٚـضٜذٍٗٛ تأايـُدبح ـٚ ايـشسخ أاي -

شكل ايـُٕ شنطْا يف َٓاقؿ١ ، ٚقس غبل أس ايعٚاٍبع سضٛي٘ٚ ايعٚاٍ أ
ذٍٗٛ ـغتضشاب َاْ٘ ال عري ٚال َاْع َٔ دطٜإ إ  دطاغاْٞ )قسٙ(ـاي

 ،ـشازثنيشازثني ناغتضشاب َعًّٛ ايتأضٜذ َٔ ايـايتأضٜذ َٔ اي
دطٜإ االغتضشاب ٖٚٛ ايٝكني ايفعًٞ بػبل  و يتشكل أضنإٚشي

د٘ ع٢ً ـذٍٗٛ تأضٜايـُازخ شـد٘ ٚبػبل ايـضٜعًّٛ تأايـُشازخ ـاي
شازخ ـٖٚصا اي ، د٘ـعًّٛ تاضٜايـُشازخ ـايؿو ايفعًٞ ببكا٤ شاى اي

ؿهٛى فٝ٘ ٖٚٛ ايـُتٝكٔ ظَاًْا ع٢ً ايـُد٘ َع غبل ـضٜذٍٗٛ تأايـُ
ٍٛ ايتأضٜذ ٚال ذٗـساصٌ يف َعًّٛ ايتأضٜذ نُا ٖٛ ساصٌ يف َ
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ني اىل ٓتٝكُايـشازثني ـغتضشاب ٚدٛز نال اياؾهاٍ س٦ٓٝص  يف إَهإ إ
 ٜٚتعاضعإ ٜٚتػاقطإ .  ،خطتأايـُظَٔ ايؿو 

دطاغاْٞ )قسٙ( أدط٣ اغتضشاب َعًّٛ ايتاضٜذ ـشكل ايايـُٚ
َٚٓع َٔ اغتضشاب  ،تضاٍ ظَٔ ايٝكني بعَٔ ايؿوسطاظٙ إ، إلخاص١

  ،ضاٍ ظَٔ ايٝكني بعَٔ ايؿوـتّ إسطاظ إذٍٗٛ ايتاضٜذ يعسـَ
 ٚقس غبكت َٓاقؿت٘ . 

ٚ ـذٗٛيٞ ايتاضٜذ أغتضشاب ََهإ إٚاحلاصٌ  ٚعٛح إ
ٍ ايتاضٜذ ذٗٛـَٔ زٕٚ فطم يف شيو بني َ ،ذٍٗٛ ايتاضٜذ َٚعًَٛ٘ـَ

 ضنإ االغتضشاب ٚؾطٚط٘ . ٚبني َعًَٛ٘ عٓس تٛفط أ

شسٚخ َعًًَٛا ـنٕٛ ظَإ ايٝكني بايٚيٝؼ َٔ ؾطٚط دطٜاْ٘: 
يف  شازخ  ٜعكب٘ ؾٌوـشضٍٛ ايـهًف بايـُبايتفضٌٝ فاْ٘ ٜهفٞ عًِ 

ٚ ظَإ ـشسٚخ أُعطف١ ٚقت ايـسضٌ ٜكًٝٓا ٚال زيٌٝ ًَعّ ب ا٤ َابك
 ،ال َع َعطفت٘ تفضٝاًلـذطٟ االغتضشاب إشسٚخ حبٝح ال ٜـايٝكني باي

ٚ ٌٖ نإ سسٚث٘ أٍٚ ايعٚاٍ أشسٚخ ايطٗٛض ٚمل ْعًِ ـفًٛ عًُٓا ب
ٚ ههٓا عٓس ايػطٚب يف بكا٤ ايطٗٛض أايػاع١ ايجا١ْٝ بعس ايعٚاٍ ٚؾ

ٕ إؾهاٍ يف دطٜإ إغتضشاب ايطٗٛض ٚإخ فال ضٜب ٚال شسـظٚاي٘ باي
 شطظ تفضٝاًل ظَإ صسٚض ايطٗٛض َٓ٘ . ـمل ْ

ٍٛايـُٚنٝف نإ  شسٚخ ـفع١ًٝ ايٝكني باي ـذطٜإ االغتضشاب:ّ يك
ـدًٌ ؿهٛى فٝ٘ ٚعسّ تايـُتٝكٔ ظَاًْا  ع٢ً ايـُٚايؿو يف ايبكا٤ ٚغبل 

شاي١ ٚسسٚخ ـشسٚخ ايـفاشا تٛفط ايٝكني ايفعًٞ ب ،ْاقض بُٝٓٗاٜكني 
شاي١ ـايؿو ايفعًٞ ببكا٤ ٖصٙ اي ٚتٛفط ،غاز٠ ايـُشاي١ األخط٣ ـاي
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َع  ،ؿهٛى َٔ سٝح ايعَإ ايـُتٝكٔ ع٢ً ايـَُع غبل  ،ٚبكا٤ تًو 
غتضشاب بكا٤ أَهٔ دطٜإ إ -ـدًٌ ٜكني ْاقض يف نٌ َُٓٗا عسّ ت

ثِ ، ثِ ٜتعاضعإ غاز٠ايـُشاي١ ـشاي١ ٚاغتضشاب بكا٤ ايـٖصٙ اي
 ،تغازٜٔ يف ظَإ ٚاسسايـُايتعبس االغتضشابٞ ب ٜتػاقطإ ٜٚتعصض

ٍٕنْٛ٘ شسثًا ٚـايتعبس بهْٛ٘ َ تعصضيٛعٛح   ٚاسس .  ع٢ً طٗٛض يف آ

تكتغٝ٘ ايكاعس٠ ايعا١َ أٚ َا ٜكتغٝ٘  ٚبعس ايػكٛط ٜطدع اىل َا
ٖٚٛ  ،دضٛظـٛضز بايايـُذاضٟ يف شاى ـصٌ ايعًُٞ اآلخط اياأل

ـدتًف َكتغ٢ ايكاعس٠ ٜٚ ،ٛاضز ٚايفطٚع ايفك١ٝٗيـُادتًف باختالف ـٜ
 ،اٍـذطٟ أصٌ االؾتػفكس ٜ : ٛاضزايـُصٌ باختالف األَكتغ٢ أٚ 

  .صٌ ايربا٠٤ ذطٟ أـٚقس ٜ

ـشضٝاًل يًفطاغ ايٝكٝين بعس ففٞ َجٌ ايضال٠ البس َٔ ايٛع٤ٛ ت
نالّ اهلل  عاف١ اىل ٍَؼبُٝٓا باإل ،اٍ ايٝكٝين بايطٗٛض ٚايضال٠ االؾتػ

ٗا ًؿو فٝي ،ؤاخص٠ ايـُشط١َ ٚـذطٟ ايربا٠٤ عٔ ايـشٛٙ تـغبشاْ٘ ْٚ
 تكسّ َُٓٗا . ايـُؾتب٘ عًٝ٘ إشسخ ٚـٔ ايطٗاض٠ ٚايعاف١ اىل َٔ تٍٝكباإل

تكسّ َُٓٗا َٔ ايـُذٓاب١ ٚاالغتػاٍ ٚدٌٗ ـٖٚهصا يٛ عًِ باي
عاف١ اىل ايضال٠ ٜهٕٛ َٛضزًا يكاعس٠ االؾتػاٍ  فاْ٘ باإل ،تأخطايـُ

 ػذسايـُهح يف ايـُعاف١ اىل ٚباإل ،١ بًعّٚ االغتػاٍ يًضال٠ ايكاعٝ
 ألصٌ ايربا٠٤ َٔ سطَت٘ ع٢ً ٖصا ايفطض .  ٜهٕٛ َٛضزًا 

أٚ ؼ اشا عًِ بتعاقبُٗا ع٢ً بسْ٘ دبج١ٝ ٚايتٍٓذـٚأَا ايطٗاض٠ اي
طدع بعس تػاقط ايـُف ، تأخطايـُتكسّ َُٓٗا َٔ ايـُؾتب٘ ثٛب٘ ٚإ
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نٌ ؾ٤ٞ ْعٝف ست٢ طاعس٠ ايطٗاض٠ االغتضشابني يًُعاضع١ ٖٛ ق
 .  (28)  صتعًِ اْ٘ قصض

ػ٘ يف ظَإ ْا٤ ٚعًُٓا بتٍٓذا اشا عًُٓا بطٗاض٠ َا٤ َعني يف إٖٚهص
عس تػاقط طدع بايـُٜهٕٛ  ،خطتأايـُتكسّ َُٓٗا َٔ ايـُٚدًٗٓا 

نٌ ؾ٤ٞ ْعٝف ست٢ تعًِ طصٌ ايطٗاض٠ االغتضشابني يتعاضعُٗا :أ
عترب غٓسٙ ايـُآثاض ايطٗاض٠ تعبسًا بايٓط  ُاّـٜٚرتتب عًٝ٘ ت صاْ٘ قصض

 طٗاض٠ . ايايٛاعش١ زاليت٘ ع٢ً قاعس٠ 
 ثِ ْبشح يف ايتٓبٝ٘ ايجايح عؿط : 

 عتقادية : إشتصحاب األمور اإل

عٛا )قسِٖ( تعٍطٚمجعًا َٔ ايفكٗا٤ االدال٤  ٕ ؾٝدٓا االععِإ
ٚقس أطاٍ  ،تفضٝاًل يبشح دطٜإ االغتضشاب يف االَٛض االعتكاز١ٜ

ضٜب ٚال  فاْ٘ ال ،َٛدب  َٔ زٕٚٝدٓا االْضاضٟ يف ٖصا ايتٓبٝ٘ ؾ
طًٛب فٝٗا ايـَُتٓاع دطٜاْ٘ يف أصٍٛ االعتكازات ٖٚٞ اؾهاٍ يف إ

فإ االغتضشاب ال ٜفٝس  ،عاز ايـُايعًِ ٚايٝكني نايتٛسٝس ٚايٓب٠ٛ ٚ
َٚٓ٘ ٜعًِ فػاز  ،ػتضشب ايـُعتكس ايـُايٝكني بٌ قس ال ٜفٝس ايعٔ ب

 فإ ،٘ ثبات ْب٠ٛ ْبٍٝٛزٟ أٚ ايٓضطاْٞ بعسّ ْػذ ؾطٜعت٘ إلـُػو ايٝٗت
 غتضشاب بكا٤ٖا . ـذسٟ إطًٛب ثبٛت ايٓب٠ٛ بايٝكني ٚال ٜايـُ

شضٌٝ ايٝكني ـٚأَا االعتكازات ايفطع١ٝ اييت ال ٜتعني فٝٗا ت
 ٌٝـٛت َٔ تفاصايـُبعس  كاز بأسٛاٍ َاـْعري االعت ،عطف١ ٚاالعتكازايـُب
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عطف١ َٔ ططٜل ايٓضٛظ ايٛاضز٠ ايـُييت تهفٞ فٝٗا ايربظر ٚايكٝا١َ ٚا
اشا سضٌ ايٝكني بٗصٙ االعتكازات فاْ٘  ،( عٔ أٌٖ بٝت ايعض١ُ )

غتضشاب بكا٤ٖا ضٌ ايؿو يف بكا٤ٖا ٚزٚاَٗا أَهٔ إايفطع١ٝ ثِ س
ُط٠ االغتضشاب ـٚتهٕٛ ث ،بكا٤ٖا بفعٌ االغتضشاب إعتكاز ٚأَهٔ

 ػتضشب . ـُايعتكس ايـُٚأثطٙ ٖٛ عكس ايكًب ع٢ً 

دتضط ايٛاعض ايٓافع ناُف ٚال َٛدب ٚال ايـُٖٚصا ايكسض 
 طاي١ ايهالّ . ثِ ْٓتكٌ يبشح ايتٓبٝ٘ ايطابع عؿط : ض إلَضٍش

 

 شتصحاب حكم الـمخصص : إ

                                       ٌٌ ُع٢ٓ زاليت٘ ع٢ً ـطالم أظَاْٞ بؾطعٞ فٝ٘ عُّٛ أٚ إ اشا ٚضز زيٝ
فطز َعني أٚ  -بايتدضٝط -ثِ خطز َٓ٘   ،بسـشهِ اىل األغتُطاض ايإ

ثِ بعس اْكغا٤  -قطع١ ظَإ َع١ٓٝ أٟ يف  -َٔ ايٛقت  أفطاز يف قسٍض
ع١ ايعَا١ْٝ ٌٖ ٜطدع اىل ايعُّٛ أٚ اإلطالم ايعَاْٞ يصاى تًهِ ايكط

 ط ؟.دٍضايـُغتضشاب سهِ ايسيٌٝ االدتٗازٟ أّ ٜطدع اىل إ

ٍٕ ٚ َطًل ٚناْت فٝ٘ زالي١ : اشا ٚضز عاّ أفطازٟ أ ٚبتعبري ثا
 ،صَأْوُفوا ِباِلُعُقوِدطظَاْٞ نكٛي٘ تعاىل ش١ أٚ ٚاعش١ ع٢ً ايعُّٛ األـصطٜ

ٍِ، ي٘ عُّٛ أ1يف غٛض٠ املا٥س٠: ايكطآْٞ  ٖٚصا ايٍٓط ـُاّ ت فطازٟ ٜع
نُا اْ٘ َطًل َٔ سٝح ايعَإ  ،داضز ـشاص١ً يف ايـفطاز ايعكٛز ايأ

ت ٚاىل : )أٚفٛا بايعكٛز نًٗا يف مجٝع األٚقاشًاـٍ صطٜٛىل قاايـُٚنإٔ 
فٝ٘ زالي١ أظَا١ْٝ ظاٖط٠ ايعُّٛ أٚ اإلطالم ُا ـشٛ ٖصا َـْٚ االبس(

شػب ايعٗٛض ـذُٝع االظ١َٓ بيـبس ؾاَاًل ـشهِ اىل األغتُطاض ايٚتفٝس إ
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دضٝط  أفطازٟ بإٔ أخطدت بعض ـثِ ٚضز عًٝ٘ ت ،ايبسٟٚ يًفغ 
ػبٕٛ يف عٛع٘ ثِ سضٌ ايـُأفطازٙ يف ظَإ َعني ندطٚز ايعكس 

عني يًداظ : ايـُْكغا٤ ايعَإ  إبعس  -داظ ـسهِ ايفطز ايايؿو يف 
شهّٛ ـظَاْٞ أّ ٖٛ َطًل األايـُٚ ـشهِ ايعاّ أشهّٛ بـٌٖ ٖٛ َ

ْكغا٤ ايعَٔ األٍٚ َٔ ظٗٛض أٟ بعس إ ،ـداظ إغتضشابًاشهِ ايـب
ـدٝاض فٛضًٜا أّ دتط خٝاض ايػدي ب٘ يٝهٕٛ ايـايػدي يف ايعٛض ٌٖ ٜ

ٍِٜػتُط  دٝاض ـايـداظ يٝهٕٛ شهِ ايـغتضشابًا يسك١ إاألظ١َٓ ايال ٜٚع
ظَاْٞ طًل  األايـُطالم إٚ أٌ ٜتُػو بعُّٛ ايعاّ ٓا ٖفٗ ،َػتُطًا

 داظ ؟ . ـّ ٜتُػو باغتضشاب سهِ ايـداظ أفُٝا بعس ايعَإ اي

 : ؾٝدٓا االععِ ٚمجاع١)قسِٖ( تفضٝاًل ًَُٗا بني سايتني إيتعّ

ٕ يٛسغ ايعَإ أب تػطاقًٝاغ: َا اشا نإ ايعُّٛ األظَاْٞ إاألٚىل
ٍٕايـُٟ يٛسغ ، أزًاقٝسًا َفٍط فطزًا َػتكاًل قباٍ ايفطز  ٛعٛع يف نٌ آ

ٚعٓس٥ص ٜهٕٛ  ،فطاز ايطٛي١ٝ ـشهِ َتعسزًا بعسز األفٝهٕٛ اي ،اآلخط
ٍٕ ٛعٛع يف ايـُألٕ  ،ظَاْٞ أٚ اإلطالم األَٛضزًا ألصاي١ ايعُّٛ  نٌ آ

ٍٕ اآلٕ ايجاْٞ فطٌز  ٍ . ٕ األٚغري اآل ثا

ٕ نإ ايعَإ بأ ذُٛعًٝاـظَاْٞ َ: َا اشا يٛسغ ايعُّٛ األٚايجا١ْٝ
ْ٘ قطع١ َٔ ايعَإ ٚاسس٠ ٜػتُط  ايسيٌٝ ايعاّ ظطفًا َػتُطًا ٚنأيف
فٝهٕٛ ْعري ٚدٛب االَػاى يف ؾٗط ضَغإ َٔ طًٛع  ،شهِ فٝٗا ـاي

 طزـطز فـٚعًٝ٘ : اشا خ  .تُطًا ـسًا َػـهًُا ٚاسـٗا  سـطٚبـؼ اىل غـايؿُ
ْكطع ايعُّٛ ٚنإ ذُٛعٞ إايـُظَاْٞ َعني أٚ أفطاز َٔ ايعُّٛ األ

 ألٕ ،عاّ ـهِ ايـاظ زٕٚ سـدـِ ايـهـضشاب سـتـغإل ذط٣ًـٛضز َايـُ
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طتُس ايـُيًعاّ  ٚاسدٷ ذُٛعٞ فسدٷايـُشَاْٞ ٛضٛع يف ايعُّٛ ا٭ايـُ
ُٴ عٓ٘ بايتدصٝص  أٚ أفسادٷ ٚقات ٚقد خسز فسدٷـشطب ا٭٘ بسه

 ٖرا غا١ٜ تٛضٝض تفصٌٝ. ـداص فٝطتصشبٜٚػو يف بكا٤ سهِ اي
 .   (1))قدِٖ(  غٝدٓا ا٫ععِ ٚمجاع١

 بشح : ايـَُٛز يتٛضٝض ـُٗٝد بعض ا٭ٜٚٓبػٞ ت

 -َٚٓٗا ا٫ضتصشاب-إٕ َٛضٛع ا٭صٍٛ ايع١ًُٝ يتُٗٝد ا٭ٍٚ:ا      
ٛضٛع ايـُٖٚرا  ،شهِ ايٛاقعٞ ٚعدّ ايديٌٝ عًٝ٘ ـٖٛ ايػو يف اي

 -ّاط٬قأّ نإ إ ّاعَُٛ ضٛا٤ نإ -ٜٓتفٞ َع ٚدٛد  ايديٌٝ ا٫دتٗادٟ
، َٚٔ ٖٓا ذٍٗٛ يًعباد ايـُشهِ ايٛاقعٞ ـشهٞ ايـفاْ٘ ٜصٌٜ ايػو ٜٚ
ـشّا يف ٚتصسٜذّٖٓٝا زتهاشّا سع١ٝ ٚإيتصَٗا ايفكٗا٤ إإغتٗست قاعد٠ غ

، ٖٚٞ قاعد٠ )تكدِٜ ايعُّٛ أٚ ا٫ط٬م ايًفعٞ  ايفك٘ صٍٛبـشٛخ أ
 سساشٟ ( . اٱسساشٟ ٚغري اٱ -ع٢ً ا٭صٌ ايعًُٞ 

ٚايبشح يف ٖرا ايتٓبٝ٘ يٝظ َٔ صػسٜات تعازض ا٫ضتصشاب 
شاب َع ٚدٛد ذاٍ يًسدٛع اىل ا٫ضتصـايعُّٛ ست٢ ٜكاٍ : ٫ َٚ

يهٔ ايبشح ٖٓا يٝظ َٔ  ، - ٚ ا٫ط٬مايعُّٛ  أ -ايديٌٝ ا٫دتٗادٟ 
بٌ اْ٘ بعد ظٗٛز  ،ايتعازض بني ايديٌٝ ا٫دتٗادٟ ٚايديٌٝ ايفكاٖٞ

ٛضٛع ايـَُٔ آْات شَإ  شَاْٞ ايػاٌَ يهٌ فسدٺايديٌٝ يف ايعُّٛ ا٭
شَاْٞ يٝظ ا٭سدع ٖٛ ٖرا ايعُّٛ ايـُنإ  - شهّٛ عًٝ٘ غسعّاايـُ
دسٚز ايبشح َٛضٛعّا عٔ ٖرٙ  ـايكاعد٠ يٖٓا ٖرٙ أتٞ ، أٟ ٫ تغريٙ

 . َٔ دٕٚ خ٬ف ٺ نربّٜٚا تفل عًٝٗا ايـُايكاعد٠ 
                                                           

 . 395طبع١ َهتب١ َصطفٟٛ :  -فسا٥د ا٫صٍٛ  (1)
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ٔ ٖٛ َ ُٝٝصٙ : ٌٖـٛزد ٚتايـُُا ْبشح ٖٓا عٔ تػدٝص  ـٚاْ
، أّ ٖٛ َٔ شَاْٞ ط٬م ايًفعٞ ا٭َٛازد ايسدٛع اىل ايعُّٛ أٚ اٱ

شح صػسٟٚ ـ؟ فٗٛ بصدصٸايـُضتصشاب سهِ َٛازد ايسدٛع اىل  إ
 تفل عًٝٗا ٫ٚ عًك١ . ايـَُطاع ي٘ بايهرب٣  تطبٝكٞ ٫

أخٛذ يف خطاب ايػسع ٖٛ ايـُٕ ظسف١ٝ ايصَإ تُٗٝد ايجاْٞ : إاي
ٕ ايصَإ بطبع٘ إٔ عاٖس بدّٚا َٔ ايًفغ، يٛضٛح إٔ غأديٍٛ ايايـُ

زتبط ايصَإ ٛا٤ إ، ضشهّٛ عًٝ٘ غسعّا ايـًُفعٌ ايصَاْٞ ٜهٕٛ ظسفّا ي
يًصَاْٞ َجٌ  إذ ايصَإ ظسفٷ ،تعًل ايـُٛضٛع أّ بايـُّ بـشهِ أباي
ب ايطبع طشـفُٗا ظسف بيًُهني،  هإ ايرٟ ٖٛ ظسف َٚكسٸايـُ
ٚاذا أخرا أٚ أخر أسدُٖا يف ديٌٝ ايػسع نإ ايفِٗ ا٭ٍٚ  ٚيٞ،ا٭

ايصَإ زاد٠ نٕٛ تهٕٛ إٚيرا  ـشطاب٘ ظسفّا ٫ أنجس،يًديٌٝ َكتطّٝا ي
 . زادت٘دٍ ع٢ً إعٓا١ٜ فا٥ك١ ٚقس١ٜٓ خاص١ ٚاضش١ تي ّاشتادسّا َـقٝدّا َهجٸ

ٚاضش١ ايد٫ي١ ع٢ً نٕٛ ايصَإ قٝدّا  تكِ قس١ْٜٓ ايـِٚعًٝ٘ : َ
بهجس٠  دُٙكٝٸـسّا يٜٚهٕٛ َهجٸ -ٚ يًشهِ دّا يًُٛضٛع أٚ يًُتعًل أشدٸـَ

 .  -قٝدّا   ٫ -شٌُ ايصَإ ع٢ً نْٛ٘ ظسفّا ـٜ -اٯْات 

ٜتٛقف ع٢ً أخر  داصـضتصشاب سهِ ايإٚعًٝ٘ : فإ دسٜإ 
سّا خر قٝدّا َهجٸاذ يٛ أ ،طًل بٓشٛ ايعسف١ٝايـُايعاّ اٚ  ايصَإ يف ايديٌٝ

دسا٤ ا٫ضتصشاب يعدّ إُهٔ ـٚ يًُتعًل مل ٜأٚ يًُٛضٛع أيًشهِ 
 ػهٛن١،ايـُتٝك١ٓ ٚايكط١ٝ ايـُعترب٠ يف ايكط١ٝ ايـُشفاظ ايٛسد٠ ـْإ

ٕٕكٝٸايـُٕ ايٛدٛد يٛضٛح أ كٝد ايـُٜبأٜ ٜٚػاٜس ايٛدٛد  خإص د بصَا
ٕٕ  .  بصَإ ثا
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خر ايصَإ قٝدّا ايح : اذا قاَت قس١ٜٓ ٚاضش١ ع٢ً أجتُٗٝد اياي
تعًل ضٛا٤ ناْت ايكس١ٜٓ داخٌ ديٌٝ ًـُي ٚأٚ يًُٛضٛع أيًشهِ 

تصٛز ايـُط٬م أشَاْٞ فإٚ أشهِ أّ ناْت خازد٘ ٚنإ فٝ٘ عُّٛ ـاي
ٚقد  ،(ذُٛعٞايـُايعُّٛ ـشٛإ : فاْ٘ قد ٜ٪خر ايصَإ بٓشٛ)َٓ٘ ْ

شهِ يف نًُٝٗا  ـٚدعٌ اي ،(ايعُّٛ ا٫ضتػساقٞ)ٜ٪خر ايصَإ بٓشٛ 
ٌٷ  ٚس٦ٓٝر :  ،١ أخر ايصَإ فٝ٘ ٚا٫خت٬ف يف نٝفٝ ،ٚاسد  دع

نإ  (ذُٛعٞايـُايعُّٛ )دطاب بٓشٛ ـاذا أخر ايصَإ يف اي -أ
شهِ ٚاسد َطتُس ـٓت٢ٗ ظسفّا يايـُدأ اىل بايـُُذُٛع٘ َٔ ـايصَإ ب

يٛقت تـُاّ اشهِ ٚسداْٞ َطتٛعب يـشهَّٛا بـٚنإ ايٛقت بتُاَ٘ َ
سٝح تهٕٛ  َٚٓبطط ع٢ً مجٝع آْات٘ ٜٚهٕٛ ْعري ٚدٛب صّٛ ايٓٗاز

تشباب فازد  َٓبطط ٚ باضبٛدٛب ٚاسد أ شه١َّٛـَآْات ايٓٗاز تـُاّ 
 ع٘ ع٢ً أدصا٤ ايصَإ . تٛشٸ ٚـشهِ ٚتعددٙ أش٬ٍ ايـْعًٝٗا َٔ دٕٚ إ

ذُٛع ايصَإ بتُاّ ـشهِ يف َـَتجاٍ ايإصريٚز٠  ٜٚرتتب عًٝ٘:
ٕٷ طاع١ْإأٟ ٜهٕٛ يًدطاب  ،َتجا٫ّ ٚاسدّاإآْات٘  فازد  ٚاسد٠ ٚعصٝا
ٚيٛ يف بعض  -ـذُٛع ايصَإ أٚ عدّ ا٫َتجاٍَتجاٍ يف َع٢ً اٱ بٷَرتتٸ

ٕٷ -ايصَإ  شكل ايعصٝإ ٚعدّ ـٍ تَتجأَ ايصَإ عٔ اٱ فاذا خ٬ آ
ٚيٛ يف  -ا٫َتجاٍ نُا يف َجاٍ )صّٛ  ايٓٗاز(سٝح اْ٘  يٛ تسى ا٫َطاى

َتجاٍ ايٛادب ذاى ايّٝٛ إُهٓ٘ ـنإ عاصّٝا ٚمل ٜ -ـشع١ َٔ ايٓٗازي
إَطاى باقٞ ذب عًٝ٘ ـُا ٜـٚاْاٱَطاى يف بـكـ١ٝ آْـات ايٓٗاز، ٚمل ٜٓفع٘ 
 .  ّاٝبتأد بّازَطإ ٚدٛ ْٗاز غٗس

 نإ ايعُّٛ ا٫ضتػساقٞ)دطاب بٓشٛ ـٚاذا أخر ايصَإ يف اي -ب 
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سٝح ٜٓشٌ  -ـذعٌ ايػسعٞاي ـشطبب -يًشهِ ايٛاسد  سّاايصَإ َهجٸ
شطب آْات ـ١ٝ ٚبـٛيـد٠  بتعدد ا٫فساد ايطـدطاب اىل أسهاّ َتعداي

ٕٕـدطاب بـأخٛذ يف ايايـُايصَإ  شع١ سهُّا ـٚي شٝح ٜهٕٛ يهٌ آ
 ايجابت يٰٕ اٯخس .  شهِـَطتك٬ّ قباٍ اي

فٝ٘ اىل خطابات ـشهِ ايجابت دطاب ٚايـش٬ٍ ايـْإ عًٝ٘ :ٜٚرتتب 
ٕٷ طاع١ْإٚيهٌ  سهِ   ،سهاّ َتعدد٠ بعدد اٯْات ٚأ َطتكٌ   ٚعصٝا

 -ايطابل أٚ اي٬سل -ـشهِ اٯخسٚ عصٝإ ايأطاع١ إغري َستبط ب
فإ خطاب٘ ٚاسد ٚدعً٘   ،ٜٚهٕٛ ْعري ٚدٛب صّٛ غٗس زَطإ

ـدطاب ايٛدٛبٞ ٜٚٓشٌ اىل أسهاّ  َتعدد٠ فازد يهٔ سٝح ٜتعدد اي
ٕٷ  ايػٗس فٝهٕٛ يهٌ شَإ سهبعدد اٜاّ  ِٷ ٚإطاع١ْ َطتك١ً أٚ عصٝا

 صّٛ يف اٯٕ ٚايّٝٛ ا٭ٍٚ َٔ غٗسشٝح يٛ عص٢ خطاب ايـب ،َطتكٌ
نٌ ٚاسد  َتجاٍٜطكط سهِ ا٫ٜاّ اي٬سك١ ٚأَهٔ إ مل -زَطإ َج٬ّ

 شك٘ . ـٚ يا ضبك٘ أَٓٗا َطتك٬ّ عُ

إٕ ايعُّٛ ا٭شَاْٞ يف خطاب ايتػسٜع نُا :  تُٗٝد ايسابعاي
ـشهِ ٚدٚاّ ضتُساز ايـُع٢ٓ إب ،شهِ ٚتكٓٝٓ٘ـ٬ٜسغ يف َسس١ً دعٌ اي

نرا ٬ٜسغ يف َسس١ً  ، دشدٸـَعني ٚشَٔ َ ٚ اىل أَدٺأبد ٮايتػسٜع ي
 شٜٛٔ : ـفٗٛ ع٢ً ْ ،شهِ ـذعٍٛ ٚفع١ًٝ ايايـُ

ٚقد ٜهٕٛ يف َسس١ً  ،ذعٌ ـايعُّٛ ايصَاْٞ يف َسس١ً ايقد ٜهٕٛ 
 :ٚتٛضٝش٘  ،ذعٍٛ ٚايفع١ًٝ ايـُ

ذعٌ ٚايتػسٜع ٚايتكٓني ٜعين ـإٕ ايعُّٛ ا٭شَاْٞ يف َسس١ً اي -أ 
ٖٚرا  ،زتفاع٘ ـذعٌ ٚايتػسٜع ايكاْْٛٞ ٚعدّ إْتطاخ٘ ٚإضتُساز١ٜ ايإ
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ٚذيو بًشاظ  ،ٚايٛضع١ٝـُاّ أسهاّ ايػسع ٚقٛاْٝٓ٘ ايتهًٝف١ٝ ثابت يف ت
شُد ـٛا عًٝ٘ َٔ إٔ س٬ٍ َايـُٜكطع ب٘ ٚقد أمجع عًٝ٘ ايفكٗا٤ ٚتط َا
() (2) ٚقد ٚزد ب٘ ايٓصٸ ،ٚسساَ٘ َطتُس أبدّا اىل ّٜٛ ايكٝا١َ  

ذعٌ ـاي ايـِزتفاع٘ يف عـشهِ ٚإفُا مل ٜتشكل ْطذ اي ، ايصشٝض
تهفٌ يبٝإ ايـُٕ ٖٚرا ٜعين أ ،بد ـذعٌ اىل ا٭ٚايتػسٜع فٗٛ ثابت اي

 تهفٌ ي٘ ديٌٝ آخس ٖٛ َاايـُبٌ  ،ـشهِ يٝظ ديٌٝ دعً٘ايإضتُساز 
 ٓ٘ٚشَ ٜدٍ ع٢ً بٝإ ٚقت٘ ٚ َاأضتُساز١ٜ سهِ ايػسع إٜكطع ب٘ َٔ 

 خس َجبتٷاٯٚايديٌٝ  ،ـشهِاي٭صٌ  ذعٌ َجبتٷـايفديٌٝ  ،دشدٸايـُ
 د . شدٸـشَٔ َعني ٚٚقت َ إْكطاع٘ بعدٚ يتٛقٝت٘ ٚأيدٚاَ٘ ٚاضتُسازٙ 

ٛٸايـُذعٍٛ ٚايفع١ًٝ ايـُشَاْٞ يف َسس١ً ٚإٕ ايعُّٛ ا٭ -ب ١َ تك
شهِ ـشكك٘ فع١ًٝ ايـدازز سٝح ٜٛدب تـشهِ يف ايـَٛضٛع ايبتشكل 
ٜعين  - ذعٍٛايـُشهِ ـشَاْٞ يف ايٚايعُّٛ ا٭ ،ذعٍٛ غسعّاايـُ

دطاب ـٚ اىل شَإ َعني ٚسطب ظاٖس ديٌٝ ايإضتُسازٜت٘ ي٬بد أ
 ذعٍٛ : ايـُشهِ ـيف اي ٫ي١ ايعُّٛ ا٭شَاْٞتطُٔ  يدايـُ

ض ٬بد يٛ مل ٜعسذعٍٛ َطتُسّا يايـُشهِ ـفكد ٜعترب ايػازع اي
ًه١ٝ ايـُبٚ أايٓذاض١ بٚ أشهِ بايطٗاز٠ ـايٛقت نايغ٤ٞ زافع ي٘ أثٓا٤ 

ٜٛدب  ٜعسض َا يـِ اشهِ بٗا َطتُس َـايصٚد١ٝ ايدا١ُ٥ فإ ايبٚ أ
 ٫ اذا مل ٜعسضٚإ ،ٚ ايصٚد١ٝ أًه١ٝ ايـُٚ أٚ ايٓذاض١ أزتفاع ايطٗاز٠ إ
 بد ايدٖس يٛ فسض بكا٤ َتعًكٗا خازدّا . أ شهِ بٗا َطتُسٷـٜسفعٗا فاي َا

                                                           

 . 2ع: ح ٥باب ايػسا 17: 2+  ز19ايبدع: نتاب فطٌ ايعًِ: باب  58: 1( أصٍٛ ايهايف: ز2)
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ذعٍٛ َطتُسّا اىل شَٔ َعني ايـُشهِ ـٚقد ٜعترب ايػازع اي
داص ـثٓا٤ ايصَٔ ايأزافع  ٪قت١ يٛ مل ٜعسض غ٤ٞٷايـُنايصٚد١ٝ 

 شهِ . ـعني يف ديٌٝ ايايـُ

إْكطاع٘  يف ٚ أبد ذعٍٛ يٮايـُشهِ ـضتُساز ايإٔ يٓا ٜبٝٸٚايرٟ 
ٖٚرا ٚاضض يف  ،شهِ غسعّا ـذعٌ ٚتكٓني ايـٔ َعني ٖٛ ديٌٝ ايشَ

 تكد١َ . ايـُا٫َج١ً 

سدع يف اضتٓباط ايـُٚنٝف نإ قد ٚقع ايه٬ّ ٚارتصاّ يف تعٝني 
ْكطا٤ إشَاْٞ( فُٝا بعد )ايعُّٛ ا٭ـدازز عٔايـداص()سهِ ايفسد اي

ضتصشاب سهِ إأّ ٖٛ  ؟سدع عُّٛ ايديٌٝايـُعني : ٌٖ ايـُايصَإ 
د بصَإ شَاْٞ( اذا قٝٸـداص؟ ٖٚهرا ٜأتٞ ايٓصاع يف )اٱط٬م  ا٭اي

ْكطا٤ إفاْ٘ بعد  ،شَاْٞكٝد عٔ اٱط٬م ا٭ايـُداص ـَعني ٚأخسز اي
يٛ داز أَسٙ بني شَاْٞ اٱط٬م ا٭دازز عٔ ـعني ايايـُذاى ايصَإ 

ـُا بعدٙ َٔ قطعات عني ٚبني ايطع١ ٚايتعدٟ يايـُختصاص بايصَإ ٱا
خبصٛص ديٌٝ خٝاز صَأْوُفوا ِباِلُعُقوِدطص ديٌٝصٸاذا خٴنُا  ،ايصَإ
 أٚدسٚز ايتدصٝصٞ شَٔ ظٗٛز ايػنب ـٚ خٝاز ايعٝب ٚعًِ بايأايػنب 

جايني ايـُدٝاز يف ـفٝهٕٛ اي ،ـداصْكطاع ديٌٝ ايايعٝب ٚغههٓا يف إ
ذسٟ ـٚ ايػنب ؟ أٚ ٜأَٔ ظٗٛز ايعٝب ـدتصّا باٯٕ ا٭ٍٚ َفٛزّٜا 

ْات ـُتدّا يٰدٝاز َرتاخّٝا َـداص ٜٚهٕٛ ايـضتصشاب سهِ ايإ
 اي٬سك١ ؟ . 

ـُهٔ ايتُطو باٱط٬م د٬ف ٚايٓصاع  يف أْ٘ ٌٖ ٜـٚعًٝ٘ ٚقع اي
ٍٚ َٔ ايعًِ بايػنب ٕ ا٭َا بعد اٯ -دخاٍ ايصَإ اي٬سل ا٭شَاْٞ ٚإ
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أّ ٜطتصشب سهِ  ؟ طًلايـُشت سهِ ـدزاد٘ تٚإ -ٝبأٚ بايع
 ْات اي٬سك١ ؟ . ـُا بعدٙ َٔ اٯٚ ايكٝد يأداص ـاي

تػساقّٝا فٝهٕٛ ضايصَإ يف ايديٌٝ ايعاّ عَُّٛا إ ٌ بني أخرقد ٜفصٸ
شٝح ٜهٕٛ نٌ ـشصص بـفساد ٚاييٮ ّادضتػساقٞ َفسٸايعاّ ايصَاْٞ اٱ

ٕٕ فسدٺ ـشهِ َطتك٬ّ عٔ سهِ اٯٕ اٯخس شهَّٛا بايـَ َٔ ايصَإ ٚنٌ آ
اٍ ايعاّ ٫ٚ َـذ ٛزد َٔ َٛازد ايتُطو بعُّٛايـُٕ ٚعٓدٙ ٜهٛ

ٚ أٚبني أخر ايصَإ عاَّا يف ايديٌٝ ايعاّ  ،ـداصٱضتصشاب سهِ اي
ذُٛعّٝا قد يٛسغ ايصَإ فٝ٘ ظسفّا ـَايصَاْٞ طًل ٚنإ عَُٛ٘ ايـُ

َٔ َٛازد ايتُطو  ٕٚعٓدٙ ٜهٛ َطتُس٠ّ ٚاسد٠ّ َطتُسّا فهإ قطع١ّ
 ايتفصٌٝ بأْ٘ : ٖرا ٘ داص . ٚقد ٜٛدٸـباضتصشاب سهِ اي

ٯْات٘ َٚٛدبّا  ّادضتػساقّٝا َفسٸإ ا٭شَاْٞ اْ٘ َع نٕٛ ايعُّٛ -أ
ٕٕ -يتعدد أسهاَ٘ ِٷ ٜجبت يهٌ آ تٓع عٓد٥ر ُـدصٛص٘ ٜٚـَطتكٌ ب سه

ٚعٓد  ،ٛضٛع َع تػاٜس اٯْني ايـُشاد ـتدسٜإ ا٫ضتصشاب يعدّ إ
ٕٕإ شَاْٞ غا٬َّ يٰٕ اي٬سل دصٛص ٜبك٢ ايعُّٛ ا٭ـباي ْتفا٤ سهِ آ
ٕٕ ،ط٢ د٫ي١ ايعُّٛ ا٭شَاْٞ ايػاٌَُكتـب  ايصَاْٞ عٔ ايعاّ ٚخسٚز آ
ـُهٔ ايتُطو بٌ ٜ ،ٕ اي٬سلإزتفاع سهِ اٯدصٛص ٫ ٜٛدب ـباي

داص ـشَإ ض٣ٛ ايصَإ ايـشهِ يباقٞ ا٭ا٫شَاْٞ ٱثبات اي بايعُّٛ
شَاْٞ فٝهٕٛ ايعُّٛ ا٭ ،ـداصسهُ٘ عٔ ايعُّٛ بديٌٝ اي ايرٟ خسز

ُاْع ـبٌ يٛ تعرز ايتُطو بايعُّٛ ي ،سدع دٕٚ ا٫ضتصشاب ايـُٖٛ 
ٛضٛع ايـُشاد ـتـُاّ غسٚط٘ َٚٓٗا إسدع اىل ا٫ضتصشاب يعدّ ت٫ ٜٴ

ايعٝب ٚ أػهٛن١ يفسض إٔ إٓ ظٗٛز ايػنب ايـُتٝك١ٓ ٚايـُيف ايكطٝتني 
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ضتػساقّٝا غا٬َّ يهٌ بًشاظ نٕٛ ايعُّٛ ا٭شَاْٞ إٰٕ اي٬سل  َػاٜس ي
ٕٕ ٕٴ آ  . ايػنب ٜٚبك٢ اٯٕ اي٬سل حتت ايعُّٛ ا٫شَاْٞ ظٗٛز خسز َٓ٘ آ

شَاْٞ ز ايسدٛع يًعُّٛ ا٭تعرٸ ٯٕ اي٬سل بعد: ٜسدع يف اٚعًٝ٘
 خس٣ . تكتطٝ٘ ايكٛاعد ايػسع١ٝ أٚ ا٭صٍٛ ايع١ًُٝ ا٭ اىل َا

شاظ ايصَإ ظسفّا ـذُٛعّٝا ٚيـَ ْٞشَاا٭َٚع نٕٛ ايعُّٛ  -ب
ش١َٓ ـذُٛع ا٭ذعٍٛ ٚسداّْٝا َٓبططّا ع٢ً َايـُشهِ ـَطتُسّا ٜهٕٛ اي
ْكطع سهِ ايعاّ داص إـفاذا ٚزد اي ،ٓت٢ٗايـَُٔ ايبدٚ اىل 

ص ايجابت يف قطع١ َع١ٓٝ َٔ دصٸايـُزتفع عَُٛ٘ بذُٛعٞ ٚإايـُ
ذ إ ،بايتدصٝصـدساَ٘ ْـُهٔ ايتُطو بايعُّٛ ٱٚمل ٜ ،ايصَإ 

ْكطع ايعُّٛ إداص َٓ٘ ٚـفازد ٚقد خسز اي ٚاسد ٚٚدٛدٷ ايعُّٛ فسدٷ
فٝتعني ايتُطو  ،، ٫ٚ ٚد٘ يًتُطو بايعاّ س٦ٓٝربايتدصٝص

فٝجبت  ،ُا١َٝ أزناْ٘ ٚتٛفس غسا٥ط دسٜاْ٘باضتصشاب سهِ ارتاص يت
ضتصشابّا إداص ـُهٔ ايسدٛع اىل ايـٚيٛ مل ٜ .داصـب٘ بكا٤ سهِ اي

 ،ـداصٚخسٚز ايإْكطاع٘ مل ٜصض ايتُطو بايعُّٛ بعد  -ٺ ُاْعـي
مل  اذا٫ ٚإ ،خس٫ٚ٣بد َٔ ايسدٛع اىل ايكٛاعد ٚا٭صٍٛ ايع١ًُٝ ا٭

 سدع . ايـُفٗٛ   ضتصشابّاإداص  ـعٔ ايسدٛع اىل اي هٔ َاْعٷـٜ

 صَأْوُفوا ِباِلُعُقوِدطَٔ آ١ٜ شَاْٞ ايعاٖسط٬م ا٭اٱٚايعُّٛ  ْعري ٖٚرا     
َٚع٘ ٫  ،أٚ ايعٝبص بديٌٝ خٝاز ايػنب صٸذُٛعٞ قد خٴـعُّٛ َفاْ٘ 
ٞٸـُهٔ ايتُطو بايعُّٛ ا٭ٜ ايصَٔ ا٫ٍٚ َٔ ظٗٛز  شَاْٞ بعد َط

٫ٚبد َٔ  ،شَاْٞ بايتدصٝص أٚ ايعٝب ٱْكطاع ايعُّٛ ا٭ايػنب 
دٝاز ـداص ًٜٚصّ تساخٞ ايـضتصشاب سهِ ايإايسدٛع اىل 
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 ٓاغٝد. ٖرا تٛضٝض َا أفادٙ َٔ ا٫ٍٚ ُا بعد ايصـضتُسازٙ يٚإ
 (  َٔ ايتفصٌٝ . ِ)قدٖٚمجاع١ َٔ ايفكٗا٤  (3) ا٫ْصازٟ

ـُا )قدٙ( ع٢ً ٖرا ايتفصٌٝ ب(4)دساضاْٞـشكل ايايـُٚقد أٚزد 
ض غسٚح عسٳٚقد تٴ  ،طأي١ أنجسايـُٚتٛضع١ غكٛم ٜ٪ٍٚ اىل اٱص٬ح 
دّا ٚقٝدّا بتين ع٢ً ايتفصٌٝ بني أخر ايصَإ َفسٸايـُٚتفطريات ٱٜسادٙ  

 شهِ ايعاّ ا٭شَاْٞ . ـضتُساز اييًشهِ ايعاّ ٚبني أخر ايصَإ ظسفّا ٱ

د٥ٛٞ)قدٙ( يف ـاي (5)شكل ايـُيهٔ ٜبدٚ يٞ إٔ َا أٚضش٘ أضتاذْا 
ٕ ايصَإ نُا ، فٝكاٍ : إقٛاٖاٖا ٚأٜسادّا يًهفا١ٜ ٖٛ خريٴزٙ إشج٘ ٚقسٸـب
شٛ ـٚع٢ً ْ (ذُٛعٞايـُايعُّٛ )شٛ ـٕ ٬ٜسغ يف ايعاّ ع٢ً ْـُهٔ أٜ
ٕ ٬ٜسغ ـُهٔ أفإ ايصَإ ٜ :داصـنريو  اي ،(ا٫ضتػساقٞ ايعُّٛ)

س . ٚعًٝ٘ ٫بد هجٸايـُٚقد ٜ٪خر بٓشٛ ايكٝد  ،فٝ٘ َأخٛذّا بٓشٛ ايعسف
 داص : ـشهُني يف ديٌٝ ايعاّ ٚيف ديٌٝ ايـَٔ ٬َسع١ ايصَإ يف اي

ف٬  (ذُٛعٞايـُ )ايعُّٛشَاْٞ َٔ قبٌٝ ا٭ َع نٕٛ ايعُّٛ -1
ٜهفٞ ٖرا داعّٝا َٚٓػأ يًسدٛع اىل ا٫ضتصشاب ٫ٚبد َٔ إٔ ٬ٜسغ 

 داص : ـساٍ ايديٌٝ اي

ضتُساز ٱ ايصَإ ظسفٷ -فإ أخر ايصَإ فٝ٘ بٓشٛ ايعسف١ٝ  -أ
نإ َٛزدّا  -ايعاّ ايـشهِ ٫ضتُساز  داص نُا ٖٛ ظسفٷـسهِ اي

 ٛزدّا ـٚيٝظ َ ،٘ ـاْـسٜـدغسا٥ـط ١ٝ ـتُاَـداص يـصشاب سهِ ايـتـٱض
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 داص . ـذُٛعٞ بٛزٚد  ايايـُيعُّٛ ايعاّ يًعًِ بازتفاع ايعُّٛ 

س مل هجٸايـُص بٓشٛ ايكٝد دصٸايـُٚإٕ أخر ايصَإ يف ايديٌٝ  -ب
ايسدٛع اىل  ُهٔـنُا ٫ ٜ ،تٞـُهٔ ايسدٛع يًعُّٛ ا٫شَاْٞ نُا ضٝأٜ

 ٚ ا٫غتػاٍ . أ أخس٣ نايربا٠٤  يتُاع سذ١ٺا٫ضتصشاب ٫ٚبد َٔ إ

 ،سدع اىل ا٫ضتصشاب ٱخت٬ٍ بعض غسٚط دسٜاُْ٘ا ٫ ٜٴـٚاْ
ػهٛن١  ايـُتٝك١ٓ ٚايـُٛضٛع يف ايكطٝتني ايـُشاد ـتبفعٌ عدّ إسساش إ

أخٛذ ايـُٛضٛع ٚتعددٙ بفعٌ تعدد ايصَإ ايـُُهٔ دع٣ٛ تبدٍ ـبٌ ٜ
داص با٫ضتصشاب ـثبات سهِ ايـداص قٝدّا، فٝهٕٛ إيف ديٌٝ اي

ُٛضٛع خاص اىل ـضسا٤ سهِ  ثابت ياي٬سل  َٔ قبٌٝ إ يٰٕ
 ُٓٛع ددّا . ـٖٚٛ قٝاع َ، َٛضٛع آخس َػاٜس ي٘ 

شَاْٞ شاي١ اىل عُّٛ ايعاّ ا٭ـُهٔ ايسدٛع يف ٖرٙ ايـنُا ٫ ٜ
ٚذيو ٫ْكطاع ايعُّٛ  ،أخٛذ فٝ٘ ايصَإ بٓشٛ ايعسف١ٝايـُذُٛعٞ ايـُ

نُا -ذا نإ يف ايٛضطٚايدٚاّ ٚا٫ضتُساز بفعٌ ايتدصٝص ا ا٭شَاْٞ
دسٚز عٔ ايعُّٛ ايرٟ ٖٛ ٚدٛد  ـٚبفعٌ اي -عا١ًَ ايػب١ٝٓايـُيف 

زتفع ٖرا ـذُٛع ايصَإ سطب  ايفسض ٚقد إٚسداْٞ َٓبطط  ع٢ً َ
 ايٛدٛد ايٛاسد بايتدصٝص .

نُا يف عكد  -أٍٚ ا٫َسْعِ اذا نإ ايتدصٝص يف ا٫بتدا٤ َٚٔ 
ـداص َٔ فٝهٕٛ خسٚز اي -تباٜعني َتص٬ّ بايعكد ايـُم بٝع قبٌ تفسٸاي

ٚ ـداص أٚاذا غو يف بكا٤ سهِ اي ،ْعكاد ايعكد ايعاّ َٔ أٍٚ شَإ إ
شَاْٞ ايسدٛع اىل ايعُّٛ ا٭ صضٸ صَأْوُفوا ِباِلُعُقوِدط عٛد سهِ ايعاّ :

س٠ س٦ٓٝر ٚيعدّ ص٬س١ٝ ايـُشهِ ايعاّ بـزتفاع ايذُٛعٞ يعدّ إايـُ
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فرتام ٚعدّ ٱشدد ٚأَد َعني ٖٛ اـد بٛقت َتكٝٸايـُص دصٸايـُٖرا 
 ذُٛعٞ،ايـُشهِ ايعاّ ـضتُساز ايفاٜت٘ يكاطع١ٝ ايعُّٛ ا٫شَاْٞ ٚإن

 دصص ايـُْتٗا٤ شَإ ايسدٛع اىل ايعُّٛ ا٫شَاْٞ بعد إٚيرا ٜتعني 
 .  -ذًظ با٫فرتام ايـُناْكطا٤ شَإ خٝاز  -

 (ايعُّٛ ا٫ضتػساقٞ)َٚع نٕٛ ايعُّٛ ا٫شَاْٞ َٔ قبٌٝ  -2
 داص أٜطّا : ـ٫بد َٔ ٬َسع١ ديٌٝ اي -س ٭فساد ايعاّهجٸايـُ

ٔ تعٝٸ -ص بٓشٛ ايكٝد دصٸايـُفإ أخر ايصَإ يف ايديٌٝ  -أ
ٚذيو ٭ٕ  ،داصـْكطا٤ شَإ ايإايسدٛع اىل ايعُّٛ ا٫شَاْٞ بعد 

ٕٕ داص ايرٟ أخر ايصَإ فٝ٘ قٝدّا ـايدصٛص بديٌٝ ـَ ازتفاع سهِ آ
ٕ اي٬سل يهْٛ٘ فع ايٝد عٔ عُّٛ ايعاّ يف سهِ اٯٖرا ٫ ٜٛدب ز -

ـشهِ ٫ّٛ يستفع ٚيهْٛ٘ َػُايـُداص ـسهُّا َطتك٬ّ عٔ سهِ اي
ضتصشاب سهِ ـذاٍ َع٘ يًسدٛع اىل إ٫ٚ َ ،ايعاّ ا٫ضتػساقٞ

ٚ أ ١ُ َاْعٷـٜهٔ ث يـِ اسدع عُّٛ سهِ ايعاّ َايـُبٌ  ـداص،اي
٫ فريدع اىل أصٌ آخس غري ا٫ضتصشاب يتعرز ايسدٛع ٚإ ،َعازض 

ٛٸ ٛضٛع بتبدٍ ايـٍُ أعين تبدٸ : َات دسٜاْ٘ايٝ٘ ٱخت٬ٍ بعض َك
شاد ـتشسش إٜٴفًِ  ،ـداصْكطا٤ شَإ ايٚإ أخٛذ قٝدّاايـُايصَإ 

 ػهٛن١ ست٢ ٜصض دسٜإايـُتٝك١ٓ ٚايـُٛضٛع يف ايكطٝتني ايـُ
 .ا٫ضتصشاب 

ٕٕٚب داص يف ٖرٙ ايصٛز٠ ـضتصشاب سهِ ايإذسٟ ـ: ٫ ٜ تعبري ثا
ٕٕ دسا٤ سهِ اٯٕ ٚإ ،ٖٛ َٛضٛع َطتكٌ َكابٌ اٯٕ اٯخس  ٭ٕ نٌ آ
 سا٤ سهِ َٔـضعدٙ َٔ اٯْات ٖٛ إــُا بصٝص يـتدـدازز بايـايطابل اي

 صري ايٝ٘ . ايـُُهٔ ـُٓٛع ٫ ٜـَٛضٛع اىل َٛضٛع آخس ٖٚٛ َ
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ص ظسفّا ٱضتُسازٙ دصٸايـُٚيٛ أخر ايصَإ يف ايديٌٝ  -ب
س ٭فسادٙ ٖٛ هجٸايـُٚدٚاَ٘ نإ عُّٛ ايعاّ ا٫شَاْٞ ا٫ضتػساقٞ 

ٕٕـسدع ٖٚٛ ايايـُ سهُّا َطتك٬ّ َٔ ايعُّٛ  شذ١ بًشاظ إٔ يهٌ آ
زتفاع ، ٚإ ـشهِ ايعاّ يف شَإ خاص َعنيٓشٌ ٚقد إزتفع ايايـُ
يف إٓ َعني ٫ ٜٛدب زفع ايٝد عٔ عُّٛ داص ـشهِ ايعاّ بديٌٝ ايـاي

داص فايعُّٛ ـْكط٢ إٓ اي: اذا إٚعًٝ٘  ،ايعاّ  يف سهِ  اٯٕ اي٬سل 
ـُع٢ٓ َٔ أفسادٙ ب س هلا غا٬َّ ي٘ نفسدٺهجٸايـُد ٯْات٘ فسٸايـُا٫شَاْٞ 

سدع اىل سهِ ٫ٚ ٜٴ ،داصـش١َٓ اي٬سك١ يصَإ ايمشٍٛ ايعُّٛ يٮ
سدع ٝٴـف ،س ٭فسادٙ ضتػساقٞ َهجٸعُّٛ ايعاّ إـداص أص٬ّ يفسض إٔ اي

ْعِ يٛ ٚدد  ،ْات اي٬سك١ َٔ دٕٚ َاْع اىل عُّٛ ايعاّ يف اٯ
ٔ ايسدٛع اىل تعٝٸ -َٔ ايسدٛع اىل ايعاّ ا٫شَاْٞ  ٚ َاْعٷأ َعازضٷ

ٚذيو  ،خٛذ فٝ٘ ايصَإ ظسفّا يدٚاَ٘أايـُداص ـاضتصشاب سهِ اي
 ٕ ديٌٝ سانِ عًٝ٘ . يتُا١َٝ غسا٥ط دسٜاْ٘ س٦ٓٝر َٔ دٚ

 ُهٔ تًدٝص ْتا٥ذ٘ ببٝإ صٛز : ـٜساد ٜٖٚرا اٱ

ايعُّٛ )شَاْٞ َٔ قبٌٝ طًل ا٭ايـُإٔ ٜهٕٛ ايعاّ أٚ  ا٭ٚىل:
 . (ايعسف)داص بٓشٛ ـَع نٕٛ ايصَإ َأخٛذّا يف ديٌٝ اي(ا٫ضتػساقٞ

شَاْٞ بًشاظ ٚايٛظٝف١ ٖٞ ايسدٛع اىل ايعُّٛ أٚ ا٫ط٬م ا٭
٫ ، ٚإعٔ ايسدٛع ايٝ٘  ٚ َاْعٷأ ١ُ َعازضٷـاذا مل ٜهٔ ثايصَإ اي٬سل 

ٔ ايسدٛع اىل اضتصشاب سهِ تعٝٸ - اْعايـُٚ أعازض ايـُاذا ٚدد 
 خٛذ فٝ٘ ايصَإ ظسفّا . أايـُداص ـاي

 َع  (ػساقٞـضتايعُّٛ اٱٌٝ)ٕ ايعاّ ا٭شَاْٞ َٔ قـبٕ ٜهٛأ:ايجا١ْٝ
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 .  (ايكٝد)داص بٓشٛ ـخٛذ يف ديٌٝ ايأايـُنٕٛ ايصَإ 

شَاْٞ بًشاظ ط٬م ا٭ٚ اٱأٚايٛظٝف١ ٖٞ ايسدٛع اىل ايعُّٛ       
ٚإ٫  ،ٚ َعازضٷأ ١ُ َاْعٷـٜهٔ ث يـِ اَ ،ـداصاي٬سل يصَإ ايايصَإ 

 تكتطٝ٘ ايكاعد٠ ٚا٭صٌ ايعًُٞ غري ا٫ضتصشاب .  زدعٓا اىل َا

 (ذُٛعٞايـُايعُّٛ )شَاْٞ َٔ قبٌٝ ايجايج١: إٔ ٜهٕٛ ايعاّ ا٭
 .  (ايعسف)داص بٓشٛ ـخٛذ يف ديٌٝ ايأايـَُع نٕٛ ايصَإ 

ـذاٍ ٫ٚ َ ،داصـٚايٛظٝف١ ٖٞ ايسدٛع اىل اضتصشاب سهِ اي
داص َٔ أٍٚ ـ٫ فُٝا اذا نإ شَإ اييًسدٛع اىل ايعُّٛ ا٫شَاْٞ، إ

 ذًظ يف عكد ايبٝع . ايـُا٫َس ندٝاز 

( ذُٛعٞايـُايعُّٛ )ايسابع١: إٔ ٜهٕٛ ايعاّ ا٫شَاْٞ َٔ قبٌٝ 
 .  (ايكٝد)داص بٓشٛ ـخر ايصَإ يف ديٌٝ ايَع أ

نايربا٠٤  ،سدٛع اىل أصٌ عًُٞ غري ا٫ضتصشابٚايٛظٝف١ ٖٞ اي
٫ٚ  ،ػهٛى ايـُٛزد ايـُُا ٜٓطبل ع٢ً ـشُٖٛا َـٚ ْأٚ ا٫غتػاٍ أ

 داص . ـشَاْٞ ٫ٚ ٱضتصشاب سهِ ايـذاٍ يًسدٛع اىل ايعُّٛ ا٭َ

ـشطب تٛضٝض ب دساضاْٞ)قدٙ(ـاي شكلايـُغهاٍ ٖرا تٛضٝض إ
 شج٘ ٚأٚزدْاٙ ببٝإ ٚاضض . ـذًظ بـشكل يف َايـُضتاذْا ٚتكسٜس أ

ـذ٬ًٕٝ غٝدٓا ا٭ْصازٟ ٖرا ايتفصٌٝ ايرٟ أفادٙ ايعًُإ ايٚ
 (6)شكلايـُأضتاذْا  عًٝ٘ قد أغهٌ -ـدساضاْٞ )قدُٖا(شكل ايايـُٚ

٫  (ذُٛعٞايـُايعُّٛ )شَاْٞ َٔ قبٌٝ اذا نإ ايعُّٛ ا٭ ْ٘بأ )قدٙ(
                                                           

 . 243+  242:  4+ َباْٞ ا٫ضتٓباط :ز 219:  3َصباح ا٫صٍٛ :ز( 6)



   11بػس٣ ا٫صٍٛ / ز ................................................ ( 476)

ٔ ايسدٛع اىل ٚ ايكٍٛ بتعٝٸصض ايكٍٛ بعدّ دٛاش ايسدٛع ايٝ٘ أٜ
ٚذيو يعدّ ايفسم بني ايعُّٛ ا٫ضتػساقٞ ٚبني ايعُّٛ  ،ا٫ضتصشاب 

فساد ايعسض١ٝ ٚايطٛي١ٝ يف دٛاش ايسدٛع اىل ذُٛعٞ بايٓطب١ اىل ا٭ايـُ
ٟ ، أٚ َٓفصٌص َتصٌ أـُدصٸايعُّٛ يف غري َا عًِ خسٚد٘ ب

ا٫ط٬م عٓد ايػو يف ايتدصٝص ايصا٥د ع٢ً َا  ٚأٜ٪خر بايعُّٛ 
َٔ  ٚدص٤ٺ دصٝص٘ بًشاظ فسدٺـفإ ت ،ًِ خسٚد٘ خاصّا َٔ ايعُّٛ عٴ

فساد   ٚتطتٟٛ ا٭ ،خس٣ ُٓع عٔ مشٍٛ ايعاّ يٮفساد ا٭ـايعُّٛ ٫ ٜ
اْع١ٝ ٚدٛاش ايسدٛع اىل ايعاّ َع ايػو ايـُايطٛي١ٝ ٚايعسض١ٝ يف عدّ 

 ايتدصٝص . يف 

١ُ يف ٕ ناْت َطًٓ: بإٔ ٖرٙ ايهرب٣ ٚإ ا٫غهاٍ زدٸ ـُهٓٓاٜٚ
يهٞ  -٫ أْٓا إ ،دصٛص ٚا٫ط٬م ٚايتكٝٝد ـشح ايعُّٛ ٚايـ: بـشًٗاَ

شَاْٞ ٚ ا٫ط٬م ا٭أسساش بكا٤ ايعُّٛ ـشتاز اىل إْ -ٜصض يٓا تطبٝكٗا
 ع نٕٛ ايعُّٛشسش َـٖٚٛ َ ،دازز ـداص ايـْكطا٤ ايصَإ ايإبعد 
ٚ ٜط٦ُٔ ـشٝح ٜكطع أسّا ٯْات ايصَإ بشهُ٘ َٚهجٸـدّا يضتػساقّٝا َفسٸإ

داص ـتأخس٠ عٔ ايصَإ ايايـُبػُٛي٘ يكطعات ايصَإ اي٬سك١ 
داص ـَٚع ايػو يف خسٚز ايصَإ اي٬سل يصَإ اي ،ـدازز سهُّااي

 غهاٍ . إشَاْٞ َٔ غري ٚ ا٫ط٬م ا٭أْتُطو بايعُّٛ 

بٓشٛ ايعسف١ٝ  خٛذّاـذُٛعّٝا َأشَاْٞ َّٛ ا٭ٚأَا َع نٕٛ ايعُ
شَاْٞ يفسض نْٛ٘ ـٴشسش بكا٤ ايعُّٛ ٚاٱط٬م ا٭٬ ٜف -ضتُسازٚاٱ

ـدصٝص٘ َٚع ت ،ذُٛع آْات ايصَإ ـٚدٛدّا ٚاسدّا َٓبططّا ع٢ً َ
عًِ بكا٤ ايعُّٛ ا٫شَاْٞ بعد ذاى داص يف شَإ َعني ٫ ٜٴـخساز ايٚإ
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ٜٴ ـٴشتٌُ قّٜٛا أٚ ٜط٦ُٔ أسٝاّْا بٌ ٜ ، تُطو ب٘سدع ايٝ٘ ٜٚٴايصَإ ست٢ 
ٚ باْكطاع٘ ٚعدّ إضتُسازٙ فٝشتاز ايتُطو ب٘ اىل إسساش ايعُّٛ أ

بٌ  ،دازز ٖٚٛ أٍٚ ايه٬ّ ـُا بعد ايصَإ ايـْعكاد ا٫ط٬م ايػاٌَ يإ
ذُٛعّٝا أخر ايصَإ ظسفّا ـشسش يفسض نٕٛ ايعُّٛ َـٖٛ غري َ
 ط٬م نٝف ٜتُطو ب٘ ٱٚ اَٚع عدّ إسساش ايعُّٛ أ ،ٱضتُسازٙ 

عًّٛ خسٚدٗا ايـُ ايتدصٝص ايصا٥د ع٢ً قطع١ ايصَإعٓد ايػو يف 
 دصٝصّا اٚ تكٝٝدّا ؟ .ـت

ـُاّ ٚعدّ ت)قدُٖا(  ذ٬ًٕٝـُاّ َا أفاد ايعًُإ ايـٚاذتاصٌ ت
)قدٙ( ع٢ً ٖرا ايتفصٌٝ (7)أغهٌ ا٫ضتاذنُا  . ()قدٙغهاٍ ا٫ضتاذ إ

ذُٛعٞ َع ايـُاىل ايعُّٛ َهإ ايسدٛع تطُٓ٘ َٔ إ بًشاظ َاثاّْٝا 
ش٘ ا٫ضتاذ فُٝا اذا نإ ايعُّٛ فصشٸ ،نٕٛ ايتدصٝص َٔ أٍٚ ايٛقت

ٌٷضتُساز َطتفادّا َٔ ديٌٝ خازدٞ بأٚا٫ بات اذتهِ ع٢ً إث ٕ ٜدٍ ديٝ
ٚس٦ٓٝر ٜفرتم ايتدصٝص  ،يف ادت١ًُ ٚديٌٝ آخس ٜدٍ ع٢ً ا٫ضتُساز

عٔ ايتدصٝص يف  ٜٚـُتاش ّفُٝهٔ َع٘ ايسدٛع اىل ايعُٛ يف ا٭ٍٚ
ع  بعدٙ اىل ايعُّٛ ُهٔ ايسدٛـايٛضط ايرٟ ٜٓكطع ايعُّٛ َع٘ ٫ٚ ٜ

 ٫ بديٌٝ ٜسغد ايٝ٘ .إ

ُ ٫ٚ ٜـأتٞ اَهـإ ايتُطـو بـايعُّٛ      دصٝص٘ يف ـذُٛعٞ َـع تـ  ايــ
صـٌ  فادّا َٔ داخـٌ ايـديٌٝ ايـداٍ عًـ٢ أ    اذا نإ ا٫ضتُساز َطت ا٫ٍٚ

اذتهِ ٚعَُٛ٘ ا٫شَاْٞ ٚاسدّا نكٛي٘  ثبٛت اذتهِ بإٔ نإ ديٌٝ أصٌ 
ٚدـٛب   -فـإ ايـديٌٝ ٜـدٍ عًـ٢ سهـِ َطـتُس         صَأْوُفوا ِباِلُعُقوِدط :تعاىل
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ُ شهِ ايعـاّ  ـْكطع ايٚاذا إ -ٛفا٤ َطتُسّا اىل ايٓٗا١ٜاي طتُس يف ا٫ٍٚ ايــ
شهِ بعـــد ـثبـــات ايــــداص إستـــاز إٚ يف ايٛضـــط بـــٛزٚد ايـــديٌٝ ايـــ أ

 ايٝ٘ .ايتدصٝص اىل ديٌٝ خاص ٜسغد 

َع ايتدصٝص َٔ  أْ٘ب ُهٔ ايكٍٛ ـٜ أْ٘ ب٫غهاٍ : ا  ُهٓٓا زدٸـٜٚ
ــد ٜطتهػــف خــسٚز     ــت ق ــّٛ     أٍٚ ايٛق ــس٠ ايعُ ــٔ دا٥ ــت ا٭ٍٚ ع ايٛق

ا٤ ايـصَٔ ا٭ٍٚ  ْكطـ تدا٤ ٚأْ٘ عُّٛ أشَاْٞ ٜبـدأ بعـد إ  شَاْٞ َٔ ا٫با٭
ــٔ دٕٚ  فــسم بــني إضــتفاد٠ ايعُــّٛ ا٭شَــاْٞ َــٔ ديٝــٌ خــازز أ         َ ٚ 

 : ـُهٔ تطبٝكــ٘ عًــ٢ آٜــ١ٜٚــ ،صــٌ اذتهــِ جبت ٭ايـــٌُ َــٔ ْفــظ ايــديٝ
٫ َا يًعكٛد قاطب١ إسٝح ٜطتفاد َٓٗا ايًصّٚ  ايٛضعٞ   صَأْوُفوا ِباِلُعُقوِدط

يٛفا٤ بعكـد ايبٝـع بعـد ا٫فـرتام     فتدٍ اٯ١ٜ  ع٢ً ٚدٛب ا ،خسز بديٌٝ 
ــاز    ٚإ ــصّٚ أٟ بعــد إْكطــا٤ شَــٔ خٝ ــدا٤ ايً ـــُبت ــا٤ اي ذًظ)خٝاز ا٫يتك

  .شٛثٓا ايفك١ٝٗ ـنُا ذنسْاٙ يف ب باصط٬سٓا(

شُد١ٜ ايػسٜف١ ايٓاطك١ : ايـُٜعٗس َٔ بعض ايٓصٛص  ٜٚ٪ندٙ َا
َـ ـعإ بايايبٝٸط ِ  ادٝاز  سٝـح    (8)فـاذا إفرتقـا  ٚدـب ايبٝـعص     ،ٜفرتقـا   يــ

ّ   ٕ عكد اتدٍ بٛضٛح ع٢ً أ ٚبـافرتام   ،يبٝع بتُاَ٘  ٜٓػـأ َكتطـّٝا يًـصٚ
ُهٔ َسادعــ١ تفصــٌٝ ـٜٚــ ،ايبٝــعباٜعني ٜطــتشهِ ايًــصّٚ ٜٚـــذب تايـــُ

 . (9)شان١ٝ يبشٛثٓا ايفك١ٝٗ ايعاي١ٝ  ـايبشح يف َٛضٛعتٓا ايفك١ٝٗ اي

شهِ ـذُٛعٞ يف ديٌٝ أصـٌ ايـ  ايـُشَاْٞ ثِ َع إسساش ايعُّٛ ا٭
ُهٔ ايسدٛع ايٝ٘ َع نٕٛ ايتدصٝص َٔ أٍٚ ايٛقت َٔ دٕٚ فسم ـٜ -
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ضـتفادت٘ َـٔ ديٝـٌ    ـشهِ ٚبـني إ ضتفاد٠ ايعُـّٛ َـٔ ْفـظ ديٝـٌ ايـ     بني إ
فإ ْفظ ايتدصٝص يف أٍٚ ايٛقت ناغف ْٛعّا عـٔ ابتـدا٤    ،خازدٞ 

 دازز .ـداص ايـايعُّٛ ا٫شَاْٞ بعد اْكطا٤ ايصَٔ اي

ٚيعًـ٘ ظـاٖس ايهفاٜـ١     ،ٚضـشٓاٙ  ف نإ ٖرا ايتفصـٌٝ ايـرٟ أ  ٚنٝ
أفٗاّ ا٫ع٬ّ يف غـسح   تختًفاد صاسبٗا ع٢ً استُاٍ  قٟٛ فاْ٘ إَٚس

ٖـرا تفصـٌٝ دٝـد َـتني      -ا٫غـاز٠   ٚتفطريٙ نُا ضبكت تعبري )ايهفا١ٜ(
َٚـع   -نربٜٚـّا   -غهاٍ عًٝـ٘  أٚ ٫ َٛزد يٲ ـذد  فٝ٘ خ٬ًّ ،ني مل ْزص

ُ ٚ ا٫غـها٫ت ايصـػس١ٜٚ أ  غض ايبصس عٔ بعض  دصٛص١ بـبعض  ايــ
 ْكٍٛ : -ا٫َج١ً ايصػس١ٜٚ 

شذ١ٝ يعـاٖس  ـس بـإٔ ا٫عتبـاز ٚايـ   ٚ ْـرنٓ َٔ ْاف١ً ايكـٍٛ إٔ ْتـرنس أ  
ـٗٞ شهِ ا٫يـ ـعتبـاز ايػـسعٞ ٚايـ   ٫ٚبد َٔ إضتعٗاز ديٌٝ  اٱ ،يٌٝ ايد
ف ع٢ً ق٠ٛ د٫يت٘ ع٢ً ايعُّٛ ا٭شَاْٞ أٚ د٫يت٘ ع٢ً ضتٓطاق٘ يًتعسٸٚإ
شتاز اىل إنتُاٍ  َكدَات اذته١ُ بًشـاظ  ايـُشَاْٞ ٱط٬م ا٭ْعكاد اإ
تعدد٠ نُا ٖٛ اذتـاٍ عٓـد إضتهػـاف ايعُـّٛ ا٭فـسادٟ أٚ      ايـُشَإ ا٭
 شَإ .ٱط٬م اٱضتػساقٞ يٮفساد أٚ ا٭ا

ٔ ايعُّٛ ا٭شَاْٞ ذُٛعٞ عايـُشَاْٞ ـُٝٝص  ايعُّٛ ا٭٫ٚبد َٔ ت     
ــ١ ايعُــّٛ ا٭ ضــتػساقٞ يٝتٝطــس ايطــبٌٝ ي اٱ شَــاْٞ َــٔ تػــدٝص َسدعٝ

َـج٬ّ : ظاٖسٖـا ايعُـّٛ     صَأْوُفووا ِبواِلُعُقودِ  طفـإ آٜـ١    ،ذُٛعٞ ايـُايعُّٛ 
ـــُا٫شَــاْٞ  ــرٟ ٖــٛ    ذُٛعٞ اي ــا٤ اي َطــتفادّا َــٔ إطــ٬م  ا٫َــس بايٛف

يتـصّ  ا٫ْطـإ عًـ٢ ْفطـ٘ َـٔ ايعكـد ٚا٫تفـام ْعـري         ـُاّ ٚإْٗا٤ َـا إ تاٱ
ُ يتصَـ٘  ـُاّ ٚإْٗا٤ َا إتإ ا٫َس بايٛفا٤ بايٓرٚز ايرٟ ٜعين هًف عًـ٢  ايــ
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فٗٛ تهًٝف ٚاسد َطـتُس َـٔ سٝـح     ،يتصاّ هلل ضبشاْ٘ ْفط٘ َٔ ْرز ٚإ
ايٛقــت ٜٚهــٕٛ َــٔ قبٝــٌ )ايعُــّٛ  ٚاىل َٓتٗــ٢ ايصَــإ ٜبــدأ َــٔ ايعكــد

ذُٛعٞ( ايرٟ ٜهـٕٛ سهُـّا ٚسـداّْٝا َطـتُسّا َـٔ سٝـح       ايـُشَاْٞ ا٭
ا٫تفـام ٫ٚ ٜـ٪ثس فٝـ٘    ُطٞ ايعكد ٜٚعكـد  ـٖٚٛ سهِ ٚضعٞ ٜ ،ايصَإ 

ُا ـزغـاد يـ  ٚاٯٜـ١ إ  ،َهـإ ايفطـذ   ايفطذ إ٫ بديٌٝ خاص ٜـدٍ عًـ٢ إ  
 ٫ بطبب َػسٚع .ش فطد٘ إ٤ َٔ يصّٚ ايعكد ٚعدّ دٛاعًٝ٘ ايعك٬

نُـا   -فإ ايكٝدٜـ١   ،ٚ ظسفٝت٘ ٫بد َٔ ٬َسع١ قٝد١ٜ ايصَإ أ نُا
٫ فطبــع ٚإ ،شتاز اىل د٫يــ١ ٚاضــش١ ـتــ –بشح ايـــُغــسْا يف َكــدَات أ

ــإ  ـــُايصَ ــ١ اٱاي ــع   رنٛز يف أدي ــ١ ايػــسع١ٝ ٜٓطــذِ َ ــازات ايكاْْٛٝ عتب
ُاّ ـشَـاْٞ َـٔ تـ   فاذا إْعكد ايعٗٛز اٱط٬قٞ ا٭ ،ايعسف١ٝ دٕٚ ايكٝد١ٜ 

ــ َّا عًــ٢ َسدعــّا َٚكــدٸ -ٚ ايعُــّٛ ـشه١ُ نــإ  ا٫طــ٬م أَكــدَات اي
ــِ ايـــ إ ــشاب سهـ ـــُٚ ـداص أضتصـ ــكٝٸايـ ـــِ اد َـ ــل  يـ ـــُٜتشكـ ٚ اْع أايـ

فسادـع َـج٬ّ    ،نٝد٠ ٖٛ َعتكدْا ٚقٓاعتٓا ايسنٝص٠ ا٭ ٖرا ،عازض ي٘ ايـُ
ٝـ ـسككٓاٙ يف بـ  َا عـٔ   (10)ـشكٝكٓا  ١ يف خٝـاز ايػـنب  ٚزادـع تـ    شٛثٓا ايفكٗ

شَاْٞ َٚٓاقػتٓا َـع ا٫ضـتاذ   ا٭ صَأْوُفوا ِباِلُعُقوِدطضٛز٠ ايـُا٥د١ٜ٠ عُّٛ آ
ػين  عــــٔ ـٕ ايهربٜــــات ا٫صــــٛي١ٝ ٫ تٴــــشكل تــــدزى أايـــــُايػــــسٜف 

 ،ايتشكٝكــات ايفسعٝــ١ ٚا٫ضــتعٗازات ايًفعٝــ١ َــٔ ايٓصــٛص ايػــسع١ٝ  
 ٛفل .ايـُٚاهلل ايعاصِ  ،ذاٍ ا٫ضتٓباط ـفاْٗا ايعُد٠  يف َ

ــد ٜفصٸــ   ــ٘ ق ــِ إْ ـــٌُ يف ث ــاْٞ     اي ــإ ايعُــّٛ ا٫شَ ــا اذا ن ــني َ كاّ ب
ــدٚاّ   ــني    -ٚا٫ضــتُساز ٚاي ــإ َع ــد أٚ اىل شَ ــدّا يــ  -اىل ا٫ب ُتعًل ـقٝ
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ٕ  شهِ فــ٬ َٓــاص َــٔ ايتُطــو بــايعُّٛ ا٫شَــاْٞ ٚبــني َــا اذا نــا ـايــ
 .ذاٍ  يًتُطو  بايعُّٛ  ا٫شَاْٞـشهِ ف٬ َـيٓفظ ايا٫ضتُساز قٝدّا 

تــأ٬ّٜٚ يهــ٬ّ  (11) ين)قــدٙ(٥ٝشكل ايٓاايـــُب٘ ضــتكسٖٚـرا ايتفصــٌٝ إ 
ــٝدٓا ا٫ ــتفاد ايتأ  غـ ــ٘ ٚاضـ ــا٥ً٘ عًٝـ ــِ يف زضـ ــ٘ يف  ععـ ــٔ عبازتـ ــٌ َـ ٜٚـ

 إُٔا صاز ايٝ٘  بعد ٬َسعتـ٘  ـٚاْ ، -ـشٛخ خٝاز ايػنب ب -هاضب ايـُ
بني ايعُّٛ ا٫ضتػساقٞ فٝذـٛش ايتُطـو بـ٘     -ظاٖس تفصًٝ٘  يف زضا٥ً٘ 

ٜـ    ،ذٛش ايتُطو ب٘ ـذُٛعٞ  ف٬ ٜايـُٚبني ايعُّٛ  دايف  ـاْـ٘ تفصـٌٝ 
ـــُُطهِٗ بايعــاّ ـَػــٗٛز ا٫صــٛيٝني َــٔ تــ   ــد ايػــو يف  اي ذُٛعٞ عٓ

فاعتكــد )قـــدٙ( نــٕٛ تفصــًٝ٘ َٛافكـــّا يعــاٖس ن٬َـــ٘ يف      ،ايتدصــٝص  
ٌٜٚ ن٬َ٘  يف )ايسضا٥ٌ( ع٢ً طبل فشاٍٚ تأ ايػنب،: خٝاز هاضب ايـُ
 تٛضٝش٘  :ٚ آخس،هاضب( فدسز بتفصٌٝ ايـُظٗس ي٘ ٚاضشّا َٔ ) َا

ــإ ـــٕ اي شتاز اىل َتعًــل  نايصــّٛ ٚايػــسب نُــا  ـشهِ ايػــسعٞ ٜ
عًل قد ٜهٕٛ  تايـُأخٛذ يف ايـُٚايعُّٛ ا٫شَاْٞ  ،شتاز اىل َٛضٛع ـٜ

س يف نـٌ إٓ سـساّ ٚاىل ا٫بـد(     دُـدٟ )غـسب ايـ  بٓشـٛ اٱضـتُساز ا٭بـ   
ـــُٚقــد ٜهــٕٛ بٓشــٛ ا٫ضــتُساز    ــٌ  ٪قت اي ــصَٔ َعني)ايصــّٛ اىل ايًٝ ب

 .ع٢ً ا٫ضتُساز بٓشٜٛ٘ ٚعازض عًٝ٘ٚاذتهِ  ايػسعٞ ٚازد ٚادب(

ػسع اذتهـِٝ  ايـُعتبازٟ قاْْٛٞ أَسٙ بٝد ٚاذتهِ ايػسعٞ ٖٛ أَسٷ إ
ٛب يف غـري ٖـرا   دّا  بصَإ خاص فًٝصّ نـٕٛ ايٛدـ  ٕ ٜعتربٙ َكٝٸـُهٓ٘ أٜ

ٜـ   ،ايصَإ فسدّا آخس َٔ ايٛدـٛب   شهِ ـٕ ٜعتـرب ايػـازع ايـ   ـُهٔ أنُـا 
 ،د بصَـإ خــاص بــٌ ٜهـٕٛ سهُــّا َطًكـّا ٚيف مجٝــع ا٫شَٓــ١    غـري َكٝٸــ 
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دّا بصَـإ خـاص ٜهـٕٛ    عتبـازٙ َكٝٸـ  ـُهٓ٘ إٖٚهرا َتعًل سهِ ايػازع ٜ
ٜهـٕٛ  ُهٓ٘ اعتبازٙ َطًكّا غـري َكٝـد بصَـإ خـاص     ـٜٚ ،شهُ٘ ـَتعًكّا ي
 شهُ٘ .ـَتعًكّا ي

شهِ ٚقـد ٜهـٕٛ   ـايعُّٛ ايصَاْٞ قد ٜهٕٛ َتعًـل ايـ   ثِ إ َصبٸ
ــ ،٘ ذات اذتهــِ َصــبٸ ــل  ايصَــإ بــ  ـب ــ٘ قــد ٜتعً ـــُع٢ٓ اْ  شهِ ـُتعًل اي
ٚ ايصــّٛ َعسٚضــّا  هًف نــا٫نساّ أايـــُايفعــٌ ايــرٟ ٜصــدز َــٔ     -

ط ٚقد ٜتعًل ايصَإ ٜٚستب ، -دُس َتعًكّا يًشس١َ ـيًٛدٛب ٚنػسب اي
شهِ ايػـسعٞ ثابتـّا يف نـٌ ٚقـت ٚإٓ     ـشهِ ايػسعٞ فٝهٕٛ ايـ ـبٓفظ اي

 َٔ آ ْات ايصَإ .

ُتعًل ـتاز٠ ٜ٪خـر قٝـدّا يـ    :دطاب ايػسعٞـخٛذ يف ايأايـُٚايصَإ 
شهِ ايػـسعٞ ٚازدّا عًـ٢   ـشٝح ٜهـٕٛ ايـ  ـشهِ نايصّٛ ٚايػـسب بـ  ـاي

ــ٢       ــازض عً ــٛ ع ــا ٖ ــ٘ نُ ــتُساز ٚعازضــّا عًٝ ـــُا٫ض ــ٘ : اي تعًل نكٛي
 دُس اىل ا٫بد سساّ( .ـصّٛ اىل ايًٌٝ ٚادب()غسب اي)اي

شهِ ايػـسعٞ نًـصّٚ   ـطتُس قٝدّا يـٓفظ ايـ  ايـُٚتاز٠ ٜ٪خر ايصَإ 
ٖٚٛ سهِ غسعٞ ٚضعٞ ٜعسض عًٝ٘ ا٫ضتُساز ٚايـدٚاّ ٚاىل   ،ايعكد
 : ذنسْا ٖٚٓا ٜرتتب أَسإ ع٢ً َا )عكد ايبٝع ٫شّ اىل ا٫بد( . ا٫بد

خٛذّا  يف َتعًل ا٫ضتُساز ٚايعُّٛ ايصَاْٞ َأنإ ا٭ٍٚ : اْ٘ اذا 
شهِ ايػسعٞ َتهف٬ّ يبٝإ ا٫ضتُساز ـُهٔ  إٔ ٜهٕٛ ديٌٝ ايـشهِ ٜـاي

 صـِ اىل ايًٝـٌ(   -)٫ تػسب ارتُس اىل ا٭بـد  : ٚايعُّٛ ايصَاْٞ ٜٚكٍٛ
ِٵط ِٵ َأْٻ٢ غٹ٦ٵتٴ  ص اذا نإ بـُع٢ٓ : )َت٢ غ٦تِ(.َفِأتٴٛا سٳسٵثٳُه
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ٜـ ـيف ْفـظ ايـ   ساز ايصَـاْٞ َـأخٛذاّ  ٚاذا نإ ا٫ضتُ  ـُهٔ شهِ مل 
٫ٚبـد َـٔ بٝاْـ٘     ،شهِ ـشهِ َتهف٬ّ يبٝإ اضتُساز ايـٜهٕٛ ديٌٝ اي ٕأ

ٚذيـو ٭ٕ ْطـب١ ا٫ضـتُساز     ،شهِ ايػسعٞ ـبديٌٝ َٓفصٌ عٔ ديٌٝ اي
شهِ اىل َٛضـٛع٘  ـشهِ ْطـب١ ايعـسض اىل َعسٚضـ٘ أٚ ْطـب١ ايـ     ـاىل اي

بــدّٚا ٚيف شهِ ـٌ ايــًــ٢ ثبــٛت أصــشهِ عـثبــٛت اضــتُساز ايــ فٝتٛقــف
ــ٘ فــسع ثبــٛت ايــ ـشهِ فاضــتُساز ايــَسسًــ١ ضــابك١ عًــ٢ ثبــٛت إ  شهِ ـْ

ــرا ٫ ٜــ  ،ٚٚدــٛدٙ  ــٌ ايــ  ـٚي ــٌ ديٝ ــٛت إـُهٔ إٔ ٜتهف ضــتُساز شهِ ثب
ٕٕ ـاي ٜتهفـٌ بٝـإ ا٫ضـتُساز :      شهِ ٚعَُٛ٘ ايصَاْٞ ٫ٚبد َٔ ديٌٝ ثـا
 . (12)أبدّا ... ٚسساَ٘ سساّ أبدّا ..ص  س٬ٍ ـشُد س٬ٍ َط

خٛذّا يف َتعًـل اذتهـِ ٚقـد    ٞ : اذا نإ ا٫ضتُساز ايصَاْٞ َـأ ايجاْ
غو يف ختصٝص ايعُـّٛ ا٫شَـاْٞ أٚ يف َكـداز ايتدصـٝص َـٔ سٝـح       

ْتٗـا٤ أَـد   تُطو بديٌٝ ايعُـّٛ ا٫شَـاْٞ بعـد إ   أَهٔ اي -ايهجس٠ ٚايك١ً 
ــات   تٝكٔ ٚعٓــد ايػــوايـــُايتدصــٝص ا٫شَــاْٞ  يف خــسٚز بعــض اٯْ

ــاٍ : )٫ تػــسب ايــ   ــٛ ق ــِ خصٸــ ـاي٬سكــ١ نُــا ي ــدّا( ث شاٍ ـص بــدُس أب
 ،دُس٠ ـشصاز ايدٚا٤ يف ايـ ـسض ايػدٜد َع اْايـُايطسٚز٠ ايكص٣ٛ ن

ُ ثِ غو يف بكا٤ ارتاص يف اٯٕ اي٬سل سـاٍ خفـ١    ضـعف  أٚ سض ايــ
ــر     ،ا٫ضــطساز  ــا٤ دــٛاش غــسب٘ س٦ٓٝ أَهــٔ ايتُطــو   -أٟ غــو يف بك

ايعاّ ا٭شَـاْٞ )٫ تػـسب ارتُـس أبـدّا ٚيف نـٌ إٓ( ٭ٕ أصـاي١         بعُّٛ
ــني      ــسم ب ــرب٠ َــٔ دٕٚ ف ايعُــّٛ أٚ أصــاي١ عــدّ ايتدصــٝص سذــ١ َعت

فـإ ايػـو يف    ،ذُٛعٞ ايـُايعُّٛ ا٫ضتػساقٞ ٚبني ايعُّٛ ا٫شَاْٞ 
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ُ شَاْٞ نايػـو يف ايتدصـٝص ا٫فـسادٟ ٜهـٕٛ     ايتدصٝص ا٭ سدع  ايــ
ذاٍ يًسدــــٛع اىل ـ٫ٚ َــــ ،ايتدصــــٝصفٝــــ٘ أصــــاي١ ايعُــــّٛ ٚعــــدّ 

ــِ ايــ   ــّٛ أٚ     ،داص ـاضتصــشاب سه ــإ ايسدــٛع اىل ايعُ ــع إَه إذ َ
 ،داصـ٫ تصـٌ ايٓٛبـ١ اىل ايتُطـو باضتصـشاب سهـِ ايـ       -ط٬م اٱ

شهِ نٌ شَإ ٚمجٝع اٯْات  ـٚذيو يفسض د٫ي١ ايديٌٝ ا٫دتٗادٟ ي
ِٸ داص ـيـ فاذا خـسز ا  ،اٯْات اي٬سك١ ٯٕ ايطسٚز٠ ايكص٣ٛ  ٖٚٛ ٜع

ُكتط٢ ايعُـّٛ  ـساٍ ايطسٚز٠ ايكص٣ٛ ثبت ايعاّ يف اٯْات اي٬سك١ ب
ُ داص ـا٭شَاْٞ ايرٟ ٖٛ سذ١ َعترب٠ يف غري ايصَٔ اي تٝكٔ خـسٚز  ايــ

 سهُ٘ َٔ ايعاّ بايديٌٝ ارتاص .

ــإ اٱ ــا اذا نـ ــأخٛذّا يف ْفـــظ ايـــ  ٚأَـ ــاْٞ َـ ــتُساز ا٭شَـ شهِ ـضـ
ــع ٫شّ اىل ا٫بــد(    ــد ايبٝ ــِ ٚزد ا ايػــسعٞ )عك ٞ ث  ،يتدصــٝص ايصَــاْ

ْتٗــا٤ أَــد ٛع اىل عُــّٛ ايعــاّ ا٭شَــاْٞ بعــد إايسدـــُهٔ ٚعٓد٥ــر ٫ ٜــ
ــو يف ايتدصـــ  ــٝص اذا غـ ــو يف  ايتدصـ ــٝص ٚغـ ــِ ايتدصـ ٝص أٚ عًـ

داص ـسهِ اي بٌ ٜتعني ايسدٛع اىل إضتصشاب ،: ق١ً أٚ نجس٠ّ َكدازٙ
ٝٸـٚذيــو ٭ٕ ديٝــٌ ايــ ،ت أزناْــ٘ ٚإدتُعــت غــسٚط٘ ُٸـاذا تــ ٔ شهِ ٜبــ

٭ٕ  ،شهِ ٫ٚ ٜتهفٌ بٝإ ايعُّٛ ا٭شَاْٞ ٚإضـتُساز اذتهـِ   ـأصٌ اي
ُهٔ إٔ ـشهِ َعــسٚض ا٫ضــتُساز ٚايــدٚاّ يف عُــّٛ اٯْــات ٫ٚ ٜـــايــ

 ًــ٢هــِ ايــرٟ ٖــٛ عــازض ع ٜتهفــٌ ديٝــٌ اذتهــِ إثبــات  اضــتُساز اذت 
٫ٚبد  ٱثبات٘ َٔ ديٌٝ آخس غري ديٌٝ  ،ع عًٝ٘ خس عٓ٘ َٚتفسٸهِ َٚتأاذت

ٌٷشهِ بإٔ ـْفظ اي ٕٕ ٜهٕٛ ديٝ ـشهِ ٚعُّٛ  ضتُساز ايَتهف٬ّ يبٝإ إ ثا
 . س٬ٍ أبدّا ٚسساَ٘ سساّ ابدّاصشُد ـس٬ٍ َأشَاْ٘ نشدٜح ط
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شهِ ايجابـــت بديًٝـــ٘ اذا ٚزد عًٝـــ٘ ـدتصس : أصـــٌ ايــــٚبتعـــبري َـــ
، داصـايٛدٛد بعـد ايتدصـٝص ٚخـسٚز ايـ    ايتدصٝص صاز َػهٛى 
 -ْكصّا أٚ شٜـاد٠   -دازٙ ص ايصَاْٞ أٚ يف َكفاذا غو يف أصٌ ايتدصٝ

تٝكٔ خسٚد٘ َـٔ ايعُـّٛ ٜػـو يف    ايـُداص ـْكطا٤ ايصَإ ايفاْ٘ بعد إ
 ايصا٥د عًـ٢ َـا   ٞفإ ايػو يف ايتدصٝص ايصَاْ ،شهِـٚدٛد أصٌ اي
ــٝكٔ ايــ  ـــٖــٛ َت شهِ ٫ٚ ـدصٝصّا ٜطــتتبع ايػــو يف ٚدــٛد ايــ  ـدسٚز ت

شهِ ـساز ايـ ضتُ٭ٕ إ ،شَاْٞ ـُهٔ إثبات إضتُسازٙ بديٌٝ ايعُّٛ  ا٭ٜ
َػـهٛى ايٛدـٛد يف اٯٕ    -شهِ ـثبـٛت ايـ   -ٖٚـٛ   ،شهِ ـفسع ثبٛت اي

ُ تأخس عٔ اٯٕ ايـُ فٝـتعني ايسدـٛع اىل    ،دصٝص٘ ـتٝكٔ  خسٚدـ٘ ٚتـ  ايــ
 داص .ـاضتصشاب سهِ اي

ـشهِ ٚخ٬ص١  ايكٍٛ : اذا نإ ايصَإ قٝـدّا َـأخٛذّا يف َتعًـل ايـ    
ٝـ  أَهٔ ايتُطو بايعُّٛ ا٭ ٚاذا نـإ   ،شهِ ـٌ ايـ شَاْٞ ايعاٖس َـٔ دي

ٜـ ـايصَإ قٝدّا َأخٛذّا يف ْفـظ ايـ   ـُهٔ ايتُطـو بعُـّٛ ايعـاّ    شهِ مل 
داص عٓد ايػو ـضتصشاب سهِ اييعدّ إسساشٙ ٜٚتعني ايسدٛع اىل إ

 يف َكداز ايتدصٝص .

ُٝٝص َٛازد ـتٝين)قدٙ( ن٬َّا يف بٝإ ضابط١ ٥شكل ايٓاايـُٚقد ذنس 
شهِ نـٞ  ـُتعًل ايـ ـَٛازد نْٛ٘ قٝـدّا يـ  نٕٛ ا٫ضتُساز قٝدّا يًشهِ عٔ 

ــد ا  ــا عٓ ــدّا    ٜسدــع ايٝٗ ــاْٞ قٝ يػــو يف نــٕٛ ا٫ضــتُساز ٚايعُــّٛ ا٭شَ
 شهِ .ـُتعًل ايـٚ قٝدّا ييًشهِ أ

ٚ تٛدٝٗــّا يهــ٬ّ يطــسف عــٔ صــ٬س١ٝ ايتفصــٌٝ تــأ٬ّٜٚ أ ٚبػــض ا
 َٓعّا :ْكٍٛ : إٕ يف صش١ ايتفصٌٝ إغها٫ّ بٌ  -سٙ غٝدٓا ا٫ععِ ٚتفٓه
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عدّ تهفـٌ ديٝـٌ بٝـإ ايــشهِ     َٔ  بتدا٤ٶذنسٙ )قدٙ( إ إ َاأ٫ّٚ : 
ٖـرا خًـط    -شهِ ـشهِ ع٢ً ثبٛت ايـضتُساز اييبٝإ إضتُسازٙ يتفسع إ

  ٚايـُذعٍٛ :  ذعٌـبني َكاَٞ اي

ضـتُساز  إذ إٔ إفإ َا أفادٙ ٜــُهٔ قبٛيـ٘ ٚتكسٜـسٙ يف َكـاّ ادتعـٌ      
ــٌ ايــ  ــ٘ ٫ٚ ٜــ  ـدع ــ٢ ثبٛت ــسع عً ٌ أ ُهٔـشهِ َتف ــ ــٌ ديٝ ــٛت  ٕ ٜتهف ثب

ـذعٌ اىل إداَتـ٘  ضـتُساز ايـ  ، فإ َسدـع إ ذعٌـضتُساز ايـذعٌ بٝإ إاي
شكل ادتعـٌ ٚايتػـسٜع   ـ٫ َتـأخسّا عـٔ تـ   ٖٚرا ٫ ٜتشكـل إ  ،ٚعدّ ْطد٘

َـ ط(: ٫ٚبد ٱثبات٘ َٔ ديٌٝ آخس نكٛي٘) ـشُد سـ٬ٍ اىل ٜـّٛ   س٬ٍ 
 .يف ايبشحٖٚرا َا أٚضشٓاٙ يف ايتُٗٝد ايسابع قبٌ ايٛيٛز (13)ايكٝا١َص

 ،شجٓا ف٬ ٜتِ فٝ٘ َا أفـادٙ ـشٌ بـذعٍٛ ايرٟ ٖٛ َايـُشهِ ـٚأَا اي      
ذعٍٛ ٜتبع نٝف١ٝ دعً٘ : فُٝهٔ دعً٘ يف شَـإ خـاص ٚاىل أَـد    ايـُذ إ

ــٌ ايصٚدٝــ١    ــني نذع ـــَُع ــت ـفاْٗــا َــ  ،ٓكطع١اي  ذعٌٚايـــ ذعٍٛ َ٪ق
ٜـ  ٚايتػسٜع َطتُس اىل ّٜٛ ايكٝاَـ١ ،  ٚيف  شهِ َطـتُساّ ـُهٔ دعـٌ ايـ  ـٚ

ــع ا٫شَ ــ١ بــ مجٝ ــٌ ايصٚدٝــ١     ـذعٌ ٚاســد ٚإٓ ــازد نذع ــسٜع ف ــا٤ تػ ْػ
 ،ٜعسض٘ ْـاقض  يـِ اذعٍٛ َطتُس َـٖٚٛ َ ،ايدا١ُٝ٥ ٚتػسٜعٗا َطتُسّا

ٕ ذعٍٛ يبٝإ إضتُسازٙ بـأ ايـُشهِ ـٌ ديٌٝ ايَهإ تهٓفَٚٔ ايٛاضض إ
ٌٴٜبٝٸ ِٳـايػسعٞ اي ٔ ايديٝ ُ  شه اىل  -ضـتُسازٙ ٚدٚاَـ٘   ٔ إذعٍٛ ٜٚبـٝٸ ايــ

ــد أٚ اىل أَــد   ــدٷ  ،شرٚز ـ٫ٚ َــ -َعــني ا٭ب ــٛد   إذ ا٫ضــتُساز قٝ َــٔ قٝ
ُ ُهٔ أخرٙ قٝدّا يف ديٌٝ اذتهـِ  ـذعٍٛ  ٜايـُشهِ ـاي ذعٍٛ نطـا٥س  ايــ

ــٛد ــ، ايكٝ ــات إأٟ ٜ ــتُساز ايــ ـُهٔ إثب ـــُشهِ ـض ــٌ  اي ــٓفظ ديٝ ذعٍٛ ب
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ُ شَـاْٞ ٜسفـع اذتهـِ    ، ٚايتدصـٝص ا٭ ذعٍٛ ايـُشهِ ـاي ذعٍٛ يف ايــ
بٌ ايٓطذ ٖٛ ايرٟ ٜستبط  ،ذعٌ ـّ ايُكاـقطع١ َٔ ايصَإ ٫ٚ زبط ي٘ ب

ٚايٓطـــذ غـــري  ،ضـــتُسازٙ ـذعٌ ٜٚصٜـــٌ إُكاّ ادتعـــٌ فاْـــ٘ ٜسفـــع ايــــبـــ
 ذعٍٛ .ايـُشهِ ـايتدصٝص ايرٟ ٜسفع اي

ضـتُساز  شهِ ٖـٛ إ ـٕ ايرٟ ٫ ٜتهفً٘ ديٌٝ ايدتصس٠ : إـٚبعباز٠  َ
ــ ــرا خــازز عــٔ َــ   ،ذعٌ ٚعــدّ ْطــد٘  ـاي ــٛ  ـٖٚ ــرٟ ٖ شٌ ايبشــح اي
ُ شهِ ـٚديٌٝ ايـ  ،ذعٍٛ  ايـُُكاّ ـدتص بـَ عٍٛ ٜتهفـٌ بعَُٛـ٘   ذايــ
فـإ   ،ٕ اشَذعٍٛ ٚضعت٘ يٮايـُضتُساز ـشهِ ٚإط٬ق٘ يبٝإ دٚاّ ايٚإ

ُا تدٍ عًٝ٘ ـذعٍٛ َٚايـُشهِ ـَٔ قٝٛد اي -ذعٍٛايـُضتُساز إ -ٖرا 
 ذعٍٛ باط٬قٗا .ايـُشهِ ـأدي١ اي

ُ ٚثاّْٝا : إٕ َا ذنسٙ )قدٙ( ثاّْٝا َٔ  اىل ايعُـّٛ  ٓع عـٔ ايسدـٛع   ايــ
شَاْٞ عٓـد ايػـو يف ايتدصـٝص فُٝـا اذا نـإ ا٫ضـتُساز ا٫شَـاْٞ        ا٭

تكـدّ َـٔ    ُهٓٓا َٓع٘ اٜطّا يف ض٤ٛ َـا ـٜ -َستبطّا بٓفظ اذتهِ ايػسعٞ 
إذ َـع   ،شَـاْٞ  ذعٍٛ يبٝإ إضتُسازٙ ا٭ايـُشهِ ـٌ ديٌٝ ايإَهإ تهٓف

ُ شهِ ـضـتفادت٘ َـٔ ديٝـٌ ايـ    ثبٛت ا٫ضتُساز ٚإ يعُـّٛ  ػتٌُ عًـ٢ ا ايــ
ُاّ آْـات ايصَـإ ٚا٭فـساد    ـشَاْٞ ٜهـٕٛ عَُٛـ٘ ظـاٖسّا يف مشـٍٛ تـ     ا٭

ـُهٔ ٚعٓــد ايػــو يف ايتدصــٝص ايصا٥ــد ٜــ  ،ايطٛيٝــ١ قبــٌ ايتدصــٝص 
شهِ ٱدخـاٍ ايصَـإ   ـشَـاْٞ ايعـاٖس َـٔ ديٝـٌ ايـ     ايتُطو بـايعُّٛ ا٭ 

ُ غري ايـصَٔ   -ػهٛى ايـُ شت دا٥ـس٠  ـتـ  -تٝكٔ خسٚدـ٘ بايتدصـٝص   ايــ
 ٞ .ايعُّٛ ا٫شَاْ

 ٌٝـط٬م ديشَاْٞ َٔ إضتُساز ٚايعُّٛ ا٭ـِٗ اٱُهٔ فـٖٚهرا ٜ
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شه١ُ يف ديٝـٌ أصـٌ   ـُكد١َ ايـُهٔ ايتُطو بـذعٍٛ فاْ٘ ٜايـُشهِ ـاي
 : شهِ ٚدٚاَ٘ـضتُساز ايـشهِ ٜٚفِٗ َٓٗا إاي

دَـ١ سهُـ١ ا٫طـ٬م    ٚ َـٔ َك اذا أسسش ايعُّٛ َٔ أدا٠ ايعُّٛ أف
ـــُســسش ايعُــّٛ ا٫شَــاْٞ بـــشٝح أ ــات ايصَــإ ٚفسٸاي ـــُد ٯْ س هلــا هجٸاي

ــد ٜٴـٚسصــٌ ايػــو يف تــ  ــدصٝص شا٥ ــاْٞ  تُطٸ و بعُــّٛ اذتهــِ ا٫شَ
ُ فاْـ٘ ٫ فـسم بـني ايعُـّٛ      ،س ٯْات٘ هجٸايـُد فسٸايـُ طتفاد َـٔ أدٚات  ايــ

ــني ا٫طــ٬م    ـــَُٛضــٛع١ يًعُــّٛ ٚب  ،ـشه١ُطتفاد َــٔ َكــدَات ايــ اي
َطـتفادّا َـٔ ديٝـٌ     شهِـضـتُساز ايـ  ِٗ إسساش ايعُّٛ ا٫شَـاْٞ ٚإ ايـُٚ

ٜـ هجٸايـُد فسٸايـُذعٍٛ بٓشٛ ايعُّٛ ايـُاذتهِ  ـٴدسز س ٯْات ايصَإ ثِ 
ْكطــا٤ ايصَــإ ػــو بعــد إٚ قطعــات َعٝٓــ١ َــٔ ايصَــإ ثــِ ٜٴَٓــ٘ قطعــ١ أ

ـــُ ــدٚزإ  ـضــتُساز ايــ ـشتٌُ إتٝكٔ خسٚدــ٘ ٜٚــ اي دسٚز ٚايتدصــٝص ي
فٝتُطـو   ،ـداص بني خسٚز ايصَإ ا٭قٌ ٚبني خسٚز ايصَإ ا٭نجساي

شَــاْٞ بــايعُّٛ اٱضــتػساقٞ أٚ اٱطــ٬م ا٭شَــاْٞ اذا نــإ ايعُــّٛ ا٭ 
ُ شسشّا بٓشٛ ايكٝـد  ـَ ُ د ٚفسٸايــ ٚاَـا اذا نـإ ايعُـّٛ أٚ     ،س ٯْاتـ٘  هجٸايــ

٫ قٝـدّا   -ذُٛعّٝا ٚايـرٟ ٜ٪خـر ايصَـإ فٝـ٘ ظسفـّا      ـشَاْٞ َاٱط٬م ا٭
ٰ ف٬ ٜعًِ مشٍٛ ايعُـّٛ   -دّا َفسٸ ي٬سكـ١  يًصَـإ   ْـات ا أٚ ا٫طـ٬م ي
 داص .ـضتصشاب سهِ ايـدازز فريدع اىل إداص ايـاي

سهــِ غــسعٞ َطــتُس ٚنــإ  ايعُــّٛ  اذا دٍ ايــديٌٝ عًــ٢ٚعًٝــ٘: 
ــاْٞ ٚاٱ ــأخٛذّا يف ذات ايـــ ا٭شَـ ــتُساز َـ ــعٞ  ـضـ ــايًصّٚ ايٛضـ شهِ نـ

ٓػأ٠ بايبٝع ، ثِ خسز َٔ ايعُـّٛ  ايـًُه١ٝ ا٫عتباز١ٜ ايـُرتتب ع٢ً ايـُ
ُ شَاْٞ ا٭ ثـِ   -ٚ ايعٝـب  نصَـإ ظٗـٛز ايػـنب أ    -خـاص   فـسدٷ  طتُسايــ
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ـدٝاز ٚعـدّ ايًـصّٚ أٚ   غو بعد ايصَـإ ا٫ٍٚ يعٗـٛز ايػـنب يف بكـا٤ ايـ     
سـل يًصَـإ   شَاْٞ يـديٌٝ ايًـصّٚ ٚمشٛيـ٘ يًفـسد اي٬    مشٍٛ ايعُّٛ ا٭

هٔ ايتُطـو بـايعُّٛ ا٭شَـاْٞ    ُـٜـ  -ٚ ايػـنب  ا٫ٍٚ َٔ ظٗٛز ايعٝـب أ 
ــد ٚإ   ــصّٚ ايعك ــديٌٝ ي ــإ ا٫ي ــّا بايــ  ٕ ن  :شهِ ايػــسعٞ ـضــتُساز َستبط

بػسط إضـتفاد٠ ايعُـّٛ    ،شهِ ايػسعٞ ـَٚطتفادّا  َٔ ديٌٝ اي -ايًصّٚ
فاذا خسز َٓ٘  ،س ٯْات٘ هجٸايـُد فسٸايـُشهِ ٚبٓشٛ ـشَاْٞ َٔ ديٌٝ ايا٭

ايصَـإ أَهـٔ    قطع١ خاص١ َٔ ايصَإ ٚغـو يف َـا ًٜشكـ٘ َـٔ قطعـات     
اٍ ا٫فـساد ايطٛيٝـ١   فـإ سـ   ،ٚ ا٫طـ٬م ا٫شَـاْٞ   ايسدٛع اىل ايعُـّٛ أ 

ا٫فـساد ايعسضـ١ٝ عـٔ    ساٍ ا٫فساد ايعسض١ٝ ٚنُا اْ٘ اذا خسز فسد َـٔ  
ُٓع خسٚد٘ عٔ ايتُطو بايعُّٛ يف بـاقٞ  ـط٬ق٘ مل ٜعُّٛ ايديٌٝ أٚ إ

ا٫فساد ايعسض١ٝ اذا غـو  يف خسٚدٗـا نـريو خـسٚز فـسد َـٔ ايصَـإ        
َٔ ايصَإ عـٔ ايتُطـو بـايعُّٛ     سٚز فسدُٓع خـٚا٫فساد ايطٛي١ٝ مل ٜ

شَـاْٞ  شَاْٞ  يف باقٞ ا٭شَإ ٚا٭فساد ايطٛي١ٝ اذا أسسش ايعُـّٛ ا٭ ا٭
 شَاْ٘ .س ٯْات٘ ٚأهجٸايـُد فسٸايـُ

شاصٌ إَهإ ايسدـٛع اىل ايعُـّٛ أٚ ا٫طـ٬م ا٫شَـاْٞ بعـد      ـٚاي
ٛ  يعُـّٛ ا٭شَـاْٞ ٚاٱ  ضتُسازٙ يهٕٛ اإْعكادٙ ٚإسساش إ ذّا ضـتُساز َـأخ

 داص ـَــس ايــس ٯْــات ايصَــإ ، ٚعٓد٥ــر اذا داز أهجٸايـــُد فسٸايـــُبٓشــٛ 
و بعُـّٛ  تُطٸـ بني ايصَٔ ا٫قٌ ٚبني ايصَٔ ا٫نجـس ٜٴ  -عني ايـُايصَإ  -

ــديٌٝ بعــد إ  ــدز  اي ـــُخــساز ايك ــإ   ،دصٝصّاـتٝكٔ خسٚدــ٘ تــ اي ضــٛا٤ ن
شهِ أّ نــإ ٚازدّا عًــ٢ ـايعُــّٛ ا٫شَــاْٞ ٚا٫ضــتُساز ٚازدّا عًــ٢ ايــ

سـساش ايعُـّٛ ا٫شَـاْٞ ايػـاٌَ يهــٌ     ْعـِ ٫بـد َــٔ إ   ،شهِ ـَتعًـل ايـ  
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بتين ع٢ً ايـُقطع١ قطع١ َٔ ايصَإ سطبُا تكدّ َٔ ايتفصٌٝ ايصشٝض 
    ٞ ــاْ ــاد اٱطــ٬م ا٭شَ ــاْٞ أٚ إْعك ــّٛ  ا٭شَ ــسش   ،إســساش ايعُ ــاذا أس ف

ـــُا بعــد قطعــ١  ايصَــإ ايــ  ـايعُــّٛ ا٫شَــاْٞ يــ  ــأتٞ ـدازد١ ت دصٝصّا ٜ
نُا ٖٛ ايػايـب يف َصـادٜل    -سساشٙ َٚع عدّ إ ،تُطو  ب٘ ايعُّٛ ٜٚٴ

ذُٛعٞ ايــرٟ ٜ٪خــر ايصَــإ فٝــ٘ ظسفــّا ٫ قٝــدّا   ايـــُايعُــّٛ ا٫شَــاْٞ 
 ،داص َع تٛفس غسا٥ط دسٜاْ٘ ـضتصشاب سهِ ايٜٴسدع اىل إ -سّا َهجٸ

سٜاْ٘ فريدع اىل أصـٌ  د مل تتٛفس أزنإ ا٫ضتصشاب ٚغسٚط ٚإ٫ اذا
 داَظ عػس :ـكاٍ . ثِ ْبشح يف ايتٓبٝ٘ ايايـُ آخس نُا تكدّ تفصٌٝ

 

 و القاطع :انع أالومستصحاب الصحة عند الشك يف إ
 

ُسنب ـيـ  ٤ا٤ )زض( اْ٘ اذا غو يف َاْع١ٝ غٞذنس مجع َٔ ايفكٗ
ايبهـا٤ َـع   ٚ قاطعٝـ١ غـ٤ٞ آخـس يًُسنـب ن    يصـ٠٬ أ غسعٞ نايتبطِ يف ا

ضتصــشاب ايصــش١ يسفــع ايػــو يف     ايــدَع َــٔ دٕٚ صــٛت دــس٣ إ    
 ٚ ايكاطع١ٝ .اْع١ٝ أيـُا

ـــُٚايصــش١  ـــُأٚ  -طتصشب١ اي ــين تــ  -ساد اضتصــشابٗااي ُا١َٝ ـتع
ـــُ ــاي ــ٘ ٚغــسا٥ط٘ ٚإ سنب ب ـشٝح ْتفــا٤ َٛاْعــ٘ ٚقٛاطعــ٘ بــ ـذُٝع أدصا٥

 سنب ايتاّ .ايـُب َٔ ايعٌُ رتقايـُطًٛب ٚايٓفع ايـُثس ٜرتتب ا٭

ـــُٚ         ــٔ اي ـــُساد َ ٞ اي ــٛ ايػــ ــرٟ إ ٤اْع ٖ ــرب عــدّ ٚدــٛدٙ يف   اي عت
فٝـ٘   سنب ٚيرا ٜٛدب ٚدـٛدٙ ايـُشٝح ٜهٕٛ عدَ٘ قٝدّا يف ـسنب بايـُ

 ثس عًٝ٘ .بط٬ْ٘ ٚفطادٙ ٚعدّ تستب ا٭

 ٜٚٓكض دصا٤ايػ٤ٞ ايرٟ ٜكطع إتصاٍ ا٭ د َٔ ايكاطع ٖٛساايـُٚ      
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شدخ ـْعري ايـ  ،سنب ايػسعٞ نايص٠٬ايـُعترب٠ يف ايـُٗٝأ٠ ا٫تصاي١ٝ ـاي
 ا ٫تصاٍ ٖٝأ٠ ايص٠٬ .ُعًّٛ قطعٗايـُٚايكٗك١ٗ 

ُ تصاٍ ٱسنب ٚايكاطع ايـُاْع عٔ صش١ ايـُٜٚػرتى  سنب يف ايــ
ُ عتباز عدّ ٚدٛدُٖـا يف  إ ُ ٕ عـدَُٗا َطًـٛب يف   سنب ٚأايــ سنب ايــ

ــ٘ يٝصــض   ــد َٓ ـــ٫ُٚب ــس اي ــب أث ــ٘  ٙسنب ٜٚرتت ــ٘ ٚازد يف   ،عًٝ ٖٚــرا نً
ُ ع طًٛب يًػـاز ايـُسنب ايػسعٞ ايـُ ٚخـري َجـاٍ ٚأٚضـض     ،كدع ايــ

ُ َصدام ي٘ ٖٛ ايصـ٠٬   َٚٛاْـع  ٚقٛاطـع    سنب١ َـٔ أدـصا٤ ٚغـسا٥ط    ايــ
٠ يف صــشتٗا ٚضــكٛط أَسٖــا  ٝــح يــٛ تصــاي١ٝ َعتــربٕ هلــا ٖٝــأ٠ إٚتهــٛ

مسٗـا عًٝـ٘ ٚمل ٜٓفـع فعًـٗا َـٔ دٕٚ اهلٝـأ٠       إْكطع ا٫تصاٍ مل ٜصدم إ
 عترب٠ .ايـُا٫تصاي١ٝ 

ُ يف سصـٍٛ َـاْع عـٔ صـش١       ٓوٖٚٓا ْبشح يف اْ٘ اذا غٴ سنب ايــ
أعــِ َــٔ ايػــو يف َاْعٝــ١  تبطــِ يف ايصــ٠٬ ٖٚــٛ غــري ايكٗكٗــ١ ،ْعـري اي 
شاصٌ يف ايص٠٬ َٔ دٕٚ صـٛت ٜٛدـب صـدم    ـٛدٛد نايتبطِ ايايـُ

ــا يًصـــ٠٬ ايــــُ)ايكٗك١ٗ( ــاز عـــِ َـــٔ ايػـــو يف إ ٚأ ،تٝكٔ قاطعٝتٗـ عتبـ
ُع٢ٓ ٜطع ـ١ٓٝ بيف ايص٠٬ اذا إستٌُ إعتباز ايطُأْ ضتك٬ٍفكٛد ناٱايـُ

ــ  ّ ا٫تهــا٤ عًــ٢ غــ٤ٞ اثٓــا٤ ايصــ٠٬ ،    ا٫ضــتك٬ٍ ٚعــد  ـذسٟ فٗــٌ ٜ
 ب ؟ . سنايـُ ١ضتصشاب صشإ

يف سصــٍٛ قــاطع يًــٗٝأ٠ ا٫تصــاي١ٝ  ٓونُــا ْبشــح ٖٓــا فُٝــا اذا غٴــ
ـــُ ـــُتعازف١ ٚاي ـــُطًٛب١ يف اي ذسٟ اضتصــشاب صــش١  ـٖــٌ ٜــ  -سنب اي
، ٜٚتفـسع عًٝـ٘ :   تصـاي٘ ٚصـشت٘ ٚعـدّ فطـادٙ؟    إسنب فٝشهِ ببكا٤ ايـُ

ـــُدــصا٤ ايطــابك١ َــٔ  عــدّ ٚدــٛب إضــت٦ٓاف  ا٭  قــاٍ غــٝدٓا  ،سنباي
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غتٗس ايتُطو بٗا( باضتصشاب صش١ ايعباد٠ : )قد إ (14)ا٫ععِ )قدٙ( 
ٚٸ يف اعتباز ٚدٛدٙ يف ايعباد٠  ػٓوهلا نفكد َا ٜٴ َفطدٺ عٓد ايػو يف طس

 عتباز عدَ٘ .يف إ ػٓوٚ ٚدٛد َا ٜٴأ

ْـدزاز  أقشِ يف ا٫صٍٛ ٜسدع اىل تػدٝص إ ٖٚرا  ح صػسٟٚ
ـــُ ـــُايػــو يف  -ٛزدٜٔ اي ــ١  اي ٜات يف صــػس -اْع١ٝ ٚايػــو يف ايكاطعٝ

ُ عًّٛ غسعٝت٘ بأخباز ايـُا٫ضتصشاب  ٓع َـٔ ْكـض ايـٝكني بايػـو     ايــ
 ع٢ً ايٝكني ٚعدّ ا٫عتداد بايػو . طٞايـَُس با٭ ٚأخباز

ــِٝ   ــٞ تكط ـــُٜٚٓبػ ــاز٠ ْب : بشح اىل قطــُنياي ضتصــشاب شــح إت
ُ ايصش١ عٓد ايػو يف َاْعٝـ١   ُ ٚ يف اعتبـاز  ٛدٛد أايــ ُ فكٛد ايــ ٓتفٞ ايــ

ٚٸْٚبشح ثا١ْٝ إ ،سنبايـُيف  قاطع  ضتصشاب ايصش١ عٓد ايػو يف طس
 ْٚبدأ ببشح : ،س عٓ٘ باضتصشاب اهلٝأ٠ ا٫تصاي١ٜٝعبٸ يًُسنب ٖٚرا َا

 

 انع :الومإستصحاب الصحة عند الشك يف وجود 

ضتصشاب ايصش١ عٓد ايػـو  ِٗ يف إَهإ دسٜإ إٚقع ايه٬ّ بٝٓ
ُ عتبـاز  ٛدٛد نايتبطِ يف ايص٠٬ أٚ إايـُيف َاْع١ٝ  فكٛد نا٫ضـتك٬ٍ  ايــ
 تها٤ عٓد تسن٘ يف ايص٠٬ :ٚعدّ اٱ

ـــُ ــإ ا٫ضتصــشاب  اي ــٍٛ بــ  ،ػٗٛز عــدّ دسٜ ــ٘ ق ـذسٜإ ٚيف قباي
ٕ ايعُـــٌ ايعبـــادٟ ، بتكسٜـــب : إسنب١ايــــُضتصـــشاب صـــش١ ايعبـــاد٠ إ

 ُ ُ سنب َـٔ أدـصا٤ ٚغـسا٥ط نايصـ٠٬ عٓـدَا غـسع       ايــ تٝاْٗـا  إهًف بايــ
ُ َػهٛى َٚط٢ َٓٗا أدصا٤ ثِ سصٌ فٝٗا  فايعُـٌ   اْع١ٝ نايتبطـِ ، ايــ
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ُ سنب قبٌ سصٍٛ َػـهٛى  ايـُ ٜـ   ايــ هٔ ا٫نتفـا٤  ُـاْع١ٝ نـإ صـشٝشّا 
ٚا٫صٌ بكا٩ٙ  ،يف بكا٤ صشت٘ ػٓوٚبعد سصٛي٘ ٜٴ ،ب٘ يف َكاّ ا٫َتجاٍ

 ُع٢ٓ دٛاش ا٫نتفا٤ ب٘ يف َكاّ ا٫َتجاٍ .ـنإ َٔ ايصش١ ب ع٢ً َا

إَهـــإ دسٜـــإ  ػٗٛز بـــني َتـــأخسٟ ا٫صـــٛيٝني عـــدّايــــُيهـــٔ 
ــديٌٝ    .ضتصــشاب ايصــش١  إ ـــُٚقــد أدــاب عــٔ اي تكدّ : مجــع َــٔ  اي

ــازٟ   ــٝدٓا ا٫ْصـ ــِٓٗ غـ ــٛيٝني َـ ــش١  - (15)ا٫صـ ــٝش٘ : إٕ )ايصـ ٚتٛضـ
ـــُ ــت بــ طتصشب١( إاي ٚ ٕ ناْ ــ١(  ذُٛع ـصــش١ َــ ـُع٢ٓ )ايصــش١ ايهاًَ

ُ ُاّ أدصا٤ ٚقٝـٛد ايٛادـب   ـتٝإ تتٛقف١ ع٢ً إايـُايعٌُ  سنب فٗـٞ  ايــ
سنب ستــ٢ ايـــُايتشكــل سٝــح مل ٜهُــٌ ايعُــٌ شدٚخ ٚـَػــهٛن١ ايــ

 ُاَ٘ ثِ عٓد ايػو ْطتصشب بكا٤ ايصش١ .ـشدخ صشت٘ ٜٚتشكل تـت

تشكك١ قبــٌ ايػــو ايـــُدــصا٤ ايطــابك١ ـُع٢ٓ صــش١ ا٭ٕ ناْــت بــٚإ
اض١ٝ يًشٛم ا٭دـصا٤  ايـُدصا٤ ـُع٢ٓ قبٍٛ ا٭ٖٚٞ )ايصش١ ايتأ١ًٖٝ( ب

ٚيـٝظ بكـا٤ ايصـش١     ،اَٗا ايٝٗـا فايصـش١ َكطـٛع ببكا٤ٖـا     ُْطايباق١ٝ ٚإ
دــصا٤  ضــٛا٤ أزٜــد بٗــا َٛافكــ١ ا٭    ،َػــهٛنّا فٝٗــا ستــ٢ تطتصــشب    

 ُ ُ ٚ ايػــريٟ  اض١ٝ يٮَــس ايطــُين أ  ايـــ  تعًل بٗــا فٗــٞ َتٝكٓــ١ ٭ْــ٘     ايـــ
ُ تـ٢ بٗـا طبـل أَسٖـا     أ -سطب ايفسض  - َٚـع ايػـو ٫    ،تعًل بٗـا ايــ

ُع٢ٓ سصـٍٛ  ـثس عًٝٗا بـ ب ا٭ٗا تستٸزٜد بأٚ أ ،تٓكًب عُا ٚقعت عًٝ٘ 
يـٛ    ذإ ،تبك١ٝ ايٝٗـا فٗـرا َتـٝكٔ    ايـُدصا٤ سنب ايتاّ عٓد إْطُاّ ا٭ايـُ
ُ شصٌ ايهٌ ـمل ٜ ُ دًف ـعٓـد ا٫ْطـُاّ ًٜـصّ ايـ    سنب ايــ ذ إ ،شاٍ ايــ

 ١ٝـدصا٤ ايباقسنب ٜٚتشكل خازدّا عٓد إْـطُاّ ا٭ايـُشصٌ ـنٝف ٫ ٜ
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 اىل ا٫دصا٤ ايطابك١ ؟ .

ـشدٚث٘ ذسٟ اَا يعدّ ايٝكني بـٜ ضتصشاب ايصش١ ٫إ از:ٚباختص
٫ بٓشـٛ  ٚيرا ٫ َع٢ٓ ٱضتصـشاب ايصـش١ إ   ،ٚ يعدّ ايػو يف ايبكا٤ أ

تبك١ٝ قبٌ ايـُدصا٤ بإٔ ٜكاٍ : )ا٫دصا٤ ايطابك١ يٛ إْطِ ايٝٗا ا٭ايتعًٝل 
سنب َـــٔ ايــــُ شصٌ ا٫َتجـــاٍ ٚصـــضٸـاْع١ٝ يـــايــــُســـدٚخ َػـــهٛى 

شهِ ـذاٍ ٫ضتصشاب ايـٚاٯٕ نُا نإ( ٚقد ضبل إٔ ٫ َ ،هًفايـُ
 سنب .ايـُُاّ ـعًل : ايصش١ ٚسصٍٛ ا٫َتجاٍ ٚتايـُ

سنب عٓــد ايـــُضتصــشاب صــش١ ٚقــد ٜطــتدٍ ثاْٝــّا عًــ٢ دسٜــإ إ
ُ عتبـاز  ٛدٛد أٚ إايـُايػو يف َاْع١ٝ  ُ فكٛد ايــ بتكسٜـب : اْـ٘    ،ٓتفٞ ايــ

ٜتٓذـص ٚدـٛب    -نايصـ٠٬   -سنب ايـُدصا٤ بعض أهًف ايـُتٝإ بعد إ
يف بكـا٤   ػٓويف َاْعٝت٘ ٜٴ ػٓوٜٴ ٚعٓد سصٍٛ َا ،تبك١ٝ ايـُتٝإ ا٫دصا٤ إ

ــ١ ٜٚــ    ــاع ايٛدــٛب  ـتٓذــص ٚدــٛب ا٫دــصا٤ اي٬سك ـــُشتٌُ ازتف ٓذص اي
 فٝطتصشب بكا٩ٙ ٚعدّ ازتفاع٘ .

ُ ٕ ٜٚـُهٔ دفع٘ بإٔ ٜكاٍ : إ سنب ايػـسعٞ ايٛادـب نايصـ٠٬    ايــ
ٜـ ـذٞ ايـ ـتدزٜ ُ ٕٛ ٚدٛبـ٘ فعًٝـّا َٓذـصّا عًـ٢     شتٌُ نـ ـشصٍٛ  هًف ايــ

ٜـ  ،تٝإ ب٘ ٚايػسٚع يف فعً٘ ٖٚرا ٖٛ ا٫ستُاٍ ا٫قسب قبٌ اٱ شتٌُ ـٚ
ــ٘ تدزٜــ  ــ١ بتدزٜــ ـذٞ ايتٓذــص نــٕٛ ٚدٛب ــد  ذ١ٝ ـٚايفعًٝ أدــصا٤ٙ، أٟ عٓ

ذص٤ اي٬سـل يـ٘   ـتٝاْـ٘ خازدـّا ٜتٓذـص ا٫َـس بايـ     سصٍٛ نٌ دـص٤ٺ َٓـ٘ ٚإ  
 ذدٟ دسٟ ا٫ضتصشاب :ـٚع٢ً ايكٛيني ٫ ٜتِ ٫ٚ ٜ ،تصٌ ب٘ ايـُٚ

ذٞ ـسنب ايتدزٜايـُٚدٛب  -أَا ع٢ً ا٫ستُاٍ ا٭ٍٚ ا٭قسب -أ
ضتصـشاب  ف٬ زتاٍ َع٘ ٱ -ٜـذادٙػسٚع يف إدصٛصٝات٘ فعًٞ قبٌ ايـب
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دصٛصٝات٘ قبـٌ  ـ٭ٕ ايٛدٛب ايػسعٞ ثابت فع٬ّ يًُسنـب بـ   ،ايصش١
 شب .ذادٙ ٚبإم ٫ٚ غو فٝ٘ ست٢ ٜطتصـٜإ

ــاْٞ : فعًٝـــ١ ا٭ٚعًـــ٢ ا٫ستُـــاٍ اي -ب ــجـ ــَـــس ٚتٓذٸـ ذٞ ـصٙ تدزٜـ
ُ بعد سصٍٛ َػهٛى  -أتٞ بٗا فُٝهٔ ايـُدصا٤ ذ١ٝ ا٭ـبتدزٜ  -اْع١ٝايــ

ـــُذص٤ ا٫ٍٚ اي٬ســل ـاضتصــشاب ايصــش١ ٚتٓذــص ٚدــٛب ايــ   تصٌ اي
ذص٤ ـتٝــإ ايـــُذسد إص بــفــإ ٚدٛبـ٘ تٓذٸــ  ،اْع١ٝ ايـــُشصٍٛ َػــهٛى ـبـ 

يهٓـ٘ اضتصـشاب    ،ُٖا اْع١ٝ اثٓا٤ايـٍُ َػهٛى ايطابل عًٝ٘ قبٌ سصٛ
ُ ذدٟ ٱثبـات ايٛدـٛب   ـ٫ ٜ خـس٣ ضـ٣ٛ   ٓذص يٮدـصا٤ اي٬سكـ١ ا٭  ايــ

َٚــٔ ايٛاضــض إٔ فعًٝــ١  ،أتٞ بــ٘ ايـــُخــري ٬صل يًذــص٤ ا٭ايـــُادتــص٤ 
ٖٛ ٚدٛب  -هًف ايـُشل ـصٙ بخس٣ ٚتٓذٸٚدٛب ا٭دصا٤ اي٬سك١ ا٭

ٚٸ اْع١ٝايـَُػهٛى فٝ٘ بفعٌ سصٍٛ َػهٛى  ُ اْع ايـُ أٟ يطس شتٌُ ايــ
 خس٠ .تأايـُدصا٤ ص ٚدٛب ا٭شسش تٓذٸـ٫ ٜ

ٚٸ   ٚاذتاصٌ اْ٘ ٫ دد٣ٚ شتٌُ ـَـ  يف اضتصشاب ايصش١ بعـد طـس
 شح :ـػهٛى َاْعٝت٘ . ثِ ْٓتكٌ اىل بايـُاْع١ٝ ٚصدٚز ايـُ

 تصالية :وهيأة اإلستصحاب الإ

ــبعض  ـــُي ــأ٠ اتصــاي١ٝ ٚصــٛز٠ َــ اي ـدصٛص١ ْاغــ١٦ َــٔ سنبات ٖٝ
ـــُٚايكــاطع ٖــٛ  ،دــصا٤ٙ ٚإدتُاعٗــا بصــٛز٠ خاصــ١ ابط أتــس اْع َــٔ اي
ُ ـشكل اهلٝـأ٠  ت ُ ٌ صـٛز٠  دـصا٤ ايـت تػـهٓ   تص١ً ٚتـسابط ا٭ ايــ سنب ايــ

ــ٘ ٜكطــع ا٫تصــاٍ ٜٚــ     ُشٞ ايصــٛز٠ ـايػــسعٞ ناذتــدخ يف ايصــ٠٬ فاْ
دـصا٤ ٚتسابطٗـا   تشص١ً َٔ إتصاٍ ا٭ايـُرتابط١ يًُسنب ايػسعٞ ٚايـُ

دـصا٤ َتبآٜـ١   ٚاذا نإ عٓدْا َسنب َتـأيف َـٔ أ   ،َٔ أٚهلا اىل آخسٖا 
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ٚاستُـٌ سصـٍٛ غـ٤ٞ     سنب ،ايـُرتتب ع٢ً ايـُثس ٚسد٠ ا٭ذُعٗا ـٜ
سنب ْٚكط٘ يًٗٝأ٠ ايـُتصاٍ بني أدصا٤ ـُع٢ٓ قطع٘ يٲقاطعّا يًُسنب ب

سنب ا٫عتبــازٟ ايـــُفــإ  ،سنب نايصــ٠٬ ايـــُعترب٠ يف ايـــُا٫تصــاي١ٝ 
ُ ٖٚٛ ْعـري   ،ػسع ايـ١ًُ باعتباز ايػسعٞ نايص٠٬ ي٘ ٖٝأ٠ َتص سنب ايــ

ُ دازدٞ نايطسٜس َـٔ سٝـح نـٕٛ    ـاي دـصا٤  ٠ َتصـ١ً ا٭ سنب يـ٘ ٖٝـأ  ايــ
ْفصــٌ بعــض ـدازدٞ  ٝــح يــٛ إسنب ايتهــٜٛين ايــايـــُتــ٪دٟ صــٛز٠ 

ِٸ ٚاذا  ،ٖرٙ قطعـات خػـب    ضسٜسّا بٌ ٜكاٍ عٓ٘ : أدصا٤ ايطسٜس مل ٜط
سنب ايـُٖٚهرا  ، ٞ ضسٜسّابت ٚأخرت صٛز٠ َع١ٓٝ مسٸدتُعت ٚتستٸإ

ــا ٜكطــع ا٫تصــاٍ بــني أدــصا٤         ــا اذا سصــٌ َ ــازٟ ايػــسعٞ فُٝ ا٫عتب
دـصا٤ عـٔ بعـض مل ٜصـدم اضـِ      سنب ٜٚٛدب إْفصـاٍ بعـض ا٭  ايـُ
 تص١ً .ايـُسنب ع٢ً فاقد ا٫تصاٍ ٚصٛزت٘ ايـُ

سنب ٖٚٝأتـــ٘ ايــــُٚعٓد٥ـــر : اذا غـــو يف قاطعٝـــ١ غـــ٤ٞ يصـــٛز٠ 
 ببكا٤ ٖٝأت٘ ا٫تصاي١ٝ ؟شهِ ـذسٟ ا٫ضتصشاب ٜٚـا٫تصاي١ٝ ٌٖ ٜ

سنب ايـــُ -ٜكٝٓــّا يًــٗٝأ٠ ا٫تصــاي١ٝ يًصــ٠٬  شدخ قــاطعٷـَــج٬ّ : ايــ
ُع٢ٓ خسٚز زٜض َٔ ايباطٔ عٔ طسٜـل  ـٚايتذػ٪ ب،-ايعبادٟ ايٛادب

َـ    ،شصٌ يف بعض اذتـا٫ت  ـايفِ ٜصشب٘ صٛت ٜ ـشتٌُ ٖـرا اذا نـإ 
عترب٠ ُايـــثٓــا٤ ايصــ٠٬ ٖــٌ ٜكطــع ٖٝأتٗــا ا٫تصــاي١ٝ  ايكاطعٝــ١ ٚسصــٌ أ

اضتصشاب اهلٝأ٠  ُهٔـٌٖٚ ٜ ٜكني بٗا؟ ـشتٌُ ايكاطع١ٝ ٫َ غسعّا ٖٚٛ
 .ػهٛى بكا٩ٖا بعدٙ ؟ايـُشصٛهلا قبٌ ايتذػ٪ ٚـكطٛع بايـُا٫تصاي١ٝ 

قد ٜكاٍ : ْعِ ٫ َاْع َٔ ايسدٛع اىل اضتصشاب اهلٝأ٠ ا٫تصـاي١ٝ  
ُ يف قاطعٝتـ٘ يًُسنـب    ٓويف نٌ َا غٴ ا٤ دـص فـإ ا٭  ،أَٛز بـ٘ غـسعّا   ايــ
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شكٗا سصـٍٛ َػـهٛى   ـأت١ٝ عًـ٢ طبـل ا٫َـس ايػـسعٞ اذا يـ     ايـُايطابك١ 
ـشٛم َهــإ يـــُع٢ٓ إبصــشتٗا ايتأًٖٝــ١ بــ شتًُٗا مل ٜطــسٸـايكاطعٝــ١ َٚــ

قاطعٝتــ٘ يعــدّ ثبــٛت  ،اض١ٝ ايـــُْطــُاَٗا ي٬دــصا٤ ا٭دــصا٤ ايباقٝــ١ ٚإ
َـ  غسعّا ٚعدّ ايديٌٝ  ع٢ً إ ٕ عـسٚض  أٟ: إ ،شتٌُ ايكاطعٝـ١  ـضـساز 

تصاي١ٝ يًُسنب ٫ ٜكطعٗا َا داّ مل ٜتشكـل  إْكطاع اهلٝأ٠ اٱ ـشتٌَُا ٜ
ع١ًَٛ ضابكّا قبٌ ايـُبصش١ ا٫دصا٤  ديٌٝ ٚاضض ع٢ً قاطعٝت٘ ٫ٚ ٜطسٸ

ــسٚض َــ  ــ ،شتٌُ ايكاطعٝــ١ ـع ــ ـ٫ٚ ٜ ــٔ ي ـشٛم ا٫دــصا٤ ايباقٝــ١  ُٓع َ
ُ ٚعٓد ايػو ْطتصشب صـش١ ا٫دـصا٤    ،اض١ٝ ايـُتصاهلا بٚإ اض١ٝ ايــ

ُ دـصا٤  قابًٝـ١ إْطـُاّ ا٭  ٚبكا٤ٖا عًـ٢   نُـا ْطتصـشب    ،تبك١ٝ ايٝٗـا  ايــ
ــدّ إ ــأ٠ اٱْكطــاع  اهلع ــسٚض َــ  ٝ ــ١ ـتصــاي١ٝ بع ــرا  ،شتٌُ ايكاطعٝ ٚبٗ

ْـ  ُ شكل صـٛز٠  ـشسش تـ ـا٫ضتصشاب  ُ سنب ايــ طًٛب غـسعّا ٜٚجبـت   ايــ
 شكل ٖٝات٘ ا٫تصاي١ٝ .ـسنب ٚتايـُصش١ 

 ٚ ُ ٚباختصاز : ْطتصشب بكا٤ اهلٝأ٠ ا٫تصاي١ٝ يًُسنـب  شكك١ تايــ
ـــُبٛدــٛد بعــض أدــصا٤   ــأ٠ ا٫تصــاي١ٝ   -ٖٚــٞ  ،سنب اي ٚدــٛد  -اهلٝ

 ،تٝإ ا٭دـصا٤ ا٭ٚىل إٚقد سصٌ بعطٗا ب ـشصٍٛ خازدّا،ذٞ ايـتدزٜ
دٖا ٚايػـو يف بكا٤ٖـا عًـ٢ قابًٝـ١     ٚعٓد سصـٍٛ َػـهٛى ايكاطعٝـ١ بعـ    

ْطتصــشب  -اض١ٝ ايـــُدصا٤ زتباطٗــا بــا٭تبك١ٝ ٚإايـــُدــصا٤ ا٭إتصــاٍ 
 ١ًٝ .بكا٤ٖا ع٢ً ايكاب

ــ ــأ٠ ا٫تصــاي١ٝ اْــ    ـٜٚ ــإٔ إضتصــشاب اهلٝ ــ٘ ب ُا ـُهٔ ا٫غــهاٍ عًٝ
ُ ُذُٛع ـٗٝأ٠ ا٫تصاي١ٝ يـ ـذدٟ ٖٓا يٛ أسسش ٚدٛد طبٝعٞ ايـٜ سنب ايــ
ٕٕـٚت ٜـ   ،ثِ غو يف بكا٤ٙ ُاّ أدصا٤ٙ ٚسدٚث٘ يف آ  ،شسش ٖـرا ـَع أْـ٘ مل 
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ـذسٜإ شدٚخ ٫ٚ َعٓـــ٢ يــــســـساشٙ نْٛـــ٘ َػـــهٛى ايـــَٚعٓـــ٢ عـــدّ إ
 .ٖٚٞ َػهٛن١ اذتدٚخ ـُذُٛع ا٫دصا٤ا٫تصاي١ٝ ي ضتصشاب اهلٝأ٠إ

ــأ  ــني ا ْعــِ أســسشت اهلٝ شسش ـدــصا٤ ايطــابك١ ٚمل ٜــ ٭٠ ا٫تصــاي١ٝ ب
ُ زٜد َـٔ اهلٝـأ٠ ا٫تصـاي١ٝ    فاذا أ ،طبٝعٞ اهلٝأ٠ ا٫تصاي١ٝ  طتصشب١ : ايــ

َـ      شككٗا ـيًػـو يف تـ   ذدٺـطبٝعٞ اهلٝأ٠ ا٫تصـاي١ٝ فٗـٛ اضتصـشاب غـري 
ُ ثٓـا٤ ا٫دـصا٤   ػـهٛى ايكاطعٝـ١ أ  ـدًٌ ََع تـ  ٚسدٚثٗا تا١َّ تص١ً يف ايــ

ٱضتصـشاب ٱثبـات   ٖٚهرا ٫ ٜٓفـع ٖـرا ا   ،ا٫عتباز ايػسعٞ يًُسنب 
ُ دــصا٤ قابًٝــ١ إتصــاٍ ا٭  ُ دصا٤ تبك١ٝ ٚإزتباطٗــا بــا٭ ايـــ اض١ٝ بعــد  ايـــ

 جبت .ايـُشذ١ٝ ا٫صٌ ـ٫ اذا قًٓا بسصٍٛ َػهٛى ايكاطع١ٝ إ

دــصا٤ ايطــابك١ فٗــٞ ١ً يٮشاصـزٜــد َٓٗــا اهلٝــأ٠ ا٫تصــاي١ٝ ايــٚإٕ أ
 شدٚخ ٚايبكا٤ ٫ٚ اغهاٍ يف بكا٤ٖا ست٢ تطتصشب .ـَكطٛع١ اي

ــأ٠ اٱ زٜــدٚإٕ أ ــَٓٗــا اهلٝ شاص١ً بــني ا٫دــصا٤ ايطــابك١  ـتصــاي١ٝ اي
 .ست٢ تطتصشب ٞ َػهٛن١ اذتدٚخ ٫ ٜكني بتشككٗاٚاي٬سك١ َعّا فٗ

ُ ضتصـشاب صـش١ ايعبـاد٠    ـُاّ دسٜـإ إ ٚاذتاصٌ عـدّ تـ   سنب١ ايــ
ـشتٌُ َاْعٝتــ٘ ٚعــدّ دسٜــإ إضتصــشاب ايػــو يف عــسٚض َــا ٜــعٓــد 

كا٤ اهلٝـأ٠ ا٫تصـاي١ٝ عٓـد ايػـو يف عـسٚض َـا  تُـٌ        صش١ ايعباد٠ ٚب
ُ خـت٬ف  اّ َا تكدّ ٜبتين ع٢ً فسض تطـًِٝ إ ُـٚت قاطعٝت٘ . اْع عـٔ  ايــ

ــ١ّ  ــاطع سكٝك ــّا ٚإ ايك ــازّاٚٚاقع ــأ  عتب ــاز ايػــازع  غــسعّٝا  ب ــسض اعتب ٕ ٜف
طًٛب غـسعّا .  ايـُدصٛص١ يًُسنب ـ١ ٚصٛز٠ َتصايٝكدع ٖٝأ٠ إايـُ

١ يـ ثبـات ٚايد٫ ٖٚرا قسٜب يٝظ ببعٝد عٔ َكاّ اٱ -ُهٔ ايكٍٛ ـيهٔ ٜ
ــسع١ٝ  ــني     -ايػ ــسم ب ــد ف ــ٘ ٫ ٜٛد ـــُاْ ــاطع إ اي ــني ايك ٫ يف َكــاّ اْع ٚب
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ــا٤ )زض(  ا٫صــــط٬ح  ــا٥ع بــــني ايفكٗــ ــا٥د ٚايػــ ــاس١ يف ايطــ ٫ٚ َػــ
فٝدٙ ا٫ديـ١ ايػـسع١ٝ   ـتٴ طب َاشـُٓٗا بَٚٔ دْٚ٘ ٫ فسم بٝ ،ا٫صط٬ح 

ــ١   ــازات ايكاْْٛٝ ــا إ ،َــٔ ا٫عتب ــَٚٓٗ از عــدّ نــرا ٚنــرا يف َسنــب   عتب
طتفاد َٔ ايٓصٛص ايـُفإ  ،سنبات ايػسع١ٝايـُشٖٛا َٔ ـٚ ْايص٠٬ أ
ْـ عدّ بعض ا٫َٛز يف َسنب ايص٠٬  أعتباز ايػازع ايػسع١ٝ إ شٖٛا ـٚ 

ـــَُــٔ  ــرب ايػــازع عدَــ٘    ،سنبات اي ــا إعت ــربٕٚ )زض( ا٤ ايفكٗــفَٚ ٜعت
 -نُصطًض فكٗٞ -ٕ )ايكاطع( ٚايعاٖس أ،ٚبعطٗا قاطعّا  بعطٗا َاْعّا

 َــٛز٭َصــطًشات  رٙػــسعٞ ٖــ ايٛاقــع اياْع( ٚيفايـــُٖــٛ ضــٓذ َــٔ )
 ٫ أنجس . ،سنب ايـُعترب ايػازع عدّ ٚدٛدٖا يف إ

دــصا٤ يف ٛا٠٫ ٚتتــابع ا٭ايـــُعتبــاز ـشكل  َــٔ أديــ١ ايػــسع إنُــا تــ
عترب ٜػــاٜس ايـــُٖٚــرا  ،سنب١ نايصــ٠٬ ٚايٛضــ٤ٛ ايـــُبعــض ايعبــادات  

ــأ ـــ٠ُ ا٫تصــاي١ٝ ٚايصــٛز٠  اهلٝ ـــُدصٛص١ اي ــّا إاي  ،عتبازٖــاػٗٛز فكٗٝ
ْـ ـط٬م )ايٓاقض( ع٢ً ايإ (16)صٛص ٜٚٛدد يف بعض ايٓ شٛٙ ـشدخ ٚ

ُ أٍَٛ َٔ فعـٌ  ايـُثس ايػسعٞ ـُا ٜهٕٛ زافعّا يٮَ فٗـٌ ٖـٛ    -سنب ايــ
ِٷ  ُ اَطـتكٌ نايكـاطع ٖٚـٛ غـري      قطـ اْع اصـط٬سّا ؟ أّ ٖـٛ ضـٓذ َــٔ    يــ
 . عترب عدَ٘ يف َسنب ايص٠٬ ٚحنٖٛا ؟ايـُاْع( ايـُ)

ُ ٚ) ٚ)ايكـاطع(  ايعاٖس عدّ ايفسم غـسعّا بـني )ايٓـاقض(     ،(اْعايــ
ٚتعًل ا٫َس طًٛب غسعّا ايـُسنب ايـُذادٙ يف ـٜـذاَع اعتباز عدّ إٚاي

 .طًٛب غسعّاايـُسنب ايـُعتباز عدّ ٚدٛدٙ يف أٚ ايٓٗٞ عٓ٘ بًشاظ إ
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 ذسٟ اضتصشابـشتٌُ ايٓاقط١ٝ ٌٖ ٜـٚاذا غو يف ْاقط١ٝ غ٤ٞ َ     
سنب ٚعــدّ ايٓاقطــ١ٝ؟ ايهــ٬ّ ٖــٛ ايهــ٬ّ يف اضتصــشاب   ايـــُصــش١ 

ــا ٜــ   ــ١ َ ــا  ـايصــش١ ٚعــدّ َاْعٝ ــ١ َ ــ٘ ٚعــدّ قاطعٝ ــ شتٌُ َاْعٝت شتٌُ ـٜ
 عاد٠ .قاطعٝت٘ ٫ٚ َٛدب يٲ

ــ٘ يف ايػــبٗات ايــ   ٚٸ ـٖــرا نً ــد طــس ـــُشتٌُ ـَــ شه١ُٝ عٓ ٚ ْع١ٝ أااي
ــ١ اٚ ايٓاقطــ١ٝ   ــا ايػــبٗات   ،ايكاطعٝ ـــُٚأَ ــإ  اي ٛضٛع١ٝ فايعــاٖس دسٜ

ُ ضٛا٤ نإ ايػو يف أصٌ ٚدـٛد   ،ا٫ضتصشاب فٝٗا  ُ اْع ايــ فسٚغ ايــ
شدخ َـــٔ ـٚ ايـــنُـــا اذا غـــههٓا يف صـــدٚز ايبهـــا٤ أ َـــٔ نْٛـــ٘ َاْعـــّا

ُ ّ نـإ ايػـو يف َاْعٝـ١    ، أٚ عدّ صدٚزٙصًٞ أايـُ ٛدٛد نُـا اذا  ايــ
ٚ ـشتٌُ نْٛـ٘ َصـدام ايبهـا٤ أٚ ايطـشو أ    ٜـ  صًٞ غ٤ٞٷايـُصدز َٔ 

ــ ــٔ ـْ ـــُشُٖٛا َ ــ  ،ٛاْع اي ُهٓ٘ اضتصــشاب صــش١ صــ٬ت٘   ـٚعٓد٥ــر ٜ
شسش٠ بايٛددإ َٚٔ عـدّ سصـٍٛ   ايـُدصا٤ ايٛدٛد١ٜ سنب١ َٔ ا٭ايـُ
 ٜٚرتتب ع٢ً دسٜاْ٘ : صش١ ص٬ت٘ . ،اْع ايـُ

 ـذسٟسنب ايعبــادٟ ٖــٌ ٜــايـــُٚباختصــاز: عٓــد ايػــو يف صــش١ 
ــ١ أايــــُضتصـــشاب ايصـــش١ ٚعـــدّ  إ ــ١ٝ أّ ٫ اْع١ٝ أٚ ايكاطعٝـ ٚ ايٓاقطـ
ذاٍ ٫ٚ ـذٛاب عٓــ٘ ٚاْــ٘ ٫ َـــ؟ ٖــرا َــا ضــبل ايبشــح فٝــ٘ ٚايــ ـذسٟٜــ

ـــُدــد٣ٚ يف اضتصــشاب ايصــش١ ٚعــدّ    ــا٤  أٚ إ ،اْع اي ضتصــشاب بك
 ضتصشاب عدّ ايٓاقض . أٚ إ ،اهلٝأ٠ ا٫تصاي١ٝ 

 ثِ ْبشح يف ايتٓبٝ٘ ايطادع عػس :
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 إشرتاط وحدة القضية الومتيقنة والومشكوكة :

٫ زٜب ٫ٚ اغهاٍ يف إعتباز إتــشاد ايكطـ١ٝ ايــُتٝك١ٓ َـع ايكطـ١ٝ      
ايـــُػهٛن١ َٛضــٛعّا َٚـــش٫ُّٛ  يف دسٜــإ ا٫ضتصــشاب ٚيف تـــشكل  

  . ٓٗٞ عٓ٘ يف ا٫خبازايـُ)ْكض ايٝكني بايػو( 

ديـ١  قط١ٝ ٚاضش١ ٜـدٍ عًٝٗـا عُـد٠ أ    -صً٘يف أ -ٖٚرا ا٫غرتاط 
بٌ  ، ايعك٥٬ٞ َع أخبازٙ عًُٞ ٚايطريذسٟ ايـسذ١ٝ ا٫ضتصشاب : اي

ٍ ـشتاز اىل إثبـات ٚإ ٖٛ َٔ ايكطاٜا ايـت قٝاضـاتٗا َعٗـا ٫ٚ تـ      ،ضـتد٫
ُ ٚ ـذسٟٕ يـصّٚ ايـ  ٚذيو يٛضٛح أ ايـٝكني ايطـابل ٚعـدّ    طٞ عًـ٢  ايــ
ــّا ٫ٚ ٜصــدم ٚاضــشّا إ   ْكطــ٘ بايػــو ٫  ــل خازد ــع اتــ  ٜتشك شاد ـ٫ َ

َـ  ٝكني ٖـٛ ايـرٟ   تعًـل بـ٘ ايـ    ٕ ٜهـٕٛ َـا  بـأ  ش٫ُّٛـايكطٝتني َٛضٛعّا ٚ
فاذا سصٌ يٞ ايٝكني بطٗاز٠ ثـٛبٞ َـج٬ّ ٫بـد َـٔ      ،تعًل ب٘ ايػو بعٝٓ٘

ٜـ     َـا يـٛ تعًـل    ٚأ ،ذسٟ ا٫ضتصـشاب  ـتعًل ايػو بطٗـاز٠ ثـٛبٞ ستـ٢ 
ٟ ذسـٕ َتعًـل ايـٝكني طٗـاز٠ ثـٛبٞ مل ٜهـٔ ايـ      ايػو بطٗاز٠ ٜدٟ َع أ

ٝٸايعًُــٞ ٚايبٓــا٤ عًــ٢ طٗــاز٠ ٜــدٟ أ  ّا عًــ٢ ايــٝكنيٚ طٗــاز٠  ثــٛبٞ َطــ
ايطابل ٚمل ٜهٔ ْكطـّا يًـٝكني بايػـو فاْـ٘ مل ٜـدخٌ ايػـو يف طٗـاز٠        

ْـ  ُا دخـٌ ايػـو يف طٗـاز٠ ٜـدٟ ٖٚـٞ غـري ثـٛبٞ ايـرٟ تعًـل          ـثٛبٞ ٚا
ذسٟ عًـ٢ طبـل ايـٝكني ايطـابل     ـنُا ٫ ٜهـٕٛ عـدّ ايـ    ،ايٝكني بطٗازت٘ 
ايػـو يف  كطّا يًـٝكني بايػـو يف طٗـاز٠ ٜـدٟ إذ مل ٜطـسأ      بطٗاز٠ ثٛبٞ ْ
فـإ   ،تعًل بطٗاز٠ ثٛبٞ بايػـو  ايـُأْكض ايٝكني  ت٢ ٫ طٗاز٠ ثٛبٞ س

ُ ٖٚـرا   ،طٗاز٠ ثٛبٞ َتٝكٓـ١ مل ٜطـسأ عًٝٗـا غـو      جاٍ بًشـاظ ٚسـد٠    ايــ
 ٛضٛع يف ايكطٝتني .ايـُ
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ُ شهِ ـ١ُ َجاٍ بًشاظ ٚسد٠ ايـٚث ُ شٍُٛ يف ايكطـٝتني  ايــ تٝك١ٓ ايــ
ـــُٚ ــ٘    اي ــٛبٞ َــع ايػــو يف طٗازت يهــٔ اذا  ،ػهٛن١ نــايٝكني بطٗــاز٠ ث

 ٞ ٞ    سصٌ يٞ ايٝكني بطٗاز٠ ثـٛب ذسٟ ـمل ٜهـٔ ايـ   ٚايػـو يف سًٝـ١ ثـٛب
ّا ع٢ً ايٝكني ايطـابل  ـٸَطٝ ٢ً طبل ايٝكني ايطابل بطٗاز٠ ثٛبٞايعًُٞ ع
ٚدخــٌ  ـش١ًٝ ثــٛبٞعتــداد بايػــو َــا داّ قــد تعًــل ايػــو بــ  اٚ عــدّ إ

نُــا ٫ ٜهــٕٛ ا٫عتٓــا٤ بايػــو ْكطــّا  ،ايػــو يف غــري َــا دخــٌ ايــٝكني 
ذسٟ عًـ٢ طبـل ايـٝكني ْكطـّا يًـٝكني      ـ٫ٚ ٜهـٕٛ عـدّ ايـ    يًٝكني بايػـو 
 دايف ٚتػاٜس َتعًل ايٝكني ٚايػو .ـبايػو َع ت

ُ َطافّا اىل اْـ٘ َـع تػـاٜس ايكطـ١ٝ      ُ تٝك١ٓ ٚايكطـ١ٝ  ايــ ػهٛن١ يف ايــ
 ُ ُ شهِ ـا يف ايــُــٚ تػاٜسٖٛضٛع أايــ ٛضٛع ايـــُٚ َــع تػــاٜس شٍُٛ أايــ
تٝكٓ٘ ضابكّا ايرٟ ٖٛ َٛزد  َاشهِ َعّا ٫ ٜهٕٛ ايػو غهّا يف بكا٤ ـٚاي
ُ ذسٟ ايعك٥٬ـٞ ايعًُـٞ   ـاي بـٌ ٜهـٕٛ ايػـو اي٬سـل      ُط٢ غـسعّا، ايــ

 تٝك١ٓ .ايـُغهّا يف سدٚخ قط١ٝ ددٜد٠ َػاٜس٠ يًكط١ٝ 

ُ شاد ـتـدتصس ايكٍٛ : إعتباز إَٚ ُ شاد ـتـ ٛضٛع ٚإايــ شٍُٛ يف ايــ
ٔ    ػهٛن١ ٚإايـُتٝك١ٓ ٚايـُايكطٝتني   غـرتاط٘ يف دسٜـإ ا٫ضتصـشاب َـ

ٚإٕ أخبـازط٫ تـٓكض ايـٝكني     ،ايكطاٜا ايت ٜهٕٛ قٝاضٗا ٚديًٝٗا َعٗا 
  تعطدٖا ٚتجبتٗا . بايػوصط٫ٚ ٜعتد بايػوصطفًُٝض ع٢ً ٜكٝٓ٘ص

َٚع ٚضٛح َدزى ا٫غرتاط  ٫ ساد١ اىل ا٫ضتد٫ٍ عًٝـ٘ بٛدـ٘   
   ٟ )قـدع ضـسٙ ايػـسٜف(     (17) عكًٞ نُا صٓع ايػـٝذ ا٫ععـِ ا٫ْصـاز

ٜـ   ٫ٚ ْطتشطٓ٘ دي٬ّٝ ع ـُهٔ ٢ً ذيو َع ٚدٛد  ايديٌٝ ايػـسعٞ ايـرٟ 
                                                           

 طبع١ َهتب١ َصطفٟٛ .  - 400زادع : فسا٥د ا٫صٍٛ :  (17)



 (503)  ..................... إغرتاط ٚسد٠ ايكط١ٝ املتٝك١ٓ ٚاملػهٛن١ يف اٱضتصشاب  

 

ــٝط ٚاضــض     أ ــب بط ــ٘ ا٫غــرتاط بتكسٜ ــتفاد َٓ ــتد٫ٍ   ،ٕ ٜط ــا ا٫ض بُٝٓ
ٚع٢ً تكـدٜس صـشت٘    ،ص٬ح ٚايته١ًُ شتاز يٲـبايٛد٘ ايعكًٞ ْاقص ٜ

ٚيـــرا ٫ َٛدـــب يعسضـــ٘ أٚ  ،ٖـــٛ تبعٝـــد يًُطـــاف١ ٚتعكٝـــد يًُطًـــب  
بُٝٓـا ايسدـٛع    ،صشٝض ًً٘ فاْ٘ َٔ غري داع ٺخٴ ص٬س٘ ٚتهًُٝ٘ ٚضدٸٱ

ضتفاد٠ ايػـسط َـٔ ظـاٖسٙ    ـشذ١ٝ ا٫ضتصشاب ٚإاىل ايديٌٝ ايػسعٞ ي
 عكٍٛ .ايـُٖٛ ا٫َس ايصشٝض َتكدّ بتكسٜب 

عتـربٙ مجـع َـٔ    قـد إ  -ايٛاضض إغرتاط٘ َٚدزنـ٘   -ٖٚرا ايػسط 
ٕ  -َِٓٗ غٝدٓا ا٫ععِ)قدٙ( يف زضا٥ً٘   -أع٬ّ ا٫صٍٛ  ٤ )بكـا  بعٓـٛا

ـــُ ــا٤  ٚيعــٌ تعــبريِٖ أٚ إ  ،ٛضٛع( يف ايصَــإ اي٬ســل  اي غــرتاطِٗ )بك
ُ عتبــازِٖ بكــا٤   ٛضٛع( ناغــف عــٔ إ  ايـــُ ٛضٛع ٚســدٙ فٝذــسٟ   ايـــ

ــا٫ضتصــشاب َــع إ  ـــُشاد ـت ـــُشهِ ـٕ نــإ ايــ ٛضٛع ٚإاي شٍُٛ يف اي
ــاٜسّا ـايكطــٝتني َــ  ــدّ      ،دتًفّا َتػ ــاٍ ع ــِٝٗ إغــهاٍ أٚ إستُ ــأتٞ عً ٜٚ
 ػهٛن١ .ايـُتٝك١ٓ ٚايـُ ايكطٝتني شهِ يفـشاد ايـتإعتبازِٖ  إ

ستُاي٘ َٔ تعـبري أعـ٬ّ   ا غري َكصٛد هلِ دصَّا ٫ٚ ٜأتٞ إيهٔ ٖر
)بكـا٤  : أد٤٬ َجٌ غٝدٓا ا٫ْصازٟ )قدِٖ( . ٚايعاٖس صدٚز تعبريِٖ

ُ ٛضٛع( ي٬ٖتُاّ  بػـإٔ  ايـُ ُ ٛضٛع ٚٚسدتـ٘ يف ايكطـٝتني   ايــ تٝك١ٓ ايــ
، ـشهِ يف ايكطـٝتني  ٚسـد٠ ايـ   عتبـاز ٫ٚ ٜتٓاف٢ ٖرا َع إ ،ػهٛن١ ايـُٚ

شهِ يف ـٛضٛع ٚايــــايـــــُشاد ـتــــفٝهــــٕٛ تعــــبري ا٭ٚاخــــس : )إعتبــــاز إ
 ايكطٝتني( ٖٛ ا٫فطٌ ٫ْ٘ َاْع عٔ ا٫غهاٍ ٚدافع ي٘ .

ٞ   ايـُثِ إٕ  ، ٚقـد ٜهـٕٛ   طتصشب قد ٜهٕٛ َٛضـٛع سهـِ غـسع
تٝك١ٓ ايــــــُػهٛى يف ايكطـــــٝتني ايــــــُشٍُٛ ايــــــُٚ ،سهُـــــّا غـــــسعّٝا
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ٚي١ٝ( ا٭ تش٫ُٛايـُشادٙ فُٝٗا قد ٜهٕٛ َٔ )ـتإشّ ػهٛن١ ٚاي٬ايـُٚ
ُ ٚ ٖـٞ  ا١ٖٝ نـايٛدٛد ٚايعـدّ أ  ايـُايعازض١ ع٢ً ذات  شُٛي١ عًـ٢  ايــ

ٚ ايعدّ بٓشٛ َفاد نـإ  ـشٌُ عًٝٗا ايٛدٛد أتصٛز٠ ايت ٜايـُا١ٖٝ ايـُ
ــاَتني   ــٝظ ايت ــت با٭  ،أٚ ي ـــُا مسٸٝ ــ١ ٭ٕ أٚاْ ــا ٜــ ٚيٝ ــ٢ ـٍٚ َ شٌُ عً

ٖٚرا نإٔ ْتٝكٔ ٚدٛد   ،ٚ ايعدّ دٛد أ١ ٖٛ ايٛا١ٖٝ َٔ دٕٚ ٚاضطايـُ
 شٜد ثِ ْػو يف بكا٤ٙ .

ش٫ُٛت ايجاْٜٛـ١( ٖٚـٞ   ايـُػهٛى َٔ )ايـُشٍُٛ ايـُٚقد ٜهٕٛ 
ُ ا١ٖٝ ايــــُش٫ُٛت عًـــ٢ ايــــُ ٚ ٖـــٞ  تصٛز٠ بتٛضـــط ايٛدـــٛد أ ايــــ
ُ ٛدٛد٠ ايـُتصٛزات ايـُشُٛي١ ع٢ً ايـُ ٚ تشكك١ بٓشـٛ َفـاد نـإ أ   ايــ

دزن١ٝ ٚايتعذـب ايعازضـإ عًـ٢ َاٖٝـ١     ايـَُٚجاهلا :  ،يٝظ ايٓاقصتني 
 شسش ٚدٛدٙ يف ارتازز .ايـُا٫ْطإ 

ــِ  ــد فطٸــ  إث ـــُس غــسط)بكا٤ ٕ غــٝدٓا ا٫ْصــازٟ)قدٙ( ق ٛضٛع( اي
إ٫ إٔ تعبريٙ بٓشٛ نًـٞ:   (18)طتصشب(ايـُساد ب٘ َعسٚض ايـُ)ٚ:بكٛي٘

ُ شهِ ـعتباز بكـا٤ َعـسٚض ايـ   إ ضـتًصّ ٚزٚد ا٫غـهاٍ   إ -طتصشب ايــ
 ،ش٫ُٛت ايجا١ْٜٛايـُٚبًشاظ بعض ٫ُٛت ا٫ٚي١ٝ(شايـًُٝ٘ بًشاظ )ع

 ٚتٛضٝض ا٫غهاٍ ايٛازد عًٝ٘ :

ايػو يف ْفـظ   رنٛز بًشاظ َٛازدايـُأ٫ّٚ : ٜػهٌ ايتعبري ايهًٞ 
يف دسٜــإ ا٫ضتصــشاب فٝــ٘ َــع عــدّ  غــهاٍٚدــٛد ايػــ٤ٞ سٝــح ٫ إ

ُ فـاذا نـإ    ،سساش ايٛدـٛد  إ َسسًـ١  صـٌ ٚدـٛد ايػـ٤ٞ يف    ػهٛى أايــ
زقِ بعد ايـٝكني بٛدـٛدٙ   نُا اذا أزٜد إضتصشاب بكا٤ شٜد بٔ أ -ايبكا٤ 
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 ،ٛضٛع يف ارتــاززايـــُٚايػــو يف بكــا٤ ٚدــٛدٙ مل ٜعكــٌ اعتبــاز بكــا٤  
ُ ٕ َٛضٛع ايٛدٛد ٖٛ بًشاظ أ  ،ا١ٖٝ ٫ٚ بكـا٤ يًُاٖٝـ١ إ٫ بـايٛدٛد   ايــ

ٛضٛع ايـــُســساش بكــا٤ ـُهٔ إ٫ ٜــ ا١ٖٝ بكــا٤ٶايـــَُٚــع ايػــو يف ٚدــٛد 
 فٝتدًف غسط دسٜإ ا٫ضتصشاب .

غهاٍ : عٓد ايػـو يف بكـا٤ شٜـد َـع ضـبل ايـٝكني       يٲٚبتكسٜب ثإ ٺ
ــا٤ٙ  ـذسٟ إبٛدــٛدٙ ٜــ  ــ٘ يــ  ،ضتصــشاب بك ـــيهٓ شسش ٚدــٛدٙ يف ـُا مل ٜ

ُ )بكـا٤   عتبـاز ايصَٔ اي٬سـل مل ٜعكـٌ يف َجًـ٘ : إ    ٛضٛع( يف ارتـازز  ايــ
 ٘ ٚسٝات٘ ساٍ ا٫ضتصشاب .٥يًذٌٗ ببكا

ــ ــهاٍ دٴٔسٜٚٳ ــ١ إ   ا٫غ ــ٢ نًٝ ـــُغــرتاط)بكا٤ ثاْٝــّا عً ــد اي ٛضٛع( عٓ
ُ ش٫ُٛت ايجا١ْٜٛ سٝـح ٜهـٕٛ   ايـُ ضتصشابإ َتعكبـ١   ػهٛى صـف١ّ ايــ

 ٛدٛد بًشاظ إٔ )شٜدّا ايعادٍ( :ايـُٛصٛف نعداي١ شٜد ايـُيٛدٛد 

ٟ صاف٘ بايعداي١ َع ايعًِ ببكا٥٘ ٚإسساش ٚدـٛدٙ، أ تيف إ ػٓوٜٴ تاز٠ّ
سساش بكا٤ َع إ -تصاف شٜد بايعداي١ إ -شٍُٛ ايـُٜهٕٛ ايػو يف بكا٤ 

ٚيف َجً٘ ٫ إغـهاٍ يف دسٜـإ إضتصـشاب إتصـاف٘، يتُـاّ       ،ٛضٛع ايـُ
ٛٸ أزنــــإ ا٫ضتصــــشاب فــــإ َٛضــــٛع ايعدايــــ١  ،َــــات دسٜاْــــ٘ َٚك

ـشسش ايبكا٤ فٝطتصشب َ -جاٍ : ٚدٛد شٜد ايـُشُٛي١ ع٢ً شٜد يف ايـُ
 ػهٛى .ايـُٛضٛع بايٛصف ايـُتصاف إ

ســـساش بكـــا٤ شٍُٛ َـــع عـــدّ إايــــُيف بكـــا٤  ػـــٓوخـــس٣ ٜٴٚتـــاز٠ّ أ
تصـاف بايعدايـ١ بطـبب    نايػـو يف اٱ  ،ٛضٛع ٚٚدٛدٙ يف ارتـازز  ايـُ

ُ سـساش أصـٌ   ـُع٢ٓ عدّ إايػو يف ٚدٛدٙ ٚبكا٥٘ سّٝا ب ٛضٛع سـني  ايــ
 ٘ـصافـتصشاب إـتـٚيف َجً٘ ٜػهٌ دسٜإ إض ،شٍُٛ ايـُايػو يف بكا٤ 
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 طتصشب١ .ايـَُعسٚض ايعداي١ أعين  ٛضٛع:ايـُسساش بايعداي١ يعدّ إ

ٛدٛد  عٓد ايػو يف بكا٤ صف١ َتك١َٛ ب ايجاْٞ:دتصس ا٫غهاٍ ـَٚ
ــٛ َػــهٛى ايٛدــٛد    ــري َــ َٛصــٛفٗا ٖٚ ــإ   غ ــا٤ ٜػــهٌ دسٜ ـشسش ايبك

 . -طتصشبايـَُعسٚض  -ٛضٛعايـُسساش إضتصشاب ايصف١ يعدّ إ

تعــبري غــٝدٓا ا٫ْصــازٟ)قدٙ(ايرٟ   ٖٚــرإ اغــها٫ٕ أٚزدا عًــ٢ 
ُ س ثـِ فطٸـ   ،ٛضٛع( يف دسٜإ ا٫ضتصـشاب ايـُغرتط )بكا٤ إ ٛضٛع ايــ

عـدّ دسٜـإ    طتصشب( سٝح ًٜصّ أٚ ٜرتتب عًٝـ٘ : ايـُبأْ٘ )َعسٚض 
ُ ا٫ضتصــشاب يف   َـــع اْــ٘ )قــدٙ( ٫ ًٜتـــصّ بعــدّ دسٜـــإ     ،ٛزدٜٔايـــ
ُ ست عبـاز٠  ٚيعً٘ ٭دـٌ ٖـرٜٔ ا٫غـهايني تػٝٸـ     ،ا٫ضتصشاب  شكل ايــ

ٛضٛع( اىل ايــــُ)قـــدٙ( عٓـــد تفطـــريٙ ٱغـــرتاط )بكـــا٤  (19)دساضاْٞـايـــ
تٝك١ٓ َٛضـٛعّا(  ايـُػهٛن١ َع ايكط١ٝ ايـُشاد ايكط١ٝ ـتُع٢ٓ إـعباز٠)ب

ضتصشاب إ ٛزدٜٔ:ايـُٖٚرا ايتعبري ضًِٝ عٔ ا٫غهايني ٫ْطباق٘ ع٢ً 
ُ ضتصـشاب  ش٫ُٛت ا٫ٚيٝـ١ ٚإ ايـُ َـع ايػـو يف    ش٫ُٛت ايجاْٜٛـ١ ايــ

  (20) شكلايـــُزدــع ٚقــد أ ،ٛضٛع ايـــُش ســسابكــا٤ ايصــف١ ســاٍ عــدّ إ 
ــاز٠ ايػــٝذ ا٫ْصــازٟ اىل َــا   ذنــسٙ يف  ارتساضــاْٞ يف بعــض نًُاتــ٘ عب

 غهايني .ـطًِ ايعباز٠ عٔ اٱتـ)ايهفا١ٜ( ف

ُ فـإ   ،: ٖرا ايعدٍٚ يف ايعباز٠ َـتعني  ٚنٝف نإ : ػهٛى بكـا٤ٶ ايــ
ــ٘   ــد أٚ عدايت ـــُٖــٛ  -ٚدــٛد شٜ ــد إ اي ــتٝكٔ ســدٚثّا ٚق ـــُشد ـت ٛضٛع اي

ذسٟ ا٫ضتصـشاب  ـػهٛن١ ٜٚايـُتٝك١ٓ ٚايـُطتصشب يف ايكطٝتني ايـُ
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ــ١(  ايـــُشفاظ غــسط دسٜاْــ٘ يف ـْــقطعــّا ٱ ٛزدٜٔ ٚاْطبــام تعــبري )ايهفاٜ
ٜـ  ،كاَنيايـُضًُّٝا يف  شتاز ـَع اْ٘ َػهٌ بًشاظ تعبري غٝدٓا ا٫ععِ ٚ

ــٌ ٚتصــسٸ  ــبري )ايسضــا٥ٌ(  اىل تأٜٚ ــإٔ ْسدــع تع ــا ف ب ــ اىل َ ــ٘ يف فطٸ سٙ ب
ساد غٝدٓا ُـ)ايسضا٥ٌ(ٚنػفّا يعٌ تعبريٖا تفطريّا يعباز٠ٚ جن١ٜ( أ)ايهفا

 .ارتساضاْٞ يف ساغٝت٘ ع٢ً ايسضا٥ٌشكل ايـُنُا صٓع ا٫ععِ)قدٙ(

عترب يف ايـُكبٛي١ ٖٚٞ : إ ايـُتكدّ ْطتشصٌ ايٓتٝذ١  ُاّ َاـَٔ ت
ُ شاد َٛضـٛع ايكطـ١ٝ   ـتدسٜإ ا٫ضتصشاب ٖٛ إ تٝك١ٓ َـع َٛضـٛع   ايــ

 ػهٛى َٛضٛعّا .ايـُتٝكٔ ٚايـُػهٛن١ أٚ ٚسد٠ ايـُايكط١ٝ 

تٝك١ٓ يف ايـــُػهٛن١ َــع ايكطــ١ٝ ايـــُشاد ايكطــ١ٝ ـتــٚنُــا ٜػــرتط إ
ُ شهِ ـشادُٖا بًشـاظ ايـ  ـتـ ٛضٛع ٜػـرتط إ ايـُ ٘ ايــ ٜٚـديٓا   ،شٍُٛ عًٝـ

ــاز ا٫تـــ  ــ٢ اعتبـ ـــُشاد ـعًـ ــف  ايـ ــشاب : تٛقـ ــإ ا٫ضتصـ رنٛز يف دسٜـ
ــٝكني بايػــو(   ـــُٚ) صــدم)عدّ ْكــض اي ــ٢ ايــ اي ٚ)عــدّ  ٝكني(طٞ عً

ــ٢ اتــ   ــداد بايػــو( عً ـــُشاد ـا٫عت ـــُٛضٛع ٚاي شٍُٛ يف ايكطــٝتني اي
شهِ ـٚس٦ٓٝـر ْكـٍٛ : ايػـو يف بكـا٤ ايـ      ،تكدّ أٍٚ ايتٓبٝ٘ ايـُبايتكسٜب 

 شٛإ :ـايػسعٞ ايهًٞ ْ

ذعٌ ـشهِ ْاغـ٦ّا َـٔ ْاسٝـ١ أصـٌ ايـ     ـقد ٜهٕٛ ايػو يف بكا٤ اي -أ
ُـاٍ ْطـد٘ بعـد شَـإ     يف بكا٤ )ٚدـٛب صـ٠٬ ادتُعـ١( ٫ست    ػٓونإٔ ٜٴ

ذعٌ ٚايتػـسٜع بٓفطـ٘ بعـد    ـشٝح ٜستفـع ايـ  ـَعـني َـٔ دعًـ٘ ٚتػـسٜع٘ بـ     
ٞٸ  شتٌُ بكا٩ٙ اىل ا٫بد .ـعني نُا ٜايـُايصَإ  َط

ُ شهِ َـٔ ْاسٝـ١   ـٚقد ٜهـٕٛ ايػـو يف بكـا٤ ايـ     -ب ذعٍٛ بـإٔ   ايــ
ِٸ ذعٍٛ َٛضٸايـُٜػو يف إٔ اذتهِ  ُ مجٝـع سـا٫ت    ع ٜعـ ٛضٛع أٚ ايــ
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شاٍ دٕٚ ساٍ َع ايعًِ بدٚاّ دعً٘ ٚعدّ ْطـد٘  ـبدتص ـل َاْ٘ َطٝٸ
ُ ا٤ ايـُذاض١ ـاىل ا٫بد نإٔ ٜػو يف ْ ْـ   ايــ ع١ ذاض١ َٛضٸـ ـتػري ٖـٌ ٖـٞ 

ِٸ ُ س عٔ ساي١ شٚاٍ ايتػٝٸ تع ْـ     ايــ ك١ ذاض١ َطـٝٸ ـا٤ َـٔ قبـٌ ْفطـ٘ أّ ٖـٞ 
ِٸـدتص بـت  ساي١ شٚاي٘ َٔ قبٌ ْفط٘ . دصٛص ساي١ بكا٤ ايتػري ٫ٚ تع

 : يف ايـشهِ ايػسعٞ( اىل قطُني ْكٍٛ و ٚيف ض٤ٛ اْكطاّ )ايػ

ـذعً٘ ٫ستُــاٍ ايٓطــذ شهِ بعــد ايــٝكني بـــيف بكــا٤ ايــ ٓواذا غٴــ -أ
ٚسد٠ ايكط١ٝ ) ٖٚرا ايٓشٛ تٓشفغ فٝ٘ ،ث٘ ٜكّٝٓاذعٌ بعد سدٚـيػا٤ ايٚإ
،  ٚايت ٖٞ غسط دسٜـإ ا٫ضتصـشاب  ـش٫ُّٛ(ػهٛن١ َايـُتٝك١ٓ ٚايـُ

٫ٚ  ،ذعٌ ٚايتػـسٜع  ـٓطـذ يف ايـ  يهٓا ْكطع َٔ ارتازز بعدّ سصـٍٛ اي 
ستُاٍ ٫ٚ ٜٓفع ايػو ٚإ ،٫ بٝكني ايٓطذ ٜٓكض ايٝكني بأبد١ٜ ايتػسٜع إ
ـٜـ   ،ْطـذ سهـِ نُــا ضـبل بٝاْــ٘     ضتصـشاب عــدّ  ـذسٟ إَٚـع ايكطـع ٫ 

ـشفاظ غـسط ٚسـد٠ ايكطـٝتني أٚ    ْـ ،٫ٚ ساد١ ايٝ٘ ست٢ ٬ٜسغ إايٓطذ 
 شفاظ٘ .ـْعدّ إ

ْـ ايـُشهِ ـيف بكا٤ اي ٓوٚاذا غٴ -ب غـو يف   ٘ذعٍٛ غسعّا ٭دٌ ا
ــايـــُنــٕٛ اذتهــِ  ٚ ٛضٛع أايـــُذُٝع ســا٫ت ـعّا غــا٬َّ يــذعٍٛ َٛضٸ

َـ َطـٝٸ  شهِ َــع ايعًـِ بهــٕٛ  ـشاي١ َـٔ ســا٫ت َٛضـٛع ايـ   ـدتصّا بـــكّا 
ُهٔ ـٚس٦ٓٝر ٫ ٜ ،دعً٘ أبدّٜا غري َ٪قت َٚطتُسّا غري َٓكطع يف شَإ 

ُ شهِ ـسصٍٛ ايػو يف بكا٤ اي ست بعـض ايكٝـٛد   تػٝٸـ  ٫ اذاإ ،ذعٍٛايــ
ــض ايــــ أ ــت بعــ ـــُدصٛصٝات ـٚ شايــ ــٛع ايــــ أايــ شهِ ـخٛذ٠ يف َٛضــ

ذعٍٛ أبدّٜا ايـُشهِ ـشصٌ غو يف بكا٤ ايـيٛضٛح اْ٘ ٫ ٜ ،ذعٍٛايـُ
فـاذا غـو يف    ،ٛضٛع بتُـاّ قٝـٛدٙ ٚأدـصا٤ٙ ٚخصٛصـٝات٘     ايـَُع بكا٤ 
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 ٜعكـٌ ايػـو يف بكـا٤ سهـِ ايتـٓذظ      تػري بايٓذظ ملايـُا٤ ايـُذاض١ ـْ
ُ س يف اذا سصٌ تػٝٸـ  ٫إ ُ ٛضٛع )ايــ ُ ا٤ ايــ سٙ َـٔ  تػري( نـإٔ شاٍ تػٝٸـ  ايــ

ٗٸ ٛٸ   فٝػو يف إٔ  ايتػٝٸ ،س ٚازد عًٝ٘قبٌ ْفط٘ َٔ دٕٚ َط  ّٷس ٖـٌ ٖـٛ َكـ
؟ ٜٚتبع٘ ايػو يف بكا٤ سهِ ايتٓذظ ثابتّا  يًُٛضٛع اّ ٖٛ ساي١ طاز١٥

 سٙ َٔ قبٌ ْفط٘ .س ايصا٥ٌ تػٝٸتػٝٸايـُا٤ ايـُع٢ً 

١ ايصا١ً٥ ٚايرٟ أٚدب ايػـو  ٝدصٛصـايتػري يف ايٕ ٚتٛضٝش٘ : إ
 شا٤ ث٬ث١ :ـْـدًٛ َٔ أذعٍٛ ٫ ٜايـُشهِ ـيف بكا٤ اي

دصٛص١ٝ ايصا٥ًـ١ قٝـدّا يف َٛضـٛع    ـايٓشٛ ا٭ٍٚ : إٔ ٜعًِ نٕٛ ايـ 
ٛٸ اذتهـــِ  ٝـــح ٜعـــدٸ شهِ ـب ايـــَـــّا ٚدخـــ٬ّٝ يف تستٸـــايعـــسف ايكٝـــد َك

 ُ ُ ذعٍٛ عًــ٢ ذاى ايــ ك١َٛ ايـــُدصٛص١ٝ ـيــتػري بـصٚاٍ ا ايـــُٛضٛع ايــ
ٚ َــٔ قسٜٓــ١ ١ أشتٓفايـــُ ٝــح ٜطــتفاد َــٔ ديٝــٌ اذتهــِ أٚ َــٔ ايكــسا٥ٔ  

ايــدصٛص١ٝ   ـشهِ دا٥سّا َدازٛضٛع ٜٚفِٗ نٕٛ ايايـَُٓاضب١ اذتهِ ٚ
 ،يٛادـدٖا  دصٛص١ٝ َٛضـٛعّا َػـاٜسّا   ـٜٚهٕٛ فاقد ايـ  ،ٚدٛدّا ٚعدَّا

يجبٛتــ٘ يٛادــد دصٛص١ٝ ثبٛتــّا َػــاٜسّا ـشهِ يفاقــد ايـــٜٚهــٕٛ ثبــٛت ايــ
ُ يًشهِ ايٛازد ع٢ً  إٔ ٜهٕٛ بكا٤ٶ ٫  ،ـدصٛص١ٝاي ٛضٛع ايٛادـد  ايــ

رتتب عًــ٢ ايـــُٖٚــرا ْعــري سهــِ )َػــسٚع١ٝ ايتكًٝــد(     يًدصٛصــ١ٝ .
ذتٗد ايعدٍ( فإ نـ٬ّ َـٔ ايعدايـ١ ٚا٫دتٗـاد خصٛصـ١ٝ      ايـُ) َٛضٛع
ـشٝح يٛ شايت ب -غسع١ٝ ايتكًٝد  -ذعٍٛ ايـُشهِ ـُٛضٛع ايـَك١َٛ ي

 ْتفت َػسٚع١ٝ تكًٝدٙ .إٚ صف١ ايعداي١ اي١ ا٫دتٗاد أس

 دٓصٜس(ـرتتب ع٢ً َٛضٛع )ايهًب ٚايايـُْٚعري سهِ)ايٓذاض١( 
ُٛضٛع ـفــإ ايعٓــٛإ َكــّٛ يــ ،ا َــٔ أعٝــإ ايــٓذظ ٚعٓاٜٚٓــُ٘ــٚحنٖٛ
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دصٛص ٚصـريٚزت٘ ًَشـّا   ايـُشٝٛإ ـباضتشاي١ اي -شهِ َٚع شٚاي٘ـاي
ــب    ــأ٠ ايهً ــّا بٗٝ ــ ٚأأٚ تساب ــدٍ  -ٜسدٓصـاي ـــُٜتب ــِ  اي ــٞ سه ٛضٛع ٜٚٓتف

 ايٓذاض١ تبعّا .

شهِ ـدصٛص١ٝ عٓد شٚاهلا ٚسصٍٛ ايػو يف بكـا٤ ايـ  ـٚيف ٖرٙ اي
ذسٜإ ا٫ضتصشاب فاْ٘ ٫ ٜصدم )عدّ ْكـض  ـذاٍ يـ٫ َ -ذعٍٛايـُ

طٞ ع٢ً ايـٝكني ٚعـدّ ا٫عتـداد بايػـو( عٓـد      ايـُٚ )أ ايٝكني بايػو(
يًعًِ بـصٚاٍ   ،ايهًب َج٬ّ بٓذاض١عدّ ادتسٟ ع٢ً طبل ايٝكني ايطابل 

ٛٸايـُٛضٛع ايـُ  جاٍ .ايـُّ يرتتب اذتهِ عًٝ٘ ٖٚٛ َٛضٛع ايهًب١ٝ يف ك

دصٛص١ٝ ايصا٥ًـ١ َعـدٚد٠  عسفـّا سايـ١     ـٕ تهـٕٛ ايـ  ايٓشٛ ايجاْٞ: أ
شهِ عًــ٢ ـٛضٛع ايطاز٥ــ١ غــري ايدخًٝــ١ يف تستــب ايــ ايـــَُــٔ ســا٫ت 

ٛٸايـُٛضٛع ٚغري ايـُ بـإٔ ٜطـتفاد َـٔ     ،شهِ ـيُا ٖٛ َٛضٛع اـ١َ ي٘ بك
ُ ٚ َٔ خازدـ٘ : ايكـسا٥ٔ   ـشهِ أديٌٝ اي َٚٓٗـا قسٜٓـ١ َٓاضـب١     -شتف١ ايــ

ُ دصٛص١ٝ َـٔ سـا٫ت   ـٜٚفِٗ نٕٛ اي -ٛضٛع ايـُشهِ ٚـاي ٛضٛع  ايــ
ٛٸ - ذاَع بـني ٚادـد   ـٛضٛع ٖٛ ايـ ايـُٜٚفِٗ اٜطّا نٕٛ  -َات٘ ٫ َٔ َك
 دصٛص١ٝ ٚفاقدٖا .ـاي

فـإ َٛضـٛع    ،شساز٠ ـي١ ايربٚد٠ ٚايضاف١ اىل ساا٤ باٱايـُٖٚرا ن
شاز ـعِ َٔ ايـ ا٤ ا٭ايـُا٤ ٚايطٗٛز ب٘  ٚايتطٗس َٓ٘ ٖٛ ايـُدٛاش غسب 

س ٚ بايعهظ ٫ ٜٛدب تػٝٸـ ا٤ َٔ ساز اىل بازد أايـُفتبدٍ  ،ايبازد َٔ ٚ
ٛٸايـُدصٛص١ٝ ـٛضٛع ٚشٚاٍ ايايـُ  ١َ ي٘ .ك

شهِ ـ٫ٚ اغــهاٍ يف دسٜــإ ا٫ضتصــشاب عٓــد ايػــو يف بكــا٤ ايــ 
ٛٸايـُايػسعٞ  ١َ ذعٍٛ بعد شٚاٍ خصٛص١ٝ ٖٞ ساي١ يًُٛضٛع غري َك
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ــ٘ بــ  ــِ نــٕٛ ايــ ـي ٛٸ ـشٝح ٜعً ــ١ غــري َك ــا٤   ،َــ١ دصٛص١ٝ ساي ــو يبك ٚذي
ـــُ ــٛضٛع ٚإاي ــ١ أ ْ ــدٍ اذتاي ــ٘ غــري  ـشفاظ٘ زغــِ تب ٚ شٚاٍ بعــض سا٫ت
ٛٸايـُ  ٛضٛع .ايـُشهِ ع٢ً ـب اي١َ ٚغري ايدخ١ًٝ يف تستٸك

ٛٸـيف نـــٕٛ ايـــ ػـــٓوايٓشـــٛ ايجايـــح : إٔ ٜٴ َـــ١ دصٛص١ٝ ايصا٥ًـــ١ َك
ُ َـٔ سـا٫ت    ٚ نْٛٗا سايـ١ّ ـشهِ أُٛضٛع ايـي ٛضٛع ايطاز٥ـ١ عًٝـ٘   ايــ

ٛٸايـُغري  شهِ بـإٔ ٫ ٜعًـِ َـٔ داخـٌ ديٝـٌ      ـُا ٖٛ َٛضٛع ايـ ـ١َ ي٘ بك
ٛٸـٕ ائَ خازد٘ ٚبعض ايكسا٥ٔ ٫ٚ ٜفِٗ أٚ ـشهِ أاي َـ١  دصٛص١ٝ َك
خٛذ٠ يف َٛضٛع أايـُٖٚرا ْعري خصٛص١ٝ ايتػري  ٖٞ ساي١ طاز١٥ ، اّ 
فاْ٘ َع شٚاٍ ايتػري َٔ  ،رتتب عًٝ٘ سهِ ايتٓذظ ايـُتػري( ايـُا٤ ايـُ)

ٗٸــ ػــو يف بكــا٤ سهــِ ايتــٓذظ ٜٴ -س ٚازد عًٝــ٘ قبــٌ ْفطــ٘ َٚــٔ غــري َط
ٛٸ ايــرتدد يف نــٕٛ ايــتػري خصٛصــ١ّٝ   ٚبطــبب ايػــو   ــ  َــ١ّ َك ُٛضٛع ـي

ٚ نْٛ٘ خصٛص١ٝ طاز٥ـ١ ٚسايـ١   تٓذظ أرتتب عًٝ٘ سهِ ايايـُا٤( ايـُ)
ٛٸ  ا٤ .ايـُب ايتٓذظ ع٢ً ١َ ٚغري دخ١ًٝ يف تستٸغري َك

ــ ــدّ إ   ذسـ٫ٚ ٜ ــرٙ ايصــٛز٠ يع ــساش ٚســد٠  ٟ ا٫ضتصــشاب يف ٖ س
 دصٛص١ٝ ايصا٥ًـ١  ـفاْـ٘  تُـٌ نـٕٛ ايـ     ،ػهٛن١ايـُتٝك١ٓ ٚايـُايكطٝتني 

ٛٸ -تػري َتـٓذظ( ايـُا٤  ايـُنايتػري يف قط١ٝ ) - اذتهـِ   ُٛضٛعـَـ١ يـ  َك
ُ شهِ باْتفا٥ٗـا ٜٚهـٕٛ   ـشٝح ٜٓتفٞ ايـب ٛضٛع ايفاقـد هلـا َٛضـٛعّا     ايــ

ُٛضٛع ـدصٛص١ٝ ايصا١ً٥ ساي١ يـشتٌُ نٕٛ ايـَػاٜسّا يًٛادد هلا نُا ٜ
ٜـ    ، شهِ باْتفا٥ٗـا ـشهِ ٫ ٜٓتفـٞ ايـ  ـاي ـُهٔ فتصـري ايػـب١ٗ َصـداق١ٝ  ٫ 

ْـ  ط٬م أخباز َعٗا ايتُطو بإ ُ ذاض١ ـا٫ضتصشاب ٫ضتصـشاب  ا٤ ايــ
ٗٸس بعد شٚاٍ تػٝٸتػٝٸايـُ  س عًٝ٘ .سٙ َٔ قبٌ ْفط٘ َٔ دٕٚ ٚزٚد َط
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ُ دػب ـضتشاٍ ايـ ٖٚهرا يٛ إ ٜـ  ايــ شهِ ـُهٔ ايـ ـتٓذظ زَـادّا مل 
تصـشاب يًػـو يف بكـا٤    ط٬م ديٌٝ ا٫ضُطهّا بإـببكا٤ سهِ ايتٓذظ ت
ــٓذظ  ــ إ ،َٛضــٛع ايت ٜٴ ــا  ــٕٛ ايــ ـذ نُ ـــُذطِ ـشتٌُ ن ــٓذظ اي ٬قٞ يً

ٛٸـَٛضــٛعّا بــ  ــ َُع٢ٓ  َك ــ٘ ي ـــٝت ــٌ نــٕٛ  شهِ نــريو ٜٴـُٛضٛع اي شتُ
ٛٸـاي  ٛضٛع .ايـُشسش َع٘ بكا٤ ـُٛضٛع ايتٓذظ ٫ٚ ٜـَّا يدػب١ٝ َك

ســساش )بكــا٤  تكــدّ : أْــ٘ ٫بــد َــٔ إ    ذُٛع َــاـٜٚتشصــٌ َــٔ َــ  
ٛضٛع( يف ظــــسف ايػــــو ٫ٚبــــد َــــٔ ايعًــــِ بهــــٕٛ ايكٝــــد أٚ  ايـــــُ
ٛٸـاي فاذا عًـِ   ،ذعٍٛ ايـُشهِ ـُٛضٛع ايـ١َ يدصٛص١ٝ ايصا١ً٥ غري َك

ٛٸ ط٬م أدي١ ك١َٝٛ مل ٜٓفع ايتُطو بإايـَُٝتٗا يًُٛضٛع أٚ إستًُت َك
 . بكٞ ايبشح عٔ :ا٫ضتصشاب 

 وضوع :الومعترب يف بقاء الومالك الوم

ُ أخٛذ يف ايـُسساش نٕٛ ايكٝد ـشكل يصّٚ إٚسٝح ت ٛضٛع غـري  ايــ
ــسش إ   ــٛع يٝشـ ٛٸّ يًُٛضـ ــ ــَكـ ـــُشاد ـتـ ــٝتني ايـ ـــُٛضٛع يف ايكطـ تٝك١ٓ ايـ

ٚ ُ ُ ٕ ٚقـع ايهـ٬ّ يف أ   -ػهٛن١ ايــ ُ ٛضٛع ايــ ٜــإ عترب بكـا٩ٙ يف دس ايــ
ّ َـٔ ايـديٌٝ ايػـسعٞ أّ َـٔ ْعـس      ا٫ضتصشاب ٌٖ ٜ٪خر َٔ ايعكٌ أ

 .ايعسف ؟ 
ٕٕ : بعــد أ  ٚبتعــب  ــ ـشكل يــصّٚ إ ٕ تـــري ثــا تٝك١ٓ ايــــُشاد ايكطــٝتني  ـت

ُ ختًفـت ا٫ْعـاز يف   إ -ػهٛن١ َٛضـٛعّا  ايـُٚ ُ ٬ى ايــ ض يبكـا٤  صشٸايــ
ـــُ ـــُشادٙ يف ايكطــٝتني ـتــٛضٛع ٚإاي ـــُتٝك١ٓ ٚاي ػهٛن١ : ٖــٌ ايعــرب٠ اي

بعـــض  سذسٟ ا٫ضتصـــشاب َـــع تػٝٸـــ ـبـــايٓعس ايـــدقٝل ايعكًـــٞ فـــ٬ ٜـــ 
شٞ فٝهفــٞ ـطاَــايـُٓاط ٖــٛ ايٓعــس ايعــسيف ايـــُٕ ـدصٛصٝات ؟ أّ أايــ
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ــإ ــايـــُتٝك١ٓ ٚايـــُٛضٛع يف ايكطــٝتني ايـــُشاد ـت ـشطب ايفٗــِ ػهٛن١ ب
ٛضٛع َتشدّا يف ايٓعس ايعكًـٞ ايـدقٝل؟ أّ ٫بـد    ايـُٕ مل ٜهٔ ايعسيف ٚإ

طــتفاد َٓــ٘ ؟ فٝــ٘ جبت يًشهــِ ايػــسعٞ َٚــا ٜايـــَُــٔ ٬َسعــ١ ايــديٌٝ 
ستُـا٫ت ٚازد٠ يف ا٫ضتصــشاب ادتــازٟ يف  ٖٚــٞ إ استُـا٫ت ث٬ثــ١ ، 

 .شه١ُٝ ـايػبٗات اي

َـٛز  ٛضٛع١ٝ ايت ٖٞ أايـُيف ايػبٗات اٱستُا٫ت  ٖرٙٞ ٫ٚ تأت
ــ١ ٫  ــ٘ يف ٜتهفــٌ ايــديٌٝ ايػــسعٞ بٝاْٗــا ستــ٢ ٜٴ  خازدٝــ١ دص٥ٝ سدــع ايٝ

إذ  ،ذسٜإ ا٫ضتصـشاب  ـيـ  ش١َّصـشٸ  ٛضٛع( َكدَـ١ّ ايـُ)بكا٤  شدٜدـت
ُ َٔ ايٛاضض عدّ تصدٟ ديٌٝ)سسَت عًـٝهِ ارتُـس٠( أٚ )   ا٤ نًـ٘  ايــ

ُ طاٖس س٬ٍ( َج٬ّ يبٝإ إٔ ٖـرا   فٝشـسّ غـسب٘ أّ ٖـٛ َـا٤      ا٥ع مخـسٷ ايــ
ٛضٛع يف ايـــُٚيــرا ٫ َعٓــ٢ ٭خــر   ،َــٔ ايــٓذظ فٝشــٌ غــسب٘ ٜٚطٗــس

  ٛضٛع١ٝ َٔ ايديٌٝ ايػسعٞ .ايـُايػبٗات 

ٕٕ : اْ شهِ ايػـسعٞ  ـُا ٜتصد٣ ايديٌٝ ايػسعٞ يبٝـإ ايـ  ـٚبتعبري ثا
شكل ـ٫ٚ ٜتصـــد٣ يبٝـــإ تـــ ،بـــّا َٚعًكـــّا عًـــ٢ َٛضـــٛع٘ ٚسطـــب َستٸ
ُٝٝص ـشكك٘ ٚيرا ٫ ٜسدع اىل ايـديٌٝ ايػـسعٞ يف تـ   ـٛضٛع  أٚ عدّ تايـُ
ٜـ   ،ٛضٛع١ٝايـُٛضٛع يف ايػبٗات ايـُ شاٍ فٝٗـا يف  ـدتًف  ايـ ـٖٚـٞ ٫ 

ــازتٞ      ــسيف يٛضــٛح إٔ طٗ ــٞ ٚايع ــس ايعكً ـــُايٓع ــني طٗــازتٞ  اي تٝك١ٓ ع
ـــُ ــاّ   ايـ ــسف َعـ ــس ايعـ ــٌ ْٚعـ ــس ايعكـ ــسد   ػهٛن١ يف ْعـ ــا ٫ تـ ــٔ ٖٓـ ، َٚـ

ُ ٚ ٫ تعٗس ايجُس٠ بني ا٫ستُـا٫ت يف ايػـب١ٗ   ا٫ستُا٫ت أ ٛضٛع١ٝ ايــ
تٝك١ٓ ايـــُُٝــ١ ايهًٝــ١ ايــت تتشــد فٝٗــا ايكطــ١ٝ دتص بايػــبٗات اذتهـٚتــ

 ش٫ُّٛ .ـػهٛن١ َٛضٛعّا َٚايـُٚايكط١ٝ 
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شدٚث٘ ـشهِ بعـد ايتـٝكٔ بـ   ـْـ٘ ٫ زٜـب يف إٔ ايػـو يف بكـا٤ ايـ     ثِ إ
ُ ٍ بعـض سـا٫ت    ُا ٜتشكـل عٓـد تبـدٸ   ـاْ س بعـض  ٛضٛع أٚ عٓـد تػٝٸـ  ايــ

ــديٌٝ ايػــسعٞ      ــٛازد٠ يف اي ــٛدٙ اي ــع إ ،خصٛصــٝات٘ ٚقٝ ــٚإ٫ َ شفاظ ـْ
ـــُ ــل     اي ــإ اي٬ســل  ٫ ٜتشك ــٛدٙ ٚخصٛصــٝات٘ يف ايصَ ــاّ قٝ ٛضٛع بتُ

دصٛصٝات ـيهٓ٘ عٓد شٚاٍ بعض اي ،ايػو يف دٚاّ سهُ٘ ٚاضتُسازٙ
ُ دصٛص١ٝ ـٚايكٝٛد  تٌُ نٕٛ اي ٛٸ تبدي١ أايــ َـ١ يًُٛضـٛع   ٚ ايصا٥ًـ١ َك

تٌُ نْٛٗا سايـ١ َتباديـ١  ٫   شهِ باْتفا٥ٗا نُا  ـٜٓتفٞ َٛضٛع ايبٓشٛ ٺ
ِ فًرا ٜ ،ـشهِ بٛدٛدٖاّ َٛضٛع ايٛٸٜتك  ،ـشصٌ ايػو يف بكا٤ ايــشه

شٓط١ سـ٬ٍ  ـفـاذا ٚزد )ايـ   ،ٛضٛع ايـُٔ ٚس٦ٓٝر ًٜصَٓا تػدٝص َا ٜعٝٸ
يهـٔ قـد ٜفٗـِ ايعـسف      ـشب ،ٜٚدخًٗا ايسبا( ٚظاٖس اذتٓط١ بدّٚا ٖٛ اي

 ٛضٛع .ايـُاىل دقٝل ٜبك٢  شبٸـٍ ايأْ٘ اذا تبدٸ

ػهٛن١ ايـُتٝك١ٓ ٚايـُٛع يف ايكطٝتني ٛضايـُشاد ـتإ ٚعٓد٥ر ْكٍٛ:
ٛٸ عـدّ ْكـض   )ذ َٔ دْٚ٘ ٫ ٜتشكل إ ،َات٘ َٔ أزنإ ا٫ضتصشاب َٚك

ُ فُـا ٖـٛ    ، (طٞ ع٢ً ايـٝكني ايـُ)٫ٚ  (ايٝكني بايػو ٬ى يف صـدم  ايــ
 عدّ ْكض ايٝكني بايػو ؟ ا٫ستُا٫ت ث٬ث١ :

ــاٍ ا٫ٍٚ ــدقٓ   :ا٫ستُـ ــس ايـ ــٛع اىل ايٓعـ ــٝني  ايسدـ ــٞ يف تعـ ٞ ايعكًـ
ٞ شطب ايٓعس ـب -ٜد بكا٤ٙ : فاذا أسسش دشـٛضٛع ٚتايـُ شاد ـتـ إ -ايعكًـ
ػهٛن١ دـــس٣ ا٫ضتصـــشاب ايــــُتٝك١ٓ ٚايــــُٛضٛع يف ايكطـــٝتني ايــــُ

 ،افل ايطـسٜكني اٯخـسٜٔ أّ خايفُٗـا   ٚسسّ ْكض ايٝكني بايػو ضٛا٤ ٚ
ٜـ  ـشسش ا٫تـٚاذا مل ٜ ْـ٘ ٜصـري ايػـو يف    ذسٟ ا٫ضتصـشاب ٭ ـشاد فـ٬ 
 َػتب٘ -كا٤ٙ ـساش  بـسٛضٛع أٚ َع عدّ إايـُش عدّ بكا٤ سساايبكا٤ َع إ
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 . ص٫ تٓكض ايٝكني بايػوطصداق١ٝ يكاعد٠ ا٫ضتصشاب ايـُ

َٚـــٔ ٖٓـــا نـــإ َكتطـــ٢ َسدعٝـــ١ ايٓعـــس ايعكًـــٞ زدـــٛع ايكٝـــٛد 
شٝح ٜٓتفـٞ  ـشهِ اىل َٛضـٛع٘ بـ  ـدصٛصٝات ايـٛازد٠ يف ديٝـٌ ايـ   ـٚايـ 
٭ٕ  ايكط١ٝ ايػـسع١ٝ   ،اْتفا٤ بعطٗاْتفا٤ٖا أٚ اـشهِ َٚٛضٛع٘ عٓد اي

شٍُٛ ٜٚــس٣ ايعكــٌ ايـــُٛضٛع َٚــٔ ايـــُيف يطــإ ديًٝــٗا  َسنبــ١ َــٔ  
ٛضٛع ايرٟ ٜرتتب عًٝـ٘  ايـُشهِ اىل ـزدٛع ايكٝٛد ايٛازد٠ يف ديٌٝ اي

ضٛع اذتهِ أخٛذ٠ يف َٛايـُدصٛصٝات ـٕ ايكٝٛد ٚايبًشاظ أ ،اذتهِ 
ــ١  ٖــٞ يف ْعــس ايعكــٌ دٗــات    ــات تكٝٝدٜ ــ١  -ٚسٝجٝ فتهــٕٛ  ، -٫ تعًًٝٝ

َٓٗــا يف ثبــٛت  ٚعٓــد ايػــو يف دخايــ١ قٝــدٺ ،ٛضٛع ايـــُدخًٝــ١ يف بكــا٤ 
ــ ـــُشهِ ـايـ ــايـ ــو ـٓصٛص ٜـ ــا٤ ايـــ يف شصٌ ايػـ ــصٚاٍ ـبكـ ــد شهِ يـ قٝـ
ٛضٛع ايـرٟ ٜرتتـب عًٝـ٘    ايـُٛضٛع فٝػو يف بكا٤ ايـُخصٛص١ٝ َٔ ٚ
ُ ُتٓع دسٜإ ا٫ضتصـشاب عٓـد ايػـو يف بكـا٤     ـشهِ ٜٚـاي  ،ٛضٛع ايــ

ٝـ١ ايٓعـس ايعكًـٞ ٖـٛ عـدّ دسٜـإ ا٫ضتصــشاب  يف       فٝهـٕٛ ٫شّ َسدع 
 ،ذ ايػـو يف بكـا٤ سهـِ غـسعٞ قـد عًـِ سدٚثـ٘        إ ،ـشه١ُٝايػبٗات اي

ٖـرا ايػــو   ،س يف بعـض قٝــٛد َٛضـٛع٘   تػٝٸـ  ضسٚعــْٚػـأ ايػـو َـٔ    
ــدّ إسساش  ــب عـ ــإ    ٜٛدـ ــسط دسٜـ ــٞ غـ ــِ( فٝٓتفـ ــٛع اذتهـ ــا٤ َٛضـ )بكـ

ٜـ ـا٫ضتصشاب يف ايػب١ٗ اي ضتصـشاب  ُتٓع ٭دًـ٘ دسٜـإ ا٫  ـشه١ُٝ ٚ
 شه١ُٝ .ـيف ايػبٗات اي

شهِ اىل يطـإ  ـشدٜد َٛضـٛع ايـ  ـا٫ستُاٍ ايجاْٞ : ايسدـٛع يف تـ  
ُ ٜفُٗـ٘ ايعـسف    شطب َـا ـشهِ بـ ـديٌٝ اي شاٚزٟ ايعـاّ َـٔ أيفاظـ٘    ايــ

ُ فٝهٕٛ َفاد ايـديٌٝ   ،ْٚصٛص٘  بـّا عًـ٢ َٛضـٛع٘    جبت يًشهـِ َستٸ ايــ



   11بػس٣ ا٫صٍٛ / ز ................................................. ( 516)

ُ ٛضٛع يف ايكطٝتني ايـُشاد ـتعتُد يف إسساش إايـُعترب ٚايـُٖٛ  تٝك١ٓ ايــ
ـــُٚ ــ     ػهٛن١ :اي ــسعٞ ٚعًٓ ــديٌٝ ايػ ــر  َٛضــٛعّا يف اي ــا أخ ــ٘ َٚ ل عًٝ
شطب ظـاٖس ايــديٌٝ  ـسـساش بكا٥ـ٘ يف ظـسف ايػـو بـ     ـشهِ ٫بـد َـٔ إ  ايـ 

ُ جبت يًشهِ ايـُايػسعٞ  ُ بػـض ايٓعـس عـٔ     ،طتصشب ايــ ٓاضبات ايــ
 -َـج٬ّ  -م فٓفـسٸ  ،شاٚز١ٜ ايـُستهص٠ يف ا٫ذٖإ ايـُػسٚض١ ٚايـُايعسف١ٝ 

ٕ ـشهِ بٓشـٛ ايػـسط نـأ   ٚ ايكٝـد يف ديٝـٌ ايـ   بني َـا اذا أخـر ايٛصـف أ   
شطب ظـاٖس  ـشهِ بـ ـظ( فٝهٕٛ َٛضٛع ايس تٓذٸا٤ اذا تػٝٸايـُٜكٍٛ : )

فٝذــسٟ ا٫ضتصــشاب عٓــد ايػــو  يف َدخًٝــ١   ،ا٤ ايـــُايــديٌٝ : ذات 
ٛٸايتػٝٸ ٚ ٚبني َا اذا أخر ايٛصف أ ،ُٛضٛع سهِ ايتٓذظ ـَٝت٘ يس َٚك

تػري َتٓذظ( ايـُا٤ ايـُشهِ بٓشٛ ايٓعت نإٔ ٜكٍٛ : )ـايكٝد يف ديٌٝ اي
ُ شطب ظـاٖس ايـديٌٝ :   ـفٝهٕٛ َٛضٛع سهِ  ايتٓذظ ب ُ ا٤ ايــ  تػري ايــ

ٚعٓـد ايػـو يف بكــا٤ سهـِ ايتـٓذظ عٓــد      ، -ايـرات ٚايٛصـف َعــّا    -
ـــُشٚاٍ ايـــتػري عـــٔ  ٗٸـــ ايـ ــ٘ َـــٔ دٕٚ َط ــا٤ َـــٔ قبـــٌ ْفطـ ذسٟ ـس ٫ ٜـ

٫ٚ غـو يف بكـا٤    ،باْتفا٤ قٝـد ايـتػري   شهِ َٓتفٺـ٭ٕ اي ،ا٫ضتصشاب 
ُ بٌ ٜعًِ باْتفا٤ ،  ٛضٛعايـُ شهِ ـ٫ٚشَـ٘ ايعًـِ باْتفـا٤ ايـ     ،ٛضٛعايــ
ٛضٛع ٚٚسدتـ٘ يف  ايـُْتفا٤ زنٓ٘ : بكا٤ ـذاٍ َع٘ ي٬ضتصشاب ٱ٫ٚ َ

 ػهٛن١ .ايـُتٝك١ٓ َع ايكط١ٝ ايـُايكط١ٝ 

ــد   ــح : يف حتدٜ ـــُا٫ستُــاٍ ايجاي ٖــٛ ايسدــٛع اىل ايٓعــس  ٛضٛع اي
تػسعٞ ٜٚطـتفٝدٙ َـٔ   ايـُٜفُٗ٘ ايعسف ايعاّ أٚ ايعسف  ايعسيف أعين َا

ـــُايــديٌٝ ايػــسعٞ  ْــصٸ جبت يًشهــِ ايػــسعٞ بطــ١ُُٝ َستهــصاتِٗ  اي
 ف١ عٔـباز ايهاغـٔ ا٫خـٛع ٚقسا٥ـٛضايـُشهِ ٚـٓاضبات ايـايػسع١ٝ َٚ
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 ٛضٛعات :ايـُسهاّ ٚا٭

ُ فكد ٜفِٗ ايعسف  أيفـاظ ايـديٌٝ ْٚصٛصـ٘ خاصـ١     شاٚزٟ َـٔ  ايــ
ٜـ     ايـُشٝح ٜفِٗ ايعسف ـب شطب٘ ـع٢ٓ ايعاٖس َـٔ يطـإ ايـديٌٝ خاصـ١ ٚ

 ٬ى ايجاْٞ .ايـُٖٚرا ٖٛ  ،َفاد ايديٌٝ

ستهصات ٚايكسا٥ٔ ايـَُٚٔ  شاٚزٟ َٔ ايٓصٸايـُٚقد ٜفِٗ ايعسف 
ُ ٖٚرا ٖـٛ   ،ٓاضباتايـُٚ َـ   ـ٬ى ايجايـح بـ  ايــ ـذُٛع شٝح ٜتشصـٌ َـٔ 

ٜٚٓــتر تصــٛز عــسيف  ،ستهصات ٚحنٖٛــاايـــُازْات ٚكايـــُٚ ايــٓصٸذيــو :
ــقــاض ٺ -ط٦ُٓــاْٞ قطعــٞ أٚ إ -ـشاٚزٟ ٚفٗــِ َــ دصٛص١ٝ ـبدخايــ١  اي
ــ١  ــ -ايفا٥ت ــدقٝل  شبٸـندصٛصــ١ٝ اي شكل ـأٚ بعــدّ دخايتٗــا يف تــ  -ٚاي

 ،عتُدايـُٛضٛع يف ظسف ايػو فٝهٕٛ ٖٛ ايـُٚبكا٤ ٛضٛع غسعّا ايـُ
)عـــدّ ْكـــض ايـــٝكني يصـــدم  ٕ دسٜـــإ ا٫ضتصـــشاب تـــابعٷٚذيـــو ٭
ــ٢ إ   ،بايػــو(  ــف عً ــٛ َتٛق ــا٤  ٖٚ ـــُســساش بك ــٛضٛع أٚ إاي شادٙ يف ـت
ـــُايكطــٝتني  ـــُتٝك١ٓ ٚاي ــٔ فٝهــٕٛ ْعــس ايعــسف َتشصٸــ   ،ػهٛن١ اي َ ٬ّ

ــ   ــٌ ايـ ـــ٬َسعـــ١ ديٝـ ــٔ   ـشهِ َستٸـ ــٛع٘ َٚـ ــ٢ َٛضـ ٓاضبات ايــــُبّا عًـ
ُ ستهصات ٚايكسا٥ٔ ايـُٚ ُ ١ً يهـٕٛ  شصٸايــ ٚ َٓعـدَّا يف  ٛضٛع باقٝـّا أ ايــ

فـاذا ٚزد )أنـٌ اذتٓطـ١ سـ٬ٍ ٜٚدخًـٗا       ،شهِ ـايػو يف بكا٤ اي ظسف
يهـٔ ايعـسف ٜفٗـِ     ، شبٸـشطب يفعٗـا ٖـٛ ايـ   ـشٓط١ بـ ـايسبا( ٚظاٖس اي

 ٚايدقٝل . شبٸـعِ َٔ ايسٖا با٭َٓٗا بط١ُُٝ َستهصات٘ ٜٚفطٸ

عتُد يف دسٜإ ا٫ضتصـشاب  ايـُتبع ٚايتصٛز ايـُٖٚرا ٖٛ ايٓعس 
شادٙ يف ايكطــٝتني ايــرٟ ٖــٛ قــٛاّ ـتــٚإ ٛضٛعايـــُســساش بكــا٤ يػــسض إ

 دسٜإ ا٫ضتصشاب .
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َـ ايـُْعـاز ايعسفٝـ١   ساد َٔ ايٓعس ايعسيف ٖٓا ا٭ايـُٚيٝظ  ش١ٝ يف ـطا
فاْـ٘ ٫ ٜعتـرب    ،دازد١ٝ ـذاٍ تطبٝل َفاِٖٝ ا٫يفاظ ع٢ً َصـادٜكٗا ايـ  ـَ

 شٞ عٓدٙ .ـطاَايـُايٓعس ايعسيف 

ُ ْعِ ٜعتـرب ايفٗـِ ايعـسيف     َفٗـّٛ ا٭يفـاظ ٭ْـ٘    تعـٝني   يف شاٚزٟايــ
ــِ   ـــُسذــ١ يف فٗ ــاي ــات ،  ساد اي ــاظ ٚارتطاب ــٔ ا٭يف ــرب   ـذدٟ َ ــا ٜعت  نُ

َـ ايـُقبـاٍ   -ايٓعـس ايعـسيف ايـدقٝل     -عٓدْا - َـ   -شٞـطا ذاٍ تطبٝـل  ـيف 
دازد١ٝ نُــا أٚضــشٓاٙ يف  ــٛخ ـفّٗٛ ايًفعــٞ عًــ٢ َصــادٜك٘  ايــايـــُ

َـ ايـ٫ُٚ ٜعتـرب ايفٗـِ ايعـسيف     ،سذ١ٝ ايعٗٛز ايًفعٞ  َـ  شٞـطا ذاٍ ـيف 
  . دصٛص١ٝٺـ٫ يف َٛازد ق١ًًٝ ٚيفّٗٛ ع٢ً َصداق٘ إايـُتطبٝل 

ــ ٜٴ ـشهِ ساد َــٔ ْعــس ايعــسف يف َكــاّ تعــٝني َٛضــٛع ايــ  َٚــٔ ٖٓــا 
ف َـٔ ايـديٌٝ   شص١ًٝ ايـت ٜفُٗٗـا ايعـس   ـعتُـاد ايـ  ٚتػدٝص بكا٥٘ ٖٛ إ

شهِ ـتػسع١ َٚٓاضــــبات ايــــايـــــُذٖــــإ ايػــــسعٞ َٚــــٔ َستهــــصات أ
ْـ ايـُشاي١ٝ ٚـاز ايخبٛضٛع ٚقسا٥ٔ ا٭ايـُٚ َػـسٚطّا بـإٔ    ،ـشٖٛاكاي١ٝ ٚ

ٚ تص١ً أايـَُٔ ايكسا٥ٔ  ٫ ٜهٕٛ ايفِٗ ايعسيف بٛضٛح تاّ قٟٛ َطتك٢ٶ
ُ يف  ْك٬ب ظٗـٛز ايـٓصٸ  ـشٝح تٛدب إٓفص١ً بايـُ  فّٗٛ َٓـ٘ عسفـّا،  ايــ

ُ َٚع٘ ٜتشد َفاد ايديٌٝ ايػـسعٞ َـع    َٚـٔ   ،فّٗٛ ايعـسيف ايٛاضـض   ايــ
٘ ايعسف َٔ يطـإ ايـديٌٝ   ٜفُٗ عازض َاٜت -ْك٬ب ظٗٛز ايٓصدٕٚ إ

ٜفُٗــ٘ ايعــسف َــٔ ايــديٌٝ بطــ١ُُٝ  يفاظــ٘ ٜٚتػــاٜس َــع َــاْٚصٛصــ٘ ٚأ
 ٛضٛع . ايـُشهِ ٚـَستهصات٘ َٚكازْات٘ ٚتٓاضبات اي

ـذدٟ َـٔ َـ٬ى ايـديٌٝ ايػـسعٞ     ساد ايـ ايـُٚبٗرا ايتكسٜب ٜتطض 
 ٔـايفسم بٝٚ ايػُٛض يف دفع ا٫غهاٍ أٓـفّٗٛ عسفّا ٜٚايـُفرتاق٘ عٔ ٚإ
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 . (21)٬نني فسادع ايـُ

ُ ٖرٙ ٖٞ ا٫ستُا٫ت  ُ ٔ شدٜد َـا ٜعـٝٸ  ـطسٚس١ يف تـ ايــ  ،ٛضٛعايــ
ساد ايـ٠ُ باستُاٍ تعٝني َٛضٛع اذتهِ يف ٚاقع٘ ٌٖ ايعرب ـدتصسٖا:َٚ

ٜفُٗ٘ َٔ ديٌٝ  شطب َاـٚ اْ٘ بٓعس ايعسف بغسعّا بٓعس ايعكٌ ايدقٞ ،أ
شهِ َــع َستهصاتــ٘ ـيٝــٌ ايــَــٔ د أٚ اْــ٘ بٓعــس ايعــسف َطــتك٢ٶ ،ـشهِايــ

 ٚ ٖــرٙ ٬َنــات ٚطــسم  ،ٛضٛع ايـــُٚقـسا٥ٔ ايــديٌٝ َٚٓاضــبات اذتهــِ 
ٚ عدّ بكـا٤ٙ يف ظـسف ايػـو    ٚبٗا ٜتبني بكا٩ٙ أ ،ٛضٛعايـُث٬ث١ يتعٝني 
 .شادٙـتعدّ إ ٚتٝكٔ سهُ٘ ضابكّا أايـُٛضٛع ايـُشادٙ َع ـتٜٚٓهػف إ

ايسدـٛع اىل  ٚاخـس ٖـٛ   ّ ا٭ع٬ػٗٛز بني ا٭ايـُعسٚف َٓٗا ٚايـُٚ
 ٖٚرا ٖٛ ايصشٝض ٚتتطض صشت٘ عرب ْكاط : ،ـشٞايٓعس ايعسيف ايتطاَ

ــدقٓ  ـايٓكطــ١ ا٫ٚىل : ٜــ  ــٞ يف ُٓعٓا عــٔ ايسنــٕٛ اىل ايٓعــس اي ٞ ايعكً
ضــتًصاَ٘  عــدّ دسٜــإ ا٫ضتصــشاب يف  إ ٛضٛع( :ايـــُشدٜد )بكــا٤ ـتــ

شهِ زادعـّا اىل )ايػـو يف   ـعُّٛ ا٫سهاّ ضٛا٤ نإ ايػو يف بكا٤ ايـ 
ٖٚـرا ايـ٬شّ ايعـاّ     كتطٞ( أّ نإ زادعّا اىل )ايػـو يف ايسافـع( .  ايـُ
 بتكسٜب :  ،ٚ ْٛعِٗ ـُا ٜسفط٘ عُّٛ ايفكٗا٤ )زض(  أَ

٫ اذا شاٍ ـشهِ ايػسعٞ ٫ ٜتشكـل يف ايـٓفظ إ  ٕ ايػو يف بكا٤ ايإ
ــ   ــٔ َٛضــٛع اي ــ ـع  شا٫ت ـٚ ايـــدصٛصٝات أٚ ايكٝــٛد أشهِ بعــض اي

يف خطـــاب ايػـــسع ٚديٝـــٌ اذتهـــِ  ايـــٛازد٠ -ٚ ايعدَٝـــ١ايٛدٛدٜـــ١ أ -
ٛٸايـُٚ  .ـشهِ غسعّا ع٢ً َٛضٛع٘ ٚدخايتٗا فٝ٘ب ايَٝتٗا يرتتٸشتٌُ َك
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شدٜد )بكـا٤  ـُسدع١ٝ ايٓعـس ايعكًـٞ ايـدقٞ يف تـ    ـٚس٦ٓٝر : اذا قٌٝ بـ 
تٝك١ٓ َــع ايـــُشاد ايكطــ١ٝ ـتــٛضٛع( يف ظــسف ايػــو أٚ يف تعــٝني إايـــُ

ضتصشاب اذتهِ ايػسعٞ عٓد ـُهٔ إػهٛن١ َٛضٛعّا مل ٜايـُايكط١ٝ 
ًدصٛص١ٝ ٛضٛع ايٛادد يايـُٕ ـشهِ بإٔ ايعكٌ ٜ٭ ،ايػو فٝ٘ أص٬ّ 

ُ ٜػــاٜس  -ّ عدَٝــ١ ٚدٛدٜــ١ ناْـت أ  -ايهرا٥ٝـ١   ٛضٛع ايفاقــد يــتًهِ ايــ
ــ ــ١ ايــ   ،ـدصٛص١ٝاي ــ١ أٖٚــرا ٜعــين دخاي ـــُٚ ـدصٛص١ٝ ايفا٥ت ٓتف١ٝ يف اي
ي٘ بٓعـس ايعكـٌ   شاـٛضٛع بـ ايـُشهِ ع٢ً َٛضٛع٘ ٚعدّ بكا٤ ـب ايتستٸ

تػري بــايٓذظ ٚقــد شاٍ ايـــُا٤ ايـــُذاض١ ـفــاذا غــو يف بكــا٤ ْــ ،ايــدقٝل 
ُ ا٤ ايـُٕ ٭ ،ضتصشاب ايتٓذظ ـُهٔ إسٙ َٔ قبٌ ْفط٘ مل ٜتػٝٸ تػري ايــ

ٔٷ  بايٓذظ  َػـاٜسٷ  َـٔ دٕٚ ٚزٚد    -يًُـا٤ ايـرٟ شاٍ عٓـ٘ ايـتػري      َٚبـاٜ
ٗٸـــ ايعكـــٌ بكـــا٤ ٚ ٫ ٜعتـــرب ٛضٛع أايــــُشسش بكـــا٤ ـٴفًـــِ ٜـــ -س عًٝـــ٘ َط
 شهِ .ـست٢ ٜطتصشب ايٛضٛع ايـُ

  ٕٕ : ايػـو يف اذتهـِ ْاغـ٧ َـٔ ايػـو يف دخايـ١ ايكٝـد         ٚبتعـبري  ثـا
ــ ايـــُ ــ ٓتفٞ يف تستٸ  ٚايٓعــس ايعكًــٞ قــاضٕ    ،شهِ عًــ٢ َٛضــٛع٘  ـب اي

ٜـ ايـُْتفا٤ ابايدخاي١ ٚ شهُٞ ـُهٔ دسٜـإ ا٫ضتصـشاب ايـ   ـٛضٛع ف٬ 
ٛٸ سفٛض عٓد ْـٛع ايفكٗـا٤)زض(    ايـُٖٚرا اي٬شّ  ،َ٘ س٦ٓٝر ٫ْتفا٤ َك

ــديٌٝ   ،ُٓعٓا عــٔ ايسنــٕٛ اىل ايٓعــس ايعكًــٞ ايــدقٞ   ـٜــ ــا عــدّ اي ٜٚهفٝٓ
ٞ ايعكًـٞ يف  ايٛاضض ٚفكدإ ايػاٖد اي٥٬ـض عًـ٢ َسدعٝـ١ ايٓعـس ايـدقٓ     

 طتصشب .ايـُشهِ ـب عًٝ٘ ايستٸايـُٛضٛع ايـُشدٜد ـت

١ ايٓعــس ايــدقٝل س ايــديٌٝ عًــ٢ عــدّ سذٝــ ُهٓٓا دعــ٣ٛ تــٛٓفـبــٌ ٜــ
زتهـاشات  شطب اٱـضتًصاَ٘ أَسّا فاضدّا بعكًٞ َٔ دٗتني : َٔ د١ٗ إاي
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َٚٔ د١ٗ  ،ايفكٗا١ٝ٥ ٖٚٛ عدّ دسٜإ ا٫ضتصشاب يف عُّٛ ا٫سهاّ 
دزانٗـــا إٝني َٛضـــٛعات أسهاَـــ٘ ايـــت ٜطـــتكٌ بإ ايعكـــٌ غـــأْ٘ تعـــ

٫ٚ َطسح ي٘ يف تعٝني َٛضٛعات ا٫سهاّ ا٫هل١ٝ  ،ُٓاطاتٗاـٱساطت٘ ب
ــدّ إ  ــسع١ٝ يع ــ ايػ ــ٘ ب ــ    ،ـُٓاطاتٗاساطت ــٝني َٛضــٛع اي شهِ ـفٝدــسز تع

٫ٚبـد َـٔ    َُٚٗتـ٘ ٚدا٥ـس٠ إدزانـ٘ ٚسهُـ٘،     ت٘ٝفايػسعٞ عٔ دا٥س٠ ٚظ
ُ فاْ٘  ب ع٢ً َٛضٛع٘ستٸايـُايسدٛع اىل ديٌٝ اذتهِ ايػسعٞ   عسدايــ

ايصشٝض يف حتدٜد َٛضٛع اذتهِ ٚيف تػـدٝص بكـا٤ٙ يف ظـسف ايػـو     
 ٚس٦ٓٝر ْٓتكٌ اىل : ،ػهٛى بكا٩ٙايـُعًّٛ سدٚث٘ ايـُشهِ ـيف بكا٤ اي

ٜكتطٝ٘ يطإ ايديٌٝ ايػـسعٞ   : ْسدع اىل َاايٓكط١ ايجا١ْٝ: قد ٜكاٍ
َتٓـع ايسدـٛع   ٛضٛع يف ظسف ايػو ٫سكّا بعـد إٔ إ ايـُيتػدٝص بكا٤ 

تٝك١ٓ ٚايكط١ٝ ايـُٝصإ يف تػدٝص احتاد ايكط١ٝ ايـُفٝهٕٛ  ،اىل ايعكٌ 
جبت يًشهـِ ايػـسعٞ   ايـُديٌٝ ٖٛ ايعاٖس َٔ اي -ػهٛن١ َٛضٛعّا ايـُ
ُ فـٝفرتم   ،يفاظـ٘ ْٚصٛصـ٘   ٜفُٗ٘ ايعـسف َـٔ أ   َٚا ٕ ايــ  ٛضٛع يف يطـا
طافس اذا ادتُـع يف  ايـُهًف ايـُٚ )ا٤ اذا تػري بايٓذاض١ ٜتٓذظ( أايـُ)

 ،ـُا ٜ٪خر ايكٝد بٓشٛ ايػـسط ٚحنُٖٛا َس(ايػسا٥ط ايػسع١ٝ ٜكصٸ ضفسٙ
ٕ ايـــُدتًف عــٔ ـٜٚــ تػري بايٓذاضــ١ ايـــُا٤ ايـــُ) ٛضٛع ايــٛازد بًطــا

 :س( طافس ضفسّا غسعّٝا ٜكصٸايـُأٚ) ٜتٓذظ(

ــاد ايًطــإ ا٫ٍٚ إٔ    ــح ٜهــٕٛ َف ـــُسٝ ــٛ ذات اي ـــُٛضٛع ٖ ا٤ اي
عتبـاز ايػـسط قٝـدّا يف    فٝهٕٛ  َفاد  ايكط١ٝ ايػسط١ٝ إ ،طافسايـُٚذات  
ـــُ ـــُٛضٛع اي ــ٘ ايــ رتتٸاي ــع ـشهِ فٝذــسٟ اضتصــشاب ايــ ـب عًٝ شهِ َ

 تٓذظ أٚ َع ايػو يفـشهِ بايـتػري يف بكا٤ ايـ١ٝ بكا٤ ايـايػو يف َدخً
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 ـشهِ بايكصس.َدخ١ًٝ ايطفس ايػسعٞ يف بكا٤ اي

ٛٸ       َـّا يًُٛضـٛع دخـ٬ّٝ يف    بُٝٓا َفـاد ايًطـإ ايجـاْٞ نـٕٛ ايكٝـد َك
فٝهٕٛ  ،٫ أْ٘ ساي١ طاز١٥ يٝظ هلا دخاي١ ـشهِ ايػسعٞ عًٝ٘،ب ايتستٸ
شهِ ـضفسّا  غسعّٝا( فٝٓتفـٞ ايـ  طافس ايـُأٚ ) تػري(ايـُا٤ ايـُٛضٛع )ايـُ

ٚ باْتفــا٤ ايطــفس ٚيــٛ عٓــد شٚايــ٘ َــٔ قبــٌ ْفطــ٘ أ  باْتفــا٤ ايكٝــد : ايــتػري
ايػــسعٞ نُــا يــٛ نــإ َطــافسّا أٍٚ ايٛقــت ٚشاٍ عٓــ٘ ايطــفس ايػــسعٞ    
ٚدخٌ ٚطٓ٘ ٚأزاد ايص٠٬ ايسباع١ٝ ٚغو يف بكا٤ ٚدـٛب ايكصـس عًٝـ٘    

ــإ ايـــ  ــف   فـ ــا٤ ايٛصـ ــٞ باْتفـ ــدـشهِ ٜٓتفـ ــ٫ٚ  ،ٚايكٝـ ــإ ـٜـ ُهٔ دسٜـ
. ػهٛن١ايـــُتٝك١ٓ ٚايـــُشاد َٛضــٛع ايكطــٝتني ـا٫ضتصــشاب يعــدّ اتــ
ـشهِ باذتًٝـ١ عٓـد   شب س٬ٍ( فٝٓتفٞ ايـشٓط١ ايـٖٚهرا ظاٖس ديٌٝ )اي

ٜـ   ٚتبدٸ شبٸـْتفا٤ ايـ إ ُهٔ اضتصـشاب سًٝـ١ اذتٓطـ١ اىل    ـيـ٘ بايـدقٝل ٫ٚ 
ايـديٌٝ  شَإ طشٓ٘ دقٝكّا اذا غو يف بكا٤ اذت١ًٝ . ٖرا تٛضٝض َسدعٝـ١  

ــد   ـــُايػــسعٞ  يف حتدٜ ــا٤    اي ــد ايػــو يف بك ــا٤ٙ عٓ ٛضٛع ٚتػــدٝص بك
اذتهــِ َــٔ ايــديٌٝ  شدٜد َٛضــٛعـا٫ٚىل تــ : ٖٚٓــا َسسًتــإ ،ـشهِايــ

ع٢ً َٛضٛع٘ ٖٚرا ٖٛ ايديٌٝ ا٫ٍٚ،  شهِـب ايُجبت يرتتٸـايػسعٞ اي
ٚاملسس١ً ايجا١ْٝ تػدٝص بكا٤ ايـُٛضٛع عٓد ايػـو يف بكـا٤ ايــشهِ يف    

   ظسف ايػو ٫سكّا ، فٓٓتكٌ اىل : 

ــ١:  ــ١ ايجايجـ ــايٓكطـ ــاٍ : ٫ـٜـ ــٝني   ُهٔ إٔ ٜكـ ــع تعـ زٜـــب يف إٔ َسدـ
ــ  ُ شهِ ايػــسعٞ ـَٛضــٛع اي ٚ ايطــ١ٓ ٚتػــدٝص  جبت يف ايهتــاب أايـــ

ٜفِٗ  َٔ يطإ ايديٌٝ ا٫ٍٚ : أعـين ايـديٌٝ    ٓاٙ ٖٛ َاَديٍٛ يفع٘ َٚع
 قـباٍ ديٌٝ ا٫ضـتـصشاب ،٘ ـٛعـٛضـهِ ع٢ً َـشـب ايـستـتـت يـبـجـايـُ
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 شٛٙ ٖٚٛ يطإ ايديٌٝ ايجاْٞ .ـْٚٚأخبازٙ:ط٫ تٓكض ايٝكني بايػوص

ٞ   ٫ٚ اغهاٍ يف َسدع١ٝ ايفِٗ ا ايهتـاب أٚ   -يعـسيف يًـديٌٝ ايػـسع
شهِ يف بدٚ ا٫َس بإضـتعٗاز ايـديٌٝ   ـتعٝني َٛضٛع ايذاٍ ـيف َ -ايط١ٓ

سدع١ٝ ٫ ايـُٚيعٌ ٖرٙ  ،شاٚزّٜاـٜفِٗ ايعسف َٓ٘ َ شطب َاـايػسعٞ ب
 .ٖٚٞ َتكد١َ ع٢ً ايجا١ْٝ ،سس١ً ا٫ٚىلايـُٖٚرٙ  .صاع فٝٗا ٫ٚ اغهاٍْ

ــٝني َٛضــٛع ايــ   ــد تع ٘ ـٚبع ــ ــٔ يطــإ ديًٝ ــع ايهــ٬ّ يف   -شهِ َ ٜك
ـشهِ بفعـٌ شٚاٍ بعـض   ايػو يف بكا٤ ايٛضٛع شَٔ ايـُتػدٝص بكا٤ 
شهِ ســاٍ ـضتصــشاب بكــا٤ ايـــذسٟ إفٗــٌ ٜــ ،ٚ سا٫تــ٘ خصٛصــٝات٘ أ

ايػو يف بكا٥٘ َعتُدّا عًـ٢ َـا ٜعٗـس َـٔ يطـإ ايـديٌٝ ايػـسعٞ أٚ َـا         
 ٜعٗس َٔ ايٓعس ايعسيف ؟ .

ــس  ٫زٜـــب ــ١ ايعـ ــشٝض َسدعٝـ ــدْا يف إٔ ايصـ ــا٤ عٓـ ــٝني بكـ ف يف تعـ
 ٜعين)عدّ ْكـض ايـٝكني بايػـو(    ٚذيو ٭ٕ ا٫ضتصشاب ،ٛضٛعايـُ

ُ شاي١ ـٚ)عدّ زفع ايٝد عـٔ ايـ   ٚصـدم ٖـرا َتٛقـف     ،تٝك١ٓ ايطـابك١( ايــ
ــ٢ بكــا٤   ـــُعً ــ  اي ــسف ايػــو ب ــد٠ ـٛضٛع يف ظ ـــُُع٢ٓ ٚس ٛضٛع يف اي
ـــُايكطــٝتني  ـــُتٝك١ٓ ٚاي ــديٌٝ ا٭ٍٚ   ،ػهٛن١ اي ـــ٫ُٚ ٜصــًض اي جبت اي

ب شهِ ايػـسعٞ َسدعـّا يف ظـسف ايػـو ٭دـٌ ا٫ضتصــشا     ـصـٌ ايـ  ٭
ٛٸايـُ نـإ(   بكا٤ َـا بٌ ٫بد َٔ إسساش )إ ،ّ بعدّ ْكض ايٝكني بايػو تك

ــ٢ ٜــ  ــٔ صــدم   ،ذسٟ ا٫ضتصــشابـست ــد َ ــٝكني   ) ٫ٚب ــض اي ــدّ ْك ع
ُ سساش عًـ٢ صـدم   بايػو( ٜٚتٛقف اٱ )عـدّ ْكـض ايـٝكني    :ٛضٛعايــ

ـــُأٚ) بايػــو( ــاز ا٫ضتصــشاب    اي ــ٢ ايــٝكني( ايــٛازد يف أخب  ،طٞ عً
ٜفُٗـ٘ َـٔ ايـٓكض     ايعـسف بًشـاظ َـا   شكل ايصـدم ٖـٛ   ـسدع يف تايـُٚ
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سدع ٖٛ َا ٜفٗـِ َـٔ ايـديٌٝ    ايـُٚيٝظ  ،ا٫ضتصشابايٛازد يف أخباز 
 ػهٛى بكا٩ٙ .ايـُشهِ ايػسعٞ ـجبت ٭صٌ ايايـُا٫ٍٚ 

ٛضٛع َــٔ يطــإ ايــديٌٝ ايـــُختصــاص أخــر اذٕ ايصــشٝض ٖــٛ إ
ــدا٤  ــ١ إ  -ايػــسعٞ يف ا٫بت ـــُشهِ ـضــتٓباط ايــ أعــين َسسً ــ٢ ستٸاي ب عً

ــ٘ ايػــسعٞ   َٛضــٛع٘  ــٔ ديًٝ ـــَُ ــ٘ اي ــسيف    ،جبت ي ــايفِٗ ايع ٜٚطــتعإ ب
 ٜطـتفٝدٙ ٜٚفُٗـ٘ َـٔ ظـاٖس ارتطـاب،      شاٚزٟ يًديٌٝ ايػسعٞ َٚـا ايـُ

 ٖٚرا ٫ زٜب فٝ٘ ٫ٚ اغهاٍ .

س شهِ بفعـٌ تػٝٸـ  ـٚيف َسس١ً ايبكـا٤ ٚعٓـد ايػـو ٫سكـّا يف بكـا٤ ايـ      
 ٖٚــرٙ َسسًــ١ ثاْٝــ١ ،شهِ ـخٛذ٠ يف َٛضــٛع ايــأٚ خصٛصــ١ٝٺ َــأ سايــ١ٺ

ُ خـر  َتأخس٠ عٔ َسس١ً أ ٛضٛع ٚحتدٜـدٙ َـٔ ظـاٖس ايـديٌٝ يف بـدٚ      ايــ
ــٌ ايػــو يف بكــا٤ ايــ   ــٌ   ـشهِ ،ا٫َــس ٚقب ــ١ )ديٝ ــٌ عًــ٢ َسدعٝ ٫ٚ ديٝ

ٚ تبـدٍ سايـ١ َـٔ سـا٫ت     ٛضٛع أايـُاذتهِ( بعد شٚاٍ خصٛص١ٝ َٔ 
أٚدبت ايػو يف بكا٤ اذتهـِ نُـا يـٛ شاٍ ايـتػري بايٓذاضـ١      فٛضٛع ايـُ

طافس اىل ٚطٓ٘ ٚقد نـإ اٍٚ ٚقـت ايصـ٠٬    ايـُٚ زدع ا٤ أايـُعٔ ذات 
فاْ٘ ٫ ٜعٗس ديٝـٌ ٚاضـض عًـ٢ َسدعٝـ١ ايـديٌٝ       س ص٬ت٘ ،َطافسّا ٜكصٸ

ـــُا٭ٍٚ  ــِ اي ــسف      ،جبت يًشه ــصّٚ ايسدــٛع اىل ايع ــديٌٝ قــإض بً ٚاي
 ،يٝد عٔ ايٝكني ايطـابل ٱسساش صدم )ْكض ايٝكني بايػو( ع٢ً زفع ا

ٚ ـٓكض ٚيـصّ ايـ  فاذا صدم ايٓكض عسفّا سـسّ ايـ   ُ ذسٟ ايعًُـٞ  طٞ ايــ
ــٝكني ايطــابل   ــل اي ــ٢ طب ــاز٨    عً ــداد بايػــو ايط  ،ٚٚدــب عــدّ ا٫عت
ــتعني ب   ــسيف ٜط ـــُٚايصــدم ايع ــسا٥ٔ ايــ  اي ــ١ ٚايك دازد١ٝ ـستهصات ايرٖٓٝ

 َٚٔ ٖٓا ْكٍٛ :  ،ػسٚض١ يف ا٫ذٖإ ايـُٚايتٓاضبات 
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ايعسفٝـ١   -ستهصات اير١ٖٝٓايـُايسدٛع اىل  ض١ ٚايديٌٝ ٜصشٸـشذاي
ُ ٓاضبات ايـُٚاىل  -تػسع١ٝيـُاٚ ايعـاّ أٚ   -ػسٚض١ يف أذٖـإ ايعـسف  ايــ
ُ تعـٝني بكـا٤   دـٌ  ٭ -تػسع١ ٚايفكٗـا٤ ايـُداص بـاي  شادٙ ـتـ ٛضٛع ٚإايــ

 ػهٛن١ .ايـُتٝك١ٓ ٚايـُيف ايكطٝتني 

 ذتاصٌ إ عُد٠ ديٌٝ ا٫ضتصشابط٫ تٓكض ايٝكني بايػـوص ٚا
أَـسٚا إٔ  ٭ْٗـِ   ،ٍ عًـ٢ ايٓعـس ايعـسيف   ٖٚرا ايٓص خطـاب غـسعٞ ٜٓـصٸ   

ٖٚـرا ٜتطًـب ٚسـد٠     ،شٛ أفٗاَِٗ ـُٛا ايٓاع ع٢ً قدز عكٛهلِ ْٜٚهًٓ
ػهٛن١ ست٢ ٜصدم )ْكـض  ايـُتٝك١ٓ ٚايكط١ٝ ايـُٛضٛع يف ايكط١ٝ ايـُ

ــٝكني بايػــو(  ــد عــٔ ايــ     ،اي ــع ايٝ ــ٢ زف ــّا عً ــاذا صــدم ٖــرا عسف شاي١ ـف
ُ ْهػـف نـٕٛ   سٟ عًـ٢ طبكٗـا إ  ذـتٝك١ٓ ايطـابك١ ٚعـدّ ايـ   ايـُ ٛضٛع ايــ
شاي١ ـٕ مل ٜصدم )ْكض ايٝكني بايػو( ع٢ً زفـع ايٝـد عـٔ ايـ    ٚإ ،باقّٝا
ٍ ْهػـف تبـدٸ  ـذسٟ ع٢ً طبكٗا بٓعـس ايعـسف إ  تٝك١ٓ ايطابك١ ٚعدّ ايايـُ
ْتف٢ ػهٛن١ ٚإايـُتٝك١ٓ ٚايـُشاد َٛضٛع ايكطٝتني ـتٛضٛع ٚعدّ إايـُ

 ضتصشاب .ـذسٟ اٱض يصشٸايـُايسنٔ 

ٕٕ جبت يًشهـِ ايػـسعٞ   ايـٌُ : عٓدْا ايديٌٝ ا٫ٍٚ َفصٸ ٚبتعبري ثا
٘  رتتٸايـُ ُ ْٚسدـع اىل ايعـسف يف فٗـِ    ، ب عًـ٢ َٛضـٛع ذدٟ ـساد ايـ ايــ

ٜفٗـِ   شطب َـا ـٛضٛع َٔ يطإ ايـديٌٝ بـ  ايـُٖٚٓا ٜ٪خر  ،َٔ أيفاظ٘ 
 ايعسف َٓ٘ .

ض صشٸايــــُ صتـــٓكض ايـــٝكني بايػـــو ٫طٚعٓـــدْا ايـــديٌٝ ايجـــاْٞ 
ُ شس١َ ـذسٜإ ا٫ضتصشاب ٚايهاغـف عـٔ ايـ   ـي رتتب١ عًـ٢ َٛضـٛع   ايــ

ُ )ْكض ايٝكني بايػو( ٖٚرا ايديٌٝ ْسدع فٝـ٘ اىل ايعـسف يفٗـِ     ساد ايــ
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ــ ــ٘ ٚصــدق٘ عٓــد زفــع ايٝــد عــٔ ايــ  ـاي ـــُشاي١ ايطــابك١ يف ـذدٟ َٓ ٛزد اي
سٝـح إٔ   ،شهِ فٝ٘ أٚ عدّ صدق٘ ـضتصشاب بكا٤ ايساد إايـُايهرا٥ٞ 

ٛٸ ُ شاد ـتـ إسـساش  ٛضٛع ٚإايـُّ ببكا٤ دسٜإ ا٫ضتصشاب َتك ٛضٛع ايــ
ػهٛن١ يٝصدم )عدّ ْكـض ايـٝكني بايػـو(    ايـُتٝك١ٓ ٚايـُيف ايكطٝتني 
ا ٬َى دسٟ ا٫ضتصـشاب  طٞ ع٢ً ايٝكني( ايًرٜٔ ُٖايـُ) أٚ ٜصدم
ُ فٝهـٕٛ   ،يف ا٭خباز ٕ ا٫ضتصـشاب ٖـٛ ايٓعـس ايعـسيف     ٓاط يف دسٜـا ايــ

ُ  ايهاغف١ عـٔ بكـا٤   ٚايكسا٥ٔ ١٤ ٚايفكٗاتػسعايـُزتهاشات إٚ ٛضٛع ايــ
تٝك١ٓ ايـــُشاي١ ـٚصــدم )ْكــض ايــٝكني بايػــو( عًــ٢ زفــع ايٝــد عــٔ ايــ  

 ع٢ً طبل ايٝكني ايطابل . ـذسٟايطابك١ ٚعدّ اي

ًُش١ َــع بكــا٤ٙ ايـــُزض َـج٬ّ : ايهًــب ايــرٟ إضــتشاٍ ًَشــّا يف أ 
ع إ٫ أْـ٘ بعـد إضـتشايت٘ ٜتـٛشٸ     ،ذطُا١ْٝ ٚصـٛزت٘ ايهًبٝـ١   ـع٢ً ٖٝأتـ٘ ايـ  
ٜـ  -شسٜه٘ َٔ َٛضع٘ ـُذسد تـقطعّا ًَش١ٝ ب شطب ايعـسف فٝـ٘   ـٖرا ٫ 

 ،شهّٛ عًٝٗــا بايٓذاضــ١ ايعٝٓٝــ١ايـــُشٝٛا١ْٝ( ـبكــا٤ َٛضــٛع )ايهًبٝــ١ ايــ
شٝح ـت٘ ٚصـٛزت٘ بـ  تب عًٝ٘ سهِ ايٓذاض١ زغِ بكا٤ ٖٝأَٚٔ ٖٓا ٫ ٜرت

ُ يٛ زفعٓـا ايٝـد عـٔ سايتـ٘      مل ٜهـٔ   -ايهًبٝـ١ ايٓذطـ١   -تٝك١ٓ ايطـابك١  ايــ
تػري بايٓذاض١ اذا شاٍ تػـريٙ  ايـُا٤ ايـُٚيهٔ َجاٍ  ْكطّا يًٝكني بايػو .

ُ َٔ قبٌ ْفط٘ ٚتػري بعض سا٫ت٘ ٚفكد ايًٕٛ أٚ ايطعـِ   هتطب َـٔ  ايــ
ــسف  شطبـايٓذاضــ١ ٫ ٜــ  ـــُايع ــتػريّااي ــٌ ٜــ  ،ٛضٛع َ ــّا ـب شطبْٛ٘  باقٝ
ُ عٔ ٕ شاٍ ايتػري تػري( ٚإايـُا٤ ايـُشاي١ ايطابك١ )ـَٚتشدّا َع اي  ،ا٤ايــ
ُ شهِ ـع ايٝد عٔ ايـ ٜٚعتربٕٚ زف ُ تٝكٔ ايطـابل)تٓذظ  ايــ ا٤(  ْكطـّا  ايــ

ٖٚـرا ناغـف     ،طٞ ع٢ً طبل ايٝكني ايـُيًٝكني بايػو َٚصدام عدّ 
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١ ٜدٚز اذتهِ َـداز  ٜعٔ نٕٛ )ايتػري( سٝج١ٝ تع١ًًٝٝ ٚيٝطت سٝج١ٝ تكٝٝد
اذتٝٛا١ْٝ ايعاٖس نْٛٗا سٝج١ٝ تكٝٝد١ٜ ٜدٚز  ـد٬ف )ايهًب١ٝ(ب ،ٚدٛدٖا 

 . شٝٛا١ْٝـايهًب١ٝ اياز ٚدٛد ١ َدسهِ ايٓذاض

شطب ـ٫ بــــجايني  إايـــــُعتبــــازإ ايعسفٝــــإ يف ٚيــــٝظ ٖــــرإ اٱ
تػسع١ٝ ايٓاغــ١٦ َــٔ ايـــُٚذٖــإ ايعسفٝــ١ ػسٚض١ يف ا٭ايـــُستهصات ايـــُ

 ٚ ٛٸايـــ٬َُسعــ١ َٓاضــبات ا٫سهــاّ َٚٛضــٛعاتٗا  َٝــ١ ٪د١ٜ اىل فٗــِ َك
ٛٸ ــ١ ذات ايهًبٝــ١ يًٓذاضــ١ َٚك ـــَُٝ ــاي ستهصات ايـــُشطب ـا٤ يًتــٓذظ ب

 تػسع١ٝ ٚايـــت تـــ٪ٍٚ اىل صـــدم)ْكض ايـــٝكنيايــــُايرٖٓٝـــ١ ايعسفٝـــ١ ٚ
 طٞ ع٢ً ايٝكني( أٚ عدّ صدقٗا عسفّا .ايـُ( ٚصدم)بايػو

ــ٘     ــسف َٚستهصات ـــُإذٕ اذتاصــٌ صــش١ ايسدــٛع اىل ايع ػسٚض١ اي
ــ   ٛضٛع ايـــُٛضٛع يتػــدٝص بكــا٤  ايـــُشهِ ٚـٚبًشــاظ  َٓاضــبات اي

ــ ٚإ ــ شادٙ يف ايكطــٝتني  ـت ُ تٝك١ٓ ُٚايـ ـــ  ،ػهٛن١ايـــ دصٛص١ٝ ـأٚ نــٕٛ اي
ٛٸ ٚس٦ٓٝر  ٫  ،شهِ أٚ َٔ سا٫ت٘ ايطاز١٥ ـَات َٛضٛع ايايفا٥ت١ َٔ َك

ُ فسم بني ٚزٚد ايـديٌٝ ا٭ٍٚ بٓشـٛ ايكطـ١ٝ ايػـسط١ٝ : )     س ا٤ اذا تػٝٸـ ايــ
 تػري َتٓذظ( .ايـُا٤ ايـُش١ًُٝ : )ـظ( أٚ بٓشٛ ايكط١ٝ ايتٓذٸ

م بــ٘ قاعــد٠ رتتفــ -شٍُٛيـــُاٛضٛع ٚايـــُٚســد٠  -ٖٚــرا ايػــسط 
ُ ا٫ضتصشاب عٔ قاعـد٠   ُ كتطٞ ٚايــ ُ اْع ايـت ٜهـٕٛ فٝٗـا    ايــ ٔ تٝكايــ

ُ ا ا٫ضـتد٫ٍ بأخبـاز   ٚتكدّ َٓٸـ  َػاٜسّا يًُػهٛى غري َتشد َع٘ ، ٓع ايــ
٫ٚشَـ٘ عـدّ د٫يـ١     ،َٔ ْكض ايٝكني بايػو ع٢ً سذ١ٝ ا٫ضتصشاب 

 إٔشطٔ بٓا ـنً٘ ٜيريو  -اْعايـُكتطٞ ٚايـُا٫خباز ع٢ً سذ١ٝ قاعد٠ 
 ْبشح يف ايتٓبٝ٘ ايطابع عػس : إَهإ ا٫ضتد٫ٍ با٭خباز ع٢ً : 
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