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 : تقدو األمارات على اإلشتصحاب

ِٙبغٛ تـٌٔٚد أًسٍ مل ٙتقدَ ًِّا عسضٕ، ُـذٚب بٕ عّ ضؤاي ٙطـس          
:  ُفطٕ ِٗٙفع د٘ابٕ يف بـش٘خ االضتصشاب الضٌٚا ِٓـا ، ٗٓـ٘ ضـؤاي   

ٓى االضتصشاب أًازٝ عقال٢ٚٞ ًعتربٝ غسعّا ٗتلْ٘ كاغفٞ عّ اه٘اقـع  
ٗطسٙق اهٕٚ كخرب اهجقـٞ ٗوـ٘آس االهفـاو ٗاال ـاك اهلاغـم ه أَ ٓـ٘       
أصى عٌوٛ ٗٗوٚفٞ غسعٚٞ ثابتٞ باهـذسٜ اهعقال٢ٛ اهــٌٌطٟ باخببـاز   
اهصشٚشٞ ٗآتٚٞ يف ً٘ازد اهػم يف بقا١ ًا تٚقِٕ اهــٌلوم ضـابقّا ه ُعـٍ    

أصى عٌوٛ ًـشسش هو٘اقع بــخال  أصـى اهـربا١ٝ،     -االضتصشاب -ٓ٘
 ٗٓ٘ أصى تِصٙوٛ أٜ ِّٙصي اهػم ًِصهٞ اهٚقني .

هعى اهـٌػٔ٘ز بني ًتقدًٛ االص٘هٚني كٌا أفـاد غـٚخِا االُصـازٜ    
ــا٢ٚ   ـــٌشقق اهِ ــّسزٖ اه ــٞ     ٗق )قــدٌٓا( ٓــ٘ عــّد االضتصــشاب ًــّ االده

االدتٔادٙٞ ٗاخًازات اهظِٚٞ اهـٌعتربٝ ٗأُٔا تفٚـد اهظـّ ببقـا١ ا لـٍ يف     
اهصًّ اهالسق، قاي غٚخِا اهِا٢ٚ : )اهظآس أْ االضتصشاب اىل شًاْ 
ٗاهـد اهػـٚا اهبٔـا٢ٛ قـدع ضــسٌٓا كـاْ ًعـدٗدّا ًـّ  وـٞ اخًــازات         

هـــٔرٖ اةٔــٞ ّٙتذــٕ ًــا ًٙــس٠ كــج ّا ًــّ   ٗهعوــٕ  (1)اهلاغــفٞ عــّ اه٘اقــع( 
ًعاًوتٍٔ االضتصشاب أٗ إضتصشاب اهعدَ ًعاًوٞ اهدهٚى االدتٔـادٜ  
سٚح ٙطتدهْ٘ بٕ عوٟ اهـٌطا٢ى اهفسعٚٞ بـذِب االضـتدالي باخًـازات    
ٗاخدهـــٞ االدتٔادٙـــٞ، ٗٓلـــرا ًٙـــس٠ تـــسدًٚشٍٔ باالضتصـــشاب خســـد 

ــٟ ا      ــٞ عو ــّ اخدهــٞ االدتٔادٙ ـــٌتعازضني ً ـــٌا ٙفسضــْ٘   اه ــس، ٗزب ب
 اهتعازض بني االضتصشاب ٗبني اهدهٚى االدتٔادٜ . 
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ٗكٚــم كــاْ : وــآسٍٓ كــْ٘ االضتصــشاب ًــّ اخًــازات، ٗقــد   
)قدٖ( ٗدعوٕ ًّ أضـعم اخًـازات ، ٗقـد     (2)ابتازٖ أضتاذُا اهـٌشقق 

 اضتظٔس أًازٙٞ االضتصشاب  ًّ ُص٘ص أببازٖ .

ٝ كاغـفٞ عـّ اه٘اقـع    ٗبتعب  ًفّصى: قد ٙقـاي: االضتصـشاب أًـاز   
ٗطسٙق اهٕٚ بـشطب اهــذسٜ اهعقال٢ـٛ ٗاإلزتلـاش اهــٌشاٗزٜ اهعـسيف،      
ــازٖ االصــ٘هْٚ٘        ــا إبت ــرا ً ــع يف وــس  اهػــم ، ٗٓ ــو هو٘اق ــ٘ ًجب ٓٗ

 (4)ٗبعـ  االصـ٘هٚني اخٗابـس ًـٍِٔ أضـتاذُا اهــٌشقق        (3)اهـٌتقدًْ٘ 
اهرٜ اضتدي عوٕٚ بأْ اخببـاز إًطـا١ش غـسعٛ هولػـم ٗتتٌـٍٚ هـِق        

(:طال ٙـِق  اهـٚقني أبـدّا باهػـمص     ػم االضتصشاب، فاْ ق٘هٕ )ك
وــآس يف إهغــا١ إستٌــاي  (5)طٗال ٙعتــد باهػــم يف ســاي ًــّ ا ــاالتص  

ــٕ ، ٗكــأْ      ــِفظ ســاي اهػــم يف بقــا١ ًــا تٚٓقِ ـــٌ٘د٘د يف اه ـــخال  اه اه
اهـٌطتصشب بإق ٗثابو ٗاقعّا ًتـٚقّ تعّبـدّا ٗكأُـٕ  مل ٙـصي اهـٚقني ٗمل      

 ٙتبدي باهػم .

ٞ ثٍ أفاد االضتاذ)قدٖ( بعـد إبتٚـازٖ كـْ٘ االضتصـشاب ًـّ  وـ      
خْ كُٕ٘ ًّ اخًـازات    تقدَ االًازات عوٕٚ، :)ٗال ِٙايف ٓرا:االًازات

ــدَ      ــازات ٙتق ــى إْ اخً ــازات، ب ــٕ يف عــسض ضــا٢س االً ال ٙقتطــٛ كُ٘
 بعطٔا عوٟ بع ، ضسٗزٝ أْ اهبِٚٞ تتقدَ عوٟ اهٚد ، ٗسلٍ اهـشاكٍ
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 .(6)ٗاالقساز ٙتقدَ عوٟ اهبِٚٞ ٗسلٍ ا اكٍ( فسادع ٞ،ٙتقدَ عوٟ اهبِٚ

ثٍ اذا تـشقق كْ٘ االضتصشاب أًـازٝ ًعتـربٝ غـسعّا فٔـى تـصاسٍ      
ــازات ع    ــدَ ضــا٢س اخً ــازات اخبــس٠ ه أَ تتق ــاي أضــتاذُا   اخً ــٕ ه ق وٚ

ٕ أًازٝ سٚح ال أًازٝ عوٟ بالفـٕ( ٗال تتتـب عوـٟ    )إُاهـٌشقق)قدٖ(: 
 ذهم ًـٌا ٙدي عوٟ ضعم أًازٙتٔا. ُٗـش٘أًازٝ االضتصشاب ًجبتاتٔا 

إال أُـــٕ مل ٙتطـــض هِـــا غـــآد ٗاضـــض ٗقسِٙـــٞ دوٚـــٞ تفٚـــد أًازٙـــٞ 
ه٘ مل ُقطع بعـدَ كػـفٕ عـّ اه٘اقـع      -االضتصشاب ٗكػفٕ عّ اه٘اقع 

، فاْ عٌدٝ اهدهٚى عوٟ سذٚٞ االضتصشاب ٗقاعدٙتٕ ٓ٘ اهطـ    -أصاّل
ٞ اهطابقٞ ٗعدَ االعتِـا١  اهعقال٢ٛ ٗاهـذسٜ اهعٌوٛ عوٟ اهـشاهٞ اهـٌتٚقِ

باهػم اهطازئ، ٗحنّ ًّ اهعقال١ ٗال ُوشـ  ًـٍِٔ كـْ٘ االضتصـشاب     
بــشٚح ٙــذسْٗ عوٚـٕ     -ٗه٘ بلػـم ُـاق    -عِدٍٓ كاغفّا عّ اه٘اقع 

، مل ُــشسش ٓـرا بـى اهــٌشسش ٓـ٘ دـسٍٙٔ        -زغٍ ُقصٕ -هلرا اهلػم 
 اهـــٌطتقس عوــٟ اهعٌــى باهـــشاهٞ اهـــٌتٚقِٞ ٗعــدَ إعتــدادٍٓ باهػــم،       
 ٗاالببـاز إًطـا١ش غـسعٛ هوذـسٜ اهعقال٢ــٛ اهـرٜ ال ٙبـدٗ ًِـٕ اهلػــم        

ٗه٘ إسساشّا غـسعّٚا ُاقصـّا كٌـا ٙتعـاز  بٚـٍِٔ يف       -عّ اه٘اقع ٗإسساشٖ 
 قب٘ي برب اهجقٞ ٗاخبر بظآسٖ .

ٗه٘ كاْ االضتصشاب أًـازٝ فـأٜ دهٚـى عوـٟ أُـٕ )أًـازٝ سٚـح ال        
ـــٌشقق     ــاي االضــتاذ اه ــٕ( كٌــا ق ـــخ٢٘ٛ أًــازٝ عوــٟ بالف ــدٖ(،  (7)اه )ق

ٗاهصشٚض إُٔ ه٘ ثبو كُ٘ـٕ أًـازٝ كـاْ كطـا٢س اخًـازات اهلاغـفٞ عـّ        
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اهـشلٍ اهػسعٛ كٌا أفاد اهـٌتقدًْ٘ ، ٗعرزٍٓ ًعٍٔ خُٔـٍ إعتقـدٗا   
ــِاٖ يف    كـــْ٘ االضتصـــشاب ًفٚـــدّا هوظـــّ كطـــا٢س اهظِـــْ٘ ، ٗقـــد ُاقػـ

 اهبـش٘خ االضتدالهٚٞ عوٟ سذٚٞ االضتصشاب .

ٗبتعــب  ًـــختصس : ال غــآد عوــٟ أًازٙــٞ االضتصــشاب  ٗإعتبــاز   
كاغفٚٞ اهٚقني اهطابق بػ١ٛ عّ بقـا١ٖ السقـّا ٗيف وـس  اهػـم يف بقـا١      

 .  ٗهت٘ضٚض االًس أكجس ُق٘ي :  -ٗه٘ كاغفٚٞ ُاقصٞ  -ًا تٚٓقِٕ 

ال اغــلاي يف أًازٙــٞ بــرب اهجقــٞ ٗوــ٘آس االهفــاو، ٗال اغــلاي يف   
ٌٍّ اهػـازك        ؤ٘ز اهتبـاُٛ اهعقال  ٢ـٛ يف كٌُ٘ٔـا كاغـفني ُاقصـني ٗقـد تــ

ُق  كػفٌٔا، ٗٙدي عوٟ كاغفٚٞ برب اهجقٞ : بع  أببـازٖ اإلًطـا٢ٚٞ   
كاهصشٚشٞ اهيت إعتربُآا  ٗإعتٌـدُآا يف بــش٘خ سذٚـٞ اهــخرب دهـٚاّل      
عوٟ إًطـا١ سذٚـٞ بـرب اهجقـٞطاهعٌسٜ ثقـٞ فٌـا أّد٠ اهٚـم عِّـٛ فعِّـٛ          

ٌا أّدٙا اهٚم عِّٛ فعِّٛ ٙؤّدٙاْ، ًٗا قاال ٙؤدٜصطاهعٌسٜ ٗابِٕ ثقتاْ ف
ٗٓرا تعب  ًعصً٘ٛ ٙدي عوٟ كػم برب اهجقٞ   (8)هم فعِّٛ ٙق٘الْص 

( ، فٔـى يف أببـاز   عّ اه٘اقع ٗكاُم مسعو اهـخرب ًـّ اهــٌعصَ٘)  
 االضتصشاب ًا ٙؤدٜ كػفٕ عّ اه٘اقع ًجى ٓرا ه، كال ٗأهم كال .

ٞ هعبازٝ : طعوٟ ٙقـني ًـّ   قد ٙق٘ي أسد : ُعٍ اهصشٚشٞ اهـٌتطٌِ
ٗض١ٖ٘ص تدي عوٟ كػم اهـٚقني اهطـابق عـّ بقـا١ ًـا تٚقِـٕ ضـابقّا ًـّ         
اهطٔ٘ز يف فسض اهصشٚشٞ، هلِٕ ال ًٙساد ًـّ اهـٚقني : اهـٚقني اهتلـ٘ٙ      

: ٟ غم ًّ طٔ٘زٖ ٗدداُّا، ٗهرا ُق٘يفإُ عو اه٘دداُٛ اهفعوٛ قطعّا،
ــّ اهط     ــني تلــ٘ٙ  ٗدــداُٛ ً ــٟ ٙق ــٕ عو ــٟ هلُ٘ ــ٘ز يف اهظــس   ال ًعِ ٔ
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اهالســق ٗعِــد اهػــم ، فالبــد ًــّ إزادٝ اهــٚقني اهتِصٙوــٛ اهتعبــدٜ ًــّ   
طٔ٘زٖ يف اهصًّ اهطابقطفإُ عوٟ ٙقني ًّ ٗض١ٖ٘ ، ٗال ِٙق  اهٚقني 

ٗال دالهـٞ يف ٓـرا اهــشدٙح     (9)ابدّا باهػـم ٗاُــٌا ِٙقطـٕ بـٚقني آبـسص      
ــٚقني اهطــابق عــّ بقــا١ٖ شًــّ اهػــم ٗإعتٌــا     د ُٗظــا٢سٖ عوــٟ كػــم اه

 اهلػم غسعّا هٚلْ٘ االضتصشاب أًازٝ .

اذْ اهقسٙب ددّا كْ٘ االضتصشاب ٗوٚفٞ عٌوٚٞ ًــذع٘هٞ غـسعّا   
ٗأصــاّل غــسعّٚا ًطــتفادّا ًــّ اخببــاز  -ٗهــ٘ يف اةٌوــٞ  -هــشف  اه٘اقــع 

اهصاهـشٞ إًطا١ً هوذسٜ اهعقال٢ٛ اهـٌشسش يف اهـخازز ٗعطب تبـاٍُٚٔ  
اهربا١ٝ اهـيت ٓـٛ أصـى عٌوـٛ     اهطو٘كٛ اهـٌوش٘و عوٍٚٔ، هلِٕ هـٚظ كـ  

ًـش  هٚظ فٕٚ إسـساش هو٘اقـع أصـاّل، بـى إْ أصـى االضتصـشاب فٚـٕ        
دٔٞ إسساش هو٘اقع ٗتـشٓف  عوٕٚ يف صـ٘ز اهػـم اهطـازئ بعـد سـدٗخ      
اهٚقني يف شًـّ ضـابق، هلـّ ال غـآد ٗاضـض عوـٟ كـْ٘ االضتصـشاب         

، بـى  أًازٝ كاغفٞ عّ اه٘اقع كخرب اهجقٞ ٗوآس أهفاوٕ كٌا تقدَ تقسٙبٕ
ٓٛ ٗوٚفٞ عٌوٚٞ وآسٝ ًّ اخبباز اهِآٚٞ عّ ُق  اهٚقني باهػـم أٗ  
ا ًسٝ باهبِا١ عوٟ اهٚقني أٗ باهـٌطٛ عوٟ اهٚقني ٗكأْ اهٚقني بإق ثابو 

 فإُ بِا١ش عٌوٛ عوٟ اهٚقني ٗعدَ إعتداد باهػم اهطازئ اهالسق .

ْٕ : ٓرٖ االبباز تتطوب أٗ تفـتض فعوٚـٞ اهـٚقني اه    طـابق  ٗبتعب  ثا
ٗفعوٚٞ اهػم اهالسق، ٗتأًس بعدَ االعتداد باهػم اهالسق ٗتِٟٔ عـّ  
ُق  اهٚقني اهطابق باهػم اهالسق، ٗٓرا هطاْ اه٘وٚفٞ اهعٌوٚٞ ٗهٚظ 
ــٛ         ـــذسٜ اهعقال٢ ــآس اه ــاْ و ــع ، ف ــّ اه٘اق ــفٞ ع ــازٝ اهلاغ ــاْ اخً هط
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 ٗاهِص٘ص اهػسعٚٞ ٓ٘ اهتعّبد اهعقال٢ٛ ٗاهػـسعٛ بطـس  اهـٚقني تعِٚٚـّا     
ٗٓرا ٙع  كُٕ٘ أصاّل عٌوٚـّا   -ٓ٘ أسد طسيف اهػم يف بقا١ ًا تٚٓقِٕ ٗ -

 زغٍ إسساشٖ هو٘اقع يف اهـذٌوٞ .

ًٗـذٌ٘ك اخببـاز ٙـدي باهــٌطابقٞ عوـٟ هـصَٗ اهبِـا١ عوـٟ اهـٚقني          
 ٗعدَ االعتداد باهػم يف ًقاَ اهعٌى ٗاهطو٘ن اهـخازدٛ . 

ًتعوـق   -ٗٙدي ًـذٌ٘ك االبـباز باالهـتـصاَ عوٟ أْ اهـٌػل٘ن فـٕٚ 
ّٗ         -اهػم  ًِّصي ًِصهٞ اه٘اقع ٗكأْ ًـا تٚقِـٕ بـإق ثابـو ٗاقعـّا زغـٍ طـس

اهـذسٜ  -اهػم فٕٚ، فاالضتصشاب أصىش عٌوٛ تِصٙوٛ، هٚظ يف دهٚوٕ 
غٔادٝ أٗ قسِٙٞ عوٟ كاغفٚتٕ عّ اه٘اقع  -اهعقال٢ٛ ٗاهـخرب اهـٌعصً٘ٛ

 ثباتٕ هٕ كٌا ٓ٘ ساي اخًازات اهـٌعتربٝ كخرب اهجقٞ ٗو٘آس االهفاو . ٗإ

ٗعِد٢ــر ُقــ٘ي : ال اغــلاي يف تقــدَ اخًــازات عوــٟ االضتصــشاب        
ٗغ ٖ ًّ اخص٘ي اهعقوٚـٞ ٗاهػـسعٚٞ، فـاذا قاًـو أًـازٝ ًعتـربٝ غـسعّا        
عوــٟ إزتفــاك ًــا ًغــٓم يف بقا٢ــٕ أٗ عوــٟ بقــا١ ًــا ًغــٓم يف بقا٢ــٕ مل ٙلــّ  

غــلايش عِــد أســٍد يف عــدَ دسٙــاْ االضتصــشاب هوعوــٍ اهتعبــدٜ بعــدَ إ
اهبقا١ أٗ ببقا١ ًا غم يف بقا٢ٕ، ًٗع اهعوٍ ِٙتق  اهٚقني اهطابق باهٚقني 

أٗ عوــٟ اهبقــا١ ال ٙصٙــى كــاْ قٚــاَ اخًــازٝ عوــٟ اإلزتفــاك   اهالســق ٗإْ
ٍش تعبدٜ ِٙق  اهـٚقني اهطـابق عوـٟ     اهػم اه٘دداُٛ باهبقا١، إال إُٔ عو

ٗ  ٕ ــ ــٟ بالف ــٕ أٗ عو ــرب فق ـــٌتٚقّ ضــابقّا   ، ٗال ٙعت ـــٌطتصشب اه ــْ٘ اه ك
ذسٜ ٗإْ كــاْ ـٙــإُــٕ بــى  ،ستــٟ يــسٜ االضتصــشاب  ّاٗدــداُـشسشّا ًــ
ّ هـٌـتـٚـقّ اهـطابـق ًـشسشّا باخا اهتعبـدٜ   ًازٝ اهـٌعـتـربٝ اهـٌفـٚـدٝ هوٚقٚــ

 أسسشُا عداهٞ شٙد بقٚاَ اهبِٚٞ عوٚٔا ثٍ غللِا يف بقا٢ٔا. كٌا ه٘
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ا اصى اْ ق٘اَ االضتصشاب أًـساْ : االٗي اهـٚقني باهــشدٗخ    ٗ
ض٘ا١ سصى اهٚقني ٗدداُّا أَ سصى باهتعّبد كقٚاَ االًازٝ عوـٟ غـ١ٛ.   
 ٗاهجــــاُٛ : اهػــــم يف اهبقــــا١، فــــاذا عوــــٍ اهبقــــا١ أٗ عــــدَ اهبقــــا١        

إُتفٟ دسٜ االضتصشاب هوعوٍ بـخال  اهـشاهٞ اهطـابقٞ أٗ   -االزتفاك-
ا١ كاْ عوٌّا ٗٙقِّٚا ٗدداُّٚا أَ كاْ ٙقِّٚا تعبدّٙا ُاغـ٣ّا  هوٚقني ب٘فاقٔا، ض٘

 ًّ قٚاَ اخًازٝ اهيت ٙبقٟ ًعٔا اهػم اه٘دداُٛ .

 -أع  تقّدَ اخًازات عوٟ اإلضتصشاب -ٗاهلرب٠ اهـٌبش٘ثٞ ِٓا
اهظآس إُ ال كالَ يف قب٘هلا بـني اخٗابـس اهــٌتعسضني هلـا يف أصـ٘هلٍ      

ًـازٝ اهــٌعتربٝ عوـٟ االضتصـشاب ، إال     ٗال اغلاي عِدٍٓ يف تقـدَ اال 
أْ االغــلاي ٗاهـــخال  ساصــى يف ٗدــٕ اهتقــدٍٙ : ٓــى ٓــ٘ ًــّ بــاب   

 اهتخصٚ  ه أَ ٓ٘ ًّ باب اه٘زٗد ه أَ ٓ٘ ًّ باب اهـشلً٘ٞ ه .

تــٌٔٚد اهبٚـاْ اهت٘ضـٚشٛ     -قبى اة٘اب عّ ٓرا اهطـؤاي  -ِٗٙبغٛ
 ٔا :هوٌساد اهـٌقص٘د ًّ ٓرٖ االصطالسات هغسض اهتٌٚٚص بِٚ

ــد ًــّ      ِٙبغــٛ االهتفــات اىل أْ اهتخصــٚ  غــ  اهتخّصــ ، ٗالب
ّٞ هـٌعسفٞ إًلاْ اهتقدَ باهتخصٚ ، فاْ اهـٌساد ًـّ   اهـٌٚص بٌِٚٔا ًقدً
ــّا    اهتخّصــ  : ٓــ٘ بــسٗز اهفــسد عــّ اهـــٌ٘ض٘ك اهعــاَ بسٗدــّا سقٚقٚ

ًٗـّ دْٗ إعٌـاي دهٚـى غـسعٛ تعّبـدٜ       -باهتلّ٘ٙ ٗباهـرات  -ٗدداُّٚا 
، بــى ٓــ٘ بــسٗز ٗدــداُٛ سقٚقــٛ باهــرات ، ُظــ    ٙتصــد٠ هربــساز 

بسٗز )اهـذآى( عّ ً٘ض٘ك )اهعاهـٍ( اه٘ازد يف دهٚى ٗد٘ب إكـساَ  
 اهعوٌا١ ، فإُ بسٗز ًـ٘ضـ٘عٛ تل٘ٙـ  ٗباهـ٘دداْ ًّ دْٗ تـصس 

 اهدهٚى اهػسعٛ اهتعبدٜ فٕٚ .
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ــٕ إبــساز اهفــسد    اهــرٜ ٓــ٘  -ٗاهتخصــٚ  ٙقابــى اهتخّصــ ، فاُ
عــّ سلــٍ اهعــاَ، أٗ  ٓــ٘ زفــع سلــٍ اهعــاَ عــّ   -بعــ  أفــساد اهعــاَ 

ً٘ضــ٘ك بــاص ًــّ دْٗ تصــس  يف ً٘ضــ٘ك ا لــٍ اهعــاَ ، ٗٙتشقــق 
ــدّا      ــدهٚى بــاص ًـــخسز ُظــ  ق٘هــم :)ال تلــسَ شٙ اإلبــساز ٗاهسفــع ب

 اهعاهـٍ( بعد ق٘هم )أكسَ كى عاهـٍ( .

ٗٓى تـتـقـدَ أدهـٞ اخًـازات عوٟ أدهـٞ االضـتــصشـاب ًـّ بـــاب   
االبساز اهـخاص اهتعّبدٜ بـٌعِٟ هصَٗ تــخصٚ  أببـاز   اهتخصٚ  ٗ

االضتصشاب بأدهٞ االًازات يف ًــشى ادتٌاعٌٔـا ًـع اُـٕ قوٌـا ٙ٘دـد       
ً٘زد أًـازٝ بـإي ًـّ إضتصـشاب عـدَ دعـى ًـؤد٠ اخًـازٝ، فٚـدٗز          
االًس بني زفع اهٚد عّ دهٚى االًازٝ ٗطسسٔا يف ً٘ازد اإلدتٌـاك ٗبـني   

ٗال ٙـٌلّ محى أدهٞ اخًازات عوـٟ   زفع اهٚد عّ دهٚى االضتصشاب،
ه٘ ٗدد، ٗقد ال  -اهـٌ٘زد اهِادز اهرٜ ال ٙـذسٜ فٕٚ إضتصشاب اهعدَ 

ٙ٘دــد فٚوــصَ إهغــا١ دهٚــى االًــازٝ ، ٗســرزّا ًِــٕ البــد  ًــّ تقــدٍٙ دهٚــى 
االًازٝ، ٗال ٙوصَ ًِٕ ًـشرٗز ض٠٘ زفع اهٚد عّ أببـاز اإلضتصـشاب   

 يف بص٘ص ً٘ازد اإلدتٌاك .

ْٕ : إْ أبباز اإلضتصشاب وآسٓـا  اهعٌـَ٘ اهــٌطتقس    ٗبتقسٙب ثا
ا بــٛ عــّ اهتخصــٚ  ٗغــ  اهقابــى إلبــساز فــسٍد أٗ أفــساٍد عــّ دا٢ــسٝ  
ــٕ قــد أكــدت اخببــاز بـــٌِع  ُقــ  اهــٚقني     عًٌ٘ــٕ ًٗـــذساٖ اهعــاَ، فاُ
باهػم ٗعدَ إدبـاي أسـدٌٓا يف ا بـس، بـى تـ٘فست بعـ  اهصـشا         

هــم أْ تــِق  اهــٚقني باهػــم  طفوــٚظ  ِٙبغــٛ (10) عوــٟ كوٌــٞ طأبــدّاص:
                                                           

  .                                                                                   1ًّ اب٘اب اهِذاضات:  37:ب2+ ز1ًّ اب٘اب ُ٘اق  اه٘ض١٘ :  1: ب1(اه٘ضا٢ى:ز10)



   12بػس٠ االص٘ي / ز..................................................... ( 14)    

 

 هٚقني أبدّا باهػمص ُٗـش٘ٓا ًّ تعاب  اهـٌعصً٘نيأبدّاصطٗال ِٙق  ا
(Œ)    ٝ ا بٚٞ عّ اهتخصٚ  ٗإبساز بع  االفساد ، ٗٓـٛ تعـاب  ًػـ

  سيف اهـــٌطتقس عوــٟ االبــر بــاهٚقني اىل  اإلزتلــاش اهعقال٢ــٛ ٗاهتبــاُٛ اهعــ
ــِفظ   - ــٞ اهقا٢ٌــٞ يف اه ـــٌربًٞ اهق٘ٙ ــا١ باهػــم   -اهصــفٞ اه ٗعــدَ االعتِ

ــٚقني      -اهالســق  ــاي اه ــِفظ قب ــٞ يف اه ــرا  -اهصــفٞ اهطــعٚفٞ اهقا٢ٌ ٓٗ ،
بــر بــاهٚقني  ٗعــدَ اإلزتلــاش ٓــ٘ اهــداعٛ هوتبــاُٛ اهـــخازدٛ عوــٟ اخ 

 ، ٗٓرا آٍب عّ اهتخصٚ  .االعتداد باهػم

اهــ٘ازدٝ  يف ُصــ٘ص ٗٙقــ٠٘ ٓــرا اهعٌــَ٘  عِــد ًالسظــٞ اهقــسا٢ّ 
أبباز االضتصشاب ٗاهلاغم عّ إبا١ دهٚى االضتصشاب  عّ ًـذ١ٛ  
ــاز       ــْ٘ أبب ــّ ك ــسب ً ــٟ االستٌــاي االق ــٕ، الضــٌٚا عو اهتخصــٚ  عوٚ
االضتصشاب إزغادّا اىل ساهٞ عقال٢ٚٞ ًطتقسٝ أٗ كُ٘ٔا تقسٙسّا ٗإًطـا١ً  

ـٌطتقس  هـٌا عوٕٚ اهعقال١  يف ًستلـصاتٍٔ ٗتباُٚـاتٍٔ ٗدـسٍٙٔ  اهعٌوـٛ اهـ     
عوـٟ اخبـر  باهـــشاهٞ اهــٌتٚقِٞ اهــٌربًٞ ٗعــدَ االعتِـا١  بــشاهٞ اهػــم       
ّٝ إلبــساَ اهــٚقني ٗإضــتشلإً ٗعــدَ    اهطــازئ ٗاستٌــاي اهـــخال  ًساعــا
صال  اهػم ٗاستٌاي اخلال  هـشى إبساَ اهٚقني ٗاضعا   ق٘تٕ، فاُـٕ  

ا٢ٔا ًع إهتصاَ إزغادٙٞ ابباز االضتصشاب اىل اهطـ  اهعقال٢ـٛ أٗ إًطـ   
      ٛ قـ٘ٝ   -هوتباُٛ اهعقال٢ٛ  ٙتأكد االًـس أكجـس، فـاْ  ٓـرا اهوشـاو  اهعقال٢ـ

 -اهٚقني ٗإبسإً ٗعدَ صال  إستٌاي اخلال   هفٓم إبسإً ٗسّى عقدتٕ
بـا١  أببـاز االضتصـشاب    عدَ قب٘ي اهتخصٚ  ٗٙقٜ٘ إستٌـاي إ  ٙؤكد

 بـٌطٌُ٘ٔا اهعقال٢ٛ عّ ٗزٗد اهتخصٚ  عوٚٔا . 

 صٚ ـتخـا١ٖ عّ اهـصشاب ٗإبـتـهٚى االضَ٘ دـصى عٌـٗاذا تـش



 (15) ........................................... تقدَ اخًازات عوٟ اإلضتصشاب  

 

ُق٘ي : عِد إدتٌاك  اخًازٝ اهـٌعتربٝ ٗاإلضتصـشاب يف ًـ٘ازد  ٗدـ٘د     
ــال        ــشاب أٗ بـ ــال  االضتصـ ــٟ بـ ــٍ عوـ ـــٌجبتٞ هوشلـ ــازات اهـ اخًـ

ــدَ   ــٞ      -إضتصــشاب اهع ــٞ  االضتصــشاب بأده ـــخصٚ  أده ــّ ت ــد ً الب
ٗ باضتصـشاب   اخًازٝ ٗتقدٙــٌٔا عوٚـٕ ،إذ  هـ٘ عٌوِـا  باالضتصـشاب أ     

 ًازٝ ٗٙوصَ إهغاؤٓا خدوٕ .اهعدَ مل ٙبَق  ً٘زدش  هوعٌى باخ

االضتصــــشاب ٓــــ٘ اهعٌــــَ٘ ٗاإلبــــا١ عــــّ  أببــــاز إال أْ وـــآس 
فٚتعني عدَ كـْ٘ تقـدَ االًـازٝ عوـٟ      -كٌا قسبِاٖ ًفصاّل  -اهتخصٚ  

االضتصشاب  ًّ قبٚى اهتخصـٚ  . بـر ٓـرا  ًطـافّا اىل أْ إستٌـاي       
إًلاُـٕ  اُــٌا ٙصـاز اهٚـٕ  بعـد تعـرز إستٌـاهٛ          اهتخصٚ  عوـٟ فـسض  

اهــــ٘زٗد  ٗاهـــــشلً٘ٞ، ٗضــــٚتذوٟ صــــشٞ أســــدٌٓا، ٗإُـــــٌا ٙتــــأبس  
اهتخصٚ  عٌِٔا بوشاو أْ اهتخصٚ  زفـع اهــشلٍ عـّ اهــٌ٘ض٘ك،     
ــٕ      ـــشلً٘ٞ تعــ  زفع ـــٌ٘ض٘ك باه٘دــداْ، ٗاه ــا١ اه ــ٘زٗد ٙعــ  إُتف ٗاه

ــا   ــا١ بـ ـــشلً٘ٞ ٗاإلُتفـ ــاك باهـ ــع االزتفـ ــد ، ًٗـ ـــذاي  -ه٘زٗدباهتعّبـ ال ًـ
 هوتخصٚ  اهرٜ ٓ٘ زفع، فإُ ال ٙصض  زفع اهـٌستفع ُٗفٛ اهـٌِتفٛ . 

ــدَ :         ـــٌا تقــ ــى ًــ ــٟ    ٗٙتشصــ ــازات عوــ ــدَ االًــ ــاي تقــ أْ إستٌــ
االضتصشاب بِش٘ اهتخصٚ  ٓ٘ إستٌاي ًسف٘ض غ  ًقب٘ي، فٚبقـٟ  

 استٌاي اه٘زٗد ٗاستٌاي اهـشلً٘ٞ .

كـْ٘  تقـدٍٙ االًـازات    ٗقد ذٓب  ـع ًـّ اعـالَ  االصـ٘ي اىل     
عوٟ االضتصشاب ٗضـا٢س االصـ٘ي ًـّ بـاب)اه٘زٗد( ، ٗذٓـب  ـع       
 آبس اىل كْ٘ اهـتـقدٍٙ  ًّ باب )ا لً٘ـٞ(،فٌا ٓ٘ اهـٌساد ًّ اه٘زٗد

 فِق٘ي :  ، بتدا١ًبد ًّ تـٌٔٚد بٚاْ اهـٌٚص بٌِٚٔا إٗال ه ًّٗ اهـشلً٘ٞ
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اَ بسٗدّا اهـٌساد ًّ)اه٘زٗد( ٓ٘ بسٗز اهفسد عّ اهـٌ٘ض٘ك اهع
سقٚقّٚا، فٚػتن اه٘زٗد ًع اهتخص  يف اهـخسٗز اهـشقٚقٛ اه٘دـداُٛ  
عّ اهـٌ٘ض٘ك  اهعـاَ، هلِـٕ ٙــختوم عِـٕ يف أْ بسٗدـٕ هـٚظ تلِ٘ٙٚـّا        
ٗباهرات كٌا ٓ٘ ساي اهتخص ، بى بسٗدٕ بربكـٞ اهتعبـد  اهػـسعٛ،    

 فٚلْ٘ إُتفا١ اهـٌ٘ض٘ك ٗدداُّٚا هلّ ب٘اضطٞ اهتعّبد اهػسعٛ .

قدَ اهدهٚى اهـ٘ازد عوـٟ اهـدهٚى اهــٌ٘زٗد : قسِٙٚـٞ اهـ٘ازد       ٗٗدٕ ت
بـٌعِٟ إُ عِد ًـذ١ٛ اهدهٚى اه٘ازد ٗاخبر بٕ ٙستفـع ً٘ضـ٘ك اهـدهٚى    
ّٞ فال ٙبقٟ جماي أبٍر بٕ الُتفا١ ً٘ض٘عٕ سقٚقٞ.   اهـٌ٘زٗد ِٗٙتفٛ سقٚق

ًّٗ ِٓا تـخسز ً٘ازد  اخدهٞ اإلدتٔادٙٞ ٗاخًازات اهـٌعتربٝ عّ 
خــٚ  اهــيت صــ٘ي اهعٌوٚــٞ اهعقوٚــٞ كــاهربا١ٝ ٗاالستٚــاط ٗاهت ً٘ضــ٘ك اخ

تصد٠ اخًــازٝ اهـــٌعتربٝ هسفــع ً٘ضــ٘ك  ـتـــف ً٘ضــ٘عٔا )عــدَ اهبٚــاْ(،
 اخصى اهعٌوـٛ اهعقوـٛ زفعـّا سقٚقٚـّا ٗباه٘دـداْ  هلـّ بٚاُــّٚتٕ ساصـوٞ         
بربكٞ اهتعّبد اهػسعٛ باخًازٝ، فاْ ق٘اَ اهـربا١ٝ اهعقوٚـٞ: )قـبض اهعقـاب     
ًّ غ  بٚاْ( ًٗ٘ضـ٘ك دسٙأُـا ٓـ٘ )عـدَ اهبٚـاْ( ، ٗقـ٘اَ االستٚـاط        
اهعقوٛ إستٌاي اهطسز ٗاهعقـاب ٗ)عـدَ بٚـاْ اه٘اقـع(، ٗقـ٘اَ اهتخـٚ        
اهعقوٛ باهتشّٚس يف ًـذاي اهعٌـى عِـد دٗزاْ االًـس بـني ًــشرٗزّٙ ًـع       

 عدَ بٚاْ اه٘اقع( ًٌِٔا .)

ٗعِد  قٚاَ االًازٝ عوٟ غ١ٛ ٙلْ٘ اهبـٚاْ ًتشـققّا سقـٚـقٞ ٗٙلْ٘ 
ّٞ، ٗٓلــرا    إستٌــاي اهطــسز ٗاهعقــاب يف ًــ٘ازد االستٚــاط  ًِتفٚــّا سقٚقــ
ّٞ بتدٚض اخًازٝ خسد اهــٌشرٗزّٙ، هلـّ    اهـش ٝ ٗاهتدد تستفع سقٚق

ــّا باهــرات ٗهــٚظ إُتفــا   ١ إستٌــاي اهطــسز ٗشٗاي بٚــاْ اخًــازٝ هــٚظ بٚاُ
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ّٞ أٗ        اهـش ٝ  باهرات ، بى بربكـٞ اهتعّبـد اهػـسعٛ باخًـازٝ ٗدعوـٔا سذـ
إًطا١ً إلعتبازٓا اهعقال٢ٛ، ٗه٘ال إعتباز اهػازك ٗتعّبدٖ بـشذٚتٔا عوِٚـا  
هـٌا كاُو االًازات  بٚاُّا ٗال كاُو ُافٚٞ الستٌاي اهعقاب عِد ًــخاهفٞ  

ّٞ هوش ٝ ٗاه  تدد عِد تسدد االًس بني ًـشرٗزّٙ .االستٚاط ٗال ًصٙو

اذْ  اهدهٚى اه٘ازد  ٙسفع ً٘ض٘ك اهدهٚى اهـٌ٘زٗد  زفعّا سـقـٚـقـّٚا 
ٗدداُّٚا، هلّ اهسفع هٚظ باهتلّ٘ٙ ٗباهرات  كاهسفع باهتخصـٚ ، بـى    
ٙلْ٘ اهسفع بربكٞ اهتعبد اهػـسعٛ، ًِٗـٕ ٙتذوـٟ  بطـالْ استٌـاي تقـدَ       

 ـخصٚصّا ، بى اهتقدَ باه٘زٗد .االًازات  عوٟ االص٘ي اهعقوٚٞ ت

ٗاهـٌساد ًّ )اهـشلً٘ٞ( تقـدَ دهٚـى عوـٟ دهٚـى ًـّ سٚـح اخدا١       
تقدَ غوبٞ  ٗضـٚطسٝ ٗقٔـس ٗسلً٘ـٞ ،      -ٗاهوطاْ ٗاهـٌعِٟ اهـٌساد بٚإُ

 ٗٓرا اهتقدَ االدا٢ٛ اهقٔسٜ عوٟ قطٌني :

اهقطٍ االٗي : )اهـشلً٘ٞ اهػازسٞ( ٗٓٛ أْ ٙلْ٘ أسـد اهـدهٚوني   
ــٕ ٗ ــدهٚى    بأدا٢ ـــٌؤّد٠ باه ـــٌساد اه ــاوسّا اىل اه ــٕ اهوفظــٛ ُ ــاٖ  ًٗده٘ه ًعِ

ا بس ٗغازسّا هٕ ًٗفّطسّا هوٌساد اهـذدٜ ًِٕ، ٗٓ٘ اًا اْ ٙلْ٘ ُـاوسّا  
ــد                   ــاوسّا اىل عق ّٞ أٗ ضــٚقّا أٗ ُ ــع ــدهٚى ا بــس ض ــد اه٘ضــع يف اه اىل عق

    ٕ أٗ  اهـشٌى، بـشٚح ه٘مل ٙلّ اهدهٚى اهــٌشلَ٘ اهــٌِظ٘ز هعقـد ٗضـع
هعقد محوٕ هلاْ  اهدهٚى اهـشاكٍ ًٗؤداٖ اهتفطـ ٜ اهػـسسٛ هغـّ٘ا بـال     
      َّ٘ فا٢دٝ تاًٞ . ٗتـشصى ٓرٖ اهـشلً٘ٞ يف أدهـٞ االسلـاَ اه٘اقعٚـٞ ٗتتقـ
بِظس دهٚى اىل دهٚى ٗغسسٕ هـٕ ٗتفطـ ٖ اٙـاٖ ، ٗهـرا ٙلـْ٘  تقـدَ ٓـرٖ        

 اهـشلً٘ٞ تقدَ غوبٞ ٗقٔس هودهٚى ا بس .

 ْ٘ض٘  بأْ ٙل٘ـٛ غاٙٞ اهـّٚا ٗفـفط  قد ٙلْ٘ دوـتـػس  ٗاهـثٍ اه     



   12بػس٠ االص٘ي / ز..................................................... ( 18)    

 

ــرا(         ــ  ك ــؤدٜ اهػــس  )أٜ( أٗ)أع ــٍ  ٙ ــ  أٗ بوف ــأداٝ اهتفط ًصــّدزّا ب
ـــخرب  ــدز   (11)كاه زكعــتني صــوٟ أَ   أ :اهصــشٚض اهطــا٢ى عــّ زدــى مل ٙ

: أهـٚظ ٙقـاي   -عبٚد بـّ شزازٝ  -ٚدص فطأي اهساٜٗ(:طٙعثالثّاه قاي )
(:طاُـٌا ذهم يف اهـجالخ ٗاالزبـعص فـاْ    ال ٙعٚد اهصالٝ فقٕٚ ه قاي )

 اهـذ٘اب االب  ُاوس اىل اهسٗاٙٞ اهـٌرك٘زٝ يف كتـب اهفقـٕ ٗا ـدٙح :    
ط ال ٙعٚــد اهصــالٝ فقٚــٕص ُظــس غــس  ٗتفطــ  ٙــؤدٜ اىل ضــٚق اهــدا٢سٝ   
اهـٌعِ٘ٙٞ هوشدٙح اخب  ٗعدَ ضعتٔا عوٟ إطالقٔا اهظآس ًِٔا بدّٗا، 

ٌٌّٞ(قٞ( ٗٓرا ًجايش )اهـشلً٘ٞ اهـٌطّٚ ٗاهـٌّ٘ضعٞ قباي )اهـشلً٘ٞ  اهـٌع
 هدا٢سٝ اهـٌساد اهـذدٜ ًّ اهدهٚى اهـٌشلَ٘ .

ٗقد ال ٙلْ٘ اهػس  ٗاهتفط  ٗاهِظس دوّٚا ٗاضشّا ددّا ، بـى كـاْ   
وآسّا ًـّ اهـدهٚى اهــشاكٍ بعـد اهتأًـى ٗاهــٌالسظٞ، كاهــخرب اهعوـٜ٘         

، فإُ ٗاضض اهِظس اىل دهٚـى تــشسٍٙ    (12)طهٚظ بني اهسدى ٗٗهدٖ زباص
ََ اهسَِّبـا اهسبا ٗه٘ مل ٙ٘دد تػسٙع ط ََٗسسَّ َْٚع  ًٕ اِهَب ، 275صاهبقـسٝ :  ََٗأَسىَّ اهٖو

ـــخرب ٗاضــض اهتصــس         ــرا اه ــّ٘ا ، ٗٓ ـــشاكٍ هغ ــٜ٘ اه ـــخرب اهعو ــاْ اه ك
 . -آٙٞ تـشسٍٙ اهسبا  -اهقٔسٜ يف اهدهٚى اهـٌشلَ٘ 

٘  -ٗاهػس  ٗاهتفطـ  ٗاهِظـس     -قـ٘اَ ا لً٘ـٞ يف ٓـرا اهقطـٍ      ٗٓـ
تازٝ ٙت٘دٕ اىل عقد اه٘ضع ٗٙتصس  فٕٚ تصس  قٔسٍ ٗغوبـٍٞ ُظـ  ًجـاي    
اهسبا سٚح ٙتطٓوط عوٟ دهٚى تــشسٍٙ اهسبـا ٗٙفّطـس اهــٌ٘ض٘ك طاهسبـاص      

 فٛ سلٍ اهتشسٍٙـتـِٚـفا اهـشاصى بني االب ٗبني االبّ( بإُٔ غ  )اهسب

                                                           

 . 3ًّ اب٘اب اخلوى اه٘اقع يف اهصالٝ :   9: ب 5اه٘ضا٢ى :ز (11)

  . 3+   1ًّ اب٘اب اهسبا :  7ب:  12( اه٘ضا٢ى : ز12)
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 باُتفا١ ً٘ض٘عٕ غسعّا .
 ٕ ــازٝ ٙت٘دــ ــٕ      ٗت ـــشٌى ٗٙتصــس  فٚ ــد اه اهػــس  ٗاهتفطــ  اىل عق

تصس  قٔس ٗغوبـٞ، ُظـ   دهٚوـٛ ُفـٛ اهطـسز ٗا ـسز يف اهـدّٙ فأٌُـا         
طالقٔـا هــٌ٘ازد   سلاَ اه٘اقعٚٞ اخٗهٚـٞ اهػـاًوٞ ب   ساكٌاْ عوٟ ادهٞ اال

 -اهطــسز ٗاهـــشسز، ٗاهػــس  فٌٚٔــا ٗاهِظــس ًتّ٘دــٕ اىل عقــد  اهـــشٌى   
دا٢ستٕ بغ  ًا ٙوصَ ًّ إًتجاهـٕ اهطـسز   ٗٓ٘ ًطّٚق ه -اهـشلٍ اهـٌشٌ٘ي

أٗ اهـــشسز ، ُٗتٚذــٞ  سلً٘ــٞ دهٚوــٛ ُفــٛ اهطــسز ُٗفــٛ اهـــشسز عوــٟ   
ــصَ ًــّ       ـــٌا مل ٙو ــا ب ــٞ ٓــ٘ تطــٚٚق إطالقٔ ــٞ االسلــاَ اخٗهٚ  إطــالق أده

 إًتجاهٕ : اهتطّسز أٗ اهتشّسز .

 ثٍ إْ اهـشلً٘ٞ اهػازسٞ هـٌ٘ض٘ك اهدهٚى اهـٌشلَ٘ قطٌاْ :

ــيت تطــّٚق    اهقطــٍ االٗي :  ـــٌطّٚقٞ ٗٓــٛ اه ـــشلً٘ٞ اهػــازسٞ اه اه
ّٞ كٌجـاي اهسبـا          دا٢سٝ اهـٌ٘ض٘ك بأْ تـخسز عِـٕ ًـا ٓـ٘ دابـى فٚـٕ سقٚقـ

، اهسبـا اهــشاصى بـني اه٘اهـد ٗاه٘هـد     اهرٜ تتطّٚق دا٢ستٕ ٗتـخت  بغـ   
 ُٗتٚذٞ ٓرا اهـشلً٘ٞ تػبٕ اهتخصٚ   .

اهقطٍ اهجاُٛ : اهـشلً٘ٞ اهػازسٞ اهتّ٘ضعٚٞ ٗٓٛ اهيت تّ٘ضع دا٢سٝ 
اهـٌ٘ض٘ك بأْ تدبى يف اهـٌ٘ض٘ك ًـا هـٚظ ًِـٕ سقٚقـٞ كٌجايطاهفقـاك      

دباي اهفقاك يف سٚح تّ٘ضع دا٢سٝ اهـخٌس ب  (13)اهِاعصمخسش إضتصغسٖ 
دا٢ــسٝ اهـــخٌس ٗسلٌــٕ اهتشسٙـــٌٛ ٗٓــ٘ يف ذاتــٕ بــازز عــّ دا٢ستــٕ         

 ٚىـٛ اهدهـ ـتّا هوشلٍ اهــٌرك٘ز فـ  ـبـجـٚى اهـشاكٍ ًـْ٘ اهدهاهـشقٚقٚٞ، فٚل
 اهـٌشلَ٘ بوطاْ إثبات ً٘ض٘عٕ .

                                                           

 .  1ًّ اب٘اب االغسبٞ احملسًٞ :   28: ب 17اه٘ضا٢ى : ز (13)
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ٓرا ٓ٘ اهقطـٍ االٗي ًـّ اهــشلً٘ٞ ٗتــٌاَ أُ٘اعـٕ ٗادـدش  هصـفٞ        
اهِظس اىل اهدهٚى ا بـس ٗاهػـس  هـٕ ٗاهطـٚطسٝ ٗاهتقـدَ اهقٔـسٜ عوٚـٕ .        

ٓـرا اهقطـٍ ٓـ٘    ٗٗدٕ تقدَ اهدهٚى اهـشاكٍ عوـٟ اهـدهٚى اهــٌشلَ٘ يف    
كْ٘ اهدهٚى اهـشاكٍ بـٌجابٞ اهقسِٙٞ اهػازسٞ هوٌساد اهـذدٜ ًّ اهـدهٚى  
اهـٌشلَ٘ اهـٌػسٗ  ٗإْ كاُا دهٚوني ًِفصوني، فـاْ اهقسِٙـٞ اهــٌِفصوٞ    

 تػس  ذا اهقسِٙٞ ٗتبني اهـٌقص٘د اهػسعٛ اه٘اقعٛ ًّ ذٜ اهقسِٙٞ .

اهـدهٚوني   اهقطٍ اهجاُٛ : )اهـشلً٘ٞ اهسافعـٞ( ٗٓـٛ أْ ٙلـْ٘ أسـد    
بأدا٢ٕ ًٗعِاٖ زافعّا هـٌ٘ض٘ك اهــشلٍ يف اهـدهٚى ا بـس ًـّ دْٗ غـس       
ٗتفط ، ًّٗ دْٗ أْ ٙلْ٘ زفعٕ هـٌ٘ض٘ك سلـٍ اهـدهٚى ا بـس زفعـّا     
ــّا        ـــشاكٍ زافع ــدهٚى اه ــى ٙلــْ٘ اه ــ٘زٗد ، ب ــا يف اه ــّا ٗدــداُّٚا كٌ سقٚقٚ

 هـٌ٘ض٘ك اهدهٚى اهـٌشلَ٘ باهتعبد يف عاهـٍ اإلعتباز  اهػسعٛ .

ْٕ : ٙلْ٘ زفـع اهـدهٚى اهــشاكٍ هــٌ٘ض٘ك سلـٍ اهـدهٚى        ٗبتعب  ثا
ا بــس يف عاهـــٍ اهتػــسٙع ٗاالعتبــاز، دْٗ عاهـــٍ اهتلــّ٘ٙ ٗاه٘دــداْ ، 

 ٗٓرا اهسفع ُـش٘ قٔس ٗغوبٞ ٗضٚطسٝ ًّ اهدهٚى اهـشاكٍ .

سلــاَ اهظآسٙــٞ ٞ هألفوًٞ تـــشصى يف االدهــٞ اهـــٌتلٗٓــرا اهـــشل٘
ٚٞ كشذٚٞ برب اهجقٞ عوٟ االص٘ي اهعٌوٚٞ ُظ  سلً٘ٞ اخًازات اهػسع

ـــٌتل  ــٞ، كأصــوٛ االضتصــشاب    فواهػــسعٚٞ اه ــاَ اهظآسٙ ــاْ االسل  ٞ هبٚ
ى، ٗسلً٘ــٞ صــى اهطــبى عوــٟ االصــى اهـــٌطّبٗاهــربا١ٝ، ٗسلً٘ــٞ اخ

 االصى اهـٌشسش عوٟ االصى غ  اهـٌشسش .

َّ٘ ٓرٖ باهِظس ٗاهػس  ٗاهتفطـ    -اهقطٍ اهجاُٛ -شلً٘ٞـاه ٗال تتق
دهـٞ إعتبـاز اخًـازات    أٗهـرا ال تلـْ٘    ، ٗياهقطٍ اال اهـشلً٘ٞ: ٌا يفك
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ـٓـ  ٛ اهػــسعٚٞ ُــاوسٝ أٗ غــازسٞ خدهــٞ االصــ٘ي اهعٌوٚــٞ اهػــسعٚٞ ، بــى 
ًازٝ هسفع ً٘ضـ٘ك اهـدهٚى اهــٌشلَ٘    تتصد٠ بربكٞ اهتعبد اهػسعٛ باخ

 ٗسطب، فٚتقدَ اهدهٚى اهـشاكٍ ٗٙسفع ً٘ض٘ك اهدهٚى اهـٌشلَ٘ .

: إْ كى قطـٚٞ غـسعٚٞ سقٚقٚـٞ تتلفـى بٚـاْ سلٌٔـا       ٗٗدٕ اهتقدٍٙ
ــدٙس ٗدــ٘د ً٘ضــ٘عٔا يف اهــ    ــٟ تق ـــشقق    خازز،ـعو ــاْ ت ــى بٚ ٗال تتلف

ْٚـعَ   اهِاطق:ط فاهِّ  عدَ تـشققٕ، اهـٌ٘ض٘ك أٗ ًٕ اِهَب ٝ  صََٗأَسـىَّ اهٖوـ : اهبقـس
فٚدُا ثب٘ت اهــشّى أٗ اهــشسًٞ عوـٟ    أٗ )سسًو عوٚلٍ اخلٌسٝ( ًٙ، 275

خازز، ٗال ٙفٚـد تــشقق   ـخٌس يف اهـ: اهبٚع أٗ اه اهـٌ٘ض٘ك تقدٙس ٗد٘د
اهـٌ٘ض٘ك أٗ عدًٕ، فاذا إغـتبٕ ًـا٢عش بـني كُ٘ـٕ مخـسّا ٗبـني كُ٘ـٕ بـاّل          
فــال دالهــٞ يف اهقطــٚٞ اهػــسعٚٞ )سسًــو عوــٚلٍ اخلٌــسٝ( عوــٟ تـــشقق     

 اهـٌ٘ض٘ك يف اهـخازز أٗ عدَ تـشققٕ .

ٞ ٓـ٘ اهػـم،   ًّٗ اه٘اضـض أْ ً٘ضـ٘ك اخصـ٘ي اهعٌوٚـٞ اهػـسعٚ     
ٗدهٚــى اخصــى ال ٙتلفــى بٚــاْ تـــشقق اهػــم أٗ عــدَ تـــشققٕ عِــد         
اهـٌلوم ، ٗاالًازات اهػسعٚٞ كخرب اهجقٞ تتصد٠ هولػم عّ اه٘اقع 
ـــٌعتربٝ غــسعّا دهٚــى     ٗاإلعــالَ بــٕ، ٗقــد تـــشقق عِــدُا أْ االًــازات اه
دعؤا ٙفٚد تتٌٍٚ كػفٔا اهِاق  ٗتعترب ًفادٓا عوٌـّا بــشطب االعتبـاز    

ػسعٛ، فاذا قاًو االًازٝ اهـٌعتربٝ عوٟ غ١ٛ سصى اهعوـٍ بـٕ ٗشاي   اه
بربكٞ اهتعّبد بـشذٚٞ االًـازٝ ٗٙصـ     -ً٘ض٘ك االصى اهعٌوٛ  -اهػم 

 اهـٌلوم عاهـٌّا تعبدّا زغٍ إُ غان ٗدداُّا .

ًجاّل: اذا قاًو اهبِٚٞ أٗ بـرب اهجقـٞ عوـٟ ُــذاضٞ ٓـرا اهلـ٘ب ًـّ        
زٝ )كى ًا ال تعوٍ ُـذاضتٕ ٓـ٘ طـآس(   اهـٌا١ إُتفٟ ً٘ض٘ك أصى اهطٔا
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ٗإُتفــٟ ً٘ضــ٘ك أصــى اهــربا١ٝ عــّ اهـــٌؤابرٝ عوــٟ غــسب ًــا ال تعوــٍ 
ُـذاضتٕ سٚح ِٙتفٛ ً٘ض٘ك ٓرٖ االصـ٘ي ٗٙتبـدي سـاي اهــٌلوم اىل     
)عاهـٍ بِذاضٞ اهـٌا١( بربكٞ اهتعبد بـشذٚٞ اهبِٚٞ أٗ برب اهجقـٞ ، فتتقـَ٘   

لَ٘ ،كازتفــاك ً٘ضــ٘ك  ٓــرٖ ا لً٘ــٞ بسفــع ً٘ضــ٘ك اهــدهٚى اهـــٌش     
االص٘ي اهػسعٚٞ اهرٜ ٓ٘ اهػم عِد قٚاَ االًازٝ عوٟ بالفٔا، سٚـح  

 . -ال  ٗدداُّا  -تفٚد اهعوٍ باه٘اقع تعبدّا ٗٙصٗي اهػم تعبدّا 

ــٚقّ        ــا ت ــا١ ً ــٛ ً٘ضــ٘ك االضتصــشاب )اهػــم يف بق ــرا ِٙتف ٗٓل
 سدٗثٕ( عِد قٚاَ االًازٝ عوٟ إزتفـاك اهــشاهٞ اهطـابقٞ أٗ بقا١ٓـا سٚـح     
ٙلْ٘ ًؤد٠ اخًـازٝ اهعوـٍ اهتعبـدٜ ببقـا١ أٗ بازتفـاك اهــشاهٞ اهــٌتٚقِٞ        

 طتصــشب اهــٌتٚقّ اهطـابق، ٗٓــرا   فـال غــم يف اهبقـا١ ستـٟ ٙ    اهطـابقٞ، 
ٌــا اذا إضتصــشبِا طٔــازٝ اهـــٌا١ اهـــٌغط٘ي بــٕ اهجــ٘ب، فاُــٕ بـــذسٙإُ   ك

ِٙتفــٛ ً٘ضــ٘ك إضتصــشاب ُـــذاضٞ اهجــ٘ب اهـــٌغط٘ي بــران اهـــٌا١        
ـــٌػل٘ن طٔ ــٕ،اه ــد   ازت ــٕ باهتعب ــح اُ ــازٝ  سٚ ـــٌا١  االضتصــشابٛ بطٔ اه

اهـٌغط٘ي بٕ اهج٘ب ِٙتفـٛ اهػـم يف طٔـازٝ اهجـ٘ب اهــٌغط٘ي بــشطب       
 االعتباز اهػسعٛ .

َّ٘ باُتفــا١ ً٘ضــ٘ك        ٗبابتصــاز: ٓــرا اهقطــٍ ًــّ اهـــشلً٘ٞ ٙتقــ
 .شلَ٘ إُتفا١ً تعبدّٙا اعتبازّٙا، ال سقٚقّٚا ٗدداُّٚا اهـشلٍ يف اهدهٚى اهـٌ

َّ٘ اهقطـٍ االٗي   ٗٙفت ق ٓرا اهقطٍ ًّ اهـشلً٘ٞ عّ ضابقٕ يف تقـ
بـاهِظس ٗاهػـس  ٗاهتفطــ  ، ٗالشًـٕ هغ٘ٙـٞ اهــدهٚى اهــشاكٍ هـ٘ مل ٙلــّ       
اهدهٚى اهـٌشلَ٘ اهـٌػسٗ  ً٘د٘دّا قا٢ٌّا يف ُفطٕ ًِظ٘زّا اهٕٚ ًّ قبـى  

 اهدهٚى اهـشاكٍ .
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َّ٘ اهـشلً٘ٞ بسفع اهدهٚى اهـشاك ٍ هــٌ٘ض٘ك  بٌِٚا اهقطٍ اهجاُٛ تتق
االًـازٝ   اهدهٚى اهـٌشلَ٘ ًّ دْٗ ُظس ٗغس  ، ٗهرا تـذد دهٚى إعتباز

ٗٓـــ٘ ُفـــٛ اهػـــم ٗزفـــع ً٘ضـــ٘ك االصـــ٘ي باهتعبـــد  -ًفٚــدّا هــــٌعِاٖ  
ًــّ دْٗ ت٘قــم عوــٟ دعــى االصــى ًٗــّ دْٗ هــصَٗ هغ٘ٙــٞ   -اهػــسعٛ

 دعى االًازٝ  ه٘ مل تلّ االص٘ي ًـذع٘هٞ غسعّا .

اهقطٌني ًـخت  باهدهٚى اهوفظٛ  ٗاهظآس أْ ًصطوض ا لً٘ٞ يف
ٗا لـٍ ًـّ    كٌا أُا تتقـَ٘ بـاهقٔس ٗاهغوبـٞ ًـّ دهٚـى هـدهٚى ٗاهطـٚطسٝ       

شلً٘ٞ ًتشققــٞ ب٘ضــ٘  يف ـاهغوبــٞ ٗاهــ غــ١ٛ عوــٟ غــ١ٛ آبــس، ٗٓــرٖ 
اهقطــٍ االٗي اهـــٌتقَ٘ بِظــس اهــدهٚى اهـــشاكٍ اىل اهــدهٚى اهـــٌشلَ٘        

اْ اهـدهٚى اهــشاكٍ   ٗضٚطستٕ عوٕٚ، كٌا ٓٛ ًتشققٞ يف اهقطٍ اهجاُٛ، فـ 
٘   كاْ هـٌا  -َ ِٗٙفٚـٕ تعبـدّا ٗٙسفعـٕ إعتبـازاّ    ٙتصس  يف ً٘ضـ٘ك اهــٌشل
ٍٞ ٗف ٍٞ ًّ دهٚى هدهٚىٔرا اهتصس  اهتعبدٜ ُـش٘ غوب  .قٕٔس ٗسلٍ ٗضوطِ

طض إبتصاص  اهـشلً٘ٞ بقطـٌٚٔا باخدهـٞ اهوفظٚـٞ ٗعـدَ     ًِٕٗ ٙت
شتاز اىل هطــاْ دهــٞ اهوّبٚــٞ غــ  اهوفظٚــٞ ،إذ اهـــشلً٘ٞ تـــ ًـــذ٣ٚٔا يف اخ

ٗهف  ٙؤدٜ ًعِٟ فٚـشلٍ بوطإُ دهٚاّل آبـس بـاهِظس ٗاهػـس  أٗ ٙــشلٍ     
 بِفٛ ً٘ض٘ك ا بس، ٗاهدهٚى اهوى ال هف  فٕٚ ٗال هطاْ هٕ .

ًٗع تـشقق اهـشلً٘ٞ باهِش٘ االٗي أٗ باهِش٘ اهجاُٛ ٙتقدَ اهـدهٚى  
  ٕ ــ  اهـــشاكٍ عوــٟ اهــدهٚى اهـــٌشلَ٘ ًــّ دْٗ هـــشاو اهِطــبٞ بٌِٚٔــا، فاُ
ــني        ــٕ ٗب ــو اهِطــبٞ بِٚ ــ٘ كاُ ــؤداٖ ٗه ــإُ ًٗ ـــشاكٍ بوط ــدهٚى اه ــدَ اه ٙتق
اهـٌشلَ٘ ُطبٞ اهعٌَ٘ ًّ ٗدٕ فإُ ٙـشلٍ عوٕٚ يف اهـٌذٌع ٗاهـٌوتقٟ 
ٗٙغوبٕ ٗٙقٔسٖ ، كٌا إُٔ ٙتقدَ اهـشاكٍ عوٟ اهــٌشلَ٘ ٗال ٙـأتٛ قـاُْ٘    
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 بى ال فسق بـني أق٘ا٢ٚـٞ اهــشاكٍ ٗبـني     -أق٠٘ اهظٔ٘زّٙ -تقدٍٙ اخؤس
أق٘ا٢ٚٞ اهـٌشلَ٘ ًّ سٚح اهطِد أٗ ًّ سٚح اهظٔ٘ز ٗاهدالهٞ، ٗذهم 
كوٕ هعدَ اهتِايف اهـشقٚقٛ بني اهـدهٚوني ًـع تــشقق اهــشلً٘ٞ ، ٗهلـْ٘      
اهدهٚى اهـشاكٍ بـٌِصهٞ اهقسِٙٞ اهـٌِفصوٞ اهـٌبِّٚٞ هوٌساد اهـذدٜ ًّ ذٜ 

 .  -اهدهٚى اهـٌشلَ٘ -اهقسِٙٞ 

ال تعـازض بٌِٚٔـا    -أٗ بني اهـٌده٘هني ٗسٚح ال تِايف بني اهدهٚوني 
 ستٟ ٙقدَ أق٠٘ اهطِدّٙ أٗ أق٠٘ اهظٔ٘زّٙ .

ٗاهــــشلً٘ٞ يف قطـــٌٔا اهجـــاُٛ اهـــرٜ ٓـــ٘ زفـــع اهـــدهٚى اهــــشاكٍ  
ْٕ ًـشلَ٘ هٕ ٙفتق عّ اه٘زٗد ًّ دٔٞ أْ اهـ٘زٗد   -هـٌ٘ض٘ك دهٚى ثا

ات زفع دهٚى هـٌ٘ض٘ك دهٚى آبس زفعّا سقٚقٚـّا ٗدـداُّٚا ، هلِـٕ ال  باهـر    
زفـع ٗدـداُٛ باهتعّبـد اهػـسعٛ، بٌِٚـا        كٌا ٓ٘ ساي اهتخص ، بى ٓ٘

اهـشلً٘ٞ باهِش٘ اهجاُٛ ٓٛ زفع دهٚى هـٌ٘ض٘ك دهٚى آبـس زفعـّا تعبـدّٙا    
أٜ ًّ دْٗ أْ ٙلْ٘  اهسفع سقٚقّٚا ٗدداُّٚا كٌا ٓ٘ ساي اهـ٘زٗد، بـى   
ٙلــْ٘ اهسفــع ٗإشاهــٞ ً٘ضــ٘ك اهــدهٚى ا بــس بربكــٞ اهتعبــد اهػــسعٛ ٗيف 

 هـٍ االعتباز اهػسعٛ باصٞ .عا

ٗبعد ٓرا اهتقدٍٙ يف بٚاْ ًعِٟ اهـشلً٘ٞ ٗاه٘زٗد ، ٗبعـد تــٌٔٚد   
عـــدَ إًلـــاْ كـــْ٘ تقـــدٍٙ االًـــازات عوـــٟ االضتصـــشاب ًـــّ بـــاب   

ٙتٚطس بٚاْ ٗدٕ تقدَ االًازات  عوٟ االضتصشاب ٗغـ ٖ   -اهتخصٚ 
 . -هعقوٚٞ ا اهػسعٚٞ ٗ -ًّ االص٘ي اهعٌوٚٞ 

ٕ  -صشابـَ اهـخاص ببشح االضتِٗٙبغٛ تفصٚى اهلال  أع  ٗدـ
 تقدَ االًازات عوٟ قاعدٝ االضتصشاب، سٚح إبتوفو أُظاز اخعالَ
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  ٗدٕ تـقدٍٙ االًـازات عوـٟ االضـتـــصشاب ٗتــسددت بٚــّ      يفاخٗابس 
 إستٌاي اهتقدَ باه٘زٗد ٗبني إستٌاي اهـشلً٘ٞ ، فِق٘ي : 

ال  ٙبدٗ هِا دهٚى ٗاضض ضوٍٚ ًّ االغلاي ٙـدي عوـٟ كـْ٘ تقـدَ     
االًازات اهـٌعتربٝ عوٟ االضتصشاب ًّ باب اه٘زٗد، خُٕ عِد ثبـ٘ت  
اهتعبد باخًازٝ اهلرا٢ٚٞ )برب اهجقٞ ًجاّل( ٙبقٟ)اهػـم يف اهبقـا١( سقٚقـٞ    
ٗٗدداُّا ٗٓ٘ ً٘ضـ٘ك االضتصـشاب ٗقـ٘اَ دسٙاُـٕ ، أٜ ال ٙـصٗي ٗال      

ًازٝ ازتفاعّا سقٚقّٚا ، فاْ اهـ٘زٗد  ا اهـٌ٘ض٘ك عِد اهتعبد باخفع  ٓرٙست
أٜ ٙصٙوـٕ ٗال   -ٙتقَ٘ بسفع اهـدهٚى اهـ٘ازد هــٌ٘ض٘ك اهـدهٚى اهــٌ٘زٗد      

 .  -ٙبقٕٚ بقا١ سقٚقّٚا 

ٗهرا ٙسدض عِدُا كْ٘ تقدَ االًازات عوٟ االضتصشاب ًّ باب 
ــاهِش٘ اهجـــاُٛ غـــ  اهــــٌتقَ٘ بـــاهِظس اىل اهــــٌش   ــا اهــــشلً٘ٞ بـ لَ٘ كٌـ

ضِ٘ضشٕ ًفصاّل ، ًٗع إهتصإً ِٙدفع أقـ٠٘ إغـلاي طسسـٕ  ـع ًـّ      
عوـٟ كـْ٘ تقـدَ      - (14)ًـٍِٔ اهــٌشقق اخلساضـاُٛ     -اخعاوٍ )قـدٍٓ(  

االًازات  عوٟ االضتصشاب  بِش٘ اهـشلً٘ٞ ، فقاه٘ا : اُـٕ ال  ُظـس يف   
 دهٚى االًازٝ اىل دهٚى االضتصشاب هٚشلٍ عوٕٚ .

إعتقادُا هـشلً٘ٞ االًـازات اهــٌعتربٝ    بـشطب -هلّ ًّ اه٘اضض 
َّ٘    -عوــٟ االضتصــشاب ـــٌتق أْ اهـــشلً٘ٞ هٚطــو ًــّ اهقطــٍ االٗي اه

تٛ إغـلاهلٍ ، بـى اهــشلً٘ٞ    ٟ ٙـأ باهِظس ٗغـس  اهـدهٚى اهــٌشلَ٘ ستـ    
اهــيت ُعتقــدٓا ٓــٛ اهِشــ٘ اهجــاُٛ اهــرٜ تتقــَ٘ بسفــع ً٘ضــ٘ك ا لــٍ يف  

ال تتقَ٘ باهِظس ٗغس  اهدهٚى اهدهٚى اهـٌشلَ٘ زفعّا تعبدّٙا ال سقٚقّٚا، ٗ
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اهـٌشلَ٘، ٗٓـرا ٓـ٘ اهــٌتشقق فٌٚـا حنـّ فٚـٕ ، سٚـح ِٙتفـٛ ً٘ضـ٘ك          
االضتصــشاب )اهػــم يف اهبقــا١( عِــد اهتعّبــد باخًــازٝ ٗٙستفــع إزتفاعــّا  
تعبدٙاًٍ ًع بقا٢ٕ سقٚقٞ ٗٗاقعّا ، أقصاٖ عدَ اهتدافع بـني ًـؤد٠ االًـازٝ    

 ًع إُتفا١ ً٘ض٘عٕ تعبدّا.ا اكٌٞ ٗبني ًؤد٠ االضتصشاب اهـٌشلَ٘ 

ًـــٍِٔ اهــــٌشقق  -هلِـــٕ قـــد ابتـــاز  ـــع ًـــّ االعاوٍ)قـــدٍٓ( 
أْ تقــدَ االًــازات عوــٟ االضتصــشاب ًــّ قبٚـــى       - (15)اهـــخساضاُٛ  

 اه٘زٗد  ه٘دٖ٘ ًتفسقٞ يف كوٌات اهـٌوتصًني بٕ :

 -يف ابباز االضتصشاب -إْ ً٘ض٘ك اهِٔٛ ٗاهـٌِع اه٘دٕ اخٗي:
ٗاهٚقني باهِظس اهبدٜٗ وآس يف اهلػم اهتاَ ٓ٘ )ُق  اهٚقني باهػم( 

اه٘دداُٛ ٗاإلسساش اهـشقٚقٛ هوػ١ٛ ،إال إُٔ بربكٞ  قٚاَ االدهٞ اهقطعٚـٞ  
عوــٟ إعتبــاز بعــ  االًــازات  اهظِٚــٞ ٗإهغــا١ استٌــاي اهـــخال  فٚٔــا،    
ٍّ ٓرٖ االدهٞ اىل ُص٘ص االضتصشاب ُطتفٚد كـْ٘ ًفادٓـا ٙقِٚـّا     ٗبط

إستٌاي اخلال  عّ ًفادٓا باهتعبـد اهػـسعٛ     ٗذهم إلهغا١ -ال  غلّا  -
إضـتِادّا   -ٗس٣ِٚر ٙلْ٘ زفع اهٚد يف اهصًّ اهالسـق عـّ اهـٚقني اهطـابق     

ال ٙلْ٘ ُقطـّا   -اىل اخًازٝ اهـٌعتربٝ اهقا٢ٌٞ عوٟ بال  اهٚقني اهطابق
هوــٚقني باهػــم ، بــى ٓــ٘ ُقــ  هوــٚقني بــٚقني إعتبــاز اخًــازٝ ، فِٚتفــٛ    

ــٚقني با   ــٚقني    ً٘ضــ٘ك )ُقــ  اه ــدي اىل ً٘ضــ٘ك )ُقــ  اه هػــم( ٗٙتب
اهطابق باخًازٝ اهـٌعتربٝ( ٗٓرا ٓ٘ اه٘زٗد اهرٜ ٓ٘ بسٗز ً٘ض٘عٛ 

 سقٚقٛ بربكٞ اهتعبد اهػسعٛ .

 ٚقٛ بربكٞ اهتعبدـقـٗٙسد عوٕٚ : إْ اه٘زٗد ٓ٘ بسٗز ً٘ض٘عٛ س
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ال ِٙفــٛ اهػــم ٗعــدَ  -اهػــسعٛ، ٗقٚــاَ االًــازٝ اهـــٌعتربٝ عوــٟ غــ١ٛ 
ٗال ٙسفعــٕ سقٚقــٞ ، بــى ٙبقــٟ ً٘ضــ٘ك اهػــم عِــد قٚــاَ  اهعوــٍ باهػــ١ٛ 

اخًازٝ بقا١ً سقٚقّٚا ٗدداُّٚا ٗٙصدق عوٟ زفع اهٚـد عـّ اهـٚقني اهطـابق     
ّٝ هوـٚقني          باخًازٝ : إُ )ُقـ  اهـٚقني باهػـم( هعـدَ كـْ٘ االًـازٝ ًفٚـد
ّٞ ٗٙتشقـق        ستٟ ٙصدق)ُق  اهـٚقني بـاهٚقني( ِٗٙتفـٛ اهــٌ٘ض٘ك سقٚقـ

 اه٘زٗد اهـٌصعَ٘ .

االضتصـشاب هـٚظ ًـّ     إْ إعتبـاز اهـٚقني يف أببـاز    ه٘دٕ اهجـاُٛ: ا
دٔـٞ كُ٘ـٕ صـفٞ ٗدداُٚـٞ باصـٞ قا٢ٌـٞ يف اهـِفظ، بـى ًـّ دٔـٞ كُ٘ـٕ            
ًصداق )اهـشذٞ( اهػسعٚٞ ًٗبّ  باهركس خُـٕ اقـ٠٘ ا ذـر ٗأعالٓـا     

يف سسًٞ ُقطـٕ   -اهصفٞ اهـخاصٞ  -هلْ٘ سذٚتٕ ذاتٚٞ ٗال دبى هوٚقني 
نيٍ ًجوــٕ، بــى إْ ً٘ضــ٘ك االضتصــشاب ٓــ٘  باهػــم ٗدــ٘اش ُقطــٕ بــٚق 

)اهػم يف اهبقا١( ًع عدَ قٚاَ اهـشذٞ عوٟ االزتفاك أٗ اهبقا١ ، فٚلْ٘ 
ًفاد االبباز: )ال تـِق  ا ذـٞ بغـ  ا ذـٞ ، ٗهلـّ تِقطـٔا با ذـٞ(        
ًٗع قٚاَ االًازٝ عوٟ غ١ٛ ِٙتفـٛ  ً٘ضـ٘ك االضتصـشاب ٗٙلـْ٘ ًـّ      

 . شذٞ( ٗٓرا ٓ٘ اه٘زٗدـشذٞ باهـ)ُق  اه

ٗٙــسد عوٚــٕ : اْ اهــٚقني اهـــٌعترب يف أببــاز االضتصــشاب ٗإْ كــاْ  
إال أْ فٔـٍ اهـٚقني    -ال ًّ باب كُٕ٘ صـفٞ باصـٞ    -بوشاو كُٕ٘ طسٙقّا 
ّٞ عِٔــا  -بــٌعِٟ اهـــشذٞ   ٍش بعٚـدش هعــدَ اهػــآد اه٘اضــض    -ٗهــ٘ كِاٙـ فٔــ

ذوٚٞ عوٚــٕ، ٗوــآس االببــاز :طال تــِق  اهــٚقني باهػــم ،  ـٗاهقسِٙــٞ اهــ
 تِقطٕ بٚقني آبسص ٓ٘ إُـشصاز د٘اش اهِق  بــخص٘ص طسٙـق  ٗهلّ 
 . -ال بلى سذٞ غسعٚٞ ٗإْ كاُو أًازٝ أٗ أصاّل عٌوّٚا  -اهٚقني 
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 ًازٝ اهـشذٞ ًِدزدّا حتو ق٘هٕ :ٗس٣ِٚر ال ٙلْ٘ ُـق  اهٚقني باخ
طٗهلّ تِقطٕ بٚقني آبسص ستـٟ ٙتشقـق إُتفـا١ ً٘ضـ٘ك االضتصـشاب      

 ه٘زٗد .)ُق  اهٚقني باهػم( ٗٙصدق ا

اه٘دٕ اهجاهح :إْ سذٚٞ اخًازٝ ثابتٞ بطسٙق قطعٛ ٙقٚ ، ٗإال هـٍ 
تلّ سذٞ، ٗاهظّ ال ٙغ  عّ اهـشق غ٣ّٚا . ٗعوٕٚ ٙلـْ٘ ُقـ  اهـٚقني    
اهطابق باخًازٝ اهجابتٞ باهقطع ٗاهٚقني ًصداق)ُق  اهٚقني بٚقني ًجوٕ( 

خـسز عـّ   ًـازٝ ٗسذٚتٔـا، فٚ    اهٚقني اهطابق بـٚقني إعتبـاز اخ  ٙع  ُق
 ً٘ض٘ك االضتصشاب: )ُق  اهٚقني باهػم( ، ٗٓرا ٓ٘ اه٘زٗد .

ــق قطعــٛ ال  ٙ٘دــب      ــازٝ بطسٙ ــٞ اخً ــ٘ت سذٚ ــٕ : إْ ثب ــسد عوٚ ٙٗ
عّ ً٘ض٘ك االضتصشاب )ُق  اهـٚقني   -بسٗز اخًازٝ بِش٘ اه٘زٗد 

باهػم( أٗ )بغ  اهـٚقني( ، ٗذهـم خْ اهــٌطتفاد ًـّ االببـاز:طٗهلّ      
عوق اهٚقني ا بس بعني ًا تعوق بـٕ اهـٚقني اخٗي   تِقطٕ بٚقني آبسص ٓ٘ ت

ــد      ــٚقني اخٗي با ــدٗخ ، ٗق ــاك ُاقطــّا هو ــاُٛ باالزتف ــٚقني اهج هٚلــْ٘ اه
(: طال  ٓرا اهـٌعِٟ صسحيّا سٚح قاي ) أفادت صشٚشٞ شزازٝ االٗىل

ستٟ ٙطتٚقّ إُ قد ُاَص فإُ دعى ُاق  اهٚقني ب٘ض٢ٕ٘ اهـٚقني بسافعـٕ   
ً٘ازد قٚاَ االًازٝ عوـٟ بـال  اهـٚقني اهطـابق ال      ، ٗيف -ٗٓ٘ اهَِ٘  -

ٙلْ٘ اهٚقني اهجاُٛ ًتعوقّا بازتفاك  ًتعوق ٙقِٕٚ االٗي ، بى ٙلْ٘ اهـٚقني  
 ِٕٚ االٗي ، فـال ـقـ ـتعوق ٙـاهجاُٛ ًتعوقّا بـشذٚٞ االًازٝ  غسعّا ٗٓ٘ غ  ً

 ٙصدق )ُق  اهٚقني باهٚقني( هعدَ إتـشاد ًتعوق اهٚقِٚني .

 ىـٚـ ـ٘  دهـدَ ٗضـ ـ٘زٗد أٗ عـ ـ٠٘ اهـ٘  دعـدَ ٗضـشاصى عـٗاه
ًصّشض هو٘زٗد هعدَ إزتفاك ً٘ضـ٘ك االضتصـشاب  عِـد قٚـاَ االًـازٝ      
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ّٞ ٗٙستفـع تعّبـدّا ٗباالعتبـاز، ف دـض        إزتفاعّا سقٚقّٚا ، بى ٓ٘ بـإق سقٚقـ
كْ٘ تقدَ االًازٝ عوٟ االضتصشاب ًّ باب اهــشلً٘ٞ بـاهِش٘ اهجـاُٛ    

 قسٙبّا .ًّ ُـش٘ٙٔا اهـٌػسٗسني 

إْ ا لً٘ٞ باهِش٘ اهجاُٛ تع  زفع دهٚى بأدا٢ٕ ٗهطإُ  ٗت٘ضٚشٕ:
كٌا  -هلِٕ هٚظ زفعّا سقٚقّٚا ٗدداُّٚا هـٌ٘ض٘ك ا لٍ يف اهدهٚى ا بس،

 بى ٙلْ٘ اهسفع باهتعبد اهػسعٛ ٗيف عاهـٍ االعتباز .  -يف اه٘زٗد 

ٞ    ٗفٌٚا حنّ فٕٚ : سٚح بِِٚـا   ٗأْ  يف دعـى االًـازات عوـٟ اهطسٙقٚـ
اهـٌذع٘ي فٚٔا ٓ٘ تتٌٍٚ اهلػم اهِاق  ٗإهغا١ إستٌاي اهـخال  تعبدّا 
ــٟ ضــ       ـــشذر ، إعتٌــادّا عو ــازات ٗاه ـــش٘خ اخً ــد أٗضــشِاٖ يف ب ٗق
اهعقال١ عوٟ إعتبـاز ًٗقب٘هٚـٞ  بـرب اهجقـٞ ُٗــشٖ٘ ًـّ اخًـازات اهظِٚـٞ         

 ، اهـٌعتربٝ ٗعوٟ إعتباز ًفادٓا عوٌّا  ال ٙعتِْ٘ ًعـٕ باستٌـاي اهــخال   
فٚصٗي اهػم ًّ أُفطٍٔ عِد قٚاَ االًازٝ عوٟ غ١ٛ ، ٗٓرا ٓـ٘ اهـرٜ   

 أًطاٖ اهػازك اهـٌقدع . 

ٗسٚــح كــاْ ً٘ضــ٘ك االضتصــشاب ًٗـــذساٖ ٓــ٘ اهػــم يف بقــا١   
ا اهٞ اهطابقٞ، فاذا قاًو االًازٝ اهـٌعتربٝ عوٟ بقـا١ ا اهـٞ اهطـابقٞ أٗ    

ً٘ضـ٘ك االضتصـشاب تعبـدّا ٗشاي اهػـم يف      إُتفٟ -عوٟ عدَ بقا١ٓا 
 اهبقا١ ٗثبو بقا١ اهـٌتٚقّ اهطابق أٗ ثبو إُتفاؤٖ سطب ًؤد٠ االًازٝ . 

هلّ هٚظ إُتفا١ ً٘ض٘ك االضتصشاب إُتفا١ً ٗدداُّٚا سقٚقّٚا ، بـى  
ٓ٘ إُتفا١ش ٗازتفاك بربكٞ اهتعبد اهػسعٛ ٗيف عاَ االعتباز باصٞ ، سٚح 

ٌٍّ ُقـ  كاغـفٚتٔا      أْ اهػازك اهـٌقدع تعّبـد  ُا باخًـازات اخلاصـٞ ٗتــ
ٗأهغٟ إستٌاي اهـخال  فٚٔا ٗإعترب ًؤدآا ثابتّا ٗاقعّا ٗصـشٚشّا ًـصٙاّل   
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هوػم تعبدّا فٔ٘ ًؤد٠ ثابو باهتعبد اهػسعٛ ٗيف عاهـٍ االعتباز، ًٗـّ  
ِٓا ٙلْ٘ ًؤد٠ االًازٝ ثابتـّا ٗاقعـّا ًٗـصٙاّل هوػـم اهـرٜ ٓـ٘ ً٘ضـ٘ك        

تصٙوٕ هلّ إشاهتٔا هـٌ٘ض٘ك االضتصشاب هٚطو االضتصشاب، فتِفٕٚ ٗ
 سقٚقٚٞ ٗدداُٚٞ بى ٓٛ إشاهٞ تعّبدٙٞ ٗيف عاهـٍ االعتباز . 

ًٗـّ أدــى ٓـرا اهتعّبــد ال ٙــذسٜ االضتصــشاب إلُتفـا١ ً٘ضــ٘عٕ     
باهتعبد اهػسعٛ، بى تـشلٍ االًازٝ اهقا٢ٌٞ عوٟ االضتصشاب ًّ دْٗ 

ــاد االضتصــشا     ــق ًف ــٟ ٗف ــازٝ عو ــاَ االً ــني قٚ ــسق ب ــا١ اهــ  -بف شاهٞ ـبق
، ٗذهم -إُتفا١ اهـشاهٞ اهطابقٞ -ٗبني قٚاَ االًازٝ عوٟ بالفٕ  -اهطابقٞ

ه٘ض٘  اْ ق٘اَ ًـذس٠ االضتصـشاب ًٗ٘ضـ٘عٕ ٓـ٘ )اهػـم يف بقـا١      
ٗ أشاهٞ اهطـابقٞ  ـًا تٚقِٕ ضابقّا( ًٗع قٚاَ االًازٝ عوٟ غ١ٛ : إزتفاك اهـ 

بربكـٞ تتٌـٍٚ    -زٝ ٙتشقـق اهعوـٍ اهتعبـدٜ باهػـ١ٛ: ًـؤد٠ االًـا       -بقا٢ٔا
فٌٚــا  -بـــشطب اهتعبــد -اهلػــم ٗإهغــا١ إستٌــاي اهـــخال ، فــال غــم 

قاًو عوٕٚ االًازٝ  ٗأّدتٕ ًّ بقا١ اهـٌتٚقّ اهطابق أٗ شٗاهٕ ٗال إستٌاي 
ستــــٟ ٙصــــض دــــسٜ االضتصــــشاب ،إذ  قــــ٘اَ   -تعبــــدّا -خال  اهـــــ

، اهػــم ٗإستٌــاي اإلُتقــاض ٗاإلزتفــاك االضتصــشاب ًٗ٘ضــ٘عٕ ٓــ٘ 
 تعبــدّا ٗٙجبــو -ً٘ضــ٘ك االضتصــشاب -ًــازٝ ِٙتفــٛ اهػــم ٗبقٚــاَ اال

ٛ  ـ، ٗهعـى اهـ  اهعوٍ باهـٌؤد٠ إعتبازّا غسعّٚا ٗٓـٛ   -شلً٘ٞ بـاهِش٘ اهجـاُ
ًّ٘ٞ باُتفا١ اهـٌ٘ض٘ك  تعبدّا تػبٕ اه٘زٗد ٗتقـتب ًِـٕ ٗتػـتبٕ بـٕ،      -ًتق

فصــاز  ــع ًــّ االعــاوٍ اىل إهتــصاَ اهتقــدَ ِٓــا بــاه٘زٗد ، ُٗـــف٘ا         
هغوبٞ أفساد اهـشلً٘ٞ اهِاوسٝ اهػازسٞ فتخٚوـ٘ا إبتصـاص    اهـشلً٘ٞ، ٗهعوٕ

ال  -كْ٘ اهــشلً٘ٞ اهِافٚـٞ هوٌ٘ضـ٘ك تعبـدّا ٗزٗدّا      دٗا شلً٘ٞ بٔا ٗاعتقـاه
 ٗاهلل اهعاهـٍ بـٌا يف اهطٌا٢س . - سلً٘ٞ
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 ٗكٚم كاْ ُؤكد اهفٍٔ اهـٌختاز بتعب  تطبٚقٛ ُٗق٘ي :

اهــٌلوم ٗإهغـا١   ًفاد االًـازٝ ٓـ٘ كػـم اه٘اقـع اهــٌذٔ٘ي عِـد        
ٗبلػـفٔا عـّ اه٘اقـع اهــٌذٔ٘ي      -ال ٗدداُّا  -إستٌاي اهـخال  تعّبدّا 

كػفّا تعبدّٙا ِٙتفٛ ً٘ض٘ك االضتصـشاب ٗقـ٘اَ دسٙاُـٕ أعـ  اهػـم،      
شلً٘ٞ ًـــّ اهِشـــ٘ اهجـــاُٛ، ًـــّ غـــ  فـــسق يف اهتقـــدَ  ـٗٓـــرٖ ٓـــٛ اهـــ

  شلً٘ٞ بني قٚاَ االًازٝ عوٟ ٗفق ًؤد٠ االضتصـشاب ٗبـني قٚأًـا   ـباه
عوـٟ بـال  ًفـاد االضتصـشاب، اٜ ال فـسق يف سلً٘ـٞ االًـازٝ عوــٟ        
االضتصشاب بني كْ٘ ًفاد االًازٝ ً٘افقّا هـٌؤد٠ االضتصشاب ٗبـني  
كُ٘ــٕ ًـــخاهفّا هــٕ ، ه٘ضــ٘  أْ اهـــشلً٘ٞ تعــ  ُفــٛ ً٘ضــ٘ك اهـــشلٍ  
اهـٌطتصشب ٗإُتفا١ اهػم باهبقا١ سني قٚاَ اخًـازٝ عوـٟ بقـا١ اهــشاهٞ     

شاهٞ اهـٌتٚقِٞ اهطـابقٞ، ٗال ً٘دـب   ـقٚأًا عوٟ إزتفاك اهاهطابقٞ ٗسني 
هتخصٚ  اهـشلً٘ٞ بـخص٘ص ص٘زٝ ًــخاهفٞ ًفـاد االًـازٝ هــٌؤد٠     
االضتصــشاب ٗعــدَ ًـــذ٣ٚٔا يف صــ٘زٝ اهـــٌ٘افقٞ ، ُٗ٘ضــض ًــا ذكسُــا 
باهـٌجاي ُٗق٘ي : اذا قاًو اهبِٚٞ أٗ برب اهجقٞ عوٟ طٔازٝ ًا كاْ ًتـٚقّ  

ٞ طٔازٝ اهػـ١ٛ ٗكػـفو عِٔـا كػـفّا عوٌٚـّا تعّبـدّٙا       اهِذاضٞ أفادت اهبِٚ
 تصشابـفٚصٗي اهػم يف بقا١ اهِذاضٞ اهـٌتٚقِٞ ضابقّا ٗال ٙــذسٜ االضـ  

 .   -ال  ٗدداُّا  -هصٗاي ً٘ض٘عٕ تعبدّا 

شصى اهعوـٍ  ٗٓلرا يف ً٘زد االًازٝ اهـٌ٘افقٞ هالضتصشاب فإُ َٙ
اهتعبدٜ ببقا١ ًا تٚقِٕ ضابقّا ٗال غم يف اهبقا١ بـى ٓـ٘ عاهــٍ بـٕ تعبـدّا،      
ٗاذا مل ٙلّ غم فـال ً٘ضـ٘ك هالضتصـشاب، فـاذا قاًـو اهبِٚـٞ عوـٟ        
ٍٞ تٚٓقِٔا ضـابقّا كػـفو اهبِٚـٞ عـّ اهِذاضـٞ ٗإُتفـٟ اهػـم يف         بقا١ ُـذاض
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ــدّا بربكــٞ اخًــازٝ ٗإ   ُتفــٟ ً٘ضــ٘ك بقا١ٓــا ٗصــاز عاهـــٌّا باهِذاضــٞ تعّب
 االضتصشاب ٗال غم يف بقا١ اهِذاضٞ ستٟ ٙطتصشبٔا . ٓرا .

ٗقد ٙقاي بأْ ٗدٕ تقدَ االًازات اهـٌعتربٝ عوٟ االضتصشاب ًّ 
ــى        ــني دهٚ ــا ٗب ــازٝ ٗبطابٔ ــاز االً ــى إعتب ــني دهٚ ــق اهعــسيف ب ــاب اهت٘فٚ ب
االضتصـشاب بـــٌعِٟ اهت٘فٚـق بــني اهـدهٚوني  عــّا بـني ًؤدآٌــا، ٗقــد     

ـٌقاي ًّ اهـٌشقق اخلساضـاُٛ)قدٖ( سٚـح قـاي : )ال غـبٔٞ     ٙظٔس ٓرا اه
يف عـدَ دسٙـاْ االضتصـشاب ًـع االًـازٝ اهــٌعتربٝ يف ًـ٘زدٖ ، ٗاُــٌا         

ٕش  (16)اهلالَ يف إُ هو٘زٗد أٗ هوشلً٘ٞ أٗ اهت٘فٚق ..(  ٗكأْ اهت٘فٚق ٗد
 ًطتقى هوتقدٍٙ غ  اه٘زٗد  ٗاهـشلً٘ٞ . 

هت٘فٚق اهعسيف بني دهـٚوني قـد   ذٌع ٗاـهلّ ِٙبغٛ االهتفات اىل أْ اه
ٙتشقق بطسٙق اهتخصٚ ، ٗقد ٙتشقق بطسٙق اه٘زٗد أٗ ٙتشقق بطسٙق 
اهـشلً٘ٞ، ٗهٚظ ثـٌٞ غـ١ٛ ٗزا١ ٓـرٖ اهطـسق ، فـاْ أزاد ًـّ اهت٘فٚـق       
اهعسيف: تقـدَ االًـازٝ اهــٌعتربٝ عوـٟ االضتصـشاب بطسٙـق اهتخصـٚ         

أٗ بِش٘ ا لً٘ٞ فقد فقد أثبتِا بطالُٕ ، ٗإْ أزاد اهت٘فٚق بِش٘ اه٘زٗد 
َ ـبـ ـتعـٞ ، فاهـٚاّل ٗباهـشذـ ـفصـٌِٔا تـٚض ًـ٘ اهصشـِا ًا ٓـشـأٗض    اهعـا

 . )اهتقدَ باهت٘فٚق اهعسيف( ال ٙع  غ٣ّٚا آبس، ٗال ٙصض اهت٘دٕٚ باهعاَ 

ٗبابتصاز : تتقدَ االًازٝ عوٟ االضتصشاب باهـشلً٘ٞ ًّ اهِش٘       
ـــٌؤد٠ االصــى        ــّا ه ـــشاكٌٞ ً٘افق ــازٝ اه ــاد اخً ــاْ ًف ــاُٛ، ضــ٘ا١ ك اهج
ــع ً٘ضــــ٘ك       ــازٝ تسفــ ــٕ ، خْ االًــ ـــخاهفّا  هــ ـــٌشلَ٘ أَ كــــاْ  ًــ اهــ
االضتصشاب تعبدّا ٗيف عاهـٍ االعتباز اهػسعٛ، ض٘ا١ كاُا ًتـ٘افقني أَ  
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ٗهــ٘ تعبــدّا ٗيف عاهـــٍ  -ع إُتفــا١ ً٘ضــ٘ك االضتصــشاب كاُــا ًتخــاهفني، ًٗــ
ٚـ  ال ٙ -اإلعتباز ٕ، ٗهعـى ًـا ًٙـس٠ كـج ّا يف كوٌـات      ـٌلّ دسٙإُ أٗ ال فا٢ـدٝ ف

ٍٝ : اهـبع  االعاوٍ كصاسب اه لتاب أٗ اهطـِٞ  ذ٘آس ًّ االضتدالي بأًاز
د فٔـ٘ ًـّ بـاب ذكـس اهــٌؤّٙ      ،صى : إضتصـشاب أٗ غـ ٖ  أٗ اال اك ، ٗباخ

ٌّّا  ّ٘ـتاهودهٚى، أٗ باعتقاد اإلعتطاد ٗهًِط باُطٌاَ اخصـى اىل اهلتـاب    ٜق
اخصى ٗاخًازٝ  ضت٘ا١إاهقطع عّ إعتقاد  ٗاهطِٞ، ٗال ٙلػم كالًٍٔ بِش٘

غٚخِا  لٟ عّبى حياه٘زٗد، بلً٘ٞ أٗ ا ب صىٗعدَ تقّدَ االًازٝ عوٟ اخ
اهفقٔا١  ْاذٓأً٘د٘داْ يف  (اه٘زٗد)ٗ (ا لً٘ٞ) أْ ًصطوشٛ : االُصازٜ

ــٕ ٗ ــا   كوٌــاتٍٔ،يف املتقــدًني عوٚ ــد زأِٙ ــس فٚٔــا  ٘آس( يف )اةــٗق ً٘اضــع ٙعّب
 سلً٘ٞ ًـٌا ٙلػم عّ كْ٘ االصطالسني ً٘د٘دّٙ يف تفٓلباه٘زٗد أٗ با 

)ًـٌا :(17)عازضني ًتشدثّا عّ أصوني ًت)قدٖ( قاي ٘آسصاسب اةٌشقق ـاه
ٞ  ًعازضـٞ أصـاهٞ ا   )ٗدعـ٠٘  ٓ٘ كاه٘ازد عوٕٚ( ٞ  اهػـغى  هبقـا١ بأصـاه  ٗاضـش

ٗاضـشٞ اهفطـاد بــٌعوً٘ٚٞ    ) بــٌعوً٘ٚٞ ٗزٗد االٗىل عوـٟ اهجاُٚـٞ...(    اهفطاد
إذ  ،اصوٞ ًّ اهـٌوم فعاّلٕ اهٚد ا هـٌا تقطٛ ب).. (ٗزٗد اخٗىل عوٟ اهجاُٚٞ

   ٕ أصـىش غـسعٛ ًطـتفادش ًـّ     . ).. (...ٓ٘ ٗازدش عوٟ االضتصـشاب ٗقـاطعش هـ
ت٘دـد ًـ٘ازد كـج ٝ     آلـر ٗ  . عوـٟ أصـاهٞ اهطـٌاْ(    ٘ز ٗازدشكرطالق املاإل

ــا    ــٞ يف دــ٘آسٖ ًٌٙلــّ ًسادعتٔ ــو بــب   )ُظــ  (18)إلصــطال  ا لً٘ ..ٗأُ
ٓـرا تــٌاَ ًـا ازدُـا بٚاُـٕ عـّ        ..... (.بقص٘زٖ عّ ا لً٘ٞ عوٟ أدهـٞ اهتقٚـٞ.  
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 تعارض االشتصحاب مع االصول :           

ــٞ اإلضتصـــشاب    ــٕ عالقـ ــازٝ يف ٗدـ ــتلوٍ يف ًـــسسوتني : تـ ــا ُـ ِٗٓـ
باخص٘ي اهعٌوٚٞ، ٗتازٝ يف بٚاْ اه٘وٚفٞ عِد تعـازض االضتصـشابني ،   

 ُبدأ يف اهـٌسسوٞ االٗىل ببشح : 

 وبني األصول العنلية األخرى : العالقة بني اإلشتصحاب

أًا اهعالقٞ بني االضتصشاب ٗبني اخص٘ي اهعقوٚٞ فٔٛ اه٘زٗد  -أ
ــّا   سٚـــح ٙسفـــع االضتصـــشاب ً٘ضـــ٘ك اخصـــ٘ي اهعقوٚـــٞ زفعـــّا سقٚقٚـ
ٗباه٘دداْ :إذ أُـٕ باهتعبـد االضتصـشابٛ ٗاهبِـا١ عوـٟ اهــشاهٞ اهطـابقٞ        

  ٍ ْش غــسعٛ هوشلــ اهظــآسٜ  ٗتـــشسٍٙ ُقــ  اهــٚقني باهػــم ٙتشقــق بٚــا
ِٗٙتفٛ ً٘ضـ٘ك سلـٍ اهعقـى بـاهربا١ٝ: )قـبض اهعقـاب بـال بٚـاْ( ، كٌـا          
ًّّ ًــّ اهطــسز ٗاهعقــاب  ٙتشقــق باضتصــشاب اهـــشاهٞ اهـــٌتٚقِٞ : اهـــٌؤ

ٚٞ عوـٟ اخًـاْ ًـّ اهعقـاب فِٚتفـٛ بٔـا       عاهـٌشتٌى هقٚـاَ اهــشذٞ اهػـس   
ً٘ض٘ك االستٚاط اهعقوٛ: )دفع اهطسز اهـٌشتٌى الشَ( ، كٌـا ٙتشقـق   

شاْ أسد اهـٌشرٗزّٙ اهـٌشتٌوني ِٗٙتفٛ بٕ ً٘ض٘ك أصى اهتخٚ : زد
 )اهتشّٚس ٗدٗزاْ اخًس بني ًـشرٗزّٙ(. 

ُـٕ ٙسفـع   شاب ٗازدش عوٟ اخص٘ي اهعقوٚٞ، خٗا اصى اْ االضتص
ّٞ بربكٞ اهتعبد اهػسعٛ .   ً٘ض٘عٔا ٗدداُّا ٗسقٚق

ٗأًا اهعالقٞ بني االضتصشاب  ٗبني اخص٘ي اهعٌوٚٞ اهػسعٚٞ  -ب
اهيت تبّّٚ اه٘وٚفٞ اهعٌوٚٞ يف وس  اهػـم ًـّ دْٗ كػـفٔا عـّ اه٘اقـع      
اهتػسٙعٛ اهـٌذٔ٘ي فٔٛ عالقـٞ اهــشلً٘ٞ ًـّ اهِشـ٘ اهجـاُٛ اهـيت ٓـٛ        
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زفعـّا تعبـدّٙا ٗيف عاهــٍ    زفع االضتصشاب هــٌ٘ض٘ك اخصـ٘ي اهػـسعٚٞ    
ال زفعّا سقٚقّٚا ٗباه٘دداْ ، بوشاو أْ االضتصشاب  االعتباز اهػسعٛ،

بقـا١   -ٙ٘دب اهبِا١ عوٟ اهـشاهٞ اهطابقٞ تعّبدّا ٗٙفٚد ثب٘ت اهــٌتعّبد بـٕ   
  ٞ ثب٘تـّا تعّبـدّٙا غـسعّٚا، فِٚتفـٛ قٔـسّا : ً٘ضـ٘ك         -اهـشاهٞ اهــٌتٚقِٞ اهطـابق

اهػم ٗاهـذٔى ٗعدَ اهعوٍ با لٍ اإلهـٔٛ اخص٘ي اهػسعٚٞ اهرٜ ٓ٘ 
 اه٘اقعٛ ٗإُـشذابٕ عّ عباد اهلل ٗاالًٞ اهـٌسسً٘ٞ . ٗت٘ضٚشٕ : 

إْ أببــاز اإلضتصــشاب ٗضــ ٝ اهعقــال١ اهـــٌٌطاٝ تؤّضــظ أصــاّل  
عٌوّٚا ٗتفٚد اهتعّبد اهظآسٜ باهٚقني ٗاهبِا١ اهعٌوٛ عوٟ بقا٢ـٕ يف وـس    

فاذا بِٟ اهػـان ٗدـس٠ عٌـاّل     اهػم بوطاْ سسًٞ ُق  اهٚقني باهػم،
 عوٕٚ .  طابق مل ِٙق  اهٚقني باهػم اهطازٜعوٟ طبق اهٚقني اه

ٗوآس ٓرٖ االبباز ٓ٘ اهتعّبد بِفظ اهٚقني، فاْ أبرُا بظآسٓـا :  
تعّّٚ كْ٘ ٗدـٕ اهتقـدٍٙ    -اهتعبد يف وس  اهػم باهٚقني اهطابق باه٘اقع

َّ٘ بــ اهِظس ٗغــس  اهــدهٚى ٓــ٘ اهـــشلً٘ٞ ًــّ اهِشــ٘ اهجــاُٛ اهــرٜ ال ٙتقــ
َّ٘ بسفع اهـٌ٘ض٘ك تعّبدّا ، ٗذهـم خْ االضتصـشاب    اهـٌشلَ٘، بى ٙتق
ٙع  إثبات اهٚقني باه٘اقع يف وس  اهػم ٗإعتبازٖ باقّٚا غـسعّا ٗٗوٚفـٞ   
هوٌلوم ٙعٌى عوٟ طبقٔا قٔسّا، فِٚتفٛ ً٘ض٘ك اهربا١ٝ اهرٜ ٓـ٘ عـدَ   

ٕ اهلل تعـاىل ٗدعوـٕ   اهعوٍ )زفع ًا ال ٙعوٌـْ٘( ٗعـدَ اهـٚقني بــٌا غـّسع     
سلٌّا أٗ ٗوٚفٞ غسعٚٞ عوٟ اخُاَ، ٗاإلُتفا١ هٚظ سقٚقّٚا ٗدداُّٚا، بى 

 ٓ٘ اُتفا١ بربكٞ اهتعبد االضتصشابٛ ٗيف عاهـٍ االعتباز اهػسعٛ . 

ــاز االضتصــشاب :     ـــذدٜ ًــّ أبب ـــٌساد اه ٗإْ إضــتظٔسُا كــْ٘ اه
ضــتقسب  اهتعًبــد باهـــٌتٚقّ كٌــا إبتــازٖ غــٚخِا االعظٍ)قــدٖ( اهــرٜ إ      
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)اهـٌتٚقّ( ًِٕ ٗكُٕ٘ تصسفّا الشًّا عوٟ كى  زادٝاهتصس  يف )اهٚقني( ب 
،أٜ هـٚظ اهـٚقني    (19)ساي، ٗكْ٘  اهٚقني طسٙقّا اىل اهـٌتٚقّ كاغفّا عِٕ 

اهرٜ ٙـشسَ ُقطٕ باهػم ٓ٘ اهصفٞ اهِفطـٚٞ اه٘دداُٚـٞ اهــٌشطٞ، بـى     
رّا ٗفٌٔـّا ًـّ   بـٌا ٓ٘ طسٙق اىل اه٘اقع، فإُ ٙـٌلّ ٗٙـشتٌى إزادتٕ أبـ 

االضتصشاب ٗبص٘صٚاتٔا ًٗطاًِٚٔا، فٚلْ٘ اهـٌساد  ًـذٌ٘ك أبباز
اهـذدٜ ٓ٘ اهتعّبـد باهــٌتٚقّ اهطـابق ٗاهبِـا١ اهعٌوـٛ عوـٟ بقا٢ـٕ ٗعـدَ         

فقد تطٌِو  صشٚشٞ شزازٝ اخٗىل :اخًس  إُتقاضٕ يف اهظس  اهالسق،
ٗكاْ اهتعبـد   باهتعّبد باهطٔ٘ز اهـٌتٚقّ ضابقّا ٗعدَ ُقطٕ باستٌاي اهَِ٘

اهـٌتٚقّ ضابقّا خدـى تستٚـب ا ثـاز اهػـسعٚٞ اهعٌوٚـٞ اهــٌتتبٞ        باهطٔ٘ز
 .  -كاهدب٘ي يف اهصالٝ ٗاهط٘ا  ُٗـشٌ٘ٓا -شدثٚٞـعوٟ اهطٔازٝ  اه

ٗس٣ِٚر ٙتقدَ اهتعبد االضتصشابٛ عوٟ اهربا١ٝ اهػسعٚٞ )زفع ًا ال 
ٗذهم بوشاو أْ  تقدَ ا لً٘ٞ باهِش٘ اهجاُٛ اٙطّا، -ٙعوٌْ٘( ُٗـش٘ٓا

االضتصـشاب تعّبـد غـسعٛ ببقـا١ اهــٌتٚقّ اهطـابق كٌـا ٓـ٘ بِـا١ش عٌوـٛ           
ٜش عوٟ ٗفق اهٚقني اهطاهم ، فٚلْ٘ اهـٌلوم عاهـٌّا ب٘وٚفتـٕ غـ     ٗدس
دآــى أٗ غــ  ًـــشذ٘ب عِــٕ دِٙــٕ ٗٗوٚفتــٕ اهػــسعٚٞ فِٚتفــٛ ال  اهــٞ   

 ٗتطع ًـا اهربا١ٝ اهيت تسفع ًا ال ٙعوٌٕ اهعباد  ً٘ض٘ك االصى اهػسعٛ:
 سذب اهلل عوٌٕ عٍِٔ ًّ أسلإً ٗٗوا٢فٕ اهػسعٚٞ . 

ٗا اصــى اُــٕ ٙستفــع بـــذسٙاْ االضتصــشاب ً٘ضــ٘ك االصــ٘ي       
، بـى ٙستفـع بربكـٞ اهتعبـد      -ال ٗدداُّٚا سقٚقّٚا -تعبدّٙا  اهػسعٚٞ إزتفاعّا

 ٗاالعتبــاز اهػــسعٛ هالضتصــشاب ِٗٙتفــٛ ً٘ضــ٘ك اخصــ٘ي اهػــسعٚٞ   
                                                           

 طبعٞ ًلتبٞ ًصطفٜ٘ . -  336فسا٢د االص٘ي :  (19)
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ٗٓرٖ ٓٛ اهـشلً٘ٞ باهِش٘ اهجاُٛ، ٗٓـٛ ٗدـٕ تقـدَ     -اهربا١ٝ ٗحن٘ٓا -
 االضتصشاب عوٟ اهربا١ٝ ُٗـش٘ٓا ًّ االص٘ي اهعٌوٚٞ اهػسعٚٞ . 

َّ٘ بسفــع اهــ٘ازد بربكــٞ  ٗال ٙلــْ٘ ٗدــٕ اهتقــدَ ٓــ  ٘ اهــ٘زٗد اهـــٌتق
اهتعبد هـٌ٘ض٘ك اهـٌ٘زٗد زفعّا سقٚقّٚا ٗباه٘دداْ، ُظ  ًا ٙــشصى يف  
تقّدَ االضتصشاب عوـٟ اخصـ٘ي اهعقوٚـٞ باهتقسٙـب اهــٌتقدَ ، ٗذهـم       
خْ ً٘ض٘ك اهـربا١ٝ اهػـسعٚٞ ٓـ٘ عـدَ اهعوـٍ أٗ إُــشذابٕ عـّ اهعبـاد،         

أٜ اهــٌقّسزٝ غـسعّا    -فـٞ اهػـسعٚٞ   ًٗع دسٙاْ االضتصشاب ًتعوٍ اه٘وٚ
ِٗٙتفٛ ً٘ض٘ك اهربا١ٝ اهػـسعٚٞ   -يف وس  اهػم يف بقا١ ًا تٚقِٕ غسعّا

ــٍِٔ ٗغــسعٍٔ   ًــا ال ٙعو - ــاد ًــّ دٙ ــّا  ، ٗإ -ٌــٕ اهعب ُتفــاؤٖ هــٚظ سقٚقٚ
ٗدداُّٚا هبقا١ اهػم باطِّا ، بى ٓـ٘ بربكـٞ اهتعبـد اهػـسعٛ :طال تـِق       

 اهٚقني باهػمص . 

هــشلً٘ٞ االضتصـشاب عوـٟ اهـربا١ٝ ُٗــش٘ٓا       ًّٗ ٓـرا اهتقسٙـب  
 ًّ اخص٘ي اهعٌوٚٞ  اهػسعٚٞ ٙتذوٟ : 

  حكومة األصل العنلي الـنحرز :

ـــٌشسش هو٘اقــع كاالضتصــشاب ٗقاعــدٝ اهفــسا     اخصــى اهعٌوــٛ اه
ٌـــشسش اهـ صــى اهعٌوـٛ غـ   ٙتقـدَ عوـٟ اخ   -ٗاهتذـاٗش ٗأصـى اهصــشٞ  

ٗاهــــشى ٗاهطٔـــازٝ، ٗبـــاهِش٘ اهجـــاُٛ ًـــّ  كأصـــى اهـــربا١ٝ ٗاإلستٚـــاط
اهـشلً٘ٞ : أع  زفع اهـٌ٘ض٘ك بربكٞ اهتعبد ٗاالعتباز  اهػـسعٛ، فـاْ   
اخصى اهعٌوٛ بوشاو ًـذع٘هٕ قطـٌاْ ،إذ اهــٌذع٘ي اهػـسعٛ يف كـى     
أصى عٌوٛ ٓ٘ اهــذسٜ اهعٌوـٛ عوـٟ أسـد طـسيف اهػـم، إال اُـٕ تـازٝ         

 ٘ ت اه٘اقــع يف أســد طــسيف ٙلــْ٘ اهـــٌذع٘ي ٓــ٘ اهبِــا١ اهعٌوــٛ عوــٟ ثبــ
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اهػم ٗتِصٙوـٕ عٌـاّل ًِصهـٞ اه٘اقـع ٗٓـرا ٓـ٘ االصـى اهــٌشسش ، ٗتـازٝ          
ٙلْ٘ اهـٌذع٘ي ٓ٘ اهبِا١ اهعٌوٛ ٗتطبٚق اهعٌى عوٟ أسد طسيف اهػم 
ًّ دْٗ تلٓفى دعى اخصى هجب٘ت اه٘اقـع يف أسـد طـسيف اهػـم ٗٓـرا      

 ٓ٘ االصى غ  اهـٌشسش . 

ْٕ : اخصى اهـٌشسش  ٓ٘ اخصى اهعٌوٛ اهِاوس ًفـادٖ اىل  ٗبتعب  ثا
اه٘اقع هلّ ًّ دْٗ كػـفٕ عِـٕ أٗ ًـّ دْٗ إعتبـاز اهػـازك كػـفٕ عـّ        
اه٘اقع، ٗاخصى غ  اهـٌشسش ٓ٘ اخصى اهعٌوٛ غ  اهِاوس اىل اه٘اقع 
ٗاُـٌا ٓ٘ ٙفٚد اه٘وٚفـٞ اهعٌوٚـٞ اهـيت عِّٚٔـا اهػـازك هوٌلوـم يف وـس         

 اهػم ٗعدَ اهعوٍ باه٘اقع . 

زض أصالْ : أصى تِصٙوـٛ ًــشسش ًـع أصـى غـ  ًــشسش       فاذا تعا
اب اهطٔـازٝ ساكٌـّا عوـٟ االصـى غـ       كاْ االصـى اهــٌشسش كاضتصـش   

ٗٓــٛ زفــع  -صــى اهطٔــازٝ ٗبــاهِش٘ اهجــاُٛ ًــّ اهـــشلً٘ٞ  اهـٌـــشسش كأ
 اهـٌ٘ض٘ك بربكٞ اهتعبد ٗاالعتباز اهػسعٛ . ٗٗدٕٔ : 

دـى زفـع   إْ تقدَ اخصـى اهــٌشسش عوـٟ اخصـى غـ  اهــٌشسش خ      
اخصــى اهـــٌشسش عِــد دسٙاُــٕ هـــٌ٘ض٘ك اخصــى غــ  اهـــٌشسش، ٗٓــرا  
خدى تِصٙى اهػازك أسد طسيف اهػم يف اخصى اهـٌشسش ًِصهـٞ اه٘اقـع   
   ٌّٟ ٗإُػــا١ٖ اهبِــا١ اهعٌوــٛ عوــٟ طبقــٕ ٗاُــٕ ٓــ٘ اه٘اقــع ، ًٗــّ ِٓــا ٙطــ
اخصى اهـٌشسش أصاّل تِصٙوّٚا خُٕ ِّٙصي أسد طسيف اهػم ًِصهـٞ اه٘اقـع،   

(:ط إذا غـللو  ٗٓـرا ٙطـتفاد ًـّ أببـاز االضتصـشاب ُظـ  ق٘هـٕ)       
ّٔ عوٟ اهٚقنيص ٗق٘هٕ ) فاُـٕ ٙـ٘سٛ     (20)(:طفوٌٚ  عوـٟ ٙقِٚـٕص   فاب
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ّش أٗ ال شاي ًتٚقِـّا بــشطب     بتِصٙى اهػم ًِصهٞ اهٚقني ٗكأْ اهػان ًتـٚق
خازدٛ، فأًسٖ باهبِـا١ عوـٟ اهـٚقني ٗاهــٌطٛ عوٚـٕ،      ـاهعٌى ٗاهطو٘ن اه

)ٓــ٘ ًتــٚقّ( كٌــا قــاي يف بــرب اهجقــٞ:طًا أّدٙــا اهٚــم فعِّــٛ   ٗمل ٙقــى : 
 .  (21)ص ٙؤّدٙاْ، ًٗا قاال عِّٛ فعِّٛ ٙق٘الْ

ٗعوٕٚ : اذا دس٠ اخصى اهــٌشسش إُتفـٟ اهػـم ًٗعسفـو اه٘وٚفـٞ      
ٗاهـــشلٍ اهظــآسٜ اهـــٌذع٘ي يف ذان اهطــس  ، ًٗــع ًعسفــٞ اه٘وٚفــٞ   

 ً ــدّا باخصــى اهـــٌشسش ال ٙبقــٟ  ٘ضــ٘ك اخصــى غــ   ٗإُتفــا١ اهػــم تعّب
 .  -أع  اهػم ٗعدَ ًعسفٞ اه٘وٚفٞ اهػسعٚٞ  -اهـٌشسش

ًــجاّل: اذا إضتصــشبِا طٔــازٝ غــ١ٛ كــاْ اهـــٌلوم عوــٟ ٙقــني ًــّ   
كاْ ذان اهػ١ٛ ًـشلًّ٘ا غسعّا باهطٔازٝ ٗال  -طٔازتٕ ثٍ اذا غٓم فٚٔا 

غــم فٚٔــا س٣ِٚــر، أٜ ال تـــشتٌى اهِذاضــٞ س٣ِٚــر ستــٟ تـــذسٜ أصــاهٞ  
عِـد   -اهػم يف اهطٔازٝ -ذان اهػ١ٛ ، بى ِٙتفٛ ً٘ض٘عٔا اهطٔازٝ يف 

 .  -إضتصشاب اهطٔازٝ  -دسٙاْ اخصى اهـٌشسش 
ٗبعبازٝ ًـختصسٝ :اهتعبد باخصى اهــٌشسش ِٙفـٛ ً٘ضـ٘ك اخصـى     

  .عبد اهػسعٛ بـشذٚٞ اخصى اهـٌشسشغ  اهـٌشسش، ٗضّس اهِفٛ ٓ٘ اهت
ٗال ٙتــٍ٘ٓ أســدش إًلــاْ إدــسا١ اخصــى غــ  اهـــٌشسش تقدٙـــٌّا هــٕ عوــٟ 
اخصــى اهـــٌشسش، خْ اهـــٌذع٘ي يف اخصــى غــ  اهـــٌشسش كأصــوٛ اهــربا١ٝ  

ٓ٘ تطبٚق اهعٌى عوٟ ًؤد٠ االصى ٗال ٙ٘دب إزتفاك اهػم يف  -ٗاهطٔازٝ 
 اهــــــشلٍ اهـــــ٘اقعٛ ٗال ٙجبـــــو بـــــٕ اهــــــشلٍ اهظـــــآسٜ اهِـــــايف هوػـــــم  

ــا١ ٛ     س -يف اهبق ــ ـــٌشسش كاالضتصــشاب ٗال ِٙف ــٟ اخصــى اه ـــشلٍ عو ــٟ ٙ  ت
 ثٍ ُبشح يف اهـٌسسوٞ اهجاُٚٞ :   ً٘ض٘عٕ . 
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 تنايف اإلشتصحابني : 
ضبق ًِّا يف بـش٘خ اهتّتب بٚـاْ أْ تِـايف اهــشلٌني قـد ٙتشقـق يف      
ًقاَ اهــذعى ٗاالعتبـاز، ٗقـد ٙلـْ٘ يف ًقـاَ اهفعوٚـٞ ٗاالًتجـاي ٗذهـم         

 ي اهـشلٌني فٚقع اهتصاسٍ بني اهـشلٌني . هعذص اهـٌلوم عّ إًتجا

ٗاهقطٍ االٗي قد ٙلْ٘ اهتِـايف بـني دعـى اهــشلٌني ذاتٚـّا بــشٚح       
ٙوصَ ًّ دعؤٌا إدتٌاك اهـٌتِاقطني أٗ اهطـدّٙ كتِـايف ٗدـ٘ب غـ١ٛ     

 ٗعدَ ٗد٘بٕ، ٗتِايف ٗد٘ب اهػ١ٛ ٗسسًتٕ .  

 ٗقد ٙلْ٘ اهتِايف بني دعى اهـشلٌني عسضّٚا كتِايف دعى ٗدـ٘ب 
اهظٔس ًع دعى ٗد٘ب اهـذٌعٞ فإُ ال تِـايف بـني ذاتـٛ اه٘دـ٘بني هـ٘ال      
اهعوٍ اال اهٛ اهـخازدٛ بعدَ دعى أسـدٌٓا أٗ بعـدَ ٗدـ٘ب أكجـس     

ٍٝ ٗاسدٝ يف ٗقو ٗاسٍد فٔ٘ تِاٍ  عازض .  ًّ صال

ّ٘هــٞ ًتفّسقــٞ، قــد عسضــِا  ٗهلــى أُـــشا١ اهتِــايف سوــ٘ي ٗبـــش٘خ ًط
ــٞ . ٗٓــرا    اهلــج  ًِٔــا يف ًـــشآهٔا، ٗأكجسٓــا   ـــش٘خ تعــازض االده يف ب

 تـٌٔٚد ُافع هبٚاْ أُـشا١ تِايف االضتصشابني ، ٗٓٛ :  

، ٗٓرا قد ٙلْ٘ ساصـاّل يف   قد ٙـشصى اهتِايف بني إضتصشابني -أ
ًقاَ اهـذعى ٗاإلُػا١ ٗاإلعتباز فٚلُ٘اْ ًتعازضني بوشاوٕ، ال بوشـاو  
ًقــاَ اهفعوٚــٞ ٗاالًتجــاي ، ِٗٙػــأ اهتعــازض ًــّ إًتِــاك صــدٗز كــى ًــّ 
 اهتلوٚفني بـشطب ًقاَ اهـذعى، ٗٓرا كـأْ ٙلـْ٘ اهػـم يف بقـا١ أسـد     

  اهػــم يف بقــا١ اهـــٌطتصشبني ًطــّببّا عــّ اهػــم يف بقــا١ ا بــس، ُظــ  
ُـذاضٞ اهجـ٘ب اهــٌغط٘ي بــٌا١ٍ ًػـل٘ن اهطٔـازٝ فعـاّل ًتٚقِٔـا ضـابقّا،        
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 فــاْ اهػــم يف بقــا١ ُـــذاضٞ اهجــ٘ب ًطــّبب عــّ اهػــم يف بقــا١ طٔــازٝ   
اهـٌا١ اهرٜ غطـى بـٕ اهجـ٘ب ، فٚلـْ٘ االضتصـشاب اهطـبى ً٘ضـ٘عّا        
هوٌطتصشب يف االضتصشاب اهــٌطّبى ٗٙلـْ٘ أسـدٌٓا سلٌـّا ٗأثـسّا      

 غسعّٚا هرضتصشاب ا بس . 

ٗقد ٙلـْ٘ اهتِـايف بـني إضتصـشابني ساصـاّل يف ًقـاَ اهــذعى         -ب
ــاز ــ٘         ٗاإلعتب ــح ٓ ــسٍ ثاه ــّ أً ــّببّا ع ــا ًط ــْ٘ اهػــم فٌٚٔ اهػــسعٛ ٗٙل

غ ٌٓــا، ٗٓــ٘ اهعوــٍ اال ــاهٛ اهـــٌ٘دب هوتِــايف بــني االضتصــشابني    
باهعسض، كٌا ه٘ غم يف ُـذاضٞ  ٓـرا اهجـ٘ب ٗيف ُــذاضٞ ذان اهجـ٘ب      
ًع ضـبق اهـٚقني بطٔازتٌٔـا ٗكاُـا غـٓلني ًطـبّبني عـّ اهعوـٍ اال ـاهٛ          

مل حيصى اهػم يف جناضٞ كى ٗاسد ًـّ   بِذاضٞ أسدٌٓا بـشٚح ه٘الٖ
اهج٘بني، ٗٓرا اهِش٘ ٗذان ُـش٘اْ ًّ تِايف اإلضتصشابني ًـخص٘صاْ 

 بـٌقاَ اهـذعى ٗاالُػا١ ٗٙلْ٘ اهتِايف بٌِٚٔا ًصداق)اهتعازض(. 

ٗقد ٙلْ٘ اهتِايف بـني االضتصـشابني ساصـاّل يف ًقـاَ اهفعوٚـٞ       -دـ
 ً ؤدآٌــا فٚقــع)اهتصاسٍ( ٗاالًتجـاي عٚــح ٙعذــص اهـــٌلوم عــّ إًتجــاي 

س٣ِٚر بني ًؤد٠ اخصوني ًّ دْٗ تِافٌٚٔا بوشاو ًقاَ اهـذعى بـٌعِٟ 
إًلاْ إدتٌاعٌٔا يف ًقاَ اهــذعى ٗاالُػـا١ هلـّ ٙعذـص اهــٌلوم عـّ       
إًتجاهلٌا ًعّا، كٌا ه٘ غم ًلوم يف بقا١ تـِذظ اهــٌطذد بعـد اهـٚقني     

طّا يف إتٚاْ اهصالٝ بـشدٗثٕ ٗإستٌى إزتفاك اهتِذظ بٔط٘ي اهـٌطس ٗغم أٙ
اهًٚ٘ٚـــٞ ٗقـــد ضـــاق ٗقتٔـــا فاضتصـــشب بقـــا١ ٗدـــ٘ب اهصـــالٝ يف عٔدتـــٕ  

م عــّ ـٗإضتصــشب ٗدــ٘ب إشاهــٞ اهِذاضــٞ عــّ اهـــٌطذد ٗعذــص اهـٌلوــ  
هطٚق ٗقو اهصالٝ  جايـقاَ االًتـّ يف ًـّ اهـٌطتصشبٚـّ اهـشلٌٚـذٌع بٚـاه

 ٗف٘زٙٞ تطٔ  اهـٌطذد . 
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ٓـ٘ ًصـداق)اهتصاسٍ( اهـرٜ     ٗٓرا اهِ٘ك ًّ تِـايف االضتصـشابني  
ــداق      ــٚظ ًصـ ــاي ، ٗهـ ــٞ ٗاالًتجـ ــاَ اهفعوٚـ ـــشلٌني يف ًقـ ــايف اهـ ــ٘ تِـ ٓـ
)اهتعازض(كٌــا ال ىفــٟ، فاُــٕ ال تِــايف بــني اخصــوني ه٘ضــ٘  إًلــاْ   
صدٗز اخًسّٙ اه٘د٘بٚني اهــٌرك٘زّٙ بــشطب ًقـاَ اهــذعى، ٗاُــٌا      

   ٌ خص٘ص اهتِايف ساصى بوشاو ًقاَ اإلًتجاي هعدَ قـدزٝ اهــٌلوم اهــ
عوٟ إًتجاي اخًسّٙ اه٘د٘بٚني، ٗاه٘وٚفٞ إعٌاي ًسدشات )اهتـصاسٍ(  

 ُظ  اخبر باخٍٓ ٙقِّٚا أٗ إستٌااّل ٗتقدٙـٌٕ عوٟ اهـٌٍٔ . 

 ٗاهلالَ ِٓا يف ُقاط ثالثٞ ُبشح يف اهِقطٞ االٗىل : 

 يب : اإلشتصحاب الصبيب والـنصّب

بـشطب ًقاَ  اةعى  اذا سصى اهتِايف ٗاهتعازض بني إضتصشابني
اإلهـٔٛ ٗاإلعتبـاز اهقـاُُ٘ٛ: فقـد ٙلـْ٘ اهػـم يف  أسـد اإلضتصـشابني        
ًطــّببّا عــّ اهػــم يف ا بــس، ٗقــد ال ٙلــْ٘ ذهــم اهتطــبٚب ً٘دــ٘دّا يف 
ــٍ       ــايف بٌِٚٔــا ُاغــ٣ّا ًــّ عو ــى كــاْ اهتِ ـــٌتعازضني، ب اإلضتصــشابني اه

ٌاْ ًـّ  إ اهٛ بعدَ تطابق أسدٌٓا ًع اه٘اقع اهتػـسٙعٛ، فٔـراْ قطـ   
تعازض االضتصشابني يف ًقاَ اهـذعى، ٗبــشجِا ِٓـا يف اهقطـٍ اخٗي ،    
ٗاهرٜ إغتٔس فقّٔٚا: )تقدٍٙ اخصى اهــٌ٘ض٘عٛ اهطـبى عوـٟ اخصـى     
اهـشلٌٛ اهـٌطبى( ٗكاْ أًسّا ًستلصّا  يف أذٓـاْ  اهفقٔـا١ قبـى عسضـٕ     

 يف اهبش٘خ اخص٘هٚٞ . 

 ٗهٚطو اهطببٚٞ ِٓا بـٌعِآا اهـٌعق٘هٛ اهيت ٓٛ )اهعوٚٞ اهتلِ٘ٙٚـٞ( 
بى اهـٌساد ًِٔا اهطببٚٞ اهػسعٚٞ اهيت ٙعّبـس عِٔـا باهــٌ٘ض٘ك بـأْ ٙلـْ٘      
  ْ اهـٌطتصشب يف اإلضتصشاب اهـٌطبى أثسّا غسعّٚا ًتفّسعّا ًـّ دسٙـا
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 اإلضتصشاب اهـطبى . 
اذا كاْ عِدُا إضتصـشاباْ ًتعازضـاْ ٗكـاْ أسـدٌٓا ًطـّببّا عـّ       ف      

اهػم يف ا بس ٗكاْ اهتطبٚب غسعّٚا بأْ كاْ أسد االضتصشابني أثـسّا  
 .  غسعّٚا هآلبس فٚلْ٘ اهتِايف بني ذاتٛ االضتصشابني

ٌطتصشب يف أسد االضتصشابني ـكْ٘ اه ًٗعِٟ اهتطبٚب اهػسعٛ:     
اإلضتصشاب ا بس ، ٗٓرا كٌا اذا  غـللِا  ً٘ض٘عّا هوٌطتصشب يف 

يف بقا١ تِذظ اهجـ٘ب اهــٌغط٘ي بــٌا١ ًػـل٘ن اهطٔـازٝ  سـااّل ًتٚقِٔـا        
ضابقّا، فاْ اهػم يف بقا١ جناضٞ اهج٘ب ًطّبب غسعّا عّ اهػم يف بقا١ 
طٔازٝ اهـٌا١، ًٗع إضتصشابٔا ٗاهبِا١ عوٟ طٔازٝ اهــٌا١ اهــٌغط٘ي بـٕ    

ظ اهــٌغط٘ي بـران   طٔـازٝ اهجـ٘ب اهــٌتِذّ   ٙتتب عوٕٚ غـسعّا:   -اهج٘ب
اهـٌا١ فال غم يف طٔازٝ اهج٘ب اهـٌغط٘ي ستٟ ٙطتصشب تِذطٕ، بـى  

 ٍ ــ ـــٌا١ ًطتصـــشب   -ٙلـــْ٘ ثبـــ٘ت ا لـ طٔـــازٝ اهجـــ٘ب اهــــٌغط٘ي بـ
ًّ آثاز طٔازٝ اهــٌا١ ٗال سادـٞ ًعـٕ اىل اضتصـشاب ا لـٍ       -اهطٔازٝ

َّ٘ هـذسٙإُ، دسٙاْ االضتصـشاب   خْ بى ال جماي هٕ الُتفا١ اهػم اهـٌق
يف اهـٌ٘ض٘ك ٙغ  عّ إضتصـشاب اهــشلٍ ،إذ بعـد ثبـ٘ت اهــٌ٘ض٘ك      
 باالضتصشاب ٗاهتعبد اهػسعٛ ٙلْ٘ ثب٘ت اهـشلٍ ًّ آثازٖ اهػسعٚٞ . 

ٗٙـخسز عّ ًــشى اهبشـح : ًـا اذا كـاْ اهتطـبٚب الشًـّا عقـاّل أٗ        
ُـ        ّٝ ٗمل ٙلّ اخصـى اهــٌطبى أثـسّا غـسعٚاَّ هألصـى اهطـبى ، فا ٕ ال عاد
 إغلاي يف عدَ اهـشلً٘ٞ ٗعدَ اخثس ، ًٗعٕ ال ً٘دب هبشجٕ . 

:ْٕ ًــــشى اهبشـــح ٓـــ٘ ًـــا اذا كـــاْ اهــــٌطتصشب يف  ٗبتعـــب  ثـــا
أسدٌٓا  ً٘ضـ٘عّا غـسعّا هوٌطتصـشب يف االضتصـشاب ا بـس، ًٗـع       
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ثب٘ت اهـٌ٘ض٘ك غـسعّا : طٔـازٝ اهــٌا١ اهــٌغط٘ي بـٕ ٗتــشققٕ  باهتعبـد        
 ٛ ٗال  طٔــازٝ اهجــ٘ب اهـــٌغط٘ي بــٕ، ٙتتــب أثــسٖ اهػــسعٛ: اإلضتصـشاب

 ٙبقٟ اهػم اهـٌطبى ستٟ ٙطتصشب . ٗس٣ِٚر ُق٘ي : 

ال إغلاي يف تقدَ اخصى اهطـبى عوـٟ اخصـى اهــٌطبى ، ٗٓـى      
اهتقدَ باهــشلً٘ٞ أَ اهـ٘زٗد ه ٓـرا ًـا إبتوفـو فٚـٕ أُظـاز االصـ٘هٚني         

  ِش٘ٓا اهجاُٛ .هتقّدَ باهـشلً٘ٞ باالٗابس، ٗاهـٌختاز كْ٘ ا
اهــرٜ ٓــ٘  ً٘ضــ٘ك  -أْ دسٙــاْ إضتصــشاب اهطــببٗٗدٔــٕ ٓــ٘ 

ـــٌطبى  ـــٌ٘ض٘ك ٗٙتتــب  ًٙ -اهـــٌطتصشب يف االضتصــشاب  اه جبــو اه
ٗال  ،عوٕٚ اهـشلٍ اهػسعٛ يف ًسسوٞ اهظآس ٗبـشطب اه٘وٚفٞ اهػسعٚٞ

ٙبقٟ غـم يف تسّتـب اهــشلٍ اهــٌطبب ٗاخثـس ستـٟ ُــشتاز اىل إدـسا١         
 اهـٌطّبب ٗاخثس . اإلضتصشاب يف 

ٍش عوــــٟ   ٗهـــــٌا تقــــدَ ُوتــــصَ بــــأْ االضتصــــشاب اهطــــبى ســــاك
هـــٌ٘ض٘عٕ تعّبــدّا ، ٗٓــٛ سلً٘ــٞ  ًــّ  االضتصـشاب اهـــٌطبى ٗزافــعش 

 اهقطٍ اهجاُٛ اهرٜ هٚظ فٕٚ ُظس ٗغس  هودهٚى  اهـٌشلَ٘ .

ٗهٚطـــو سلً٘ـــٞ اخصـــى اهطـــبى  كاضتصـــشاب طٔـــازٝ اهــــٌا١  
عوـٟ اخصـى اهــٌطبى كاضتصـشاب      -اهـٌغط٘ي بٕ اهجـ٘ب اهــٌتِذظ  

َّ٘  بـــاهِظس  ُــــذاضٞ اهجـــ٘ب ًـــّ بـــاب اهــــشلً٘ٞ اهقطـــٍ االٗي اهــــٌتق
ٗاهػس ، هعدَ ُظس اخصى اهطبى اىل اخصى اهــٌطبى ٗعـدَ غـسسٕ    

 هٕ كٌا ال ىفٟ .

كٌــا أْ اهـــشلً٘ٞ اهـــٌرك٘زٝ هــٚظ ًــّ دٔــٞ أْ اهـــٌطتفاد كــْ٘   
كاغـفّا تعبـدّٙا   ٚٞ ٗدعوـٕ  صشاب )تتٌٍٚ دٔٞ اهلاغفاهـٌذع٘ي يف االضت
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بقٚــٞ اخًــازات( كٌــا إبتــازٖ أضــتاذُا       عــّ ُفــظ اه٘اقــع عوــٟ ســدّ    
ـــٌا تقــدَ ًفصــاّل يف اهبشــح اهطــابق ًــّ     ،(22)اهـــٌشقق)قدٖ(  ٗذهــم ه

 إُلــاز أًازٙــٞ اإلضتصــشاب ٗإثبــات كُ٘ــٕ أصــاّل عٌوٚــّا إسساشٙــّا تِصٙوٚــّا 
تٌـٍٚ كاغـفٚتٕ   ، ٗال دهٚى عوٟ كْ٘ اهـٌذع٘ي يف اإلضتصشاب تال أكجس

 عّ اه٘اقع تعبدّا عوٟ سّد ضا٢س اخًازات . 

بى ٓ٘ أصى عٌوٛ ٗعِد تعازضٕ ًع أصى ًطّبى فٔ٘ أصى زافع 
ـــٌطبى ، ُعــٍ البــد  هتقــدَ  اخصــى اهــ    ـــٌ٘ض٘ك اخصــى اه ذازٜ يف ـه

دوـٕ : هـصَٗ كـْ٘    ذازٜ يف اهــٌطّبب ٗٙتعـّّٚ خ  ـاهطبب عوٟ اخصى اهـ 
اهطببٚٞ غسعٚٞ بأْ ٙلْ٘ اهــٌػل٘ن اهــٌطّبى أثـسّا هوٌػـل٘ن اهطـبى،      
ــّا      ــدّٙا ُٗافٚ ــّا تعب ـــذازٜ يف اهػــم اهطــبى زافع هٚلــْ٘ االضتصــشاب اه

 هـٌ٘ض٘ك اإلضتصشاب يف اهػم اهـٌطبى . 

ٗبتعب  ًـختصس: اخصى اهطبى عِدًا ٙـذسٜ يف ًـ٘زدٖ ٙجبـو بـٕ    
 ٗٙعــّّٚ اه٘وٚفــٞ اهػــسعٚٞ فٚــٕ، ًٗــع ثبــ٘ت   ً٘ضــ٘ك اخصــى اهـــٌطبى 

ً٘ضــ٘ك اخصــى اهـــٌطبى  ٗتعــّّٚ اه٘وٚفــٞ اهػــسعٚٞ فٚــٕ عِــد دسٙــاْ   
د االضتصشابٛ ِٙتفٛ ً٘ض٘ك اخصى اهـٌطبى باهتعّب  -االصى اهطبى 

ـــٌطبّ     ـــذسٙاْ اخصــى اه ــٕ ه ـــذاي ًع ــا١ هألصــى اهطــبى، ٗال ً ى إلُتف
 اخصى اهطبى .  ْٕ هفسض تعّّٚ ٗوٚفتٕ بربكٞ دسٙاً٘ض٘ع

 ٞـ: ُـذاضـ  بـّبـشاب اهـٌطـصـتـضـسٜ اس ٗأدـلظ اخًـٗه٘ أزٙد ع      
ـــٌا١   ـــٌغط٘ي باه طٔــازٝ  : مل ِٙتــما اهػــم يف بقــا١ اهطــبب  -اهجــ٘ب اه

 اهـٌغط٘ي بٕ اهج٘ب، ٗٙـٌلّ دسٙاْ إضتصشابٕ إلُدزادٕ تـشو اهـٌا١
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٢ـٛ ًـّ دْٗ   إطالق :طال ِٙق  اهٚقني باهػم( ٗعٌـَ٘ اهــذسٜ اهعقال  
ًــاُع عــّ ،٘هــٕ، ثــٍ بـــذسٙإُ ِٙتفــٛ اهػــم اهـــٌطّبى بـــٌعِٟ إُتفــا١    

شو ـً٘ضــ٘عٕ ٗال ٙلــْ٘ ثـــٌٞ غــْم يف بقــا١ اهـــٌطبب ستــٟ ِٙــدزز تــ  
 إطالق طال ِٙق  اهٚقني باهػمص . 

ْٕ : ًقتطٛ دسٙاْ االضتصشاب يف ً٘زد اهػم اهطـبى    ٗبتعب  ثا
ُظــ  اهػــم يف طٔــازٝ  -ثابـوش قطعــّا هتشقــق ً٘ضــ٘عٕ عوــٟ كــى تقــدٙس 

فِٚـدزز قطعٚـّا ًـّ دْٗ ًـاُع تــشو إطـالقطال ٙـِق  اهـٚقني          -اهـٌا١ 
ـــذسٙإُ ِٙتفــٛ ً٘ضــ٘ك اهػــم      باهػــمص ًــّ غــ  ًـــشرٗز ًــاُع ، ٗب

شو ـى يف بقا١ ًا تٚقِٕ ضابقّا تـ عوٍ إُدزاز اهػم اهـٌطّبى فال ًٙاهـٌطّب
  اطالق طال ِٙق  اهٚقني باهػمص ستٟ ٙـذسٜ إضتصشابٕ .

ى فـال  دسا١ االضتصـشاب  اهــٌطبّ  ٗه٘ أزٙـد اهعلـظ ٗاالبتـدا١ بـ     
، صــشاب اهطــبب فٚذــسٜ ٗال اغــلاي  فٚــٕٙ٘دــد ًــاُعش عــّ إدــسا١ إضت

ى ٗال ٙــشسش  شسش ًقتطٛ دسٙاْ االضتصشاب اهـٌطّبشاي إُ ال ٙـًـٗاه
بعـد ًـا تقـدَ ًـّ أْ إدــسا١      -إُدزادـٕ ٗفسدٙتـٕ هوٌطوـق ٗ،٘هـٕ اٙــاٖ     

 ى .فٛ ً٘ض٘ك اإلضتصشاب  اهـٌطّبإضتصشاب اهطبب ِٙ

قّسب سلً٘ـٞ كـى   ـًُ -تقسٙب سلً٘ٞ االضتصشاب اهطبى -ٗبٔرا
أصى ضـبى ً٘ضـ٘عٛ عوـٟ اخصـى اهــٌطّبى اهــشلٌٛ ٗإْ مل ٙلـّ        
أسدٌٓا إضتصشابّا، فاْ اهـٌطتصشب ًٗؤد٠ اخصى اهطبى  ٙ٘دب 

اهـيت  ُفٛ ً٘ض٘ك اخصى اهـٌطبى، ٗٓرا ُظ  قاعدٝ اهفسا  ٗاهتذاٗش 
طكوٌا غللو فٚـٕ ًــٌا    (23)فٚٔا بإُ طقد زكعو ، أًطٕص ُطق اهِّ 
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فاْ اخًـس باإلًطـا١ ٗاهــٌطٛ يف اهعٌـى      (24)قد ًطٟ فأًطٕ كٌا ٓ٘ص
ٙعــ  تِصٙــى أســد طــسيف اهػــم ًِصهــٞ اه٘اقــع يف ًقــاَ اهعٌــى ًــع عــدَ 

باهػم يف اهطس  ا بس، ٗاذا دس٠ اخصـى اهطـبى كقاعـدٝ     اإلعتداد
هــٌلوم  باهػـم   اهتذاٗش ٗاهفسا  ٗسصى اهتِصٙى اهػـسعٛ ٗمل ٙعتـد ا  

ُـــٕ ال غـــم عِـــدٖ فِٚتفـــٛ بـــٕ ً٘ضـــ٘ك االصـــى يف اهطـــس  ا بـــس ٗكأ
ى إُتفا١ً باهتعبد اهػـسعٛ ٗاالعتبـاز اهتػـسٙعٛ هقاعـدٝ اهفـسا  أٗ      اهـٌطّب

االضتصشاب اهقاضٛ بعدَ إتٚـاْ   ى:صى اهـٌطّباي هألٗال جم اهتذاٗش،
 اهسك٘ك اهـٌػل٘ن اذا غم يف اتٚإُ بعد تـذاٗش ًـشوٕ أٗ بعد اهفسا  . 

كاضتصـشاب   -ٗقد تـشصى أْ االضتصشاب اهـذازٜ يف اهطـبب  
ـــٌتِذّ     ــ٘ب اه ــٕ اهج ـــٌغط٘ي ب ـــٌا١ اه ــازٝ اه ــب  طٔ ـــشطب اهتقسٙ ظ ، ٗب

اب اهــذازٜ يف اهــٌطبب :   ٙلْ٘ زافعّا هـٌ٘ض٘ك االضتصش -اهـٌتقدَ 
 -اهػم يف بقا١ ُـذاضٞ اهج٘ب اهــٌغط٘ي باهــٌا١ اهــٌطتصشبٞ طٔازتـٕ     

سٚح ال ٙبقٟ غْم يف بقا١ اهـٌطّبب اهػسعٛ بعد إضتصـشاب اهطـبب،   
إذ هٚظ تصّدٕٙ اب اهطبى با لً٘ٞ ال باه٘زٗد، فٚلْ٘ تقدَ االضتصش

ه٘دـداُٛ هبقـا١   هسفع ً٘ض٘ك االضتصشاب اهـٌطبى باهسفع اهــشقٚقٛ ا 
ّٞ .  االستٌاي باه٘دداْ ٗعدَ ازتفاك  )اهػم يف اهبقا١( سقٚق

د اهػـــسعٛ هلِـــٕ ٙسفـــع ً٘ضـــ٘ك اإلضتصـــشاب اهــــٌطبى باهتعّبـــ 
ٕ     ٗاالعتباز اهتػـسٙعٛ إلضتصـش   ، اب اهطـبب ٗتسّتـب أثـسٖ اهػـسعٛ عوٚـ

َّ٘ بــاهِظس ٗاهػــس    ٗٓــرٖ ٓــٛ ا لً٘ــٞ ًــّ اهِشــ٘ اهجــاُٛ اهــرٜ ال ٙتقــ
َّ٘ بسفـع ً٘ضـ٘ك     ٗاهتفط  كٌا ٓ ٘ اهِش٘ االٗي ًّ اهـشلً٘ٞ ، بـى ٙتقـ
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بربكـٞ  اهتعبـد اهػـسعٛ     -اهػم يف بقا١ اهـٌطبب  -االضتصشاب ا بس
ال بسفــع سقٚقــٛ ٗدــداُٛ ، ٗقــد ضــبق تقسٙــب االصــطالسني : اهــ٘زٗد  

شلً٘ٞ ًـّ اهِشـ٘ اهجـاُٛ    ـاهـ  ـشلً٘ٞ ًٗـا٢ص  ٗا لً٘ٞ ٗبٚاْ ُــَشٜ٘ اهـ  
ت  ٗال ًػاسٞ يف االصـطال  ، ٗخدوـٕ   ٗبني اه٘زٗد ، ٗٓرٖ إصطالسا

 شلً٘ٞ اهـٌختازٝ إغلاي بع  أعالَ عصسُا )قدٖ( : ـال ٙأتٛ عوٟ اه

ــو      ــٟ كاُ ــأٜ ًعِ ـــشلً٘ٞ ب ــس االغــلاي : إْ اه ــٞ أٗ  -ٗتقسٙ ٗاقعٚ
البد  فٚٔا ًّ ُظس اهدهٚى اهــشاكٍ  اىل اهـدهٚى اهــٌشلَ٘ ٗيف     -وآسٙٞ

اهـــٌتلٓفى هِفــٛ اهـــٌ٘ض٘ك    ًسسوــٞ اهدالهــٞ ، إذ ال ٗدــٕ هتقــّدَ اهــدهٚى 
ــٕ      ـــٌ٘ض٘عٕ اهــ٘اقعٛ إال كُ٘ ــات اهـــشلٍ ه ـــٌتلٓفى إلثب ــدهٚى اه عوــٟ اه
ُاوسّا اىل ُفٛ آثازٖ اهجابتٞ هٕ باهدهٚى اهــٌشلَ٘ ، ٗإال اذا مل ٙلـّ ثــٌٞ    
ُظسش يف اهدهٚى اهــشاكٍ اىل ًـده٘ي اهـدهٚى اهــٌشلَ٘ فـال ٗدـٕ هتقّدًـٕ        

كـٛ   -ال تلِ٘ٙـاّ  -ٛ اهـٌ٘ض٘ك تػـسٙعّا  عوٕٚ، إذ ًفاد اهدهٚى اهـشاكٍ ُف
 .  (25)تِتفٛ آثازٖ اهػسعٚٞ اهجابتٞ هٕ بـٌقتطٟ اهدهٚى اهـٌشلَ٘ 

 ٗٗدٕ اهـٌِع أًساْ : 

أٗاّل : إُ ال ً٘دب ٗال ًوصَ  هـشصس ًصطوض اهـشلً٘ٞ بـٌا كاْ 
اهدهٚى اهـشاكٍ ُاوسّا ٗغازسّا هوٌساد اهــذدٜ ًـّ اهـدهٚى اهــٌشلَ٘،     

إصطال  ًغـاٙسش هوـ٘زٗد، ٗال    -ا لً٘ٞ باهِش٘ اهجاُٛ -فاْ ٓرا اهتقدَ 
ًػاسٞ يف االصطال  ،كٌا ٓ٘ إصطال  ًغـاٙسش هوشلً٘ـٞ اهػـازسٞ ًـّ     

الٗي ، ٗدــاًع ا لً٘ــٞ بِش٘ٙٔــا ٓــ٘ تطــوط  دهٚــى عوــٟ دهٚــى  اهِشــ٘ ا
َّ٘ ً٘دـ٘دش يف ا لً٘ـٞ          ٗقٔسٖ هـٕ ٗسلً٘تـٕ ٗغوبتـٕ عوٚـٕ ، ٗٓـرا اهــٌق
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ـــشاكٍ اىل       ــدهٚى اه ــاالهتصاَ بتعــّسض اه ــا ب ــصَ هِ ــاُٛ، ٗال ًو ــا اهج بِش٘ٓ
اهدهٚى اهـٌشلَ٘ ُٗظسٖ اهٕٚ ٗتصـّدٕٙ هػـسسٕ ٗتفطـ ٖ يف تــٌاَ صـ٘زٖ      

اهــشلً٘ٞ بــٌعِٟ ُظـس اهـدهٚى اهــشاكٍ       -ٍ ٓرا اهـٌعُِٟع . ًٗصادٙقٕ
٘ش ًـّ ا لً٘ـٞ ٗفـسدش ًـّ        اىل اهـٌشلَ٘ ٗغسسٕ هوٌساد اةدٜ ًِـٕ ُــش

 ج ٝ اهػا٢عٞ ًّ دْٗ إُـشصاز فٕٚ .أفسادٓا اهـٌتعددٝ اهل

  ٞ ٘ش آبــس ًــّ اهـــشلً٘ ٗٓــ٘ اهـــٌصعَ٘ هِــا يف تقــّدَ   ،بــى ثـــٌٞ ُـــش
ى ٗٓٛ اهـشلً٘ٞ بِش٘ اهـٌطّباالضتصشاب اهطبى عوٟ االضتصشاب 

، ٘ض٘ك االضتصشاب اهــٌشلَ٘ باهتعبـد  اهـشاكٍ هـٌ زفع االضتصشاب
ٗٓـــرا اهِشـــ٘ ًـــّ  اهــــشلً٘ٞ ال ُظـــس يف اهـــدهٚى اهــــشاكٍ اىل اهـــدهٚى 
اهـٌشلَ٘ ٗال غس  ٗال تفط ، بـى ٙتصـد٠ فٚـٕ اهـدهٚى اهــشاكٍ هسفـع       

       ٘ ْ ٗازدّا ،إذ  ً٘ض٘ك اهـدهٚى اهــٌشلَ٘ زفعـّا غـ  سقٚقـٛ ٗهـرا ال ٙلـ
َّ٘ بسفع ً٘ض٘ك اهدهٚى اهـٌ٘زٗد زفعّا سقٚقّٚا ، ٗاهـٌالس   اه٘زٗد ًتق

 )اهػم يف اهبقا١(  .  ى :باه٘دداْ بقا١ ً٘ض٘ك االضتصشاب اهـٌطّب

ُعٍ ٙستفع اهـٌ٘ض٘ك ِٓا بسفع تعّبدٜ ٗيف عاهـٍ االعتباز اهػسعٛ، 
ـــٌتِذّ   ــ٘ب اه ــاي اهج ــد غطــو  ٗٓــرا كٌج ـــٌػل٘ن تطٔــ ٖ عِ ـــٌا١ ظ اه ٕ ب

ًػل٘ن اهطٔازٝ السقّا ًتٚقِٔا ضابقّا ، فاُـٕ باضتصـشاب طٔـازٝ اهــٌا١     
ــ٘ب      ــسٖ اهػــسعٛ ٗٓــ٘ طٔــازٝ اهج ــٕ أث ــٕ اهجــ٘ب ٙتتــب عوٚ ـــٌغط٘ي ب اه
اهـــٌغط٘ي بــران اهـــٌا١ اهـــٌػل٘ن، فٚلــْ٘ عوــٟ ٙقــني تعّبــدٜ غــسعٛ  
بطٔــــازٝ اهجــــ٘ب، ِٗٙتفــــٛ ً٘ضــــ٘ك إضتصــــشاب ُـــــذاضٞ اهجــــ٘ب :  

،   تلِّ٘ٙٚا، ٗتعبدّٙا ال سقٚقٚـاّ غسعّٚا ال ى( إُتفا١ )اإلضتصشاب اهـٌطّب
هبقا١ اهػم ببقا١ ُـذاضٞ اهج٘ب باه٘دداْ، فٚلْ٘ ًفـاد اإلضتصـشاب   
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ى اهـــٌشلَ٘ ُفٚــّا اهطــبى اهـــشاكٍ ُفــٛ ً٘ضــ٘ك االضتصــشاب اهـــٌطّب
تػسٙعّٚا تعبدّٙا ، ال سقٚقّٚا ٗدداُّٚا ، خْ اهػم اهـٌطّبى باهبقـا١ ثابـوش   

ظ باه٘دداْ إال أْ اهتعبد اهػسعٛ اإلضتصشابٛ ٙقطـٛ باُتفـا١   يف اهِف
اهػم تعّبدّا عِدًا ٙ٘دـب تسّتـب االثـس اهػـسعٛ ٗاهــشلٍ باهــٌطبب،       
كطٔازٝ اهج٘ب اهـٌتِذظ اهـٌغط٘ي بـٌا١ٍ طـآس إضتصـشابّا غـسعّٚا فـال     
ـــٌطبب      ــٟ ٙطتصــشب اه ــاز اهػــسعٛ ست ــد ٗاالعتب ـــشطب اهتعّب  غــم ب

ٓــ٘ اهتقــدَ با لً٘ــٞ ًــّ اهِشــ٘ اهجــاُٛ ٗٓــ٘ ٗٓــرا  -ُـــذاضٞ اهجــ٘ب -
ٕش ٙفتق عّ إصطال  اه٘زٗد كٌا تلسز إٙطاسٕ .   إصطال  ٗدٚ

َّ٘ اهـــشلً٘ٞ بــاهِظس اىل اهـــٌشلَ٘  ٗثاُٚــّا : ًــع اإلصــساز عوــٟ تقــ
ُق٘ي : ٙـٌلّ ت٘دٕٚ سلً٘ٞ اخصى اهطبى عوٟ اخصـى   -ٗغوبتٕ عوٕٚ

اخصـى اهــٌطّبى فِٚتفـٛ     ى بـأْ اخصـى اهطـبى ُـاوسش اىل ًفـاد     اهـٌطّب
ً٘ضــ٘عٕ ًٗٙوغٚــٕ َٗٙعدًــٕ ، إذ أْ اهتعّبــد االضتصــشابٛ بطٔــازٝ  اهـــٌا١  
ٙقتطــٛ اهبِــا١ عوــٟ تسّتــب آثــاز طٔازتــٕ، ًٗــّ آثازٓــا : طٔــازٝ اهجــ٘ب    

-تـِّذظ اهجـ٘ب    -اهـٌتِذظ اهـٌغط٘ي بٕ، فٚوصَ إهغا١ اهـشاهٞ اهطابقٞ 
ط٘ي بــٌا١ ًطتصـشب   ٗعدَ االعتـداد باهػـم يف طٔـازٝ اهجـ٘ب اهــٌغ     

اهطٔازٝ، فٚلْ٘ االضتصشاب اهطبى هطٔازٝ  اهـٌا١ ُاوسّا اىل ُفـٛ أثـس   
ـــٌطبّ   ــشاب اهـ ــٍ االضتصـ ـــٌا١    ٗسلـ ـــٌغط٘ي بـ ــ٘ب اهـ ــٞ اهجـ ى هِذاضـ

َش  هالضتصــشاب   ًطتصــشب اهطٔــازٝ ٗٙلــْ٘ ًتغوبــّا عوٚــٕ، ٗٓــرا تقــد
ً  ى باهـشلً٘ٞ اهِاوسٝ ، ال اهطبى عوٟ االضتصشاب اهـٌطّب  ٞباهــشل٘

 اهسافعٞ هـٌ٘ض٘ك االضتصشاب اهـٌطبى . 

 ى بِشٜ٘ٗاهـٌتشصى سلً٘ٞ اخصى اهطبى عوٟ اخصى اهـٌطّب
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 اهـشلً٘ٞ ٗال اغلاي فٚٔا، ٗال ٗزٗد يف اهبني .    

ٙتبني إُ ال فسق بني كـْ٘ اخصـى اهطـبى     -ًّٗ ًـذٌ٘ك ًا تقدَ 
ٗبـني عـدَ   ى كٌا اذا كاْ كالٌٓـا  اضتصـشابّا   ًّ ضِا االصى اهـٌطّب

ى كـأْ ٙلـْ٘ االصـى    ى ًـّ ضـِا االصـى اهــٌطبّ    كْ٘ االصى اهــٌطبّ 
ـــٌطبّ    ــازٝ ، أٗ أْ  اهطــبى إضتصــشابّا ٗٙلــْ٘ االصــى اه ى أصــى اهطٔ

ى ٙلْ٘ االصى اهطبى قاعدٝ اهفسا  أٗ اهتذاٗش ٗٙلْ٘ االصى اهـٌطّب
     ٛ  االضتصــشاب ، فاُــٕ يف تـــٌاَ اهــــٌ٘ازد ٙتقــدَ االصــى اهــــٌ٘ض٘ع

ـــٌبّّٚ إلُتفــا١     -اهطــبى ـــٌطّبى ٗاه ـــٌ٘ض٘ك االصــى اه ـــٌِٓقض ه ٙعــ  اه
ى ، ٗٗدــٕ ٗٙـــشلٍ عوــٟ االصــى اهـــٌطّب -ىً٘ضــ٘ك اخصــى اهـــٌطّب

اهتقــدَ يف كوٌٚٔــا ٗاســد ٓــ٘ أْ دــسٜ االصــى اهطــبى ِٙفــٛ ً٘ضــ٘ك    
 ى ٗٙـشلٍ عوٕٚ ٗٙوغٕٚ ، ٗٙتطض ٓرا باهـٌجاي : االصى اهـٌطّب

طٔـازٝ يف اهــٌا١ اهــٌػل٘كٞ طٔازتـٕ ٗاهـرٜ      إُ اذا دست اصاهٞ اه
ُغطى بٕ ث٘بش ًتِذظش ٙقِّٚا ُٗػم يف بقا١ تِذطٕ بعد غطوٕ بران اهـٌا١ 
ــِٓقض        ــازٝ  ٙ ــاْ اصــى اهطٔ ـــٌا ك ـــٌلّ إضتصــشاب تِذطــٕ ، هلــّ ه ٙٗ
ً٘ض٘ك طٔازٝ اهـٌا١ ٗٙتتب عوٕٚ أثس طٔـازٝ اهــٌتِذظ اهــٌغط٘ي بـٕ     

 ببّا ًــؤّثسّا هسفــع اهتــِذظ  فٔــ٘ أصــى ً٘ضــ٘عٛ ضــبى بـــٌعِٟ كُ٘ــٕ ضــ  
ٗٙتقدَ االصى اهـٌ٘ض٘عٛ اهطبى  -ى ًـذس٠ االضتصشاب اهـٌطّب -

ـــٌطبّ   ــى اهـ ــٟ االصـ ــى ٗإْ    عوـ ــد، بـ ــِاٍ ٗاسـ ــّ ضـ ــا ًـ  ى ٗإْ مل ٙلُ٘ـ
ــع،        ــٕ اىل اه٘اق ــس فٚ ــرٜ ال ُظ ــازٝ اه ــاْ االصــى اهطــبى كأصــى اهطٔ  ك

ــرب       ــع هلــّ اهػــازك مل ٙعت ــٕ ُظــسش اىل اه٘اق ــا االضتصــشاب فٚ  ُظــسٖ بٌِٚ
 صى االضتصشابأطبى عوٟ ـقدَ اصى اهطٔازٝ اهـٗكػفٕ هو٘اقع ، فٚت
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 ى خدى اهـشلً٘ٞ اهسافعٞ ًّٗ اهقطٍ اهجاُٛ . اهـٌطّب

بى ٙـٌلّ اهق٘ي : ٙتقدَ اصى اهطٔازٝ اهطبى  بوشاو كُ٘ـٕ ُـاوسّا   
ى ُٗافٚــّا هــٕ، فــاْ اهـــٌا١ اهـــٌػل٘كٞ طٔازتــٕ  اىل سلــٍ االصــى اهـــٌطّب

صـاهٞ اهطٔــازٝ ٗتــِٓقض طٔـازٝ اهـــٌا١ ٗقــد ُغطـى بــٕ اهجــ٘ب    تــذسٜ فٚــٕ ا 
ّٔسٖ بـٌقتطٟ اصاهٞ طٔازٝ اهـٌا١ ٗٙـشلٍ بطٔازٝ اهجـ٘ب   اهـٌتِذظ فٚط

صـى اهطٔـازٝ عوـٟ ٓـرا اهــشلٍ      أاهـٌتِذظ اهـٌغط٘ي بٕ قٔسّا ، فٚـدي  
ٗٙلْ٘ ُاوسّا اىل إهغا١ إضتصشاب تِذظ اهج٘ب ٗساكٌّا عوٕٚ ، ًع أْ 

ـشسٕش هو٘اقع ٗاالضتصشاب فٕٚ دٔٞ إسـسإش هو٘اقـع   أصى اهطٔازٝ غ  ً
ٜ اخ -ًٗع ذهم ٙوغ٘ دهٚى االضتصشاب  هلـْ٘ اهػـم    -صى اإلسـساش

فٕٚ ًطّببّٚا ٗأصـى اهطٔـازٝ ضـبى ٙـِٓقض دسٙاُـٕ  ً٘ضـ٘ك االضتصـشاب        
ى ٗٙسفــع ًِــٕ اهػــم بـــشطب اهتعّبــد اهػــسعٛ بأصــى اهطٔــازٝ   اهـــٌطّب

٘  اهطبى سٚح ٙلْ٘ اهـٌطّب ب اهــٌغط٘ي باهــٌا١ اةازٙـٞ    ب تـِذظ اهجـ
 فٕٚ اصاهٞ اهطٔازٝ . ثٍ ُبشح يف اهِقطٞ اهجاُٚٞ : 

 الشكان الـنصّببان عن العله االمجالي : 

تعازضــّا   أصــوني أٗ بــني إضتصــشابني   بــني  اذا سصــى اهتعــازض  
عسضّٚا ُاغ٣ّا ًّ اهعوٍ اال اهٛ بعـدَ تطـابق أسـد االضتصـشابني ًـع      

ٞ ـاه٘اقع ، سٚح ٙوصَ ًّ إدسا١ اإلضتصشابني ً ْٞ قطعٚـ عٌوٚـٞ أٗ   -خاهف
 ااّل ، كٌا ه٘ كـاْ عِـدُا ث٘بـاْ    إص اهـٌعوَ٘ هوتلوٚم اهـٌِّذ -إهتصاًٚٞ

ــِذّ   ــا بت ــٍ عوٌِ ــٕ ،   طــآساْ ث ــاْظ أســدٌٓا ًــّ دْٗ تػخٚصــٕ بعِٚ  ف
طٔــازٝ ٓــرا اهجــ٘ب ٗإضتصــشاب طٔــازٝ اهجــ٘ب ا بــس ال   إضتصــشاب
تــدافع بٌِٚٔــا يف أُفطــٌٔا، هلــّ ٙعــسض اهتِــايف بٌِٚٔــا       تعــازض ٗال
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بفعـــى اهعوـــٍ اال ـــاهٛ، سٚـــح أْ إدـــسا١ االصـــوني ًــــخاهم هوعوـــٍ 
ظ أســد اهجــ٘بني ًـــخاهفٞ قطعٚــٞ فٚلــْ٘ أســد  ص بتــِّذاال ــاهٛ اهـــٌِّذ

 و٘اقع ٙقِّٚا . االضتصشابني غ  ًطابق ه

ٗٓرا عوٟ قطٌني فإُ قد توصَ ًّ ادسا١ االضتصشاب يف طسفٕٚ : 
 اهـٌخاهفٞ اهقطعٚٞ اهعٌوٚٞ ، ٗقد توصَ اهـٌخاهفٞ اهقطعٚٞ االهتصاًٚٞ : 

ــّ إدــسا١ اإلضتصــشابني يف اهطــسفني :      ــصَ ً ــا ٙو اهقطــٍ االٗي : ً
ـــٌتقدَ، سٚــح أْ     ـــٌجاي اه ــٞ، ُظــ  اه ــٞ اهعٌوٚ ـــٌخاهفٞ اهقطعٚ إدــسا١ اه

َش  ص٘ي اهـٌخاهفٞ اهقطعٚٞ اهعٌوٚـٞ   االضتصشاب يف كال اهج٘بني ًطتوص
سٚـــح ًٙعوـــٍ بتـــِذظ أســـد اهجـــ٘بني، فٚلـــْ٘ اهبِـــا١ اهعٌوـــٛ ٗاهتعبـــد  
االضتصـشابٛ بطٔـازٝ كـى ًـّ اهجـ٘بني ٗتستٚـب آثـاز اهطٔـازٝ كاهصــالٝ         
بٌٔـــا ً٘دبـــّا هــــٌخاهفٞ اهعوـــٍ اال ـــاهٛ ًــــخاهفٞ عٌوٚـــٞ فاُـــٕ ٙقطـــع 

 اهِذظ عِد إضتعٌاي اهج٘بني اهـٌطتصشبٞ طٔازتٌٔا س٣ِٚر . بازتلاب 

َش هوٌخاهفٞ اهقطعٚـٞ اهعٌوٚـٞ    ٗسٚح أْ إدسا١ االضتصشابني ًطتوص
مل ٙلّ إدساؤٌٓا سـرزّا ًـّ اهتبـٚ  يف اهــٌعصٚٞ ًٗــخاهفٞ ا لـٍ       
اه٘اقعٛ ًـخاهفٞ قطعٚـٞ عٌوٚـٞ، ٗمل ٙــٌلّ إدـسا١ أسـدٌٓا ًعِّٚـّا دْٗ       

فإُ تسدٚضش ًّ غ  ًسدض ، كٌـا ال ٙــٌلّ إدـسا١    االضتصشاب ا بس 
ــٕ َٙ  ـــخّٚسّا فاُ ــٟ    اســدٌٓا ً ّ٘  هالقتصــاز عو ــاتٛ ًطــ ــى إثب ــاز اىل دهٚ شت

ض س٣ِٚـر، ٗٙتشصـى   إضتصشاب أسدٌٓا دْٗ كوٌٚٔا، ٗال دهٚى ًصّش
 تعازض بـني ـٚٞ ، هوـ ـذـ ـباز ٗاهـشـتـّ عّ اإلعـصشابٚـتـ٘ط كال اإلضـقـض

 اخصوني اهـٌ٘دب هتطاقطٌٔا . 

 ّ :ـٚـٛ اهطسفـصشاب فـتـسا١ االضـوصَ ًّ إدـجاُٛ : ًا ٙـطٍ اهـقـاه
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اهقطعٚــٞ االهتصاًٚــٞ دْٗ اهعٌوٚــٞ، كٌــا اذا كــاْ عِــدُا ث٘بــاْ   اهـــٌخاهفٞ
ًتِذطاْ بعوٍ تفصٚوٛ ثٍ عوٌِـا بعـسٗض اهطٔـازٝ عوـٟ اسـدٌٓا غـ        

ٓـرا اهجـ٘ب ٗإضتصـشاب    اهـٌعني، فإُ ًع إدـسا١ إضتصـشاب ُــذاضٞ    
ُـذاضٞ اهج٘ب ا بس ٙوصَ اإلهتصاَ بِذاضٞ اهج٘بني اهـرّٙ ًٙعوـٍ بطٔـازٝ    
أسدٌٓا ٗاقعّا ٗٓ٘ إهتصاَ ًـخاهم هو٘اقع قطعّا هلّ ال ٙوصَ ًّ اهعٌـى  
 عوٟ طبق إضتصشابٛ اهِذاضٞ ٗال تتتب اهـٌخاهفٞ اهعٌوٚٞ اهقطعٚٞ . 

ٕ د٘ابـ  إبتوفـو يف  قـد  ٗٓى ٙـذسٜ ِٓا اخصـالْ اَ ال ٙــذسٙاْ ه  
ــاز ــٍ    : اخُظـ ــٚخِا االعظـ ــع غـ ــاْ   (26)فٌِـ ــّ دسٙـ ــدٍٓ( ًـ ٗ اعٞ)قـ

  .االضتصشاب ٗعدَ ٗض٘  ،٘هٕ هلٌا االضتصشابني إل اي دهٚى

       ٛ  ٗأداش دسٙأٌُـا  ـعش آبـس )قـدٍٓ( ًـٍِٔ اهــٌشقق اهــخساضاُ
ْ  (27)ٗعووٕ  ابٗٓـ٘ إطـالق أببـاز اإلضتصـش     ،ب٘د٘د ًقتطٛ اهــذسٙا

 .  ٗعدَ هصَٗ اهـٌشرٗز اهـٌاُع، ٙع  اهـٌخاهفٞ اهعٌوٚٞ

ٗال تظٔــس اهجٌــسٝ اهعٌوٚــٞ بــني اهِظــسّٙ يف اهجــ٘بني اهـــٌطتصشبٞ       
 ُـذاضتٌٔا ه٘د٘ب االدتِاب عٌِٔا عوٟ اهق٘هني : 

 أًا عوٟ اهـٌِع ًّ دسٙاْ االضتصشابني ف٘د٘ب االدتِاب عٌِٔا
 ال بعِٚـــٕ ًٗؤّثسٙتـــٕخدـــى تِّذـــص اهعوـــٍ اال ـــاهٛ بِذاضـــٞ أســـدٌٓا  

 ٗأًا عوٟ د٘اش دسٙاْ االضتصـشابني فألدـى اضتصـشاب    .الدتِابٌٔا
 ًٌِٔا . كى يف  ذازٜـِذظ اهـاهت

 ٘بٞـّ ًع اهسطـٛ أسد اهج٘بٚـق٘هني يف ًالقـسٝ بني اهـظٔس اهجٌـُعٍ ت
                                                           

 طبعٞ ًلتبٞ ًصطفٜ٘ . -  429فسا٢د االص٘ي : ( 26)

 . 356:  2كفاٙٞ االص٘ي ًع ساغٚٞ املػلٚ  :ز (27)
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اهـٌطسٙٞ سٚح ٙـشلٍ بِذاضـٞ اهــٌالقٛ ٗٗدـ٘ب إدتِابـٕ عوـٟ اهقـ٘ي       
طــسفني سٚــح ٙـــشلٍ بِذاضــٞ كــى طــس   اهبـــذسٙاْ االضتصــشابني يف 

ضتصشابٔا فٚوـصَ ُــذاضٞ ًالقٚـٕ ، هلـّ ال ٙــشلٍ بِذاضـٞ اهــٌالقٛ        إل
ٗٗد٘ب إدتِابٕ عوٟ اهق٘ي بــٌِع دسٙـاْ االضتصـشاب ، فـاْ ًالقـٛ      
أســد طــسيف اهعوــٍ اال ــاهٛ ال ٙلــْ٘ ًـــشلًّ٘ا باهِذاضــٞ ٗقــد ضــبق    

 بـشجٕ ًفصاّل يف بع  ًباسح اهربا١ٝ ٗاالغتغاي . 

ٙبعد اهق٘ي ب٘د٘د اهـٌقتطٛ اإلثبـاتٛ هــذسٙاْ االضتصـشابني     ٗال
ٞ  ٗٓ٘ إطالق اخ يف كال طسيف اهعوٍ اال اهٛ، : بباز اهصـشٚشٞ اهِاطقـ

طال تِق  اهٚقني أبـدّا باهػـمص  ٗاهــٌطتفاد ًِٔـا سسًـٞ ُقـ  اهـٚقني        
 بػم السق يف طسيف اهعوٍ اال اهٛ .  

 آبـسص ٙــٌلّ إضـتفادٝ    هلّ ًالسظٞ اهرٙى:طٗاُــٌا تِقطـٕ بـٚقني   
د٘اش ُق  اهٚقني باهٚقني اال اهٛ، إذ وـآسٖ اهبـدٜٗ ،ـ٘ي اهـٚقني     
اال اهٛ، فٚذـ٘ش ُقـ  اهـٚقني بِذاضـٞ اهجـ٘بني فٌٚـا حنـّ فٚـٕ بـاهٚقني          

 اإل اهٛ بطٔازٝ أسدٌٓا . 

هلــّ ٓــرا اهظــآس اهبــدٜٗ ٙـــٌِع عِــٕ : ؤــ٘ز اهــِ طال تــِق     
يف غسعٚٞ ُق  اهـٚقني   (28)بٚقني آبسص اهٚقني أبدّا باهػم ٗاُـٌا تِقطٕ 

اهطابق بٚقني آبس ًتعوق بـٌا تعوق بٕ اهٚقني االٗي، ٗٓرا ٙؤدٜ اىل اُـٕ   
 ٙػتط يف د٘اش ُقـ  اهـٚقني بـاهٚقني : أْ ٙلـْ٘ ًتعوـق  اهـٚقني اهجـاُٛ        

ِـ  -ّ االٗي ـتعوق اهٚقٚـعني ً - ـاهِاق - ْ ـأقـ  -ق٘ضـاهـٌ  صاٖ اْ ٙلـ٘
   ًتعوق اهٚقني االٗي هِٚقطٕ ٗٙسفعٕ . ًتعوق اهٚقني اهجاُٛ ُقٚ

                                                           

 . 1ًّ اب٘اب ُ٘اق  اه٘ض١٘ :  1:ب 1اه٘ضا٢ى : ز ًصادز اخلرب، ًِٔا:( ضبق بٚاْ 28)
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ٗٓرا اهػسط ال ِٙطبق عوٟ ًاحنّ فٕٚ، فاْ ًتعوـق اهـٚقني االٗي يف   
ذاضٞ كى ٗاسد ًّ اهج٘بني بــخص٘صٕ ٗبعِٚـٕ( ًٗتعوـق    ـاهـٌجاي ٓٛ )ُ

اهطٔـازٝ عوـٟ أسـدٌٓا ال     ٚقني اال اهٛ)إزتفـاك  اهِذاضـٞ ٗعـسٗض   اه
اهـٚقني اخٗي عـني ًتعوـق    بعِٕٚ( ًٗـّ غـ  تػـخٚ ، فوـٍ ٙلـّ ًتعوـق       

اهٚقني اهجاُٛ، ٗخدوٕ ال تِطبق عوٚـٕ اخببـاز، ال أقـى ًـّ عـدَ إسـساش       
ْٝ صــدزّا يف دسٙــاْ           إُطبــاق االببــاز عوــٟ ًــا حنــّ فٚــٕ، خُٔــا وــآس
ــ٘     ــابق ٓـ ــٚقني اهطـ ــق اهـ ــاْ ًتعوـ ــِق  اذا كـ ــٞ اهـ االضتصـــشاب ٗسسًـ

ْٝ ذٙاّل يف دـ٘اش   -ال غ ٖ  -اهـٌػل٘ن فٕٚ السقّا  ُقـ  اهـٚقني   ، ٗوآس
بٚقني ًتعوق بعني ًتعوق اهٚقني االٗي، ِٗٓـا مل ٙتعوـق اهعوـٍ اال ـاهٛ     

 بطٔازٝ أسدٌٓا بـٌا تعوق بٕ اهعوٍ اهتفصٚوٛ اهطابق . 

ـــٌقتطٛ اإلثبــاتٛ هــ ـٗاهــ ذسٙاْ االضتصــشاب يف ـشاصى ٗدــ٘د اه
إذ  طسيف اهعوٍ اال اهٛ باهتِذظ ًّ دْٗ ًـاُع عـّ تـأث  اهــٌقتطٛ،    

ٗاُـٌا  تِقطٕ بٚقني آبـسص ال ٙعوـٍ إُطباقـٕ عوـٟ اهـٚقني      (:طأْ ق٘هٕ)
اإل ــاهٛ هٚذــ٘ش اهــِق  بــٕ، ٗعِد٢ــر ال ًــاُع ًــّ اهتٌطــم باهصــدز   

(:طال تــِق  اهــٚقني باهػــمصاهرٜ ٙعــٍ ٗإطــالق )اهػــم( يف ق٘هــٕ)
)اهػم اهـٌقسْٗ باهعوٍ اال اهٛ(فٚذسٜ االضتصشاب يف طسيف اهعوٍ  

ن ًطب٘ق بٚقني فٚطتصـشب اهــٌلوم   خْ كاّل ًٌِٔا ًػل٘ اال اهٛ،
 ًا تٚٓقِٕ ضابقّا ٗال ٙعتد باهػم ستٟ اهػم اهـٌقسْٗ باهعوٍ اال اهٛ . 

  -إثبــاتٛ ٗثبــ٘تٛ -ٓـرا ساصــى ًــا تقــدَ، إال أُــٕ قــد أقــٍٚ ًاُعــاْ  
ُـ ـدسٙاْ االضتصشاب يف طسف عّ  طباق دهٚـى ـٛ اهعوٍ اال اهٛ ٗعّ إ

 طال تِق  اهٚقني باهػمصعوٌٚٔا، ٗاهـٌاُعاْ ٌٓا : اإلضتصشاب
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ٍ    اهـٌاُع اخٗي )قـدٖ( ًٗسدعـٕ اىل   (29): ٗقد طسسـٕ غـٚخِا االعظـ
قص٘ز أدهـٞ االضتصـشاب يف ًقـاَ اإلثبـات عـّ ،ـ٘ي أطـسا  اهعوـٍ         

 اإل اهٛ ًّ دٔٞ إ اي أبباز اإلضتصشاب ، ٗت٘ضٚشٕ : 

ال تـِق   إْ ًقتطٟ إطالق )اهػم( يف صدز صشٚشٞ شزازٝ :طٗ
اهٚقني أبـدّا باهػـمص ٓـ٘ ،ـ٘ي )اهػـم اهــٌقسْٗ بـاهعوٍ اال ـاهٛ(         
كعًٌٕ٘ هوػم اهبدٜٗ، فٚذسٜ االضتصشاب يف طسيف اهعوٍ اال اهٛ 

 فٌٚا حنّ فٕٚ مبقتطٟ اهصدز . 

ٗإْ إطالق اهرٙىطٗاُـٌا تِقطٕ بٚقني آبسصٙؤكد ،٘ي )اهـٚقني   
ــٚقني اهتفصــٚوٛ      ــ  اه ــاهٚقني  اال ــاهٛ( ٗٙقتطــٛ دــ٘اش ُق ــابق ب اهط

 اال اهٛ اهالسق فال ٙـذسٜ االضتصشاب يف طسيف اهعوٍ اال اهٛ .  

فٚقع اهتعازض ٗاهتدافع بني ًفاد اهصدز ًع إطالق )اهػـم(  فٚـٕ   
ٗاهرٜ ٓ٘ )دسٙاْ االضتصشاب يف طسيف اهعوٍ اال اهٛ ًعـّا( فٚشـسَ   

 زفع اهٚد عّ ُـذاضٞ كى ًّ اهج٘بني بـخص٘صٕ فٌٚا حنّ فٕٚ . 

ٗبني ًفاد اهرٙى ًـع إطـالق )ٙقـني آبـس( ًٗقتطـاٖ )عـدَ دسٙـاْ        
االضتصــشاب يف أســد طــسيف اهعوــٍ اال ــاهٛ( فٚذــب زفــع اهٚــد عــّ   

 ُـذاضٞ أسد اهج٘بني بـٌقتطٟ اهٚقني اإل اهٛ بطٔازٝ أسدٌٓا . 

ــاز      ــٞ االبب ـــشصى اإل ــاي يف داله ـــٌتعازضاْ ٙتطــاقطاْ ٗٙ  ٗاه
 ُع عّ دسٙاْ االضتصشاب فٌٚا حنّاهصشٚشٞ بوشاو ٓرا اهتدافع اهـٌا

 فٕٚ ٗعّ إُطباق طال تِق  اهٚقني باهػمص عوٕٚ . 
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 ٗٙدفعٕ ٗٙسّدٖ أًساْ : 

ـــٌ٘دب   ــٚقني آبسصاهـ ــٕ بـ ـــٌا تِقطـ اهـــدافع اخٗي: إْ اهرٙىطٗاُـ
االضتصشاب، فاْ أكجسٓـا هـٚظ    هر اي هٚظ ً٘د٘دّا يف تـٌاَ أبباز

ــ ٕٚ ٓرا اهرٙى، ٗٙـٌلّ اهتٌطم باخف ٌتطٌِٞ هؤِـٛ عـّ ُقـ     بباز اه
ٌِّٔا اخًـس         اهٚقني باهػم أٗ ا ًـسٝ باهــٌطٛ عوـٟ اهـٚقني ًـّ دْٗ تطـ
بــِق  اهــٚقني بــاهٚقني فتلــْ٘ ضــوٌٚٞ ًــّ ًـــشرٗز اهتعــازض اهـــٌؤدٜ  
هوتطاقط ٗاإل اي، ٗٓرٖ اخبباز ًبِّٚٞ ٗاضشٞ اهدالهٞ ًـّ دْٗ ًـاُع   

ى ال ٙع  عّ اهتٌطم بٔا، ٗاإل اي اهِاتر ًّ تعازض اهصدز ٗاهرٙ
إال عدَ دالهتٕ ًـخص٘صّا ٗعدَ إًلاْ اهتٌطم باهصدز إل اهٕ، ٗال 

هـٞ ًطوقـّا ٗعـدَ إًلـاْ     ٙصوض أْ ٙلـْ٘ دهـٚاّل ٗسذـٞ عوـٟ عـدَ اهدال     
بباز اهـخاهٚٞ عّ اهرٙى اهـٌاُع، فِتٌطم باخببـاز اخلاهٚـٞ   اهتٌطم باخ

 خرب اه٘ادــدـًــّ اهــرٙى ٗاه٘اضــشٞ دالهتٔــا ًــّ دْٗ ضــساٙٞ إ ــاي اهــ
 خاهٚٞ ًّ اهرٙى . ـبباز اهاهٚٔا كٛ ٙـٌِع ًّ االضتدالي باخهورٙى 

ــٚقني     ـــٌا تِقطــٕ ب ــرٙى يف ٓــرٖ االببازطٗاُ ــاُٛ : إْ وــآس اه ٗاهج
آبسص ٓ٘ اهٚقني اهتفصٚوٛ دْٗ اإل اهٛ ٗدْٗ االعٍ ًٌِٔـا ، ٗذهـم   
هظٔ٘زٓا يف أْ ًتعوق اهٚقني اهِاق  هوٚقني االٗي ٓ٘ عني ًتعوق اهٚقني  

(: أٜ بِقـٚ  ًتعوـق اهـٚقني االٗي ٗكأُـٕ قـاي)      ي هلّ باهعلظ،اخٗ
ــال تِقطــٕ باهػــم        ــم ف ــازٝ ث٘ب ــني تفصــٚوٛ بطٔ ــٟ ٙق ــو عو ــم كِ )خُ

ٕ  -ٗإستٌاي تـِذظ ث٘بـم، بـى تِقطـٕ بـٚقني آبـس       ٙلـْ٘ ٙقِٚـّا    -بتِذطـ
 تفصٚوّٚا ًجى ٙقِٚم االٗي( . 

 باهػمٚقني ـق  اهـِـٞ شزازٝطال تـٚشـب ثاٍْ : وآس صشـقسٙـتـٗب
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ٗاُـٌا تِقطٕ بـٚقني آبـسص ٓـ٘ هـصَٗ اهتطـاُا بـني اهـٚقني اهِـاق  ٗبـني          
اهـٚقني اهــٌِق٘ض، ٗاهتطـاُا ٙــشصى عِـدًا ٙلـْ٘ اهٚقِٚـاْ تفصـٚوٚني         
فٚلُ٘اْ ًتطاُـخني ، ًّٗ ِٓا ال ٙعٍ اهرٙى طٗاُـٌا تِقطٕ بٚقني آبسص 

 االٗي اهٚقني اال اهٛ، خْ ًتعوقٕ: )أسدٌٓا ال بعِٕٚ( ٗقد كاْ اهٚقني
ـــٌا     ًتعوقــٕ: )أســدٌٓا بعِٚــٕ( ، ٗٓــرا غــ  ذان ، فٚخــت  ق٘هــٕ :طٗاُ
ــٚقني    ــٚوٛ اهِـــاق  هوـ ــٕ بـــٚقني آبـــسص بــــخص٘ص اهـــٚقني اهتفصـ تِقطـ

 اهتفصٚوٛ اهطابق ًع اتـشاد ًتعوقٌٔا . 

ٗا اصـــى عـــدَ صـــال  اهــــٌاُع اإلثبـــاتٛ عـــّ اهتٌطـــم بصـــدز 
ّا عـّ دسٙـاْ   :طال تِق  اهٚقني باهػمص ٗعدَ ددٗاٖ ًاُعـ  اهصشٚشٞ

 االضتصشاب يف طسيف اهعوٍ اال اهٛ . 

)قـدٖ( ًٗسدعـٕ    (30)اهـٌاُع اهجاُٛ : ٗقـد طسسـٕ اهــٌشقق اهِـا٢ٚ      
ــٍ        ــسا  اهعو ــّ ،ــ٘ي أدهــٞ االضتصــشاب خط ــ٘تٛ ع ـــٌاُع اهجب اىل اه
اال اهٛ ساي اهعوٍ اه٘دداُٛ بـٌخاهفٞ أسـد االضتصـشابني هو٘اقـع .    

 ٗت٘ضٚشٕ : 

ٗٓ٘ ًّ اخص٘ي اهتِصٙوٚٞ اهِاوسٝ  -تصشاب إْ اهـٌذع٘ي يف االض
ٓــ٘ )باهتعّبــد  -اىل اه٘اقــع ٗاهـــٌِّصهٞ خســد طــسيف اهػــم ًِصهــٞ اه٘اقــع  

باهبِا١ عٌاّل عوٟ بقا١ اه٘اقـع اهــٌتٚقّ ضـابقّا( أٗ ٓـ٘ )اهتعّبـد باهــذسٜ       
اهعٌوٛ عوٟ طبق اهــشاهٞ اهــٌتٚقِٞ اهطـابقٞ ٗكأُٔـا  ٓـٛ اه٘اقـع( ٗٓـرا        

 ٘ ــا١ اه ــد ببق ــٍ       اهتعب ــايف اهعو ــٍ اال ــاهٛ ِٙ ــّ طــسيف اهعو ــى ً ــع يف ك اق
ٗيف اهـٌجاي:  اه٘دداُٛ بازتفاك اه٘اقع يف أسد طسيف اهػم ٗعدَ بقا١ٖ،
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ــّا        ــ٘بني ًع ـــذاضٞ اهج ــا١ ُ ــٟ بق ــٛ عو ــا١ اهعٌو ــد اإلضتصــشابٛ ٗاهبِ  اهتعّب
 ال ٙعقى إدتٌاعٕ ًع اهعوٍ اإل اهٛ اه٘دداُٛ بطٔازٝ أسدٌٓا . 

ــد عــّ إطــالق دهٚــى االضتصــشاب      ٗس٣ِٚــر : البــد ًــّ زفــع    اهٚ
ـــٌشرٗز      ــاهعوٍ اال ــاهٛ، خدــى ٓــرا اه ـــٌقسْٗ ب ــٕ هوػــم اه ٗ،٘ه
اهجب٘تٛ : اهـٌِافاٝ بني إدسا١ االضتصشاب اهرٜ ٓ٘ اهتعّبد باهبِا١ عٌـاّل  
عوــٟ بقــا١ اه٘اقــع اهـــٌتٚقّ ضــابقّا ٗبــني اهعوــٍ اال ــاهٛ بازتفــاك اســد  

 طسيف اهػم . 

 َ ــد ــراز بع ـــذدٜ االعت ــّ إدــسا١     ٗال ٙ ــٞ ً ـــٌخاهفٞ اهعٌوٚ ــصَٗ اه ه
اإلضتصــشاب يف طــسيف اهعوــٍ اال ــاهٛ، فــاْ ٓــرا ال  ٙصــّشض اهتعبــد  
اإلضتصشابٛ بـخال  اهعوٍ اال اهٛ ُظ  اهتعبد ببقا١ اهِذاضٞ يف كى 

 ًّ اهطسفني بالفّا هوعوٍ اال اهٛ اه٘دداُٛ بطٔازٝ أسدٌٓا . 

د٠ االضتصـشاب ٗبـني   ٗٙدفعٕ ٗٙسّدٖ : إْ ًـشرٗز اهتِايف بـني ًـؤ  
اهعوٍ اال اهٛ اه٘دداُٛ ٗازدش  ه٘ أزٙد إدسا١ االضتصـشاب يف طـسيف   
ــد باضتصــشاب     ــأْ  ًٙتعّب ـــٌذٌ٘عٛ( ب اهعوــٍ اال ــاهٛ بِشــ٘)اهلوٛ اه
ُـــذاضٞ ًــــذٌ٘ك اهجــ٘بني ًـــّ سٚــح اهــــٌذٌ٘ك ، فاُــٕ تعّبـــد ٙتِـــافٟ     

ٔازٝ ، ٗٙصطدَ باهعوٍ اال اهٛ بازتفاك ُـذاضٞ أسدٌٓا  ٗتبدهلا باهط
ــٕ :      ًّ٘ ــٕ ًٗق ــا١  زكِ ـــذسٜ االضتصــشاب يف اهطــسفني إلُتف ــا ال ٙ ــى ِٓ ب
)اهػم يف اهبقـا١(  ه٘ضـ٘  أْ ال غـم يف بقـا١ ُــذاضٞ اهــٌذٌ٘ك ًـّ        
 سـٚح اهـٌذـٌـ٘ك ، بى عـِدُا عوٍ بـعدَ ُـذـاضٞ اهـٌذـٌ٘ك ًّ ســٚح 
 اهـٌذٌ٘ك هفسض اهعوٍ اه٘دداُٛ بطٔازٝ أسد اهطسفني يف اهـٌجاي . 

 ٛـصشاب فـإدسا١ االضت  -كٌا ٓ٘ اهـٌقص٘د ِٓا  -ًا ه٘ أزٙد ٗأ
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ـــ  ًٙـ د تعّبـطـــسيف اهعوــــٍ اال ــــاهٛ بِشــــ٘ )اهلوــــٛ االضــــتغساقٛ( بــــأْ 
باضتصشاب اهِذاضٞ يف اهـٌجاي يف كى طسٍ  ًطتقاّل ه٘دـ٘د اهػـم يف   
 -بقا١ ُـذاضتٕ عِد قطع اهِظس عّ اهتعبد االضتصشابٛ يف اهطس  ا بس

د االضتصــشابٛ ببقــا١ لاي فٚــٕ ٗال ًــاُع، إذ اهتعّبــ فــال ًـــشرٗز ٗال اغــ 
ــازٝ أســد       ــٍ اال ــاهٛ بطٔ ــايف اهعو ــجاّل ال ِٙ ــٚ  ً ــ٘ب االب ـــذاضٞ اهج ُ

ٗٓلـــرا اهتعبـــد االضتصـــشابٛ ببقـــا١  -االبـــٚ  أٗ االبطـــس -اهجـــ٘بني
ُـذاضٞ اهج٘ب االبطس ًـخص٘صّا ال ِٙايف اهعوٍ اال اهٛ بطٔازتٕ  أٗ 

 طٔازٝ اهج٘ب االبٚ  . 

ُعٍ ُطوٍ تـشقق اهـٌِافاٝ بعد إدسا١ االضتصشاب يف اهطـسفني، إال  
 أْ ٓرٖ اهــٌِافاٝ اهطاز٢ـٞ ال تــٌِع عـّ صـشٞ دسٙـاْ اإلضتصـشابني يف       

طالق أدهــٞ االضتصــشاب ًــا داَ مل طــسيف اهعوــٍ اال ــاهٛ تـــٌطلّا بــ 
ــٞ اهتلوٚـــم اهــــٌِذص ، ٗاهــــٌخاهفٞ اإل توـــصَ اهــــٌخاهفٞ اهعٌوٚـــٞ   هتصاًٚـ

 غ  ضا٢سٝ . اهـٌتشققٞ 

ٗا اصى عدَ ٗدداْ ًـشرٗز ًاُع عّ دسٙـاْ االضتصـشاب يف   
أطــسا  اهعوــٍ اال ــاهٛ: ال ًاُعــّا إثباتٚــّا ذكــسٖ اهػــٚا االُصــازٜ ٗال   
ًاُعّا ثب٘تّٚا ذكسٖ اهـٌشقق اهِا٢ٚ )قدٌٓا(،ًّٗ اهعذب أٌُا ذكسا ِٓا 

   (31) ًاُعّا عّ دسٙاْ االضتصشاب يف أطسا  اهعوـٍ اال ـاهٛ ٗإهتصًـا   
ظسٙاْ االضتصشاب يف اهـٌتالشًني ستٟ ًع اهعوٍ اال اهٛ بــٌخاهفٞ  
أسد اإلضتصـشابني هو٘اقـع ، ًٗجاهـٕ اهــٌػٔ٘ز : ًـا اذا ت٘ضـأ غـخ         
ّٞ بــٌا٢ع ًـسدد بـني اهبـ٘ي ٗبـني اهــٌا١ فأٌُـا إهتصًـا بلُ٘ـٕ ًــشدثّا            غفو
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هبقا١ اهــشدخ ٗبقـا١ طٔـازٝ     ٗبطٔازٝ بدُٕ ٗأعطا١ ٗض٢ٕ٘ ،إضتصشابّا
بدُٕ، ًع إُ ٙعوٍ ٗدداُّا بـٌخاهفٞ أسد اهتعبدّٙ اإلضتصشابٚني هو٘اقع 
ًطتٌدّا ًّ اهـٌالشًٞ اه٘اقعٚـٞ بـني بقـا١ اهــشدخ ٗتـِذظ اهبـدْ ٗبـني        

 شدخ يف اهــــٌجاي، ًـــع اُـــٕ ال ٙبـــدٗ فـــسقش  ـطٔـــازٝ اهبـــدْ ٗإزتفـــاك اهـــ 
ّ٘ ش  هوتٌٚٚــص ٗاهتفلٚــم بــني ٓــرا اهـــٌجا  ي اهــرٜ أدــاشٗا فٚــٕ دسٙــاْ ًطــ

االضتصــشابني ٗبــني ًــا حنــّ فٚــٕ اهــرٜ ًِعــا )قــدٌٓا( عــّ دسٙــاْ          
االضتصــــشاب يف طــــسيف اهعوــــٍ اال ــــاهٛ، خدــــى قصــــ٘ز أببــــاز   
االضتصشاب عّ ،٘ي أطسا  اهعوٍ اال اهٛ، أٗ خدى ًِافاتٕ ًع 

 اهعوٍ اه٘دداُٛ بـٌخاهفٞ أسد اإلضتصشابني ًع اه٘اقع . 

ى بـــازدٛ قطعـــٛ ٙــــٌِع ًـــّ اهتفلٚـــم بـــني ُعـــٍ قـــد ٙقـــَ٘ دهٚـــ
شلٍ ٗٙـٌِع ًـّ إدـسا١ االضتصـشاب يف طـسيف اهعوـٍ      ـاهـٌتالشًني يف اه

ٌٍّ بلــّس طــآس سٚــح قــاَ     اال ــاهٛ ، ًٗجاهــٕ: اهـــٌا١ اهـــٌتِذظ اهـــٌت
اال اك عوٟ عدَ إبتال  أدصا١ اهـٌا١ اه٘اسـد يف اهــشلٍ ، ٗخدوـٕ    

  ٌ ٌٍّ  إًتِع اهسد٘ك اىل اضتصشاب ُــذاضٞ اهــ  -بـاهفتض  -ا١ االٗي اهــٌت
    ٌٍّ ـــٌت ــاُٛ اه ـــٌا١ اهج ــازٝ اه ــس -ٗاضتصــشاب طٔ ــاقطاْ  -باهلط ، فٚتط

خدــى اال ــاك اهـــٌرك٘ز ، ًٗــّ دْٗ دهٚــى بــازدٛ ٙـــٌلّ إعٌــاي   
 االضتصشابني ًّ دْٗ ًاُع يف اهبني . 

ٗا اصى ٗض٘  عدَ اهـٌاُع ًّ دسٙاْ االضتصشاب يف أطسا  
بــٌؤدآٌا ًـا داَ مل توـصَ اهــٌخاهفٞ اهقطعٚـٞ      اهعوٍ اال اهٛ ٗاهتعّبـد  

اهعٌوٚــٞ ٗمل ٙقــٍ دهٚــى بــازدٛ قطعــٛ عوــٟ اهـــٌِع ًــّ اهتفلٚــم بــني  
  اهـٌتالشًني يف آثازٌٓا . 



 (63) .......................................... اهػلاْ املطبباْ عّ اهعوٍ اال اهٛ

 

 فٕٚ ٗال ًاُع عِٕ .  ًٗا تقدَ كوٕ تاَ يف االص٘ي اهعٌوٚٞ ال زٙب

ٗأًا اخًازات  فال ٙـٌلّ اخبـر بٔـا يف أطـسا  اهعوـٍ اال ـاهٛ      
طالق ستٟ اذا مل توصَ اهــٌخاهفٞ اهقطعٚـٞ اهعٌوٚـٞ ًـع اه٘اقـع      ٗعوٟ اال

اذا كاُو االًازٝ ًـّ قبٚـى االببـاز ٗاهــشلاٙٞ بـاهق٘ي اهوطـاُٛ كاهبِٚـٞ        
كٌا ضوم ت٘ضٚشٕ يف بــش٘خ االصـى اهــٌجبو،     -ٗبرب اهجقٞ ٗاالقساز

ًٗجاهٕ : ًا اذا  قاًو  بِٚـٞ عوـٟ جناضـٞ اهجـ٘ب االبـٚ  بعِٚـٕ، ٗقاًـو        
٠ عوـٟ جناضـٞ اهجـ٘ب االضـ٘د بعِٚـٕ، ٗعوٌِـا أ ـااّل يف شًـّ         بِٚٞ أبس

 السق بتطٔ  أسد اهج٘بني ال بعـِٕٚ . 

ٗسٚح تقدَ يف بــش٘خ اخصـى اهــٌجبو أْ اخًـازات  اهـيت ٓـٛ       
ــى اهقــ٘ي ٗاهــ   ــٞ يف ًــده٘هلا   ـًــّ قبٚ ْٞ تاًــٞ ا ذٚ ــاز سذــ شلاٙٞ ٗاإلبب

ــال     ــاُٟ اهعق ــد تب ــٛ، ٗق ــده٘هلا  االهتصاً ـــٌطابقٛ ٗيف ً ــَ٘  اه ــٟ عٌ ١ عو
 اهـشذٚٞ ٗأًطٟ اهػازك تباُـٍٚٔ . 

ٗعِد٢ر ال ٙـٌلّ اهعٌى عوٟ طبق اهبِٚتني اهـٌتعازضتني : كى بِّٚٞ 
ـــٌطابقٛ ًــده٘يَ عــازض ًــده٘هُ ًٌِٔــا ًٙ ــٕ   ٔا اه اخبــس٠ اإلهتصاًــٛ، فاُ

ٙــشصى هلــى بِٚــٞ ًٌِٔـا ًــده٘ي ًطــابقٛ ٓـ٘ جناضــٞ اهجــ٘ب، ًٗــده٘ي    
ــٞ االٗىل  إهتصاًــٛ ٓــ٘ طٔــازٝ اهجــ٘ب ا بــس،    فٚقــع اهتعــازض بــني اهبِٚ

بوشاو ًده٘هلا اهـٌطابقٛ : جناضٞ اهج٘ب االبٚ ، ٗبني اهبِٚـٞ اخبـس٠   
 ٛ طٔــازٝ   -اهػــآدٝ  بِذاضــٞ اهجــ٘ب االضــ٘د بوشــاو ًــده٘هلا االهتصاًــ

 ٗٙتطاقطاْ .   -اهج٘ب االبٚ 

 ثٍ ُبشح يف اهِقطٞ اهجاهجٞ : 
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 التساحه بني االشتصحابني :              
سصى اهتِايف بني ًؤد٠ إضتصشابني يف ًقاَ االًتجاي ًع عدَ  اذا

اهتِايف بني ًؤدآٌا يف ًقاَ اهـذعى ٗاالُػا١ سصى اهتـصاسٍ ، كٌـا هـ٘    
ـــٌشتٌى       ـــٌعوَ٘ ضــابقّا اه ـــٌطذد اه ــِذظ اه ــا١ ت ـــٌلوم يف بق غــم اه
ٓط٘ي اهـٌطس عوٕٚ ٗتطٔ  ً٘ضع اهتِذظ، ٗغـم  يف اه٘قـو ُفطـٕ يف    

ٗ  إتٚإُ صالٝ اهظٔسّٙ  -قتٔـا ٗغـم يف بقـا١ ٗقـو اهظٔـسّٙ      ٗقد ضـاق 
ضتصشب بقا١ اه٘قو ٗٙتتب عوٕٚ ٗد٘ب اهصالٝ، ٗإضتصشب بقـا١  إ

اهِذاضٞ يف اهـٌطذد ٗٙتتب عوٕٚ ٗد٘ب اإلشاهٞ ٗٓ٘ ٙعذص عّ تطٔ  
اهـٌطذد ف٘زّا ًع إتٚاْ اهصالٝ يف ٗقتٔا، فإُ ٙتِـافٟ اهــشلٌاْ بوشـاو    

 اه٘قـو ٗعذـص اهــٌلوم عـّ إًتجاهلٌـا      ًقاَ اهفعوٚـٞ ٗاإلًتجـاي هتطـّٚق    
ًعّا يف اه٘قو اهطٚق ، ٗال ٙتِافٚـاْ يف ًقـاَ اةعـى     -اهصالٝ ٗاالشاهٞ -

إلًلــاْ دعوــٌٔا ًعــّا ًــّ دْٗ ًـــشرٗز ًــاُع ، بــى ٙتِافٚــاْ يف ًسسوــٞ  
ــني ا لٌــني       ــصاسٍ ب ــاي ًــّ دٔــٞ ضــٚق اه٘قــو ، ٗٓــرا ٓــ٘ اهت االًتج

اهظآسٙني اه٘اددّٙ هوٌالن اهفعوٛ ًع عذص اهــٌلوم عـّ    اه٘د٘بٚني
إًتجاهلٌـا، ٗتــأتٛ يف اهـــشلٌني اهظــآسٙني كاهـــشلٌني اهـــٌطتصشبني :  
ــ٘اقعٚني سٚــح ٙلــْ٘      ـــشلٌني اه ــأتٛ يف اه ــصاسٍ كٌــا ت ق٘اعــد بــاب اهت
صس  اهقـدزٝ يف كـى طـسٍ   زافعـّا ُٗافٚـّا هوقـدزٝ عوـٟ إًتجـاي اهطـس           

 تسدٚض ًا ٓ٘ زادضش غسعّا ًٌِٔا .  ا بس، ٗالبد س٣ِٚر ًّ

ٗبتعب  ثاٍْ : يف ساهٞ تـصاسٍ اهــشلٌني اهظـآسٙني ٙـتعني اهسدـ٘ك      
اىل ق٘اعد باب اهتصاسٍ ٗتسدٚض ًا ٓـ٘ زادـضش عوـٟ فـسض ٗدـ٘دٖ يف      

 أٗ إبتٚاز أسدٌٓا عِد اهتطاٜٗ ٗعدَ اهـٌسدض ٗقـد  أسد اهـٌتصامحني
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ضــبق تفصــٚى ًباســح اهتــصاسٍ ًٗسدشاتــٕ ضــٌّ ًباســح اهتعــازض    
 هعظٍٚ اهعوقٞ بٌِٚٔا . 

(: هلّ قد ٙقـاي: إْ اإلضتصـشاب غـ١ٛش ٗاسـد ، ُٗطـبٞ ق٘هـٕ)      
ْٞ ٗاسدٝ ًّ دْٗ فسق  طال تِق  اهٚقني باهػمص اىل  ٚع أفسادٖ  ُطب

ـــٌس   ــسادض ٗاهـ ــني اهـ ــقط    بـ ـــٌٍٔ ، فٚطـ ــني اهـ ــٍ ٗبـ ــني اخٓـ د٘  ٗال بـ
االضتصشاباْ  ِٓا، أع : يف ص٘ز اهتِايف بني ًؤد٠ االضتصـشابني يف  

 ًقاَ االًتجاي . 

ٗٙدفعــٕ : إْ االضتصــشاب ٗإْ كــاْ غــ٣ّٚا ٗاســدّا ، إال أُــٕ طسٙــقش 
غسعٛ هرسساش ٗٓ٘ اهـذاُب اهـٌعترب فٚـٕ ، ٗس٣ِٚـر كٌـا اُـٕ اذا أسـسش      

ـــٌتصاهــــشلٌاْ اه٘اقع ــاْ اهـ ــازٝ امحاْ ٗاهجابتـــاْ باه٘دـــداْ أٗ باخٚـ ًـ
اهـــٌعتربٝ تــأتٛ ًسدشــات بــاب اهتــصاسٍ ٗتـــذسٜ ق٘اعــدٖ، كــرهم اذا  
أسسش اهـشلٌاْ اهظآسٙاْ باالضتصشاب تـذسٜ ق٘اعـد  اهتـصاسٍ ًـّ    
اهتدــٚض أٗ اهتخــٚ ، ٗال ً٘دــب هطــق٘ط االضتصــشابني عــّ االعتبــاز 

ال تــِق  اهــٚقني باهػــمص ٗاةسٙــاْ ًــع إطــالق دهٚــى االضتصــشابط 
ٗ،٘هٕ هـٌ٘زدٜ اهتصاسٍ ٗإُطباقـٕ عوٌٚٔـا، ثـٍ اذا طـسأ اهتـصاسٍ بـني       
اهـشلٌني اهظآسٙني يف ًـذاي اإلًتجاي زدـض اهـسادض ًٌِٔـا أٗ إبتـاز     
أسدٌٓا ًع إُتفا١ اهـٌسّدض اهتصامحٛ ٗأدزن ًالكٕ اهــٌوصَ ًٗصـوشتٕ   

وٕٚ بفعى إُتفـا١ اهقـدزٝ   ٗتسن ا لٍ ا بس هتعرز اةٌع بني االًتجاهني ع
عوٟ إًتجاهلٌا، ٗال ً٘دب هتف٘ٙو اهـٌالكني أٗ إضقاط االضتصـشابني  

فالبد ًّ اهعٌى بأسد  إذ اهطسٗزات تقّدز بقدزٓا ٗال تصٙد عّ سّدٓا،
 . تـشصٚى اهـٌالكني اهـٌطتصشبني حتصٚاّل هـٌالكٕ ًٗصوشتٕ بعد تعرز
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 صشاب . ٗبٔرا ُـختٍ اهبش٘خ اهـٌٌٔٞ اهـٌستبطٞ باالضت

ثٍ اُـٕ ت٘دـد بعـ  اهق٘اعـد اهفقٔٚـٞ ٗاهــشذر اهػـسعٚٞ قـد ٗقـع          
ٗابـس عوـٟ   ٝ أٗ أصـاّل، ٗتعـاز  اخصـ٘هْٚ٘ اخ   خال  يف كُ٘ٔا أًازـاه

بـشجٔا عقٚب بـش٘خ االضتصشاب، ٗهعوٕ ه٘دـ٘د اهعالقـٞ اه٘ثٚقـٞ بـني     
قاعدٝ االضتصشاب ٗبِٚٔا، ٗٓٛ اهتقـّدَ عوـٟ االضتصـشاب يف ًـ٘ازد     

هعوـــٕ  هــــشص٘ي اهــــٌدافعٞ ٗاهــــٌعازضٞ بـــني ًـــؤد٠       إدتٌاعٔـــا أٗ
اإلضتصشاب ٗبـني ًـؤد٠ ٓـرٖ اهق٘اعـد ٗيف اهــٌ٘زد اه٘اسـد ، ٗٓـرٖ        
اهق٘اعد ٗاهـشذر ٓـٛ قاعـدٝ )اهتذـاٗش ٗاهفـسا ( ٗأصـاهٞ )اهصـشٞ يف       

 عٌى اهغ ( ٗقاعدٝ )اهٚد أًازٝ اهـٌوم( ٗقاعدٝ )اهقسعٞ( . 

تـشسٙس بــش٘ثٔا تــشصٚاّل   يف  -زض٘اْ اهلل عوٍٚٔ  -ُٗقتفٛ إثسٍٓ 
بى قد ذكسُا يف تـٌٔٚد اهبشـ٘خ    ثازٓا اهـٌٌٔٞ اهِافعٞ يف اب٘اب اهفقٕ،

االصـ٘هٚٞ عِـد تــٌٚٚص اهق٘اعـد اخصــ٘هٚٞ عـّ اهق٘اعـد اهفقٔٚـٞ أْ ٓــرٖ        
اهق٘اعــد ٗإْ كاُــو ُتا٢ذٔــا أسلاًــّا دص٢ٚــٞ ٗكــاْ ًــ٘زد دسٙأُــا ٓــٛ  

ـــٌ٘ض٘عٚٞ، ــبٔٞ اهـ ــد اال  اهػـ ــا ًـــ٘زد اهق٘اعـ ــبٔٞ  بٌِٚـ ــ٘هٚٞ ٓـــٛ اهػـ صـ
كٌا ٙوصَ اهـٌػٔ٘ز  -َبشجٔا يف االص٘ي هٚظ اضتطسادّا شلٌٚٞ، إال أْـاه

إهتصإً عوٟ ًطولٍٔ يف تـٌٚٚص اهق٘اعد اهفقٔٚٞ عّ اهق٘اعـد االصـ٘هٚٞ،   
عوــٟ  -كبشجٔــا يف اهفقــٕ بـــشحش يف ًـــشوٕ شجٔــا يف اخصــ٘يبــى ٙلــْ٘ َب

هٞ االصـ٘هٚٞ ٗٓـ٘   يف تـشصٚى ًالن اهــٌطأ  هدباهتٔا -ًطولِا يف اهتٌٚٚص
ٗهـ٘ يف   -زفع اهـتدد ًـّ إستٌـاي اهــشلٍ اهػـسعٛ يف ًـ٘ازد دسٙأُـا        

فتؤدٜ ًٌٔٞ اهقاعدٝ االص٘هٚٞ ٗتدبى يف ًباسجٔـا   -، كٌا ضِّبنياةٌوٞ
  ٗال إضتطساد يف بـشجٔا  فسادع ثـٌٞ ، ًّٗ اهلل اهطداد ٗاهت٘فٚق .
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ٕ ٜػو ايـُهًـ يف دص٤ ايعٌُ ايـُسنب قاعد٠ ايتذاٚش تعين أ        
غريٙ ، ؾٝػو يف إتٝاْ٘ ٚقد خسز  شً٘ ٚايدخٍٛ يف دص٤ُـذاٚش َـبعد ت

 ٜعتين بايػو ايـُرنٛز .  الايكاعد٠ تكغٞ بإٔ ، ٚعٓ٘ ٚدخٌ يف غريٙ

هًـ يف صش١ ايعٌُ بعد ايؿساؽ ٕ ٜػو ايـُ أٚقاعد٠ ايؿساؽ تعين     
ٜعتين  الٚايكاعد٠ تكغٞ بإٔ  ؾٝػو يف صشت٘ َع إسساش إتٝاْ٘،، َٓ٘

 بايػو ايـُرنٛز .

هلا  ُاـايؿساؽ ٚايتذاٚش َٔ ايكٛاعد ايػسع١ٝ ايـ١ُُٗ ب ٕ قاعدتٞإ      
ٜعسف ٖرا يبشٛخ ايع١ًُٝ ايٓاؾع١ ٚايجُسات ايتطبٝك١ٝ ايع١ًُٝ، َٔ ا

االضتٓباط ايؿكٗٞ ٚاالضتدالٍ ايعًُٞ يف ري ايـُُازع يع١ًُٝ ـدباي
 شٛخ ايؿك٘ ايػسٜؿ١ . ـب

ـذاز١ٜ يف ايػبٗات ايـُٛعٛع١ٝ،  ْعِ ٖٞ َٔ ايكٛاعد ايػسع١ٝ اي
ٖٚٞ ٞ ، ايتطبٝكات ايؿك١ٝٗ سهِ غسعٞ دص٥عُاهلا يف ْٚتٝذ١ إ

ـذسٟ عاد٠ يف ايػبٗات ت ْٗااالصٛي١ٝ ايعا١َ ؾإ ف ايكٛاعددالـب
 صٍٛ يٓهتتني : َٚع ذيو ٜضض ايبشح عٓٗا يف األ ،شه١ُٝـاي

ٖٚرا ، ٖرٙ ايكاعد٠ ع٢ً قاعد٠ االضتضشاباالٚىل: ألدٌ تكدّ 
 .ـشٛخ األصٍٛبايكاعد٠ يف  ح ٖرٜٙضض ألدً٘ ع ٕـُهٔ أزتباط ٜإ

ـشكٝل َالى ايكاعد٠  يف ت ـشٛخ ايكاعد٠ايجا١ْٝ : ألدٌ دخاي١ ب
ـشهِ ايػسعٞ يف ستُاٍ اييـشري٠ َٔ إاألصٛي١ٝ ايرٟ ٖٛ زؾع ايرتدد ٚا

 ؾتؤدٟ ١َُٗ ايكاعد٠ االصٛي١ٝ ٚتدخٌ يف َباسجٗا . َٛازد دسٜاْٗا، 

 شٛخ : ـب ٜكع عُٔ -أٚ ايكاعدتني -دٜح يف ٖرٙ ايكاعد٠شـٚاي
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 القاعدتني .  أو   البحح األول : تعريف القاعدة            

ـشتٌُ تٝاْ٘ ٜٚإ يف ػٍوُٜ تٝإ َابإ قاعد٠ ايتذاٚش ٖٞ سهِ ظاٖسٟ
زتباطٞ بعد ـشً٘ َٔ ايـُسنب ايػسعٞ اإلدا٤ٙ يف َاْ٘ غؿٌ عٔ أ

ذاٚش ـؾاْ٘ قد ٜػو ايـُهًـ يف دص٤ ايعٌُ ايـُسنب بعد تـذاٚشٙ، ت
شً٘ ايػسعٞ ٜٚهٕٛ غه٘ ـتٝاْ٘ يف َـشً٘ ٚايدخٍٛ يف غريٙ ؾٝػو يف إَ

ٚايكاعد٠ تكغٞ بعدّ  ، ـشً٘ ٚدخٛي٘ يف غريٙبعد خسٚد٘ عٔ َ
 عتٓا٤ بػه٘ س٦ٓٝر . اال

ؾٝ٘  ػٍو١ ايعٌُ ايرٟ ُٜٖٞ سهِ ظاٖسٟ بضش ٚقاعد٠ ايؿساؽ
أسٌد يف  قد ٜػو ؾاْ٘ ـشتٌُ غؿًت٘ عٔ إتٝاْ٘ صشٝشًا،َٓ٘ ٜٚ بعد ايؿساؽ

و ٟ ٜػأ -صش١ ايعٌُ ايـُسنب ايػسعٞ اإلزتباطٞ بعد ايؿساؽ  َٓ٘
تكغٞ  اعد٠ٚايك ٘ ايعٌُ،تٝاْيف صش١ ايعٌُ ايرٟ ؾسؽ َٓ٘ َع إسساش إ

 عتٓا٤ بػه٘ . بضش١ ايعٌُ ايـُسنب اإلزتباطٞ ٚعدّ اإل

 ، ٚبٓا٤ًع٢ً تعددُٖا نُا ٖٛ االقسب ٖٚرا تعسٜـ بايكاعدتني بٓا٤ً
ِ ظاٖسٟ بتضشٝض ايعٌُ ْٗا سهـُهٔ تعسٜؿٗا بأٜ :ٚسدتُٗاع٢ً 

يف أٚ ـشً٘ َ ذاٚشـت٘ بعد ٚدٛد دص٥ايـُسنب اإلزتباطٞ ايـُػهٛى يف 
 ذص٤ ايـُػهٛى  يف صشت٘ . ـٚ ايؿاظ أصٌ ايعٌُ أـشْـشكل قٝدٙ َع إت

 

 البحح الجاني : التجاوز  والفراغ  قاعدة فقًية . 

غهاٍ يف نٕٛ ايتذاٚش ٚايؿساؽ قاعد٠ ؾك١ٝٗ ال ال زٜب ٚال إ
أصٛي١ٝ ، ٚيٝظ ٖرا َٔ د١ٗ نٕٛ َٛزد ايكاعد٠ االصٛي١ٝ ٖٛ ايػب١ٗ 

، ٚغإٔ ايكاعد٠ ًٞـشهِ ايؿسعٞ ايهْتادٗا ايـشه١ُٝ ايه١ًٝ ٚنٕٛ إاي
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ٞ، عٛع١ٝ ٚنٕٛ إْتادٗا ايـشهِ ايـذص٥: ايتضدٟ يًػب١ٗ ايـُٛ ايؿك١ٝٗ
ؾإ ٖرا ايبٝإ ٚازٌد ع٢ً َطًو ايـُػٗٛز يف تعسٜـ ايكاعد٠ االصٛي١ٝ 

ُٝٝص ـٚال ٜتِ ع٢ً ايـُطًو ايـُدتاز يف ت ـُٝٝصٖا عٔ ايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ،ٚت
ضبل ايتعسض ي٘ تؿضٝاًل  ٚقد ،ايكٛاعد االصٛي١ٝ عٔ ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ

شٛخ االصٍٛ ايع١ًُٝ ـدخٍٛ ب ٚأٚعشٓا يف بدٚ ايـُباسح االصٛي١ٝ
ـُا خالؾًا ي ،ذاز١ٜ يف ايػبٗات ايـُٛعٛع١ٝ عُٔ ايكٛاعد االصٛي١ٝـاي

ٕ االصٍٛ ايع١ًُٝ إغتٗس بِٝٓٗ َٔ خسٚدٗا عٓٗا، سٝح ذنسْا أ
يػبٗات  ذاز١ٜ يف اـصٍٛ ايإضتضشابًا أٚ غريٙ َٔ األ -ايـُٛعٛع١ٝ
ـدتازٙ َٔ نُْٛٗا ْ َٚٓٗا قاعدتا ايؿساؽ ٚايتذاٚش ع٢ً َا ،ايـُٛعٛع١ٝ

ٗا يف زؾع صٛي١ٝ يدخايتتدخٌ يف ايكٛاعد األ -أصاًل عًًُٝا إسساشًٜا
 اذتري٠ ٚايرتدد ايٓاغ٤ٞ َٔ استُاٍ اذتهِ ايػسعٞ يف َٛازد دسٜاْٗا . 

ايكاعد٠ ت زا٥ش١ ٕ قاعد٠ ايتذاٚش ٚايؿساؽ قاعد٠ ؾك١ٝٗ مٍشْعِ إ
، ايـُدتاز يًكاعد٠ االصٛي١ٝ عًٝٗاايـُالى األصٛي١ٝ ٚأَهٔ إْطبام 

ْطبام عابط١ ايكٛاعد االصٛي١ٝ ايـُشغ١، يعدّ إ يٝطت َٔيهٓٗا 
شطب  ـْتؿا٤ َالى ايـُطأي١ االصٛي١ٝ ؾٝٗا ٚبيكٛاعد االصٛي١ٝ عًٝٗا ٚإا
 ُاّ ايـُطايو يف تعٝني ايـُطأي١ األصٛي١ٝ : ـت

ايـُػٗٛز يًكاعد٠ االصٛي١ٝ بأْٗا ايكاعد٠ اييت أَا ع٢ً تعسٜـ  
ٍٗـت ديت٘  ايتؿض١ًٝٝ ، ؾكاعد٠ شهِ ايػسعٞ ايهًٞ َٔ أـد إلضتٓباط ايُ

ألٕ ايكٝاع  ايـُؤيـ  ،ٚايتذاٚش قاعد٠  ؾك١ٝٗ يٝطت أصٛي١ٝ ايؿساؽ
ٍِ ٚايؿساؽ ٜٓتر يٓا سهًُا  ايضػس٣ اىل نرب٣ قاعد٠ ايتذاٚش َٔ ع

)ٖرا ايػو ايـُدضٛظ غو ، سٝح تكٍٛ :  غسعًٝا دص٥ًٝا ٚيٝظ نًًٝا
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ٖرا ايػو ) : عت٢ٓ ب٘( ؾٝٓترنٌ غو بعد ايؿساؽ ال ُٜٚ ) بعد ايؿساؽ(
 قشُتأ عٓدِٖ  ؾك١ٝٗ   ايكاعد٠ ايـُدضٛظ ال ٜعت٢ٓ ب٘( ٚيرا تهٕٛ 

 بـشٛخ االصٍٛ اضتطسادًا .   يف

ؾع  ٜضًض يس ٚأَا ع٢ً ايتعسٜـ ايـُدتاز يًكاعد٠ االصٛي١ٝ ٖٚٛ َا       
ؾكاعد٠ ايؿساؽ   ،ـشهِ ايػسعٞايٓاغ٤ٞ َٔ إستُاٍ اي سد ٚايتشٍٝايرتٍد

عدّ تضدٟ ايكاعد٠ يسؾع يٝطت قاعد٠ أصٛي١ٝ َٔ د١ٗ  ٚايتذاٚش
شهِ ـشهِ ، بٌ ٖٞ تتضد٣ يتعٝني ايـس ايٓاغ٤ٞ َٔ استُاٍ ايايتشٍٝ

شهِ ايـُشتٌُ يف ـشري٠ ٚايرتدد ايٓاغ٤ٞ َٔ ايـايـُشتٌُ ٚيسؾع اي
 و ، ٖٚرا َالى ايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ . َٛازد ايػ

ُا َٔ ٖٚ -ـشٛخ قاعدتٞ ايؿساؽ ٚايتذاٚشٕ بزٜب يف أ ْعِ ال
دد شري٠ ٚايرتـهلا دخاي١ يف زؾع اي -سساش١ٜ ظاٖسًااألصٍٛ ايع١ًُٝ اإل

يػسعٞ يف َٛازد ايؿساؽ شهِ اـستُاٍ اياذتاصٌ يف باطٔ ايؿكٝ٘ دسا٤ إ
َا ، ٚإٕ  االصٛي١ٝ بًشاُظت زا٥ش١ ايكاعد٠ ؾبشٛثُٗا مٍش ٚايتذاٚش،

 قسب  اىل ايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ . ناْت أ

 ٚقد ناْت يٓا َٓاقػات َؿض١ً َع االصٛيٝني ايـًُتصَني بتُٝٝص
ٔ ايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ شهِ ايهًٞ عـْتاز ايايكاعد٠ االصٛي١ٝ اييت َٝصاْٗا إ

ٞ َع دسٜاْٗا يف ايػبٗات ايـُٛعٛع١ٝ ص٥شهِ ادتـْتاز اياييت َٝصاْٗا إ
 ادتص٤ االٍٚ . االصٛي١ٝ :  ٓاَباسجَسادعت٘ يف بدٚ  ُهٔـٜ

ي١ٝ ع٢ً ٚ ايكاعد٠ االصٛطأي١ أْطبام َالى ايـُاصٌ عدّ إٚايـش
ـُهٓٓا أٚ ٜضض َٔ ، َٚع ذيو ٜقاعد٠ ايتذاٚش ٚايؿساؽ إْطباقًا تاًَا

ُا ـصٍٛ زغِ نْٛٗا َٔ ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ ٚؾاقًا يـشجٗا يف األصٛيٞ باأل
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٥د يف ايكسْني االخرئٜ ٜٚهٕٛ بـشجٗا إضتطسادًا، ٚال ٖٛ ايـُتعازف ايطا
عري  يف ٖرا االضتطساد، بٌ  ْكٍٛ :إٕ بـشجٗا يؿا٥د٠ُ  أصٛي١ٝ ٖٞ بٝإ 

 -صٛي١ٝ نكاعد٠  أ -نٝؿ١ٝ االزتباط ٚٚد٘  ايعالق١ بني االضتضشاب 
ٚبني قاعد٠ ايتذاٚش ٚايؿساؽ  نكاعد٠ ؾك١ٝٗ بعد تطايـِ ايؿكٗا٤ )زض( 

 دتُاعُٗا . كاعد٠ ع٢ً االضتضشاب يف َٛازد  إيع٢ً تكدّ ا
 

  صل عنلي ؟البحح الجالح : القاعدة أمارة أم أ

إ قاعد٠ ايتذاٚش ٚايؿساؽ ٌٖ ٖٞ عازِٖ)زض( يف إختًؿت أْ
َاز٠ صٌ عًُٞ ؟ ٚقد إغتٗس بِٝٓٗ ايكٍٛ بهْٛٗا أأَاز٠ غسع١ٝ اّ ٖٞ أ

، يػازع االقدعُ٘ اٍُـغسع١ٝ ْاظس٠ يًٛاقع ٚناغؿ١ عٓ٘ نػؿًا ْاقضًا ت
 بٛدٗني ، ُٖا :ايكٍٛ ا رُهٔ االضتدالٍ هلـٜٚ

 َا ٚأزاد إتٝاْ٘ ؾُكتغ٢ عتاد عُاًلاذا إٕ ايعاقٌ ايٛد٘ األٍٚ : إ
طبع٘ ٚعادت٘ اإلتٝإ بايـُسنب تاًَا َٔ أدصا٤ٙ ٚغسا٥ط٘ َٔ دٕٚ إٔ 

ُٖٚا خالف ايعاٖس ٚخالف ايعاد٠  ،ال عٓد ايػؿ١ً ٚايطٜٗٛرتى غ٦ًٝا إ
يعٌُ ،  صٌ ايعكال٥ٞ : عدّ غؿ١ً ايعاقٌ ايـُٓتب٘  ايـُعتاد ٚخالف اال

ع٢ً ٚؾل االعتٝاد ايعكال٥ٞ ٚايطبع ايبػسٟ  ٌَسؾايضش١ ٚايتُاّ أ
 ايـُطتٓد اىل ايعاد٠ ايطا٥د٠ عٓدٙ . 

 :  إغهاٍ َٔ دٗاتٚؾٝ٘ 

ايـُعتاد٠ نايٛع٤ٛ سنب١ عُاٍ ايـُدتط باألـإٕ ٖرا تٛدٝ٘ َ :أٚاًل
عُس٠ شر ٚايـ االعُاٍ ايـُسنب١ غري ايـُعتاد٠ نايتٞ يفٚايضال٠، ٚال ٜأ

 . ايـُعتاد٠ غري ٚبعض ايـُعاَالت ٍٚ ايبًٛؽأ ٚايضال٠ يف َعتادُٖا يػري



   12بػس٣ االصٍٛ / ز .................................................. ( 74)

ٚ ٚثاًْٝا: إٕ َٛاؾكت٘ يالعتٝاد ٚايطبع ال ٜهٕٛ ناغؿًا غسعًٝا تعبدًٜا أ
 ٜغاف ايٝ٘ :  .ؿًا عكال٥ًٝا قطعًٝا عٔ حتكل ايؿعٌ ايـُػهٛى ؾٝ٘ ٚاقعًااغن

ؾاْ٘ ع٢ً ؾسض تطًِٝ  ،َغا٤  ايػسعٞثايجًا : عدّ إسساش اإل
ُالى نػؿ٘ عٔ ايٛاقع ٚاْ٘ ـعتباز ايػازع اٜاٙ بـشسش إمل ٜ -ايتٛدٝ٘

 ِ ْكط نػؿ٘ .ٍُـت

زتهاشٟ ع٢ً ـذسٟ ايعكال٥ٞ ٚايتباْٞ اإلاي ضتكساز: إايٛد٘ ايجاْٞ
ايػو ، ؾإ ـشاهلا ايػسع١ٝدصا٥٘ ٚغسا٥ط٘ يف َإتٝإ ايـُسنب بتُاّ أ

َٔ  ذاٚش ايـُشٌ ْاغ٧ٌـٚ بعد ت صش١ ايعٌُ ايـُسنب بعد ايؿساؽ أيف
ٚ ايػسط عُدًا ٜتٓاؾ٢ َع ذص٤ أـى ايٕ تساستُاٍ ايػؿ١ً ٚايطٗٛ، ٚإ

يعكال٤ ، ٚقد دست ضري٠ اـُهًـ يف َكاّ االطاع١ ٚاالَتجاٍنٕٛ اي
شً٘ ـعتكاد سضٍٛ ايـُػهٛى ؾٝ٘ يف َع٢ً أصٌ عدّ ايػؿ١ً ٚع٢ً إ

أٚ غسط عٔ غؿ١ً أٚ ْطٝإ اذا نإ  تٓا٤ باستُاٍ تسى دص٤ُٚعدّ االع
ٕ االصٌ يف ايعاقٌ أٟ إ ـشٌ ايـُػهٛى،ذاٚش َـٚ عكب تبعد ايؿساؽ أ
تٝإ ٖٛ عدّ ايػؿ١ً عٔ َساَ٘ ٚقضدٙ إل تٝإ بعٌُ َسنبايكاصد يإل

صٌ عكال٥ٞ ٖٛ صا٥٘ ٚغسا٥ط٘ يف َٛاقعٗا، ٖٚرا  أايـُسنب بتُاّ أد
 ُالى ايهػـ عٔ ايٛاقع . ـ)اصٌ عدّ ايػؿ١ً( ب

ايػازع  ُاصٌ عدّ ايػؿ١ً قد أَغاٖـذسٟ ايعكال٥ٞ ٚأٖٚرا اي
 (1)٠:طب٢ً  قد زنعت  ؾاَض يف صالتوصايـُكدع يف زٚاٜات عدٜد

 ؿٝد تتُِٝ د١ٗ ايهػـٜٖٚٛ (2)ٜػوص سني ٜتٛعأ أذنس َٓ٘ سني ٖٛط
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 . صتقد زنعطشكك٘ ٚاقعًاـتدٍ ع٢ً ٚقٛع ايـُػهٛى ٚتأٚ عٔ ايٛاقع 

ٚؾٝ٘ اغهاٍ َٔ أدٌ عدّ إسساش دسٟ ايعكال٤ ع٢ً أصٌ ايضش١ 
ذسٟ ايعكال٥ٞ ـصٌ عدّ ايػؿ١ً يف عٌُ االْطإ ْؿط٘ ، ْعِ ايأٚ أ

ِ  ع٢ً صش١ عٌُ ايػري عٓد بٓاؤٖ ضتكٍسيف عٌُ ايػري ؾكد إ شسٌشـَ
 ٚ غسط يف عٌُ ايػري . أ ستُاٍ ؾٛات دص٤ُايػو ٚإ

ضتكساز ضري٠ ايعكال٤ ع٢ً إ ـشسشدساؤٖا يف عٌُ ْؿط٘ ؾًِ ٜٚاَا إ
 َٔ عًُ٘ ايـُسنب غسطأٚ  باستُاٍ ؾٛات دص٤ُٚعدّ االعتٓا٤  ايضش١

سساش إتؿام ايعكال٤ َٚٔ عدّ إست٢ تهٕٛ االخباز إَغا٤ً يًـذسٟ، 
َٚٔ  ،ذسٟ ٚايبٓا٤ ايعًُٞ ع٢ً صش١ عٌُ ايٓؿظـع٢ً اي ٚايؿكٗا٤

 سددت ، َٚٔد٠( إلثبات ايكاع) عضَٛنيُاضتعا١ْ ايؿكٗا٤ بسٚاٜات ايـ
ٕٛ يف ٚ ايػسط عٓدَا ٜػٍهـذص٤ أتٝاِْٗ ايٚتؿتٝػِٗ عٔ دال٥ٌ إايعكال٤ 

ع٢ً  سٟ ايعكال٤دضتكساز عدّ إ:ٜطتهػـ  -ـشً٘ َٚٛقع٘تٝاْ٘ يف َإ
َٚع٘  دسٟ ايعكال٤ ؿٝٓا ايػو يف إضتكساز. ٜهتضشٝض عٌُ ايٓؿظ 

شسشًا بًشاظ ايٓضٛظ ـٜكسب نٕٛ ايكاعد٠ ايػسع١ٝ أصاًل عًًُٝا َ
ؾإ أخر  ،درب١ٜ ايـُتعدد٠ اييت أخرت ايػو يف َٛعٛع ايكاعد٠ـاي

 صاًل عًًُٝا ٚٚظٝؿ١ًع ايكاعد٠ ٜٓطذِ َع نٕٛ ايكاعد٠ أايػو يف َٛعٛ
ذسٟ ـصٌ ٖٛ اي، ؾإ ايـُذعٍٛ يف األـذاٍ ايعٌُيًػاى يف َ ز٠ًَكٍس

 ايعًُٞ يف ظسف ايػو ٚعدّ ايعًِ . 

نًُا :ط(3)بٔ َطًِيـدرب١ٜ ْعري صشٝض َـشُد ٖٚرٙ ايٓضٛظ ا
ـُا قد َغ٢ ؾأَغ٘ نُا ٖٛصٚصشٝض امساعٌٝ بٔ دابس غههت ؾٝ٘ َ
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  (4)د داٚشٙ ٚدخٌ يف غريٙ ؾًُٝض عًٝ٘صُا قـنٌ  غ٤ٞ غو ؾٝ٘ َط
اذا غههت يف غ٤ٞ َٔ ايٛع٤ٛ ٚقد ٔ ابٞ ٜعؿٛز:طٚصشٝض اب

ُا ايػو   اذا نٓت يف غ٤ٞ مل ـدخًت يف غريٙ ؾًٝظ غهو بػ٤ٞ ، اْ
 ايـشهِ بعدّ االعتٓا٤ ٕ أخر ايٓضٛظ ايػو يف َٛعٛع، ؾا(5)ـذصٙصت

َاز٠ ًٜػ٢ ؾٝٗا يف َٛازد ايػو، إذ األ ًٜت٦ِ َع نْٛٗا أصاًل عًًُٝا آتًٝا
اْ٘ صٌ ايعًُٞ ؾـدالف األ، بٜؤخر ايػو قٝدًا ؾٝٗا ايػو تعبدًا ٚال

ٔ بٍٜٝدسٜاْ٘ َٚٔ َٛعٛع  ٚ دص٤ًٜؤخر ايػو ٚعدّ ايعًِ قٝدًا أ
،ٖٚرٙ صؾأَغ٘ نُا ٖٛصطًٝظ غهو بػ٤ٞؾايٛظٝؿ١ ايػسع١ٝط

ٍٛ ()ِٗتعبريات  .ب٘ دّ بايػو ٚايـُتكٍٖٝٚٞ يطإ األصٌ ايعًُٞ ايـُتك

ـشسش ٍ ايػو َٓصي١ ايٝكني ٜٚسساشٟ تٓصًٜٞ تٍٓصٚايكاعد٠ أصٌ إ
غو يف صشت٘  شكل َاـٚ تـذادٙ أٜغو يف إ َابٗا ايٛاقع ٚسضٍٛ 

طب٢ً قد زنعتص ًا نُا ٜطتؿاد َٔ بعض ْضٛصٗا ايـُاع١ٝ :صشٝش
ٖٚرٙ ايٓضٛظ غٛاٖد نْٛ٘ سني ٜتٛعأ أذنس َٓ٘ سني ٜػُوص، طٖٛ

أصاًل َـشسشًا، ٚيٝطت غٛاٖد أَاز١ٜ ايكاعد٠، ٚذيو ألخر ايػو يف 
نْٛٗا ال َع  -قٝدًا ، ٖٚٛ ٜٓطذِ َع نْٛٗا أصاًل  َٛعٛع دسٜاْٗا

 ٜٚـُهٔ إٔ ٜكاٍ تٛنٝدًا: .  - أَاز٠ تًػٞ ايػو تعبدًا

قد أخر ؾٝٗا  -ـُؤٍضط١ يكاعد٠ ايؿساؽ ٚايتذاٚشٕ ايٓضٛظ ايإ
َٛعٛع١ٝ ًَشٛظ١  ٖٚرٙ سٝجٝات )ايتذاٚش(عٓٛإ)ايـُغٞ ٚايؿساؽ(ٚ

ضاع ٚايـُالى يف إثبات األ ٖٚٞ ،ايكاعد٠ يف ْضٛظ ايـُكدع يًػازع
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بات صشت٘ تعبدًا بٛدٛد ايـُػهٛى ثإتٝإ ايعٌُ ايـُػهٛى ؾٝ٘ أٚ يف إ
 تٝإشهِ ايعاٖسٟ باإلـٜكسب نٕٛ اي، َٚٔ ٖٓا أٚ بضشت٘  ساٍ ايػو

أصاًل عًًُٝا  (7)صؾأَغ٘ نُا ٖٛطٚ بايضش١أ (6)صب٢ً قد زنعتط
 االضتضشاب .  ٍ ايػو َٓصي١ ايٝكني نُا ٖٛ سآٍٍٜصًٛاقع ي ًاَـشسش

 ُٕ سساش ايطري٠ ايعكال١ٝ٥ ايـُصع١َٛ ألدٌ عدّ إ :ٚبتكسٜب ثا
، ال  ساؽ  ٚايتذاٚشط١ يكاعد٠ ايؿُهٔ دعٌ ايسٚاٜات َؤٍضـايـُتكد١َ ٜ

ع٢ً ايضش١  أٚع٢ً اإلتٝإ  ايعكال٥ٞ  إَغا٤ ايطريَؤند٠ َٚسغد٠ اىل 
 ُغُْٛني : ـٖٚٞ بْٚرنس عُد٠ ٖرٙ ايسٚاٜات، بعد ايتذاٚش أٚ ايؿساؽ،

ٚزد يف ايػو يف ايسنٛع بعد ايتذاٚش عٓ٘  ايـُغُٕٛ االٍٚ : َا
يسنٛع ٚمل تٝاْ٘ اتغُٓت ايطؤاٍ عُٔ غو يف إ  (8)ٖٚٞ عد٠ زٚاٜات 

اْ٘ زنع اّ ٜسنع ٚنإ غه٘ ساٍ إْتكاي٘ اىل ايطذٛد أٚ سني  ٜدَز
ب٢ً قد طصقد زنعت اَغ٘صطقد زنع(:ط، ؾأداب )أ٣ٖٛ ايٝ٘

ضذد  ٕ غو يف ايسنٛع بعد َاصطإزنعت ؾاَض يف صالتو
 . صُغٞ يف صالت٘ـٜط صؾًُٝض

، ٖٚرا َس بايـُغٞ يف صالت٘ـُذُٛعٗا تؿٝد األٖٚرٙ ايسٚاٜات ب
،  (9)أخباز االضتضشاب طؾًُٝض ع٢ً ٜكٝٓ٘صغُٕٛ ْعري بعض ايـُ

ًا ع٢ً ٝعًُ بٓا٤ًًا بايـُغٞ يف صالت٘ ٚغسعًٝا تعبدؾتؿٝد أخباز ايسنٛع 
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شضٍٛ ـعدّ االعتٓا٤ باستُاٍ عدّ ايسنٛع ، نُا تؿٝد ايتعبد غسعًا ب
عٓ٘  تٝاْ٘ غؿ١ًًـشتٌُ عدّ إايسنٛع ٚصدٚزٙ عٓ٘ َع اْ٘ يف ايٛاقع ٜ

صاًل غسعًٝا ب نٕٛ ايـُغُٕٛ : دعٌ ايكاعد٠ أُا ٜكٍسـَ -ٚضًٗٛا
 خبازألخر األ ـشٌ ايـُػهٛى،ذعٛاًل ساٍ ايػو َع ايتذاٚش عٔ َـَ

يف َٛعٛع ايكاعد٠ بًشاظ  شٌ ايـُػهٛى( دص٤ًـذاٚش َـ)ايػو بعد ت
ٍُ تٝإ ايسنٛع أٚ عدّ إتٝاْ٘، نُا ٜكسب نْٛ٘ ٓٗا عدّ ايدزا١ٜ بإتغ

َٔ دٕٚ  َٔ ايتعبد بهػـ ايٛاقع :طقد زنعص  ـُا ؾٝ٘سساشًٜا يأصاًل إ
 شاظًا تاًَا . ـشاظ د١ٗ ايهػـ يـي

ػو خباز ايٛع٤ٛ ضؤاٍ عٔ اي: ٚزد يف بعض أ ايـُغُٕٛ ايجاْٞ
قاٍ : ، ٜتٛعأ ٍ عٔ ايسدٌ ٜػو بعد َاؾٝ٘ بعد ايؿساؽ  َٓ٘ سٝح ضأ

درب ايػسٜـ ٖٛ ـ، ٚظاٖس ايٜػوص طٖٛ سني ٜتٛعأ أذنس َٓ٘ سني
دّ االعتٓا٤ بايػو بعد ايؿساؽ َٔ ايٛع٤ٛ ، ألْ٘ سني ٜتٛعأ د بعايتعٍب

، ـشًْ٘ضسف عٔ ََٓ٘ سني ٜػو ٚقد ؾسؽ َٔ ٚع٥ٛ٘ ٚإ ٖٛ أذنس
: ٚ تٛدًٝٗا يًؿتٝا ايػسع١ٝ ايتعبد١ٜتعًٝاًل أ (ؾٝهٕٛ دٛاب االَاّ)

ايـُؿ١َٛٗ  يف ايـدرب ايـُشرٚؾ١ ٚ )عدّ االعتٓا٤ بايػو بعد ايؿساؽ(
 .  يًؿتٝا ايـُشرٚؾ١ايتعًٌٝ ب يػبٝ٘ ادتٛاب اعًُٓا َٔ 

 درب ايػسٜـ تعين ايتٛد٘ ٚااليتؿات اىل ايعٌُ ـذنس١ٜ يف ايٚاأل
ذادٙ يتٛؾس َٛدبات ايتٛد٘ ٚااليتؿات سني ايعٌُ ـٜسني إ -ايٛع٤ٛ-

ُ  ،ايكسبٞ ٤ؾاْ٘ ٜتٛعأ بكضد ايتٛعٞ ٚنٌ  تٝإ نٌ دص٤ُإلٖٚرا داع
اٟ تهٕٛ  -ضشٝض ايكاصد ي٘ يٝتشكل َٓ٘ ايعٌُ اي ق١ًٜٛ داع١ًٜٛ غسُط

 ٛ أغد َٓٗا بعد ايؿساؽ َٔ ايعٌُ .ذنس١ٜ ساٍ ايعٌُ بٓشايداع١ٜٛ ٚاأل
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ٚ ـذص٤ ايـُػهٛى أٚ نػـ عٔ سضٍٛ ايٚيف ٖرا ايتٛدٝ٘ دالي١ أ 
 ؾًٝػٛ  ايػو ايـُتأخس  ،ايػسط ايـُػهٛى صدٚزٙ عٓ٘ سني ايعٌُ

ٚاعض االزاد٠  ٚال ٜعتد ب٘  ٚال ٜعتين ب٘ ، يهٔ ٖرا ايهػـ يٝظ قًٜٛا
 ددًا ، بُٝٓا دالي١ ايسٚا١ٜ ع٢ً ايتعبد  ق١ٜٛ ال غب١ٗ ؾٝٗا . 

ايتعبد بعدّ االعتٓا٤ بايػو َع ايهػـ عٔ  -ٚهلرا ايـُغُٕٛ
 -تٝاْ٘ سني ايعٌُ ٛى يف َٛقع٘ يتٍٛؾس َٛدبات ذنسٙ ٚإسضٍٛ ايـُػه

ـُٛعٛع١ٝ ايػو ، َغاؾًا يٜكسب نٕٛ ايكاعد٠ أصاًل عًًُٝا إسساشًٜا
يكاعدتني تًت٦ِ ٖٚٞ سٝج١ٝ يف َٛعٛع ا ،خباز ايكاعدتنيُأخٛذ يف أايـ

بين ز٠ يًػاى يٝغسع١ٝ َكٍس صاًل عًًُٝا ٚٚظٝؿ١ًَع نُْٛٗا أ ِٚتٓطذ
ُا تػري ـسساشٟ يع٢ً صش١ عًُ٘ بعد ايؿساؽ َٓ٘، ٖٚٛ أصٌ عًُٞ إ

َٔ ايتعبد  ٚضابكتٗا يٝ٘ ايسٚا١ٜ:طٖٛ سني ٜتٛعأ أذنس َٓ٘ سني ٜػوصا
ٌُ ايـُػهٛىطب٢ً قد زنعتص ٚايبٓا٤ ايعًُٞ ع٢ً صدٚزٙ بٛقٛع ايع

ايهػـ عٔ ايٛاقع ـشاظ د١ٗ ع٢ً ي، يهٔ َٔ دٕٚ دالي١ ٚاعش١  عٓ٘
سساش دخاي١ ٚإعتبازٖا يف دعٌ قاعد٠  ايؿساؽ ، أٚ يف االقٌ : َٔ دٕٚ إ

 عتبازٖا غسعًا . ـ عٔ ايٛاقع يف دعٌ ايكاعد٠ ٚإد١ٗ ايهػ

د٠ َٔ األصٍٛ ايع١ًُٝ ايـُشسش٠ ٚسٝح تبٍٝٔ أقسب١ٝ نٕٛ ايكاع
 َسإ : ٜتذ٢ً بٛعٛح أ

ـشه١َٛ، ؾُٔ غو َازات عًٝٗا َٔ باب ايّ ضا٥س األ: تكٍد االٍٚ
 بعد ايؿساؽ َٔ ايضال٠ يف إتٝإ ايتػٗد االخري قبٌ ايتطًِٝ َجاًل أٚ غو

خٍٛ يف ايطذٛد يًسنع١ ايهرا١ٝ٥ ٚقد أخرب ايجك١ أٚ يف ايسنٛع بعد ايد
َكد١َ ٚخرب ايجك١ َاز٠ ايب١ٓٝ ناْت أ -٢ عدّ اإلتٝإقاَت ايب١ٓٝ عً
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ٚخرب ايجك١ أَاز٠   قاعد٠ ايتذاٚش ٚايؿساؽ قطعًا ، ألٕ ناًل َٔ ايب١ٓٝع٢ً 
 سساشٟ . ناغؿ١ عٔ ايٛاقع ٚايكاعد٠ أصٌ  عًُٞ إ

ا  غو ايـُضًٞ عدّ سذ١ٝ يٛاشّ ايكاعد٠ َٚجبتاتٗا ، ؾاذ ايجاْٞ:
ـشهِ بضش١ ٚ ايػطٌ قبًٗا ٜع٤ٛ أتٝإ ايٛايؿساؽ َٔ صالت٘ بإ بعد

ٗٛز زغِ شهِ بهْٛ٘ ع٢ً طـيكاعد٠  ايؿساؽ ، يهٔ ال ٜ ١تٝصالت٘ ايـُأ
ال ٜرتتب ع٢ً دسٜإ ايكاعد٠ إال أثسٖا ذ إ نْٛ٘ الشّ صش١ ايضال٠،

 ًضًٛات ايـُكب١ً . ذدٜد ايٛع٤ٛ يـ، ؾالبد َٔ تايػسعٞ

د٠ ست٢ يٛ يكاعٜرتتب ع٢ً ا -عدّ سذ١ٝ ايـُجبتات -بٌ ٖرا االَس
خباز ٗا أَاز٠ يٝطت َٔ قبٌٝ ايكٍٛ ٚاإلؾإْ ،َازاتقًٓا بهْٛٗا َٔ األ

ضبل تؿضًٝ٘  ال تجبت يٛاشَٗا ايعك١ًٝ ٚايعاد١ٜ نُاٚيرا ـشها١ٜ ٚاي
 .  االضتضشاببـشٛخ يف   (صٌ ايـُجبتنربًٜٚا يف َباسح )األ

 

 م القاعدة على االستصحاب . البحح الرابع: وجٌ تقّد

دّ قاعد٠ ايتذاٚش ٚايؿساؽ ع٢ً يف تك -يعً٘ ال خالفٚ -ال اغهاٍ 
يف ٚد٘ ايتكدّ َع تطاُٜٚٗا يف دالف ـٚقد ٚقع اي ، اإلضتضشاب

َازات ايبٓا٤ ع٢ً نٕٛ ايكاعدتني َٔ األ ٟ َعاألَاز١ٜ أٚ األص١ًٝ، أ
ـدتاز مجع أٚ نُْٛٗا َٔ األصٍٛ ايـُشسش٠ نُا ٖٛ األقسب نُا ٖٛ َ

 . َٔ االدي١  ضتؿاد٠ًعض إٚاأل

ي١ االضتضشاب ؾايتكدّ صاٚأَا َع ايبٓا٤ ع٢ً أَاز١ٜ ايكاعد٠ ٚأ
، َٚع ٚظٝؿ١ ع١ًُٝ يًػاى يف َكاّ ايعٌُ، ؾإ االصٌ ٚاعض ايٛد٘

ؿ١ـٝـايٛظ -صٌ ايٛاقع تـعـبدًا ال َسدـعـ١ٝ يأل ؿ١ عٔـٝاّ االَاز٠ ايهاغـق
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 تٝإ ايـُػهٛى ؾٝ٘ صشٝشًا . ـذسٟ إضتضشاب عدّ إٚال ٜ -ايع١ًُٝ

يبشح ٖٓا ؾُٝا يٛ نإ االضتضشاب ٚايكاعد٠ َٔ االصٍٛ ٚا
 ؾُا ٖٛ ٚد٘ ايتكدّ ؟ .  -نُا ٖٛ االقسب عٓدْا  -ايع١ًُٝ ايـُشسش٠ 

 شه١َٛ ايكاعد٠ ع٢ًـ)قدٙ( تٛدًٝٗا ي(10)ين٥ٝقد أؾاد ايـُشكل ايٓا
ٚاالضتضشاب يف َٛازد َتٛاؾك١ االضتضشاب بًشاظ تٛازد ايكاعد٠ 

يف ايكسا٠٤ بعد  خٍٛ يف ايطذٛد، ٚايػوٛع بعد ايدنايػو يف ايسن
دي١ ايكاعد٠ بال َٛزد ّ االضتضشاب تبك٢ أ، ٚيٛ قٍدايدخٍٛ يف ايسنٛع

َٔ يػ١ٜٛ تػسٜعٗا  رزًاٚس ٜع ايكاعد٠ يػًٛا َٔ دٕٚ أثس،ؾًٝصّ نٕٛ تػس
ُٗا ع٢ً االضتضشاب ايرٟ تبك٢ ي٘ َٛازد ـْكٍٛ : البد َٔ تكدٜ

 اعد٠ .دتُاع٘ َع ايكـذسٜاْ٘ غري َٛازد إي

ايكاعد٠ ٜؿٝد ايتعبد بضش١ ايعٌُ أٚ إتٝإ ٕ ديٌٝ ٚبتكسٜب ثإُ : إ
ُا ٜؤدٜ٘ ـدايـ يـثبات  سهِ َأٟ ٜؿٝد ديٌٝ ايكاعد٠  إ ايـُػهٛى ؾٝ٘،

ٕ ايـُػهٛى  يًٝكني تٝاالضتضشاب ايرٟ ٜؿٝد ايتعبد بعدّ إديٌٝ ا
٤ ذصـتٝإ ايايطابل بعدّ إتٝاْ٘ ٚايػو يف إْتكاض ايٝكني ايطابل ٚإ

ىل ديٌٝ االضتضشاب َٚٓ٘ ٜتغض ْعس ديٌٝ ايكاعد٠ ا ،ايـُػهٛى 
 دتُاع االضتضشاب ٜٚؤدٟ ضكٛط٘ ٚإيػا٤ دسٜاْ٘ يف َٛازد إ

س يطكٛط قاعد٠ ايؿساؽ  بُٝٓا ديٌٝ االضتضشاب ال ٜٓع ايكاعد٠،ٚ
جبتٗا اإلضتضشاب ، أٟ إ ال بٓشٛ ايـُالش١َ اييت ال ُٜٚايتذاٚش إ

صٌ ٜطتًصّ عكاًل ضكٛط ايكاعد٠ ، ٚأهٛى تٝإ ايـُػاضتضشاب عدّ إ
 الشَ٘ . ال ٜجبت اإلضتضشاب  
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شه١َٛ َٔ ايكطِ االٍٚ تعين ْعس ايديٌٝ اذتانِ ـٕ ايإ ٜٚسد عًٝ٘:
ذدٟ َٓ٘ ـاىل ايديٌٝ ايـُشهّٛ ٚغسس٘ يًُساد اي -ُديٛي٘ ايًؿعٞـب -

ُٛ  شانِـيٛ مل ٜهٔ ايديٌٝ ايـُشهّٛ ثابتًا َٚتشككًا يهإ ايديٌٝ اي بٓش
)ٖٛ أٚ ايعضري ايعٓيب ايـُػًٞ:، ْعري ايتعبري عٔ ايؿكاع ٢ٓ ي٘يػًٛا ال َع

ع٢ٓ ُا نإ َـدُس يـشس١َ ايـمخس( سٝح اْ٘ يٛال ايديٌٝ ايٓاطل ب
 .  (11)صضتضػسٙ ايٓاعإ مخٌسٚاعض يًتعبري  عٔ ايؿكاع اْ٘ط

، ٚذيو يٛعٛح ـشه١َٛحنٔ ؾٝ٘ نريو ست٢ تتشكل اي ٚيٝظ َا
ال  -شٛٙ ـْٚ (12)صَض يف صالتوزنعت ؾا طب٢ً قد(: إ قٛي٘)

بٓشٛ يٛ  صٚال ٜٓكض ايٝكني بايػوط(:ٜعٗس َٓ٘ نْٛ٘ غازسًا يكٛي٘)
قٛي٘ االخري ٚازدًا يهإ قٛي٘:طب٢ً قد زنعت ؾاَض يف  مل ٜهٔ

ع ايبٓا٤ ع٢ً َعض١َٝٛ تػٍس صالتوص يػًٛا ، بٌ إٕ ديٌٝ ايكاعد٠ أخباٌز
ٚ بعد ايؿساؽ  ٖٚٛ ايتذاٚش أدّ االعتٓا٤ بايػو  بعد صش١ ايعٌُ ٚع

ٚال طٚاعض ايٓؿع ٚايؿا٥د٠ ست٢ يٛ ؾسض عدّ تػسٜع االضتضشاب 
ٚؾسض عدّ دعً٘  (13) صؾًُٝض ع٢ً ٜكٝٓ٘صطٜٓكض ايٝكني  بايػو

)زض( ٜٓؿٞ سذ١ٝ  ٚقد نإ بعض ايؿكٗا٤ ايـُتكدَني، ٚإعتبازٙ غسعًا
ز ـشذٝت٘ مل ٜطتٓدٚا اىل األخبا، ٚايكا٥ًٕٛ َِٓٗ  باالضتضشاب
ٚنًِٗ ٜعٌُ ال يف عٗد ٚايد ايػٝذ ايبٗا٥ٞ)قدُٖا( ايـُعض١َٝٛ إ

ٚايؿساؽ ٜٚطتؿٝد َٓٗا نجريًا يف ؾتاٚاٙ َٔ دٕٚ   بأخباز قاعد٠ ايتذاٚش
ع٢ سهَٛت٘ ع٢ً ديٌٝ االضتضشاب: يصّٚ يػ١ٜٛ ديٌٝ ايكاعد٠ ايـٍُد
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شه١َٛ ـٖٚرا َؤٜد ٚاعض ع٢ً عدّ اي صال ٜٓكض ايٝكني بايػوط
ُدعٞ سه١َٛ ديٌٝ ايكاعد٠ ع٢ً ديٌٝ ـظاٖسًا ي ايـُٓعٛزبايٓشٛ االٍٚ 

 االضتضشاب . 

ـشه١َٛ ايكطِ ايجاْٞ : زؾع َٔ اي )قدٙ(ايـُشكل ايٓا٥ٝين زاد ٚيٛ أ
ـذد١ٜ  َٔ د١ٗ ُٛعٛع ايديٌٝ ايـُشهّٛ ؾٗٞ غري َـشانِ يـايايديٌٝ 

ؾاذا دست  ٖرٙ ايكاعد٠ َع دسٜإ االضتضشاب، َهإ دسٜإإ
 شاي١ ـصش١ ايعٌُ بعد ايؿساؽ ٚعدّ بكا٤ ايدبت ايكاعد٠ أٚ

ٚاذا دس٣  يػسط صشٝشًا،ك١ اييت ٖٞ عدّ إتٝإ ايـذص٤ أٚ اابايط
 يطابك١ ٚعدّ االتٝإ بايـُػهٛى،شاي١ اـاي بكا٤ االضتضشاب أٚدب

ُا ع٢ً اآلخس ست٢ ٚي١ٜٛ ألسدٖٚنٌ َُٓٗا ٜسؾع َٛعٛع اآلخس ٚال أ
ايٓشٛ َٛدٛد يف نًتا ا شه١َٛ بٗرـ، بٌ َالى ايشه١َٛـٜتكدّ باي

 . ؽ ٚاالضتضشاب ايؿساايكاعدتني: 
 شه١َٛ . ـّ بايٚد٘ يًتكٍد شاصٌ اْ٘  الـٚاي

اب َٔ ّ قاعد٠ ايتذاٚش ٚايؿساؽ ع٢ً االضتضشٕ ٜهٕٛ تكٍدٜبك٢ أ
: )َباْٞ  ضتاذ ايػسٜـظاٖس تكسٜس بـشح األ باب )ايٛزٚد( نُا ٖٛ

تكسٜس بـشح  ظاٖس نُا ٖٛ (ايتدضٝط)ٚ ٜهٕٛ َٔ باب االضتٓباط( أ
)َضباح االصٍٛ( ٚمل ٜتغض ٚد٘ االختالف بني االضتاذ ايـُشكل : 

بـشُح  ُا اؾادٙ ايـُٛىل ايـُشكل  يف دٚز٠ـشانٝني يـاي (14) ايتكسٜسٜٔ
 .شكا٥ل االَٛزـ، ٚاهلل ايعايـِ ب، ظاٖسًا َٔ تأزٜذ ايتكسٜسٜٔ  َتشد٠

 ذاٚش ٚايؿساؽد٠ ايتتُاالٕ يف ٚد٘ تكدّ قاعـؾٗٓا اس : ٚنٝـ نإ       
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 شه١َٛ   . ـْتؿا٤ ٚد٘ اياالضتضشاب بعد إ ع٢ً

(، ايٛزٚد)ال  (ايتدضٝط)ٜٚكسب يف ايٓعس نٕٛ ايتكدّ َٔ باب 
 -اَٗاإٕ مل ٜهٔ تـُ -َٛازد قاعد٠ ايتذاٚش ٚايؿساؽ  ٕ غايبٚذيو أل

طابك١ ٖٚٞ ع٢ً خالف َؤد٣ شاي١ ايـضتضشاب ايـذسٟ ؾٝٗا إٜ
دي١ طالم أأزٜد ايعٌُ بإ عٌ ايكاعد٠ يٛد٠، ؾًٝصّ يػ١ٜٛ دايكاع

 ش عٔ ايـُشٌ أٚ ُٛازد ايتذاٚـدضٝضٗا بـاالضتضشاب ٚعدّ ت
ايتذاٚش  ايـُعًّٛ ايـُكطٛع ب٘ تػسٜع قاعدتٞ، َٚٔ ايؿساؽ عٔ ايعٌُ

دي١ ايكاعد٠ ع٢ً أكدّ ـتـؾًرا ت ،اُُهٔ إيػاؤٖـٚال ٜ ٚايؿساؽ
 ،سٜإ ايكاعدتنيدضط أديت٘ ٚأخبازٙ بػري َٛازد دـُاالضتضشاب ٚت

 سٝح ضتضشاب تػسٜع اإلَع  ايكاعدتنيتػسٜع ٚعٓد٥ر ٜطتكِٝ 
ـدضٝط ديًٝ٘ ٚإخساز تبك٢ يالضتضشاب َٛازد نجري٠ ددًا بعد ت

أعين  : اإلضتضشاب ايعاٖس بدًٚا َٛازد ايكاعدتني عٔ إطالم ديٌٝ
 ـُٛازد ايكاعدتني، ٚايـُكطٛع بعدّ إزادت٘ ددًا طالم ايػاٌَ ياإل

َٛازد  صال ٜٓكض ايٝكني بايػوط:()م قٛي٘ طالٌ إبٓشٛ ٜػُ
 ايتذاٚش ٚايؿساؽ . قاعدتٞ 

ازٙ ٚبني ديٌٝ خبآخس : ايٓطب١ بني ديٌٝ اإلضتضشاب ٚأٚبتعبري 
دضٛظ َٔ ٚد٘ نُا ال ـٖٞ ْطب١ ايعُّٛ ٚاي ُاخبازٖايكاعدتني ٚأ

يٛ مل  تنيـدؿ٢ : ًٜتكٝإ يف غايب َٛازد دسٜإ ايكاعدتني ايـُبشٛثـٜ
ٚ غو يف ايكسا٠٤ ٚقد ـُاَٗا، ؾاذا غو  يف ايسنٛع ٚقد ضذد أيف ت ٜهٔ
 ،تٝإ ايسنٛع ٚايكسا٠٤تغ٢ ايكاعد٠ ايبٓا٤ ع٢ً  ايضش١ ٚإؾُك ،زنع

تٝإ ايسنٛع ٚايكسا٠٤ ، ؾٝضطدَإ ، يهٔ كتغ٢ االضتضشاب عدّ إَٚ
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 الط : ضتضشابخساز َٛازد ايكاعد٠ عٔ إطالم أخباز اإلالبد َٔ إ
ا ُخبازٖدضٝط االخري٠ بديٌٝ ايكاعدتني ٚأـٚتصيػوٜٓكض ايٝكني با

ٚ ، أ ُ٘ا ايـُكطٛع بٚتػسٜعٗ سرزًا َٔ يصّٚ يػ١ٜٛ دعٌ ايكاعدتني
سرزًا َٔ تطبٝل ايكاعد٠ ع٢ً َٛازد ق١ًًٝ ددًا ْادز٠ ايتشكل خازدًا 

ـشدخ ٚايٛع٤ٛ ٚقد ْعري تٛازد سايتني َتغادتني ع٢ً ايـُهًـ ناي
ـُاّ ايعٌُ ٚايؿساؽ َٓ٘ ٟ َع تأ ،ـُتأخسغتب٘ ايـُتكدّ َُٓٗا َٔ ايإ

سدخ ٚتٛعأ قبٌ ايضال٠ ٚدٌٗ ايـُتكدّ َُٓٗا ٚغو يف صش١ نُٔ أ
 شهِ  بضش١ صالت٘ يكاعد٠ ايؿساؽ ـؾاْ٘ ٜ ،صالت٘ بعد ايؿساؽ َٓٗا

 شايتني ايطابكتني . ـذسٟ االضتضشاب يتغاد ايـٚال ٜ

ال ٜٓكض االضتضشابطط أخباز دٍضـشاصٌ اْ٘ يٛ مل ُْـٚاي
تني ٚتػسٜعٗا خباز ايكاعدايكاعدتني ًٜصّ محٌ أ صبأخبازايٝكني بايػو

 ُهٔ قبٛي٘ . ـٚال ٜ ، خازدًاع٢ً َٛازد ق١ًًٝ ددًا ْادز٠ ايتشكل 

ّ ايكاعد٠ ع٢ً االضتضشاب اىل باب : ال ٜسدع تكٍد (15)ٚقد ٜكاٍ 
ُ٘ آخس، ألٕ أ ايتدضٝط خباز االضتضشاب ٚالبد َٔ زدٛع٘ اىل ٚد

 آب١ٝ عٔ ايتدضٝط .   شه١ُ االطالمـَ

ٜبعد ظاٖسًا  يهٔ ْكٍٛ : اْ٘ َع تطًِٝ إبا٥ٗا عٔ ايتدضٝط نُا ال
ُٛـُع٢ٓ عدّ إسساش إَس بـدضٝضٗا ٖٓا َٔ أٍٚ األؾإ ت  طالقٗا بٓش

 الطكاعدتني َٔ بدٚ األَس َٚٔ أٍٚ ايتػسٜع، ؾاْ٘ قٛي٘ ٜػٌُ َٛازد اي
َغ٢ د ُا قـنًُا غههت ؾٝ٘ َطٚقٛي٘ (16)صٜٓكض ايٝكني بايػو
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ٗاّ ـيُٖٛا ُٖٚا صادزإ عٔ َٓبع ٚاسد ٚإشـْٚ (17)صَغ٘ نُا ٖٛؾأ
ٜٓكض ايٝكني  الطخباز االضتضشاب طالم أـُٓع عٔ ايتضدٜل بإؾازد ٜ

 -نُا ٖٛ ايعاٖس بدًٚا - بٓشٛ ٜػٌُ َٛازد ايكاعدتني صبايػو
 ـُٛازد ايكاعدتني طالم ايػاٌَ يٜٚٛدب ايتضدٜل بعدّ إْعكاد اإل

ؾٗٛ خسٚز ايتػسٜع،  ددًا َٔ بدٚ  إزادت٘عدّ َٚس بدٚ األَٔ 
 ايعاٖسطالم زاد٠ اإلـُع٢ٓ عدّ إٚ بٍٚ ايتػسٜع أأ َٔدضٝط ـٚت

 ذد١ٜ ايٛاقع١ٝ . ـزاد٠ ايباإل ـُٛازد ايكاعدتنيي بدًٚا غاَاًل

 تعدديا .  أو   ـخامس : وحدة القاعدةالبحح ال

 َٛعٛع ايكاعد٠ ٖٛ ايػو يف ايعٌُ ايـُسنب ، ٖٚٛ قد ٜهٕٛ
َتعًكًا بٛدٛد ايػ٤ٞ ٖٚرا َٛزد قاعد٠ ايتذاٚش ، ٚقد ٜهٕٛ ايػو 

 َتعًكًا بضش١ ايعٌُ ايـُٛدٛد ٖٚرا َٛزد قاعد٠ ايؿساؽ .

يف ٚسد٠ قاعد٠ )زض( األٚاخس عالّ ٚقد ٚقع ايهالّ بني األ
ٚ تعددُٖا ٚتػاٜسُٖا يف َكاّ ادتعٌ ٚايتػسٜع : ايتذاٚش ٚايؿساؽ أ

اسد٠ : تاز٠ ٜتعًل اىل نُْٛٗا قاعد٠ َٚٔ ايؿكٗا٤ )زض ( ؾرٖب مجع 
ثٓا٤ ل ايػو بتشكل دص٤ ايعٌُ ايـُسنب أٜتعً ٟأ ايػو بايٛدٛد،

 ٚتاز٠ ٜتعًل ايػو  ـشٌ ايـُػهٛى،ذاٚش َـتبعد االغتػاٍ بايـُسنب 
ٖٚرٙ  ، عد ايؿساؽ  َٔ ايعٌُ ايـُػتػٌ ب٘بضش١ ايعٌُ ايـُسنب ب

 سد٠ . ُٛازد تطبٝل ايكاعد٠ ايٛاـي خضٛصٝات ؾسد١ٜ 

 ٚإختاز مجٌع آخس نُْٛٗا قاعدتني َـذعٛيتني باإلضـتـكالٍ، َٛزد
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ذاٚش ـثٓا٤ ايعٌُ ايـُسنب بعد تـذص٤ أايػو يف ٚدٛد اي إسداُٖا:
 َـشً٘ قـبٌ ايـؿساؽ َٓ٘ ، َٚـٛزد األخـس٣ : ايـػو يف صش١ ايعٌُ بعد

 ٖٚٓا البد َٔ ايتهًِ يف َكاَني : ايؿساؽ َٓ٘ .  

ُهٔ دعٌ نرب٣ ـبًشاظ َكاّ ايجبٛت ٚايٛاقع ٚاْ٘ ٌٖ ٜ ْتهًِتاز٠       
ثٓا٤ االغتػاٍ يػ٤ٞ أايػو يف ٚدٛد ا : ن١ًٝ ٚاسد٠ داَع١ يًُٛزدٜٔ 

، ٚايػو يف صش١ ايـُسنب بعد ايؿساؽ َٓ٘ ـشً٘ذاٚش َـبايـُسنب بعد ت
 ُهٔ ؟ . ـّ ال ٜأ -

 دي١ٌٖ ايـُطتؿاد َٔ أ : ثبات ٚايٛقٛعبًشاظ َكاّ اإلْتهًِ ٚتاز٠ 
 ببشح :ْبدأ .   ؟ أٚ تعددٖاايـُذعٛي١ ٚسد٠ ايهرب٣  : ايكاعد٠

 

 مكاى جعل كربى واحدة جامعة ثبوتًا : إ

   (18)ؾرٖب ايـُشكل ،ٖرا َا إختًؿت ؾٝ٘ أْعاز االصٛيٝني االٚاخس
 َهإ دعٌ نرب٣ ن١ًٝ داَع١ بني ايـُٛزدٜٔ ٝين)قدٙ( اىل عدّ إ٥ايٓا

ُٙ، يف َكاّ ايجبٛت -ايتذاٚش ٚايؿساؽ-  َٔ االدي١ :  ٚاضتدٍ عًٝ٘ بٛدٛ

ٕ َتعًل ايػو يف َٛزد قاعد٠ ايؿساؽ ٖٛ صش١ ايٛد٘ االٍٚ :إ
َٚتعًل ايػو يف َٛزد قاعد٠  . ايعٌُ بٓشٛ َؿاد )نإ ايٓاقض١(

 )نإ ايتا١َ( .  ذص٤ بٓشٛ َؿادـايتذاٚش ٖٛ ٚدٛد اي

٢ ٕ ايـُذعٍٛ يف قاعد٠ ايؿساؽ ٖٛ ايبٓا٤ ايعًُٞ عًإ: ُ ٚبتعبري ثإ
، ؾُٛزد ايتعبد : )صش١ ش١ ايـُسنب تعبدًا بعد ؾسض ٚدٛدٙ ص

ٚايـُذعٍٛ يف قاعد٠ ايتذاٚش ٖٛ ايبٓا٤ ايعًُٞ ع٢ً  .ايـُٛدٛد( 
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، َٚٔ صٌ ايٛدٛد( ـشكك٘ تعبدًا َٚٛزد ايتعبد : )أٚدٛد ايـُػهٛى ت
ُٗا َتػاٜسإ ٚال داَع بُٝٓٗا ٕ ايـُذعٛيني َتعًكٞ ايتعبد ؾٝايٛاعض أ

ُهٔ ادتُع ـؾال ٜ -سٚض ايٛدٛد ٚبني َػهٛى  ايٛدٛدؿٟ بني َأ -
ُهٔ بٝإ سهُُٗا يف إْػا٤ ؾازد ، بٌ البد ـبُٝٓٗا يف دعٌ ٚاسد ٚال ٜ

 ْػا٤ َطتكٌ يهٌ َُٓٗا عٓد دعٌ نٌ ٚاسد َٔ ايتعبدٜٔ . َٔ إ

 ٝ٘ : ٜٚسد عً

 ُهٔ زدٛع ايػو يف ايضش١ اىل ايػو يف ٚدٛد دص٤ُـأٚاًل : اْ٘ ٜ
، ؾإ صش١ ايػ٤ٞ َٓتصع١ َٔ ايـُطًٛب غسعًا أٚ غسط ع٢ً ايٓٗر

 ًا يًُطًٛب غسعًا . َطابك١ ايـُأتٞ ب٘ خازد

ُٛازد ايػو يف ـَهإ دعٌ قاعد٠ عا١َ غا١ًَ يٚس٦ٓٝر ٜتغض إ
ايٛدٛد َٚٛازد ايػو يف ايضش١ ٚتسدع قاعد٠ ايؿساؽ اىل قاعد٠ 

ْػاؤٖا ببٝإ ٚاسد ـُهٔ دعًٗا ٚإايتذاٚش ٚتهْٛإ قاعد٠ ٚاسد٠ ٜ
، ؾإ شاظ خضٛصٝات ايـُٛازدـطالم بال يُٛزدُٖا ٚع٢ً اإلـاٌَ يغ

، شاظٗاـذُع بُٝٓٗا  ٚيـ، ال ايٚايكٝٛددضٛصٝات ـاياإلطالم زؾض 
ُهٔ دعٌ قاعد٠ ٚاسد٠ تؿٝد )عدّ االعتٓا٤ بايػو يف ايػ٤ٞ بعد ـٜٚ

عًل ايػو ٌٖ تعًل بضش١ شاظ خضٛص١ٝ َتـايتذاٚش عٓ٘( َٔ دٕٚ ي
دضٛصٝات ٜسدع ـختالف ايصٌ ايٛدٛد ، ؾإ إايـُٛدٛد أّ تعًل بأ

 اىل صػسٜات ايكاعد٠  ٚال ٜستبط بايهرب٣ ايؿك١ٝٗ ايعا١َ . 

ُهٔ ايكٍٛ بإٔ ايـُذعٍٛ ـٜ -ٚثاًْٝا : َع غض ايطسف عُا ضبل 
نإ ايتا١َ( ) ُؿادـيف قاعد٠ ايؿساؽ ايتعبد بٛدٛد ايعٌُ ايضشٝض ٚب

 ُهٔـد ٜٚـٚاس ػا٤ُـا يف إُْٗـعًــُهٔ دؾًرا ٜ عٍٛ،ـع َع ايـُذتُـٝذـؾ
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 بٝإ سهُُٗا يف دعٌ ؾازد . 

 ْ٘ع٢ً أٗا ـتـداليـكاعد٠ يـالف ظاٖس أدي١ ايـْ٘ خٝ٘ بأػهٌ عًـٚال ٜ
د بضش١ ايـُٛدٛد عٍبـتـعٓد ايؿساؽ َٔ ايـُسنب َٚغٞ ايـُػهٛى ُٜ

نًُا ط (19)ـُا قد َغ٢ ؾأَغ٘ نُا ٖٛصغههت ؾٝ٘ َ نٌ َاٚإَغا٥٘ط
ٖٚٛ غري   (20).. ؾأَغ٘ ٚال إعاد٠ عًٝوصَغ٢ َٔ صالتو ٚطٗٛزى.

دزادُٗا يف نرب٣ ٚاسد٠ ـُتٓع إايتعبد بٛدٛد ايضشٝض ، ٚيتػاٜسُٖا ٜ
ْػا٤ ٚاسد . ٚذيو ألٕ ٖرا اإلغهاٍ َستبط بعايـِ االثبات ـذعٛي١ بإَ

َهإ ٚدٛد داَع بني َع٢ٓ شٔ ْتهًِ يف عايـِ ايجبٛت ٚيف إـْٚ
ْالسغ ٌٖ ٚقع ذاَع ـدٛد ايَهٔ ٚ، ؾاذا أ ايكاعدتني ايـُذعٛيتني

 ّ مل ٜكع ؟ . ـذاَع أثبات ع٢ً طبل اياإلْػا٤ يف َكاّ اإل

ـذص٤ ٕ َٛزد قاعد٠ ايتذاٚش ٖٛ ايػو يف ٚدٛد اييجاْٞ : إايٛد٘ ا
ذاد ايسنٛع بعد ايدخٍٛ يف ايطذٛد ، ٚايتعبد بٗا ٜتطًب ـٜنايػو يف إ

 ذص٤ َطتكاًل( . ـشاظ ايـ)ي

يف صش١ ايهٌ ايـُسنب َٔ  ايػو د قاعد٠ ايؿساؽ ٖٛزَٚٛ
ٚايتعبد بايضش١  ،او يف صش١ ايضال٠ بعد ايؿساؽ  ٤َٗٓ ، نايػادصاأل

ًا يف ذص٤ تبعًا َٚٓدٍنـشاظ ايـ( ٚالشَ٘ يشاظ ايهٌ َطتكاًلـٜتطًب )ي
ذص٤ َطتكاًل ٜتشكل يف زتب١ ـشاظ ايـٕ يايهٌ ايـًُشٛظ َطتكاًل، ٚإ

 ايـُسنب . شاظ ـضابك١ َٚسس١ً َتكد١َ ع٢ً تأيٝـ ايهٌ ٚي

 ػا٤ـاالْذعٌ ٚـٔ يف ايـٝـكاعدتـٔ ايـُع بٝـذـٕ ايغض أـتـر ٜـٓد٥ـٚع
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ُتٓع تعًل ـضتكاليٞ ٚبًشاظ آيٞ تبعٞ ٜٚذص٤ بًشاظ إـشاظ ايـٜتطًب ي
االضتكاليٞ ٚايتبعٞ يف غ٤ٞ ٚاسد، بٌ ايػ٤ٞ ايٛاسد إَا إٔ ايًشاظني 

شاظ ـُهٔ يـٜ ًا يف غريٙ ، ٚالٕ ًٜشغ تبعًا َٓدٍنًٜشغ َطتكاًل ٚإَا أ
ُهٔ ـايػ٤ٞ َطتكاًل ٚتبعًٝا يف إٓ ٚاسد ٖٛ إٓ ادتعٌ ٚاالْػا٤ ، ٚال ٜ

 ذص٤ . ـايتعبد بايـُسنب يف عسض ايتعبد باي

يف ايهٌ ايـُسنب  ذص٤ ساٍ دص٥ٝت٘ َٓدٍىـٕ ايُ: إ ٚبتكسٜب ثإ
شاظ٘ آيًٝا ـيًتعبد بكاعد٠ ايؿساؽ ٜٚهٕٛ ي ؾكد ٜالسغ َع ايهٌ َكد١ًَ

 ضتكاليًٝا . هٌ إـشاظ ايبتبع ي

 شاظ ايهٌ االضتكاليٞ َكد١ًَـعٔ يـذص٤ َطتكاًل ٚقد ٜالسغ اي
شاظ ـشاظ٘ آيًٝا بتبع يـيًتعبد بكاعد٠ ايتذاٚش ٚيف َسس١ً ضابك١ ع٢ً ي

 يًتعبد بكاعد٠ ايؿساؽ .  ايهٌ َكد١ًَ

  ادتص٤ بديٌٝ زٜد بٝإ سهِ ايػو يف ايهٌ ٚيفٚس٦ٓٝر اذا أ
بٓشٛ االضتكالٍ ، ٚعٓد٥ر ًٜصّ  ُٗا َعًاشاظـؾازد ًٜصّ يٚاسد ٚدعٌ 

نُا ًٜصّ  ، ٚاآلخس إضتكاليٞ  أسدُٖا آيٞ : ـشاظني يًذص٤دتُاع يإ
 ُتٓعإ . ـَسإ َاظ اإلضتكاليٞ ، ٖٚرإ أٖٚٛ ايًش تأخس ايـُتكدّ زتب١ً

ذاَع ايٛضٝع ٖٚٛ ـُهٔ ايكٍٛ بإٔ َٛزد ايتعبد ٖٛ ايـْ٘ ٜإ ٚؾٝ٘ :
ٚ ٖٛ )ٚدٛد ايعٌُ ايضشٝض شً٘( أـذاٚش َـ)ايـُػهٛى ؾٝ٘ بعد ت

ـدضٛصٝات ايؿسد١ٜ َٔ نٕٛ ايًشاظ آيًٝا أٚ ايـُػهٛى ؾٝ٘( َع إيػا٤ اي
، ٚنٕٛ ايـُػهٛى ؾٝ٘ ٚ َتأخسًا أٚ نًًٝا ، َتكدًَا إضتكاليًٝا، دص٥ًٝا أ

دضٛصٝات ايؿسد١ٜ صػسٜات ـ، ؾإ ٖرٙ ايٚدٛد ايػ٤ٞ أٚ صشت٘
دضٛصٝات ـاي ـُٓع ذعٛي١ ٚال تيًكاعد٠ ٚال تستبط بايهرب٣ ايؿك١ٝٗ ايـُ
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ذعٌ ـطالم ايشت إــذاَع ايـُطًل، بٌ ٖٞ تٓدزز تد بايعٔ ايتعٍب
 بالْػا٤ ؾازد ـذاَع ايـُطًل يف دعٌ ٚاسد ٚإٚايتعبد ايٛازد ع٢ً اي

دضٛصٝات، ـإيػا٤ ايطالم ٖٛ زؾض ايكٝٛد ٚٚاإل ، يف ايبنيشرٚز ـَ
 ا . ذُع بٝٓٗـاي ٚيٝظ ٖٛ

ُٕ ـدضٛصٝات يػا٤ ايذُع بني ايكاعدتني بإـيُهٔ اـ: ٜ ٚبتعبري ثا
ـشُٖٛا َٔ ايـُضادٜل ٚ ْـذص٤ أٚ ايهٌ أشاظ ايـٟ َٔ دٕٚ يأ ايؿسد١ٜ،

:  ذاَع ايٛضٝع ايـُػرتىـذعٌ ع٢ً ايـ، ثِ ٜسد ايٚخضٛصٝاتٗا 
 ُغٞ ٚال ٜعتين بايػو( ـشً٘ ٜـ)ايـُػهٛى ؾٝ٘ بعد ايتذاٚش عٔ َ

شكٝك١ٝ اييت ـاٍ يف ايكغاٜا ايشـنُا ٖٛ اي ،ذاَع َطتكاًلـشاظ ايـبعد ي
٦ٓر ال تعدد يف ايًشاظ ٚزدت غايب ايكغاٜا ايػسع١ٝ ع٢ً طبكٗا ، ٚسٝ

 تأخس ايـُتكدّ ًٜصّ ٚال  ، ضتكاليٞٚإ آيٞ : ـشاظني دتُاع يٚال ًٜصّ إ
 شرٚز آخس .ـٚال َ، خس ّ ايـُتأٚال تكد زتب١ً

صّ ذُع بني ايكاعدتني يف دعٌ ٚاسد ٜطتًـٕ ايايٛد٘ ايجايح: إ
ـشً٘ قبٌ ايؿساؽ  ذاٚش َـعكٝب ت ايتداؾع بُٝٓٗا ؾُٝا اذا غو يف دص٤ُ

ذعٌ ٚناْا ـذُع بُٝٓٗا يف ايـ، ٚال ًٜصّ ايتداؾع يٛ مل َٜٔ ايعٌُ ايتاّ
اْ٘ اذا غو يف ايسنٛع بعد ايدخٍٛ يف  ـذعٛيني باالضتكالٍ ، بتكسٜب:َ

 ٤ ثِاذا خسدت َٔ غٞؾُكتغ٢ َٓطٛم )قاعد٠ ايتذاٚش(:ط ايطذٛد
ٖٛ ايـُغٞ يف ايضال٠ ٚعدّ  دخًت يف غريٙ ؾػهو يٝظ بػ٤ٞص

 االعتٓا٤ بٗرا ايػو يهْٛ٘ غهًا بعد ايتذاٚش ٚايدخٍٛ  يف ايػري . 

 َغ٢ ـُا قدنًُا غههت ؾٝ٘ َ:ط)قاعد٠ ايؿساؽ( َٚكتغ٢ َؿّٗٛ
  صش١ٝإ ايـُػهٛى ؾٝ٘ يهْٛ٘ غهًا يفـتتٓا٤ بايػو ٚإـؾأَغ٘صٖٛ االع
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 .  نُْٛٗا قاعد٠ ٚاسد٠ ع٢ً تكدٜسشضٌ ايتداؾع ؾٝقبٌ تـُاَٗا،صالت٘ 

ـذعٛيتني بٓشٛ َطتكٌ ؾال تداؾع ٚال ٚيٛ ناْت ايكاعدتإ َ
 خس٣ يف ايـُجاٍ ْٚعا٥س١ٙ ع٢ً األشهَٛـبايشرٚز ٚتتكدّ إسداُٖا ـَ

تٝإ ايسنٛع، بًا عٔ ايػو يف إسٝح ٜهٕٛ ايػو يف صش١ ايضال٠ َطٍب
تعبدًا مل ٜهٔ عٓدٙ  كل ايسدٛعـشهِ بتشقتغت قاعد٠ ايتذاٚش ايإٚاذا 

 غو يف صش١ ايضال٠ ٜٚستؿع َٛعٛع قاعد٠ ايؿساؽ تعبدًا . 

ت٢ ٟ سأ ،ُهٔ َٓع سضٍٛ ايتداؾع  ع٢ً ايتكدٜسٜٔـاْ٘ ٜ ٚؾٝ٘:
ٕ ايػو يف صش١ ايـُسنب أل ، ٚذيوع٢ً تكدٜس ٚسد٠ ايكاعد٠ دعاًل

، نايػو يف صش١ ٍبب عٔ ايػو يف ٚدٛد دص٤ُ أٚ غسطدا٥ًُا ٖٛ َط
، ٚبعد ـذاد ايسنٛع ؾٝٗاٜب عٔ ايػو يف إيضال٠ يف ايـُجاٍ ؾاْ٘ َطٍبا

ال ٜبك٢ غو يف  -شً٘ ٚدسٟ قاعد٠ ايتذاٚشـشهِ بتشكك٘ يتذاٚش َـاي
ٞ ُؿّٗٛ قاعد٠ ايؿساؽ ايكاعـي ذس٣ًـصش١ ايضال٠ ست٢ ٜهٕٛ َ

يعدّ ايؿساؽ َٔ ايضال٠ عٓد ايػو سطب ايؿسض ، بايػو عتٓا٤ باإل
 . شضٌ ايتداؾع ـثِ ٜ

رتط يف نايطذٛد ايرٟ ٜػ ٖٚهرا ساٍ ايػو يف صش١ نٌ دص٤ُ
ايػو يف ٚدٛد  ًا ٦َٔٚنإ ايػو ْاغ سضٛي٘ عكٝب ايسنٛع، : صشت٘

ذسٟ قاعد٠ ايتذاٚش ٚتكغٞ بتشكل ـت -نايسنٛع -ايـذص٤ ايطابل عًٝ٘
شككًا تعبدًٜا ، ؾٝٓتؿٞ ـذادٙ ٚدٛدًا ٚتـٜيـُػهٛى إذص٤ نايسنٛع اـاي

نايطذٛد ايـُرتتب ع٢ً ايسنٛع ،  -ص٤ ايالسل ذـايػو يف صش١ اي
 شرٚز ٚال تداؾع . ـٚال َ

 تًصّـطـعٌ ٚاسد ٜـدتني يف دـ ايكاعُع بنيـذـٕ اي٘ ايسابع: إـايٛد
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شكٝكٞ َٚعٓاٙ ـيف َعٓاٙ اي -ذعٌ ـعٓد بٝإ اي -ضتعُاٍ يؿغ ايتذاٚشإ
ٕ ايتذاٚش عٔ ايػ٤ٞ يف َٛازد ٖٛ غري دا٥ص، ٚتكسٜب٘ : إايعٓا٥ٞ ٚ

، ـشتاز اىل عٓا١ٜضتعُاي٘ سكٝكٞ ال ٜـذاٚش ٚاقعٞ ٚإعد٠ ايؿساؽ ٖٛ تقا
 ذص٤( َع ايػو يف صشت٘ . ـٚذيو يًعًِ بٛدٛد ايػ٤ٞ )اي

ضتعُااًل ػ٤ٞ يف َٛازد قاعد٠ ايتذاٚش يٝظ إبُٝٓا ايتذاٚش عٔ اي
ذص٤ ٚالبد َٔ ـتٝإ اييًػو يف إشٞ ـضتعُاٍ َطاَٖٛ إسكٝكًٝا بٌ 

ش ٚ ايتذاٚـشٌ ادتص٤ أز ايـُغٞ عٔ َٕ ٜكٍدش١ بأعُاٍ عٓا١ٜ َضٍشإ
عٔ ايـُٛعع بٓشٛ ايـُذاش يف اإلضٓاد أٚ ايـُذاش يف ايه١ًُ أٚ بتكدٜس 

عتٓا٤ اٍ ايتذاٚش ٚبٝإ ايتعبد بعدّ اإل، ؾاضتعُـشرٚفْ٘ ََغاف أل
بًشاظ  عُاٍ عٓا١ُٜطًب إٜت - بايػو يف قاعد٠ ايتذاٚش ٚايؿساؽ

ـذُع بني َتٓاع ايَٚٔ ايٛاعض إ س٣،إسداُٖا ٚال ٜتطًبٗا بًشاظ األخ
عُاهلا يف بٝإ دعٌ ؾازد ٚإضتعُاٍ ٚاسد إعُاٍ ايعٓا١ٜ ٚعدّ إ

 ُتٓع دعٌ قاعد٠ ن١ًٝ داَع١ . ـ، ؾًرا ٜناغـ عٔ ادتعٌ

ب ٕ ايػو يف صش١ ايـُسنب دا٥ًُا ٖٛ َطٍبتكدّ َٔ أ ٚؾٝ٘ : َا 
ؤدٟ ٚ ٚدٛد ايػسط يف ايعٌُ ايـُسنب ؾٝـذص٤ أعٔ ايػو يف ٚدٛد اي

ْ٘ ال َع٢ٓ يًػو يف صش١ ايعٌُ ألاىل ايػو يف صش١ ايضال٠ ٚذيو 
، ٜعترب ؾٝ٘ غطسًا أٚ غسطًا ذص٤ بتُاّ َاـايـُسنب َع ايعًِ بتشكل اي

ٜعترب ؾٝ٘  ُاّ َاـدصا٤ ايـُسنب َع تبعض أ ـشكلٚألدٌ غه٘ يف ت
 .  ذاد ايسنٛع ؾٝٗاـايػو يف اٜ بًا عٍٔبٜػو يف صش١ عًُ٘ ْاغ٦ًا َٚتط

 د٠ـايرٟ ٖٛ َٛزد قاع -ػو يف صش١ ايعٌُ ايـُسنبـؾاي: ٝ٘ ًٚع
 ٞـتذاٚش ؾـٚاي ػسط،ـٛد ايـص٤ أٚ ٚدــذٛد  ايـٖٛ غو يف ٚد - ايؿساؽ
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ـشٌ ايـُػهٛى  ؾٝ٘ دص٤ًا نإ أّ عٔ َ ذاٌٚشـَٛزد قاعد٠ ايؿساؽ ٖٛ ت
د يف َٛزدٟ قاعد٠ ، ؾٝهٕٛ ايتعٍبغسطًا ٜٚـشتاز اىل إعُاٍ ايعٓا١ٜ

، ٚايتعبد بُٗا ٜعين)ايتعبد شتادًا اىل اعُاٍ عٓا١ٜـايتذاٚش ٚايؿساؽ  َ
 ذعٌ ثبٛتًاـٚال اغهاٍ يف ايـذاٚش ايـُشٌ( عدّ االعتٓا٤ بايػو بعد تـب
 كٞـٝـكـشـ٢ٓ ايـٔ ايـُعـُع بٝـذـرٚز ايـشـًصّ َـكًا ، ٚال ٜـٝاْ٘ السـٚ يف بأ

 ٚديٌٝ ؾازد .  ْػا٤ ٚاسد يعٓا٥ٞ عٓد بٝإ دعٌ ايكاعدتني بإٚا

َهإ ٚسد٠ ايـُذعٍٛ يف ايكاعدتني ٚزدٛعُٗا اىل صٌ إشاـٚاي
 شضٌٝ داَع بني ايكاعدتنيـَهإ تـشرٚز، ٚإقاعد٠ ٚاسد٠ َٔ دٕٚ َ

شٌ ـعتٓا٤ بايػو بعد ايتذاٚش عٔ َٖٚٛ )ايبٓا٤ ايتعبدٟ ع٢ً عدّ اإل
ٚزدٛعٗا  (قاعد٠ ايؿساؽ) ٍَْٚايـُػهٛى ؾٝ٘( ٖٚرا ناغـ عٔ ؾِٗ أ

تكدٜس ٚسدتُٗا ، ٖٚٛ ايضشٝض يف َكاّ ع٢ً  (قاعد٠ ايتذاٚش)اىل 
 ايجبٛت ٚايٛاقع . ٖرا . 

زداع بأْ٘ ٜضض ؾُٝا اذا نإ ايػو يف ٚقد ٜػهٌ ع٢ً ٖرا اإل
، ـذص٤ ٚاستُاٍ عدّ إتٝاْ٘صش١ ايـُسنب ْاغ٦ًا َٔ ايػو يف ٚدٛد اي

ٚال ٜتِ ؾُٝا اذا نإ ايػو يف ايضش١ ْاغ٦ًا َٔ ايػو يف ٚدٛد ايػسط 
ايؿساؽ َٓٗا ْاغ٦ًا َٔ ايػو يف  صال٠ ايعٗس بعد نُا يٛ غو يف صش١

ذا ناْت زادع١ اىل ا (قاعد٠ ايؿساؽ)ؾإ َكتغ٢ ، إتٝإ ايطٗٛز قبًٗا
تٝإ ايطٗاز٠ ٚصش١ ايضال٠ ايـُأتٞ بٗا ؾال بإٖٛ ايتعبد  -قاعد٠ ايتذاٚش
تٝإ ايطٗاز٠ ٜطتًصّ نْٛ٘ ع٢ً طٗٛز يهٔ ايتعبد بإ، تـذب إعادتٗا

َٔ ايطٗاز٠  ع٢ً ُا ٜتٛقــا َٚغريٖ سصال٠ ايعض يفايدخٍٛ  ي٘ ذٛشـٜٚ
ـشضٌٝ ايطٗٛز يًضًٛات ، بٌ البد َٔ تـُهٔ إيتصاّ ٖراشدخ ٚال ٜـاي
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ٝٗا ، ٖٚرا ايـُشرٚز ال ًٜصّ َع إضتكالي١ٝ خس٣ قبٌ ايدخٍٛ ؾاأل
ؾإ َكتغاٖا ٖٛ ، قاعد٠ ايؿساؽ ٚعدّ إزداعٗا اىل قاعد٠ ايتذاٚش

ا َٔ عادتٗٚإَغا٥ٗا ٚعدّ ٚدٛب إ ال٠ ايـُاع١ٝشهِ بضش١ ايضـاي
 شٛٙ َٔ ايػسٚط ايـُػهٛن١ . ـٚ ْدٕٚ دالي١ ع٢ً ٚدٛد ايطٗٛز أ

ب عٔ االغهاٍ ٖٚٞ تتشضٌ يف ذٛاـُٗٝد َكد١َ قبٌ ايـٜٚٓبػٞ ت
 دص٤ُ دصا٤ٙ : نٌ دص٤ُايهٌ ايـُسنب ٜٓبطط ٜٚتٛشع ع٢ً أَس بإٔ األ

َس ـشاصٌ َٔ األذص٤ ٚايـَس ايغُين ايـُٓبطط ع٢ً ايٜهٕٛ َتعًكًا يأل
ايهٌ ايـُسنب ، ٚيٝطت ايػسٚط ناألدصا٤ ؾاْ٘ ال ٜتعًل بٗا ايـُتعًل ب

ٚيٛ عًُٓٝا َٓبططًا عًٝٗا َٔ األَس بايهٌ ؾٗٞ يٝطت َأَٛزًا بٗا،  َسأ
َكدٚز يًُهًـ  ٕ نإ غسط٘ غريٚيرا ٜضض األَس بايهٌ ايـُػسٚط ٚإ

شض١ ـٚط ٚايَٛز ب٘ ايهٌ ايـُػسُا ايـُأـ، ٚاْنايٛقت ٚاالضتطاع١ 
ـدازدٞ، َٚع٢ٓ يًػسٚط ايـُطًٛب١ يف ايٛدٛد اي ـداص١ ايـُكاز١ْاي

َس َتعًكًا ، ؾٝهٕٛ األد بٛدٛد ايػسطٍٝاغرتاط غ٤ٞ بػ٤ٞ ٖٛ ايتك
د داخاًل ٜهٕٛ ايتكٍٝد٠ بٛدٛد ذاى ايػسط بٓشُٛ بايطبٝع١ ايـُسنب١ ايـُتكٍٝ

ـُسنب١ َٔ اي ٚ بايضال٠ـشر أ، ْعري االَس بايخازدًا -ايػسط-ٚايكٝد
ا بػسٚط َٛز بٗتتكٝد ايطبٝع١ ايـُأٟ ٚايـُػسٚط١ بػسٚط، أ دصا٤ُأ

بػسٚطٗا ناالضتكباٍ ٚايٛقت يف  تٝاْٗا َكرت١ًْإٜٚتعًل االَس بايطبٝع١ ب
ٚ ص٢ً صال٠ َع االضتطاع١ أ ، ؾاذا سٍرـشرايضال٠ ٚاالضتطاع١ يف اي

 ،بُسنَس بايـذص١ٜ َٚطكط١ يألـباالضتكباٍ ٚايٛقت ناْت َ َكرت١ًْ
ٚال َطكط١  صشٝش١ً تهٔ مل ايٛقت خازز ٚأ إضتكباٍ غري َٔ ص٢ً ٚاذا
 . ب٘ س١ مل ٜهٔ سذ٘ صشٝشًا َطكطًا يألَضتطاعدٕٚ إ َٔ سر أٚ سيألَ
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 ـذٛاب عٔ االغهاٍ بإٔ ٜكاٍ : ُهٔ ايـٚس٦ٓٝر ٜ

تٝإ ال ٜكتغٞ ايتعبد بإ زداع قاعد٠ ايؿساؽ اىل قاعد٠ ايتذاٚشإٕ إ
ذ ايتعبد إ ـُػهٛن١ ٚدٛدٖا يف ايضال٠،ٔ ايػسٚط ايشٛٙ َـٚ ْايطٗٛز أ

 ، ٗاـب دٖاكٍٝـطٗاز٠ ٚتـٞ ايـُجاٍ بايـؾ ٗسـرتإ صال٠ ايعـٜعين إق كاعد٠ـباي
 د بايكاعد٠ . ٜتٗا يػسطٗا بربن١ ايتعٍباددٖٛ َع٢ٓ صشتٗا ٚٚ ٖٚرا

ـشدخ : إتٝإ ايكاعد٠ َكتغًٝا يٛدٛد ايطٗاز٠ َٔ ايبد ٚيٝظ ايتعٍب
أعين نْٛ٘ ع٢ً طٗٛز ٚدٛاش  -اَ٘ تصـُهٔ إيًٜصّ َا ال ٜ، ست٢ ايطٗٛز

ٕ نُا أ -ـُا ٜػرتط ؾٝ٘  ايطٗاز٠شٖٛا َـيف صال٠ ايعضس ْٚ ٘دخٛي
ـتٗا يًطٗاز٠ ٜاددٓا٤ تعبدًا ع٢ً صش١ ايضال٠ ٚٚايكاعد٠ ايكاع١ٝ بايب

أعين  -ال ٜجبت بُٗا الشَٗا -ٚاالقرتإ ايتكٝد -بايـُع٢ٓ ايـُرنٛز
ٞ يتضشٝض ايضال٠ ٚإقرتاْٗا ؾاْ٘ الشّ عكً -ًطٗٛزٚادد١ٜ ايـُضًٞ ي

رتتب ع٢ً ايكاعد٠ الشَٗا ايعكًٞ ، نُا ال ٜجبت ٚال ٜبايطٗٛز 
 ؾتٝاِٖ بٛدٛب  ضٍسـُطتضشب عكاًل، ٖٚرا ٖٛ يباالضتضشاب الشّ ا

 دسا٤ قاعد٠ ايؿساؽ . ٌٝ ايطٗٛز يًضًٛات ايـُكب١ً بعد إايٛع٤ٛ ٚحتض

اىل  (قاعد٠ ايؿساؽ)ٚزدٛع َهإ ٚسد٠ ايكاعد٠ شاصٌ إـٚاي 
يف َكاّ ايجبٛت ، ؾٝهٕٛ ايـُذعٍٛ غسعًا ٖٛ )عدّ  (قاعد٠ ايتذاٚش)

 ٖرا . شٌ ايـُػهٛى ؾٝ٘(. ـَتٓا٤ بايػو بعد ايتذاٚش عٔ ٚدٛب االع

٠ ٚقد تعهظ ايدع٣ٛ ٜٚكاٍ بسدٛع قاعد٠ ايتذاٚش اىل قاعد
 لايـُشك (21) شه٢ عٔ بـشحنُا ٜـُ -كاعد٠ـكدٜس ٚسد٠ ايـايؿساؽ ع٢ً ت

                                                           

+ َباْٞ االضتٓباط :  277 -275:  3ٍ : زسهاٙ االضتاذ يف زتًظ عج٘ زادع: َضباح االصٛ(21)
 . 625+  624:  4+ ؾٛا٥د االصٍٛ : ز 219 - 216: 4+ ادٛد ايتكسٜسات : ز 321:  4ز



 (97)  ...................................................... ٚسد٠ ايكاعد٠ اٚ تعددٖا

 

  ، ٚتكسٜب٘ َـدتضسًا ٚاعشًا : )قدٙ( ينايٓا٥ٝ

ٕ قاعد٠ ايؿساؽ قاعد٠ ن١ًٝ َؿادٖا عدّ االعتٓا٤ بايػو يف صش١ إ
دتط بباب دٕٚ ـٖٚٞ ال ت، ايهٌ ايـُسنب بعد ايـُغٞ ٚايؿساؽ َٓ٘ 

ذعٛي١ يف خضٛظ باب ـباب ، بُٝٓا قاعد٠ ايتذاٚش ٖٞ قاعد٠ ن١ًٝ َ
َٔ ايضال٠ بعد  تٝإ دص٤٤ُ بايػو يف إَٚؿادٖا )عدّ االعتٓاايضال٠ 

عٌُ ايػازع ايـُكدع َٛيٜٛت٘ غريٙ( ٚقد أشً٘ ٚايدخٍٛ  يف ـذاٚش َـت
ٌٍـشل ايـٚأي عتٓا٤ بايػو يف ايضال٠ ـُٓصيت٘ يف عدّ اإلٚنْٛ٘ ب ذص٤ بايه

يف غريٙ ، ؾٝهٕٛ ايـُذعٍٛ ذص٤ ٚايدخٍٛ ـشٌ ايـذاٚش َـخاص١ بعد ت
دتط بباب ؾكٗٞ دٕٚ باب ، ثِ ـعا١َ ال تٖٚٞ   ، اؽأٚاًل : قاعد٠ ايؿس

ٌٍـٍ ايػازع ايػو يف ٚدٛد ايٍْص ايـُسنب يف  ذص٤  َٓصي١ ايػو يف ايه
خضٛظ باب ايضال٠ ، ؾضازت َٛازد قاعد٠ ايتذاٚش َٔ َضادٜل 

داظ بايضال٠ ـشطب ايتٓصٌٜ ايػسعٞ ايـٚصػسٜات قاعد٠ ايؿساؽ ب
د٠ ايؿساؽ بٓشٛ تٛضع١ ع٢ً أدي١ قاع ٚناْت أدي١ قاعد٠ ايتذاٚش سان١ًُ

بايهٌ  (ذص٤ ايـُػهٛى يف ايضال٠ـاي)شام ـَٛعٛع قاعد٠ ايؿساؽ ٚإي
شٌ ـايـُسنب يف )عدّ االعتٓا٤ بايػو بعد ايـُغٞ ٚايتذاٚش عٔ َ

ذص٤ ايـُػهٛى ؾٝ٘( تٓصٜاًل يًذص٤ َٓصي١ ايهٌ ، أٟ ٜهٕٛ ايتذاٚش ـاي
سنب ، ٚتضري ُٓصي١ ايتذاٚش عٔ ايـُـذص٤ ايـُػهٛى ؾٝ٘ بـشٌ ايـعٔ َ

َٛازد قاعد٠ ايتذاٚش يف ايضال٠ َٔ صػسٜات َٚضادٜل قاعد٠ ايؿساؽ 
 ذص٤ َٓصي١ ايهٌ . ـبايتعبد ايػسعٞ ٚتٓصٌٜ اي

قاعد٠ )ختضاظ : اْ٘ ال ٚد٘ هلرا اإلزداع  إلبتٓا٥٘ ع٢ً إ ٜٙٚسٍد
قاعد٠ )ختضاظ ـذص٤ أثٓا٤ ايضال٠ ٚإُٛازد ايػو يف ايـب (ايتذاٚش



   12بػس٣ االصٍٛ / ز .................................................. ( 98)

و يف صش١ ايهٌ ايـُسنب بعد ايؿساؽ َٓ٘ ، ٖٚرا ُٛازد ايػـب (ايؿساؽ
ذص٤ ـشام ايـيإشه١َٛ ايـُصع١َٛ ٜٚتِ َكاٍ ـٜطتًصّ تأتٞ اي ٌَٝص

يهٔ ٖرا ايـُٝص ال أضاع ي٘ ، ، ٚ ايـُػهٛى يف ايضال٠ بايهٌ ايـُسنب
ذسٟ يف غريٖا َٔ ـبٌ ت ،دتط بايضال٠ـؾإ قاعد٠ ايتذاٚش ال ت

ٍِ ٕ قاعد٠، نُا أايـُسنبات ايػسع١ٝ ذص٤ ـايػو يف صش١ اي ايؿساؽ تع
ايرٟ ٖٛ قٛاّ  ٚايـُغٞ عٓ٘ يضدم ايـُغٞ ٚايؿساؽبعد ايؿساؽ َٓ٘ 

ٖٛ ، بٌ بعض أديتٗا ـدتط بايػو يف صش١ ايهٌقاعد٠ ايؿساؽ ٚال ت
ـشُد بٔ َطًِ : ٖٚٞ َٛثك١ ابٔ بهري عٔ َ ،ديٌٝ عُّٛ ايكاعد٠

ديٌٝ  اٖٚر (22)ـُا قد َغ٢ ؾأَغ٘ نُا ٖٛصنًُا غههت ؾٝ٘ َط
ذص٤ بعد ـيًػو يف صش١ ايٚاعض ع٢ً عُّٛ ايكاعد٠ :طنًُاص 

يف نُٔ غو  ، ذادٙـٜغٞ ٚايتذاٚش عٓ٘ ٚايؿساؽ َٓ٘ َع إسساش إايـُ
صش١ تهبريت٘ ايـُعًّٛ إتٝاْٗا بعد ايدخٍٛ يف ايكسا٠٤ أٚ يف ايسنٛع ، أٚ 

 تٝاْ٘ بعد ايدخٍٛ يف ايطذٛد  . غو يف صش١ زنٛع٘ ايـُعًّٛ إ

قاعد٠ ايؿساؽ   :ٚيف ع٥ٛ٘ : ال تؿرتم ايكاعدتإ بايـُٝص ايـُتكدّ 
سساش ايٛدٛد ، ٚقاعد٠ ١ بايػو يف صش١ ايهٌ ايـُسنب َع إدتضـَ

تأتٞ  ٚيرا ال ،ذص٤ دٕٚ صشت٘ ـدتض١ بايػو يف ٚدٛد ايـايتذاٚش َ
ذص٤ بايهٌ ـشام ايـيع١ يًُٛعٛع بإايـٍُٛضايـُصع١َٛ شه١َٛ ـاي

 : ٚعٓد٥ر ايـُسنب . 

سداُٖا عدّ بتعدد ايكاعد٠ ٚنٕٛ ايـُذعٍٛ يف إٕ ْرعٔ إَا أ
عتٓا٤ و يف ايٛدٛد، ٚنٕٛ ايـُذعٍٛ يف األخس٣ عدّ اإلاالعتٓا٤ بايػ
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 ايـُـٝـصأٟ ال ٜهٕٛ  ـذص٤  َٚٔ ايهٌ ،عِ َٔ ايأ -ٞ ايضش١ ـػو ؾـباي
سنب امل هٌـٞ ايـػو ؾـؿساؽ بايـد٠ ايـضاظ قاعـتـخإبـٝـٔ ايكاعـدتـٝـٔ : 

 نٞ ٜأتٞ ايكٍٛ :   -ختضاظ قاعد٠ ايتذاٚش بايػو يف ادتص٤إٚ

ُاّ ـعتٓا٤ بايػو بعد َغٞ تإٕ َؿاد ايسٚاٜات عدّ ٚدٛب اإل
دصا٤ ػو يف األعتٓا٤ ب٘ يف َٛازد ايـذاٚشٙ ٚعدّ ٚدٛب اإلايعٌُ ٚت

 يف خضٛظ باب ايضال٠ . نال ، بٌ ٜهٕٛ ايـُٝص َا ذنسْا . 

اع )ايػو يف ايضش١( اىل زدإٚإَا إٔ ْكٍٛ بٛسد٠ ايكاعد٠ َع 
ـذادٙ عُٔ ايـُسنب أٚ اىل ٜـذص٤ ايـُػهٛى إذاد ايـٜايػو يف إ
ذاٚش ايـُشٌ َٚغ٢ ـذادٙ صشٝشًا َكرتًْا بػسط٘ ٚقد تـٜايػو يف إ

 (قاعد٠ ايتذاٚش)اىل  (قاعد٠ ايؿساؽ)عٓ٘ ٚؾسؽ َٓ٘ ، ٖٚرا ٜعين زدٛع 
يؿساؽ َٔ ايهٌ عٔ ايـُشٌ ، ٖٚرا ٖٛ ايضشٝض  ، ألٕ َٛازد قاعد٠ ا

ذص٤ ايـُػهٛى ٖٞ َٔ َضادٜل ايتذاٚش سكٝك١ ٜٚسدع ـٚ َٔ ايأ
، ـذص٤ أٚ اإلقرتإ بٛدٛد ايػسطايػو ؾٝٗا اىل ايػو يف ٚدٛد اي

عتٓا٤ بايػو بعد ؾتهٕٛ ايهرب٣ ايـُذعٛي١ غسعًا : )عدّ ٚدٛب اإل
ّ سضٌ بعد يتذاٚش عٔ ايػ٤ٞ( ضٛا٤ سضٌ ايػو أثٓا٤ ايعٌُ أا

 ٌُ . ايؿساؽ َٔ ايع

 ٚال ٜضض ايعهظ : زدٛع قاعد٠ ايتذاٚش اىل قاعد٠ ايؿساؽ ؾاْ٘ ال
 ْ٘ ٜبتين ع٢ً َا ال أضاع ي٘ . ض ي٘ ، ألٚد٘ َضٍش

َهإ نٕٛ ايـُذعٍٛ يف َكاّ ايجبٛت ٚايٛاقع نرب٣ ـشاصٌ إٚاي
ٚاسد٠ ٚقاعد٠ ؾازد٠ ٖٞ )عدّ االعتٓا٤ بايػو بعد ايتذاٚش( 

ٚ )ايبٓا٤ ايتعبدٟ ع٢ً ى ؾٝ٘ أٚايؿساؽ َٔ ايػ٤ٞ ايـُػهٛ ٚايـُغٞ
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 بعايـِ ايجبٛت ٚاالَهإٚدٛد ايـُػهٛى ؾٝ٘ صشٝشًا(ٖٚرا نً٘ َستبط 
 ثبات ٚايدالي١ نُا ٚقع ؾٝ٘ ايبعض . ـُكاّ اإلشج٘ بـدًط بـٚمل ْ

ثبات ؿاد يف عايـِ اإلٜطت شكٝل َاـتعٓدْا ايـُِٗ بعد ٖرا نً٘ ؾٚ
ٜؿ١ ايـُتضد١ٜ باز ايػسايٓعس يف االخي١ ٚايٛقٛع ، ٖٚٛ ٜتطًب ٚايدال

دي١ ايكاعد٠ يبٝإ دعٌ ايكاعد٠، ٚايرٟ ٜطاعد عًٝ٘ ايتأٌَ يف أ
 ، ٚايٛد٘ ؾٝ٘ : سٜؿ١ ٖٛ تعدد ايكاعد٠ دٕٚ ٚسدتٗاٚظٛاٖس االخباز ايػ

ٍِ داص١ ٚايعا١َ نجري٠ٌـخباز ايكاعد٠ ايإٕ أ ٖٓا  َطتؿٝغ١ يٝظ يٓا ٖ
ؾٝ٘ ايعُّٛ أٚ  َا ، يهٔ ْٓعس اىليف إضتكضا٥ٗا ٚإضتٝعابٗا يف ايٓعس

، ؾٓالسعٗا ْٚتتبعٗا ْٚتأٌَ ظ يًكاعد٠ ايعا١َطالم ايٛاعض ايـُؤٍضاإل
 ٠ػاٜسـذال٤ ٜٚؤدٟ اىل اإلذعإ بتعدد ايكاعد٠ َٚ، ٖٚرا ٜػٗد بؾٝٗا

ٚتًهِ ايسٚاٜات ، خس٣األ ؿاد ايكاعد٠ُـَٚبآٜت٘ يَُٓٗا  َؿاد قاعد٠ُ
 ٖٞ ع٢ً َغُْٛني : 

عتٓا٤ بايػو بعد َغٞ دّ اإلتغُٔ ع ايـُغُٕٛ االٍٚ : َا
ـُا نًُا غههت  ؾٝ٘ َـشُد بٔ َطًِ :طْعري َعترب٠ َ ،ايـُػهٛى ؾٝ٘

نٌ َا َغ٢ َٔ ٚزٚاٜت٘ األخس٣ :ط (23)صَغ٘ نُا ٖٛقد َغ٢ ؾأ
 (24)سًا ؾأَغ٘ ٚال إعاد٠ عًٝو ؾٝ٘صصالتو ٚطٗٛزى  ؾرنست٘ ترٍن

يف ال٤ ـذ١ بي، ٖٚٛ ظاٖس ايدالدٙدرب االٍٚ يضش١ ضٓـٚايعُد٠ اي
، هٛى ؾٝ٘(ٚقد سهِ عًٝ٘ بًصّٚ اإلَغا٤ نُا َٖٛٛعٛع )َغٞ ايـُػ

، ٚال زٜب يف إٔ  ٘ػه١ ايـُغٞ بعًُ٘ ٚعدّ االعتٓا٤ بُع٢ٓ غسعٝـب
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، ٖٚٛ ، ؾٝشٌُ ع٢ً ظاٖسٙ ٚسكٝكت٘ ايـُٛعٛع )َغٞ ايـُػهٛى ؾٝ٘(
)قاعد٠ ايؿساؽ( سٝح ٜهٕٛ ايـُػهٛى ؾٝ٘  ع٢ً َٛازد َٓطبل سكٝك١ً

ـُا قد َغ٢ص نًُا غههت ؾٝ٘ َايتشكل ٚايـُغٞطـشسش ايٛدٛد َٚ
ري ٚدٛدٙ ، ٟ غو يف غـشكل ايـُػهٛى ؾٝ٘ َٚغ٢ ؾػو ؾٝ٘ ، أٟ تأ

ؾٝٓطبل َٛعٛع  إال ايػو يف صشت٘، سسش ٚدٛدٙٚالَع٢ٓ  يػه٘ ؾُٝا أ
ال٤، يعٗٛزٙ يف )َغٞ ايـُػهٛى )قاعد٠ ايؿساؽ( ظايسٚا١ٜ ع٢ً َٛازد

ٛعٛع ايـُ ٜٓطبل ٚالؿساؽ( بٛعٛح، يف)قاعد٠ اي ٛ َتشكلٖٚ سكٝك١ًؾٝ٘(
ـشٌ ٚعٓا١ٜ ٚتكدٜس : )َغٞ َ ُؤ١ُْـب ع٢ً َٛازد )قاعد٠ ايتذاٚش( إال

ال ؾايـُػهٛى ؾٝ٘ يف َٛازد )قاعد٠ ايتذاٚش( غ٤ٞ ايـُػهٛى ؾٝ٘( ٚإ
شتٌُ ـ، بٌ ٜهٕٛ َ ـذادٜٙـشسش ٚدٛدٙ أٚ إذ مل ٜ، إ ُض بعُدـمل ٜ

ـشتاز اىل ٜ ٘ سكٝك١ًم َغٍٝايٛدٛد ٚايـُغٞ ٚايؿساؽ َٓ٘ ، ٚيهٞ ٜضد
ـشٌ ايـُػهٛى( ُٖٚا خالف ايعاٖس، : )َغٞ َإعُاٍ عٓا١ُٜ أٚ تكدٜس

ال ـدايـ ايعاٖس إاىل َا ٜ ـشكٝك١ ٚعدّ ايتكدٜس ٚال ُٜضازصٌ ايإذ األ
ٍِ ٚاعش١، شذ١ُـب قاعد٠ )ايسٚا١ٜ َٛازد  ٚال سذ١ ٚاعش١ ست٢ تع

 .  ، ٜٚتشضٌ عدّ مشٍٛ ايـُغُٕٛ االٍٚ هلا (ايتذاٚش

 ػٌُ َغٞـٜ غ٢صــُا قد َنًُا غههت ؾٝ٘ َ:ط ٚإطالم ايبٝإ
ٍِـايهٌ َٚغٞ اي ذص٤ ايـُػهٛى ؾٝ٘ اذا َغ٢ ـايهٌ ٚاي ذص٤ ٜٚع

ذال٤ ـظاٖس ايعُّٛ ب (:طنًُا غههت ؾٝ٘ص، ؾإ قٛي٘ )إْت٢ٗ ٚ
ـذص٤ أثٓا٤ االغتػاٍ بايـُسنب ًػو يف اي٘ يًػو يف ايهٌ ٚيٚمشٛي

ٍٞايهٌ تٝاْ٘ ، ؾاذا غو يف صش١ د ٚدٛدٙ ٚإ٤ بعايػٞ ، يضدم َغ
سساَ٘ َع ٗا أٚ غو يف صش١ تهبري٠ إصالت٘ بعد ؾساغ٘ َٓٗا َٚغٍٝ
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 ١ـ٢ً صشـدًا عـبـعـين تـبـٌ ٜـ٘ بـٍػهـٔ بـعتـٗا مل ٜـٍغٝـاْٗا َٚـٝـتـساش إسإ
 ذص٤ . ـايـُػهٛى ؾٝ٘ ضٛا٤ ايهٌ ٚاي

ٍُ ٍٛ يف ٔ عدّ االعتٓا٤ بايػو بعد ايدخايـُغُٕٛ ايجاْٞ : َا تغ
اذا خسدت تربتٞ شزاز٠ ٚامساعٌٝ بٔ دابس:طنُع ،غري ايـُػهٛى ؾٝ٘

نٌ غ٤ٞ غو ط (25)ثِ دخًت يف غريٙ ؾػهو يٝظ بػ٤ٞص َٔ غ٤ٞ
ُٖٚا ظاٖستا  (26)صُا قد داٚشٙ ٚدخٌ يف غريٙ ؾًُٝض عًٝ٘ـؾٝ٘ َ

ايدالي١ ع٢ً عدّ االعتٓا٤ بايػو ٚع٢ً ايـُغٞ ع٢ً ايعٌُ يف َٛازد 
غو ؾٝ٘ ، ٖٚرا  ز ايػاى َٓ٘ ٚدخٌ يف غري َاايػو يف غ٤ٞ ٚقد خس

 ايـُغُٕٛ َٓطبل ع٢ً َٛزد )قاعد٠ ايتذاٚش( . 

ُا ـنٌ غ٤ٞ غو ؾٝ٘ َ(: طخسدت َٔ غ٤ٞصطٕ قٛي٘)إال أ
ذ ـذادٙ ،إٜـدسٚز َٔ ايػ٤ٞ ايـُشسش ٚدٛدٙ ٚإقد داٚشٙ( ظاٖس يف اي

 ؾاْ٘ َع ،صٌ ايػ٤ٞ َٛدٛدًاـدسٚز َٔ ايػ٤ٞ ظاٖس عسؾًا يف نٕٛ أاي
، َع اْ٘ يف َٛازد )قاعد٠ ايتذاٚش( دسٚز عٓ٘ـعدّ ٚدٛدٙ ال ٜتشكل اي

 شسش ٚدٛد ايـُػهٛى ؾٝ٘ . ـال ٜ

، عٔ ٖرا ايعاٖس يكس١ٜٓ قطع١ٝ ع٢ً إزاد٠ خالؾ٘ ايٝد َٔ زؾع بدٚال
 غهاٍ . أٚ إمجاٍ ٠ يف قاعد٠ ايتذاٚش َٔ غري إؾتضبض ايسٚا١ٜ ظاٖس

دابس ٚشزاز٠ سٝح ٚايكس١ٜٓ ٖٞ َٛزد صشٝشيت امساعٌٝ بٔ   
ٚعٔ ايػو يف ايطذٛد  ،عٔ ايػو يف ايسنٛع ٚقد ضذدايساٟٚ ضأٍ 

ٚ ايطذٛد بعد ـذاد ايسنٛع أٜقاّ، ؾاْ٘ ظاٖس يف ايػو يف إ بعد َا
                                                           

 . 1َٔ أبٛاب ارتًٌ ايٛاقع يف ايضال٠: ح 23: ب5ايٛضا٥ٌ : ز (25)

 . 4: حايسنٛع َٔ أبٛاب  13: ب 4 ايٛضا٥ٌ : ز (26)
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شٌ ايـُػهٛى ـذاٚش  عٔ َـايدخٍٛ يف غري ايـُػهٛى ؾٝ٘ ، ٖٚرا ت
( يف ، ؾٝشٌُ قٛي٘ )يٝظ عٔ ْؿظ ايـُػهٛى نُا ٖٛ ظاٖسٚ

نٌ يػسع١ٝ :طيًتني ُٖا َدزى ايهرب٣ ايه١ًٝ ٚايكاعد٠ اايضشٝشتني ا
ـُا قد داٚشٙ ٚدخٌ يف غريٙصطاذا خسدت َٔ غ٤ٞ غ٤ٞ غو ؾٝ٘ َ

شٌ ايػ٤ٞ ٚايتذاٚش عٔ ـدسٚز َٔ َـع٢ً اي ثِ دخًت يف غريٙص
البد َٔ  ـُهٔ إخساز ايـُٛزد دصًَا، ٚيراَٛعع ايـُػهٛى ؾٝ٘ ٚال ٜ

سٚز عٔ ْؿظ ايػ٤ٞ( ايـُطتدعٞ يـدزؾع ايٝد عٔ ظٗٛز ايتعبري يف )ا
 شٌ ايػ٤ٞ(. ـدسٚز عٔ َـ، ٚمحً٘ ع٢ً )ايـذادٜٙٚدٛدٙ ٚإ سساشإل

ٚس٦ٓٝر تٓطبل ايضشٝشتإ دًًٝا ع٢ً َٛازد )قاعد٠ ايتذاٚش( 
اذا نإ َتعًل ايػو ٚدٛد ايػ٤ٞ ٚإتٝإ ايـُػهٛى  ؾٝ٘ ُا ـدتط بـٚت
ًل ايػو َتعُا اذا نإ ـدتط بـدالف َٛازد )قاعد٠ ايؿساؽ( سٝح تـب

 ذادٙ بتكسٜب َتكدّ . ـٜإ سساشصش١ ايػ٤ٞ ايـُػهٛى بعد إ

َٚٔ ٖرا ايبٝإ ايـُؿضٌ ٜتذ٢ً ظٗٛز االخباز ايـُعض١َٝٛ يف 
يف تػاٜس ايـُٛعٛعني تعدد ايكاعد٠ ٚتعدد ايهرب٣ ايـُذعٛي١ ؾُٝٗا ٚ

َٚع تعدد ايـُٛعٛع  ثبات ٚايدالي١ . ـشطب َكاّ اإلبٚقٝٛدُٖا 
١ ايـُرتتب١ سًا ايبٓا٤ ع٢ً تعدد ايهرب٣ ٚايكاعد٠ ايػسعٝٚايكٝٛد ًٜصّ قٗ

شد سهُُٗا : عدّ االعتٓا٤ بايػو ، ٚال ـتع٢ً نٌ َٛعٛع ٚإٕ إ
 شت قاعد٠ ٚاسد٠ . ـُهٔ االذعإ بايتكا٤ ايهربٜني تـٜ

ضتعٗاز ٚسد٠ ايكاعد٠ ايـُذعٛي١ َٔ نُا ٜتذ٢ً عدّ دد٣ٚ إ
ؿساؽ أٚ َٔ ٚسد٠ ٜات ايٛازد٠ يف ايتذاٚش ٚايٚسد٠ ضٝام ايسٚا

ٖٛ ايتعبد بٛدٛد برزٜع١ ظٗٛزٖا يف نٕٛ ايـُذعٍٛ سهُُٗا، 
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ايـُسنب ايضشٝض ، أعِ َٔ نٕٛ ايػو يف صشت٘ أّ  يف ٚدٛد  
ؾًٝصّ  ٚاٜات يف ٚدٛد َٛعٛعني َتػاٜسٜٔ ،، ٚذيو يعٗٛز ايسدص٥٘

سد َٔ ايـُٛعٛعني قٗسًا تعدد ايهرب٣ ٚايكاعد٠ ايـُرتتب١ ع٢ً نٌ ٚا
 خباز . ٔ األايعاٖسٜٔ َ

ـ ٚسد٠ ايكاعدتني ض يتهًٍنُا ٜتذ٢ً عدّ ايـُٛدب ايـُضٍش
، ؾإ ايتهًـ ـ تٛدٝ٘ ٚسدتُٗاخس٣ َع تهًٍٚزدٛع إسداُٖا اىل األ

يتصاَ٘ ع٢ً ؾسض ، ٚال َٛدب إلخالف ظاٖس االخباز ايضشٝش١
 ُاَ٘ ٚضالَت٘ عٔ االغهاٍ . ـصشت٘ ٚت

 إسداُٖا دٛد قاعدتني غسعٝتني َطتكًتني : شضٌ ٚـٚقد ت
شً٘( ٖٚٞ ـذاٚش َـذص٤ بعد تـتٝإ ايتتهؿٌ بٝإ سهِ )ايػو يف إ

، ٚثاْٝتُٗا تتهؿٌ بٝإ  سهِ )ايػو يف س عٓٗا بكاعد٠ ايتذاٚشايـُعٍب
سساش ٚدٛدٙ ٚايؿساؽ َٓ٘ َٚغٞ ـذص٤ أٚ صش١ ايهٌ بعد إصش١ اي

 .  اؽس عٓٗا بكاعد٠ ايؿسايـُػهٛى ؾٝ٘( ٖٚٞ ايـُعٍب

، ٚايتذاٚش ايؿساؽ قاعدتٞ ٠ يتأضٝظايٛازد ايٓضٛظ ظاٖس ٖٛ ٖرا       
ٟ ال عسٚز٠ ـ ايرَٔ ايتهًٍ ضتعٗاز ٚسد٠ ايكاعد٠ بػ٤ُٞـُهٔ إٜٚ

 ٕ االخباز تدٍ ع٢ً ٚسد٠ ايكاعد٠ ، َٚٛعٛعٗا :تدعٛ ايٝ٘ ، ؾٝكاٍ : إ
َٔ االخباز  خٌٛذع ايػو َٔ ايـُسنب( ٖٚرا عٓٛإ َأ)َغٞ َٛع

، ٖٚهرا ايتذاٚش عض االخبازخٛذ َٔ ب، نُا إ ايؿساؽ َأايـُتعدد٠
 خباز َتعدد٠ نُا ضٝأتٞ عسعٗا . ؾاْ٘ ٚزد يف أ

ٚي٘ ـشٌ ايػو( )َغٞ َ: ٚسد٠ ايكاعد٠ َٚٛعٛعٗا ٚبٓا٤ً ع٢ً       
 غٞـكل ايـُـتشـداخٌ ايـُسنب ٜ ؾاذا نإ ايـُػهٛى دص٤ً ، لـَضادٜ
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 ذص٤ـَٔ االدصا٤ ، ٚاي ـشٌ ايـُػهٛى ٚايدخٍٛ يف غريٙذاٚش َـتعٓ٘ بـ
 ٚ ؾٛات ايـُٛاال٠ . ايـُٓايف أٜتشكل ايـُغٞ عٓ٘ بؿعٌ  -طًِٝاالخري: ايت

ٞ َٔ غسٚط ايـُسنب ٜتشكل ايـُغ ٚيٛ سضٌ ايػو يف غسُط
ذص٤ ـ، ؾاذا غو يف صش١ اي ٚ دص٤ًعٓ٘ بايؿساؽ َٔ ايـُػسٚط ناًل أ

ٚاذا غو يف صش١ ايهٌ ـذص٤ ، بايؿساؽ َٔ ايايـُغٞ عٓ٘ ٜتشكل 
 اؽ  َٔ ايهٌ ايـُػسٚط ب٘ . ايـُسنب ٜتشكل ايـُغٞ عٓ٘ بايؿس

ـ ايرٟ صاز ايٝ٘ ٜتغض عدّ  ايـُٛدب يًتهًٍ -َٚـُا تكدّ نً٘
ـشُٛاًل َٛعٛعًا ٚسهًُا َ -َٔ ايؿكٗا٤ بصعِ ٚسد٠ ايكاعد٠  مجٌع

( ٚهلُا قاعد٠ ايتذاٚش)ٚ (قاعد٠ ايؿساؽ)ايضشٝض تعدد ، ٚ -َٚالنًا
ـدضٛص١ سهاّ ََٛعٛعإ َتػاٜسإ، ٚهلُا أسهاّ َػرتن١ نجري٠ ٚأ

 ضًِ . بهٌ ٚاسد٠ َُٓٗا ، ٚاألَس أٚعض ٚأ

 ثبات القاعدتني . البحح السادس : أدلة إ

ٍ ع٢ً َهإ االضتدالًُات ايؿكٗا٤ االٚاخس)زض( تػٗد بإتتبع ن
 ثبات ايكاعدتني بأْٛاع َٔ االدي١ : إ

 ؿساؽـد٠ ايـكاعـعٌُ بـِٗ ع٢ً ايـطايـُـٗا٤ ٚتـكـؿـُاع ايـداألٍٚ : إ

الضُٝا يف ايعبادات ايـُسنب١  ،ٚش يف ؾسٚع ايؿك٘ ايػسٜـٚقاعد٠ ايتذا
 شر . ـنايٛع٤ٛ ٚايضال٠ ٚاي

( ٖٚرا االمجاع َدزنٞ ال ٜضًض ناغؿًا عٔ زاٟ ايـُعضّٛ)
ٖٚٞ ايعُد٠ يف  ، تٞ ذنسٖازنِٗ ٖٛ األخباز اآليالط٦ُٓإ بإٔ َد

 االضتدالٍ ع٢ً ايكاعدتني . 
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 غًب( ٛى ًٜشل باألعِ األٍ هلا بكاعد٠ )ايـُػهايجاْٞ : االضتدال
ٕ ٜهٕٛ ًَتؿتًا  تضسؾات االْطإ ايبايؼ ايعاقٌ إٔ ايػايب يفسٝح أ

ـشاؾعًا ع٢ً ؾ٘ سني االغتػاٍ بايعٌُ ٜٚهٕٛ ََٓتبًٗا اىل عًُ٘ ٚتضٍس
 دصا٤ ٚايػسا٥ط  . شٝشًا تاّ األدا٥٘ صأ

ٜؿٝد ايعٔ ايٓٛعٞ ، ٚقد ٜؿٝد ايعٔ  قض٢ َاٖٚرا ايٛد٘ أ
، ٚقد ال ٜؿٝد ايعٔ ـشل غ٦ًٝاٜػين َٔ اي ٚايعٔ ال سٝاًْا ،ايػدضٞ أ

ُٕ  . هجريايايػدضٞ عٓد   ٕ ٜهٕٛ : ٜضًض أ ٚقد ٜؤٍٚ بتكسٜب ثا

صاي١ عدّ ايػؿ١ً ْٛعًا يف عٌُ ايٛد٘ ايجايح : اإلضتٓاد اىل أ
س٣ دست عًٝ٘ ايطري٠ ايعكال١ٝ٥ سٝح ُٜ االْطإ ٚتضسؾ٘ ، ٖٚرا َا
استُاٍ ايػؿ١ً ٚايـُؤد١ٜ اىل ٜعتٓٛا بٕ ال دسِٜٗ يف أعُاهلِ ايـُسنب١ أ

ٜؿطد عًُِٗ ٜٚبطً٘ اذا نإ ايػو بعد  ٚ ؾعٌ َاتسى دص٤ ايـُسنب أ
ع٢ً صش١ عًُِٗ  ، بٌ ٜبين ايعكال٤ ُاّ ايعٌُ ٚٚقٛع٘ خازدًاـت

ٚ عٓد ايػو يف صش١ أٚ غسط أ ذاد دص٤ُـٜإايـُسنب عٓد ايػو يف 
عدّ غؿ١ً ٢ً عًُِٗ ايـُسنب ٖٚٛ َٔ صػسٜات بٓا٤ِٖ ٚدسِٜٗ ع

 ٚ ايـُسنب . ايعاقٌ عٔ عًُ٘ ايبطٝط أ

ٟ َعتُد يف زتهاشٚؾٝ٘ : إٕ أصاي١ عدّ ايػؿ١ً أصٌ عكال٥ٞ إ
ٚازدًا يف عٌُ  َٛازد عٌُ ايػري ٚقد أَغاٙ ايػازع االقدع ، ٚيٝظ

، إذ ال سذ١ ٚاعش١ ل ع٢ً قاعدتٞ ايؿساؽ ٚايتذاٚشايٓؿظ ست٢ ٜطٍب
عتُادٙ ـشذ١ ع٢ً إُا قاَت ايـاْ، ٚع٢ً إعتُاد األصٌ يف عٌُ ايٓؿظ

خباز ايػري ٚيف ، ؾٝطتؿاد  َٔ أصٌ عدّ ايػؿ١ً يف إيف َٛازد عٌُ ايػري
 ادت٘ ع٢ً غ٤ٞ ، ؾٝكاٍ : غٗ



 (107)  ......................................................... أدي١ إثبات ايكاعدتني

 

شتٌُ غؿًت٘ عٔ ـٚ ٜػٗد ع٢ً غ٤ٞ ٜٚـدرب بػ٤ٞ أعٓدَا ٜايعاقٌ 
  .ٚ ايـُػٗٛد عًٝ٘ ت اييت هلا دخاي١ يف ايـُدرب ب٘ أدضٛصٝاـبعض اي

ٚ ت٘ أٚ غٗاد ٜػؿٌ عٔ خضٛصٝات خربٙ أايعاقٌ ال ٜكاٍ :
ٚ ـشتٌُ ؾٝٗا ايػؿ١ً ٚسضٍٛ ايتػٍٝس أؾعاٍ ايػري اييت ٜـشُٖٛا َٔ أْ

 دطأ يف ؾعً٘ . ـاي

خباز ايـُعض١َٝٛ ايـُعتُد٠ ديٝاًل ع٢ً ايكاعدتني يٛد٘ ايسابع: األا
كاعدتني ، ؾُٗا خر بايباإلمجاع ٚايتطايـِ ايؿكٗا٥ٞ ع٢ً األ َؤٜد٠ً

ٚنجري َٓٗا صشٝض  ، ثبتتُٗا االخباز ايـُطتؿٝغ١ٝتإ أقاعدتإ غسع
 ٗا،ايطٓد ٚاعض ايدالي١ ع٢ً نًتا ايكاعدتني ، ضبل االغاز٠ اىل بعغ

 خباز قاعد٠ ايتذاٚش :أنجسٖا، ْٚبدأ بأٚ أضتعساعٗا ـشطٔ بٓا إٜٚ

ٚطسٜك٘  -اىل ابٔ ابٞ ٜعؿٛزبطٓدٙ زٚاٙ ايػٝذ ايطٛضٞ  َا -1
ْا ع٢ً شطٔ بٔ ايٛيٝد( يبٓا٤ـشُد بٔ ايـزغِ ٚدٛد )امحد بٔ َ َعترب
ٍُٚثاقت٘ يف غ٤ٞ َٔ ( :طاذا غههت ٔ قٍٛ ايضادم)، ٚقد تغ

 ُا ايػو اذا نٓتـايٛع٤ٛ ٚقد دخًت يف غريٙ ؾػهو يٝظ بػ٤ٞ ، اْ
 ٚذٌٜ ايـدرب ٜـُهٔ إٔ ٜهٕٛ بٝاًْا يكاعد٠ُ ن١ًٝ . (27)صيف غ٤ٞ مل تـذصٙ

ايـُعترب اىل امساعٌٝ بٔ دابس زٚاٙ ايػٝذ ايطٛضٞ بطٓدٙ  َا -2        
، ٚإ غو ضذد ؾًُٝض ٕ غو يف ايسنٛع بعد َاطإ(: عٔ ايباقس)

 ـُا قد داٚشٙقاّ ؾًُٝض ، نٌ غ٤ٞ غو ؾٝ٘ َ يف ايطذٛد بعد َا
 . (28) ٚدخٌ يف غريٙ ؾًُٝض عًٝ٘ص

                                                           

  . 2: حايٛع٤ٛ َٔ أبٛاب  4 2: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (27)
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 يتُاّ (قاعد٠ ايتذاٚش)دي١ ايسٚا١ٜ اآلت١ٝ ٖٞ عُد٠ أٖرٙ ايسٚا١ٜ ٚ       
نٌ غ٤ٞ غو ؾٝ٘ ا ايعا١َ ع٢ً ايكاعد٠ :طداليتُٗ ٚٚعٛح ضٓدُٖا

 . صُا قد داٚشٙ ٚدخٌ يف غريٙـَ

َا زٚاٙ ايػٝذ ايطٛضٞ بطٓدٙ ايضشٝض اىل شزاز٠ ضا٥اًل عٔ  -3
 صُغٞ ...ـٜط(: زدٌ غو يف االذإ ٚقد دخٌ يف االقا١َ، قاٍ )

ايعٌُ  - يف ايضال٠ (قاعد٠ ايتذاٚش)ُٛازد َٔ ـ( بٚقد ختِ)
(: ، قاٍ )اٍ : غو يف ايسنٛع ٚقد ضذدسٖا ضؤٚآخ -ايـُسنب

َٚٛزد ايسٚا١ٜ ٖٛ ايػو يف األدصا٤، ثِ (29)ـُغٞ ع٢ً صالت٘صٜط
٤ شزاز٠ اذا خسدت َٔ غٞ ٜان١ًٝ ؾكاٍ :ط  عطا٤ عابط١ُ( بإ)عكب٘ 

ٌّثِ دخًت يف غريٙ ؾػهو يٝظ بػ٤ٞص ٚيف إ ٜأتٞ  ضتؿاد٠ ايعُّٛ نال
 ٕ غا٤ اهلل تعاىل . إ

( نكاعد٠ قاعد٠ ايتذاٚش)دي١ ١ ٖٞ عُد٠ أايسٚاٜات ايجالثٖٚرٙ 
ؾٝٗا َٔ دٕٚ دالي١  ،١ُ زٚاٜات يف بعض صػسٜات ايكاعد٠ـٚث عا١َ ،

 ٖٚٞ : ، ع٢ً ايغابط١ ايعا١َ ٚايكاعد٠ 

( َعتربتا محاد بٔ عجُإ يف )ايتٗرٜبني( عٔ ايضادم) -4
: سداُٖا ا٥اًل َٓ٘ : )أغو ٚاْا ضادد ؾال أدزٟ أزنعت أّ ال ؟ ٚيف إض

ٖٚٞ ٚاعش١ ايدالي١  (30)َضص ٚيف ثاْٝتُٗا :طقد زنعت ، إَغ٘صطإ
تٝإ ايسنٛع بعد ايدخٍٛ يف ـداص١ ع٢ً عدّ االعتٓا٤ بايػو يف إاي

 ظ ايكاعد٠ ايعا١َ . ٚال عُّٛ ؾُٝٗا ٜؤٍض، ايطذٛد 
                                                           

  . 1: حارتًٌ ايٛاقع يف ايضال٠ أبٛاب َٔ  23: ب 5 ايٛضا٥ٌ : ز(29)

  . 2+ ح1: حايسنٛع َٔ أبٛاب  13: ب 4 ايٛضا٥ٌ : ز (30)
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( “سدُٖا)يف)ايتٗرٜبني( عٔ أ(31)ـشُد بٔ َطًِ َعترب٠ َ -5
ـُغٞ يف ٜ:ط نع ، قاٍْ٘ مل ٜسضذد أ ضا٥اًل عٔ زدٌ غو بعد َا

َٔ زنٛع٘ ٚدخٌ يف ضذٛدٙ  ْ٘ خسز٘ ألال ٜعتين بػٍه :ٜعين صالت٘ص
 تٝإ ايسنٛع  . ؾػو يف إ

( ضا٥اًل عٔ شُد بٔ َطًِ يف )ايؿكٝ٘( عٔ ايباقس)ـَعترب٠ َ -6
ـُغٞ يف صالت٘ ٜ(:ط، ؾكاٍ)ضذد أْ٘ مل ٜسنع زدٌ غو بعد َا

مل ٜعًِ طسٜك٘ اىل نتاب  ٚزٚاٖا ابٔ ادزٜظ بطُٓد (32)ست٢ ٜطتٝكٔص
٘ ٚال ُغٞ ع٢ً غٍهـٜـشبٛب، ٚؾٝ٘ دٛاب :طايـُػٝد١ يًشطٔ بٔ َ

 .  غ٤ٞ عًٝ٘ص

 )ايتٗرٜبني( ضا٥اًل َٔ ايضادمَعترب٠ عبد ايسمحٔ ايبضسٟ يف -7
(عٔ زدٌ أ٣ٖٛ اىل  ) قاٍ ايطذٛد ؾًِ ٜدز أزنع اّ مل ٜسنع ،
(طقد زنعص: )(33) دسٚز ـنؿا١ٜ اي ٖٚرٙ ايسٚا١ٜ ايـُعترب٠ تدٍ ع٢ً

ٕ مل ـُذسد اهلٟٛ اىل ايطذٛد ٚإتٝاْ٘ ٚؾعً٘ يايسنٛع ايـُػهٛى إَٔ 
 شج٘ . ـٜدخٌ يف ايطذٛد ، ٚضٝاتٞ ب

خٝ٘ ٓاد(  بطٓدٙ اىل عًٞ بٔ دعؿس عٔ أزٟٚ يف )قسب االض َا -8
ٚ قاٍ غ٦ًٝا يف س، أضا٥اًل عُٔ زنع ٚضذد ٚمل ٜدز ٌٖ نٍب (َٛض٢)

 :طاذا(34)بـتـًو ايسنع١ ٚايـطذـد٠ ؟ قاٍ ـعتٍد ٌٖ ٜ ، ٛدٙـزنٛع٘ ٚضذ

                                                           

  . 5 : حايسنٛع َٔ أبٛاب  13: ب 4 ايٛضا٥ٌ : ز (31)

  . 7 : حايسنٛع َٔ أبٛاب  13: ب 4 ايٛضا٥ٌ : ز (32)

  . 6 : حايسنٛع َٔ أبٛاب  13: ب 4 ايٛضا٥ٌ : ز (33)
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ـُغٞ داص١ ع٢ً ايـٖٚٞ ٚاعش١ ايدالي١ اي غو ؾًُٝض يف صالت٘ص
ـشٌ دصا٤ صالت٘ بعد ايتذاٚش عٔ َٚعدّ االعتٓا٤ بػه٘ يف بعض أ

 تٝاْ٘ . ادتص٤ ايـُػهٛى يف إ

 داص١ بكاعد٠ ايؿساؽ : ـٚ ْعسض ايسٚاٜات ايثِ ْبشح أ

شُد بٔ ـ تٗرٜب٘ بطٓد َعترب اىل َزٚاٙ ايػٝذ ايطٛضٞ يف َا -1
ـُا ٜعين : َ ـُا قد َغ٢صنًُا غههت ؾٝ٘ َ:ط (َطًِ عٔ ايباقس)

 ثِ تعكب٘ ،، ٖٚرا ٖٛ ايـُٛعٛعقد َغ٢ ايـُػهٛى ٚإْكغ٢ ٚؾسؽ َٓ٘
() ايضشٝش١ ٖٞ ٖٚرٙ  ،(35)ـشهِ ؾكاٍ :طؾأَغ٘ نُا ٖٛصببٝإ اي

ُٛزد ـدتط بـ تنكاعد٠  ؾك١ٝٗ عا١َ ال  (قاعد٠ ايؿساؽ)دي١ عُد٠ أ
( مل ) َٔ االَاّطنًُا غههت...ص ْٗا سدٜح عاّـدضٛظ، ؾإَ
 )نٌ غ٤ٞ َغ٢( .  ُٛزد ، ؾتعِـدتط بـٜ

 ُٖا : خربإ خاصإ بايضال٠ ،  -َـشُد بٔ َطًِ -ٚيًساٟٚ 

 شُد بٔ ـزٚاٙ ايػٝذ ايطٛضٞ يف تٗرٜبٝ٘ بطٓد صشٝض عٔ َ َا -2

ٜٓضسف َٔ  عد َا( ضا٥اًل عٔ ايسدٌ ٜػو بَطًِ عٔ ايضادم)
 .  (36)ٜعٝد ، ٚال غ٤ٞ عًٝ٘ص ال(: طصالت٘ ، ٚأداب٘)

شُد بٔ ـزٚاٙ ايػٝذ ايطٛضٞ يف تٗرٜب٘ بطٓد صشٝض عٔ َ َا -3
تؿسؽ َٔ صالتو  نًُا غههت ؾٝ٘ بعد َا(:طَطًِ عٔ ايباقس)

 َٚؤداٖا ْؿظ َؤد٣ ضابكتٗا . (37)تعدص ؾاَض ٚال

                                                           

 . 3 َٔ ابٛاب ارتًٌ ايٛاقع يف ايضال٠ :ح 23: ب  5: ز ايٛضا٥ٌ (35)
 .1 َٔ ابٛاب ارتًٌ ايٛاقع يف ايضال٠ :ح 27: ب  5ايٛضا٥ٌ : ز (36)
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يضال٠ ٚاْ٘ يٛ غو بعد ا ايدالي١ باتدضٛصـَ تإ ايسٚاٜتإاٖٚ 
ال  -٘ ٚال غ٤ٞ عًٝ٘  ايؿساؽ َٔ ايضال٠ ٚاالْضساف عٓٗا ال ٜعتين بػه

 .   -عاد٠ تدازى ٚال إ

 ، ٖٛ :خرب زابع خاظ بايٛع٤ٛ -َـشُد بٔ َطًِ -ٚيًساٟٚ 

شُد بٔ ـايػٝذ ايطٛضٞ يف تٗرٜب٘ بطٓد صشٝض عٔ َزٚاٙ  َا -4
ؾسؽ َٔ  ٤ بعد َا( ضا٥اًل عُٔ غو يف ايٛعَٛطًِ عٔ ايضادم)

تٝاْ٘ ايٛع٤ٛ قبٌ صالت٘ ايضال٠، ٚظاٖسٙ ايطؤاٍ عُٔ غو يف أصٌ إ
ُغٞ ع٢ً ـٜ: ط(38)( يراى ايػو ، ؾكاٍ ) ػو يف صش١ صالت٘ؾ

 صالت٘ ايـُاع١ٝ .  ٜعٝدص صالت٘ ٚال

دتط بايٛع٤ٛ ـزٚا١ٜ خاَط١ ت -َـشُد بٔ َطًِ -ٚيًساٟٚ
 : ُا تكدّ ، ٖٚٞ ـَ ؾٗٞ أٚضع دا٥س٠ً، ٚايضال٠ 

 شطٔـ)اي: ٚؾٝ٘  -شُد بٔ َطًِ ـطٓدٙ اىل َـايػٝذ ايطٛضٞ ب -5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          َٔ مسع ٚقد -ؤيؤٟ( ٚمل تجبت عٓدْا ٚثاق١ ْكً٘شطني ايًـبٔ اي

نٌ َا َغ٢ َٔ صالتو ٚطٗٛزى ؾرنست٘ ( قٛي٘ :طايضادم )
 . (39)ؾٝ٘ص سًا  ؾأَغ٘ ٚال إعاد٠ عًٝوترٍن

ضا٥اًل عٔ زٚاٙ ايػٝذ يف تٗرٜب٘ بطٓدٙ ايـُعترب اىل ابٔ بهري  َا -6
(:طٖٛ سني ٜتٛعأ أذنس َٓ٘ سني ، قاٍ)ايسدٌ ٜػو بعد َا ٜتٛعأ
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ايـُغُس ايـُٛثٛم بسٚا١ٜ عتباز ٖٚٞ َغُس٠ ، ٚبٓاؤْا ع٢ً إ (40)ٜػوص
٘ عٔ ( ؾإ ابٔ بهري  ال تتٛقع  زٚاٜتعٔ االَاّ ايـُعضّٛ)ايـُغُس 

، نُا تدٍ (عِٓٗ )غري اَاَ٘ ٚذنسٙ ايؿتٝا يف نتاب٘ عُٔ زٚاٜات٘ 
، ٚتعغدٖا ايسٚا١ٜ ذنس١ٜ يف دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽايسٚا١ٜ ع٢ً اعتباز األ

 شح َطتكٌ . ـيف ب ـشكٝك٘تٞ تايالسك١ ٜٚأ

 ٚيٓا -شُد بٔ َطًِ ـضٓادٙ عٔ َػٝذ ايضدٚم بإزٚاٙ اي َا -7
طٓد ايػٝذ ابٔ ادزٜظ يف )ايطسا٥س( ْٚعتين ب -غو  يف صش١ ايطٓد 

شبٛب ايرٟ سضٌ عًٝ٘ َٔ ـشُد بٔ عًٞ بٔ َـَٔ نتاب َهلا ْكاًل 
ي٘ طسٜل صشٝض اىل ايهتاب ـدط٘ ايػسٜـ ٚتسن١ ايػٝذ ايطٛضٞ ٚب

شُد بٔ َطًِ عٔ ـعٔ ٜعكٛب بٔ ٜصٜد عٔ ابٔ ابٞ عُري عٔ َ
ص٢ً  ٢ ؾًِ ٜدز أثالثًاصً اذا غو ايسدٌ بعد َا( قاٍ :طايضادم )
، مل  ٜعد ايضال٠ ٍِـٚنإ ٜكٝٓ٘ سني اْضسف أْ٘  نإ قد أت اّ أزبعًا،

ٖٚرٙ ايضشٝش١  (41)ـشل َٓ٘ بعد ذيوصٚنإ سني اْضسف اقسب اىل اي
ايكاعد١ٜ ٚايدالي١ تػب٘ ضابكتٗا ٜٚطتؿاد َٔ تعًًٝٗا ايغابط١ ايه١ًٝ ٚ

ساغ٘ يعٌُ َٓ٘ بعد ؾشل سني اـقسب١ٝ اىل ايع٢ً اعتباز األذنس١ٜ ٚاأل
ٖٛ أذنس ثٓا٤ٙ ـُاّ ايعٌُ أٚ أؾاْ٘ سني ت ،ْضساؾ٘ عَٓ٘ٚغٞ ايعٌُ ٚإ

بعد عٔ ايػؿ١ً ٚايطٗٛ يف ايعٌُ َٔ شَإ ايػو اىل ايـشل ٚأقسب ٚأ
 شكٝك٘ . ـُاّ ايعٌُ ، ٚضٝأتٞ تـٚايرتدد بعد ت

 ٝش١ـصشد ـٝـػٝدإ يف )ايهايف( ٚ)ايتٗرٜب( بأضاْـاي زٚاٙ َا -8
                                                           

  . 7 : حايٛع٤ٛ َٔ أبٛاب  4 2: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (40)
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ا نٓت قاعدًا ع٢ً ٚع٤ٛى... ؾاذا قُت اذ(:طاىل شزاز٠ عٔ ايباقس)
ٚ يف يف ايضال٠ أ -ٚقد صست يف ساٍ أخس٣  َٔ ايٛع٤ٛ ٚؾسغت َٓ٘

ٝو ؾٝ٘ ٚدب اهلل عًـُا أ٢ اهلل َمٍس ؾػههت يف بعض َا -غريٖا
ـذٓاب١ : ( يبٝإ غطٌ ايثِ ٜٓتكٌ )ٚع٤ٛٙ ال غ٤ٞ عًٝو ؾٝ٘...ص

ٚال غ٤ٞ ت٘ ؾًُٝض يف صالت٘ ؾإ دخً٘ ايػو ٚقد دخٌ يف صالط
ٖٚرٙ زٚا١ٜ صشٝش١ تدٍ بٛعٛح ع٢ً إٔ ايػو يف ايٛع٤ٛ  (42)عًٝ٘ص

ال  -ٚ غريٖابعد ايؿساؽ ٚايدخٍٛ يف ساٍ أخس٣ : صال٠ أ ٚ ايػطٌأ
 عاد٠ . ازى ٚال إغٞ يف عًُ٘ ٚال غ٤ٞ عًٝ٘ ال تد٘ املٜعتين ب٘ ٜٚػسع ي

يف ٚع٤ٛٙ بعد ؾساغ٘ ؾال َٔ غو ـذعؿسٜات(: طزٚاٙ يف )اي َا -9
 .  (43)ًٝ٘صغ٤ٞ ع

أزضً٘ ايضدٚم يف )ايـُكٓع(:طَٚت٢ غههت يف غ٤ٞ  َا -10
 .(44)إٔ تطتٝكٔصٚأْت يف ساٍ أخس٣ ؾاَض ٚال تًتؿت اىل ايػو إال 

شُد بٔ َطًِ ـزٚاٙ ايػٝذ يف تٗرٜب٘ بطٓدٙ ايضشٝض اىل َ َا -11
ٚ ٔ طاف بايبٝت ؾًِ ٜدز أضت١ً طاف أ( ضا٥اًل عُعٔ ايضادم)

(: طؾًٝعد طٛاؾ٘ص قٌٝ :إْ٘ قد خسز ؟ قاٍ ) ضبع١ طٛاف  ايؿسٜغ١
ٕ ٚقع ؾٝ٘ ٚضٓدٖا صشٝض ٚإ (45)ٚؾات٘ ذيو، قاٍ :طيٝظ عًٝ٘ غ٤ٞص

 ايٞـَٞ )أـس( ؾـٝـ٘ ز٣ٚ عٓ٘ )ابٔ ابٞ عُـا١ْ( ؾـابٍٝـُٔ بٔ ضـ)عبد ايسس
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 ( . 54ذًظ : ـايضدٚم : َ

بطٓدٙ ايضشٝض اىل َٓضٛز بٔ ساشّ  (46)زٚاٙ ايهًٝين َا -12
 ( عُٔ طاف طٛاف ايؿسٜغ١ ؾًِ ٜدز ضت١ًضادم)ضا٥اًل َٔ االَاّ اي

َا (:ط، ؾطأٍ : ؾؿات٘ ؟ قاٍ) صؾًٝعد طٛاؾ٘طّ ضبع١ قاٍ : أطاف 
ٍٞ ٚاالعاد٠ أسٍب ،أز٣ عًٝ٘ غ٦ًٝا  .  ٚأؾغٌص اي

ايضشٝض اىل َعا١ٜٚ بٔ عُاز ضا٥اًل بطٓدٙ (47)زٚاٙ ايهًٝين َا -13
ضبع١ ؟ قاٍ ّ ت طٛاف ايؿسٜغ١ ؾًِ ٜدز ضت١ً طاف أعُٔ طاف بايبٝ

(طٜطتكبٌص:) (ٍثِ ضأٍ: ؾؿات٘ ذيو ؟ قاطيٝظ عًٝ٘ غ٤ٞص:)  . 

خري٠ اْٞ يف زٚاٜات ايطٛاف ايجالث١ األال ٜبعد نٕٛ ايطؤاٍ ايجْعِ 
، ٖٚرا غو سني ايعٌُ ضؤااًل عُٔ غو يف ايعدد ٖٚٛ يف ايطٛاف

غري  ، ٖٚرادسٚد٘ َٔ َه١ ايـُهس١َـُا بعد ؾٛات ايتدازى يـَطتُسًا ي
 شاصٌ بعد ايؿساؽ َٔ ايعٌُ . ـشٔ ؾٝ٘ : ايػو ايـْ َا

 

 البحح السابع: عنوم القاعدتني .

ٚدسٜاْٗا يف  يف عُّٛ قاعد٠ ايؿساؽٚال خالف ال اغهاٍ عٓدْا 
غسعٞ َٔ ايـُسنبات  ثٌسايـُسنبات ايػسع١ٝ أعين ايـُسنبات اييت هلا أ

أخرًا َٔ  ،إختضاظ بٓٛع دٕٚ ْٛعَٔ دٕٚ  ايعباد١ٜ ٚايـُعا١ًَٝ قاطب١ً
نًُا غههت ؾٝ٘:ط  (48)ـشُد بٔ َطًِعُّٛ ديًٝٗا ايٛازد يف َعترب٠ َ
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ٚعَُٛ٘ ٚاعض ال ٜكبٌ ايٓكاش  ـُا قد َغ٢ ؾأَغ٘ نُا ٖٛصَ
َٛز بٗا َٚؿادٙ إٔ نٌ غ٤ٞ َٔ ايـُسنبات ايـُأ ،زتٝابٚاإل

هت  يف صشت٘ ٚقد َغ٢ ٚؾسغت َٓ٘ ٚايـُطؤٍٚ عٓٗا غسعًا يٛ غه
        ازن٘ ٚال َطا٤ي١ غسع١ٝ عًٝو .ٚال تعدٙ ٚال تتد ؾأَغ٘

ٚاألَس باإلَغا٤ ٜهػـ عٔ ٚدٛد غ٤ٞ غو يف صشت٘ َع        
إسساش ٚدٛدٙطنًُا غههت ؾٝ٘ َـُا قد َغ٢ص ظاٖسٙ إٔ ايـُػهٛى 
ؾٝ٘ َـشسش ايٛدٛد ٚقد َغ٢ َـشً٘ ٚؾسؽ َٓ٘ ، ٚال َع٢ٓ يًػو  ؾُٝا 

(: االَاّ ) أسسش ٚدٛدٙ َٚغ٢ َـشً٘ إال ايػو يف صشت٘، ٚقد أَس
طؾأَغ٘ نُا ٖٛص أٟ ٜـذب إَغاؤٙ ٚايبٓا٤ ع٢ً صشت٘ ٚعدّ  
االعتٓا٤ بػٍه٘ أعِ َٔ نْٛ٘  دص٤ً يًُسنب ايـُػهٛى ؾٝ٘ َٚٔ نْٛ٘ 

 ناًل نُا يٛ غههت يف صش١ تـُاّ ايـُسنب . 

 ْعِ بعض ايسٚاٜات ايٛازد٠ أٚ أنجسٖا َـدتض١ بباب ايضال٠       
نضشٝشيت  -بتال٤ يف نٌ ّٜٛ مخظ َساتٚيعً٘ ايـُسنب ايهجري اال -

 َـشُد بٔ َـطًِ ايـُتـكدَتٝـٔ :طنًُا غههـت ؾـٝ٘ بـعد َا تـؿـسؽ َـٔ
صالتو ؾاَض ٚال تعدصطنٌ َا َغ٢ َٔ صالتو ٚطٗٛزى ؾرنست٘ 

ثبات ايكاعد٠ يًضال٠ يهٔ إ (49)سًا ؾأَغ٘ ٚال إعاد٠ عًٝو ؾٝ٘صترٍن
ُا ٜطتؿاد َٔ عُّٛ يـ ،ُٓع َٔ ثبٛتٗا يهٌ ايـُٛازدـٚايطٗٛز ال ٜ

ٍُ ٔ ٚال تٓايف ـ١ُ ، يهُْٛٗا َجبتٝايسٚا١ٜ ايضشٝش١ َٚٔ ايتعًٝالت ايـُع
 داظ . ـٔ ايعاّ ٚايـٚال تغاد بني ايـُجبتٝ
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ايٛازد يف ايٛع٤ٛ ٚايـُٓطبل ع٢ً غريٙ  ٚ ٜؤندٙ : ايٍٓطٜٚؤٜدٙ أ
٥ٌ درب ايـُعترب ايطاـَٔ ايـُسنبات ايـُػهٛى ؾٝٗا ، ٖٚٛ َا دا٤ يف اي

 ٔ ايسدٌ ٜػو بعد َا ٜتٛعأ:طٖٛ سني ٜتٛعأ أذنس َٓ٘ سني ٜػوصع
اعد ايبٝإ ع٢ً ٚ ال ٜطعبري دٛاب عٔ ضؤاٍ ٚيٝظ تعًٝاًل أؾإ ٖرا ايت

، ـشتاز اىل دٛاب ضابل عًٝ٘ ثِ ٜسد ايتعًٌٕٝ ايتعًٌٝ ٜنْٛ٘ تعًٝاًل، أل
نًُا ٜػو االْطإ يف صش١  ْ٘يتعًٌٝ ٜٚؿٝد أْ٘ ٜؤدٟ َؤد٣ اإال أ
أٟ أنجس ايتؿاتًا  -د االْتٗا٤ َٓ٘ ال ٜعتين ب٘ ألْ٘ سني ٜعٌُ أذنسبع عًُ٘

، ٖٚرا بًشاظ ـُاّ ايعٌُ ٚايؿساؽ َٟٓ٘ بعد تسني ٜػو أ -ٚتٛدًٗا َٓ٘
ٚال  ات سني ايعٌُ ٚشَإ االغتػاٍ ب٘ ،تٛؾس َٛدبات ايرنس ٚااليتؿ

شدٜح بايٛع٤ٛ ايرٟ ٖٛ َٛزد ايسٚا١ٜ ايـُعترب٠ نُا ال ـدتط ايـٜ
ٍُ ؾإ ايتعًٌٝ َٚا ،ـدؿ٢ٜ ًُا يػري ٜكّٛ َكاَ٘ ٜٚؤدٟ َؤداٙ ٜهٕٛ َع

ٍِـ، ؾاْ٘ ٜهػـ عٔ َٓاط ايـدرب ايـُعًٌَٛزد اي  شهِ ٚعًت٘ اييت تع
)ايـُسنب ـدرب ؾٝجبت ب٘ ايعُّٛ يهٌ َٛزد ، ٖٚٓا : غري َٛزد اي

سني ٜعٌُ ايـُسنب درب ع٢ً اْ٘ ٖٛ ـؾٝدٍ اي ايـُػهٛى يف صشت٘(
ْت٢ٗ َٓ٘ َٚغ٢ ٜػو ٚقد ؾسؽ َٔ ايعٌُ ٚإ َٓ٘ سني ذنسٜٚأتٝ٘ أ

شهِ ـدتط ايـٕ تهٕٛ يًٛع٤ٛ خضٛص١ٝ نٞ ٜدٕٚ أ َٔ، عًُ٘
ُؤد٣ ايتعًٌٝ عا١َ ؾًرا ـبضش١ ايعٌُ بايٛع٤ٛ ، بٌ ايٓهت١ ايـُؤد١ٜ ي

ٍُ  غسعٞ .  ثٌسـُا ي٘ أٚ غريُٖا َرب يهٌ عٌُ عبادٟ أٚ َعاًَٞ أِ ارتْع

 : ـشُد بٔ َطًِصشٝض َ :ٜٚؤٜدٙ يف دالي١ َؤد٣ ايتعًٌٝ
 .  (50)ـشل َٓ٘ بعد ذيوصقسب اىل ايإْضسف أٚنإ سني ...ط
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يٌٝ ٖٛ دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ يف طالم ايدٚايعاٖس َٔ عُّٛ أٚ إ
األدصا٤ نذسٜاْٗا يف ايـُسنب ايهٌ، ؾاذا غو يف صش١ تهبريت٘ بعد 

أٚ يف ايكسا٠٤ مل ٜعنت ٚ دخٌ يف ايسنٛع إسساش إتٝاْٗا  ٚقد ؾسؽ َٓٗا أ
يٛ غو يف صش١  -عدّ االعتٓا٤ بايػو -ـشهِ ٖٚهرا اي ،بػه٘

ذادٙ بعد ايؿساؽ َٓ٘ ٚايـُغٞ عٓ٘ ٚيٛ َع ايدخٍٛ ـٜإزنٛع٘ ايـُشسش 
هرا يٛ غو يف صش١ ضذٛدٙ ايـُشسش إتٝاْ٘ بعد إٔ ٖٚ، يف ايطذٛد

يًسنع١  ٚ ايسنٛعداٚشٙ َٚغ٢ عٓ٘ بإٔ دخٌ يف ايتػٗد أٚ يف ايكسا٠٤ أ
نًُا د٠ ايؿساؽ يعُّٛ ديًٝٗا س٦ٓٝر :طقاع ؾتذسٟ ايالسك١، ٖٚهرا ،

َٔ دٕٚ اغهاٍ ، ؾإ  (51)ـُا قد َغ٢ ؾأَغ٘ نُا ٖٛصغههت ؾٝ٘ َ
ٖٚٞ ـشتٟٛ ع٢ً أدا٤ ايعُّٛ طنًُا غههت ؾٝ٘ص ديٌٝ ايكاعد٠ ٜ

ام يهٌ َا ٜػو  يف صشت٘  بعد ٗا تؿٝد ايػٍُٛ ٚايعُّٛ ٚاالضتػسبرات
ـشهِ ذص٤ ، ؾٝأتٞ ايـايّ ٘ ضٛا٤ ايهٌ ايـُسنب أسساش ٚدٛدٙ َٚغٍٝإ

ؤٙ نُا ٖٛ( ٚعدّ االعتٓا٤ بايػو سطب ايتػسٜع االهلٞ َغا)إ
 يهٌضاص٘ باـتـخب إلـٛدـايـُٓضٛظ يف األخباز ايـُاع١ٝ َٔ دٕٚ َ

 ٘ . سساش ٚدٛدٙ َٚغٍٝايـُسنب اذا غو يف صشت٘ بعد إ

سساش َغٞ ّٛ قاعد٠ ايؿساؽ ، ٚضٝأتٞ نؿا١ٜ إٖرا نً٘ يف عُ
 صشت٘ َٔ دٕٚ تٛقـ دسٜإ ايكاعد٠ ع٢ً ايعٌُ ايـُػهٛى يف

  ايدخٍٛ يف غري ايـُػهٛى يف صشت٘ .

ايتذاٚش ٚيف إختضاصٗا بباب دالف يف عُّٛ قاعد٠  ـٚقد ٚقع اي
ؾٝعِ    ، ٚايعاٖس َٔ صشٝشيت شزاز٠ ٚامساعٌٝ ٖٛ ايعُّٛ ايضال٠ ،
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د داٚشٙ ُا قـنٌ غ٤ٞ غو ؾٝ٘ َ(:طؾاْ٘ قاٍ ) ،شر ٚايعُس٠ َجاًلـاي
ٖٚرا ايٓط ايضشٝض ٜػتٌُ ع٢ً (52)يف غريٙ ؾًُٝض عًٝ٘ص ٚدخٌ

ايعُّٛ ايٛععٞ َٔ دٕٚ  ٖٚٞ تؿٝد أدا٠ ايعُّٛ طنٌ غ٤ٞ غو ؾٝ٘ص
 هُٞ .َشـطالم ايساد١ اىل إسساش اإل

٤ ثِ دخًت يف غريٙ ؾػهو يٝظ اذا خسدت َٔ غٞ(:طٚقاٍ)
ٍِ ٖٚرا ايٍٓط(53)بػ٤ٞص ُاّ ايـُسنبات ايػسع١ٝ اذا خسز ـت َطًل ٜع

ُٕ يف دص٤ُ دص٤َُٔ  ، َٚٛزد صدز ـذص٤ ايطابلذاد ايـٜؾػو يف إ ثا
ط دٍضـٕ خضٛظ ايـُٛزد ال ٜ، إال أدصا٤ ايضال٠ايضشٝش١ ٖٛ أ

ٕ ٚدٛد ايكدز ايـُتٝكٔ يف َكاّ ايتداطب ال ، نُا أايـُطًل ايٛازد
ض يتأضٝظ نرب٣ ن١ًٝ عا١َ ٖٞ ـايضاي طالم ايٍٓطـُٓع عٔ إْعكاد إٜ

ذسٟ ايكاعد٠ يف نٌ َسنب عبادٟ ـَٚٔ ٖٓا تنرب٣ قاعد٠ ايتذاٚش ، 
َٔ  ٚ َعاًَٞ نايعكٛد اذا غو ايعاٌَ يف دص٤ُـشر ٚايعُس٠ أناي

 آخس .   ايـُسنب ٚقد دخٌ يف دص٤ُ

باختضاظ قاعد٠ ايتذاٚش بباب ايضال٠ دٕٚ  (54)يهٔ قد ٜكاٍ
ٕ عُد٠ ديٌٝ ايكاعد٠ ٖٛ قاصس ايدالي١ أ بًشاظ  ، غريٖا َٔ ايـُسنبات

 ّ ٚمشٍٛ غري ايضال٠ ، بتكسٜب : ٛع٢ً ايعُ

ٌ، ٚاآلتٞ ٕ عُد٠ ديٌٝ ايكاعد٠ ُٖا صشٝشتا شزاز٠  ٚامساعٝإ
ٜتٛقـ  ٖٚٛ َٓهس َطًل يف صشٝش١ شزاز٠ :طاذا خسدت َٔ غ٤ٞص
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ـُاّ ال َع تـشسش إطالق٘ ، ٚال ٜاضتؿاد٠  ايعُّٛ َٓ٘ ع٢ً إسساش إْعكاد إ
دز ايـُتٝكٔ يف َكاّ ُاَٗا يٛدٛد ايكـ، ٚال ٜعٗس ٖٓا تَكدَات ايـشه١ُ

طؤاٍ ٚايـذٛاب يف ايضشٝش١ نً٘ ٕ ايتداطب ٚاي، بًشاظ أايتداطب
طالم ٜتعرز ايتعدٟ عٔ يف أدصا٤ ايضال٠ خاص١ ، َٚع عدّ إسساش اإل

 ٚ ايـُعا١ًَٝ .ىل غريٖا َٔ ايـُسنبات ايعباد١ٜ أايضال٠ ا

ـُا قد نٌ غ٤ٞ غو ؾٝ٘ َشٝش١ امساعٌٝ:طٚايـُرنٛز يف ص
نإ ايعُّٛ ؾٝ٘ ٚععًٝا بأدا٠ طنٌص ، إال ٕ ايتعبري ٚإ داٚشٙص ٚظاٖس

ُٝع َا ٜساد َٔ ذـشهِ ٚمشٛي٘ يـدا٠ ايعُّٛ تؿٝد ضسٜإ ايإٔ أ
ضع١ َدخٛهلا َدخٛهلا ، ؾتتبع األدا٠ طنٌص يف ضع١ َؿادٖا ٚعٝك٘: 

 ٚعٝك٘ ، ٚيف ايـُدخٍٛ ٖٓا استُاالٕ : 

٢ً ٚؾل دصا٤ ايضال٠( ٖٚرا عقد ٜساد َٓ٘ : )نٌ غ٤ٞ َٔ أ -أ
 ايكدز ايـُتٝكٔ يف َكاّ ايتداطب ٖٚٛ ايـُطًٛب . 

طبٝع١ ايـُطًك١ ايػا١ًَ : اي ٚقد ٜساد َٓ٘ : )نٌ غ٤ٞ َسنب( -ب
 غ٤ٞ شهِ مجٝع االغٝا٤ ايـُسنب١ اذا غو يفـ، ؾٝعِ اييهٌ َسنب

زاد٠ ٖرا ايـُع٢ٓ ايٛضٝع ٚقد داٚشٙ ٚدخٌ يف غريٙ ، إال إٔ إثبات إ
ُٓع دسٜاْٗا يف ـشه١ُ يف ايـُدخٍٛ ، ٜٚـٜتطًب دسٜإ َكدَات اي

ذ ايكدز ايـُتٝكٔ إ ايكدز ايـُتٝكٔ يف َكاّ ايتداطب، ايضشٝش١ : ٚدٛد
دصا٤ ايضال٠ ٚايدخٍٛ يف غريٙ ، يهٕٛ َٛزد َٔ أ ٖٛ ايػو يف دص٤ُ

ٚ ايطذٛد أ شدٜح ٖٛ ايػو يف ايسنٛع ٚقد دخٌ يفـايتداطب ٚاي
طالم ، َٚع عدّ إسساش إد قاّ اىل زنع١ السك١ ايػو يف ايطذٛد ٚق

 صا٤ـبعُّٛ اد :طنٌ غ٤ٞص ٝش١ـّٛ يف ايضشـط ايعُـتــدايـُدخٍٛ ٜ
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 ٚ ايـُعا١ًَٝ . ، دٕٚ باقٞ ايـُسنبات ايعباد١ٜ أ ايضال٠

 ٜٚسد ع٢ً ٖرا ايـُكاٍ : 

ٕ دْا يف َباسح )االطالم ٚايعُّٛ( أشكل عٓـاْ٘ قد تأٚاًل: 
طالم عٔ إْعكاد اإلـُٓع ٚدٛد ايكدز ايـُتٝكٔ يف َكاّ ايتداطب ال ٜ

 ُٖاٍ ؾإ اإل، ـدطاب أٚ عٔ إزادت٘ ددًا َع إسساش إْعكادٙ يف اي
 ـًُتؿت اىل ٙ َٔ ايػازع ايٚزيف َكاّ ايجبٛت غري َعكٍٛ صد

ٚس٦ٓٝر ؾتعًٝل  ،ٝد، ؾالبد َٔ إزاد٠ اإلطالم أٚ ايتكُٝٛعٛعـْكطاّ ايإ
اغؿًا ُطًل َٔ دٕٚ ذنس ايكٝد ٜهٕٛ نـثبات ع٢ً ايـشهِ يف َكاّ اإلاي

ختضاظ : إستُاٍ إ طالمـشهِ يًُطًل ٜٚٓدؾع باإلعٔ ثبٛت اي
 ًٓا ال ٜٛدب ايعٗٛز ٚنٕٛ سض١ خاص١ قدزًا َتٝك ، ُكٝدـشهِ بايـاي

  . يف االختضاظ

ٗا٤ ِٖٚ ضاد٠ ايعسف َٔ َستهصات ايؿكايرٟ ذنسْاٙ ٖٚرا 
( ضُٝا يف ايضشٝشتني ايعاٖستني يف تضدٟ االَاّ )ايـُشاٚزٟ ال

َٚٔ  سٖا ،داص١ ايـُتكدّ ذنـدتط بايـُٛازد ايـ١ ن١ًٝ ال تيبٝإ عابط
شدٜح ايضشٝض ايٛازد يف يبظ َا ـطالم اي( ع٢ً إزض) ٖٓا تطايـُٛا

ٍُـال ٜؤنٌ ي ( ٔ ضؤاٍ شزاز٠ َٔ ايضادم)شُ٘ يف ايضال٠ ٚقد تغ
ٜكضد  -عٔ ايضال٠ يف ايجعايب ٚايؿٓو ٚايطٓذاب ٚغريٙ َٔ ايٛبس

ط... : (55)(قاٍ ) ،شٝٛاْاتـٚبس ٖرٙ ايٚ َٔ دًد أ ايضال٠ يف ثُٛب
ٕ ايضال٠ يف ٚبس نٌ غ٤ٞ سساّ أنً٘ ؾايضال٠ يف ٚبسٙ ٚغعسٙ ٚدًدٙ إ
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 ال تكبٌ تًو ايضال٠ ست٢ ٜضًٞ  - ٚبٛي٘ ٚزٚث٘ ٚنٌ غ٤ٞ َٓ٘ ؾاضد
ٌٍـيف غريٙ َ  درب ٜٛدد ؾٝ٘ قدز َتٝكٔ ـٖٚرا اي اهلل انً٘...ص ُا أس

 ؾكٝ٘ َٔ األخر بعُّٛ ـُتٓعيف َكاّ ايتداطب ٚايـُشادث١ ٚمل  ٜ
دز َتٝكٔ يف َكاّ يٛدٛد ق طؾايضال٠ يف نٌ غ٤ٞ َٓ٘ ؾاضدص

دا٠ ايعُّٛ ايتداطب، بٌ أؾتٛا ع٢ً طبل ايعُّٛ ايعاٖس َٔ أ
 دصا٤ ـشهِ ايـُطًل بـُاْع١ٝ أٚايـُؤدٟ الضتؿاد٠ ايكاعد٠  ايعا١َ ٚاي

 .  شُ٘ عٔ صش١ ايضال٠ـَا ال ٜؤنٌ ي

( بضدد بٝإ عابط١ ن١ًٝ طالم : نٕٛ االَاّ )ٜٚؤند اإل
ٚاإلطالم  داظ . ـُٛزد ايطؤاٍ ايـدتط بـٚقاعد٠ غسع١ٝ عا١َ ال ت

طالم يف َكاّ ايجبٛت أٚ ايعُّٛ يف َكاّ اإلثبات ٜهػـ عٔ اإل
 شاٚزًٜا . ـَ ـُكتغ٢ ايتالشّ بني ايـُكاَني ايـُتبا٢ْ عًٝ٘ٚايٛاقع ب

ٚ ايتكٝٝد أ ٚاعش١ ع٢ً ايتعٝني دطاب قس١ٌٜٓـٕ تكّٛ يف ايْعِ إال أ
َتٝكٔ  يٛدٛد قدُز  ال ـداص١ ،ؾٝتكٝد ايـُطًل يًكس١ٜٓ اي ،خاص١ُ شض١ُـب

دطاب َع ـطالم ايـُٓع عٔ ايتُطو بإيف َكاّ ايتداطب ؾاْ٘ ال ٜ
ٙ يف اإلطالم أٚ إسساش إزادت٘ ددًا ، َٚٔ ايٛعض إٔ االَاّ يف ظٗٛز

 ضال٠ :عط٢ صػسٜات تطبٝك١ٝ يًكاعد٠ َٔ أدصا٤ ايقد أ صشٝش١ شزاز٠
و يف ايكسا٠٤ ٚقد زدٌ غو يف االذإ ٚقد دخٌ يف االقا١َ ، زدٌ غ

 (سهِ )ٚ، يف ايسنٛع ٚقد ضذدزدٌ غو  دخٌ يف ايسنٛع،
سهاّ أٟ ال ٜعتين بايػو ، ثِ  بعد إعطا٤ أـُغٞ يف صالت٘صٜطْ٘بأ

شزاز٠ اذا  ٜاط(56)(:عطا٤ عابط١  ن١ًٝ ؾكاٍ )٣ إلدص١ٝ٥ تضٍد
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َٚكتغ٢  ريٙ ؾػهو يٝظ بػ٤ٞص٤ ثِ دخًت يف غخسدت َٔ غٞ
طالم ـدطاب يف إزاد٠ اإلعطا٤ ايغابط١ : ٖٛ ظٗٛز اي( إلٜ٘ )تضٍد
 ٖرا نً٘ بًشاظ صشٝش١ شزاز٠ .  .  س٠ايـٍُٓه َٔ قٛي٘طغ٤ٞص ددًا

ٚثاًْٝا: َع غض ايطسف عُا َغ٢ ٚتطًِٝ َٓع ايكدز ايـُتٝكٔ يف 
يجاْٞ ؾٝ٘ عُّٛ درب اـشه١ُ ؾايـاي ـُاّ َكدَاتَكاّ ايتداطب عٔ ت

، سٝح دا٤ يف ـشه١ُُاّ َكدَات ايـٚععٞ ال ٜتٛقـ ظٗٛزٙ ع٢ً ت
ُا قد داٚشٙ ٚدخٌ يف ـنٌ غ٤ٞ غو ؾٝ٘ َـدرب ايـُعترب ضٓدٙ:طاي

غريٙ ؾًُٝض عًٝ٘ص اٟ ال ٜعتين بػه٘ ، ٚؾٝ٘ أدا٠ ايعُّٛ:طنٌ غ٤ٞ 
 ،ُكدَات اذته١ُـًا بغو ؾٝ٘ص ٚايعُّٛ ٚععٞ باألدا٠ ، ٚيٝظ إطالق

ٍ االدا٠ ؾاْ٘ شه١ُ يف َدخٛـشتاز عَُٛ٘ اىل دسٜإ َكدَات ايـٜٚال 
اٙ يف ٚعشٓـشاٚزٟ ٜدعٛ ايٝ٘ نُا أضاع َبال َٛدب َٚٔ دٕٚ أ

ايعسيف  ٚايـُع٢ٓ ايـُشاٚزٟ بٌ ايؿِٗ َباسح )ايعُّٛ ٚاالطالم(، 
ع٢ً سذٝت٘ بني  يـُعتُد يف ظٗٛز ايهالّ ايـُتبا٥٢ْد ٖٛ اايطا

ٜطاعد ع٢ً ؾِٗ ايعُّٛ ٚاالضتػسام  ٖٚٛ ، ايـُتػسع١ ٚايعكال٤
 ٔ االدا٠ ْؿطٗا َٔ دٕٚ تٛقـ ع٢ً إسساش إطالمٚايػٍُٛ َ

 شه١ُ يف ايـُدخٍٛ . ـٚ دسٜإ َكدَات ايأ ُدخٍٛـاي

نٌ( براتٗا  تؿٝد عُّٛ َدخٛهلا ٚإضتػسام دا٠ )ٚبعباز٠ ثا١ْٝ : أ
ّ ، ٚال تتٛقـ اضتؿاد٠ ايعُٖٛٚٞ ظاٖس٠ ؾٝ٘ عسؾًا ٚسذ١ عًٝ٘ ،ؾسادٙأ

 شه١ُ ٚدسٜاْٗا يف َدخٍٛ االدا٠ ـُاّ َكدَات ايـٚ سذٝت٘ ع٢ً تَٓٗا أ
 -َدخٍٛ نٌ -دا٠ بٛععٗا يًعُّٛ تدٍ ع٢ً ضع١ ايـُٛعٛع بٌ األ

شهِ ايٛازد يف ايكغ١ٝ ايػسع١ٝ ـٜٚرتتب عًٝٗا اي ،ؾسادٙٚإضتػسام أ
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دا٠ بٛسدٖا يبٝإ ايطع١ ٚايعُّٛ ألدا٠ ايعُّٛ ،أٟ تتهؿٌ األ ايٛادد٠ 
ذص١ٝ٥ ايـُشت١ًُ َٔ ـٓات ايدضٛصٝات ايؿسد١ٜ ٚايتعٍٝـيػا٤ ايإلؿٌ تتهٚ

، ٚيرا ٜتكدّ ـشه١ُ يف َدخٍٛ االدا٠دٕٚ ساد١ اىل دسٜإ َكدَات اي
ٜٚضري ايعُّٛ ايٛععٞ َاْعًا عٔ  اُايعاّ ع٢ً ايـُطًل عٓد تعازعٗ

 طالم ٚنٕٛ ايـُطًل يف َكاّ ايبٝإ . إْعكاد اإل

ختضاظ قاعد٠ ايتذاٚش ّ إـُا تكدّ ٜتذ٢ً بٛعٛح عدَٚ
ٜٚتغض ضع١ َٛعٛع ايكاعد٠ ٚدسٜاْٗا يف نٌ َسنب  ـُسنب ايضال٠،ب

شً٘ ٚايدخٍٛ يف غريٙ ، اضتؿاد٠ ـتٝإ دص٥٘ بعد ايتذاٚش عٔ َإغو يف 
ايتذاٚش  -َٔ صشٝشيت شزاز٠ ٚامساعٌٝ، ٜٚتشضٌ عُّٛ ايكاعدتني 

نبات ايػسع١ٝ االعتباز١ٜ ٚايـُس يف عُّٛ االعُاٍٚدسٜاُْٗا  -ٚايؿساؽ
ال َا خسز بديٌٝ خاظ ندسٚز ايٛع٤ٛ َٔ قاعد٠ ايتذاٚش ، نُا إ

 شٛخ ايؿك٘ : ـٜتغض ؾطاد قٛيني َرنٛزٜٔ يف ب

ٕ قاعد٠ ايتذاٚش بايسنعتني األخريتني دٕٚ ختضاظ دسٜاإ -أ
سؿعُٗا  ت بعض ايٓضٛظ ايضشٝش١ ع٢ً ٚدٛبتني ايًتني دٍيٝٚياأل

قاٍ  ابٛ دعؿس اهللص تعاىل، َٔ ايػو ٚايطٗٛ ٚايِٖٛ ٚأُْٗاطؾسض 
ؾسض اهلل ع٢ً ايعباد عػس زنعات ٚؾٝٗٔ ايكسا٠٤ ٚيٝظ (:طايباقس)

ؾٝٗٔ ايِٖٛ ٚيٝظ ضبعًا ٚؾصاد زضٍٛ اهلل  -ٜعين ضًٗٛا -ؾٝٗٔ ِٖٚ 
دضط ـٚ ٜؾٝٗٔ قسا٠٤ ...ص ؾـٝكـٝد إطالم ْضٛظ قاعد٠ ايتذاٚش أ

 ايسنعتني يف ع١ عٔ دخٍٛ ايِٖٛايـُاْ (57)خبازعَُٛٗا بٗرٙ األ
 شؿعُٗا َٔ ايطٗٛ ٚعالدات٘ . ـٚايـًُص١َ ب ٚيٝتنياأل

                                                           

  . 2+ ح 1 ح َٔ ابٛاب ارتًٌ ايٛاقع يف ايضال٠ : 1: ب  5ٛضا٥ٌ : زاي (57)



   12بػس٣ االصٍٛ / ز ................................................. ( 124)

طالم يهٓ٘ قد اتغض عُّٛ بعض أخباز قاعد٠ ايتذاٚش ٚضال١َ إ
يعالز ايػو  -ٔ تضدٟ ايسٚا١ٜ ايضشٝش١ عٔ شزاز٠ بعغٗا ، نُا تبٍٝ

يف ايسنع١ االٚىل بٓشٛ ٜهػـ عٔ دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش ايكاع١ٝ بعدّ 
ـشٌ ايـُػهٛى ايسنع١ االٚىل بعد ايتذاٚش عٔ َاالعتٓا٤ بايػو يف 

س(  ٍ ايساٟٚ : )غو يف االذإ ٚاالقا١َ ٚقد نٍبٚايدخٍٛ يف غريٙ ، ضأ
(: كاٍ )ؾثِ ضأٍ : )غو يف ايتهبري ٚقد قسأ(  ـُغٞصٜ(:طكاٍ )ؾ

ٕ ايػو يف ايتهبري ٜعين تهبري٠ االسساّ ٖٚٞ ـُغٞصَٚٔ ايٛاعض أٜط
ؾٝهػـ ٖرا ـُغٞص، ٜ(:ط)َاّ اال يف ايسنع١ االٚىل ٚقد قاٍ

درب ايضشٝض عٔ دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ يف ايسنعتني االٚيٝتني ، بٌ ـاي
سٜض يف )قدٙ( عٔ صشٝض شزاز٠ : )ٖٚٛ نايض قاٍ بعض االعاظِ

 . (58) تني(ٝٚيمشٛي٘ يأل

يف دسٜإ ايكاعد٠ يف ايسنعتني ٖٚرا ايٓط ايضشٝض صسٜض 
 دي١ٚ ايتدضٝط يف أ٤ ايتكٝٝد أٖٛ َاْع عٔ إدساخريتني ٚاألٚيٝتني ٚاأل

ٝتني ، بٌ ٜضبض َؤندًا إلستُاٍ ٚيقاعد٠ ايتذاٚش بػري ايسنعتني األ
دضٛظ ـٚيٝتني َٔ ايطٗٛ بإختضاظ ْضٛظ سؿغ ايسنعتني األ

يف االؾعاٍ ، بٌ االختضاظ  دٕٚ ايػو ،ايػو يف عدد ايسنعات
 خس٣ يف ْؿظ ايباب يف)ايٛضا٥ٌ( ؾسادع . زٚاٜات أ ٚ صسٜضظاٖس أ

خباز ٝض ايضسٜض ٜدعْٛا اىل ايتضسف يف أ: ايٓط ايضشٚباختضاُز
خباز قاعد٠ ايتذاٚش ؾال ٚيٝتني َٔ ايطٗٛ ٚايِٖٛ ، دٕٚ أسؿغ األ

 ُهٔ ايتضسف ؾٝٗا . ـٜ
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زنإ، ؾاذا غو يف قاعد٠ ايتذاٚش بػري األ ختضاظ دسٜإإ -ب
 ٚاذا غو يف ايسنٛع  ـشًٗا مل ًٜتؿت يػٍه٘،ذاٚش َـايكسا٠٤ ٚقد ت

شً٘ ـٕ داٚش َإعت٢ٓ ب٘ ٚإيتؿت ايٝ٘ ٚإ -ٖٚٛ زنٔ  يف ايضال٠ - 
ـذدٜ٘ قاعد٠ ايتذاٚش يغعـ إطالم ْضٛصٗا أٚ ٚدخٌ يف غريٙ ، ٚال ت

ٜؤند دسٜاْٗا يف سساش عُّٛ يؿعٞ يعدّ إسساش إزادت٘ ددًا ٚعدّ إ
 تٝاْ٘ . ايسنٔ ايـُػهٛى إ

ايٝ٘  طبُٔ ُْـ)قدٙ( ٖٚٛ َ (59) ٖٚرا ايـُكاٍ ٜبدٚ َٔ ايعال١َ
إيتصّ ايعُّٛ ٚمل ًٜتصّ ، خالؾًا يًُػٗٛز ايرٟ اإليتصاّ بايـُكاٍ ايطابل

ختضاظ إ٠ ايترنس٠ ٜؿٝد تكسٜب٘ ٚتكٜٛت٘ عباز ٚايتأٌَ يفباالختضاظ، 
 ايكاعد٠ بػري ايسنٔ يف ايسنعتني االٚيٝتني ، ٖٚرا مجع بني ايـُكايني

)يٝظ بعٝدًا  ٗا ، قاٍ ايعال١َ )قدٙ(:ٚتغٝٝل يف تٛضع١ ايكاعد٠ ٚعَُٛ
 ٕ تسى ايسنٔ ضًٗٛا ٛاب : ايؿسم بني ايسنٔ ٚغريٙ ، ألَٔ ايض

ٌٌ  ذ ال ؾسم ، إشكٝك١ غو يف ايسنع١ـنعُدٙ ؾايػو ؾٝ٘ يف اي َبط
ؾعًٗا ع٢ً ٚد٘ ايضش١ بني ايػو يف ؾعًٗا ٚعدَ٘ ٚبني ايػو يف 

اذا نإ ايـُػهٛى ؾٝ٘ غري زنٔ  ٟ ال تبطٌ ايضال٠ ؾُٝاٚايبطالٕ( أ
 ٌَ . تني نُا ٖٛ َؿسٚض نالَ٘، ؾتأٚيٝايػو يف األٚإٕ نإ 

يـ يعُّٛ بعض داـععٝـ َ نطابكٖ٘را ايتؿضٌٝ ٚنٝـ نإ: 
يسٚا١ٜ اضسٜض يدايـ ـبٌ ٖٛ َ، طالم بعضايسٚاٜات ايضشٝش١ ٚإ

 عُٔ غو يف ايسنٛع ٚقد -شزاز٠ -سٝح ضأٍ ايساٟٚ(60) ايضشٝش١
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عُّٛ  ذال٤ ع٢ًـؾتدٍ ب ـُغٞ ع٢ً صالت٘صٜ(:ط) ضذد ٚأداب٘
 اذا داٚشٙ ٚدخٌ يف  - نايسنٛعـذس٣ ايكاعد٠ يًػو يف ايسنٔ : َ

ذعإ بكبٍٛ ايتؿضٌٝ ٚاالختضاظ َع ـُهٔ اإلٚال ٜ ايطذٛد ، غريٙ :
  ثِ ْٓتكٌ اىل : صساس١ ايضشٝش١ ٚعُّٛ صشٝش١ أخس٣ . 

 

  البحح الجامو: إستهجاء الطًارات مو قاعدة التجاوز .

 ٚ تُِٝ، ٚسدٜجٓا يف َسسًتني : ايطٗاز٠ ايـشدث١ٝ: ٚع٤ٛ أٚ غطٌ أ

االٚىل: ال إغهاٍ ٚال خالف يف عدّ دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش يف 
ايٛع٤ٛ اذا غو يف ؾعٌ َٔ أؾعاي٘ بعد ايدخٍٛ يف غريٙ ٚقبٌ ايؿساؽ 
َٔ تـُاّ ايٛع٤ٛ، ٚذيو يًٍٓط ايـداظ ايضشٝض ضٓدٙ ايٛاعش١ 

ـدرب ختضٝط داليت٘ ع٢ً يصّٚ االعتٓا٤ بايػو أثٓا٤ ايٛع٤ٛ، ؾٝؤدٟ اي
عُّٛ ٚإطالم ديٌٝ قاعد٠ ايتذاٚش بػري باب ايٛع٤ٛ ، ٖٚٛ ايـدرب 

 ( :طاذا نٓت قاعدًا ع٢ًايضشٝض ضٓدٙ اىل شزاز٠ عٔ االَاّ ايباقس)
ص أٟ مل تؿسؽ َٓ٘ ٚمل تٓتكٌ اىل ساي١ أخس٣ نُا صٍسح آخس ٚع٥ٛو

ايـدرب:طؾًِ تدز أغطًت ذزاعٝو اّ ال ؾأعد عًٝٗا ٚع٢ً مجٝع َا 
غههت ؾٝ٘ اْو مل تػطً٘ أٚ تـُطش٘ َـُا مٍس٢ اهلل َا دَت يف ساٍ 
ايٛع٤ٛ، ؾاذا قُت َٔ ايٛع٤ٛ ٚؾسغت َٓ٘ ٚقد صست يف ساٍ أخس٣ 

 هت يف بعض َا مس٢ اهلل َـُا أٚدب اهلليف ايضال٠ أٚ يف غريٖا ؾػه
 ٖٚرا ايـدرب ٚاعض ايدالي١ (61)ٝ٘صـ٤ٛٙ ال غ٤ٞ عًٝو ؾـعًٝو ؾٝ٘ ٚع

 ع٢ً ٚدٛب االعتٓا٤ بـُا غو ؾٝ٘ َٔ أدصا٤ ايٛع٤ٛ َا داّ قا٥ًُا ع٢ً
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يف صال٠ٕ أٚ عٌُ أٚ َهإ آخس أٚ  -ٚض٥ٛ٘ مل ٜدخٌ يف ساٍ أخس٣
دصا٤ ايٛض٤ٛ ٚقد ؾسؽ َٔ ٚض٥ٛ٘ ؾاذا غو يف بعض أ -ـشٛ ذيو ْ

 ٚتـشٍٛ اىل ساي١ أخس٣ ال ٜعتين بػه٘ ٚال غ٤ٞ عًٝ٘ . 

 ايـصشـٝض ٜدٍ آخـسٙ ع٢ً دـسٜإ قـاعد٠ ايـؿساؽ ؾـٖٞٚرا ايـدـرب 
، ٜٚدٍ صدزٙ ع٢ً عدّ دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش يف ايٛض٤ٛ ايٛض٤ٛ

ػهٛى ايـُحمٌ العتٓا٤ بايػو أثٓا٤ ايٛض٤ٛ ضٛا٤ تـذاٚش بـُع٢ٓ يصّٚ ا
ٚدخٌ يف غريٙ أّ مل ٜتذاٚشٙ، نُا يٛ غو يف غطٌ ٚدٗ٘ يًٛض٤ٛ 

غه٘ سني ايدخٍٛ يف غطٌ  قبٌ ايؿساؽ َٔ ايٛض٤ٛ ضٛا٤ سصٌ
ػهٛى إتٝاْ٘ أّ ايـُرتتب غسعّا ع٢ً ايـذص٤ ايـُايـذص٤  -زاعني اير

 ػهٛى . ايـُرتتب ع٢ً ايـُسصٌ غه٘ قبٌ ايدخٍٛ يف ايـذص٤ 

تصًض يهٔ يف ايٛض٤ٛ زٚا١ْٜ أخس٣ َعترب٠ َٔ سٝح ايطٓد قد 
اييت زٚاٖا  (1)َٛثك١ ابٔ ابٞ ٜعؿٛز ٖٚٞ ،َعازضّا يصشٝش١ شزاز٠

ػٝذ يف تٗرٜب٘ بطٓد صشٝض ع٢ً االظٗس ٚقد تطُٓت قٍٛ ايصادم اي
() :  طاذا غههت يف غ٤ٞ َٔ ايٛض٤ٛ ٚقد دخًت يف غريٙ ؾًٝظ

غهو بػ٤ٞص ٚظاٖسٖا بدّٚا عدّ االعتٓا٤ بايػو يف بعض ادصا٤ 
ايٛض٤ٛ عٓد ايتذاٚش عٓ٘ ٚايدخٍٛ يف ايػري ، ظٗٛزّا  ْاغ٦ّا  َٔ ظٗٛز 
طغريٙص يف ايسدٛع اىل طغ٤ٞ َٔ ايٛض٤ٛص ٜعين بعط٘ ، ؾٝدٍ 

تذاٚش يف ادصا٤ ايٛض٤ٛ ، ٖٚرا ايـدرب س٦ٓٝر ع٢ً دسٜإ قاعد٠ اي
ٓدع٢ َهٓسزّا ع٢ً ايـُخالف ايٓٓص ايصشٝض ايطابل ٚخالف االمجاع 
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عدّ دسٜإ ايكاعد٠ يف أبعاض ايٛض٤ٛ ، ؾٝهٕٛ  إعساضِٗ عٔ َٛثك١ 
ناغؿّا عٔ  ػٗٛز أٚ ايـُابٔ ابٞ ٜعؿٛز ناغؿّا عٔ ضعؿٗا ع٢ً ايسأٟ  

ٚقد ٚقع كل عٓ٘ . دتاز ٚيصّٚ ايتشايـُخًٌ أنٝد ؾٝٗا ع٢ً ايسأٟ 
  : ٛثل َـشٌ ايبشح ٚايٓعسايـُايـدرب 

ؾاستٌُ ايبعض يف َسدع ضُريطغريٙص نْٛ٘ ايٛض٤ٛ، أٟ :)اذا 
يف غري ايٛض٤ٛ ؾًٝظ غهو  غههت يف غ٤ٞ َٔ ايٛض٤ٛ ٚقد دخًت

ٛثك١ُ ايـُٚال تٓايف  ، ع٢ً قاعد٠ ايؿساؽـدرب ايػسٜـ دٍ ايبػ٤ٞ( ؾٝ
 . صشٝش١َ شزاز٠ 

ٗا٤ نٕٛ َسدع٘ :طغ٤ٞ َٔ ايٛض٤ٛص ٜعين ٚاستٌُ بعض ايؿك
. ٛثك١ ايصشٝش١ ايـُؾتٓايف  ، بعط٘ بؿعٌ ظٗٛز )َٔ( يف ايتبعٝض

: َكتط٢ ايـذُع ايعسيف بني صشٝش١ شزاز٠ َٚٛثك١ (2)ٚعٓد٥ر قد ٜكاٍ
ابٔ ابٞ ٜعؿٛز ٖٛ محٌ َؿاد ايصشٝش١ ع٢ً اضتشباب ايعٛد ع٢ً 

 ػهٛى ؾٝ٘ َٚا بعدٙ . ايـُ

  ايـِع٢ً خالؾ٘ سٝح تط ايـِباإلمجاع ٚايتطكاٍ ايـُٚقد ٜـُٓع 
ايؿكٗا٤ )زض( ع٢ً عدّ دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش يف ايٛض٤ٛ ٚٚدٛب 

ػهٛى بإتٝاْ٘ َٚا بعدٙ ، ؾال ٜـُهٔ محٌ األَس ايـُايعٛد ع٢ً ايـذص٤ 
 بايعٛد  يف ايصشٝش١  ع٢ً االضتشباب س٦ٓٝر . 

ٓع محٌ ال ٜٛدب عٓدْا ايٝكني بـُ ايـِيهٔ ٖرا االمجاع ٚايتط
األَس ع٢ً االضتشباب أٚ برتدٝض َؿاد ايصشٝش١ : ايعٛد ع٢ً 
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بسدشإ  -ٚيٛ ضعٝؿّا -ػهٛى َٚا بعدٙ ، ٜٚصًض  قس١ّٜٓ تؿٝد ايعٔ ايـُ
 عترب٠ . ايـُٛثك١ ايـَُؿاد ايصشٝش١ ٖٚذس َؿاد  

ْعِ ٜـُهٓٓا إٔ ْكٍٛ: تٛدد قسا٥ٔ َتعدد٠ ع٢ً تسدٝض َؿاد 
أثٓا٤ ايٛض٤ٛ بؿعٌ بعض أدصا٥٘  ايصشٝش١ : يصّٚ االعتٓا٤ بايػو
ػهٛى َٚا بعدٙ نُا صٓسست ايـُٚٚدٛب ايعٛد ع٢ً ايـذص٤ 

 ايصشٝش١ ، ٚايكسا٥ٔ ٖٞ : 

إمجاع ايؿكٗا٤)زض( ع٢ً عدّ دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش  االٚىل :
ػهٛى ايـَُسنب ايٛض٤ٛ ٚع٢ً يصّٚ االعتٓا٤ بايػو ٚإتٝإ ايـذص٤  يف

إتٝاْ٘ ، ؾإ ٖرا االمجاع ٚإٕ نإ َدزنّٝا ال ٜـُهٔ إٔ ٜتشكل َٔ ؾساؽ 
ٚالبد ي٘ َٔ أضاع ٚديٌٝ غسعٞ ٚددٚٙ دااّل ع٢ً عدّ دسٜاْٗا، 

ٖٚٞ تـُٓع َٔ عًٝ٘، ٖٚرٙ قس١ٜٓ تؿٝد ايعٔ بصش١ َا إدعٞ االمجاع 
 محٌ ايصشٝش١ ع٢ً االضتشباب  . 

عترب٠:طاذا غههت ايـُيف ايجا١ْٝ : ق٠ٛ استُاٍ عٛد ضُريطغريٙص 
يف غ٤ٞ َٔ ايٛض٤ٛ ٚقد دخًت يف غريٙ ؾًٝظ غهو بػ٤ٞص 
ٚزدٛع٘ اىل طايٛض٤ٛ( يف ٚقت استُايٓا عٛدٙ اىل طغ٤ٞ َٔ 

ص ألقسبٝت٘ ، ؾإ ايكٛاعد ٤ٛص ، يهٔ ٜسدض عٛدٙ اىل طايٛض٤ٛايٛض
ايعسب١ٝ تكطٞ بعٛد ايطُري يألقسب ، ٖٚرٙ قس١ٜٓ استُاي١ٝ ق١ٜٛ ، 

١ٜ س٦ٓٝر ع٢ً اْو اذا غههت يف غ٤ٞ َٔ ايٛض٤ٛ ٚقد ٚتدٍ ايسٚا
أٟ تـشكل  َٓو ايؿساؽ َٓ٘ ٚاالْتكاٍ َٔ ساي١  -دخًت يف غري ايٛض٤ٛ 

ايٛض٤ٛ اىل ساي١ أخس٣ : صال٠ أٚ تـذاز٠ أٚ طبذ أٚ ْـشٖٛا ؾًٝظ 
عترب٠ َٔ ادي١ قاعد٠ ايؿساؽ يف ايٛض٤ٛ خاص١  ايـُغهو بػ٤ٞ، ؾتهٕٛ 
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تعسض يعدّ االعتٓا٤ بايػو ايـُدص٥ٗا االخري ًَٚتك١ٝ َع ايصشٝش١ يف 
بعد ايؿساؽ :طؾاذا قُت َٔ ايٛض٤ٛ ٚؾسغت َٓ٘ ٚقد صست يف ساٍ 
أخس٣ : يف ايصال٠ أٚ يف غريٖا ؾػههت يف بعض َا مس٢ اهلل َـُا 

 أٚدب اهلل عًٝو ؾٝ٘ ٚض٤ٛٙ ال غ٤ٞ عًٝو ؾٝ٘ص .

ص ايجايج١: قد ٜكاٍ : إ ن١ًُ طغ٤ٞص أصٌ، ٚن١ًُ طَٔ ايٛض٤ٛ
داز َٚـذسٚز تابع يتًو ايه١ًُ األصٌ ، ٚايطُري ٜسدع اىل االصٌ  

 تبٛع دٕٚ ايتابع ٚإٕ نإ أقسب . ايـُ

أعين  -١ُطًٓايـُكاٍ ٜتٓاؾ٢ َع قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ ايـُيهٔ ٖرا 
 ايعٛد اىلطايٛض٤ٛص.   االقسب يؿعّا ٚعا٥دّا ٖٚٛ اىل قاعد٠ عٛد ايطُري

 -دٕٚ ايتبعٝض -ع٢ً نْٛٗا بٝا١ْٝطاف ايٝ٘ : إَهإ محٌ )َٔ( ٜ
ؾتؿٝد مج١ًطغ٤ٞ َٔ ايٛض٤ٛص: غ٦ّٝا ٖٛ ايٛض٤ٛ ، ؾٝعٛد ضُري 
طٚقد دخًت يف غريٙص ٜٚؿٝد )غري ايٛض٤ٛ(  ٜٚٓٓكض َؿاد ايـذ١ًُ 
ايالسك١ طاْـُا ايػو  اذا نٓت  يف غ٤ٕٞ مل تـذصٙص أٟ اذا نٓت يف 

 ٣ غري ايٛض٤ٛ . ٚض٤ٛ مل تتذاٚش َـشً٘ ٚمل تٓتكٌ َٓ٘ اىل ساي١  أخس

 ،رب٠ـتـعايـ١ُ ٚـٝشـٕٛ ايصشـطُـُاع َـتـع ٚإدـُـٔ ايـذـهـاذٕ ٜـُ
إٔ نالَِٗ  ٖٚرا األَس ٜهٕٛ َدعَّٛا باالعتكاد  ايـشل ايرٟ ْعتكدٙ ٚ

ٕٕ ؾازد .   ْْٛز ٚاسد ٜٓطًل َٔ َعد

ٖرٙ قسا٥ٔ تصًض َصٓششّا يألخر بـُديٍٛ ايصشٝش١ ايٛاضض، 
عترب٠ ْكٍٛ:  ايـُاإلصساز ع٢ً خالف َا تكدّ يف ؾِٗ ايسٚا١ٜ  ٚيٛ ؾسض

ساد ايـذدٟ َسدد٠ّ بني َعٓٝني ؾال سذ١ٝ يف ايـُتصري َـذ١ًُ غاَط١ 
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عترب٠ ألْٗا َـذ١ًُ، بُٝٓا ايصشٝش١ ٚاضش١ ايدالي١ ع٢ً يصّٚ ايـَُؿاد 
االعتٓا٤ بايػو اثٓا٤ ايٛض٤ٛ ، ٚٚضٛسٗا قس١ْٜٓ غازس١ يًُساد ادتدٟ 

 َٔ َعدٕ ؾازد .  ٠عترب٠ ، ؾإ أسادٜجِٗ ْْٛز ٚاسد ٚازدايـُٚا١ٜ َٔ ايس

غتٗس دصٛص بايٛض٤ٛ، ٚقد تـشصٌ ق٠ٛ َا اٖرا نً٘ بـشح َـ
ػهٛى إتٝاْ٘ َٔ ايٛض٤ٛ يٝشصٌ ايـَُٔ يصّٚ ايعٛد ع٢ً ايـذص٤ 

 ٛاال٠  ْٚـشُٖٛا َـُا ٜعترب يف صش١ ايٛض٤ٛ . ايـُايرتتٝب ٚ

 ايػطٌ ْـذٝب عٔ ضؤاٍ : ٌٖ ًٜشلسس١ً ايجا١ْٝ َٔ ايبشح : ايـُ
ٚايتُِٝ  بايٛض٤ٛ  يف عدّ دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش ؾُٝٗا عٓد ايػو أثٓا٤ 
االغتػاٍ بأسدُٖا ٚقد دخٌ يف دص٤ آخس قبٌ ايؿساؽ َٔ تـُاّ  

تعسضني هلرا االَس  ايـُايٛض٤ٛ ؟ ٖرا َا اختًؿت ؾٝ٘ نًُات ايؿكٗا٤  
سض هلرا يف نًُات ايؿكٗا٤ بني َجبت يإليـشام ٚبني ْإف ي٘، ٚال تع

 تأخسٜٔ . ايـُتكدَني ٚنجري َٔ ايـُ

ٜٚـُهٔ ايكٍٛ بأْ٘ َع اختصاص ايٓٓص ايصشٝض بايٛض٤ٛ ال 
َصٓشض  أٚ ال َٛدب إليـشام ايػطٌ ٚايتُِٝ بايٛض٤ٛ يف عدّ دسٜإ 

ذسٜإ ايكاعد٠ يف ايػطٌ ٚايتُِٝ َع ـقاعد٠ ايتذاٚش، بٌ ٜٓبػٞ ايكطع ب
سدُٖا، إعتُادّا ع٢ً عُّٛ صشٝش١ امساعٌٝ  تـشكل َٛضٛعٗا يف أ

ٚإطالم  صشٝش١ شزاز٠ ايعاٖستني يف تأضٝظ قاعد٠ ايتذاٚش يف عُّٛ 
سنب١ اذا غو يف غ٤ٞ ٚداٚش َـشً٘ ٚدخٌ يف غريٙ َٔ ايـُاألعُاٍ 

 د يـُطًكات أدي١ ايكاعد٠ بػري ايٛض٤ٛ . ص أٚ َكٝٓدٕٚ ٚزٚد َـدٓص

ْع نبري َٔ أعالّ ايؿكٗا٤ يـشام بايٛض٤ٛ : مجيهٓ٘ قد إختاز اإل
ػٗٛز ايـُ، ٚاالضتدالٍ ٖٓا ٜـذسٟ ع٢ً ايكٍٛ  تأخسٜٔ )قدِٖ(ايـُ
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ٚع٢ً ايكٍٛ بعُّٛ  ، ٛضٛعنيايـُٓصٛز : تعدد ايكاعدتني ٚتػاٜس ايـُ
سنبات ، يف قباٍ َا ايـُايكاعدتني ٚدسٜاُْٗا يف عُّٛ االعُاٍ ٚتـُاّ 

صاص قاعد٠ ايتذاٚش بأدصا٤ خت)قدٙ( َٔ إ (3)شكل ايٓا٥ٝينايـُإختازٙ 
ٚيٝظ  ،صّٝا، ؾٝهٕٛ خسٚز ايطٗازات ايجالث١ خسٚدّا تـدٓصايصال٠

اْع١ عٔ ايـُتـدصٝصّا يعُّٛ أدي١ ايكاعد٠ ٚتهٕٛ ايسٚا١ٜ خسٚدٗا 
كاعد٠ ٜٚهٕٛ ـط٢ ايـتـكـع٢ً َ - ٛض٤ٛـٞ ايـؾ ذاٚشـتـدسٜإ قاعد٠ اي

 . ي٘ اعد٠ ايعا١َ بايٛض٤ٛ َٔ د١ٗ إقتطا٤ ايك ايتُِٝٚ ػطٌـايإيـشام 

ختصاص قاعد٠ د ٜطتدٍ ع٢ً اإليـشام بـُا ٜؿٝد إكؾٚنٝـ نإ 
ايتذاٚش بباب ايصال٠ ، ؾٝهٕٛ عدّ دسٜاْٗا يف ايطٗازات ايجالث١ َٔ 

 باب ايتدٓصص ، ال َٔ باب ايتدصٝص . 

 عُّٛديٌٝ صعّٛ ٚتك١ٜٛ ايـُدسض االختصاص  يهٓ٘ قد ضبل َٓٓا
ايٛض٤ٛ تـدصٝصّا  خسٚز ٕؾٝهٛيػري ايصال٠،  ٚمشٛهلا عد٠ ايتذاٚشقا

ٞ عدّ دسٟ ـايػطٌ ٚايتُِٝ بايٛض٤ٛ ؾ يعَُٛٗا، ٜٚػو ؾـٞ يـشٛم
 شٌ . ايـُقاعد٠ ايتذاٚش ٚيصّٚ االعتٓا٤  بايػو ٚإٕ داٚش 

ٚقد ٜطتدٍ بٛدٗني آخسٜٔ إليـشام ايػطٌ ٚايتُِٝ بايٛض٤ٛ يف 
 ٛى ، ٚتٛضٝشُٗا : ػهايـُاالعتٓا٤ بايػو يف االثٓا٤ ٚيصّٚ االتٝإ ب

طاذا غههت (4)ايصشٝشني ايـدربٜٔ َٔ ايٛد٘ االٍٚ: إٕ ايعاٖس
يف غ٤ٞ َٔ ايٛض٤ٛ ٚقد دخًت يف غريٙصطؾػههت يف بعض َا 

ٕ ايػازع بتكسٜب : إ ُا أٚدب اهلل عًٝو ؾٝ٘ ٚض٤ٛٙصمٓس٢ اهلل َـ
                                                           

 . 626:  4االصٍٛ : ز+ ؾٛا٥د  217:  4ادٛد ايتكسٜسات : ز (3)
 . 2+ ح1 َٔ أبٛاب ايٛض٤ٛ : ح 42: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز( 4)
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كدع اعترب ايٛض٤ٛ بـُذُٛع أدصا٥٘ ٚأؾعاي٘ ؾعاّل ٚاسدّا، ٚيعً٘ ايـُ
 -ٜعين ايطٗاز٠ ٚايطٗٛز -تشصٌ َٓ٘ ايـُبًشاظ ٚسد٠ َطٓبب٘ ٚأثسٙ 

ٌٓ ٚعال ٘ٚنأْ أعتربٙ ٚدٛدّا   - ٜكٍٛ : )ٖرا ايٛض٤ٛ ذٚ االدصا٤ د
ٚدب  -يف دص٤ٕ َٔ أدصا٥٘  ٜا عبدٟ ٚاسدّا  بطٝطّا ، ؾاذا غههَت

ٚايعٛد ع٢ً مجٝع َا غههت ؾٝ٘ ، يهٓو اذا ؾسغت  عًٝو االعتٓا٤
 َٔ ٚض٥ٛو ٚصست يف ساٍ أخس٣ ٚغههت ؾال غ٤ٞ عًٝو( . 

ال ٜتشكل إال بعد ايؿساؽ   -س٦ٓٝر -ٚعًٝ٘ :  ؾايتذاٚش عٔ ايٛض٤ٛ 
يعدّ  ، ثٓا٤ ايٛض٤ٛ، ٚعٓد٥ر ًٜصّ االعتٓا٤ بايػو  أ َٔ اؾعاٍ ايٛض٤ٛ

ع٢ٓ االعتبازٟ ايـُػازع ، ٖٚرا شكل  ايتذاٚش عٔ ايٛض٤ٛ يف ْعس ايـت
، ؾٝكاٍ سد يف ايػطٌ ٚايتُِٝ ٚيرا البد إٔ ًٜشكُٗا سهِ ايٛض٤َٛٓط

دصا٥٘ ؾعاّل اْ٘ قد اعتربٙ ايػازع بتُاّ أ ِ :يف سل نٌ َٔ ايػطٌ ٚايتُٝ
تشصٌ َٓ٘ ، ٚايتذاٚش عٓ٘ ال ايـُب٘ ٚأثسٙ ٚاسدّا بًشاظ ٚسد٠ َطٓب

٘ ، ؾًٝصّ س٦ٓٝر االعتٓا٤ بايػو دصا٥ال بعد ايؿساؽ  َٔ أؾعاي٘ ٚاٜتشكل إ
 . شكل ايتذاٚش يف ْعس ايػازع . ٖراـٚ ايتُِٝ يعدّ تأثٓا٤ ايػطٌ أ

 ( يفٛي٘)ـشطب االعتباز ايػسعٞ قـٚال ٜٓايف ٚسد٠ ايٛض٤ٛ ب 
  ٚال ، (5)صاذا غههت يف غ٤ٞ َٔ ايٛض٤َٛعترب٠ ابٔ ابٞ ٜعؿٛز :ط

ـُا أٚدب مس٢ اهلل َؾػههت يف بعض  َا يف َعترب٠  شزاز٠ :ط قٛي٘
ٕ َسنبّا يف ٕ ٜهٛؾإ ايٛاسد باالعتباز البد أ (6)عًٝو ؾٝ٘ ٚض٥ٛ٘ص
 طٝطـال ؾايب، ٚإ ٝطّاـع ي٘ ؾعاّل ٚاسدّا بطػٓسايـُعتباز ايٛاقع يٝتٛد٘ ايٝ٘ إ

                                                           

  . 2َٔ أبٛاب ايٛض٤ٛ : ح 4 2: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (5)
 . 1 َٔ أبٛاب ايٛض٤ٛ : ح 4 2: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز( 6)
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 بطٝطّا .  عتبازٙ ٚاسدّا ال َع٢ٓ إل

سنب يف ايٛاقع( قد ايـُ) ٚ ٖٚرا )ايٛاسد ايبطٝط باالعتباز(
س عٓ٘ )اذا غههت يف غ٤ٞ َٔ ػازع  تسنٝب٘ ايٛاقعٞ ؾٝعٓبٜالسغ اي

ثس ٚبطاطت٘ االعتباز١ٜ ؾريتب عًٝ٘ أ ٚض٥ٛو( ٚقد ٜالسغ ٚسدت٘
ايتذاٚش ؾٝ٘ يـذسٜاْٗا يف ُٓع عٔ دسٜإ قاعد٠ ـايٛسد٠ ٚايبطاط١ ٜٚ

 يف غريٙ . سنبات اذا غو يف بعض أدصا٥ٗا ٚقد داٚشٙ ٚدخٌ ايـُ

ع ػٓسايـُعتربٖا عترب٠ يف ايٛض٤ٛ قد إايـُايبطاط١ ٖٚرٙ ايٛسد٠ ٚ
هًـ ب٘ ٖٛ ايطٗاز٠  ايـُأَٛز ب٘ ٚايـُٕ أٜطّا  يف ايػطٌ ٚايتُِٝ سٝح أ

، ٛيد٠ يًطٗاز٠ ٚايطٗٛزايـُالضباب تشصٌ َٔ االؾعاٍ ٚاايـُٚايطٗٛز 
 تكدّ . ايـُؾُٝتٓع دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش ؾُٝٗا بايتكسٜب 

ال اْ٘ ال ، إدصا٥٘ ٚؾكسات٘أ ٖٚرا ايتٛدٝ٘ ٚإٕ نإ َكبٛاّل يف بعض 
ٛض٤ٛ يف عدّ دسٜإ قاعد٠ شام ايػطٌ ٚايتُِٝ بايـٜٓؿع ديٝاّل ع٢ً إي

 ، ٚتٛضٝش٘ :  ايتذاٚش

 ض٤ٛ ؾعاّلعتباز ايٛـدرب ايصشٝض ع٢ً إاْ٘ َع تطًِٝ دالي١ اي
ال بعد ايؿساؽ  ٜتشكل ايتذاٚش عٔ ايٛض٤ٛ  إ ٕ الٚاسدّا بطٝطّا ًٜٚصَ٘ أ

ثٓا٤ ـشاصٌ أعاي٘ ؾالبد َٔ االعتٓا٤ بايػو ايدصا٥٘ ٚؾـُاّ أَٔ ت
تٝاْ٘ َا داّ قاعدّا ػهٛى إايـُـذص٤ ايٛض٤ٛ ٚالبد َٔ ايعٛد ع٢ً اي

، ٖٚرا تاّ يف ؿسؽ َٓ٘ ٚمل ٜٓتكٌ اىل ساي١ أخس٣ ع٢ً ٚض٥ٛ٘ مل ٜ
 عتباز ايٛض٤ٛ بتُاَ٘ عُاّلإايٛض٤ٛ يٛدٛد خرب صشٝض ٜدٍ ع٢ً 

  . عد ايؿساؽ َٓ٘ال بٚاسدّا ال ٜتشكل ايتذاٚش عٓ٘ إ
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 بازـتـعٌ ع٢ً إـٝـيعدّ ايدي ، ُِٝـتـطٌ ٚايـٞ ايػـؾتِ ـال ٜ راٖ يهٔ
عتباز ايػازع ايتُِٝ ؾعاّل ٚاسدّا ٚعدّ ايديٌٝ ع٢ً إ ايػازع ايػطٌ
ال بعد ايؿساؽ  َٔ طٝطّا ست٢ ال ٜتشكل ايتذاٚش عٓ٘ إؾعاّل ٚاسدّا ب

ٚاالستُاٍ ال ٜسق٢  شتٌُـْعِ االعتباز  َ ،ايؿعٌ ايٛاسد ايبطٝط 
( االط٦ُٓإ)ٚأ (ايكطع)ٚ االط٦ُٓإ ، ٚال سذ١ٝ يف غري دزد١ ايٝكني أ
، بٌ ١ٜ ايٛض٤ٛ عًٝ٘ يف ايػطٌ ٚايتُِٝٚال دالي١ يف زٚاٚال عرب٠ ب٘، 

شام يف ايػطٌ ٚايتُِٝ ٚع٢ً دسٜإ قاعد٠ ـيايديٌٝ ع٢ً عدّ اإل
 (7)اعٌٝشٝض شزاز٠ َٚعترب٠ امسايتذاٚش ؾُٝٗا َٛدٛد تاّ ٖٚٛ ص

بعد  ٚ اطالقُٗا ع٢ً عدّ االعتٓا٤ بايػو يف دص٤ٕايدايني بعَُُٛٗا أ
 السل يف ايػطٌ ٚايتُِٝ .  ايدخٍٛ يف دص٤ٕ

ٞ ٚايتهًٝـ االهلٞ قد تعًل َس ايػسعإٕ األ ايٛد٘ ايجاْٞ:
ٚايٛض٤ٛ ٚايػطٌ ٚايتُِٝ َكد١َ ،(8)صال بطٗٛزصال٠ إ البايطٗٛز ط

َس أ إٔ ايطٗٛز ألثس ايطٗاز٠، ٚسٝحٛز َٚٛدد٠ شصٍٛ ايطٗـب١ يَطٓب
أٚ َٔ  ـشكل غ٤ٞ َٔ ايٛض٤ٛبطٝط ٚاسد ال دص٤ ي٘ ، ؾايػو يف ت

ا رؾً -االَس ايبطٝط - ُِ ٖٛ غو  يف سصٍٛ ايطٗٛزٚ َٔ ايتٝايػطٌ أ
ٚ أٚ ايػطٌ أذسٟ قاعد٠ ايتذاٚش عٓد ايػو يف دص٤ َٔ ايٛض٤ٛ ـتال 

ز٠ ٚالبد َٔ ايطٗا شصٌـايتُِٝ ، بٌ ٜهٕٛ  ايػو َصدام ايػو يف َ
بّا اىل ـَٓست تٝاْ٘غو ؾٝ٘ ٚإ بايػو ٚايعٛد ع٢ً َااالستٝاط باالعتٓا٤ 

 ُاّ ايتُِٝ . ـٚ تأُاّ  ايػطٌ ـٚ تـُاّ ايٛض٤ٛ أت

                                                           

 .1َٔ أبٛاب ارتًٌ يف ايصال٠:ح23:ب5+ ز4:حايسنٛعَٔ أبٛاب 13ب: 4: زايٛضا٥ٌ(7)
 . 1َٔ أبٛاب ايٛض٤ٛ : ح 4+ ب  1َٔ أبٛاب ارت٠ًٛ :ح 9: ب 1زايٛضا٥ٌ :  (8)
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 :  غهاينيبإ  (9)شكل)قدٙ( ايـُغهٌ عًٝ٘ أضتاذْا ٚقد أ

اآلٜات  ٚايسٚاٜات نٕٛ ْؿظ ٕ ظاٖس ، ساصً٘ : إ أسدُٖا َبٓا٥ٞ
َتعًكّا  يألَس االهلٞ ٚايتهًٝـ  -طشتني ايـُايػطًتني ٚ ايٛض٤ٛ :
ٝتبني َٓ٘ عدّ ضٚ ،َسـشكٝكّٝا  عٔ ٖرا األشجّا تـٚضًٓشل  ب ايػسعٞ ،

 قطع١ٝ .   ٚيصّٚ زؾع ايٝد عٓ٘ يكس١ٕٜٓ ُاّ ايعٗٛزـت

َس بايطٗاز٠ : اْ٘ ع٢ً تكدٜس تطًِٝ تعًل األ٘، ساصًٚثاُْٝٗا تٓصيٞ
ؾإ ٖرٙ  -االؾعاٍ ايرتنٝب١ٝ  -يػطٌ ٚايتُِٝ ٚايٓٛزا١ْٝ دٕٚ ايٛض٤ٛ ٚا

بٌ ٖٞ َكدَات غسع١ٝ  ،١ٝ ته١ًٜٝٓٛكجالث١ يٝطت َكدَات عَٛز اياأل
 -ايطٗاز٠ ٚايٓٛاز١ْٝ  -ٞ صًأَٛز ب٘ األايـُشصٍٛ ـي َأَٛز بٗا َكد١َّ
دصا٤ رنٛز٠ ٖٚٞ َسنب١ َٔ أايـُكدَات ايـَُس ايػسعٞ بٚبعد تعًل األ

 ايتذاٚش يعُّٛ أٚ إطالم أديتٗا إال َا خسز بديٌٝ،ـذسٟ ؾٝٗا قاعد٠ ت
ـشت َعترب ، ٚبكٞ ايػطٌ ٚايتُِٝ َٓدزدني ت ٚقد خسز ايٛض٤ٛ بٓٓص

ذص٤ االخري  َٔ ايػطٌ ـطالم ديٌٝ قاعد٠ ايتذاٚش ، ْعِ يٛ غو يف ايإ
شككّا  ؾٝ٘ ٖٚٛ قٛاّ ٚ ايتُِٝ مل ٜهٔ )ايتذاٚش ٚايدخٍٛ  يف ايػري( َتأ

را ٖٚ ، ال َع ايدخٍٛ  يف ايػريـذسٟ إٚش ؾال تايتذا َٛضٛع قاعد٠
ٚ عٓد ـشٖٛا ، أْ ٚأخس٣ َٔ صال٠  ٜتشكل عٓد االْتكاٍ اىل ساي١ أ

 ٛاال٠ ٚدؿاف االعطا٤ َٔ َا٤ ايػطٌ . ايـُؾٛات 

، ٜٚٓبػٞ االيتؿات شامـيعٔ اإلاالغهاٍ تاّ َتني َٚاْع ٖٚرا  
)ايطٗٛز ٖٛ َس بطٝط أطًٛب يف ايطٗازات ايجالث١ ٖٛ ايـُٕ أاىل 

ؾعاهلا عُاّل َتشدّا غري ٚايٓٛاز١ْٝ( ٖٚرا ال ٜطتدعٞ اعتباز ايػازع أل
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طًٛب ٖٛ ايـُ، ٚنٝـ ٖٚٞ َسنب١ يف ْصٛص ايهتاب ٚايط١ٓ ،َسنب
ـذسٟ يف ٚقاعد٠ ايتذاٚش ت ،ـدازدٞسنب ايايـُتشصٌ َٔ ايـُثس األ

سنب ايـَُٔ ايؿعٌ طًٛب ايـٌُ يألَس ايبطٝط شٓصايـُسنب ايـُأدصا٤ 
 ذسٟ يف االَس ايبطٝط  . ـْٗا تـدازدٞ، ال أاي

ػطٌ ٚايتُِٝ  شام ايـيإ: االغهاٍ تاّ َٚاْع عٔ  َا تكدّ ٚيف ض٤ٛ
طالم  صشٝشيت شزاز٠ ـشت عُّٛ أٚ إُٗا تبايٛض٤ٛ َٚٛدب يبكا٥
ايدايني ع٢ً عدّ االعتٓا٤  -قاعد٠ ايتذاٚش ديًٝٞ -ٚامساعٌٝ بٔ دابس

 ػهٛى ؾٝ٘ . ايـُشٌ ـبايػو بعد ايتذاٚش عٔ َ

ُٓأدصا٤ غطً٘ أهًـ  يف غ٤ٞ َٔ ايـُٚعًٝ٘ : اذا غو  ُ٘ ٚقد ٚ تٝ
الغتطاٍ ٚقد غو يف غطٌ ػػٍٛ باايـُذٓب ـالسل ناي دخٌ يف دص٤ٕ
ع٢ً قاعد٠ أَهٓ٘ االعتُاد  -ـُٜٔـذاْب  األػطٌ ايٜٖٚٛ  ت٘زأض٘ ٚزقب
ع٢ً ٚسد٠   -ٖٚٛ قسٜب -ٚال ٜعتين بػه٘ ، يهٔ يٛ بٓٝٓا  ايتذاٚش

ػطٌ ٚغو يف ـذاْب األٜطس َٔ ايبدٕ يف ايَع اي ـُٜٔذاْب األـاي
ٔ تعٝٓ -طسـذاْب األٜبػطٌ ايغتػاي٘ ـُٔ ساٍ إٜـذاْب األغطٌ اي

 ػهٛى ؾٝ٘ . ايـُشكل  ايتذاٚش ٚايدخٍٛ يف غري ـاالعتٓا٤ بايػو يعدّ ت

ـُهٔ إدسا٤ ذص٤ االخري َٔ ايػطٌ ٚايتُِٝ ال ٜـٚايػو يف اي
 َع ايدخٍٛ يف غري ايػطٌ ٚايتُِٝ نايصال٠ أٚ قاعد٠ ايتذاٚش ؾٝ٘ إال

ٚيف  ، ذؿاف االعطا٤ َٔ َا٤ ايػطٌـٛاال٠ بايـُٚ عٓد ؾٛات ايطبذ أ
 تُِٝ َٔ َهاْ٘ . ايـُشٍٛ  ـَعتد ب٘ ٚت ُطٞ ٚقٕتـايتُِٝ ٜتشكل ب

ٚايتُِٝ  َهإ دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش يف ايػطٌ إثبات إٖرا نً٘ يف
 : آخس  ثِ ْٓتكٌ اىل حبح أَس .  دصا٤ ايٛض٤ٛ َٚٓع دسٜإ ايكاعد٠ يف أ
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ذسٟ قاعد٠ ايؿساؽ ـبعد َٓع دسٟ قاعد٠ ايتذاٚش يف ايٛض٤ٛ ٌٖ ت
٘ ؟ ، أٟ عٓد ايؿساؽ َٔ َٚطٝٓ يف ايٛض٤ٛ عٓد ايػو يف صش١ دص٤ٕ

تٝاْ٘ ايرٟ ٖٛ غري ايػو يف إ ـذص٤ اذا غو يف صشت٘ ، ٖٚراذاد ايـٜإ
يف ايٛض٤ٛ ، ؾٌٗ  عدّ دسٜاْٗاؿسٚؽ َٔ ايـُـذس٣ قاعد٠ ايتذاٚش َ
، ػهٛى يف صشت٘ايـُصش١ دص٤ ايٛض٤ٛ قاعد٠ ايؿساؽ  يتجبت  ـذسٟت

ٝد تٝإ غطٌ ايٛد٘ ٚاياذا دخٌ يف غطٌ ايٝد ايٝطس٣ ٚقد أسسش إنُا 
٢ُٓٝ ٚ صش١ غطٌ ايٝد اياي٢ُٓٝ ٚغو يف صش١ غطٌ ايٛد٘ أ

٤ اايـُؾكدإ غسط صشت٘ نعدّ ايػطٌ َٔ األع٢ً أٚ نٕٛ ستُاٍ إل
ذص٤ بٌ ـتٝإ ايـشٝح مل ٜهٔ غه٘ يف أصٌ إ، بتٛض٧ ب٘ َطاؾّاايـُ

 ايػو يف صشت٘ بعد َطٝ٘ ٚايؿساؽ َٓ٘ . 

 االعاظِ َٔ ذُعـي  خرتْاٙ ٚؾاقّاإ ع٢ً َا ايبشح ٜبتين ٖٚرا
ذص٤ نذسٜاْٗا يف ـَٔ دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ يف ايػو يف صش١ اي (ِ)قدٖ
  ، ٖٚرا ْاغ٤٢٘ ٚايؿساؽ َٓ٘سنب ايتاّ اذا غو ؾٝٗا بعد َطٝٓايـُصش١ 
نًُا :ط(10) بٔ َطًِـشُد ديٌٝ قاعد٠ ايؿساؽ ٖٚٛ صشٝض َعُّٛ َٔ 

سنبات ايـُ  ٚمشٛي٘ ألدصا٤ـُا قد َط٢ ؾأَط٘ نُا ٖٛص غههت ؾٝ٘ َ
اذا غو يف صش١ دص٤ بعد ايؿساؽ َٔ  -َٚٓٗا ايٛض٤ٛ  -ايػسع١ٝ

ايؿساؽ بني َٔ دٕٚ ؾسم يف دسٜإ قاعد٠ ػهٛى َٚطٝ٘ ، ايـُـذص٤ اي
 ذص٤ االخري ٚبني ايػو يف صش١ غريٙ . ـَا اذا نإ ايػو يف صش١ اي

يف  ٠ ايؿساؽ يف أدصا٤ ايٛض٤ٛ اذا غوشاصٌ دسٜإ قاعدـٚاي
 ُكتط٢ عُّٛ ديٌٝ قاعد٠ ايؿساؽ . ـذص٤ بـصش١ اي
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يؿساؽ دسا٤ قاعد٠ ااْع عٔ إايـُاالغهاٍ ٖٓا يف ٚدٛد ْعِ 
 عٞ أسْد ٕ ٜٓدـُهٔ أايٛض٤ٛ ، ٜٚ دصا٤ٚايتُطو  بعُّٛ ديًٝٗا يف أ

 سد خربٜٔ : اْع١ٝ يف أايـُ

اْع عٔ دسٜإ قاعد٠ ايـُتكدّ ٚايـُ (11) : صشٝض شزاز٠ األٍٚ
اذا نٓت قاعدّا ع٢ً ٚض٥ٛو ؾًِ تدز :ط ايتذاٚش يف أدصا٤ ايٛض٤ٛ

ت ؾٝ٘ أْو غهه ذزاعٝو أّ ال ؟ ؾأعد عًُٝٗا ٚع٢ً مجٝع َاأغطًت 
 ٞ ساٍ ايٛض٤ٛصـت ؾـدَ ٢ اهلل َاُا مٓسـ٘ َـُطشـمل تٚتػطً٘ أ مل

ٓع َٔ دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ ايـُع٢ً  يصشٝضاطالم بإ ؾاْ٘ قـد ٜـطتـدٍ
ـُا نإ أعِ َ -ػطٌ ذزاعٝ٘ب -ٚيصّٚ االعتٓا٤ بايػو يف ٚض٥ٛ٘ 
 يف ايٛض٤ٛ . ُأَٛز ب٘ ايـٚ َطض ايػو يف اإلتٝإ أٚ يف صش١ غطٌ أ

تٝإ ع٢ً االعتٓا٤ بايػو يف إ ايدالي١ ٕ ٖرا ايـدرب ٚاضضٙ : إٜٚسٓد
 ،ػهٛىايـُتٝإ ًٜٚصّ ايػاى إصمل تدز أغطًت ذزاعٝو اّ الطذص٤ـاي

دصا٤ ايٛض٤ٛ اذا غو يف عين عدّ دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش يف أٖٚرا ٜ
عٔ بٝإ ٚ َطش٘، ٖٚٞ أدٓب١ٝ أٟ يف غطٌ عطٛ أ،  ايٛدٛدأصٌ 

ايـدرب  تهؿٌؾال ٜ ،أٚ صش١ َطش٘سهِ ايػو يف صش١ غطٌ عطٛ 
َٚكتط٢ عُّٛ  بٝإ سهِ ايػو يف صش١ دص٤ ايٛض٤ٛ ، ايصشٝض

ـُا قد َط٢ ؾأَط٘ نُا نًُا غههت ؾٝ٘ َديٌٝ قاعد٠ ايؿساؽ ط
 . ٘ عدّ االعتٓا٤ بايػو يف صش١ ادتص٤ بعد َطٝ٘ ٚايؿساؽ َٓ: (12)ٖٛص

 يتػاٜس -ايتذاٚش ٚايؿساؽ -: بٓا٤ ع٢ً تعدد ايكاعدتني  ٚبعباز٠ ثا١ْٝ
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ٛدٛد ايـُصٌ ايٛدٛد ، ٚايػو يف صش١ : ايػو يف أُٗا َٛضٛعٝ
 كٍٛ : ـْ  -طٞ ٚايؿساؽ ايـُبعد 

ُٓع عٔ دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش عٓد ايػو يف ـٕ صشٝض شزاز٠ ٜإ
ِٓدصا٤ ايٛض٤ٛ ، ٚال ٜأٚ َطض َٔ أذاد غطٌ ـٜإ ٓطبل ٚ ال ٜأايـدرب  ع

طض نُا اذا غههت يف ايـُٚ أع٢ً َٛازد ايػو يف صش١ ايػطٌ 
ٚ أضؿٌ ٚ ايرزاعني الستُاٍ ايػطٌ َٔ األأصش١ غطٌ ايٛد٘ 

ؾاْ٘   - ػهٛى َٚط٢ايـُؾّا ، ٚقد ؾسغت َٔ ا٤  َطاايـُالستُاٍ نٕٛ 
اضٞ ٚعدّ ايـُػهٛى ايـُبصش١  تـشهِقاعد٠ ايؿساؽ ٚ تـذسٟ

ُكتط٢ عُّٛ ديٌٝ قاعد٠ ايؿساؽ ، َٔ دٕٚ ؾسم بني ـاالعتٓا٤ بايػو ب
َٔ أدصا٤ ايٛض٤ٛ ٚبني ايػو يف صش١ ايهٌ  يف صش١ دص٤ٕايػو 
ـذص٤ االٍٚ أٚ ايٛضط سم بني ايػو يف صش١ ايسنب ، َٚٔ دٕٚ ؾايـُ

 ٚ يعَُٛ٘ . ايديٌٝ أ إلطالم ، ٖٚرا خريأٚ األ

 اذا غههت يف غ٤ٞ َٔ:ط ٛزـعؿـبٔ ابٞ ٜك١ اـ: َٛث جاْٞـاْع ايايـُ
ُا ايػو اذا نٓت ـاْايٛض٤ٛ ٚقد دخًت يف غريٙ ؾًٝظ غهو بػ٤ٞ ، 

: إٕ ايعاٖس نٕٛ ايطُري يف قٛي٘ :  بتكسٜب . (13)ـذصٙص يف غ٤ٞ مل ت
أٟ دخًت يف غري  ، زادعّا اىل ايٛض٤ٛ صٚقد دخًت يف غريٙط

 صاذا غههت يف غ٤ٞ َٔ ايٛض٤ٛػهٛى ؾٝ٘طايـُايٛض٤ٛ ٚإٕ ايػ٤ٞ 
ٍٓ  ـذص٤َطًل غاٌَ يًػو يف ٚدٛد اي ٚايػو يف صش١ ايـذص٤، ؾتد

يف أٚ  دص٤ َٔ ايٛض٤ٛ ٢ً إٔ ايػو يف ٚدٛدك١ بـُٓطٛقٗا عٛثايـُ
، ٚتدٍ عد ايؿساؽ ٚقد داشٙ ٚدخٌ يف غريٙب٘ اذا نإ ب ال ٜـُعت٢ٓ صشت٘
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عت٢ٓ ٚ يف صشت٘ َُٜٔ ايٛض٤ٛ أ ٕ ايػو يف ٚدٛد دص٤ٕـُؿَٗٛٗا ع٢ً أب
 ذصٙ ٚمل ٜؿسؽ َٓ٘ ٜٚدخٌ يف غريٙ . ـداّ َػػٛاّل بٛض٥ٛ٘ مل ٜ ب٘ َا

ع٢ً  ٛثك١ايـُُؿّٗٛ ايسٚا١ٜ ـُهٔ االضتدالٍ بـ: ٜ ايكٍٛٚخالص١ 
دصا٤ ايٛض٤ٛ عٓد ايػو يف صشتٗا قبٌ َٓع دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ يف أ

 ايؿساؽ َٔ ايٛض٤ٛ .

ساد غري ايـُذ١ًُ ـَ -نُا ضبل -: إٕ ٖرٙ ايسٚا١ٜ  ٚؾٝ٘ : أٚاّل
ٚاضش١ ٚغاٖد  ٚمل ٜتعني بكس١ٕٜٓ سدع يف ضُري طغريٙصايـُٚاضش١ 
 عٛدٙ اىل اىل ايٛض٤ٛ الستُاٍ ٞ غريٙصـنٕٛ َسدع ايطُريطؾ :دًٞ 

 بشٛخ . ايـُٓع ايـُداليتٗا ع٢ً ساد تٓتؿٞ ايـُطغ٤ٞص، َٚع إمجاٍ 

 ١َٛثكٚتطًِٝ دالي١ طايٛض٤ٕٛصَع تطًِٝ زدٛع ايطُري اىل :ٚثاّْٝا
ع٢ً ٚدٛب االعتٓا٤ بايػو يف أدصا٤ ايٛض٤ٛ قبٌ  (14)ابٔ ابٞ ٜعؿٛز

ٜكع ايتعازض  -ٚ يف ايصش١ايػو يف أصٌ ايٛدٛد أاؽ َٓ٘ ضٛا٤ ايؿس
ـُا قد َط٢ نًُا غههت ؾٝ٘ َـشُد بٔ َطًِ:طَ ١ني صشٝشٚب ابٝٓٗ

داي١ ع٢ً عدّ االعتٓا٤ بايػو يف ايصش١ اذا نإ اي (15)ؾأَط٘ نُا ٖٛص
  .ّ يف غريٖا غه٘ بعد ايؿساؽ ضٛا٤ نإ غه٘ يف أدصا٤ ايٛض٤ٛ أ

ًٜتكٝإ يف )ايػو يف صش١  ٚايٓطب١ بُٝٓٗا ٖٞ ايعُّٛ َٔ ٚد٘
ٌ ايؿساؽ َٔ ايٛض٤ٛ بتُاَ٘( ذص٤ قبـَٔ ايٛض٤ٛ بعد ايؿساؽ َٔ اي دص٤ٕ

ؿٝد بايػو يف أدصا٤ ايٛض٤ٛ ، ٚت : يصّٚ االعتٓا٤ ١ٛثكايـُؿٝد سٝح ت
 . ٖٛص  ؾأَط٘ نُا: عدّ االعتٓا٤ بايػو ط ١ايصشٝش

                                                           

 . 2َٔ ابٛاب ايٛض٤ٛ : ح 42: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز(14)
  . 3َٔ ابٛاب ارتًٌ ايٛاقع يف ايصال٠ : ح 23: ب 5ايٛضا٥ٌ : ز( 15)
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بعد ايؿساؽ  بايػو ع٢ً عدّ االعتٓا٤ ١ايدآي ١سدض ايصشٝشيهٔ ت
نًُا غههت يٛضعطبا اػهٛى يف صشت٘، يهٕٛ داليتٗايـُص٤ ذـَٔ اي
تٛقـ ايـُطالم خس٣ باإلاألٚدالي١  ـُا قد َط٢ ؾأَط٘ نُا ٖٛصؾٝ٘ َ
َٚٔ ايٛاضض صالس١ٝ ايعُّٛ  ،شه١ُـُاّ َكدَات ايـسساشٙ ع٢ً تإ
ٕٕأل ٕ دايـ يًعُّٛ بأايـُع٢ً عدّ ازاد٠ االطالم  ٕ ٜهٕٛ قس١ٜٓ بٝا
ٛثك١ ايػو يف صش١ دص٤ ايٛض٤ٛ ٜٚتشصٌ دسٜإ ايـُطالم ساد َٔ إُٜ

ُا قد ـَنًُا غههت ؾٝ٘ يًسٚا١ٜ ايصشٝش١ : ط ّاضتٓاديؿساؽ إقاعد٠ ا
ـذص٤ ٚايؿساؽ َٓ٘ دصا٤ ايٛض٤ٛ بعد َطٞ اييف أ صَط٘ نُا َٖٛط٢ ؾأ

 ُاّ ايٛض٤ٛ .ـٕ نإ مل ٜؿسؽ َٔ تٚإ
 

 طهور .ه الطهارة والـشحقيق إـالبحث التاشع : ت

 عٓٛاْــّا -أَٛز بٗــا ايـــُٚقــع ايهــالّ يف اضــِ )ايطٗــاز٠ ٚايطٗــٛز(         
ايػسٜـ  تٛقـ عًٝٗا صش١ ايصال٠ ٚايطٛاف سٍٛ ايبٝتايـُٚ -مسّاٚإ

ايــُطشتني، غطـٌ   ايػطًتني ٚ -ضِ غسعٞ يألؾعاٌٍٖ ٖٛ ا : ٚحنُٖٛا
ــدٕ بأ ــ١  ايب ــ٘ ايجالث ــدٜٔـَطــض ايــ  ،طساؾ ــ١    -ذب١ٗ ٚايٝ نُــا ٖــٛ ظــاٖس آٜ
ثـــس ايٓـــٛزاْٞ ايبطـــٝط ٤ٛ ؟ اّ ٖـــٛ اضـــِ غـــسعٞ يًشصـــ١ًٝ ٚاألايٛضـــ
ِٕ طذٓاب١ : ـرتتب ٚايٓاغ٤ٞ َٔ االؾعاٍ نُا ٖٛ ظاٖس آ١ٜ غطٌ ايايـُ َٚٔإ

ُٖٗسٚا ِِ ُدُّٓبا َؾاٖط ُِٓت ٚبتعبري َعكٛيٞ : ٌٖ )ايطٗاز٠( اضـِ يًطـبب    ؟ . صُن
ُعٓـ٢  صٛيٞ : ٌٖ )ايطٗـاز٠( اضـِ يً  أٚبتعبري  . ب ؟اّ ٖٞ اضِ يًُطٓب
 ايـُصدزٟ ؟. ذادٟ اّ ٖٞ اضِ يًُع٢ٓ االضِ ـٜايـُصدزٟ اإل

ؾٝ٘ استُاالٕ ٚقد صاز اىل نٌ ٚاسد َـٔ االستُـايني مجـع َـٔ              
 االصشاب )زض( .
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ايطٗاز٠  ٍ :ال اغهاٍ يف ظٗٛز عدد َٔ ايٓصٛص ايػسٜؿ١ يف االٚ       
ِْ يألايـُ ٖٞ ٚدٛد َسنب َٔ ٚ ،ؾعاٍ ايصادز٠ يف ارتازز أَٛز بٗا اض

ذب١ٗ ـٚ َــٔ َطــض ايــغطــًتني َٚطــشتني أٚ َــٔ غطــٌ ايبــدٕ بأطساؾــ٘ أ 
ُ ْعري آٜـ١ ايٛضـ٤ٛ يف ضـٛز٠     -ٚظاٖس ايٝدٜٔ  َٔ    َٜـا ط : ا٥د٠ايــ َٗـا اٖيـٔرٜ ٜٗ َأ

ََُسأؾـٔل          ِِ ٔإَيـ٢ اِي ِٜـٔدَُٜه ََٚأ  ِِ َُٖه ُُٚدـٛ ًُٛا  ِِ ٔإَيـ٢ ايٖصـاَل٠ٔ َؾاِغٔطـ ُِـُت ََُٓٛا ٔإَذا ُق آ
ٔٔ ِٝ ِِ ٔإَي٢ اِيَهِعَب ًَُه ََٚأِزُد  ِِ ََِطُشٛا ٔبُس٤ُٚٔضُه يف ضٛز٠ ْٚعري آ١ٜ ايتُِٝ  صَٚا

ـــُ ــُشٛا      :ط 6ا٥د٠ : ايـ ََِطـ ــا َؾا ــٔعّٝدا َطٝاّبـ ــٛا َصـ ُُـ ُٖ َٝ ــا٤ّ َؾَت ََـ ــُدٚا  ِِ َتٔذـ ــ ًَـ َؾ
  ُ٘ ِٓـ َٔ  ِِ ِٜـٔدُٜه ََٚأ  ِِ ُٖٔه ُُٛدٛ ََـا٤ّ     :ط 43ٚيف ضـٛز٠ ايٓطـا٤ :    صٔب ِِ َتٔذـُدٚا  ًَـ َؾ

 ِِ ِٜــٔدُٜه ََٚأ  ِِ ُٖٔه ُُٛدــٛ ََِطــُشٛا ٔب ُُــٛا َصــٔعّٝدا َطٝاّبــا َؾا ُٖ َٝ ٜــ١ ْٚعــري زٚا ، صَؾَت
ــداح :  ــاٍ زضــٍٛ اهلل ) ايك ــاح ايصــال٠  :(ق  ُٗاـشسٜـــٚت، ايٛضــ٤ٛ طإؾتت
 . (16) ـشًًٝٗا ايتطًِٝصٚت ،ايتهبري

ُ ٕ ايطٗـاز٠  ٚظاٖس ٖرٙ ايٓصـٛص أ  ُ أَٛز بٗـا  ايــ تٛقـ عًٝٗـا  ايــ
ـــايصــال٠ ْٚــ  ــٛ َػــ ـشٖٛا َ ــاز٠سُٚا ٖ ــٞ اضــِ يًٛضــ٤ٛ    -ط بايطٗ ٖ: 
ــًتني ٚ ـــُايػطـ ــدٕ بأ ايـ ــٌ ايبـ ــٌ :غطـ ــ٘ طشتني ، ٚيًػطـ ــ١ ،طساؾـ  ايجالثـ

 دازد١ٝ .ـؾعاٍ ايـذب١ٗ ٚايٝدٜٔ ، أٟ ٖٞ اضِ يألَطض اي: ٚيًتُِٝ
 أَٛز بــ٘ ٚغــسطايـــُشاصٌ ظٗــٛز بعــض ايٓصــٛص يف نــٕٛ ـٚايــ

عـين  أ ،ايصال٠ ٚايطٛاف ٖـٛ ايؿعـٌ ضـبب ايطٗـٛز ٚايطٗـاز٠ ٚايتطٗـس       
سنب َـٔ غطـٌ   ايـُطٌ ٚايُػ ،ؤيـ َٔ غطًتني َٚطشتني ايـُايٛض٤ٛ 
ٖٚٛ  ؤيـ َٔ َطض ايٛد٘ ٚايٝدٜٔايـُتُِٝ ـ٘ ، ٚايـساؾـٚ بأط٘ أـٝـطسؾـايبدٕ ب
 .ذادٟ يًطٗٛز ٚايطٗاز٠ ـٜصدزٟ اإلايـُع٢ٓ ايـُ

                                                           

 َٔ ابٛاب ايٛض٤ٛ  . 1: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز( 16)
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يف ٚ ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايػو يف إعتباز دص٤ٕ أٚ غسط شا٥د يف ايٛضـ٤ٛ أ 
صــٌ ـذس٣ أٖٚــرا َــ ،يف اصــٌ ايتهًٝـــ  غــهّا -ايتــُِٝ يف ٚ أايػطــٌ 

 شتٌُ .ايـُٚ بايػسط بايـذص٤ أـذسٜاْ٘ ايتهًٝـ ايربا٠٤ ٜٚٓتؿٞ ب

ُ يتصاّ نـٕٛ  صبٛز ٚإايـُدايؿ١ ايعاٖس ـال اْ٘ البد َٔ َإ أَٛز بـ٘  ايــ
 -ايطٗـٛز ٚايطٗـاز٠ ٚايتطٗـس    -ـشص١ًٝ ٚغسط ايصال٠ ٚايطٛاف ٖـٞ ايـ  

ــٛ  ــِ ايـــُٖٚ ــو يكسٜٓــ١ إ  ،صدزٟ ايـــُع٢ٓ االض ــ١ َتعــدد٠  ٚذي ط٦ُٓاْٝ
يف نـٕٛ   ٚ صساس١ بعض ايٓصـٛص ايصـشٝش١  ٖٚٞ ظٗٛز أ ،ايػٛاٖد 
ـــُايػــسط ٚ ــ٘ ٖــٛ ٚدــٛد  اي ــازٟ َطــتُس األ أَٛز ب ــس إعتب ٚايٛضــ٤ٛ  ،ث

 ؾعاٍ خازد١ٝ ٖٞ ٚدٛد آْٞ ٜتشكل يف ٚقٕتـُا ٖٞ أٚايػطٌ ٚايتُِٝ ب
 ٜٚٓصسّ ٚال اضتُساز ؾٝ٘ ٚال دٚاّ ي٘ .

ُٖٗسٚا   طذٓاب١ : ـٚايػٛاٖد ْعري : آ١ٜ غطٌ ايـ  ِِ ُدُّٓبـا َؾـاٖط ِٓـُت ِٕ ُن   صَٚٔإ
شص١ًٝ ـأَٛز بــ٘ ٖــٛ ايطٗــٛز ٚايــايـــُؾاْــ٘ ظــاٖس يف نــٕٛ  ،6ا٥د٠ : ايـــُ
ٌ طٓبايـُ ٕ نـإ  ٚإضـتُساز ٚدٚاّ ٚإ  ٖٚـٛ ٚدـٛد ؾٝـ٘ بكـا٤ْ     ،ب١ عٔ ايػطـ
 ال اضتُساز ؾٝ٘ ٚال دٚاّ ي٘ . : آّْٝا ّا ً٘ ٚدٛدشٓصـب٘ ََٚطٓب

ْـ ـْٚعري زٚاٜات ْ ٖٚـٞ  كض ايطٗـٛز بهـرا ٚنـرا،    ـكض ايٛض٤ٛ ٚ
أبٛاب ْٛاقض ايٛض٤ٛ( َٚٔ ايٛاضض يف )ايٛضا٥ٌ( يف )زٚاٜات نجري٠ 

٢ ستـ  ؾٝ٘ دٚاّ ٚبكا٤ْ َطتُسّا ٓكٛض ٚدٛدّاايـُٕ ايٓكض ٜتطًب نٕٛ أ
ـُا ٚايٛض٤ٛ ٚايػطٌ ٚايتُِٝ ب ،ضتُسازٙ ٜأتٝ٘ ايٓاقض ؾٝٓكط٘ ٜٚبطٌ إ

بكا٤ ٚدٚاّ ٚاضـتُساز،   ا ٚتٓصسّ ٚتٓعدّ َٔ غريَ ؾعاٍ تتشكل آّْاٖٞ أ
ضٓاد بٓشٛ َٔ ْعِ ٜصض اإل ،ّا سكٝكّاضٓادٚال َع٢ٓ إلضٓاد ايٓكض ايٝ٘ إ

ــ١ بًشــاظ إْتكــاض أ طاَــايـُ ــسٙ ـش١ ٚايعٓاٜ ـــُث ــاي ــاقٞ باي شدخ ـطتُس ايب
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ــ١ ٚ ،ايالســل  ــايـُٚايعٓاٜ ــغ    ـش١ خــالف أطاَ ــ٢ ايًؿ ــ١ َعٓ صــاي١ سكٝك
 ذاش .ايـُزاد٠ ـشكٝك١ ٚبني إزاد٠ ايساد َٓ٘ عٓد ايدٚزإ بني إايـُٚ

عــري صــشٝشيت شزاز٠ ْٚعــري زٚاٜــات اغــرتاط ايصــال٠ بــايطٗٛز ْ 
ذا دخــٌ ايٛقــت ٚدــب ايطٗــٛز ػٗٛزتني ٚايٓــاطكتني عًــ٢ اْــ٘ ط إايـــُ

ايٛقـت  ٚإٔ ايؿـسض يف ايصـال٠ ط   (17)ٚال صال٠ إال بطٗـٛزص  ،ٚايصال٠ 
  .(18)ٚايتٛد٘ ٚايسنٛع ٚايطذٛد ٚايدعا٤صٚايطٗٛز ٚايكب١ً 

: ثًــح طٗــٛز ٚثًــح زنــٛع ٚثًــح   ثــالخْٚعــري طايصــال٠ ثالثــ١ أ
ظـاٖس٠ يف نـٕٛ ايطٗـٛز غـسط ايصـال٠ ٚزنٓٗــا دٕٚ       ْٗـا ؾإ  (19)ضـذٛدص 
دالف ايسنـٛع  ـبـ  ،ُا ٖٛ ؾعٌ َؤيـ َٔ غطـًتني َٚطـشتني   ـايٛض٤ٛ ب

ٛٓـٚايطذٛد ؾُٗا ب ُْٔا ُٖا ؾعٌ َك شكل يف ـؾٝ٘ ع٢ً َـا تـ   ّ يًصال٠ ٚزن
 شٛخ ؾك٘ ايصال٠ .ـب

)ايٓــّٛ عًــ٢ ٚضــ٤ٛ( نصــشٝش١  عترب٠ بتعــبريايـــُْٚعــري ايسٚاٜــات 
ٜصـــًٞ عترب٠ : طايــــُٚ (20)شزاز٠ :طايسدـــٌ ٜٓـــاّ ٖٚـــٛ عًـــ٢ ٚضـــ٤ٛص

ٜـ         (21)ـشدخص ايسدٌ بٛض٤ٛ ٚاسـد : صـال٠ ايًٝـٌ ٚايٓٗـاز نًـٗا َـا مل 

ٚأبٛاب ْـٛاقض   بٛاب ايٛض٤ٛا نجري َٔ ايتعبريات ايٛازد٠ يف أشٖٛـْٚ
 ٛضــ٤ٛايٛضــ٤ٛ، تعٗــس يًُتتبــع ايـــُسادع بٝطــس، ٖٚــٞ تــدٍ عًــ٢ إٔ اي

                                                           

 . 4َٔ ابٛاب ايٛض٤ٛ  : ح 4 : ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (17)

 . 3َٔ ابٛاب ايٛض٤ٛ :ح 1: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (18)

 . . 8َٔ ابٛاب ايٛض٤ٛ : ح 1: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (19)

 . 1:ح َٔ ابٛاب  ْٛاقض ايٛض٤ٛ  1: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (20)

 . َٔ ابٛاب ايٛض٤ٛ  7: ب  1ايٛضا٥ٌ : ززادع :  (21)
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اٍ ؾعتشصٌ باألايـُع٢ٓ ايـُأَٛز ب٘ ٖٛ ايـُٚ شبٛب غسعّاايـُٚايطٗٛز 
ــد إ  ــاقٞ بع ــٛ َــ  ٚايب ــا٤ ٚدٚاّ ٚاضــتُساز إ  ْصــساَٗا ٖٚ ــ٘ بك ــازّاـُا ي   عتب

ُا ٖــٛ ؾعــٌ ـٚايٛضــ٤ٛ بــ ُاّ ؾعًــ٘ . ـُذسد تـــال ٜٓكطــٞ ٚال ٜٓصــسّ بــ 
خازدٞ غري قابٌ يالضتُساز ٚايبكا٤ ست٢ ٜصض ايتعبري ايعسبٞ ايؿصـٝض  

ثـس ٖٚـٛ   ـشص١ًٝ ٚاألَا ٖٛ قابٌ يًـدٚاّ ٚايبكـا٤ ٖـٛ ايٛضـ٤ٛ ايـ     ٚ ،عٓ٘ 
ٓٗ   . شبٛب غسعّاايـُأَٛز ب٘ ٚايـُس ؾٗٛ ايطٗٛز ٚايطٗاز٠ ٚايتط

بع ذُٛع ٖـرٙ ايػـٛاٖد َٚصـادٜكٗا ايهـجري٠ ايعـاٖس٠ بـايتت      ـَٚٔ َ
شٖٛا ـهـــٕٛ ايػـــسط يف ايصـــال٠ ْٚـــٜتذًـــ٢ البدٜـــ١ االيتـــصاّ ب -طـــريايٝ
ٗٓايـُٚ ؾعاٍ ايٛض٤ٛ ٚايػطٌ س دٕٚ أأَٛز ب٘ ٖٛ ايطٗٛز ٚايطٗاز٠ ٚايتط

ُ ط٦ُٓا١ْٝ ٚألدٌ ٖرٙ ايكس١ٜٓ اإل ،ٚايتُِٝ  دع١َٛ بايػـٛاٖد ايـٛؾري٠   ايــ
َـٔ بعـض ايٓصـٛص ٚااليتـصاّ      ٜتعني عًٝٓا زؾع ايٝـد عـٔ ايعـاٖس بـدٚاّ    

ٛٓـُايـــبهـــٕٛ   شٖٛا ٚغـــسطـايهتـــاب ْٚـــ ّ يًصـــال٠ ٚايطـــٛاف َٚـــٓظك
ُ ضتباستٗا ٚصشتٗا ٖٛ ايطٗٛز ٚايطٗاز٠ إ تشص١ً َـٔ االؾعـاٍ ايـيت    ايــ
شٛخ ـثسٖـا ٚقـد ضـبل يف بـ    َـا ثـِ تٓصـسّ ٜٚبكـ٢ أ     ْـاّ تتشكـل آ شصٌ ٚـت

  ُهٔ َسادعت٘ .ـاالغتػاٍ تؿصٌٝ بٝإ ٜ

  الدخول يف الػري يف قاعدة التحاوز خاصة . البحث العاشر: إعتبار
ذـاٚش َٚٛضـٛع دسٜاْٗـا ٖـٛ     ٕ قـٛاّ ايت ٔ َـٔ ايبشـٛخ ايطـابك١ أ   قد تبٝٓ

نإ ايتا١َ( ؾاذا غو ؾٝ٘ ٚقد ذص٤ )بٓشٛ َؿاد ـصٌ ٚدٛد ايايػو يف أ
َٜــ، أ٘ يــٝظ بػــ٤ٞٚدخــٌ يف غــريٙ ؾػــٓه دــاٚشٙ  بــ٘ عتٓدـعتين ٚال ُٜـــٟ ال 

ايـــُػهٛى ذادٙ ادتــص٤ إٜـــ٢ ًــع باْٝــّا ُطٞ عًــ٢ االدــصا٤ ايالسكــ١ـٜٚــ
 . صب٢ً قد زنعطاْ٘ يف َٛقع٘ ٚإتٝ
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ُ شٌ ـارتسٚز َٔ َ :اذٕ ٜعترب يف دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش ػهٛى ايــ
غـرتاط٘ َـٔ صـشٝشيت امساعٝـٌ     ٚقـد اضـتعٗسْا إ   ،ٚايدخٍٛ يف غـريٙ  

ُا قــد ـنــٌ غــ٤ٞ غــو ؾٝــ٘ َــ طٚشزاز٠ ايــدايتني عًــ٢ قاعــد٠ ايتذــاٚش  
ًـ  داٚشٙ ٚدخٌ يف  ٘ ُٝغـريٙ ؾ اذا خسدـت َـٔ غـ٤ٞ ثـِ      ط(22)صض عًٝـ
ٕ ظـاٖس  ٚقـد ضـبل إٔ ذنسْـا أ    (23)صو يٝظ بػـ٤ٞ هدخًت يف غريٙ ؾػ
ز َٔ ايػ٤ٞ ٖٛ ذات ايػ٤ٞ ٜٚتطًـب إسـساش   دسٚـايػو يف ايػ٤ٞ ٚاي

صـٌ  سٝح نإ ايػو ؾٝٗـا يف أ  - يهٔ بكس١ٜٓ َٛازد ايسٚاٜتني ،ٚدٛدٙ 
ْـ      -ايٛدٛد ًُُٗا عًـ٢ ايػـو يف   شـْسؾع ايٝـد عـٔ ظـاٖس ايصـشٝشتني ٚ

يعــدّ  ،دسٚز عــٔ ذاتــ٘ ـال ايــ -شً٘ ـدسٚز َــٔ َـــذاد ايػــ٤ٞ ٚايــٜـــإ
 دسٚز َٓ٘ .ـػهٛى ؾٝ٘ يٝتشكل عٓدٙ ايايـُذص٤ ـسساش ٚدٛد ايإ

َـ ـت)َٚٔ ٖٓا ٜتذ٢ً اعتباز  ُ شٌ ـذاٚش  ٚارتـسٚز عـٔ    (ػهٛىايــ
ُ غـري  )ايـدخٍٛ يف  ٚ ،ـشً٘ َٚٛقعَ٘ ؾـإ ايـدخٍٛ يف غـري     ، (ػهٛىايــ

ـــُ ّْاي ــالش ــٔ َــ   ػهٛى َ ــاد٠ يًدــسٚز َ ـــُشٌ ـع ــاٍ اي ػهٛى يف االعُ
اذ َـٔ ايٛاضـض اْـ٘ َـا مل ٜـدخٌ       ،شر ٚايعُـس٠  ـسنب١ نايصال٠ ٚايـ ايـُ

ذص٤ ايطـابل  ـشٌ ايـ ـَـ عـٔ  ذص٤ ايالسل ال ٜصدم ايتذـاٚش  ـايػاى يف اي
 ،ٖٚــرا نايػــو يف ايسنــٛع ٚقــد دخــٌ يف ايطــذٛد      ،ػهٛى ؾٝــ٘ايـــُ
 ٛد ٚقدـٛع، ٚنايػو يف ايطذـسنـايٌ يف ـٚقد دخسا٠٤ ـكـػو يف ايـٚناي

 ايكسا٠٤ . ٚأايكٝاّ دخٌ يف 

 اٚشٙـذـػهٛى ٚتايـُشٌ ـسٚز عٔ َـدـشاصٌ إ اغرتاط )ايـايٚ
                                                           

  .   4َٔ ابٛاب ايسنٛع : ح 1: ب 4ز  ايٛضا٥ٌ :  (22)
 .  1َٔ ابٛاب ارتًٌ ايٛاقع  يف ايصال٠ : ح  23ب :  5ز ايٛضا٥ٌ :  (23)
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ــاٚش َٚــــ   ــد٠ ايتذــ ــٛاّ قاعــ ــريٙ( قــ ــدخٍٛ يف غــ ــٛعٗا ل شكـٚايــ َٛضــ
ٛٓايـُ ٚايٓص ايصشٝض  ،َٝت٘ ٓصٛص يف خربٜٔ صشٝشني ُٖا َدزى َك
أٟ ايـيت هلـا أثـْس     -يف االعُـاٍ ايػـسع١ٝ   ظ يكاعـد٠ ايتذـاٚش  ؤٓضايـُٖٛ 

ا شزاز٠ ٚامساعٝـٌ  صـشٝش  ايـٓٓص ٖـٛ   ٚ سنب١ َٔ أدصا٤،ايـُٚ -غسعٞ
٤ٞ ثِ دخًت يف غريٙ ؾػو يٝظ بػ٤ٞص اذا خسدت َٔ غبٔ دابس:ط

 .  ض عًٝ٘صُا قد داٚشٙ ٚدخٌ يف غريٙ ؾًُٝـؾٝ٘ َغٓو نٌ غ٤ٞ ط

ٛٓ -ٖٚرا  َـ  ايػـري ايـر   يفّ قاعد٠ ايتذاٚش بايـدخٍٛ  تك شكل ـٟ ٖـٛ 
بـٌ ٖـٛ    ٖٛ قْٝد تٛضـٝشٞ، ٚيـٝظ قٝـدّا إسرتاشٜـاّ     -ذساٖاـَٛضٛعٗا َٚ

ػهٛى ؾٝ٘ ٚإٔ طداٚشٙص ٜتشكل ايـُشٌ ـشكل ايتذاٚش عٔ َـٜٛضض َ
َــُا قـد دــاٚشٙ ٚدخـٌ يف غــريٙص     ( :ط٘)كٛيــبايـدخٍٛ يف ايػـري، ؾ  

 ٚ ٛضــٛح عــدّ ٖــرا ٚاضــض ال اغــهاٍ ؾٝــ٘ ي عطـــ تؿطــري ٚتٛضــٝض ، 
 . (ػهٛىايـُايدخٍٛ يف غري )قبٌ  (ػهٛىايـُعٔ  صدم )ايتذاٚش

يـدخٍٛ يف ايػـري يف قاعـد٠ ايؿـساؽ،     ٚقد ٚقـع االغـهاٍ يف اعتبـاز ا   
ُ درب ـٚعُدتـ٘ ٖـٛ ايـ    ،ٚالبد َٔ َالسعـ١ ديٝـٌ ايكاعـد٠     عترب ضـٓدٙ  ايــ

ايٛاضــش١ داليتــ٘ عًــ٢ عــدّ االعتٓــا٤ بايػــو اذا غــو يف صــش١ ايهــٌ  
٘   ،يؿساؽ َٓ٘٘ ٚاذص٤ بعد َطٝٓـٚ يف صش١ ايسنب أايـُ  ( :)ٖٚـٛ قٛيـ
ٖـ  ُـنًُا غههت ؾٝ٘ َط ؾاْـ٘ ْـص َعتـرب     (24)ٛصا قد َط٢ ؾأَط٘ نُـا 

ٓٛ ذص٤ ـّ قاعـد٠ ايؿـساؽ بايػـو يف صـش١ ايـ     ايطٓد ٚاضض ايدالي١ ع٢ً تك
 ػهٛى ٚاْت٢ٗ َٓ٘ ٚؾسؽ عٓ٘ ايػاى .ايـُٚ ايهٌ ٚقد َط٢ أ

                                                           

  . 3َٔ ابٛاب ارتًٌ ايٛاقع يف ايصال٠ : ح 23: ب 5ايٛضا٥ٌ : ز (24)
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ٛٓـٚايـــ ٞٓايــــُّ قاعـــد٠ ايؿـــساؽ بشاصٌ تكـــ  أخٛذ يف ايـــٓٓصايــــُ ط
ٛٓايــــُ  ،عـــد٠ ايكاضـــ١ٝ بعـــدّ االعتٓـــا٤ بايػـــو ذسٜإ ايكاـيـــ َـــّاعترب َك
ٞٓايـُٚ ٘  ايـُٜصدم ٜٚتشكل باالْتٗا٤ َٔ ايعٌُ  ط  ،ػهٛى ٚبـايؿساؽ َٓـ

ٞٓايـُٕ ٜتٛقـ صدم )َٔ دٕٚ أ ُ ايدخٍٛ يف غـري  )( ع٢ً ط  ػهٛىايــ
ــب تــ  (يف صــشت٘ ـــُشكل ـٚال ٜتطً ٞٓاي ــ خازدــّا ط ــري : االْتك اٍ اىل ايػ

ٚ نًٗا أ -٘يف صش١ قسا٤تؾُٔ غو  -خسدص٤ آ -ٌُ آخسٚايدخٍٛ يف ع
ٗـ   -عطٗاب اْـ٘  عًٝـ٘:  يف ايسنـٛع ٜصـدم    ٢ َٓٗـا ٚمل ٜـدخٌ بعـدُ   ٚقـد إْت

ٖٚهرا يٛ غو يف صش١ زنٛع٘ أٚ ضذٛدٙ  ،غو ؾُٝا َط٢ ٚؾسؽ َٓ٘ 
ٕ ؾاْ٘ ْت٢ٗ ٚؾسؽ َٓ٘ قبٌ ايدخٍٛ ؾُٝا بعدٙ ٚقد إ  (ايؿـساؽ )ٜصدم عٓـٛا
ٚ(ٓٞ شكك٘ عًــ٢ ـَــٔ دٕٚ تٛقـــ تــ  (صــشت٘ػهٛى يف ايـــُايعُــٌ  َطــ
 ػهٛى .ايـُع٢ً  رتتب غسعّاايـُ (ايدخٍٛ يف ايػري)

 َطـا٤ طٞ يف ايـشهِ باإلايـُخرت عٓٛإ ٚبعباز٠ ثا١ْٝ : ايسٚا١ٜ أ
 إٜـذادٙ،ٗا٤ َٔ ـتـٛى ٚاالْـػهايـُؿساؽ َٔ ـكل بايـشـٖٚٛ ٜت ، ٚايصش١

ــ٢ إكَٚ ــٌ   تطـ ــٞ ايعُـ ــ١ َطـ ــا نؿاٜـ ـــُطالقٗـ ــ٘ يفايـ ــإ  ػهٛى ؾٝـ  دسٜـ
ــساؽ ٚعــدّ اعتباز)  ــدخٍٛ يف غــري  قاعــد٠ ايؿ ـــُاي ــاذا غــو  ػهٛىاي  ( ؾ

سنب ٚقــد َطــ٢ ايـــُٚ يف صــش١ دــص٤ ايعُــٌ يف صــش١ عُــٌ َسنــب أ
 ٘ ــ ٛ بٓــ٢ عًــ٢ صــشت٘ ٚأ  -ايعُــٌ ٚؾــسؽ َٓ  ، ضــٛا٤ دخــٌ َطــاٙ نُــا ٖــ

 يف عٌُ آخس أّ مل ٜدخٌ بعد .

يؿــساؽ عًــ٢ اظ يكاعــد٠ ؤٓضايـــُعترب ايـــُ شاصٌ داليــ١ ايــٓٓصـٚايــ       
 .يف دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ  (ايدخٍٛ يف ايػري)اعتباز  عدّ

 ،٘ـتـٝـٚسذ صُا قد َط٢ـَططالم يهٔ قد ٜٓاقؼ تاز٠ يف إْعكاد إ       
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ــ ُٜ  طالم ٚاالضــتٓاد ايٝــ٘ تــاز٠ّاْع عــٔ ايعُــٌ بــاإلايـــُع٢ ٚدــٛد ٓدٚقــد 
 سس١ً االٚىل ببشح :ايـُيف  ْبدأ ،ؾايهالّ يف َسسًتني  ،خس٣ أ

 

 :الـنعتربة طالق الرواية إىعقاد إ

ٜــإ اىل ُاَ٘ بـأَسٜٔ ٜؤدٓ ـطــالم ٚتـ ٓـاقؼ يف إْعكـاد اإل  ٕ ُٜـُهٔ أٜـ 
 ٚتكسٜبُٗا : ،طالم ايٓص كتطٞ ٚإْعكاد إايـُايػو يف ثبٛت 

ــ١  األَــس األٍٚ : إٕ إ ـــُطــالم ايسٚاٜ ــساد اىل األ عترب٠ َٓصــسْفاي ؾ
ٍٛ يف غــري ايػايبــ١ ٖٚــٞ سصــٍٛ ايػــو يف ايصــش١ بعــد ايؿــساؽ ٚايــدخ 

ؾال ٜػٌُ ايؿسد ايٓادز ٖٚٛ سصـٍٛ ايػـو يف ايصـش١     ،ػهٛى ؾٝ٘ ايـُ
 طًل ع٢ً ايؿسد ايٓادز .ايـُٚال ٜطعٓا محٌ  ،قبٌ ايدخٍٛ يف ايػري 

شطب قـٛاْني ايتؿـاِٖ   ـُٓٛع ايرٟ ال ٜطعٓا ازتهاب٘ بايـُٕ ٚؾٝ٘ : إ
 شهِ ايــٛازد يف ايــٓٓصـدصٝص ايـــايعــسيف ٚايتداطــب ايعكال٥ــٞ ٖــٛ تــ

 ٚاذتاصٌ  ،شرٚز غري َتشكلايـُٖٚرا  ،طًل ٚسصسٙ بايؿسد ايٓادزايـُ
َطـ٘ نُـا   ؾأَــُا قـد َطـ٢    طًل : ديٌٝ قاعـد٠ ايؿـساؽ ط  ايـُٖٓا مشٍٛ 

 ،ـشرٚز ؾٖٝ٘ٚرا ال َ ّاعؾساد ايٓادز٠ َٚعَُٛ٘ يألؾساد ايػايب١ ٚاألص ٖٛ
ــدز٠ األَٚــٔ ايٛاضــض أ ـــُُٓع عــٔ مشــٍٛ ـؾــساد ال تــٕ ْ ــ٘ ٚال اي طًل ي

 طًك١ .ايـُتٛدب خسٚد٘ عٔ ايطبٝع١ 

طًل ايـُشهِ ـختصاص ايـُٓع َٔ إٕ ْدز٠ ايؿسد تثا١ْٝ : إ ٚبعباز٠ٕ
ُ شت ـْدزادـ٘ تــ ـُٓع عــٔ إبـ٘ ٚال تـ   ؾـساد ايػايبــ١  طًل َـع إْــدزاز األ ايــ

ُ شرٚز َٚا يـٝظ ؾٝـ٘   ايـَُا ؾٝ٘  َسٜٔ :ٚؾسم بني األ ،شت٘ ـت شرٚز . ايــ
 قبٌ ايدخٍٛ يف غريٙ . أؾساد ايؿساؽ َٔ ايعٌُ ٖرا نً٘ يٛ ضًُٓا ْدز٠
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ُا ٜصــض ؾُٝــا اذا ناْــت ـطالم اْــاألَــس ايجــاْٞ : إٕ ايتُطــو بــاإل
ؾــساد ه١ يف ايصــدم عًــ٢ أؾسادٖــا بــإٔ نــإ مجٝــع أ ايطبٝعــ١ غــري َػــٓه

ُ ايطبٝع١ َتطا١ٜٚ ايدزد١ يف صدم ايطبٝع١ عًٝٗا ن ٤ ايـرٟ تتطـا٣ٚ   اايــ
عًـ٢ َـا٤    (ا٤ايـُ)ٚيرا تس٣ صدم  ،ا٤ عًٝ٘ ايـُدٙ يف صدم اسمجٝع أؾ

ؾـساد  ـشٓؿ١ٝ ٚغريٖا َٔ أايٓٗس َٚا٤ ايبشس َٚا٤ ايب٦س َٚا٤ ايعٕٝٛ َٚا٤ اي
ُ )ؾـاذا سهـِ ايػـازع     ،ا٤ ع٢ً سـد ضـٛا٤   ايـُ ِٓ  (ا٤ طـاٖس ايــ مجٝـع   عـ
 .صادٜل ايـُٚ ؾساد األ

ــع    ــاإلطالم َ ــٓه ٚال ٜصــض ايتُطــو ب ــ١ يف ايصــدم تػ  ،و ايطبٝع
َـ ـشُ٘ ؾـإ طبٝعـ١ ايـ   ـٜؤنـٌ يـ  شٝٛإ ايرٟ ال ـناي ـُا ال تتطـا٣ٚ  شٝٛإ 

ْطباقٗا ع٢ً االْطإ سٝح ال ٜتبادز ـدؿ٢ صدقٗا ٚإؾسادٖا بٌ ٜمجٝع أ
ٜـ    شت ايطبٝعـ١  ـدزادـ٘ تـ  ـُهٔ إٖرا ايؿسد َٔ مساع طبٝع١ اذتٝـٛإ ؾـال 

ٝـ  (شُ٘ـشٝٛإ ايرٟ ال ٜؤنٌ يـدصا٤ اي)ال تصٌ يف أ ٘ ٚيرا مل ٜتِٖٛ ؾك
 ْطإ نػعسٙ ٚظؿسٙ ٜٛدب بطالٕ ايصال٠ .دصا٤ االإٔ اضتصشاب أ

َـٔ ايعُـٌ َـع    ايؿـساؽ  )ؾإ َـٛازد   ،َٚا حنٔ ؾٝ٘ َٔ ايكطِ ايجاْٞ
دزادٗـا حتـت   ـُهٔ إل خؿ١ٝ يًُطٞ ال ٜادَٜصعدّ ايدخٍٛ يف ايػري( 

 .(25)صَط٘ نُا ٖٛـُا قد َط٢ ؾأنًُا غههت ؾٝ٘ َطاطالم ايٓص:

ّٓ ٓصـساؽ ْـكاعد٠ ايؿـي دٝٓـػايـُس ـعتبايـُ ٓصـٕ ايٓ: إ ٚاّلٚؾٝ٘ : أ  عا
ؾـسادٙ ستـ٢ ايٓـادز٠    ـُاّ أٜػـٌُ تـ   صُا قـد َطـ٢  ـنًُا غههت ؾٝ٘ َط
شت٘ يـٛ  ـدؿٞ تـ ـيف اْـدزاز ايؿـسد ايـ    ػـوٓ ُٜ كـاّ ًَط ّاٚيـٝظ ْصٓـ   ،ـدؿ١ٝٚاي
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ايػو عٓد ايؿـساؽ عـٔ ايعُـٌ قبـٌ     )ُٓا خؿا٤ ْٚدز٠ َصادٜل ٚضًٓ صٓض
ــري  ــدخٍٛ يف ايػ ــ ( .اي ًٓـْٚ ــ ــا شٔ ال ْط ًٓ  ِ خؿا٤ٖ ــ ــا ال ْط ــدزتٗا نُ ْٚ ِ
نًُا ط ُهٓٓا ايتُطو بعُّٛ ايٓٓصـٚ يف االقٌ ْكٍٛ : ٜإطالم ايٓص، أ

 . صُا قد َط٢طَـطالم ـُهٔ ايتُطو بإنُا ٜ ...صغههت

ـشٔ ؾٝ٘ ع٢ً ؾسض إطالق٘ يـٝظ َـٔ ايكطـِ ايجـاْٞ     ٕ َا ْٚثاّْٝا : إ
 ٝت٘ خؿ١ٝ َاْع١ عٔ إْدزازقداٟ يٝطت َصادٜك٘ ْادز٠ ايٛدٛد ٚال َصأ
ــ أ ــسادٙ ت ـــُشت ـؾ ــططًل اي ــد َطــ٢ ـَ ــو أل صُا ق يتػــهٝو يف ٕ اٚذي

ــا ٚتسددٖــ    ــني أؾسادٖ ــاٚت ب ــ١ ٚايتؿ ــني ايــ   ايطبٝع ــاٖس ٚب ــني ايع  دؿٞ ـا ب
اْع َــٔ ايـــُٖــٛ  -شٝٛإ بــني ايبٗــا٥ِ ٚبــني االْطــإ ـنــرتدد طبٝعــ١ ايــ -

ــ ايتُطــو بــاإل  : ايتػــهٝو يف   ٚيــٝظ نــريو  ،ـدؿٞطالم يف ايؿــسد اي
ٚضــض ني ايعـاٖس ايٛاضــض ٚبـني األظٗـس األ   بـ  ايطبٝعـ١ ٚتؿـاٚت أؾسادٖــا  

ظٗـس َـٔ   َـٔ أؾسادٖـا أٚضـض ٚأ    ُع٢ٓ نٕٛ صـدم ايطبٝعـ١ عًـ٢ ؾـسدٕ    ـب
ٕٕصدقٗا ع٢ً ؾسدٕ  إلدزاز  -ٚس٦ٓٝر ال َاْع َٔ ايتُطو باإلطالم  ، ثا

 . ظٗس َعّاايعاٖس ٚاأل

ٞ   ػسٜات ايتػـهٝو بـني  شٔ ؾٝ٘ يٝظ َٔ صـَٚا ْ  ،ايعـاٖس ٚايــدؿ
ـــَُطــٞ ايعُــٌ )ؾــإ َصــداق١ٝ  ــٌ ايــدخٍٛ يف ايػــري اي ــ٘ قب  (ػهٛى ؾٝ

ــ١ ال تتبــادز اىل ايــرٖٔ َــٔ مســاع    تيٝطــ ـــُ)َصــداق١ٝ خؿٝ  ٚأ (طٞاي
بٌ ٖٛ َٔ ايتػهٝو بني ايعاٖس ٚبـني االظٗـس االٚضـض     (َطٞ ايعٌُ)

بعــد  ػهٛى ؾٝــ٘ايـــَُطــٞ ايعُــٌ )طٞ عًــ٢ ايـــُٕ صــدم ٚإ َصــداقّا
َطـــٞ ايعُـــٌ ايـــدخٍٛ يف ايػـــري( أدًـــ٢ ٚأظٗـــس َـــٔ صـــدق٘ عًـــ٢ ) 

ؾـإ االخـري َصـدام ظـاٖس دًـٞ       (قبٌ ايدخٍٛ يف ايػري ػهٛى ؾٝ٘ايـُ
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ُ طـالم  يف ايرٖٔ عٓد إ ُصدام خؿٞ ست٢ ال ٜتبادزـيٝظ بٚ ٚ طٞ أايــ
ُ دتص صـدم  ـٜٚ ،طًل عًٝ٘ ايـُال ٜٓطبل  َطـٞ ايعُـٌ   )طٞ عًـ٢  ايــ

ٚ ( . ْعِ ٖٛ َصـدام أ يف ايػري ػهٛى ؾٝ٘ بعد ايدخٍٛايـُ أظٗـس  ٚضـض 
  (.ػهٛى ؾٝ٘ قبٌ ايدخٍٛ يف ايػريايـَُطٞ ايعٌُ )د٢ً َٔ ايطابل ٚأ

عـدّ  )ُٛازد ـطالقـ٘ ايػـاٌَ يـ   ٚإ ٚاذتاصٌ ٚضـٛح عُـّٛ ايـٓصٓ   
ُ )اذا صـدم   (ايدخٍٛ يف ايػـري  ُ ٚايؿـساؽ َـٔ    طٞايــ ٘ ايــ   ( .ػهٛى ؾٝـ

 :ثِ ْبشح يف َسس١ً ثا١ْٝ 

 بحوث :الـنو العاو طلق أالـنعً العنل ب ـحتنل ماىعيتهما ي

 صّادٓصـَـ نْٛ٘ ٚ أ طالم ايٓٓصـشتٌُ َاْعٝت٘ عٔ ايعٌُ بإٕ َا ٜإ
 َٛز :د يكاعد٠ ايؿساؽ ٖٛ أسد أػٝٓايـُدرب ـيعُّٛ اي

ايـــُرنٛز   (26)َعتربتــٞ شزاز٠ ٚابــٔ دــابس  ايــٓٓص: إطــالماألٍٚ: 
ـٓصسف بايػو، ؾـٝ ّا يعدّ ٚدٛب اإلعتٓا٤ؾُٝٗا )ايدخٍٛ يف ايػري( قٝد

ؽ طنًُا غههت ؾٝ٘ ايـدرب ايـُعترب ايداٍ ع٢ً قاعد٠ ايؿسا -ألدًُٗا -
كٝٓدٙ بكٝــد : )ٚدخًــت يف غــريٙ( ثــِ ٜــسد ايـــشهِ  َـــُا قــد َطــ٢ص ُْٚـــ 

 قاعد٠ ايؿساؽ .  ايـُٓصٛص:طؾأَط٘ص ٜٚـُتٓع األخر بإطالم خرب

ــٚ ــا ٙسٓدٜ ــدّ َؿصــالّ  : َ ــٔ  تك ــٓٝ  أَ ــاتني ايصــشٝشتني َػ دتإ ٕ ٖ
ذسٟ ـؾــال تــ (ايــدخٍٛ يف ايػــري)خــر ؾُٝٗــا قٝــد يكاعــد٠ ايتذــاٚش ٚقــد أ

ــ سـني ايػـو يف    (ايدخٍٛ يف ايػري)سساش إال َع إ قاعد٠ ايتذاٚش ذاد إٜ
 ػهٛى ؾٝ٘ .ايـُذص٤ ـاي
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  (ذعٛي١ يف قاعــد٠ ايتذــاٚشايـــُايهــرب٣ )ٕ أ:  نُــا تكــدّ َؿصــالّ 
ـــُايهــرب٣ )ٖــٞ غــري   ــ ،(ذعٛي١ يف قاعــد٠ ايؿــساؽ اي ــدزاز ـٚال ٜ ُهٔ اْ

ُ قاعد٠ ايؿـساؽ يف ايصـشٝشتني    ٜـ   ؤٓضايــ ُهٔ ـطتني يكاعـد٠ ايتذـاٚش ٚال 
نــرب٣ قاعــد٠ )ٚس٦ٓٝــر ال ٚدــ٘ يتكٝٝــد   . اؽ َُٓٗــااضــتؿاد٠ قاعــد٠ ايؿــس 

ــد َـــأخٛذ يف ب (ايؿـــساؽ ــاٚش )كٝـ ــد٠ ايتذـ ــدتإ  ،(ديٝـــٌ قاعـ ــا قاعـ ُٖٚـ
 َتعددتإ َتػاٜستإ .

ٖٚٛ  (طٞ ٚايؿساؽـُاي)دي١ قاعد٠ ايؿساؽ ـأخٛذ يف أايـُٕ ٚسٝح أ
ٓٞ ـُذسد ٖٚـرا ٜتشكـل بـ    ،ػهٛى ؾٝـ٘ ٚايؿـساؽ َٓـ٘    ايـُايعٌُ  ٜعين َط

ُ )ْتٗا٤ٙ َـٔ دٕٚ تٛقــ صـدم    ى ؾٝ٘ ٚإػهٛايـُْكطا٤ ايعٌُ إ طٞ ايــ
ٜـتعني االيتـصاّ يف    -ػهٛى ؾٝ٘ايـُع٢ً ايدخٍٛ يف غري ايعٌُ  (ٚايؿساؽ

ٓٞ  ايعٌُ ٚعدّ يصّٚ ايدخٍٛ يف ايػري . قاعد٠ ايؿساؽ بهؿا١ٜ َط

ايـدخٍٛ  )غـرتاط  : اْ٘ ٜعٗس َـٔ زٚاٜـتني َعتـربتني : إ   َس ايجاْٞ األ
 دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ : ( يف ػهٛى ؾٝ٘ايـُيف غري 

 اذا غههت يف غ٤ٞ ََٔعترب٠ عبد اهلل بٔ ابٞ ٜعؿٛز :طٚىل : األ
نٓـت  ُا ايػو اذا ـْإ ،ايٛض٤ٛ ٚقد دخًت يف غريٙ ؾًٝظ غهو بػ٤ٞ 

قٝدّا يف َٛضٛع  ٚقد إعتربت )ايدخٍٛ يف ايػري( (27)صذصٙـيف غ٤ٞ مل ت
خاصـ١ّ ،   (قاعد٠ ايؿساؽ)د٠ يف ٖٞ ٚازايـشهِ بعدّ اإلعتٓا٤ بايػو، ٚ

ايــداٍ  -(28)َعتــرب٠ شزاز٠  -ايـــدآص  ايــٓٓصيــٛزٚد ٚ ايـــِيًتطٚذيــو 
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ؾال تٓطبـل عًٝٗـا    ،دصا٤ ايٛض٤ٛأ( يف قاعد٠ ايتذاٚش)ع٢ً عدّ دسٜإ 
  . ٚتٓطبل ع٢ً قاعد٠ ايؿساؽ قٗسّا

ُ  ٖرٙ ايسٚا١ٜٚس٦ٓٝر ْكٍٛ :  ُٓ  عترب٠ايــ ايـدخٍٛ يف  )ٓت غـسط  تطـ
 ٝـد ؿٌ تكٝتهـتؾـ ،ٜٚتعني اغرتاط٘ يف دسٟ قاعد٠ ايؿساؽ (ػهٛىايـُغري 

 . بايدخٍٛ يف ايػري  صُا قد َط٢ـَطايٓٓص ايصشٝض:

يـٛ   ٢ ز ستـ ٓرتععترب٠ َايـُ ايسٚا١ٜٕ ٖرا ايتكٝٝد يف : إ ٚاّلأ ٙ : ٜٚسٓد       
يتٛقؿـ٘ عًـ٢ زدـٛع ضـُري      ، ٚذيـو يبٝإ قاعـد٠ ايؿـساؽ    ٗآٜا تصٓدُضًٓ
ـــُاىل ايٛضــ٤ٛ يٝهــٕٛ   صغــريٙط ــ٘   (غــري ايٛضــ٤ٛ )ساد اي ــد ضــبل اْ ٚق
ــ ــٔ ايٛضــ٤ٛ  طشتٌُ زدــٛع ايطــُري اىل  ـُٜ ــ٤ٞ َ ؾتصــبض ايسٚاٜــ١   صغ
سـساش  يًتكٝٝـد، ألْـ٘ ٜتٛقــ عًـ٢ إ     صًض يالضتدالٍ بٗـا ٚال ال ت ذ١ًُّـَ

ُ يتـدٍ   ،زدٛع ايطُري اىل ايٛضـ٤ٛ   ثـِ   (قاعـد٠ ايؿـساؽ  عترب٠ عًـ٢ ) ايــ
 . (ايدخٍٛ يف ايػري)ا بكٝد ـُهٔ تكٝٝد ديًٜٝٗ

ٜـ   ٚباختصاز : إ ٔ ايتُطـو بٗـا يتكٝٝـد    ُٓع عـ ـمجاٍ داليـ١ ايسٚاٜـ١ 
 .ػهٛى ؾٝ٘ايـُبكٝد ايدخٍٛ يف غري  صُا قد َط٢ـََعترب٠ ابٔ َطًِط

شاصس ـؾعـاٖس ذًٜـٗا ايـ    يسٚاٜـ١ ا: َع غض ايٓعس عٔ إمجاٍ  ٚثاّْٝا
ُُو ـشصاز ايػٖٛ اْ صذصٙـُا ايػو اذا نٓت يف غ٤ٞ مل تـاْط عت٢ٓ ايـ

ِٓ   ،٘قبــٌ دـٛاشٙ َٚطـٓٝ   يف غـ٤ٕٞ  بـ٘ ؾُٝـا اذا نـإ غـهاّ     َــا اذا  ٖٚـرا ٜعـ
ــا٤   ،دخــٌ يف غــريٙ َٚــا اذا مل ٜــدخٌ   ؾٝهــٕٛ َٛضــٛع ٚدــٛب االعتٓ
 (ايـدخٍٛ يف ايػـري  )ؾٝهػـ قٝـد   ،بايػو : ايػو يف غ٤ٞ قبٌ دٛاشٙ 

ــا٤ بايػــو  ايـــُٚ عترب٠ايسٚاٜــ١ ايـــُ صــدزايــٛازد يف  تطُٔ يعــدّ االعتٓ
 : يكٝـــدا ٜٚتـــبني َـــٔ ، تطُٔ يالعتٓـــا٤ بايػـــوايــــُكابٌ يًـــرٌٜ ايــــُٚ
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أخــر قٝــد  ال نــإ ٚإ ،دخايــ١ تاَــ١  تــ٘دخايعــدّ  (ايــدخٍٛ يف ايػــري )
ُا ايػــو اذا نٓــت يف ـاْــط: شصسـيــعــاٖس آَاؾٝــّا ي (ايــدخٍٛ يف ايػــري)

ََشًـ٘      ايعاص ذصٙـغ٤ٞ مل ت ٖس يف اْـشصاز ايعٓاٜـ١ بايػـو عٓـد َتذـاٚش 
ٍ  (ايدخٍٛ يف ايػري)قٝدَٔ دٕٚ دخاي١  ايـدخٍٛ  )إٔ عًـ٢  ٖٚرا قد ٜـد

ٜهٕٛ  َٔ عطـ ايػ٤ٞ ع٢ً ْؿط٘ بإٔ صداٚشٙطَعطٛؾّا ع٢ً (يف ايػري
 .ناغؿّا عٔ ايتذاٚش ٚدااّل ع٢ً َتشكك٘ (ايدخٍٛ يف ايػري)

ُ : اْ٘ عًـ٢ تكـدٜس تطـًِٝ داليـ١      ٚثايجّا  عترب٠ عًـ٢ قاعـد٠ ايؿـساؽ    ايــ
ٚال ٜعٗس َٓٗا عُـّٛ  ،  دصٛص ايٛض٤ٛـختصاصٗا بـش١ يف إٖٞ صسٜ
ُ عُـاٍ  ص ٚمشٛي٘ يػري ايٛض٤ٛ َٔ األٚدخًت يف غريٙطايكٝد  سنب١ ايــ
ُ عـد  ػهٛى ؾٝٗا بايـُ ٜـ  ـبـ  ،طٞ ٚايؿـساؽ  ايــ ضـتعٗاز  اـُهٔ ُع٢ٓ اْـ٘ ال 
 . -غري ايٛض٤ٛ - َٛازد قاعد٠ ايؿساؽ )ايدخٍٛ يف ايػري( يفغرتاط ا

ــإ     األ ــ٢ عــدّ دسٜ ــ١ عً ــرب٠ شزاز٠ ايداي ــح : َعت ــس ايجاي قاعــد٠ )َ
( اٍ )ؾٝ٘ سٝح ق (قاعد٠ ايؿساؽ)يف ايٛض٤ٛ ٚع٢ً دسٜإ  (ايتذاٚش

إٍ  أخـس٣ يف  َٓـ٘ ٚقـد صـست اىل سـ    ؾاذا قُت َٔ ايٛض٤ٛ ٚؾسغـت  ط
ٚدـب اهلل  ٢ اهلل َــُا أ ٚ يف غريٖـا ؾػـههت يف بعـض َـا مسٓـ     ايصال٠ أ

  ٘ عًـ٢   ع٢ داليتٗـا ؾاْـ٘ قـد ٜـدٓ    (29)صعًٝو ؾٝ٘ ٚض٥ٛ٘ ال غ٤ٞ عًٝـو ؾٝـ
(:طٚقد صست اىل سـاٍ أخـس٣   )يكٛي٘  (ايدخٍٛ يف ايػري)اغرتاط 

ٕ  صغريٖـا ؾػـههت  يف ٚ يف ايصال٠ أ ايـدخٍٛ يف   بـداليتٗا عًـ٢   -ؾتهـٛ
 ٝ٘ـنًُا غههت ؾ:ط(30) رب٠ـٝد إطالم ايـُعتـٝـكـؿ١ً يتـتهـَ -ساٍ أخس٣

                                                           

 . 1 : ح َٔ ابٛاب ايٛض٤ٛ 4 2: ب 1زايٛضا٥ٌ :  (29)
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 ؾٝ٘ . ػهٛىايـُبكٝد ايدخٍٛ يف غري  ـُا قد َط٢ ؾأَط٘ نُا ٖٛصَ

ٌَْعتربإٕ إضتؿاد٠ ايتكٝٝد َٔ  : ٚاّلٙ :  أٜٚسٓد  ؾإْٗـا  ، ٠ شزاز٠ َػه
ايـدخٍٛ يف  )قٝـد   خـر ُٓا داليتٗا عًـ٢ أ ًٛ ضًٓؾ ،دتص١ بباب ايٛض٤ٛـَ

ؾٗـٛ اغـرتاط    صخـس٣ َٔ قٛي٘طٚقـد صـست اىل سـاٍ أ    اضتعٗازّا (ايػري
ذسٜإ قاعـد٠  ـي ُهٔ االيتصاّ ب٘ غسطّاـٜال ٚ ،دصٛص بباب ايٛض٤ٛـَ

ال دالي١ ؾٝٗا ٚال يف غريٖا عًـ٢ عُـّٛ   إذ  ،باب ايٛض٤ٛ غري يف  ايؿساؽ 
ذسٟ ؾٝٗـا قاعـد٠   ـُا تـَد ٛازايـُضا٥س ايػسط يف دسٟ قاعد٠ ايؿساؽ يف 

 .إال يف َٛزد ايٛض٤ٛ  ايؿساؽ 

ٝٝد بايـدخٍٛ يف ايػـري   عترب٠ يف ْؿطٗا ع٢ً ايتكايـُٕ دالي١ : إ ٚثاّْٝا
ٌْيف ايٛض٤ٛ  د االَـاّ  سٝح قٝٓ :ٗا كاب١ً بني ؾكستٝايـُبًشاظ  ،ددّا َػه

()  ٍٚايػل اال ُ تطُٔ يٛدـٛب االعتٓـا٤ بايػـو أثٓـا٤ ايٛضـ٤ٛ      ايــ
 -ّ ال ٚض٥ٛو ؾًِ تدزٔ أغطًت ذزاعٝو أع٢ً  ّااذا نٓت قاعدبكٛي٘:ط

اٟ مل تؿـــسؽ َـــٔ  (31)صدَـــت يف ســـاٍ ايٛضـــ٤ٛ َـــا... عـــد عًُٝٗـــا ؾأ
ــاْٞ    ،ذصٙ ـايٛضــ٤ٛ ٚمل تــ  ــ٘ يف ايػــل ايج ـــُؾٝهــٕٛ قٛي ــدّ اي تطُٔ يع

َـ  ظـاٖساّ  -االعتٓا٤ بايػو يف ايٛضـ٤ٛ بعـد ايؿـساؽ     ذسد ايؿـساؽ َـٔ   ـيف 
ٚقد صـست يف  طًٜٚصَ٘ نٕٛ قٝد  ،دسٚز َٔ ساٍ ايٛض٤ٛـايٛض٤ٛ ٚاي

ــدّا صٚ يف غريٖــاأ خــس٣ يف صــال٠ٕأ ســاٍ ــّا قٝ ــ٘ تعــاىل  ، غايبٝ  :ْعــري قٛي
ِِ ط ــٛٔزُن ِِ اياٖلٔتـــٞ ٔؾـــٞ ُسُذـ ــا٥ُٔبُه ــا٤ صََٚزَبـ ــدّاأ ،32ايٓطـ  ٟ ال ٜهـــٕٛ قٝـ
ال ٚإ ،شهِ بعـدّ ٚدـٛب االعتٓـا٤ بايػـو     ـي٘ َٛضٛع١ٝ يف اي سرتاشّٜاإ

درب ايعـاٖس يف يـصّٚ االعتٓـا٤ بايػـو     ـايـ يصّ ايتٓايف ٚايتداؾع بني صـدز  
                                                           

 . 1 َٔ ابٛاب ايٛض٤ٛ : ح 4 2: ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (31)
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ــ٘         ــٔ االغــتػاٍ ب ــساؽ َ ــد ايؿ ــا٤ بع ــصّٚ االعتٓ ــدّ ي  ســاٍ االغــتػاٍ ٚع
ـدرب ايعاٖس يف يصّٚ االعتٓا٤ بايػو اذا مل ٜٓتكـٌ اىل سـاٍ   ٚبني ذٌٜ اي

ٜـ   ،ؾٝتطاقطإ  ،خس٣ أ ُ شٌُ ايـرٌٜ  ـٖـرا اذا مل  تؿسع عًـ٢ ايصـدز   ايــ
 ّٛ ايصدز .يتٛضٝض ٚبٝإ ايؿسد ايػايب َٔ َؿٗ

ــاز    ــٍٛ بعــدّ اعتب ــ٠ٛ ايك ــدخٍٛ يف ايػــري )ٚاذتاصــٌ ق ــداي يف  ّا( قٝ
ُ سساش ايؿساؽ ٚاْٗا : إذسٜـْ٘ ٜهؿٞ يٚأدسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ  طٞ َـٔ  ايــ

طــالم عًــ٢ إ اعتُــادّا ،ػهٛى ؾٝــ٘ ٚاْتٗــاعٙ َــع ايػــو يف صــشت٘  ايـــُ
َـ  :طَعترب٠ حمُد بٔ َطًِ  َطـ٘ نُـا   ـُا قـد َطـ٢ ؾأ  نًُا غههت ؾٝـ٘ 

ُ ايعاٖس يف نؿا١ٜ َطٞ  (32)صٖٛ ، ػهٛى ؾٝـ٘ يعـدّ االعتٓـا٤ بايػـو    ايــ
 طالقٗا نُا ال َاْع عٔ ايتُطو ب٘ .ٚال زٜب يف إ

 َسإ :ـذُٛع َا تكدّ أٜٚتًدص َٔ َ

ذس٣ قاعــد٠ ايتذــاٚش ٖــٛ ايػــو يف ٚدــٛد ايػــ٤ٞ   ـٕ َــاألٍٚ : إ
ــإ ايت )بٓشــٛ  ــاد ن ــ١اَؿ ــا  (َ شٌ ـايتذــاٚش عــٔ َــ   :ٜٚػــرتط يف دسٜاْٗ
 ٘ ٚايدخٍٛ يف غريٙ .ػهٛى ؾٝايـُ

يؿــساؽ ٖٛ)ايـــػو يف صــش١ ايػــ٤ٞ( ذس٣ قاعــد٠ اـٕ َــايجــاْٞ : إ         
ٜٚػرتط يف دسٜاْٗا ايؿساؽ  (َؿاد نإ ايٓاقص١)سساش ٚدٛدٙ بٓشٛ إ بعد
دخٍٛ يف غـريٙ  ذاٚشٙ َٔ دٕٚ اغـرتاط ايـ  ـ٘ ٚتػهٛى ؾٝ٘ َٚطٝٓايـُ َٔ

  خس٣ .ٚاالْتكاٍ اىل ساٍ أ

 شادٟ عػس : ـايبشح ايثِ ْدخٌ يف       
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 عتربيً يف القاعدتني :الـنضي الـنحقيق معيى الػري وـت        

ــد أ ــبني دخايـــ١  بعـ ــري )ٕ تـ ــدخٍٛ يف ايػـ ــاٚش   (ايـ ــد٠ ايتذـ يف قاعـ
ٓٛ ُ ٚتبني دخايـ١   ،ذسٜاْٗا دٕٚ قاعد٠ ايؿساؽ ـي ت٘ٝٓـََٚك طٞ ٚايؿـساؽ  ايــ

ُ )َٚعٓـ٢   (ايػري)شكٝل َع٢ٓ ـٜٓبػٞ ت - يف دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ طٞ ايــ
 ايكاعدتني . إَا ٜتشكل ب٘ غسط دسٜايؿساؽ( ٚٚ

ــاز٠ بًشــاظ ايػــو يف ايــ    ــع ت خــري َــٔ ايعُــٌ  ـذص٤ األٚايهــالّ ٜك
ر َٚـا ٜتشكـل بـ٘ )ايـدخٍٛ     شـسنب نايصال٠ ٚايٛض٤ٛ ٚايعُس٠ ٚايايـُ

ٚ ٜتشكـل بـ٘ غـسط دـسٟ ٖـرٙ ايكاعـد٠ أ      ٟ َـا  ( أطٞايـُ) ٚيف ايػري( أ
ُ دـصا٤  ـذص٤ األخـري َـٔ األ  ٚتاز٠ ْـتهًِ بًشـاظ غـري ايـ     ،تًو  ػتب١ٗ ايــ

 ـذص٤ طتشب١ ٚدص٤ ايـ ايـُدصا٤ َصداقٝتٗا يًػري أٚ يًدخٍٛ يف ايػري ناأل
 ٍٚ ببشح :كاّ االايـُْبدأ يف  ، ؾايهالّ ٜكع يف َكاَني

 

 ركب :الـنخري مً العنل ـحسء األالشك يف ال

ُ خري َٔ ايعُـٌ  ـذص٤ األايبتعًل ايـُايػو  سنب ضـٛا٤ ايػـو   ايــ
َٚطـض ايسدـٌ    ،نايتطًِٝ بايٓطب١ اىل ايصـال٠  :ٚ يف ايصش١يف ايٛدٛد أ

ذاْب االٜطـــس بايٓطـــب١ اىل ـٚغطـــٌ ايـــ ،ايٝطـــس٣ بايٓطـــب١ اىل ايٛضـــ٤ٛ
ٕٙ أزبعـ١ يف نًتـا ايكاعـدتني ، ْٚبشـح      ـُهٔ تصٛزٙ ع٢ً ٜ -ايػطٌ ٚدـٛ

َٛٓٗا : ايدخٍٛ يف ايػـري  بًشاظ قاعد٠ ايتذاٚش بدّٚا : دسٜإ  ،ٚدٛد َك
 ٚايصٛز أزبع١ ، ٖٚٞ : 

خــري َــع عــدّ االغــتػاٍ ـذص٤ األٕ ٜػــو يف ايــأ :ايصــٛز٠ األٚىل        
 ،ازىشٌ ايتدـٛدب يؿٛات َايـُشكل ايطهٛت ايطٌٜٛ ـبػ٤ٞ ٚعدّ ت
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بؿعــٌ  تٓكّٛايـــُشكل ايتذــاٚش ـاٚش يعــدّ تــؾٝــ٘ قاعــد٠ ايتذــ ـذسٟٚال تــ
ؾالبد َـٔ االعتٓـا٤ بايػـو     ،ٖٚٛ قٝد دسٜاْٗا غسعّا (ايدخٍٛ يف ايػري)

 ذاٚش عٓ٘ .ـشٌ َٔ دٕٚ تايـُٚذيو يهْٛ٘ يف  ،ازى ايتطًِٝ ٚإتٝاْ٘ٚتد

َ    ٕ ٜػو يف ايايصٛز٠ ايجا١ْٝ :أ        غـري   ٕسـذص٤ األخـري بعـد اغـتػاي٘ بـأ
يًعُـٌ اٚ   نـ٘ يهْٛـ٘ َٓاؾٝـاّ   ازخري ٚغري َاْع عٔ تدب ع٢ً ادتص٤ األَسٓت

ايـُسنب يًعٌُ  يهإ َٓاؾّٝا ؾًٛ نإ االغتػاٍ ب٘ عُدّٜا ،د٧ٝ ب٘ عُدّا
 ،الستُاٍ صدٚزٙ ضّٗٛا ٖٓا يهٓ٘ ال ٜطٓس ،عٔ ايتدازى َٚاْعّاَبطاّل ي٘ 

  َ ٓـ٘  نُا يٛ غو يف ايتطًِٝ يًصال٠ ٖٚٛ َػػٍٛ بهالّ حيتُـٌ سصـٛي٘ 
 ايتطًِٝ ٚايتشًٌ َٔ ايصال٠ . عكٝب إتٝإ -عُدّا ال -ضّٗٛا

ذسٟ ؾٝ٘ قاعد٠ ايتذاٚش ـال ت:)(33)(ٙشكل )قدايـُضتاذْا ٚقد أؾاد أ       
ستُـاٍ صـدٚز ايهـالّ    ( يؿسض إىازَهإ ايتدشٌ ٚإايـُذاٚش ـيعدّ ت
ــايف ايصــال٠ أٚ يعــدّ إ ضــّٗٛا ؾًــرا  ، ســساش صــدٚزٙ عُــداّ ، ٖٚــرا ال ٜٓ

 ُاّ ايصـــال٠ بايتطـــًِٝ ايصـــشٝض ٚايتشًـــٌ َٓٗـــا ـتـــايتـــدازى ٚإـُهٔ ٜـــ
 . ٖرا غا١ٜ تٛضٝض َساد االضتاذ .ؾٝتعني 

ايـُجبتتني يكاعد٠ ايتذاٚش  (34)ٕ ايـُأخٛذ َٔ ايصشٝشتني : إ ٚاّلٚؾٝ٘ : أ       
اذا خسدـت َـٔ غـ٤ٞ ثـِ      صطُا قـد دـاٚشٙ ٚدخـٌ يف غـريٙ    ـَطٖٛ عٓٛإ 

ُ َهإ ايتدازى يٝهـٕٛ  ٚمل ٜؤخر ؾُٝٗا عدّ إ صدخًت يف غريٙ ٛزد ايــ
عٔ  عٔ ايصشٝشتني َٚاْعّا ػهٛى خازدّاايـُُهٔ ؾٝ٘ ايتدازى ـايرٟ ٜ

تذـــاٚش يا)نُـــا ال ٜتٛقــــ صـــدم ايعٓـــٛإ   ،دسٜـــإ قاعـــد٠ ايتذـــاٚش

                                                           

 . 293:  3َصباح االصٍٛ : ز (33)
 . 1ح َٔ ابٛاب ارتًٌ: 23:ب 5+ ز4 : ح َٔ ابٛاب ايسنٛع 13: ب4ايٛضا٥ٌ : ز (34)
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َهـإ  ( ع٢ً عدّ إَهإ ايتـدازى يتهـٕٛ َـٛازد إ   دسٚز َٔ ايػ٤ٞـٚاي
 عٔ دا٥س٠ قاعد٠ ايتذاٚش . -ٚيٛ بااليتصاّ  -ايتدازى خازد١ 

رٟ ٖـٛ  يـ اْ٘ قد تكدّ البد١ٜ ايتصسف يف ظاٖس ايصشٝشتني ا: ٚثاّْٝا      
٘ ـٚ تـ ذات٘ أػهٛى ايـُذاٚش ايػ٤ٞ ـت خـر  إَهـإ األ يعـدّ   ،ذاٚشٙ بٓؿطـ

صــٌ ٚدــٛد ايػــ٤ٞ ٛازد قاعــد٠ ايتذــاٚش ايــيت ٜػــو يف أبايعــاٖس يف َــ
دسٚز ـايـ )ٜتعني محً٘ ع٢ً َع٢ٓ عٓا٥ٞ قسٜـب ٖـٛ    : ٚقًٓا ،ػهٛىايـُ

ــ  (شٌ ايػــ٤ٞـعــٔ َــ  ؾُٗــا   (ايــدخٍٛ يف ايػــري )ذاٚش َٛقعــ٘ َــع  ـٚت
ٛٓايـُ طًـل  َٕ قًٓـا بهؿاٜـ١ ايـدخٍٛ يف    ، ٚس٦ٓٝر : إَإ يكاعد٠ ايتذاٚشك

َـ   (ايـدخٍٛ يف ايػـري  )ايػري يتشكل ايتذاٚش ٚ ذسٟ ـشٌ ايبشـح تـ  ـؾؿـٞ 
ــدخٍٛ يف ايػــري  أ -عــد٠ ، يتشكــل َٛضــٛع ايكا قاعــد٠ ايتذــاٚش  عــين اي

 . - نايتهًِ ست٢ يٛ ؾسض صدزٚٙ ضّٗٛا

ُ ٕ قًٓا ٜعترب ايدخٍٛ يف ايػـري  ٚإ       دصٛص عًـ٢  ـبايـ  ب غـسعاّ سٓتايــ
ُ نُا ٖٛ ظـاٖس ايصـشٝشتني   ػهٛى ؾٝ٘ ايـُ ػٝدتني يكاعـد٠ ايتذـاٚش   ايــ
ذــسٟ ، ٚس٦ٓٝــر ال َتؾُٝٗــا (ٛضٛعايـــَُٓاضــب١ اذتهــِ ٚ)ُع١ْٛ قسٜٓــ١ ـبــ

ــدّ إ  ــد٠ يعـ ــساش ايكاعـ ــري )سـ ــدخٍٛ يف ايػـ ـــُ (ايـ ــسعّاايـ ــ٢  رتتب غـ عًـ
 ػهٛى ؾٝ٘ .ايـُ

َس ـذص٤ األخــري بعــد االغــتػاٍ بــأ ٕ ٜػــو يف ايــايصــٛز٠ ايجايجــ١ : أ      
٘ َاْع عٔ تدازن٘ ع٢ً تكدٜس عدّ اإلعًٝ٘ ٖٛ غري  ب غسعّآترتَ  ،تٝإ بـ

يف  ٚ غــوا غــو يف ايتطــًِٝ بعــد ايــدخٍٛ يف تعكٝــب ايصــال٠ أ  نُــا اذ
َطض ثٛز عكٝب أايـَُطض ايسدٌ ايٝطس٣ يًٛض٤ٛ ٚقد اغتػٌ بايدعا٤ 

ٍٓـين ع٢ً ايصساط ّٜٛ تـتـٓايًِٗ ثب :ط يٛض٤ٛيف ا نيايسدً  ؾٝ٘ األقداّ ص
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 . (35)ٚإدعٌ ضعٝٞ ؾُٝا ٜسضٝو عينص 

 يف َجاٍ ايػو يف ايتطًِٝ بعـد  (36))قدٙ(شكل ايٓا٥ٝينايـُؾاد ٚقد أ       
ايـدخٍٛ  )يصـدم   ،ايتذـاٚش قاعـد٠  يتصاّ دسٜإ ايدخٍٛ يف ايتعكٝب ٚإ

تط١ُٓ يعـدّ االعتٓـا٤   ايـُ  (37) ٚاضتػٗد عًٝ٘ بصشٝش١ شزاز٠ (يف ايػري
شهِ ـٕ َالسع١ ايـ بتكسٜب: إ ،يف االذإ بعد ايدخٍٛ يف االقا١َبايػو 

و يف االذإ ٚقد دخٌ يف االقا١َ ٜــػسف ايؿكٝـ٘ عًـ٢    غـُٔ طٞ يايـُب
االغـتػاٍ بايتعكٝـب   يف َجـاٍ ايتطـًِٝ سـاٍ     ع بعدّ االعتٓا٤ بايػوايكط

دسٚز نًُٝٗـا عـٔ سكٝكـ١ ايصـال٠     ـاالقا١َ ٚايتعكٝـب يـ   يعدّ ايؿسم بني
 ٚنُْٛٗا َٔ تٛابعٗا ًَٚشكاتٗا .

ْــ٘ ال َالشَــ١ بــني أب (38))قدٙ(شكلايـــُضــتاذْا ٚقــد أغــهٌ عًٝــ٘ أ       
ٞٓـبـــ ٗـــا َٓـــْٛطٕ دسٜاْأل ،قاعـــد٠ ايتذـــاٚشٛزدٜٔ يف دسٜـــإ ايــــُ  ُط
ػهٛى ؾٝ٘ ايـُشٌ ـال اذا نإ َٚال ٜصدم ايتذاٚش إ ،ـذاٚشٙشٌ ٚتايـُ
بعـد  ؾٝ٘ ع٢ً ايػري ايرٟ ٚقع ايػو  -ذعٌ ايػسعٞـشطب ايـب - ضابكّا

 ػهٛى ؾٝ٘ .ايـُعٔ  شٌ ايػري َؤخسّاـايدخٍٛ ؾٝ٘ ٚنإ َ

 اإلقا١َ(ٍٛ يف ـايػو يف االذإ بعد ايدخ)ٛد يف ـع٢ٓ َٛدَٖٚرا 
ع٢ً االقاَـ١   -ذعٌ ايػسعٞـشطب ايـب -ضابلـشٌ االذإ ٕ َبًشاظ أ
اظ أؾطــٌ شــٚيــٛ بً -عــٔ االذإ شًٗا ايػــسعٞ َتــأخسّاـعــٌ َــايــيت ُد

                                                           

 .1 َٔ ابٛاب ايٛض٤ٛ : ح 16: ب  4ايٛضا٥ٌ : ز   (35)
 . 223:  4أدٛد ايتكسٜسات : ز (36)
 . 1 َٔ ابٛاب ارتًٌ ايٛاقع يف ايصال٠ : ح 23: ب 5ايٛضا٥ٌ : ز  (37)
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ــٔ دٕٚ ضــبل    ٕ ناٚإ -ٗا غــسعّآبـســأؾسادٖــا ٚأ ــ١ بٛســدٖا َ ــت االقاَ ْ
َـ١  اهٕٛ ايػو يف االذإ بعـد ايـدخٍٛ يف االق  ٝؾ ،غسعّا ذإ َطتشب١ّاأل
ٞٓ غهّا  تذاٚش عٓ٘ . شٌ ٚايايـُ بعد َط

٘ ْــإال أ ،عــٔ ايتطــًِٝ  عتــربٙ ايػــازع َتــأخسّابُٝٓــا ايتعكٝــب ٚإٕ إ
ُ ذ َـٔ  عًـ٢ ايتعكٝـب، إ   مل ٜعترب ايتطًِٝ َتكدَّا ضبشاْ٘ عًّٛ اْـ٘ ال  ايــ

. ٚس٦ٓٝـر ال   َـجالّ ( œٚقٛع ايتطًِٝ قبـٌ تطـبٝض ايصٖـسا٤ )    ٜعترب غسعّا
ــب غــهاّ     ــدخٍٛ يف ايتعكٝ ٞٓ  ٜهــٕٛ ايػــو يف ايتطــًِٝ بعــد اي  بعــد َطــ

  ذسٟ قاعد٠ ايتذاٚش .ـشٌ ؾال تايـُ

نُا ٜعٗس َٔ صشٝشيت شزاز٠  -ٕ َالى دسٜإ ايكاعد٠ ٙ : إٜٚسٓد
ُ شٌ ـدسٚز َٔ َـايتذاٚش ٚايٚإمساعٌٝ:) ػهٛى ؾٝـ٘ ٚايـدخٍٛ يف   ايــ

ع٢ٓ ايـــُٖٚــرا ايـــُرتتب عًٝــ٘ غــسعّا بـــشطب ايــٓٗر ايػــسعٞ،   (غــريٙ
ٜصـدم عًـ٢   نُـا   قاَـ١ باإل ايػو يف االذإ ساٍ االغتػاٍٜصدم ع٢ً 

َٔ دٕٚ ؾسم  ،ضٛا٤  شٓدـايػو يف ايتطًِٝ ساٍ االغتػاٍ بايتعكٝب ٚب
 ،ايصدم يف ايجاْٞ ٜٚدؾع دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش يف َـٛزدٙ  ُٓعٜـٚاضض 
ٚيــٛ بًشــاظ  -شٌ االذإ ـعــٔ َــ َتــأخْس شٌ االقاَــ١ غــسعّاـٕ َــٚنُــا أ
 شٌ االذإ ـَـ عـٔ   َتـأخسْ  شٌ ايتعكٝب غـسعاّ ـنريو َ -ؾسادٖاأؾطٌ أ

 شٌ ايتعكٝب بٌ ٖـٛ نـريو قٗـساّ   ـنريو َ -ٚيٛ بًشاظ أؾطٌ أؾسادٙ -
ُ شطب ايرتتٝب ايػسعٞ ٚايطري ـب َٚـٔ   ،يًصـال٠ ٚايتعكٝـب   تػسعٞايــ

ٖٓا قًٓا : ٜصدم ع٢ً ايػو يف ايتطًِٝ ساٍ االغتػاٍ بايتعكٝب عٓٛإ 
ــٔ َــ ـايتذــاٚش ٚايــ ) ـــُشٌ ـدسٚز َ ــريٙ  اي ــدخٍٛ يف غ ــ٘ ٚاي  (ػهٛى ؾٝ
ُاّ ايصـال٠  ـعًـ٢ تـ   غـسعاّ  ْبؾـإ ايتعكٝـب َرتتٓـ    ،ب عًٝ٘ غـسعاّ ٓترتيـُا
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 ب ايصـال٠ غـسعاّ  ضـتشباب١ٝ نرتتٓـ  ـشطب ايٛظٝؿ١ ايػـسع١ٝ اإل ٚايتطًِٝ ب
 ضتشباب١ٝ .قا١َ بًشاظ ايٛظٝؿ١ ايػسع١ٝ اإلإلذإ ٚاع٢ً األ

اْ٘ يٛ غو يف تطًِٝ صال٠  َٚٔ ٖرا ايبٝإ ٚايؿِٗ ٜتذ٢ً بٛضٛح
 -ٚ يف صــال٠ ايعػــا٤ػسب ٚقــد دخــٌ يف صــال٠ ايعصــس أ ايـــُٚ ايعٗــس أ

تٝــإ تطــًِٝ ٚش ٚقطــت بعــدّ االعتٓــا٤ بايػــو يف إدــست قاعــد٠ ايتذــا
شٌ ـذاٚش َـــبًشــاظ صــدم تــ -ػسبايـــُٚ ايعٗــس أ -اض١ٝ ايـــُايصــال٠ 

شطب ايرتتٝـب ايػـسعٞ   ـبـ عًٝ٘ ب رتٓتايـُػهٛى ٚايدخٍٛ يف ايػري ايـُ
يف  خر ايدخٍٛ ؾٝ٘ قٝدّاػري ايرٟ أتػسعٞ ٚايصدم ايعسيف يًايـُٚايطري 

 دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش .

ـذٓاب١ خـري َـٔ غطـٌ ايـ    ـذص٤ األاْ٘ يٛ غو يف اي نُا ٜتذ٢ً اٜطّا
ٚقـد   -ع٢ً َا اخرتْاٙ َٔ دسٜإ قاعد٠ ايتذـاٚش ؾُٝٗـا    بٓا٤ّ -أٚ ايتُِٝ

ذسٟ قاعــد٠ ايتذــاٚش ـؾاْــ٘ تــ ،طتشب١ايـــُٚ دخــٌ يف ايصــال٠ ايٛادبــ١ أ 
َـ  ـايتذـاٚش ٚايـ  ) :ٗـا اْيتشكل َالى دسٜ ُ شٌ ـدسٚز عـٔ  ػهٛى ؾٝـ٘  ايــ
يف صش١  ٕ مل ٜهٔ َعتربّا( ؾإ ايدخٍٛ يف ايصال٠ ٚإٚايدخٍٛ يف غريٙ

تػسعٞ ٚايصــدم ايـــُٕ ايرتتٝــب ايػــسعٞ ٚايطــري األخــري، إال أذص٤ ـايــ
ـذص٤ األخــري يف ايػطــٌ أٚ ايعــسيف يًــدخٍٛ يف ايػــري ســاٍ ايػــو يف ايــ  

ــٝ ــدخٍٛ يف ايصــال  ايت ــع اي ــإفُِ َ ــاٚش     ٠ ن ــد٠ ايتذ ــالى قاع ــل َ يتشك
 ٛزدٜٔ .ايـُض دسٜاْٗا يف ٖرٜٔ عٗا َٚصٓشَٛٚٛض

 ٓايفـايـُإ ـٝـتري بعد إـص٤ األخــذٞ ايـػو ؾــٕ ٜايصٛز٠ ايسابع١ : أ
ـــُ ــِ األ -طًلاي ٟ  ع ــدٟ ٚايطــٗٛ ــٔ ايعُ ــًِٝ    -َ ــا اذا غــو يف ايتط  نُ
 ٛت ايطٌٜٛـدباز أٚ ايطهـتـدخ  أٚ االضـٚقد صدز َٓ٘ ايـش ايصال٠ َٔ
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 بٗا . اييت نإ َػػٛاّلايـُاسٞ يصٛز٠ ايصال٠ 
ايـدخٍٛ يف  )ذسٟ قاعـد٠ ايتذـاٚش يصـدم    ـتـ :(39)قد ٜكـاٍ   ٚعٓد٥ر      
ُاّ ـبعد تـ  ٓايف َباْحايـُٕ (، ألػهٛى ؾٝ٘ايـُع٢ً  رتتب غسعّاايـُايػري 

 ٓايف َرتتبــّاايـــُؾٝهــٕٛ  (40)صشًًٝٗا ايتطــًِٝـٚتــط :()ايصــال٠ يكٛيــ٘ 
ــ٢ ايصــال٠ بًشــاظ َــ    ــ٘ ٜصــدم  ٚأل ، ٗاٝاتـُٓاؾـــي ١ًٝ ايتطــًِٝشًٓـعً دً

 .  يف ايػري ايـُرتٓتب غسعّا ع٢ً ايـُػهٛى ؾٝ٘( ايدخٍٛ)

ـذسٜإ قاعـد٠  يـ  شّاَطًل ايػري َصـشٓ  : اْ٘ يٝظ ايدخٍٛ يف ٜٙٚسٓد
عًـــ٢  ب غـــسعّارتٓتايــــُايـــدخٍٛ يف ايػـــري )ض صٓشايــــُبـــٌ  ،ايتذـــاٚش

ُ ب ٖٚٓا ال ٜتطض َعٓـ٢ صـشٝض َٚعكـٍٛ يرتتٓـ     (،ؾٝ٘ػهٛى ايـُ  ٓايف ايــ
نـٞ ٜهـٕٛ صـدٚزٙ َـٔ      ،ع٢ً تطًِٝ ايصـال٠  -شدخ ٚاالضتدبازـناي -
َـ  اايػـ صًٞ ايـُ ُ يًـدخٍٛ يف ايػـري    كّاشٓكـى يف ايتطـًِٝ   رتتب غـسعاّ ايــ
 ػهٛى ؾٝ٘ .ايـُع٢ً 

 ايصـال٠  ِٓـتـ ـُٔ أٓايف َايـُيصدٚز  شًاّلـٚاعتباز ايػازع ايتطًِٝ َ
ٕ٘  ايـُتستب عين ال ٜ -بايتطًِٝ َٓٗا غـسعٞ ستـ٢    ٓايف ع٢ً ايتطـًِٝ بٛدـ

٘ ايـُع٢ً  رتتب غسعّاايـُايدخٍٛ يف ايػري ) ٜصدم ُـا اذا  ؾٝ (ػهٛى ؾٝـ
ــ٘    ــدز عٓـ ــًِٝ ٚصـ ــو يف ايتطـ ـــُغـ ــايـ ــتدباز أٚ شدـٓايف نايـ خ أٚ االضـ

يرا ٚ ،ْـشٖٛاأٚ  ايـُتعُد اآلدَٞ الّهايأٚ  ايطهٛت ايطٌٜٛ أٚ األنٌ
  .ذس٣ يكاعد٠ ايتذاٚش عٓد٥ر ـال َ

ُُٜٜ عِْ  اّلـََشِٝ ـًتطًيإٔ  : ايـُطتؿاد َٔ أدي١ ايصال٠ كاٍـُهٔ إٔ 
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ََشـــٌ ايصـــال٠  ََدصٛصـــّا ٖـــٛ عكٝـــب ايتػـــٗد قبـــٌ االْصـــساف عـــٔ 
 ٚعًٝـ٘: قبٌ صدٚزٙ عٓـ٘ ؾعـاّل.    ٚاضتشالٍ ايـُٓايف ايكاطع يًصال٠، أٟ

ََشًـ٘  ٚال           اذا غو يف ايتطـًِٝ ٚقـد صـدز عٓـ٘ ايــُٓايف ؾعـاّل ؾكـد دـاش 
  ٜعتين بػه٘ .

اْـ٘ َـٔ   تٝألخـري أٚ عـدّ إ  ذص٤ اـتٝـإ ايـ  ٖرا نًـ٘ سهـِ ايػـو يف إ   
ٚ عدّ دسٜاْٗا . ثِ ٜكع ايهـالّ يف سهـِ   سٝح دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش أ

ـذص٤ تٝاْـ٘ َـٔ دٗـ١ ايػـو يف ايـ     ٛدٛد بعد إسـساش إ ايـُايػو يف صش١ 
ُ ش١ ذسٟ قاعد٠ ايؿساؽ يًبٓا٤ ايتعبدٟ ع٢ً صـخري ؾٌٗ تاأل ٘ ايــ  ؟أتٞ بـ

 .أتٞ ب٘  ؟ايـُع٢ً صش١  ُهٔ ايبٓا٤ غسعّاـٜ ذسٟ ٚالـاّ ال ت

ٕ َالى قاعـد٠ ايؿـساؽ َٚٛضـٛعٗا ٖـٛ     اىل أ ٜٚٓبػٞ االيتؿات بدّٚا
ُ ايػو يف صش١ ايعُـٌ   طـٞ ايعُـٌ   َأتٞ بـ٘ بعـد ايؿـساؽ َٓـ٘ ٚبعـد      ايــ

ٚس٦ٓٝر البـد َـٔ    ،اضٞ ايطابل ع٢ً شَٔ ايػو ايـُشكك٘ يف ايصَٔ ـٚت
ٚايؿـساؽ َٓـ٘،    -ٚ نـالّ دـص٤ّ أ  -ػهٛى يف صشت٘ ايـُتٝإ ايعٌُ ـشكل إت
 ٖٚٞ : ،ايٛازد٠ يف قاعد٠ ايتذاٚش ز ايـُتكد١َايصٖٛٓا: السغ ْٚ

ـذص٤ األخري َع إسساش إتٝاْ٘ ٕ ٜػو يف صش١ ايايصٛز٠ االٚىل : أ
خري َع عدّ ٘ األسنب يًػو يف إتٝإ دص٥ايـُٚ ٜػو يف صش١ ايعٌُ أ

ـشكل ايطـهٛت ايطٜٛـٌ   سنب ٚعدّ تايـُيًعٌُ  بػ٤ٞ َٓإفاالغتػاٍ 
 خري .ـذص٤ األتٝإ ايَٓ٘ عكٝب إ

ُ شكل ايؿساؽ ٚـذسٟ قاعد٠ ايؿساؽ يًػو يف تـٚيف َجً٘ ال ت طٞ ايــ
ٌ ٚاستُاٍ نْٛ٘ أ -َٛضٛع ايكاعد٠ - ٜٚكـ٣ٛ االستُـاٍ اذا    ،ثٓا٤ ايعُـ

 أٚ عدّ إتٝاْـ٘، ايـُصًٞ ٖٚٛ ٜػو يف إتٝإ ايتطًِٝ ع٢ً ٖٝأ٠  نإ باقّٝا
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شسش َطـٞ  ـمل ٜٚسٝح ػهٛى ؾٝ٘ ايـُتشكل ايؿساؽ َٔ ال ٜكني ب ٚسٝح
 ذسٟ ايكاعد٠ .ـت ػهٛى ؾالايـُايعٌُ 

٘ ٕ ٜػو يف صش١ ايأايصٛز٠ ايجا١ْٝ :  ،ـذص٤ األخري َع إسساش إتٝاْـ
ـــُٚ ٜػــو يف صــش١ ايعُــٌ  أ ــ٘اي ـــذص٤    ، سنب نً ــإ اي  أٚ ٜػــو يف إتٝ

ـُـ  ٌ                      األخــري َــع ايــدخٍٛ يف ايـــُٓايف ايطــٟٗٛ نــإٔ ٜػــو  يف صــش١ ايع
عًـ٢   ب غسعّا٘ ساٍ اغتػاي٘ بأَس غري َرتٓتبتُاَ٘ ٜٚهٕٛ غهايـُسنب 

نـايتهًِ   عٔ تدازن٘ يٛ تبني ؾعً٘ ضـٗٛاّ  خري ٚغري َاْع غسعّاـذص٤ األاي
أعـين   -َـجالّ خـري َـٔ ايصـال٠    ـذص٤ األايطٟٗٛ ساٍ ايػو يف صـش١ ايـ  

 شً٘ .ـٝاْ٘ يف َايػو يف صش١ ايتطًِٝ َع إسساش إت

 د٠ ايؿـساؽ ـقاعـ )ذسٟ ـ٘ ال تـ ـباْ (41)(قدٙشـكل)ايـُا ـتاذْـضقد أؾاد أ
 . (ثٓا٤ ايعٌُـشكل ايؿساؽ ٚاستُاٍ نْٛ٘ أيًػو يف ت

٘ ٜٚٛٓدــ ،طٞ ٚدسٜــإ قاعــد٠ ايؿــساؽايـــُـشكل ع٢ تــيهــٔ قــد ٜــٓد
  ٕ ٜكاٍ :ٚتٛضٝش٘ أ، اذتهِٝ يف حبٛخ ايٛض٤ٛؾاد ايطٝد دسٜاْٗا بـُا أ

 (طٞ ٚايؿساؽايـُ)ٕ اظٗٛز ايٓصٛص يف اعتباز عٓٛاْ٘ قد تـشكل 
ُ ٚ ،يف دسٜإ ايكاعـد٠  ُ ٚ (شكٝكٞـايؿـساؽ ايـ  )ساد بـ٘ اَـا ٖـٛ    ايــ طٞ ايــ

ٞ )ايؿـساؽ اال ٚ ٜـساد بـ٘   أ ،ايٛاقعٞ  ايؿـساؽ ايبٓـا٥ٞ   )ٚ ٜـساد بـ٘   أ ، (دعـا٥
 : (طٞ االعتكادٟايـُٚ

 طٞ ايٛاقعٞايـُٚ (كٝكٞـشـايؿساؽ اي)زاد٠ صاّ بإــُهٔ االيتال ٜ -أ
 ألٕ ،٘ ـطـ٘ ٚغسا٥ـصا٥ـدأٝع ـُـذـب ُاَّاـإ ايعٌُ تـٝـل بإتـكـشـتـٚايرٟ ٜ
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ٛ     زادت٘ تطـتًصّ  إ د ايػـو يف صـش١   ازتعطٝـٌ تػـسٜع قاعـد٠ ايؿـساؽ يف َـ
ؾكد غـو   هًـ يف دص٤ٕايـُْ٘ َُٗا غو ٚذيو أل ،َٓ٘  عٌُ يؿكد دص٤ٕ

ٞ  )شكل ـيف ت ُ ٚ (ايؿـساؽ ايـٛاقع ٜـ  ،شكٝكٞـطٞ ايـ ايــ يتُطـو  ُهٔ اـٚال 
 . (شكٝكٞـايؿساؽ اي)شكل تـثبات ايصش١ يعدّ بايكاعد٠ س٦ٓٝر إل

( ايرٟ ٜتشكل ايؿساؽ االدعا٥ٞ)زاد٠ ـُهٔ االيتصاّ بإٜ نُا ال -ب
ٕ تٝإ َععِ بإ دـسا٤ قاعـد٠ ايؿـساؽ    صـش١ إ تًصّ طـ إزادتـ٘ ت  األدـصا٤، أل

ُععِ االدـصا٤ قبـٌ االْتٗـا٤    ـيػو يف صش١ دص٤ ايعٌُ اذا د٧ٝ بعٓد ا
دسٜــإ قاعــد٠ ال اغــهاٍ يف عــدّ  ْ٘ــَــع أ ،ُاّ ايعُــٌ ـٚايؿــساؽ َــٔ تــ

ــا٤ ايعُــٌ ستــ٢ َــع االتٝــإ بــ   ٖــاسا٤دايؿــساؽ س٦ٓٝــر يتعــرز إ  ُععِ ـاثٓ
ُ درب ايصـشٝض  ـيهْٛ٘ خالف ظاٖس اي األدصا٤،  ،د٠ ايؿـساؽ د يكاعـ ػٝٓايــ

شكل ايؿـساؽ سكٝكـ١   ـعٓد ت صَط٘ نُا ٖٛؾإ ظاٖسٙ إدسا٤ ايكاعد٠ طؾأ
 ٚال ٜهؿٞ ايؿساؽ االدعا٥ٞ . صُا قد َط٢ـنًُا غههت ؾٝ٘ َط

ــإ   -دـــ ــصاّ ب ــتعني االيت ــر ٜ ٞ )زاد٠ ٚس٦ٓٝ ــا٥ ــساؽ ايبٓ ـــُٚ (ايؿ طٞ اي
ُـ   ـُع٢ٓ ايبٓـا٤ عًـ٢ تـ   ـاالعتكادٟ ب ٜـ   ٌشكل ايؿـساؽ َـٔ ايع شصٌ ـٖٚـٛ 
ُ ٖٚٛ َٛدٛد يف  ،ـُاّ ايعٌُباعتكاد ت كاّ بًشـاظ اْـ٘ سـني اغـتػاي٘     ايــ

 َعتكْدٖٛ  -ـذص٤ األخري نايتهًِ ايطٟٗٛع٢ً اي ب غسعّآترتَس غري َبأ
 . يف ذاى االَسال مل ٜدخٌ ٚإ ،ٚؾساغ٘ َٓ٘٘ ُطٝٓـيتُاّ عًُ٘ َٚتٝكٔ ي

دست قاعد٠  -َ٘ٔ ؾساغ٘ َٓ يتُاّ ايعٌُ َٚتٝكّٓا ٚاذا نإ َعتكدّا 
ايبٓا٤  ١ال َٔ دٗ ،َٛضٛع دسٜاْٗا ٖٚٛ ايؿساؽ ٚايـُطٞيتشكل ايؿساؽ 

يعدّ ايـديٌٝ عًـ٢    ، ايػو ايٝكني ست٢ بعد شٚاي٘ ٚعسٚض ع٢ً سذ١ٝ
ــٛز       ــ١ ظٗ ــ٢ سذٝ ــا٤ عً ــ١ ايبٓ ــٔ دٗ ــٝكني ، ٚال َ ــ١ قاعــد٠ اي ســاٍ سذٝ
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ايرٟ ٖٛ تطابل ٜكٝٓ٘ َع ايٛاقع، ؾـإ ٖـرا ايعٗـٛز أَـاز٠ْ تؿٝـد      تٝكٔ ايـُ
ً٘ َٚطابكـ١ ٜكٝٓـ٘ يًٛاقـع، يهٓـ٘ ال ديٝـٌ عًـ٢       ايعٔ ْٛعّا بؿساغ٘ َٔ عُ
ٚإٕ أٚدب ايعـٔ ايٓـٛعٞ بـايؿساؽ َٚطابكـ١      تٝكٔسذ١ٝ ظٗٛز ساٍ ايـُ

 .ؾإ ايعٔ ال ٜػين َٔ ايـشل غ٦ّٝا  ، ايٛاقع

ُ بديًٝـٗا   قاعد٠ ايؿـساؽ تعبـداّ  ـذسٟ بٌ ت يػـا٤ ايػـو بعـد    ؿٝد إلايــ
ٞٓايـُشكل َٛضٛعٗا : ـت  .(42)ٚايؿساؽ االعتكادٟ  ط

 ٕ ٜكاٍ : ايدع٣ٛ ٚايتٛدٝ٘ بأـُهٔ زٓد ٖرٙ ٜٚ

ــ ــإ ٜ ــصاّ ب ــساؽ ايــ )زاد٠ ـُهٓٓا االيت ـــُٚ (شكٝكٞـايؿ ــٛاقعٞ اي طٞ اي
 ،ال االعتكادٜـ١  ،يف َعاْٝٗا ايٛاقعٝـ١  يؿاظ ايٓصٛص ظاٖس٠ْألٕ أ ،ؾٝتعني
 :(أعين قٛيـ٘)  -د يكاعد٠ ايؿساؽدرب ايصشٝض ايـُػٝٓـتعبري ايٚظاٖس 

ٖــٛ ايؿــساؽ  (43)صَطــ٘ نُــا ٖــٛطــ٢ ؾأـُا قــد ََــطنًُــا  غــههت ؾٝــ٘ 
٘ ال َٚعــ ،رٚز يف ايتصاَــ٘ ـششطب ايصــدم ايعــسيف ٚال َـــشكٝكٞ ٚبـــايــ

ٞٓ (طٞ االعتكادٟ ٚايؿساؽ ايبٓا٥ٞايـُ) يتصاّْططس اىل إ  ٚايرٟ ٖٛ َط
 خٝايٞ ال ٚاقعٞ . ٚؾساْؽ

ـشكٝكٞ ٚايؿساؽ ايـٛاقعٞ  طٞ ايايـُزاد٠ ٚتكسٜب إَهإ االيتصاّ بإ
ٕ َتعًــل بــأ -بكسٜٓــ١ ايػــو طنًُــا غــههت ؾٝــ٘ص - ٜتشكــل بــإٔ ًْتــصّ

ــساؽ ٚ ـــُايؿ ــٛ ايعُــٌ  اي ـــُطٞ ٖ ـــُاضٞ اي ــ٘ ٚايــ اي ــني ـؿسٚؽ عٓ ذاَع ب
ٞٓ  ، ايصــشٝض ٚايؿاضــد  ّ   ال خصــٛص َطــ ــص  ايعُــٌ ايصــشٝض نــٞ ًٜ

تٝكٔ تػسٜعٗا ، ؾاْ٘ ال َع٢ٓ يًػـو يف  ايـُشرٚز تعطٌٝ قاعد٠ ايؿساؽ ـَ
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ــد   ايصــش١  ــساؽ عــٔ ايعُــٌ ايصــشٝض ، ؾالب ـــُزاد٠ َــٔ إ َــع ايؿ  ع٢ٓاي
 اضٞ ايصشٝض ٚبني ايؿاضد .ايـُذاَع بني ايعٌُ ـاي

ُ تعبري ايػو دٙ :ض االيتصاّ ٜٚػٜٝٓٚصٓش نًُا ـدرب:طأخٛذ يف ايـ ايــ
ؾإ سصٍٛ ايػو ؾُٝـا َطـ٢ َـٔ ايعُـٌ      صُا قد َط٢ـغههت ؾٝ٘ َ

ُ عـِ َـٔ ايعُـٌ    ـذاَع األعًـ٢ ازاد٠ ايـ   غاْٖد ضٞ ايصـشٝض َٚـٔ   اايــ
زاد٠ كـــٌ إتعبـــٌ ال ٜتصـــٛز ٚال ٜ ،اضٞ ايؿاضـــد ايٓـــاقص ايــــُايعُـــٌ 

 اضٞ .ايـُايصشٝض خاص١ َع ؾسض ايػو يف صش١ ايعٌُ 

ــأ    ــصاّ ب ــد االيت ــر عٓ ــٌ    تعٕ َٚس٦ٓٝ ــٛ ايعُ ــساؽ ٖ ــل ايؿ ـــًُ اضٞ اي
ُ شكٝكٞ ٚـايؿساؽ ايـ )ٜتشكل عٓدْا  -ذاَعـاي ٞ ايــ ٞ  (،طٞ ايـٛاقع  ٜٚهؿـ

ُ  دربـيف ايـ  صَـا َطـ٢  طدٌ ؾسض ايػو يف صـش١  ايؿاضد أل َطٞ د ػٝٓايــ
عتكـاد  ـشطب إشهِ بهؿاٜـ١ ايؿـساؽ بـ   ـٚعًٝـ٘ ال ٜهؿـٞ ايـ    يكاعد٠ ايؿساؽ .

ٞٓ  ايـُ ٞ    هًـ ايرٟ ٖـٛ َطـ ـشتاز اىل ؾـإ إزادتـ٘ تـ    ،خٝـايٞ غـري ٚاقعـ
ُ سـساش  البـد َـٔ إ   ٚال قسٜٓـ١ عًٝـ٘، ٚيـرا     )بٝإ شا٥د ٜجبت٘(َؤ١ْ  طٞ ايــ
عِ َٔ ايصشٝض َٚٔ اضٞ أايـُغاٜت٘ نٕٛ  ،شكٝكٞ ٚايؿساؽ ايٛاقعٞـاي

 طنًُا غههت ؾٝ٘ ...ص.درب ايصشٝضـايؿاضد بكس١ٜٓ تعبري ايػو يف اي

خــري َــع عــدّ االغــتػاٍ بػــ٤ٞ ٚعــدّ ـذص٤ األٚعٓــد ايػــو يف ايــ
ُ شكل ايطهٛت ايطٌٜٛ ـت َـ  ايــ ال ٜصـدم   -شٌ ايتـدازى ـٛدب يؿـٛات 

شسش صدم ـال ٜ األقٌ:ٚ يف أ ايؿساؽ َٔ ايعٌُ ٚاقعّاال ٚ طٞ سكٝك١ّايـُ
ذسٟ قاعـد٠ ايؿـساؽ ٚتكطـٞ    ـطٞ ايٛاقعٞ ست٢ تـ ايـُشكٝكٞ ٚـايؿساؽ اي

ٚيــرا البــد َــٔ تــدازى ايتطــًِٝ      ،بعــدّ االعتٓــا٤ بايػــو يف ايصــش١    
َـع ضـذدتٞ   جاٍ ايـُايصال٠ يف َؿسٚض  ـِشسٜـٌ َٔ تشًٓايـُايصشٝض 
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َٛدب  ٚال، سطب ايؿسض ايطٗٛ تدازنّا يصدٚز ايتهًِ ايطٟٗٛ َٓ٘ 
 ٓايف هلا .ايـُب ٜأٔت ايـ٠ِ َعاد٠ ايصالس٦ٓٝر إل

ـذص٤ االخـري بعـد االغـتػاٍ    ٕ ٜػو يف صـش١ ايـ  ايصٛز٠ ايجايج١ : أ
عًٝــ٘ ٖــٛ غــري َــاْع َــٔ ايتــدازى عًــ٢ تكــدٜس عــدّ   ب غــسعّاَس َسٓتــبــأ

١ ايتطـًِٝ ٚقـد اغـتػٌ يف ايتعكٝـب أٚ     نُا اذا غـو يف صـش   ،االتٝإ ب٘
بايـدعا٤  غـتػٌ  غو يف صش١ َطش٘ يًسدٌ ايٝطـس٣ يف ايٛضـ٤ٛ ٚقـد ا   

كـسا٠٤  بٚ أثٛز عكٝب ايٛض٤ٛ أٚ عكٝب َطشٗا أٚ اغتػٌ بايصـال٠ أ ايـُ
 ع٢ً ايٛض٤ٛ . ايكسإٓ َرتتبّا

يف بـاب ايٛضـ٤ٛ    -ٚايعاٖس دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ يف ٖـرٙ ايصـٛز٠   
ــاسنب١ ايـــٍُ ايػــسع١ٝ اعُــٚغــريٙ َــٔ األ  -ـُػهٛى يف دص٥ٗــا األخــريي
ايـٛاقعٞ بًشـاظ إ    ساؽشكل ايؿـ ـٚتـ  (شكٝكٞـطٞ ايـ ايـُ)ٚذيو يصدم 
ُ عًـ٢ ادتـص٤ االخـري     َس َرتتب غسعّااالغتػاٍ بأ ػهٛى ؾٝـ٘ بعٓٛاْـ٘   ايــ

ٚ قــسا٠٤ ايكــسإٓ األخــس٣ أ ٜكــاع  ايصــال٠عكٝــب ايصــال٠ أٚ إداص نتـايــ
شكل ـٖرا ناغـ عسيف َٚتػسعٞ عـٔ تـ   ،ـشٛ ذاع٢ً ايٛض٤ٛ ْٚ َرتتبّا

ٚطنًُـا   ٘ػهٛى يف صـشت٘ ٚاْتٗـا٤ ايعُـٌ َٚطـٓٝ    ايـُايؿساؽ َٔ ايعٌُ 
 و .يػاتد بتع ٚال(44)صَط٘ نُا ٖٛغههت ؾٝ٘ َـُا قد َط٢ ؾأ

ٛ  (45)ٜٚؤندٙ : صـشٝض  ا قُـت َـٔ   ذؾـا  :طيف ايٛضـ٤ٛ ازد شزاز٠ ايـ
 غريٖـا  ٚ يف يف ايصال٠ أ  خس٣يٛض٤ٛ ٚؾسغت َٓ٘ ٚقد صست يف ساٍ أا

َـ ؾػههت يف بعض َا مٓس ال ٚدـب اهلل عًٝـو ؾٝـ٘ ٚضـ٤ٛٙ     ـُا أ٢ اهلل 
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 ٘ َـ ـٖـرا ايـ  يـٝظ   صغ٤ٞ عًٝو ؾٝـ ِٓ   ،بايٛضـ٤ٛ  دتصّاـشهِ  نـٌ   بـٌ ٜعـ
األخري بعد ايتشـٍٛ اىل سايـ١    اٗاذا غو يف صش١ دص٥نايصال٠ َسنب 

عًـ٢   ايرٟ ٖـٛ َرتتـب غـسعاّ    ايصال٠ نتعكٝب خس٣ غري ساي١ ايتطًِٝأ
ُ  ٖٚرا عًـ٢ ٚؾـل ايكاعـد٠    ،ٗا ٚايتطًِٝ َٓٗاُاَـت طتؿاد٠ َـٔ عُـّٛ   ايــ
 .(46)صَط٘ نُا ٖٛؾأـُا قد َط٢ نًُا غههت ؾٝ٘ َطصشٝض:اي

ــ١ : أايصــٛز٠ ا ــإ ـذص٤ األخــري بعــد إ ٕ ٜػــو يف صــش١ ايــ يسابع تٝ
نُا اذا غـو   -طًل االعِ َٔ ساٍ ايعُد َٚٔ ساٍ ايطٗٛ ايـُٓايف ايـُ

ــ٘ ايــ     ــد صــدز عٓ ٚ ـشدخ  أٚ االضــتدباز أيف صــش١ تطــًُٝ٘ يًصــال٠ ٚق
 بٗا . ٞ يصٛز٠ ايصال٠ اييت نإ َػػٛاّلاسايـُايطهٛت ايطٌٜٛ 

ٚذيو يتشكل  ،ٜإ قاعد٠ ايؿساؽ يف ٖرٙ ايصٛز٠ أٜطّاٚايعاٖس دس
 :ـذال٤ٜٚهػـ عٓ٘ ب ،َٔ ايصال٠ (شكٝكٞ ٚايؿساؽ ايٛاقعٞـطٞ ايايـُ)
خــري بؿعــٌ االغــتػاٍ  ػهٛى يف دص٥ــ٘ األايـــُسنب ايـــُْكطــاع ايعُــٌ إ
طٞ ٜتشكل َٛضـٛع  ايـُشكل ايؿساؽ ٚـَٚع اْكطاع ايعٌُ ٚت ،ٓايف ايـُب

ؾٝــ٘ َـــُا قــد َطــ٢ص ؾتذــسٟ ايكاعــد٠   نًُــا غــههتطقاعــد٠ ايؿــساؽ 
ٚ عدّ االعتٓـا٤ بايػـو يف   ب٢ٓ ع٢ً صش١ ايعٌُ أص َُٜٚط٘ نُا ٖٛطؾأ

 خري .ـذص٤ األٝإ ايسنب يًػو يف إتايـُصش١ ايعٌُ 

 فرع فقهي تطبيقي :
 -ٝت أٚ غريُٖــاايـــُ ٚ َــٓظـذٓاب١ أَــٔ ايــ -صــش١ غطــً٘اذا غــو يف 

 ايرتتٝـب  عًـ٢  ذاْب االٜطس بٓـا٤ّ ـٖٚٛ غطٌ اي -خري ٘ يف إتٝإ ادتص٤ األيػٓه
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ـــذاْب األبــني غطــٌ ايــ  ٚ ٖــٛ غطــٌ  أ ،ٜطــسـذاْب األُٔ ٚغطــٌ ايــ ـٜ
ـدالف ع٢ً عدّ ايرتتٝـب بُٝٓٗـا عًـ٢ ايـ     طس بٓا٤ّـُٔ ٚاألٜٜـذاْب األاي

أنـٌ  أٚ  خري ساٍ اغتػاي٘ بهتاب١ٕـذص٤ األتٝإ اي٘ يف إٚنإ غٓه -ايؿكٗٞ
 ذسٟ قاعد٠ ايؿساؽ ؟ .ـٚ َا غاب٘ َٔ االؾعاٍ ؾٌٗ تأ

 ِ ــد ٜكــاٍ : ْعــ ــ  ٖــراٚ ،ق ٞٓـي ــا٥ٞ  ـيعُــٌ ٚتــ ا ُط شكل ايؿــساؽ ايبٓ
ـــُٚ ــادٟاي ٘   -طٞ االعتك ــ ــ٢ نؿاٜت ــا٤ّ عً ــ٘ يــ   ، -بٓ ــح اْ ــتػٌ إ  ُاـسٝ  غ

  ،طـً٘ ٚبٓـا٤ٙ عًـ٢ ايؿـساؽ    ُاّ غـبػري ايػطٌ نػــ ٖـرا عـٔ اعتكـادٙ تـ     
 َـا داّ َعتكـدّا يًؿـساؽ    ٚ ،نًُـ٘  ٘ ٚأُٓـتـ بٌ أطً٘ ؾع ٜدٙ عٔ غـُا زال يٚإ

تٝـإ  يف صش١ غطً٘ إلستُاي٘ عدّ إ ايػو عًٝ٘ السكّا ضسٚٙ عال ٜطٓس
 خري .ـذص٤ األاي

 ٕ( ٚإكادٟـتـ ـؿساؽ االعـاي)زاد٠ عدّ صش١ إ بّاـكل قسٜـشـٓ٘ قد تـيه
نًُـا غـههت ؾٝـ٘    طد يكاعد٠ ايؿـساؽ  ػٝٓايـُايصشٝض  ظاٖس تعبري ايٓٓص

ٛ َطــ٢ ؾأـُا قــد َــ طٞ ايـــُشكٝكٞ ٚـايؿــساؽ ايــٖــٛ  (47)صَطــ٘ نُــا ٖــ
ُ ٚاْتٗـا٤ ايعُـٌ    ُاَ٘ ٚاقعّاـُع٢ٓ تـايٛاقعٞ ب ـشكك٘ ٚتـ  ،سنب سكٝكـ١ّ ايــ
ٕٕ ُ ٚ ،َط٢ ٚاْكط٢  يف شَا خـري  ـذص٤ األؿسٚض ٚقـٛع ايػـو يف ايـ   ايــ

ُ َٔ غطٌ ادتٓاب١ ٖٚٛ عٌُ َسنب ال تعترب ؾٝ٘  ُ ٛاال٠ ٚايــ تابع١ بـني  ايــ
ٌ  ، ٖٚٛ َٜدصا٤ٙأ ٌ  -شتٌُ نْٛ٘ أثٓـا٤ ايعُـ ٜـ أٟ  -ايػطـ شكل ـشسش تـ ـال 

ايٛاقعٞ َٓ٘ يتذسٟ ايكاعد٠ ٚتكطـٞ بصـش١   ٚايـُطٞ شكٝكٞ ـايؿساؽ اي
ُاّ ايعُــٌ ـشتٌُ عــدّ تــايـــُذ َــٔ إ ،ايػطــٌ ٚعــدّ االعتٓــا٤ بايػــو 

 ٕ ايػــــو بعــــد شَــــإ طٜٛــــٌ ستــــ٢ اذا نــــا شكك٘ نــــاَاّلـٚعــــدّ تــــ
                                                           

 . 3َٔ ابٛاب ارتًٌ ايٛاقع يف ايصال٠ : ح 23: ب 5ايٛضا٥ٌ : ز (47)
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ُ ؾاْ٘ ال تعتـرب   ،َٚطٞ ضاعات ُ ال٠ ٚاٛايــ  ،تابع١ يف ايػطـٌ ايرتتـٝ   ايــ
سٝــح ٜـــشتٌُ عــدّ إتٝاْــ٘ يًذــص٤ األخــري ٚعــدّ صــش١ غطــً٘   ٚس٦ٓٝــر

ــح  ــ يٓكصــ٘ ٚسٝ ــساؽ َٚطــٞ ايػطــٌ  ـال ٜ ـــُشسش ايؿ ــ٘ اي ػهٛى يف دص٥
 . صَط٘ نُا ٖٛطؾأ ـذسٟ قاعد٠ ايؿساؽ :ال تؾخري األ

خـري٠  ساؽ يف ايصـٛز٠ ايسابعـ١ ٚاأل  ٕ دسٜـإ قاعـد٠ ايؿـ   َٚٓ٘ ٜتـبني أ 
ُ دتص بايعٌُ ـَ ُ سنب ايــ تٝـإ  ػهٛى يف صـشت٘ ألدـٌ ايػـو يف إ   ايــ
ؾعٌ ايـُٓايف ايـُطًل نايـشدخ أٚ االضتدباز أٚ بعـد  خري بعد ـذص٤ األاي

ٓٞ ُ ب٘ ٚنإ ايعُـٌ   ٚقت َعتٓد ضهٛت طٌٜٛ َٚط َـ ايــ ُا تعتـرب  ـسنب 
ُ ؾٝ٘  دٕٚ ايػطـٌ   -دـصا٤ٙ نايصـال٠ ٚايٛضـ٤ٛ ٚايطـٛاف     ٛاال٠ بـني أ ايــ
ٚالبد ؾٝ٘ َٔ ايتدازى بعد عدّ  -دصا٤ٙ ال٠ بني أايـُٛاؾٝ٘ ال تعترب  ايرٟ

 دسٜإ قاعد٠ ايؿساؽ .

ٌ   ـذص٤ األ ايػـو يف ايـ  ٖرا َـا تكتطـٝ٘ ايكاعـد٠ يف     ،خـري َـٔ ايػطـ
ٖٛ ؾسض غـٓه٘ يف ايــذص٤ األخـري َـٔ غطـً٘       ٚاسدّا ؾسضّآَ٘ ْٚطتجين 
سز بٗرا ايؿسض عٔ َكتط٢ خٌ يف ايصال٠ ؾال ٜعتين بػه٘، ٚخنٚقد د

ٚ   دآصـايصشٝض اي دٌ ايٓٓصايكاعد٠ أل قـد دخـٌ   بصٛز٠ َا يـٛ غـو 
ــ  (48)ٓٓصٛ ايٖـشسنات، ٚؾعاٍ ٚاييف صالت٘ دٕٚ غريٖا َٔ األ ُسٟٚ اي

( )بطــٓدُٖا اىل شزاز٠ عــٔ االَــاّ ايبــاقس  (ايتٗــرٜب)ٚ (ايهــايف)يف 
 ،ٚؾٝ٘ ضؤاٍ عُٔ تسى بعض ذزاع٘ أٚ بعض دطـدٙ َـٔ غطـٌ ادتٓابـ١    

ؾـإ دخًـ٘ ايػـو ٚقـد     ط :(ايتٗـرٜب )ذٛاب يف ْطـد١  ـٚدا٤ ضـُٔ ايـ  
     ٘  ٚيف ْطـــد١ صدخـــٌ يف صـــالت٘ ؾًـــُٝض يف صـــالت٘ ٚال غـــ٤ٞ عًٝـــ

                                                           

 .2 : ح َٔ ابٛاب  غطٌ ادتٓاب١ 4 2 : ب 1ايٛضا٥ٌ : ز (48)
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 :( بـتٗرٜـاي)طد١ـض ْسٓدا ْيهٓ،صخس٣أخٌ يف سإٍ ٚقد د:ط(ايهايف)
٘  ٚقد دخٌ يفط  (ايهـايف )زٚاٜـ١  ضـبط١ٝ  بأ ذعـإ ْٛعـاّ  ص زغـِ اإل صـالت
 :يـذٗتني َـدصٛصتني ٖٓا، ُٖٚا ٚذيو ،  (ايتٗرٜب)زٚا١ٜ َٔ 

طؿـت  ُع ؾاْـ٘ قـد   صض يف صالتُ٘ٝؾًبكٛي٘:ط : يتعكٝب٘ َباغس٠ّ ٚاّلأ
ُا ٜطـتكِٝ َـع ايتعـبري    ـَـ  صٚقـد دخـٌ يف صـال٠   طذ١ًُ ع٢ً ضابكتٗا ـاي

ـــُ ــرٜب)ٛدٛد يف اي ــٛ يف صــالت٘     (ايتٗ ــ٘ ٖٚ ــدخٍٛ ايػــو عًٝ ٚال  ،ب
٘ ايػو ٚقـد دخـٌ   طؾإ دخً (:ايهايف)ع٢ً ْطد١  ٜطتكِٝ ايتعبري ددّا

 . صخس٣ ؾًُض يف صالت٘ ٚال غ٤ٞ عًٝ٘يف ساٍ أ
ايػو ٚايرتدد بني  دتٝكٔ عٓايـُٕ ساٍ ايصال٠ ٖٞ ايكدز : إ ٚثاّْٝا
ٍٕ ايٓطــدتني  ٚايـــُطُْٛني:طٚقد دخــٌ يف صــالت٘صطٚقد دخــٌ يف ســا
ُ كتصس ع٢ً ايكـدز  ُٜس٦ٓٝر ٚأخس٣ص، ٔ َكتطـ٢  دسٚز عـ ـتٝكٔ يف ايـ ايــ

ٔ   -ٚال ٜــُهٔ ايتعـدٟ اىل غـري ايصـال٠     ،ايكاعد٠ ايعا١َ  -ايكـدز ايــُتٝك
ألٕ اذتهِ ع٢ً خالف ايكاعد٠ ٚالبد َٔ االقتصاز ع٢ً ايكدز ايـُتٝكٔ 
ايـُٛدٛد يف ْطد١ زٚا١ٜ)ايتٗرٜب(نُا ْـدصص ايـشهِ بـُا اذا غٓو 
يف غطٌ بعض دطدٙ، ٚال ْتعد٣ اىل ايػو يف غطٌ تـُاّ دطـدٙ ألٕ  

 ٢ خالف ايكاعد٠ ؾٝكتصس ع٢ً َٛزد ايٓص.اذتهِ يف ايٓٓص ارتاص عً
 َٛز :ـذُٛع َا تكدّ أشصٌ َٔ َـٚقد ت

ــد ايػــو يف ايــ  -أ ـــُخــري َــٔ ايعُــٌ  ـذص٤ األعٓ ـــُسنب اي ػهٛى يف اي
ــ٘   اصــشت٘ ٚ ــرب ؾٝ ــرٟ تعت ـــُي ـــُال٠ ٚاٛاي ــني ادــصا٤ٙ نايصــال٠   اي تابع١ ب

ــٌ      ــد ؾع ــٛاف اذا غــو يف صــشت٘ ٚق ـــُٚايٛضــ٤ٛ ٚايط ـــُٓايف اي طًل اي
 اعـطـكـْٚإ ؿساؽ ـصٍٛ ايــش٘ يـػٓهـين بـتـعـال ٜ -االضتدباز ٚأدخ ـشـناي

 ايعٌُ ايـُسنب .
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ٛاال٠ بــني ايـــُرب ؾٝــ٘ تــطــٌ ايــرٟ ال تع٘ َسنــب ايُػٜطــتج٢ٓ َٓــ -ب       
تـ٢ بعُـٌ َػـاٜس    ـذص٤ األخري َٓـ٘ ٚقـد أ  دصا٤ٙ ؾاْ٘ اذا غو يف صش١ ايأ

، يعـدّ إسـساش   ايؿـساؽ ذسٟ قاعـد٠  ـال ت -ـشُٖٛا ٚ ْناألنٌ أٚ ايهتاب١ أ
يؿصٌ ايصَاْٞ اسصٍٛ  ٚال ٜطٓس ،ثٓا٤ ايعٌُايؿساؽ َٓ٘ الستُاٍ نْٛ٘ أ

ٓٞ ُ يعدّ اعتبـاز   ،ايٛقت ايهجري َٚط ذص٤ ـٛاال٠ ؾالبـد َـٔ تـدازى ايـ    ايــ
 يف ايصَٔ ايالسل . تٝاْ٘ صشٝشّاػهٛى يف صشت٘ بإايـُ

ْ٘ د دخٌ يف ايصال٠ ٖٚٛ ٜػو ٜٚـشتٌُ إٔ ٜهٕٛ قْعِ إال أ -دـ 
 ؾات َٓ٘ غطٌ بعض دطدٙ ؾال ٜعتين بػه٘ يديٌٝ خاص . 

  : كاّ ايجاْٞايـُثِ ْبشح يف 
 

 ركب :الـنخري مً العنل ـحسء األري الالشك يف غ
ــ ــد ت ـــُشكل يف ايبشــٛخ ـق ٕ اض١ٝ أاي ــا ــرب يف دسٜ ــ٘ ال ٜعت قاعــد٠ ) ْ
ٞٓايــدخٍٛ يف ايػــري ٚأ ( :ايؿــساؽ ػهٛى ؾٝــ٘ ايـــُذص٤ ـايــ ْــ٘ ٜهؿــٞ َطــ

 .تٝاْ٘ سني ايػو يف صشت٘ َع إسساش إ ،ٚؾساغ٘ َٓ٘

 (ايـدخٍٛ يف ايػـري  (:)قاعـد٠ ايتذـاٚش  )ْ٘ ٜعترب يف دسٜإ نُا تبني أ      
ٚقد ٚقـع ايهـالّ    ،٘ صشٝشتا شزاز٠ ٚامساعٌٝ بٔ دابسست بنُا صٓس

ؾٗـٌ ٜـساد َٓـ٘     : ايرٟ البد َٔ ايدخٍٛ ؾٝ٘ (ايػري)ختالف ايؿِٗ َٔ ٚا
 غـسعاّ  ضـٛا٤ نـإ َرتتبـاّ    (دخٌ ؾٝ٘ػهٛى ايرٟ ايـُغري )نٌ َصادٜل 

دخــٌ يف ططــالم َــٔ إ نُــا ٖــٛ ايعــاٖس بــدّٚا ؟بــّآترتّ مل ٜهــٔ َأ عًٝــ٘
ــ٘ خ  صغــريٙ ــساد َٓ ــري  ٛصصــ، أّ ٜ ـــايػ ــ٢ اي ـــُُرتتب عً  ػهٛى يفاي

ُ ؾاْـ٘   ؟  تبادز ايٝـ٘ ضـٛم ايتعـبري   ايـُتٝكٔ ايـُٚدٛدٙ نُا ٖٛ  ٓصسف ايــ
 .ٛضٛع ايـُشهِ ٚـشطب قس١ٜٓ َٓاضب١ ايـايٝ٘ ايًؿغ ب
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َطـا٥ٗا  طٞ صـالت٘ ٚإ ُـشهِ بـٕ اي: إبتكسٜب  ،ايعاٖس ٖٛ ايجاْٞ
ع٢ً رتتب غسعّا ايـُٚعدّ االعتٓا٤ بػه٘ ٜتٓاضب َع ايدخٍٛ يف ايػري 

٘ ايـُغري )ٚال ٜتٓاضب َع ايدخٍٛ يف َطًل  ،ـُػهٛى ؾٝ٘اي ( ػهٛى ؾٝـ
أٚ  ايطــذٛد ٚقــد بكــٞ ٚاقؿــّا إتٝــإ ٚ يفايكــسا٠٤ أإتٝــإ ؾاْــ٘ يــٛ غــو يف 
 طـٜٛالّ  ا٤ظ ايصـعد ٚ تٓٓؿبٝدٜ٘ أٚ عطظ أ ٚ العبأ دايطّا ٖٚٛ ضانت

َأخٛذ ٘ عٓٛإ ، ؾإْدصَّا (ايدخٍٛ يف ايػري)ال ٜصدم عًٝ٘  ،اشٖٛأٚ َْ
ٖٚــرا ٜطــتًصّ ارتــسٚز عــٔ   ،ايـــُؤضطني يكاعــد٠ ايتذــاٚش يف ارتــربٜٔ 

يًػـو يف   ادتص٤ ايـُػهٛى ؾٝ٘، ٚال َع٢ٓ يًدسٚز عٔ ْؿظ ايـُػهٛى
ََشـٌ         أصٌ إٜـذادٙ ؾالبد َٔ نـٕٛ ايــُساد ايــذدٟ ٖـٛ ايــدسٚز عـٔ 
ايـُػهٛى ٚايدخٍٛ ؾُٝا ٖٛ َرتتب عًٝ٘ غسعّا ستـ٢ ٜصـدم)ايدخٍٛ   

ايـُػهٛى ؾٝ٘ نايكٝاّ أٚ  ري ايـُرتتب ع٢ًيف ايػري( ٚإال اذا مل ٜأٔت بايػ
ادتًٛع ضانتّا ٚقد غو يف إتٝإ ايكسا٠٤ أٚ ايطذٛد مل ٜتشكل تــذاٚش  

ََشًــ٘. ٚباختصــاز: أخــر عٓــٛإ طدــاٚشٙصٚ  ايـــُػهٛى ؾٝــ٘ ٚتـــذاٚش 
ُ ايػـري  )زاد٠ عـٔ إ  ٜهػـ قٜٛـاّ طدخٌ يف غريٙص ٖٚـٛ   غـسعّا(  رتتبايــ
ُ يػـري  ا)ٚالزٜب يف صدم   االستُاٍ ايجاْٞ . ُ ب عًـ٢  رتٓتايــ ػهٛى ايــ

تٝكٔ َٔ ايـُبٌ ٖٞ ايكدز  ،طتك١ً ايٛادب١ايـُع٢ً االدصا٤  (يف ٚدٛدٙ
ؾإ نٌ دص٤ غسعٞ َطتكٌ ٖٛ َصدام سكٝكٞ يًذص٤  (ايػري)َصدام 
 ػهٛى ؾٝ٘ .ايـُذص٤ ـٚيػري اي

ــدق٘ عًـــ٢ ايـــدخٍٛ يف غـــري األ  ٚاالغـــهاٍ  ــصا٤ ساصـــٌ يف صـ دـ
ُ خصٛص االدـصا٤   (رتتبايـُايػري )ؾٌٗ ٜساد َٔ  ،طتك١ًايـُ طتك١ً ايــ

ُ ايٛادبـ١   ُ ايـــُذص٤ ـعًـ٢ ايـ   رتتب١ غــسعّاايــ ٕ مل ػهٛى ؾٝــ٘ ٚإطتكٌ ايــ
، ٚنايػــو يف  نايػــو يف ايسنــٛع ٚقــد دخــٌ يف ايطــذٛد : ٜهــٔ َٓصٛصــّا



    12بػس٣ االصٍٛ / ز ................................................ ( 178)

 تٝكٔ َصداقٝت٘ يًػريايـُٖٚرا ٖٛ ايكدز ؟ دخٌ يف ايتػٗٚقد د ايطذٛد
ِٓ  : ّ ٜساد َٓ٘أ.   ُ َطًـل ايػـري    َا ٜعـ ُ تب عًـ٢  رتايــ ػهٛى ٚيـٛ مل  ايــ

طــالم ايــٓص ػهٛى ؾٝــ٘ نُــا ٖــٛ ظــاٖس إايـــُعًــ٢  غــسعّا ٜهــٔ َرتتبــّا
ػهٛى ايـــُستب١ عًــ٢ ايـــٌُُ َكــدَات االدــصا٤ طدخــٌ يف غــريٙص ؾٝػــ

 إتٝـإ ايسنـٛع،   يًطذٛد ٚقد غـو يف  ناهلٟٛ تػسع١ايـُدسٟ شطب ـب
تٝـإ ايطـذٛد سـاٍ    إٚ غـو يف  أٚ غو يف ايكسا٠٤ ٚقد ٣ٖٛ يًسنـٛع، أ 

أبعاض٘ نايػو يف قـسا٠٤ آٜـ١   ٚـذص٤ نُا ٜػٌُ دص٤ اي ،ايٓٗٛض يًكٝاّ 
 .؟  شطب ايرتتٝب ايكسآْٞـ١ٜ ايالسك١ هلا بٚإتٝاْٗا ٖٚٛ ٜكسأ اآل

ُ ٕ عُـد٠ ايـديٌٝ   قد تكـدّ أ  د يكاعـد٠ ايتذـاٚش بربنـ١ عُـّٛ     ػٝٓايــ
اآلتــٝني ٚقــد يؿاظــ٘ ٖــٛ صــشٝض امساعٝــٌ بــٔ دــابس ٚصــشٝض شزاز٠   أ
ُٓٓا أت َٔ ايػو يف دص٤ َطتكٌ ٚادب أٚ َطتشب ٚقد دخٌ يف  َج١ًّط

ــتكٌ آ  ــس دــص٤ َط ــٞ ايػــو يف االذإ ٚقــد دخــٌ يف االقاَــ١      ،خ ٖٚ، 
ــسأ   ،س ٚايػــو يف االذإ ٚاالقاَــ١ ٚقــد نٓبــ   ،ٚايػــو يف ايتهــبري ٚقــد ق

ٚايػو يف ايسنٛع ٚقد ضـذد ٚايػـو يف    ،ٚايػو يف ايكسا٠٤ ٚقد زنع 
 ايطذٛد ٚقد قاّ .

ـــَُــٔ ٚ ــ٘ عــدّ إاي ــازختصــاص َــٛكطٛع ب دصٛص ـد ايكاعــد٠ ب
ُ االَج١ً   نـ١ ايرتقـٞ َـٔ طـسح ايؿـسٚع ايصـػس٣      ٚذيـو برب  ،ٓصٛص١ ايــ

ٝٝد ايطابط١ ايهًٝـ١ بتعـبري   ٚتػايعا١َ ٚبٝإ سهُٗا اىل تأضٝظ ايكاعد٠ 
َـ  عَُٛٞ:ط ًـ     ـنٌ غ٤ٞ غو ؾٝـ٘  ُض ُٝا قـد دـاٚشٙ ٚدخـٌ يف غـريٙ ؾ

و اذا خسدت َٔ غ٤ٞ ثِ دخًـت يف غـريٙ ؾػـهٓ    شزاز٠ ٜاط (49) صعًٝ٘
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سل يًذص٥ٝات ٚايتطبٝكات ايصـػس١ٜٚ  ٖٚرا ايتعُِٝ ايال(50)صيٝظ بػ٤ٞ
ٚعدّ استُاٍ االختصـاص بٗـا   ٜٛدب ايكطع بايتعدٟ عٔ ٖرٙ األَج١ً 

َع ايـدخٍٛ يف   ع٢ً َٓع ايتعدٟ اىل ايػو يف دص٤ٕ سْدُهٔ أٚيرا ال ٜت
َجًــ١ ايصــشٝشني نايػــو يف ٖــٛ غــري َــرنٛز يف أدــص٤ َطــتكٌ ٚادــب 

صػس٣  ٘ال يف ايكٝاّ يًسنع١ ايالسك١ ؾاْ ،ايطذٛد ٚقد دخٌ يف ايتػٗد 
 َٓصٛص١ يف َعترب٠ امساعٌٝ .

ُ دـصا٤  تٝكٔ ٖٛ ايتعدٟ اىل األايـُْعِ ايكدز   عـِ َـٔ   طتك١ً األايــ
ٚ غــو يف ايطــذٛد ٚقــد دخــٌ يف ايتػــٗد أ طتشب١ نُــٔ ايـــُايٛادبــ١ ٚ

ـش١ ٚقــد ٚ غـو يف قـسا٠٤ ايؿاتـ   ايتطـًِٝ أ  و يف ايتػـٗد ٚقـد دخـٌ يف   غـ 
ٕ ذنست ايصشٝش١ يف صػسٜاتٗا ؾاْ٘ ٚإ ،ٚ يف ايكٓٛت دخٌ يف ايطٛز٠ أ

 ( :ٚأَطــاٙ االَــاّ ) (51)صغــو يف ايكـسا٠٤ ٚقــد زنـع  طَٚٛازدٖـا :  
َـ   ٙٚظـاٖس  صُطٞـٜط يهٓـ٘ ال ٜٓـايف دسٜـإ    ، ذُٛع ايكـسا٠٤  ـايػـو يف 

شُد ٖٚٞ دص٤ َطتكٌ نُـا ٜبـدٚ َـٔ    ـايكاعد٠ ؾُٝا يٛ غو يف ضٛز٠ اي
 ٚنـإ سـني ايػـو َػـػٛالّ     (52)صش١ ايهتـاب ـال صال٠ اال بؿاتطسدٜح 

 شزاز٠ نـافٕ  يف صـشٝض  ()، ؾإ إطالم دٛاب االَاّبكسا٠٤ ايطٛز٠
ؾُٝـا   (قاعـد٠ ايتذـاٚش  )ٚال زٜب يف دسٜـإ    . (قاعد٠ ايتذاٚش)دسا٤ إل

ــ: ايػــري دــصا٤ ايصــال٠ بعــد ايــدخٍٛ يف  و يف دــص٤ َــٔ أاذا غــ ذص٤ ـاي
 ُ ٛ    ،طتشبايــ يصــدم  ،يف ايكٓــٛت  نُــا يـٛ غــو يف قـسا٠٤ ايطــٛز٠ ٖٚـ

  ايدخٍٛ يف ايػري ٖٚٛ دص٤ َطتكٌ َطتشب .
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يف دٗـات ،  كاٍ عٓٗا ٜكـع  ايـُٚتؿصٌٝ  ،ٚاالغهاٍ ٚقع يف غريٖا        
 بشح :ب ذ١ٗ االٚىل ـْبدأ يف اي

 :بعاضه ـحسء وأالتعدي اىل الدخول يف جسء ال          
اىل  (قاعد٠ ايتذاٚش) الّ بِٝٓٗ يف غسع١ٝ ايتعدٟ يف دسٟٚقع ايه       

يف آ١ٜ ضابك١ ٖٚـٛ يف   ٖٚرا نُا اذا غو ،دص٤ ايـذص٤ ٚأبعاض االدصا٤
ٚ غـو يف مجًـ١ ايتػـٗد بايٛسداْٝـ١ ٖٚـٛ يف مجًـ١ ايتػـٗد        آ١ٜ السك١ أ
ٖـ  ع ايهـالّ يف َـٛازد ايػـو يف نًُـ١ أ    بٌ ٚقـ ، بايسضاي١ ٛ يف ٚ سـسف ٚ

ٌٗ ؾ ،ٚ ايتػٗد ن١ًُ السك١ أٚ يف سسف السل يف ْؿظ اآل١ٜ أٚ ايرنس أ
ُ تٝـإ  ( إلثبـات إ قاعد٠ ايتذـاٚش )ذسٟ ـت ؟ ٖـرا َـا    ػهٛى ؾٝـ٘ تعبـداّ  ايــ
 كٍٛ : ٚيف االبتدا٤ ْ. ٚبني ْإف ختًؿت ؾٝ٘ ايهًُات بني َجبٕتإ

ــإ          ــاص دسٜـ ــب الختصـ ــ٘ ال َٛدـ ــاٖس اْـ ــاٚش )ايعـ ــد٠ ايتذـ  (قاعـ
ــ ــدخٍٛ يف االدــصا٤  ـب ـــُدصٛص اي عــٔ اختصاصــ٘ يف   طتك١ً ؾطــاّلاي

ُ االدصا٤  ُ ١ طتكًايــ ٚذيـو بربنـ١ ايتعُـِٝ ايعـاٖس      ،ٓصٛص١ خاصـ١  ايــ
نــرب٣ نًٝــ١ عكٝــب ايتُجٝــٌ َــٔ ايصــشٝشني ُٖٚــا بصــدد إعطــا٤  دًٝــّا

ذعٛي١ يف ظسف ايػو سـاٍ  ـَ ـذص٥ٞ ٖٚٞ نرب٣ايصػسٟٚ ٚايتطبٝل اي
اذا خسدت (:طقاٍ) ،دخٍٛ يف غريٙػهٛى ؾٝ٘ ٚايايـُايتذاٚش عٔ 

نٌ (:طٚقاٍ )(53)٤ ثِ دخًت يف غريٙ ؾػهو يٝظ بػ٤ٞصَٔ غٞ
ٖٚـرإ  (54)د داٚشٙ ٚدخٌ يف غريٙ ؾًُٝض عًٝـ٘ص ُا قـغ٤ٞ غو ؾٝ٘ َ

ّ  أسـدُٖا َطًـل ٚاآل  دربإ ايصشٝشإ ـاي ٕ ، ٚايعـاٖس َُٓٗـا أ  خـس عـا
  ػوـاي ػو ٖٛـبايٚعدّ االعـتـٓا٤ طا٤ ايعٌُ ـ١َٝ بإـٛع ايكاعد٠ ايكاضـَٛض
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 شً٘ ٚدخٌ يف غريٙ .ـتٝاْ٘ ٚقد داٚش َإيف أصٌ ٚدـٛد ايـػ٤ٞ ٚأصٌ 

َٛضٛع َطًـل ٜٓطبـل    (ايدخٍٛ يف ايػريٓصٛص:)ايـُٖٚرا ايكٝد        
ـذص٤ ٤ ايصادطتكٌ ٚع٢ً ايدخٍٛ يف أايـُذص٤ ايتاّ ـع٢ً ايدخٍٛ يف اي

ــ٘ ٚدــٛد      ٚأ ــب عًٝ ــا ٚدــٛد َطــتكٌ ٜرتت ــ١ بٓؿطــٗا ٚنأْٗ بعاضــ٘ ايكا٥ُ
ــٛ غــو يف قــسا٠٤ ايبطــ    ـــشُدي١َطــتكٌ آخــس نُــا ي َــٔ ضــٛز٠  ١ًُ أٚ اي

ــ ــٛ ـايؿاتـ ــا أٚ يف اآلٜـــ١ ايالسكـــ١ ي    ش١ ٖٚـ ٜـــ١ يف ٚضـــطٗا أٚ يف آخسٖـ
ٛضٛع عًٝ٘ ٜٚصـدم ايـدخٍٛ يف غـري    ايـُؾاْ٘ ٜٓطبل  ،ػهٛى إتٝاْٗاايـُ
ُٓ ،ػهٛى ؾٝ٘ايـُ  .ني ٘ إطالم ٚعُّٛ ايصشٝشؾٝع

( يف أبعـاض األدـصا٤   قاعـد٠ ايتذـاٚش  )يهٔ قد ٜكاٍ بعـدّ دسٜـإ          
 ،عاضــ٘بسنب خاصــ١ دٕٚ أايـــُدصا٤ ايعُــٌ ٚاختصــاص َـــذساٖا بــأ 

 سد ٚدٗني :ب بأٜٚكٓس
ــسٓ ايٛدــ٘        ــا ق ـــُزٙ االٍٚ : َ ــدٙ(شكل ايٓا٥ٝيناي ــا٤ّ (55))ق ــا   بٓ ــ٢ َ عً

دتص١ عٓدٙ ايـُ (قاعد٠ ايؿساؽ( اىل )قاعد٠ ايتذاٚش)اختازٙ َٔ زدٛع 
ذسٟ يف االدـصا٤ يف خصـٛص بـاب ايصـال٠     ـُا تـ ـٚاْ ،بايػو يف ايهٌ 
ٚالبـد   ،ذص٤ َٓصي٘ ايهٌ يف دسٜإ ايكاعد٠ ـٍ ايٜٓٓصسانِ يديٌٝ خاص 

ُ س٦ٓٝر َٔ االقتصـاز عًـ٢    ُ كداز ايــ ٌ ٓٓصايــ يف ديٝـٌ  ٚيـٝظ   ،ٍ يف ايـديٝ
بـٌ ٖـٛ َكتصـس يف     ،هٌ يذص٤ َٓصي١ اـبعاض ايايتٓصٌٜ َا ٜتهؿٌ تٓصٌٜ أ

 طتك١ً .ايـُايتٓصٌٜ ع٢ً خصٛص االدصا٤ 

 ٔـٝـ ـدتـكاعـاتـ٘ َٔ تـعدد ايـ: َا ضـبل إخـتـٝازٙ َع إثـب ٚاّلسٓدٙ :  أـٜٚ      
 ايتذاٚش( قاعد٠)ٚعدّ زدٛع خس٣عٔ األ ٚاسد٠ َُٓٗا نٌ ضتكالي١ٝٚإ
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 .ٜعٗس َٔ ايٓصٛص ايػسع١ٝ  شطب َاـب (قاعد٠ ايؿساؽ)اىل 
ديٌٝ ايتٓصٌٜ  ٚثاّْٝا: َع غض ايطسف عُا ضبل أٚ َع تطًُٝ٘ ْكٍٛ:     
-  ٌ ض يًداليـ١ عًـ٢   ـطـالم صايـ  ؾُٝٗـا عُـّٛ ٚإ   -خربا شزاز٠ ٚإمساعٝـ

َٔ األدـصا٤ َٚـٔ    ٓصٛص١ايـُٓصٛص١ اىل غري ايـُدصا٤ َٔ األايتعدٟ 
ػهٛى ؾٝ٘ ٚايـدخٍٛ يف  ايـُشٌ ـدسٚز عٔ َـاي)بعاضٗا بػسط صدم أ

ــريٙ  ـــُغ ــسعاّ اي ــ٘ غ ــٛازد األ   ، (رتتب عًٝ ــاٖس صــدق٘ يف َ ــاض ٚايع بع
ـُا ي٘ نٝـإ َطـتكٌ   سنب اذا نإ ايبعض َايـُدصا٤ ايعٌُ ك١ً ألطتايـُ
ــ٘ ٚدــٛدْ أ ــا   و يف َطــتكٌ ْعــري ايػــ  ٚ نأْ ــدخٍٛ يف السكتٗ ــد اي ــ١ بع  آٜ
ايػو يف أٍٚ ايطـٛز٠ سـاٍ االغـتػاٍ بٛضـط ايطـٛز٠ أٚ َٓتٗاٖـا أٚ        ٚأ

 .يف أٍٚ ايتػٗد ساٍ االغتػاٍ بأٚاخسٙ ايػو 

ــاْٞ : َــا قــسٓ        ـــُزٙ بعــض ايٛدــ٘ ايج َــٔ دعــ٣ٛ  (56)(قــدٙ)شككني اي
ــساف  ــري)ٚ صغـــ٤ٞطاْصـ ــ١   -( يف ايصـــشٝشني ايػـ ــ١ األَجًـ ــٛ بكسٜٓـ ٚيـ
بعــاض طتك١ً دٕٚ أايـــُدــصا٤ ٓصٛص١ اىل خصــٛص األايـــُايصـػس١ٜٚ  
عٔ االْطإ اىل غـريٙ َـٔ    (شُ٘ـال ٜؤنٌ ي َا)ْعري اْصساف  ،االدصا٤ 
دٜٔ ػٝٓايـــُدربٜٔ ـيف ايــ طًلايـــُايًؿــغ  (ايػــ٤ٞ)ؾٝشُــٌ  ،اذتٝٛاْــات

اذا خسدــت َــٔ غــ٤ٞ ثــِ  ٘صطنــٌ غــ٤ٞ غــو ؾٝــ :طيكاعــد٠ ايتذــاٚش
ُ ع٢ً  صدخًت يف غريٙ ُ ع٢ٓ ايــ ُ ذص٤ ـٓصسف ايٝـ٘ ٖٚـٛ ايـ   ايــ طتكٌ ايــ

َ  ؾطـالّ  (ص٤دتـ دص٤ ا)بعاض دٕٚ األ جـٌ ايهًُـ١ ٚاذتـسف يف اآلٜـ١     عـٔ 
 طتكٌ .ايـُشاي١ بادتص٤ ـٚ ادت١ًُ ايؿازد٠ ٚختتص ايكاعد٠ الَايٛاسد٠ أ

 ص٤ـبعاض دصساف عٔ )أـصدٜل بدع٣ٛ االُْهٓٓا ايتـاْ٘ ٜ: ٚؾٝ٘         
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ُ َٚسادْا َٔ االْصساف ٖـٛ تبـادز    (،ذص٤ـدص٤ اي)دٕٚ  (ذص٤ـاي  ع٢ٓايــ
بــــشطب ايــــُستهصات ايعسؾٝـــ١  -ايــــدربٜٔ ايصـــشٝشني -َـــٔ ايـــٓٓص 
درب ايصشٝض ـأخٛذ يف ايايـُكٝاع يف صدم ايعٓٛإ ايـُٚٚايـُتػسع١ٝ، 
 :ٚتٛضٝض ذيو  ،ايعسيف دٕٚ ايٓعس ايعكًٞ ايدقٞ  ٖٛ ايصدم

صأٚ َـٔ تػـٗد   ٜاىْعريطإاْ٘ قد ٜػو يف إتٝإ ن١ًُ َٔ ضٛز٠  -أ        
  َ ١ بٗــا َــٔ نــالّ تصــًأٚ ذنـس أٚ ضــذٛد بعــد ايــدخٍٛ يف نًُــ١ أخـس٣ 

ٖـرا   عـدٓ ؾٗـٌ ٜ  ،ٚاسد : َٔ تًهِ اآل١ٜطْعبدصأٚ ذاى ايتػٗد أٚ ايـرنس 
 .تـذاٚشّا  يـُشٌ ايـُػهٛى ٚدخٛاّل يف غريٙ 

بعد ايدخٍٛ يف سسٕف السـل يف   َٔ ن١ًُٕ ٚقد ٜػو يف سسٕف -ب       
بعـد ايـدخٍٛ يف    (اهلل انـرب )ناهلـا٤ يف   أٚ يف نًُـ١ َتصـ١ً   ْؿظ ايه١ًُ
 .ذ١ًُ ـيف ايه١ًُ ايالسك١ َٔ ْؿظ اي (االيـ)سسف السل 

ايػو يف ن١ًُ أٚ يف سسف َـع ايـدخٍٛ يف نًُـ١ أٚ     -َجاهلا ٚيف أ       
اذا ططًل ايـــُ ْصــساف ايــٓٓصـُهٔ تصــدٜل دعــ٣ٛ اٜــ -ســسف َتصــٌ

ايعــاّ  ٚ اْصــساف ايــٓٓصأ (57)صخسدــت َــٔ غــ٤ٞ ثــِ دخًــت يف غــريٙ
َـ   ط عـٔ ٖـرٜٔ    (58)صُا قـد دـاٚشٙ ٚدخـٌ يف غـريٙ    ـنٌ غ٤ٞ غـو ؾٝـ٘ 
دـٌ  ـُهٔ تصدٜل ايـدع٣ٛ أل ٝٗا ٜؾٚ -ذص٤ـبعاض دص٤ ايأ -ٛزدٜٔايـُ

ػهٛى ؾٝــ٘ ايـــُشٌ ـدسٚز َــٔ َــ ـايــ : )ٛضٛعايـــُايػــو يف صــدم  
ُ  ٚايدخٍٛ يف ايػري ٘ ايــ ٜـ   ،( رتتب عًٝـ ُهٔ سصـٍٛ ايعـٔ ايكـٟٛ    ـبـٌ 
بعـــد  ال  - شٌايــــُيف  َٛضـــٛع ايكاعـــد٠ ٚبهْٛـــ٘ غـــهّا بعـــدّ صـــدم
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َـ   -ٙتـذاٚش ُؿّٗٛ ٖـرٙ االخبـاز   ـبايعٓاٜـ١ بايػـو يـ    شهّٛ غـسعاّ ـٖٚٛ 
 ؾعً٘ . ػهٛىايـُتٝإ باضتصشاب عدّ إ َؤٜدّا

ــسا٠٤ أ  -دـــ         ــد ٜػــو يف ق ــٚق ــدٚ ايطــٛز٠ أ ٍٚ ايؿات ــدٚ ـش١ أٚ ب ٚ ب
ٚ َٓتٗـ٢  ٛز٠ أٚ آخسٖـا أ ـش١ أٚ ايطايتػٗد ساٍ االغتػاٍ يف ٚضط ايؿات

ــاّ   ،ايتػــٗد ــ٘ ٜصــدم عسؾ ــٛإ  : َتػــسعّٝا ؾاْ ــ)عٓ ــٔ َــ ـاي شٌ ـدسٚز َ
ٜطـعٓا تصـدٜل اْصـساف     دًـ٘ ال ( ٚألػهٛى ؾٝـ٘ ٚايـدخٍٛ يف غـريٙ   ايـُ

ـشت تـ  ـُهٔ االط٦ُٓـإ بإْـدزاز ذيـو   بٌ ٜ ،طًل ٚايعاّ عٓ٘ايـُايٓص 
  .شهِ بعدّ االعتٓا٤ بايػو ـني ٚايإطالم ٚعُّٛ ايصشٝش

ُ ع٢ً ؾسض ايتصدٜل بدع٣ٛ اْصساف ثِ         صـشٝض   -طًل عٓـ٘  ايــ
 تـــشت عُــّٛ صــشٝض إمساعٝــٌ: ُهٓٓا االط٦ُٓــإ باْدزادــ٘ـٜــ -شزاز٠
 . ؾًُٝض عًٝ٘ص ُا قد داٚشٙ ٚدخٌ يف غريٙـغ٤ٞ غو ؾٝ٘ َ طنٌ

        ٍ ٚغـض ايطـسف عـٔ ايصـشٝشني ايــُػٝدٜٔ يكاعـد٠        ثِ َع ايتٓـٓص
عُـّٛ ايـٓص   ايتذاٚش: ٜـُهٓٓا إدزاز ايؿسض ايجايح ايـُبشٛخ تــشت  

َـ ط (59)د يكاعد٠ ايؿساؽ ػٝٓايـُايصشٝض  ـُا قـد َطـ٢   نًُا غههت ؾٝ٘ 
يف ػـو  ًيعًـ٢ َـا اخرتْـاٙ َـٔ عُـّٛ ايـٓص ٚمشٛيـ٘         بٓـا٤ّ  صَط٘ نُا ٖٛؾأ

َٓ٘ ٚايـُطٞ ايٛاقعٞ ي٘ َع ظٗٛز صدم شكٝكٞ ـذص٤ بعد ايؿساؽ ايـصش١ اي
ـــُطٞ ٚتــ  ــٔ ايــ ـاي ــساؽ َ ذص٤ يف ٖــرا ايٓشــٛ دٕٚ  ـٚ دــص٤ ايــ ـذص٤ أشكل ايؿ

  َٔ أبعاض دص٤ ايـذص٤ . ايٓشٜٛٔ ايطابكني ،
        ٕ ْـ ـُتـ ـاالضـتداليٞ اي  ٚبٗرا ايبٝـا ٜـ ـخـ آ دؾع استُـاالّ ـدزز  ٕ ـس   صعِ نـٛ
ــ ُؿسد٠ بايتبٜٛــب نــايتهبري ـدــصا٤ ايــٚاألاألؾعــاٍ  ( :ايػــري)ُساد َــٔ ـاي
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 يًػــٗٝد تبعـاّ  مجـعْ  ، ٚقــد ادعـاٙ ٚايسنـٛع ٚايطـذٛد ٚايتػـٗد    ٚايكـسا٠٤ 
٘ ـاي َـشٌ ايـذص٤ بتذاٚش ُسادـٚاي) :ايجاْٞ قاٍ ٍ  :ُػهٛى ؾٝـ  اىل االْتكـا

، ٚيف ايتهبري بعد إٔ قـسأ أٚ  سٕ نٓببإٔ غو يف اي١ٝٓ بعد أ :آخس بعدٙ دص٤ٕ
ٚأبعاضٗا بعد ايسنٛع ، أٚ ؾٝ٘ بعد ايطـذٛد،  غسع ؾُٝٗا، أٚ يف ايكسا٠٤ 

  .  (60) (ٚ يف ايتػٗد بعد ايكٝاّأ
ـُطتك١ً اىل األدـصا٤ ايـ   (ايػـري )تدٍ يـ٘ بعطـِٗ باْصـساف    ٚقد اض        
 .ُؿسد٠ بايتبٜٛب ـؾعاٍ ايٚاأل
ــدٟٚ ال ُٜ        ــ٘ ٚال ٜصــًض َكٝٓــ  ٚيهــٔ االْصــساف ب ــ٢ ب طــالم دّا إلعتٓ

 .عٔ عُّٛ صشٝض إمساعٌٝ  صشٝض شزاز٠ ؾطاّل

ُؤضظ يكاعـد٠ ايؿـساؽ   ـبـٔ َطـًِ ايـ   َــشُد  ٍ ؾصـشٝض  َٚع ايتٓـصٓ       
ُسنب ـض ايـ ٜصٓش(61)طنًُا غههت ؾٝ٘ َـُا قد َط٢ ؾأَط٘ نُا ٖٛص

بعاض األدصا٤ ايـيت هلـا   ـُػهٛى يف صشت٘ ألدٌ سصٍٛ ايػو يف أاي
ْٕ  ٚدْٛد ػـو يف  َٓؿصـٌ عـٔ ضـابك٘ َرتتـب عًٝـ٘ ناي      َطتكٌ ٚنأْ٘ نٝـا

 .إتٝإ ايبط١ًُ ساٍ قسا٠٤ اذتُدي١ 

ـُطتك١ً دصا٤ ايــصــٌ عــدّ ٚداٖــ١ اختصــاص ايكاعــد٠ بــاأل  ٚاذتا       
ٚنأْـ٘   َطـتكالّ  ّاذص٤ اذا نـإ ايـبعض ٚدـٛد   ـبعـاض ايـ  ٚعدّ عَُٛ٘ أل

ْٕ َطــتكٌ الســل نايػــو يف قــسا٠٤   َطــتكٌ غــو ؾٝــ٘ ٖٚــٛ يف دــص٤ٕ  نٝــا
 . ١شـ١ ٖٚٛ ٜكسأ اذتُدي١ َٔ ضٛز٠ ايؿاتًُايبط
 شجٞ يف :ـٖٚٓا ًَشل ب     
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 فرع فقهي تطبيقي :       

تٝـإ ضـذد٠ ثاْٝـ١ يف    سٟ قاعـد٠ ايتذـاٚش ؾُٝـا يـٛ غـو يف إ     ذـٌٖ تـ       
٘     اايسنع١ ايجا١ْٝ ٖٚٛ س  ٍ ايكٝاّ يًجايج١ َـع عًُـ٘ بٓطـٝإ ايتػـٗد ٚايتؿاتـ

 يرتن٘ ساٍ ْٗٛض٘ يًجايج١ ؟ .

دسٜإ ايكاعد٠  (ايعس٠ٚ ايٛثك٢)يف )قدٙ( استٌُ ايطٝد ايطباطبا٥ٞ       
( ثـِ  طأي١ ايطابع١ عػـس٠ ايـُ)دًٌ ايٛاقع يف ايصال٠ ـيف ختاّ َباسح اي

 يف َٛاؾكــاّ  (طأي١ ايتاضــع١ ٚارتُطــني  ايـــُ)ؾتــ٢ بــ٘ يف   أٟ أ -إضــتعٗسٙ
ضــتٛد٘ خالؾــ٘ يف ( َــع اْــ٘ إقــدٙاالختٝــاز يًُسســّٛ صــاسب ادتٛاٖس)

دًٌ ؾسادـع نًُاتـ٘   ـح ايـ يف ختاّ َباس ٚاألزبعني(داَط١ ـطأي١ ايايـُ)
 طا٥ٌ ايجالث١ .ايـُيف ٖرٙ 

إ قاعد٠ ايتذاٚش يف ٖرا ايؿسع ٚأَجايـ٘ ٖـٛ األخـر    ٚايٛد٘ يف دسٜ       
  قٝــد أخٛذ ؾُٝٗــاايـــُيف صــشٝشيت شزاز٠ ٚامساعٝــٌ  (ايػــري)طالم بــإ
طــالم ـشطب إبــ -ؾاْــ٘  ،ذسٜإ ايكاعــد٠ـيــ غــسطّا (ايــدخٍٛ  يف ايػــري)

َـ ( أايػري)ٜهٕٛ  -ايصشٝض ايٓٓص ـشً٘ ايػـسعٞ  عِ َٔ ايػري ايٛاقع يف 
َٚـٔ ايػــري   ،تٝـإ ايطــذد٠ ايجاْٝـ١ ٚقــد دخـٌ يف ايتػــٗد   نـإٔ ٜػــو يف إ 
تٝـإ ايطـذد٠ ايجاْٝـ١ ٜٚٓطـ٢     شٌ نإٔ ٜػو يف إايـُيف غري  ايٛاقع شٜاد٠ّ

تٝـإ ايطـذد٠   ٜٚػـو يف إ  ايتػٗد ؾٝكّٛ ًٜٚتؿت اىل ْطٝإ ايتػٗد ٜكٝٓـاّ 
ٚدخـٌ يف   -إ ايطـذد٠ ايجاْٝـ١  ٝـ تػهٛى ؾٝـ٘: إ ايـُش ذاٚـايجا١ْٝ ؾاْ٘ قد ت

ؾـال ًٜتؿـت    -عين ايكٝاّ يًجايج١ ـشًٗا :أايصٜاد٠ ايط١ٜٛٗ ايٛاقع١ يف غري َ
َـ )ْ٘ ، ألاىل غه٘ ٚال ٜعتين ب٘ ُ شٌ ـخسز َٔ  ػهٛى ؾٝـ٘ ٚدخـٌ يف   ايــ

 شًٗا .ـيف غري َاييت أت٢ بٗا ايصٜاد٠ ايط١ٜٛٗ بايػري:  ( ٜعينغريٙ
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، يعدّ إسـساش اْطبـام   عدّ دسٜإ قاعد٠ ايتذاٚش : خالؾ٘ ٚايـشل       
ُ )ايػــري( يف صــشٝشيت  ـــ ــٌ اي ني يكاعــد٠ ايتذــاٚش  ػٝٓدت شزاز٠ ٚامساعٝ

قسٜٓـ١ َٓاضـب١   )يف ايػـري، ٚقـد تكـدّ إٔ    ذسٜاْٗا بايـدخٍٛ  ـني يـ كٝدتٚايـُ
َج١ً ايصػس١ٜٚ ايـُٓصٛص١ ٚايــُصادٜل  د٠ّ باألَؤٜٓ (هِايـُٛضٛع ٚاذت

ٕ ايـــُساد  تػــٗد بــأ  نًــٗا  ٖــرٙ   ،ايـــُرنٛز٠ يف ايصــشٝشتني  ذص١ٝ٥ ـايــ
 . (ػهٛى ؾٝ٘ايـُع٢ً  رتتب غسعّاايـُايػري  ايدخٍٛ يف)

ُ عًـ٢   رتتب غسعّاايـُايػري )َٚٔ ايٛاضض عدّ صدم          ػهٛى ايــ
تٝإ ايطذد٠ ايجا١ْٝ مل ٜصـدم عًـ٢   ؾإ ايػاى يف إ ،شٔ ؾٝ٘ ـؾُٝا ْ (ؾٝ٘

َـ  ايـُشٌ ـايتذاٚش عٔ َ: )عًُ٘  بـ٘  ُا زٓتـػهٛى ؾٝ٘ ٚايدخٍٛ يف غـريٙ 
ُ ؾإ  (كدع عًٝ٘ايـُايػازع  ُ عًـ٢ ايطـذد٠    رتتب غـسعاّ ايــ ػهٛى ايــ

ُ ٚ ايكٝـاّ  إتٝاْٗا ٖٛ ايتػـٗد يف ايسنعـ١ ايجاْٝـ١ أ    ؾاْـ٘   ، طبٛم بايتػـٗد ايــ
َـ   )شسش ب٘ ـايرٟ ٜ ُ شٌ ـايتذـاٚش عـٔ  ٘ ايــ ( ٚال ٜهؿـٞ َطًـل   ػهٛى ؾٝـ

بـ٘ ايػـازع عًـ٢    ذا مل ٜطبك٘ ايتػٗد ايـرٟ زتٓ شسش نؿاٜت٘ اايكٝاّ أٚ ال تـ
 تٝاْٗا .ػهٛى إايـُايطذد٠ ايجا١ْٝ 

ٚسصـٍٛ   َـع ايعًـِ بٓطـٝإ ايتػـٗد ٚتسنـ٘ ضـٗٛاّ       :ٚؾُٝا حنٔ ؾٝ٘        
ايػـري  )تُاَ٘ ٜعًِ بعدّ ايـدخٍٛ يف  تضـُاَ٘ ٚإايٓٗٛض اىل ايكٝاّ قبٌ ت

ذاٚش ـيف تـ ًػـو  ( ؾـال رـسٟ قاعـد٠ ايتذـاٚش، ٚذيـو ي     رتتب غـسعاّ ايـُ
يف  بٌ ٖٛ بإم ،تٝاْٗا ػهٛى يف إايـُشٌ ايطذد٠ ايجا١ْٝ ـصًٞ عٔ َايـُ
ُاّ ـتـ ـذًٛع ٚايطـذٛد ايجـاْٞ ثـِ ايتػـٗد ٚإ    ُهٓ٘ تدازنٗا بايـشًٗا ٜـَ

    ٛ نًــ٘ يعـدّ دسٜــإ   ٖـرا ٚ ، ايصـال٠ ثـِ ًٜصَــ٘ ايتـدازى بطــذدتٞ ايطـٗ
، زى ديــ١ ايكاعــد٠ عًــ٢ يــصّٚ ايتــدا ( يداليــ١ َؿٗــّٛ أقاعــد٠ ايتذــاٚش)
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ٜـ  ٘ ـيـ اتٝـإ  عـدّ إ ـذسٟ اضتصـشاب  ٚعٓد٥ر  بعـد قصـٛز    ،ُػهٛى ؾٝـ
 ...( ايػـػٌ ايٝكـٝين  قاعد٠ )كطٞ ( عٔ مشٛي٘ ٚتقاعد٠ ايتذاٚش)ديٌٝ 
 ثِ ْبشح ادت١ٗ ايجا١ْٝ يف :    .   اير١َ ٜكّٝٓا صّٚ تؿسٜؼبً

         

 التعدي اىل الدخول يف اجلسء الـنصتحب :        

 قاعــد٠)دتسٜــإ طتشبايـــُ ادتــص٤ يف نؿاٜــ١ ايــدخٍٛ ايهــالّ يف ٚقــع     
َـ ـو يف دص٤ ٚادـب بعـد تـ   ـؾُٝا اذا ُغ ايتذاٚش( شٌ ايــُػهٛى  ـذاٚش 

ايـدخٍٛ   نُا اذا غو يف ايتهبري٠ بعد ،دص٤ َطتشب  ٝ٘ ٚايدخٍٛ يفـؾ
 ٚ غو يف ايكسا٠٤ بعد ايدخٍٛ يف ايكٓٛت .أ ،ضتعاذ٠ يف اإل

ايـٛازد   (ايػـري )طالم يؿـغ  بـإ  ُطهّاـظاٖس مجع نجري ٖٛ ايهؿا١ٜ تـ        
ُ ايػـري  ، ؾاْـ٘ ٜعين) ػٝد يكاعد٠ ايتذـاٚش ايـُيف ايٓص ايصشٝض  رتتب ايــ

نايـدخٍٛ يف ايسنـٛع    ضٛا٤ نإ ايػري ٚادبّا (ػهٛى ؾٝ٘ايـُع٢ً  غسعّا
 .تٝإ ايكسا٠٤ نايدخٍٛ يف ايكٓٛت بعد ايػو يف إ نإ َطتشبّا أّ

َٔ نؿا١ٜ ايـدخٍٛ يف دـص٤ َطـتشب    (62)(قدٙ)كل احملضتاذْا َٚٓع أ       
ُ ٕ دسٜاْٗـا َتٛقــ عًـ٢ صـدم     ( ألقاعد٠ ايتذـاٚش )يف دسٜإ  طٞ ايــ

ال ٚال ٜصدم ٖـرا إ  ،ػهٛى ؾٝ٘ ٚايتذاٚش عٓ٘ ايـُشٌ ـدسٚز عٔ َـٚاي
ـــُؾُٝــا اذا اعتــرب  ــ٘ ضــابكّااي عًــ٢ ايػــري نــايكسا٠٤ بايٓطــب١ اىل   ػهٛى ؾٝ

ايكــسا٠٤  مل ٜعتــرب يف إذ ع٢ٓ َؿكــٛد ؾُٝــا حنــٔ ؾٝــ٘ ،ايـــُٖٚــرا  ،ايسنــٛع
ُ ٕ نـإ  ٚقٛعٗا ضابك١ّ ع٢ً ايــكٓٛت ٚإ  عـٔ   سٙـخٓـ أٓٛت تـكـ ـعترب يف ايايــ

 المـٞ إطـصٛز ؾـبأْ٘ )ال ق  ١ٝـؿكٗـايكسا٠٤ ، ٚصٓسح االضتاذ يف ُبشٛث٘ اي
                                                           

 . 343:  4+ َباْٞ االضتٓباط : ز 300: 3َصباح االصٍٛ : ز (62)



 (189)  ........................................ ايتعدٟ اىل ايدخٍٛ يف ادتص٤ املطتشب

 

ــع يعـــدّ صـــدم    يؿـــغ ايػـــري يف صـــشٝشيت شزاز٠ ٚامساعٝـــٌ ٚإٔ املٓـ
 . (63)ايتذاٚش( 

(: طثــِ دخًــت يف غريٙصطٚدخــٌ يف غــريٙص اذا  ثــِ إ قٛيــ٘)      
ـــُطتشب ٖــٛ       ـــذص٤ اي ــل ايػــري ؾاي ـــُساد َــٔ )ايػــري( : َطً ــإٔ اي ــا ب قًٓ

)قاعـد٠ ايتذـاٚش( عٓـد    َصدام )غري ايـُػهٛى ؾٝـ٘( ؾالبـد إٔ تــذسٟ    
ايدخٍٛ يف ايـذص٤ ايـُطتشب ، ألْ٘ اذا قًٓـا : ايــُساد َطًـل ايػـري: َـا      
ِٓ ايــذص٤           تسٓتب غسعــّا عًـ٢ ايـُــػهٛى ؾــٝ٘ َٚـا مل ٜـرتتــب، ؾاْــ٘ ٜــع

ِٓ املكدَات ٚاألبعاض، ايـُطتـكٌ  ايتصاّ يهٔ ايـُطتشب ٚايٛادب ٜٚع

 ْكٍٛ : - اإلطالم ٖراٚبعد تعرز ايتصاّ  صعب ددّا. ٖرا اإلطالم

ـــُايعــاٖس إ         ــ١اي ــ٢ إ  طأي١ َبٓا٥ٝ ــتين عً ذص٤ ـَهــإ تصــٜٛس ايــ : تب
ُ ٚظـاٖس   ،َهاْـ٘  طتشب ٚعدّ إايـُ ػٗٛز أٚ ظـاٖس َستهـصاتِٗ ٖـٛ    ايــ
ــإ تصــٜٛسٙ  إ ــاٖسِٖ إ  ،َه ــٌ ظ ــ)طــالم ب ــ٢  (ذص٤ـاي ـــُ)عً طتشب اي

شكٝك١ ـطـالم ايـ  ٚظاٖس اإل ،َٔ دٕٚ تسدٕدسنب ايـُيف ايعٌُ  (ايطُين
ــ١ ٚ ـــُدٕٚ ايعٓاٜـ ــص ذاشايـ ــرا ايتـ ـــُّ ، ؾًـ ــ١ ايـــ ايـ ــا بهؿاٜـ ذص٤ ـػٗٛز ٖٓـ

طتشب ايـــُذص٤ ـاذا نــإ ايــ (ايــدخٍٛ يف ايػــري)طتشب يف صــدم ايـــُ
ُ ع٢ً  غسعّا َرتتبّا ضـتعاذ٠ ٚقـد غـو يف    ػهٛى ؾٝـ٘ نايـدخٍٛ يف اإل  ايــ

 ٚ ايدخٍٛ يف ايكٓٛت ٚقد غو يف قسا٠٤ ايطٛز٠ .تهبري٠ االسساّ أ

 طـتشب١ ٖٞ ايدخايـ١ يف ايـُذص١ٝ٥ ـٕ َع٢ٓ ايٜٚٓبػٞ االيتؿات اىل أ        
ـــُؾطــ١ًٝ أ ـــسنب ااي ـــُُشتٟٛ عًــ٢ ٖــرا ايؿعــٌ  ي ـــُطتشب اي ٛدٛد اي
   بٍٛـكـٖٚٛ َ ،ّٝاـكٗا٥ؾ ْصـ٢ٓ َستهـعايـُٖٚرا  ،بـب ايٛادـسنايـُُٔ ـض
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سأ٠ ايـــُؾــرت٣  ،دازد١ٝ ايعسؾٝــ١ـسنبات ايــايـــُيف  ٚٚاقــع عسؾــّا  عكال٥ٝــّا
ـدٌ ٚايطـهس ُٖٚـا   َسنـب َـٔ ايـ    (ايطهٓذبني) :دبري٠ بايطبذ تكٍٛـاي

ُ ذص٤ ايٛادـب َـٔ   ـضاضٝإ ُٖٚا ْعري ايدص٤إٓ أ  ، سنبات ايػـسع١ٝ ايــ
ٖـرا دـص٤ َطتشطـٔ نُـا ٜكـٍٛ      : ٖـٛ خطـس٠ ايٓعٓـاع تكـٍٛ      ١ُ دص٤ْـٚث

ٚايصـباؽ   ٙ عٓـد ايٓذـاز  ري: ٖرا دص٤ َطـتشب. ٖٚهـرا تـس٣ ْعـ    ايؿكٗا٤
 اعات ايـُسنب١ .ٚضا٥س ايصٓ

 َْسسنبات أايـُيف  طتشب غسعّاايـُٚ طتشطٔ عسؾّاايـُذص٤ ـاذٕ اي       
ٜٓـ      ـُهٔ إْهازٙ،َعكٍٛ ال ٜ دِٖ يف ٚايػـازع االقـدع ضـٝد ايعكـال٤ َٚؤ

 ذص٤ ايــُطتشب ـَهـإ ايـ  إ، َٚٔ ٖٓا ْكٍٛ : ال زٜب يف ضريٙ ايتػسٜعٞ
 . ٚال عكال٥ّٝا ٚال عكاّل ٚال َٓاؾا٠ بني ادتص١ٝ٥ ٚبني االضتشباب ال غسعّا

ٝـــ١ ٥خــسٕٚ ٚمل ٜؿُٗـــٛا َعٓــ٢ دص  ًــ٘ آ ع٢ٓ مل ٜتكٓبايــــُيهــٔ ٖــرا         
ُ شكل ـال َا نإ ي٘ دخايـ١ يف تـ  طتشب إايـُ ُ ا١ٖٝ ايــ َٚـٔ ٖٓـا    ،سنب١ايــ
 ايــُشكل  ْاأضـتاذ  َِٓٗٚ (64)َِٓٗ ايطٝد ايـشهِٝ  :ٚاخسح بعض األصٓس

ــدٙ( يف ــ)ق ــ١ ٚاالصــٛي١ٝ ـ ب ــإ تصــٜٛس   (65)شٛث٘ ايؿكٗٝ ــدّ إَه ــبع ذص٤ ـاي
 ذُع بـني اضـتشباب ايػـ٤ٞ ٚبـني نْٛـ٘ دـص٤ّ      ـشب ٚاْ٘ ٜتعرز ايـ تطايـُ

:)إٕ ايــذص١ٝ٥ ٚاالضـتشباب    (، قاٍ)قدٙشكل َا١ٖٝ ايٛادبـيف ت دخٝاّل
ٖٚرا َـُا ال ٜـذتُعإ ٚال ٜعكٌ نٕٛ غ٤ٕٞ دص٤ّ يًٛادب َٚطتشبّا..( 

ايٛادـب ٖـٞ ايدخايـ١ يف    ذص١ٝ٥ يًُسنـب  ـٕ َعٓـ٢ ايـ  ٜبتين ع٢ً أ ُآَٗ
 ١ ـبـ١ ايـُسنـٝـكل ايـُاٖـشـتـ تملح يٛالٙ ـٝـبـش١ ـبـ١ ايٛادـٝـاٖايـُل ـكـشـت
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ذص٤ ـطـالم ايـ  دًـ٘ ٜهـٕٛ إ  ٚأل ،غـري ٖـرا  َعٓـ٢   اٗـيـ ٝظ ي ايـُأَٛز بٗا،
ْـ  ايـُ  ،ٚبايعٓاٜـ١  ذاشّٜاـَـ  طالقـاّ ـشٛٙ يف ايصـال٠ إ طتشب ع٢ً ايكٓـٛت ٚ

َـٔ   عٓد ايػو يف دـص٤ٕ  (قاعد٠ ايتذاٚش)عٔ دسٜإ )قدُٖا(ا ٚيرا َٓع
يف  ْـ٘ بـامٕ   بأطتشب ٚقـاال ايـُذص٤ ـسنب ايػسعٞ بعد ايدخٍٛ يف ايايـُ
  .  بايػو عتٓا٤ّ٘ مل ٜتذاٚشٙ ًٜٚصَ٘ ايتدازى إشًٓـَ

 ٕ ْكٍٛ :طًب ٚتؿصًٝ٘ أايـُشكٝل ـٚت       

ُسنب ـُطتشب يًٛادـب ايـ  ـذص٤ ايـ ـالبد َٔ ايتؿسٜـل بـني ايـ    بدّٚا       
ُسنب ـ١ًٝ ايـ ٚايرٟ تتُجٌ دص٥ٝت٘ بدخايت٘ يف أؾط ضتعاذ٠ ٚايكٓٛتاإلن
ُطتشب ـٚبـني ايعُـٌ ايـ    ،ُشتٟٛ عًٝ٘ ؾٗـٞ أدـصا٤ ضـ١ُٝٓ َطـتشب١    ـاي

ٕ ضـُٔ ايصـال٠ ٚايـيت مل    يكسآٚتال٠ٚ اتعاىل ضُٔ ايٛادب نرنس اهلل 
ـُأثٛز٠ يف ْٗاز يف ايصال٠ ٖٚٞ ْعري ايدعٛات اي ـشطبٗا ايسٚاٜات دص٤ّت

ْـدب ايػـازع ايٝٗـا ضـُٔ ايصـّٛ      ٚ ساٍ ايصـّٛ ٚايـيت   إ أغٗس زَط
 . ٚ ايطٛاف ؾٗٞ أعُاٍ َطتشب١ َطتك١ً ظسؾٗا ايصّٛ أٚ ايصال٠ أ

َتعًــل ايػــو يف )قاعــد٠ ايتذــاٚش( ٖــٛ  ٕ : ال زٜــب يف أثــِ ْكــٍٛ       
 (قاعــد٠ ايؿــساؽ)يف قبــاٍ  ،ذادٙ إٜـــػهٛى يف ايـــُذص٤ ـصــٌ ٚدــٛد ايــأ

ٕ نُـا أ  ،٘ سنب أٚ صش١ دص٥ايـُذساٖا بصش١ ـاييت ٜتعًل ايػو يف َ
ــٛع  ــاٚش )َٛضـ ــد٠ ايتذـ ــٓش (قاعـ ــا : أَٚصـ ــدْا  ض دسٜاْٗـ ــل عٓـ ٕ ٜتشكـ

 (دسٚز َٓـ٘ ٚايـدخٍٛ يف غـريٙ   ـػهٛى ؾٝـ٘ ٚايـ  ايـُشٌ ـايتذاٚش عٔ َ)
 : ، ٚعٓد٥رشطب ايٓصٛصـؾاْ٘ قٝد َعترب يف دسٜإ ايكاعد٠ ب

ال ٜتشكـل إال   يف ايػـري( )ايتذاٚش ٚايدخٍٛ عٓٛإ ٕ قد ًْتصّ بأ -أ       
  عًٝ٘،ٚايطابل  ػهٛى ؾٝ٘ غسعّاايـٍُٛ ؾٝ٘ ع٢ً دخايـُب سسش تسٓتاذا أ
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ســـساش ضـــابك١ٝ  تأخس َـــٔ دٕٚ إايــــُال ؾُذـــسد ايـــدخٍٛ يف ايػـــري   إٚ
 ٕ :ًْٚتـصّ بـأ   ،ـشكل غسط دسٜإ ايكاعـد٠ ذدٟ يف تـت ػهٛى ؾٝ٘ الايـُ
ضــ١ُٝٓ،  ٤ّدــصاسنبات يٝطــت أايـــُطتشب يف ايصــال٠ ٚغريٖــا َــٔ ايـــُ
ُ عُـاٍ َطـتشب١ ظسؾٗـا ايٛادـب     ـُا ٖٞ أٚاْ َطـتشب يف  ؾٗٛ)سنب ايــ

ــأخس عــٔ ايــ    (ٚادــب ــا ايت ــرب ؾٝٗ ــد اعت ـــُذص٤ ـق ــايتهبري  اي ــ٘ ن ػهٛى ؾٝ
ٚ ايكٓــــٛت و ؾُٝٗــــا َــــع ايــــدخٍٛ يف اإلضــــتعاذ٠ أ ٚايكــــسا٠٤ اذا غــــ

 . ٚادب ايصال٠طتشبني ضُٔ ايـُ

 ب َعتـرباّ نـٕٛ ايرتتٓـ  شب يعـدّ  تطايـ٦ُر مل ٜٓؿع ايدخٍٛ يف ٚسٝٓ       
ػهٛى ايـــُُع٢ٓ عــدّ اعتبــاز ايػــازع نــٕٛ ايتهــبري٠ ٚايكــسا٠٤ ـبــ غــسعّا

 ٚإٕ أخـــر -ٚاإلضـــتعاذ٠ ايكٓـــٛت -طتشبايــــُعًـــ٢  ؾُٝٗـــا ضـــابك١ّ 
ُ ُصًٞ ايـٚيرا يٛ تسى  ،عٓ٘  طتشب َتأخسّاايـُ طتشب مل ٜــشصٌ  ايــ
ٓــــٛت َٚكتطــــاٙ إ ايــــدخٍٛ يف ايك ،ـذص٤ ايٛادــــبخــــالٍ يف ايــــاإل
َـ  ـتعاذ٠ غري َضٚاإل ُ شٌ ـشكل يًتذاٚش عـٔ  ٘ ايــ ايتهـبري أٚ   -ػهٛى ؾٝـ

ٚايدخٍٛ يف غريٙ ايـُرتتب غسعّا عًٝ٘ يبكا٤ َـشٌ ايــُػهٛى   -ايكسا٠٤
 ّ ُ يف  ذ ٖـٛ بـامٕ  ؾٛاتـ٘ ٚإَهـإ تدازنـ٘، إ     ؾٝ٘ ٚعـد شٌ مل ٜتذـاٚشٙ  ايــ

ُ ايسنٛع  ٜدخٌ يف  يـِ اَ ؾًٝصَ٘ ايتدازى  عًـ٢ ايكـسا٠٤    رتتب غـسعاّ ايــ
: اذا غو يف ايتهـبري ٖٚـٛ   ٚس٦ٓٝر ،ضابك١ّ ع٢ً ايسنٛع أخٛذ٠ غسعّاايـُ

ــتعاذ٠ أ ــٛت ال تــ    يف اإلض ــٛ يف ايكٓ ــسا٠٤ ٖٚ ــد٠ )ذسٟ ـٚ غــو يف ايك قاع
  .ع٢ً ٖرا ايـُب٢ٓ شٌ ايـُشكل ايتذاٚش عٔ ـيعدّ ت (ايتذاٚش

 ٛادــب طتشب يًايـــُذص٤ ـَهــإ تصــٜٛس ايــبُٝٓــا يــٛ ايتصَٓــا إ -ب       
 يف أٚاخس َبشح ثباتّاٚإ َهاْ٘ ثبٛتّاٚأٚضشـٓا إ مجااّلٖٓا إبـٓاٙ نُا قٓس -
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ٍٓ . ٗ وٚححٕ :  -طتشب هو٘ادححب(اهحححٌبعِحح٘اْ )اجلححص١  (1)اهؿححشٚض ٗام حح
ًطحتشبٞ    ٌحا ا ٗهٚطت أسقٚقٚٞ هوؿالٝ  دصا١ّتلْ٘ ًطتشبات اهؿالٝ أ

 ظسفٔا اهؿالٝ، ٗٓلرا ًطتشبات احلر ٗاهعٌسٝ ٓٛ أدصا١ْ سقٚقٚٞ هلا،
ٌ دتوف  ّ ا  ٌحاي  حٗٓٛ ت ٗ تشبٞ اهح  تلحْ٘ اهؿحالٝ أٗ احلحر أ    طاهحح

طتشبٞ اهحٌ ٌاي ضبشإُ ٗاه  تلْ٘ ًجى امهلا كركس اهلل  اهعٌسٝ ظسفاا
طتشبٞ اهحححٌباهؿححَ٘، ٗٓلححرا ام ٌححاي    يف ظححسا اهؿححَ٘   زبحح  هلححا   

طتقوٞ كتالٗٝ اهقسآْ ٗذكس اهلل تعاىل أثِا١ اهؿالٝ أٗ اهط٘اا   زب  اهحٌ
ٓحرٖ ام ٌحاي اه٘ادبحٞ    ٌا تلحْ٘  حٗاُ ،اهعٌسٝبٗ حشر أاهبٗ باهؿالٝ أ اهل

  رك٘زٝ .اهحٌات بتشطهوٌ ظسفااسكبٞ اهحٌ

تني ػل٘كاهحٌٗ اهقسا١ٝ يف اهتلبريٝ أ( قا دٝ اهتذاٗش)سٜ جت ٗ وٕٚ:
ني ًطحتشبني  تعاذٝ أٗ اهقِح٘ت بوشحاظ كٌُ٘ٔحا دحص٢     ِد اهدخ٘ي يف اإلض
ٌ ذص١ حٗكْ٘ دخاهحٞ اهح   ٞسكباهحٌ قٌّ ٗادب اهؿالٝ ٞا اهحح  طتشب دخاهح

ني ، ًٗحححّ ِٓحححا ٙؿحححض أْ ِٙحححدزدا دحححص٢ سكب ٗكٌاهحححٕاهححححٌفكحححوٚٞ يف أ
ع تقححدَ زاٝ ٗقححد ا تحح  اهػحح  الًححس اه٘دحح٘بٛ باهؿحح  ًطححتشبني قححٌّ ام 

ٌ ٗحشطب اهرتتٚحب  ضتعاذٝ ٗاهقِ٘ت ٗبح اهتلبريٝ ٗاهقسا١ٝ  وٟ اإل ِٔر اهحح
ٌ شقق اهتذاٗش  حّ  حًٗقتكاٖ ت ،دصا١ اهؿالٝ اهػس ٛ هرتتٚب أ شى اهحح

ٌ دسٗز ًحّ  حٗؾدق اهح  ٌ ػل٘ن فٚحٕ ٗاهحدخ٘ي يف  حري    اهحح ٘ن فٚحٕ  لػاهحح
ٗ  ِححد اهػححم يف  عاذٝ أضححتػححم يف اهتلححبريٝ سححاي ا غححت اي باإل  ِححد اه

هتشقحق   ِد٢ر، ذسٜ قا دٝ اهتذاٗش حاهقسا١ٝ ساي ا غت اي باهقِ٘ت ٗت
ػل٘ن فٚححٕ اهحححٌدسٗز ًححّ حًالكٔححا ًٗ٘قحح٘ ٔا ٗؾححدق اهتذححاٗش ٗاهحح   
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ًٔا  وحٟ  ُعٍ   ُعت  يف اهتلبريٝ تقحدٓ  .رتتب  وٕٚ اهحٌٗاهدخ٘ي يف  ريٖ 
ٞا  ُعت  كْ٘ ضتعاذٝ ٗ  اإل ، ٗٓحرا ًقتكحٟ    وحٟ اهقِح٘ت   اهقحسا١ٝ ًتقدًح

ٌا حٗاُحح ذٔٞ،حذص١ ٗ ححدَ ٗد٘بححٕ، ٗ  سادححٞ هِححا بٔححرٖ اهحح حاهحح ضححتشبابٚٞإ
ٗٓححح٘ ؾحححادق  ِحححد اهحححدخ٘ي يف    (اه حححري ِححح٘اْ )شتاز اىل ؾحححدق حُححح

 . ػل٘ن فٕٚاهحٌ وٟ  ب غس اارتٓتهحٌاطتشب اهحٌ

ٓححٛ  ححري امدححصا١   - ٌححاي ًطححتشبٞ  ٗٓححرا خححالا اهححدخ٘ي يف أ  
سكب اه٘ادب اهحٌقٌّ  اٙقا ٔحٌلّ إٓرٖ ٙ ، فإْٝيف اهؿال طتشبٞاهحٌ

ٗ ًحّ دْٗ  دْٗ ا تبحاز اهػحازع دص٢ٚتٔحا أ   ًّ  ،شطّ ٓراأٗ ٙػسع أٗ ٙح
سكب اه٘ادححب كقححسا١ٝ اهقححسآْ ٗاهححد ا١ ٗاهححركس اهحححٌظٔحح٘ز دص٢ٚتٔححا يف 
ٗ  ٙعتحح  اهػححان  ،دصا١ٓححاتدووٞ بححني أاهحححٌات اهفححرتسححاي اهؿححالٝ ٗيف 

قدع اهحححٌهعححدَ ا تبححاز اهػححازع   ،ػل٘ن فٚححٕاهحححٌى حش ححّ ًحح ًتذححاٗشاا
يف  تؿححسفٕ دخحح٘ ا عححٓدٗهححرا   ُٙ ،سكب اهػححس ٛ كاهؿححالٝهوحححٌدص٢ٚتٔححا 

٘ٓ ااشاه ححري ًؿححشٓ  ٗ ححدَ ا  تِححا١   ( ححدٝ اهتذححاٗش قا)ذسٙاْ حهحح  ااًٗطحح
ٗهدٖ شٞ ٗٓ٘ ٙد ٘ بػفا١ حكٌا ه٘ غم يف قسا١ٝ اهفات ،ذص١حباهػم يف اه

 ٗ  دَ دخ٘هٕ يف قسا١تٔا .ًع  وٌٕ بعدَ قسا١ٝ اهط٘زٝ أ

ًطححتشب  ٗادححب ٗقححد دخححى يف دححص١ٕ ٓححرا كوححٕ هحح٘ غححم يف دححص١ٕ        
ٗادب ٗقد دخى يف  ٌى  غم يف دص١ٕ ه٘ٗ . فٚؿدق اهدخ٘ي يف اه ري

 اهدخ٘ي يف )سكب اه٘ادب فال ٙؿدق اهحًٌطتشب ًطتقى  ّ اهعٌى 
 حدسز  ِٕ .ذٔٞ ٗٙحشى اهبشح يف ٓرٖ اهحٗٓرا ٓ٘ ً اه ري(،

ًطتشب بعد اهحدخ٘ي   تٚاْ دص١ٕأًا  لطٕ : ٗٓ٘ ًا ه٘ غم يف إٗ
يف اإلضتعاذٝ بعد اهحدخ٘ي يف  كٌا ه٘ غم  ،ٗ ًطتشبٗادب أ يف دص١ٕ
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أٗ غحم يف   قسا١ٝ اهفاتحشٞ، أٗ غّم يف اهقِ٘ت بعد اهدخ٘ي يف اهسك٘ع،
يف دسٙحاْ  ٗهعوحٕ   خحالا    ؾالافإُ   إغلاي أ ا ذاْ ٗٓ٘ يف اإلقاًٞ،

 ب غحس اا رتٓتاهحٌاه ري )هؿدق  ،ٗ دَ ا  تِا١ باهػم (قا دٝ اهتذاٗش)
ػٚدتني هقا دٝ اهتذحاٗش  اهحٌطالق اهؿشٚشتني ( ٗإلػل٘ن فٕٚاهحٌ وٟ 

اذا غحم يف ا ذاْ ٗقحد   ذسٙاْ اهقا حدٝ  حبى يف ؾشٚشٞ شزازٝ تؿسٙض ب
ثحٍ ُبشحح   . ا قاًٞ ٗٓ٘ يف اهتلحبري  ٗا ذاْ ٗ غم يف دخى يف ا قاًٞ أ

 :ذٔٞ اهجاهجٞ يف حاه

 جزاء :التعدي اىل الدخوم يف نقدنات األ   

 (قا دٝ اهتذاٗش)عت  يف اهحٌ (اهدخ٘ي يف اه ري)ْ ٗقع اهلالَ يف أ
ٌ  (ذص١حًقدًٞ اه)ٓى ٙتشقق يف اهدخ٘ي يف   وحٟ اجلحص١    رتتب غحس اا اهحح

رتتب اهحححٌذص١ حخؿحح٘ف اهححدتـ باهححدخ٘ي يف حَ ٙحح، أ ػل٘ن فٚححٕاهحححٌ
هححدخ٘ي يف ًقدًححٞ اٗ  ِٙفححع  ،تٚاُححٕػل٘ن يف إاهحححٌذص١ ح وححٟ اهحح غححس اا

ٌ ذص١ حشى اهح حهوتذاٗش  ّ ًح  شققااحذص١ ًحاه ػل٘ن فٚحٕ ٗاهحدخ٘ي يف   اهحح
غححم يف أٗ  سححاي اهلححٜ٘ هوسكحح٘ع ، كٌححا هحح٘ غححم يف إتٚاُححٕ اهقححسا١ٝاه ححري

٘د أٗ غححم يف اهطححذٗ أ ،قبححى بو٘ ٌٔححا هوطححذ٘د سححاي اهلححٜ٘اهسكحح٘ع 
  ٓرا ًا اختوفت فٕٚ امُظاز . ضتتٌإًٔ٘ض هوقٚاَ قبى إِاهساي اهتػٔد 

قا حدٝ  )ذسٙاْ حذص١ هح حكحبري باهحدخ٘ي يف ًقدًحٞ اهح     كتفٟ مجْعإ -أ
ًٗطتِدٍٓ يف اهتعٌٍٚ ٓ٘  . (اهدخ٘ي يف اه ري)هؿدق  شققااحً (اهتذاٗش

 ٗدخحى يف طيف ق٘هحٕ   ص حريٖ طًحّ   طالق اهظآس بدٗاااإل تٌاد  وٟ اإل
ٍٓفاْ إ ،ػل٘ن فٕٚ اهحٌعٌى هأٜ  ري ا ص ريٖ ذص١ حًقدًات اهح  طالقٕ ٙع

 ػل٘ن فٕٚ .اهحٌاهالسق هوذص١ 
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(  ِحد  قا دٝ اهتذحاٗش )قوٚى ًِٗع٘ا ًّ دسٙاْ  ٗخاهف مجْع -ب
 تِححا١ ػل٘ن فٚححٕ ٗإهتصًحح٘ا اإلاهحححٌذص١ اهالسححق حٞ اهححًححداهححدخ٘ي يف ًق

ٌ يف  ُحٕ بحاق   ، ٗٓرا ٓ٘ اهؿحشٚض، ٗذهحم م  باهػم  شى مل ٙتذحاٗشٖ  اهحح
ٕ إتػل٘ن يف اهحٌ وٟ  غس اا (رتتباهحٌاه ري )ٗمل ٙدخى يف  فِٚتفحٛ   ،ٚاُح

 ،ٗت٘قٚشٕ :طداٗشٖ ٗدخى يف  ريٖصً٘ق٘ع دسٙاْ اهقا دٝ

قحد  هقا دٝ اهتذحاٗش   ػٚدتنياهحٌ (2)ْ ؾشٚش  شزازٝ ٗامسا ٚى إ
( ػل٘ن فٚححٕ ٗاهححدخ٘ي يف اه ححرياهحححٌشى حاهتذححاٗش  ححّ ًحح)خححرت قٚححد أ

 شلٍ بعدَ ا  تِا١ باهػم .حذسٙاْ اهقا دٝ ٗاهحهغسطاا 

هححٚظ كححى فعححى ً ححاٙس هوٌػححل٘ن فٚححٕ ٓحح٘    ُٕححقط٘ع بححٕ أاهحححًٌٗححّ 
ب ٓترتاهحٌ اٙس اهحٌخؿ٘ف اهفعى ٓ٘ بى  (ػل٘ن فٕٚاهحٌ ري )ًؿداق 

ٌ ذص١ ح وحٟ اهح   غس اا ٕ اهحح ، ًٗقحدًات أفعحاي اهؿحالٝ كحاهلٜ٘     ػل٘ن فٚح
ٓححرٖ هٚطححت أدححصا١ّ هوؿححالٝ   -ٗ اهِٔحح٘ض هوقٚححاَهوسكحح٘ع أٗ هوطححذ٘د أ

فعححاي ٙححدزن اهعقححى هححصَٗ فعوححٔا ػل٘ن فٚححٕ، بححى ٓححٛ أاهحححًٌرتتبححٞ  وححٟ 
ٞا َ   ًّ دُٗٔا تطتشٚى اه، ٗإذص١ اه٘ادبحهفعى اه ًقدً  طفسٝ كأْ ٙقح٘

 .ذو٘ع أٗ أْ ٙطذد ًّ دْٗ ٜٓ٘ حاه ًّ دْٗ ُٔ٘ض  ّ ساهٞ

ٗ  ٙػححٌى كححى  ححري  دححداا  ححري ًححسإداهظححآس بححدٗاا ص حريٖ ٗإطالقط      
هتحِفظ أٗ  ٚطٞ هوٚحد أٗ هو٘دحٕ أٗ اهعطحاع أٗ ا   سكات اهبطفاْ احل ،دصًاإ

تدووٞ بححني اهحححٌشسكات حفعححاي ٗاهحح ا ًححّ امش٘ٓحٗ ُححاهقؿححري أ اهطححل٘ت
ٌُ دصا١ ٗ ريام   ػل٘ن فٕٚ دصًحاا اهحٌٓٛ  ري  ٞ اهؿالٝ ًجالاٞ بؿشدّواهح
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  ٙؿححدق  وٚححٕ اُححٕ  - ػل٘ن فٚححٕاهحححٌذص١ حٗاذا ؾححدزت ًِححٕ  قٚححب اهحح
( شوٕ اهػححس ٛ ٗدخححى يف  ححريٖحذاٗش ًحححػل٘ن فٚححٕ ٗتححاهحححٌخححسز ًححّ )

ِٔ٘ض هوقٚاَ هلٜ٘ اىل اهسك٘ع أٗ اهطذ٘د ٗاهافلرا ًقدًات امفعاي ك
ٙدزن اهعقحى هحصَٗ    -آأفعاي اهؿالٝ ٗأدصا١ًقدًات  حٌإً، ٓرٖقبى ت
ًّ  ٕ  بدٝ، ٗ وٚهوؿال ٗمل جيعؤا اهػازع دص١ّ  ضتشاهٞ اهطفسٝ فعؤا

ٞ ا  تِححا١ باهػححم ٗإتٚححاْ اهحححٌػل٘ن، مُححٕ      ٙلححْ٘ اهححدخ٘ي يف اهحححٌقدً
 ذاٗشااحػل٘ن فٕٚ ٗ  ٙلحْ٘ تح  اهحٌذص١ حرتتب  وٟ اهاهحٌيف اه ري  دخ٘ ا

كحى فعحى ً حاٙس هوٌػحل٘ن      ص: حريٖ طذ هٚظ ًحّ  ، إشوٕ اهػس ٛح ّ ً
ٌ ْ اه ري ٓ٘ اهفعى اهؿشٚشتني أ ، بى ظآسفٕٚ ٌ  اٙس اهحح  غحس اا رتتب اهحح

 شطب اهلٚأٝ اهػس ٚٞ هوٌسكب اه٘اقع فٕٚ اهػم .حػل٘ن فٕٚ باهحٌ وٟ 

ْ ٗبتعححبريٕ  د ّٙ حفَٔ٘ ًححّ اهؿححشٚشتني بقسِٙححٞ ؾححدٗز اهححاهحححٌ:  ثححا
سكب اهػس ٛ بعد اهحٌيف فعى  هعدَ ا  تِا١ باهػم اه٘اقع هلٚااإ تػسٙعاا

 حدَ   ْ، إذ أػل٘ن فٕٚاهحٌ وٟ  تب غس اارتاهحٌشوٕ ٓ٘ اه ري حً حذاٗشت
ً  ا  تِا١  ٍْ ٌ اهتذحاٗش  حّ   ) وحٟ ً٘قح٘ع    ْبسٓتح باهػم ٓ٘ سلح شى اهحح

شلٍ حًٗقتكحٟ تِاضحب اهح    (٘ن فٚحٕ ٗاهحدخ٘ي يف  حريٖ   ػحل اهػس ٛ هوٌ
ذص١ ح حري اهح  )ساد ًحّ اه حري   ْ ُٙح ٓح٘ أ  ااٚٔإهح ٘ق٘ع ٗؾدٗزٖ تػسٙعاااهحٌٗ

(  حري )  كحى   ،ٚحب اهػحس ٛ هوٌسكحب   تٌا ٗقع يف اهرتحً (ػل٘ن فٕٚاهحٌ
ٗ ظ أٗ سسكححٞ اهٚححد أ ٗ اهتححِفآٙححٞ ًححّ اهقححسآْ أٗ اهعطححاع أ   ستححٟ قححسا١ٝ 

  يبحِحدحٌا ٓ٘ خازز  ّ أدصا١ اهؿالٝ ٗأٗ ًا غابٕ ًاهسدى أٗ اه٘دٕ أ
 .اهؿالتٛ ٚب اهػس ٛ هوٌسكب ت ّ اهرت

 ٚشتني ٗقد ذكستحرك٘زٝ يف اهؿشاهحٌا ًجوٞ : ؤٙدٖ بى ٙؤكدٖ حٗٙ
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ٞ  هقحا١ اهلح ٠ اهلوٚحٞ    إل ٌٔٚدااحٗتح  ٞا٣طت٘  ، ًٗقتكحآا  ٗاهقا حدٝ اهعًٌ٘ٚح
ذسٙاْ اهقا دٝ ٓ٘  ًا كاْ ًّ قبٚى حعت  دخ٘ي اهػان فٕٚ هاهحٌْ اه ري أ

 فٚٔا ٗاهطذ٘د باهِطبٞ اىل اهسك٘ع ػل٘ناهحٌاهسك٘ع باهِطبٞ اىل اهقسا١ٝ 
  يف إتٚإُ .  ػل٘ناهحٌ اهطذ٘د باهِطبٞ اىل فٕٚ ٗاهقٚاَ ػل٘ناهحٌ

دححصا١ اهالسقححٞ  ًقححدًات ام أْ ٗ وٚححٕ ٙؿححبض ًححّ اه٘اقححض دححداا  
دححصا١ اهعٌححى ػل٘ن فٚححٕ هٚطححت ًححّ أاهحححٌذص١ ح وححٟ اهحح رتتبٞ غححس اااهحححٌ
 ،ٚححب اهػححس ٛ هوٌذٌحح٘عاهححٞ هلححا يف اهرتتخًححس بٔححا ٗ  دسكب ٗ  أاهحححٌ

ٗ اهسكحح٘ع ٚححى اهسكحح٘ع أٗ اهطححذ٘د باهِطححبٞ اىل اهقححسا١ٝ أ  بّ قٗهٚطححت ًحح
عقحى هحصَٗ   ٓحٛ ًقحدًات أفعحاي اهؿحالٝ ٗٙحدزن اه     ُعٍ  ،ػل٘ن فٕٚ اهحٌ

ٔٚأٝ حٗ اهححٔٚأٝ اهعبادٙححٞ أححشقٚق اهححذص١ اهالسححق ٗتحححاىل اهحح تٚأُححا ٗؾحح٘ اإ
دِبٚحٞ  حّ اهرتتٚحب اهػحس ٛ     فٔٛ أ ،اهػس ٚٞ هوٌسكب اه٘اقع فٕٚ اهػم

ذص١ ح وحححٟ اهححح  ب غحححس ااسٓتاهححححٌهو حححري    تلحححْ٘ ًؿحححداقاا هوٌسكحححب ٗ
ٌ شى حػل٘ن فٕٚ هٚتشقق اهتذاٗش  حّ ًح  اهحٌ  ػل٘ن فٚحٕ ٗاهحدخ٘ي يف  اهحح

ٕ    حٌلِٕ اهتدازنشى ٙاهحٌيف  بعُد ٓا باق دبى ٓ٘  ِ ، ريٖ  بحى ٙحتعني  وٚح
 دسز  ِٕ اىل  ريٖ .حذاٗشٖ ٗمل ٙمُٕ مل ٙت

اًححٞ ًٗححا ٙقتكححٕٚ اهبشححح  اهعٗامدهححٞ شطب اهقا ححدٝ حٓححرا كوححٕ بحح 
فاُحٕ قحد ٗزد يف    ،داؾٞحهِظس  ّ اهِؿح٘ف اهح  ٗهٛ ب ض ااهعًٌ٘ٛ ام

اهػم يف اهسك٘ع ٗاهطذ٘د زٗاٙتاْ يف اهدخ٘ي يف ًقدًاتٌٔا   توتقٚاْ 
 ٌٗٓا : ،ً٘ٛ فاد ًع ُتٚذٞ اهبشح اهعٌاهحٌيف  ًعاا

أي ٗىل : ٗازدٝ يف اهطححذ٘د ٗٓححٛ ًعتحح ٝ  بححد اهححس ّ ٗقححد ضححام
أضحذد  فوٍ ٙدزٔ  ْ ٙطتٜ٘ قا٢ٌاا ّ زدى ُٔض ًّ ضذ٘دٖ فػم قبى أ
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ٗاقححض اهد هححٞ  وححٟ هححصَٗ   ا رٗٓحح (3)صٙطححذداي :طأَ مل ٙطححذد ق قحح 
ٌ تٚاْ اهطذ٘د اهتدازن ٗإ ٗدخ٘هحٕ يف   ضحت٘ا٢ٕ قا٢ٌحاا  ػل٘ن فٚحٕ قبحى ا  اهحح

اهعاًحٞ ُٗوشحق   ْ٘  وٟ طبق اهقا دٝ ٌكاهحٌٗٓرا  ،ػل٘ن فٕٚ اهحٌ ري 
 .فٚتػٔد ٗٙقَ٘بٕ اهػم يف اهتػٔد ساي اهِٔ٘ض قبى أْ ٙطتٜ٘ قا٢ٌاا 

سٚحح   ٙكحاا تح ٝ  بحد اهحس ّ أ   ٗٓحٛ ًع اهجاُٚٞ : ٗازدٝ يف اهسكح٘ع  
ضححأي فٚٔححا  ححّ زدححى أٓحح٠٘ اىل اهطححذ٘د فوححٍ ٙححدزٔ  أزكححع أَ مل ٙسكححع 

ي ُفطحٕ ًِصهحٞ   ٜ ٙحب   وحٟ اُحٕ زكحع ِٗٙحصٓ     أ (4)صقد زكع(:طفأدابٕ)
كٌْ٘  وححٟ خححالا ًقتكححٟ  اهحححٌٗٓححرا  ،ٗ  ٙعححت  بػححلٕ ،ًححّ زكححع

 .ٗامدهٞ اهعاًٞ اهقا دٝ اهعًٌ٘ٚٞ 

ذٌع حؾحشاب يف اهعٌحى بحاهسٗاٙتني ٗاهح    ام ٗقد ٗقع ا غلاي  ِد
ًحّ اهفقٔحا١    ى مجحعْ ٗقحد فٓؿح   ،ني ًكحٌٌُ٘ٚٔا ٗبحني ًقتكحٟ اهقا حدٝ    ب
طمل ٙحدز  فت٘ا بعدَ ا  تِا١ باهػحم يف اهسكح٘ع   حشاهتني فأبني اه (قدٍٓ)

اهلحٜ٘ اىل اهطحذ٘د ا تٌحاداا     ٕ سحاي اذا سؿى غحلّ  صَ مل ٙسكعأزكع أ
 وٟ اهؿشٚشٞ اهجاُٚحٞ اهح٘ازدٝ يف اهسكح٘ع، ٗأفتح٘ا با  تِحا١ باهػحم يف       

ٕ سحححاي اذا سؿحححى غححلّ  صَ مل ٙطححذد ا مل ٙححدزأ أضحححذد أ ذاهطححذ٘دطإ 
 وحٟ اهؿحشٚشٞ ا ٗىل اهح  ٓحٛ      ضحتتٌإً ا تٌحاداا  ُٔ٘قٕ هوقٚاَ قبحى إ 

 دَ دسٙاْ قا دٝ    أ -حٌقتكٟ اهقا دٝ اهعًٌ٘ٚٞ فاد هاهحًٌ٘افقٞ يف 
 ب غحس اا سٓتاهحٌاه ري )شقق اهتذاٗش باهدخ٘ي يف ًقدًٞ حاهتذاٗش هعدَ ت

 . (ػل٘ن فٕٚاهحٌ وٟ 
                                                           

 . 6ًّ اب٘اب اهسك٘ع : ح 5: ب 4اه٘ضا٢ى :ز (3)
 . 6ًّ اب٘اب اهسك٘ع : ح 5: ب 4اه٘ضا٢ى :ز (4)



    12بػس٠ ا ؾ٘ي / ز .................................................. ( 200)

بعد د هحٞ   ؾالآ٘ اهؿشٚض ٗ  اغلاي فٕٚ  ِدُا أ ٗٓرا اهتفؿٚى
ـٓ ٕ  حاهؿححشٚض اهحح اهححِ أًححس تعبححدٜ  داف ٗاهححرٜ ُأخححر بححٕ ُٗوتصًححٕ مُحح
ٝ   ،ٛتحح٘قٚف ٝا   ٗهٚطححت قا ححد دؿححٚـ  قوٚححٞ   تقبححى اهت اهتذححاٗش قا ححد

ت بحى ٓحٛ قا حدٝ غحس ٚٞ دّهح      ،تِاقكنياهحٌكاضتشاهٞ ادتٌاع اهكدّٙ ٗ
حدؿؿت ٗٓححٛ قابوححٞ هوتدؿححٚـ ٗقححد تحح ،  عؿً٘نياهحححٌ  وٚٔححا أخبححاز

ذٌع حخر بٔا ًّ اهٗهٚظ ام ،سد٠ ؾشٚش   بد اهس ّ اهبؿسٜ بإ
 ٗت٘قٚشٕ : -(قدٖ)(5)  كٌا ش ٍ بعض ا  الَ -تِاقكنياهحٌبني 

تٚححاْ اهطححذدٝ ٗاٙححٞ ا ٗىل اهحح٘ازدٝ يف اهػححم يف إت اهسقححد دّهححاُححٕ 
شزازٝ  (6)ٌا ٙفٔحححٍ ًحححّ ؾحححشٚش   حفاد هحححاهححححٌاهجاُٚحححٞ ٗٓحححٛ ت٘افحححق يف  

ػل٘ن اهحٌشى حٗامسا ٚى ًّ  دَ ا  تِا١ باهػم سني اهتذاٗش  ّ ً
ٌ فٕٚ ٗاهدخ٘ي يف  حري   تتٌإً ضح ٗاهِٔح٘ض هوقٚحاَ قبحى إ    ،ػل٘ن فٚحٕ  اهحح

ذسٜ حستحٟ تح   (شى ٗاهحدخ٘ي  يف اه حري  اهحٌاهتذاٗش  ّ )اق هٚظ ًؿد
ٌٕ هفسقحٕ اهػحم يف   ، مُحٕ فعحى ًقدًحٞ اهقٚحاَ ٗمل ٙطحتت     قا دٝ اهتذاٗش

فالبد ًحّ ا  تِحا١ باهػحم ٗ  ٙؿحض      صْ ٙطتٜ٘ قا٢ٌااطقبى أاهطذ٘د 
ٌ ُحٕ يف  تفات اىل اهػم، مهكٛ يف اهعٌى ٗ دَ اإلاهحٌ حٌلِٕ شى ٗٙح اهحح

  . ػل٘كٞاهحٌتٚاْ اهطذدٝ باهسد٘ع ٗإهتدازن ن فٚوصًٕ ااهتداز

سا١ حدح وٟ إحدازن أٗ  حتح٘ب اهح دَ ٗدحٚٞ  وٟ جاُحاه دهت اهسٗاٙٞٗ
ذص١ حتٟ باهوٟ اهبِا١  وٟ إُٔ أٗ  ػم أاهتذاٗش ٗ دَ ا  تِا١ باه قا دٝ

)زدى أ٠٘ٓ اىل اهطذ٘د فوحٍ ٙحدزأ أزكحع    شوٕ حػل٘ن فٕٚ ٗٓ٘ يف ًاهحٌ
                                                           

 . 177:  9احلدا٢ق اهِاقسٝ : ز (5)
 . 4ًّ اب٘اب اهسك٘ع : ح13: ب4+ ز1ًّ اب٘اب اهحدوى يف اهؿالٝ : ح 23:ب5اه٘ضا٢حى:ز(6)
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ٟ  وح ذال١ يف اهبِا١  حٗٓٛ ظآسٝ ب صقد زكع (: ط( قاي)َ مل ٙسكعأ
، ًع  وٟ  دَ ا  تِا١ بػلٕٗ تعبدٙاا سؿ٘ي اهسك٘ع ٗؾدٗزٖ  ِٕ بِا١ّ

شى بوشححاظ اهحححٌذ اُححٕ مل ٙتذححاٗش  حٌلِٕ اهتححدازن، إشى ٗٙححاهحححٌُححٕ يف أ
ٞا صٓححح٠٘ اىل اهطحححذ٘دأْطأ هفعحححى  تعححح  اهطحححق٘ال اىل ا زض ًقدًححح

 ٙسكحححع فقحححايمل ٙحححدز اُحححٕ زكحححع اَ مل ٗ سحححني اهلحححٜ٘ اهطحححذ٘د فػحححّم
(ط:)وحٟ اُحٕ قحد     تعبدٙاا ٗ بِا١ّأ غس ٚاا ٜ قد زكع تِصٙالاص أقد زكع 

ٗٓحرا  وحٟ خحالا ًحا تحؤدٜ ا دهحٞ        ،ٗهعوٕ يف اه٘اقحع مل ٙسكحع    ،زكع
فإُ ٙفٍٔ  ،اٗشػٚدتني هقا دٝ اهتذاهحٌاهعاًٞ ًٗا ٙفٍٔ ًّ اهؿشٚشتني 

شى ٗاهحدخ٘ي يف اهطحذ٘د   اهحٌش اٗذحهصَٗ ا  تِا١ باهػم قبى ت :ًٌِٔا
دؿٚـ هوعٌححَ٘ حتححٗٓححرا  ،ػل٘ن اهحححٌ وححٟ اهسكحح٘ع  رتتب غححس اااهحححٌ

حداف ُٗأخر باه ،ٗا طالق اهظآسّٙ ًّ ؾشٚش  امسا ٚى ٗشزازٝ
 ح    دهحٞ اهعاًحٞ : أ   وحٟ خحالا ًقتكحٟ اهقا حدٝ ٗا     خآف ُٕ دهْٚىم

شى ح ححدٝ  ِححد اهتذححاٗش  ححّ ًحح  اقاهاهؿححشٚشتني اهظححآستني يف دسٙححاْ  
دسا١ ازن ٗ دَ إشًٕ ٗد٘ب اهتد ٗ ،ػل٘ن فٕٚ ٗاهدخ٘ي يف  ريٌٖاهح

 رتتب غس اااهحٌشى قبى اهدخ٘ي يف اه ري اهحٌاهقا دٝ اذا كاْ اهػم يف 
 ػل٘ن فٕٚ .اهحٌذص١ ح وٟ اه

غححس ٛ  ٌححً٘ٛ قابححى    دهٚححْىامسا ٚححى ٗشزازٝ  هلححّ ؾححشٚش  
ٗ   بححد اهححس ّ بؿححشٚشٞ  هوتدؿححٚـ ٗقححد سؿححى اهتدؿححٚـ فعححالا

ٌ ٗ هوتأٗٙحى  ، ٗ  ً٘دحب هوت٘دٚحٕ أ  ؾالاحشرٗز أٗ  ًاغلاي  داهف اهحح
( فاْ اهتأٗٙى قدٌٓا)٢ٛ حد٘شققاْ اهِا٢ٚ  ٗاهاهحٌٖ داهوظآس ُظري ًا أف

 ٟ خالا اهظآس :ز اهٕٚ إ  ًع قسِٙٞ ٗاقشٞ  وا  ٙؿ
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اهؿشٚشٞ اهجاُٚٞ ْ : أ )قدٖ(شقق اهِا٢ٚ اهحٌشح حفقد سلٛ  ّ ب
قابوحٞ هوشٌحى  وحٟ     -ي اهلحٜ٘ هوطحذ٘د  ٘ع سايف اهسك اه٘ازدٝ يف اهػم

ٕٞآ : )ٓحٛ قابوحٞ   قحاي  ،ٗٓٛ اه  ٙتشقحق بٔحا اهطحذ٘د    ًّ اهلٜ٘ خس ًستب
ٌقتكٟ زٗاٙححٞ امسا ٚححى حِتٔٛ اىل اهطححذ٘د بححاهحححٌ هوشٌححى  وححٟ اهلححٜ٘

 . (7)(اهداهٞ  وٟ ا تباز اهدخ٘ي يف اهطذ٘د فال ًعازقٞ بٌِٚٔا

فحاْ اهلحٜ٘ ٓح٘     ،ٗتقٚٚد هوٌعِٟ ًّ دْٗ قسِٙٞ ظآسٝ ٗٓرا  ْى
حٌلّ أْ ِٙطبحق  ٗٓح٘ ًعِحٟ ٙ حاٙس اهطحذ٘د ٗ  ٙح      امزض،اهطحق٘ال اىل  

ٕٞٗهحح٘ بحح  -اهلححٜ٘ ٔٛ اىل اهطححذ٘د قبححى تِاهحححٌ ٜٔ٘هحححًِححٕ ٗٓحح٘ ا خس ًستبحح
حٌلّ أْ ُطباقححٕ  وححٟ اهطححذ٘د كٌححا   ٙحح  ٗ  ٙتٚطححس إ -و٘ ححٕ هوطححذ٘د ب

ٕٞ ٗي ًستأٗهح٘ يف   -ِٙطبق اهطحذ٘د  ٜ   أ -ًِحٕ   بح ٜ فحأ  -ٗ ٙتطحابق ًحع اهلح٘
ٛ   ٘زركاهحٌشٌى حً٘دب هوتأٗٙى ٗاه ؾحشٚشتا   -ق ٗٓحى اهحدهٚى اهػحس 

هٚى اهعقوٛ يف  ري قابى هوتدؿٚـ كٌا ٓ٘ ساي اهد -شزازٝ ٗامسا ٚى
 هف كال . دَ قب٘هٕ اهتدؿٚـ ق كال ٗأ

دؿٚـ حاُلححاز تحح (8)(قححدٖ)شقق اهحححٌضححتاذُا حشح أٗسلححٛ  ححّ بحح
ٞ  حؾشٚشٞ  بد اهس ّ ه ْ ًكحٌُ٘ٔا  اهعاًحٞ ٗأ  ٌقتكٟ اهقا حدٝ ٗا دهح

، بوشاظ أْ اهؿحشٚشٞ اهح٘ازدٝ يف اهسدحى أٓح٠٘ اىل      وٟ ٗفق اهقا دٝ
بؿٚ ٞ اهفعى  (٠٘ٓق قد تكٌِت )أَ مل ٙسكعاهطذ٘د فوٍ ٙدز أزكع أ

ٌ فعى ؿٚ ٞ ب (ٜٙٔ٘)اقٛ ٗمل تتكٌّ اهحٌ ٌ ٗظحآس   ،كازعاهحح كٛ اهحح
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 ي اهطحذ٘د حشؿ٘هح ًطاٗق  ، ٗٓراق اهلٜ٘ ٗاهطق٘ال اىل اهطذ٘دتحشق
ٗتحشققٕ خازدحاا، فٚلحْ٘ ً٘زدٓحا اهػحم يف اهسكح٘ع بعحد اه٘ؾح٘ي اىل        

، ٗتفٚحد اهؿحشٚشٞ   ًح٘زد قا حدٝ اهتذحاٗش با تفحاق    ٓح٘  ٗٓرا  اهطذ٘د،
، ا دٝ اهتذحاٗش  ِحد اهػحم يف اهسكح٘ع اذا ٗؾحى اىل اهطحذ٘د      دسٙاْ ق

ٌ ْ اهظآس ًّ اهفعى م ٕ  اقٛ ٓح٘ تح  اهحح  شققحٗتح  ،حشقق اهححشدخ ًٗكحٚٓ
  . اهطذ٘د اهدخ٘ي يف سٓد اهلٜ٘ ٗاهطق٘ال ٙع 

اٗش  ِحد اهػحم     تدي اهؿشٚشٞ  وٟ دسٙاْ قا دٝ اهتذح : ٗ وٕٚ 
 اىل اهطذ٘د قبى بو٘ ٕ . يف اهسك٘ع ساي اهلٜ٘

حشقق ٙعحح  تحح  (ٓحح٠٘ اىل اهطححذ٘د اقٛ )أاهحححٌْ اهفعححى ٗفٚححٕ : إ 
ٞا  اهلححٜ٘ ٗ  ٙعحح  ًكححٛ  ،هوطححذ٘د  ٗاهطححق٘ال ًِححٕ اىل ا زض ًقدًحح
، فحال ٙلحْ٘ غحلٕ يف     ؾحالا ٕ أفٚح  ٕدخ٘هح ٗ هطحذ٘د حشٓد إ هٗؾَ٘ه اهلٜ٘

اهػم بعد اهتذاٗش )٠٘ٓ اىل اهطذ٘د ًّ ًؿادٙق اهسك٘ع ساي كُٕ٘ أ
ٜ بعد ػل٘ن ،أاهحٌ( ػل٘ن فٕٚ ٗاهدخ٘ي يف  ري اهسك٘عاهحٌشى ح ّ ً

 .  ٕ اهػسٙفٞاهطذ٘د، كٌا أفاد امضتاذ قدع اهلل زٗس اهدخ٘ي يف سٓد

كٌا ؾاز امضتاذ اهٕٚ آخحس كالًحٕ يف    -اهسٗاٙٞ ي اق٘ي بإمجحٗ  ُ 
هطحق٘ال بعحد ا ُتؿحاب    ايف  (ٓح٠٘ ق٘ي بظٔ٘ز)أحبحى ُح   -َبشجٕ امؾ٘هٛ
ٞا اهححرٜ أًححّ اهسكحح٘ع ٗ : اسححىًسٗاهطححق٘ال  ،هوطححذ٘د ٓحح٠٘ ًِححٕ ًقدًحح

٘ي اىل اهطذ٘د ٗقبى اهحدخ٘ي  ٘ؾٗٗضطٔا ٗختأًا كؤا قبى اه بدٗٓا
ٛٓ  ظآْسٖ كٌا ٓ٘ يف سٓد  ،شطب اهفٔحٍ اهعحسيف ٗاهتفطحري اهو حٜ٘     حبح  دوح

ًحّ دْٗ بوح٘     اتبٕ ٙؿحدق اُحٕ سحاي ٓحٜ٘ ٕ    خس ًسفٔ٘ يف ًِتٟٔ ٕٓ٘ٙٓ ٗآ
 . (دادضٓ٘ غم يف اهسك٘ع ٗ) : ذ ه٘ بو ٕ هقاي، إاهطذ٘د
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ٗظآسٓحا   ، وحٟ ظآسٓحا  اهسك٘ع زٗاٙٞ ِٙب ٛ فٍٔ : إُ ٗخالؾتٕ 
ػٚدتني هقا ححدٝ اهحححٌ (9)ازٝ ٗامسا ٚححىظححآس ؾححشٚش  شزه ٔادؿٚؿحتحح

   حداهف هوظحآس ًحا داَ   هتأٗٙى ًعِحٟ هلحا ًح    اهتذاٗش ًّ دْٗ ً٘دٕب
 داهفٞ اهظآس .حت٘دد قسِٙٞ ٗاقشٞ  وٟ ً

 

 فرع فقهي تطبيقي :
 

ٕٝحُح ؿوٛ زأضٕ ًّ إاهحٌه٘ زفع  هلِحٕ   قؿحد بٔحا اهسكح٘ع دصًحاا     شِا١
ٍٓه ٗ  حدَ  اهػحس ٛ أ اهسكح٘ع   شِا١تٕ سحدٓ حُح يف بوح٘  إ  غحمّ  قا٢ٌاا حٌا إضتت

فٔى ٙوصًحٕ اهعح٘د    ،شِا١تٕ ٗكُ٘ٔا بقؿد اهسك٘ع حِٕ ًّ اُبو٘ ٔا ًع تّٚق
 وٟ هصَٗ ا  تِحا١ باهػحم يف    ٌا دٓيحه شلٌٚااحتٚاْ اهسك٘ع تٗاهتدازن بإ

شى قبحى اهتذحاٗش، أٗ اضتؿحشاباا هعحدَ ؾحدٗز اهسكح٘ع ًِحٕق أَ          اهحٌ
باُٚاا  وٟ إُ قد زكع كٛ يف ؾالتٕ اهحٌٙوصَ اهع٘د ٗاهتدازن ٗٙحذ٘ش هٕ 

ٕ اهحٌشى اهسك٘ع ح ّ ًتعٓبداا بإدسا١ قا دٝ اهتذاٗش  ُحٕ  ٘هل  ، ػل٘ن فٚح
ؾحالتٛ   ٗاهقٚحاَ بعحد اهسكح٘ع دحص١ْ     ،سطحب اهفحسض   سحني اهػحم   قا٢ٌاا

 حٌا قححد دححاٗشٖكححى غحح١ٛ غححم فٚححٕ ًححطب  وٚححٕ ًٗتؿححى بححاهسك٘ع ًرتٓتحح
ٕ  ضأ ريٖ فوٌٚ ٗدخى يف ٌ  (10)إمسا ٚحى كٌحا يف ؾحشٚشٞ    ص وٚح ػٚدٝ اهحح

  هقا دٝ اهتذاٗش ق .
 :قحححاي  امٗي،ا ستٌحححاي  (11)(قحححدٖ)قحححد اختحححاز اهػحححٚذ اهبشساُحححٛ 

ٛٓاهحٌح٘اش حدَ دحٗ  (٘دحسب اهعحقامف)  سحٞٓسحؿاهحٌحاز حبحخحاَل بامعّوحً ك
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َ   ب٘دحح٘ب اهسدحح٘ع ٗإ ُظححري  ،تٚححاْ اهسكحح٘ع  ِححد اهػححم فٚححٕ سححاي اهقٚححا
اهسدى ٙػم ٗٓ٘ قا٢ٍ فحال   شويب اه  ضأي فٚٔا  ّحؾشٚشٞ  ٌساْ اه

 . (12)صفوريكع(:ط)داب قٗقد أَ   ٙدزٜ أزكع أ

ٗفٚححٕ : إْ ظححآس اهؿححشٚشٞ ٓحح٘ اهػححم يف إتٚححاْ اهسكحح٘ع ًححّ دْٗ  
شى حشسش اهتذاٗش  حّ ًح  حفال ٙقؿ٘د بٔا اهسك٘ع( اهحٌشِا١ٝ حا ُ)سساش إ

ٜ  اهحححٌاهسكحح٘ع  فٔححرٖ اهسٗاٙححٞ   ،قا ححدٝ اهتذححاٗش  ػل٘ن فٚححٕ كححٛ تحححذس
ِا١ٝ بقؿححد فسٗض فٚححٕ إسححساش اإلُحححش اهحححٌبٚححٞ  ححّ فس ِححا  دِحٌفادٓا أبحح

 ٖ اهػس ٛ .شقق اهسك٘ع ٗيف بو٘  سٓدحاهسك٘ع ًع اهػم يف ت

اىل  دَ ٗد٘ب  -امقسبٗٓ٘  ،ٗ اختٚازاااستٌا ا أ - ًٗاي مجْع
 : - خؿ٘ؾاا ًٌ٘اا ٗ -هتذاٗش ذسٙاْ قا دٝ احاهع٘د ه

ِٕٝشحْ اهقٚاَ ٗزفع اهسأع ًّ اُم :ٗ اأ  قؿحد بٔحا اهسكح٘ع دحص١ْ     ا١
ٛ شٓدحتٚإُ بح ػل٘ن يف إاهحٌ وٟ اهسك٘ع  غس اا ْبؾالتٛ ًرتٓت  ،ٖ اهػحس 

ٌ شى حًح  فٚلْ٘ بقٚإً ًتذاٗشاا شطب حيف  حريٖ بح   ػل٘ن فٚحٕ ٗداخحالا  اهحح
 ٛ ٌ اهؿحشٚض   (13)د حفٚػحٌوٕ  ٌحَ٘ اهح    ،اهرتتٚب اهػحس  د هقا حدٝ  ػٚٓاهحح

 حريٖ فوحٌٚض   ٌا قحد دحاٗشٖ ٗدخحى يف    حكى غ١ٛ غحم فٚحٕ ًح   ذاٗشطاهت
 . ص وٕٚ

 ًححاَ ًححّ ا ضححا٢الا (14): هد هححٞ خؿحح٘ف ؾححشٚض اهفكححٚى  ااٚححُٗثا
ٍٓ(  ٌححا اذا إاهؿححادق )  : دابححٕٗ  ٙححدزٜ زكححع أَ   ق فأ قا٢ٌححاا ضححتت

                                                           

 . 1 ًّ اب٘اب اهسك٘ع : ح 13: ب 4اه٘ضا٢حى :  ز( 12)
 . 4 ًّ اب٘اب اهسك٘ع : ح 13: ب 4اه٘ضا٢حى :  ز( 13)
 . 3ًّ اب٘اب اهسك٘ع : ح  13: ب 4اه٘ضا٢حى :  ز (14)



    12بػس٠ ا ؾ٘ي / ز ................................................. ( 206)

حٌا ذهحم ًحّ اهػحٚطاْص ٗظحآس     ُت فاًض يف ؾالتم فإعبوٟ قد زكط
ا٢ٞ ثحٍ  ِشحُح ق( ٓ٘ فحسض اإل َ  ٗمل أدز أزكعت أ ضتتٍ قا٢ٌاااهطؤاي:)أ

ٕ  شٓدحتٚحاْ اهسكح٘ع بح   ٙعقبٕ اهقٚحاَ فٚػحم يف إ   ٗٓح٘ ًفحسٗض    ،ٖ قبحى قٚاًح
ظححآس يف اهبِححا١  وححٟ   ( ًِححٕ )ذ٘اب حٗاهحح ،اهبشححح يف ٓححرا اهفححسع   

ٗ  تعتحد  ص فحال قحد زكعحت  طسؿ٘ي اهسكح٘ع   ٌ  مًح ٙوصباهػحم  كٛ يف اهحح
فحاْ ظحآس    ،ٗٓ٘ تطبٚق ؾح سٜٗ ًِؿح٘ف هقا حدٝ اهتذحاٗش     ؾالتم،

ٌ ِا٢ٞ قبحى ا حشُح حد  اهؿشٚض ٓ٘ إسساش اإلاه َ  اَضحتت را دهٚحى  ٗٓح  ،اهقٚحا
 .طوق اهحٌٗ ٗش اهعاَ أدسا١ دهٚى قا دٝ اهتذاخاف ً٘افْق إل

زكحع  أٙػم ٗٓح٘ قحا٢ٍ فحال ٙحدزٜ     ) : شويبح ٌساْ اه ًا ؾشٚضٗأ
، ٗ وٕٚ ٞ زأضٕشِا٢حُ( فظآس يف كْ٘ اهػم يف اهسك٘ع قبى إسساش إَ  أ

 ٓرا .. شجٕ حشّ بؿدد بحدِبٚٞ  ٌا ُفٔٛ أ

 :دٕ قحاي استٌا ا هبعض ًػاٙح (15))قدٖ(سلٟ اهػٚذ اهبشساُٛٗقد 
ضحتدي هحٕ بؿحشٚض اهفكحى     ثٍ إ ،(دِا  دَ اهع٘دحٗاستٌى بعض ًػاٙ)

ًححّ قحح٘ي ا ًححاَ  ًطححتظٔساا (كححجري اهػححم)هلِححٕ  وححٕ  وححٟ  ،بححّ ٙطححاز
(أ )ٗٓرا  ى ت  ٛ   غآد  ص.ٌا ذهم ًّ اهػٚطاْحُ:طفإ خرياا
اهػحٚطاْ  ْ اهػحم ًحّ   فإُٔا ظحآسٝ يف أ  ،خريٝ حذٌوٞ امٕ ستٟ يف اهٚو 

 ٗ  ِد قوٚوٕ .ض٘ا١ سؿى  ِد كجري اهػم أ
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البحث الثايي عصر: عهوى قاعدد  التادا ل لكصد  يف الوةيادظ اليا ر دظ      
  االضطرار ظ .

دصا١ هتذححاٗش بححام ذس٠ قا ححدٝ احًحح دتـحٙححٓححى  : ضححؤاي ِٗٓححا
  ق ا ختٚازٙٞ ا ؾوٚٞ هوٌسكب اهػس ٛ كاهؿالٝاهػس ٚٞ 

ٍٓأ ذع٘هٞ يف ظحححسا ا قحححطساز  اهححححٌٗام ححح٘اض بحححداي ام َ ٙعححح
ٌ ذع٘ي  وحٟ  اهحٌذو٘ع حكاه شٖ٘ ًحّ  حٗ ُح كطس اهعحادص  حّ اهقٚحاَ أ   اهحح

ٍٓ ،اه٘ظا٢ف ا قطسازٙٞ  ق.اه٘ظا٢ف اهظآسٙٞ  ٗٓلرا ٙع

ٕ   ذس٠ قا حد حٗاهظآس  ٌَ٘ ًح  بؿحالٝ   ٝ اهتذحاٗش ٗ حدَ إختؿاؾح
ٝاامٗهٚححٞ، إدتاز سطححب اه٘ظٚفححٞ اه٘اقعٚححٞ اهحححٌ طححالق دهٚححى ًححّ إ ضححتفاد

كى غ١ٛ غم فٕٚ ًحٌا قد داٗشٖ ٗدخى طقا دٝ اهتذاٗش ٗ ٌَ٘ هفظٕ 
ٍٓف (16)صفػلم هٚظ بػ١ٛ صطفوٌٚض  وٕٚيف  ريٖ  ًحا اذا   : شلٍحاه ٚع

شوٕ ٗدخحى يف  حريٖ اه٘ظٚفحٞ اه٘اقعٚحٞ     حذاٗش ًح حػل٘ن اهحرٜ تح  اهحٌكاْ 
ٍٓ  اامٗهٚٞ كٌح  ٞ اه٘اقعٚحٞ اإلقحطساٙٞ أ   -اه٘ظٚفحٞ اهجاُ٘ٙحٞ    ٙعح  -ٗ اهظآسٙح

اهقا دٝ  ًحذس٠دتـ حٙ ٗ  ،هرتكٕ كطساهحٌذو٘ع بدي اهقٚاَ  ِد حكاه
ٞا  شوٕ ٗاهحداخى يف  حريٖ  حتذاٗش  ّ ًح اهحٌػل٘ن اهحٌٌا اذا كاْ حب  ٗظٚفح

ٞا ٞا ٗاقعٚ  .ساي اهقسا١ٝ أٗ اهتطبٚشات اهلبريٝ كاهقٚاَ  اختٚازٙ

يف إُ ضحذد   ي اهقٚاَ ٗغّمذو٘ع بدحاذا كاُت ٗظٚفتٕ اه : ٗ وٕٚ
ٔٓق أ َ  أ  ق َ  يف اهسكعححٞ اهجاُٚححٞ بعححد اهطححذدتني أ د ٗ غححم يف اُححٕ تػحح

 وحٟ  ٌحَ٘    مل ٙوتفت اىل غلٕ بِحا١ّ  -ٗكاْ يف ساي دو٘ع بدي اهقٚاَ
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ٓرا اذا  وحٍ بلحْ٘   . ا قطسازٙٞ  ٘اض ٗام بدايحذس٠ اهقا دٝ هألً
 ٗأ ًطحب٘قاا بطحذدتني   -بدٙى اهقٚاَ  -ٗكاْ دو٘ضٕ  ،ٚاَدو٘ضٕ بد ا ًّ اهق

 .تػٔد اهسكعٞ اهجاُٚٞ بًطب٘قاا 

٘  و٘ضحٕ بحدي اهقٚحاَ أٜ إ   ْ دٗاًا اذا غحم ٗمل ٙعوحٍ أ   ْ ستٌحى كح
ذسٜ حفحال تح   -بعحدٌٓا ٗ دوطحٞ ا ضحرتاسٞ   أٌا بحني اهطحذدتني   حدو٘ضٕ ه

اهححدخ٘ي يف  ححري  )سححساش ، ٗ بححد ًححّ اهتححدازن هعححدَ إ  اهتذححاٗش قا ححدٝ
 .اهرٜ ٓ٘ غسال دسٙاْ اهقا دٝ  (ػل٘ن فٕٚاهحٌ

دتاز هٚظ ٓ٘ دهٚى بدهٚٞ اه٘ظٚفحٞ ا قحطسازٙٞ   اهحٌٗٗدٕ اهتعٌٍٚ 
 (اه حري )ٗ (اهػح١ٛ )ْ أٓح٘  اه٘دٕ بى  -(17)كٌا ٙبدٗ ًّ بعض اهفقٔا١ -

اهػحح١ٛ اهػححس ٛ  ٕ:ٙححساد ًِحح -ػٚدتني هقا ححدٝ اهتذححاٗشاهحححٌيف اهححسٗاٙتني 
ٛ حٗاه ححري بحح  ذس٠ حْ ًححاهسٗاٙتححاْ  وححٟ أ فتححدي  ،شطب اهرتتٚححب اهػححس 

لوف فٚحٕ ٗقحد دحاٗشٖ    اهحٌقا دٝ اهتذاٗش ٓ٘ كى ًأً٘ز بٕ غس ٛ غم 
ٌ أً٘ز بٕ اهرٜ ٙلْ٘ ٗظٚفٞ اهحٌٗدخى يف  ريٖ ًّ  ٌ لوف اهحح تؿدٜ اهحح

٘  ،هتفسٙغ ذًتٕ ٌ ا١ كحاْ  ضح ٕ اهحح ٞا  أً٘ز بح ٞا  ٗظٚفح ٞا إ ٗاقعٚح أَ كاُحت   ختٚازٙح
ٞا  ٞا أَ كاُت ٗظٚف ٞا إقطسازٙ ٞاٗظٚف خٚوٞ شٚح تلْ٘ اه٘ظٚفٞ دحب، ظآسٙ

ٌ  حذاٗشفحاذا تح   ،دصا١ٓا  حّ اه٘اقحع  يف ؾشٞ  ٌوٕ ٗإ ٕ اهحح ًس امبح  أً٘ز بح
هقا دٝ اهتذاٗش  ذس٠ّحاهرٜ ٓ٘ ٗظٚفتٕ ثٍ دخى يف  ريٖ كاْ ًاهػس ٛ 

 .ٗكاْ غلٕ باطالا هٚظ بػ١ٛ ٗ  ٙعت  بٕ 

ٕ  : ٓ٘ إٗٗدٕ ذهم فاُحٕ   قؿح٘ز يف    ،طالق دهٚى اهقا حدٝ ٗ ًٌ٘ح
ٌا١ بححدي حٙحححذو٘ع بححدي اهقٚححاَ ٗاإل كاهححوبححدٙى ا قححطسازٜ  ٕ همش٘هحح
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ٞ  ؾى فاْ اهبدي اهػس ٛ كام ،اهطذ٘د ٗأاهسك٘ع  زٝ غحس ٚٞ ًقحسٓ   ٗظٚفح
 وحٟ ًحا    ْبٗغح١ٛ غحس ٛ ًرتٓتح    اهبدي دحص١ْ ذ إ ،ٗ اهتشسزساي اهعذص أ

 تذاٗش  حّ اهطححابق  حٛ اهح تكحقح حٖ ٙ حري  ٗاهححدخ٘ي يف ،ًتؿحى بححٌا بعحدٖ     بوٕحقح 
ٗ ِد٢ر ٙأتٛ . اهبدي  : ٗاهدخ٘ي يف اه ري -فٕٚ ػل٘ناهحٌذص١ حى اهًحش -
ٌا قحد دحاٗشٖ ٗدخحى يف    حكى غ١ٛ غم فٚحٕ ًح  ط : د اْ اهؿشٚشاْحاه

غ١ٛ ثٍ دخوت يف  ريٖ فػحلم   اذا خسدت ًّط ص ريٖ فوٌٚض  وٕٚ
ٕ  .(18)صهٚظ بػ١ٛ ًحا هح٘ غحم يف اهتلحبري ٗٓح٘ يف اهقحسا١ٝ سحاي         :ًٗجاهح

حشطب قؿححدٖ ٌا١ اهسكحح٘ع بحح حٗ غححم يف اهقححسا١ٝ ٗٓحح٘ يف إٙحح  حذو٘ع أاهحح
شطب حٌا١ اهطحذ٘د بح  حٗ غحم يف اهسكح٘ع ٗٓح٘ يف إٙح    ٗإزتلاشٖ اهقطعٛ أ

ذسٜ قا ححدٝ اهتذححاٗش س٣ِٚححر هتشقححق حفاُححٕ تححٗإزتلححاشٖ اهقطعححٛ، قؿححدٖ 
 ( .ػل٘ن فٕٚ ٗاهدخ٘ي يف  ريٖاهحٌاهتذاٗش  ّ )ً٘ق٘ ٔا 

قداز ًّ اهبشح اهل ٜٗ ٗاقض ًّ امدهٞ اهػس ٚٞ ٗ  اهحٌٗٓرا        
ُعحححٍ ٗقحححع اهلحححالَ يف تطبٚحححق ٓحححرا  وحححٟ بعحححض  . اغحححلاي ٗ  اغحححتباٖ 

ٞا  ػل٘ن فٚٔا ًّ اهحٌاهؿ سٙات  ٞا  سٚح كُ٘ٔحا ٗظٚفح ٗ سازٙٞ أإقحط  ثاُ٘ٙح
 ٌٗٓا : ، ثِتني ًِٔا إُركس ، ظآسٙٞ 

 :الارع التطبيقي األ م        

ٞ  حٗٓ٘ ًستب  باهتذاٗش  ّ ً ٗقحد ذكحسٖ    ،شى اه٘ظٚفحٞ ا قحطسازٙ
 تلوف اذا كاُح اهحٌْ ٗٓ٘ أ - (19)(قدٖ)هطباطبا٢ٛ ًٍِٔ اهطٚد ا -مجع 
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َ مل ٙطحذد  أٗظٚفتٕ اهؿالٝ ًّ دوح٘ع اقحطسازاا فػحم يف اُحٕ ضحذد      
 ٙتػحٔد َ مل وسكعٞ ثاُٚٞ بعحد اهطحذدٝ اهجاُٚحٞ أ   ٗ غم إُ تػٔد هق أاهجاُٚٞ

ذسٜ حفٔحى تح  ، ٗكاْ غحلٕ ٗٓح٘ يف سحاي دوح٘ع بحدي اهقٚحاَ اقحطسازاا       
ٌ عحت  باهػحم هتذحاٗش    قا دٝ اهتذاٗش ٗ  ٙ ػل٘ن فٚحٕ ٗاهحدخ٘ي يف   اهحح

ٓرا اذا  وٍ بلْ٘ دو٘ضٕ بدٙى اهقٚحاَ  .  ق ذو٘ع بدي اهقٚاَحاه :  ريٖ
 ٗإزتلاشٖ اهقطعٛ، ِٗٓا استٌا ْ :قؿدٖ شطب حب

ٕ هتشقحق ً٘قح٘ع   إُ   ٙوتفت هػّل )زض(ذكس مجع ًّ ا  الَ
ٌ ػل٘ن فٕٚ ٗاهدخ٘ي يف  حريٖ  اهحٌشى حذاٗش ًحاهقا دٝ بفعى ت رتتب اهحح

 صفوٌٚض  وٕٚاهؿشٚشاْ:طد اْ حفٚأتٛ اه، ػل٘ن فٕٚاهحٌ غس اا  وٟ
  ص .فػلم هٚظ بػ١ٛط

( بأْ قدٖفأفاد ) -(20)شققاهحٌضتاذُا ًٍِٔ أ -هلّ ُاقؼ مجْع آخس
ًّٗ  ،ٗا تقادٖ  باهبِا١  وٕٚ  ،اهع ٝ يف دسٙاْ اهقا دٝ ب٘اقع اهتذاٗش)

اهتذحاٗش   ّ اهقٚاَ ٗٙتشقق ًعحٕ   ٌا ٙلْ٘ بد احذو٘ع اُحْ اهعوَ٘ أاهحٌ
ؿوٛ اهحٌض٘ا١  وٍ بٕ  ،فٌٚا ه٘ كاْ ًطب٘قاا باهتػٔد ٗباهطذدتني ٗاقعاا

ٞ  إ ،  َٗبِٟ  وٕٚ ا فٌتحٟ كحاْ ًطحب٘قاا بٌٔحا      ،ذ   ٙعت  فٕٚ قؿحد اهبدهٚح
ًطححب٘قاا مل ٙلححّ بححد ا ٗ   ًٗتححٟ مل ٙلححّ  ،تؿححف باهبدهٚححٞ ٗباهتذححاٗش إ

  . دٚوٕ ًحّ ا  تقحاد ٗاهبِحا١ يف غح١ٛ ًحّ ذهحم       حٌا تح حٗ  أثس ه ،ًتذاٗشاا
شسش حمل ٙحح -فسٗضاهحححٌكٌححا ٓحح٘  - طب٘قٚٞاهحححٌاهػححم يف  : فٌححع  وٚححٕٗ

ْ ؾحدق  ، فشٚحح أ ذو٘ع  ّ اهقٚحاَ هٚشحسش ًعحٕ اهتذحاٗش    حاهبدهٚٞ ٓرا 
  . ذاي هوتٌطم باهقا دٝح  ً دسٗز ٗاهدخ٘ي ًػل٘ن فٕٚحاهتذاٗش ٗاه
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فٚتشقحق   ( حري باهحرات  )ٗ  ٙقاع ذهم باهقٚاَ ساي ا ختٚاز فاُحٕ  
ٞا   ٙتحححٕ   تلحححْ٘ إذو٘ع فحححاْ  ريحدالا اهححححبححح ،ًعحححٕ اهتذحححاٗش سقٚقححح

ذو٘ع باُٚحاا  وحٟ   حِٓا ه٘ زأ٠ ُفطحٕ يف اهح  ًّٗ  ،ٌا  سفتحطب٘قٚٞ باهحٌب
 . قا دٝ بال كالَحذسٔ  اهكُٕ٘ بعِ٘اْ اهتعقٚب ٗغم يف اهطالَ مل ت

اهتطبٚض باهقسا١ٝ أٗ ذو٘ع حقاَ ه٘ كاْ ًتػا الا ساي اهاهحٌُعٍ يف 
٘دححب يف اه ححري ًٗ فححاْ اهححدخ٘ي يف اهقححسا١ٝ دخحح٘يْ    ،دححست اهقا ححدٝ 

ع : كحْ٘ اهحدخ٘ي يف اهقحسا١ٝ    ( إُتٟٔ، ٙسساش اهتذاٗش كٌا ٓ٘ ظآسإل
ػل٘ن اهحححٌبش٘خ: دخحح٘ ا يف  ححري اهتػححٔد أٗ اهطححذ٘د  اهحححٌجاي اهحححٌيف 

إُ هٚظ  حرياا ذاتٚحاا هوتػحٔد    ف ،إتٚإُ، ٗٓ٘ بحدالا اهحذو٘ع بدي اهقٚاَ
 ٗٓ٘ داهظ، بى ٌٓا ًعاا دو٘ع ٗاهت اٙس بٌِٚٔا  سقٛ . وطذ٘دأٗ ه

حذس٠ اهحرٜ ٙتقحَ٘ بحٕ ًح     (اه ريتبت   وٟ ا تبحاز) ِاقػٞ اهحٌٓرٖ ٗ 
هوٌػححل٘ن فٚححٕ كٌححا قححاي   ( اٙس اهححراتٛاهحححٌ)ٓحح٘ اه ححري اهتذححاٗش قا ححدٝ 

 ًّ اهدخ٘ي يف ً اٙسٗكإُٔ  بد  (باهرات فإُ  رْي: ) امضتاذ  ّ اهقٚاَ
ٌ ٗٓحرا تقٚٚحد هودح ّٙ اهؿحشٚشني      فٚحٕ . ػل٘ن اهحًٌع ذاتٛ  دّٙ ػٚٓاهحح

ده٘ي  وٚٔححا يف اهحححٌ يف دسٙححاْ اهقا ححدٝ اغححرتاال ٓحح٘ هقا ححدٝ اهتذححاٗش ٗ
 ٗقد ضبق ،د ٗاقضًّ دْٗ ًقٚٓ (اه ري)طوق فٌٚٔا اهؿشٚشني اهورّٙ أ

 .يف اهؿشٚشني  (اه ري)طالق : اهتٌطم بإ اقٚٞاهحٌيف اهبش٘خ 

اىل  اهتذحاٗش  قا حدٝ  ُؿساا اه حري يف دهٚحى  إ شلٍٚ)قدٖ(حأفاد اهطٚد اهٗ
  . (21) بعض ا  الَ) ري باهرات( ٗ  ٙلفٛ كُٕ٘  رياا باهِٚٞ كٌا ذكس ًا ٓ٘
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ا   أضححاع هلححا ٗ  غححآد اسهلححّ ًححّ اه٘اقححض أْ د حح٠٘ ا ُؿحح      
ـٓ  طححالق إل فححال ٙؿححوض ًقٚححداا  ،ًححّ خازدححٕ  ٗ  وٚٔححا ًححّ داخححى اهححِ

  ػٚدّٙ هقا دٝ اهتذاٗش .اهحٌ د ّٙحاه

اهسكح٘ع ٗاهطحذ٘د    -دصا٢ٔحا  ٙكاا اهٕٚ : إْ ق٘اَ سقٚقٞ اهؿالٝ ٗأ     
٘ٓ ،ؾححى اهعٌححىباهقؿححد ٗاهِٚححٞ م -ش٘ٓاحٗاهقٚححاَ ٗاهقححسا١ٝ ُٗحح َ فاُححٕ ًقحح

 . ٗخازداا هٕ تلِ٘ٙاا شقْقحشقٚقٞ اهفعى ًٗحه

  : ق٘يحُ -ا غلاهني ًٗع  ض اهطسا  ّ ٓرّٙ     

دّٙ هقا ححدٝ ػٚٓاهحححٌد ّٙ اهؿححشٚشني حطححالق اه ححري يف اهححد إل  ًقٚٓحح     
يف  شلٍٚ)قدٖ(حاهطححٚد اهححهتصًححٕ ، ٗٓححرا ًححا إطالقفِأخححر بححاإل ،شاٗاهتذحح

شلٍ بؿححدق حٗاهحح ،ٗهعححى ًِححع ا ُؿححساا ) :  سححق كالًححٕ سححني قححاي  
قححسب اىل ٘ازد ٗ ححدَ ا  تِححا١ باهػححم أ  اهحححٌاهتذححاٗش يف مجٚححع ٓححرٖ   

  ( ٗٓرا ٓ٘ اهؿشٚض .لص اهعقال٢ٛتساهحٌٗفق بتفآٍ اهعسيف ٗأاهحٌ

سساش ً اٙسٝ  بد ًّ إ أٜ،(اهدخ٘ي يف اه ري)سساش إُعٍ  بد ًّ 
ا قحطساز   ٞٗيف ساهح  ،شوٕحذاٗش ًحٌا خسز  ِٕ ٗتحهًا دخى فٕٚ اهػان 

حٌا١ بحدي اهسكح٘ع أٗ اهطحذ٘د  بحد     ٗ اىل ا ٙح حذو٘ع بدي اهقٚاَ أاىل اه
اهباط   قؿدٖ شطبحٗه٘ ب -ػل٘ن فٕٚ اهحٌسساشٖ هدخ٘هٕ يف  ري ًّ إ

٘ غحم يف  هح  -ذو٘ع اقطسازااحفٌّ كاُت ٗظٚفتٕ اه ،ٗإزتلاشٖ اهقطعٛ
إٙحٌا١ ٗ غم يف اهقسا١ٝ ٗٓ٘ يف حذو٘ع، أاي اهاهتلبري ٗٓ٘ يف اهقسا١ٝ س

ٗ غحم يف اهسكح٘ع ٗٓح٘ يف    حٌا١ اهسكح٘ع، أ ٙح اهسك٘ع ًتٚقِحاا ًحّ كُ٘حٕ يف إ   
٘ غحان  حٔح حف عٛحقطح حاهبحاط  ٗإزتلحاشٖ اه   قؿحدٖ  شطبحٌا١ اهطذ٘د بإٙح

   - ٘ن فٕٚحػلاهحٌ ريحٛ  حٕٚ ٗداخى فح٘ن فحػلاهحٌشى حذاٗش ًحعد تحب
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 .يف ؾالتٕ ٗ  غ١ٛ  وٕٚ ٌكٛحٙوتفت اىل غلٕ بى ٙ

إزادٝ  ()قا حدٝ اهتذحاٗش ٗظحآس تعحبريٖ     ٜاذْ اهظآس ًّ خ  
  ٛ ٕ  اهحٌ:  حري   اهدخ٘ي يف اه حري اهػحس   ،ًحّ ًسكحب اهؿحالٝ    ػلحح٘ن فححٚ

باهحدخ٘ي  ٙتشقق قطسازٙٞ س ٛ يف ساي كْ٘ اه٘ظٚفٞ إاه ري اهػإزادٝ ٗ
 ،اهبحاط  شطب ا زتلحاش اهقطعحٛ ٗاهقؿحد اهٚقحٚ      حيف اه ري اهػس ٛ ب

  ِحح٘اْ ٗأاهسكحح٘ع   ِحح٘اْ ٗأْ قؿححد  ِحح٘اْ اهؿححالٝ أ ًٗححّ اه٘اقححض :
حبٚحح هح٘ ضح٣ى: ًحاذا تفعحىق مدحاب:        ٗه٘ إزتلحاشاا إمجاهٚحاا   -اهطذ٘د
  ٓححرا قؿححْد -أٗ أزكححع هلل ضححبشإُهلل تعححاىل أٗ اضححذد هلل تعححاىل أؾححوٛ 

ٓ٘ قّ : فحاْ ًحّ تحٚ   ٗ وٕٚ . ق هٕ خازداا ٗتلِ٘ٙااشّقحشقٚقٞ اهفعى ًٗحَ هًق
ٗتحسدد ثحٍ غحم يف إتٚحاْ      اهطذ٘د ًّ دْٗ غحم  ٌٝا١إٙحُٕ يف ًّ ُفطٕ أ
شى حذاٗش ًح حمُحٕ تح   ،ٌٕا٢ٛ ٙب   وٟ إتٚإُ ٗ  ٙعحت  بػحلّ  حٙاهسك٘ع اإل

 ٌا١ اهطذ٘د .حإٙ : ػل٘ن فٕٚ ٗدخى يف  ريٖاهحٌاهسك٘ع 

يف ق١٘ ٓحرا اهتقسٙحب ًػحل٘كاا     (اه ري)ٗ (اهتذاٗش)ٗهٚظ ؾدق 
ْ إ، بى امضتاذ ي( كٌا قاذاي هوتٌطم باهقا دٝحً  ): ستٟ ٙقاي -فٕٚ

:  هباط  اهقطعٛإلزتلاشٜ ايف قؿدٖ ااهػان اذا أسسش  شسْشحؾدقٌٔا ً
 .ػل٘ن فٕٚ اهحٌتأخس  ّ اهحٌاهػس ٛ اهالسق  بٕ زً٘أاهحٌكُٕ٘ يف 

ٗ هححرتدد ٗا غححتباٖ يف ؾححدق )اهتذححاٗش( أ  ا ِححدٖ ُعححٍ هحح٘ سؿححى  
سححساش ، هعححدَ إ اهقا ححدٝٔ مل تحححذس أٗ يف ًحح٘ازد يف ًحح٘زٕد (اه ححري)ؾححدق 

٘ٓاهحٌشقق ً٘ق٘ ٔا حت ؿوٛ قا٢ٌاا اهحٌٗٓرا كٌا ه٘ غم . دسا٢ٔا   إلط
ٝابعححد اهطححذدٝ اهحح  ٙتؿحح٘زٓا  ثاُٚححٞ ٗتححسدد يف أُححٕ أتححٟ باهطححذدٝ  ضححذد

ٌا١ٝ حيف إٙححؿوٛ داهطححاا إقححطسازاا اهحححٌغححم  أٗ اذا ،ٔححاأتَ مل ٙٗىل أما
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ٝاضذ٘دٖ   أٗ امٗىل ٝطذدأًٗأ هوثاُٚٞ ٗتسدد يف إُ  اه  ٙتؿ٘زٓا ضذد
ٗ   (اهتذحححاٗش)  :جاهنياهححححٌشسش يف ٓحححرّٙ حفاُحححٕ   ٙححح ،ٔا١ًٟ٘ هححححمل ٙححح

َ مل أُحٕ زكححع أ ًٗجوحٌٔا ًحا هح٘ غحم سحاي اهقٚحاَ        . (يف اه حري  )اهحدخ٘ي 
شتٌى كحْ٘  حْ قٚاًحٕ بعحد اهسكح٘ع ٗٙح    حشتٌى كُ٘حٕ زاكعحاا ٗأ  ٙسكع فاُحٕ ٙح  

ى اهسكح٘ع ٗاهحدخ٘ي يف   اهتذاٗش  حّ ًححش   حشسشفوٍ ٙ ،قٚإً قبى اهسك٘ع
ٕ إقحطسازاا : أ  ذو٘عحسحاي اهح  ه٘ غم ٗٓلرا  .  اهقٚاَ  قٚب اهسك٘ع  ُح

ٗدو٘ضحٕ  شتٌى كُ٘حٕ أًٗحأ هوسكح٘ع    حفاُحٕ ٙح  ،  أًٗأ هوسك٘ع أَ مل ٙح١ًٟ٘ 
شتٌى كحْ٘ دو٘ضحٕ بحدي اهقٚحاَ  قٚحب      حٗٙح ، بدي اهقٚاَ  قٚب اهسك٘ع 

شى اهسكححح٘ع ح حححّ ًححح اهتذحححاٗش )شسش حفوحححٍ ٙححح  ،اهقحححسا١ٝ قبحححى اهسكححح٘ع 
  قٚب اهسك٘ع .ذو٘ع حاه:  (اهدخ٘ي يف اه ري)شسش حٗمل ٙ (ػل٘ناهحٌ

اهحدخ٘ي  )ٗ (ػل٘ن فٕٚاهحٌ ّ حمى  اهتذاٗش)سساش اذْ  بد ًّ إ
سساشٌٓحا  ، ًٗحع إ ذسٜ اهقا حدٝ  حٗ دَ اهرتدد ٗاهػم ستٟ تح  (اه رييف 

ٗ  ٙت٘قححف إدساآححا  وححٟ   ،وححٔاذسٜ اهقا ححدٝ ُٗتٌطححم بعٌححَ٘ دهٚ حتحح
 .  (شوٕحتذاٗش  ّ ًاهحٌباّٙ ذاتاا هوٌػل٘ن فٕٚ ٗاهحٌاه ري )سساش إ

مل َ : اذا غححم يف اُححٕ ضححذد اهجاُٚححٞ أ جاياهحححٌحنححّ فٚححٕ ًححّ  ٗفٌٚححا 
َ مل ٙتػححٔد ٗٓحح٘ يف دوحح٘ع بححدي  اهجاُٚححٞ أسكعححٞ واُححٕ تػححٔد هٙطححذد، ٗ

، فححاذا غححم ٗٓحح٘ ًتححٚقّ ًححّ قؿححدٖ  ً٘ز بححٕ هوسكعححٞ اهجاهجححٞأاهحححٌ اهقٚححاَ
ٗاستٌى ُقـ  اهسكعٞ اهجاهجٞ فػّم ٚاَ ّ ق داهظ بد إُ اإلزتلاشٜ: أ

ٞ  ٗ تػٔدااأ اا٘دؾالتٕ ضذ  دحسا١ّ   ٙعحت  بػحلٕ إ   -ًحجالا  يف اهسكعٞ اهجاُٚح
ٗ ،  ٗٓ٘  ري اهطذ٘د أدو٘ع بدي اهقٚاَ يف ساي، مُٕ هقا دٝ اهتذاٗش

 تٚإُ .ػل٘ن إاهحٌاهتػٔد 
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ْ   هلحّ     ححّ بحد ا كُ٘حٕ  ٗ   ٙححتعني أ اهححذو٘ع  قحد ٙقحاي اُححٕ   ٙلح٘
ٝ سحني اهػحسٗع بحاهقسا١    ، أٜٗ اهتطبٚشاتاهقٚاَ إ  اذا اغت ى باهقسا١ٝ أ

. ذو٘ع بدي اهقٚاَحباهٙحشؿى   ٗ ،شؿى اهتذاٗش بٔاحٗ اهتطبٚشات ٙأ
 . (قًّٟ ًعوقٛ )اهعسٗٝ اه٘ث ٓرا ًا أفادٖ مجْع

َ  )شقٚق حتح  ٕؿد بح اذا ق  (ذو٘عحاه)فاْ  ،ٗٓرا  سٙب ( بحدي اهقٚحا
ٗبدهحٕ   -فحاْ اهقٚحاَ    ،: أُحٕ دوحْ٘ع بحدي اهقٚحاَ     ٕ قطعٚحاا باطِح زتلص يف ٗإ
ًحأً٘ز بٔحا   كٌا اْ اهقسا١ٝ أٗ اهتطحبٚشات   ،ً٘ز بٕ ًطتقالاًأ -عو٘ذحاه

 ححري  يف بححدي اهقٚححاَ دخحح٘ ا  ذو٘عح  ٙلححْ٘ اهحح كٚححف ًعححٕ ًطححتقالا، ٗ
ي اهقٚححاَ حذو٘ع بححددتححصا١ باهحححٌِع اإلض هححٜ ًؿححٓشق ٗأ فٚححٕ ػل٘ناهحححٌ

ًقؿحح٘د طححتقى ً ػل٘ن فٚححٕ ٗٓحح٘ دححص١ْاهحححٌيف  ححري  ًِٗححع كُ٘ححٕ دخحح٘ ا
 ق . ٙقِٚاا ًستلص يف باطّ اهػان

فححٌّٚ مل ٙػححت ى  ا ضححتشبابٛال تٚححاس  زٙححب يف اقتكححا١ ا ُعححٍ  
ٗ شتٌى بإتٚحححاْ اهتػحححٔد أاهححححٌ: تحححدازن اهحححِقـ  بحححاهقسا١ٝ أٗ اهتطحححبٚض

تٚححاْ ضححذدتٛ اهطححٔ٘  قٚححب اهفححسا  ًححّ  طو٘بٚٞ ٗإاهحححٌاهطححذدٝ بسدححا١ 
   ٓرا مدى اهحدسٗز ًّ غبٔٞ اهحدالا .، ٗاهؿالٝ

 

  الثايي : الارع التطبيقي 

ٗقححد ذكححسٖ  ،شى اه٘ظٚفححٞ اهظآسٙححٞحٗٓحح٘ ًححستب  باهتذححاٗش  ححّ ًحح
لوف اذا تحٚقّ  اهحٌاْ  : ٗساؾوٕ (22))قدٖ(مجع ًٍِٔ اهطٚد اهطباطبا٢ٛ

 : إُٔ تسن ضذدٝ أٗ ضذدتني  مجا ا بعد قٚإً هوسكعٞ اهجاهجٞ ًّ ؾالتٕإ

                                                           

  كتاب اهؿالٝ.  -اهعسٗٝ اه٘ثقٟ: اهحٌطأهٞ اهتاضعٞ ٗاهجالثْ٘ ًّ فسٗع اهعوٍ اإلمجاهٛ(22)
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 تٌى أدا١ّحشح اهحٌـ حقحِحدازن اهحع ٗتحزدٓى ثٍ غم يف إُ  ، ااػٔدحٗ تأ
ٕ  اهجاُٛ اهقٚاَ ٓرا  اهظآسٙٞ ثٍ قاَ هو٘ظٚفٞ أَ مل ٙتحدازن   قاهرٜ ٓح٘ فٚح

 .  ُٕ يف اهقٚاَ امٗيٗأ

ٌ ّ ًا اذا تحٚقّ :  ٗٙوشق بٕ       قبحى اهقٚحاَ   غحم   ُٕح أبلوف بعحد قٚاًحٕ   اهحح
ٔٓ أًِححٕ  ضححذدٝ فحح٘اتٗإستٌححى  شى ٗكححْ٘ اهحححٌيف  ٗٓحح٘ دٗ ُقٚؿححٞ تػحح

ٌ ٗظٚفتٕ اهظآسٙٞ تدازن اهحِقـ   ٌ يف ًحا شاي  مُحٕ   ،شتٌىاهحح شى مل اهحح
ٗقاَ ًّ دْٗ تحدازن ثحٍ بعحد     اهظآسٙٞ هلِٕ  فى  ّ ٗظٚفتٕ ،ٙتذاٗشٖ

  ا .ٗ  دَ إتٚأُأاهظآسٙٞ يف إتٚإُ اه٘ظٚفٞ  غّم -قٚإً

 : نياهفس  أُظاز اهفقٔا١ ا ٗاخس يف ٓرّٙ وفتٗقد إخت      

شقق حهوػحم يف تح  قا حدٝ اهتذحاٗش،   اىل  حدَ دسٙحاْ    فرٓب مجحعْ        
ٌ ٗهعدَ إسساش اهدخ٘ي يف  ري  (اهتذاٗش) شتٌى حػل٘ن فٚحٕ سٚحح ٙح   اهحح

اهطذدتني قبى ٗ اا ٗاقعاا قبى اهطذدٝ أشا٢د ااكْ٘ قٚإً اهرٜ ٓ٘ فٕٚ قٚاً
مؾاهٞ  دَ إتٚحاْ   ، وٕٚ اهتدازن ٗتاليف اهِقـ فٚذب ،اهتػٔدقبى ٗ أ

 .غت اي ذًتٕ باهِقٚؿٞ إأؾاهٞ ٗ: ًا ٗدب تدازكٕ، ػل٘ن فٕٚ اهحٌ

تالفٚاا هوِقـ ٗاهتدازن آخس اىل  دَ ٗد٘ب اهسد٘ع  ٗذٓب مجْع      
اهحدخ٘ي  دسٙأُحا إ      ٙعت  يفإذ  ،ذسٜ قا دٝ اهتذاٗشحتف ،شتٌىاهحٌ

ٗٙلفححٛ  ،اهػححس ٛ ٕشتٌى كُ٘ححٕ ًححأً٘زاا بححٕ ٗٗاقعححاا  وححٟ ٗدٔحح  حفٌٚححا ٙحح
ْ ٙلحْ٘ ًحّ   ض هوذص٢ٚحٞ ٗقابحى م  ح سٗض اهػم بعد إتٚاْ ًحا ٓح٘ ؾاهح   

ٕ اهحٌرتتب  وٟ اهحٌ اه ري ٕ  . ػل٘ن فٚح ْ اذا  : ٗ وٚح اهطح٘زٝ   قحسا١ٝ  يف كحا
ْ  ٙعوححٍ أْ ملدححست قا ححدٝ اهتذححاٗش ٗإ  -ضححابق  وٚٔححا يف دححص١ٕٗغححم 

 ٌذسدحٗٓرا مدى ا كتفا١ ب ،َ كاُت شا٢دٝشؤا أحاهط٘زٝ أتٟ بٔا يف ً
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 .فٕٚ حٌػل٘ن وباّٙ هاهحٌ : (اه ري)ستٌاي كُٕ٘ ًأً٘زاا بٕ ٗداخالا يف ا 

ٙححشتٌى كُ٘حٕ    -اهقٚحاَ اهحرٜ ٓح٘ فٚحٕ فعحالا       : ٗيف ًفسٗض اهبشح       
ٗ  قا ححدٝ اهتذححاٗش، فٚتشقححق ً٘قحح٘ع  ،شاا هوذص٢ٚححٞحًححأً٘زاا بححٕ ٗؾاهحح 

ٗ شتٌى ف٘اتٔا ًِٕ أٗ هوطذدتني أاهحٌدسٙأُا باهِطبٞ هوطذدٝ  قؿ٘ز يف
 ػل٘ن فٚححٕ(اهحححٌ شىحاهتذححاٗش  ححّ ًحح  )ؾححدق مدححى ٗٓححرا  ،هوتػححٔد

 ( .-ٗٓ٘ اهقٚاَ -ػل٘ن اهحٌدخ٘ي يف  ري )اهٗ

ٌ سحساش  : اُحٕ  بحد ًحّ إ    هلّ ٙسد  وٕٚ         لوف اهػحان هدخ٘هحٕ يف   اهحح
ٌ ػل٘ن فٕٚ ٗكُٕ٘ ًأً٘زاا بحٕ ًرتتبحاا  وحٟ    اهحٌ ري  ػل٘ن فٚحٕ، ٗٓحرا   اهحح

يف ًفحسٗض   -ِٗٓا  ػل٘ن فٕٚ( ،هحٌا ّ ًحشى  اهتذاٗش)سساش مدى إ
ٌ شسش حمل ٙح  -اهبشح ٌ يف  حري   اهحدخ٘ي )لوف اهحح مدحى   ػل٘ن فٚحٕ( اهحح
ٌ ٓح٘ اهقٚحاَ امٗي   فعحالا  اهحرٜ ٓح٘ فٚحٕ     ٕقٚإً كْ٘ استٌاه شلَ٘ فٚحٕ  اهحح

اهحِقـ   بوصَٗ أدا١ اه٘ظٚفٞ اهظآسٙٞ اهقاقٚٞ ب٘د٘ب اهسد٘ع ٗتدازن
ٗاًا اهقٚاَ اهجحاُٛ  قٚحب أدا١ اه٘ظٚفحٞ     ، ٗ اهتػٔد: اهطذدٝ أشتٌىاهحٌ

شتٌى حُحٕ ٙح  : سٚحح أ ًّ أؾحوٕ  ٞ فٔ٘ ًػل٘ن اه٘د٘د ٗاهتشقق اهظآسٙ
 ِقـ،شتٌى  ححدَ زد٘ ححٕ ٗ ححدَ تدازكححٕ هوحح حكُ٘ححٕ اهقٚححاَ امٗي أٜ ٙحح

شتٌى كُ٘حٕ اهقٚحاَ   حٙح كٌحا   ،اهقٚحاَ امٗي  ٘ٓح فاهقٚاَ اهرٜ ٓح٘ فٚحٕ فعحالا    
ش سٚح اُحٕ مل ٙححشسش )اهحدخ٘ي    ٘زد غبٔٞ ًؿداقٚٞ هوتذاٗاهحٌ، فاهجاُٛ

٘ٓاهحٌيف اه ري( ٗمدوٕ ُٙػم يف تحشقق اهتذاٗش   . ذسٜ قا دتٕح  هط

 قا ححدٝ اهتذححاٗش -وشقاهحححٌامؾححى ٗ -حذسٜ يف اهفححس نيتحح :ٗقححد ٙقححاي       
 ْ غحححم ٗإ:ط(23)طحححالق ؾحححشٚض إمسا ٚحححى بحححّ دحححابس ٌٗٓحححا ًػحححٌ٘ ْ إل

                                                           

 . 4ًّ اب٘اب اهسك٘ع :ح  13: ب 4اه٘ضا٢ى : ز (23)
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باه٘دحداْ سحاي   ص فاْ ٓرا اهقا٢ٍ ٙػحم  ًا قاَ فوٌٚض يف اهطذ٘د بعد
ٔٓ ،َ مل ٙطذدقٚإً يف إُٔ ضذد أ حشتٌى إُ ضذد ٗٙ، َ مل ٙتػٔدد أتػ

فتحدازن   ،وتحدازن  هصَٗ اهسد٘ع هٕ اه٘ظٚفٞ اهظآسٙٞ اهٕٚ : ت٘ٓدهتػٔد ٗ
َ  فٔرا غان يف اهطذ٘د بعد ثٍ قاَ سطحب   صفوحٌٚض :طٗظٚفتحٕ   -ًا قحا
ـٓ  .اهؿشٚض ٗ  ٙعت  بػلٕ  اهِ

 قٚإً -شسش كْ٘ اه ريحمُٕ مل ٙ، شى اهبشححيف ًقاي ًسف٘ض اهحٌٗٓرا       
ٕ اهحرٜ توححبٓ  ٌ غحس اا  وححٟ   ااًرتتبحح دححص١ّ -ظ بح ٗ : اهطححذدٝ أ ػل٘ن فٚححٕاهحح

ٌعِٟ  دَ إسساشٖ إُٔ بقٚإً قد حب ،شتٌى ف٘اتٕ ُٗقؿٕ ضٔ٘اااهحٌاهتػٔد 
ٌ دخى يف اه ري  ٕ     اهحح ٞ   رتتب غحس اا  وحٟ ًحا ٓح٘ ٗظٚفتح  :اهجاُ٘ٙحٞ اهظآسٙح

ٌ ِقـ اهسد٘ع ٗتدازن اهح  دَ كحْ٘ قٚاًحٕ    ح  ٕٗذهحم  ستٌاهح   ،شتٌىاهحح
شقق ً٘قح٘ع ستحٟ   حشسش تح حٗهرا   ٙ ،ٗ اهتػٔد قٚب تدازن اهطذ٘د أ

 .ٗيف غبٔتٕ قا دٝ اهتذاٗش ذسٜ  ِدٖ حت

ت٘قف  وححٟ إسححساش  اهحححٌٗاحلاؾححى اُححٕ ًححع  ححدَ إسححساش اهتذححاٗش           
ذسٜ ح  تحح -ػل٘ن فٚححٕاهحححٌرتتب غححس اا  وححٟ اهحححٌ (اهححدخ٘ي يف اه ححري)

ػل٘ن فٚححٕ اهحححٌؾححى  ححدَ إتٚححاْ ، ٗٙححتعني اهسدحح٘ع اىل أقا ححدٝ اهتذححاٗش
ٕ     اهحٌ ًحا   ، فٚحتعني  وٚحٕ تحدازن    شتٌى ُقؿإُ ٗف٘اتحٕ ًِحٕ ٗ حدَ إتٚاُحٕ هح

 . إستٌى ُقؿٕ، ٗ ِد تحٌاَ اهؿالٝ ٙأتٛ بطذدتٛ اهطٔ٘ هصٙادٝ اهقٚاَ 

أٗ  حشٞيف قٚاًحٕ اهحرٜ بٚحدٖ بقحسا١ٝ اهفاتح     فعحالا  ه٘ كحاْ ًػح ٘ ا    هلِٕ      
 يف اهقٚححاَ امٗي   شاي اُححٕٗمل ٙعوححٍ  ،ٗ باهتطححبٚشات امزبعححٞاهطحح٘زٝ أ

ٗ اهتػحٔد  : اهطذ٘د أِطٛاهحٌُٕ تدازن أَ ٗقد  فى فدخى يف اهقسا١ٝ، أ
 ،اٗشحتذحا دٝ اهحإدسا١ ق ِد٢ر : أًلِٕ  -تدازن حٗكْ٘ قٚإً ثاُٚاا بعد اه
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ػ ٘ي فٚحٕ بحاهقسا١ٝ أٗ باهتطحبٚض    اهحٌإلسساشٖ )اهدخ٘ي يف اه ري(: اهقٚاَ 
 اهسبا ٛ هوسكعٞ اهجاهجٞ سطب ًفسٗض اهبشح .

ِٓحا هحٚظ هدخ٘هحٕ يف اهقٚحاَ فاُحٕ       -تؿشٚض إدسا١ اهقا دٝ -ٗٓرا        
ضححبق اُححٕ   ٙحححشسش ًعححٕ اهتذححاٗش، بححى هدخ٘هححٕ يف اهقححسا١ٝ أٗ اهتطححبٚض     

   ٗإسساش اهتذاٗش ٗاهدخ٘ي يف اه ري ًعٕ .

 شرتاط عدى العكو بالغاكظ حني العهل .عصر : إ البحث الثالث

ٓححى ٙػححرتال يف   يف اُححٕ )زض(ٗاخححساهفقٔححا١ امٗقححع اهلححالَ بححني  
 دَ اهعوٍ باه فوحٞ سحني اهعٌحى فتذحسٜ اهقا حدٝ      دسٙاْ قا دٝ اهفسا  : 

ْ استٌى ًعحٕ اه فوحٞ  ٌحا    ٌاي اهركس ٗا هتفات ساي اهعٌى ٗإ ِد است
هححم هٚلححْ٘ استٌححاي ؾححشٞ اهعٌححى  ، ٗذػل٘ن فٚححٕاهحححٌٙعتحح  يف اهعٌححى 

ٞ  ت س دَ اه فوٞ ٗهٚلْ٘ استٌاي اهفطحاد   ستٌاي اهركس ٗ  ،ٌحاي اه فوح
ٌ ذسٜ اهقا دٝ ًحع اهحٚقني ب فوحٞ    حًٗعٕ   ت ٌ  حّ  لوف اهحح ػل٘ن فٚحٕ  اهحح

َ   ٙػرتال ذهم ٗجتسٜ اهقا دٝ ستٟ ًحع اهعوحٍ باه فوحٞ    ق أساي اهعٌى
ًححّ بححاب ا تفححاق  اهعٌححى ؾححشٚشااسححني اهعٌححى ٗٙلفححٛ استٌححاي إتٚححاْ 

 زادتٕ ق .لوف ٗإاهحٌختٚاز  ّ إ شطب ا  تٚاد خازدااحٗ بٗاهؿدفٞ أ

 : (قدٍٓ)ًّ ا  اظٍ  ًٌِٔا مجْع ختاز كالا، إ ستٌا ْفٕٚ إ

ٕٞ دسٙاْ اهقا دٝ ستحٟ   :ا ستٌاي اهجاُٛ (قدٍٓ) سلٛ  ّ مجا 
ـٓبإ ٌطلااحت ،ًع اهٚقني باه فوٞ سني اهعٌى ظ هقا دٝ ؤٓضاهحٌ طالق اهِ

ٌ    أ -اهفسا  ًكحٕ  حٌا قحد ًكحٟ فأ  كوٌحا غحللت فٚحٕ ًح    ط :(24)ثقٞ٘اهحح
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َ مل تعوحٍ   وٌت ب فوتم  ٌا غللت فٕٚ ًٗكٟ أ ٜ ض٘ا١ص أكٌا ٓ٘
ًكحا١ اهعٌحى ٗاهبِحا١    فٚوصًم أٗ ٙػسع هم :إ ،اقٛاهحٌبٔا سني اهعٌى 

 ا ٓ٘ اهؿشٚض  ِدُا .رٗٓ ، وٟ ؾشتٕ

ٗقححد ٙطححتدي هححٕ ببِححا١ اهعقححال١  وححٟ ؾححشٞ اهعٌححى ٗ ححدَ ا  تِححا١  
سححساش اه فوححٞ ٗاهححٚقني بعححدَ ضحح٘ا١ ًححع إ ًطوقححاا باهػححم بعححد اهفححسا  بِححا١ّ

ستٌححاي اهححركس اهححركس ٗا هتفححات سححاي اهعٌححى أٗ ًححع إستٌححاي اه فوححٞ ٗإ
 ٗا هتفات .

ذسٜ اهعقال٢ححٛ  وححٟ  ححدَ ا  تِححا١ حٗٙححسد  وٚححٕ :  ححدَ ٗقحح٘ح اهحح
ٕ اسلوف ُفطحٕ بعحد اهفح   اهحٌباهػم يف ؾشٞ اهعٌى اهؿادز ًّ  ،     ًِح

ًدزكححٕ  تعبححدٙاا فٚقحح٠٘ كححْ٘ اهقا ححدٝ تػححسٙعاا  ،سححساشٖأقححى ًححّ  ححدَ إ 
 ثبات ا ستٌاي اهجاُٛ .اهتٌطم بإطالقٔا إلطتفٚكٞ ٗٙؿض اهحٌخباز ام

ٌ ًحٍِٔ اضحتاذُا    -آخس ٗاختاز مجْع ا ستٌحاي   -(25)(قحدٖ )شقق اهحح
اىل ٗا هتفات ا ٗي ٗٓ٘ اغرتاال استٌاي اهركس ساي ا غت اي باهعٌى 

ذسٜ اهقا ححدٝ ًححع اهححٚقني حفححال تحح ،دححصا١ ٗاهػححسا٢ ًححا ٙعتحح  فٚححٕ ًححّ ام
 ٗاضتدي هٕ ب٘دٔني  اَ ٗخاف : سني اهعٌى،هتفات ا باه فوٞ ٗ دَ 

ٛ  -اه٘دححٕ ا ٗي  ٗٓحح٘ اهتٌطححم  -ٗٓحح٘ اه٘دححٕ اهعٌححً٘ٛ اهعقال٢حح
ذسٜ اهعقال٢ححٛ  وححٟ  ححدَ ا  تِححا١ باهػححم يف ؾححشٞ اهعٌححى بعححد     حباهحح

فتلححْ٘ قا ححدٝ اهفححسا  ًححّ اهق٘ا ححد اهعقال٢ٚححٞ  ،ٕ ٌإً ًٗكححٚٓحٗق٘ ححٕ ٗتحح
ٞ   ،ا زتلاشٙححٞ ٗتسدححع قا ححدٝ   ،ٗهٚطححت ًححّ اهق٘ا ححد اهػححس ٚٞ اهتعبدٙحح
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ٗٓحٛ   ،اهٞ اهحركس ٗ حدَ اه فوحٞ سحني اهعٌحى     ؾح ( اىل أقدٖ)اهفسا   ِدٖ 
ٗ حدَ ٗقح٘ع اهطحٔ٘ ٗاه فوحٞ أثِحا١        ّ ؾحشٞ اهعٌحى ٗاقعحاا    كاغفٞ ُ٘ اا

  تِححا١ باهػححم يف ؾححشٞ شسش ضححريتٍٔ  وححٟ  ححدَ احهلححّ مل تحح ،اهعٌححى
ذاي حٗس٣ِٚر   ً ،ي اهعٌى يف ً٘زٕدسسش  فوٞ اهػدـ سااهعٌى اذا أ

 ػل٘ن يف ؾشتٕ .اهحٌاقٛ اهحٌذسٙأُا ًع اهعوٍ باه فوٞ ساي اهعٌى حه

ًٍِٔ  -ختازٖ مجع ا ضتد ي ٙبت   وٟ ؾشٞ ًا إ ْ ٓراٗفٕٚ : إ
اهفحسا   ٗكُ٘ٔحا  قال٢ٚحٞ ٗأْ    قا دٝ ًّ أًازٙٞ  -(قدٖ)شقق اهحٌضتاذُا أ

ٓحح٘  حدَ اه فوححٞ  ححّ  تٚححاْ بعٌححى ًسكحب  ؾحى يف اهعاقححى اهقاؾحد ه   ام
ٌ ًكحا١ اهػحازع   اإلتٚحاْ بأدصا٢حٕ ٗغحسا٢طٕ ًحع إ     حذسٜ ٔرا اهح حقدع هح اهحح

ٞ ٗقد ضبق يف )أ ،ؾى اهعًٌ٘ٛ اهعقال٢ٛ ٗام (  حدَ  ثبحات اهقا حدٝ  إ دهح
ٞ  إسساش دسٜ اهعقال١  وٟ )أ يف  ٌحى ا ُطحاْ ُفطحٕ بعحد      (ؾحى اهؿحش

ٌ  ىعٌتٚاْ اهإ ِد  (ؾى  دَ اه فوٞ، أٗ )أفسا ٕ ًِٕ بحٕ  سكب اذا تعّقاهحح
ٗ غسال ًّ  ٌوٕ ٙطتوصَ اهػحم يف ؾحشتٕ   اهػم ٗاستٌاي ف٘ات دص١ٕ أ

كُ٘ٔححا قا ححدٝ غححس ٚٞ  فٌححّ اهقسٙححب دححداا ،حٌإًٕ ٗتححٗبعححد ًكححٚٓ  سقححاا
ٍٓ ٗدهٚؤا ًطوق ظآساا ،سادٙح اهػسع ا قدعاٝ ًّ أدٙٞ ًتوّقتعٓب ًا  ٙع

 ني ا غت اي بٕ .لوف ب فوتٕ  ٌا ا ت  يف ؾشٞ اهعٌى ساهحٌه٘  وٍ 

ّ  اهتٌطم بظٔح٘ز  اه٘دٕ اهجاُٛ :  يف   ؿح٘ف اهقا حدٝ  ُ زٗاٙحتني ًح
 :ٌٗٓا ، سقاا ػل٘ن يف ؾشتٕاهحٌات سني اهعٌى تفهإ تباز اهركس ٗاإل

عد ًا حػم بحى ٙحٚٔا  ّ اهسدحاه  ضأي ف (26)ريحت ٝ بلح: ًعامٗي 
 ٞ ححسٗاٙحاهرٖ حٗٓ صمحػحّ ٙحذكس ًِٕ سٚأ طٓ٘ سني ٙت٘قأ: قاي ٘قأ ،حٙت
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اه٘قح١٘  :  تفحات سحني اهعٌحى   هشٞ اهد هحٞ  وحٟ ا تبحاز اهحركس ٗاإل    ٗاق
هٚلْ٘ أذكس سني اهعٌى ًِٕ سني ٙػم، ٗٓرا  ، ٗ  ريٖطؤٗي  ِٕ أاهحٌ
ٍٓ ٚححْىتعو ٍٓاهحححٌ٘زد اهحححٌ ٙعحح  : كححى  اًححى ٓحح٘ أذكححس  ححريٖ طؤٗي  ِححٕ ٗٙعحح

ٕ سحني  -اا هتفاتح ركساا ٗات غٓدأ -   ٌوحٕ: ٌا ٓح٘  قٚحب اهفحسا  ًحّ     حًح    ٌوح
 . ٗ  ريٖٗق٢ٕ٘ أ

 (ًطتطسفات اهطحسا٢س )سٗٙٞ يف اهحٌشٌد بّ ًطوٍ حاهجاُٚٞ : ًعت ٝ ً
ٞ  (اهفقٚححٕ)بطسٙححق ؾححشٚض ٗيف   ٗٓححٛ تتعححسض  ، بطسٙححق ًظِححْ٘ اهؿححش

ٗقحد قحاي اهؿحادق     ،زكعحات اهؿحالٝ بعحد اهفحسا     حشلٍ اهػم يف  دد ه
(ط:)     عحاا بزؾحوٟ أَ أ  ثالثحاا أ اذا غم اهسدى بعحد ًحا ؾحوٟ فوحٍ ٙحدزأ 
ٗ  مل ٙعحد  -ٍٓحتكاْ ٙقِٕٚ سني إُؿسا إُٔ كاْ قد أٗ اْ سحني  كح اهؿحالٝ، 

ؿوٛ اهحٌْ ٗٓٛ تدي  وٟ أ(27)صهمذ حشق ًِٕ بعدقسب اىل اهإُؿسا أ
٘افقٞ اهحححٌقححسب اىل حشق ٗأسب اىل اهححسححني اهعٌححى ٗا ُؿححساا ًِححٕ أقحح  

  .ٌٕاَ اهعٌى ًٗكٚٓحًِٕ بعد ت بٕ زأتٛ بٕ هوٌأً٘اهحًٌتجاي ًٗطابقٞ ٗاإل

حذٌ٘ع ّ ًحّ ًح  ا ضتد ي ببٚاُِا بِشحّ٘ٙ ًحأخ٘ذٙ   ٌلِِا تقسٙبحٗٙ
 ٌٗٓا : ،هٕأؾ٘يف طٔازتٕ ٗفقٕ يف  )قدٖ(شققاهحٌضتاذُا كوٌات أ

حٌا كوٌا غللت فٕٚ ًط: (28)اهعاًٞ  امٗي : إْ إطالق أدهٞ اهفسا 
٘ قد ًكٟ فأ غحللت فٚحٕ بعحد ًحا      :طكوٌحا  (29)داؾٞحٗاهح  صًكٕ كٌا ٓح

ٞ  سٝ اىل )أكؤا ُاظ صتعِدٗ  تفس  ًّ ؾالتم فاًضٔ   (ؾى  حدَ اه فوح
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ؾححشٞ اهعٌححى ٗاقعححاا، أٗ تقحح٘ي ٓححٛ ًِؿححسفٞ اىل      ححُّ٘ ححاا اهلاغححف 
ت سحني اهعٌحى   اهحذسٜ اهعقال٢ٛ ٗٓٛ إًكا١ْ هٕ ٗٓح٘ ًححدتـ باإلهتفحا   

ٌ ًع دفع ُقحـ اهعٌحى    ٞ   اهحح فتدحتـ ا دهحٞ    ،شتٌى بأؾحاهٞ  حدَ اه فوح
ٍٓ ،ٌاي اه فوٞبؿ٘زٝ است ؾ٘ز اهقطع باه فوحٞ ٗ حدَ اإلهتفحات :     ٗ  تع

ٗ ، أدتـحٌا  وٕٚ اهعقحال١ ٗٓح٘ ًح   حه ٔا اًكا١ْٔا فإًُا هعدَ ا طالق فٚإ
ٕٝ هتفحات  بححٌ٘ازد إ ؿٞ تدحً دس٠  وٚٔا اهعقال١ ٗٓٛ  ُؿسافٕ اىل ؾ٘ز

ٍٓ  . (30)ً٘زد اهٚقني باه فوٞ سني اهعٌى اهعاًى سني اهعٌى ٗ  تع

د ٠٘   غآد  وٚٔحا ٗ  قسِٙحٞ   حشض ً ؿسااْ ٓرا ا ُٗفٕٚ : إ
ْ ( أٗاهعٌحححَ٘ طحححالقاإل)شقق يف ًباسحححح حٗقحححد تححح ،ٌٔاٗاقحححشٞ تحححد 
طوق أٗ  ٌَ٘ اهعحاَ ًحا مل ٙلحّ    اهحٌطالق إل دااض ًقٚٓؿوا ُؿساا   ٙ

ن ٗٙتبححادز ذا شٚح ِٙؿححسا اهٚححٕ اهوفحح  قطعححاا حبحح قطعٚححاا ااٚٓحساّقحح ُؿححسافااإ
 ٌ ٌ فحح  وّٓ ًحّ مسحاع اه  حداف هوححرعِٟ اهح اهحح دْٗ  ًححّٗاقحشاا   طوقاهحح

 ٕٞ ا١ اهحححٌا١ يف  ؿحح٘زُا اىل اهحححٌُظحري اُؿححساا   ،شا٢ححدبٚححإْ أٗ ًؤُححٞ   ِاٙح
 َ٘ ِٓا هٚظ كرهم قطعاا .ص اهحٌا اٗا ُؿس ،اهؿايف

ذسٜ اهعقال٢ٛ  وٟ  دَ ا  تِا١ حكٌا إُ مل ٙتشقق  ِدُا ثب٘ت اه
ـٓ ،باهػم يف ؾشٞ  ٌى ا ُطاْ ُفطٕ  ًكا١ّإ ٗ  غآد  وٟ كْ٘ اهِ

ـٓص َ٘ ستٟ ٙحاهحٌٜ هوذس ـٓ دت أٗ ِٙؿسا اىل ًا تعازا  قال٢ٚاا  اهِ
ستٌاي ي اهركس ًع إستٌاحٌ٘ازد إسٜ اهعقال٢ٛ باف اهحذختؿه٘ ؾٓض إ

 عف .يف قرا قعف ٗٓ، اه فوٞ
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 ه٘ -دافحعاَ ٗاهها -  ساطالق دهٚى قا دٝ اهفهبٚاْ اهجاُٛ : إْ إا
ٗهحح٘  -ًححس اىل ًحح٘ازد اهححركس ٗا هتفححات   ٗمل ِٙؿححسا ًححّ بححدٗ ام  ٍٓحتحح

 ،فاتٕ سني اهعٌىتهحٌا اذا استٌى اهعاًى ذكسٖ ٗإدٝ بفٔٛ ًتقٚٓ -استٌا ا
ٍٓ ْ ًقتكححٟ ، مؾحح٘زٝ اهححٚقني باه فوححٞ ٗ ححدَ ا هتفححات ٗاهححركس  ٗ  ٙعحح

شطب اهفٔحٍ اهعحسيف ٓح٘ تقٚٚحد     حبح ٗاهتعوٚى اهظآس ًحّ ٓحاتني اهحسٗاٙتني    
ًح٘ازد ٙلحْ٘    وحٟ  هفسا  ٗقؿس دسٙأُحا  طوقات اهداهٞ  وٟ قا دٝ ااهحٌ
حشق ٗاه٘اقحع ًِحٕ سحني    قسب اىل اهلوف اهعاًى أذكس سني اهعٌى ٗأاهحٌ

ٍٓ  سقاااهػم  باه فوحٞ   ٓا ، ًح٘ازد اهعٌحى  طوقات بعد تقٚٚداهحٌ ، ٗ  تع
 تفات سني اهعٌى .ا هٗ دَ  اهركس ٗ

كحس  (:طٓ٘ سني ٙت٘قأ أذ) دَ ٗق٘ح كْ٘ ق٘هٕ  :ٗ اٗفٕٚ : أ
ٌ  حشطب اهفٍٔب تعوٚالا صػمًِٕٙ سني  شاٗزٜ ٗاهتعحبري اهبٚحاُٛ فاُحٕ    اهحح

ًرك٘ز يف  ٞ د٘إبٌوشض هطؤاي ًتقدَ ، ٗاهتعوٚى ٙلْ٘ تلحً د٘اْب
ذٚب  حّ ضحؤاهٕ   حٙح  أْكح  ،طبقاهحٌت٘دٕٚ اهبٚاْ ٗاهبٚاْ ثٍ ٙأتٛ اهتعوٚى 

 ٗمل ٙحسد  (كس ًِٕ سني ٙػم: )  ٙعت  بػلٕ، مُٕ سني ٙت٘قأ أذبق٘هٕ
ٞا  .ِؿ٘ف يف د٘اب اهطؤاياهحٌشلٍ هو اجل٘اب كرهم هٌٚلّ كُٕ٘  و

 : ُق٘ي -ًٗع  ض اهطسا  ّ ٓرا

ْ ٌؤداٖ ًعحْ ٓرا اهتعبري ٙ٘دد هإثاُٚاا :     : شتٌوٞ ًتعددٝحً ا

ٞا ٌ هوذ٘اب  ًِٔا كُٕ٘  و ٞا   أ   شرٗااهحح ، كجحس ، ًِٗٔحا كُ٘حٕ سلٌح
سححني اهعٌححى اا ًتححركس -ت٘قٛ ٗ ححريٖاهحححٌٗقححشٔا بٚححاْ كححْ٘ اهعاًححى ٗأ

س ً٘دبات ٗذهم هتّ٘ف ،ٗ قٚب اهفسا  كجس ًّ تركسٖ  سقااٗا غت اي أ
 اهعٌى ٌاَحػم ٗبعد تحِٔا ساي اهحجس ًحكاهركس ٗا هتفات سني اهعٌى بأ
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ْ أ تفاتااحهح كجحس إ ت اي أحسني ا غ ٚلْ٘ اهعاًىحف ذص١ حاىل اهح  تفتحاا ًو ٗ ٙلح٘
 . ػل٘ن يف ؾشتٕ  سقاااهحٌ

 زٙححدٗ سقٚقٚححاا ظٔحح٘ز اهتعحبري يف كُ٘ححٕ تعوححٚالا را ٙتححبني  ححدَ ًٗحّ ٓحح 
ٞا    ، بى ٓ٘ تعوٚحى إ ٖازشلٍ ًدحاه ٔحاا  ٗت٘دٚ قِحا ٛ ٙقحسب اىل كُ٘حٕ سلٌح

ٞا ٗٓ٘ أقسب ًّ كُٕ٘ ٞا  و ٞا    ، ٙلفِٚحا  حدَ إ  سقٚقٚ  سحساش كحْ٘ اهتعحبري  وح
ٞا ٛٓ اهعٌى .هوشلٍ بعدَ ا  تِا١ باهػم بعد اهف سقٚقٚ  سا  ًٗك

ٞاسذكاهتعبري بام كْ٘: (31))قدٖ(شققاهحٌضتاذُا ٗقد إضتظٔس أ  ٙٞ  و
ٌ عحسا  اه  ٗإُ ٙفٍٔ ساا  تِا١ باهػم بعد اهف بهعدَ ٗد٘ شاٗزٜ اهحح

 .ٞ ًّ اهتعبري فٚؤخر بٕ ٚٓاهعّو

ٞ ٗمل ٙتكحض  ٚٓح ٟ ظٔ٘ز اهتعبري يف اهعّوو  قٍ غآداامل ُٙ (قدٖ)هلِٕ 
 ،ٌا قحاي ٗفٔحٍ   ح حسا بح  ، ٗٓح٘ أ شطب اهفٔحٍ اهعحسيف  حهِا ٗدٕ اهظٔ٘ز بح 

ٞاح ٙتبني هِا اهػآد اهٗمل ٞا    فكالا ذوٛ  وٟ كْ٘ اهتعبري  و   حّ كُ٘حٕ  وح
ٞا ٌ ْ ُقح٘ي كٌحا قحاي    حشلٍ ًحدزآا، ٗاهؿحشٚض أ  ٙدٗز اهح  سقٚقٚ شقق اهحح

ٞا  قدٖاهِا٢ٚ ) ٞا     ( : )إُ أقسب اىل كُ٘حٕ سلٌح ٗاقعحٞ    اهبٚحٞ ًحّ كُ٘حٕ  وح
 .(32)( ً٘قع اهل ٠ اهلوٚٞ

)  ٙعححت  :ٜاٗهححسي ابححى ًححع تطححوٍٚ اهتعوٚححى بتقححدٙس دحح٘اب ضححؤا 
 صسحني ٙػحم   كس ًِٕطسني ٙت٘قأ أذُٕ بػّلٕ بعد فسا ٕ ًّ ٗق٢ٕ٘( م

ال ٙعوحٍ   اهحب اهتشقحق، فح   ًسٕ م ٗبٚاُاا قِا ٚااإ كُٕ٘ ت٘دٚٔاا شتٌى قسٙبااحٙ
ٞا بػإٓد  - دَ ا  تِا١ باهػم :شلٍ حٚٞ ٙدٗز اهحٚقحقحس ٗاقض كُٕ٘  و
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 ٓا ٗٙتقٚد بٔا .ازًد

قسب اُؿسا أسني  اْٗككاْ فٚٔا اهتعبريطٗاهسٗاٙٞ امخس٠  ٗإْ 
ٚاْ سلٍ اهػم يف اهؿحالٝ يف  حدد   بب ااق٘طبً صشق ًِٕ بعد ذهمحاىل اه

ْ ٙلحْ٘  فحٌٚلّ أ  ،ٌاَ اهؿحالٝ حزكعاتٔا ٗسؿ٘ي اهػم بعد اهفسا  ٗاتح 
ٞا هوشلححٍ  ٗاقعٚححاا   اُححٕ مل ٙتكححض كُ٘ححٕ تعوححٚالا إ ،ك٘زراهحححٌهوشلححٍ   وحح
 ،شلٍ ٗاهتػسٙع ًدازٖحٙدٗز اه شٚححب : )ٗمل ٙعد اهؿالٝ(ِؿ٘فاهحٌ

ٌ شتٌى كُٕ٘ ت٘دٚٔاا هوشلحٍ  اهحًٌّٗ  ، ِؿ٘ف ٗإقِا حاا بحأًسٕ  حاهيب   اهحح
  شلٍ ًدازٓا .  حٞ اهتعبري ٗدٗزاْ اهٚٓٙلفِٚا :  دَ ٗق٘ح  ّو

تفحات ٗاهحركس    وحٟ ا تبحاز ا ه   ٗاحلاؾى  دَ ٗفا١ اه٘دٔني دهٚالا
ٌ ا ستٌاي  شٓدحٗه٘ ب -ساي اهعٌى شٚح   حاه فوحٞ بح   ذاًع  ستٌحاي اهحح

سحاي   كس ٗا هتفحات ر   ِحد اهعوحٍ باه فوحٞ ٗ حدَ اهح     ساذسٜ قا دٝ اهفحت
طالق ٙؿحض اهتٌطحم بحإ   : ٗس٣ِٚحر   ٕ ٗسؿح٘ي اهػحم .  اهعٌى قبى ًكٚٓ

ًكححٕ كٌححا أٌا قححد ًكححٟ فحكوٌححا غححللت فٚححٕ ًحح طدهٚححى قا ححدٝ اهفححسا   
ٗ استٌوحت  سني اهعٌحى أ  ًوتفتااأٗ  دصًاا ٜ ض٘ا١ كِت  افالاأ (33)صٓ٘

  . ػل٘ن يف ؾشتٕاهحٌتٚاْ ه فوٞ ٗاستٌوت اهركس ساي اهعٌى ٗإا

٠ كوٚٞ يف كُٕ٘ يف ًقاَ بٚاْ ك شدٙح حاهظٔ٘ز  : طالقٕٗٙػٔد إل
اهحرّٙ إ تِحٟ ا ًحاَ    دوٚحى ًحّ   ٗ  ا٘ٓدٕ هحس اهحٌٗبؿٚا ٞ اهعٌَ٘ اهوفظٛ 

 شٌد بّ ًطوٍ اهجقفٛ .حٓ٘ ً،ٗبتجقٚفٍٔ ( ) اهباقس

  فوٞحٚقني باهحفسا  ستٟ ًع اهحدٝ اهحا حاْ قحسٙحدي  وٟ دحتحطحٗقد ٙ
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 (اهلحايف )سٗٙٞ يف اهحٌٛ اهعال١ بشطني بّ احٗاهطٔ٘ ساي اهعٌى بسٗاٙٞ اه
حٍ داتح ح حّ اه  ()اهؿادق ٕ ًّ ا ًاَتكٌِٞ هطؤاهاهحٌبطسٙق ًعت  ٗ

٘ٓ( :طقاي) ، تطىاذا إ ٕ س  ،تحدزٖ :طٗقحاي يف اه٘قح١٘   صهٕ ًّ ًلاُح
سٚحح   (34)صْ تعٚحد اهؿحالٝ  آًحسن أ  َ٘ يف اهؿالٝ فالفاْ ُطٚت ستٟ تق

ٛٓاهحٌت  وٟ د٘اش دّه تِا١ باهػم بعحد اهفحسا    يف اه٘ق١٘ ٗ دَ ا   ك
أتٛ بٔححا بححران اه٘قحح١٘ ستححٟ ًححع ٙقححني   اهحححٌ ححادٝ اهؿححالٝ ًِححٕ ٗ ححدَ إ

 .دازتٕ يف اه٘ق١٘ ّ إحٍ يف اه طى أٗداتحاهِطٚاْ ٗاه فوٞ  ّ حت٘ٙى اه

ٞا  وٟ دسٙاْ قا دٝ اهفسا   ختؿازٗبا : قد ٙٓد ٟ كْ٘ اهسٗاٙٞ داه
 بلُٕ٘  ُاضٚاا ٗ افالا سني اهعٌى . لوفاهحًٌع  وٍ 

ٌ ٌلّ حٗٓرا ا ضتد ي ٙح  د  حِاقػٞ فٚحٕ بعحدَ ٗقح٘ح كحْ٘ اهح     اهحح
شت حٌا تح حٗ اه٘قح١٘ هح  )اهػم يف ٗؾح٘ي ًحا١ اه طحى أ   ٌ٘ق٘ع حه ُاظساا
حذٞ ٌعاهحذهم هٚدتـ اخل  بذ هٚظ يف اهطؤاي ٗاجل٘اب بٚاْ ( إٍحاخلات

ع ا ضتد ي بٕ  وٟ دسٙاْ اهقا حدٝ يف ؾح٘زٝ اهعوحٍ    ؾ٘زٝ اهػم ِٗٙف
ذ٘اب حاهحح ذ٘اب ًطوححق ٗٙتؿحد٠ حبححى اهطحؤاي ٗاهح   . باهِطحٚاْ ٗاه فوحٞ   

ٕ أٗ ٍ  ححّ ً٘قححعحداتحححش٘ٙى اهح حح  تححأ -حشب٘ب يف ُفطححٕ ًححس ًححهبٚححاْ أ
شب٘بٚٞ اهحٌفاْ   -حٍداتحشت اهحا١ اىل اهبػسٝ تاهحٌٙؿاي إدازتٕ ه سض إ

 ٞ اهقطع بعدَ ٗد٘بٌٔاظآس امًس باهتش٘ٙى ٗاإلدازٝ يف اهحد  بكٌٌٚ
( :طفاْ ُطحٚت ستحٟ تقحَ٘ يف اهؿحالٝ فحال آًحسن أْ       ُاغ٣اا ًّ ق٘هٕ)

ْ ًرٓب فقٔا٢ِا اضتشباب : أ(35)شققاهحٌتعٚد اهؿالٝصٗقد سلٛ  ّ 
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ٌ ًا   ٙحٌِع ٗؾح٘ي  شسٙم حت ، اه٘قح١٘  يف اه طحى ٗيف ا١ اىل اهبػحسٝ  اهحح
، د حشب٘بٚٞ اهظآسٝ ًّ اهاهحٌهلٍ يف اهتصاَ  د  ًطتِدااحاهٓرا ٗٙؿوض 

شت حٌا تح حٙؿاي ًا١ اه طى ٗاه٘قح١٘ هح  شب٘بٚٞ مدى سلٌٞ إاهحٌٗهعى 
د   وحٟ  ح، ٗ  د هٞ يف اهٍ ًِٗع ضسٙاْ اهػم اىل اهِفظ  سقااحداتحاه

ػسٝ بعححد حا١ اىل اهبححاهحححٌدؿ٘ف ساهححٞ اهػححم يف ٗؾحح٘ي   حاهتؿححدٜ هحح 
ٗ ححدَ  كا١حًححباإل شلٍحْ٘ اهحححٚلحححٗ ًححّ اه طححى هاه٘قحح١٘ أاهفححسا  ًححّ 

 باه فوححٞ ٗاهِطححٚاْ .ٙقححنيٕ  وححٟ قا ححدٝ اهفححسا  ًححع   ا ححادٝ اهؿححالٝ دسٙححاا
ٗس٣ِٚححر ٙلفِٚححا اهتٌطححم بححإطالق دهٚححى قا ححدٝ اهفححسا  ًححّ دْٗ ت٘قححف   
ٍٓ دهٚحْى  وحٟ       ا ضتد ي  وٟ د هٞ ًعت ٝ اهحشطني،  ضحٌٚا ٗأُحٕ مل ٙحت

س  ٌححَ٘ دسٙححاْ  ، فاهظححآطوق بححٕاهحححٌٗ  وححٟ تقٚٚححد  الا ا طححالق أخحح
  ٌ٘ازد اهعوٍ باه فوٞ ٗاهِطٚاْ .حاهقا دٝ ه

 غ .راقساى الص  يف صحظ العهل بعد الاعصر : أ البحث الرابع

سآا بعححد ا  تٌححاد  وححٟ إطححالق دهٚححى قا ححدٝ اهفححسا  ٗ ٌححَ٘ ًحححذ
دححصا١  ٌوحٕ ًحّ أ   د استٌحاي ا هتفحات سححني اهعٌحى هححٌا ٙعتحح  يف    ٌ٘ازحهح 

ع ًِحح ٌّحهحح الفححااخ ،تفححاتٞ ٗ ححدَ ا هفوححٌ٘ازد اهححٚقني باه حٗغححسا٢  ٗهحح
ـٓ ٌا اذا مل ٙعوحٍ اه فوحٞ ٗاستٌحى    بحذس٠ قا دٝ اهفسا  حً ا طالق ٗخ

ٌ عٌى فات اىل اهتا ه ٌ سكب اهحح ذكحس سحني اهعٌحى    ػل٘ن فٚحٕ ٗكُ٘حٕ أ  اهحح
ٗكُ٘حٕ  قطحاَ اهػحم يف ؾحشٞ اهعٌحى     ٙقع اهبشح  ّ أ -ًِٕ سني اهػم

           ٗٓٛ: اهعٌى، اهػم بعد اهفسا  ًّ سؿى اذا هوٌطو٘ب غس اا ًؿداقاا

 اهِش٘ ا ٗي : ًا ٙلحْ٘ اهػحم يف ؾحشٞ اهعٌحى ُاغح٣اا ًحّ اهػحم       
 سحتٌاي  دَ ؾدٗز امًحٜ٘ بٕ،  سحٗ دَ اهٚقني بتعوق اهتلوٚف اهحٌ٘ه
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    .  ًّ قبى اهحٌ٘ىل اهحٌػٓسع

ا تقد ٗد٘ب  شلٌٚٞ كٌا ه٘اهػبٔٞ اهح ّ قبٚىقد ٙلْ٘ ً:  ٗاهػم       
 دَ كُ٘ٔحا ًحأً٘زاا   ح   ستٌحاي  يف ؾشتٔا ثٍ غّم آاذٌعٞ فؿّوحؾالٝ اه

  .اه ٚبٞ  بٔا شًّ

 تقحد كُ٘حٕ   ٘ق٘ ٚٞ كٌا هح٘ إ اهحٌٗقد ٙلْ٘ اهػم ًّ قبٚى اهػبٔٞ 
ٌ دْٗ دِباا فا تطى ثٍ غم يف ؾشتٕ  ستٌاي خسٗز اهب٘ي ًِحٕ     اهحح

ٗ ا تقحد دخح٘ي اه٘قحت    باه طى بى باه٘ق١٘، أ غس اا فال ٙلْ٘ ًأً٘زاا
فؿححوٟ ثححٍ غححم يف ؾححشٞ ؾححالتٕ  ستٌححاي  ححدَ دخحح٘ي اه٘قححت ٗٓحح٘   

 ٙقاع اهؿالٝ س٣ِٚر .ع بإػٓساهحٌ٘ىل اهحًٌس أهعدَ تعوق  ً٘دْب استٌاْي

ٗ  اغلاي يف  دَ دسٙاْ قا دٝ اهفسا  يف ٓرٖ اهؿ٘زٝ ٗ بد ًّ 
ٌ حٌا تقكححٛ بححٕ امؾحح٘ي اهعٌوٚححٞ امخححس٠ سطححب       اهعٌححى بحح   ٘ازد اهححح

ؾحى  دتاز ًّ أُٔحا أ اهحٌٝ اهفسا   وٟ اهق٘ي ْ قا ددتوفٞ، ٗذهم ماهحٌ
 ِحدًا ٙػحم يف ؾحشٞ    ا ُطحاْ   غس ٛ تعبدٜ ٙتؿد٠ هتؿحشٚض  ٌحى  

ٜ ، أ يف اهعٌحى ًحّ امدحصا١ ٗاهػحسا٢      ٌا ٙعتح  غحس اا  حتٚاُحٕ هح  فعوٕ أٗ إ
أتٛ بحٕ بعحد اهفحسا  ًحّ     اهحٌأً٘ز بٕ  وٟ فعوٕ اهحٌ ِدًا ٙػم يف اُطباق 

إلثبحات   -قا دٝ اهفسا  -ؾى، ٗ  ٙتؿد٠ ٓرٖ امبٕ ًأً٘زاا كُٕ٘  ٌالا
 ػل٘ن فٕٚ .اهحٌع بران اهعٌى ػٓساهحٌ٘ىل اهحًٌس تعوق أ

ذسٜ قا ححدٝ اهفححسا  ٗ  تجبححت ؾححشٞ   حتقدًٞ   تححاهحححٌٗيف ا ًجوححٞ 
:)ا غت اي اهٚقٚ  ٙطتد ٛ ، ٗ بد ًّ اهتدازن، تحشلٌٚاا هقا دٝ  ٌوٕ

ذِابٞ حثحٍ ٙؿححوٛ فٌٚححا هح٘ ا تقححد اهحح   كححأْ ٙت٘قححأاهفحسا  اهٚقححٚ ( ٗذهحم   
 ٗٓلرا . ،تٚاْ اهؿالٝ بعد ٙقني دخ٘ي اه٘قت، ٗ بد ًّ إٗا تطى
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 فعىحٗز اهح دحٞ  وٟ ؾحٚحقال٢حازٝ  حٔا أًحس ًّ أُح٘ي اآلخحقحٗ وٟ اه
َٓ  ؾحشٚشاا  دَ ا  تِحا١ باستٌحاي اهفطحاد ٗقحد     ا دحصا١ ٗاهػحسا٢  ٗ ح    تحا

ٞ   ، ٗٓرٖ امًكآا اهػازع ا قدعأ  حّ ؾحشٞ  ٌحى     ُ٘ حاا  ًحازٝ كاغحف
ٜ ع، أػٓساهحٌ٘ىل اهحٌا ُطاْ ٗ  كاغفٚٞ هلا باهِطبٞ اىل ًا ٓ٘ ًّ فعى 

 قحبحطحِحع بران اهعٌى ستٟ ٙػٓساهحٌ٘ىل اهحًٌس تحجبحت اهحقا دٝ تحعوق أ  
 أتٛ بٕ  ِد اهػم بعد اهفسا  ٗٙجبت ؾشٞ  ٌوٕ .اهحٌأً٘ز بٕ  وٟ اهحٌ

ًّ اهػحم يف   اهِش٘ اهجاُٛ : ًا ٙلْ٘ اهػم يف ؾشٞ اهعٌى ُاغ٣اا
ٌ ًس ًحّ  وٍ بؿدٗز امأتٛ بٕ بعد اهعاهحٌأً٘ز بٕ  وٟ اهحٌاُطباق  ٘ىل اهحح

ٕ    اختٚازٙحاا  ًسااػل٘ن فٕٚ أاهحٌع ًع كْ٘ ػٓساهحٌ ، هوٌلوحف ٗحتحت قدزتح
ٗ كاهػم ، أتٚاْ اهطذ٘د ؾشٚشااأٗ إ تٚاْ اهسك٘ع ؾشٚشااكاهػم يف إ

 ش٘ٓاحؾوٟ ُح  ُٕسٖ أذآٔا ًع  دَ ترّكحعوَ٘ اتاهحٌيف اهت٘دٕ اىل اهقبوٞ 
ٕٞ أ ٗ اه٘قححح١٘ أخحححس٠، ٗكاهػحححم يف إتٚحححاْ اه طحححى أ   ٗ ؾحححوٟ اىل دٔححح

 . ٗ اهطعٛ ؾشٚشااكاهػم يف إتٚاْ اهط٘اا أٗ ،ااؾشٚش

ع اىل كٚفٚحٞ  ٗٓح٘ زادح   -ٗٓرا اهِشح٘ ًحّ اهػحم يف ؾحشٞ اهعٌحى      
تٚازٖ ًٗقدزتحٕ، ٗٓحرا قحدز    داخى حتت اخ ًْسٗٓ٘ أ -ؾدٗز اهعٌى ًِٕ

 ٗ خؿ٘ؾححااأ طالقححات قا ححدٝ اهفححسا   ًٌ٘ححاا   ًتححٚقّ اإلُححدزاز حتححت إ  
 ٕ عوَ٘ تعوححق اهحححٌأً٘ز بححٕ اهحححٌاىل اهػححم يف اُطبححاق   هسدحح٘ع اهػححم فٚحح

ي لوف ساي ا غت ااهحٌأتٛ بٕ ًع استٌاي اهتفات اهحٌاهتلوٚف بٕ  وٟ 
 ٘اُع .اهحٌدصا١ ٗاهػسا٢  ٗباهعٌى اىل ًا ٙعت  فٕٚ ًّ ام

ًّ اهػم يف  اهِش٘ اهجاهح : ًا ٙلْ٘ اهػم يف ؾشٞ اهعٌى ُاغ٣اا
بححٕ ًححّ  أتٛ بححٕ بعححد اهعوححٍ بؿححدٗز ا ًححساهحححٌأً٘ز بححٕ  وححٟ اهحححٌاُطبححاق 
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 ّ قحدزٝ   خازداا ااًسػل٘ن فٕٚ أاهحٌحشلٍٚ ًع كْ٘ ع اهػٓساهحٌ٘ىل اهحٌ
ٕٞ     ،لوف ٗاختٚازٖاهحٌ ًعِٚحٞ ٓحٛ اهقبوحٞ فؿحوٟ      كٌا هح٘ ا تقحد كحْ٘ دٔح

يف كُ٘ٔحا   ًّ اهحرتدد  سقحاا   ش٘ٓا ثٍ بعد اهفسا  غم يف ؾشتٔا ُاغ٣ااحُ
 ،اهقبوٞ ًحع اه٘اقحع  ذٔٞ ح ستٌاهٕ  دَ تطابق ا تقادٖ ب دٔٞ اهقبوٞ ٗاقعاا

 خحاززْ  ًحسْ اهقبوٞ ًٗطابقٞ ا تقحادٖ هو٘اقحع أ   عِٚٞ ٓٛاهحٌذٔٞ حفاْ كْ٘ اه
هلححّ ؾحح٘زٝ اهعٌححى اهؿححادز  ِححٕ   ، ححّ قدزتححٕٗلوف اهحححٌاز  ححّ اختٚحح

ٌ ذٔٞ حُحٕ ؾحوٟ اىل اهح   حشف٘ظٞ سٚح ٙت٘دٕ سني اهػم ٗٙعوٍ أً عِٚٞ اهحح
ذٔٞ اهح   حاه  كاْ ٙعتقحد كُ٘ٔحا دٔحٞ اهلعبحٞ   ٙحرتدد ٗ  ٙػحم يف اهح       

٘   ٗهحرا ٙعٓبح   ،ؾوٟ اهٚٔحا  م يف اهؿحشٞ ًحع  كحْ٘    : )اهػح س  حّ ٓحرا اهِشح
ٗٓححرا  ،ذٌٚع خؿ٘ؾححٚاتٔا سححاي اهػححم حبحح (شف٘ظٞحؾحح٘زٝ اهعٌححى ًحح 

بححححدالا اهِشححح٘ اهجحححاُٛ سٚحححح   تلحححْ٘ ؾححح٘زٝ اهعٌحححى ًححححشف٘ظٞ        
ٔٓهفسض غّلبحدؿ٘ؾٚاتٔا ساي اهػم  شدخ حسٖ ًحّ اهح  ٕ يف باطِٕ يف تط

ٔحٞ اهقبوحٞ اهؿحشٚشٞ    ٔحٕ اىل د ٗ ت٘ٓدأ ؾشٚشااتٚإُ اهسك٘ع أٗ إ ؾشٚشاا
 عوً٘ٞ هدٕٙ سني اهؿالٝ .اهحٌ

 ْ ّ  : دتؿسحًحح ٗبتعححبري ثححا : اذا  وٌِححا  ُقحح٘ي -هوتٌٚٚححص بححني اهِشحح٘ٙ
ًس باضحتقباي اهلعبحٞ   كحام  ًحس غحس ٛ ً٘هحٜ٘ بػح١ٛ يف ًسكحبٕ     بؿدٗز أ

ٌ سني اهؿالٝ ٗٙؿوٛ ثٍ ٙػم يف اُطبحاق   ٞ  )أً٘ز بحٕ  اهحح  (ؾحى اىل اهقبوح
امًحس اإلختٚحازٜ ٗبحني    أتٛ بٕ ٗٙرتدد ضبب اهػحم بحني   اهحٌ وٟ اهعٌى 

 ختٚازٜ : امًس  ري اإل

طبححاق أًححساا خازدححاا  ححّ اختٚححاز     ْ كححاْ ضححبب اهػححم يف ا ُ  فححإ
ٌ اهعٌحى   ٝٗ ّ قدزتٕ ٗكاُت ؾح٘ز  لوفاهحٌ ف٘ظٞ سحاي  شحأتٛ بحٕ ًح  اهحح
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ٌ ًِٗٔحا   -دصا٢ٔا ٗغسا٢طٔااهػم بتٌاَ خؿ٘ؾٚاتٔا ٗأ ٕ اهحح -ػل٘ن فٚح
 . اْ اهِش٘ اهجاهحك

شت اختٚححاز حتحح داخححالا ًححسااٗإْ كححاْ ضححبب اهػححم يف ا ُطبححاق أ  
ذٔٞ اهلعبحٞ ثحٍ غحم بعحد اهفحسا       حكٌا اذا  وٍ بح  ،لوف ٗيف ًقدزتٕاهحٌ

ٌ اىل دٔحٞ اهلعبحٞ    ُٕحٕ ت٘ٓدح  أ ًّ ؾالتٕ  ٗ ؾحوٟ ًِشسفحاا  عوً٘ٞ هدٙحٕ أ اهحح
ٌ با ضتقباي   ِٔا بِش٘ ٙكٓس فػحلٕ يف ؾحشٞ    ،أً٘ز بحٕ سحاي اهؿحالٝ   اهحح

ؾححالتٕ ٙسدححع اىل اهػححم يف كٚفٚححٞ اهعٌححى اهؿححادز  ِححٕ سٚححح   تلححْ٘ 
ذٔٞ حُٕ ٙحرتدد بعحد اهفحسا  ٗٙػحم يف اهح     ، مشف٘ظٞ هدٕٙحؾ٘زٝ اهعٌى ً
ٗٓحرا ٓح٘ اهِشح٘     ، ِٔحا  سفاا: ٓى ٓٛ دٔٞ اهقبوٞ أٗ ًِشاه  ؾوٟ اهٚٔا

ْٗ ًححّ د اهجححاُٛ اهححرٜ ٙػححم فٚححٕ يف كٚفٚححٞ اهعٌححى اهؿححادز ًِححٕ اختٚححازاا
ٌ شفاظ ؾ٘زٝ اهعٌى اهؿادز  ِٕ ًحع كحْ٘   حُإ كاهت٘دحٕ   -ػل٘ن فٚحٕ  اهحح

، ٗبعلطٕ اهِش٘ اهجاهح اهرٜ ٓ٘ ختٚازٙااإ أًساا -ٗ ا ضتقباياىل اهقبوٞ أ
ٔححٕ ًححع اهقبوححٞ ًححس خححازز  ححّ ا ختٚححاز كتطححابق ت٘ٓدغححم ُاغحح١ْٟ ًححّ أ

ٗ تسدد ٘زٝ اهعٌى اهؿادز  ِٕ ًّ دْٗ غم أشفاظ ؾحًُع إ -اه٘اقعٚٞ 
 أتٛ بٕ .اهحٌيف ؾ٘زٝ اهعٌى 

ْ قا حدٝ  دالا ًحّ سٚحح دسٙحا   حشى اهح حخري ٓح٘ ًح  را اهِش٘ امٗٓ
 ححدَ  (قححدٖ) (36)شققاهحححٌُا ذضححتااهفححسا  يف ًؿححادٙقٕ، فقححد إضححتظٔس أ  

الن  ِدٖ يف  دَ ٗد٘ب ا  تِا١ اهحٌْ ٔا يف ٓرا اهِش٘، بوشاظ أدسٙاُ
ٓٛ ٌ   ًِحٕ ٓح٘ كحْ٘    اهعٌحى ٗاهفحسا   باهػم بعد ًك لوف سحني اهعٌحى   اهحح

ٌ عت  يف اهعٌحى  ٌا ُٙحهاهقطعٛ زتلاشٜ حٌقتكٟ قؿدٖ اإلذكس بأ سكب اهحح
                                                           

 .362: 4+  ًباُٛ ا ضتِباال: ز 309: 3ًؿباح ا ؾ٘ي : ز (36)
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حٌلّ أْ ٌا ٙحححدتـ بحححالن ًححاهحححٌا رٗٓحح ،دححصا١ ٗغححسا٢  ًٗ٘اُححعًححّ أ
ٍٓلوف اهػاناهحٌٙؿدز ًّ  ًا ٓ٘ خازز  حّ قدزتحٕ ٗاختٚحازٖ     ، ٗ  ٙع

شٚح تلححْ٘ ؾحح٘زٝ اهعٌححى اهؿححادز ًِححٕ     حٌلّ ؾححدٗزٖ  ِححٕ بحح  حٗ  ٙحح
ٞ حٗٓرا ُظري تطابق اه، شف٘ظٞحً  ،ذٔٞ اه  ؾوٟ اهٚٔا ًع اهقبوٞ اه٘اقعٚح

فاْ اهتطابق خازز  ّ اختٚازٖ ًٗقدزتٕ فاذا غحم بعحد اهفحسا  يف كحْ٘     
ْ ؾح٘زٝ  ٌوحٕ   ، م حذسٜ قا حدٝ اهفحسا   ؾالتٕ اىل اهقبوحٞ اه٘اقعٚحٞ   تح   

ٕ   حً ًحس خحازز   ًحّ أ  شف٘ظٞ   غم فٚٔا ٗقد ُػأ اهػحم يف ؾحشٞ ؾحالت
حٌا ٓح٘ خحازز  حّ    ذكسٙتحٕ باهِطحبٞ هح   ، ٗ  ًعِحٟ م قدزتٕ ّ اختٚازٖ ًٗ

ٌ ذٔٞ حٗ  ٙؿدق  وٕٚ اُحٕ سحني اهؿحالٝ اىل اهح    اختٚازٖ ًٗقدزتٕ  عِٚٞ اهحح
ذٔٞ اهح   ح ًحا ٙػحم فٚحٕ كحْ٘ اهح     نيسح أذكحس ًِحٕ   ِٞ ٓح٘  تعٚٓاهحٌعوً٘ٞ اهحٌ

هولعبٞ اَ  ، ٗ بد ًّ إ ادٝ اهؿالٝ تحشلٌٚاا  ضتقبا ااهٚٔا قبوٞ ٗإ ؾوٟ
 هقا دٝ ا غت اي بعد  دَ سذٚٞ قا دٝ اهٚقني ٗ دَ ددٗآا ِٓا .

 خحراا ٗٓرا ا ضتد ي تاَ  وٟ ًبِاٖ)قدٖ(: أًازٙحٞ قا حدٝ اهفحسا  أ   
 .ص ذكس ًِٕ سني ٙػم(:طٓ٘ سني ٙت٘قأ أًّ اهتعوٚى يف ق٘هٕ)

َ  هلححّ بِححا١ّ ًازٙححٞ اهقا ححدٝ ٗ ححدَ  أ  وححٟ اهقحح٘ي ا قححسب ًححّ  ححد
٘هحٕ:طٓ٘ سحني   ق حذسٜ اهعقال٢ٛ  وٟ طبقٔا ٗ دَ إسساش  ّوٚٓٞشقق اهحت

هقح٘ي بلحْ٘ قا ححدٝ    وحٟ ا بِحا١ّ   ،أٜ (37)صذكحس ًِحٕ سحني ٙػححم   ٙت٘قحأ أ 
ٝا  ٌوٚححاا ؾححالااهفححسا  أ ٞ  ٗقا ححد ٗاقححض ، ٗدهٚوححٔا ًطوححق  غححس ٚٞ تعبدٙحح

٘  حٌا قد ًكٟ فأكوٌا غللت فٕٚ ً:طا طالق  ٗٓح٘   (38)صًكٕ كٌحا ٓح
                                                           

 . 7ًّ اب٘اب اهح٘ق١٘ : ح 42: ب 1اه٘ضا٢حى: ز (37)
 . 3ًّ اب٘اب اهحدوى اه٘اقع يف اهؿالٝ : ح 23: ب 5اه٘ضا٢حى: ز (38)
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سكب اهحٌفاْ اهػم يف ؾشٞ اهعٌى  ،شّ فٕٚحٗاقض ا ُطباق  وٟ ًا ُ
  حشف٘ظٞ إًس خازز  ّ ا ختٚاز ٗكاُت ؾ٘زٝ اهعٌى ًٗإْ ُػأ  ّ أ

ّ هٕ فطادٖ ٕ اهرٜ ًكٟ ٗمل ٙتبٚٓوإُ غم يف ؾشٞ  ٌ :إُ ٙؿدق  وٕٚ
 ًكااٖ كٌا ٓ٘  .ٗ دَ ًطابقتٕ هوٌأً٘ز بٕ فٌٚلِٕ إ

ـٓد إلٚٓحًقٗ أدؿـ حٗمل ٙتكض ً  . اهػس ٛ اهحتطٔحٚوٛ طالق اهِ

 ٟ اُؿححسافٕ اىل ًححا اذا كححاْ اهػححم يف ً٘افقححٞ  ٌوححٕ   ُعححٍ قححد ٙححدٓ 
 ٌا ٓ٘ داخى حتت اختٚازٖ ِٗٙؿسا  ٌا كحاْ ُاغح٣اا  حً هوٌأً٘ز بٕ ُاغ٣اا

  بححدٜٗ   غححآد  وٚححٕ لِححٕ اُؿححساْاه   . ًححس خححازز  ححّ اختٚححازٖ  ححّ أ
ٌ ف اهتػحسٙعٛ  وطح ْ ٗاهتًتِحا ٗ  ٙوت٣ٍ ًع  سقٚٞ اهتطحٔٚى ٗاإل  ِطاق اهحح

 شٖ٘ ًّ اهتػسٙعات اهوطفٚٞ .حاهٕٚ دهٚى قا دٝ اهفسا  ُٗ

دححسا١ قا ححدٝ اهفححسا  يف اهِشححّ٘ٙ ا خريٙححّ     شاؾى إًلححاْ إحٗاهحح
 . ًتٚقِاا ْ كاْ دسٙأُا يف اهِش٘ اهجاُٛ قدزاابإطالق دهٚؤا ٗإ ٌطلااحت

 

 خالم العهدي .يف نوارد احتهام اإلقاعد  الاراغ : جر ان لبحث اخلانس عصرا            
         

ٓحح٘ ذس٠ قا ححدٝ اهتذححاٗش حْ ًححاقٚٞ: أاهحححٌّ يف اهبشحح٘خ قححد تبححٚٓ        
أٗ  تٚاْ ببعض ًحا ٙعتح  فٚحٕ ًحّ دحص١ٕ     اهػم يف اهعٌى  ستٌاي  دَ اإل

٘ اهػم بعد اهفسا  يف ؾحشٞ اهعٌحى أٗ   ذس٠ قا دٝ اهفسا  ٓح، ًٗغسال
  . ٗ غسطااأ ًا ٙعت  فٕٚ دص١ّفطادٖ  ستٌاي اإلخالي ببعض 

: اذا ٗدحد اهححٌلوف ُفطحٕ خازدحاا  حّ اهعٌحى اهححٌسكب         ٗس٣ِٚر        
 ٌوٕحٕ ٗأكحٟٔ ًِحتحى إُٔ  قد إُحسٗدٕ مدحٌى أْ ٙلْ٘ خحتحكاهؿالٝ ٗاس
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ٕٞ ًحّ اه اٙحات             ٗفس   ِحٕ كٌحا استٌحى تسكحٕ هحبعض أدصا٢حٕ  ٌحداا ه اٙح
فػّم يف ؾشٞ اهعٌى اهرٜ بدأٖ، بحٌعِٟ اهػحم بعحد اهفحسا  يف اُطبحاق     

 بٕ  ستٌاي اإلخالي  ٌداا ٗتسن بعض أدصا١ٖ اهحٌأً٘ز بٕ  وٟ اهحٌأتٛ
ٕٞ فٔحححى تححححذسٜ قا حححدٝ  -كحححاهسك٘ع أٗ اهتػحححٔد  قؿحححداا  ٗه حححسض ٗ اٙححح

 اهتذاٗش أٗ قا دٝ اهفسا  هتؿشٚض اهعٌى ق .

ٌ ٗهحٚظ اهبشحح ِٓحا يف استٌحاي اإلخحالي اهعٌحدٜ ب        ثِححا١ سكب أاهحح
ٌ ، إذ   ٙت٘قع يف اهعاقحى  غت اي بٕاإل ا تحٕ  تؿدٜ إلًتجحاي امًحس ٗإط  اهحح
بححٕ ثححٍ ٙطححتٌس يف   خالهححٕ  ٌححدااحشتٌى إسكب اهػححس ٛ ٗ  ٙححاهحححٌتٚححاْ بإ

 . اهعٌى ستٟ اهِٔاٙٞ

ٌ عٌحى  ّ اه ح  شى اهبشح ًا اذا زأ٠ ُفطحٕ خازدحاا  حبى ً  سكب اهحح
 خحىٓ سكب اهحرٜ غحسع فٚحٕ ٗقحد أ    اهحٌٖ ًّ اهعٌى ٗاستٌى فسا ٕ ٗإُتٔا١

ذسٜ قا ححدٝ اهفححسا  س٣ِٚححر  حفٔححى تحح  ٖ ، ٗ قٚحح٘دبححبعض أدصا٢ححٕ أ   ٌححداا
 خالي اهعٌدٜ بعٌوٕ ق .حشتٌى اإلض اهعٌى اهؿادز ًِٕ ٗٓ٘ ٙٗتؿٓش

اهفححسا   (  ٌححَ٘ دهٚححى قا ححدتٛقححدٍٓ)ٙظٔححس ًححّ بعححض ا  ححاظٍ 
ٍِٔ غححٚدِا حٌ٘ازد استٌححاي اإلخححالي اهعٌححدٜ، ًححٗاهتذححاٗش ٗمش٘هححٕ هحح

ْ ٙلححْ٘ )  فححسق بححني أ٘قع اهطححابع : اهحححٌاهححرٜ قححاي يف  (39)ا  ظححٍ 
ٞ رك٘ز بكٌٌٚاهحٌ، ٗاهتعوٚى ٗ تسكٕ  ٌدااأ ذص١ ُطٚاُااحشتٌى تسن اهاهحٌ

كٌحا ٙبحدٗ    -ٙع  باهتعوٚحى  (تقدًٞ ٙدي  وٟ ُفٛ ا ستٌاهنياهحٌاهل ٠ 
ٕ  : (40)()ق٘هٕ  :ٗٙسٙد -ًّ  بازتٕ اهطابقٞ  طٓ٘ سني ٙت٘قأ أذكحس ًِح
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ذكححس سححني اهعٌححى مل ٙححرتن ذا كححاْ أٗٙعحح  بححاهل ٠ اُححٕ ا صسححني ٙػححم
سكب اهححرٜ أزاد إًتجححاي أًححسٖ اهحححٌعت  يف ؾححشٞ اهحححٌال ٗ اهػححسأحذص١ اهحح
 ٗاهحرتن  ٌحداا   خحالا كُ٘حٕ أذكحس ،    فحاْ اهحرتن ضحٔ٘اا    ًِٕ ، بسا١ ذًتٕٗإ

استٌاي اهرتن : فورا ِٙتفٛ ا ستٌا ْ ،بسا١ ذًتٕخالا قؿدٖ ٗإزادتٕ إ
 . ٗاستٌاي اهرتن  ٌداا ضٔ٘اا

ٗ ّ تحسن اهححذص١ أ  ، فاُحٕ ًحا داَ مل ٙتحٚق   قاي ٓ٘ اهؿشٚضاهحٌٗٓرا 
ٌكحٕ كٌحا   ٚفو ٗبا ختٚاز فٔ٘ غان فٌٚحا ًكحٟ ًحّ  ٌوحٕ      اهػسال  ٌداا

ٛ     ٌطلااحٓ٘ ٗ  ٙعت  بػحلٕ ، تح   اهفحسا    بحإطالق أٗ  ٌحَ٘ دهٚحى قا حدت
ًححى ٙقؿححد باهعٌححى بححسا١ٝ ذًتححٕ     اْ اهعحٌلّ تأٙٚححدٖ بححأ ٗٙحح . ٗاهتذححاٗش

ٞ  ،ٗاهتدوـ ًّ  ٔدتٕ ٌحى اهؿحشٚض سحني    تٚحاْ اهع تطتد ٛ إ ٗٓٛ دٔ
 . ٗ ضٔ٘ااأ خالي بٕ  ٌدااباغسٝ ٗ دَ اإلحٌاه

   ٍ :  خالفحححٕٗٙبحححدٗ )قحححدٍٓ( (41)هلحححّ ٙظٔحححس ًحححّ بعحححض ا  حححاظ
ًححّ استٌححاي اه فوححٞ   ٌا اذا كححاْ اهػححم ُاغحح٣اا حختؿححاف اهقا ححدتني بحح إ

ضٔ٘اا، ٗ دَ دسٙأٌُحا  ِحد استٌحاي تحسن      ٗ غسإلأ ٗتسن دص١ٕٗاهطٔ٘ 
آخححس ٗاهحححشلٍ ٗبا ختٚححاز، ٗاهسدحح٘ع اىل أؾححى     ٌححداادححص١ٕ أٗ غححسإل 

  : بأً٘زهٕ ٗقد اضتدي ،  بحٌفادٖ ًّ اهؿشٞ أٗ اهفطاد

ٞ ح٠٘ اُؿحححساا امخححح د ححح :ٗيام  باز اىل ؾححح٘زٝ استٌحححاي اه فوححح
ٌٓحححٗاهطحححٔ٘  ٗ غحححسال ًحححّ أ د بحححرتن دحححص١ٕدْٗ استٌحححاي اهعؿحححٚاْ ٗاهتع

ْٜ    حؿساا بحهلّ ٓرا ا ُ.  ٕ حأتٛ باهحٌاهػس ٛ  سكباهحٌ  سٝ بٕحبحدٗ
   تقٚٚد إطالق دهٚى اهقا دتني .يف  س هٕحأث ٗ 

                                                           

  .  320:  3ًٍِٔ أضتاذُا اهحٌشقق اخل٢٘ٛ يف: ًؿباح امؾ٘ي : ز (41)



 (237)  ....................... دسٙاْ قا دٝ اهفسا  يف ً٘ازد استٌاي ا خالي اهعٌدٜ

 

دهٚى قا دتٛ اهفسا  اهجاُٛ : ًا ؾسح بٕ بعض ا  الَ ًّ قؿ٘ز 
ٜ  حٌ٘ازد استٌحاي اإل ٗاهتذاٗش ٗ حدَ مش٘هحٕ هح    استٌحاي   -خحالي اهعٌحد

حٌا ٗزد يف بعحض أخبحاز اه٘قح١٘    ًح  ُاغح٣اا  -ٗ اهػسال  ٌدااحذص١ أتسن اه
 ٕفاُح  (42)صػم: طٓ٘ سني ٙت٘قأ أذكس ًِٕ سني ٙ ًّ اهتعوٚى بامذكسٙٞ

ٞ ظآس ب كحٞ اهتعحبري بام   ٘     يف أ ذكسٙح ٜ ًِحٕ  ُٔحا تِحايف ؾحدٗز اهحرتن اهطحٔ
- وحٟ فحسض ؾحدٗزٖ     -خالي اهؿادز ًِٕ دْٗ اهرتن اهعٌدٜ ٗأْ اإل

را ٓح  -   حّ  ٌحد   - حّ  فوحٞ    ٗ غحسالٕ أ ضٜٔ٘ ٗتسن دحص١ٕ  خالْيٓ٘ إ
 . خالي ضٔ٘اااُعٞ ًّ اإلاهحٌى ِٗٙاضبٕ اهتعوٚى بامذكسٙٞ ساي اهعٌ

 -ٗ غسال  ٌدااأ برتن دص١ٕ -خالي اهعٌدٜٗاًا ً٘ازد استٌاي اإل
ذكسٙحٞ  سكب فال ِٙاضبٕ اهتعوٚحى بام اهحٌ ٗسؿ٘ي اهػم يف ؾشٞ اهعٌى

خحالي اهعٌحدٜ    اهػحم يف ؾحشٞ اهعٌحى  ِحد استٌحاي اإل     ٗهرا   ِٙدزز 
ب حري ًح٘ازد   حدؿ٘ف ى ًح ٚح ده ٕشت  ٌَ٘ دهٚحى قا حدٝ اهفحسا  ، فاُح    حت

 .(43)ِؿ٘ف اهحٌدى ٓرا اهتعوٚى ٜ مخالي اهعٌداستٌاي اإل

، فاُحٕ ضحأي ًحّ    اهتػلٚم يف كْ٘ اهتعحبري تعوحٚالا  ًّ ًا ضبق  :ٗفٕٚ
ط ٓحح٘ سححني  :دابححٕ(  ححّ اهسدححى ٙػححم بعححد ًححا ٙت٘قححأ، فأ  ا ًححاَ)
 وححٟ فححسض  -حٌلّ تقسٙححب اهتعوٚححىٗٙحح صذكححس ًِححٕ سححني ٙػححمٙت٘قححأ أ

ٜٓحطحذ٘اب ًحْ اهبأ -تطوٌٕٚ    ٙعت  باهػم بعد اهفسا ) : ٗكإُٔ قاي ٘
 . (ذكس ًِٕ سني ٙػم، مُٕ سني ٙت٘قأ أًّ اه٘ق١٘

 بااحٗتقسٙ ٚٔااحكُٕ٘ ت٘د -بااحشتٌى قسٙحٙ -ز ٍ استٌاي ؾشتٕ -هلِٕ 
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ٜ بامفساد اه اهبٞ سٚح أ ٕ       ْ اهحر  ٙػحم يف ؾحشٞ ٗقح٢ٕ٘ بعحد فسا حٕ ًِح
اىل ًحا ٙعتح  يف    ؤسحني اهت٘ٓقح   ًٗت٘دٔاا ٙلْ٘ ًتركساا -ٓ٘ يف اه اهب -

 . ؾشٞ  اه٘ق١٘ ًّ أدصا١ ٗغسا٢ 

فححاْ  ،سقٚقٚححاا بلُ٘ححٕ تعوححٚالاٗ ححدَ اهحححذصَ  ححدَ اه٘ثحح٘ق  ِححا:ٙلفٚ
ٌِع ًّ ظٔح٘ز اهلحالَ يف اهتعوٚحى    حدالا ٙبطى ا ضتد ي ٗٙحاستٌاي اه

خبحاز  ام -، ٗس٣ِٚر تبقٛ ًطوقات أدهٞ قا دٝ اهفسا  ٗاهتذاٗششقٚقٛحاه
ٞا -داؾٞحاهعاًٞ ٗاه خحالي   وٟ اهعٌَ٘ ٗمش٘ي ً٘ازد استٌحاي اإل  سذ

 . اهعٌدٜ ٗاهطٜٔ٘ ًعاا

َ : ازٖ حتحٌدحه ٚالاحده (قدٖ)قق حشاهحٌتاذُا حضاهحجاهح : ًا ذكسٖ أ   حد
ٗ اهػحسال  حذص١ أى تسن اهح هتذاٗش ٗاهفسا  فٌٚا اذا استٌقا دتٛ ا دسٙاْ
ٞ ٌا ذكسُحاٖ ًحّ أٌُححا هٚطحتا ًحّ اهق٘ا ححد     حهحح:)ٗقحاي  ، ٌحداا  بححى  ،اهتعبدٙح

ؾاهٞ  دَ اه فوٞ هظٔ٘ز ساهلٍ ا١ هقا دٝ ازتلاشٙٞ  قال٢ٚٞ، ٗٓٛ أاًك
 ٞ شٙححد ًححّ ٓححرا  ًححّ ا دهححٞ أ فادتطحح، ٗ  ٙسححني ا ًتجححاي يف  ححدَ اه فوحح

 . (44)(عِٟاهحٌ

 ضحًّ دس (ّحٚحدتحات اهقا حبححثٞ إحيف )أده ٗٙسد  وٕٚ : ًا ضبق ًِا       
ٝا  قال٢ٚٞ إزتلاشٙٞ أًكآا اهػازع امقدع،  فلسٝ كْ٘ اهقا دتني قا د

 ٗأثبتِححا كٌُ٘ٔححا قا ححدتني غححس ٚتني تعبححدٙتني ًطححتفادتني ًححّ ا خبححاز      
َٓ أٗ ًطوحق كٌحا ضحبق تقسٙبحٕ، ٗأْ )أؾحى       اهحٌعؿً٘ٚٞ، ٗفٚٔا ًا ٓ٘  ا

 ٜ ًحشسش اهجب٘ت ٗاإلًكا١ يف ً٘ازد دَ اه فوٞ( أؾْى  قال٢ٛ إزتلاش
  ٌى اهِفظ فسادع . ٌى اه ري ، ٗ  ُحشسش إًكا١ٖ يف ً٘ازد 
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عؿً٘ٚٞ إطححالق ٗ ٌححَ٘ ٙؿححوض ًححدزكاا هعٌححَ٘    اهحححٌٗيف ا خبححاز        
اهقا حححدتني ٗمش٘هلٌحححا هححححٌا اذا إستٌحححى اإلخحححالي اهعٌحححدٜ ٗإستٌحححى  

أٗ هوػحسال  ٌحداا ٗإستٌححى   وذحص١  اهطحٜٔ٘ بحأْ إستٌحى تسكححٕ ه   اإلخحالي  
ٗٓححٛ  -ثبححات اهقا ححدتني ، أٜ ٙطححتفاد ًححّ أدهححٞ إضححٔ٘اامسححدٌٓا تسكححٕ 

 . (ؾاهٞ  دَ اه فوٕٞٙ )أٌا تؤٓدحشٙد ًًا ٓ٘ أ -خباز اهػسٙفٞام

حٌ٘ازد استٌححاي اإلخححالي  ذس٠ اهقا ححدتني هحح حشاؾى  ٌححَ٘ ًحح حٗاهحح      
 . داَ مل ٙتٚقّ ا خالي ًا خالي اهطٜٔ٘ اهعٌدٜ ٗاإل

 

 : جر ان القاعدتني يف الصر ط .س عصرالبحث الساد

غححسٗال  ٗ قا ححدٝ اهتذححاٗش يفحشجِا ِٓححا يف دسٙححاْ قا ححدٝ اهفححسا  أبحح
ٌ ذاٗش حٗ بعحد تح  سكب بعد اهفسا  أاهحٌاهعٌى  شى ٗاهحدخ٘ي يف اه حري   اهحح

 . أً٘ز بٕ غس اااهحٌقٚ٘د  :ًٗسادُا ًّ اهػسٗال ،رتتباهحٌ

ٗيف بحشجِا ِٓا  ّ دسٙاْ قا حدٝ اهفحسا  ٗقا حدٝ اهتذحاٗش يف بحاب      
  فسق بني اهػسٗال اه٘د٘دٙٞ ٗبني اهػسٗال  -اهػسٗال  ِد اهػم فٚٔا 

اهعدًٚٞ ُظحري  حدَ اهفؿحى أٗ  حدَ اهححشسكٞ هح٘ كحاْ غحسطاا بحدٙالا ًحّ             
 ٘ا ٝ أٗ ا ضتقساز يف اهؿالٝ فٔ٘ غسال  يف ًسكب اهؿالٝ . اهحٌاغرتاال 

اهفسا  ٓ٘ اهػم  ذس٠ قا دٝحْ ًاقٚٞ أاهحٌٗقد تبني ًّ اهبش٘خ 
ٛٓاهحٌٗ ؾشٞ دص٢ٕ بعد اهفسا  ًِٕ ٗسكب أاهحٌيف ؾشٞ  ذا كحاْ   ِٕ ا ك

م ٓح٘ اهػح  حذس٠ قا حدٝ اهتذحاٗش   ًٗح  ،طا ٞاهعاًى بؿدد اإلًتجاي ٗاإل
ذا ٖ ا حري ػل٘ن فٕٚ ٗاهدخ٘ي يف اهحٌحشى اٗش  ّ ًيف اه٘د٘د بعد اهتذ

 قاي س٘ي دسٙاْ اهحٌٚى حفؿحبق تحٗقد ض ،حؿدد اإلًحتحجحاي كاْ اهعاًى ب
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 . دصا١ٖ سكب ٗ ريٖ ًّ أاهحٌحذص١ امخري ًّ اه: دصا١ اهقا دتني يف ام

يف  سكباهححححٌاهعٌحححى  غحححسٗالتني يف ٗ  زٙحححب يف دسٙحححاْ اهقا حححد
ـٓ ذص٢ٚٞ ح٘دبٞ اهاهحٌذٌوٞ ٗبِش٘ حاه ٌ اهػحسٙف   ، بى ٗزد يف اهحِ عت  اهحح
 حّ زدحى غحم يف     (حشٌد بّ ًطحوٍ ًحّ اهؿحادق)   اي ًدٖ : ضؤِض

ٌكٛ  وحٟ ؾحالتٕ   حٙح (:ط)ًّ اهؿالٝ ٗقحد قحاي  اه٘ق١٘ بعد ًا فس  
ٗٓٛ ٗاقشٞ ا ُطبحاق  وحٟ قا حدٝ اهفحسا  ٗدسٙأُحا يف       (45)صٙعٚد  ٗ 

، فحاذا  وحٟ طٔح٘ز  هلّ دسٙأُا   ٙجبت كُٕ٘   ،غسال اهطٔ٘ز يف اهؿالٝ
ٞا هحٌسادٖ    .أزاد اهؿالٝ أٗ اهط٘اا ٙوصًٕ إسداخ اهطٔ٘ز ًقدً

 قطاَ :فإُٔا  وٟ أ ِٗٙب ٛ ِٓا ًالسظٞ اهػسٗال تفؿٚالا

٘ٓاهحٌاهقطٍ ا ٗي : اهػسال         ٌ هعِح٘اْ   َ  قالاق ٌ سكب اهحح أً٘ز بحٕ  اهحح
٘ٓ حب ٌ َ بحٕ ؾحدق  ِح٘اْ    شٚح ٙتقح ٕ اهحح ٗهح٘ ٖ مل ٙتشقحق  ِح٘اْ     ،أً٘ز بح

ٗٓححرا ُظححري غححسال قؿححد  ِحح٘اْ اهعٌححى اهعبححادٜ   ،بححٕ خازدححااأً٘ز اهحححٌ
أٗ يف مجٚع اهعِاّٗٙ اهقؿدٙٞ كقؿد ؾالٝ اهؿبض  ٗٓ٘ إٓت ،سكباهحٌ

 ٗٓ٘ ،ٗ اه طىأٗ اه٘ق١٘ أشقق  ِ٘اْ اهؿالٝ حٗ اه طى يف تاه٘ق١٘ أ
 . د باهعٌىض هوتعٓبًؿٓش ب باهعٌى فإُ غسال ًعِٟ ً اٙس هقؿد اهتقٓس

 قحقح حتشحه ااحً٘ٓحقحً ااحسطحٙلْ٘ غبادٜ حعِ٘اْ اهعحؾى اهؿد أحٌِا قحٚحب      
قؿححد اهعِحح٘اْ مل    ذ هحح٘، إاهعِحح٘اْ ٗبححادزان اهعقححى اهفطححسٜ اهبطححٚ   

ؿحالٝ، أٗ كحاْ   ٗكاْ  ٌوحٕ سسكحٞ بحدْ هحٚظ ب     عِْ٘ خازداااهحٌٙتشقق 
ٕٕ ٗٙححدّٙ هححٚظ ب٘قحح١ٕ٘ ،أٗ كححاْ  طححى بححدْ ٗتِظٚفححٕ هححٚظ     طححى ٗ دحح
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شقق  ِحح٘اْ اهعٌححى حيف تحح عت   قححالااهحححٌاهػححسال ٓ٘)ذاًع حاهححٗبُ طححى، 
 ٗسلٍ اهػم فٕٚ :،  (سكباهحٌ

ٌ لوف فٚحٕ بعحد اهفحسا  ًحّ اهعٌحى      اهحٌاذا غم  -أ        ْ أً٘ز بحٕ بحأ  اهحح
٘ٓاهحٌتٟ باهػسال بعد اهفسا  يف إُٔ أ غّم أً٘ز اهحٌ اْهتشقق  ِ٘ قالاَ  ق

بض أَ حٌاَ ؾالٝ زكعتني إُٔ أتٟ بٔا بِٚٞ فسٙكٞ اهؿكٌّ غم بعد ت ،بٕ
ٌاَ اه طحى اُحٕ ُح٠٘  طحى     حٗ غم بعد تح ، أتٟ بٔا بِٚٞ ُافوٞ اهؿبضإُٔ أ

 وٟ  سٜ قا دٝ اهفسا  ٗٙب ذحفٔى ت ٕتِظفبدُٕ ٗد ٙت حذِابٞ أَ قؿد اه
 .شقق اهفسا  ًّ اهعٌى سطب اهفسض قحؾشٞ اهعٌى بوشاظ ت

شقق اهِٚحٞ  حثبحات تح  دسٙاْ قا دتٛ اهفحسا  ٗاهتذحاٗش إل   اهظآس  دَ      
٘ٓاهحٌٗاهقؿد   : أً٘ز بٕاهحٌَ هعِ٘اْ ق

ٌ خمتؿٞ باهفسا  ًّ اهعٌى  ُٔاسا  فألًا قا دٝ اهفأ       ٌ سكب اهحح أتٛ اهحح
بٕ ًع إسساشٖ هعِ٘إُ ٗٙلْ٘ اهػم يف ؾشتٕ أٗ فطادٖ، ِٗٓحا ٙػحّم يف   

قَ٘ هوحححٌأً٘ز بححٕ ٗمل ٙحححشسش قؿححدٖ فٚوححصَ غححلٕ يف اهحححٌقؿححدٖ هوعِحح٘اْ 
  طو٘ب  غس اا، ٗ  ًحذاي جلسٜ اهقا دٝ س٣ِٚر. اهحٌُٕ تعِْ٘  ٌوٕ بعِ٘ا

 حٌا كاْأً٘ز بٕ هاهحٌ ٗفس  ًِٕ اهعاًى، إ  اْ ٍٓحْ تثٍ إْ اهعٌى ٗإ       
شسش ٗدح٘د  حٗمل ٙح  ،  باهقؿد ٗاهِٚٞحدازز إ  ٙتشقق يف اه قؿدٙاا ًسااأ

ْ   سحساش أً٘ز بٕ هعدَ إاهحٌ ٌ اذ ًحّ   ،قؿحدٖ اهعِح٘ا شتٌى  حدَ قؿحد   اهحح
٘ٓاهحٌاهعِ٘اْ  سٖ ٔٓح شتٌى اُحٕ  طحى بدُحٕ ٗط   ح، أٜ ٙأً٘ز بٕاهحٌَ هتشقق ق

شسكات ًتعححددٝ ٗمل ٙلححّ  حَ ٗقعححد بحح اٗ قححهو طححى أ  ٗمل ٙلححّ قاؾححداا 
ٌ فوٍ ٙلّ ٓرا  ،اهؿبضفسض هؿالٝ  قاؾداا ٗمل ٙلحّ   لوف ً تطحالا اهحح

 ؾشتٕؿٓشض  ٌوٕ  ِد اهػم يف حفسا  ٗتحقا دٝ اه ستٟ تحذسٜ ؿوٚااحً
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 بعد تحٌإً ٗفسا ٕ ًِٕ . 

ْ  -هلّ قد ٙقاي          إغلا ا  وٟ  بدٙٞ إسساش  ِ٘اْ اهعٌى يف دسٙحا
: إْ دهٚححى قا ححدٝ اهفححسا  هححٚظ دهححٚالا هبٚححاا بححى ٓحح٘ دهٚححى  -قا ححدٝ اهفححسا 

هفظححٛ  ححاَ ٙحححٌلّ اهتٌطححم بعًٌ٘ححٕ هتعٌححٍٚ ًحححذس٠ اهقا ححدٝ هحححٌ٘ازد  
هتدؿٚـ دسٙاْ اهقا حدٝ    دٕاهػم ٗ دَ إسساش قؿد اهعِ٘اْ، ٗ  ٗ

  .( 46)سكب اهحٌاهعٌى   ِ٘اْبؿ٘زٝ إسساش قؿد 

طكوٌا غللت فٕٚ ْ  ٌَ٘ دهٚى اهقا دٝ ٘ز بأركاهحٌقاي اهحٌ ُٗسٓد      
شقق حٌ٘ازد اهػم يف تح ح ري غاًى ه (47)صٕ كٌا ًٓ٘حٌا قد ًكٟ فأًك

٘ٓاهحٌاهػسال   .شققٕ حَ هعِ٘اْ اهعٌى ٗ ِد  دَ إسساش تق

 ،يف  دَ  ًٌٕ٘ ٗمش٘هلا هلحا ٓح٘ ً٘قح٘ع دهٚحى اهقا حدٝ      ٗاه٘دٕ      
ٕ  (ٗقد ًكٟغم فٕٚ )فإُ ظآس يف كُٕ٘  فٚحب   وحٟ ؾحشتٕ     ،ٗفس  ًِح

ًٗحع  حدَ إسحساش قؿحد  ِح٘اْ       ،ٕ ٗ  ٙعت  بػلٕ س٣ِٚرٌكٚٓبحغس اا ٗ
بأُحٕ )قحد   شسش كُٕ٘ قد ؾدز ًِٕ اهػ١ٛ اهػس ٛ ستٟ ِٙعت حاهعٌى   ٙ

قؿحد   ًّٖ إسحساش فالبد  (اهعسؽ ثٍ اهِقؼ) :ٗقد قٚىًكٟ ٗفس  ًِٕ( 
اه٘قح١٘  قؿحد  ٗ طحى أ ٗ قؿحد اه ُ ٝ اهظٔس أٗ قؿد فسٙكٞ اهؿحبض أ ؾال

 كٟحً ٕ قدحمُ  باهػم حعتحسٜ اهقا دٝ ٗ  ٙحذحٌكٛ اهعٌى ٗتحستٟ ٙ
 .ػل٘ن فٕٚ اهحٌاهػ١ٛ 

       ٌٓ  ٔاحدسٙ ضؿٓشحٗ ٍٙ دهٚى اهقا دٝ أٗاحلاؾى إُ   دهٚى ٗاقض ٙع
ً٘ٓٞ هحِحإسساش اهِد  دَ ح   ٘اْ اهحٌأً٘ز بٕ، هفسض  دَ اهعوٍحعِحٚٞ اهحٌق
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َ٘ٓ اهحٌهوعِ٘اْ بقؿدٖ   أً٘ز بٕ .اهحٌ هتشقق اهفعىق

يف ػل٘ن اهحححٌهلححْ٘ اهػححسال   ،ذسٜ قا ححدٝ اهتذححاٗش حٗٓلححرا   تحح       
قاا هعِحح٘اْ شّقحٌا ٙدزكححٕ اهعقححى ًحح  حًحح -تحححشققٕ : قؿححد  ِحح٘اْ اهعٌححى   

شقق حسحساش تح  تِفحع قا حدٝ اهتذحاٗش ه حسض إ    أً٘ز بحٕ، ٗ   اهحٌسكب اهحٌ
ػسٗال كاهؿححالٝ اهححرٜ ٓحح٘ غححسال تلحح٘ٙ ، ٗهححٚظ غححسطاا    اهحححٌ ِحح٘اْ 

 قا دٝ اهتذاٗش. ًٗعٕ   ٗدٕ إلدسا١غس ٚاا، 

        ْ ًٗححّ اه٘اقححض ًححس بحٕ غححس ٚاا  : ٓححرا اهػحسال هححٚظ ام  ٗبتقسٙحب ثححا
ٌ بححٌا اذا كحاْ    اهقا حدٝ إختؿاف ًحذس٠   ػل٘ن أًحساا غحس ٚاا، ٗمل  اهحح

:   اهتذحاٗش  قا حدٝ شالا ًعِٚحاا ستحٟ ٙتشقحق ً٘قح٘ع     حذعى اهػازع هٕ ًح حٙ
 .قا دٝ اه ( كٛ جتسٜٗاهدخ٘ي يف  ريٖػل٘ن اهحٌ حشىاهتذاٗش  ّ ً)

 :ٗه٘ كاْ اهػم اثِا١ اهعٌى ٗقبى فسا ٕ ًِٕ  -ب      

َ  عٌحى يف ا بتحدا١ ًقازُحاا هتلحبريٝ    سسش قؿحد  ِح٘اْ اه  أفاْ         ا سحسا
بعد٢ححر سححني اهححدخ٘ي يف    قؿححدٖ هعِحح٘اْ اهعٌححى   وححٟ يف بقا٢ححٕ ٗغححم 
، سحني ا بتحدا١ ٗسحني اهػحم    ، بأْ كاْ قاؾحداا هعِح٘اْ اهعٌحى     اهسك٘ع

ٕ  ٗٓرا كٌا ه٘  وٍ بإُٔ دخى يف اهؿالٝ بقؿد فسٙكٞ اهؿبض  دْٗ ُافوتح
ذسٜ حفاُحٕ تح   ،ثٍ غم ساي اهسك٘ع يف بقحا١ٖ  وحٟ قؿحد  ِ٘أُحا بعد٢حر     

بٌِٚححا ، شى هححٕحُححٕ   ًحح اهػححسال م ػسٗال، دْٗاهحححٌقا ححدٝ اهتذححاٗش يف  
ٗاهحرٜ غحم سحاي     ػسٗال ٗٓٛ امدصا١ اهطابقٞ  وحٟ اهسكح٘ع ًحجالا   اهحٌ

دححاٗشٖ ٗٓحح٘   شالاحًحح -اهطححابقٞامدححصا١  -ٕ، فححاْ هوٌػححسٗال دخ٘هححٕ فٚحح 
هقؿححد  ِحح٘اْ اهعٌححى سححني اهػححسٗع يف اهؿححالٝ ٗسححني اهػححم      شسشحًحح
 ص.ٌا قد داٗشٖ ٗدخى يف  ريٖ فوٌٚض  وٕٚحفٕٚ ً غم كى غ١ٛطٗ
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ٗ سحني ا بتحدا١   اهػحم أ  شسش قؿحدٖ هعِح٘اْ اهعٌحى سحني    حٗه٘ مل ٙح       
ٌ باهعٌى  تحٟ بٔحا   ٘ غحم سحاي اهقحسا١ٝ يف تلبريتحٕ ٓحى أ     كٌحا هح  سكب، اهحح

ٕ  ؿبض بعِ٘اْ تلبريٝ فسٙكٞ اه ٗمل ٙتحٚقّ قؿحدٖ هعِح٘اْ     أٗ تلحبريٝ ُافوتح
ٌلّ دسٙححاْ قا ححدٝ حمل ٙحح -اهعٌححى سححني ا بتححدا١ ٗاهػححسٗع يف اهؿححالٝ  

ٌ شقق حسحساش تح  ٗٓ٘  دَ إ الن اهطابقاهحٌهعني  ،س٣ِٚراهتذاٗش  أً٘ز اهحح
٘ٓاهحٌبٕ  ٌ ؾدٗز  ٖسساشحٌعِٟ  دَ إب ،َ بقؿد  ِ٘إُتق أً٘ز بحٕ  ِحٕ   اهحح

ٌ شى حذاٗش ًح حذسٜ اهقا حدٝ  ِحد تح   حًع قؿحد  ِ٘اُحٕ ستحٟ تح     ػل٘ن اهحح
  . هتؿشٚض اهعٌى

٘ٓاهحٌاهػسال  :اهقطٍ اهجاُٛ        ٌ هتشقحق  ِح٘اْ دحص١     َ  قالاق سكب اهحح
 ،ش٘ٓاحٗ ُح أً٘ز بٕ كقؿد اهتػٔد أٗ اهقسا١ٝ أٗ اهسك٘ع أٗ اهطذ٘د أاهحٌ

ًّٗ اه٘اقض إُ هحٚظ كحى تػحٔد باه٘سداُٚحٞ ٗاهسضحاهٞ تػحٔداا ؾحالتٚاا        
ٗهححٚظ كححى قححسا١ٝ فاتحححشٞ قححسا١ٝ ؾححالتٚٞ، ٗهححٚظ كححى اُحححشِا١ٕ زك٘ ححاا اٗ 

 ٛ ًححع اهقححسا١ٝ أٗ اهتػححٔد أٗ  ضححذ٘داا، ُعححٍ إ  اذا قؿححد اهفعححى اهؿححالت
ٌا ٓح٘  ح  ٙتشقق بٗاهطذ٘د ْ اهقسا١ٝ ٗاهتػٔد ٗاهسك٘ع أٜ إا ُحشِا١، 

شِا١ حْ ا ُح ٗأ -مجاهٚحاا إ زتلاشااٗه٘ إ -ؾالتٛ إ  ًع قؿد  ِ٘إُ  دص١ْ
حٔب٘ال شِا١ ًع اهحٗٓلرا ا ُ ،  ٙتشقق بٕ اهسك٘ع ًّ دْٗ قؿد  ِ٘إُ

 تشقق ًعٕ اهطذ٘د .د اهطذ٘د   ٙا زض ًّ دْٗ قؿ  وٟ

٘ٓ  ٓحححراٗ       ٗ كوحححٕ ه٘قححح٘ح تقححح ٔحححا زك٘ َ قحححسا١ٝ اهؿحححالٝ ٗتػحححٔدٓا 
شِا١ ٗاهحتوف  ًحع   حغحرتان ا ُح  إل ،ؾحى ش٘ٓا بحاهعِ٘اْ ام حُٗ ٓاضذ٘دٗ

اّٗٙ ًتعحححددٝ   تِشؿحححس يف اهسكححح٘ع أٗ يف اهطحححذ٘د أٗ اهقحححسا١ٝ أٗ   ِححح
دؿ٘ف اهححرٜ ٓحح٘ دححص١ اهؿححالٝ   اهحححٌ  ًححع قؿححد اهعِحح٘اْ  اهتػححٔد إ
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سكبٞ ًِٕ فٚدزن اهعقى اهفطسٜ اهطوٍٚ هصَٗ قؿد اهعِح٘اْ ٗاغحرتاال   اهحٌ
 ًع فعوٕ . بقؿد  ِ٘إُ -دص١ اهعبادٝ -شقق اهفعى حت

ٛ  ُٗظري قؿد اهعِ٘اْ        ٌ  : ٓح ٘ا ٝ بحني سحسٗا اهلوٌحٞ اه٘اسحدٝ     اهحح
ٌ شقق اهلوٌحٞ  حفاْ ت ،شققٔا خازدااحت عت   قالا يفاهحٌ أً٘ز بقسا١تٔحا  اهحح

حشسٗا ًت٘قف  وٟ تتابع اه -شٌ٘ٓاحٗ ُيف توبٚٞ ا سساَ أيف اهؿالٝ أٗ 
كحى  قحسا١ٝ اهلوٌحٞ اه٘اسحدٝ :     ، إذٝ اهلوٌٞ اه٘اسحدٝ ٗت٘اؾؤا  ِد قسا١

ْ  ًِٔا سسٕا ًعتحد بحٕ   خحس بقحدز ٕ  حشسا اآل١ٝ اهح ًِفؿحى  حّ آْ قحسا    يف آ
ٞ  ٗاهعسا بعدَ تٙقكٛ ًعٕ اهعقى  -كدقٚقتني ، حشقق قسا١ٝ تولحٍ اهلوٌح

َ٘ٓ شقق اهلوٌححٞ اه٘اسححدٝ  حْ تححًتقطعححٞ، م سسٗفححااٌا ٓحح٘ ٙقححسأ  حٗاُحح ٙتقحح
ٌ دالا حٗٓحرا بح   ،شسٗفٔاحبت٘اؾى ٗتتابع اهِطق بح  ٌ ٘ا ٝ اهحح يف عت ٝ اهحح

فاْ اهػحسع ا قحدع    ،ٗ ًّ مجىسكب ًّ كوٌات أاهحٌاهلالَ اهط٘ٙى 
ٞ ٝ ٗسكبات اهػس ٚٞ كاهؿالاهحٌٓ٘ اهرٜ ا ت  ً٘ا تٔا يف  ا سحساَ   توبٚح

ًلّ ؾحدق  ٘ا تٔا فٚٔا أً ا تباز اهػازع ًّٗ دْٗيف احلر أٗ اهعٌسٝ، 
 .ستٟ ًع  دَ تتابعٔا ٗتالسقٔا  ٗاهعسا ذٌى بِظس اهعقىحاهلالَ ٗاه

ٕٞ اهحححٌشقق حفاهػححم يف تحح: ٗيف قحح٢ٕ٘          ًححّ  ٘ا ٝ بححني سححسٗا كوٌحح
عتد بححٕ بححني سححسٗا كوٌححٞ اهحححٌكوٌححات اهقححسا١ٝ مدححى استٌاهححٕ اهفؿححى 

، داززحٝ يف اهٙؤٗي اىل اهػم يف أؾى تحشقق اهقسا١ٓ٘ غّم  -ٗاسدٝ 
ٗ اهطحذ٘د ٙحؤٗي اىل اهػحم يف    حشقق قؿحد اهسكح٘ع أ  ْ اهػم يف تكٌا أ

 شقق اهسك٘ع ٗاهطذ٘د .حاؾى ت

ٍ   ٗدححاًع         حتقححق دححص١  يف ًححا ٙعتحح   قححالا  :)اهػححسال يف ٓححرا اهقطحح
 بوشاظ اهقا دتني :ٗدتوف بني ساهتني حٗسلٌٕ ٙ،(أً٘ز بٕاهحٌ سكباهحٌ
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سكب قبى اهفسا  ًِٕ اهحٌثِا١ اهعٌى مٗىل : اذا كاْ اهػم أشاهٞ احها      
 :ذسٜ قا دٝ اهتذاٗش حفال ت  - ػل٘ن فٕٚاهحٌذص١ حًّ اه -

غححس ٛ ب اثححسٕ دساآححا اىل تسٓتحححشتاز إُٔححا قا ححدٝ غححس ٚٞ ٙحح: م ٗ اأ     
حٌا ٜ ًححأ،  قوححٛغححسال  بش٘خ اهحححٌْ اهػححسال ٗسٚححح أ ، وححٟ دسٙأُححا

ًس أٙ مل ًحٌا  إذ ٓ٘ غس ٚاا ٗهٚظ غسطااغسطٚتٕ ، اهعقى اهفطسٜ  ٙدزن
 ذسٜ قا دٝ اهتذاٗش .حهرا   تبٕ اهػسع امقدع، ٗ

ستحٟ  فٚحٕ  شى غس ٛ هوٌػحل٘ن  حشتاز اىل ًحْ دسٙأُا ٙ: م ٗثاُٚاا       
ب ً٘ق٘ع اهقا دٝ  وٟ فسض تسٓتح  ٖ :اهدخ٘ي يف  ريٖ ٗٙتشقق بتذاٗش

حشى غححس ٛ ه٘ؾححف اهسك٘ ٚححٞ أٗ   ٗ  ًحح ، وححٟ دسٙأُححا ثححس غححس ٛ  أ
ستٟ ٙتشقق ٗؾحف  اه٘اسدٝ  ٘ا ٝ بني سسٗا اهلوٌٞاهحٌٗ اهطذ٘دٙٞ أ

 ( . شى ٗاهدخ٘ي يف  ريٖاهحٌاهػم  ِد اهتذاٗش  ّ )

سكب بعد اهفسا  ًحّ  اهحٌثِا١ اهعٌى أاذا كاْ اهػم  :اهجاُٚٞاهحشاهٞ        
ٌاَ اهسكح٘ع  حتإذسٜ قا دٝ اهفسا  بعد ح، ٗيف ًجوٕ تػل٘ن فٕٚاهحٌذص١ حاه

، سكب اآلخساهحٌٌاَ اهؿالٝ أٗ اهعٌى حٌاَ اهقسا١ٝ أٗ  قٚب تحتإأٗ بعد 
ٕ ذص١ بعححد ًكححٚٓحؾححشٞ اهححيف فاُححٕ ًؿححداق اهػححم يف ؾححشٞ اهعٌححى أٗ  

أٗ  ٛ سحسٗا اهلوٌحٞ أٗ قؿحد اهسكح٘ع    ، فحاْ اهػحم يف تح٘اه   ٗاهفسا  ًِٕ
يف أؾحى ٗدح٘د    فٕٚ غحلاا ٌا ٙلْ٘ اهػم حش٘ ذهم ًحقؿد اهطذ٘د أٗ ُ

َ  حاهػححٛ ٗ  تحح   أُححٕ اذا سؿححى إ ،ذسٜ ًعححٕ قا ححدٝ اهتذححاٗش كٌححا تقححد
اُححٕ اهػححم يف ٗدحح٘دٖ بعححد اهفححسا  ًححّ اهقححسا١ٝ أٗ اهسكحح٘ع أٗ اهطححذ٘د ف 

ٌ يف ؾشٞ  بطببٕ ًٗرتدداا ٙلْ٘ غاكاا أتٛ بحٕ ٓحى ٓح٘ زكح٘ع ؾحشٚض      اهحح
ًححّ اهؿححالٝ أٗ ٓحح٘ ضححذ٘د ؾححشٚض أٗ ٓححٛ قححسا١ٝ ؾححشٚشٞ قححد    كذححص١ٕ
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ٌحى  اهت فٚٔا سسٗا اهلوٌٞ ، ٗاهػم يف اهؿشٞ بعحد اهفحسا  ًحّ اهع   ت٘
 ٌ ذس٠ حيف ؾحشتٕ ٓح٘ ًحح   ػل٘ناهحححٌ ١ذصحسكب أٗ بعحد اهفححسا  ًحّ اهح   اهحح

 . هقا دٝ اهفسا 

٘ٓاهحٌاهػسال اهقطٍ اهجاهح :       ٌ اهلى  -هوٌأً٘ز بٕ َ غس ااق -سكباهحح
ٌ ذٌ٘ع حٌعِٟ اغرتاال اهػسع امقدع هٕ يف ؾشٞ ًحب ٌ سكب اهحح أً٘ز اهحح

 ًّٗ دْٗ اهبٚاْ اهػس ٛ   ٙدزن اهعقى دخاهتٔحا  ،شققٕ غس ااحبٕ ٗيف ت
 ٗٓرٖ اهػسٗال قطٌاْ ُٗ٘ اْ :   سكب .اهحٌيف تحشقق 

قطٍ دٓي اهحدهٚى اهػحس ٛ  وحٟ اغحرتاطٔا يف  ًححذٌ٘ع اهؿحالٝ        -أ       
 ا ضححتقبايٗ اهطٔ٘زكححتدووٞ، اهحححًٌححّ ًبححدأٓا هحححٌِتٔآا ستححٟ ا كحح٘اْ  

ٌا ٙعتحح  يف ؾححشٞ  حش٘ٓا ًححح٘ا ٝ بححني أدححصا١ اهؿححالٝ ُٗحح  اهحححٌٗٗاهطححرت 
ذٌ٘ع اهؿالٝ بتٌاَ ٗد٘دٓحا ًحّ ًبحدأٓا اىل ًِتٔآحا ستحٟ امكح٘اْ       حً

ٌ ٗاهح    ٙػحت ى    تدووٞ بحني امدحصا١  اهحٌ ٌ لوف اهحح ؿوٛ بفعحى ًحّ   اهحح
ذاٖ اهلعبٞ أٗ  ّ ساهٞ اهطٔ٘ز حتإلوف  ّ اهحٌشٚح ه٘ خسز حب أفعاهلا

ٛ  ذص١ٕحتدووٞ ًحّ دْٗ اغحت اي بح   اهحٌك٘اْ ٗه٘ يف ام -أٗ اهطرت   -ؾحالت
 . تٕبطوت ؾال

 ٗقطٍ ًّ غسٗال اهؿالٝ تعت  قٚ٘داا ًؿٓششٞ مدصا٢ٔا، ٗٓٛ -ب       
 تدووٞ كقؿد اهقسبٞ ٗا ضتقساز .اهحٌ ري ًطو٘بٞ هوػازع يف امك٘اْ 

يف ؾححشٞ  ًححا ٙعتحح  غححس اا) بِ٘ ٚححٕ:ٗدححاًع اهػححسال يف ٓححرا اهقطححٍ       
 .أً٘ز بٕ ( اهحٌسكب اهحٌاهلى 

 شح ٗتفؿٚى :حذسٜ فٕٚ قا دتا اهتذاٗش أٗ اهفسا  ق فٕٚ بحٗٓى ت      



    12بػس٠ ا ؾ٘ي / ز ................................................. ( 248)

 شا١ : حأُ  ؤٟا  ِد اهػم يف اهػسال اُأًا قا دٝ اهفسا  فذسٙ -1

سكب اهحححٌٕ بعححد اهفححسا  ًححّ اهعٌححى أْ ٙلححْ٘ غححّل : اهِشحح٘ امٗي
ٞا      ُتٔا١ ٗاإلٗ قٚب اإل بؿحشٞ   ُؿحساا  ِحٕ فتذحسٜ قا حدٝ اهفحسا  قاقحٚ

ػسٗال ٗ حدَ ا  تِحا١ باهػحم ، ٗٓحرا اهِشح٘ ًحّ اهػحم يف        اهحٌاهعٌى 
 ،ٌاَ ؾحالٝ اهظٔحس  حاهػسال ٙتٌجى يف أْ ٙػم يف اضحتقباهٕ أٗ تطحرتٖ يف تح   

م  ِحدٖ بعحد اهفحسا  ًحّ ؾحالٝ      شؿى اهػح ح ستٌاي  دًٕ يف بعكٔا ٗٙ
شقق اهػحسال ًِحٕ بِشح٘ ٙحؤٗي اىل     ح، ٗٙوشق بٕ : ًحا اذا غحم يف تح   اهظٔس

ٗ دص٢حححٕ اهطحححابق ٗقحححد فحححس  ًِحححٕ  سكب أاهححححٌؾحححشٞ  ٌوحححٕ  اهػحححم يف 
ٗ ضحرتٖ هع٘زتحٕ يف اهسكعحٞ ا ٗىل    ، كٌا هح٘ غحم يف إضحتقباهٕ أ   ذاٗشٖحٗت

اهسكعحٞ   حذاٗشٓا اىلًّ ؾالٝ اهؿحبض ٗكحاْ غحلٕ بعحد اهفحسا  ًِٔحا ٗتح       
ٜ ٓح٘  ، أباهفعحى سحاي اهػحم    هوقبوحٞ ًٗطحترتاا   اهجاُٚٞ ٗكاْ فٚٔا ًطحتقبالا 

ف٘ظٚفتحٕ   -اهؿشٞ يف شًّ اهػم ٗظسفٕ اهالسحق شسش هتشؿٚى غسال حً
طحالق دهٚحى    وٟ ًا إخرتُاٖ ًّ إ ًكا١ اهعٌى بِا١ّاهبِا١  وٟ اهؿشٞ ٗإ

بعكحٕ  يف ؾحشٞ  ٗ ٗدسٙأُا  ِد اهػحم يف ؾحشٞ اهعٌحى أ   قا دٝ اهفسا  
يف  ْ كاْ غلاا، إذ اهػم يف ٓرا اهقطٍ ٗإػل٘ن فٕٚاهحٌبعد اهفسا  ًّ 

ساز ٗ ا ضحتق ق اهتطحرت أٗ ا ضحتقباي أ  حشقكأْ ٙػم يف تح  ،ٗد٘د اهػسال
 غححسال يف ؾحالتٕ يف اهسكعحٞ اهطححابقٞ ، إ  أُحٕ يف ًحح٘ازد اهػحم فٌٚححا ٓح٘      

ْْ سػاهححححٌٗال حبٚححح ٙلحححْ٘ هوححبعض   ػساهححححٌبعض هحح  ًطحححتقى  ٗال  ِحح٘ا
ٛٓاهححححٌؿحححالٝ سٚحححح ٙؿحححدق  هٗىل ًحححّ اكاهسكعحححٞ ام ٗاهفحححسا  ًحححّ   ك

ٚٔححا فٚححؤٗي ف ،ػل٘ن يف ؾححشتٕ بعححد اهححدخ٘ي يف اهححبعض اهالسححق  اهحححٌ
اهػسال يف اهسكعٞ اهطابقٞ  -ػل٘ناهحٌشى حذاٗش ًحٗسني ت اهػم  سقاا



 (249)  ................................... دسٙاْ قا دتٛ اهتذاٗش ٗاهفسا  يف اهػسٗال

 

ٕ ٗٓ٘ يف زكعحٞ  سقحٞ ًحّ     ٗٙسدحع اىل اهػحم يف ؾحشٞ اهسكعحٞ      -ؾحالت
ٗاددٙتحٕ   فعحالا  ٖسحساش طو٘ب فٚٔا ًع إاهحٌٗاددٙتٔا هوػسال يف اهطابقٞ ٗ

   ٗ يف هوػسال يف اهسكعٞ اهالسقٞ اه  ٓٛ ظسا اهػحم يف ٗدح٘د اهػحسال 
كوٌا غحللت فٚحٕ   ( :ط) ِٕ يف اهسكعٞ اهطابقٞ ٗٙرتتب ق٘هٕؾدٗزٖ 

 .( 48)حٌا قد ًكٟ فأًكٕ كٌا ٓ٘ص ً

           ٞ ٌ اهحِـ   :ٗٙؤكد دسٙحاْ قا حدٝ اهفحسا  ِٓحا يف اجلٌوح عت  ضحِدٖ  اهحح
 ٗ ٌ اه٘ازد يف اه٘قح١٘  شٌد بحّ ًطحوٍ  حّ اهؿحادق     حتكٌّ ضحؤاي ًح  اهحح

( )     قحاي   ّ زدى غم يف اه٘ق١٘ بعد ًحا فحس  ًحّ اهؿحالٝ ، ٗقحد: 
ٗٓٛ ٗاقشٞ ا ُطباق  وٟ قا حدٝ   (49)صٌكٛ  وٟ ؾالتٕ ٗ  ٙعٚدحٙط

ٗٓلرا غسال ا ضتقباي  ٝ ،اهؿال اهفسا   ِد اهػم يف غسال اهطٔ٘ز يف
عت ٝ يف ًحححذٌ٘ع اهؿححالٝ ستححٟ   اهحححٌٗاهطححرت ُٗحححشٌ٘ٓا ًححّ اهػححسٗال    

  تدووٞ . اهحٌا ك٘اْ 

سكب اهحححٌه٘اددٙححٞ  شسشااحلوف ًححاهحححٌ  ٙلححْ٘  أْ اهِشحح٘ اهجححاُٛ :       
، ٗٙلحْ٘ اهػحسال ًعتح اا    ػل٘ن يف ظحسا اهػحم  اهحٌهوػسال  أً٘ز بٕاهحٌ

ٌ يف أدحححصا١  ٌ سكب ٗا كححح٘اْ اهحححح تدووٞ بِٚٔحححا كا ضحححتقباي، فحححاْ   اهحححح
ًبطححْى هوؿححالٝ، مُححٕ ًححاُْع  ححّ   -تدوىاهحححٌٗهحح٘ يف اهلححْ٘  -ا ضححتدباز

حشسش مل ٙححإتؿححاي امدححصا١ اهالسقححٞ بححامدصا١ اهطححابقٞ، ًٗجاهححٕ : ًححا اذا 
 ٗ تطرتٖ يف اهسكعٞ اهجاُٚٞ ًّ ؾالتٕ  ِد سؿ٘ي اهػم هدٕٙ .إضتقباهٕ أ

 ّحد ًحٗ ب،  ٔاحسٙاُحٛ دحدٝ فحا٢حدٝ ٗ  فحقا حسٜ اهحذحر   تحد٢حِحٗ        
                                                           

 . 3حدوى اه٘اقع يف اهؿالٝ : ح ًّ اب٘اب اه 23: ب 5حى: ز اه٘ضا٢ (48)
 . 5ح٘ق١٘ : حًّ اب٘اب اه 42: ب 1حى: زاه٘ضا٢ (49)
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ٌ شقق اهػسال حْ  دَ تم : اهؿالٝ،سكباهحٌاهعٌى   إضت٣ِاا  : قازْاهحح
ٕ  ٗ دص١ٕٕأ ْ اهطٔ٘ز أٗ ا ضتقباي أٗ اهتطرت يف آ ً٘دحب  ٓح٘   -ًّ ؾحالت

بدأ اىل اهحححٌهوؿححالٝ ًححّ  ًقازُححاا هفححسض كُ٘ححٕ غححسطاا  ،هححبطالْ اهؿححالٝ
  تدووٞ .اهحٌامك٘اْ  ِتٟٔ ستٟاهحٌ

ٌ اذا كاْ اهػحم يف اهلحْ٘    :   ٙقاي       ذسٜ حدحصا١ تح  ى بحني ام تدواهحح
ػل٘ن ًقازُتٔححا اهحححٌدححصا١ ا ححدٝ اهفححسا  هتؿححشٚض ًححا ًكححٟ ًححّ ام    ق

باهػم يف ٓرٖ اهػسٗال بوشحاظ   تٓدفال ٙع ٗ اهتطرتهوطٔ٘ز أٗ ا ضتقباي أ
دحصا١ اهالسقحٞ ًحع اهحتٌلّ ًِحٕ      ، ثحٍ ٙباغحس اهطٔح٘ز هأل   دصا١ اهطابقٞام

ٗ اهؿالٝ اهطابقٞ ٗاهالسقٞ أٗ ٙطتقبى أ دصا١ا ٝ بني أ٘اهحٌٗ دَ ف٘ات 
 . -أً٘ز بٕاهحٌسكب اهػس ٛ اهحٌ -ٗتؿض ًعٕ اهؿالٝ  ،ٙتطرت ٙقِٚاا

عت ٝ يف اهحٌْ اهطٔ٘ز ٗا ضتقباي ٗاهطرت ًّ اهػسٗال إ:  ُٕ ٙقايم       
ٗيف ظححسا  ،دححصا١تدووٞ بححني اماهحححٌكحح٘اْ ًسكححب اهؿححالٝ ستححٟ يف ام 

ٙعتح  هحصَٗ    -سكب اهؿحالٝ ٌحهح    دحص١ّ   - ًحتدوالا  ااكُ٘ح ْ كاْ إاهػم ٗ
  ٕ حشقق اهػححسال يف ٗسٚححح ٙػححم يف تحح  ،ا ضححتقباي ٗاهطٔحح٘ز ٗاهطححرت فٚحح

ًحّ   خوح٘اا  تدوىاهحٌاهلْ٘  تدوى ٙلْ٘اهحٌدصا١ اهطابقٞ ٗيف اهلْ٘ ام
فٚلحْ٘   ،ٗ ٙتٍ ا ضحتقباي اهػسال زٙجٌا ٙلٌى اه٘ق١٘ أٗ ٙتشقق اهطرت أ

٘ٓحهوٚقني ب ، باطالا ًسكب اهؿالٝ ّ  ،ًّ اهػسال دوىحتاهحٌاهلْ٘  دو  ًٗح
 ،دصا١ اهطابقٞٚض امحتؿشحفسا  هحدٝ اهحسٙاْ قا حيف د دٝح فا٢  : ِٓا قوِا

  سكب .اهحٌاهعٌى  إضت٣ِاا ٗ بد ًّ

سكب كاهؿالٝ اهحٌدصا١ يف أ ْ ٙلْ٘ اهػسال ًعت ااأ اهِش٘ اهجاهح :      
  ،قسازحتحٞ ٗا ضحقسبحقؿد اهحٞ كحوحدوحتاهحٌك٘اْ ٛ امحفازٖ حبحتح ًّ دْٗ إ
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 .  تدووٞاهحٌ وٟ ا تبازٌٓا يف امك٘اْ  ٚىح  ده فأٌُا

ٞ شقق اهػححسال بوشححاظ  حهحح٘ غححم يف تحح  : ٗ وٚححٕ      ٗمل  ا دححصا١ اهطححابق
قححافٞ اىل غححسال اإلدححست قا ححدٝ اهفححسا  ب -ٙححدخى يف دححص١ٕ  سححق هلححا 

اىل اهلل  ًٗتقسبححاا دصا١ اهالسقححٞ ًطححتقساا، ثححٍ ٙححأتٛ بححاما دححصا١ اهطححابقٞ
: اهػححسال يف مجٚعححٕ ٖسححساشسكب إلاهحححٌمجٚححع بؿححشٞ شلٍ حٗٙحح ،تعححاىل
 ٗبعكٕ باه٘دداْ . ،بقا دٝ اهفسا  دااتعٓببعكٕ 

ذٌ٘ع اهعٌحححى حعت  يف ًحح اهححححٌْ  بححد ًحححّ اهتفسٙححق بحححني اهػححسال    ذا      
ٌ كحح٘اْ سكب ستححٟ ا اهحححٌ دححصا١  عت  يف أاهحححٌتدووٞ ٗبححني اهػححسال  اهححح
 ا دٝ اهفسا   .ق. ٓرا كوٕ يف  سكب خاؾٞاهحٌ

  فذسٙأُا  ِد اهػم يف اهػسال  وٟ حنّ٘ٙ : اٗشًا قا دٝ اهتذٗأ -2     

 شى ًعحني غحس اا  حٌا هحٕ ًح  حٗٓ٘ ًح  اذا غم يف اهػسال اهِش٘ امٗي :      
قاًٞ ٗاه٘ق١٘  وٟ اهق٘ي ب٘د٘بٌٔا حذعى اهػس ٛ ُظري اإلب اهطشحٗب

ٗكحاْ غحلٕ    ،سكب ٗقبى اهفسا اهحٌثِا١ اهعٌى ٕ أقبى اهؿالٝ ٗكاْ غّل
يف بعححد تحححذاٗش ًحححشوٕ، ٗهححٚظ غححّلٕ  يف ٗدحح٘د اهػححسال ٗؾححدٗزٖ  ِححٕ  

اهػس ٛ اهرٜ ذعى حشطب اهحشى ًعني بحٗكاْ هوػسال ً ،ؾشٞ اهعٌى
ٌ شققٕ يف ٗقت ضابق  وٟ اهعٌى حا ت  ت ٗ اه طحى  سكب كاه٘قح١٘ أ اهحح

ٝاحق٘ي بلُ٘ححح وححٟ اهحح ؿ٘ؾٞ حدححاهحٌٞ حدازدحححٚعاي اهحفحح ححّ ام ٌٔا  بححاز
 ا غسطا يف ؾشٞ اهؿالٝ . وٟ اهق٘ي بلُ٘ٔ ٗكاإلقاًحٞ

 ٗ  زٙححب يف دسٙححاْ قا حححدٝ اهتذححاٗش يف ُفحححظ اهػححسال اذا غحححم            
 ٕ  ٜ دخحححى يف حشوٕ ٗدخحححى يف  حححريٖ، أٗدحححاٗش ًححح فٚحححٕ ٗقحححد خحححسز ًِححح
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 ذادٖ تعبحداا حٙح ، فٚحب   وحٟ إتٚحاْ اهػحسال ٗإ    أً٘ز بٕاهحٌسكب اهحٌاهعٌى 
ٌ د  اهؿحشٚض  حطحالق اهح  حٌقتكٟ إٗب غس ٚاا ظ هقا حدٝ اهتذحاٗش   ؤٓضاهحح

م هححٚظ اذا خسدححت ًححّ غحح١ٛ ثححٍ دخوححت يف  ححريٖ فػححلّ ط : اهػححس ٚٞ
ٗدخى يف  حريٖ فوحٌٚض   ٌا قد داٗشٖ حكى غ١ٛ غم فٕٚ ًط (50)صبػ٤ٚ
 .(51)ص وٕٚ

كٌححا هحح٘ غححم يف  ،شوٕحذاٗش ًحححيف اهػححسال قبححى تحح ٗاذا كححاْ اهػححم      
حذسٜ قا ححدٝ اضححتقسازٖ سححاي اهقححسا١ٝ قبححى اهححدخ٘ي يف اهسكحح٘ع فححال تحح     

ػل٘ن اهحححٌشى حاهتذحاٗش  ححّ ًح  ) : ا١ ً٘قح٘ع دسٙأُححا اهتذحاٗش ، إلُتفحح 
  ( .ٗاهدخ٘ي يف  ريٖ

غححس ٛ  شْىحػل٘ن فٚححٕ ًححاهحححٌ  ٙلححْ٘ هوػححسال  أْ اهِشحح٘ اهجححاُٛ :      
هوعٌححى  ًقازُححاا طاابححأْ ٙلححْ٘ غححس   ،حذعى اهػححس ٛشطب اهحححًعححني بحح 

ٌ فٚحٕ ًحّ    سكب ًعتح اا اهحٌ ٌ بدأ اىل اهحح ٟ اهحح ٌ كح٘اْ  ام ِتٟٔ ستح تدووٞ اهحح
ٌ ٗاهتطحرت ٗا ضحتقباي    ُظري ٟ اهقح٘ي  وح دحصا١ ٗاهطٔح٘ز    ٘ا ٝ بحني ام اهحح
فاهظآس  حدَ   ،دازدٛحًّ اهفعى اهتشؿى اهحٌ ثسدتاز ًّ كُٕ٘ اماهحٌ

ْ ٙلححْ٘ بححأ ًػححسٗال  ْ دسٙأُححا يف ًحح٘زدٕ ، مدسٙححاْ قا ححدٝ اهتذححاٗش  
ذاٗشٖ يف ظححسا اهػححم حشى غححس ٛ ٗقححد تحح حٌا هححٕ ًحححػل٘ن فٚححٕ ًححاهحححٌ

ذاٗش حشى هوػسال ستٟ جتسٜ اهقا حدٝ  ِحد تح   حِٗٓا   ً ،ٗدخى يف  ريٖ
اهفسا  بتقسٙحب  قا دٝ حذسٜ ُعٍ ت، ػل٘ن ٗاهدخ٘ي يف  ريٖ اهحٌشى حً

 ًتقدَ .
                                                           

 . 1ًّ اب٘اب اهحدوى اه٘اقع يف اهؿالٝ : ح  23: ب 5اه٘ضا٢حى: ز ( 50)
 . 4ًّ اب٘اب اهحسك٘ع : ح  13: ب 4اه٘ضا٢حى: ز( 51)
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ص١ حهوذح  ٚااحغس ح  سطااحٙلْ٘ غ ًا :ًّ أقطاَ اهػسٗال  بعاقطٍ اهسحاه      
 ،أً٘ز بححٕاهحححٌسكب اهحححٌذص١ ٗبعححض حؾححشٞ اهحح  ٛحػازع فحححسٖ اهحححبحححتحا 

بحشٚح هح٘ ٖ   ٙتشقحق اهححذص١ يف اهححدازز بِظحس اهػحازع اهحرٜ ا تح ٖ         
ٌ ذٌ٘ع حًح  : هؿشٞ اهلى ٗمل ٙعت ٖ غسطااغسطاا هوذص١  ٗٓح٘   ،سكباهحح
بوشحاظ كحى دحص١ٕ     ٗ حدَ ُقكحٔا  اهتقسب اىل اهلل تعحاىل  ُٚٞ  ُظري اضتداًٞ

عت ّٙ اهحححٌخفححات حذٔس ٗاإلُٗظححري اهحح سكب اهعبححادٜ ،اهحححًٌححّ أدححصا١ 
 أً٘ز بٔا .اهحٌاهًٚ٘ٚٞ  غس ا يف ؾشٞ اهقسا١ٝ اه  ٓٛ دص١ اهؿالٝ

ؾححشٞ ذا غححم يف ٗدحح٘د اهػححسال ٗؾححدٗزٖ  ِححٕ فٔحح٘ غححم يف  ا -أ       
ٗتحححٌإً  السٗػاهحححٌٗاذا كححاْ اهػححم بعححد اهفححسا  ًححّ اهعٌححى   ، ذص١حاهحح

ػسٗال ٗقكححت باهبِححا١ تعبححداا  وححٟ ؾححشٞ   اهحححٌدححست قا ححدٝ اهفححسا  يف  
 بعد اهػم يف ؾدٗز اهػسال  ِٕ .ػسٗال اهحٌاهعٌى 

ِححا١ ٗزٖ  ِححٕ أثسؿححى اهػححم يف ٗدحح٘د اهػححسال ٗيف ؾححد ٗاذا -ب       
قا حدٝ اهفحسا     اْدسٙح أًلّ  -حٌإً ٗفسا ٕ ًِٕػسٗال ٗقبى تاهحٌاهعٌى 

ٟ  كوٌا غللت فٕٚ ًح ط (52)بدهٚىاقٛ اهحٌهتؿشٚض دص١ اهعٌى   حٌا قحد ًكح
٘  فأ ذص١ ٙحؤدٜ اىل  حْ اهػحم يف ٗدح٘د غحسال اهح    ص بوشحاظ أ ًكٕ كٌحا ٓح

، كٌحا هح٘ غحم يف دٔحسٖ بحاهقسا١ٝ أٗ إخفاتحٕ أٗ       ذص١حاهػم يف ؾحشٞ اهح  
ٗ ٚقّ اهعححدَ أاهسكحح٘ع ٗمل ٙتحح ٗ هقححسا١ٝ أٗ اضححتقالهٕ سححاي ا اضححتقسازٖ أ

ٗ كاهقسا١ٝ أ -ٕ ػسٗال ًٗكٚٓاهحٌ حذص١ٌاَ اهحاه٘د٘د ٗسدخ غلٕ بعد ت
ذص١ حْ مل ٙحدخى يف  حري اهح   دحست قا حدٝ اهفحسا  يف ؾحشتٕ ٗإ     -اهسك٘ع

 :ٔاحسٙاُحال يف دسحتػحُٕ   ٙ، مٕحقق غسطححشح٘ن يف تحػلحاهحٌػسٗال حاهحٌ
                                                           

 . 3اه٘اقع يف اهؿالٝ : ح ًّ اب٘اب اهحدوى  23: ب 5اه٘ضا٢حى: ز ( 52)
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 . اهتشقٚق تفؿٚالاػل٘ن فٕٚ كٌا ضبق اهحٌاهدخ٘ي يف  ري 

ٌ ًا قا دٝ اهتذحاٗش  ِحد اهػحم يف ٗدح٘د اهػحسال      ٗأ -دح       ػل٘ن اهحح
شى حذاٗش ًحححبعححد تحح اذا كححاْ اهػححم ساؾححالا دسٙأُححا فٚححٕ فححال ًححاُع ًححّ

فتححؤدٜ اهبِححا١ اهتعبححدٜ  وححٟ تحححشقق اهػححسال       ،ٌػسٗال بححٕحذص١ اهحححاهحح
ٓححح٘ ًححححشى اهححححذص١ ذص١ حاهحححغحححسال شى حْ ًحححوشحححاظ أب ،ٗؾحححدٗزٖ  ِحححٕ

ذٔس سحاي اهقحسا١ٝ   حٗ اهح حشقق ا ضحتقساز أ كٌا ه٘ غم يف تح  ، ٌػسٗالحاه
حشق فتذحسٜ قا حدٝ اهتذحاٗش بح     ،بعد اهتذاٗش  ِٔا ٗاهدخ٘ي يف اهسكح٘ع 

 . تِا١ باهػم ٟ  دَ اإل و لوف اهػان ٗٙب   ٌالآرا اهحٌ

ذص١ حشى اهحححححذسٜ قا حححدٝ اهتذححححاٗش اذا مل ٙتذحححاٗش ًححح   حٗ  تححح  -د      
ت٣ِاا ٗ بد ًّ إضح  سال دسٙاْ اهقا دٝباهػسال هعدَ حتقق غاهحٌػسٗال 

 : ، ُبدأ يف بحشح ٌا ًكٟحش٘خ يف فسٗع تطبٚقٚٞ هحِٗٓا ب  .  ذص١حاه
        

 :هتابعظ يف الصال  دهواال   الدال : الارع األ م       

، ثحٍ ُبشحح دسٙحاْ قا حدٝ     قطحأًا حٌ٘ا ٝ بأاهح  ُبشحح ِٓحا ابتحدا١ّ :          
 ًِٕ سلٍ نيٗٙتب ،ٌ٘ا ٝ يف اهؿالٝحقطاَ اههفسا  يف أاقا دٝ ٗ اهتذاٗش أ

حشر َ اهح غس اا فٕٚ اهحٌ٘ا ٝ ٗاهحٌتابعٞ كاهتوبٚٞ يف إسحسا  ت  حٌا إ ريٓا ً
     : قطأًا ٓٛ، ٗأٗ اهعٌسٝأ

اهقطٍ امٗي : اهحٌ٘ا ٝ بني امدحصا١ اهححٌطتقوٞ هححٌسكب اهؿحالٝ،            
كحاهت٘اهٛ ٗاهتتحابع بحني    فٔٛ غسال ًعتْ  غس اا يف ؾشٞ أدصا١ اهؿحالٝ،  

اهقسا١ٝ ٗاهسك٘ع ٗاهطذ٘د ًّ دْٗ فؿى ًعتد بٕ، ٗه٘  ا تباز اهػازع 
 اهحٌ٘ا ٝ ٗتتابع أدصا١ اهؿالٝ مًلّ اًتجاهلا بإتحٚاْ كى دص١ٕ ًع فؿى
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طٌٜٛ عٔ ايـجع٤ اآلخـط ايالقـل يـ٘ وػـهٛ  ـٚ ْــمٛٙ نُـا ٖـٛ قـاٍ          
ٗٓـط َـٔ ا ـسك ا نـن  يهـٔ ايـسيٌٝ ايؿـطعٞ قـاّ           ـجعا٤ ايػػـٌ ٚايته

 قج١ّ ع٢ً اعتباض ايـُٛاال٠ وني ـجعا٤ ايكال٠ ٚايتًب١ٝ ٚحنُٖٛا .

ايكػــِ اينــاْٞ : ايـــُٛاال٠ وــني ـجــعا٤ ايهــالّ ايٛاقــس ْ ــ  نًُــا        
شناض ايـُهًٛو١ يف ايكال٠ ٖٚٞ نالّ ٚاقس ي٘ ـجـعا٤ نـصنط   ايكطا٠٤ ٚا 

ايطنٛع ـٚ ايػـجٛز ـٚ ايتؿـٗس ـٚ قـطا٠٤ ايؿاتــم١ ـٚ ايػـٛض٠  ٚقـس قـاّ        
ــني       ــاو  و ـــُٛاال٠ ٚابتكــاٍ ٚايتت ــاض اي ــ٢ اعتب ــٞ قجــ١ّ عً ــسيٌٝ ايلكً اي

م١ ـٚ وني نًُا  ا شناض ـٚ ايتؿٗس وـمٝث ٜٛجب ـنًُا  غٛض٠ ايؿات
ـــُتاول  ـــدًـ اي ـــم١ ـٚ    ت ١ يف ايهًُــا : عــسّ قــسم قــطا٠٤ غــٛض٠ ايؿات

ايصنط ـٚ ايتؿٗس  ؾاْ٘ يٛ قاٍ )ايـمُس( ٚولس مخـؼ زقـا٥ل قـاٍ: ) (    
 -ثِ قاٍ ولس مخؼ زقا٥ل:)ضب( ثِ قاٍ ولس مخؼ زقا٥ل:)ايلايـُني(

مل ٜهٔ قاض٥ّا آل١ٜ ايــمُس ايٛاقلـ١ ـٍٚ غـٛض٠ ايؿاوـ١ ٚال ٜلـٓسٙ ايلـطف       
ؾٝهـــٕٛ ابزضاى ايلكًـــٞ ايكهلـــٞ زيٝـــٌ اعتبـــاض  ايلكال٥ـــٞ قاض٥ـــّا  ـــا 

ايـُٛاال٠ يف ٖصا ايكػِ  قٝث ٜسضى ايلكٌ ايػًِٝ قهلٝـّا: عـسّ قـسم    
اآل١ٜ ايـُباضن١ ايٛاقس٠ ٚعسّ قسم تًب١ٝ ابقطاّ عٓس تكٓهـ  ايهًُـا    

 ٚإْكػاّ ا جعا٤ ٚقكٍٛ ايؿكٌ ايـُلتس و٘ وٝٓٗا .

 يف قطا٠٤ ايه١ًُ ايٛاقس٠ ٚتتـاو  ايكػِ اينايث: ايـُٛاال٠ ٚايـُتاول١       
ـولانٗا ٚقطٚؾٗا حبٝث ٜٛجب تـدًؿٗا : عسّ قسم ايه١ًُ ايـُكط٠٤ٚ 
ٚقس اؾتٗط وـني ايؿكٗـا٤)ض ( اعتبـاض تتـاو  قـطٚف ايهًُـ١ ايٛاقـس٠         
ؾاْ٘ يٛ قاٍ ـقْس : )َا( ٚولس زقا٥ل مخػ١ قاٍ: )يو( مل ٜلتنٙ ايلـطف  

 يف غٛض٠ ايؿاتـم١ . ايلكال٥ٞ ايـُماٚضٟ قاض٥ّا يه١ًُ )َايو(
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ايهًُـ١ ايٛاقـس٠ : ٖـٛ ابزضاى     ٚزيٌٝ اعتبـاض ايــُٛاال٠ يف قـطٚف         
ايلكًٞ قٝـث ٜـسضى ايلكـٌ ايؿهـطٟ ايػـًِٝ: عـسّ قـسم ايهًُـ١ عٓـس          
تبٓلض قطٚؾٗا ٖٚٞ نًُـ١ ٚاقـس٠ ٚعٓـس إْؿكـاٍ ـجعا٥ٗـا وػـهٕٛ  ـٚ       

ٌ تُٓمٞ ْـمٛٙ َس٠ّ َٔ ايٛقت َلتسّا وٗا  ؾال تكسم ايه١ًُ ايٛاقس٠ و
قٛضتٗا ٖٚٞ ن١ًُ ٚاقـس٠  ؾٝهـٕٛ يًُـٛاال٠ زخايـ١ْ يف تــمكل ايــجع٤       
نــايتهب  ٚايكــطا٠٤ ٚايتؿــٗس  ًٜٚــعّ نــٕٛ اعتبــاض ايـــُٛاال٠ يف ايكػــُني 
ا خ ٜــٔ وـــمهِ ايلكــٌ ٚإزضانــ٘ ايكهلــٞ نُــا ٖــٛ َـــمٓطض يف َـــمً٘   

 ٜٚهٕٛ ايؿو ؾٝٗا ؾهّا يف تـمكل ايـجع٤ .
         

ايتُٗٝس ايـُٛنٛعٞ ْٓتكـٌ ا  وــمث ايــمهِ ْٚــجٝب      ٚولس ٖصا       
عٔ غؤاٍ : ٌٖ تـجطٟ قاعس٠ ايؿطاؽ ـٚ قاعـس٠ ايتجـاٚظ عٓـس ايؿـو يف     

 ايـُٛاال٠ ؟ ْٚكٍٛ :

اشا ؾــو يف ايـــُٛاال٠ ٚايـــُتاول١ وــني ا جــعا٤ ايـــُػتك١ً : وــني   -ـ       
ؽ َـٔ  ايطنٛع ٚوني ايػجٛز يف قال٠ ايكبح َناّل  ٚنإ ؾه٘ ولس ايؿطا

ايؿــطاؽ ٚقهُــت ولــسّ اعتبــاض ايؿــو ٚ نًُــا  جــط  قاعــس٠ -ايكــال٠
 . (1)ؾههت ؾٝ٘ َـُا قس َه٢ ؾأَه٘ نُا ٖٛ[

ٚاشا ؾــو يف ايـــُٛاال٠ ٚايـــُتاول١ وــني ا جــعا٤ ايـــُػتك١ً ـثٓــا٤              
ايكال٠ :  ؾإ نإ قبٌ تـجاٚظ َـمً٘ إعت٢ٓ وؿٓه٘ ٚيعَ٘ تـساضى ايلُـٌ   

  ّ ــٛال اغتكــماب عــس ـــُطنب ي ــ٘ ٚعــسّ    اي ـــُلتس و قكــٍٛ ايؿكــٌ اي
قسٚضٙ عٓ٘ يؿط  ؾه٘ ٚعسّ ٜكٝٓ٘ وتمكل ايـُاْ  َٔ غـهٕٛ  طٜٛـٌ   

                                                           

 . 3َٔ اوٛاب اخلًٌ ايٛاق  يف ايكال٠ :ح  23: ب  5ايٛغا٥ٌ : ج (1)
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ــ١        ــسّ َاْلٝ ــ٘ بغتكــماب ع ــتُط يف قــالت٘ ٚتكــح َٓ ـــمٛٙ  ٜٚػ ـٚ ْ
 ايـُٛجٛز ايكازض عٓ٘  ٚيٝؼ يـجطٜإ قاعس٠ ايتجاٚظ .

ٚاشا نإ ؾـٓه٘ ٚاقتُـاٍ قكـٍٛ ايؿكـٌ ايــُلتس وـ٘ ولـس تــجاٚظ               
جـط  قاعـس٠ ايتجـاٚظ ايكانـ١ٝ      -مٌ ٚايـسخٍٛ يف ايــجع٤ ايالقـل   ايـُ

ايتجاٚظ وًماظ ؾـط  ايــُٛاال٠ يف    ولسّ االعتٓا٤ وايؿو  ٚشيو يكسم
 ا جعا٤ ايػاوك١ . 

اشا ؾـــو يف ايــــُٛاال٠ ٚتتـــاو  ـجـــعا٤ ايهـــالّ ايٛاقـــس ن ٜـــ١  -ب       
 ايه١ًُ ايٛاقس٠ ْ   )َايو( : ايـمُس ـٚ تتاو  ـجعا٤

إ نإ ؾه٘ ولس تــجاٚظ َــمٌ ايــُؿهٛى ؾٝـ٘ ٚزخٛيـ٘ يف جـع٤ٕ       ؾ      
القل : يف نًُا  اآل١ٜ ايالقك١  ـٚ يف ن١ًُ القك١ يآل١ٜ ايــُؿهٛى يف  

جط  قاعس٠ ايتجاٚظ يتمكل َٛنٛعٗا ٚقهـت ولـسّ    -َٛاال٠ ـجعا٥ٗا
االعتٓا٤ وايؿو ٚقم١ ايكال٠ ٚاالغتُطاض وإتٝإ ـجعا٥ٗا قتـ٢ ايتُـاّ   

ا َبين ع٢ً ايكٍٛ وـجطٜإ قاعـس٠ ايتجـاٚظ عٓـس تــجاٚظ     ٚايتػًِٝ  ٖٚص
َـمٌ ايـُؿهٛى ؾٝ٘ : اآل١ٜ ـٚ ايػٛض٠ ٚايسخٍٛ يف آٜـ١ٕ القكـ١ ـٚ جـع٤ٕ    

 القل َٔ ايتؿٗس .

ٚإٕ نإ ؾه٘ يف تـمكل ايـُٛاال٠ ـٚ عـسَٗا  ـٟ اقتُـٌ قكـٍٛ           
 ـاعـس٠جـط  ق -ايؿكٌ ايـُلـتس وـ٘ ٚنإ ؾٓهـ٘ ولس ايـؿطاؽ َـٔ ايـكال٠

 ايؿطاؽ يتكمٝح ايلٌُ ايـُؿهٛى ؾٝ٘: ايكال٠ ولس َهٝٗا ٚايؿطاؽ َٓٗا. 

ٚإٕ نإ ؾه٘ يف تـمكل ايـُٛاال٠ ـثٓا٤ ايكال٠ ٚجع٥ٗا ولس ايؿـطاؽ         
ــ١ ـٚ ايه   ــ١ ايهاًَ ـــجع٤ ناآلٜ ــ١ ًَــٔ اي ــا٤ وايؿــو   -ُــ١ ايتاَ ــٝٓٔ االعتٓ تل
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ٕ ٚتــساضى ايـــُؿهٛى  ٚال ايؿــو يف   تـــجطٟ قـاعـــس٠ ايؿــطاؽ يلــسّ نــٛ
ايكــم١ ولــس إقــطاظ ٚجــٛز ايـــُؿهٛى  ٚشيــو وًمــاظ نــٕٛ ايؿــو يف  
ــاٍ قكــٍٛ ايؿكــٌ        ــٔ اقتُ ــ٦ّا َ ـــمككٗا ْاؾ ــطا٠٤ ٚت ـقــٌ ٚجــٛز ايك

 ايـُلـتس وـ٘ ٚايـُاْ  َٔ تـمكل قطا٠٤ آ١ٜ ـٚ ن١ًُ َٔ نًُاتٗا .

َٛٓٗا وتجاٚظ ايـُمٌ ٚايسخٍٛ يف         نُا ال تـجطٟ قاعس٠ ايتجاٚظ يتك
ــ  ٚايــ  ـــُٛاال٠      ـٕ ـُؿطٚ  ايػ ــٕٛ ؾــط  اي ــ  ن ــا٤ ايكــال٠ َ ــٓه٘ ـثٓ  ؾ

 ايهـــالّ  عكًٝـــّا وــــُل٢ٓ اعتبـــاضٙ وـــازضاى ايلكـــٌ  قٝـــث ـٕ ايهًُـــ١ ـٚ
ال تٛجس ٖٝأت٘ ع٢ً ايٓٗج ايكمٝح إال وٛجـٛز ايــُٛاال٠ وـني ايــمطٚف     
ـٚ وني ايهًُا  ؾٗٞ ؾط  عكًٞ ٚيٝؼ ؾططّا ؾطعّٝا  ٚال ٜرتتب عًـ٢  

ايه١ًُ تهٜٛٓـّا  ٚيـٝؼ ٖـصا ـثـطّا ؾـطعّٝا قتـ٢        ايؿط  ايلكًٞ إال ٚجٛز
 تـجطٟ ايكاعس٠ وًماظ٘ .

ٖٚٛ ٜؿو يف  -ٚايؿط  َسضى عكًٞ -ؾاشا نإ ايؿو ـثٓا٤ ايكال٠      
َـمٓكٌ ايـُٛاال٠ ايـُأَٛض وٗا ؾالوس َٔ االقتٝا   ٚيـٛ ـضٜـس إجطااٖـا    
ٚظ يف ايكطا٠٤ ـٚ يف ايصنط ـٚ ايتؿٗس ؾايؿو قاقـٌ يف َــمًٗا مل ٜتجـا   
 .  عٓ٘ ٚمل ٜسخٌ يف غ ٙ قػب ايؿط  ؾال تـجطٟ قاعس٠ ايتجاٚظ

ٕٕ: ال تـــجطٟ ٖٓــا قاعــس٠ ايتجــاٚظ غــٛا٤ ؾــو يف تـــمكل         ٚوبٝــإ ثــا
ايـُٛاال٠ ولس ايسخٍٛ يف ن١ًُ القك١ ـٚ قطف القل ـٚ ؾو قبً٘  ؾإ 
 ايؿو يف تـمكل ايــُٛاال٠ ؾـو يف تــمكل ايهـالّ ـٚ يف تــمكل ايهًُـ١      
ايـُمتٌُ قكٍٛ ايؿكٌ وني ـجعا٤ ايهالّ ـٚ وني قطٚف ايهًُـ١ َـٔ   

        ٚظ ايـُمٌ ٚايسخٍٛ يف ايػ  .زٕٚ تـجا

 ْلِ يٛ ؾو يف ايـُٛاال٠ وني ـجعا٤ ايهالّ ـٚ ايه١ًُ ٚقس ؾطؽ َٓٗـا       
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ــا ايؿــو يف ؾــط  امــع٤ :ايـــُٛاال٠   ا  ايؿــو يف  -ٚتـــجاٚظٖا ٚـضجلٓ
ايكم١ ـٚ يف ٚجٛز ايـجع٤ ايكمٝح ـَهـٔ تكـمٝم٘ وكاعـس٠ ايؿـطاؽ       
يهٕٛ ايؿو يف قم١ ايـجع٤ ولس َهٝٓ٘ ٚايؿطاؽ َٓ٘ . ٖٚصا نًـ٘ وــمث   

  ايـُٛاال٠ يف ايكال٠  ٜٚأتٞ ْـمٛٙ يف ْــمٛ ايكـال٠ َـٔ    تهبٝكٞ يف ؾط
 :ثِ ْبمث يف   ا عُاٍ ايـُطنب١ .

  الهية والقصد . : الفرع الجاني      

ٕ  قكـس  ُل٢ٓـوـ  ايٓٝـ١  َاـ -ـ           ٛ  دامـايـ  ايلٓـٛا ٕ  ٖٚـ ٛٓ  ايلٓـٛا  ّايــُك
ّ  قكـس  ـٚ ايكـبح  ؾطٜهـ١  نككـس   و٘ ايـُأَٛض ايلٌُ يتمكل  ؾـٗط  قـٛ
 قكــس ـٚ ايـــُٝت َــٓؼ غػــٌ سقكــ ـٚ امٓاوــ١ غػــٌ قكــس ـٚ ضَهــإ
 ع٢ً اخلاضج يف وككٗا ٜتٛقـ اييت ا ؾلاٍ قكٛز َٔ حنٖٛا ـٚ ايٛن٤ٛ
 ؾبٝٗٗا عٔ  ا ٝعّاَـُـٓ ايلكٌ ٜلتنٖا قكٛز ؾٗٞ  اخلام ايلٓٛإ قكس

 ٚال قكــسٖا عًــ٢ -ايكــبح قــال٠ -دامـايــ ايلٓــٛإ قــسم ٜٚتٛقـــ
  .اخلام ايلٓٛإ قكس زٕٚ َٔ ٗاكيتمك داضجٞـاي ايؿلٌ جطزـَ ٜهؿٞ

ٔ  ايؿـطاؽ  ولـس  دامـاي ايلٓٛإ قكس يف ؾو يٛ ٚعٓس٥ٕص        ايكـال٠  َـ
ٌ   ايؿطاؽ قاعس٠ جطـت مل ايتجـاٚظ ٚإٕ   قاعـس٠  جطـتـ  ملٚ  يتكـمٝح ايلُـ

ٛ ٖٚـصا نُـا     تـجاٚظ َــمٌ ايككـس ايــُصنٛض ٚزخـٌ يف غـ ٙ       قـ٢ً  يـ
 وككـس  ـٚ ايكـبح  ؾطٜهـ١  ككـس و تٝاُْٗاإ يف ؾٓو ُاَُٗاـت ٚولس ضنلتني
 ٘ ٌ  وككــس ـٚ ايتُــطٜٔ وككــس ـٚ ْاؾًتـ  جطـتــ مل - ايـــُهًك١ ٚايكطوــ١ ايتٓؿـ
ٕ  قكـس  يف ايؿو ٕ    ايؿطاؽ قاعس٠ ٛ  -دامـايـ  ايلٓـٛا  غـ   قكـس  ٖٚـ
ٕ  اَتناٍ يٝتمكل يعَٚ٘ ايلكٌ ٜسضى ُاـَ ٖٛ وٌ  ؾطعّا و٘ َأَٛض  ايلٓـٛا



    12وؿط٣ االقٍٛ / ج.............. .......................................(260)    

 

ظ ايلٌُ َٚـٔ زٕٚ قكـس   ٚقاعس٠ ايؿطاؽ تـجطٟ َ  إقطا   -و٘ ايـُأَٛض
 ٟ عٓـس ايؿـو يف    ايكاعـس٠  ايلٓٛإ ايـدام ال ٜتمكل ايلٌُ قت٢ تــجط

 ايؿـطع١ٝ  ا جـعا٤  يف جطٟـتقاعس٠ ايتجاٚظ  ْٗا  قمت٘  نُا ال تـجطٟ
ٖٚٓـا مل ٜــمطظ     َ  ايسخٍٛ يف ايػ  مًٗاـَ عٔ ايـُتجاٚظ ايـُؿهٛن١

ٟ  تـمكل ايلٌُ ايـُطنب قت٢ َٛنـٛعٗا .   ايكاعـس٠ عٓـس تــمكل     تــجط
ٕ ٚإ وايؿـو  االعتٓـا٤  َٔ الوس َٚل٘  َـ   القكـاّ  وٗـا  ايــُأَٛض  ايكـال٠  تٝـا
 . دامـاي ايككس

ٛ  ٖٚهصا       ٘  يف ايكـال٠  ـثٓـا٤  ؾـو  يـ  وككـس  ايػـاوك١  وـا جعا٤  ـتـ٢  ـْـ
جطٟ ـّ وــسٕٚ ٖــصا ايككــس مل تكــح ٚال تــ ـ ١ايـــُؿطٚن ايكــبح قــال٠

ــ٘   ٤ ايػــاوك١ٕ َهــت ا جــعاٚال قاعــس٠ ايتجــاٚظ ٚإقاعــس٠ ايؿــطاؽ  ؾاْ
ـُل٢ٓ عسّ و  ُؿطٚن١ عًٝ٘ـجعا٤ َ  قكس ايكال٠ ايا  ٜؿو يف ٚجٛز

ــطاظ تــ إ ــ ـق ــٌ اي ــسّ إ  مكل ايلُ ــس ع ــ٘ عٓ ــٛإ   ـُأَٛض و قــطاظ قكــس ايلٓ
ٛٓـدام ايـاي  .ُطنب ـّ يتمكل ايلٌُ ايُك

 قكس ايلٓٛإ ايـدام قطاظقكس ايكطو١ َ  إ ـُل٢َٓا اي١ٝٓ وٚـ -ب      
ب ٓطـكـ ـتـؾًـٛ ؾـو يف قكـسٙ اي     ظاٖطّاا قسؽ ؿطع ُا اعتنٖا ايـؾٗٞ َ

 قاعس٠ ايؿـطاؽ  جط  -َٔ ايكال٠٘ ولس ايؿطاؽ ا  ا  وكالت٘ ٚنإ ؾٓه
 .(2)ٚ نًُا ؾههت ؾٝ٘ َـُا قس َه٢ ؾأَه٘ نُا ٖٛ[

 ٙ َكاضٕ يتهب ٠قكس مٌـَٚ -ب ا  ا ٚيٛ ؾو يف قكسٙ ايتكٓط        
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َـ ـتٚنإ ؾه٘ ولس  -يف ايكال٠االقطاّ  ٚزخٛيـ٘ يف  ايتهـب ٠  مٌ ـجاٚظ 
َـ   ايتـجاٚظ جط  قاعس٠  -اغ ٖ ٚزخـٌ يف   يتهـب ٠ اـمٌ ؾاْ٘ خـطج َـٔ 
ــ ا:ٖــ غ ــ٘  ؾؿــٓه -ٚ غــجٛزطا٠٤ ـٚ ضنــٛع ـق ــٝؼ وؿــ٤ٞ ٚال ٜلــتين و ٘ ي

ٌ قػــب َــا زٓيــ  اشا خطجــت َــٔ : ت عًٝــ٘ قــمٝمتا ظضاض٠ ٚإلاعٝــ
  نٌ ؾ٤ٞ ؾو ؾٝ٘ َـُا [و يٝؼ وؿ٤ٞؾ٤ٞ ثِ زخًت يف غ ٙ ؾؿٓه
 ُ جطٟ قاعــس٠ ايؿــطاؽ ـنُــا تــ (3)[ض عًٝــ٘جــاٚظٙ ٚزخــٌ يف غــ ٙ ؾًــٝ

يًتكطب قـني   ُكًٞ نْٛ٘ قاقسّاـقطظ اياوك١ اشا ـيتكمٝح ا جعا٤ ايػ
ٖٚٓـا ؾـطع ؾكٗـٞ اوتال٥ـٞ َـٔ      . القـل   ايؿو ٚقاٍ ايرتزز ٖٚٛ يف جع٤ٕ

   ٖٚٛ :ؾطٚع ايلًِ ابمجايٞ 
      

ٓا٤ ايكال٠ ـْ٘ ـت٢ وكـالت٘ ايطواعٝـ١   ٖٚٛ َا يٛ ؾو ـث الفرع الجالح :          

 ولٓٛإ قال٠ ايلكط ؾٗٓا قٛضتإ :  ولٓٛإ قال٠ اي ٗط ـٚ

شيو ؾاْ٘ حيهـِ   قال٠ اي ٗط قبٌ ايكٛض٠ ا ٚ : َا اشا عًِ وإتٝإ      
وبهالٕ قالت٘ ٖصٙ: إش ع٢ً تكـسٜط قكـسٙ قـال٠ اي ٗـط ٚاقلـّا مل ٜكـح       

 ا٤ّ   يـلسّ ايسيـٌٝ ع٢ً قمــ١ ٚيٛ ضج -قال٠ ايـلـكط َـٓـ٘ ايـلسٍٚ ا 
٘    ايلسٍٚ ايـُصنٛض  ٚا قٌ عسّ َؿطٚعٝت٘ .  ٜهـٕٛ ؾـه٘ يف    :ٚعًٝـ

َـ ـقال٠ ايلكط ؾهّا يف ايٛجٛز َ  عسّ ت قكس مٌ ايــُؿهٛى   ـجاٚظ 
 قاعس٠ ايتـجاٚظ يتكمٝح قالت٘ :    جطٟـٚيصا ال ت
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  ٖٚـٛ  )قال٠ ايلكـط( يف االوتـسا٤    قكسٙ عٓٛإ : يلسّ إقطاظ ـٚاّل     
ّٛٓ يـمكٝك١ ايكال٠ ايـُأَٛض وٗا ٚيتمككٗا تهّٜٛٓا  ٚالظَـ٘ عـسّ    قكْس َك

  ٘ ٚظـاٖط   -ايــُطنب ايؿـطعٞ نايكـال٠   -إقطاظ تـمكل ـقٌ ايــُأَٛض وـ
: يعّٚ إقطاظ تـمكل ـقٌ املأَٛض وـ٘ ثـِ    زيٌٝ قاعستٞ ايتجاٚظ ٚايؿطاؽ

  ٘  ٜؿو يف ٚجٛزٙ ولس تـجاٚظ َـمً٘ ٚزخٛي٘ يف غ ٙ ـٚ ٜؿـو يف قـمت
 ولس َهٞ ايلٌُ .

ــّا:  ٕ قاعــس٠ ايتجــاٚظ ال تـــجطٟ يف غــ  ايـــُأَٛض وــ٘ ؾــطعّا           ٚثاْٝ
يــٝؼ َــأَٛضّا وــ٘  -ٖٚــٛ ايككــس ايـــُؿهٛى ؾٝــ٘ -ٚقكــس عٓــٛإ ايلُــٌ

ــ١ّ      ــٞ َكسَ ــابزضاى ايلكً ــٛ ٚاجــب و ــٌ ٖ ــسّ  و ــا تك ــل  ؾــطعّا نُ يتمك
ؿــو عتٓــا٤ وايبالوــس َــٔ ا : ٚعًٝــ٘: ايـــُطنب ايؿــطعٞ .  ايـــُأَٛض وــ٘

  قال٠ ايلكط َٔ وسٚ االَط. ٚإغت٦ٓاف ايلٌُ ٚإتٝإ قال٠ ضواع١ٝ و١ٝٓ

ٕٕ :  قٝث ـٕ نـٌ قـال٠        ٟ     -ٚوبٝإ ثا  -ٖٚـٞ َطنـب اعتبـاضٟ عبـاز
ط ـٚ تػاٜط ٚتبأٜ ايٓٛع اآلخط َـٔ ايكـال٠ نكـال٠ اي ٗـط ٚقـال٠ ايلكـ      

 نؿطٜه١ ايكبح ْٚاؾًت٘  .  

باضٟ نايكال٠ ٚقٝث ـٕ قكس ايلٓٛإ ايـُدكٛم يًُطنب االعت      
ـــُناو١    -ـٚ قــال٠ ؾطٜهــ١ ايكــبح  ـــُلٕٓٛ ٚو ّٛٓ يتمكــل اي ــ ٖــٛ قكــس َك

ٛٓع يًُككٛز وابناؾ١ ا  ايـُلٕٓٛ اآلخط  ٚيصا يـٛ قـ٢ً    ايؿكٌ ايـُٓ
 ضنلتني ْٚٛاُٖـا َـٔ زٕٚ قكـس قـال٠ ؾطٜهـ١ ايكـبح ـٚ ْاؾًـ١ ايكـبح        

َٚٔ ٖٓا ال ٜػين قكـس إقـساُٖا    -ٖصٙ ـٚ تًو -اَتٓ  تـمكل ايـُلٕٓٛ 
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ّٛٓ يتمكك٘ عٔ ا خط٣ َا مل ٜكِ زيٝـٌ ؾـطعٞ َــدكٛم    نُـا   -ايـُك
 . -يف َٛاضز ايلسٍٚ

ٚعٓس ايؿو يف إتكاف ايكال٠ اييت وٝسٙ ولٓٛإ اي ٗط ـٚ ولٓـٛإ          
  َٚٔ ٚ قال٠ ايلكطا تتكّٛ و٘ قال٠ اي ٗط ـايلكط ؾٗٛ غ  َـمطظ يـُ

ٕيٛ نـإ ْاٜٚـّا    ظٗط: قال٠ ُكًٞـَٔ اي -ثممٌ ايبـيف َ -ٖٓا ال تكح
 ــا يف ايٛاقــ  يؿــط  إتٝاْــ٘ إٜاٖــا قػــب عًُــ٘  ٚال تكــح َٓــ٘ قــال٠  

ٔ  َٓـام  ؾال  عكط يؿط  عسّ إقطاظ قكسٙ يكال٠ ايلكط  مهِـايـ  َـ
 . ايلٌُ إغت٦ٓافوس َٔ ٚال وٝسٙ اييت ايكال٠ بهالٕو

 ـقـطظ  ـٟ  قهلٝـ١  وٓٝـ١  ايلكـط  قـال٠  يف نْٛ٘ واطٓ٘ يف ـقٓؼ يٛ ْلِ     
٘  ايـُؿػٍٛ جع٤ـاي ٚعٓس ايؿو قني ايلكط قال٠ ٛإٓيلٙ قكس  ؾلـالّ  وـ
 جع٤ـاي قبٌ ايػاوك١ يألجعا٤ وايٓػب١ دامـاي ايلٓٛإ قكس يف ؾو يهٓ٘

 قــالت٘ نــٕٛ عًــ٢ ايبٓــا٤ ـَهٓــ٘ -قكــسٙ مطظـٜــ ٚمل ايؿــو ؾٝــ٘ ايٛاقــ 
٘  ـجـعا٤  تكـمٝح ػـط   ي ايتجـاٚظ  كاعـس٠ ي إجـطا٤ّ  كطّاع  ايػـاوك١  قـالت

٘  ٜٚرتتب   ٖاغ  يف ٚايسخٍٛ يتجاٚظٖا ٘  ا٤إجـع :  عًٝـ    كـطاّ ع قـالت
 . ايكال٠ ٖصٙ قبٌ اي ٗط قال٠ إتٝاْ٘ عًِ يٛ ؾُٝا نً٘ ٖصا

 ؾـو  ـٚ ـقـاّل   اي ٗـط  قال٠ إتٝاْ٘ عسّ عًِ َا اشا:  اينا١ْٝ ايكٛض٠     
 قــال٠ ا  ايلــسٍٚ ٚظٝؿتــ٘ ناْــت - ضواعٝــ١ قــال٠ قــاٍ ٖٚــٛ إتٝاْٗـا  يف

٘ و ايكـال٠  عٓٛإ قكس ـقطظ إشا اي ٗط  عٓٛاْٗـا  قكـس  إقـطاظٙ  زٕٚ لًُـ
٘  -ايلكـط  ـٚ اي ٗـط  قـال٠ :  ٔايـُلٝٓ دامـاي  يف قكـسٙ  تكـسٜط  عًـ٢  ؾاْـ

ٕ  قكـسٙ  تكسٜط ٚع٢ً خ   ؾٗٛ اي ٗط قال٠ عٓٛإ:  ماٍـاي ٚاق   عٓـٛا
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ّ  اي ٗـط  قـال٠  ا  ايلسٍٚ ؾٛظٝؿت٘ ايلكط قال٠ ٘  يلـس  عًُـاّ  إٜاٖـا  إتٝاْـ
ــّا ــسّا ـٚ ٜٚكٝٓ ــإ ّعــس وإغتكــماب ايؿــو قــاٍ تلٓب ــط  قــال٠ إتٝ  اي ٗ
  . ايلكط ٜكًٞ ثِ ظٗطّا قالت٘ جعٜ٘ـت ٚعٓس٥ٕص

ٛ  َـا :  ايؿـطع  ٖصا  ْٚ   ٘  ـثٓـا٤  ؾـو  يـ ٌ  وٝـسٙ  َـا  ـٕ قـالت ٞ  ٖـ  ٖـ
 وككس ٖصٙ وكالت٘ ـت٢ ـْ٘ يف ؾو ـٟ  ايلؿا٤ قال٠ ـّ ايـُػطب قال٠
ٕ  ٖٚٓـا    ايلؿـا٤  قـال٠  وككـس  ـٚ ايــُػطب  قال٠ ِ  تـاض٠  :  قـٛضتا  ٜلًـ
٘  قبٌ ايـُػطب قال٠ وإتٝاْ٘  يف ؾـو  ٚايـيت  وٝـسٙ  ايـيت  ايكـال٠  يف ٚيٛجـ
 ؾـاناّ  نْٛ٘ َٔ ـعِ   قباّل ايـُػطب قال٠ وإتٝاْ٘ ٜلًِ ال ٚتاض٠  قكسٖا

 .  إتٝاْٗا ولسّ عايـُّا نْٛ٘ َٚٔ إتٝاْٗا يف

اييت  قالت٘ قبٌ ايـُػطب قال٠ وإتٝاْ٘ عًِ اشا َا:  االٚ  ايكٛض٠
ٕ  ؾٝٗـا  قكـسٙ  تكسٜط ع٢ً  إش صٖٙ قالت٘ وبهالٕ ٜـمهِ ؾإْ٘  وٝسٙ  بتٝـا
ايلؿا٤ ٚيٛ ضجا٤ّ    قال٠ ا  ايلسٍٚ َٓ٘ ٜكح مل ٚاقلّا ايـُػطب قال٠

يلــسّ ايــسيٌٝ عًــ٢ ؾــطع١ٝ ايلــسٍٚ ايـــُصنٛض ٚاالقــٌ عــسّ ؾــطعٝت٘  
ــ٘  يف ال -ايٛجــٛز  يف ؾــهّا ايلؿــا٤ قــال٠ قكــس يف ؾــه٘ ٜهــٕٛ :ٚعًٝ
 جطٟـتــ ال يــصاٚ  ايـــُؿهٛى َـــمٌ تـــجاٚظ عــسّ ؾــط  َــ  -ايكــم١
ّ  وٝـسٙ   اييت قالت٘ يتكمٝح ايتجاٚظ قاعس٠ ٕ  قكـسٙ  إقـطاظ  يلـس  يلٓـٛا
ّٛٓ ايـــُدكٛم ايلٓــٛإ ٚقكــس -ؾٝٗــا ايؿــطٚع عٓــس ايلؿــا٤ قــال٠  َكــ

 ٜـــمطظ ال ٖــٛ ايؿــو قــني ٖٚهــصا -تهٜٛٓــّا ٚتـــمككٗا ايكــال٠ يـــمكٝك١
ٔ  الوـس  ٚيـصا  ايلؿـا٤  قـال٠  يلٓٛإ قكسٙ  ٚإغـت٦ٓاف  وايؿـو  ابعتٓـا٤  َـ
 .  ؾلًٗا وسٚ َٔ ايلؿا٤ قال٠ وككس ضواع١ٝ قال٠ ٚإتٝإ ٠ايكال

ٕٕ بٝإـٚو  يف  ا ْاّٜٚا نإ يٛ طوّاـَل سٙـٝـو اييت ٘ـقالت حكـت ال:  ثا
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٘  قػـب  إتٝاْٗا ط يؿ ايٛاق  ٘  تكـح  ٚال  عًُـ    عؿـا٤ّ  وٝـسٙ  ايـيت  قـالت
 وبهالٕ مهِـاي َٔ َٓام ٚال  ايلؿا٤ قال٠ قكس إقطاظٙ عسّ ط يؿ

ٌ  إغت٦ٓاف َٔ ٚالوس وٝسٙ اييت قالت٘ ٕ  ايلُـ  وككـس  ضواعٝـ١  قـال٠  وإتٝـا
 .  ايلؿا٤ قال٠

 ـٟ قهلٝـ١  وٓٝـ١  ايلؿـا٤  قـال٠  يف نْٛ٘:  ٜكّٝٓا واطٓ٘ يف ـقٓؼ يٛ ْلِ
ٕ  ايؿـو  قـني  قكـسٙ  ـقطظ ٘  ايلؿـا٤  قـال٠  يلٓـٛا  قكـسٙ  يف ٜؿـو  ٚيهٓـ
 ـٟ وٝسٙ اييت قالت٘ يف ايؿطٚع ٚقني ا َط وس٤ يف ايلؿا٤ قال٠ يلٓٛإ
ٍ  جع٤ـاي ع٢ً ايػاوك١ ا جعا٤ اظوًم ٜؿو ٘  ايــُؿػٛ ٜـ  ؾلـالّ  وـ  متٌُـٚ
 عؿـا٤   قـال٠  نْٛٗـا  عًـ٢  ايبٓا٤ ـَهٓ٘ -ايلؿا٤ قال٠ عٓٛإ قكس عسّ

 يتجاٚظٖــا ايػــاوك١ قــالت٘ ـجــعا٤ يتكــمٝح ايتجــاٚظ يكاعــس٠ إجــطا٤ّ
 .  عؿا٤ّ قالت٘ إجعا٤:  عًٝٗا ٜٚرتتب   غ ٖا يف ٚايسخٍٛ

ِ  مل إشاَا : اينا١ْٝ ايكٛض٠ ٘  ٜلًـ ٌ  ايــُػطب  قـال٠  وإتٝاْـ ٘  قبـ  قـالت
٘  إَـا  : وٝسٙ اييت ّ  يلًُـ ٕ  ولـس ٘  ـٚ ايــُػطب  إتٝـا ٛ  إتٝاْٗـا  يف يؿـه  يف ٖٚـ
٘  وكم١ مهِـٜ ؾاْ٘ -ضواع١ٝ قال٠ ّ  وٝـسٙ  ايـيت  قـالت ٍ  ٚيـعٚ  ا  ايلـسٚ
ٕ  قكـسٙ  ـقـطظ  اشا ايـُػطب قال٠ ٘ ( ايكـال٠ ) يلٓـٛا  إقـطاظٙ  زٕٚ ولًُـ
 ( . ايلؿا٤ قال٠) ـٚ( طبايـُػ قال٠) :دامـاي عٓٛاْٗا قكس

 يف قكـسٙ  تكـسٜط  عًـ٢  ايؿـاى  ايـُكًٞ ٖصا ـٕ ٖٛ:  ايكم١ ٚٚج٘
 تكـسٜط  ٚعًـ٢    خ  ؾٗٛ وٝسٙ اييت وكالت٘ ايـُػطب قال٠ عٓٛإ ايٛاق 
ٍ  ؾٛظٝؿت٘ وٝسٙ اييت وكالت٘ ايلؿا٤ قال٠ عٓٛإ ايٛاق  يف قكسٙ  ايلـسٚ
٘  يلسّ  ايـُػطب قال٠ ا  َٓٗا  عًُـاّ  ـٚ جاظَـاّ  ًُـاّ ع إَـا  - إٜاٖـا  إتٝاْـ

 .  -ايـُػطب قال٠ ٕإتٝا عسّ وإغتكماب ايؿو قاٍ تلبسّٜا
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ٛ  ؾُٝا ايلؿا٤ ٜكًٞ ثِ َػطوّا قالت٘تـجعٜ٘ :  ٚعٓس٥ٕص ٕ  يـ ٘  نـا  ؾـه
 ؾاْــ٘  ايطاولــ١ ايطنلــ١ ضنــٛع يف زخٛيــ٘ قبــٌ عًٝــ٘ عاضنــّا ايكــال٠ ثٓــا٤ـ

ّ ٚ ايــُػطب  ا  ٜلسٍ ٘  ٜٗـس ٛ  -قٝاَـ ّ  يـ  تؿـٗس ٜٚ -ٜطنـ   ٚمل يًطاولـ١  قـا
 .  غّٗٛا ايعا٥س قٝاَ٘ عٔ ايػٗٛ غجستٞ ٜػجس ثِ ٜٚػًِ

 ولس ٚقاقاّل عًٝ٘ عاضنّا وٝسٙ اييت ايكال٠ ـثٓا٤ ؾه٘ نإ يٛ ٚـَا
ٌ  ايطاولـ١  ايطنل١ ضنٛع يف زخٛي٘ ٘  ؾتبهـ  بَتٓـاع  ٚشيـو    عٓس٥ـصٕ  قـالت
 ٚال ايطنٛع ضنٔ يف وسخٛي٘ ايلسٍٚ مٌـَ يؿٛا  ايـُػطب ا  ايلسٍٚ

ــ ــالت٘ تكـــمٝح ُهٔـٜـ ــّا قـ ــٕص َػطوـ ــاع ق٦ٓٝـ ــسٍٚ الَتٓـ ــ ٚال ايلـ  ُهٔـٜـ
ٔ  ٚالوـس    ايلؿـا٤  قال٠ يلٓٛإ قكسٖا إقطاظ يلسّ عؿا٤ّ تكمٝمٗا  َـ

 ايــُػطب  قالتٞ إغت٦ٓاف َٔالوس ٚ وٝسٙ اييت قالت٘ وهالٕ ع٢ً ايبٓا٤
 .  ٚايلؿا٤

 ـخـط٣  ؾـطٚع  ١ُـٚثـ   ابمجايٞ ايلًِ َٛاضز َٔ تهبٝك١ٝ ؾطٚعٖصٙ 
غـاوكّا ٜٚـأتٞ ولهـٗا     - ن٣ ايــُبمٛث١ عطنـٓاٖا  ٖٞ تهبٝل ٚنبط يًهـ 

 يًبمـــٛك ايتهبٝكـــٞ ايؿٗـــِ ٚتٛغـــل١ ايـــصٖٔ ؾـــمصػـــط  ي –القكـــّا 
  .  ايـُٛؾل ٚا   ايـُان١ٝ

 :  عؿط ايػاو  ايبمثثِ ٜك  ايهالّ يف 
 

  : مةـعسي أم رخصة الفراغ أو التجاوز عهد الـمضي                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ؿوـواي ٓا٤ـتـاالع عسّٚ ؾطعّا ايلٌُ ها٤ـَٚإ وايـُهٞ ا َط ٌٖ        
٘  َهـ٢  قس ُاـَ ؾٝ٘ ؾههت نًُا  ايؿطاؽ قاعس٠ يف ٛ  نُـا  ؾأَهـ  (4)[ٖـ

                                                           

  . 3َٔ اوٛاب اخلًٌ ايٛاق  يف ايكال٠ :ح  23: ب  5ج ايٛغا٥ٌ : (4)
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 يف وايؿــو االعتٓــا٤ ٚعــسّ وايـــُهٞ ا َــط ٖٚــٌ ؟ ١ُـععٜــ ـّ ضخكــ١
ٌ   ايتجـاٚظ  قاعس٠ ٘  ؾـو  ؾـ٤ٞ  نـ ٌ  جـاٚظٙ  قـس  ُاـَـ  ؾٝـ  غـ ٙ  يف ٚزخـ
٘  ؾًُٝض ٜـ  (5)[عًٝـ ٕ اب جيـٛظ  ؾـال  ١ُـعع ٛ  -ؿهٛىـُوايـ  تٝـا  ّاإقتٝاطـ  ٚيـ
ّ  َل٘ جٛظـٜ ضخك١ وايـُهٞ ا َط ـٕ ـّ ؟ -ايٛاق  إزضاى ٚوطجا٤  عـس
 .  ؟ ايٛاق  إزضاى وطجا٤ وايـُؿهٛى ابتٝإ ؾطعّا ُهٔـٜٚ ايـُهٞ

  ٚجساّْٝا إختالؾّا ايبمث  صا ايـُتلطنٕٛ ا ٚاخط ا عالّ إختًـ    
ِٓ ال َٚل٘  ي اٖطا: ) ١ُـععٜ نْٛ٘ اختاض ـٕ ولس ايلطاقٞ ايـُمكل قٍٛ ٜت
 ايؿكٗا٤ ولض ؾصٖب اخلالف حمٌ  ْٗا ٚشيو (6)(إتؿاق١ٝ ايـُػأي١ نٕٛ
دالف َٔ ـاي ِٜٗؿ ١ُـععٜ نْٛ٘ ا آخط  ولْض ٚشٖب  ضخك١ّ نْٛ٘ ا 

ٌ  يف ايتاليف َٔ اي اٖط:) قاٍقٝث  (7)جٛاٖطـاي قاقب ٘  ايــُم  ٚعسَـ
 تــطى ؾُــٔ  االخبــاض ظــاٖط ٖــٛ نُــا ايطخكــ١ ال ١ُـايلعٜــ : خاضجــ٘ يف

 ولهِٗ عٔ َٚا قالت٘ وهًت ايـُمٌ غ  يف تالؾ٢ ـٚ مً٘ـَ يف يفايتال
ٜكسح تاليف  ؾال -ايصنط٣ يف نُا -ضخك١ّ ايتاليف عسّ نٕٛ إقتُاٍ َٔ

 عًٝــ٘ قٛيــ٘ ي ــاٖط نــلٝـ -ايـــُمٌ َــٔ خطٚجــ٘ ولــس ؾٝــ٘ ايـــُؿهٛى
 ٚجٛز ٞـؾ م١ـقطٜ ٚايلباض٠...( يًٛجٛب ايـُكتهٞ -ُهٞـٜ:  ايػالّ
 .ضخك١ّ  وايـُهٞ ا َط غٓبني ق٠ٛ ايكٍٛ وهٕٛ  ٚضخك١ وهْٛ٘ قٍٛ

 ١ُـععٜ وايـُهٞ ا َط نٕٛإغت ٗط ( قسٙ) ايلطاقٞ ايـُمكل يهٔ       
                                                           

 . 4َٔ اوٛاب ايطنٛع : ح 13: ب  4ايٛغا٥ٌ : ج (5)
 . 77: 2: م 4ْٗا١ٜ ا ؾهاض :ج (6)
 . 323+  322:  12جٛاٖط ايهالّ : ج (7)
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ٞٓ  ا َـط  ظٗٛض ا  َػتٓسّا -ضخك١ ال -  ٚا  ايكاعـس٠  ـخبـاض  يف وايــُه
ُٓــٔ يػــؤاٍ جٛاوــّا( ) قٛيــ٘  ؾأجــاب  غــجس ٚقــس ضنٛعــ٘ يف ؾــو ع
(: ) ٚجــٛز عًــ٢ ايبٓــا٤ ٚجــٛب يف اي ــاٖط (8)[ضنلــت قــس  وًــ٢ 

 ٜؿــطع ال َٚلــ٘   ؾٝــ٘ ايؿــو ٚإيػــا٤ مً٘ـَــ يف مكك٘ـٚتــ ؾٝــ٘ ايـــُؿهٛى
 يــ٘ َٛنــٛع ال  ْــ٘  ايٛاقــ  إزضاى ضجــا٤ ايـــُؿهٛى تٝــإوإ االقتٝــا 

ٌ   [ضنلـت  قـس  و٢ً : وٛجٛزٙ ايؿاضع قهِ َ  ق٦ٕٓٝص ٕ  وـ ٕ  ٜهـٛ  إتٝـا
ـــُؿهٛى ــ٘ اي ــاز٠ َكــسام ؾٝ ــ١ ايعٜ ــب١ ايلُسٜ ـــُ ا  وايٓػ ــ٘ ؿهٛىاي  ؾٝ
 . (9) يًبهالٕ َٛجب١ ٖٚٞ   ؾٝ٘ زخٌ ايصٟ ايػ  ا  ٚوايٓػب١

 : َٓ  وٌ إؾهاٍ ١ُـايلعٜ ع٢ً زيٝاّل ـؾازٙ ٚؾُٝا      

 متٌُـٜـ  ٚايتجـاٚظ  ايؿطاؽ قاعستٞ ـزي١ يف وايـُهٞ ا َط إٕ : ـٚاّل      
ــّا ـَــطّا نْٛــ٘  ٚاضز ا َــط ٖٚــصا  ايؿــطع١ٝ ايكاعــس٠ يتأغــٝؼ ٚضز َٛيٜٛ
ٖٓ َٛضز ٔ  ايــُؿهٛى  ٚإتٝإ وايؿو وابعتٓا٤ ابيعاّ ِتٛ  ٚال  جسٜـس  َـ
 ابعتٓا٤ ٚعسّ ايـُهٞ:  وايؿلٌ ٚابيعاّ ١ُـايلعٜ يف ي٘ ظٗٛض ٚال زالي١

 ايكاعــس٠ عًــ٢ ٜٚــسٍ ٜطؾــس إضؾــازّٜا ـَــطّا نْٛــ٘ متٌُـٜــ نُــا   وايؿــو
 يف إيــعاّ ٚال   إقتُــاٍ عًــ٢ ايلكال٥ٝــ١ ايكاعــس٠ إَهــا٤ ا  ـٚ ايؿــطع١ٝ

ِ  َـٛضز  ايـٛاضز  ا َط يف إيعاّ ال نُا  ١ُـععٜ ٚال ابضؾازٟ  َطا  تـٖٛ
      .  عًٝٗا زيٝاّل تهٕٛ ـٚ ١ُـايلعٜ :ايـُهٞ ـٚاَط َٔ ٜػتؿاز قت٢ م طـاي

                                                           

 . 4َٔ اوٛاب ايطنٛع : ح 13: ب  4ايٛغا٥ٌ : ج (8)
 . 77: 2: م 4ْٗا١ٜ ا ؾهاض :ج (9)
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 ابعتٓــا٤ ٚعــسّ وايـــُهٞ ا َــط زاليــ١ إٕ:  وإختكــاض ماقٌـٚايــ       
ّ  ايطخكـ١  ع٢ً ايكاعستني ـزي١ يف وايؿو ّ  ٚعـس  ٚـٚنـح  ـقـطب  ابيـعا
 .  شنطْا ُاـي ١ُـايلعٜ ع٢ً ازاليتٗ َٔ

ٔ  جٛابـي ايـُتهُٔ ايـدن إٕ:  ٚثاّْٝا      ٍ  َـ ٔ  غـأ ٕ  يف ؾـو  عُـ  إتٝـا
 ابخبـاض  ٜلـين  ال[ضنلـت  قس و٢ً: ( ) وكٛي٘ إتٝاْ٘ عسّ ـٚ ايطنٛع
٘  ايطنٛع قسٚض عٔ ايٛاقلٞ ـ    عٓـ ٛ  ؟ نٝـ ّ  متٌُـٜـ  ٖٚـ  قـسٚضٙ  عـس

ٔ  عٓ٘ ٌ  َٚـ ّ  ايــُمتُ ٌ    ٚاقلـاّ  قـسٚضٙ  عـس   قـس ضنلـت[  ت٘إثبا إٕ وـ
ٔ  ظاْٖط ـدناي ؾٗصا   -ٚاقلٞ ال -سٟتلب تٓعٌٜ ٔ تلـب ٙ   َـ  خبـاض ا  َٚـ

ٟ  ايتلبسٟ ايبٓا٤ ع٢ً ايسالي١ ـُلٓاٙ ٚٚانحي ايـُؤز١ٜ ٘  عًـ٢  اي ـاٖط  ـْـ
 ضنـ   قس ٚـْ٘ قاي٘ ٚاق  َ  ًٜتكٞ قس تػًٗٝٞ ؾطعٞ وٓا٤ ٖٚٛ  ضن  قس

ٟ  ٚايبٓا٤  قاي٘ ٚاق  َ  ًٜتكٞ ال ٚقس ٚاقلّا ٟ  ايتلبـس ٞ  اي ـاٖط  ايتػـًٗٝ
ْٕ  ُاْ ـٜـــ ال   ٖٚـــٛٚـتباعـــ٘ عبٝـــسٙ عًـــ٢ ايــــُٓؿطع َـــٔ ٌٚتؿٓهـــ إَتٓـــا

ــا  ــ٘ ٜكــهسّ ٚال ٚانــح ٖــٛ نُــا ابقتٝ ــ ـٟ   و ــإ َلــ٘ ُهٔـٜ  ابتٝ
 اي ــاٖطٟ ايتلٓبــس َــ  َٓاؾــا٠ زٕٚ َــٔ ايٛاقــ  إزضاى وطجــا٤ وايـــُؿهٛى
ٟ  تؿـطٜ   نٌ وٌ  ايتػًٗٝٞ ٞ  ظـاٖط ٞ  تػـًٗٝ ِ  ًٜتكـ  االقتٝـا   َـ   ًٜٚتـ٦
٘  ابقتٝـا   مػٔـٜـ  وٌ   َل٘ ٜٚؿطع ٘  ناْـت  ُٔـَـ  َلـ  ايطاقٝـ١  ايتبلٝـ١  يـ

ــط ٔ ــا   يً ــطٙتل ــ٘ ٚ ٚاَ ــ٘  ْٚٛاٖٝ ــا َٚٓ ــ٘ حنــٔ َ ــإ:  ؾٝ ــاز٠ ؾ  ايعٜ
ٕ  ال ابقتٝاط١ٝ ٜتٛقــ قـسم ظٜازتٗـا     ا جـعا٤  إش  عُسٜـ١  ظٜـاز٠  تهـٛ

عُسّا ع٢ً قكـس إتٝاْٗـا جـع٤ّ َـٔ ايــُطنب ايــُأَٛض وـ٘  ٚايــُؿطٚ          
  ال وككس ايـجع١ٝ٥ ايـُكّٛ يًعٜاز٠ ايلُس١ٜ . -٤ّ ٚإقتٝاطّا إتٝاْ٘ ضجا
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ٕ اب ٜهٕٛ ال:  تكسّ َا ن٤ٛ ٚيف       ٘  وايــُؿهٛى  تٝـا  عُسٜـ١  ظٜـاز٠  ؾٝـ
ٌ  ٠نآض ٘  ايــُأَٛض  ايــُطنب  وايلُـ ٌ    وـ ٞ  وـ  وطجـا٤  إقتٝاطٝـ١  ظٜـاز٠  ٖـ
 .  غ  ال ايـُمتٌُ ايٓكل ٚتاليف ايٛاق  إزضاى

ٞ  يف وايـُهٞ ا َط نٕٛ قتُاٍإ:  ايـُكاٍ دتكطـَٚ       ايؿـطاؽ  قاعـست
  . ا قطب ٖٛٚ   ايـُؿهٛى إتٝإ َلٗا : ُهٔـٜ ضخك١ْ ٚايتجاٚظ

ــ إٕ : ٜٚؤنــسٙ      ــا٤ ولــسّ مهِـاي ْٕ ايكاعــستني يف وايؿــو ابعتٓ ــا  إَتٓ
 وايـــُهٞ مهِـايــ نــٕٛ َــ   ٜٓػــجِ ٖٚــصا  ضوــٛوٞ ـْٚتًٓهــ تؿــطٜلٞ
 .  ايٛاق  إزضاى ضجا٤ ىايـُؿهٛ وإتٝإ ابقتٝا  َل٘ ُهٔـٜ ضخك١ّ

 َلـــ٘ ًٜـــعّ مل اشا ُاـوـــ َؿـــطٚ  ايــــُصنٛض االقتٝـــا  َهـــإإ ْلـــِ     
 يف زخــٌ ٚقــس ايكــطا٠٤ يف ؾــو ًــٛ  ؾ ايكــال٠ يف ضنــٔ نعٜــاز٠ مصٚضـَــ

 ايطنـٛع  كهـ  ي َػـتًعَاّ  ايٛاقـ   إزضاى وطجـا٤  ايكـطا٠٤  إتٝإ نإ ايطنٛع
  . صٓق٦ٝ االقتٝا  ٜكح ؾال يًكال٠ َبهٌ ضنٔ ظٜاز٠ ٖٚٛ القكّا ٚإتٝاْ٘

 ٚا   ٚايؿطاؽ ايتجاٚظ قاعستٞ َباقث َٔ وٝاْ٘ ضزْاـ َا ُاّـت ٖصا      
 . ايلايـُني ضب   مُسـٚاي  ايـُٛؾل ايلاقِ
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 َٚؿـطٚع١ٝ  ايكم١ ـقاي١ قج١ٝ يف - خالف ال ٚيلً٘ - إؾهاٍ ال       
 ـقٌ ع٢ً تكٓسَٗا يف إؾهاٍ ٚال   ؾٝ٘ ايـُؿهٛى ايػ  عٌُ يف إجطا٥ٗا

َ  االغتكماب ٔ  ٚغـ ٙ  ٞايلـس ٍ  َـ ايـنا٠٤ ْٚــمٖٛا     : ايلًُٝـ١  ا قـٛ
ٌ  ايكـم١  قٌـ عٔ ايبمث تٓكٝح َٔ ٚالوس ٍ  ٚتؿكـٝ ٘  ايــُكا  نعـ  قٛيـ

 :  ا ٍٚ ايبمث يف َٓٗا ْبسـ  َتلسز٠ مٛكـو
       

 : األصل موضوع حديدـت            

ٕٕـو ٜأتٞ ايؿكٗا٤ إطالقا  يف ايكم١ ـقٌ        :  َتلسز٠ ُلا

 قاعــس٠ َٓــ٘ ٜٚــطاز وــ٘ ٜكــهًح قــس ايكــم١ ـقــٌ:  ا ٍٚ ايـــُل٢ٓ      
ٌ  ايٓؿؼ عٌُ يف ٚايتجاٚظ ايؿطاؽ ٌ  يف ايكـم١  ٚـقـ  ُل٢ٓـوـ  ايػـ   عُـ
ٌ  ـٚ ايـٓؿؼ  ؾلٌ  ٌ ٔ  ايػـ   ؾلـ  عًـ٢  حنُٖٛـا  ـٚ َلاًَـ١  ـٚ عبـاز٠  َـ

ِٓ ايكم١  قٌ عَُٛٞ إطالم ٖٚصا  ايؿاغس قباٍ ايكمٝح ٔ  ٜل  ـَـطٜ
ٞ  إغتلُاٍ ٖٚصا  قاعستني جُ ـٜٚ َٚلٓٝني ٞ  ـٚ َتؿـطع  َتمكـل  ؾكٗـا٥
 .  طالماب يف ٚال الحهقاب يف َؿاق١ ٚال  ايؿكٗا٤ ولض َٔ خاضجّا

 يف ٚايتجــاٚظ ايؿــطاؽ قاعــستٞ عــٔ ايكــم١ ـقــاي١ تؿــرتم ٚيهــٔ      
 ٚايتجـاٚظ  ايؿـطاؽ  قاعستٞ زَٛض ـٕ قٝث  َُٓٗا نٌ َتلًل ـٚ َٛنٛع

ٌ  يف ايؿو ٖٛ ٘  ىاايؿـ  عُـ ٌ  ُاّـتـ  ولـس  ٚا ـازك  ْؿػـ  ايــُطنب  ايلُـ
 قم١ ايؿو َتلًل ٜهٕٛ ـٕ ايكم١ ـقاي١ َٛضز وُٝٓا  جع٤ـاي ـٚ ايتاّ
ّ  وٓمٛ ؾػازٙ ـٚ ايػ  ؾلٌ ٌ  غـٛا٤  ايلُـٛ َـٔ ايلُـٌ    ايؿـطاؽ  ولـس  قكـ
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ٌ  َباؾـط٠  ـثٓا٤ قكٌ ـّ مً٘ـَ عٔ ٚايتجاٚظ ٌ  ايلُـ ٘ ؾ ٚقبـ ٘  طاغـ  ـٚ َٓـ
 َٝــت عًــ٢ وايكــال٠ َؿــػٛاّلـقــْس  نــإ يــٛ نُــا  مً٘ـَــ عــٔ جاٚظٙـتــ

ٍ  قالت٘ قم١ يف ٚؾههٓا ٕ  بقتُـا  يف ؾـههٓا  ـٚ  َكًٛوـاّ  ايــُٝت  نـٛ
٘   غكــبٝت٘ ـٚ ايـــُا٤ ؼتـٓجٓ  بقتُــاٍ تػػــًٝ٘ قـم١   ـقــاي١ جطٟـتــ ؾاْـ
 . َٓ٘ ؾطاغ٘ قبٌ ايلٌُ ـثٓا٤ ؾانّا نْٛ٘ ضغِ ايـُنايني يف ايكم١

 قـم١  ايؿـو  َتلًـل  ٜهٕٛ ـٕايتجاٚظ ٚ ايؿطاؽ قاعستٞ َٛضز وُٝٓا      
 جع٤ـاي َٔ ـٚ ايتاّ ايلٌُ َٔ ؾطؽ اشا ُاـو دتكّاـَ ايؿاى ايـُهًـ ؾلٌ

 .  غ ٙ يف ٚزخٌ ؾٝ٘ ايـُؿهٛى مٌـَ عٔ جاٚظـت اشا ـٚ ؾٝ٘ ايـُؿهٛى

 ايؿــطاؽ قاعــس٠ تٛقٝــس( قــسٙ) (10) االقــؿٗاْٞ ايـــُمكل قــاٍٚ ٚقـس        
ٌ  يف ايكم١ ٌٚـق   ايكـم١  وأقـاي١  اُـ عْٓٛتٗ ـٚ اُـ ضجاعٗوإ يػـ  ا عُـ
ٙ( ع٢ً زيًٝ٘)قس  ٚ -ايػ  عٌُ ٚقم١ ايٓؿؼ عٌُ قم١ َٔ االعِ -

عُس٠ َسضى ـقٌ ايكم١ ٖٞ ايػ ٠ ايلكال١ٝ٥  ٕ إ :ايٛقس٠ ايـُعع١َٛ
ٖٚــٞ ال تـــدتل ولُــٌ ايػــ   وــٌ غــ تِٗ جاضٜــ١ عًــ٢ عــسّ االعتٓــا٤ 

ا  ايـُهًـ َٚلاَالت٘ ايكازض٠ َٓ٘ ـٚ ايكـازض٠  وايؿو اشا تلًل ولباز
 َٔ غ ٙ ٚايؿاضع ـَهاٖا يف عٌُ ايػ  ولـسّ ايـطزع ٚيف عُـٌ ايـٓؿؼ    

ٚ     :  نٌ َـا  (وكٛي٘ )  ؾًـُٝض  زخـٌ يف غـ ٙ  ؾـو ؾٝـ٘ ٚقـس جـاٚظٙ 
ٛجسـ  وٌ ٜٛنٛع ٚاقسـٝإ يف َـكاليـتـلالٕ اغـؼ ٖٓا جـؾًٝ (11)[عًٝ٘

                                                           

 ( .طب  َؤغػ١ آٍ ايبٝت) 77ضغا٥ٌ : املكاّ ايناْٞ يف اقاي١ ايكم١:  ثالك (10)
 . 4َٔ اوٛاب ايطنٛع : ح 13: ب 4ايٛغا٥ٌ : ج (11)
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ٞ  ُا قاَت عًٝ٘ غ ٠ـؾطعٞ يإَها٤ْ   ايلكال٤ يف عٌُ ايٓؿؼ وبٝإ يؿ ـ
  عٓٗا . عٌُ ايػ  ولسّ ايطزع ٚيف

 ؾاْــ٘ َٛنــٛعّا اُــإختالؾٗ يٛنــٛح : ـٚاّل :  وا٥ػــ١ ماٚي١ـَــ يهٓٗــا      
ٔ  ٚايتجـاٚظ  ايؿطاؽ قاعستا دتًــت -ـٚنمٓا نُا- ٌ  عـ  يف ايكـم١  ـقـ

ٌ  ايـٓؿؼ  عٌُ -ايـُتلًل ّ  ٚيف -ايػـ   ٚعُـ ِ   دكٛمـٚايـ  ايلُـٛ  ْلـ
ٌ  يف( ايكـم١  ـقٌ) ا  نًٗا تطج  ـٕ ُهٔـٜ ـ  ْؿـؼ  عُـ  ٚيف ايــُهً

ٞ  ٚال ي٘ َٛجب ال تهًـ ـْ٘ إال  غ ٙ عٌُ ٘  زاعـ ٘  حٓمَكـ  ٚال إيٝـ   يـ
  . َُٓٗا نٌ َٛنٛع ٚتػاٜط اَُؿازٖ بختالف شيوٚ

 ايكاعس٠  صٙ سايـُؿٝٓ ايـُسضى : َُٓٗا نٌ َسضى بختالف:  ٚثاّْٝا      
 خبـاض ايــُلك١َٝٛ  َٚـسضى ـقـاي١       ؾُسضى ايكاعـستني ٖـٞ ا  تًو ـٚ

  ايكم١ ٖٞ ايػ ٠ ايلكال١ٝ٥ ايـُُها٠ .

ــّا        ـٕ قٝــث : ايؿــو قكــٍٛ َٓؿــأ يف ايكاعــستني بخــتالف : ٚثاين
 إقتُاٍ َٔ ؾٝٗا ايؿو ٜٓؿأ( ٚايؿطاؽ ايتجاٚظ) ايكاعستني َٛاضز غايب
 ؾٝٗـا  ايؿـو  ٜٓؿـأ َٚكـازٜك٘  ( ايكـم١  ـقٌ) َٛاضز غايب ٚإٕ  ايػؿ١ً
      . ؾطعّا وايـُهًٛب َباالت٘ ٚعسّ ايػ  تػاَح اقتُاٍ َٔ

ٕ َــسضى قاعــستٞ ايتجــاٚظ طٜــب ٜبــتين عًــ٢ ـٕ ٖــصا ايتكإ ٚضاولـّا :       
ٚقس غبل   ع٢ً اقٌ عسّ ايػؿ١ًايـجاض١ٜ ٚايؿطاؽ ٖٞ ايػ ٠ ايلكال١ٝ٥ 

قاعس٠ ؾطع١ٝ ثاوتـ١ وبٝـإ يؿ ـٞ ٚخـن قـمٝح       بتٓا نْٛٗاٚـث َٓ٘ تؿكٝاّل
قاعــس٠ ايتجــاٚظ ثبتــت وكــمٝميت ظضاض٠ ٚإلاعٝــٌ  :ًكاعــستنيس يٝٓؿــَ
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ٚقس غبل ايتؿكٌٝ ٚال   مُس ؤ َػًِـٚقاعس٠ ايؿطاؽ ثبتت وكمٝم١ َ
 اْٞبـ تاي ايكم١ ـٚ ـقـًٗا ٖـٛ   َسضى قاعس٠ نٕٛ ِ مٔ ْػًٓـْلِ ْ. ْلٝس 

ايتجـاٚظ ٚايؿـطاؽ     قاعستٞ َسضىَ  يهٓ٘ ال ٜتمس   ُُه٢ـايلكال٥ٞ اي
    ْٛع ايـُسضى .   ؾُٗا َـدتًؿإ يف

 ايؿــطاؽ قاعــس٠ : ايكاعــستني يتٛقٝــس َٛجــب ال : ْكــٍٛ ُا تكــسّـٚيــ      
نُـا   ٚايتجـاٚظ  ايؿطاؽ قاعستٞ يتٛقٝس حَكٓم ال نُا   ايكم١ ٚـقاي١

 . ايكاعستني مٛكـو وسٚ يف َؿكاّلوٝإ ٖصا  غبل ٚقس قاٚي٘ ايبلض

ٔ  ٜـطاز  ـٕ :ايناْٞ ايـُل٢ٓ       ٌ  َـا  ايكـمٝح  َـ ٕ  ؾـطعاّ  ايكبـٝح  ٜكاوـ  وـأ
ٌْ ٜكسض ٜـ  جا٥عّا قالاّل نْٛ٘ متٌُـٜ َػًِ َٔ ؾل ٘  متٌُـٚ  قطاَـاّ  نْٛـ

 ٖــٛ ـّ غــالّ ٖــٛ ٖــٌ نالَــ٘ عٜتُٝٓــ ؾًــِ ايـــُػًِ ٜــتهًِ نــإٔ َٚلكــ١ّٝ
 ٚعسّ ايػالّ ٖٚٛ ا الٍ جا٥عـاي ُل٢ٓـو ايكمٝح ع٢ً ؾٝمٌُ ؟غباب
  . ايػالّ ضٓز جبـٜ ال ٚيصا  الظَ٘ ٜنبت ال ا قٌ ٖصا يهٔ  ايػباب

ٌ ـ َٚل٢ٓ       ٛ  ٖـصا  ايكـم١  قـ ٌ  ٖـ ٌ   ـ ِ  ؾلـ  مالٍـايـ  عًـ٢  ايــُػً
ٌ  تٓعٜ٘ :ايكم١ ـقٌ َٔ ٜطاز ـٕ ُل٢ٓـو تهًٝؿّا مطاّـاي غ  جا٥عـاي  ؾلـ

ًـ  مٌُؾٝ ايكبٝح مطاّـاي عٔ ايـُػًِ ٛ  َـا  عًـ٢  ٘ؾل ٔ  ٖـ  قبـٝح  غـ   قػـ
ٔ  ايـُلاؾط٠ َكاّ يف ؾطعّا قالٍ ٖٛ َٚا ٞ  ا ثـط  تطتٝـب  زٕٚ َـ  ايؿـطع

 .   عًٝ٘ مػٔـاي ايكمٝح

 ٚتـطزز ( ايؿـاى  ايـُهًـ) غ  َٔ ايكازض ايؿلٌ إؾتب٘ اشا:  ٚعًٝ٘      
ٕ  ـٕ ٚوـني  ؾـطعاّ  ايكبـٝح  مطاّـايـ  َٔ غًُّٝا قمٝمّا ٜهٕٛ ـٕ وني  ٜهـٛ



 (277)  ........................................ وسٜس َٛنٛع اقاي١ قم١ عٌُ ايػ 

 

 ؾــطعّا مػٔـايــ عًــ٢ ُــٌُق -ؾــطعّا ؾٝــ٘ َطخــٛم غــ  ٚقطاَــّا قبٝمــّا
 قـمٝح  َل٢ٓ ع٢ً ايـُؿتب٘ ايؿلٌ  ٌ مضـَ ٖٚصا  تهًٝؿّا ايـمالٍ
ٞ  ا ثـط  تطتٝـب  زٕٚ َٔ غًِٝ ٘  يًكـمٝح  ايؿـطع  ـقـسْ  لـ   ؾـاشا   عًٝـ
ّ  ٖٛ ٌٖ : نالَ٘ ُٝٝعـت زٕٚ َٔ ٜتهًِ غ ٙ ٛ  ـّ م١ٝـٚتـ  غـال  غـباب  ٖـ
٘  ايكـمٝح  عًـ٢   ً٘ يعّ -ٚؾتِ ِ  ٚـْـ ًٓ ٘  غـ ٘  ٚمل عًٝـ ٔ  ٜؿـتُ  زٕٚ َـ
  . ايػالّ ضٓز عًٝ٘ جبـٜ ال ؾًصا   ايكمٝح ـثط تطتٝب

 ـٚ ٜأنٌ ضَهإ ؾٗط ْٗاض يف ـقسّا ايؿاى ايـُهًـ ضـ٣ ااش ٖٚهصا     
ٔ  ٚعكٝإ قطاّ إؾهاض اْ٘ ٜلًِ ٚمل ٜؿطب ٛ  ـّ يًـط  ٍ  ٖـ  يلـصض  قـال
٘  ايكـمٝح  عًـ٢   ً٘ َٔ ؾالوس  عٓسٙ ؾطعٞ ٌ  ٚاْـ يلـصٕض َؿـطٚع    ٜأنـ
 َػــًِ يهــٌ زٜٓــاض إعهــا٤ ْــصض اشا نُــا  ايكــمٝح ـثــط تطتٝــب زٕٚ َــٔ

  .َ٘طن إقطاظ َ  إال ايؿدل  صا ٓصضاي زٜٓاض إعها٤ ي٘ جيع مل َطٜض
        

 َـا  ٚايكـمٝح  ايكـم١  َٔ ٜطاز ـٕ : قٌ ايكم١  اينايث ايـُل٢ٓ      
ُـ    ؾايكم١ وــُل٢ٓ تهـاول  ٚايباطٌ ايؿاغس ٜكاوٌ ٞ  ع وـ٘   ٌ ايػـ  ايــُأت

خاضجـــّا َـــ  َـــا ٖـــٛ َٛنـــٛع ا ثـــط ايؿـــطعٞ ٚاالعتبـــاض ايكـــاْْٛٞ يف  
ـــُلاَال  ـٚ َــ  َــا ٖــٛ َتلًــل ايت   ــازا  اي نــإٔ  ٖٚــصا هًٝـــ يف ايلب

ٌْ ٜكسض ٘  ٜرتتب قمٝمّا نْٛ٘ متٌُـٜ َػًِ َٔ ؾل ٞ  ا ثـط  عًٝـ  ايؿـطع
 ايؿطعٞ ا ثط عًٝ٘ ٜرتتب ال ْاقكّا ؾاغسّا عُاّل نْٛ٘ متٌُـٜٚ ايـُأٍَٛ
 طالقـاّ  ٛقـ  ٜ ـٚ ْهاقـاّ  ـٚ وٝلـاّ  ا قٌٝ عٔ ايٛنٌٝ لكسإٔ ٜن  ايـُأٍَٛ

 ؾلً٘ يف ت٘ـقم ؾطا٥ط تُاعـإجٚ ً٘ٚنٝ عٌُ يف ا قٌٝ ؿوٜٚ إوطا٤ّ ـٚ
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 . َٓ٘ ايكمٝح قسٚض ع٢ً و٢ٓ - ؾػاز عًُ٘ ٚعسّ تـُاَ٘ ٚإقتٌُ

 ايـــُؿهٛى ؾٝــ٘ ايؿلــٌ  ــٌ ٖــٛ ايكــم١ ـقــٌ َلٓــ٢ :ٚواختكــاض      
ــ٢ ــ ٚنــلّا ايكــمٝح عً ــ قــمت٘ يؿــطا٥ط جاَ ـاي ــط تطتٝــب ُل٢ٓـو  ا ث

ٌ  عًـ٢  ايكـمٝح  يًلٌُ ناوتاي ايؿطعٞ  ٚضقـس  إقـطاظ  ولـس  -ايػـ   ؾلـ
 . قاي٘ ٚإؾتباٙ ايػ  َٔ ايؿلٌ

ّ  يف ايكـمٝح  عًـ٢  جطٟـاي -ا قٌ ٖٚصا       ٌ  َكـا  إؾـتباٙ  عٓـس  ايلُـ
ٔ  قـل  يف ٜٚأتٞ وٌ قاطب١ّ ايـُػًُني قل يف ٜأتٞ -ايػ  ؾلٌ  يف ايهـاؾطٜ

 وٗصا كمٝحاي ع٢ً تمٌُؾ -ٚؾطا٥ط ـجعا٤ َٔ ١َطنبٖٚٞ  - َ٘لاَالت
ـــُل٢ٓ ــتبٗ اشا ايـ ــطزز تإؾـ ــ ١ايكـــمٝم وـــني  ٚتـ ــ ١جاَلـايـ  ا جعا٥ٗـ
ٗـ  يـبلض  ٠ايؿاقـس  ٠ايؿاغـس  نيوٚ ٗاٚؾطا٥ه ٗ  اـجعا٥  زاض ؾـاشا ا : ٚؾـطا٥ه

ٔ  قـازض٠  - طالم ـٚ ْهاح ـٚ وٝ  - َلا١ًَٕ ـَط  قـسٚضٖا  وـني   ـقـسٕ  عـ
 تطتٝـب  غـ ٙ  ع٢ً ٚجب -ؾاغس٠ عٓ٘ قسٚضٖا ٚوني قمٝم١ّ عٔ ايػ 

ُ  ايـُؿرتٟ ًَو ايـُبٝ  ايـُاٍ َٚلا١ًَ ايكمٝح آثاض ٘  ظٚجـ١  طـ٠ٚايــ  يـ
 . ٖٚهصا  َٓ٘ َهًك١ ٚايعٚج١

 اينـٛب  غػً٘ ـٚ ي٘ جٗٝعٙـت ـٚ ايـُٝت ع٢ً ظٜس قال٠ ـَط زاض ٚاشا      
ٌ  -ايؿاغـس  ٚوـني  ايكمٝح وني  آثـاض  تطتٝـب  ُل٢ٓـوـ  ايكـمٝح  عًـ٢   ـ

 عٔ ايػ  .  قسض َا ع٢ً ايكمٝح ايلٌُ

٘ ـقه ٚتؿكٌٖٝٓا  من٘ـو ايـُطاز ايـُِٗ ٖٛ ايـُل٢ٓ ٖٚصا        ٚآثـاضٙ  اَـ
٘  عٔ ٜٚؿرتم  ٖٓا وايبمث ايـُككٛز ٖٚٛ ٘  يف غـاوك  ا ثـط  تطتٝـب ) نْٛـ
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( ايػــ  عــٔ ايكــازض ايؿلــٌ عًــ٢ ايكــمٝح يًلُــٌ ايٛنــلٞ ايؿــطعٞ
 ايكـمٝح  عًـ٢  ايػـ   َٔ ايكازض ايؿلٌ  ٌ) جطزـَ ايػاول ٚايـُل٢ٓ

ٌ  آخـط  َلٓـ٢  ١ُـٚثـ . ( ا ثـط  تطتٝـب  زٕٚ َٔ -مالٍـاي مػٔـاي -   قـ
 : يف نْ٘لط ايكم١

ٌْ  ٜكـسض  ـٕ ايكـم١  ـقٌ َٔ ايـُطاز : ايطاو  ايـُل٢ٓ        ٍ  ـٚ ؾلـ  قـٛ
 زٕٚ َٔ  ؾطعٝت٘ ٚعسّ ؾػازٙ ـٚ ٚؾطعٝت٘ قمت٘ يف ؿٓوُٜٚ َػًِ َٔ
٘  َٛاؾكـ١  مج١ـوـ  َكمٛوّا ٜهٕٛ ـٕ ٘  َٚنبتـ١  عًٝـ ٘  َلاضنـ١ ـٚ  يـ ٕ   يـ  ؾـا

 ١قجـ  خالؾٗا ع٢ً تنبت َايـِ َػُٛع١ -قٛاّل ناْت ـّ ؾلاّل - ايسع٣ٛ
 .  دايؿ١ـَ َلتن٠

ٍ  جـس ُٚ اشا َـا  ْ   ٖٚصا       ٘ ؾٝٓس ٚغـًه١ٓ  ٜـسْ عًٝـ٘    قـسٕ  يـٝؼ  َـا  عٝـ
 ايـــُالى عُــٌ ؾٝــ٘ ٜٚلُــٌ -مٛٙـْــ ـٚ َػــًِ - ايـــُاٍ مرتّـَــ ؾــدل
ٔ  ي٘ َايو ٚنأْ٘ ؾٝ٘ ٜٚتكطف ٘  َؿـاضى  ـٚ َلـاض   ـٚ َٓـاظع  زٕٚ َـ  يـ

ٗـ  واوٗـا  ؿـتح ؾٝ االْػإ ٜأتٞ ايؿاضع يف نايلطو١  ؾٝ٘  ا  ٜٚكٛزٖـا  اٜٚطنب
ٞ  ايؿـاضع  يف ـٚ ايػـٛم  يف ٚنايبهـاع١  ٖا اٜؿـا  اييت ج١ٗـاي  ـقـسْ  ٜـسع

ٔ  َٓاظع زٕٚ َٔ ايـُايو ٚنأْ٘ َٓٗا ٜٚبٝ  ؾٝٗا ٜلٌُ ـٚ ًَهٗا زٕٚ  َٚـ
٘  ع٤٢ً لكالؾاْ٘ ٜبين اي  دايؿ١ـَ قج١ ٘ نـٕٛ  ٚ  ـا  َايـو  اْـ ٗـ  تكـطؾ  اؾٝ

 .  مٖٛاـْ ٚـ وب١ٓٝ ثبا اب ا  قاج١ زٕٚ َٔ ّاٚقمٝم ّاَؿطٚع

ٔ  ضاوـ   َل٢ٓ ٖٚصا       ٞ  َـ ٌ  َلـاْ ٍ  ٚقـس   ايكـم١  ـقـ  قـاقب  إغـتس
ٔ  ايــًُو  زع٣ٛ قبٍٛ ع٢ً ا قٌ وٗصا )قسٙ(جٛاٖطـاي   َٓـاظع  غـ   َـ
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 و٘): (ي٘ قهٞ عًٝ٘  قٕس ٜس ال َا ع٢إٓز َٔ) :ايـُمكل يكٍٛ بّاَلٓك قاٍ
 ايـــُػًِ قــٍٛ قــم١  قــاي١   ... خــالف وــال - ُنيـٜٚــ وٝٓــ١ زٕٚ َــٔ
 .      (12)( ي٘ َلاض  ٚال َٓسع نٌ وٌ ٘ٚؾلً

ٕ٘ ضؾهٓاٙ قس ايكم١  قٌ ا ٍٚ ٚايـُل٢ٓ        مً٘ـَ يف ـٚنمٓاٙ يٛج
 ايػايــب يف ايكــم١ ٚـقــٌ  دكٛمـَــ ؾكٗــٞ َلٓــ٢ ايطاوــ  ٚايـــُل٢ٓ

 :  ايناْٞ ايبمث ا  ْٓتكٌ ٖٚٓا  ٚاينايث ايناْٞ ايـُل٢ٓ وني إطالق٘ ٜسٚض

  : حةالص أصل إثبات دليل         

 وايـــُل٢ٓ ايكــم١ ـقــٌ إعتبــاض يف -خــالف ال ٚيلًــ٘ - إؾــهاٍ ال        
ٍ  ٚقـس   ٚاينايثايناْٞ  ٔ  مجـ   إغـتس ِ  َـ ٖ ) ا عـاظ  إثبـا   عًـ٢ ( ِقـس
ِ  نؿـٝدٓا  ولهِٗ وٌ  ٚايػ١ٓ وايهتاب ايكم١ ـقٌ ٘  يف ا ع ـ  ضغـا٥ً
 ٚقـس  ٚايػـ١ٓ  ايهتـاب  َٔ ؾٛاٖسعط   ثِ ا ضول١ وا زي١عًٝ٘  إغتسٍ
 يًُلٓــ٢ َــسضنّا تكــًح ا زيــ١ ؾــبلض :االغــتسالٍ يف ُلٓٝإايـــ إخــتًط
 .  (13)ؾطاج  اينايث يًُل٢ٓ َسضنّا تكًح ٚولهٗا  ننطٖاـ ٖٚٞ ايناْٞ

ٔ  ٚايٛانــح        ٚا قازٜــث  ْٝــ١ ايكطآ اآلٜــا  ْكــٛم  يف ايتأَــٌ َــ
  ٌ ـعين  ايكم١  قٌ ايناْٞ ايـُل٢ٓ ع٢ً زاليتٗا ٖٛ ايـُلك١َٝٛ

 يًُل٢ٓ َسضنّا تهٕٛ ٚال  مالٍـاي مػٔـاي ٝحايكم ع٢ً ايـُػًِ ؾلٌ
ٌ  َلاْٞ َٔ اينايث ٍ   ْٗـا   ايكـم١  ـقـ ٞ  َلٓـ٢  عًـ٢  تـس ضؾٝـ   ـخالقـ
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 َـ   ًُٞايػـ  ابجتُاعٞ ٚايتلاٜـ اآلخطٜٔ َ  ايـُلاؾط٠ ولايـِ َطتبط
ــاِْٗ اخــتالف عًــ٢ ايٓــاؽ ــ ـزٜ  ايلؿــط٠ اقــالح َٓٗــا ٜٚطجــ٢ ًًَِٗٚ

ِ  اي ٔٚقػٔ  ايؿنيٚايـُد ايـُؤَٓني خ٠ٛاال َ  ٚايـُدايه١ ّ  وٗـ  ٚعـس
ّ  عًـ٢  ٚايبٓا٤ ايكبٝح عٔ ٚتٓعِٜٗٗ وايػ٤ٛ ٗاَِٗـإٓت ًـ  عـس  مطاّـايـ  ِٗؾل
ٌ  إثبـا   زيٌٝ ايٓكٛم ٖصٙ ؾتهٕٛ  آثاضٙ إيتعاّ زٕٚ َٔ  ايكـم١  ـقـ

 . ايـُكاّ يف ايبمث مٌـَ ٖٞ ٚيٝؼ ايناْٞ وايـُل٢ٓ

ٔ  يُٓاشج ٖٓا لط ْٚ       ٍ  ايـيت  ٚايػـ١ٓ  ايهتـاب  ؾـٛاٖس  َـ  وٗـا  إغـتس
 : ٖٚٞ  َؤزاٖا ع٢ً فيًتلٓط ايكم١ ـقٌ ع٢ً

: إٕ    وتكطٜب83 ايبكط٠[ُقِػّٓاَُٚقُٛيٛا ٔيًٖٓأؽ  : تلا ا   قاٍ -ـ       

: االَط ورتتٝب  ايـُطاز َٔ ايكٍٛ ٖٛ اي ٔ ٚاالعتكاز  ؾٝهٕٛ َؿاز اآل١ٜ
   مػٔ ايكمٝح ع٢ً ـؾلاٍ ايٓاؽ.ـاي االعتكاز

از خالف اي اٖط  ٚال ٜكاض ايٝ٘ إال وكط١ٜٓ تؿػ  ايكٍٛ واالعتكيهٔ      
     ٛ  ٚانم١  ٚال قط١ٜٓ  وٌ ايكط١ٜٓ ع٢ً خالؾـ٘ ٚـٕ ايــُطاز َـٔ ايكـٍٛ ٖـ

  يًٓاؽ نًِٓٗ  َـؤَِٓٗ  ايـُؿٓػط٠: (14)ايهالّ ؾاْ٘ ٚضز يف ولض ا خباض
َا ايـُدايؿٕٛ ؾٝهًُِٗ ٚـ ؾٝبػط  ِ ٚجٗ٘  ايـُؤَٕٓٛ ـَا :َٚـدايؿِٗ

قػٔ يًٓاؽ ـ قٛيٛا ٚيف خنٕ آخط: ا  االٜـُإ[وايـُساضا٠ بجتصاوِٗ 
[. إاب ايهٓلــإ ايػــٓبؾــإ ا  ٜــبػض ايًٓلــ  ٕ ٜكــاٍ يهــِـمبٕٛ ـَــا تــ
ِٓ ٚاآلٜــ١  ٖــٌـْعيــت يف   -يف ولــض االخبــاض -ْٗــاغــ  ايـــُػًُني ؾإ تلــ
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ّٓ قمٝح  (15)ٚيف خن   ايهتاب ٚايص١َ  ( :)ٜكٍٛ االَـاّ ايكـازم  عا
   [ .ٖٛ قت٢ تلًُٛا َا كٛيٛا إال خ ُا  قٛيٛا يًٓاؽ قػّٓا ٚال ت

 ٖٚصا  طٝبّا قػّٓا قٛاّل يًٓاؽ ايٓاؽ ٜكٍٛ وإٔ إ ٞ ـَْطٖٚصٙ اآل١ٜ       
ّ  ـقس ع٢ً قٓض ٌ  يف ا خـالم  َهـاض  ايــُجتُ   ٚيف ايٓـاؽ  َـ   ايتلاَـ
ــ  َٚــ  ــطازٙ مجٝ ــٝؼ   ـؾ ــ١ يف ٚي ــ١ اآلٜ ــ٢ زالي ــعّٚ عً ــب ي ــط تطتٝ  ا ث
ٕ  تـأَط  ٖٞ ُاـٚاْ  ايػ  ؾلٌ ع٢ً ايكمٝح ٚاالعتكاز مػٔـاي ٍ  وـأ  ْكـٛ

 . ايٓاؽ نٌ يًٓاؽ قػّٓا

ِْ      :  تلا  قاٍٚ - ب       ِٔ ٔإِثـ ٕٖ َوِلـَض ايٖ ـ ِٔ ٔإ ِٔ ايٖ ـ َٔـ ُٓٔبٛا َنـٔنّ ا   [اِجَت
ٔ  ٚايـُطاز  12 ا جطا  ٔ  ولـض  َـ ّ  اي ـ ٘  ايــُأثٛ ٛ  عًٝـ ٔ  ٖـ  ايػـ٤ٛ  ظـ
ّ  ٖٛ ايـُل٢ٓ ٖصا ٚالظّ  ج١ق زٕٚ َٔ ٚايت١ُٗ ٌ  يـعٚ ٌ ؾ  ـ  ايػـ   لـ
٘ ـايكـمٝح ايـ   ع٢ً : ظـٔ ايػـ٤ٛ ايـصٟ ٖـٛ  ـٌ ؾلـٌ        مػٔ  ٚيف قبايـ

 . عًٝ٘ َأثّٛ ظٔ ؾاْ٘ مطاّـاي ايكبٝحايػ  ع٢ً 

ٍ ٚ -ـ ج     ُِٚؾـٛا ٔوـاِيُلُكٛزٔ   :  تلـا   قـا ٛ   10 ايــُا٥س٠  [ـَ ٍ  ٖٚـ  عًـ٢  ٜـس

ٛ   داضجـايـ  يف ماق١ًـايـ  ايلكـٛز  َٔ عكس وهٌ ايٛؾا٤ يعّٚ  خهـاب  ٖٚـ
وايلكـس َٚـٔ   الوس َٔ ايٛؾا٤  -ٔ ٚغ ُٖاـُتلاقسٜاي - نيايـُهًؿ جُٝ ـي
ــإ ــ١  ـُاّ آت ــاض ايلكــس َــٔ ًَهٝ ــ١  ٚال ؾــاٖس عًــ٢ إ ث ختكــام ـٚ ظٚجٝ
َُٓٗـا  ٜٚـطاز   ٞقهلـ ايُٝٗـا  دهاب ـ٘ ايْلِ تٛٓج  ُتلاقسٜٔـدهاب وايـاي

َـــٔ غـــ  ايلكـــس  ُؤز٣ـوـــيـــعّٚ ايٛؾـــا٤ ٜـــطاز ٖهـــصا ٚ  ايٛؾـــا٤ ـنٝـــسّا
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ـــُتلاقسٜٔا ــ  ؾي ــ١  سٍت ــط تطتٝــب ًــ٢عاآلٜ ــا٤ - ايكــم١ ـث ــ ايٛؾ  ُؤز٣ـو
ٔ    عكـس  يهٌٚ ـقس نٌ َٔ -ايلكس ــ   َٚـ  اآلٜـ١  زاليـ١ قٜٛـّا :   متٌُٖٓـا ْ

ٔ  ايلكـس  قـم١  آثاض ٚتطتٝب ايٛؾا٤ يعّٚ ع٢ً طالقٗاوإ  عًـ٢  جُٝ ـايـ  َـ
  قـمتٗا  يف ايــُؿهٛى  ايلكـٛز  قتـ٢ يف اخلاضج  ماق١ًـاي ايلكٛز ُاّـت

 ع٢ً ايكم١ آثاض ٚتطتٝب عَُّٛا زايلكٛ قم١ -قّٜٛا  إقتُااّل - ؾتؤزٟ
 .    ّاخاضج ماق١ًـاي ايلكٛز
يف ايـج١ًُ ٚوٓمٛ  ايكم١ ١ياـقَٓٗا  زٜػتؿا ٜـُهٔ ـٕ  اآل١ٜ ٖٚصٙ      

 . ـثطٖا تطتٝبـْ٘ ًٜعّ ايـجُٝ  ٚايلكٛز و َـدتك١ّ ايـُٛجب١ ايـجع١ٝ٥

:  (ايكـسٚم  ـَايٞ)ٚ( ايهايف) يف نُا( ) ايـُؤَٓني ـَ  قاٍ -ز     
 وه١ًُ ٔٓت ٓٓ ٚال َٓ٘ ٜػًبو َا ٜأتٝو قت٢ ـقػٓ٘ ع٢ً ـخٝو َطـ   ن

 وـس ٟ الـ (16)[مُاّلـَ د ـاي يف  ا جسـت ٚـْت غ٤ّٛ ـخٝو َٔ خطجت
 ٔ ٌ  َـ ٔ  عًــ٢ ايػـ   ؾلــٌ  ـ  ايػــ٤ٛو ٜكـني  ٜــأتٞ قتـ٢  متُالت٘ـَــ ـقػـ
ٌ   عًٝ٘ ؾٝػًب ٕٛ ٓـُاي ٘  ٜٚتمكـ ٘  : َٓـ ٍ  قـسض اشا  اْـ ٌ  ـٚ قـٛ ٔ  ؾلـ  َـ

 مطّـٜــ (ٚقبــٝح قػــٔ) ـٚ (ٚـقػــٔ قػــٔ) : ٚجٗــني شا ٚنــإ َــؤَٔ
ٔ  ٚايكبـٝح  ايػـ٤ٛ  قـسٚض  عًـ٢  ايكًـب  عكس ٍ  زٕٚ َـ ٘  ايـٝكني  قكـٛ   وـ

ٌ   ٌ ٜٚتلني ايـُؤَٔ وا ر ايػ٤ٛ ظٔ مطّـٜ ٚعٓس٥ص ِ  ؾلـ  ـٚ ايــُػً
 ع٢ً ولهِٗ ايـُػًُني قكٛم َٔ قل ٖٚٛ ٚاالقػٔ د ـاي ع٢ً قٛي٘
 ٝحـكمـاي ع٢ً ػًِايـُ لٌـؾ  ٌ ع٢ً زالي١ ايطٚا١ٜ يف ٚيٝؼ  ولض

 . ايكمٝح غ  ٚا قػٔ مػٔـاي ؾإ   عًٝ٘ كمٝحاي ـثط ٚتطتٝب
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 : إشا (ٞـايهاؾـ ) يف ٝحـقم نـخ يف( ) ايكازم إَآَا قاٍ -ٖـ      
ــِ ـــُؤَٔ إتٗ ــاٙ اي ــ ـخ ــ ُاكـإْ ــ٘ يف ُإـاالٜ ــا قًب ــاك نُ ـــًُح ُٜٓ  يف اي
ّ  قطَـ١  ع٢ً ايسالي١ ٚانح دنـاي ٖٚصا (17)[ايـُا٤ ُ  إتٗـا  ٚال  ؤَٔايــ
٘  ـٚ ايـُػًِ قٍٛ  ٌ ـٕ يف ضٜب ّْ  ايػـ٤ٛ  عًـ٢  ؾلًـ ٘  إتٗـا ٔ   خٝـ  ٚظـ
يف  ايؿـو  ٚيـٝؼ ( )قبٝب٘ ٚغ١ٓ قطآْ٘ يف ايؿاضع قٓطَ٘ ٚقس  ؾٝ٘ غ٤ٛ
ِ  عٌُ قم١ ٕ  إتٗاَـاّ  ايــُػً ٘  ٚعًـ٢   ايطٚاٜـ١  وٗـصٙ  قطاَـاّ  يٝهـٛ  ؾطنـ
 . ايكمٝح ع٢ً ؾلً٘  ٌ: ايٛن  غ ٖٚٛ   تهًٝـ مط١َـؾاي

ٔ  ؾهٌٝ ؤ حمُس ٣ٚض -ظ      ِ  عـ  عكـاب )ٚ( ايهـايف ) يف( ) ايهـاظ
٘  إخٛاْ٘ َٔ ايطجٌ عٔ ٥اّلاغ( ا عُاٍ ٘  ٜبًػـ ٟ  ايؿـ٤ٞ  عٓـ ٘  ايـص  ٜهطٖـ

ّْ و٘ ـوًػ٘ ٚقس  مُسـَـ  ٜا:  ي٘( ) ؾكاٍ  ؾٝٓهطٙ عٓ٘ ؾٝػأي٘ ثكا   قٛ
ٔ  ٚوكـطى  للـو  بنٓص ٕ   ـخٝـو  عـ ٕ  عٓـسى  ؾـٗس  ؾـا  قػـا١َ  مخػـٛ

 عايٝـاّ  ـخالقّٝا َل٢ٓ ؿٝسٜ اخلن اٖٚص(18)[ٚنصوِٗ ؾكٓسق٘ قٛاّل يو ٚقاٍ
 ايلًُــٞ وايبٓــا٤ َتمككــّا ايـــُلاؾط٠ َكــاّ يف خاقــ١ ايـــُؤَٔ ا ر جاٙـتـ 

  . ٚايلؿط٠ االخ٠ٛ تػتكِٝي عٓ٘ يػ٤ٛا ْاقًٞ تكسٜل ٚعسّ قسق٘ ع٢ً

ٕٕ : ايـدن        ٜـسعٛ ا   ـٌ نـالّ     -ع٢ً تكـسٜط قـسٚضٙ   -ٚوتلبٕ  ثا
  ٚ ــ٢ ايكــسم  ـــُؤَٔ عً ــّا  ٚال زالا ر اي ــٌ    اقل ــ٢  ــٌ ؾل ــ٘ عً ــ١ ؾٝ ي

     ٙ ع٢ً ايكسم ايـمػٔ .ايـُػًِ ـٚ غ
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 غبلني ع٢ً ـخٝو عٔ للت َا إ ٌ: ( ) قٛ ِ ضٟٚ -ـق      
 . (19)[د ـاي ماٌَـَ َٔ مُاّلـَ

  ٛؾا٤ـايـ  آ١ٜ غ٣ٛ   ػٓسـاي ــٝـنل ا خباض ٚولض -ايٓكٛم ٖصٙ     
ٌ  عًـ٢  َٓنيايــُؤ  يرتوٝـ١  س٣تتك ـٚ تتهُٔ -وايلكس ٍ   ـ ٔ  قـٛ  ايــُؤَ
ـ  ايـُلاؾط٠ عٓس قالٍ مجٌٝ قػٔ ٖٛ َا ع٢ً ٚؾلً٘ ّ   ٚايتلـاٜ  ٚعـس
ـ  َكـسام  ٖٚصا  ؾٝ٘ ايػ٤ٛ ٚظٔـخاٙ  َؤَٔ إتٗاّ ٞ  ايتلـاٜ  االجتُـاع

ـــُمبٛب ايػــًُٞ  قؿــ  يػــط ؾــٓطع٘ غــبماْ٘    ا قــسؽ يًؿــاضع اي
٘  ٜٚهتؿ٢  ايـُػًِ ايـُجتُ  ـؾطاز وني ابجتُاع١ٝ ايلالقا  ّ  ؾٝـ  وـايتعا
ٔ  مالٍـايـ  مػٔـاي قسٚض ِ  ا ر َـ ٞ  ايــُػً ٔ   ايــُٛاي  تطتٝـب  زٕٚ َـ
 ضٓز نٛجــٛب ايكــمٝحمػٔ ـايــ ايلُــٌ عًــ٢ ايـــُرتتب١ ايؿــطع١ٝ اآلثــاض
 ٖــٛ ٖٚــصاايػــباب   ٚوــني ايػــالّ وــني َــطزز نــالّ لــاع عٓــس ايػــالّ
ــسضى ــٌ َـ ــم١ ـقـ ــ ايكـ ــاْٞ ُلٓاٙـوـ ــٛ اينـ ــ ٖٚـ ــاع مٌـَـ ــا٤ إمجـ  ايؿكٗـ

٘  مٚايٓكٛ  ٚا خالقٝني ٔ  دتلـَـ  ؾٝٗـا  ٚا َـط  َػتؿٝهـ١  وـ  وايــُؤَ
  ٚال تلِ ٖصٙ ايٓكٛم غـ   ُا١ْٝـٜاب االخ٠ٛ قكٛم َٔ ٖٚٛ ايـُٛايٞ

 . َٔ ايـُػًُني ؾهاّل عٔ ايهاؾطٜٔ ايـُؤَٔ ايـُٛايٞ

ٌ  ٖٚٛ اينايث وايـُل٢ٓ ايكم١ ـقٌ ٚـَا        ٌ   ـ ِ  ؾلـ ٌ  -ايــُػً  وـ
٘  طعّاؾـ  ايكمٝح ايلٌُ قسٚض ع٢ً -ام١ًُ يف ايهاؾط  ـثـط  ٚتطتٝـب  َٓـ

 ؾـأق٣ٛ  عٓ٘ ايؿلٌ قسٚض إقطاظ َ  ؾلً٘ قاٍ إؾتباٙ ولس عًٝ٘ ايكمٝح

                                                           

 . 184:  2الخباض  : جي٦ا ٤ ا (19)



  12وؿط٣ االقٍٛ / ج....................................................( 286)    

 

 مجٝــ  يف ٚايؿكٗــا٤ ١ايـــُتؿطع ٠غــ ٚ ايلكال٥ــٞ جطٟـايــ ٖــٛ يــ٘ َــسضٕى
 تكطؾات٘ ٚغا٥ط َٚلاَالت٘ ايػ  عبازا   ٌ ع٢ً ٚا َكاض ا عكاض

٘  ٙ جـعا٤  جاَ ـاي ايكمٝح ع٢ً ٞ   ؾـطعاّ  ٚؾـطٚط  ٠ػـتُط َ ٠غـ   ٖٚـ
 ـَــاَِٗ ٖٚــٛ  ٚإْهــاض ضزع زٕٚ َــٔ( ) ايـــُلكَٛني وــعَٔ ١َتكـً 
ــاؽ َطتهــعا  ٚيف ــ٢تلــاَالتِٗ يف ٚ ايٓ  ٜؿــٗسْٚ٘ : ؾهــطتِٗ ٚؾــل ٚعً
( )َِٗٓ ٕٚيٛ: اْ٘  َنً٘ يف ايٛانح َٚٔ   َِٓٗ ايتكمٝح اثاض ٜٚط 
َِٓٗ   َ  ـْ٘  ًهؿّات االْهاض ()عًِٝٗ ّيًع ّامقمٝايـجطٟ  ٜهٔ مل
 .  االَها٤عٔ  ناؾـ يطزعاٚعسّ   ٚاالْهاض عايطز َِٓٗ ٜكسض مل

ٕٔ  ٚوتكطٜب       ثـط  ـع٢ً تطتٝب ٚايـُتؿطع١ جطٟ ايؿكٗا٤ ٚايلكال٤   :ثا
ايكـمٝح َٓـ٘ َـ     ايلٌُ ايكمٝح ع٢ً ؾلٌ ايػ  عٓس اقتُـاٍ قـسٚض   

  ًـ١ّ ـٚ غؿ ٚ غـٗٛاّ ـ عُـساّ َٔ ايػـ   ايلٌُ ايؿاغس قسٚض يػا٤ اقتُاٍ إ
ُٝت عٓـس اقتُـاٍ   ـع١ ٜهتؿـٕٛ وكـال٠ ايػـ  عًـ٢ ايـ     ُتؿطـ٣ ايـ طٚيصا تـ 

  ٘ ــ ــٕٛ وتػػــ  قــسٚض ايكــال٠ ايكــمٝم١ َٓ ــا ٜهتؿ ــ    نُ ــت ٌٝ ايػ يًُٝ
اقتُـاٍ  ٜبٓـٕٛ عًـ٢    جٗٝعات٘ َـ  اقتُـاٍ قـمتٗا ٚال   ـٚتهؿٝٓ٘ ٚغا٥ط ت

ٜهتؿٕٛ وػػٌ ايػ  ثٛوـ٘  ٚ  وكا٤ ايٛجٛب ايهؿا٥ٞ يف عٗستِٗؾػازٖا ٚ
ًٓ     مٝحيؿلً٘ عًـ٢ ايكـ    اّل ٚؾطاؾ٘ ٚـثاث٘ ٛا يف قتـ٢ اشا وصيـ٘  ـِ قـ

َـاّ  ْٚاَٛا ع٢ً ؾطاؾ٘ واْني ع٢ً طٗاضت٘  ٖٚهصا ٜهتؿٕٛ وكـطا٠٤ إ ثٛو٘ 
ايػــ  عكــس ؾػــاز قطا٤تــ٘  ٜٚبٓــٕٛ عًــ٢ قــم١ جُاع١ ضغــِ اقتُــاٍ ـايــ

ايكـازض َـٔ ايٛنٝـٌ قتـ٢ َـ       نايهالم ٜكاع ابقم١ ايٓهاح ٚنايبٝ  ٚ
 .  -ٚ ايٓػٝإ ـٚيٛ َٔ ج١ٗ ايػؿ١ً  -قسٚض ايؿاغس َٓ٘  اقتُاٍ
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ِ  ـقـسْ  ٜكسّ ال قاطب١ّ ايـُػًُني جسـت ٖٓا َٚٔ         ايتكـطف  عًـ٢  َـٓٗ
٘  ـٚ وٝل٘ ـٚ ؾطا٤ٙ عكس ؾػاز القتُاٍ ايـُػًِ َاٍ يف  ٜـرتزز  ٚال إجاضتـ

ــ اك يفـقــٕس  ــ٘ َ ــ ـوٓا٥ ــٛٓضثِٗ إؾــرتاٙ ُاـي ــا َ ــسّ ال نُ ــْس ٜك ــ٢ ـق  عً
  ْهاقٗـا  عكس ؾػاز القتُاٍ َِػً ظٚج١ ع٢ً ايلكسإجطا٤  ـٚ دهب١ـاي

ٚٓ يف ـقـــْس ٜـــرتزز النُـــا   ظٚجٗـــا طًكٗـــا اشا ايــــُتعٚج١ ايــــُطـ٠ جتـــع
ٍ   ٜلتين ٚال عستٗا ٚإْكهت ٘  ؾػـاز  واقتُـا ِ  َـا  إٜاٖـا  طالقـ  ٜتمكـل  يــ
 . قمت٘ ؾطا٥ط ولض ٚؾكسإ وهالْ٘ ٜٚتٝكٔ ؾػازٙ

عًـ٢ تكـمٝح ؾلـٌ    جإض ُتؿطع١ ٚغ ِٖ ايلًُٞ ـاي ٖصا ٖٛ زـب       
قــٌ ـُػًِ بجــطا٤ ـايكــمٝح َــٔ ايــ  يػــ  َهــتؿني واقتُــاٍ قــسٚض ا

لاَــٌ ٚاْــ٘ ٖــٌ ٜلــطف  ماٍ ايـقتُــاٍ ايؿػــاز ضغــِ جًٗــِٗ وــ إٚإيػــا٤ 
 .عٙ عٔ ايؿاغس َُٓٗا ُٝٓـُلا١ًَ ٜٚـٚ ايقمٝح ايلباز٠ ـ

ُلاًَٞ ـٚ ايـ يلبازٟ ـوكسٚض ايلٌُ اٚايٝكني ْلِ اشا قكٌ ايكه        
اظ جـطٟ ايلكـال٤   قـط اي١ ايكـم١  يلـسّ إ  ـقـ ـجطٔ ايؿاغس َٔ ايػـ  مل تـ  

وُٝٓا يف َـٛاضز ايؿـو     َها٤ ايؿاضع  ا ٚايؿكٗا٤ عًٝٗا نُا ال ٜـمطظ إ
وــٌ َــٔ  -عبــاز٠ ـٚ َلاًَــ١ -قــسٚض ايكــمٝح َــٔ ايـــُػًِ  ٚاقتُــاٍ

ـجـط٣ ايلكـال٤ ـقـٌ     قـسْ ًـ١ ٚؾـو ؾٝٗـا ـ   َايهاؾط اشا قـسض  َٓـ٘ َلا  
ــم١  ــ٘ قـ ــٝا  عًُـ ــٔ خكٛقـ ــٛا عـ ــٛا ٚمل ٜؿتؿـ ــ٘  ٚمل ٜؿمكـ َلاًَتـ

ـُتؿطع١ ٖصا ٖٛ غ  ايلكال٤ ٚايؿكٗا٤ ٚايـ  ايؿطع١ٝ   ٚٚجساْٗا يًكم١
 .يف مجٝ  االعكاض ٚاالَكاض 
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 إضتهاظاتِٗ مػبـو ايتاّ ايـُتؿطعٞ جطٟـاي :واختكاض ٚا اقٌ       
 ٚإمجــاع -َــٔ شٟٚ ا زٜــإ َٚــٔ غ ٖــِ - ايلكــال٤ ٚإمجــاع ايؿهطٜــ١
ٌ  إقتُـاٍ قـم١   عٓـس  ايكمٝح ايلٌُ ـثط تطتٝب ع٢ً ايؿكٗا٤تـُاّ   ؾلـ

 ا ١ُ٥ عكٛض قت٢ كٛضٚايل ا جٝاٍ عُّٛ يف َتكٌ ٚوٓمٛ  ايـُػًِ
 ٜتــٝكٔ مل َــاايتكــمٝح    ىشا عًــ٢ ايؿكــ٘ ٚنــطٚض٠ وــٌ( ) ا وــطاض
ـ  ٖٚـصا   َلتن إثباتٞ وهطٜل ايػ  عٌُ ؾػاز ٞ  ناؾـ ٔ  قهلـ  َٛاؾكـ١  عـ

 . -عًِٝٗ ا  غالّ - َِٓٗ تًكٝ٘ ـٚ عًٝ٘ ايـُلكَٛني

جــطٟ ايؿكٗــا٤ ٚايـــُتؿطع١ وتكــمٝح عُــٌ ايـــُؤَٓني  ٚال ٜـــدتل      
يف  -ايـُٛايني  وٌ ٜـجطْٚ٘ وـمل ايـُػًُني قاطب١ وٌ ٚايهؿاض يف ام١ًُ

  .  -تكمٝح تلاَالتِٗ

عٔ  ايـمانٞ ايكٛيٞ مجاعابزعا٣ٚ  : ايسيٌٝ تكطٜط ٜؤنس ـٚ ٜٚؤٜس     
ٌ  عًـ٢  ٚايـُسعا٠  ايػ  ايلًُٞ يًؿكٗا٤ ٍ ـؾ  ـ  عَُٛـاّ  ايــُػًُني  لـا

 . ب١ٗتؿايـُ ايػ  ـؾلاٍ ٚغا٥ط ٚايـُلا١ًَ ٚتـُاّ ايلباز٠ ايكم١ ع٢ً

ٕٕ ع٢ً َٓلكس ٚاالمجاع         ٚيٝؼايػ  ؾلٌ قم١ ـقٌٖٛ  نًٞ عٓٛا
  ٚإٕ ايهـطٚض٠  مجـاع اب َلكـس  ٖصا  داضج١ٝـاي جع١ٝ٥ـاي ايـُٛاضز ع٢ً

  ايـدب  .  ايؿك١ٝٗ قا١ُ٥ َٚػتكط٠ عًٝ٘ ٖٚصا ٚانح يًُتتب 

ٌ  ولـس  جـٝالّ  ايؿكٗـا٤  غـ   : االمجـاع  قـم١  ٜٚؤنس       ِ  يف جٝـ  ؾتـاٚاٖ
 ٚعبازاتِٗ ايٓاؽ َلاَال  يف ايكم١ ـقاي١ إجطا٤ ع٢ً تلاَالتِٗ ٚيف
 متاج٘ـٜـ  ؾطعٞ ـثْط يكمتٗا ٜٚهٕٛ قمتٗا يف ُٜؿو ثِ وٗا ٜأتٕٛ اييت
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ِ  قـم١  يف ايؿاى ايـُهًـ ِ  ٚإغـتكا١َ  ـعُـا    زاتِٗعبـا  ـٚ تلـاَالتٗ
 . َؤٜسّا ؾٝهٕٛ  ٘ٚنؿؿ إْلكازٙ إقتُاٍ ٜٚهؿٝٓا االمجاع إثبا  ْطٜس ٚال

ِِ ٔؾٞ  : ٚقس ٜػتسٍ  قٌ ايكم١ و ١ٜ ْؿٞ ايـمطج       ُِٝه ًَ ٌَ َع ََا َجَل َٚ
ــَطجٕ   ِٔ َق ــ َٔ  ٔٔ ــِسٜ ِِ      78[ا ج :اي ــ ــُس ٔوُه َٚاَل ُٜٔطٜ ــَط  ُِٝػ ِِ اِي ــ ُ٘ ٔوُه ــ ًٖ ــُس اي ُٜٔطٜ

ايكـمٝم١ ايٓاطكـ١ وتٛغـل١ ايـسٜٔ :      (20)وايطٚاٜـ١    182ٚ: [ايبكط٠اِيُلِػَط
كٛا عًــ٢ ـْؿػــِٗ وـــجٗايتِٗ  إٕ ايــسٜٔ ـٚغــ  َــٔ  إٕ ايـــدٛاضج نــٝٓ

ــعّٚ تــ   ــاؽ ٚتهــٝٓمٓطـشيــو [ َٚــٔ ايٛانــح ي ل ـقــٛا ِ اشا مل ج ايٓ
  ٜلًُٛا وأقٌ ايكم١ يف عٌُ ايػ  عٓس ايؿو ؾٝ٘ .

ٞ ايــمطج ٖـٛ ْؿـٞ       ٕ ظاٖط ـزيـ١ ْؿـ  االغتسالٍٖصا  يهٔ ال ٜتِ       
ايتهًٝـ ايـمطجٞ ايصٟ ؾٝ٘ عػط ٚنٝل  ٚال ٜسٍ ع٢ً تؿطٜ  ايـمهِ 

 ٚا قٌ ايصٟ يٛالٙ يٛقلٛا يف ايـمطج ٚايلػط ٚظاٍ عِٓٗ ايٝػط .

َٚ  غض ايهطف عٔ ٖصٙ ايـُٓاقؿ١ ؾـإ َكتهـ٢ شيـو ٖـٛ ايلُـٌ           
ٜٓؿـٞ ايــمطج ٚايهـٝل ٚايلػـط  ٚال     وأقٌ ايكم١ يتٛغل١ ايسٜٔ وكسضٕ 

ٍ ـلٌُ وا قـٌ قـني اْتؿـا٤ ايـ    ٜ ايهـٝل ٚايلػـط  َٚـٔ     مطج ٚعٓـس ظٚا
 ايٛانــح عُــّٛ َـــجط٣ ـقــٌ ايكــم١ ٚعــسّ إختكاقــ٘ وكــسض ٜطؾــ    

 ايـمطج ٚايهٝل ٚايلػط .   

         ِ ٍ  ُهٔـٜـــ ْلــ ُِٚؾـــٛا   آٜـــ١  وــإطالم  ايكـــم١  قـــاي١ االغــتسال  ـَ

  . قطٜبّا تكسّ وتكطٜب  10 ايـُا٥س٠ [ٔواِيُلُكٛٔز
                                                           

 . 3َٔ اوٛاب ايٓجاغا  : ح 50: ب 2ايٛغا٥ٌ : ج (20)
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 َلاؾـــِٗ : ايلبـــاز ْ ـــاّ إخـــتالٍ وًـــعّٚ االغـــتسالٍ ُهٔـٜـــ نُـــا      
ٌ  ع٢ً ٚايؿكٗا٤ ٚا تكٝا٤ ايلكال٤ جطـٜ مل يٛ -َٚلازِٖ  يف ايكـم١  ـقـ
ّ   -غ ٖـا  ـٚ ناْـت  عكٛزّا -ايػ  ـؾلاٍ عُّٛ  ٚايــُطج  ٗطجـايـ  وـٌ ًٜـع
ٌ ا تطى عٓس ٖصا ٜٚرتتب  ؾطعّا ماٍـَ مصٚضـَ ٖٚٛ ق٦ٓٝص ٌ  يلُـ  وأقـ
ِ  ايؿهطٟ ايلكٌ ٜسضىٖهصا ٚ  . بازايل ـعُاٍ يف ايكم١  قهلٝـّا :  ايػـًٝ
ٌ  يعّٚ ٌ  ايلُـ ٍ  يف ايكـم١  وأقـ ٔ  قـصضاّ   ايٓـاؽ  ـؾلـا ّ  َـ  ٗطجـايـ  يـعٚ

ّ  ٚإختالٍ ٚايـُطج ِ  ٚايــُلاف  ايــُلاز  ْ ـا ٌ  ٜـسضى  نُـا   عٓـسٖ  ايلكـ
ٌ َٚت ايلباز ْ اّ إختالٍ وًعّٚ ايـُكسؽ ايؿاضع ضنا عسّقهلّٝا:   دًدـ
ٛ : ( ) قٛي٘ ٜؿ  ـٕ هُٔـٜٚ  . َلازِٖ ٚتلهٌ َلاؾِٗ  جعـٜـ  مل يـ
 ٚايػــ  ايلكال٥ــٞ جطٟـايــ غــٓط ا  (21)[غــٛم ايـــُػًُني ٜكــِ مل ٖــصا

 يف جـا٤  ايـٓل  ٖٚـصا   ايٓـاؽ  ٍـعُـا  يف ايكـم١  ـقٌ ع٢ً ايـُتؿطعٞ
ـــُلتن قؿــل نخــ ــّا  ا قــطب عًــ٢غــٓسٙ  اي ( ) ايكــازم عــَٔطٜٚ

ٔ ٚ  ( ايــًُو  ـَـاض٠  ايٝس) قاعس٠ إثبا  يف ايٛاضز ٘  نـح ايٛا َـ ٛ  ـْـ  مل يـ
 نــايعٚاج ٚاالٜكاعــا  ايلكــٛز ٚتـــُاّ ايكــم١ عًــ٢ ايػــ  ؾلــٌ مٌُـٜــ

ــٛع ٚايهــالم ــعّ إ جــاضا ٚاب ٚايبٝ  االجتُــاعٞ ايبؿــط ْ ــاّ ٍخــتاليً
ِ  إغتكٓط ٚال غٛم يًُػًُني ٜكِ ٚمل ٚايـُلاؾٞ ٚاالقتكازٟ  ظٚاج  ـ

ٔ  شيو مٛـْ ـٚ َ اك ـٚ ـَالى ـٚ ؾطام ـٚ ٔ  ايٓاؾـ١٦  ايـتدًدال   َـ  َـ
٘  ـثـطٙ  ٚتطتٝـب  ايكـمٝح  ع٢ً ايػ  ؾلٌ  ٌ سّع   ٖٚـصا ايـالظّ   عًٝـ

 ٚنٌ َا ًٜعّ َٓ٘ ايباطٌ ؾٗٛ واطٌ .  واطٌ 
                                                           

 . 2َٔ اوٛاب نٝؿ١ٝ ا هِ : ح 25: ب 18ايٛغا٥ٌ : ج (21)
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 ٚإَهـا٤  ايلكال٥ٞ ايػ  غال١َ ا  إضؾاز ايتكطٜط ٖصا مكٝك١ـاي ٚيف      
 َلــاف ا  ٜطجــ  ؾُٝــا ايكــم١ آثــاض تطتٝــب عًــ٢ ايـــُتؿطعٞ جطٟـايــ

ٔ  َػـتكالّ  زيـٝالّ  ٖصا ٚيٝؼ  زَِٖٚلا ٚعبازاتِٗ َٚلاَالتِٗ ايٓاؽ  عـ
ـــُتؿطع١  ٠ غــ  : غــاوك٘ ــنياي ـــُػًُني و ـــُلتُس اي ــ٘ ٚاي  إَهــا٤ يف عًٝ
 . ٖصا . ايػ  ؾلٌ يف ايكم١ ـقٌ ثبا ٚإ ٠ايػ 

عًـ٢ َـا    يلالَـ١ ايــمًٞ ٚمجـ  َـٔ ايــُتأخطٜٔ)ض (     اٜٚبسٚ َٔ       
ٕى آخـط  ـٚ االغتٓاز يــُسض  االغتسالٍ -(22)َِٓٗ ـغتاشْا ايـُمكل -قهٞ

ٚ ـ عّاكــسّ عًــ٢ ايلُـٌ ايؿاغــس ؾــط ٕ ال ُٜـُػًِ يف ـيـ ٖـٛ ظٗــٛض قــاٍ ا 
 ايؿطعٞ .ٖٛ قمٝح ٜرتتب عًٝ٘ ا ثط  قساّ ع٢ً َاظٗٛضٙ يف اب

ـــيهــٔ ٖــصا ايــ       ــطٙ وـــدتل ـُسضى ٜ دكٛم ايلــاضؾني وايكــمٝح ـث
)ض ( وُٝٓـا غـ  ايلكـال٤ ٚعُـٌ ايؿكٗـا٤      عـٔ ايؿاغـس    ُُٝعٜٔ ي٘ ـٚاي

الغُٝا ٚغايب ايٓاؽ ال   ٚع٢ً االطالم ّاايػ  طٓط ع٢ً تكمٝح عٌُ
 عٔ ايؿاغس . ْٚ٘ عٝٓـُٜلطؾٕٛ ايكمٝح ٚال ٜ

 ٖٚـٛ جـاضٕ   ـُتؿطع١ ٚايـ  ٗـا٤ ٚايؿك ـُلتُس عٓسْا ٖٛ غ  ايلكال٤ٚاي      
َــا َؤزاٙ:)زيٝــٌ يؿ ــٞ َهًــل  ُِهًل ٚنأْــ٘ عٓــسٖـعًــ٢ ايتكــمٝح ايــ

يف َكاّ  )قسٙ((23) ٝينقاٍ ايؿٝذ ايٓا٥ (تؿو يف قمت٘ تبين ع٢ً قمت٘
ع ع٢ً ا:)ال ٜٓبػٞ ايتأٌَ يف اْلكاز ابمج قٌ ايكم١تسالٍ ع٢ً ـاالغ

                                                           

 . 374: 4+ َباْٞ االغتٓبا  : ج 325:  3ضاج  : َكباح االقٍٛ: ج (22)
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ــاض ـعإ ــ  تب ـقــاي١ ٕ ٜهــٕٛ ْؿــؼ    ٚاي ــاٖط ـج١ًُـقــاي١ ايكــم١ يف اي
ْـ    ايكم١  ايتُػـو   ؾـال ٜهـطٓ    مٛ ايهـن٣ ايهًٝـ١  ـَلكـس االمجـاع عًـ٢ 

 ..(ع١ٝ٥جـُٛاضز ايـٚقٛع االختالف يف ولض ايكػطٜا  ٚاي : مجاعواب
نُــا اشا قــاّ زيٝــٌ وــإطالم َلكــس ابمجـاع  خـص  الظّ ٖــٛ ا ؾــاي)ٚعًٝـ٘  

ابمجاع ٚيٛ يف  ع٢ً مهِ َلتُسّاـايو ٝ٘ ايؿت٣ٛؾًًؿكيؿ ٞ ع٢ً شيو  
 :  اينايث ايبمثثِ ْؿطع يف االختالف( .    ٛضزَ

  : الواقعية الصحة على حملـال       

 ــٌ ؾلــٌ ايػــ  عًــ٢ ٖٚٓــا ْـــجٝب عــٔ غــؤاٍ : ٖــٌ ايـــُساض يف       
ٚ ـٚ َلاًَــ١ ـ ز٠ّعبــاـقــْس ؾــاشا عُــٌ   ٖــٞ ايكــم١ ايٛاقلٝــ١  ايكــمٝح

ــٌ ٜــ    ــ٘ ؾٗ ــ٘ ـُغ ُٖــا ٚؾــههٓا يف قــم١ عًُ ــ٢ ايكــمٝح  مٌُ عًُ عً
ُساض ٖٛ ايكـمٝح وٓ ـط ايؿاعـٌ    ـٕ اي؟ ـّ ـ ايؿطع١ٝ ب آثاض ايٛاق طٓتُٜٚ
 :  ـاض اختًؿـت ؾٝـ٘ ا ْ   ٖـصا َـا   ؟ تكًٝـساّ  ٚـ تٗـازاّ ـمػب اعتكـازٙ إج ٚو

  : ٛضزٜٔٚت ٗط اينُط٠ وني ايكٛيني يف َ  ُؿٗٛض ا ٍٚـْػب ا  ايٚقس 

ب ا ثـط  تٓـ قاي١ ايكـم١ ايٛاقلٝـ١ ٚضُ  جط  ـع٢ً ا ٍٚ  اشا وٓٝٓا -ـ       
 ٗا  وُٝٓا يٛ وٓٝٓا ع٢ً ايناْٞ إختل جطٜاْع٢ً عٌُ ايػ  ع٢ً االطالم

 ٗاز ـٚ ايتكًٝس .   ١ َ  ايلاٌَ يف ابجت٢ً ايكمـماٌَ عتؿام ايوـُٛاضز إ

ٚاشا وٓٝٓا ع٢ً ايناْٞ يـعّ إختكـام ايــمٌُ عًـ٢ ايكـمٝح       -ب       
ـُٝٝعٙ يًكمٝح عٔ ايؿاغس   إش َـٔ  ٚت -ايلاٌَ -يف َٛاضز َلطؾ١ ايػ 
وُٝٓـا عًـ٢ ايكـمٝح     مٌُ ؾلًـ٘  ـع وُٝٓٗا ال َل٢ٓ يٝٓال ٜلطؾُٗا ٚال ٜـُ
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ٚتطتٝـب   َهًكّايكمٝح ع٢ً ا ؾلٌ ايػ  ٌ ؾًٝعّ  يٛ وٓٝٓا ع٢ً ا ٍٚ
: عـطف ايػـ  ايكـمٝح ٚايؿاغـس     ع٢ً االطالم ٘ايكمٝح ع٢ً عًُـثط 

   ـّ مل ٜلطؾُٗا .

 ـثـط  تطتٝـب  ُل٢ٓـوـ  ايكـم١  ـقـاي١  ع٢ً ايسيٌٝ ـٕ مكٌـتٚقٝث        
ــ٢ ايكــمٝح ــا٤ غــ ٚ ايلًُــٞ مجــاعواب َٓمكــْط ايػــ  ؾلــٌ عً  ايؿكٗ
 ال  ايٛاقلٝـ١  ايكـم١  تٝـب تط عًـ٢  جـاضٕ  ؾاْ٘  عًٝ٘ ٚايلكال٤ ٚايـُتؿطع١

 واعتكـاز  ايكـم١  ٚال  تكًٝسّا ـٚ إجتٗازّا ايؿاعٌ واعتكاز ايكم١ مضـَ
ٕ   ايكـم١  ع٢ً ماٌَـاي ٟ  ٚايــُتؿطع١  ايلكـال٤  غـ ٠  ؾـا  ايؿكٗـا٤  ٚجـط
 آثاض ٚتطتٝب ايػ  ؾلٌ ع٢ً ايٛاقل١ٝ ايكم١ تطتٝب ع٢ً َػتكط( ض )

٘  جـاٖالّ  ـٚ مٝحوايك عاضؾّا نْٛ٘ َالق ١ زٕٚ َٔ ؾلً٘ ع٢ً ايٛاق    وـ
ــ ايلــٛاّ ـننــط ؾــإ  عًــ٢ جاضٜــ١ ٚايػــ ٠  ٚايؿاغــس ايكــمٝح جًٕٗٛـٜ

ٔ  ايٓ ـط  وػـض  عًُِٗ ع٢ً ايٛاقل١ٝ ايكم١ ـثط تطتٝب ِ  عـ ٔ  جًٗـٗ  ٚعـ
 ـٚ االجتٗــاز قٝــث َــٔ ماٌَـايــ َــ  َتٛاؾكــّا ـٚ دتًؿّاـَــ ايؿاعــٌ نــٕٛ
٘  ؾػـاز  ٜتبني مل ؾُا  ايتكًٝس  ـثـط  طع١ٚايــُتؿ  ايلكـال٤  بٜطتٓـ  ٚاقلـاّ  عًُـ
ٌ  ُا١َٝـٚت ايٛاقل١ٝ ايكم١ ـ  ايــُطتبط  ايــُطنب  ايلُـ   ايؿـاى  وايــُهً
ٕ  تطاِٖ ٚيصا ٔ  عًـ٢  ايكـمٝح  ٚايـعٚاج  ايكـمٝح  ايــًُو  ـثـط  ٜطٓتبـٛ  َـ
يــُجطز اقتُـاٍ تهـاول     دالؾ١ٝـايـ  ا َٛض َٔ مٖٛاـْ ـٚ وايؿاضغ١ٝ عكس

َـ  ايٛاقـ  ايكـمٝح     -عبـاز٠ نـإ ـّ َلاًَـ١    -ايلٌُ ايكازض َٔ ايػ 
 تكًٝسّا ـٚ إجتٗازّا ايلطو١ٝ وػ  ايلكس ؾػاز سطعّا  ٚيصا تط٣ ايصٟ ٜلتكؾ
 إال  طاٙـتـإؾ َا  ٙـغ َٔ بضـكـٜ ٚال ٝحـايكم ع٢ً ػ ـاي عٌُ مٌُـٜ
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 . ٚإعتسازٖا طالقٗا ولس إال إَطـت٘ ٜتعٚج ٚال عًٝ٘ وٝل٘ ـٚ ي٘ ت٘وٗب

ًـ  َػـتكطاّ  ايــُتؿطع١  جطٟٚ ايؿكٗا٤ غ  جسـت ٖٚهصا        تكـمٝح  ٢ع
 ضغــِعًٝــ٘    آثــاض ايكــم١ ٚتطتٝــب َلاًَــ١ ـٚناْــت  عبــاز٠ّ ايػــ  ؾلــٌ

ِ يف َتلًل ايكـم١    ٚاآلضا٤ ا ْ اض إختالف ٌ  ٚضغـ ٌ  جٗـ  غايبـاّ  ايؿاعـ
عٓس ايػ :  ٜتبٝٓٔمل  ؾُا  وايسٜٔ َباالت٘ ق١ً ـٚ ؾطعّا ٚايؿاغس وايكمٝح

ًـ  مًُٕٛـٜـ  ٚاقلـاّ عٌُ غـ ٙ   ؾػاز ٔ  ايٛاقلٝـ١  ايكـم١  عًـ٢  ٘ؾل  زٕٚ َـ
 . ٚٚاقلٗا َلاًَتِٗ قاٍ عٔ تؿتٝـ زٕٚ َٚٔ تطزز

 ُجطزـيـ  ايٛاقلٝـ١  ايكـم١  تطتٝـب  عًـ٢  ايلًُٞ جطٟـاي :ٚواختكاض      
 ٚـ ايلبـازا   يف غـٛا٤   يًٛاقـ   ايػ  َٔ ايكازض ايلٌُ َهاوك١ إقتُاٍ

 .  غ ٖا يف ٚـ ايـُلاَال  يف

ٕ  يٛ ْلِ       ٍ  ظٗـٛض  ايكـم١  ـقـاي١  اعتبـاض  َػـتٓس  نـا ِ  قـا  يف ايــُػً
ٕ اب ٚعًـ٢  ؾطعّا ؾاغس ٖٛ َا ع٢ً اقساَ٘ عسّ يف ٚتلاَالت٘ عبازات٘  تٝـا
ٕ٘ وايؿلٌ  تكًٝـساّ  ـٚ إجتٗـازاّ  ايــُكسغ١  يًؿطٜل١ َٛاؾكّا قمٝمّا ٜطاٙ وٛج
ٌ  واعتكـاز  ايكـمٝح  عًـ٢  ايػ  ؾلٌ مٌُـو ايكا٥ٌ َٛاؾك١ ـَهٔ   ايؿاعـ
٘ ايــُػًِ    قاٍ ظاٖط َكته٢ ٖٛ مٌُـاي ٖصا ؾإ ٟ  ٗصاـيـ  ٚيلًـ  يف قـٛ
 ايـمٌُ ع٢ً ايكمٝح واعتكاز ايلاٌَ (قسٙ) (24)ا ُساْٞ لايـُمك ْ ط

  .  ٚغ ُٖا ٖٚهصا ْػب ايكٍٛ و٘ ا  ايـُمكل ايكُٞ ٚايلال١َ ا ًٞ

  آثاض تطتٝب ع٢ً ٚايلكال٤ ٚايؿكٗا٤ ايـُتؿطع١ غ  خالف صاٖ يهٔ     
                                                           

 َهبل١ غتاض٠ قِ . - 470قاؾ١ٝ ؾطا٥س االقٍٛ يًُمكل ا ُساْٞ :  (24)
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قتـ٢   -َلا١ًَّ ٚـ عباز٠ّ:ايػ  عٔ ايكازض ايؿلٌ ع٢ً ايٛاقلٞ ايكمٝح
   ٤ َكازؾ١ عًُ٘ َ  ايكمٝح ٚاقلّا.َ  جٌٗ ايلاٌَ اشا اقتٌُ ايلكال

 واعتكـاز  ايكـم١  آثـاض  تطتٝب إال تكتهٞ ال ايؿاعٌ عٓس ايكم١ وُٝٓا     
 ٖٚـصا   ؾـطعاّ  ايكمٝح ع٢ً ٚإطالع٘ عًُ٘ ؾط  خكٛم يف ايلاٌَ
 يكـم١ ا ع٢ً ٕٜٛبٓ وايٛجسإ تطاِٖ قٝث ّاهلٝق ايـُتؿطع١ غ  خالف

 ٚعًُـــ٘ ايؿاعـــٌ إعتكـــاز عـــٔ ايٓ ـــط وػـــض آثاضٖـــا ٜٚطتبـــٕٛ ايٛاقلٝـــ١
 يف دايؿِٗـٜ ُٔـَ ايـُٝت ع٢ً وايكال٠ ٜهتؿٕٛ تطاِٖ ٚيصا   ايكمٝحو

 ٚاقلــّا ايكــمٝح عًــ٢ ؾلًــ٘  ــٌ يف ٜــرتززٕٚ ٚال ايتكًٝــس ـٚ االجتٗــاز
ٟ  إخـتالف  ضغِ ٕ  ايـطـ ٞ  ايٛاجـب  إْكهـا٤  عًـ٢  ٜٚبٓـٛ ٘  ايهؿـا٥   وكـالت

ــطاِٖ ــ غ ٖــِ ٚٚنــ٤ٛ ػــٌُغ مٕٜٛكــٓم ٚت ــ٘ ُٕٛـٜٚأت  وٛاغــهت٘ ـٚ و
ــاّوإ تكــاٍيال ــ َ ــٕٛ ٚال جُاع١ـاي ــطـٟ إخــتالف ا  ًٜتؿت ــاٍ اي  ٚإقتُ

٘  ـٚ قالت٘ يف ايؿػاز ٕ  ال ٖٚهـصا   ٙٚنـ٤ٛ   ـٚ غػـً  َلاًَـ١  يف ٜـرتززٚ
 عكــسٖا ايــيت ظٚجتــ٘ َٚلاًَــ١ ايـــًُو َلاًَــ١ إؾــرتاٙ ايــصٟ ايػــ  َــاٍ

ٛ  ايعٚج١ٝ َلا١ًَ ِ َل طـٟايـ  دتًــَـ  ٖٚـ ٘   ـالّ  ٗـ  ايكـم١  عًـ٢  يؿلًـ
 . ماٌَـاي عٓس ايكم١َٔ ٚ ايؿاعٌ عٓس ايكم١ َٔ ا عِ ايٛاقل١ٝ

ــٞ       ــا  ٜٚٓبػـ ــٌ ا  االيتؿـ ــب جٗـ ــٛاّ غايـ ــاّ ايلـ ــازا  وأقهـ  ايلبـ
ـــُلاَال  ــ شيــو َٚــ   ٚؾاغــسٖا قــمٝمٗا ٚاي ــ٢ ـؾلــا ِ مٌُـُت  عً

 . عًٝٗا ايٛاق  ثاضآ بطٓتُٚت ٚاقلّا ايكمٝح

ٕٕ  إمجاٍ ٖصا         : جٗتني َٔ ٚتٛنٝح تؿكٌٝ ا  متاجـٜٚوٝا
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 َٔ ايكم١ ـقاي١ جطٜإ يف ايكٍٛ تؿكٌٝ ُهٔـٜ:  ا ٚ  ج١ٗـاي        
ّ  ـٚ ايلًــِ قٝـث   ايؿاعــٌ -ايػـ   َــٔ ايكـازض  ايلُــٌ وهٝؿٝـ١  ايلًــِ عـس
 : قٛضتإ ٖٚٓا   -ايكم١ ع٢ً ؾلً٘  ٌ ايـُطاز

 عكـساّ  -ايػـ   َٔ ايلٌُ قسٚض ١ٝنٝؿ ٜلًِ ال ـٕ:  ا ٚ  ايكٛض٠        
ٟ  ال نإٔ  َٓ٘ ايكمٝح قسٚض متٌُـٜٚ -عباز٠ ـّ إٜكاعّا ـّ نإ  :ٜـسض
ــا٤ّ ؟وايلطوٝــ١ ـّ وايؿاضغــ١ٝ ٚنًٝــ٘ عكــسٖــٌ   يف ايلطوٝــ١ إؾــرتا  عًــ٢ وٓ
ٟ  ال ـٕ ٚ  ـدكٛقّاـَـ  ايٓهـاح  عكـس  يف ـٚ ّاطـطٓ  ايلكٛز ٘  ـٕ :ٜـسض  ٚنًٝـ
 . ؟ ال ـّ يًؿطا٥ط جاَ ـاي ًـُػتملي وسؾلٗا ايـُٛنٌ ايعنا٠ زؾ 

ٌ  قاطبـ١ّ  ١ٚايـُتؿطع ايلكال٤ جطٟ يف ضٜب ٚال         ايؿكٗـا٤  ٚإمجـاع  وـ
 -َلاًَـ١  ـّ ناْـت  عبـاز٠  -ايػـ   ؾلٌ ع٢ً ايٛاقل١ٝ ايكم١ تطتٝب ع٢ً
  . ايؿطع١ٝ ايؿتا٣ٚو االيتعاّ يف ا ؾطاز ٚتػاَح ا ْ اض إختالف ضغِ

 إتٝــإ يف ايـــُػًِ قــاٍ ضظٗــٖٛــٛ  ايكــم١ ـقــٌ َػــتٓس نــإ ٚيــٛ      
ٔ  ايهطف غض َ  - ايكمٝح ّ  عـ ٘  عـس ٛ  -َػـتٓساّ  قـالقٝت  ٜػـاعس  ؾٗـ

ٍ  ظاٖط  ٕ  ايكم١ ـقٌ جطٟ ع٢ً ـٜهّا ِ  قـا ٘  ٜلكـس  ـٕ ايــُػً  وٝلـ
٘  ا  دُؼـايـ  ٜٚسؾ  قمٝمّا طالق٘ ٜٚٛق  قمٝمّا ْهاق٘ ـٚ  :َػـتمك

 . ٖٚهصا ايـُػتمل ًؿك ي ايعنا٠ ٜٚٛقٌ ايؿك  ا امشٞ

 جطٟـت ايػ  َٔ ايكازض ايلٌُ وهٝؿ١ٝ ايلًِ عسّ قٛض٠ يف :واختكاضٚ      
     . عٓ٘ ايكمٝح ايلٌُ قسٚض ع٢ً ايبٓا٤ ؾطع١ٝ ٚتؿٝس ايكم١ ـقاي١

 ـٚ إٜكاعّا ـٚ عكسّا -ايلٌُ قسٚض ؿ١ٝـٝـن لًُِٜ ـٕ : ١ٝـايناْ ٛض٠ـايك       
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 مث. ٖصا ٖٛ حمٌ ايب َٔ ايػ   ايكازض ايلٌُ قم١ يف ٜٚؿو -عباز٠

ٌ  جط٣ـَ ؾال وؿػازٙ ايلًِ ـٚ وكم١ عٌُ ايػ  ايلًِ َ  ـَا         قـ
ٔ    ايكم١ ٛ  يهـ ٌ  قـم١  يفـقـْس   ؾـو  يـ ٛ  َـٔ ايػـ    ايكـازض  ايلُـ  ٖٚـ
َٓ٘  ايٓهاح ـٚ ايبٝ  عكس قسٚض ٜلًِ نإٔ  قسٚضٙ نٝؿ١ٝ مكٝكّاـت ٜلطف

٘  ايػـ   ٜلتكس ؿدلي دُؼـييػ  اا زؾ  ٜلًِ ـٚ وايؿاضغ١ٝ ٞ  ـْـ  ٖـامش
قهُٝـ١ نُـا    وؿب١ٗ ايهٝؿ١ٝ قم١ يف ٜؿو ؾتاض٠ : دُؼيً ػتملَ ؾك 

 يف نُـا  َٛنٛع١ٝ وؿب١ٗ ايهٝؿ١ٝ قم١ يف ٜؿو تاض٠ٚيف ايـُناٍ ا ٍٚ  
   : ايناْٞ ايـُناٍ

٘  يف ٜٚؿـو  ايػ  َٔ ايكازض ايلٌُ نٝؿ١ٝ ٜلًِ ـٕ -ـ         ٚاقلـاّ  قـمت
ٕ   ١ٝـ ُقه وؿب١ٗ ٟ  ال نـأ ٛ   ازٙؾػـ  ـٚ وايؿاضغـ١ٝ  ايلكـس  قـم١  ٜـسض  ٖٚـ
 . وايؿاضغ١ٝ ايػ  َٔ ايلكس قسٚض ٜلًِ

ٌ  نٝؿٝـ١  ٜلًِ ـٕ -ب       ٔ  ايكـازض  ايلُـ  مهِـوايـ  ٘تـ طؾَل َـ   ايػـ   َـ
ٌ  قـم١  يف ٜٚؿو ايؿطعٞ ٔ  ايكـازض  ايلُـ   َٛنـٛع١ٝ  ١ٗوؿـب  ايػـ   َـ

ٞ  إغتمكام ٜلًِ نإٔ ِ  ـٚ دُؼـايـ  قـل  ايؿكـ   ا ـامش  إغـتمكام  ٜلًـ
ٔ  ا  ٜٚسؾلٗا ايعنا٠ ـٚ دُؼـاي قل عًٝ٘ َٔ ٌٜٛٓن ثِ ايعنا٠ ايؿك   َـ
ٛ  ٘ـُػتمكيـ  ملـاي كاٍبٜ ً٘ٚٓن  إغـتمكام ايــُسؾٛع ايٝـ٘     يف ٜؿـو  ٖٚـ

 ٖٚصٙ  ايعنا٠ ـٚ دُؼـاي لق مكامإغت بعتكازٙ يٓؿػ٘ ايٛنٌٝ ؾٝأخصٙ
ـ  وٓ ـط  َكـساق١ٝ  ـٚ َٛنـٛع١ٝ  ١ٗؾب  دُؼـايـ  ـٚ ايعنـا٠  وـسؾ   ايــُهً

 . ايـُايو عٔ ٚناي١ّ
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ٕ  يف ايتؿهٝو ُهٔـٜ ٝٗاوؿٓك ٠ايكٛض ٖصٙ ٚيف       ٌ  جطٜـا  ايكـم١  ـقـ
 (25)ايــُمكل  ـغتاشْا مخؼ مثـو عٔ قهٞ نُا جطٜاْٗاـو ٜكني ال ٚاْ٘
ٌ  ايــُػتٓس  عُس٠ إٕ : تٛنٝم٘ ُاـو( قسٙ) ٌ  يف ايكـم١   قـ  ايػـ   عُـ

 وايكــسض َٓــ٘ ٜؤخــص ٞيٓبــ زيٝــٌ ٖٚــٛ  ؾــطعّا ايـــُُه٢ ايلكــال٤ غــ  ٖــٛ
 ايكـازض  ايلٌُ نٝؿ١ٝ ايـُٛنٌ ٜلًِ مل شاا َا ايـُتٝكٔ ٚايكسض ايـُتٝكٔ 

 ٜكـاع إ ـٚ ايعٚاج عكس إْؿا٤ يف ٚٓنً٘ اشا نُا  ايٓا٥ب عٔ ـٚ ايٛنٌٝ عٔ
ِ  ٚمل ايهالم ٘  قـم١  ٌايــُٛنٓ  ٜلًـ ٘  ايكـازض  عًُـ ٘   خاضجـاّ  َٓـ  ؾٝمًُـ
  .عًُ٘ قم١ حيتٌُ زاّ َا ايكمٝح ؾلٌ ـْ٘ ع٢ً ٜٚبين ايكم١ ع٢ً

ِٓ ٚال      ِ  اشا َـا  : ايكم١ ـقٌ ٜل ٌ  عًـ ٌ  نٝؿٝـ١  ايــُٛن  ايكـازض  ايلُـ
٘  يف ٚؾو ايٓا٥ب ـٚ ايٛنٌٝ عٔ ّ  ٚشيـو   قـمت ٌ  يلـس ٞ  ايـسيٝ  ايلُـَٛ
ِ  ؾـاشا   ايكم١ يف ايؿو َٛاضز عُّٛ يف ايكم١ ـقٌ جطٜإ ع٢ً  عًـ
 قـم١  -مهِـايـ  إؾتباٙ َ  وايؿاضغ١ٝ ايٓهاح عكس ٚنًٝ٘ ْؿا٤وإ ٌايـُٛٓن
 ـٚ ا امش١ٝ ُؿهٛىيـ ؼاخلُ ـٚ ايعنا٠ وسؾ  عًِ ـٚ -وايؿاضغ١ٝ ايلكس

 ٚإغـتمكام  اخلُؼ ا امشٞ إغتمكام مهِوـ ايلًِ َ  ايؿكط َؿهٛى
 غــ ٠ َــٔ ايـــُتٝكٔ ايكــسض خــاضج ايؿطنــني ٖــصٜٔ ؾــإ  ايعنــا٠ ايؿكــ 
ٞ  مطظـٜـ  ٚال  ايـُُها٠ ايلكال٤ ِ  ايلكـال٤  تبـاْ  عًـ٢  ايبٓـا٤  عًـ٢  ٚجـطٜٗ
 .  ٘نمـو جًؼـَ يف االغتاش ـؾازٙ َا تٛنٝح ٖصا  ؾُٝٗا ايكم١

 آثاض ٝبـتطت ع٢ً كٝا٤ـا ت ؿطع١ـٚايـُت لكال٤ـاي جطٟلس ـبـٜ يهٓ٘ ال      

                                                           

 َػأي١ تكسٜل َٔ ٜسعٞ ْػبّا .  - 322َػتٓس ايلط٠ٚ ايٛثك٢: نتاب اخلُؼ : (25)
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ٌ  -ايػ  عٌُ ع٢ً ٚاقلّا ايكمٝح   عٓـس  -مُٖٛاـْـ  ـٚ ايٓا٥ـب  ـٚ ايٛنٝـ
ٕ  يف ايؿو ٌ  إتٝـا ٌ  مكلـتـ  ـقـطظ  اشا قـمٝماّ  ايلُـ ٌ  ـقـ  ٚـقـطظ  ايؿلـ
ٕ   ايػ  ؾلٌ يف ا غاؽ ايطنٔ  ا  ايعنـا٠  ـٚ دُؼـايـ  زؾـ   مطظـٜـ  نـأ
٘  ايـساؾ   ٜلتكس َٔ ٘  ٜلتكـس  ـٚ ؾكـطٙ  ـٚ ٖامشٝتـ ٛ  - ؾـطعٝاّ  عكـساّ  نْٛـ   ٚيـ
 ايبػها٤ ٚايـُتؿطع١ ايلكال٤ عُّٛ ؾإ  ايلسٍ ايـُجتٗس تكًٝس قتُاٍب
ٌ  ـٚ ايٓا٥ب عٌُ وهٝؿ١ٝ ايلًِ قٛض٠ وني ٜؿٓطقٕٛ ال  قـٛض٠  ٚوـني  ايٛنٝـ

ِ   وٗا ايلًِ عسّ ٌ  َـا  قـم١  يف ؾـٓهٛا  اشا ؾـاْٗ ٕ ٜب  -ايػـ   ؾلـ  عًـ٢  ٓـٛ
ــ٘ قــم١ ــا ؾلً ـــِ َ ــٛا ي ــ٘ ايؿاغــس قــسٚض ٜتٝكٓ ــ١ ايػــ ٠ شإ  َٓ  ايلكال٥ٝ
ٞ  ولٓٛاْٗـا  ايكـم١  ـقٌ ع٢ً جإض ايؿتٛا٥ٞ مجاعٚاب  وًمـاظ  ال  ايهًـ
 ـدام .اي زٚايؿط جع٥ٞـاي ٛإٓايل

ٕ ي ايكـم١  عًـ٢  ايـُتؿطع١ غ ٠ إتكاٍ ٜبلس ٚال        ايــُلكَٛني  عَـا
( )ٚـ ايػ  عٌُ ؾػاز ٜلًِ مل ؾُا  ّ ٘  عـس  يًٛاقـ   ـٚ يًؿـطع  َٛاؾكتـ

٘  ٚجيتـع   ايكمٝح ع٢ً ايػ  ؾلٌ مٌُـٜ -ايكمٝح .  ا قـطب  عًـ٢  وـ
 ايػ  ؾلٌ يف ايكم١ ـقٌ إجطا٤ يف ايتؿهٝو ـضٜس اشا اْ٘ : إيٝ٘ ٜهاف

ٔ  قـسض  ٖـصا  : ٜكاٍ وإٔ ايـُٛاضز غايب يف ايتؿهٝو ُهٔـٜ  ٚغـ ٙ   َتـٝك
 ـقٌ إيػا٤ ؾًٝعّ  ايـُتٝكٔ وايكسض َٓ٘ ٜؤخص ييب زيٌٝ ٚايػ ٠ َؿهٛى
 ٕ  -ام١ًُ يف ٚيٛ -ؾٝٗا جإض ا قٌ ـٕ َ  ايـُٛاضز غايب يف ايكم١

ْــاظط٠ ا   -غـ ٠ ايلكـال٤ ٚايــُتؿطع١ ٚغ ٖـا َــٔ ـزيـ١ ـقـٌ ايكـم١       
ْــاظطّا يألؾــطاز  ازٖــا  ٚيــٝؼولٓٛاْٗــا ايهًــٞ ايـــُٓهبل عًـ٢ ـؾط ايكـم١  

 ٕٛ يف قم١ عٌُعٓسَا ٜؿٓهايـجع٥ـ١ٝ  ٜلين : إٕ ايلكال٤ ٚايـُتـؿطع١ 
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ايػ  ٜبٕٓٛ ع٢ً قمت٘ َٔ زٕٚ يـماظ جع١ٝ٥ ايلٌُ  وٌ ايـًُمٛظ اْـ٘  
   عٌُ َؿهٛى يف قمت٘ .

 َػــتكط٠ّ ايلَُٛٝــ١ ايلكال٥ٝــ١ ايػــ ٠ نــٕٛ ٜــٓسع٢ ـٕ ُهٔـٜــ ٖٚهــصا      
ٌ  عٌُ تكمٝح ع٢ً ٍ  مُٖٛاـْـ ٚ ٚايٓا٥ـب  ايٛنٝـ ٌ  قـا  ٚابْاوـ١  ايتٛنٝـ

ٌ  يف ايػـ   عًـ٢  ٚاالعتُاز ٌ  َهًـٛب  ؾلـ  ايلكـال٤  جـط٣  قٝـث   يًُٛنـ
 قم١ عٔ ؾمل ٕٚز َٔ ؾٝ٘ ٚايـُٓٛب عًٝ٘ ايـُٛنٌ عًُ٘ قم١ ع٢ً
ّ  ؤنـس تايل١َُٝٛ  ايػ ٠ ٖٚصٙ بقطاظٙ  ايتكسٟ زٕٚ َٚٔ عًُ٘   عُـٛ
 وهٝؿ١ٝ ايـُهًـ عًِ عٓ٘ ُٓ ـٜ ـٕ زٕٚ َٔ ايػ  عٌُ قم١ ع٢ً ايبٓا٤
 . ايػ  عٔ ايكازض ايلٌُ

ٌ  إعتكـاز  ايكـم١  ع٢ً ماٌَـاي ٜلًِ ـٕ إال ْلِ       ٘  قـم١  ايلاَـ  عًُـ
ٕ   ؾػـازٙ  ماٌَـاي ٜٚلتكس ٌ  قـم١  ؾـا ٘  عٓـس  ايلُـ  عًـ٢  تٛجـب  ال ؾاعًـ

ـ يًكـمٝح  ايٛاقلٝـ١  ثـاض اآل تطتٝـب  (ايكـم١  عًـ٢  ماٌَـاي) ٛ    نٝـ  ٖٚـ
 وهالٕ ايـُأَّٛ عًِ يٛ نُا -تكًٝسّا ـٚ جتٗازّاإ -عٌُ ايػ  ؾػاز ٜلتكس
٘ ب ـٚ قهُٝـ١  ١ٗؾـب  يف ٝستكً ـٚ الجتٗاز إَاَ٘ قال٠  ؾـب١ٗ  يف وٗـا  خاليـ

 قــم١ ٜلتكــس االَــاّ نــإ ٚإٕ جعـٜــ ٚمل ٥تُــاّاب ٜكــح مل َٛنــٛع١ٝ
ٛ  ٖٚهـصا  . -تكًٝسّا ـٚ إجتٗازّا -قالت٘ ـ  كـس اعت يـ  ـٚ إجتٗـازاّ  -ايــُهً
ٕ  وايؿاضغـ١ٝ  ايٓهاح عكس ؾػاز -تكًٝسّا ٌ  ٚنـا  ايلكـس  قـم١  ٜلتكـس  ايلاَـ
ٔ  تكًٝـساّ  ـٚ إجتٗازّا وايؿاضغ١ٝ لكساي وكسٚض ايـُهًـ عًِ َٚ   وٗا  َـ

 جطٟـٜـ  ال -تكًٝـسّا   ـٚ إجتٗـازاّ  -ٚنًٝ٘ ٚعًُ٘ وؿػـاز ايلكـس وايؿاضغـ١ٝ    
ٍ  ايؿو قاٍ جطٟـت  ْٗا  ق٦ٓٝص ايكم١ ـقٌ ٕ  ٚاقتُـا  َـا   ايػـ   إتٝـا
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ٕ وإ ايـُهًـ ٜلًِ ٖٚٓا  ؾطعّا قمٝح ٖٛ ٌ  ايػـ   تٝـا  ٚإٕ ؾاغـساّ  ايلُـ
 . - تكًٝسّا ـٚ إجتٗازّا -ايلاٌَ : يػ ا إعتكاز يف قمٝمّا عًُ٘ نإ

ــ       ــ١ ج١ٗـاي ــٌ وايكــمٝح       : ايناْٝ ــِ ايؿاع ــاض عً ــا عــٔ اعتب ــتهًِ ؾٝٗ ْ
ٚتــجطٟ ـقـاي١ قـم١     عُـٌ قـمٝماّ   : ٚتـُٝٝعٙ عٔ ايؿاغس قت٢ ٜكاٍ

عًـ٢ االطـالم قتـ٢    ـقاي١ ايكـم١  ٚ عسّ اعتباض عًُ٘ ؾتجطٟ عًُ٘  ـ
اغس َا ٖٛ قاٍ غايب ايٓـاؽ  عٙ عٔ ايؿُٝٓـاشا مل ٜلطف ايكمٝح ٚمل ٜ

 اقتُاٍ تهاول عًُ٘ َ  ايٛاق  ايتؿطٜلٞ قسؾ١ّ .ٜٚهؿٞ 

ُـ          َـ  ٚاي اٖط قٝاّ غ ٠ ايلكال٤ ٚايؿكٗـا٤ عًـ٢ ايل ـمػٛؽ ّٛ ٖٚـٛ 
ٜـ  ٖٚـٞ  ُٛاضز ايػايبـ١  ـالغـُٝا يف ايـ  َِٓٗ وايٛجـسإ   جٌٗ ايلاَـٌ  ـايـيت 

  . ايؿاغس ٚال ٜـُٝٓعٙ عٔٚال ٜلطف ايكمٝح ايؿطع١ٝ قهاّ ايلاَٞ وا 

ٍ  تؿكٌٜٝٚٓبػٞ         ٌ  قـم١  يف يًؿـو  ايــُمت١ًُ  ايكـٛض  يف ايكـٛ  ؾلـ
 قٝث َٚٔ  ؾػازٙ ـٚ ايلٌُ وكم١ ٚجًٗ٘ ايؿاعٌ عًِ قٝث َٔ ايػ 
ٌ  تٛاؾل ٔ  -تكًٝـساّ  ـٚ إجتٗـازاّ  -االعتكـاز  يف ماٌَـٚايـ  ايؿاعـ  قٝـث  َٚـ

  : مخػ١ قٛض ٖٚٞ  ايتٛاؾل َلطؾ١ عسّ ـٚ تٛاؾكُٗا ٚعسّ دايؿُٗاـت

  ٚايؿاغس وايكمٝح ايؿاعٌ جٌٗ ماٌَـاي ٜلًِ ـٕ : ا ٚ  ايكٛض٠       
 يرتتٝـب  ايكـمٝح  عًـ٢  إٜاٖا ؾلً٘  ٌ ايـُطاز ايـُلا١ًَ ـٚ ايلباز٠ َٔ
 إغتكباٍ نٛجٛب مهِـواي جاٖاّل ايؿاعٌ نإ غٛا٤  عًٝ٘ ايكمٝح ـثط

 ١ايهلبـ  ج١ٗـو نجًٗ٘ وايـُٛنٛع جاٖاّل ـٚ يًكب١ً ايـُٝت ع٢ً ايـُكًٞ
 ؾٝهٕٛ  ايـُٝت ع٢ً ايكال٠ قني إغتكبا ا ٚجٛب ٜلًِ اييت ؾ١ايـُؿٓط
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٘  تهاول ٚإتؿام ايكسؾ١ واب َٔ ٖٓا عًُ٘ قم١ إقتُاٍ  ٚاقـ   َـ   عًُـ
ٔ  ٚتكًٝسٙ ُٛاؾك١ ايلاٌَـيـٚ  ايتؿطٜ  ٌ  شيـو  عًـ٢  جطٟـٜـ  َـ ٔ  ايلُـ  َـ
 . ؾطعّا ؾػازٙ ـٚ قمت٘ عٔ ٘مككـت زٕٚ

٘  إال  ؾٝٗـا   اضا ْ اختًؿت ٚإٕ ايكٛض٠ ٖٚصٙ        يف عٓـسْا  ضٜـب  ال اْـ
ٌ  جطٜإ   َـٔ زٕٚ ؾـطم وـني ايؿـب١ٗ ايــمه١ُٝ ٚوـني       ؾٝٗـا  ايكـم١  ـقـ

 تطتٝــب عًــ٢ ايلكال٥ٝــ١ ايػــ ٠ قٝــاّايؿــب١ٗ ايـــُٛنٛع١ٝ  ٚال ضٜــب يف 
ٌ  عًـ٢  ايـُتؿطع١ جطٟ يف إؾهاٍ ٚال ايكم١ ٍ   ـ ِ  ـؾلـا  عًـ٢  غ ٖـ
٘  عًـ٢  مٝحايكـ  ـثـط  تطتٝـب  ٚعًـ٢  تـطزز  زٕٚ َٔ ايٛاقل١ٝ ايكم١  عًُـ
  .ايٓاؽ ـغًب ٖٛ نُا ؾػازٙ ـٚ ايلٌُ وكم١ جاٖاّل ايؿاعٌ نإ ٚإٕ

ـــُمكل        ــسٙ((26)ٚخــايـ ـغــتاشْا اي ــإ ـقــٌ    )ق ــاض عــسّ جطٜ ٚاخت
ايكم١ يف ٖصٙ ايكـٛض٠  ٚـؾـاز وـإٔ )ايـسيٌٝ عًـ٢ ـقـاي١ ايكـم١ ٖـٞ         

ُتٝكٔ ٚمل ـٞ الوس ؾٝ٘ َٔ االقتكاض عًـ٢ ايكـسض ايـ   ٖٚٞ زيٌٝ يٓب  ايػ ٠
 اض عًــ٢ عُــٌ نــإ عاًَــ٘ جــاٖاّلـمطظ قٝــاّ ايػــ ٠ عًــ٢ تطتٝــب اآلثــٜــ

ُا ٖٛ َٔ واب ظٗٛض قاٍ ـمٌُ ع٢ً ايكم١ اْـؾإ اي وكمت٘ ٚؾػازٙ 
 َٚـ  جًٗـ٘ وايكــمٝح   ايؿاغـس ..(  ُػًِ يف إ ال ٜكـسّ عًـ٢ ايلُــٌ   ـايـ 
 ـقٌ ايكم١ .جطٜإ ـيـجاٍ ال َ

 ١ياـقــاغــس يف َــسضى دًٛ َــٔ خًــط ؾـاْــ٘ ال ٜــ : ـٚاّل : ٜٚــطز عًٝــ٘     
ٜـ  ايكم١ :  َـ ؾاْ٘ تـاض٠  ايػـ ٠ ٖٚـٞ تكتهـٞ ايــمٌُ عًـ٢       اٗسضنـجلٌ 
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ٜكتهٞ  ُػًِ ٖٚصاـط قاٍ اياٖظ الٌ َسضنٗجي ٚتاض٠ايكم١ ايٛاقل١ٝ  
وايكــمٝح  عاضؾــّاايلاَــٌ نــإ  ـُا يــٛوٓ ــط ايلاَــٌ ٚخيــتل وــ ايكــم١ 

 ٖصٙ ايكٛض٠: جٌٗ ايؿاعٌ وايكمٝح.  ي٘ عٔ ايؿاغس  ٚؾط ُٝعّاـَٚ

ٖــٛ غــ  ايلكــال٤ ٚايؿكٗــا٤ ـقــٌ ايكــم١ نــٕٛ َــسضى ٚايكــمٝح        
 ٖٚٞ ال ()ُلكَٛنيـُتس٠ ا  ظَٔ ايـُتؿطع١ عن قطٕٚ نن ٠ َـٚاي
ؾــإ   ٘ وُٗــاُــًٗــٌ ايلاَــٌ وايكــم١ ٚايؿػــاز ٚوــني ع    م وــني جتؿــٓط
ٖٛ  -عًٝ٘ فُهٓو ايتلٓطـوباوو ٜ ٚعطف ايلكال٤ -ًُمٛظ وايٛجسإ ـاي

يف ا غـٛام  ايــُهًؿني  ع٢ً االطالم ٚوًماظ مجٝ   ايبٓا٤ ع٢ً ايكم١
 . ضٜاف ٚايناضٟ ٚايكماضٟٚيف ايكط٣ ٚا 

ٍ  ظـاٖط  ايكم١ ـقاي١ ع٢ً ايسيٌٝ يٝؼ : ٚثاّْٝا       ِ  قـا  قتـ٢  ايــُػً
٘  عًـ٢  نُػًِ قاي٘ ٜؿٗس ٚال ٚايؿاغس وايكمٝح جاٌٖ اْ٘ : ٜكاٍ  إتٝاْـ

ٞ  ايــُُها٠  ك١ًايــُت  ايػـ ٠  ٖٛ ايسيٌٝ وٌ  ايؿاغس زٕٚ ايكمٝح  ٖٚـ
 . وايٛجسإ ايكٛض٠ ٖصٙ يف مطظ٠ـَ

ٞ  جطٟـوايـ  سإجـ ايٛ ؾـٗاز٠  ولـس  صٚق٦ٓٝ      ٞ  ٚايػـ   ايلًُـ  ايــُتؿطع
 جطٜــإ يف ؾــهاٍيإل ٚجــ٘ ال ايــٛاقلٞ ايكــمٝح َلاًَــ١ ايـــُلا١ًَ عًــ٢
 إش  ايؿاعٌ واعتكاز ايكم١ ع٢ً يًمٌُ ق٦ٓٝص َل٢ٓ ٚال  ايكم١ ـقٌ
 . عًٝ٘ مٌُـٜ قت٢ ي٘ زإعتكا ال وايكمٝح جاٌٖ ٖٛ

ٍ  ماٌَـايـ  جٌٗـٜـ  ـٕ:  اينا١ْٝ ايكٛض٠        ٌ  قـا ٟ  ٚال ايؿاعـ ٌ  ٜـسض  ٖـ
 عـٝٓـُـٜ ٚال ُٗاـٜلطؾ ال ـّ ايؿاغس عٔ عٙـٝٓـُـٜٚ ٝحـايكم لطفـٜ ايؿاعٌ
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 . اآلخط عٔ ـقسُٖا

 ٚايؿكٗا٤ ايلكال٤ جطٟ يف إؾهاٍ ال ـْ٘ يف نػاوكتٗا ايكٛض٠ ٖٚصٙ       
ٞ  ايكـمٝح  آثـاض  تطتٝب ع٢ً ٌ  عًـ٢  ايـٛاقل ٔ  ايػـ   عُـ  لتؿمٓـ  غـ   َـ

 وٌ  و٘ جاٌٖ ٖٛ ـّ وايكمٝح عاضف ٖٛ ٌٖ ايؿاعٌ قاٍ عٔ ٚتؿتٝـ
 . ايػٟٛ ُإـٜاب ططٜل عٔ دطٚجـٚاي ٛاؽوايٛغ ايؿاقل ُٜط٢َ

ِ  ـٕ:  ايناينـ١  ايكٛض٠       ٕ  ماٌَـايـ  ٜلًـ ٌ  نـٛ  وايكـمٝح  عاضؾـاّ  ايؿاعـ
ــّا ــس ٚعاضؾــّا َٚٛنــٛعّا قهُ ــٔ وايؿاغ ــٌ َ ـــُطاز ايلُ ــ٘ اي ــ٢  ً  عً

 عًــ٢ ماٌَـايــ - تٛاؾكُٗــا َــ   عًٝــ٘ ايكــمٝح ـثــط ٚتطتٝــب ايكــمٝح
٘    تكًٝسّا ـٚ إجتٗازّا االعتكاز يف -ٚايؿاعٌ ايكمٝح ٟ  ال يهٓـ ٌ  ٜـسض  ٖـ
 . ؟ ال ـّ قمٝمّا ولًُ٘ ـت٢ ايؿاعٌ

ٟ  يف ضٜــب ٚال        ـــُتؿطع١  إغــتكطاض جــط ــ٢ ايلكــال٤ ٚايؿكٗــا٤ ٚاي  عً
 يف إؾهاٍ ٚال  عًٝ٘ ايكمٝح ـثط ٚتطتٝب ايٛاقل١ٝ م١ايك ع٢ً مٌُـاي

 ايكٛض َٔ ايـُتٝكٔ ايكسض ٖٞ وٌ  ايكٛض٠ ٖصٙ يف ايكم١ ـقاي١ جطٟ
  . دالفـاي إقتُاٍ ايٝٗا ٜتهطم ٚال ٚايتػايـِ مجاعاب مٌـَ ٖٚٞ

ٕ  ماٌَـاي ٜلًِ ـٕ :ايطاول١ ايكٛض٠         ٌ  نـٛ  وايكـمٝح  عاضؾـاّ  ايؿاعـ
 ـثــط ٚتطتٝــب ٚاقلــّا ايكــمٝح عًــ٢  ًــ٘ ـُطازايــ ايلُــٌ َــٔ ٚايؿاغــس
.  دايؿُٗاـتـ  ـٚ االعتكـاز  يف وتٛاؾكُٗـا  ماٌَـايـ  جٌٗ َ  عًٝ٘ ايكمٝح

ٌ  ع٢ً ٚايـُتؿطع١ ايلكال٤ جطٟ يف ضٜب ٚال ٘   ـ  ايكـمٝح  عًـ٢  ؾلًـ
٘  ايكـمٝح  ـثـط  ٚتطتٝـب  ٚاقلّا ٔ ٚ عًٝـ ٞ  جطٟـايـ   يف تـطزز  غـ   َـ  ايلًُـ
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ٔ  تؿمل زٕٚ َٚٔ ٍ  ٚال  دايؿُٗاـتـ  ٚـ إعتكازُٖـا  تٛاؾـل  عـ  يف إؾـها
ــإ جعَــّا َــٔ زٕٚ تؿمــل عــٔ   ايكــٛض٠ ٖــصٙ يف ايكــم١ ـقــاي١ جطٜ

 . تكًٝسّا ـٚ إجتٗازّا َٛاؾكت٘ العتكاز ا اٌَ ع٢ً ايكم١ ـٚ َـدايؿت٘ ي٘

 وايكـمٝح  عاضؾّا ايؿاعٌ نٕٛ ماٌَـاي ٜلًِ ـٕ : داَػ١ـاي ايكٛض٠      
 ماٌَـايــ ٜلًــِ ٚـٕ ايكــمٝح عًــ٢  ًــ٘ ايـــُطاز ايلُــٌ َــٔ ٚايؿاغــس
 ايتدايـ ٖٚصا  تكًٝسّا ـٚ إجتٗازّا ايكم١ إعتكاز يف ايؿاعٌ َ  وتدايؿ٘
 :  نصيو ٜهٕٛ ال ٚقس   ايتبأٜ وٓمٛ ٜهٕٛ قس:  مٜٛٔـْ ع٢ً

ٕ  ال ـٕ : ا ٍٚ ايٓمٛ        ٛ  إعتكازُٖـا  دايــتـ  ٜهـٛ ٔ  وٓمـ ٕ  ايتبـاٜ  نـأ
 ٚتػـاٜطاّ  تبآٜـاّ  ٝؼيـ  آخطٕ مٛوٓ ـٚ ايـُهًل ايلُّٛ وٓمٛ دايؿُٗاـت ٜهٕٛ
  وايؿاضغــٞ ايلكــس قــم١ ايٓهــاح عكــس يف ـقــسُٖا إعتكــس يــٛ نُــا تاَــّا

ــس ــاز اآلخــط ٚاعتك ــس ؾػ ــاح عك ــ  ايٓه ــ١ وػ ــس ـٚ  ايلطوٝ ـقــسُٖا  إعتك
ٚجٛب قطا٠٤ ايػٛض٠ ولس ايؿاتـم١ ـٚ ٚجٛب ايتػبٝما  ايهب ٠ ثالثـّا   

هـب  ايٛاقـس    ايؿاتـم١ ٚايتػبٝح ايٚاعتكس اآلخط عسّ ٚجٛوُٗا ٚنؿا١ٜ 
ال ـْ٘ اعتكس  َاْل١ٝ قطا٠٤ ايػٛض٠ ـٚ ايتػبٝح ايهب  اينـاْٞ ٚاينايـث عـٔ    

 قم١ ايكال٠  ؾٝهٕٛ تـدايؿُٗا وايتبأٜ .

ٛ  ٖٚـصا          َــٔ مجـ   إشعــإ مٌـَـ  ايـــُتكس١َ ا ضولـ١  نايكــٛض ايٓمـ
ـ   ؾٝٗـا  ايكـم١  ـقـاي١  جطٜإـوـ ( قسِٖ) ا عاظِ ِ  -مجـ   ٚخـاي  َـٓٗ
 ايػـ ٠  ثبـٛ   يف يًؿـو  ؾٝٗا جطٜاْٗا ؾُٓلٛا( ِقسٖ) -ايـُمكل ـغتاشْا
 وأقــاي١ ايتُػــو جــٛاظ عــسّ يف نــإف ايؿــوٖــصا ٚ  إقطاظٖــا ٚعــسّ
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ّ  ؾو ؾًٛ : ٚعًٝ٘  ايكم١ ّ  ـٕ يف ايــُأَٛ ّ  ايــُلتكس  امُاعـ١  إَـا  عـس
ٌ  ايـُأَّٛ ٚتطزز ايؿطٜه١ يف ايػٛض٠ قطا٠٤ ٚجٛب ّ إ  ٖـ  امُاعـ١  إَـا
٘   اّل و٘ اب٥تُاّ ي٘ جعـٜ مل -ٜكطـٖا مل ـّ قطـٖا  ايكـمٝح  عًـ٢  يلًُـ
 . (27)  ؾطاج   ايػٛض٠ ٚجٛب ٜلتكس ايـُأَّٛ نإ إشا

ٞ  جطٟـٚايـ  ايػ ٠ ثبٛ  يف ايتؿهٝو إٕ : ٚؾٝ٘        تطتٝـب  عًـ٢  ايلًُـ
ٞ  ايكـمٝح  آثاض ٌ  عًـ٢  ايـٛاقل  ماٌَـايـ  إعتكـاز  إخـتالف  َـ   ايػـ   عُـ

 عًـ٢  ايلكـال٤  طٟجـ  إغـتكطاض  ٖٛ ٚايكطٜب  و٘ ٜلتس ال نلٝـ ٚايلاٌَ
ِ  ايكـم١  ع٢ً ا ٌُ  ٕ  ايػ  عٌُ ع٢ً ايكمٝح آثاض تطتٝب  عٓـسٖ

ّ  نُا جع١ٝ٥ـاي ا ؾطاز وًماظ ال  ايهًٞ وايلٓٛإ ّ  ٜبلـس  ٚال   تكـس  عُـٛ
  .ايكٛض٠ ٖصٙ يف ايكم١ وأقاي١ ايلٌُ ع٢ً ٚاتكا ا ١ايـُتؿطع غ ٠

 دايــتـــ ٜهـــٕٛ ـٕ ٖٚـــٛ :داَػ١ـايـــ ايكـــٛض٠ َـــٔ اينـــاْٞ ايٓمـــٛ      
 ٜٚلتكس عٌُ قم١ َلتكسّا ـقسُٖا ٜهٕٛ نإٔ  ايتبأٜ ٛموٓ إعتكازُٖا

 ّٜٛ ظٗط قال٠ يف جٗطـاي ٚجٛب ـقسُٖا إعتكس يٛ نُا   ؾػازٙ اآلخط
 . خؿا اب ٚٚجٛب جٗطـاي قط١َ اآلخط ٚإعتكس امُل١

ٔ  مجـ   ـْهط ايكٛض٠ ٖصٙ ٚيف       ِ  َـ ِ ) ا عـاظ ٕ ( قـسٖ  ـقـاي١  جطٜـا
 ايـــُدايؿ١: )ؾــإ ناْــت قــاٍ -(قــسٙ) ايـــُمكل ْاـغــتاش َــِٓٗ -ايكــم١
ٞ  ؾال...  وايتبأٜ وُٝٓٗا ٍ  ٜٓبػـ ّ  يف االؾـها ٕ  عـس   ايكـم١  ـقـاي١  جطٜـا
ــا  ٕ ــٛ َؿازٖ ــ ٖ ــ٢ مٌُـاي ــٛاقلٞ ايكــمٝح عً ــس ايكــمٝح ال  اي  عٓ
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ٞ  ٚايكـمٝح   ايلاٌَ ٛ  ايكـم١  عًـ٢  ماٌَـايـ  واعتكـاز  ايـٛاقل  ؾاغـس  ٖـ
ٍ  ي ـاٖط  َٓـافٕ  ٖٚٛ  ايؿط  يف ايلاٌَ عٓس ِ  قـا ٘  ايــُػً ّ  ال ؾاْـ  ٜكـس
 ٜبـتين ( قـسٙ ) َٓ٘ االغتسالٍ ٖٚصا (28)(وإعتكازٙ ٚيٛ ايؿاغس ايلٌُ ع٢ً
 . ايكم١ ع٢ً مٌُـاي إثبا  يف ًِايـُػ قاٍ ظاٖط ا  االغتٓاز ع٢ً

ــايؿِٗ       ــٌ ٚخ ــ قًٝ ــٔ مّاـتكطٜ ــ٘ َ ـــُمكل ايؿكٝ ــساْٞ اي ( قــسٙ) ا ُ
 ايؿاعــٌ خــتالفإ َــ  قتــ٢ ايكــٛض عُــّٛ يف ايكــم١ ـقــاي١ جطٜإـوــ
 . جسّا قطٜب ٖٚصا  آخط ولض َٔ ٚإطالقّا ايتبأٜ وٓمٛ ماٌَـٚاي

ّ  ايلكال٤ َٔ ايل١ًُٝ ايػ ٠ قٝاّ : ٘قطو يف ٚايٛج٘       ايــُتؿطع١  ٚعُـٛ
 قت٢ َهًكّا ايػ  عٌُ ع٢ً ايكمٝح آثاض ٚتطتٝب ايلًُٞ جطٟـاي ع٢ً
ٌ   ايتبأٜ ٚغ  ايتبأٜ وٓمٛ ايتكًٝس ـٚ االجتٗاز إختالف قٛض٠ يف  ٚيلـ

ٞ  جطٟـاي ٖصا يف ايػٓط ٙ  َـا  : ايــُتؿطع ٔ ( ابجـعا٤  مثـوـ  يف) شنطْـا  َـ
 ايلاَــٌ ايػــ  ؾــإ( ايــٛاقلٞ عــٔ اي ــاٖطٟ مهِـايــ إجــعا٤) ْــا :إختٝاض

ـ  إعتكـازٙ  يف وايكمٝح ٌ  بعتكـاز  ايــُداي ٘  قاَـ  -ايكـمٝح  عًـ٢  ؾلًـ
 يؿت٘ـداَـ  تكـسٜط  عًـ٢  ايٛاقـ   عٔ ٜٚهؿٝ٘ اي اٖط ٚؾل ع٢ً عًُ٘ جعٜ٘ـٜ

ٟ  مهِـايـ  إجـعا٤ ) ثـ١ُ: ـٕ اشنطْ ٚقس  ايٛاق  َ  ٔ  اي ـاٖط  (ايٛاقـ   عـ
 َٚطتهــع( قــسٙ) ا ع ــِ ؾــٝدٓا عٗــس قبــٌ( ض ) ايؿكٗــا٤ َطتهــعٖــٛ 

 . ا خٝاض ايـُتؿطع١

 ؾإ   ايٛاق  خؿا٤ عٓس اي اٖط١ٜ ا قهاّ ـزي١ ْؿؼ : عًٝ٘ ٜٚسيٓا      
                                                           

 . 374:  4َباْٞ االغتٓبا  : ج (28)



  12وؿط٣ االقٍٛ / ج....................................................( 308)    

 

ٕ  َُٓٗا اي اٖط ٘  ايــُأَٛض  نـٛ ٟ  وـ ٔ  ا  وايٓػـب١  اي ـاٖط ٘  إختؿـ٢  َـ  عًٝـ
٘  ًٜعَ٘ ايصٟ ٚٚاجب٘ ٚظٝؿت٘ ٖٚٛ َٓ٘ ايـُطاز ٖٛ و٘ ٚجٌٗ ايٛاق   إتباعـ
٘  ايــُأَٛض  طبل ع٢ً و٘ ٜأتٞ َا إجعا٤ ٜلين ٖٚصا  َٚتاولت٘ ٟ  وـ  اي ـاٖط
ّ  ٚعسّ ايٛاق  عٔ ٚنؿاٜت٘ ٘  يـعٚ  ـٚ قهلـاّ  -ايٛاقـ   إْهؿـاف  َـ   تساضنـ
ــسٍ ْتٝجــ١ -إقتُــااّل ــسّات ـٚ إجتٗــازّا -االعتكــاز تب  َــٔ ٚق٦ٓٝــص . -كًٝ
 ٚتطتٝـب  ايكـمٝح  عًـ٢  ٙؾلٌ غـ    ٌ ايػ  ٚظٝؿ١ تهٕٛ ـٕ ايكطٜب

 . عًُ٘ ع٢ً ٚاقلّا ايكمٝح ـثط
ــٌ يف ايكــم١ ـقــاي١ جطٜــإ ٚا اقــٌ       ــ  عُ ــاَاّل عَُٛــّا ايػ  ؾ
ٔ  وهطٜـل  ؾاغـساّ  عٓ٘ ايلٌُ قسٚض ٜلًِ مل َا  ايػت١ ايكٛض جُٝ ـي  َـ

 ٚاالتؿـام  ايكـسؾ١  وـاب  َٔ عًٝ٘ إطالع٘ نإ ٚيٛ ٚايـُلطؾ١ ايلًِ ططم
ٟ  ا  تٛٓجٗٓـا  يٛ غُٝا ال عًـ٢ إجـطا٤    ايــُتؿطع١  ٚايؿكٗـا٤  ايلكـال٤  جـط

ـقٌ ايكم١ يف ـؾلاٍ ايػ  يـُجطز اقتُاٍ َهاوك١ عًُـ٘ ايكـازض َٓـ٘    
ــا       ـــُلاَال  ٚغ ُٖ ــازا  ٚاي ــ   غــٛا٤ ايلب ــ  ايٛاق ــُٝا الَٚ ــ   غ َ

ّ ايٓاؽ وٗا ٖٚـِ َـٔ ـٖـٌ    اختالف ايـُجتٗسٜٔ يف ؾتاٚاِٖ ٚجٌٗ عٛا
ـــ  مًُٕٛ  ايؿلـــٌ ايــــُؿتب٘ عًـــ٢ ـا غـــٛام وـــٌ ٚايـــناضٟ ٚايكـــط٣ ٜٚ

ٖٚصا َا زعا ايؿكٝ٘ ايـُمكل ا ُساْٞ)قسٙ(  ايكمٝح يـُجطز اقتُاي٘ 
تلكٝبّا ع٢ً اغتؿهاٍ ايؿٝذ ا ْكاضٟ  (29)يًتلُِٝ ايـُدتاض  قٝث قاٍ

 ٍ يف ولهٗا ...)قسٙ( يف ولض قٛض ايـُػأي١ :) وٌ ال ٜٓبػٞ ابغتؿها
  يف َـٛاضز ايـماجـ١ ا  إعـُاٍ ٖصا ا قٌ اْـُا ٖـٛ قـٛض٠ ػايبـإش اي

                                                           

 َهبل١ غتاض٠ قِ . - ٥470س االقٍٛ يًُمكل ا ُساْٞ : قاؾ١ٝ ؾطا (29)
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٘  وـماٍ ايـجـٌٗ ؾـإ إوـتال٤ عُـّٛ ايٓـاؽ اْــُا        ايؿاعٌ ـٚ ايلًِ وــجًٗ
 ّ ايـــُدايهني َلٗــِ َــٔ ايطجــاٍ ٚايٓػــا٤ َــٔ ـٖــٌ    ٖـــٛ وأؾلــاٍ ايلــٛا

ايـــُلاَال  ايكـماضٟ ٚايــناضٟ ٚا غـٛام ايــصٜٔ ال ٜلطؾـٕٛ ـقهــاّ    
ــا ِ       ــ٢ إَهــا٤ ـعُ ــ  اغــتكطاض ايػــ ٠ عً ــازا   َ ــاضا  ٚايلب ٚايهٗ
ٚ ًٗا ع٢ً ايكمٝح َا مل ٜلًِ ؾػازٖا  ؾا ق٣ٛ يعّٚ ايـمٌُ ع٢ً 
ــاز        ـــُدايؿ١ اعتك ــِ و ــّا  إال يف قــٛض٠ ايلً ــ٘ َهًك ــ  اقتُاي ايكــمٝح َ
ايلاٌَ ٚعسّ تكازم االعتكازٜٔ  ٚاَا يف ٖـصٙ ايكـٛض٠ ؾكـس ٜكـ٣ٛ يف     

ــ٘ ٚا      ايٓ ــط  ــايٓ ط ا  ظــاٖط قاي ــازٙ و ــ٢ ايكــمٝح واعتك ـــمٌُ عً اي
 ايلامل( . 

َـٔ جـطٟ    )قـسٙ(  (30)َـا شنـطٙ ايــُمكل ايٓـا٥ٝين     : ٜٙٚؤنس َـا ـؾـاز        
 ايلكال٤ َٚٔ َلكـس ابمجـاع عًـ٢ ـقـٌ ايكـم١ وٓمـٛ ايهـن٣ ايهًٝـ١        

ؾٝ٘ عُّٛ ـٚ إطالم )نًُا ؾههت يف قم١ ؾلـٌ  ٚنأْ٘ قاّ زيٌٝ يؿ ٞ 
 االختالف: ٚقٛع ت٘( ٚاْ٘ ال ٜهٓط وصيو االغتسالٍع٢ً قم إؤؾايػ  

 : ايطاو  ايبمثثِ ًْج يف . يف ولض ايكػطٜا  ٚايـُٛاضز ايـجع١ٝ٥ 
 

 : الـمعامالت يف الصحة أصالة           

 ايػــ  عُــٌ  ــٌ ٜلــين ٚاالٜكاعــا  ايلكــٛز يف ايكــم١ ـقــٌ إٕ         
 .ايؿػــاز ـقــٌ عًــ٢ قــانِ ـقــٌ ٖٚــصا  ايكــمٝح عًــ٢ َٚلاًَتــ٘
 وأقــٌ ا خــص عًــ٢ ا قــماب نًُــا  تػايـــُت قــس اْــ٘ : ٚتٛنــٝم٘
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ٞ ـقـٌ   ٚنأْ٘ ايـُلاَال  يف ايؿػاز ِ  َٛنـٛع ًٓ  مجٝـ   يف جطْٚ٘ـٜـ  َػـ
ٛ   ؾػـازٖا  ـٚ قـمتٗا  يف ايؿـو  عٓـس  ايــُلاَال   ـوٛاب ٌ  غـ   ٖٚـ  قاوـ

ّ  إغتكماب َٓ٘ ٜٚطاز  يًُٓاقؿ١ ٘  ايــُطغٛب  ا ثـط  مكلـتـ  عـس ٔ  ؾٝـ  َـ
٘  يف ايــُؿهٛى  الٜكـاع ا ـٚ ايلكس ٘  ٜـطاز  ـٚ ؾػـازٙ  ـٚ قـمت  ـٚ ايلكـس  َٓـ

 عــسّ إغتكــماب ابٜكــاع ايـــُؿهٛى يف قــمت٘ ـٚ ؾػــازٙ   ٜٚــطاز َٓــ٘
ايػبب ايؿطعٞ ايـُٛجس يآلثاض ايـُطغٛو١ َـٔ ايلكـس ـٚ ابٜكـاع     مكلـت

 . ؾػازٙ ـٚ قمت٘ يف ؾو اشا ايـُٓؿأ
 وػــ  دتكّاـَــ عُــاّل ؾٝــ٘ ايـــُؿهٛى االٜكــاع ـٚ ايلكــس نــإ يــٛ يهٓــ٘     

ٌ  يف ايكـم١  ـقٌ جط٣ -ايؿاى ايـُهًـ ٌ  ـثـط  بتٓـ ُٚض ايػـ   ؾلـ  ايلُـ
 . ايؿػاز ـقٌ ع٢ً قانُّاا قٌ  ٖصا ٚنإ عًُ٘ ع٢ً ايكمٝح

ٕٕ ٚوتلب        ٕ  يف -امًُـ١  يف - خـالف  ٚال إؾهاٍ ال : ثا  ـقـاي١  جطٜـا
 عًــ٢ ٚقهَٛتٗــا  ايػــ   َــٔ ايكــازض٠ ٚاالٜكاعــا  ايلكــٛز يف ايكــم١
 ايؿػــاز ـقــاي١ ـعــين : ايتلــاَال  عُــّٛ يف جاضٟـايــ ا ٚيــٞ ا قــٌ

 وـني  ايهالّ ٚق  ٚقس . ايـُلا١ًَ َٔ ايـُطغٛب ا ثط تطتب عسّ ُل٢ٓـو
 قم١ يف ايؿو عٓس ايكم١ ـقٌ جطٜإ يف( ض ) ايـُتأخطٜٔ ايؿكٗا٤
ــس ــ ايكــازض ايلك ــ  َٔ ــ٢ ٚؾػــازٙ ايػ ــاٌَ طــالماب عً ــ ايؿ ــٌ ُاـي  قب

ٔ  مكلـت يف ٓوُؾ وإٔ  ـضناْ٘ االٜكاع ٚـ سايلك إغتهُاٍ ٔ  ضنـ ٕ  َـ  ـضنـا
ّٛٓ ـٚ ايلكس  : ٜكاعيإل ا غاغ١ٝ ايـُكَٛا  َٔ َك

ٌ  َـا  قت٢ جطٜإـاي عُّٛ)ض ( ايؿكٗا٤ ولض َٔ ٜ ٗط       ٍ  قبـ  نُـا
ٛٓ ـٚ ايلكس ـضنإ  ولسّ( قسِٖ) ا عاظِ ولض ٚقطح ابٜكاع  ا ََك
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  ضناْ٘  االٜكاع ـٚ ايلكس ٍإغتهُا قبٌ ايلكٛز يف ايكم١ ـقٌ جطٜإ
 ايلكٛز يف ا قٌ إٕ): قٛي٘ (31) (ايـُكاقس جاَ  نُإ)عٔ قهٞ ؾكس

 ٚجٛز ؾال قبً٘ ـَا  ايلكس ٚجٛز يٝتمكل  ـضناْٗا إغتهُاٍ ولس ايكم١
 ( . َهًكّا ال ايـُصنٛض االغتهُاٍ َ  ٜتِ ُاـإْ اي اٖط ٚنصا...  ي٘

٘  االغتسالٍ تكطٜب ُهٔـٜٚ       ٔ  ـخـصاّ  يـ ( ايــُكاقس  جـاَ  ) عبـاض٠  َـ
٘   ايلكس قم١ ا قٌ َؤز٣ وإٔ ٘  يف ايؿـو  َٚٛنـٛع   ٚؾػـازٙ  قـمت

ٔ  َتـأخط٠  َطتب١ يف إٓ  ٖٚصا ٞ  ايلكـس  مكلـتـ  عـ ـ  يهـ  ـٚ وايكـم١  ٜتكـ
 يف ؾهَا ايؿو ٜهٕٛ ايلكس ـضنإ ولض مكلـت يف ايؿو َٚ   وايؿػاز
ــس ٚجــٛز ــ ايلك ــٝؼ  مكك٘ـٚت ــ ٚال  قــمت٘ يف ؾــهّا ٚي   قــٌ جط٣ـَ

  . ٚوتُاَ٘ ـقً٘ َٔ ايلكس ٚجٛز يف ايؿو قني كم١اي

ٞ  ايــُمكل  ـؾـازٙ  َا ع٢ً ضٓزّا (32)ا ع ِ ؾٝدٓا ـجاب ٚقس        ايهطنـ
  : ـؾاز َا ٝحتٛنٚ(ـضناْ٘ إغتهُاٍ قبٌ يًلكس ٚجٛز ال)اْ٘ َٔ( قسٙ)

ٛ  ايؿطعٞ ٚجٛزٙ ايلكس ٚجٛز َٔ َطازٙ نإ إٕ         ايكـم١  عـني  ؾٗـ
ٕ  ٚإٕ  ؾـطعٝاّ  عكـساّ  يـٝؼ  ايــُؤثط  غـ   ايلكس إش ٘  َـطازٙ  نـا  ٚجـٛزٙ  َٓـ

 ايلكــس إش وايلــسّ ايكهــ  َــ  وــٌ ايؿــو َــ  َتمكــل ٚجــٛز ؾٗــٛ ايلــطيف
 . ؾطعّا ؾاغسّا نإ ٚإٕ عطؾّا عكس مُٖٛاـْٚ دُطـٚاي مٓطـاي ع٢ً ايٛاق 

 ٚجٛز َٔ ايـُطاز إٕ:  ٜكاٍ وإٔ ابٜطاز ٚضٓز جٛابـاي زؾ  ُهٓٓاـٜٚ     
                                                           

 ْؿط َؤغػ١ آٍ ايبٝت . - 315:  5جاَ  املكاقس ؾطح ايكٛاعس : ج (31)
 طبل١ َهتب١ َكهؿٟٛ . - 418ؾطا٥س االقٍٛ :  (32)
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٘  ٜكهـ   مل إشا ايلطيف ٙزٚجٛ ايلكس  ٌ  يف إجتُـ   ؾـاشا   ؾـطعاّ  وإْتؿا٥ـ  َنـ
ٞ  ايلٛنني َاي١ٝ :ايبٝ عكس   (ايــُبازي١  عًـ٢  إتؿاقُٗـا ) ايهـطؾني  ٚتطانـ

 ايلكس ؾطا٥ط ولض يف ؾو اشا ثِ  جعَّا ايلكس مكلـت خاضجّا ٚـقطظا
 -مُٖٛاـْــ ـٚ ايكــٝػ١ َانــ١ٜٛ ـٚ -ايـــُؿرتٟ ـٚ  ايبــا٥ -ايلاقــس نبًـٛؽ 
ٛٓ ايلطيف ٚجٛزٙ إقطاظ ولس لكساي قم١ يف ايؿو نإ ٞ  ََ٘ٚك   ايلكال٥ـ

 . ايػ  عكس يف ايكم١ ـقاي١ إجطا٤ ق٦ٓٝص ٚـَهٔ

 نايـُٝت١ ايؿاضع ـوهً٘ َا ع٢ً ايلكس ٚقٛع ٚتبٜٝٓٔكّٝٓا  مكلـت يٛ ْلِ      
 جطٜإـيـ عٓس٥ـص   جاٍـَـ  ؾـال  دٓعٜطـٚاي دُطـناي تَ٘ايٝٓ ايؿطع ـيػ٢ َا ـٚ

ٔ   ايكـم١  ـقاي١ ّ  يهـ  ولـس  ٚايؿػـاز  ايكـم١  يف ايؿـو  َـٛضز  يف ايهـال
 ولس إالٚجٛزٙ  مطظـٜ ٚال   عطيف وٛجٛزـٚ ابٜكاع  ايلكس ٚجٛز إقطاظ

َٛٓات٘  ـضناْ٘ـٚ ابٜكاع  ايلكس إغتهُاٍ  . ايلطيف ايٓ ط مػبـوَٚك

 ايلـطف  ْ ـط  يفابٜكـاع   ـمكلتـ  ٚـ ايلكس عٓٛإ إقطاظ َٔ الوسإشٕ       
 عٓس ايكم١ ـقاي١ جطٟـت قت٢  ٞايلكال٥ طالمابوـمػب ٚ ايلَُٛٞ
 ولـس   إال االٜكـاع  ـٚ ايلكـس  ٜتمكـل  ٚال  ؾػـازٙ  ـٚ ايلكس قم١ يف ايؿو

ــ٘ إغــتهُاٍ ـــُايهني وــني ٚايتٛاؾــل ناالتؿــام االغاغــ١ٝ ـضناْ  نــٌ يف اي
  ايبٝـ   يف ايـُتُٛيني ٚنايلٛنني  االجاض٠ يف ٚا جط ٚنايـُٓؿل١  عكس

ــل ـــُطـ٠ ايطجــٌ ٚنتٛاؾ ــ٢ ٚاي ــعٚاج عً ــس يف اي ــاح عك  ٚنكــسٚض  ايٓه
ٛٓ   ـٚ ايـعٚج  َٔ ايهالم ٘  ايــُؿ ايصَـ١ َـٔ    ا٤طٚقـسٚض إوـ    ؾـطعاّ  ايٝـ

 .شيو مٛـْـٚ   ؾطعّا  ايٝ٘ ٛٓؿايـُايسٜٔ ـٚ ايـمل َٔ قاقب٘ ـٚ َٔ 
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 يف ايؿـبٗا  ايــُٛنٛع١ٝ   ايكم١ ـقٌ َٛنٛع ـٕ يف ضٜب ال اشٕ      
 ـقٌ إجطا٤ قبٌ ٙإقطاظ َٔ سوؾالوٛجٛزٙ ايلطيف   االٜكاع ـٚ ايلكس ٖٛ

  نُا ٖٛ َٛنـٛع ايــمهِ وايكـم١ يف ايؿـبٗا  ايــمه١ُٝ عٓـس       قمت٘
ايؿو يف اعتباض ؾـ٤ٞ يف ايلكـس ؾـطعّا  ـٟ نُـا اْـ٘ اشا ؾـو يف قـم١        
ــ٢         ــ١ ؾــطعّا ُٜٓؿ ــسٙ وايلطوٝ ــٌ اؾــرتا  عك ــاح ٚاقتُ ــ  ـٚ ايٓه ــس ايبٝ عك

 وـإطالم  االؾرتا  ٜٚـُمهِ وكم١ ايلكس ٚإٕ مل ٜلكـس وايلطوٝـ١ تــُػهاّ   
ُِٚؾـٛا ٔوـاِيُلُكٛزٔ   قٛي٘ تلا :  نـصيو ُٜــمهِ وكـم١ ايلكـس       1[ املا٥ـس٠:  ـَ

ايلطيف ايٛاقـ  خاضجـّا عٓـس ايؿـو يف قـمت٘ القتُـاٍ إْتؿـا٤ ولـض َـا          
تــمكك٘ عطؾـّا  ٚايــُٛنٛع     اعتنٙ ايؿاضع يف تـمكك٘ ظا٥سّا ع٢ً ؾـطٚ  

  يف نال ايؿبٗتني ٖٛ ايلكس ايلطيف . 

 ُاـيـ  تؿكـٝالّ  ا قٛيٝني ـٚاخط وني ثاّْٝا دكاّـٚاي ايهالّ ٚق  ٚقس      
 ايكـم١  ـقاي١ جطٟـت ٌٖ ـْ٘ يف : عًِٝٗ ايـُتكسَٕٛ ا قٛيٝني ـمجً٘

 يف ايؿــو َــٔ ْاؾــ٦ّا ايلكــس قــم١ يف ايؿــو نــإ اشا َــا خكــٛم يف
ــ١ ــس ٚاجسٜ ــطا٥ط ايلك ــطعّا قــمت٘ يؿ ــ ؾ ــٛ ُاـو ــس ٖ ــطع ـَهــاٙ عك  ايؿ

ٜـ  وـني  يـُٛاال٠ا ـٚ ايتٓجٝع ـٚ ايلطو١ٝ ـٚ نايـُان١ٜٛ ٍ  جابـاال  ؟ ٚايكبـٛ
ِٓ ـّ  ْاؾـ٦اّ  ايلكـس  قـم١  يف ايؿو ٜهٕٛ َٛاضز ايكم١ ـقاي١ جطٜإ ٜل
 ولــس نييًلٛنــ ـٚ يًُتلاقــسٜٔ ايؿــطع١ٝ ايؿــطا٥ط مكلـتــ يف ايؿــو َــٔ

 ـًٖٝـ١  يف ايؿـو  ْ    عكال٥ّٝا مكك٘ـت ٚؾطا٥ط عطؾّا ايلكس ٚجٛز إقطاظ
 ايلٛنـني  ـًٖٝـ١  يف ايؿـو  ْٚ ـ    قػط ـٚ جٕٓٛ بقتُاٍ ايـُتلاقسٜٔ

 مٛـْــ ـٚ مخــطّا ـٚ َٝتــ١ ـقــسُٖا ـٚ نُْٛٗــا بقتُــاٍ ٚابْتكــاٍ يًٓكــٌ
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ــ ٖٚــصا؟  شيــو ــ تؿكــًٝٞ مطٜطـت ــ ُاـي ــا ٘منـو ــ ولــض ايػــاوكني ٖٓ  منّاـو
ِ  يف َطتهعّا ـٚ ًَمٛظّا ٜهٕٛ ٜهاز جُاّلـَ ِ  تؿهـطاتٗ  نػايـب  ٚنًُـاتٗ

 . خ ّا ا  جعاِٖ غاوكِٖٛ ـمجً٘ ُاـي ايتؿك١ًٝٝ ايبمٛك

واختكام َـجط٣ ـقٌ ايكم١  (33)قطح ايـُمكل ايٓا٥ٝين)قسٙ(      
وـُا َٔ ايؿو يف ؾطا٥ط ايلكس  ايؿو يف قم١ ايلكس ْاؾ٦ّا وـُا اشا نإ
لتن شا ْؿأ ايؿو َٔ ايؿط  ايؿطعٞ ايـُاا قٌ جطٟ ـٚال ٜٖٛ عكس  

ؾـطٚ    ُاّـقطاظ تـ   ٚالوس َٔ إُتلاقسٜٔـٚ ـ١ًٖٝ ايني ـيف ـ١ًٖٝ ايلٛن
ٌ إقـطاظ َٛنـٛع ا   نُا الوس َٔ   ايلٛنني ٚايـُتلاقسٜٔ : تــمكل   قـ

  ايلكس ايلطيف ولٓٛاْ٘ ايـجاَ  وني ايكمٝح ٚايؿاغس .

ــ٘      ــس ابٚٚجٗـ ــس    : َلكـ ــم١ ايلكـ ــ٢ قـ ــا٤ عًـ ــٛيٞ يف ايبٓـ ــاع ايكـ مجـ
  ٚظاٖطٙ قم١ ايلكس ايـُؿهٛى وـُا ٖٛ ٚ ؾػازٙـُؿهٛى يف قمت٘ ـاي

يف  ـُتٝكٔ ؾٝكتكطخص َٓ٘ وايكسض ايٞ ٜؤزيٌٝ يٓبٚاالمجاع ايلًُٞ    عكس
ال   إش ُتٝك١ٓـُٛاضز ايـ ـعًـ٢ ايـ  يٓبٝـّا  ألقٌ ايـصٟ ٜهـٕٛ زيًٝـ٘    ي ايتُػو

قــطاظ ايلكــس إطــالم يف زيٝــٌ ا قــٌ ؾٝكتكــط يف جطٜاْــ٘ عًــ٢ َــٛاضز إ 
  ايلكس َٔ قٝث ٖٛ عكس . ؾطا٥طمكل ـٚعٓس ايؿو يف ت

عـٔ  ايكـٛيٞ  قكـٛض االمجـاع    زعـ٣ٛ  )قسٙ(ٕ ظاٖط نالَ٘ٙ : إٜٚطٓز      
ٔ َـٔ اقتُـاٍ اْتؿـا٤ ؾـط       ٢٤ايؿو يف قـم١ ايلكـس ٚايٓاؾـ   مشٍٛ   َـ

ٞ   ٚال نـ  يف قكـٛض  ؾطٚ  ايلٛنني ـٚ ايـُتلاقسٜٔ     االمجـاع ايكـٛي
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 تكـمٝح  ع٢ًٚايؿكٗا٤ كال٤ ١ًُٝ ٚجطٟ ايلًػ ٠ ايلي ا جلًٓاٙ َؤٜسّاؾآْ
   .يف قمت٘ ؿوٜ قازض َٔ ايػ ح نٌ ؾلٌ ٚايػ ٠ تكٓم  عٌُ ايػ 

َ  َـا شنـطٙ قبـٌ قـؿما       ٖٓا ٜكهسّ ٜٚتٓاؾ٢ ُمكلـَٚا شنطٙ اي      
ْـ   َٔ ـ (34)ق١ًًٝ ـمٛ ايهـن٣ ايهًٝـ١ ٚايـالظّ ٖـٛ     ٕ َلكس االمجـاع عًـ٢ 

َٚـا شنـطٙ   نُا اشا قاّ زيٌٝ يؿ ـٞ عًٝـ٘    َلكس ابمجاع  ا خص وإطالم
 . َلكس ابمجاع ٖٛ ايكمٝح ايـُمػٛؽ وايٛجسإ َٔ ايه١ًٝ ٚعُّٛ

 ـُلتُس  قــٌ ايكــم١ ٖــٛ غــ  ايلكــال٤ ُسضى ايـــٕ ايــ:إ ٜٚؤنــسٙ      
٘   -عُـاٍ ايػـ   ع٢ً  تكمٝح ـٖٚٛ جاضٕ  ٚال ٜٓ ـطٕٚ   -عكـٛزٙ ٚإٜكاعاتـ

ايٓ ط عٔ َٓؿـأ ايؿـو ٖـٌ ٖـٛ ؾـط  ايلكـس        وػض  إال ا  شا  ايلكس
ـُا وـ  -ؾـاِْٗ  َٔ قٝث ٖٛ عكس ـّ ٖٛ ؾط  ايلٛنـني ـٚ ايــُتلاقسٜٔ    

ٓـ       -نـٌ عكـط َٚكـط    ِٖ عكـال٤ ٚيف   سٜبٓـٕٛ عًـ٢ قـم١ عُـٌ ايػـ  ع
جـط٣  عُـَٛٞ  ٖٚـٛ غـ  عًُـٞ      ٚعسّ ايٝكني وؿػازٙيف قمت٘ ايؿو 
ٛا يف قــم١ اشا ؾــٓه:) خــطٜٔايلكــال٤ يف عُــّٛ تلــاَالتِٗ َــ  اآل عًٝــ٘ 

  ٘ ــ٢ قــمت ــٛا عً ــِٗ وٓ ــا عًُ ــٛا ؾػــازٙ ّٝ مل ٜتاز( َ جطٟ ـٖٚــصا ايــ   كٓ
ٚيـٛ نـإ ؾٝـ٘    قبًِٗ   َُٔه٢ ـَ(يعَٔ ايـُلكَٛني)ُتس ـَايلًُٞ 

٘ ـايـ  عٔ ـُٓ خًٌ يٛضز اي ِ   -ُٛاؾك١ عًٝـ َٚـٔ عـسّ ٚضٚز     -تًهؿـّا َـٓٗ
 ؾــٝدٓاٚيلًــ٘ يـــٗصا نــإ َـــدتاض   ايـــجًٞ .ْػتهؿـــ االَهــا٤ ُٓ  ـايــ

٘  ُٔـَـ  مج َـدتاض ٚ -نُا ٖٛ ظاٖط عباضت٘-ا ع ِ ٘  ٚتـأخط  تكسَـ  عٓـ
لكـس ـّ  غـٛا٤ نـإ ؾـططّا َلتـنّا يف اي     جطٜإ ـقـٌ ايكـم١    عُّٛ ٖٛ
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  نــإ ؾــططّا َلتــنّا يف ـًٖٝــ١ ايـــُتلاقسٜٔ ـٚ يف قاوًٝــ١ ايلٛنــني يًٓكــٌ
ــُِٝٗ ٚيلــٌ ــازِٖال تلُ ــّٛ عتك ــٌ عُ ــٔ قاقــاّل ايكــم١ ـقــٌ زيٝ َ 

 اآلثــاض ٚتطتٝــب ايكــم١ عًــ٢ ايلًُٝــ١ ٚايؿكٗــا٤ ايلكــال٤ غــ ٠ إغــتكطاض
 يف ٚايـــُؿهٛى ايٓــاؽ َٔــ ايكــازض٠ ايـــُلاَال عُــّٛ  عًــ٢ ايؿــطع١ٝ
ٍ   ٦ّااؾـ ْ ايؿـو  نإ اشا قت٢ قمتٗا ٍ  َـٔ اقتُـا  ؾـطا٥ط  ولـض  إخـتال

 ٖـــٛايكـــم١  ـقـــٌَٛنـــٛع  ـٕ ا  ْ ـــطّا  ايــــُتلاقسٜٔ ـٚ ايلٛنـــني
ٔ  امٖٛـْـ  ـٚ طـالم  ـٚ ْهاح ـٚ وٝ  : ايـُلا١ًَ يلٓٛإ ايلطيف ايكسم  َـ

 . لاَال ايت

  : عًٝ٘ ٜؿهٌ ٚقس      
ّ  َٔ االغتسالٍ يف شنط َا إٕ:  ـٚاّل        ٚإغـتكطاضٖا  ٤ايلكـال  غـ ٠  قٝـا
 ايــُلاَال   عًـ٢  ايــُطغٛو١  اآلثـاض  تطتٝـب ٚ ايكـم١  ع٢ً مٌُـاي ع٢ً

ِ  يف ايٓـاؽ  َٔ ايكازض٠ ِ  ٚيف تلـاَالتٗ ٛ  -ـغـٛاقٗ ّ  َـ   ٚيـ  إقـطاظ  عـس
ٔ  :ايؿاعٌ قاو١ًٝ ِ  ٖـصا  -ايلٛنـني  ٚؾـطا٥ط  ايــُتلاقسٜ يــُجط٣   ايتلُـٝ

٘  ايسيٌٝ يلسّ َطؾٛ ـقٌ ايكم١   ايــُٛاضز  ولـض  يـٛق   ٚاشا  عًٝـ
ـــ ــاض٠ غــٛم       ُكازٜلٚاي ــس ـٚ ـَ ــس٠ ايٝ ــا وكاع ـــمطظ٠ ؾٝٗ ــ١ َ ــإ االًٖٝ ؾ

 ايـُػًُني غٛم يف ٖٚٛ  ايبا٥ َايه١ٝ يف ؾو يٛ نُا ايـُػًُني  ٖٚصٙ
 ايــُلا١ًَ  قم١ ع٢ً وين -قطَت٘ ـٚ ٘غكب ـٚ ايلٛ  ق١ًٝٓ يف ؾو ـٚ
ٕ   ايــُػًُني  غـٛم  ـٚ ايٝـس  ـَـاض٠  عًـ٢  ّااعتُـاز  ايػٛم يف جاض١ٜـاي  ؾـا

 ٚايهٗاض٠ وٌ ٚايتصن١ٝ مٌـاي ـَاض٠ ايـُػًُني ٚغٛم ايـًُو ـَاض٠ ايٝس
 . مً٘ـَ يف ٚايتؿكٌٝ  ا ق٣ٛ ع٢ً
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 ايػ ٠ ٖٛ -غ ٙ ـٚ عكسّا -ايػ  عٌُ قم١ ـقاي١ زيٌٝ إٕ:  ٚثاّْٝا     
 ؾٝٗـا  إطالم ٚال  ا يػإ ال ٞيٓب زيٌٝ ٖٚٞ  ايـُُها٠ ايلكال١ٝ٥ ايل١ًُٝ
 قكــط َــٔ ؾالوــس  زيًٝــٗا مطالوــإ يلُــّٛ ـقــٌ ايكــم١ ٜتُػــو قتــ٢

ٔ  ايـُتٝكٔ ايكسض ع٢ً جطٜاْٗا ٛ   ايػـ ٠  َـ ٘  ـقـطظ  َـا  خكـٛم  ٖٚـ  ؾٝـ
ٛ  قٝـث  َٔ ابتؿامٚ ايلكس ثبٛ  ٘  مكلـتـ  ٚـقـطظ  عكـس  ٖـ حبٝـث   ـضناْـ

  ٘ ٚاقلـّا يف َــمً٘    -ايبـايؼ ايلاقـٌ ايــُايو    -ٜهٕٛ عكسّا قازضّا َـٔ ـًٖـ
 ايلكـس  قـم١  يف ايؿـو  ٌاشا قك ٚٚاضزّا ع٢ً عٛ  َؿطٚع  ٚعًٝ٘ :

َٔ قٝث ٖٛ  ايلكس يف ؾطعّا ايـُلتن٠ ايؿطا٥ط ولض يف ايؿو ج١ٗ َٔ
 ايؿـو  عٔ ْؿأ َا ا  عٓٗا ايتلسٟ ـضٜس ٚيٛ عكس جط  ـقاي١ ايكم١ 

َــٔ قٝــث ايبًــٛؽ ٚايلكــٌ ٚايـــًُو ٚعــسّ ْكــل  ايـــُتلاقسٜٔـًٖٝـ١   يف
 ـٚ ْؿـــأ ايؿـــو يف قاوًٝـــ١ ايػــًه١ٓ وتلًـــل قـــل ايػـــ  وـــ٘ نايــــُطٖٕٛ  

ــاٍ   ايلٛنــني ــٌ ٚاالْتك ــسيًٓك ــٔ ؾالو ــت َ ــّٛ ٚإقــطاظ ايتنب  ايػــ ٠ عُ
 .( ض )َٔ ا ٚاخط مج  ـؾهً٘ َا تٛنٝح ٖصا.  ٚابَها٤

 يف إال ايكم١ ـقاي١ جطٜإ عسّا   مج  َاٍ شنطْا َا ـجٌ َٔ ٚيلً٘      
 .  ٖصا. ايكم١ ع٢ً ايػ  ؾلٌ  ٌ ع٢ً ايل١ًُٝ ايػ ٠ ثبٛ  ايـُتٝكٔ ايكسض

ٔ  الوس:  ٜكاٍ ـٕ ٚايتمكٝل        ايبمـث  مٌـَـ  ـٕ ا  وـسٚاّ  ابيتؿـا   َـ
 َلتـن٠  وأَـاض٠  ايــُٛضز  يف ايلكس قم١ ؾط  إقطاظ ُهٔـٜ مل اشا َا ٖٛ
 قاوًٝـ١  إقطاظ ؾٝ٘ ـَهٔ َا : ايبمث مٌـَ عٔ ؾٝدطج  ؾطعٞ وأقٌ ـٚ

 ـٚ ايــُػًُني  ٚغٛم ايٝس نأَاض٠ َلتن٠ وأَاض٠ ايلٛنني ـٚ ايـُتلاقسٜٔ
 ١ـٝـٓخًكا٤ ـو كمابـاغت ـٚ ظٜس َايه١ٝ وكا٤ غتكمابنا ؾطعٞ وأقٌ
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 . ٖصا مٛـْ ـٚ ايـُا٥  
ِ  ولـض  شنـطٙ  َـا  ٚيلٌ       ٔ  ا عـاظ ٌ  َكـازٜل  َـ ٌ   ـ ِ  ؾلـ  ايــُػً

ٍ  ْ    ايكم١ ع٢ً ٚعكسٙ ٛ  ايبـا٥   َايهٝـ١  يف ايؿـو  َنـا  غـٛم  يف ٖٚـ
 غكـب  ـٚ قطَـ١  يف ايؿو َناٍ ْٚ    ايـُاٍ ع٢ً ْٜس ي٘ ٚـ ايـُػًُني

 ٚـ ايبٝـ   عًٝٗـا  ٚقـ   ايـيت ايلـني   ـٚ ـجاغتٗاْـ  ـٚ يًبٝـ   لطٚن١ايـُ ايلني
 وأَـاض٠  ايكـم١  ؾـط   ؾٝٗـا  ـقـطظ  ُاـَـ  ٖٞ ايـُكازٜل ٖصٙ -شيو مٛـْ

ــن٠  ــٌـٚ َلتـ ــطعٞ وأقـ ــطج  ؾـ ــٔ ؾتدـ ــطِٜ عـ ــًح ٚال ايبمـــث قـ  ٜكـ
ِ  ايــُػًُني  ـغـٛام  يف ايؿـا٥ل١  ايــُكازٜل  وٗصٙ االغتسالٍ  ٚتلـاَالتٗ

 ـقــاي١ َــجط٣  عُــّٛ عًـ٢  زيـٝالّ  ـٚ ١ًٝــايلُ ايػـ ٠  عُــّٛ عًـ٢  زيـٝالّ 
ـــُػتٓس٠ ايـــُكازٜل ٖــصٙ تكــًح ال نُــا  ايكــم١ ــن٠ َــاض٠  اي ـٚ  َلت

ّ  عسّ ع٢ً زيٝاّل ؾطعٞ قٌ   قـم١  ـقـاي١  عًـ٢  ايلكـال٤  غـ ٠  عُـٛ
  . وأقٌـٚ  وأَاض٠ إعتهازٖا عٓ٘ قاٍ ٗانؿؿ يلسّ ٚشيو  ايػ  عٌُ

  وٓا٤ّ ع٢ً  وبلٝس َُٛٗاع ٚيٝؼ  ايػ ٠ عُّٛ َٔ ايتمكل ٚايـُِٗ      
َا تكسّ َٔ ـٕ عُس٠ ايسيٌٝ ع٢ً ؾطع١ٝ ـقٌ ايكم١ ٖٛ وٓا٤ ايلكال٤  

ــاٖط ـٕ ــّٛا ٚاي ـ ــٛظ يلُـ ــ٢ ًَمـ ــ ٠ عًـ ــال٤ غـ ــاْٞ ايلكـ ــا٤ ٚتبـ  ايؿكٗـ
ْٟ ٖٛ ْلِ   ا تكٝا٤ ٚايـُتؿطع١  ولـس  ايتكـمٝح  ع٢ً عَُٛٞ عًُٞ جط

ــطاظ ــٛز إقـ ــطيف ايٛجـ ــس ـٚ ٜكـــاعيإل ايلـ ــسٜٔ يًلكـ ــ ايٛاجـ  َاتُٗاُكٛـيـ
 ـٚ َــايهني  طــطؾني وــني  ٚاالتؿــام ايلكــس ْ ــ    ا غاغــ١ٝ ٚـضناُْٗــا

ٓٛ  االٜكـاع  إْؿـا٤  ـٚ ايٓهـاح  ـٚ االجـاض٠  ـٚ ايبٝـ   عكس إْؿا٤ ايُٝٗا  َؿ
 يبلض ايلكس ٚاجس١ٜ يف ًؿوي قمت٘ يف ؾو ؾاشاـٚ ابوطا٤   نايهالم
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ــ١ يف ـٚ ؾــطٚط٘ ــاع ٚاجسٜ ــبلض ابٜك  َــٔ ايهــالم نكــسٚض ؾــطٚط٘ ي
ٛٓ َٔ ـٚ ايعٚج  يف ايكـم١  ـقاي١ جطٟـت ؾال  إٜكاع٘ ؾطعّا ايٝ٘  ايـُؿ
٘  يف ؿٓوُٜ إٜكاع ـٚ عكٕس ٍ  ولـس  إال قـمت ٘  إغـتهُا  ايـيت  ا غاغـ١ٝ  ـضناْـ
 . عطؾّاعٓٛاْ٘  تمكلٜٚ إل٘ ٜٚكسم ٜكاعاب ـٚ ايلكس  ٜتمكل وٗا

 ٚؾو عطؾّا االغِ قسم ٚـقطظ االٜكاع ٚـ ايلكس ـضنإ ُٓتـت ؾاشا      
ٞ  جطٟـؾايـ  -ايؿطع١ٝ ؾطٚط٘ َٔـٚ ـننط   ؾط يف ٗـ  غـ  ٚ ايلًُـ  ا٤ايؿك

 ايكــم١ عًــ٢ مٌُـايــ عًــ٢قــا٥ِ  ايـــُان١ٝ ايكــطٕٚ طًٝــ١ ٚايـــُتؿطع١
ٌ  وكاوًٝـ١  َتكـالّ  ؾططّا نْٛ٘ عٔ ايهطف وػض  ـٚ ايلاقـس  ٚـًٖٝـ١  ايؿاعـ
ــّا ؾــططّا ــ١ َطتبه ـــُٛضز وكاوًٝ ــ - اي ــس مٌـَ ــّا ـٚ -ٚعٛنــاٙ ايلك  َطتبه
 .  االٜكاع ـٚ لكساي ٚإْؿا٤ وايكٝػ١

 ـٚ وٝــ  عكــس قــم١ يف ؾــو اشا ايػــ  عُــٌ قــم١ ـقــاي١ ؾتجــطٟ       
 ٚايكبٍٛ جابـاالٜ تٛايٞ ـٚ ايكٝػ١ َان١ٜٛ ج١ٗ َٔـٚ ْـمُٖٛا  إجاض٠
ٍ  ايلٛنني َل١ًََٝٛٔ ج١ٗ  ـٚ  ـٚ  ايــُلاٚنا   يف جٗايتُٗـا  ٚاقتُـا

ٔ  طالم إٜكاع قم١ يف ؾو ٔ  ٛضقهـ  جٗـ١  َـ  ـٚ إْؿـا٤ٙ  عٓـس  ايؿـاٖسٜ
ٚ  ٗااْجـس ٚٚ ايهـالم  وٗـا  ايــُٓؿأ  ايكٝػ١ قم١  مٛـْـ  ٚـ قـمتٗا   يؿـط
 نــٕٛ َــ  ؾٝٗــا ايكــم١ عًــ٢ جطٟـايــ تلــاضف ايــيت ايـــُٛاضز َــٔ شيــو
ٛٓ -ايؿاعٌ ـ١ًٖٝ يف ايؿو َٔ ْاؾ٦ّا ايكم١ يف ايؿو  ْؿا٤إ ايٝ٘  ايـُؿ
ٔ   ايلـٛ   ـًٖٝـ١  يف ـٚ -ؾطعّا االٜكاع ـٚ ايلكس  ـَـاض٠  ٚجـٛز  زٕٚ َٚـ
 . ؾٝ٘ ايـُؿهٛى االٜكاع ـٚ ايلكس قم١ ع٢ً سٍٜ ؾطعٞ ـقٌـٚ َلتن٠

 قٛض ٝ ـجُـي َٛٗاـعُ كٟٛـٜ ـٚ لهسٖاـٜٚ  ١ٝـَٛـعُ ط٠ـايػٝ إشٕ      
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 مٌُـٜـ  مل يٛ ايلباز وني ايـُلاف ْ اّ إختالٍ يعّٚ : ايكم١ يف ايؿو
ٔ   عطؾـاّ  ايلكـس  مكلـتـ  إقطاظ َ  ايكمٝح ع٢ً ايػ  عٌُ  َكاقـس  َٚـ

ّ  إغـتتباب  ايلًٝـا  ـٖساؾ٘ٚ ايـُكسؽ ايتؿطٜ  ّ  ايلبـاز  ْ ـا ٍ  ٚعـس  إخـتال
ـٓ  نُـا  َلازِٖ ـٚ َلاؾِٗ ٔ  ُٜػتؿـ ْ ـ    ايؿـطٜؿ١  ا قازٜـث  ولـض  َـ
 قٝـث ( ايــًُو  ـَاض٠ ايٝس) ـٕ ع٢ً يًسالي١ م١ـايكاي:(35) قؿلَلتن٠ 
ٔ  [غٛم يًُػًُني ٜكِ مل ٖصا جعـٜ مل يٛ: ( ) قٛي٘ تهُٓت  َٚـ
ّ  عٓـس  ايتؿطٜ  َٓ  عُّٛ إغتؿاز٠ ايٛانح ٍ  يـعٚ ّ  إخـتال  يف ايلبـاز  ْ ـا
ــٛ إش  َلــازِٖ يف ـٚ َلاؾــِٗ ٚيف جتُلاتِٗـَــ ـٚ ـغــٛاقِٗ  جطـٜــ مل ي
 ًٜعّ -ايػ  عٌُعُّٛ  يف ايكم١ ـقٌ ع٢ً ٚاالتكٝا٤ ٚايؿكٗا٤ ايلكال٤

ٌ ٜٚ َلاؾِٗ ْ اّ ختالٍا ِ  ٚنـ   تدًدـ ِ  ِٜكـ  ٚمل تلـاَالتٗ  غـٛم   ـ
 ايكم١ ـقٌ عُّٛ يٌٝز ايتلًٌٝ ؾٗصا  َلاز ـٚ َلاف  ِ ِٜػتك ٚمل
 . ايلا١َايلكال١ٝ٥  يًػ ٠ عانسٖٛ ٚ

ٕ  عًـ٢  ايسيٌٝ عُّٛ ٜتمكٌ َٚٓ٘        ٌ  جطٜـا  ايلكـٛز  يف ايكـم١  ـقـ
 مطظـٜـ  مٝثـو االٜكاع ـٚ يًلكس ا غاغٞ ايطنٔ إقطاظ ولس ٚاالٜكاعا 
ــّا االغــِ وكــسم ٜلــطفٚ ٚجــٛزٙ ــِ  ٚخاضجــّا عطؾ ــل ث  يف ايؿــو ٜتلً
ٕ  ـٚ إختالٍ تُاٍإق ج١ٗ َٔ ؾػازٙ ـٚ قمت٘ ٔ  ؾـط   ؾكـسا ٘  َـ  ؾـطٚط
 .  عكال٥ّٝا عطؾّا ـٚ ؾطعّا ي٘ م١ايـُكٓم

 ع٢ً تهٕٛ قان١ُ -َسضى ـقٌ ايكم١ -َٚ  ثبٛ  عُّٛ ايػ ٠      

                                                           

 . 2َٔ اوٛاب نٝؿ١ٝ ا هِ : ح 25: ب 18ايٛغا٥ٌ : ج (35)
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ا قٍٛ ايـُٛنٛع١ٝ ايكان١ٝ وايؿػاز  ْ   ـقٌ عـسّ ايبًـٛؽ ٚـقـٌ    
ٛٓؽ وٝ  ايٛقـ ٚـقٌ عسّ َل١ًَٝٛ ايلٛنني ٚحنٖٛـا  عسّ ٚٓ َػ َـٔ   طط
  . ايكم١ ـقٌ يـُٛنٛع ٚا از١َ يًؿػاز قٍٛ ايـُؤز١ٜا 

ٍ  ٜـطز  ال ايسيٌٝ عُّٛ إثبا  َ نُا اْ٘         ّ  ولـض  إؾـها  (36) ا عـال

٘  ايػـ   عٌُ يف ايكم١ ـقٌ جط٣ـَ تلُِٝ ع٢ً ٌ  ال وأْـ ٘  زيٝـ  ـٟ  عًٝـ
٘ وإ ٜؤخـص  قت٢ َهًل يؿ ٞ زيٌٝ ال ْـ   طالقـ ًـ  ُاـٚا  ايلًُٝـ١  ايػـ ٠  ٘زيٝ

٘  ٜتُػو قت٢ ؾٝ٘ إطالم ال يٓبٞ زيٌٝ ُٖٚا ايكٛيٞ ٚاالمجاع ِ  وـ  يتلُـٝ
ــ ــ ايكــم١ ـقــٌ جط٣ـَ   ايػــ  عُــٌ قــم١ يف ايؿــو َــٛاضز جُٝ ـي

ٔ  ايكـسض  ع٢ً ؾٝكتكط ّ  ٚايــُٛضز  ايــُتٝك ٟ  ايــُلًٛ  ٚاْلكـاز  ايػـ ٠  جـط
  ٖٚـٛ ايؿـو يف قـم١ ايلكـس ـٚ ؾػـازٙ      عًٝ٘ ٚايلًُٞ ايكٛيٞ مجاعاب

  ٚؾطٚ  ايلٛنني . ايلٛنني وـُا ٖٛ عكس  ٚالوس َٔ إقطاظ ؾطا٥ط

  : ابؾهاٍٖصا  ٜطز ال ُاـٚاْ      

 وايػــ ٠ ايكــم١ ـقــٌ زيٝــٌ مكاضـإْــ عــسّ َــٔ ٔتبــٝٓ ُاـيــ:  ـٚاّل       
  ؾـإ غـ ٠ ايــُػًُني    عَُٛٗـا  ٜٚؤنـس  ٜلهسٖا َا ١ُـث وٌ  ٚاالمجاع
٘ شٟ زٜٔ ـٚ يٝؼ ي -مٌُ ع٢ً ايكم١  وٌ ٖٞ غ ٠ نٌ عاقٌـع٢ً اي
ٖٛ اغتتباب ْ اّ ايلباز  ايتؿطٜ ٖسف ـٕ َككس ايؿاضع ٚ  نُا  -زٜٔ

 ٚعسّ اختالٍ َلاؾِٗ  ٖٚصا َكتٕض يتلُِٝ َـجط٣ ـقٌ ايكم١ .

 كٔـٝـايـُت كسضـاي نٕٛ يف ؿوـْ -ايسيٌٝ مكاضـْا ؾط  ع٢ً ٚثاّْٝا      
                                                           

 . 243:  4+ ـجٛز ايتكطٜطا  : ج 327:  3ضاج  : َكباح ا قٍٛ : ج (36)
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 ايكــم١ يف ايؿــو ٖــٛ -ٚايلًُــٞ ايكــٛيٞ االمجــاع -ٞايًٓبــ ايــسيٌٝ َــٔ
ٔ  ايكـازض  ايلكـس  تأث  يف ايـُلتن٠ ايؿطا٥ط لمكـت يف ايؿو َٔ ْاؾ٦ّا  َـ
ٌ  ؾـطا٥ط  إقـطاظ  ولـس  ايػ   اُـ ٚـًٖٝتٗ ايلٛنـني  ٚؾـطا٥ط  ايلاقـس  ايؿاعـ
ٔ  ايكسض يف ايتؿهٝو ايـُُهٔ َٔ إش  يًٓكٌ  ؾـطا٥ط  إقـطاظ  ولـس  ايــُتٝك
ٔ  ايكـسض  القتُاٍ نٕٛ  ٚايلٛنني ايؿاعٌ خكـٛم ايؿـو يف    ايــُتٝك

ٚاْتؿا٤ ايـُان١ٜٛ ـٚ ايلطو١ٝ  زٕٚ  ايكٝػ١ قم١ ايلكس َٔ ج١ٗ اختالٍ
ــب         ــع ـٚ ايرتت ــس نؿــط  ايتٓجٝ ــٛ عك ــث ٖ ــٔ قٝ ــس َ ــاقٞ ؾــطٚ  ايلك و
ٚايـُٛاال٠ وني االٜــجاب ٚايكبـٍٛ  ؾتهـٕٛ خـاضج ايكـسض ايــُتٝكٔ  ٚال       

    زيٌٝ ٚانح ع٢ً نْٛٗا قسضّا َتٝكّٓا .

ٕ  ـقـٌ ايكـم١    زا٥ـط٠  غـل١  زعـ٣ٛ  ُهٓٓاـٜـ  : ٚثاينّا        ايــُالق   ؾـا
 يف ايؿو َٛاضز يف ايكم١ ع٢ً ا تكٝا٤ ٚايـُتؿطع١ ايلكال٤ جطٟ ّٝاجً

 َــ  ايلكــس تكــٓمح ـَــاض٠ ٚال ـقــٌ ال ـْــ٘ َــ   ضؾــسٙ ـٚ  ايبــا٥  وًــٛؽ
 . ؾُٝٗا ايؿو عٓس ايطؾس ٚعسّ ايبًٛؽ عسّ ا قٌ وٌ ُا ٖـقس

شٟٚ َــٔ  -ايلُــس٠ يف زيٝــٌ ـقــٌ ايكــم١ ٖــٛ غــ  ايلكــال٤     اشٕ      
٢ً  ٌ ؾلـٌ ايػـ  عًـ٢ ايكـمٝح عٓـس ايؿـو يف       ع -ا زٜإ ٚغ ِٖ

ــ٘ قــم١ ـــُٛاضز .  ؾلً ـــُاّ اي ــِ ٚيف ت ــا٤ ايلكــال٤ ْل ــرتززٕٚ ٚا تكٝ  يف ٜ
ٌ  إجـطا٤  قبٌ ٜٚتمككٕٛ ايٓػا٤ ٚظٚاج ايسٚض نبٝ  ده ٠ـاي ا َٛض  ـقـ

ٔ  ّقـصضا  ايكم١ ٌ  ايالقكـ١  ايــُؿاغس  َـ ٘   ايــُػتكب١ً  ٚايــُؿان ٛ  يهٓـ  يـ

ّ   َـ  لٓكايتم ولسعٓسِٖ  ايؿو وكٞ ٕ  عـس  ـجـطٚا  قهلٝـ١  َؿػـس٠  ٚجـسا
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يف عكــٛضْا  تــطاِٖ نُــا ٚجــطٚا عًٝٗــا  ايػــ  عُــٌ يف ايكــم١ ـقــٌ

 ٕ ٌ   ايطلٝـ١  ايــسٚا٥ط يف ٚايعٚجٝـ١  ايــًُه١ٝ  ٜػـٓجًٛ ــ   جـ  َــٔ مصضاي

      . ٖصا.  ايكم١ ع٢ً جطِٜٗ إغتكطاض َ  ايالقك١ ٚايـُؿاغس ايـُؿانٌ

ا اغــتسٍ وــ٘ ايـــُمكل ايـــدًٌ ؾُٝــ جُٛع َــا تكــسّ ٜتجًــ٢ـَٚــٔ َــ       
 طـالم يف ٖـٛ ابمجـاع ٚال إ   زيٝـٌ ـقـٌ ايكـم١   )َـٔ ـٕ  ايٓا٥ٝين)قسٙ( 
ٛٓؽ ُؿهٛى ـظاٖط يف قم١ ايلكس ايَلكسٙ    ؾإجطاٙـتلُِٝ َ َلكسٙ ٜػ
لٛنـني  اّ ؾـطٚ  اي ُـقـطاظ تـ  ( ؾالوس َـٔ إ َٔ قٝث ٖٛ عكسيف قمت٘ 

 .(37)وأقٌ ايكم١ و ُػايتإضاز٠ ُتلاقسٜٔ عٓس ـٚاي

  جــطٟ ايلكــال٤ـقــٌ ايكــم١ ٖــٛ ٕ عُــس٠ زيٝــٌ ـمكل ـقــس تــاْــ٘ ؾ      
 .   : عكسّا نإ ـٚ غ ٙ تكمٝح عٌُ ايػ  ع٢ً -ني ٚغ َِٖتسٜٓ -

س االمجـــاع يـــٝؼ ٖـــٛ ايلكـــس نـــٞ ُٜػـــت ٗط ٕ َلكـــٜهـــاف ايٝـــ٘ : إ     
ٛ ـيلكس وٚوايصا  وا ـٚاّل و يف قم١ ايلكس َتلًكّااختكاق٘ وايؿ   ُا ٖـ

وــٌ َلكــس االمجــاع ٖــٛ   ٖــٛ عكــس  َــٔ قٝــث وؿــطٚ  ايلكــس يٝدــتل
اشا ُؾـٓو يف قـمت٘ ُٜبٓـ٢     -ّاٚ إٜكاعـ ّا ـٚ عكسنإ ـ عباز٠ّ - (عٌُ ايػ )

  ُتؿطع١ـٖٚصا ٖٛ ايصٟ جط٣ عًٝ٘ ايلكال٤ ٚغاض عًٝ٘ ايـ ع٢ً قمت٘  
ِٓ ـٚ وكــم١ ابٜكــاع ـٚ وكــم١  نــٌ ؾــو تلًــل وكــم١ ايلكــس  ٖٚــٛ ٜلــ

َٓ٘ ٚتلط  عًٝـ٘   لتتمكٕ ـُهٓو ـو ٜايلباز٠   ٚايلطف ايلكال٥ٞ وباو
ٌْ  ٚتلطف ـٕ ايلكال٤ اشا قسض َٔ ـاؾهايو ٛا ثط ٚؾـهٓ ي٘ ـ قسِٖ عُ

                                                           

 . 243:  4ـجٛز ايتكطٜطا  :ج (37)



  12وؿط٣ االقٍٛ / ج....................................................( 324)    

 

بٛا ا ثـط َـٔ زٕٚ   ٚضٓتع٢ً قمت٘ ٓٛا َو -ب اثطٙيف قمت٘ ٚيف قاو١ًٝ تطٓت
ايػ ٠ ايلكال١ٝ٥ َتكـ١ً   ٖٚصٙ ّا  ٚ إٜكاعّا ـٚ عكسـ نْٛ٘ عباز٠ّوني ُٝٝع ـت

   . ٖصا . مل ٜطز عٓٗا ضزع( ٚيعَٔ ايـُلكَٛني)ُتس٠ ـَعن ايلكٛض 

 ايؿـٛاٖس  وبلض ايلكال٥ٞ جطٟـاي عُّٛ عسّ ع٢ً (38)سٍتٜػ ٚقس       
ٌ  يف ايكـم١  ـقٌ زيٌٝ قكٛض ع٢ً وٗا ٜٚػتسٍ ٔ  ايػـ   عُـ ٍ  عـ  مشـٛ

 ـٚ يًلكـس  ايلطيف ايٛجٛز إقطاظ ولس ٚيٛ -ايكم١ يف ايؿو َٛاضز ُاّـت
ــاعيإل ــٌ يؿ ــٞ     -ٜك ــٝؼ  قــٌ ايكــم١ زيٝ ــ٘ ي ــو  ْ ــ٢  ٚشي ــل قت َهً

ٜتُػو وإطالق٘  ٚمل ٜـمطظ قٝاّ غ ٠ ع١َُٝٛ ع٢ً تطتٝب آثاض ايكم١ 
 َ  ايؿو  يف َٛاضز :

٘  ـٚ غـ ٙ  زاَض ؾـدلْ  واع يٛ َا :َٓٗا        ّ  ايـٝكني  َـ   عطوتـ ٘  ولـس  نْٛـ
٘  يف ؾـههٓا  ٚقـس   عٓ٘ ايٛناي١ وسع٣ٛ َايهّا ٓـ  ٚنايتـ ٘    ٘ع  مطظـتـ  ال ؾاْـ
 ـثـط  ٚتطتٝب ٚتكطؾ٘ وٝل٘ ٚتكمٝح يوايـُا َلا١ًَ َلاًَت٘ ع٢ً ايػ ٠
 ايـًُه١ٝ ع٢ً ايكا١ْْٝٛ ـٚ ايؿطع١ٝ وا ج١ ٜهايب وٌ  عٓ٘ ايـًُو إْتكاٍ
 . ايلكال٤ غايب عٓس َطؾٛنّا مّاـتػاَ إال ًُ٘ع قم١ ـقٌ جيطٕٚ ٚال

٘  ايٛنايـ١  وـسع٣ٛ  غ ٙ ظٚج١َ ـقْس طًل اشا َا :َٚٓٗا        طـالم  يف عٓـ
ْـ  يفايلكـال٤   ٚؾٓو ظٚجت٘ ِ  ٚنـٝالّ  ٘نٛ ٕ  ال ؾـاْٗ  َلاًَـ١  يــُطـ٠ ا ٜلـاًَٛ

٘  زعـ٣ٛ  قـم١  َٔ ايتمكل َ  إال ايلس٠ـَس  إْتٗا٤ ولس د١ًٝـاي  يف ٚنايتـ
 . ٚإْهاضٙ ايعٚج إعرتا  ٚعسّ ايهالم إٜكاع
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 قم١ يف ايـُتؿطع١ ٚؾو ـضواوٗا َٔ َٛقٛؾ١ عني وٝلت يٛ ٖٚهصا      
 إْتكاٍ قاو١ًٝ َٔ ايتنبت زٕٚ َٔ ايكم١ ـقٌ جطٕٚـٜ ِٖجسـت ال ايبٝ 

 . ايٛقـ وٝ  جٛاظ َػتنٓٝا  ـقس واْهبام -ٚقـ ٖٚٛ -ايلٛ 
 ايبٝــ  طـثــ تطتٝــب عًــ٢ ايػــ ٠ ثبــٛ  عــسّ وــ٘ ايـــُكهٛع َٚــٔ       

جطٜإ ـقـٌ ايكـم١    عسّ يف نإف ٖٚصا   ايؿو َٔ ـقٌ ال  ٚايهالم
 وًماظ عسّ ٚجٛز زيٌٝ يؿ ٞ َهًل ٜسٍ عًٝ٘ . 

ــ٘         ا عًــ٢ ٗسفـوايــ االغــتسالٍ إَهــإ تبــٝٓٔ قــس ٘اْــ : ـٚاّل:  ٚؾٝ
ّ : َٓ   االغالَٞ يًتؿطٜ  ٍ  يـعٚ ّ  إخـتال ٔ ْاؾـ٦ّا   ايٓ ـا ّ  َـ  جطٟـايـ  عـس
ــ٢ ــّٛ يف ايكــم١ ـقــٌ عً ــٛاضز عُ ــس ايكــم١ يف ايؿــو َ ــط ول  ظاإق

 ايكــم١ ـقــٌ زيٝــٌ ٜٓمكــط ؾًــِ   ٜكــاعيإل ٚـ يًلكــس ايلــطيف ايٛجــٛز
ٍ  قت٢   وايػ ٠ ٟ  يف نُـا  - ٜكـا ( قـسٙ ) ايــُمكل  غـتاشْا ـ مثـوـ  تكطٜـط
ٌ  قاو١ًٝ يف ايؿو َ  ايكم١ آثاض تطتٝب ع٢ً ايػ ٠ ثبٛ  وإٔ  ـٚ ايؿاعـ

 ايـــُتكس١َ ايـــُٛاضز يف ايـــُمطظ وــٌ  َلًــّٛ غــ  -ايلٛنــني -ايـــُٛضز
 . (39) ايكم١ آثاض تطتٝب عسّ ع٢ً ايػ ٠ قٝاّ ـٚ ثبٛتٗا عسّ

 ُهٔـٜ -قهلّٝا تٚثب و٘ شعإاب مكلـت يٛ - ايػ ٠ عُّٛ عسّ ؾإ      
 يًتؿـــطٜ  ا عًـــ٢ ٗسفـوايـــ ايكـــم١ ـقـــٌ جط٣ـَـــ يلُـــّٛ ايتُػـــو
ٔ  ـخصّا  ابغالَٞ ٘  ايــُؤز١ٜ  ايؿـطع١ٝ  ايٓكـٛم  َـ ٘  ١ٝـٚايـُٛقـ  يـ  : وـ

 . (40)[ غٛم يًُػًُني ٜكِ مل ٖصا جعـٜ مل يٛ 
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 إختكاقٗا إْهاض عينـ   ايػ ٠ قكٛض زع٣ٛ إْهاض ُهٓٓاـٜ: ٚثاّْٝا      
 ايكــم١ عًٝٗــا ٖــٞ ايلكــال٤ ٣جــط ايــيتايػــ   عُــٌ قــم١ ـٕ وًمــاظ
ُٜـط٣ وايٛجـسإ   قٝـث    ؾٝٗـا  ايؿو عٓس ايٓاؽ وأعُاٍ َطتبه١ّ ايـُهًك١

 إمجاع ُلكسؾ  ؾٝٗا ايؿو عٓس يكم١اع٢ً  ططّا ايٓاؽ عُاٍ  ِٗ ً
نن٣ نًٝـ١ ٚنـأِْٗ ـمجلـٛا عًـ٢      ايػ  عٌُ قم١ ـقاي١ ع٢ً ايؿكٗا٤

ــاؤ ٔ     ــ  ؾ ــٌ ايػ ــا ؾــههت يف عُ ــ٘ )نًُ ــاز   اْ ــ٢ قــمت٘( ؾٝهــٕٛ َؿ عً
  . ايـُهًك١ ايكم١ ابمجاع :

ٞ  ـقٌ ٖٛ وٌ  تلبس١ٜ ؾطع١ٝ قاعس٠ كم١اي ـقٌ يٝؼْلِ         عكال٥ـ
 ٖٚٞ  غ تِٗ عًٝ٘ جط  ٚقسع٢ً تلاَالتِٗ  ظاٖط ْؿٛغِٗ يف َطتهع
َـٔ   غـ ٙ  زٕٚوــُا ٖـٛ عكـس      ايلكـس   ٚؿـط و دتك١ـَ غ  َهًك١ غ ٠
 يف ٛاؾـهٓ  اشا ؾاِْٗ عا١َ غ ٠ ٖٞ وٌ  ٛننيايل ـٚ ايـُتلاقسٜٔ ؾطٚ 
ٔ  ايكـازض  ايلكـس  جُٝ ـايـ   ٌ -ايلكس قم١   ايكـمٝح  عًـ٢  ايػـ   َـ
  يف ايؿو عٓس يتكمٝحوا ّادتكـَايؿكٗا٤  مجاعإ ـٚ ايلكال٤ تباْٞ ٚيٝؼ
 . ايلٛنني ـٚ ايـُتلاقسٜٔ  ٚؾط يف ايؿو زٕٚ ايلكس قم١  ٚؾط

 يف ايتكـــمٝح عًـــ٢ ُتؿطع١ٚايــــ ايلكـــال٤ جـــطٟ عـــسّ إٕ:  ٚثاينـــّا     
ٞ  ـخـط٣  ج١ٗـيـ  ايـُتكس١َ ايـُٛاضز ٌ  قـس  ايؿـٛاٖس  ٖـصٙ  ـٕ ٖـ  ؾٝٗـا  إختـ
ٔ  ٙقسٚض ٖٛ ايصٟ االغاغٞ ٚضنٓ٘ االٜكاع ـٚ ايلكس ٚجٛز  ايــُايو  عـ

ٜـ  ايلكـس  إْؿا٤ ايٝ٘ ايـُؿٛ  ؾـإ عكـس ايبٝـ  ـٚ إٜكـاع ايهـالم        جازٙـٚا
سٜـ١ ـٚ ابٜكاعٝـ١   قسض َـُٔ يٝؼ ي٘ ايػًه١ٓ عًـ٢ ايطنـا ٚابضاز٠ ايلك  
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إش مل تنبــت ٚنايتــ٘ ؾًــِ ٜـــمطظ ـقــٌ عكــس ايبٝــ  ٚـقــٌ إٜكــاع ايهــالم 
َـُٔ ي٘ ايػًه١ٓ عًٝ٘  ٖٚهصا ا قٌ يف ايٛقـ قط١َ وٝل٘ إال َـا عًـِ   

ؾًِ  يف ايـُناٍ تـمت ايـُػتنٓٝا إغتنٓااٙ ٚمل ٜلًِ إْسضاج وٝ  ايٛقـ 
٘  غـبل  ٚقـس ٜـمطظ نٕٛ وٝل٘ َـمككّا يلٓـٛإ ايبٝـ      ٔ  وـس  ال ـْـ  إقـطاظ  َـ

ـــُلا١ًَ قــسم ــ٢ ٜكــاعيإل ـٚ يًلكــس ا غاغــٞ ٚايٛجــٛز اي ــ قت  جطٟـت
 َٛنــٛع مطظـٜــ ؾًــِ  ؾػــازٙ ـٚ قــمت٘ يف ايؿــو عٓــس ايكــم١  ـقــاي١
  . ايؿٛاٖس ٖصٙ يف جطٟٜـ قت٢ ايػ  عٔ ايكازض ايلكس قم١ ـقٌ

 يٝؼ ايؿٛاٖس ٖصٙ يف ايكم١ ـقٌ جطٜإ عسّ: دتكط٠ـَ ٚولباض٠      
ّ  جٗـ١  َٔ وٌ  ايكم١ ـقٌ زيٌٝ عُّٛ يف ايؿو ج١ٗ َٔ  إقـطاظ  عـس
 .  ايلطيف ٜكاعٞاب ـٚ ايلكسٟ ايٛجٛز ـعين ا قٌ َٛنٛع مكلـت

ّ  َــا جُٛعـَـ  َــٔ ٜٚتجًـ٢         يلُــّٛ ايـــُكتهٞ ـٕ ايتمكٝـل  َــٔ تكـس
 ايكـم١  ـقٌ إجطٜ ٜتٛقـ ؾال  َؿكٛز ٚايـُاْ  َٛجٛز ايكم١ ـقٌ
ٛٓ  يوايـُا -ايؿاعٌ قاو١ًٝ إقطاظ ع٢ً  ايـُٛضز قاو١ًٝ إقطاظ ـٚ -ايـُؿ

 ٚايــطنٔ ايلــطيف ايٛجــٛز ـقــطظ قــس زاّ ؾُــا  يالْتكــاٍ ايلــٛ  ٚـًٖٝــ١
ـــُمكل ا غاغــٞ ــٛإ اي ــس يلٓ ــاعاب ـٚ ايلك ــّا ٜك ـــ خاضج  ـقــٌ جطٟٜ
ؾــطم يف ايؿــطٚ  ايـــُؿهٛى ؾٝٗــا وــني ؾــطٚ  ايلكــس   غــ  َــٔ ايكــم١

  ايلطؾ١ٝ ـٚ ايؿطع١ٝ وأْٛاعٗا .

 : اخلاَؼ ايبمث ثِ ًْج يف      
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  الـىوارد : بـحصب الصحة إختالف         

ّ  راداهؾـ  اهعٌـى  ؽشٞ دتوفـٙ      ٙـ  اهغـ   ًـ ٟ  دتوفـٗ ٕ  ًعِـ  تؾـشٚش
 ،ا٪ؽــى دزٙــاْ ًــ٘ارد إخــت٩  شضبـبــ اهؾــشٞ أؽــاهٞ إدــزا١ عِــ 

 : شّ٘ٙـُ عوٟ اهغ  عٌى تؾشٚض ٪ْ ٗذهم

 عوٕٚ ا٪ثز بهرتّت اهعٌى قابوٚٞ عّ عبارٝ ٗٓٛ : اهتأٓوٚٞ اهؾشٞ -1      
ٌٌّٕ اهٕٚ إُقٍ اذا  دش١ كى ٗٓ٘ ،عوٕٚ ا٪ثز تزتٚب يف دخاهٞ هٕ اهذٜ ًت

 أدــشا١  بٔــا ت٘ؽــف اهؾــشٞ ٗٓــذٖ  . ا٪ثــز بتزّتــ يف دخٚــى ٗعــز 
 -اهقبـ٘ي  -خـز ا٬ ذش١ـاهـ  ٙجبـ   ٨ ذابـٙكاإل هوذش١ ٗإثباتٔا ،اهـٌزكب

ٛ  ٗعـزٗهٕ ،  ٖأدـشا١ تــٌاَ   ٌاَإُق اىل اهـٌزكب ؽشٞ شتازـت بى  ٗٓـ
ّ  اهؾـادر  اهِلاح أٗ اهبٚع عق  ذابـإٙ ؽشٞ ُظ   اهغـم  عِـ   اهغـ   ًـ

ّ  عز  دوفـت ٨ستٌاي ؽشتٕ يف ٕ  عـزٗ   ًـ ٞ  شلٍـٗاهـ  ،ؽـشت  بؾـش
 ُقى يف ٧ًثزّا هلاْ اهقب٘ي اهٕٚ إُقٍ ه٘ إُ ٙعين اهؾشٞ بأؽى ا٨جياب

 . ٗاهقب٘ي ذابـا٨ٙ ًّ اهـٌزكب اهعق  ٌاَـت أثز ٓ٘ اهذٜ ـٌولٚٞاه

ٞ  اهؾشٞ -2        ٛ  : اهفعوٚـ ّ  عبـارٝ  ٗٓـ ٞ  عـ ٞ  اهقابوٚـ  ا٪ثـز  بهرتتّـ  اهتاًـ
 ٗٓـذٖ  ،اهــٌزكب  أٗ اهبضـٚ   اهغـ١ٛ  عوٟ فع٩ّ ا٨ثز بتزّت ٓٛ أٗ ،عوٕٚ

 ٗعــزا٢  أدــشا١ ًــّ اهـــٌزكب اهـــٌذٌ٘  بٔــا ٙ٘ؽــف اهفعوٚــٞ اهؾــشٞ
ٞ  دزا١بـ   عوٕٚ اهـٌزكب أثز ٗٙرتتب ٞ  أؽـاه ٛ  بوشاظـٕ،  اهؾـش  ُظـ   ٗٓـ

ٕ  يف اهغم عِ  اهغ  ًّ ؽادر ُلاح أٗ بٚع عق  ؽشٞ  ٨ستٌـاي  ؽـشت
ّ  عـز   دوفـت ٕ  عـزٗ   ًـ  ا٪ؽـى  ً٘فـ٘   إسـزاس  بعـ   ٗتـأث ٖ  ؽـشت

 عوــٟ سٙــ  ؽــ٩ٝ تؾــشٚض ُٗظــ  ،ا٪صاصــٛ اهعقــ ٜ اهــزكّ شققـٗتــ
 تٌايـاسفعى ـب ضادٓاـف تٌايـ٨س تٔاـؽش يف غمـاه ؾىـس اذا اهـٌٚ 
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 . ًج٩ّأٗ ع َ كْ٘ اهـٌؾوٛ ًضتقب٩ّ  ًقو٘بّا اهـٌٚ  كْ٘

 ،اهـٌزكب أدشا١بٔا  ت٘ؽف اهتأٓوٚٞ اهؾشٞ أْ ٙعز  تق َ ٌاـًٗ       
ٞ ) : ق٘هِـا  ًعِٟ ٗٓذا ،اهتاَ اهـٌزكب بٔا ٙ٘ؽف ٞٚواهفع ٗاهؾشٞ  ؽـش

ٕ  ثـار آ عوٕٚ ٗترتتب شوٕـًٗ ً٘ردٖ ٗبوشاظ( شضبٕـب ع١ٛ كى  دْٗ ُفضـ
َ  ٌاـًـ  ٙعوٍكٌا  . غ ٖ آثار ْ  أْ : تقـ  ٞ  أؽـى  دزٙـا ٙـ  يف اهؾـش  ذابـإ

 ٨ٗ ٗاهقبــ٘ي ذابـا٨ٙــ ًــّ اهـــٌزكب اهعقــ  هتؾــشٚض ٙلفــٛ ٨ اهعقــ 
ٍ  ،اهـــٌزكب اهعقــ  ؽــشٞ آثــار هرتتٚـب   شزسٗٙـــ اهقبــ٘ي اهٚــٕ ِٙقــٍ ًاهــ

ٞ  أؽى دزا١ب  أٗ باه٘د اْ -ؽشتٕٗ دٖ٘ٗد  اهغـم  عِـ   اهقبـ٘ي  ؽـش
ٕ  إسزاس بع  افٚٔ ْ  -سؾـ٘ه ّ   ذابـٙـ إلكا اهقبـ٘ي  فـا  ُظـز  يف أصـاظ  ركـ

 . ٗا٨تفاق اهعق  هتشق اهعز 

، إذ ا٪عٚا١ ٨ تتضـا٠ٗ  شضبٕـب ع١ٛ كى ؽشٞ : إًْفؾى ٗبتعب        
 ؽـّششِا  اذافـ  يف اهؾشٞ أٜ هٚض  عوٟ س  ص٘ا١ يف ًقـاَ اهتؾـشٚض،  

 فعـ٩ّ  أثـزٖ  تزتـب باهؾشٞ اهفعوٚٞ ٗ إتؾف اهتاَ اهـٌزكباهؾشٞ  أؽىب
ٞ  كاُـ   ذابـٙكاإل ذش١ـاه ؽّششِا ٗاذا عوٕٚ،  اهــٌزكب  بوشـاظ  اهؾـش
ٞ  اىل هإلُقٌاَ قاب٩ّ ضاهـٌؾّش ذش١ـاه كْ٘ ٌعِٟـب تأٓوٚٞ  ،ا٪دـشا١  بقٚـ

ٟ  اهــٌرتتب  ا٪ثز ٙرتتب ٨ٗاهغزا٢   ا٪دشا١ بقٚٞ اهٕٚ تِقٍ مل ًٗا  عوـ
 . اهتاَ اهـٌزكب

 اهـــٌشزسٝ -ٗاهغــزا٢  ا٪دــشا١ صــا٢ز إُقــٌ  ذاشاؽى اُــٕ اـهــٗا      
ٞ  أؽـى  دزا١بـ   أٗ، ٗد اُّا  ا٪ثـز  تزتـب  اهــٌؾّشض  ذش١ـاهـ  اىل -اهؾـش
 ٗاهغـزا٢   ا٨دشا١ بقٚٞ ٌاَإُق شزسـٙ مل اذا بٌِٚا ،هوٌزكب ٘ياهـٌذع

 ذابـإٙــ ُظــ  ،ذش١ـاهــ ؽــشٞ أؽــى دزا١بــ  اهـــٌزكب ؽــشٞ شزسـٙــ ٨
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 أؽاهٞ دزت إذا هوشٗدٚٞ أٗ وٌولٚٞه زاهـ٧ٌّث اهعق  دش١ ٓ٘ اهذٜ اهعق 
ٞ ب جب ٙ مل بوشاظٕ اهؾشٞ ٞ  ذابـٙـ اإل ؾـش ٛ  ذش١ـاهـ  ؽـش  ٗمل اهــٌتبق
ــب ــز ٙرتت ـــٌزغ٘ب ا٪ث ــٟ اه ــ مل ًــا اهـــٌزكب عو ــ شزسـٙ  بقٚــٞ ٌاَإُق

 .    أثزٖ ٗتزتب ؽشتٕ ٗيف اهـٌزكب حتقق يف اه خٚوٞ زا٢ ٗاهغ ا٪دشا١

 ثـار ا٬ تزتب ٙ٘دب ٨ دش١ٍ يف اهؾشٞ أؽاهٞ إدزا١ أْ ٙتبني ًِٕٗ       
َ  هوٌزكـب  ٘هٞاهــٌذع  ْ  ،اهتـا ٞ  فـا ٕ  ترتتـب  ذش١ـاهـ  ؽـش  ؽــشٞ آثـار  عوٚـ

ٕ  اهــٌزكب  آثار أعين : غ ٖ آثار عوٕٚ تبرتت ٨ٗ ، ذش١ـاه ّ ٗ ًِـ ٞ  ًـ  بقٚـ
كاهِقى ٗا٨ُتقاي يف اهعق٘د اهـٌعاٗفٚٞ ، ٗكاهشٗدٚٞ  ٗاهغزا٢  ا٪دشا١

  أثز عق  اهِلاح .

عقـ    أٗ اهبٚع عق  ذابـإٙ ؽشٞ أؽاهٞ إدزا١ أْ ٙتٍ٘ٓ ٨ ٗس٣ِٚذ      
ٕ  آثـار  ٗتزتٚـب  اهـٌزكب اهعق  هتؾشٚض كاٍ  شٌ٘ٓاـُ أٗ اهِلاح  ؽـشت

 . اهٕٚ اهقب٘ي إُقٌاَ إسزاس دْٗ ًّ

ٞ  أؽاهٞ دزا١ب  اهـٌزكب اهعق  آثار ترتتب ٨ أْ اهؾشٚض بى        ؽـش
َ  ٙــشزس  مل ًا اإلٙـذاب ٕ     إُقـٌا  أٗ ٗدـ اُاّ  اهقبـ٘ي اهٚـٕ ٗتــشزس ؽـشت

ــ ّا ا٨ٙـــذاب ؽــشٞ ًعِــٟ ٪ْ اهؾــشٞ، بأؽــى  يف اهؾــشٞ بأؽــاهٞ تعّب
ٕ  فاذا اهقب٘ي، إلُقٌاَ قاب٩ّ كُٕ٘ ٓ٘ اهغ  عٌى  اهقبـ٘ي اهؾـشٚض   تعٓقبـ

 ُــقى  أعـين  عوـٚــٕ ،  اهــٌزكب  اهـعق  أثـز تـزّتـب -با٪ؽى أٗ ٗد اُّا -
ٕ  ًـا  أٗ اهشٗدٚٞ سؾ٘ي أٗ اهـٌولـٚٞ ّ  عـاب ّ  اهــٌزكب  اهعقـ   آثـار  ًـ  ًـ

 .اهقب٘ي ًّٗ ذابـا٨ٙ

يف دزٙــاْ  ا٨عــلاي ٗقــع هلِــٕ، فٚــٕ إعــلاي ٨ ٗافــض كوــٕ ٗٓــذا      
ٞ  اهتطبٚقـات ٗ أؽى اهؾشٞ ٗد ٗآا يف بعض اهفزٗ  اهــٌزتبطٞ   اهفقٔٚـ
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أٗ  وغـم يف تــشقق اهقـبض أٗ اهتقـابض    ه يف ؽشتٔا اهـٌغل٘ن باهعق٘د
 اهـٌتعاق ّٙ خاردّا.  حنٌ٘ٓا ًع اهعوٍ بتشقق إٙـذاب اهعق  ٗقب٘هٕ ًّ

ٞ  )ٌعوً٘ٞ ـق  اهـ عْ ؽشٞ اه٪ ، ًـٌِ٘  ا٨علاي هلّ       (ؽـشٞ تأٓوٚـ
ٌّـ    ٌعِٟ ؽشٞ اهعق  ه٘ تعٓقـب اهعقـ  ٗٙـتٍ تـأث ٖ ًـّ      ىبـٕ سؾـ٘ي ًـا ٙل

ــ اهتقــابض أٗ ٗاهقــبض أ ّ٘ـٌاهم ٗرفــاٖ أإدــاسٝ اه ــع  غٗ ٗدــ٘د ًضــ بٚ
ـ٧ٌّثزٙٞ اهفعوٚـٞ  شقق  اهؾـشٞ ٗاهـ  ـٍ ذهم اىل اهعق  ت، فاذا اُقاه٘قف

ــ هوعقــ  ٗٙوــشَ عِ ٢ــذ  ـٌولٚٞ عــين ُقــى اهــ : أب ا٪ثــز اهغــزعٛ فعــ٩ّ تزّت
ــ  ا٬   ــز  اهعق ــا اىل ه ــذا . خــز ٗاُتقاهل ــٚض ٓ ــز  -ٗهت٘ف ــزا اهف ٗ  ُع

      :صوٍٚ ًّ ا٨علاي ٗافض ؾوٞ ٗبِش٘ ًف

ٍٞ  ب٘قـ٘   ٌِـا عو اذا ًا : ٪ٗيهفز  اا       أٜ -ٍَوص ـ  أٗ ؽـز ٍ  بٚـع  أٗ ٓبـ
 يف اهتقـــابض ٌاَإُقـــ يف ٗعـــللِا -ٗاهقبـــ٘ي ا٨جيـــاب بتشقـــق عوٌِـــا

 اهـــٌولٚٞ هِقــى ٗاهـــٌشقق وعقــ ه ضاهـــٌؾّش اهقــبض أٗ اهعقــ  ذوطـًــ
ٌٔا يف اهلبٞ أٗ بٚع اهؾز  أٗ اهضـوٍ هٚضـا ًـّ آثـار اهعقـ       فاُ ،ٗإُتقاهلا

ًـشقّا، بى ٌٓا ًّ آثار اهـٌذٌ٘  اهـٌزكب ًّ اهعق  ًّٗ اهقـبض أٗ  
 اهبٚع أٗ ٞباهل إُغا١ ؾّشضتٙ اهعق  ؽشٞ أؽاهٞ إدزا١ ، ٗعِ  اهتقابض

ٞ ) ٪ْ ،اهتقابض شققـت أٗ اهقبض سؾ٘ي ٙجب  ٨ٗ ٞ  ؽـش  بٚـع  أٗ اهلبـ
 ا٪ثـز  دـش١  ًٌِٔـا  ٗكـىّ (ٗاهتقـابض  اهقبض)غ ٓٛ  (اهضوٍ ٗأ اهؾز 

 :اهلـى  أثـز  بتزتّـ  ٙ٘دب ٨ ذش١ـاه يف اهؾشٞ أؽى ٗدزٙاْ ،اهـٌرتتب
ٞ  : تعين (تأٓوٚٞ ؽشٞ) ذش١ـاه ؽشٞ ٪ْ ،ٗا٨ُتقاي اهِقى  ذش١ـاهـ  قابوٚـ

ٕ  إُقٍ إذا اهلى أثز هرتتب با٪ؽى ضاهـٌؾّش ٕ  اهٚـ ٌٌّـ ٕ  ًٗـا  ًت  دخـى   هـ
 . عزعّا اهـ٧ٌثزٝ اهعوٞ ٌاَـت يف
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ٙـ  بتشقـق  عوٌِـا  اذا ًـا  :هجاُٛهفز  اا       ٕ  بٚـع  ذابـإ  ؽـ ر  ٗقـ   ٗقب٘هـ
 أٗ هوٌ٘دـب  اهــٌاهم  إذْ يف اهغـم  ٗسؾـى  اهــٌاهم  غ  ًّ أس ٌٓا

ّٞ  ُغا١باإل هوقابى ٞ  إدزا١ فاْ ،عُِٕٚاب ٞ  أؽـاه  ٙؾـّشض  اهبٚـع  إُغـا١  ؽـش
  . عِٕ ُغا١باإل ٗرفاٖ اهـٌاهم إذْ ٙجب  ٨ٗ ٗاهقب٘ي ذابـٙاإل ُغا١إ

ْٕ ٗبتعب        ٞ  أؽى:  ثا ٜ  اهؾـش  ،اهــ٧ٌثز  دـش١  ا٨ُغـا١  تؾـشٚض  ٙـ٧د
 هبٚـع  غ ٖ إلُغا١ داستٕٗإ اهـٌاهم رفا :ا٬خز ذش١ـاه إسزاس ًّ ٨ٗب 

 اهِقى أثز بتزّت ع َ فٚلْ٘ اهـٌولٚٞ، ُقى ز٧ّٙث ستٟ ٖعزا١ أٌٗو٘كٕ ـً
 ربـ   ٨ٗ ،٨سقـاّ  إداستٕ أٗ اهـٌاهم إذْ إسزاس ع َ دٔٞ ًّ ٗا٨ُتقاي

 . اهؾشٞ أؽى دزا١ب  أٗ ٗد اُّا اهجابتٞ ا٨ُغا١ بؾشٞ دىـُٙ ٨ أٗ هٕ

 اهعق  ٓ٘ اهؾشٞ أؽاهٞ ً٘ف٘  إْ:  ٙقاي بأْ ذهم ت٘كٚ  ٌلّـٗٙ       
ّ٘ا اهـــٌاهم اىل اهـــٌقا   يف اهـــٌ٘ف٘  شققـتــ شزسـٙــ ٗمل ،اهـــٌف

ـــٌبش٘خ، اهفــز  ــٕ أٗ صــابقّا رفــاٖ أٗ اهـــٌاهم إذْ يف هوغــم اه  إداست
 تجبــ  ٪ُٔــا اهغــ  عٌــى يف اهؾــشٞ ٞهاأؽــ إدــزا١ ِٙفــع ٨ ٗهــذا ،٨سقــّا

 :اهلـى  أثـز  بتزتّـ  ت٘دب ٨ٗ ،اهـ٧ٌثز دش١ ٗٓٛ هوعق  اهتأٓوٚٞ اهؾشٞ
ْٕب اهـٌاهم رفا شزسـٙ مل ًا اهفعوٚٞ اهؾشٞ   .٨سقٞ داسٝب  أٗ صابقٞ  ذ

٘  اخلـارز  يف اه٘قـف  بٚـع  سؾـى  اذا ًـا : هجاهحهفز  اا         عـزا  ب  ٗهـ
 عـم  اذا هلِٕ ،اهفضاد ٓ٘ اه٘قف بٚع يف ٗا٪ؽى ،ًباعزتٕ أٗ اهـٌت٘هٛ

ّ٘غ ٘دٗد يفأس    َ هبٚعٕ ًؾّشض ًض ــ  مل ، فإُ ًـا دا ّ٘غ اهبٚـع    شزسٙ  ًضـ
ٞ  إدـزا١  ِٙفـع  مل هإلُتقاي -اه٘قف اهـٌاي : اهع٘ا أٓوٚٞٗ ٞ  أؽـاه  ؽـش

ّ٘غ عزٗا با٪ؽى ٙجب  ٨ فإُ ،هو٘قف اهـٌت٘هٛ بٚع  . هبٚعا ًض

ْٕ تعب ـٗب         ،ٕقاهـتـُاهـٌوم ٗا قىـُ شؾ٘يـه زـاهـ٧ٌث دش١ عق ـاه:  ثا
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ّ٘غ  ٗأؽـى  ،اهتـأث   يف ا٬خـز  ذش١ـاهـ ٓـ٘   اه٘قـف  هبٚع اهـٌؾّشض ٗاهـٌض
ٞ ) ٙجبـ   اهغـ   عٌـى  يف اهؾشٞ ٞ  اهؾـش ٞ  هوعقـ   (اهتأٓوٚـ َ  ٗقابوٚـ  إُقـٌا

ّ٘غ ّ٘غ  أعـين  : اهٕٚ اهـٌض ٟ  اهطـار٥  اهــٌض ٕ  ٗاهــٌؾّشض  اه٘قـف  عوـ  هبٚعـ
ٕ  ُٗقى ٞ )ٗ ،ًولٚتـ ٞ  اهؾـش  :اهلـى  أثـز  بتزتّـ  ت٘دـب  ٨ هوذـش١  (اهتأٓوٚـ

 ( . ٞٚواهفع اهؾشٞ)

ٞ  يف ٓذٖ اهـٌ٘ارد اهج٩ثـٞ اذا أدزِٙـا   : ٗب ختؾار        ٞ  أؽـاه يف  اهؾـش
ٗعللِا يف اُقٌاَ اجلـش١ ا٬خـز ًـّ     -دش١ اهـ٧ٌثز :ؽشٞ إُغا١ اهعق 

٨ب  ًّ إسـزاسٖ، ٗإ٨ دـز٠ أؽـى عـ َ      -أٗ اهقبض اهـ٧ٌثز: اهتقابض
، ٨ٗ ِٙفــع اهتٌضــم بأؽـى اهؾــشٞ هـــٌا  ا٨ُتقـاي اهِقــى ٗ تــشقق ا٪ثــز: 

ٞ ( ٨  تجب  )اهتأٓوٚٞ اهؾشٞذكزُا ًّ أْ ) تجبـ    ( أٜ ٨ٞٚـ واهفع اهؾـش
سؾـــ٘ي اهقـــبض أٗ اهتقـــابض أٗ إدـــاسٝ اهــــٌاهم ٗرفـــاٖ أٗ ٗدـــ٘د   

   اهـٌض٘غ هبٚع اه٘قف . 

ْٕ عِــ  ًاهــٕ أســ   رٓــّ اذا ًــااهفــز  اهزابــع :         اهـــٌزتّٔ أذْ ثــٍ ثــا
ٍ  اه ّٙ ٗفا١ قبى اهـٌزُٓ٘ٞ اهعني بٚع يف هوزآّ ّ  ردـع  ثـ ٕ  عـ  ٗبـا   إذُـ
ٕ  هٚؾـض  اهزد٘  عوٟ اهبٚع تق َ ُعوٍ ٗمل اهزآّ ّ ه بٚعـ  تـأخزٖ  أٗ وـزٓ

ّ  بٚـع  هٚفض  عِٕ ٞ  يف غـم ُ ٗعِ ٢ـذ  ،اهـزٓ ٞ اهبٚـع ٗيف   ؽـش  ذْاإل ؽـش
ٞ ٔا )ؽشٞ ًِ ٗاس  كى ؽشٞ أْ ٗسٚح ،اهزد٘  ؽشٞ ٗيف  مل (تأٓوٚـ

 ٨ كٌـا  ،ا٨ذْ يف اهؾشٞ أؽاهٞ إدزا١:  اهـٌبش٘خ اهبٚع هتؾشٚض ِٙفع
 ٪ْ ٗذهـم  ،اهزدـ٘   يف اهؾشٞ أؽاهٞ إدزا١ :اهبٚع بفضاد ٍهوشل ِٙفع

 قبـى  اهبٚع ٗٗق٘  اهبٚع ؽشٞ بٔا ٙجب  ٨ اهزّٓ ببٚع ا٨ذْ ؽشٞ أؽاهٞ
ــ٘  ــٟ ٪ْ ،اهزد ــشٚض ذْاإل ًعِ ــاهبٚع اهؾ ــ٘ ب ــٕ ٓ ــشٚشّا كُ٘ ــاب٩ّ ؽ  ق
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 ،ٗا٨ُتقـاي  اهِقى أثز عوٕٚ ٙرتتب ؽشٚشّا بع ٖ ٗٗق٘عٕ بٕ اهبٚع هوش٘ق
 . ا٪ثز ٗٙرتتب اهبٚع هٚؾض ا٨ذْ بع  اهبٚع ٗق٘  شزسـٙ ٗمل

 فإُ ،باهبٚع ا٨ذْ عّ اهزد٘  ؽشٞ أؽاهٞ إدزا١ فضاد ٙتبني ًِٕٗ       
ّ  اهزد٘  ؽشٞ ٪ْ ،اهبٚع فضاد بٕ ٙجب  ٨ ْ  ببٚـع  ا٨ذْ عـ  ٨ اهــٌزٓ٘

ٞ  أْ إذ ،اهزد٘  بع  اهبٚع ٗق٘  تجب  ٕ  تعـين  اهزدـ٘   ؽـش  ً٘دبـاّ  كُ٘ـ
 عقٚـب  اهبٚـع  ٗقـ٘   شزسـٙـ  ٗمل ،اهزدـ٘   بعـ   اهبٚـع  ٗقع ه٘ اهبٚع هفضاد

 . اهبٚع فضاد هٚرتتب اهزد٘ 

ّ  ثباتٔـا ب  :اهبٚـع  هتؾـشٚض  ِٓـا  ِٙفع ُعٍ        ً٘فـ٘   تزكٚـب  هزٙـق  عـ
 ًٗــّ (اهــزآّ ًــّ اهبٚــع ٗقــ٘ ) ٗٓــ٘ : اه٘دــ اُٛ ذش١ـاهــ ًــّ اهؾــشٞ

 ٨ٗ( اهبٚـع  ٗق٘  سًاْ اىل اإلذْ بقا١ إصتؾشاب) ٗٓ٘ اهتعب ٜ ذش١ـاه
 ذآ ٪ْ : أ٨ّٗ( :  اهزد٘  سًاْ اهبٚع ٗق٘  ع َ إصتؾشاب) بٕ  ٙقّز

 . اهزد٘  بع  اهبٚع ٗق٘  أعين ٨سًٕ : ٙجب  ٨ عٌوٛ أؽى

 إدـزا٦ٖ  ِٗٙفـع  هوبٚـع  اهــٌؾشض  دـش١ُ  اإلصتؾـشاب  ذان إْ :ٗثاُّٚا      
 يف ٗاقـــع رٓـــّ بٚـــع) فٚتشقـــق ،اه٘دـــ اُٛ ا٨خـــز ذش١ـاهـــ اىل ٍهِٚقـــ

ّ  ببٚـع  ا٨ذْ ببقـا١  عزعّا شلَ٘ـً سًاْ يف) باه٘د اْ (دارزـاه  (اهـزٓ
 اه٘د اْ ًّ اهـٌزكب اهـٌ٘ف٘  ٣ٍتٗٙو اإلصتؾشابٛ اهتعب  ٌقتقٟـب

 . اهبٚع ؽشٞ عوٕٚ ٗٙرتتب ،اهتعب ٜ ا٪ؽى ًّٗ

 ِٙفــع ٨ (اهزدــ٘  سًــاْ اىل اهبٚــع ٗقــ٘  عــ َ إصتؾــشاب) بٌِٚــا      
.  اهــٌجب   ؽىبا٪ اهق٘ي ًع إ٨ اهزد٘  بع  اهبٚع ٗق٘  إلثبات ب٘س ٖ

 : اهضادظ اهبشحثٍ ُور يف 
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ٞ  آثـار  تزتٚب ٗيف اهؾشٞ أؽى دزٙاْ يف ٙعترب        دزٙأُـا  بعـ   اهؾـش
 اهعٌــى أؽــى سؾــ٘ي إســزاس ٗٙغــرت يف اهعٌــى اهؾــادر ًــّ اهغــ ،  

 ٗبـني  اهؾـشٚض  بـني  اجلاًع بعِ٘إُ شققٕـتإسزاس ٗاهـٌعِْ٘ بعِ٘اْ كذا 
 . اه٘فعٛ أٗ اهتلوٚفٛ ا٪ثز عوٕٚ ٙرتتب اهذٜ ٘اِْاهع أعين: اهفاص 

 اهعٌى شققـت يف اهغم ًع أٗ اهعٌى أؽى شققـت إسزاس دْٗ ًّٗ      
ٕ  اهــٌزاد  ا٪ثـز  ً٘ف٘  ٓ٘ ٗاهذٜ كذا بعِ٘اْ اهـٌعِْ٘  ذزٜـتـ  ٨ تزتٚبـ

٘  دهٚوـٔا  هقؾـ٘ر  ،اهؾشٞ أؽاهٞ ٞ  اهضـ ٝ  ٗٓـ ٝ  اهعق٢٩ٚـ  أْ إذ ،اهــٌٌقا
ٞ  اهض ٝ ٟ  دارٙـ ــ  عوـ ٟ  شٌىاه ٞ  عوـ ٘  فٌٚـا  اهؾـش  اهعٌـى  أؽـى  أسـزس  هـ
 أٗ ؽـشٚشاّ  عِٕ ؽ ٗرٖ يف عم ثٍ عوٕٚ أثزٖ ٗتزتٚب تؾشٚشٕ اهـٌزاد
ٕ  ؽ ٗرٖيف ًّٗ أؽوٕ  اهعٌى شققـت يف اهغم ًٗع ،فاص ّا ُـ  عِـ  ٕبعِ٘ا

 أؽــى ؽــ ٗر شزسـٙــ مل شٚحـبــ اهفاصــ  ٗبــني اهؾــشٚض بــني ذاًعـاهــ
 إلُتفـا١  ،اهغـ   عٌـى  يف اهؾشٞ أؽاهٞ ذزٜـه ًعِٟ ٨ -اهغ  ًّ اهعٌى

 . إسزاسٖ هع َ أٗ ذزآاـًٗ ً٘ف٘عٔا

ّٔز ًّ اهــدبح ستـٟ   ٗ       عوٕٚ: ٨ب  ًّ إسزاس كْ٘ اهغ  يف ًقاَ اهتط
ٙـشٌى عٌوٕ عوٟ اهؾشٚض ه٘ عللِا يف ؽشتٕ، ٗٓلـذا هـ٘ مل ٙــشزس    
كْ٘ اهغ  يف ًقاَ اهبٚع أٗ اإلدارٝ أٗ عق  اهِلاح ًـع خطٚبتـٕ أٗ كُ٘ـٕ    

، إ٨ اذا أســزس اهؾــشٞ أؽــاهٞ يف ًقــاَ اهؾــ٩ٝ عوــٟ اهـــٌٚ  ٨ تـــذزٜ
كُٕ٘ يف ًقاَ تـشؾٚى اهفعى، ٗعِ ٢ذ ٙـشٌى عٌوـٕ عوـٟ اهؾـشٚض اذا    

هشَٗ إسزاس سؾـ٘ي اهعٌـى ٗؽـ ٗرٖ     يفعللِا يف ؽشتٕ، أٜ ٨ فزق 
 يف دخــى  هوقؾــ  ٙلــْ٘ اهــي ٗٓــٛ اهقؾــ ٙٞ ا٪عٌــاي بــنيًــّ اهغــ  
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ــ ـــٌٚ  عوــٟ كاهؾــ٩ٝ شققٔاـت ــ ٗاهؾــَ٘ ٗاه٘فــ١٘ ضــىٗاهُغ اه  شرـٗاه
 اهجـ٘ب  كـتطٔ  ًـٌا مل ٙلّ هوقؾ  دخى  يف تــشققٕ   غ ٓا ٗبني ٗاهبٚع

َ  ٨ فإُعِٕ،  دبحهـا ٗإساهٞ اهب ْ أٗ ٕ  ٙوـش ، بـى  اهجـ٘ب  غضـى  قؾـ   فٚـ
 غفوٞ . ٙتشقق اهغضى خاردّا ٗإْ سؾى

ٕ  تطٔ  قؾ ٖ ًّ ب  ٨ هلّ        ٕ  ظٔـ٘ر  ٗأ ث٘بـ  (اهـتطٔ  ) بؾـ د  كُ٘ـ
ّ  اهغـ   عٌـى  يف اهؾشٞ أؽى ذزٙاْـه ٨ب  فإُ ْ  إسـزاس  ًـ  اهعاًـى  كـ٘

بـني اهؾـشٚض ٗبـني اهفاصـ ، أٜ     ذاًع ـبعِ٘اُـٕ اهـ   اهعٌـى إٙـذاد  بؾ د
َ  يف اهعاًى كْ٘ إسزاس ًّ ٨ب  ٜ  ًقـا ٙـ  اهتؾـ   ،ا٪ثـز  ً٘فـ٘   ذادـإل
 ًّ ٨ب  دبحـاه ًّ كاهتطٔ  قؾ ٜ غ  عٌى تؾشٚض بؾ د كاْ فو٘

ستٟ  اهِذط ًّ ث٘بٕ هغضى ٙتؾ ٠ ٕٗأُ (اهتطٔ )اهعٌى عِ٘اْ إسزاس
ٕ     -أسزسٖ فاذا ،ٙطٔز  يف ٗعـم  -ٗه٘ ًّ بعـض اهقـزا٢ّ اهــٌشتٓفٞ بعٌوـ

 . اهؾشٞ أؽاهٞ دزت شٌ٘ٓاـُٗ ٗاهعؾز كاهتع د اهغزا٢  بعض

 غٌـط ٙ أسـ اّ  رأِٙـا  كأْ اهتطٔ  عِ٘اْ ًّ اهغ : شزسـٙ مل ه٘ بٌِٚا      
 ًّ غضوٕ ًقاَ يف أٗ اهج٘ب تطٔ  بؾ د كُٕ٘ يف ٗعللِا اهـٌا١ يف ث٘بٕ

ٞ  إدـزا١  ِٙفع مل -ٗاهعزق اه٘صذ ٞ  أؽـاه ٞ  هوتعبـ   اهؾـش  ،تطٔـ ٖ  بؾـش
 . اهتطٔ  أؽى إسزاس هع َ

  اهغـ   عٌى ؽشٞ أؽاهٞ إدزا١ يف ٙغرت  اهقؾ ٙٞ اهعِاّٗٙ ٗٓلذا      
 -ًتعوـــق ا٪ًـــز -اهــــٌدؾ٘ـ اهعٌـــى ذادـإٙـــ ًقـــاَ يف كُ٘ـــٕ إســـزاس

ْٕ  ، بى ٨ب  ًّ إسزاسا٪ثز عوٕٚ اهـٌرتتبٗ : ٗٓـ٘ قؾـ ٖ إلتٚـاْ     أًز ثـا
 كاه٘فــ١٘ ٗاهقؾــ  اهعٌــى ًــّ ّاًزكبــاهعٌــى ٗاهتعبــ  بــٕ هفــزا كُ٘ــٕ 
 . ٗاهتقزب اهتعب  قؾ  ًعاهـٌزكب ًّ غضوتني ًٗضشتني 
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أسزس كْ٘ اهغ  يف ًقاَ إتٚاْ اهعٌـى ذٜ ا٪ثـز اهــداـ هلـّ      اذاٗ     
ٗٓــ٘  -يف اهعقــ٘د أٗ اإلٙقاعــات أٗ اهعبــادات -ُعــٓم يف تـــشقق اهقؾــ 

ّ٘ ًــّ اهعٌــى دــش١ ـذاي إلدــزا١ أؽــى ب أثــزٖ فــ٩ ًــَ هتشققــٕ ٗتزّتــًقــ
ــشٞ . ــٕ اهؾ ــ مل : اذا ٗعوٚ ــ٘اْ ًِــٕ شزسـٙ ــ ٜ اهعِ أٗ مل ٙـــشزس  اهقؾ

 غضى  دبؾ كُٕ٘ يف غٓمُٙ كأْأؽاهٞ اهؾشٞ، ٗٓذا  اهقؾ  هٕ مل تـذز
ٙـ  يف غـم ٙ أٗ اهتربٙـ   بقؾ  ٙ ٖ ٞ  ذادٖـإ ٕ  ًـع  اهِلـاح  عقـ   ؽـٚغ  خطٚبتـ

 ش٘ـُ ٗأ -اهـٌدؾ٘ؽٞ اهغزعٚٞ اهعوقٞ ذادـإٙ بقؾ  ٨ -باهت ّر بقؾ 
ٞ  أؽـى  إدزا١ ِٙفع مل - ذهم ٞ  هوتعبـ   اهؾـش ٕ  بؾـش َ  عٌوـ  إسـزاس  هعـ 

 . اهؾشٞ أثز ً٘ف٘ 

ْٕ ٗبتعب          يف اهؾشٞ أؽاهٞ دزٙاْ يف ٙغرت  إُٔ يف إعلاي ٨ إُٕ:  ثا
 أثــز ً٘فــ٘  ٓــ٘ اهــذٜ اهعٌــى إتٚــاْ بؾــ د اهعاًــى كــْ٘ :اهغــ  عٌــى

ْ  بأْ ،اهؾشٞ َ  يف ٙلـ٘ ٕ  تطٔـ   ًقـا َ  يف أٗ ث٘بـ ّٔـ  ًقـا  أٗ اهبٚـع  أٗ زاهتط
 عوــٟ شٌــىفُٚ -فضــادٖ ٗأ عٌوــٕ ؽــشٞ يف غــٓمُٗٙ ، اهِلــاح أٗ اإلدــارٝ

 اهؾـــشٞ ً٘فـــ٘  شقٚقـتـــ ًقـــاَ يف كُ٘ـــٕ شزسـٙـــ مل ٗاذا اهؾـــشٚض ،
 اهؾـادر  اهعٌى شٌىـُٙ ٨ فضادٖ أٗ ؽشتٕ يف اهـٌغل٘ن اهعٌى ٗعِ٘اْ

 كاهعبـادات  اهقؾ ٙٞ ا٪عٌاي بني ٓذا يف ٙفّزق ٨ٗ ، اهؾشٚض عوٟ ًِٕ
 . دبحـاه ًّ كاهتطٔ  اهقؾ ٙٞ غ  ا٪عٌاي ٗبني ٗاهعق٘د

 اهعاًى كْ٘ إسزاس ًّ ٨ب  دؾ٘ــباه اهقؾ ٙٞ اهعِاّٗٙ يف ُعٍ       
 عقـ   ا١إُغـ  أٗ غتضاياإل كقؾ  داــاه اهقؾ  ًع اهعٌىإتٚاْ  بؾ د

ًّ٘ٞ اهقؾ٘د ًّ شٌ٘ٓاـُ ٗأ ًج٩ّ اهشٗاز ٞ  اهعٌى هعِ٘اْ اهـٌق  ٗاهــٌشٓقق
 أٗ اه٘فـ١٘  أٗ اهؾـ٩ٝ  أٗ غضىـاهـ  ِ٘اْـعـ  فاْ ،خاردّا زـا٪ث ٌ٘ف٘ ـه
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 ٙتشقق ٨ٗ ٗاقعّا ٙؾ ق ٨ ـراهتشٗٙعق   أٗ ٛاهتٌوٚل اهعق  أٗ اهط٘ا 
 اهــــٌؾّشض اهــــٌدؾ٘ـ اهقؾـــ  : اهعٌـــى اىل ِٙقـــٍ مل ًـــا خاردـــّا

 ٗٙــزاد ٗفضــادٖ ؽــشتٕ يف اهغــم ٗقــع اهــذٜ اهعٌــى هعِــ٘اْ ٗاهـــٌشٓقق
ٕ  أثزٖ ٗتزتٚب هتؾشٚشٕ اهؾشٞ أؽاهٞ إدزا١  اهعٌـى  إدتٌـع  فـاذا  ،عوٚـ

ٞ  يف اهغم سؾى ثٍ اهعاًى اهـٌلوف ًّ ظآزّا ٗأسزسا ٗاهقؾ   ؽـش
ٕ  عـزا٢   بعض دوفـت ٨ستٌاي فضادٖ ٗأ اهعٌى  -عـزعاّ  ٗتـأث ٖ  ؽـشت
 هوضــ ٝ ،اهغــ  عٌــى يف اهؾــشٞ بأؽــاهٞ تعّبــ ّا باهؾــشٞ عوٚــٕ سلــٍ

 . اهِظاَ إخت٩ي ًّ ٗسذرّا اهـٌٌقاٝ اهعق٢٩ٚٞ

ٞ  إْ : اهقـ٘ي  دتؾزـًٗ       ٞ  أؽـاه  بتزتّـ  تتلفـى  اهغـ   عٌـى  يف اهؾـش
 شزسـٙ ٨ٗ ،عِ٘إُسؾ٘هٕ ب إسزاس بع  اهغ  عٌى عوٟ اهـٌزغ٘ب ا٪ثز

 فـاذا ، ًعـاّ  اهقؾـ  إسزاس ٗ اهعٌى إسزاس بع  إ٨ اهقؾ ٜ اهعٌى عِ٘اْ
 . فضادٖ إستٌاي ٗأهغ  اهؾشٞ أؽاهٞ دزت -اهغ  عٌى يف أسزسا

ٛ  اهعق١٩ دزٜٗ اهعٌوٚٞ ٞاهـٌتغزع ص ٝ أْ سٚح ُعٍ       ٟ  اهقطعـ  عوـ
ٟ  اهغـ   عٌى محى ٞ  عوـ ٛ  اهؾـش ٟ  اهـ هٚى  عٌـ ٝ  ٓـ ٞ  أؽـى  عوـ  اهؾـش

َ  يف اهعٌـى  بظـآز  ٙلتفْ٘ أٍُٔ فاهـ٩ٌسظ ٟ  اهغـ   فعـى  محـى  ًقـا  عوـ
ــشٚض ــ  اهؾ ــم عِ ــشٞ يف اهغ ــٕ ؽ ــاذا ،عٌو ــ ّا رأٗا ف ــى أس ــٕ ٙغض  ث٘ب
ْ  ٨ -شٌ٘ٓاـُ أٗ ب٘ي أٗ ب َ اهـٌتِذط ٍ  يف ٙـرتددٗ  ٨ يفٗ اهـتطٔ   فٔـ

 اهعـزق  ًّ أٗ اه٘صذ ًّ تِظٚفٕ إستٌاي اىل ٙوتفتْ٘ ٨ٗ ،عِ٘إُ إسزاس
 . اهتطٔ  اىل ٌّاًِق عِٕ ؽ ٗرٖ شتٌىـٙ كاْ ٗإْ

ْ  ٨ ٙت٘فـأ  أسـ اّ  رأٗا اذا ٗٓلذا       ٕ  بظـآز  اإلكتفـا١  يف ٙت٘قفـ٘  عٌوـ
 أٗ ٙغتضى أس ّا رأٗا ٗاذا ،ذضٌٕـه ٙ ٖربت باستٌاي ا٨عتِا١ ع َ يف ٨ٗ
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ّ  هوشـر  ًضافز إُٛ قاي أٗ ًٚ  عّ شرـٙ أٗ ًٚ  عوٟ ٙؾوٛ ْ  عـ  فـ٩
ٛ  ًٚـ   عّ أؽوٛ أُٛ أٗ اهـٌٚ   ذايـًـ  يف اهقـ ر  بٔـذا  إكتفـ٘ا  -اهف٩ُـ
ّٞ اهقؾ ٜ اهعٌى إسزاس ٞ  أؽاهٞ إلدزا١ ًق ً ٕ  يف اهؾـش ، ٗٓلـذا  عٌوـ

-ه٘ رأٗا أس ّا ًٔتٌّا بقزا١ٝ ؽٚغٞ اهط٩ق ًع سق٘ر عدؾني أٗ أكجـز 
٨ ٙرتددْٗ يف إُ قاؽ  إلُغا١ اهط٩ق اهغـزعٛ، أٗ رأٗا أسـ ّا ِٙغـ١ٟ    

٨ ٙـرتددْٗ   -ؽٚغٞ عق  اهِلاح ًع اًزأٝ ٗكإُٔ داّد يف أًزٖ ٗيف قزا١تٕ
ا أٗ ذان يف قؾ ٖ إُغا١ عوقٞ اهشٗاز ًعٔا، ثـٍ اذا عـٓل٘ا يف ؽـشٞ ٓـذ    

 بِ٘ا عوٟ ؽشٞ فعى اهغ  اهقؾ ٜ . -أٗ ذهم

ٞ ًّٗ اهقزِٙٞ اهـٌشتٓف اهعٌى ًّ اهظآز اإلسزاس ٙلفٛ :ٗباختؾار      
َ  ٨ٗبٕ،  ٞ  إلدـزا١  ٙوـش ٞ  أؽـاه ْ  إسـزاس  ذبـٙـ  ٨ٗ اهؾـش  اهـتطٔ   عِـ٘ا
ْ  إسزاس ٨ٗ اهب ْ أٗ اهج٘ب غضى ظآز ٗرا١  اهؾـ٩ٝ  أٗ اهطٔـ٘ر  عِـ٘ا

ٗهـ٘ ًـّ اهقزِٙـٞ     -بى ًع إسزاس قؾـ  اهعاًـى   ، ذهم ش٘ـُ أٗ شرـاه أٗ
ٟ  -باهعٌى اهـٌغل٘ن يف ؽـشتٕ   ٞاهـٌشتٓف  اهؾـادر  اهعٌـى  بظـآز  ٙلتفـ

ٕ  يف عـم  فـاذا ، قؾـ ٙاّ  ع٩ٌّ كُٕ٘ أعين :اهغ  ًّ ٞ  دـزت  ؽـشت  أؽـاه
 . اهغ  عّ اهؾادر اهعٌى يف اهفضاد إستٌاي إلهغا١ اهؾشٞ

 : ًوشقني ٪ًزّٙ اهتعزا ٙبقٟ      

وـٕ ًِشهـٞ   ٞ تعين تِشٙى ا٨ُضاْ اهِا٢ب ُفضـٕ ٗفع اهِٚاب : ا٪ٗي ا٪ًز      
كـأْ ٙؾـوٛ أٗ    -٨ ًـّ اهِا٢ـب   -فعى ًّ ِٙـ٘ب عِـٕ ٗكأُـٕ ؽـادر ًِـٕ      

ــّ        ــٕ ؽــادرّا ع ــرب ُفضــٕ ٗعٌو ــ ، أٜ ٙعت ّٞ عــّ سٙ ــ ـــشر ُٚاب ٙؾــَ٘ أٗ ٙ
ّٞ عِٕ، ٗٓٛ تـدتوف عـّ اه٘كاهـٞ اهـي ٓـٛ      اهـٌِ٘ب عِٕ ٗق  باعزٖ ُٚاب

  اهــٌ٘كى ه٘كٚوـٕ عوـٟ فعـى هٚ٘قعـٕ خاردـّا سٚـح ٙلـْ٘ اهعٌـى          تضوٚ
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اهذٜ أٗكـى اهعٌـى هغـ ٖ هٚقـَ٘      ٨ عٌى اهـٌ٘كى -ٗاقعّا  عٌى اه٘كٚى
  ٗاهِٚابٞ تـشؾى غاهبّا عِ  عذش اهـٌِ٘ب عِٕ ًّ ًباعزٝ اهعٌى . -بٕ

عٌـاي اهقؾـ ٙٞ اهــٌت٘قفٞ    كْ٘ اهِٚابـٞ عـّ اهغـ  ًـّ ا٪    ٗه٘ف٘ح        
 قؾ ) ٌ٘ف٘ ـه ِآ ُتعزا -عوٟ قؾ  اهعاًى ُٚابتٕ عّ اهغ  يف فعوٕ

ٞ  يف اهـ خٚى ( اهغ  عّ اهِٚابٞ ٛ  اهعٌـى  ؽـش َ  ٔـى ف ،اهِٚـاب  إسـزاسٖ  ٙوـش
ٕ  اهــٌضتأدز  اهعٌـى  قؾـ   أعـين  -ٗقؾ ٖ اهعٌى إسزاس اىل ًقافّا  :عوٚـ
 اهِا٢ــب أْ يف عــم فــاذا ، تــ٩ٗٝ أٗ سٙــارٝ أٗ ســر أٗ ؽــٚاَ أٗ  ؽــ٩ٝ

 باهعٌــى قؾــ  أُــٕ ٙعوــٍ ٗمل اهـــٌدؾ٘ؽٞ اهعبــادٝ بؾــ٘رٝ دــا١ هــذٜا
ٕ  أٗ اهف٩ُٛ اهـٌٚ  عّ اهِٚابٞ ٟ  أُـ ّ  ققـا١   باهؾـ٩ٝ  أتـ ٕ  عـ ّ  أٗ ُفضـ  عـ

ــٕ ــٕ أٗ أبٚ ــ ٓــى -أً  ،اهغــ  عٌــى يف اهؾــشٞ أؽــى اىل اهزدــ٘  ٌلّـٙ
ّٞ اهِٚابٞ إلسزاس  ؟ .  اهـٌٚ  ذًٞ بزا١ٝ أٗ ا٪دزٝ إلصتشقاق ًق ً

ع َ دزٙاْ أؽـى اهؾـشٞ يف عٌـى اهِا٢ـب، ٗٓـ٘       : اهـٌغٔ٘ر قٚى      
ًــّ  اهـــٌدؾ٘ـ اهعبــادٜ اهعٌــى ٕ ًــع إســزاس تـــشققُــقزٙــب دــ ّا فا

 ًـع  اهِٚابٞاهعاًى  قؾ  إلثبات اهغ  عٌى ؽشٞ أؽى تلفىٙ ٨اهِا٢ب 
ٞ  أْ ه٘فـ٘ح  ًِـٕ،  اهعٌـى  ؽـ ٗر  عِـ   هلا اهعاًى قؾ  يف اهغم  اهِٚابـ
ّ٘ اهِٚابٛ اهعٌى ٗأْ قؾ ٜ عٌى ٞ  بقؾ  ًَتق ّ  بـ   فـ٩  اهِٚابـ  إسـزاس  ًـ
ٛ هوِٚابٞ بعٌوـٕ   ٖقؾ  ٞ أؽـى   ً٘فـ٘   ٙتشقـق  كـ ًقـافّا هؾـ ق    اهؾـش

ّ  اهؾـادر  اهعٌى يف اهؾشٞ أؽاهٞ ذزٜـت ستٟ اهعٌى عِ٘اْ ، اهغـ   عـ
ٞ  قؾ  إسزاس ًّ ٨ب  اهعٌى أؽى إسزاس ٙوشَ كٌاٗ ّ  باهعٌـى  اهِٚابـ  عـ

ٞ  أؽاهٞ ذزٜـت ستٟ اهـٌٚ  ٕ  يف اهؾـش ٘  عٌوـ ٕ  يف عـم  هـ  بغـ١ٛ  إخ٩هـ
  . عزا٢طٕ أٗ أدشا٢ٕ ًّ
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ْٕ ٗبتعب         اهفـزاغ  قاعـ ٝ عٌى اهـِفط:   ؽشٞ أؽاهٞ تِفع ٨ كٌا:  ثا
ٕ  يف اهــٌلوف  عـم  اذا قؾـ ٓا  ٗإثبـات  اهـٌفزٗفٞ اهؾ٩ٝ هتؾشٚض  أُـ

ٞ  ؽوٟ ٞ  بِٚـ ٞ  أٗ اهؾـبض  ُافوـ ٞ  بِٚـ ٞ  تِفـع  ٨ كـذهم  -اهؾـبض  فزٙقـ  أؽـاه
ّ  اهِٚابٞ قؾ  إلثبات اهغ  عٌى ؽشٞ ٕ  يف اهــٌٚ   عـ  إستٌـى  إذا ؽـ٩ت
 أعين : اهؾشٞ أثز دزٙأُا عوٟ ٙرتتب ٨ٗ ،أبٕٚ عّ أٗ ُفضٕ عّ إتٚأُا

 . عِٕ اهـٌِ٘ب اهـٌٚ  ذًٞ ٗبزا١ٝ ا٪دزٝ إصتشقاق

ٕ ب  اهعوٍ ذزدـًٗ       ّٞ اهعٌـى   ٙقـع  ٨ ّاسذّـ  أٗ ؽـً٘اّ  أٗ ؽـ٩ّٝ  تٚاُـ  ُٚابـ
ٞ  ٖقؾـ  إسزاس  دْٗ ًّ هذًتٕ ًرب١  اهـٌٚ  عّ ّ ٓلـذا  ٗ ،اهِٚابـ  دْٗ ًـ

ْ  شققـت يف اه خٚى وِٚابٞه ٖقؾ  إسزاس ٕ  اهــٌزاد  اهعٌـى  عِـ٘ا  تؾـشٚش
 اهـٌ٘دبٞ اهِٚابٞ تجب  ٨ٗ اهؾشٞ أؽاهٞ زٜـذـت ٨ ٞ اهؾشٞهاأؽب تعب ّا

 . اهـٌٚ  ذًٞ ٗبزا١ٝ ا٨دزٝ ٨صتشقاق

ًــع إســزاس  ُعــٍ اذا أسزسُــا قؾــ  اهعاًــى اهِٚابــٞ بعٌوــٕ عــّ اهغــ        
ؽــ ٗر اهعٌــى عِــٕ ثــٍ عــللِا يف ؽــشٞ اهعٌــى اهـــٌأتٛ بــٕ ٨ستٌــاي    

ٞ اهؾــشٞ ٗسلــٍ اهغــار   هاأؽــدــزت  -إخــت٩ي دــش١ٍ أٗ اُتفــا١ عــز  
بؾــشٞ عٌوــٕ اهِٚــابٛ ٗفــزاغ ذًــٞ اهـــٌٚ  ًــّ اهعٌــى اهـــٌِ٘ب فٚــٕ          

 هـٌتفق عوٕٚ .  ٗاصتشقاق ا٨دز اهـٌعني ا

ٕ  ٙطوـع  ٨ بـاهين  أًز (اهغ  عّ اهِٚابٞ قؾ ) إْ ثٍ         غـ   أسـ    عوٚـ
ّ  إ٨ عادٝ ًِٕ سؾ٘هٕ اهغ  سزاسإل هزٙق ٨ٗ ،اهفاعى  إخبـار  هزٙـق  ًـ
، ه٘فــ٘ح تعــذر إســزاس قؾــ  اهغــ  هوِٚابــٞ بعبادتــٕ بِشــ٘  ُفضــٕ ا٪دــ 

ٗاهقؾــ  أًــز  قوــ            اهعوــٍ اه٘دــ اُٛ أٗ بِشــ٘ قٚــاَ اهبِٚــٞ عوــٟ قؾــ ٖ،
 ٨ ٙطوع عوٕٚ غ  اهعاًى اهقاؽ  هلا .
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 قؾ  إلسزاس فقّٔٚا ٗاهـٌقب٘ي عق٢٩ّٚا اهؾشٚض اهطزٙق أْ ٗاهظآز      
ٕ  اهِا٢ب شٛـاه ٗقٚاَ اهـٌٚ  عّ باهعٌى اهِٚابٞ ٘ هتفزٙـ  ذًتـٕ :    ًقاًـ  ٓـ

ٛ  اهقؾ  بؾ ٗر ٗإخبارٖ با٪د  اه٘ث٘ق ٕ  اهِٚـاب ٕ  ،عِـ  تإصـتقزّ  قـ   فاُـ
ٍ  يف اهعقـ١٩  ص ٝ ٞ  عـ٧ُٗٔ ـ  ٗيف عاًـ ٞ  ا٪ًـ٘ر  خؾـ٘  ٨ اهـي  اهباهِٚـ

 قــ٘ي عوــٟ ا٨عتٌــاد عوــٟ تّزٗإصــتٌ عــادٝ اهعاًــى قبــى ًــّ إ٨ عــز ُت
 دٚاُٞـٗاهـ  اهلـذب  عّ شّزسٖـٗت ٗأًاُتٕ بؾ قٕ اهـٌ٘ث٘ق - اهجقٞ اهعاًى

ّ  اهِا٢ـب  ا٪دـ   أخـرب  فـاذا  -اهعٌى يف أٗ اهق٘ي يف ٞ  ٖقؾـ   عـ  يف اهِٚابـ
 اهــٌٚ   ذًٞ بزا١ٝ عوٟ شذٞـاه ٌ ـت نياهـٌع اهـٌٚ  عّ اهعبادٜ عٌوٕ

  .اهعاهـٍ ٗاهلل أً٘اهٕ عوٟ اه٘هٛ أٗ اهـٌٚ  ٗؽٛ عوٟ ا٪دزٝ ٗاصتشق

ٕ  ُتعــزا : اهجــاُٛ ا٪ًـز         ٗبــني اهـــٌٚ  عوــٟ اهؾـ٩ٝ  بــني قهوفــز فٚـ
ّ  شٌ٘ٓاـُٗ شرـٗاه ٗاهؾَ٘ اهؾ٩ٝاهعبادٝ اهِٚابٚٞ :  اهـي   اهعبـادات  ًـ

٧ّٙٞتٟ بٔا    : خاؽٞ شرـاه عّ اهعادش شٛـاه عّ أٗ اهـٌٚ  عّ ُٚاب

 :ا٪ٗي يف اهؾــشٞ أؽــاهٞ دزا١بــ ( را) ا٪ؽــشاب سلــٍ سٚــح     
ــٟ اهؾــ٩ٝ ـــٌٚ  عو ــٕ ؽــ٩تٕ ؽــشٞ يف عــم اذا اه ــ٘ا ،عوٚ  عوٚٔــا ٗرّتب
 . اهغ  عّ اهلفا٢ٛ اه٘د٘ب صق٘ 

ٛ  يف سلٌـ٘ا  بٌِٚا       ٓ  اهؾـ٩ٝ  - اهجـاُ ّ  اُٗــش٘ ٞ  اهعبـادات  ًـ  -اهِٚابٚـ
ٟ  اهِا٢ـب  ًّ اهعبادٝ ٗق٘  إسزاس ًع إ٨ اهؾشٞ أؽاهٞ دزٙاْ بع َ  عوـ
 -ٓابقؾ  ا٪د  أٗ اهِا٢ب إخبار هزٙق عّ ٗه٘ -ٗبقؾ ٓا اهِٚابٞ ٗدٕ

  .اهِٚابٛ اهعٌى يف اهؾشٞ أؽاهٞ اهـٌغٔ٘ر إعتبار ع َ عّ ٓذا ٚلغفف

ٍ  عـٚدِا  هزح ٗق         ،عـلاي هإل ٗدفعـاّ  هوفـزق  ت٘دٚٔـاّ ( قـ ٖ ) ا٪عظـ
ّٞعِٕ  اهؾادر اهِا٢ب هعٌى إْ : ٗت٘فٚشٕ  : سٚجٚتني اهغ  عّ ُٚاب
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 ُفضٕ هوِا٢بًِتضبّا  ع٩ٌّ ٗؽ ٗرٖ اهـٌباعزٝ سٚجٚٞ :ا٪ٗىل شٚجٚٞـاه      
ٕ  ُفضٕ عٌى يف ٙعترب ًا اهِٚابٛ عٌوٕ يف ٙعتربٗهذا  ًـّ ا٨سلـاَ    ٗتلوٚفـ

ــ ُظــ ٗا٨دــشا١ ٗاهغــزا٢  ،   ــبط شزٍٙـت ــ ه  ٗٗدــ٘ب هوزدــى شزٙزـاه
َ  ٗاهعغـا١  ٗاهــٌغزب  اهؾـبض  فـزا٢ض  يف بـاهقزا١ٝ  ذٔزـاه  ٗدـ٘ب  ٗعـ 

 .  ًزأٝا عّ ُا٢بّا كاْ اذا ستٟ اهزدى عوٟ ٗاه بز اهقبى ع ٠ ًا صرت

 عٌـى  يف اهؾشٞ أؽاهٞ إدزا١اهغ  ًّ  ٌلّتٙ شٚجٚٞـاه ٓذٖ ٗبوشاظ     
ــ يف عــم اذا اهِا٢ــب ــرب ًــا شققـت ــٕ ؽــشٞ يف ٙعت  ،عــزهّا أٗ دــش١  عٌو
ٕ  ٗٙرتتب  بـين  اذا ثاُٚـاّ  إصـتٚذارٖ  ٗدـ٘اس عوٚـٕ   ا٪دـزٝ  إصـتشقاق  : عوٚـ

 . ثاُّٚا إصتٚذارٖ ؽشٞ يف ا٪د  ذًٞ فزاغ إعرتا  عوٟ

ْ  اهِٚابٞ سٚجٚٞ : اهجاُٚٞ شٚجٚٞـاه       ٕ  ٗكـ٘  ًِتضـباّ ًـع قؾـ ٖ هوِٚابـٞ     عٌوـ
ٕ  ٙغرت  ًِٕ، ٗهذا  بٚاهتضب دٔٞ بوشاظ عِٕ اهـٌِ٘ب اىل  ٙغـرت   ًـا  فٚـ
ـــٌِ٘ب يف ــٕ اه ــّ عِ ــ٘ب ً ــاْاإل ٗد ــ٩ٝ تٚ ــ باهؾ ــفات اذا ٌاًّاـت ــاي ٕت  س
 ســاي كــاْ ٗإْ اهضــفز ســاي فاتتــٕ اذا قؾــزّا إتٚأُــا ٗٗدــ٘ب شقزـاهــ

، ٗهلـذٖ اهــشٚجٚٞ ٨بـ  أْ ٙزاعـٛ     عِٕ اهـٌِ٘ب ساي خ٩  عوٟ اهِا٢ب
بوشاظ اهتٌتع أٗ اهقزاْ يف اهــشر اهِٚـابٛ، ٗاهرتتٚـب     عِٕ اهـٌِ٘ب ساي

 .   عِٕ اهـٌِ٘بيف ف٘ا٢  

أٗ  بٕ ً٘ث٘قٍ خبارب  اهِٚابٞقؾ   شزسٙـ مل اذا شٚجٚٞـاه ٓذٖ ٗبوشاظ      
ٞ  ٞهاأؽـ  إدـزا١ ٨ٗ ِٙفع  ٌلّـٙ ٨ -ب خبار اهِا٢ب اهجقٞ  عٌـى  يف اهؾـش

 اهـــٌٚ  ذًــٞ بفــزاغ شلٍـاهــ ٙرتتــب ٨ ادزٙأُــ عــ َ ٗ٪دــى ،اهِا٢ــب
 عوٚٔــا اهـــٌضتأدز اهفــرتٝ ققــا١ ٗدــ٘ب عــ ٨َ ٙرتتــب ٗ عِــٕ اهـــٌِ٘ب

 . اهِا٢ب
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  ا٪دـ   إصـتشقاق  تقتقٛ اهي ا٪ٗىل شٚجٚٞـاه ًّ اهتعب ٙٞ ٗاهؾشٞ     
ٞ  ت٩سَ ٨ ا٪دزٝ ّ  اهؾـش ٞ  شٚجٚٞـاهـ  ًـ ٛ  ٨ ٗهـذا  اهجاُٚـ ٞ  فـزاغ  تقتقـ  ذًـ
ْ  ٗاذا ،هِٚابــٞهعاًـى ا ا قؾــ  إسـزاس  عِــ  إ٨ اهــٌٚ    ً٘ث٘قــّا اهِا٢ــب كـا

 . اهعٌى سني اهِٚابٞ بقؾ  إخبارٖ كفٟ خبارٖب 

 (اهـٌٚ  عوٟ اهؾ٩ٝ) خ٩  ٗٓ٘، اهِٚابٛ اهعٌى بوشاظ كوٕ ٗٓذا     
ُـ  ٗتغضٚوٕ ٟ  ٌاـًـ  شٌ٘ٓاـٗ ٛ  اه٘دـ٘ب  إصـقا   يف ٙلتفـ  شققـتـ  : اهلفـا٢
ــى ــّ اهفع ــ  ً ــم اذاٗ ،اهغ ــشتٔا يف ع ــ ٖيف  أٗ ؽ ــب ٪دا١ قؾ  اه٘اد

 إكتفــا١  اهغــ  عٌــى يف اهؾــشٞ أؽــى دزٙــاْ ٌلّـٙــ اهتعبــ ٜ اهلفــا٢ٛ
ٟ  ٙؾوٛ إُٔ عٌوٕ بظآز  ٍٚاهتعوـ  أٗ اهتـ رب  شتٌىـٙـ  ٨ إذ ،اهــٌٚ   عوـ

َ  ـؾ٩تٕب اهتؤٛ أٗ ٘  أقـى  أٗ (%5)فـعٚفاّ  إستٌـى  ٗاذا ،اهــٌٚ   أًـا  فٔـ
 اه٘ادب ٓذا اهغ  عّ ٙضق  ٗس٣ِٚذعِ  اهعق١٩،  بٕ ًعت  غ  إستٌاي
 )ق ٖ( .  (1) . ٓذا غاٙٞ ت٘فٚض ًا أفادٖ عٚدِا ا٨ُؾارٜ اهلفا٢ٛ

 شٛـاهـ  عّ أٗ اهـٌٚ  عّ اهِٚابٚٞ اهعبادات ًّ اش٘ٓـُٗ اهؾ٩ٝ أًا      
 ًـا  بإُٔ :فٚٔا اهتفؾٚى عوٟبعض ا٨ع٩َ  أعلى فق  شرـاه عّ اهعادش

 ٙرتتـب  ٨ سٚح اهـٌٚ  ذًٞ فزاغ بني هوتفلٚم ضاهـٌؾّش ًٗا اهـٌ٘دب
ٞ  قؾ  أسزس اذا إ٨ٓذا  ٞ  تِفـع  ٨ٗ اهِٚابـ ٞ  أؽـاه  ٓاقؾـ   إلثبـات  اهؾـش
ْ  ٌلّـٙـ  سٚح أدزتٕ ا٪د  إصتشقاق ٗبني ٞ  دزٙـا ٞ  أؽـاه  عِـ   اهؾـش

كفـزاغ   ا٪دـزٝ  إصـتشقاق  أْ ًع؟  ا٪دزٝ إصتشقاق هرتتٚبفٚٔا  اهغم
ٌٓا  بى ،اهؾشٚشٞ اهعبادٝ شققـت آثار ًّ اهٚض -ذًٞ اهـٌٚ  ًّ اهعبادٝ

 . اهـٌٚ  ُٚابٞ بٔا اهـٌقؾ٘د اهؾشٚشٞ اهعبادٝ آثار ًّ ًعّا
                                                           

 هبعٞ ًلتبٞ ًؾطفٜ٘ . - 420فزا٢  ا٨ؽ٘ي :  (1)
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 اهعـادش  شٛـاهـ  أٗ اهـٌٚ  ذًٞ فزاغ إْ : ٙقاي أْ اهتشقٚق ًٗقتقٟ      
 قؾــ  إســزاس ٙتطوبــاْ أثــزاْ ك٩ٌٓــا ،ا٪دــزٝ ٗإصــتشقاق شرـاهــ عــّ

ّ  اهتعب ٜ عٌوٕ يف اهِٚابٞ اهِا٢ب َ  أٗ سـر  ًـ  هزٙـق  ٨ٗ ،ؽـ٩ٝ  أٗ ؽـٚا
ْ  اذا اهِا٢ب إخبار ص٠٘ اإلسزاس يف ًٗقب٘ي ؽشٚض  ً٘ث٘قـاّ ًأًُ٘ـّا   كـا

خـذ بقـ٘ي اهجقـٞ اهــٌأًْ٘     ص ٝ اهعقـ١٩ عوـٟ ا٪   ٪ُٕ اصتقزت ،خبارٖب 
ٗقـ  أسزسُـا إًقـا١ ٓـذٖ اهضـ ٝ عـزعّا        ؽ قٕ ٗع َ كذبـٕ يف إخبـارٖ،  

بع َ اهزد  عِٔا ، ًّٗ دْٗ إسزاس ٗثاقتـٕ ٗؽـ قٕ يف إخبـارٖ ٨ سذـٞ     
 إخبارٖ، بٌِٚا اذا كـاْ ً٘ث٘قـّا بؾـ ق    كذبٕ يف عوٟ قب٘ي ق٘هٕ ٨ستٌاي

      ّ : اصـتشقاق   إخبارٖ عّ قؾ  اهِٚابـٞ بعبادتـٕ فاُـٕ ٙلفـٛ هرتتـب ا٨ثـزٙ
  ا٨دز ٗفزاغ ذًٞ اهـٌٚ  . 

ٞ  اهعاًـى  قؾـ   إلثبـات  اهغـ   عٌى ؽشٞ أؽاهٞ تِفع ٨ٗ       اهـي  اهِٚابـ
ٞ ٗفعوـٕ   ُفضٕ اهِا٢ب تِشٙى ٓٛ ٕ  اهــٌِ٘ب  ًِشهـ ٛ  ،عِـ ٜ  عٌـى  فٔـ  قؾـ 

َّ٘ َ  إستٌـى  ٗاذا ،بٔـا  اهـٌأتٛ هوعبادٝ ًق ٞ  اهِا٢ـب  قؾـ   عـ   ٗدار هوِٚابـ
ّٞ كُ٘ٔا بني ٕسّذ أٗ ؽًٕ٘ أٗ ؽ٩تٕ أًز ٕ  ٌاـه ققا١  ُفضٕ عّ أؽاه  فاتـ
ٞ  كُ٘ٔا ٗبني غ ٌٓا أٗ إًٔ أٗ أبٕٚ عّ ققا١  أٗ ه٘ادبٕ أدا١  أٗ ّ  ُٚابـ  عـ

ْ  -اهعبـادٝ  يف عِٕ هوِٚابٞ أدزتضاهـٌ اهـٌدؾ٘ـ اهـٌٚ   :ُظـ  ٓـذا   كـا
 ؽ٩ٝ يف قؾ ٖ فزٙقتٕ أٗ اهؾبض ُافوٞ اهـٌلوف قؾ  بني ا٪ًز دٗراْ

ٞ  إلثبـات  اهفزاغ قاع ٝ تِفع ٨ٗ ،قزٙبّا ًٌِٔا فزغ اهوتني اهزكعتني  اهؾـش
قؾــ   ٗٓــ٘ عٌوــٕ عِــ٘اْقؾــ ٖ  إســزاس هعــ َ اهؾــبض فزٙقــٞ ٗقؾــ ٖ
 فٌٚا اهغ  عٌى ؽشٞ أؽاهٞ تِفع مل فلذهم ،اهقاع ٝ ذزٙاْهـ ًؾّشض

َ  فٕٚ شّـُ ّٞ  اهعٌـى  قؾـ   أعـين  : ا٪ؽـى  ً٘فـ٘   إسـزاس  هعـ  ّ  ُٚابـ  عـ
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ٞ  ذز٠ ـً ٌ٘رداهـ ٙلْ٘ ٨ أٜ ،اهـٌعّّٚ اهـٌٚ  ٞ  ٪ؽـاه  عٌـى  يف اهؾـش
 آثـار  بتزتّـ  زٗٙـ٧ثّ  ِٗٙفـع  دزٙأُا ٙؾض ستٟ ذزآاـً إسزاس هع َ اهغ 

ٟ  ا٪دـزٝ  إصتشقاق:  عٌوٕ عوٟ اهؾشٚض  عوٚٔـا  اهــٌضتأدز  اهعبـادٝ  عوـ
ٞ  ٗفــزاغ ــ  أٗ اهـــٌٚ   ذًــ  ٗعــ َ ٗدــ٘ب ققــا١ اهفــرتٝ      اهعــادش شٛـاه

  : اهضابع اهبشحثٍ ُور يف  ٓذا اهِا٢ب .  عوٚٔا اهـٌضتأدز
       

 : الغري عىن يف الصحة بأصن الجابتة اآلثار       
       

ٗقع اهل٩َ يف أْ أؽاهٞ ؽشٞ عٌى اهغ  عِ  اهغم فٕٚ ٗاستٌاي        
ٓـى ٓـٛ ًـّ ا٪ًـارات اهعق٢٩ٚـٞ هلغـفٔا عـّ اه٘اقـع، أَ أُٔـا           -فضادٖ

 أؽى عٌوٛ تعب ٜ ؟ .

ٙبع  د ّا كْ٘ أؽى اهؾشٞ ًّ ا٪ًـارات اهــٌعتربٝ عـزعّا، هعـ َ            
 رٝ . ف٩ ٙلْ٘ أؽى اهؾشٞ أًاٗف٘ح كغفٔا عّ اه٘اقع اهـٌذٔ٘ي، 

ٗعٌــَ٘ قـ٠٘ كُ٘ــٕ أؽـ٩ّ عٌوٚــّا دـز٠ عوٚــٕ اهعقـ١٩ ٗاهفقٔــا١     ٗا٪      
ْ عٌـ ٝ  أؽ٩ّ عٌوّٚا تعب ّٙا، ٗذهـم ٪ ًقاٖ اهغار  ف٧ٚخذ بٕ اهِاظ ٗأ

ٗتبــاٍُٚٔ ًقؾــ٘ر عوــٟ  اهــ هٚى عوــٟ أؽــى اهؾــشٞ ٓــ٘ تبــاُٛ اهعقــ١٩،
تباٍُٚٔ ٗص ٍٓ عوٟ هـ٘اسَ  شزس ـ٨ٗ ٙـٌغل٘ن خاؽٞ، ؽشٞ اهعٌى اه
ٍٞ    سـ   ، ًّٗ ِٓا هـ٘ ؽـوٟ أ  ٗ اهعقوٚٞاهعٌى اهعادٙٞ أ  عوـٟ ًٚـ  اىل دٔـ

٩تٕ ٓـٛ دٔـٞ   ستٌاي ع َ كْ٘ دٔـٞ ؽـ   ٖ يف ؽشٞ ؽ٩تٕ إلٗعم غ
يف ًجوــٕ عوــٟ تؾــشٚض ؽــ٩تٕ  ٌتغزعٞـقــ١٩ ٗاهــاهلعبــٞ، فــاْ تبــاُٛ اهع
، إ٨ ٟ اهٚٔاذٔٞ اهي ؽٓوـعوٟ كْ٘ اهقبوٞ ٓٛ اه خاؽٞ ًّ دْٗ تباٍُٚٔ

 ، ًّٗ دٌُٕٗؾوٛـًّ فعى اهبـذٔٞ اهقبوٞ ِاْ ـه٣ٌ ٍٓ اـشؾى عِْ ٙأ
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ٗ اهؾــ٩ٝ أٗ ذبــض بٌٔٚــٞ أأرادٗا ٨ ٙزتبــْ٘ ا٪ثــز عوــٟ اصــتقباهلٍ ٗاذا 
ٞ  عـّ   ٌِطقٞـٓـى اهـ  ٙتشققـْ٘ ًـّ أ  شٌ٘ٓا ًّ ا٪غـزاا  ـُ  ،دٔـٞ اهقبوـ

 .ٌذٔ٘ي ـاه٘اقع اهأؽى اهؾشٞ عّ ٗٓذا ُاع٤ ًّ ع َ كغف 

ذزٜ اهعٌوٛ عوـٟ تؾـشٚض عٌـى اهغـ      ـْ اهْٕ : اهظآز أٗبتعب  ثا      
ٕ  ن ا٪هٚط ه٘د إُ ًـ٩  عـّ اه٘اقـع ٗهزٙقٚتـٕ اهٚـٕ هٚلـْ٘       ًـارٝ : كغـف

هلغــف ا٪ًــارٝ ٗإًقــا١  هطزٙقٚتٔــا، فاُــٕ صــاهبٞ  ًقــا١ اهغــار  تتٌٌٚــّاإ
دزٜ اهعقـ١٩ ًـّ كغـف أؽـى اهؾـشٞ      ٨ ِٙطوق ، إذ ٌ٘ف٘ ـُتفا١ اهبا

ــع  ــ٘ كغــفاّ  -عــّ اه٘اق ْ  -ُاقؾــّا ٗه ــٟ ٙلــ٘ ــّا إًقــا١ اهغــار   ست  تتٌٌٚ
 فعى اهغ  عوٟ اهؾشٚض .عِ  محى هولغف اهِاقؿ 

 ع َ د ٗاٖ : ُطٚى اهل٩َ يف ٓذا ا٨ًز كج ّا ه٨ٗ       

اهؾشٚض اهعادٙـٞ ٗاهعقوٚـٞ   ع َ سذٚٞ ه٘اسَ  : صت٘ا١ ا٪ثز: ٨ أ٨ّٗ      
 .ًّ ا٪ؽ٘ي بلُ٘ٔا ٗ أؽى اهؾشٞ ًّ ا٪ًارات أعِ  اهق٘ي بلْ٘ 

ــّا       ــ٘ٝ استٌــاي   ٗثاُٚ ــٞ ًــّ ا٪ؽــ٘ي  اهؾــشٞ ؽــى أكــْ٘ : هق اهعٌوٚ
دْٗ  -ْ اهجابــ  بــٕ ٓــٛ اهؾـشٞ اه٘اقعٚــٞ هــذات اهؾــشٚض  اهتعب ٙـٞ، ٪ 

عوٟ ؽشٞ  هٚط قا٢ٌّاٗتباٍُٚٔ ْ ص  اهعق١٩ ٗذكزُا أ -عوٚٞااهؾشٞ اهف
 ٨سًٕ اهعادٜ أٗ اهعقوٛ .جب  بِش٘ ُٙ تٟ بٕ ٗاقعّاًا أ

عّ اه٘اقع شزس ٩ًن اهطزٙقٚٞ ٗاهلاعفٚٞ ـشاؽى إُ سٚح مل ُـٗاه      
 ؽـ٩ّ كُ٘ـٕ أ كـاْ ا٪قـزب    -عوـٟ اهؾـشٚض  يف محى اهعق١٩ فعـى اهغـ    

  ب٘ث٘ق : ًّٗ ِٓا ُق٘ي ،ًقاٖ اهغار  كا٨صتؾشابتعب ّٙا أ عٌوّٚا

 اهغ  عٌى ٛـف ؾشٞـاه أؽاهٞ زٙاْـد ًع إُٔ ٛـفعـِ ُـا  لايـإع ٨     
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ٞ  اهغزعٚٞ ا٬ثار ترتتب ٟ  اهــٌرتتب ٞ  بـ٩  اهؾـشٚض  اهعٌـى  عوـ  ٨ٗ ،ٗاصـط
َ  أعين -ا٪ؽى ٧ًد٠ ٩ٙسَ ًا عوٟ ٞاهـٌرتتب راثا٬ رتتبت ٞ  هـ٘اس  ؽـش

 اهعادٙـــٞ أٗ اهعقوٚـــٞ اهوـــ٘اسَ:  اهتابعـــٞ ا٪ًـــ٘ر ًـــّ ًٗوشًٗاتـــٕ اهعٌـــى
ّٝ اهؾشٞ أؽاهٞ لْ٘ب قوِا ص٘ا١ ،هوؾشٚض ٞ  أًار  أؽـ٩ّ  كُ٘ٔـا  أٗ عـزعٚ

ٞ    عٌوّٚا : اهــذش١ أٗ اهغـز  اهــٌغل٘ن     ، ٗٓلـذا ٨ ٙجبـ  بأؽـى اهؾـش
  اهـذش١ أٗ اهغز  . سؾ٘هٕ ٨ٗ ترتتب آثار

 ٨ أُــٕ ًــّ (ا٨صتؾــشاب اتٚٔــتِب) يف تقــ َ ًــا: كوــٕ ذهــمٗدــٕ ٗ      
 شاكٚٞـاهـ  ًـارات ا٪ ص٠٘ ٗا٪ؽ٘ي ا٪ًارات ًجبتات سذٚٞ عوٟ دهٚى

ٛ  ٌقايـه ٞ  ٗخـرب  قـزار ٗاإل ِٞـ ٚكاهب هفظـ ُـ  اهجقـ ٕ  ،ش٘ٓاـٗ  صـ ٝ  دـزت  فاُـ
 ستــٟ ٗاإلهتشاًــٛ اهـــٌطابقٛ ٌفادٓاـبــ ا٪خــذ عوــٟ اهـــٌٌقاٝ اهعقــ١٩
 . سذٚٞ ًجبتاتٔا، ٗغ ٓا ٨ دهٚى عوٟ ٗاهعقوٚٞ اهعادٙٞ اهو٘اسَ

ٞ  أؽـى  يف  ت٘دـ  سٚح ٨ : فٕٚ شّـُ ٗفٌٚا      ٞ  اهؾـش ّ  كغـف  دٔـ  عـ
ٟ  ،ا٪ًـارات  ًّ اهؾشٞ أؽى ٨ ٙلْ٘ أؽ٩ّ، ٗهذا اه٘اقع  فـزا  ٗعوـ

 شاكٚٞـاهـ  اهوفظٚٞ ا٪ًارات ًّ ٓ٘ فوٚط -بعٚ  فزا ٗٓ٘ -كُٕ٘ أًارٝ
  ، ٗٓذا ٗافض ٨ رٙب فٕٚ .هلا اهـ٩ٌسًٞ ٌ ه٨٘تٔاـب ٧ٙخذ ستٟ

ٟ  اهـ هٚى  عٌـ ٝ  ْا :ا٪ًـز  ٓذاؽشٞ  عوٟ ده٩ّٚ ٗٙلفِٚا       ٞ  عوـ  أؽـاه
ــٛ اهضــ  ٓــ٘ اهغــ  عٌــى يف اهؾــشٞ ــٛ اهعٌو ـــٌٌقٟ اهعق٢٩  عــزعّا اه

َ  إخـت٩ي  شذٗرـًٗ ْ  ٗك٩ٌٓـا  ،اهِظـا ّ  ٙقؾـزا ٞ  عـ ٟ  اه ٨هـ ٞ  عوـ  سذٚـ
 : اهؾشٞ أؽى ًجبتات

 اهعقوٚـــٞ اهوـــ٘اسَ تزتٚـــب عوـــٟ اهعقـــ١٩ صـــ  إســـزاس هعـــ َ:  أ٨ّٗ      
 هوؾشٚض اهغزعٚٞ ا٬ثار ٚبـتزت ٚقّـاهـٌت ق رـٗاه ، ٚضـهوؾش ٗاهعادٙٞ
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 . ٗاصطٞ ب٩ًباعزٝ 

َ  ٙلفٛ : ٗثاُّٚا      َ  هعـ  َ  إخـت٩ي  شذٗرـًـ  هـشٗ  ا٬ثـار  بُزتّـ  أْ اهِظـا
ًٗعاعـٍٔ،   اهعباد ُظاَ إخت٩ي بٕ ِٙ فع فإُخاؽٞ،  هوؾشٚض اهغزعٚٞ

ــٟ فاعــٕ ُا ٙت٘قــف ٨ٗ ــ٘اسَ تزتٚــب عو ــٞ اهو ــٞ اهعقوٚ هوؾــشٚض  ٗاهعادٙ
ــار تزتٚــب اىل فــافٞباإل ــذهم إُ فاعــٕ ًٗــع ،هوؾــشٚض اهغــزعٚٞ ا٬ث  ب

 كٌـا  اهؾشٞ ًجبتات سذٚٞ عوٟ اه ٨هٞ عّ اهِظاَ إخت٩ي بزٓاْ ٙقؾز
 . ٘رٝاهـٌذك اه ٨هٞ عّ ٞاهعق١٩ ٗاهـٌتغزع ص ٝ تقؾز

      

ــ     ــزٗ  ٌٞـٗث ــٞ ف ــ فقٔٚ ــٞ فزٗعــّا تلــْ٘ أْ ٌلّـٙ  اهلــرب٠ هلــذٖ تطبٚقٚ
  : (ق ٖ)(2) ا٪عظٍ غٚدِاه ٗتبعّا تباعّاع ًٔا، ُعزا هـٔا  ٌلّـٙٗ

 ًّ اهؾادر اهغزا١ أْ يف غ ٖ أٗ اه٘ارخ عم اذا ًا:  ا٪ٗي اهفز      
، اهلوـب  أٗ دِشٙزـاهـ  أٗ دٌزـكاهـ  عـزعاّ  ٌومـُٙـ  ٨ ٌاـبـ  عـزا١   خاهـٌّ٘ر

ٗ  ٕ ٘  يف اه٘قـ  ُفضـ ّ عـزعّا   خاهــٌ٘رّ  ٌٕولـٙـ  ٌاـبـ  عـزا١   ُٕـ استٌـى ك  ًـ
 ٗعِ ٢ذ ُق٘ي :  - ٌٌو٘كٞ اهـٌرتٗكٞ هٕـها اهغدؾٚٞ ا٪عٚاْ

      

        ٜ  ًقتقٟ ؽشٞ اهبٚع ٗاهغزا١ ٓ٘ اُتقاي ًا تعـّّٚ ًبٚعـّا اىل اهــٌغرت

 عٌــى يف اهؾــشٞ أؽــاهٞ ٘دــبت ٨ٗ ٗاُتقــاي ًــا تعــّّٚ ثـــٌِّا اىل اهبــا٢ع،
ؾٕ يف ّ اهجٌّ ٗتغّدتعّٚ -ٌاؽ ٗرٓ اهـٌتٚقّٗاهغزا١  اهبٚع : خاهـٌّ٘ر

ٜ  شلٍـاهـ  تقتقٛ ٓذا أٗ ذان، أٜ ٨ ٞ  اهعـني  دزٗزـبـ  اهتعبـ   اهــٌٌو٘ك
أٗ  عقوٚـاّ  ٨سًـاّ  هلُٕ٘ -عزعّا اهـٌٌو٘كٞ دْٗ غ  -تزكتٕ ًّ اهغدؾٚٞ

 . ٗاهغزا١ اهبٚع هؾشٞ عزعّٚا ّازأث ٗهٚط ،ٗاهغزا١ اهبٚع هؾشٞعادّٙا 
                                                           

 هبعٞ ًلتبٞ ًؾطفٜ٘ . - 420فزا٢  ا٨ؽ٘ي :  (2)
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أؽاهٞ اهؾـشٞ ٨ تــُجب  ٨سَ ؽـشٞ اهـجٌّ ٗاُتقاهـٕ اىل       ٗباختؾار:     
اهبا٢ع، أٜ ٨ تعّّٚ اهجٌّ اهـٌزدد بني اهــٌٌو٘ن ٗبـني غـ  اهــٌٌو٘ن يف     

 خؾ٘ـ اهـٌٌو٘ن عزعّا . 

ٞ   - ٗٓـذا  -أ       ٟ  عوــٟ ؽـشٚض  تــاَ -دزٙـاْ أؽــى اهؾـش  عــٚدِا ًبِـ
ٟ  اهؾشٞ أؽى دزٙاْسٚح  ًّ ا٪عظٍ ْ  ٗإْ ا٨هـ٩ق  عوـ  اهغـم  كـا

  اهع٘فني أٗ اهـٌتعاًوني أٓوٚٞ يف اهغم ًّ ُاع٣ّا اهؾشٞ يف

ــٟ -ب      ــٟ ٗعو ــ ٖ) ا٪عــاظٍ بعــض ًبِ ــاْ عــ َ ًــّ( ق  أؽــى دزٙ
ٞ  يف اهغـم  ِ ع اهؾشٞ ٜ  ٨ -اهع٘فـني  أٓوٚـ ٞ  أؽـى  ٙــذز ستـٟ   اهؾـش

ــتٍ ــا ٙ ــادٖ ً ــٚدِا أف ــٍ ع ــ ٖ) ا٪عظ ــّ( ق ــ َتطبٚق) ً ــٞ ع ــ٘اسَ سذٚ  ه
 اهعــني خــزٗز هعــ َ اهـــٌضتِ  ٙلــْ٘ ( يف ٓــذا اهفــز  . ًٗعــٕاهؾــشٚض
٘  -اهــٌ٘رخ  تزكٞ ًّاهـٌٌو٘كٞ عزعّا  اهغدؾٚٞ َ  ٓـ ٞ  إسـزاس  عـ   ؽـش

ْ  ٨ستٌـاي  ٗا٨ُتقـاي  اهِقـى  بٗتزتّـ  ٗاهغـزا١  اهبٚع ّ  كـ٘  أٗ مخـزاّ  اهـجٌ
،  -فضاد اهعق  -، فٚأتٛ إصتؾشاب ع َ تزتب اهِقى ٗا٨ُتقاي خِشٙزّا

  ( .  اهؾشٚض ه٘اسَ سذٚٞ ع َ) اهـٌضتِ  ٨ٗ ٙلْ٘

 اهغ  عٌى يف اهؾشٞ أؽى دزٙاْ أعين اهـٌدتار اهـٌبِٟ ٗعوٟ -ـد    
 شزسـٙــ سٚــح ِٗٓــا ، -ا٪ثــز ً٘فــ٘  - اهعِــ٘اْ ؽــ ق أســزس اذا فٌٚــا

ٍ  ْفـا  قطعّا ٗاهغزا١ اهبٚع ؽ ق ْ  ٗاهغـزا١  اهبٚـع  إصـ  عِـ   عزفـاّ  ٙؾـ قا
 :قطعٚـاّ  ِٓـا  فٚشزس ،ذهم إستٌى ه٘ عٌا فق٩ّ ًج٩ّ مخزّا اهع٘ا كْ٘

ّ٘رخ بني ٗاهغزا١ اهبٚع سؾ٘ي ٞ  يف اهغـم  أْ إ٨ ،غـ ٖ  ٗبني اهـٌ  ؽـش
ٜ  ،اهعقـ   يف ٌِّاـثـ  اهـٌذع٘ي ًوم ع َ ٨ستٌاي فضادٖ ٗيف اهبٚع  فتذـز

ّ٘رخ عٌى يف اهؾشٞ أؽاهٞ ٍ  أسـزس داَ ق   اً اهـٌ  ٙظٔـز  ٗمل اهبٚـع  اصـ
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ــ أٗ دٌزـاهــ عــزا١ أٗ اهفضــق ساهــٕ ًــّ  أؽــاهٞ تجبــ  ٨ هلــّ ،دِشٙزـاه
 اهــٌٌو٘كٞ عـزعاّ   اهغدؾٚٞ اهعني خزٗز أعين : اهعقوٛ ٨سًٔا اهؾشٞ

ّ٘رخ ًوم عّ ــ  عـ٘ا  غـ   ًّ اهبٚع ٙبقٟ ٨ٗ اهـٌ  ٌّـثـ  فٚجبـ   ،ٌّٗث
 هوقطـع  ،اهــٌبٚع  ٍٔقبقـ  ساي دفعٕ ٗرثتٕ ٗٙوشَ اهـٌّ٘رخ ذًٞ يف اهـٌجى

ٗ   ذٔ٘يـًــ بــجٌّ كــذا بٚــع شؾ٘يـبــ  ملعِــ  اه٘رثــٞ ًــزدد بــني أًــزّٙ 
 . اهـٌ٘رخ ذًٞ يف بٚعـٌاه ًجى ٌّـث فٚجب  ،ٙتعني

ٟ  إتفاقٌٔا بع  ٗاهـٌضتأدز اهـٌاهم إختوف اذا ًا :اهجاُٛ اهفز         عوـ
 كــى عــٔز اهــ ار آدزتــم :)اهـــٌاهم اهـــ٧ٌدز فقــاي ،دــارٝاإل سؾــ٘ي
ــاي (بـــ رٍٓ ـــٌضتأدز ٗقـ ــِٞ دارن آدـــزتين :)اهـ ــ ِٙار صـ ـــٌاهم (بـ  فاهـ
َ  ا٨دـارٝ  فضـاد  ٙ عٛ اهـ٧ٌدز ٛ  ٗاهــٌضتأدز  ،اهــٌ ٝ  تعـٚني  هعـ   ٙـ ع
 ِٓا . اهـٌضتأدز ق٘ي تق ٍٙ يف ا٨علاي ٗقع ٗق  ؽشتٔا

ــٕ :ٗتفؾــٚوٕ      ــ  اُ ــ  ق ــار إختوف ــٞ ا٪ُظ ــشٞ يف اهفقٔٚ ــارٝ ؽ  أٗ ا٨د
 دْٗ ًّ (ب رٍٓ عٔز كى اه ار آدزتم:)اهـ٧ٌدز قاي اذافٌٚا  فضادٓا

 أْكـ  دـارٝ اإل يف عقـ   اهــٌ ٝ   ِـ هـ٘ تعٚ  ٗبــد٩فٔا  ،اهــٌ ٝ  ٌاَـت تعٚني
ّٞ اه ار آدزتم ق٘ي:)ٙ   .ؽشٚشٞ ا٨دارٝ ٗٓذٖ (ب رٍٓ عٔز كى : صِ

       ّ  دــارٝ ٗمل ٙعـني تـــٌاَ ًـ ٝ اإل   ٓلــذا ٙقـى  مل هــ٘ اهلــ٩َ فٌٚـا  هلـ
ٍ  عـٔز  كـى  اهـ ار  آدزتمكاهـٌجاي اهـٌافٛ) ْ  فاهــٌغٔ٘ر ( بـ رٓ  بطـ٩

 ٌٞـٗثــ -دــارٝهإل اهشًِٚــٞ اهفــرتٝ -اهـــٌ ٝ ذٌ٘ ـًــ تعــٚني هعــ َ دــارٝاإل
ٞ  اهق٘اعـ   ًـع  تطابقّا ٗأٗفشٔا أقزبٔا أخز٠ أق٘اي ٞ  ٗا٪دهـ ٘  اهفقٔٚـ  ٓـ
اهـٌِغأٝ :) آدزتم اه ار كى عٔز ب رٍٓ( اىل  دارٝاإل ب ُـش٩ي اهق٘ي

ــ٘ي      ــع اهق ــٔ٘ر عٌــزٖ ً ــ د ع ــ دٝ  بع ــشٞإدــارات ًتع ــارٝ بؾ  يف ا٨د
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ٕ  ٌعوً٘ٚٞـه ا٪ٗي اهغٔز خؾ٘ـ  عـ د  ٌذٔ٘هٚٞـهـ  بعـ ٖ  ًـا  دْٗ ،ً تـ
 . ا٨دارٝ فقٕ يف ٗاهتفؾٚى ،اهغٔ٘ر

ــٟ        ٗغــ ٖ ا٪ٗي اهغــٔز يف ا٨دــارٝ فضــاد :اهـــٌغٔ٘ر اهقــ٘ي ٗعو
 عـٔز  كـى  اه ار آدزتم :)اهقا٢ى اهـٌاهم ٙلْ٘ ا٨دارٝ ً ٝ ٌذٔ٘هٚٞـه

 ٗٙلْ٘ دارٝاإل ً ٝ دٔاهٞ ب دع٘اٖبضب دارٝاإل هفضاد ًّ عّٚا (ب رٍٓ
ٞ  اهـ ار  آدزتين) :اهقا٢ى اهـٌضتأدز ٞ  ًـ عٚاّ  (بـ ِٙار  صـِ دـارٝ  اإل هؾـش

  .اهؾشٞ أؽاهٞ دع٘اٖ فت٘افق ا٪دزٝ ٗق ر اإلدارٝ ً ٝ ًعوً٘ٚٞ بضبب

ٞ  اهــٌ٘افق  اهـٌضتأدز ق٘ي تق ٍٙ ٌلّـٙ ٨ ذهم ًٗع       ٞ  ٪ؽـاه  ؽـش
٨ تجب  ٨سَ اهؾشٞ  دارٝاإل عق  ؽشٞ أؽاهٞ ٪ْ ٗذهم ،اهغ  عٌى

ٞ  عوٟ دارٝاإل ٗق٘ تجب  أؽاهٞ اهؾشٞ ) اهعادٜ أٗ اهعقوٛ، أٜ ٨  صـِ
ٕ  بع  اهعقى ٙ ركٕ ُٕفا ،اهعق  هؾشٞ عقوٛ ٨سَ ( ٪ُٕب ِٙار  اىل إهتفاتـ
ٕ  ًـا  بـني  دـارٝ اإل تزدد ٕ  ًـا  نيبـ ٗ اهــٌاهم  ّٙ عٚـ ْ  ،اهــٌضتأدز  ّٙ عٚـ  فـ 

ٞ  ٌ ٝـهـ  ٗق٘عٔا س٩َفٔٛ ت ؽشٚشٞ كاُ  اذا دارٝاإل  ،دِٙـار  ببـ ي  صـِ
 ّ  ْا ؽــىاٗاحل.  ٗاهعادٙــٞ اهعقوٚــٞ ه٘اسًٔـا  تجبــ  ٨ اهؾــشٞ أؽــاهٞ هلـ
  . هو٘اسًٕ اهؾشٞ أؽى ًجبتٚٞ ع َه تطبٚق هـٌغٔ٘رفتٚا ا عوٟ اهفز 

 ًّ تلْ٘ ٨ ا٪ٗي اهغٔز يف ا٨دارٝ ؽشٞ : ا٪ٗفض اهق٘ي ٗعوٟ      
ٞ  دـارٝ هإل ًـ عٚاّ  ٙلْ٘ فٚٔا اهـٌاهم ٪ْ ،ِآ شجِاـب تطبٚقات  اهؾـشٚش

ٕ  يف دع٘آٌـا  تِـ رز  أٜ ،اهت اعٛ شؾىـٗٙ كاهـٌضتأدز  كـ٩ّ  ٪ْ ،بابـ
ّ ًٗؾ اقّا ًـدؾ٘ؽّا  ًعِّٚا شّ٘اـُ ٙ عٛ ًٌِٔا ٞ  اإلدـارٝ  ًـ  ،اهؾـشٚش

 كــى أقــاَ ٗإْ ،دعــ٘اٖ تقــّ ً عادهــٞ  ببِٚــٞ دعــ٘اٖ أســ ٌٓا أثبــ  فــاْ
  .بٌِٚٔا اه٘اقعٞ اإلدارٝ إُفضد  -ًعّا سوفا أًٗعّا  ُل٩ أٗ اهبِٚٞ ًٌِٔا
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 عًـــدارٖ ًـــج٩ّ :  ًولـــٕ اهــــ٧ٌدز إختوـــف اذا ًـــا : اهجاهـــح اهفـــز       
ٟ  ٝ :ا٪دـز قـ ر  تعـٚني   يف أٗ اهـٌ ًٝق ار  تعٚني يف هلا اهـٌضتأدز  فـادع

 ٗقــ  ،اٌــتعِٚٚٔ اهـــٌاهم ٗأُلــز اهـــٌ ٝ أٗ اهعــ٘ا تعــٚني اهـــٌضتأدز
 ،ا٨دارٝ هؾشٞ اهـٌ عٛ اهـٌضتأدز ق٘ي تق ٍٙ يف (3) اهع٩ًٞ إصتغلى

ٍ  ا٪قـ٠٘ :)قـاي  ثٍ ّ  مل فٌٚـا  اهتقـ ٙ  تقـ ٍٙ قـ٘ي  ( ٙعـين:  دعـ٠٘  ٙتقـٌ
 : ٕٚشٗت٘ف (4)( ق ٖ) ا٪عاظٍ بعض اهعبارٝ عزحق  ٗ، اهـٌضتأدز

ٌّاٝ  بــأدزٝ ًعِٚــٞ ًــ ٝ إدعــٟ اذا اهـــٌضتأدز إْ      ٓــٛ بقــ ر أدــزٝ ًضــ
 دــارٝاإل بـــشٚح كــاْ ا٨خــت٩  بٌِٚٔــا يف ؽــشٞ ًِٔــا ٙــ أس أٗ اهـــٌجى

ـ  ـــدؾ٘ ــادٓا باه ــزٝ  -ٗفض ــ ار ا٪د ــ عٛ    -دْٗ ًق ـــٌاهم ٙ ــٕ اه غاٙت
   ٗ ٙـ عٛ كُ٘ٔـا بعِـ٘اْ ا٪دـزٝ      اهــٌضتأدز كُ٘ٔا بعِـ٘اْ أدـزٝ اهــٌجى، 

 اىل شتازـتـــ دعـــ٠٘  اهــــٌضتأدز قـــ٘ي ٙتقـــٌّ اهــــٌضٌاٝ، ٗعِ ٢ـــذ ٨
 . اُـش٘ٓ أٗ ببِٚٞ اإلثبات

 ،افضــادٓ أٗ دــارٝاإل ؽــشٞ خؾــ٘ـ يف إخت٩فٌٔــا كــاْسٚــح ٗ      
 بــأدزٝ اهـــٌطاهب اهـــٌاهم بــني عوٚٔــا ًتفــق ُٔــاف  ا٪دــزٝ ًقــ ار دْٗ

ٌّاٝ ٪دزٝ اهـٌ عٛ اهـٌضتأدز ٗبني اهـٌجى وـذا  ف ،اهــٌجى  أدزٝ بق ر ًض
  . اهؾشٞ أؽاهٞ ًقتقٟ فعى ً٘افقتٕب ٗٙزدض اهـٌضتأدز ق٘ي ٙتق َ

ٍٝ قــ ر اهـــٌضتأدز إدعــٟ ٗاذا      مل  اهـــٌجى أدــزٝ ًــّ ُقــؿأ ٓــ٘ أدــز
ٟ  سا٢ـ   هغـ١ٛ  ًـ عٚاّ  كاْعوٟ ق٘ي اهـٌاهم ٗاهـٌضتأدز  ق٘ي ٙتق َ  عوـ

ــشٞ ــارٝاإل ؽ ـــٌجى      د ـــٌاهم أدــزٝ اه ــتشقاق اه ــ َ اص ــ٠٘ ع ــٛ دع ٓٗ
                                                           

 ًِغ٘رات اهزفٛ . - 236:  1ق٘اع  ا٨سلاَ : ز (3)
 ( .ًِغ٘رات ٧ًصضٞ آي اهبٚ ) - 310:  7داًع املقاؽ  عزح اهق٘اع  : ز (4)
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ٞ  تِفـع  ٨ٗ ،اإلثبـات  اىل دع٘اٖ ٗإستاد  ٞ  أؽـاه  اهغـ   عٌـى  يف اهؾـش
 ٨ دزٙأُـا  ٪ْ ٗذهـم  ،اهــٌجى  أدـزٝ  ًّ ا٪قى اهـٌّ عاٝ ا٪دزٝ هتعٚني
ـــٌاهم إصــتشقاق أعــين : اهؾــشٞ ٨سَ ٙجبــ  ّٝ اه  أدــزٝ دْٗ ٓــٛ أدــز
  عزح عبارٝ اهع٩ًٞ اهـشوٛ)ق ٖ( .ٗ. اُتٟٔ ت٘فٚض  -اهـٌجى

٘ اهفـز   ٓذا يف اهِظز ش ـً أْ ٗاهظآز       اهــٌاهم  إختوـف  اذا ًـا  : ٓـ
ٞ  إدـزا١  ٌلّـٙـ  فإُ ،ققا٢ٔاـإُ قبى اإلدارٝ ً ٝ أثِا١ ٗاهـٌضتأدز  أؽـاه

 إُتفـــا  دـــ٘اس ٗٓـــ٘ هوؾـــشٚض اهجابـــ  عـــزعّا ا٪ثـــز ٗتزتٚـــب اهؾـــشٞ
ٖ  اهــٌاهم  ًِع ٗسزًٞ اهـٌ ٝ بقٚٞ بـٌِفعٞ اه ار أٗ ُـش٘ٓا اهـٌضتأدز  إٙـا

 . أؽؤا عوٟ اهـٌتفق رٝادباإل هٕ اهـٌٌو٘كٞ اهـٌِفعٞ إصتٚفا١ عّ

ٛ  اهـٌضتأدز كاْ ٗاذا      ٝ  أدـزّٝ  ٙـّ ع ٌّا َ  اهــٌجى  أدـزٝ  بقـ ر  ًضـ  ٙتقـ 
ــ٘ي ـــٌضتأدز ق ــ اه ـــٌزّدض اهؾــشٞ أؽــى ٌقتقٟـب ــٕ اه ــٟ هق٘ه ــ٘ي عو  ق

 با٪ؽــى تعبــ ّا دــارٝاإل ؽــشٞ ًٗــع -دــارٝاإل فضــاد ًــ عٛ -اهـــٌاهم
ــّ عٚٔا اهــي اهـــٌضٌاٝ ه٫دــزٝ ًضــاٗٙٞ ٓــٛ اهــي اهـــٌجى أدــزٝ تجبــ  ٙ 

ّٝ أسٙــ  ًــّ أدــزٝ اهـــٌجى ف٧ٚاخــذ بــ قزارٖ اهـــٌضتأدز ، ٗقــ  ٙــ عٛ أدــز
  تعب ّا بأؽى اهؾشٞ .  دارٝاإل ٗٙوشًٕ بذهٕ بع  تؾشٚض

 إُققــا١ بعــ  ساؽــى ٗاهـــٌضتأدز اهـــٌاهم إخــت٩  أْ فــزا ٗهــ٘     
 أدـزٝ  بقـ ر  اهـٌضتأدز عٚٔاّٙ  اهي اهـٌضٌاٝ ا٪دزٝ كاُ  ص٘ا١ اهـٌ ٝ

ـــٌجى ــ  أٗ اه ــ مل -أُقــؿ أٗ أسٙ ــب هعــ َ اهؾــشٞ أؽــاهٞ ذزـت ــز تزّت  أث
ٞ  اهــٌجى  أدزٝ فاْ ،عوٚٔا عٌوٛ عزعٛ ٞ  يف هوٌاهـم  ثابتـ  اهــٌضتأدز  ذًـ

ٞ  ا٨دـارٝ  كاُ  ص٘ا١ ٛ  كٌـا  ؽـشٚش  فاصـ ٝ  كاُـ   أَ اهــٌضتأدز  ٙـ ع
   ( .بفاص ٖ ٙقٌّ بؾشٚشٕ ٙقٌّ ًا) فاْ اهـٌاهم ٙ عٛ كٌا



 (355..... )تعارا اؽى اهؾشٞ ًع ا٨صتؾشاب ٗصا٢ز ا٨ؽ٘ي .................

 

 تطبٚــق ٓــ٘ كضــابقٕٚ اهـــٌباُٛ بعــض عوــٟ اهفــز  ٓــذا إْ ٗاحلاؽــى     
  : اهجاًّ اهبشح ثٍ ُور يف  .  اهؾشٞ أؽاهٞ اتًجبت سذٚٞ هع َ فقٔٛ
         

 وشائر األصوه العىمية:  االشتصحاب وع الصحة أصن تعارض             
       

ٗقع اهل٩َ بني ا٪ٗاخز يف تعارا أؽى اهؾشٞ ًع صا٢ز ا٪ؽ٘ي      
 قــ ا٨صتؾــشاب فاُــٕ  :ُٗبشــح بــ ّٗا -إصتؾــشاب أٗ غــ ٖاهعٌوٚــٞ : 

 عبٔٞ يف دارّٙا ً٘ف٘عّٚا اهؾشٞ بأؽى اهـٌعارا ا٨صتؾشاب ٙلْ٘
 . سلٌٚٞ عبٔٞ يف دارّٙا سلٌّٚا أؽ٩ّ ٙلْ٘ ٗق  ،ً٘ف٘عٚٞ

 دــإر يف عٚــع ًــ٘ارد ٗٓــ٘ سلٌٚــّا ا٨صتؾــشاب كــاْ اذا ًــاأ -1      
َ  اهفضاد إصتؾشابأؽى اهؾشٞ، ٗٓ٘  ٛ  ا٪ثـز  تزتـب  ٗعـ   أٗ اهغـزع

 شققٔاـتــ اهـــٌشزس اهعقــ٘د يف ٗا٨ُتقــاي اهِقــى تزتــب عــ َ إصتؾــشاب
 عوٟ اهزأٜ اهـٌدتار اهـٌتق َ ٗفاقـّا هوغـٚذ ا٨ُؾـارٜ،    عِ٘أُا ٗؽ ق

ٞ  فٚٔـا  اهـٌشزس اهعق٘ديف  أٗ ٨ُتقـاي اهــٌوم    نيٗاهع٘فـ  ّٙاهعاقـ   قابوٚـ
  .عوٟ رأٜ اهـٌشققني اهِا٢ٚين ٗاهـد٢٘ٛ)ق ٖ( 

ٞ  يف عـم  ه٘ كٌا ٗٓذا      َ  ٨ستٌـاي  إدـارٝ  أٗ بٚـع  ؽـش ٞ  عـ   ًافـ٘ٙ
، ٗكٌــا هــ٘ عــم يف أْ عقــ   ٗاهقبــ٘ي ذابـا٨ٙــ ًــ٘ا٨ٝ عــ َ أٗ اهعقــ 

عــزعّا هتشقــق اهشٗدٚــٞ ٨ستٌــاي اعــرتا    اهِلــاح بغــ  اهعزبٚــٞ صــبب  
ٞ  يف عـم  ه٘ كٌااهعزبٚٞ يف ؽشٞ عق  اهِلاح، ٗ ٟ  سٙـ   ؽـ٩ٝ  ؽـش  عوـ

 ٗكٌا ،اهؾ٩ٝ ساي ًِٕ ا٨صتقباي شققـت ع َ ٨ستٌاي اهف٩ُٛ اهـٌٚ 
 أٗ اهعؾز شققـت ع َ ستٌاي٨ اهِذط ًّ ث٘بٕ غضى ؽشٞ يف عم ه٘

  . دبحـاه ًّ اهطٔارٝ يف تبارٌٓااع عوٟ بِا١  اهغضى تع د
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اهـــشلٌٛ يف رتبــٞ ًتشــ ٝ ًــع أؽــى اهؾــشٞ   ا٨صتؾــشابٗأؽــى      
ب ا٪ثز اهغـزعٛ  ٙعين تزّتٗأؽى اهؾشٞ  ،كٌا تق َ  ٨تـشاد ً٘ردٌٓا

ٙعـين   اهفضـاد  صتؾـشاب ا ، بٌِٚااهجاب  هوؾشٚض عوٟ ًغل٘ن اهؾشٞ
  اهـٌزغ٘ب يف تزتبٕ، فٚتعارفاْ  . اهغزعٛ ا٪ثز تزتب ع َ

َ  يف -ٗهعوـٕ ٨ خـ٩    -٨ٗ رٙب      ٞ  أؽـى  تقـ   اهغـ   عٌـى  يف اهؾـش
 عوٟ اهؾشٚض أثز ٗتزتٚب اهؾشٚض عوٟ اهغ  عٌى محى تق َ ٌعِٟـب

 ص٘ا١ ًطوقّا عوٕٚ ٗٙتق َ اهـشلٌٛ ًّ اهفضاد، ا٨صتؾشاب ٙقتقٕٚ ًا
 ًٕٗعـ  ،عٌوّٚا أؽ٩ّ كُٕ٘ إهتشًِا أَ اهؾشٚض عوٟ شٌىـاه أًارٙٞ إهتشًِا

َ  كاصتؾـشاب  شلٌٛـاهـ  ه٩صتؾـشاب  ذايـًـ  ٨  ٗا٨ُتقــاي اهِقـى  عـ 
ٛ  اه٘د٘ب بقا١ كاصتؾشابٗ -اهـٌعاًوٞ فضاد أؽى -  هوؾـ٩ٝ  اهلفـا٢

 . اهـٌغض٘ي ذاصٞـُ بقا١ ٗكاصتؾشاب اهـٌعني اهـٌٚ  عوٟ

ٞ  ٗاهِلتٞ      َ  اإلثباتٚـ ٟ  هوتقـ   اهـ هٚى  عٌـ ٝ  أْ اىل ُوتفـ   عِـ ًا  تتذوـ
ٞ  اهض ٝ ٓٛ اهؾشٞ أؽى عزعٚٞ عوٟ عِـ  اهعقـ١٩ ٗاهــٌتغزعٞ     اهعٌوٚـ

ٟ  اهضـ ٝ  أسـزست  ٗاذاعزعّا،  اهـٌٌقاٝٗ ٟ  شٌىـاهـ  عوـ ٞ  عوـ  يف اهؾـش
ْ  شلٌٚٞـاه اهغبٔات ْ  أسـزس  بـأ  اهؾـشٚض  ا٪ثـز  ًٗ٘فـ٘   اهعٌـى  عِـ٘ا

ٕ  يف إعترب ًا بعض يف ٗعم ٞ  شذٞـاهـ  كاُـ   عـزعاّ  ؽـشت ٟ  ٗافـش  عوـ
ٕ  (شلٌٛـاه ا٨صتؾشاب) عوٟ اهغ  عٌى يف (اهؾشٞ أؽى) َتقّ   فاُـ

ٟ  ذ ٖـت ٨ اهؾشٞ أؽاهٞ ذزٙاْـه ً٘رد ٌاقٓو سلٌـٛ   باصتؾـشاب  ًبتوـ
 ا٨صتؾـشاب  ذزٙاْـهـ  اهلـج ٝ  اهــٌ٘ارد  ذ ـت بٌِٚا ،٧ٌدآاـه داهفـً

ــت٩ٝ غــ  ٗاه٘دــ٘دٜ اهعــ ًٛ ــ ًب  خــ٩  عوــٟ اهؾــشٞ أؽــاهٞ ذزٜـب
 دزٙأُـا  ًـ٘ارد  يف (اهؾشٞ أؽاهٞ) تق ٍٙ فٚتعّّٚ ،ا٨صتؾشاب ٧ًد٠
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 ،عتبارٓـا ٗا دعؤا هغ٘ٙٞ هشَٗ ًّ سذرّا(شلٌٛـاه ا٨صتؾشاب) عوٟ
 ؽــشٞ عوــٟ دهــ٩ّٚ ا٨صتؾــشاب خــ٩  عوــٟ ًــ٘رٍد يف ثب٘تٔــا فٚلــْ٘
 . شلٌٛـاه ا٨صتؾشاب دْٗ دزٙأُا

ــا -2       ــاْ اذا ٗأً ــ٘عّٚا صتؾــشابا٨ ك ــض   -ً٘ف ــإر يف بع ٗٓــ٘ د
 عــ َ أٗ اهـــٌتعاًوني بوــ٘غ عــ َ كاصتؾــشاب -اهؾــشٞ أؽــاهًٞــ٘ارد 

ٞ  بقـا١  صتؾشابا أٗ ،أس ٌٓا أٗ رع ٌٓا َ  اهــٌا٢ع  مخزٙـ ٕ  ٗعـ   تبّ هـ
ٛ  صتؾـشاب ا٨ عوٟ اهؾشٞ أؽى تق َ ُاعِ  فا٪ظٔز خ٩ّ  اهــٌ٘ف٘ع

 : فِق٘ي ،ب ّٗا ٗرٗدٖ ٌلّـٙ تفؾٚى بٚاْ بع  ٗدٕٔ ٗٙتقض

ّ  اهؾشٞ أؽاهٞ بأْ قوِا اذا -أ      ٞ  ا٪ؽـ٘ي  ًـ ٘  كٌـا -اهعٌوٚـ  قزٙـب  ٓـ
 اهؾــشٚض عوــٟ اهـــٌرتتب اهغــزعٛ ا٪ثــز تزّتــب ٌعِٟـبــ ٗكاُــ  -دــ ّا

 ً٘فــ٘عٛ عٌوــٛ أؽــى ٗٓــ٘ -صتؾــشابا٨ تقــ َ اهؾــِاعٞ فٌقتقــٟ
 هزفعـــٕ ،اهؾـــشٞ أؽـــاهٞ عوـــٟٗسلً٘تـــٕ  -اهــــٌبِٟ اهــــٌدتار سضـــب

 ًِٓقشـاّ  كاْ ٌاـهٌ٘ف٘عٛ اهـ ا٨صتؾشاب أؽى أْ بوشاظ ٌ٘ف٘عٔاـه
ٞ  هتذزٜ اهفضاد يف عم ٙبقٟ ٨ -تعب ّا هع ًٕ شققّاـًٗ هوٌ٘ف٘   أؽـاه

 ٨ستٌاي ًعّّٚ بٚع ؽشٞ يف عم فاذاٗتؾّششٕ،  اهغ  عٌى يف اهؾشٞ
َ  ستٌاي٨ أٗ اهبٚع سني خ٩ّ ق٩بٕـإُ ستٌايا ًع مخزّا اهـٌبٚع كْ٘  عـ 
 ع َ أٗ اهـٌبٚع مخزٙٞ باصتؾشاب فإُ ،بو٘غٕ إستٌاي ًع اهعاق  بو٘غ
 اهغـار   سلٍ ًا عوٟ ٗاقعّا هلُٕ٘ اهـٌعني اهبٚع فضاد ٙرتتب عاهبا٢ بو٘غ

ٟ  فـ٩ ،  إصتؾـشاباّ  عاقـ ٖ  بوـ٘غ  بع َسلٍ  أٗ إصتؾشابّا دٌزٙتٕـب  ٙبقـ
  . اهؾشٞ أؽاهٞ هتذزٜ ٗاهفضاد اهؾشٞ يف عم

ْٕ :ـٚـعبـتـٗب       فإُز ـب ا٪ثـتزتًّ أؽى اهؾشٞ : ٌزاد ـاذا كاْ اه ز ثا
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  ٗ ٨ْ ٓـذا   ،ٌبٚعـمخزٙـٞ اهـ  اصتؾـشاب  ٙتق َ اصتؾشاب عـ َ اهبوـ٘غ 
ؽـى  كٌـا ٓـ٘ سـاي كـى أ    ،  تعبـ اّ أؽـى اهؾـشٞ   ا٪ؽى ٙزفـع ً٘فـ٘    

 .   ٌضّبـصب  ًع ا٪ؽى اه

  ًِٗٔا اهبو٘غاهغزا٢   اصتذٌا : ًّ أؽى اهؾشٞـٌزاد ٗاذا كاْ اه     
 ا٨صتؾـشاب ًّ اهباه  ًٗقتقـٟ   ى اهؾشٞ ؽ ٗر اهعق ؽفٌقتقٟ أ

 .ٗٙتضاقطاْ  ْفٚتعارا ا٪ؽ٩اهباه  ، ًّ غ   ؽ ٗر اهعق 

ــأْ قوِــا ٗاذا -ب       ــى ب ــشٞ أؽ ــشاب اهؾ ــارٝ ك٩ٌٓــا ٗا٨صتؾ  أً
 .اهتضاق   ثٍ اهـٌفاد يف بٌِٚٔا اهتعارا سؾى عزعّا ًعتربٝ

ـــ       ــا ٗاذا -دـ ــأْ قوِـ ــاهٞ بـ ــشٞ أؽـ ــّ اهؾـ ــارات ًـ ــا ا٪ًـ ــأْ ٗقوِـ  بـ
فاُـٕ   ،ا٪ؽـى  عوٟ ٗسلٌ  ا٪ًارٝ تق ً  عٌوٛ أؽى ا٨صتؾشاب

 ٙلْ٘ ساكٌـاّ  بع  إًقا١ اهغار  ٪ًارٙتٕ ًّ اه٘افض أْ أؽى اهؾشٞ
اهـذٜ   ا٨صتؾـشاب ً٘فـ٘   ، ٪ُـٕ ٙشٙـى اهغـم يف    ا٨صتؾشاب عوٟ

فـاْ اهغـم    ،ا٨صتؾـشاب  ٧ٙدٕٙٗ ع َ اهِقى اهذٜ اد أب اهفضٓ٘ تزّت
ُـ   ب عّ اهغـم يف ؽـشٞ اهعقـ ، ٗبأ   يف ا٨ُتقاي ًضّب  ـشزسؽـى اهؾـشٞ 

 ،ثارـشٖ٘ ًّ ا٬وم ُٗاُتقاي اهـٌ : زتب ا٪ثزٗتاهعق  اهـٌغل٘ن ؽشٞ 
 تزتب ا٪ثز . ع َ اصتؾشابذزٜ ـستٟ ٙس٣ِٚذ ٨ٗ عم 

     ٗ ٕ َ  اهؾـشٚض ف ًع ذهم كوـ ٞ  تقـ  ٞ  أؽـاه ٟ  اهؾـش  ا٨صتؾـشاب  عوـ
ــٟ  ــععو ـــٌباُٛ عٚ ــٟ -اه ــٟ ست ــ٘ي عو ـــٌدتار اهق ــا اه ــوني بلٌُ٘ٔ  أؽ

 صـــو٘كٚاتٍٔ يف ٗاهفقٔـــا١ اهــــٌتغزعٞ صـــ ٝ إصـــتقزار بوشـــاظ -عٌوــٚني 
ــا٩ًتٍٔ ــاٗآٍ ٗيف ٗتع ــاساتٍٔ فت ــٟ ٗإرتل ــ عو ــٟع شٌىـاه ــشٚض و  اهؾ

 يف اهفضــاد باستٌــاي اإلعتِــا١ ٗعــ َ هوؾــشٚض اهغــزعٚٞ ا٬ثــار ٗتزتٚــب
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ــى ــبق ًــ٘ارد يف ٨ٗ باصتؾــشابٕ اهغــ  عٌ  ٗٙقتقــٛ اهفضــاد ساهــٞ ص
ٟ  عٌـ٩ّ  ذزْٗـٙـ  فأٍُ ،اهفضاد فٚٔا ا٨صتؾشاب ٞ  عوـ ٗٙزتبـْ٘   اهؾـش

اهــٌغل٘ن يف ؽـشتٕ ٗاهــٌشتٌى    أثز اهعٌى اهؾـشٚض عوـٟ فعـى اهغـ      
ٍ  ٗٙتـبني  ٙقِّٚاعِ ٍٓ  اهفضاد ٙتشقق فضادٖ، إ٨ أْ  فٔـذا  ،ٗافـشاّ  هـ ٙٔ

 ا تقتقــٌٕٚـبــ ا٨عتِــا١ عــ َ ٗيف اهـــٌدتار اهتقــ َٗدــٕ  يف اهـــٌعتٌ  ٓــ٘
 .ًّ اهتفؾٚى اهـٌتق َ  اهعوٌٚٞ اهؾِاعٞ

بع  اهؾِاعٞ اهعوٌٚٞ تضاق  ا٪ؽوني ًقتقٟ ٗاهـشاؽى باختؾار:       
ٌ٘ارد ـيف بعض اه اهؾشٞ أؽاهٞعوٟ ٗ تق َ ا٨صتؾشاب تعارفٌٔا أ

خــذ ـٌتغزعٞ عوــٟ ا٪هلــّ صــ ٝ اهعقــ١٩ ٗاهــٗ ،ٌباُٛـٗعوــٟ بعــض اهــ
 ،ب ا٪ثـز ٗع َ ا٨عتِا١ باصتؾشاب اهفضاد ٗعـ َ تزتّـ   اهؾشٞ أؽاهٞب

   ٗ ـــشلٌٛ  ــٟ ا٨صتؾــشاب اه ــ َ أؽــاهٞ اهؾــشٞ عو ــشاب فتتق ا٨صتؾ
 يف ً٘اردٓا ًٗؾادٙقٔا . نياهـذارٙ ٌ٘ف٘عٛاهـ

ـٌتق َ ؽــى اهؾــشٞ عوــٟ ا٨صتؾــشاب باهتقزٙــب اهــ  ًٗــع تقــ َ أ     
أؽى  يف ً٘اردذارٙٞ ـؽى اهؾشٞ عوٟ باقٛ ا٪ؽ٘ي اهعٌوٚٞ اهٙتق َ أ

ّ  فـعف اهؾشٞ بِفط اهتقزٙب ٨صـٌٚا ٗأْ ٓـذٖ ا٪ؽـ٘ي اهعٌوٚـٞ أ      ًـ
  : اهؾشٞ ـش٘خ أؽىًّ باهتاصع  شحهبا يف ُ خى ثٍ. ا٨صتؾشاب

        

 أصالة الصحة يف األقواه واالعتكادات :        

ــ٘اي عِــ  اهغــم يف ؽــشتٔا    اهؾــشٞ يف ا٪ إْ دزٙــاْ أؽــى  -11            ق
 ٙـٌلّ تؾ٘رٖ عوٟ ٗدٖ٘ ٗأُـشا١ ًتع دٝ :

 ؽادرّا ًّ اهغ  ٗٙغم اهِش٘ ا٪ٗي :أْ ٙلْ٘ اهق٘ي سزكٞ ٗفع٩ّ      
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وٌ  بتلوٍ اهغـ   ًباسّا، ٗٓذا كٌا ه٘ ع ٗبني كًُّٕ٘ا بني كُٕ٘ ًـشّز فٕٚ
  . ْ ك٩ًٕ ص٩َ عوٚم أٗ صباب همبوفٍظ ٗمل تعوٍ أ

اهبِــا١ عوــٟ عــ َ  رٙــب يف هــشَٗ اهـــشٌى عوــٟ اهؾــشٞ بـــٌعِٟ  ٨ٗ     
ٍٞ ٓـ٘   ؽ ٗر اهق٘ي اهـشزاَ ًِٕ ٗع َ تلٓوٌٕ باهضباب، ٗٓذا أؽى ؽش

٨ٗ ٙقتقٛ  ًّ فزٗرات اهـٌذٓب اهـشق ٗب ٙٔٚات أخ٩قٕ اهـشٌٚ ٝ،
ٗ٪دى ع َ  ،ًّ اهغ  -اهضباب - شزاَـاهاهق٘ي كجز ًّ ع َ ؽ ٗر أ

  . اهض٩َ ذب رّدـٙ ٨محى ك٩ًٕ عوٟ إُ ص٩َ 

 غــ  ٗٙغــم يف كُ٘ــٕ ًطابقــاّ اهْ ٙؾــ ر قــ٘ي ًــّ  : أ اهِشــ٘ اهجــاُٛ      
 ّادــاد ّاْ تــز٠ عدؾــ، كــأٌادٝ ٗاهل٣ٚــٞـهوق٘اعــ  اهعزبٚــٞ ًــّ سٚــح اهــ 

ٗتغـم يف كـْ٘ ق٘هـٕ     بزا١ أٗ ُلاسّا أٗ ٙ٘قع ه٩قّا أٗ إ تضٌعٕ ٙعق  بٚعّا
 اهعزبٚٞ ًّ سٚح اهـٌادٝ ٗاهل٣ٚٞ .عوٟ هبق اهق٘اع   فؾٚشّا

ــٟ اهؾــشٚض ٗتزتٚــب ا٬         ــٕ عو ــٕ ًٗقاه ــار ٨ٗ اعــلاي يف محــى فعو ث
هــٌولٚٞ  ا: أعـين ُقـى    اهغزعٚٞ اهـٌرتتبٞ عوٟ اهعق  أٗ اإلٙقا  اهؾـشٚض 

ق٘هـٕ اهـذٜ ٓـ٘    اهغـ  ب ٖ أُغـش٘ٓا ًّ آثار ًا أُاهشٗدٚٞ أٗ اهفزقٞ أٗ ٗ أ
 .ٗ اإلٙقا  ـٌعني أًؾ اق اهعقى اه

عـّ   غـم يف كُ٘ـٕ كاعـفاّ   ُٙ ْ ٙؾ ر ًـّ اهغـ  قـ٘ي    هح : أاهِش٘ اهجا     
ٓـذا  اهغـم يف  ٗ ،هوقا٢ى قؾ٘د هوٌتلوٍ ٗكْ٘ ظآز ق٘هٕ ًزادّاعِٟ ًً

 ٗدٔني : ذٗ اهِش٘ 

َ اُـٕ تلوـٍ بـٕ    ٖ أرادـٌعِٟ ٗأقؾ  اهق  ٌتلوٍ ـْ اهم يف أأْ ٙغ -أ     
تبـا   ، ًٗـّ اه٘افـض أْ تبـاُٛ اهعقـ١٩ عوـٟ إ     ًّ دْٗ قؾ  ًعِاٖ ٨غّٚا
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ق٘اهلٍ ًقؾـ٘دٝ هوٌـتلوٍ   ٓز أٗعوٟ كْ٘ ظ٘اٗا٪ق٘اي هفاظ ظ٘آز ا٪
ّٛه) : فاذا قاي سٙ بٔا،  ٓذٖ  ـٌا قو اُ) : ( ثٍ قايدِٙار ذٓب ـداه  عو

( أخذٖ اهعق١٩ بق٘هٕ ا٪ٗي، ٗمل ٙقبو٘ا ًِـٕ ق٘هـٕ   ٨ د ّا ،ٓش٨ّذٌوٞ ـاه
٨ ربــ  هــٕ بأؽــى اهِشــ٘ ٗٓــذا  ،بعــ  اإلقــزار ُلــارّااهجــاُٛ ٗٙعتربُٗــٕ إ

  اهي ٓٛ ًـشى بـشجِا . اهؾشٞ

أْ ٙغـم يف أْ اهـــٌتلوٍ ٓــى أراد ًــّ ًقاهــٕ: ًعِــاٖ اهـــشقٚقٛ   -ب     
ِــٕ ًعِــاٖ اهـــٌذاسٜ يف ًقــاَ شقٚقٞ، أَ أراد ًـستــٟ ٙرتتــب عوٚــٕ أثــز اهــ

 إرادٝ اهـٌعِٟ اهـٌذاسٜ . عوٟ قزِٙٞ اهًّ دْٗ ذكز  ا٨صتعٌاي

ٙــذزٜ   اهؾشٞ يف ٓذا اهِشـ٘، فـاْ ا٪ؽـى    ـذزٙاْ أؽى٨ٗ ٗدٕ ه     
يف ً٘رد اهغم ٗاهرتدد بني ًا ٓ٘ ؽشٚض ٗبـني ًـا ٓـ٘ فاصـ ، فٚشٌـى      

ٌتلوٍ ـٗاهوفـظ اهـ  ِٗٓا ٨ ٙتؾ٘ر فضاد اهق٘ي  فعى اهغ  عوٟ اهؾشٚض،
ــٕ ٗاصــتعٌاهٕ  ــاْ اصــتعٌاي اهوفــظ   ب ــٕ، ف ــاهؾــادر ًِ ــاٖ اه شقٚقٛ ـيف ًعِ

اذا أٙقـّا  ٌ٘ف٘  هـٕ هفظـٕ ؽـشٚض    ـيف غ  ًعِاٖ اهـ اصتعٌاهٕ ٗ ،ؽشٚض
  اهقزِٙٞ اه اهٞ عوٟ اهـٌزاد ا٨صتعٌاهٛ. ٗ تعقبتٕـٌذاس أؽشبتٕ قزِٙٞ اه

هفـظ خـربٍ ٙغـم يف كُ٘ـٕ     أْ ٙؾ ر ًّ اهغ  ق٘ي   أٗ  :اهِش٘ اهزابع      
ًـ و٘اقع أه ّايف ًقٌُٕ٘ ًطابق ّاؽادق ّاخبارإ هو٘اقـع،   داهفّاـٗ كُٕ٘ كاذبا 
ُّّ٘ٙا ثقٞ أٗ فعٚف أٗ ف٩ُبأْ  ٛدرب اهزداهأْ ُٙك َ اهضـوعٞ بضـعز   درب ًق
  ًطابقتٕ .  بـٌعِٟ ًطابقتٕ هو٘اقع أٗ ع َ خبارٖـٌبٚع ٗعم يف ؽشٞ إاه

يف  ٌذك٘ر عوٟ اهؾشٚض عِـ  اهغـم  ـاه٨ٗ دهٚى عوٟ محى اهق٘ي       
ْ اهظـآز  إأٜ  اهؾـشٚض،  هوشٌى عوٟ ٌقتقٛـهع َ اهًطابقتٕ هو٘اقع، 

خبـار  ـشٚجٚٞ يف إيف ٓذٖ اهؾ٘رٝ ًٗـّ ٓـذٖ اهـ   أؽى اهؾشٞ َ دزٙاْ  ع
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ٓــ٘ ًِــ٘  ب٘ثاقــٞ  -ٌضوٍـخبــار اهــ: ؽــشٞ إ ٌرتتبـفــاْ ا٪ثــز اهــ ،اهغــ 
طابقٞ خربٖ ًع اه٘اقع ـ٨ٌٗ دخى ه اهـٌدرب أٗ باه٘ث٘ق بؾ ق اهـٌدرب،

ـدرب ٓـ٘ قب٘هـٕ   ٌرتتب عوـٟ اهـ  ـْ ا٪ثـز اهـ  هو٘اقع، كٌا أ ًطابقتٕ أٗ ع َ
أٗ درب هو٘اقـع  ـطابقٞ اهـٌه ٗع َ اهعٌى بٕ، ٨ٗ أثزٗ رفقٕ ٗاهعٌى بٕ أ

بِــٟ عوــٟ ؽــشٞ اهقــ٘ي  ُٗٙأؽــاهٞ اهؾــشٞ ذزٜ ـستــٟ تــ ًطابقتــٕ عــ َ
 طابقتٕ هو٘اقع .أثز ًب عوٕٚ زّتثٍ ُٙهو٘اقع ًٗطابقتٕ 

 اه٘ثـ٘ق  شؾٚىـتـ ٓـ٘  ٌ٘ارد ـًّٗ ِٓا كاْ اهضبٚى اهضوٍٚ يف ٓذٖ اهـ      
ا٨خبار ًّٗ ا٪ق٘اي شٌ٘ٓا ـٗ ُـٌقَ٘ أٗ اه٨ه٣ٌِاْ بـدرب اهزداهٛ أاٗ

   ًطابقتٕ هٕ . أٗ ع َ درب هو٘اقعـعِ  سؾ٘ي اهغم يف ًطابقٞ اه

أؽاهٞ اهؾشٞ يف ا٨عتقادات أٗ اإلخبار عـّ ا٪ًـ٘ر    ٗإْ دزٙاْ -2    
  ٙـٌلّ تؾ٘رٖ عوٟ حنّ٘ٙ: ؽشٞ اعتقاد اهغ ا٨عتقادٙٞ عِ  اهغم يف 

أْ ٙغم يف ؽشٞ اعتقاد اهغـ  اهـذٜ أخـرب عِـٕ ٓـى        اهِش٘ ا٪ٗي :     
ُغأ عّ ً رن ٗبزٓاْ ؽشٚض ًـّ دْٗ تقؾـ  يف ًقـ ًات تــشؾٚوٕ،     

ُغأ عّ ً رن ٗبزٓاْ فاص ، ٗٓذا كاهـٌفي اهـٌدرب عّ اعتقادٖ يف  أَ
 بزٓاْ ؽشٚض عزعّا .  اهـشلٍ أٗ ا٨سلاَ اذا عم يف ُغ١ٖ٘ عّ

ا٨عتقاد اهِاع١ٛ عـّ ًـ رن ٗبزٓـاْ     ٗاهظآز ِٓا ٓ٘ اهـشٌى عوٟ     
 ؽشٚض، ه ٨هٞ اهِؾ٘ـ اهغزعٚٞ اه اعٚـٞ اىل محـى أًـ٘ر اهــٌضوٌني     

ــاهلٍ ٗإعتقــ  - ّ  -اداتٍٔأفع ـــشض ــٟ اه ــاىل :   عو ــٕ تع ــٚض، كق٘ه  دْٗ اهقب
:طفـع أًـز أخٚـم     (5) () ، ٗق٘ه83ٕصاهبقزٝ:ٗ ُقُ٘ه٘ا ِهوَّأظ ُسْضِ اط
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عوٟ أسضـِٕ ستـٟ ٙأتٚـم ًـا ٙغوبـم ًِـٕ ٨ٗ تظـِّ بلوٌـٞ خزدـ  ًـّ           
طاذا إتٍٔ : () ٗق٘هٕ أخٚم ص١٘  ٗأُ  تـذ  هلا يف اهـد  ًـش٩ٌّص

، (6)اإلٙـٌاْ يف قوبٕ كٌا ٌِٙاخ اهــٌوض يف اهــٌا١ص   اهـ٧ًٌّ أخاٖ إُـٌاخ
 ٗق٘هٕ:طإُـٌاخص ٙعين إختو  ع١ٛ بغ١ٛ ٗذاب . 

ٓى ٓ٘  أْ ٙغم يف ؽشٞ اعتقاد اهغ  اهذٜ أخرب عِٕ اهِش٘ اهجاُٛ:     
ًـــداهف هو٘اقــع، ٗٓــذا كاعتقــاد اهفقٚــٕ اهـــٌفي  ًطــابق هو٘اقــع أَ ٓــ٘

ًطابقتٔا هو٘اقع، ٗكاعتقاد اهزداهٛ بـشلٍ ًعني أٗ أسلاَ اذا عم يف 
 اذا عم يف ًطابقٞ اعتقادٖ هو٘اقع . ب٘ثاقٞ اهزاٜٗ اهـٌعني أٗ بقعفٕ

      ٛ ٟ      ٨ٗ دهٚى ٙقتقـ اهِؾـ٘ـ   اهــشٌى عوـٟ اهؾـشٚض، ُعـٍ ًقتقـ
اهغزعٚٞ اهـٌتق ًٞ: ع َ تلذٙبـٕ يف إخبـارٖ عـّ إعتقـادٖ، هلـّ ٨ دهٚـى       

 اهـٌطابق هو٘اقع .    عوٟ اهؾشٚض عوٟ محى ًقاهٕ باعتقاد كذا

ثٍ  ، اهغ  عٌى يف اهؾشٞ أؽى ًباسح ًّ بٚإُ ُاأرد ًا ٌاَـت ٓذا     
 ُ خى يف ًباسح :
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ــلاي       ـــٌولٚٞ         ٨ إع ــٟ اه ــٞ عو ــ  سذ ــار اهٚ ــّا يف إعتب ــ٩  فقٔٚ ٨ٗ خ
ــا،   ــفّا عِٔـ ــّا كاعـ ــٟ    ٗهزٙقـ ــ  عوـ ــ ٝ اهٚـ ــ َ قاعـ ــلاي يف تقـ ــا ٨ إعـ كٌـ

 اهٚـ   بقاعـ ٝ  تزتب اهي  ٌباسحًّ تفؾٚى اهـِٓا ٨ب  ا٨صتؾشاب، ٗ
 يف :  ُٗب أ  تباعّا ُعزفٔا ،ٗتبني ٗدٕ اهتق َ اهـٌذك٘ر

 تـحكيل وعهى اليد :البحح األوه :              

ٞ  قاع ٝ تؽار ثٍ ،فٌِّا (7)ا٪خبار بعض يف ٗرد اهٚ  هفظ        عـزعٚ
٘  : اهٚـ   ًّ ٙزاد ٨ٗ،  ع ٙ ٝ ش٘خـٗب عزعٚٞ أسلاَ ذات ًٌٔٞ  اهعقـ

  اهلِا٢ٛ اهـٌعِٟ ًِٕ ٙزاد ِٓا بٕ اهتعب  ٪ْ ،اهبغزٜ ذضٍـاه ًّ جلارحا
ٞ  اهـٌاي عوٟاهـداردٛ  ا٨صت١٩ٚ ٗٓ٘ ٟ  ٗاهتضـو  اهفعوٚـٞ   ٗاهضـوطِ  عوـ

ــ١ٛ ــ ،اهغ ــذٜ لــْ٘ت شٚحـب ــوطِٞ اهفعوٚــٞ ٗا ا اهٚــ  ه ـــٌق رٝهض  عوــٟ ه
 . ٗٙغا١ ٙزٙ  كٚفٌا يف اهـٌاي ز اهتؾ

 هٚـ  ا٨عتبـارٜ اهقـاُُ٘ٛ ٪دـى ٩ًسًـٞ     ٗق  كِّٛ باهٚ  عّ اهتضـو  ا      
 ٙزٙـ   كٚفٌـا  يف اهـٌاي ز اهتؾ عوٟ هـٌق رٝهضوطِٞ اهفعوٚٞ ٗاا ًعغاهبّا 
كُ٘ٔـا   عـين ت (عبٚ  بٚ  اه ار ٓذٖ) (سٙ  بٚ  اهبضتاْ ٓذٖ:)تق٘ي  ٗٙغا١

ٛ  اهل٩َ يف عا٢ع اهضوطِٞ يف اهٚ  إصتعٌاي إْ بى ،ِٕتصوط ش ـت  اهعزبـ
ْٞ      ستٟ يف اهقزآْ اهــٌذٚ  قـاي تعـاىل:ط    ً ْغُوَ٘هـ  ِٕ ٙ ـُ  اهٖوـ ُٔـُ٘د   ٚ  صٗ َقاَهـْ  اِه

 . ًبض٘هٞ ًقب٘فٞ غ  قادرٝ ٗغ  صوطِتٕٗ تضوطٕ ، أ64ٜ املا٢ ٝ :

ٟ اهقـاُُ٘ٛ   ٗا٨صـت١٩ٚ ا٨عتبـارٜ   اهتضو  تعين (اهٚ اذْ )       ًـاي  عوـ
  ققـتشـً ًعِٟ ٗٓ٘ ، أ٩ًكٍٔ يف اهـ٩ٌن ؾز ـت فٕٚ ز تؾـ رٝ اهـٗق
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ٍ  شضبـبـ  اهــٌا١  هفـظ  ٗفـ٘ح  ُظـ   ،دـاّ ارخ ٗٗافض عزفّا  اهعـز   فٔـ
ٛ ٗاهتعزٙـف   اهتفض  ًّ أٗفض ٗبِش٘ ٗاهـٌتغزعٞ ٞ  اْ أٜ ،اهوفظـ  هفظـ

ّٞ مساعٔــا ًــّ ٙتبــادر اهـــٌا١ هفظــٞ ًجــى اهٚــ   موٌـٙــ ًٗــا باهـــٌاي ًزتبطــ
 . ٗاهـٌوم ٗاهتضو  ٗا٨صت١٩ٚ اهضوطِٞ ًعِٟ اىل اهذّٓ ِٗٙؾز 

ٗبــني كُ٘ــٕ  خــاردٛ بتضــوٍ ساؽــ٩ّ  ا٨صــت١٩ٚ كــْ٘ بــني فــزق ٨ٗ     
 قضٌاْ : ٗا٨صت١٩ٚ  اهتضو ساؽ٩ّ بتشقق اعتبارٜ، ًِٕٗ ٙضتفاد كْ٘ 

ٛ  ٘د٘داهـٌتشقق بهـداردٛ هفعوٛ اا ا٨صت١٩ٚا٪ٗي:        عـزيف  ؽـ ق
 ٗعوــٟ اقتٔاٗصــٚ بزك٘بٔــا اهعزبــٞ ٗعوــٟ بوبضــٕ اهجــ٘ب عوــٟ كا٨صــت١٩ٚ

ٟ ا ٌـ فٚٔ ٗاهتؾـز   أٌغوقٗ اٌقفؤ فتضب ٗاه ار اهتذارٜ اهـٌشى  ٗعوـ
ــاب ــاكٕب  اهلت ــزا١ٝ ًض ــٕ ٗاهق ــق  ٗ ،فٚ ــٞ ٙتشق ـــٌاَ ا٪ًجو ــت١٩ٚ يف ت  ا٨ص

 ٗأْ هف٩ْ ٙ ّا عوٟ ٓذا اهـٌاي . خاردّا ٗتؾ ق اهٚ  عوٚٔا اهتضو ٗ

اهٚـ    ًـشقّا ًع ؽـ ق  إعتبارٜ بتشقق اهـشاؽى ا٨صت١٩ٚاهجاُٛ :      
ــ  عزفــّا ــ ا ا٨صــت١٩ٚشقق ـًــّ دْٗ ت  عوــٟ كاهتضــو داردٛ ـهفعوــٛ اه

ٗاهفقـــا١ اهقزٙـــب  اهلـــب ٝ ٗاهــــٌعاًى ٗاهبضـــاتني اه٘صـــٚعٞ ا٪رافـــٛ
 ٗٓٛ عوٚٔافعوٛ باهٚ  اه ا٨صت١٩ٚ شققـت ٌلّـٙ ٨ سٚحاهـٌضاً  هلا 

 بؾ ق عوٚٔا ا٨صت١٩ٚ شققـت فٚلْ٘ ،ا٪هزا  ٗصٚعٞ اهـٌضاسٞ كب ٝ
 اهعقـ١٩  ِٙتـش   سٚـح اهـداردٛ  اه٘اقع ًّ ُاع١ٛ عزيفقاُُ٘ٛ  إعتبارٜ
 ٗاإلساهٞ اهـٌاي يف ٗاهتؾز  ٗاهتضو  اهضٚطزٝ ًّ (ا٨صت١٩ٚعِ٘اْ )

 .هوعق١٩ اهـٌفَٔ٘ ٗاه٘د٘د اهعزيف باهـٌعِٟ أً٘اهلٍب اهـ٩ٌن إساهٞ بٕ

 ًــّ أعــٍ اهـــٌاي عوــٟاهفعوــٛ  ا٨صــت١٩ٚ ٓــٛ اهٚــ  :ٗباختؾــار      
 اهـــٌوم ًــّ اهِاعــ١ٛ ا٨عتبــارٜ ا٨صــت١٩ٚ ًٗــّ داردٛـاهــ ا٨صــت١٩ٚ
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 عوــٟاهـــداردٛ  ٗاهتضــو  ا٨صــت١٩ٚ ٓــ٘ ذاًعـاهــ ٗاهـــٌعِٟ ،اهــ٘اقعٛ
ٛ  ٗاهِظز اهعزيف باهؾ ق اهغ١ٛ ٛ اهعق٢٩ـ أًـارٝ اهــٌوم،    -اهٚـ   -، ٗٓـ

 ثــٍ ُوــر . ٗٓــٛ ًق ًــٞ عوــٟ اصتؾــشاب اهعــ َ كٌــا صــ٧ِك ٖ باهــ هٚى
  :يف بت٘فٚق اهلل صبشإُ ٗتض ٙ ٖ 

      

 : ودليمهااليد  قاعدة ودرك:  البحح الجاني     

٘  عـزعاّ  ٗدعؤا ٗسذٚتٔا اهٚ  إعتبار عوٟ اه هٚى عٌ ٝإْ       ٛ  ٓـ  تبـاُ
ًـــّ عٚـــع اهــــٌوى ٗاهِشـــى ٗا٪دٙـــاْ ٗيف تــــٌاَ اهــــٌ٘افع  اهعقـــ١٩

 ا٨صــت١٩ٚٗ اهٚــ  ًــّ اهـــٌولٚٞ فٔــٍ عوــٟٗا٪سًــاْ ٗبِــا٦ٍٓ ٗاهبوــ اْ 
 صتلغــافٔاٗا بــى ،ٗاهقاُُ٘ٚــٞ اهغــزعٚٞ آثارٓــا تزتٚــبعوــٟ ٗ داردٛـاهــ

 عتبارٓــاا ٗعوــٟ اهـــٌوم عوــٟ اهٚــ  أًارٙــٞ عوــٟ تبــاٍُٚٔ ٌعِٟـبــ ٗاقعــّا
 . د٩ ـاه عوٟ ٗسذٞ ِّٞٚب تقٍ مل ًا ٗاقعّا اهـٌوم عّ قاُُّ٘ٚا كاعفّا

٘    تباُٛ إُلار ٌلّـٙ ٨ ٗكإُٔ      ي أصـ٘اق  اهعق١٩ إ٨ ًلـابزٝ، فـاْ دخـ
عوــٟ ًعاًوــٞ اهعقــ١٩  تبــاُٛ اهـــٌضوٌني ٙزعــ  ب٘فــ٘ح هـــٌا إدعِٚــا ًــّ

 . د٩ ـاه ٙظٔز مل ًا ،ًإي عوٟ أسٍ  صت١٩ٚٗا اهٚ اهـٌوم هـٌذزد 

 تعــا٩ًتٍٔ ٩ًٗسظــٞ ش٩تٍٔـًٗــ اهـــٌضوٌني بٚــ٘ت دخــ٘ي ٗٓلــذا     
 تلغــف ُٔــاف  ،ٗاهـــٌِاسعات ٗاهتــ ا٨ٗت اهـــٌعا٩ًت يف شاتًٍٔٗزتلــ

 اهـد٩ . مل ٙظٔز ًا اهـٌوم أًارٝ اهٚ  كْ٘ عوٟ اهعق١٩ بِا١ عّ دوّٚا

 فٌٚـا اهٚ  ًعاًوـٞ اهــٌوم    ْ٘ٙعاًواهقاُْ٘ اه٘فعٛ أرباب بى تـذ       
ُـ ٗاهعزبات  ٗا٪رفني اهعقارات يف ذاٗسّاـت شضبُٕ٘ـٙ ًغـزٗهّا   ش٘ٓاـٗ

 اهــٌاي  عوٟ اهـٌضت٘هٛ ٗٙعاًوْ٘ ،عزٙم أٗ ًِاس هـٔا  ٙلّ مل اذابـٌا 
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 اهـــٌاي بتضــذٚى هــٕ ٗٙضــٌشْ٘ اهغــزعٛ اهـــٌاهم ًعاًوــٞ اهٚــ  ٗٗافــع
ٞ  اهرتتٚبـات  بعض عوٟ ذزٜـاه بع  هٕ قاُُّ٘ٚا ًولّا ٞ  اهزمسٚـ  اىل اهــ٧ٌدٙ

اه٘ادـ   بع  اهتشقق ًّ ع َ اهغزٙم أٗ اهـٌِاس  هــٌولٕ   اهـٌوم ت٘ثٚق
 .اهٚ  هذٜ ًولّا اهـٌاي تضذٚىأٗ اهـٌعارا هاهـٌداهفٞ هـٌولٕ وـشذٞ ه

ًــٌا يف أٙـ ٜ    -أٗ تـٌأًا -ٗبتعب  دقٚق ًـدتؾز : غاهب ا٪ً٘اي      
ٓـٛ ًضـب٘قٞ بــٌوم اهغـ       اهِاظ ٗأٓـى ا٪صـ٘اق ٗيف تــٌاَ اهــٌ٘افع    

ٗٙـذزٜ فٚٔا اصتؾشاب ع َ كُٕ٘ ًولّا هذٜ اهٚ  أٗ اصتؾـشاب بقـا١   
ًوم اهضابق عوـٟ ذٜ اهٚـ ، ٗاهعقـ١٩ ٙـ خوْ٘ ا٪صـ٘اق ٗٙــٌغْ٘ يف       
ا٪را ٗٙعاًوْ٘ اهٚ  ًعاًوٞ ًوم ؽاسبٔا ًّ دْٗ تزدد، ٨ٗ ٙعتِْ٘ 

استٌاي أخذٖ ًّ ًاهلٕ ظوٌّا ٗع ٗاُّا، ٗٓـذا   استٌاي صزقٞ اهـٌاي أٗب
ٛ ٓـ٘ ًزادُـا ًــّ     اهٚــ  ٗفـع  ًــّ اهــٌوم  صتلغـا  ا عوــٟ اهعقـ١٩  تبـاُ

دـ ّا ًــشض٘ظ ًـّ اهعقـ١٩      ٗافـض  أًزٗٓذا  ،اهـٌاي عوٟ ا٨صت١٩ٚٗ
 :  -اهعق١٩  تباُٛ - ٓذا اهغار  أًقٟ ٗق  ،دوّٚا 

َ ٗاصتلغفِا اإلًقا١ ًـّ         ٕ  تإصـتقزّ  ٌاـهـ  اإلُلـار ؽـ ٗر   عـ   عوٚـ
 اٗفٌٚ قبؤا ٗفٌٚا( ) اهـٌعؾً٘ني عؾ٘ر يف تٗإصتٌّز اهعق١٩ ص ٝ

 -ت١٩ـا٨ب زٝـجٚـاهل اهـٌعاد يف أٗ اهـٌعاؼ يف اهـٌٌٔٞ ا٪ً٘ر فاْ ،بع ٓا
 ُلاراإل ٗع َ عِٔا اهزد  ع َ :هلا اهغزعٛ قا١ـاإلً ظٔارـتـص٨ ٙلفٛ
 .  قطعّا ساؽوٞ ٗٓٛ اإلُلار عوٟ اهق رٝ ًع عوٚٔا

ــ بــى        ًــّ ٗاه٘افــض اهؾــزٙض ذابٛـا٨ٙــ اإلًقــا١ إصــتظٔار ٌلّـٙ
 يف اهــــ٘اردٝ اهزٗاٙــــات بعــــضًٗــــّ  اهـــــٌعؾً٘ٛ اهعٌوــــٛ ذزٜـاهــــ

يف ٗ ًِٗاسعاتٔـا  ا٪ًـ٩ن  دعا٠ٗ يف شلٍـاه كٚفٚٞ أب٘اب يف (ا٢ى٘صاه)
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ــ٘اب ــ اخ أب ــ ا٪سٗاز ً ــٔا ،ش٘ٓاـُٗ ــٕ  ؽــزٙض بعق ــٔايف د٨هت  ٗبعق
ّ  كاعـف  ٗبعقٔا ظآز ٍ  إرتلـاس  عـ ٞ  فٔـ ّ  اهــٌولٚ ٟ  اهٚـ   ٗفـع  ًـ  عوـ

ٞ  رتلـاس ا٨ صتقزارٙفٍٔ ًِٔا ا بى ،عوٕٚ ا٨صت١٩ٚ ًّٗ اهغ١ٛ  ًٗفزٗغٚـ
 :ٓٛ  اهزٗاٙات ٓذٖٗ ، عوٕٚ ا٨ُلار ع َ أٗ ٗاإلًقا١ اهلغف

ــٞ       ــّ سفــؿ خــرب : ا٪ٗىل اهزٗاٙ ــاخ ب ـــٌزٜٗ (8)غٚ  (اهلــايف) يف اه
( ) اهؾادق ا٨ًاَ ٨ًُ٘ا اىل ًتع دٝ ٗبطزق (اهتٔذٙب)ٗ (اهفقٕٚ)ٗ

 إُٔ أعٔ  أْ هٛ ذ٘سـٙ ردى ٙ ٜ يف ع٣ّٚا رأٙ  اذا :ىرد هٕ قاي سٚح
ٕ  أعُٔ  :اهزدى قاي صُعٍ:ط قاي ؟هٕ ٕ  أعـٔ ُ  ٨ٗ ٙـ ٖ  يف أُـ ٕ  أُـ ٕ  هـ  فوعوـ

ٕ  اهغـزا١  أفٚشى: ( ) اهلل عب  أب٘ فقاي ؟هغ ٖ ٍ  :قـاي  ؟ًِـ  فقـاي  ،ُعـ
ٕ  أْ هم داس أّٙ فٌّ ،هغ ٖ فوعوٕط :() اهلل عب  اب٘  ٗٙؾـ   تغـرتٙ

ٕ  شوفـٗتـ  ،هٛ ٓ٘ : اهـٌوم بع  تق٘ي ثٍ ،هم ًولّا  أْ ذ٘سـٙـ  ٨ٗ عوٚـ
ٕ  ًّ ًولٕ ؽار ًّ اىل تِضبٕ ٍ  صاهٚـم  قبوـ ٘  قـاي  ثـ  : () اهلل عبـ   أبـ

  ص .ص٘ق هوٌضوٌني ٙقٍ مل ٓذا ذشـٙ مل ه٘ ط

ــق ٗيف       ــٞ هزٙ ــ٘      اهزٗاٙ ــ٩َ ه٘ق ــِادٖ ك ــاي اص ــضٗرد ــاي بع  اهزد
ـــٌغتبٕ ــاهلٍ اه ـــٌّ ٨ ُٙــ  س ــٟ ِّؿً ــاقتٍٔ عو ــ ٗث ــٍ شّاـؽزٙ ــاْ ٗٓ :  إثِ
 ًـشٌ   . بّ اهقاصٍ ٗأ شٟٚـٙ بّ ٗاهقاصٍ ، داٗد بّ صوٌٚاْ

 ٕفٔزصـــ يف اهِذاعـــٛ قـــّٕٗث فقـــ  -داٗد بـــّ صـــوٌٚاْ -ا٪ٗي ًـــاأ      
 (9)(بِـا  ققـباهـٌتشـ  هـٚط ) : قاي كٌا (كتاب هٕ قٞـث) : عِٕ قايٗ شّاـؽزٙ

 ٗٓذا تعب  ٨ ٙـقّز ب٘ثاقـتٕ بِا١  عوٟ ًا إخـتـزُاٖ ًّ قـبـ٘ي رٗاٙٞ اهـجقٞ
                                                           

 . 2ًّ اب٘اب كٚفٚٞ احللٍ : ح 25: ب 18اه٘صا٢ى : ز (8)
 . 488، ٗيف هبعٞ أخز٠ : 482رداي اهِذاعٛ : رقٍ اهرتعٞ :  (9)
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 ٗإْ كاْ ًِشز  اهعقٚ ٝ .
ٟ  د ّا ٗفّعفٕ اهغقا٢زٜ ابّ ٗخاهفٕ      ٞ  ٖسلـا  ًـا  عوـ اهــشوٛ   اهع٩ًـ

ٍ  يف رداهٕ يف ّ  ٗقـاي ) : باهقـعفا١  اهــٌدتؿ  اهقضـ ٜ  ابـ ٕ  : اهغقـا٢ز  اُـ
 . اهق٘هني ، فٚشؾى اهتعارا بني (10)(.. اهٕٚ ٙوتف  ٨ د ّا فعٚف

 ًّ شّاـؽزٙ بت٘ثٚقٕ اهِذاعٛ عٔادٝ ردشاْعِ ُا ٓ٘  ا٪ق٠٘ هلّ     
 (بِـا  باهــٌتشقق  هـٚط ) : قاي أْ بع  (ثقٞ ٗكاْ: ) قاي سٚح تزدد دْٗ

َ  -ٗٓـذا  ،ًِّـا  كُٕ٘ ع َ رغٍ ب٘ثاقتٕ اهتاًٞ قِاعتٕ عّ ٙلغف ٌاـً  عـ 
ْ  اىل ًقـافاّ  ،ٗتـزدٚض  قـ٘ٝ  ًؾـ ر  -ب٘ثاقتٕ اهِذاعٛ تزدد  فٔـزظ  كـ٘

ٕ  دـ اّ  ً٘ثـ٘ق  ًتؾـى  بتـ٘اتز  اهِٚا ٗؽى ق  رداهٕ  أخبـار بٌِٚـا   ،بؾـشت
ٞ  بت٘ص  اهِٚا ٗؽىق   ٗكتابٕ اهغقا٢زٜ ابّ  ش٘ـُـ  ٗٓـذا  ٗغـ ٖ  اهع٩ًـ

ٟ  (اهٕٚ ٙوتف  ٨ د ّا فعٚف) :تعب ٖ أْ اىل ًقافّا ،فعف  دـ اّ  ٙتِـاف
 ٢ٜزاهغقا ٨بّ ًعاؽز، ٗٓ٘ د ّا ٖخبارب  اهـٌ٘ث٘ق اهِذاعٛ تعب  ًع

 اهقــعف بلــْ٘ ٙغــعز أٗ ٙــ٘سٛ ٌاـًــ -ب ا٪ ٢ٜزاهغقــا ٌٓــا توٌٚــذاٗ
 هــٚط ) :اهِذاعــٛقــ٘ي   اهٚــٕ أعــار كٌــا  إعتقــادٖ يف خوــى  ًــّ ُاعــ٣ّا

ــا باهـــٌتشقق ْ  (،بِ  رٗاٙتــٕ يف ٗاهقــعف دوىـاهــ ٗ٪دوــٕ ٨ ٙـــشزس كــ٘
 . ش ٙحـباه إخبارٖ ٗؽ ق

ٕ  قبـ٘ي  قّزبِـا  فقـ   -شٟٚـٙـ  بّ اهقاصٍ -اهجاُٛ ٗأًا        خ٘شـبـ  يف رٗاٙتـ
  إُٔ ٢ٜزاهغقا ابّ عّ (12)اهع٩ًٞ سلٟ ٗإْ إُ : ٗخ٩ؽتٕ (11) اهتؾ٘ٙز

                                                           

 .شققٞ يف اهِذف ا٨عز  ـهبعٞ ً - 225اخل٩ؽٞ هوع٩ًٞ احلوٛ :  (10)
 . 265: 1ز : بغز٠ اهفقآٞ : رادع ً٘ص٘عتِا (11)
 .شققٞ يف اهِذف ا٨عز  ـهبعٞ ً - 248اخل٩ؽٞ هوع٩ًٞ احلوٛ : ( 12)
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 : ٗٓٛ ،رٗاٙتٕ قب٘ي عوٟ ًتع دٝ ع٘آ  ت٘د  إُ إ٨ ،فعٚف

 ٨بــّ ًعاؽــزاْ ٗاهط٘صــٛ اهِذاعــٛ اهغــٚدني إْ ا٪ٗي : اهغــآ      
 يف اهزدــى ُــاعِ٘ قــ ٗ ،أبٚــٕ عوــٟ اهزداهٚــٞ دراصــتٕ ٗسًــ١٩ ٢ٜزاهغقــا

 (13)اهط٘صــٛ اهغــٚذ عبــارٝ ًــّ ٙوــ٘ح بــى ،فــعفٕ ٙــذكزا ٗمل فٔزصــٌٔا
 ٕ ّ  أمحـ  )  أْ ذكـز  سٚـح  تــشضِٚ ّ  شٌ ـًـ  بـ ٟ  بـ ٕ  ر٠ٗ (عٚضـ  يف كتابـ

٘  -أمح  : كتابٕ راٜٗ -ٗٓذا ( اهـ٧ًٌِني أً  آداب) ٜ  ٓـ  ا٪عـعز
ٜ  اهزٗاٙٞ يف داهـٌتغّ  اهقٌٛ ٛ  أخـزز  ٗاهـذ ّ  اهربقـ ٍ  ًـ ٕ  زٝهلجـ  قـ  رٗاٙتـ

ٜ ٓـذا   ت٘قـف  كٌـا  ،اهقـعفا١  ٗعّ اهـٌزاصٚى ّ  ا٪عـعز ٞ  عـ ّ  اهزٗاٙـ  ًـ
ٍٞ ا٪د١٩ اهجقات بعض ٍٞ أٗ هتٌٔ ّ ٓـذا   عز ُٙ كٌا عبٔ  ردـاي  تـأرٙذ  ًـ

 ٕـتـ ـرٗاٙ ٘يـبـ ـٗق -قاصٍ -ىـاهزد بارـتـباع ٘سٛـٙ كوٕ ٗٓذا ، ش ٙحـاه
ّٝ   ًع بعض اهقزا٢ّ . ٕفٔزص يف اهط٘صٛ اهغٚذ عبارٝ ًّ إصتفاد

 باهتغــّ د اهـــٌعزٗفني قــٍ ش ثٛـًــ ًــّ عــع رٗاٙــٞ :اهجــاُٛ اهغــآ      
 أمحـ  ابِٕ ٗ عٚضٟ بّ شٌ ـًٗ ٓاعٍ بّ ابزآٍٚ ُظ  عِٕ ٙزْٗٗ فٌّٚ

ٛ  ٗٓـذا  ،اهـٌتق َ كتابٕ ر٠ٗ اهذٜ عٚضٟ بّ شٌ ـً بّ  ٙغـعز  أٗ ٙـ٘س
 . ٗقب٘هلا رٗاٙتٕباعتبار  أٙقّا

 اهغـٔ ا١  صـٚ   هشٙارٝ عزفٕ عِ  اهؾ ٗق ذكزٖ ًا : اهجاهح اهغآ      
()ٗاه٘دا  اهشٙارٝ إختار إُٔ ًّ (شٟٚـٙ بّ اهقاصٍ) صِ ٓا ٗيف ًّ 

ٜ  اهزٗاٙـات  أؽـض ) :قـاي  كٌـا  هلُ٘ٔـا  اهشٙارات ًّ أُ٘ا  ع ٝ بني  عِـ 
ــٞ هزٙــق ًــّ ـــٌوش٘ظ أٜ (14)(اهزٗاٙ ــٞ هزٙــق ٓــ٘ أؽــشٚتٔا يف اه  اهزٗاٙ

                                                           

 هبعٞ حمققٞ يف اهِذف ا٨عز . 576رقٍ اهرتعٞ : -153فٔزظ اهغٚذ اهط٘صٛ:  (13)
 . 1615+  1614: ح  2ًّ ٨ حيقزٖ اهفقٕٚ : ز (14)
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 ٞٗأؽـشّٚ  ،اهزٗاٙٞ هزٙق يف ٗقع ق  حيٟٚ بّ ٗاهقاصٍ ،اصِادٓا ٗرداي
ٞ  ُـ٘   عّ -إستٌا٨ّ ٗه٘ -تلغف اهزٗاٙٞ ّ ٗأُٔـا   ا٪فقـوٚ  قـ٘ٝ  سٚـح  ًـ
 .اهزاٜٗ ع اهٞ أؽاهٞ باب ًّ ٞؽشّٚا٪ ؽ ٗر قّ٘ٙا حيتٌى ٨ٗ، اه٘ثاقٞ

 عتٌادا ًّ اهق ًا١ اهـٌش ثني ًّ عع ًّ ٙظٔز ًا :اهزابع اهغآ      
ــٞ ــ بــّ اهقاصــٍ رٗاٙ  قطعــات قــ تفّزسٚــح  ســ ٙجٍٔ ذاًعـًــ يف شٟٚـٙ

 . هوٌتتبع ظآز ٗٓذا ،صِادٖا يفاهقاصٍ  ٗقع اهذٜ ا٪ربعٌا٢ٞ س ٙح

ّ  شؾىـتـ قـ    ًتع دٝ ع٘آ  ٓذٖ      ْ  : ُقـٌأًا ا ًـ  بقبـ٘ي  ا٨ه٣ٌِـا
 اهـــٌش ثني بــني رٗاٙتــٕ قبــ٘ي كجــزٝ ًــّ فاُــٕ ،حيٚــٟ بــّ اهقاصــٍ رٗاٙــٞ

 . اهغقا٢زٜ ابّ تقعٚف عوٟ ٙزدض اهـٌتق ًني

  . ٗاه٘ث٘ق ا٨ه٣ٌِاْ شىـً (بّ ٙـشٟٚ اهقاصٍ) رٗاٙٞ قب٘ي اذْ     

ــّا اهـــٌظُِْ٘عــٍ        ُضــذ عــضوشــاظ ببا٨صــِاد يف  ا٨صــٍ إعــتباٖ ق٘ٙ
 كٌـا  (شٌ ـًـ  بّ اهقاصٍ) ٗاهؾشٚض ،اهـٌطب٘عٞ (اهلايف)ٗ (اهتٔذٙب)

ــ ُضــدٞ يف ــ٘ايف) ٗيفدط٘هاتٌٔا ـًٗــ هبعاتٌٔــا بعــض يف ذاًعنيـاه  (اه
 اهؾـ ٗق  هزٙق يف (شٌ ـً بّ اهقاصٍ) ٗق٘  : ٖٙ ٧ٙٗ  .  عٌِٔا راّٗٙا

ٞ  يف( قـ ٖ ) ٖذكـز  كٌـا  دربـاهـ ٓذا  راٜٗ (داٗد بّ صوٌٚاْ) اىل  )ًغـٚد
ّ ،  صوٌٚاْ كتاب ًّ دربـاه اهؾ ٗق ر٠ٗ ٗق  (اهفقٕٚ  ٙقـزب  ِٓـا  ًٗـ
 . (شٟٚـٙ ابّ) ٨ (شٌ ـً ابّ) كُٕ٘

كـزا  ا٨ؽفٔاُٛ اهقٌٛ، ٗٓذاْ ٗؽـفاْ ذُ ٓ٘  (شٌ ـً بّ اهقاصٍ)ٗ     
يف قـٍ، ٗٓـذا    ًـّ عٌـزٖ يف أؽـفٔاْ ٗفـرتّٝ     هٕ ٗهعوٕ ٪دـى ت٘هِـٕ فـرتّٝ   

 : اهزدى ق  اختوف  ا٪ُظار يف سقٕ 
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ٕ  اهِذاعٛ قايف      ّ  مل: ) عِـ ٛ  ٙلـ ٗٓـذا ٙــشتٌى إرادٝ    (15)(باهــٌزف
إرادتـٕ  (، ٗٙــشتٌى  ع َ كُٕ٘ ًزفّٚا يف رٗاٙتٕ ٗإخبارٖ عّ ا٨ًاَ)

كُ٘ــٕ  إرادٝاعتقــادٖ أٗ صــو٘كٕ، كٌــا ٙـــشتٌى  اه٘ؽــف عــ َ رفــا ًــّ
ْ٘ ا٪سادٙح اهي ٙزٗٙٔا بعقٔا ًعزٗ  ًقطزبّا ًتذبذبّا يف رٗاٙتٕ هل

خـزّٙ فِٚلـزْٗ س ٙجـٕ    ٕ غ ٖ ٗبعقٔا غـ  ًضـٌ٘  ًـّ اهـزٗاٝ ا٬    زٗٙٙ
آٙات اهلتاب  ٖ أٗ هع َ ٗد اْ ً٘افق هـش ٙجٕ ًًّّ غ  هع َ مساعٕ

ــٕ:  ابــّ اهغقــا٢زٜ ( ٗهــذا قــاي)ٌعؾً٘نيـٙــح اهــسادٗأ عــّ س ٙج
 . ٗيف اهـٌقابى : (عآ ّا دززـٙ أْ ذ٘سـٗٙ)

ٜ  ابّ عّ اهع٩ًٞ سلٟ      ٕ  اهغقـا٢ز ٍ  ق٘هـ ٕ ) : يف اهقاصـ  ٙعـز   س ٙجـ
ٗٓـذا اهتعـب  ٧ٙكـ      (16) (عـآ اّ  دززـٙـ  أْ ذ٘سـٗٙ ،أخز٠ ِٗٙلز تارٝ

عوــٟ فٔــٍ  ؽــ٩سٚٞ رٗاٙــٞ اهزدــى هـــش ٙح اهـــٌعؾَ٘ ٗدعوــٕ عــآ اّ 
 ا٪سلاَ ًٗعزفٞ ًعامل اه ّٙ .  

ــ ٓــذا:  ًــا تقــ َ فــ١٘ ٗيف      ــّا ُظــّ دربـاه  ابــّ هقــ٘ي ، ؽــ ٗرٖ ق٘ٙ
 أْ ٚؾـوض ف( عـآ اّ  دززـٙـ  أْ ذ٘سـٙ:) س ٙجٕاهزاٜٗ ٗ عّ اهغقا٢زٜ

 ،عوٟ أًارٙـٞ اهٚـ  عوـٟ اهــٌوم     اهعق١٩ تباُٛ إًقا١ عوٟ عآ ّا ٙلْ٘
 كــْ٘ عــ َ (باهـــٌزفٛ ٙلــّ مل) : ق٘هــٕ ًــّ اهِذاعــٛ إرادٝ ُظــّ كٌــا

 . رٗاٙتٕ قب٘ي يف ٨ ،ٗصو٘كٕ ص تٕ د٘اُب بعض أٗ إعتقادٖ يف ًزفّٚا

ٕ  دربـاهـ  ٓــذا كــاْ ٗكٚـف       بــّ ٙـــشٟٚ( أٗ  اهقاصــٍ) صــ٘ا١ كــاْ راٗٙـ
بفعـى   اهقوـب  ٙلـاد  بـى  ،ق٘ٙـاّ  اهؾـ ٗر  ًظِْ٘( ٓ٘ شٌ ـً بّ اهقاصٍ)

                                                           

 هبعٞ عاعٞ امل رصني . -315ـ :  863رداي اهِذاعٛ: رقٍ اهرتعٞ :  (15)
 هبعٞ حمققٞ يف اهِذف ا٨عز  . - 248اخل٩ؽٞ هوع٩ًٞ احلوٛ :  (16)



 (375.................................... )ً رن قاع ٝ )اهٚ  اًارٝ املوم( ٗدهٚؤا 

 

ــ٣ّ اهبٚــاْ اهضــاهف  ــ اق :) ٖ فبؾــ ٗر ٙطٌ ــبض ًؾ ـــدرب اهـــٌعترب  ٚؾ اه
 :بتقزٙب اهعق١٩، تباُٛ إًقا١ عوٟ عآ ّا ٗٙؾوضاهـٌ٘ث٘ق بؾ ٗرٖ(

ٜ ًّ اهغٔادٝ هـذٜ اهٚـ  باهــٌوم،    تقٌِ  ت٘قف اهزاٗ اهزٗاٙٞ إْ      
ــٕ باهغــزا١ ًــّ ذٜ ا ِقض ا٨ًــاَ)فــ ـــٌوم عوــٟ هٚــ  ٗتزّتــب (عوٚ اه

تتبع ا٪ًـز إلقِـا  اهضـا٢ى بــذ٘اس اهغـٔادٝ       ()ا٨ًاَ اهغزا١ ٗساٗي
ـــذز اهِــاظ عوــٟ ٓــذا هوــشَ      ــٕ هــ٘ مل ٙ باهـــٌوم اعتٌــادّا عوــٟ اهٚــ  ٗاُ

 . ًـشذٗر فاص  : مل ٙقٍ هوٌضوٌني ص٘ق ٗإختى ُظاَ ا٪ص٘اق

ٞ فقزات ٗٓذٖ اه     ٞ  باهغـ٘آ   هافشـ ّ  اهلاعـف ( ًقـا١ ا٨ًـاَ)  إ عـ
 عــّاهلاعــفٞ ٗ ،اهٚــ إســزاس  ًــّ اهـــٌوم فٔــٍأذٓــاْ اهعقــ١٩  رتلــاسإل

ٟ  رٝاأً كُ٘ٔا ٜ  اهــٌاي  ٗأْ اهــٌوم  عوـ  أدـاس  ٗقـ   ،ٗؽـاسبٔا  اهٚـ   هـذ
 بـى  ،أسٍ  ٙ  يف اهـٌاي ر٦ٙٞ ٌذزدـه اهـٌوم عوٟ اهغٔادٝ( ) ا٨ًاَ

 ؽاسب ًّ اهغزا١ هٕ شىـٙ كٌا بإُٔ اهـٌرتدد اهزاٜٗ( ) ا٨ًاَ أقِع
 ٙـــشضب ثــٍ صهغــ ٖ فوعوــٕط هغــ ٖ اهـــٌاي ٙلــْ٘ أْ إستٌــاي ًــع اهٚــ 

ٍ  اهٚـ  عـزا١ٖ ًـّ ذٜ    ٪دـى  هلـاّ اً ُفضٕ ٌغرتٜـها ٕ  رغـ ٕ ط إستٌاهـ  هعوـ
ٕ  ٌذزدـه ًولٕ ٗإُٔ هٕ اهـٌاي بأْ اهغٔادٝ هٕ شىـٙ كذهم -صهغ ٖ  ر٦ٙتـ

ٍ  ٗق  ٙ ٖ يف َ  خـت ٕ  اهــٌذك٘ر  ه٫ًـز   ّا٧ًكٓـ  ش ٙحـاهـ ( )ا٨ًـا  بق٘هـ
ٍ  مل ٓـذا  ذشـٙـ  مل ه٘ط  اهغـٔادٝ  ذشـتـ  مل اذا أٜ صصـ٘ق  هوٌضـوٌني  ٙقـ

ٕ  عِـ  أٗ مل ٙـذش فٍٔ ًوـم اهــٌاي هـذٜ اهٚـ       اهـٌوم عوٟ  ش ـتـ  ر٦ٙتـ
ٍ  ٗمل اهــٌضوٌني  أص٘اق ٨فطزب  ٙ ٖ ٍ  تضـتق اختـّى ُظـاَ   ٗ صـ٘ق  هلـ

 اهعقــ١٩ تبــاُٛ إًقــا١ عوــٟ ٗافــض آ عــ ٗٓــذا ،ذارتٍٔـتــًعاعــٍٔ ٗ
 . اهـٌوم عّ ٗكغفٔا اهٚ  سذٚٞ عوٟ
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ْ  ا٨صـت ٨ي  يف (17) ِٙاقػ ٗق         ٌولٚٞـبـ  شلٍـٗاهـ  اهغـزا١  دـ٘اس  بـأ
ٛ  بـى  ،هوٌبٚـع  ًاهلّا اهبا٢ع كْ٘ عوٟ ٙت٘قف ٨ هوٌبٚع اهـٌغرتٜ يف  ٙلفـ

 أٗ ٗهّٚا عوٟ اهتؾز  ،هوتؾز  ًاهلّا كُٕ٘ د٘اس اهغزا١ ًّ ذٜ اهٚ  :
ّ  ،ا٬خـز  اهـبعض   فقزاتٔـا  بعـضُ  ٙفّضز ٗاهزٗاٙٞ ،ب٘كاهٞ أٗ ُٚابٞ فٕٚ  ًٗـ

 اهٚــ  ذٜ ًــّ اهغــزا١ ذ٘اسـبــ عوٚــٕ( )ا٨ًــاَ ضبــِق اهضــا٢ى إقتِــا 
ٟ  اهغـٔادٝ  د٘اس ٓ٘ عِٕ اهـٌض٧ٗي أْ ضتلغفُٙ  يف اهتؾـز   ًوـم  عوـ

 ،ًولــٕ ٙلــْ٘ ٨ أٗ ًولــٕ ٙلــْ٘ أْ ًــّ أعــٍ ،عوٚــٕ اهـــٌغٔ٘د اهغــ١ٛ
ٞ  تـ ي  فـ٩  ،شا١ـا٪ُ ًّ بِش٘ اهتؾز  ٨ٗٙٞ هٕ تلْ٘ أْ ٗٙلفٛ  اهزٗاٙـ

ٞ  اهٚـ   ٌذزدـهـ  اهـٌاي ًوم عوٟ اهغٔادٝ د٘اس عوٟ  تـ ي  بـى  ،ٗاهضـوطِ
 . اهتؾز  ًولٚٞ عوٟ اهغٔادٝ د٘اس عوٟ

 :  عوٕٚ ٗٙزد      

 ٙـ ٖ  يف إُٔ أعٔ ) (هٕ إُ أعٔ ) تتقٌّ ٗٓٛ اهزٗاٙٞ ٓذٖ إْ :أ٨ّٗ      
 ٝ بــشضب  ظـآز ٓـٛ   -ا٪خـز٠  ٗاهفقزات (هغ ٖ فوعوٕ هٕ إُٔ أعٔ  ٨ٗ

ٞ  عِـ   اهــٌاي  ٌولٚٞـب اهغٔادٝتعوق  يف تعب ٓا  ،أسـ ٍ  ٙـ   يف اهغـ١ٛ  ر٦ٙـ
 . ٗسضب باهـٌاي اهتؾز  ًولٚٞ عوٟ عٔادٝ ٗهٚض 

ٞ  يف د٨هٞ ٨ٗ      ٟ  قزاتٔاـفـ تعـب    شضبـبـ  اهزٗاٙـ ْ  عوـ ّ  اهــٌزاد  كـ٘  ًـ
 ٨ بى ، عوٕٚ ٙ  هٕ اهذٜ اهغ١ٛ يف اهتؾز  ًولٚٞ (هٕ إُ أعٔ ) : ق٘هٕ
ٟ  ٓذا إرادٝ عوٟ قزِٙٞ ٞ   ، ُعـٍ  أؽـ٩ّ  عـآ   ٨ٗ اهــٌعِ  اهٚـ  عـآ ٝ باهــٌولٚ

ٗب٩سًٔــا: دــ٘اس اهتؾــز  يف اهـــٌٌو٘ن اهــذٜ هــٕ ٙــ  عوٚــٕ، هلــّ اهضــ٧اي    
  َـ  عوٟ اهـٌوم أٗ عـٚـٞ اهـظ د٨هـزاَ كوٕ ٩ٙسٗا٪بـقض ـِـ٘اب ٗاهـذـٗاه
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 . ب٘ف٘ح عّ ًوم ذٜ اهٚ  ()ٕك٩ًد٨هتٕ ٗٙلغف 

ٞ  إصـتفادٝ  عوٍٟ دار اهعق١٩ ٛتباُٗ ٞاهـٌتغزع ارتلاس إْ بى       اهــٌولٚ
ٟ  ٗا٨صـت١٩ٚ  اهٚـ   ٗفـع  ًّ ّ  ،ًـاي  عوـ  طوـق اُ -اهــٌزتلشات  ٓـذٖ  ًٗـ

 فلــزٝ ـدرباهــ يف ٗعــّع  ذ٘ابـٗاهــ اهضــ٧اي يف( ) ٗا٨ًــاَ اهــزاٜٗ
ّٝ)د٨هٞ اهٚ  عوٟ اهـٌوم(   . فقزاتٔا ُؾ٘ـ ًّ ظآز

ٞ  أٜ -اهزٗاٙٞ هفظ هظٔ٘ر ثابتٞ شذٚٞـاه إْ:  ٗثاُّٚا      ّ  ٨ٗبـ   -رٗاٙـ  ًـ
ٕ  د٘ٗدـ  ٨ اهتـ قٚق  ٓـذا  ٗإْ ،اهـٌشاٗرٜ اهعزيف اهفٍٔ سضب فٌٔٔا  هــ

ّٖٗ ٙت٘قع ٨ٗ آُذان اهزٗاٝ أذٓاْ يف  بّ سفؿ اهزاٜٗ اهفقٕٚ ذّٓ يف هز
 اهفلـز  تط٘ر بع  هزأ ٌاـٗاُ ،ا٪ق ًني اهفقٔا١ أذٓاْ يف ستٟ بى غٚاخ

ٕ  ش٘خـب ٗتّ٘صع اهِظز ٗت قٚق ا٪ؽ٘هٛ ا٨ًاًٛ  ٗتغـقق  هٕ٘ٗأؽـ  اهفقـ
 اهي ٌٞٚاهضو اهعزبٚٞ باهذِٓٚٞ أخبارٍٓ فٍٔ ًّ ٨ٗب  ،ٗفزفٚاتٕ فزٗعٕ
٘  ت٘د   ٍ  سضـب  بظآزٓـا  ٧ٚخـذ ، فبٔـا  ٘ابـ هعِ  اهـزٗاٝ اهـذّٙ خ  اهفٔـ
 . ا٪ؽ٘هٛ اه قٛ اهِظز سضب ٨ ،اهـٌشاٗرٜ اهعزيف

ٕ  هلاًى -دربـاه قزا١ٝ إْ:  ٗثاهجّا      ٍ  فقزاتـ ٛ  -بضـٚ   عـزيف  ٗبفٔـ  تـ٘س
ٞ  دؾً٘ٞـاه ًقاَ يف سقٚقٚٞ ققٚٞه ٕببٚاُ ٟ  ٗاهــٌِاسع ٘  ًـايٕ  عوـ  ٙـ   يف ٓـ
 ًولٚٞ يف نيًتِاسع بني خ٩فّا اهزاٜٗ ٙفرتا ٗكإُٔ ،اهـٌتداؽٌني أس 
ٕ  عِـ ٖ ٙقـني  ٗ ،اهٚ  ؽاسب ًوم عوٟ اهغٔادٝ ًِٕ وبُه ٗق  ،ًإي  بأُـ

 ٗاهـــٌاي هــٕ أُــٕ اهغــٔادٝ دــ٘اس عــّ(اإلًــاَ) فٚضــأي ،اهٚــ  ؽــاسب
َ ُظـز اهـزاٜٗ اهــٌغلى يف     يف اهٚـ  ذٗ  ٗهٚط ،ًولٕ  ٗاهغـزا١  اهبٚـع  ًقـا

 أٗ باه٨٘ٙــٞ ٗهــ٘ -اهتؾــز  ًوــم فٚــٕ ٙلفــٛ:  ٙقــاي ستــٟ عِــٕ ٗٙضــأي
 (.هٕ إُٔ أعٔ :)ق٘هٕ ًّ (اهتؾز  ًوم) إرادٝ شتٌىـٙ ستٟ -باه٘كاهٞ
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 ،هــٕ اهعــزيف اهفٔــٍ إبــا١ عــّ اهِظــز بغــض -اهفٔــٍ ٓــذا :ٗباختؾــار      
ٍ  ٓــ٘ -عزفٚــّا ٨، دٓقٚــّا فٌٔــّا هلُ٘ــٕ  دربـاهــ ٗهظــآز هوشــق ذاُبـًــ فٔــ

ٕ ( ) اإلًاَ ُقض ستٟ بى ،ٗخؾ٘ؽٚاتٕ  ٙـ ٖ  يف ٌّـًـ  باهغـزا١  عوٚـ
 . باهٚ ( اهـٌاي ًوم)بٕ   أْ  ٙجب ٙزٙ ( ) إُٔ دوّٚا ٙب ٗ -اهـٌاي

َ  ٗس ٙح اهزٗاٙٞ فقزات ًّ ٗٓذا ظآز        ٛ  ا٨ًـا ٛ اإلٗ اهِققـ  قِـاع
ّ  ٙغرتٜ فإُ ،باهغزا١ اهـٌزتب  ٞ  باعتقـاد  اهٚـ   ذٜ ًـ ٍ  اهــٌولٚ ٛ  ثـ  ٙـ ع

 اهٚ  ذٜ هغ  اهـٌاي أْ إستٌاهٕ رغٍ ،عوٕٚ شوفـٗٙ اهغزا١ بع  اهـٌوم
  . (هغ ٖ فوعوٕ) اهُٕٚٗقوٕ  باعٕ اهذٜ

٘  ،ؽ ٗرٖ فزا عوٟ -اهغزٙف دربـاه ْا ٗاهـٌتشؾى      ْ  ٗٓـ  ًظِـ٘
ٛ  إًقـا١  ٗتضتبطًّقإًِٚ  ت ٗر -ًطٌأْ بٕ عدؾّٚا قّ٘ٙا  اهعقـ١٩  تبـاُ

ٓلـذا  ٗٗعـ َ اعتِـا١ٍٓ باستٌـاي كُ٘ٔـا ٙـ ّا عادٙـٞ،        عوٟ ًوم اهـٌاي
   . وـٌايذٜ اهٚ  ه ًوم عّ اهٚ  كغف عوٟ اهـٌتغزعٞ ًضتقز رتلاسا

اهغزا١ ًّ ذٜ اهٚ  ًّ دْٗ تــشقق عـّ    د٘اس عوٟ دربـاه ٙ ي كٌا     
ٙ ٖ عِـ  استٌـاي كُ٘ٔـا ٙـ ّا عادٙـٞ ٗعـ َ كُ٘ٔـا ًاهلـٞ، ٗٙـ ي           عزعٚٞ

ٕ  أعـٔ  ) باهـٌوم اهغٔادٝد٘اس  عوٟ ٕ  أُـ  ،أسـ ٍ  ٙـ   يف عـ٣ٚاّ  رأ٠ اذا (هـ
ٞ  قبٚى ًّاهزاٜٗ  تغلٚم فٚلْ٘ ٞ  هغـزا  أٗ ا٨عـلاي  يف اهزغبـ  ت٘صـع
ــٞ اهفلــز ــٟ كــى ســإي : ٨ اعــلاي يف   ،اهفٔــٍ ٗتق٘ٙ ــ ر٘ٔــظ ٗعو  دربـاه

 .: إًقا١ د٨هٞ اهٚ  عوٟ اهـٌوم  ًِٕ اهبادٜ ذوٛـاه ًٗعِاٖ اهغزٙف

ٞ  اهزٗاٙٞ       هلـا ًؾـ راْ:    ؽـشٚشٞ ابـّ ابـٛ عٌـ  ٗٓـٛ اهـي       : اهجاُٚـ
ٛ  ابّ اىل ًعترب بضِ  ٕعزا٢ع عوى يف اهؾ ٗق ارٗآ -أ ّ  عٌـ   ابـ  عٌـ

 عوٟ عِ ُا ًعتربٝ عٌ  أبٛ ابّ ًٗزصوٞ ،() اهلل عب  أبٛ عّ ذكزٖ
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 ؽشٚشٞ .هذا كاُ  ٗ ٔزظا٪

ٕ  اهــٌِض٘ب  تفض ٖ يف ابزآٍٚ بّ عوٛ ارٗآ كٌا -ب      )عّ أبٚـٕ  اهٚـ
عجٌـاْ عٚعـّا عـّ    عّ ابّ ابٛ عٌ  عّ عجٌاْ بّ صـعٚ  ٗمحـاد بـّ    

ّ  دـش١   كُ٘ٔـا  ٙبع  ٨ٗ، (ابٛ عب  اهلل ٛ  تفضـ ٖ  ًـ  ٗهٚضـ   ،ا٪ؽـو
ٛ  تفضـ   اىل اهـٌقافٞ اهشٙادات ًّ ٛ  تفضـ  ك اهقٌـ  ،ٗغـ ٖ  اجلـارٗد  أبـ

: ٩ًسظـٞ  ٪ؽـى هقٌـٛ ا تفض  ااهزٗاٙٞ ًّ دش٢ٚٞ ٗٙغٔ  بـٌا ذكزُا ًّ 
 ٗعزفٍٔ عوٟ أصاُٚ  أخبار عوٛ بـّ ابـزآٍٚ يف )اهلـايف(   رداي صِ ٖ 

  : ف ن س ٙح تزٜٗ ٜذٗٓٗ)اهتٔذٙب( ٗغ ٌٓا، 

 يف اهلل سلٍ د٩ ـب فِٚا شلٍـأت:طبلز ٪بٛ قاي اهـ٧ًٌِني أً  إْ     
 عـــ١ٛ  اهــــٌضوٌني ٙـــ  يف كـــاْ فـــاْط : قـــاي ،٨ :قـــاي ؟ص اهــــٌضوٌني

ٞ  أصأي كِ  إٙان : قاي ؟ص اهبِٚٞ تضأي ًّ فٕٚ أُا إّدعُٚ  ٌولُٕ٘ـٙ  اهبِٚـ
ْ  فـاذا :ط قاي ،اهـٌضوٌني عوٟ تّ عٕٚ ًا عوٟ ٜ  يف كـا ٟ  عـ١ٛ   ٙـ   فـادع

ٕ  ٗق  ٙ ٜ يف ًا عوٟ اهبِٚٞ تضأهين اهـٌضوٌْ٘ فٕٚ ٝ  يف ًولتـ  رصـ٘ي  سٚـا
ّٛ إدعــ٘ا ًــا عوــٟ اهبِٚــٞ اهـــ٧ًٌِني تضــأي ٗمل ،ٗبعــ ٖ  اهلل  كٌــا عوــ

 . (18)ص... عوٍٚٔ إدعٚ  ًا عوٟ اهبِٚٞ صأهتين

ٞ  ٗافض صِ ٖ اهـٌعترب دربـاه ٗٓذا      ٟ  اه ٨هـ ٞ  إرتلـاس  عوـ  اهٚـ   سذٚـ
ص ٌولُٕ٘ـٙـ  ع١ٛ  اهـٌضوٌني ٙ  يف كاْ فاْ( :طهق٘هٕ ) اهـٌوم عوٟ

َ عوٟ  ٗٙ ي اهـدرب ٗق  ٗؽف ًا يف اهٚ  باهـٌوم، ٞ عـزعٚٞ   عـ   ًِاسعـ
 ٖعِ ًا داً   اهـٌولٚٞ دع٘اٖ عوٟ ِٞٚبب ًطاهبتٕ ٗع َ ًولٕ يف اهٚ  ذٜ

ُفضــٕ ًِلــزّا  ، فوــذا دعــى أًــ  اهـــ٧ًٌِني ٗاهـــٌوم اهـــٌاي عوــٟ سذــٞ
                                                           

 . 3ًّ اب٘اب كٚفٚٞ احللٍ : ح 25: ب 18اه٘صا٢ى : ز (18)
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عّٚا عوٚـٕ بوشـاظ ًــداهفٞ دعــ٘اٖ    أبـا بلــز ًـ ّ   ()عٟ عوٚـٕ ٗدعـى  ًـ ّ 
ثب٘ت ٙ ٖ عوٟ اهـٌاي اهـٌعني  ٓٛ شذٞـٗاههوشذٞ اهعق٢٩ٚٞ اهـٌٌقاٝ، 

اهبِٚـٞ ًــّ  ٙضــتِلز عوـٟ ابــٛ بلـز: هوــب    (عوٚــٕ ٗكأُـٕ )  إصـت٦٩ٖٚ ٗ
ّ  (œصٚ ٝ ُضـا١ اهعاهــٌني )   فتـ ي اهزٗاٙـٞ    (،أًـ  اهــ٧ًٌِني)   ًٗـ

اهـٌوم ًـّ    الغاصت ًا دز٠ عوٕٚ اهعق١٩ ًّعوٟ إًقا١ اهؾشٚشٞ 
  .  -ًاي -ٗفع اهٚ  عوٟ ع١ٛ 

ٞ  اهزٗاٙٞ       ٛ      :اهجاهجـ  يف اهغـٚذ  رٗاٖ ًـا  ًعتـربٝ ٙـُ٘ط بـّ ٙعقـ٘ب ٗٓـ
ّ  ًعتـرب  بضـِ   (اهتٔذٙب) َ  عـ  ا٪سٗاز ًـ اخ  يف( ) اهؾـادق  ا٨ًـا

 ذٔاسـاهـ  -اهــٌتا   يفأٗ ٗرثتٌٔـا   ٗإختوفـا  ا٬خـز  قبـى  أسـ ٌٓا  ًات اذا
٘  اهِضـا١  ًتـا   ًّ كاْ ًاط :() قاي -ٗا٨ثاخ ٝ  فٔـ ْ  ًٗـا  ،هوٌـزأ  كـا

ٟ  إصـت٘ىل  ًّٗ ،بٌِٚٔا فٔ٘ ٗاهِضا١ اهزداي ًتا  ًّ ٕ  عـ١ٍٛ  عوـ ٘  ًِـ  فٔـ
ــٕ ــب  ٗٓــذا.  (19)صه ــ ٝ ذٌوٞـاهــ يف -اهتع  عوــٟ اه ٨هــٞ ٗافــض -ا٪خ

ٕ  فٔ٘(:طقاي) -اهٚ  هذٜ باهـٌوم شلٍـاه:  اهقاع ٝ ٟ  ًزّتبـاّ  صهـ  عوـ
 ًـ٘رد  عوٟ اَاهع اهقاُُ٘ٛ عتبارا٨ ٓذا ّبقـُهٗق   ،ع١ٛ عوٟ اإلصت١٩ٚ

 فٔــ٘أٗ بــني ٗرثتٌٔــا،  اهــشٗدني بــني فٚــٕ اهـــٌدتوف اهـــٌتا  -ش ٙحـاهــ
ٞ  ٗافـض  -اهتطبٚـق  بٔذا - ٟ  اه ٨هـ َ  إًقـا١  عوـ ٞ  اهقاعـ ٝ  عٌـ٘  اهعق٢٩ٚـ

 .ٗتطبٚقٕ عوٟ اهـٌ٘رد اهـداـ اهـٌض٧ٗي عِٕ  اهعزيف ٗاهقاُْ٘

       : ْٕ ٞ  ٓــذٖٗبتعـب  ثـا ٜ ) إًقــا١ ت٧كـ   اهزٗاٙـ  اهعٌــً٘ٛ اهعقـ١٩(  دـز
بـٌ٘رٍد ًّ ًـ٘ارد ا٪ًـ٩ن،   ٗا٨صت١٩ٚ غ  اهـٌدتؿ  اهٚ  أًارٙٞ عوٟ

 عوٟ اهٚقٚين اهربٓاْ أٗ اهبِٚٞ تقَ٘ أٗذٗ اهٚ  بع َ اهـٌوم،  إ٨ أْ ٙقّز
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  . اهٚ  ظآز خ٩ 

 أْ عوٟ ٌ٘ردٖـب داؽٞـاه اه ٨هٞ ٗافض صِ ٖ اهـٌعترب دربـاه ٗٓذا       
ٕ  اهبٚـ   ًتا  ًّ ع١ٍٛ عوٟ ا٨صت١٩ٚ ٞ  ٗأثاثـ ٟ  سذـ ٕ  عوـ ٕ  ًولـاّ  كُ٘ـ  ،هـ

ّ  أٜ صٕـِـً ع١ٛ عوٟ ٘ىلـتـإص ًّٗ:ط( ) ق٘هٕـه  اهـشٗدني  ًتـا   ًـ
 . قطعّٚا عوٕٚاهـدرب  ٗٙ يطفٔ٘ هٕص  ٌ٘ردٖـب دؾ٘ؽّاـً

َ  يفعوٟ قاع ٝ )اهٚ  أًارٝ اهـٌوم(  ده٩ّٚٓذا اهـدرب  ِٙفع بى        عٌـ٘
٘  ًِٕ ع١ٛ عوٟ إصت٘ىل ًّٗط :() ق٘هٕ فاْ ،اهـٌ٘ارد ٕ  فٔـ  ٗإْ صهـ

ٞ  بفعـى  ٌ٘ردٖـب إختؿ ٕ ط كوٌـ ّ  أٜ صًِـ ٕ  إ٨ ،اهــٌتا   ًـ ٘  أُـ بـى   ٤ًٙـ
ٛ  اهــٌِغأ  اىلٙزع   ِٗٙطوـق   (اهــٌوم  أًـارٝ  ٗاهٚـ   ا٨صـت١٩ٚ ) :اهعٌـً٘

ٕ   ،عِٕ ٗٙ ي عوٕٚ اهعاًـٞ  : كُ٘ـٕ تطبٚقـّا هوقاعـ ٝ اهعق٢٩ٚـٞ      ٗٙتشؾـى ًِـ
  ٗكُٕ٘ إًقا١  هلا .

ٕ  ُٙ٘ط ً٘ثقٞ ظآز بأْ( ق ٖ) عؾزُا أدوٞ بعض ُاقػ ق  ٕهلِ        اُـ
ٕ  ًـع  اهـشٗز  داؽٌٞـًـ  ٌقاَـب دتؿـً سلٍ ٞ  فتفٚـ   ،سٗدتـ  أْ اهــٌ٘ثق

ٟ  إصـت٘ىل  اذا ًٌِٔا ك٩ّ ّ  عـ١ٛ  عوـ ٘  اهبٚـ   ًتـا   ًـ  إهـ٩ق  ٨ٗ هـٕ،  فٔـ
 اهتعــ ٜ ٌلّـٙــ ٨ٗ اهــشٗدني بــني اهتِــاس  عــ َ ؽــ٘رٝ ٙغــٌى هوٌ٘ثقــٞ

 .(20) داــاه ً٘ردٖ هغ  دربـاه ٌٍٚٗتع

 )ق ٖ( :  ٗٙغلى ًا أفاد      

 دربـاهـ  ًـداؽٌٞ اهشٗز ًع سٗدتٕ ًع أْ ًفزٗا فزا إُٕ: أ٨ّٗ      
 ٙعقى ٨ٗ اهـٌتا  يف اإلخت٩  ٗسؾ٘ي ا٬خز قبى اهشٗدني أس  ً٘ت
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اهــي  -اجلٔــٞ فٔــذٖ اهـــشٛ، ٗبــني اهـــٌٚ  بــني ٗاهـــٌداؽٌٞ اهـــٌِاسعٞ
ٍ  -اهضـٚ  اهــٌعاؽز   فزفٔا َ  دتؿـًـ  سلـ ٞ  بــٌقا  ًـع  اهـشٗز  ًــداؽٌ

  . اهغزٙفٞ هوزٗاٙٞ ًـدّؾؾّا تؾوض ٨ٗ سٗدتٕ،

 ًّ أٜ صًِٕط كوٌٞخؾ٘ـ  ًّ اإلختؾاـ إصتفادٝ ٌلّـٙ ُعٍ     
ٕ  اهــٌدتوف  اهـٌتا  ٞ  بـني  أٗ اهــٌ٘ت  قبـى  اهـشٗدني  بـني  فٚـ  اهــٌٚ   ٗرثـ
 ، كٌا ٙـٌلّ اصـتفادٝ اهعٌـَ٘ ًـّ ظٔـ٘ر اهؾـشٚشٞ يف     ا٬خز ًع ًٌِٔا

ــا    ــٞ دــز٠ اهعقــ١٩ عوٚٔ ــا يف  ًــّٗ -إًقــا١ قاعــ ٝ عاً ـــٌ٘رد تطبٚقٔ اه
  .           ، فاْ اهتطبٚق ٧ٙك  عٌَ٘ اهقاع ٝ اهـٌطبقٞاهـداـ اهـٌض٧ٗي عِٕ

ــّا       شلٍـاهــ إختؾــاـ يف ظــآزٝ كاُــ  ٗإْ صًِــٕط كوٌــٞ إْ: ٗثاُٚ
 صهٕ فٔ٘طاهـٌوم دهٚى أس  اهشٗدني عوٟ اهـٌتا  صت١٩ٚا أْٗ اهـٌبني،

 صهٕ فٔ٘ ًِٕ ع١ٛ عوٟ إصت٘ىل ًّٗطش ٙحـاه ًّ ا٪خ  اهِّؿ أْ إ٨
 إعارٝ ٗٓ٘اهقاع ٝ  ًقا١إل ضـاهؾاه اهعًٌ٘ٛ اهت٘دٕٚ أٗ باهتعوٚى أعبٕ

ٛ  ٌولٚٞـبـ  شلٍـاه عوٟ اهعق٢٩ٛ ذزٜـاه اىل ٗافشٞ ٟ  اهــٌضت٘ه  ًـا  عوـ
ؽـغز٠  بى اهـدرب ظآز يف تطبٚق اهقاع ٝ اهعق٢٩ٚٞ اهعاًٞ عوٟ  ،ٙ ٖ يف

:  ٗٙظٔــز ًــّ اهتطبٚــق ،ًــ٘رد اهبشــح ٗاهضــ٧ايٗفــز  ًــّ فزٗعٔــا ٓــ٘ 
 عٌَ٘ عوٟاهـدرب بٔذا اهتقزٙب  ٚ يإًقا١ اهقاع ٝ اهعاًٞ اهـٌبش٘ثٞ، ف

 ٔـذا بٗ.  ًاي عوٟ إصت٘ىل ًّ هلىص طفٔ٘ هٕٗإُٔ ٙجب  اهـٌوم شلٍـاه
 . اهقاع ٝ عوٟ دربـباه ا٨صت ٨يِٙ فع ا٨علاي ٗٙتٍ 

ٛ  اهـٌتغزعٞارتلاس ٗ اهعق١٩ تباُٛ إْ:  ىٗاهـشاؽ       ٗدزٍٙٔ اهقـاُُ٘
 تـز٠  ٨ ٗهـذا  ،ا٪ً٘اي ًّ اهٚ  يف ًا ًوم عّ ٔاٗكغف اهٚ  سذٚٞ عوٟ

ٕ  ّٙتبّٚ ستٟ اهـٌاهم ًعاًوٞ اهٚ  ذٜ ًعاًوٞ يف ٙرتدد أس ّا  ،د٩ ـاهـ  هـ
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ٞ  ٗأرباب ا٪ًز أٗهٚا١ ًّ ًٗضٌع ٌزأ٠ـب اهض ٝ ٗٓذٖ  ٗصـفزا١  اهعؾـٌ
 ؽـ ر  بـى  عوٚٔـا  ا٨ُلار أٗ عِٔا اهزد  ًٍِٔ ٙؾ ر ٗمل (،)اهزمحٞ

ــار  ا٨ًقــا١ ــذٖ ا٪خب ــِذكز   -بٔ ـــٌتق ًٞ ٗص ــٞ اه ــ٘   اهج٩ث ــّا ٓ ــربّا رابع خ
 عوٟ يف عؾ٘رٍٓ ٗفٌٚا بعُ  ّاعٌوٚهـٌتغزعٞ ا دزتثٍ  -ؽشٚض عٚى

 . اهـٌوم عّ ٔاٗكغف اهٚ  سذٚٞ عوٟ دوّٚا  ّيٙ ٌاـً -هبقٔا

 اهعـــزيف ٗا٨رتلـــاس اهعق٢٩ـــٛ اهتعـــار إْ  باختؾـــار:اهــــشاؽى ٗ     
ْ  عوًٟضتقّز  اهعًٌ٘ٛ ذزٜـٗاه  ّاهزٙقـ  ٗكُ٘ٔـا  اهــٌوم  أًـارٝ  اهٚـ   كـ٘
ّٞ اهٕٚ ، ًـّ دْٗ تـزدد اهعقـ١٩ يف ًعاًوـٞ     ُاقؾـاّ  كغـفاّ  اه٘اقـع  عّ كاعف

ًــا مل تقــٍ سذــٞ عوــٟ  ،ذٜ اهٚــ  يف ا٪صــ٘اق ٗغ ٓــا ًعاًوــٞ اهـــٌاهم
عوــٟ اعتبـار اهٚــ    فـ يّ ،  اهغـار   أًقــاٖ ٗٓـذا اهـــذزٜ قـ    ، ـد٩ اهـ 

ّٞ عوٟ ًوم ؽاسب  : ثٍ ٙقع اهل٩َ يف  . ٔا هـٌا تـش  ٙ ٖ سذ
       

 . أصن  ال أوارة اليد قاعدة : الجالح البحح      

ٝ عزعٚٞ أًارٓى ٓٛ سؾى ا٨علاي ٗاهـد٩  يف كْ٘ قاع ٝ اهٚ       
 كاعفٞ أَ ٓٛ أؽى عٌوٛ ٙقتقٛ اهتعب  بـٌوم ذٜ اهٚ  ٗٙزتب آثارٖ؟ 

ٞ  اهٚـ   كْ٘ اهظآز      ٟ  أًـارٝ  ٗا٨صـت١٩ٚ  ٗاهضـوطِ ٞ  اهــٌوم  عوـ  كاعـف
 اهبـاهين  ٍٓارتلـاس  شضبـبـ  ّاهّز اهعق١٩ تباُٛ بوشاظ ،اهٕٚ ٗهزٙق عِٕ

 تزتٚـب  ٗعوٟ (اهـٌوم أًارٝ اهٚ ) إعتبار عوٟ خاردّا عٌوٚٞاه تٍٔٗص 
أًارٝ ، ٗٓذا كاعف عّ كْ٘ اهٚ  هؾاسبٔا اهٚ  يف ًا عوٟ اهـٌوم آثار

  . ش  ٙ ٖ ًّ اهـٌايـعِ  اهعق١٩ تلغف عّ ًوم ذٜ اهٚ  هـٌا ت

 ِا١ٍٓ عوٟـقزار بـِٟ اصتـبـٌع ّاـٚـق٢٩ـٚ  أؽ٩ّ عـ ٝ اهـ  قاعضـٗهٚ      
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 عِ اهعٌى بٔا تعب ّا هت٘قف بقا١ٍٓ ٗبقا١ ُظاَ ًعاعٍٔ عوٚٔا، إذ هٚط  
ٗكُ٘ٔـا هزٙقـّا اىل    اهٚ  ٝبأًار ه٣ٌِاْا ٗإُـٌا عِ ٍٓ  ٜتعّب أًز اهعق١٩

ًوم ذٜ اهٚ  ٗاقعّا ٗكاعـفّا عـّ كـْ٘ ًـا بٚـ  أسـٍ  ًولـّا هـٕ بــشٚح ٨          
 اهٚـــ  أْ عتقـــادٍٓا هـــ٨٘إذ  ،ٙوتفتـــْ٘ اىل استٌـــاي كـــْ٘ اهٚـــ  عادٙـــٞ

ٍ  دـزت  ٌاـهـ  ُ٘عّا عِٕ كاعفٞ اهـٌوم أًارٝ ٗا٨صت١٩ٚ ٗاهضوطِٞ  صـ تٔ
َ ـٚع ا٨عـيف ع ٍٔٚـتباُ قّزـصتٗا ٚٔاـعو اهعٌوٚٞ  ؾار ٗا٨ًؾار ٗيف تــٌا

  .  اهٚ  ذٜ ًومًعاًوٞ  هـٌايا ًعاًوٞ عوٟا٪دٙاْ ٗاهـٌوى ٗاهِشى 

ُـ  اهعق١٩ عِ  اهٚ  عتبارا إْ :دتؾزـً ٗبتعب        ٘  ٌاـإ ّ  هلغـفٔا  ٓـ  عـ
 ْ٘ٙضتلغف بى ،غاؽبٞ اهٚ  كْ٘ ستٌايإل ٙوتفتْ٘ ٨ أٍُٔ سٚح اه٘اقع

 . أدوٟ ٗكاعف أق٠٘ بأًارٝ د٩ ـاه  ٙجب  ستٟ ،ٗاقعّا اهـٌوم ًِٔا

 ًـا  إلًقـا١  تتؾ ٠ اهـٌتق ًٞ اإلًقا٢ٚٞ اهزٗاٙات أْ اه٘افض ًّٗ     
ًٗــع ٓــذا  ،ٗاقعــّا اهـــٌوم عــّ ٔاٗكغــف اهٚــ  أًارٙــٞ ًــّ اهعقــ١٩ عوٚــٕ

 ٟ ــب ٨ ٙؾــغ َ  اهتقزٙ ــ٘ي بعــض ا٨ع٩ ــ ٖ(اىل ق ــ    (21))ق  :يف قاعــ ٝ اهٚ
سٙــ  ًـــّ دـــ٘اس  ، اذ ٨ ٙضــتفاد ًـــّ أخبارٓـــا أ اهظــآز كُ٘ٔـــا أؽـــ٩ّ )

 أًارٝ عوٟ اهـٌولٚٞ( .٨ٗ ٙضتفاد كُ٘ٔا  ،اهتؾز  باهٚ 

ٗذهم ه٘ف٘ح تباُٛ اهعق١٩ عوٟ أًارٙتٔا، ٗد٨هٞ اهِؾ٘ـ عوـٟ        
ٟ  -فاْ ًعتربٝ سفؿ إًقا١ دزٜ اهعق١٩، يف  ظـآزٝ  (22) -ا٪قـ٠٘  عوـ

ّٞ ٟ ٚـح تقـٌِ  عـ٘آ     ٌوم سـعّ اه ٗاقعّا اعتبار اهٚ  كاعف  ٓـذٖ  عوـ
بأًارٝ  ماهـٌغٓل اهضا٢ى اهزاٜٗ إقِا ( )ستٟ ساٗي ا٨ًاَاهـٌولٚٞ 
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اهعقـ١٩   عتبـار يف إًقـا١ ا  سفـؿ  ًعتـربٝ  ر٘ٔـ عّ ظ اهٚ ، ٗٓذا ٙلغف
ّٞ وٚ ه ٖ  ،اهعقـ١٩  عِـ   ساهلـا  ٓ٘ كٌا ٗاقعّاعّ اهـٌوم  كاعف ( ) فـرتا

ّٝ ٙـ  اهضا٢ى ٙقّزر تار ٕ  ٌقٛـُٗ   ( :ٙضـأي ا٨ًـاَ )   سـني  رتلـاسٖ ٗا عٌوـ
ٟ  اهٚـ   ؽاسب ًّاهغزا١  سّى  :ٙعين ؟ًِٕ اهغزا١ فٚشى أ  ،اهغـ١ٛ  عوـ

ٍ  عوٟٗدّي ( ) ا٨ًاَ أًقاٖ ٗق  (ُعٍ) اهزاٜٗ ٗأداب  اهــٌوم  فٔـ
عـّ   اهغـم  ٙشٙـى  أْ( ) ٗأراد ،اهٚ  ذٜ ًّ اهغزا١ ٗد٘اس اهٚ  ًّ

 ذٜ هغ اهذٜ تغرتٕٙ ًوم  اهغ١ٛ أْ استٌاي بعزا اهضا٢ى اهـٌغلم
 ،هم ًولّا ٗٙؾ  تغرتٕٙ أْ هم داس أّٙ فٌّ هغ ٖ فوعوٕ:ط فقاي ،اهٚ 

 ًوـم  يف علل  ٗهلِم صعوٕٚ شوفـٗت هٛ ٓ٘:  اهـٌوم بع  تق٘ي ثٍ
ٜ  اهغ١ًٛوم  عوٟ اهغٔادٝ ًِم  وبُه عِ ًا اهٚ  ذٜ  ،ٙـ ٖ  حتـ   اهـذ
ٕ  أْ ذ٘سـٙـ  ٨ط كٚف :() قايثٍ  ّ  اىل تِضـب ٕ  ؽـار  ًـ ّ  ًولـ ٕ  ًـ  قبوـ

اهعقـ١٩    دزٜٗفق  كوٕ ٗٓذا.  ؟ اهغ١ٛ عوٟ اهٚ  ؽاسب ٗٓ٘ صاهٚم
 . عوٕٚ اهٚ  ؽاسب ًوم ًعاًوٞ اهغ١ٛ ًعاًوٞ عوٟ ّاًضتقز ع٩ٌّ

 ذشـٙ مل ه٘ط :() بق٘هٕ سفؿ ًعتربٝ يف( ) ا٨ًاَ ختٍ ٗق        
 عّ ٙلغف سلٍٚ إقِاعٛ ٗدٕ بٚاْ ٗٓ٘ صص٘ق هوٌضوٌني ٙقٍ مل ٓذا
 ،اهٚــ  ًوــم أًارٙــٞ عوــٟ ٍٔٗتبــاُٚ اهعقــ١٩ هطزٙقــٞ اهغــار  إًقــا١ صــّز

َ  (اهــٌوم  أًارٝ اهٚ ) اهعق١٩ إعتبار ذشـٙ مل ه٘ إُٔ يف ٙتودؿ ًِـٕ   ٙوـش
 فـ٩  ٗاهتذارات ا٪ص٘اق ُظاَ خت٩يا ّٓ٘ا ٗعق٩ّ، عزع فاص  شذٗرـً

ذٜ  -ًضتقزٝ ُتٚذٞ اهغم يف ًولٚٞ ؽاسب اهٚـ    ص٘ق هوٌضوٌني ٙبقٟ
 . -شٌ٘ٓاـاهـٌتذز أٗ اهـٌعٌى أٗ ُ

 ٕٚـٕ ت٘دـ(٪ُاهـٌوم أًارٝٚ  ـغف عّ كْ٘ )اهـ٨ ٙل ِّؿـاه ٗٓذا
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هوعٌــى بطزٙقـــٞ اهعقــ١٩ ٗتبـــاٍُٚٔ، ٗٙلفـــٛ ؽــ ر اهزٗاٙـــٞ يف اه ٨هـــٞ    
 اهـٌوم عّ هٚ اكغف اهـ٧ٌك ٝ عوٟ إًقا١ ًا عوٕٚ اهعق١٩ ًّ ارتلاس 

 .ٌزتلش ـٌغلم عّ ٓذا اهبِا١ اهـاه ُٜطوق اهزاٗاشٚح ـب

ٓى  اهـٌوم عوٟ ٨هٞ اهٚ قٚق كْ٘ دشـيف ت ٝ ًٌٔٞزثٍ إُٕ ٨ ثـٌ      
 ع ٝ اجب  بقاهغزعٚٞ ٨ تغ  فاْ اهو٘اسَ  ،ؽى أ ٓٛ أًارٝ أَ ٓٛ

 عوٟٚ  ـقاع ٝ اهَ قّ ـب يف تـكٌا ٨ رٙ ، ّـٚـعوٟ ك٩ اهـٌبِٚ دشًّا اهٚ 
  هـ٧ٌدآا .ٌداهف ـا٨صتؾشاب اه

هلّ ٓذا ٨ ٙ ي  ُعٍ ٨ اعلاي يف تقّ َ ا٨قزار ٗاهبِٚٞ عوٟ اهٚ ،      
عوٟ كْ٘ اهٚ  أؽ٩ّ عٌوّٚا تعب ّٙا تتق َ عوٕٚ أًارتا اإلقزار ٗاهبِٚٞ، ف ْ 
ّٝ كاعفٞ عّ اه٘اقع اذا دّي اه هٚى عوٚٔا، ًٗع  اهٚ  ٙـٌلّ أْ تلْ٘ أًار
ٓذا ٙتق َ عوٛ اهٚ  إقزار ذٜ اهٚ  عوٟ ُفضٕ ٗقٚاَ اهبِٚٞ عوٟ خ٩  

ات عوٟ بعض، ٨ٗ ِٙشؾز تقّ َ اهٚ ، إذ ٨ رٙب يف تقّ َ بعض ا٪ًار
ا٪ًارٝ عوٟ غ ٓا فٌٚا اذا كاْ أؽ٩ّ عزعّٚا تعب ّٙا ستٟ ٙتشقق 

  باهتق َ : كْ٘ اهٚ  أؽ٩ّ عٌوّٚا ٙتق َ عوٕٚ ا٨قزار ٗاهبِٚٞ .

٨ ٙؾوض أْ ٙلْ٘  -كٌا أْ غوبٞ ع٘د ًوم ًا يف اهٚ  هؾاسبٔا      
عاعٍٔ ٗتضتقّز هـٌشض تعّب ٍٓ بـٌوم ذٜ اهٚ  هٚضتقٍٚ ُظاَ ً

أص٘اقٍٔ ٨ٗ ٙـدتّى ُظاَ اقتؾادٍٓ، كٛ ُتـجب  اهغوبٞ كْ٘ اهٚ  أؽ٩ّ 
 عٌوّٚا . ُعٍ ٓ٘ ًـٌلّ ًـشتٌى إ٨ إُٔ استٌاي فعٚف .

ّٝ عزفٚٞ عق٢٩ٚٞ هتباُٛ اهعق١٩ عوٟ كُ٘ٔا        ٗا٪ق٠٘ كْ٘ اهٚ  أًار
ّٞ ُ٘عّا عّ اهـٌوم ٗاقعّا، ٗهذا ٙزّتبْ٘ أثز ًوم ًا يف  اهٚ  كاعف

 هـؾاسـبٔا ٗٓذا اهـتـباُٛ ق  أًـقاٖ اهـغار  بـع َ اهزد  ٗا٨ُـلار، بى    
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أَهاٙ قطٜـشّا يف ْكٛم ؾطع١ٝ َتكس١َ، ٖٚصا أٚنض زيٌٝ ع٢ً 
 ًو .ايـُٚع٢ً نْٛٗا أَاض٠ّ ؾطع١ٝ ع٢ً  -نُا تكسّ-ؾطع١ٝ قاعس٠ ايٝس 

: نْٛٗا ْاظط٠ اىل ايٛاقع ٚناؾف١ عٓ٘ َاض٠َٚع٢ٓ نٕٛ ايكاعس٠ أ    
نؿفّا ْاقكّا، ٚنٕٛ ايؿاضع أَهاٖا بـُا ٖٞ ناؾف١ بتتُِٝ نؿفٗا، 

ال  -ٕ ايؿاضع اعترب قاعس٠ ايٝس ْعِ يٛ ثبت أ نٌ أَاض٠ . ٚبٗصٜٔ تتكّٛ
 قاّلـذ١ٗ نؿفٗا مل تهٔ أَاض٠ ٚناْت أثبت إيػاؤٙ يـذ١ٗ ناؾفٝتٗا أٚ ي

شذاب٘ عٔ ـْاع ٚ ـذٌٗ بايٛاقألْ٘ ٜكري إعتباضٖا عٓس٥ٕص ألدٌ اي ًّٝا،ُع
ٛٓايـُ  ٚتٛنٝض ٖصا نً٘ :  . ّ أق١ًٝ قاعس٠ ايٝسهًف فٝتشكل َك

يًُهًف  ذٌٗ بايٛاقع ٚعسّ اْهؿافٗاـبع١ عٓس ايٓتايـُايٛظٝف١ ٕ إ      
 :شطظ ـٚأقٌ َ ،شضـ٢َ أقػاّ ثالث١ : أَاض٠ ، ٚأقٌ عًُٞ عً

 ذٗٛاّلـاقع ََٛع فطض ايـشهّا ذٌٗ بايٛاقع َـفٝ٘ اي َا ًُٜشغ -أ      
ٖٚصا ٖٛ  ـشهّا ،ٚظٝف١ يًذاٌٖ َعٓس٥ص ذعٌ ايؿاضع ـٜٚ َـشذٛبّا

  شطظ .ايـًُٞ غري ُاألقٌ ايع
ٝ٘ ايٛاقع ٜٚهؿف عٓ٘ ٜٚهٕٛ َؤزاٖا ٖٛ ايٛاقع ًشغ فَا ُٜ -ب      

  ٖٚصٙ ٖٞ االَاض٠ . ،عٔ ايٛاقع ـذعً٘ ايؿاضع ناؾفّاٜٚ
 فتهٕٛ ٚظٝف١ّ ،بُٝٓٗا ٜهٕٛ ٚغطّا بني ايكػُني ٚبطظخّا َا -ـد      

عٔ ايٛاقع  ـشهّا ٚال ناؾفّاال َ -يًذاٌٖ ٚساٍ عسّ ايعًِ بايٛاقع 
ػِ األٍٚ يف نْٛ٘ ٚظٝف٘ يًذاٌٖ أٟ ٖصا ايكػِ  ٜؿاضى ايك ،إيٝ٘ ّاطْاظ

ٖٚصا ٖٛ األقٌ  ،شا نؿف عٔ ايٛاقع ٜٚؿاضى ايكػِ ايجاْٞ يف نْٛ٘
 .شطظ ايـُايعًُٞ 

 جايحـكػِ ايـٖٛ اي -ٗاـًٓا بـيٛ ق - ٝسـاعس٠ ايـ١ قـطاز َٔ أقًٝايـُٚ      
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انٞ ايـُيبشح نإ ا، ٚساٍ االغتكشابشطظ(نُا ٖٛ ايـُ)األقٌ 
 ٔ َا ٖٛٚقس تبٝٓ ،يف ثبٛت ايكػِ ايجاْٞ أٚ ايكػِ ايجايح يكاعس٠ ايٝس

 ٢ٓـُعـب ٛعّاـعٓ٘ ْ ف١ّـًو ناؾايـُع٢ً  نٕٛ ايكاعس٠ أَاض٠َّٔ ايكشٝض 
 . ّاًو ٚاقعايـُعٔ ْٛعّا ٝت ٚطبعٗا ناْت ناؾف١ ٕ أَاض٠ ايٝس يٛ خًٓا

ثبٛت يٛاظَٗا غري  ٝس ال ٜعيناي ٜٚٓبػٞ االيتفات إىل إٔ إيتعاّ أَاض١ٜ     
جبت َٔ ايـُشٛخ األقٌ ـيف ب ـُا تكسّ بٝاْ٘ َفٓكاّلي ايؿطع١ٝ أقاّل،

ٟٓ -َاض٠ إٔ زيٌٝ اعتباض األ س سذ١ٝ الظّ ال ٜفٝ -قٛي١ٝ نايٝس أَاض٠ غري أ
  . َاض٠ ايعكًٞ أٚ ايعازٟ ٚال ٜرتتب عًٝٗا غ٣ٛ الظَٗا ايؿطعٞاأل

فتهٕٛ سذ١  ناؾف١ عٔ َؤزاٖا ٚالظَ٘،ْعِ األَاض٠ ايكٛي١ٝ تهٕٛ       
تعاَٞ َعّا نإخباض ايجك١ ٛهلا اإليطابكٞ ايؿطعٞ ٚيف َسيايـُيف َسيٛهلا 
ٖٚصٙ األَاض٠  ،ع٢ً ؾ٤ٞ ايب١ٓٝبؿ٤ٞ أٚ قٝاّ   قطاض أسٕسبؿ٤ٞ أٚ إ

طابكٞ ٚيف َؤزاٖا ايـُايكٛي١ٝ هلا َسيٛالٕ ٚتهٕٛ سذ١ يف َؤزاٖا 
 ،شً٘ـيف َ الظّ ايعازٟ نُا أٚنشٓاٙعكًٞ ٚايعاَٞ ست٢ ايالظّ ايتاإلي

 .ع٢ً ايالظّ  ؤٓز٣، ٚسذ١ايـُع٢ً  : سذ١ ُٓعي١ سذتنيبـفٝهٕٛ 
ٚأَا غري )األَاض٠ ايكٛي١ٝ( نأَاض٠ ايٝس فال ٜتهفٌ زيٌٝ اعتباضٖا       

، أٟ ال ٜجبت طابكٞايـُٖا َٚسيٛهلا اأنجط َٔ ايسالي١ ع٢ً سذٝ٘ َؤز
 .قاّل ١ أًو ايعاز١ٜ ٚايعكًٝايـُبٗا يٛاظّ 

ًو عٓس ايعكال٤ ايـُايٝس ٚ ناؾفٝتٗا عٔ  ٚايـشاقٌ ٚنٛح أَاض١ٜ      
َها٤ ايؿاضع ع٢ً طبل َا عًٝ٘ ايعكال٤ يف َطتهعاتِٗ ٚقس دا٤ إ
 ٕٛ ايٝسٔ نعف استُاٍ نـبٝـداضد١ٝ ، َٚٓ٘ ٜتـعاَالتِٗ ايـايباط١ٝٓ ٚت

 .   َٚٔ ٖصا ايبشح ٜتذ٢ً :  أقاّل عًُّٝا نُا استًُ٘ ايبعض 



 (389تكسّ قاعس٠ ايٝس ع٢ً االغتكشاب ايـُدايف هلا............................ )

 
 

 . هلا خالفالـنقاعده الًد علِ االستصحاب  و: تقدبع راـالبحث ال          

ال اؾهاٍ ٚال خالف يف تكٓسّ قاعس٠ ايٝس ع٢ً االغتكشاب              
ًو بًشاظ إ ايـَُاض٠ ع٢ً ، ألٕ قاعس٠ ايٝس أـُؤز٣ ايٝسيدايف ايـُ

 َاض٠ّايٝس أ٠ ظاٖطّا ع٢ً ايتعبس بَػتكط تؿطع١ايـُٚ ات ايعكال٤ضتهاظإ
س٠ ايٝس ع٢ً ، بٌ تتكسّ قاعايٛاقع١ٝ ًه١ٝايـُ عٔ ًو ناؾف١ايـُع٢ً 

، شطظ٠ايـُقٍٛ ايع١ًُٝ اشا قًٓا بإٔ ايٝس َٔ األاالغتكشاب ست٢ 
َٚع  -ٖٚٛ َكاٍ نعٝف -ت َٔ األَاضات ايهاؾف١ عٔ ايٛاقعٚيٝػ

دكٝل زيٌٝ االغتكشاب بػري َٛاضز قٝاّ ايٝس أَاض٠ ـشيو البس َٔ ت
األَاضات أّ غٛا٤ قًٓا بإٔ االغتكشاب َٔ  ،ًو ٚايػًط١ٓايـُع٢ً 

، فاْ٘ تتكسّ  -األقطبنُا ٖٛ  -شطظ٠ ايـُقٍٛ ايع١ًُٝ قًٓا بأْ٘ َٔ األ
ذطٜإ ـٚشيو ي ،ـذاضٟ يف َٛاضزٖاقاعس٠ ايٝس ع٢ً االغتكشاب اي

ًشاظ دايف بايـُقاعس٠ ايٝس يف َٛاضز ٜػًب فٝٗا ٚدٛز االغتكشاب 
  عًِ بهٕٛ َا يف أٜسٟ ايٓاؽ َػبٛقّا بهْٛ٘ ًَو ايػريإٔ ايػايب ٖٛ اي

ًٜعّ  -دايف هلاايـُٚيٛ مل تتكسّ قاعس٠ ايٝس ع٢ً االغتكشاب 
 ًو ( . ايـُشصٚض يػ١ٜٛ تؿطٜع )ايٝس أَاض٠ ـَ

      ٕٕ ذطٟ فٝ٘ قاعس٠ ايٝس ٚال ٜهٕٛ فٝ٘ ـت : قًُا ٜتشكل َٛضْز ٚبتعبري ثا
ٜسٟ ايٓاؽ إٔ غايب َا يف أكتهاٖا ، يٛنٛح ُـدايف يـاغتكشاب َ

َا غٛاٖا فايػايب ٚق١ًٝ،ت األباساايـُـًُو ايػري ي٘ إال يف ب َػبْٛم
 ـًُو غري شٟ ايٝس،ب ١ٍّ اييت ٖٞ يف أٜسٟ ايٓاؽ تهٕٛ َػبٛقايف األَٛ

ايػابل ع٢ً شٟ ايٝس،  فٝأتٞ اغتكشاب بكا٤ ايـُاٍ ع٢ً ًَو َايه٘
 عّ يػ١ٜٛ دعًٗا ؾطعّا.ٚاشا مل تتكسّ قاعس٠ ايٝس ع٢ً االغتكشاب ًٜ
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اييت ٜـشٛظٖا  باسات األق١ًٝايـَُٔ اٍ ايـُال اشا نإ ْعِ إ      
شاب بكا٤ ًَو شكٍٛ فال ٜأتٞ فٝ٘ اغتكـٖٚصا ْازض اي ،االْػإ

 ـُهٔ اغتكشاب عسّ عطٚض، بٌ َع شيو ٜايػابل ع٢ً شٟ ايٝس
تٝكٔ قبٌ ٚقٛع٘ يف ٜسٙ ايـُباح االقًٞ ايـًَُه١ٝ شٟ ايٝس ع٢ً 

ًو شٟ ايٝس يًُباح َعسّ تكشاب ذطٟ فٝ٘ اغـأٟ ٜ ،غتٝال٤ٙ عًٝ٘ٚا
 ًو ( . ايـُدايف َؤز٣ )ايٝس أَاض٠ ـشت ٜسٙ ٜٚـقًٞ ايصٟ تاأل

دايف ايـُباالغتكشاب  ٝس َبتال٠ٜهٕٛ مجٝع َٛاضز اي : ٚعًٝ٘     
َٗا ع٢ً االغتكشاب، ًٜٚعّ يػ١ٜٛ كٓسـاْع َٔ تأثري ايٝس يٛ مل ْايـُ

ٗا ع٢ً االغتكشاب ٖٚٛ َـشصٚض ٠ ايٝس يٛ مل ْكسَعٌ ايؿاضع قاعسد
َاض٠ ـدكٝل زيٌٝ االغتكشاب بسيٌٝ )ايٝس أَٚع٘ البس َٔ ت ،َاْع
، ٚإال ًٜعّ محٌ َٛاضز زيٌٝ االغتكشابـُ٘ ع٢ً ٚتكسًٜو( ايـُ

ٛاضز ايٓازض٠ ايك١ًًٝ دسّا، أٚ ًٜعّ َـشصٚض يػ١ٜٛ ايـُقاعس٠ ايٝس ع٢ً 
 األغٛام ٚأسٛاٍ ايعباز يٛ مل تتكسّتؿطٜعٗا بٌ ًٜعّ إختالٍ ْعاّ 

شصٚضإ ـَ -ايًػ١ٜٛ ٚاالختالٍ: ٖٚصإاالغتكشاب،  قاعس٠ ايٝس ع٢ً
 ًو( ع٢ً االغتكشاب . ايـُِٜ زيٌٝ )ايٝس اَاض٠ سزاعٝإ اىل تك

دتاض َٔ إٔ قاعس٠ ايٝس أَاض٠ ايـ٢ُٓ بايـُتأٜٝس ايتكسِٜ ع٢ً  ٓاُهٓـٜٚ     
قٌ هاٖا ايؿاضع، ٚاالغتكشاب أعكال١ٝ٥ ناؾف١ عٔ ايٛاقع ٚقس أَ

ؿاضع ، ٚاألَاض٠ يا عًٝ٘ ايعكال٤ يف ؾؤِْٚٗ ٚأَهاٙ شطظ دط٣ـعًُٞ َ
 ضتب١ّ قٌ َتأخْطفإ األ -ـشػب قٛاعس ايكٓاع١ب -تتكسّ ع٢ً األقٌ

عٔ األَاض٠ يف مجٝع االسٛاٍ ٚع٢ً مجٝع ايتكازٜط، ٖٚهصا تتكسّ ايٝس 
ْٞ، فاشا ٚدس ايعكال٤ع٢ً االغتكشاب بـشػب تباْٞ ايعكال٤ ايكاْٛ
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اغتهؿفٛا َٔ ايٝس  -ـًُو غريٙ ٚإزعاٙ أسْس َػبٛقّا ب َااّل يف ٜس أسٕس
َِٓٗ باغتكشاب ًَو  سْسأٚال ٜعتين  ،ٖٛ يف ٜسٙ نْٛ٘ ًَو َٔ
 ،ـشُٖٛاٚ ْب عسّ االْتكاٍ َٓ٘ اىل شٟ ايٝس أٚ اغتكشاايػابل عًٝ٘ أ

 ١ َعترب٠ عٓسِٖ ـشذ٠ ايٝس ست٢ ٜجبت خالفٗا ببٌ تطاِٖ ٜعتٕٓٛ بأَاض
ٚ تكّٛ ايب١ٓٝ ع٢ً عسّ اْتكاٍ أ -نإقطاض شٟ ايٝس ع٢ً عسّ ًَه٘ -

دالف ايـشذ١ ع٢ً ـايثبٛت ، َٚٔ زٕٚ اٍ َٔ َايه٘ ايػابلايـُ
دايف ايـُكس١َ ع٢ً االغتكشاب ٚتهٕٛ َفاالعتباض ايكاْْٛٞ يًٝس 

ٖٚٞ  - خط٣نُا تتكسّ ايٝس ع٢ً غا٥ط األقٍٛ ايع١ًُٝ األ ،ـُؤزاٖاي
تكسّ، بٌ َع أٚي١ٜٛ ايـُٚبايتٛدٝ٘  -االغتكشاب  عٔأخط٠ْ ضتب١ّ َت

  َٔ تكٓسَٗا ع٢ً االغتكشاب . األقٍٛ ايع١ًُٝ األخط٣ ٗا ع٢ًَتكٓس
     

  . س : حجًُ الًد مع سبق عدو ملكًتهاالبحث اخلام      

ًو بٓشٛ االطالم ايـُع٢ً  ٝس سذ١ْذٝب عٔ غؤاٍ : ٌٖ ايـٖٚٓا ْ      
ٗا اٍ عٓس سسٚثايـُع٢ً ٚاغتٝال٤ٖا ًِ ساٍ ايٝس اشا ُعُا ـايؿاٌَ ي

َايه١ٝ بإٔ ناْت ٜسّا عاز١ٜ غاقب١ أٚ ناْت ٜس أَا١ْ غري  ْٗا ْٜسٚأ غابكّا
ٚقف أٚ  : اٍايـُع٢ً  ٜس ٚال١ٕٜناْت أٚ  -ٚزٜع١ أٚ إداض٠ أٚ عاض١ٜ -

ُٔ ، ـذٕٓٛٚ ََاٍ قيب أ ٌ قش١ زعٛاٙ ثِ ازع٢ شٚ ايٝس ًَهٗا ٚاسُت
تٗا ايه١ٝ ؟ أّ إٔ سذ١ٝ ايٝس ٚأَاضايـُ اىل ايٝس - بكا٤ّ -هلاٚتبٓس

َـدكٛق١ بـُا اشا ُدٌٗ ساٍ ايٝس غابكّا ٚاستٌُ نْٛٗا ٜسّا َايه١ٝ 
ِٓ سذ١ٝ ايٝس قٛض٠ ايعًِ بهٕٛ  ٚمل ُٜعًِ نْٛٗا ٜسّا غري َايه١ٝ، فال تع

 ايٝس غابكّا غري َايه١ٝ ؟.
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ِ( اختكام سذ١ٝ سٖ)ق(1)َٔ االعاظِ االٚاخط ختاض مجْعإ        
ْٗا ٗا فًِ ٜعًِ أْٗا ٜس َايه١ْٝ أّ أسسٚث ٌٗ ساهلا سنياضز دُٛـبايٝس 

ٚ بب١ٓٝ أ -ٚ تعبسّا َع ايعًِ ٚدساّْا أ فال تهٕٛ ايٝس سذ١ّ ،غري َايه١ٝ ْٜس
غاقب١ّ أٚ ٜس  عاز١ّّٜا غري َايه١ٝ نإٔ تهٕٛ ٜس ْٗا ْٜسع٢ً أ -شٖٛاـْ

ع٢ً  سذ١ّايٝس فال تهٕٛ  ـشٖٛا،ٚ ْأَا١ْ : ٚزٜع١ أٚ عاض١ٜ أٚ إداض٠ أ
ـشاٍ ا ٜٚػتكشب ايـشٖٛكه٢ ع٢ً طبل ايب١ٓٝ ْٚـًُٜو س٦ٓٝص، بٌ ايـُ

ٕٕايػابك١ َٔ نْٛٗا ٜس أَا١ْٕ أٚ  ، ًوايـُجبت زعٛاٙ ـست٢ ُٜ ٜس عسٚا
  ٖٚصا ٖٛ ايكشٝض .

يٌٝ ع٢ً سٚٚد٘ شيو : ٖٛ قكٛض َكتهٞ سذ١ٝ ايٝس، فإٕ عُس٠ اي      
ان١ٝ، ايـُُه٢ ؾطعّا باألخباض ايـُ ٖٛ تباْٞ ايعكال٤ دعًٗا ٚاعتباضٖا 

غابكّا  شاٍ ايٝسـُٛاضز ايعًِ بـشطظ عَُٛ٘ ٚمشٛي٘ يـال ٜ ٚبٓا٤ ايعكال٤ 
ٞ ال يػإ ي٘ ٚال إطالم فٝ٘ زيٌٝ يٓب ، ٚشيو ألْ٘ٚاْٗا غري َايه١ٝ سسٚثّا

زٕٚ ايٝس  ،ذٍٗٛ ساهلاايـُتٝكٔ ٖٛ ايٝس ايـُ، ٚايكسض يٝؤخص ب٘
ّ تباْٞ بٌ ٜـُهٔ ايـذعّ بعسّ عُٛ ،ًو هلاايـُّ غبل عسّ عًٛايـُ

 ضمسٞ ٜـُجبت ٝس َع ٚدٛز غذٌـٕٓٛ بايـعتـٜ ايعكال٤، ٚيصا ال تـذسِٖ
     غبل االداض٠ أٚ ايٛقف ٚنٕٛ سسٚخ ايٝس َٔ باب األَا١ْ أٚ ايٛال١ٜ .

خص ب٘ عٞ يف ايبني ٜهٕٛ َطًكّا أٚ عاَّا يُٝهٔ األنُا ال زيٌٝ يف      
ٚ ايتعبسٟ بهٕٛ ايٝس ايػابك١ سّا يؿٍُٛ َٛاضز ايعًِ ايٛدساْٞ أَٓتَػ

ٖٚٞ ا ظاٖطّا َٔ يػاْٗ ، َها٤تكس١َ َؤزاٖا اإلايـُخباض ٚاأل ،َايه١ٝغري 
 َكاّ يف تؿطع١، ٚيٝػتايـُٚ ْاظط٠ اىل االضتهاظ ايعطيف ايكا٥ِ عٓس ايعكال٤
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 اعس٠ ؾطع١ٝ نٞ ٜكض األخص بإطالقٗا يفٚ قأؾطعٞ تأغٝؼ سهِ 
ع٢ً سذ١ٝ ايٝس  بٌ ٖٞ إَها٤ يتباْٞ ايعكال٤  ،يٝس عَُّٛا١ٝ اسذ ثباتإ

 ًو ٖٚٞ تٓعط ايٝ٘ ٚتعتُسٙ ٚتهؿف عٔ إَها٤ ٖصاايـُٚنؿفٗا عٔ 
ٚنؿفٗا  ع٢ً سذ١ٝ ايٝس ٞتؿطعايـُٚ ضتهاظ ايعطيف ٚايتباْٞ ايعكال٥ٞاال

٘ ٜػتفاز ََٓٚٓ٘ ٜتبني إٔ ال إطالم يف ٖصٙ األخباض ست٢  .  ًوايـُعٔ 
ٚ ايتعبسٟ بهٕٛ ـُٛاضز ايعًِ ايٛدساْٞ أمشٍٛ سذ١ٝ ايٝس يايعُّٛ ٚ

 غابكّا .  يٝس غري َايه١ٝا

ًو َٔ ايـُ: إ اعتباض ايٝس ٚسذٝتٗا ع٢ً ٜٚؤنس االختكام        
ٖٚصا ظاٖط يف اختكاق٘  ،ٗا ططٜكّا اىل ايٛاقع ناؾفّا عٓ٘باب نْٛ

عًّٛ غابل ايـُ، زٕٚ ايٝس اهل ّا يًٝس ٚبكا٤ّـذٌٗ بايٛاقع سسٚثُٛاضز ايـب
ذعٌ ايططٜل اىل َا ٖٛ َعًّٛ ـَع٢ٓ ي ْٗا غري َايه١ٝ ، فاْ٘ الساهلا ٚأ

 .  -ضتفاع٘إ٘ ٚعًّٛ إْتكانايـُٚيٛ بًشاظ ايعَٔ ايػابل غري  -ـشاٍ اي

س٣ يبٝإ زالي١ ٚبتكطٜب ثإٕ يٛد٘ االختكام: إٕ ايٓكٛم تتك      
 ،ًو يصٟ ايٝسايـُيؿٗاز٠ ببٝإ دٛاظ ايًو ٚايـُايٝس ٚنؿفٗا عٔ 

شهّا، ـَ اَها٥ًٗو ٚإايـُٚتهؿف نُّٓا عٔ اضتهاظ أَاض١ٜ ايٝس ع٢ً 
ُ٘  :طع١َُٝٛ نُا ٜعطٝ٘ قٛي٘ غبشاْ٘ ٚال تعطٞ قه١ٝ سكٝك١ٝ ًٖ ٌٖ اي َأَس

َِٝع سكٝك١ٝ ع١َُٝٛ  َها٤ْ َطًل ٚقه١ْٝ، ايصٟ ٖٛ إ275 : ايبكط٠ص اِيَب
 ظَٔ ايٓعٍٚ . ٚيٛ مل ٜهٔ ي٘ ٚدٛز تؿٌُ نٌ بٝع عطيف

 ايعكال٥ٞ ـشض يالضتهاظ ايعطيف ٚايتباَْٞ  َها٤ْبُٝٓا ضٚاٜات ايٝس إ     
، ٚيٝؼ فٝٗا زالي١ ع٢ً إضاز٠ ًوايـُناؾفٝتٗا عٔ ع٢ً أَاض١ٜ ايٝس ٚ

، ـُهٔ ايتُػو بإطالقٗا فُٝا ْـشٔ فٝ٘ٚ االطالم دسّا ست٢ ٜايعُّٛ أ
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ُِٚفٛا ٔباِيُعُكٛٔزط:١ٜـدالف آب َِٝع ٚط ا،ايـُا٥س٠ : صَأ ُ٘ اِيَب ًٖ ٌٖ اي : صايبكط٠َأَس
ٚانش١ ايعُّٛ يهٌ بٝع  سكٝك١ٝ إَها١ٝ٥ َُٓٗا قه١ْٝ ، فإ ناّل275

 . ُاداضز ٚإ مل ٜهٔ َٛدٛزّا يف عكط ْعٚهلـشكٌ يف ايـٚيهٌ عكس ٜ

ُ ٜٚؤنس االختكام: إٕ األخـص بايكـسض          تٝكٔ َـٔ ايـسيٌٝ ايًٓبـٞ    ايــ
ًـ   ايـُ ِ نٝفٝـ١ سـسٚثٗا ٖـٌ ناْـت َايهٝـ١ أّ      ُه٢ ٖٚٞ ايٝـس ايـيت ال ٜع

ـــشٛٙ    ــ١ أٚ ٚالٜــ١ عًــ٢ ٚقــف أٚ ْ ٖــصا ال ٜٛدــب  -عسٚاْٝــ١ أّ ٜــس أَاْ
ػًُني ٚال ٜــــدتٌ َعاؾـــِٗ ٚتعـــاَالتِٗ، ايــــُاخـــتالٍ ْعـــاّ أغـــٛام 

ٓكٛم أٚ َا ٜؿب٘ ايتعًٌٝ يف َعترب٠ سفـل:  ايـُٚألدً٘ ٜٓتفٞ ايتعًٌٝ 
اْـــُا ًٜــعّ اخــتالٍ ، ٚ(2)طيــٛ مل ٜـــذع ٖــصا مل ٜكــِ يًُػــًُني غــٛمص

ٛاضز ايـُػًُني ٚانططاب تعاَالتِٗ فُٝا يٛ مل تعترب ايٝس يف ايـُغٛم 
ُ َٚـع اْتفـا٤     ايػايب١ : ايـذٌٗ بـشسٚخ ايٝس ٚنٝف١ٝ تػـًطٗا .  شصٚض ايــ

ـــُ ــ٢   ٓكٛم ال َٛدــب ٚال سذــ١ يف اي ــس عً ـــُايٝ ــ١  اي ــع َعًَٛٝ ًو َ
 سسٚخ ايٝس ٚأْٗا سسثت غري َايه١ٝ .

كام أٜهّا : دطٜإ )اغتكشاب بكـا٤ ايٝـس عًـ٢ َـا     ٜٚؤنس االخت      
ــ١     ــا غــري َايهٝ ــٔ نْٛٗ ــف   -ســسثت( َ ــ١ أٚ ٚق ــ١ أٚ أَاْ ــع  -عازٜ فريتف

 ؤزٟ يػــري َــؤز٣ ايٝــس .ايـــَُٛنــٛع سذٝــ١ ايٝــس بٗــصا االغتكــشاب  
شٟ  تكشاب ًَو ايػابل ع٢ًـٝس سان١ُ ع٢ً غري)اغـٚيٝػت أَاض٠ اي

شٟ ايٝس( ايصٟ ٖٛ خالف ايٝس( أٚ)اغتكشاب عسّ اْتكاٍ ايـًُو اىل 
ــ٢      ـــكسّ عً ــس تـت ــاض٠ ايٝ ــإ أَ ـــٝس ٜٚهــٕٛ َـشهـــَّٛا هلــا، ف ـــه٢ اي  َكـت

 االغتكشاب ايـُؤزٟ يهٓس َا تـكتهٝ٘ قاعس٠ ايٝس َٔ ايـشهِ .
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        ٚ ُ ٚأَا االغتكشاب ايٓاظط اىل َٛنٛع أَـاض٠ ايٝـس  بٝٓٔ يـ٘ ٚاْـ٘   ايــ
     َ ــ٢  ــٌ عً ــال زيٝ ــس، ف ــاض٠ ايٝ ــٛضزٙ عــٔ َٛنــٛع أَ ـــدطز َ ٜ ّ ــس ــع تك ٓ 

ُ االغتكشاب أٚ َـشهَٛٝت٘ يكاعس٠ ايٝس ٚأَاضتٗـا عًـ٢    ًو، ٖٚـصا  ايــ
عرتف بػـبل ًَـو   ايـًُو اىل شٟ ايٝس ايـُْعري اغتكشاب عسّ اْتكاٍ 

 سعٞ الْتكاي٘ ايٝ٘ بسٕٚ سذ١ ع٢ً االْتكاٍ ايالسل . ايـُايػري ٚ

ٚاحلاقٌ قش١ ايكٍٛ باختكام سذ١ٝ ايٝس بـُٛاضز دٌٗ ساهلا       
 اضّا َٔ زيٌٝ ايٝس : ايتباْٞ ايعكال٥ٞ ، ٚاألخباض اإلَها١ٝ٥ . اغتعٗ

يإلطالم،  استُاٍ اإلضاز٠ ايـذس١ٜ بني األخباض ٍ ٚتطززَٚع ايتٓٓع      
ٜـشكٌ ايؿو يف عُّٛ غري٠ ايعكال٤ ٚيف  -ٚاستُاٍ عسّ االضاز٠ ي٘ 

 غري ايٝس ٚعُّٛ َـذطاٖا يـُٛاضز ايعًِ بـشاٍ ايـٝس غابـكّا ٚأْٗا سذ١ٝ
 َػاٚم يعسّ ايـشذ١ٝ(. َايهـ١ٝ ، فـٝأتٞ قإْٛ )ايـؿو يف ايـشذـ١ٝ

          

  . هنالك سابق مع االىتقال الًـقرار ذٍ الًد ب: إ البحث السادس          

ًو َٔ ايٝس، ٚال ايـُْ٘ ال اؾهاٍ يف اغتفاز٠ ٔ َـُا َه٢ أقس تبٝٓ      
ٚايكها٤ ٚال يف اّ ايسع٣ٛ ًو يف َكايـُيٝس ايف قش١ زع٣ٛ شٟ 

اٍ ايـُاٖس ايٝس ٚايتػًط ع٢ً ًو بؿايـُُسعٞ ـًو يايـُثاض تطتٝب آ
١ٓ أٚ ٟ : بٝٓبعًِ ٚدساْٞ أٚ تعبس -ٙ غابكّا ٕ ثبت نْٛ٘ ًَهّا يػريٚإ

قطاض اٍ َع عسّ إايـُزع٢ غري شٟ ايٝس ًَو ، فاشا إ -إقطاض شٟ ايٝس 
ٝس ٚطٛيب قبًت زع٣ٛ شٟ اي -ـشت ٜسٙ ت ـُايهٝت٘ يـُاشٟ ايٝس ب

 شت ٜسٙ .ـاٍ ايصٟ يٝؼ تايـُسعٞ بايب١ٓٝ ع٢ً قش١ زعٛاٙ ًَو ايـُ

 سٙ نإ ًَهّاـبإٔ َا يف ٜ ٓطـقاٍ ٚأايـُٝس ع٢ً ـرتف شٚ ايـعيهٓ٘ اشا إ      
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فاْ٘ ٜعٍٚ  -ـشُٖٛاٚ ْأٚ ٖب١ أ بؿطا٤ٕ -عِ اْتكاي٘ ايٝ٘ َٓ٘ يػريٙ ٚظ
ٚتٓكًب ساٍ  ،ًوـُاياٍ ٚتٓتفٞ ناؾفٝتٗا عٔ ايـُثط ٜسٙ ع٢ً عٓس٥ص أ

ًو ايـُعّٝا الْتكاٍ يف َٝعإ ايكها٤ ٜٚكري َٓس شٟ ايٝس َٔ نْٛ٘ َٓهطّا
 ،ـشًف ع٢ً عسّ االْتكاٍٜٚهٕٛ خكُ٘ َٓهطّا يالْتكاٍ ٜهفٝ٘ اي ،ايٝ٘

اْتكاي٘ ًَو  عٛاٙ ٚقسم ظعُ٘ٚع٢ً شٟ ايٝس اقا١َ ايب١ٓٝ ع٢ً قش١ ز
ٚال ٜكض ايتُػو ، عرتف ي٘بل ايصٟ اايو ايػاايـُاٍ ايٝ٘ َٔ ايـُ

 ّ ع٢ً ايٝس . ٕ االقطاض َكٓس، فاٝس َع اعرتاف٘ بػبل ًَو غريٙبكاعس٠ اي

، اٍ ي٘ايـُهٞ بُق - ًو ايٝ٘ايـُع٢ً اْتكاٍ  ٚعًٝ٘ : فإ أقاّ ايب١ٓٝ      
ي٘  كٓطايـُ٘ ايُٝني اىل ذس ايب١ٓٝ ع٢ً االْتكاٍ اىل ًَه٘ تٛٓدـٚإ مل ٜ

 قطاض شٟ ايٝسب٘ ايعكال٤ باإلثبات بعس إيًو ايػابل فاْ٘ َٓهط ال ٜطاايـُب
  يف ًَه٘ ٚعسّ اْتكاي٘ عٓ٘ . ٍاايـُقٛي٘ باغتكشاب بكا٤  ي٘ ٚاعتهاز

اقرتاْٗا باعرتاف شٟ ايٝس ٚايسيٌٝ ع٢ً عسّ سذ١ٝ ايٝس يف َٛاضز       
ٕ عُس٠ ايسيٌٝ ع٢ً ٖٛ أ ًو ايػابل يػريٙ ٚزع٣ٛ االْتكاٍ ايٝ٘ :ايـُب

بعسّ ايطزع ٚباإلَها٤  ُها٠ايـُعكال١ٝ٥ سذ١ٝ ايٝس ٖٛ ايػري٠ اي
ـشطظ قٝاّ ، ٚال ٜـذطٟ ايعًُٞ ع٢ً طبكٗاٚاي ايكطٜض يإلضتهاظ ايصٖين

ًو يػريٙ َٔ زٕٚ ايـًُُٝو شٟ ايٝس َع اعرتاف٘ بػبل ـتايػري٠ ع٢ً 
 ايػري٠ زيٌٝ يٓب١ٓٞ ٚايربٖإ ع٢ً سكٍٛ االْتكاٍ ايٝ٘ ، ٚقا١َ ايبٝٓإ

 قطاض .  َٛاضز اإلٖٚٛ غري تٝكٔايـُ ت٘ ع٢ً ايكسضٜٝكتكط يف زيًٝ

يف ْكٛم  الٚطظ إطالم يف دطٟ ايعكال٤ شـ: ال ٜـدتكط٠ٚبعباض٠ َ     
شا اقرتْت ايٝس إ شٝح ٜؿٌُ َاـخباض باإلَها٤ ٚال عُّٛ ؾطعٞ يف األ

ذع ـيٛ مل ٜإٕ شٌٜ َعترب٠ سفل:طًو ايػابل ، بٌ ايـُباالعرتاف ب
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، هٕٛ زيٝاّل ع٢ً عسّ ايعُّٜٛهاز ٜ (3)ِ يًُػًُني غٛمصٖصا مل ٜك
ٖٚٛ يعّٚ  (ًوايـُايٝس ع٢ً )٠ تؿطٜع أَاض ٓطـدرب ٜهؿف عٔ غفإ اي

ًو ايـُذع ايؿٗاز٠ بػًُني ٚانططابٗا يٛ مل تـايـُغٛام ٌ أتعٓط
ٜتذ٢ً عسّ  :ٚعًٝ٘.   سٕساٍ يف ٜس أايـًُو عٓس ضؤ١ٜ ايـُٚتطتٝب آثاض 

كط١ْٚ باإلقطاض ايـُٓا٤ بايٝس ش َٔ عسّ االعت، إشٔ فٝ٘ـُا ْـدرب يـعُّٛ اي
 ػًُني . ايـُػري ال ًٜعّ تعطٌٝ اغٛام ًي

 ريٚض٠ شٟـكها٤ ٚقـعإ ايـكالب َٝـْيهٔ قس ٜـؿهٌ ع٢ً زع٣ٛ إ      
 َريبأْٗا زع٣ٛ تٓايف اعرتاض أ ،بعس نْٛ٘ َٓهطّا ألدٌ ايٝس عّٝاايٝس َٓس

ضغٍٛ اهلل  ًُوـ١ٓ بعس االعرتاف بْهاض َطايبت٘ بايبٝٓ( ٚإؤَٓني )ايـُ
(يفسى ) ْٚكًٗا إل( بٓت٘ ايعٖطا٤œ) ٖٚصا إؾهاٍ ٜؤزٟ اىل ،

 ًو ايػابلايـُقطاض بدطٜإ قاعس٠ ايٝس ٚإثبات بكا٥٘ َٓهطّا ست٢ بعس اإل
 فٝكاٍ :أٟ مل تٓكًب زعٛاٙ ٚمل تتبسٍ َٛاظٜٔ ايكها٤ 

 ( يف سسٜح فسىعٔ االَاّ ايكازم )(4)اْ٘ ٚضز يف ضٚا١ٜ َعترب٠     
إٜاٙ بايب١ٓٝ  ٍٚ َطايبت٘ايـدًٝف١ األ عرتض ع٢ً: إ  ؤَٓنيايـُ َريإٔ أ

دالف سهِ اهلل ـشهِ فٝٓا بـتيف ٜسٙ، ٚقاٍ ي٘طأ ع٢ً ًَو فسى ٖٚٞ
 ػًُني ؾ٤ْٞايـُٕ نإ يف ٜس ال، قاٍ:ط فإ قاٍ : ػًُنيصايـُيف 

ٍ فٝ٘ ، َٔ تػأٍ ايب١ٓٝ ؟ص قاٍ: اٜاى نٓت أغأ ْاـًُهْٛ٘ إٓزعٝت أٜ
 فاشا نإ يف ٜسٟ ؾ٤ْٞػًُني ، قاٍ : طايـُعٝ٘ ع٢ً تٓس ايب١ٓٝ ع٢ً َا

يين ايب١ٓٝ ع٢ً َا يف ٜسٟ ٚقس ًَهت٘ يف سٝا٠ ػًُٕٛ تػأايـُفازع٢ فٝ٘ 

                                                           

 . 2َٔ ابٛاب نٝف١ٝ احلهِ : ح 25: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (3)
  . 3َٔ ابٛاب نٝف١ٝ احلهِ : ح 25: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (4)
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ٞٓٓزؤَٓني ايب١ٓٝ ع٢ً َا إايـٍُ ٚبعسٙ ٚمل تػأ ضغٍٛ اهلل   عٛا عً
ٖٚصٙ ضٚا١ٜ قشٝش١ ايػٓس  .صعٝت عًِٝٗٓزنُا غأيتين ايب١ٓٝ ع٢ً َا إ

ًُه٘ فسى ـجبت١ يايـ١ُٓ طايب١ بايبٝٓايـُ( ْهاضٙ )١ ع٢ً إٚانش١ ايسالي
ػًُني ايـَُٔ  ـُهٓ٘ إٔ ٜطايب غريٙال ٜ نُا عًٝٗا ٖٚٛ قاسب ٜٕس

ُا يف ٜسٙ ، ٖٚصا ٜٓايف زع٣ٛ االْكالب يف َٛاظٜٔ ـبايب١ٓٝ ع٢ً ًَه٘  ي
ط ساٍ شٟ ايٝس ًو ايػابل يػريٙ ٚتػٝٓايـُايكها٤ بعس اعرتاف شٟ ايٝس ب

، طايب بايب١ٓٝ ٚاإلثباتايـُسعٞ( ايـُٓهط( اىل )ايـُاٍ َٔ )ُايـع٢ً 
 -(ضغٍٛ اهلل )ًَه٘ يف سٝا٠  ٘بأْ قٓطأ ()ؤَٓنيايـَُري إٔ أسٝح 

( ع٢ً َٔ ْهط )، َٚع شيو أُا بفٝس اعرتافّا باالْتكاٍ ايٝ٘ َٔ غريٙـَ
 ١ ايب١ٓٝ ع٢ً زعٛاٙ ٖٚٛ قاسب ٜٕسعَ٘ بإقاَبإثبات ًَو فسى ٚأي طايب٘
 تٝال٤ ع٢ً فسى َٔ زٕٚ َٓاظع . ٚاغ

ُٓإ -ٙ : أٚاّلٜٚطٓز       ؤَٓني ايـَُري ٓت زع٣ٛ إٔ ايطٚا١ٜ ايكشٝش١ ته
()( ًَه١ٝ فسى يف سٝا٠ ضغٍٛ اهللً٘ٝٚبعس ضس ) ُٔٚمل تته ،

يتٓكًب َٛاظٜٔ ايكها٤  ،ٚاْتكاي٘ َٓ٘ ايٝ٘ سٕساالعرتاف بػبل ًَو أ
 .١ ـٓٝعّٝا ٜطايب بايبٜٚكري شٚ ايٝس َٓس

ـًُو انٞ ال ٜعين االعرتاف بايـًُه١ٝ يٓفػ٘ يف ايعَٔ ايـُثبات ٚإ      
عّٝا اْكالب٘ َٓس غابل أٚ االْتكاٍ ايٝ٘ َٔ َايو غابل، ٚال ٜٛدب

 .ًُو غابل ع٢ً ًَه٘ ٚاْتكاي٘ ايٝ٘ ـَطايبّا باإلثبات َازاّ مل ٜعرتف ب

، فإ االْكالب  ايو ايػابل ايـُِ اعرتاف٘ بٍٝ ٚتػًٚثاّْٝا : َع ايتٓٓع      
 بإٔ ٜسعٞ :ايو ايػابلايـُدكِ َع شٟ ايٝس ٖٛ ـٜتشكل فُٝا يٛ نإ اي

  بكا٤ ايـًُو ي٘ ٜٚٓهط شٚ ايٝس، أقكاٙ اْ٘ ٜعرتف بػبل ًَه٘ ٚاْتكاي٘ ايٝ٘
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فتٓكًب زعٛاٙ ٜٚكري  َسعّٝا الْتكاٍ ايـُاٍ اىل ًَه٘ ٜٚطايب باإلثبات 
١َ شٟ ايٝس َع غري ايـُايو َع إٔ ايـُٛدٛز يف ايطٚا١ٜ ايكشٝش١ خكٛ

 ايػابل : ِٖٚ ايـُػًُٕٛ أٚ َٔ قاض خًٝف١ّ عًِٝٗ َتٛيّٝا ألَطِٖ . 

 ٚع٢ً نٌ ساٍ يٝؼ يف أَط فسى َٔ ٜسعٞ عسّ االْـتـكاٍ اىل أَري      
(اىل اقا١َ ايب١ٓٝ يسسض زع٣ٛ عسّ ايـُؤَٓني ست٢ ٜـشتاز االَاّ )

ط ايطٚا١ٜ بـُٛضز ايبشح اْتكاٍ فسى ايٝ٘ .  ٚباختكاض : عسّ اضتبا
 ٚعسّ َٓافاتـٗا َع ايـُدتاض: اْـكالب ساٍ شٟ ايٝس اشا إعرتف بايـًُو
ايػابل ألسٕس ٚتػٝٓط ٚظٝفت٘ ٚقريٚضت٘ َٓسعّٝا الْتكاٍ ايـًُو ايٝ٘ َطايبّا 
باإلثبات اشا  ْاظع٘ ايـُايو ايػابل ٚإزع٢ إغتُطاض ًَهٝت٘ يًُاٍ ، 

 تٝالؤٙ ع٢ً ايـُاٍ إلثبات ًَه٘ إٜاٙ . ٚعٓس٥ص ال تٓفع٘ ٜسٙ ٚغٝططت٘ ٚاغ
                    

  . : حجًُ الًد مع الصك يف قابلًُ ما علًه الًد لالىتقال البحث السابع         
        

ٖٚٓا ْـذٝب عٔ غؤاٍ : ٌٖ تهٕٛ ايٝس سذ١ّ ع٢ً ايـًُو  -1      
ٚايٓكٌ  َطًكّا ست٢ يف َٛاضز ايؿو يف قاب١ًٝ َا تـشت ايٝس يًتًُو

ٚاالْتكاٍ، نُا اشا ؾو يف نٕٛ َا تـشت ايٝس قاباّل يًٓكٌ ٚايتًُو 
 يًؿو يف نْٛ٘ عبسّا أٚ سطّا، أٚ يًؿو  يف نٕٛ ايـُاٍ طًكّا أٚ ٚقفّا ؟. 

أّ تـدتل سذ١ٝ ايٝس  بـُٛاضز ايعًِ بكاب١ًٝ َا عًٝ٘ ايٝس يًًُو       
 ب١ً الْـتـكاٍ ايـًُو إالٚايٓكٌ ٚاالْـتكاٍ ؾطعّا ؟ فإ االَٛاٍ بـطبعٗا قا

 إٔ ٜـُٓع ايؿطع عٔ ْكٌ ًَه٘ نايٛقف . 

 ُه٢ ؾطعّا، فاْـِٗايـُكال٤ ـّٛ زيٌٝ ايـٝس : تـباْٞ ايعـاالقـطب عُ      
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شكل عٔ قاب١ًٝ َا ـبْٛ٘ عًٝٗا َٔ زٕٚ تًو بايٝس ٜٚطٓتايـُع٢ً ٜبٕٓٛ 
  شت ايٝس يًٓكٌ ٚاالْتكاٍ ؾطعاّّ . ـت

 ْ٘ يٛال ايبٓا٤ ع٢ًٍ ايٓعاّ، فاختالـشصٚض إ: َ اْٜٞٚؤنس عُّٛ ايتب      
ّ قاب١ًٝ َا ُذطز ايٝس ٚايػًط١ٓ َع عسّ االعتٓا٤ باستُاٍ عسـًه١ٝ يايـُ

اختالٍ ْعاّ االغٛام ٚايتذاضات ٚمل ٜكِ  يًعّ -عًٝ٘ ايٝس يالْتكاٍ 
  يًُػًُني غٛم .

 اٍ ٚايتًُو فال١  يًٓكٌ ٚاالْتكايٝايـًُِ عسّ قاب١ًٝ ايعني ْعِ اشا ُع      
ـشػب ايتباْٞ ًو بايـُع٢ً  ٜعًِ شيو فايٝس سذ١ْ يـِ ا، َٚأثط يًٝس

ًه١ٝ ٚمشٛهلا ايـُ، ٚألدً٘ فايعاٖط عُّٛ سذ١ٝ ايٝس ع٢ً ايعكال٥ٞ
ًُو ٚاالْتكاٍ َٚٛاضز تػًِ يًايـُُٛاضز ايعًِ بكاب١ًٝ َا عًٝ٘ ٜس ـي

ع٢ً  ٝس سذ١ّ، فُا مل ٜعًِ عسّ قاب١ًٝ ايعني يًًُو تهٕٛ ايااستُاهل
 تؿطع١ عًُّٝا . ايـُشػب تباْٞ ايعكال٤ قاّّْْٛٝا ٚدطٟ ـًو بايـُ

       ٕٕ تاض٠ ٜعًِ بعسّ قاب١ًٝ ْكً٘  : سٕس: نٌ َاٍ يف ٜس أ ٚبتعبري ثا
شسخ يكاب١ًٝ ْكً٘ ـشتٌُ عطٚض عٓٛإ َـتٛيٞ ٜٚايـُنايٛقف يف ٜس 

ظٔ َٔ تُاٍ ٚعِ َٔ اسؾطعّا، ٚتاض٠ّ أخط٣ ال ُٜعًِ عسّ قاب١ًٝ ْكً٘ أ
قسض َتٝكٔ َٔ َٛاضز سذ١ٝ ايٝس  شاي١ـبكاب١ًٝ ْكً٘ ، ٖٚصٙ ايعًِٕ َٔ ٚ

 ًو . ايـَُاضتٗا ع٢ً ٚأ

 تهٔ كاٍ ملـتـػًِ يالْايـُشت ٜس ـٚاشا عًِ عسّ قاب١ًٝ ايعني اييت ٖٞ ت     
ايٝس سذ١ّ ع٢ً ًَهٗا ، ٚاشا تػاَض بعْض يف َعاًَتٗا َعا١ًَ ايـًُو  

 ًِ بعسّ سذ١ٝ ايٝس ع٢ً ايـًُو س٦ٓٝص . فال ُٜعت٢ٓ ب٘ يًع
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 كٌـ١ً يًٓـٗا غري قابـكّا ٚأْـ١ٝ غابـايايـًُِ ساٍ ايعني ٚعًٝ٘ اشا ُع -2      
 ًِ ساٍشٖٛا ُٚعـٚ ًِْ أْٗا ٚقف أٚ ضٖٔ أٚ غكب أٚاالْتكاٍ نإٔ ُع

 ضكٓشعطٚض َٚ عسٚإ ، ثِ استٌُ ايٝس ٚأْٗا ٜس ٚال١ٜ أٚ إداض٠ أ
ٛٓغ يبٝع ايٛقف ٚتـًُو شٟ يًًُه١ٝ ٚايٓاق١ًٝ ن إٔ استٌُ عطٚض َػ

طتٗٔ يًطأٖ ببٝع ايـُشٕ زٜٔ ايطٖٔ أٚ استٌُ إٚ استٌُ ٚفا٤ ايٝس أ
ٌٖ  -اٍ اىل قاسب ايٝسايـُض اْتكاٍ ُا ٜكٓشـشٛ شيو َـٚ َْاي٘ أ

 .ايو س٦ٓٝص ؟ ايـُتهٕٛ ايٝس سذ١ ع٢ً 

 ايعكال٤ ٖٞ غري٠ ًوايـُايٝس ع٢ً  ٕ زيٌٝ سذ١ٝ، ألايعاٖط عسَ٘      
تٝكٔ َٔ تباْٞ ايـُكتكط َٓ٘ ع٢ً ايكسض ٞ ُٜ، ٖٚٞ زيٌٝ يٓبُها٠ايـُ

تٝكٔ ٖٛ ايـًُُٝو شٟ ايٝس ، ٚايكسض ـػتكط٠ ع٢ً تايـُايعكال٤ ٚغريتِٗ 
أٟ ساٍ عسّ )ايعًِ  ،اٍ يالْتكاٍايـُاعتباض ايٝس ساٍ ايؿو يف قاب١ًٝ 

عًِ ايػابل بعسّ ، ٚساٍ اياالْتكاٍ(اي١ٝ يًًُو ٚايـُبعسّ قاب١ًٝ ايعني 
ٙ ع٢ً َا نإ ذطٟ اغتكشاب بكا٤ـٜ ًُوـياٍ الْتكاٍ اايـُقاب١ًٝ 

ٛٓٚعسّ عطٚض  ٜٚهٕٛ االغتكشاب  ،اٍايـًُه١ٝ ع٢ً ايـُغ ْكٌ َػ
، ٚتهٕٛ زع٣ٛ اْتكاٍ ّا يًُػتكشب عٔ َٛنٛع قاعس٠ ايٝسدطدـَ

   ثبات . اىل اإل شتاد١ّـًو َايـُ

ًبٝع ٚايتًُو َع غبل ايعًِ ي ٚال ٜٓفع استُاٍ عطٚض َكٓشض      
شتٌُ بٝع ٚ ٜـُ، أ بطالٕ ايٛقفٌ شتُ، نإٔ ٜـُ يًٓكٌبعسّ قاب١ًٝ ايعني

ٛٓغ ؾطعٞ يبٝع٘ايـُ  بطٌ يًٛقفايـُ ٚ عطٚض، أٛقٛف بعس عطٚض َػ
 . ٖا ـشْٛٚ ،شالٍ ايطٖٔ ٚسكٍٛ ايبٝع بعسٙـشتٌُ ٚفا٤ ايسٜٔ ٚاْٜـُ أٚ

 ٝس يف َٛاضز ايعًِـ١ ايـٝـشذـكٗا٤ بـفـَٔ اي ُْعـعّ دـتـس ايـْ٘ قأ الإ       
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، ١ٝي٘ اىل ايكابًاٍ يٓكٌ ًَه٘ َع استُاٍ تبٓسايـُبعسّ قاب١ًٝ  ايػابل 
طالقّا ٚاغتٓسٚا اىل إطالم زيٌٝ اعتباض ايٝس ، ٚيعً٘ أٚنش٘ غٓسّا ٚإ

َٚٔ اغتٛىل ع٢ً ؾ٤ٞ ايٛاضز يف َتاع ايعٚدني :طعترب ايـُدرب ـٖٛ اي
 .  (5)فٗٛ ي٘ص  َٓ٘
 ٜٚطز عًٝ٘ :       

ّ : ٚنٛح عسّ إسطاظ إطالم َعترب ناؾف عٔ اإل       ضاز٠ أٚال
عترب ال ايـُرب ـدشٔ فٝ٘ ، ٚايـُا ْـذس١ٜ يؿٍُٛ زيٌٝ ايٝس يـايؿطع١ٝ اي

طأ٠ ، فٗٛ ايـُأٟ َٔ َتاع ايطدٌ ٚ ـُهإ طَٓ٘صطالم فٝ٘ يإ
يػا٤ ٖس ع٢ً ايتعسٟ ٚايتعُِٝ ٚال ع٢ً إُٛضزٙ ، ٚال ؾاـدكٛم بـَ

 سسُٖا . اٍ َٔ َتاع ايعٚدني َع َٛت أايـُ: نٕٛ ٛضزايـُٛق١ٝ خك

ْ٘ ٛت ٚأايـُايكطع بعسّ خكٛق١ٝ  سْسعٞ إٔ ٜٓسْعِ اشا أَهٔ أ     
ُهٔ ايتعسٟ ـَع تٓاظع ايعٚدني ساٍ سٝاتُٗا ٚاختالفُٗا يف َتاع ٜ

اىل عسّ خكٛق١ٝ االختالف  -ايكطع ايٛدساْٞ شٓسـٓاط بايـُبتٓكٝض 
ـُهٔ ضفع ايٝس مل ٜ -ٛت أسسُٖا َ ٚبني ايٛضث١ بعس سس ايعٚدنيبني أ

 ُتاع ايعٚدني . ـٚاختكاقٗا ب عٔ خكٛق١ٝ طَٓ٘ص

ٓاظع فٝ٘ بني ايعٚدني تايـُاٍ ايـُْؤنس االختكام بهٕٛ ٚثاّْٝا :       
ٍْتٝثأٚ بني ٚض ، ايكاب١ًٝ يًًُو ٚايٓكٌ ٚاالْتكاٍ َعًّٛ  ُٗا ٖٛ َا

 كٌـٛىل عًٝ٘ يًًُو ٚايٓـػتايـُاٍ يـُابٍٛ ـؿو يف قايٚنالَٓا يف َٛضز 
 زيٝاّل ع٢ً -ع٢ً فطض اطالق٘-ٚاالْتكاٍ، فال ٜكًض ايـدرب ايـُصنٛض

  دطٜإ قاعس٠ ايٝس يف َٛاضز إقرتإ ايٝس َٔ بسٚ أَطٖا بـُا ٜٛدب عسّ
                                                           

 . 3َٔ ابٛاب  َرياخ االظٚاز : ح 8: ب 17ايٛغا٥ٌ : ز (5)
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ٛٓغ ايـَُايهٝتٗا، بٌ تـذطٟ اقاي١ عسّ سكٍٛ ايػبب  كٓشض ايـُػ
 يًًُو يف بسٚ أَط ايٝس . 

عِ إال إٔ ْعًِ بتشكل ايعكس ايٓاقٌ بني شٟ ايٝس ٚبني َٔ ٜـًُو ْ      
ايتكطف نٛيٞ ايٛقف ْٚـشٛٙ اشا استٌُ قش١ عًُ٘ ٚاستٌُ فػازٙ 

أٚ ٜتشكل فػازٙ  دالفـٜعًِ اي يـِ اَ ،ع٢ً ايكشٝض فٝشٌُ عكسٙ
ٜٚهٕٛ  ًو ؾطعّا ي٘،ايـُٚإال  فٝرتتب أثط ايكشٝض: سكٍٛ  ،ؾطعّا

َّا ع٢ً اغتكشاب عسّ سكٍٛ ايػبب قٌ ايكش١ سانُّا َكٓسأ
ض كٓشايـُشكٍٛ ايػبب ـعًِ تعبسّا بْ٘ ُٜكٓشض يًبٝع ، فاايـُػٛٓغ ٚايـُ

 داضز ٚدساّْا ٚايكشٝض تعبسّا . ـشاقٌ يف ايـٖٚٛ ايعكس اي
        

 حقىق . ـيافع والالـن: حجًُ الًد علِ  البحث الثامً     

ٚاالغتٝال٤ أَاض٠ ع٢ً  ذٝب عٔ غؤاٍ : ٌٖ تهٕٛ ايٝسـٖٚٓا ْ       
ػتٛىل عًٝ٘ نُا ٖٞ ايـُػتٛىل عًٝٗا أٚ ًَو ايـشل ايـُٓفع١ ايـًُو َ

. ٚايػطض َٔ ٖصا  ػتٛىل عًٝٗا ؟ايـُاي١ٝ ايـُايعني أَاض٠ ع٢ً ًَو 
 . ـشل بايٝس ٚاالغتٝال٤ ٚ ايٓفع١ أايـًُه١ٝ َثبات ايبشح ٖٛ بٝإ إَهإ إ

ػتٛىل عًٝٗا نايٝس ايـُٓافع يـُاًو ََاض٠ ـذٛاب : ْعِ ايٝس أٚاي      
َاض٠ ٛقٛف نُا ٖٞ أايـُػهٔ ايـُعضع١ ٚايـُػتٛي١ٝ ع٢ً َٓافع ايـُ

ام نشل االختكام ٚسل اإلغتٝج ػتٛىل عًٝ٘ايـُشل ـًو ايَع٢ً 
  ـشٖٛا.( ْٚ)ايػطقف١ًٝـدًُٛا يٝؼ ًَه٘ ٚسل ايـٚسل االْتفاع ب

ٍٕ فُٔ ناْت ي٘ ْٜس        ناْت ٜسٙ ناؾف١َٔ زٕٚ َٓاظع  ع٢ً َٓفع١ َا
إلثباتٗا يف سٛظت٘ ًَٚه٘، غٛا٤ ناْت  ٓفع١ ٚططٜكّا ؾطعّٝا ايـُعٔ ًَو 
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اي١ٝ ايـُاىل ايعني ػتٛىل عًٝٗا تابع١ يف ٚدٛزٖا ايكاْْٛٞ ايـُٓفع١ ايـُ
ّ ٓفع١ بايٝس ٚاالغتٝال٤، أايـُع٢ً ايعني فٗٛ َايو ايعني ٚ ٚناْت ي٘ ْٜس

ًُو ؾطعّا نُا يٛ ـتيعني ألْٗا ال ًو عٔ اايـُيف  ٓفع١ َػتك١ًّايـُناْت 
ٍْ إٕ ًُو عٝٓ٘ ٚـُٚايٛقف ال ت ،٠أٚ إداض ٚقْف ٜ٘عرتف بأْ نإ يف ٜسٙ َا

ػتأدط٠ َع االعرتاف بعسّ ًَو عٝٓٗا ايـُٚايساض  ،ًُو َٓفعت٘ـُتناْت 
تطبٝل عٓٛإ ايٛقف ٚدٗت٘ بٚ ـًُُو َٓفعتٗا بإداض٠ أٚ قًض أٚيهٔ ت

ًُا٤ ٚنإ َِٓٗ ، فٝهٕٛ َٛنع ٜسٙ عًٝ٘ نايٛقف ع٢ً ايػازات ٚايع
 ًَو عٝٓٗا .  ُهٔ ؾطعّاـٕ مل ٜعٔ ًَهٗا ٚإ ناؾفّا ع٢ً َٓفع١ٕ

ؿف تتهٓفع١ )َاٍ( ٚ)ًَو( ٚايـُٕ ٚباختكاض: بٓا٤ ايعكال٤ ع٢ً أ      
شػبْٛٗا َٔ ؾؤٕٚ ـًَهٝتٗا َٔ ططٜل االغتٝال٤ عًٝٗا سٝح ٜ

ًَهٝتٗا ٚ ال تٓكٌ أـًُو ، فاشا ناْت ايعني ال تاالغتٝال٤ ع٢ً ايعني
فاغتٝالؤٙ ع٢ً َٓفع١ ايساض  -شرتّ َاي٘ ؾطعّاايـُ -نايٛقف ًَٚو ايػري

 . ٓفع١ ايـُعٔ ًَو  ٛقٛف١ ناؾْفايـُعضع١ ايـُٚ َٓفع١ أ

ٓفع١ ٚاالغتٝال٤ ايـُقٛض٠ اغتكالٍ  ُط٠ ايبشح ٖٓا تعٗط يفـٚث       
تكسٟ ّا ٚٓفع١ ٚعسّ ًَو ايعني ؾطعايـُعًٝٗا َع ايعًِ باغتكالي١ٝ 

 سٕس عًٝٗا ، فتهٕٛ ٜسٙ سذ١ّشٟ ايٝس عًٝٗا يًتعاٌَ بٗا أٚ َٓاظع١ أ
 ق٣ٛ . ـشذ١ أدالف بـَا مل ٜجبت اي ،ٜاٖاإ ع٢ً ًَه٘

ٖٚهصا َٔ ناْت ي٘ ْٜس َػتٛي١ٝ ع٢ً سل َٔ زٕٚ َٓاظع ناْت ٜسٙ       
ت١ٕ ع٢ً َٝ فاشا ناْت ي٘ ْٜس ،ناؾف١ّ عٔ ًَو ايـشل ٚططٜكّا ؾطعّٝا إلثبات٘ ي٘

شا٥عٖا ـًُو عٝٓٗا ؾطعّا ٜٚهٕٛ يـال ت ـشٖٛا َٔ ايٓذاغات اييتٚ ْأ
شاٍ ـًُو يف ايـع٢ً ايعني اييت ال ت ُايهٗا قبٌ ايٓذاغ١ ْٜسـٚ يأ ْٜس
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، ٖٚهصا يٛ نإ ي٘ ٠، فإ ٜسٙ ناؾف١ عٔ سل االختكامشانطـاي
ٕ ٜسٙ ا٤ فاايـُػشب ـٗاظّا يـكب دـٚقس ْ سل االْتفاع َٔ َا٤ ْٕٗط

ٜعترب عٓس ايعكال٤ ططٜكّا ناؾفّا عٔ  ا٤ايـُفاع بـتـاالْ ع٢ً ال٤ٙـٝـٚاغت
 ُا يٝؼ ًَه٘ . ـًَو سل االْتفاع ب

ـشل ايصٟ ع٢ً ٜسٙ : ٚنع ٜسٙ ع٢ً أضض َٝت١ َٚٔ َكازٜل اي      
دطز َٓٗا ـٖٚٛ ٜسخٌ فٝٗا ٜٚ -ـشُٖٛاٚ ْأٚ سذط أ اطٗا برتإبٚقس أس

بٗا فٝػتهؿف \الختكاما شلـَاض٠ ًَه٘ يناْت ٜسٙ أ -طف بٗاٜٚتك
ضض َٝت١ ع٢ً أ سل بٗا . ٚس٦ٓٝص : اشا ٚدسْا ؾدكّا شا ٜٕسَٔ ٜسٙ أْ٘ أ

ٛٓض٠ برتإب ـشل االختكام عٔ ًَه٘ ي ٙ ناؾف١ْـشٛٙ، فُٝسٚ ْأ َػ
ازاّ ال َٓاظع ٚال َعاضض ي٘ فٗٛ أسل ، َٚٚاألٚي١ٜٛ ْاؾ٦ّا َٔ ايتشذري

 .  سٕسأٚىل باألضض َٔ نٌ ٚأ

ٚ ٓفع١ أايـُاالغتٝال٤ ع٢ً  ًو َٔايـُنتؿاف هإ إٚاحلاقٌ إَ      
ـشل : ايتباْٞ اي أٚٓفع١ ايـُ، ٜٚسيٓا ع٢ً أَاض١ٜ ايٝس ع٢ً ًَو ـشلاي

ع٢ً اغتهؿاف  دإض ِٗتباْٝؾطعّا، فإ ُه٢ ايـُ ايكاْْٛٞ ايعكال٥ٞ
 شل َٔ ٚنع ايٝس عًُٝٗا ٚاالغتٝال٤ عًُٝٗا ـٚ ًَو ايٓفع١ أايـًَُو 

 ًوايـُػتك١ً يف ايـُٓفع١ ايـُ، غٛا٤ تٝال٤ ع٢ً ايعنيٚيٛ بٛاغط١ االغ -
  . -ًو ايـُٓفع١ ايتابع١ يًعني يف ايـُٚ

ـشٛخ ٚيصا قًٓا يف ب ،ًو عطفّاايـُاٍ َٚكسام ايـَُٔ  ْْٛع شُلـٚاي     
بٌ قس شنطْا يف  ،اي١ٝايـُتعًل ايبٝع ب٘ نذٛاظ تعًك٘ بايعني  ايبٝع بـذٛاظ

ٍٕ ايـُشل ـٓفع١ ٚايـُايٕ : أ شٛثٓا ايفك١ٝٗـبعض ب نشل  -طتبط بعني َا
ٛٓضٖا بطٌَ أاال ٚسل ايطٖا١ْ ٚسل  -ٚ سسٜسختكام باألضض اييت غ
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 َكازٜلبتُاَٗا ٖصٙ ،  ٛقٛف١ايـُٚ ايساض ، َٚٓفع١ ايبػتإ أ ايتٛي١ٝ
: قس تؤخص ٛاٍنػا٥ط االَ ػب ايٓعط ايعطيف ايعاّحباٍ( ايـُ)ًٚو(ايـُ)
ٌٓـب االغتٝال٤ هُٔ بعس ب ُٚتٚغكٚقس تؤخص بباطٌ  ،ٚسل ش

عٔ سسٜح  شكٝكٓاـ، فطادع تايعسٚاْٞ عًٝٗا ٚٚنع ٜس ايػكب عًٝٗا
 . (3يف َٛغٛعتٓا)بؿط٣ ايفكا١ٖ:ز صطع٢ً ايٝس َا أخصت ست٢ تؤزٟ

ُٜـ  ـٓفع١ ٚايـ ايـُشاقٌ إ ـٚاي       ـًُو نـايعني ، ٚٚنـع ايٝـس    شل َـاٍ 
ٍٕٕ قابٌ ي -عًُٝٗا ُ ٜهؿف عٔ  -ًًُو عطفا ٚؾطعّانُا شػب ـًو بـ ايــ

عـسّ ايـطزع    ـذطٟ ايعًُٞ قطعّا ، ٜٚهفٞ إلَهـا٤ٙ : ايػري ايعكال٥ٞ ٚاي
ُ دـطٟ  عٓ٘ ٚعسّ  اإلْهاض عًٝـ٘ ، بـٌ    ُ  تؿطع١ايــ ذٌٝ ـتكٌ دـٝاّل بـ  ايــ

تؿطع١ ي٘ َٔ ايـُدٝاٍ االٚىل َٔ ـشكل االَها٤ ٚتًكٞ األٜهؿف عٔ ت
 ، ٖٚصا ناؾف عٔ إَها٤ٕ ؾطعٞ ظاٖطّا . (عكَٛني )ايـُاال١ُ٥ 

 (6)ٜٚـُهٔ اإلغتؿٗاز يإلَها٤ ايٛانض بـُعترب٠ َـشُس بٔ احلػـني      

ؿاٜذ يف ايـذٛاَع ايجالث١، َهاتب١ّ اىل ايفكٝ٘ ابٞ َــشُس   ايـُاييت ضٚاٖا 
-  ٟ ٜػـأٍ فٝٗـا عـٔ )ضدـٌ ناْـت يـ٘ ضسـ٢         -ٜككس االَاّ ايعػـهط

ع٢ً ْٗـط قطٜـ١، ٚايكطٜـ١ يطدـٌ( ٖٚـصا ٜعـين: اْـ٘ ناْـت يًطدـٌ َٓفعـ١           
ُ ا٤ بٛاغط١ غشب ضسـاٙ  ايـُأٚ سل االْتفاع با٤ ايـُ ا٤ َـٔ ْٗـط قطٜـ١    ايــ

ُ َـًُٛن١ يطدٌ آخط)فأضاز قاسب ايكط١ٜ إٔ ٜػـٛم اىل قطٜتـ٘    ا٤ يف غـري  ايــ
( يف ايـذٛاب : ٖصا ايٓٗط، ٜٚعٓطٌ ٖصٙ ايطس٢، أي٘ شيو؟( فٛقع االَاّ)

ؤَٔص ايـــُعطٚف ٚال ٜهــٓط أخــاٙ  ايـــُطٜـٓتـــكٞ اهلل ٜٚعُــٌ يف شيــو ب  
ٜب: إٕ قاسب ايطس٢ ي٘ سل االْتفاع َـٔ َـا٤ ْٗـط ايكطٜـ١، ٚأضاز     بتكط
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٘ ايـُقاسب ايكط١ٜ سطَاْ٘ ٚغٓس ططٜل  ٘   ا٤ عًٝ٘ َٚٓع بًٛغـ  ايٝـ٘، فُٓعـ
عطٚف : ٜع٢ٓ َا ٖٛ قايـض ايـُبتك٣ٛ اهلل ٚايعٌُ ب ٚأَطٙ( االَاّ)

ــف عــٔ اَهــا٤       ــصا ناؾ ــ١، ٖٚ ــو ايكطٜ ــو ايطســ٢ َٚاي  يًطــطفني : َاي
ُ َٓفعـ١   ٤ قاسب ايطسـ٢ عًـ٢  ( إلغتٝالاالَاّ) ا٤ أٚ عًـ٢ سـل   ايــ

ٓفع١ أٚ ع٢ً ايـُ ( يهؿف اغتٝال٤ٙ ع٢ًا٤ َع إَها٤ٙ)ايـُاالْتفاع ب
سل االْتفاع ٚزاليت٘ ع٢ً ًَه٘ يًُٓفع١ أٚ يًشل. ٚيف ايـشسٜح فطنت 
ٜــسإ : ٜــْس يكــاسب ايطســ٢ ٜٚــْس يكــاسب  ايكطٜــ١ ْٚٗطٖــا، ٚأَهــ٢    

ــع)    ــس قــاسب ايطســ٢ َٚٓ ــاّ ٜ ــٔ إنــطاض    ( قــاسباالَ ــ١ َ ايكطٜ
 قاسب ايطس٢ أٚ تعطٌٝ إْتفاع٘ َٔ ضساٙ ع٢ً ايٓٗط .

ٍٕ ع٢ً َٓفع١       ٕٕ : َايو ايطس٢ َػتٛ ا٤، ال عًـ٢ أقـٌ   ايـُٚبتعبري ثا
)ي٘ ضسـ٢ عًـ٢ ْٗـط قطٜـ١، ٚايكطٜـ١ يطدـٌ(، ٚايــشسٜح ٜػـتبطٔ          ا٤ايـُ

ٓفع١ أٚ إلغــتشكاق٘  ايـــُ( بـــًُه١ٝ قــاسب ايطســ٢ تًــو    سهُــ٘)
ٜتكـٞ اهلل .. ٚال ٜهـٓط أخـاٙ     قاسب ايكطٜـ١:ط  يصا قاٍ بـشلاالْتفاع، ٚ

يًــُٓفع١ أٚ   ( ًَو قاسب ايطس٢االَاّ) ؤَٔص فًٛ مل ٜـُٔضايـُ
ؤَٔ، ٚال َع٢ٓ ايـُ ال ٜهٕٛ قاسب ايكط١ٜ ناضّا بأخٝ٘ -يـشل االْتفاع

 يألَط بتك٣ٛ اهلل غبشاْ٘ .

هاتب١ ايـٍُ يف ٜٚؤنس ايـفِٗ : قسض ايطٚا١ٜ يف )ايهايف(: سٝح غأ      
ا٤ ايـُعٔ )ضدٌ ناْت ي٘ قٓا٠ يف قط١ٜ( ٖٚصا ٜعين: إٔ ي٘ ٜسّا ع٢ً قٓا٠ 

ا٤ ٚتهؿف عٔ ايـُيف ايكط١ٜ، ٚايٝس قا١ُ٥ ع٢ً ايعني ٚع٢ً َٓفع١ 
ًَهُٗا )فأضاز ضدٌ إٔ ٜـشفط قٓا٠ّ أخط٣ اىل قط١ٕٜ ي٘، نِ ٜهٕٛ بُٝٓٗا 

األضض قًب١ أٚ  يف ايبعس؟ ست٢ ال تهٓط إسساُٖا باألخط٣ اشا ناْت
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ال تهٓط إسساُٖا باألخط٣ إٕ  (:طع٢ً سػب إٔضخ٠ٛ( فٛقع)
قٓا٠ يف  -ا٤ ايـُ( نُّٓا ًَه١ٝ َٓفع١ ؾا٤ اهللص ٚقس أَه٢ االَاّ)

الى يف ايـُ( بفعٌ ايٝس، ٚيصا سطّ إنطاض اآلخط ب٘، ٚدعٌ) -قط١ٜ
 دٛاظ سفط قٓا٠ٕ أخط٣ :عسّ اإلنطاض بكاسب ايكٓا٠ األٚىل ايصٟ ي٘ ْٜس

 ا٤.ايـَُٓفع١  ا٤ َٔ ططٜل قٓات٘ اييت ٜـشكٌ بٗا ع٢ًايـُع٢ً َٓفع١ 

اي١ٝ نصيو تهٕٛ ايٝس ايـًُو ايعني ََاض٠ ٕ نُا تهٕٛ ايٝس أإش      
شُٖٛا ٚسل ـداض٠ ْٚـشل نُٓفع١ ايٛقف ٚاإلٓفع١ ٚايايـَُاض٠ ًَو أ

ٛٓض٠ ْٚايـُاالختكام باألضض  ًو ايـَُاض٠ ايٝس ع٢ً ـشٛٙ ، ٚيٛال أػ
 غٛام عٓسِٖ . ٖصا . ػًُني غٛم ٚاختٌ ْعاّ ايعباز ٚاألٜكِ يًُ مل

 ٚعٛا٥سٙ باختكام يف َػتٓسٙ )قسٙ( شكل ايٓطاقٞايـُ ٚقس إيتعّ      
 شكٛم ، فإ ايٝس ال تهٕٛـٓافع ٚايايـُاي١ٝ زٕٚ ايـَُاض٠ ايٝس باألعٝإ أ

ٕ٘ شنطٙ يف عٛا٥سٙ:) يألقٌ بعسسذ١  ثبٛت االمجاع  ع٢ً ًَهٗا يٛد
 . (7)ٓافع ٚايـشكٛم (ايـ٢ُ أَاض١ٜ ايٝس ع٢ً عً

ْٞ -قٌ ايٓايف ٚعسّ االمجاعاأل -ٚيهٔ ٖصٜٔ       ٚال ٜكًض ايٓفٞ  ْف
ًُو جبت عسّ عُّٛ أَاض١ٜ ايٝس يــذابٞ ُٜإٜـثباتّٝا ٚالبس َٔ زيٌٝ زيٝاّل إ

ثباتٞ يًعُّٛ سالٍ اإلـ: إَهإ اإلغتٜهاف ايٝ٘ . شل ـٓفع١ ٚايايـُ
 ػًُني ؾ٤ٞايـُٕ نإ يف :طفإ ع٢ً االظٗط عُري ٞش١ ابٔ ابكشٝـب

ِٓ ػًِايـُٕ )ؾ٤ٞ يف ٜس أٚال ضٜب يف  (8) صٜـًُهْٛ٘ يٛ ناْت  اَ ( ٜع
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ٍٓايـُيف ٜس  ٚ سْلأ ٚ َٓفع١ْأ عنْي شسٜح ع٢ً إٔ ايٝس ـاي ػًِ ، فٝس
ٕٔ ع٢ً  ، ٚغبل ؾاْٖسًوايـَُاض٠ أٓفع١ أٚ ايـشل ايـُٚاالغتٝال٤ ع٢ً  ثا

 شل . ـٚ ايٓفع١ أايـُس ع٢ً ًَو َها٤ زالي١ ايٝإ

الختكام أَاض١ٜ ايٝس ٙ طاقٞ )قسٙ( يف َػتٓسشكل ايٓايـُثِ اغتسٍ      
 : ـشكٛم بٛدٗني، ُٖٚا َع ايتٛنٝض ٓافع ٚايايـُاي١ٝ زٕٚ ايـُباألعٝإ 

داضدٞ ـٕ االغتٝال٤ ايٚد٘ ثبٛتٞ، ٚساقً٘ : إٖٚٛ : األٍٚ ٘ ايٛد     
ـداضز ٖٚٞ ظا٤ يف ايإاييت هلا َا ب َٛض ايكاض٠يف خكٛم األٜتشكل 

 ـذ١ٝٓافع ال ٜتشكل االغتٝال٤ عًٝٗا ألْٗا أَٛض تسضٜايـُا األعٝإ ، بُٝٓ
 يف َضٛدٛز٠ ال غطايـُشاي١ٝ ـٓفع١ ايايـُٚ ،شكٌ بعُسـشكٍٛ ٚمل تـاي

تذسز٠ ايـُيًُٓافع  ٚاال١ُٖٝ ثابت١ ،االغتٝال٤ عًٝٗا ٚال أ١ُٖٝ هلا
ش ، إٕ ال ٜتشكل االغتٝال٤ عًٝٗاعس١َٚ اآلػتكب١ً ايـشسٚخ ٖٚٞ َايـُ

 عسّٚ . ايـُغتٝال٤ ع٢ً إ ال

ٕ ناْت بشٛث١ اييت ٖٞ يف َكابٌ األعٝإ ٚإايـُٓافع ايـُٕ ٚفٝ٘ : إ     
( االغتٝال٤ْ٘ ٜتشكل)ال أإـشكٍٛ َعس١َٚ ايٛدٛز فعاّل، اي ـذ١ٝتسضٜ

ٓافع ايـُا٤ عًٝٗا ٚبكسم عطفّا خاضدّا ٚاعتباضّا عكال٥ّٝا َتشككّا باغتٝف
تذسز٠ َػتكباّل َٔ زٕٚ ايـُٓافع ايـُٚاغتٝفا٤ ٛدٛز٠ فعاّل ايـُشاي١ٝ ـاي

ـتبع ت  ٓافع اييت الايـُاعتباضّٜا َتشككّا باغتٝفا٤   َٓاظع ، ٜٚتهض اغتٝال٤ّ
ع٢ً  ٛقٛف١ايـُعاضع ٚايبػاتني ايـُْؼ يف ايعني ناإلغتعالٍ ٚايترٓبز ٚاأل

 ٓفع١ . ايـُتٛيف ْطبكت ع٢ً َػبعض ايعٓاٜٚٔ اشا  إ

ٕ ٚنع ايٝس ع٢ً ايعني َع ايعًِ بعسّ ًَهٗا ي٘ ٚاغتٝفا٤ٙ ٚإ      
ٖصا ناؾف ٚانض عٔ  -ـشكٍٛ َٔ زٕٚ َٓاظع ذ١ٝ ايـٓافع ايتسضٜايـُ
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تـشكل ٚنع ايٝس ع٢ً ٖٚصا َتشكل خاضدّا ْعري  ،ٓفع١ عطفّاايـًَُو 
ٛٓض٠ برتاب أٚ سذط أٚ َسض َع أْٗا أايـُضض األ ضب هلا  َٝت١ الضض ػ

 ْ٘ ناؾف عٔ سل ايتشذري ٚاالٚي١ٜٛ باألضض . ٚال َسٓع هلا غريٙ ، فا

عتباضٟ ع٢ً الشكل االغتٝال٤ ايٛاقعٞ اـضٜب يف ت : الختكاضٚبا      
 .  ٓافع عكال٥ّٝاايـُعٔ ًَو  يف ايٓعط ايعطيف، ٖٚٛ ناؾفٓافع ايـُ

 ٚأَاضٜٓتٗا زي١ سذ١ٝ ايٝسايٛد٘ ايجاْٞ: ٚد٘ إثباتٞ، ٚساقً٘: إٕ أ      
ٓافع ، ْعِ إال إٔ ايـُطالم هلا ٜفٝس عُّٛ نؿفٗا عٔ ًو ال إايـُع٢ً 

 ٟ ْٜٛؼ ٚسفل : طالم خربٜػتسٍ بإ

فُٛنٛع٘  (9)ْٜٛؼ:طَٚٔ اغتٛىل ع٢ً ؾ٤ٞ َٓ٘ فٗٛ ي٘ص أَا خرب      
  ٖٛ َتاع ايعٚدني، ٖٚٛ َٔ االعٝإ . -فٝٗا صََٓ٘ٚطدع ايهُريط

 (ضدٌضز يف قسضٖا )ضأٜت ؾ٦ّٝا يف ٜس كس ٚف (10)سفل ٚأَا خرب      
ريّا ٜطدع اىل شسٜح نُـٕ يف ايري االعٝإ ، إال أفٗٛ عُّٛ ؾاٌَ يػ

: () بعض أفطاز ايعاّ ٖٚٛ خكٛم األعٝإ، ٖٚٛ يف قٛي٘
ٓافع ، ٜٚكًض ٖصا غببّا ايـُٕ ايؿطا٤ ٜتعًل باألعٝإ زٕٚ طتؿرتٜ٘ص فإ

ايتُػو بعٗٛض ايكسض  عٓـذُاّل ، ٚإمجاي٘ نإف يـُدرب َـيكريٚض٠ اي
 ٓافع . ايـُعُّٛ ٚمشٍٛ اييف 

 إٕ قٛي٘ :) ؾ٦ّٝا( يف غؤاٍ ايطاٟٚ يف ايـدرب ايؿطٜف  -ٚفٝ٘ : أٚاّل      
 ع٢ً فطض إَها٤ٙ ي٘، ٖٚٛ َعٕٓٛ دسّا ، ٜٚتهطض يف َـشٛض ايػؤاٍ -
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ِٓ األ -ذٛاب اضتهاظّاـٚاي شكٛم َٔ زٕٚ َاْع أٚ ـٓافع ٚايايـُعٝإ ٜٚع
ٌٓـَ ًٓ ختٓل، ٚايؿطا٤ ٚإٕ إكش١ ايتُػو ب٘ب د ْ٘ ك٘ باألعٝإ إال أتع

كازٜل ايـُ، ٖٚصا ٜهفٞ فٝ٘ إٔ ٜتشكل ببعض قٓاع( يإل)قس ٚضز َٓ٘
  .(ـذٛاب (َع )ايتُجٌٝ اإلقٓاعٞشٛض ايػؤاٍ ٚايـٚال ًٜعّ تطابل )َ

 عطْاـٝػت يف ْـخباض يفإٕ األ -ٚثـاْـّٝا: َع غض ايططف عُا تـكسّ      
ؼ يكاعس٠ ايٝس، بٌ ٖٞ ناؾف١ عٔ ؤٓغايـُنع ٖٞ ايسيٌٝ تٛاايـُ

ّا ٖٛ نفا١ٜ عسّ عتكس ٚثٝكايـُ، ٚاإلَها٤ ايكطٜض يًتباْٞ ايعكال٥ٞ
ـشل ٖٛ ساقٌ ٓفع١ ٚايايـُف ايٝس عٔ ًَو ايطزع عٔ ايتباْٞ ع٢ً نؿ

 ٚدساّْا، َؤٜسّا باإلَها٤ األخباضٟ نُا تكسّ َفكاّل ، ٚتباْٞ ايعكال٤
ِٓ ًو َٔ ايٝس ايكا١ُ٥ ايـُٕ ايعكال٤ ٜػتهؿفٕٛ ـشكٛم فإايٓافع ٚايـُ ٜع

ًو َا مل ٜجبت ايـُشكٛم ٜٚعتربٕٚ االغتٝال٤ أَاض٠ ـٓافع ٚايايـُع٢ً 
َتكٌ ٚغري َٓهط عًٝ٘ عَُّٛا ،  خالف٘ بسيٌٝ ٚانض ، ٖٚصا ايتباْٞ

ٛاضز ال ايـُٚاختكام االَها٤ ايكطٜض يف بعض ايٓكٛم ببعض 
     ْهاض ٚايطزع . ػتهؿف  َٔ عسّ اإلايـُتٞ ٜهٓط بعُّٛ االَها٤ ايػهٛ

       

 لك اعتنادًا علِ الًد . الـن: الصهادَ علِ البحث التاسع      
        

ثبات ـدك١َٛ إلٚاي ـُشتاز اىل ايؿٗاز٠ يف َكاّ ايسع٣ٛنجريّا َا ٜ      
أخط٣ ْعري ايتعاٌَ َع شٟ ايٝس  شتاز ايٝٗا يف َكاَإتًه١ٝ ، ٚقس ُٜايـُ
 عتُازّاًه١ٝ ايٛاقع١ٝ إايـُذٛظ ايؿٗاز٠ ع٢ً ـشت ٜسٙ ، فٌٗ تـ٢ َا تعً

ـشٌ شت ٜسٙ ؟ ٖصا َـكط١ْٚ بايتكطف فُٝا تايـ٠ُ ٚشطظايـُع٢ً ايٝس 
١ًٜ َٔ ايعَإ َػتٛيّٝا ع٢ً سسّا فرت٠ طٛايبشح ٖٓا ، فُٔ نإ ٜط٣ أ
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ٕٕزإض أ َٔ الى ايـَُتكطفّا فٝ٘ تكطف  َتػًطّا عًٝ٘ -ـشُٖٛاأٚ ْ ٚ بػتا
ٜٗسّ ٜبين ٜٚؤدط َٔ زٕٚ َٓاظع أٚ َعاضض، ثِ بعس  : زٕٚ َٓاظع

ـُٔ ٜعطف قاسب ايٝس َُٓٗا داظ ي -اٍ ايـُخط ع٢ً ظَإ تٓاظع َع٘ آ
 ١ْٝٗا ؾٗاز٠ سٓػعني يف ٜس ظٜس زٕٚ عبٝس ( فإايـُاٍ ايـُؿٗس بإٔ )ٜٕ أ

ٚتػُع َٔ عازيني ، ٌٖٚ ٜـُهٔ االعتُاز ع٢ً ايٝس يف ايؿٗاز٠ يصٟ 
 ًو ايؿطعٞ ؟ ٖصا ٖٛ َـشٌ ايبشح ٖٓا . ايـُبايٝس 

ٚقس ٜكاٍ بأْ٘ ال ثـُط٠ بني ايؿٗاز٠ ع٢ً ثبٛت  ايٝس ٚبني ايؿٗاز٠       
ًو ايـًُو، ٚال فطم يف تطتٝب األثط ايؿطعٞ ايصٟ ٖٛ ثبٛت ايـُع٢ً 

يًُؿٗٛز ي٘ . ٚيهٔ ْكٍٛ : ايجُط٠ َٛدٛز٠ فإْ٘ يٛ إطًع أسْس ع٢ً 
 ؿٗٛز ي٘ : ايـُخط ع٢ً اغتٝال٤ ًو ايٛاقعٞ ٚإطًع آايـُ

فإشا بٓٝٓا ع٢ً قٝاّ ايططم ٚاألقٍٛ َكاّ ايعًِ، ألٕ زيًٝٗا ٜتهفٌ       
ًو بًشاظ ايـُٚعٓس٥ص تتِ ايب١ٓٓٝ ع٢ً  -تٓعًٜٗا َٓعي١ ايعًِ ٚايٝكني

 ٚدٛز ططٜل ايٝس َٔ ٚاسٕس ٚايعًِ َٔ آخط فتتِ ايب١ٓٝ . ٚيٛ مل ْكٌ
 ٔ ايػؤاٍ ْٚكٍٛ : بصاى مل تتِ ايب١ٓٝ . ْٚـذٝب ع

ايٝس  ٢ًو ايعاٖطٟ اعتُازّا عًايـُٖٓا تفكٌٝ بني ايؿٗاز٠ ع٢ً       
ًو ايٛاقعٞ اعتُازّا ع٢ً ايٝس يف َكاّ ايـُفٝذٛظ، ٚبني ايؿٗاز٠ ع٢ً 

ايسع٣ٛ ٚايـدك١َٛ ٚأَاّ ايـشانِ يفكٌ ايـدك١َٛ فال ٜـذٛظ ٚفاقّا  
٘ يف َٛنٛع دٛاظ ؿٗٛز بايـُيًُؿٗٛض، ٖٚصا ألخص ايعًِ ايٛدساْٞ ب

   ايؿٗاز٠ ٚقبٛهلا . ٚتٛنٝش٘ :

اٍ اعتُازّا ع٢ً ايـُيصٟ ايٝس ع٢ً ًو ايعاٖطٟ ايـُٕ ايؿٗاز٠ بإ       
كبٛي١ـٛض٠ ظَاّْا ٖٞ ؾٗاز٠ َـٓعايـُّا ٚـشػٛغ١ ٚدساْايـُ ت٘ـٜسٙ ٚغًطٓ
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 اٍ بإٔايـُدك١َٛ ع٢ً ـشا مل تهٔ يف َكاّ ايٓعاع ٚايرتافع يفكٌ ايإ
شُٖٛا َٔ ايعكٛز ـداض٠ أٚ ْايؿطا٤ أٚ اإل ناْت ايؿٗاز٠ ألدٌ

اييت تتطًب ؾطعٝتٗا يًًُو ٚايتجٓبت َٓ٘ ٚتكض ايؿٗاز٠ ٚايتكطفات 
 ،تؿطع١ايـُايعكال٤ ٚ ٠ع٢ً أَاض٠ ايٝس ٚقس دطت عًٝٗا غرياعتُازّا 

ًٓت ايتعاَالت ٚاالغٛام .ٚي   ٛالٖا مل ٜكِ يًُػًُني غٛم ٚاخت

ًو ايـُدك١َٛ ع٢ً ـع ٚفكٌ اييرتافابُٝٓا ايؿٗاز٠ يف َكاّ       
شسغٞ ايٓاؾ٧ َٔ ايٝس ٚاالغتٝال٤ ع٢ً ـايٛاقعٞ اعتُازّا ع٢ً ايعًِ اي

، اغتٓازّا إىل ؿٗٛض بني ايفكٗا٤ عسّ دٛاظٖا ٚعسّ قبٛهلاايـُاٍ فايـُ
ايسالي١ ع٢ً سط١َ  فط ايٓكٛم ايؿطع١ٝ نتابّا ٚغ١ٓ يفٚشيو يتٛا ،ايٝس

شكٛم ـثبات ايع٢ً ايؿٗاز٠ إل ٖصٙ ايٓكٛمٚتٓطبل  ،ايكٍٛ بػري عًِ
ـداق١ ع٢ً ت ايٓكٛم اينُا زٓيٝٗا بايكها٤ اْطباقّا دًّٝا، ُػتشكـي
ُا ٖٛ ـؾٗس بؿٗٛز ب٘ نايؿُؼ يف ايٓٗاض طإايـُعًِ ايٛدساْٞ بخص ايأ

 ،دك١َٛـيف َٛنٛع دٛاظ ايؿٗاز٠ يف َكاّ ايرتافع ٚفكٌ اي ًُوصع
شٛ ايططٜل ايهاؾف ؿٗٛز ب٘ بٓايـُيف أخص ايعًِ ب ٚايٓكٛم ظاٖط٠ْ

ّا َٔ شطظـشكٛم ايٛاقع١ٝ ألقشابٗا تـعٔ ايٛاقع يػطض ايتشفغ ع٢ً اي
  . طٜف ٚايتبسٌٜايتػٝري ٚايتش

عًٝ٘  ايـِتػايـُ ٖٚٛ -كطٛع ب٘ ايـُأْ٘ َٔ  : ٜٚتشكٌ َٔ ٖصا نً٘       
 ألْٗا إخباْض إٔ تهٕٛ ايؿٗاز٠ عٔ عًِ ٜٚكنٕي -ًوايـُيف َكاّ ايؿٗاز٠ ب

خباض َٔ غري عًِ أٚ اإلـذٛظ خاضدّا ٚال ٜ ؿٗٛز ب٘ايـُعٔ ثبٛت 
، دايفت٘ـُع٢ٓ َطابكت٘ يًٛاقع ٚعسّ َـب ،درب ب٘ايـُإط٦ُٓإ بكسم 

ٔٓايـُدايف١ ايـَُع ايؿو يف َطابك١ ايٛاقع أٚ َع إستُاٍ ٚ  ذتُع َع ظ
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اإلخباض ٚال تكض شطّ ـٚيصا ٜ ، طابك١ مل تهٔ ايؿٗاز٠ عٔ عًِايـُ
سطاظ : فإٕ إسطاظ ايٝس ع٢ً َاٍ ال ٜٛدب إًٝ٘ٚع . ايؿٗاز٠ ب٘ دعَّا

اقع يٛدٛز طابك١ َع ايٛايـُأٟ ال ٜٛدب ٜكني  ،ًو بٓشٛ ايٝكنيايـُ
فال  -عسٚاْٝتٗا أٚ عسّ ًَهٝتٗااستُاٍ عسّ ؾطع١ٝ ايٝس، الستُاٍ 

ـذٛظ ، ٚألدً٘ ال تٚال ؾٗازت٘ عٔ عًِ ٜٚكني بايٛاقعخباضٙ ٜهٕٛ إ
    ايؿٗاز٠ ٚال تكبٌ .

ٕٕٚبتكط         (11)ايكطإٓ ٚايػ١ٓايعاٖط َٔ ْكٛم  : ٍٛكْ َفٓكٌ ٜب ثا

ِْ طز٠ عٔ عًِ ٜٚكنييعّٚ ايؿٗا ًِ ٘ٔ ٔع َِٝؼ َيَو ٔب ََا َي ِٔ  صطَٚاَل َتِكُف  ََ ٔإاٖل 
َٕ ُُٛ ًَ َِٜع  ِِ ُٖ َٚ َٗٔس ٔباِيَشلِّ  َٓا صطَؾ ُِ ًٔ َُا َع ِٗٔسَْا ٔإاٖل ٔب ََا َؾ َٚٔ ْكٛم  صَٚ

  (12)كٛيٛا َا ٜعًُٕٛ ..صايػ١ٓ ايكشٝش١:طَٔ سل اهلل ع٢ً خًك٘ إٔ ٜ
 ال تؿٗس ست٢ تعطفٗا نُا تعطف  ط (13)ص طإؾٗس بـُا ٖٛ عًُو

( شكل ايـشًٞ يف ؾطا٥ع٘: ٜؿري االَاّ)ايـُٚيف َطغٌ  (14) صنٓفو
ال إٔ تهٕٛ ، (15)اىل ايؿُؼ ٜٚكٍٛ:طع٢ً َجًٗا فاؾِٗس أٚ زِعص

بس َٔ اغتٓاز ، بٌ الشسؽ ٚايتدُنيـَػتٓس٠ إىل ايعٔ ٚايايؿٗاز٠ 
  .ايؿٗاز٠ إىل ايعًِ ٚايٝكني 

 ٛ ايططٜل ايهاؾف ايتاّـبعس أخص ايعًِ يف ايٓكٛم بٓشـْعِ ال ٜ       
                                                           

َٔ ابٛاب  20: ب 18+ ايٛغا٥ٌ : ز 81+ ٜٛغف :  36+ االغطا٤ :86ايعخطف :  (11)
 َٓٗا . 17+ ب 9+ ب 8ايؿٗازات + ب

 . 44+ ح 4َٔ ابٛاب قفات ايكانٞ : ح 12: ب 18زايٛغا٥ٌ :  (12)
 . 1َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح 17: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (13)
 . 3+ ح 2َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح 8: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (14)
 . 3َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح 20: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (15)
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سفعّا يٛاقع  ،ٓاظع١ايـُايٛاقع يف دٛاظ ايؿٗاز٠ ٚؾطعٝتٗا يف َكاّ 
بس َٔ إغتٓاز ايؿٗاز٠ إىل ٚايتبسٌٜ، ٚيصا السكٛم ايٓاؽ عٔ ايتػٝري 

، َٚع عسّ ايعًِ ـشاٍع ٚاقع ايؿٗٛز ب٘ َايـُُطابك١ ـايعًِ ٚايٝكني ب
ٓاظع١ ٚفكٌ ايـُذٛظ ايؿٗاز٠ ٚال تكض يف َكاّ ـُطابك١ ايٛاقع ال تـب

ٛٓ سذ١ّ َٚٔ ٖٓا ال تهفٞ ايٝس ،دك١َٛـاي ًُو شٟ ـيًؿٗاز٠ ب غ١َػ
، ٚال تفٝس ايعًِ  االقسؽايؿاضع ًه١ٝ أَهاٙ ايـُب ألْٗا سسْؽ ، ايٝس

 .كبٌ ـذٛظ َٔ ايؿاٖس ُٚتـتني ست٢ تػتٓس  ايؿٗاز٠ ايٝ٘ ٚتكض ٚيٝكٚا

أْ٘ يٛ داظت  ا :إيٝٗ عسّ دٛاظ ايؿٗاز٠ بايٝس إغتٓازّا ٜٚؤنس      
إغتٓازّا إىل  ،ًو ايٛاقعٞ يف َٛاضز ايرتافع ٚايتكانٞايـُايؿٗاز٠ ب

رتافعني إىل ايكانٞ ايؿطعٞ ايـُتداقُني ايـُ أسس ٜس اٍ يفايـُٚدٛز 
اٍ ايصٟ ايـُايو ١ ع٢ً نْٛ٘ َهٕٛ يكاسب ايٝس بـٝٓٓت ال َٛضْز مل ٜبَل

ًو ايـُيف زع٣ٛ  ، ٚال أثط س٦ٕٓٝص يب١ٓٓٝ خكُ٘يف ٜسٙ ٜٚٓاظع٘ غريٙ عًٝ٘
اٍ ايـُتػًط ع٢ً ايـُيصٟ ايٝس ، ال ي٘ ٍاايـُع٢ً إٔ  اشا أقاّ ب١ٓٓٝ

 ،١ٓٝ  ع٢ً ًَه٘ يًُاًٍو َكِٝ ايٓبايـُّْا ٚبال سل يف اعتكاز َسعٞ اعسٚ
أقاّ شٚ ايٝس أنجط  -١ٓ َٔ ؾاٖسٜٔ عازينيٝٓعٞ ايبٓسايـُقاّ أبٌ ست٢ يٛ 

اٍ بٝسٙ فٝؿٗسٕٚ ايـَُػتٓسٜٔ إىل إٔ  ،اٍ ي٘ايـَُٓ٘ ؾٗٛزاَّ ع٢ً إٔ 
 ًُه٘ ٚال ٜعتٕٓٛ باستُاٍ عسٚا١ْٝ ٜسٙ .ـب

عًٝ٘ يف باب ايكها٤ َٔ  ايـِتػايـُٖٚصا نً٘ ٜتٓاف٢ ٜٚكطسّ َع        
اٍ ي٘ ٚمل تهٔ ايـُع٢ً إٔ  ١ٓشا أقاّ بٝٓـُإٍ  يف ٜس غريٙ اعٞ يٓسايـُإٔ )

سٝح ال ٜتكٛض َكسام  (16) ب١ٓٝ(يصٟ اياٍ ايـُهٞ بُق اسب ايٝس ب١ٓٓٝكي
                                                           

 . 416:  40ضادع : دٛاٖط ايهالّ : ز (16)



  12بؿط٣ االقٍٛ / ز...................... ............................( 416)     

ٖٚهصا )يٛ نإ اٍ ي٘( ايـُع٢ً إٔ  يكٝس )مل تهٔ يكاسب ايٝس ب١ٓٓٝ
ـداضز َا اي ـكسّ ب١ٓٓٝتـف ،ؾٗٛز نٌ َُٓٗا زٚتػا٣ٚ عس ١ٓيهٌ َُٓٗا بٝٓ
( سٝح ٜتُهٔ شٚ ايٝس ع٢ً ـكسّتـأسسُٖا أنجط عسزّا ف مل تهٔ ب١ٓٓٝ

غًطٓت٘ إىل  ز ع٢ً ًَهٝت٘ ي٘ إغتٓازّاٗٛقا١َ عؿطات ايؿاٍ َٔ إايـُ
  . ع٢ً ايٝس دك١َٛ َعتُس٠ّـٜسٙ عًٝ٘ يٛ داظت ايؿٗاز٠ يف َكاّ ايٚ

ع٢ً ايٝس يف َكاّ  ًو َعتُسّاايـُشاقٌ عسّ نفا١ٜ ايؿٗاز٠ بـايٚ      
 ًو إعتُازّاايـُٗاز٠ ع٢ً ذٛاظ ايؿـيهٔ قس ٜكاٍ ب ،دك١َٛـضفع اي

فٝٗا عٔ ضؤ١ٜ  ىل ضٚا١ٜ سفل بٔ غٝاخ اييت ٜػأٍا ع٢ً ايٝس اغتٓازّا
:طْعِص  ()ذٛظ ايؿٗاز٠ أْ٘ ي٘ قاٍـؾ٤ٞ يف ٜسٟ ضدٌ ٌٖ ت

، قاٍ أبٛ ٘ فًعً٘ يػريٙأْ٘ يف ٜسٙ ٚال أؾٗس أْ٘ ي أؾٗس ٟٚ :فأؾهٌ ايطا
عبس قاٍ أبٛ  ،ِقاٍ ايطاٟٚ : ْع طأ فٝشٌ ايؿطا٤ ي٘؟ص(:عبس اهلل)

فًعً٘ يػريٙ ، فُٔ أٜٔ داظ يو إٔ تؿرتٜ٘ ٜٚكري ًَهاّ  يو ثِ اهلل :ط
ـذٛظ إٔ تٓػب٘ إىل َٔ ، ٚال ٜـشًف عًًٝ٘و : ٖٛ يٞ ٚتايـُتكٍٛ بعس 

ـذع ٖصا مل يٛ مل ٜ:طبٛ عبس اهلل ثِ قاٍ أ قاض ًَه٘ َٔ قبً٘ إيٝو ؟ص
   . (17)ٜكِ يًُػًُني غٛمص

مل ٜتشكل نْٛٗا  -نُا غبل َفكاّل-ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚفٝ٘ : أٚاّل: إٕ       
تكًض إٔ  . ْعِ ٖٞ َع١ْٛٓ ايكسٚض ؾدكّٝاايجك١( خرب َكسام )

ٚال تكًض  ،س دعًٓاٖا ؾاٖس إَها٤ ايػري٠ إط٦ُٓاّْاٚق ،دطز ؾاٖسّاـت
 ٗٞ َعاضن١ّ  يٓكٛم نجري٠ـشهِ ايؿطعٞ اإليـع٢ً اي إٔ تهٕٛ سذ١ّ

 يؿٗاز٠ َٔ زٕٚ عًِ قاطع . غبل تكطٜب زاليتٗا ع٢ً عسّ دٛاظ ا
                                                           

 . 2َٔ ابٛاب نٝف١ٝ احلهِ : ح  25: ب  18ايٛغا٥ٌ : ز (17)



 (417ايؿٗاز٠ ع٢ً ايـًُو اعتُازّا ع٢ً ايٝس ...................................... )  

 

 ٛمأٚ ايٛث إعتباضٖا غٓسّا ٓاع٢ً فطن بٓا٤ّ -ايطٚا١ٜ ٕ ٖصٙإ ٚثاّْٝا:       
 ٓعاعـاي ؿٗاز٠ يطفعـٛاظ ايـٝٗا ع٢ً دـي١ فالز ال -ٓإ بكسٚضٖاـٚاالط٦ُ

ٕ ايٝس ، فإاٍايـُإىل ايٝس ٚايػًط١ٓ ٚاالغتٝال٤ ع٢ً  ـدك١َٛ إغتٓازّاايٚ
ايٛدساْٞ شكٌ ايعًِ ـًو ست٢ ٜايـُعٔ  ال تهؿف نؿفّا سٓػّٝا

ٛٓايـُض ٚكٓشايـُٞ شٓػـاي ، بٌ ٜبك٢ ٓاظع١ايـُغ يًؿٗاز٠ يف َكاّ ػ
ًو َٔ ايـ١ُ أٚ عسٚا١ْٝ فال ٜتٛيس ايعًِ ايكاطع باستُاٍ نٕٛ ايٝس أَاْ

 (ذٛاٖطـاي)ٚيف  ،ًوايـُشسغٞ بـُا ٖٞ تفٝس ايعًِ ايـٚإْ ،ظاٖط ايٝس
يهٓ٘ َٓع َٔ  عٓ٘، ناؾفّا ْٗا ططٜكّاٛح باقتها٤ ايٝس يًًُو ٚنقٓط

ايتالظّ يف  ّنطٚض٠ عس) :ً٘، ٚعًٓعًٝ٘  عتُازّاًو إايـُايؿٗاز٠ ع٢ً 
ًو ايـًُو ٚبني ايؿٗاز٠ ع٢ً ايـُيًشهِ ب ظاٖطّٜا ؾطعّٝا نْٛٗا ططٜكّا

دطا٤ سهِ عًِ فٝٗا يػ١ّ ٚعطفّا، ثِ قاٍ : ) ٚإاييت قس عطفت اعتباض اي
 .(18)(.. طع١ٝ ال ٜكتهٞ ايعًِ بهْٛ٘ ًَهّاايؿ عًّٛ يألَاض٠ايـًُو ايـُ

 بشٛث١ :ايـُع٢ً دٛاظ ايؿٗاز٠  ١ٜٚاؾٗاز٠ يف ايطإْ٘ ال :  ٚثايجّا      
شانِ ـايطافع١ إىل ايـُدك١َٛ ٚـُكاّ ايبـ ايـداق١أعين ايؿٗاز٠ 

 ١ٝ ايكطع١ٝ، بٌ ظاٖطشٓػـطًٛب فٝٗا ايؿٗاز٠ ايايـُٚكانٞ ايؿطعٞ يٚا
 ،إىل ايٝس ًو إغتٓازّاايـُعازٟ ٚايؿٗاز٠ ايعاٖط١ٜ بإلخباض اييطٚا١ٜ اا
ت َٔ ػًُني يًتجٓبايـُالت ايتعاٌَ ٚيف غٛم اذـٗا يف َشتاز إيٝايـُٚ

ٛٓـايـًُو ايـُ  عٓسْا دسٛـٜٚ ،ابٝع أٚ ايؿطا٤ أٚ االداض٠ أٚ ْـشٖٛـغ يًػ
 ؾاٖسإ ع٢ً ٖصا ايعٗٛض : 

 اٍ َعايـُٞ ٜسٙ ـُٔ فـ٤ َؿطاـٓاعٞ( بايـقٌ اإلـٝـجـتُـٗاز٠ )ايـؾ -أ       
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 .شًف ع٢ً ايتًُو بايؿطا٤ َٔ شٟ ايٝس ـاي

ـذع ٖصا مل ٜكِ يًُػًُني يٛ مل ٜ:ط ٚؾٗاز٠ شٌٜ ايطٚا١ٜ -ب      
يف االعتُاز ع٢ً ايٝس  -غؤااّل ٚدٛابّا -ـدربْ٘ ٜؤنس ظٗٛض ايغٛمص فإ
ـذاالت ايتعاٌَ ٚيف ػتٓس اىل ايٝس يف خكٛم َايـًُو ايـُٚايؿٗاز٠ ب

ػًُني نٞ تػتكِٝ ٚتعُط ٚال  تتٛقف االغٛام ٚال تتعطٌ ايـُام غٛأ
 ؿٗاز٠ـًتُاز ع٢ً ايٝس يـٛنٛعّا عٔ االعـ١ َتدطز ايطٚاٜـ، فتذاضاتـاي
 كانا٠ . ايـُشانِ ٚساٍ ايـًُو ايٛاقعٞ يف ايـُب

كاّ ايرتافع ١ َٔ ايؿٗاز٠ يف َدًٝٓـ: ظاٖط ايطٚا١ٜ ايٚبتعبري آخط      
ّا اىل ايٝس َكس١َّ ًو ايعاٖطٟ اغتٓازايـُخباض بإلٚايتكانٞ ٖٛ دٛاظ ا

ُا ٝاٍ نايـُع٢ً ًَو قاسب ايٝس ع٢ً  -قٛاّل ٚعُاّل -يرتتٝب االثط
 شٛ شيو . ـكبٌ ٖبت٘ ٖٚسٜت٘ ْٚـُُا تٝن أٚ ،ػتؤدطٚ ُٜؿرت٣ َاي٘ أُٜ

ب شاًو إعتُازّا ع٢ً اغتكايـُذٛاظ ايؿٗاز٠ ع٢ً ـٚقس ٜكاٍ : ب      
ط١ٜٚ يف ايـُ (19)غتٓازّا اىل قشٝش١ َعا١ٜٚ بٔ ٖٚبٚإًو ايـُايٝس ٚبكا٤ 

قس تهُٓت : إٔ ابٔ ابٞ ي٢ًٝ ٜػأيين ايؿٗاز٠ ( ٚ)ايهايف( ٚ)ايتٗصٜب
، َات فالٕ ٚتطنٗا َرياثّا ٚأْ٘ يٝؼ ي٘ ٚاضخ غري ايصٟ عٔ ٖصٙ ايساض

ي٢ًٝ ٕ ابٔ ابٞ ـُا ٖٛ عًُوصفػأٍ ثاّْٝا : إؾٗس بفكاٍ :ط إ، ؾٗسْا ي٘
 :ـُا ٖٛ ع٢ً عًُوص بتكطٜبْ:ط إسًف إ()فكاٍ ؽفٓا ايػُٛشًٓـٜ

ـُا ٖٛ ايسالي١ ع٢ً دٛاظ ايؿٗاز٠ بايكشٝش١ ٚانش١ ٕ ايطٚا١ٜ إ      
 ٚإغتسٍ بٗاـُكته٢ ظاٖط ايٝس ، ب ًوايـُ، ٜٚٓطبل ع٢ً ايؿٗاز٠ بعًُ٘

  ٗاز٠ ـؿـٞ ايـبٓا٤ فٛاظ ايـاب دـبباب: )ـٕٛ ايـٓـعس إٔ عـب (ٌيف)ايـٛغـا٥
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 ( . .. ًُه١ٝ قاسب ايٝسـٚايؿٗاز٠ بًو...ايـُإغتكشاب بكا٤  ٢ًـع

درب ـٕ ظاٖط ايهٌ ، ٚايطٚا١ٜ قاقط٠ ايسالي١ عًٝ٘ ، فإيهٓ٘ َكاٍ َؿ      
ًُه١ٝ ايطدٌ ايصٟ َات ٚاغتشكام ـايؿطٜف قٓاع١ ايػا٥ٌ ٚعًُ٘ ب

شهِ ـُتٓع َٔ ايـشتاط ٜٚـايٛضث١ يًساض، يهٔ ايكانٞ ابٔ ابٞ ي٢ًٝ ٜ
 ٜػأيين ايؿٗاز٠ـشًف ايػُٛؽ )يًٛضث١ إال بعس ايؿٗاز٠ ٚايبإٔ ايساض 

ضثت٘ ايصٜٔ تطى يف ِ ٖصٙ ايساض ع٢ً ٚ( )ٚال تكٓػـشًفٓا ايػُٛؽٜ ...
ٍٕ ( ع٢ً إٔ ٖصٙ ايساض زاض فالٕ بٔ فالٕ ايساض ست٢ ٜؿٗس ؾاٖسا عس

عتكازٙ ٛؽ سػب اشًف ايػُـٕ ٜؿٗس ٜٚ( أداظٙ أٚاالَاّ )
ـُا ٖٛ ؾٗس ب( :ط إٚقاٍ )ٗا ٚٚضثت٘ ، ًُه١ٝ ايساض يكاسبـٚعًُ٘ ب

، ٚايعاٖط انتفا٤ ايػا٥ٌ ـُا ٖٛ ع٢ً عًُوصسًف اْعًُوصط إ
اض ـكتالسل باْـٝت يًساض ٚعسّ ايٝكني ايايـُُايه١ٝ ـبعًُ٘ ايػابل ب

    شًف سػب عًُ٘ .ـ( ايؿٗاز٠ ٚايداظ االَاّ )، ٚقس أعًُ٘ ايػابل
ــ١ ايكــشٝش١ ظــاٖط٠ ٚباختكــاض        ــ٢   : ايطٚاٜ يف اغــتٓاز ايؿــٗاز٠ عً

، ٚيٝؼ اىل ايٝس ٚاالغتٝال٤ ست٢ ٜكض ًوايـًُو اىل عًِ ايػا٥ٌ بايـُ
ًو اعتُازّا ع٢ً ايٝس ٚاغتكشاب بكا٤ ايـُيؿٗاز٠ ع٢ً اذٛاظ ـايكٍٛ ب

يًٛضثـ١ يف ًَـو ايـساض    َعـاضض ٕ  ًو، َهـافّا اىل عـسّ ٚدـٛز َـسع ٕ    ايـُ
ثبـات سـل ايٛضثـ١    ايكانـٞ إ  ـُا أضازْـدرب، ٚإشٝح ٜهٕٛ ٖصا ظاٖطّا َٔ ايـب

 بايساض ٚتػذًٝٗا ضمسّٝا يف ًَهِٗ ٚتػًُٝٗا ايِٝٗ . 

 : ايطٚاٜات اييت تأخص ايعًِ يف َٛنٛع ايؿٗاز٠ طا٥فتإ ٚقس ٜكاٍ:     

 طٌٖ: (20)عًِ ايكاطع نُطغ١ً ايؿطا٥عـسٍ ع٢ً أخص ايـف١ تـطا٥ -أ     
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ايػـٓس  ٖٚٞ بأمجعٗا نـعٝف١   صأٚ زِع ايؿُؼ؟ ع٢ً َجًٗا فاؾِٗس ط٣ـت
: أخــص ايعًــِ  هــِ ايؿــطعٞفــال تكــًض سذــ١ّ عًــ٢ احل ، دــابط هلــاٚال 

 ؿٗٛز ب٘ .ايـُايـذاظّ يف  ايٛدساْٞ

ٚطا٥ف١ تسٍ ع٢ً اعتباض ايعًِ بٓشٛ اإلطالم يف َٛنٛع دٛاظ  -ب     
ُ أخٛش يف االخباض ٖـٛ ايــشذ١   ايـُطاز َٔ ايعًِ ايـُايؿٗاز٠، ٚ عترب٠ ايــ

 (21)(:طَٔ أفت٢ بػري عًـِص نكٛهلِ) نُا ٜعٗط يـُٔ ٜتتبع األخباض :
ــٝكني بايؿــوص    ــٓكض اي ــاض طال ت ــِ :    (22)ْٚعــري أخب ــٔ ايعً ــطاز َ ــ٘ ٜ فاْ

عترب٠( ؾــطعّا، ٚال ٜـــشتٌُ إضاز٠ ايعًــِ ايـــذاظّ ايكــاطع  ايـــُ)ايـــشذ١ 
أخٛش يف األخباض ايؿطٜف١ يف َٛنٛعات ايـُالستُاٍ اخلالف َٔ ايعًِ 

ِ   ـعـ ايـَُٓ٘  األسهاّ، فاْ٘ ٜطاز فؼـاألسهاّ أٚ يف ْ  ٢ٓ األعـِ َـٔ ايعًـ
  .(23)عترب٠ ؾطعّاايـُايٛدساْٞ ايكاطع الستُاٍ ايـدالف َٚٔ األَاض٠ 

 :  ْكٍٛ -انٞايـُٜٚطز عًٝ٘ : بعس إسهاّ بٝآْا ٚتـشكٝكٓا       

ٚقس ْكًٗا)قسٙ(  -عطٚن١ يف )ؾٗازات ايٛغا٥ٌ(ايـُيف األخباض إٕ       
س يف )ايهـايف( ٚ)ايٛغـا٥ٌ(   تٛدس ضٚاٜـ١ َعتـرب٠ ايػـٓ    -يف َـذًؼ بـشج٘

(: طال تؿـٗس بؿـٗاز٠ ال تـصنطٖا، فاْـ٘ َـٔ      تـشهٞ قٍٛ ضغٍٛ اهلل)
 ض ايعًِٖٚٞ تسٍ بٛنٛح ع٢ً اعتبا (24)ؾا٤ نتب نتابّا ْٚكـ خاتـُّاص

 ايـذاظّ ٚايتصنط ايتاّ ٚأْ٘ البس َٔ ؾٗاز٠ٕ ٜصنطٖا دٝسّا ٚال ٜـرتزز فٝٗـا  

                                                           

 َٔ ابٛاب قفات ايكانٞ . 4: ب  18ايٛغا٥ٌ: ز (21)
 . 1َٔ ابٛاب ْٛاقض ايٛن٤ٛ :ح 20: ب 1يًدرب َٛانع َتعسز٠، َٓٗا: ايٛغا٥ٌ:ز (22)
 . 353-351 :4ز:تٓكٝض االقٍٛ :حبج٘ تكطٜطيف  نُا دا٤ًػٝس اخلُٝين)قسٙ( ياملكاٍ (23)
 . 4َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح 8: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز+ 383: 7( ايهايف : ز24)



 (421تعسز االٜسٟ ع٢ً املاٍ ايٛاسس .............................................. )  

 

ًٝـ٘، ٖٚـٞ َـٔ ايطا٥فـ١ األٚىل     سصضّا َٔ تعٜٚط ايهتاب١ ْٚكـ ايـداتـِ ع
ٚتكًض  -طسّٛ ٚقٓٓفٗا فٝٗاايـُنُا دعًٗا  -ٚيٝػت َٔ ايطا٥ف١ ايجا١ْٝ

شػٛؽ يف ٚدسإ ايؿـاٖس ستـ٢ ال   ايـُسذ١ّ ع٢ً إضاز٠ ايعًِ ايـذاظّ 
ٓٚ  هتٛب١ ٚال ٜـشتٌُ ايـدًٌ أٚ اإلؾتباٙ فٝٗا .ايـُض أسْس  عًٝ٘ ؾٗازت٘ ٜع

 ايكطآْـــ١ٝ ايعــاٖط٠ يف أخــص ايعًــِ ٗصٙ ايطٚاٜــ١ : ايٓكــٛمٜهــاف يـــ     
َٕ ايـذاظّ يف ايؿٗاز٠ ط ُُـٛ ًَ َِٜع  ِِ ُٖ َٚ َٗٔس ٔباِيَشلِّ  ِٔ َؾ ََ ، 86صايعخـطف:  ٔإاٖل 

:طاؾٗس بـُا ٖٛ عًُوصطإسًف إْـُا ٖٛ عًـ٢  ٚبعض ْكٛم ايػ١ٓ 
ُ تؿـٗس بـإٔ    -ٖٚـٞ طًٜٛـ١   -َٚالسع١ تـُاّ ايطٚاٜـ١  (25)عًُوص طاز ايــ

ٟ ال ٜكبـٌ استُـاٍ ايــدالف، أعـِ َـٔ      ٖٛ ايعًِ ايٛدساْٞ ايكاطع ايص
  بك١ عًُ٘ يًٛاقع َٚٔ عسّ َطابكت٘ .َطا

ـــُٚ        ـــُِٗ إٔ ايـ ٘  ايـ ــ ــاض دعَـ ـــذُٛع ايٓكـــٛم اعتبـ ــٔ َـ  ػتفاز َـ
عًٝـ٘   عًّٛ ٚعسّ استُاي٘ ايـدالف أٚ ايػٗٛ أٚ االؾتباٙ أٚ ايتعٜٚطايـُب

   .ايؿٗازات  دت١َٛ بامس٘، ٚايتفكٌٝ يف فك٘ايـُيف ايؿٗاز٠ 
           

 ال الىاحد .الـنشر : تعدد األيدٍ علِ اعالبحث ال           

اٍ ٚايتػــًط عًٝــ٘  ايـــُسٝــح شنطْــا إٔ ايٝــس تعــين االغــتٝال٤ عًــ٢             
الى، ٖٚـٛ َعٓـ٢ إْتعاعـٞ عـطيف     ايـُٚاالساط١ ب٘ ٚايتكطف فٝ٘ تكطف 

 ريـٗا َـٔ غـ  ـكطف بـتـاٍ ٚايايـُٔ ـطط٠ ع٢ً عٝـعع٘ ايعكال٤ َٔ ايػٝـٓتـٜ
 ٜـتـذ٢ً إَهإ تـػًط اثـٓٝـٔ أٚ ثـالثـ١ أٚ أنـجط ع٢ً َـإٍ ٚاسـسٕ   -ـٓاظعَ

ٌٓ ٚاسس يف ايـُاٍ َٔ زٕٚ َٓاظع ٚتهٕٛ يهٌ ٚاسس  بـشٝح ٜتكطف ن
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ًٓط    ايـُْٜس ع٢ً مجٝع  ْٕ قـس تػـ ْٔ أٚ بػـتا اٍ، نإٔ ٜهٕٛ َكْٓع أٚ َػه
ٕٕ ٚاسس أنـجـط َٔ ٜــس   ٚاســس٠  عًٝ٘ اثـٓإ أٚ أنـجط ٚتـٛاضزت عًـٝ٘ فـٞ آ

ػتٛيٝتني ايـُؾرتاى ايٝسٜٔ َتػًط١ َتكطف١، ٜٚفِٗ ايعكال٤ َٔ شيو : إ
ف تكــٓط ف فٝــ٘تتكــٓط ايٛاســس ٖٚــٞاٍ ايـــُعًــ٢ ػتٛي١ٝ ايـــُأٚ األٜــسٟ 

ُ يف  اٍايـُتػًط١ ع٢ً ايـُٜسٟ ٜفُٕٗٛ إؾرتاى األ ، أٟالىايـُ ١ٝ ًهايــ
  عٗا عًِٝٗ .ٚؾٝاعٗا بِٝٓٗ ٚتٛٓظ

اضدّٝا ٚاالغتٝال٤ ع٢ً ايؿٞ قس ٜهٕٛ أَطّا خٕ ايٝس َٚٔ ايٛانض أ      
ٞ ع٢ً ثٛبٞ ايصٟ أيبػ٘ ٚع٢ً عطبيت اييت أضنبٗا َٔ زٕٚ ٥ناغتٝال

ٓتعع َٓٗا ـخاضد١ٝ ٚتكطفات ُٜ َطّا اعتباضّٜا ي٘ آثاْضَٓاظع، ٚقس ٜهٕٛ أ
كٓع ايهبري أٚ ايـُٞ ع٢ً ٥اٍ ٚاالغتٝال٤ عًٝ٘ ناغتٝالايـُايتػًط ع٢ً 

ٛٓض٠ايـُغٝع١ ٚعضٚع١ ايٛايـُاألضض   ؿرتنني ايـُ، ٖٚهصا إغتٝال٤  ػ
 ٚاييت ٜتػًطٕٛ عًٝٗا  كٓع أٚ ايبهاع١ايـُع٢ً  -االثٓني أٚ األنجط -
بٗا َٔ داضدٞ ـفِٗ ائَ تكٓط عْعتاٍ َٓايـُِٖ ع٢ً ٜٚسِٖ ٚاغتٝالؤ -

 سٍ ع٢ًـٚت ِٜٗسـٜأف ـؿـتهـف -َعاضض زٕٚ َٓاظع هلِ َٚٔ زٕٚ
 زٕٚ َٓاظع ِٖ ٚتكطفِٗ َٔاغتٝالؤ ٕٜٛه ؿرتى بِٝٓٗ، إشايـًَُهِٗ 

 ؿاع بِٝٓٗ . ايـُيًـُاٍ ٚؿرتى ايـًُُهِٗ ـتي َٓؿأ اْتعاع ايعكال٤

عكٛيٞ ايـُزٕٚ ايفِٗ  ،طًٛب ٖٓاايـُٖٚٛ  -ٚايفِٗ ايعكال٥ٞ      
ع٢ً َعا١ًَ  َػتكٓط -تؿطع١ ايـُدطٟ ٚايػري ايعًُٞ بِٝٓٗ ٚ -ايسقٝل

ٖٚصا   ،نني يف ايبٝت ايٛاسسؿرتايـُالى ايـُٜسٟ َعا١ًَ أقشاب األ
ق٣ٛ ـدايف بٌ ٖٛ أأق٣ٛ َٔ نٌ بطٖإ َٖٚٛ ايٛدسإ َـشػٛؽ ب

ًو االعتباضٟ ايعكال٥ٞ ٚقس أَهاٙ ايؿاضع، ٚظاٖط ايـُبطٖإ ع٢ً 
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ٕ َٓاظع ٖٛ تكطف َٔ زٚـايفـٞ ٝال٤ ٚـٞ االغتـف األٜسٟ اؾرتاى
بل عطض بعض ، ٚقس غاالعتباضٟ ايكاْْٛٞ ًوايـُيف رتانٗا ـاؾ

  ًه١ٝ عٓس ايعكال٤ .ايـ٠ُ ايٝس ع٢ً أَاض ايطٚاٜات ايعاٖط٠ يف إَها٤

٠ ْٜٛؼ ايٛاضز٠ تعسز٠ : َعتربايـُٜسٟ سّا إلَها٤ األٜٚهفٝٓا َؤٓن      
 :(قاٍ )  -دٗاظ ايعطؽ ٚأثاخ ايعٚدني -طأ٠ ايـُيف َتاع ايطدٌ ٚ

ػا٤ يطدٌ ٚايَٓا نإ َٔ َتاع إ َٔ َتاع ايٓػا٤ فٗٛ يًُطأ٠ ، َٚا ناط
 ؿرتن١ . ايـًُه١ٝ ايـَُها٤ ـشٌ ايؿاٖس ع٢ً إٖٚصا َ (26)فٗٛ بُٝٓٗاص

( بعس٥صطَٚٔ اغتٛىل ع٢ً ؾ٤ٞ َٓ٘ فٗٛ )ٜٚؤنسٙ أٜهّا : قٛي٘      
 ع٢ً ٖصا غتٛيٛاي٘ص ٖٚصإ ايؿدكإ أٚ ٖؤال٤ األؾدام قس ا

 تػًطني عًٝ٘ . ايـُاٍ ايـُسٟ يصاى اٍ، فٝٓتر ًَه١ٝ أقشاب األٜايـُ

 ٚال اؾهاٍ يفْـتـعاعٞ، فّٗٛ إـتٝال٤ َـإٕ االغـدتـكط٠ : عباض٠ َٚب      
ُاّ ـط١ ع٢ً تتػًٓايـُف١ ٚتكٓطايـُز٠ تعٓسايـُسٟ ٜاْتعاع االغتٝال٤ َٔ األ

تؿطعٞ ع٢ً فِٗ ايـُ، ٚال اؾهاٍ يف ايػري ايعكال٥ٞ ٚاٍ ايٛاسسايـُ
 ٔ تعسزتػًط١ ٚاغتٓباطٗا َايـُٜسٟ ؿاع١ بني األايـًُه١ٝ ايكا١ْْٝٛ ايـُ

َه٢ أ اٍ ايٛاسس ٚقسايـُٚتكطفٗا ٚغٝططتٗا ٚاغتٝال٥ٗا ع٢ً األٜسٟ 
 ايؿاضع االقسؽ  ٖصا ايفِٗ ٚاالَاض٠ . 

 شاٍـًو يهٌ ؾطٜو ٚالبس َٔ َالسع١ ايايـُشسٜس ْػب١ ـبكٞ ت      
 ػًط١ ع٢ًـتـبعض االٜسٟ قس تهٕٛ َـتػًط : فـب١ يًـكاسايـُكطا٥ٔ ـٚاي

 شهِـُهٔ ايـاٍ ٚال ٜايـُض ـعـ١ ع٢ً بـطـتػًـٗا َـهـعـٚب اٍايـُ ُاّـت
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شُٖٛا َٔ ايهػٛض ايتػع ـٚ ْأٚ بايتجًٝح أٚ بايرتبٝع أٝف بسّٚا ٓكبايت
 دطا٤ قٛاعس ايكها٤ـشكل ٚإتاي، بٌ البس َٔ ـشػب عسز ايؿطنا٤ب

ٚاغتشكاقٗا ؾطعّا ، ٚتفكًٝ٘  ٕسٗا يتشسٜس سك١ نٌ ٜاالغالَٞ فٝ
 )فك٘ ايكها٤( . بـشٛخ ٍ اىل َٛٛن

 ُ .لكًالـنها بٍ عصر : حجًُ الًد مع شك صاحبالبحث احلاد       

بايٓػب١ يكاسبٗا  ًو (ايـُأَاض٠  ايٝسُّٛ قاعس٠)عٚقع ايـدالف يف         
اٍ ًَه٘ ٚاستٌُ أْ٘ ًَو غريٙ ٖٚٛ َٛدٛز يف ٜسٙ ايـُإشا ؾو بإٔ 

ٌ فٗ -ٚتـشت اغتٝال٥٘: يف بٝت٘ أٚ يف َـشً٘ أٚ يف قٓسٚق٘ أٚ يف َـدعْ٘
ِٓ ايكاعس٠  يف ؾو اٍ أَاض٠ ًَه٘ ٚإٕ ايـُٚتهٕٛ ٜسٙ ع٢ً  شا ايٝستع

 ؟ . شٟ ايٝس :أّ ٜـدتل اعتباضٖا بػري قاسبٗا نٕٛ َا بٝسٙ ًَه٘؟

 ػأي١ بٓشٜٛٔ ٚقٛضتني : ايـُٜٚـُهٔ تـشطٜط       

ايٓشٛ االٍٚ: َطتبط بتهًٝف شٟ ايٝس ْفػ٘ اشا ٚدس َااّل تـشت ٜسٙ       
يٓػب١ يٓفػ٘ ٜٚطٓتب آثاض ٙ: ٌٖ ٜـُهٓ٘ إدطا٤ ايكاعس٠ باٚؾو يف ًَه٘ إٜا

 ًو يصٟ ايٝس . ايـُهلا نُا ٜتُهٔ غري شٟ ايٝس َٔ تطتٝب آثاض  ًوايـُ

ػتٛيٞ ايـُاٍ ايـُٚايٓشٛ ايجاْٞ: َطتبط بتهًٝف غري شٟ ايٝس بًشاظ      
ًو ي٘ ؟ أّ ايـُعًٝ٘ شٚ ايٝس اشا ؾو يف ًَه٘ اٜاٙ ٌٖ ٜطتب غرُيٙ آثاض 

ًو ع٢ً ايكاعس٠ ايـُدتل اعتباض قاعس٠ ايٝس بكٛض٠ زع٣ٛ شٟ ايٝس ٜـ
ٚقٛض٠ غهٛت٘ عٓ٘ ، ٚال ٜعِ قٛض٠ ؾه٘ بـُايهٝت٘ يًُاٍ ٚعسّ عًُ٘ 

 بٗا . ٖصإ غؤاالٕ ، ْـذٝب عُٓٗا تفكٝاّل يف َطسًتني : 

 ايـُطس١ً األٚىل : ْٚـذـٝب فـٝٗا عٔ ايػـؤاٍ االٍٚ بايـتعُِٝ ضغِ      
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ايسالي١ ع٢ً ًَو ( عٔ ًوايـُٛض زيٌٝ اعتباض)ايٝس أَاض٠ االشعإ بكك
، فإٕ ايتباْٞ ايعكال٥ٞ زيٌٝ يٓبٞ ال يػإ ي٘ ٚال شٟ ايٝس عٓس ؾه٘

 ٜٚٓبػٞ تـُٗٝس بٝإ فٓكٍٛ : إطالم فٝ٘، يهٓٓا ْكٍٛ بايتعُِٝ يـدرٕب إٓت . 

ًو ٚايـشهِ ب٘ ٜتٛقف ع٢ً إسطاظ ٚدٛز ايـُإٕ أَاض٠ ايٝس ع٢ً       
ٍٕ ست٢ تتشكل  غتٝال٤اإسطاظ ٚدٛز  نٛع : أعينٛايـُ أسٕس ع٢ً َا

تتشكل  إسطاظ ٜس أسٕس َعني ال  ًو، َٚع عسّايـُجبت ـاألَاض٠ ُٚت
 ًو ألسٕس .ايـُاألَاض٠ ٚال ٜجبت 

أَاض٠ ايٝس ٖٛ ايـذٌٗ ٚايؿو ٚعـسّ ايعًـِ بعٓـٛإ     نُا إٔ َـذط٣      
ٓس٥ـص تــشٌُ ايٝـس    ايٝس ٌٖ ٖٞ عازٜـ١ أّ ٖـٞ أَاْـ١ أّ ٖـٞ َايهـ١ ؟ ٚع     

عًــ٢ أْٗــا َايهــ١، أٟ عٓــس عــسّ ايعًــِ بٛاقــع ايٝــس تهــٕٛ أَــاض٠ّ عًــ٢    
ُ ًو ٚال ُٜعت٢ٓ باستُاٍ عسٚا١ْٝ ايٝس، َٔ زٕٚ فطم بني ٜـس  ايـُ ػًِ ايــ

ُ ٚبني ٜس ايهافط، ْعِ إال يف ٜسٙ عًـ٢ ايــشٝٛإ    صبٛح ٚأدـعا٤ٙ، فـال   ايــ
 ٖٓا ْكٍٛ : ٚ.  ًو ـُايصن١ٝ ٚايـش١ًٝ ٚال ع٢ً زالي١ يٝس ايهافط ع٢ً ايت

ًو(  اغتعٗاضّا َٔ ايـدرب ايـُاعتباض)ايٝس أَاض٠  ْـشٔ ًْتعّ بتعُِٝ     
: -ايهايف ٚايفكٝ٘ ٚايتٗصٜب -طٟٚ يف ايـذٛاَع ايجالث١ ايـُ (27)ايكشٝض

ض٣ٚ مجٌٝ بٔ قايـض: قًت البٞ عبساهلل: ضدٌ ٚدس يف َٓعي٘ زٜٓاضّا، 
طٖصا نجري، قاٍ : (:ط ٜسخٌ َٓعي٘ غريٙ؟ص قًت: ْعِفػأٍ)

قًت : فطدٌ ٚدس يف قٓسٚق٘ زٜٓاضّا ؟ قاٍ:طٜسخٌ أسْس ٜسٙ  يكط١ص،
 ؟ص قًت : ال، قاٍ :طفٗٛ ي٘ص .  يف قٓسٚق٘ غريٙ أٚ ٜهع فٝ٘ ؾ٦ّٝا
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ٖٚصا ايـدرب ايكشٝض ٜفٝس ايعُّٛ ظاٖطّا بـُع٢ٓ عُّٛ ايـشهِ       
ايؿل  ًه١ٝ ٚإدطا٤ ايكاعس٠ ست٢ يصٟ ايٝس، سٝح ٜسٍايـُباعتباض 

ايجاْٞ َٔ ايـدرب ع٢ً ٚدٛز ايسٜٓاض يف قٓسٚق٘ َع عسّ تػًط غري شٟ 
ٖٚصا َـشهّٛ ؾطعّا  ،ايٝس عًٝ٘ ٚعسّ تعاضف ٚنع ايػري فٝ٘ ؾ٦ّٝا

ضغِ نْٛ٘ ؾانّا يف نْٛ٘  -بهٕٛ ايسٜٓاض يكاسب ايكٓسٚم : شٟ ايٝس 
ٖٚٛ قسق١ أٚ  -ي٘ َٚـشتُاّل نْٛ٘ يػريٙ قس غكط َٔ ٜسٙ يف قٓسٚق٘ 

 . -ع١ أٚ عاض١ٜ فٛنع٘ يف قٓسٚق٘ٚزٜ

ـُهٔ تطبٝل ايـشهِ بـًُو شٟ ايٝسطفٗٛ ي٘ص بإٔ ٜكاٍ : ايسٜٓاض ٜٚ      
غري  َٛدٛز يف ايكٓسٚم ايصٟ ال ُٜسخٌ أسْس ٜسٙ فٝ٘ ٚال ٜهع فٝ٘ ؾ٦ّٝا

قاسب ايكٓسٚم ٜٚهٕٛ  نٕٛ ايٛانع يًسٜٓاض فٝتعني ، شٟ ايٝس
سٝح ٜهٕٛ ايتكطف َٓشكطّا  ًَه٘ ألْ٘ بٝسٙ ٚتـشت اغتٝال٤ٙايسٜٓاض 

 فٝ٘، ٜٚهٕٛ ايـشهِ ايؿطعٞطفٗٛ ي٘ص ع٢ً طبل قاعس٠ ايٝس . 

ٚاحلاقٌ إ ٖصا ايـدرب ناؾف عٔ عُّٛ االعتباض يصٟ ايٝس ٚغع١      
نؿف ايٝس ؾطعّا عٔ َايه١ٝ قاسبٗا إشا أسطظ االغتٝال٤ ٚاْـشكاض 

 .  ايٝس فٝ٘ عاز٠ّ  ٚعسّ َؿاضن١ غريٙ ي٘ يف ايتػًط ٚايتكطف

ٓشكط بصٟ ايٝس عاز٠ّ أٚ أسطظت ايـُٚيٛ مل تـشطظ ايٝس ٚاالغتٝال٤       
اٍ ايـُمل تٓفع ايٝس أَاض٠ّ ع٢ً ًَه١ٝ  -ؿاضن١ يف ايتػًط ٚايتكطف ايـُ
ؿهٛى يكط١ّ يف ايـُاٍ ايـُؿهٛى يصٟ ايٝس، َٚٔ ٖٓا سهِ بهٕٛ ايـُ

ييت ايؿل االٍٚ: أعين َا يٛ ٚدس ايسٜٓاض يف زاضٙ ا -قسض ايـدرب
 ٜؿرتى َع٘ غريٙ يف ايتػًط عًٝٗا ٚايسخٍٛ ايٝٗا ٚٚنع ؾ٤ٞ فٝٗا . 

 ٝال٤ـتـٓكٌ بني االغـفـْ ٚبتعبـري َـدـتـكط عٔ فـُٗـٓا يًدـرب : ْـشٔ      
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ؿتب٘ ي٘، ٚبني ايـُاٍ ايـُٓشكط بصٟ ايٝس فايـُبايتكطف  كطٕٚايـُ
١، اٍ يكطايـُؿاضى يصٟ ايٝس فايـُكطٕٚ بايتكطف ايـُاالغتٝال٤ 
يف إْـشكاض ايتكطف بايؿل ايجاْٞ َٔ ايـدرب ايعاٖط  ٖٓا ٚاغتساليٓا

 :ٜٚـُهٓٓا تٛنٝس َا شنطْا بأْ٘ بصٟ ايٝس .  

 قٛي٘ (28)َٚٓٗا -َها١ٝ٥اإل ايطٚاٜات َٔ ٜػتفاز إٔ دسّا ايكطٜب َٔ      
(ط:)َٔٚ صي٘ فٗٛ َٓ٘ ؾ٤ٞ ع٢ً إغتٛىل (٘ٚقٛيط:)ٕنإ فا 

 ٜس يف َا بهٕٛ شهِـايٜٚفِٗ :  صًُْٛ٘هـٜ ؾ٤ٞ ػًُنيايـُ ٜس يف
ي٘، نُا  ُايهٝت٘ـب ايٝس شٚ ٜعًِ مل ٚإٕ ي٘ ًَهّا غًطٓت٘ شتـٚت االْػإ

ٌْ  فإْ٘ تكسّايـُ (29) مجٌٝ بٔ قايـض قشٝض :عًٝ٘ بايـدكٛم زٍ زيٝ
ًو( ٚعَُٛٗا يـُا إشا مل ايـُ)ايٝس أَاض٠ إَها٤ قاعس٠ ٚانض ع٢ً 

  ٜعًِ شٚ ايٝس بـًُه٘ يًُاٍ .
األَــانٔ دتل بــ٘ يف ايـــُشٌ ايـــُ يف أســْس َــااّل دــسٚ اشاٚعًٝــ٘ :      

٘  أٚ َتذطٙ أٚ بٝت٘دتك١ َٔ ايـُ ِ  ٚمل َكـٓع ٘  بعـٛز  ٜعًـ  غـريٙ  اىل ًَهـ
 :ٜٚـدطز ّا،ايـُع ٜهٔ مل أٚ ي٘ بأْ٘ ّاايـُع ايٝس شٚ نإ غٛا٤ ،ًَُ٘ه فٗٛ

بـاْٞ  اغـتكط ت  ٚع٢ً ٖـصا  يًكطع بـدطٚد٘، ي٘ يٝؼ بأْ٘ ّاايـُع نإ يٛ َا
 فٗٛ:ط مجٌٝ بـُعترب٠ ي٘ ايؿطع إَها٤ ٜبعس ، ٚالعُاّلٚدطِٜٗ ايعكال٤ 

نُــا  (ؾــ٦ٝا فٝــ٘ ٜهــع أٚ غــريٙ قــٓسٚق٘ يف ٜــسٙ أســْس ٜــسخٌاشا مل)ص يــ٘
ٔ  قـشٝش١  َجٌ اإلَها٤ ضٚاٜات إطالم َٔ ايؿطع إَها٤ْػتهؿف   ابـ

: ٜـْٛؼ  ص َٚٛثكـ١ ًُهْٛ٘ـٜـ  ؾ٤ٞ ػًُنيايـُ ٜس يف نإ فإ:طعُري أبٞ
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٘  ؾ٤ٞ ع٢ً غتٛىلإ َٚٔط ٛ  َٓـ ٘  فٗـ ٕ  صيـ  ٚاألسازٜـح ذٌُ ـايـ  ٖـصٙ  فـا
ََ: ٚتفٝس بإطالقٗا  ن١ًٝ قاعس٠ إَها٤تبٝٓٔ  ُ ٗا يًُػتٛيٞ ع٢ً عُٛ اٍ ايــ

ــيااٍ ايــــُْـــ٘ يـــ٘ ٚإٕ ؾـــو يف عـــٛز  ٚأ  صَٓـــ٘ط نًُـــ١ تكـــًض ٚال٘، ٝـ
 ٜطٓبـل  ايعـاٖط  شػبـب( ) َاّاإل ألٕ ،ُٛضزٖاـب يكاعس٠اكٝل يتد

ُ  ضزٛايـُ ع٢ًعكال١ٝ٥  قاعس٠ ّ  يف دسفـٜـ  ال ٖٚـصا  ،دكٛمايــ  عُـٛ
  . ٛاضزايـُ يتُاّ سهُٗا ٚغع١ ايكاعس٠

ٕٕ يتكطٜب زالي١ ايكشٝش١ ع٢ً        ْكٍٛ : -ايكاعس٠ عُّٛ ٚبتعبري ثا

ــ       ـــُ مجٝــٌ بكــشٝش١ تٛنٝــس ايعُــّٛ ُهٔـٜ  سهــِ يــيتاتكس١َ، ٚاي
 غــرُي َ٘ٓعَيــ ٜــسخٌ نــإ يــٛ فُٝــا يكطــ١ّاٍ ايـــُهــٕٛ بفٝٗــا ( )االَــاّ

ٌ  -ْٚـشُٖٛا َكٓع٘ٚ شً٘ـَ ٖٚهصا -قاسب ايٝس ٍ  ألدـ ٔ  سكـٛ  ايعـ
 ألدــٌ أٚ ،ٓعٍايـــُ قــاسب ٜعطفــ٘ مل زاّ َــا ايػــري َــاٍ ٘بهْٛــ ايكــٟٛ

ُ  ٓعٍ بهٕٛايـُ قاسباإلمجايٞ عٓس  ايعًِ سكٍٛ ٘  َـطٓززاّ  اٍايــ  بٝٓـ
٘  ٜسخٌ ُٔـَ غريٙ ٚبني ٛ  َٓعيـ ٛ إش  ،يكطـ١  فٗـ ٕ  يـ ٘  نـا ٘  يـ  قـاسب  يعطفـ
 . ايًكط١ َعا١ًَ َعاًَت٘ َٔ البس َاي٘ أْ٘ ٜعطف مل زاّ َاٚ ،ٓعٍايـُ

ٞ  شهِـايـ يف ٖصا ايٓٓل ايكـشٝض نـا٥ٔ يف    ٚاالغتؿٗاز      ٛ :طايجـاْ  فٗـ
 بــ٘ دامـايــ قــٓسٚق٘ يف ٛدٛزايـــُ ايــسٜٓاض) َٛنــٛع عًــ٢ َطٓتبــّا صيــ٘

٘  أسـسْ  ٜؿاضن٘ ال ٚايصٟ ٌ  ٚال فٝـ ٘  ٜٙـسَ  أسـسْ  ٜـسخ ٕ  (غـريٙ  فٝـ ّ  فـا  االَـا
( )ِغـريٙ يف  أسـسٕ  ٜـسُ  سخٌتـ  ال زاّ َـا  ي٘ ايسٜٓاض بإٔ سه  ٘  قـٓسٚق

 . صست٢ إشا مل ٜعًِ بعٛز ًَو ايسٜٓاض ايٝ٘ي٘ فٗٛط

 ًُٛن١ايـــُ ٛانعايـــُ إٔ : ايكــشٝش١ ٖــصٙ َــٔ ٜػــتفاز إٔ ُهٔـٜٚــ     
ٍ ا غطف١ -َٛنع افٝٗ نإ اشاٖٛا كٓع ٚحنايـُٚ تذطايـُٚ نايساض  غـتكبا
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 ايٓــاؽ ذعٌـٜــ ايــيتٚ كٓعايـــُأٚ غــاس١  تذطايـــُ َٓهــس٠ ٚأ ايــساض يف
 أٚ ْػــٝاّْا ايػــري اٜرتنٗــ ٚقــس عًٝٗــا ٚســٛا٥ذِٗ أَــٛاهلِايــساخًني فٝــ٘ 

ٍ  َـع  تذطايـُيػطض، فتدتًط فٝ٘ أَٛاٍ قاسب ايساض أٚ   ،ايػـري  أَـٛا
ُ  بعـض  يف ٜٓعسّ غتٝال٤اال ٜهاز بٌ ،قّٜٛا غتٝال٤اال هٕٜٛ فال  ،ٛاضزايــ

ٔ  األٚىل ذ١ًُـاي يف( ) سهِٚيصا  ِ  صيكطـ١  اايــدرب :طٖـص   َـ  ٚسهـ
ُ  ٚاالغـتٝال٤  ق١ٜٛ ايٝس زالي١ ألٕ صي٘ فٗٛ:ط ايجا١ْٝ ذ١ًُـاي يف  دتلايــ

  ( .ؾ٦ّٝا فٝ٘ ٜهع ٚال غريٙ قٓسٚق٘ يف ٜسٙ أسْس ٜسخٌ ال) ٚانشّا

 بـني  ايتُٝٝـع  عًـ٢  ايساليـ١  ٚانـض  ايػـٓس  قـشٝض  ـدرباي :ٚباختكاض     
ُ فٝ٘  ٜؿاضى ٟايص ٛنعايـُ ُ ف ٙغـريُ  ايَوايــ ُ  اٍايــ  ٚبـني  ،يكطـ١  تب٘ؿايــ
يكاسب  اٍايـُف ٙغرُي ايَوايـُفٝ٘  ٜؿاضى ال ٚايصٟ دتلايـُ ٛنعايـُ

ًَــو  أَــاض٠ ايٝــس نــٕٛ، ٖٚـصا ٜعــين  يــ٘ َايهٝتــ٘ ٜعًــِ مل اشا ايٝـس ستــ٢ 
 ُ ـــ ـــُ اٍقــاسبٗا يً ــصٟ ؿتب٘اي ــِ ال اي  ،يػــريٙ أٚ يٓفػــ٘ ًَهــ٘ عــٛز ٜعً

ِٓ  ًوايـُايٝس ع٢ً أَاض٠ ظاٖط يف إٔ  فايـدرب ٝـ   تعـ س ستـ٢ اشا  قـاسب اي
 ايو  .ايـُاٍ ايٝ٘، فُا زاَت ي٘ ْٜس عًٝ٘ فٗٛ ايـُمل ٜعًِ بعٛز ًَو 

)قسٙ( يف (30)عاظِايتكطٜب ٜتذ٢ً فػاز تؿهٝو بعض األٖصا   َٚٔ     
ٍ ٜس -ايؿل األٍٚ َٓ٘زالي١ ايـدرب، سٝح أفاز بإٔ قسض ايـشسٜح: 

َا بٝسٙ شٟ ايٝس يف قٛض٠ تطززٙ يف إٔ ع٢ً عسّ سذ١ٝ ايٝس بايٓػب١ اىل 
 ي٘ أٚ يػريٙ . ٚتكطٜب فػازٙ : 

 ٝس بايٓػب١ يصٟ ايٝسـ١ٝ ايـإٕ زالي١ ايؿل ايجاْٞ َٔ ايـدرب ع٢ً سذ      
ع٢ً  ٜٙسشكل اغتٝالؤٙ ٚٚانش١ دسّا قس غبل تكطٜبٗا، سٝح تـ
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ػتٛي١ٝ بكاسب ايكٓسٚم ٚعسّ ايـَُع اْـشكاض ايٝس  ايكٓسٚم
ـدرب ٚاضْز يف َٛضز تطزز َؿاضن١ أسٕس ي٘ يف ايتكطف بايكٓسٚم ، ٚاي

ٍَ غريٙ زخٌ يف قٓسٚق٘ بٝسٙ  شٟ ايٝس ٚاستُاي٘ نٕٛ َا يف قٓسٚق٘ َا
، فسالي١ ايؿل عٓسٙ -عاض١ٜ أٚ ٚزٜع١ أٚ قسق١ -ٚقس ٚقٌ ايٝ٘ أَا١ّْ

 -ٚال ْـشتاز اىل ايؿل االٍٚ  ،ايجاْٞ َٔ ايـدرب تا١َ، ٚبٗا ايهفا١ٜ
ٖٓا نُا ال زالي٘ فٝ٘ ع٢ً ككٛز ايـُ، ٚال زالي١ فٝ٘ ع٢ً  -قسض ايـدرب

خالف٘ ، بتكطٜب : اْ٘ مل تتشكل ايٝس ايتا١َ ٚاالغتٝال٤ ايهاٌَ يكاسب 
هإ ايصٟ ٚدس فٝ٘ زٜٓاضّا سٝح ٜسخً٘ غريٙ ايـُٓعٍ ع٢ً بٝت٘ يف ايـُ

غٛا٤  -افٝٗ ٠ّٜٚـُهٔ غكٛط ايسٜٓاض َٓ٘، فال َٜس ألسٕس عًٝ٘ َٓشكط
 ًو ٚتهٕٛ أَاض٠ّيـُاست٢ تهؿف ايٝس عٔ  -ٓعٍ ٚغريٙايـُقاسب 

 عًٝٗا بايٓػب١ يصٟ ايٝس . 
      ٕٕ : ايٝس ٚاالغتٝال٤ ساي١ْ َٓتعع١ْ َٔ ايتكطف ايـداضدٞ  ٚبتعبري ثا

ٓعٍ ايـُبعض عاضض، ٚاشا نإ ايـُاْع ٚايـُاالختٝاضٟ ايـدايٞ َٔ 
فُا ٜٛدس فٝ٘ َٔ َاٍ :  -نُا ٖٛ ايػايب-ٜسخً٘ َتعسزٕٚ غري قاسب٘

ٓعٍ َػتٛيّٝا عًٝ٘ ايـُٜـشػُب ايعطف ايعاّ قاسَب ال  -زٜٓاض أٚ ْـشٛٙ
ٓعٍ : َـُٔ ٜسخً٘ ايـُاٍ ، بٌ ٜؿاضن٘ غريٙ َٔ أٌٖ ايـُٚشا ٜٕس ع٢ً 

( ٜٚتكطف فٝ٘ ٜٚهع سٛا٥ذ٘ أٚ أَٛاي٘ فٝ٘، ٚيصا سهِ االَاّ )
ٓعٍ ايصٟ ٜسخً٘ نجري ٖٛ َاٍ يكط١ سٝح ايـُٛدٛز يف ايـُبإٔ ايسٜٓاض 

 ؿهٛى . ايـُاٍ ايـُٓعٍ ع٢ً ـُايأْ٘ مل تـشطظ ٜس قاسب 
ٚادس  -ٓعٍ ايـُسب ٚايعاٖط َٔ غؤاي٘ يف ايؿل االٍٚ نٕٛ قا      

َرتززّا ٚؾانّا يف نٕٛ ايسٜٓاض ي٘، ٚال ٜعٗط َٔ  -٘ايسٜٓاض يف قٓسٚق
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ّا بعسّ عا٥س١ٜ ايسٜٓاض ايـُايـدرب: عًُ٘ بإٔ ايسٜٓاض يٝؼ ي٘، إش يٛ نإ ع
ِ إغتعٗاض ايػٝس ٚألدً٘ ال ٜت ، يـًُه٘ مل ٜهٔ ٚد٘ َعكٍٛ يًػؤاٍ

 :(31) ػتٓس)قسُٖا( قا٥اّلايـُشكل ايٓطاقٞ قاسب ايـُضزّا ع٢ً ٟ ايٝعز
ٕ ايتأٌَ يف ايـدرب ايؿطٜف ٜؿطف ع٢ً )ايعاٖط عًُ٘ بأْ٘ يٝؼ ي٘( ، فإ

ٓعٍ بإٔ ايسٜٓاض يٝؼ ي٘، ايـُايكطع بعسّ ظٗٛض ايـدرب يف عًِ قاسب 
ٓشكط ايـَُااّل يف قٓسٚق٘  ٚيعٌ ايػايب سكٛي٘ عٓس ضؤ١ٜ ايؿدل

اٍ ٜٚؿتب٘ عٓسٙ َايه٘ ٜٚـشتٌُ ًَه٘ يػريٙ اشا ايـُب٘ إٔ ٜؿٓو يف 
ّا بهْٛ٘ ايـُٚال ٜهٕٛ ع ،اغتػطب َٓ٘ ٚمل ٜػتشهط ؾأْ٘ ٚعا٥س١ٜ ًَه٘

يٝؼ ي٘ أٚ بهْٛ٘ يػريٙ، نُا أْ٘ ال ؾاٖس  يف ايـدرب ع٢ً عًُ٘ بٗصا، بٌ 
ٜٓاض يػريٙ( س٦ٕٓٝص، ٚيهإ بهٕٛ ايس ايـِإْ٘ ال َٛدب يػؤاٍ ) ايع

هٞ ايـذٛاب َٔ اإلَاّ زاعّٝا إٜاٙ يًتفشل عٔ َايه٘ يٛ مل ٜعطف٘ ي
غؤااّل عٔ زخٍٛ َٓعي٘  ()قً٘ يـُايه٘، ٚمل ٜهٔ ايـذٛاب َٓ٘ ٜٛ

( تطٓززٙ يف َـُا ٜهؿف عٔ فِٗ اإلَاّ) -غريٙ ٜـشتٌُ َؿاضنت٘ ي٘
 أفت٢ - ٙ يف َٓعي٘ثِ يـُا أداب ايػا٥ٌ بـُؿاضن١ غري ،عا٥س١ٜ ايسٜٓاض

()  ٓعٍ ايـُبأْٗاطيكط١ص َـُا ٜهؿف بـذال٤ عٔ تطزز قاسب
 ٚؾٓه٘ ٚإستُاي٘ نٕٛ ايسٜٓاض ي٘ ٚإستُاي٘ نْٛ٘ يػريٙ .

٘ ايجاْٞ بايسالي١ ع٢ً أَاض١ٜ  ايٝس ع٢ً ٚقس تـشكٌ ٚفا٤ ايـدرب بؿٓك     
   .ف، َٔ زٕٚ زالي١ ؾٓك٘ األٍٚ ع٢ً ايـدالشٟ ايٝس بايٓػب١ يصات٘ ًَو

 بكٛض٠ زع٣ٛ ًوايـُأَاض٠ ايٝس ع٢ً اختكام  ٚقس ٜسعٞ أسْس     
 ط٠ إغشام بٔ عُاضـتبـُعـٓٗا، َػتٓسّا يـع٘ ـ١ٝ أٚ غهٛتـًهايـُشٟ ايٝس 
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( ) َاّ ايهاظِ)ايتٗصٜب( بػٓسٙ عٔ اإليف  اييت ضٚاٖا ايؿٝذ 
يف بعض بٝٛت َه١ فٛدس فٝٗا ْـشّٛا َٔ غبعني  ْعٍ ضدٌعٔ  غا٥اّل

سف١ْٛ، فًِ تعٍ َع٘ ٚمل ٜصنطٖا ست٢ قسّ ايهٛف١ نٝف زضُّٖا َ
 ػأٍـْٛٗاص فـٓعٍ يعًِٗ ٜعطفايـُ( :طٜػأٍ عٓٗا أٌٖ كٓع؟ قاٍ )ـٜ

  :بتكطٜب (32) طٜتكسم بٗاص:(ايطاٟٚ ثاّْٝا: فإ مل ٜعطفْٛٗا؟ قاٍ)

ٍ  ( َاّ)إٕ اإل       ُ أٖـٌ   أٚدـب غـؤا ٔ ايــ ايػـبعني زضُٖـّا    ٓعٍ عـ
 ُ ِ سف١ْٛ ٚقٝٓــس زفعٗــا اايــ ، فــإ مل ٚإزعـٛا ًَهٗــا   بـــُا اشا عطفٖٛــا يـٝٗ

فٗـؤال٤ ٚإٕ نـاْٛا   ٜسفعٗا ايِٝٗ بٌ ٜتكسم بٗا عٔ َايهٗا،  ملٜعطفٖٛا 
مل تهـٔ ًَهـّا هلـِ     -أقشاب ٜٕس يهِٓٗ يـُا مل ٜعطفٛا إٔ ايسضاِٖ هلِ

ًو ٚعــسّ ايـــُُــّٛ أَــاض٠ ايٝــس عًــ٢ فٝهؿــف ٖــصا ايــٓٓل عــٔ عــسّ ع
ِ ٜع مشٛي٘ قاسب ايٝـس ايـصٟ ال   ُ عـٛز ًَـو    ًـ اٍ ايٝـ٘ أٚ ٜؿـو يف   ايــ

  .(33)ٖصا تٛنٝض َا أفازٙ بعض االعالّ )ضض( . عٛزٙ ايٝ٘

شتٌُ نٕٛ ايـدرب ايؿطٜف َتشـسثّا يف أسـس َكـازٜل    ايـُيهٔ َٔ        
)ايهٓع( نُا فِٗ بعض ايفكٗا٤)ضض(، ٚيًهٓع أسهاّ خاق١ ال تـطتبط  

 كاّ .ايـُا يف بايكٛاعس ايه١ًٝ نكاعس٠ ايٝس، فال ٜتذ٘ االغتسالٍ بٗ

ْكـٍٛ : ال ٜٓتهـض َـٔ ايــدرب      -َٚع غض ايططف عٔ ٖصا االستُاٍ     
ّٓ ألٌٖ  ايػبعني زضُٖـّا ألْٗـا َسفْٛـ١     ٓعٍ ع٢ًايـُتـشكل االغتٝال٤ ايتا

ـــشكاض ايتكــطف بأٖــٌ     ــع عــسّ إْ ـــَُ ـــشذٝر   اي ــعٚاض ٚاي ــٓس يً ــ٘ َع ٓعٍ ألْ
ـــُعتُطٜٔ ٚايــصٜٔ ٜهــٕٛ هلــِ ايتكــطف يف  ايـــُٚ  َــٔ أًٖــ٘ٓعٍ أنجــط اي
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ُ َٚالن٘، ٖٚصا َؿـٗٛز يف ايعكـٛض    ٚ  ايــ ُ ان١ٝ يف َٓـاظٍ َهـ١   ،س١ٜٓايــ
ًِٓ ــ ــ٘ ال ْػـ ــتٝال٤ ٚألدًـ ــاسب اغـ ـــُ قـ ــٛايـ ّٓ   ٓعٍ بٓشـ ــا ــتٝال٤ ايتـ االغـ

ُ ٓشكط فٝـ٘ ايتكـطف يف   ايـُ ُ  ٓعٍ، إلسـطاظ َؿـاضن١ ايػـري يف   ايــ ٓعٍ ايــ
 ؤدط هلِ .       ايـُٓعٍ ايـُ قاسب تكطفِٗ فٝ٘ أنجط َٔ ٜٚهٕٛ

         : ٕٕ  ٓعٍايـــُايعــاٖط َــٔ ايتأَــٌ يف ايـــدرب ٜعطــٞ نــٕٛ  ٚبتعــبري ثــا
ٚٓ -بعــــض بٝــــٛت َهــــ١ - اض ٚايـــــشذٝر َٓــــعاّل عَُٛٝــــّا ٜــــؤدط يًــــع
ـــُٚ ــ٘ غــري أٖــٌ   اي ـــُعتُطٜٔ ٜٚسخً ــازم يف    -ٓعٍاي ــٛ ســاٍ ايفٓ ــا ٖ نُ

َٚٔ ٖٓا ٜـشتٌُ قّٜٛا أٚ ٜعٔ نْٛ٘ َـُا ٜؿاضى قاسَب ايٝـس   -عكٛضْا
ُ نساض االغتكباٍ َٚٓهـس٠   ٜـدتل بأًٖ٘ ٓعٍ ٚالايـُ غرُيٙ يف تذط يف ايــ

ايسخٍٛ ٚايـدطٚز ٚاالْتفاع، فال تهٕٛ ايٝس يف َعترب٠ إغشام َـدتك١ 
ٓعٍ، ايـُغري َؿاَضن١ ست٢ تهؿف ايٝس عٔ ًَو قاسبٗا يـُا ٜٛدس يف 

 ٓعٍايـــُػافطٜٔ ايٓــاظيني يف ايـــُٓعٍ غرُيٖــِ َــٔ ايـــُبــٌ ٜؿــاضى أٖــٌ  
 ٓعٍايـُ كاسبدتك١ بايـُشطظ ايٝس ايفع١ًٝ ٚال تـ -بعض بٝٛت َه١ -

مجٌٝ  غشام قشٝش١َ، ٚيصا ال تعاضض َعترب٠ُ إٚعسّ َؿاضن١ أسٕس ي٘
ــاْٞ: اشا مل ٜهــٔ    ـــ٘ ايج ـــَُؿــاضى يكــاسب  يف ظٗــٛض غؤاي  ٓعٍ : )الاي

ُ ؾ٦ّٝا( فٝهٕٛ  فٝ٘ ٜـهع ٚال غـٝـطٙ قـٓسٚق٘ يف ٜسٙ أسْس ٜسخٌ اٍ يـ٘  ايــ
 ٚإٕ مل ٜعطف٘ .

عترب٠ َــا شنطْــاٙ قطٜبــّا َــٔ يــعّٚ إســطاظ ايٝــس ايفعًٝــ١  ايـــُ ؤنــسبــٌ ٜ     
ست٢ تـسٍ ايٝـس ايفعًٝـ١ ٚاالغـتٝال٤ ايتـاّ عًـ٢        ،ٓشكط بٗا ايتكطفايـُ

 .  يًُاٍ ٚإٕ مل ٜعطف٘ أٚ مل ٜعطف عٛز ًَه٘ ي٘ ايٝس قاسب ًَو

 يـُا إشا مل و(ـًايـُٝس أَاض٠ ـ)ايقاعس٠  ُّٛـٛح عـنٚ ٚايـشاقٌ      
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ٍٓ ع٢ً أْ٘ ه٘ يًُاٍٜعًِ شٚ ايٝس بـًُ   . ايو َا مل ٜعًِ خالف٘ايـُ، ٚتس

: يف ايـذٛاب عٔ ايػؤاٍ ايجاْٞ، ٖٚٛ عُّٛ سذ١ٝ طس١ً ايجا١ْٝايـُ      
ًو بسيٌٝ قٝاّ ايػري٠ ايع١ًُٝ بـني  ايـُايٝس ٚعسّ اختكام نؿفٗا عٔ 

ايو ست٢ اشا نإ شٚ ايٝس ؾانّا ايـُايعكال٤ ع٢ً َعا١ًَ شٟ ايٝس َعا١ًَ 
ـــُ ـــشت ٜــسٙ أٚ نــإ دــاٖالّ  يف ت ـــُا ت ـــشاي٘ غــري ع ًه٘ ي ـــِب ـــُايه٘  اي ب

ٜبٕٓٛ ع٢ً ًَو شٟ ايٝس يــُا تــشت ٜـسٙ َـٔ      ٤ايـشكٝكٞ، بٌ إٕ ايعكال
زٕٚ تــشكل عـٔ شٟ ايٝــس : ٖـٌ ٜعتكـس َايهٝتــ٘ يًُـاٍ أٚ ال ٜعطفٗــا ٚال      

 ٜسعٝٗا، ٖٚصا ايتباْٞ ٖٛ ايصٟ أت٢ عًٝ٘ االَها٤ ايؿطعٞ .

 ٖٛ عسّ ايتعُِٝ ظاٖط قشٝض مجٌٝ يف قسضٙ : إٕ يهٔ قس ٜكاٍ      
ٜسٙ شت ـيف إعتباض ايٝس يكٛض٠ ؾو شٟ ايٝس ٚتطززٙ يف ًَه٘ يـُا ت

يكط١ اشا نإ ُٜسخٌ غري  -ايسٜٓاض -اٍايـُ(سهِ بهٕٛ ) بًشاظ أْ٘
 شٟ ايٝس ٜسٙ يف ايساض، فال تهٕٛ ايٝس سذ١ يكاسب ايٝس يف قٛض٠

 ًَه٘ .اٍ ي٘ ٚايـُتطٓززٙ ٚؾٓه٘ يف نٕٛ 

ًو( ٖٛ َٛاضز ايؿو ايـُٜٚطٓزٙ : إٕ َٛضز قاعس٠ )ايٝس أَاض٠       
اٍ ايـُاٍ يصٟ ايٝس أٚ يػريٙ ٚإال فُع ايعًِ بهٕٛ ايـُٚايرتزز يف نٕٛ 

 ال َـذط٣ يكاعس٠ ايٝس . -اٍ يػريٙايـُيصٟ ايٝس أٚ َع ايعًِ بهٕٛ 

اسب اٍ يكط١ ٚيف عسّ نْٛ٘ يكايـُالى يف نٕٛ ايـُإشٕ يٝؼ       
اٍ ايـُاٍ يف نٕٛ ايـُايساض ٖٛ عسّ سذ١ٝ ايٝس عٓس ايؿو ٚتطزز شٟ 

ٛدٛز يف ايكٓسٚم يكط١ أٜهّا ألْ٘ ٜؿو ايـُٚإال يهإ ايسٜٓاض  ،ًَه٘
ل يف اٍ ي٘ ٚيصا غأٍ عٓ٘ ٚايؿو َتشكايـُقاسب ايكٓسٚم يف نٕٛ 

 م ٚنْٛ٘قاسب ايكٓسٚايسٜٓاض عٓس  عـتُٝـٜ فؼ بايٛدسإ، فإْ٘ ملـايٓ
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 ٌ عٓسٙ ؾو ٚإستُاٍ نْٛ٘ يػريٙ فًصا غأٍ عٔ َايه٘ . شكي٘، ف 

اٍ يكط١ يف ايؿل األٍٚ ٖٛ عسّ إسطاظ ايـُٚايعاٖط إٔ َالى نٕٛ       
ٓشكط٠ فٝ٘ عاز٠ّ ، أٚ إسطاظ َؿاضن١ ٜٕس أخط٣ ايـُتكطف١ ايـُايٝس 

اٍ فٝ٘، فًِ تهٔ ايٝس ٚاالغتٝال٤ تاَّا ايـُٛنع ٚتهع ايـُتتكطف ب
 ( بأْ٘ طيكط١ص . ًو ، ٚيصا سهِ)ايـُست٢ تهؿف ايٝس عٔ 

ٚألدٌ  -صنٛض يف ايـدربايـُنُا يف ايكٓسٚم -ٚاشا ناْت ايٝس تا١َ      
اٍ يصٟ ايٝس أٚ يػريٙ، ايـُإٔ َٛنٛع قاعس٠ ايٝس ٖٛ ايؿو يف نٕٛ 

اٍ يصٟ ايٝس ايـُ( يف ايؿل ايجاْٞ بهٕٛ فٝهٕٛ سهِ اإلَاّ)
عسّ إسطاظ َؿرتٕى َع٘ بًشاظ ايؿو ٚايرتزز َع  -قاسب ايكٓسٚم

يف ايتكطف بايكٓسٚم أٚ عٓس إسطاظ اغتٝال٥٘ ٚإْـشكاض تكطف٘ فٝ٘ َٔ 
زٕٚ َؿاضى، فٝتذ٘ ايكٍٛ بعُّٛ أَاض٠ ايٝس ٚغع١ اعتباضٖا يكاسبٗا 

 اٍ ايٝ٘ . ايـُشٟ ايٝس ست٢ اشا ؾٓو يف عٛز ًَو 

  اٍ يكط١ ال بًشاظايـُ( بإٔ بُٝٓا يف ايؿل األٍٚ سهِ اإلَاّ)      
ايؿو ٚتطزز يف شٟ ايٝس ع٢ً ايساض بإٔ ايسٜٓاض ًَه٘ أٚ ًَو غريٙ، بٌ 

ٓشكط فٝ٘ ست٢ ٜػتهؿف ايـُيعسّ إسطاظ ايٝس ايتا١َ ٚاالغتٝال٤ 
 ًو َٔ ٜسٙ ٚاغتٝال٤ٙ ع٢ً ايساض َٓشكطاّ  فٝ٘ .ايـُ

 -يف قسضٖا ٚشًٜٗا -شاقٌ تٛافط ايؿٛاٖس يًـُتأٌَ يف ايطٚا١ٜـٚاي      
إَها٤ ايـذطٟ ايعكال٥ٞ ع٢ً تـًُٝو شٟ ايٝس تأنٝس ٚيف ايسالي١ ع٢ً 

اغتٝال٥٘  شكاضٛدٛز تـشت ٜسٙ اشا أسطظت ٜسٙ ٚأسطظ اْـايـُيًُاٍ 
ؿتب٘ َايه٘ ايـُؿهٛى فٝ٘ ٚايـُاٍ ايـُٛدٛز فٝ٘ ايـُٛنع ايـُٚتكطف٘ ب

طزز بني قاسب ايٝس ٚبني غريٙ، فتهٕٛ ايكشٝش١ ظاٖط٠ّ يف ايـُٚ
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اٍ َٚٛنع٘ ٚعسّ ايـُػتٛي١ٝ ع٢ً ايـُ ايتُٝٝع بني اْـشكاض ايٝس
٘ ٜٚعاٌَ شٚ ايٝس ُايه١ٝ قاسبَؿاضن١ َتكطف فٝ٘ عاز٠ّ فتكهٞ ايٝس بـ

ايو ٚإٕ ؾو ايـُايو، ٖٚهصا ٜعاًَ٘ غريٙ ع٢ً أْ٘ ايـُْفػ٘ َعا١ًَ 
 شٚ ايٝس يف ًَه٘ يًُاٍ أٚ مل ٜعًِ بـُايه٘ ايٛاقعٞ . 

اٍ َٚٛنع٘ بـُع٢ٓ ايـُػتٛي١ٝ ع٢ً ايـُٚبني عسّ اْـشكاض ايٝس       
اٍ فٝهٕٛ ايـَُؿاضن١ َتكطٕف غريٙ فٝ٘ عاز٠ّ ٜٚؿٓو شٚ ايٝس يف َايو 

  : ْبشح -ن٤ٛ َا تكسّ ٚيف  اٍ يكط١ ٚال ٜهٕٛ ًَهّا يصٟ ايٝس .ايـُ

 بًد أحدهنا : شتباه مال مـختلط بني مالكني وهى إ      

ٍْ إؾتب٘ اشا          نُا ،َُٓٗا نٌ اٍَ َعطف١ ٚتعٓصض َايهني بني دتًطـَ َا
 ظٜس ٜس شتـتدتًط ايـُ ذُٛعايـُ ٚنإ عبٝس ُاٍـب ظٜس َاٍ ختًطا يٛ
 نإ يٛ نُا ٚتعصض تؿدٝل َاٍ ٖصا َٔ َاٍ شاى، ،كساضايـُ ؾتب٘ٚا

ٕٕ عؿط٠ أٚ تفاح أقفام عؿط٠ أٚ زْاْري عؿط٠ ذُٛعايـُ  إٔ ُٚعًِ أٚا
 ١ايػت تؾتبٗا ثِٜكّٝٓا  يعبٝس َُٓٗا ثٓنياإٔ ٜٚكّٝٓا  يعٜس َُٓٗا اثٓني

ٚناْت  ، -ذُٝعـاي ع٢ً ايٝس شٟ -يعٜس أٚ يعبٝس ْٗاأ ٜعًِ فًِ ايباق١ٝ
اٍ َـُتاظ٠ َٓشاظ٠ بعهٗا عٔ بعض نُا َٓجًٓا، ٚناْت ايـُأدعا٤ 

َتشسّا  ّادتًطني ٚدٛزايـُايني ايـُايعاّ  َـُتعد١ بـشٝح ٜعٓس ايعطُف
ٞ تـشت ٜس اٍ ٚتؿتب٘ عا٥س١ٜ ًَهٗا ٖٚايـُنايػُٓني، فتُتاظ أدعا٤ 

  ايهني .ايـُأسس 

ثٓني َٓٗا تعٛز ًَهٝتٗا إاالٕ َـُتاظٜٔ ُٚعًِ إٔ ايـُٚعًٝ٘ اشا نإ       
تبك١ٝ ايـُيعٜس، ٚإثٓني َٓٗا تعٛز ًَهٝتٗا يعبٝس، ثِ إؾتب٘ عا٥س١ٜ ايػت١ 

 .  -ذُٛعايـُشٟ ايٝس ع٢ً  -فًِ ٜعًِ أْٗا يعبٝس أٚ يعٜس
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ت١ّ ـُٝع ٚإٕ ناْت ثابـ٢ ايـذتٝال٤ عًـٚعٓس٥ص : ال أثط يًٝس ٚاالغ      
إٔ ايٝس ال تؤٓثط ًَو ظٜس يًذُٝع، يتعاضض األفطاز جاٍ، إال ايـُيعٜس يف 

جاٍ فُٝا بُٝٓٗا، يًعًِ االمجايٞ بٛدٛز َايو يبعهٗا ايـُايعؿط٠  يف 
ؿتب١ٗ ؟ ايـَُٔ زٕٚ تعٝني أٚ تـُٝٝع، فٌٗ تـذطٟ أَاض٠ ايٝس يف األفطاز 

شَت٘ ٚإٜكاٍ َاٍ غريٙ ي٘ ، فال ٜـدًٛ ايـشاٍ ٚاشا أضاز شٚ ايٝس بطا٠٤ 
 َٔ أسس بٓا٥ني :

 ايؿو عٓس ٗاقاسب َايه١ٝ ع٢ً أَاض٠ ايٝس إٔ ع٢ً بٓٝٓا اشا -أ     
، بـُع٢ٓ عسّ عُّٛ  ايٝس شٟ بػري األَاض٠سذ١ٝ  ختكامٚا ٚاالؾتباٙ

 بسٚضإ االمجايٞ ٘يعًُ االستٝاط َٔي٘  البسيكاسب ايٝس، ف األَاض٠
 ٚبني -ظٜسشٟ ايٝس:  - ٘بٝٓ طززايـُٚ َايهٗا ذٍٗٛايـُ ػت١اي َايه١ٝ

ٕٛ اٍايـُ تكػِٝ ع٢ً بُٝٓٗا ضـايتكاي َٔ ٚالبس ،عبٝس  ٜطتهٝ٘ بٓش
  . ًه١ٝايـُ يف ايؿطٜهإ

ٚإٕ مل ٜــــشكٌ ايرتانـــٞ ٚقـــاضا َتداقـــُني تعـــٝٓٔ ايرتافـــع إىل       
 ٞ ُ  -ايـشانِ ايؿـطع ٘  ايــ ٌٓ ايٓـعاع ٚف   -ذتٗس ايعـسٍ أٚ َٓكـٛب كـٌ  يــش

ــِ اشا تكــٓس٣   ـــدك١َٛ، ث ـــُاي ــا    اي ــاٍ نــٌ َُٓٗ ــٝني َ ذتٗس ايعــسٍ يتع
    ٌٓ ٚتطانـٝا عًٝــ٘ فٗــٛ خـرْي، ٚإال أقــطع ايـــشانِ ايؿـطعٞ يتعــٝني َــاٍ نــ

 َُٓٗا ٚأدربُٖا ع٢ً ايكبٍٛ بـُا تـدطد٘ ايكطع١ .

 ٗايكاسب ست٢ ًوايـُ ع٢ً أَاض٠ّ ايٝس نٕٛ ع٢ً بٓٝٓا ٚإٕ -ب      
 بٓا٤اي فُٝهٔ -يف ؾٓكٗا ايجاْٞ ١ قشٝش١ مجٌٝيسالي دتاضايـُ ٖٛ نُا -

 ػت١٘ : ايؿتبايـُٚيًعسز  -ايجٓتإ -تٝكٔايـُعسز يً ايٝس شٟ َايه١ٝع٢ً 
 اييت ايٝس بأَاض٠ -ٛدٛز٠ تـشت ٜسٙايـُذٍٗٛ َايهٗا ٚايـُ ١ؿتبٗايـُ
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ُٜٚكتكط يف َايه١ٝ  ،ايٝس شٟ ع٢ً ًَو سذ١ٖٞ ٚ ،هلا ًَه٘ عال١َ ٖٞ
 ُٜٚسفع إيٝ٘ .  -ايجٓتإ  -تٝكٔ ايـُكساض ُايـغري شٟ ايٝس ع٢ً 

 -شاى َأٍ ع ٖصا ٍَا ٜتعني ٚمل دتًطـَ اٍايـُ إٔ سٝح ْعِ       
 . ضـٚايتكاي بايرتانٞ  ػرياي َاٍ ٚتعٝني دتًطايـُ قػ١ُ َٔ فالبس

ثِ إٕ سكٌ ايرتانٞ ٚايتٛافل بني شٟ ايٝس ٚبني ؾطٜه٘ ع٢ً      
اٍ ايـُايٝس فٗٛ خري، فإٕ َـذُٛع  تعٝني ايجٓتني ايعا٥ستني يػري شٟ

تـشت ٜس ظٜس ٖٚٛ َـدتًط ال ٜتعني َا هلصا عُا يصاى إال بايرتانٞ 
 َٔ ٖصا سل تؿدٝل ع٢ً ٚايتٛافل ايرتانٞ ٌٚإٕ مل ٜـشك بُٝٓٗا،

فالبس َٔ ايكطع١ يتعٝني ٚتؿدٝل َاٍ ٖصا َٔ َاٍ شاى، فإٕ  -شاى
قعٞ ٚال ايٛظٝف١ ايكطع١ يهٌ أَط َؿهٌ َـذٍٗٛ ال ٜعطف سهُ٘ ايٛا

 ايعاٖط١ٜ فٝ٘، ٖٚٓا ال ٜعطف سل ايؿطٜو َٔ ايعؿط٠ َٔ سل شٟ ايٝس
 ،شاى َٔ ٖصا سل بتعٝني ايع١ًُٝ األقٍٛ تكهٞ ٚال ٚاقع١ٝ بأَاض٠
. ٚعٓس٥ٕص ٜـُهٔ ذٍٗٛ ايـُتعٝٓٔ  ايكطع١ٚ َطًكّا، ذٗٛاّلـَ فٝهٕٛ

بتُاّ  تٝكٔ َايه١ٝ غري شٟ ايٝس ي٘، ٜٚـشهِايـُاالقتكاض ع٢ً األقٌ 
ايجُا١ْٝ ايباق١ٝ يصٟ ايٝس، يهٔ سٝح مل ٜتعني االثٓإ ٚايجُا١ْٝ 
الختالطُٗا ٚفطض عسّ تطانُٝٗا ع٢ً ايتؿدٝل ٚايتعٝني فأؾهٌ 

 األَط ٚالبس َٔ إٔ تعٝٓٓ٘ ايكطع١ س٦ٓٝصٕ  .

 ٚيف اٍايـُأدعا٤  بعسز ُضقْع تهتب بإٔ ؿطٚعايـُ اعقطتشكل اإلٜٚ       
يهٌ دع٤ َٔ  ضقع عؿط:  تكسّايـُ جاٍايـُ يف تهتب نإٔ ،ضقِ ضقع١ نٌ
 ُتعط٢أٟ  ضقِ َٔ ايعؿط٠ : ع٢ً نٌ ضقع١ثِ ُٜهتب  دتًط،ايـُاٍ ايـُ

ثِ تٛنع ايطقع  ،جاٍايـُ يف دتًطايـُ اٍايـُ َٔ دع٤ يهٌ عؿط٠ أضقاّ
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ثِ تـدطز ضقعتإ بطقُني بككس تعٝني َاٍ عبٝس  -ايهٝؼ -يف ايـدطٜط١
  . يصٟ ايٝس تبك١ٝايـُٚتعط٢ ايجُا١ْٝ فٝتعني َاٍ غري شٟ ايٝس، 

ٖصا اشا نإ َاٍ غري شٟ ايٝس َـدتًطّا بـُاٍ شٟ ايٝس ٚنإ َايه٘       
 ع٢ً اإلقتكاض إَهإ ايٛظٝف١ٚ -ٚنإ زا٥طّا بني األقٌ ٚاألنجطَعطٚفّا 

 َٔ ٚتؿدٝك٘ تعٝٝٓ٘ سعب ،اٍايـُ كاسبشٚ ايٝس ي ٜسفع٘ :األقٌ
 . ايرتانٞ عٔ قاسب٘ إَتٓاع ٓسع بايكطع١ أٚ ططفنياي برتانٞ دًٝطـاي

 

ٚال َـشصٚض يف االقتكاض ع٢ً  األقٌ، ألْ٘ َتٝكٔ ٜٚٛدب إْــشالٍ        
تٝكٔ ٚسكـٍٛ ايؿـو ايبـسٟٚ يف اغـتشكام     ايـُايعًِ االمجايٞ باألقٌ 

األنجــط، ٚاألقــٌ ايــربا٠٤، نُــا تـــذطٟ أَــاض٠ ايٝــس بعــس إخــطاز األقــٌ   
ُ تٝكٔ َٔ ايـُ دتًط ٚبعـس إْــشالٍ ايعًـِ اإلمجـايٞ، فٝهـٕٛ      ـُايـ اٍ ايــ

 تكسّ .ايـُدتاض ايـُب٢ٓ ايـُايباقٞ يصٟ ايٝس سػب 

 عـُٝٝـت عسّ َع ايٝس شٟ َاٍ َع ّٓاـَباٜ ايٝس شٟ غري َاٍ ٜهٕٛ ٚقس       
ٛ  نُا ،ايٝس شٟ َاٍ َٔٚإَتٝاظٙ  ٘تؿدٝكعسّ ٚ ايػري َاٍ  األَـط  زاض يـ
يعطبـ١  انْٛٗا  بنيٖٚٞ ًَو ظٜس  نصا ْٛع َٔ دهطا٤ـاي ايعطب١ نٕٛ بني

َـطزز   -ايٝـس  شٟ غـري  -عبٝـس  ًَو ٖٚهصا ،خطآ ْٛع َٔايـشُطا٤  يجا١ْٝا
ــ٘   ـــدهطا٤ ٚبــني نْٛٗــا  ٖــٞ بــني نــٕٛ عطبت أٚ نــإ  ٖــٞ ايـــشُطا٤ ،اي

  . ؿرتنإ َـُتعدني ال ٜـُتاظ أسسُٖا عٔ اآلخط نايػُٓنيايـُاالٕ ايـُ

عًـ٢ ايتعـٝني ٚايتكػـِٝ     ؿـطٜهني بني اي ايرتانٞ سكٌ ٕٚعٓس٥ص :إ      
 فٗٛ -ظٜس - ايٝس شٟ بتعٝني -عبٝس -ايػري ضنٞ أٚ، فٗٛ قًض ٖٚٛ خري

 -إٕ مل ٜــــشكٌ ايرتانـــٞ أٚ ايطنـــا - ٚإال ،أٜهـــّا ٚال اؾـــهاٍ خـــري
ٔ تعـٓٝ ، أٟ ايٝـس  شٟ َاٍ َٔ ايػري َاٍ ٚتعٝٓٔ تؿٓدل اييت ٖٞ كطع١ـفاي
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تكػـِٝ  ٚضقـيت   ٚأيت ايكطعـ١  شُطا٤ يف ٚضقـ ـايبٝها٤ َٔ اي يعطب١َا يكطع١ُا
ـــُ ـــُاٍ اي ـــُُتعز اي ـــشٛٙ    نايػــُٓني تشساي ــإٔ ٜكػــِ اىل ْكــفني أٚ ْ ب

ٕ  تٛنـع ثـِ  ، سػب ْػب١ ؾطنتُٗا ثـِ   -ايهـٝؼ  -يف ايــدطٜط١  ايٛضقتـا
ثــِ تهــٕٛ ايعطبــ١  -عبٝــس َــجاّل -تـــدطز ضقعــ١ بككــس تعــٝني عطبــ١ ٖــصا  

  . -ظٜس -األخط٣ يآلخط 
نايطٗاض٠ -ًه١ٝ ايـ٣ُ ٚنؿفٗا عُا غٛ ػًِايـُثِ ْبشح سذ١ٝ ٜس       

 ـشٛخ السك١ :يف ب -ٚايٓذاغ١ ٚايتصن١ٝ
 

 سله علِ الطهارَ أو اليجاسُ  .الـنعصر : أمارَ يد  الـبحث الثاىٌ       
 ٖٓا غؤاالٕ َتكاضبإ ْطٜس اإلداب١ عُٓٗا يف َطسًتني :        

شا تٝال٥٘ اـشت غٝططت٘ ٚاغػًِ ٚتايـُنٕٛ ؾ٤ٞ يف ٜس : ٌٖ  األٍٚ     
، ٚاشا بايطٗاض٠ ألدٌ ايٝس ـشهَّٛاذاغت٘ ٜهٕٛ َـيف طٗاضت٘ أٚ ْ ؾٓو

  . ؾطعّا ع٢ً طبل قٛي٘ ؟ ـشهَّٛاٜهٕٛ َ ٓذػّاَتأخرب شٚ ايٝس بهْٛ٘ 

شٝٛإ ـشُٖٛا َٔ أدعا٤ ايـشِ أٚ دًس أٚ ْـ: ٌٖ نٕٛ يٚايجاْٞ     
ن١ٝ تصـشهَّٛا بايػًِ ٚإغتٝال٥٘ ٚيف غٝططت٘ ٜهٕٛ َايـُشت ٜس ـت

ٓٛ ؟ ن١ٝعٔ ايتكطف ايهاؾف عٔ إيتعاّ ايتص ٖاألدٌ ايٝس ست٢ َع خً
 :  ٚعٓس٥ٕص ْكٍٛ دٛابّا

فال  ثك١ّ -ذًسـٚ اي، أع٢ً ايعني : ايًشِ أَا اشا نإ قاسب ايٝس      
ٚ بايتصن١ٝ ـذاغ١ أٓايٚ خباضٙ بايطٗاض٠ أاؾهاٍ عٓسْا يف قبٍٛ قٛي٘ ٚإ

 ٛنٛعايـُب ايجك١ خباضك١ َٔ قبٍٛ إايج خرب ٓا يف َباسح سذ١ٝسككُا ـي
َٚٔ ٖٓا ٚضز يف ْكٛم َتعسز٠  ،دالفـٜعًِ اي يـِ اَ ،ٞداضدـاي

  شٖٛا .ـَٛاٍ ْٚٚاأل قبٍٛ قٍٛ ايجك١ يف ايتعاَالت : دتًف١ـَٚٛانٝع َ
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ٚايهالّ ٖٓا يف أَاض٠ ايٝس بصاتٗا َٔ زٕٚ يـشاظ  نٕٛ قاسبٗا ثك١       
ْٚكٓػُ٘ اىل بـشجني أٚ بـشٛخ ، ْبسأ ببشح: أّ ال، فٝ٘ نالّ ٚتفكٌٝ 

 )أَاض١ٜ ايٝس ع٢ً ايطٗاض٠ ٚايٓذاغ١ ( ْٚكٍٛ : 

تؿطع١ ايع١ًُٝ ٚاغتُطاضٖا ع٢ً ايـُال اؾهاٍ يف اغتكطاض ايػري٠       
قبٍٛ قٍٛ شٟ ايٝس ٚسذ١ٝ إخباضٙ  بطٗاض٠ َا تـشت ٜسٙ أٚ بٓذاغت٘، 

 (34)ع َٔ االعاظِ)ضض( ٚقس أفاز مجا٤ايفكٗ ايـِشٌ تػـبٌ يعً٘ َ

يف طٗاض٠ َا  -شٟ ايٝس -ايو ايـُتفام االقشاب ع٢ً قبٍٛ قٍٛ إ
ع ايهالّ بِٝٓٗ يف َػتٓسٙ َٚسضن٘، ، ٚقس ٚقـشت ٜسٙ أٚ ْـذاغت٘ت

ػتٓس ٖٛ ايػري ايعكال٥ٞ ايـُ، ٚعُس٠  ٚٚقع ايتؿهٝو ٚاالؾهاٍ عًٝ٘
ٌُ تؿطعٞ ايكطعٞ ع٢ً األخص بكٍٛ شٟ ايٝس ٚايعايـُذطٟ ـايعًُٞ ٚاي

بإخباضٙ بايطٗاض٠ أٚ بايٓذاغ١ أٚ ْـشُٖٛا َـُا ٜهٕٛ َٔ ؾؤٕٚ ايعني 
ـشاي٘ َٔ خرب بـُا يف ٜسٙ ٚأعطف باييت تـشت ٜسٙ، ٚيعً٘ ألْ٘ أزض٣ ٚأ

( ١)٢ َٔ أٌٖ بٝت ايعكُٚيعٌ ٖصا ايػري َتًٓك نٌ اسٕس،
 .هاض ٓا : عسّ ايطزع عٓ٘ ٚعسّ اإلْٕ نإ ٜهفٝٚإ ِٗٚتعًُٝ

عكَٛني ايـُايػري٠ : اغتُطاضٖا ظَٔ  : ٜهفٞ إلَها٤ٕ ٚبتعبري ثإ      
() ٚ تؿطعٞ َٔ زٕٚ ايـُيف َطتهعات أتباعِٗ ٚدطِٜٗ اغتكطاضٖا

ٜٚهؿف عٔ اضتهاظ ايكبٍٛ .  ا َع إَهإ االْهاض ٚايطزع ٗضزعِٗ عٓ
ٚأٚنشٗا قشٝش١ َعا١ٜٚ  عُستٗاٚ (35) بعض ايطٚاٜات : ٚاالعتباض

عالّ بإ َطٚقس تهُٓت األ ،طاز بٝعُ٘ايـؼ ٓٓذتايـُايٛاضز٠ يف ايسٖٔ 
                                                           

 . 176:  6+ دٛاٖط ايهالّ :ز 252:  5احلسا٥ل ايٓانط٠ :ز (34)
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ضتهاظ ٘ يٛال اْـُٔ اؾرتاٙ يٝػتكبض ب٘ص فآ٘ يبٝٓؼ طؿرتٟ بايتٓٓذايـُ
بٝٓ٘ أَٛض ب٘ :طايـُؼ يهإ تٓٓذايـُقبٍٛ خرب شٟ ايٝس ٚبٝإ با٥ع ايسٖٔ 

ـُٔ اؾرتاٙص يػّٛا َٔ غري فا٥س٠ َتٛقع١، بٌ ٖٛ خالف قطٜض ايطٚا١ٜ ي
ٟ عالّ َٔ ٜؿرتّا ألَطٙ بايبٝإ ٚإدعٌ غا١ّٜ ٚغطن()سٝح أْ٘

ٞ ، فٗٛ ٜأَط بايبٝإ ألدٌ تٛقٚال ٜأنً٘ايسٖٔ بكٛي٘ :طيٝػتكبض ب٘ص 
ـشالٍ: يٝػتكبض ٘ يف ايأٚ ألدٌ قطف -األنٌ -ـشطاّؿرتٟ عٔ ايايـُ

 . (36)شط١َ فطادع ايـُهاغب ايـُشح ـيف ب ب٘، ٚقس أٚنشٓا ٖصا

ٔ ي٘ ُٔ تبٝٓـال تبع٘ إال يأَا ايعٜت فْٚعريٖا ضٚا١ٜ إمساعٌٝ :ط      
، ي١ ع٢ً اضتهاظ قبٍٛ خرب شٟ ايٝسْ٘ ٚانض ايسالع يًػطازص فااتفٝب

 .بتكطٜب َتكسّ يف قشٝش١ َعا١ٜٚ بٔ ٖٚب 

عالّ َٔ بإٔ االَط بايبٝإ ٚاإل (37)ٚال ٜكض قٍٛ بعض االعاظِ      
شطاّ بأنٌ ـؿرتٟ ايايـُب يفعٌ ض ع٢ً ايبا٥ع َٔ ايتػٓبد١ٗ ايتشٓص

  ،ً٘ ٜهٕٛ َػببّا ألنعالَ٘ ٚبٝاْ٘ غٛف ال، ٖٚصا بإؼتٓٓذايـُايسٖٔ 
 .ٚإخباضٙ  -شٟ ايٝس  -ـشذ١ٝ قٍٛ ٖٚصا غري َطتبط ب

ألْ٘  ،بفِٗ قبٍٛ خرب شٟ ايٝس ٜهٓط كاٍ ٚالايـُُا ال ٜكض ٖصا ـٚإْ      
  ( :)قاٍـدالف٘ بٌ ايتكطٜض دا٤ ب درب،ـح ب٘ يف ايتٛدٝ٘ غري َكٓط

ٖصا تعبري ٜػتبطٔ ٚ ،عالّ يألَط بايبٝإ ٚاإلطيٝػتكبض ب٘ص تعًٝاّل
تؿطعٞ ٚقبٛاّل ايـُيالضتهاظ   ٍٛ خرب شٟ ايٝس ٜٚهٕٛ إَها٤ّاضتهاظ قب
 .ؼ ٚال ٜأنً٘ تٓٓذايـُيألثط عًٝ٘ ست٢ ٜػتكبض بايسٖٔ  ب٘ ٚتطتٝبّا
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ٓكٛض بايسيٌٝ ٖٛ قبٍٛ خرب شٟ ايٝس ايـُؿٗٛض ايـُٕ شاقٌ اـٚاي      
تؿطعٞ ع٢ً قبٍٛ ايـُيًذطٟ  ،١ َٔ زٕٚ تطززبايطٗاض٠ أٚ بايٓذاغ

ٛ ًَو ايعني شاغتٝالؤٙ عًٝ٘ بٓ خباضٙ عُا يف ٜسٙ غٛا٤ نإإ
داض٠ أٚ ٚقف أٚ إٓفع١ بايـُأّ نإ بٓشٛ ًَو  ،ٛضٚخايـُٚ ؿرت٣ايـُن
بإعاض٠ٕ أٚ ْـشٖٛا، ٚايـذاَع ٖٛ إثبات االْتفاع  بٓشٛ ًَوأٚ  ،شُٖٛاـْ

 ـُاٚخربٙ ب ،أٚ َعاضضَٔ زٕٚ َٓاظع عًٝ٘  ٜسٙ ع٢ً ايؿ٤ٞ ٚاغتٝالؤٙ
ٖصا نً٘ بًشاظ نؿف . ها٠ ُايـُُكته٢ ايػري٠ ـشٚ ٜسٕ  َكبٍٛ بٖٛ 

 ايٝس عٔ ايطٗاض٠ ٚايٓذاغ١ .

يطٗـاض٠ ٚايٓذاغـ١  يف   ع ٚقبٍٛ خرب شٟ ايٝس يف غـري ا ُهٔ ايتٛٓغـٜٚ      
، بإٔ نإ شكٌ االط٦ُٓإ بهصب٘ـشا مل ٜ، أٟ ادربايـُ قٛض عسّ ت١ُٗ

 :ٜٚسيٓا عًٝ٘  . خربٙ درب يف قسمايـُ ـٗآّتَع اْتفا٤ َا ٜٛدب إإخباضٙ 
فـإ   ،خبـاضٙ ٢ً األخص  بكٍٛ شٟ ايٝس ٚإتؿطع١ٝ عايـُايػري٠ ايعكال١ٝ٥ ٚ

تؿطع١ َػتكٓط ع٢ً قبٍٛ خرب شٟ ايٝس فُٝا ي٘ ٜـْس عًٝـ٘   ايـُغري ايعكال٤ ٚ
 ب٘ َٔ نٌ أسس .  ُطـَبٚاغتٝال٤ْ ٚتػًط، ألْ٘ أعطف ٚأِخ

ــسٙ:      ـــدتًف١       ٜٚؤن ــٛعات َ ــسز٠ َٚٛن ــٛاطٔ َتع ــري ايفكٗــا٤ يف َ  غ
ٍْ عٓـس   ع٢ً قبٍٛ إخباض -الغُٝا يف باب ايكها٤- شٟ ايٝس، فاشا نإ َا

ؾدل ٚتـشت ٜسٙ ٚغًطاْ٘ َٔ زٕٚ إٔ ٜـٓسعٞ ًَهـ٘ أٚ َـع ْفٝـ٘ عـٔ      
ــإ ٖــصا     ــساع٢ اثٓ ــِ ت ــط٠ ًَهــ٘، ث ـــُزا٥ ـــًُه٘   اي ــس ب ــٓط شٚ ايٝ ــِ أق اٍ، ث

أخــصٚا بــإقطاضٙ بأْـــشا٥٘  -ني أٚ َتفــاٚتنيألســسُٖا أٚ يهًُٝٗــا َتػــاٜٚ
ٜٚكري كٓط ي٘ َٓهطّا ايـُصنٛض٠ ٖٓا ٚضٓدشٛا خربٙ ٚعًُٛا ب٘، ٚقاض ايـُ

 اٍ، ٜٚـشتاز إلثبات زعٛاٙ اىل ب١ٓٝ .ايـُاآلخط َسعّٝا يـًُو 
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تؿطع١ عًــ٢ قبــٍٛ ايـــُٚايـــشاقٌ ٚنــٛح غــري ايعكــال٤ ٚايفكٗــا٤ ٚ     
سع١َٛ َٚؤٜس٠ بايكاعس٠ ايفك١ٝٗ ٚايعكال١ٝ٥ إخباض شٟ ايٝس، ٖٚٞ غري٠ َ

)َٔ ًَـو ؾـ٦ّٝا ًَـو اإلقـطاض بـ٘( فـاشا نـإ ؾـ٧ْٝ تــشت ٜـس أسـٕس ٚيف            
غًطاْ٘ فٗٛ َايو ي٘، ٚاشا أقٓط بؿـ٤ٞ َـطتبط بـ٘ فٗـٛ ٜــًُو اإلقـطاض بـ٘        
ٚعٓس٥ص ٜكبٌ إقطاضٙ ٚإعرتاف٘ ببعض خكٛقـٝات ٚؾـؤٕٚ شاى ايؿـ٤ٞ    

 َٔ ًَو ؾ٦ّٝا ًَو اإلقطاض ب٘( . ايصٟ تـشت  غًطاْ٘ ألْ٘ ٜـًُه٘ ٚ)

ــري٠         ــ  نُــا إٔ ٖــصٙ ايػ ــاض )ايبُ س٠ َسعَٛــ١ َٚؤٜٓ ــبعض أخب ر( ُتِدــب
ُٓط، ْعري قشٝش١ َعا١ٜٚ بٔ عُايـُطبٛر ايـُايعكري  غـأيت أبـا    :اضتد
ـشل ٜــأتٝين بــايبدتر عطف١ بايــايـــُعــٔ ايطدــٌ َــٔ أٖــٌ ( )عبــس اهلل
 ٘ ٜؿــطب٘ عًــ٢ ايٓكــف  ٚأْــا أعــطف أْــ ذ عًــ٢ ايجًــح  ٔبقــس ُطــ ٜٚكــٍٛ :

 :قًـت  ٖٚـٛ ٜؿـطب٘ عًـ٢ ايٓكـف، فكـاٍ :طال تؿـطب٘ص       ؟ؾطب٘ بكٛي٘أفأ 
ٌْ ايجًــح ٚال  عًــ٢ ُٔ ال ْعطفــ٘ ٜؿــطب٘ـعطف١ َــايـــَُــٔ غــري أٖــٌ   فطدــ

جًح قس شٖب ثًجاٙ ع٢ً اي ـدتذّادربْا إٔ عٓسٙ بـٜػتشً٘ ع٢ً ايٓكف ٜ
 . (38)ٚبكٞ ثًج٘ ٜؿطب َٓ٘ ؟ قاٍ : طْعِص

ألٕ قــٍٛ  ،ذٛاب االٍٚ عــٔ ايؿــطبـيف ايــ ()ْٗٝــ٘ ٚايعــاٖط إٔ      
ـشتٌُ نصبـ٘ يف إخبـاضٙ   ُا ٜٛدب إتٗاَ٘ يف قٛي٘ ٜٚـب شٟ ايٝس َكشْٛب

ُ ت٘ ايعًُٝـ١  رئَ غـ  فاشا سكٌ إتٗاَ٘ ْاؾ٦ّا ٘ ايــ : ٜؿـطب٘ عًـ٢   عطٚف١ عٓـ
مل ٜكبٌ قٍٛ  -دهٝب٘ االْا٤ـعسّ تٚعسّ سال٠ٚ ايبدتر  ايٓكف أٚ َٔ

أَـطٙ بؿـطب    -ـذٛاب ايجـاْٞ يــُا اْتفـت ايتُٗـ١     ،  بُٝٓـا يف ايـ  شٟ ايٝس 
 فا٤ـتـبٍٛ إخباض شٟ ايٝس َع اْـؿف عٔ قـك٘ فٝ٘ َـُا ٜهـري ٚضٓخـايعك

                                                           

 . 4َٔ ابٛاب االؾطب١ ايـُشط١َ :ح 7: ب 17ايٛغا٥ٌ :ز  (38)



 (445اَاض٠ ٜس ايـُػًِ ع٢ً ايطٗاض٠ اٚ ايٓذاغ١ .................................... )  

 

 عسّ قشب١ خرب شٟ ايٝس بـُا ٜٛدب إتٗاَ٘ بايهصب . ايت١ُٗ: أٟ ساٍ

: ()فكـاٍ   ، رُتِدْٚعري قشٝش١ َعا١ٜٚ بٔ ٖٚب ايػا٥ٌ عٔ ايُب     
الْــا٤ ٚقــاٍ قــاسب٘ : قــس شٖــب ثًجــاٙ ٚبكــٞ دهب اـٜــ طاشا نــإ سًــّٛا
ٝـ   (39)ايجًح فاؾـطب٘ص  ُ شًٛ ألٕ ايعكـري  ـبايـ  ()سٙٚيعـٌ تكٝ ُٓايــ ط تد

–ٚقس أَطٙ بايؿطب  ـدهب االْا٤ يػًعت٘،ٜٚال  ػهط ال ٜهٕٛ سًّٛاايـُ

ٍٓـَ شا مل  شٟ ايٝـس ا قبـٍٛ خـرب   عًـ٢  -ـذًٞ ايٛانـض بااليتعاّ ايـ  -ُا ٜس
َـٔ   عّاٚنإ اؾرتاط سال٠ٚ ايعكري َاْ ،خباضٙـشتٌُ نصب٘ يف إٜٜتُٗ٘ ٚ

 عًٝ٘ .درب قاسب ايبدتر ٚشٟ ايٝس ايـُاتٗاّ 

ُ  (40)خرب ايػهْٛٞ: ٜٚؤنسٙ         نٞ العـرتاف ضدـٌ عٓـس    عترب ايــشا ايــ
: ضدـٌ أقـٓط عٓـس     (سٝـح تهـُٔ أْـ٘ قٝـٌ يعًـٞ)      ،يػـريٙ ـُإٍ َٛت٘ ب

َٛت٘ يفـالٕ ٚفـالٕ ألسـسُٖا عٓـسٟ أيـف زضٖـِ، ثـِ َـات عًـ٢ تًـو           
ُ (:طأُٜٗـا أقـاّ ايبٝٓــ١ فًـ٘    يــشاٍ، فكـاٍ عًــٞ)  ا اٍ، ٚإٕ مل ٜكــِ ايــ

نْٛـ٘ شا  اٍ بُٝٓٗا ْكـفإص، ٚايعـاٖط إٔ ٚدٗـ٘    ايـُٚاسس َُٓٗا ايب١ٓٝ ف
ال َــٔ بــاب سذٝــ١ االقــطاض فــإ سذٝتــ٘  ،عرتف بــ٘ايـــُاٍ ايـــُٜــس عًــ٢ 

ـــَــ ـــُُا اشا ْفــ٢ ـدتك١ ب ــطاضاّ  اي ــٓفؼ   ًو عــٔ ْفػــ٘ فٝهــٕٛ إق عًــ٢ اي
ًو يػريٙ فإ قٛيـ٘:  ايـُقطاض بجبٛت ، ٚيهٓ٘ ٖٓا إٜؤخص بٗا ٜٚهٕٛ سذ١ّ

َهـاٙ االَـاّ   اعـرتاف بٗـا يػـريٙ سـني َٛتـ٘ ٚقـس أ       عٓسٟ ايف زضٖـِ( )
( ) ٕٛعًــ٢ َــاٍ  ـًُو ايػــري يًُــاٍ سذــ١ ألْــ٘ شٚ ٜــسٕ ضٙ بــاخبــإفٝهــ

  . ٚيٝؼ قبٍٛ خربٙ َٔ باب االقطاض ع٢ً ايٓفؼ ،يف زضِٖايػري : أ
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عًـ٢ األخـص بكـٍٛ شٟ     ١ َػتكٓطتؿطعايـُٚ كال٤ايع : دطٟٚباختكاض    
بــُا اشا مل   ، ٖٚـٛ ثابـت اإلَهـا٤ ؾـطعّا َؿـطٚطاّ     خباضٙ بايؿ٤ٞايٝس ٚإ

ٗاَ٘ ـتٓـ ـُا ٜٛدـب إ بـ  َكـشٛباّ ٘ أٚ إٔ ٜهـٕٛ خـربٙ   تكِ قط١ٜٓ ع٢ً إتـٗاَ
ـشػبٕٛ خـربٙ  فإ ايعكال٤ ٜ ،ب٘ ٘ يف إخباضٙ استُااّل َعتسّاٚاستُاٍ نصب

ػتٛيٞ ايـُشا ايٝس  ٚيعً٘ ألٕ ،شاٍـخرب ايجك١ بايا يٛ أ، نُشاٍـباي  عًُّا
ع٢ً ؾ٤ٕٞ ٖٛ أزض٣ بـشاي٘ ٚأعطف بـدكٛقٝت٘، فُا ٜــدرب ايعاقـٌ بـ٘    

بٍٛ عٓس ايعكال٤ َـا مل  َك خرْبٖٚٛ  ،عُا تـشت ٜسٙ ٚاغتٝال٥ٜ٘ـدرب  ٖٛ
  خباضٙ .ٜهٔ َتُّٗا يف إ

تـشت ٜسٙ ٚغـًطٓت٘  ثِ اْ٘ بعس إٔ تـشكل قبٍٛ إقطاض شٟ ايٝس بـُا         
ــٓٓذؼ     ٚإضتــبط إقــطاضٙ بــبعض خكٛقــٝات٘ ٚؾــؤْٚ٘، نُــا يــٛ أخــرب  بت

ُ ايجٛب ايصٟ تـشت ٜسٙ أٚ أخرب بتطٗريٙ ٚطٗاضت٘ أٚ أخرب بهـٕٛ   اٍ ايــ
ٌ       ايـُ  -عني ايصٟ تـشت ٜسٙ تعـٛز ًَهٝتـ٘ اىل ظٜـس بـٔ أضقـِ أٚ َـا ؾـان

بــبعض خكٛقــٝات َـا تـــشت ٜــسٙ   ٜكـع ايهــالّ فُٝـا يــٛ أخــرب شٚ ايٝـس   
ٚغًطاْ٘ ثِ قاَت ايب١ٓٓٝ ع٢ً خـالف إقـطاض شٟ ايٝـس ٚإخبـاضٙ ،نُـا يـٛ       
أخرب شٚ ايٝس بٓذاغ١ ايجٛب ايصٟ تــشت ٜـسٙ ٚؾـٗس ايعـسالٕ بطٗاضتـ٘      
ٚتطٗريٙ أٚ أخـرب ايجكـ١ بٗـصا، فاْـ٘ ٜتعـاضض إخبـاض شٟ ايٝـس َـع إخبـاض          

 ايؿاٖسٜٔ ايعسيني أٚ َع إخباض ايجك١، فُا ٖٞ ايٛظٝف١ ؟ .

شا إغتٓس إخباض ايؿاٖسٜٔ ايعازيني أٚ إخباض ايجك١ اىل ايعًـِ  أَا ا -أ      
ـــُايٛدــساْٞ  ٚ اي بعــطٚض  شػٛؽ يف ظَــٔ الســلٕ بعــطٚض ايطٗــاض٠ أ

ايٓذاغ١ أٚ بـشكٍٛ ؾ٤ٞ ال ٜعًُ٘ شٚ ايٝس فال ضٜب يف ضدشإ ؾٗاز٠ 
ايعــازيني أٚ إخبــاض ايجكــ١ عًــ٢ إقــطاض شٟ ايٝــس ٚإخبــاضٙ عُــا ٖــٛ تـــشت 
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بإخبــاض ايجكــ١ ٚؾــٗاز٠ ايعــسيني، ٜٚٓتفــٞ َعــ٘   غــًطاْ٘، ٚشيــو يًٛثــٛم
 درب ب٘، َٚع٘ ال َـذاٍ يًطدٛع اىل إقطاض شٟ ايٝس ٚإخباضٙ.ايـُايؿو ب

ايعـسيني أٚ ايجكـ١ اىل ايعًـِ ايٛدـساْٞ      ٚأَا اشا مل ٜػتٓس إخباض -ب     
زٕٚ  -فـُٝهٔ تكـسِٜ ايبٝٓـ١     -شػٛؽ بـأَط ساقـٌ يف ظَـٔ السـل    ايـُ

نُـا   -ايٝس ٚإخباضٙ، ألٕ ايب١ٓٝ سذ١ عكال١ٝ٥ شٟ  ع٢ً إقطاض -خرب ايجك١
ٚقـس   -بٝٓٓاٙ يف بعض بـشٛثٓا ايفك١ٝٗ ٜٚأتٞ يف بـشٛخ االدتٗاز ٚايتكًٝـس 

( أَهاٖا ايؿاضع فكاضت سذ١ ؾطع١ٝ، ٚيصا قه٢ بٗا ضغٍٛ اهلل)
يف َـٛاضز ايــدك١َٛ    (41)ُا أقهٞ بٝٓهِ بايبٝٓٓات ٚاألٜـُإصـٚقاٍ :طإْ

ايٝس ٚزعٛاٙ ع٢ً ًَو َا حتت ٜـسٙ، ٜٚػًـب    ٚاييت ٜٛدس فٝٗا قٍٛ شٟ
 قٝاّ ايب١ٓٝ يف َٛاضز زع٣ٛ شٟ ايٝس ًَهٝتٗا ع٢ً خالف ؾٗاز٠ ايب١ٓٓٝ .

ٚاشا ناْت ؾٗاز٠ ايعسيني َػتٓس٠ اىل اإلطالع ع٢ً ايٛاقع فال ضٜب      
( يؿٗاز٠ ايعسيني ع٢ً قٍٛ شٟ ايٝس ٚزعـٛاٙ  يف إٔ تطدٝض ايطغٍٛ)

ٞٓ عٔ ضدشإ ايب شٟ ايٝـس ٚإخبـاضٙ ، ٚيـٝؼ     ٝٓـ١ عًـ٢ إقـطاض   ناؾْف دً
ٛنٛع ايـداضدٞ خالف ظاٖط ايٝـس ٚإخبـاض قـاسبٗا    ايـُيـدرب ايجك١ يف 

شٟ ايٝــس ٚإخبــاضٙ،  إقــطاض سذٝــ١ْ ٚاعتبــاض قــٟٛ ستــ٢ ٜــطدض بٗــا عًــ٢  
ٚعٓس٥ــص ٜتعــازالٕ ٜٚتعاضنــإ ٜٚـــشتاز ضدشــإ أســسُٖا اىل َــطدض   

  َُٓٗا .خاضدٞ أٚ إط٦ُٓإ ٚدساْٞ بأضدش١ٝ ٖصا أٚ شاى 

  يف : ثِ ْتهًِ      

                                                           

 . 1َٔ ابٛاب نٝف١ٝ احلهِ :ح 2: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (41)
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 عشز : أمارة اليد على التذكية . الـنبحث الثالث          

أْ٘ نُا إٔ ايـٝس أَاض٠ ع٢ً ايـًُهـ١ٝ  (1)(قسٙ)أؾاز بعض االعاظِ     
نصيو ٖٞ أَاض٠ ع٢ً س١ًٝ ايصبٝش١ اييت ٖٞ تـشت ٜس ايـُػًِ ٚع٢ً 
تصن١ٝ ايـشٝٛإ ايـُصبٛح ايـُأخٛش َٓ٘ ايًشِ ٚاجلًس ْٚـشُٖٛا، ٚالبس 

ٌ ايكٍٛ يف سذ١ٝ ايٝس يف شاتٗا ٚنؿؿٗا عٔ تصن١ٝ ايـشٝٛإ َٔ تؿصٝ
ايـُأخٛش َٓ٘ ايًشِ أٚ ايـذًس أٚ ْـشُٖٛا َٔ األدعا٤ ايـشٝٛا١ْٝ بػض 
ايٓعط عٔ ٚثاق١ شٟ ايٝس أٚ ايٛثٛم ايؿدصٞ بصسم إخباضٙ عٔ 
ايتصن١ٝ، ؾإٕ خرب ايجك١ أٚ ايـدرب ايـُٛثٛم بصسق٘ ٜٛدب عٓسْا قبٍٛ 

ت٢ اشا قٌٝ بعسّ سذ١ٝ ايٝس يف ْؿػٗا، َا مل ٜٓطِ إخباضٙ يف ْؿػ٘ س
 إىل ايٝس: تصطف ايـُػًِ بأدعا٤ ايـشٝٛإ، ؾتهٕٛ أَاض٠ ايتصن١ٝ قطعًا.

ٖٚهصا اشا نإ ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ َأخٛشًا َٔ غٛم ايـُػًُني نإ      
َكبٛاًل ُٜب٢ٓ ع٢ً تصنٝت٘، بسيٌٝ صشٝش١  ايؿطال٤ ايـشان١ٝ يػؤاٍ 

عٔ ؾطا٤ ايًشّٛ ٚال ُٜسض٣ َا صٓع ايكصابٕٛ ؟  ()اإلَاّ ايباقط 
 .  (2):طُنٌ اشا نإ شيو يف غٛم ايـُػًُني ٚال تػأٍ عٓ٘ص()قاٍ

ٖٚهصا اشا نإ ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ يف أضض اإلغالّ ٚعًٝ٘ أثط        
االغتعُاٍ ايـُؿعط بايتصن١ٝ )ايتصطف ايـُتٛقـ ع٢ً ايتصن١ٝ( ؾاْ٘ ال 

 بايصنا٠ ٚإٕ مل ُتعًِ تصنٝت٘، بسالي١ َعترب٠ إؾهاٍ يف نْٛ٘ َـشهًَٛا
 (3)إغشام اآلت١ٝ :طال بأؽ بايصال٠ .. ؾُٝا صٓع يف أضض اإلغالّص

                                                           

 ضادع : ايعط٠ٚ ايٛثك٢ : نتاب ايطٗاض٠ : ايـُػأي١ ايػازغ١ َٔ ؾطٚع زلاغ١ ايـُٝت١ . (1)
 . 1َٔ ابٛاب ايصبا٥ض : ح 29: ب 16ايٛغا٥ٌ :ز  (2)
 . 5َٔ ابٛاب ايٓذاغات :ح 5: ب ٥2ٌ :زايٛغا (3)
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ؾإشا إْطِ إىل ٜس ايـُػًِ ع٢ً ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ إسس٣ األَاضتني : 
ُسهِ  -غٛم ايـُػًُني أٚ تصطف ايـُػًِ ايـُتٛقـ ع٢ً ايتصن١ٝ 

يهالّ ٖٓا ؾُٝا يٛ ناْت ايٝس َتُٓشط١ بتصن١ٝ ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ . ٚا
خ١ًٓٝ َٔ نًتا األَاضتني، ؾٌٗ ايٝس يف ْؿػٗا أَاض٠ٌ ع٢ً ايتصن١ٝ ٚتهٕٛ 
ْٕ إمجايٞ، ٜٚٓبػٞ  سان١ًُ ع٢ً أصاي١ عسّ ايتصن١ٝ أّ ال ؟ َٚا تكسّ بٝا

 تؿصٌٝ ايهالّ، ٖٚٛ ٜتِ عرب بـشٛخ :

ِٓ يٝس ايـُػًِ : تصطؾ٘       ٚاغتعُاي٘ يًذع٤  ايبشح األٍٚ: اْ٘ قس ٜٓط
ايـشٝٛاْٞ تصطف ايـُصٍن٢، بإٔ ٜهٕٛ تصطؾًا َتٛقؿًا ؾطعًا ع٢ً ايتصن١ٝ  
أٚ ٜعٗط َٓ٘ سصٍٛ ايتصن١ٝ ع٢ً ايـشٝٛإ ايـُأخٛش َٓ٘ شاى ايـذع٤ 
ٜٚهٕٛ عٓس٥ٕص َـشهًَٛا بايتصن١ٝ، ٖٚصا نُا يٛ ضؤٟ ايـُػًِ ٜصًٞ يف 

ض٘ يًبٝع أٚ ٜباؾطٙ ايـذًس أٚ ٜأنٌ َٔ ايًشِ أٚ ٜطبد٘ يألنٌ أٚ ٜعط
أٚ ْـشٖٛا َٔ ايتصطؾات اييت ٜتعاضف صٓع ايـُػًُني هلا يف أدعا٤ 
 ايـشٝٛإ ايـُصٍن٢ ٚعسّ صٓعٗا يف ايـُٝت١ ٚغري ايـُصن٢ َٔ ايـشٝٛإ. 

ٚايـُػتٓس: َا ٚضز يف عس٠ أخباض تتطُٔ نٕٛ ايتصطف ايـداص        
ض عٔ ايعبس ايصايـض أَاض٠ ايتصن١ٝ، ٚايعُس٠ َٓٗا َعترب٠ إغشام بٔ عُا

():ال بأؽ بايصال٠ يف ايؿطا٤ ايُٝاْٞ ٚؾُٝا صٓع يف اضض ط
ٚايؿطا٤ ٖٛ مجع ايؿطٚ، ٖٚٛ ايجٛب ايـُصٓٛع َٔ ايـذًس  (4)اإلغالّص

َصشٛبًا بصٛؾ٘، ٖٚصا ْٓص صشٝض ٜؿٝس بٛضٛح : دٛاظ ايصال٠ يف 
ٚإٕ  -ايؿطا٤ ايُٝاْٞ -ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ ايـُأتٞ ب٘ َٔ بالز االغالّ 

 ُدـًٗت تـصنـٝـت٘، ؾـٝهؿـ ايـدـرب عٔ نٕٛ ايـصٓع ؾـٞ أضض اإلغالّ
                                                           

 . 5َٔ ابٛاب ايٓذاغات : ح  5: ب 2ايٛغا٥ٌ :ز (4)
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 ايتصن١ٝ ؾتذٛظ ايصال٠ ؾٝ٘ َٚعاًَت٘ َعا١ًَ ايـُصن٢ .   أَاض٠ ٚبالزٙ
ايـُػًُني يف بالز غري  تٛادسشا عُا ا( )ثِ غأٍ َٔ االَاّ       

  شا نإ ايػايب عًٝٗا ايـُػًُني ؾال بأؽص.اط(:)االغالّ، ٚأداب٘

ْٚعريٖا صشٝض ايبعْطٞ ايػا٥ٌ عٔ ايـدٍؿاف ٜأتٞ ايػٛم ؾٝؿرتٟ       
ايـدـ ال ٜسضٟ أشنٞ ٖٛ أّ ال، َا تكٍٛ يف ايصال٠ ؾٝ٘ ٖٚٛ ال ٜسضٟ 

ْعِ أْا أؾرتٟ  ط(:)أٜصًٞ ؾٝ٘ ؟ سٝح ٜكٍٛ ؾٝٗا االَاّ ايطضا
ي٘ طٚأصًٞ ؾٝ٘  ايـدـ َٔ ايػٛم ُٜٚصٓع يٞص ٚايعاٖط صٓع ايـُػًِ

ٖٚٞ تهؿـ عٔ إٔ صٓع ايـُػًِ يًدـ  (5)ي١صِ ايـُػأٚيٝؼ عًٝه
ٛٓؽ يًصال٠ ؾٝ٘، ٖٚٛ ناؾـ ايتعاًَا عٔ ايصنا٠ . ْٚعريٖا ضٚا١ٜ  (6)َػ

امساعٌٝ يف ايـذًٛز ايؿطا٤ اييت ٜبٝعٗا ايـُػًِ غري ايعاضف يف غٛم 
 (:طاشا ضأٜتِ ٜصًٕٛ ؾٝ٘ ؾال تػأيٛا عٓ٘ص. َٔ أغٛام ايـذبٌ، قاٍ)

ٕ َا ُٜط٣ عًٝ٘ أثط تصٓطف ايـُػًِ أٚ نإ َصٓٛعًا ٚايـُتشصٌ ا      
ُٜؿرت٣  -ٖٚٞ اييت ٜػًب ؾٝٗا أبٓا٤ ايـُػًُني -يف بالز ايـُػًُني

ٜٚؤنٌ ُٜٚص٢ً ؾٝ٘ ٚال ٜػأٍ عٓ٘، َا يـِ ٜتشكل نْٛ٘ َٝت١ ٜٚعًِ بٗا 
 .  بأَاض٠ َؿطٚع١بططٜل عكال٥ٞ أٚ  

 ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ  ايبشح ايجاْٞ : اشا اْطِ اىل ٜس َػًِ : نٕٛ       
َططٚسًا يف غٛم ايـُػًُني، ؾإشا ُؾٍو  -ايًشِ أٚ ايؿشِ أٚ ايـذًس -

يف شنات٘ ناْت ايػٛم أَاض٠ ايتصن١ٝ ٚال ٜـذب ايػؤاٍ عٓ٘، ألْ٘ قس 
تعٓسزت ايطٚاٜات ايٓاطك١ بإٔ ايًشِ أٚ ايـذًس اشا نإ ال ُٜسض٣ اْ٘ 

                                                           

 . 6َٔ ابٛاب ايٓذاغات : ح  5: ب 2ايٛغا٥ٌ :ز (5)
 . 7َٔ ابٛاب ايٓذاغات : ح  5: ب 2ايٛغا٥ٌ :ز (6)
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ايـُصن٢ اشا ٚدسٙ يف  ُٜب٢ٓ ع٢ً نْٛ٘ شنًٝا ٜٚعاٌَ َعا١ًَ -شنٞ أّ ال
ؾطادع ايباب ايـدُػني  -ايػايب عًٝٗا ايـُػًُٕٛ -ايػٛم اإلغال١َٝ

 َٔ أبٛاب ايٓذاغات ٚغريٖا َٔ األبٛاب ايـُتؿطق١ يف )ايٛغا٥ٌ ( . 

ٖٚصٙ ايطٚاٜات قطاٜا خاضد١ٝ ٚيٝػت قطاٜا سكٝك١ٝ، ؾاْ٘ ٚإٕ       
: إدعا٤ غٛم أطًل )ايػٛم ( يف غايبٗا َـُا قس ِٜٖٛ إطالم يؿع١ 

ايهاؾطٜٔ اٜطًا، يهٔ ايـُٓصطف قطعًٝا َٔ يؿع١ ايػٛم يف ٖصٙ األخباض 
ٖٞ غٛم ايـُػًُني الْصطاؾ٘ قطعًٝا ايٝٗا ٚالضتهاظٖا يف أشٖإ ايطٚا٠ 
ٚيًتصطٜض بٗا يف َعترب٠ ايؿطال٤، ٚتصًض ٖصٙ ايطٚا١ٜ َكٝسًا إلطالم 

ِٓ ) غٛم غ -ايطٚاٜات األخط٣  ري ايـُػًُني (، يٛ اْعكس هلا إطالم ٜع
ٖٚصٙ ايـُعترب٠ َط١ٌٜٚ يف ايـذٛاَع ايـشسٜج١ٝ ايجالث١ بأغاْٝس َتعسز٠ 

( عٔ تٓتٗٞ اىل ؾطٌٝ ٚظاض٠ َٚـشُس بٔ َػًِ ٚقس غأيٛا ايباقط )
(: ؾطا٤ ايًشّٛ َٔ االغٛام ٚال ُٜسض٣ َا صٓع ايكصابٕٛ ، قاٍ )

ٌِ اشا نإ شيو يف غٛم ايـُػًُني ٚال تػأٍ عٓ٘ص    . (7)طُن

ٚايـُتشصٌ إٔ َا ٜؤخص َٔ غٛم ايـُػًُني ُٜؿرت٣ ٜٚؤنٌ      
ُٜٚص٢ً ؾٝ٘ ٚال ُٜػأٍ عٓ٘ َايـِ ٜتشكل بططٜل عكال٥ٞ ُٜٚعًِ نْٛ٘ َٝت١ 

ؾاشا عًِ أْ٘ َٝت١ مل تٓؿع أَاض٠ )غٛم  -عًًُا ٚدساًْٝا أٚ تعبسًٜا-
ايـُػًُني( ألٕ ايعًِ بصات٘ سذ١ عكال١ٝ٥ ؾٛم ايـشذر نًٗا ، َطاؾًا 

نُعترب٠ مساع١ :طال بأؽ َايـِ تعًِ أْ٘ َٝت١ص  (8)عسٕز َٔ ايطٚاٜاتي
 ٚصشٝض ايـشًيب غا٥اًل عٔ ايـدؿاف اييت ُتباع يف ايػٛم قاٍ :ط إؾرت
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ٌٓ ؾٝٗا ست٢ تعًِ أْ٘ َٝت١ بعٝٓ٘ص .   ٚص

ٜعترب يف غٛم ايـُػًُني نْٛٗا يًُؤَٓني ايـُٛايني خاص١، بٌ  ٚال      
نإ أنجطِٖ َـدايؿني ، ؾإ أغٛام غٛم عُّٛ ايـُػًُني ٚإٕ 

ايـُػًُني يف ظَإ صسٚض ايطٚاٜات ايـُب١ٓٝ ألَاض٠ )غٛم ايـُػًُني ( 
دٛاظ ٚبأَاضٜتٗا ()نإ أنجطٖا أٚ تـُاَٗا يًُدايؿني ٚقس سهُٛا

ؾطا٤ ايًشِ ٚايـذًس َٓٗا ضغِ أِْٗ ٜطٕٚ طٗاض٠ ايـُٝت١ بسبؼ دًسٖا 
 ٜٚعتكسٕٚ طٗاض٠ ٚشنا٠ شبٝش١ ايهتابٞ .

ٚظاٖط ٖصٙ ايٓصٛص ايـُعترب٠ ٖٛ نٕٛ ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ يف غٛم       
ايـُػًُني أَاض٠ً َػتك١ً ع٢ً ايتصن١ٝ ٚإٔ ؾطا٤ ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ َٔ 
غٛم ايـُػًُني أَاض٠ ايتصن١ٝ ٚإٕ استٌُ نؿط ايبا٥ع، ؾُا يـِ ٜعًِ 
نْٛ٘ ناؾطًا ال ؾو يف أَاض٠ األخص َٔ غٛم ايـُػًُني ع٢ً تصن١ٝ 

 شِ أٚ ايـذًس . ايً
ٚباختصاض : ظاٖط ايٓصٛص نٕٛ )غٛم ايـُػًُني( أَاض٠ ايتصن١ٝ       

َػتك١ًً، ٚيٝػت أَاض٠ً تابع١ أٚ ناؾؿ١ عٔ أَاض٠ ٚاقع١ٝ ٖٞ ٜس ايـُػًِ 
إش ال زيٌٝ ٚاضض ع٢ً إٔ ايػٛم أَاض٠ ع٢ً ٜس ايـُػًِ اييت ٖٞ أَاض٠ 

أغتاشْا ايـُشكل ، قاٍ (9)ايتصن١ٝ ٚإٕ تهطض زعٛاٙ َٔ بعض االعاظِ
)قسٙ( :) ال ٜٓبػٞ االؾهاٍ يف إٔ ٜس ايـُػًِ َٔ األَاضات ايـشان١ُ 

                                                                                                               ع٢ً أصاي١ عسّ ايتصن١ٝ، ٜٚسٍ ع٢ً اعتباضٖا : مجٝع َا ٚضز يف اعتباض                                                             
 ،غٛم ايـُػًُني.... ؾتشٓصٌ إٔ األَاض١ٜ تـدتص بأغٛام ايـُػًُني

 ( . أَاض٠ ع٢ً ٜس ايـُػًِ ٖٚٞ
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ٍْ ٚزع٣ٛ َٔ زٕٚ ؾاٖس ٚاضض عًٝٗا، نٝـ ؟ ٚيٛ        يهٔ ٖصا َكا
يعّ يػ١ٜٛ  -ـُػًِناْت )غٛم ايـُػًُني( أَاض٠ ع٢ً االَاض٠ : ٜس اي

 أخباضِٖتصطٜض ِٖ، ٚيٛدب أخباضتباض)غٛم ايـُػًُني( أَاض٠ يف اع
ايها٥ٔ يف ايػٛم، نُا ًٜعّ تعٓجط أٚ تعٓػط األخص بٗا  ايـُػًِ بأَاض٠ ٜس

عٓس استُاٍ نؿط ايـُأخٛش َٓ٘ يف غٛم ايـُػًُني، َع إٔ الظّ 
َع  اغتكالي١ٝ أَاض٠ )غٛم ايـُػًُني( ٖٛ األخص َٔ غٛقِٗ ست٢

استُاٍ نؿط ايـُأخٛش َٓ٘ ، ؾُا مل ٜتشكل نؿطٙ ٜؤخص َٓ٘ ايـذع٤ 
ايـشٝٛاْٞ، ألْ٘ يف )غٛم ايـُػًُني( ٖٚٛ أَاض٠ ايتصن١ٝ ، ٚعٓس 
استُاٍ نؿط ايكصاب ال ٜػأٍ عٓ٘ : أٖٛ َػًِ أّ ال ؟ بٌ ُٜؿرت٣ َٓ٘ 
ٜٚؤنٌ يـشُ٘ ٚؾشُ٘ يهْٛ٘ يف غٛم ايـُػًُني ، ٚقس ٚضز يف 

 .  (10)ايػؤاٍ ؾطادع ايٓصٛص ْؿٞ ٚدٛب

ٚنٝـ نإ: ايعُس٠ ظٗٛض األخباض يف َٛضٛع١ٝ)غٛم ايـُػًُني(       
ٚاغتكاليٝت٘ يف األَاض٠، َٔ زٕٚ زيٌٝ ٚاضض ع٢ً ططٜك١ٝ ايػٛم 

 ٚناؾؿٝت٘ عٔ ٜس ايـُػًِ . 

ٚاشا ؾو يف نٕٛ ايٝس ع٢ً ايًشِ أٚ ايـذًس ايـُٛدٛز يف غٛم       
ُبين ع٢ً ايتصن١ٝ َا يـِ ٜعًِ بهؿط  -ايـُػًُني ٜس َػًِ أٚ ٜس ناؾط

ايٝس، أٟ ٜسخٌ ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ ايـُأخٛش َٔ َؿهٛى االغالّ أٚ 
َـذٍٗٛ ايهؿط تـشت أَاض٠ ) غٛم ايـُػًُني ( أٚ ) أضض االغالّ 
اشا نإ ايػايب ع٢ً األضض غه٢ٓ ايـُػًُني ؾٝٗا( ٚقس زيت عس٠ َٔ 
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ٚاقع ايٝس ٌٖٚ ٖٞ  ع٢ً عسّ يعّٚ ايؿشص ٚايػؤاٍ عٔ (11)االخباض
عٔ ايطضا  (12)ٜس َػًِ أٚ ٜس ناؾط، بٌ ٜعٗط َٔ صشٝشيت ايبعْطٞ

()  َطغٛب١ٝ ايؿاضع ايـُكسؽ عٔ ايػؤاٍطيٝؼ عًٝهِ ايـُػأي١ص
ألْ٘ ٜؤزٟ اىل ايتطٝٝل ع٢ً ايٓؿؼطإٕ ايـدٛاضز ضٝٓكٛا ع٢ً أْؿػِٗ 
بـذٗايتِٗ ٚإٕ ايسٜٔ أٚغع َٔ شيوص ٚنُا ال ٜـذب ايػؤاٍ عٔ 

َصن٢   ٖٛايٝس ال ٜـذب ايػؤاٍ عٔ ٚاقع ايًشِ أٚ ايـذًس ٌٖٚ  ٚاقع 
اّ ٖٛ غري َصن٢، بٌ ُٜب٢ٓ ع٢ً ايتصن١ٝ ٜٚعاٌَ َعا١ًَ ايـُصن٢ 

 عًٝهِ ايـُػأي١ص . ٚطيٝؼ

ايبشح ايجايح : ايعاٖط إٔ ٚدسإ ايـذًس أٚ ايًشِ َططٚسًا يف        
ٛقؿًا ع٢ً أضض االغالّ ٚعًٝ٘ أثط ٜس َػًِ َتصٓطف ؾٝ٘ تصطؾًا َت

ايتصن١ٝ نطبد٘ أٚ عطض٘ يًبٝع أٚ يألنٌ أٚ ْـشٛ شيو َٔ آثاض ظاٖط٠ 
يف تـشكل ايتصن١ٝ ٚعطٚضٗا ع٢ً ايـشٝٛإ ايـُأخٛش َٓ٘ ايًشِ أٚ 

ؾٗصٙ أَاض٠ ايتصن١ٝ، ٚيهٔ َـذطز ٚدٛزٙ يف أضض االغالّ  -ايـذًس
ال ٜهٕٛ أَاض٠ ع٢ً  -َٔ زٕٚ ض١ُُٝ ٜس َػًِ عًٝ٘ ٚتصطؾ٘ ؾٝ٘

، أٟ البس َٔ ايبٓا٤ ع٢ً ايصنا٠ اشا ؾٖٛس عًٝ٘ آثاض االغتعُاٍ ايتصن١ٝ
ؾُٝا ٜتٛقـ ع٢ً ايطٗاض٠ ٚايصنا٠، َجٌ طبذ ايًشِ أٚ االنٌ َٓ٘، 
َٚجٌ صٓع ايـذًس ظطؾًا يًُا٤ أٚ يًػُٔ أٚ ايًدي، زٕٚ َجٌ ظطٚف 

 ايـذًس ايـُعٓس٠ يٓكٌ أْٛاع ايٓذاغ١ ٚايعصض٠ .

 االغالّ َٔ زٕٚ ظٗٛض أثط اغتعُاٍٚاْـُا ال ٜهؿٞ ططس٘ يف أضض     
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ايـُػًِ ي٘، ٚشيو ألدٌ عسّ ٚدٛز زيٌٝ ٚاضض ع٢ً أَاض١ٜ ططح  
ايـذًس أٚ ايًشِ يف أضض االغالّ بصات٘ اشا مل ٜهٔ عًٝ٘ أثط اغتعُاٍ 
ايـُػًِ ٚتصطؾ٘ ايـُتٛقـ ع٢ً ايصنا٠، ٚإال ؾُٔ زٕٚ اغتعُاي٘ اٜاٙ ال 

يتصن١ٝ يؿطض عسّ إسطاظ ٜس أَاض٠ ع٢ً ايتصن١ٝ، ؾتذطٟ أصاي١ عسّ ا
 ايـُػًِ ٚتصطؾ٘ ؾٝ٘ بـُا ٜتٛقـ صش١ تصطؾ٘ ع٢ً ايتصن١ٝ .

ٜٚـُهٔ إٔ ٜػتسٍ ع٢ً أَاض٠ ايططح َع ظٗٛض أثط االغتعُاٍ       
ايـُعترب غٓسٖا، ٚقس تطُٓت غؤاٍ أَري ايـُؤَٓني  (13)بطٚا١ٜ ايػهْٛٞ

(عٔ غؿط٠ َططٚس١ يف ايططٜل :نجري يـشُٗا ٚدبٓٗا ٚبٝط ) ٗا ٚؾٝٗا
ّٛٓ َا ؾٝٗا ثِ ُٜؤنٌ ...صقٌٝ : ال ُٜسض٣ غؿط٠ َػًِ أّ  غهني قاٍ:طٜك

 (:طِٖ يف غع١ٕ ست٢ ٜعًُٛاص بتكطٜب : غؿط٠ َـذٛغٞ، قاٍ )

بأنٌ ايًشِ سصًت ألْٗا غؿط٠ َططٚس١ يف  ()إٕ ضخصت٘       
ايططٜل، ٚايعاٖط نٕٛ ايططٜل يف بالز ايـُػًُني، ٚاستُاٍ اغتعُاٍ 

ال ٜطٓط َا زاَت ايػؿط٠ يف أضض االغالّ  -يـُذٛغٞا -ايهاؾط
ٚاستُاٍ اغتعُاٍ ايـُػًِ هلا، ٚٚدٛز ايػهني يف ايػؿط٠ ألدٌ 
تكطٝع ايًشِ ٚايبٝض، ٚال ٜؿٗس ٚدٛز ايػهني ع٢ً نٕٛ ايػؿط٠ 

 يـُذٛغٞ، ؾإ ايـُػًِ ٚايـُذٛغٞ ٜكطع شيو بايػهني . 

ُاٍ )نٕٛ ايػؤاٍ َٔ ٚقس تعكب ايػٝس ايـشهِٝ)قسٙ( ايطٚا١ٜ باست     
د١ٗ ايٓذاغ١ ايعطض١ٝ َٔ د١ٗ استُاٍ َػاٚض٠ ايـُذٛغٞ 

 .  (14)يًُطعَٛات ، ال َٔ د١ٗ ايؿو يف ايتصن١ٝ( . اْت٢ٗ
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يهٓ٘ استُاٍ ضعٝـ دسًا ، ألٕ استُاٍ ايٓذاغ١ يٛ نإ َٓعٛضًا        
( ألؾت٢ بايطٗاض٠، ال إٔ شيو ٜؿيتطِٖ يف غع١ٕ ست٢ ٜعًُٛاص ي٘)

ين ع٢ً ْـذاغ١ ايـُذٛغٞ ٚؾٝٗا اؾهاٍ، ٚبػض ايططف ٖٚصا يٛ ُب
عٔ عسّ تـشكل ْـذاغ١ ايـُذٛغٞ يف شات٘ مل ٜتشكل نٕٛ ايػؿط٠ 

ٌٓ ـيف ٖصا اي( )يـُذٛغٞ، َٚٓعٛض االَاّ درب ٖٛ ايـشٌ ؾطعًا، ٚٔس
( أنٌ ايًشِ َٛقٛف ع٢ً ايصنا٠ ، ؾٗٞ ؾطع سٌ األنٌ ايصٟ أؾت٢)

ض االغالّ أَاض٠ ايتصن١ٝ ؾطعًا مل ب٘، ٚيٛ مل ٜهٔ ططح ايًشِ يف أض
 بايـشٌ ثِ بايػع١ ست٢ ُتعًِ ايـشط١َ .( )ٜـشٌ ايًشِ ٚمل ٜؿت

ِٓ يٝس ايـُػًِ نٕٛ         ايبشح ايطابع: َـُا تكسّ ٜتشصٌ أْ٘ اشا اْط
ايـذع٤ احلٝٛاْٞ ايصٟ بٝس ايـُػًِ َكرتًْا بتصطؾ٘ ايـُٛسٞ بهْٛ٘ َصن٢ 

ٖٚٞ اييت ٜػًب ايـُػًُٕٛ ع٢ً  -ّأٚ بهْٛ٘ َصٓٛعًا يف أضض اإلغال
ايـُػًُني( أٚ بٛدساْ٘ َططٚسًا يف  أٚ بأخصٙ َٔ )غٛم -غهٓاٖا

 نإ أَاض٠ ايتصن١ٝ دعًَا . -أضض االغالّ ٜٚـشتٌُ نْٛ٘ يـُػًِ 

ٚعٓس اْطُاّ ايتصطف ايـُٛسٞ بتصن١ٝ ايـشٝٛإ نصٓع٘ يف أضض        
ـُػًِ ايـُتصطف ؾٝ٘ االغالّ أٚ أخصٙ َٔ غٛم ايـُػًُني أٚ َٔ ٜس اي

تتشكل أَاض٠  تصن١ٝ ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ،  -تصطؾًا َتٛقؿًا ع٢ً نْٛ٘ َصن٢
ٚال ٜؿطم ؾٝٗا بني ايـشاالت ايٛاضز٠ ايـُشت١ًُ، ؾإ نٌ ٚاسس٠ َٓٗا 
أَاض٠ ايتصن١ٝ، ٚال ُٜعت٢ٓ َع تـشككٗا باستُاٍ نْٛ٘ يف ٜس َػًِ ٜػتشٌ 

ُٝت١ بسباغ٘ نُا ٖٛ ؾت٣ٛ شبا٥ض أٌٖ ايهتاب أٚ ٜعتكس طٗاض٠ دًس ايـ
بعض عًُا٤ اإلغالّ، ٚشيو إلطالم ايٓصٛص ايكاض١ٝ بأَاض٠ تًو 
األَٛض ع٢ً ايتصن١ٝ َع غًب١ ايـُػًُني ايـُعتكسٜٔ بايؿتٜٛني ٚق١ً 
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ايؿٝع١ ٚتـدٍؿِٝٗ يف تًهِ ايعصٛض، ٖٚصٙ قط١ٜٓ اْعكاز اإلطالم، بٌ 
 بايعُّٛ )َػًِ غري عاضف( . (15)ٚتصطٜض بعض ايطٚاٜات 

أبٞ بصري ٚاالؾعطٟ ٜصًشإ َكٝسًا  (16)ْعِ قس ٜكاٍ بإٔ خربٟ      
إلطالم ايطٚاٜات ايساي١ ع٢ً أَاض٠ )غٛم ايـُػًُني( أٚ تصطؾِٗ 
ايـُٛسٞ بايتصن١ٝ أٚ ٚدساْ٘ يف أضض االغالّ بـُا اشا مل ٜهٔ َأخٛشًا 
َـُٔ ٜػتشٌ دًس ايـُٝت١ ايـُسبٛؽ ٜٚعتكس طٗاضت٘ بسباغ٘، ٖٚٛ ؾتٝا 

 كٗا٤ االغالّ ٚعٌُ نجري َٔ ايـُػًُني عًٝ٘، ٚايـدربإ ُٖا : بعض ؾ

األٍٚ : َا ضٚاٙ ايهًٝين يف )ؾطٚع ايهايف( بططٜل ضعٝـ ٜتطُٔ        
(  عٔ ايصال٠ يف ايؿطا٤ قاٍ :طنإ غؤاٍ أبٞ بصري عٔ ايصازم)

شذاظ ألٕ زباغٗا ـضدالّ  صطزًا ال ٜسؾؤٙ ؾطا٤ اي عًٞ بٔ احلػني 
ٚضم ايػًِ : ؾذط ؾا٥و يف ؾصٌٝ ايكطاْٝات ُٜٓٛ يف بايكطظص ٖٚٛ 

ايبالز ايـشاض٠ نايُٝٔطؾهإ ٜبعح إىل ايعطام ؾٝؤت٢ َـُا قبًهِ بايؿطٚ 
ؾًٝبػ٘، ؾاشا سططت ايصال٠ أيكاٙ ٚأيك٢ ايكُٝص ايصٟ ًٜٝ٘، ؾهإ 
ُٜػأٍ عٔ شيو ؾكاٍ: إٕ أٌٖ ايعطام ٜػتشًٕٛ يباؽ دًٛز ايـُٝت١ 

 . ٜٚععُٕٛ إٔ زباغ٘ شنات٘ص

ٚايـدرب ايجاْٞ : َا ضٚاٙ يف )ؾطٚع ايهايف( أٜطًا بططٜل ضعٝـ       
عٔ ايؿطٚ ُٜؿرت٣ َٔ ايػٛم   ()ٜتطُٔ َهاتب١ بعطِٗ يإلَاّ 

ؾأداب:طاشا نإ َطًُْٛا ؾال بأؽص َٚؿَٗٛ٘ : أْ٘ اشا مل ٜهٔ ايؿطٚ 
 َطًُْٛا، أٟ مل ٜـدرب بصنات٘ ٚمل ٜطُٓٗا ايبا٥ع ؾؿٝ٘ ايبأؽ ٚايـُٓع. 
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 ٚؾٝ٘ َٓع صالس١ٝ ايـدربٜٔ يتكٝٝس االطالم، ٚشيو :      

أٚاًل: يطعـ غٓس اخلربٜٔ بؿعٌ دٗاي١ ساٍ بعض ايطٚا٠ ايٛاقعني        
ؾٝ٘ ٚعسّ ثبٛت ٚثاقت٘ يف االخباض، ؾال ٜصًشإ سذ١ً َكٝٓس٠ إلطالم 

 أخباض صشٝش١ ٚاضش١ اإلطالم ٜهاز ٜكطع بإضازت٘ دسًا . 

صسٚضُٖا ال بس َٔ محٌ ايؿعٌ ع٢ً األٚي١ٜٛ ٚثاًْٝا :ع٢ً ؾطض       
يًتٓعٙ  ٚاالغتشباب ٚايٓعا١ٖ، ؾإ ايؿعٌ ال يػإ ي٘ ٜٚـشتٌُ نْٛ٘

 ٚاالغتشباب عُاًل ٖٚٛ ال٥ل بـُكاَ٘ ايعايٞ، ؾٝشٌُ ايؿعٌ عًٝ٘ 
ال غُٝا َع صطاس١ ايـُطًكات ٚق٠ٛ زاليتٗا ع٢ً اإلطالم ٚؾٗط٠ عٌُ 

طاز َػتشٌ دًس ايـُٝت١ بايسباؽ أٚ ايـُتؿطع١ باإلطالم بٓشٛ ٜتعصض إخ
تـدصٝص ايطخص١ بـُا اشا ضُٔ ايبا٥ع يًُؿرتٟ شنا٠ ايـشٝٛإ، بٌ 

يًؿطٚ ايعطاقٞ يف غري ساٍ ايصال٠  ()ٜـُهٔ إٔ ٜػتؿاز َٔ يبػ٘
ٜٚؿِٗ تصن١ٝ ايـشٝٛإ، يعسّ دٛاظ ايتصطف بػري ايـُصن٢ ٚيبػ٘، أٚ 

١ٜٛ ٚيعع ساٍ ايصال٠ يأليعسّ تٛقع صسٚضٙ  َٓ٘  ؾال بس ٚإٔ  ٜهٕٛ ايٓ
  ( .)، ؾُٝطٓز عًِ اخلربٜٔ إىل أًُٖٗاٚايتٓعٙ ، ٖٚٛ ؾطض بعٝس دسًا

ْكٍٛ : إٕ َـشٌ ايبشح يف  -ايبشح ايـداَؼ : بعس تـُاّ َا تكسّ       
نٕٛ)ٜس ايـُػًِ( ٚتػًط٘ ع٢ً ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ بصاتٗا أَاض٠ ايتصن١ٝ 

ايٝس، نهْٛٗا يف غٛم بػض ايٓعط عٔ اْطُاّ أَاض٠ أخط٣ إىل 
 ايـُػًُني أٚ نْٛٗا يف أضض االغالّ َع ايتصطف ايـُؿعط بايتصن١ٝ 

 .  - ع٢ً ايتصن١ٝ ٚيٛ يتٛقؿ٘ ؾطعًا -

نُا يٛ ٚدسْا   -أَاض٠ ايٝس َـشطًا ع٢ً ايتصن١ٝ -ٖٚصا ايـُبشٛخ       
دًسًا أٚ يـشًُا أٚ ؾشًُا بٝس َػًِ ٖٚٛ يف ططٜل أٚ َٛضع ال ٜعًِ أْ٘ 
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نًب -٘ أٚ يبػ٘ أٚ ٜطٜس إيكا٤ٙ يف ايـُعب١ً أٚ اعطا٤ٙ يـشٝٛإ ٜطٜس أنً
: ؾإ تـشكل نٕٛ ايٝس بٓؿػٗا أَاض٠ ايتصن١ٝ ُبين  -أٚ ٖٓط أٚ ْـشُٖٛا

بإٔ  -ع٢ً شنا٠ َا بٝسٙ ٚعٌَٛ ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ َعا١ًَ ايـُصن٢، ٚإال
أٚ سصٌ ايؿو ؾٝٗا مل  -مل ٜتشكل أَاض٠ ايٝس يف ْؿػٗا ع٢ً ايتصن١ٝ

 اٌَ َعا١ًَ ايـُصن٢ قطعًا  ٚاالصٌ عسّ ايتصن١ٝ .ٜع

: )َا ٜؤخص َٔ ٜس ايـُػًِ َٔ  -نُا يف ايعط٠ٚ ٚغريٖا-قس ٜكاٍ        
 (17)ايًشِ أٚ ايؿشِ أٚ ايـذًس َـشهّٛ بايطٗاض٠ ٚإٕ مل ٜعًِ تصنٝت٘(

 َـُا ٜهؿـ عٔ أَاض٠ ايٝس بصاتٗا ٚسهَٛتٗا ع٢ً أصاي١ عسّ ايتصن١ٝ .

ُكاٍ َتهطض يف بعض نًُات ايؿكٗا٤ االدال٤، ٚيهٓ٘ ال ٖٚصا ايـ       
زيٌٝ عًٝ٘، أٟ ال زيٌٝ ع٢ً أَاض٠ ايٝس ايـُشط١  ٚيف ْؿػٗا َٔ زٕٚ 
اْطُاّ بعض أَاضات ايتصن١ٝ نػٛم  ايـُػًُني أٚ تصٓطؾِٗ ايـُؿعط 
بايتصن١ٝ أٚ صٓع٘ خؿًا أٚ ْـشٛٙ يف أضض ٜػًب عًٝٗا أٌٖ اإلغالّ، 

 يف صالت٘ : )ٜس ايـُػًِ( بكٛي٘ :  )قسٙ(اجلٛاٖط ٚيعً٘ هلصا ؾٓػط ؾكٝ٘
) ايـُطاز بٝس ايـُػًِ : ايتصطف ؾٝ٘ ع٢ً ايٛد٘ ايـُُٓٛع يف ايـُٝت١( ثِ 
قاٍ: )ٌٖٚ ٜهؿٞ َـذطز نْٛ٘ يف ٜسٙ ٚإٕ استٌُ ؾٝ٘ إلضاز٠ اإليكا٤ 
َجاًل؟ إؾهاٍ أقٛاٙ ايعسّ ألصاي١ عسّ ايتصن١ٝ ٚايؿو يف اْكطاعٗا 

 ايصشٝض .  ٖٚصا ٖٛ (18)بصيو(

 ايـُشككإ ايـُٗساْٞ(19)ْـعِ شٖـب دـُـع َٔ األعاظِ)قسِٖ( َـِٓٗ   
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ٚايـد٥ٛٞ اىل إٔ ٜس ايـُػًِ أَاض٠ٌ َػتك١ً ٚإٔ غٛم ايـُػًُني أَاض٠ُ 
   أَاض٠ٌ ع٢ً األَاض٠. ايتصن١ٝ باعتباض أَاضٜتٗا ع٢ً ٜس ايـُػًِ ؾٗٞ

ايـُػًِ َـشطًا  ١ ٜسٜٚقس اغتسٍ ايـُشكل اهلُساْٞ)قسٙ( ع٢ً أَاض     
بطٚاٜـ١ إمساعٝـٌ    -ايــُػًُني  َػتكاًل عُا غٛاٖا َٔ األَاضات نػـٛم 

( غا٥اًل َٓ٘ عـٔ دًـٛز ايؿـطا٤    عٔ أبٞ ايـشػٔ ايطضا) (20)بٔ عٝػ٢
ٜؿرتٜٗا يف غـٛم َـٔ أغـٛام ايــذبٌ أٜػـأٍ عـٔ شناتـ٘ اشا نـإ ايبـا٥ع          

(: طعًـٝهِ أْـتِ إٔ تػـأيٛا عٓـ٘ اشا     َػـًًُا غـري عـاضف ؟ ٚأدـاب)    
ضأٜتِ ايـُؿطنني ٜبٝعٕٛ شيو، ٚاشا ضأٜتِ ٜصًٕٛ ؾٝ٘ ؾال تػـأيٛا عٓـ٘ص   

( بتكطٜب: إ ايػا٥ٌ ؾطض ايؿطا٤ َـٔ غـٛم ايــذبٌ، ٚقـس ؾٓصـٌ)     
بني نٕٛ ايبا٥ع َؿطنًا ؾٝذب ايػؤاٍ ٚبني نٕٛ ايبا٥ع َػًًُا ٜصًٞ ؾٝ٘ 

ايــُػًُني(    َــُا ٜهؿــ عـٔ عـسّ اعتبـاض )غـٛم       -ؾال ٜـذب ايػؤاٍ
 أَاض٠ُ ايتصن١ٝ .    )ٜس ايـُػًِ( اييت ٖٞ  نؿؿ٘ عٔٚإٔ ايـُعترب

 ٜٚطٓز االغتسالٍ :      

أٚاًل : إٕ ايـدرب ضعٝـ ايػٓس سٝح ال أَاض٠ عًـ٢ ٚثاقـ١ إمساعٝـٌ         
 ( .أبٞ ايـشػٔ ايطضا) بٔ عٝػ٢ يف إخباضٙ عٔ االَاّ

          ٔ  ٚثاًْٝا : يعٗٛض ايطٚا١ٜ يف أَطٜٔ : يف عـسّ نـٕٛ ايــُػؤٍٚ عٓـ٘ َـ
ايـــُػًُني(، ٚيف نــٕٛ ايـــًُشٛظ ٜــس ايـــُػًِ   َصــازٜل أَــاض٠ )غــٛم

ايـُكط١ْٚ بايتصطف يف دًٛز ايؿطا٤ ٚايهاؾـ عٔ تـشكل ايتصن١ٝ ْٛعًا، 
ٖٚــٛ ايتصــطف بايصــال٠ يف دًــٛز ايؿــطا٤طٚاشا ضأٜــتِ ٜصــًٕٛ ؾٝــ٘ ؾــال   
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تػأيٛا عٓ٘ص ٚابٓٛا ع٢ً شناتٗا يطؤٜـ١ ايــُػًُني ٜصـًٕٛ ؾٝٗـا، ٚيـٝؼ      
 ا١ٜ تـشكل ايتصن١ٝ َٔ ٜس ايـُػًِ ايـُذطز٠ .َؿاز ايطٚ

ــ١        ـــشاصٌ ظٗــٛض ايطٚاٜ ــ٢ ؾــطض صــشتٗا ٚصــسٚضٖا   -ٚاي يف  -عً
ــأَاض ــ٢     ٜ ـــُتٛقـ عً ـــُصشٛب١ بايتصــطف ايصــالتٞ اي ـــُػًِ اي ــس اي ٜ ١

ايصنا٠، ٚيٝؼ ؾٝٗا زالي١ ع٢ً أَاض١ٜ ٜس ايـُػًِ يف شاتٗا نُـا ال ٜٛدـس   
     ٍٓ ٜـس ايــُػًِ يف شاتٗـا بــشٝح      عًـ٢ أَاضٜـ١  زيٌٝ آخـط َـٔ األخبـاض ٜـس

تهٕٛ ظاٖط٠ً َٔ األخباض ايؿطٜؿ١ ايٛاضز٠ يف بٝإ أَـاضات ايتصنٝـ١ عٓـس    
ايؿو، ؾإٕ األخباض زٍيت ع٢ً أَاض٠ ) تصطف ايـُػًِ ايــُؿِٗ يتصنٝـ١   
ايـشٝٛإ( ٚ)ايٛدسإ يف أضض ٜػًب عًٝٗـا ايــُػًُٕٛ( ٚ)أخـصٙ َـٔ     

َاضٜـ١ ٜـس ايــُػًِ َــشطًا     غٛم ايـُػًُني( ٚال زالي١ ؾٝٗا أصاًل ع٢ً أ
 َٔ زٕٚ اْطُاّ إسس٣ األَاضات ايجالث١ . ثِ ْبشح :

       

 البحث الزابع عشز: أمارة يد الكافز على عدم التذكية .           

ــٛاْٞ أٚ َــا ٜؤخــص َــٔ غــٛم               ــس ايهــاؾط عًــ٢ دــع٤ٕ سٝ إٕ ثبــٛت ٜ
اض عًـ٢  ٖٚٞ اييت ٜػًب ايهؿ -ايهاؾطٜٔ أٚ ٜٛدس يف أضضِٗ ٚبالزِٖ 

ٌٖ ٖٛ أَاض٠ عسّ ايتصن١ٝ ٚنْٛ٘ َٝت١ ؟ ٖـصا َـا اختًؿـت ؾٝـ٘      -غهٓاٖا
األْعاض، قاٍ ؾٝذ ايـذٛاٖط:)... ٜػتؿاز نٕٛ ٜس ايهـاؾط ٚأضضـ٘ أَـاض٠    

يهٔ األقـطب خالؾـ٘ ٚإٔ ٜـس     (21)ع٢ً عسّ ايتصن١ٝ َعاضس٠ً يألصٌ...(
ايهــاؾط يٝػــت أَــاض٠ً عًــ٢ عــسّ ايتصنٝــ١ ٚإٕ إزعاٖــا بعــض االعــالّ،    

 يو يعسّ ايسيٌٝ ايٛاضض ع٢ً األَاض١ٜ .ٚش
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ْعِ َكتط٢ ايكاعـس٠ ٖـٛ تــشطِٜ األنـٌ ٚايصـال٠ ؾُٝـا ٜؤخـص َـٔ               
غـٛم ايهؿـاض أٚ َـٔ أٜـسِٜٗ أٚ َــا ٜٛدـس عًـ٢ أضضـِٗ ٚيف َصــاْعِٗ        
ـــشطظ     ــ١ ٚت ــ١، إال إٔ تتشكــل ايتصنٝ ـــذطٜإ أصــاي١ عــسّ ايتصنٝ ٚشيــو ي

ْٞ أٚ ايتعبسٟ بػـبل ٜـس   بططٜل َعترب ؾطعًا، نإٔ ٜـشصٌ ايعًِ ايٛدسا
 ايـُػًِ أٚ إتٝإ ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ َٔ غٛم ايـُػًُني أٚ َٔ بالزِٖ. 

 ٚقس ٜػتسٍ ع٢ً أَاض١ٜ ٜس ايهاؾط ع٢ً عسّ ايتصن١ٝ بٛدٛٙ :      

األٍٚ :َعترب٠ إغشام بٔ عُاض:طال بأؽ بايصال٠ يف ايؿطا٤ ايُٝاْٞ      
ؾٝٗا غري أٌٖ اإلغـالّ؟  ٚؾُٝا ُصٓع يف أضض اإلغالّصٚغأٍ: ؾإ نإ 

بتكطٜـب:   (22)(:طاشا نإ ايػايـب عًٝٗـا ايــُػًُني ؾـال بـأؽص     قاٍ)
( عًٍلطؾال بأؽص ع٢ً نٕٛ ايػايب ع٢ً االضض ايــُػًُني،  اْ٘ )

 ؾٝسٍ ايتعًٝل ع٢ً ثبٛت ايبأؽ ٚايـُٓع عٓس عسّ غًب١ ايـُػًُني .

ــ       -ٚؾٝ٘: إٕ ٖصا ايـُسيٍٛ       -ُػًُني ثبـٛت ايــُٓع عٓـس عـسّ غًبـ١ اي
صشٝض ًْتعّ ب٘، يهٓـ٘ ال ٜهؿــ عـٔ نـٕٛ ٜـس ايهـاؾط أٚ صـٓع٘ أَـاض٠         
نْٛ٘ َٝت١ً غري َصن٢، ألُْٗا َٛضٛعإ َتػـاٜطإ، ٚيعـٌ ثبـٛت ايــُٓع     
يعــسّ األَــاض٠ عًــ٢ ايتصنٝــ١ ٚيـــُذ٧ٝ أصــاي١ عــسّ ايتصنٝــ١، ؾــإ ٖــصٙ   

 ايتصن١ٝ نػٛم ايـُػًُني ٚتجبت عٓس إْتؿا٤ األصاي١ تطتؿع بٛدٛز أَاض٠
ثبـٛت ايبـأؽ ٚايــُٓع عًـ٢ أَـاض٠ ٜـس ايهـاؾط         ايتصن١ٝ، ٚال ٜتٛقـ أَاض٠

 ٚنؿؿٗا عٔ نْٛ٘ َٝت١ .

 ( يف َكاّٚقس ٜكٓطب االغتسالٍ بايـدرب بسع٣ٛ ظٗٛضٙ يف نْٛ٘)     
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يًتصن١ٝ ٚعسَٗا، ؾذعٌ ايـُٓاط يف ايـشهِ بايتصن١ٝ غًبـ١   إعطا٤ ضابط١
غـٛم ايهـاؾطٜٔ ٚبالزٖـِ     ايـُػًُني، ٜٚسٍ ٖصا عًـ٢ اعتبـاض ايػًبـ١ يف   

 َٓاطًا يًشهِ بعسّ ايتصن١ٝ .

 ٚال ٜتِ ٖصا ايـُكاٍ، يعسّ ٚضٛح نٕٛ ايـدرب بصـسز بٝـإ ضـابط١        
عسّ ايتصنٝـ١، ٚاْــُا ٖـٛ ظـاْٖط يف بٝـإ ضـابط١ ايتصنٝـ١ ٚسػـب ، ٚال         
قط١ٜٓ ٚاضش١ ع٢ً إضاز٠ إعطا٤ ايطابط١ َٔ ايططف اآلخط : َـا نـإ يف   

 ٚأْ٘ أَاض٠ عسّ ايتصن١ٝ .أضض ايهؿاض ٚغٛقِٗ 

ايٛد٘ ايجاْٞ : ضٚا١ٜ إمساعٌٝ بـٔ عٝػـ٢: طعًـٝهِ أْـتِ إٔ تػـأيٛا          
عٓ٘ اشا ضأٜتِ ايـُؿطنني ٜبٝعٕٛ شيو، ٚاشا ضأٜتِ ٜصًٕٛ ؾٝ٘ ؾال تػأيٛا 

ٍٓ عًـ٢ ٚدـٛب االدتٓـاب عٓـس         (23)عٓ٘ص بتكطٜـب : إٕ ايؿـل األٍٚ ٜـس
ايؿــطا٤ ٚعٓــس تصــٓسٜ٘  اغــتٝال٤ ايـــُؿطى عًــ٢ ايـــذع٤ ايـــشٝٛاْٞ نذًــس 

ـــُٛدب يٛدــٛب االدتٓــاب       ــ٘، ٖٚــصا ظــاٖط يف نــٕٛ اي اغــتٝال٤  يبٝع
 ايـُؿطى، ؾٝهٕٛ َٛدبًا يعسّ ايتصن١ٝ .

ٜٚطٓزٙ: إٕ ظاٖط إٜـذاب٘ ايػـؤاٍطعًٝهِ أْـتِ إٔ تػـأيٛا عٓـ٘ص: إٔ          
َٛضٛع ايٛدٛب ضؤٜـ١ ايــُؿطنني ٜبٝعـٕٛ دًـٛز ايؿـطا٤، ٚإٔ ٚدٛبـ٘       

دًٛز ايؿطا٤ َٔ ٜس ايـُؿطى ؾعًٝهِ  ِ اغتشالٍؾططٞ: ٜعين اشا أضزتـ
ٜػتهؿــ َٓـ٘ أَـاض٠ ٜـسٙ عًـ٢       بايػؤاٍ ٚايتشكل قبٌ ايؿطا٤، ٖٚصا ال

ؿطى، ٚإٔ االعتٓا٤ بٓتٝذـ١  ايـُعسّ ايتصن١ٝ، ألْ٘ ٜؿٝس عسّ االعتٓا٤ بٝس 
ؿطى ع٢ً عسّ ايـُايػؤاٍ ٚايتشكل عُا تـشت ٜسٙ، ٚال ٜؿٝس أَاض٠ ٜس 

عتٓا٤ بٝسٙ ًٜتكٞ َع دعٌ ٜسٙ أَـاض٠ عـسّ ايتصنٝـ١    ايتصن١ٝ، ألٕ عسّ اال
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ٜٓشصط ؾٝ٘ ألْ٘ َع عسّ إسطاظ أَاض٠ ايتصنٝـ١: ٜـس ايــُػًِ     زٕٚ إَٔٔ 
 االعتٓا٤ بٝس غري ايـُػًِ .   ٜـشهِ األصٌ بايـشط١َ ٚعسّ -ٚصالت٘

ايــذًٛز َـأخٛش٠ َـٔ ٜـس ايــُػًِ ؾاْـ٘        ٖٚصا بــدالف َـا يـٛ ناْـت         
 ٍ ٢ًٍ بٗــا َــٔ زٕٚ غــؤا ، ٖٚــصا ٜػتهؿـــ َٓــ٘ أَــاض٠ ٜــس ايـــُػًِ   ٜصــ

ألٕ عسّ ايػؤاٍ ٚايؿشص ٜؿٝس االعتٓا٤  ٚصالت٘ بايـذًس ع٢ً ايتصن١ٝ،
 بٝسٙ ٚصالت٘ َٔ زٕٚ غؤاٍ . 

ايٛدــ٘ ايجايــح : اْــ٘ َــٔ ايـــُػًُات عٓــس االصــشاب)ضض( اْــ٘ اشا     
ناْت ايصبٝش١ بٝس ايهاؾط ٖٚٞ يف غٛم ايـُػًُني أٚ يف أضض اإلغالّ 

ايتصنٝـ١، ٖٚـصا زيٝـٌ اعتبـاضِٖ ٜـس ايهـاؾط أَـاض٠         شه١َٛ بعسّناْت َـ
ايتصن١ٝ، بــشٝح تعـاضض أَـاض٠و غـٛم ايــُػًُني ٚأضضـِٗ ، ثـِ         عسّ

ٜتػــاقطإ، ثــِ ْطدــع اىل أصــٌ عــسّ ايتصنٝــ١ ، ٚإال ؾــٓؿؼ األصــٌ ال  
ٚأضضـِٗ ايًـتني ُٖـا     ٜـذسٟ ٖٓا ألْ٘ َـشهّٛ ألَاض٠ غـٛم ايــُػًُني  

 صن١ٝ . أَاضتإ قطعٝتإ ع٢ً ايت

ٙ    -ٜٚطٓزٙ: إٕ تػًُِٝٗ       ًٍُٓا ال  -يٛ ؾطض نؿؿ٘ َٔ إمجـاعِٗ ثـِ غـ
 ( ٚزْٚ٘ خطط ايكتاز .ٜـذسٟ َا مل ٜهؿـ عٔ ضأٟ ايـُعصّٛ)

        ٘ ــاز إمجــاعِٗ   -َٚــع غــض ايطــطف عــٔ عــسّ نؿــؿ ًٍِ إْعك ال ْػــ
بـٌ يعـٌ    -ٚبٓا٤ِٖ ع٢ً أَاض٠ نٕٛ َا تـشت ٜس ايهاؾط َٝت١ً غـري َـصن٢  

ػًِ ٚتصطؾ٘ ع٢ً ايتصنٝـ١، ٚعٓس٥ـص   ايـٌُ اْتؿا٤ أَاض٠ ٜس تػًُِٝٗ ألد
 ٜـش٢ٝ أصٌ عسّ ايتصن١ٝ .

 ١ ٜــس ايهــاؾط  ٜـ عـتبـــط عًـ٢ أَاض ايـُاصـٌ ٚضــٛح عــسّ ايسيــٌٝ     ٚاحل     
 ١، ٚاْـُا ايٛاضض عسّـٝـتصنـِٗ ع٢ً عسّ ايـٛقـؿاض أٚ غـأضض ايه أٚ



 (465تصن١ٝ.......................................... )اَاض١ٜ ٜس ايهاؾط ع٢ً  عسّ اي  

 

 الَطٜٔ .ٚعسّ نؿؿٗا عٔ ايتصن١ٝ، ٚؾطم ٚاضْض بني ا ايهاؾط ١ٝ ٜسـسذ

ٚاشا مل تهؿـ ٜس ايهاؾط عٔ تصن١ٝ ايــشٝٛإ ٚأدـعا٤ٙ ايــُٛدٛز٠         
عسّ ايتصن١ٝ عٓس  تـذطٟ اصاي١ -عٓسٙ، ٚاشا مل ٜـشصٌ ايٝكني بايتصن١ٝ

ايؿو ٚتـشطّ األدعا٤ ايـشٝٛا١ْٝ ايـُأخٛش٠ َٔ ٜـس ايهـاؾط: يــشًُا نـإ     
 أٚ دًسًا أٚ ؾشًُا أٚ ْـشٖٛا، ًٜٚعّ ادتٓابٗا . 

استُاٍ ايـصنا٠ ٚيـٛ بهتابتٗـا )َـصبٛح عًـ٢ ايططٜكـ١       ْعِ يف َٛاضز       
االغال١َٝ( أٚ زع٣ٛ ايهاؾط هلا ُٜب٢ٓ ع٢ً طٗاضتـ٘ ٚعـسّ ْــذاغت٘ يــُا     
ــ١        ــ١ يف االزي ــ١ َرتتب ــٔ إٔ ايٓذاغ ـــُاض١ٝ َ ــٛخ اي ــض ايبش ــسّ يف بع تك
ــٛزٟ ال ٜجبــت ؾــطعًا         ــٛ َعٓــ٢ ٚد ــٛإ ايـــُٝت١، ٖٚ ــطع١ٝ عًــ٢ عٓ ايؿ

 صن١ٝ إال َع ايكٍٛ بـشذ١ٝ االصٌ ايـُجبت .باغتصشاب عسّ ايت

ٖٚهصا ساٍ ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ ايصٟ ال تكّٛ عًٝ٘ أَاض٠ ايتصن١ٝ : ال       
ٜــــس ايـــــُػًِ ايـــــُكرت١ْ بايتصــــطف ايـــــُٛسٞ بايتصنٝــــ١، ٚال غــــٛم   
ايـُػًُني، ٚال َصٓٛع بالز االغالّ ؾاْ٘ َــشهّٛ بايطٗـاض٠ َـع سطَـ١     

َــأخٛشًا َــٔ ايهــاؾط أٚ َــٔ غــٛق٘ أٚ  األنــٌ ٚايًــبؼ ستــ٢ اشا مل ٜهــٔ
َصاْع٘، نايـُأخٛش َـٔ َــذٍٗٛ ايــشاٍ ٚايـصٟ ال ٜعًـِ ٖـٌ ٖـٛ َـٔ         
ايـُػًُني أٚ َٔ غري ايــُػًُني ٖٚـٛ خـاضز بالزٖـِ، ٚنايــًُكٛط يف      
ايصشطا٤ ايكطٜب١ َٔ بالز ايهؿاض أٚ يف غري بـالز ايــُػًُني، ؾـال ٜــشٌ     

هِ بطٗاضتـ٘ ٚعـسّ تٓذٝػـ٘    األنٌ َٓ٘ ٚال يبػـ٘ يف ايصـال٠، ٚيهـٔ ٜــش    
ٌٓ االْتؿــاع بــ٘ عًــ٢   يـــُالقٝ٘ ٚدــٛاظ االْتؿــاع َٓــ٘ يف غــري َــا ٜتٛقـــ ســ

 ايصنا٠ اشا نإ ٜـشتٌُ ايتصن١ٝ ٚيٛ ضعٝؿًا . 

 ًشل بـٗصا ايـُبشح ؾطعًا ؾكًٗٝا ابتال٥ًٝا ٖٚٛ بٝإ ايـشهِ أٚـٖٚٓا ُْ      
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ُٖٛا َــٔ ايٛظٝؿــ١ ايؿــطع١ٝ بًشــاظ ايًشــِ أٚ ايـــذًس أٚ ايؿــشِ أٚ ْـــش
األدعا٤ ايـشٝٛا١ْٝ ايـُػتٛضز٠ يف عصٛضْا َٔ بًسإ ايهؿـط اىل ايبًـسإ   
االغال١َٝ ثِ أخصت َٔ ٜس ايـُػًِ أٚ َٔ أغٛام ايـُػًُني َع ايعًـِ  
بػبل ٜس ايهاؾط عًٝٗا ٚقس ُؾٍو يف تصنٝـ١ سٝٛاْـ٘ تصنٝـ١ً ؾـطع١ٝ، ٖٚـصا      

َـٔ بًـسإ   نجري االبتال٤ بـ٘ يف عصـٛضْا سٝـح ٜػـتٛضز ايهؿـاض ايــذًٛز       
ــ١ أٚ سكا٥ــب أٚ     االغــالّ َٚــٔ بًــسإ ايهؿــط يتصــٓٝعٗا أيبػــ١ أٚ أسصٜ
ـــشُٗا       ـــشٗا ٚتصــسٜط ي ـــشٝٛاْات يصب ــاض اي ــا ٜػــتٛضز ايهؿ ـــشٖٛا، نُ ْ
ـــُصٓٛع ســصا٤ّ  أٚ     ــسٖا اي ـــُطبٛر أٚ دً ـــُعًٍب أٚ غــري اي ـــُطبٛر اي اي

 سكٝب١ً إىل بًسإ اإلغالّ . ٖٚٓا سايتإ: 

باال٠ ايـُػًِ ايـُػتٛضز يًشّٛ ٚايـُصٓٛعات األٚىل :إٔ ٜتشكل َ       
ايـذًس١ٜ ُٜٚـشطظ بصي٘ دٗسًا يف ايتعٓطف ع٢ً ساٍ ايــشٝٛإ َـٔ ايهؿـاض    

ايــُػتٛضز بططٜـل َعتــرب ٚأَـاض٠ ؾــطع١ٝ     ايــُصٓسضٜٔ أٚ ٜتشكـل إســطاظ  
 تصن١ٝ ايـشٝٛإ ٚأدعا٤ٙ : ايًشِ ٚايـذًس ايـُػتٛضز َٔ ايهؿاض.

ايـذع٤ ايـشٝٛاْٞ َــشهًَٛا بايتصنٝـ١ محـالّ     ٚيف ٖصٙ ايـشاي١ ٜهٕٛ       
يؿعٌ ايـُػًِ ع٢ً ايصش١ ٚتـشصًٝ٘ األَاض٠ ايـُشطظ٠ يصنا٠ ايــشٝٛإ  
ايـُأخٛش َٓ٘ ايًشِ أٚ ايـذًس أٚ ْـشُٖٛا، ؾٝشٌ أنً٘ ٚيبػ٘ َٚعاًَتـ٘  
ايصنٞ ايطاٖط قطعًا، ٖٚصا ٚاضض ال ضٜب ؾٝ٘ يٛ اَهـٔ إسـطاظٙ، ٖٚـصا    

 ْازض ايتشكل خاضدًا.

ايجا١ْٝ : إٔ ال ٜـُشتٌُ َباال٠ ايـُػًِ ٚال ٜتشكل تصٓسٜ٘ يبصٍ دٗـس        
ايؿشص ٚايتشكل عٔ شنا٠ ايـشٝٛإ ايـُأخٛش َٓ٘ شيو ايــذع٤، أٟ مل  
ٜـشطظ ايـُػًِ ايــُػتٛضز َـٔ ايهؿـاض تصنٝـ١ ايــشٝٛإ ايــُأخٛش َـِٓٗ        
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نــإ ايـــذع٤ ايـــشٝٛاْٞ  -يــشُ٘ أٚ دًــسٙ أٚ صــٛؾ٘ أٚ زٖٓــ٘ أٚ ْـــشٖٛا 
 َـشهًَٛا بـشط١َ األنٌ ايًبؼ يف ايصال٠، الغتصشاب عسّ ايتصن١ٝ . 

َٚٔ اآلثاض ايؿطع١ٝ ايـُرتتب١ ع٢ً ايتعٓبس االغتصشابٞ بعسّ تصن١ٝ        
ًُٛا ايـشٝٛإ ايـُأخٛش يـشُ٘ أٚ دًسٙ أٚ زٖٓ٘ ٖٛ سط١َ األنٌط َٚالو َتْأُن

ٔ٘ ِٝ ًو ٘ٔ َع ًِ ُِ اي ِِ ُِٜصنوِط اِغ ُٖا يو أنًٛا َا مل ٜصٍى، َٚٔ اآلثاض ؾػاز ص أٟ ال تَٔ
ايصــال٠ يعٗــٛض ايــٓٓص ايصــشٝض بؿػــاز ايصــال٠ ٚعــسّ دٛاظٖــا اشا مل  
ٞٓ قس شٍناٙ ايصبض، ٚايٓٓص قس تطُٔ غـؤاٍ ظضاض٠ َـٔ أبـٞ     ُٜعًِ أْ٘ شن

عــٔ ايصــال٠ يف ايجعايــب ٚايؿٓــو ٚايػــٓذاب   ()عبــس اا ايصــازم 
 إٔ ) ضغــٍٛ اا )ٚغــريٙ َــٔ ايــٛبط، ؾــأخطز نتابــًا ظعــِ أْــ٘ إَــال٤  

طايصال٠ يف ٚبط نٌ ؾ٤ٞ سطاّ أنًـ٘ ؾايصـال٠ يف ٚبـطٙ ٚؾـعطٙ ٚدًـسٙ      
ٚبٛي٘ ٚضٚث٘ ٚنٌ ؾ٤ٞ َٓ٘ ؾاغس، ال ُتـكبٌ تًو ايصال٠ ست٢ ٜصـًٞ يف  

ٌٓ اا أنً٘ص ثِ قاٍ: طٜا ظضاض٠ ٖصا عـٔ ض غـٍٛ اا     غريٙ َـُا أس
يف ٚبــطٙ  ؾــاسؿغ شيــو ٜــا ظضاض٠، ؾــإٕ نــإ َـــُا ٜؤنــٌ يـــشُ٘ ؾايصــال٠

         ٓٞ ٚبٛي٘ ٚؾعطٙ ٚضٚث٘ ٚأيباْـ٘ ٚنـٌ ؾـ٤ٞ َٓـ٘ دـا٥ع اشا عًُـت أْـ٘ شنـ
ٚقس شنـاٙ ايـصبض، ٚإٕ نـإ غـري شيـو َــُا قـس ْٗٝـت عـٔ أنًـ٘ ٚسـطّ            

  (24)عًٝو أنً٘ ؾايصال٠ يف نٌ ؾ٤ٞ َٓ٘ ؾاغس شٍناٙ ايصبض أٚ مل ٜصٍن٘ص

ٚال ٜٓؿع أخصٙ َـٔ ٜـس ايــُػًِ َـع غـبل ٜـس ايهـاؾط ٚعـسّ إسـطاظ                
ايـُػًِ تصن١ٝ ايـشٝٛإ ايصٟ اغتٛضز يـشُ٘ أٚ دًسٙ َٔ ايهـاؾط، ْعـِ   
ـــشٝٛإ ٚعــسّ      ـــشُٖٛا َــٔ أدــعا٤ اي ـــذًس ْٚ ْؿــيت بطٗــاض٠ ايًشــِ ٚاي
ــ٘ ٚمل      ــٓسًا ب ـــشٝٛإ استُــاالّ  َعت ــ١ اي ـــُالقٝ٘ اشا استُــٌ تصنٝ تٓذٝػــ٘ ي

                                                           

 . 1َٔ ابٛاب يباؽ ايـُصًٞ : ح 2: ب 3ايٛغا٥ٌ : ز (24)
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ٜـشصٌ ايٝكني ٚال االط٦ُٓإ بعسّ تصنٝت٘، ٚشيـو ألٕ ايٓذاغـ١ َرتتبـ١    
ألزيــ١ ٚايٓصــٛص ايؿــطع١ٝ عًــ٢ َٛضــٛع )ايـــُٝت١( ٖٚــٛ َعٓــ٢        يف ا

ــ١، َٚــع ايؿــو أٚ      ــت ؾــطعًا باغتصــشاب عــسّ ايتصنٝ ٚدــٛزٟ ال ٜجب
 استُاٍ ايٓذاغ١ تـذطٟ أصاي١ ايطٗاض٠ .

ــ       ـــذٛاظ االْتؿــاع بــ٘ يف غــري أنــٌ ايبؿــط ٚيبػــِٗ يف    ـٖٚهــصا ُْ ؿيت ب
ٌٓ االْتؿاع إال ؾُٝا قـاّ ايـسيٌٝ عًـ٢    َٓعـ٘ ٚتـشطٜــُ٘    ايصال٠، ألصاي١ س

نُا ْــٍكشٓاٖا أصـاًل ؾـطعًٝا يف َٛغـٛعتٓا ايؿكٗٝـ١: )بؿـط٣ ايؿكاٖـ١( يف        
 ايـذع٤ األٍٚ ؾطادع .

ٖــصا تـــُاّ َــا أضزْــا بٝاْــ٘ َــٔ َباســح )قاعــس٠ ايٝــس( ٚبكٝــت ؾــطٚع      
 ٚبـشٛخ ْٛنًٗا إىل ؾك٘ ايعبازات ٚايكطا٤ ٚاا ايعاصِ ايـُٛؾل .                 
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قاعس٠ ايكطع١ َٔ ايكٛاعس اييت تًكٝٓاٖا دٝاًل عٔ دٌٝ عٔ ضغٍٛ       
( . ٚايـُطاز َٔ ايكطع١ : إداي١ ايػٗاّ ( ٚايعرت٠ ايطاٖط٠)اا)

 أططاف َؿتب١ٗ االغتشكام الغتدطاز أٚ ايكساح أٚ ْـشُٖٛا بني
 ايـشل َٔ بٝٓٗا ٚاغتعالّ ايٛاقع َٓٗا، ٚؾٝٗا بـشٛخ ْبسأ َٓٗا ببشح :

 : العمل بالقرعة          
يف ايـذ١ًُ ٚع٢ً  -ال اؾهاٍ ٚال خالف بني ؾكٗا٤ االَا١َٝ)ضض(      

نُا ال اؾهاٍ ٚال خالف يف أْٗا  تتكسّ ع٢ً  -غبٌٝ ايـُٛدب١ ايـذع١ٝ٥
الغتصشاب ْٚـشٛٙ َٔ األصٍٛ ايؿطع١ٝ ؾطاًل عٔ األَاض٠ ايـُعترب٠ ا

ٚاْـُا ٜعًُٕٛ بٗا يف َٛاضز ق١ًًٝ: يف بعض ايؿبٗات ايـُٛضٛع١ٝ زٕٚ 
ايـشه١ُٝ، ٚقس عٌُ بٗا ؾكٗا٤ ايـذُٗٛض غ٣ٛ ايـشٓؿ١ٝ ٚمل ٜػتؿهٌ 
غريِٖ يف صش١ ايعٌُ بايكطع١، قاٍ ايؿٛناْٞ: )ٚقس أخص بايكطع١ 

َٚٔ ايـُدايؿني يف اعتباض  و ٚايؿاؾعٞ ٚأمحس ٚايـذُٗٛض..َطًكًا: َاي
ِِٚيف تؿػري آ١ٜط (25)ايكطع١ ايـشٓؿ١ٝ( ُٗ ََ ًُْكٕٛ أوْقالو ُٜ ص ٜعين قساسِٗ َإِش 

قاٍ ايكططيب:)اغتسٍ بعض عًُا٥ٓا بٗصٙ اآل١ٜ ع٢ً إثبات  -ٚغٗاَِٗ
ايكطع١( ٖٚهصا قاٍ ايعٝين :)اآل١ٜ زاي١ ع٢ً صش١ ايعٌُ ٚإٕ ناْت يف 

ثِ قاٍ ايكططيب عٔ ايكطع١  (26)(َٔ قبًٓا ألْ٘ مل ٜـُٓع َٓٗا ؾطعٓا ؾطع
ٖٚٞ أصٌ يف ؾطعٓا يهٌ َٔ أضاز ايعسٍ بايكػ١ُ، ٖٚٞ غ١ٓ عٓس مجٗٛض )

 األسازٜح ايٛاضز٠ ايؿكٗا٤ ٚضٓز ايعٌُ بايكطع١ أبٛ سٓٝؿ١ ٚأصشاب٘ ٚضٓزٚا
                                                           

 . 282+  281: 6ٌْٝ االٚطاض يًؿٛناْٞ : ز (25)
 . 398: 6عُس٠ ايكاضٟ يف ؾطح صشٝض ايبداضٟ :ز (26)
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ًُْكٕٛ أوْق ٚقاٍ االيٛغٞ: )ٚيف ٖصٙ اآل١ٜ: (27)ؾٝٗا..( ُٜ ِِ َإِش  ُٗ ٜٗ ِِ أو ُٗ ََ الو
َِ َٜ ََِط  ٌُ ٌْ يف تـُٝٝع ايـشكٛم( -َْٜهُؿ  (28)زالي١ٌ ع٢ً إٔ ايكطع١ هلا زخ

 ٚض٣ٚ ايبداضٟ يف ؾٗازات صشٝش٘ : أسازٜح ايكطع١ .

َٚٔ ٖصا ٜتبني اؾرتاى ؾكٗا٤ ايؿٝع١ َع غايب ؾكٗا٤ ايػ١ٓ يف ايعٌُ      
ٛضٛع١ٝ زٕٚ بايكطع١ يف َٛاضز ق١ًًٝ َـدصٛص١ تطتبط بايؿبٗات ايـُ

ايؿبٗات ايـشه١ُٝ، ٚال ٜٛدس ؾكٝ٘ إَاَٞ ٚاسس ٜـذٝع ايعٌُ بايكطع١ 
عسّ ايطدٛع اىل  (29)يف ايؿبٗات ايـشه١ُٝ، بٌ دعٌ بعض ايـُشككني

ايكطع١ يف ايؿبٗات ايـشه١ُٝ َٔ ايططٚضات ايٛاضش١، َٚٔ ٖٓا ْٓهط 
شهِ ع٢ً َٔ ْػب اىل ؾكٗا٤ ايؿٝع١ ايعٌُ بايكطع١ يف َٛاضز اؾتباٙ ايـ

سٝح قاٍ:)إٕ يف ايؿك٘ االَاَٞ ضأًٜا ؾٝ٘ غطاب١ ٖٚٛ اْ٘ عٓس اؾتباٙ 
 -ايـشالٍ بايـشطاّ يف َٛضع: إَا يتعاضض األزي١ أٚ يعسّ ٚدٛز زيٌٝ

ٖٚصٙ ايٓػب١ غطٜب١ دسًا، ؾإ ايـُتتبع اشا تؿٓشص  (30)ُٜعٌُ بايكطع١(
س عٌُ نتب ايؿك٘ االَاَٞ نًٗا مل ٜـذس َٛضزًا ٚاسسًا َٔ ؾكٝ٘ ٚاسٕس ق

 ؾٝٗا بايكطع١ يف ؾب١ٗ سه١ُٕٝ تطزز ؾٝٗا ايـشالٍ ٚاؾتب٘ بايـشطاّ .

 غايب ؾكٗا٤ ايػ١ٓ بٗا يفؾكٗا٤ ايؿٝع١ بايكطع١ نُا أخص  ْعِ أخص     
يف  ١َٔ ايؿبٗات ايـُٛضٛع١ٝ َٚٛاضز َٓصٛص ـدصٛص١ٚقا٥ع َ

                                                           

 . 86:  4اجلاَع ألسهاّ ايكطإٓ يًكططيب : ز (27)
 . 159: 3ضٚح املعاْٞ : ز (28)
 . 260:  4أدٛز ايتكطٜطات : ز (29)
 . 506االَاّ ايصازم يًؿٝذ ذلُس أبٛ ظٖط٠ :  (30)
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االْبٝا٤ : ْٜٛؼ ٚظنطٜا ثالث١ َٔ  ٚقس عٌُ بايكطع١ ،شسٜح ايؿطٜــاي
 . شُسـُِٗ ٚغٝسِٖ ٚغٝسْا َـتٚخا

 البحث الثاني : مدرك شرعية القرعة .      

ذ١ًُ ـيف اعتباض ايكطع١ يف اي )ضض(ال اؾهاٍ عٓس ؾكٗا٤ االَا١َٝ     
، ٚايـُسضى ايـُعتُس العتباضٖا ٚسذٝتٗا ـذع١ٝ٥ٚع٢ً غبٌٝ ايـُٛدب١ اي

 :  َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ْصْٛص

َٚ -أ      ٌُ  ََا ُنَٓتقاٍ غبشاْ٘:ط َْٜهُؿ  ِِ ُٗ ٜٗ ِِ أو ُٗ ََ ًُْكٕٛ أوْقالو ُٜ ِِ َإِش  َٗ ِٜ يوَس
َٕ ُُٛ ِِ َإِش َِٜدَتٔص َٗ ِٜ ََا ُنَٓت يوَس َٚ  َِ َٜ ، ٚايـُطاز َٔ 44ص آٍ عُطإ : ََِط

ِِط ُٗ ََ قساسِٗ ٚغٗاَِٗ اييت اقرتعٛا بٗا يتؿدٝص َٔ ٜهؿٌ ص: أوْقالو
ُٝٝع ـيف ت ، ٚقس اغتسٍ بٗصٙ اآل١ٜ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايكطع١ـشطٓٗاَطِٜ ٜٚ

عٔ ( )خرب سبٝب٘٘ تعاىل أ، بتكطٜب : اْـدصَٛاتشكٛم ٚؾصٌ ايـاي
َِٗ ٖٚٛ تٓاؾؼ ايكّٛ ع٢ً نؿاي١ َطِٜ ٚاختصا ،شططٙـمل ٜهٔ ٜ غٕٝب

، ٚاالقالّ ٖٞ ايكساح اييت تططب بٗا عًٝٗا ٚاقرتاعِٗ ع٢ً نؿايتٗا
تٓاظعٛا  ، ٚقسِٗ ٜهؿٌ َطِٜٜٓأٔ بٗا تعٝٓا بايػٗاّ اييت ٗط عٓايكطع١ ٜٚعٓب

 ٚمل ٜتؿكٛا ست٢ ضطبٛا بايكطع١ ٚاغتُٗٛا ؾدطز ايػِٗ ع٢ً نؿايتٗا
القرتاع اع١ٝ يعنطٜا ؾتهؿًٗا ظنطٜا. ٖٚصٙ اآل١ٜ ٚاضش١ ايسالي١ ع٢ً ؾط

ـ ٜهؿ -ؾطع َٔ قبًٓا، ٚسهاٜت٘ يف ايكطإٓ َٔ زٕٚ ضزع َٚٓع عٓٗا يف
 ٜطًا . عٔ َؿطٚعٝتٗا يف زٜٓٓا ٚؾطعٓا أ

ًْٔوط ٚقاٍ غبشاْ٘ : -ب      ًٔنَي  َإِش أوَبَل َإيو٢ اْيُؿ َٔ ايـُِطَغ ُٔ ٕٖ َُُْٜٛؼ يو  ََٚإ
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 َٕ َِؾوايـُِؿُشٛ َٖ ِٔ ايـُِسَسٔطنَي َػا َٔ  َٕ ، َٚع٢ٓ 141صايصاؾات :ؾوهوا
َِط َٖ ـدطد٘ ايكطع١، يكا٤ ايػٗاّ َكس١ًَ يتؿدٝص َٔ تص: إقرتع بإَغا

اقرتاع شهٞ ـٖٚصٙ اآل١ٜ ت َٚع٢ٓ )ايـُسسض(: ايـُػًٛب ايـُكٗٛض .
َع اؾرتان٘ يف االقرتاع ٚقس  ()ايٝٗا ْٜٛؼ اصشاب ايػؿ١ٓٝ اييت ؾٓط

طاف ؾـُا اقرتعٛا بإٚيَؿش١ْٛ بايٓاؽ ٚاألمحاٍ، ناْت ايػؿ١ٓٝ 
 . ؾهإ َٔ ايـُػًٛبني ايـُسسطني  ْٜٛؼ َٚؿاضنت٘ ٚقع ايػِٗ عًٝ٘

٢ ٗا عًشهٞ َؿطٚع١ٝ االقرتاع يف ؾطع َٔ قبًٓا يساليتـٖٚصٙ اآل١ٜ ت     
 ٍ ع٢ً َؿطٚعٝت٘تسـُهٔ إٔ ، ٜٚ(ٖٚٛ ْيب َطغٌَػا١ُٖ ْٜٛؼ)

تٛض االغالّ احلٓٝـ زغٖٚٛ يف ؾطعٓا بكطٜٓ٘ سهاٜت٘ يف ايكطإٓ ايـُذٝس 
ُطاَٝٓٗا ـايـُػتؿٝط١ عٓس ايؿطٜكني بخباض األَٔ زٕٚ ضزع ٚإْهاض، بٌ 

، ٖٚٞ اع٢ً إقطاض ايكطع١ ٚإَطا٤ٖا يف ؾطٜعتٓ  صسُم ايـُدتًؿ١ ؾاُٖس
عٔ قسّ تهؿؿإ ا يف زٜٔ االغالّ . ٖٚاتإ اآلٜتإ ٗتٝعؾط زيٌٝ

ٌٓ ايـُؿهالتايعٌُ بايكطع١ ي شكٛم ٚاؾتباٙ ـٚعٓس تعاسِ اي ،ـش
ذا١ًٖٝ قبٌ بعٚؽ ؾذط االغالّ ـَٛدٛز٠ يف اي ١ايـُػتشل نُا ٖٞ ساي

دطت قطٜـ ايكطع١ ايـُطٟٚ يف )ايهايف ( سٝح أ (31)ـدرباي ـشهٞنُا ٜ
               ني غٗاّ بٓا٤ ايهعب١ ايؿطٜؿ١ . عٓس اختالؾِٗ يف تعٝ

 ٚؾٝٗا ايصشٝض غٓسًا ايٛاضض زالي١ً ع٢ً(32)ٚقس تعسزت األخباض      
 ع١ٝ ايكطع١ ؾطادع ٚبًػت عؿطات ايطٚاٜات َٔ ططقٓا نُا ٚضزؾط
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ٚغريٙ  (33)ؾطادع صشٝض ايبداضٟ ايػ١ٓ أٌٖ سسٜح ْعريٖا يف نتب
خباض ُهٔ ايكٍٛ بٛضٚز أـٌٖ ايػ١ٓ . ٚعًٝ٘ َٜٔ دٛاَع سسٜح أ

ـذُٛع َتْٛٗا ٌَ يف َٝط١ يف دٛاَع سسٜح ايؿطٜكني، ٚايتأَػتؿ
، ٌ ايكطع بؿطع١ٝ ايكطع١ يف اجل١ًُغاْٝسٖا ٜؤزٟ اىل االط٦ُٓإ بٚأ
خرب ( أ)، ٖٚٛ َا ضٟٚ َٔ إٔ عًًٝاخباض صشٝض ايػٓسعض األٚب

ّْ( سني ضدٛع٘ َٔ ايُٝٔ بأْ٘ قس أ)ضغٍٛ اا  نٛا ٚقس اؾرت تاٙ قٛ
ٚاسس ؾٛيست غالًَا ؾاختًؿٛا ؾٝ٘  قس ٚطأٖا مجٝعِٗ يف طُٗط١ٕٜ يف داض

بِٝٓٗ ٚدعً٘ يًصٟ خطز غُٗ٘  ()عٝ٘ ؾأغِٗ عًِٞٗ ٜٓسنًٍ: 
ُٓ طيٝؼ َٔ قّٛ (34)(:)، ؾكاٍ ضغٍٛ اآ٘ ْصٝب ايؿطنا٤ٚض

ٛٓضٛا أَطِٖ اىل اا إال  -يف ايؿكٝ٘، تٓاظعٛا يف ايتٗصٜب -تكاضعٛا ٚؾ
ؿٝذ صشٝشًا ٚايذ ايصسٚم يف )ايؿكٝ٘( ضٚاٙ ايؿُٝشلص خطز غِٗ ايـ

سٜح ايـُصنٛض ، ٚقاٍ ايؿٛناْٞ عٔ  احلايطٛغٞ يف )ايتٗصٜب( ضعٝؿًا
 .  (35)(ـدُػ١ إال ايرتَصٟ، ٚضٚاٙ ايٓػا٥ٞ ٚابٛ زاٚٚزاي ) ضٚاٙ

ؿطع١ٝ ايـُشُس١ٜ ٚاآلٜات ايكطآ١ْٝ ب خباضغتؿاضت األٚباختصاض: إ     
ع٢ً َؿطٚع١ٝ  )ضض(اتؿكت نًُات ؾكٗا٤ االَا١َٝ، ٚألدًٗا االقرتاع

ايكطع١ يف اجل١ًُ، بٌ ٚاؾكِٗ أنجط ؾكٗا٤ ايـذُٗٛض َٚـشٓسثِٝٗ، ْٚكٌ 
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ايؿٛناْٞ ٚغريٙ َٔ ؾكٗا٤ ايـذُٗٛض ضٚاٜات َتعسز٠ يف اإلقطاع يف 
ؾك١ٝٗ َتعسز٠ نُا ضٟٚ بعض أخباضٖا  يف ؾٗازات صشٝض  َٛاضع

ذًًٝني البٔ سذط ـاي ( َع ؾطسٝ٘ب ايكطع١ يف ايـُؿهالتباايبداضٟ:)
 .  (36)شُٛز ايعٝٓتابٞـايعػكالْٞ ٚبسض ايسٜٔ َ

صٌ ؾطع١ٝ ايكطع١ ٚاختصاص ؾطعٝتٗا ٚاحلاصٌ اْ٘ ال اؾهاٍ يف أ    
ٕ َطادع١ ايٓصٛص ايؿطع١ٝ ايـُتهؿ١ً ايـُذٍٗٛ ، ٚشيو أل بايـُؿهٌ

ٚ عٓس ـذ١ًُ أُؿطٚع١ٝ ايكطع١ نًٗا تؿٝس ايٛثٛم بؿطع١ٝ ايكطع١ يف ايـي
شسٜس َٛضٛعٗا َٚٛضز دطٜاْٗا يف ـدص١َٛ ٚايـُٓاظع١ َٔ زٕٚ تـاي

ايصٟ  ـشُس بٔ سهِٝال خرب ََعترب ايػٓس ٚاضض ايسالي١، إ ْٓص
ـذٍٗٛ ؾؿٝ٘ ايكطع١ص نٌ َ( يـُشُس :طٜـشهٞ قٍٛ االَاّ ايهاظِ)

ٌٓ نٌ َا سهِ اا عٓعـدط٧ ٚتصٝب، ؾكاٍ :طٕ ايكطع١ تؾػأٍ : إ  ٚد
ٕ ٜػتؿاز َٓ٘ َٛضٛع ايكطع١ َٚٛضز ص ؾاْ٘ ٜـُهٔ أـُدط٧ب٘ ؾًٝؼ ب

 : ـشكٝل غٓسٙ ٚصسٚضٙ ضُٔ بـشٛخ البس َٔ ت، يهٔ دطٜاْٗا

األٍٚ: قس ض٣ٚ ايؿٝذ ايطٛغٞ اخلرب يف)ايتٗصٜب( بػٕٓس ؾٝ٘ دٗايـ١       
ّ، َـشُس بٔ سهِٝ، ٚضٚاٙ ايصسٚم يف )ايؿكٝ٘( بػـٕٓس َعتـرب ظـاٖطا    عٔ

ــ   ُتساٚي١ : )ضٟٚ عـٔ َــشُس بـٔ ايــشهِ(    قاٍ يف )ايؿكٝ٘( يف ْػدت٘ اي
 ٖٚصا االغِ َـذٍٗٛ يٝؼ يًصسٚم غْٓس ايٝ٘ يف )َؿٝد١ ايؿكٝ٘( . 

 ؾـٞ ْػد١ )ايـؿكٝ٘( بـكط١ٜٓ)ايـشهِ(  ٝا٤ َٔـٛط ايـايـكطٜب غكيهٔ      
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 ايطٛغٞ يًدرب بٓصٛص٘ ٚأيؿاظ٘ عٔ)َــشُس بـٔ سهـِٝ(    ضٚا١ٜ ايؿٝذ
ْكــاًل عــٔ ايصــسٚم باغــِ   (37)ضٚاٜتٗــا يف)ايٛغــا٥ٌ(ٚ)ايٛايف(ٚبكطٜٓــ١ 

)َـشُس بٔ سهِٝ( ٖٚاتإ قطٜٓتإ ناؾؿتإ عٔ صش١ ْػـد١ )سهـِٝ(   
، ٜٚكـــطب ْؿـــ٤ٛ ْػـــد١ )ايــــشهِ( يف )ايؿكٝـــ٘(َٔ اؾـــتباٙ  (38)ؾطادـــع

ايٓاغدني ؾعايت ايٝا٤ ٚضاعت عٓس االغتٓػار ايـُتعسز يًهتاب، َٚٔ 
( ايصٟ ٖٓا ٜكطب عٓسْا نٕٛ ايـدرب َأخٛشًا َٔ نتاب)َـشُس بٔ سهِٝ

  ٖٛ أسس َصازض ايؿٝذ ايصسٚم يف نتاب٘: )ايؿكٝ٘( .

نـٕٛ ايــدرب    (39)ايجـاْٞ : ٜبـسٚ َـٔ بعـض نًُـات اغـتاشْا ايــُشكل            
)ضٟٚ عٔ َـشُس بـٔ ايــشهِ( نُـا     َطغاًل، ٚيعً٘ ألٕ ايصسٚم قاٍ :

يف ْػــذ )ايؿكٝ٘(ايـــُطبٛع١ ايـــُتساٚي١، ٚيــٝؼ يف َؿــٝد١ )ايؿكٝــ٘(شنط  
غـِ، أٚ يعــٌ اإلضغــاٍ  يتعـبري ايصــسٚم: )ضٟٚ عــٔ   غـٓسٙ اىل ٖــصا اال 

 استُاٍ .  (ٖٚصا)ض٣ٚ َـشُسٌ: َـشُس( ٚمل ٜك

ٔ عُّٛ تعبري ايصـسٚم يف َؿـٝدت٘:   اغتعٗاض اغٓازٙ َ ٓاُهٓـٜ يهٓا      
َـ     )نٌ َا نإ يف ٖصا ايهتاب .....  ـشُس بـٔ سهـِٝ(   َـا نـإ ؾٝـ٘ عـٔ 

( يهــإ ٔ سهــِٝـدرب يــٛ مل ٜهــٔ َــأخٛشًا َــٔ نتــاب )َـــشُس بــٕ ايــؾــا
أٚ تكصــري يف  ٗــاّ، ألْــ٘ إٜيصــسٚميؿــٝذ اشٛ خٝاْــ١ َــٔ اـْــتعــبريٙ ٖــصا 

ٌٓـ، ٖٚصا اَط ععِٝ ٜتعبريٙ: )نٌ َا نإ ....( عٓ٘ ايؿٝذ ايصسٚم،  ذ
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ِ  َايؿٝذ ايطٛغٞ قس ضٚاٖا بػٓسٙ عٔ )ٕ َطاؾًا اىل أ ( ـشُس بـٔ سهـٝ
غـكٛط   ٚقس اغـتكطبٓا ٚعني أيؿاظ٘ ٚإٕ نإ غٓسٙ ضعٝؿًا،  بٓؿؼ ايٓٓص

ايٝــا٤ َــٔ ْػــد١ ايطٚاٜــ١ بكــطٜٓتني تهؿــؿإ عــٔ صــش١ ْػــد١ )سهــِٝ(   
 ايجابت١ يف ْػذ )ايؿكٝ٘( عٓس َؤيؿٞ )ايٛايف( ٚ)ايٛغا٥ٌ( .

ٚاحلاصٌ اْ٘ يٛ ؾِٗ أسْس ظٗٛض قٍٛ ايصـسٚم: )ضٟٚ عـٔ َــشُس         
بــٔ ايـــشهِ( يف إضغــاٍ ايـــدرب، أٚ أْــ٘ ٜــٛسٞ بعــسّ أخــصٙ َــٔ نتــاب   

صا ؾِٗ ال ٜػـعٓا قبٛيـ٘، ألْـ٘ ًٜـعّ َٓـ٘ َــشصٚض       ؾٗ -)َـشُس بٔ سهِٝ(
باطٌ، ٚألدً٘ ٜكطب عٓسْا نٕٛ ايـدرب َػٓسًا غري َطغٌ، اغتؿاز٠ً َٔ 

 عُّٛ تعبري ايصسٚم ،ٜٚتشصٌ ٚضٛح إغٓاز ايـدرب ٚعسّ إضغاي٘ .

ايجايح: يًصسٚم ططٜكإ صشٝشإ اىل نتاب)َـشُس بـٔ سهـِٝ(         
 . س٠ً بٓػد١ ضٚا١ٜ )ايتٗصٜب(ٖٚٞ ايطٚا١ٜ ايـُعتُس٠ عٓسْا َؤٜ

يف بعـض  طابع: قبٍٛ ضٚا١ٜ َـشُس بٔ سهِٝ يًدرب، ألْ٘ َـُسٚح ـاي     
ــاضاأل ــ٘ َٚـــداصُت٘        (40)خب ــٔ ضضــا االَــاّ ايهــاظِ بتهًٍُ ايهاؾــؿ١ ع

ايع١ًُٝ َع بعض ايـُعاْسٜٔ َٔ أٌٖ ايهالّ، ٚقس سه٢ ايهٓؿٞ ضٚاٜـ١  
١ٜ صؿٛإ ٚايبعْطـٞ عٓـ٘   ابٔ ابٞ عُري عٓ٘، بٌ تتبع ضٚاٜات٘ ٜؿٗس بطٚا

 ٖٚصٙ أَاض٠ ٚثاقت٘ ؾايـدرب غٓسٙ صشٝض ظاٖطًا ال غُع ؾٝ٘ أصاًل .
      

 البحث الثالث : تـحديد موضوع القزعة ومـجال تطبيقها .        
                     

ايٓعط٠ االٚي١ٝ ألخباض ايكطع١ ٚعُستٗا:طنٌ َـذٍٗٛ ؾؿٝ٘ ايكطع١ص               
ّٓ يـذُٝع َٛاضز ايـذٌٗطايكطع١ يه  ٌ أَط َؿهٌص ٜؤزٟ إٔ َٛضٛعٗا عا
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بايـشهِ، ؾٝؿٌُ ايؿبٗات ايبس١ٜٚ ٚايـُكط١ْٚ بايعًِ االمجايٞ : 
 شه١ُٝ َٓ٘ ٚايـُٛضٛع١ٝ . ـاي ايؿبٗات

ت١ٝ ٚايتؿهط ايسقٝل بٗا ٜؤزٟ ايتأٌَ يف ايكطا٥ٔ ايـُتعسز٠ اآل يهٔ      
ايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ َٛضٛع )ايـُذٍٗٛ( خصٛص نٕٛ بٓا اىل ؾِٗ 

ٛضٛعٗا َٔ ايٓص ايصشٝض َع دٌٗ سهُٗا َطًكًا ٜٚهٕٛ اغتعٗاض َ
شهِ ايٛاقعٞ ـُذٍٗٛ ايـؾاَاًل ي ـذٍٗٛ ؾؿٝ٘ ايكطع١صنٌ َايـُعتُس:ط

أخباض  بعضـُا ٜعٗط َٔ َؤٜسًا بـشهِ ايعاٖطٟ، عًَُٛا ذٍٗٛ ايـَٚ
ذاض١ٜ ـٚيس اي ١ٓ الؾتباٙايـُبٝٓ (41)شٝش١ايـُؿتب٘ نايص: اْٗا يألَط ايكطع١

 َٔ خربٜٔ: (42)ـُا أضغً٘ يف )زعا٥ِ االغالّ(ٚب ،بني ٚاط٦ني َتعسزٜٔ

ِْٗ ( أ)يباقط ٚايصازم اَري ايـُؤَٓني ٚاالٍٚ : أضغً٘ عٔ أ     
ٚقس اؾتٗط يف نتب ايؿك٘  ـشهِ بايكطع١ ؾُٝا أؾهٌ()أٚدبٛا اي

 . ( ٚمل ٜصًٓا بٗصٙ االيؿاظاألصٍٛ بصٝاغ١ )ايكطع١ يهٌ أَط َؿهٌٚ

(َٔ قٛي٘طأٟ سهِ يف ايـًُتبؼ ايجاْٞ: َا أضغً٘ عٔ ايصازم)     
ٌٓايٝؼ ٖٛ ايتؿٜٛض اىل أثبت َٔ ايكطع١ ؟ أ  . شنطٙ ؟ص ا د

ٖصٙ ايٓصٛص ايٛاضز٠ يف ايكطع١ : إٔ َٛضٛع ايكطع١ ٜٚؿِٗ َٔ      
 يف َعٓاٖا َع )ايـُذٍٗٛ(، ؾاْ٘ ( ع٢ً االطالم َػاٚق١ًٖٛ )ايـُذٍٗٛ

ايـُذٍٗٛ ط ايطٚا١ٜ ايصشٝش١ إٔ َٛضٛع ايكطع١ ٖٛ صٌ َٔ ظاٖٜتش

                                                           

 . 6+ ح 5َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ احلهِ : ح 13: ب18ايٛغا٥ٌ : ز  (41)
 . 2+ ح 1نٝؿ١ٝ احلهِ : ح َٔ ابٛاب  11َػتسضى ايٛغا٥ٌ : ب (42)
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  : َٛضٛع ايكطع١نٕٛ خط٣ َٔ ـُا ٜعٗط َٔ ايٓصٛص األَؤٜسًا ب
يف  ، ايـُؿتب٘ (ٖٚٞ تعابري َتكاضب١ ايـُؿاز َػاٚق١، ايـًُتبؼ)ايـُؿهٌ

 .  َعٓاٖا َع )ايـُذٍٗٛ(

تهٕٛ ( ؾ، ايـُؿهٌٚقس اطًكت ايٓصٛص:)ايـُذٍٗٛ، ايـًُتبؼ     
اييت تٛدس شه١ُٝ ـذط٣ ايكطع١ يًؿبٗات ايـط٠ يف عسّ عُّٛ َظاٖ

ٚ ايٛضعٞ ٚتٛدب ايعًِ ؾٝٗا أَاض٠ َعترب٠ زاي١ ع٢ً سهُٗا ايتهًٝؿٞ أ
ٌْـٚ ٜـشهِ ايؿطعٞ أسٟ بايايتعٓب عكًًٝا نإ أّ  -عًُٞ ذطٟ ؾٝٗا أص

ـشهِ ايعاٖطٟ ايـُطًٛب ٜٚٛدب ايعًِ بايٛظٝؿ١ ايؿطع١ٝ ٚاي -ؾطعًٝا
 ال ٜأتٞ ايٓٓص -شهِ ايعاٖطٟـشهِ ايٛاقعٞ أٚ بايـًِ باي، َٚع ايعَٓ٘
ض٠ ايـُعترب٠ ع٢ً سهِ َاـذٍٗٛ ؾؿٝ٘ ايكطع١ص إش أْ٘ َع قٝاّ األنٌ َط

شهِ ايٛاقعٞ ايـُدرب ب٘ َٔ ططٜل ـعايـًُا بايَؿتب٘ ٜصري ايـُهًـ 
اًل عٓسٙ ٚال َؿهاًل ٚال َؿتبًٗا، نُا أْ٘ عٓس ذٗٛـاألَاض٠ ؾال ٜهٕٛ َ

عٓس  -ريدٝـٚ تيعًُٞ: اغتصشاب أٚ بطا٠٤ أٚ استٝاط أصٌ ادطٜإ األ
ـذٍٗٛ( َـشه١ُٝ:)اي ؾكسإ األَاض٠ ال ٜتشكل عٓس ايـُهًـ يف ايؿب١ٗ

ايٛظٝؿ١  هٕٛـذطٟ ؾٝ٘ ايكطع١، بٌ ت( ست٢ تأٚ)َؿهٌ( أٚ)ًَتبؼ
شهِ ـذٍٗٛ نُا ٜهٕٛ ايـشهِ ايعاٖطٟ َعًًَٛا غري َـايؿطع١ٝ ٚاي

 ٝ٘ َعًًَٛا ٜٚٓتؿٞ َٛضٛع ايكطع١ . ايٛاقعٞ بكٝاّ األَاض٠ عً

بإٔ ايـشهِ  -ٚعٓس ايـذُٝع -ٙ : ايـُعطؾ١ االضتهاظ١ٜ ايكطع١ٜٝٚؤنس     
ايـُذٍٗٛ بعس ايٝأؽ َٔ ٚدٛز ايسيٌٝ ع٢ً ايـشهِ ايٛاقعٞ أٚ األَاض٠ 
ايهاؾؿ١ عٓ٘ ٜهٕٛ ايـُطدع ٖٛ األصٍٛ ايع١ًُٝ سػب َـذطاٖا زٕٚ 
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دٌٝ ٚاضتهع األَا١َٝ قاطب١ دٝاًل بعس ، بٌ اْ٘ قس تػايـِ ؾكٗا٤ ايكطع١
، االستٝاط  االغتصشاب، ايربا٠٤ -يف أشٖاِْٗ َطدع١ٝ األصٍٛ ايع١ًُٝ

   .ٚعسّ َطدع١ٝ ايكطع١ عٓس ؾكسإ ايسيٌٝ ايهاؾـ عٔ احلهِ ايؿطعٞ

، ـذٍٗٛص َطًلنٌ َبتعبري َؿصٌ: إٕ َسخٍٛ أزا٠ ايعُّٛ : طٚ      
٢ عُّٛ ا يف ايسالي١ عًطالم َسخٛهلعتطس أزا٠ ايعُّٛ َع إؾت

ِٓ)ايـُذٍٗٛ( شهِ ايٛاقعٞ ـشسٜح ايؿطٜـ ايصشٝض دٗاي١ ايـاي ، ؾٝع
 ـشهِ ايعاٖطٟ، ؾٝهٕٛ ايـُذٍٗٛ يف احلسٜح بإطالق٘ َػاٚقًا يًؿع١ٚاي

 . يف َطغ١ً ايسعا٥ِ (ايـُؿهٌ)

شهِ ايٛاقعٞ خاص١ ـذٗاي١ ايـشسٜح بـٛدب يتدصٝص ايٚال َ      
ايتدصٝص  َسخٛهلاطَـذٍٗٛصٚيعسّ قط١ٜٓيعُّٛ)نٌ( ؾٝ٘ ٚإطالم 

بٌ اإلطالم قط١ٜٓ ايعُّٛ ٚمشٍٛ )ايـُذٍٗٛ( َٔ  ،شهِ ايٛاقعٞـباي
، ٚيعً٘ ألدٌ ٖصٙ شهِ ايعاٖطٟـشهِ ايٛاقعٞ َٚٔ سٝح ايـسٝح اي
عسّ إَهإ دطٜاْٗا  :ضتهع يف أشٖإ ايؿكٗا٤ ايعاًَني بايكطع١إ -ايكط١ٜٓ 

اع ع٢ً عسّ دطٜاْٗا ؾٝٗا مج١ٝ ست٢ إزعٞ االُـشهيف ايؿبٗات اي
بٌ ٖصا  ،ذطاٖا بايؿبٗات ايـُٛضٛع١ٝـضتهع عٓسِٖ اختصاص َٚا

اخلرب ايصشٝض ايعاٖط  يف ثا١ْٝ تطاف إىل إطالم ايًؿع١ االضتهاظ قط١ٌٜٓ
ح ايٛاقع َٚٔ سٝح يف ايعُّٛطنٌ َـذٍٗٛص يـُا ٖٛ َـذٍٗٛ َٔ سٝ

( ْعري عصَٛني)ضتهاظات ايؿك١ٗٝ ايـُتص١ً بعَإ ايـُايعاٖط، ؾإ اإل
 ( َٚٔ تالَٝصِٖاالضتهاظ ايـُصنٛض ٖٓا ٜكطب تًٍكٝ٘ َٔ اال١ُ٥ االطٗاض )

       . َٚعاضؾِٗ ايطٚا٠ األبطاض ٚايـُتعًُني األخٝاض ايصٜٔ ِٖ االَتساز ايؿطعٞ
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ٚاحلاصٌ َٔ ٖاتني ايكطٜٓتني: نٕٛ َٛضٛع ايكطع١ ٖٛ ايـُذٍٗٛ     
ال ٜعطف  -ايـُؿتب٘ أصاًل ايـُطًل بـشٝح ال ٜعًِ سهِ ايـُٛضٛع

 سهُ٘ ايٛاقعٞ َٔ أَاض٠ٕ ٚال ٜعطف سهُ٘ ايعاٖطٟ َٔ أصٌ .

اضز دطٜإ ايكطع١ إٔ َالسع١ َٖٛٞ قط١ٜٓ ثايج١ ٜطاف ايٝ٘ تأٜٝسًا ٚ      
طا٤ ايٛغا٥ٌ َٚػتسضن٘( تؿٝس عسّ دطٜإ ايكطع١ يف يف ْصٛصٗا يف )ق

داضد١ٝ ـٛعات ايـ يف ايــُٛض  ـشهِ ايـُؿتب٘ ٚتؿٝس اختصاص دطٜاْٗااي
ـــُؿتبٗ ـــُذٍٗٛ سهُٗــا ٚاقعــًا ٚظــاٖطًا،   اي ــع: األخبــاض   ١، أٟ اي ؾطاد

 ايـُتؿطق١ يف أبٛاب ايكطا٤ ٚايعتل ٚايٓهاح ٚاالضخ ٚايٛصاٜا ٚغريٖا :

ْعري صـشٝض ابـٞ بصـري يف )ايؿكٝـ٘( ٚغـريٙ َـٔ األخبـاض ايــُتط١ُٓ              
ٛيـست غالَـًا   إبتٝاع قّٛ داض١ًٜ ثِ اِْٗ ٚطؤٖا مجٝعِٗ يف طٗط ٚاسس ؾ

( بٝـِٓٗ ٚدعٌ ايٛيس يًـصٟ خـطز غـُٗ٘    ٚنًِٗ ٜسعٝ٘ ؾأقطع عًٞ )
ُٓٓ٘ ْصٝب ؾطنا٤ٙ   .   (43)ٚض

ٟ  ْٚعري     زاٚز بـٔ غـطسإ، ٚقـس تطـُٔ      بطـطم صـشٝش١ اىل    َـا ضٚ
عسيني آخطٜٔ ٚؾٗازتُٗا ع٢ً غـري َـا    ؾٗاز٠ عسيني ع٢ً أَُط َٚـذ٤ٞ
ــِٓٗ ؾــٗس االٚالٕ، ؾــأَط ايصــازم)  ــ٘  -ؾــأِٜٗ قــطع(:ط ٜكــطع بٝ عًٝ

 . (44)بايكطا٤، ْػد١ص -ايُٝني ٖٚٛ أٚىل بايـشل

 ٓني يفـٓاظع اثايـُتطُٓتني يت (45)ْٚعري صشٝشيت ابٔ غٓإ ٚمساع١      

                                                           

 . 14+ ح 6+ ح 5َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ ايـشهِ :ح 13: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (43)
 . 11+ ح 6َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ ايـشهِ :ح  12: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (44)
 . 15+ ح 12َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ ايـشهِ :ح 12: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (45)
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زاب١ ٚقس ظعِ نٌ ٚاسس َُٓٗا أْٗا ْتذت ع٢ً َصٚزٙ ٚأقاّ نٌ ٚاسـس  
( بُٝٓٗـا     َُٓٗا ب١ٓٓٝ ٚؾٗٛز ع٢ً ظعُ٘ غٛا٤ يف ايعسز، ؾـأقطع عًـٞ)  

 ، ثِ خطز غِٗ أسسُٖا ٚقط٢ ي٘ بٗا . غُٗني

       ٞ اشا أتـاٙ ضدـالٕ خيتصـُإ بؿـٕٗٛز      ْٚعري ايصـشٝض :طنـإ عًـ
 . (46)عسهلِ غٛا٤ ٚعسزِٖ أقطع بِٝٓٗ ع٢ً أُٜٗا تصري ايُٝنيص

( يف ؾٗاز٠ ضدًني آلخـط بـإٔ يـ٘    ْٚعري صشٝض ظضاض٠ عٔ ايباقط)    
١٦َ زضِٖ، نًـِٗ  عٓس ضدٌ مخػني زضًُٖا، ٚؾٗس آخطإ بإٔ ي٘ عٓسٙ 

(:طأقطع بِٝٓٗ ثِ اغتشًـ ايـصٜٔ أصـابِٗ   ؾٗسٚا يف َٛقـ، قاٍ)
 . (47)ايكطع باا أِْٗ ٜـشًؿٕٛ ص

ْٚعري صشٝض احلًيب:طاشا ٚقع ايـشط ٚايعبس ٚايـُؿطى عًـ٢ اَـطأ٠        
 . (48)أقطع بِٝٓٗ ٚنإ ايٛيس يًصٟ ٜكطعص -يف طٗط ٚاسس ٚإزعٛا ايٛيس

قاٍ نٌ َُٓٗا: طأٍٚ َــًُٛى أًَهـ٘ ؾٗـٛ     ْٚعري صشٝشني يف ضدٌ     
( ؾُٝٗـا: طٜكـطع بٝــِٓٗ   سـط ؾـٛضخ ثالثـ١ص أٚ طٚضخ غــبع١ص قـاٍ)    

 . (49)ؾُٔ أصاب٘ ايكطع١ أعتلصطٜٚعتل ايصٟ خطز مسٗ٘ص

صشٝض َـشُس بٔ َػًِ غا٥اًل عٔ ضدٌ ٜهٕٛ ي٘ ايــُُايٝو   ْٚعري     
 .(50)ٜػِٗ بِٝٓٗص (:طنإ عًٞؾٝٛصٞ بعتل ثًجِٗ، قاٍ)

                                                           

 . 5َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ ايـشهِ :ح 12: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (46)
 . 7َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ ايـشهِ :ح 12: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (47)
 . 1َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ ايـشهِ :ح 13: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (48)
 . 15+ ح2َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ ايـشهِ :ح  13: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (49)
 . 16َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ ايـشهِ :ح  13: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (50)
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(: طإٕ أبـٞ تـطى   ْٚعري َعترب٠ َـشُس بٔ َـطٚإ عـٔ ايصـازم)        
ــأعتكتِٗص ٚيف     ــطٜٔ ؾـ ــِٓٗ ؾأخطدـــت عؿـ ـــًُٛنًا ؾأقطعـــت بٝـ ــتني َـ غـ

 . (51)أعتل ثًجِٗ َٚات  صشٝش١ أخط٣: إٕ االَاّ ايباقط

ْٚعري صشٝض ايـشػني بـٔ ايــُدتاض ٚغريٖـا َـٔ األخبـاض ايــشان١ٝ            
ٚتباسجُٗـا عـٔ بٝـت غـكط      ازميسخٍٛ أبٞ سٓٝؿ١ ع٢ً االَاّ ايصـ 

ع٢ً قّٛ ؾبكٞ َِٓٗ صبٝإ سٓط َٚـًُٛى يصاسب٘، ؾًِ ُٜعطف ايـشٓط َٔ 
( :ط ٜـكطع بٝـِٓٗ ؾُٔ أصابـت٘ ايــكطع١ ؾــٗٛ   ايعبس ، ٚقاٍ ايصازم )

ايـشط ٜٚعتل ٖصا ؾٝذعـٌ َـٛىل هلـصاصْٚعريٙ َـا صـٓع٘ اَـري ايــُؤَٓني        
( ُٔٝيف اي )(52) . 

ز٠ يف َكاضب١ ضداٍ يـذاض١ٜ يف طٗط ٚاسس ٚٚالزتٗا ْٚعري أخباض ٚاض     
ــس، ٚقــس سهُــٛا )   ـــشام  َــِٓٗ ٚإزعــا٥ِٗ يًٛي ــِٓٗ ٚإي ــاإلقطاع بٝ ( ب

 . (53)ايٛيس بـُٔ خطز غُٗ٘ ٚتطُٝٓ٘ ْصٝب ؾطنا٤ٙ َٔ ايـذاض١ٜ 

ْٚعري ايــدرب ايــُطغٌ يف اإلؾـٗاز عًـ٢ ايعٚدـ١ ايـيت إزعـ٢ إثٓـإ              
اإلقطاع بُٝٓٗــا ٚقــاٍ:طؾُٔ خــطز ( بــنْٛٗــا ظٚدــ١ً يــ٘، ٚقــس أَــط ) 

 . (54)غُٗ٘ ؾٗٛ ايـُشل ٖٚٛ أٚىل بٗاص 

 ؼ ي٘ َاـدـص يـٝؼ ي٘ إال زبـط أٟ يـٝـ ؾاضز٠ يفـباض ايٛري األخـعـْٚ     

                                                           

 .  1َٔ ابٛاب ايٛصاٜا:ح 75:ب 13+  ز2َٔ ابٛاب ايعتل :ح 65: ب16ايٛغا٥ٌ:ز (51)
َٔ   4: ب 17+  ز8+ ح 7َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ ايـشهِ : ح 13: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (52)

 ابٛاب َرياخ ايػطق٢ ٚايـُٗسّٚ عًِٝٗ .
 َٔ ابٛاب ْهاح ايعبٝس . 57: ب 14ضادع : ايٛغا٥ٌ : ز  (53)
 . 8َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ ايـشهِ :ح  12: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (54)
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( بـاإلقطاع يتُٝٝـع اغـتشكاق٘    يًطداٍ ٚال َا يًٓػا٤، ٚقس أَط اال١ُ٥)
     .  (55)َرياخ ايصنط أٚ َرياخ االْج٢ سػب ايػِٗ ايـداضز بايكطع١

ايـشان١ٝ يكٍٛ ضدٌ يــُُايٝه٘: أٜهـِ عًٍُـين آٜـ١        ْٚعري ايصشٝش١      
ُٜـِسَض أٜٓٗـِ     َٔ نتاب اا ؾٗٛ سٓط، ؾعًٍُ٘ أسسِٖ، ثِ َات ايــُٛىل ٚمل 

 .  (56) (: طٜػتدطز بايكطع١صايصٟ عًٍُ٘ ؟ قاٍ)

ــني           ــ١ ضاعــٞ بُٗٝــ١ اؾــتبٗت ب ــٝٓٔ َكاضب ْٚعــري صــشٝش١ َٚطغــ١ً تب
 . (57)ِ، ٚقس أَط باغتدطادٗا بايكطع١َـذُٛع١ بٗا٥

قطٜؿًا يف بٓا٤ ايهعبـ١   ْٚعري ايـدرب ايـشانٞ يـُػا١ُٖ ضغٍٛ اا     
 . (58)قبٌ بعٚؽ ؾذط اإلغالّ 

 . (59)بني أظٚاد٘ اشا أضاز ايػؿط ايـدرب ايـشانٞ يـُػاُٖت٘ ْٚعري     

( يف ايــشان١ٝ يكطـا٤ أَـري ايــُؤَٓني)     (60)ْٚعري ضٚا١ٜ ابـٞ بصـري       
قط١ٝ ايؿاب ايصٟ خطز أبٛٙ َع مجاع١، ثِ دـاؤٚا ٚؾـٗسٚا بــُٛت٘،    
ٚاختًـ ايؿـاب َـع ايكـّٛ َتُٗـًا إٜـاِٖ بكتـٌ أبٝـ٘، ٚاختًؿـٛا يف َـاٍ          

(خاتـُ٘ ٚخـٛاتِٝ َـٔ عٓـسٙ،    ايؿت٢: نِ نإ؟ ؾأخص أَري ايـُؤَٓني)
 خاتـُٞ ؾٗٛ صازم يف زعٛاٙ ثِ قاٍ: أدًٝٛا ٖصٙ ايػٗاّ، ؾأٜهِ أخطز

                                                           

 َٔ ابٛاب َرياخ اخلٓج٢ . 4: ب17ايٛغا٥ٌ: ز (55)
 َٔ ابٛاب ايعتل . 34: ب 16( ايٛغا٥ٌ: ز29)

(56)  

 . 4+ ح 1َٔ ابٛاب األطع١ُ ايـُشط١َ :ح 30: ب 16ايٛغا٥ٌ: ز(57)
 . 5: ح 218:  4ايهايف : ز (58)
 . 13َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ ايـشهِ :ح  11ايٛغا٥ٌ : بَػتسضى  (59)
 . 372+ 371ب ايسٜات : ص: ْٛازض نتا - 7ايهايف : ز(60)
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 .  ألْ٘ غِٗ اا، ٚغِٗ اا ال ٜـدٝبص 

ُٓـَٚٔ ت       ايــُٛاضز   +االضتهاظ ايؿكٗٞ +ع ٖصٙ ايكطا٥ٔ )نٌ دلٍٗٛذ
داص١ ايـُٓصٛص١ يًكطع١( ٚاْطُاّ بعطٗا إىل بعـض ٜهـاز ٜؿـطف    ـاي

 ايـــُتأٌَ عًــ٢ ايكطــع أٚ االط٦ُٓــإ بــإٔ َٛضــٛع ايكطعــ١ اخلــبريايؿكٝــ٘ 
ًؿـبٗات  ٛضٛع١ٝ ٚعسّ عَُٛ٘ يدتص بايؿبٗات ايـُـز دطٜاْٗا ََٚٛض

ٍْ ع٢ً ؾكٗا٤ االَا١َٝ أٚ إُـشهاي تٗاَِٗ ١ٝ أصاًل ، ٚس٦ٕٓٝص ال ٜأتٞ إؾها
ذطٟ ايكطعـ١ عٓـس اؾـتباٙ    ـٜـ َـٔ إٔ )ايؿكـ٘ االَـاَٞ    (61)يف بعض ايهتب 

  .اضض األزي١ أٚ يعسّ ٚدٛز زيٌٝ(يتعـشطاّ يف َٛضع إَا شالٍ بايـاي

ــ١ عٓــسِٖ نتــب َٓتؿــط٠، ٕ ؾكٗــا٤ االؾــإ       ــٖٝٓــٞ ٚ َاَٝ ٔ إٔ يــسِٜٗ تب
َــٔ ايكــطإٓ  ٚعٓــسِٖ ْصــْٛص األزيــ١ً،١ يعــالز تعــاضض َؿٓصــ قٛاعــَس

ِ ٚؾـطع١ٝ   ٠ًٚايػ١ٓ تهٕٛ أَـاض  ٜكطعـٕٛ بؿـطعٝتٗا   أصـٍٛ عًُٝـ١    عٓـسٖ
 ،شهِ ايؿــطعٞـكــسإ ايــسيٌٝ ايـــُعترب عًــ٢ ايــ  ٜطدعــٕٛ إيٝٗــا عٓــس ؾ ٚ
ٕٛ  طدعـ عٓـس ؾكـسٖا ٜ  ٚ ،شهِ ايٛاقعٞـٔ هلِ ٚتهؿـ ايايٓصٛص تبٝٓٚ

ًٍا اىل ١ ُِٗ ايٛظٝؿـ١ ايعًُٝـ١ ايعاٖطٜـ١ ايــُطًٛب    ألصٍٛ ايع١ًُٝ  اييت تع
شهِ ايـٛاقعٞ أٚ ايٛظٝؿـ١   ـبايـ  ، ؾال ٜهـٕٛ ايــُهًـ دـاٖالً   َِٓٗ س٦ٓٝص

ٖ اايع نـٌ  ٜٚـأتٞ زيٝـٌ ايكطعـ١ ط    )ايــُذٍٗٛ(  ِٖط١ٜ ست٢ ٜصسم عٓـس
ش ايــُهًـ َـع   ؾـهٌص إ أُٝـا  أٚدبٛا ايكطعـ١ ؾ ـذٍٗٛ ؾؿٝ٘ ايكطع١صطَ
١ ايٛظٝؿــبؾــطعٞ أٚ َــع  َعطؾتــ٘    شهِ ايــٛاقعٞ َــٔ ْــصٓ  ـ٘ بايــًُــع

 ٞ ــ  ـذٍٗٛ(ال ٜتشكـــل عٓـــسٙ َٛضـــٛع )َـــ  -ايعاٖطٜـــ١ َـــٔ أصـــٌ عًُـ
 .ذطٟ ايكطع١ ـ)ًَتبؼ( أٚ )َؿتب٘( ست٢ تأٚ أٚ)َؿهٌ(

                                                           

 . 506االَاّ ايصازم يًؿٝذ ذلُس أبٛ ظٖط٠ :  (61)
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 مارات واألصول.زابع: النسبة بني القزعة وبني األالبحث ال      

إىل ايكطع١ ْػب١  ١ًُٝ طٓطًاصٍٛ ايع١ األَاضات ايـُعترب٠ ٚاألإٕ ْػب         
 يف ايبشح ايـُاضٞ : ،  ٚسٝح تبٝٓٔايسيٌٝ ايٛاضز إىل ايسيٌٝ ايـُٛضٚز

شه١ُٝ عٔ زا٥ط٠ َٛضٛع ايكطع١ َٚٛضز دطٜاْٗا  ـخطٚز ايؿبٗات اي
ُالسع١ يـ  زاتش، ؾًصا ال ْـٞايؿطع بربن١ ايتعبس ايؿطعٞ ٚزيٌٝ ايٓٓص

١ٝ َٔ ًُصٍٛ ايعزيٌٝ ايكطع١ ٚبني ايططم ايـُعترب٠ ٚاألبني ايٓػب١ 
ٕ ايكطع١ َتأخط٠ ايطتب١ ٚايـُذط٣ عٔ مجٝع ، ؾااغتصشاب ٚغريٙ

)ايـُذٗٛي١ٝ ع٢ً يكطع١ا يتٛقـ دطٜإ ،شػب ايرتتٝب ايؿطعٞـشيو ب
َٚع إَهإ  ، شكل )ايـُذٍٗٛ( ٚ)ايـُؿهٌ(ـايـُطًك١( أٟ عًل ع٢ً ت

 هِ ايعاٖطٟاحل اض٠ َعترب٠ أٚ ع٢ًَاقعٞ َٔ أيٛشهِ اـف ع٢ً ايايتعٓط
بٌ ٜٓتؿٞ  ص،ذٍٗٛـَأصٌ عًُٞ ال ٜتشكل َٛضٛع ايكطع١ طَٔ 

 َاض٠ ايؿطع١ٝ ـشكل َٛضٛع األؾاْ٘ اشا ت ،شٌ دطٜاْٗاـَٛضٛعٗا َٚ
٢ َٛضٛع اْتؿ -ـشٛٙ َٔ االَاضاتشهِ ايٛاقعٞ ْٚـندرب ايجك١ عٔ اي-

 .١ خرب ايجك١ ٝيٌٝ سذبربن١ ايتعبس ايؿطعٞ بس ـذٍٗٛصَع١ طايكط

شٛٙ َٔ األصٍٛ ـشكل َٛضٛع االغتصشاب أٚ ْـٖٚهصا اشا ت      
 اْتؿ٢ -ذٗاي١ ايـُهًــ١ٓ يٛظٝؿ١ ايـُهًـ ٚايطاؾع١ ي١ٝ ايـُعًُٝٓايع

ألدً٘ َٛضٛع ايكطع١ بربن١ ايتعبس ايؿطعٞ باألَاض٠ أٚ باألصٌ ايعًُٞ 
ٕ َٛضز ، بًشاظ أٛضٚزايٛاضز إىل ايـُ تٗا إىل زيٌٝ ايكطع١ ْػب١ْػب ؾتهٕٛ

ذاٍ تطبٝكٗا ٖٛ ايـُذٍٗٛ سهُ٘ ايٛاقعٞ ٚايعاٖطٟ دٗاي١ ـايكطع١ َٚ
تٛؾط أصٌ عٓس شهِ ايٛاقعٞ أٚ ـٔ ايأَاض٠ َعترب٠ تبٝٓ، ٚعٓس تٛؾط َطًك١
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ٜٚٓتؿٞ َٛضٛع  ١ذٗايـتطتؿع اي ايٛظٝؿ١ ايعاٖط١ٜ يًُهًـ بني عًُٞ
 ع ايكطع١ ضؾعًا سكٝكًٝاـُٛضٛي  َاض٠ ضاؾع١١ً، ؾٝهٕٛ األصٌ أٚ األايكطع

 ،صٌ ع٢ً ايكطع١ ايـُٛضٚز٠، ٖٚصا ٜعين ٚضٚز األَاض٠ ٚاألبايٛدسإ
دلٍٗٛ  سُٝٓا تٛدس يف َٛضٕزٜبك٢ َٛضٛع ايكطع١)ايـُذٍٗٛ( سٝح ال 

َٚٔ  ،ذطٟ أصٌ عًُٞـشهِ أٚ ٜـناؾؿ١ عٔ اي احلهِ ٚتتٛؾط أَاض٠ٌ
نأصٌ  نٌ أصٌ ٜتكسّ ع٢ً )ايكطع١( ست٢ أضعـ األصٍٛ :ٖٓا ْكٍٛ

ايك١ٜٛ ناالغتصشاب عٔ األصٍٛ ايع١ًُٝ  ـشٌ ٚأصٌ ايطٗاض٠ ؾطاًلاي
 .ايؿطع١ٝ ايـُعترب٠  ٚأق٣ٛ َٓٗا األَاض٠

شه١ُٝ ـايكطع١ ٖٛ عسّ عَُٛٗا يًؿبٗات اياشٕ ايعاٖط َٔ زيٌٝ       
ذطاٖا بايؿبٗات ايـُٛضٛع١ٝ اييت ال ٜٛدس ؾٝٗا ططٜل ـٚاختصاص َ

سهُٗا ٚال ٜٛدس أصٌ عًُٞ تعبسٟ ؾطعٞ ٚأَاض٠ َعترب٠ زاي١ ع٢ً 
ُٛضٛع ايـُؿتب٘ عٓٛإ ٜتصس٣ يتعٝني سهُٗا يٝصسم عٓس٥ٕص ع٢ً ايـ

 .ٚ)ايـُؿهٌ( ؾتذطٟ أزي١ ايكطع١ )ايـُذٍٗٛ(

عٓس ثايحٕ  ٜعرتف بأْ٘ يٝؼ  ٚعًٝ٘: اشا تساع٢ ضدالٕ َااًل َٛدٛزًا     
 ح ٜرتزز ايـُايو بنيُايه٘ سٝـي٘ ٚال تٛدس يًُاٍ ساي١ غابك١ ي

ال غريُٖا َٔ ذطٟ قاعس٠ ايٝس ٚال قاعس٠ االغتصشاب ٚـت ايطدًني ٚال
شهِ ايـُٛضٛع ـص١ يصٍٛ ايع١ًُٝ ايـُؿٓدايططم ايؿطع١ٝ ٚاأل

ع ايكطع١ )ايـُذٍٗٛ( ايـُؿتب٘ ٚايـُع١ٓٝ يًُايو َُٓٗا ؾٝتشكل َٛضٛ
سكًا يف أضض  ٖٚهصا يٛ تساع٢ ضداًل .ذطٟ ايكطع١ ـتٚ)ايـُؿهٌ( ٚ

 نٌ َُٓٗا ٜسعٞ ايتشذري بٓؿػ٘ َٔ زٕٚ ؾطن١ صاسب٘  : ط٠ َجاًلشٓذـَ
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يف سل االختصاص باألضض ٚاألٚي١ٜٛ بٗا َٔ زٕٚ سذ١  -خصُ٘ -
 َٚٔ زٕٚ أصٌ أٚ ساي١ شل ألسسُٖا ايـُعنيـَاض٠ ع٢ً نٕٛ ايٚأ

ـشل ؾٝهٕٛ صاسب اي ،ذطٟ االغتصشابـغابك١ َتٝك١ٓ ألسسُٖا ٜ
ايكطع١ نُا ٜطدع يف تعٝني شل اىل ـٜطدع يف تعٝني صاسب ايَـذٗٛاًل ٚ

ٚيٝؼ َٔ قّٛ ٍ يف ايـُجاٍ ايػابل اىل ايكطع١ طايـُايو صاسب ايـُا
ٓٛ َا طٚ أَطِٖ اىل اا تعاىل ٚتكاضعٛا إال خطز غِٗ ايـُشلص ضٛاؾ

 ايـُتكسَني . دربٜٔ ـُا دا٤ يف اينـ (62)ـُدط٧صسهِ اا ب٘ يٝؼ ب

ـذسٜط بايكبٍٛ ٖٚٛ ٖٛ اي ْصٛص ايكطع١ يؿِٗ ايـُػتك٢ َٔاٖٚصا      
ْ٘ ظاٖط ْصٛص ايكطع١ بعس  ايتأٌَ ، ألبس َٔ ايـُصري ايٝ٘ايـُعتُس ٚال

َِٓٗ اغتاشْا ايـُشكل يف  -يٓعط ٚقس غبل ايٝ٘ بعض ايـُشككنيٚتسقٝل ا
ٜتذ٢ً ظٗٛضٙ َٔ بٓاٙ ٚأٚضشٓاٙ ببٝآْا بٓشٕٛ ٚقس قٓط -شج٘ االصٛيٞـب

شٝض ايـُأثٛض عٔ ايص دصٛص َٔ ايٓصـٚباي أسازٜح ايكطع١ عًَُٛا
  ذٍٗٛ ؾؿٝ٘ ايكطع١ص .ـ(: طنٌ َأ١ُ٥ اهلس٣)

  . : مـجزى القزعة عند الـنشهورخامسـالبحث ال      

ايؿك١ٗٝ إٔ  ِٗشٛثـيػٓتِٗ ٚيف بقس اؾتٗط بني أعالّ ايؿك٘ ع٢ً أ      
 ( طنٌ دلٍٗٛ ؾؿٝ٘ ايكطع١صؿهٌطع١ يهٌ أَط َايك) :أزي١ ايكطع١ عا١َ

ـُهٔ عٓٗا ٚيصا ال ٜ ْضات غري َعٍُٛ بٗا َعَطٖٚصٙ ايعَُٛ ،أٚ َطًك١
َٔ تأغٝؼ ؾك٘ يـِ ٜعطف سهُ٘ سصضًا  اٗا ايؿاٌَ يهٌ َطالقاألخص بإ
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 ٚأٚدب ايتدصٝص ايهجري ًٖٚٓا صت نجريًادٓصـنُا أْٗا قس ت ،دسٜس
ٗا بٌ ٜٓشصط عَُُٛهٔ ايعٌُ بـٚس٦ٕٓٝص ال ٜ ،طالقٗايف عَُٛٗا أٚ إ

ا٤ ب٘ زيٌٝ صشاب ؾٝٗا بايكطع١ أٚ دايعٌُ بٗا يف َٛاضز قس عٌُ اال
ا َُٚٔ زْٚٗ ،(63)ضُٔ قطٝع غِٓ ١ايـُؿتبٗ خاص نايؿا٠ ايـُٛط٠٤ٛ

 . خص بعُّٛ أزي١ ايكطع١ـذٛظ األال ٜ -داصـايسيٌٝ اي ٚأايعٌُ  -

يعُّٛ دٓام ٚقصط ايٓعط ع٢ً اـَٔ ضٝل اي ٖٚصا ايؿِٗ ْاؾ٧ْ       
 ايكطع١ يهٌ أَط َؿهٌ(سسٜح )َٔ ضازت٘ ايـًُشٛظ هلِ أٚ ايـُتِٖٛ إ

ٚنأِْٗ ؾُٗٛا َٓ٘ : َا أؾهٌ سهُ٘ ايٛاقعٞ تـذطٟ ؾٝ٘ ايكطع١، يهٔ 
، ال أصٌ ي٘ إال َا ضٟٚ َطغاًل يف ايسعا٥ِ ْٚكًٓاٙ قطٜبًا ٖصا ايٓٓص

َا أؾهٌ سهُ٘ َٔ سٝح )ضاز٠ ٚع٢ً ؾطض صشت٘ ٚصسٚضٙ ؾعاٖطٙ إ
طنٌ درب ايصشٝضـؾٝتٛاؾل َؤزاٙ َع اي (ايٛاقع َٚٔ سٝح ايعاٖط

 ّ )نٌ( .ٍ أزا٠ ايعَُٛٛٚسخ َـذٍٗٛ ؾؿٝ٘ ايكطع١ص

ـذس عًَُٛا أٚ خباض ايكطع١ ٚال ْـُهٔ إٔ ٜكاٍ : إْ٘ ال عُّٛ يف أٜٚ      
شُس بٔ سهِٝ طنٌ ـصشٝض غ٣ٛ َعترب٠ َ ٓصذطاٖا يف ْـيف َ إطالقًا

ُا دٌٗ سهُ٘ ايٛاقعٞ ـب ـدصٛصذطاٙ َـَٚ(64)َـذٍٗٛ ؾؿٝ٘ ايكطع١ص
دطا٤ يف إ ٚاضْزٖٛ أصٌ ي٘ أٚ  ال ٙ َطغٌ أَٚٚا غٛا ،ٚايعاٖطٟ

 ٚاا ٚيٞ ايتٛؾٝل ٚايػساز . ،دصٛص ؾطادعـايكطع١ يف َٛضز َ
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نٌ طا٥ٔ ايجالث١ ٚعُستٗا ايصشٝش١ :طٖٚصا ايؿِٗ ايـُػتك٢ َٔ ايك     
ِْ ـذٍٗٛ ؾؿٝ٘ ايكطع١صَ ٌْ ٖٛ ؾٗ دطٚز عٓ٘ بسيٌٝ ـٝص ٚايصديًت قاب

ِْ، َعترب ظاٖطٟ ْاؾ٧ َٔ أصٌ االستٝاط  بإٔ ٜٛدس يف ايـُٛضز سه
 ـذٍٗٛصَاططالم زيًٝٗـشػب إب ايكطع١ يكاعس٠ ًاَجاًل ٚال ٜهٕٛ َٛضز

شهِ ايعاٖطٟ ٜٚجبت ـذطٟ ايكطع١ يسيٌٝ خاص ٜٓؿٞ ايـَٚع شيو ت
ِْ٘ اأْب٘ ٚ (65)ٖٚٛ ْعري َا ٚضزت ايطٚا١ٜ ،ايكطع١ َٛط٤ٛ  شا اؾتب٘ غٓ

ٚمل تتعني َٔ بٝٓٗا ايؿا٠ ايـُٛط٠٤ٛ  ِفَطيف قطٝع ٚاختًطت ٚمل ُتع
ِ ايكطٝع ْصؿني ٜٚكطع بُٝٓٗا ثِ ال ٜعاٍ ٜكطع ١ٝ إٔ ٜكٓػطعؾايٛظٝؿ١ ايؿ

ؾتتعني  ،ايكطٝع ٝاٙيف نٌ ْصـ ست٢ ٜكع ايػِٗ ع٢ً ٚاسس٠ َٔ ؾ
 .شطم ـٚتٓذٛ غا٥طٖا َٔ ايصبض ٚاي يكطع١ايؿا٠ ايـُٛط٠٤ٛ با

ظٝؿ١ ايؿطع١ٝ ايٛال زيٌٝ ايكطع١ يهاْت يف ٖصا ايؿطع يٛ ٘ٚايعاٖط أْ     
يًعًِ  ،يف شاى ايكطٝع ايـُؿتب٘ ٝاٖٙٞ االستٝاط بادتٓاب مجٝع ايؿ

إال  ،ؾطاز ايؿب١ٗ ٚتٓذٝع ايعًِ االمجايٞ ؾٝٗاـشصاض أاالمجايٞ َع اْ
ِْـإٔ ايسيٌٝ اي ع٢ً َا تكتطٝ٘ ايكاعس٠  داص ايكاضٞ بايكطع١ سان

١ شٝشاطالم ص ٚأص عُّٛ ٓصذس َٛضزًا ثاًْٝا قس َخـايعاٖط١ٜ ٚمل ْ
َط بايكطع١ ، ٚقس ـداص اآلا٤ ايسيٌٝ ايابٔ سهِٝ ، ٚايهالّ ٖٓا َع اْتؿ

 ايـُؿٗٛض . خباضٖا ٚؾِٗ ـُٛضٛع ايكطع١ َٔ أٔ ؾُٗٓا يتبٝٓ

 ثِ ٜكع ايهالّ يف :       
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  ـحديد سعة أو ضيق موضوع القزعة .البحث السادس : ت         

ُذٍٗٛ سهُ٘ يـايـُٛضٛع ايـُؿتب٘ ابعس تعني َٛضٛع ايكطع١ : )        
ٝني سهُ٘ صٌ عًُٞ تعبسٟ ٜتصس٣ يتعيعسّ ٚدٛز ططٜل ؾطعٞ أٚ أ

( ٖٚصا ايـُٛضٛع نجريًا َا ٜتشكل يف َٛاضز تعاسِ أٚ يتؿدٝص ٚظٝؿت٘
 ؾٝكطع بني ايـُتداصُني  َٛاٍ ايـُؿرتن١ـشكٛم ٚايتداصِ ع٢ً األاي

 ، ٖٚٓا ٜكع ايهالّ ـشل اىل أًٖٜ٘صاٍ اييف غبٌٝ إخطاز ايـُشل ٚإ
ص٘ ٚ اختصاـُا ٜتعني ٚاقعًا، أذط٣ ايكطع١ ٚمشٛي٘ يـ عُّٛ َيف

 : بايـُذٍٗٛ عٓسْا ايـُتعني يف ايٛاقع ٚعٓس اا غبشاْ٘، ؾٗٓا استُاالٕ

ُٛاضز اؾتباٙ ايٛاقع بإٔ ٜهٕٛ ـ: اختصاص زيٌٝ ايكطع١ باألٍٚ      
ؾٝكطع  ،َعني يف ْؿػ٘ ٜعًُ٘ اا ٚقس اؾتب٘ ع٢ً ايبؿط يًُذٍٗٛ ٚاقْع

ٍْيت ايـُتٓاظعني  -صاى يٚ َعني بني نْٛ٘ هلصا أ عٝٝٓ٘ ظاٖطًا نإٔ ٜرتزز َا
غتاشْا ايـُشكل ـدتاض مجع َٔ ايؿكٗا٤ )ضض (َِٓٗ أٖٚصا ٖٛ َ -عًٝ٘
 ( . )قسٙ(66)ع٢ً َا ٜعٗط َٔ تكطٜطٟ بـشج٘  شٛث٘ االصٛي١ٝ،ـيف ب

: عسّ االختصاص بصٛض٠ تعٝني ايٛاقع ايـُتعني يف ْؿػ٘ ايجاْٞ      
ـُٛاضز ايـُذٍٗٛ ايصٟ ال تعٝٓٔ ي٘ ُع٢ٓ عُّٛ زيٌٝ ايكطع١ ٚمشٛي٘ يـب

(  ًُٛى أًَه٘ ؾٗٛ سطـٍٚ َأع٢ً ْؿػ٘ ) سْسيف ايٛاقع نُا يٛ إيتعّ أ
 ٚ بُٝني ؿػ١ ْصضًا أٚ عٗسًا أٚ ايتعّ ع٢ً ْـُايٝو، أؾٛضخ غبع١ َ

ٚ صسٜك٘ )أٍٚ عطب١ أًَهٗا ؾٗٞ صسق١ يف غبٌٝ اا( ؾأٖساٙ أبٛٙ أ
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مجٝعًا ، ؾٝكطع أٚ ٜعتل أٚ ٜتصسم بايصٟ ٚ ٚضخ ثالخ عطبات أ عطبتني
 إلطالم (67)ـذٛاٖطدتاض صاسب ايـٖٚصا ٖٛ َ أصاب٘ ايػِٗ ٚاالقرتاع،

 ـشج٘غتاشْا ايـُشكل يف بـدتاض أزي١ ايكطع١ َٔ اآل١ٜ ٚايطٚا١ٜ ، ٖٚٛ َأ
 ٘ـشجٖٚٛ َتأخط ظَاًْا عٔ ب ، نيعايصٟ سططْاٙ يف َٛض (68)ايؿكٗٞ

 : يتعَ٘ يف ) َباْٞ ته١ًُ ايـُٓٗاز ( ٚيف ؾطح ْهاح ايعط٠ٚ: اٞصٛياأل
، ٚايـُتشصٌ ـشح عسّ دٛاظ ايعٜاز٠ ع٢ً أضبع ظٚدات زا٥ُاتب

 ٚدٛز استُايني : 

ٔ ايٛاقع ـُٛاضز تعٝٓذط٣ ايكطع١ بـقس ٜكاٍ باستُاٍ اختصاص َ      
، ٜٚتعني ايٛاقع غبشاْ٘ َع دٗايت٘ ٚاؾتباٖ٘ عٓسْايف ْؿػ٘ ٚعٓس اا 

بس َٔ ٚاقع ؾال اع ايـُؤزٟ اىل خطٚز غِٗ ايـُشل،عٓس االقرت
ٔ ٔ َا ٖٛ َتعٝٓتعٝٓـذطٟ ايكطع١ ٚذٍٗٛ عٓسْا َعًّٛ عٓس اا ست٢ تـَ

 ُهٔ ايطدٛع اىل ايكطع١ يف َٛاضز الـٚال ٜ ،ـذٍٗٛ يف تصٛضْاٚاقعًا َ
٣ ظٚدات٘ َٔ زٕٚ قصس ٚاسس٠ٕ سسل إٔ هلا يف ايٛاقع نُا يٛ طًٍتعٝٓ

ٔ َٓٗٔ َازاّ مل تتعٝٓ ٕ ايكطع١ ال تصًض يتعٝني ٚاسس٠ٕؾاعٝٓٗا، ب
 ز . ايـُطًك١ يف ايٛاقع ٚيف قصس ايعٚ

     ْ٘ اغتشػــاْٞ ال ٜسعُــ٘ زيٝــٌ  ٜٚٓــسؾع ايـــُكاٍ بــإٔ َــا شنــط ٖــٛ ٚدــ
ٕ َؿاز االخباض ٖٛ َؿطٚع١ٝ ايكطع١ ايـُكاض١ْ يتؿٜٛض االَـط  ؾطعٞ، ؾا

١ُ ـٕ ٜهـٕٛ ثـ  ٘ البس َـٔ أ ّ بإْٔ االيتعااىل ا يتُٝٝع غِٗ ايـُشل، بٌ إ
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ٖـٛ ايتـعاّ َـا ال ًٜـعّ ٚال     ايكطعـ١  يٓـا  ٓـ٘  عٓـسْا ؾتعٓٝ  ذٍٗٛـَ ٚاقع َتعني
 ١ ؾطع١ٝ .زيتتطُٔ إضازت٘ أ

بايـــدرب ايصــشٝض :طنــٌ َـــذٍٗٛ ؾؿٝــ٘ ايكطعــ١ص   (69)ٚقــس ٜػــتسٍ       
يتٛنٝس ايكٍٛ بإٔ َٛضٛعٗا خصٛص َـا نـإ يـ٘ ٚاقـع يف شاتـ٘ َعًـّٛ       

ٖٚٛ َـذٍٗٛ عٓسْا، بإٔ ٜكاٍ: إْـُا ٜطًل ايـُذٍٗٛ )اشا عٓس اا تعاىل 
نإ ثـ١ُ ٚاقْع َعًّٛ عٓس اا تعاىل َـذٍٗٛ عٓـسْا، ٚال ٜطًـل ؾُٝـا يـٛ     
مل ٜهٔ ٖٓاى ٚاقع َعًّٛ أصاًل، سٝح إٔ ايعـاٖط َـٔ يؿـغ ايــُذٍٗٛ     

 َـذٍٗٛ غري َعًّٛ( .  ٖٛ تعًل ايـذٌٗ بٓؿؼ ايؿ٤ٞ، ؾٝكاٍ : ايٛاقع

ٍ  ٚؾٝـ٘ : أ       ؾُٝـا يــٛ مل   ٚاًل : إٕ ٖـصا االغــتسالٍ : )ال ٜطًـل ايـــُذٗٛ
ٜهٔ ٖٓاى ٚاقـع َعًـّٛ أصـاًل( َــشض زعـ٣ٛ ألْـ٘ مل ٜعطـسٖا زيٝـٌ         

   ٕ ايــُذٍٗٛ ٜطًـل عطؾـًا ٜٚػـتعٌُ      إثبات، بٌ إٕ اإلثبـات بــدالؾ٘، ؾـا
ؾُٝا ي٘ تعٝٓٔ ٚؾُٝا يٝؼ ي٘ تعٝٓٔ، َـجاًل يـٛ طًـل ايطدـٌ إسـس٣ ظٚدتٝـ٘       

اْ٘ طًل ظٚد١ َـذٗٛي١ َع عسّ ٚدـٛز ٚاقـع َعـني،    ؾاْ٘ ٜصسم عطؾًا: 
نُا ٜصسم ايـُذٍٗٛ ع٢ً َايو  ايــُاٍ ايــُطزز بـني ظٜـس ٚبـني عبٝـس       
عٓس تٓاظعُٗا عًٝـ٘ ٚعٓـس عـسّ تعٝٓٓـ٘ خاضدـًا: ٖـٌ ٖـٛ هلـصا أّ يـصاى،          

 ؾٝكاٍ: َايو ايـُاٍ َـذٍٗٛ .

بٓؿؼ  ٚثاًْٝا : إٕ ايكٍٛ)ايعاٖط َٔ يؿغ ايـُذٍٗٛ ٖٛ تعًل ايـذٌٗ     
 ايؿ٤ٞ( ال ْعطف َػتٓسٙ أٚ َؤزاٙ ايـُكصٛز يًُطسّٛ )قسٙ( .

 ٚايـُِٗ يف ؾِٗ األخباض ٖٛ ايـؿِٗ ايعطؾـٞ ايـُشاٚضٟ ٖٚٛ ٜـػاعس     
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ع٢ً إٔ ايـذٌٗ بـُع٢ٓ عسّ ايعًِ، ؾُا نـإ يـ٘ ٚاقـع َعـٝٓٔ ٜعًُـ٘ اا      
 ٚاقع َعـٝٓٔ يف  ٜٚـذًٗ٘ ايبؿط ٖٛ َـذٍٗٛ غري َعًّٛ، نصيو َا يٝؼ ي٘

ْؿػ٘ ٖٛ َـذٍٗٛ نُا يٛ ْـصض االْػـإ أٚ عاٖـس أٚ سًــ بـإٔ ٜتصـسم       
بايعطب١ األٚىل اييت ٜـًُهٗا ؾًُو ثالخ عطبـات بـاإلضخ أٚ باهلسٜـ١ أٚ    
ْـشُٖٛا . ٚعٓس٥ص ٜكاٍ : ايـُٓصٚض َـذٍٗٛ غري َعًّٛ ٌٖ ٖـصٙ ايعطبـ١   

 أّ تًو أّ تًو ؟ . 

          ٍ ( ٚ)َؿـهٌ(  ٜٚطاف يـُا تكـسّ : ٚضـٛح تكـاضب عٓـٛإ )َــذٗٛ
يف ايـــُع٢ٓ، ٚال ٚدــ٘ يًتُٝٝــع بُٝٓٗــا بتدصــٝص َؿٗــّٛ األٍٚ ٚتعُــِٝ  

 َؿّٗٛ ايجاْٞ نُا صٓع صاسب ايـُكاٍ )قسٙ( . 

ٚايـشاصٌ ظٗٛض ايـدرب ايصشٝض يف ْؿػـ٘ يف نـٕٛ َــذط٣ ايكطعـ١          
خط٣ بـٌ َـٔ   َٛاضز ايـُذٗٛي١ٝ ، نُا ٖٛ ظاٖط أخباض ايكطع١ األعُّٛ 

، َٚعـ٘ ال ٚدـ٘ صـشٝض    ُّٛ َٔ بعـض ايٓصـٛص  از٠ ايعايـُُهٔ اغتؿ
ــس عــٔ ايعُــّٛ ايعــ   ٜكتطــٞ  ــع ايٝ اٖط َــٔ ايٓصــٛص  االختصــاص ٚضؾ

٘    ُصازٜل اـٚايؿــاٌَ يــ  ــ ــٝٓٔ يف ْؿػ ــ٘ ٚال تع ــع ي ــصٟ ال ٚاق ـــُذٍٗٛ اي  ي
 ٚايٓصٛص ايعاٖط٠ يف ايعُّٛ ٖٞ : 

 ذٍٗٛ ؾؿٝ٘ ايكطع١صـطنٌ َ شُس بٔ سهِٝـ: َعترب٠ َاالٍٚ       
ٖٚٛ ٜعِ  ،ذطاٖا ٖٚٛ ايـُذٍٗٛـَٛضٛع ايكطع١ َٕٚ اايعاٖط٠ يف تبٝ

ِٓ  ٜٚؿٌُ ايـُذٍٗٛ ايـُؿهٌ عٓسْا ظاٖطًا ٚايـُتعني يف ايٛاقع نُا تع
ايـُذٍٗٛ غري ايـُتعني ٚاقعًا ٚظاٖطًا، ٖٚٛ إطالم ظاٖط َٔ َسخٍٛ 

اظ شتاز َع٘ اىل زيٌٝ خاص ع٢ً دٛـال ٜ ـذٍٗٛصَازا٠ ايعُّٛ ط
 ٔ ايؿ٤ٞ ايـُذٍٗٛ ٚاقعًا .    ايطدٛع اىل ايكطع١ َع عسّ تعٝٓ
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بػٓس  (70)ٖٚٛ َطٟٚ يف ايؿكٝ٘ ،ُٛضزٙـخاص ب : ٚضز ْٓصايجاْٞ     
، ضدٌ قاٍ : أٍٚ ًَٛى أًَه٘ ؾٗٛ سطيف  ()صشٝض عٔ ايصازم
(:ط ٜكطع بِٝٓٗ ٜٚعتل ايصٟ خطز )، ؾكاٍؾٛضخ غبع١ مجٝعًا

ال تعني  ضٕزاعتباض ايكطع١ ٚدطٜاْٗا يف َٛ ؾاْ٘ ظاٖط ايسالي١ ع٢ً غُٗ٘ص
ذطٜإ ايكطع١ يف  ـخباض ايـُتط١ُٓ يًا، ٖٚهصا ٚضز غريٙ َٔ األي٘ ٚاقع

 صاًل . ال تعٝٓٔ ي٘ ٚاقعًا أ َٛضٕز

ٚ زيٝاًل ٚاضشًا ـذس بعس ايتتبع ٚايـُالسع١ ٚدًٗا صشٝشًا أٚال ْ      
ًا يف ْؿػ٘ ذٗٛاًل عٓسْا َتعٝٓـُا نإ َـع٢ً اختصاص دطٜإ ايكطع١ ب

ٖٛ  ُاـٚاْ ،ؾهاٍالقاّ عًٝ٘ ؾاٖسًا تاًَا خًًٛا َٔ أَ أ َط، ٚمل َْٚاقعًا
طالم زيٌٝ ايكطع١ ٙ امجااًل بإٚضٓز ،(71)ذٛاٖطـيف ْهاح اي اؾهاٍ سهاٙ

داص١ ٖٛ ـايصشٝض ايعاّ ٚايٓصٛص اي ٖٚصا ايٛد٘ ايـُتُجٌ بايٓٓص
 ايعُس٠ . 

 ايعُّٛ أٚ ش١ يفـ: تٛدس ضٚا١ٜ تهاز تهٕٛ عٓسْا صطٜايجايح      
ٖٚٞ َا  ،ٚىل ٚايجا١ْٝط٠ ؾٝ٘، بٌ ٜهؿٞ إؾعاضٖا يتأنٝس ايـُعترب٠ األظاٖ
، عٔ اعتباضٙ  ايطٛغٞ يف تٗصٜب٘ بػٓس ٜكطب قبٛي٘ ٜٚك٣ٛايؿٝذ  ضٚاٙ

، ؾٛضخ سط ـًُٛى أًَه٘ ؾٍٗٛٚ َأ : يف ضدٌ قاٍ (ايصازم )
 قاٍ : (72) صبِٝٓٗ ؾُٔ أصاب٘ ايكطع١ أعتلٜكطع  :ط()قاٍثالث١ 
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ْكًٗا ايؿٝذ ايطٛغٞ يف )ايتٗصٜب(  ؾإ ٖصٙ ايطٚا١ٜ،  صطٚايكطع١ غ١ٓ
بإغٓإز صشٝض عٔ )ايـشػني بٔ غعٝس عٔ محاز بٔ عٝػ٢ عٔ غٝٓاب١ 

ُٚ َـذٍٗٛ ال ٚابطاِٖٝ بٔ عُط عٔ أبٞ عبس اا ( ٚ)غٝٓاب١( ضا
ٜعطف ي٘ تٛثٝل ٚال َسح، ٚ)ابطاِٖٝ بٔ عُط( ٖٛ ايـُعتُس ٚايـُصشض 

ا، ؾاْ٘ قاٍ عٓ٘ ايؿٝذ ايٓذاؾٞ:)ؾٝذ يًطٚا١ٜ بؿعٌ ٚدٛزٙ يف غٓسٖ
ٖٚصا َسح دًٌٝ ٚتٛثٝل صطٜض سهاٙ ايٓذاؾٞ  (73)َٔ أصشابٓا ثك١(

عٔ ابٞ ايعباؽ أمحس بٔ عكس٠ أٚ أمحس بٔ ْٛح، ٚنالُٖا دًٌٝ 
َـُا ٜهؿـ عٔ ؾٗط٠   -ابٞ ايعباؽ َٛثل يف ايٓكٌ، ٚسهاٙ عٔ غري

 ايتٛثٝل ٚايؿٝدٛخ١  .  

 (74)بٔ ايػطا٥طٟ قٛي٘ عٓ٘: )ضعٝـ دسًا(يهٔ ٜـشه٢ عٔ ضداٍ ا      
َـٔ زٕٚ إٔ  ٜـصنط غـببًا أٚ َػـتٓسًا يتطـعٝؿ٘، ٖٚـٛ ظَٝـٌ ايٓذاؾـٞ يف         
ايسضاغــ١، ؾًــٛ نــإ يــ٘ غــْٓس ٚاضــض قــٟٛ الطًــع ايٓذاؾــٞ عًٝــ٘ ٚمل    
ٜـُسس٘ ٚمل ٜـذعّ بٛثاقت٘ َٔ زٕٚ تطزز نُا ٜؿِٗ َٔ عباضتـ٘ ايعـاٖط٠   

    ٚ يعًـ٘ هلـصا ضٓدـض مجـْع قبـٍٛ      يف ْكٌ غـري ٚاسـٕس يؿـٝدٛخت٘ ٚٚثاقتـ٘، 
تٛثٝل ايٓذاؾٞ ٚتطدٝش٘ ع٢ً تطعٝـ ابـٔ ايػطـا٥طٟ، َـِٓٗ ايعالَـ١     

: )ٚاألضدــض عٓــسٟ قبــٍٛ ايـــُتكسّ ايـــشًٞ قــاٍ تعكٝبــًا يهــالّ ايعًُــني 
 ضٚاٜت٘ ٚإٕ سصٌ بعض ايؿو بايطعٔ ؾٝ٘( إْت٢ٗ . 

 تامـاإلععٝني ـٖصا ايـُكاٍ َٚٔ ت( )طا٤ االَاّ ـَٚايعاٖط َٔ إ      
 ٗس أٚـعـصض أٚ ايـٓـل ايـطٜـطــُا قاٍ بٌ بـيطداعاّ ـتـٖٛ اي -طاع ـقعس اإلـب
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٘ ، ٚٚدٛب ايٛؾا٤ بايايُٝني ٘   ٜػـتسعٝ  تعاَـ ، ؾػـأٍ  ٘ ايتشكـل عـٔ ٚظٝؿتـ
ٕ ايجالثـ١ مل  ٜل ايكطع١ يتعٝني َٔ ٜعتك٘ ، َـع أ داب٘ بػًٛى ططاإلَاّ ٚأ

ًا ، إش مل ٜتشكـل خاضدـ  شطٜطٙ ٚاقعـاً ـٜتعني ؾٝٗا ايعبـس ايــًُتعّ بعتكـ٘ ٚتـ    
يتعـٝني   ا ًَو ثالث١ عبٝس زؾع١ً ، ؾٝهٕٛ إقطاعٍ٘ٚ َـًُٛى( ألٕ أٍٚ َ)أ

 بـًا :  َعٍك ()َـاّ اىل ايكطعـ١ ٚقـاٍ    أضؾـسٙ اإل َا مل ٜـتعني ٚاقعـًا ٚقـس    
نرب٣ ن١ًٝ ٖٚٞ  ـُا ٜهؿـ عٔ نٕٛ طايكطع١ غ١ٓصَ طٚايكطع١ غ١ٓص

 ُا ملـَجايــ٘ َـــداص ٚيف أيف ٖــصا ايـــُصسام ايصــػطٟٚ ايــ بعــ١١ َٓتغــٓٓ
 ٜتعني ؾٝ٘ ٚمل ٜهٔ ي٘ ٚاقع َعني . 

شاغٓ٘ بػٓس َعترب اىل َٓصٛض بٔ ساظّ ـيف َ(75): ض٣ٚ ايربقٞايطابع     
ٜطـًا ألْـ٘ ٜطٜٚـ٘ عـٔ نتـاب      ، ٚغـٓسٙ َعتـرب أ  َؤٜسًا بطٚا١ٜ ابٔ طـاٚٚؽ 

، ـض عٔ َٓصٛضشبٛب َٔ َػٓس مجٌٝ بٔ صايـايـُؿٝد١ يًشػٔ بٔ َ
ذ ايطٛغــٞ ايــصٟ يــ٘ غــٓس  َعتــرب اىل ايؿــٝ ٚيًػــٝس ابــٔ طــاٚٚؽ غــٓسْ 

شهٞ قٍٛ ـ، ٖٚٞ تـشبٛبٔ َبخباض اىل مجٝع نتب ٚأصشٝض َتصٌ ا
ـدطز يف ايكطعــ١ ( ثـِ قــاٍ :طؾــأٟ  : ) ٖـصٙ تــ ( يف َػــأي١ٔ )ايصـازم  

ٛٓقط١ٝ أ ٌٓ  َطِٖ اىل اا عٓعضٛا أعسٍ َٔ ايكطع١ اشا ؾ يـٝؼ اا  ، أٚدـ
َِؾو ٍٛ :طٜك َٖ ِٔ ايـُِسَسٔطنَي َػا َٔ  َٕ  . ٖصا .  141:  ايصاؾات صؾوهوا

ُؿطٚع١ٝ ـبآ١ٜ ايــُػا١ُٖ يـ   ()ٚقس ٜػتسٍ ٖٓا باغتؿٗاز االَاّ       
ٕ اغتؿٗاز االَـاّ باآلٜـ١   ، بًشاظ أايكطع١ يف نٌ َا يٝؼ ي٘ ٚاقع َتعني

َِؾوطايؿطٜؿ١  َٖ ٖـٛ زيٝـٌ عُـّٛ َؿـطٚع١ٝ     ؾُٝا يٝؼ ي٘ ٚاقع َتعني  صَػا
ازِٖ ٚدٛز عاصٔ  يف ٌٖ ايػؿ١ٓٝ تكاضعٛا بعس اعتكايكطع١، بًشاظ إٔ أ
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شٛت ٜطًـب  ـٓـ٘ عٓـسِٖ َٚـٔ زٕٚ َعـطؾتِٗ بـإٔ ايـ      ايػؿ١ٓٝ َٔ غـري تعٓٝ 
ش يـٛ نـاْٛا ٜعطؾْٛـ٘    ـشا٥٘ ،إٜـ ( بأَط اا غبشاْ٘ ٚإ)خصٛص ْٜٛؼ
، ؾٝهؿـــ اقرتاعٗــِ ٚتػــاُِٖٗ  شٛت َــٔ زٕٚ قطعــ١ ـألعطــٛٙ اىل ايــ

٘ اقرتاعــًا عــٔ نْٛــ-ٚاغتؿــٗس بــ٘  ()َطــاٙ االَــاّ ايصــازم ايــصٟ أ
ــ ــع   يتع ــٝٓٔ يف ايٛاق ــ٘ تع ــٝؼ ي ــا ي ــٛ بــ  -ٝني َ ـــُكرتعني ـٚي  -شػب ْعــط اي

. ٖـصا َـا   (76)ع١ يتعٝني َا ال ٚاقـع يـ٘ ٚال تعـٝٓٔ    ٜٚهؿـ عٔ سذ١ٝ ايكط
  ضْاٙ .شج٘ ٚقس سططْاٙ ٚقٓطـذًؼ بـيف َ )قسٙ(ؾازٙ اغتاشْا ايـُشكل أ

شٛت يف ـٕ ايـ يف ايٓؿؼ ٚتـطزز يف ايبـاطٔ بًشـاظ أ   ٚيف ايسالي١ تأٌَ      
ٌٖ ـشا٤ٙ قس طًب ْٜٛؼ بعٝٓ٘، ؾُا اقرتع ي٘ أٜـشاٍ ٚبأَط اا ٚإع ايٚاق

ٍٛ َؿهٌ عٓسِٖ ٚيف ْعطِٖ ٚيـ٘ تعـٝٓٔ يف ايٛاقـع ٚيف    ذٗـايػؿ١ٓٝ ٖٛ َ
ُا نـإ يـ٘ ٚاقـع    ـَطٙ غبشاْ٘ ، ؾٗٛ َصسام تعـٝني ايكطعـ١ يـ   عًِ اا ٚأ

 ٔ يف ْؿػ٘ ٚيف عًِ اا غبشاْ٘. َعٝٓ

 -ع٢ً األقـطب -بعض األخباض ايصشٝش١ سع١ : َالٜٚؤنس َا شنطْا     
ٙ     ()ٌٖ بٝت ايٓب٠ٛٚايـُأثٛض٠ عٔ أ  ايــُط١ٜٚ يف تؿػـري ايكُـٞ ٚسهـا
ػري عًـٞ   ) يف تؿرب، ٚغٓس اخل(77)يف تؿػريُٖا شٜٛعٟـعٓ٘ ايبشطاْٞ ٚاي

ٌ   بٔ ابطاِٖٝ ايكُٞ: سسثين أ قـاٍ : (   ،بٞ عٔ ابٔ ابٞ عُـري عـٔ مجٝـ
ـشسٜح َـٔ  ٦ٓـاْٞ عـٔ نـٕٛ ايـ    ٖٚصا ايػٓس ٖٚصا ايتعبري ٖٛ ناؾـ اطُ
ـدؿ٢ عًــ٢ ايعــاضف نُــا ال ٜــ -أدــعا٤ تؿػــري ايكُــٞ: عًــٞ بــٔ إبــطاِٖٝ

ـــُت بأغــاْٝس األ ــاض ٚاي ــتبع هلــاخب ـــ، ْٚ ٕ ـشٔ َ ــل بهــٛ ايتؿػــري  ُٔ ال ٜج
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بٛدٛز عسز نـجري َـٔ    -يف ايٛقت ْؿػ٘ -ْٚجل ،ايـُتساٍٚ بتُاَ٘ يًكُٞ
١ًٍ ، ربا٤ باألغــاْٝسدـعٖا ايــُٝٓـَــٔ تؿػــري ايكُــٞ ٜعطؾٗــا ٜٚــ أخبــاضٙ َػــت

 ا ايؿدصٞ . ٓشػب اط٦ُٓاْـدرب َٓٗا بـٖٚصا اي

 اا ايعــصاب عــٔ قــّٛ ٜــْٛؼ ...ص  ضٓز َــا:ط قــاٍ ابــٛ عبــساا      
ـــختصــطٙ ايــٙ ايبشطاْــٞ بتُاَــ٘ ٚإدرب طٜٛــٌ سهــايـــٚا ـشصف شٜٛعٟ ب

َـ بعض ؾكطات٘، ٚسلٔ ْٓ  :  ٚاالغتؿـٗاز ، قـاٍ    ـشاد١شٌ ايـ ـكٌ َٓ٘ 
ع٢ً ٚدٗ٘ َػاضبًا ا نُا سه٢ اا ستـ٢ اْتٗـ٢    ؾػطب ْٜٛؼ َٚٓطط

، ؾاشا غؿ١ٓٝ قـس ؾـشٓت ٚأضازٚا إٔ ٜـسؾعٖٛا ؾػـأهلِ     اىل غاسٌ ايبشط
بعح اا سٛتـًا ععُٝـ١    ْٜٛؼ إٔ ٜـشًُٛٙ ؾشًُٛٙ، ؾًُا تٛغطٛا ايبشط

٘   ؾشبؼ عًِٝٗ ايػؿ١ٓٝ َٔ قٓس ، ؾصـاض اىل  اَٗا ؾٓعط ايٝ٘ ٜـْٛؼ ؾؿـعع َٓـ
ـشٛت ٚؾتض ؾاٙ، ؾدطز أٖـٌ ايػـؿ١ٓٝ ؾكـايٛا:    اي ط ايػؿ١ٓٝ ؾساض ايَٝ٘ؤٓخ

ٌٓ ، ؾتػــاُٖٛا ؾدــطز غــِٗ ٜــْٛؼ ٖٚــٛ قــٍٛ اا عــعٓ ؾٝٓــا عــاُص : ٚدــ
َِؾو َٖ ــا ـــُِسَسٔطنيَ   َػ ِٔ اي ــ َٔ  َٕ ــا ٘   ؾوهو ــ ــأيكٛٙ يف ايبشــط ؾايتكُ ــأخطدٛٙ ؾ  ، ؾ
 .ب٘ يف ايـُا٤ ...(  شٛت ٖٚٛ ًَِٝ َٚٓطـاي

ـذال٤: ٗا بٓ، ٜٚعٗط َٗآشٌ ايؿاٖس َـاقتطعٓا َ ٖٚصٙ ضٚا١ٜ َطٛي١      
ــع ٚيف أ  ــٝٓٔ ايٛاق ــط اا غــبشاْ٘ يــ  تع ـــَ ــْٛؼ  ـُدًٛق٘ اي ــابتالع ٜ شٛت ب

() يطٚا١ٜ ايـُعترب٠ زيـٝاًل عًـ٢ تعـٝٓٔ ٜـْٛؼ يف     ي٘ ، ٚتصًض ا اَتشاًْا
ــ  قطعــ١ أ ــع ٚيف عًــِ اا ـٖــٌ ايػــؿ١ٓٝ ب ٕ نــإ  غــبشاْ٘ ٚإشػب ايٛاق

باآلٜـ١ عًـ٢ تعُـِٝ    ، ٚال ٜصـض االغـتسالٍ   ـذٗٛاًل يف ْعط أٌٖ ايكطعـ١ َ
 ذط٣ ايكاعس٠ . ـَ

 َسخٍٛ ـشُس بٔ سهِٝ ٚاطالمٚنٝـ نإ ٜهؿٝٓا عُّٛ صشٝش١ َ    
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ــّٛ ط  ــأزا٠ ايعُـ ـــُعترب٠ األ   َـ ــ١ ايـ ــٌ ٚزاليـ ــا، بـ ــط٣ : ـذٍٗٛص ؾٝٗـ خـ
ع٢ً سذ١ٝ ايكطعـ١ ٚدطٜاْٗـا يف ايــُٛاضز ايـيت مل      (78)طٚايكطع١ غ١ٓص

 ٚاقعٗـا يف ْؿػـ٘ ٚيف عًـِ    ٜتعني هلا ٚاقع نذطٜاْٗا يف ايـُٛاضز ايــُتعني 
 شكل دٌٗ ايـُهًؿني ٚعسّ َعطؾتِٗ . ـاا ، ٚايـُِٗ ت

        ٍ ؾـاز ايػـٝس   ـدًٌ ؾُٝـا أ ٜتذًـ٢ ايـ   -ٚبعس ٖصا ايتكطٜـب ٚاالغـتسال
يــ٘ تعــٝٓٔ ٚاقعــٞ   يعــٌ َٓصــطف ايـــُذٍٗٛ : َــا )قــسٙ( قــاٍ : )احلهــِٝ 

ْـ ـ، ؾايبٓا٤ ع٢ً عُّٛ ايطٚا١ٜ يـ ٚدٌٗ تعٝٝٓ٘  (79)(اٖطـشٔ ؾٝـ٘ غـري ظـ   ُا 
، بـٌ ال ؾـاٖس   يعُّٛ تاّ ٚال ٚد٘ يالْصـطاف ٕ االغتسالٍ باٚقس تبني أ

بٓــا٤ عًــ٢ بــس َــٔ ايٚال قطٜٓــ١ َعتــرب٠ تسعُــ٘ ٚتــسٍ عًٝــ٘، ؾال ش٘ ٜصــٓش
ُا َع قٛي٘ يف ايصشٝش١ ايجا١ْٝ:طايكطع١ ، الغٝعُّٛ ايطٚا١ٜ ٚايعٌُ ب٘

 تبع١ . َ ٔ ايٛاقع غ١ٕٓٓ ايكطع١ يف َٛاضز عسّ تعٝٓغ١ٓص ٚؾُٗٓا َٓ٘ أ

       ِ ــاٍ ايػــٝس احلهٝ ــِ ق ــسٙ(:ث ــ٘    )ق ــ٢ إطالق ــا٤ عً )َطــاؾًا اىل إٔ ايبٓ
ــس أ     ــٍٛ، ؾالب ــ١ األص ــع أزي ــكٛط مجٝ ــب غ ــٕٛ ٜٛد ــٔ  ٕ ٜه ـــُطاز َ اي

ٕ )ايـُذٍٗٛ( ـذُاًل( ٚنأْ٘ ؾِٗ أاٖط ؾٝهٕٛ َايـُذٍٗٛ َع٢ٓ غري ايع
 .    ٌٗ سهُ٘ ايٛاقعٞ خاص١َا ُدٖٛ ٚ)ايـُؿهٌ ( 

ّٛ ٚعسّ االمجـاٍ ؾٝـ٘ ٚعـسّ ايػُـٛض،     غال١َ ايعُٔ يهٓ٘ قس تبٝٓ      
ذٗاي١ ايٛاقـع  ـٕ ايـُطاز َٔ ايـُذٍٗٛ ٖٛ ايـُع٢ٓ ايـُطًل ايؿـاٌَ يـ  ٚأ

ـــُػتشصٌ َــٔ عــسّ األ  ٚد ــ١ ايــ ٗايــ١ ايعــاٖط اي ـذاض١ٜ يف صــٍٛ ايعًُٝ
 َاض١٠ ايٛاقع بسيٌٝ ٚأـَٛاضزٖا، َٚع عسّ دطٜإ األصٍٛ ٚعسّ َعطؾ
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 (ُػوـ، ٜٚٓسؾع اؾهاٍ )ايـُػتـ يـُتكسّطٟ ايكطع١ بايتكطٜب اَعترب٠ جت
 صً٘ . طع إؾهاي٘ َٔ أطعامجاٍ ايطٚا١ٜ ٚبتكطٜبٓا ٜت ايـُؤزٟ اىل

 -زيٝـٌ ايكطعـ١   -ـُا١َٝ ايعُـّٛ ٚاإلطـالم يف ايـطٚاٜتني    ٚاحلاصٌ ت      
َـ     ٚال َاْع عـٔ األ  ُا اشا نـإ  ـذط٣ ايكطعـ١ يـ  ـخـص بـ٘ ٚااليتـعاّ بعُـّٛ 

 . يف ْؿػ٘، ٚاا ايعايـِ ايعاصِٔ ذٗٛاًل يف ايٛاقع غري َتعٝٓـَ

 البحث السابع: اختصاص إعنال القزعة باإلمام .       

ــ١ اإل               ــع ايهــالّ يف إٔ إعُــاٍ ايكطعــ١ ٖــٌ ٖــٞ ٚظٝؿ ــ٘  ٚق ــاّ ْٚا٥ب َ
ــ ـــشل أٚ أباي ــٗا نــ  ْ٘ ــ٘ استُــاالٕ ، َٚكتطــ٢ إطــالم    ٜعًُ ٌ أســس ؟ ؾٝ

ٞ   نٌ َصشٝش١ ابٔ سهِٝ:ط بصـري   ـذٍٗٛ ؾؿٝ٘ ايكطعـ١ص ٚصـشٝش١ ابـ
ٛٓ  ط ــِ ؾ ــاضعٛا ث ــّٛ تك ــٔ ق ــٝؼ َ ِٗ ال خــطز غــ ضــٛا أَــطِٖ اىل اا إ ي
ــ ــٌ أســٕس إل    (80)ـُشلصاي ــّٛ ٚصــالس١ٝ ن ــٛ ايعُ ــاٖ ــس  عُ ــ١ بع ٍ ايكطع

 َطِٖ اىل اا . تؿٜٛض ايـُتٓاظعني أ

دــطا٤ ايكطعــ١ عًــ٢ َباؾــط٠  يهٓــ٘ ٜبــسٚ َــٔ بعــض االخبــاض تٛقـــ إ      
ــٝؼ يػــريٙ  )االَــاّ  ــ٘ ٚي ــ٘ ال   ( ٚإٔ إعُاهلــا َــٔ ٚظٝؿت إعُاهلــا ٚأْ

قطعـ١ ايؿكٝـ٘ ايعـسٍ بٓـا٤ّ      ٜٚرتتب األثط ايؿطعٞ إال ع٢ً قطع١ االَـاّ، أ 
ٜـ  ػب١ ايـيت ْعتُـسٖا  ٔشـٚ ٚالٜـ١ ايـ  ع٢ً ايٛال١ٜ ايعا١َ أ ُهٔ ايكـٍٛ  ـ، بـٌ 

قـطاع َـٔ تٛابـع ايكطـا٤ ايجابتـ١      جبٛتٗا يًؿكٝ٘ عٓـس ْؿـٞ ايٛالٜـ١، ألٕ اإل   ب
ز ايٝٗـا نـجريًا يف َـٛاضز    شتاـُٜـ ، ٚايكطعـ١  ٝـ٘ ايعـسٍ باإلمجـاع   ٚالٜت٘ يًؿك

َـٛض  قِٗ ٚسػِ ْعاعاتِٗ يف نـجري َـٔ األ  شهِ بني ايٓاؽ يتُٝٝع سكٛـاي
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ــ     ـــُٛاضز ايـ ــ١ ايـ ــٔ َالسعـ ــ٢ َـ ــا ٜتذًـ ــع  ـنُـ ـــُٓصٛص١ ٚتتبـ داص١ ايـ
 . َٛضٛعاتٗا

ـدتص : ٖــٌ ٜــذٛاب عــٔ غــؤاٍ ـايــْبشــح  -ٚبعــس ٖــصا ايتُٗٝــس       
 .؟ سٍ : ايؿكٝ٘ ايعٓا٥ب٘ بٚ أ ()صٌإلَاّ األابعُاٍ ايكطع١ إ

٘ بـإٔ االخبـاض ايــُطًك١ غـري َػـٛق١ إال      ػـتسٍ يـ  قس ٜكاٍ : ْعِ ، ُٜٚ      
سهاَٗـا  يبٝإ أصٌ ؾطع١ٝ ايكطع١ َٔ زٕٚ تصٓسٜٗا يبٝإ خصٛصٝات أ

ّ ؾٝكتصـط عًـ٢   َـا زيٌٝ ع٢ً عُـّٛ ايصـالس١ٝ يػـري اإل    ٚسٝح ال ٜٛدس
قـطاع  ايكسض ايـُتٝكٔ . بٌ إٕ َالسع١ بعض األخباض ٜؿٝس اختصـاص اإل 

ايؿكٝ٘ ايعسٍ .  يٞ، ٚعًٝ٘: إٕ أَهٔ ايطدٛع ايٝ٘ يعّ ٚإال ضدع اىلبايٛا
 ٚاالخباض ٖٞ : 

َـ      -أ       هـِ  ٜٓـُايٝو ؾكـاٍ : أ َعترب٠ ْٜٛؼ غا٥اًل عُـٔ ناْـت يـ٘ عـس٠ 
ًٍ َٔ نتاب اا ؾٗٛ سٓط ُين آ١ًٜعًٍ بِٝٓٗ ، ثِ َات ايـُٛىل  ُ٘ ٚاسْس، ؾع

طال ٚقــاٍ : ػــتدطز ايكطعــ١ص ُُٜــ٘، قــاٍ :ط ٗــِ ايــصٟ عًٍ أٜٓ َضٚمل ُٜــِس
، ألٕ ي٘ ع٢ً ايكطع١ نالًَا ٚزعا٤ّٕ ال ٜعًُـ٘ غـريٙص   َاّٜػتدطد٘ إال اإل

ٜسٖا َطغٌ محاز :طايكطع١ ال تهٕٛ إال ٜٚؤ ،خباضأٚضض األ   (81)ٖٚصا
 .  (82)يإلَاّص

 ذاض١ٜ يف طٗطـخرب َعا١ٜٚ يف ايٛيس ايـُؿتب٘ بني ضداٍ قاضبٛا اي -ب     
 صسٚم يفـاي ٚقس ضٚاٙ (83)ِٓٗصـٝـٛايٞ بـاي طعـ:طأق () قاٍ ،سـٚاس
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عًـِ ططٜكـ٘ اىل نتابـ٘    شهِ بـٔ َػـهني( ٚال ُٜ  ـغٓازٙ عـٔ )ايـ  )ايؿكٝ٘( بإ
 يف ايـُؿٝد١ ٚال سذ١ٝ يف ايطٚا١ٜ .  ٙألْ٘ مل ٜصنط

عُاهلا يف َٛاضزٖـا  ٜٓبػٞ االيتؿات اىل إٔ أخباض ؾطع١ٝ ايكطع١ ٚإٚ      
طات ٚنًـٗا خايٝـ١ َـٔ    يعؿـ ٖٚـٞ نـجري٠ با   ،ٖٞ ايـُؿتبٗات ايـُٛضٛع١ٝ

اإلَاّ غ٣ٛ األخباض ايجالث١ ، ٖٚصا أَـط  عُاٍ ايكطع١ ببٝإ اختصاص إ
ِْٖٛ دصٛصًا ـَاّ ََِٗ ؾإ إْاط١ إعُاهلا باإل َِٗ ؾطعًا ٜكتطـٞ   سه

ــ١ ، خــربإ    تهــطاض ــاض ايجالث ــٝؼ إال األخب ــ٘ ي ــاض َــع أْ َطغــٌ ٙ يف االخب
بعطـِٗ نْٛـ٘    استٌُ يػٓس ٖٚٛ َطُْطاٚاسس صشٝض َٚٚكطٛع ايػٓس 

ط ، يهٔ اال١َ قسضٙذاليـي ؾتٝا ْٜٛؼ يهٓ٘ بعٝس ، ٚاضُاض ْٜٛؼ ال ٜطٓط
 صً٘ . ايؿطعٞ ايـُِٗ ٜتعني بٝاْ٘ َهطضًا بتهطاض بٝإ أ

ط عٓس َالسع١ خربٜٔ ٜٚك٣ٛ ايٓع ،خباضٖصا ٖٛ ظاٖط ايتأٌَ يف األ      
 :  (ـشني يف عسّ االختصاص باإلَاّ)صطٜ إٜهْٛصشٝشني ٜهاز 

ٚ ايـــُكطع ... ثــِ : ط ٜكــطع عًٝــ٘ اإلَــاّ أ (84)صــشٝش١ ايؿطــٌٝ -أ      
 َاّ أٚ ايـُكطع ...ص .ٜكٍٛ اإل

ؾـــدص اىل ايـــٛاضز٠ يف ْعـــط  (85)شُس بـــٔ عٝػـــ٢ـَعتـــرب٠ َـــ -ب      
ٕ ـشٗا ٚأسطقٗا ، ٚإٕ عطؾٗا شبايطاعٞ ايصٟ ْعا ع٢ً ؾا٠ٕ، قاٍ ي٘ :ط إ

شطم ٚقـس  ـُصبض ٚتـ ُتـبٗا ؾـ بسًا ست٢ ٜكع ايػِٗ ُٗا ْصؿني أمل ٜعطؾٗا قٓػ
 . ـذت غا٥طٖاصْ

 ـشتإ زالي١ً ع٢ًضٚاٜتإ َعتربتإ غٓسًا ٚاضشتإ بٌ صطٜٖٚاتإ       
                                                           

 . 2َرياخ اخلٓج٢ : ح  َٔ أبٛاب 4: ب 17يٛغا٥ٌ : زا (84)
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، َٚٔ ٖٓا مل ٜؿـتٗط  (إَهإ ٚؾطع١ٝ إعُاٍ ايكطع١ َٔ غري االَاّ)
بــٌ ال ٜعٗــس َــِٓٗ إؾــرتاط إعُــاٍ ايكطعــ١ َــٔ  )ضض(بــني االصــشاب 

ــ ( أاإلَــاّ) عــطف َــِٓٗ ؾتٝــا اختصــاص    دصٛص ٚال ٜـٚ ْا٥بــ٘ باي
ٍ    -ايكطع١ بإعُاٍ ايٛايٞؾطع١ٝ  ٚعًٝـ٘   . -اإلَاّ أٚ ْا٥بـ٘: ايؿكٝـ٘ ايعـس

١ ايعــاٖط٠ يف اختصــاص إعُــاٍ ايكطعــ١ باإلَــاّ  خبــاض ايجالثــألشٌُ اـُتــ
 .ٚاألؾط١ًٝ  ع٢ً االغتشباب

َـط اىل اا غـبشاْ٘ ٖـٌ    ثِ اْ٘ بعس إدـطا٤ ايكطعـ١ ٚبعـس تؿـٜٛض األ         
َـ   جيب ايعٌُ بٓتٝذ ـدايؿ١ ْتٝذـ١ ايكطعـ١   ١ ايكطع١ ؟ ايعاٖط عـسّ دـٛاظ 

َـ    بعس إ ذٍٗٛ سهُٗـا ايـٛاقعٞ ٚايعـاٖطٟ    ـعُاهلـا يف ؾـب١ٗ َٛضـٛع١ٝ 
ٜـ ـؾاْ٘ ًٜـعّ ايعُـٌ بـ    ،ٚخطٚز ايٓتٝذ١ ، ـشطّ ْكطـٗا ٚإبطاهلـا  ُؤزاٖا ٚ

ٍْٚإٕ عسّ ايعٌُ بٓتٝذ١ ايكطع١ إ ٖٚـٞ   ،يًشل ايـصٟ تـربظٙ ايكطعـ١    بطا
خباض ايصشٝش١ : ايـُػتشل نُا زيت عًٝ٘ األ ٔشل ٚتبٝٓـدطز ايـُاييت ت

ٛٓ ط ٌٓ  َـطِٖ اىل اا عـعٓ  ضـٛا أ يٝؼ َٔ قّٛ تكاضعٛا ثـِ ؾ إال خـطز   ٚدـ
ٌٓغِٗ ايـُشلصط  . ـُدط٧ص َا سهِ اا ب٘ ؾًٝؼ ب ن

ــع ايــ         ــٝؼ ٚظإ ايكطعــ١ يتُٝٝ ـــُػتشل ٚظإ  ـشكٛم ٚإاشٕ ي ــطاظ اي ب
: ٚدــٛب ايعُــٌ  خباضٖــاؿٗــِ َــٔ أشري٠ ايــيت ال ُٜـاالغــتداض٠ عٓــس ايــ 

باا تعاىل  ٕ االغتداض٠ اغتعا١ٌْدايؿتٗا ، ؾاـْكطٗا َٚ ـُؤزاٖا ٚسط١َب
يٝدتـاض  َـط ايٝـ٘ غـبشاْ٘    ـدٝاض َٓ٘ بعس تؿٜٛض األعًٝ٘ ٚطًب اي ٌْٚتٍٛن

َـ   َا ٜصًش٘ ٜٚبعس عٓ٘ ايطٓطيعبسٙ  ٗـ  ـدايؿ١ٚايؿػاز . ْعـِ   ا دـطأ٠ٌ ْتٝذت
 شػٔ َٓ٘ اضتهابٗا . ـ٘ غبشاْ٘ ٚال ٜال ٜٓبػٞ يًُؤَٔ ايعاضف بطٓب

 :ثِ ٜكع ايهالّ يف        
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  البحث الثامن : كيفية القزعة واالقرتاع .        

ـشكٛم ٚسؿعٗـا ٚإخـطاز غـِٗ ايــُشل     ع اا غبشاْ٘ يتُٝٝـع ايـ  ؾٓط       
يف انتؿـاف ايٛاقـع ٚتعـٝني ايــُػتشل ٖٚـٞ سهـِ        ، ٚهلا زْٚضَٔ غريٙ

 ـدط٧ . اا ايصٟ ال ٜ

اإلقطاع ٚاالقرتاع تتشكل بإيكا٤ ايػـٗاّ أٚ إدايـ١ ايكـساح أٚ    ٚنٝؿ١ٝ       
ـــُؿتب٘ ٚايـــُشتٌُ اغــتشكاقٗا طــطَــا ؾــاب٘ بــني األ  ، ٖٚــٛ عُــٌ اف اي

 دالؾ١ٝ . ـَٛضِٖ ايتعاضف عٓس ايعكال٤ ٜباؾطْٚٗا يف أَعٗٛز َ

كطعــ١ عطؾــًا ٜٚطتطــٝٗا ٜــ١ أٟ ططٜكــ١ تهــٕٛ َصــسام اياؿٖط نعــايٚا      
ــ ٌ ؾكٗٝـًا  ٕ نـإ قـس ٜؿطٓـ   عـ١ ٚاالقـرتاع ، ٚإ  ايعكال٤ يف إعساز ايكط ذاز إٜ

ــسز َــ      ــٌ ايػــٗاّ بع ــاع ٚدع ــ١ ايطق ــ١ بٓشــٛ نتاب شتُالت ايؿــب١ٗ ـايكطع
ايؿـطنا٤ ٚدعًـٗا يف    مسـا٤ ـشػب االغتشكام َـع تؿصـٌٝ أ  ٚايؿطنا٤ ب

 إلخطاز ايػِٗ ايـُشل .  ايػٗاّ ؾٝٗا َكس١ًَ نٝؼ ٚخطٜط١ ٚإداي١

ٕ ايــُذٝس يؿعًـٗا   ط َٔ سهاٜـ١ ايكـطآ  ايعٗس نُا ٜعٗٚاالقرتاع قسِٜ       
ذا١ًٖٝ ـٚظَـٔ ايـ   (( ٚظَٔ ْـيب اا ٜـْٛؼ)  )ظَٔ ْيب اا ظنطٜا

٘    بعـس ْـصضٙ أ   (86)سني اقرتع عبسايـُطًب  ، ؾٛيـس يـ٘   ٕ ٜـصبض َـٔ ٜٛيـس يـ
يكـ٢ ايػـٗاّ   أش٘ ٚـشبت٘ ؾًِ ٜتُهٔ َـٔ شبـ  ـيك٢ اا عًٝ٘ َعبساا ٚقس أ

 . ب بٗا َهإ ٚيسٙ ع٢ً ابٌ ٜٓشطٖا ٜتكٓط

ــ١ٝ             ــطاف ايكطـ ــٜٛض أطـ ـــُؿطٚع١ بتؿـ ــ١ ايـ ّٛٓ ايكطعـ ــ ــاٖط تكـ ٚايعـ
شل ـَطِٖ ايـُؿتب٘ اىل اا غبشاْ٘ عٓس االقرتاع يٝهؿـ ايـ ٚايـُٓاظع١ أ
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ْ٘ ٜبسٚ َٔ بعض االخبـاض تٛقــ ايكطعـ١ ايؿـطع١ٝ عًـ٢      ٚايـُػتشل، ؾا
٘  رتعني أ٘ يتؿـٜٛض ايــُك  غبل ايكصس ٚايتٛٓد قبـٌ   َـطِٖ اىل اا غـبشاْ

ٌٓ َــطِٖ ايٝــ٘ عــٓعاع ٚسٝٓــ٘ ٚعًــ٢ تــٛطني أْؿػــِٗ يتػــًِٝ أاالقــرت ، ٚدــ
ٔ غـِٗ ايــُشل َـٔ ايــُؿتبٗني ٚبٗـا      يتدطز ايكطع١ َع ايتؿـٜٛض ٚتبـٓٝ  

 ٜعطف ايباطٌ َٔ احلل . 

عًٝ٘ يف أخباض صـشٝش١ نصـشٝش١ أبـٞ     ٚقس ٚضزت االخباض بايٓٓص      
ٛٓ :ط  -يف ايؿكٝ٘  -بصري اىل اا َـطِٖ  ضـٛا أ يٝؼ َٔ قّٛ تكاضعٛا ثـِ ؾ

ٌٓ  عٓع  ٚصـشٝش١ مجٝـٌ عـٔ ظضاض٠ :     (87)إال خـطز غـِٗ ايــُشلص    ٚدـ
ٛٓ  ط ــّٛ ؾ ــٔ ق ــٝؼ َ ــٛا إال خــطز غــِٗ     ي ــِ اقرتع ــطِٖ اىل اا ث ضــٛا أَ

ـــُشلص ــ١ٝ أ    (88)اي ــأٟ قط ــٔ ساظّ:طؾ ــٛض ب ــشٝش١ َٓص ــٔ  ٚص ــسٍ َ ع
ٓٛ ٌٓ  َطِٖ اىل اا عٓعضٛا أايكطع١ اشا ؾ َِ ؾو ، أيـٝؼ اا ٜكـٍٛ :  ٚدـ َٖ  َػـا
ِٔ ا َٔـــ  َٕ ٕٓٛ ٚضٚاٜـــ١ ايعبـــاؽ بـــٔ ٖـــالٍ ايــــُع (89)ص يــــُِسَسٔطنَيؾوهوـــا

( سانٝـًا عـٔ دـسٙ    صـشتٗا ٚصـسٚضٖا عـٔ االَـاّ ايطضـا)      ؾدصًٝا
١ً ٚيف آخطٖا :طإٕ أَري ايـُؤَٓني عًًٝا يف قط١ٝ َؿٓص (االَاّ ايباقط)

ٛٓقاٍ :  ٌٓ  َـطِٖ اىل اا عـعٓ  أضـٛا  َا َٔ قّٛ ؾ ٚأيكـٛا غـٗاَِٗ إال    ٚدـ
  . (90)خطز ايػِٗ األصٛبص 

 ع يفـهـٔ َطتـطعٝـٓس ايـُكتـكل عـشـتـ٢ٓ َـض َعـٜٛـتؿـعاٖط إ اييٚا      
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ٌٓـشٖإ ايــُؤَٓني ايــًُتذ٦ني يـ   أ شل ٚانتؿـاف  ـُٝٝع ايـ ـايــُؿه١ً ٚتـ   ش
ٛٓ ايٛاقع بٛغ١ًٝ ّ ايكطع١ بايتؿٜٛض ٚال ٜتطًب أَطًا ايكطع١، ؾال ٜعين تك

اظعني َٚــٔ َعٗــِ ايـــُتٓ -َــط ايـــُطتهع عٓـس ايـــُكرتعني  ظا٥ـسًا عًــ٢ األ 
 .   -ذًؼ ايكطع١ ـَٚٔ سطط َ

َـط اىل اا غـبشاْ٘   ؿـرتط يف صـش١ ايكطعـ١ بعـس تؿـٜٛض األ     ٌٖٚ ٜ      
ّْ ت عًٝـ٘  دصٛص ٚزعـا٤ َعـني ٚقـت ايكطعـ١ ؟ نُـا ْصٓـ      ـَ ٜٚعترب نال

ــْٛؼ    ــرب٠ ٜ ــا َعت ــاض، َٓٗ ـــُتكس١َ :طال ٜػــتدطد٘ إال   (91)بعــض االخب اي
زعـا٤ّ ال ٜعًُـ٘ غـريٙص ٖٚـصا ايــدرب      اإلَاّ، ألٕ ي٘ ع٢ً ايكطع١ نالًَا ٚ

 ،عًـ٢ االغـتشباب ٚاالؾطـ١ًٝ   محًٓا صسضٙطال ٜػتدطد٘ إال اإلَـاّص  
ـْـ  عٗــس َــٔ شٌُ ايــسعا٤ ؾٝــ٘ عًــ٢ االغــتشباب ٚاالؾطــ١ًٝ ٚال ُٜـٖٚهـصا 

 يعاّ .ؾكٗا٥ٓا)ضض( االيتعاّ بايسعا٤ بٓشٛ اإل

اختالؾٗا ٝ٘ : إختالف األخباض يف ايهالّ ٚأيؿاظ ايسعا٤، ٚٚايٛد٘ ؾ      
، ـشؿٛظًا َتشسًاَ ظاٖط يف إغتشباب٘ ٚعسّ اإليعاّ ب٘، ٚإال يهإ زعاؤٙ

يـعاّ بـ٘ ، ؾطادـع    ٜسٍ ع٢ً ايتدٝري ٚعـسّ اإل  -اىل خربٕ  طٙ َٔ خرُبٚتػٝٓ
ٞ ٚ بــٔ ابــٞ ايـــُكساّ َٚعتربتــ صــشٝش١ عبــساا بــٔ غــٓإ ٚخــرب عُــط  

 . (92)مساع١ ٚعبس ايطمحٔ ٚصشٝض ايؿطٌٝ بٔ ٜػاض 

ــ        ــٌ ٜب ــاض   ب ــصٙ األخب ــ١ ٖ ــٔ َالسع ــب -سٚ َ ــسعا٤  ايتأَ ــا ٚيف اي ٌ ؾٝٗ
تطنٝــع تؿــٜٛض ايـــُتكاضعني   (ٜٚعٗــط َــٔ االَــاّ)  -ايـــُصنٛض ؾٝٗــا
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ا ، ٜٚهـٕٛ ايـسعا٤    اا غبشاْ٘ يف ايـُؿه١ً اييت أقطعـٛا هلـ  ألَطِٖ اىل
ــا ، ٚا  ـــُكرتع هلـ ــبٓشـــٛ َٓاغـــب يًُؿـــه١ً ايـ ــيـ شكل ـسعا٤ َصـــسام َـ

تعاىل  َط اا ٚتكسٜطٙٓؿؼ ع٢ً اَتجاٍ إٔ َؤنس يتٛطني اييًتؿٜٛض ٚبٝا
     ٖٚٛ أق٣ٛ َٔ االضتهاظ ايػايب سصٍٛ ايتؿٜٛض َٔ ططٜك٘ .

شجٗا ـظ ايكٛاعس ايؿـطع١ٝ ايــُتعاضف بـ   اشـُاّ َا أضزْا بٝاْ٘ بًٖصا ت      
دتاّ ـٚبـ٘ ايـ   ـشٛخ االغتصشاب تبعـًا يؿـٝدٓا األْصـاضٟ)قسٙ(   عكٝب ب

ــ ساَسًا َصًًٝا َػتػؿطًا  يكبـٍٛ  ٚغـا٥اًل َٓـ٘ تعـاىل ا   ُٔ أعـاْين  يٓؿػٞ ٚي
 يتٛؾٝل ٚايػساز .ٚا
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