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 (7) ......................................................... ةـُٗٝس ملباصد األقٍٛ ايع١ًُٝ  

 

 تـنهًد لـنباحث األصىل العنلًة
 

 ، َكسَاج قبٌ ايٛيٛش يف ةفاقٌٝ َباصد األقٍٛ ايع١ًُٜٝٓبغٞ ةـُٗٝس 
َتٝــاظٙ  ــٔ ٚإ (1))ايــسيٌٝ ايفكــاٖٞ(  أٚعًُــٞ( ْبضــد هٝٗــا صكٝكــ١ )األقــٌ اي

 قٌ ايعًُٞ ٚةكػُٝاة٘ ْٚكٍٛ : األ ٔ خكٛقٝاجْبٝٓنُا )ايسيٌٝ اإلرتٗازٟ(

ضهِ ايؿـــط ٞ ا  ـخطٜٔ ةكػـــِٝ ايـــتأايــــُقـــٛيٝ  قـــس إؾـــتٗط  ـــ  األ
ــٛاقعٞـايــ) ــاٍ إ ـضهِ ايعــاٖطٟ(ايــ)ٚ (ضهِ اي م ضةهــاظاج  ًُــا٤ ا خــ  قب

ضكٍٛ ـَهإ ايٚ سّ إب١ ٝغايَٓا نًٗا يف  كٛض ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ ظاٖط١ٜ أصها
َٔ ضغٍٛ  ضكاض َعطهت٘  ٓسٙ ٚضاح١ًـْإل) زٌ(ـضهِ ايٛاقعٞ يف غٝبت٘ ٢ً اي

ُ  ـسّ  صـطاظ  ـضكاض َعطهتٓا  ٘ َٔ ططٜل ةعًُٝ٘  عس إْٚإ () اهلل اْع َـٔ  ايــ
ٜـ  ،حنٖٛا أٚ ةك١ٕٝ ًٍـ  ُهٔ ايتؿـطٓ ـٚصٝد    ضهِ ايـٛاقعٞ َٓـ٘   ـِ ايـ ف  ًكـا٤ٙ ٚةع

 ه  صهِ ٚاقعٞ  ٓسْا يف ْعطِٖ . -تُاٍ ايكسٚض ةك١ًٝ َٔ إص غًًُٝا

 ،ضفٛظ يف ايًٛحايـُضهِ ـاي ٖٛضهِ ايٛاقعٞ(ـاي)قٛيٝ  َٔ َٚطاز األ
ُ ايػـ١ٓ   أٚٚةهؿف٘ يٓـا ايٜـاج ايكطيْٝـ١      ـٔ  مجـا  ايهاؾـ    اإل أٚعك١َٝٛ ايــ

ٚقس ةعاضف ايتعبري  ٔ ايسيٌٝ ايهاؾ   ـٔ   ،حنٖٛا أٚ (عكّٛ )ايـُضأٟ 
 ايـضز١ .  أٚيـضهِ ايٛاقعٞ  األَاض٠ ا

ُٛنٛ ٘ يف ظطف ـضهِ ايخا ث يـٖٛ اي (ضهِ ايعاٖطٟـايَٚطازِٖ َٔ)
ـــايؿــو ٚايــ  ــٛاقعٞ ـزٌٗ  اي ـــُضهِ اي ــٛح ٚاي ـــُضفٛظ يف ايً ػتهؿ  َــٔ اي

 ط ز ي١ ايٜاج ٚايطٚاٜاج  ٔ ُكضكٌ ص  ةكـٖٚصا ايعطف ٜ ،ٕ ٚايػ١ٓ ايكطي
                                                           

)ايفكا١ٖ( ٚيخطٖا ةـا٤ ايتاْٝـد ٖٚـٞ     إ ٖهصا ْعٓبط خًًٛا َٔ ايتا٤  ْ٘ ايكضٝظ يغًٜٛا هإ )ايفكاٖٞ( ْػب١  (1)
( هٝكــاٍ : )ٖــصا هــاطُٞ( ءــصف ةــا٤ ايتأْٝــد، )هاطُــ١  إ ةػــكع  ٓــس ايٓػــب١ ْعــري ْػــب١ ايصضٜــ١ اي ــاٖط٠ 

 خ أ ؾا٥ع يف ايتعبري .   )ايفكا١ٖ( يعً٘إ ها كاؤٖا )ايفكاٖيت(  ٓس ايٓػب١ 
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 َاضاجضٝد مل ٜفِٗ صهُ٘ َٔ األـز  ضٓسـَ َع١ٓٝ َٚٛنٛ  هاز٠ صهِ ٚاقع١ٕإ
ٟ إ  َعطهــ١ ايـــضهِ  ؤٓزايـــُٚقــس ةعــاضف ايتعــبري  ــٔ ايــسيٌٝ      ،عترب٠ ايـــُ

ضسٜس ـايٛظٝفـ١ ٚةـ  يتعـٝ   ططٜكًا  إيٝ٘ايفكٝ٘ ريرع ه ، قٌ ايعًُٞاأل  ايعاٖطٟ
 زٍٗٛ صهُ٘ ايٛاقعٞ . ايـُزاٙ شاى ايفعٌ ـةايـُٛق  ايؿط ٞ إ

ــ  األ  ــس اؾــتٗط   ــٔ  ٚأ -ٚاخــط  األقــٛيٝ ٚق ـــُقــً٘ َ ــس ضكاي ل ايٛصٝ
ٚق  األزي١ ايؿـط ١ٝ   -)قسٙ( ا  عِ (2)هاز ؾٝدٓا ايبٗبٗاْٞ )قسٙ( صػبُا أ

ــ زي١ ا رتٗازٜعترب٠  األايـُٚاألَاضاج  ــ ٚةعـاضف  ٝ  ،١ ـ ضهِ ـطـ م )ايـ  ِٓٗ إــ
ــٛاقعٞ(  ًــ٢ اي ـــاي ـــُضهِ ـ ــ٘ األ ًؿــ٧ٝزعٍٛ ياي ـــُٚيــٞ ٚ عٓٛاْ ػتٓبع َــٔ اي

 (.يسيٌٝ ا رتٗازٟ)ا َٚاض٠ األ
 ،)ايفكاٖٝـ١(  ٝـ١ ٗط  ِٝٓٗ ٚق  األقـٍٛ ايعًُٝـ١  األزيـ١ ايفكاٖت   ؾتنُا إ

ٍٛ يًؿ٧ٝ يف زعايـُضهِ ـضهِ ايعاٖطٟ(  ٢ً ايـق  ح )ايٚةعاضف  ِٝٓٗ إ
هِ ايٛاقعٞ ٚصاٍ  سّ ايعخٛض  ٢ً أَاض٠ ؾـط ١ٝ  ضـزٌٗ  ايـظطف ايؿو ٚاي

 ضهِ ايؿط ٞ ايٛاقعٞ .ـرتٗازٟ ٜهؿ  ايٚزيٌٝ إ
َـ ٖٚصا  ُٜـ  ضض إـنً٘  ٘ قـ  ح  ُ ضهِ ـإَتٝـاظ ايـ   طاز َٓـ ٍٛ يًؿـ٤ٞ  زعايــ
ايـٛاقعٞ   ضهِـ ـٔ ايـ   َٚٝـعٙ  ،ألَاض٠ ايؿط ١ٝ ػتفاز َٔ اايـُٚيٞ ٚ عٓٛاْ٘ األ
ٚ  ػتفاز َٔ األايـُايخاْٟٛ  ُ قـٌ ايعًُـٞ   ،ٖـٛ َؿـهٛى   ُاـزعٍٛ يًؿـ٧ٝ  ـ  ايــ
ُ يعاٖطٟ ٚايٛظٝف١ ضهِ اـش ايضض إق  ح إـٖٚصا َ ألقـٌ  ػتفاز٠ َـٔ ا ايــ

ٌ  -زعٍٛ يًؿـ٧ٝ  ـخط ايطةب١ َٚايعًُٞ ٖٛ صهِ ٚاقعٞ يهٓ٘ َتأ  ٓـسَا   -ايفعـ
ُ ضهِ ايعـاٖطٟ  ـٞ ايـ َٚـٔ ٖٓـا  ٓـ    ،َؿهٛنًا يف صهُـ٘  ٜهٕٛ  ػتك٢ َـٔ  ايــ

 ضهِ ايٛاقعٞ ايخاْٟٛ .ـقٌ ايعًُٞ  اياأل
 هـاا  ٘ اإلَاَٞ يف َـزاٍ ا غتٓباط ٜعتُـس إ إٕ َٓٗس ايفك : ٚ تعبري حإ
ا ٚ  )ايـــسيٌٝ طص١ً ايــــُٜ ًــا ايفكٝـــ٘ يف  :    ي غـــتٓباطَــطصًت  َاةبـــت 
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ُ َـاضاج  ضهِ ايؿط ٞ ايٛاقعٞ هٝػـتٓب ٘ َـٔ األ  ـٗازٟ(  ٢ً ايا رت عترب٠ ايــ
 ؾط ًا ٚايهاؾف١  ٔ اذتهِ ايؿط ٞ ايخا ث ٚاقعًا .

)ايـسيٌٝ   ٚ قـٌ ايعًُـٞ(  تأخط٠ )األايـُطص١ً ايخا١ْٝ ايـُايفكٝ٘ يف  ٜٚ ًا
زٍٗٛ ايـُجتاٙ ايفعٌ إٛق  ايؿط ٞ ايـُظٝف١ ايع١ًُٝ ٚايفكاٖٞ( يتؿدٝل ايٛ
ضهِ ايٛاقعٞ َٚـٔ زٕٚ إ تبـاض ايٛظٝفـ١    ـٕٚ ةؿدٝل ايصهُ٘ ايٛاقعٞ َٔ ز

 رطا٤ ا قٌ ايعًُٞ صهًُا ٚاقعًٝا . ػتكا٠ َٔ إايـُ

خص َٔ ٚ)ايسيٌٝ ايفكاٖٞ( األ رتٗازٟ(ح )ايسيٌٝ اإلق  ٚيعٌ َٓؿأ إ
٘ )ف ٓطا رتٗاز ٚايفكـ٘ صٝـد  ُـ    ٞةعطٜف ًـِ  ْـ٘ ايع يف  عـض ايهًُـاج  أ   (ايفكـ
صهـاّ  ٚنإٔ َطازِٖ َـٔ األ  ،زيتٗا ايتفك١ًٝٝ صهاّ ايؿط ١ٝ ايفط ١ٝ َٔ أ األ
ِٓ َا اذتهـِ  ٚ ،١  كط١ٜٓ شنط )ايعًِ( يف ايتعطٜـ  صهاّ ايٛاقع١ٝ ٚايعاٖطٜاأل ٜع

ز هٓاغـا ةػـ١ُٝ ايــسيٌٝ   ضٛاايـــُططٜـل يًعًــِ  ـ٘ يف غايـا     ايـٛاقعٞ صٝـد    
خبث يًضهــِ ايـــُيهْٛــ٘  (ايــسيٌٝ ايفكــاٖٞـ )ضهِ ايعــاٖطٟ  ـــيــايــساٍ  ًــ٢ ا

ٌ زٗس يتضكـٝ ـْـ٘  ـصٍ ايـ   ( يف  عض ايهًُـاج  أ ا رتٗاز)ف ٓطُٚ  ،ايعاٖطٟ
خـص  اذتهِ ايٛاقعٞ  كطٜٓـ١ أ ف : عٓطايـُضاز٠ ٚايعاٖط إ ،ايعٔ  اذتهِ ايؿط ٞ

باط يف  ١ًُٝ ا غتٓٛ ايصٟ حيكٌ ايعٔ  ٘ ٚاذتهِ ايٛاقعٞ ٖ ،ايعٔ يف ْعطٜف٘
  . (ايسيٌٝ ا رتٗازٟـ )هٓاغا ةػ١ُٝ ايسيٌٝ ايساٍ  ٢ً اذتهِ ايٛاقعٞ  

)ٖــٞ ا قــٍٛ ايعًُٝــ١  اْٗــا  ةكــسّ ٜتضكــٌ يٓــا ةعطٜــ  َٚــٔ زتُــٛ  َــا
ٚ ؿٓدايـُايكٛا س ايؿط ١ٝ  ُ ك١ يًٛظٝف١ ايعًُٝـ١     جتـاٙ َـا  إٛق  ايؿـط ٞ  ايــ

ايـٛاقعٞ  ذتهِ ٜعًِ صهُ٘ ايٛاقعٞ( هٗٞ قٛا س ٜؤخص  ٗا يف َٛاضز ادتٌٗ  ـا 
ٕ ـُع٢ٓ إ ــ ، ــ٘ايؿــو هٝــ٘ ٚ ــسّ ايعًــِ   أٚ ــا  ْتفــا٤ ايعًــِ ايٛرــساْٞ ٚا ط٦ُٓ

ــٛاقعٞ ٚإ   ــاذتهِ ايؿــط ٞ اي ــٞ   ــٛاقعٞ   ايفعً ــاذتهِ اي ــسٟ   ــِ ايتعب ــا٤ ايعً ْتف
 . خٛش  ٗا ةعبسًاأايـُؾط ًا  زعٛي١ايـَُاض٠ ٚاأل ا رتٗازٟ ايسيٌٝ َٔ ػتفازايـُ

 ٌ ـٝــسيـايل  ٔ ــفضـعس ايـ  إ ٞ ـًــُقٌ ايعاأل ٢ـإيع ـطرــْ َٚٔ ٖٓا  
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٘  ـايهاؾ   ٔ اذتهِ ا ي رتٗازٟا   ،ٗٞ ايٛاقعٞ ٚصكٍٛ ايٝأؽ َـٔ  ًٛغـ
ا قٌ ايعًُٞ  هٝٗا إ هاشا حتكل ايٝأؽ َٔ  ًٛغ٘ يف ٚاقع١ َع١ٓٝ ضرع ايفكٝ٘ 

ُ ادتاضٟ يف شاى  ٛضز ٚنـإ ا قـٌ زيًٝـ٘  ًـ٢ اذتهـِ ايؿـط ٞ ايعـاٖطٟ        ايــ
 رطا٤ ا قٌ ايعًُٞ .ٛق  ايؿط ٞ ايٓاةس َٔ إايـ١ُ ٚعًُٝٚايٛظٝف١ اي

  ٍ ضهِ ـزٌٗ  ايـــخــص ايؿـو ٚايــ ايعًُٝــ١ ٖـٛ أ  ٚايعـاٖط َــٔ أزيـ١ ا قــٛ
   ضهـع َـا  ع طةـٓكض ايـٝك   ايؿـو     عحباةٗـا :  َٛنٛ ًا يف زيٝـٌ إ ايٛاقعٞ 
ِ  َاط عٜعًُٕٛ ٚ ًضـاظ   ، (3)طصزا اهلل  ًُ٘  ٔ ايعباز هٗٛ َٛنٛ   ـٓٗ

ٛنٛ ٞ ايـــُ َكـاَٞ اإلحبـاج ٚايخبــٛج ٜٓهؿـ  إٔ ايكٝـس     أقـاي١ ايت ـا ل  ــ   
  ا قٌ ايعًُٞ حبٛةـًا ٚٚاقعـًا   خٛش يف َٛنٛحباج ٖٛ َأيف زيٌٝ اإل أخٛشايـُ
َـ   -يف َكـاّ ايخبـٛج ٚايٛاقـع    -قٍٛ ايعًُٝـ١  ٕ رعٌ األٚأ دتل  عـطف  ـٖـٛ 

  ٓ٘ .  يٝ٘ ٚنؿٕ ضهِ ايٛاقعٞ َٔ زٕٚ ْعُط إـزٌٗ  ايـيايؿو ٚا
رعًـٗا ناؾـف١    حباةٗـا ظـاٖط يف  َاض٠ ايؿط ١ٝ هإ زيٝـٌ إ د ف األـٖٚصا  

  يٝ٘ نُا غبل حتكٝك٘ يف  سٚ َباصد اذتزس ٚا َاضاج . ٔ ايٛاقع ٚططٜكًا إ
 :  َٛضتكسّ ٜٚتضكٌ أايـُٜتز٢ً َٔ ايبٝإ ٚ

ْتفــا٤ ايعًــِ ـزطاٖا ٖــٛ ادتٗــٌ ٚإقــٍٛ ايعًُٝــ١ َٚــٕ َــٛضز األا ٍٚ : إ
عترب٠ ايـَُاض٠ ايؿط ١ٝ يتعبسٟ ايٓاؾ٧ٝ َٔ األإْتفا٤ ايعًِ اٚ  اذتهِ ايٛرساْٞ
َـ  طاز َٔ )ايؿو( ايصٟ ٖٛ َٛنٛ  ا قٍٛ ايـُهٝهٕٛ  زطاٖا ٖـٛ  ـايعًُٝـ١ ٚ

ِٓ أ ، سّ ايعًِ  ُ يف  -َـٔ ايعـٔ ٚايؿـو ٚا صتُـاٍ       ـ ُ ك ًظ ايــ  ،ٓ كٞايــ
 فّٗٛ َٓ كًٝا . ايـُضايت  نُا ٖٛ ـطاز َٓ٘ خكٛم ةػاٟٚ ايايـُٚيٝؼ 

عًُـٞ ٖـٛ يف طـٍٛ اذتهـِ     قٌ ايايعاٖطٟ ايخا ث  األ ٕ اذتهِٞ : إايخاْ
ُ سٟ  ـايك ع ايتعبٓـ   أٚٚيٞ ايخا ـث  ـايك ع ايٛرـساْٞ    ايٛاقعٞ األ ػتك٢ َـٔ  ايــ

                                                           

 12: ب 18َـٔ أ ـٛاب رٗـاز ايـٓفؼ ج ش     56: ب 11َٔ أ ٛاب ْـٛاقض ايٛنـ٤ٛ ج ش   1: ب 1ايٛغا٥ٌ : ش (3)
 . 28َٔ أ ٛاب قفاج ايكانٞ : ح
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نـإ  إشا هاْـ٘   صـلٓ  - خط ٚاي ٛيٝـ١ ايتـأ  -ٖٚـصا   ،عترب٠ ؾـط ًا  ايـَُاض٠ زيٌٝ األ
٘  (ضهِ ايٛاقعٞـاي)ضهِ ايعاٖطٟ( ٖٛ ايؿو يف ـَٛنٛ  )اي  ،ٚ سّ ايعًِ  ـ

 ضهِ ايعـاٖطٟ( ـخط )ايـ ه  ـس َـٔ ةـأ    ،ٚ  ايعًِ ايتعبسٟ  ايعًِ ايٛرساْٞ  
 ٚيٞ . ضهِ ايٛاقعٞ( األـ ٔ )اي

ــ٘  : إ ايخايــد ــسيٌٝ ا    ْ ــ  )اي ــا٠ ٚ  َعاضنــ١   ـــُرتٗــازٟ( َٓاه خُط اي
ُ )ايـسيٌٝ ايفكـاٖٞ(    ٚيٞ ٚ  يًضهِ ايٛاقعٞ األ  أٚخُط يًضهـِ ايعـاٖطٟ   ايــ

از شاى يف رتُا  َفاز ٖصا َٚفـ يو  ًضاظ  سّ إٚش ،ٛاقعٞ ايخاْٟٛ ًضهِ ايي
ازٟ( ٚنؿــف٘  ــٔ ش َــع ٚرــٛز )ايــسيٌٝ ا رتٗــإ ،ظــطف ٚاصــس ٚظَــإ هــاضز

ُ ٚيٞ( ٜكري ضهِ ايٛاقعٞ األـ)اي ُ هً   ايــ ٓـسٙ ٚ  َـٛضز   ؾـو    ًا  ـ٘   ايــ
ُْـ    إَٚـع   ،قـٌ ايعًُـٞ   يًسيٌٝ ايفكاٖٞ ٚاأل زطٟ ـْتفـا٤ )ايـسيٌٝ ا رتٗـازٟ( 

ٝـ  قٌ ايعًُٞ( يتؿـ )األ ُ ١ ٚدٝل ايٛظٝفـ١ ايعًُ ٟ  ٛق  اايــ  ،يؿـط ٞ ايعـاٖط
 .رتٗازٟ ٜهؿف٘ ضهِ ايٛاقعٞ األٚيٞ  ٓس٥ص ٚ  زيٌٝ إـٚ   ًِ  اي

ٚاصـس   ضهُ  يف ظـطفٕ ـُهٔ ارتُـا  ايـسيًٝ  ٚ  ايـ   ـٜـ  ٚ اختكاض :   
ُ هُا رـا٤ يف  عـض نًُـاج     ،ٜتٓاهٝا  ٚ صت٢ ٜتعاضنا تكسَ   ًـ٢ ايٛصٝـس   ايــ

غفًـ١  غـري    أٚض١ ـَػاَٖٛ ايتعاض  ٚايتٓايف    ايسيًٝ  َٔ )قسٙ( ايبٗبٗاْٞ 
 .  . ٖصا ٞ ٚايتٛغع ايفهطٟ ا قٛيًُٞ عس ايت ٛض ايع ١يٛكبَ

حــاض ايك ــع  ــاذتهِ ايؿــط ٞ      ٝــإ ي  -يف ءــٛذ ايك ــع    -ٚقــس َهــ٢  
اذتزـس ٚا َـاضاج    -زيـ١ ايؿـط ١ٝ ا رتٗازٜـ١    نُـا غـبل حتكٝـل األ    ،ايٛاقعٞ

ضهِ ـحباج ايعترب٠ ؾط ًا إلايـَُاضاج ةؿدٝل األٚ كٝظٓٚغبل ة -ضت١ًُ ايـُ
ُٓـ  ـَـع ةـ   ،ٗٞ ايٛاقعٞ ا ٚيٞ ـا ي زيـ١  ل قـغطٜاج األ ا ٜؿـدٓ ُٗٝس ايبضـد  

 باصد ايًفع١ٝ( ايتُٗٝس١ٜ .ايـَُاضاج ايؿط ١ٝ  عٓٛإ )اإلرتٗاز١ٜ ٚاأل

ــ١ ٚقــس رــا٤ ايــسٚض يبضــد األ  ــٓٝ ٚاألقــٍٛ ايعًُٝ ــ١ ايــيت ةب ــ١ ايفكاٖٝ ٔ زي
ضهِ ـيٝٗــا صــ  ايؿــو يف ايــةطؾــس إ أٚٚايٛظٝفــ١ ايؿــط ١ٝ  ٛق  ايعًُــٞايـــُ
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ساْٞ ٚايعًِ ايـتـعـبسٟ كسإ ايك ع ايٛرـٌٗ  ٘ ٚهـزـعٞ ا ٚيٞ ٚصاٍ ايـايٛاق
)ايـسيٌٝ   ٚ قـٌ ايعًُـٞ(  إ  )األهٝكـاض    -عترب٠ ؾط ًا ايـَُاض٠ اذتز١ ٚاأل -

ــاٖٞ(  غتضكــاٍ )ايــ  ــ أٚضهِ ايعــاٖطٟ( ـايفك ٟ ـ)اي ــاْٛ ــٛاقعٞ ايخ ( ضهِ اي
 ٚيٞ . ٖٛ اْ٘ َؿهٛى يف صهُ٘ ايٛاقعٞ األٍٛ يًفعٌ  عٓٛإ حاْٟٛ زعايـُ

ــس ةٛٓغــ  ــط يف َسضغــ١ أ  األ طةفٍهــ عٚق ( ٖــٌ ايبٝــث ) قــٛيٝ  األٚاخ
ُٓٚة ٛض كث زضاغـاةِٗ يف ءـٛذ ا قـٍٛ ايعًُٝـ١ ءٝـد يـٛ       ج ْعطٜاةِٗ ٚةع

ٚاخط ضٛذ  ًُا٤ ا َا١َٝ األـإ   خط٣ ساضؽ ا غ ١َٝ األايـُقٝؼ َا  ٓس 
ُٓ ٚقاض ايبٕٛ ؾاغعًا ،ضطـيهإ ق ط٠ َٔ   ا  ًٝ٘  ًُا٤ ا َا١َٝ يف ايكـطْ    

ا غ ١َٝ ساضؽ ايـَُٚا  ٓس  -ايخايد  ؿط اهلزطٟ ٚايطا ع  ؿط -ا خرئٜ
 رتٗاز ٚصط١ٜ ايفهط . ٖٚصا َٔ ههٌ إْفتاح  اب اإل ،ا خط٣ 

ــ١ ٖــٞ ايكٛا ــس  ٕ ٚقــس حتكــٌ أ ـــُا قــٍٛ ايعًُٝ ـــُ ١ ؿطٚاي ك١ ٓدؿاي
عٞ ـٜعًِ صهُـ٘ ايٛاقـ   زاٙ َا  ـة١ٓ يًُٛق  ايؿط ٞ إعٝٓايـُايع١ًُٝ ٚيًٛظٝف١ 

 ايكٛا س قػُإ :  ٖٚصٙ -عًِ ٚرساْٞ ٚ   عًِ ةعبسٟ     -
ـٜـ األ داضر١ٝ نأقــٌ ـٛنٛ ١ٝ ايــايـــُزطاٙ يف ايؿــبٗاج ـدتل َـــٍٚ: َـا 

 .  ايكض١ ٚقا س٠ ايفطاغ ٚايتزاٚظ ٚغريُٖا
ِٓ ايخاْٞ : َا يف  ُـّٛ ا  ـٛاب    -زع١ٝ٥ـايه١ًٝ ٚاي - اج اذته١ُٝايؿبٗ ٜع
ِٓ ضكل إحنكــاضٖا يف أض عــ١ ـٖٚــصا قــس ةــ ،ٛنٛ ١ٝايـــُايؿــبٗاج  ايفكٗٝــ١ ٚةعــ

جتـطٟ يف مجٝـع   ٖٚٞ  ،تغاٍ ٚا غتكضاب : ايربا٠٤ ٚا صتٝاط ٚا ؾ أقٍٛ
 ختكام  باب زٕٚ  اب .  ٛاب ايفك٘ َٔ زٕٚ إأ

 ايٛرسإ  -غتكطا٤ ٚايتتبع أحبث ـُع٢ٓ إ اإلغتكطا٥ٞ  ٖٚصا اإلحنكاض إ
  ــٛاب ايفكــ٘ يف ٖــصٙا قــٍٛ ايعًُٝــ١ ادتاضٜــ١ يف  ُــّٛ أحنكــاض إ -ارتــاضرٞ
اْـ٘ مل   إ  ،زضاى ايعكٌ ي٘إ أٚقٌ خاَؼ ُهٔ ةؿطٜع أايـُْعِ َٔ . ا ض ع١ 
 .  قٌ  اّ غري ٖصٙ ا قٍٛ ا ض ع١رعٌ أ -  كً  أٚؾط ًا  -ٜتضكل 
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َـ   عث ألطٓ ٚقس ةعسزج ا قٍٛ ايع١ًُٝ ٚة زاضٜٗا َٚٛاضزٖـا  ـرـٌ ةعـسز 
 ػتٓبع : ايـُاي اض١٥ يف  اطٔ ايفكٝ٘ دتًف١  اخت ف صا ج ايؿو ايـُ

ُ ٚقس ٜهٕٛ ايؿـو يف   ،قٌ ايتهًٝ  هكس ٜهٕٛ ايؿو يف أ ٘ ايــ  ،هً   ـ
نإ يًُؿـهٛى هٝـ٘ صايـ١ َتٝكٓـ١ غـا ك١ ٚناْـث ًَضٛظـ١         إشاٚ ٢ً ايتكسٜطٜٔ 

 زطاٙ . ـقٌ ا غتكضاب َٚهٗصا أ -ضاْ٘ غب -اض  َعترب٠  ٓس ايـُؿٓط يًؿ

ةٛرس ي٘ صايـ١ غـا ك١    أٚ ،ةهٕٛ يًُؿهٛى هٝ٘ صاي١ َتٝك١ٓ غا ك١  ٚقس  
 ٝس   نُا يٛ نإ َتاْ ،ٓسٙ كسؽ ٚغري َعترب٠  ايـُيهٓٗا غري ًَضٛظ١ يًؿاض  

قبـٌ ٚقٛ ـ٘ يف    -ٜاٙ إ ـًُو  هُطػبل  ايـُظٜس ٚؾههٓا يف َايهٝت٘ ي٘ َع ايعًِ 
ًو ٚ  ًٜضغ َع ايـُٜتٗا  ٢ً َاضظ ايٝس ٚأهإ ايؿط  ا قسؽ ٜطٓر - ٜس ظٜس
زعً٘ ـٚشيـو يـ   ،يبهـط  ًو ايػا ل ايـُتٝك١ٓ ايػا ك١ ٚ  ٜعترب ايـُضاي١ ـ: اي ايٝس

 ًو( صان١ُ  ٢ً ا غتكضاب . ايـَُاض٠ غبضاْ٘ )ايٝس أ
يػا ك١ ٚيف َٛاضز ٚرٛزٖا َع تٝك١ٓ اايـُضاي١ ـٚيف َٛاضز  سّ ٚرٛز اي  

ضهِ ـٌ ايتهًٝـ  ٚرـٓؼ ايـ   قـ باض ايؿـاض  هلـا قـس ٜهـٕٛ ايؿـو يف أ      تسّ إ 
 زطاٙ . ـقٌ ايربا٠٤ َٚهٗصا َٛضز أ

ــس ٜهــٕٛ أ  ٛ  ٚق ــ  ٚرــٓؼ اذتهــِ َعً ــًا ٜٚهــٕٛ ايؿــو يف  قــٌ ايتهًٝ َ
ُ طـطاف  ةٝـإ األ إَتخـاٍ   َهإ ا صتٝاط يف َكاّ ا هً   ٘ َع إايـُ ضت١ًُ ايــ
ُ ططاف ًٛرٛب ٚةطى األي ِ ايــ قـٌ ا ؾـتغاٍ   ٖٚـصا َـٛضز أ   ، ضت١ًُ يًتضـطٜ

 زطاٙ . ـَٚ
ٕ ايتهًٝـــ   ـــ   ُهٔ ا صتٝـــاط يف َكـــاّ ا َتخـــاٍ يـــسٚضا   ـٕ مل ٜـــٚإ

 . َٚـزطاٙ قٌ ايتدٝري ضصٚضٜٔ نإ َٛضز أـَ

ٞ  ًضٛظ هٝ٘ ايؿـو يف اذتهـِ   ايـُٖٚصا ايتكػِٝ ايط ا ٞ      ٖٚـصٙ   ،ايتهًٝفـ
ضهِ ايؿط ٞ ـ ايصاٍ ايؿو يف ١ٝٚية ٠ٚاضز انًٗ -قٍٛ ايع١ًَُٝـزاضٟ األ -

 طاي١ . ٚ  َٛرا يإل ،هًٝفٞضهِ ايتـ  هطم  ٝٓ٘ ٚ   اي -ُاًَا ـايٛنعٞ ة
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 : تقسًنات االصىل العنلًة

 ا : ُْٖٗعط  أل ،يًكٛا س ٚا قٍٛ ايع١ًُٝ ةكػُٝاج َتعسز٠ 
 .  إ  األقٌ ايعكًٞ ٚاألقٌ ايؿط ٞ ١ايعًُٝقٍٛ ألاألٍٚ: ةكػِٝ ا

ـــُٚ ــ١ اي ــ١ : األ طاز َــٔ األقــٍٛ ايعًُٝ قــٍٛ ايــيت ٜػــتكٌ ايعكــٌ   ايعكًٝ
اييت ٖٞ ٚظا٥   ًُٝـ١   ٚايتدٝري ٚةتُخٌ  ايربا٠٤ ٚا صتٝاط ،ًٝا زضانٗا ق عإ 

ٕ ؾـغٌ ايصَـ١ ايٝكـٝ     عترب٠ ْعري إزضاى ايعكـٌ أ ايـُ ٓس هكس األَاض٠ ايؿط ١ٝ 
 ٜػتس ٞ يعّٚ ةفطٜغٗا ٜكًٝٓا . 

ٓٗـا ايٓكـٛم   يت ةبٝٓقـٍٛ ايـ  َٔ ا قٍٛ ايعًُٝـ١ ايؿـط ١ٝ : األ   طازايـُٚ
ٜعًـِ     ايؿط ١ٝ ٚةؤزٟ ايٛظٝف١ ايع١ًُٝ ٚاذتهِ ايؿط ٞ ايعـاٖطٟ يف َـٛضزٕ  

 .  ْعري أقٌ ايربا٠٤ ٚأقٌ ا صتٝاط هٝ٘ صهُ٘ ايؿط ٞ ايٛاقعٞ ا ٚيٞ

ــ ُاّ األـٚةــ  ١١ ايعًُٝــةعــٝٓٔ ايٛظٝفــ  -ايعكًٝــ١ ٚايؿــط ١ٝ -١ قــٍٛ ايعًُٝ
ٖٚــٞ  ،ؿــط ٞ ايــٛاقعٞ هِ ايٛق  ايؿــط ٞ  ٓــس ايؿــو ٚادتٗــٌ  ــاذت ايـــُٚ

عترب٠ اييت ايـَُاضاج ايؿط ١ٝ َطرع َتأخط  ٔ َطرع١ٝ األزي١ ا رتٗاز١ٜ ٚاأل
ٕ ا قٌ ايعًُٞ أخط َٚٓؿأ ٖصا ايتأ ،ٛاقعٞ ا ٚيٞ ل اذتهِ ائ ٚةؿٓدةعٝٓ
ٚ ـــسّ ٚرـــسإ ايـــسيٌٝ ٚيـــٞ ٙ ايؿـــو ٚادتٗـــٌ  ـــاذتهِ ايـــٛاقعٞ األزطاـَـــ

َٚٔ ٖٓـا   رـطٟ    ،ٛاقعٞ ا ٚيٞ يَاض٠ ايهاؾف١  ٔ اذتهِ اا رتٗازٟ ٚاأل
يٌٝ ا رتٗــازٟ يف  عــس ايفضــل ٚايتضكــل  ــٔ ايــس إ يف َــٛضٕزٕ قــٌ  ًُــٞ أ

 . ٕٕ ؽ َٔ ٚرساْ٘ٛضز ٚصكٍٛ ايٝأايـُ

 ،١ ايؿط ١ٝ ا  ستطظ٠ ٚغـري ستـطظ٠  ايتكػِٝ ايخاْٞ : ةكػِٝ ا قٍٛ ايعًُٝ
 ةطخٝكـًٝا   -زطز ٚظٝف١  ًُٝـ١ ٜٚـؤزٟ صهُـًا ؾـط ًٝا     ـاألقٌ قس ٜهٕٛ َهإ 
 .  ٚقس ٜؤزٜ٘ َع ايٓعط إ  ايٛاقع ،ضهِ ايٛاقعٞ ـ سٕٚ ْعط إ  اي -إيعاًَٝا  أٚ

 ا قٌ ٖٛايتٓعًٜٞ  أٚضطظ ايـًُُٞ ـقٌ ايعطاز َٔ األايـُٚ تعبري يخط : 
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ُ ٚ ًادتكطـط ٞ ايٓاظط ا  ايٛاقع َايؿ ٖا طٜـس ؤزٟ يًٛظٝفـ١ ايعًُٝـ١ ايـيت ٜ   ايــ
ا طـ    ًـ٢    أٚؽ َـٔ َعطهتـ٘   عٞ ٚايٝـأ ضهِ ايـٛاق ـزٌٗ  ايـ ـ   ٓس ايـ ايؿاض

إ  ايٛاقـع   زيًٝ٘ ايؿط ٞ ا رتٗازٟ ٚ  ٜهٕٛ يف يػـإ رعًـ٘ ٚةؿـطٜع٘ ْعـطْ    
ْـ  ٚنؿ   ٓ٘ ٚإٕ نإ حيتٌُ إ يٝـ٘  ٘ ْـاظطًا إ صطاظٙ ي٘ ٚةٓعًٜ٘ َٓعي١ ايٛاقـع يهٛ

هاْــ٘ إ تــرب ايــٝك    (4)طةــٓكض ايــٝك   ايؿــو  ع(: ) َٚؿــعطًا  ــ٘ نكٛيــ٘
ُ صع١ ـٖٚصا ةعبري َؿـعط  ـ   ،ْ٘ نصيو نأ أٚغري َٓتكض  ايؿو  ايػا ل  اقًٝا

َ  دتكطًا يًٛاقع َٚٓـعٓ ـ  ي غتكضاب ٚ ٓعطٙ َؿٓطايـُ ٓعيـ١  ً  يًضايـ١ اي صكـ١ 
يهٔ  ٢ً نٌ ةكـسٜط   ،ْ٘ مل ٜٓتكض ايٝك   ايؿو تٝك١ٓ ايػا ك١ ٚنأايـُضاي١ ـاي
يف إ تباضٙ  زخاي١ٌ تٝكٔ ايػا لايـُيًٛاقع ةهٕٛ ي طٜك١ٝ ا غتكضاب ْٚعطٙ   

صت٢ ةعًِ اْ٘ صطاّ  عٝٓ٘  ( : عنٌ ؾ٤ٞ يو ص ٍْٚعري قٛي٘ ) ،ٚصزٝت٘ 
ض ٍ ايٛاقعٞ َـا زاّ  ـض١ًٝ َٓعي١ ايـٚنأْ٘ ٜتهفٌ ةٓعٌٜ َؿهٛى اي (5)ط هتس ٘

 مل ٜعًِ صطَت٘ ٚاقعًا .

يػـإ رعًـٗا : ايهؿـ       ترب يفد ف األَاض٠ ايؿط ١ٝ هاْٗا قس إـ ٖٚصا 
ٌ نؿفًا  تباض نؿفٗا ايٓاقل إ ٔ ايٛاقع ٚ ْعـري خـرب ايخكـ١     ،ةاًَا يف َكاّ ادتعـ

يٝـو  ٜـا إ ٓزعايعُطٟ ٚا ٓ٘ حكتإ هُا أ(: ) ضز١ٝ  سيٌٝ قٛي٘ـزعٍٛ ي٘ ايايـُ
ٓٓـ   ،ٞ ٜؤزٜإ ٞ هعٓٓ ٓٓ ٕ َٚا قا  يـو هع ٜـ   (6)ط ٞ ٜكـٛ   خـرب زعٌ نؿـ   ـهاْـ٘ 

  ٔ ايٛاقع نؿفًا ةاًَا غري ْاقل . ايخك١

قــٌ ايؿــط ٞ ايعًُــٞ األ:  ضطظايـــُقــٌ ايعًُــٞ غــري طاز َــٔ األايـــُٚ
ضز١ ٚا َـاض٠ ايؿـط ١ٝ ايهاؾـف١  ـٔ اذتهـِ      ـزاضٟ  ٓـس هكـس ايـ   ـضض ايايـُ

ٜـ ـؤزٟ يًٛظٝف١ ايع١ًُٝ يـ ايـُٚ ،ايٛاقعٞ  َـٔ   ،َ بكـًا   زٌٗ ايٛاقـع رٗـ ً  ـُٔ 
                                                           

 .  1َٔ أ ٛاب ْٛاقض ايٛن٤ٛ : ح 1: ب 1ايٛغا٥ٌ  : ش (4)
 .  4َٔ أ ٛاب َا ٜهتػا  ٘ : ح 4: ب 12ايٛغا٥ٌ : ش (5)
 . 5َٔ أ ٛاب قفاج ايكانٞ : ح 11: ب 18ايٛغا٥ٌ : ش (6)
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ُ ؾـعاضٙ  ـايٛاقع   إ  أٚزٕٚ ْعطٙ  ٌٓ   ْعـري أ  ،زٍٗٛ أقـً   ايــ  قـًٞ ايـربا٠٤ ٚاذتـ
ٌٓ     زطٟ ايعًُٞـ تباض ايزٟ زيًُٝٗا ايؿط ٞ إايصٜٔ ٜؤ   ًـ٢ ايـربا٠٤ ٚ ًـ٢ صـ

ُ  ًـ٢  ٚيـٞ  صطَتـ٘ يف َـٛاضز إختفـا٤ اذتهـِ ايـٛاقعٞ األ     مل ةعًـِ   َا هً  ايــ
صزا اهلل  ًُ٘  ٔ ايعباز هٗٛ َٛنـٛ    َاع ٕ زيًُٝٗاٚإصتزا ٘  ٓ٘ صٝد أ

٘  عٝٓـ٘  نٌ ؾ٧ٝ ٖٛ يـو صـ ٍ صتـ٢ ةعًـِ اْـ٘ صـطاّ       ع (7)ط ِٓٗ  (8) طهتس ـ
 ،ؾـعاض اإل ضٓسـقً  صت٢  زٍٗٛ ٚ  إصطاظ ي٘ أايـُُٗا ْعط ا  ايٛاقع ٝؼ هٝي

ُ ٛنـع  اي أٚ ٌ ةؤزٟ ايـربا٠٤ َـٔ ايتهًٝـ      ٌٓ ةـؤزٟ   أٚضتٌُ ايــ َؿـهٛى   صـ
 ضط١َ ٚصػا . ـاي

 قٌ اياخٝكٞ . إ  األقٌ ا يعاَٞ ٚاألقٍٛ ايتكػِٝ ايخايد يأل

ٜــؤزٟ ٚظٝفــ١  ٌ ايعًُــٞ ايــصٟيعاَــٞ : ا قــقــٌ اإلطاز َــٔ األايـــُٚ
ُ يعا١َٝ ْاؾ١٦ َٔ َ صع١ ؾط ١ٝ إ غ ضٍف ـايت   ى ايـٛاقعٞ  ٖتُـاّ ايؿـاض    ايــ

خبت  يًضهـِ  ايـُب قًٞ ا صتٝاط ٚا غتكضاٜٚتُخٌ  أ ، ًٝ٘ ٚ سّ ةفٜٛت٘ 
ُ ْٚعري ا ؾتغاٍ  ،غتكضاب ٚرٛب ق ٠ ادتُع١ ْعري إ ،ايؿط ٞ كتهٞ ايــ

ٛاضز اييت ٜفٗـِ  ايـُُٖٛا َٔ ٚحن ،يًزُع    ق ٠ ايككط ٚ   ق ٠ ايتُاّ 
ــا إ ــ٢ اذتهــِ ايــ   َٓٗ ــايتضفغ  ً ــعاّ ايؿــاض    ــث  ي ٛاقعٞ َٚ نــ٘ ٚ ــسّ ةفٜٛ
ضهِ ايــٛاقعٞ ـّ َعطهتــ٘  ايــٜــاٙ صتــ٢  ٓــس ا ؾــتباٙ ٚايؿــو ٚ ــس هً  إايـــُ

قـا ١  ٝع ايٛاقع  ًـ٢ ةكـسٜط اإل  َاض٠ ؾط ١ٝ َعترب٠ . ٚٚظٝفتٗا ةٓزاألٚيٞ َٔ أ
 هاْ٘ هاة٘ نإ  صضًا ي٘  ٔ هٛاة٘ .  ،هً   ٢ً َ ى ايٛاقع ايـُٚصكٍٛ 

ؤزٟ يٛظٝف١ ؾط ١ٝ ايـُقٌ طاز َٔ األقٌ ايعًُٞ اياخٝكٞ : األايـُٚ
ٚةهٕٛ  صضًا ؾط ًٝا  ،زٗٛي١ ايـُهً  ْٚفًٝا يًهًف١ ايـُةطخٝك١ٝ ةػًٗٝ   ٢ً 
أقـٌ  ٚقـٌ ايـربا٠٤   ٜٚتُخـٌ ٖـصا  أ   ،يٛاقع َٚ نـ٘ َٓـ٘   يًُهً   ٓس هٛاج ا

                                                           

  . 28َٔ أ ٛاب قفاج ايكانٞ : ح 12: ب 18ايٛغا٥ٌ: ش (7)
 . 4َٔ أ ٛاب َا ٜهـتػا  ٘ : ح 4: ب 12ايٛغا٥ٌ : ش (8)
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ــسّ ْٚــ  إغ ــضٛـتكــضاب ايع ــ  ٚايــ  ـُٖا َ ــٞ ايتهًٝ ــ٢  ـُا ٜٓف ــًٗٝ   ً ضهِ ةػ
 ظ ايعباز . ـهًف  هإ ايتػٌٗٝ َكًض١ ْٛ ١ٝ  ١َُٝٛ يكايايـُ

 :إ    - ايؿط ١ٝ ٚايعك١ًٝ -قٍٛ ايع١ًُٝ ايتكػِٝ ايطا ع  يأل

ـُع٢ٓ إ  ـ  -١ٝ٥زعـايهًٝـ١ ٚايـ   -ضه١ُٝـزطٟ يف ايؿبٗاج ايـ ـٜ ا ٍٚ : َا
ــل ايؿــو صهُــًا إ   ــٜهــٕٛ َتعً ـــي ــٛج  ـًٗٝا َ نضهــِ  ،ضتًُ  ٖــٛ َؿــهٛى ايخب

َـ   ،ٔ صٝـد َف طٜتـ٘ يًكـّٛ    ايتسخ  صاٍ ايكّٛ َٔ صٝد اذتط١َ ٚاذت١ًٝ ٚ
ٝٓفـٞ ايتضـطِٜ   ظيـٞ ه كضاب ايعسّ األأقٌ إغت أٚايربا٠٤  زطٟ أقٌصٝد ٜـ

 ضت١ًُ . ايـُف ط١ٜ ايٛنع١ٝ ايـُضتٌُ ٚايـُ

إ ٜهـٕٛ   ُع٢ٓـداضر١ٝ  ـ ـٛنٛ ١ٝ ايـ ايـُزطٟ يف ايؿبٗاج ـٜ ايخاْٞ : َا
 أٚيف َـا٥ع اْـ٘  ـط     ٛنٛ ًا خاضرًٝا شا صهِ ؾط ٞ نايؿـو َتعًل ايؿو َ
ٚنايؿو يف رع٤ ايك ٠  عـس   ،ايربا٠٤ َٔ صطَت٘  أٚضٌ ـقٌ ايخٌ هٝزطٟ أ

 ضٌ . ايـُقٌ ايتزاٚظ  ٔ ٟ أضً٘ هٝزطــزاٚظ َة

تأخطٜٔ َــٔ ايـــُٚقــس أؾــهٌ  ٓــس األٚاخــط : َــا إؾــتٗط  ــ  ا قــٛيٝ    
ُ قـٍٛ ايعًُٝـ١ ادتاضٜـ١ يف ايؿـبٗاج     األايتعط  يبضٛذ  صٝـد   ،ٛنٛ ١ٝ ايــ

ا تـصضٚا   حِ ،قٛي٘ )ايفك٘( زٕٚ أ ةٛاهكٛا ٚا تكسٚا نٕٛ ايبضد  ٓٗا ٚظٝف١
 غت طازٟ . ٕ ايبضد  ٓٗا يف  ًِ أقٍٛ ايفك٘ ءد إ أ

نـط قا ـس٠ اي ٗـاض٠ نـُٔ ايكٛا ـس األقـٛي١ٝ       ؾهٌ  ٓـسِٖ  ـسّ ش  ا أنُ
 ـٌ   ،ٗا يف ايكٛا ـس األقـٛي١ٝ   ـِ إَهإ زخٛيـ ٚنأْ٘ قس إضةهع  ٓسٖ ،ايع١ًُٝ 

ُ )قسٙ(  إٔ )ايبضد  ـٔ أقـاي١ اي ٗـاض٠ َـٔ      ضكلايـُغتاشْا ح أقٓط ػا٥ٌ ايــ
)قـسِٖ(  ٛغـا٥ٌ َتعـسز٠ ي  تـصاض      ض  غـريٙ ٚقس ةصض  ٖٛ ٚةـص  (9)قٛي١ٝ(األ

 ؾهاٍ ٚايٓكض ٚايطز .طايٛا ايبٝإ يف شيو ٚةبازيٛا اإلٚأ ٔ شيو 
                                                           

 . 251:  2َكباح األقٍٛ : ش (9)
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 ٠سـٍٛ قا ـٓع زخـ١َٝ( ـقـٛيباصد األايـُٝس ــُٗ)ة ٞـها ٓٓـبل َـيهٓ٘ قس غ
ــاض٠  ــس ا قــٛي١ٝ ٚإٔ ايــ  اي ٗ ــ١(  ـيف ايكٛا  ــس ايفكٗٝ ــسضارٗا يف )ايكٛا   ضل إْ

ــ ــضٌـقــاي١ ايــ )أد ف ـ  ــطٜ  ه   زاضـ( اي ــ٘ ايؿ ــٛاب ايفك ــا أ   ْٗــا إ١ٜ يف غاي
غاٜتـ٘ ٖـٞ راضٜـ١     ،شيـو   ٓطـ١ُ : غـ ٚنضٓا حٚأ ،هك١ٝٗ  قٛي١ٝ ٚيٝػثقا س٠ أ
ةٞ ةكطٜبـ٘ ٚقطا٥ٓـ٘   ضػا إ تكازْـا نُـا غـٝأ   ـٛنٛ ١ٝ خاق١  ـ ايـُج يف ايؿبٗا
 قطٜبًا . 

قٍٛ ايعًُٝـ١ ادتاضٜـ١   ـ١ُ إٔ َا إؾتٗط  ِٝٓٗ َٔ خطٚش األٚنضٓا حنُا أ
ٛنٛ ١ٝ ارتاضرٝـ١ َـٔ َباصـد أقـٍٛ ايفكـ٘ ٚنـٕٛ ءخٗـا يف        ايـُاج يف ايؿبٗ

 َط غري قضٝظ . ٖٛ أ -إغت طازًٜا  قٍٛاأل ًِ 

ــسضٚإٔ ايكــضٝظ إ ـــُرٗا يف اْ ــٔ    اي ــاٙ َ ــا إخاْ ــ٢ َ باصد ا قــٛي١ٝ  ً
ــاظ ايكٛا ــس األ  ــإ َػــٗا    نــٛا ع إَتٝ ــ١ يف  ٝ  قــٛي١ٝ  ــٔ ايكٛا ــس ايفكٗٝ

 ـس٠ اي ٗـاض٠ يف ايكٛا ـس    ْسضاش قاٚشنطْا هٝ٘ نًُٓا : ٚر٘ إ ، ازة٘ َٛرا إل
ـ١ُ : ٚر٘ ٚشنطْا ح ،ؿٗٛض  ِٝٓٗ يف َٓٗس ايبضٛذ ايفك١ٝٗ ايـُنُا ٖٛ ايفك١ٝٗ 

ٛنٛ ١ٝ نــُٔ ايـــُيؿــبٗاج زاض١ٜ يف اـقــٍٛ ايعًُٝــ١ ايــضش َباصــد األإْــسا
َــٔ نْٛٗــا  -   ًُٝــًا  -ؾــتٗط  ٝــِٓٗ ْعطٜــًا ُا إـخ هــًا يــ ،ايكٛا ــس األقــٛي١ٝ 

ٜـ  ،غـت طازًا  ٛا س هك١ٝٗ َبضٛحـ١ يف ايكٛا ـس األقـٛي١ٝ إ   ق ُهٔ ايطرـٛ  ا   ـٚ
ــ إ ايهـا ع  باصد ا قٛي١ٝ  ٓس  ٝايـُءٛحٓا ٖصٙ يف  سٚ  ا٥ع  ـ  ايكٛا ـس   ُاي

 قٛي١ٝ ٚ   ايكٛا س ايفك١ٝٗ ٚاذتُس هلل  ٢ً ةٛهٝك٘ ٚههً٘ .األ

 قٍٛ ايع١ًُٝ يف هكٍٛ َتتاي١ٝ : حِ ٜكع ايه ّ  ٔ األ
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هِ َٔ  يف َؿهٛى اذتزاضٜ ـؾتغاٍ ايايربا٠٤ ٚاإلأقًٞ ضخٓا ٖٓا  ٔ ـ                        
قً   ًًُٝا راضًٜا  ٓس هكس ايسيٌٝ ا رتٗازٟ ايساٍ  ٢ً صهِ صٝد نُْٛٗا أ

 .ضٌ ـا  اص١ ٚاي أٚـضعط ٚايتضطِٜ ايفعٌ َٔ صٝد اي

ٜـ    ُ دتً  ٜٚغـاٜط ايبضـد   ـٖٚصا ايبضـد   ـُتكسَٞ األقـٛيٝ    طٚم يـ ايــ
هاْـ٘ ءـد َػـتك٢  ٓـسِٖ َـٔ صهـِ ايعكـٌ         -ا  اص١ أٚقٌ اذتعط أ أ   -

زيـ١  َكـازٜل زيٝـٌ ايعكـٌ ايـصٟ ٖـٛ ضا ـع أ      صس أ أٚعتربْٚ٘ زيًٝ   كًًٝا ٚيصا ٜ
ــا ــاضاةِٗا صه ٟ    ،ّ يف  ب ــاز ــسيٌٝ اإلرتٗ ــ٘ َكتهــ٢ اي ــطب نْٛ مل إش  ،ٚا ق

ٚيعٌ ايكـا٥ً    ،ا  اص١ يٝهٕٛ َسضنًا أٚى  كًٞ ق عٞ  اذتعط ٜتهظ يٓا ازضا
عـاض   ة أٚصيو مل ٜتهظ هلِ صهِ  كًٞ ق عٞ  أصسُٖا هٛقفـٛا   ايٛق  ن

ٌ   - ط ٚزيٌٝ ا  اصـ١ ضعـ ٓسِٖ زيٌٝ اي زضاى هـ  زيٝـٌ قـاطع ٚ  إ     -نُـا قٝـ
  . ٚانظ يًعكٌ  ٢ً اصسُٖا

 ًــ٢ أقــاي١ ٚايــٓل ايكطيْــٞ  ايٓكًــٞ ايــسيٌٝس حتكــل  ٓــسْا ز يــ١ ْعــِ قــ
  ٞ ــ ــسيٌٝ ايعكً ــا    ،ا  اصــ١ زٕٚ اي ــ٘ ةع ــٛ قٛي ــٞ اأَلِضَ     عٖٚ ــا ٔه ََ  ِِ ــ ــَل َيْه ًَ َخ

ُّٔٝعا ٌٓـٜسٍ  ٛنـٛح  ًـ٢ أقـٌ ايـ    هاْ٘  ،29:طايبكط٠َر ٚإ اصـ١ ا ْتفـا  َـٔ     ض
 . ضٌـٜكِ زيٌٝ  ٢ً خ ف اي يـِ اَ ،ا ؾٝا٤ نًٗا 

األقٌ  ا ٖٛهُٝ األقٍٛيف  (10)ٚةٛنٝض٘ : اْ٘ قس اختً  هكٗا٤ ا غ ّ 
 ٍ ح ح١ : اقٛأض   ٢ً ٛرٛز٠ يف األايـُٓاهع ايـُ ٝإ ٚاأل : يف األؾٝا٤

ٌٓ ُع٢ٓ ـقٌ ا  اص١  ا ٍٚ : أ ؾٝا٤ نًٗا صت٢ ٜكّٛ زيٌٝ ا   األا ْتفص
 ضط١َ .ـ ٢ً اي رتٗازٟ خام ٜسٍ ٚانضًاإ

ؾـٝا٤ نًـٗا صتـ٢ ٜكـّٛ     ا   األُع٢ٓ صطَـ١ ا ْتفـ  ـط  ـ ايخاْٞ : أقـٌ ايــضع  
 رتٗازٟ خام ٜسٍ  ٢ً ا  اص١ . زيٌٝ إ

                                                           

 .202ا ْكاضٟ يف هطا٥س ا قٍٛ :  ٚؾٝدٓا  14ج13:  1: شيٕضارع ا ٔ ايعط ٞ يف أصهاّ ايكط (10)



 (21) ........................................... ا غتغٓا٤  ايربا٠٤ ايؿط ١ٝ  ٔ  ايربا٠٤ ايعك١ًٝ  

  اص١ضعط أٚ  اإلـضهِ  ايـايخايد : أقٌ ايٛق   ـُع٢ٓ ايتٛق  ٚ سّ اي
 ايٛانظ  ٢ً اصسُٖا . صت٢ ٜأةٞ ايسيٌٝ 

ْــٞ ٖٚــٛ قٛيــ٘ يايكط ٜٚــسيٓا  ًٝــ٘ : ايــٓٓل ،دتاض ٖــٛ ايكــٍٛ ا ٍٚ ايـــُٚ 
ُّٔٝعــا ةعــا  ع ــا ٔهــٞ اأَلِضَ  َر ََ  ِِ ــَل َيْهــ ًَ هاْــ٘ ٜــسٍ  ًــ٢ إ اصــ١   ،29طايبكــط٠ :َخ

ٛرٛز٠ يف   ٔ ا ض  ٚ ٢ً ايـُٓاهع ايـُ ٝإ ٚاأل -األؾٝا٤ اييت يف ا ض  
 ٓٛ دًل اهلل ـح  ـ هاْٗـا ةكـطٓ   -ٜـ١  طـ م اي ضػا إـا  ـ ٖـ ظٗطٖا ٚيف ٖٛا٤ٖـا ٚر

 ُٙكًض١  بـاز ـيـ   ًٝٗـا َـٔ ْعـِ َٚٓـاهع خًكٗـا      َٚـا هٝٗا  غبضاْ٘ ا ض  َٚا
 ،دطش  ـٔ ا  اصـ١ ا  اذتعـط   ايـُدام ـيصت٢ ٜخبث ايسيٌٝ اَباص١  عيهِط

يف  ٝــع َـــا رًهــِ مج : )اٟ خًــل أل  ٜــ١  قــاٍ ايع َــ١ ا يٛغــٞ يف ةفػــري ا    
 ايٛاغــ ١ ٚيف أَــٛض زٜــٓهِ  أٚيف أَــٛض زْٝــانِ  ايــصاج  يتٓتفعــٛا  ــ٘ -ا ض 

 ايٜـ١   ضٓف١ٝ ٚايؿاهع١ٝـاي :غتسٍ نخري َٔ اٌٖ ايػ١ٓٚإ ، ا غتس ٍ ٚا  تباض
 . (11)( ....عتعي١ايـُٚ ًٝ٘ انخط  ،ا ؾٝا٤ ايٓاهع١ قبٌ ٚضٚز ايؿط   اص١ ٢ً إ

٤  َُٛـًا   اصـ١ ا ؾـٝا   ٗا مجع َـٔ هكٗـا٤ ا َاَٝـ١  ًـ٢ إ     ٖٚهصا اغتسٍ
 دتاض . ايـُٖٚٛ  ،)قسٙ( (12)ضكل ايٓا٥ٝ  ايـَُِٓٗ  ،دطش  ٓٗا ايـُصت٢ ٜخبث 

ٚغــع : قٛيــ٘ ةعــا  يف غــٛض٠  ْٚعــري ايٜــ١  ــٌ ٖــٞ يف ايس يــ١ أٚنــظ ٚأ 
َٔـ : ع13ج12 اح١ٝ :ادت َٚٔيَتِبَتُغٛا   ٔٙ ََِط ٘ٔ ٔ َأ ًْْو ٔهٝ َٟ اْيْف ِِ اْيَبِضَط ٔيَتِزَط ُ٘ اِئصٟ َغٖدَط َيْه ًِ ِٔ اي

َٕ ِِ َةِؿْهُطٚ ًِْه ََٚيَع  ٔ٘ ًٔ تػدري ايبضاض  ًٝهِ   ٗا ٌ فٓه ةيتايـْعِ اهلل  ًٝهِ  طَهِه
َٚ     عهِ يهِ ٚخًكٗا  ْتفا  َُا ََـا ٔهـٞ ايٖػـ  ِِ ُٔٝعـ   ََٚغـٖدَط َيْهـ ََـا ٔهـٞ اأَلِضَ  َر َٚ  ًاأج 

ُ٘ ِٓ صػـاْ٘  ايٓٓل ايكطيْٞ أٚغع َٔ ايػـا ل صٝـد ٜـب   ةفهـٌ اهلل ٚإ    ٖٚصا  طَٔ
يف ا ض  َــٔ هٛا٥ــس َٚٓــاهع   يف ايػــُاٚاج َٚــا يعبــازٙ  تػــدري َــا  غــبضاْ٘

َٕ    عدًٛقاة٘ ايبؿــط١ٜـيعبــازٙ َٚــ  ُّ ََٜتَفِهــُطٚ ِٛ ٕٖ ٔهــٞ َشٔيــَو يَٜــإج ٔيَكــ ٜٚعكًــٕٛ  طَإ
                                                           

 . 215:  1ضٚح املعاْٞ :ش (11)
 . 289:  3أرٛز ايتكطٜطاج : ش (12)
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ــ ٕ  ضكٝك١ـاي هلــِ يف ُا خًكــ٘ ـههــً٘ َــ ٜٚٓتفعــٕٛ َــٔ ْعــِ اهلل غــبضاْ٘ ٜٚبتغــٛ
 طٙ اهلل يعبازٙ . ُا غٓدـضن٘ َ اٚاة٘ ٚيف أ

إ اص١ ا ؾٝا٤ قباٍ قٌ ٚانظ ٚزيٌٝ ارتٗازٟ  ٢ً أ إ ايٜتإ ْٓلٖاة
ٖٚـصا   ،ٖـٌ ايػـ١ٓ   ا َاَٝـ١ ٚأ هكٗا٤ ضعط ايصٟ قاٍ  ٘  عض َتكسَٞ ـاي قٌأ

ٚيـٝؼ ءخـًا  ـٔ ا قـٌ ايعًُـٞ       ،ءد يف َفاز ايسيٌٝ ا رتٗازٟ َٚكتهـاٙ  
 ؽ َٔ ايعخٛض  ٢ً ايسيٌٝ ا رتٗازٟ . طرع  كٝا ايٝأَصٟ ٖٛ اي

قــًٞ ا  اصــ١ ٚ ــ  أ أٚضعط ـضكٝكٞ  ــ  أقــًٞ ايـــغــاٜط ايــٖــٛ ايتٖــصا 
ايربا٠٤ ) ٔ أقًٞ  (اذتعط أٚا  اص١ )ٚيٝؼ ةغاٜط أقًٞ ،أٚاإلؾتغاٍايربا٠٤ 

قٌ ا ٍٚ ٚصاي١ ةٞ هٝٗا األقبٌ ٚضٚز ايؿط  هٝأ  ًضاظ صاي١ َا (ؾتغاٍاإل ٚأ
ٍٛ يًٓعا  هُٝـا  َع٢ٓ َعك   ٘هاْ ،قٌ ايخاْٞاأل هٝٗا ةٞ عس ٚضٚز ايؿط  هٝأ َا

 ـٌ ايبضـد يف نـ      ،ي   ٓـ٘  ٚيػـٓا َػـؤ   قبٌ ٚضٚز ايؿطٜع١ ٖٚـٛ ظَـإ هـا٠ٕ   
ُ صسُٖا ْاظط ذتهِ ا  ٝإ ٚقٌ هُٝا  عس ٚضٚز ايؿطٜع١ ٚأٞ األْٛ  هع ٓاايــ

ٌ أ ٚايخـط  ،رتٗــازٟ ـسًٚا ٖٚــٛ زيٝـٌ إ    ــ٘  عـس هكــس ايــسيٌٝ   قــٌ  ًُــٞ ٜعُـ
 . ا رتٗازٟ

 ًــ٢  -ٟايــسيٌٝ ا رتٗــاز -١ ٕ ٚايػــٓيهــٔ يــٛ هــط   ــسّ ز يــ١ ايكــطي
ٌٓ حتتٗـا   َا  ًٝٗـا َٚـا   -تٛهط٠ يف ا ض  ايـُٓاهع ايـُ اص١ ا ؾٝا٤ ٚإ أقاي١ ص

رتٗـازٟ خـام  ًـ٢    ٚهط   ـسّ ٚرـٛز زيٝـٌ إ    -ايػُاٚاج  َٚا هٛقٗا ا 
قٌ ٜأةٞ ءخٓا ٖٓا يف أ -حنُٖٛا َٔ ا صهاّ ايٛاقع١ٝ  أٚ ايٛرٛب أٚضط١َ ـاي

 ٚا صتٝاط . قٌ ا ؾتغاٍ أ أٚايربا٠٤ 
َـ   أقـٌ ايٛنـع    أٚقـٌ ايتهًٝـ    إٔ ايؿـو يف أ  ٝـإ  دتكطًا ـٚقس غـبل 

ا٠ َــٔ  ٝاْــاج ايؿــط  ٚايــربا٠٤  ٓــسِٖ : ؾــط ١ٝ َتًٍكــ ،قــٌ ايــربا٠٤ زط٣ أـَــ
ٟ   ،ا قسؽ  ، تُازْـا  ًـ٢ ايـربا٠٤ ايؿـط ١ٝ     ٚإ ،ٚ ك١ًٝ ٜسضنٗا ايعكـٌ ايبؿـط
 .ػتغ   ٔ ايربا٠٤ ايعك١ًٝ ٚ ٗا ْ



 (23) .......................................... ا غتغٓا٤  ايربا٠٤ ايؿط ١ٝ  ٔ  ايربا٠٤ ايعك١ًٝ  

 ٚشيو  ٕ ايـربا٠٤ ايعكًٝـ١   ،ضككٗا ق عًٝا ـحبٛةٗا ٚة ؾهاً  يفٕ يٓا إ ٢ً أ
يف َٓعٛض ا قٛيٝ  ا ٚاخط ةتُخـٌ مًُـ١ َؿـٗٛض٠ )قـبظ ايعكـاب  ـ   ٝـإ(        
 َٚطرعٗا ا  حتسٜس زا٥ـط٠ صـل طا ـ١ ايــُهً  يــُٛ ٙ ٚصكـطٖا  كـٛم       

ٞ ضز١ ٚايبٝـإ  ـايتهايٝ  ايـُع١ًَٛ يًعباز ٚقـس ةــُث  ًٝٗـا ايـ     َٚـٔ   ،ايؿـط 
 هً     كاب ٚ  صل طا ١ يًُٛ   ٢ً  بازٙ . ايـٍُ ايبٝإ ا  زٕٚ ٚقٛ

ُ ٕ َٛيٜٛـ١  ْٚكـٍٛ : إ ا  ًٝـ٘ ةٛنٝـسًا   ْٚعٍك ُ ٛ  ايــ    ٚصـل طا تـ٘   ؿٓطايــ
ُٛ ٙ ـةت ًــا ةبعٝــ١ ايعبــس يــ -ُا ٖــٛ خــايل َــٓعِ َٚــٛ  ي ٝــ  َتفهــٌ ـ ــ -

 إ  قـ١ً  صهاَ٘ ٚةهايٝف٘ ايكازض٠  ٓ٘ ٚايٛاٚاَتخاي٘ ألٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ ٚ ُّٛ أ
ُ قتهـا٤   كًـٞ ق عـٞ : إ   زضإىٜبسٚ َـٔ إ  ٚ  ،هً  ايتا ع ايـُ ايعبس ٛي١ٜٛ ايــ

هـ  غـع١    ،ضت١ًُ غري ايٛاقـ١ً  ايـُٛ  يف ايتهايٝ  ايـُٓع١ُٝ صل طا ١ ايـُٚ
ضسٚز ايتهـايٝ   ـضسٚز ا قتهـا٤  ـ  ـ ٌ ٖٛ َ ،ٛي١ٜٛ ايـُٚ  مشٛي١ٝ يف قإْٛ 

 ضتُ ج ايتهايٝ  . ـٛي١ٜٛ يف َايـُ ١ ٚضل اي اـحط يٚ  أ ،ع١ًَٛايـُايٛاق١ً 

ُ ٜبعس ةباْٞ ايعك ٤ يف ايٛغع  نخط  اْ٘  ـُهٓٓا ةٛنٝسٙ أٜٚ ٛيٟٛ  ًـ٢  ايــ
ــ١ ـَــ ـــُضسٚز١ٜ َٛيٜٛ ــطيف  ــ اي ــايتهًٝ   ـٛ  ايع ــِ    ١ٚ ــسّ غــع  ،ُٛاضز ايعً
غـري   ايــُٛاضز  أٚصتُاٍ ايتهًٝ  يـُا ٜعٜس : أ   َٛاضز إ -ٛي١ٜٛ ايعطه١ٝ ايـُ

 ةبا ٘ . أ إ ٛ  ايعطيف ايـُٔ ةهايٝ  َ ١ايٛاقً

 كًٞ ق عٞ ٚ  حنطظ ٜكًٝٓا :  زضإىٜبسٚ يٓا َٔ إ   :كا ٌ ْكٍٛايـُيهٔ يف 
 ـٌ   ،ضت١ًُ غري ايٛاقـ١ً  ايـُؤاخص٠ ؾط ًا  ٢ً ايتهايٝ  ٚا صهاّ ايـُ سّ 

ــس   ــٛاقعٞ  ٓ ـــُايٛرــسإ اي ـــُؤَٔ اي ــ٘ اي ـــًُتعّ ٜؿــٗس  اصتُاي ؤاخص٠  ًــ٢ اي
ط ٞ  سيٌٝ ؾ إ ؤاخص٠ ايـُٜعٍٚ اصتُاٍ  ٚ  ،ضت١ًُايـُصهاّ ايتهايٝ  ٚا 

ش   صزـ١ ق عٝـ١ َـٔ ايعكـٌ ٚ  ٜكـ   ـاط   كـبظ        ٜؤي  )ايربا٠٤ ايؿـط ١ٝ( إ 
ُ صتُاٍ ايتهًٝ  إ أٚضهِ ـصتُاٍ ايؤاخص٠  ٓس إايـُايعكاب ٚ هـإ   ،ٛيٟٛايــ

ُ ٛ  ايـُ ٝإ  إ ٜعًٜ٘  ا صتُاٍ قا٥ِ   ٕ   ٜعً ضهـع َـا  ع:ؿط ايــ  َـا ط عُـٛ
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هٝهٕٛ  ٝإ ايؿـاض  يًـربا٠٤    ،طصزا اهلل  ًُ٘  ٔ ايعباز هٗٛ َٛنٛ   ِٓٗ
ًَٓٓا َٔ إـَعٜ صتُاٍ ايعكٛ ١ ٜٚهٕٛ َاْعًا  ـٔ حبـٛج   ضًا  صتُاٍ ايتهًٝ  َٚؤ
 طا ـ١  ها٤ صلـتـقإٜهٕٛ َاْعًا َٔ  أٚضتٌُ  ٢ً ناٌٖ ايـُهً  ايـُضهِ ـاي

 .  - هط  ايتػًِٝ  اقتها٤ٙ ٢ً  -ضت١ًُ ايـَُتخاٍ ايتهايٝ  ٛ  إايـُ

ــا :  ــسّ ةػ   ــا شنطْ ـــِٜٚؤنــس َ ــا٤ اي ــبظ   ايفكٗ ــ٢ َهــُٕٛ )ق )ض (  ً
قـٛيٝ  يف  كـط   ـُا ٖٞ قا ـس٠ إؾـتٗطج  ـ  أٚاخـط األ    ٚاْ ايعكاب     ٝإ(

 اذتـازٟ  ؿـط ٚايخـاْٞ    ٚشيـو يف ايكـطْ    ،قاض ـ٘   َٚـا ايبٗبٗاْٞ )قسٙ( ايٛصٝس 
 ٟ ــط ــط اهلزـ ــٌ  ، ؿـ ــطٓزصكـ ــع إل  نـ ــٌ ٚزهـ ــها جهعـ ــ٢   ؾـ ــاضٜ   ًـ األخبـ

 ٚيعًـ٘   ،خطٟ هكٗا٥ٓـا )ض (  غري َؿٗٛض٠  ـ  َتـأ  قا س٠ هٗٞ   ،قٛيٝ األ
ُ ُا٤ ـٜـ تكسَ  صت٢  ٓضٛ اإلايـُحط هلا  ٓس أ ههـاضِٖ  تعاضف َـِٓٗ يـبعض أ  ايــ

  (13)اذتعط ايخا ث  سيٌٝ إرتٗـازٟ  قٌ ٚ باضاةِٗ ةكطب َٔ أ ،ٚاغتس  ةِٗ
ٜ ـام  ًـ٢ ايـربا٠٤ َـٔ ايتهًٝـ          ُاـ١ٜ ايتهًٝ   ـ صٝد إغتسٍ ا ٔ ظٖط٠  آ

ـــُ غــري  ــاضاةِٗ   ،عًّٛ اي ــ  ة ــا ل  ب ـــُه ــربا٠٤  حٛض٠ أأاي ا ؾــتغاٍ  أٚقــٌ اي
 ٠ضطظـَ - ًُٞ قٌ أن -ايربا٠٤ ايعك١ًٝ  ٚ  ٜعٗط َٔ  باضاةِٗ نٕٛ ،ايعًُٞ

 ٚ  ه ط١ٜ .ا ١ٝ إمجهًٝػث ٖٞ  ،تكسَ  ايـُايٛرٛز  ٓس 
 ُــام ايٓفــٛؽ  َطةهــع٠ يف أ ٚأه طٜــ١  أٚا ٝــ١ مجإ ٚيــٛ ناْــث قا ــس٠ً  

خطٕٚ ؾــا طٜٔ  ٗــا تأايـــُتكسَٕٛ ٚايـــُيهــإ ايفكٗــا٤  -نُــا قٝــٌ -ٚايعكــٍٛ 
   ًٝٗــا ايـــُض َــِٓٗ ٚنــاْٛا َتػتهٓطايـــُٚشانــطٜٔ هلــا  ٓضــٛ ايــسيٌٝ ايك عــٞ 

 عكٛ ج . ايـُنخطِٖ ه ١ٓ ٚصفاظًا  ٢ً ايف طٜاج ٚهإِْٗ أ كٌ ايعك ٤ ٚأ
ُ ٚمشٛهلا يًؿـبٗاج  َُٛٗا هإ   - ٢ً هط  ايتػًِٝ  ٗا ٚ ٛنٛ ١ٝ ايــ

ْ٘ ٚ  َٔ ٛ  ايعطيف ٚايؿط ٞ يٝؼ َٔ ؾأايـُهإ  ،غري َعًّٛ  ٌ ٖٛ َؿهٌ
 كازٜل َهاهًاايـُعٝ  ـ١ٝ ٚةـداضرـٛنٛ اج ايايـُت٘ ٚ  نإ زأ ٘  ٝإ ـٚظٝف
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 (25) .......................................... ا غتغٓا٤  ايربا٠٤ ايؿط ١ٝ  ٔ  ايربا٠٤ ايعك١ًٝ  

 ٛي١ٜٛ . ايـُصهاَ٘ ايؿط ١ٝ ٚةهايٝف٘ ١ ٚأضازاة٘ ايتؿطٜعٝإيبٝاْ٘ 
ُٕ : ٚظٝف١  ايؿاض   ٝإ َطازٙ ايؿط ٞ ٚصهُ٘ ايهًٞ ٚرعً٘ يف ٚ تعبرُي حا

ططٜــل ايٛقــٍٛ ا  أةبا ــ٘ ، ٚيــٝؼ َــٔ ٚظٝفتــ٘  ٝــإ ايـــُٛنٛ  ايـــداضرٞ  
ٚمشٛيـ٘  )قبظ ايعكاب  ـ   ٝـإ(    ضطظ  ُّٛ ايبٝإ يفـكسام ه  ٜايـُٚةعٝ  
 طاي١  ٢ً ٖصا ايكسض . ٚ  َٛرا يإلايـداضرٞ ٛنٛ  ايـُيبٝإ 

زي١ )ايـربا٠٤ ايؿـط ١ٝ( يٛنـٛح صزٝتٗـا     ٠ ايعك١ًٝ(  أْٚػتغ   ٔ )ايربا٤
ُ هتهـٕٛ   ،ٚغع١ َسيٛهلا ٚق٠ٛ  ٝاْٗا ٚغع١ ز يتٗا ٚٚحٛم ايٓفؼ  ٗـا   َٓايــ ٔ ؤ

 ضتٌُ . ايـُايتهًٝ   أٚضهِ ـب٘  ٢ً ايضتٌُ ةطٓةايـُايكٟٛ َٔ ايعكاب 

طاز َٔ )ايربا٠٤ ايؿط ١ٝ( : ايٛظٝف١ ايؿط ١ٝ ايٓاه١ٝ يًضهِ ايؿط ٞ ايـُٚ
ــ ــ١ ـُاي ـــُضتٌُ يف ايٛاقع ــس اي ــٛج ايــ دكٛق١  ٓ ــٛاقعٞ ـايؿــو يف حب ضهِ اي

 ؽ َٔ  ًٛغ٘ َٚعطهت٘ . ٚايٝأ
  اص١ ايؿط ١ٝ : دتً   ٔ اإلـقٌ  ًُٞ ٜأٚايربا٠٤ ايؿط ١ٝ 

ــإ ض١ًٝ ٚا  اصــ١ صهــِ ؾــط ٞ ٚاقعــٞ حا ــث يف َٛنــٛ ٘ : ايفعــٌ    ـش اي
 إ  ةـس ٛ   - غـري ًَعَـ١    أٚ ًَعَـ١  -ٜتـٛهط  ًـ٢ َكـًض١     داضرٞ ايـصٟ   ـاي

ٌ  إ ةس ٛ  - غري ًَع١َ أًَٚع١َ  -ٚ  ٜتٛهط  ٢ً َفػس٠  ،ايفعٌ   ،ةطى ايفعـ
َـاض٠ َعتـرب٠   أ -زيٝـٌ ةعبـسٟ    أٚض١ًٝ ايؿط ١ٝ َٔ زيٌٝ ق عٞ ـٚ  س يخبٛج اي

ضرضإ ايفعٌ  إ ٜس ٛ  ْتفا٤ َاضٌ ٜٚػتسٍ  ٗا  ٢ً إـةهؿ   ٔ اي -ؾط ًا 
 ضٌ . ـضهّٛ  ايايـُفػس٠ يف ايفعٌ ايـُٚ كًض١ايـُ ظّ  ْتفا٤ ايـُ ،اياى  أٚ

ذتهِ مل ٜكِ زيٝـٌ  جتاٙ هعٌ َؿهٛى اا ايربا٠٤ ةع  ايٛظٝف١ ايع١ًُٝ إ ُٝٓ
 اياى .   أٚ ٢ً  ٝإ صهُ٘ َٔ صٝد ايفعٌ  -َاض٠ َعترب٠أ -ق عٞ ٚ  ةعبسٟ

قـــٌ ايتهًٝـــ  ـزط٣ أقـــٌ ايــربا٠٤ ٖـــٛ ايؿـــو يف أ ٕ َـــٚقــس إةهـــظ أ 
ٜعًِ  نايتسخ  ايصٟ   ،ضتٌُ رعً٘ ٚاْؿاؤٙ ُايـقٌ ايٛنع أ أٚضتٌُ ايـُ

 طٟـتزـ( ه) عكَٛ ايـُصهُ٘ ٜكًٝٓا ٚرساًْٝا ٚ  ةعبسًٜا يعسّ ٚرٛزٙ ظَٔ 
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 ضت١ًُ . ايـُحاض ف ط١ٜ ٚغريُٖا َٔ ايايـُؤاخص٠ ٚايـُصتُاٍ ايربا٠٤ هٝ٘ َٔ إ
ٓـ   ٚقبٌ ايٛيٛش يف ةفكٌٝ ايبضد  ٔ أ ا َـٔ  زي١ )ايربا٠٤ ايؿـط ١ٝ(   ـس ي

 َٛض :   ايتُٗٝسٟ هلا  بٝإ أايتعط
ٍٚ : ْتعط  هٝـ٘ ي ـطٜكيت ؾـٝدٓا ا ْكـاضٟ )قـسٙ( يف ضغـا٥ً٘       األَط األ

صٝد َٓٗس ءد ايربا٠٤ : ايؿو يف دطاغاْٞ )قسٙ( يف نفاٜت٘ َٔ ـضكل ايايـُٚ
ُٖٚــا ططٜكتــإ َٚٓٗزــإ َتغــاٜطإ رــسًا َــٔ صٝــد ةفكــٌٝ    ، اذتهــِ قــٌأ

  هٓكٍٛ : ،ضت١ًُ ٚامجاهلا ايـُايكٛض 
ٟ إٕ  ـــُاألقػــاّ )قــسٙ( ٖــٞ ةفطٜــل   (14) ططٜكــ١ ؾــٝدٓا ا ْكــاض ضت١ًُ اي
َـ  ِ )ايؿو يف ايتهًٝ ( ا  َاصٝد قٓػ ٔ هكـسإ ايـٓل َٚـا نـإ     نإ ْاؾ٦ًا 
ٝـ      مجاٍ ايـٓل َٚـا  ْاؾ٦ًا َٔ إ ٔ ٚةعازهلُـا َـٔ   ـنـإ ْاؾـ٦ًا َـٔ ةعـاض  ايٓك
 . -نٛ ١ٝ ٛايـُٜع  ايؿب١ٗ  -نإ ْاؾ٦ًا َٔ ا َط ارتاضرٞ ظ َٚازٕٚ َطٓر

ٜـ    حِ ايؿب١ٗ ادتاض١ٜ هٝٗا أ َـ   -١ُٝ ـقٌ ايـربا٠٤ قـس ةهـٕٛ حتط ضت١ًُ ـٜعـ  
هتهـٕٛ   -ضت١ًُ ايٛرٛب ؾط ًاـَ ٜع  -ٚقس ةهٕٛ ٚرٛ ١ٝ  -ايتضطِٜ ؾط ًا 

 َػتكً  نُٔ َػا٥ٌ َتعسز٠ .   )قسٙ( يهٌ قػِٕ ٚقس ةعٓط ،ُا١ْٝـقػاّ حاأل

ُ ازُٝع ـيهٔ ٖصا ايتكػِٝ ايخُـاْٞ غـري َػـتٛ ا يـ     ضتُ ج هـإ َـٔ   يــ
 ،ض١ًٝـضط١َ ٚايـ ـَط    ايٛرـٛب ٚايـ  يٛ زاض ا  قػاّ)ايؿو يف ايتهًٝ ( َاأ

ٜتعط  ي٘ ؾٝدٓا ا  عِ )قسٙ( ٚ  ٜٓسضش يف َػاي١ َـٔ َػـا٥ً٘    يـِ اٖٚصا َ
 ْاقكًا .  -ضغِ غعت٘  -هٝهٕٛ ايبضد  ،ايخُا١ْٝ 
ُ ا)قسٙ( ٖٛ مجـع ا قػـاّ    (15)دطاغاْٞ ـضكل ايايـُططٜك١ إٕ ٚ ضت١ًُ يــ

قػـاَ٘  ايتهًٝ (  تُاّ أنًٗا حتث َبضد ٚاصس ٚ ٓٛإ هاضز ٖٛ : )ايؿو يف 
 ٓك ـعاض  ايـ٦ًا  ٔ ةـنإ ْاؾ طش َٓٗا : َاـخكسّ إيٝٗا ا ؾاض٠ . ٚقس أـتايـُ
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 (27) ............................................................. ططٜك١ ءد َػا٥ٌ ايربا٠٤  

  ٓــسٜٙػــتضا  أْٚــ٘ ٜــتع  رــٝظ( ألزخًــ٘ يف َباصــد )ايتعــازٍ ٚاياصٝــد أ
َع هكسٖا ، ٚإْـُا أخطرـ٘  ايطرٛ  ا  ايـُطرضاج َع ٚرٛزٖا ٚا  ايتدٝري 

َٔ َبضد ايربا٠٤ يع ُ٘ )قسٙ(  سّ نْٛ٘ َٛضزًا يًربا٠٤ اييت ٖٞ َطرـع  ٓـس   
  أٚ: ةعٝٝٓــًا  فطٚ  ٚرــٛز ايــسيٌٝ ٚايــٓٓلايـــُٚ ،هكــسإ ايــسيٌٝ ا رتٗــازٟ 
ــ إغــتضبا ًا َــع ضرضــإ أ   دٝريًا َــع هكــس  ـةــ أٚ ،تعاضن  ايـــُدربٜٔ ـصــس اي

 .  قٌ ايربا٠٤ إ  أه  ةكٌ ايٓٛ ١  ، طرظايـُ
ط قـ٘ غـري    ٢ً إ -  ايٓك  َٔ ءٛذ ايربا٠٤ خطاش ةعاضإ - يهٔ ٖصا
ٕ َكتهـ٢ ايكا ـس٠   َـٔ أ  -يف ءٛذ ةعاض  ا زي١  -ضٙ دتاـْ قضٝظ  ٢ً َا

حــِ ايطرــٛ  ا   ،دربٜٔ ٚةعازهلُــا ٖــٛ ايتػــاقع   ايتدــٝري ـةعــاض  ايــ س ٓــ
ـــُ ًــ٢ هــٛم إطــ م أ أٚ ُــّٛ هــٛم  هــإ مل ٜٛرــس  ، تعاضن  ايػــاق  اي

ٚقس  ،  تعاضنايـُدربٜٔ ـقٌ ايعًُٞ . ٖصا يف ايإ  األضرعٓا  ( ُّٛ هٛم)
إ  زيـ١ ا صهـاّ هـاشا ةعاضنـا ةػـاق ا ٚضرعٓـا       دربٜٔ َـٔ أ ـٜتعاض  غـري ايـ  
 كاٍ يف ءٛذ ايتعاض  . ايـُٚقس غبل ةفكٌٝ  ،األقٌ ايعًُٞ

ُـ    -دتًفتإ ايـُإ تٖاةإ اي طٜك َٚبٓـ٢   ا َـٔ غـطٓ  ايعـاٖط ْؿـ٤ٛ اخت هٗ
قـس   - (16)صػـبُا ٜعٗـط َـٔ ضغـا٥ً٘      ههطٟ : هإ ططٜك١ ؾٝدٓا ا  عِ )قسٙ(

ــا٤ )ض ( يف  عــض األ   ـــُقػــاّ ٚ صــغ إخــت ف ايفكٗ  ،ٛاضز زٕٚ  عــضاي
ــ   زيــ١  ــبعض  دكٛقٝاج ٚ ُــسةٗا إختكــام  عــض األ  ـٚ صــغ  عــض اي

ايـربا٠٤   شٖا ا خباضٜٕٛ ا   سّ إرـطا٤ اييت  ،ـ١ُٝ : ايؿب١ٗ ايتضطٜ ٛاضزايـُ
ختكــام ـ١ُٝ ٚإضه١ُٝ ايتضطٜـــ ُــاٍ ا صتٝــاط يف ايؿــبٗاج ايــهٝٗــا ٚيــعّٚ إ

هاقتهث َ صعتـ٘ )قـسٙ(    -ٛنٛ ١ٝ ايـُرطٟ ايربا٠٤ يف ايؿبٗاج ايٛرٛ ١ٝ ٚ
ٚرـا  َــُا أ  ،ِ  ـٔ قػـِ ٚهكـٌ ْـٛ   ـٔ ْـٛ        هطاظ قػـ باصد ٚإايـُةكػِٝ 
 ػا٥ٌ ٚةعسز ايبضٛذ يف ْعطٙ ايؿطٜ  . ايـُةهخري 
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َـ   -دطاغاْٞ يف )ايهفا١ٜ( ـضكل ايايـُٜك١  ُٝٓا طط دتكط٠ راَعـ١  ـٖٚـٞ 
َـ   - ٓٛإ هاضز حتث قػاّ يأل ز َػـا٥ٌ ايعًـِ   ُا ٜعتكـسٙ َـٔ ةعـسٓ   ـيعًٗا ْاؾـ١٦ 
ُ ز رٗاج ايبضد  ٓٗا صت٢ َع ٚصـس٠   تعٓس ُ ٚصـس٠  إ ٚ ،ٛنٛ  ايــ ػا٥ٌ ايــ

ٜػـتفاز    ٢ً َـا  -ضٍُٛ ايـُ أٚٛنٛ  ايـُةعسز إشا  ٛصس٠ ر١ٗ ايبضد صت٢ 
 .  (17)ضٛذ )ارتُا  ا َط ٚايٓٗٞ( هطارع ـَٔ  باضاة٘ يف  

: )ايؿـــو يف ٕ رٗـــ١ ايبضـــد صٝـــد أ ا ختكـــاض ٖـــٛ ايكـــضٝظا ٖٚـــص
ــ   أٚ ايتهًٝــ ( ٞ ـ) ــسّ ٚقــٍٛ اي ايٛنــعٞ ا     أٚ: ايتهًٝفــٞ ضهِ ايــٛاقع

ُ دتً  هٝٗـا  ـةـ  ر١ٗ ٚاصـس٠ َتضـس٠    ٖٞ هً ( ايـُ ُ ٛنٛ اج ايــ ز٠ تعسايــ
ٕ  ُـس٠ أزيتٗـا   أ،  غُٝا َػا٥ٌ ايربا٠٤ زا ٞ يتعسز ه  ،تٓٛ ١ ايـُٚا قػاّ 

 .  قػاَٗاراض١ٜ يف ةـُاّ أ
زُع ـٕ ايـ دطاغاْٞ )قسٙ( يف ٖاَـ نفاٜت٘ ٖٓـا  ـأ  ـاي ضكلايـُح قٓطٚقس 

نُا قٓع  -ختكاض ايبضد ٚ سّ  كس هكٌ َػتكٌ يهٌ  اب  ا  ٛاب ٚإ  
ضار١ ا  ـّ ايـ رـٌ  ـس  ألزُع )ـٖـصا ايـ   (ُا ٖٛـْإ) -ايؿٝذ ا ْكاضٟ )قسٙ( 

ُ ٖـٛ ايعُـس٠ َـٔ ايـسيٌٝ  ًـ٢        ى َٚاايـُضاز هُٝا ٖٛ ـشيو  عس ا ة ِٗ( ايــ
ُ ضاز ـةـ ٛرا إلايـُ ى ايـُٚيعً٘ ٜطٜس َٔ  ـضاز رٗـ١  ةـ إ: ػا٥ٌ ٚا  ـٛاب  ايــ

 .  - تُازًا  ٢ً َا شنطٙ يف َبضد ا رتُا  ٚنضٓاٙ إصػبُا أ -ايبضد 
ٜعــ   ( كــٍٛ أٌٚ ٝػاي١  ــسيايـــُؾــكٛم حــِ قــاٍ : )ٚاختكــام  عــض  

ــا األ ـايؿــب١ٗ ايتضطٜــ  ــيت ٚضز هٝٗ ــس ايؿــب١ٗ   ١ُٝ اي ــٛف  ٓ ــاط ٚايٛق ــط  ا صتٝ َ 
خباضٜٕٛ مطٜإ أقٌ ا صتٝاط زٕٚ ايربا٠٤ )  هٝٗا األ ٚصسٜد ايتخًٝد ٚقاٍ

 .(18)دكٝك٘  عٓٛإ  ٢ً صس٠( ـٜٛرا ة
َع غض ايٓعط  ٔ ةطرٝظ  -ْ٘ ل يف أًٓددتاض هٝتايـَُٓٗس ايبضد  ٚأَا

 ػا٥ٌ ايـُكاض ـتــختٛصٝس ٚإـْػًو يف ايبضد ططٜك١ اي -ةًو  أٚ  ي طٜك١ٖصٙ ا
                                                           

 . 236: 1نفا١ٜ ا قٍٛ َع صاؾ١ٝ املؿهٝ  : ش (17)
 . 134:  2صهاٙ ةًُٝصٙ ايطؾيت يف ؾطص٘ يهفا١ٜ ا قٍٛ : ش  (18)
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ٚمجعٗا حتث  ٓٛإ ٚاصس ٖٛ )ايؿو يف أقـٌ اذتهـِ( ايتهًٝـ  أٚ ايٛنـع     
ايـــُضتٌُ صُٝٓــا   ٜٛرــس زيٝــٌ ارتٗــازٟ ٚأَــاض٠ َعتــرب٠ ةــسٍ  ًــ٢ اذتهــِ  

 ايٛاقعٞ ايـُزعٍٛ يف ايٛاقع١ ، ٚشيو : 
ـُبضد ٚ سّ ةـهطاض ايـُ ايـا ةـضصضًا َـُا ٚقـع هـٝ٘ أًٚ  : إلختكاض اي        

 ايـُفٓكٌ َٔ ا طاي١ ٚايتهطاض . 
ةػـتس ٝإ  زاَع١ ـايبضـد ايـ  زاَع ٚرٗـ١  ـصس ايط  ايٛإ ايغٚحاًْٝا : أل

ٚايعٓٛإ ايٛاصس )ايؿو يف  ،قػاّ ًٜضعٗا  ؿهٌ  اّ ـضخًا ٚاصسًا راَعًا يأل 
ــ ايٛنع  أٚضهِ ايٛاقعٞ : ايتهًٝ  ـاي  إ  ضهِ ـضتٌُ( ٚ ـسّ ٚقـٍٛ ايـ   ُاي

ٖٚـٞ رٗـ١ ٚاصـس٠ َتضـس٠ نُـا       ،ضد ايـربا٠٤  ـضهٞ ر١ٗ  ـٖصا ٜ -هً  ايـُ
 .  بضدايـُيتٛصٝس  ا نإفٖٚص ،زاَع ايٛاصس ـل ايغط  ايضٍكـٗا ةْأ

خـص صكٗـا َـٔ    ناْث خكٛق١ٝ يف ايب  يكػـِ َـٔ األقػـاّ ٚمل ةأ   حِ يٛ 
َهٔ إ  اؤٖا ةٓبًٝٗا خاقًا أ - زاَع ٚايعٓٛإ ايؿاٌَـايبضد نُٔ ايبضد اي

 ضت١ًُ . ايـُدكٛق١ٝ ـدكٛقًا ٜهٌُ  ٘ ايبضد ٚةهؿ  هٝ٘ ايـضؾازًا َٚإ
 

 .االحتًاط جمرى الرباءة عن جمرى متًاز االمر الثانٌ : يف إ
  أٚايتهًٝـ    -ضهِ ـقـٌ ايـ  زط٣ ايـربا٠٤ ٖـٛ ايؿـو يف أ   ـٕ َأ قس اؾتٗط

ُ ايٛنع  َـ   -ضتٌُ ايــ ُ و يف زط٣ ا صتٝـاط ٖـٛ ايؿـ   ـ ُٝٓـا  هً   ـ٘  عـس   ايــ
 ٚص٦ٓٝص ْكٍٛ :  ،ضهِ ـقٌ ايتهًٝ  َٚعطه١ رٓؼ ايإصطاظ أ

: ايٛنع أٚايتهًٝ  ٜػتتبع َطٕ نإ ايؿو يف أ إشازط٣ ايربا٠٤ ٖٛ َا ـٕ َإ     
ــاْْٛٞ  اإل ــاض ايك ـــُ تب ــٌ  اي ــ٢ ناٖ ـــُزعٍٛ  ً ــ١   اي ــري ايؿــو يف صطَ هً  ْع

خكـٛم ظَـٔ    أٚ َ ًكـًا زا٥ُـاً   -هً  ايـُ تباض ةطن٘  ٢ً  ٗس٠ ايتسخ  ٚإ
ُ هإ ايؿو صاقـٌ هُٝـا ٜػـتتبع ايتهًٝـ       -ايكّٛ  ضتٌُ  ـاى ايتـسخ    ايــ
ــاياى ٖٚــٛ ؾــو يف ةٛٓرــ  ،صــاٍ ايكــٝاّ  أَٚ ًكــًا  يف ٚنــع  أٚ٘ ايتهًٝــ   

 زط٣ ايربا٠٤ . ـٖٚصا َ ضهِـأٟ ٖٛ ؾو يف أقٌ اي ،َف ط١ٜ ايسخإ يًكٝاّ 
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ٜػـتتبع    َـط ٕ يف أ إشا نإ ايؿـو ٖٛ َا  ٚا صتٝاط زط٣ ا ؾتغاٍـٕ َٚإ
ايٛنع  ٌ  أٜٚهٕٛ ؾهًا غري َػتتبع يًتهًٝ   ٌ  ، ايٛنع أٚ ٘ ايتهًٝ ةٛٓر

 صـطاظ ايتهًٝـ   هً   ٘  عس إايـُضهِ ـايَتخاٍ ايتهًٝ  ٜػتتبع٘ ألْ٘ ؾو يف إ
ُ  إ ٘ ا  تباض ايكاْْٛٞ زٓػ٘ ٚةٛٓرـايعًِ   عس ٚ ايٛنع أٚ هٝهـٕٛ   ،هً ايــ

   -زاٍ ا طا ١ ـيًتضكٝل يف َ  َتخاٍ َٚػتس ًٝاعًّٛ َػتتبعًا يايـُايتهًٝ  
 هُٝا ٜػتتبع ايتهًٝ  . ٕ ٜهٕٛ ايؿو أ

ُ ٕ حيطظ َٚخاي٘ : أ يٝـ٘  ٓـس ظٚاٍ ٜـّٛ    ٠ إهً  ةٛرـ٘ ايتهًٝـ   ايكـ    ايــ
ٝـ   ـادتُع١ ٜٚتٝكٔ ةـ  ٍ ـ  حـِ ٜؿـو يف ةـ   ُاّ َـا ٜػـتتبع ايتهً صـس   أ ضكل ا َتخـا

قــ ٠  أٚكــ ٠ ادتُعــ١ كــل  ٜتض أٚ ،قــ ٠ ايتُــاّ أٚقــ ٠ ايككــط َــطٜٔ : أ
 .ا ؾتغاٍ أقٌ زط٣ـٖٚصا َ ، صاى أٚضكل ا َتخاٍ  ٗصا ـٜسضٟ ة ايعٗط ه 
ُ ا٥ع٠  ٢ً  عض ايـُُهٔ ة بٝل ٖصٙ ايها  ١ ـٜٚ ٘  عـس ايتٛرٓـ   ،ٛاضز ايــ

ُٛنٛ  ايـصٟ ٖـٛ   ـٚايـ  ، دُطـٖٚٞ : ايــُتعًل نؿـطب ايـ    ،ضهِ ـططاف ايأل
ــ ٚايكٝـٛز ا  ،ـدُط صـطاّ ( اي دُط يف زيٌٝ )ؾطبـُتعًل نايـَتعًل اي ُأخٛش٠ ي

يتضكٝـل  هٓكـٍٛ :   ،داق١ يًضهـِ ايؿـط ٞ   ـايـ  أٚضهِ نايؿطا٥ع ايعا١َ ـيف اي
 : بْٝٓٔ -زط٣ ا ؾتغاٍ ـايربا٠٤ ٚ   َ زط٣ـا٥ع٠    َايـُايها  ١ 

صـس ايؿـطا٥ع ايعاَـ١    ضكل أـهً  ؾهًا يف ةـ ايـُنإ ايؿو  ٓس إشا  أًٚ :
داق١ ـصـس ايؿـطا٥ع ايـ   ضكل أـيف ةـ  أٚ ،ايكـسض٠   أٚ ايعكٌ أٚيًتهًٝ  : ايبًٛغ 

دكٛم نايٛقث ٚا غت ا ١ ايصٜٔ ُٖا ؾطط ٚرٛب ايك ٠ ايـُ ايتهًٝ  
٢ًَ ايٖٓاَؽ ط عزخٌ ايٛقث ٚرا اي ٗٛض ٚايك ٠عإشا ضس ـاي١َٝٛٝ ٚاي  َ ٔ٘ ًِ َٚٔي

٘ٔ َغٔبًٝ  ِٝ ِٔ اِغَتَ اَ  َإَي ََ ِٝٔث  ش إ ،زط٣ ايربا٠٤ ـ٘ َٚ  إؾهاٍ يف نْٛ - (19)ط ٔصٗس اْيَب
 أقـٌ ايتهًٝـ  هٗـصا ايؿـو     يفُهً  ـهُٝا ٜػتتبع ايتهًٝـ  هٝؿـو ايـ   ايؿو 

 ٝساـق  ايًصٜٔ ُٖا ا ١ ٚايٛقث ـضهِ : ا غتـايطط ـؾ كلـيتض ١ٝـؾب١ٗ َكساق
                                                           

 . 1َٔ أ ٛاب ايٛن٤ٛ : ح 4: ب 1ج ايٛغا٥ٌ : ش 97يٍ  ُطإ :  (19)
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 ضس . ـايٚرٛب  أٚضهِ  ٛرٛب ايك ٠ ـاي
ْـ  هً  يف ظٜٕسايـُنطاَ٘( هؿو زا إـٜ ايـِ)ايع ٛ ايـُٖٚهصا يٛ قاٍ  ٘ ا

ٕ هع١ًٝ صٝد أٚ ،ضهِ  ٛرٛب ا نطاّ ـايصٟ ٖٛ َٛنٛ  اي ايـَِكسام ايع
ُ ٚظٜـس َؿـهٛى    ،نٌ صهِ َٓٛط١  تضكل َٛنٛ ٘ َٚٛقٛه١  ًٝ٘  كساق١ٝ ايــ

ـــيــ ـــُٚ ، ايـــِضهِ : ايعـُٛنٛ  اي ـــُقــٌ ٚرــٛز هً  ؾــاى يف أاي ٛنٛ  اي
٘ صهـِ  رٓـ ضتًُ  يتٛـنطاّ َٚٝ٘  اإلي٘ ايتهًٝ  إهٝهٕٛ ؾانًا يف ةٛٓر -خاضرًا 

 ضتٌُ . ايـُٔ ٖصا ايتهًٝ  هتزطٟ ايربا٠٤   ،يٝ٘ إغتك يٞ إ

ضهِ ٚقـس هـط    ـَٛنٛ  ايهً  ؾهًا يف ايـُنإ ايؿو  ٓس  إشا ٚحاًْٝا:
ٚنـإ ايؿـو يف    -نايكبًـ١   -ُٛنٛ  أَطًا رع٥ًٝا َفـطٚ  ايٛرـٛز خاضرـًا    ـاي

بع يف َٛنــٛ  َػــتتايؿــو مل ٜهــٔ  -نايكــ ٠  -ضهِ ايٝــ٘ ـإنــاه١ َتعًــل ايــ
 ـٌ نـإ ايؿـو يف     ،يًتهًٝ  ألْ٘ َفطٚ  ايٛرـٛز خاضرـًا صػـا ايفـط      

ضكٝك٘ ٚإَتخايـ٘  ـصٝـد ٜؿـو يف ةـ    -ٚرٛب ايك ٠ إ  ايكب١ً  ضهِ :ـإَتخاٍ اي
 زط٣ ا صتٝاط .ـٖٚصا َ ،ُأَٛض  ٘ ـاي

هكـس   -غري رع٥ٞ نُا ٖٛ صاٍ ايػـا ل   -ُٛنٛ  أَطًا نًًٝا ـٚيٛ هط  اي
 ٚقس ٜؤخص  ٓضٛ َ ًل ايٛرٛز : ،يٛرٛزُٛنٛ   ٓضٛ قطف اـٜؤخص اي

 ٓضــٛ قـطف ايٛرــٛز )أنــطّ   ُٛنٛ  ايهًـٞ َــأخٛشاً ـأَـا إشا نــإ ايــ  -أ
ِ ـةٛنأ  ايـ  ،  املًا  صكـٌ ايؿـو يف أقـٌ ٚرـٛز ايــُٛنٛ  خاضرـًا:       ُا٤( حـ
 ،نإ ؾه٘ يف َٛنٛ  َػتتبع يًضهِ ٚايتهًٝ  -ايعامل يف ايـُخاي  أُٚا٤ ـاي

    . ايربا٠٤أقٌ زط٣ ـٖٚصا َ

َـ ـٚاشا نإ أقٌ ٚرٛز اي نـإٔ أصطظْـا ٚرـٛز     -ضطظًا خاضرـًا  ـُٛنٛ  
ُٕ يـ٘   يخط َٚكـسام ٕ  حِ صكٌ ايؿو يف هطٕز -ُا٤ خاضرًا ـاي أٚايعامل  مل  -حـا

ُٛنٛ  قـطف  ـألٕ ايـ  ،يف َٛنٛ  َػتتبع يًضهِ ٚايتهًٝ  ٜهٔ ٖصا ؾهًا 
 بٝـل  ٚايؿـو يف غـع١ زا٥ـط٠ ا َتخـاٍ ٚإَهـإ ة      ،ضطظ ـايٛرٛز ٖٚٛ َعًّٛ َ



 9 ؿط٣ األقٍٛ / ش .................................................................. ( 32)

 ،ٚاي ًـا  األَـط زا٥ـط٠  ضث ـةـ ههإ ايت بٝل  ،ُؿهٛى ـايٛارا  ٢ً ايفطز اي
ٖٚــصا نُــا إشا قــاٍ ايـــُٛ  :   ،زط٣ ا ؾــتغاٍ َٚٛرــا ي صتٝــاطـٖٚــصا َــ

ّ  أْـ٘ َكـسام ايعـامل:    يف ظٜـس  ايــُهً   حِ ؾو )أنطّ  ايـًُا(   َتعًـل ا نـطا
 ـس يـ٘ َـٔ إصـطاظ     ٚ  َـٔ ٚظٝفـ١ ايــُهً    ُخاٍ ـٚايت بٝل يف اي ،-ُأَٛض  ٘ ـاي

ــاً  يألَــط    ــ٘ إَتخ ـــُطاز إنطاَ ــطز اي ـــ١ُٝ ايف ــل   ، اي ــط٠  هٝهــٕٛ ايت بٝ ـــضث زا٥ ة
ًٍ      هٕٛ ايؿـ ٜٚ ،اي ًا ٘ و يف  ايــ١ُٝ ايفـطز ؾـهًا يف إَتخـاٍ َـا نــ ٖٚـصا   ،   ـ

ألٕ  هُٝـا ٜػـتتبع ايتهًٝـ     ٚيـٝؼ ؾـهاً   ،أقٌ اإلؾـتغاٍ )اإلصتٝـاط(  زط٣ ـَ
ؿــو صاقــٌ يف غــع١ زا٥ــط٠ ٚاي ،ايتهًٝــ  ٚأقــٌ ايٛرــٛب َـــضطظ  ايفعــٌ  

 . اإلَتخاٍ هٗٛ ؾو حتث زا٥ط٠ اي ًا ٖٚٛ َـزط٣ أقٌ اإلصتٝاط

ّ أُٛنٛ  ايهًٞ َأخٛشًا  ٓضٛ َ ًل ايٛرـٛز ) ـٚأَا إشا نإ اي  -ب  نـط
َػـتتبع يتهًٝـ  ظا٥ـس     يف َٛنـٛ   َٓ٘ ؾـهاً  نإ ايؿو يف نٌ هطٕز نٌ  امل(

ــ      ـٕ ايــأل طز َــٔ شاى ضهِ ٜٓضــٌ إ   ــس٠ قهــاٜا ؾــطط١ٝ : ؾــططٗا حتكــل ه
نُا ٖٛ َكته٢  -زعا٤  ٓس٥ٕص ٜٚكري اذتهِ هعًًٝا ـُٛنٛ  ايهًٞ هٝاةا ايـاي

( ايٛارـا  ايعـامل )يعٓـٛإ  شا ؾـو يف َكـساق١ٝ ظٜـس    هـا  ،نٕٛ ايكه١ٝ صكٝك١ٝ 
ُتٝك١ٓ ـنطاَــ٘ ٖٚــصا ؾــو يف َٛنــٛ  َػــتتبع يتهًٝــ  ظا٥ــس  ًــ٢ األهــطاز ايــإ

 ًـ٢ إصـطاظ    ّ نـٌ  ـامل(  نطأ)ُٝتِٗ َٚٔ ايٛانظ ةٛق  ةٛٓر٘ ايتهًٝ :ـ اي
ــامل هٝؿــو يف ظٜــس إٔ إ     ــ٘ َكــساقًا يًع ــٞ ظا٥ــس  ًــ٢     نْٛ ــ٘ ةهًٝــ  هعً نطاَ

ُتٝك١ٓ ٜٚهٕٛ ايت بٝل هٛم زا٥ـط٠ اي ًـا يهـٕٛ ايؿـب١ٗ َكـساق١ٝ      ـايتهايٝ  اي
 هتزطٟ ايربا٠٤  ٓ٘ . ،نطاّ ظٜس إ٘ ايتهًٝ   ٗا َػتتبع يًضهِ ٚةٛٓرٚؾٍه

ٕ : ٚحايخًا  ٕ يـٝؼ يًُتعًـل   ِ : هـإٕ هـط  أ  ايؿـو يف َتعًـل اذتهـ    إشا نـا
ُهًــ  يف هعًــ٘ ٖــٌ اٍي َ  هؿــٍوُضٓطـطــطف ٜتعًــل  ــ٘ ْعــري ايكتــٌ ٚايغٓــا٤ ايــ

َـٔ قـٛة٘    أٚصـس  يتػبٝيب َٓبعخًا َٔ إط ق٘ ضقاق١  ًـ٢ أ ضكل َٓ٘ ايفعٌ اـة
 يٝؼ ٖٛ ؾهًاإش  ،زط٣  اإلصتٝاطـٌ ٖٚٛ َُضٓكـو يف ايـع هٝ٘ هٗٛ ؾُطٓرـاي
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 ؾو هُٝا ٜػتتبع٘ ايتهًٝ   اى ايكتٌ ٚايغٓا٤ .   ٌ ٖٛ ،هُٝا ٜػتتبع ايتهًٝ 

ٕ ٜهٕٛ يًُتعًل ططف ٜتعًل  ـ٘ ٖٚـٛ َؿـهٛى هـ   ـس َـٔ       أٚقس ٜفط  
 ١ُٝ :ـايتفكٌٝ    ايؿب١ٗ ايٛرٛ ١ٝ ٚ   ايؿب١ٗ ايتضطٜ

 ٗا َٔـاْض   ع١ أــُهً  يف ق١ نإٔ ؾو ايـٝـأ: هإٕ ناْث ايؿب١ٗ ٚرٛ 
: )قـ   عطهـ١( هٗـصا ؾـو يف غـع١      ًٛاراَتخاً  ي طهاج يٝهٕٛ ايٛقٛف  ٗا إ

ًا هُٝــا  ٜػــتتبع ايتهًٝــ  ألٕ ايتهًٝــ   ٛرــٛب  ٚيــٝؼ ؾــه ،ا٥ــط٠ اإلَتخــاٍ ز
 ضاشـصطاظ نٕٛ األض  َٔ  طهاج يٝك  ايٚ  س َٔ إ ،ايٛقٛف  عطه١ هعًٞ

 ُهً  ٖٚـٛ حتـث زا٥ـط٠ اي ًـا     ـٚايت بٝل  ٝس ايـ  ،َتخاً  يًٛارا ايؿاى  ٗا إ
ٞ األ- ًٍـ   ايؿـو ؾـهًا يف إ  ٜٚهـٕٛ   -َط ايٛرـٛ  َـ   َتخـاٍ َـا ن زط٣ ـ   ـ٘ ٖٚـصا 

 اإلؾتغاٍ ٚاإلصتٝاط .

 -نُا يف صطَـ١ اإلهانـ١ َـٔ  طهـاج      -١ُٝ ـضطٜـب: ٚاشا ناْث ايؿب١ٗ ة
 هإْـ٘ ؾـوٌ   ، ْ بام  ٓـٛإ اإلهانـ١ َـٔ  طهـاج  يف َـٛضزٕ     ـُهً  يف إهؿو اي
 ّ َـا صٓط ُٛ  غبضاْ٘ـٚاي ،ُٛضز ـُٞ يف شاى ايـؾتباٙ ايتهًٝ  ايتضطٜٜػتتبع إ

ٚايؿـو يف   ،ٜؿـو يف قـسم ايعٓـٛإ     هانـ١ َـٔ  طهـاج زٕٚ َـا    ٜكسم أْ٘ إ
  ربا٠٤.زط٣ ايـقٌ ايتهًٝ  ٖٚصا َـُضطّ ٜػتتبع ايؿو يف إٔ ايإْ بام ايعٓٛا

قـٌ  ٝع ٚايفطم    ايؿـو يف أ ايـُيها  ١  أٚ -ٖصا  ٝإ ةفكًٝٞ يًُا٥ع 
ٚ ـ  ايؿـو يف    ،٠ قٌ ايربا٤ـزط٣ أَايصٟ ٖٛ  ٞايٛنع أٚ ٞايتهًٝفـضهِ اي

ُ ٚيف  عض  ،قٌ ا ؾتغاٍ هً   ٘ ايصٟ ٖٛ َـزط٣ أايـُ ُ باصد ايــ كب١ً ايــ
 ضٛذ ايفك٘ ايؿطٜ  ة بٝكاج  سٜس٠ ْٚاهع١ . ـٚيف  

 

 الشبهة قبل الفحص وبعده . : مر الثالثاأل
 

َاض٠ ةسٍ ١ صه١ُٝ   س َٔ ايفضل  ٔ زيٌٝ ٚإٔ نٌ ؾبَٗٔ ايٛانظ أ
 ـٌ   ـس    ،ايـربا٠٤   إ زٛظ ايطرٛ  ـٜ ايفضل  ٚقبٌ  ، ٢ً صهُٗا ايٛاقعٞ
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هاْـ٘   -قـٛيٝ   األخبـاضٜ  ٚاأل  -  خ ف    هكٗـا٤ ا َاَٝـ١   َٔ ا صتٝاط  
صزـا   َاعط  ٜعًُٕٛ َاعزيٌٝ ايربا٠٤َٛنٛ  حيطظ قسم  قبٌ ايفضل  

 : ٚٚرٗ٘ ،ايطهع ٚايٛنع  ِٓٗ   صهُٗا:ط صت٢ ٜطرع إاهلل  ًُ٘  ٔ ايعباز

 َٛنــــٛ  ايــــربا٠٤ -ٓكٛمايـــــُحيــــطظ قــــسم ايعٓــــٛإ ْــــ٘ مل إ ًٚ :أ
ضهِ ـ عس ايفضل ٚايتضكل  ـٔ ايـ  إ  ْ باق٘ قضٝضًا ضطظ إـٜ ٚ  -زطاٖاـَٚ

ـــُ ـــُ أٍٚٛ ٗزاي ــ١ ايــ َــٌ ايٛقــٍٛ  ؿتب٘  أاي ــٛاقعٞ ـإ  َعطه ــس  ،ضهِ اي ٓ ٚ
 ٚغريُٖا . ايـُٓكٛقإ ؽ ٜكسم ايعٓٛاْإ ايٝأ

كسغ١ َٛرٛز٠ ايـ١ُٝ يف ايؿطٜع١ يعإَ ايعًِ ا مجايٞ  تهايٝ  إًٝا: إٚحاْ
َٚا  ،رطا٤ ا قٌ اياخٝكٞ هٝٗا ُٓع  ٔ إـا ٜصٖ -ضه١ُٝ ـنُٔ ايؿبٗاج اي

ؿتب٘ ايـــُضهِ ـٔ يــبٝٓايـــُمل ٜفضــل ايفكٝــ٘  ــٔ ايــسيٌٝ ايؿــط ٞ ا رتٗــازٟ 
ــأؽ َــٔ إ  ــ زضانــ٘ ٚ ًٛغــ٘   ٜٚٝ ــربا٠٤ ْٚــ  ـٜ ــ٘ إرــطا٤ أقــٌ اي ضٛٙ َــٔ ـزٛظ ي

 قٍٛ اياخٝك١ٝ . األ

داي١ٝ َــٔ ـدكٛم  ايؿــبٗاج ايـــٕ رطٜــإ ايــربا٠٤ ايؿــط ١ٝ َــإ ٚحايخــًا :
هًـٛ ناْـث ايؿـب١ٗ َكطْٚـ١  ـايعًِ ا مجـايٞ خطرـث  ـٔ          ،ايعًِ ا مجـايٞ  

ــا    ــ ،صــطِٜ ايبضــد ٖٓ ــسّ يف  ــ ُا ـي ــِ    ـةك ــٕٛ ايعً ــل ن ــٔ حتكٝ ضٛذ ايك ــع َ
ٕ  ضهع َـا عزي١ ايربا٠٤ :ةأةٞ أ َٚع٘   ، ٘ ٝاًْا ي ضهِـا مجايٞ  اي ط   ٜعًُـٛ

ٜٓتفٞ َع٘ َٛنٛ  مجايٞ إ ايعًِ ا مجايٞ  ٝإ  ط هإصزا اهلل  ًُ٘ اَع
 . طصزا اهلل  ًُ٘  ٔ ايعبازطع  ٜعًُٕٛ َاع:  ايربا٠٤ ايؿط ١ٝ

ُ حِ اْ٘  عس ايفضل  ـٔ ايـسيٌٝ ايؿـط ٞ  ًـ٢ صهـِ       ؿتب٘ ٚصكـٍٛ  ايــ
زطٟ ـٖـٌ ةـ   -ٛ ايعًـِ ا مجـايٞ    ٓضصت٢  -ؽ يف  اطٔ ايفكٝ٘ َٔ  ًٛغ٘ ايٝأ

زطٟ يف ـّ ةــأ -ـ١ُٝ ايٛرٛ ٝــ١ ٚايتضطٜــ -ضه١ُٝـيف  ُــّٛ ايؿــبٗاج ايــ ايــربا٠٤
ختًفـٛا يف  صٝـد إ  )ض ( ْعاض  ًُـا٤ ا َاَٝـ١  أختًفث هٝ٘ ؟ ٖصا َا إ  عهٗا

 ١ـعطهـؽ َٔ ١َٝ  عس ايفضل ٚايٝأـضهُـبٗاج ايـايؿ ٞـصسٚز رطٜإ ايربا٠٤ ه
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 ايـضهِ ايٛاقعٞ : 
ٚايـُٛنٛ ١ٝ   ج ايـضه١ُٝشٖا األقٛيٕٝٛ إ  رطٜاْٗا يف  ُّٛ ايؿبٗا

ٚشٖــا األخبــاضٜٕٛ إ  رطٜاْٗــا يف خكــٛم ايؿــبٗاج ايـــضه١ُٝ ايٛرٛ ٝــ١  
 ٚايؿبٗاج ايـُٛنٛ ١ٝ، ٚأرطٚا ا صتٝاط يف ايؿبٗاج ايتضطٜـ١ُٝ . 

ٜٚكطب إ  ايصٖٔ : نٕٛ ايٓعا  ايـُؿٗٛض    األقٛيٝ  ٚاألخباضٜ  يف 
ٕ  ،قغطًٜٚا  َبضد ايربا٠٤ ْعا ًا غـتضكام  زُٝع  هـرب٣  ـسّ إ  ـايـ  يتٛقع إش ـا

ـــُ ــري ايٛاقــٌ  ـدايف١ ايـــهً  ايعكــاب  ًــ٢ َــ  اي إش  ،هً  ايـــُإ  ضهِ غ
نتا ـًا ٚغـ١ٓ    -ٙ  ٓ٘ غـبضاْ٘  ٓٓعايـُغتضكام ايعكاب  ٓس٥ص ٖٛ َكسام ايعًِ إ

 ايهرب٣ يٛنٛصٗا رسًا . ْهاض ٖصٙ : إ ايـِٚ  ٜتٛقع َٔ   ،ٚ كً  ق عًٝا 
ٗ  إ ُ ُا١َٝ  ٝـإ  ـةـ  يفِ يف ايكـغط٣ : شٕ   س َٔ نٕٛ ايٓـعا   ٝـٓ   أٚٛ  ايــ
ضهِ ـدايف١  ٛقٍٛ  ٝإ ايايـُعك١ٝ ٚايـُْاط١  كاب ٜٚتضكٌ َٓ٘ إ ، سَٗا 

 ضز١ . ـُاّ ايـ سّ ٚقٛي٘ ٚ سّ ة أٚضز١  ًٝ٘ ـُاّ ايـهً  ٚةايـُ إ 
ضز١ ايبايغ١  ًـ٢  ـُا١َٝ ايبٝإ( ٚقٝاّ ايـٕ ٜس ٞ )ةخباضٟ أـضل يألْعِ ٜ

 - ١ُٝ ٚايٛرٛ ٝـ١ ـايتضطٜ -ضه١ُٝ ـٚ ًضاظ مجٝع ايؿبٗاج اي ضهِ ايٛاقعٞـاي
يتعاَ٘  ا صتٝاط يف )قسٙ( إ َ  ا غاا ازٟضسذ األايـُ ٔ  (20)ضه٢ ـنُا ُٜ

ُا١َٝ ايبٝـإ(  ـختكـام )ةـ  خبـاضٟ إ ٜـس ٞ األ  أٚ ،ضه١ُٝ ـ ُّٛ ايؿبٗاج ايـ 
ـــ ا صتٝــاط يف ايؿــب١ٗ ايــ  ــ١ ٖٚــصا َــا ـضه١ُٝ ايتضطٜ ــ ١ُٝ زٕٚ ايٛرٛ ٝ ٢ ضهـُٜ

 . صها١ٜ َتٛاةط٠ خباضٜ   ٘ يتعاّ  ُّٛ األإ
تعاضف    األقٛيٝ  األٚاخط ايـُ  ايتفكًٝٞ ٕ ايتعٓطٔ أصا ٜتبَٝٓٚٔ ٖ 

 ٚشيو :  ،  رس٣ٚ  ٘ ـُا َ ٕايكطيايربا٠٤  بعض يٜاج غتس هلِ  ٢ً ٚإ
ًــ٢   أٚؾــهاٍ  ُٝــل يف ايــٓفؼ يف ز يتٗــا  ًــ٢ ايــربا٠٤ أًٚ  : يٛرــٛز إ

 تٝاط . سّ ٚرٛب ا ص 
                                                           

 . 227ايؿٝذ ا ْكاضٟ  ٔ ايفٛا٥س املس١ْٝ يف هطا٥س ا قٍٛ :  صهاٙ (20)
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غـتضكام  هأقكـ٢ ز يتٗـا  ـسّ إ    -  عهـٗا  أٚ -ٚحاًْٝا: َع ةػًِٝ ز يتٗـا  
ضسٜد ـضهِ ٚايـــايعكــاب  ٓــس  ــسّ ٚقــٍٛ ايبٝــإ ايؿــط ٞ ٚ ــسّ  ًــٛغ ايــ  

ُ إ  عكَٛٞ ايـُ زُٝع : إش   ـنـرب٣ َػـ١ًُ ظـاٖطًا  ٓـس ايـ     ٖٚـصٙ   ،هً  ايــ
ــاقـ ٜتٛقــع أ ـــُٕ ٜٓ ــ ْٗــِ ٜــس ٕٛحٕٛ يف قــضتٗا ٚيــصا ْتٛقــع أ ضٓساي ُا١َٝ ـ)ة
ــإ( ــٍٛ األ ٚ ايبٝـ ــتٓسٜٔ   )ٚقـ ــاط ٚايتٛقـــ ( َػـ ــٛب ا صتٝـ ــاض  ٛرـ إ  خبـ
ٍٓ َط  ا صتٝـاط ٚصـسٜد ايتخًٝـد َٚـا    األ  (21)ضٚاٜاج  ًـ٢ ا َـط  ـايٛقٛف     ز

ــاّ  ٚأل ،ًٗهاج ـ ــًا  ــٔ ا قتضــاّ يف ايــ  ٓــس ايؿــبٗاج ةٛٓض رًــٗا ٜعتكــسٕٚ قٝ
ٛاقــع يف َــٛاضز زضاى ايتهًٝــ  ايــٛاقعٞ : يــعّٚ ا صتٝــاط إل ضز١  ًــ٢ ايـايــ

 ١ُٝ . ـضه١ُٝ ايتضطٜـايؿب١ٗ اي
 ضز١ـُاّ ايبٝـإ ٚ عـسّ قٝـاّ ايـ    ـ تصضٚا  عسّ ةـ ةط٣ األقٛيٝ  قس إيصا ٚ

 ا صتٝاط  أَٚٛيًٜٛا  ايتٛق   ط٠َٕٔي خباض ٢ً ايتهًٝ  ايٛاقعٞ ٚ سّ ٚقٍٛ أ
 ،دايفت٘ـغتضكام ايعكاب  ٢ً َه  ٜهٕٛ ا صتٝاط ٚاربًا ةهًٝفًٝا َ ظًَا   ،

َٓٓزإ ٌ  ّ ايؿـب١ٗ ايبسٜٚـ١   ك١  اقتضا١ٓ َٔ ايعكاب َٚطٓخ ٛا ٚرٛز ضٚاٜاج َؤ
 ضهِ ٚرٓػ٘ . ـقٌ ايإشا نإ ايؿو يف أؽ  عس ايفضل ٚايٝأ

ــاض غــتٚيتٛنــٝظ األَــط أنخــط ْعــط  يٜــت  قبــٌ إ   ُٖٚــا  ،عطا  ا خب
ٔ ضه١ُٝ يٝتبــٝٓـغــتسيٛا  ٗــا  ًــ٢ رطٜــإ ايــربا٠٤ يف ايؿــبٗاج ايــٚغريُٖــا قــس إ
 ُٖٚا :  ،شنطْا  ١ َاةفكًٝ  قض

ََُعصِّٔ َ  َصٖت٢ َِْبَعـَد َضُغـٛ ً  ع١ٜ ا ٍٚ : قٛي٘ ةعا اي ََا ْنٖٓا   15ا غـطا٤ : طَٚ
ــا : إ ــاّ ايــ     تكطٜ ــٔ قٝ ــ١   ــا نٓاٜ ــد ايطغــٍٛ ٖٓ ـــُضز١ ايؿــط ١ٝ ـٕ  ع ١ٓ بٝٓاي

ـــُإ  صهــاّ ٚايٛاقــ١ً يأل ــ١ َٓاغــب١    ،هً  اي ٖٚــصا هٗــِ  ــطيف ةكتهــٝ٘ قطٜٓ
هٝهــٕٛ  ،ٛنع ايـــًُطغــٍٛ يف ٖــصا خكٛقــ١ٝ ي ش  إ ، ٛنٛ ايـــُضهِ ٚـايــ

 ُاّ ـٍٛ ٚةـعد ايطغـكام ايعكاب قبٌ  ـتضـغفٞ إـْ أٚفٞ ايعصاب ـ١ ْــَٜفاز اي
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 (37) .................................................... ا غتس ٍ  آٜاج قطي١ْٝ  ٢ً ايربا٠٤

ــاب     ــ١ يًعكـ ــربا٠٤ ايٓاهٝـ ــؤٓز٣ ايـ ــصا َـ ـــُهً  ، ٖٚـ ـــضز١ ٚٚقـــٛهلا إ  ايـ ايـ
 ٚايـُؤاخص٠  ٓس َـدايف١ ايـضهِ غري ايٛاقٌ إ  ايـُهً  . 

 ِ ــ١ ةعــ ــ١ َ ًك ــسْٟٝٛ ٚاألخــطٟٚ ٚةٓفُٝٗــا، ٚ  ؾــاٖس   ٚايٜ  ايعــصاب اي
ةعبريٖا  ٚانظ هٝٗا  ٢ً إختكام ايعصاب  ايسْٟٝٛ ، ٚ  ٜكًظ غٝاقٗا ٚ 

َـِ   ـٔ األ  ٓفـٞ  ـصاب ايـسْٝا     ختكاقـٗا انٞ زيًٝ   ٢ً إايـُ كٝغ١ ايفعٌ 
ََـا ْنٖٓـا  عٜـ١ ٚةعـبريٙ غـبضاْ٘     ٌ إٕ َ صع١ إطـ م اي  ،ايػا ك١ ٖط يف ايعـا  طَٚ
ِٓس ا ط٦ُٓــإ  ــإٔ ايـ١ٝٗ ي فٝـ١ ٜٛيـٍـ يــصانٝــًا يػــ١ٓٓ ض ٛ ٝــ١ ٚإضاز٠ إنْٛـ٘    ٜــ١ ةعــ

ٕ   ،خط٣  صاب ايسْٝا ٚاأل غـٝاقٗا ٜػـا س  ًـ٢ هٗـِ ايعـصاب        ٌ ايعـاٖط نـٛ
َُـا         عخطٟٚ هاْـ٘ قـاٍ غـبضاْ٘ :    األ ٌٖ َهَإْٖ ِٔ َنـ ََـ َٚ  ٔ٘ َْٓفٔػـ َِٗتـٔسٟ ٔي َٜ َُـا  َِٖتـَس٣ َهَإْٖ ِٔ ا ََـ

  ََٚ َٗا  ِٝ ًَ  َ ٌٗ ََُعـصِّٔ َ  َصٖتـ٢ َِْبَعـَد َضُغـٛ ً     َٜٔه ََا ْنٖٓـا  َٚ َِٚظَض ْأِخَط٣  َٚاَظَض٠ٌ  ٖٚـصا   طَةَعُض 
هٝهـٕٛ ْعـط    ،هِٗ ايعُـّٛ   أٚخطٟٚ ايػٝام َؤٜس يفِٗ خكٛم ايعصاب األ

ـــُٜــ١ اي ــ   ،خــطْٟٚفــٞ ايعــصاب األ إ َتٛرٗــًا ػتسٍ  ٗــا اي ز١ًُ ـغــُٝا اي
 خط١ٜٚ . ١ٝ األيٚػؤايـُزا١ْ ٚتك١ً ٚاييت ةطةبع  اإلايـُ

ُ ٕ صهـث ايفعـٌ  كـٝغ١    حـِ إٕ ايٜـ١ ٚإ   َـ    ايــ ِ انٞ ٚنأْـ٘ ةعـبري  ـٔ األ
ِٓة ٕ  ايػا ك١ هٝضتٌُ أ يهٓٗا قك١ قطي١ْٝ ٚ ع١  ،ذتانط٠ طص١َٛ اايـُا ١َ  ع

ٜـ هاٜـ١ ةأ ٚيٝػـث ٖـٞ ص   ،طص١َٛ ايـُيأل١َ ١ٝٗ ٚصه١ُ ـيإ َـ ض ضه١ صتـ٢  ــد١ٝ 
١ ض ٛ ٝـ١  ْٗا  ٝإ يػـٓٓ أليعَإ  ٌ ٖٞ َٓػًد١  ٔ ايعَإ نٌ ا ،١ٜ دتل ايـة
ََا ْنٖٓاع  ضز١ـُاّ ايـ ـصسًا قبـٌ ةـ  ٜعصب أ ٕ  ـ١ٝٗ ي ف١ٝ : أيضهٞ إضاز٠ إـط ٚةَٚ

ْٚفـٞ ايعـصاب   . دتل  عَـإ  ـيٝـ٘ هـ  ةـ    ًٝ٘ ٚ عد ايطغٍٛ صانٞ ايتؿـطٜع إ 
 هل١ٝ ايً ف١ٝ . ضاز٠ اإلضػا ا ـٚايعكاب ٜع   سّ ا غتضكام  

َـ   ،ٜـ١ ايؿـطٜف١  ــضػا ايكٓا ـ١ ايؿدكـ١ٝ     دتكط يس يـ١ اي ـٖصا ةكطٜا 
ُ ايس ي١  ًـ٢  ٖٚٞ ٚاه١ٝ  غـتضكام ايعكـاب صتـ٢    ككٛز ايهـربٟٚ :  ـسّ إ  ايــ

ٜٓهــطٙ  َــسيٍٛ   صاٖٚــ ،ايتهًٝــ  أٚضهِ ـضز١  ًــ٢ ايـ ـٜبًـ  ايبٝــإ ٚةــتِ ايــ 
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ـ١ٝٗ ضاز٠ ا يٜٚعاف  اإل  ٌ ادتُٝع ٜكٓط ،خباضٟ ٜٓاقـ هٝ٘ األ ٚيعً٘   ،صسأ
ُ ُاّ اذتزـ١  ًـ٢   ـغتضكام ايعصاب قبـٌ ةـ  ً ف١ٝ :  سّ إاي هً  ٚٚقـٛهلا  ايــ

١ُٝ َتُخ١ً ـيف ايؿبٗاج ايتضطٜ (22)ضز١ ـخباضٟ ٜس ٞ ٚقٍٛ اييهٔ األ ،ايٝ٘ 
ٙ قـٛيٞ ٜٓهـط  ٚاأل ،يتخًٝد ٚايٛقٛف  ٓـس ايؿـب١ٗ  صازٜد اخباض ا صتٝاط ٚأ أ

 اخص٠ ٚايعكاب . ؤايـَُإ َٔ  ٢ً ايربا٠٤ ٚاألخباض  ايس ي١ ٜٚعتكس ٚها٤ األ

َٖـا     ع١ٜ ايخاْٝـ١ : قٛيـ٘ ةعـا     اي ََـا يَةا ُ٘ َْْفّػـا َإِ   ًِـ ِّـُ  اي  ،7اي ـ م :  طَ  َُٜه
َٖاعةعا : ٕ قٛي٘ تكطٜا : إ  َهٓٗـا  ًٝـ٘،  ط ٜع  َا أ  اٖـا ٚأقـسضٖا ٚأ  ََا يَةا
ٖٚـٛ َعٓـ٢ ًَتـ٦ِ َـع غـٝام ايٜـ١ َٚٛضزٖـا         ،قٍٛ ٛايـُطاز َٔ ايـُٖصا ٖٛ 

ُ٘ َ            ٔيع: دامـاي ًِـ ُٙ اي ُٖـا يَةـا َٔ ُٝٓٔفـِل  ًْ ُ٘ َه ٘ٔ َضِظْقـ ِٝـ ًَ ِٔ ْقـٔسَض َ  ََـ َٚ  ٔ٘ ِٔ َغـَعٔت َٔـ ُٝٓٔفِل ُشٚ َغَع١ٕ 
ــا  َٖ ــا يَةا ََ ُ٘ َْْفّػــا َإِ   ــ ًِ ِّــُ  اي  ٛضز  ايـــُخكــٛم هــإ  ،غــريٙ  أَٚــٔ َــاٍ ط َُٜه

ََا عٛقٍٛ ايـُغِ ط م إش إٔ إٚظاٖط ايتعبري اإل ، ًل ايـُدكل ايٛاضز ـٜ
َٖاي ِٓ   ،اٍ ايـُدتل  ـٜ َبِٗ َ ًل   طَةا ِٓ   ـايـ   ـٌ ٜعـ  ضهِ ٚايتهًٝـ  نُـا ٜعـ

 : ٜهاف ايٝ٘ قسضِٖ  ًٝٗا . عطه١ اييت يةاٖا اهلل  بازٙ ٚأايـُ

ــ١ إٕ ٖــصٙ  ـــُادتًُ ــااي ُ٘ ع ػتسٍ  ٗ ــ ًِ ــُ  اي ِّ ــ طَ  َُٜه ــ١    ــٌ ادتًُ ـُخا ١ ةعًٝ
ُٝٓٔفـــِلعايػـــا ك١:   :ْـــٞٓل ايكطيـُٛضز ايـــتل  ـــختـــ هتفٝـــس نـــرب٣ نًٝـــ١   ،طٔي

ايٓاطكـ١  عـسّ ٚرـٛب     (23)قضٝض١  بس ا  ًـ٢   :ايفِٗ  . ٜٚؤنس ٖصا اٍايـُ
(: ٖـٌ ايٓـاؽ   ا َاّ ايكـازم) َٔ ٍ ايطاٟٚ صٝد غأ عطه١ قبٌ ايبٝإايـُ
 كٛي٘ ةعا  :  (غتسٍ )حِ إ ط ٢ً اهلل ايبٝإ ، ع؟ هكاٍ :  عطه١ايـُفٛا نًٍ
ُ٘ َْْفّػـا َإِ    ع ًِـ ُِّ  اي َٖـا  َ  َُٜه بٝـإ    أٚضهِ ـقـسضٖا  ًٝـ٘  بٝـإ ايـ    أأٟ َـا   طََـا يَةا
 صسٖا . اضٖا  ٢ً أقسإ ٚ ،اٍ ايـُ تٛهري  أٚعطه١ ايـُ

 ١ـٚةسٍ ايٜ ،٘ غبضاْ٘ ي٘ رسًا ــ١ ٚإضازةــ م ايٜــٛج إطـبـعاٖط حـإشٕ اي
                                                           

 َٔ أ ٛاب قفاج ايكانٞ . 12: ب 18ايٛغا٥ٌ : ش (22)
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 (39) ..................................................... ا غتس ٍ  آٜاج قطي١ْٝ  ٢ً ايربا٠٤

 اهلل ْفػـاً ٜهًـ     ًـ٢ اْـ٘     - ط قٗا ايعاٖط َـٔ يفعٗـا َٚـٔ ايكـضٝض١    إ  -
  أٚصهـِ   أٚٓٗـا َٓـ٘ : َـاٍ    قـسضٖا  ًٝـ٘ َٚهٍ  إ  ةهًٝفًا يةاٖـا ٚأ ٗس ٚر  تهًٕٝ 
ْفاقــ٘ إ   كــسض َـا أقــسضٙ  ًــ٢ إ ٜهًـ  اهلل ايفكــري   ٚنُــا   -غريٖــا  أَٚعطهـ١  

 ،ٞضهِ ايؿط ـ ًُٗا  ٘ َٔ ايٚأ أقسضٖا  ًٝ٘إ  َا ٜهً  اهلل ْفػًا  نصيو  
اهلل  ٘ٔ ًٝ٘ مل ٜؤةٔـ زت٘  ًُ٘ ٚمل ةتِ صإ  مل ٜكٌ  أٚهً  ايـُٜعًُ٘  يـِ اهُ

 ٚمل ٜهً   ٘ .  - ةطنًا أٚهعً   -َتخاي٘ ٚمل ٜكسض  ٢ً إ

ؤاخص٠ ايـُغتضكام ايعكاب ٚخطٟٚ : إْٚفٞ ايتهًٝ  ٜ ظّ ْفٞ األحط األ
ُ إ  غـري ايٛاقـٌ    أٚعًّٛ ايـُ ٢ً ايتهًٝ  غري  ٜـ١  ًـ٢   هتـسٍ اي  ،هً  ايــ

ُ غـري   أٌٚ ؤاخص٠  ٢ً ايتهًٝ  غري ايٛاقـ ايـُايربا٠٤ ٚ سّ   ْـ٘ مل عًّٛ ألايــ
 ٜاٙ صت٢ ٜؤاخصٙ  ًٝ٘ . ٜكسض اهلل  بسٙ  ًٝ٘ ٚمل ٜؤة٘ إ

ايكٓا ـ١ ايؿدكـ١ٝ ٖٚـٛ َتٛاهـل َـع إطـ م        ٖصا ةكطٜـا ٚانـظ ءػـا   
ُ ٜـ١ ٚغـًُث َـٔ    ـُث ز يـ١ اي ٚيـٛ ةـ   ،ٚقس ْٛقـ يف ايس ي١  ،اي١ٜ ٓاقؿ١ ايــ
حـط  ّ ةطةـا األ  سّ إغـتضكام ايعكـاب ٚ ـس    -ٖٞ ٚغا كتٗا  -ةفٝس  قك٢ َاهأ
ضز١  ًـ٢  ـُاّ ايـ ـؤاخص٠  ٓس  ـسّ ٚقـٍٛ ايتؿـطٜع ٚ ـسّ ةـ     ايـُخطٟٚ : األ
 ضػا ايتٛقع .ـ  أٚزُٝع ظاٖطًا ـٖٚصٙ نرب٣ َػ١ًُ  ٓس اي ،ضهِ ـاي

 ، ًــ٢ ٚرــٛب ا صتٝــاط ٚايتٛقــ ُاّ اذتزـ١  ـخبــاضٟ ٜــس ٞ ةــيهـٔ األ 
ٟ ٛيٛايـــَُــط  ــسّ ٚرــٛز األضز١ ٜٚــس ٞ ـُا١َٝ ايـــقــٛيٞ ٜٓــاقـ يف ةــٚاأل
إ  ا صتٝـاط يف  ضؾـاز   ٞ  ا صتٝاط ٚايتٛق  ٜٚعتكـس  ـإٔ ضٚاٜاةُٗـا إ   زاـا ٜ

 ــٌ غــٓكِٝ ايؿــٛاٖس َــٔ ْكــٛم   ،ٞ ةايــسٜٔ ٚيــٝؼ أَــطًا َٛيٜٛــًا نُــا غــٝأ  
ــ٢ ٚرــٛز  األ ــاض  ً ـــُخب َٓاي ٚ ؤ ــاب  ـــُٔ َــٔ ايعك ل  اقتضــاّ ايؿــبٗاج  طٓخاي

ٝـ١ َـٔ   زُٛ ١ َـٔ األصهـاّ ايٛاقع  ـإ  َايبس١ٜٚ يهٔ  عس ايفضل ٚايٛقٍٛ 
ـــ عترب٠ ٚصكـــٍٛ ايٝـــأايــــَُــاضاج  األ ُاَٗا  ًضـــاظ ـضز١ ٚةــــؽ َــٔ  ًـــٛغ اي
 ضهِ . ـقٌ اي١ ٚاييت ٜهٕٛ ايؿو هٝٗا ؾهًا يف أتبكٝايـُؿتبٗاج ايـُزُٛ ١ ـَ
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ــ  يف إحبــاج ايــربا٠٤ ايكطيْٝــ١ ضاقٌ  ــسّ رــس٣ٚ ا غــتس ٍ  ايٜــاج  ـٚاي
 ضهِ . ـقٌ اي ٓس ايؿو يف أ

ُ خبـاض    ايتفكًٝٞ يأليًتعٓط ٌ ايهطٚض٠ ةس ٛ  شٕ ايكضٝظ إ ػتسٍ ايــ
ػتسٍ  ٗا  ٢ً ٚرٛب ا صتٝاط ٚرطٜإ ايـُخباض  ٗا  ٢ً رطٜإ ايربا٠٤ ٚيأل

ــ  ة   ــس ايؿــو يف ةهًٝ ـــا ؾــتغاٍ  ٓ ــسيٌٝ    أُٚٞ ـضطٜ ــسإ اي ــع هك ٚرــٛ ٞ َ
ـــُ ــسأ  ،صــس ا صتُــا ج  أ أٚصــس ا صتُــاي   ظ ألطٓراي ــاج  ْب  عــط  ايطٚاٜ
ُ يـربا٠٤  قـٌ ا ػتسٍ  ٗا  ٢ً رطٜـإ أ ايـُ َٓايــ ١ٓ َـٔ ايعكـاب  ٓـس ايؿـو يف     ؤ
 يٛاقعٞ  عض ايفضل  ٓ٘ ٚايٝأؽ َٔ إزضان٘ .ضهِ اـقٌ ايأ

ُ ٟ ٚرـٛز  خبـاض نـخري٠ ةـؤزٓ   قس إغتسٍ األقٛيٕٝٛ  أٚ  َٓايــ ٞ ؤ  ،ٔ ايؿـط 
ُ ضهِ ايـٛاقعٞ  ـضز١ ايبايغ١  ٢ً ايـ ـايبٝإ ٚاي ـُاّٚ ظَ٘  سّ ة   أٚزٍٗٛ ايــ

 َع  ٝإ ْاهع ًَضل : هٓعطنٗا ةفكًٝ   ،ؿهٛى هٝ٘ ايـُ
 

 .  : حديث الرفع ولاحلديث األ
ايٓكٌ يف نتا اذتسٜد ٚايفكـ٘   ٖٚٛ صسٜد َؿٗٛض    ايفكٗا٤ َػتفٝض

 عهـٗا ٜؿـتٌُ  ًـ٢ ةػـع     : دتً  ايٓػذ ـٖٚٛ َتعسز ايفكطاج َ ،قٍٛ ٚاأل
ٍ ٜؿتٌُ  ٢ً غث ٚ عهٗا  ،خكاٍ ٚ عهـٗا   ،ض عـ١  ٚ عهـٗا  ًـ٢ أ   ،خكـا

ــ١  ـــُٚ ، ًــ٢ ح ح ٖــٞ ستــٌ  ايــيت ط  ٜعًُــٕٛ ضهــع َــاعًــ٢ هكــط٠ ؿتٌُ  اي
 نخط . أ    -ا غتؿٗاز ٖٓا خربإ 

ضٚاٙ  قٛاٖــا  ٓــسْا ٖــٛ َــا أٚنــضٗا ٚأ ،ٗصا اذتــسٜد طــطم ٚأغــاْٝس ـٚيــ
َؿتًُ   ًـ٢ خكـاٍ ةػـع١ َٚػـٓسًا      (24)ٚ)ايتٛصٝس(  دكاٍ(ـايكسٚم يف )اي

 ٓعٛض يٓاُايـًضٛظ ايـُ( ٖٚٛ ) َاّ ايكازم ػٓس قضٝظ  ٓسْا َتكً   اإل
 (25) ؿا ١ٗ ي٘ َتًٓا ٚاييت ضٚاٖاايـُطهٛ ١ ايـُسٙ  ٜٓيكض١ غٓسٙ ٚغ ١َ َتٓ٘ ٚةأ

                                                           

 َٔ أ ٛاب نتاب األٜـُإ . 16ج ب 12: ب 16اب رٗاز ايٓفؼ ج شَٔ أ ٛ 56: ب 11ايٛغا٥ٌ : ش (24)
 . 463نتاب اإلٜـُإ ٚايهفط : م :  - 2أقٍٛ ايهايف : ش (25)
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 ايهًٝ   ٚارس٠ يفكط٠ عَا   ٜعًُٕٛط يهٓٗا نعٝف١ ايػٓس يًطهع . 
 ْٚكٌ يف )ايٛغا٥ٌ( أصازٜد ايطهع  أغاْٝس َتعسز٠ َٚٔ َكازض َتهخط٠:

 ٘  ٔ )ْٛازض ا ؾعطٟ( َٖٚٛٓٗا غٓس ايكسٚم ايكضٝظ  ٓسْا ، َٚٓٗا َا ْكً

قـضٝظ     ٓـسْا  هـٞ ا غتس ٍ ٖٓا ، يهٔ ايػٓس نعٝ  ايـُبضٛح١ يًفكط٠ ٚارس
   َـا عس يفكط٠ رٚصسٜد ايطهع ايٛا ،ٔ )قسٙ( نُا غٓبٝٓ ضكلايـُغتاشْا  ٓس أ

 غٓس ايكسٚم ٚغٓس ا ؾعطٟ . ُٖا  ، نخطط َطٟٚ  ػٓسٜٔ   أعًُٕٜٛ

ــ    ٖــٌ ايػــ١ٓ ضسحٕٛ َــٔ أايـــُنُــا ض٣ٚ  ضانِ ـصــسٜد ايطهــع َــِٓٗ اي
 ،٘ ٚغريِٖ هطٙ ٚايبٝٗكٞ يف غٓٓايـُٚا ٔ َار١ يف  اب ط م  (26)ايٓٝػا ٛضٟ 
َـ ـزاٚظ  ٔ إٔ اهلل ة٣ : إـُؤٓزصازٜد ايطهع  ٖؤ ٤ ضٚٚا أ   أٚ( ضُس )ـ١َ 
٘  ـد أ ٚايٓػـٝإ َٚـا إ  يـ ٚنع  ٓٗـا ا  ٚيف إصـس٣ ضٚاٜـاج إ ـٔ     ،غـتهطٖٛا  ًٝـ

ُٓ َيتزاٚظ ألـعإٕ اهلل ة: َار١ َـ ٖا ةٛغٛؽ  ـ٘ قـسٚض    ِ  اا   أٚ ٘ةعُـٌ  ـ   يــ
   ضهع َاعٜتٛهط  ٢ً خباضِٖ َازس يف أـٚمل ْ ،طغتهطٖٛا  ًَٝ٘ٚا إ ،ةتهًِ

ــٕٛ ــا   ،طٜعًُ ــا ٜٛرــس يف أ نُ ــا َ ــط٠    خباضْ ــصٙ ايفك ــ٢ ٖ ــٛهط  ً ــ -ٜت ضٌ ـَ
 .  غ٣ٛ ضٚاٜت  يًكسٚم ٚاألؾعطٟ نُا غٓضكل - ا غتؿٗاز

ُ ْعـاض ايفكٗـا٤   ٚقس إختًفث أ ُ عطن  يػـٓس صـسٜد ايطهـع    تايــ ؿتٌُ ايــ
ٜـ   ،َـٔ صٝـد ايتكـضٝظ ٚايتهـعٝ       ط  ٜعًُٕٛ َاع ٢ً مج١ً  ـُهٔ هٗـٌ 
ٌٓ   ٚا  تُاز  ًٝ٘ صز١ًايعٌُ  ٘   .؟ ٚ     ايعبس ٚ    اض٥٘ ر

قـس  ضسٜد ٚـُفاز ايـ ـخطٕٚ  ٓاٜتِٗ ايفهطٜـ١  ـ  تأايـُٚ  ايفكٗا٤ ٚصٝد أ 
ةفكـٌٝ ايكـٍٛ صـٍٛ غـٓسٙ  ـسًٚا      ٞ َٓـا  هٝٓبغـ  ،ف٘  عهِٗ َٔ صٝد ايػـٓس نٓع
ُ غتاشْا صع١ َا أهازٙ أا قٓا اةٓا ايطراي١ٝ َع َ ػضـ  )قـسٙ( ٚغـريٙ    ضكلايــ
 ُٔ ةعط  يػٓس اذتسٜد . ـَ

                                                           

َـٔ أ ـٛاب اي ـ م ج     16: ب 1ج غـٓٔ ا ـٔ َارـ١ : ش    198:  2املػتسضى  ٢ً ايكضٝض  : ش (26)
 . 356:  7ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ : ش
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 تقًًه سند حديث الرفع :  
        

يــ٘ ططٜكــإ    ٜعًُٕٛط َــاع ؿتٌُ  ًــ٢ هكــط٠ ايـــُٕ صــسٜد ايطهــع  إ       
ُ اشْا غـت أصسُٖا قضٝظ  ٓسْا نـعٝ   ٓـس أ   ٚغٓسإ ضكل)قسٙ( ٖٚـٛ َـا   ايــ

محــس  ــٔ ٚحاُْٝٗــا َــا ضٟٚ يف )ْــٛازض أ ،سٙضٚاٙ ايكــسٚم يف خكــاي٘ ٚةٛصٝــ
ُ غتاشْا ( ٖٚٛ نعٝ   ٓسْا قضٝظ  ٓس أا ؾعطٟ  ٝػ٢ ضُس  ٔـَ  ضكلايــ

  رب َطصًت  :  ُٓطـٚةفكٌٝ ايكٍٛ هٝ٘ ٜ ،خط تأايـُ يف ْعطٙ
 .ضسٜد ايطهع ـطص١ً ا ٚ : ةكضٝظ غٓس ايكسٚم يايـُ

 ػٓس قضٝظ  ٢ً  (27)ضسٜد ايؿطٜ  يف نتا ٝ٘ ـ)قسٙ( اي ض٣ٚ ايكسٚم
َـ  ا ظٗط ٖٛ )أ ٜـ  ـمحس  ـٔ  ض٢ٝ ايع ـاض  ـٔ غـعس  ـٔ  بـس اهلل  ـٔ       ـضُس  ـٔ 

 بـس اهلل(  ـٔ ا َــاّ   ٜعكـٛب  ـٔ ٜعٜـس  ــٔ محـاز  ـٔ  ٝػــ٢  ـٔ صطٜـع  ــٔ        
ـد أ َـــيت ةػـــع١ : ايـــ(:عضهـــع  ـــٔ أ(: قـــاٍ ضغـــٍٛ اهلل)ايكـــازم )

نـ طٚا ايٝـ٘     ٜ ٝكـٕٛ َٚـا إ     ٜعًُـٕٛ َٚـا   طٖـٛا  ًٝـ٘ َٚـا   نٚايٓػٝإ َٚا أ
 .  ٜٓ ل  ؿف١ط ايـِدًل َـضػس ٚاي ري٠ ٚايتفهط يف ايٛغٛغ١ يف ايـٚاي

  يف ؾـٝذ  ٍ ايػـٓس ٚ  غُـع هـِٝٗ ٚ  رٗايـ١ إ    ؾهاٍ يف ٚحاق١ ضرـا ٚ  إ
ض٢ٝ ايع اض( ـضُس  ٔ ٜـمحس  ٔ َضسٜد  ٓ٘ ٖٚٛ) أـايكسٚم ايصٟ ٜطٟٚ اي

ُ   أٚٔ مل ٜطز هٝ٘ ةكطٜظ  ايتٛحٝل ُـهاْ٘ َ  ايـصّ يف أقـٍٛ هٗـاضؽ     أٚسح ايــ
زُع ـعتُسٜٔ  ًٝ٘ ٚهاقـاًَ يـ  ايـُضٔ َٔ ـْٚ ،ْعاضٚيصا إختًفث هٝ٘ األ ،ايطراٍ
١ُ  ٢ً َا ٜعٗـط  ـضكل)قسٙ( يف ْعطة٘ ايكسٜايـُغتاشْا أ اظِ َِٓٗ األنبري َٔ 

ــط  ــ  ــ٘: )  ـَــٔ ةكطٜ ـــُضخ٘ صٝــد ٚقــ  صــسٜد ايطهــع  كٛي يف خكــاٍ طٟٚ اي
ٓٝـ   ْ٘ )قسٙ(  عس ةبٓضإ  أ ،(28)ايكسٚم  ػٓس قضٝظ( طج طٙ يف  ًـِ ايطرـاٍ ةغ

ٞ   صنٛضايـُْعطة٘ ا   سّ ا  تُاز  ٢ً ايطاٟٚ  قـاصا   ٚهاقًا يًػـٝس ايعـاًَ
                                                           

 . 24ج ايتٛصٝس :  اب ا غت ا ١ : ح 9ارتكاٍ :  اب ايتػع١ : ح (27)
 . 257:  2َكباح األقٍٛ :ش (28)
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يف  عـض ءٛحـ٘ ا قـٛي١ٝ  هـع       (30)األغـتاش  ٚقـطح   ،(29) )قـسٙ(  ساضىايـُ
 ٚحاقـ١ ايع ـاض   يعـسّ حبـٛج  غٓس صـسٜد ايطهـع يف خكـاٍ ايكـسٚم ٚةٛصٝـسٙ      

 )قــسٙ( يف ءخــ٘ ايؿــطٜ  ٚصــاٍٚ (31) ٓــسٙ، ٚقــس ٚاهكــ٘  عــض أرًــ١  كــطْا  
اإل طا   ٔ ططٜل ايكسٚم ايـصٟ   صاقً٘ ،رب   طٜل ةعٜٛهٞ ظ ارتةكضٝ

غتبساي٘   طٜل اي ٛغٞ ٚإ ،ـزٗاي١ أمحسهٝ٘ )أمحس ايع اض( يهع  اي طٜل  
ْـ ٘ قـاٍ : )أ هلل( ايـصٟ شنـطٙ يف هٗطغـ   ُاّ ضٚاٜـاج )غـعس  ـٔ  بـس ا    ـةإ   ا خرب

 ـٔ  ًـٞ  ـٔ اذتػـ   ـٔ       قـضا ٓا  ـٔ ستُـس   مُٝع نتب٘ ٚضٚاٜاة٘ :  ـس٠ َـٔ أ  
ٖٚـصا   (32) ٝ٘ ٚستُس  ٔ اذتػٔ  ٔ غعس  ٔ  بس اهلل  ـٔ ضرايـ٘(    ا ٜٛ٘  ٔ أ

ٛٓـُهٔ أٜٚــ ،ططٜــل قــضٝظ رــسًا      ــٔ غــٓس ايكــسٚم يف )ارتكــاٍ(ٕ ْعــ
نتـا ٚضٚاٜـاج    إ  ٚ)ايتٛصٝس(  ٗصا ايػٓس ايكضٝظ ايصٟ ٚقع هٝ٘ ايكـسٚم 

ُ هٝكظ صسٜد ايطهع  (غعس  ٔ  بس اهلل) )ايتٛصٝـس(   ٚ طٟٚ يف )ارتكـاٍ( ايــ
 . ٜٚهٕٛ ةكضٝض٘  ايتعٜٛض ،)أمحس ايع اض( ايهعٝ  ٚايصٟ ٚقع يف غٓسٙ
ـضخ٘ حـِ أؾـهٌ  ًٝـ٘    )قسٙ( يف   هازٙ ايؿٗٝس ايػعٝس ايكسضٖصا اي طٜل أ

ــ١ ايتعــٜٛض  ٗــصٙ ايػــع١  ٙ زيــًٝ  ةاَــًا يعــسّ ايــسيٌٝ  ًــ٢ ْع ٤ضةهــا عــسّ إ طٜ
نتب٘ ٚضٚاٜاة٘( مشٍٛ نٌ َا ع ُٝإش يٝؼ َع٢ٓ )أخربْا م ،عط  ايعطٜضٚاي

 ،ٌ َــٔ اإلمجــاٍ  أقــ،ايؿــدل يف غــٓسٙ َـٔ ايطٚاٜــاج   ٜكــع أٚيٝــ٘ ٜٓػـا إ 
نُـا يـٛ  ـسأ     -يٝـ٘  تٝكٔ َٓ٘ نٌ خرب ٜطاٙ َطًٜٚا َػٓسًا إيٝ٘ يف نتبـ٘ إ ايـُٚايكسض 
 ـٌ يعًـ٘ مل    ،)ايتٛصٝـس( يـٝؼ نـصيو     ٚ دكاٍ(ـ)ايـ  ضسٜد يفـٖٚـصا ايـ   - ايػٓس  ٘

ضٚاٜـاج   إ  ٜكٌ ايؿٝذ اي ٛغٞ نـُٔ ايطٚاٜـاج ايهـخري٠ ايـيت يـ٘ ططٜـل قـضٝظ        
 غعس  تٛغع ايكسٚم .  

                                                           

 طبع١ صسٜخ١ . - 49:   1َساضى األصهاّ :ش (29)
 . 336:  4ج ستانطاج يف أقٍٛ ايفك٘ : ش 339:  2ضارع َعزِ ضراٍ اذتسٜد : ش (30)
 . 60 - 58:  5ءٛذ يف  ًِ ا قٍٛ : ش (31)
 . 318، ضقِ ايامج١ :  101: طبع١ ايٓز   -هٗطؽ ايؿٝذ اي ٛغٞ  (32)



 9 ؿط٣ األقٍٛ / ش .................................................................. ( 44)

ٕ ٖصا ايٛر٘ ايتعٜٛهٞ يهٓ٘  ٢ً نٌ ةكسٜط : إ ،يف َـضً٘ ٖٚصا ا ؾهاٍ
سًا ؤٜٓــٜٚٓفــع َ -ضسٜد ـٖــٛ خــري َــا شنــطٙ ايػــٝس ايؿــٗٝس يف ةكــضٝظ غــٓس ايــ 

ايػٓس ٚقسٚضٙ ٚاقعًا ٚشيـو  ًضـاظ أَـط ٚرـساْٞ      ضتًُ  َعتسًا  ٘ يتكضٝظـَ
ـٗصا )اخربْـا مُٝـع نتبـ٘ ٚضٚاٜاةـ٘( يـ      :صٝد حنتٌُ  ايٛرسإ  ُـّٛ اإلخبـاض  

 نتا)غعس  ٔ  بس اهلل(.ٚحنتٌُ أخص ايكسٚم ذتسٜد ايطهع َٔ  عض  ارترب
 ،(محس ايع اضأ) اق١ تُازْا ايتاّ يف ايتكضٝظ  ٢ً َا ْعتكسٙ َٔ ٚحإ ْعِ

هٝكـع ايهـ ّ    ،ٚ )ايتٛصٝـس(  دكاٍ(ـضسٜد يف )ايـ ـرً٘ ًٜعّ قض١ غٓس ايٚأل
 ْٚكٍٛ :  ،(محس ايع اضزٜد )أاصأعتُس يتكضٝظ ايـُيف ةٛنٝظ ايٛر٘ 
ختاضٙ نُا إ ضهًاـراظ٠ َٝظ ايطرٌ  ٓسْا َٔ ر١ٗ نْٛ٘ ؾٝذ إيٝؼ ةكض

٢  ٓ٘ ٚإٕ ًٝ٘ ٚةطٓنِ  يكسٚم ٚقس ةطٓصٚ  َٔ ر١ٗ نْٛ٘ ؾٝذ ا ،مجع نخري
ايعاًَٞ يف ٚغا٥ً٘  ضٓطـٚ  َٔ ر١ٗ ضٚا١ٜ اي ،صتُاٍ ايٛحاق١  ٓسْاناْا ٜفٝسإ إ

محس  ٔ ستُس  ٔ  ٝػ٢ ا ؾـعطٟ(  هُٕٛ  ٔ )ْٛازض أايـُٜكطب َٔ ٖصا  َا
ضكل يف ةكــضٝظ ايـــُغــتاشْا نُــا ٖــٛ ططٜــل أ - (33)زعفٞـ ا ٝــٌ ايــ ــٔ إ

َطٜٔ : يعسّ ٚحٛقٓا  كض١ ْػـب١  ٚشيو أل ،تأخط٠ ايـُدرب يف ْعطة٘ ايطراي١ٝ ـاي
 ٚيعسّ ٚحٛقٓا  اةكاٍ اي طٜل نُا غٓٛنضُٗا قطٜبًا .  ،ا ؾعطٟإ  ايهتاب 

ــا  ًــ٢ )أ ــٌ إ ــ٘ يإل محــس ايع ــاض( تُازْ ــإ  ٛحاقت َــٔ  ٤ؾــٞايٓا ،ط٦ُٓ
ضػٔ  ــٔ ايٛيٝــس( يف ـضُس  ــٔ ايـــمحــس  ــٔ َــ)أ ْٙعــري ٚيف ،خكٛقــٝاج هٝــ٘

 :  ُاٖدربـ ١ يًٛحٛم ٛربايـُٛقٝاج كدـاي
رـاظ٠  ٚيف  عـض ْعطا٥ـ٘ َـٔ ؾـٝٛر اإل     َٓٗا : خكٛق١ٝ حا تـ١ يف ايع ـاض  

ـُٔ ةكـس٣  هخطٜٔ يًطٚا١ٜ َايـُ أٚ ،ضػٔ  ٔ ايٛيٝس ـضُس  ٔ ايـنأمحس  ٔ َ
َـ ( )ٌٖ  ٝث ايٓبـ٠ٛ  ضفغ أصازٜد أـي ُ ُٔ نـإ  ًـِٝٗ   ـٚ عٍٛ يف ةًكـٞ  ايــ

هـإ   ،ظيـ١ هـِٝٗ    أٚضسٜخ١ٝ ا ٚ   تٛغـ ِٗ َـٔ زٕٚ ٚضٚز غُـع    ـقٍٛ ايـ األ
                                                           

 َٔ أ ٛاب األٜـُإ . 16: ب 16ارترب يف ايٛغا٥ٌ : ش (33)



 (45) .................................................... ٚر٘ ةكضٝظ صسٜد ايطهع املؿٗٛض  

  ضسحايـــُعتُس٠  ٓــس ايـــَُــٔ ٖــؤ ٤ ايٓدبــ١  )ايع ــاض ٚا ــٔ ايٛيٝــس(   ٖــصٜٔ
ٚ تٛغــع  ُــا١ُ  ــٔ ططٜكٗـقــٛي٘ ايكسٜــضسٜد ٚأـٞ نتــا ايــا رــ ٤ يف ةًٍكــ

َؿـٝد١   ًـ٢ َـا ٜعٗـط َـٔ      - ا رٝـاٍ اي صكـ١  ا خبـاض إ   ا ُْٚكًٗ ُاضٚاٜتٗ
ايٞ( َ)األ ٚ (ارتكاٍ) ٚ (يف )ايتٛصٝس ايكسٚم َٚٔ ةعسز ضٚاٜت٘  ٔ ايع اض

غـاْٝس ا خبـاض صٝـد    اي ٛغـٞ ٚايٓزاؾـٞ ٚ عـض أ    ٜهـًا َـٔ هٗـطؽ   ٜٚعٗط أ
ُ قـٍٛ ٚيف ْكـٌ ا صازٜـد ا      ٘ يف ضٚاٜـ١ ايهتـا ٚاأل  ةهطض ةٛٓغ ح  ضٓسايــ

صازٜد أقٍٛ األهٗٛ َٔ صفاظ  ،ٌ ارترب٠ ٚايتتبع ٖا ر ٤ نُا ٖٛ َعًّٛ أل
ٚ   ضسح  ْعري ايايـُر ٤ ٚقس ض٣ٚ  ٓ٘ أ  ـٞ  إ ـٔ أ ؿـٝذ ايكـسٚم ٚايغهـا٥طٟ 

 محس  ٔ  ًٞ ايػريايف ٚغريِٖ . يكُٞ ٖٚاضٕٚ  ٔ َٛغ٢ ايتًعهربٟ ٚأرٝس ا

 ٓـس نتا تـ٘     ـ  غـعٝس  ايف ةطمجـ١  َٚٓٗا : َا ٜبـسٚ َـٔ ضرـاٍ ايٓزاؾـٞ     
إٔ ايع اض أغتاشٙ يف اذتسٜد ٚاْـ٘   : ٘صٝد ٜعٗط َٓ ُٗاإ  نتب ايػريايف ي طم
ايفكٝـ٘  رـ ٍ ايػـريايف    ًٝ٘( ٖٚصا ةعبري ٜهؿ   ـٔ إ عٍٛ ايـُٚقضا ٓا َٔ )أ
 . (34)هطارع  ٌ ٜهؿ   ٔ ٚحاقت٘ ٚ ًٛ َكاَ٘  ٓسٙ يًع اض  اذتسٜد  ايبكري

ٜـ    ٕ ٖصا ايطرـٌ قـس ةطنٓـ   َٚٓٗا : إ حاقـ١  ضتٌُ ايٛـ٢  ٓـ٘ ايكـسٚم ٖٚـصا 
ٓٛ  قـاصيب  اْـ ٕٛ مل ٜهٚإ -ٖٚهـصا إ ـٔ ايٛيٝـس    -ٖٚـصا ايطرـٌ    ،ايسضر١  ٚ ً

َـ أ أٚنتاب َػتكٌ  ٖ     ًـ٢ َـا   ُـا دكٛم  ٗـقٌ  يف  ُـا ٜعٗـط َـٔ  ـسّ شنط
كطٜا رسًا : نٕٛ  سّ شنطُٖا َٚٔ اي ،هٗطغٞ ايؿٝد  اي ٛغٞ ٚايٓزاؾٞ 

ــ ــاٚ ــسّ  ْٓٛتٗ ُاضاهلـي ــاْٗيف هٗطغــُٝٗا   ُ ــٝؼ هل ُ ــاي ــاب  ُ قــٌ أ أٚنت
 أٚ ُا سّ ٚحاقتٗيف هٗطغُٝٗا ٚ  ٜسٍ  ٢ً  ُا سّ شنطٖه  ٜهؿ   -َػتكٌ

ٕ ةطنٞ ايكـسٚم  ـٔ ايع ـاض    إ ٌ  ،ُا  ٓسُٖايتٗ ٔ رٗا أٚ ُا سّ ر يتٗ
 ٕٛـٝـٚ)  ُاٍ ايسٜٔ(ـنٚ)إ باض(ـعاْٞ ا خـٚيف )َ (ٝ٘ـفكـ١ ايـٝدـؿَ)ضًا يف َهٓط

                                                           

 . طبع َؤغػ١ ايٓؿط ا غ َٞ  -137ج 136ضارع ضراٍ ايٓزاؾٞ : ضقِ ايامج١ :  (34)



 9 ؿط٣ األقٍٛ / ش .................................................................. ( 46)

 ت٘ـر يٛض ٗـضتٌُ ظٖصا ةعبري ٜ ع(٥) ًٌ ايؿطاٚ دكاٍ(ـٚ)اي خباض ايطنا(أ
 ر ي٘ ٚةععُٝ٘ . إنٝسًا  يتعاَ٘ أٙ ناؾ   ٔ إةهطاض ٌ  ، ٓس ايكسٚم

ــا: ــ َٚٓٗ ــخري٠ ٚاأل ٞ األةًٍك ــاض ايه ــس٠  ٛاغــ ١ ؾــٝدٛخت٘   خب قــٍٛ ايعسٜ
َّٓع  سّ ظٗٛض ٚصفع٘  ٘   أٚقسح  أٚ ش ٚ  ،ؾٝٛ  نـصب  ٓـ ْـ٘  حيتُـٌ أ  أٚ ٜٚبـس
 ضسٜد ٚاْ٘ َعسٚز َٔ حكاةِٗ .ـذ ايَٜؿا  ٓس َعتُس

رـسًا ٚقـس    يكـسض  ـٔ ؾـٝذ رًٝـٌ ا   إٖـٛ  ذ ضٓسـَـ  ٕ أمحس ايع ـاض إ َٚٓٗا:
رتُا ١ٝ راض١ٜ ٚايعاز٠ ا  ،ٝ ايصٟ ٖٛ ؾٝذ ايهًزًٌٝ ـ ٝ٘ اييف نٓ  أ اف 
ٚمل ٜعـطف   ،خ ـا٥ِٗ  ٞ أ ٓـا٥ِٗ ٚةككٓـ   ـاظِ ٚأ ع ايٓـاؽ ألصـٛاٍ األ   ٢ً ةتٓب

ش يـٛ  إ ،  ٌ  ٔ ٚحاقت٘ ٖ٘ٚصا ناؾ   ٔ صػٔ صاي ،َص١َ  أٚ ٔ ا  ٔ غ٤ٛ 
يف  مل ٜهٔ حك١ً أٚمحس( َػتكِٝ ايػًٛى قازم ايٓكٌ مل ٜهٔ ا  ٔ ايطاٟٚ )أ

نـع  يعـطف غُـعٙ     ٚأغُـع   غًٛن٘ أٚنإ يف ضٚاٜت٘  أٚايػًٛى يف ايطٚا١ٜ ٚ
خباض قٍٛ األٞ  سز َٔ أايطٚا٠ ا ر ٤ يف ةًٍك ؾتٗط ةهعٝف٘ حِ مل ٜعتُسٙٚإ

هؿ  ػتَٚٔ  سّ ظٗٛض شيو ْ ،ٗاضؽ ايطراٍ َٔ ططٜك٘ حِ ظٗط صاي٘ يف ه
  ٚحاقت٘  اط٦ُٓإ ٚٚحٛم ؾدكٞ . ٖٚصا يٕج يف )أمحس  ٔ ايٛيٝس( أٜهًا .

ةـؤزٟ َ صعـ١    (محـس ايع ـاض  : ةٛرس خكٛقٝاج يف )أ راَع١ٕ باض٠ٕٚ ع
قـس ض٣ٚ يًكـسٚم ٚغـريٙ  ـسزًا َـٔ      هاْ٘  ،س ا ط٦ُٓإ  ٛحاقت٘زُٛ ٗا يتٍٛيـَ

زًٌٝ ٚإؾتٗط قٝت٘ يف  كطٙ صاهعـًا  ـ٢ يف صزط أ ٝ٘ ايضسٜخ١ٝ ٚةطٓ ـاألقٍٛ اي
رتُـا ٞ ٚ   غـًٛن٘ ايبؿـطٟ ٚاإل   ضسٜد ٚمل ةؿتٗط  ٓ٘ َٓكك١ يفـٍٛ ايقأل

ٖـصٙ   ،ُإ ـٜـ ت٘ يًضسٜد ٖٚٛ يف  ٝث  ًِ ٚؾطف ٚإ١ يف ضٚاٜصفعث  ًٝ٘ ظٍي
ٚ    ٚغريٖا ؾٛاٖس ةٍٛي ٌ  ٓـسْا  حتكٓـ قـس  س َٔ َ صعتٗـا ا ط٦ُٓـإ  ٛحاقـ١ ْكًـ٘ 

 (35)ُطهٛ  ـَؤٜـسًا  ـ  ؿدكـٞ  كـض١ خـرب ايكـسٚم يف نتا ٝـ٘،      ٛم اييٛحآَٗا 

                                                           

 . 3َٔ أ ٛاب رٗاز ايٓفؼ : ح 56: ب 11ج ايٛغا٥ٌ : ش 463:  2أقٍٛ ايهايف : ش (35)



 (47) .................................................... ٚر٘ ةكضٝظ صسٜد ايطهع املؿٗٛض  

( ايكـازم)  هكـس ض٣ٚ ايهًـٝ  َطهٛ ـًا ا     ، (36)ايهًٝ  ٚضٚا١ٜ ايٓـٛازض  
 َنت ضٚاٜيت ايكسٚم قـضٝضًا نُـا ضٚاٖـا   ٜكطب َٔ  ( َا ٔ ضغٍٛ اهلل )

  ط  ٜعًُٕٛ َاضهع ... :عـضٌ ا غتؿٗازٚهُٝٗا َ  ٔ ايٓٛازض (ايٛغا٥ٌ)يف 
 .  دكاٍ(ـٚ)اي )ايتٛصٝس( ديت ايطٚا١ٜ يفـٓػـسٜٔ يـؤٜـربإ َـدـهٝهٕٛ اي

  . نتاب )ايٓٛازض(ٓس صسٜد ايطهع يف : ةهعٝ  غ طص١ً ايخا١ْٝايـُ
 فٞ  ٔ ـعــزٌٝ ايـ ا طٟ  ٔ إــعـ ٔ ْٛازض األؾ)ايٛغا٥ٌ(  ٞـض٣ٚ ه
ـد أ ٚايٓػـٝإ َٚـا   خكـاٍ : ايـ   ٚنع  ٔ ٖـصٙ ا َـ١ غـثٓ   (: عايكازم)

 .  ٜ ٝكٕٛ َٚا إن طٚا هٝ٘ط   ٜعًُٕٛ َٚا غتهطٖٛا  ًٝ٘ َٚاإ
 (37)ٝــ١ يضكل)قسٙ(يف ْعطةــ٘ ايطراايـــُغـتاشْا  ض٘ أقــس قــٓض دربـٖٚـصا ايــ 

 َٔ رٗت  :  ةا١ًَ تُازٙ صز١ّ ُهٓٓا إـٜ نعٝ  ايػٓس  ٓسْا  يهٓ٘  ،خط٠تأايـُ

ــٛازض( مل ٜتض ادتٗــ١ ا ٚ  : إ ٚانــض١  كــل َؤيفــ٘  كطٜٓــ١ٕ  ٕ نتــاب )ايٓ
ــ٦ٔ  ٗــا  ــسٙ َٓتػــبًا  ايعــاًَٞ ٚإ ـضٓطايــإ  ْعــِ ٚقــًث ْػــدت٘    ،َ ُ إ    تك

ج َهتبـــ١ ايػـــٝس اد ٛطـضفٛظ١ يف َــــَـــ ضٓطـؾـــعطٟ ٚٚقـــًتٓا ْػـــد١ ايـــاأل
ٚؾٛاٖسٙ  )قسٙ(فضتٗا خع ايعاًَٞقاذتهِٝ)قسٙ( يف ايٓز  ا ؾطف ٚ ٢ً 

ــب١    ــ٢ قــض١ ايٓػ ــ٘ ٚؾــٛاٖسٙ    ٚنأ ،إ  ا ؾــعطٟ  ً ــاطع  كــ ح قطا٥ٓ ــ٘ ق ْ
 ا ط٦ُٓإ  كض١ ايٓػب١ .  أٚٚةٛيٝسٖا يًك ع ٚايٝك  

ٜـ ٚةأ  صغ  سق١ٕايـُضكل ٚايـُدبري ـيهٔ اي ُهٓ٘ ايتؿـهٝو يف قـض١   ـٌَ 
غـاؽ  ٓـسٙ :   غـُٝا ايؿـاٖس األ   ٓػب١ ٚيف ةكسٜل ؾٛاٖس ايعاًَٞ ٚقطا٥ٓـ٘   اي

ُ ضسٜد ـخباض نتا ايَهُٕٛ )ايٓٛازض( ٚأخباضٖا أل َٛاهك١ يـصا  ٚ ،تٛاةط٠ ايــ
 . ؾعطٟاأل إ ط٦ُٓإ  كض١ ْػب١ )ايٓٛازض( مل ٜتٛيس ايك ع  ٓسْا ٚ  اإل

 ؿٗسـْ٘ ٜػت ع١( أ: ايفا٥س٠ ايطا )ايٛغا٥ٌ ١ُـبسٚ َٔ خاةـاْ٘ ٜ ٚةٛنٝض٘ :
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 تُـازٙ  ٓـس َٛاهكـ١ َهـُْٛ٘ َـع      ٚرـٛاظ إ  - ٟ نتـاب أ -  ٢ً قض١ ايهتاب
ُ ضٚاٜاج ايهتـا    إ  هٝهفـٞ  ٓـسٙ )قـسٙ( يتكـضٝظ ْػـب١ ايهتـاب        ،تٛاةط٠ ايــ

تٛاةط٠ نايهتا ايـُضسٜد ـنتا اي : ةٛاهل َهُٕٛ ايهتاب َع ضٚاٜاج َؤيف٘
د ٘ يف ـؾعطٟ  سيٌٝ َا نتب٘  األ إ )ايٓٛازض(  ظ ْػب١َٚٔ ٖٓا قٓض ،ض ع١األ

)ها ًِ قاٍ :  -ضفٛظ يف َهتب١ اذتهِٝايـُد ٛط ايـُ -َكس١َ ْػدت٘ يًٓٛازض 
ــاب ْػــدت  قــضٝضت      ا ــس ٚرــسج هلــصا ايهت ــٞ ق ــاض ايكــض١   ،ْ ــا يح ًُٗٝ 

 نخطٖـا َٓكٛيـ١ يف  هٝـ٘ َـٔ األصازٜـد ٚٚرـسج أ     عث َاحِ اْٞ ةتٓب ،ٚا  تُاز 
ٚايباقٞ قس ضٜٚـث يف ايهتـا    ،ؿٗٛض٠ ايـُ َخاهلا َٔ ايهتاض ع١ ٚأايهتا األ

زٜد نخري٠ صاٚقس ضأٜث أ ،  هٝ٘ ه  ٚر٘ يًتٍٛق ،ٜٛاهل َهُْٛ٘ عتُس٠ َاايـُ
ٚغريٖــِ يف ضُريٟ ٚاي ربغــٞ ـاٚٚؽ ٚايــطــ ــٔ ْكًــٗا ايؿــٝذ ٚايؿــٗٝس ٚإ  

َـ َكٓٓ ٛ  ضُس  ـٔ  ٝػـ٢ ٚةًـو األ   ـفاةِٗ َٔ ْٛازض أمحس  ٔ  ز٠ صازٜـد َٛرـ
ختـاي    ٜٓهـط ٚ  َـا    تباضٙ نخري٠ ٚيـٝؼ هٝٗـا َـا   ٢ إز١ًُ ايكطا٥ٔ  ًـٚ اي ،ٖٓا
 . ( ًِٚاهلل أ ،ط١ٜٚ يف ايهتا األض ع١ ٚحنٖٛا ايـُصازٜد األ

ٚقس قاٍ قبٌ ٖصٙ ايعباض٠ : )ٖٚٛ ٜٓايف ظٔ َٔ ظٔ اْ٘ َـٔ نتـا اذتػـ     
ٖٚصا ؾاٖس  ،  ٝ٘ضٚا١ٜ( ٚقس ض٣ٚ يف )ايٓٛازض(  ٔ أ ٝ٘ إش يٝؼ أل ،غعٝس  ٔ 
ٛ  ًَٕٞ  ٢ً أضسذ ايعاايـُ ٓس  ؾـعطٟ ايـصٟ ٜـطٟٚ  ـٔ     ازض( نتـاب األ )ايٓـ
مل ةعٗـس ضٚاٜتـ٘  ـٔ     أٚ ٝـ٘  ٜطٟٚ  ٔ أ ضػ   ٔ غعٝس( هاْ٘  ـاي)زٕٚ  ،أ ٝ٘
ْتػـاب  ظـٔ إ  أٚ تكـس  زًػٞ ايصٟ إايـُضسذ ايـُإ  ْ٘ ٜؿري  ايعٔ ٚنأ ،أ ٝ٘

 ؾعطٟ . صتٌُ نْٛ٘ يألضػ   ٔ غعٝس( ٚإـ)اي ٖٛاظٟإ  األايهتاب 

محـس  ـٔ   ٜٛرـا صكـط َؤيـ  )ايٓـٛازض( يف)أ      ٝـ٘   ٘  ـٔ أ ٚيهٔ ضٚاٜت
 ٝــ٘ قــس ض٣ٚ  ــٔ أايــطٚا٠  س غــريٙ َــٔؾــعطٟ( هاْــ٘ ٜٛرــستُــس  ــٔ  ٝػــ٢ األ

 ْتػاب ايٓٛازض ايٝ٘ . ـضتٌُ إٜٚ
 ؾعطٟ . ٚحٛم  اْتػاب ايٓٛازض يأل ٕ  أيٓا َـُا ةكسّ : تضكٌ ايـُٚ
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ضسذ ايــــُإ  ٜٚعٜــسٙ نــعفًا : إ نتــاب )ايٓــٛازض( ٖــٛ  عٝٓــ٘ ٚقــٌ        
)اذتػ   ٔ غعٝس( هاْـ٘  ٓبـط  ٓـ٘     ٖٛاظٟإ تكسٙ يأل أٚٚظٓ٘  )قسٙ(زًػٞ ايـُ

ٖـٛاظٟ(   ايؿٝذ ايخك١ اذتػ   ـٔ غـعٝس األ  ضسح ايـُقٍٛ  ُس٠ )أقٌ َٔ أ
: )ٜٚعٗط َٔ  عض َٛانع ايهتاب حِ قاٍ  ،ؤَٔايـُنتا ٞ ايعٖس ٚي٘ حِ شنط 

ٔ    األٍٚ : أْ٘ نتاب ايٓـٛازض أل  ٘ يف  ٝػـ٢ ايكُـٞ( يهٓـ٘ ْػـب     محـس  ـٔ ستُـس  ـ
 ؾعطٟنْٛ٘ يأل(38)صتُاي٘ يف َكس١َ ءاضٙػ  ضغِ إاذتإ  رعا٤ نتا ٘  ُّٛ أ

 ٌَ . ايكُٞ  ٓس  ٝإ األقٍٛ ٚايهتا اييت أخص  ٓٗا ءاضٙ هطارع ٚةأ
يعسّ أٜهًا ( اذتػ   ٔ غعٝس)إ ْتػاب ايهتاب  ٌ حنٔ ْؿو يف قض١ إ

أَا ٚ ،يًضػ  ًْ٘ػٞ  ٢ً أزايـُ ٝ٘ ٚ سّ َعطه١ ؾٛاٖس ةعاضف ضٚاٜت٘  ٔ أ
رـعا٤ ايهتـاب هٗـٛ صزـ١     اط٦ُٓاْ٘  أْ٘ يًضػ   ًضاظ ْػـبت٘ إيٝـ٘ يف أ   أٚ ق ع٘

ْتػـا ٘  ٜهفٝٓـا ايؿـو يف إ   ،ا ط٦ُٓـإ   أٚ ًٝ٘ زٕٚ َٔ مل حيكٌ  ٓسٙ ايك ـع  
ٚايؿــو يف قــض١ ايٓػــب١ ٚيف   ،ي ؾــعطٟ إْتػــا ٘ يف ا ٖــٛاظٟ ٖٚهــصا  إ  

 ضٛذ ايك ع . ـضْاٙ يف  صز١ٝ ؾ٧ٝ َػاٚم َٚ ظّ يعسّ صزٝت٘ نُا صٓط
ٚا صتُـاٍ نـعفًا : إصتُـاٍ حايـد قـا٥ِ يف ايـٓفؼ ٖـٛ         عٜس ايؿو ق٠ًٜٛٚ

إ  غري ا ؾعطٟ ٚغري األٖٛاظٟ يعسّ صتُاٍ نٕٛ ايهتاب َٓتػبًا يف ايٛاقع إ
إ    أٚإ  ا ؾعطٟ ْػب١ ايٓٛازض  ـزًًٝ  قض١ إ تكازُٖا:ضسح  ايايـُج احبإ

 ق ع١ٝ .  أ١ْٝٚ ط٦ُٓا ؿٛاٖس إ -ا ٖٛاظٟ 

ضسح  ادتًــًٝ  ٚ ــ  ايـــُٜٚعٜــس ايؿــو ضغــٛخًا : ايفاقــٌ ايــعَ   ــ  
ُ  ُٝٓٗـا ٚ ـ     أٚصنٛضٜٔ ايـُايطاٜٚ   هاْـ٘ هاقـٌ    ،ؤي  ايـٛاقعٞ يًٓـٛازض  ايــ
ايٛحــٛم  أٚع ١َٛ هلُــا ايـــُُهٔ ا ط٦ُٓــإ  كــض١ ايٓػــب١  ـٜــ نــبري  ظَــاْٞ 

ــسُٖا    ــ١  ٓـ ــٛاٖس ظٓٝـ ــٛز ؾـ ــِ ٚرـ ــب١ ضغـ ــا  تكـــضٝظ ايٓػـ ةـــؤزٟ يف ْعطُٖـ
 .  ٚق عُٗا صز١  ًُٝٗا ،يًك ع  ٗا أٚٚ ا تكازُٖا يًتكسٜل  كض١ ايٓػب١ 
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ُ ١ ايخا١ْٝ : َع غض اي ـطف  ـٔ   ٗزـاي ٚحـٛم  اةكـاٍ    ٚ   ٓاقؿ١ األايــ
 ٚشيو :  ،ايػٓس 

٥ُـ١  زضى ا ؾـعطٟ ايـصٟ أ  األ إ ايٓـٛازض   َع هط  ةكـسٜل ْػـب١  أًٚ : 
هـإ ايطٚاٜـ١    ،ػ ًا َٔ ايغٝبـ١ ايكـغط٣   ( ٚق) ٗازٟ ٚايعػهطٟـادتٛاز ٚاي

ٟ  )َطغ١ً ٚاقعًا يعسّ إَهإ ضٚاٜـ١    ا ٝـٌ ادتعفـٞ(   إ) ـٔ   (أمحـس ا ؾـعط
ضػا طبكـاج ضرـاٍ   ـ ـ  هايطٚا١ٜ َك ٛ ١ ا غٓاز ٚاقعًا ،ٌ ايكٍٛ نُا غٓفٓك

 ٚةٛنٝض٘ :  . عدرب٠ ٚايتتٓبـٌٖ ايايطٚا١ٜ ٜعطه٘ أ
ٖٚــصا  ، (ا ٝــٌ ادتعفــٞا )درب يف ْــٛازضٙ  ــٔ ـؾــعطٟ ايــاْــ٘ ض٣ٚ األ

أٟ  ٚ   )ا ا ٌٝ  ـٔ  بـس ايـطمحٔ(    ا غِ َطزز    )ا ا ٌٝ  ٔ را ط(
ــٌ إ ــصا حيتُــ ــسُٖا : ٖــ ــٔ أ ،شاى  أٚضاز٠ اصــ ــا َــ ــاقط ٚن ُٖــ قــــضاب ايبــ

قــضاب ادتــٛاز تعصض ضٚاٜــ١ ا ؾــعطٟ ٖٚــٛ َــٔ أايـــُ( َٚــٔ ٚايكــازم)
ُٓ ()ٗازٟ ـٚاي ٚا ـٔ   ؟نٝ   (،) ٔ ٖٛ َٔ أقضاب ايباقط ٚايكازم 

 ــٔ  بــس ٚإ ،( ( ٚأزضى  ٗــس ايهــاظِ)ضاب ايكــازم)قــرــا ط َــٔ أ
مل ْعخـط  ًـ٢    أٚةٛرس  رً٘  ( ٚأليطمحٔ َاج يف  ٗس ا َاّ ايكازم)ا

ضسح  ايـُطزز    ٖصٜٔ ايـُ (زعفٞـ ٌٝ اي اإ)ؾعطٟ  ٔ ضٚا١ٜ أخط٣ يأل
درب ـهايـ  ،َـٔ ايػـٓس    غـاق ١ٕ  ضصٚه١ٕـَـ  ه  ـس َـٔ ٚاغـ ١ٕ    ،ضسٜد ـيف نتا اي

 .  َطغٌ غري َتكٌ ا غٓاز
ٟ  )أظـٔ : ٚرـٛز ٚاغـ ت   ـ       أٚصتٌُ ؾدكـًٝا   ٌ أ  (أمحـس ا ؾـعط

ٞ إ)ٚ    ُ خربةـٞ  : ٜٚؿـٗس ي صتُـاٍ    ، ( ا ٌٝ ادتعفـ تٛانع١   بكـاج  ايــ
ــاهًا يـــ ،ايطرـــاٍ  (39)ضسذ ايٓـــٛضٟ يف َػـــتسضن٘ ايــــُُ صع١ َـــا ضٚاٙ ـَهـ

محس ٚضٚاٙ  ٔ )أ ، ٜعًُٕٛط   َايٝؼ َٓٗا هكط٠ عأَٛض ض ع١ ـضسٜد ضهع أي
 ٝـٌ   اضٙ  ٔ ههاي١  ٔ غٝ   ٔ  ُـري٠  ـٔ إ  ضُس  ٔ  ٝػ٢ يف ْٛازـ ٔ َ
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صتًُٓاٙ َٔ شٖاب ٚاغ ت  َٔ غٓس صـسٜد  زعفٞ( ٖٚصا ايػٓس ٜؤنس َا إـاي
 .  - ٢ً هط  نْٛ٘ ي ؾعطٟ  -ايطهع يف ايٓٛازض 

ػ   ٔ )اذتزًػٞ ايٓٛازض ا  ايـُ ٢ً هط  ةطرٝظ قسم ْػب١ ٚحاًْٝا: 
ـضػا طبكــاج ضرــاٍ ٜهــًا  ــهايطٚاٜــ١ َك ٛ ــ١ ا غــٓاز أغــعٝس ا ٖــٛاظٟ( 

ُهٓ٘ ـٜـ  ٚ  (ـٗازٟ)قضاب ايطنا ٚادتـٛاز ٚايـ  هإ اذتػ  َٔ أ ،ايطٚا١ٜ
 ( هـإ ا ـٔ  بـس ايـطمحٔ َـاج يف     إٔ ٜطٟٚ  ٔ أقـضاب ايكـازم )    از٠ً

( ٜٚبعـس رـسًا   ( ٚا ٔ رـا ط أزضى أٚا٥ـٌ  ٗـس ايهـاظِ)     ٗس ايكازم)
ِ   ٚا١ٜ اذتػ  ايصٟ أزضى  ٗس ايطنا )ض  (  ُٔ أزضى أٚا٥ـٌ  ٗـس ايهـاظ

يًضػ   ـٔ   مل ْعخط  ٢ً ضٚا١ٕٜ أٚةٛرس  رً٘  ٚأل ،( )زٕٚ أٚاخط أٜاَ٘ 
ٔ   ٔ )إ أٚ(  ا ٌٝ  ٔ را ط ٔ )إغعٝس  يف نتـا   ( ا ٌٝ  ٔ  بـس ايـطمح

 ع غطٜعًا . ضػا ايتتٓبـضسٜد  ـاي
( ؾدكــًا حايخــًا أزضنــ٘  ٝــٌ ادتعفــٞ اٚحايخــًا:  ًــ٢ هــط  إٔ ٜهــٕٛ )إ

َـ    األ أٚاألؾعطٟ  يتكـسٜل  َهٓٓـا ا ـضاٍ يـٛ أ زٍٗٛ ايـ ـٖٛاظٟ ٚضٜٚـا  ٓـ٘ هٗـٛ 
ٕ قـاصا )ايٓـٛازض(   ٕ ٜهٛٚ ٢ً هط  أ ،(  طٚا١ٜ ايخايد  ٔ ايكازم)

 ـٔ  إ أٚاألٖٛاظٟ ٚقس أزضى )إ ا ٌٝ ادتعفٞ ( إ ـٔ رـا ط    أٚغري األؾعطٟ 
  تُاز ايطٚا١ٜ َع رٗايت٘ . ا إٜػعٓ زٍٗٛ  ـَ هٗٛ -ايطمحٔ   بس

ايخاْٞ : ايػٓس َٓك ع غري َتكٌ ٚأْ٘ ةٛرس دتكط ايكٍٛ يف ا ؾهاٍ ـَٚ
 . ( ايـُزٍٗٛ َؤيف٘ ٚاقعًاضاٍ يف غٓس ضٚا١ٜ نتاب )ايٓٛازضـزٗٛي١ ايَـٚاغ ١ 

ؾـتٌُ  ـُا إٖصا ٖٛ ايسا ٞ ايكضٝظ  ٓسْا يتهعٝ  غٓس ايطٚا١ٜ ايخا١ْٝ َ
 .  ُٕٛط  ٜعً َاهع ع ٢ً هكط٠ ض
َـ   ٕ  عـض أ حـِ إ  غــتاشْا ف  ايتًُـص٠  ًـ٢ أ  ٔ ةؿـطٓ ُٓـرـ ٤  كـطْا )قــسٙ( 

َـ   ضكلايـُ  ،ضخ٘ طـًٜٛ  يتكـضٝظ صـسٜد ايطهـع    ـزًؼ  ـ ـ)قسٙ( قس راٖـس يف 
ُـ اإل ٓـسٙ  س تٛيٍـ ٜ ملٚ ق عٝـ١ٕ  ٚمل ٜكٌ يٓتٝزـ١ٕ  ضسٜد ـٓس ايـ ـ كـض١ غـ    ٦ٓإـط
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نع  غٓس صسٜد َٔ ُا شنطْا ـسًا يَؤٜٓ شنطٙ عض َاـ كًظ ـْٜعِ  ،ايؿطٜ  
 .  (40)ضخ٘ ايؿطٜ  ـةكطٜط   هطارع ايطهع يف )ايٓٛازض(

ٚا١ٜ يف َٛغٛ ١ ايبضاض ضخ٘ اْ٘ مل ٜ ًع  ٢ً ْػد١ ايطـٜٚبسٚ َٔ ةكطٜط  
ضػ   ـٔ غـعٝس   ـزًػٞ  هٕٛ )ايٓـٛازض( يـ  ايـُ تكاز ايع ١َ إ ٢ً ٚمل ٜ ًع 
ْاؾ٦ًا  -عٕٓٛ ايـُٚ ،ٖٛاظٟ ٚيصا مل ٜتعط   صتُاٍ إْتػا ٘ يأل ،األٖٛاظٟ 

ضكاض ْعـطٙ ا  ْػـد١ ايطٚاٜـ١ يف )ايٛغـا٥ٌ(     ـْـ ٖـٛ إ  -ءخ٘ َٔ َ صع١ ةكطٜط
ُ ٖٚـٞ َٓكٛيـ١  ـٔ )ايٓـٛازض(      ضط ـضػا ا تكـاز ايــ ـٓػٛب ا  ا ؾـعطٟ  ـ  ايــ

طٜـل ايٛغـا٥ٌ   درب ايٓٛازض ٚةكـضٝضًا يـ٘ : )ٚط  ـةعكٝبًا ي)قسٙ( هكاٍ  ،ايعاًَٞ 
 ٔ محس  ٔ ستُس  ٛغٞ )قسٙ( ا  ْٛازض أ ايؿٝذ ايا  ا  ايٓٛازض ٖٛ ططٜك٘

ةٓتٗـٞ ا   ٚنًـٗا   ،ٔ ططق٘ ا  ٖصٙ ايهتـا يف يخـط ايٛغـا٥ٌ    ْ٘ قس  ٝٓ ٝػ٢ أل
 ايٝ٘ ٚططٜل ايؿٝذ ا  امحس قضٝظ( . ٚططٜك٘  ،ايؿٝذ اي ٛغٞ 

ٜٓفع يتكضٝظ غٓس ضٚا١ٜ ايٓٛازض يًٛرٗ   ْ٘  إ  أشنطٙ )قسٙ( رٝس  َٚا
ْتػاب ايٓٛازض حباج إإٔ ٜخبث يٓا إْسها ُٗا  إ إ  ،ا تكسَ  ايصٜٔ شنطْاُٖايـُ

 .  () َاّإ  اإلةكاٍ ايػٓس ٚإحباج إ محس  ٔ ستُس  ٔ  ٝػ٢(إ  )أ

ضخ٘ ـيطٚاٜـ١  ايكـض١ يف ةكطٜـطٟ  ـ    )قسٙ( ٚقـ  ا  ضكلايـُغتاشْا ٕ أحِ إ
حـِ  عـس    ،ضٚاٜـ١ خكـاٍ ايكـسٚم     إ ٚنـإٔ ْعـطٙ يف ايتكـضٝظ     (41)قٛيٞاأل
ٚصــاٍٚ  ،دكاٍ نُــا ةكــسّ ـاٍ ضرــع  ــٔ ةكــضٝظ ضٚاٜــ١ ايــ طٙ يف ايطرــةبٓضــ

 ـصٍ رٗـسًا  عُٝـًا يف ايتكـضٝظ     قـس  طٚا١ٜ )ايٓٛازض( ٚ  ةكضٝظ صسٜد ايطهع
ٟ ـ١ُ : ةطزز إح ٚقس شنط ، (42)هطارع   ـ  ا ـٔ    )ا ا ٝـٌ ادتعفـٞ(   غِ ايـطاٚ

ــس ايــطمحٔ ٚأ  ــٝؼ ضرــً  غريُٖــا  رــا ط ٚا ــٔ  ب ــ٘ ي  نُــا ةعــط  يٛصــس٠  ،ْ
                                                           

 . 62 - 58:  5ءٛذ يف  ًِ ا قٍٛ : ش (40)
 . 257:  2ج َكباح ا قٍٛ : ش 142:   3زضاغاج يف ا قٍٛ ايع١ًُٝ : ش (41)
 . 339 - 337:  4شٖاَـ ستانطاج يف أقٍٛ ايفك٘ :  (42)
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طـاٍ يف  ٝـإ ٚصـس٠ ايطرـٌ ٚا غـتس ٍ      ٚأ ،ةعـسزٙ   أٚط( )ا ا ٌٝ  ٔ رـا  
 .  غري شٟ رس٣ٚ أٚرٓيب  ٔ َبضد ايتكضٝظ ٖٚصا نً٘ أ ، ًٝٗا 

 ،يطمحٔ( ٚرٝ٘ َكبٍٛ ايطٚا١ٜ  ٓسْا)ا ا ٌٝ  ٔ  بس ا إهٚنٝ  نإ 
 ،ـزعفٞ(  ُٝٓٗـا  ٓسْا ةطزز )ايـ  ٜهٓط رً٘  ٚأل ،ٖٚهصا )ا ا ٌٝ  ٔ را ط(

 ا ٕ قٜٛإ َاْعإ  ٔ ةكضٝظ ايطٚا١ٜ : ؾهـُا ايهآض إٚاْ
 .صطاظ َؤي  )ايٓٛازض( يف  سّ إ ا ؾهاٍ ا ٍٚ قا٥ِ

 ٛاظٟ  ٔـا ٖ أَٚهإ ضٚا١ٜ ا ؾعطٟ ٞ  سّ إـٚا ؾهاٍ ايخاْٞ قا٥ِ ه
 .  صػبُا ةكسّ ةٛنٝظ ايٛرٗ  َفكً ا ٔ  بس ايطمحٔ  أٚا ٔ را ط 

نٕٛ ادتعفـٞ  َٔ ةطرٝظ  )قسٙ( ضكلايـُغتاشْا قٓع٘ أ ٜٓفع َا ٚيصيو  
 ()  ٔ  بـس ايـطمحٔ( َـاج يف  ٗـس ايكـازم     )إ ألٕ،)ا ا ٌٝ  ٔ را ط(

 ( . ) زٛاز ٚاهلازٟـٕ ٜطٟٚ  ٓ٘ َٔ  اقط ا َاَ  ايُهٔ أـٜ ٚ 

 (زضى  كـط ايهـاظِ )  أ ( ا ٝـٌ  ـٔ رـا ط   إٕ )إٚشيو ألْـا ْكـٍٛ :  
ٚا٥ـٌ  ٖـٛاظٟ أ ا  أَٚاَتـ٘ ٚمل ٜـسضى ا ؾـعطٟ    ٚايعاٖط إزضان٘ أٚا٥ٌ  ٗـس إ 

صــسُٖا  ُــٔ َــاج يف  كــط  أ أُٚهٔ ضٚاٜتُٗــا ـنــٞ ٜــ ()  ٗــس ايهــاظِ
ةكـاٍ غـٓس   ٜػعٓا ةكـسٜل إ  رً٘  ٚأل ،يف أٚا٥ٌ  ٗس إَاَت٘ أٚ()ايهاظِ 

 ــٔ  بــس زعفٞ غــٛا٤ نــإ إـا ٖــٛاظٟ  ــٔ إ ا ٝــٌ ايــ أٚضٚاٜــ١ ا ؾــعطٟ 
ٟ     أٚ( ) تٛيف  ٗـس ا َـاّ ايكـازم   ايـُايطمحٔ  زضى أ نـإ إ ـٔ رـا ط ايـص

 .  - ()  سا١ٜ  ٗس ا َاّ ايهاظِ
 َطإ : ةكسّ أ زُٛ  َاـضكٌ َٔ َـٚقس ة

ؾهايٓا يف صز١ٝ ضٚا١ٜ )ايٓٛازض( ٖـٛ  ـسّ ا ط٦ُٓـإ    ٕ  ُس٠ إألٍٚ : إا
 ضتًُ  ايـــُٚ ــسّ ايٛحــٛم  طٚاٜــ١ ايــطرً    ـُؤيف٘يــ  ٓػــب١ نتــاب )ايٓــٛازض(

ٞ إ ٔ ) -ا ٖٛاظٟ أٚا ؾعطٟ  - ط٠ َـٔ زٕٚ ٚاغـ ١   َباؾـ  ( ا ٌٝ ادتعفـ
 ٚاغ ت  نُا ةكسّ ةفكًٝ٘ .  أٚ ُٝٓٗا 
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طٟٚ يف خكـاٍ  ايـُٛقٓا ايؿدكٞ  كض١ غٓس صسٜد ايطهع حٚايخاْٞ : ٚ
 .  ، ٚا تُازْا يف ا صتزاش ٚا غتس ٍ  ًٝ٘ايكسٚم ٚةٛصٝسٙ

ٚهٝـ٘   ،يتضـسذ  ٓـ٘   ضسٜد ايؿـطٜ  ٜٓبغـٞ ا  تٓـا٤  ـ٘ ٚا    ـٕ ٖـصا ايـ  حِ إ
ــ ــٌ ايكــسض ٖٚــٛ أ   ،ـضٛذ ٚزضاغــاج  ــ٘ صــسٜد ي فــٞ رًٝ  قــٌ ةؿــطٜعٞ ألْ

ٞ ــطًٓا يف ةيصا أ ،قٍٛ ٚايفك٘ نخريًايف األ ػتفاز َٜٓ٘ عِٝ   ضكٝل غٓسٙ ٜٚٓبغـ
 ْبسأ  تكطٜا : ، ٘ ٚنُٔ ْكاط َعتٕس ايتضسذ  ٔ َتٓ٘ َٚفازٙ  كسضٕ 

  
   االستدالل باحلديث على الرباءة الشرعًة :

 

ــ ــــٖــٌ ٜ ط ٚايتُػــو  ــ٘ ٜعًُــٕٛ   ضهــع َــاع ضسٜدُهٔ ا غــتس ٍ  
ُ ٚي١ٝ ٖٞ ايـربا٠٤ ٚ ـسّ   األ إلحباج إٔ ايٛظٝف١ ايؿط ١ٝ ؤاخص٠  ٓـس ايؿـو   ايــ

ــسا٥ ــ  ا  ت ــا ايفضــل ٚايتتٓب ـــُع ٞ ٚ كٝ ــٔ ايٛقــٍٛ    إ ٟ ؤٓزاي ــأؽ َ إ   ايٝ
ُ ضهِ ايؿـط ٞ ايـٛاقعٞ   ـعترب٠ ٚايـسيٌٝ ايهاؾـ   ـٔ ايـ    ايـَُاض٠ األ ا آةايــ

 ؿتب٘ صهُ٘ ؟ . ايـُ ٢ً َٛنٛ ٘ 
ُ  سّ  أٚغتفاز٠ ٚظٝف١ ايربا٠٤ ـُهٔ إزاب : ْعِ ٜـٕ ٜـُهٔ أٜ ؤاخص٠ ايــ

يعاّ ايٛرٛ ٞ هإ اإل ،طص١َٛ ايـ١َُ  ٔ األ طٜعًُٕٛ   ضهع َاعَٔ صسٜد 
صـسُٖا صزـ١   ضتٌُ َازاّ مل ةكـِ  ًـ٢ أ  ايـُُٞ ـيعاّ ايتضطٜاإل أٚضتٌُ ايـُ

َـ١ ظـاٖطًا ٚإٕ نـإ    هٝهٕٛ َطهٛ ـًا  ـٔ األ   ،ٜعًِ  ُا  ـ ايغ١ ٚزيٌٝ ةاّ ٖٛ َ
َط ٚنـع٘  ًـ٢   نإ ٚاقعًٝا أّ نإ ظاٖطٜـًا هـأ   ضهِ غٛا٤ـإش اي،حا تًا يف ايٛاقع 

ُ ضهع٘  ِٓٗ  ٝـس  أَط ايعباز ٚ ُ ٛ  ايــ ٌٓ   ؿٓطايــ ٕ يـ٘ رعـٌ   ٚنُـا أ  ،ٚ ـ    رـ
صسُٖا يف ظطف ايؿـو يف  ضط١َ ٚاقعًا نصيو ي٘ رعٌ أـؿطٜع اية أٚايٛرٛب 
 زٌٗ  ٘ . ـاي أٚايٛاقع 

 ـًا  َطهٛزعٌ نـإ  ـيـعاَ  َـع ٚرـٛز َكتهـٞ ايـ     زعٌ أصس اإلـهاشا مل ٜ
ٚ ٚاألٚايطخك١  ٌٓٔضـنٓا١ٜ  ٔ اي ٘ٚضهع ،ضاي١ـ َ ُ َٔ َٔ ايعكٛ ـ١   ،ؤاخص٠ايــ

 ٔـ ٝع ـُـزايـُ َاـكٜٛـتـ٘ ايـُٛةـبـعٞ ايصٟ ٜ ظّ حـٛاقـع ايـ٢ٓ ايطهـعـُـ  يهٔ  



 (55) ...........................................  غتس ٍ ءسٜد ايطهع  ٢ً ايربا٠٤ ايؿط ١ٝ ا

   ٗا ٚ سّ ايـُع١ٝ  ايعـايٛاقصهاّ َا١َٝ  ٢ً    ْ٘ ٜٚ ظّ إختكام األاإل
  حبٛةٗا يًزاًٖ ، ٖٚصا َـضصٚض َطهٛ   ٓسْا .

ٌٓ ٚايطخك١ ايعاٖطٜـ١ ايخا تـ١ يف            ٌ ايطهع  ـُع٢ٓ ايطهع ايعاٖطٟ أٚ ايـض
ضهِ ايـٛاقعٞ َـٔ زٕٚ إٜــزاب ا صتٝـاط  ًـ٢ ايــُهً        ـظطف ايــزٌٗ  ايـ  

ــٛ  ــٛاقعٞ    ٖٚ ــعاّ اي ــع ا ي ــ٦ِ َ ــ٢ ًَت ــٛح     -َعٓ ــع ٚايً ــًا يف ايٛاق ــإ حا ت ــٛ ن ي
 ضهعــًا  ط ٜعًُــٕٛ   َــيت َــاضهــع  ــٔ أ ع:  ()قٛيــ٘  ٝهٕٛ ـهــ -ايـــُضفٛظ 

ٌ زٗـعًّٛ ٖٚـٛ ضهـع يف ظـطف ايؿـو ٚايـ     ايـُزٍٗٛ غري ايـُ يًضهِ ايٛاقعٞ
 . ضتٌُايـَُٔ َٔ ايعكاب َع  كا٤ ايٛاقع ٜٚهٕٛ َؤزاٙ األ طٚيف َطص١ً ايعاٖ

ٟ  أْ٘ خ ف ظاٖط اذتسٜد  ـع ِ إٔ  ٚقس ٜؿهٌ  ٢ً هِٗ ايطهع ايعاٖط
ُ يفـاظ  نػـا٥ط أ  ،ٞضاز٠ ايطهـع ايـٛاقع  ظاٖطٙ إ ُ  أٚٛ  ٛنايــ تعًل ايـٛاضز يف  ايــ
ــٓٓل ــد ُةــ  اي ــ٢ ـايؿــط ٞ صٝ ـــُضٌُ  ً ــٛاقعٞ نُــا ٖــٛ صــاٍ غــا٥ط   اي ع٢ٓ اي
 خط٣ يف صسٜد ايطهع ْفػ٘ . طهٛ اج األايـُ

   َــاعْــ٘ ٜػــا سْا  ًــ٢ هٗــِ ايطهــع ايعــاٖطٟ َــٔ هكــط٠   يهــٔ ْكــٍٛ : إ
يـصٟ ٜٛرـس   ع٢ٓ ايعاٖط  ـسًٚا ٚا ايـُايصٟ ٖٛ  -زٕٚ ايطهع ايٛاقعٞ  طٜعًُٕٛ

يتعاّ ايطهع ايعـاٖطٟ ايـصٟ   إل هٓه ٓط ،ا  ٢ً إيتعاَ٘ صٚض َطهٛ  َآةضـَ
 ةس ُ٘ قطٜٓتإ :

ُ ضهِ ٚـٚ  : قط١ٜٓ زاخ١ًٝ ٖٞ ةٓاغا ايـ األ ٕ ايتعـبري  ٛنٛ  صٝـد أ ايــ
 سّ ايعًِ يف يػإ زيٌٝ ايطهع ٜهؿ   أٚخص ايؿو ط ٚأٜعًُٕٛ   َاع طهع 

  ،َـ١ ٛ   ـٔ األ ايـُضهع٘  ٔ ٚرٛز ؾ٧ٝ يف ايٛاقع قس ؾو هٝ٘ ٚمل ٜعًِ ٚقس 
زٌٗ  ٘ َػاٚقًا ـزٌٗ  ٘ يهإ ايـضهِ ايٛاقعٞ  ٓس ايـطهٛ  ٖٛ ايايـُٚيٛ نإ 

ٖٚـصا  ظّ هاغـس    ،زٌٗ  ٘ ـضهِ ايٛاقعٞ َٓتفًٝا صاٍ ايـيًعًِ  عسَ٘ ٚنإ اي
 هٗٛ هاغس .  ًٜعّ َٓ٘ ايفػاز  َٚا ،دف٢ ـٜ  نُا 

 ضاز٠ ايطهع ايٛاقعٞ : ٕ  ٔ إخاضر١ٝ ٖٚٞ قطٜٓتإ َاْعتا ايخا١ْٝ : قط١ٜٓ
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 ٔـزاًٖٝـٔ  ٗا ٚايـٝايـُع١ٝ    ايعـٛاقااى األصهاّ ايـاألٚ  : إؾايكط١ٜٓ 
ـــِتػ هــطٚض٠ ايفكــ٘ ٖٚٚــٛ حا ــث   ،هلــا ــ٘ إضةهــاظًا ْاؾــ٦ًا َــٔ    اي ايفكٗــا٤  ًٝ

ــ١ األ ــ١ ايعــاٖط٠ يف ا ؾــااى  إط قــاج أزي ــ ٚ  ،صهــاّ ايٛاقعٝ  ٞ ٚرــٛز ٓسْ
ضزس َـٔ  ـسّ   ـُا غبل يف ءٛذ ايك ع ٚايـا ؾااى ي خباض نخري٠ ةسٍ  ٢ًأ

 . ْٚعتُسٙ  ٞ ا ط م  ٌ ْٓس ،ٚاصس َٓٗا ايعخٛض  ٢ً خربٕ 
 حبث يف صل ادتاٌٖ رعًَا ايـِضهِ ايٛاقعٞ يف صل ايعـشا حبث ايإ :ٚ ًٝ٘

ٜـ   ،د اب ايؿط ٞ ـط م ايػتفاز٠ َٔ إايـُيكا س٠ ا ؾااى  ضاز٠ ـُهٔ إهـ  
 ٖصٙ ا ط قاج .  ايطهع ايٛاقعٞ َع

ُ صهاّ ايٛاقع١ٝ ٚ ٢ً هط  ايتؿهٝو يف إْعكاز ا ط م ألزي١ األ اْع ايــ
ـُهٓٓا ايتُػو  هـطٚض٠ ايفكـ٘ اإلَـاَٞ  ًـ٢     ٜ -ع ّٛ ايـُ ايـِ ٔ صز١ٝ ايتػ

ُ ٚيٛ نـإ   ،ـزاًٖ    ٗا ٚايايـُصهاّ ايٛاقع١ٝ    ايعإؾااى األ طهٛ  يف ايــ
ضهِ ـختكـام ايـ  زٍٗٛ يعّ إايـُايٛاقعٞ ضهِ ـٖٛ اي طٜعًُٕٛ   َاعهكط٠ 

 ُٓٛ  َطهٛ  . ـٖٚصا َ ،زاٌٖ ـزٕٚ اي ايـِايٛاقعٞ  ايع

زاٖـٌ  زُٝع : صػـٔ ا صتٝـاط يً  ـك ٛ   ٘  ٓس ايايـُايخا١ْٝ : َٔ ايكط١ٜٓ 
طاز َــٔ ايـــُٚص٦ٓٝــص يــٛ نــإ  ،زضاى َكــًضت٘ يٝــ٘ ٚإَــٌ ايٛقــٍٛ إ ــايٛاقع  أ
ي صتٝـاط ٚمل ٜهـٔ صػـٔ     َـٛضزْ  ٜبـلَ  ايطهع ايٛاقعٞ مل ضسٜد : ـايطهع يف اي
ُ ايٛاقع  إ تٛقٌ  ٘ ايـُا صتٝاط   ـٌ نـإ    ،زٍٗٛ َٛنـٛ ًا  ًـ٢ ا َـ١    ايــ
صػـٔ ا صتٝـاط يًؿـاى  ًـ٢ نـٌ      : ٖٚٛ خً  هطنٓا  ،ضسٜد ايطهع ـَٓتفًٝا  
 مجا  ٚايك ع ايٛرساْٞ . ٚايخا ث  اإل ،ةكسٜط 

ٛاقع ٚ ـسّ ايعًـِ   ضكل نٕٛ ايطهع ظاٖطًٜا يف ظطف ايؿو يف ايـٚصٝد ة
ضهِ ـايٞ  ايـ ُٛاضز ايعًـِ ا مجـ  ـٜهٕٛ صسٜد ايطهع ٚغـريٙ ؾـاًَ  يـ      - ٘ 

 ح ح١ َخً  :  أٚصتُاي  َطززًا    ؾبٗت  ٚإ

 ٝإ يًضهِـْ٘  باصد ايعًِ ا مجايٞ َٔ أـسْا يف َٓـكل  ـضـُا ةـًٚ  : يأ



 (57) ..............................................  ُّٛ ايطهع يًؿبٗت  اذته١ُٝ ٚاملٛنٛ ١ٝ

َـ ضـٜهٕٛ اي ا  ًٝ٘ ٚرٛب ا َتخاٍ ٚ ٜآة ،ـز١ًُٚ ًِ  ٘ يف اي زًٗٛ  ـهِ 
غري َعًّٛ صت٢ ٜأةٞ صسٜد عضهع َا   ٜعًُٕٛط أٚ عَـا صزـا اهلل  ًُـ٘    

  ٔ ايعباز هٗٛ َٛنٛ   ِٓٗط. 

ّ  -ٚحاًْٝا : َع غض اي طف  ٔ نْٛ٘  ٝاًْا يًضهِ        إٕ ايعكٌ ايـضانِ  ًـعٚ
ُُسضى يــ٘ ٜكهــٞ  ـــُٓزع١ٜ ايعًــِ اإلمجــايٞ يـــُتعًك٘:    ايـــضهِ اإلطا ــ١ ٚايـــ

 ٚا صتٝاط ٜٚكهٞ  ًعّٚ َتا ع١ ايعًِ ا مجايٞ -ُطزز    إططاه٘ايٛاقعٞ ايـ
 .  مجاً عًّٛ إايـُضهِ ايٛاقعٞ ـَتخاٍ ايإ  إططاه٘ ٚقًٛ  يف أ 

 سًٚا ط   ٜعًُٕٛ ضهع َاعٕ ظاٖط صسٜد دتكط : إـَ ضاقٌ  تعبريـٚاي
ْـ   ،َـ١ زٕٚ ايطهـع ايعـاٖطٟ    ٖٛ ايطهع ايٛاقعٞ  ٔ األ داي  ايعـاٖط يف  ـيهـٔ 

ٖطٟ يًكــطا٥ٔ ايساخًٝــ١ ًْٚتــعّ  ــايطهع ايعــا ، خاقــ١ ط  ٜعًُــٕٛ َــاع كــط٠ه
ُع٢ٓ اْـ٘  ـًا  ٜزُٛ ٗا ا ط٦ُٓإ  هٕٛ ايطهع ظاٖطـاييت ٜٛرا َداضر١ٝ ـٚاي

يف ايفعــٌ  ضهِ ايــٛاقعٞ ةهــٕٛ ايٛظٝفــ١ اياخــٝل ـيف ظــطف  ــسّ ايعًــِ  ايــ 
ٛ    ٖٚـصا   ،صسُٖا ظـاٖطاً يعاّ  أٚاياى ٚ سّ اإل يـعاّ  ج اإلَعٓـ٢ ًَتـ٦ِ َـع حبـ

يــعاّ ايــٛاقعٞ ايف  ــ  اياخــٝل ايعــاٖطٟ ٚ ــ  اإل ٚ  ةٓــ ،صــسُٖا ٚاقعــًا  أ
 ضزس . ـضٛذ ايك ع ٚايـصػبُا ةكسّ يف  

ُ ٖصا ةكطٜا ٚانظ ي غتس ٍ  اذتـسٜد  عٝـسًا  ـٔ ايتـسقٝكاج      تٓاه١ٝ ايــ
  ُّٛ ارتًل .  إ ًكا٠ ايـُصازٜخِٗ  ًٛب يف هِٗ أايـُغتعٗاض ايعطيف َع اإل

ُ ٕ ٜطاز َٔ ـُاَ٘  ٢ً إٔ ٖصا ا غتس ٍ ٜتٛق  ةإ  أ    َـا عٛقٍٛ ايــ
ُ طاز َـٔ  ايـُٜهٕٛ  أٚ ،ٜعًُْٛ٘ ضهِ ايؿط ٞ ايصٟ  ـايط ٜعًُٕٛ ٛقٍٛ ايــ
ِٓ  ٓٛاْــًا ضسٜد ايؿــطٜ   ٓس٥ــص ـهٝــسٍ ايــ ،٧()ايؿــٝ ضهِ ْعــري  ٓــٛإـايــ ٜعــ

هــإ  ،ٛنٛ ١ٝايـــُضه١ُٝ ٚـط قــ٘ ٜٚهؿــ   ــٔ  ُــّٛ ايطهــع يًؿــبٗت  ايــ إ
 ٛنٛ  : ايـُضهِ ٚـايؿ٧ٝ راَع    اي

ِٓ ضهِ ايصٟ  ـضْا )ايهاشا قٓس  نإ ادتٌٗ : َا ط ق٘إ  ٜعًُْٛ٘ َطهٛ (  
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ُ ؾـتباٙ  ضهِ ٚ سّ ايعًِ  ٘ ْاؾ٦ًا َـٔ إ ـ اي ُ داضرٞ ـٛنٛ  ايـ ايــ إ   ٟ ؤٓزايــ
ِٓإ ٜعًُْٛـ٘  ايـصاج    ضهِ ايـصٟ   ـضهع ايـ  ؾتباٙ صهُ٘ ٚ سّ َعًَٛٝت٘ نُا ٜع

 هً  . ايـُ  إيعسّ ٚقٛي٘ 
ِٓ )ايؿ٧ٝ ايصٟ   ضْاٚاشا قٓس  ضهِ ايصٟ  ـايؿ٧ٝ : اي ٜعًُْٛ٘ َطهٛ (  
ُ ٜعًُْٛ٘ ٖٚـٛ   ِٓ  ،ضهُٞ ـؿتب٘ ايـ ايــ ُ  ٚ ـ ٜعًُـٕٛ صهُـ٘    ٛنٛ  ايـصٟ   ايــ

ــٛ  ـــُٖٚ ـــُؿتب٘ اي ـــُٚاغــِ  ،ٛنٛ ٞاي ــاٚم   ٛقٍٛعَٕاطاي ــل ٜػ ــبِٗ َ ً َ 
 .  ػتعٌُ هٝ٘ غايبًاايـُ ع٢ٓايـُْ٘ )ايؿ٧ٝ ( ٜٚػا س  ٢ً إضازة٘ ألَع٢ٓ َسيٛي٘

 َط ْٚكٍٛ : ضكل ٖصا األـٚص٦ٓٝص ْ
ٖٚـصا   ،ٕ صسٜد ايطهع ٜفٝس رطٜإ ايربا٠٤ يف  ُـّٛ ايؿـبٗاج ايبسٜٚـ١    إ

 ٕ ا غتس ٍ  اذتسٜد  ٢ً رطٜـإ ايـربا٠٤ هُٝـا     ٚانظ  ًضاظ أْ٘ قس ةب  أ
خكٛم ط  ٜعًُٕٛ َاعٛقٍٛايـُطاز َٔ ايـُُا يٛ نإ ـدتل  َـٜعًُْٛ٘ 

ٛقٍٛ ايؿـ٧ٝ ايـصٟ   ايـُطاز َٔ ايـُنإ  أٜٚعًُْٛ٘  ضهِ ايؿط ٞ ايصٟ  ـاي
غــِ ْ صــغ إ ٖٚــصا َٛاهــل يعــاٖط اذتــسٜد  ٓــسَا  ،ط قــٜ٘عًُْٛــ٘  ًــ٢ إ  
ٖٚٛ َعٓـ٢  ٢ٓ )ايؿ٧ٝ( ُعـػاٚم يايـُ  ًلايـُبِٗ ايـَُٚعٓاٙ طَاعٛقٍٛايـُ

ٍ  ًـ٢  ٜـس ٚضسٜد ـٛقٍٛ نخريًا هُٝهٔ إغتعٗاضٙ َٔ ايـ ايـُغِ ٜػتعٌُ هٝ٘ إ
ــع يًؿــبٗت  ايــ   ـــُضه١ُٝ ٚـ ُــّٛ ايطه ـــاي طــ م اذتــسٜد  ُكته٢ إٛنٛ ١ٝ  

 ا . ُؾ٧ٝ يخط ٜاةا  ًٝٗ ا ه  َؤاخص٠ ٚ ُضهع يحاضٖا :ُٝهٕٛ َع٢ٓ ضهعٗه

 ٍْ طاز َــٔ ايـــُٕ  ًــ٢ ز يــ١ اذتــسٜد ايؿــطٜ   ــأ  يهــٔ قــس ٜــٛضز إؾــها
خط٣ هً  خاضرًا  كط١ٜٓ ايفكطاج األايـُايفعٌ ايكازض َٔ ٛقٍٛ عَاطايـُ
هٝتعـصض   ، -ضهِ ـَٛنٛ  ايـ  -داضرٞ ـضسٜد ٚاييت ٜطاز َٓٗا ايفعٌ ايـيف اي
ضٜـس ضهـع ايفعـٌ َـٔ اغـِ      ألْـ٘ يـٛ أ   ،ـضسٜد  ٢ً  ُـّٛ ايطهـع  س ٍ  ايا غت
ـــُ ــ٘ إ  -ٛقٍٛ اي ــعّ َٓ ــع  ايؿــب١ٗ   ي ـــُختكــام صــسٜد ايطه ش إ ،ٛنٛ ١ٝ اي
 ّ ايعٓٛإٜهٕٛ َعًٛ داضرٞ ايصٟ  ـٓس٥ص : ضهع ايفعٌ ايـؤزٟ  ـد ٜـضسٜـاي



 (59) .....................................  اضهع ايفعٌ ايصٟ   ٜعًِ صهُ٘ ٚؾٛاٖسٖز ٣ٛ  

ٛ  ُّط أـطب خـع : ٌٖ ٖٛ ؾـا٥ايـُطب ٖصا ــٕ ؾ  أــهًايـًُِ ــعـٜ ٕ  نأ  ٖـ
ِٓ ايـضسٜد ايؿب١ٗ ايـضه١ُٝ أٚ ٜككط  ٔ مشٛهلا .  ؾطب َا٤،  ٚص٦ٓٝص   ٜع

ُٕ : إشا نــإ ايـــُطاز َــٔ صــسٜد عضهــع َــا   ٜعًُــٕٛط ضهــع         ٚ تعــبريٕ حــا
 هـع ايؿـبٗاج ايــُٛنٛ ١ٝ ، ألٕ ظـاٖط    ايفعٌ ايصٟ   ُٜعًِ  ٓٛاْ٘ إخـتٓل  ط 

        ٍ  ايٛقــ  ع  ٜعًُــٕٛط نػــا٥ط ا ٚقــاف ٖــٛ نْٛــ٘ َــٔ ايٛقــ   ـــضا
 ضهع تعًل ٖٓا :ايـُضاٍ ـٜع   ايٛق    -ضاٍ َتعًك٘ ـ   ،ٛقٛف ْفػ٘ ايـُ

 .  -ٜعًُٕٛ صهُ٘  ايفعٌ ايصٟ  
ُ ٚ ًٝ٘ يٛ نـإ   ُ طاز َـٔ  ايــ داضرٞ نـإ  ـٛقٍٛ خكـٛم ايفعـٌ ايـ   ايــ

ُ دتكًا  طهـع ايفعـٌ   ـٜد َضسـظاٖط اي ُ زٍٗٛ  ٓفػـ٘ غـري   ايــ  ،عًّٛ  صاةـ٘  ايــ
َـ   زٕٚ َا ِٓ   ، ـضهِزٍٗٛ ايـ ـنإ هعـً   ـضه١ُٝ ضسٜد ايؿـبٗاج ايـ  ـايـ  هـ  ٜعـ
 .  ٌ ٜهٕٛ َعًًَٛا يهٔ صهُ٘ َؿتب٘  زًٗٛ ـٜهٕٛ  ٓٛإ ايفعٌ هٝٗا َ اييت  

 ًُٕٛط  ٜع ضهع َاٛقٍٛ:عايـُط م ـُهٓٓا ايكٍٛ : ايعاٖط َٔ إيهٔ ٜ
 ط م َٓ٘ ٚاضاز٠ )ايؿ٧ٝ(إش ٖٛ اغِ َبِٗ ٜٓاغا إضاز٠ اإل ،ٖٛ  ُّٛ َفازٙ 

 ؿـ٧ٝ ايـصٟ    ضهـع اي )قـاٍ :  (ضسٜد ٚنأْـ٘ ) ـيف مجٝع هكطاج اي ٖٚصا يٕج
يصٟ أنطٖٛا  ًٝـ٘ ٚايؿـ٧ٝ ايـصٟ    ن طٚا ايٝ٘ ٚايؿ٧ٝ اٜعًُْٛ٘ ٚايؿ٧ٝ ايصٟ إ

حباةـًا   ُـّٛ َفـازٙ إ  هٝسٍ صسٜد عضهع َا   ٜعًُٕٛط ٢ً  ،( ٖٚهصاخ أٚٙأ
ُ ٚمشٛي٘ يًؿـبٗت    ُ ضه١ُٝ  ًضـاظ إ اغـِ   ـٛنٛ ١ٝ ٚايـ ايــ ٛقٍٛ َـبِٗ  ايــ

ــغ )ايؿــ٧ٝ(   ــطازف يًف ـــَُ ــ٢ اذتهــِ أخــط٣   اي ــاض٠ ٚ ً ــٌ ة ــ٢ ايفع  ،ٓ بل  ً
 ػتعٌُ هٝ٘ . ايـُع٢ٓ ايـُٜٛرا ةعسز  كازٜل  ايـُخت ف ٚإ

 ٌ ايطهـع   ،قعٞٓ٘ ايطهع ايٛاٜطاز َ     ٜعًُٕٛط ضهع َا: عحإٕ  ٚ تعبرُي
ٜٚسٍ اذتسٜد  ،ـزاظ زيث  ًٝ٘ قطٜٓتإ َتكسَتإَٚ ٖٚٛ ضهع  عٓا١ٕٜ ،ظاٖطٟ
  ٜ ٝكْٛ٘ َٚا ٜهـ طْٚ٘(     ٜعًُْٛ٘ َٚا  ٢ً )َا اآةايـُ ٝ هًتاي ٢ً إٔ 

 ضاز٠ )ايؿ٧ٝ( َٔ اغِضسٜد إـهٝهٕٛ ظاٖط اي ،١ َٛـطصايـُ ٔ ا ١َ  ٛ ـَطه
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ِ (  طٚا ايٝ٘ـن ٘ َٚا إ ٝكْٛـ  ٜ َٚا ٘عًُْٛـ  ٜ َا ) ٍٛـٛقايـُ  ايصٟ ٖٛ اغـ
 ٛنٛ ١ٝ ٚاذته١ُٝ . ايـُط قٞ ايؿاٌَ يًؿبٗت  َبِٗ ٜفٝس ايعُّٛ اإل

ــ  ُ ٕ ـُا ٜــس ٢ أ يهــٔ ض  ُ طاز َــٔ ايـــ    ضهع َــا ٛقٍٛ يف صــسٜدع ايـــ
ُ ض ٖـصا  داضرٞ نُا ٜكٓسـخكٛم ايفعٌ اي ٜعًُٕٛط ع٢ٓ يف  ـاقٞ هكـطاج   ايــ

ــ ــاج    ،ـضسٜداي ــاّ إحب ــس يف َك ــس ٣ٛ َــٔ إ ْعــِ    ــطاظ ؾــاٖس َكٝٓــ ٖــصٙ اي س  
٘   أَٚـٔ زاخـٌ اذتــسٜد    -يًضـسٜد  ايفعـٌ    ٍٓ  -َـٔ خاضرـ  ًــ٢  ايؿـاٖس  يٝـس

ُ اختكام ز ي١ اذتسٜد ايؿطٜ   ايؿـب١ٗ   ٜـسٍ  ًـ٢ قكـٛض     أ١ٝٚ  ٛنٛايــ
ٜـ    ؿـٗاز  ًـ٢ قـض١    ُهٔ ا غتـز ي١ اذتسٜد  ٔ مشٍٛ ايؿـب١ٗ اذتهُٝـ١ . ٚ

١ٜ يككٛض ز يـ١ اذتـسٜد  ـٔ     كطا٥ٔ َؤٓز -ضاز٠ خكٛم ايفعٌ إ -ايس ٣ٛ 
 ٖٚٞ ٚرٛٙ ٚقطا٥ٔ :  ،ضه١ُٝ ـمشٍٛ ايؿب١ٗ اي

ــ     ٕ  ًضــاظ أ -ٗــاْإه ،ضسٜد ـايٛرــ٘ ا ٍٚ : قطٜٓــ١ ٚصــس٠ ايػــٝام يف اي
ختكـام  ةكتهـٞ إ  -داضرٞـضسٜد ٖٛ ايفعـٌ ايـ  ـط هكطاج ايطاز َٔ غا٥ايـُ
 خط٣ ٜطاز َٔ تكطٜا : إٕ ايفكطاج األ ،داضرٞ ـاي  ايفعٌ ٛقٍٛ عَاطايـُ

 ،ـد أٟن طاضٟ ٚايـ ـداضرٞ: ايفعٌ اإلنطاٖٞ ٚاإلٛنٛ  ايايـُٗا :ـَٛقٛي
 ٌ ايفعٌ ٖٛ ايـصٟ   ،ضهِ ـن طاض ٚحنُٖٛا  ايَع٢ٓ يتعًل اإلنطاٙ ٚاإل ش  إ

 هً  . ايـُد أ هٝ٘ ـٜه ط ايٝ٘ ا ْػإ ٖٚٛ ايصٟ ٜهطٙ  ًٝ٘ ٖٚٛ ايصٟ ٜ
ٚصـس٠  )قتهـث قطٜٓـ١   ـداضرٞ َـٔ غايـا ايفكـطاج إ   ضٜـس ايفعـٌ ايـ   هاشا أ

داضرٞ ـ  ٜعًُـٕٛط ٖـٛ ايفعـٌ ايـ     َـا ٛقٍٛ عايـُطاز َٔ ايـُنٕٛ ( ايػٝام
ــ    هتهـــٕٛ إ ،اٜهـــًا ــٔ ايـ ــٔ ايفعـــٌ َٚـ  دايف١ يكطٜٓـــ١ ـضهِ َــــضاز٠ ا  ـــِ َـ

 ُدايفتٗا . ـظ ئَ زٕٚ ؾاٖس َكٓض (ٚصس٠ ايػٝام)

ُ ٕ ٜٚطز  ًٝ٘ : إ ٛقٍٛ يف مجٝـع ايفكـطاج َػـتعٌُ ظـاٖطًا يف َعٓـ٢      ايــ
ٖـ  (ٖٚـٛ )ايؿـ٧ٝ  ضز هـا َٚفّٕٗٛ  ٚاصٕس ٖـ ٚ ٓـ َٛ صا  ػـتعٌُ هٝـ٘ اغـِ    ايـصٟ ٜ  اٙع
ٜعًُــ٘   ضهــع ؾــ٧ٝ  )قــاٍ : ٖٚــصا ٖــٛ َعٓــاٙ ٚنأْــ٘   ،ٛقٍٛ )َــا( غايبــًاايـــُ
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ضهِ ـداضرٞ ٚايـ ـٍُٛ ايفعـٌ ايـ   ٗاَ٘ ايكا ـٌ يؿـ  ايعباز(  ٢ً ةٓهري ايؿ٧ٝ ٚإ
بِٗ  ٢ً ايـُ)ايؿ٧ٝ(  ْ بامٛقٍٛ  كًت٘ : هكس ٜكتهٞ إايـُٜٚتع   ،ايؿط ٞ
هإ  ،خط ٚ ًضاظ قًت٘ ٛقٍٛ ايايـُٓ بل يف ايـُكسام ايـُام ٖٛ غري َكس
ضسٜد ٜـتع  َكـساقٗا ٚة بٝكٗـا صػـا     ـٛقٍٛ يف نـٌ هكـط٠ َـٔ ايـ    ايـُق١ً 
دتً  يهــٔ َــع ـكازٜل ةــايـــُٚ ،داضش ـػتعٌُ هٝــ٘ ٚ ًضــاظ ايــايـــُع٢ٓ ايـــُ

٘     )َـا  ٖٚصا ْعـري قٛيـو   ،ػتعٌُ هٝ٘ ايـُع٢ٓ ايـُٚصس٠    ،ةـطى ظٜـس هٗـٛ يٛاضحـ
ةـطى( َعٓـاٙ    َٚا ةطنـ٘ خايـس هٗـٛ يٛاضحـ٘( هـإ )َـا       ،َٚا ةطى  هط هٗٛ يٛاضح٘ 
خـــت ف إ ٚ  ٜهـــٓط ،زنـــإ  أٚ ػـــتإ  أٚدتًف١ : زاض ـٚاصـــس َٚكـــازٜك٘ َـــ

 ٛقٍٛ . ايـُػتعٌُ هٝ٘ اغِ ايـُقٌ ع٢ٓ األايـُكازٜل  ٛصس٠ ايـُ

َـ  ُ ٕ ٜهـٕٛ  ـضصٚض يف أٚص٦ٓٝص    س٠ هكـطاج َـٔ صـسٜد    ٛقٍٛ يف  ـ ايــ
َٓ بكًا  ٢ً ايفعٌ  َا أنطٖٛا  ًٝ٘ط ،َا ان طٚا ايٝ٘  ، ٜ ٝكٕٛ   َاهع عايط
َٓ بكــًا  ًــ٢    ٜعًُــٕٛط َــاَــع نْٛــ٘ يف هكــط٠ ع ،ـضهِ داضرٞ زٕٚ ايـــايــ

 ضصٚض َاْع . ـَٚٔ زٕٚ َ ،ضهِ َعًا ـداضرٞ ٚ ٢ً ايـايفعٌ اي

 ٜهــٓط   -ْ بــام  ًــ٢ َكــازٜكٗا ٛ ج يف اإلٛقايـــُخــت ف إ -ٖٚــصا 
ةكتهٞ  قط١ٜٓ ٚصس٠ ايػٝام  هإٕ  ،ٛقٍٛ ايـُايتعبري ٚ   عُّٛ َع٢ٓ   كض١

ــط َــٔ ٚصــس٠  أ ـــُنخ ـــُع٢ٓ اي ــ٘ ايًفــغ  اي  -ٚصــس٠ ايػــٝام  -ٖٚــٞ  ،ػتعٌُ هٝ
هــإ  ،خت هٗــا كازٜل ٚإايـــُز ةعــٓسـضاز ايـــُع٢ٓ ٚإٓةــضفٛظ١ ًَٚت٦ُــ١ َــع ـَــ
ــ١ا ـــُةكتهــٞ ٚصــس٠   يكطٜٓ ـــُقــٌ ع٢ٓ األاي ــ٘ ٚ اي ٠ ةكتهــٞ ٚصــس  ػتعٌُ هٝ

  . ايًفغ ػتعٌُ هٝ٘ ايـُع٢ٓ ايٛاصس ايـُٓ بل  ًٝ٘ ايـُكسام ايـُ

ضهِ غري ايـُعًّٛ ٖٛ إغٓاز ـٜعًا ا  ايغٓاز ايطهع ةؿط: إٕ إ ايٛر٘ ايخاْٞ
 ،ٖٛ ي٘ ُاـغٓاز يضهِ ايؿط ٞ ٖٚٛ إـضكٝك١ ٖٛ ايـيف ايهإ ايـُطهٛ   ،صكٝكٞ
ش   ٜعكـٌ  إ ،ٖـٛ يـ٘    َـا زاظٟ يغري ـغٓاز َداضرٞ إـإ  ايفعٌ ايغٓازٙ  ُٝٓا إ

 ُاـداضرٞ يعسّ نٕٛ ضهع٘ ٚٚنع٘  ٝس ايؿاض   ـايطهع ايتؿطٜعٞ يًُٛرٛز اي
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ٍ  إشا أ ٖٛ ؾاض  . ٚص٦ٓٝص ٜكـاٍ :   : ايفعـٌ يف  ُـّٛ ايفكـطاج     ضٜـس  ايــُٛقٛ
ٚايـــُزاظ خــ ف  ،ٓــ١ قــاضه١كطٜيضتارًا ـَــ زاظًٜاـغــٓاز يف ادتُٝــع َــنــإ اإل
 .  ضصٚض  ٝاْٞـٖٚصا َ ،ايعاٖط

ٕ  َاعضهِ َٔ َٛقٍٛ ـضٜس ايإشا أا  ُٝٓ نـاه١  ط ٚاإلغـٓاز  اإل   ٜعًُـٛ
ًٜـعّ  اْ٘ خط٣ يف صسٜد ايطهع هايفعٌ َٔ ايـُٛقٛ ج األ ضٜسإيٝ٘ صكٝكٞ ٚأ

ـُاّ غـٓاز يف ةـ  ٧ٝ َـٔ ظٗـٛض صـسٜد ايطهـع يف نـٕٛ اإل     ضصٚض ظا٥ـس ْاؾـ  ـَٓ٘ َ
ٍ ط َـيت ةػـع١  إ   ٓٛإ راَع : عضهـع  ـٔ أ  غٓازًا ٚاصسًا ايفكطاج إ  ،خكـا

(  كٛيـ٘ :عةػـعط   ) َٚا  عسٙ ةفكٌٝ يًدكاٍ ايتػع١ ٚةٛنٝظ يـُا أمجً٘
اّ نٕٛ اإلغٓاز يتعٜٚكعا ص٦ٓٝص إ ،هٝهٕٛ ظاٖطًا يف ٚصس٠ اإلغٓاز  ،خكاٍ

 ،يَٝ٘كازٜل ايـُػٓس إخت ف ـضػا إزاظًٜا  ـصسٖا صكٝكًٝا ٚيف ايبٛاقٞ َيف أ
فعـٌ يف  عـض   اي إ غـٓاز   قـضٝظ َـٔ رٗـت  : َـٔ رٗـ١ نـٕٛ اإل      ٖٚصا غـري 
ضسٜد يف نـٕٛ  ـز اإلغـٓاز يعٗـٛض ايـ   ةعـسٓ دايف١ ـَٚٔ ر١ٗ َ ،ـزاظًاايفكطاج َ

غـٓاز  ضسٜد نـٕٛ إ ـٖٚـصا غـري رـا٥ع ألٕ ظـاٖط ايـ      ،ٚاصسٕ غٓاز  ٢ً ْػلٕ اإل
غــٓاز يف ه  ــس َــٔ نــٕٛ اإل ، ًــ٢ ْػــل ٚاصــس  دكاٍ ايتػــع١ـايــ إ ايطهــع 

 نخط . س٠   أدايف١ َتضـزاظ ٚاصس َٚـًعّ َايفعٌ يٝ إ زُٝع ـاي

يف  نــإ ايطهــع ا يــٛش ايـــُضصٚض ٜآةــإ ،َٓــعإؾــهاٍ ٚٚيف ٖــصا ايتٛرٝــ٘ 
 زاظًا ـداضرٞ َـــإ  ايفعــٌ ايــغــٓاز ايطهــع صٝــد ٜهــٕٛ إ ،ضسٜد ةهٜٛٓٝــًاـايــ
ــ١  ــٞ ٚا نــ طاضٟ ٚايــ   إ ،ستاي ــٌ ا نطاٖ ــل يف  د أٟ ـش ايفع َٛرــٛز َتضك
َـطاز ٖٓـا رعَـًا هـ       داضش غـري َطةفـع ةهٜٛٓـًا . يهـٔ ايطهـع ايتهـٜٛ  غـري       ـاي

 ٜاةا ايـُضصٚض . 
إ  ايفعـٌ  غٓاز ايطهع إـضصٚض يف ُا ايـُطاز ٖٛ ايطهع ايتؿطٜعٞ ٚ  َـٚاْ

َٚع٢ٓ ضهع ايفعٌ ةؿطٜعًا ٖٛ  ـسّ   ،غٓازًا صكٝكًٝا ص٦ٓٝص ٚ  إؾهاٍ يف نْٛ٘ إ
ٞ  تباض ايؿـاض   ايفعٌ َٛضزًا إلنٕٛ  هٝهـٕٛ ضهـع    -هعـً  ٚ  ةطنـًا      -ايكـاْْٛ
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حـاض ايؿـط ١ٝ ٚا  تبـاضاج    ـٗا َٔ ايي ُاـهعاٍ  ضسٜد ضهعًا يألـدكاٍ يف ايـاي
ًـ ـٗا  ٛرٛزٖا ايتهـٜٛ  ايـ  ـٚيٝؼ ضهعًا ي ،ايكا١ْْٝٛ ِ  عـسّ قـضت٘   داضرٞ يًع

ٚنٕٛ  ،داضش ـدكاٍ يف ايتهٜٛٔ ٚايـٚرٛز اي -ٖٚصا  ،ٚ سّ َ ا كت٘ يًٛاقع
ع  ًــ٢ ايطهــع قطٜٓــ١ محــٌ ايطهــ - ايؿــاض  ايـــُكسؽ ريغــف( )ايـــُتضسذ 

 ،٘ٝٓـٓـكـباض ايؿاض  ٚةـ تٟ َـٛضزًا إل أدـُع٢ٓ  سّ نٕٛ ايفعٌ ايـؿطٜعٞ  ـتـاي
 ض ا    ايٛايس  ع : (ٛي٘ )ـٞ قـفٞ هـاي٢ٓٓ ْعري ـصا ايـُعـٗـع  ـطهـٜٚهٕٛ اي
 .  ٜـُٞ  ايط ا    ايٛايس ٚ   ٚيسٙ تباضٙ ايتضطٜع   سّ ةعًل إ (43) طٚايٛيس

ـُاّ داضرٞ ٚيف ةـ ـايفعٌ اي إ غٓاز ايطهع ايتؿطٜعٞ ٚيف ن٥ٛ٘ : ٜهٕٛ إ
ٍ ٜٚكــظ إٔ ٜــطاز َــٔ إ   ،ايفكــطاج إغــٓازًا صكٝكٝــاً      َــاع:  غــِ ايـــُٛقٛ

ٕ ٜكـظ أ ـٗٞ ٚيـ٘ َـٔ ايتؿـطٜع ٚايكـإْٛ ا يـ      ُاـداضرٞ  ـ ـايفعٌ ايطٜعًُٕٛ
 قً  . غٓاز صكٝكٞ  ايتكطٜا ايػاي  ٚ  إؾهاٍ أٚا  ،ضهِ ـٜطاز َٓ٘ اي

َٚعٓــ٢  ،غــٓاز صكٝكــٞ يف مجٝــع ايفكــطاج ضهــع ةؿــطٜعٞ ٚاإل شٕ ايطهــعإ
ــع األ   ــٛ ضه ــع ايتؿــطٜعٞ ٖ ـــِ ايتؿــطٜع  ايطه ــ١ يف  اي ــٛض ايٛاقعٝ ـــِ    ،َ يف  اي

  ٜ ٝكـ٘   يٝـ٘ ايــُهً  َٚـا   د أ ٚايٓػٝإ َٚا إنـ ط إ ـيٛاقع هإ ايايتهٜٛٔ ٚا
ٔ هريا ،ٜكظ ْفٝٗا ٚضهعٗا صكٝك١ َٛض ٚاقع١ٝ َتضكك١ يف  ايـِ ايتهٜٛٔ  أ  ز َـ

يف  ايـِ ايتؿطٜع ضهعًا صكٝكًٝا ٚنأْٗا َطةفع١ َٓتف١ٝ غري َٛرٛز٠ : ضهعٗا ضهعٗا 
ايتهًٝفـٞ   -حطٖـا ايؿـط ٞ   هٕٛ ضهعٗا ْٚفٝٗا ْفًٝا ألٜٚ ،يتؿطٜع يهٔ يف زا٥ط٠ ا
ــ  ٜٚتضكــٌ َٓــ٘ : إختكــام    ،ـُكته٢ إطــ م صــسٜد ايطهــع   ٚايٛنــعٞ  

  أٚ ٞايٓاغـ  أٚ  ايــُد ٧  صهاّ ايؿط ١ٝ ايتهًٝف١ٝ ٚايٛنـع١ٝ  غـري ايــُهً   األ
ٕ ٚإٕ ايـــُػتفاز َــٔ صــسٜد ايطهــع أ ،ٜ ٝــل  َــٔ   أٚايـــُهطٙ  أٚايـــُه ط 
 حط ؾط ًا . ٚا ن طاضٟ َطهٛ  األد أٟ ٚايٓػٝاْٞ ـايفعٌ اي

 هٞـتـكـٞ ٜتٓاْـي فٞ إَ ٕ َفّٗٛ ايطهع ايٛاضز يف صسٜدايٛر٘ ايخايد : إ
                                                           

 . 3ج ح 1َٔ أ ٛاب ايط ا : ح 7: ب 12ايٛغا٥ٌ : ش (43)
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ٕ يف ضهع٘ ي   ٚإَتٓإ  ٢ً حكًٝ  صت٢ ٜهٛ َطًاأ -أٟ ايـُطهٛ  -نٕٛ َتعًك٘ 
َِٚظَضىَ  : ع١َ ْعري قٛي٘ ةعـا   األ ََٚنـِعَٓا َ ٓـَو  أٟ ٚنـعٓا  ٓـو    ، 2ايؿـطح:  طَٚ

هٝـ٘ ايخكـٌ    َٚٔ ايٛانظ إ َا .  اُٗاةٗا ٚيحاضٖ با٤ ايٓب٠ٛ َٚمحًو ايخكٌٝ  أ
ــاْْٛٞ       ــاض ايك ــطى اذتــطاّ زٕٚ اذتهــِ ايؿــط ٞ ٚا  تب ــٌ ايٛارــا ٚة ٖــٛ هع

ا  ًٝـ٘ ٚقـٛ  ايــُهً  يف نـٝل ٚنًفـ١      ٕ ةطٓةهٝ٘  ٓفػ٘ ٚإحكٌ  ش  إ ،ـٗٞا ي
   َـا  عٕ ٜطاز َٔ ايـُٛقٍٛ ٚصـ٦ٓٝص   س أ ،اى ـاي أٚفعٌ ـًٝ٘ ايـضُـ فعٌ ة
 هٝ٘ َٔ ايخكٌ .  ضسٜد َاـهريهع اي ،داضرٞ ـ: ايفعٌ ايط ٜعًُٕٛ

 ٕ نــإ قا٥ُــًا يف ايفعــٌ ٕ ايخكــٌ ٚإٚيف ٖــصا ايٛرــ٘ إؾــهاٍ ٜــتًدل يف أ
إ   ، ـاياى   أْٚؿا٤ ايتهًٝ   ايفعٌ ضهِ ٚإـيف شاج اي   -ايتهًٝ  َتعًل -

 إ ٖٛ غبب٘ ايـُؤزٟ    َاٚإ - ايفعٌ -هٝ٘ ايخكٌ  َا إ غٓاز ايطهع أْ٘ ٜكظ إ
هٝكاٍ :  ،يُٝٗا صكٝكًٝا َٔ زٕٚ  ٓا١ٜ غٓاز إٜٚهٕٛ اإل - ضهِـ   ايأ -ايخكٌ 

 ايك ٠(. ايكٍٛ )ضهع  ٓ٘  يعاّ( نُا ٜكٓظضهع  ٓ٘ اإل)
ضهِ  ًضـاظ نْٛـ٘ غـببًا يٛقـٛ      ـايـ  إ غـٓاز ايطهـع   ضصٚض يف إـَـ  ٚ ًٝ٘  

 ايفعٌ خاق١ .  إ غٓاز ايطهع ٜتع  إ ٚ  ،ايـُهً  يف ايخكٌ 

َـ     ايٛر٘ ايطا ع: إ ٌ ٚاصـس  ضـٕ ايطهع ٚايٛنـع َتكـا  ٕ ٜتـٛاضزإ  ًـ٢ 
يفعـٌ  نع  ٢ً  ٗس٠ ايـُهً  ٖٛ اَٚٔ ايٛانظ إٔ َتعًل ايٛ ،َٚٛضز هاضز 

اياى  ًـ٢  ٗـس٠ ايــُهً      إٔٚ ايتهًٝ  ٖٛ ٚنع ايفعٌ  ًضاظ أ ،اياى  أٚ
ٌ ُكته٢ ايتـ ـ  -هٝتع   ،ٗٞ ـيف  ايـِ ا  تباض ايكاْْٛٞ ٚايتؿطٜع ا ي ٕ أ -كا ـ

 ضهِ . ـ١َ ٖٛ ايفعٌ زٕٚ ايٜهٕٛ َتعًل ايطهع  ٔ األ

 ،ً ايٛنـع شَـ١ ايــُه    أٚنإ ظطف ايطهع إشا ٕ ٖصا ايٛر٘ ٜتِ ٚهٝ٘ : إ
ٕ ٜهـٕٛ  أ -( يتؿـطٜع اهلل يف أَتـ٘    كط١ٜٓ  ٝاْـ٘ )  - ُٝٓا ظاٖط صسٜد ايطهع 

١َ هٝهٕٛ َتعًل ايطهع ٖٛ اذتهِ ٖٛ ايتؿطٜع ايـُفطٚ   ٢ً األظطف ايطهع 
 ١ـٝـعًَٛـضهِ َٚٔ  سّ َـ١ شاج ايـٝـعًَٛـسّ َـ ِ َٔ  أ ،ستاي١  تؿطٜع  ـٚاي



 (65) .............................................. عُّٛ ايطؾع يًؿبٗتني اذته١ُٝ ٚاملٛضٛع١ٝ

 ايؿعٌ ٚايـُٛضٛع ارتاضجٞ ايـُٛجب يعسّ َع١ًَٝٛ حهُ٘ ايؿطعٞ . 
( أضغـً٘ ا   ٜٚؿٗس يًظٗٛض ايـُعبٛض : نٕٛ ايـخسٜث بٝإ َعصـّٛ )        

ًٍػًا يسٜٔ قِٜٛ ٚتؿـطٜع حهـِٝ    ،  -ْؿٝـًا أٚ ثبباتـًا    -ضمح١ ٖٚسا١ًٜ يًعايـُني َٚب
  ٗ ٞ ٚاذتهــِ ٖٚــصا ؾــاٖس ٚاضــذ عًــ٢ نــٕٛ هــطف ايطؾــع ٖــٛ ايتؿــطٜع ا٫يـــ

 ايؿطعٞ ٚإٔ ايـُطؾٛع ٖٛ ايؿعٌ بـُا ي٘ َٔ ا٭بط ايؿطعٞ . 

ٚايـخاصٌ اْ٘ مل ٜـتِ ؾـاٖس جـًٞ ع٢ً ثخـتصاص حـسٜث رضؾع َـا ٫  
ــاز،     ـــداضجٞ ايــصٟ ٫ ٜعًُــ٘ ايعب ٜعًُــٕٛد بايؿــب١ٗ ايـــُٛضٛع١ٝ ٚايؿعــٌ اي

ـــُٛصٍٛ إؾٝهــٕٛ ايتُػــو بــ  ــ٦ِ َــع ا٫طــ٬م    -ط٬م اي ــبِٗ ًٜت  -ٚثمســ٘ َ
ط٬م اذتـسٜث ايٓبـٟٛ ايؿـطٜـ    إًُا ٚؾـاٖسًا عًـ٢ تــُا١َٝ ا٫غـتس٫ٍ بـ     َـخه

 ع٢ً جطٟ ايربا٠٤ يف ايؿب١ٗ ايـخه١ُٝ ٚايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ ع٢ً حس غٛا٤ . 

ِٸ صؿخات ايتؿـطٜع نًـٗا   إبٌ ثٕ حسٜث ايطؾع ب قبـاٍ صـؿخ١    -ط٬ق٘ ٜع
ّ تطتٸبٗـا  ؾايطؾع ضؾع يٰباض ايؿطع١ٝ ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛضع١ٝ بــُع٢ٓ عـس    -ايتهٜٛٔ

 حاٍ ايٓػٝإ ٚايـجٌٗ ْٚـخُٖٛا . 
(: رضؾع َا ٫ ٜعًُٕٛد : ايؿ٧ٝ ايـصٟ ٫  ٚيـُا نإ ايـُطؾٛع بكٛي٘ )

ِٸ َـُا نإ حهُـًا ؾـطعًٝا    أٚ نـإ ؾعـ٬ً    -تهًٝؿٝـًا أٚ ٚضـعًٝا    -ٜعًُ٘ ايعباز أع
مل تهٔ يٓا حاج١ ثىل تكسٜط )ضؾع ايـُ٪اخص٠( خاصـ١   -خاضجًٝا شا أبط ؾطعٞ 

كــسٜط )ضؾــع ا٭بــط ايظــاٖط( خاصــ١، ٫ٚ زاعــٞ ٭ٕ ٜكــاٍ : ٜصــذ ايتكــسٜط  أٚ ت
ايـــُعبٛض يف ايـــخسٜث يٝتٸطــذ َسيٛيــ٘ أٚ يٝــتِ َعٓــاٙ ٜٚصــذ بـــُكتط٢ ز٫يــ١  

 ا٫قتطا٤ ، ٫ٚ ْـختاج ثىل ضزٸٙ بأصاي١ عسّ ايتكسٜط .

ايس٫ي١ ايـُكصٛز٠  -بٌ ثٕ عُّٛ ضؾع اٯباض ٖٛ َكتط٢ ز٫ي١ ا٫قتطا٤  
ؾإ ايطؾـع   -ٚاييت ٜتٛقـ عًٝٗا صسم ايه٬ّ ٚصخت٘ عك٬ً أٚ ؾطعًايًُتهًِ 

ايـــُٓصٛص يف ايـــخسٜث ٫ ٜصــذٸ  ٚاقعــًا ٫ٚ ٜصــسم ْؿــٞ ايـــدصاٍ خاضجــًا 
 َٔ -صخ١ ايه٬ّ ـي –ًٓا ، ؾ٬بس ـكٝـكٗا يف ايتهٜٛٔ ٜـكـٛزٖا خاضجًا ٚتـخـيٛج
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 َتٓاْٞ ٫ٚ زيٌٝتكسٜط ؾ٧ٝ ٜصذٸ ب٘ ايه٬ّ ، ٚحٝث أطًل ايـخسٜثٴ ايطؾعٳ ا٫
 كٍٛ : ـْ -َكٝٸس ٜـدصٸص ا٭بط بايـُ٪اخص٠ أٚ بأبط آخط

ٖـٛ ضؾـع    -ثٕ َكتط٢ ثط٬م حسٜث ضؾـع ايؿـ٧ٝ ايـصٟ ٫ ٜعًُـ٘ ايعبـاز      
عُّٛ اٯباض ايـُجعٛي١ ؾـطعًا ٚايــُبتب١ عًـ٢ ايؿـ٧ٝ ايـصٟ ٫ ٜعًُـ٘ ايعبـاز،        

ز ، بــُع٢ٓ  ٖٚٞ اٯباض ايصايـخ١ يًطؾع ايؿطعٞ بعس ٚضعٗا ع٢ً ناٖـٌ ايعبـا  
ٛٸ صؿخ١  ايــتؿطٜع عٔ ا٭بــط ايـُبتـب ع٢ً ايـؿـعٌ ايصٟ تـهٕٛ صؿخــ١   خـً

 ايتهٜٛٔ َـؿػٛي١ ب٘، ٫ٚ َٓاؾا٠ بني ايطؾع ايتؿطٜعٞ ٚايثبٛت ايتهٜٛين . 

ثشٕ ٫ َٛجب يتدصٝص ا٭بـط بـأبط )ايــُ٪اخص٠( أٚ )ا٭بـط ايظـاٖط( أٚ       
صسض عٔ مجع َٔ ايؿكٗا٤ )قـسِٖ(  )ا٭بط ايـُٓاغب( أٚ )ا٭بط ايػايب( نُا 

 ؾاْ٘ تكٝٝس يًخسٜث َٔ غري َكٝٸس . 

ْعـِ قــس ٜكـاٍ  : ٫بــس َــٔ تكـسٜط ايـــُ٪اخص٠ خاصـ١ ٚإٔ ايـــخسٜث ٜطؾــع     
ٚٸ ايعٓاٜٚٔ ايـُطؾٛع١ ، يطٚا١ٜ َعترب٠ ايػٓس  ضٚاٖا ايؿٝذ  (1)ايـُ٪اخص٠ عٓس طط

ُٸٓت حها١ٜ اٱَاّ ايصازم ) ع عـٔ  (: رضؾـ ( قٍٛ جـسٙ ) ايهًٝين ٚتط
أَيت أضبع خصاٍ : خط٪ٖا ْٚػٝاْٗا َٚا أنطٖٛا عًٝ٘ َٚا يـِ ٜطٝكٛا ، ٚشيو 

ٕٵ ْٳػٹـٝٓٳا   قـٍٛ ا  عـعٸ ٚجـٌ : ر    ٓٳــا     أٚضٳبٻٓٳـا ٫  تٴ٪ٳاخٹــصٵْٳا َث ٝٵ  ً ٌٵ عٳ ُٹـ ٚٳ٫  تٳخٵ أ خٵط ْأْٳـا ضٳبٻٓٳـا 
ٚٳ٫  تٴ       ٓٳـا ضٳبٻٓٳـا  ًٹ ٔٵ ق بٵ َٹـ ٔٳ  ً ـ٢ اِيـصٹٜ ٘ٴ عٳ ًْتٳـ ُٳ ُٳا حٳ ٘ٹ     َثصٵطٶا ن  َٳـا ٫  ط اق ـ١  ي ٓٳـا بٹـ ٓٳـا  ًْ ِّ د ٚقٛيـ٘  خٳ

ٌّٔ بٹاَٱٜتعاىل : ر ُٳ٦ٹ َٴْط ٘ٴ  ًْبٴ ٚٳق  ٙٳ  ٔٵ ُأْنَط َٳ َٕـَث٫ِ  بتكطٜب :  ، 106+ ايٓخٌ :  286ايبكط٠ :  دُٳا
د عًــ٢ ضؾــع ايـــُ٪اخص٠ عــٔ ايـــدصاٍ  ٫  تٴ٪ٳاخٹــصٵْٳا( ثغتؿــٗس بةٜــ١ راْــ٘ )

 ٪اخص٠ . ايـُطؾٛع١، ٫ٚ زيٌٝ ع٢ً ضؾع غري ايـُ

ٜٚطز ع٢ً ٖصا ايـُكاٍ : ثٕ ٖصٙ ايطٚاٜـ١ تـ٤َٞٛ ثىل ضؾـع ايــُ٪اخص٠ ٫ٚ     
 ١ـ١ ، يهٔ ٫ ز٫ي١ يف ايطٚاٜـٛعـكل ايـدصاٍ ايـُطؾـؿاعٗا عٓس تـخـضٜب يف ثضت
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 (67) ................................ ٚايٛضع١ٝعُّٛ ايطؾع يٰباض ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ ايتهًٝؿ١ٝ 

يف ضٚاٜــ١  -عًــ٢ ثضتؿــاع خصــٛص ايـــُ٪اخص٠، بُٝٓــا ثطــ٬م حــسٜث ايطؾــع   
ٜـ ا ُٸ١ٓ يطؾع خصاٍ أضبع١ ، ٚيف ضٚا ١ ايصـسٚم ايــُتط١ُٓ يطؾـع    يهًٝين ايـُتط

ــاض ايؿــطع١ٝ ايثابتــ١ يٮؾعــاٍ     -تػــع خصــاٍ  ؾٝــ٘ ز٫يــ١ عًــ٢ ضؾــع مجٝــع اٯب
بعٓاٜٚٓٗا ا٭ٚي١ٝ ثشا ططأت خص١ً َٔ ايـدصاٍ ا٫ضبع١ أٚ ايتػع١ ، ٚايـُثبت 

ــٝين      ــ١ ايهً ــإ ضٚاٜ ــا، ؾ ــ٢ ٜتعاضض ـــُثبت حت ــايف اي ــصٙ  -٫ ٜٓ ــع  -ٖ ــت ضؾ  تثب
ط٬قٗــا ضؾــع ايـــُ٪اخص٠ ٚغريٖــا َــٔ  إب ايـــُ٪اخص٠ ، ٚضٚاٜــ١ ايصــسٚم تثبــت 

 اٯباض ايؿطع١ٝ ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛضع١ٝ ، ٫ٚ َٓاؾا٠ ٫ٚ ثؾهاٍ .
ٜٚؿٗس يًتٛغـع١ ٚضؾـع اٯبـاض ايٛضـع١ٝ : صـخٝخ١ صـؿٛإ ٚايبعْطـٞ يف        

 نتاب )ايـُخاغٔ( اٯت١ٝ .
ـــدصاٍ ايتػــع١ ٖــٛ     (2)ٚقــس ٜكــاٍ  ــ١ ضؾــع اي ـــُكسٸض يف ضٚاٜ ــإٔ اي ــًا : ب باْٝ

 تـُاّ ؾكطاتٗا ، ؾاْ٘ أقطب عطؾًا َٔ غريٙ َٔ ايـُخت٬ُت .  ايـُ٪اخص٠ يف
ٚقس ٜٛجٸ٘ بظٗٛض حسٜث ايطؾـع يف ثغـٓاز ايطؾـع اىل ايــدصاٍ بٛجٛزٖـا      

ٚحٝث نإ  ايتأٌٜٚ، َٔ ايٛاقع ؾ٬بس خ٬ف ٖٚصا ايتهٜٛين ٚؾعًٗا ارتاضجٞ،
 هاٖط اذتسٜث ضؾع ارتصاٍ بٓػل ٚاحس ؾايـُتبازض يٝؼ ث٫ ضؾع ايـُ٪اخص٠ . 

ٜٚطز عًٝ٘ ثؾهاٍ قِٜٛ ؾـإ ايتأٜٚـٌ ٚايتكـسٜط خـ٬ف ايظـاٖط ٫ٚ ٜصـاض       
 ايٝ٘ َٔ زٕٚ قط١ٜٓ صاضؾ١ ٚعٓا١ٜ ؾا٥ك١ ، ٚا٭صٌ عسّ ايتكسٜط . 

بكط١ٜٓ ز٫ي١ ا٫قتطا٤ ٚنٕٛ اذتسٜث بٝاًْا ؾـطعًٝا   -ٚايظاٖط َٔ اذتسٜث 
ا ٫ ٜعًُٕٛ ٖٛ ضؾع عُّٛ اٯباض ايثابت١ يف َٛاضز ايـدطأ ٚايٓػٝإ َٚ  -َطًكًا 

 َٚا ثضططٚا ايٝ٘ ْٚـخٖٛا َٔ ايـُطؾٛعات يف ايـخسٜث ايؿطٜـ . 
ْعِ هاٖط اذتسٜث ثغٓاز ايطؾع ثىل ايــدصاٍ ايــُطؾٛع١ بــُا ٖـٞ أؾعـاٍ      
ته١ٜٝٓٛ خاضج١ٝ، ٚبكطٜٓـ١ نْٛـ٘ حـسٜثًا ؾـطعًٝا ٚبٝاْـًا َٛيٜٛـًا ٚبكطٜٓـ١ تــخككٗا         

ٍ بـُا هلا َٔ آباض ؾطع١ٝ ٜصبذ هاٖط اذتسٜث ضؾع ايعٓاٜٚٔ ٚا٭ؾعا -خاضجًا 
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ٚثعتباضات قا١ْْٝٛ ، ؾٗٛ ضؾع تؿطٜعٞ يٮؾعاٍ أٟ بٛجٛزٖـا ايؿـطعٞ ٚنٝاْٗـا    
اٱعتبـــاضٟ ايــــُٛيٟٛ ، ٚيـــٝؼ ضؾعـــًا يـــصات ايؿعـــٌ ؾاْـــ٘ ٜهصٸبـــ٘ ايٛجـــسإ   
ايـداضجٞ ٚايتخكل ايؿعًٞ يًدطأ ٚايٓػٝإ َٚا أنطٖٛا عًٝ٘ َٚا ثضططٚا ايٝ٘ 

 َٚا ٫ ٜعًُٕٛ ْٚـخٖٛا . 
ـخاصٌ هٗٛض ايــخسٜث ٚز٫يتـ٘ عًـ٢ ايطؾـع ايتؿـطٜعٞ يتُـاّ اٯبـاض        ٚاي

 .  ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛضع١ٝ ٚعسّ ثختصاص ايـُطؾٛع بايـُ٪اخص٠

ٜٚ٪نس ثط٬م حسٜث ايطؾع : بعـ  ايٓصـٛص ايصـخٝخ١ ْظـري َـا ضٚاٙ      
ٚتطـُٔ غـ٪اٍ صـؿٛإ ٚايبعْطـٞ َـٔ ا٫َـاّ ايهـاهِ         (3)ايربقٞ يف َـخاغٓ٘ 

(ًعٔ ايطجٌ ٜػتهطٙ ع )       ٢ ايـُٝني ؾٝخًــ بـايط٬م ٚايعتـام ٚصـسق١ َـا
: ٚضع عٔ أَـيت َـا    ٜـًُو ، أًٜعَ٘ شيو ؟ ؾكاٍ : ر٫ ، قاٍ ضغٍٛ ا  

أنطٖٛا عًٝ٘ َٚا مل ٜطٝكٛا َٚا أخطأٚاد ؾاْ٘ ٜٓؿٞ يعّٚ ايُٝني ايـُهطٙ عًٝٗـا  
( َـــُا ٜهؿـــ عــٔ عــسّ ثختصــاص حــسٜث ايطؾــع  َػــتس٫ً بكــٍٛ جــسٙ )
صــخٝخ١ ٚثٕ ثختصــت بــث٬  خصــاٍ ، يهــٔ ايظــاٖط  بايـــُ٪اخص٠، ٖٚــصٙ اي

ثغتٛا٤ أحازٜث ايطؾع نًٗا يف ْػل ٚاحـس َٚعٓـ٢ ؾـاضز ، ٖٚـصا ٖـٛ َصـخٸذ       
ا٫غتؿٗاز بٗصٙ ايصخٝخ١ يف ؾِٗ حسٜث ضؾع ايـدصاٍ ايتػع١ َٚٓٗـا رضؾـع   

 َا ٫ ٜعًُٕٛد .  
ــاقٞ ؾكــطات ايـــخسٜث، ؾــإ        ــصا ايتعُــِٝ يف اٯبــاض ايـــُٓؿٝٸ١ آتٺ يف ب ٖٚ

ـــُط ــٞ       -ؾٛع اي ــطٜع ايًطؿ ــًا يًتؿ ـــخسٜث بٝاْ ــٕٛ اي ــا٤ ٚن ــ١ ا٫قتط ــ١ ز٫ي بكطٜٓ
 ٖٛ عُّٛ آباض ايٓػٝإ ٚايـدطأ ْٚـخُٖٛا .  -ٚبـخػب ثط٬ق٘ 

ْعِ ٜــدطج عـٔ حـسٜث ايطؾـع : ا٭حهـاّ ٚايتؿـطٜعات ايثابتـ١ يف َـٛضز         
ٞٸ يف ايص٠٬ ، ْٚظـري   ايـدطأ ٚايٓػٝإ ْٚـخُٖٛا : ْظري تساضى ايػجٛز ايـُٓػ

 إ أٚـػٝـٓـٗا ٖٛ ايـٛعـت٘ ، ؾإ ٖصٙ ا٫حهاّ جع٤ َٛضـتٌ ايـدطأ ٚزٜـض٠ قنؿا
                                                           

 . 12َٔ أبٛاب ا٭ٜـُإ : ح 12: ب 16ايٛغا٥ٌ : ج (3)



 (69) ................................ ٚايٛضع١ٝعُّٛ ايطؾع يٰباض ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ ايتهًٝؿ١ٝ 

 

ايـدـطأ ، ٖٚٞ ٫ تـطتـؿع بايـخـسٜـث ايـُبخـٛ  جعًَا، ٚاْـُا ٜـطتــؿع عـُــّٛ   
ا٭حهاّ حاٍ ايـدطأ ٚايٓػٝإ بـُع٢ٓ ثضتؿاع ا٭بـط ايؿـطعٞ يًؿعـٌ ايــدطأٟ     

 ٚاقعًا . ثضتؿاعًا هاٖطًا ٚثٕ نإ بابتًا  -أٚ ايٓػٝاْٞ 

ٚقس ثْكسح َـُا تكسّ : يطؿٝـ١ ايطؾـع ايؿـطعٞ يًدصـاٍ ايتػـع١ َٚٓٗـا :               
ــري        ــِ غ ــع اذته ـــٗٞ بطؾ ــإ ثي ــطٜعٞ ٚثَتٓ ـــ تؿ ــصا يط ــٕٛد، ٖٚ ــا ٫ ٜعًُ رَ

(، ؾاْـ٘ غـبخاْ٘ بعـس إٔ ٚضـع ايتؿـطٜعات      ايـُعًّٛ يًعباز َٔ أَـ١ مُـس )  
كا٩ٖــا عًــ٢ عَُٛٗــا ايصــ٬ح١ٝ عًــ٢ أؾــطاز ا٫َــ١ ايـــُطح١َٛ نــإ ٜـــُهٓ٘ ثب  

ايؿاٌَ يصٛض عسّ ايعًِ بٗـا ٚنـإ ٜــُهٓ٘ إٔ ٜٛجـب عًـ٢ ا٭َـ١ اٱحتٝـا         
حاٍ ايؿو ًٜٚـعَِٗ بـايتخٍؿع عًـ٢ ايٛاقـع يف هـطف ايــجٌٗ ، ٖٚهـصا نـإ         
ـــًعَِٗ     ٜٴ ــتخٍؿع َــٔ ايٓػــٝإ أٚ  ٛٸ  ٚاي ٜـــُهٓ٘ غــبخاْ٘ تؿــطٜع ٚجــٛب ايتخــ

ُٸٌ عاز٠ ٚايـصٟ ٫  ٜطٝكـ٘ ايعبـاز ثشا نـإ ْاؾـ٦ًا      بايتهًٝـ ايؿامٸ ايصٟ ٫ ٜٴـتخ
َٔ غ٤ٛ ثختٝاضِٖ َٚٔ ثٜكاع أْؿػِٗ ؾٝ٘ .  يهٓ٘ غبخاْ٘ مل ٜؿعٌ شيـو نًـ٘،   
بٌ صسض َٓـ٘ : ضؾـع ايٓػـٝإ ٚايــدطأ َٚـا ٫ ٜطٝكـٕٛ َٚـا ٫ ٜعًُـٕٛ تؿطـ٬ً          
ٚيطؿًا عًـ٢ ٖـصٙ ا٫َـ١ ، ٫ٚظّ ٖـصا ايطؾـع َٚسيٛيـ٘ ٖـٛ ضؾـع ا٭بـط ايؿـطعٞ           

زض ْػٝاًْا أٚ ايصٟ ٫ ٜعًِ حهُ٘ أٚ ايـصٟ ٫ ٜطٝكـ٘   ايـُبتب ع٢ً ايؿعٌ ايصا
ايـُهًـ، َٚٓ٘ ثضتؿاع ا٫بط ا٭خطٟٚ ٚعسّ ثغتخكام ايعكٛب١ ع٢ً ايـُدايؿ١ 

 ايٛاقع١ٝ عٓس ايـجٌٗ ٚعسّ ايعًِ ٚعٓس ايٓػٝإ . 
ٛٸ صؿخ١  -ٚبتعبري َـدتصط زقٝل : ثط٬م ضؾع ايـدصاٍ ايتػع١  ٜعين خً

عًٝٗـا، ٖٚـصا ايطؾـع بعـس ايٛضـع ٖـٛ َصـسام        ايتؿطٜع عٔ ثببات أبط ؾـطعٞ  
ٔٸ ايطبٛبٞ .   ايًطـ ا٫يـٗٞ ٚايـُ

ٚبتعبري َؿصٌ ْبٝٸٔ ؾٝ٘ َعاْٞ ارتصاٍ ايـُطؾٛع١ ؾطعًا نٞ ٜتبٝٸٔ ايتًطـ 
 ٚا٫َتٓإ ا٫يـٗٞ يف حسٜث ضؾع ارتصاٍ ايتػع١ عٔ ا١َ٫ ايـُطح١َٛ :

 ٓصطـُا عٓٗـٝـٚايٓػٝإ ، ٖٚصإ ٚصؿإ َٚٛضٛعإ ب - 2  . ايـدطأ  -1
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ثؾــبام : حٝــث ٜؿــبنإ يف عــسّ ايتعُــس ، ٜٚؿبقــإ يف إٔ    ثؾــباى ٚعٓصــط
ايـداط٧ ًَتؿت غري غاؾٌ يهٔ ٜكصس ؾع٬ً َا ٜعتكسٙ صٛابًا صخٝخًا بِ ٜتبٝٸٔ 
ُٸـسٙ ٚثختٝـاضٙ يًدطـأ، بُٝٓـا ايٓاغـٞ غاؾـٌ عـٔ ايؿـ٧ٝ غـري           خطأٙ َٔ زٕٚ تع

 ًَتؿت ايٝ٘ ؾٝبى أٚ ٜؿعٌ عٔ شٍٖٛ ٚغؿ١ً . 
 ـدطأ ٚايٓػٝإ قس ٜصسضإ َع ايتخٍؿع عُٓٗا ، ٚقس ٜصسضإ ْاؾ٦ـٝـٔٚاي

َٔ تطى ايتخؿع ، ٚايثاْٞ َُٓٗا ٜــُهٔ ايــُ٪اخص٠ عًُٝٗـا يهُٓٗـا ضؾعـا عـٔ       
 ا٭١َ، ٖٚصا ايطؾع ؾاٖس ايـُٓٸ١ ٚايتؿطٸٌ ٚايتًٍطـ ايتؿطٜعٞ ايصٟ ْسٸعٝ٘ . 

ٌُ   َٚا أنطٖٛا عًٝـ٘، اٱنـطاٙ ٖـٛ محـٌ ايػـري ٚثيعاَـ٘ قٗـط        -3 ًا عًـ٢ ؾعـ
 ٜهطٖ٘ ٫ٚ ٜطغب ؾٝ٘، ؾٝأتٞ ب٘ ايـُهطٙ قٗطًا عًٝ٘ َبػٛضًا ي٘ : 

ٚقس ٜبًؼ اٱنطاٙ حسٸ اٱيـجا٤ بـخٝث ٜٓػًب َٓ٘ اٱختٝاض نُـا يـٛ أٚجـط    
 ايـُا٤ يف حًك٘ ْٗاض ايصّٛ ، ٫ٚ تهًٝـ عٓس٥ص حت٢ ٜـختاج ثىل ايطؾع .

ٚ اٱنـطاٙ عًـ٢ ايـبى    ٚقس ٫ ٜبًؼ حسٸ اٱيـجا٤ ٖٚٛ ايـجرب ع٢ً ايؿعـٌ أ  
َٴهٓــ١ ايؿعــٌ ٚثَهــإ ايـــُ٪اخص٠ عًــ٢ ايؿعــٌ ٚقــس ضؾــع ا  ايـــُ٪اخص٠    ٚؾٝــ٘ 
ٚا٭بــط ايٛضــعٞ عًــ٢ اٱنــطاٙ عًــ٢ اٱطــ٬م ، ٖٚــصا ايطؾــع ؾــاٖس ا٫َتٓــإ  

 ٚايتًطـ ايتؿطٜعٞ ع٢ً ا٭١َ . 

َٚا ٫ ٜعًُٕٛ ، أٟ ضؾع َا ٜـجًٗ٘ أؾطاز ا٭١َ ايـُطح١َٛ َٔ أحهاّ  -4
ؿطٜعات٘ ، َٚٔ ايــُُهٔ جعـٌ ا٫حتٝـا  ٚتؿـطٜع ٚجٛبـ٘ عًـ٢ َـٔ ٫        ا  ٚت

ٜعًِ حهُ٘ ٚٚهٝؿت٘ ، يهٔ ايـُؿطٸع غبخاْ٘ قس ضؾع بٗصا ايـخسٜث عٔ أؾطاز 
 تؿطٸ٬ً ٚثَتٓاًْا ٚتًٍطؿًا بٗا .  -ا٭١َ : َا ٫ ٜعًُْٛ٘ 

 َٚا ٫ ٜطٝكٕٛ ، أٟ ضؾع َا ٫ ٜكسضٕٚ عًٝ٘ ، ٖهصا ؾػطٙ ايبع  .  -5
هٌ عًٝ٘ بإٔ ايكسض٠ ؾطٌ  يف صخ١ ايتهًٝـ عك٬ً ٱزضانـ٘ عـسّ   ٚقس أؾ

 صخ١ ايتهًٝـ بـُا ٫ ٜطام َٚا ٫ ٜكسض ايـُهًـ عًٝ٘ . 
 ٚأجاب عٓ٘ ؾٝدٓا ا٫عظِ  )قسٙ( بإٔ ايـُطاز َٔ رضؾع َا ٫ ٜطٝكٕٛد
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ُٸً٘ ايعباز عاز٠ ٶ، ٚيٝؼ ايـُطاز َا ٫ ٜكسض عًٝـ٘ ايــُهًـ أصـ٬ً     ٖٛ َا ٫ ٜتخ
 ، ٚث٫ ناْــــــت ثضازتــــــ٘ يػــــــًٛا  -ايؿطــــــا٤ -طــــــريإ يف ايـــــــٗٛا٤ ْظــــــري اي

٫ ٜتٛقع صسٚضٖا َٔ ايـُؿطٸع ايـخهِٝ ، ؾإ ضؾع َا ٫ ٜكـسض ايــُهًـ عًٝـ٘    
 .  (4)٫ ٜـخػٔ صسٚضٙ تؿطٜعًا 

ِٸ بـ٘ ا٫َتٓـإ ٚايًطــ ايتؿـطٜعٞ ، بًخـاه إ        ٖٚصا ايـُع٢ٓ صخٝذ ٜٚـت
ٝـ٘ َـع ٚجساْـ٘ يــُؿك١ عظُٝـ١      تؿػري َـا ٫ ٜطٝكـٕٛ بــُا ٜـتُهٔ ايــُهًـ عً     

ٚثعُاٍ جٗسٺ بًٝؼ يف ؾعً٘ ٖٛ تـدؿٝـ عٔ ا٭١َ ٚتًٍطـ ٚثَتٓإ َٔ ايـُؿطٸع 
 ايًطٝـ غبخاْ٘ . 

ــ٘ ، أٟ ض  -6 ــططٚا ثيٝـ ــا ثضـ ٘   َٚـ ــ ــأٚا ثيٝـ ــ٘ ٚثيتجـ ــططٚا ثيٝـ ــا ثضـ ــع َـ ، ؾـ
ٚاٱضططاض غري اٱنطاٙ ايصٟ ٖٛ محٌ ايػري ٚثيعاَـ٘ قٗـطًا عًـ٢ ؾعـٌ ٺٜهطٖـ٘      

نطاٙ ع٢ً ايعْا أٚ ع٢ً اٱؾطاض يف ّٜٛ ايصٝاّ ، بُٝٓا ا٫ضططاض ٫ٚ ٜطٜسٙ ناٱ
أٚغع َٔ اٱنطاٙ : ؾكس ٜططط اٱْػإ يًؿ٧ٝ ْاؾ٦ًا َٔ ثنطاٙ ايػري ثٜـاٙ، ٚقـس   
ٜٓؿأ ا٫ضططاض َٔ زٚاع ٺأخـط٣ تًجـ٤ٞ ا٫ْػـإ ٚتــخٛج٘ ثىل ؾعـٌ ؾـ٧ٝ أٚ       

ٛ شيـو  تطن٘ نُٔ ٜطـططٙ ايــُطإ ثىل ؾـطب ايـسٚا٤ أٚ تـطى ايصـٝاّ أٚ ْــخ       
 َـُا ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘ محـٌ ايػـري عًـ٢ َـا ٜهـطٙ . ٚقـس غـبل يف ايــجع٤ ايــُاضٞ          

 بٝإ تؿصًٝٞ عٔ اٱضططاض.  -بـخٛ  ايتعاضإ ٚايتعاحِ  -
ٚاٱنطاٙ ٚاٱضـططاض ٜبكـ٢ َعُٗـا اٱختٝـاض ، يهـٔ ايــُهطٙ ٜؿعـٌ َـا ٫         

اعٞ ٜـــخبٸ٘ ٫ٚ ٜطٜــسٙ زؾعــًا يًطــطض ايـــُتٛقع َــٔ ايػــري ، ٚايـــُططط ٜؿعــٌ يــس
ايططٚض٠ ايـُخٛج١ يًؿعٌ أٚ يًبى تــخص٬ًٝ يــُصًخ١ٺ أعظـِ ، ٚضؾعُٗـا يف     

 ايتؿطٜع يطـ َٔ ايـُؿطع ٚثَتٓإ ٚتؿطٸٌ . 

ايـخػس، ٖٚٛ تـُٓٸٞ ظٚاٍ ْع١ُ ايـُخػٛز، ٖٚٛ َبػٛإ ؾطعًا نُـا   -7
غٝأتٞ، ٚضؾع ايـخػس ٜعين ايعؿٛ عٔ ايـخاي١ ايباط١ٝٓ ايطاض١٥ عٓس ض١ٜ٩ ايٓع١ُ 
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بٗا ٚٚاجسٖا ، ؾايطؾع يف اذتسٜث ٖـٛ ضؾـع ٭بـط ا٭َٓٝـ١ ايػـ٤ٛ ؾـ٬       ع٢ً صاح
ٜ٪اخص ع٢ً تـُٓٸٝ٘ يف باطٓ٘ ظٚاٍ ايٓع١ُ عٔ ايــُخػٛز ، ث٫ إٔ ٜظٗـط ايتُٓٸـٞ    

ٖٚـٛ   -يًداضج : ع٢ً عٝٓ٘ أٚ يػـاْ٘ ؾٝخـطّ ٜٚـأبِ ، ٚيف بعـ  أخبـاض ايطؾـع       
ُٕ أٚ ٜسٺد  (5)َطؾٛع ايهًٝين  ؾٝأبِ ٫ٚ ٜعؿ٢ عٓـ٘  :رٚايـخػس َا يـِ ٜظٗط بًػا

ح٦ٓٝص ، ٜٚعاقب ايـخاغس ع٢ً ؾعً٘ ايظاٖط ع٢ً أعطا٥٘ ايـداضج١ٝ : يػاْ٘ أٚ 
 ٜسٙ أٚ عٝٓ٘، ٚيٛ مل ٜظٗط َٔ باطٓ٘ مل ٜأبِ عًٝ٘ ٚقس عؿٞ عٓ٘ . 

ٚايطــري٠ بهػــط ايطــا٤ ٚؾــتذ ايٝــا٤ ، ٖــٞ ايتؿــا٩ّ بــايطري ٖٚــٞ حايــ١   -8
ايٓخؼ نايػطاب ٚايبـّٛ ، ٖٚـٞ   ْؿػا١ْٝ ضز١٦ٜ تططأ ع٢ً ايٓؿؼ بـُطٚض ايطري 

ــٌ     ـــُطٞ يف ايعُـ ــا ايتٛنـــٌ عًـــ٢ ا  ٚايـ ــ١ ؾـــطعًا، ٚع٬جٗـ ــ١ َطؾٛضـ حايـ
ايـُكصٛز نايػـؿط . ٚضؾـع ايطـري٠ ٜعـين ضؾـع ا٭بـط ٚايــُ٪اخص٠ عـٔ ايتؿـا٩ّ          
ايـــخاصٌ يف ايــٓؿؼ ٚايـــُطغٛب عٓــ٘ ؾــطعًا، ٖٚــصا ؾــاٖس يطـــ ٚتؿطٸــٌ،   

يتطٝٸط ٚحني حصٛي٘ يف ايٓؿؼ ٜٚهٕٛ تؿطٜع ثغتخباب ايتٍٛنٌ ع٢ً ا  بسٍ ا
 ؾاٖس يطـ ٚتؿطٌ آخط . 

ـــدصاٍ(      -9 ــد١ )اي ــصا يف ْػ ـــدًل د، ٖه ــ١ يف اي ــط يف ايٛغٛغ رايتؿه
ٚ)ايتٛحٝس(، يهٓٗا يف ضٚاٜـ١ ايهًـٝين ايــُطؾٛع١ يف )ايهـايف(: رايٛغٛغـ١ يف      

 ايتؿهط يف ايـدًلد ٖٚصا ايٓصٸ أٚضذ ٚأقطب ثىل ايصٛاب ٚايصسٚض . 
ـ ٜطؾـع ا٭بـط ٚايــُ٪اخص٠ ايؿـطع١ٝ عـٔ ايٛغٛغـ١       ٖصا ايـخسٜث ايؿـطٜ 

ايباط١ٝٓ اييت ٜصٓعٗا ايؿٝطإ زاخٌ ا٫ْػـإ ٚيف باطٓـ٘ ٚعٓـس تؿهـط ا٫ْػـإ      
بؿإٔ ايـدًك١ ٚاٱٜـجاز َـُا ٜعٛز يٛجٛز ايصاْع ايـدايل غبخاْ٘ ٜٚ٪زٟ ثىل  
ايتؿهٝو ايباطين ٚا٫ضططاب ايٓؿػٞ، ٚقس ضؾع ايؿاضع ايـُ٪اخص٠ عٔ ٖصٙ 

غــ١ َــا يـــِ تـــدطج ثىل يػــاْ٘ ؾٝٓطــل بــايهؿط، ٚيف حــسٜث َـــخُس بــٔ    ايٛغٛ
 ( :ٛغ١ ٚثٕ نـثطت ، قاٍ )ـ( عٔ ايٛغصازم )ـُــطإ غـ٪اٍ َٔ ايـح

                                                           

 .  ١2 : ح: باب َا ضؾع  عٔ ا٭َ 463:  2أصٍٛ ايهايف : ج (5)



 (73) ...................................................... يطؿ١ٝ حسٜث ايطؾع ٚؾطح ؾكطات٘

 .  (6)ر٫ ؾ٧ٝ ؾٝٗا ، تكٍٛ : ٫ اي٘ ث٫ ا د
ـــُتط١ُٓ يًطؾــع ايتؿــطٜعٞ عــٔ     ــ١ ايؿــطٜؿ١ اي ٚأخــريًا أقــٍٛ : ٖــصٙ ايطٚاٜ

َظاٖط ايًطـ ايتؿطٜعٞ ٚاٱَتٓإ ا٭نٝس  ايـدصاٍ ايتػع١ ٖٞ َظٗط قٟٛ َٔ
ٚايتؿطٸــٌ ايعظــِٝ ايؿــا٥ل، ؾــإ نــٌ تؿــطٜع ٖــٛ يطـــ ٚثَتٓــإ َــٔ ايـــُؿطٸع   

ٖـٛ   -يصايـذ ايـُهًـ ، يهٔ ٖصا ايـخسٜث رضؾع عٔ أَـيت تػـعد خصـاٍ    
بٝــإ يطـــ ؾــا٥ل عــٔ ايـــُتعاضف ، ٚقــس ثؾــتٗطت يطؿٝــ١ ٖــصا ايـــخسٜث بــني   

تػايـِ نًُـاتِٗ أٚ َطتهـعاتِٗ ٫ٚ َــجاٍ    ا٭صٛيٝني ٖٚٞ َطتهع أشٖاِْٗ َٚ
 ٱْهاضٖــا ، ٫ٚ ٜصــذٸ َــا أهٗــطٙ بعــ  أجًــ١ عصــطْا )قــسٙ( ايــصٟ َٓــع عٓٗــا 

حٝـث أؾـهٌ عًـ٢ ؾٗـِ ايــُؿٗٛض       -ا٭صـٛيٞ   (7)نُا جا٤ يف تكطٜط بــخث٘   -
يطؿ١ٝ ايـخسٜث بأْ٘ ٫ ؾاٖس ع٢ً ٖصٙ ايسع٣ٛ ، ٚإ هاٖط ايــخسٜث ٚضٚزٙ  

  ٖ ط يف ايتػـٌٗٝ ايؿدصـٞ ٚا٫ضؾـام عًـ٢ َـٔ ٜــجطٟ       َٛضز ايتػٌٗٝ ٚاْـ٘ هـا
 ايـخسٜث يف حك٘ ْظري زيٌٝ ْؿٞ ايـخطج . 

 

ٜٚطز عًٝ٘ : أ٫ًٚ: ثٕ ايؿاٖس ع٢ً صسم زع٣ٛ ايًطؿ١ٝ َػتؿاز َٔ ْـصٸ  
ــ٢ َــٔ غــٝاق٘ ٚأيؿاهــ٘       ــع عــٔ أَــيت تػــعد خصــاٍ ، ٜتجً ـــخسٜث : رضؾ اي

 َ ؿـاز ايــخسٜث َــخ     ايظاٖط٠ يف صسٚضٙ ثَتٓاًْا ٚتًطؿًا ع٢ً ا١َ٫ ، ٚيـٝؼ 
 تػٌٗٝ َٚـجطز ثضؾام بٌ َؿازٙ ايتًطـ هاٖطًا َٔ ْصٸ اذتسٜث . 

تٓاغب ايًطـ َع َصام ايؿاضع ايصٟ تٓتػـب ايــُتؿطع١ ثيٝـ٘     : ٜٚ٪نسٙ
ــع       ــٛ ْؿ ــصٟ ٖ ــام اي ــٌٗٝ ٚاٱضؾ ــ١ ، زٕٚ ايتػ ــب١ ايعبٛزٜ ــٞ ْػ ــس٠ ٖ ْػــب١ ٚاح

 .ؾدصٞ َـدتص ٫ ٜتٓاغب َع عُّٛ ايًطـ ايتؿطٜعٞ رضؾع عٔ أَيتد

ٚباًْٝا: ثٕ زعٛاٙ )قسٙ( ٚضٚز ايـخسٜث َٛضز ايتػٌٗٝ أٚ هاٖطٙ ايتػٌٗٝ 
ثْــُا تصـسم زعـٛاٙ يٛنـإ ايــخسٜث       -ْظري زيٝـٌ ضؾـع ايــخطج     -ايؿدصٞ 
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خًًٛا َٔ ايكط١ٜٓ ع٢ً خـ٬ف هٗـٛضٙ ايبـسٟٚ، ٖٚٓـا تٛجـس قطٜٓـ١ جًٝـ١ عًـ٢         
ٍ، ؾإ ثضاز٠ ايًطـ ايعَُٛٞ ٚا٫َتٓإ ايٓٛعٞ : رضؾع عٔ أَيت تػعدخصا

ٖصا ايتعبري ٚاضذ ايس٫ي١ ع٢ً تهـطِٜ ا٫َـ١ ايــُطح١َٛ ٚيػـاْ٘ يػـإ ثَتٓـإ       
 ٚتًطـ بأؾطاز ا٭١َ بتؿطٜع ضؾع ايـدصاٍ ايتػع١ عِٓٗ . 

 ٚيف ض٤ٛٙ : ٜتخسز ضؾع اذتهِ ايؿطعٞ بـخسٚز ا٫َتٓإ تـخككًا ٚاْتؿا٤ٶ :
٢ بٝع زاضٙ نطاٙ هايـِ َػًًُا عًإؾؿٞ َٛضز حتكل ا٫َتٓإ ٜطتؿع اذتهِ ن

 أٚ عطبت٘ ؾبتؿع صخ١ ايبٝع ٭ٕ يف ضؾعٗا ثَتٓاًْا ع٢ً ايـُظًّٛ ايـُهطٙ .
ٚيف َٛضز ثْتؿا٤ اٱَتٓإ ٫ ٜطتؿع ايـخهِ نُا يـٛ ثضـطط أحـسٷ يبٝـع زاضٙ     
ٱحتٝاج٘ ثىل ايثُٔ، أٚ أنطٙ ايـخانِ ايـُسٜٔ ايـُُتٓع عـٔ ٚؾـا٤ ايـسٜٔ عًـ٢     

صــخ١ ايبٝــع ثَتٓاْــًا عًــ٢ ايـــُططط أٚ ؾاْــ٘ يــٝؼ يف ضؾــع  -بٝــع زاضٙ أٚ عطبتــ٘
 ايسا٥ٔ ، َٚع اْتؿا٤ ا٫َتٓإ ٫ ٜـجطٟ ايـخسٜث . 

ٚقس تــخصٌ َـٔ َــجُٛع َـا تكـسّ : صـخ١ غـٓس حـسٜث ايطؾـع ٚتــُاّ           
ز٫يت٘ ع٢ً أصٌ ايربا٠٤ ايؿطع١ٝ يف ايؿب١ٗ ايـخه١ُٝ ٚايـُٛضٛع١ٝ ، ؾٝصـًذ  

ٍٸ ع٢ً ا٭َط با٫حتٝا  ٚاي  ٛقٛف عٓس ايؿب١ٗ . اذتسٜث َعاضضًا يـُا ز

 بِ ْؿطع يف بٝإ أَٛض تطتبط بؿك٘ اذتسٜث ضُٔ جٗات ْعطضٗا تباعًا : 

ادت١ٗ ا٭ٚىل : قس تـج٢ً بٛضٛح حج١ٝ اذتـسٜث غـٓسًا ٚهٗـٛضٙ يف ضؾـع     
ايـــدصاٍ ايتػــع١ عــٔ ا٭َــ١ ايـــُطح١َٛ تًٍطؿــًا ٚثَتٓاْــًا، ثَتٝــاظًا يـــٗصٙ ا٫َــ١   

، ٜؿـٗس  ِ ايػايؿ١ ٚايؿطاٜع ايػابك١زٕٚ باقٞ ا٭َ ٚتهطٜـًُا هلا بايـدصٛص،
(: رضؾع عٔ أَيت .... دٚبع  ْصـٛص ايكـطإ ٚآٜاتـ٘ :    يًظٗٛض : قٛي٘)

ــا    ر ٓٳ ًٹ ٔٵ ق بٵ ــ َٹ ٔٳ  ــصٹٜ ــ٢ اِي  ً ٘ٴ عٳ ــ ًْتٳ ُٳ ــا حٳ ُٳ ــطٶا ن  ــا َثصٵ ٓٳ ٝٵ  ً ٌٵ عٳ ــ ُٹ ٚٳ٫  تٳخٵ ــا  ، 286د ايبكــط٠:ضٳبٻٓٳ
اٯٜـ١ َٚـٔ    ٚاٱصط ٖٛ ايعبـأ ايثكٝـٌ ٚايتهًٝــ ايؿـام ، ٚقـس ٜظٗـط َـٔ ٖـصٙ        

بع  ايٓصٛص : ٚضع بع  ارتصاٍ ايتػع١ ع٢ً ا٭َِ ايػايؿ١ ٚتـخًُِٝٗ 
 ( .ثٜاٖا، ٜٚظٗط َٔ حسٜث ايطؾع ضؾع تـُاّ ايـدصاٍ عٔ أ١َ مُس )



 (75) .......................................................... َع٢ٓ ايطؾع َٚػاٜطت٘ َع ايسؾع

ٖٚصا ايطؾع ايتاّ يـُجُٛع ارتصاٍ ٖٛ يطــ ٚثَتٓـإ َــدصٛص بٗـصٙ     
  ٜثبت.ع٢ً ناٌٖ بع  ا٭َِ أّ مل أٚ تـُاَٗا ٚضع بعطٗا ببت غٛا٤ ا٭١َ،

ْعِ قس ٜكاٍ : ايطؾـع يف ايًػـ١ ٖـٛ ثظايـ١ ايؿـ٧ٝ ايــُٛجٛز ٚثعـساّ ا٭َـط         
ايثابت، يف قباٍ ايسؾع ايصٟ ٖٛ ثعساّ ايؿ٧ٝ قبـٌ ٚجـٛزٙ َٚٓـع ثٜــجازٙ َـٔ      

 أصً٘ بـُٓع ايـُكتطٞ عٔ تأبريٙ ٚثٜـجاز أبطٙ  . 
ٚيف ض٥ٛ٘ : ٫بـس إٔ تثبـت ا٭حهـاّ ايؿـطع١ٝ يًدصـاٍ ايتػـع١ يف ؾـطع        

ّ ٚتٛجس آباضٖا ايتؿطٜع١ٝ ، بـِ ٜعكبـ٘ ضؾعٗـا ٚثظايتٗـا َٓٸـ١ً ٚيطؿـًا عًـ٢        ا٫غ٬
ُٕ َـا أٚ يف صـسض ا٫غـ٬ّ          ا٭١َ ايـُطح١َٛ ، َـع اْـ٘ مل ٜــخطظ ببٛتٗـا يف ظَـا

 حت٢ ٜصذ ضؾعٗا عٔ ا١َ٫ ثَتٓاًْا ٚتًطؿًا . 

ــس ٜٴ ــاب ٚق ــاّ        (8)ج ــع قٝ ـــ َ ــسّ ايتهًٝ ِٸ ع ــ ــا ٜع ــايطؾع َ ـــُطاز ب ــإٔ اي ب
 ١ٝ ايـُخٌ يـ٘ غـٛا٤ نـإ ٖٓـاى زيٝـٌ ٜثبتـ٘ يـ٫ٛ ايطؾـع ؾٝهـٕٛ          ايـُكتطٞ ٚقابً

ٖٚصا ادتٛاب أؾب٘ بايسع٣ٛ ايــُختاج١     ضؾعًا حكٝكًٝا أّ مل ٜهٔ زيٌٝ ٜثبت٘ .
  ثىل اٱببات ، ٖٚٛ خ٬ف ايـُع٢ٓ ايًػٟٛ يًطؾع . 

ٚقــس ٜـــجاب عٓــ٘ بٛحــس٠ ايطؾــع ٚايــسؾع ٚعــسّ تػــاٜط َعٓاُٖــا ايـــُؿّٗٛ  
غـتعُاٍ أحـسُٖا مـٌ اٯخـط بـ٬ عٓاٜـ١ ٚقطٜٓـ١ َــجاظ،         َُٓٗا عطؾًا ، ؾٝصذ ث

َٚعٓاُٖــا ايـــُٓع عــٔ تــأبري ايـــُكتطٞ ٚقــس تـــخكل يف  ــٛ  ايـــُعكٍٛ : إٔ    
ايـــُُهٔ َـــختاج ثىل ايعًــ١ ايـــُ٪بٸط٠ حــسٚبًا ٚبكــا٤ٶ ٚأْــ٘ ٫ تهؿــٞ يًبكــا٤ عًــ١  
ايـخسٚ ، ٚشيو يبكا٤ ايـُُهٔ بعس حسٚب٘ ع٢ً ثَهاْ٘ ثش ايـُُهٔ ٫ ٜٓكًب 

 ٚاجبًا بعس حسٚب٘ يٝػتػين عٔ ايـُ٪بط يف َطح١ً ايبكا٤ . 

 ٘ نــسؾعٗا  -ٖٚــٞ َـٔ ايــُُهٓات   -ٜهـٕٛ ضؾــع ايــدصاٍ ايتػـع١     : ٚعًٝـ
ـــجاز       ــع ثٜ ــا٤ٶ ٚيف ظَــإ ٺ٫حــل ٚزؾ ــأبريٙ بك ــع ت ـــُكتطٞ َٚٓ ٜعــين َعامحــ١ اي

                                                           

 طبع١ َهتب١ َصطؿٟٛ . - 197ؾطا٥س ا٫صٍٛ :  (8)



 9بؿط٣ ا٭صٍٛ / ج(............................................................. 76)

ايـُكتطٞ يٮنٛإ ايـُتجسز٠ َٔ ايــدصاٍ ايتػـع١ ، ٖٚـصا ٖـٛ َعٓـ٢ ايـسؾع       
 عٓ٘ بايطؾع بًخاه َا شنطْا َـٔ ايتٛجٝـ٘ ايــُعكٛيٞ، أٟ بًخـاه     ٜٚصذٸ ايتعبري

ثحتٝاج ا٭نٛإ ايـُتجسز٠ يًدصاٍ ايتػع١ ٚأحهاَٗا ثىل ايع١ً ايـُ٪بط٠ بكـا٤ٶ  
ٜٚهٕٛ ضؾعٗا ثعساًَا ٭َط بابت، ٚعٓس٥ص ٫ ثؾهاٍ، ٜٚهٕٛ ايـُطاز َٔرضؾع 

ٖـ         ا يف ثجيـاب  َا ٫ ٜعًُـٕٛد ٖـٛ زؾـع َكتطـٝات ا٭حهـاّ ايٛاقعٝـ١ عـٔ تأبري
ا٫حتٝا  َع إٔ ٬َناتٗا تكتطٞ ثٜـجاب ا٫حتٝا  ٫حكًا يهٔ ايؿاضع قس زؾع 
َا ٫ ٜعًِ َـٔ ا٭حهـاّ ٚمل ٜٛجـب ؾٝـ٘ ا٫حتٝـا  ، ٖٚهـصا بـاقٞ ايــدصاٍ         
ايـُطؾٛع١ ٜهٕٛ ايطؾع بـُع٢ٓ ايسؾع . ٖٚصا ايـُكاٍ ٚجٛاب٘ َـصنٛض يف تكطٜـط   

 )قسٙ( .  (9)بـخث ايـُخكل ايٓا٥ٝين
ٖـٛ َعٓـ٢ ؾًػـؿٞ     -حت٢ ثشا نإ صخٝخًا يف ْؿػـ٘   -ٖصا ايـجٛاب يهٔ 

ٚؾِٗ َعكٛيٞ يًخسٜث ٫ ٜٓؿع ٫ٚ ٜصًذ ؾُٗـًا يًخـسٜث ايؿـطٜـ ايـصٟ ٖـٛ      
ن٬ّ َعصَٛٞ ًَك٢ ثىل عٛاّ ايٓاؽ شٟٚ ايعكٍٛ ايبػـٝط١ ٚا٭ؾٗـاّ ايٝػـري٠    

ز ٚايـُسضنات غري ايسقٝك١ َعكٛيًٝا، ؾ٬ ٜصـذٸ ايــجٛاب عـٔ اٱؾـهاٍ باتــخا     
َؿَٗٛٞ ايسؾع ٚايطؾع بايتكطٜب ايــُعكٛيٞ ايــُتكسّ ، َطـاؾًا يعـسّ َػـاعس٠      

 ع٢ً ٚحس٠ َعٓاُٖا .  -ايؿِٗ ايعطيف  يًؿظٞ ايطؾع ٚايسؾع 

ٚايصخٝذ إٔ ٜـجاب بـُا أؾطْا ثيٝ٘ ثغتظٗاضًا َٔ اذتسٜث ايؿطٜـ ْؿػ٘ 
ٚايٓــاطل بــايطؾع ا٫َتٓــاْٞ ايتهطٜـــُٞ رضؾــع عــٔ أَــيتد َـــدصٛصًا با٭َــ١   
ايـــُطح١َٛ زٕٚ ا٭َــِ ايػــابك١ ، بــايٓظط يثبــٛت ا٭حهــاّ ٚيــٛ بًخــاه بعــ  

ضٳبٻٓٳـا  ايـدصاٍ يف بع  ا٭َِ ايػابك١ نُا تٛحٞ ب٘ آخط آٜات غـٛض٠ ايبكـط٠ ر  
ٓٳا َثصٵطٶا ٝٵ  ً ٌٵ عٳ ُٹ ٓٳـا    رٟ تهًٝؿًا ؾاقًا بك٬ًٝ أ دٚٳ٫  تٳخٵ ًٹ ٔٵ ق بٵ َٹـ ٔٳ  ً ـ٢ اِيـصٹٜ ٘ٴ عٳ ًْتٳ ُٳ ُٳا حٳ د  ن 

ايتـــاّ ايؿـــاٌَ يًدصـــاٍ ايتػـــع١ ضؾـــع تؿـــطٜعٞ َٚٓخـــ١ ضبٛبٝـــ١  ٚإ ايطؾـــع 
 ( ٚثع٤٬ٶ يـُكاَ٘ ايهطِٜ . َـدصٛص١ بٗصٙ ا٭١َ تهطٜـًُا يٓبٝٗا ايعظِٝ )
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 (77) ................................................ ٌٖ ايطؾع يف اذتسٜث ٚاقعٞ أٚ هاٖطٟ

  ٍ ايتػــع١ عــٔ ا٭َــِ  يهـٔ قــس ٜكــاٍ : اْــ٘ مل ٜتخكــل ايطؾـع ايتــاّ يًدصــا
 ع ايػايؿ١  . ٥ايػابك١ ٚايؿطا

ايـُٛجب١ ادتع٥ٝـ١ ٚبًخـاه    ْٚكٍٛ : ٜهؿٞ ايثبٛت عًِٝٗ يف ادت١ًُ ٚبٓخٛ
بعطــٗا ٚا  أعًــِ بايتؿصــٌٝ ، َطــاؾًا ٫حتُــاٍ ببٛتٗــا أٚ بعطــٗا يف بــسٚ       

 . ٖصٙ ارتصاٍ ايتػع١ عٔ ٖصٙ ا٭١َ قبٌ إٔ تطؾع -أٚ حكٝك١ تٛقعًا، -ا٫غ٬ّ

ٜٚـُهٔ إٔ ٜــجاب باْٝـًا بـإٔ ثطـ٬م ايطؾـع يف ايــخسٜث ثطـ٬م بايعٓاٜـ١         
حهــاّ ايؿــطع١ٝ يف تـــُاّ ؾكــطات اذتــسٜث  بًخــاه حتكــل ايـــُكتطٞ يثبــٛت ا٭

ؾصذ ثغتعُاٍ ايطؾع يف َٛاضز تــخكل ايــُكتطٞ يٛجـٛز ا٭حهـاّ ايٛاقعٝـ١،      
ٖٚصا ْظري ثغتعُايو : )ضؾع عٔ ظٜس ايكتٌ( ثشا تـخكل ؾٝ٘ َكتطٞ قتً٘ ٚٚقع 
حتت ايػٝـ بِ عؿٞ عٓ٘ أٚ حصٌ َاْع عٔ قتً٘ ؾاْ٘ ٜصـذ ايكـٍٛ )ضؾـع عٓـ٘     

 ٍ حسٜث ايطؾع . ايكتٌ( ٖٚهصا ثغتعُا

ُٸٔ ضؾع خصاٍ تػع١ عٔ ا٭١َ  ادت١ٗ ايثا١ْٝ : ثٕ اذتسٜث ايؿطٜـ قس تط
(: رضؾـع َـا ٫ ٜعًُـٕٛد    ايـُطح١َٛ ، ٚهاٖطٖا ضؾعٗا ٚاقعـًا ، ث٫ قٛيـ٘ )  

ؾإ ٖصا ايطؾع بايـدصٛص ٖٛ ضؾع هاٖطٟ يكطٜٓـ١ زاخًٝـ١ ٚخاضجٝـ١ ، ٖٚـٛ     
ظـاٖط غـري ايــُتٓايف َـع ببـٛت      ٜعين ضؾع اذتهِ ٚا٫يعاّ ايـُختٌُ يف َكـاّ اي 

 ايـخهِ أٚ ا٫يعاّ ٚاقعًا ، ْعِ ضؾع باقٞ ارتصاٍ ٖٛ ضؾع ٚاقعٞ نُا غبل . 

ٜٚبتب ع٢ً ٖصا ايؿطم بـُط٠ ١َُٗ : ٖٞ اْ٘ ثشا ؾـههٓا يف جع٥ٝـ١ ؾـ٧ٝ    
أٚ ؾططٝت٘ يـُطنب نايص٠٬ أٚ ايـخج ، ْٚؿٝٓا ايـجع١ٝ٥ أٚ ايؿطط١ٝ ايـُخت١ًُ 

طأ ٚايٓػـٝإ ْٚــخُٖٛا ، بـِ بعـس ايعُـٌ بايــخسٜث       ع٬ًُ بـخسٜث ضؾـع ايــد  
عثطْا ع٢ً زيٌٝ ؾٝ٘ عُّٛ أٚ ثطـ٬م َثبـت يًخهـِ  ػـب ثط٬قـ٘ يف َـٛاضز       
ايـدطأ أٚ  ايٓػٝإ أٚ اٱنطاٙ أٚ حنٖٛا تعٝٸٔ ختصٝص عَُٛ٘ أٚ تكٝٝـس ثط٬قـ٘   
بػري ٖصٙ ايـُٛاضز ، ٚشيو يـخه١َٛ حسٜث ضؾعٗا ع٢ً عَُٛـات ٚثط٬قـات   

 ٝص، ؾـتدـتصٸ ـهاّ ايٛاقع١ٝ ا٭ٚيـ١ٝ ، ٚايـخه١َٛ ْـخـٛ َٔ ايـتدصأزي١ ا٭ح
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 ايعَُٛات بػري َا عطض٘ ايـدطأ أٚ ايٓػٝإ أٚ اٱضططاض أٚ ْـخٖٛا . 

ٜٚبتٸب عًٝ٘ : ثضتؿاع ايـخهِ عٔ ٖـصٙ ايــُٛاضز َـٔ أٍٚ ا٭َـط ؾٝجـعٟ      
   ٞ ــ ـــُطنب ايؿاقــس يــبع  ا٭جــعا٤ ٚايؿــطا٥ط ثشا أت   ايـــُأتٞ بــ٘ َــٔ ايعُــٌ اي

 ب٘ حاٍ اٱضططاض أٚ اٱنطاٙ أٚ ايٓػٝإ . 

 ٚيٝؼ ا٭َط نصيو يف ؾكط٠رَا ٫ ٜعًُٕٛد ثشا ؾههٓا يف جع١ٝ٥ ؾ٧ٝ أٚ
ؾــططٝت٘ ٚبٓٝٓــا عًــ٢ ثضتؿاعٗــا حــاٍ ايـــجٌٗ بايـــجع١ٝ٥ أٚ ايؿــطط١ٝ يـــخسٜث   
رضؾع َا ٫ ٜعًُٕٛد ضؾعـًا هاٖطٜـًا نُـا تكـسّ ، بـِ اغتهؿـؿٓا ايــد٬ف َـٔ         

ٚقس عثطْا ع٢ً ايسيٌٝ بعس ايعٌُ  -ايـجع١ٝ٥ أٚ ايؿطط١ٝ  -زيٌٝ َثبت يًخهِ 
 بـخسٜث ايطؾع ، ٚنـإ ايـسيٌٝ ناؾـؿًا عـٔ ببـٛت ايــجع١ٝ٥ أٚ ايؿـطط١ٝ ٚاقعـًا         
َٔ أٍٚ ا٭َط حاٍ ايعًِ ب٘ ٚحاٍ ايـجٌٗ ، ٚح٦ٓٝـص ٜهـٕٛ اٱجتـعا٤ بايؿاقـس     

يؿاقـس  ثشا أت٢ ايـُهًـ بـ٘ حـاٍ ادتٗـٌ َــختاجًا ثىل زيٝـٌ ٜـسٍ عًـ٢ ثجـعا٤ ا        
عًـ٢ ثجـعا٤ ا٭َـط     -نُـا قطٸبٓـاٙ يف َبخـث اٱجـعا٤      -حاٍ ادتٗـٌ نـإٔ ْـبين    

ايظاٖطٟ عٔ ا٭َط ايٛاقعٞ ، ؾٝجعٜ٘ عٓس٥ص : َا أتـ٢ بـ٘ َـٔ ا٭َـط ايظـاٖطٟ      
 بايؿاقس يًجع٤ أٚ  يًؿط  حػب َؿاز حسٜث ايطؾع . 

ٚخ٬صــ١ ايكــٍٛ : ٜـــدتًـ ايطؾــع يف ؾكــط٠ رَــا ٫ ٜعًُــٕٛد عــٔ ايطؾــع 
 اقٞ ايؿكطات ، ٚي٘ بـُطات ْاؾع١ تظٗط يف بـخٛ  ايؿك٘ . بًخاه ب

ادت١ٗ ايثايث١ : ثٕ حسٜث ايطؾع ٜتصس٣ يطؾع ايـخهِ عـٔ ايؿـ٧ٝ ايثابـت    
ي٘ حهُ٘ يف ْؿػـ٘ ٚعًـ٢ ثط٬قـ٘ ، ؾـاشا طـطأ عٓـٛإ اٱضـططاض أٚ اٱنـطاٙ أٚ         

ثضتؿــع ا٫بــط ايؿــطعٞ ايـــُبتب عًــ٢   -ايـــدطأ أٚ ايٓػــٝإ أٚ َــا ٫ ٜطٝكــٕٛ  
ٝعٞ ؾعٌ ايــُهًـ، ٖٚـصا نـإٔ ٫ ٜطٝـل ايــُهًـ صـّٛ ؾـٗط ضَطـإ أٚ         طب

ٜتعصض عًٝ٘ ايص٠٬ َع ايطٗٛض بايـُا٤ تـُاّ ٚقتٗا ٜٚططط ثىل عسَـ٘ ؾٝتصـس٣   
حسٜث ايطؾع ح٦ٓٝص يطؾع ايـخهِ ْٚؿٞ اٱيعاّ يف تًـو ايــخاٍ ،٭ْـ٘ حـسٜث     

 حانِ بـُؿازٙ ع٢ً أزي١ ا٭حهاّ ايؿطع١ٝ بعٓاٜٚٓٗا ا٭ٚي١ٝ . 



 (79) .................................. بعٓٛإ َصنٛض يف اذتسٜثاذتسٜث ٫ ٜطؾع اذتهِ املكٝس 

ثشٕ ٖصا ايـخسٜث ايؿطٜـ ٜطؾع اٯباض ايؿـطع١ٝ ايــُبتٸب١ عًـ٢ ا٭ؾعـاٍ             
بعٓاٜٚٓٗا ا٭ٚي١ٝ، ٫ٚ ٜك٣ٛ ع٢ً ضؾع ايـخهِ ايثابت يًؿ٧ٝ ايـُكٝٸس بايعٓاٜٚٔ 
ايـُصنٛض٠ يف ايـخسٜث ايؿطٜـ ْظري تساضى ايػجس٠ ايـُٓػٝٸ١ يف ايص٠٬ ْٚظري 

غٟٗٛ نايتػًِٝ يف غـري َــخً٘ أٚ    ٚجٛب غجستٞ ايػٗٛ ايـُبتب ع٢ً ؾعٌ ٺ
ع٢ً تطى ٺغٟٗٛ نبى غجس٠ٺ يف ص٠٬ ايؿطٜط١ ْػٝاًْا ، ْٚظـري ٚجـٛب ايسٜـ١    
 ٚايهؿــاض٠ ايـــُبتٸب عًــ٢ قتــٌ ايـــُػًِ خطــأ، ؾــإ حــسٜث ايطؾــع ٫ ٜــٓٗ     
 حانُــًا عًــ٢ أزيــ١ ٖــصٙ ا٫حهــاّ ايثابتــ١ يًؿــ٧ٝ بعٓــٛإ ايػــٗٛ أٚ ايـــدطأ أٚ    

 انُــًا عًــ٢ أزيــ١ ا٫حهــاّ ايٛاقعٝــ١ ا٭ٚيٝــ١      أؾــباٙ شيــو، ٚاْـــُا ٜــٓٗ  ح   
 ايـُطًك١ ٜٚطٝٸل زا٥ط٠ مشٛهلا . 

 ٚبعباض٠ أٚغع : ا٭حهاّ ايـُبتٸب١ ع٢ً ؾعٌ ايـُهًـ أْٛاع ب٬ب١ :        

ــًا يــصات ايؿــ٧ٝ    -ؾعــٌ ايـــُهًـ  -ايٓــٛع ا٭ٍٚ : إٔ ٜهــٕٛ ايـــخهِ بابت
اض، ٫ٚ بٛصـ ايعُـس  بعٓٛاْ٘ ا٭ٚيٞ ،٫ بٛصـ ايػٗٛ أٚ ايـدطأ أٚ ا٫ضطط

ٚا٫ختٝاض، ؾخسٜث ايطؾع ٜتهؿٌ ضؾع اذتهِ ْٚؿٝ٘ حني تـخكل أحس ايـدصاٍ 
ٚايعٓاٜٚٔ ايـُطؾٛع١ ، ٚشيو ذته١َٛ حسٜث ضؾع ايٓػٝإ ٚارتطأ ٚا٫ضططاض 
ٚحنٖٛــا عًــ٢ أزيــ١ ا٭حهــاّ ايٛاقعٝــ١ ا٭ٚيٝــ١ ايـــُطًك١، ٚايـــخه١َٛ ْــٛع َــٔ 

 ٫ضططاض١ٜ ٚحنٖٛا بربن١ ايـخه١َٛ . ايتدصٝص ؾتدطج ايـُٛاضز ايـدطأ١ٜ ٚا
ثضتهـب َــخطًَا َطـططًا ثيٝـ٘ أٚ َهطٖـًا عًٝـ٘ أٚ ْاغـًٝا يـ٘ أٚ          ثشا : ٚعًٝ٘

 َـدط٦ًا ثضتؿعت عٓ٘ ايـخط١َ ٚا٫بِ بربن١ حسٜث ايطؾع .

بٛصــ ايعُـس    -يًؿعـٌ   -ايٓٛع ايثـاْٞ : إٔ ٜهـٕٛ ايــخهِ بابتـًا يًؿـ٧ٝ      
اٱؾطاض ايعُسٟ ٚٚجٛب نؿاض٠ ايـجُع نٛجٛب ايهؿاض٠ ايـُدٝٸط٠ َطتٸب١ً ع٢ً 

َطتٸب١ ع٢ً ايكتٌ ايعُسٟ . ٚيف ٖصٜٔ ايؿطعني ٜهٕٛ ايـخهِ ايؿطعٞ َطتؿعـًا  
 يف َــــٛاضز ايـــــدطأ ٚايٓػــــٝإ بــــٓؿؼ ايــــسيٌٝ ايـــــُكٝٸس يًخهــــِ بـــــُٛضٛع 

 )تـعُس ايؿعٌ( ، ٫ٚ حاج١ يـخسٜـث ايطؾع بٌ ٫ ٜـتهؿٌ ايـخسٜث ْـؿٝ٘ حٝـٔ



 9بؿط٣ ا٭صٍٛ / ج(............................................................. 80)

 ْتؿا٤ َٛضٛع٘ َٔ أصً٘ . ايـدطأ ٚعسّ ايعُس ٱ

ايٓٛع ايثايث : إٔ ٜهٕٛ اذتهِ ايؿـطعٞ بابتـًا يًؿـ٧ٝ بٛصــ ايــدطأ أٚ      
ايٓػٝإ أٚ ا٫ضططاض أٚ حنٖٛـا نٛجـٛب ايسٜـ١ عًـ٢ ايكتـٌ ايــدطأ ٚٚجـٛب        
غجستٞ ايػٗٛ َطتٸبًا ع٢ً ايتػًِٝ أٚ ايتهًِ غًٗٛا ، ؾاْ٘ ٫ ٜطتؿع ٖصا اذتهـِ  

جعًَا عٔ ٖصٙ ايــُٛاضز ٭ْـ٘ ْـاهط ثىل      بـخسٜث ايطؾع ،بٌ ايـخسٜث َٓصطف
حـانِ   -حـسٜث ايطؾـع    -ضؾع ا٭حهاّ ايثابت١ يٮؾعاٍ بعٓاٜٚٓٗـا ا٭ٚيٝـ١ ٖٚـٛ    

ــطؾًا    ــٕٛ َٓص ــا ، ؾٝه ــ٢ أزيتٗ ـــخاي١ -عً ــاٍ    -٫ َ ــ١ يٮؾع ــاّ ايثابت ــٔ ا٭حه ع
ــاٜٚٔ     ــٔ ايعٓـ ـــخُٖٛا َـ ـــدطأ أٚ ْـ ــٗٛ أٚ بايـ ـــُتكٝٸس بايػـ ــاْٟٛ ايـ ــا ايثـ بعٓٛاْٗـ

اذتسٜث ايؿطٜـ . ٚٚج٘ ا٫ْصطاف ٖٛ هٗٛض حسٜث ايطؾـع يف  ايـُطؾٛع١ يف 
ـــخهِ       ــا٤ اي ــب ٱْتؿ ــا َٛج ــٝإ أٚ حنُٖٛ ـــدطأ أٚ ايٓػ ــٛإ اي ــطٚإ عٓ إٔ ع
ِٸ حسٜث ايطؾع َا ثشا ناْت  ٚثضتؿاع ايتؿطٜع عٔ َٛضزٙ ، ٚيصا ٜػتخٌٝ إٔ ٜع

١ ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ ايـُطؾٛع١ َثبت١ً يًخهِ نعٓٛإ ايـدطأ يف ايكتٌ ٖٚٛ ٜثبت ايسٜ
 ٚايهؿاض٠، ٚنعٓٛإ ايٓػٝإ ٖٚٛ ٜثبت قطا٤ ايػجس٠ ايـُٓػٝٸ١ يف ايص٠٬ . 

 

بـُعٓاٙ َٚؿازٙ ايصٟ قطٸبٓاٙ يف ايبخـٛ    -ادت١ٗ ايطابع١ : ثٕ حسٜث ايطؾع
ٖٛ زيٌٝ حانِ ع٢ً أزي١ ا٭حهاّ ايٛاقع١ٝ  -ايـُاض١ٝ، َٚسيٛي٘ ؾطعٞ يطؿٞ

ط حسٜث ايطؾـع يـتًهِ ا٭زيـ١    ايـُجعٛي١ يٮؾٝا٤ بعٓاٜٚٓٗا ا٭ٚي١ٝ ، ٚشيو يٓظ
ٚؾــطح٘ يـــخسٚز ز٫يتٗــا ٚأْٗــا َكصــٛض٠ عًــ٢ غــري َــٛاضز ايـــدطأ ٚايٓػــٝإ  
ٚاٱضططاض ٚاٱنطاٙ ٚحنٖٛا َـُا ضؾع٘ ايـخسٜث ايؿطٜـ ضؾعًا تؿـطٜعًٝا ْٚؿٝـًا   

 يٮؾعاٍ بـُا يـٗا َٔ اٯباض ايؿطع١ٝ . 

صاٍ بـُا يــٗا  ٚبتعبري آخط : ثٕ حسٜث ايطؾع ٜؿٝس ضؾع ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ ٚارت
َٔ اٯباض ايؿـطع١ٝ ايٛاقعٝـ١ ، ؾٗـٛ ْـاهط ثىل ا٭حهـاّ ايٛاقعٝـ١ ايــُبتب١ عًـ٢         
َٛضٛعاتٗا ايـداضج١ٝ بعٓاٜٚٓٗا ا٭ٚيٝـ١ ، ٖٚـٛ ْـافٺ يـتًهِ اٯبـاض ٚا٭حهـاّ       

ٚٸ ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ ٚايـدصاٍ ، ٖٚٛ ضاؾع يـٗا باي  ٟٛ ـعٓٛإ ايثاْـايٛاقع١ٝ عٓس طط
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ا٭حهـاّ ايٛاقعٝـ١ ٚاٯبـاض ايؿـطع١ٝ يهـإ حـسٜث       ايطاض٨، ٚي٫ٛ جعٌ تًهِ 
يػًٛا ٫ َع٢ٓ ي٘ ، ٖٚصا قٛاّ ايــخه١َٛ نُـا غـبل     -ٖٚٛ زيٌٝ حانِ  -ايطؾع 

 تٛضٝخ٘ يف )َباحث ايتعاضإ ٚايتعاحِ( . 
ٚحٝث إٔ ْتٝج١ ايـخه١َٛ ٖٞ ايتدصٝص ؾخسٜث ايطؾع ٜٛجب تطٝٝل        

َتعًكاتٗا بػري ارتطأ ٚايٓػٝإ زا٥ط٠ ا٭حهاّ ايٛاقع١ٝ ٚختصٝص َٛضٛعاتٗا ٚ
ٚاٱضططاض ٚاٱنطاٙ َٚا ٫ ٜطام ، ؾـاشا طـطأ بعـ  ايعٓـاٜٚٔ ايــدُػ١ عًـ٢       

 َٛضٛع حهِ ٚاقعٞ أٚ ع٢ً َتعًك٘ ثْتؿ٢ شاى ايـخهِ ايٛاقعٞ يف َٛضزٙ . 

 ايـــج١ٗ ايـــداَػ١ : ثٕ حــسٜث ايطؾــع َٓٸــ١ َــٔ ا  غــبخاْ٘ عًــ٢ أَــ١         
هـاٖط يف ضؾـع عُـّٛ اٯبـاض ايؿـطع١ٝ       (، ٚضؾع ايـدصاٍحبٝب٘ ايـُصطؿ٢)

ا٫عتباض١ٜ ايـُبتب١ ع٢ً تًهِ ايعٓاٜٚٔ َـٔ زٕٚ ؾـطم بـني ا٭حهـاّ ايتهًٝؿٝـ١      
ٚبني ا٭حهاّ ايٛضـع١ٝ ، ثش ٖـٞ بتُاَٗـا ثعتبـاضات قاْْٛٝـ١ ثيــ١ٝٗ تطتؿـع ٖـٞ         

 ٚتطتؿع َعٗا يٛاظَٗا ايؿطع١ٝ . 
ايــُتٝكٔ ضؾـع   ٖٚصا ايتعُِٝ ٖٛ َكتط٢ ثط٬م ايـخسٜث ٚثٕ نإ ايكسض 

ايـخهِ ايتهًٝؿٞ ا٫غـتك٬يٞ ايــُختٌُ نٛجـٛب ايـسعا٤ عٓـس ض٩ٜـ١ ايــ٬ٍٗ        
ٚحط١َ ايتسخني حٝث ٜطتؿع ايــخهِ ايــُختٌُ عٓـس ايــجٌٗ بـايٛاقع ٚعـسّ       
ايعًِ ب٘، يهٔ ايكسض ايـُتٝكٔ ايـداضج عٔ ايـدطاب ٫ ٜصًذ َكٝٸـسًا ٱطـ٬م   

 .  نُا ٖٛ ٚاضذ ٫ ٜـدؿ٢ -ايـدطاب :حسٜث ايطؾع 
يف ايـج١ًُ ٚبًخـاه بعـ     -ٜٚ٪نس ا٫ط٬م أٚ ٜسٍ ع٢ً ثضتؿاع ايٛضع 

ايصخٝذ ايػا٥ٌ عٔ ايطجٌ ٜػتهطٙ ع٢ً ايُٝني ؾٝخًـ  (10)ايـدصاٍ : ايٓص 
بايط٬م ٚايعتام ٚصسق١ َا ٜـًُو أًٜعَ٘ شيو ؟ قاٍ : ر٫، قـاٍ ضغـٍٛ ا    

   ٚ اد ؾــإ : ٚضــع عــٔ أَــيت َــا أنطٖــٛا عًٝــ٘ َٚــا يـــِ ٜطٝكــٛا َٚــا أخطــأ
ايـخًـ ايـُعبٛض ٖٛ حًـ َتعاضف عٓس أٌٖ ايػ١ٓ، ٖٚٛ ٚثٕ نإ باط٬ً عٓس 
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ُٸسٟ)  ا٫َا١َٝ ث٫ إٔ ثغتس٫ٍ ايـُعصّٛ ) ( : رٚضـع  ( بـايٓصٸ ايــُخ
عــٔ أَــيت...د ناؾـــ ٚاضــذ عــٔ عُــّٛ ايطؾــع يٮحهــاّ ايٛضــع١ٝ ٚعــسّ   

٘ عًــ٢ ثختصــاص ايطؾــع باٯبــاض ا٭خطٜٚــ١ ٚا٭حهــاّ ايتهًٝؿٝــ١ ، ْعــِ تطبٝكــ  
قـس صـسض تكٝـ١ً، ٫ٚ     -ايـخًـ ايباطٌ ايصٟ ٫ ًٜعّ تطتٝب أبـط ايــخًـ عًٝـ٘    

عــٔ ا٭َــ١ عًــ٢  ٜطــطٸ تطبٝــل ايهــرب٣ تكٝــ١ً : تطبٝــل ٚضــع ايـــدصاٍ ٚضؾعٗــا  
ــ٘،   ــٔ ثغــتؿاز٠ عُــّٛ اذتــسٜث يٰبــاض       ايـــخًـ ايباطــٌ يف ْؿػ ٫ٚ ٜـــُٓع ع

 . عُّٛ اذتسٜث: ايتطبٝل ٖٚٛ غري أصٌ ايهرب٣ يف حاص١ً ايٛضع١ٝ ؾإ ايتك١ٝ

ٖٚهــصا ٚضز يف بعــ  ايطٚاٜــات ايصــخٝخ١ ثضــططاض ايـــُطٜ  ثىل تــطى 
بع  أجعا٤ ايص٠٬ نايػجٛز ع٢ً ا٭ضإ ٚنايكٝاّ يف ايص٠٬ حٝث ضخٸص 

( بايص٠٬ بايٓخٛ ايـُكسٚض َع٬ًً بأْ٘ : ريٝؼ ؾ٧ٝ َـُا حـطّ ا   ا٫َاّ )
ًٍ٘ يـُٔ ثضططٸ ثيٝ٘د ٚبكٍٛ ا  غبخاْ٘ ٔٵ  يف صـخٝخ١ٺ أخـط٣ ر   ث٫ ٚقس أح ُٳـ ؾ 

٘ٹ ٝٵ  ً ِٳ عٳ ٚٳ٫  عٳازٺ ؾ ٬  َثبٵ ٝٵطٳ بٳاُؽ  ، ؾإ تطى ايـجع٤ يف ايص٠٬ حطاّ ٚقس   (11)داضٵُططٻ غ 
ًٍ٘ ا  يـُٔ ثضطط ثىل ايبى .   اح

ٚيــٛ بًخــاه  -ٚقــس تــسٍ ٖــصٙ ايصــخاح عًــ٢ عُــّٛ ايطؾــع يًٛضــعٝات   
ــ         ِ ٜطٝكــٛاد خصــٛصرَا ثضــططٚا ايٝــ٘د ٚرَــا أنطٖــٛا عًٝــ٘د ٚرَــا يـ

ٜٚتخصــٌ عُــّٛ حــسٜث ايطؾــع يعُــّٛ ايتؿــطٜعات :ا٭حهــاّ   -ٚرايـــدطأد
ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛضع١ٝ عٓس حصٍٛ أحس ايـدصاٍ ايـُطؾٛع١ َػتؿازًا َٔ ثطـ٬م  

 حسٜث ايطؾع َٚٔ ٖصٙ ايصخاح . 
ِٸ حــسٜث ايطؾــع َتعًكــات ا٭حهــاّ ايؿــطع١ٝ َٚٛضــٛعاتٗا،   ٖٚهــصا ٜعــ

ـــُهًـ قــس ٜهــٕٛ َتعً   ـــخهِ ا  غــبخاْ٘ ْظــري ثؾطــاض   حٝــث إٔ ؾعــٌ اي ــًا ي ك
ايـــُهًـ عُــسًا يف ْٗــاض ؾــٗط ضَطــإ ؾاْــ٘ َتعًــل يًخطَــ١ يف قطــ١ٝ )ايبــايؼ   
ـــُهًـ         ــٌ اي ــع ؾع ــس ٜك ــإ(، ٚق ــٗط ضَط ــاض يف ؾ ــ٘ ا٫ؾط ـــخطّ عًٝ ــٌ ٜ ايعاق
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َٛضٛعًا يـخهِ ا  غبخاْ٘ ْظري قط١ٝ )ايـُؿطط عُسًا يف ؾٗط ضَطإ تـجب 
 عًٝ٘ ايهؿاض٠ ايـُدري٠( . 

عًٝ٘ ثشا ثضطط ايـُهًـ ثىل اٱؾطاض ايعُـسٟ يف ْٗـاض ؾـٗط ضَطـإ أٚ     ٚ
ثضتؿع عٓـ٘ حهـِ ٖـصا ايــُٛضٛع      -ٖٚصا َٛضٛع ٚجٛب ايهؿاض٠ -أنطٙ عًٝ٘

بُٝٓا ثشا ثضطط أٚ أنطٙ ع٢ً  يهٕٛ ا٫ضططاض َطؾـٛع ا٭بط يف عايـِ ايتؿطٜع . 
 ثٜـجاز َتعًل ايـخهِ ٚايتهًٝـ ؾؿٝ٘ تؿصٌٝ بني حايتني : 

ـخاي١ ا٭ٚىل: إٔ ٜهـٕٛ َتعًـل ايــخهِ َـأخٛشًا بٓخـٛ ايهًـٞ ايػـاضٟ        اي
١ًٍ ثىل أحهـاّ       ايـُعبٸط عٓ٘ )َطًل ايٛجٛز( ْظـري َتعًكـات ايــُخطَات ايــُٓخ
َتعسز٠ بعسز أؾطاز ايٛجٛز ، ؾاشا ططأ عٓٛإ ا٫نطاٙ أٚ ايـدطـأ أٚ ايٓػٝإ أٚ 

 -ايـُٝت١ أٚ ايٓجؼ َث٬ً ا٫ضططاض ع٢ً ؾطزٺ َٔ أؾطاز ايطبٝع١ ايـُخطٸ١َ : أنٌ
أٚجــب غــكٛ  ايـــخهِ ايـــُتعًل بٗــصا ايؿــطز َــٔ ايطبٝعــ١ ٫ٚ تهــٕٛ ا٭ؾــطاز 
ا٭خط٣ َطؾٛعـ١ ايــخهِ أٟ ٫ تهـٕٛ غـاقط١ ايــخهِ َٓتؿٝـ١ ايتخـطِٜ ، بـٌ         

 تهٕٛ ا٭ؾطاز ايباق١ٝ َـخط١ًَ بـُكتط٢ ثط٬م زيٌٝ ايتخطِٜ . 
 

خٛشًا بٓخـٛ ايهًـٞ ايطبٝعـٞ    ايـخاي١ ايثا١ْٝ : إٔ ٜهـٕٛ َتعًـل ايــخهِ َـأ    
ايـُعبٸط عٓ٘ )صطف ايٛجٛز( ْظـري َتعًكـات ايتهـايٝـ اٱٜــجاب١ٝ ، ؾـاشا طـطأ       
عٓٛإ اٱنطاٙ أٚ اٱضططاض أٚ ايـدطأ أٚ ايٓػٝإ أٚ َا ٫ ٜطام ع٢ً ؾـطز ٺَـٔ   
أؾطاز ايهًٞ مل ٜٛجب ثضتؿاع ايـخهِ عـٔ َتعًكـ٘، ٚشيـو ٭ٕ َـا طـطأ عًٝـ٘       

٫ حهِ ي٘ حػب ايؿطإ، َٚا ٖـٛ   -يؿطز ايـداضجٖٞٚٛ ا -عٓٛإ ايـُطؾٛع 
 .مل ٜططأ عًٝ٘ ايعٓٛإ ايـُطؾٛع -ٖٚٛ صطف ٚجٛز ايطبٝع١  -َتعًل ايـخهِ

مل  -صطف ٚجـٛز ايطبٝعـ١    -ٚبتعبري آخط: َا ٖٛ َتعًل ايـخهِ ايؿطعٞ
ٜتعًل ب٘ ايٓػـٝإ أٚ ايــدطأ أٚ اٱضـططاض أٚ اٱنـطاٙ ، َٚـا تعًـل بـ٘ ايٓػـٝإ         

مل  -ٖٚٛ ايـؿطز ايـداص -ض ْٚـخـُٖٛا َٔ ايعـٓاٜٚـٔ ايـُطؾـٛعـ١ طــطاـٚاٱض
 ٜتعًل ب٘ ايـخهِ حت٢ ٜهٕٛ ضؾع٘ يف تؿطٜع ا  ضؾعًا يـخهُ٘ . 
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ـٺ اٱضـططاض ثىل تـطى ايصـ٠٬ أٚ اٱنـطاٙ عًـ٢       :ٚعًٝ٘ يٛ ططأ ع٢ً َهً
تطنٗا يف جع٤ٺ َٔ ٚقتٗا مل ٜػكط ٚجٛب طبٝعٞ ايص٠٬ ايـُأَٛض بٗا يف تـُاّ 
ايٛقت . ْعِ يٛ ثضطط ثىل تطى ايص٠٬ تـُاّ ايٛقت أٚ خصٛص آخط ايٛقـت  

 ٖٚٛ مل ٜأت بٗا أٍٚ ايٛقت نإ ايتهًٝـ غاقطًا عٓ٘ ح٦ٓٝص . 
 ٖصا نً٘ يف ايتهايٝـ ا٫غتك٬ي١ٝ .

  

 -ٜٚعبٸط عٓٗا بـُٛاضز ا٭قٌ ٚا٭نثط -ٖٚهصا ايـخاٍ يف ايتهايٝـ ايط١ُٝٓ
جـع٤ ايطنـٛع أٚ ؾـط  ا٫غـتكباٍ أٚ ثٜــجاز      نُا ثشا ثضطط ايـُهًـ ثىل تـطى  

َاْع عٔ صخ١ ايص٠٬ ٚنإ ثضططاضٙ يف ؾطزٺ َٔ أؾطاز ايصـ٠٬ ايــُأَٛض بٗـا    
ُٕ َـٔ ايعبـاز٠ ايٛاجبـ١ مل        َع تـُهٓ٘ َٔ أزا٤ ايٛاجب ايطُين ضـُٔ ؾـطزٺ بـا
ٜطتؿــع ايتهًٝـــ ايطــُين ايـــُتعًل بٗــصا ايـــجع٤ أٚ ايؿــط  أٚ تــطى ايـــُاْع ،  

مل ٜتعًل ب٘ اٱضـططاض ٫ٚ ٜــجعٟ    -ٖٚٛ ايهًٞ -ل ايتهًٝـ ٚشيو ٭ٕ َتعً
اٱتٝإ بايؿطز ايٓاقص َع ثَهإ اٱتٝإ بؿطزٺ تاّ َٔ حٝث ا٭جعا٤ ٚايؿطا٥ط 

 ٚايـُٛاْع . 
ْعِ َع ثغتٝعاب اٱضططاض أٚ اٱنطاٙ أٚ ْـخُٖٛا يتُاّ ايٛقـت ٚعُـّٛ   

ايـــُؿتٌُ عًــ٢  ا٭ؾــطاز ٜػــكط ايتهًٝـــ ايتــاّ ٚايـــخهِ ايـــُتعًل بايـــُطنب
 ايؿعٌ أٚ ايبى ايـُططط ثيٝ٘ أٚ ايـُهطٙ عًٝ٘ أٚ ايصٟ ٫ ٜطٝك٘ ايـُهًـ . 

اٱتٝــإ بايـــُطنب : ايـــُتبكٞ َــٔ أجعا٥ــ٘   -تهًٝؿــًا -ٖٚــٌ ٜـــجب عًٝــ٘ 
 ٚؾطا٥ط٘ غري َا ثضطط ايٝ٘ أٚ غري َا أنطٙ عًٝ٘ ؟ ٌٖٚ ٜـخهِ بصـخ١ ايعُـٌ   

 . ٤ باقتطا٤ ٚز٫ي١ حسٜث ايطؾعٚضعًا ؟ بـخٝث ٫ ٜبتب عًٝ٘ ٚجٛب ايكطا

قس ٜكاٍ : ْعِ ٭ٕ حسٜث ايطؾع ٜطؾع ا٭َـط أٚ ايٓٗـٞ ايطـُين ايــُتعًل     
بايـُططط ثيٝ٘ أٚ ايـُهطٙ عًٝ٘ )اضنـع يف صـ٬تو(أٚ )٫ تصـٌ ؾُٝـا ٫ ٜ٪نـٌ      
يـخُ٘( ؾايـُطؾٛع خصٛص جع١ٝ٥ ايـُططط ثيٝ٘ أٚ ؾـططٝت٘ أٚ َاْعٝتـ٘، ٚأَـا    

عــٔ ٚجٛبــ٘، بــٌ تبكــ٢ ا٭ٚاَــط ايـــُتعًك١ ببــاقٞ  غــريٙ ؾــ٬ َٛجــب يطؾــع ايٝــس
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ــٛإ      ــام عٓ ا٭جــعا٤ ٚايؿــطا٥ط عًــ٢ حاهلــا ٫ َٛجــب ٫ضتؿاعٗــا يعــسّ ثْطب
 اٱضططاض أٚ اٱنطاٙ عًٝٗا . 

يهٔ ايظاٖط خ٬ؾ٘ ؾإ ا٭َط ايطُين ٚايٓٗـٞ ايطـُين ٫ ٜطتؿـع بٛحـسٙ     
نب ، ٚشيـو  أصٌ ايتهًٝـ ايــُتعًل بايــُجُٛع ايــُط    -تبعًا -بٌ ٜطتؿع َع٘ 

يعسّ ثغتك٬ي١ٝ ا٭َط ٚايٓٗٞ ٚيتبعٝـ١ ا٭َـط ٚايٓٗـٞ ايطـُين ٭صـٌ ايتهًٝــ       
بايـــُجُٛع حــسٚبًا ٚبكــا٤ٶ ، ٚاشا ثضتؿــع ا٭َــط ا٫غــتك٬يٞ بايـــُطنب ٚثْتؿــ٢  
ايتهًٝـ ايـُتعًل بايـُجُٛع يتخكل عٓٛإ اٱضططاض ثىل تطى بع  َا ثعترب 

ـــخ    ــ٘ أٚ ْ ــطاٙ عًٝ ــل اٱن ــب أٚ يتخك ــات   يف ايٛاج ــإ ثبب ــاٜٚٔ ن ــٔ ايعٓ ُٖٛا َ
ــٌ      ـــختاجًا اىل زيٝ ـــُطنب َ ــ١ أجــعا٤ ٚؾــطا٥ط شاى ايٛاجــب اي ـــ ببكٝ ايتهًٝ

 َػتكٌ جسٜس . 
َث٬ً: يٛ ثضطط ايـُهًـ اىل ايتهًِ يف ايص٠٬ أٚ ثغتسباض ايكب١ً يف تـُاّ 
ايٛقت ٚبًخاه عُّٛ ا٭ؾطاز نإ ايتهًٝـ بايص٠٬ ايـُطنب١ َٔ ايـُتبكٞ َـٔ  

يؿطا٥ط َــختاجًا اىل زيٝـٌ جسٜـس يػـكٛ  شاى ايتهًٝــ ايــُتعًل       ا٭جعا٤ ٚا
 بايـُطنب ايصٟ ثضطط أٚ أنطٙ ع٢ً تطى أحس أجعا٥٘ أٚ ؾطا٥ط٘ . 

٫ٚ ٜٓؿع حسٜث ايطؾع ٱببات ايتهًٝـ بايبك١ٝ، ٭ْ٘ ٜطؾع ايتهًٝـ ٜٚٓؿٝ٘ 
ــ٘ ايطاؾــع : رضؾــع عــٔ أَــيت...د،    ــ١ بٝاْ  بـــخػب يػــاْ٘ ايٓــايف ٚبًخــاه ْٛعٝ

ـــجع٤ أٚ    ٫ٚ ٜػــ ٍُ َــٔ اي ُٕ بـــُطنب خــا ــا تؿاز َٓــ٘ : ثببــات ثٜـــجاب تهًٝـــ ب
ٕٳ ٕٴ    ايؿط  ايـُططط أٚ ايـُهطٙ ع٢ً تطن٘، ؾإ يػا ْؿـٞ   ايــخسٜث ٚبٝاْـ٘ يػـا

ٕٳ  . ٚثٜـجابٺ ثبباتٺ ٚضؾع ٚيٝؼ يػا

ثشٕ ٫بس َٔ ثيتُاؽ زيٌٝ جسٜس ، ٚايظاٖط ٚجٛزٙ يف خصٛص َطنـب  
ايسٜٓٝـ١ ٚايبساٖـ١ ايؿكٗٝـ١ ايكا٥ُـ١      ايص٠٬ ، ٖٚٛ ايتػايـِ ايؿتـٛا٥ٞ ٚايطـطٚض٠  

ٍُ ٚاْٗـا عٓـس تعـصض بعـ  أجعا٥ٗـا ٚؾـطا٥طٗا           ع٢ً إٔ ايصـ٠٬ ٫ تػـكط بــخا
ٜ٪ت٢ بايـُتبكٞ َٓٗا ٫ٚ تبى يف حاٍ َٔ ا٫حٛاٍ . ٫ٚ زيٌٝ خـاص يف بـاقٞ   
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ايعبازات ايـُطنب١ نايصّٛ ٚايـخج ٜـسٍ عًـ٢ ٚجـٛب ايــُتبكٞ ايؿاقـس يًكٝـس       
 ٭جٌ اٱضططاض أٚ ا٭نطاٙ أٚ ْـخُٖٛا .  ايـُتعصض ع٢ً ايـُهًـ

ٚبتعــبري بــإ ٺ: ثٕ حــسٜث رضؾــع ارتطــأ ٚايٓػــٝإ َٚــا ثضــططٚا ايٝــ٘ َٚــا 
أنطٖٛا عًٝ٘ َٚا ٫ ٜطٝكٕٛد ٖٛ ضؾع ايؿعٌ ايـُتعٕٓٛ بأحس ايعٓاٜٚٔ ارتُػـ١  
 ضؾعًا تؿطٜعًٝا بـُع٢ٓ عسّ نٕٛ ايؿعٌ ايـدطأٟ أٚ ايٓػٝاْٞ أٚ ايـُططط ايٝ٘ أٚ

 َتعًكًا ٱعتباض ايؿاضع ٚتكٓٝٓ٘ .  -ٙ أٚ َا ٫ ٜطٝك٘ ايـُهط 

ٚبتعبري َؿصٸٌ : ثٕ حسٜث ضؾع ايـدصاٍ ايــدُػ١ ٜعـين ثْتؿـا٤ ايــخهِ     
ا٫غتك٬يٞ ايثابت يًعٓٛإ ا٭ٚيٞ ْٚؿٝ٘ عٔ ايؿعٌ حـاٍ ا٫ضـططاض أٚ حنـٛٙ،    
ٚٸ ا٫ضـططاض أٚ حنـٛٙ عًـ٢        ٚيف ايتهايٝـ ايط١ُٝٓ ٜهٕٛ َع٢ٓ ضؾعٗـا عٓـس طـط

ا٭جـــعا٤ أٚ بعـــ  ايؿـــطا٥ط ٖـــٛ ثضتؿـــاع ايــــخهِ ايــــُتعًل بايهـــٌ    بعـــ 
ٚايـُجُٛع ايـُطنب ، ؾٝختاج ببٛت ايـخهِ أٚ ايتهًٝـ با٭جعا٤ ٚبايؿطا٥ط 

 ايـُتبك١ٝ اىل زيٌٝ خاص . 
ٚايسيٌٝ ايـداص َٛجٛز يف َطنب ايص٠٬ َؿكٛز يف غريٖا، ٫ٚ  قابًٝـ١  

ٱببات ا٭َط باٜـجاب ايبكٝـ١   -بـخػب َؿازٙ ايػايب ايطاؾع  -يـخسٜث ايطؾع
٫ٚ يتٓعٌٜ ايؿعٌ ايـُتعٕٓٛ بعٓٛإ اٱضططاض ايٝـ٘ أٚ اٱنـطاٙ عًٝـ٘ أٚ ايــدطأ     
َٓعي١ ايعسّ يٝجتع٤ٟ ايـُهًـ ببك١ٝ ا٭جعا٤ ٚايؿطا٥ط بٓؿؼ ا٭َـط ايــُتعًل   

 بايـُجُٛع ايـُطنب . 

ب ٚقس ٜكاٍ : َا غبل َـٔ ثضتؿـاع ايتهًٝــ ايــُتعًل بايــُجُٛع ايــُطن      
عٓس ا٫ضططاض أٚ اٱنطاٙ أٚ حنُٖٛا َٔ ايعٓاٜٚٔ ايـدُػ١ عٓـس تـطى جـع٤ٺ أٚ    

ٜـجطٟ بعٝٓـ٘ بايٓػـب١ ثىل رضؾـع َـا٫ ٜعًُـٕٛد ؾٝكـاٍ :        -ؾط ٺ َٔ ايـُطنب 
عٓس ايـجٌٗ ٚعـسّ ايعًـِ بــجع١ٝ٥ ؾـ٧ٝ أٚ ؾـططٝت٘ أٚ َاْعٝتـ٘ ًٜتـعّ باضتؿـاع         

ٜٚهــٕٛ  ٜث ايطؾــع،ايـــخهِ ٚايتهًٝـــ ايـــُتعًل بايـــُجُٛع ايـــُطنب بـــخس 
 ايتهًٝـ ايـُتعًل بايؿاقس يـجع٤ٺ أٚ ؾط  غري َعًّٛ ؾٝهٕٛ َـختاجًا ثىل ثببات
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 خاص َثبت .  زيٌٝ
يهٔ ٜكاٍ : ثٕ ايتهًٝـ بايـُطنب ٫ ٜطتؿع عٓس ايـجٌٗ جبع٤ نايػٛض٠ يف        

٭ٕ  ايص٠٬ أٚ عٓس ادتٌٗ بؿط  نا٫غتكطاض أٚ عٓس ايـجٌٗ بــُاْع نايتبػـِ،  
ٛ        ايـُهً  ـ حاٍ ايــجٌٗ بأحـسٖا ٜعًـِ ثمجـا٫ً بثبـٛت تهًٝــ يف عٗستـ٘ : ٖـ

  َطزز بني تعًك٘ بـدصٛص ايـُعًّٛ ايـُتٝكٔ َٔ ا٭جعا٤ ٚايؿطا٥ط ٚايـُٛاْع
ــس       ــ٘ بايعا٥ـ ــع تعًكـ ــاشا ثضتؿـ ـــُتٝكٔ ، ؾـ ــسض ايـ ــ٢ ايكـ ــس عًـ ــ٘ بايعا٥ـ ــني تعًكـ  ٚبـ

ٛٸؽ  تعبٸسًا بـخسٜث ايطؾع تعـٝٸٔ عًٝـ٘ ثَتثـاٍ ايتهًٝــ بايكـسض ايــُعً       ّٛ ٫ٚ َػـ
 يطؾع ايٝس عٔ ايتهًٝـ ايـُعًّٛ عٓس ثضتؿاع ايتهًٝـ بايـُؿهٛى ؾٝ٘ . 

ٖٚصا بـد٬ف ؾطٚإ اٱضططاض ٚاٱنطاٙ ع٢ً تـطى جـع٤ٺ أٚ ؾـط  ؾاْـ٘     
ــس،       ـــ بايؿاق ـــختٌُ ٚجــٛز ايتهًٝ ــا٤ ايتهًٝـــ َــٔ أصــً٘ نُــا ٜ ـــختٌُ ثْتؿ ٜ

 ٚاٱحتُاٍ ٫ ٜثبت ايتهًٝـ . 
 

 لـحديث لألمور العدمية .الـجهة الشادسة : مشول ا 
قس عطؾت إٔ ايـُطاز َٔ حسٜث ضؾع ايـدصاٍ ٖٛ ايطؾع ايتؿـطٜعٞ زٕٚ  
ايطؾع ايتهٜٛين ، ٚعًٝ٘ ثشا ثْطبل حسٜث ايطؾـع عًـ٢ َـٛضزٺ تطتٸـب عًٝـ٘ ضؾـع       
ايتهًٝـ أٚ ايٛضع ايثابـت يف شاى ايــُٛضز ، ؾـاشا أنـطٙ عًـ٢ ؾعـٌ َــخطٸّ يف        

ظـري اٱنـطاٙ عًـ٢ ا٫ؾطـاض ايعُـسٟ يف      ْؿػ٘ ثضتؿعت حطَت٘ ٚأبطٙ ايٛضـعٞ، ْ 
ْٗاض ؾٗط ضَطإ ؾبتؿع حطَت٘ ٚنؿاضت٘ تهًٝؿًا ، ْٚظري اٱنطاٙ ع٢ً بٝع زاضٙ 

 ؾريتؿع ْؿٛش ايبٝع ٚتأبريٙ ايٓكٌ ٚا٫ْتكاٍ . 

ثشٕ ٫ ثؾهاٍ يف جطٟ ايــخسٜث ايؿـطٜـ يف ا٭َـٛض ايٛجٛزٜـ١ ، ٖٚـٌ      
ِٸ حسٜث ايطؾع ا٭َٛض ايعس١َٝ ؾٝٓعٸٍ ايـُعس  .ّٚ َٓعي١ ايـُٛجٛز ؟ ٜع

ايظاٖط عسّ جطٟ ايـخسٜث يف ا٭َٛض ايعس١َٝ اييت ٫ أبط ؾطعٞ يــٗا يف  
ْؿػٗا ، ؾاشا ؾـطإ إٔ ايــُهطٙ عًٝـ٘ أٚ ايــُططط ثيٝـ٘ أَـط عـسَٞ يـٝؼ ؾعـ٬ً          
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ــًا ، ٚايعــسّ ٫ أبــط ؾــطعٞ يــ٘ يف ْؿػــ٘ ٫ٚ حهــِ يــ٘ بصاتــ٘ مل ٜؿــًُ٘      ٚجٛزٜ
    ُ هـطٙ عًٝـ٘ حتـ٢ ٜطؾعـ٘ ايــخسٜث،      حسٜث ايطؾع يؿـطإ اْـ٘ ٫ أبـط ؾـطعٞ يً

ٖٚصا نُا يٛ أنطٙ ع٢ً تطى بٝع زاضٙ ٖٚٛ ٜطٜس بٝعٗا مل ٜـُهٔ اذتهِ بتخكـل  
ايبٝع ٚتطتب ايٓكٌ ٚا٫ْتكاٍ حاٍ تطن٘ ثْؿا٤ ايبٝع خاضجـًا ، ٚشيـو ٭ٕ تـطى    

َعسّٚ ا٭بط ايؿطعٞ يف ْؿػ٘ ، ٫ٚ ٜك٣ٛ حسٜث ايطؾع  -ايـُهطٙ عًٝ٘ -ايبٝع 
ْؿــٞ ايٓؿــٞ ثببــات ، ؾــإ يػــإ اذتــسٜث رضؾــع َــا انطٖــٛا  عًــ٢ ْؿٝــ٘ يٝكــاٍ :

 ٞ ٚيـٝؼ يـ٘ يػـإ َثبـت      -تهًٝؿٝـًا نـإ أّ ٚضـعًٝا     -عًٝ٘د ٜٓؿٞ ا٫بط ايؿـطع
ــط   ٚبتعــبري آخــط : يػــإ ايـــخسٜث ٚهــاٖطٙ )ضؾــع ايؿــ٧ٝ     .  حتــ٢ ٜثبــت ا٭ب

ايـُٛجٛز( ٚثعساَ٘ ، ٖٚٛ غري )تٓعٌٜ ايــُعسّٚ َٓعيـ١ ايــُٛجٛز( ؾـإ ٖـصا      
٧ ٚيــٝؼ ضؾعــًا ، ثش ايٛضــع ٜتعًــل بايـــُعسّٚ ؾٝجعًــ٘ بـــُٓعي١       ٚضــع يًؿــٝ 

 ايـُٛجٛز ، ٚحسٜث ايطؾع قاصط عٔ ثؾازت٘ . 

ٖٚٛ ايؿعٌ ايصٟ يٝؼ ي٘ أبط ؾطعٞ نُا يٛ أنطٙ  -ٖٚهصا ايؿعٌ ايعسَٞ 
ع٢ً ثٜكاع َعا١ًَٺ ؾاغس٠ٺ نؿطا٤ ايـدُط أٚ بٝع زاض ايٛقـ أٚ ْــخٛ شيـو َــُا    

ٍ   عٞ:٫ ٜبتب عًٝـ٘ ا٭بـط ايؿـط    ٫ٚ ٜــجطٟ يف َثًـ٘ حـسٜث     -ايٓكـٌ ٚا٫ْتكـا
ايطؾع أٜطًا ٫ٚ ٜٛجب ايــخسٜث صـخ١ ايؿـطا٤ ٚتطتٸـب ا٭بـط عًـ٢ ايــُعا١ًَ        

ٍ   -ايؿاغس٠  (: رضؾـع َـا   ٚشيـو ٫ٕ قٛيـ٘ )   -أعين حصٍٛ ايٓكـٌ ٚا٫ْتكـا
انطٖٛا عًٝ٘د ٜطؾع ا٭بط ايؿطعٞ ايثابت يًؿعٌ ايـُهطٙ عًٝ٘ ٜٚٓؿٝ٘ ٫ٚ ٜك٣ٛ 

 ا٫بط ٭ٕ يػاْ٘ ْافٺ غري َثبت .  ع٢ً ثببات

ٚعًٝ٘ ؾبى ايبٝع يف ا٭ٍٚ : ا٭َـط ايعـسَٞ قبـاٍ ايؿعـٌ ايٛجـٛزٟ نبٝـع       
زاضٙ ايصٟ أنطٙ ع٢ً تطن٘، ٚثٜكاع ايـُعا١ًَ ايؿاغس٠ يف ايثاْٞ: ايؿعٌ ايعسَٞ 

ُٖٚـا َطؾٛعـا ا٭بـط ايؿـطعٞ      -بـُع٢ٓ َعسّٚ ا٭بـط ؾـطعًا نبٝـع زاض ايٛقــ     
ـــخهِ ،   ــسَٚا اي ــاٍ:     َع ـــُهٔ إٔ ٜك ــع ، ٫ٚ ٜ ــسٜث ايطؾ ــا ح ُٸُٗ ــصإ ٫ ٜع ٖ

 حصٍٛ ايٓكٌ -ايـخسٜث ٜطؾع َطؾٛع ا٭بط ، ْٚؿٞ ايٓؿٞ ثببات ، ؾٝثبت ا٭بط 
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٘  -ٚا٫ْـتكاٍ   ٚشيو ٭ْ٘ ثبـبات يًخهِ َع إٔ ايـخسٜث ايؿطٜـ يػاْـ٘ ٚبـٝاْــ
 هاٖط يف إٔ ٜطؾع ايـخهِ ٚا٭بط ايؿطعٞ ، ٫ إٔ ٜثبت٘ . 

ٍٛ : ثٕ َا نإ َٔ ايتعا٬َت صخٝذ ا٭بط ؾطعًا ْٚاؾصًا يف ًَٚدٸص ايك
  ٞ  ْؿػ٘ ثشا ٚقع َهطًٖا عًٝ٘ ٜطتؿع عٓ٘ أبطٙ ايؿطعٞ ايتهًٝؿٞ ٚحهُـ٘ ايٛضـع

، بُٝٓا ثشا نإ ايتعاٌَ ؾاغسًا يف ْؿػ٘ عسِٜ ا٭بط ايؿطعٞ بِ أنطٙ  -ايصخ١-
شا ٚقع عٔ ثنطاٙ، عًٝ٘ مل ٜ٪بٸط حسٜث ايطؾع ؾٝ٘ ؾ٦ًٝا ٫ٚ تبتٸب عًٝ٘ ايصخ١ ث

ٚشيو ٭ٕ يػإ ايـخسٜث ٖٛ ايطؾع ٚايٓؿٞ ثَتٓاًْا ٚتًطؿًا ع٢ً ايعباز ، ٚيٝؼ 
 يػاْ٘ اٱٜـجاب ٚاٱببات حت٢ ٜٓعٸٍ ايـُعسّٚ َٓعي١ ايـُٛجٛز . 

ٚايـخاصٌ إ ضؾع ايـدصاٍ ٜعين ثظايتٗا عٔ صؿخ١ ايتؿطٜع ٚثٕ ناْت 
    ٘ غـري ايٛضـع ٚايــجعٌ ؾـ٬      َٛجٛز٠ يف ٚعا٤ ايتهـٜٛٔ ، ٚضؾـع ايؿـ٧ٝ ٚثظايتـ

َعـسّٚ ايٛجـٛز أٚ َعـسّٚ     -ٜـجطٟ حسٜث ضؾع ايـدصاٍ يف ا٭َٛض ايعس١َٝ 
٭ٕ حـسٜث ايطؾـع يػـاْ٘ ايٓؿـٞ ٚثظايـ١ ايــُٛجٛز، ٫ٚ ٜكـ٣ٛ         -ا٭بط ايؿطعٞ

 ع٢ً ثٜـجاز ايـُعسّٚ ؾاْ٘ ٚضع ٚجعٌ ٚيٝؼ بطؾع . 

٘ يـخج بٝـت  ٚيف ض٥ٛ٘ : يٛ ْصض أحس َث٬ً إٔ ٜؿطب َا٤ ظَعّ  عٓس شٖاب
مل  -ا  ايـخطاّ ؾأنطٙ ع٢ً عسّ ؾطب٘، أٚ ثضطط يبى ؾطب٘، أٚ ْػـٞ ؾـطب٘   

ٜتٓعٸٍ عسّ ايؿطب َٓعي١ ايؿطب يٝهٕٛ بـُٓعي١ ؾاضب َا٤ ظَعّ نٞ ٫ ٜهٕٛ 
حاْثًا يٓصضٙ ٫ٚ تـجب عًٝـ٘ ايهؿـاض٠ . ٚشيـو ٭ٕ حـسٜث ايطؾـع ٜطؾـع ايؿعـٌ        

ٖٛا بـُا يًؿعٌ َٔ ا٭بـط ايؿـطعٞ   ايـدطأٟ ٚايـُهطٙ عًٝ٘ ٚايـُططط ايٝ٘ ْٚـخ
نُـا يف   -٫ٚ ٜسٍ ع٢ً ثببـات ايــُعسّٚ ٫ٚ ٜٓـعٸٍ ايــُعسّٚ َٓعيـ١ ايــُٛجٛز       

ؾإ تٓعٌٜ ايـُعسّٚ َٓعيـ١ ايــُٛجٛز ٖـٛ ٚضـع يًؿـ٤ٞ ٚثٜــجاز يـ٘         -ايـُثاٍ 
تٓع٬ًٜ ، َٚؿاز ايـخسٜث ٖٛ ضؾع ايــدصاٍ عـٔ ا٭َـ١ ، ٫ ٚضـعٗا ٚثبباتٗـا ،      

كٝٗـًا َـٔ ايــُخككني ايــُتأخطٜٔ بعـس تٛغٸـع ايٓظـط ايؿكٗـٞ         َٚٔ ٖٓا ٫ تــجس ؾ 
ٜػـتٓس ثىل حـسٜث ايطؾـع يتصـخٝذ ايصـ٠٬ ايـيت ْػـٞ أٚ جٗـٌ          -ا٫جتٗازٟ 



 9بؿط٣ ا٭صٍٛ / ج(............................................................. 90)

 - (12)نُا أؾاز ايـُخكل ايٓـا٥ٝين )قـسٙ(   -جع٤ٶ َٓٗا أٚ  ؾططًا غري ضنين ؾبن٘ 
ــطاِٖ     ــٝؼ ٱببــات ايصــخ١، ٚت ٚشيــو ٱضتهــاظ تصــسٸٟ ايـــخسٜث يًٓؿــٞ، ٚي

 ، ٚايتؿصٌٝ يف ؾك٘ ايص٠٬ . (13)ٕ ثىل  حسٜثر٫ تعاز ايص٠٬دٜػتٓسٚ

 ايـج١ٗ ايػابع١ : ٜؿب  أَطإ ؾـٞ جطٜإ حسٜث رضؾع ايـدطأ ٚايٓػٝإ
 َٚا ٫ ٜعًُٕٛ َٚا ثضططٚا ثيٝ٘ َٚا أنطٖٛا عًٝ٘دُٖٚا : 

ايؿط  ا٭ٍٚ: إٔ ٜهٕٛ ايـُطؾٛع حهًُا ؾطعًٝا َبتٸبًا ع٢ً ؾعٌ ايـُهًـ 
ايـُهًـ أخـصًا َـٔ َؿـاز ايــخسٜث، ؾـإ ايــدصاٍ ضؾعـت عـٔ          بـُا ٖٛ ؾعٌ

ا٭١َ ٚعٔ أؾعاٍ أؾطازٖا ، ٚايـخهِ ايثابت ع٢ً ؾعٌ ايـُهًـ بـُا ٖـٛ ؾعـٌ   
ٖٛ َـخٌ اٱَتٓإ ع٢ً ا٭١َ بطؾع٘ ، ٚأَا ايـخهِ ايـُبتب عًـ٢   -ايـُهًـ 

، بـٌ   ايؿعٌ بـُا ٖٛ ٖٛ ؾٗٛ خاضج عٔ َؿاز ايـخسٜث هاٖطًا ٫ٚ ثَتٓإ بطؾع٘
اٱَتٓــإ بإبباتــ٘ يتخصــٌٝ َصــًخت٘ ، ٚيــصا ٫ ٜـــجطٟ حــسٜث ايطؾــع يف ضؾــع   
ايتٓجٸؼ ايـُبتٸب ع٢ً ٬َقا٠ ايٓجؼ ؾُٝا ثشا ثضـطط أٚ أنـطٙ عًـ٢ إٔ ٬ٜقـٞ     
بسْ٘ حـاٍ ْــجاغت٘ جػـًُا طـاٖطًا ، ؾاْـ٘ ٫ ٜــُهٔ ايــخهِ باضتؿـاع ايتـٓجؼ          

تــٓجؼ َبتـب عًــ٢  يــخسٜثرضؾع َـا ثضــططٚا ثيٝـ٘ أٚ أنطٖــٛا عًٝـ٘د٭ٕ اي    
ايـــ٬ُقا٠ بـــُا ٖــٞ ٖــٞ ٚمل ٜبتــب ايتــٓجؼ عًــ٢ )ايـــ٬ُقا٠ بـــُا ٖــٞ ؾعــٌ    
ُٸ٘ ايـخسٜث ايـُدتص بؿعٌ ايـُهًـ بـُا ٖٛ ؾعًـ٘ يظـاٖط    ايـُهًـ( حت٢ ٜع

ّ       ايـخسٜث، ، بـٌ ٭جـٌ إٔ   (14)٫ ٭جـٌ اٱمجـاع ايـصٟ ثزعـاٙ بعـ  ا٭عـ٬
٫ بــُا ٖـٛ ؾعـٌ     -ايتٓجؼ حهِ ؾطعٞ َٛضٛع٘ ٬َقا٠ ايٓجؼ بـُا ٖٛ ٖـٛ  

ِٸ زيٌٝ ايتٓجؼ بايـ٬ُقا٠ َا ناْت حاص١ً َٔ غري ثختٝاض -ايـُهًـ   ٚيصا ٜع
ِٸ َا بٌ ايـُهًـ،  ايـُهًـ زٕٚ ثغتٓازٖا ثىل ؾعٌ يٛ حصًت ايـ٬ُقا٠ َٔ ٜع
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 نُا يٛ ْاّ ٚتـخطى جػُ٘ أٚ بٛب٘ ٫ٚق٢ ايبٍٛ أٚ ٚقع ايثٛب عًٝ٘ . 
ٝت بػبب ثنطاٖٞ أٚ ثضططاضٟ، ٖٚهصا ثشا حصًت ادتٓاب١ أٚ َؼٸ ايـُ

ؾــإ ٚجــٛب ايػػــٌ َكسَــ١ يًصــ٠٬ ٫ ٜٓتؿــٞ ٫ٚ ٜطتؿــع بـــخسٜث رضؾــع َــا   
ثضططٚا ثيٝ٘ أٚ أنطٖٛا عًٝ٘د ٚشيو ٭ٕ ٚجٛب ايػػٌ َبتٸب ع٢ً ايـجٓاب١ 

 بـُا ٖٞ ٖٞ ٚع٢ً َؼٸ ايـُٝت بـُا ٖٛ ٖٛ ، ٫ بـُا ٖٛ ؾعٌ ايـُهًـ . 

 جـٛب ايـكـطا٤ يـُا ؾات ايـُهًـٖٚهصا ٫ ٜـجطٟ ايـخسٜث ؾـٞ ضؾـع ٚ
ثضــططاضًا أٚ ْػــٝاًْا أٚ ثنطاٖــًا ، ٭ٕ ٚجــٛب ايكطــا٤ َبتــب عًــ٢ )ؾــٛت        

َٚٔ ٖٓـا ٜــجب    -٫ بـُا ٖٛ ؾعٌ ايـُهًـ  -ايٛاجب يف ٚقت٘( بـُا ٖٛ ؾٛت 
ايكطا٤ ؾُٝا ثشا ؾاتت ؾطٜط١ ايصبذ َٔ ايـُهًـ ٚمل ٜهٔ ايؿٛت َػتٓسًا ثىل 

يؿــٛت ثىل َْٛــ٘ ايـــداضج عــٔ ثختٝــاضٙ ، ٖٚهــصا  ؾعــٌ ايـــُهًـ بــإٔ ثغــتٓس ا
ثؾتػاٍ ايص١َ بسٜٕٛ ايعباز ؾإ ايـخهِ با٫ؾتػاٍ ٚٚجٛب أزا٤ زٜٕٛ ايعبـاز  

 َبتب ع٢ً ا٫غتسا١ْ ٚثؾتػاٍ ايص١َ ، ٫ٚ زاعٞ يًتؿصٌٝ أنثط . 

ايؿط  ايثاْٞ : إٔ ٜهٕٛ يف ضؾع ايـخهِ َٓٸ١ ع٢ً ْٛع ا٭١َ ٚيطـ عًـ٢  
عِٓٗ ، ٭ٕ َػام ايــخسٜث ٚصـٝاغت٘ رعـٔ أَـيتد ٜؿٝـس      ايعباز بطؾع ايثكٌٝ 

اٱَتٓإ ٚايتًطـ ع٢ً عُّٛ ا١َ٫ ؾٝتكٝٸس ايطؾع ب٘ ٫ٚ ٜتعساٙ ، ٚيصا ٫ جيـطٟ  
ايـخسٜث يطؾع صخ١ بٝع ايـُططط ٭ٕ ضؾع ايصخ١ عٓ٘ خ٬ف اٱَتٓـإ عًـ٢   
ايـُططط ، ؾُٔ ثضـططت٘ هطٚؾـ٘ ايصـعب١ يبٝـع زاضٙ أٚ ؾطاؾـ٘ يٛؾـا٤ زْٜٛـ٘ أٚ        

٬ج َطٜط٘ أٚ ْـخٛ شيو نإ َٓع صخ١ ايبٝع خ٬ف اٱَتٓإ عًٝ٘، ٜطاف ع
يٝؼ ؾٝ٘ بكٌ ع٢ً ايــُهًـ   -ثيٝ٘:ثٕ صخ١ ايبٝع ٚتطتٸب أبطٙ: ايٓكٌ ٚا٫ْتكاٍ

 حت٢ ٜطؾع٘ ايـخسٜث، بٌ ٖٛ َٛاؾل يـُصًخت٘ ٚطبل ايـُٓٸ١ ٚايًطـ . 

ص َـع  ٫ عًـ٢ ؾـد   -ٜٚؿب  إٔ تهٕٛ ايـُٓٸ١ ٚايًطـ ع٢ً ْٛع ايعبـاز  
ؾإ ٖصا ايتعُِٝ يٓٛع ا٭١َ ٚايتػ١ٜٛ بني ايعبـاز َػـتؿاز    -َططٸ٠ ؾدُص آخط 

َٔ هاٖط ايـخسٜث رضؾع عٔ أَيت....د ٜٚٓصطف جعًَا عٔ ضؾـع ايــدصاٍ   
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عٔ بع  أؾطاز ا١َ٫ ثشا ثغتٛجب بك٬ً أٚ ضطضًا ع٢ً بع  آخط، ؾـإ عبـاز    
٢ بعــ  ٫ٚ ٜطؾــع ا  ْػــبتِٗ ثىل ايـــُؿطٸع ْػــب١ ٚاحــس٠ ٫ ٜؿطــٌ بعــ  عًــ

ايثكٌ عـٔ بعـ  زٕٚ بعـ ، َٚـٔ ٖٓـا ٫ ٜــجطٟ ايــخسٜث يف بـاب ضـُإ          
ــاضٟ      ــ٬ ثختٝ ــ٬ف اي ــُإ اٱت ــع ض ـــُتًؿات أٟ ٫ ٜطتؿ ــاٍ   -اي ـــُتخكل ح ناي
٭ٕ ضؾــع ايطــُإ  -ا٫ضــططاض أٚ اٱنــطاٙ أٚ ايـــجٌٗ أٚ ايـــدطأ أٚ ايٓػــٝإ  

 ف اٱَـتـٓإ ع٢ً ايـُايــو يهـٓ٘ خـ٬ -بايهػط -ثَـتــٓإ ٚتـًـٍطــ بايـُتـًــ 
 ايتايـ َاي٘ ٭ْ٘ ثضطاض ب٘ . 

ٚباختصاض : ٜؿب  يف جطٜإ حسٜث ايطؾع نْٛ٘ ثَتٓاًْا يٝؼ ؾٝ٘ َطـاض٠  
ع٢ً أحسٺ ، ٚشيو يظٗٛض ايـخسٜث ايؿطٜـ يف اٱَتٓإ ٚايتؿطٸٌ عًـ٢ ا٭َـ١   

 ايـُطح١َٛ بأمجعٗا ، ٖصا ؾِٗ ايـُؿٗٛض ايـُٓصٛض بظاٖط ايـخسٜث . 

عًـ٢ ؾٗـِ ايــُؿٗٛض: يطؿٝـ١      (15)أؾـهٌ بعـ  أجًـ١ عصـطْا )قـسٙ(      ٚقس 
ايـخسٜث بأْ٘ ٫ ؾاٖس ع٢ً ٖصٙ ايسع٣ٛ ٚإٔ ايـُػتؿاز َٔ ايــخسٜث ٚضٚزٙ  
َٛضز ايتػٌٗٝ ٚاْـ٘ هـاٖط يف ايتػـٌٗٝ ايؿدصـٞ ٚاٱضؾـام عًـ٢ َـٔ ٜــجطٟ         

 ايـخسٜث يف حك٘ ، ْظري زيٌٝ ْؿٞ ايـخطج . 
 ٜٚطز عًٝ٘ :

٢ صسم زع٣ٛ اٱَتٓإ َٛجـٛز يف ْـصٸ ايــخسٜث    ثٕ ايؿاٖس عً -أ٫ًٚ 
:رضؾع عٔ أَيت تػعد خصـاٍ ، ٜبـسٚ َـٔ غـٝاق٘ ايظـاٖط يف صـسٚضٙ ثَتٓاْـًا        

 -٫ َـخ  تػٌٗٝ َٚـجطز ثضؾام ْظري آٜـ١ ْؿـٞ ايــخطج     -ٚتًطؿًا ع٢ً ا٭١َ 
 بٌ ٖٛ ضؾع يطؿٞ هاٖط َٔ ْصٸ ايـخسٜث . 

 ٟ تٓتػــب ايـــُتؿطع١  ٜٚ٪نــسٙ : تٓاغــب٘ َــع َــصام ايؿــاضع ايـــخهِٝ ايــص
     ٛ  قاطب١ ثيٝ٘ ْػب١ ٚاحس٠ ٖٞ ْػب١ ايعبٛزٜـ١، زٕٚ ايتػـٌٗٝ ٚاٱضؾـام ايـصٟ ٖـ

 ْؿع ؾدصٞ َـدتص ٫ ٜتٓاغب َع عُّٛ ايًطـ ايتؿطٜعٞ .
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 ثٕ زعٛاٙ ٚضٚز ايـخسٜث َٛضز ايـتػٌٗٝ أٚ هٗٛضٙ يف ايـتػٌٗٝ -ٚباًْٝا  
ٕ ايــخسٜث خًـًٛا   ايؿدصٞ ْظري زيٌٝ ضؾع ايـخطج اْـُا تصسم زعٛاٙ يـٛ نـا  

َٔ ايكط١ٜٓ ع٢ً خ٬ف هٗٛضٙ ايبسٟٚ ، ٖٚٓا تٛجس قط١ٜٓ جًٝٸـ١ عًـ٢ ايًطــ    
ايعَُٛٞ ٚاٱَتٓإ ايٓٛعٞ : رضؾع عٔ أَيت تػعد ؾإ تعـبري ايطؾـع ٜػـتبطٔ    
أَطًا بك٬ًٝ ٜطؾع، ٚتعبري )عٔ ا٭َـ١( ٜ٪نـس ايتًطــ ايعُـَٛٞ ٚاٱَتٓـإ بطؾـع       

ؾٗصا  ايتعبري ٚاضذ ايس٫ي١ عًـ٢ تهـطِٜ   ( نطا١َ ي٘، ايثكٌٝ عٔ أ١َ مُس )
 ا٭١َ ٖٚٛ يػإ ايتًٍطـ بأؾطازٖا بتؿطٜع ضؾع ايـدصاٍ ايتػع١ عِٓٗ .

 اجلهة الثامنة : يف عنوم حديث الرفع لغري االلزاميات . 
ايـُعطٚف بٝـِٓٗ ٚايــُٛاؾل يــُطتهعاتِٗ هـاٖطًا ٖـٛ ثختصـاص حـسٜث        

يــُهطٖٚات ايــُخت١ًُ غـري    ايطؾع باٱيعاَٝات ٚعـسّ مشٛيـ٘ يًُػـتخبات ٚا   
 ايـُع١ًَٛ ، ٖٚٛ ايصخٝذ ، ٜٚٓبػٞ تؿصٌٝ ايـُكاٍ ؾٝ٘ :

 ايظاٖط إٔ ايـربا٠٤ ايعكًٝـ١ ايــُتُثٸ١ً بكٛيــِٗ : )قـبذ ايعكـاب بػـري بٝـإ(         
ٜـــدتص جطٜاْٗــا بـــُٛاضز ايؿــو يف ايتهــايٝـ اٱيعاَٝــ١  -عًــ٢ ايكــٍٛ بٗــا  -

ُـ       اٍ حطَـ١ ايتـسخني ، ؾـ٬    ناحتُاٍ ٚجـٛب ايـسعا٤ عٓـس ض٩ٜـ١ ايــ٬ٍٗ ٚثحت
تـجطٟ يف َٛاضز ثحتُاٍ ا٫غتخباب ٚايهطاٖـ١ ، ٭ٕ ايــُػتخب ٚايــُهطٚٙ    
ايكطعــٝني ٫ عكــاب يف َـــدايؿتُٗا ؾطــ٬ً عــٔ َـــدايؿ١ َـــختٌُ اٱغــتخباب   
ٛٸ١َ بكبذ ايعكاب َٔ غري بٝإ َٚٔ ايـُػًُات  ٚايهطا١ٖ، ٚايربا٠٤ ايعك١ًٝ َتك

  إٔ ٫ عكاب يف غري اٱيعاَٝات .

ٚأَا ايربا٠٤ ايؿطع١ٝ ايــُػتؿاز٠ َـٔ حـسٜث ايطؾـع ْٚــخٛٙ ٚجطٜاْٗـا يف       
 ايـُػتخبات ٚايـُهطٖٚات ْٚؿٝٗا يـُٗا ْعطض٘ يف َبخثني، ْبسأ ببخث : 
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   :جريان الرباءة الشرعية يف التكليف االستقاللي الـنحتنل 
قــس ٜكــاٍ بـــجطٜإ ايــربا٠٤ ايؿــطع١ٝ ٚثضتؿــاع ايـــُػتخب ا٫غــتك٬يٞ أٚ    

هطا١ٖ ايـُخت١ًُ ثعتُازًا ع٢ً ثط٬م حسٜث رضؾع َا ٫ ٜعًُٕٛد ْٚـخٛٙ، اي
ؾاشا ؾههٓا يف ثغتخباب ص٠٬ ايػؿ١ًٝ أٚ ص٠٬ ايٛص١ٝ بني ؾطٜطيت ايـُػطب 

أجطٜٓا ايربا٠٤ ايؿطع١ٝ ْٚؿٝٓا ا٫غتخباب  -ٚايعؿا٤ يعسّ ببٛتٗا بأَاض٠ َعترب٠ 
ث رَـا حجـب ا    ايـُختٌُ بإط٬م حـسٜث رضؾـع َـا ٫ ٜعًُـٕٛد ٚحـسٜ     

 عًُ٘ عٔ ايعباز ؾٗٛ َٛضٛع عِٓٗد ٚغريُٖا .

ــا َــٔ إٔ ضؾــع َــا ٫ تعًُــ٘ ا٭َــ١ ٚٚضــع غــري      ٜٚــطز عًٝــ٘ : َــا غــبل َٓٸ
أٟ  ايـُعًّٛ عٔ عباز ا  غبخاْ٘ ٖٛ ْؿٞ يًخهِ هاٖطًا عٓس ايـجٌٗ بايٛاقع،

ٖٛ ضؾع هاٖطٟ ٜ٪ٍٚ ثىل عسّ ثٜـجاب اٱحتٝا  ع٢ً ايعبـاز ٚعـسّ ثيـعاَِٗ    
يتخٍؿع ع٢ً ايٛاقع يف هطف ايـجٌٗ ب٘ ، ٖٚصا ايـُع٢ٓ ٜتخكل يف ايتهـايٝـ  با

اٱيعا١َٝ غري ايـُع١ًَٛ ٫ٚ ٜتخكل يف ايتهـايٝـ ا٫غـتخباب١ٝ ا٫غـتك٬ي١ٝ غـري     
ــٞ       ــري اٱيعاَ ـــ غ ــٛاضز ايتهًٝ ــا  يف َ ــٛب اٱحتٝ ــٌ ٚج ـــُع١ًَٛ ، ثش جع اي

ٚجٛب اٱحتٝا  ايـُختٌُ غري َعكٍٛ ٚغري َـختٌُ، ٚثشا مل ٜـختٌُ جعٌ 
ــٌ       ـــُعكٍٛ جع ـــُا اي ــا ٫ ٜعًُــٕٛد، ٚاْ ــع َ ـــخسٜث رضؾ ــ٢ يطؾعــ٘ ب ــ٬ َعٓ ؾ
ثغتخباب ا٫حتٝا  عٓسٖا ، ٫ٚ ضٜب يف ثغتخباب ا٫حتٝا  ؾطعًا يف َٛاضز 
ــاٖطٟ       ــٍٛ ه ــٛ ٚص ـــُع١ًَٛ ، ٖٚ ــري اي ــ١ غ ـــُختٌُ أٚ ايهطاٖ ــتخباب اي ا٫غ

ٜث ايطؾـــع يًهطاٖـــ١ ٚا٫غـــتخباب ايــــُختٌُ ٫ٚ ٜــــُهٔ ايكـــٍٛ بطؾـــع حـــس
يٲغتخباب ايـُختٌُ ، ثش يٛ جطت ايربا٠٤ ْٚؿ٢ حسٜث ايطؾع : ايـخهِ غري 

يعّ َٓ٘ عسّ حػٔ اٱحتٝا  ، ٖٚٛ خًـ ؾطإ  -اٱيعاَٞ يف َطح١ً ايظاٖط 
ايكطع بـخػٔ اٱحتٝا  ؾطعًا ع٢ً نـٌ حـاٍ ٚيف نـٌ هـطف ، بـٌ ثٕ حػـٔ       

بٞ أٚ ايهطاٖـٞ  ا٫حتٝا  بابت عك٬ً ، ٖٚصا ٚصٍٛ هاٖطٟ يًخهِ ا٫غتخبا
 ب ايـُختٌُ أٚـؿٞ ايـُػتخـربا٠٤ ايؿطع١ٝ يٓـطا٤ ايـٓع عٔ ثجـٜـُ -تٌُ ـايـُخ
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 ايـُهطٚٙ ايـُؿهٛى . 
ؾـإ   -ٜٚ٪نسٙ : هٗـٛض حـسٜث ايطؾـع يف ثظايـ١ ايؿـ٧ٝ ايثكٝـٌ عـٔ ا٭َـ١         

٫ٚ بكــٌ يف ببــٛت حػــٔ ا٫حتٝــا   -ايطؾــع ٜػــتبطٔ ثظايــ١ ايثكٝــٌ نُــا تكــسّ 
٘ أٚ تطى َا ٜـختٌُ نطاٖتـ٘ حتـ٢ ٜطؾعـ٘ ايــخسٜث،     باتٝإ َا ٜـختٌُ ثغتخباب

ؾٝدــتصٸ حــسٜث ايطؾــع بكطٜٓــ١ َؿــاز )ضؾــع( يف ضؾــع ا٭حهــاّ اٱيعاَٝــ١ زٕٚ   
 بِ ْبخث باًْٝا : ا٫غتخباب١ٝ . 

 :جريان الرباءة يف التكليف الضنين غري اإللزامي الـنحتنل 
ـــُطنب ٚثحتُــٌ      ــطىٺ يًعُــٌ اي ــ١ عُــٌ أٚ ت ـــُهًـ يف جع٥ٝ ــٛ ؾــو اي ي

خباب٘ أٚ نطاٖت٘ ضًُٓا ناحتُاٍ ؾطط١ٝ ايطٗاض٠ يف اٱقا١َ يًص٠٬ ايَٝٛٝـ١  ثغت
 أٚ ثحتُــاٍ ؾــطط١ٝ اٱغــتكطاض أٚ ثحتُــاٍ جع٥ٝــ١ ايػــٛض٠ يًصــ٠٬ ايـــُػتخب١  

ؾٌٗ تـجطٟ ايربا٠٤ ايؿطع١ٝ ٚتٓؿٞ ايــجع١ٝ٥   -ايٓٛاؾٌ اي١َٝٛٝ ٚص٠٬ ايعٜاض٠ -
 أٚ ايؿطط١ٝ ايـُخت١ًُ ؟. 

بــجطٜإ ايـربا٠٤    - (16)ٜطٟ بـخث أغتاشْا ايــُخكل  نُا يف تكط -قس ٜكاٍ 
ـــُػتخب أٚ       ــع ٚحنــٛٙ، بًخــاه إٔ ثؾــبا  اي ــام حــسٜث ايطؾ ايؿــطع١ٝ ٚثْطب

 ط٬ق٘ . إايـُهطٚٙ ضُٔ ايعٌُ ايـُطنب َـجٍٗٛ ٜٓؿٝ٘ حسٜث ايطؾع ب
ُٕ : ايٛجـٛب ايتهًٝؿـٞ ٚثٕ نـإ غـري َــختٌُ يؿـطإ عـسّ         ٚبتكطٜبٺ با

ططٞ ايــُبتب عًٝـ٘ عـسّ جـٛاظ اٱتٝـإ بايؿاقـس       اٱيعاّ ، يهٔ ايٛجٛب ايؿـ 
 يًؿط  بساعٞ ا٭َط َـختٌُ ٜٚصذ ضؾع٘ هاٖطًا بـخسٜث ايطؾع ْٚـخٛٙ . 

يهٔ ٜكاٍ : ثٕ ايٛجٛب ايؿططٞ يف ايـُكاّ غري متٌُ اٜطًا، ٫ٚ َـجاٍ 
ٱجطا٤ ايربا٠٤ أٚ ٫ َـجاٍ يطؾعـ٘ بــخسٜث ايطؾـع ٚايــخجب ٚحنُٖٛـا ، ؾاْـ٘       

١ٝ٥ َػتخب١ أٚ ؾطط١ٝ َػتخب١ أٚ َاْع١ٝ َهطٖٚـ١ ٚسػـٔ َعـ٘    ٜـختٌُ ٖٓا جع
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ا٫حتٝا  ؾطعًا بؿعٌ َا ٜـختٌُ جع٥ٝت٘ أٚ ؾططٝت٘ أٚ تطى َا ٜـختٌُ نطاٖت٘ 
ٖٚـٛ ٜٓؿـٞ    -أٚ َاْعٝت٘، ٚاشا حػٔ ا٫حتٝا  ؾطعًا ؾ٬ ٜـتُهٔ حـسٜث ايطؾـع   

ٖـ      -ا٫بط ايؿطعٞ هاٖطًا ١ ٫ٚ ٜك٣ٛ عًـ٢ ضؾـع اٱغـتخباب ايطـُين أٚ ايهطا
ــٌ يف        ــ١ ٫ٚ بك ــ٢ ا٫َ ــٌ عً ــع ايثكٝ ــ٘ ٜطؾ ــ٘ ، ٭ْ ـــُتٓع جطٜاْ ــٌ ٜ ـــُختًُني ب اي
اغتخباب اٱحتٝا  بؿعٌ َا ٜــختٌُ جع٥ٝتـ٘ أٚ ؾـططٝت٘ أٚ بـبى َـا ٜــختٌُ       
َاْعٝت٘ . ٚبتعبري جاَع َـدتصط : ثٕ اٱغتخباب ٚايهطا١ٖ ايـُختًُني عًَُٛا 

 ٗ ُا ٫ٚ َطـطٸ٠ ٫ٚ بكـٌ يف   ٫ ثيعاّ ؾُٝٗا ٫ٚ عكاب ٫ٚ َ٪اخص٠ ع٢ً َــدايؿت
ؾعًُٗا حت٢ ٜٓؿُٝٗا حسٜث ايطؾع ٚايــخجب ْٚــخُٖٛا َـٔ أيطـاف ايتؿـطٜع      

 نٞ ًْتعّ بـجطٜإ ايربا٠٤ يف غري اٱيعاَٝات تًطؿًا . 

بٌ بكا٤ اٱغتخباب ٚايهطا١ٖ ايـُخت١ًُ ٖٛ ايـُٛاؾل يٲَتٓإ ٚايتًٍطــ  
 ُصازؾ١ َع ايٛاقع . بازضاى ٬َن٘ ٚتـخصٌٝ بٛاب٘ ٚيٛ ثحتُا٫ً ٚعٓس ايـ

ٚاذتاصٌ عـسّ جطٜـإ ايـربا٠٤ عـٔ ايتهًٝــ اٱغـتك٬يٞ غـري اٱيعاَـٞ         
 بؿعٌ أٚ تطى ، ٖٚهصا ايتهًٝـ ايطُين غري اٱيعاَٞ . 

ادت١ٗ ايتاغع١ : جا٤ يف آخط ايـخسٜث رضؾع ايطري٠ ٚايـخػس ٚايٛغٛغـ١  
   ٔ ــ١ تـــدتًـ َــٔ حٝــث ايـــُؿاز عــ  يف ايتؿهــط يف ايـــدًلد ٖٚــٞ خصــاٍ ب٬ب

 ايـدصاٍ ايػت١ ايػابك١ عًٝٗا نُا غٝاتٞ . 

ٚايـُطاز َٔ ايطري٠ ٖٛ ايتؿا٩ّ بايطري ايٓخؼ نايػطاب ٚغريٙ ، ٖٚٛ أَط 
ٜطــطأ عًــ٢ ايــٓؿؼ بـــُطٚض ايػــطاب أٚ ايبــّٛ أْٚـــخُٖٛا َــٔ ايطٝــٛض ايٓخػــ١  
ٞٸ تٍٛن٬ً ع٢ً ا  غبخاْ٘ َع ايـسعا٤   ايـُؿ٪١َٚ ، ٚع٬ج٘ ايؿطعٞ ٖٛ ايـُط

 ا  يسؾع ايٓخؼ ٚايؿ٪ّ ايـخاصٌ يف ايٓؿؼ بؿعٌ َـطٚض ايطـري   ٚايتططٸع اىل
 .  (17)(: رنؿاض٠ ايطري٠ ايتٛنٌدايٓخؼ َث٬ً ، قاٍ ضغٍٛ ا )
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ٚضؾع ايطري٠ يف حسٜث ايطؾع ٜعين ضؾع أبطٖا ٚؾ٪َٗا حٝث نإ ايعـطب  
يف ادتا١ًٖٝ قبٌ ا٫غ٬ّ تتؿا٤ّ َٔ بع  ايطٝٛض ؾتصـسٸِٖ عـٔ َكاصـسِٖ ،    

ّ أبطٖــا بٗــصا ايـــخسٜث ٚغــريٙ ، ٚأَــط با٫غــتُطاض عًــ٢ ايعــعّ  ؾطؾــع ا٫غــ٬
ٚايكصس َـع ثغـتبساٍ ايتطٝٸـط بايتٛنـٌ عًـ٢ ا  غـبخاْ٘ بـِ ٜــُطٞ يف ا٭َـط          
ايصٟ قصسٙ ٚععّ عًٝ٘، ٚقس ٚضز ا٭َط بايـُطٞ ع٢ً َا ععّ نُا ٚضز ا٭َط 

ٚايــخػس  بايتٛنٌ، ٚضز يف ضٚا١ٜ َطغ١ً : ر ب٬ب١ ٫ ٜػًِ َٓٗا أحس : ايطـري٠  
ٚايظٔد قٌٝ : ؾُا ْصٓع؟ قاٍ : رثشا تطٝٸطت ؾاَ  ، ٚاشا حػـست ؾـ٬ تبـؼ    

أٟ ٫ تتخكل عُا هٓٓت٘ َٔ غ٤ٛ ، ٚبػٞ ايـخػس   (18)ٚاشا طٓٓت ؾ٬ تـخكلد
ٜعين قصسٙ ٚثغتعُاي٘ خاضجًا ٚثهٗاضٙ ع٢ً يػاْ٘ أٚ ْظط عٝٓ٘ أٚ ثؾاض٠ ٜـسٙ،  

(:ر ب٬بـ١ مل ٜـٓج َٓٗـا    هـاٖطًا عـٔ ايصـازم)    (19)ٚٚضز يف ضٚا١ٜ صخٝخ١ 
ـــخػس ،ث٫ إٔ      ـــدًل ٚايطــري٠ ٚاي ــ٘ : ايتؿهــط يف ايٛغٛغــ١ يف اي ــف ؾُــٔ زْٚ ْ

 ايـُ٪َٔ ٫ ٜػتعٌُ حػسٙد. 
ٖـٛ تــُٓٸٞ ظٚاٍ    -يف حسٜث ايطؾـع   -ٚايـُطاز َٔ ايـخػس ايـُطؾٛع أبطٙ 

ايٓع١ُ عٔ َػتخكٗا ٚٚاجسٖا ، ٖٚٞ صـؿ١ ْؿػـا١ْٝ ضشًٜـ١ تهُـٔ يف ايـساخٌ      
اىل ايـداضج ، ٖٚٞ صؿ١ قبٝخ١ عك٬ً َص١ََٛ َـخط١َ ؾطعًا تأنٌ  ٚتٓطًل عٓ٘

، ٚقـس ضؾـع   (20)اٱٜـُإ نُا تأنٌ ايٓاض ايـخطب نُا ٚضز يف ايــدرب ايصـخٝذ   
عٔ ا٭١َ أبطٖا ؾطٜط١ إٔ ٫ ٜػتعٌُ ايـخاغس حػسٙ ٫ٚ ٜـدطج٘ ع٢ً يػـاْ٘  
أٚ عٝٓ٘ أٚ ٜسٙ أٟ ٫ ٜبػـٞ ٫ٚ ٜكصـس ثٜـصا٤ أحـس، بـٌ ٜهـٕٛ ناضٖـًا يــخػسٙ         

ؾاشا هٗـط عًـ٢ جٛاضحـ٘ أبـِ      َٚاْعًا عٔ هٗٛضٙ َٔ باطٓ٘ يعطٛ َٔ أعطا٥٘،
 . (21)ٜسد بًػإ أٚ ٜظٗط يـِ ػس َارٚاذتاملطؾٛع١ جا٤ يف نُا َطؾٛعًا ٜهٔ ٚمل
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ٚايـخػس َٔ صؿات ايـُٓاؾكني ٚقس ٚضز يف ارترب ايؿطٜـ: رثٕ ايـُ٪َٔ 
ٚايػبطـ١ تعـين تــُٓٸٞ َثـٌ      (22)ٜػبط ٫ٚ ٜـخػس، ٚايـُٓاؾل ٜـخػس ٫ٚ ٜػـبطد 

 حاٍ ايـُػبٛ  َٔ غري ثضاز٠ ظٚاٍ ايٓع١ُ عٔ ايـُػبٛ  ٖٚٞ صؿ١ حػ١ٓ . 

 يٛغٛغ١ يف ايـدًل(نُا يف)ارتصاٍ(ٚ)ايتٛحٝس(ٚايـُطاز َٔ)ايتؿهط يف ا
ــٗا ايٓػــد١     ـــدًل( يف )ايهــايف( ٚيعً ــ٘( أٚ )ايٛغٛغــ١ يف ايتؿهــط يف اي ٚ)ايؿكٝ
ا٭قــطب صــسٚضًا ، ٖــٛ ٚغٛغــ١ ايؿــٝطإ  يف ؾهــط ا٫ْػــإ عــٔ أَــط ايـــدًل   

ــاض      ــت ا٭خب ــس ثغتؿاض ـــُهٕٛ، ٚق ـــدايل ٚاي ــٕٛ ٚاي ــ٘   (23)ٚايه ــٛ عٓ يف ايعؿ
بٛحساْٝــ١ ايـــدايل ٚثنثــاض قٛيــ٘:ر٫ ايــ٘ ا٫ ا دٚر٫  َٚـــخبٛب١ٝ ا٫عــباف 

 حٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ ا٫ با د ؾطاجع . 
ٚقس ٜسٸع٢ ثخت٬ٍ ايػٝام ؾـٞ ٖصا ايـخسٜث بٝـٔ ايـدصاٍ ايـــتػع١ ٭ٕ  
ايعٓاٜٚٔ ايػت١ ا٭ٚىل غٓذ عٓـاٜٚٔ ٭ؾعـاٍ خاضجٝـ١ ، بُٝٓـا ايعٓـاٜٚٔ ايث٬بـ١       

١ يًُهًـ ٚاْـُا ٖٞ أؾعاٍ ْؿػ١ٝ باط١ٝٓ ا٭خري٠ يٝػت أؾعا٫ً خاضج١ٝ ثختٝاضٜ
ٍٸ ايـخسٜث ع٢ً ضؾعٗا تًٍطؿًا َـا مل تظٗـط اىل ايــداضج بػـ٤ٖٛا ٚعاضٖـا       قس ز

َا زاَت يف ايباطٔ ، ٚأبطٖا  -ٚؾٓاضٖا، َٚع٢ٓ ضؾعٗا ٖٛ ضؾع أبطٖا ايؿطعٞ 
 ايـُطؾٛع ٖٛ حطَتٗا ٚثبـُٗا . 

ُع تــخت )ايطؾـع   ث٫ إٔ عسّ ثتـخاز ايػـٝام ٫ ضـري ؾٝـ٘ َـا زاَـت تــجت      
 ايتؿطٜعٞ ايًطؿٞ( ٫ٚ ٜططٸ بب٬غ١ ايبٝإ َـازاّ ايكػـط ا٭نـرب َـٔ ايــخسٜث      

-   ٘ ــ ــطات َٓـ ــت ؾكـ ــِ      -غـ ــٝاغ١ ، بـ ــبري ٚايصـ ــاب١ٗ ايتعـ ــٝام َتؿـ ــس٠ ايػـ  َتٸخـ
جا٤ت بعسٖا ؾكطات ب٬بـ١ َتؿـاب١ٗ ايٛصــ ٚايتعـبري ٚايصـٝاغ١ ، َـع ثيتكـا٤        

 تــخت يطــ )ايطؾـع ايتؿـطٜعٞ(      -ايث٬ب١ ا٭خري٠ ٚايػـت١ ايػـابك١    -ايـجُٝع 
 ؾ٬ ثخت٬ٍ يف ايبٝإ أٚ ب٬غت٘ . 
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ٖصا تـُاّ َا أضزْا بٝاْ٘ حٍٛ حسٜث ايطؾع ، ٚقس تبٝٸٔ أْـ٘ ٚافٺ بايس٫يـ١   
ٜٚبكــ٢  ــث  -عًــ٢ ايـــُطاّ ا٭صــٌ: جطٜــإ ايــربا٠٤ عٓــس ايؿــو يف ايـــخهِ  

طٜب بـاشٕ  ايتعاضإ بني َؿازٙ ٚبني أخباض ا٫حتٝا  ، ٖٚٛ آتٺ يف َٛضع٘ ايك
 بِ ٜكع ايبخث عٔ ايـخسٜث ايثاْٞ َٔ أحازٜث ايربا٠٤ ٖٚٛ : . ا  غبخاْ٘

 
 

 حديث الـحجب :  
 

ضٚاٙ ايهًٝين ٚايصسٚم، ٚططٜكُٗا صخٝذ عٓسْا هاٖطًا َتصـ٬ً باٱَـاّ   
 (24)(: رَــا حجــب ا  عًُــ٘ عــٔ ايعبــاز ؾٗــٛ َٛضــٛع عــِٓٗد ايصــازم)

َٔ ن١ًُ رعًُـ٘د،٫ٚ ضٜـب يف    ٖهصا ضٚاٙ ايصسٚم،يهٔ ضٚاٙ ايهٝين خًًٛا
 ٚحس٠ ايـخسٜث يٛحس٠ ايػٓس ٚثتـخاز أيؿاه٘ غ٣ٛ ْكص ن١ًُ رعًُ٘د . 

أقٍٛ : ٜبسٚ َٔ ايؿٝذ ايـخطٸ ايعاًَٞ يف )ايٛغا٥ٌ( إٔ ْػـد١ ايطٚاٜـ١ يف   
)ايهايف( عٓسٙ َتخـس٠ َـع ْػـد١ ايصـسٚم حٝـث قـاٍ : )ٚضٚاٙ ايهًـٝين عـٔ         

ًـ يكاٍ )ْــخٛٙ( َــُا ٜهؿــ عـٔ     َـخُس بٔ ٜـخ٢ٝ( ٚيٛ ناْت ْػدت٘ تـدت
ٚحس٠ ْػديت )ايهايف( ٚ)ايتٛحٝس( عٓـسٙ ٚغـكٛ  نًُـ١ رعًُـ٘د عـٔ نـثري       
َٔ ْػذ )ايهايف( ثؾتباًٖا َـٔ بعـ  ايٓػـار بـِ تـٛاضزت ايٓػـذ عًـ٢ تًهـِ         

 ايٓػد١ ايٓاقص١ ، ٖٚصا ثحتُاٍ عٓسْا ٫ أنثط . 

ٛٸ ْػد١ )ايهايف( َٔ ن١ًُ رعًُ٘د مل ٜططٸ با غتس٫ٍ بِ ع٢ً ؾطإ خً
ايطٚاٜــ١ عًــ٢ ايــربا٠٤ ، حٝــث ٜتعــٝٸٔ تكــسٜط نًُــ١ رعًُــ٘د ؾــإ تكــسٜطٖا أَــط 
ٜكتطٝ٘ اٱضتهاظ ايعطيف ٚز٫ي١ اٱقتطا٤ ٚتٓاغب ايـُٛضٛع ٚايـخهِ حػبُا 

 ( ايـُبٝٸ١ٓ ٭حهاَ٘ غبخاْ٘ . ٜبسٚ يًُتأٌَ ايـدبري ايـُأْٛؽ بأحازٜثِٗ )
 يعًِ بايـخهِ عٔجب اـعين حـجب ايـخهِ َٔ ا  ٚٚضع٘ عِٓٗ ٜـٚح

                                                           

+  164:  1: ج+ أصٍٛ ايهايف  28َٔ أبٛاب صؿات ايكاضٞ : ح 12: ب 18ايٛغا٥ٌ : ج (24)
 . 9ايتٛحٝس : باب ايتعطٜـ ٚايبٝإ : ح
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ايعباز ، ؾاشا غًُٓا خًٛ ايطٚا١ٜ َٔ ايه١ًُ رعًُ٘د ْكسٸضٖا َطازًا يًُعصـّٛ  
 ( .ايـُتخس  )

ٚغٓس ايصسٚم ٜبـسأ بايعطاض)أمحـس بـٔ مُـس بـٔ ٜــخ٢ٝ( ٚقـس تكـسّ يف         
)تصخٝذ غٓس حسٜث ايطؾع( بٝإ ٚج١ٗ ْظطْا ٚتٛجٝ٘ َكبٛي١ٝ ضٚاٜتـ٘ عٓـسْا،   

(ٖٚٛ َؿـبى بـني   بٔ ٜـخ٢ٝ( عٔ أبٞ عبس ا  ) بِ ٜٓتٗٞ ايػٓس بــ )ظنطٜا
ايثك١ ٚبني غـري ايثكـ١ ، يهـٔ ٜكـطب نْٛـ٘ ايٛاغـطٞ ايـصٟ ض٣ٚ عـٔ ايصـازم          

(  (  ٚٚبٸك٘ ايٓجاؾٞ ٚحه٢ عٔ ثبٔ ْٛح أْ٘ ض٣ٚ عٔ أبـٞ عبـس ا ) )
ٚشنط ايٓجاؾٞ عٓ٘ )يـ٘ نتـاب أخربْـا عـس٠ َـٔ أصـخابٓا...( ٚهلـصٙ ايٓهـات         

ُ  -َــجتُع١ً   ٦ٓـإ باْصـطاف ثطـ٬م ا٫غـِ ثيٝـ٘ ضغـِ تـطززٙ بـني         حصـٌ ا٫ط
 (.أؾداص يهِٓٗ غري َعطٚؾني أٚ مل تعطف ضٚاٜتِٗ عٔ ايصازم)

ٚغٓس ايهًٝين صخٝذ تاّ ٜٚٓتٗٞ ثىل ظنطٜا ٚقس ثتطذ ٚج٘ قبٍٛ ضٚاٜت٘ 
 ؾٝصبذ ايـدرب بططٜكٝ٘ َعترب ايػٓس هاٖطًا .

يعاّ ايـُخجٛب ٚتكطٜب ا٫غتس٫ٍ باذتسٜث : ثٕ اذتهِ ايـُجٍٗٛ ٚاٱ
عًُ٘ عٔ ايعبـاز ٖـٛ َــٛضٛع عـِٓٗ هـاٖطًا ٚثٕ نـإ يف ايٛاقـع بابتـًا ، ٚنـٌ          
حهِ مل ٜصٌ عًُ٘ ثىل ايــُهًـ ٖـٛ َــخجٛب عٓـ٘ ٚنًُـا ثْــخجب عًُـ٘        

 عٔ ايـُهًـ نإ َٛضٛعًا عٓ٘ . 

ِٸ َـٛاضز ايؿـب١ٗ ايــخه١ُٝ َٚـٛاضز       إٖٚصا ايـخسٜث ايصخٝذ ب ط٬قـ٘ ٜعـ
ٚبٓخـٛ أقـ٣ٛ هٗـٛضًا ؾُٝٗـا َـٔ حـسٜث ايطؾـع ايـصٟ          ايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ َعًا

أؾهٌ ع٢ً عَُٛ٘ بكط١ٜٓ )ٚحس٠ ايػٝام( ، ٫ٚ ٜأتٞ ٖصا ا٫ؾهاٍ يف حسٜث 
ــب ا د يف       ــا حج ــ٘ رَ ـــُٛصٍٛ ؾٝ ــٛض أزا٠ اي ــ٘ ٚهٗ ــ١ ثط٬ق ـــخجب بربن اي
)ايؿ٧ٝ( َٔ زٕٚ تهطاض )َا( يف اذتسٜث ؾ٬ تأتٞ ؾٝـ٘ قطٜٓـ١ )ٚحـس٠ ايػـٝام(     

 ٜث ضؾع ايـدصاٍ ٚايصٟ تهطض ؾٝ٘ اغِ ايـُٛصٍٛ رَاد. ايـُخت١ًُ يف حس
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ع٢ً ٖصا ايـخسٜث َـٔ جٗـ١ ثغـٓاز ايــخجب ثىل ا       (25)ْعِ قس أؾهٌ 
غــبخاْ٘ : رَــا حجــب ا د ،ٚتٛضــٝخ٘ : ثٕ هــاٖط ايـــخسٜث ا٫ختصــاص  
با٭حهاّ اييت مل ٜبٝٸٓٗا ا  غبخاْ٘ يعبـازٙ بٛاغـط١ غـؿطا٤ٙ ٚقـس أخؿاٖـا ا       

بٗـا يــُصًخ١ ايتػـٌٗٝ ٚايتٛغـع١ عًـ٢ أؾـطاز ا٫َـ١ ، ؾٝهـٕٛ         عٔ عبازٙ ٚحج
ــا غــهت ا د  أٚ رثٕ ا  تعــاىل ...     ُٸ ـــخسٜث ْظــري حــسٜث رثغــهتٛا ع اي

  (26)غهت يهِ عٔ أؾٝا٤ ٚمل ٜسعٗا ْػٝاًْا ؾ٬ تتهًؿٖٛا ضمح١ َٔ ا  يهِد
ْٚتٝجت٘ نٕٛ َؿـاز ايــخسٜث َــدتصًا با٭حهـاّ ايـيت حجبٗـا ا  عـٔ عبـازٙ         

 ُصًخ١ ثيـ١ٝٗ حه١ُٝ ثقتطت ا٫خؿا٤ ٚاذتجب أٚ تأجٌٝ ايبٝإ ٚايتبًٝؼ .يـ

ـــخجبٗا ا        ــيت مل ٜ ــاّ اي ــخٝذ ا٭حه ـــخسٜث ايص ــٌُ اي ــص ٫ ٜؿ ٚح٦ٓٝ
غبخاْ٘ ٚقس عطٸؾٗـا يعبـازٙ أٚ بٝٸٓٗـا أٚيٝـا٩ٙ بـِ ثخؿاٖـا ايظايــُٕٛ أٚ حجبتٗـا         

ِ ايظ١ًُ أٚ  عٛاضإ ايعَإ ايكاٖط : ايـخطم أٚ ايػطم أٚ ٖجّٛ ايعسٚ أٚ هً
حنٖٛا ، ؾإ ٖصا ايٓخٛ َٔ ا٭حهاّ ٖـٛ َــخٌ ايبخـث ٚاذتاجـ١ ٖٚـٛ َــخٌ       
ارت٬ف يف باب ثجطا٤ ايربا٠٤ ايؿطع١ٝ أٚ ا٫حتٝا  يف ايؿبٗات اذته١ُٝ، ٖٚٛ 

 غري َٓظٛض ثيٝ٘ يف اذتسٜث ايؿطٜـ ؾ٬ تهٕٛ ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً َا ْـخٔ ؾٝ٘ . 

هاّ اييت حجبٗا ا  عـٔ عبـازٙ   ٜٚـُهٔ ضزٸ ا٫ؾهاٍ بإٔ ٜكاٍ : ثٕ ا٭ح
( ببٝاْٗــا يـــُصًخ١ٺ خاصــ١ ثقتطــت ( أٚ ٭ٚيٝا٥ــ٘ )ٚمل ٜــأشٕ يطغــٛي٘ )

ٖـصٙ أحهـاّ مل تٛضـع عًـ٢ ايعبـاز حتـ٢        -ايـخجب ٚا٫خؿا٤ ٚتأخري ايبٝإ 
تطؾع عٔ ناًِٖٗ ، بٌ ٖصٙ ٫ تػ٢ُ أحهاَـًا بــخػب ا٫طـ٬م ايعـطيف حتـ٢      

عٗا عـٔ ناٖـٌ ايعبـاز ٱْــخجاب عًُٗـا      ٜهٕٛ ايـخسٜث ْاهطًا ثيٝٗا ٚاىل ٚض
 ٚعسّ بٝاْٗا أحهاًَا   غبخاْ٘ . 

                                                           

 طبع١ َهتب١ َصطؿٟٛ . - 199أٚضزٙ مجع َِٓٗ ؾٝدٓا ا٫عظِ يف ؾطا٥س ا٭صٍٛ :  (25)
+ ايٛغا٥ٌ :  102ايهًُات ايكصاض :  -ْٗج ايب٬غ١  +  117:  1ارت٬ف يًؿٝذ ايطٛغٞ : ج (26)
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( أٚ بٌ ايـخسٜث ايؿطٜـ ْاهط ثىل ا٭حهاّ ايـيت بٝٸٓٗـا ضغـٍٛ ا  )   
( بــِ أخؿتٗــا ايعــٛاضإ ايكــاٖط٠ ٚا٭ٜــسٟ ايظايـــ١ُ ٚأزٸت ثىل أٖــٌ بٝتــ٘ )

ٚ ثضاعتٗا أٚ  ضٝاع نتب ايـخسٜث أٚ غطقٗا أٚ ثحباقٗا أٚ ثت٬ؾٗا ٚضٝاعٗا أ
ثْكاصٗا أٚ ْـخٛ شيو َٔ ا٭غـباب ايــُ٪زٸ١ٜ ثىل حجـب أحهـاّ ا  غـبخاْ٘      
ٚ)ايتٛحٝـس عــٔ عبــازٙ، ٖٚــٞ أحهــاّ بابتــ١ يف ايـــداضج َـــخجٛب١ عــٔ بعــ   

 ايعباز ٚقس ٚضعٗا ا  عِٓٗ بٓصٸ ايـخسٜث .

ٜٚ٪نسٙ : ايكط١ٜٓ ايـُاض١ٝ يف حسٜث ايطؾع ، ؾإ ٚضع ايــُخجٛب عـٔ   
ٜػتًعّ ٚجٛز جعٌ حهُٞ بكٌٝ ٚقس ٚضـع٘   -ؾع َا ٫ ٜعًُ٘ ايعباز ايعباز نط

ِٸ ا٫ؾهاٍ ٚثختصٸ اذتسٜث با٭حهاّ  ا  عِٓٗ ٚضؾع٘ تًٍطؿًا ٚثَتٓاًْا ، ٚيٛ تـ
(يعبـازٙ يــُصًخ١ٺ ثقتطـت اٱخؿـا٤ ٚاذتجـب ؾًـِ       اييت مل ٜبٝٸٓٗا أٚيٝا٩ٙ )

 عِٓٗ ح٦ٓٝص . تهٔ َـجعٛي١ ٫ٚ َبٝٸ١ٓ يًعباز ؾ٬ َع٢ٓ يطؾعٗا ٚٚضعٗا 

٫ٚ ضٜب يف صخ١ ثغٓاز حجبٗا ثيٝـ٘ غـبخاْ٘ ٖٚـٞ خاضجـ١ عـٔ ثختٝـاض       
ــ١         ـــُٓع ايظًُ ــا أٚ ب ــُل َ ــازٙ بططٜ ـــٗا يعب ــ٢ ثٜصاي ــ٘ عً ــو يكسضت ــاز ، ٚشي ايعب
ٚايعٛاضإ َٔ حجبٗـا عـِٓٗ ، ثش ٫ حـٍٛ ٫ٚ قـ٠ٛ ث٫ بـا  ايعًـٞ ايعظـِٝ ،        

ٌټؾٝهٕٛ ثغتٓاز اذتجب ثيٝ٘ ْظري قٛي٘ غبخاْ٘ ر ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ ٜٴطٹ َٳ ٗٵسٹٟ  ٜٳ ٚٳ ٔٵ ٜٳؿٳا٤ٴ  د َٳ
، بًخاه نٕٛ ايـخجب ٚاٱضـ٬ٍ ٚايــٗسا١ٜ باشْـ٘ غـبخاْ٘ ٚبـأَطٙ      93ايٓخٌ:

ــ٤ٛ       ــاعني ٚغ ـــُني ٚايٛض ــٔ ثضاز٠ ايظاي ــ٧ٝ َ ـــخجب ايٓاؾ ــ٢ اي ــٜٛين حت ايته
صٓعِٗ ، ٖٚصا َبينٸ ع٢ً ثعتكازْـا اذتـل بـا٭َط بـني ا٭َـطٜٔ ٚثغـتٓاز أؾعـاٍ        

 . ػتٓس ايؿعٌ ؾٝ٘ ثىل ايعبس ايؿاعٌْ٘ يف عني ايٛقت ايصٟ ٜايبؿط ثىل ا  غبخا

َٚٔ ٖصا ٜتخصٌ صخ١ ْػب١ ايـخجب ثىل ا  غبخاْ٘ َٔ زٕٚ ثؾهاٍ، 
( ثىل عبـاز  ؾٝصسم ايـخجب ع٢ً ثختؿا٤ ا٭حهاّ ايـُبٝٸ١ٓ َٔ ايصازقٝــٔ) 

 ا ، ٚتتخكل ايـُٓٸ١ ا٫يـ١ٝٗ ٚايًطـ ايطبٛبٞ بٛضع َا حجب٘ ا  عـٔ عبـازٙ،  
 ل ايـخهِ ـًـطـربا٠٤ َٔ َـ٢ً ايـب عـكطٜـتـٗصا ايـ١ً بـ١ ٚاضخـتِ ز٫ي١ ايطٚاٜـٚت



 (103) ............................................................. ث ايػع١حتكٝل ز٫ي١ حسٜ

ايتخطٜــ١ُٝ   -ايؿطعٞ ايصٟ مل ٜصٌ ثىل ايعباز ٚيف عُّٛ ايؿبٗات ايـخه١ُٝ 
بٌ ٜـُهٔ تعُُٝٗا يًؿبٗات ايـُٛضٛع١ٝ اييت حجب ا  َعطؾـ١   -ٚايٛجٛب١ٝ 

عًـِ بٗـا يعبـازٙ،    حهُٗا عٔ ايعباز ٚنإ بــُكسٚضٙ غـبخاْ٘ تٗٝـأ٠ َكـسَات اي    
ٚحٝث مل ٜؿعٌ ؾكس حجب عًُٗا عٔ عبازٙ، ؾتٓطبـل ايطٚاٜـ١ : رَـا حجـب     

 ط٬قٗا . إعباز ؾٗٛ َٛضٛع عِٓٗد تـُػٸهًا با  عًُ٘ عٔ اي
 ٖٚٛ : ،بِ ٜكع ايبخث يف اذتسٜث ايثايث َٔ أحازٜث ايربا٠٤ ايؿطع١ٝ

   حديث الشعة :
َــا ٫ ٜعًُــٕٛد  قــس أضغــٌ يف نتــب ايؿكــ٘ ٚأصــٛي٘ : رايٓــاؽ يف غــع١  

ٜـُهٔ قطا٠٤ )غع١( بتٜٓٛٔ ٜٚــُهٔ قطا٤تٗـا بسْٚـ٘ ، أٚ رَـا يــِ ٜعًُـٛاد أٚ       
ــِ ضٚاٙ       ــسضٙ ، ْع ــ٢ َص ــاض عً ــب ا٭خب ــط يف نت ــٛاد ٚمل ٜعث ـــِ ٜعًُ ـــُا ي رَ
ايـُخس  ايٓٛضٟ عٔ )عٛايٞ اي٦ًايٞ( َطغ٬ً بصٝػ١ رايٓاؽ يف غع١ َـا يــِ   

 أصً٘ َٚصسضٙ أٚ ٱضغاي٘ .  ، ؾٗصا اذتسٜث ضعٝـ ثَا يـجٗاي١(27)ٜعًُٛاد

ٚقس ٚضز ْص قطٜب ايـُؿاز َٓ٘ يف ضٚا١ٜ ايػؿط٠ ايــُططٚح١ يف ايططٜـل،   
ُٸٓت تطخٝص أَري ايـُ٪َٓني) ( ؾٝٗا ايًخِ ٚايبٝ  ٚادتنب ٚارتبع ٚقس تط

يف ا٭نٌ َٓٗا ٚقـس غـ٦ٌ : ٫ ٜـسض٣ غـؿط٠ َػـًِ أٚ غـؿط٠ َــجٛغٞ ؟ ؾكـاٍ         
(رِٖ يف غع١ حت٢ ٜعًُٛاد :)(28)  ،     ٖٔٚـصٙ  ايطٚاٜـ١ ضٚاٖـا ايهًـٝين)ع

مجاع )عٔ ايٓـٛؾًٞ عـٔ   ٔ أبٝ٘( ٖٚصإ ضاٜٚإ ج٬ًٕٝ باٱعًٞ بٔ ثبطاِٖٝ ع
بـإٔ ا٭صـخاب عًُـٛا     (29)ايػهْٛٞ( ٚا٭خري صطٸح ؾـٝذ ايطا٥ؿـ١ ايطٛغـٞ    

بطٚاٜات٘ ، ؾِٗ ٚابكٕٛ ب٘ قـابًٕٛ يطٚاٜتـ٘ ، ٖٚـصا زيٝـٌ قبـٍٛ ضٚاٜتـ٘ ٚحجٝـ١        
نط تٛبٝكـ٘ صطٜــخًا يف أصـٍٛ ايطجـاٍ ا٭ٚىل ث٫ إٔ     ْكً٘، ٚايٓٛؾًٞ ٚثٕ مل ٜـص 

                                                           

 . 4َٔ أبٛاب َكسَات اذتسٚز : ح 12تسضى ايٛغا٥ٌ : بَػ (27)
 . 11َٔ أبٛاب ايٓجاغات : ح 50: ب 2ايٛغا٥ٌ : ج (28)
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ايظاٖط ٚباقت٘ ؾإ ايطا٥ؿ١ ايــخك١ عًُـت بطٚاٜـات ايػـهْٛٞ ٚأنثطٖـا ٜطٜٚٗـا       
ايٓٛؾًٞ، ٚقس ٚصًتٓا ضٚاٜات تعٜس ع٢ً ا٭يـ عٔ ايػهْٛٞ ٚأنثط َٔ بــُإ  
ــات        ــ١ بطٚاٜ ــهْٛٞ(،ٚعٌُ ايطا٥ؿ ــٔ ايػ ــٛؾًٞ ع ــا )ايٓ ــا ٜطٜٚٗ ــ١ َٓٗ ــأ٠ ضٚاٜ َ

خبـاض ايٓـٛؾًٞ،   إا ايٓٛؾًٞ ٜهؿـ عٔ عُـٌ ايطا٥ؿـ١ ب  ٚأنثطٖا ٜطٜٚٗايػهْٛٞ 
ٚث٫ ؾٝبعس جسًا محٌ )عٌُ ايطا٥ؿـ١ بطٚاٜـات ايػـهْٛٞ( عًـ٢ ايعـسز ايكًٝـٌ       
ايصٟ ٜطٜٚ٘ غري )ايٓـٛؾًٞ(، ؾٝـسٍ ٖـصا عًـ٢ زخـٍٛ ايٓـٛؾًٞ يف مجـع ايـطٚا٠         

ـــُتكسَني     ـــخك١: ايعًُــا٤ اي ــ١ اي ــصٜٔ عًُــت ايطا٥ؿ ــٌ ي  -اي ــاتِٗ ، ب عــٌ بطٚاٜ
ــاظ ايؿكٗــا٥ٞ عٓــس ايـــُتأخطٜٔ عًــ٢ ايعُــٌ بطٚاٜــات )ايٓــٛؾًٞ عــٔ          ا٫ضته

ٚيف ططٜكٗا  -ايػهْٛٞ( حٝث ٬ٜحع ع٢ً ايهثري: عًُِٗ بطٚاٜات ايػهْٛٞ 
. َٚٔ ٖٓا ثْعكس اٱط٦ُٓإ بكبٍٛ ضٚاٜات )ايٓـٛؾًٞ عـٔ ايػـهْٛٞ(     -ايٓٛؾًٞ

 )ايتٗـصٜب(  نُـا ضٚاٙ ايطٛغـٞ يف   ؾايـدرب بػٓس ايهًٝين َعتـرب عًـ٢ ا٭هٗـط،   
 بػٓس صخٝذ أٜطًا .  (30)بػٓسٙ ثىل ايهًٝين ٖٚٛ صخٝذ ، ٚضٚاٖا ايربقٞ 

ٚتكطٜب ا٫غتس٫ٍ بايـُطغ١ً إٔ ٜكاٍ : ثٕ رَـاد يف ايــخسٜث ٜــختٌُ    
ــس         ــسٜطٜٔ ٜؿٝ ــ٢ ايتك ــ١ ، ٚعً ــ١ ظَاْٝ ــا هطؾٝ ـــختٌُ نْٛٗ ــٛي١ ، ٜٚ ــا َٛص نْٛٗ

 ايـخسٜث َا ٖٛ َطًٛب يٓا ٖٓا ٜٚسٍ عًٝ٘ : 
ْت رَاد َٛصٛي١ أضٝـ ثيٝٗا رغع١د نإ َع٢ٓ ايـخسٜث : أَا ثشا نا

إ ايٓاؽ يف غع١ ٚؾػخ١ َٔ ايـخهِ ايصٟ ٫ ٜعًُْٛ٘ ، ٖٚصا َؿـاز ايـربا٠٤ ،   
ٖٚٛ قباٍ َؿاز ا٫حتٝا  ع٢ً تكسٜط تـُا١َٝ أخبـاضٙ ، ؾـإ ا٫حتٝـا  ٜعـين إٔ     

 ايٓاؽ يف ضٝل ا٫حتٝا  ٚؾس٠ ايـخهِ ايٛاقعٞ ايـُجٍٗٛ . 
ــا ثشا ن ــسٍ     ٚأَ ــا زاّ( ٜٚ ـــُع٢ٓ )َ ــ١ ؾٗــٞ ب ــت رَــاد: َصــسض١ٜ هطؾٝ اْ

ايـــخسٜث عًــ٢ إٔ ايٓــاؽ يف غــع١ٺ َــا زاَــٛا مل ٜعًُــٛا، ٖٚــصا َؿــاز ايــربا٠٤   
 ٜٚهٕٛ َعاضضًا بـُؿاز أزي١ ا٫حتٝا  . 
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عٞ ا٭خبــاضٟ ثْتؿــا٤ ايتعــاضإ بًخــاه إٔ خــرب ايػــع١ َػٝٸــ٢ ْعــِ قــس ٜــسٸ
٫حتٝا  يف ْظطٙ ؾتهـٕٛ ٚاضز٠  بايعًِ، ٚأخباض ا٫حتٝا  تؿٝس ايعًِ بٛجٛب ا

 ع٢ً حسٜث ايػع١ ٚتطجذ عًٝ٘ . 

يهٔ ٖصا ايٛضٚز ٫ ٜتِ ث٫ ثشا أقاّ ا٭خبـاضٟ قطٜٓـ١ً ٚاضـخ١ عًـ٢ نـٕٛ      
أٚاَط ا٫حتٝا  َٛي١ٜٛ ْؿػ١ٝ ، َع إٔ هاٖطٖا اٱضؾاز أٚ ايططٜك١ٝ ثىل ايٛاقع 

 ٜطتـؿع َٛضٛعنٞ ٫ ٜـكع عباز ا  ؾـٞ َـدايؿ١ ايـخهِ ايٛاقـعٞ ، ٚعًٝ٘ ٫ 
 حسٜث ايػع١ ٫ٚ ٜتِ َكاٍ ا٭خباضٟ .  

ٚايـخاصٌ إ ز٫ي١ ايـُطغ١ً ع٢ً ايربا٠٤ هاٖط٠ ، ٚحٝـث إٔ ايــخسٜث   
ايؿطٜـ َطغٌ مل ٜصًٓا بػٓس َعترب بٌ ٫ ٜعطف أصً٘ َٚٛضع٘ َٔ َــجاَع  
ايـخسٜث ٚمل ٜطبط َتٓ٘ ، ؾـ٬ ٜــُهٔ ثعتُـازٙ حجـ١ ٫ٚ َٛجـب يًعٓاٜـ١ بـ٘        

 ايكسض . أنثط َٔ ٖصا 
ٚثْـُا ا٫عتُاز ٚايٓظط ثىل ايطٚا١ٜ عًـ٢ ططٜـل ايهًـٝين يف ضٚاٜـ١ ايػـؿط٠      
ٚططٜكٗا صخٝذ ، َٚتٓٗا رِٖ يف غع١ حت٢ ٜعًُٛاد ٖٚصا ايٓص ٜؿٝس َع٢ٓ 
عاًَا ٚقاعس٠ نرب١ٜٚ َؿازٖا :ثٕ نٌ َٔ ؾـو ٫ٚ ٜـسضٟ حًٝـ١ ؾعـٌ أٚحطَتـ٘      

يبٝإ ؾٝ٘ ثط٬م ٫ ٜك٣ٛ ٖٛ يف غع١ ٚضاح١ حت٢ ٜأتٝ٘ ايعًِ بايـد٬ف، ٖٚصا ا
ايـُٛضز ايـداص ايـُػ٪ٍٚ عٓ٘ عًـ٢ تــدصٝص٘ بـٌ ٜبكـ٢ َؿـازًا َطًكـًا ٜـسٍ        
عًـ٢ ايػـع١ ٚعـسّ ايطـٝل ٚعًـ٢ ايــربا٠٤ َـٔ ثحتُـاٍ ايــخط١َ عٓـس اٱؾــتباٙ          

 ايـخهُٞ أٚ ايـُٛضٛعٞ ٚؾكسإ ا٭َاض٠ ايهاؾؿ١ . 

 :  ْعِ قس ٜؿهٌ ع٢ً ز٫ي١ ايـخسٜث بأحس أَطٜٔ

اذتسٜث ايؿطٜـ: رِٖ يف غع١ حت٢ ٜعًُٛاد ٜؿٝس إٔ ايػع١  ا٭ٍٚ : ثٕ 
ــا٠ بــايعًِ ، ٚأزيــ١ ا٫حتٝــا  تؿٝــس ايعًــِ بٛجــٛب ا٫حتٝــا  عٓــس ثؾــتباٙ     َػٝٸ

 ايـخاٍ، ؾتهٕٛ ٚاضز٠ تعبسًا ع٢ً ٖصا ايـخسٜث ايـُػٝٸ٢ بايعًِ .

 ؿٝس ايعًِـ٫ ت -ٝتٗا ـع٢ً ؾطإ تـُاَ -ٝ٘ : ثٕ أزي١ ا٫حتٝا  ٚأخباضٙ ـٚؾ
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ْؿػًٝا،  ع نُا ٫ تؿٝس ايعًِ ايتعبسٟ بٛجٛب ا٫حتٝا  ع٢ً ا٭ْاّ ٚجٛبًابايٛاق
ِٸ اٱؾـهاٍ ، بـٌ ٖـٞ        ثش ٫ تؿٝس أٚاَطٙ ايٛجٛب ايٓؿػٞ يتصـذٸ ايـسع٣ٛ ٜٚـت
أٚاَط ثضؾاز١ٜ أٚ ططٜك١ٝ تٓجٸع ايٛاقع ايـُؿتب٘ ٫ أنثط ، ٚغٝأتٞ تــخكٝك٘ ٚإٔ  

َٛيًٜٛا نٞ تهٕٛ ٚاضز٠ ع٢ً َؿاز أٚاَط ا٫حتٝا  ٫ تؿٝس ايعًِ باٜـجاب٘ ْؿػًٝا 
 حسٜث ايػع١ ضاؾع١ يـُٛضٛع٘ تعبسًا . 

ا٫ؾهاٍ ايثاْٞ : ثٕ ايـخسٜث َٛضزٙ ايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ زٕٚ ايـخه١ُٝ 
بًخاه إٔ َٛضع ايؿو َٚـخٌ ايؿب١ٗ يف ايٓص ايـُعترب ٖٛ ايًخِ ٚقس حهِ 

يــُػًُني  ( بـخ١ًٝ ا٭نٌ يهْٛ٘ َططٚحًا يف ايططٜل ٚعًـ٢ أضإ ا ا٫َاّ )
ــ١ ، ٚث٫   ـــُػًُني   -ٖٚــٞ أَــاض٠ ايتصنٝ ــ٬ز اي ــ١ ب ـــجاضٟ   -يــ٫ٛ أَاضٜ نــإ اي

ثغتصخاب عسّ ايتصن١ٝ ٖٚٛ ٜٛجب حط١َ أنًـ٘ ٚيـعّٚ ا٫َتٓـاع عٓـ٘ ، ٖٚـٛ      
أصٌ حانِ َتكسّ عًـ٢ ايـربا٠٤ يــخه١َٛ ا٭صـٌ ايػـبف ايــُٛضٛعٞ عًـ٢        

ــصٟ أٚضزٙ أ      ــهاٍ اي ــب اٱؾ ــٝذ ٚتكطٜ ــصا تٛض ـــخهُٞ . ٖ ــٌ اي ــتاشْا ا٭ص غ
 .  (31)ايـُخكل )قسٙ( يف زٚض٠ أصٛي١ٝ َتأخط٠ 

ٜٚطز عًٝ٘ : ثٕ َٛضع ايؿو َٚـخٌ ايؿب١ٗ يف ايـٓص ايــُعترب يـٝؼ ٖـٛ     
ايًخِ خاص١ ، بٌ ٖٛ ثحتُاٍ نٕٛ ايػؿط٠ يـُجٛغٞ ؾٝهٕٛ يـخُٗا ٚخبعٖا 
ٚجبٓٗا ٚبٝطٗا َـختٌُ ايـخط١َ ، ٚشيو : ثَـا ٭ْـ٘ َــختٌُ ايٓجاغـ١ أٚ ٭ٕ     

 ٌُ عسّ ايتصن١ٝ . ٚح٦ٓٝص : ايًخِ َـخت
ثَــا إٔ ٫ ْتعــس٣ عــٔ ايـــُٛضز ايـــداص يًطٚاٜــ١ أصــ٬ً ، ٖٚــصا خــ٬ف   

( ثيكــا٤ قاعــس٠ نربٜٚــ١ نًٝــ١ َــع تطبٝــل ايظــاٖط ٭ٕ هــاٖط جــٛاب اٱَــاّ)
ــا        ــاض ثْطباقٗ ــ٘ أٚ ثهٗ ـــُػ٪ٍٚ عٓ ـــداص اي ـــُٛضز اي ــ٢ اي ــ١ عً ــس٠ ايهًٝ  ايكاع

 ( ٜٚ٪نس ثَهإ ايتعسٟ .)ٖٚصا نثري ا٫ؾباٙ ٚايٓظري يف أخباضِٖ  -

 ٚأحطظْا َٔ -ٗٛض ايـدرب جًًٝا ـتٓكٝذ ايـُٓا  قطعًٝا أٚ يظـي -ٓا ـٚثٕ تعسٸٜ
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ايـدرب عسّ خصٛص١ٝ ايـُٛضز ايــُػ٪ٍٚ عٓـ٘ بًخـاه هٗـٛض ايـصٌٜ رٖـِ يف       
غع١ حت٢ ٜعًُٛاد يف ايهربٜٚـ١ ايــُٓطبك١ عًـ٢ ايــُٛضز ايــداص ايــُػ٪ٍٚ       

َؿــتب٘ ايـــخهِ أٚ ايـــُٛضٛع ْٚكــٍٛ :   عٓــ٘، ؾٓٓتكــٌ ْٚتعــسٸ٣ ثىل نــٌ َــٛضز 
)ايـُهًؿٕٛ يف غع١ حت٢ ٜعًُٛا( ، ؾتسٍ ايطٚا١ٜ عٓس٥ص بٛضٛح ع٢ً جطٜـإ  
ايربا٠٤ ٚايتٛغع١ َٔ حٝـث ايــُؿتب٘ حهُـ٘ غـٛا٤ ْؿـأ ا٫ؾـتباٙ اذتهُـٞ َـٔ         
ــ١       ــٔ جٗاي ــأ َ ــا أّ ْؿ ـــُػ٪ٍٚ عٓٗ ــؿط٠ اي ـــداضجٞ نايػ ـــُٛضٛع اي ــتباٙ اي ثؾ

 ٚ ــٛاقعٞ يف ْؿػــ٘ ،  ــ١  ايـــخهِ اي  ٖــصا ايعُــّٛ ٚايتػــ١ٜٛ بربنــ١ هٗــٛض ايهربٜٚ
ٚقاعسٜــ١ شٜــٌ ايطٚاٜــ١ رٖــِ يف غــع١ حتــ٢ ٜعًُــٛاد َــٔ زٕٚ تــأبري ايـــُٛضز   

أعين ايػـؿط٠ ايــُططٚح١ ايــُختٌُ نْٛٗـا يــُجٛغٞ ٖٚـٞ        -ايـداص يًُٓع
ٚاجس٠ يًخِ ايـُؿتب٘ ايـجاضٟ ؾٝ٘ أصٌ عسّ ايتصن١ٝ، ي٫ٛ نْٛـ٘ َططٚحـًا يف   

ـــُػًُني ٚطــط ــإ    أضإ اي  ٜكِٗ ٖٚــٞ أَــاض٠ ايتصنٝــ١ ؾــطعًا َٚاْعــ١ عــٔ جطٜ
 بِ ْبخث ايـدرب ايطابع َٔ أخباض ايربا٠٤ ٖٚٛ :   أصٌ عسّ ايتصن١ٝ  . 

 

 حديث االطالق :
: نــٌ ؾــ٧ٝ ٖٚــٛ َــا ضٚاٙ ايصــسٚم َطغــ٬ً بصــٝاغ١ :)قــاٍ ايصــازم 

ٚقس ثغتسٍ ب٘ مجع عًـ٢ جطٜـإ ايـربا٠٤ ؾـطعًا      (32)َطًل حت٢ ٜطز ؾٝ٘ ْٗٞ( 
ت٘ ع٢ً اٱط٬م ٚايػع١ َا يـِ ٜطز ْصٸ ٢ٜٗٓ ٜٚــُٓع عـٔ ايؿـ٧ٝ ، ٖٚـٛ     يس٫ي

ـــجاب        ــ٢ ثٜ ــاضٜٕٛ عً ـــِ ا٭خب ــيت تػاي ـــ١ُٝ اي ــب١ٗ ايتخطٜ ـــدتصٸ بايؿ ــصٸ َ ْ
ا٫حتٝا  ؾٝٗا .  ٚايطٚا١ٜ َطغ١ً ٫ٚ ْعتين بايـُطغ٬ت ث٫ َا ببت إٔ ايطاٟٚ 

 ايـُطغٌ ٫ ٜطغٌ ث٫ عٔ بك١ . 

ت ايصــسٚم عَُٛــًا يعظــِٝ صــسق٘ ٚتثبٸتــ٘ يهــٔ قــس ٜكــاٍ بـــخج١ٝ َطغــ٬
(، أٚ يـدصٛص َا أضغً٘ بٓخٛ ايـجعّ : )قاٍ ضغٍٛ ٚضبط٘ ٭خباضِٖ)
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ٗٸـس ا ( أٚ )قاٍ ايصازما  يــُطغٌ بصـسٚض ايــدرب عـٔ     ( ايظاٖط يف تع
 َـُٔ عاصطْاِٖ َٚـُٔ غبكِٗ :  ٚقس قاٍ بٗصا ايـُكاٍ مجع ()ايـُعصّٛ

)قسٙ( حٝـث ؾصٸـٌ يف َطغـ٬ت ايصـسٚم بـني       (33)س ايـدُٝينَِٓٗ ايػٝ
( ؾـــ٬ ٜعتُـــس عًٝـــ٘، ٚبـــني تعـــبري: )قـــاٍ      تعـــبري: )ضٟٚ عـــٔ ايصـــازم  

( ٫ ٜكـع َـٔ َثـٌ    ( ؾٝعتُسٙ ٭ٕ ثضغاي٘ ٚثغٓازٙ ثىل اٱَـاّ ) ايصازم
 ايصسٚم ث٫ َع بك١ ايصسٚم ب٘ ٚثعتُازٙ عًٝ٘ ؾٝصذ ثعتُازٙ ٚا٫غتٓاز ايٝ٘.

ا ايـــُخكل)قسٙ( يف غـابل أَــطٙ عًــ٢ َـا ٜظٗــط َــٔ تكطٜــط   َٚـِٓٗ أغــتاشْ  
ًٍــٌ حجٝــ١ ايـــدرب  (34)بـــخث٘ ا٭صــٛيٞ ايكــسِٜ  يف َبخــث )٫ ضــطض( حٝــث ع

ايـُطغٌ ٖٓاى بإٔ حسٜث ر٫ ضطض ٫ٚ ضطاض يف اٱغ٬ّد أضغً٘ ايصسٚم 
 ( ، ٚقس قاٍ بـ١ُ : )ؾايظاٖط نٕٛ ايطٚا١ٜ بابت١)قسٙ( بًؿع )قاٍ ضغٍٛ ا 

 ٚث٫ مل ٜـجع ي٘ اٱخباض بتٸًا ي٫ٛ ببٛت٘ عٓسٙ( بِ -ٜعين ايصسٚم  -ٟٚعٓس ايطا
 .  (35)تطاجع )قسٙ( يف ايسٚض٠ اي٬حك١ عٔ ٖصا ايـُب٢ٓ

ٚايـُدتاض غكٛ  ايـُطغٌ عٔ زضج١ ا٫عتبـاض ٚايــخج١ٝ عًـ٢ ا٫طـ٬م     
(، ٜهؿٝٓـا ايؿـو يف ايــخج١ٝ ؾاْـ٘     أٟ حت٢ بٓخـٛ حهاٜـ١ قـٍٛ ايــُعصّٛ)    

نُـا تــخكل عٓـسْا يف َباحـث ايكطـع، ْٚــخٔ ْؿـو         -ـخج١ٝ َػاٚم يعسّ ايـ 
ٗٸس ايصسٚم باغتٓاز ارترب ثىل ايــُعصّٛ   ٗٸس ايـُععّٛ : تع قًٜٛا يف ثغتؿاز٠ ايتع

( ( ٚصسٚضٙ عٓ٘ عٓس قٍٛ ايصسٚم : )قاٍ ضغٍٛ ا . َث٬ً ) 

ٗٸـس يف      ٗٸس ايصسٚم )قـسٙ( أٚ ؾـطإ تصطٜــخ٘ بايتع بِ يٛ ؾطإ ايعًِ بتع
٘ مل ٜٓؿع ، ٭ٕ َػايو حج١ٝ ايـدرب َتعسز٠ َٚٓٗا َا ٖٛ ضعٝـ بع  نًُات

جسًا ْظري قبٍٛ ٚتصخٝذ ضٚا١ٜ نٌ َٔ مل ٜعطف بايهصب ايصطٜذ أٚ ايؿػـل  
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ايظاٖط ، ٚح٦ٓٝص نٝـ ٜتػ٢ٓ يٓا حصٍٛ ايعًِ بايصخ١ أٚ ا٫ط٦ُٓإ بصـسٚض  
ٗٸـس ايــُطغٌ أٚ َـع ايــجٌٗ     ايـدرب عٔ ايـُعصّٛ ) ( ؟ َع عسّ ثحطاظ تع

ـُػًو حج١ٝ ايـدرب عٓس ايـُطغٌ ؟ ٖصا ع٢ً ؾطإ قطع٘ بايـخج١ٝ ٚبصخ١ ب
قطع٘ بصخ١  -ايـدرب عٓس نتابت٘ يًُطغ١ً ؾٝهٕٛ قطع١ حج١ َعصٸض٠ ي٘ . ٖٚصا 

غري َـخطظ ، ٚع٢ً ؾطض٘ مل ٜـخصٌ يٓا ايكطع أٚ ايٛبٛم  -ايـدرب عٓس نتابت٘ 
 ا اٜطًا . بايصخ١ ٚايصسٚض َٔ ثخباضٙ بايـُطغٌ حت٢ ٜهٕٛ حج١ عًٝٓ

( ٖٛ ؾو قا٥ِ ٚباختصاض: ايؿو يف حج١ٝ ايـُطغٌ ايـخانٞ يكٛي٘ )
ٜٚتخصـٌ   يف ايٛجسإ ٚايباطٔ، ٚايؿو يف ايـخج١ٝ َػـاٚم يعـسّ ايــخج١ٝ،   

 َٓ٘ عسّ حج١ٝ َطغ١ً ايصسٚم :رنٌ ؾ٧ٝ َطًل حت٢ ٜطز ؾٝ٘ ْٗٞد . 

ًػٞ ٖٚصٙ ايـُطغ١ً هاٖط٠ يف ايؿب١ٗ ايتخطٜـ١ُٝ خاص١، يهٔ ْكًٗا ايـُج
 (36)عــٔ )عــٛايٞ اي٦ًــايٞ( بصــٝاغ١ رنــٌ ؾــ٧ٝ َطًــل حتــ٢ ٜــطز ؾٝــ٘ ْــصد   

ٚحهٞ عٔ أَايٞ ايطٛغٞ ضٚاٜتٗا بٓخٛ َكاضب رحت٢ ٜطز ؾٝ٘ أَط أٚ ْٗـٞد  
ُٖٚا َـدتًؿإ عٔ ْصٸ َطغ١ً ايؿكٝ٘ حٝث تصطٸح ايــُطغًتإ : ثَـا بـاط٬م    

         ٞ د ايٛاضز رحت٢ ٜـطز ْـصٸد أٚ تصـطٸح بعَُٛـ٘ :رحتـ٢ ٜـطز ؾٝـ٘ أَـط أٚ ْٗـ
نُا ٖٛ هاٖط َطغ١ً  -ٖٚصا َاْع َٔ ثختصاص ايـُطغ١ً بايؿب١ٗ ايتخطٜـ١ُٝ 

ُٸُٗا يًؿب١ٗ ايٛجٛب١ٝ .  -ايؿكٝ٘ رْٗٞد  ؾاْ٘ ٜع
بِ ع٢ً ؾطإ صسٚض ايـخسٜث ٖـٌ ؾٝـ٘ ز٫يـ١ عًـ٢ ايـربا٠٤ يف ايؿـبٗات       

 ايتخطٜـ١ُٝ خاص١ أٚ يف عُّٛ ايؿبٗات ايتخطٜـ١ُٝ ٚايٛجٛب١ٝ ؟ . 

 (37)بٌ ْؿ٢ ايـُخكل ايٓا٥ٝين )قسٙ(  ي١ ايـدرب،قس ؾو مجع يف أصٌ ز٫
ز٫يت٘ َٔ أصًٗا. بُٝٓـا ثغـتظٗط مجـع آخـط ز٫يتـ٘ عًـ٢ جطٜـإ ايـربا٠٤ عٓـس          
ثؾتباٙ ايتهًٝـ ٚضجٸخٛٙ عًـ٢ غـريٙ، ٫ختصـاص َؿـازٙ بايؿـب١ٗ ايتخطٜــ١ُٝ       
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اييت ٖٞ َـخٌ ايٓعاع َع ا٭خباضٜني ٚ٭خصٝٸتٗا َٔ أخبـاض ا٫حتٝـا رثحتط   
ا١ًَ يًؿـبٗتني ايتخطٜــ١ُٝ ٚايٛجٛبٝـ١ ، بـٌ شنـط ؾـٝدٓا ا٭عظـِ        يسٜٓود ايؿـ 

)قسٙ(: ثٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ يف ايس٫ي١ ع٢ً ايربا٠٤ َٔ أهٗط ضٚاٜات ايباب ، قاٍ : 
، ٚيعًـ٘ بتكطٜـب : ثٕ هـاٖط     (38))ٚز٫يت٘ ع٢ً ايـُطًٛب أٚضـذ َـٔ ايهـٌ(   

قٛي٘ رنٌ ؾـ٧ٝ َطًـلد ٖـٛ ايطخصـ١ ٚاٱطـ٬م ايؿـطعٞ ٚثباحـ١ َـا ثؾـتب٘          
ٚثحتٌُ حطَت٘ ثط٬قًا َػتُطًا رحت٢ ٜطز ؾٝ٘ ْٗٞد أٟ حتـ٢ ٜصـٌ ايــُٓع ،    
ؾٝسٍ ايـدرب ع٢ً إٔ نٌ ؾ٧ٝ َؿـهٛى ايــخط١َ ٖـٛ َطًـل َبـاح ؾـطعًا حتـ٢        

 ٖٚصا ا٫غتس٫ٍ ٜتٛقـ ع٢ً ثحطاظ أَطٜٔ :  ٜصٌ َٔ ايؿاضع ؾٝ٘ ْٗٞ  .  

ٚز ا٭ٍٚ : إٔ ٜطاز َـٔ اٱطـ٬م : اٱباحـ١ ايظاٖطٜـ١ ٚايطخصـ١ بعـس ٚض      
ايؿطع ٚايؿطٜع١ ، يٝهٕٛ ايـُع٢ٓ:)نٌ ؾ٧ٝ بعٓٛاْ٘ ا٭ٚيٞ ٖـٛ َطغـٌ َطًـل    

 َباح حت٢ ٜطز ايـُٓع َٔ ايؿاضع ٜٚصٌ ايٓٗٞ(.

 َٚٔ ايـُخـتـٌُ إٔ ٜهٕٛ ايـُـطاز بٝإ )اي٬ حطجـٝـ١( ا٭صًـ١ٝ بـُعـ٢ٓ 
 اٱضغاٍ ٚاٱط٬م قبٌ ٚضٚز ايؿطع ٚايؿطٜع١ ، ٖٚصا خـاضج عُـا ْــخٔ ؾٝـ٘     

 .  -ثببات ح١ًٝ ا٭ؾٝا٤ ايـُؿهٛى حطَتٗا بعس ببٛت ايؿطع ٚايؿطٜع١  أعين -

ــ٘ ْٗــٞد ٚصــٍٛ ايٓٗــٞ ثىل      ايثــاْٞ : إٔ ٜــطاز َــٔ قٛيــ٘ : رحتــ٢ ٜــطز ؾٝ
 ايـُهًـ بعس صسٚضٙ َٔ ايـُؿطع ، ٖٚٛ َع٢ٓ ٜػاٚم ايعًِ بايٓٗٞ . 

َٚٔ ايـُختٌُ ثضاز٠ )ايصسٚض( عـٔ ايــُؿطع : )حتـ٢ ٜـطز َـٔ ايؿـاضع       
 ٘ ْٗٞ( ٚمل ٜتخكل ثضاز٠ )ايٛصٍٛ( بٓخٛ ٚاضذ ٚططٜل هاٖط.  ٜٚصسض عٓ

َٚع ثمجاٍ ايـُطاز ٚعسّ هٗٛض )ايٛصـٍٛ( جًٝـًا أٚ عـسّ هٗـٛض ثضاز٠     
٫ ٜــتِ ا٫غــتس٫ٍ بايـــدرب ايؿــطٜـ عًــ٢  -ايطخصــ١ ايظاٖطٜــ١ َــٔ اٱطــ٬م 

 ؾطإ صخت٘ ٚصسٚضٙ . 
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نُـا  صـسٚضٖا   -بططٜل ٚاضـذ   -ٚحٝث ناْت ايطٚا١ٜ َطغ١ً مل ٜـخطظ 
ــا       ــل َــٔ ز٫يتٗــا ، ٜهؿٝٓ ــع ٚايتخٍك ـــج٤٬ ٫ َٛجــب يًتتبٸ ـــِ تظٗــط ز٫يتٗــا ب ي
 يكصٛضٖا : ايؿو يف أصٌ ايـخج١ٝ ٚيف ايظٗٛض. بِ ْبخث ايـدرب ايـداَؼ : 

 
 

  حديث اجلهالة :
 

ٚقس ضٚاٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ يف )ايتٗصٜب( بػٓس صـخٝذ عـٔ أبـٞ عبـس ا      
ــازم ) ــ١ً ٚاضز٠ يف ايص ــ١ َؿصٸ ـــخهٞ     ( ٚايطٚاٜ ــطاّ ٚت ــطٚى ا٫ح ــ  ت بع

زخٍٛ َـخطّ ًٜبٸٞ يف ايـُػجس ايـخطاّ ٚعًٝ٘ قُٝص٘ ٖٚٛ ٫ ٜعًِ حظط يبؼ 
         ّ  ايـُخطّ يًكُـٝص ، ٚقـس أؾتـاٙ بعـ  ايــخجٝج بؿػـاز حجٸـ٘ ، ؾكابـٌ ا٫َـا

(   ٘ٚؾه٢ أَطٙ ايٝ٘ ؾأؾتاٙ بعسّ ؾػاز حج٘ ٚعسّ يعّٚ ثعاز٠ ايــخج ٸعًٝـ )
ــ٘ ي   ــا زاّ يبػ ــٌ َ ــاّ ايكاب ــ٘     يف ايع ــع جًٗ ــ١ َ ــٔ ايتًبٝ ــ٢ ظَ ــابكًا عً ــ٘ غ كُٝص

 .  (39)بايـخهِ، بِ قاٍ : رأٟ ضجٌ ضنب أَطًا بـجٗاي١ ؾ٬ ؾ٧ٝ عًٝ٘د

ٖٚصٙ ايؿكط٠ ا٭خري٠ ٖٞ َـخٌ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ايربا٠٤ ، ٚايٓصٸ صخٝذ 
ايػٓس ، ٚقس ثغتسٍ بـ٘ غـري ٚاحـس عًـ٢ جطٜـإ ايـربا٠٤ عٓـس ثؾـتباٙ ايتهًٝــ          

ايـُخكل ايٓا٥ٝين)قسٙ( أق٣ٛ ايطٚاٜات ز٫ي١ً ع٢ً ٚجٗاي١ ايـخهِ، بٌ جعًٗا 
 ، ٚٚج٘ ايس٫ي١ :  (40)ايربا٠٤ 

ثٕ ايـــجٗاي١ ٚثٕ ناْــت تػــتعٌُ نــثريًا يف )ايػــؿا١ٖ( ٚؾعــٌ َــا ٫ ٜٓبػــٞ 
ــٝام        ـــخػب غ ــا ب ــ١ ٖٓ ــٔ ايًؿظ ـــُطاز َ ــعٕ ، ث٫ إٔ اي ــٌ َتٸ ــٔ عاق ــسٚضٙ ع ص

ا١ٖ، ثش يؿع ايـجٗاي١ ايـخسٜث ٖٛ ايـُع٢ٓ ايـُكابٌ يًعًِ ٚايـُعطؾ١ زٕٚ ايػؿ
َػتعٌُ يف ايكطإٓ ايـُجٝس يف بع  ايـُٛاضز بـُع٢ٓ ايـجٌٗ ْظري آ١ٜ ايتٛبـ١ :  

ٕٳ  ر ِٻ ٜٳتٴٛبٴـٛ ٗٳاي ١ٺ بٴـ ٕٳ ايػټ٤ٛٳ بٹجٳ ًُٛ ُٳ ٔٳ ٜٳعٵ ًِصٹٜ ٘ٹ يٹ ًِ ً ٢ اي ٛٵبٳ١ُ عٳ ُٳا ايتٻ ، ٖٚٓـا  17د ايٓػـا٤: َثْٻ
                                                           

 . 3َٔ أبٛاب تطٚى ا٫حطاّ : ح 45: ب 9+ ايٛغا٥ٌ : ج 239: ح 72:  5ايتٗصٜب : ج (39)
 . 317:  3أجٛز ايتكطٜطات : ج (40)
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: ايـــجٌٗ، ؾطاجــع  يف ٖــصا ايـــخسٜث قطٜٓــ١ عًــ٢ نــٕٛ ايـــُطاز َــٔ ايـــجٗاي١  
 ايـدرب ايـُؿصٸٌ يف )ايتٗصٜب(أٚ)ايٛغـا٥ٌ( تــجسٙ هـاٖطًا يف َعٓـ٢ ايــجٌٗ،     

 جاٖــٌ بايـــخهِ مل ٜـــختٌُ َـــخظٛض١ٜ   -ايـــدرب بـــخػب هــاٖط -ثش ايطجــٌ
ــخٝخ١ ٫ٚ       ــٛضز ايصـ ــٛ َـ ــصا ٖـ ــ١، ٖـ ــطاّ ٚايتًبٝـ ــاٍ ا٫حـ ــٝص حـ ــبؼ ايكُـ  يـ

ثضاز٠ ايػؿا١ٖ  ٜـُهٔ ثخطاج ايـُٛضز عٔ َؿاز ايصخٝخ١، ؾ٬ َٛقع ٱحتُاٍ
نْٛـ٘ جـا٬ًٖ بػـٝطًا غـاؾ٬ً عـٔ       َٔ ايـجٗاي١ يؿطإ عسّ غؿاٖت٘، بـٌ ايظـاٖط  

 غري َـختٌُ ٺي٘ . ايـخظط 

ٚباختصاض: تػتعٌُ ايـجٗاي١ بـُع٢ٓ ايػؿا١ٖ ٚتػـتعٌُ بــُع٢ٓ ايــجٌٗ    
 ايبػٝط ، َٚٛضز ايصخٝخ١ ٖٛ ايـجٌٗ ايبػٝط ٫ٚ ٜـُهٔ ثخطاج ايـُٛضز عٔ

 ًٗا ع٢ً َع٢ٓ ايـجٌٗ قباٍ ايعًِ . ايطٚا١ٜ ؾ٬بس َٔ مح

ٍٸ ع٢ً إٔ ايصٟ ضنب  ٚيـُا ناْت ايـجٗاي١ تكابٌ ايعًِ يف ايصخٝخ١ ؾتس
٫ٚبس إٔ ٜهٕٛ َـا ثضتهبـ٘ َــخظٛضًا تبتٸـب عًٝـ٘       -أَطًا بـجٗاي١ َٔ غري عًِ 

 ؾ٬ ؾ٧ٝ ٜبتٸب عًٝ٘ : ٫ َ٪اخص٠ ٫ٚ غريٖا . -ايـُ٪اخص٠ ْٚـخٖٛا

ِٸٚثط٬م ايٓؿٞ رؾ٬ ؾٝ  ِٸ ايـُ٪اخص٠ ايس١ْٜٛٝ نايهؿاض٠ ٜٚع  ٧ عًٝ٘د ٜع
 ايـُ٪اخص٠ ا٭خط١ٜٚ : ايعكٛب١ . 

ِ  ع٢ً ا٫غتس٫ٍ مجعٚأؾهٌ  ٘  (41) َِٓٗ ؾٝدٓا ا٫عظـ : بــُا تٛضـٝخ
ثٕ هاٖط قٛي٘ رضنب أَطًا بـجٗاي١د يف ايصخٝخ١ ٖٛ ثعتكـازٙ ايصـٛاب عٓـس    

      ٖ ٌ ايــُطنب ٚيف  ثضتهاب ايــُخظٛض غـاؾ٬ً عـٔ ايٛاقـع ، ٖٚـصا آتٺ يف ايــجا
ايػاؾٌ عٔ ايٛاقع ُٖٚا َعصٚضإ جعًَا، ؾ٬ تعِ ايصخٝخ١ ايــجاٌٖ ايبػـٝط   

 ٖٚٛ ايؿاى يف ايـخط١َ ٚايـُبزٸز ايـُتخٝٸط ايصٟ ٜطاز ثجطا٤ ايربا٠٤ بـخك٘ . 

 ١ـٝـبـَٚٓؿأ ايظٗٛض ايـُعبٛض ٖٛ ٚجٛز ايبا٤ بسع٣ٛ نْٛٗا هاٖط٠ يف ايػب

                                                           

 طبع١ َهتب١ َصطؿٟٛ . - 199ؾطا٥س ا٭صٍٛ :  (41)
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ٕ    ربـجٗاي١د أٟ ثضتهب ايـُخظٛض بػبب ج  ٗايت٘ بـايٛاقع ، ٖٚـصا ثْــُا ٜهـٛ
يف ايـجاٌٖ ايـُطنب ٚعٓس ثعتكازٙ ايصٛاب غؿ١ًً يٝهـٕٛ ثضتهابـ٘ ايــُخظٛض    
َػـتٓسًا ثىل غــبب ايـــجٗاي١، ٫ٚ ٜتخكــل يف ايـــجاٌٖ بػــٝطًا ايؿــاى يف ايٛاقــع  

٭ٕ ثضتهاب٘ ايـُخظٛض مل ٜتػبٸب عٔ ايؿـو ٚمل ٜػـتٓس ثىل ايـبزز،     َـخطًا،
ــ١ ايــبزٸز   أٟ ثٕ ايؿعــٌ َــع ايــب  زٸز يف حطَتــ٘ ٫ ٜػــتٓس اٱقــساّ عًٝــ٘ ثىل حاي

 ٚايـجٗاي١ حت٢ ٜصسم ثضتهاب٘ ايـُخظٛض ْاؾ٦ًا عٔ جٗاي١ٺ ٚبػببٗا .

ـــُاَ٘ عًــ٢ ثحــطاظ ثضاز٠     ٜٚــطز عًٝــ٘ : أ٫ًٚ: ثٕ ٖــصا اٱؾــهاٍ ٜتٛقـــ ت
ايػبب١ٝ َٔ با٤ ربــجٗاي١د. َٚـٔ ايكطٜـب إٔ تهـٕٛ ايبـا٤ بــُع٢ٓ ايــُصاحب١        

 ٘ ــ ــري قٛي ُٵــسٹ ضٳبِّــو   تعــاىلر ْظ ــبِّذٵ بٹخٳ ، أٟ غــبٸذ ضبــو ْٚعٸٖــ٘   3د ايٓصــط: ؾ ػٳ
َصاحبًا يـخُسٙ ٚؾهطٙ، بٌ محٌ ايطٚا١ٜ ع٢ً ايـُع٢ٓ ا٭خري : )ضنب أَـطًا  
َـخظٛضًا َع جٗاي١( ٖٛ ا٫قـطب ثحتُـا٫ً بــخػب ايتأَـٌ يف ؾكـطات ايطٚاٜـ١       

ـُخظٛض عًـ٢  َٚٛضزٖا ايـُعًّٛ ثْطبـام ايـصٌٜ عًٝـ٘ ؾاْـ٘ قـس ضنـب ا٭َـط ايـ        
 ايـُخطّ ثضتهابًا َصاحبًا يـجٗايت٘ ٚيٝؼ َػببًا عٔ جٗاي١ . 

ـــجٗاي١د ْكــٍٛ : ثٕ ثضاز٠      ــا٤ رب ــًا : َــع تػــًِٝ ثضاز٠ ايػــبب١ٝ َــٔ ب ٚباْٝ
ايػبب١ٝ َٔ ايبا٤ تعين غبب١ٝ ايـجٗاي١ ٫ضتهاب٘ ايـُخظٛض اٱحطاَٞ أٚ يــُطًل  

ــ٘ يف ايػايــب ٜهــٕٛ َطتهــب ا    ـــُخظٛض ، َــع اْ ـــُخظٛضثضتهــاب اي ــ٢  -ي حت
ضانبــًا يــ٘ تؿــًٗٝا أٚ َــٔ بــاب عــسّ   -ادتاٖــٌ ايـــُطنب ٚايػاؾــٌ عــٔ ايٛاقــع  

ايـُبا٠٫ أٚ ْـخٛ شيو َـُا ٫ ٜػتٓس ثضتهاب٘ ايـُخظٛض ثىل ايـجٗاي١ بــخٝث ٫  
 ٜهٕٛ يًجٗاي١ َسخ١ًٝ يف ا٫ضتهاب حت٢ عٓس ايـجاٌٖ ايـُطنب ٚايػاؾٌ . 

ٌ ايبػٝط ايػاؾٌ عٔ اذتظط ايٛاقعٞ، ٚبايثًا : ثٕ َٛضز ايطٚا١ٜ ٖٛ ايـجاٖ
٫ٚ ٜـُهٔ ثخطاج ايـُٛضز عٔ ايهرب٣ ، ٜٚ٪نس عسّ خطٚج٘ : ا٫غـتعُا٫ت  
ايكطآ١ْٝ ايـُتهطض٠ يًؿظ١ )ايـجٗاي١( يف ايــجٌٗ ايبػـٝط ٚايؿـو ٚايبزز،ْظـري     

ٕٳ ايػټــ٤ٛٳ بٹجٳ قٛيــ٘ تعــاىل : ر ًُــٛ ُٳ ٔٳ ٜٳعٵ ًِــصٹٜ ٘ٹ يٹ ًِــ ً ــ٢ اي ٛٵبٳــ١ُ عٳ ُٳــا ايتٻ ٕٳَثْٻ ِٻ ٜٳتٴٛبٴــٛ د ٗٳاي ــ١ٺ بٴــ
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، ؾٌٗ ٜـدتص)عٌُ ايػ٤ٛ بـجٗاي١ تعكب٘ ايتٛب١( بـدصٛص ادتاٌٖ 17ايٓػا٤:
 ايـُطنب ٚايػاؾٌ عٔ ايٛاقع ؟ ٌٖٚ ٜـختٌُ ا٫ختصاص ؟ ن٬ ٚأيـ ن٬ . 

( بـــخػب غــٝام تعــبريٙ ايـــُعصَٛٞ    ٚضابعــًا: ثٕ حــسٜث ا٫َــاّ )  
( بصسز ثعطا٤ ٖٛ أْ٘ ) -ًاٚهاٖط بٝاْ٘ :رأٟ ضجٌ ضنب....د هٗٛضًا قٜٛ

نرب٣ ن١ًٝ ٚقاعس٠ ع١َُٝٛ َع تطبٝكٗا ع٢ً َٛضز ايـخسٜث َٚـخٌ ايــُؿه١ً  
ايــيت ثبتًــٞ بٗــا ايـــُخطّ ، ٫ٚ تتٓاغــب نربٜٚــ١ ايبٝــإ ٚقاعسٜٸتــ٘ َــع زعــ٣ٛ   
ـــُاْع عــٔ اٱْطبــام ٚايتطبٝــل ، بــٌ ايصــخٝذ عُــّٛ ايهــرب٣     ثختصاصــٗا اي

 .  -ٖٚٛ ايـجٌٗ ايبػٝط  -ضز٠ ؾٝ٘ ٚثْطباقٗا ع٢ً ايـُٛضز ايـداص ايٛا
ٜٚتخصٌ هٗٛض ايصخٝخ١ يف ثْتؿا٤ ا٭بط عًَُٛا عٓس ثضتهاب ايــُخظٛض  
 ّ  حاٍ ايـجٗاي١ ٚايـجٌٗ بايـخظط ، ٖٚصٙ ٖٞ ايربا٠٤ ايؿطع١ٝ ، ٖٚٛ هٗٛض تـا

ِٸ ثىل هٗٛض حسٜث ايطؾع ْٚـخٛٙ .   غري قابٌ يًُٓاقؿ١ ٜٓط
ــ١ٺ ٚثع    ــ١ٺ ٚعٓاٜ ــ٠ٛ ز٫ي ــخٝخ١ ق ــس ايص ــخٝخ١  ٜٚعٜ ــاص ايص ــاز : ثختص تُ

بايؿب١ٗ ايتخطٜـ١ُٝ اييت ٖٞ َــخٌ ايٓـعاع َـع ا٭خبـاضٜني ، ٖٚـٞ أخـصٸ َـٔ        
 أخباض ا٫حتٝا  ٚايتٍٛقـ ايؿا١ًَ يًؿبٗتني ايٛجٛب١ٝ ٚايتخطٜـ١ُٝ . ٖصا 

 ا٭صٛيٞ ٚقس أٌُٖ أغتاشْا ايـُخكل)قسٙ(ا٫غتس٫ٍ بايصخٝخ١ يف  ث٘
َع عطإ ؾٝدٓا  -، َصباح ا٭صٍٛ زضاغات  -ع٢ً َا ٜظٗط َٔ ايتكطٜطٜٔ 

ا٫عظِ يـٗا يف ضغا٥ً٘،ٚمل ْعطف ايٛج٘، ٚيعًـ٘ يػؿًتـ٘ عٓٗـا أٚ  ٱغتطـعاؾ٘     
ز٫يتٗا، ث٫ أْ٘ )قسٙ( قس ثعت٢ٓ بٗا نثريًا عٓسَا باحث ؾطٚع )حج ايــُٓاغو(  
ٚنإ ٜػتسٍ بٗا ع٢ً ْؿٞ اٯباض ايؿطع١ٝ عٓس ايـجٗاي١ َـُا ٜ٪نس قبٍٛ ز٫يتٗا 

 بِ ْبخث ايـدرب ايػازؽ :  يف تؿهطٙ ايعًُٞ ايـُتأخط .  عٓسٙ  ٚيٛ
                

             حديث احللية :           

ٚقس ثغتسٍ ب٘ مجع نبري َٔ ا٭صٛيٝني ع٢ً جطٜإ ايربا٠٤ ٚح١ًٝ َا يـِ              
 تعًِ حطَت٘، ٚثٕ ثختًؿت ا٫ْظاض يف ؾِٗ عُّٛ اذتسٜث يًؿبٗات اذته١ُٝ أٚ
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 ثختصاص ز٫يت٘ بايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ :ؾِٗ 
ؾب٣ مجعًا : ؾِٗ ا٫ختصاص َِٓٗ ايـُخس  اذتطٸ )قسٙ( ع٢ً َا ٜظٗـط         

َٔ تعٍكب٘ يبع  ْػذ حسٜث ايـخ١ًٝ، حٝـث قـاٍ عٓـ٘ )ٖـصا َــدصٛص بــُا       
َٚـِٓٗ ؾـٝدٓا ا٭عظـِ )قـسٙ( قـاٍ :       (42)ٜؿتب٘ ؾٝ٘ َٛضـٛع ايــخهِ َٚتعًكـ٘(   

ٚثغتسيٛا بـخسٜث ايــخ١ًٝ عًـ٢    (43)١ يف ايـُٛضٛع()ؾايطٚا١ٜ َـدتص١ بايؿبٗ
 خصٛص ايـُؿتب٘ َٛضٛعًا نُا يٛ ؾو يف َا٥ع أْ٘ مخط أٚ خٌ . 

        ٘ ٌٸ َا يـِ تعًـِ حطَتـ ٌٸ َسضنًا يًربا٠٤ ٚح  ٚتط٣ مجعًا جعٌ حسٜث ايـخ
َطًكًا غٛا٤ ايؿب١ٗ ايـخه١ُٝ ٚايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ ، ؾًٛ ؾو يف حٌ ايتسخني 

حٌ َا٥ع أٚ حطَت٘ ٫حتُاٍ نْٛ٘ مخطًا ؾٗٛ ح٬ٍ حت٢  أٚ حطَت٘ أٚ ؾو يف
ــ٘     ـــُؿهٛى حهُـ ــٛع٘ ٚايـ ـــُؿهٛى َٛضـ ــٛا٤ ايـ ــ٘ غـ ـــُهًـ حطَتـ ــِ ايـ ٜعًـ

  نايتسخني ٚايـُا٥ع َـختٌُ ايـدُط١ٜ .
ٌٸ ايؿبٗتني ايــخه١ُٝ ٚايــُٛضٛع١ٝ،         ٚقس نٓا ْعتكس ز٫ي١ اذتسٜث ع٢ً ح

      ايـُٛضٛع١ٝ . يهٓا ضجعٓا عٓ٘ ٚثيتعَٓا ثختصاص ز٫يتٗا بايـؿبٗات

٫ٚبــس َــٔ تتبٸــع أخبــاض ايـــخٌ يتعــسز ْػــدٗا ٚتػــاٜط أغــاْٝسٖا َٚتْٛٗــا،        
ـــٗا، ٖٚــٞ      َكسَــ١ يًٛيــٛج يف ا٫غــتس٫ٍ بٗــا ٚايتعــطٸف عًــ٢ َؿازٖــا َٚسيٛي

 أخباض َتعسز٠ ْعطضٗا تباعًا ، ٖٚٞ : 

، ضٚاٖا ايؿـٝدإ يف )ايهـايف(   (44) ايـدرب ا٫ٍٚ : َٛبك١ َػعس٠ بٔ صسق١
(: رنـٌ ؾـ٧ٝ ٖـٛ يـو حـ٬ٍ حتـ٢ تعًـِ اْـ٘         ٗصٜب( عـٔ ايصـازم)  ٚ)ايت

حطاّ بعٝٓ٘ ؾتسع٘ َٔ قبٌ ْؿػو ، ٚشيو َثٌ ايثٛب ٜهٕٛ عًٝو قس ثؾـبٜت٘  
ً٘ٚيع ٝعـبـسع ؾـؿػ٘ أٚ خٴـسى يعً٘ حطٸ قس باع ْـٓـٖٚٛ غطق١ ، ٚايـًُُٛى ع 
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قٗطًا ، أٚ ثَطأ٠ تــختو ٖٚـٞ أختـو أٚ ضضـٝعتو، ٚا٫ؾـٝا٤ نًـٗا عًـ٢ ٖـصا         
ٚقس تعكب٘ يف )ايٛغا٥ٌ( : رٖصا  ٜػتبني يو غري شيو أٚ تكّٛ ب٘ ايب١ٓٝدحت٢ 

َـدصٛص بـُا ٜؿـتب٘ ؾٝـ٘ َٛضـٛع ايــخهِ َٚتعًكـ٘... بكطٜٓـ١ ا٭َثًـ١ ٚشنـط         
 ايب١ٓٝ ... ٫ ْؿؼ ايـخهِ ايؿطعٞ نايتخطِٜد . 

ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ ضٚاٖا ايؿٝذ ايطٛغٞ بػٓسٙ ايصخٝذ ثىل)عًٞ بٔ ثبطاِٖٝ 
ٚتٛجس َٛاضز ٜـطٟٚ ؾٝٗـا)عًٞ عـٔ ٖـاضٕٚ( َباؾـط٠،       َػًِ( عٔ ٖاضٕٚ بٔ

ٚضٚاٖا ايؿٝذ ايهًٝين عٔ )عًٞ بٔ ثبطاِٖٝ عٔ أبٝ٘ ثبـطاِٖٝ بـٔ ٖاؾـِ عـٔ     
ٖاضٕٚ( ٚتٛجس َٛاضز أخط٣ ٜطٟٚ ؾٝٗا )عًٞ عٔ أبٝ٘ عٔ ٖاضٕٚ( ، ٚنٝـ 
نإ َع تٛغٸط ا٭ب أٚ عسّ تٛغٸط٘ ٚاقعًا ؾايػٓس صـخٝذ َكبـٍٛ، ٚ)ٖـاضٕٚ    

بك١ ٚج٘ ، ٖٚٛ ٜـطٟٚ عـٔ )َػـعس٠ بـٔ صـسق١( ٖٚـصا ايطجـٌ قـس         بٔ َػًِ( 
ٚصؿ٘ ايؿٝذ يف ضجاي٘ بأْ٘ عاَٞ ٚٚصؿ٘ ايهؿٞ بأْ٘ ببٟ ٚيعً٘ يصيو ضعٸؿ٘ 
ايع١َ٬ ايـخًٞ يف خ٬صت٘ ٚايـُجًػٞ يف ٚجٝعت٘، يهٔ ايـُب٢ٓ ايــُدتاض: ٫  

عـٌ  ٜططٸ ؾػاز ايعكٝـس٠ ٚثْــخطاؾٗا ثشا ببـت صـسم ايطجـٌ ٚٚباقـ١ ْكًـ٘، بـٌ ي        
( ايـُٛصٛف بايعـاَٞ أٚ ايـببٟ َػـعس٠ ايـصٟ ٖـٛ َـٔ أصـخاب ايبـاقط )        

( نُـا حٍككـ٘ أغـتاشْا يف    ٖٚٛ غري َػعس٠ ايصٟ ٖٛ َٔ أصخاب ايصازم )
ــا حٍككــ٘ : إ ايٓجاؾــٞ         ــٔ صــسق١( . ٜٚ٪نــس َ ــ٘ : تطمجــ١ )َػــعس٠ ب َعجُ
ــ٘     ــا يف عكٝستـ ــسق١( ٚمل ٜطعٓـ ــٔ صـ ــعس٠ بـ ــُٝٗا شنطا)َػـ ــٞ يف ؾٗطغـ  ٚايطٛغـ

س نْٛ٘ ثَاَٝـًا ٫ ثْــخطاف يف عكٝستـ٘ نُـا ٖـٛ زأبُٗـا يف ؾٗطغـُٝٗا،        َـُا ٜ٪ن
ٚايـُِٗ إٔ ٫ ضري يف ؾػاز عكٝست٘ ثشا ببتت ٚباقتـ٘ ٫ٚ ٜصـًذ نْٛـ٘ عاَٝـًا أٚ     

 ٫ٚ ٜصذ نْٛ٘ غببًا يـتطعٝـ ثخباضٙ .  -يٛ ببت احسُٖا ٖٚٛ َـُٓٛع -ببًٜا

سٌٜ ايــُتكسَني  ْعِ مل ٜصًٓا تٛبٝكـ٘ صطٜــخًا َـٔ أضبـاب ايــجطح ٚايتعـ      
( ٚأٚا٥ٌ ايػٝب١ ، يهٔ ٫ ٜٓخصط ططٜل ايٛباقـ١  ايـُكاضبني يعصٛض ا١ُ٥٫ )

ُٕ َـٚق  تج ٖٛ ٬َحظ١ ضٚاٜاتـٓـبٍٛ ا٫خباض بصيو ، بٌ ٜٛجس عٓسْا ططٜل با
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 ايطجٌ َٚطُْٛٗا َع عسّ ٚضٚز غُع ؾٝ٘ أٚ عسّ ببٛت غُعٙ . 

( نْٛـ٘  ٚايظاٖط إٔ )َػعس٠ بٔ صـسق١( ايـصٟ ٜـطٟٚ عـٔ ايصـازم )     
( أٚ  ثَاًَٝا ٫ غُع يف عكٝست٘ ٭ْ٘ ٜصنط يف ضٚاٜات٘ اْـ٘ مسـع )أبـا عبـس ا      

( نُــا ٖـٛ هــاٖط يـــُٔ ٜتتبـع ضٚاٜاتــ٘ يف ايهتــب   ٜـطٟٚ عــٔ )أبـٞ عبــس ا   
( عاَٝـًا يهـإ ٜـطٟٚ عـٔ     ا٭ضبع١ ، ٚيٛ نإ َػعس٠ ايطاٟٚ عٔ ايصـازم) 

ؾايطٚاٜـ١ ٚايػـُاع    -بع١ ـُتٸنُا ٖٞ ايعاز٠ ايـ  -)جعؿط( ٫ عٔ )أبٞ عبس ا ( 
 عٔ )أبٞ عبس ا ( يف غايب ضٚاٜات َػعس٠ بٔ صسق١ ٜهؿـ عٔ ثَاَٝت٘ .

ٚؾاٖس ايٛبٛم بطٚاٜات٘ عٓسْا َـا أؾـاض ثيٝـ٘ ايــُجًػٞ ايتكـٞ يف ؾـطح٘       
يًؿكٝ٘ ، ٚتٛضٝخ٘ : ثٕ َػـعس٠ بـٔ صـسق١ ٜـطٟٚ عـٔ أبـٞ عبـس ا  ايصـازم         

(٘ضٚاٜات نثري٠ ، ٚايـُتتبع يطٚاٜات ) -    ٜــجسٖا شات   -أنثطٖـا أٚ تــُاَٗا
َطاَني َتك١ٓ َت١ٓٝ عاي١ٝ َٛاؾك١ يـُصام ايؿطع ٚأحهاَ٘ ٚعًٝٗا َػـخ١ نـ٬ّ   

( ( ًٜٚـٛح َٓٗـا عٓاٜـ١ ا٫َـاّ ايصـازم )     ٚحسٜث أٌٖ بٝت ايعصـ١ُ ) 
ــب        ــا غطٜ ــربًا َٓٗ ـــُتتبٸع خ ـــجس اي ــَِٛٗ ، ٚمل ٜ ــ٘ يعً ــٌ ٚتعًُٝ ـــ ايطج بتثكٝ

 ٚ َـختٌُ ايهصب قًٜٛا . ايـُطُٕٛ أٚ غاقط ايـُؿاز أ

بػــٓس َـــُابٌ يػــٓس حــسٜث ايـــخٌ ْٚكــٌ ضٚاٜــ١   (45)ْعــِ ض٣ٚ ايهًــٝين  
غطٜب١ ايـُطُٕٛ ٫ تطق٢ عكٛيٓا ٱزضانٗا أٚ َعطؾ١ غطٸٖا تطتبط بــُا٤ ايــُطط   
ْٚؿأت٘ ٚصطؾ٘ ، ٚعٓس ايتأٌَ يف َطُٕٛ ايـدرب ٫ ٜـجس ايـدبري ايبصـري خًـ٬ً   

تطــُٔ  -نأخبــاض نــثري٠ ضٚاٖــا غــري َػــعس٠   - يف ايــطاٟٚ بػــبب ايـــدرب ؾاْــ٘
أغطاضًا َٔ خًل ا  غبخاْ٘ يـُدًٛقات٘ ٚتصطٜؿًا يـٗا تكصط عكٛيٓا عٔ ثزضاى 
حكٝكتٗا ، ٚحؿع َػعس٠ يًدرب ايػطٜب ٚضٚاٜت٘ ي٘ ٫ ٜططٸ بـج٬يت٘ بـٌ ٜ٪نـس   
ج٬يت٘ ٚٚباقت٘ ٚثعتكازٙ باٱَا١َ ٚثحاطتٗا بأغطاض ايـدًل ٚايـدًٝك١ ، ؾطاجع 
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ٚتتبٸع أخباض َػعس٠ تـجس صسم َا شنطْا ، ٖٚصا ايٓظط ٚايتتبٸـع عُـس٠ ايــُٓؿأ    
 يٛبٛقٓا بطٚاٜات َػعس٠ ٚأخباضٙ ، ٚا  ايعايـِ ايعاصِ . 

ذ ايث٬بــ١ يف ٠ٜ عبــس ا  بــٔ غــٓإ ضٚاٖــا ايـــُؿا    ارتــرب ايثــاْٞ : َعتــرب  
ٝـ    جٛاَعِٗ ايث٬ب١ بططم َعترب٠ عٔ أبٞ عبـس ا  )  ٘ ( رنـٌ ؾـ٧ٝ ٜهـٕٛ ؾ

 . (46)ح٬ٍ ٚحطاّ ؾٗٛ ح٬ٍ يو ابسًا حت٢ تعطف ايـخطاّ َٓ٘ بعٝٓ٘ ؾتسع٘د

 ارترب ايثايث : َعترب٠ عبس ا  بٔ غًُٝإ ٚقس تطُٓت ايػ٪اٍ عٔ ادتنب 
ايـُتساٍٚ آْصاى يف غٛم ايـُػًُني ٚثحتُاٍ حطَت٘ ؾكاٍ ي٘ : رغأخربى عٔ 

ٍ حت٢ تعطف اذتطاّ ايـجنب ٚغريٙ : نٌ َا نإ ؾٝ٘ ح٬ٍ ٚحطاّ ؾٗٛ يو ح٬
ضٚاٙ ايؿٝذ ايهًـٝين بػـٓسٙ ايصـخٝذ اىل عبـس ا  بـٔ غـٓإ       (47)بعٝٓ٘ ؾتسع٘د

عٔ عبس ا  بٔ غًُٝإ ، ٖٚصا ا٫خري قس اختًؿٛا يف تعٝٓٝ٘ ٖـٌ ٖـٛ ايصـرييف    
٫ٚ ٜبعــس نْٛــ٘ ايصــرييف ايــصٟ يـ٘ أصــٌ ٚنتــاب حػــب تصــطٜذ   أٚ ايٓدعـٞ، 

ُٖٚٚـصا   ٗطت٘ بهتابـ٘ ٚأصـً٘،  ايٓجاؾٞ ؾٝٓصطف ثيٝ٘ ا٫غِ عٓـس ثط٬قـ٘ يؿـ     ضا
 َٛبٸــل عٓسْا ٭ٕ ضاٟٚ نتاب٘ ثبٔ أبٞ عُري ٚصؿٛإ بٔ ٜـخ٢ٝ ؾٝهـٕٛ َٛبٸـــكاً  

 . ١عٔ بك  ٜطٜٚإ ث٫ ايعًُني ٫ حػب ايهرب٣ اييت ًْتعَٗا َٔ إٔ ٖصٜٔ

ايـدرب ايطابع : َا ضٚاٙ ايهًـٝين بػـٓسٙ اىل عبـس ا  بـٔ غـًُٝإ ايػـا٥ٌ       
( بايهرب٣ ايه١ًٝ :رنٌ ؾ٧ٝ يو ح٬ٍ حت٢ ٜــج٦ٝو  )عٔ ايـجنب ؾأجاب٘ 

ٚغٓسٙ ضعٝـ يـجٗاي١ بع  ضجاي٘  (48)ؾاٖسإ ٜؿٗسإ عٓسى إٔ ؾٝ٘ َٝت١د 
)أبإ بٔ عبس ايطمحٔ( ، ٖٚـصا ايــدرب ٜــدتًـ عـٔ غـابك٘ يف بٝـإ َصـسام        
ٌٸ ايصٟ ٖٛ ا٭صٌ  يًعًِ ايتعبسٟ بايـخط١َ : ٖٛ ؾٗاز٠ ؾاٖسٜٔ بـد٬ف ايـخ
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 ٍ ...حت٢ تعًِ أْ٘ حطاّ د. رنٌ ؾ٧ٝ ح٬

ايـــدرب ايـــداَؼ : َــا ضٚاٙ يف )ايـــُخاغٔ( بػــٓس َعتــرب ثىل َعاٜٚــ١ بــٔ  
( ؾػأي٘ ضجٌ عٔ عُاض عٔ ضجٌ َٔ أصخابٓا قاٍ : نٓت عٓس أبٞ جعؿط)

(: راْـ٘ يطعـاّ ٜعجـبين ، ٚغـأخربى عـٔ ايــجنب       ايـجنب، قاٍ أبـٛ جعؿـط)  
و ح٬ٍ حت٢ تعطف اذتطاّ ؾتسعـ٘  ٚغريٙ : نٌ ؾ٧ٝ ؾٝ٘ اذت٬ٍ ٚاذتطاّ ؾٗٛ ي

، ٚايػٓس ضعٝـ ٱْكطاع٘ ٚعسّ ثتصاي٘ بايــُعصّٛ، ٜٚــختٌُ إٔ   (49)بعٝٓ٘د
ــ    ٛ    تهٕٛ ايطٚا١ٜ حان١ٝ يًدـرب ايثايـث اي  ُتكسّ عٔ)عبـس ا  بـٔ غـًُٝإ( ٖٚـ

 ثحتُاٍ قا٥ِ يف ايٓؿؼ َٔ ج١ٗ تٛاؾل ايـُنت بُٝٓٗا ؾطاجع ٚطابل .

 ايٓٛضٟ )قسٙ( عٔ )أَـايٞ ايطٛغـٞ(  ايـدرب ايػازؽ: َا ضٚاٙ ايـُخس  
(: رنٌ ؾ٧ٝ ؾٝ٘ ح٬ٍ ٚحطاّ ؾٗٛ يو ح٬ٍ بػٓس ضعٝـ عٔ ايصازم )

 .  (50)ابسًا حت٢ تعطف ايـخطاّ َٓ٘ ؾتسع٘د
ٌٸ ا٭ؾٝا٤ اييت ٫ تعًِ  ٖصٙ تـُاّ ايطٚاٜات ايـُتط١ُٓ يهرب٣ ن١ًٝ ٖٞ ح

ُس َٓٗا َـا صـذٸ   حطَتٗا ، ٖٚٞ َـجُٛع َا عثطْا عًٝ٘ بعس تتبٸع ٜػري، ٚايـُعت
غٓسٙ ، ٫ٚ ضٜب يف ٚضٛح ز٫يتٗا ع٢ً أصاي١ ايـخٌ ؾُٝا ؾو يف حطَت٘ َٔ 
ايـُٛضٛعات ايـداضج١ٝ ايــُؿتب١ٗ، ث٫ إٔ ايطٜـب ٚايػُـٛإ يف غـع١ ز٫يـ١      
ا٭خباض ٚعَُٛٗا يًؿبٗات ايـخه١ُٝ ٚقس ثختًؿت أْظاض ا٭صـٛيٝني ا٭ٚاخـط   

ٌٸ يًؿب١ٗ ايـخه١ُٝ بـني   ْـافٺ ٚبـني َثبـت ، ٜٚكـطب يف     يف عُّٛ أحازٜث ايـخ
 ايٓظط ايـُتٛاضع بعس ايتأٌَ : عسّ ايعُّٛ ٚعسّ مشٍٛ ايؿب١ٗ ايـخه١ُٝ . 

ٌٸ بايؿـبٗات ايــُٛضٛع١ٝ     ٜٚـُهٔ إٔ ْػتسٍ ع٢ً ثختصاص أخباض ايــخ
 بكطا٥ٔ ْػتعطضٗا ْٚـخٍكل غ٬َتٗا أٚ خًًٗا : 

 ايـُختٌُ ايثٛب -ل: ثٕ ا٭َث١ً ايـُصنٛض٠ يف ايـدرب ايـُٛبٸايكط١ٜٓ ا٭ٚىل      
                                                           

 . 7َٔ أبٛاب ا٭طع١ُ املباح١ : ح 61: ب 17ايٛغا٥ٌ : ج (49)
 . 4َا ٜهتػب ب٘ : ح َٔ أبٛاب 4َػتسضى ايٛغا٥ٌ : ب (50)
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غطقت٘ ٚايـجاض١ٜ ايـُختٌُ نْٛٗا أخت٘ َٔ ايطضاع١ ٚايعبس ايـُختٌُ حطٜت٘، 
 ،ٖٚهصا َثاٍ ايـجنب ايـُؿتب٘ حطَت٘ أٚ ٚجٛز ايـُٝت١ ؾٝ٘ يف ا٭خباض ا٭خط٣ 

ٖٞ قط١ٜٓ ٚاضـخ١ عًـ٢ ثختصـاص حـسٜث ايــخٌ بايؿـب١ٗ ايــُٛضٛع١ٝ ، ٫        
عـٔ ثْعكـاز ايعُـّٛ حجـ١ً ناؾـؿ١ً عـٔ        ١عـ أقٌ َٔ ثحتُاٍ قطٜٓٝٸتٗـا ، ٖٚـٞ َاْ  

 عُّٛ ايـدرب ٚمشٛي٘ يًؿب١ٗ ايـخه١ُٝ . 

ٜٚـُهٔ اٱؾهاٍ عًٝ٘ بإٔ هٗٛض صسض ايــخسٜث : رنـٌ ؾـ٧ٝ ٖـٛ يـو      
ح٬ٍد يف ايعُّٛ قٟٛ غري قابٌ ٱْهاض ثْعكازٙ ٭جٌ ا٭َث١ً اييت َٔ ؾـأْٗا  

٫ٚ ٜطــطٸ إٔ تهــٕٛ تطبٝكــات يًكاعــس٠ ايعاَــ١ عًــ٢ صــػطٜاتٗا َٚصــازٜكٗا ،    
بايعُّٛ : ثختصاص ا٭َث١ً بايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ ٫ٚ تصًذ ا٭َث١ً ايـُدتص١ 

 َـدصٸصًا يًعُّٛ ايظاٖط َٔ صسض ايـخسٜث ٚايهرب٣ ايه١ًٝ ايـُبٝٸ١ٓ . 

ـــذ     ـــُٛبل :رأٚ تكــّٛ بــ٘ ايبٝٓــ١د صاي ــ١ : قٛيــ٘ يف ايـــدرب اي ايكطٜٓــ١ ايثاْٝ
شا ؾُٗٓا َـٔ ايبٝٸٓـ١ ايــُع٢ٓ    يًكط١ٜٝٓ ع٢ً ثضاز٠ خصٛص ايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ ث

ــب١ٗ     ــ٘ ٜٛجـــب اٱختصـــاص بايؿـ ــٓني( ؾاْـ ــاٖسٜٔ ثبـ ــًا : )ؾـ ايــــُصطًذ ؾكٗٝـ
ايـــُٛضٛع١ٝ ٭ٕ ايبٝٸٓــ١ حجــ١ َعتُــس٠ ؾٝٗــا بايـــدصٛص ، ٚأَــا ا٭حهــاّ        

 ايؿطع١ٝ ؾٝهؿٞ ٱبباتٗا خرب ايعسٍ أٚ ايثك١ ايٛاحس . 

 َا حٍككٓاٙ ؾـٞٚؾٝ٘ : ثٕ ايصخٝذ ؾِٗ )ايؿاٖسٜٔ( َٔ يؿظ١ )ايب١ٓٝ( ع٢ً 
ــاْٞ يف َٛغــٛعتٓا ايؿكٗٝــ١ : )بؿــط٣ ايؿكاٖــ١(، ٫ٚ تصــًذ     ـــجع٤ ايث أٚاخــط اي
ايـج١ًُ ايـُصنٛض٠ قط١ٜٓ ع٢ً اٱختصاص ايـُععّٛ، بٌ ٜــُهٔ ثضاز٠ عُـّٛ   
ٌٸ ٚاٱباحـ١ حتـ٢    ٌٸ ٜٚهٕٛ ايـُطاز َٔ ايـدرب إٔ )ا٫ؾٝا٤ نًٗا ع٢ً ايـخ ايـخ

ايــخط١َ بططٜـل َعتـرب ؾـطعًا أٚ تكـّٛ بـ٘       ٜتبٝٸٔ ايـد٬ف جعًَا ٚجساًْا ٚتظٗط 
ايب١ٓٝ: ؾٗاز٠ ثبٓني( ٖٚصا َصسام يـصنط ايــداص بعـس ايعـاّ ، ٖٚـٛ صـخٝذ       

ٚيــٛ ٭جــٌ ا٫ٖتُــاّ بــصنط ايـــداص بعــس ايعــاّ أٚ يؿــٝٛع٘    -ب٬غٝــًا ٚبٝاْٝــًا 
ٚتٓسضج باقٞ ايططم تـخت قٛي٘ :رٜػـتبني يـو غـري شيـود ؾدـرب       -ٚثْتؿاضٙ 
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ـــُٔ َــٔ ا  ـــخانِ ٚثغتصــخاب   ايثكــ١ ايـُ٪ت ــطاض ايعاقــٌ ٚحهــِ اي يهــصب ٚثق
ايـخاٍ ايػابك١ ططم ؾـطع١ٝ ٜٳبٝــٔ بٗـا ايؿـ٧ٝ ٜٚظٗـط حايـ٘ نُـا ٜٳبٝــٔ ٜٚظٗـط          
ٌٸ ا٫ؾــٝا٤ : ايـــُٛضٛع   ِٸ ايـــخسٜث : أصــٌ حــ بايبٝٸٓــ١ : ؾــٗاز٠ ا٫بــٓني ، ٜٚعــ
ايـُؿتب٘ ٚايـخهِ ، ٜٚتخصٌ َٓ٘ إٔ ٫ ؾٗاز٠ يف ايصٌٜ : رأٚ تكّٛ ب٘ ايب١ٓٝد 

 ػب ايظاٖط َٓ٘ ع٢ً ثختصاص ايـخسٜث بايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ .  

ٌٸ قٛيـ٘ )      ( :رحتـ٢ تعًـِد أٚ   ايكط١ٜٓ ايثايثـ١ : جـا٤ يف أحازٜـث ايــخ
رحت٢ تعطف ايـخطاّ َٓ٘ بعٝٓ٘د ٖٚصٙ ايه١ًُ ا٭خري٠ ربعٝٓ٘د قٝس ثحباظٟ 

ٌٸ،  هاٖط اٱختصاص بايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ، ٚقس تهطضت يف غايب أخباض ايـخ
ٜـُهٔ محًٗا ع٢ً ايتأنٝس ٚا٫ٖتُاّ بـُعطؾ١ ايــخطاّ، ٭ٕ ايــخٌُ عًـ٢    ٫ٚ 

ايتأنٝس خ٬ف ايظاٖط ٫ٚ ٜصاض ثيٝ٘ ث٫ َع قط١ٜٓ ٚاضخ١ صـاضؾ١ ، ٖٚـٞ غـري    
َٛجٛز٠ يسٜٓا ، ؾايظاٖط محٌ ايكٝس ربعٝٓ٘د عًـ٢ اٱحـباظ ٚايتأغـٝؼ ٭ْـ٘     

ـــدطاب، ؾٝ    ــس يؿظــٞ ٚاضز يف اي ــٞ يف نــٌ قٝ ــس  َكتطــ٢ ا٭صــٌ ا٭ٚي هــٕٛ قٝ
ربعٝٓــ٘د ثحــباظًا عــٔ )َعطؾــ١ ايـــخطاّ ٫ بعٝٓــ٘(، ٫ إٔ ٜهــٕٛ قٝــس ربعٝٓــ٘د 

 َ٪نسًا يـُعطؾ١ ايـخطاّ . 
 ٫ ٜتخكل ث٫ يف ايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ، ثش -َعطؾ١ ايـخطاّ ٫ بعٝٓ٘  -ٖٚصا 

٫ ٜتصٛض )َعطؾ١ ايـخطاّ ٫ بعٝٓ٘( يف ايؿب١ٗ ايـخه١ُٝ، ٚشيو ٭ْ٘ َع ايؿـو  
سخني أٚ حًٝتــ٘ َــث٬ً ٫ ٜتخـــكل عٓــسْا )عًــِ بايـــخطاّ ٫ بعٝٓــ٘(  يف حطَــ١ ايتــ

 ٱحتُاٍ إٔ ٫ ٜهٕٛ حطاّ يف ايبني أص٬ً . 
ُٕ : ايعٓــٛإ ايهًــٞ ايصايـــذ َٛضــٛعًا يًخهــِ نا٫غتٝــاب    ٚبتكطٜــب بــا

ٚعًـ٢   ٚايتسخني :ثَا إٔ ٜهـٕٛ َعًـّٛ ايــخط١َ أٚ ٫ ٜهـٕٛ َعًـّٛ ايــخط١َ،      
 ٘، ٚع٢ً ايثاْٞ ٖٛ غري َعًّٛ ايـخط١َ أص٬ً . ا٫ٍٚ ٖٛ َعًّٛ ايـخط١َ بعٝٓ

ٚاَا ايعًِ بهٕٛ ايعٓٛإ ايهًٞ حطاًَا ٫ بعٝٓـ٘ ؾٗـصا ايعًـِ ٫ ٜتخكـل يف     
ايؿـب١ٗ ايــخه١ُٝ ث٫ يف َـٛاضز ايعًـِ ا٫مجـايٞ بــخط١َ أحـس ؾـ٦ٝني أٚ أحــس         
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ــِ ا٫مجــايٞ      ِٸ أطــطاف ايعً ــ ـــخٌ ٫ تع ــات اي أؾــٝا٤، َٚــٔ ايٛاضــذ إٔ ضٚاٜ
٫ أقٌ َٔ عسّ ايٛبٛم بعُّٛ ايتخًٌٝ ايــُٛجٛز يف صـسض اخبـاض    بايـخط١َ ، 

ٌٸرنٌ ؾ٧ٝ ح٬ٍد ٚمشٛي٘ ٭ططاف ايعًِ اٱمجايٞ ، ٚٚج٘ شيو :   ايـخ

ــ٘       ــٛ أخــص بعَُٛ ٌٸ رنــٌ ؾــ٧ٝ حــ٬ٍ..د ي ـــخ ــاض اي أ٫ًٚ: ثٕ صــسض أخب
ٚمشٌ أططاف ايعًِ اٱمجايٞ يعّ غكٛ  ايعًِ ا٫مجايٞ عٔ ايتٓجٝع َطًكًا 

ــِ    يؿــطإ ٚضٚز ا ــٌ عَُٛــًا رنــٌ ؾــ٧ٝ حــ٬ٍد ؾــا٬ًَ ٭طــطاف ايعً يتخًٝ
 يف ْؿػ٘ َـُا ٜتعصٸض  -عسّ تٓجٝع ايعًِ ا٫مجايٞ  -اٱمجايٞ ، ٖٚصا اي٬ظّ 

 ثيتعاَ٘ نُا تـخكل يف َـخً٘ ٚغٝأتٞ قطٜبًا . 

ٌٸ ب    ط٬قـ٘ : رحتـ٢ تعـطف ايــخطاّ َٓـ٘      إٚباًْٝا : يظٗٛض شٜـٌ أخبـاض ايــخ
مجايٝــ١ ، ؾٝصــطسّ ٖــصا ايظــاٖط ٜٚتٓــاق  َــع بعٝٓــ٘د يف مشــٍٛ ايـــُعطؾ١ اٱ

 -حػـب ايؿـطإ    -عُّٛ صسض ا٭خباض : رنٌ ؾـ٧ٝ يـو حـ٬ٍد ايؿـاٌَ     
 ٭ططاف ايعًِ ا٫مجايٞ ، ٚثشا تعاضضا تػاقطا . 

ٚايـــُتخصٌ عــسّ ايٛبــٛم بعُــّٛ ايتخًٝــٌ يف صــسض ا٭خبــاض ٭طــطاف   
 ايعًِ ا٫مجايٞ بٛجٛز ايـخطاّ ، ٚح٦ٓٝص ْكٍٛ : 

ٌٸ بايؿبٗات ايـُٛضٛع١ٝ اييت ٖٞ يف ايػايبثختص ايظاٖط  اص أخباض اذت
ٜهٕٛ ايـخطاّ ؾٝٗا َعًًَٛا ٫ بعٝٓ٘، ؾٝهٕٛ ايـُؿتب٘ َٛضٛع٘ َـجط٣ٶ يًصسض: 
 رنٌ ؾ٧ٝ ٖٛ يو ح٬ٍدايـُدتصٸ بـُا )عًِ ايـخطاّ ؾٝ٘ ٫ بعٝٓ٘( بـُكتط٢

ُؿّٗٛ َٔ َكابًت٘ َع ايصٌٜ )حت٢ تعطف ايـخطاّ َٓ٘ بعٝٓ٘( ،ٚشاى ايـُع٢ٓ ايـ
ايصسض: )نٌ ؾ٧ٝ َعًّٛ ايـخطاّ ٫ بعٝٓ٘( آتٺ يف ايؿبٗات ايـُٛضٛع١ٝ ٚغري 

 آتٺ يف ايؿب١ٗ ايـخه١ُٝ ث٫ يف ايؿب١ٗ ايـُكط١ْٚ بايعًِ اٱمجايٞ نُا تكسّ . 
ٚيف ض٥ٛ٘ : ثشا احتًُٓا َا٥عًا خاضجًٝا أْـ٘ مخـط ؾاْـ٘ ٫ ٜٓؿـو عـٔ ايعًـِ       

ختٌُ ٚجــٛز ايـــدُط ضــُٔ ايـــُا٥عات  ٭ْــا ْـــ اٱمجــايٞ بايـــخطاّ ٫ بعٝٓــ٘،
ايـُٛجٛز٠ خاضجًا َع ثحتُاٍ ثْطباق٘ ع٢ً ايـُا٥ع ايـُؿطٚإ ايصٟ ٖٛ َـخٌ 
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ا٫بت٤٬، يهٓ٘ عًِ ثمجايٞ غري َٓجٸع يًخطاّ ايـُعًّٛ يعسّ ثْــخصاض أططاؾـ٘   
أٚ يعسّ نْٛٗا بتُاَٗا َــخٌ ا٫بـت٤٬ عـاز٠ً، ؾٝهـٕٛ ايــخطاّ َعًَٛـًا ٫ بعٝٓـ٘        

تـُٝٸعٙ عٔ غريٙ ، ٜٚهـٕٛ ايــُا٥ع ايــُبت٢ً بـ٘ َـٔ أطـطاف ايعًـِ         بـُع٢ٓ عسّ
 ا٫مجايٞ بايـدُط ح٫ً٬ ع٢ً ايـُهًـ ث٫ إٔ ٜعًِ اْ٘ حطاّ بعٝٓ٘ ؾٝسع٘ .

)حتــ٢ تعــطف ايـــخطاّ َٓــ٘ بعٝٓــ٘( ٖٚــٞ   ط َــٔ ايتبعــٝ اٖٜٚ٪نــسٙ : هــ
هــاٖط٠ يف ايتبعــٝ  ايؿعًــٞ ٚتصــًذ إٔ تهــٕٛ ؾــاٖس اٱغــتدساّ يف ايطــُري 

 ـعطف ايـخطاّ َٔ ايـٓـٛع بـعٝـٓـ٘( ٖٚٛ أَط ؾا٥ـع يف ا٫غـتـعُا٫ت ايعطبـٝـ١،)ت
 . ّٛ ؾٝ٘ اذتطاّ ٫ بعٝٓ٘ض ٚايـُعًؾٝٓطبل ع٢ً ايـُؿتب٘ ايـداضجٞ غري ايـُخصٛ

ٚاذتاصٌ اْ٘ قس ثتطذ إٔ عٓٛإ )َعطؾ١ ايـخطاّ بعٝٓ٘( ايٛاضز يف ايـصٌٜ  
طؾــ١ ايـــخطاّ ٫ بعٝٓــ٘( ُٖــا غــري رحتــ٢ تعــطف ايـــخطاّ بعٝٓــ٘د ٜٚكابًــ٘ : )َع

َٛجٛزٜٔ أٚ غري ٚاضخني يف ايؿبٗات ايـخه١ُٝ ، َـُا تهؿــ ٖـصٙ ايكطٜٓـ١    
ٌٸ ٚتسٍ ع٢ً ثختصاص ا٭خباض بايؿبٗات  ربعٝٓ٘د ايـُؿبن١ بني أخباض ايـخ
ايـُٛضٛع١ٝ يٛضٚز ايعٓٛاْني ؾٝٗـا . ٖٚـصا ٚجـ٘ تـاّ ايس٫يـ١ عًـ٢ ثختصـاص        

 ضٛع١ٝ . أخباض ايـخٌ بايؿبٗات ايـُٛ

 ايكط١ٜٓ ايطابع١ ايساي١ ع٢ً اٱختصاص بايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ : ٖٛ َا جا٤
يف صسض أنثط أحازٜث ايـخٌ :رؾٝ٘ ح٬ٍ ٚحطاّد قٝسًا يكٛي٘ : رنٌ ؾ٧ٝد 
أٚ رنٌ َا نـإد، ٖٚـصا ايتعـبري هـاٖط يف ؾعًٝـ١ ثْكػـاّ ايؿـ٧ٝ ٚتصـٓٝؿ٘ ثىل         

: قػِ َُٓٗا ح٬ٍ ٖٛ  قػِ ح٬ٍ ٚقػِ حطاّ نايًخِ ٚايـجنب ؾاُْٗا قػُإ
ايـــُصٍن٢ َــٔ ايًخــِ، ٚايـــجنب ايـــُصٓٛع بإْؿخــ١ٺ حــ٬ٍ ، ٚقػــِ حــطاّ ٖــٛ   
 ايـُٝت١ َٔ ايًخِ، ٚايـجنب ايـُصٓٛع بإْؿخ١ ايـُٝت١ أٚ بإْؿخ١ ايـدٓعٜط، ٖٚصا 

( :رؾٝـ٘ حـ٬ٍ ٚحـطاّد ثىل قػـِ     اٱْكػاّ ايؿعًٞ ايظاٖط َـٔ تعـبريٙ )   -
ٖــصا ٫ ٜتخكــل ث٫ يف َــٛاضز ايؿــبٗات  -حــ٬ٍ بايؿعــٌ ٚقػــِ حــطاّ بايؿعــٌ 

ايـُٛضٛع١ٝ نايـُا٥ع ايـُؿتب٘ حٝث ٜٓكػِ ثىل بعـ  حـ٬ٍ نايــدٌ ٚبعـ      



 9بؿط٣ ا٭صٍٛ / ج(............................................................. 124)

حطاّ نايـدُط، ٖٚصا بـد٬ف ايؿب١ٗ ايـخه١ُٝ ؾاْٗا ٫ ٜٓكػِ ؾٝٗا ايؿـ٧ٝ ثىل   
بع  ح٬ٍ ٚبعـ  حـطاّ ، بـٌ ٫ َعٓـ٢ ٱْكػـاّ َؿـتب٘ ايــخهِ ثىل َـا ؾٝـ٘          

ٚثْـُا ايؿ٧ٝ ايـُجٍٗٛ حهُ٘ نايتسخني ٖٛ َـطزز بـني   ح٬ٍ َٚا ؾٝ٘ حطاّ ، 
نْٛ٘ حطاًَا ٚبني نْٛ٘ ح٫ً٬، ٚؾـطم نـبري بـني ا٫ْكػـاّ ايــُٛجٛز يف ايؿـب١ٗ       
ايـُٛضٛع١ٝ ٚبني ايبزز ايـخاصٌ يف َؿتب٘ ايـخهِ، ٚهاٖط ايـدربرنٌ ؾ٧ٝ 
ؾٝ٘ ح٬ٍ ٚحطاّد ٖٛ تكػِٝ يًؿ٧ٝ بايؿعٌ ثىل َا ؾٝ٘ حـ٬ٍ َٚـا ؾٝـ٘ حـطاّ،     
ٚايتكػِٝ غري ايبزٸز ايـُٛجٛز يف ايؿب١ٗ ايــخه١ُٝ نـبزز ايتـسخني ٚايعصـري     

ُٸٗا أخباض اذت ايعبٝف ايـُػًٞ بني نْٛ٘ ح٫ً٬ ٚبني نْٛ٘ حطاًَا،  ٌ. ٚيصا ٫ تع

ٚبتعبري بإ ٺ: ايتكػِٝ ٫ ٜعكٌ يف ايؿب١ٗ ايـخه١ُٝ ، ٚثْـُا ايـُعكٍٛ ؾٝٗـا  
ّ ْاؾـ٦ًا َـٔ ؾكـسإ ايـٓصٸ أٚ ثمجايـ٘ أٚ       ٖٛ ايـبزٸز بـني ايــخ٬ٍ ٚبـني ايــخطا     

تعاضإ ايٓصٸني نايؿو يف حهِ ايتسخني ؾاْ٘ ٫ ٜٓكػِ ثىل َا ؾٝ٘ حـ٬ٍ َٚـا   
ؾٝ٘ حطاّ ، بٌ ٖٛ قػِ ٚاحس : ثَا ح٬ٍ ٚثَا حطاّ ٚايـُهًـ َـبزز بُٝٓٗـا   
تطززًا ْاؾ٦ًا َٔ أحس ا٫غـباب ايــُتكس١َ ايث٬بـ١ ، ٚحٝـث ٫ ٜعكـٌ يف ايؿـب١ٗ       

ِٸ حسٜث ايـخٌ ايؿب١ٗ ايـخه١ُٝ .  ايـخه١ُٝ  ا٫ْكػاّ ايؿعًٞ ايـُصنٛض ٫ ٜع

ــب١ٗ        ٌٸ بايؿ ـــخ ــاض اي ــاص أخب ــ٢ ثختص ــ١ عً ّٸ ايس٫ي ــا ــتني ت ــ٘ َ ــصا ٚج ٖٚ
ايـُـٛضـٛعـٝـ١، ٭ٕ هـاٖـط ايـكـٝس :رؾـٝـ٘ ح٬ٍ ٚحطاّد ٖٛ اٱحباظ، ؾًٝعّ 

ٌٸ بايؿب١ٗ ايـُٛضٛع١ٝ ٚعسّ عَُٛٗا يًؿب١ٗ ا  ذته١ُٝ. ثختصاص أخباض ايـخ

ٚٸٍ ايتعــبري ايـــُعصَٛٞ ٜٚطبٸــل عًــ٢ ايؿــب١ٗ ايـــخه١ُٝ بــإٔ     ْعــِ قــس ٜــ٪
٬ٜحع جٓؼ ايؿ٧ٝ ؾٝكاٍ : ايـُا٥ع ؾٝـ٘ حـ٬ٍ ٜكٝٓـًا نايــُا٤ ٚؾٝـ٘ حـطاّ ٜكٝٓـًا        
نايـدُط ٜٚؿو يف ايعصري ايـعبٝف ايــُػًٞ قبـٌ شٖـاب بًثٝـ٘ ٜٚــختٌُ نْٛـ٘        

ايــُعصَٛٞ : رؾٝـ٘ حـ٬ٍ    حطاًَا نُا ٜــختٌُ نْٛـ٘ حـ٫ً٬، ؾٝصـسم ايتعـبري      
ع٢ً ايـُؿتب٘ حهُـ٘ بٗـصا ايتكطٜـب . ث٫ أْـ٘ تأٜٚـٌ بعٝـس ٚخـ٬ف         -ٚحطاّد

ٌٸ ٫ٚ ٜصاض ثيٝ٘ ث٫ َع قط١ٜٓ ٚاضخ١ صاضؾ١ عٔ ايظاٖط .   هاٖط أحازٜث ايـخ
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ٚأصــً٘ يف تكطٜــط  -ٚقــس ٜػــتسٍ عًــ٢ عُــّٛ ا٭خبــاض يًؿــب١ٗ ايـــخه١ُٝ  
ُٸٓت ايؿ٧ٝ، )قسٙ( بإٔ ٜك (51)بـخث ايـُخكل ايٓا٥ٝين ٌٸ تط اٍ : ثٕ أخباض ايـخ

ٚايؿ١ٝ٦ٝ تػاٚم ايٛجٛز ، ؾٝهٕٛ هاٖط يؿع )ؾ٧ٝ( ٖٛ ايـُٛجٛز ارتـاضجٞ،  
ــ٘ ٫ ٜـــُهٔ ثْكػــاَ٘ بصاتــ٘ ثىل اذتــ٬ٍ ٚاذتــطاّ ؾــ٬ َـــخاي١ ٜهــٕٛ      ٚحٝــث اْ

 -بعـس تعـصض ثضاز٠ ايتكػـِٝ     -ايـُطاز َٔ رؾ٧ٝ ؾٝ٘ حـ٬ٍ ٚحـطاّد ايبزٜـس    
ِٸ ايؿـب١ٗ      ٜٚهٕٛ ايـُطاز َٓ٘ ؾ٧ٝ َطزز ٜـختٌُ حًٝت٘ ٜٚــختٌُ حطَتـ٘ ، ؾـٝع

ايـخه١ُٝ بًخاه إٔ ثحتُاٍ حط١َ ايؿ٧ٝ ٚثحتُاٍ حًٝتـ٘ نُـا ٖـٛ حاصـٌ يف     
حٝث ٫ ٜعًِ نٕٛ ايـُؿتب٘ بصات٘ َصساقًا يًٓٛع ايـخ٬ٍ  -ايـُٛضٛع ايـُؿتب٘ 

 ٖٛ حاصٌ يف ايـخهِ ايـُؿتب٘ حٝث ٫ ٜعًِ نٕٛ -أٚ َصساقًا يًٓٛع ايـخطاّ 
 ٖصا ايـُؿتب٘ َٔ َصازٜل ايؿ٧ٝ ايـخ٬ٍ أٚ َٔ َصازٜل ايؿ٧ٝ ايـخطاّ . 

ٜٚـُهٓٓا ضزٸٙ : أ٫ًٚ : ثٕ يؿع )ؾ٧ٝ( ٜعين ايـُؿّٗٛ ايـُبِٗ ايعـاّ، ٖٚـٛ   
ِٸ ايؿ٧ٝ ايـُُتٓع تكٍٛ :  ِٸ ايـُٛجٛز ايـداضجٞ ٚايـُٛجٛز ايصٖين ، بٌ ٜع ٜع

ِٸ ايـُعسّٚ تكٍٛ : ) أبٞ ايــُتٛيف نـإ ؾـ٦ًٝا    )ؾطٜو ايباضٟ ؾ٧ٝ َعسّٚ( ٜٚع
َُٗـــًا( ٚتكـــٍٛ : )ايؿـــٗٝس ؾـــ٧ٝ عظـــِٝ(، ؾـــ٬ ٜــــدتص ايؿـــ٧ٝ بايــــُٛجٛز  
ايـداضجٞ حت٢ ٜأتٞ ا٫غتس٫ٍ ٜٚكاٍ : بعس تعصٸض ثضاز٠ ايتكػـِٝ ٜتعـٝٸٔ نـٕٛ    

ِٸ ايؿب١ٗ ايـخه١ُٝ ٚايـُٛضٛع١ٝ .   ايـُطاز َٔ ايتعبري : تطزٜس ايؿ٧ٝ ، ؾٝع

َـٔ ايؿـ٧ٝ خصـٛص ايــُٛجٛز ايــداضجٞ            ٚباًْٝا : اْـ٘ ثشا نـإ ايــُطاز    
ًْتعّ باٱغتدساّ يف ضُري رَٓ٘د ٚايكطٜٓـ١ ايساعٝـ١ ثىل ثيتعاَـ٘ ٖـٛ ايتكػـِٝ      

ايظاٖط َٔ قٛي٘: رنٌ ؾ٧ٝ ؾٝ٘ ح٬ٍ ٚحطاّد ؾاْ٘ ٜتعصض ثْكػاّ )ايؿ٧ٝ( أٚ  
ايـــُٛجٛز ايـــداضجٞ بصاتــ٘، ؾ٬بــس َــٔ نــٕٛ ايـــُطاز ثْكػــاّ ْٛعــ٘، ؾٝصــًذ 

 عاّـتـعس اٱيـ٘ بـس، ثش أْـبزٜــ ٖٚٛ غري ايـٓٝـتصـكػاّ ٚايـص يٲْٓس٥ـري عـايتعب

                                                           

 . 323:  3أجٛز ايتكطٜطات : ج (51)
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ٍٸ ايـدرب ع٢ً إٔ )نـٌ ؾـ٧ٝ ٖـٛ َٛجـٛز خاضجـًا       -باٱغتدساّ يف ايطُري  ٜس
ٜهٕٛ يف ْٛع٘ ح٬ٍ ٚحطاّ ؾٗٛ ح٬ٍد ٖٚصا )ثغتدساّ( تػـتسعٝ٘ ضـطٚض٠   

ِ ايتعبري ٜٚؿٝس ايـخسٜث ثْكػاّ ايؿ٧ٝ ؾع٬ً ثىل ح٬ٍ ٚاىل حطاّ، ٖٚصا تكػـٝ 
ٚتصــٓٝـ ٖــٛ غــري ايبزٜــس ايـــُٛجٛز يف َؿــتب٘ ايـــخهِ ؾٝدــتصٸ ايـــُطُٕٛ  
ايـدربٟ رؾ٧ٝ ؾٝ٘ ح٬ٍ ٚحطاّد بايـُؿتب٘ َٛضٛعًا ايصايـذ يًتكػِٝ ، ٫ٚ 

ِٸ ايـُؿتب٘ حهًُا ايـُطزز بني ثحتُايني .   ٜع

ُٸـٓـ٘ نرب٣ نـًـ١ٝ يف  بـِ اْـ٘ قس أؾـهـٌ ع٢ً ايـدرب ايـُٛبٸــل َٔ جـ١ٗ تـط
ٖٚـصا   (52):رنٌ ؾ٧ٝ ٖٛ يو ح٬ٍ حت٢ تعًِ أْ٘ حطاّ بعٝٓ٘ ؾتسعـ٘د  صسضٙ

 ر نٌ ؾ٧ٝ ْظٝـ حت٢ تعًِ  (53)ٜـؿٝس ح١ًٝ نٌ ؾ٧ٝ ، ْظري ايطٚا١ٜ ايـُعترب٠ 
أْ٘ قـصضد يف أْٗـا تؿٝـس نـرب٣ نًٝـ١ ٖـٞ طٗـاض٠ نـٌ ؾـ٧ٝ َؿـتب٘ ، ٖٚـصا أَـط             

 ٚاضذ ٫ ثؾهاٍ ؾٝ٘ . 

رب٣ ايه١ًٝ ايٛاضخ١ : تطبـٝكات يـهـٓ٘ جا٤ ؾـٞ ايـدرب ايـُٛبٸل عكٝب ايه
ٌٸ أٚ  أصــٌ ايــربا٠٤ ،   َـــدتًؿ١ ٚأَثًــ١ َتعــسز٠ ، ٖــٞ أجٓبٝــ١ عــٔ ثصــاي١ ايـــخ

   ٚ ٌٸ ؾٝٗا ٫ ٜػـتٓس ثىل أصـٌ ايـربا٠٤ أ ٌٸ . ٖٚـصٙ ا٭َــث١ً ٖـٞ       ٚايـخ أصـٌ ايــخ
ايثٛب ايــُختٌُ نْٛـ٘ غـطق١ ٚايعبـس ايــُؿهٛن١ حطٜتـ٘ ٚايعٚجـ١ ايــُختٌُ         

يطضاع، ٚايـخ١ًٝ يف ٖصا ا٭َث١ً َػتٓس٠ ثىل أَاض٠ ايٝس َـخطَٝتٗا بايٓػب أٚ با
أٚ ثغتصخاب ايعسّ ا٭ظيٞ يعسّ ايــُخط١َٝ أٚ عـسّ تــخكل غـببٗا ايؿـطعٞ      
نايطضاع ٚا٭ختٝٸ١، ٚا٭ختٝٸ١ ايٓػب١ٝ أٚ ايطضاع١ٝ أَط حاز  َػـبٛم بايعـسّ   
ٌٸ َػـــتٓس ثىل ايٝـــس أٚ ثىل    ٚا٭صـــٌ عـــسّ نْٛٗـــا أختـــ٘ أٚ ضضـــٝعت٘ ، ؾايــــخ

ــاب،     اٱ ــإ َــٔ ايعك َٸٓ ــ٬ٕ تطخٝصــٝإ َ٪ غتصــخاب، ُٖٚــا َػــتٓسإ ٚأص
 ٚي٫ُٖٛا يهإ ا٭صٌ َكتطًٝا يًخط١َ زٕٚ ايـخ١ًٝ . 

                                                           

 . 4َٔ أبٛاب َا ٜهتػب ب٘ : ح 4: ب 12ايٛغا٥ٌ : ج (52)
 . 4َٔ أبٛاب ايٓجاغات : ح 37: ب 2ايٛغا٥ٌ : ج (53)
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ٚباختصــاض: اٱؾــهاٍ يف غُــٛإ اٱضتبــا  بــني ايصــسض ٚبــني ايتعكٝــب  
ٚعسّ ٚضٛح ٚج٘ ايتؿطٜع با٭َث١ً عًـ٢ صـسض ايــخسٜث ، ٫ٚ هٗـٛض يًدـرب      

 ؿب١ٗ ايـخه١ُٝ . ايـُٛبٸـل يف ايعُّٛ ٚمشٍٛ اي

: َـٔ ايكطٜـب إٔ ٜهـٕٛ     -تـدًصًا َٔ اٱؾهاٍ  -ٚعٓس٥ص ٜـُهٓٓا ايكٍٛ 
ايـُطاز َٔ )ايــخ٬ٍ( َعٓـاٙ ايًػـٟٛ: ا٫ضغـاٍ ٚعـسّ ايتكٝٝـس، قبـاٍ ايــخظط         

( : رنــٌ ؾــ٧ٝ حــ٬ٍد نــٌ َــا جعًــ٘  ٚايـــُٓع ٚايتخــطِٜ ، ؾــٝعِ قٛيــ٘ ) 
رب أصٌ عًُـٞ ٜـ٪زٟ ٖـصا أٚ    عرب أَاض٠ َعترب٠ أٚ ع -ايؿاضع َطغ٬ً غري َكٝٸس

ٌٸ َـٔ نـٌ        شاى ثىل ايـخ١ًٝ ٚعسّ ايتكٝٝس ٚايتطٝٝل بــُع٢ٓ ثؾازتـ٘ عُـّٛ ايــخ
ٌٸ أٚ أَاض٠ ايٝس أٚ ثغتصـخاب   ٌٸ نأصٌ ايـخ أَاض٠ أٚ أصٌ َعترب ٜكتطٞ ايـخ
ٌٸ، ؾتسٍ ا٭خبـاض ايــُبخٛب١ بـإط٬م َؿازٖـا أٚعُـّٛ يؿظٗـا عًـ٢ أصـٌ          ايـخ

ٌٸ يف تـُاّ ا٭ؾــٝا٤ ا  يـُؿـتب١ٗ اييت مل تـعًِ حطَـتٗا ٚمل ٜـعطف حــظطٖا ايـخ
ٌٸ .  ٛٸؽ ثغتصخاب ايـخ  حت٢ ثشا مل تهٔ عًٝٗا ٜس َػًِ أٚ حاي١ غابك١ تػ

ٌٸ ٖـٛ قـطب ايكـٍٛ بتُـاّ       ٚاذتاصٌ باختصاض بعس ثغتعطاإ أخباض ايــخ
ٌٸ َــدتصٸًا بايؿـبٗات ايــُٛضٛع١ٝ ، ٜٚهؿٝٓـا يعُـّٛ          ز٫يتٗا عًـ٢ أصـٌ ايــخ

يؿبٗتني ايـخه١ُٝ ٚايـُٛضٛع١ٝ ٜٚػٓٝٓا : حسٜث ايطؾـع ٚايــخجب   ايربا٠٤ يف ا
ٚايـجٗاي١ ٚايػع١ بتكطٜباتٗا ايـُتكس١َ، ؾاْٗـا صـخٝخ١ ايػـٓس ٚاضـخ١ ايس٫يـ١      

َٸ١ ايظٗٛض َٔ غري ثؾهاٍ غًِٝ عٔ ايـُٓاقؿ١ ٚايطزٸ .   تا

ِٸ َا أضزْا ٚقصسْا َٔ بٝـإ أخبـاض ايـربا٠٤ ايـيت      ٚبٗصا ايكسض َٔ ايبٝإ ٜت
ذ يٲغتس٫ٍ بٗا ع٢ً ايربا٠٤ ايؿطع١ٝ يف ايؿبٗات ايبس١ٜٚ غـري ايــُكط١ْٚ   تصً

 بايعًِ اٱمجايٞ . 
ــاض       ــني أخب ــربا٠٤ ٚب ــاض اي ــني أخب ـــُععّٛ ب ـــخث ايتعــاضإ اي ْعــِ ٜبكــ٢ ب

 ٜأتٞ بٝاْ٘ يف َـخٌ قطٜب َٓاغب .  -ا٫حتٝا  ٚايتٍٛقـ 
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 ، ْٚتهًِٚقس ثغتسٍ ع٢ً ايربا٠٤ أٜطًا باٱمجاع ٚاٱغتصخاب ٚايعكٌ 
عٓٗا بكسض ٜكتطٝ٘ ايبخث َٔ غري ثطاي١ ، ٱعتُازْا ايتـاّ ٚقٓاعتٓـا ايؿدصـ١ٝ    

 بس٫ي١ ايٓصٛص ايؿطع١ٝ ٚا٭خباض ايـُعص١َٝٛ ع٢ً أصٌ ايربا٠٤ ٚاضخًا . 

ا٭عظـِ )قـسٙ(    (54)أَا اٱمجاع ع٢ً ايربا٠٤ ايؿطع١ٝ ؾكـس حـاٍٚ ؾـٝدٓا    
٠ بٛجــٛٙ ٚبٝاْــات َتعــسز٠ تــخصٌٝ اٱمجــاع ايؿكٗــا٥ٞ ٚايتػايـــِ عًــ٢ ايــربا٤ 

يهٓٗا ٫ تٓتج ا٫ط٦ُٓإ باْعكازٙ ، ؾٗٛ ثمجاع َٓكٍٛ ٚأَطٙ غٌٗ ٖٝٸٔ، يًٝكني 
 ( أٚ بعسّ ثْعكازٙ ٚعسّ تعبٸسٜت٘ ٚعسّ نؿؿ٘ عٔ ضأٟ ايـُعصّٛ ٚضضاٙ )

 طاي١ ٚايتؿصٌٝ . َٛاؾكت٘ عًٝ٘ ، ٫ٚ َٛجب يٲ
    ْبسأ بتكطٜب : ٚأَا ا٫غتصخاب ٚايعكٌ ؾٓعكس ايبخث ؾُٝٗا يف ْكطتني

 :  االستدالل باالستصحاب على الرباءة   

٭ٍٚ ١ًٖٚ ٚج٘ ا٫غتس٫ٍ باٱغتصـخاب ٖٚـٛ أصـٌ     قس ٜػتػطب أحسٷ
ا٫غتػطاب عٓس  ْ٘ ٜٓسؾعث٫ أ ،عًُٞ ع٢ً أصٌ ايربا٠٤ ٖٚٛ أصٌ عًُٞ اٜطًا

خباض ا٫حتٝا  ٚتػكط بايتعـاضإ  ا٫يتؿات ثىل إٔ أخباض ايربا٠٤ قس تعاضضٗا أ
ــا   أٚ ــطإ تهاؾ٪ُٖ ــسٸ أٜٚؿ ــٜ ــربا٠٤ ٭ ع٢ َ ــاض اي ــا   ـخه١َٝٛ أخب ــاض ا٫حتٝ خب

يف َٛاضز عسّ ايبٝإ  خباض ايربا٠٤ آت١ٝٚأ ،كاز نْٛٗا بٝاًْا يٛجٛب ا٫حتٝا باعت
خبـاض  ؾتػـكط ح٦ٓٝـص أ   ،حجـب ا  عًُـ٘د   َا٫ ٜعًُٕٛدر َاٚعسّ ايعًِ ر

ــ ــربا٠٤ يصــ٬حٝت٘ نأصــٌ   ـايــربا٠٤ ٜٚ خػٔ ا٫غــتس٫ٍ با٫غتصــخاب عًــ٢ اي
 ح٦ٓٝص .   صٌ ا٫حتٝاـخطظ ٚقابًٝت٘ ٭ٕ ٜهٕٛ حانًُا ع٢ً أعًُٞ َ

ٜـ ٚنٝـ نإ يٛ ؾههٓا يف أ  غتصـخاب ايـربا٠٤  ـجطٟ ثصٌ ايتهًٝـ ؾٌٗ 
خبـاض  ايـ١ تعـاضإ أخبـاض ايـربا٠٤ َـع أ     ٫حتٝـاج ايٝـ٘ نُـا يف ح   يٝٓؿعٓا يف حاي١ ا

 جٝب : ـْٚ حاي١ تهاؾ٦ُٗا .  أٚا٫حتٝا  ٚتػاقطُٗا 
                                                           

 . 202طبع١ َهتب١ َصطؿٟٛ :  -ؾطا٥س ا٭صٍٛ  (54)
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 غتكشاب الرباٛٗ قٔاغتني ىعطنَنا ّىتشققَنا : إٌ إل
غتكشاب ـذطٖ إٓ -ما  ىُ عيس الؿك يف ثبْت تكلٍٔفّىل : إألالكٔاغ٘ ا

لـرباٛٗ  ذيٌْ ّتجبـ  ا ـال أّالرباٛٗ ّعسو التكلٔف الفعلٕ الـنتٔقً سال الكغط 
بعس البلـْ  ّالعقـب برب ـ٘ إغتكـشابَا الـصٖ ٍـْ مـً تبٔـب إغتكـشاب عـسو           

 ؾكاالت : ّتس أؾكب علٙ ٍصِ الكٔاغ٘ بعسٗ إ . ٍصا .الـنذعْل 

ٌ ٓكـــــٌْ أىـــــُ ٓعتـــــرب يف دطٓـــــاٌ االغتكـــــشاب : إ ّلاإلؾـــــكال األ
ــّا مــ   ـــنػتكشح سكن ــاض  ـال ــْعّا لــ   أّذعْاّل للؿ ــٌْ مْن ــطعٕ ـٓك شكه ؾ

مْنـْعّا   أّذعْاّل للنـْىل  ـٌ ٓكٌْ الــنػتكشح مـ  أّشلك للعّو  ،ذعْلـم
 ؾاض  . ـنا ٍْ ببٔس الؿاض   -أّ ضفعّا نعّا ّ - س بُـنذعْلُ  ٕ ٓكٌْ التعّبل

ح اللــْاظو الؿــطعٔ٘ : الجابــ  بــسلٔب االغتكــشاب تطّتــ  خــطٚأّبعبــاضٗ 
ّالـنػتكشح ٍيا ٍْ بطاٛٗ الصم٘  ،الـنذعْل٘ علٙ الـنػتكشح زٌّ غريٍا 

غــتشقا  إعــسو  أّالــ    أّمــً التكلٔــف الفعلــٕ ّعــسو الـــني  عــً الفعــب   
  ُ لــٔؼ  -عـسو العقـاب    أّشكه ـعـسو الــ  -كشح ٍّــصا الــنػت  ،العقـاب علٔـ

ــ ــاض  ذعْاّل ـم ــُ ّلــ للؿ ــْع ٔؼبيفػ ــ ّامْن ــٙ ٓــ  ـل ــبشاىُ ست ذطٖ ـنذعْلُ غ
ّعسو العقاب لٔؼ مً  ،ظلٕ غري تابب للذعب شكه أـش عسو الإ ،غتكشابُ إ

 ّال ،شكه ّالتكلٔـف  ـبب ٍْ الظو عقلـٕ لعـسو الـ    ،اللْاظو الـنذعْل٘ ؾطعّا 
 و العقلٕ .الالظ: ٓجب  باالغتكشاب 

مـطّا  زلٔب ٓجب  إؾـ ا   ـٌْ الــنػتكشح أ    ىُ الٍصا االؾكال : إ ّٓطّز
تفاتّا غتكشاب إـذطٖ اإلّلصا ٓ ،يف دطٓاٌ االغتكشاب  - ذعْاّل للؿاض ـم

٘ عً تسضتُ ـذعْل٘ للؿاض  ّخاضدداضدٔ٘ اليت ٍٕ غري مـيف الـنْنْعات ال
ــ ــطّ  ناـب ــْ مؿ ــه الــ     .ٍ ـــن  ىع ــسلٔب ال ــُ ال ــاو علٔ ــْ إصٖ ت ــ٘  عترب ٍ ــاض تابلٔ عتب

ــ ـــنػتكشح للتعّب ــُال ــع ّالتعــصٓط   م س ب ــُ للتيذٔ ــّا ّتابلٔت ــّا هاٍطٓ ٍّــصا  ،ْلْٓ
 ،الـنعيٙ ّاضز يف الـنذعْل الؿطعٕ ّيف مْنْعُ  نـا ٍـْ ّاضز يف عـسمَنا   
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ٛإ ّإٌ ك ٓكـً     لتعبّـ فاٌ عسو احلكه ّالتكلٔـف تابـب ل   س ّالتيذٔـع ّالتعـصٓط بقـا
 س بُ . ٓتعّب أّذعب ـشازخ ستٙ ٓـظلٕ لٔؼ بأ ألٌ العسو،تاباّل لُ سسّثّا 

ٌٍ ّبتعــبرٍي ــُ ٓعتــرب يف دطٓــاٌ االغتكــشاب  ــٌْ     زلٔــب علــٙ أ  : ال ثــا ى
ٕ ـأّ مْنْعّٔا لـ ذعْاّل ؾطعّٔا ـالـنػتكشح م عتبـاضِ  ّالجابـ  إ  ،شكه ؾـطع

ٛإ   للتعبّـ  ـٌْ الــنػتكشح تـابالّ   : يف دطٓـاٌ االغتكـشاب    يف هـط    س بـُ بقـا
كـه ؾـطعٕ تـاباّل    مْنـْ  س  أّظلٔـّا ّك ٓكـً سكنـّا    الؿك ّإٌ  اٌ عـسمّا أ 

 ّٓ تح علُٔ التعصٓط ّالتيذٔع بعس دطٓاٌ االغتكشاب .  ،س بُ سسّثّاللتعّب

ش  ـىـسضاز الــنػتكشح تـ   رب يف دطٓـاٌ االغتكـشاب : إ  تعٓ ٍّكصا ال
ذطٖ االغتكــشاب يف الـــنْنْ  ـَصا ٓـــّلــ ،  ٍــْ مؿــّط ناـتــسضٗ الـــنْىل بــ

ّّ     عسال٘داضدٕ  اغتكشاب ـال الؿـك فَٔـا مـ  أٌ     ظٓس بعـس الـٔقني بَـا ّ ـط
دطٓاىــُ  ّإىـــنا قــّض ،   بـــنا ٍــْ مؿــّطعــً تــسضٗ الـــنؿّط الـــنْنْ  خــاضز

س بـُ  ّ ـٌْ الــنْنْ  الــنػتكشح تـاباّل للتعبّـ     ح األثط الؿـطعٕ  لغطض تطّت
ٛإ ح االثــط فٔذــطٖ االغتكــشاب لٔ ّتــ ،يف ظمــً الؿــك ببقــاٛ الـــنْنْ    بقــا

تتساٛ بـُ يف  عسال٘ ظٓس  قبْل ؾَازتُ ّقش٘ اإل ب علٙ بقاٛالؿطعٕ الـنطغْ
 ثاض . ـشٍْنا مً اآلذناع٘ ّىـقالٗ ال

س ٍصا تابـب للتعبّـ   ،عسو التكلٔف الفعلٕ الـنػتكشح  -شً فُٔ ـّفٔنا ى
ٛإ  ح علٙ بقاٛ التكلٔف : أثط التعصٓط ّأمً العقْبّ٘ٓ ّت ،ؿك ّيف هط  ال بقا

 تكشاب ّمي  لغْٓتُ . غـذطٓاٌ اإلل ثط  اٍ ٍّصا األ

: اٌ الـنتٔقً الجاب  سال الكغط ٍْ الالسطدٔ٘ ّتكْض  االؾكال الجاىٕ
ــا      ــف  ن ــب للتكلٔ ــري تاب ــْضز غ ــف يف م ــسو التكلٔ ـــنشب ّع ــْ الــ  ال شال يف ـٍ

 الؿـاض  ّال  إىلٓيتػـح   ظلـٕ ال شنْلٕ أـٍّـصا عـسو مـ   ،ىات ّالبَـاٜه  شْٔاـال
و الـنؿكْ  بعس البلْ  ّالعقب ٍْ فاٌ العس ،بعس البلْ   ما إىلشتنب بقاؤِ ـٓ

 ،إىل الؿاض عسو التكلٔف يف الـنْضز القابب للتكلٔف ٍّْ عسو ىعيت ميتػح 
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ثبات ٍصا العـسو الـيعيت باغتكـشاب العـسو الــنشنْلٕ الــنتٔقً       ـنكً إٓ ّال
 نيْ  دسّا . ـٍّْ م ،قب الـنجب  للْاظمُ العقلٔ٘إال م  إلتعاو األغابقّا 

ٌ عسو التكلٔف يف الكغري غري البالغ لـٔؼ عـسو تكلٔـف    إ:  ّاّلّٓطّزِ : أ
البـــالغ( بـــب ٍـــْ يف )غـــري  ناو مكـــازٓ ـشنْلّٔا ّبيشـــْ الالسطدٔـــ٘ يف تــــمـــ

 -ّالــنطاٍ   عالــننّٔ  -ما الكيب الــنسض   ّأ ،نسض  خكْم الكيب غري الـ
متياىـُ علـٙ   لٔفُ ؾطعّا مً لطف اهلل غبشاىُ ّإٌ عسو تكفاىُ تابب للتكلٔف ّإ

 ٓته االؾكال .  فال ،شتله ـبطف  القله عً الكيب ستٙ ٓ عبازِ
ـشنْلّٔا ٌ  ـاٌ عـسمّا مـ   ّإ - عـسو التكلٔـف   - ٌ الـنتٔقً الػـاب  ّثاىّٔا: إ

غتكشاب عـسو التكلٔـف   لكيُ بيفؼ إ ،إىل الؿاض  الـنقسؽ ٓيتػح  ظلّٔا الأ
ض  الؿا إىلٖ ٓتشق  االىتػاب إىل الؿاض  أشال الالسق٘ ٓيتػح العسو ـال إىل
ثــطّا سو التكلٔــف ّٓكــٌْ االىتػــاب أ غتكــشاب عـــنذطز دطٓــاٌ إشطظ بـــّٓــ

ــُ ال  ّإ ،لإلغتكــشاب ىفػــُ ــّا للنػتكــشح فاى ــّا عقلٔ ٌ إّ ٓهــّط ٌ  ــاٌ الظم
فـاٌ ٍـصا    ،عقلٔـ٘ للنػتكـشح   ٓجب  اللـْاظو ال  ٌ االقب الشلُ أــشق  يف مت

ح ت تّـ ف ،الؿـاض  مباؾـطٗ    إىلح علٔـُ االىتػـاب   غتكشاب الصٖ ٓ ّتغري اإل
 الؿطعٔ٘ ّالعقلٔ٘ .: لْاظمُ  لَا 

ثط الـنطغْب  ٌْ األكشاب: غتٓؿ   يف دطٓاٌ اإل اإلؾكال الجالح :
 ثـط ال إشا  ـاٌ األ مـا  ّأ ،بّا علٙ ّات  الـنػتكشح ّٓسّض األثط مساضِ فُٔ م ّت

شً فُٔ ـ نا فٔنا ى -ذطز الؿك يف الْات  ـٓسّض مساض الْات  بب ٓ تح علٙ م
  ّال فاٜـسٗ  فال ىفـ  -ذطز الؿك يف التكلٔف ـعسو العقاب علٙ م سٔح ٓ تح

أّ ٍـْ مـً   شاقب ـشكٔب الـ ـىُ مً تيف دطٓاٌ األقب إلثبات عسو العقاب أل
 قب . ـشكٔلُ ّإسطاظِ باألشطظ بالْدساٌ تـٍْ م سطاظ ماشكٔب ّإـتبٔب ت

 ٌٍ كلٔـف الــنتٔقً تبـب البلـْ  فـاٌ      غتكـشاب عـسو الت  : عيـس إ  ّبتعبري ثـا
الـنص ْض  اٌ  ثباتُ باالغتكشابإشا أضٓس إ -ىتفاٛ العقاب ط الـنطغْب : إاألث
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شطظ ـش ٍــْ مــشطظ بالْدــساٌ إـألٌ عــسو العقــاب مــ ،شاقبـشكٔب الـــمــً تــ
شطظ ـٍْ مـ  دب )تبض العقاب مً زٌّ بٔاٌ( ّماـنذطز الؿك يف التكلٔف ألب

 س ّاالغتكشاب . ثباتُ بالتعّبٓكض إ بالْدساٌ ال

ٌٍ  ْ غلنيا سكه الع: اىُ ل ِطّزّٓ  قـبٍ ( ّاقب : )تبض العقاب مـً زٌّ بٔـا
 شكه العقب : ـنكً التنٔٔع بني سالتني ّمْنْعني لـٓ -العباز  إىل

ّمْنْعُ  ،مً غري بٔاٌ عيس الؿك يف التكلٔفبني سكنُ بقبض العقاب 
 ٍْ )عسو البٔاٌ(.

 )بٔاٌ العسو( . ّبني سكه العقب بقبض العقاب عيس 
ّّٗٓتشقــ  القطــ  عــا  إشا دــطٚ لكــً  ،شالني ـبعــسو العقــاب يف  ــال الــ ز

ـشكه الجاىٕ : ْ  الشق  مْنـغتكشاب عسو التكلٔف الـنتٔقً تبب البلْ  تإ
س الؿـطعٕ ّبفعـب   عقـاب برب ـ٘ التعبّـ   سـطظ بالْدـساٌ عـسو ال   ّأ -بٔاٌ العـسو  

نعطف٘ ـالـــنْدح لــ أّنْنْ  الؿــك يف الْاتــ  ـغتكــشاب العــسو الطافــ  لــإ
ــ ــاىٕ بعــس تــ ـّٓكــٌْ ٍــصا الــ  ،سّاالْاتــ  تعّب ـــشكه الج ذطٓاٌ ـشق  مْنــْعُ ب

ــٙ الــ   ــسمّا عل ــشاب ّاضزّا ّمتق ــصٖ إـاالغتك ــْعُ  شكه االّل ال ــٙ مْن  :ىتف
 غتكشاب الـنص ْض . برب ٘ اإل الؿك يف الْات 

عسو التكلٔف مـً غـري    غتكشابٍّصِ فاٜسٗ ّىف  ملنْؽ مً دطٓاٌ إ
 أّ  ب الغطاب أ ا لْ ؾككيا يف سّبك٘ فٔنٗ الـنطّخماضشصّض ىظري إعتناز األـم

عـسو سطمتـُ    ّأمـاضٗ علـٙ سلٔتـُ    فـاشا تامـ  األ   ،ّعسو سطمتُ مـجاّل  االضىح 
ؾـك   ّسٔيٝص ال ،ىتفٙ الؿك يف الْات  ّ اٌ بٔاىّا للعسو ّ ؿف  عً الْات  إ

 ال ٓعلنٌْ .  قال٘ الرباٛٗ ّضف  ماـذطٖ أيف الْات  ستٙ ت

مـً  تبض العقاب بغري بٔـاٌ( فـاٌ األ   ) سٗنيا تاعدتكطٗ : لْ غّلـّبعباضٗ م
مـً  ألٍّصِ مطتبـ٘ نـعٔف٘ مـً ا    ،مً العقاب ٓتشق  عيس عسو العله بالتكلٔف

ــ٘ أعلــٙ مــً األمــً ّالـــنعصّ ّثــ ،ضٓ٘ ّالـــنعّص لــه ضٓ٘ تتشقــ  عيــس العـن٘ مطتب
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ٍّصا الفط  ّالتفاّت يف  ،ً لعاو بتكلٔف معّٔب خٔل الـنْىل ّبٔاىُ عسو اإل
ثـط ّفاٜـسٗ   ّدـساىٕ ملنـْؽ يف البـا ً ٍّـْ أ    ؾـٔٙٛ  الــنعّصضٓ٘  مطتب٘ األمً ّ

 غتكشاب . ـذطٓاٌ اإلش٘ لمكّش

ــ  : إ اإل ــكال الطاب ــشاب الؾ ــ ٌ االغتك ــطاظ إ ذطٖ ـٓ ــ  إس ــإال م شفاه ـى
شطظ بقاٛ الـنْنْ  ـش لْ ك ٓإ ،لقهٔتني الـنتٔقي٘ ّالـنؿكْ ٘ الـنْنْ  يف ا

ّْ   أّ إيف هط  الؿـك   شكه ّإستنـب  ــنْنْ  الـ لـ مـّا  ستنـب  ـٌْ العيـْاٌ مق
شاز الـــنْنْ  يف ـتـــشطظ إشفاه الـــنْنْ  عيــس ظّال العيــْاٌ ك ٓـــىــعــسو إ

ــٔ  شطظ قــس ـالقهــٔتني ّك ٓــ ك قني بالؿــك( فٔكــٌْ التنّػــ )عــسو ىقــي ال
 ك بالـنطل  يف الـنؿتبُ مكساتّا . زل٘ االغتكشاب مً تبٔب التنّػ ال  أإب

٘ ّالقهـٔ٘  شـس القهـٔ٘ الــنتٔقي   ّيف الـنقاو : ك ٓيشفظ الـنْنْ  ّك تّت
ّْ أٌّ سٔجٔــ٘ الكــغط ّالكــباّٗ أل ،الـــنؿكْ ٘ مْنــْعّا  مــ٘ سٔجٔــ٘ اويــٌْ مق

ػــح هــاٍط التعــبري اليبــْٖ  باســ٘ ّالطخكــ٘ ّعــسو التكلٔــف س ـنْنْ  اإللــ
  (1)صشتله ّعً الـنذيٌْ ستٙ ٓفٔـ  ـضف  القله عً الكيب ستٙ ٓطالؿطٓف :

ــالبـضتفعــ  الــّتــس إ ّٓؿــك يف ثبــْت ال خــٔل   ،قــب دعمــّا ْ  ّالعلشٔجٔ٘ ب
ــ ٌٍـل ــا ــب :  نْنْ  ث ــالغ العات ــ٘ أ    -الب ــٕ ضخك ــ٘ فَ ــ  الطخك ــاشا ثبت ــطٚ ف خ
غتكشاب عـسو التكلٔـف الــنتٔقً تبـب     ذطٓاٌ إـذال لـّال م ،ـنْنْ  آخط ل

ذيٌْ ـض البلْ  ّظّال مْنْ  الالبلْ  لفطض ظّال مْنْ  الكباّٗ بعطّ
غتكـشاب عـسو التكلٔـف مـً     إٌ إدـطاٛ إ بـب   ،باإلفات٘ ميُ ّعْز العقب إلٔـُ  

ه الــنتٔقً  ثبـات سكـ  أّ العقـب ٍـْ إ  سـال البلـْ     إىلذيٌْ ـال أّسال الكبٙ 
مْنـْ  مغـآط ّلـٔؼ     إىلغطاٛ للشكه مً مْنْ  ٍّْ تٔاؽ ّإ ،للنؿكْ 

 مكساتّا لالغتكشاب . 
 سوـشاب عـكـتـغاٌ إـّماى  عً دطٓ - شال٘ـال م - ؾكال ّاضزٍّصا اإل
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غتكشاب عسو التكلٔـف الــنتٔقً   ـذسٖ الكٔاغ٘ األّىل مً إ تفال ،التكلٔف
 ل : ّىْنشُ أ جط ّىقْ ،بعس البلْ  ناـسال الكبٙ ل

 شاٛ ثالث٘ : ـىإىل أسكاو تيقػه إٌ العيآًّ الـنأخْشٗ يف مْنْعات األ        
ّْ   ّل : أاليشْ األ شكه ــنْنْ  الـ مـّا لـ  ٌ ٓكٌْ العيـْاٌ بيظـط العـط  مق

ٜتنــاو يف الكــالٗ ّيف ىفــْش خْشٗ يف ؾــطعٔ٘ التقلٔــس ّاإلالـــنأ  عيــْاٌ العسالــ٘
سكنّا دسٓسّا  ىتفاٛ العيْاٌ عّسشكه الؿطعٕ م  إــشٔح لْ ثب  الب ،الؿَازٗ 

ٌٍـمػـــــتقاّل ثابتـــــّا لـــــ  خْشٗ بيشـــــْ ك ألٌ العسالـــــ٘ مـــــأّشلـــــ ، نْنْ  ثـــــا
ّْ ٍكصا ّ ،زٜٗتناو ّالؿَاـشكه االّل : ؾطعٔ٘ التقلٔس ّاإلنْنْ  الـو لالـنق

شتله ّعً ـخْشٗ يف زلٔب ضف  القله عً الكيب ستٙ ٓذيٌْ ّالكباّٗ الـنأـال
ــ ــ  ـنال ــٙ ٓفٔ ّْ  ،ذيٌْ ست ــاٍط يف مق ــُ ه ــباّٗ ّالــ  فاى ــ٘ الك ــ٘ ـمٔ  ذيٌْ للطخك

 ّعسو االلعاو ّالتكلٔف . 
ّْ شكه عيـــس إـإؾـــكال يف إىتفـــاٛ الـــ  ال :ّيف مجلـــُ ـــنق ــاٛ العيـــْاٌ الـ و ىتفـ

ىتفـاٛ العيـْاٌ   ّمـ  إ  ،ٓسّض مساض الـنْنْ  شكه ـالٌ أل ،شكه ــنْنْ  الل
ّْ ـذطٓاٌ ذال لـــمــ ّعيسٜــص ال ،شكه تبعــّا ـو ٓيتفــٕ الـــنْنْ  فٔيتفــٕ الــالـــنق

ّْىُ م  إاالغتكشاب أل )عـسو ىقـي الـٔقني     ٓكـس   و الىتفاٛ الـنْنْ  الـنق
 خباضِ . كٌْ مؿنْاّل ألزل٘ االغتكشاب ّأٓ بالؿك( ّال

شكه ـنْنْ  الـ ـاٌ يف ىظـط العـط  سالـ٘ لـ    ٌ ٓكٌْ العيْاليشْ الجاىٕ : أ
ّْ  طمـُ(  )ٍـصا القـاٜه أ  : م٘ لـُ  عيـْاٌ القـاٜه يف تْلـك    غري زخٔل٘ فُٔ ّغري مق

ّدْب  -يف ىظط العط  سال٘ غري زخٔل٘ يف مْنْ  الـشكه  عيْاٌ القٔاو فاٌ
شكه ىفػُ للطدب ىفػُ سال تعْزِ ك ٓكً سكنّا ـبـشٔح لْ ثب  ال -اال طاو

 .   -ّدْب اال طاو  -الـشكه األّل دسٓسّا بب ٍْ 
ّيف مجلُ ال إؾكال يف دطٓاٌ االغتكشاب يف ٍصا اليشْ لْ فطض الؿك 

 يف بقاٛ الـشكه الـنتٔقً الػاب  . 
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ـــنْنْ       ّْمــّا ل ــُ مق ــْاٌ فــال ٓعلــه  ْى اليشــْ الجالــح : أٌ ٓؿــك يف العي
ّْمّا  عيْاٌ تغّٔـط الــناٛ بْقـف الـيذؼ الــنأ      خْش يف الـشكه أّ عسو  ْىُ مق

ط علــ٘ يف  ــٌْ التغّٔــ سٔــح ٓؿــّك - زّىــُ ّمــا الكــّط -شكه بيذاغــ٘ الـــناٛ ـالــ
ٓكـٌْ   شٔح الـب -سسّثّا ّبقاٛ  -ط لعطّض سكه اليذاغ٘ علٙ الـناٛ الـنتغّٔ

ـــناٛ بقــاٛ اليذاغــ٘ ميْ ــّا ببقــاٛ التغّٔــ   ــأّ  ،ط يف ال ــ ــٌْ التغّٔ شسّخ ـط علــ٘ ل
ٛإسسّثّا ّبق -شٔح تسّض اليذاغ٘ ـاليذاغ٘ ب ط فاشا عسو مساض ّدْز التغّٔ  - ا

 ؟ .  ال عً الـناٛ ظال  اليذاغ٘ط ّظالتغّٔ

ــُ ٓــ   ــط : اى ــبري آخ ٌ ـّبتع ــْا ــٌْ العي ــْ  الــ   - شتنب   ــالتغري مْن شكه ـ 
ٓـ   ،شكه سـسّثّا ّبقـاٛ إ  ـنا ٓكفٕ سسّثُ يف ثبْت الـ ـم -باليذاغ٘  شتنب ـ نـا 

ظال العيْاٌ السقّا  لْ شٔحـشكه سسّثّا بـط غببّا لجبْت ال ٌْ العيْاٌ  التغّٔ
 ىتفٙ مػتقباّل . ظال الـشكه ّإ

مْنـــْ   -ذطٖ االغتكـــشاب للؿـــك يف بقـــاٛ العيـــْاٌـٓـــ ّيف مجلـــُ ال
شاز القهـٔ٘ الــنتٔقي٘ ّالقهـٔ٘ ّالــنؿكْ ٘ مْنـْعّا      ـتـ ـشطظ إٓفال  -شكهـال

شكه الػـاب  الــنتٔقً   ـٓكس  )ىقي الٔقني بالؿك( عيس ضف  الٔس عً الـ  ّال
ــس عــسو تط  ــح األّعي ــط يف تٔ ــب ٓكــٌْ التنّػــ  ،الظــط  الالســ   ث ــاض ك بأب خب

 الـنطل  يف الؿبَ٘ الـنكساتٔ٘ .  أّك بالعاو االغتكشاب مً تبٔب التنّػ

شً فُٔ : عسو قش٘ التنػك باالغتكـشاب ٍيـا   ـنا تقسو ٓتبني فٔنا ىـّم
اليبْٖ ٍْ عيـْاٌ   الكيب يف ىظط العط  ّفَنُ لليّل أٌّ عيْاٌ الـنذيٌْ أل

ّْ ــ ــ ومق ــٕ بــ   ـل ــف الفعل ــ  التكلٔ ــٔل ّضف ــيلّ ـنْنْ  ال خ ــاٍط ال  شػح ه
شسٓح  ـٌْ  ـفـاٌ هـاٍط الـ   ص شتلهـضف  القله عً الكيب ستٙ ٓط:الـنشنسٖ

ّهـاٍط   ،ْ  مْنْ  ضف  القله ّعـسو التكلٔـف  ستالو ّالبلـشني اإلالكباّٗ ل
ــُ ٓجبــ  القلــه علــٙ االىػــاٌ آٌ إ  شتلهـستــٙ ٓــطتْلــُ :  ُ ّغــاع٘ ستالمــص اى

ثبات عسو التكلٔف لعيْاٌ البالغ الـنغآط لعيْاٌ الكيب إٓكٌْ  لُّٔع ،بلْغُ
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ّْ  إ إستنـال  تـب مـً   ال أ ،و بالكـباّٗ ثباتّا للشكه الػالح لغري مْنـْعُ الــنتق
ّْمٔتُ ّّ ،مق ّ  ّبعس  ط شكه : عـسو التكلٔـف   ـضتفـا  الكـباّٗ ٓيتفـٕ الـ    إالبلـْ  
ٔقً ســال الكــبٙ ثباتــُ للبــالغ باغتكــشاب العــسو الـــنتإنكً ـٓــ ّال -الفعلــٕ 

 ،إسطاظ بقاٛ الـنْنْ لعسو  أّ ، ض ظّال الـنْنْ  عيس عطّض البلْ لفط
ثبات عسو التكلٔف للبالغ تٔاغّا ّعبْضّا مً غتكشاب إلإدطاٛ ٍصا اإلفٔكٌْ 

ــْ   مْنــْ  الكــباّٗ   ــصا إ ،إىل مْنــْ  البل ــً   ٍّ غــطاٛ للشكــه الػــالح م
  .غتكشابّا ّلٔؼ إ ،مغآط إىل مْنْ  مْنْ  
ــ ــٔاغ٘ األ    انـّم ــسّٚ الك ــسو د ــٙ ع ــسو ٓتذل ــسو  ّىل إلتق ــشاب ع غتك

 ّىيتقب لبشح :  ،التكلٔف الـنذعْل 

لعامـٕ الجابـ  تبـب    شكه اإلـغتكـشاب عـسو دعـب الـ    : إ الكٔاغ٘ الجاىٔ٘
ٌ احلكه الـنؿكْ  ٓقط  بعـسو دعلـُ علـٙ    أّ يف بسّ الؿطٓع٘ بلشاه أالؿط  

ٓـ   -لؿـطٓع٘  يف بـسّ ا  أّالبالغ العاتب تبب الؿـط  ّالؿـطٓع٘    ذٕ ـّالتؿـطٓ  تسض
ذعب ّعـسو  ـقـب عـسو الـ   ّاأل ،ّٓؿـك يف دعلـُ    - شكْل  نا ٍْ معلـْو ـال

ٍّيــا مْنــْ   ،ستنالــُ ذعب ّإـذعب بؿــك الـــي الــٔقني بعــسو الــدــْاظ ىقــ
ألخـري  ؾـكال ا تٕ اإلّال ٓـأ  ،القهٔتني الـنتٔقي٘ ّالـنؿكْ  ٍْ البالغ العاتـب  

ا ألدلـُ دطٓـاٌ إغتكـشاب الـرباٛٗ     ّىل ّالـصٖ ميعيـ  الْاضز علٙ الكـٔاغ٘ األ 
ٍّـصِ الكـٔاغ٘ الجاىٔـ٘     ،ذعْل غتكشاب عسو الـنبكٔاغتُ األّىل اليت ٍٕ إ

 ذعب . ـغتكشاب عسو الٍٕ إ
 ؾكالني : التقطٓح إ اّتس أّضزّا علٙ ٍص

 أّالْدــــْب  -شكه اإللعامــــٕـّل : إٌ عــــسو دعــــب الــــؾــــكال األاإل
بـسّ الؿـطٓع٘ ٍّـْ     أّؿـطٓع٘  ٍْ عسو متـٔقً غـابقّا تبـب الؿـط  ّال     -التشطٓه
ْ    نفازـّبـ  ظلٕ(ـشنْلٕ أ)عسو م  )الأّ  شطم٘ عـسو( ـ)الـ  )لـٔؼ التامـ٘( ّبيشـ
بٔينـا العـسو الــنؿكْ  فٔـُ ٍـْ       ،الؿـاض   إىلٍّصا عـسو غـري ميتػـح     سطم٘(
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ؼ )لـٔ  نفازـالؿـاض  ّبـ   إىلالؿـطٓع٘ ٍّـْ عـسو ىعـيت ميتػـح      عسو بعس ّضّز 
 ،شطم٘ علـٙ االضىـح ّالغـطاب   ـض  التكا  بعسو دعب الؿاالياتك٘( ىظري اإل

ظلٕ الـنتٔقً عيت باغتكشاب العسو الـنشنْلٕ األثبات العسو اليـنكً إٓ ّال
 ّزّىُ خط  القتاز .  ،قب الـنجب ـشذٔ٘ األلتعاو بم  اإل إالغابقّا 

ٌ العسو الـنتٔقً غابقّا ٍْ ِ : إٌ الـنيظْض يف االغتكشاب ٍيا ٍْ أّٓطّز
ــ ـــنتسّضذٔٞ ـشكه بعــس مـــعــسو ال ــٔقني بــ التؿــطٓ  ال ـــز ّتبــب ال شكه ـذعب ال

ٌ مهٙ ظمـاٌ مـً بعجـ٘    أٖ بعس أ ،ٕ الجبْتٕ علٙ خال  العسو الػاب الؿطع
االضىـح فيػتكـشح عـسو     أّ ـب الغـطاب   ـذعب تــشطٓه أ ( ك ٓ) الطغْل

  فـاٌ بـسّ الؿـط    ،الؿط  ّالؿطٓع٘ لعماٌ الؿك  إىلدعب التشطٓه الـنيتػح 
لتعامـات ستـٙ   عبـاز باإلشعـاٌ بالؿـَازتني ّبعـي اإل    ّاالغالو  اٌ تكلٔف ال

فــاشا ؾــككيا يف دعــب سكــه  ،ـذّا غــ  لعبــاز اهلل تسضٓــبّلتــس   الؿــطٓع٘ ّّنـتـ 
ّل الؿـطٓع٘ ّبيشـْ   شكه االلعامـٕ أ ــشطظ عـسو دعـب ٍـصا الـ    يشً ىـ فلعامٕ إ

 ظماٌ الؿك .  إىلشبُ ـنكييا أٌ ىػتكالؿاض  ّٓ إىلالعسو اليعيت الـنيتػح 

ظادطِ عيـُ ٍـْ    أّشْ الفعب ـ  العبس ّباعجُ ىشّطـٌ ملجاىٕ :  إؾكال ااإل
ح ٓ تّـ ثـط  بـب األ  ،ٓ تح علٔـُ األثـط    زٌّ االىؿاٜٕ فاىُ ال ،التكلٔف الفعلٕ 

ــ ّال ،شكه ّالتكلٔــف الفعلــٕـعلــٙ الــ ــات عــسو التكلٔــف الفعلــٕ  ـنكً إٓ ثب
 نجب  . قب الـشذٔ٘ األـلتعاو بم  اإل إالىؿاٛ ـذعب ّاإلباغتكشاب عسو ال

متٔاظ اوعب ّاالىؿاٛ عـً  ؾكال ٓبتين علٙ  ربٚ مطفْن٘ ٍٕ إٍّصا اإل
 ْىَنا سقٔقـ٘   ٌ الكشٔضم  أ ،شكه الفعلٕ بفعلٔ٘ مْنْعُ ـلالـنذعْل : ا

ٍّنــا  ،غــريِ عٔيــُ البذعب ٍــْ الـــنذعْل ـفالــ ،عتبــاضّٖاســسٗ بٔيَنــا فــط  إ
ذعب ـً الـ عْل عـ يف الــنذ  عتباض ؾٔٞ علٙ شم٘ الـنكلف ّعَستـُ مـ  ظٓـازٍٗ   إ

 .  شق  مْنْعُ خاضدّاـشق  الـنذعْل الـنعترب فعاّل بفعب تـٍٕ ت ،ّاالىؿاٛ
 ،ؿاِٛـىإشكه ّـطتح علٙ دعب الـثط ٓ تح علٙ الـنذعْل ّال ٓتىعه األ
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ٛ      ٌ للنذعْل ّدْزّاألكً لٔؼ مً دَ٘   ،ظاٜـسّا علـٙ ّدـْز اوعـب ّاالىؿـا
ــ ـثط علٙ تـ ح األف تطّتبب مً دَ٘ تّْت شق  ـفـاشا تـ   ،نْنْ  خاضدـّا  شق  ال

 ثط علُٔ . ح األْ  قاض الـنذعْل فعلّٔا ّتطّتالـنْن

ٌٍ ّبتعــبرٍي ــا  ٌ الـــنذعْل لــٔؼ ؾــّٔٝا مغــآطّا للذعــب ّاالىؿــاٛ الــصٖ   : إ ث
ٖ   إبطاظ األٍْ  ٓـ   ،مـط القـاىْىٕ االعتبـاض  ،  فعـالّ مط متشقّـ قـُ بـأ  ـنكً تعّلٍّـصا 
شق  مْنــْعُ ـّٓتشقــ  يف هــط  تــبقٔــس  ٍسّمقّٔــ ٍطّخمتــأقــُ بــأمطٍ ـنكً تعّلّٓــ

 شكه فعلّٔا . ـّسكْل تٔسِ فٔكٌْ ال
ىؿــاٛ ذعب القــاىْىٕ ّاإلـل فعــاّل ّبــني الــّالفــط  بــني االعتبــاض الـــنذعْ

 ،ذاز يف التكْٓئاتـٓىظري الفط  بني الْدْز ّاإل ،إال باإلعتباضالؿطعٕ لٔؼ 
أّ  تٔـسِ    مْنـْعُ مـ   شّقـىؿاٜٕ م  فطض تـشكه اإلشكه الفعلٕ ٍْ الـفال

 خْشٗ فُٔ . أتْٔزِ الـنم  
 اعتـُ تبـب   إح علٔـُ ّدـْب   ٓ ّت عتباض الـشكه يف عالـه اإلىعه ثبْت ال

  عتباض تس تعلّـ ذعب ّاإلـٌ الّشلك أل ،ْعُ م  تْٔزِ يف الـداضزشق  مْنـت
  الــنْنْ  بقٔـْزِ   لـه ٓتشقّـ  ّما ،شّق  الـنْنْ  بقْٔزِ خاضدّاـيف هط  ت

عتبـاض  ـشق  اإل  الــنْنْ  بقٔـْزِ تـ   شّقـشا تـ إّ ،لٔـف  تك ّالٓكٌْ سكـه   ال
ــ ــاّل ّتــ ـّال ــْب ـذعب فع ــُ إشق  ّد ــاض اإل  اعت ــاٌ اإلعتب ــّا ّ  ــاٖٛ خاضد ىؿ
 شكه الفعلٕ . ـعني العتباض متجالُ ّ اٌ اإل ّا إلشّطـلقاىْىٕ مذعب اـّال

ُ  عتباض ؾٔٞ علٙ شم٘ الــنكلف إذعب ـشاقب باختكاض : الـّال  ،ّعَستـ
ٍٗ ،عْل ٍّْ عني الـنذ شق  الــنذعْل الــنعترب   ـيف الــنذعْل ٍـٕ تـ    م  ظٓاز

 خْشٗ فُٔ . ّعيسٜص : ـشق  مْنْعُ خاضدّا بقْٔزِ الـنأفعاّل بفعب ت

ذعلٕ مـ   ـشكه االىؿـاٖٛ الـ  ـشكه الـنذعْل الفعلـٕ عـني الـ   ـ اٌ ال إشا
 أّىؿـــاٜٕ شكه اإلـإغتكـــشاب الـــشق  الــــنْنْ  بقٔـــْزِ  ـــاٌ ـفـــطض تـــ

 ،غتكشابّا  لعسمُإ أّابّا للشكه الفعلٕ الـنذعْل غتكشإغتكشاب عسمُ إ
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لــٔؼ الظمــُ ّش ٍــْ عٔيــُ إ ،قــب الـــنجب  و سذٔــ٘ األلتــعاإّال ٓتْتــف علــٙ 
 قب الـنجب  . إثبات سذٔ٘ األ إىلليشتاز 

ذعب إلثبـات الــنذعْل مـً    ـغتكـشاب الـ  إلٔؼ  بَصا البٔاٌ ٓتذلٙ اىُّ
ات عسو الـنذعْل مـً  ذعب إلثبـّلٔؼ إغتكشاب عسو ال ،قب الـنجب  األ
غتكشاب عـسو دعـب احلكـه االلعامـٕ     إمكاٌ إّٓتشكب :  ،قب الـنجب األ
ثبـات الـرباٛٗ   ّبيشـْ العـسو الـيعيت ّٓيفـ  إل    ط  ّل الؿـ أسطظ عسو اوعب أ إشا

شطظ فَٔـا  ـٓ ـ إلختكاقـُ بــنْاضز    ،ٌ ىفعُ لـٔؼ زاٜنٔـاّ  إال أ ،ّعسو الـنؤاخصٗ
ٗ زاللتَا لقْ  ٍٕ الـنعتنسٗ دسّااٛٗ خباض الربأفتكٌْ  ،ّل الؿط أعسو اوعب 

   ٘ سـطاظ  إبٔينـا االغتكـشاب متْتـف علـٙ      ،علٙ التـأمني ّالــنعّصضٓ٘ الــنطلق
غتكـشاب  فٔقب ىف  اإل ،ّال ٓتْفط ٍصا زاٜنّا ٕالؿطع غب  عسو دعب احلكه

 :  ىلإثه ىيتقب بالبشح . خباض الرباٛٗ ّعنْمَاأىف    جطٗزلٔاّل علٙ الرباٛٗ م  

  بالعقل على الرباءة :االستدالل 
و ـشظط أقْلٕ القسٓه ّ طسُ ٍْ أٌ األقب يف األؾٔاٛ ال اٌ التفكط األ

زلٔـب   ىلّتـس غـبق  االؾـاضٗ الْانـش٘ الٔـُ ّإ      ،باس٘ عيس الؿـك  األقب اإل
)تسِ( فططس   ط يف عكط الـنشق  الْسٔس  التفّكثه تّْغ ،باس٘ الـندتاض اإل

ٌ قالرباٛٗ  قاعسٗ أ ب  بٔـاٌ  ّغـ  ،بٔـاٌ(   )تـبض العقـاب بغـري    ْلٔ٘ عقلٔ٘ بعيـْا
ثـه   ،ـذطٓاٌ خـط يف الــنطتب٘ ّالـ   و أسـسٍنا علـٙ اآل  قـلني ّتقـسّ  الفط  بني األ

ستٙ ّقـب   خص ّالطّز  ّالتؿقٔ  ّاألقْلٕ يف التّْغأخص الفكط اإلمامٕ األ
ٖ عظـه  ؼ األقْل احلـسٓح ؾـٔديا األ  اىل القن٘ علٙ ٓس مؤّغ  )تسِ(األىكـاض

 بٔاٌ( ّىقْل :  و يف تـشقٔ  تاعسٗ )تبض العقاب بغريالفٔق  الك ،يف ضغاٜلُ
ٌ سكه العقب ٜب مباسح )الـنالظمات العقلٔ٘( تأ ٔس أّاا يف أتس غب  مّي

الظلــه مــً القهــآا الـــنؿَْضٗ ّالتأزٓبــات الكــالسٔ٘   شػً العــسل ّتــبض ـبــ
ــاىٙ العقــالٛ علَٔــا  ــطّ  ّاآل ـــنشنْزٗ الــيت تب ّا ّتْافقــ  آضاؤٍــه علــٙ  ضاٛ ال
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ــأ ــبَــا ب ّزالت ــا يف إّال ــس تلّقــ  ،دتنــاعَه ـذطٖ علَٔ سٍه ْا شلــك مــً غــّٔ ّت
 ىل فططتَه . ـشاٛاتُ إّٓعال ّمً إ َٔه دّبّمطّب

ـدالف٘ العبـس التـاب      علـٙ مـ  ٓكض عقاب الـنْىل الــنؿطّ  ّيف نُْٜ : ال
هلنـّا عيـس    فاٌ عقابُ عيسٜص ٓعـسّ  ،ٓكالُ الُٔ أّ ىَُٔ مً زٌّ بٔاىُ لُ ّإمطِ أل

ــالٛ ّ ــالعق ْ ـشػح إب ـــنؿَ ــاظاتَه ال ٘  ضتك ــ ــالسٔ٘ اليظامٔ ــاتَه الك  ،ضٗ ّتأزٓب
داللـُ   بـب ٍـْ دـبّ    ،س العقالٛ ْٓافقَه علٙ مطتكعٍه ّتطاضٍه ّالؿاض  غّٔ

ُ ّميـ   تطآىـ قـطٓض  ِ عيُ ّتس ىفـاِ غـبشاىُ عـً شاتـُ يف     عً الظله ّٓتيّع ذّبـٓ
 . قسّض الظله عً غاس٘ تسغُ

ٌٍالعقاب عّمً مكازٓ  الظله الـنيفٕ :    ،ّاقـبٍ  لٙ ؾٔٞ مً زٌّ بٔا
ىَُٔ دـعاٛ   ّأمطِ ّالعقاب األخطّٖ تطاضِ غبشاىُ ّتس أّعس بُ الـندالفني أل

ذعاٜٕ ـِ تطاضِ الّعس بالعقاب علٙ الـندالف٘ ىّعّ نا أ ،قيعَه ّغْٛ فعلَه
عً الظله الصٖ مً مكازٓقُ العقاب علٙ الـندالف٘ مً زٌّ بٔاٌ ّاقب اىل 

 العبس الـنكلف . 
ُ  (العقــب العنلــٕ)زضا  شاقب إـّالــ   ،لقــبض الظلــه ّتبــاىٕ العقــالٛ علٔــ

خــطّٖ اٍــ٘ الؿــاض  الـــنقسؽ عــً العقــاب األزضا  العقــب ىعٍّــصا ٓػــتلعو إ
أّ  ىَُٔ مً زٌّ عله العبس التـاب  بالــندالف٘    أّمطِ ـدالف٘ أّالـنذاظاٗ علٙ م

 اليَٕ اىل الـنكلف التاب  .  أّمط مً زٌّ ّقْل األ

زضا  ٍّـْ تقطٓـح إل   ،ٓح مقبْل لسلٔب العقـب علـٙ الـرباٛٗ    ٍصا ٍْ تقط
ّٖ مـً زٌّ بٔـاٌ ّاقـب    خطَه العنلٔ٘ تبض قسّض العقاب األـْلالعقالٛ بعق

ٓـته االغـتسالل بـُ إال بعـس إثبـات عـسو        ٓكـض ّال  لكً ٍـصا ال  ،اىل الـنكلف
ٓعتقـسٍا    ٖخبـاض فاٌ األ ،ٙ ّدْب االستٔا  ىفػّٔا خباض االستٔا  علزالل٘ أ

خباض االستٔا  ّاضزٗ علٙ سكه العقب ضافع٘ فتكٌْ أ ،ٔاىّا لْدْب االستٔا ب
 ّٓكٌْ العقاب علٙ تط ُ عقابّا م  البٔاٌ .  ،ـنْنْعُل
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٘     عتناز الـ٘ لعـسو إ  ّال مْدح لإل  ٌ  طٓقتيـا  أل ،ىـا  ـجريّا علـٙ الـرباٛٗ العقلٔـ
عٔ٘ يف ٍٕ مالسظ٘ اليكـْم الؿـط   -الت الؿطعٔ٘ ّيف مجٔ  الـنذا -العام٘ 
ــاٍب ٍ٘ أّ  ت ــي ــا    غ ــٙ م ــا عل ــا ّتطدٔشَ ــال ّدْزٍ ــْاٍا  س ــْم ،غ ألٌ اليك

غاؽ ّتس زل  اإلغتفازٗ عيسىا ٍّٕ الـنعتنس األقب يف الـنعكْمٔ٘ ٍٕ األ
اليكْم الـنعكْمٔ٘ الـنتقسم٘ علٙ الرباٛٗ ّعسو الــنؤاخصٗ ّالعقْبـ٘ عيـس    

ُ شكه الـْاتعٕ ّالـ  ـالؿـك يف الـ   ّ٘ عــً  ز  عتنـا ٍّـٕ أدـسض باإل   ،ـذَب بـ اؾـف
 عسو ثبْتُ .  أّذعاٛ االهلٕ القاىْىٕ ـعتباض الؿطعٕ االهلٕ ّعً ثبْت الاإل

ؾـكال : عـسو مؤاخـصٗ    ـً ّانشّا ّخلـّْا مـً اإل  ٓتبٔ ىُ الٓها  الَٔا : إ
بب الظـاٍط   ،الـنشتنل٘ غري الْاقل٘ اىل عبازِ  علٙ التكالٔف الـنْىل الـنؿّط

إال ستنال الــنؤاخصٗ ّعـسو ظّالـُ    إ بقاٛ -ـناىٕ ؾاٍس علُٔ ّٓالْدساٌ اإل -
ـٓـ  بـسلٔب  ال ٓعلنــُ العبــاز  ٖ ضفــ  مـا   الــرباٛٗ ؾـطعّا ّٓــؤزّ شّقـؾــطعٕ ّانـض 

عتنازىـا  فلـصا  ـاٌ إ   ،َه ّعـسو مؤاخصتـُ هلـه    ُ عيسذح اهلل علن ّّن  ما
 ال علٙ سكه العقب .  ،التاو علٙ ىكْم الؿط  

قــب( ال بٔــاٌ ّاتــبض العقــاب بــ ّباختكــاض: ال ّثــْ  بــالرباٛٗ العقلٔــ٘ ) 
أّاخـط  بـني   إالالغٔنا مـ  االلتفـات اىل عـسو تػالــه الفقَـاٛ علـٙ مهـنْىَا        

 ،ّمتأخطَٓهبب ثط ّانض عيس متقسمٕ فقَاٜيا أفاىُ ال ْٓدس هلا  ،قْلٔني األ
 ىكْم الرباٛٗ الؿطعٔ٘ . : ّٓغئيا عيَا 

ض تـب  )لقاىٌْ  العقالٛ أّزضا  العقب إعتناز التاو علٙ لكً م  فطض اإل
خـط ٍـْ   عٙ تعاضنـُ مـ  سكـه عقلـٕ آ    العقاب مً زٌّ بٔـاٌ ّاقـب( تـس ٓـسّ    

ُ الــنشتنب  تساو علٙ الـنؿتبُ سكن فاٌ اإل ،)ّدْب زف  الهطض الـنشتنب(
  خطّٖ ّالعقاب .شتنب معُ الهطض األـنا ٓـُ مسطمت 

ّتس ٓـذاب عً الـنعاضن٘ بأٌ تاعسٗ )تبض العقاب بال بٔاٌ( تتقسو علٙ 
   الهطض الـنشتنب( لْضّزٍا علَٔا ، بتقطٓح : إٌ سكهتاعسٗ )ّدْب زف
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 السٔح العقب بقبض العقاب مً غري بٔاٌ ٓطف  مْنْ  القاعسٗ الجاىٔ٘ ّدساىّا 
 تبض العقاب عيس عسو البٔاٌ .  إشا  خطّٖ متّْتأنطض 

و ٌ تاعــسٗ )لــعّو زفــ  الهــطض الـــنشتنب( تتقــسّ إعٙ العكــؼ : ّتــس ٓــّس
ٌ سكـه العقـب بْدـْب    لعقاب مـً غـري بٔـاٌ( أل   )تبض ا لْضّزٍا علٙ تاعسٗ

ٌ ٓكـٌْ  ٓكـلض أ  -إستنـال عقابـُ   ظ علٙ الْات  الــنشتنب سـصضّا مـً    التشّف
 )تبض العقاب مً غري بٔاٌ( .  فريتف  مْنْ  تاعسٗ ،بٔاىّا 

معاضنــّا  - مــا بلشــاٍه - ّباختكـاض :  ــب ّاســسٗ مــً القاعـستني تكــلض  
ٚ غــري ّاســس مــً فتكــّس ،تــطدٔض خــطٚ ّال نْنْ  األـضافعــّا لــأّ خــطٚ لأل

ّسٔح ال فاٜـسٗ  ـبريٗ فٔـُ ال ىتعـطض لـُ ّال       ،ني  التعاضض ّزفعُ ـاالعالو ل
عتنـاز  ـجري علـٙ ٍـصِ     ش طىا مً اىـُ لـٔؼ ليـا إ     ال٘ الغٔنا بعس مامْدح لإل

العقالٜٔـ٘ لْدـْز اليكـْم الؿـطعٔ٘ الــنعكْمٔ٘ الْافٔـ٘        أّالقاعسٗ العقلٔـ٘  
دٔض اليكْم الؿطعٔ٘ الـنعتربٗ غيسّا الْانش٘ زاللـ٘  ّ طٓقتيا تط ، بساللتَا

 سكاو ّالـنسض ات العقلٔ٘ . علٙ األ نَاـّتقسٓ
  الـ٘ فٔنـا ٓقـبّ   ّىكتفٕ بَصا القسض الـندتكط مـً البٔـاٌ ّال مْدـح لإل   

ّ أنا ٍـْ  ـّىؿتغب ب ،ٌ ٓػتغيٙ عيُ نكً أـٓ أّىفعُ  ٍّـْ مالسظـ٘    ،أىفـ   ٍـه 
٘ الـنػتسل بَا علٙ ّدْب االستٔـا  يف  زل٘ الـنععْم٘ ّاليكْم الؿطعٔاأل

سـس  أتتيـ   إفاىـُ لـْ    ،نٔ٘ ميَاـالتشطٓالؿبَات يف خكْم  أّعنْو الؿبَات 
ً علٔـُ  َا ٓتعـّٔ ـزضا  العقب ّالعقـالٛ لـ  إه تبض العقاب بال بٔاٌ( ّغّل ) بقاعسٗ

 اٌ   ّنـٍب تته زاللتَا علٙ ّدْبُ ؟ فاٌ تّزلتُ أخباض االستٔا  ّأمالسظ٘ 
البس مً االٍتناو ّتط ٔع اليظـط  ّمً ٍيا  .العقب الـنص ْض  اضزّا علٙ سكهبٔاىّا ّ

زاللتَــا الـــنععْم٘ علــٙ ّدــْب      ٍّــب تــتهّ   االستٔــا   خبــاض أىكــْم  يف
ّىبـسأ باغـتعطاض    ،ستٔـا   ّا  نا ىالسظ معَا سكه العقـب باإل ستٔا  ىفػٔاإل

 االستٔا  الؿطعٕ .  ىكْم االستٔا  يف الكتاب ّالػي٘ ّاليت تؤلف
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 دلة االحتياط أ
 

 ،بالكتـاب ّالػـي٘ ّالعقـب    شكنٔ٘ـالـ  ستٔـا  يف الؿـبَات  إلل ّلِسّتس إغت 
 :الكتاب ّالػي٘ الـنطَطًٓ، ٍّنا ٌ ىكْم ّىبسأ ببٔا

 

 االحتياط الشزعي :
 

 أّ - عنْمـــّا - شكنٔ٘ـغـــتسل لْدـــْب االستٔـــا  يف الؿـــبَات الـــتـــس إ
ّىبـسأ   ،الــنطَطًٓ  مً الكتـاب ّالػـي٘    بيكٍْم -نٔ٘ ميَا ـخكْم التشطٓ

 شكٔه ٍّٕ : ـبيكْم الكتاب ال
ُِ ِعِلٌهط:  ىٕ الؿطٓفالقطآ ّل: اليّلاأل َْٔؼ َلَك ِب  :ص االغطاَّٛاَل َتِقف  َما َل

ـَ  ط + 36 َْاِس ــ ٌَ  ...ُتــْب إََّىَنــا َســَطَو َضبفــٕ اِلَف ُِ َمــا اَل َتْعَلن ــْ ٌْ َتُقُْلــْا َعَلــٙ اللمــ  صََّأ
اهلل  سّ ط القطآٌ ّالػي٘ ىظري قشٔش٘ ٍؿاو : ٍّصا متكطض يف ،33االعطا :

ٌ  اْا عنّـ ٓعلنـٌْ ّٓكفّـ   ٌ ٓقْلـْا مـا  علٙ خلقُ أ ٍـ  (2)صال ٓعلنـْ ّ ٌ  ْ مهـنْ
 . مً زٌّ عله شطٓه القْل علٙ اهللـلػي٘ ؾتٙ تؤزٖ تبأ متكطض
أّ شطم٘ ـشتنب الـ ـّمً مكازٓ  القْل بغري عله : فتْٚ ال خٔل يف م 

فٔكٌْ  ،بالفعب اّ بال  انض علٙ الطخك٘ مؿتبُ الْدْب مً زٌّ زلٔب ّ
 سطامّا مئَّا عيُ يف القطآٌ الـنذٔس ّالػي٘ الـنطَطٗ . ال خٔل 

ّ٘إ ّفُٔ : اىُ ال فتـاٛ  يف  ربٚ سطمـ٘ اإل  ؾكال ّال خال  بني العلناٛ تا ب
شلٔ٘ ـشلٔ٘ ؾٔٞ ّضخكتُ مً زٌّ علـه بالـ  ـبغري عله ّسطم٘ القْل علٙ اهلل ب

 بالتشطٓه .  أّشطٓه مً زٌّ عله بالْدْب ـت أّبْدْب شطو الفتٔا ـ نا ت

ّشلك  ،شً فُٔ ـقغطّّٓا علٙ ما ى إىطبا  ٍصِ الكربٚؾكال يف نا اإلـىإّ
ــ   إىل ىا الطخكــ٘ ّعــسو اإللــعاو  غــيازإٌ أبلشــاه   شطم٘ ـالؿــاض  يف مؿــتبُ ال

 يس ـشذ٘ ّبسلٔب ّانض عـياز م  الغشتنب الْدْب ٍْ تْل بعله ٍّْ إـأّ م
                                                           

 ريِ متكطض يف الباب ىفػُ .ّغ 4مً أبْاب قفات القانٕ : ح 12: ب 18الْغاٜب : ز (2)
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 ىُ تْل بغري عله ّمً زٌّ زلٔب . ال أ ،ٕ تاٜه علٙ الطخك٘قْلاأل

 ٕ ٍصِ اليكْم الؿطعٔ٘ علٙ لعّو االستٔا  يفـزالل٘ ف كاض: الـتـاخـّب
سذبـُ   ال ٓعلنُ العباز ّبعس ّن  مـا  الـنؿتبَات بعس ىكْم ضف  الؿاض  ما

 . مً األسازٓح  ااهلل عيَه ّغريٍن

ِ٘ َّاَلطىٕ الؿطٓف :آالقط الجاىٕ : اليّل َُْلَكـ ِْٓسُٓكْه إََّلٙ الَت  : ص البقطٗ ت ِلُقْا ِبَأ
 .ـَلك٘االتتشاو يف ال ضٗ مًالـنطَطٗ الـناىع٘ ّالـنشّص (3)ّىكْم الػي٘،195

لقـاٛ الـيفؼ   إىٕ الؿطٓف ٓيَـٙ عـً   آالقط ٌ اليّلّتقطٓح اإلغتسالل : إ 
ؼ تط  مؿتبُ الْدـْب تعـطٓي للـيف    أّضتكاب مؿتبُ التشطٓه إّ ،يف التَلك٘

 خطّٖ . ـشتنب العقاب األىُ مَا يف التَلك٘ األخطّٓ٘ أللـ  لقاٛإّ

ً ٌ الــنقتي  بساللـ٘ ىكـْم الـرباٛٗ ٓعتقـس ّدـْز الــنؤمّ       : إّاّل ّفُٔ : أ
عيس تط ـُ   أّشطم٘ ـشتنب الـضتكابُ مإخطّٓ٘ عيس َلك٘ األـالؿطعٕ لسُٓ مً ال

ُ إض فال ٓكٌْ مؿنْاّل لليَٕ الـنعبْض علٙ فط ،ـشتنب الْدْبم ٌ أل،ىطباتـ
ً مــً و علَٔـا مفــازّا ّمـؤمّ  ٓـ٘ متقــسّ الـرباٛٗ الؿــطعٔ٘ ّاضز علـٙ ٍــصِ اآل  زلٔـب  

 شتنب الْدْب .ـتط  م أّالعقاب الـنشتنب يف فعب مؿتبُ التشطٓه 

 خطّٓ٘ الَلك٘ ّالعقْب٘ األـً الؿطعٕ عً الْتْ  يف الّم  ّدْز الـنؤّم
 دتيابُ . إلتشطٓه ّلعّو شتنب اـٓ٘ الـنباض ٘ ّال تفٔس تيذٔع متيطب  اآل

ٌ ٓقــال : إٌ مالسظــ٘ نكً أـً ٓــســطاظ الـــنؤّمإ: مــ  فــطض عــسو  ّثاىٔــّا
ََّأىِفُقْا طٓ٘ الؿطٓف٘ تيط  : فاٌ اآل ،ـشً فُٔى ىطباتَا علٙ ماإني  ـٓ٘ ٓغٔا  اآل

ٌَ ا      ََّأْسِػـي ْا إَّ  ِ٘ َُْلَكـ ْٓـِسُٓكْه إََّلـٙ الَت َّاَل ت ِلُقـْا ِبَأ  ُِ َُ ٓ ِشـُح اِلن ْشِػـِينيَ   ِفٕ َغِبٔبَّ اللم  صللمـ
ىفا  اإل إىل تسعْ -آىٕ الـنكتيف بَا يف نْٛ غٔاتَا القط -ٍٕ ّ 195 البقطٗ :

 طٗـا ـَٕ عً الـندـيـال سل علٙـعاو تـتـلّباإل ،ػاٌ ــىل اإلسإب اهلل ّـٔـبتيف غ
                                                           

 ّغريِ متكطض يف الباب ىفػُ . 15مً أبْاب قفات القانٕ : ح 12: ب 18( الْغاٜب : ز3)
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 مً ّ٘ؿٔـّخ ّاضشّصـفاتُ يف غبٔب اهلل تـىإري يف بصل الـنال ّـقتـتـبال أّغطا  باإل
 ٗ العظٔن٘ . فالؽ ّالتَلك٘ ّالـنهّطاإل إىلٌ ٓؤزٖ شلك أ

 كحـضتإه ـطاو ثـياب سـدتإ أّح ـعب ّادـٕ فـط الـنؤمً فـّكـقـّاشا ك ٓ
 ٓعـسّ  بفعلـَا ال  أّلـعاو الؿـطعٕ الــنْلْٖ ب  َـا     ٓعله اإل الـنؿتبَات اليت ال

ِ ّال تقـتري ّال  غـطا  عيـس  إش ال إ ،َال  األخـطّٖ  ـنّا ىفػُ للتَلكـ٘ ّالـ  معّط
ىــشً   فال تيطبـ  االٓـ٘ علـٙ مـا     ،السٓئ٘ سػح الفطض ُلتعاماتإتقكري ميُ يف 

طعٔ٘ ّال تسل علٙ زل٘ الرباٛٗ الؿً مً أسطاظ الـنؤّمفُٔ ستٙ م  فطض عسو إ
 قاّل . ّدْب اإلستٔا  أ

ذاٍسٗ الـيفؼ ىظـري تْلـُ    ـٓات الكـجريٗ اآلمـطٗ بتقـْٚ اهلل ّمـ    الجالح : اآل
َُ َما اْغَتَطْعت ْهاَتطتعاىل:  ُِ    طّتْلُ تعاىل :  ،16التغابً: صُقْا اللم ٍِـس ّا ِفـٕ اللمـ ََّدا

ِِ ََاِز ُِط ،78احلر : صَسَ  ِد َُ َسَ  ت َقاِت  بتقطٓح :  ،102: ص آل عنطاٌاَتُقْا اللم

ذَاز ّبتقـْٚ اهلل سـّ    ـالـ  مط بالــنذاٍسٗ يف اهلل  سـ ّ  اآلٓات تـأ ٍصِ إٌ 
كـٔتُ  ظ عـً مع ذاٍسٗ اليفؼ يف  اع٘ اهلل غبشاىُ ّالتشّفـتعين مٍّٕ  ،تقاتُ

ــا  بــ      ،ذَاز ّالتقــْٚـتكــٙ زضدــات الــ بأ ـــنعيٙ ٓتنجــب باالستٔ ٍّــصا ال
ز الـيفؼ يف اهلل  شتنب الْدـْب فاىـُ مكـسا  دَـا    ـشتنب التشطٓه ّفعب مـ ـم

شتنب الْدْب ـتط  م أّشطم٘ ـشتنب الـضتكاب مإفٔكٌْ  ،ّتقْاِ س  التقٙ
ـذاٍسٗ ش ٍـْ خـال  مـ   إ ،مْض بَـا  ظ ّالتقـْٚ الــنأ  ذَاز ّالتشّفـال م  متيافّٔا

ٕ تــّْتمكيتَــا لتكــٙ دَــس الــيفؼ ّأاضٗ بالػــْٛ الــيت تعــين بــصل ّمــالــيفؼ األ
 ذَاز . ـفاىُ دَاز يف  اع٘ اهلل س  ال -ستنااّل إّلْ  -شطاو ـال

شتنب ـشتنب التشطٓه ّفعب مـ ـسْ ٔ٘ تط  مأضٓح يف  ُ : اىُ الطز علّٔٓ
ٕ  )ْب بيشْ الْد ٍـ  ،خـريٗ  ( الؿـاٜ  يف العكـْض األ  االستٔـا  االغـتشباب  صِّ

زاللـ٘ يف   اضٗ بالػـْٛ . لكـً ال  مّـ ـذاٍسٗ الـيفؼ األ مطتب٘ عالٔ٘ مً التقـْٚ ّمـ  
ش مــ  إ ،لْٖ اليفػــٕ باالستٔــا  يف الؿــبَاتلــعاو الـــنٍْــصِ اآلٓــات علــٙ اإل
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ـــنطخّ  ــْز ال ـــنؤّمّد ــٙ إ  ل ال ـــنؤاخصٗ عل ــً ال ــطعّا م ــاب مــ ً ؾ تنب شـضتك
تقكري أّ ن٘ ميافاٗ م  تقْٚ اهلل ـتكٌْ ث شتنب الْدْب الـتط  م أّالتشطٓه 

ذاٍسٗ الـــيفؼ مـــا زاو مْاهبـــّا علـــٙ الطاعـــات الْادبـــ٘ ّميتَٔـــّا عـــً ـيف مـــ
ٓات الــنص ْضٗ علـٙ   ّعيسٜص : البس مً محب اآل ،الـنشطمات الجابت٘ سطمتَا 

 شقاٜ  . ـبال ّاهلل العالـه ،إىل سػً الـنذاٍسٗ ّالتقْٚضؾاز اإل

ُِ        طىـٕ الؿـطٓف:   القطآ الطاب : الـيلّ  ِ  إََّلـٙ اللمـ ٍٛ َفـط ُزّ ْٕ ٌْ َتَيـاَظْعت ْه ِفـٕ َؾـ َفـإَّ
ْْوَّ اآلِخطَّ َٔ َّاِل  ُِ ٌَ ِباللم ٌْ ُ يت ْه ت ْؤِمي ْ  إىل ٌ الطّزبتقطٓح : إ ،59ص اليػاٛ: َّالَطغ ْلَّ إَّ

تتشـاو يف  ّعـسو اإل الطغْل عيـس التيـاظ  ّاإلخـتال  ٓعـين التْتـف      ىل إاهلل ّ
 شطم٘ ّالـني  الؿطعٕ . ـالؿبَات الـندتلف فَٔا ّالـنشتنب فَٔا ال

ــّ ــٓـ ــاز   : إٌ اآل ّاّلُ : أطز علٔـ ــني العبـ ــاظ  بـ ـــنباض ٘ ّاضزٗ يف التيـ ــ٘ الـ ٓـ
شً فٔـُ :  ـدتلف عنـا ىـ  ـفنْنـْعَا مـ   ،ّاالختال  ّالـنداقن٘ بني اليـاؽ  

ــك ) ــه بالــ  الؿ ــسو العل ــْاتعٕ(ّع ــ٘ بــ فاآل ،ـشكه ال ــً  ْنْعَا أـنٓ ــ٘ ع ديبٔ
 دفٙ . ـال ٓ مْنْ  ّدْب االستٔا   نا

ــط :   ــبري آخـ ــسّا   ّبتعـ ــح دـ ــً القطٓـ ــُ مـ ــط اآل :إىـ ــ٘ ىظـ ـــنياظعات ٓـ إىل الـ
شكٔه ـّزاللتَـا علـٙ تـ    ،مـ٘ ّيف ؾـؤّىَه السىْٔٓـ٘    الـندكْق٘ بني أفطاز األ

 ٓـ٘  ّٓـسل علـٙ ٍـصا الــنعيٙ : غـٔا  اآل      ،ً اهلل ّضغْلُ يف مياظعات العباززٓ
ٌْ    ط:  -مب فَٔا ٓظَط بالتأ  نا - َّالَطغ ـْلَّ إَّ  ُِ ِ  إََّلـٙ اللمـ ٍٛ َفط ُزّ ْٕ ٌْ َتَياَظْعت ْه ِفٕ َؾ َفإَّ

ْْوَّ اآلِخطَّ َٔ َّاِل  ُِ ٌَ ِباللم ديبٔ٘ عـً مفـاز ّدـْب االستٔـا  يف     فاآلٓ٘ أ .صُ يت ْه ت ْؤِمي ْ
 شكٔه زًٓ اهلل ّضغْلُ يف الـنياظعات . ـالؿبَات ّهاٍطٗ يف ّدْب ت

ــلٔه ّضّز اآل  ّثا ــ  تػ ــّا : م ــٙ    ىٔ ــتال  ست ـــنياظع٘ ّاإلخ ــ  ال ــ٘ يف مطل ٓ
 ،اليعا  يف مؿتبَات الؿط  احلئف شكنٕ ّاليعا  الفتْاٜٕ فٔعّهـختال  الاإل

اهلل  إىلشكٔه اهلل ّؾطعُ الؿطٓف ّعلـٙ ّدـْب الطدـْ     ـٓ٘ علٙ تّتسل اآل
 ٔا ـتـٍْ االس لكً ٍب الـشـكه ،ياظ  فُٔـً سكه الـنؿتبُ الـنتـٔـعّٔضغْلُ لت
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 : ىقْل سٔيٝص ٓ٘ الـنباض ٘ . ّال تسل علُٔ اآل َصا ما؟ ف ٍْ الرباٛٗ وأ
٘   شكـغتعالو الالبس مً الفشل ّإ  ،ه الؿطعٕ الْاتعٕ مـً مظـاٌ األزلـ

شتنب ـك٘ باضتكاب مي٘ ّمطّخخباض الرباٛٗ مؤّمُ الفقُٔ  اى  ألٔفاٌ ك ٓكب إ
اهلل تعـاىل   إىلّا ب بـالرباٛٗ ضزّ فٔكـٌْ العنـ   ،شتنب الْدـْب  ـالتشطٓه ّتط  مـ 

ّٓتشكــب مــً  ،ٍّــصا إمتجــال لآــ٘ الـــنباض ٘  (ضغــْل اهلل)ّضدْعــّا اىل 
 مْلّْٓا ىفػّٔا .  ّدْبّا مب فَٔا : عسو زاللتَا علٙ ّدْب االستٔا التأ

علٙ الـني  الـنْلْٖ ٓات عسو زالل٘ اآلمً مـذنْ  ما تقسو : شاقبـّال
  . اللتَا علٙ ّدْب االستٔا  ىفػّٔاّعسو ز، التشطٓه ضتكاب مؿتبُمً إ

: تػالـــه الفقَــاٛ تا بــ٘  - الؿــبَاتعنــْو ّيف  -شلــك بْنــْح  ؤ ــسّٓ
ّؾَطٗ عسو ّدْبـُ يف   ،علٙ عسو ّدْب االستٔا  يف الؿبَات الـنْنْعٔ٘

٘ ـلالؿبَات ا ّشا  التػالــه ثابتـاٌ ستـٙ بـني     ٍّـصِ الؿـَطٗ    ،شكنٔ٘ الْدْبٔـ
ــاضٓني األ ــه ٓــ  ،خب ــبَات    دتل ـىع ــا  يف الؿ ــْب االستٔ ــْل بْد ــسٍه الق عي
 -الـنفاز ٍّٕ مطلق٘ - ٓات الؿطٓف٘اآلزالل٘   تـّن فلْ ،ـنٔ٘ شكنٔ٘ التشطٓـال

فتؤ س ٍصِ الؿـَطٗ ّشا    ،ناو الؿبَات ـستٔا  يف تعلٙ اإلستٔا  لْدح اإل
ْب ىٔـ٘ الــنْمٙ الَٔـا بالساللـ٘ علـٙ ّدـ      آالتػالـه : عسو ّفاٛ اليكـْم القط 

ىطلقْا ميَـا  إخباض ّإعتنسّا األخباضٓني فاىَه ّلعلُ  صلك عيس األ ،اإلستٔا 
فالبس  ،نٔ٘ـشكنٔ٘ التشطٓـدتكّا بالؿبَات الـمطامَه : ّدْب االستٔا  م إىل

 ٍّٕ  اٜفتاٌ بب ثالث٘ مً سٔح الـنفاز :  ،مً مالسظتَا تفكٔاّل 
ىـُ  بَ٘ ّأمً األخباض علٙ األمط بالْتْ  عيس الؿـ  زّل ّىل : ماالطاٜف٘ األ

ّعنـستَا مـً سٔـح     ،ٍّـٕ ضّآـات متعـسزٗ     ،َلك٘ ـخري مـً االتتشـاو يف الـ   
ذامعْا يف اليكاح علٙ الؿبَ٘ ّتفْا عيس ـت الطالػيس معتربٗ مػعسٗ بً ظٓاز : 

ّمقبْلـ٘   (4)صَلك٘ـتتشـاو يف الـ  الؿبَ٘ ... فاٌ الْتْ  عيس الؿبَ٘ خري مً اإل
                                                           

 . 2مً أبْاب مقسمات اليكاح : ح 157: ب 14الْغاٜب : ز (4)
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ـذا مً فنً تط  الؿبَات ىطَط : هً سيظل٘ ٍّٕ معتربٗ الػيس علٙ األعنط ب
 ضتكـح الــنشطمات ٍّلـك مـً سٔـح ال     ّمً أخـص بالؿـبَات إ   ،الـنشطمات 
ــه ... فــ  ــري مــً اإل  ٓعل ــبَات خ ــس الؿ ــْ  عي ــاو يف الــ اٌ الْت  (5)صَلكاتـتتش
ىصاض ّمً زٌّ عله غاب  إ تتشاو ٓعين السخْل فذأٗ مً زٌٌّ اإلبتقطٓح : إ

لتْتف ّالػكٌْ ّتط  التشط  ّعـسو  ٌ الْتْ  عيس الؿبَ٘ ٓعين اّإ، مػب 
االستٔا  بـ   الــنؿتبُ ّعـسو      يآ٘ عً ٍّصا،شْ الؿٔٞ الـنؿتبُ ـالـنهٕ ى

ٓـ ـشتنب تـٓ تساو علٙ مااإل ٍـْ هـاٍط الطّآـ٘     ٍّـصا الــنعيٙ الــنكينّ    ،ـنُشط
ـذا مـً  فنـً تـط  الؿـبَات ىـ    طقطٓض الـنقبْل٘ يف فقطتَا الػابق٘ :ّالـنعتربٗ 

ـــنشطمات  ــً ،ال ــبَات إ  ّم ــص بالؿ ـــنشطمات أخ ــح ال ــسل الــ  صضتك درباٌ ـفٔ
ٌ الْتــْ  عيــس الـــنؿتبُ الـــنشتنب الـــنعترباٌ بــب األخبــاض الـــنؿابَ٘ علــٙ أ

سـصضّا مـً الْلـْز يف     ،تساو علُٔ تساو علُٔ ٍْ خري مً اإلعسو اإلّ نُـشطٓـت
ــ ـــنهطّ ـال ــْ  يف ال ــاب  إ  ٗ اَلك٘ ّالْت ــه ّغ ــً زٌّ عل ــ٘ م ــصاضلعظٔن ــسّل ،ى  فت

إشٌ الؿـاض   زٌّ ّالـني  مً اإلتساو علـٙ الــنؿتبُ مـً     ٘ علٙ التشصٓطالطّآ
 ٗ ّالعقْب٘ . فلٔتْت  الػقْ  يف الـنَلك٘ ّالْلْز يف الـنهّط ال ّإ ،ّضخكتُ

ٍــصِ الطّآــات مْثْتــ٘ الكــسّض عيــسىا ّلــْ بلشــاه بعهــَا لتنــاو غــيس    
يـس الؿـبَ٘ ستـٙ    اآلمطٗ بالْتْ  ع (6) جطٗ أعساز الطّآ٘الـنقبْل٘ ّالـنعتربٗ ّ

ٙإ ،زعٕ تْاتطٍا إ  أّ ا ىقط  ٌ  ّيإّ لكيُ ك ٓتشق  عيسىا تْاتطٍا لفظّا ّال معي
ٙإ ال -مجااّل إىطنًٝ بكسّض بعهَا فَٕ متْاتطٗ    . -لفظّا ّال معي

ستٔـا  ّالتْتـف   تكْض زاللتَا علٙ ّدـْب اإل  خباضّالـنَه يف ٍصِ األ
 شلك : ّدُ ّ ،نٔ٘ـ٘ التشطٓشكنٔـالؿبَات الب ّادكْقمـ مْلّْٓاّدْبّا 
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ٍـ ّاّل : إأ شق  ـّاشا تــ خبــاض تهــآا سقٔقٔـ٘ مْنْعَاطالؿــبَ٘ص صِ األٌ 
ّإٌ مْنْ  ٍـصِ االخبـاض ٍـْ     ،َا فعلّٔا قاض سكن - داضزـيف ال  الـنْنْ 

ٍْ ٍصا  ،تباؽ ّالتؿابُ ّعسو الْنْح لطالؿبَ٘ص ٍّٕ تعين الغنْض ّاإل
  ّ َ ٍـْ  الـنفَْو عطفّا مـً اللفظـ٘  تـال مْالىـا أمـري     ،ْو فقَٔـّا ّمتؿـطعّٔا   الــنف

ش  ـّلٔػـ  بـ    (7)ـش صىَا تؿبُ الٔ  الؿبَ٘ ألمّس(: طّاىـنا الـنؤميني)
 ؾتباِ . تْدح اإللتباؽ ّاإللصا ف

ّ٘ مـأخْشٗ مـً إؾـتباِ الؿـٔٞ ّغنْنـُ ّإؾـكالُ         ّٓؤ سِ :  إٌ الؿـبَ٘ لغـ
ّٓيؿأ ٍصا  ،ناـش  ميَفُٔ بالبا ب ّتؿابََنا ّعسو ّنْح ال شّ ـلتباؽ الّإ

ناثب استناالتـُ ّعـسو ضدشـاٌ بعهـَا علـٙ بعـي       ـمتٔاظ الؿٔٞ ّتمً عسو إ
ّبقطٓي٘ ّضّز  ،ذسٖ ميَا ـنا ْٓدح الغنْض فَٔا ّعسو ّنْح الـنطاز الـم

ــ٘  ــبَ٘ط لن ـــنعكْمني الؿ ــاض ال ــه أ  -ص يف أخب ــُ   ٍّ ــسًٓ ّمحات ــاٛ ال ّلٔ
تعين الــنؿتبُ يف الـسًٓ   س الكلن٘ بالؿط  ّالسًٓ ّتتقّٔ -ٍلُ غٕ الؿط  ّأّمبّل

 شكنٔ٘ . ـالؿبَ٘ ال أّشكه الؿطعٕ ـّال
ـــنتقّٔ   ــصا الــــنْنْ  الـ ً  :سٍّـ ــبَ٘ يف الـــسٓ  ػـــاٜط مْنـــْعات   -الؿـ

ُ شكه علـسـطاظِ لٔ تـح الـ   البس مـً إ  -االسكاو عيـس  أعـين لـعّو التْتـف     -ٔـ
ؽ مــً الظفــط بــسلٔب التشــطٓه ّالؿــبَ٘ البسّٓــ٘ بعــس الفشــل ّالٔــأ ،الؿــبَ٘ 

ــأتٕ فَٔــا أ -ّ زلٔــب الْدــْب الـــنشتنب أالـــنشتنب  سازٓــح الــرباٛٗ ٍّــٕ  ت
َلك٘ ـً مً الل ّالـنسض  الؿطعٕ الـنؤّمً الـنطّخٌ تكٌْ الـنؤّمـش٘ ألقال

ـشب فٔيتفٕ بصلك االؾتباِ ّالغنْض ّتعّل الؿـبَ٘ ّتـ   ، ّالعقْب٘ الـنشتنل٘
يسٍا يف البني فال مْدح للعّو الْتْ  عؾبَ٘ ّاشا ك تكً  ،مـشلَا الطخك٘

 .  الؿبَ٘ إلىتفاٛ الـنْنْ  :،تبُ تساو علٙ الـنؿف عً اإلاالستٔا  ّالتّْت أّ

 مط بالْتْ  عيس الؿبَ٘ي٘ ّاضزٗ علٙ األخباض الرباٛٗ الـنؤّمّباختكاض: أ
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 . ألٌ األمط ٓيتفٕ عيس إىتفاٛ مْنْعُ :طالؿبَ٘ص  ،نْنْعَا ـضافع٘ ل

ً بلـْ  الـسلٔب علـٙ    مـ ؽ بَ٘ البسّٓ٘ تبب الفشل ّسكْل الٔـأ ىعه الؿ
ٍـصاٌ مكـساتاٌ    -ٍّكصا الؿبَ٘ الـنقطّى٘ بالعله االمجـالٕ   ،سكه الـنؿتبُ

  : فٔلــعو الْتــْ  عيــسٍنا لتشقــ  الـــنْنْ   ،للؿــبَ٘ ّالغنــْض ّاإللتبــاؽ
فٔ تـح علٔـُ ّدـْب التْتـف ّلـعّو االستٔـا         ،سـطاظ ّدـْزِ   ّإل -الؿبَ٘
ٍّنــا ، لؿــبَ٘ الـــنص ْضًٓتــساو يف مــْضزٖ اظ علــٙ الْاتــ  ّتــط  اإلبــالتشّف

عّا علٙ الـنكلف ّتكٌْ الؿبَ٘ فَٔنا شكه الْاتعٕ فَٔنا ميّذـاللصاٌ ٓكٌْ ال
 فٔ تح علَٔا ّدْب التْتف ّالْتْ  عيس الؿبَ٘ .  ،شكن٘ ـم

ّٗ اإل تتشاو ٓعينّثاىّٔا : إٌ اإل ّٓـ   تساو فذـأ ّٓـ مـً زٌّ تط ّهـاٍط   ،٘ ح ّضّ
ّيف مْاضز الؿبَات  ،العقْب٘ الـنشتنل٘ تتشاو يف اهللك٘ ّـدرب اليَٕ عً اإلال
شكنٔ٘ بعس الفشل اشا ك تكً مقطّى٘ بالعله االمجالٕ ٓػـتيس الفقٔـُ فَٔـا    ـال

تـط  مؿـتبُ الْدـْب     أّتتشاو يف فعب مؿتبُ التشـطٓه  ل باإلً مطّخاىل مؤّم
 ٌ ّٓـ   ـَلك٘ ّال إتتشامـّا يف الـ  فعلـُ إ  فال ٓكـْ ضتكـاب مـ    ٘ بـب ٍـْ إ  تـسامّا بـال ضّ

 شتنب الْدْب . ـشطم٘ ّتط  مـشتنب الـل ؾطعّا يف فعب مالـنطّخ ًالـنؤّم

ــّا: إ ٘ ّثالج ــات اليا قــ ــس الؿــبَات خــري مــً    ٌ ٍــصِ الطّآ :طالْتــْ  عي
ـنٔ٘ تػــاو الؿــبَ٘ : التشطٓـــَلكاتص لػــاىَا العنــْو ّأــْل أتتشــاو يف الــاإل
٘ ّال أّ علـٙ  ّىل ّال ؾـاٍس فَٔـا علـٙ إختكاقـَا بـاأل      ،ْدْبٔ٘ ّالــنْنْعٔ

ـذلٕ ٍـْ العنـْو   ٌ هاٍطٍـا الـ  بب إ ،٘ ّالجالج٘ عً عنْو مفازٍا طاز الجاىٔخإ
 فطاز الؿبَ٘ زٌّ بعي . ّإباٛ لػاىَا عً التدكٔل ّاإلختكام ببعي أ

٘    ّلــْ تٔــب :  ــ    معتــربٗ عنــط بــً سيظلــ ذا مــً  ـ:طمــً تــط  الؿــبَات ى
ـــنشطمات ــبَات إ   ،الـ ــص بالؿـ ــً أخـ ـــنشطماتص ّمـ ــح الـ ــاٍس   ضتكـ ــٕ ؾـ ٍـ

 ا بالـنشطمات . ختكاقَإل ،التدكٔل
 ٍْ فنا -شكنٔ٘ ّالـنْنْعٔ٘ـال-نٔ٘ـٕ مطلق٘ يف الؿبَات التشطٍٓ : تليا
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 التَــا ؟ . ىعــه ـنٔ٘ عــً إالؿــاٍس علــٙ خــطّز الؿــبَ٘ الـــنْنْعٔ٘ التشطٓــ  
ٍّصا ؾاٍس عسو  ،ثني علٙ دْاظ إضتكابَاتػالـه الفقَاٛ)ضض( ستٙ الـنشّس

عـس الفشـل ّالٔـأؽ ّبؿـكب     ـشكنٔ٘ بىطبا  ٍصِ الطّآات علٙ الؿبَات الإ
ــ  ــتل  ،مطل ــات فتد ــ ال -الطّآ ـــنشكن٘   - شال٘ـم ــبَ٘ ال ــساتَا  ،بالؿ ّمك

 مجالٕ . شل ّالؿبَات الـنقطّى٘ بالعله اإلالؿبَات البسّٓ٘ تبب الف

 ىقْل :  -  عً الـنياتؿات الػابق٘ ّضابعّا : م  غي الطط
ٙ إسطاظ  ـٌْ  ٓتْتف عل -الطاٜف٘ األّىل -ٌ االغتسالل بَصِ الطّآات إ

شطظ ٍصا االمط ـّك ٓ ،ذابّٔا ـٓاألمط بالْتْ  عيس الؿبَ٘ أمطّا مْلّْٓا تكلٔفّٔا إ
 ّشلك لؿْاٍس :  ،تطعّٔا 

  ،بٖ ٓؤخـص بـُ تعبـسّا ّال ٓعلّـ    أ -ألٌ األمط الـنْلْٖ ٍـْ أمـط تعبـسٖ     -أ
ٛ ىُ دام  أ ،ـشتاز اىل تعلٔب ّإتيا  ّتْدُٔ بب ٓفطض علٙ العبس فطنّا ّال ٓ

لتعلٔب يف غري ّاسس مً ٍـصِ األخبـاض :طفـاٌ الْتـْ  عيـس الؿـبَ٘ خـري مـً         ا
ٍّْ عالم٘ عسو  ٌْ األمط  ،تيا  اإلتتشاو يف اهللك٘ص ٍّْ هاٍط عطفّا يف اإل

 مط . بب ٍْ ؾاٍس إضؾازٓ٘ األ ،ّا ىفػّٔا مْلْٓ طتفْا عيس الؿبَ٘ص

٘ ىفـؼ  دالفـالعقـاب علـٙ مـ   فٔـُ  ح مط الـنْلْٖ اليفػـٕ ٓ تّـ  إٌ األ -ب
ح ٍْ تطّت َلك٘صـّهاٍط ٍصِ الطّآات :طخري مً االتتشاو يف ال ،الـنأمْض بُ

ذعاٛ علـٙ  ـٓ تح الٌ أ ال،ف٘ الْات  الـنشتنب يف الؿبَاتدالـالعقاب علٙ م
عـً  ـنا ٓكؿـف  مـ  -ّالْتـْ  عيـس الؿـبَ٘    ـدالف٘ إستنال ّدْب االستٔا  م

 ذابّا ىفػّٔا . ـّٓإ عسو  ٌْ األمط بالْتْ  عيس الؿبَ٘ أمطّا مْلّْٓا

يف الؿـبَ٘ بلشـاه الْاتـ     ض مـً الْلـْز   شّصـ: ٍـصِ االخبـاض تـ   ّبتعبري ثاٌٍ 
ّٓـ فال تسل علٙ ميّذ ،ّلٔؼ بلشاه االستنال  ،الـنشتنب ٘ االستنـال ّدعـب   ع

 ّدْب االستٔا  . 
 ٕ اليكاح علٙ الؿبَ٘ـذامعْا فـال تّٓؤ سِ : اليظط اىل معتربٗ مػعسٗ :ط
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ـشطو نع  مً لبيَا ّاىَا لك مٓقْل :اشا بلغك اىك تس ض ،لؿبَّ٘تفْا عيس ا
فاٌ   (8)ـَلك٘صتتشاو يف الفاٌ الْتْ  عيس الؿبَ٘ خري مً اإل ،ّما أؾبُ شلك

ب الياؾــٔٞ مــً شسٓح الـــنشنسٖ الؿــطٓف ىــاهط اىل خطــط الـــنشتن ـٍــصا الــ
ل ّلٔؼ ىاهطّا اىل اإلستنـا  ،شطمٔتُ هلنا ـقُ بٔيَنا ّمالطنا  الـنشتنب تـشق

ـذطٖ فَٔــــا إغتكــــشاب سلٔــــ٘ اليكــــاح ٌ الؿــــبَ٘ مْنــــْعٔ٘ ّٓــــسٔــــح أ
ـــنشطّ  ّإ ــاٌ  ّمــ  ،و بٔيَنــا غتكــشاب عــسو سكــْل الطنــا  ال ٍــصًٓ دطٓ
( بالْتْ  عيس ٍصِ أمط الييب) -يني مً العقاب الـنشتنب ـنؤّمقلني الاأل

 خبـاض ٍّصا ٓؤ س ىظـط أ  ،ـشققُ بٔيَنا ط الطنا  الـنشتنب تبلشاه خط الؿبَ٘
علـٙ  فال تسل أخباض الْتْ  عيس الؿـبَ٘   ،ْ  اىل خطط الْات  الـنشتنبالْت

 ميذعٓ٘ االستنال ّدعب ّدْب االستٔا  . 
عسو إسـطاظ مْلْٓـ٘ األمـط :طتفـْا عيـس      ّٓتشكب مً ٍصًٓ الؿاٍسًٓ : 

 بب :  ،الؿبَ٘ص 

:  ــٌْ األمــط بــالْتْ  عيــس الؿــبَ٘ أمــطّا    عٙ تطعٔــّاٌ ٓــّسنكً أـٓــ -دـــ
ٓ تـح علـٙ    ّال ٓ تح علُٔ ؾٔٞ غْٚ ما ،ـذاب ٓفُٔ ّال إاو لعإضؾازّٓا ال إ

   ُ ــ ـــنطؾس الٔ ــُ : األمــط ال ــً األ -متعلق ــُ   م ــط الـــنذعْل ل ــال ،ث ــسل األ ف مــط ٓ
  ّالتْتف ّدْبّا مْلّْٓا علٙ ّدْب االستٔا طتفْا عيس الؿبَ٘صالـنبشْخ 

ّٓـسعْ  ثاض ـدْام ّاآلمط ٓطؾس اىل ما يف متعلقُ مً اليف  ّالبب ٍْ أ ،ىفػّٔا
ُ     نا ٓػتـلعاو فُٔ ّاىّال إ ،ـشكٔلَااىل ت  ،نس اللـعّو مـً لـعّو متعلقـُ ّّدْبـ

يف الـسّاٛ   ضؾاز اىل مابٔح : )خص السّاٛ الكصاٜٕ( فاىُ إّامط الطٍّصا ىظري أ
ً   ـمْض بتياّلُ مً اليف  ّالالـنأ زٌّ أٌ  دالم مً مطنُ الصٖ ٓعـاىٕ ميـُ مـ

 السّاٛ . يف متعل  االمط : او غري مالعٓكٌْ يف األمط اإلضؾازٖ خاقٔ٘ ّىف  ّإ
 ٘ ٍْ ىـفؼ الـتعلـٔببَـيس الؿـْ  عـط بالْتـمّالؿـاٍس علٙ إضؾـازٓـ٘ األ

                                                           

 .2ح مً أبْاب مقسمات اليكاح :  157ب  : 14ز + الْغاٜب : 474:  7ز التَصٓح : (8)



 (153) ...................................االغتسالل بيكْم الكتاب ّالػي٘ علٙ أقب الرباٛٗ

 ،فاٌ هاٍط التعلٔب ٍْ اإلتيـا   ،الؿبَّ٘امط الْتْ  عيس الـنكاسح لبعي أ
بـُ  ّتس تعّق َ٘صتفْا عيس الؿبط(:، تال)ٍّْ سال ٓلتٝه م  إضؾازٓ٘ األمط

ص الـصٖ ٍـْ أمـط    َلك٘ـتتشـاو يف الـ  عيـس الؿـبَ٘ خـري مـً اإل     بٔاٌ أٌطالْتْ 
فٔكٌْ التعبري بأٌ الْتْ  ٍـْ خـري مـً إتتشـاو اهللكـ٘       ،مطغْب عيُ عقالّٜٔا

نا ـضؾـازّا لـ  تعبريّا  اؾفّا عً  ْىُ إ -الّٜٔامط الـنطغْب عيُ عقّأقلض مً األ
 اؾـفّا  ّ ،ٗتتشاو يف اهللك٘ ّالـنهّطاإل ٓسض ُ العقالٛ بعقْهله مً غْٛ ّنّط

ض مـً ض ـْب الــنَلك٘ ّإتتشـاو الــنهطٗ ّبلــْ       تيـا  للتشـصّ  عـً  ْىـُ بٔـاٌ إ   
 ٘ ٍّـصا ٓتشقـ  يف الؿـبَ٘ البسّٓـ٘ تبـب الفشـل ّالؿـبَ٘ الــنقطّى٘          ،الــنعكٔ

فَٔنا ّالؿبَ٘ متشقق٘ فعـاّل ّالبـس فَٔنـا     عٌ الْات  ميّذأل ،المجالٕ بالعله ا
  اهللك٘ ّالعقْب٘ . مً الْتْ  عيس الؿبَ٘ سصضّا مً الْتْ  يف

: تعبريمب قٔاغ٘ عيسما ىالسظ البٔاٌ ّىتأضؾازٓ٘ ّنْسّا :ّٓعٓس فَه اإل
ضا  مكـلش٘  زٍصا( فاىُ بٔاٌ هاٍط عطفّا يف اإلضؾاز ّاإلتيا  إل)ٍصا خري مً 

فاٌ العاتـب  ـشاّضاتَه :متعاض  بني العقالٛ يف مفَه ٍّْ ،مط الـنطؾس الُٔاأل
و الكـصاٜٕ اغـبْعّا( ّٓقـْل لـُ : )إستنـاؤ       الطعاشتنٕ مً ـ)ٓٓأمط غريِ بأٌ 

)تػافط للتذاضٗ ْٓمـّا  : ٓقْل لُأّ  اغبْعّا خري مً أٌ تعاىٕ مً الـنطض غي٘(
ــ٘   ، ــجري صاٍــ بٔــ  داٜعــّا( ّأؾــباِ خــري مــً الـــنقاو يف ال  ٍّــٕ تعــابري عقالٜٔ

٘  ضؾازإ بـب زاللتَـا علـٙ اإلتيـا  ّاإلضؾـاز       ،ٓ٘ لٔؼ فَٔا زالل٘ علـٙ الــنْلْٓ
 () تْلــُىظــري  ،أؾــباِىظــاٜط ّ ()الـــنعكْمنيأسازٓــح ّيف  ،نــشّ٘ا

لـك مـً أٌ    ٌ تعّل فاىك تكـلٕ يف ّتـ  العكـط خـري    طإٓا  أٌ تكلٕ تبب أ
(:طأفطط ْٓمـّا مـً ؾـَط ضمهـاٌ فأتهـُٔ      ) ّتْلُ (9)تكلٕ تبب أٌ تعّلص

ّٕإ سّحأ  .   ّغريٍنا  جري ٓتذلٙ عيس التتّب (10)مً أٌ ٓهطب عيقٕص ل
                                                           

 . 6مً أبْاب الـنْاتٔ  : ح 13: ب 3ز ( الْغاٜب :9)
 . 5+ ح 4مً أبْاب ما ٓـنػك عيُ الكاٜه : ح 57: ب 7الْغاٜب: ز (10)



 9بؿطٚ االقْل / ز  ...............................................................  (154) 

فاٌ تفـْا عيـس الؿـبَ٘...   :ط (ـدتكطٗ ّانـش٘ : إٌ تـْهله)  ٗ مّبعباض
ٓـسل علـٙ ّدـْب     ال (11)الْتْ  عيس الؿـبَ٘ خـري مـً اإلتتشـاو يف اهللكـ٘ص     

يف اإلضؾاز هاٍط  بب اليلإ ،ف مْلّْٓالعّو التّْتال ٓظَط ميُ تْ  ىفػّٔا ّالْ
ــ  األ   ــالح متعل ــ  ّق ــطاىل ىف ــط اإلّاأل ،م ــازٖ يف الــ م ــاض  ضؾ ــْ إخب ـشقٔق٘ ٍ

مـط  ّٓكٌْ اإللعاو ّاألثط يف متعل  األ ،أّ ب  لعاو فُٔ بفعب ـنكلش٘ ّال إبال
خبـاض الْتـْ  عيـس    تكلض أ ّسٔيٝص ال ، -ّادس الـنكلش٘  : الـنتْتف عيُ -

نا ٍـٕ تطؾـس   ـّاى ،ف ّاالستٔا  يف  ب ؾبَ٘ الؿبَ٘ زلٔاّل علٙ ّدْب التّْت
ــا ــس      اىل م ــْ  عي ــا  ّالْت ــً االستٔ ــً سػ ــالٛ م ــُ العق ّ٘ ٓسض  ــ ــبَ٘ مقسم  الؿ

 خطّٓ٘ الـنتْتع٘ يف  ب ؾبَ٘ . للدالم مً اهللك٘ األ

ٓسض ــُ العقــب ّالعقــالٛ مــً سػــً   خبــاض اىل مــآّؤ ــس فَــه إضؾــاز األ
هَـْض   خطّٓ٘ :َ٘ سصضّا مً الْتْ  يف اهللك٘ األاالستٔا  ّالْتْ  عيس الؿب

ٔـــ٘ اتعزٌّ الــــنفػسٗ الْ ،ضازٗ اهللكـــ٘ االخطّٓـــ٘ اليكـــْم الــــنبشْث٘ يف إ
 ٌ ٓقال : ّتْنٔض الظَْض أ ،السىْٔٓ٘ 

شػح تـطٓييت الــنقاو الطغـالٕ    ـالظاٍط مً ٍصِ االخباض الــنعكْمٔ٘ ّبـ  
خطّٓ٘ ّالعقْب٘ الـن تب٘ ـشسٓح ّغطنُ اللطفٕ ٍْ إضازٗ اهللك٘ األّغٔا  ال

ــ أّدالف٘ الْادــح ـعلــٙ مــ ْاتــ  ّالـــنْدْز يف مــْاضز  شطاو الجابــ  يف الـال
ٍ٘ ٓظَط ّال ،الؿبَات ٍ٘ ميَا بقطٓي الــنفاغس   -عنْمَا للَلك٘ السىْٔٓـ٘  : ّانش

بب ٓظَط مً بعـي فقـطات الطّآـ٘:     ،الْاتعٔ٘ الجابت٘ يف الـنؿتبَات ّالـنهاّض
خـص  (:طّمـً أ ٍّـْ تْلـُ )  ،ـشطاو خطّٓ٘ الـن تب٘ علٙ فعـب الـ  اهللك٘ األ

فـاٌ ٍـصا ٍـال      (12)ٓعلـهص  ضتكح الـنشطمات ٍّلك مً سٔـح ال ؿبَات إبال
 شطاو الصٖ ٓطتكبُ ننً الؿبَات . ـدعاٛ ال: خطّٖ ّ يآ٘ عً العقْب٘ أ
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( ّأٍب بٔتـُ)  (صا الكالو مً غري الطغْل االعظه)ىعه لْ قسض ٍ
لكيـُ قـسض    ،ٗ خكْم الـنفػسٗ السىْٔٓـ٘ ّاضزاّ ضازأّ إستنال العنْو  اٌ إ

سكامــُ ( الـــنيْ  بــُ بٔــاٌ ؾــطاٜ  اهلل ّأً ضغــْل الػــناٛ)ٍــصا الكــالو مــ
فٔقــطب دــسّا أٌ ٓكــٌْ الـــنطاز اوــسٖ ٍــْ   ،مــً عكــٔاىُ ّعقابــُ  التشــصٓطّ

 خطّّٓ٘التْتف عيَا سصضّا مً اهللك٘ األستٔا  عيس الؿبَات اإلضؾاز اىل اإل
 .  (13)ٓعطفُص  شطاو ٍّْ الـ  الؿبَات ّت  يف الك ّٓت فاشاط -العقْب٘-

االستٔـا    ّالـنتشكب اٌ ال زالل٘ يف اخباض الطاٜف٘ االّىل علـٙ ّدـْب  
ــ     ــ ـمْلْٓــّا ىفػــّٔا ّيف خكــْم الؿـــبَات ال ـنٔ٘ اشا  ــاٌ بعـــس  شكنٔ٘ التشطٓ

 ؽ مً الظفط بسلٔب التشطٓه . الفشل ّالٔأ
 

ــح    ــ٘ : خــرب التجلٔ ــ٘ الجاىٔ ـــنطّ (14)الطاٜف ٖ مػتفٔهــّا يف  تــح ســسٓح  ال
الــنطّٓ٘ يف   (15)عنـط بـً سيظلـ٘    ٍّٕ مقبْلـ٘  ّبعي  طتُ قشٔض  ،الفطٓقني

ّتـسل   ،ختالفَـا  (ّالْاضزٗ يف تعاضض أخباضٍه ّإكاز ))الكايف( عً ال
ـنا ىـ إثه تال :ط ،ـدرب الؿاش درب الـنؿَْض ّتط  الـذتُ ّضدشاٌ الـعلٙ معال

 مط مؿكب ٓطّزّأ ،ُ فٔذتيح ً غّٔمط بّّٔأ ،ب  ً ضؾسٗ فّٔتمط بّٔاألمْض ثالث٘ : أ
ــْلُ   ــُ اىل اهلل ّاىل ضغ ــال ضغــ  ،علن ــالل بــّٔ ْل اهلل ت ــطا: س ً و بــًّٔ ّس

ّمــً أخــص  ،ـذا مــً الـــنشطماتفنــً تــط  الؿــبَات ىــ ،ّؾــبَات بــني شلــك 
ــتسل  ضتكـــح الــــنشطمات ٍّلـــك مـــً سٔـــح ال بالؿـــبَات إ ٓعلهصّتـــس إغـ

علٙ ـذٙ مــً الـــنشطماتصفنــً تــط  الؿــبَات ىــ(:طاألخبــاضٌْٓ بقْلــُ)
ً لـك ضؾـسِ   مط تبـّٔ ّّضز يف خرب مجٔب :طاألمْض ثالث٘: أ ،ب االستٔا  ّدْ

 ّّدـبص  ِ اىل اهلل عـع ختلف فُٔ فطّزّأمط إ،ُ فادتيبُ ً لك غّٔمط تبّّٔأ،بعُ فاّت
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 ،ً ّؾبَات بـني شلـك   ً ّسطاو بّٔسالل بّٔ(: طّيف خطب٘ أمري الـنؤميني)
ّضّٖ يف قشٔض  ،ـنا إغتباٌ لُ أتط صثه فَْ لفنً تط  ما إؾتبُ علُٔ مً اإل

شطاو ـً ّالـ ل بـّٔ شالـالـ : ط(تْل ضغْل اهلل ) -ـناٌ االٓ تاب  -البداضٖ 
قـٙ الؿـبَات إغـتربأ    ّتفنـً إ  ،ٓعلنَا  ـجري مـً اليـاؽ    ّبٔيَنا ؾبَات ال ،ًبّٔ

محس يف مػـيسِ ّاليػـاٜٕ ّابـْ    لسٓيُ ّعطنُ...ص ّضّاِ مػله يف قشٔشُ ّأ
 فطاد  .  ،زاّز ّابً ماد٘ ّال مصٖ ّالبَٔقٕ يف غييَه ّغريٍه 

ـدرب عً سهطٗ كسّض الاهلاٜب مً الطّآ٘ ْٓدح اال نٝياٌ ب ٍصا الكّه
 ،دربـالــالــ زز يف قــسّض  أّذااّل للؿــك ـٓــس  مــ (ّالقــاسح الطغــال٘ )

 .  فَْ خرب مْثْ  بُ ٍّْ خرب ثق٘ ،ابً سيظل٘ ّعنستُ مً سٔح الػيس مقبْل٘

   (16)ح التجلٔح أخصّا مً ؾٔديا االعظـه ـشسٓنكً تقطٓح االغتسالل بـّٓ
درب الؿاش الصٖ لٔؼ ـدْب  طح الٌ الـنقبْل٘ زل  علٙ ّإأٌ ٓقال :ب )تسِ(

ُ نؿَْض تبال الـب ـنا ال ضٓـح  ٌ الــنذن  علٔـُ مـ   معلـاّل بـأ   ،ـدرب الـنذن  علٔـ
٘  ـدرب الؿاش فاىُ ٓكٌْ مـّمقابلُ ال ،فُٔ درب ـفٔـسخب الـ   ،نا فُٔ الطٓـح ّالؿـبَ

ــصٖ ٓــ   ش ـالؿــاش تــ  ـــنؿكب( ال ــط ال لنــُ اىل اهلل تعــاىل ّاىل  عـذح ضزإ )االم
مـط الــنؿكب   ميَـا األ  ،(أٌ األمـْض ثالثـ٘   ) ما أفـاز  سثه بع ، (ضغْلُ )

ً شالل بـّٔ ـالـ (: طأفـاز)  -ـدرب الؿـاش ّعلـٙ الؿـبَات   الصٖ ٓيطب  علٙ الـ 
ـشطاوطفنً تط  شالل ّبني الـمطززٗ بني ال ً ّؾبَات بني شلكصشطاو بّٔـّال

ستٔــا  أٌ تــط  الؿــبَات إالؿــبَات ىـــذا مــً الـــنشطماتصٍّصا ٓــسل علــٙ  
التجلٔح  شسٓحـاالغتؿَاز ب ّهـنا تـل -ّادبّا  اشا ك ٓكً ال  - الّإ ،ّادح 

ً تط  الؿـبَات  فن(:طّزّل تْلُ ) ،زلٔاّل علٙ لعّو  طح األمط الـنؿكب
ــ ـــنشطماتص ـىـ ــً الـ ــبَات التشطٓـــ   ذٙ مـ ــط  الؿـ ــعّو تـ ـــعلٙ لـ  كّا دّلـنٔ٘ تـ

 ا  يفٔـتـْب االسـعلٙ ّد ربـالـدهض زالل٘ ـتّإ ،٘ـتنلـالـنشمات ّطـالـنشمً 
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 . نٔ٘ـالؿبَات التشطٓ

علـٙ مـطاو األخبـاضٓني : ّدـْب      -الـنقبْل٘ ّغريٍا  -ضاخبّيف زالل٘ األ
بـب   ،إؾـكال عظـٔه    -اإلستٔا  بإدتيـاب الؿـبَات التشطٓــنٔ٘ مْلْٓـّا ىفػـّٔا      

 ٓعػط اإلشعاٌ بُ ألمْض : 

ـــنؿكب( ّل: إٌ )األمــط األاأل ــط ال ــْاٌ ٓعــهّ  ّ)الؿــبَات( م ـــنؿتبُ  عي ال
ُ ـشطٓـالـنؿتبُ تّدْبُ ّ  ـدكٔل األخبـاض تـ عيسٜـص ف ّ ،نُ ّالـنؿتبُ مْنـْع

٘ ٌ إ نا أ ،ُ خال  إ التَاالـنؿتبُ حتطميكْم خب  خطاز الؿبَ٘ الــنْنْعٔ
 .  دكٔل مػتَذًـ جط ٍّْ تٍْ إخطاز لأل -ّتس إتف  علُٔ األخباضٌْٓ -

ٌ زاللـ٘ الــنقبْل٘   إىقـْل:   -مـ  غـي الطـط  عـً شلـك      مط الجاىٕ: ّاأل
نُ ـشطٓـشتنب تـٓ ستٔا ّا ّلعّو ادتياب ماٍا علٙ ّدْب تط  الـنؿتبُ إّغري

ٓـ   ،بال ؾاٍس ّانض السالل٘ علٙ الْدـْب   ضازٗ ضدشـاٌ  ـشتنب تْٓـّا : إ فاىـُ 
 .  ّاإلستنال ٓـني  الظَْض - غتشبابـذام  بني الْدْب ّاإلال -ال  

سض ُ العقب ٓ ضؾاز اىل ماإٌ الظاٍط مً الـنقبْل٘ ٍْ اإل:  لجالحالمط اّا
ّ )ٌ الػــلٔه مــً أ  ــ  إدتيــاب تــط  الؿــبَ٘  ذاٗ مــً اهللكــ٘  ـالـــنؿتبُ خــري ّى

 ،لْٖ ىفػٕ باالستٔا  ّتط  الؿبَاتمط مّْلٔؼ فَٔا أ ،(ٗ ّالعقْبّ٘الـنهّط
نا ٓؿـط  قـاسبُ علـٙ الْتـْ  يف     ـضتكاب الؿـبَات مـ  بب ٍْ إضؾاز اىل أٌ إ

 ٗ ّلْ يف بعي الـنطات . شطاو ّاهللك٘ ّالـنهّطـال

شعـاٌ  لٙ اإلٓتْتف عّغريٍا شعاٌ بسالل٘ الـنقبْل٘ لطاب : إٌ اإلالمط اّا
ــبَ٘   ــسضاز الؿ ـــشكنٔ٘ باى ــال ــ٘ تــ  نٔ٘ـالتشطٓ ــح:طّأمط  خاق ــ  الجال ـش  الؿ

مؿــكبصّطبٔيَنا ؾبَاتصّطؾــبَات بــني شلكصّالؿــبَ٘ ٍــٕ اإللتبــاؽ      
ــ  ّالغنــْض ّاإل ــ    ش  ّتــس ال ـؾــتباِ بال  شتنب  ْىَــا بــا اّل   ـتكــٌْ سقــّا ّٓ

 فالبس مً إسطاظ ،( ْب تط  الـنؿتبُـّدشكه :)ـْنْ  الـٍّصا م ،امّاأّ سط
 ش  الؿ  الجالح . ـستٙ ٓيسضز ت - ؾتباِ يف مْضٍزكال ّاإلؾاإل
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 لٙـَا عـ ـجـسازّٓسـٔح ثـبـ  ال خـٔـل بإدـطاٛ أقب البـطاٛٗ ّإىـطـبا  أ
 ٓتعـصض إىـسضاز   -ؽ مـً الظفـط بـسلٔب    )الؿبَ٘ البسّٓ٘ عقٔح الفشـل( ّالٔـأ  

ٓـ ـتالؿبَ٘ الــشكنٔ٘ بعـس الفشـل ّالٔـأؽ مـً الظفـط بـسلٔب         ش  : ــنَا تـ شط
ٓـ    ،صأّ طؾـبَاتص طأمط مؿـكب  از لْنـْح الطخكـ٘   ىـسض ـنتي  اإلبـب ٓكـاز 

ؾـتباِ  ّبرب تَـا ٓيـسضز اإل   ،علـٙ الـرباٛٗ  ي٘ السالـ٘  الـنؤّم خباضسٔيٝص بسالل٘ األ
مـط  ّل طأش  الؿـ  األ ــشكنٕ بعس الفشل ّالٔأؽ ّبعس إدطاٛ الـرباٛٗ تـ  ال
ّتيتفـٕ زاللـ٘ أخبـاض التجلٔـح علـٙ ّدـْب        ، ً(سالل بـّٔ  صطً ضؾسِ فٔتّببّٔ

 ؽ مً بلْ  السلٔب . الؿبَات البسّٓ٘ بعس الفشل ّالٔأ ستٔا  مْلّْٓا يفاإل

 -(17)دـعٛ مقبْلـ٘ عنـط بـً سيظلـ٘      أعـين   -الؿطٓف  ٌ اليّل: إ ّٓؤ سِ
اىل ما  اٌ مً ضّآتَنا  طٓيظطشسٓجني الـندتلفني مهنْىّا ـذ٘ الـّضز يف معال

قشابك فٔؤخص بُ مً سكنيا الصٖ سكنا بُ الـنذن  علُٔ عيس أ ا يف شلكعّي
ضٓـح   فاٌ الـنذن  علٔـُ ال  ،قشابك ـنؿَْض عيس أّٓ   الؿاش الصٖ لٔؼ ب

ـذا مـً الــنشطمات ّمـً    مْض ثالث٘ . ... فنـً تـط  الؿـبَات ىـ    ـنا األّاى ،فُٔ
( ٓعلهص ّتس أمط ) ٍّلك مً سٔح الضتكح الـنشطمات خص بالؿبَات إأ

زٌّ  ،ضٓــح فٔــُ ىــُ الباألخــص بالـــنؿَْض بــني األقــشاب ّالـــنذن  علٔــُ أل 
ٍلـك  أٌ ٓكٌْ تس ط ُـدؿٙ علٙ العامب بدرب الؿاش فاٌ فُٔ الطٓح الصٖ ٓـال

فٔـُ   : )تط  الـنؿتبُ ّما ٍّصا تطبٔ  لقاعسٗ ؾطعٔ٘  ربّٓ٘ٓعلهص مً سٔح ال
ً   ،خباض الـنبشْث٘مػتفازٗ مً األعسٗ (ٍّصِ تاالطٓح ّالؿبَ٘   نا تػـتفاز مـ

ّعتابُ لعاملُ علٙ البكـطٗ الـصٖ إغـتشاب لـسعْٗ      (تْل أمري الـنؤميني )
 .   طسُأٖ إ (18)ص ؾتبُ علٔك علنُ فالفظُ  عاو مطٓب٘ :ط ما إ

 : سٓح التجلٔحغتؿَاز حبإ  القاعسٗ الؿطعٔ٘ ّيف ٍصِ الـنقبْل٘ اليت تطّب
                                                           

 . 9ميَا: ح 12+ ب 1مً ابْاب قفات القانٕ: ح 9:ب 18+ الْغاٜب : ز 68: 1الكايف : ز (17)
 . 17مً ابْاب قفات القانٕ : ح  12:ب  18الْغاٜب : ز  (18)
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ّؾـبَات بـني   علنـُ اىل اهلل ّضغْلُصط  مـط مؿـكب ٓـطزّ   :طأ الؿ  الجالح ميُ
مط خام مػؤّل عيُ ـذٙ مً الـنشطماتصعلٙ أفنً تط  الؿبَات ى ،شلك 
ـــيف الــ ــطّآتني ـدربًٓ ّإدرب : تعــاضض ال ــُ   ،خــتال  ال ــ  للقاعــسٗ علٔ ّتطبٔ

مجــالٕ تبــب الفشــل ّالـــنقطّى٘ بعلــه إ  شكنٔ٘ـ اىطباتَــا علــٙ الؿــبَات الــ 
ـنا ٓؤ س فَنيـا:  م ،ـشكن٘مط مؿكب ّؾبَ٘ مدرب الؿاش أـاٌ  الٍّاتاٌ الؿبَت

لتباغـُ  ـشسٓح الؿطٓف بالــنؿتبُ الــنػتقّط إؾـتباٍُ ّإؾـكالُ ّإ    ختكام الإ
ـشكنٔ٘ البسّٓــ٘ بعــس الفشــل لؿــبَ٘ الـــشسٓح لّعــسو أــْل الــ ،ّغنْنــُ

 شكه الؿطعٕ الْاتعٕ فَٔا . ـؽ مً بلْ  الّالٔأ

إؾـتباٍَا ّعـسو    ح بالؿـبَ٘ الــنػتقطّ  شسٓـختكام الّباختكاض: فَه إ
 مب يف الطّآ٘ الـنشنسٓ٘ الؿطٓف٘ . عنْمُ ٍْ مقتهٙ التأ

ــ  طّأمــط مؿــكبص  إىطبــا  الؿــ  الجالــح :  ـني  لــ -ٌ ٓقــالـنكً أبــب ٓ
ا : ٍْ معياٍن أّص بّهاٍط طمؿك صؾبَاتّطبٔيَنا ؾبَاتص: إٌ هاٍط ط

ٍّصا غيذ معيٙ  ،ٕ ً سقُ بططٓ  ؾطعلتبؼ سكنُ ّك ٓتبّٔما إؾتبُ أمطِ ّإ
ــ   ــالعله اإل  ٓيطب ـــنقطّى٘ ب ــٙ الؿــبَات ال ــب  مجــاعل ــ٘ تب لٕ ّالؿــبَات البسّٓ

ؽ مـً  بلْ  الٔـأ  شّسـلالؿبَات الـنقطّى٘ بالفشل  ٓيطب  علٙ ّال ،الفشل 
ٓعلنـُ   ال   علٙ سكنَا الؿطعٕ ستٙ قاضت مكسا  )مـا التعّطمً العجْض ّ

مـ٘  طِ عـً األ ثـ س ضف  التؿـطٓ  أ لنُ عً العباز( ّتسذح اهلل ع )ماأّ  (العباز
ّ اىـ    ، عَِْسـشطاو فََٔا اهلل لعبازِ ستٙ ٓعطفْا السّلّّنعُ عً أفطازٍا ّأ

 . صأّ طؾبَاتصمؿكبطأمط مكسا  : الطالبًّٔ ضؾسِص : مكسا 

ٌٍ ٍٓحّبتقط بسّٓـ٘ بعـس   للؿـبَات ال  نيا طمؿكب صّطؾبَاتصعّن : لْ ثا
ــأ  ــل ّالٔ ــكبص  الفش ــً هَْضطمؿ ــط  ع ــيا الط ــبَاتص ؽ ّغهه يف ّطؾ
خباض الرباٛٗ : دعب الـنؿكب ّالـنؿتبُ  اٌ مفاز أ -ؾتباٍَا إ الؿبَ٘ الـنػتقّط

شكه الـْاتعٕ للنؿـتبُ   ـً الطؾـس ّانـض الطخكـ٘ ستـٙ مـ  فـطض بقـاٛ الـ        بّٔ
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ي٘ مـً  ٍّٕ مؤّم -خباض الرباٛٗ فتكٌْ أ ،مؿكْ ّا با يّا مـشتنب الجبْت ّاتعّا 
علـٙ  زٗ إّاض -ّطؾـبَاتص  مؿـكبص ط: ـنْنْ العقاب الـنشتنب ّضافعـ٘ لـ  

 العيْاىني الـنيكْقني يف أخباض التجلٔح :طأمط مؿكبصطؾبَات بني شلـكص 
 الـرباٛٗ ٓطتفـ  الــنْنْ  : عيْاىـا    خبـاض  أٖ: بأ ،ـشطاو شالل ّالـزٗ بني المطّز

ّٓتشكب ميُ  ،ِ ً ضؾسشالل البّٔـّٓتبسل ّٓكبض مً ال -الـنؿكب ّالؿبَات
 ستٔا  ؾطعّا . بْل٘ علٙ ّدْب اإلك بالـنقمكاٌ التنّػعسو إ

غــتربأ لسٓيــُ  إتقــٙ الؿــبَات  إفنــً ط: شسٓح اليبــْٖـٌ الــإّٓؤ ــسِ : 
تــط  مــا نــً فط أّ صتقــٙ الؿــبَاتإفنــً طّالـــدطب٘ العلْٓــ٘ : (19)صّعطنــُ

فنـً   الــنعاقٕ محـٙ اهلل   ّ ،تـط   أغـتباٌ لـُ   إنا ـؾتبُ علُٔ مً االثه فَْ لـ إ
إىل سكـه العقـب   ضؾـاز  ٘ اإلّانـش ٍـٕ   (20)صٌ ٓسخلـَا ا ْٓؾـك أ ٓطت  سْهلـ 

بـطاٛٗ شمتـُ    تط  الـنؿتبُ ْٓدـح )ٌ ناٌ الكشٔض مً أـٓزضا ُ الـنْاف  لإلّإ
لتعامـّا  إ ـشطم٘ أؾـس  شتنب الـ ـثه ّمـ ّأٌ تاض  مؿتبُ اإل (ّغالم٘ زٓيُ ّعطنُ

ّ إنا ـّتط ـّا لــ  ضتكــح الؿــبَ٘ دالفُ مــً إـّبـ  ،ُُ ّسطمت ـــن ثــإتهــض أغــتباٌ لـُ 
  فـاشا ك ٓتّـ  طٓعلـه   شطاو ٍّـْ ال ـدؿٙ ّتْعـُ يف الـ  ـٓـ  شطم٘ فاىُـشتنل٘ الـم

ٕ محٙ اهلل فنً ٓطت  ّالـنعاقط (21)صٓعطفُ شطاو ٍّْ الـالؿبَات ّت  يف ال
ٓـ   ص ّمً ٓعتاز إٌ ٓسخلَاسْهلا ْٓؾك أ ٌ ٓطتكـح  ـدؿٙ أضتكـاب الؿـبَات 

ٙإلٌ : طإ (22)تنيّيف ضّآ ،ٓعله  الـنشطمات ّٓق  فَٔا ٍّْ ال  ،كب ملك مح
ٌ ضاعّٔا ضعـٙ   نا لْ أ،ّالـنؿتبَات بني شلك  ،ٙ اهلل ساللُ ّسطامُمحإٌ ّ

 صبَاتتؿلـــنعْا افــس ،تقــ  يف ّغــطُ  ٌأشنٙ ك ٓجبــ  غينــُ ـاىل داىــح الــ

                                                           

 قشٔض البداضٖ :  تاب االٓـناٌ . (19)
 . 22مً أبْاب قفات القانٕ : ح 12: ب 18الْغاٜب : ز (20)
 . 25مً أبْاب قفات القانٕ : ح 12: ب 18( الْغاٜب : ز21)
 . 47+ ح 40مً أبْاب قفات القانٕ : ح 12: ب 18ضاد  : الْغاٜب : ز (22)
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تال  ،ضتكاب الـنشطمات إغتػَال إمً  أّضّا مً الْتْ  يف الـنشطمات ّصتـش
(S: ) ىل ٓـْو  إ إىل ٓـْو القٔامـ٘ ّسطامـٕ سـطاوٌ     أَٓا اليـاؽ ساللـٕ سـاللٌ   ط

ــ٘ ــس بّٔ ،القٔام ــعّ أال ّت ــا اهلل ع ــّب يَن ــاب ّبّٔ ّد ــييت   يف الكت ــه يف غ ــا لك يتَن
ّبٔيَنا ؾبَات مً الؿٔطاٌ ّبس  بعسٖ مً تط َا قلض لُ أمط زٓيُ  ،ّغريتٕ

ّّ بعَا  اٌ  نـً ضعـٙ   ـّإّت ؼ بَا ّت  فَٔاّمً تلّب ،تُ ّعطنُّقلش  لُ مط
ىاظعتــُ ىفػــُ إىل أٌ  شنٙـّمــً ضعــٙ ماؾــٔتُ تــطب الــ  ،شنٙـغينــُ تــطب الــ

ٙإ     ،شنٙـٓطعاٍا يف الـ   ّدـبّ  أال ّإٌ محـٙ اهلل عـعّ   ،أال ّإٌ لكـب ملـك محـ
 مـا  إىلضؾاز ّانش٘ اإل ضّآات ٍّصِصشاضمُـْا محٙ اهلل ّمفتّْت ،شاضمُـم

ّغـالم٘  االىػـاٌ  زٓـً  تـط  الــنؿتبَات ْٓدـح بـطاٛٗ     )ٌ أٓسض ُ العقـب مـً   
  . (ماتُشّطـٗ علٙ مأذطـ٘ م  اهلل ّعسو التالعال

ّ٘ فنـً   ط:  بالـنقبْل٘ علٙ ّدْب االستٔا  بلشـاه فقـطٗ   ّتس ٓػتسل ثاىٔ
ضتكـح الــنشطمات   إخص بالؿبَات أّمً  ،ذا مً الـنشطماتـتط  الؿبَات ى

ستٔا  إمً زٌّ ٌ مطتكح الؿبَ٘ أسل علٙ ا تفاىَ صٓعله ٍّلك مً سٔح ال
تَطّا بلشاه  العقاب ّاغتشقا  لْتْ  يف الـشطاول الـنطتكحبادتيابَا ٓؤزٖ ب

ّمً زٌّ االستٔا  بادتياب الؿبَات  ،ّدْز الـنشطمات ننً الـنؿتبَات
 َلك٘ ّالعقْب٘ الـنشتنل٘ . ـدالم مً الـشكب الـٓ ال

شسٓح الؿطٓف بكسز بٔاٌ تجلٔح ـلٌ اإّاّل : تسالل : أنكييا زف  االغـّٓ
ّٔ مــْض ّتطزٓــسٍا بــني مــااأل ّٕبــّٔ ٍــْ ً الطؾــس ّالكــالح ّبــني مــاٍــْ  بــ  ً الغــ

ُ    ّالهـالل ّبـني مـا    ٍّـصِ الفقـطٗ الــنػتسل بَـا دـعٛ مـً        ،ٍـْ مؿـكب مؿـتب
ؾـتبُ سالـُ   إٍّْ ٓعـين مـا    ،)الؿبَات( ّالـنؿتبُ سسٓح التجلٔح ّمْنْعَا

ٙ  ٍّصا الـنعيٙ ال ،ً بالبا ب ّك ٓظَط ّك ٓتبّٔ شّ ـلتبؼ فُٔ الّإ  ٓيطب  علـ
ٕ     ؽ مـً الظفـط  الـنؿتبُ بسّّٓا بعس الفشل ّالٔـأ   ،بـسلٔب علـٙ احلكـه الـْاتع

مـ٘  أال ٓعلنـُ العبـاز مـً     ّشلك الىتفاٛ الؿبَ٘ ّقريّضٗ الـنؿتبُ مكسا  )مـا 
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سذـح اهلل علنـُ عـً العبـاز( ٍّـْ مْنـْ  عـيَه         )مـا  ّمكسا  (حمنس 
ؾـكال  فٔيتفـٕ عيَـا اإلؾـتباِ ّاإل    ،تعسزٗخبـاض الــن  األ ميَه بيّل ثطمطفْ  األ

 - تطعـاّ  - دطزـخباض ّتالـنيكْق٘ بتلكه األ  فُٔ الطخك٘ ّتجب ، ٓػتقّط ّال
 صؾبَاتطختكامّٓتشكب بعسٜص : إ ،صؾبَاتطّصمؿكبط  ال إعً 

ّأٌ  ،شسٓح الؿــطٓف علــٙ أٌ تط َــا ٓيذــٕ مــً الـــنشطمات   ـالــ الــيت ىــّل
شكاضٍا بالؿـبَات البسّٓـ٘ تبـب الفشـل     ـىـ ّإ -ا ْٓت  يف الـنشطماتضتكابَإ

ٕ ّالؿبَات الــنقطّى٘ بـالعل   ا ّك نـ مطٍفَاتـاٌ ؾـبَتاٌ ٓؿـكب أ    ، ه االمجـال
نا فقطتا ّتيطب  علَٔ ،با ب ش  بالـنا ّٓلتبؼ فَٔنا الا ّسكنَنَـهض سالّٓت
. ّباختكــاض : لفــظ الؿــبَ٘  صؾــبَات بــني شلــكط صمــط مؿــكبأطشسٓح ـالــ

 للؿبَ٘ البسّٓ٘ بعس الفشل .  اعنْمَٓـني  ّ ٘الـنقبْل ّآ٘طـ ال  الٓـني  إ

َنا للؿـبَات  ـشسٓح ّأْلـ ـ ـال  فقطتـٕ الـ   ّتػلٔه إل ّثاىّٔا: م  التيّع
شسٓح الؿـطٓف علـٙ   ـفٔسل الـ  ،ّالٔأؽ مً الظفط بسلٔب البسّٓ٘ بعس الفشل

ضتكــح إستــٙ الؿــبَ٘ البسّٓــ٘ عقٔــح الفشــل فقــس    أٌ مــً أخــص بالؿــبَات 
ٍّــصا ٓعــين إت ابــُ مــً الْتــْ  يف   ،ٓعلــه  الـــنشطمات ٍّلــك مــً سٔــح ال 

ضتكابــُ الؿــبَات فٔكــٔبُ العقــاب  دَــا عيــس إلْؾــطافُ علــٙ ّمات ّإالـــنشّط
ٓـ  مً سٔح ال خطَّٖال  األـّال طاو شـضتكـح الـ  ع الؿـبَ٘ الـيت إ  ـنّٔٓعله ّال 

 . ّسٔيٝص ىقْل :  تتشنَابفعلَا مً بني الؿبَات اليت إ
نا ـشٍْا مـ ـذَال٘ ّىـ ـشذح ّالػـع٘ ّالـ  ـسازٓـح الطفـ  ّالـ   إٌ مقتهٙ أ

 ـَلك٘مـً مـً الـ   قـاب ّاأل ىتفـاٛ الع إ  الؿبَ٘ البسّٓ٘ عقٔح الفشل ٍّْضز يف
ضتكبُ ّاتعّا ننً ؾـبَ٘ مـً   شطاو ّإـإشا قاز  أٌ أقاب الالـنشتنل٘ ستٙ 

 الؿبَات البسّٓ٘ . 

علـٙ عـسو    -قاّلمً غري خال  أ - ٌ االعالو تا ب٘ متػالـنٌّْثالجّا : إ
  -ٔ٘ ــنٔ٘ ّالْدْبالتشطٓ - ٔ٘ـّدْب االستٔا  يف الؿبَات البسّٓ٘ الـنْنْع
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   ،-ّاحلكنٔ٘  الـنْنْعٔ٘ -نٔ٘ـىل مطل  ٓؿنب الؿبَ٘ التشطٍّٓصا احلسٓح 
 . عً التدكٔل  ّلػاىُ بٔاٌ آٍب

 قْل : ـى  -ل ّتػلٔه إمكاٌ التدكٔل ّعّم  التي
فطازٍا دسّا م   جطٗ أ -إٌ إخطاز الؿبَ٘ الـنْنْعٔ٘ عً إ ال  اليل 

ــ  جــط ّٓعــّسٍــْ إخــطاز لأل -شكنٔ٘ ـإىل أفــطاز الؿــبَ٘ الــ بالقٔــاؽ  دكٔكّا ـت
 ناوـفٔكري ماىعّا آخط عً تـ  ،شكٔه ـمػتَذيّا ال ٓتياغح م  بٔاىات الـنؿط  ال

ستٔا  سازٓح اإلستٔا  علٙ ّدْب اإلـشٍْا مً أغتسالل بَصِ الفقطٗ ّىاإل
 نٔ٘ خاق٘ . ـشكنٔ٘ التشطٓـؾطعّا يف الؿبَات ال

عنط بً سيظلـ٘  لٙ مقبْل٘ عيف سسٓح التجلٔح ّتط ٔعِ ناو اليظط ـّ اٌ ت
خـطٚ نـعٔف٘   ّالطّآـات األ  ،ّانـش٘ البٔـاٌ ليـا    لكْىَا معتربٗ الػـيس عيـسىا   

 إلغــتساللـذنْعَا س الـــنقبْل٘ ّتكــلض مــٚ ّتؤّٓــٖ ٍــصا الـــنؤّزالػــيس تــؤّز
ــ٘ ا -األقــْلٕ علٔــُ ؾــكال إاألخبــاضٖ ّ ـــنقبْل٘بتبــ  الطّآ ـــنعتربٗ ال ّال  ،ل

 ؾكال علٙ فقطاتَا . أّ اإلل غتسالمْدح إل ال٘ البشح بص طٍا ّتطبٔ  اإل

 مـط خبـاض علـٙ األ  مً األ زّل خباض االستٔا  : ٍّٕ ماالطاٜف٘ الجالج٘ مً أ
 ٍنا :  ،شْاٌ مً لػاٌ االستٔا ـٍّٕ ى ،شػٔيُـستٔا  ّتباإل

خْ  طأيت تأمط باألخص باالستٔا  عنْمـّا: ىـشْ عاو ٍّٕ الطّآات ال -أ
ّٔـ  (23)ستط لسٓيكص زٓيك فا ضغـال بعهـَا   الكـسّض إل دَـ٘  ٘ مـً  ٍّٕ غري ىق

 سٗ . ّتكلض مؤّٓ ،ّنعف اغياز بعي آخط
مــطٗ باالستٔــا  يف مــْاضز دعٜٔــ٘  ـشْ خــام ٍّــٕ الطّآــات اآلّىــ -ب

 ّىالسظ ضّآتني قشٔشتني :  ،دكْق٘ ـّّتاٜ  م
 قشٔش٘ عبس الطمحً بـً احلذـاز الػـاٜب مـً االمـاو الكـاهه      : ّىل األ

(عً ضدلني أ)علـٙ   أّ ذعاٛ بٔيَنـا ؟ ـ: ٍب الـ  ٌشطماـقابا قٔسّا ٍّنا م
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ذعٖ  ب ّاسس ميَنا ـٌ َٓنا أبب علٔ ،؟ ّأدابُ :ط ال  ب ّاسس ميَنا دعاٛ
ما علٔـُ؟   ه تال الطاّٖ :اٌ بعي اقشابيا غألين عً شلك فله أزضَّثالكٔسص

االستٔـا  ستـٙ تػـألْا    قبته مجب ٍصا فله تسضّا فعلـٔكه ب (:طاشا أفقال )
ٍـ ّتـس  (24) عيُ فتعلنـْاص  ا الؿـٔداٌ الكلـٔين ّالطْغـٕ بأغـاىٔس قـشٔش٘      ضّا

طاشا :٘ عيـس إضدـا  إغـه االؾـاضٗ     ّٓتشق  االغتسالل بَصِ الكـشٔش  ، عالٔ٘
ــ  أقبته مجب ٍـصاص اىل الكـٔس الــنػؤّل عيـُ :     نْنْ  الــنذَْل سكنـُ   ال

 نٔ٘ . ٓـشكنٔ٘ التشطـ: الؿبَ٘ الّأٌ ٓطاز مً طأقبتهص  ، -عيس الطاّٖ 
ٗ اىل غـؤال الـطاّٖ   ضب : إستنال عْز إغه االؾـا ّلكً ْٓدس يف الـنقاب

ض الكـشٔش٘ زلـٔاّل علـٙ    فال تكـل  زض ما علُٔ(: )غألين عً شلك فله أ خرياأل
ٌ  نا ٓؿاٛ األ - شكنٔ٘ـستٔا  يف الؿبَات الّدْب اإل ل ززٍـا   ، - خبـاضْٓ

 غتسالل . ض لإلستنال الـنكّشٗ اإلازـشطظ إضستنالني ك ٓبني إ

ش٘ علـٙ ّدـْب االستٔـا     غـتسالل بالكـشٔ  ٌ اإلّتْنٔض اإلؾـكال : إ 
: ٍـب ٍـْ   ؾاضٗ اىل سكه الكٔس الــنؿتبُ  سطاظ ضدْ  ننري اإلٓتْتف علٙ إ

ٌ ٓجبـ  دـعاٛ مػـتقب    : أ أٌ ٓجب  دعاٛ ّاسس علَٔنا ؟ أو ٍْ األ جط :األتب 
( باالستٔـا  يف الؿـبَ٘   فٔكٌْ أمط االماو) -علٙ  ب ّاسس مً الـنشطمني

 شكه .ـؾتباِ اللٙ ّدْبُ عيس إـشكنٔ٘ زلٔاّل عال
 ٌ ٓكـٌْ الـيلّ  مكـً أ ؾاضٗ اىل ّاتع٘ الكٔس ّدعاِٛ أاإلبب اشا ضدع  

دلْ الــنْضز الــنيكْم يف   ـٓـ  فاىـُ ال  ،شب الؿـبَ٘  ـالكشٔض خاضدـّا عـً مـ   
 ريغـتقاللٔني ىظـ  إما أٌ ٓكٌْ الـنْضز مـً تبٔـب األتـب ّاأل جـط اإل     : الكشٔش٘

نا تػالـه الفقَاٛ تا ب٘ ـٍّصا م ، جط ميُ ني األز السًٓ بني القسض األتب ّبتطّز
محـب االستٔـا     -مجـا  ألدـب اإل  -علٙ عسو ّدْب االستٔـا  فٔـُ ّٓـتعني    

 طـٔـغ٘ ـبسّٓـَ٘ الـبـؿـبشح : الـشب الـاضز عً مـُ خـيـكـل ، بابــتشـعلٙ االغ
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 نالٕـدٔا  يف ؾـبَ٘ مـقطّى٘ بـعله إـا االسـتيـٍّ ،الـنقـطّىـ٘ بالعله االمجالٕ 
  جط . بني األتب ّاأل ِزـذعاٛ م  تطّزبجبْت ال
ــ ــط اإل   ّٓ ــب ّاأل ج ــب األت ــً تبٔ ـــنْضز م ــٌْ ال ــاٌ  ـنكً أٌ ٓك ــا ٔني ف ضتب

زّا بـني  ـذعاٛ مـطزّ مجـالٕ بجبـْت الـ   العلـه اإل ّدْب االستٔا  فُٔ ىاؾـٔٞ مـً   
ٍّــصا غــري  ،ّّدــْب االستٔــا  فٔــُ ضأٖ بعــي االعــالو األتــب ّبــني األ جــط

 . مجالٕالتكلٔف مً زٌّ إت اىُ بعله إ أقب يف الؿك ٍْ الصٖ الكالو شبـم
نشب البشح : ّدْب االستٔا  يف ـالكشٔش٘ مغآطٗ لّعلٙ التقسٓطًٓ :

 .  مجالٕلـنقطّى٘ بعله إشكنٔ٘ غري اـالؿبَات ال

ش٘ علـٙ ّدـْب   الغـتسالل بالكـشٔ  ً ٍـصا  لـُ فا  ّم  غـي الطـط  عـ   
 :طاشا أقبته مجـب ٍـصاص   ؾاضٗاالإغه غتظَاض ضدْ  ستٔا  ٓتْتف علٙ إاإل

 ،ىــُ بــال ؾــاٍسٍّــصا اإلضدــا  مؿــكب أل ،٘ الكــٔس الـــنػؤّل عيَــااىل ّاتعــ
ــُ الــ     ــطاّٖ ّعــسو زضآت ــطزز ال ــح : ت ـذْاب ّالظــاٍط ٍــْ الطدــْ  اىل القطٓ

ٖ ٍّْ تْل الكشٔض عً سكه الكٔس  مـا   : )غـألين عـً شلـك فلـه أزضَّ     الـطاّ
داعــُ اىل الكــٔس ٍــْ إضدــا  اىل ّإض ،علٔــُ( فاىــُ القطٓــح اىل إغــه االؾــاضٗ 

 :  ّّدُ اإلؾكال ،ضدا  مؿكب ٍّْ إ ،البعٔس 

بــب ّعــسو زاللــ٘  ،ّاّل: لعــسو مػــاعسٗ الفَــه العــطيف الـــنشاّضٖ علٔــُ أ
 ضدا  اىل القطٓح زٌّ البعٔس . فاىَا تسعْ لإل ، تْاعس اللغ٘ العطبٔ٘ علُٔ

ُ الــنعيٙ  تقٔه معـ نا ٓػـٌ ٓكٌْ م: ألٌ إضدا  إغه االؾاضٗ البس أ ّثاىّٔا
إضدا  إغه االؾاضٗ إىل عسو دسّا :  ػتقٔهّالـن ،(الـنطاز دسّا للنعكْو)

شكه ـالـ  صش  سٔح تال : طاشا أقبته مجب ٍصا فله تسضّاـالذْاب ـزضآ٘ ال
 ّالظــاٍط اىــُ ال ،بَــا ّعــسو التػــط  يف الفتٔــا فعلــٔكه باالستٔــا صط: ش ـالــ

ؾـاضٗ اىل البعٔـس : ّاتعـ٘ الكـٔس     ه االغـ ـذسٖ : إضدـا  إ ٓػتقٔه م  الـنطاز ال
 مب . هض بالتطبٔ  ّالتأّتدبري الـنتأمب ّٓـدفٙ علٙ الـ نا ال ٓ
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 ؾاضٗ اىل ّاتع٘ الكٔس ّتسعْاٌْ  إغه اإلـعاٌ ضدـنيـاٌ تـتـيـاٌ تطٓــٍات
ز الطاّٖ سني غؤالُ عً سكه الكٔس ّعـسو زضآتـُ   ؾاضٗ اىل تطّزضدا  اإلإل
فتاٛ سـال الـ زز ّعـسو    ستٔا  الـنقتهٕ لعسو اإلاالمطِ بفأ ،ـش  ذْاب الـال

ٓـ ـل ّٓتعله الـ ـش  ستٙ ٓػأذْاب الـزضآ٘ ال ٍ٘   ـشكه ّ  ذٔح غـاٜلُ عـً معطفـ
ّشلـك لـساللتَا    ،شجُ ـشً بكـسز بـ  ـديبٔ٘ عنا ىّبَصا تكٌْ الطّآ٘ أ ،ّعلهٍ 

ّْ ٓـ      يف بٔاٌ األ الفتٔا ّعسو التػّط  يفعلٙ التش شكب ـسكـاو الؿـطعٔ٘ ستـٙ 
  ه ّالٔقني بالفتٔا الكشٔش٘ . العل

ّل علٙ االغتسالل بالكشٔش٘ علٙ ّدْب االستٔا  يف ٍّصا إؾكال أ        
الكـٔس   إىلؾـاضٗ  غـه اإل ّساقلُ : عـسو إسـطاظ ضدـْ  إ    ،ـشكنٔ٘الؿبَات ال

ش  الكـشٔض عـً ّاتعـ٘    ـذْاب الـ ـعـسو زضآـ٘ الـ    إىلضدْعـُ  استنـال  ّتْٗ 
 :  شٔشّ٘ىؿكب علٙ االغتسالل بالك.   الكٔس

فَـصِ   ،ّاتع٘ الكـٔس الــنػؤّل عيَـا     إىلؾاضٗ : لْ غلنيا ضدْ  اإل ثاىّٔا      
إىل  ؽ مـً الْقـْل   ؾبَ٘ سكنٔ٘ تبب الفشل عيَا ّالٔأ الكشٔش٘ ّاضزٗ يف

نعطف٘ ـلـ  (ل مً االمـاو)   بالػؤال ّالتشّقفّشتزلٔب سكنَا م  إمكاٌ ال
ــ ُ  ال ــ ــْاتعٕ مي ــطعٕ ال ــح يف ّ ،ـشكه الؿ ــْب ال ضٓ ــا  اإلّد ــبَ٘ ستٔ يف الؿ
ٍّصا  ،ذنٔ ـ  بُ متف  علُٔ بني المقطْ فاىُشكنٔ٘ تبب الفشل م  إمكاىُ ـال
نٔ٘ بعـس  شكـّدـْب االستٔـا  يف الؿـبَ٘ الـ    :  ـشجُشً بكـسز بـ  ـا ىـ دييب عّنأ

 شكه الؿطعٕ الْاتعٕ . ـؽ مً بلْ  السلٔب علٙ ال  ّسكْل الٔأالتشّق

ستٔــا  يف الؿــبَ٘ ا ّدــْب اإلِ الكــشٔش٘ لــْ فَنيــا ميَــ ٌ ٍــصّثالجــّا: إ
قـْلٌْٔ  الؿبَ٘ الْدْبٔ٘ اليت إتف  فَٔا األ شكنٔ٘ فَٕ ّاضزٗ يف خكْمـال

علـٙ عـسو ّدـْب االستٔـا       - ٖغـْٚ األمـني االغـ اباز    - خبـاضٓني م  األ
 صفعلـٔكه باالستٔـا   ط ً محـب فلْ فطض التػـلٔه بـالفَه الــنعبْض تعـّٔ     ،فَٔا

 علٙ االغتشباب ّعسو الْدْب . 



 (167) ...................................االغتسالل بيكْم الكتاب ّالػي٘ علٙ أقب الرباٛٗ

 ستٔا  يف ّاتع٘ معٔي٘ . مطٗ باإلّىل اآلـشقٔ  الكشٔش٘ األا  لُ يف تٍّص

 () ـضالكال العبس ٔش٘ عبس اهلل بً ّناح اليت غأل فَٔاـقش : الجاىٔ٘
ـذبب ضتفا  محطٗ فـْ  الـ  تْاضٖ القطم ّإتبال اللٔب ّإغتتاض الؿنؼ ّإ عً

ــح)     شاٌّأ ــص ّٓفطــط إٌ  ــاٌ قــاٜنّا ؟ فكت ـــنؤشىني ٍــب ٓكــلٕ سٔيٝ (: ال
 .  (25) ـشاٜط٘ لسٓيكصخص بالـشنطٗ ّتأٌ تيتظط ستٙ تصٍح الطأضٚ لك أ

ٍّصِ الطّآ٘ ضّاٍا الؿٔذ الطْغٕ يف )التَـصٓبني( بػـيسِ الكـشٔض اىل    
 شنس بً مساع٘ عً )غلٔناٌ بً زاّز عً عبـس اهلل بـً ّنـاح(   ـاحلػً بً م

ٓـ  ٌ   الجق٘ ّلٔؼ يف الػيس مً  يقطٖ ّالظـاٍط اىـُ الــن    ،ـدسف فٔـُ غـْٚ غـلٔنا
بً الغهـاٜطٖ تـال عيـُ    لكً إ ،ذاؾٕ : )ّ اٌ ثق٘ لُ  تاب(الصٖ تال عيُ الي

 . ْٓن   جريّا علٙ الـنَنات(لُٔ ف دسّا ال ٓلتف  إ)نعٔ
   ّ٘ ذعو ـالـ ّ بيشـْ البـ ّ   ّٓقطب عيسىا ضدشاٌ ؾَازٗ اليذاؾٕ بكْىـُ ثقـ

شطا  عقٔستــُ عــً ـىــّلعــب تهــعٔف إبــً الغهــاٜطٖ إٓــاِ إل ،مــً زٌّ تــطزز 
ــ ٕ       أّ () ٘االٜن ــ ــاضٗ اليذاؾ ــً عب ــسّ م ــا ٓب ــ٘  ن ــً العام ــُ م ــٔؼ  لكْى )ل

: تعاقــط  ّٓؿــَس ألتطبٔتــُ ،طب تــٍــْ األ بــب ٍــصا التْدٔــُ ، بالـــنتشق  بيــا(
لظَـط لليذاؾـٕ     ّلْ  اٌ يف تبْل ضّآتـُ نـعفٌ   ،بً الغهاٜطٖ اليذاؾٕ ّإ

ّ٘ـّك ٓ   ريِب ّغظمٔال السضاغ٘ عيس الغهاٜطٖ األ الغٔنا ٍّنا ذعو بكْىُ ثق
ّلـٔؼ   ،ـنا ٓقطب معُ  ٌْ تهعٔف إبً الغهاٜطٖ ألدب عقٔستُ الـنيشطف٘ م

 تبْل الطّآ٘ . ّٓتشكب مً جمنْ  ما تقسو :.  دب عسو تبْل ضّآتُأل

خكــْم  ال -ّتقطٓــح االغــتسالل بَــا علــٙ ّدــْب االستٔــا  مطلقــاّ   
 ـنجاب٘بـ ص شاٜط٘ لـسٓيك ـخص بالطّتأ(: ٌ تْلُ)بأ -مْضزٍا الـنػؤّل عيُ 

ىظـري  ص شنطٗـٌ تيتظط ستٙ تـصٍح الـ  طأضٚ لك أ ذنل٘ الػابق٘ علُٔـلتعلٔب ا
( فاٌ ٍصًٓ التعـبريًٓ ٓـسالٌ   ل ىفػكدّلـٕ زٓيك ّتٌ تّْفأضٚ لك أ) تْلك

                                                           

 . 14مً أبْاب الـنْاتٔ  : ح 16: ب 3الْغاٜب : ز (25)
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فتـسل الطّآـ٘ علـٙ     ،ذنل٘ الالسق٘ تعلٔب ّتْدُٔ للذنل٘ الػـابق٘  ـٌ العلٙ أ
 اليفؼ .  دلٔلـّدْب االستٔا  مطلقّا  نا تسل العباضٗ علٙ ّدْب ت

 أّالسالل٘ مْتْفـ٘ علـٙ ّدـْز ؾـاٍس علـٙ التعلٔـب الــنععْو         ٍصِ لكً
ُ   ،ّالظـاٍط عـسو ّدـْز ؾـاٍس علـٙ التعلٔـب        ،التعنٔه الــنشتنب   ّلعـب تْلـ

(:)ـشبْب ؾـطعّا ّعقـاّل   مط مـ ص تْدُٔ ّإتيا  بأشاٜط٘ لسٓيكـخص بالطّتأ
بعـس  الؿـطعٕ  َنا يف الْتـ   ـً سكْلّقٔٓتلغطض تأخري قالتُ ّإفطاضِ لْت  

 ٖ باالستٔا  لغري مْضز الطّآ٘ . ض للتعّسفال عنْو ّال مكّش ،شققُتـ

ٍط ليـا مـً زاللتَـا    ّالظـا  ،ستنال ثه ىقْل : إٌ يف فَه الطّآ٘ أ جط مً إ
لكـشٔش٘ زالـ٘ علـٙ ضدشـاٌ الكـرب ّاإلىتظـاض مـً        ٌ تكـٌْ ا ّالقطٓح دسّا أ

ــسًٓ بإ   ــاب اإلستٔــا  يف ال ــ   ب ــالٗ يف ّتتَــا الـ ٙ تــصٍح ستــطنتٔقًٓقــا  الك
ٌ البلساٌ الـيت فَٔـا دبـال عالٔـ٘ تػـت  الؿـنؼ       سٔح أ ،الـنؿطتٔ٘ الـشنطٗص

ــٍْه  ،ـدسعَه الظــالو بفعــب إغــتتاضٍا ّعــسو هَــْض تطقــَا   ّضاٍٛــا ّٓــ  فٔت
ــاٌ إ ّ االىػ ــطم  ــتتاض الق ــالٗ ّاإل  غ ــ  الك ــْل ّت ــّا ّزخ ــاضاتع ــٕ  ،فط فٔقه

ٔكــٌْ ـنؿطتٔ٘ لشنطٗ الـــىتظــاض ّالكــرب ستــٙ تــصٍح الــ اإلستٔــا  للــسًٓ باإل
ــّا ّاتعــ  ــُ عــً األفــ      ّاشٍابَــا  اؾــفّا تطعٔ عــً غــقْ  تــطم الؿــنؼ ّغٔاب

ستٔا  للسًٓ ٍيـا سكنـّا هاٍطٓـّا  طٓقٔـّا اىل     فٔكٌْ اإل ،ّزخْل ّت  الكالٗ
تنال تْٖ يف فَه الطّآـ٘  سٍّصا إ ، ّدْبّٔا مْلّْٓا ىفػّٔا الْات  ّلٔؼ سكنّا

 يف مبشح مْاتٔ  الكالٗ . لُ دتكطّا ّىفّكـىططسُ ٍيا م ، الؿطٓف٘

ـــنعتربٗ :طّتأ     ــط يف ال ــام األم ــسّ إختك ــُْٜ : ٓب ــص بالــ ّيف ن ـشاٜط٘ خ
ــلسٓيكص ـــنْضزب ــسو ،ـدكْم ال ــ٘ :     لع ــٌْ اونل ــٙ   ــض عل ــاٍس الْان الؿ

ىفَـه ميَـا    ّلـصا ال  ،ـشاٜط٘ لسٓيكص تعلٔاّل للذنل٘ الػابق٘ علَٔـا خص بالطّتأ
عيُ اىل ضز الـنػؤّل ْعً الـن ٖؾاٍس علٙ التعّس ّال،عنْو األمط باالستٔا 

ــريِ . ــط    غ ــبري اآلخ ــصا التع ــاٍطٍّك ــام األ ِه ــ إختك ــط )ّخّل ــك( م ل ىفػ
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لعـسو الؿـاٍس    -ّفاٛ زٓيُ الـن ا ه علٙ عَستـُ ّشمتـُ    - دكْم الـنْضزـب
 ٖ اىل  ب مْضز . ٔ٘ ّالتعّسعلٙ العّل

مــط باالستٔــا  يف غــتقطبياِ ٓكــٌْ األٍ: سػــح الفَــه الــصٖ إ ّبتعــبري ثــاٌ
شني ـفطـاض لـ  ط يف اإلإلىتظـاض يف الكـالٗ ّالتـأخّ   المط باعً  ٌْ ا لطّآ٘  اؾفّاا

ىتظاض لٔػتكؿف غـقْ   ٓـشتا  باإل أمطّا  طٓقّٔا : - ـشنطٗ الـنؿطتٔ٘شٍاب ال
 ّال تكؿـف الطّآـ٘ ّال   ،شِْ ـىـ  نؼ ّاتعّا عيس إغتتاضٍا بـذبب أّتطم الؿ

االستٔا  ّدْبّا مْلْٓـّا  علٙ ّدْب تسل الفقطٗ :طّتأخص بالـشاٜط٘ لسٓيكص
ــبَات    ــْو الؿ ــّٔا ّيف عن ــص       ،ىفػ ــٌْ األخ ــً   ــف ع ــ٘ ّتكؿ ــسل الطّآ ــب ت ب

شق  الْتـ   ـغتكؿـا  تـ  ـنْضزِ إلدكْقّا بـ ـستٔا  لسٓيُ أمطّا  طٓقّٔا مـ باإل
 ّاتعّا  ٕ ٓكلٕ ّٓفطط .  

(: ـشاٜط٘ لسٓيكص تعلٔب لقْلـُ) خص بال(:طّتأإٌ تْلُ) ّلْ تٔب :
فتــسل الفقــطٗ  ،ه ّالتعلٔب ٓعّنــ،ـشنطٗصتــٙ تــصٍح الــٌ تيتظــط سطأضٚ لــك أ

 شكنٔ٘ .ـناو الؿبَات الـشاٜط٘ للسًٓ عنْمّا ّيف تـخص بالعلٙ ّدْب األ

ـشكه ٌ فَه التعلٔب الـْاتعٕ الـصٖ ٓـسّض الـ    تليا : ٍصا مطفْض : أّاّل: إ
ٍ٘ بؿاٍٍس ُثباتخص...صزٌّ إطّتأمساضِ مً عباضٗ : ّ ٔـف   ،خط  القتـاز  ّتطٓي

ــ  ُ   ؟ ّ ٓجب ــ علٔــُ ّال تطٓيــ٘  ّال ؾــاٍس  ، ال ٓػــاعس التعــبري الـــنعكْمٕ علٔ
 .  غتساللسعنُ . ٍّصا االؾكال َٓسو أغاؽ اإلت مً خاضز اليّل ّ٘انش

ٍــْ سػــً االستٔــا   -تَــالّٔعلــٙ فــطض معّل - ٌ هــاٍط الطّآــّ٘ثاىٔــّا: إ
ٍـصا  بب ٓطؾس  ،(: طأضٚ لكصفاىُ ٓؿعط بُ تْلُ) ،ُ زٌّ ّدْبُّضدشاى

ـنكً ستنال الْدْب نعٔفّا دسّا بب ٓفٔكٌْ إ ،اىل الطدشاٌ بْنْحالتعبري 
ُ    ىُ الالقْل بأ فـاٌ الْادـح ٓـؤتٙ بـُ      ،زالل٘ علٙ الْدـْب ّال علـٙ إستنالـ

بب هاٍط ٍصا التعـبري ٍـْ   ص ... ّا دعمّٔا مً زٌّ أٌ ٓقْل : طأضٚ لكمطّا باّتأ
 . يكض ّاإلضؾاز اىل الطادض األسػً مً خالفُال
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ـشنطٗ ٌ تيتظــط ستــٙ تــصٍح الــإٌ عبــاضٗ طأضٚ لــك أ ض :ّبتعــبري ّانــ 
ـشاٜط٘ لسٓيكص هاٍطٗ يف اإلضؾاز اىل سػً االستٔـا  عيـس إؾـتباِ    خص بالّتأ

ٍّنا تطؾساٌ  ،ٚ ّاسسنؤّزـٍّاتاٌ مجلتاٌ ل ،ثط العبازٖ الـنْنْ  شٖ األ
ٍّـصا مـسض  عقلـٕ ٓطؾـس الٔـُ       ،شاٜط٘ يف السًٓ ـدب الاىل سػً اإلىتظاض أل

 درب الكشٔض الـنبشْخ .ـالؿطعٕ : ال البٔاٌ

ؾـتباِ الْتـ    آ٘ الصٖ ٍْ ؾبَ٘ مْنـْعٔ٘ بلشـاه إ  ٌ مْضز الطّّثالجّا: إ
ٓظَـط مـً    زِ بني زخْل اللٔب ّظّال القـطم ّبـني عسمـُ علـٙ مـا     علُٔ ّتطّز

 ّ ــ٘  ــات الطّآ ــطزّ  تطع ــصا ت ــا ّل ــني فقطاتَ ــطٗ ز ب ــالٗ ّاإلمباؾ ــني  الك ــاض ّب فط
 - خباضٌْٓاألقْلٌْٔ ّاأل -تف  الفقَاٛ عٔ٘ تس إّالؿبَ٘ الـنْنْ ،تأخريٍنا

فَه الْدْب   - سٔيٝص -نكً ـٓ ّال،علٙ سػً االستٔا  فَٔا زٌّ الْدْب 
خطاز مْضزٍـا عـً فَـه الْدـْب     ـشاٜط٘ لسٓيكص م  إخص بالمً فقطٗ :طّتأ

 ّمحلُ علٙ االغتشباب .

 ـشاٜط٘خــص بالــ(:طّتأضازٗ الْدــْب مــً تْلــُ)ّضابعــّا : لــْ غــلنيا إ
يف الـنْضز دكْقٍٔ٘ ـلفَْ أمط باالستٔا   ،ؾبَ٘ مْنْعٔ٘  ِمْضزص ّلسٓيك

ذاب االستٔـا  ٍـٕ  ـٌْ    ـٓـ ـدكْقٔ٘ الــنقتهٔ٘ إل ّالـ  ،نتي  التعسٖ عيَا ـٓ
ٚإـمْضز الطّآ٘ م ؾتغال الصمـ٘ بالكـٔاو   إلغتكشاب بقاٛ ّت  الكٔاو ّإ ذط

ّ ـّهلصِ الـ  ،دطّز ميُ ـسال الؿك يف ال ـنكً ٓـ  آـ٘ ال دكْقٔ٘ يف مـْضز الط
 ذاب االستٔا  اىل  ب مْضز .ـٓالتعسٖ يف إ

دام ّالـيت ّضزت يف  ـ لُ بلشاه ضّآـات االستٔـا  مـً اليشـْ الـ      ٍصا
 ّتاٜ  خاق٘ ّمْنْعات معٔي٘ دعٜٔ٘ . 

فاىَــا اّ شات التعــبري الـــنطل  ستٔــا  مــً اليشــْ العــاو مــا ضّآــات اإلّأ
ٍٕ تاقـطٗ الساللـ٘ لكْىَـا     - ابَ ْثْ ّعسو الٍا أغاىٔس باإلناف٘ إىل نعف

 سـْاٍـّؾ ،ً ـسٓـْض الـمٔا  يف أـتـً اإلسـػـاز اىل سـالٛ يف اإلضؾــذطٗ بـهاٍ
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 ٍّٕ : ،هَا خاضدٕٔ٘ فَٔا تطاًٜ : بعهَا زاخلٔ٘ ّبعذلـالظَْض ال

 لػاٌ الطّآات الـنكاسـح لتعبريطأخْ  زٓيكص القطٓي٘ الساخلٔ٘ : ٍٕ
ل الـسًٓ ميعلـ٘   ناٌ سٔـح ٓيـعّ  ـٓٔ٘ مً السًٓ ّاإل بٔاٌ مطتب٘ عالفاٌ ٍصا التعبري

ـنا ضؾـاز لـ  ّإ صطإستط لسٓيك:ـنَٔس لألمطٔح ّتـبـاألر ٍّْ لػاٌ إتيا  ّتـش
 .  ستٔا ٓسض ُ العقب مً سػً األخص باإل

ٓـ   ىُ لْٓها  الُٔ : إ ـدٔاض يف بعـي  ذعب لـُ الـ  ـ اٌ االستٔا  ّادبـّا ك 
ّا ٕ ٓـؤمط بـُ بتّـ   لعامـ فاٌ الفعب اإل  (26)ـنا ؾٝ صفاستط لسٓيك باليكْم :ط

ّلـْ  ـاٌ االستٔـا  ّادبـّا ىفػـّٔا       ،نؿٔٝ٘ الــنكلف  ـبـ  ىا ٘مً زٌّ تعلٔ  أّ إ
ــّا ك ٓــ ــ  أ مْلْٓ ــ مــْض  مــاـنكً تعنٔنُطّخــص باالستٔــا  يف مجٔ ــُ ت ـذس الٔ

مـْض ْٓدـح العػـط الؿـسٓس ّتـس ىفـٕ       فاٌ االستٔا  يف مجٔـ  األ   (27)غبٔاّلص
 شطز يف السًٓ .ـال

مجــا  الفقَــاٛ تا بــ٘ علــٙ سػــً االستٔــا   ـداضدٔ٘ : ٍــٕ إلقطٓيــ٘ الــّا
 ّا . شكنٔ٘ الْدْبٔ٘ ّالـنْنْعٔ٘  ّطـّعسو ّدْبُ يف الؿبَات ال

ــات اإل    ــب ضّآ ــس مح ــص اشا أضٓ ــبَات    ّسٔيٝ ــُ يف الؿ ــٙ ّدْب ــا  عل ستٔ
أّ مـ   خـطاز الؿـبَات الــنْنْعٔ٘    ـنٔ٘ ّإخكْم التشطٓأّ شكنٔ٘  طّا ـال

ٍ     الْدْبٔ٘ ٍّنا شكنٔ٘ ـالؿـبَات الـ  :  نـا  ـجريٗ االفـطاز دـسّا باليػـب٘ اىل غري
 ٓػتشػً يف البٔاٌ العطبٕ البلٔغ . دكٔل مػتَذً الـفَْ ت - نٔ٘ـالتشطٓ

ــيّا       ــا  مػتشػ ــٌْ االستٔ ــٙ   ــات عل ــ٘ الطّآ ــْح زالل ـــنتشكب ّن ّال
ّٓطؾـس الٔـُ الؿـاض  االتـسؽ      ،شبْبّا ؾطعّا  نا ٍْ  ـصلك عقـاّل ّعقالٜٔـّا    ـم

 .  دري ّالكالحـذس الـَٔه ٍّازَٓه اىل ىه العقالٛ ّمطّبْ معّلالصٖ ٍ
 غتشباب االستٔا  . ـشنب ٍصِ الطّآات علٙ إلكً تس ت
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ٓػــعيا  غــتشباب سكــه ؾــطعٕ مْلــْٖ الفــاٌ اإل ،ّفٔـُ إؾــكال ّانــض  
ّا ضؾــازٓ٘  ــّطط الططٓقٔــ٘ اىل الْاتــ  ّال مــً األّامــط اإلّامــِ مــً األغــتظَاضإ

ضؾاز الؿـاض  اىل مـا ٓػتشػـيُ العقـب ّالعقـالٛ      بٔينا إ ، ّميَا أّامط االستٔا
 -ذنل٘ ـيف الــ -ستٔــا  يف الؿــبَات ٓلتــٝه مــ  ّدــْب االستٔــا  ّا مــً اإل ــّط

مجـالٕ ّمـْاضز الؿـبَ٘ البسّٓـ٘     ه اإلّالجاب  يف مْاضز الؿبَ٘ الـنقطّى٘ بالعل
ذاب يف ـٓـ مـ  ضدشـاٌ اإلستٔـا  ّسػـيُ مـً غـري إ       نا ٓلتٝه  ،تبب الفشل 

ز الؿبَ٘ البسّٓ٘ بعس الفشل ّالٔأؽ مً بلْ  الـشكه اإللعامٕ ّالـصٖ  اضمْ
 .  خباض فَٔا علٙ الرباٛٗ ّعسو الـنؤاخصٗزّل  األ

زاٛ ٔ٘ بـأ : عـسو ّفـاٛ اليكـْم الؿـطع     تقسو ذنْ  ماـّالـنتشكب مً م
خكـْم   أّيف الــنؿتبَات عنْمـّا    مْلْٓـاّ  ّأؾـطع  ّدْبـاّ  ّدْب االستٔـا  

 نٕ .  ـطٓشكه التشـمؿتبُ ال
 مالسظ٘ : ٓيبغٕ  -خباض االستٔا  أخباض الرباٛٗ ّأّبعس إغتعطاض 

 

   خبار االحتياط:الهسبة بني أخبار الرباءة وبني أ

ّٔ ّسٔــح ك  ،ناو زلٔــب ّانــض علــٙ الــرباٛٗ العقلٔــ٘  ـً عــسو تــسٔــح تبــ
ّسٔح  ،االستٔا   أّىٔ٘ علٙ الرباٛٗ شكب القياع٘ التام٘ بسالل٘ اآلٓات القطآـت

ّسٔح  اٌ  ،الرباٛٗ الؿطعٔ٘ ّالـنػتقاٗ مً أخباضٍا  عتناز التاو علٌٙ اإل ا
 -ْمٔ٘ خبـاض الــنعك  عنسٗ إغتسالل األخباضٓني علٙ ّدْب االستٔا  ٍـْ األ 

إىل  خبـاض االستٔـا  زٌّ اليظـط    ّبني أخباض الرباٛٗ ىتشسخ ٍيا عً اليػب٘ بني أ
 زل٘ الرباٛٗ ّاالستٔا  . غريٍنا مً أ

 شكنٔ٘ ّالـنْنْعٔ٘ـتعّه الؿبَات الخباض االستٔا  غالح أٌ ّالظاٍط أ
ــصا أ ــرباٛٗ  ٍّكـ ــاض الـ ــَا  إال -خبـ ــتّل -بعهـ ـــنْنْعٔ٘   فتدـ ــبَ٘ الـ  أّبالؿـ

 :  . ّعيسٜص ىقْل ٍصا مفكاّل نٔ٘ ّتس تقسوـالتشطٓ
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إشا إف نيا تـنامٔ٘ زالل٘ بعي األخباض علـٙ ّدـْب االستٔـا  مْلْٓـّا،     
ل٘ بعي األخباض علٙ الرباٛٗ ، فنا ٍٕ اليػب٘ بني ّتس تـشق  تـنامٔ٘ غيس ّزال

 ٍاتني الطاٜفتني مً االخباض ؟ .

 ُ :ّّْٓد ،خباض االستٔا  تس ٓقال بأٌ أخباض الرباٛٗ أخّل مً أ
ــرباٛٗ ّاضزٗ يف خكــْم الؿــبَ٘ الــ   : إ أّاّل شكنٔ٘ ـٌ بعــي ىكــْم ال

ٕ طنٔ٘ ىظري الـنطغل٘ ـالتشطٓ قـشٔش٘  ّ (28)ص ب ؾٔٞ مطل  ستٙ ٓطز فُٔ ىَـ
ّتــس غــب   (29)صذَال٘ فــال ؾــٔٞ علٔــُـمــطّا بــطأٖ ضدــب ض ــح أعبــس الكــنس

ناو ـّنـشيا عـسو تـ   ـنٔ٘ ّأختكاقَنا بالؿبَ٘ التشطٓتقطٓح زاللتَنا ّبٔاٌ إ
ّّ٘ا ّغيس -الـنطغل٘   ذَال٘ .ـناو غيس ّزالل٘ سسٓح الـّت - زالل

ٔ٘ : شكنـالـ خباض االستٔا  ّاضزٗ يف عنْو الؿبَات الـنْنْعٔ٘ ّبٔينا أ
فَـٕ ؾـامل٘    ،ٌ لــه تقـ    مجـالٕ ّمـا  ما إت ىـ  بعلـه إ   ،تبب الفشل ّبعسِ 

ــاض الــرباٛٗ أل  ،ذنٔعَا ـلــ ـــنطغل٘ غــيسّا  ّإ ،تَا خكــّّٔتتقــسو أخب ــته ال شا ك ت
ّ٘ فتدّكل إ ال   ،داق٘ ّمقبْل٘  نا تقسو ـلفالكشٔش٘ تام٘ السالل٘ ا ّزالل

 طيف مقبْل .ّالتدكٔل مج  ع ،َٔا خباض االستٔا  ّتتقسو علأ

ٖ ضدـب ض ـح   طأ ٌ قشٔش٘ عبس الكـنس ـنكً القْل با نٝياٌ : إبب ٓ 
ٍ٘ـبـ ط مّاشّطـشظْضّا مـ ـٌ ٓكٌْ أمطّا مـ ّالبس أ ص... أمطّا ُ   فـال  ذَال  صؾـٔٞ علٔـ

ٕ  ط ّمطغل٘ الكسّ  ٘   ىـلّ  ص ب ؾٔٞ مطل  ستٙ ٓطز فٔـُ ىَـ  قـطٓض الساللـ
ــاٌ الــرباٛٗ ّعلــٙ اإل علــٙ  ــط الؿــطعٕ الـــ  ــال  ّعــسو األدطٓ ح علــٙ ن تث

 . - علٙ فطض تػلٔنُ - خباض االستٔا  هاٍطٗ يف ّدْبُذاٍب . بٔينا أـال

ــيّل شػح تْاعــس التفــاٍه العــطيف  ـو علــٙ الظــاٍط بــ الكــطٓض ٓتقــسّ  ّال
دطٓاٌ الرباٛٗ يف الؿـبَ٘  :  ميُ تريّٓ ،غتيبا ٕ الفقَٕ ّالػري اإلالـنشاّضٖ 
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خبـاض االستٔـا  علـٙ    شنب أـّت ،فَٔا خباضٍا يف دطٓاىَا ـنٔ٘ لكطاس٘ أالتشطٓ
ً  ـٌْ االستٔـا  يف الؿـبَ٘    ّٓتعـّٔ  ،ذام  بـني الْدـْب ّاليـسب   ـالطدشاٌ ال

 خباض الرباٛٗ يف دطٓاىَا فَٔا . ميسّبّا لكطاس٘ أ ـنٔ٘ مػتشباًّشكنٔ٘ التشطٓـال

 ـنكً مياتؿ٘ ٍصا التْدُٔ بأٌ ٓقال : لكً ٓ

ٓـ شكنٔ٘ الـ٘ بالؿبَ٘ الـ دتّكـخباض االستٔا  مٌ بعي أإ لٔػـ    ،نٔ٘ـتشط
ً سـالل بـّٔ  طبً سيظل٘ ح ىظري مقبْل٘ إسازٓح التجلٍّٕٔ أ ،عام٘ ّال مطلق٘ 

ــّٔ  ــك ّســطاو ب ــني شل ــرباٛٗ مــ  أ    (30)صً ّؾــبَات ب ــاض ال ــاض فتتعــاضض أخب خب
 .  نٔ٘ـشكنٔ٘ التشطٓـختكاقَنا بالؿبَ٘ الاإلستٔا  إل

 ّإشا ،خبـــاض ٓكْىـــاٌ متكـــافٝني مـــً األ مهـــنْىاٌ أٍّّاتـــاٌ  اٜفتـــاٌ 
   إىل ثـه ٓطدـ     ،خـط  تػاتطا ّال ضدشاٌ ألسسٍنا علـٙ اآل  -تعاضنا ّتعازال 

شكنٔ٘ يف بــسّ الؿــطٓع٘ الــيت ـغتكــشاب عــسو دعــب التشــطٓه يف الؿــبَ٘ الــ إ
 خباض الرباٛٗ :٘ أُّٔ أخكّتس تّْد ذٔ٘ . ـداٛت تؿطٓعاتَا ّبٔاىاتَا تسضٓ

الفشـل ّال الؿـبَ٘   الؿـبَ٘ البسّٓـ٘ تبـب     تعـهّ  خباض الـرباٛٗ ال ٌ أبأثاىّٔا: 
بَات البسّٓ٘ عقٔـح  ٘ بالؿدتّكـىَا مأل ،٘ الـنقطّى٘ بالعله االمجالٕشكنٔـال

 شكه الؿطعٕ الْاتعٕ . ـؽ مً بلْ  السلٔب علٙ الالفشل ّالٔأ

سّا مؤّٓ ،ستٔا  سكه العقب يف الؿبَتني بلعّو اإل ّّدُ االختكام ٍْ
ــُ  بإ ــاٛ علٔ ــا  الفقَ ــال  أ   ،مج ــً إ  ــاٌ ع ــاض افتدطد ــرباٛٗ خب ــطض   -ل ــْ ف ل

ّالظــاٍط ّدــْزِ يف بعــي اليكــْم الـــنانٔ٘  شــسٓح الطفــ         -ّدــْزِ
ـنجاب٘ خبـاض الـرباٛٗ بـ   بأ الــنشتفّ  أّفٔكٌْ سكه العقب الــنقاضٌ   ،شذحـّال

أّ اال ال  ألخباض الرباٛٗ مً أّل ىعقاز العنْو ل الـنتكب يف مي  إالـندّك
الـــنيفكب الـــناى  مــً  لنجاب٘ الـــندّكـمجــا  القطعــٕ بــّٓكــٌْ اإل ،مــطاأل
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ــ٘ اإل ــال  سذٔ ــً أ   ــاٍط م ــْو الظ ــرباٛٗ  أّ العن ــاض ال ــب ت  ،خب ــٙ   ــسٓط ّعل ق
 الرباٛٗ بغري شٓيك الـنْضزًٓ .  خباضل إتتدّك

 إت ى  تبب الفشل ّما الؿبَات  لَا ستٙ ما خباض االستٔا  تعّهأ بٔينا      
ذنٔ  ـب لـ  ـال  الؿـام  ٍا يف ّدْب اإلستٔا  علـٙ اإل لظَْض ،مجالٕبعله إ

يف خكـْم الؿـبَ٘ عقٔـح الفشـل      خبـاض الـرباٛٗ  و أّسٔيٝص تتقّس ،الؿبَات 
دام ـذن  العـطيف بـني العـاو ّبـني الـ     ـفـاٌ مقتهـٙ الـ    ،تَا كّٔألخ -ؽّالٔأ
أخبــاض ّأخبــاض الــرباٛٗ خاقــ٘ ّ ،ـدكٔكُ بــُ دام علــٙ العــاو ّتـــو الــتقــّس

البسّٓ٘ بعس الفشل  الؿبَات خباض الرباٛٗ يف مْاضزفتتقسو أ ،ستٔا  عام٘ اإل
ّيف ٍـصًٓ   ،خباض االستٔـا   علٙ أ ض إشا ك تق ٌ بعله إمجالٕ ّتطد ؽ ّالٔأ

 ُ فَٔنا .ً تأتٕ أخباض االستٔا  ّتْدبالـنْضزٓ

: لـٔؼ الــنَه مالسظـ٘ اليػـب٘ بـني أخبـاض الـرباٛٗ        ىقْل  بّبتشقٔ  مفّك
 عـسو اىقالبَـا    ّأىقالب اليػـب٘ السقـّا   مالسظ٘ إ َّٓه خباض االستٔا  ّالّبني أ

 . -شْخ التعاضض ـّاخط ب نا تقسو يف أ ،تطباالٍْ االخري ّ -

ٙ فـطض التػـلٔه بساللـ٘    نا الــنَه العـالز الؿـطعٕ لتعاضنـَنا علـ     ـّاى 
 ستٔا  تػناٌ : باض االستٔا  علٙ ّدْبُ ّىقْل : إٌ مفاز أخباض اإلخأ

استط علٙ االستٔا  يف عنْو الؿـبَات طأخـْ  زٓيـك فـ     زّل : ما ّلاأل
 ال  بٔاىَا ىػتفٔس العنْو ّأْل ّبفعب إ (31)لسٓيكص طتفْا عيس الؿبَ٘ص 

مجالٕ ّالبسّٓ٘ عله اإلشكنٔ٘ ّالـنقطّى٘ بالـناو الؿبَات : الـنْنْعٔ٘ ّالـت
 تبب الفشل ّبعسِ . 

ٓـ ـستٔا  يف خكـْم الؿـبَ٘ الـ   علٙ اإل زّل : ما الجاىٕ نٔ٘ ـشكنٔ٘ التشط
 ً ّؾبَات بنيً ّسطاو بّٔسالل بّٔابً سيظل٘طسٓح التجلٔح يف مقبْل٘ مجب س
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 . (32)ـذا مً الـنشطماتصشلك فنً تط  الؿبَات ى
: أغـاىٔسٍا ّزاللتَـا ّمـا إعـ ض     الـيت سققيـا تفكـٔالّ    خباض الرباّٛٗإٌ أ

 ٍٕ علٙ أتػاو ثالث٘ : -علَٔا 

 .  شّبـدتل بالؿبَ٘ الـنْنْعٔ٘  شسٓح الـٓ ّل: مااأل

نٔ٘  شـــسٓجٕ اوَالـــ٘ ـشكنٔ٘ التشطٓــــالـــ دتل بالؿـــبَ٘ـٓـــ مـــا الجـــاىٕ:
 .  ّاال ال 

شكنٔ٘ ـناو الؿبَات الـنْنْعٔ٘ ّالـت -  ال  لفظُإب - ٓعّه : ما الجالح
 .  شذح ّالػع٘ـ أسازٓح الطف  ّال

خباض الرباٛٗ ٍّـٕ الطاٜفـ٘   : تتعاضض أخباض االستٔا  م  أ قْلـّعيسٜص ى
ثه ٓػقطاٌ بالـنعاضن٘  ،نٔ٘ـلتشطٓشكنٔ٘ اـالجاىٔ٘ ميَنا ّالـندتك٘ بالؿبَ٘ ال

٘   غتكشاب عسو دعب التشطٓإىل إّٓطد    ،ه الـنؿتبُ سكنـُ يف بـسّ الؿـطٓع
ُ  ـخباض الرباٛٗ لأّ ىقْل ب دٔض  اٜف٘ أ  نْافقتَا للكتاب الععٓع السال علـٙ اىـ

َ ـْه مَـ    ط ًَ َل ٓ َبـٔف ٍ ْه َسَتـٙ  ٍََسا ْْمإا َبْعَس إَّْش  ُ  ِلٔ ِهَب َت ٌَ اللم ٌَ ََّما َ ا  ،115 التْبـ٘: ص ا ََٓتُقـْ
ختكـام  فاىَـا هـاٍطٗ اإل   ،15 االغـطاٛ: ص ََّما ُ َيا م َعصفِبنَي َسَتٙ َىْبَعـَح َضغ ـْالّ  ط

عــً التدكــٔل ّىــطّدض بَــا   ّلػــاىَا آٍب ،شكنٔ٘ بعــس الفشــلـبالؿــبَ٘ الــ
 خباض االستٔا  . ثه ىقْل : أخباض الرباٛٗ علٙ أ

ٍّــٕ  - نٔ٘ـالـــنْنْعٔ٘ التشطٓــَ٘ تبقــٙ أخبــاض الــرباٛٗ الـــندتك٘ بالؿــب
و علـٙ القػـه األّل مـً    ٍّـٕ تتقـسّ   -ص ب ؾٔٞ لك ساللط شّبـسازٓح الأ
ّشلـك   ،مـً أخبـاض االستٔـا     الجـاىٕ   خباض االستٔا  العام٘ بب ّعلٙ القػـه أ

 .نٔ٘ الـنْنْعٔ٘ ـبالؿبَ٘ التشطٓ شّبـخباض الإلختكام أ
ٕ ـذن  العطيف بني العاو ّبـني الـ  ـّال  دام علـٙ  ـبتقـسٓه الـ   دام ٓقهـ

 ؿبَاتـيف ال شّبـرباٛٗ ّالـطٓاٌ الـد – ٔذ٘ـتـيـٍّصِ ال ،ُ ـُ بـٔكـكـدـالعاو ّت
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 (177) .......................................... ّبني أخباض االستٔا  الرباٛٗ أخباض بنيػب٘ ليا

 خباضٓني .ـذنٔ  ستٙ األٓتْاف  علَٔا ال - الـنْنْعٔ٘

٘   ٘  أبـاض الـرباٛٗ عامـّـ  خ نـا أٌ بعـي أ    ،سازٓـح الطفـ  ّاحلذـح ّالػــع
الٕ ّالؿبَات البسّٓـ٘  دطز مً عنْمَا : الؿبَات الـنقطّى٘ بالعله االمجـىّ

دطّز عً عَسٗ ـشكه العقب فَٔنا تطعّٔا بلعّو االستٔا  ّالـل ،تبب الفشل
ّٓـ  ،ع فَٔنـا  التكلٔف الــنيذّ  ٛ  إسّا بمؤ علٔـُ  ّإضتكـاظاتَه   )ضض( مجـا  الفقَـا

زلـٔاّل   -عٙ ّسكـه العقـب  لــنسّ الضتكـاظٖ ا مجـا  ا اإل - ّٓكلض ٍصاٌ ،فَٔنا
ل دّكـىَنـا مـ  ّ أ ،إ ال  أخباض الرباٛٗ ّأدطدّا ليْعٕ الؿبَ٘ مً عنْو ـم

 خباض الرباٛٗ . بأ شتّفـل ميفكب خاضدٕ مدّكـم أّكب بَا مّت
 خباض االستٔا  دعمّا . ـش  إ ال  أالؿبَ٘ ت ّعيسٜص ٓبقٙ ىْعا

ٌٍ ٌٍ ّببٔــا طدّا دـكّا مــدّكـمجــا  الفقَــاٛ مــ: ٓكــلض سكــه العقــب ّإ ثــا
ّٔـ  للؿبَتني عً إ ال  أ غـري الؿـبَات الــنقطّى٘     التَـا ب إل سّاخباض الـرباٛٗ ّمق

ـش  ىـسضادَنا تـ  ّٓكٌْ إ ،بَات البسّٓ٘ تبب الفشل مجالٕ ّالؿبالعله اإل
 خباض االستٔا  بال مياظ  . إ ال  أ

 أّ خبـاض االستٔـا  العـامتني    ٓبقٙ التعاضض بني  ـاٜفيت أخبـاض الـرباٛٗ ّأ   
 الـنطلقتني الؿاملتني للؿبَ٘ الْدْبٔ٘ بعس الفشل : 

غتكـشاب عـسو   إىل إتػاتطا ّضدعيـا   -ٔيا علٙ تكافَٝنا بلشاهَا فاٌ بي
  .  شكه يف بسّ الؿطٓع٘ـلعامٕ يف مؿتبُ الدعب التكلٔف اإل

ُ     طنْافق٘ الكتـاب:  ـخبـاض الـرباٛٗ بـ   ّإٌ بئيا علـٙ ضدشـاٌ أ   ٌَ اللمـ ََّمـا َ ـا
َ ــْه َمــا َٓتَ  ًَ َل ٔف ٓ َبــ ٍ ْه َسَتــٙ  ٍَــَسا ْْمإــا َبْعــَس إَّْش  ٔ ِهــَب َت ٌَِل ََّمــا ُ َيــا ط ، 115 التْبــ٘ :ص ُقــْ

ٛ صم َعصفِبنَي َسَتٙ َىْبَعَح َضغ ـْالّ   شكنٔ٘ البسّٓـ٘  ـّهاٍطٍـا الؿـبَ٘ الـ    ،15 : االغـطا
فتعهــس  ،قــٕ بــُ االىػــاٌ ّٓت ناـبعــس الفشــل عــً الــسلٔب ّالبٔــاٌ الؿــطعٕ لــ 

 .خباض االستٔا  شَا علٙ أخباض الرباٛٗ ّتطّداآلٓات القطآىٔ٘ أ
 تكٌْ خباض االستٔا  علٙ ّدْبُبعس فطض التػلٔه بسالل٘ أاىُ اقب ّاحل     
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ٓـ مخبـاض الـرباٛٗ   إىل أمالسظ٘ ىػبتَا  خبـاض ّدـْب   إىل فَـه إختكـام أ    ٘ؤز
مجالٕ ّالؿـبَ٘ البسّٓـ٘ تبـب    دكْم الؿبَ٘ الـنقطّى٘ بالعله االـاالستٔا  ب

دشـاٌ  ٌْ االستٔـا  فَٔـا ّادبـّا لط   ال ٓكـ مً الؿـبَات  غْاٍنا  ّما ،الفشل
ب دطٓاىَــا يف عنــْو الؿــبَات ّٓتشّكــ ،خبــاض الــرباٛٗ علــٙ أخبــاض اإلستٔــا أ

 .  الؿبَات الـنْنْعٔ٘عنْو شكنٔ٘ بعس الفشل ّـال

٘  ـشح تفكٔلٕ سػح الـنباىٕ األٍصا  لُ ب  ،قْلٔ٘ ّالتفكـطات الــنقبْل
نٔ٘ ـشكنٔ٘ التشطٓـستٔا  يف الؿبَات الخباضٓني القاٜلني بْدْب اإلٌ األإال أ

إىل  قـْلٔ٘ بقـسض مـا ٓعتيـٌْ ّٓلتفتـٌْ      تيٌْ بَصِ التفكـطات ّالــنباىٕ األ  ٓع ال
تقـسو مـً    فهـب ٍـْ مـا   ذْاب األـّالـ  ـشّ ّلصا  اٌ الـ  ،خباض الـنعكْمٔ٘ األ

شكنٔ٘ ـثبات ّدْبُ اليفػٕ يف عنْو الؿبَات الـ تكْض أخباض االستٔا  عً إ
اللــ٘ علــٙ عــسو  خبــاض الــرباٛٗ بالسمــ  ّفــاٛ أ ،ـنٔ٘ ميَــا خكــْم التشطٓــ أّ

سذـح اهلل علنـُ عـً العبـاز      ال ٓعلنـُ العبـاز ّّنـ  مـا     الـنؤاخصٗ ّضف  مـا 
 ّاهلل العاقه الـنْف  للكطا  الـنػتقٔه ّالتفكط القْٓه . 

ــصا تــ  ــا ـٍ ــْم اإلناو  المي ــطآ  يف ىك ــً الق ــطعٕ م ــا  الؿ ــي٘ ستٔ ٌ ّالػ
علــٙ ّدــْب االستٔــا   ّتــس ٓػــتسل  ،)االستٔــا  الؿــطعٕ(:  لف ميَــآّتــأ

 زضا ُ فيبشجُ بعيْاٌ : طٓ  العقب ّإبط
 

   حتياط العقلي :اإل
 

 :  ستٔا  بْدِْتس ّت  اإلغتسالل باإلزضا  العقلٕ علٙ ّدْب اإل
فعال ستٙ ٓطز ال خٔل مـً  : إٌ العقب ٓػتقب بازضا  سظط األ األّلالْدُ 

نلْ ٘ ـفعالــُ ّتكــطفاتُ مــّأ ،ـنلْ  بصاتــُ هلل غــبشاىُفــاٌ العبــس مــ ،الؿــاض  
ـنلْ  لغـريِ مـً زٌّ   ذْظ للعبس التكط  يف ؾٔٞ مـٓ ّال ،ّعال  للنْىل دّب

ّٖأل ،ُ ّضخكتُ ـإسطاظ إشى  مقتهٙ٘ ّّٔطّتال ىُ ٓكري العبس بصلك خاضدّا عً ظ
 العبْزٓ٘ ، ٍّْ تبٔض عقاّل .



 (179) ................................................. االغتسالل بالعقب علٙ اقب االستٔا 

 

ّفٔــُ : إٌ ملكٔــ٘ اهلل غــبشاىُ إشا أضٓــس ميَــا الـــنلكٔ٘ االعتباضٓــ٘ القاىْىٔــ٘       
لياؽ فَصا با ب ّال ٓ تح األثط علَٔا ، ّإشا أضٓس ميَا الـنلكٔ٘ الؿاٜع٘ بني ا

الـنعيْٓ٘ بلشاه  ْىُ غـبشاىُ خالقيـا ّخـال  أفعاليـا ّّاٍبيـا الــشْل ّالقـْٗ        
 فـَـصا قـشـٔـض ّتس أسطظىا ميُ االشٌ بالتكط  ، فال ت تح اليتٔذ٘ الـنطلْب٘

 تٔذ٘ . غتشػاىٕ غري ميتر للقط  باليٍّصا ّدُ إ ،خباضٖ لأل
ٌ ـنا غـب  مـً أ  عتصاض بـ نكً اإلـّعلٙ فطض القط  باليتٔذ٘ الـنطلْب٘ ٓ

َْ المـِصٖ َخَلـَ  َلُكـْه َمـا ِفـٕ اأَلْضضَّ َدِنٔعإـا       طالـنػتفاز مً آٓ٘  ٍـْ   ،29البقـطٗ  صٍ ـ
ـــنْلْٖ باإل   ،ا يف االضضـّنىتفــا  مــ الطخكــ٘ الؿــطعٔ٘ بالتكــطفات ّاإلشٌ ال

 دكْم .  ـشظط بسلٔب ؾطعٕ مـٙ ٓجب  الباس٘ ستٍّصِ اآلٓ٘ تفٔس أقال٘ اإل

: إٌ مْنـْ    -(33)قـْل دْابّا ثاىّٔا ميػْبّا لبعي أعالو األ -ّتس ٓقال 
 ،ذعب الؿــطعٕ علــٙ الفعــبـنا ٍــْ الفعــب تبــب الؿــط  ّالــ ـىــشظط إـأقــب الــ

 فـال ٓػـتلعو القـْل     ،ّ الميا ٍيا يف الفعـب الــنعلْو دعـب الؿـاض  لـُ سكنـّا       
 ا  ٍيا . ستٔباإل ـشظط القَْلبال

 ٕ ــاى ــُ الج ــسض  أ إ : الْد ــب ٓ ــاٌ العات ــ ٌ م ـــشتنب تـٓ ــْ  ـشطٓ ــطعّا ٍ نُ ؾ
ّالعقــب  ،ستنــال الـــنفػسٗ ّالـــنهطٌٗ إضتكابــُ ْٓدــح إـشتنب الهــطض ّأمــ

ّٓتشقــ  باالستٔــا  ّتــط   ،(ّدــْب زفــ  الهــطض الـــنشتنب)الػــلٔه ٓــسض  
 شتنب التشطٓه . ـم

 دلْـٓـ  فاىـُ ال  ،ميـ    ناو الْدـُ زلـٔاّل علـٙ ّدـْب االستٔـا      ـلكً يف تـ 
 خطّّٓا ّمً  ْىُ نطضّا زىّْٔٓا : الهطض الـنشتنب مً  ْىُ عقابّا أ

ضتكـاب    يف إالـنشتنب : العقاب الـنشتنب الــنتْتّ  ضٓس بالهطضإشا أما أ
يف مــْاضز الؿــبَ٘ الــيت ٓكــٌْ  إال تـــشققُ ٓتْتــ  فَــصا ال -شتنب التشــطٓه ـمــ
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ــا ميّذــ  ــف فَٔ ـــنكلف  التكلٔ ــٙ ال ــصا ّ ،عّا عل ــ -ٍ ــفتيّذ ــط  - ع التكلٔ ميشك
       ٕ  ّال ،بالؿبَات البسّٓـ٘ تبـب الفشـل ّالؿـبَات الــنقطّى٘ بـالعله االمجـال

زضا  العقـب ّدـْب زفـ  الهـطض ّالعقـاب الــنشتنب يف غـري ٍــاتني        ـشطظ إٓـ 
 كه يف غريٍنا ّعسو ّقْل التكلٔف . ـشع الالؿبَتني لعسو تيّذ

السىْٖٔ الـنشتنب عيس  الهطضيف الـنسض  العقلٕ : ٓس بالهطضضّأما إشا أ
 ني  الكغطٚ ّالكربٚ : ـؾكليا علُٔ بأ - التشطٓه شتنبـضتكاب مإ

ـشتنب شطم٘ ؾــطعّا ٍــْ مــ  ـشتنب الــمـــٌ ـني  الكــغطٚ ٍّــٕ أ ىــ أّاّل:
ٖ   ّىـني  تالظو إستنـال التشـطٓه مـ  إ    ،الهطض ّّدـُ   ،ستنـال الهـطض الـسىْٔ
ض ـميبجقـ٘ عـً مكالـ    -شّ ـلشػح االعتقاز اـب -سكاو الؿطعٔ٘ : إٌ األ الـني 

ّ٘ألّلٔػ  ا ،َا ـّمفاغس ىْعٔ٘ ّتابع٘ ل ّالــنياف    للنهاّض سكاو الؿطعٔ٘ تابع
ّ ٓػـتلعو إ  ال ـشطٓه فعٍبفاستنال ت ،الؿدكٔ٘ ز الهـطض الؿدكـٕ   ستنـال ّض

 ،زف  الهطض الـنشتنب(ّدْب )تٕ تاعسٗ علٙ الـنكلف عيس إضتكابُ ستٙ تأ
إش ال مالظمـ٘   ،إستنال الهطضٍّٕ غري  ،يْعٔ٘نال الـنفػسٗ الستبب ٓػتلعو إ

ّا ح الهطض السىْٖٔ  ـطّ ّبني تطّت - شطم٘ـشتنب الـم أّ -شطاو ـضتكاب البني إ
شطم٘ ـعلٙ فعب معلـْو الـ   ٘ح الـنيفع٘ السىْٔٓبب تس ت ّت ،ّيف مجٔ  الـنْاضز

 ىػاٌ زاض غريِ ّغكيَا . لْ غكح إ شتنلَا  ناـفهاّل عً م
ــّا: ــ ّثاىٔ ــْ غــلّ  - لكــربٚني  اـى ٗ ستنــال التشــطٓه للنهــطّ نيا إغــتلعاو إل

٘ الــنهطّ مـ   ٗ الؿدكـٔ٘  شاز الــنهطّ ـتـ أّ إالؿدكٔ٘  ٘السىْٔٓ ّلـْ   ، ٗ اليْعٔـ
- عٌّ بــني الهــطض اليــْعٕ ّبــني الهــطض الؿدكــٕنّٔـٓــ ٌ العقــالٛ الدــب أأل

الـسىْٖٔ   هـطض زفـ  ال غـتقالل العقـب الػـلٔه بْدـْب     ىؿـكب بعـسو إ  ّعيسٜص 
الـــسىْٖٔ  ٌ الهـــطضّشلـــك أل ،ـشطم٘ـشتنب الـــضتكـــاب مـــس إالــــنشتنب عيـــ

نا ٓــسض  العقــب الػــلٔه ّدــْب  ـتُ لــٔؼ مــالـــنشتنب بــب الـــنقطْ  بهــطضّٓ 
 ضتكابّا ٓقسمٌْ علٙ إعقالٛ ّالفقَاٛ  ّطال ٚظ عيُ ّلعّو زفعُ ّلصا تطالتشّط



 (181) ................................................. االغتسالل بالعقب علٙ اقب االستٔا 

 بَ٘ ّالـٗ يف مْضز الؿشتنلٌْ الـنهّطـنٔ٘ ٍّه ٓـالؿبَات الـنْنْعٔ٘ التشطٓ
 ٗ فَٔا . ستنال الـنفػسٗ ّالـنهّطعٌْ عً إضتكابَا ضغه إتّْضٓ

ٍ٘سٔاىّا لتساو علٙ الهطض السىْٖٔ أس ٓسض  العقب ّدْب اإلبب ت  ـنكلش
نطاض الـنقطْع٘ بأمب مٌْ علٙ بعي األسـقـه ٓ ـطاٍـصا ىـّل ّهـٍّىـفـ  أعظه أ
 ض الـنأمْل٘ . ـزضا  بعي الـنياف  ّالـنكالإ

 . ثبات ّدْب اإلستٔا  و الْدُ الجاىٕ إلناـشاقب عسو تـّال

زضا ـُ علـٙ   بُ مـً سكـه العقـب ّإ    ٓػتسّل عنسٗ ما ْ: ٍّ الْدُ الجالح
ــا  ب اإلّدــْ ــْت تكــالٔف إ    ،ستٔ ــه اإلمجــالٕ بجب ــٍّ٘ــْ زعــْٚ العل   لعامٔ

فاٌ  ب  ،أّ يف التشطٓه يف مْاضز الؿك يف الْدْب  -شطماتـّادبات ّم -
ع ٍّصا العلـه ٓيذّـ   ،إلُٔ لعامُٔ٘ تكالٔف إبتّْد مكلف ٓعله إمجااّل أّل بلْغُ

سكـاو  ماضات الكاؾف٘ عً األض الطط  ّاألتكل ّال ،علُٔ التكالٔف الْاتعٔ٘ 
ٕ العلـه اإل  ـشّبلعامٔ٘ لـ اإل ع العلـه  ّعـسو ّفاَٜـا بطفـ  تيذّـ     لقكـْضٍا  ،مجـال
زٌّ غريٍــا مــً أسكــاو ، سكــاو مْنــْعاتَاأل نــَامجــالٕ مــً دَــ٘ تعّطاإل

 شالُ . ـع بفٔبقٙ التيّذ ،لعاو فَٔاخطٚ الـنشتنب ثبْت اإلاألالـنْنْعات 
الطط  ّتٔاو ،ي٘سكاو  جريٗ غري متعّٔمجال أالـنعلْو باإل: خطّٚبعباضٗ أ

ٍّـْ   ،ي٘سكاو خاق٘ يف مْاضزٍـا الــندكْق٘ ّمْنـْعاتَا الــنعّٔ    مجب  أل
علـه  عٓـ٘ ال ّتبقـٙ ميذّ  ،مْاضزٍـا شكه يف غري مْنْعاتَا ّـلجبْت ال غري ىاٍ 

دطّز عـً عَـسٗ   ـّٓـسض  تطعٔـّا لـعّو الـ    فـٔشكه العقـب    ،َاـشالـ ـمجالٕ باإل
ّالبس سٔيٝــص مــً ،لـــننكًبالقــسض ا -مجــالالـــنعلْو باإل -عالتكلٔــف الـــنيّذ

ٍّْ ٓتشق  بفعـب مــشتنب    ،مجالٕ٘ للعله اإل طا  الـنؿتبَاإلستٔا  يف األ
  ٕ الفطا  الٔقٔين. ٌ الؿغب الٔقٔين ٓػتسعأل ،هـشطٓـتالتنب دْب ّتط  حمالْ

ْدــْب الـــنْافق٘ القطعٔــ٘ ٌ العقــب الػــلٔه ٓقهــٕ تطعٔــّا بّخالقــتُ: إ
 ٔاّلــكشـشتنالت الْدْب تـياب عً مؿتبَات التشطٓه ّفعب مـدتّلعّو اإل
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 مً ّالـنعصّضٓ٘ . ألنؤّزٖ لـللٔقني بفطا  الصم٘ ّال
ع معـــُ العلـــه شالل فـــال ٓتيّذــــىـــشكْل اإلـذـــاب عيـــُ بـــٌ ٓ ـنكً أّٓـــ

ُ ستٔـا  يف أ ٓلـعو اإل  ّال مجالٕاال الٕ له االمجـ ـالل العـ ـشـ ـىّشلـك إل  ، طافـ
تكالٔف ّاتعٔـ٘ إلعامٔـ٘ تامـ  الطـط  ّاألمـاضات الــنعتربٗ بـب         ري بجبْتـالكب
ننً الـنؿتبَات ّبقسض الـنعلْو  ثباتَا سكنّا ّاتعّٔاطظ علٙ إقب الـنشّاأل

ً  بقٕـفٔكـٌْ الـنتـ   ،ٔ٘ ـعـ ـكاو الْاتـسإمجااّل مً األ بَات مكـسا   ـتـ ـالـنؿ مـ
 قب الرباٛٗ . ـنكً ىفُٔ بأقب التكلٔف ّٓبأ سّٖـالؿك الب

مجـالٕ  ىـُ ْٓدـس عيـسىا علـه إ    أّنـض : إ ـشالل بيشْ ىـنكً تقطٓح اإلّٓ
لؿــبَات الـــنشتنب فَٔــا ناو اـ طافــُ تــسٔــح أٌ أ بــسّٖ ّغــٔ  الــساٜطٗ دــسّا

 . ؽ ْب تؿطٓ  مقّسمً العله بْدبال   ىاؾّٝا  أّلعامٕ بالفعب التكلٔف اإل

ىطبـــا  عٓـــ٘ العلــه اإلمجـــالٕ ّتــأثريِ ٍـــْ إستنــال إ   ّالـــنقٔاؽ يف ميذّ 
ٍْ لْ إ ،لتكلٔف الـنعلْو علٙ  ب ّاسس مً أ طافُا قّا شّقـىطب  علُٔ  اٌ مبيش

ّْٓدس عيـسىا علـه إمجـالٕ بجبـْت أسكـاو اهلل الْاتعٔـ٘        ،التكلٔف فُٔ لجبْت
قــْل العنلٔــ٘ ٓــات األّنــنً مؤّزنــنً األخبــاض ّاألمــاضات الْاقــل٘ إلٔيــا 

 ذاضٓ٘ عيسىا . ـالـنشطظٗ ال
 طافـُ الــنؿتبَ٘   إشا أمكً إىطبا  الـنعلْو إمجااّل علٙ تـسٍض مـً أ  ّعلُٔ 

ٓـ ـب ٘ مجـالٕ  شتنب  ْىَـا بقـسض الــنعلْو اإل   ـشٔح  أمكـً   -مـً تـسضِ    أّ تطٓبـ
ٔ٘ سٖ باألسكـاو الؿـطع  إىل عله تفكٔلٕ تعبّـ  ٌ العله االمجالٕ ٓيشّبالقْل بأ

قـْل  ـَٔ٘ اليت تام  علَٔا الطط  ّاألماضات الؿطعٔ٘ بب ّاأللّالتكالٔف اإل
ّتبقٙ مؿتبَات ك ٓقـه فَٔـا    ،ب غتكشاب الـنجالعنلٔ٘ الـنجبت٘ للشكه  اإل

 ّال ،لعامـٕ فَٔـا   علٙ إثبات سكه إتسل ؾطعٔ٘ معتربٗ ماضٗ أقب عنلٕ ّال أ
سٖ ثريِ برب ـ٘ العلـه التعبّـ   تأبب ٓعّل  ،عّا بلشاهَا الٕ ميّذٓكٌْ العله االمج

 ٘ لألسكاوـتـبـطظٗ الـنجـْل الـنشـطٗ ّاألقـتبـُٓ الطط  الـنعؤّزــنا تالتفكٔلٕ ب
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 ْوـساض الـنعلـقطب مً الـنقـُ ٓب ٍسـعتـم سٍضـقـٔ٘ ّبـعـْاتـف الـٔـتكالـٔ٘ ّالـَـلاإل
 . مجال مً األسكاو الـنعلْم٘ إمجااّل الـنْدْزٗ ننً الـنؿتبَاتباإل

ٍّـشالل أٌ ٓكٌْ الـنعلْو باإلىالـنٔعاٌ يف اإلٌ ّسٔح أ  مجال بقسض مػا
شالل ـىـ ٓلـعو إ  فلـصا   - سّاتعبّـ  أّّدـساىّا   -مقاضب للقـسض الــنعلْو تفكـٔاّل    أّ 

 ح مـً القـسض  بُ تطٓ معتٍس سٖ تفكٔلٕ بقسٍضمعلْو تعّب إىلمجالٕ ٍيا العله اإل
 الرباٛٗ . ؾك بسّٖ ىيفُٔ باقب ىل مجال ّإنعلْو باإلْاتعٕ الـالـ

ــٍّــصا اإل ــط  ـى ــٙ ال ـــندتاض مــً  أشالل ّانــض دــسّا عل أٌ  ٖ الكــشٔض ال
سٔح ٓكـري   ،ماضات ٍْ الططٓقٔ٘ ّالكاؾفٔ٘ عً الْات  الـنذعْل يف باب األ

نطابق٘ ـسٖ بٚ بَا مْدبّا للعله التعّبشكه الـنؤّزـماضٗ الـنعتربٗ علٙ التٔاو األ
إشا  ـاٌ  ّ ،مـاضات  ٚ بـتلكه األ ـنؤّزالـنّا بالْات  الفٔكٌْ ع ،اٍا للْات  مؤّز

مجــااّل ثبْتَــا يف إسكــاو الؿــطعٔ٘ الـــنعلْو بــُ ٓقــاضب تــسض األ ّاتــسضٍا معتــّس
 شال٘ . ـم شب العله االمجالٕ سٔيٝص الـىإ -الْات  

ٛإ علٙ القْل بكٌْ الـنذعْل ٍٕ الـنيّذّأ  ٓـتهّ  ضٓ٘ فـال عٓ٘ ّالــنعصّ ما بيا
مـاضٗ  تعّل بقٔـاو األ  اّل الامجٕ الـنعلْو إشكه الْاتعـألٌ فعلٔ٘ ال ،ـشاللىاإل

 ،ب تبقٙ فعلٔتُ علٙ تقسٓط تٔاو األماضٗ ّعلٙ تقسٓط عسو تٔامَاشكه بـعلٙ ال
تْدٔـُ ّزعـْٚ    إىلشتاز ـٖ ٓأ -آخط دْاٍب إىلفٔشتاز القاٜب بصلك الـنبيٙ 

ّإٌ  اٌ  مً التيذٔعمجالٕ ـشكنٕ الصٖ ٓعين ظّال أثط العله اإلشالل الـىاإل
ٌ  -ه اإلمجـالٕ باتٔـّا   العل ٓيطبـ  علٔـُ    شذ٘ علـٙ مـا  ـٌ ىَـْض الـ  إٓقـال :   بـأ

ـشالل شكه االىـ ـمجالٕ ٓكٌْ بـ الـنعلْو باإلمجال يف بعي أ طا  العله اإل
 ــاٌ التكلٔــف  إشامــا  إىلمجــالٕ ع الـــنعلْو اإلعقــاّل ّٓػــتلعو إىكــطا  تيّذــ

 ،إىل الـنذتَس٘ ماضٗ الْاقلم  علُٔ األالْاتعٕ تاٜنّا يف شا  الطط  الصٖ تا
ٚ     ضٓ٘ عنا ّٓػتلعو الـنعّص  ،إشا ّدـس الــنعلْو االمجـالٕ يف األ ـطا  األخـط

يـ٘ علـٙ   ـشطم٘ إىاٛ ظٓس مطززّا بـني إىـاًٛٓ ّتامـ  البّٔ   سس بإشا عله أٍّصا  نا 
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 ّال -خهـط  زٌّ اإلىـاٛ األ  -ٓس الــنغكْب ميـُ   ظأٌ ٍصا اإلىاٛ األمحط ملك 
ً اإلىاٛ األخهط ّ أىُ علـه تفكـٔاّل أٌ   لعّو االدتياب عؾك عيسٜص يف عسو 

 . الـنغكْب ميُ  ىاٛ ظٍٓساإلىاٛ األمحط إ
ً عـسو  ّتـس تبـّٔ  ،زلـ٘ االستٔـا  اليقلٔـ٘ ّالعقلٔـ٘     ما أضزىـا بٔاىـُ مـً أ    ٍصا

شكنٔ٘ ـيف الؿبَات الـ مْلّْٓا ّدْبّا ىَْض زلٔب ميَا علٙ ّدْب االستٔا  
 :  . ثه ىتكله يفلْغُبؽ مً الٔأسكْل بعس الفشل عً البٔاٌ الؿطعٕ ّ

 : نافعة حوث ـوب ة لجلي تهبيهات 

الؿبَات البسّٓ٘ قب الرباٛٗ يف   علٙ اإللتعاو بأمباسح مَن٘ تتفّط ٍّٕ
 ببشح :  ىبسأ ،ب  للشكه ؽ مً الظفط بسلٔب مجعقٔح الفشل ّالٔأ

 صل الرباءة :حكومة أصل عدم التذكية على أ
ــاٌ أ  ــ   يف دطٓ ــرباٛٗ  ٓؿ ــب ال ــ أّق ــْز أ  شّبـال ــسو ّد ــ   : ع ــب ضاف ق

 شّبـقب الفاٌ أ ،ذاضٖ يف الـنْضز ـقب الرباٛٗ الأّ أ شّبـقب النْنْ  أـل
ُ أّ ّاقب مْنْعٕ سـا ه  ـن٘ أذطٖ اشا ك ٓكً ثـنا ٓـالرباٛٗ اىأّ   ،ضز علٔـ

لعامـٕ مؿـكْ  فـال    نْنْ  سكـه إ ـض لـ قب الـنْنْعٕ الـنيّقفاشا ّدس األ
قـال٘  ـذطٖ أشه سٔـْاٌ فاىـُ تـ   ـسـب لـ   نً ؾك يف  ، شّبـذطٚ للرباٛٗ ّالـم

مطأٗ ّمً ؾك يف إ ،أّ الرباٛٗ  شّبـقب الـني  دطٓاٌ أعسو تابلٔتُ للتص ٔ٘ ّت
ٍّـٕ   ،شق  العّدٔـ٘ بٔيَنـا  ـقـال٘ عـسو تـ   اليظـط الَٔـا أل   شّبـاىَا ظّدتُ ك ٓ

 ّالرباٛٗ . ّتْنٔشُ :  شّبـقب الم٘ علٙ أمتقّس
-عتنـاز علَٔـا   ٙ القْل بَا ّاإلبياٛ عل -لعقلٔ٘ قب الرباٛٗ اـذطٚ أٌ مإ

ٍـْ  طعٔ٘ الجابتـ٘ باليكـْم   قـب الـرباٛٗ الؿـ   ـذطٚ أٌ مـ ّإ،)عـسو البٔـاٌ(   ٍْ
 اشا  شّبـالـ  أّقـال٘ الـرباٛٗ   ـذطٖ أنا تـ ـّاىـ  ،)الؿك(ّ)اوَب(ّ)عسو العلـه( 

قـب ٓطفـ    فـاشا ّدـس أ   ،أّ ّاضز علَٔـا  قـب مْنـْعٕ سـا ه    ـن٘ أك ٓكً ث
 ٌ ٓكٌْ بٔاىّا علّٙٓكلض أ -ّعسو البٔاٌ ّعسو العله الؿك -مْنْ  الرباٛٗ
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 . ـدال شكْم٘ علٙ الـبال أّقب الرباٛٗ بالْضّز و علٙ أاحلكه الؿطعٕ تقّس
ــب       ــرباٛٗ باألق ــب ال ـــنْنْ  أق ــ  ل ــب الطاف ــً األق ــبري ع ـــنكً التع ّٓ
ـــداضدٕ شٖ     ـــنْنْ  ال ــُ يف ال ـــنْنْعٕ بَــصا اللشــاه ،ال بلشــاه دطٓاى ال

ُ أقاّل داضّٓا يف الػبح ضافعّا لــنْنْ  الؿـك   األثط الؿطعٕ، بب بلشاه  ْى
ـــنْنْ   اغتكــشاب عــسو      ــّا يف ال ــُ أقــاّل داضٓ ـــنػّبح أعــه مــً  ْى يف ال

 ّهّأعـ الطافـ  للؿك يف سـلٔ٘ الـشـْٔاٌ الـنؿكـْ ٘ تابلٔــتُ للتص ـٔــ٘،    التص ٔ٘
ط العاٜـب  ذاغ٘ الــناٛ الــنتغّٔ  ـشكه  اغتكشاب ىـ ـقاّل داضّٓا يف الأ ْىُـمً  

 قب الطَاضٗ يف الـناٛ . مً تبب ىفػُ ّالـناى  مً دطٓاٌ أ طِغّٔت

 ذاضٖ يف مـــْضز الـــرباٛٗ ضافعـــّا للؿـــك ـقـــب الـــٌ ٓكـــٌْ األّالعنـــسٗ أ
ــ ــْ مــ    أّالؿــٔٞ  شّبـب ــصٖ ٍ ــُ ال ــرباٛٗـسطمت ــْ بــالطف   -ذطٚ ال الؿــطعٕ  ّل

و شكنٔ٘ يف تقّسـمً زٌّ فط  بني الؿبَ٘ الـنْنْعٔ٘ ّبني الؿبَ٘ ال -التعبسٖ
ّ٘قب الطااأل  ّضّزّا .  أّ  ف  للؿك ّتطدٔشُ علٙ الرباٛٗ سكْم

ـدلٔ٘ يف ستنـب اىقالبـُ اىل الـ   إّـدنطٓ٘ مـاٜ   : مـا اشا علـه بـ    ّىلمجال األ
ٔ٘ دّلـقالبـُ اىل الـ  مخطٓتُ بٔاىّا ضافعّا إلستنـال إى  غتكشابالعمً الجاىٕ  اٌ إ

: ب الـرباٛٗ قـ ـشق  مْنـْ  أ غتكشابٕ ّ اٌ ماىعّا عً تـ س الؿطعٕ اإلبالتعّب
 عسو البٔاٌ(. ( أّ)عسو العلهأّ) ()الؿك

 ،ىقط  السو عيَا ّك تغتػـب بعـس  ّإ : ما اشا سان  إمطأٗ  ّ٘مجال الجاىٔ
شطم٘ الجابتـ٘ ٓقٔيـّا اىل   ـغتكـشح الـ  يف دْاظ مقاضبتَا سٔيٝـص إ  -ظّدَا فؿك 

 سّا . غتكشاب مْنْ  الرباٛٗ ّىفاِ تعّبّضف  اإل،ظمً الؿك 

قـب الـرباٛٗ اشا   و علـٙ أ قب الــنْنْعٕ الــنتقسّ   األفط  بني ٍّكصا ال
فاىــُ علــٙ  ،للــرباٛٗ ـدالفّا ــاٌ مفــازِ مْافقــّا للــرباٛٗ ّبٔيــُ اشا  ــاٌ مفــازِ مــ  

قــْل أّ األشذر ـزلــ٘ ّالــو األقــب الـــنْنْعٕ  ػــاٜط األالتقــسٓطًٓ ٓتقــّس
 قْل . ـشذر ّاألزل٘ أّ األالْاضزٗ علٙ غريٍا مً ال أّ شا ن٘ ـال
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 لشاه  ربٚ ؾط  دطٓاٌ الرباٛٗ . ٍصا  لُ ب
ّاخط يف الكغطٚ ّالتطبٔ  فٔنا اشا ؾـك  ّتس ّت  الكالو الطْٓب بني األ

٘   أّشه سْٔاٌ ـيف سلٔ٘ ل أّ شْٔاٌ للتص ٔـ٘  ـالـ  سطمتُ مً دَ٘ الؿـك يف تابلٔـ
ُ فتذـطٚ أقـال٘ عـسو التص ٔـ٘ ّإ     ،عسو تابلٔتُ هلـا   ـني  دطٓـاٌ  ّتـ  ،غتكـشاب

تال  ،ألٌ أقب عسو التص ٔ٘ أقب مْنْعٕ سا ه  ،الرباٛٗ  أّ شّبـال قال٘أ
نا ٍْ ـشكه اىـباس٘ يف مؿتبُ الاألىكاضٖ)تسِ(: )إٌ أقال٘ اإل عظهؾٔديا األ
لعامـٕ سـا ه   قب غـبيب إ ٍّْ أ ، (34)قب مْنْعٕ سا ه علَٔا( م  عسو أ

ّ    شّبـقب الـ علٙ أ شه ـشطم٘ الــنشتنل٘ يف لـ  ـالـ مـً  ّالـرباٛٗ مـً الــنؤاخصٗ 
 الـنؿكْ  تص ٔتُ . أّ ،ؿكْ  تابلٔتُ للتص ٔ٘ شْٔاٌ الـنـال

قـال٘ عـسو التص ٔـ٘    علٙ دـطٖ أ  (35))تسِ( ؾكب ؾٔديا األىكاضّٖتس أ
ثـه أداب)تـسِ( عيـُ بـأٌ      أقـال٘ عـسو الــنْت ستـف األىـف.     بأىَا معاضن٘ ب

ىـُ لٔػـ  الــنٔت٘    ّأ (ٙغـري الــنص ّ  )خطٚ عـً  )الـنْت ستف االىف( عباضٗ أ
بـب الــنٔت٘ ؾـطعّا ٍـٕ  ـب مـْت ّظٍـا          ، (ما مات ستف االىف)خكْم 

 ناو ؾطاٜط التص ٔ٘ الؿطعٔ٘ . ـت أّضّح ٓيتفٕ معُ بعي 
 ٍّٕ :  ،مْض اليافع٘ ـنَٔس بعي األّٓيبغٕ ٍيا ت

األمط األّل : إٌ أقال٘ عسو التص ٔـ٘ ّإغتكـشابُ ٓتْتـف دطٓاىَـا علـٙ      
مــ  تابلٔــ٘  داضدٔ٘ـاّل مــً االفعــال الــٌ تكــٌْ التص ٔــ٘ عيْاىــّا بػــٔطّا متشكـّـ أ

ــا ــ ىظـــري ،الــــنشب هلـ ـــنػشتني  شّكـتـ ــلتني ّالـ ــاضٗ مـــً الغػـ أّ مـــً ب الطَـ
بالعــسو تبــب  ّامــطّا سازثــّا مػــبْتسٔــح تكــٌْ التص ٔــ٘ أّعيسٜــص :  ،االغتػــال

دــب ـشق  الــصبض ألشكْل بعــس تـــٍّــٕ مؿــكْ ٘ الــ ،الــصبض ّظٍــا  الــطّح
 الصبض دنػ٘ :ـققَا م  ؾطّ َا الـشـيف ت أّٔ٘ ـٔ٘ الـنشب للتص ـلـالؿك يف تاب
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ــ ــتقبال ـشسٓس ّإبالـ ـــنصبْح ّإغـــالو الـــصابض ّالتػـــنٔ٘ ّفـــطٖ األّزاز غـ  الـ
األضبع٘، فيػتكشح عسو التص ٔ٘ الـنتّٔقً غابقّا الـنؿكْ  السقّا اشا ك ٓكً 
عيسىا عنْو ٓجب  تابلٔ٘  ب سْٔاٌ للتص ٔ٘ ّك ْٓدس عيسىا أقـب ٓــذطٖ يف   

غابق٘ هلا. ّعيسٜص تـذطٖ أقال٘ عسو القابلٔ٘ ّٓجبتَا لعسو ّدْز سال٘ متٔقي٘ 
ـــندكْم علــٙ الـــشْٔاٌ الـــنؿكْ  ؟        التص ٔــ٘ ّإٌ علــه ّضّز الــصبض ال
ٍّكصا اشا ؾككيا يف تـشق  بعي ؾطّ  التص ٔ٘ بعـس تــشق  الـصبض ّظٍـا      

شق  التص ٔ٘ الؿطعٔ٘ البػٔط٘ ـقال٘ عسو تـذطٖ أت -سطاظ القابلٔ٘ إالطّح م  
 .  ُضّسٌ ّخطّز اْالـشٔشبض ـشق  اىل ظماٌ ت

ــ  التص ٔــ٘ عيْاىــّا مط ّ    ــ   بٔينــا اشا  اى الــصبض داضدٕ :ـبــّا مــً الفعــب ال
ــ   ـــنكشْب بؿــطاٜطُ ال ــ  ،ـدنػ٘ال ــصبض مــ  ؾــطاٜطُ   ـّالـــنفطّض ت  شق  ال

نا الؿك ساقب ـّاى ،ـشْٔاٌ خاضدّا مً زٌّ ؾك يف تـشققُّّضّزِ علٙ ال
قــب فٔذــطٖ أ ،اعــسمَ أّسطمتــُ للؿــك يف تبْلــُ التص ٔــ٘ أّ يف سلٔــ٘ اللشــه 

ضدـ٘  ّتابلٔـ٘ الــنشب للتص ٔـ٘ خا    ،معـاضض  أّّالرباٛٗ مً زٌّ مياظ   شّبـال
 ،ـذلس ّ َاضتُ ب اللشه ّلبؼ الأ شّبلـثريٍا عً سقٔق٘ التص ٔ٘ زخٔل٘ يف تأ

   ٘ ــ    ،ّلٔػـــ  زخٔلـــ٘ يف تــــشق  التص ٔـــ  ْاٌ شٔـفريدـــ  الؿـــك يف تابلٔـــ٘ الـ
ط شققَا خاضدـّا ٍـب تـؤثّ   ـلْو تـ ٌ التص ٔ٘ الــنع للتص ٔ٘ ّعسمَا اىل الؿك يف أ

الــنْنْعٔني يف   شّبـقـب الطَـاضٗ ّالـ   ؟ فريدـ  اىل أ  ال وّالـشلٔ٘ أالطَاضٗ 
ــ ـــنعلْو شبــ ـال ـــندكْم ال ٕ شْٔاٌ ال ــيَر الؿــطع ـذطٚ ّال مــ ،ـشُ علــٙ ال
 ّشلـــك لعـــسو العلـــه بجبـــْت  ،نعيٙ عـــسو تابلٔتَـــاـقـــال٘ عـــسو التص ٔـــ٘ بـــأل

 سال٘ غابق٘ علٙ ظماٌ الؿك فَٔا . 
 

ٌ التص ٔ٘ اليت ٍٕ ظٍا  ضّح سْٔاٌ تابب للتص ٔ٘ بكٔفٔ٘ األمط الجاىٕ : إ
٘  -ختلـف الفقَـاٛ)ضض( يف اىَـا    تـس إ  ،ـدكْق٘خاق٘ ّؾـطّ  مـ    - التص ٔـ

داضدٕ الـنكشْب بؿطّ  ـس مً الصبض العيْاٌ بػٔط ّمعيٙ ّسساىٕ متّْل
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ح مً الفعب ّ عيْاٌ مط - التص ٔ٘ -ىَاأو أ ـشْٔاٌ للتص ٔ٘ ؟معٔي٘ م  تابلٔ٘ ال
شْٔاٌ ـدكْق٘ ّؾــطّ  معٔيــ٘ عــسٚ تابلٔــ٘ الـــالــصبض بكٔفٔــ٘ مـــداضدٕ :الـ 

ختلـــف ىظري)الطَـــاضٗ مـــً احلـــسخ( الـــيت إ    - التص ٔـــ٘ -؟ ٍّـــٕ للتص ٔـــ٘
الغػـلتاٌ   -ـداضدٕسّا مً الفعب الـ يف  ْىَا عيْاىّا بػٔطّا متّْل الفقَاٛ)ضض(

بّا مً  ْىَا عيْاىّا مطّ  أّ -ـناو البسٌ م  تكس القطب٘غػب ت أّ ،ّالـنػشتاٌ
 . فاىُ تس إختلف  فُٔ االىظاض ،طـشقٔ  ٍصا األمالبس مً تداضدٔ٘ ؟ـفعال الاأل

 لصبض ّظٍا فـعال الـدنػ٘ الـنكاسـب٘ لق٘ يف األٔـٔ٘ سقـتس ٓقال : التص 
ّتكــٌْ تابلٔــ٘ الـــنشب خاضدــ٘ عــً سقٔقــ٘ التص ٔــ٘ ّغــري زخٔلــ٘ يف   ،الــطّح

ما التص ٔ٘ فَـٕ الـصبض   ّأ،الطَاضٗ ّ شّبـ تأثريٍا الشققَا بب تكٌْ زخٔل٘ يفـت
 دكْق٘ :ـبكٔفٔ٘ خاق٘ ّؾطّ  م

سّا ّاّل: لعسو مػاعسٗ الفَه العطيف للتص ٔ٘ علٙ  ْىَا عيْاىّا بػٔطّا متّْلأ
٘ ٍا  الطّح م  الؿطّ  الظمً الصبض ّ ُ  ّىهـٔف  ،ـدنػ٘ الــندكْق :  إلٔـ

 ط اللغٌْْٓ التص ٔ٘ بالصبض . تس فّػ إىُ
ــ٘ الــيلّ ّث ــّا: لسالل ــٕ ّاأل اىٔ ــصابض مــ   سازٓــح علــٙ أالقطآى ىَــا فعــب ال

ْٔـت هْ ط ٌ القطآص ٔ٘ يففاٌ ىػب٘ الت ،الؿطاٜط الـندكْق٘  اىل البؿـط   صإَّالم َما َش م
 ،ـداضدٕ الـنباؾطٌٖ التص ٔ٘ ٍٕ فعلَه التسل علٙ أ -ـشنيالصاب -الفاعلني 

 .  (36) الصبض دٕ:داضـس مً الفعب التػبٔيب الـنتّْلفعب الال ال
 ّشلك :  ،ٌ ٍصا االغتسالل غري تاو ـنكً أٌ ٓقال : إلكً ٓ

ْ  -ٌ عسو مػاعسٗ الفَـه العـطيف  أّالّ : أل ٘    -شق ـتـ  لـ  ٍّكـصا تفػـري اللغـ
ــ٘ ــصبض( ال )التص ٔـ ــّط : الـ ــالفَه اآل ٓهـ ٕ  بـ ــطع ــسلٔب الؿـ ــاعسِ الـ ــط اشا غـ  خـ

ضا  الــنعاىٕ  زٌ الفَـه العـطيف تاقـط عـً إ    أل ، -سٓجٕشـىٕ ّالـ القطآ اليّل -
 ٕـٓطتٙ الفَه العطف ّمعُ ال ،تص ٔ٘ ّالطَاضٗ ّالـنلك ـظري الـالؿطعٔ٘ العالٔ٘ ى

                                                           

 . 382: 4+ فْاٜس األقْل : ز 338: 3أدْز التقطٓطات : ز (36)



 (189) ................................................ ٍب التص ٔ٘ معيٙ بػٔط أو معيٙ مط ح

 ّال التفػري اللغْٖ زضد٘ الظَْض عيسٜص . 
ّثاىٔـــّا: ألٌ الـــيّل القطآىـــٕ األغـــاؽ هـــاٍط يف بػـــا ٘ معيـــٙ التص ٔـــ٘  

طّا بـنقتهٙ تبازض )معيٙ الطٔح ّاليعاٍ٘ ّاليظاف٘ ّاليقاٛ ّالطَـط( معيـٙ بػـٔ   
ــ٘ ّالـــنص ٙ، ّٓكــٌْ فــطٖ األّزاز بالـــشسٓس مــ  التػــنٔ٘ ّإغــتقبال     للتص ٔ

 الـنصبْح ّإغالو الصابض زخٔاّل يف تـشّق  التص ٔ٘ ّالطَاضٗ ّاليقاٛ . 

ْٔت ْهٓيـتـػح ط -ّم  تـبازض الـنعـيٙ البـػٔط ّإغـتـظـَاضِ   ص إىل البــؿطَش م
فاٌ إغياز التص ٔ٘ إىل   ،َْض مـذاظ الصابـشني إىتػابّا سقٔقّٔا مً زٌّ عيآ٘ ّه

ٓسل علٙ  ٌْ الص اٗ فعلَه الـنباؾطٖ  لكً ال ،غياز سقٔقٕ البؿط الفاعلني إ
ــ ــطّ  الــ  ـّشب ــ  الؿ ــْاٌ م ــهّ  ،دنػ٘ ـشَه للشٔ ــب ٓع ــبٔح   ب ـــنباؾطٗ ّالتػ  ال

ـــنباؾطٖ ٓكــض إ  شإ ــصابض إغــيازّا  غــيازِ الفعــب التػــبٔيب  ال ـــنكلف ال إىل ال
ّ٘ ح ّالـنػّب ،سقٔقّٔا ٓقـال :   ،ش٘ ـمـً زٌّ مػامـ   التْلٔسٖ ٓػيس لفاعلُ سقٔقـ

ل٘ مـً  ّالـنلكٔ٘ متشكّـ  ،بٔعَا علُٔذاب ـٓ)فالٌ ملك الساض( م  أىُ تس تبب إ
 ذاب الباٜ  ّتبْل الـنؿ ٖ . ـٓإ

ْٔت ْهطٓسل  شٌ الإ ٔـ    عص َش م سـسٍنا  ً أـلٙ خكـْم الــنباؾطٗ فٔشتـاز تعٔ
ً  ـٌْ  ّال تبـّٔ  ،ً الـصبض ّؾـطّ ُ   خبـاض الؿـطٓف٘ تبـّٔ   ّاأل ،إىل زلٔب ّانـض  

فال زلٔـب   ،دنػ٘ لٔكٌْ معياٍا مط بّا ـالص اٗ ٍٕ عنلٔ٘ الصبض م  الؿطّ  ال
ّالظـاٍط مػـاعسٗ هـاٍط اليكـْم ّالفَـه       علٙ تعٔني الص اٗ يف الــنط ح .  

ْٔـت هْ طالـستٔ  ّالتبـازض مــً تْلـُ غـبشاىُ:      ضازٗ الــنعيٙ الْدــْزٖ  ص علــٙ إَش م
 ،دنػ٘ـاّل مـً الـصبض بؿـطّ ُ الـ    قـّا ّمتشكّـ  متشّقالقاىْىٕ  ّاالعتباضالبػٔط 

ٙ    ب مـً شبـض مـا    اٗ ستٙ ٓتشّكصس مً تابلٔ٘ الـنشب للالبّ  ٓقبـب الـص اٗ معيـ
ــص اٗ(  نــا تتشّكــ   ــ   ب)ال ــً ال ــً الْنــْٛ  ـ)الطَــاضٗ م  ،الغػــب أّشسخ( م

ٌ ٓسل زلٔب علٙ خال  إال أىعه  ،ذاب ّالقبْلـٓمً اإل ب)الـنلكٔ٘(ّتتشّك
 مجالٕ للفَه الـندتاض . فيكري الُٔ . ٍصا بٔاٌ إ ٙ الظاٍط الـنتبازضالـنعي
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 مْنْ  تس أخصت يف )التص ٔ٘( ّ ٌ )الص اٗ(ضٓح يف أ : البّبتعبري مفّك      
 ،الطّح  سْٔاٌ ظاٍ  إىلنا ٍٕ مهاف٘ ـ ب ّاللبؼ ّقش٘ الكالٗ بسّب األ 

ّاللـبؼ ّبطـالٌ     ـب )عـسو التص ٔـ٘( يف مْنـْ  سطمـ٘ األ     خصّيف الـنقابب أ
س طفَمــْ  طتــال غـبشاىُ :   ،سٔــْاٌ ظاٍـ  الـطّح    إىلنا ٍــْ مهـا   ـالكـالٗ بـ  

   ُٗ ُْْتــَْش َّاِلَن  ُ٘ َّاِلن ْيَدِيَقــ  ُِ ُِ ِبــ ْٔــطَّ اللمــ ٍِــَب ِلَغ ََّمــا ُأ ََّلْشــه  اِلِديعَّٓــطَّ  َّالــَسو    ُ٘ َْٔتــ ُْٔكْه اِلَن َعَلــ
ــَب ال  ــا َأَ  ََّم  ُ٘ ــ َّالَيِطَٔش  ُ٘ ــ َٓ ــت هْ َّاِلن َتَطزف ْٔ ــا َش م ــب    إَّالم َم ـــناٜسٗ: صَػ ـــنقػه يف  ،3ال ّال
 ،ـشْٔاٌالـ ّلـٔؼ شات   ،شْٔاٌ ظاٍـ  الـطّح  ـالـنػتجيٙ ّالـنػتجيٙ ميُ ٍْ الـ 

لغـري   ٍـبّ ٍّٕ الـنٔت٘ ّمـا أ  ،  الطّح علُٔىْا  مً ظاٍّشلك لؿَازٗ عطف أ
  ب الػب  . ٘ ّاليطٔش٘ ّما أنْتْشٗ ّالـن زّٓاهلل ّالـنيديق٘ ّالـ

ْٔـت هْ  ط - الـصابض  -ٌ ىػب٘ التص ٔ٘ اىل الفاعـب ّإ ّإغـيازٍا قـشٔض   صَمـا َش م
ّ٘ ،ّسقٔق٘ ّال زلٔب علـٙ   ،الصبض ّتػبٔبَا  غْاٛ مباؾطٗ ّالص اٗ فعلَه سقٔق

ح الفعب التػبٔيب فاٌ الـنػّب بب ٓعّه ،شقٔق٘ بالفعب الـنباؾطٖ ـختكام الإ
ٓكـض    -مـً الـصبض بؿـطّ ُ     سساىٕ البػـٔط الــنتْلّ  الـنعيٙ الْس -التْلٔسٖ 

  إىلٌ ىػـب٘ التص ٔـ٘   أٖ إ ،ـش٘ مـً زٌّ عيآـ٘ ّمػامـ   ىػبتُ اىل الفاعب سقٔق٘ إ
ّ٘  تكـضّ الفاعلني البؿـط     أوضٓـس ميَـا الــنعيٙ الْدـْزٖ البػـٔط      غـْاٛ أ  سقٔقـ

فـال   ،دنػ٘ـح مـً الـصبض ّالؿـطّ  الـ    الــنط ّ الــنعيٙ الْدـْزٖ   ميَـا  ضٓس أ
ْٔت ْهط ٓكؿف يف  ال ٓكـٌْ )عـسو التص ٔـ٘(     نـا  ،ٗ الجـاىٕ خاقـ٘   ضازص عً إَش م

ـدتكّا بالجـاىٕ :  مـ  -ٍـب لغـري اهلل   : الــنٔت٘ ّمـا أ  شّا ؾـطعّٔا  ـغري الــنصبْح شبـ  
ٗ إ ـــنط ح مــً الــص ا  ىفــُ شْٔاٌ ستــف أـستنــال مــْت الــ إل ، ضازٗ الـــنعيٙ ال

الظَــْض البــسّٖ  عيــسىا غــْٚٓبقــٙ  الّٓكــٌْ مٔتــ٘ مــً زٌّ شبــض. ّعيسٜــص: 
 يف الـنعيٙ البػٔط .ٍّْ هَْضٍا للتص ٔ٘ 

 

ُ الفاعلٌْ مً لـه ٓصّ  ما -ٙ()غري الـنصّ  ٌّالظاٍط مً اليل القطآىٕ أ
ٍـْ الــنْنْ     -ـشٍْنا ٍـب لغـري اهلل ّىـ   كف٘ بالــنٔت٘ ّمـا أ  شْٔاىات الــنتّ ـلا
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ْٔـت هْ طمٕ الـنػتجيٙ ميُ :العس الغتجياٛ الْدْزٖ الـنيكْم يف ٌ األصإَّالم َما َش م
ْٔت ْهط:ٓ٘اآل شْٔاٌ العاٍق٘ ـ)ال: ٓفٔس  ٌْ الـنػتجيٙ ميُ عيْاىّا عسمّٔا صإَّالم َما َش م

ٌ القٔــس أ:  ــال ْو ّاإلشْخ العنـــ  يف بــشّقـضّســُ غــري الـــنص ٙ( سٔــح تــ
ْٔت ْهطدام الْدْزٖ الـنػتجيٙ :ـال ً  صإَّالم َما َش م ُ  ـالـ  مـ  -شْٔاٌ العاٍقـ٘ ضّسـ

شنْلٕ مقابب للعيْاٌ ـعيْاٌ عسمٕ م ٍْ ٌُ مقابلُ : الـنػتجيٙ ميٓسل علٙ أ
ْٔـت هْ ط:الْدْزٖ الـنػتجيٙ شْٔاٌ ـمً الـ  ٙغري الـنصّ  - ٍّْ عيْاٌ صإَّالم َما َش م

  ظٍـا  ضّسـُ بططٓـ  التص ٔـ٘ الؿـطعٔ٘،     ٓكٌْ مْتُ ّ العاٍق٘ ضّسُ ّالصٖ ال
ْٔـت هْ   ،ٌ التقابـب بـني )الـص اٗ    علـٙ أ  - هـاٍطاّ  -ٍّصا ٓـسل   مْنـْ    (إَّالم َمـا َش م

ـذاب ّالػـلح  ٓـ شطم٘ ٍْ مً تقابب اإلـ)عسو الص اٗ( مْنْ  ال ّبني شّبـال
شْٔاٌ ـ)الــ  ــب ّاللــبؼ ّعــسو دــْاظ الكــالٗ فٔــُ ٍــٌْ مْنــْ  سطمــ٘ األّأ

 ـب ّاللـبؼ   األ ٌ مْنْ  سـبّ ّأ ،سُ ال بططٓ  التص ٔ٘ الؿطعٔ٘(العاٍق٘ ضّ
   . شْٔاٌ العاٍق٘ ضّسُ بتص ٔ٘ ؾطعٔ٘(ـ)ال ّقش٘ الكالٗ ٍْ

ّبئيا علٙ قش٘ إدـطاٛ   تُّؾككيا يف تص ٔظٍق  ضّح سْٔاٌ  إشا :ّعلُٔ     
 ٕ ّٓ تـح علٔـُ    ،تص ٔـ٘  غتكـشاب عـسو ال  أمكييـا إ  -إغتكشاب العسو االظلـ

 :  ُٜٔذعـ  مْنْعُ ب ب ّاللبؼ ّبطالٌ الكالٗ فُٔ لتشّقسكه سطم٘ األ
 . - شطظ بالْدساٌـٍّْ م - ّبطِ أّشْٔاٌ الـنلبْؽ دلسِ ـمْت ال

 .  -قبـشطظ باألٍّْ م - ّعسو ظٍا  ضّسُ بتص ٔ٘ ؾطعٔ٘

ح ّٓ تّـ  ـذعُٜٔ  الــنْنْ  بـ  الْدساٌ ّٓتشّقإىل غتكشاب ّٓيهه اإل
 سكاو الجابت٘ للنْنْ  . أّ األشكه ـال

 ؟ مط حو عيْاٌ ـشقٔ  أٌ التص ٔ٘ ٍب ٍٕ عيْاٌ بػٔط أٍّيا البس مً ت

الطَــاضٗ ّاليقــاٛ ّالطٔــح )ٙ نعيـبــ )التص ٔــ٘( ّ )الــص اٗ( ّالظــاٍط  ــٌْ
عيس مسا  اللفظ٘ ّتػـاعسِ بعـي    الصًٍ إىلفاىُ الـنعيٙ الـنتبازض ( ّاليعاٍ٘

٘  اإل  فٔكـٌْ عيْاىــاّ  -ؾـعطّا ّىجـطّا    -ّالؿـْاٍس العطبٔــ٘   غـتعناالت الــنعكْمٔ
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دنػ٘ مــ  ـداضدٕ بؿـطّ ُ الـ  ـاّل مـً الفعـب الـ   ّا بػـٔطّا بصاتـُ متشكّـ   ٓـ ّدْز
ٕ      ،تابلٔ٘ الــنشب للـص اٗ    ىظـري تبـازض    ،فاىـُ الــنعيٙ الــنتبازض للـصًٍ الفقَـاٜ

 -داضدٕـالفعب ال -اّل مً الْنْٛ ّالغػبمتشّك (الطَاضٗ ّالطَْض)بػا ٘ 
 .ذاب ّالقبْل ـٓاّل مً اإل( معيٙ بػٔطّا متشّكالـنلك)ّتبازض 

لــصًٍ مــً ٍــصِ األلفــاه الؿــطعٔ٘  لبػــٔط الـــنتبازض لىعــه ٍــصا الـــنعيٙ ا 
 فيطفـ   علٙ خالفُ ٕمعكْم تس ٓسل زلٔب ؾطعٕ ّىّل ىْىٔ٘قاعتباضات الّاإل

 .  ّ)الطَْض( شال يف )الطَاضٗ(ـالـنتبازض  نا ٍْ الالٔس عً هاٍط اللفظ 

ــ ـ)التص ٔـ٘( بـ   ّ )الـص اٗ(  شٌ لفظإ ٓـؤزٖ  العطبـٕ  تبازض الـصٍين  شػح ال
ٙإ ْ  معي بـب لعـب فَـه    ّاليقـاٛ( .   )الطٔـح ّاليظافـ٘ ّاليعاٍـ٘ ّالطَـط     بػٔطّا ٍـ

ّال  ،ٍـْ األقـب يف الــنعاىٕ اللغْٓـ٘      -أٖ لفـظ   -نعيٙ البػٔط مً اللفظ الـ
 ّال تطٓي٘ ٍيا . ،ٓكاض إىل  الـنعيٙ الـنط ح إال بؿاٍس ّانض ّتطٓي٘ دلٔ٘ 

فاىَا هاٍطٗ يف ٍصا  ، غتعناالت اللفظ٘  إٓػاعس التبازض ّٓؤ سِ : تتّببب 
 داضدٕ : ـيف الفعب الـنط ح ال ال ،ساىٕ البػٔط الـنعيٙ الْس

 ِاش ّـ  ،فالكالٗ يف  ب ؾـٔٞ ميـُ فاغـس    طيف الكشٔش٘ :  (ىظري تْلُ)
َّ (37)صُك ٓصّ  أّالصبض  ّال معيٙ معقْل لتفػري  ،و ال اِ أطِ الصبض ّىّقأٖ  

 .شُ ـك ٓصب أّشُ الصبض ـٖ شبأصشّ اِالصبض سٔح ٓكري معيٙ:طالص اٗ ٍيا ب
ٛ عً لباؽ غؤااّل يف الطّآ٘  () ّىظري تْلُ  إال فَٔـا   تكـبّ  الط: الفـطا
مً فاٌ الـنتبازض  ،ىُ مصبْح بؿطّ ُال أ ،ّا اٍطّا ىقّٔ أٖ(38)صما  اٌ ميُ ش ّٔا

  الـنلبْؽ. ٕشْٔاىـذعٛ الـّ ٔح الالطَاضٗ ٍٕ   ٌْ الص اٗ:الـدربًٓ  ًٍٓص

 لسِـؼ دـبـؽ بلنُ فال بأــشل ّبـشـّ ب ؾٔٞ ٓط (39) (:ْلُ )ـّىظري ت
                                                           

 . 1مً أبْاب لباؽ املكلٕ : ح 2: ب 3الْغاٜب : ز (37)
 . 2مً أبْاب لباؽ املكلٕ : ح 2: ب 3الْغاٜب : ز (38)
 . 8مً أبْاب لباؽ املكلٕ : ح 2: ب 3( الْغاٜب : ز39)
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ّٕ ّٕٖ دلسِ الطّٔأ صميُ الص  ٍصا ٍْ الـنفَْو ّالــنتبازض مـً اللفظـ٘     ،ح اليق
 الصبض م  ؾطّ ُ .: ح زٌّ الـنعيٙ الـنطّ 

ح ٓــذٔ ّفَٔـا   ،الكالٗ يف دلْز الجعالح ّيف قشٔش٘ مجٔب غؤال عً 
 . (40)صؽفال بأ  اى  ش ٔ٘ طإشا: ّٓقْل  () ماو الكاز اإل

 ىات شْٔاـلبؼ بعي دلْز ال غؤال عً: (41)ّيف قشٔش٘ علٕ بً دعفط
 ص .ّاٌ ٓكٌْ ش ّٔإال أفُٔ  ٙطال ٓلبؼ ّال ٓكّل(: )ّأدابُ 

ٛ   ـبٕ ٓعفـْض يف سٔـْاٌ الـ   ّيف ضّآ٘ إبً أ تـال   ،دع الــنػتدطز مـً الــنا
( ) : سّلــطفــاٌ اهلل تعــاىل أ  ُ ــُ مْتــ  شٔتاٌ ـالــ ســّب نــا أ ، ُ ّدعــب ش ات

 . (42)صّدعب ش اتَا مْتَا
ُ  ط ذطاز ّالػـنك : ـّيف قشٔش٘ علٕ بً دعفط يف الـ    (43)صقـٔسِ ش اتـ

س مْلّـ  س أٌ الكـٔس غـبحٌ  ٍّـصا ٓؤ ّـ   ،أٖ  َاضتُ ّىقاؤِ ّ ٔبُ ٓتشق  بكـٔسِ 
  دع .ـشٔتاٌ ّالـٍّكصا مْت ال ،للص اٗ

ٓلبػـُ  دف أـعً الفـطّ ّالـ   (44)قشٔش٘ ّىظريٍا غؤال الطاّٖ يف ضّآ٘ 
 أّغـتعنال عـطيف ٍّـْ هـاٍط     فـاٌ ٍـصا اإل   ،ٓعله أىُ ش ٕ  ٕ فُٔ ٍّْ الّٓكّل

 .  ح مً الصبض بططٓق٘ ؾطعٔ٘زض يف الطٔح ّاليقاٛ ّالطَط الـنتػّبمتبا
ال  ّيف مكاتب٘ قشٔش٘ غؤال عً دْاظ الكالٗ يف تليػـْٗ علَٔـا ّبـط مـا    

ٌ (: طإكطٖ )ػـ مـاو الع اإل فكتـح  ،٘ مً ّبط األضاىح أّ تّكشنُ ـٓؤ ب ل
 ٘ـاضٗ ّانشـعبـصِ الـٍّ (45)ُ إٌ ؾاٛ اهللصـٔـكالٗ فـ  الّلـّا سـّٔـط ش ـْبـ اٌ ال

                                                           

 . 9مً أبْاب لباؽ املكلٕ : ح 7: ب 3الْغاٜب : ز  (40)
 . 6أبْاب لباؽ املكلٕ : ح مً  4: ب 3الْغاٜب : ز  (41)
 . 4مً أبْاب لباؽ املكلٕ : ح  8: ب 3الْغاٜب : ز  (42)
 . 8مً أبْاب الصباٜض  : ح  32: ب:     16(الْغاٜب : ز 43)
 . 4مً أبْاب لباؽ املكلٕ : ح  55: ب 3الْغاٜب : ز  (44)
 . 4مً أبْاب لباؽ املكلٕ : ح  14: ب  3(الْغاٜب : ز45)
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 بُـٔـُ ّ ـعاٍتـقاِٛ ّىـُ ّىـْبط  َاضتـ٘ دسّا علٙ  ٌْ الـنطاز مً ش اٗ الـالسالل
 شُ علٙ الططٓق٘ الؿطعٔ٘ . ـشْٔاٌ ّشبـىاؾّٝا مً تص ٔ٘ ال

ــْاٍس أ  ــس ؾـ ــَه ٓـــ ّتْدـ ــطٚ يف ىكْقـ ـــنتتّبـخـ ــح   يف أذسٍا الـ سازٓـ
  عن٘ ّغريٍا . ذاغات ّلباؽ الـنكلٕ ّالكْٔز ّاألالي

ّمؿـــتقاتَا يف ّ)الـــص اٗ(  )التص ٔـــ٘(   اغـــتعناالتٌ تتبـــّاحلاقـــب : إ
٘     ٓؿـَس   - (ضّآات الــنعكْمني)  بـب   ،بتبـازض الــنعيٙ البػـٔط مـً اللفظـ

  . فاٌ الـدرب األخري ّانض السالل٘ ،ّانش٘ يف بعي اليكْمعلُٔ  لتَازال

تكـاز   -ّبعهَا قشٔض الػيس  (46)ـذيني ش اٗ أمُصش اٗ الطخباضبب إٌ أ
ٍْ الطَط ّاليقاٛ  ٌ الـنطاز الؿطعٕ مً )الص اٗ(ل٘ علٙ أـش٘ السالتكٌْ قطٓ

ذيني ال تـطز علٔـُ عنلٔـ٘ الـصبض الؿـطعٕ ّال ٓيالـُ       ـفاٌ الـ  ،ّالطٔح ّاليعاٍ٘ 
ــصابض  ــب ال ــ ، فع ــض أ ّاى ــُ شب ـــنا ٓيال ــاِٛ   ّم ــُ ّىق ــببّا لص ات ــٌْ غ ــُ ُ ّٓك ّىعاٍت

ّ٘ ،ّ َاضتُ ٖ ـداضدٕ فأح ّالفعب اليف الـنعيٙ الـنطّ  فلْ  اى  الص اٗ سقٔق
ّٗ  ـفعب ٓطز علٙ ال ٙ      ذيني ّٓكـٌْ ش ـا )الـص اٗ(   لـُ ؟ ٍّـصا ٓؤ ـس بػـا ٘ معيـ

 ـداضدٕ الـنط ح الْاضز علٙ األو الـنػتبطي٘ للذيني. لَا مً الفعب الشّكـّت
  (47)ٔسِ ش اتُصقـذطاز ّالػنك اخصِص أّطش اٗ الٍّكصا ىكْم :ط 

   ٌ اّل مـً األخـص   متشكّـ  )الـص اٗ( معيـٙ بػـٔطاّ    فاىَا ّانش٘ الساللـ٘ علـٙ  ـْ
 خطاز مً الـناٛ. ّالكٔس ّاإل

اليكْم  ـذنْ  يف م ب باختكاض : اٌ الـنتبازض مً )الص اٗ(ّالـنتشّك
ح مـً شبـض الجعالـح    الــنتػبّ ،مطعنـُ ّدلسِ  ٍْ  َاضتُ ّىقـاؤِ ّ ٔبـُ ّسـبّ   

 . ٍاشٔتاٌ ّحنْـذطاز ّمْت الـّالـنتشكب مً قٔس الػنك ّال ّحنٍْا

  نعيٙـال لفَه غتعناالت ّتبْهلاه قالح بعي ٍصِ اإلل ّتػلّٔم  التيّع      
                                                           

  مً أبْاب الصباٜض . 18: ب  16( الْغاٜب : ز 46)
 مً ابْاب الصباٜض . 32+ ب  31:ب  16الْغاٜب : ز  (47)
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ُ  البػٔط الـنتشّك ٙ ـّلـ  ،ب مً الصبض الؿـطعٕ بؿـطّ  ح : الــنط ّ  فَه الــنعي
 ىقْل :  - دنػ٘ـعنلٔ٘ الصبض الؿطعٕ بؿطّ ُ ال

 

 عتباضّٓا بػٔطّا : الطادض  ٌْ التص ٔ٘ عيْاىّا ؾطعّٔا ّتاىْىّا إ
  ال  اللفظ٘ يف اليكْم . إ : لتبازض الـنعيٙ البػٔط مًأّاّل

ّنْسَا دسّا يف بعي اليكْم ىظريطش ـاٗ   أّّثاىّٔا: لكطاس٘ السالل٘ 
ّقشٔش٘ ابً دعفط يف لبؼ الػـنْض  ُصطإٌ  اٌ الْبط ش ّٔاصّمالـذيني ش اٗ أ

 ٓعين  اٍطّاٙ فُٔ إال أٌ ٓكٌْ ش ّٔا ص ٓلبؼ ّال ٓكّل الّالػيذاب ّالفيك:ط
 دنػ٘ .ـشْٔاٌ م  الؿطّ  الـُ مً شبض الل   َاضتشّكـبّا تّا  ّٔىقّٔ

ـنعيٙ شٌ الظــاٍط ّالفَــه القطٓــح مــً ىكــْم الــص اٗ  ْىَــا عيْاىــّا لــ إ
ّميتععـّا عيَـا    ٘داضدٔـفعـال الـ  ّكـاّل مـً األ  ساىٕ بػٔط يف شاتُ ٓكـٌْ متش ّس

ىطبـا  العيـْاٌ   ميطبقـّا علَٔـا إ  ٓكـٌْ  أّ ح مـً غـببُ   س الـنػّبسّا ميَا تّْلّمتّْل
ٍّــصا العيــْاٌ  ،بــا  التعظــٔه علــٙ القٔــاو للقــازو  يْىــُ  اىطالبػــٔط علــٙ مع

ْٔـت هْ  ّط ّ)التص ٔـ٘(  )الص اٗ( البػٔط َٕ ـلـ ص ٍـْ إعتبـاض ؾـطعٕ ّتـاىٌْ إ    َمـا َش م
ح علٔـُ آثـاض ؾـطعٔ٘ ّأسكـاو     ّت تّـ  ،ـداضدٕب مً الفعب التكْٓين المتشّك

 .  شٍْاـشِْ ّدْاظ الكالٗ ّىـذلس ّىـ ب اللشه ّلبؼ الأ َٔ٘ : سّبـلإ

ــّا بػــٔطّا  اىــ    شْٔاٌ ّظٍــا  ـتبــب شبــض الــ  -ّاشا  اىــ  التص ٔــ٘ عيْاى
ــُ ــك يف تــ     -ضّس ــب الؿ ــه سك ــّا ث ــسو ٓقٔي ــبْت٘ بالع ــصبض  شّقـمػ ــح ال قَا عقٔ

ف بعي ؾطّ  الـصبض  دّلـستنال تعسو تابلٔ٘ الـنشّب للتص ٔ٘ أّ إل الستنال
 .  التص ٔ٘ غتكشاب عسوأمكييا إ -علَٔا الص اٗ ّالطَاضٗ ّاليقاٛ حالـن ّت

ٌٍ ْٔت ْهتْلُ تعاىلط:  ّبتعبري ثا شْٔاٌ الـنعٍق٘ ضّسُ ـهاٍط يف ال صإَّالم َما َش م
ْٔتَـ الـنػتجيٙ ّبني الـنػتجيٙ ميـُ ط  نقتهٙ الـنقابل٘ بنيـّب ،ٙ الـنصّ   .... ُ٘اِلَن

ُِ ُِ ِب ْٔطَّ اللم ٍَِب ِلَغ افّا اىل ٙ( مهـ ىفَه  ٌْ الـنػتجيٙ ميُ )غري الــنص ّ  ص.... ََّما ُأ
ــ ــسو    ـالـ ــْ العـ ــاّٗ ّ ٔـــح ّبيشـ ــ٘ ّىقـ ــُ مـــً زٌّ تص ٔـ ــ٘ ضّسـ شْٔاٌ العاٍقـ
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ـــنشنْلٕ : ــ ٌ الأ)ال ـــنعيٙ  شْٔاٌ العاٍقــ٘ ضّســُ مــص ٙ( ـٓكــٌْ ال ٍّــصا ال
ٛإ علـٙ مـا سقّ    -ظاّل إثباتُ باغتكشاب عسو التص ٔ٘ أنكً ـٓ اّل يف قيـاِ مفكّـ  بيـا
عساو األظلٔ٘، ٌ اإلغتكشاب يف األ  مً قش٘ دطٓا الـشْخ العنْو ّاإلب

ّٔـ      ـفـاٌ ٍـصا الـ    -ّميَا ما حنً فُٔ  ّا شْٔاٌ تبـب مْتـُ ّظٍـا  ضّسـُ ك ٓكـً ىق
ثه بعس مْتُ ّظٍا   -ّمً باب الػالب٘ باىتفاٛ الـنْنْ   -ظل ميص األٙ مصّ 

 ضّسُ ىؿك يف ش اتُ ّىقاّتُ ّ َطِ فيػتكشح عسو ش اتُ . 
 

 ٔ٘ــْٔاٌ للتص ـب س ٔ٘ ـ)ضض( يف تابل قشابتلف األـاألمط الجالح : إخ
شْٔاٌ ـً خطّدـُ عـً تابلٔـ٘ التص ٔـ٘ ٍـْ الـ      ّالقـسض الــنتٔقّ   ّسسّز القابلٔ٘ .

ٕ  ص ٔـ٘ باإل ىَنـا غـري تـابلني للت   إف ،ـديعٓطاليذؼ : الكلـح ّالـ    ،مجـا  القطعـ
ُ  ـذؼ العني سال سٔاتُ ٓبقٙ  صلك بعـس شبـ  ـٌ ىّّدَُ : إ  ،شُ ّظٍـا  ضّسـ

  دال  يف غريٍنا :ـ. ّتس ّت  القاٛ شكب لُ بالصبض ش اٗ ّ َاضٗ ّىـّال ت

شنُ  ــالغيه ـ ــب لـــشب أشْٔاٌ الــصٖ ٓـــدتل تبــْل التص ٔــ٘ بالـــفَــب ٓــ
 . ؟ الـنذاٍس)تسِ( (48)شٍْا  نا ٓظَط مً الػٔس ـذنب ّىـّالغعال ّالبقط ّال

شنُ ٓيـسضز فٔنـا ٓؿـك بقبْلـُ     ـ ب لـ ك يف سلٔ٘ أّعلُٔ : فكب سْٔاٌ ؾ 
 .  مْضزّا ألقال٘ عسو التص ٔ٘ عيسٜصّٓكٌْ  ،أّ عسو تبْلُللتص ٔ٘ 

ٓـ     و ٓعّهأ ٓـ ـ ـب لـ  ـشطو أتبْل التص ٔـ٘ للشْٔاىـات الـيت  لـبؼ   شّبـشنَا ّ
ــْتّ    ــَا للتـ ــالٗ  لبػـ ــال الكـ ــري سـ ــسٍا يف غـ ــربز  دلـ ــً الـ ــ إّٔ مـ   أّب للتذّنـ

غـْاٛ   ،(49)ذْاٍط)تسِ(ـٍْ هـاٍط قـاسح الـ     نا ،شٍْنا مً مياف  اللبؼـى
 ّالػبا  مـً الطٔـْض ّالْسـْف     -ّاالضىح الفٔب ّالسب ّالقطز  - الـنػْر

ــ   - االغس ّالينط ّالفَس ّالجعلـح   -  ،نؿَْض ّتـْ  التص ٔـ٘ علَٔنـا   ّلعـب ال
 عيس ّاق  الص اٗ علَٔا  ّطـت ّابً عطؽ فال طشــذّال طات  الهّحشؿـغْٚ ال

                                                           

 . 534مفاتٔض األقْل :  (48)
 .  200 - 196:  36دْاٍط الكالو : ز  (49)
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ٜـ  ّلعلـُ ال  ،الـنؿَْض  فـاز  نـا أ  )ضض( ٔ٘ـمامـ ٘ مـً اإل ـٔـ ـْهلا للتص ـبـ ـقـب بـتا
 .  (50)ين)تسِ( ٜٔياالـنشق  ال

 

ّاخط)تسٍه( ٍْ تبْل  ـب  ـذن  مً أعاهه الفقَاٛ األّالـندتاض ّفاتّا ل
 شؿطات . ـديعٓط ّالـسْٔاٌ للتص ٔ٘ غْٚ الكلح ّال

 فٔس با التَا تبْل  بـمً الطّآات اليت ت يسِ : زالل٘ عسٍزـّّدَُ ّمػت
ّ٘  سْٔاٌ للتص ٔ٘ ستٙ الـنػْر، ّ٘ ّانـش ّ٘ عام ٕ   : ّعنستَا زالل  قـشٔش٘ علـ

( عـً لبـاؽ الفـطاٛ ّالػـنْض     ٓقطني الـنتهني٘ لػؤال االماو الكاهه) بً
  (51)(:ط ال بأؽ بـصلكص ّالفيك ّالجعالح ّمجٔ  الـذلْز ، ّتس أداب )

فإىَا تسل بْنْح علٙ دْاظ لبؼ دلْز الـشْٔاىات بتنامَا ستٙ الـشْٔاىات 
سو البـأؽ ّالــني  عـً    اليت ال ٓؤ ب لـشنَا، ّشلك برب ٘ الطخك٘ العام٘ ّع

مجٔــ  الـــذلْز، فــاٌ ٍــصا الــيّلطال بــأؽ بصلكصٓػــتبطً تبــْل مجٔـــ          
الـشْٔاىات للتص ٔ٘ ستٙ الـشْٔاىات اليت ال ٓؤ ب لـشنَا ّٓـشّب لبؼ دلسٍا 
ّاالىتفــا  بـــذلْزٍا بغــري اللــبؼ، بــب ٓـــنكً القطــ  باغــتفازٗ شلــك فاىــُ اشا   

م٘ اإلىتفا  مً الــنٔت٘ مطلقـّا   علٙ سط (52)نننيا اىل الكشٔش٘ ّدْز السلٔب 
سٔـح زلــ  الكـشٔش٘ علــٙ عــسو البـأؽ بلبــاؽ مجٔـ  الـــذلْز الـــشْٔاىٔ٘،     
ّعسو البأؽ لٔؼ علٙ  ب تقسٓط دعمّا ، بب علٙ تقسٓط خـام ٍّـْ تــشق     
الصبض بؿطّ ُ علٙ الـشْٔاٌ، ّأما علٙ تقسٓط عسو الصبض الؿطعٕ فَْ مٔتـ٘  

 ـاّل ّلبػـّا ّىــشٍْنا، ٍّـصا ال خـٔل      ٓـشطو اإلىتفا  ميـُ علـٙ اال ـال  : أ   
 العنْمٕ ٓكؿف عً تبْل  ب سْٔاٌ للتص ٔ٘، إش لْ ك ٓكً  ب سْٔاٌ تاباّل

 فا  ميُ بلبؼ دلسِـتـللتص ٔ٘ بالصبض الؿطعٕ م  ؾطّ ُ لكاٌ مٔت٘ إٓـشطو االى
                                                           

 .  339:  3ز :: أدْز التقطٓطات  (50)
 .1: مً ابْاب لباؽ املكلٕ : ح 5: ب 3الْغاٜب  : ز (51)
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 أّ ىـشِْ مً االىـتـفاعات، فـٔدتل عسو البأؽ بـنا اشا شّ ٕ الـشٔـْاٌ ّٓـشّب
داضدٕ علٙ عسو تبـْل  ـإال ما تاو السلٔب القطعٕ ال ،ص ٔ٘ لباؽ دلسِبعس الت

ٌٍ لل  شؿطات .ـديعٓط ّالـتص ٔ٘ ٍّْ الكلح ّالسْٔا
 

ىُ اشا ثب  عسو دـْاظ  ىعه تس ٓؿكب علٙ اإلغتسالل بعنْو الكشٔش٘ بأ
 ،ـشنُٙ الــنأ ْل لـ  كّا لكشٔض ابً ٓقطني بالــنص ّ دّكـلبؼ الـنٔت٘  اٌ شا م

 ذلْزـدتل دْاظ اللبؼ بـّٓ ،اٗ إال الـنٔت٘ذلْز الـنصّ ـ  الفٔذْظ لبؼ مجٔ
 شنَا ّٓلبؼ دلسٍا . ـشْٔاىات الـنص اٗ ّاليت ٓؤ ب لـال

 : -زفعّا لإلؾكال  - لكً ٓقال

ٓـ ـ ـب لـ  ـشطو أشْٔاىات اليت ٓـٌ بعي الإأّاّل :  لـبؼ دلـسٍا    شّبـشنَا 
عـسو تبـْل ٍـصِ    :  ّك ٓتشقـ  بـسلٔب ّانـض    ،ً مً األخباض الـنانٔ٘ نا تبّٔ

 (53)بـسلٔب   -ىعـه ثبـ     ، ٔ٘ ّالصبض الؿطعٕ ستٙ تكٌْ مٔت٘شْٔاىات للتصـال
ــض ــْاظ اإل  - ّان ــسو د ــاٌ مــ  : ع ـــنٔت٘ فك ــا  بال ــشٔض  دّكـىتف ــرب الك كّا للد
ذاٜع لـبؼ دلـسِ   ـشنُ الـ ب لـشطاو أشْٔاٌ الـٌ الّٓيكؿف ميُ أ ،ٙ بالـنصّ 

ّ٘  ا  ميُ . ىتفللبؼ دلسِ ّاإل ٍْ تابب للتص ٔ٘ مقسم

ذلْز( ّعنـسٗ  ـٌ الػؤال عً )لبـاؽ مجٔـ  الـ   ـنكً أٌ ٓقال : إٓ ّثاىّٔا:
لْز( )لباؽ مجٔ  او فال خٔل ّعسو البأؽ يف ،ـذلْز ٍْ لبػَاىتفا  بالاإل

ىـُ  ـشنَا أل ْل لـ ـشْٔاىات غـري الــنأ  ذلْز مـً الـ  ـخطاز لبؼ الـ ٓكطسو م  إ
شنَا ـ ْل لىات غري الـنأـشْٔاذلْز الـللعو تكط العنْو ال خٔكٕ الؿامب ٓ

ىتفاعـات  ٍّـٕ إ  ،ـشٍْنا ط بَـا ّىـ  ذلْؽ علَٔا ّالتـسثّ ـ يف  ال ىازٍضعلٙ ىف ٍ 
 ؽ . ـنفطّض خطّدُ عً الطخك٘ ّعسو البأىازضٗ بالقٔاؽ اىل اللبؼ ال

 ذلْز(ـال لباؽ مجٔ  )ؽ يفإٌ الـنسلْل القطعٕ اإللتعامٕ لعسو البأ ّثالجّا:  
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ال مـا  ـشْٔاىات  لَا للتص ٔ٘ إٍْ تبْل ال -ني الـنيكْم يف قشٔش٘ ابً ٓقط
ــّا  الــ   ــطز تطعٔ ــحـخ ــ  تــ  ، -ديعٓط ّالكل ـــّاشا تبل ــ٘ ـناو ال شْٔاىات للتص ٔ

ىتفــا  ميَــا عيــسما لــبؼ دلــسٍا ّاإل ذام  للؿــطاٜط قــّضـالؿـطعٔ٘ بالــصبض الــ 
)لبـاؽ مجٔـ     :ش ـ  لباغّا فٔكٌْ مكسا  لباؽ دلس سْٔاىٕ ٓيـسضز تـ  تكي

ــ ــُ عــسو  ّمــً الـــ  ،ذلْز(ـال ــاو )ضازٗ اإلإنقطْ  ب ــبؼ  م ( ال خــٔل يف ل
شُ بططٓـ  التص ٔـ٘   ـعـسو شبـ   أّذلْز علٙ  ب تقسٓط ستٙ علٙ تقسٓط مْتـُ  ـال

 شْٔاٌ بالططٓق٘ الؿطعٔ٘ . ـدكْم ٍْ شبض الـمتقسٓطٍ بب علٙ  ،الؿطعٔ٘
 ّمً (ذلْزـؽ بلباؽ مجٔ  العسو البأخٔكُ الـنطل  )ّسٔيٝص : مً تط

شْٔاٌ الصٖ ٓكي  اللباؽ مً دلسِ ـٌ الب لسٓيا : فَه أتشّكالقط  الـنعبْض ٓ
دلـس   ـب   أّؽ بُ ٍْ  ب سْٔاٌ مـصبْح بططٓقـ٘ ؾـطعٔ٘    ـشّب ؾطعّا ّال بأّٓ

ــطعٔ٘ إ    ــ٘ الؿ ــض بالططٓق ــْاٌ شب ــح     سٔ ــس الكل ــٕ  ذل ــسلٔب تطع ــطز ب ــا خ ال م
 ال ما خطز تطعّٔا . تبْل  ب سْٔاٌ للتص ٔ٘ إا تقسو :نـّٓتشكب م ،ـديعٓطّال

 غتسالل بكشٔش٘ ابً ٓقطني . تقطٓح اإلٍصا 

شنُ : ـٌ ك ٓؤ ب لل٘ علٙ تبْل  ب سْٔاٌ للتص ٔ٘ ّإّٓعهسٍا يف السال
(ّتس ُ ظضاضٗ مً االماو الكاز )شا ٕ لػؤال عّنـال (54)قشٔض ابً بكري 

الٗ يف ّبــطِ ّبْلــُ شنُ فالكـــنا ٓؤ ــب لـــفاٌ  ــاٌ مــً يف آخــطِ تْلــُ:طتهــّن
ّٕؾٔٞ ميُ داٜع اشا علن  أ باىُ ّ بلّؾعطِ ّضّثُ ّأ  اِ الصبضصتس شّ  ىُ ش 

ٍْ ّانض   اّل مً الصبض  ناٍّصا التعبري ٓؤ س  ٌْ الص اٗ معيٙ بػٔطّا متشّك
 لـُ  ـنا ىَٔـ  عـً أ لـُ ّسـطو علٔـك أ     ّاٌ  ـاٌ غـري شلـك مـ    (:طثه تال)

 ِاش ّـ ّ ـُص ّيف ىػـد٘: ط  ك ٓص أّاِ الـصبض  شّ  ،فالكالٗ يف  ب ؾٔٞ ميُ فاغس
َّـطِ   ك ٓص ّـ  أّ الصابض َّـ  أّشُ بالططٓقـ٘ الؿـطعٔ٘   ـبصبـ ُ( ٓعـين   طِ ّك ك ٓط

ـشنُ ٓؤ ــب لــ شْٔاٌ الــصٖ الـَــصا الــيل هــاٍط يف تبــْل الــ ف ،ٓــصبض  ــصلك 
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ىَنا ـديعٓط ألدطز ميُ : الكلح ّالـّى، ب سْٔاٌ   التُ ٓعّهإٍّْ ب،للتص ٔ٘ 
طعٕ ّال ٓكـرياٌ  بض علٙ اليَر الؿذػا العني ستٙ بعس التص ٔ٘ ّالصـٓبقٔاٌ ى

 ّخنـــطز ،اِ الـــصابضاٍطًٓ بتـــص ٔتَنا ستـــٙ ٓيتفـــ  مـــً دلـــسٍنا اشا شّ ـــ  ـــ
 ذطش ّابـــً عـــطؽ ّالهـــّحـدتبأ يف بـــا ً االضض  الــــشؿطات الـــيت تــــالـــ
مجا  القطعٕ بني فقَاٛ االمامٔ٘)ضض( علٙ عسو تبْهلا التص ٔ٘  نا تقسو لإل

 ق٘ بالػبا  : داـس ّٓسعه الكشٔشتني : بعي اليكْم الّٓؤّٓ . سكآتُ 

 فقــال لػــاٜب عــً الكــالٗ يف دلــْز الجعالــح ا (55)قــشٔش٘ مجٔــب ىظــري
(:) للتص ٔـ٘   ّاشا ك تكً دلْز الػـبا  تابلـ٘    اى  ش ٔ٘ فال بأؽص شا طإ

 . ؟  عيسما تكٌْ دلْز الجعالح ش ٔ٘ معيٙ ليفٕ البأؽ ّٖبالصبض الؿطعٕ أ
َـ ّىظري مْثق٘ مساع٘ الػ (: ّأدابـُ)  ،ااٜب عً دلْز الػبا  أٓيتف  ب

ٍّـٕ ّانـش٘ الساللـ٘    ّأما الــنٔت٘ فـالص    ،ـذلسِٔ  فاىتف  بشا ضمٔ  ّمّسطإ
ّ٘ ّإال فنً زٌّ التص ٔ٘  ،لإلىتفا  مً دلْزٍا  علٙ تبْل الػبا  للتص ٔ٘ مقسم

ّ٘ ٓـشطو اإلىتفا  مً دلْزٍا بكطٓض الطّآ٘  .  تكٌْ مٔت

 ،ػـبا  ّدلْزٍـا  ـشْو الخطٚ الػاٜب فَٔا عـً لـ  ّىظري مْثق٘ مساع٘ األ
ُ شْو الػبا  ّالػبا  مً الطري ّالسّاب فاّىـأما ل(:طّتس أدابُ )  ،ا ىكطٍـ

 .   (56)ّال تلبػْا ميَا ؾّٔٝا تكلٌْ فُٔصما دلْزٍا فاض بْا علَٔا ّأ

٘   - ٍّاتاٌ لـٙ تبـْل الػـبا  للتص ٔـ٘     ّانـشتا الساللـ٘ ع   - مْثقتـا مساعـ
ّ٘ ّاللــبؼ يف غــري ســال الكــالٗ  طذلْزٍا يف الط ــْب ّالتــسّثـىتفــا  بــلإل مقسمــ

٘    ذلْؽ علَٔا ّالتسّثـذلْز  الـشٍْنا مً مياف  الـّى : ط بَـا لكـً بعـس التص ٔـ
 . صفإىتف  بـذلسِ ٔ شا ضمٔ  ّمّسطإ

 الإ ٔ٘ـتص ـْاٌ للـٔـؼ ليظطٓ٘ تابلٔ٘  ب سٍصِ ضّآات عام٘ ّخاق٘ تؤّغ
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 . شؿطاتـديعٓط ّالـالكلح ّال
  ْ ل  ـب سٔـْاٌ للتص ٔـ٘ إال مـا خـطز      إشٌ الْثْ  تاٜه يف البا ً علـٙ تبـ

بسلٔب تطعٕ خام، فٔيشكط مـذطٚ أقال٘ عسو تابلٔـ٘ الــشْٔاٌ للتص ٔـ٘ يف    
ـــشؿطات أّ مــً      ـــشْٔاٌ مــً ال ـــنا اشا استنــب  ــٌْ ال ـــشكنٔ٘ ب الؿــبَات ال
الكالب أّ مً الـدياظٓط، ّمـ  إسـطاظ عـسمَا ّالؿـك يف الــشلٔ٘ أّ الــشطم٘       

تـاباّل للتص ٔـ٘ : فـاشا شبـض مـ  الؿـطاٜط        -ْو بـنقتهٙ العن  -ٓكٌْ الـشْٔاٌ 
 الـدنػ٘  اٌ سالاّل ، ّاشا ؾك فاألقب الـشّب ّالرباٛٗ . 

ّعلُٔ : لْ تّْلس سْٔاٌ مً االضىح الـنػذ ّمً البط، أّ تّْلس مً الصٜح      
ــّ ــ أّ ،ديعٓطـال ــ  أ تّْل غــه لعــسو ســسٍنا يف اإلس مــً الؿــاٗ ّالــصٜح ّك ٓتب

 شبـض ّبعـس   ،نقتهٙ الــنبيٙ الــندتاض  ـقبْلـُ للتص ٔـ٘ بـ   سكه علٔـُ ب  -التؿابُ 
 شكنٔ٘ . ـٍّصا مكسا  الؿبَ٘ ال،ٙ سالاّل بؿطّ ُ ٓكبض مصّ  الـشْٔاٌ

ّح ٍـب ٍـْ مـً    شه مطـط ـّلْ  اى  الؿبَ٘ مْنْعٔ٘  نا لـْ ؾـك يف لـ   
 أّ ديعٓط ـالــ أّٓقبــب الــص اٗ  الكلــح  نا الـو ٍــْ مــ؟ أ سٔــْاٌ تابــب للتص ٔــ٘

ــ ــه عـال ــُ    شؿطات ؟ ث ــطعٕ علٔ ــصبض الؿ ــْضّز ال ــه ب ــُ بالــ  -ل ــه علٔ  شّبـسك
ـذطٖ ّال ت ،الكش٘ يف فعب الصابض الـنػله  بب ّألقب ،ّالطَاضٗ ألقلَنا 

 سذـ٘ ماىعـ٘   ٌ العنْو الْانـض يف قـشٔش٘ ابـً ٓقطـني    أقال٘ عسو التص ٔ٘ أل
 .  قب العنلٕو األقب اللفظٕ علٙ األعً دطٓاىَا لتقّس

 دطٚ أقب -بتناو ؾطّ ُ -الؿطعٕ علُٔ  ىعه اشا ك ٓعله ّضّز الصبض
ٛإعسو ال  .  -  نا تقسو بٔاىُ -عتباضٖ للتص ٔ٘ علٙ بػا ٘ الـنعيٙ اإل تص ٔ٘ بيا

ب الـنقال عً ثه ىفّك ،ّلعلُ نطّضٗ لتشقٔ  الـنطلح ،ـنَٔس ىاف ت ٍصا
 ّىقْل : ،ـشه سْٔاٌ تس ظٍق  ضّسُ ّيف سطمتُشاٛ الؿك يف سلٔ٘ لـىأ

٘     شه ـسطمـ٘ لـ  تس ٓكـٌْ الؿـك يف     ،سٔـْاٌ مـً تبٔـب الؿـبَ٘ الــنْنْعٔ
 ً فَٔناـّٔـبـتـْت  الكالو يف مطسلتني ٓـّى ،شكنٔ٘ـمً تبٔب الؿبَ٘ الّتس ٓكٌْ 
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 قبٔ٘ ّٓـشكه علٙ أـتص ـسو الـَا أقب عـٔـطٖ فـالـنْاضز اليت ٓـذ:  ٔاّلـفكـت
ه ـشٌ ٓكــٌْ الؿــك يف سلٔــ٘ لــ الـــنطسل٘ األّىل: أىبــسأ يف   ،ّالــرباٛٗ  شّبـالــ

 تػاو ّقْض : ٍّْ أ ،داضدٕ ـؾتباِ الـنْنْ  الّسطمتُ إل

أّ  ؾتباِ الـنْنْعٕ يف سلٔ٘ اللشـه  الكْضٗ االّىل : ما  اٌ الؿك ّاإل
مـط اللشـه بـني  ْىـُ مـً سٔـْاٌ  مـأ ْل اللشـه         يف سطمتُ ىاؾـّٝا مـً زّضاٌ أ  

 ٌ ـأ  ، ْاٌشٔـعلٙ الـ  ه م  العله بْتْ  التص ٔ٘مً غري مأ ْل اللش أّؾطعّا 
 تص ٔتُ الؿطعٔ٘شُ ّـصبشٜح م  العله ب شهـل أّشه غعال ـىُ لأـشهٍ ٓؿك يف ل

 شُ . ـناو ؾطّ  التص ٔ٘ عيس شبـعلُٔ ّبتشق  تٌ ٓعله بْتْ  الصبض بأ
ٓتْتف دطَٓا  لكٌْ الؿبَ٘ مْنْعٔ٘ ال شّبـقب الضٓح يف دطٓاٌ أ ّال

 شه شٜح. ـو ٍْ لأ شه غعالـعً ىْ  اللشه الـنؿتبُ ٍب ٍْ لعلٙ الفشل 

شطم٘ اللشـه بعـس العلـه بْتـْ  التص ٔـ٘ علـٙ       ـذاظو بـ ـّال ّدُ للقْل الـ 
ـذال إلغتكـشاب سطمـ٘ أ ـب اللشـه      نا ال م ،ـشْٔاٌ  نا ٍْ الـنفطّضال

ــا    ــب ظٍـ ــ٘ تبـ ــالجابتـ ــالـــطّح ّتص ٔـ ــاٌ ّشلـــك أل ،شْٔاٌ ؾـــطعّاـ٘ الـ  ٌ دطٓـ
ل تبـسّ  تـس  ٍّيـا  ،ـشػح الفَه العطيف غتكشاب مؿطّ  ببقاٛ الـنْنْ  باإل

ــاٌ الــ  ـــنْنْ  ف ـــنتٔقي٘ ـال ــْعَا أ شطم٘ ال ـــ ــب لــ غــابقّا : مْن شْٔاٌ ـشه ال
ّْـّال ،ـشٕال ـشْٔاٌ ّبعـس التص ٔـ٘ ّمـْت الـ     -شكه ـنْنْ  الـ ـمـ٘ لـ  شٔاٗ مق

:  نْنْ  دسٓسـبب ٓتبسل ب ،ً سكنُٓبقٙ الـنْنْ  الـنتّٔق ىعساو سٔاتُ الّإ
تـب مـً عـسو    ال أ ،ٔـْاٌ  شٔـاٗ ّاللشـه مبـآً للش   شه سْٔاٌ مٔ ( فاتـس لل ـ)ل

 غتكشاب . اظ بقاٛ الـنْنْ  سني الؿك ّسال إدطاٛ اإلسطإ

ٌٍ ّْ: ّبتعبري ثا ّٕـشْٔاٌ الـشطم٘ الـنفطّن٘ يف الـو الالظاٍط تق  ـشٔاٗبالـ  ش
 -تطعـاّ  -ّٓكٌْ الـنْنْ  ميتفّٔا ٍيا  ،ً شكه الـنتّٔقـفتكٌْ دعٛ مْنْ  ال

شق  ـشٔاٗ ّتـ ـالـ  ق  الـصبض ّإىعـساو  شـبعـس تـ   ،شطظ البقـاٛ  ـغـري مـ   أّ يف االتب
ّْـفاٛ مـتـىتكشاب إلتـنكً دطٓاٌ اإلغّلصا ال ٓ ،الـنْت بالص اٗ الؿطعٔ٘   وق
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 سطاظ ّسسٗ الـنْنْ  يف القهٔتني الـنتٔقي٘ ّالـنؿكْ ٘ . دطٓاىُ ّعسو إ
 ـاٌ الؿـك ّاإلؾـتباِ الــنْنْعٕ يف سلٔـ٘ اللشـه        الكْضٗ الجاىٔـ٘ : مـا  

بعس الٔقني بْتْ  الصبض الؿطعٕ  ،ٌ بصاتُ للتص ٔ٘ شْٔاـستنال عسو تبْل الإل
 .ّا دعميف الصبض الـدنػ٘  خاضدّا ّتْفط الؿطاٜط علُٔ

شه ؾاٗ ـشه سْٔاٌ مصبْح يف الظالو بني  ْىُ لـما لْ تطزز لٍّصا ىظري  
ـشه خيعٓط لكٌْ ل أّشه بقط ـتطزز اللشه بني  ْىُ ل أّشه  لح ـّبني  ْىُ ل

 . شُ ـشْٔاٌ الصٖ شبـع ىْ  النّٔـال ٓعنٙ ال ٓطٚ ّالصابض أ
غـتيتذياِ يف البشـح الــنانٕ مـً تبـْل  ـب سٔـْاٌ        نا إـٍّيا ىتنػـك بـ  

ٓـ ْلُ لْتْ  الص اٗ الؿطعٔ٘ علٔـُ ّإ نعيٙ تبـللتص ٔ٘ ب ال ـذع أ لـُ ؾـطعّا إ  ٌ ك 
ديعٓط ـتص ٔـ٘  الكلـح ّالـ   شْٔاٌ للـدام علٙ عسو تبـْل الـ  ـما تاو السلٔب ال

غتكــشاب عــسو بعــس إدــطاٛ إ (57)ش٘ علــٕ بــً ٓقطــني نػكّا بعنــْو قــشٔـتــ
أّ   ـــال  زلٔـــب تبـــْل التص ٔـــ٘  ـدكٔكّا عـــً إداضز تــــشق  العيـــْاٌ الــــتـــ

ٛإ علٙ ،سؿطٗ  أّخيعٓطّا  أّشْٔاٌ الـنصبْح  لبّا ـغتكشاب عسو  ٌْ الإ  بيا
ٌ  ـاٌ مـً   ـدتاضِ ّىعتقسِ مً قش٘ دطٓاٌ إغتكـشاب العـسو االظلـٕ ّإ   ى ما

شْٔاٌ الـــنصبْح ـشه الـــشلٔ٘ لـــفــٔشكه بــ ، عيــْاٌ الكلبٔــ٘ العيــآًّ الصاتٔــ٘ 
 الـنطزز بني  ْىُ ؾاٗ ّبني  ْىُ  لبّا بالؿبَ٘ الـنْنْعٔ٘ . 

ّْ  ٍصا اىل شا  ٓتشّق ثه ىقْل : مً نّه أقـب تبـْل  ـب    ىا ٚ عيـس أّ ٓتق
 ــاٌ الـــنعتنس االغــاؽ يف ٌ ّإ ،سٔــْاٌ للتص ٔــ٘ إال مــا خــطز بــسلٔب خــام 

ُ ّٓ تّـ  ،عبْض ٍْ قشٔش٘ ابً ٓقطـني  قب الـنغٔؼ األتأ فٔنـا حنـً    - ح علٔـ
ستنــال عــسو تبــْل َــاضٗ اللشــه الـــنؿتبُ مْنــْعّا مــً أدــب إ ّ  ســّب -فٔــُ

 ،ؿطعٕ علُٔ دامعّا لؿطاٜط التص ٔ٘يا دطٓاٌ الصبض الشا تّٔقشْٔاٌ للتص ٔ٘ إـال
 لباغّا .  أّغتعنالُ مطعنّا ـذْظ إٓ ( ستٙ الالـنٔت٘)ّال ٓكٌْ مكسا  

                                                           

 . 1أبْاب لباؽ املكلٕ : حمً  5: ب 3الْغاٜب : ز (57)
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نْنْعٕ يف سلٔــ٘ اللشــه ؾــتباِ الـــ ــاٌ الؿــك ّاإل كــْضٗ الجالجــ٘: مــاال
ني  عً تبْلُ التص ٔـ٘  ـشْٔاٌ ٓـستنال عطّض عيْاٌ سطاو علٙ الىاؾّٝا مً إ

ذلب علـٙ  ـالـ عـطّض  ستنـال  القط  بقابلٔتُ للتص ٔـ٘ بالـصات  إ  بالعطض بعس 
لــْ ٕ اعــطّض أّ إستنــال دطّ  ـشْٔاٌ الـــنصبْح بططٓقــ٘ ؾــطعٔ٘  الــ ـالــ

 ضتها  مً لنب خيعٓطٗ . أّ اإللبؿطٖ علُٔ ا
 ُ الـــناى  الؿــطعٕ عــً  عــطّضغتكــشاب عـسو  ال مــاى  مــً إ : ّيف مجلـ

ٓيف  ٍيا بب  شْٔاٌ للتص ٔ٘ فاىُ الـغتكشاب بقاٛ تابلٔ٘ الإٍّصا غري  ،التص ٔ٘
ا نـىـ إّ ،ش القابلٔ٘ غري مؿـكْ ٘ ستـٙ ٓػتكـشح بقاؤٍـا     إ ،نكً دطٓاىُ ـٓ ال

 ثري التص ٔ٘ ؾطعّا . الـناى  عً تأ  طأ الؿك يف عطّض
ذام  لؿـطاٜط التص ٔـ٘   ـالـ الؿـطعٕ  شق  الـصبض  ـٌ الــنفطّض تـ  ّسٔح أ

: لُٔ االغتكشاب الـنعتنسإفٔيهه  ،شققّا ّدساىّٔاـشْٔاٌ الـنؿكْ  تـعلٙ ال
ّّ قش٘ التص ٔ٘ ّمؤثطّٓتَـا سـّب    ّٓجب  - الـناى  الؿطعٕ عً التص ٔ٘ عسو  ط

سٔـح ٓتشقــ    ،غتكـشابٕ  قــب اإلإىل األْدـساٌ  ال ٍّـصا مــً نـهّ   ،اللشـه 
ّك ٓطـطأ علٔـُ مـاى  التص ٔـ٘      ،داضدٕ ـٙ بالْدـساٌ الـ  عيسىا : )سٔـْاٌ مـص ّ  

 اللشه . شكه حبّبـّٓتشق  سٔيٝص مْنْ  ال سٖ(غتكشاب التعّبلب باإل او

ؾـتباِ الــنْنْعٕ يف سلٔـ٘ اللشـه     لكْضٗ الطابع٘ : ما  ـاٌ الؿـك ّاإل  ا
ُ  ستنــال عــسإىاؾــّٝا مــً  ــ ــ٘ الؿــطعٔ٘ علٔ ستنــال أّ إ ،و ّتــْ  الــصبض ّالتص ٔ

  ،شْٔاٌـالـصبض الـْاضز علـٙ الـ     ف ؾط  مً ؾطّ َا الــنعتربٗ ؾـطعّا يف  دّلـت
سـطاظّا  ّلـْ إ  -ْح يف شاتـُ للتص ٔـ٘ الؿـطعٔ٘    شْٔاٌ الــنصب ـسـطاظ تبـْل الـ   م  إ

ذلْز مً بلـساٌ  ـذلح الـٍّصا الفطض  جري االبتالٛ يف ظماىيا سٔح ت -تعبسّٓا 
 الكفط م  العله االمجالٕ بيقب دلْز مً بلساٌ الـنػلنني الَٔا فٔؿك فَٔا . 

غْاٛ  -ٌ التص ٔ٘ ـذطٖ ٍّْ أقب عسو التص ٔ٘ ألقب مْنْعٕ ٍّٓيا أ
سازخ مػـبْ    مطٍٕ أ -أو ٍٕ معيٙ مط ح  ، تليا ٍٕ معيٙ ّسساىٕ بػٔط
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ُ  ب ميُ ّاـني  عً األٍّصا ٓ ،ـشازخقب عسو البالعسو ٓقٔيّا ّاأل  ،لكالٗ فٔـ
َّاَل َتـِأُ ُلْا ِمَنـا َلـْه ٓ ـْصَ ْط اْغـه       طلبػـُ  ّال  لُ ـشب أٙ ؾطعّا ال ٓفاٌ غري الـنصّ 

ُِ ْٔ ُِ َعَل ُ٘ ط ،121االىعاو: ص اللم َْٔت ُْٔكْه اِلَن ْٔـت هْ  ... س طفَمْ  َعَل  ،3ص الــناٜسٗ : إَّالم َمـا َش م
 شلُ . ـشق  يف مـ نا تماى  عً قش٘ الكالٗ  - غري الـنص ٙأعين  -ىُ  نا أ

أّ يف سطمتـُ ىاؾـّٝا مـً     ـاٌ الؿـك يف سلٔـ٘ اللشـه      الـنطسل٘ الجاىٔ٘ : ما
 ّلُ قْض : ،َٕ ـشكه الؿطعٕ االلـؾتباِ الإ

 ال ،شكنُـذَب بـ ـشكه مـً دَـ٘ الـ   ـؾتباِ الأٌ ٓكٌْ إ الكْضٗ األّىل :
 شه االضىـح بعـس  ـٌ ٓؿـك يف سلٔـ٘ لـ    ـأ  ،أّ عـسمَا  دَـ٘ تص ٔتـُ خاضدـّا     مً

 نٝيـاٌ بقبـْل االضىـح    اإلمـ    ،الفشل ّعسو ّنْح زلٔب تاو علٙ سطمتُ 
 . ال ٓعله سكنُ مااٛٗ ّضف  قب الربّالـنطد  فُٔ أ ،ص ٔ٘ ّلْ تعبسّا للت

بَات الــنْنْعٔ٘  نـا   ختكاقـَا بالؿـ  إل ـشّبقال٘ الّلٔؼ الـنطد  أ 
بـسلٔب  لعـسو ثبْتَـا    قال٘ سطم٘ اللشه عنْمـاّ أ ٍّكصا لٔؼ الـنطد   ،تقسو 

ّتـس   ، ب الجابت٘ تبب الصبض ّظٍـا  الـطّح  ّال إغتكشاب سطم٘ األ ،ّانض 
 غب  يف قْض الؿبَ٘ الـنْنْعٔ٘ بٔاٌ ىكت٘ شلك ّال ىعٔس . 

عتبـاض  شكه ىاؾّٝا مً دَ٘ الؿـك يف إ ـاِ الؾتبالكْضٗ الجاىٔ٘ : أٌ ٓكٌْ إ
٘ شْٔاٌ للتـسطاظ تابلٔـ٘ الـ  ٞ يف الصبض الؿطعٕ ّالتص ٔ٘ بعس إؾٔ الؿـطعٔ٘   ص ٔـ

الـسداز   أّدطّ  ـالـ  ـشْٔاٌ:ّشلك  نا لْ شبض الـ  ،ّسكْل الصبض خاضدّا
شسٓس ـشسٓس ّعـسو تعـصض الـصبض بالـ    ـم  تْفط الـ  -الكطّو  : بالػكني االغتٔب

ٓـ  ُ    دالل مـً خلـٔط  ـشسٓس الـ ـؾـ ا  الـ  ـشتنب إسٔح   ،)الكـطّو( مـ  إمكاىـ
ــتٔب ٓــ فٔؿــك يف أ ــصبض باالغ ً  شّقـٌ ال ــ ــتنكً م ــ٘ مــ  ال ــ   التص ٔ   أّشسٓس ـال

 ـدالل يف التص ٔـ٘ ٓلـعو   شسٓس الـ ـؾـ ا  الـ  سٔح أىُ علٙ فـطض إ  ،ـشققُٓ ال
 دعاٛ الصبض بالػكني االغتٔب الـنتساّل يف عكْضىا . ميُ عسو إ
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مً زٌّ فط   ،قال٘ عسو التص ٔ٘ ضٓح عيسىا ّال إؾكال يف دطٓاٌ أ ّال
ٙإ ٙإ ابػٔطّا ّبني القْل بكْىَ بني القْل بكٌْ التص ٔ٘ معي ّشلـك   ،مط بـّا   معي

ٍْـشّقللؿك يف ت ُ علٔـ  سلّـ   ـب مـً اللشـه سٔيٝـص لت    فٔشطو األ ،ؾطعٕ قَا بيش
ْٔت ْهطسطاظ التص ٔ٘ علٙ إ  (58)  نا زل  أخبـاض الكـالٗ   ،3ص الـناٜسٗ: إَّالم َما َش م

شطظ ـٓـ  ّال،شنُ ـ ب لأ سطاظ سّبعلٙ إبـذلس سْٔاٌ  الكالٗ سّبٙ تعلٔ  لع
 قب عسو التص ٔ٘ .أاأل ب بعس دطٖ  سّب

 حضتّـ  ْيف سٔـح ـقطتـٔح العـبب ٓـنكً إسطاظ سطم٘ األ ب مً معتربٗ ؾع
 ـب  األ ب علـٙ إسـطاظ التص ٔـ٘ بططٓـٍ  مـا ّضّتـح سطمـ٘ األ        سّب (االماو)

ّتهني  غؤال  ، )التَصٓح( ّ الؿٔداٌ يف )الكايف( اضّاٍ تسّ ،ُعلٙ خالف
ّ٘ زخـب  عً ضدب  () الكاز  ؾعٔح مً : شنّا ك ٓـسض ـَـا لـ  قـاب ب فأ تطٓـ

ّٕ طفا طسُ علٙ الياض : فكـب مـا إىقـبي فَـْ     (: ؟ فقال ) و مٔ ٍْ أ أش 
ّٕ ٘  ٘قـشٔش٘ الػـيس ّانـش   ٍّـٕ   (59) صىبػـط فَـْ مٔـ    ّ ب ما إ ،ش   الساللـ

ٕ ميكـْم :  ّا بططٓـ  ؾـطع  سطاظ  ْىُ ش ّٔاأل ب علٙ إ ذالٛ يف تعلٔ  سّبـب
 ـس مـا إغـتظَطىاِ مـً اآلٓـ٘      ٓؤ ٍّصا اليّل ،ىقبانُ  طح اللشه علٙ الياض ّإ

ْٔت ْهط سطاظ التص ٔ٘األ ب علٙ إ ً تعلٔ  سّبمغتجياٍٛا ّإ  . ص إَّالم َما َش م

٘  إك بـ مكـاٌ التنػّـ  إىعه تـس ٓقـال : ب   ْٔـت هْ  ط  ال  زلٔـب التص ٔـ ص إَّالم َمـا َش م
 .  داللـشسٓس الـؾ ا ُ  الصبض بالليفٕ إؾ ا  األمط الـنؿكْ  يف إ

ٓـ    تص ٔ٘ أمط ؾطعٕ ّلٔؼ ألكً ٓقال : إٌ ال شنب زلٔلـُ  ـمـطّا عطفٔـّا ستـٙ 
بــب  ،  قــال٘ عــسو االؾــ اس الـــنشتنب بأعلــٙ الـــنعيٙ العــطيف ّٓيفــٙ التقّٔــ 

 ّتْنٔشُ :  ،سطاظِ التص ٔ٘ أمط ؾطعٕ البس مً إ
 متعلقاتَا تػناٌ :  أّسكاو لعيآًّ الـنأخْشٗ يف مْنْعات األٌ اإ

                                                           

 مً أبْاب لباؽ الـنكلٕ . 2: ب 3الْغاٜب : ز (58)
 مً  أبْاب األ عن٘ الـنشطم٘ . 37: ب 16الْغاٜب : ز (59)
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يُ الؿاض  ّؾطح مطازِ ميُ  الغٔبـ٘  بٌّٔ ٓكٌْ الـنْنْ  ؾطعّٔا : أ ّلاأل
ــب ت ـــيف زلٔ ــُ يف تــ  ،نَا ـشطٓ ـــنطازـفريدــ  الٔ ــ الؿــطعٕ شسٓس ال ذسٖ مــً ـال

ـــنْنْ   ـــنتعل  ّمــا أّال ــاٌ     ال ــْز ّٓكــٌْ البٔ ــُ مــً الؿــطّ  ّالقٔ ٓعتــرب فٔ
 شذ٘ الـنعتنسٗ . ـالؿطعٕ ٍْ ال

 لّعـيـفٔ ،لؿاض  اٌ مً اـٔـطز بُ بـّٔا ك ٓـْ  عطفـٌْ الـنْنـٌ ٓك: أ الجاىٕ
 قّا للعيـْاٌ  ـالبٔ  الـصٖ    ـشّقٓـطاِ العـط  مـ    زلٔلُ علـٙ الفَـه العـطيف ميـُ ّمـا     

زفعيــاِ  -ىؿــاُٜ ظ يف إعتبــاض الؿــاض  اللفــفــاشا ؾــككيا يف إ ،ُ اهلل غــبشاىُسّلــأ
 البٔ  .   ال  زلٔب سّبإك ببالتنّػ

َـ غْاٛ تليا ا - ّنشُ الؿاض ٍّيا التص ٔ٘ أمط ؾطعٕ أ ح ٌ مط ـ عيـْا  اى
مــً الــصبض س بػــٔط متّْلــعيــْاٌ و تليــا اىــُ أ ،داضدٕ ّتٔــْزِ ـمــً الفعــب الــ

عتبـاض ؾـط    ّم  إستنال إ ،ٌ ميطب  علٙ الصبض بؿطّ ُعيْااىُ  أّبؿطّ ُ 
إ ـال  زلٔـب التص ٔـ٘     ال ٓػـعيا الطدـْ  إىل   -ـداللشسٓس الـ ـفُٔ  الـصبض بالـ  

ب البس مً إدطاٛ أقب ب ،  شطظ  ْىُ مطازّا دسّٓا للنؿّطـإش ال إ ال  ٓ ،ليفُٔ
 شق  التص ٔ٘ مً زٌّ الؿط  الـنشتنب . ـعسو التص ٔ٘ للؿك يف ت

ٌ أل ،ٔـ٘  و التص قـب عـس  ح اليذاغـ٘ علـٙ دطٓـاٌ أ   ٍّيا إؾكال يف تطتّـ  
 ب٘ علٙ )الـنٔت٘( ٍّٕ عيْاٌ ّدْزٖ ٓغآط عيْاٌم ّت -خباضيف األ -اليذاغ٘ 

ٌ   )عسو التص ٔ٘( ٘    الصٖ ٍـْ عيـْا ٌ  اىـا  عـسو التص ٔـ٘ ّإ   عـسمٕ ثابـ  بأقـال
ّٗ ّال  ،أّ العقلٔـــ٘ ٓجبـــ  لْاظمـــُ العازٓـــ٘ قـــب الإال أٌ األ ، مـــتالظمني عـــاز

قــْل العنلٔـ٘ ىظــري  ـشصّض يف إىفكـا  اللــْاظو ّاآلثـاض يف مــْاضز دطٓـاٌ األ   مـ 
ٛإ ّبــني  ْىــُ بــْاّل سٔــح ٓــ  ـالـــنتْنٞ بــ شكه علٔــُ ـناٜ  مــطزز بــني  ْىــُ مــا

ــً الــ  ــاضٗ م ــالـبالطَ ــ دبح ف ـــٓ ــُ إل ذح تطَ ـــنالمػ٘ مي ــس ال ــشاب ري الٔ غتك
٘  ـٓـ  لكً ال ، َاضتَا  ّنـُْٜ أّ غػـلُ بـصا  الــناٜ  لعـسو       شكه علٔـُ بكـش

ـشكه بعـسو  ٍّكـصا يف الــنقاو سٔـح ىـ     ،غتكشاب سسثُّإلبب سطاظ مأٜتُ إ
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قــب عــسو إدــطاٛ أ ذلس بعــسـ ــب اللشــه ّعــسو دــْاظ الكــالٗ يف الــ  دــْاظ أ
ّ٘   ـشكه بيذاغتُ لعـسو إ ى لكً ال ،التص ٔ٘ ىــشكه بطَاضتـُ   بـب   سـطاظ  ْىـُ مٔتـ

ٛإإ اللشـْو  ّشكه بطَـاضٗ الؿـشْو   ـّمً ٍيا ىـ  ،شكنٔ٘ ـقب الطَاضٗ الأل دطا
غتريازٍا مً إشا إستنب تّْٓا إلْب٘ مً بالز الكافطًٓ ع٘ الـنذذلْز الـنكّيـّال

لتـعاو  ـشْٔاٌ م  اإلغالو ّالـنػلنني ّّتْ  التص ٔ٘ الؿطعٔ٘ علٙ الاإلبلساٌ 
 َا ّعسو قش٘ الكالٗ يف لباغَا .  لأ طم٘حب

 )الـنٔت٘( علٙ عيْاٌ (60)خباضـشنب يف األٌ اليذاغ٘ ك ت: إ لكً تس ٓقال
ٌ    ،خاق٘  ٌ   بب محل  علٔـُ ّعلـٙ عيـْا مـات( ٍّـصِ    )مـا  )الــنٔ ( ّعيـْا

غــري  أّض بػــبح مكــّش أّ ــاٌ ظٍــا  ضّســُ ليفػــُ   مــا عيــآًّ مطلقــ٘ تعــّه
لكً تاو السلٔب علـٙ   ،ٙ غري الـنصّ  ٙذاغ٘ الـنصّ ـّمقتهٙ ٍصا ى ،ضمكّش

ـشكه بغـري  مْنْ  الـ  ٍّصا ٓػتلعو تقٔٔس ،ٙ ميَا خطاز الـنصّ إدكٔكَا ّـت
 . (61)يف مْنْ  احلكه باليذاغ٘  خص )عسو التص ٔ٘(ّالظمُ أ ،مْاضز التص ٔ٘

ــُ : إ ً ّفٔ ــآّ ــصِ العي ـــنٔت٘  ٌ ٍ ـــنٔ   ،)ال ــا ،ال ــآًّ    م ــَا عي ــات(  ل م
إال مـ   عتبـاض اليذاغـ٘ ؾـطعّا    ّال ٓ تـح إ  ،سْٔاٌ  عين ظٍا  ضّحّدْزٓ٘ ت

قـب الطَـاضٗ   إسـطاظِ فاأل ّمـً زٌّ   ،العيْاٌ الْدـْزٖ  : سطاظ مْنْعَا إ
ّ  )الــنص ٙ(  بب ،ّتس خطز عيُ عيْاٌ الـنص ٙ تطعّا  ،سكنّا  ساىٕ سـ معيـٙ 

ّٕ ٌ  ،  بػٔط ٓعين الطاٍط اليق ٘  )الــنٔت٘(  ٍّْ عيْاٌ مغـآط لعيـْا ّتـس   ،اليذػـ
فاىــُ  دال  )الـــنٔت٘(ـبــ ، ــب ّاللــبؼ ّالطَــاضٗ األ شّبـُ ؾــطعّا بــسكــه علٔــ

ــ   ــْزٖ مـ ــْاٌ ّدـ ٘ عيـ ــ ــُ باليذاغـ ــ  األ ّال ،ـشكْو علٔـ ٕ ٓيفـ ــسم ــب العـ  :قـ
لتــعاو إال مــ  اإل - الـــنٔت٘ات الظمــُ العــازٖ :ثبــإل -إغتكــشاب عــسو التص ٔــ٘

 ّزّىَا خط  القتاز .  ،قب الـنجب  ـشذٔ٘ األب
                                                           

 مً أبْاب اليذاغات ّغريٍنا متفطتّا . 35+ ب 34: ب 2الْغاٜب : ز (60)
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َـ ـذطٖ أٌ تّالكشٔض أ  شطظ ش اتـُ ّال ـٓـ  شكنٔ٘ فٔنـا ال ـاضٗ الـ قال٘ الط
ٓ ٘ ـذطٖ أقـال٘ عـسو التص ٔـ٘     نـا تـ   ،ثبـات  َاضتـُ   ّشلـك إل  ،ـشطظ  ْىُ مٔتـ

ذلس يف الكـالٗ لكْىَنـا سكنـني    ـ ـب اللشـه ّسطمـ٘ لـبؼ الـ     إلثبات سطمـ٘ أ 
 . - شنُـ ْل لأّ غري الـنأٙ غري الـنصّ  -بني علٙ العيْاٌ العسمٕ م ّت

 ٔ٘ـَب بقابلـذـّٝا مً الـباِ سكه اللشه ىاؾـتـؾٓكٌْ إج٘ : أٌ ـالكْضٗ الجال
س مــً بقــطٗ تّْلــ أّ ،س سٔــْاٌ مــً ؾــاٗ ّ لــح شْٔاٌ للتص ٔــ٘  نــا لــْ تّْلــ ـالــ

ٙ ســس اليــْعني لٔتػــّنّك ٓؿــبُ الْلٔــس أ ،ّبطــ٘  س مــً نــّحتّْلــ أّ ،ّخيعٓـط 
بامســُ ّٓلشقــُ سكنــُ فٔؿــتبُ سكنــُ . ّتــس تليــا يف ىظــريِ مــً الؿــبَات          

خبـاض ٓـسل علـٙ تابلٔـ٘  ـب       ال  يف بعـي األ أّ إبْدْز عنْو  الـنْنْعٔ٘
ثبــات تابلٔــ٘ ٍّيــا ىطدــ  إلٔــُ إل ،خــطز بــسلٔب خــام مــا إالسٔــْاٌ للتص ٔــ٘ 

 ْىُ خيعٓـطّا مـً زٌّ سادـ٘     أّ سطاظ  لبٔتُ ـَذني للتص ٔ٘ لعسو إشْٔاٌ الـال
ــ ،غتكــشاب العــسو االظلــٕ  إىل إ ـــنْنْعٔ٘ الــيت  ـب دال  قــْضٗ الؿــبَ٘ ال

شق  عيــْاٌ الكلبٔــ٘ ـغتكــشاب عــسو تــســطاظ الـــنْنْ  بإإىل إتاز فَٔــا شـىــ
 أّالعنـْو   إىلنكً الطدـْ   ـٓـ  ىـُ ال أل ،ـدامنا خـطز بالـسلٔب الـ   ـشِْ مـ ـّى

 شكنٔ٘ الـلكً يف الؿبَ٘ ال ،إال بعس إسطاظ الـنْنْ  باالغتكشاب ال  اإل
 أّاٌ  لبّا شْٔـسطاظ  ٌْ الّٓكفٔيا عسو إ ،االغتكشاب الـنص ْض إىلشتاز ـى

لٔـُ  ـنقتهٙ العنْو الـنتقسو فيطد  إفٔكٌْ تاباّل للتص ٔ٘ ب ،سؿطٗ  أّخيعٓطّا 
 ذلس سالاّل . ـفٔكٌْ اللشه ّال -الصبض بؿطّ ُ -شق  التص ٔ٘ـّالـنفطّض ت

 مـا  إال علٙ تبْل  ب سٔـْاٌ للتص ٔـ٘    ك ْٓدس عيسىا عنْو زاّل إشاىعه 
معيٙ التص ٔ٘ ّبػـا تُ دـطٚ أقـب     ساىٔ٘فاٌ التعميا ّس :خطز بسلٔب خام 

ٓـ     ّإ ، شطم٘ـىـتر الـ  عسو التص ٔ٘ ّأ ـذط أقـب  ٌ تليـا ب  ـح معيـٙ التص ٔـ٘ ك 
لعـسو   ، ذلس الـنؿتبُـللشه ّالقال٘ الرباٛٗ مً سطم٘ اّدطت أ ،عسو التص ٔ٘

 قب مْنْعٕ سا ه علَٔا . ّدْز أ
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أّ ذلب ـال ستنال ماىعٔ٘شْٔاٌ للتص ٔ٘ مً دَ٘ إـتابلٔ٘ ال ّاشا ؾككيا يف
ٍٗ ٓـ    ـنا ٓـشٍْنا مـى أّ اإلضتها  مً خيعٓط شتنب ـشتنب ماىعٔتـُ عـً التص ٔـ٘ ّ

ــ ّالؿــبَ٘  ،عــسو ماىعٔتــُ عيَــا   الـــناىعٔ٘  قــب عــسو  ـذطٖ فَٔــا أسكنٔــ٘ ّٓ
 اّل .ذلس سالـشق  الصبض الؿطعٕ علُٔ  اٌ اللشه ّالـشا فطض تالـنشتنل٘ ّإ

 بشح : ثه ىلر يف التيبُٔ الجاىٕ ل 
 ياط يف الشبهة البدوية بعد الفحص واليأس :  حسو االحت

 

ال إؾكال يف سػً اإلستٔا  يف األمْض التّْقلٔ٘ اليت ٓطلح فَٔا تــشّق   
شات الفعب مً زٌّ تّْتـف علـٙ تكـس التقـّطب بـُ اىل اهلل غـبشاىُ ، لكـً ال        
زلٔـب علـٙ إغـتشبابُ ؾــطعّا ّتطّتـح الجـْاب علـٙ فعلــُ دعمـّا لــنا تـــشّق  يف         

انٔ٘ مــً عــسو اإلشعــاٌ بساللــ٘ ىكــْم اإلستٔــا  علــٙ  ــٌْ   البشــْخ الـــن
أّامطِ أّامط مْلْٓ٘ ىفػٔ٘ ّلصا ىــفٔيا زاللتَـا علـٙ ّدـْب االستٔـا  ّدْبـّا       
مْلّْٓا يف الؿبَات البسّٓ٘ بعس الفشل ّالٔأؽ مً بلْ  السلٔب علٙ الـشكه 

يف  الْاتعٕ ، ّأثبتيا زاللتَا علٙ اإلضؾـاز إىل سكـه العقـب بــشػً االستٔـا      
عنْو الؿبَات أّ خكـْم الؿـبَ٘ التشطٓــنٔ٘ فـطاضّا مـً الْتـْ  يف مفػـسٗ        

 -ىكـْم اإلستٔـا    -الـشطاو ّخالقّا مـنا ٓـشتنب مً العقاب ،أّ زاللتَـا  
ّْ  مـً الــَلك٘ ّالفػـاز ّالعقـاب الــنشتنب ّإىل        علٙ  ْىُ  طٓقّا إىل التشـ

الؿـبَات الْدْبٔـ٘ أّ   التشّفظ علٙ الـنال ات ّالـنكالـض الْاتعٔ٘ يف مْاضز 
التشطٓـنٔ٘ ، ّال أمط مْلـْٖ باإلستٔـا  ستـٙ ٓكـٌْ مػـتشبّا ؾـطعّا بعـس ىفـٕ         
الْدــْب ، ّمــً ٍيــا ىقــْل : ال سػــً ؾــطعٕ بفعــب االستٔــا  ستــٙ ٓكــٌْ   

 مػتشبّا ؾطعّا باغتشباب ىفػٕ ٓػتلعو إغتشقا  إمتجالُ الجْاب . 
ٌٍ : أخباض االستٔـا  الــنتقسم٘ مفازٍـا ا     إلضؾـاز ّتْ ٔـس سكـه   ّبتعبري ثا

ــٙ       ــتشّفظ عل ـــنشتنب ّلل ــاب ال ــً العق ــتدّلل م ــا  لل ـــشػً االستٔ العقــب ب
 باب االستٔا  ٓػتفاز مً األمط الـنْلْٖـالـنال  الْاتعٕ الـنشتنب ، ّإغتش
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مشٛي٘ ، ثِ ْبشح مشوٍٛ ليٝوٌ ايووشهِ ايعو ٖزٟ يوبطر االأوزاف  ٚ  و ّ        
 مشٛي٘ ، ؾ يهالّ ايتؿصًٝٞ ٜكع يف َب سح  ربط١ ، ْب   ببشح : 

 

 إوكان جعن الـحكي الظاهري يف تـىاً االطراف ثبوتًا : 
 

ُ ق  ٜهٕٛ دطٌ ايوشهِ ايعو ٖزٟ   خ يـ يًُطًوّٛ االاو يٞ س صواّل    ايوو
ُ بطزٜل األَ ر٠   صوٌ ايطًُوٞ   طترب٠ ن يبٍٝٓو١ ، ٚقو  ٜهوٕٛ دطًو٘ س صواّل ب أل     ايوو

 ؾٗذا إستُ الت ثالث١ :   -ايتٓشًٜٞ  ٚ غري ايتٓشًٜٞ  -

 َ  اذا ن ٕ ايوشهِ ايعو ٖزٟ َووذطٛاّل بطزٜول األَو ر٠ ٚ ًو٢  والف        - 
دطوٌ ايووشهِ ايعو ٖزٟ يف     -بوشضب ايعو ٖز  -ا ٍ ؾال ٜوُهٔ ب إلطًّٛ ايوُ

ٜٔ يف إْو ٤ٜٔ  يٞ ، نُو  يوٛ  ًُٓو  بٓذ صو١  سو  َو ٤      توُ ّ  أزاف ايطًِ االا 
ُ  ًو٢ تووُ ّ  أوزاف     -ن يب١ٍٓٝ -ابٝر ٚ محز ثِ ق َت  َ ر٠  طًّٛ إاو اّل  ايوو

االْوو ٤ يف  -طني ايوووُ ٤ ايوووُسهُوو٘ نووإ ق َووت  َوو ر٠ ٚبٍٝٓوو١ عوو ٖ ٠ بطٗوو ر٠      
ُ ثِ ق َت ب١ٍٓٝ   ز٣  ٢ً أٗو ر٠   -االبٝر  -يف االْو ٤ االمحوز   - وز   ٤ اآلايوو

 ؾال تهٕٛ األَ رت ٕ سذ١ ٚليٝاّل قب ٍ ايطًِ االا يٞ بوخالؾُٗ  . 

يتطو ر  ايبٝٓوتني  ٚ األَو رتني     -ٚاْوُ  ال ٜوُهٔ دطٌ ايوشهِ ايع ٖزٟ 
ط بك١  ٢ً  يوُلّيت ب -ج ٍايوُيف  -ٚتض قطُٗ  ، ٚذيو بًش ظ  ٕ ايب١ٓٝ االٚىل 

ُ أٗ ر٠ االْو ٤   بربنو١ ايطًوِ    -ٚهلو  َو يٍٛ إيتشاَوٞ، ؾ ْو٘      -االبوٝر   -طني ايوو
ًٜوشّ   -ٜٔ ٚقٝ ّ ايب١ٍٓٝ  ٢ً أٗ ر٠ االْ ٤ االبوٝر   ٤ايوُاالا يٞ بٓذ ص١  س  

 ٤ يف االْ ٤ االمحز ، ألْ٘ السّ عٗ ل٠ ايط يني بطٗ ر٠ ذاى ايوُايوشهِ بٓذ ص١ 
 يٍٛ االيتشاَوٞ يًبٍٝٓو١ سذو١ قططوّ  ، إذ ال     ايوُطني يف االْ ٤ االبٝر ٚايوُ ٤ ايوُ

ُ ط بكٞ ٚبوني  ايوُ يٍٛ ايوُؾزم يف سذ١ٝ ايوخرب ٚايب١ٍٓٝ بني   يٍٛ االيتشاَوٞ  ايوو
ٜطووو ر  ايووووشذ١ األ وووز٣    - يٍٛ االيتشاَوووٞ يًشذووو١ االٚىل  ايووووُ -ٖٚوووٛ 

 ٤ يف االْو ٤ االبوٝر   وُايو ط بكٞ ، ٖٚٞ ايب١ٍٓٝ ايك ١ُ٥  ٢ً أٗو ر٠  ايوُبوُ يٛهل  



 (295) ....................... إَه ٕ دطٌ احلهِ ايع ٖزٟ يف مت ّ  أزاف ايطًِ االا يٞ ثبٛتّ 

ؾٝتض قط ٕ ٚتٓتؿٞ سذٝتُٗو  بووُكت ٢ إ )األصوٌ يف تطو ر  األَو رات ٖوٛ       
ايتض قط( ؾال تبك٢  َ ر٠ سذ١ ، ٚألدً٘  ٜتطذر دطٌ ايوشهِ ايع ٖزٟ س٦ٓٝوذ  

  ٤ يف توُ ّ  أزاف ايطًِ االا يٞ . ايوُ  ين دطٌ أٗ ر٠  -
 يٍٛ االيتشاَووٞ يًبٍٝٓوو١  ايوووُٖٚهووذا ال ٜغووٌُ ليٝووٌ ايوووشذ١ٝ  سوو ُٖ  :    

 الْ٘ تزدٝض بػري َزدض .   -األٚىل  ٚ َٓطٛم ايب١ٓٝ األ ز٣ 

ب + دو : ٚ َ  اذا ن ٕ ايوشهِ ايع ٖزٟ َوذطٛاّل بربن١ االصٍٛ ايطًُٝو١  
ايتٓش١ًٜٝ اإلسزاس١ٜ ن الصتصش ب ،  ٚ غوري اإلسزاسٜو١ نو يربا٠٤ ٚاالعوتػ ٍ      -

ٌٍ وُٓع  ٔ دزٜ ٕ االصوٍٛ ايخ ٝصو١ٝ   ؾًِ ٜهٔ ثو١ُ َ ْع ثبٛتٞ   ّ ٜ - ٚايوش
ٚثبووٛت سهُٗوو  ايعوو ٖزٟ يف توووُ ّ  أووزاف ايطًووِ االاوو يٞ ، ْطووِ إال اذا       

 خ يؿ١ االيتشا١َٝ . ايوُلٕٚ  -خ يؿ١ ايكطط١ٝ ايط١ًُٝ ايوُإصتًشّ دزٜ ْٗ  
ٕ اٖو   ُواّل َؤ لٕٚ     ٚٚد٘ ذيو : إٕ االصوٍٛ ايطًُٝو١ أوٍزّا تجبوت َ لٍ    

 ايٓؿوٞ  ؤ غوريٙ  صواّل ، ألٕ األصوٍٛ ايطًُٝو١        ٜجبت هل  َ يٍٛ إيتشاَوٞ  ًو٢  
ال تجبووت يٛاسَٗوو  ، ٚال ًٜووشّ َوووشذٚر َوؤ إدووزا٤ االصووٌ يف توووُ ّ االأووزاف   

ُ اٙ ص٣ٛ اْو٘ ٜتشكول ايطًوِ ب   ٚإثب ت َ ٍل ٍِ     يوو خ يؿ١ االيتشاَٝو١ ، بًشو ظ  ٕ ّو
بطر االصٍٛ ايط١ًُٝ ايوذ ر١ٜ اىل ايبطر اآل ز ّٜٛي  ايطًِ بوُخ يؿ١ بط وٗ   

ُ ٛاؾك١ االيتشاَٝو١ ٚال تووشزّ   ايوُٛاقع ٚال توذب َع اي خ يؿ١ االيتشاَٝو١ غوري   ايوو
 ايط١ًُٝ ٚال توُٓع  ٔ إدزا٤ االصٍٛ ايط١ًُٝ يف  أزاف ايطًِ اإلا يٞ نًٗ .  

ُ :  (1)شكل ايٓو ٥ٝين )قو ٙ(  ايوُيهٓ٘ ق  سهٞ  ٔ بوشح  ٓع َؤ دزٜو ٕ   ايوو
كز١ْٚ بوو يطًِ االاوو يٞ صووٛا٤ ايوووُاألصووٌ ايتٓشًٜووٞ يف اٝووع  أووزاف ايغووب١ٗ 

ُ إصتًشّ دزٜ ْ٘  خ يؿ١ ايطًُٝو١ ايكططٝو١ اّ ي ٜضوتًشّ ، ٚذيوو ألٕ األصوٌ      ايوو
ِ ايتٓشًٜٞ ن الصتصش ب ْ ظز اىل إيػ ٤ ايغ رع ايغو ٚؾزّ٘ ن يطو ّ يف      يوو

هًـ ايوووُذطٍٛ ؾٝوو٘ ٖووٛ ايبٓوو ٤ ايطًُووٞ  ًوو٢ ايووٝكني ٚتطٍبوو    ايوووُايتغووزٜع ٚ ٕ 
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 ًو٢ اْو٘ ٖوٛ ايٛاقوع َوع إيػو ٤ ايطوزف اآل وز َؤ          ب أل ذ باسو  أوزيف ايغوو    
ايغووو . يهوؤ ٜوووُٓع  وؤ دزٜوو ٕ األصووٌ ايتٓشًٜووٞ يف اٝووع  أووزاف ايطًووِ      
االا يٞ : ايطًِ ايٛد اْٞ بووُخ يؿ١ َو ٍلاٙ يًٛاقوع، ٚال ٜطكوٌ ايتٓشٜوٌ  ًو٢       
 الف ايطًِ ايٛد اْٞ ب يٛاقع صٛا٤ إصتًشّ دزٜ ٕ األصٌ ايتٓشًٜوٞ َووخ يؿ١ّ   

ٜضتًشّ ، ؾ ذا  ًُٓ  إا اّل بٓذ ص١  س  اْ ٤ٜٔ َضوبٛقني بطٗو ر٠     ١ًُّٝ  ّ ي
َتٝك١ٓ ي ٜوُهٔ إدزا٤ إصتصش ب ايطٗو ر٠ يف أوزيف ايطًوِ االاو يٞ، يًطًوِ      

 . يف  س ُٖ  تٝك١ٓ ايض بك١ ايوُب ْتك   ايوش ي١ 

ٚؾُٝووو   ؾووو ل )قووو ٙ( إعوووه ٍ ٚاّوووض ، ؾووو ٕ ايتاَوووٌ يف ليٝوووٌ سذٝووو١        
ٜؿٝو     -تٓشًٜٞ :طال تٓكر ايٝكني ب يغووص ٖٚٛ  صٌ عز ٞ  -االصتصش ب 

ايتطٍب  ببك ٤ ايوٝكني ايضو بل ٚإ تبو رٙ ٚاقطوّ  َوع إيػو ٤ ايطوزف اآل وز ، ٚايتطٍبو           
كني ايضوو بل يف اٝووع  ذا ال ّووري يف ايتطٍبوو  ايغووز ٞ ب يوووٝ   ١ْ ٚيووايوووُ ؿٝووـ 

ُ  أزاف ايطًِ االاو يٞ ٚإٕ يشَوت    خ يؿ١ االيتشاَٝو١ يووُ  تكوٍ ّ َؤ  و ّ      ايوو
 ٛاؾك١ االيتشا١َٝ . ايوُخ يؿ١ االيتشا١َٝ ٚ  ّ ٚدٛب يوُاسز١َ 

طص١ٝ َٔ دزٟ األصوٌ ايتٓشًٜوٞ يف   ايوُخ يؿ١ ايط١ًُٝ ٚايوُْطِ اذا يشَت 
كز١ْٚ ب يطًِ االا يٞ إَتٓع دزٜ ٕ االصٌ س٦ٓٝذ ايوَُوذُٛع  أزاف ايغب١ٗ 

١ٝ ألْٗو   خ يؿ١ ايط١ًُٝ ايكططايوُلراى ايطكٌ إلرانّ  قططّٝ  :  ّ دٛاس ٚذيو إل
ٌٍ ٚ ال ٚتوذ ٚس  ٢ً َك ّ ايزبٛب١ٝ ٚايوُظًِ يًُٛىل   ٓط١ُٝ . ايوُٓطِ د

صًٞ يف أٗٛرٙ ايوُذنٛر: ق   ٠ ايؿزاؽ اذا عو ايوُْٚعري االصتصش ب 
قبووٌ صووالت٘  ٚ يف إتٝوو ٕ ايطٗووٛر ٖٚووٛ َضووبٛم ٜكٝٓووّ  ب يوووش خ ٚنوو ٕ عووّه٘ يف   

ُ أٗٛرٙ بط  ايؿزاؽ َٔ ايصال٠ سٝح إيتشّ  بووذزٜ ٕ   (2)ايٓ ٥ٝين)قو ٙ(  شكل ايوو
ّو ؾ١   ١ّٝ ٚدزٜ ٕ إصتصش ب ايووش خ ب إل ايوُق   ٠ ايؿزاؽ ب يٓضب١ يًصال٠ 

صًٞ ٜطًوِ إاو اّل بطو ّ تطو بل  سو  االصوًني       ايوُكب١ً َع  ٕ ايوُاىل ايصال٠ 
                                                            

 ؾصٌ عزا٥ط اي٤ّٛٛ . 53رادع : س ع١ٝ ايوُشكل ايٓ ٥ٝين  ٢ً ايطز٠ٚ ايٛثك٢ :ّ  (2)
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ايتٓشًٜٝني َع ايٛاقع ، ٚيوٝط هلوذا َصوٍشض صو٣ٛ اْو٘ ال ٜختوب  ًو٢ دزٜو ٕ         
ُ االصًني إال   ٠ ٚغوري َ ْطو١  ؤ دزٜو ٕ     يتشاَٝو١، ٖٚوٞ غوري َ وزٍ    خ يؿ١ االايوو

 االصًني ايتٓشًٜٝني . 

ّ    ٚبٗذا ايبٝ ٕ إت وض  ٕ ايخ وٝيف يف      أوزاف ايطًوِ االاو يٞ ال ٜضوتًش
طص١ٝ ايووه ٖووٞ ظًووِ يًُووٛىل ٖٚتووو ايوووُايخ ووٝيف يف  -ٛارل ايوووُيف توووُ ّ  -

يف  صوٌ ايطًُوٞ أوزاّ   ٘ ، َٚؤ ٖٓو  ْكوٍٛ بووُٓع دزٜو ٕ األ     ٚدز ٠  ٢ً َووخ يؿت 
خ يؿ١ ايط١ًُٝ ، َٚٔ لٕٚ يشَٚٗ  ال َووشذٚر َو ْع   ايوُطص١ٝ ٚايوَُٛارل يشّٚ 

 ٟ يًز ص١ يف  أزاف ايطًِ االا يٞ .  ٍلايؤَُ دزٟ االصٌ ايطًُٞ 

تشصٌ َوووُ  تكوو ّ : إَهوو ٕ دطووٌ ايوووشهِ ايعوو ٖزٟ ايخ ٝصووٞ     ايوووُٚ
 يٞ ستو٢  َضتُ ّا َٔ األصٍٛ ايط١ًُٝ ايوذ ر١ٜ يف تووُ ّ  أوزاف ايطًوِ االاو    

 ال إيتشاَّ  .  -خ يؿ١  ُاّل ايوُطص١ٝ قططّ  ٚايوُاألصٌ ايتٓشًٜٞ َ  يوِ تًشّ 
ٛىل يف توُ ّ  أزاف ايطًِ االا يٞ ٚال ٜ ٍ  ٢ً ايوُٚال ٜطين تز ٝيف 

خ يؿ١ ايط١ًُٝ ، ٚيذا دطًٓو  يًخ وٝيف غ ٜو١ّ ٜووُتٓع     ايوُطص١ٝ ٚايوُتز ٝص٘ يف 
 خ يؿ١ ايط١ًُٝ . ايوُطص١ٝ ٚثبٛت ايوُايخ ٝيف بط ٖ ، ٖٚٞ يشّٚ 

ٚال ؾووزم يف إَهوو ٕ دطووٌ ايوووشهِ ايعوو ٖزٟ ٚدووزٟ األصووٌ ايطًُووٞ يف   
ُ  أزاف ايطًِ االاو يٞ بتُ َٗو  بوني األصوٍٛ      جبت١ يًتهًٝوـ  ًو٢  والف    ايوو

طًّٛ ايوووُاوو ٍ ٚبووني األصووٍٛ ايٓ ؾٝوو١ يًتهًٝووـ  ًوو٢  ووالف     طًّٛ ب إلايوووُ
 إاوو اّل ؾ ْوو٘ ال عوو٧ٝ َوو ْع  وؤ دووزٟ األصووٍٛ ايطًُٝوو١ ايٓ ؾٝوو١ يف  أووزاف         

خ يؿ١ ايطًُٝوو١ ٚايطصووٝ ٕ ايوووُايطًووِ االاوو يٞ، إال  ٕ ًٜووشّ َٓوو٘ ايخ ووٝيف يف 
ٍٚ ْوذ ص١  ٢ً  س  َو ٤ ؾُٝتٓع ايوذزٜ ٕ، ٖٚذا نُ  يٛ  ًُٓ   ٜٔ  ٚ إا اّل بطز

َوو ٥طني ٜطًووِ بطٗ رتُٗوو  صوو بكّ  ؾووال ٜوووذزٟ إصتصووش ب ايطٗوو ر٠ ؾُٝٗوو  َطووّ ،   
ٍ  ُايوو طص١ٝ َٚوخ يؿ١ ايتهًٝـ ايوُيًشّٚ ايخ ٝيف يف   طًّٛ يًُهًوـ ب إلاو 

 َٚٔ ايٛاّض  ٕ ايطًِ االا يٞ ايوُذنٛر َجٌ ايطًِ ايتؿصًٝٞ بووشز١َ َو ٥ع  
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 طًّٛ،ايوووَُوؤ سٝووح سزَوو١ َوووخ يؿ١ ايوووشهِ    -َطووٍٝٔ  ٚ ْوووذ ص١ َوو ٤ َطووٍٝٔ  
 ٥طني ٜٚٛدب ايؤُٜ  ٚ غصب  س  ٤ ايوُؾٝ ٍثز ايطًِ االا يٞ بٓذ ص١  س  

ٚ ايوووُ حنُٖٛوو ، ؾوو ٕ ايخ ووٝيف يف َوووخ يؿ١  ٓع َوؤ ر صوو١ ايغووزب ٚايتّٛووٞ 
ُ طًّٛ إا اّل ن يخ ٝيف يف َوخ يؿ١ ايووشهِ  ايوُايوشهِ  طًّٛ تؿصوٝالّ  َؤ   ايوو

ُ سٝح سهِ ايطكٌ ٚإلران٘ يكبش٘ بًش ظ نوٕٛ َطصو١ٝ    ُ ٛىل ايوو غٍزع ٖتهوّ   ايوو
 ٖٚٛ َوُ  ٜ رى ايطكٌ قبش٘ قططّٝ  .  ،ٓط١ُٝايوُٚتوذ ٚسّا  ٢ً َك ّ ايزبٛب١ٝ ٚ

ٜووذزٟ   -ايتٓشًٜوٞ ٚغوريٙ    -تشاّ بطُّٛ ليٌٝ االصٌ ايطًُوٞ  اذٕ َع االي
ٚال َو ْع ثبوٛتٞ  ؤ دزٜ ْو٘ إال يوشّٚ       األصٌ ايخ ٝصٞ يف اٝع األأوزاف، 

 :بشح ايج ْٞ  ٔايوُثِ ْغزع يف . خ يؿ١ االيتشا١َٝايوُخ يؿ١ ايط١ًُٝ لٕٚ ايوُ
 

 إوكان جعن الـحكي الظاهري يف بعض أطراف العمي االمجالي ثبوتًا :  
 

ٚقوع ايهووالّ بووني األصوٛيٝني األٚا ووز يف إَهوو ٕ دطوٌ ايوووشهِ ايعوو ٖزٟ    
ُ ٚدزٟ األصٌ ايطًُوٞ   ٍَٔ يف بطور  أوزاف ايطًوِ االاو يٞ  ٚ َ ْطٝو١      ايوو  

ٍَٔ :ايوُايطًِ االا يٞ  ٔ دزٜ ٕ األصٌ ايطًُٞ    

ُ ٕ دزٜ ٕ األصٌ ايطًُٞ ٚ ٢ً َضًهٓ  : إَه  ٍَٔ يف اٝوع  أوزاف   ايوو  
ال َٛقووع يًبشووح  -خ يؿ١ ايطًُٝوو١ ايكططٝوو١ ايوووُايطًووِ االاوو يٞ َوو  يوووِ تًووشّ  

ايجبٛتٞ  ٔ إَه ٕ دطوٌ ايووشهِ ايعو ٖزٟ ٚدوزٟ األصوٌ ايطًُوٞ يف بطور        
  أزاف ايطًِ االا يٞ . 

ُ ْطِ َٔ ٜبين  ٢ً إَتٓ ع دطٌ ايوشهِ ايع ٖزٟ ٚدزٟ األصوٌ   ٍَٔ  ايوو
يف توُ ّ  أزاف ايطًِ االا يٞ ٜتات٢  ٓ ٙ ايبشح  ٔ إَه ٕ ذيوو يف بطور   

  أزاف ايطًِ االا يٞ .
 غٗٛر بني األصٛيٝٝؤ إَه ٕ دوطٌ ايوشهِ ايع ٖزٟ ؾوٞايوُٚنٝـ ن ٕ  

 بطر  أزاف ايطًِ االا يٞ ، يط ّ ايوُ ْع  ٔ ٖذا ايوذطٌ بوشضب َك ّ
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دطٌ ايخ ٝيف يف بطر األأزاف ٚإ طو ٤ ايغو رع    -ثبٛتّ   -ايجبٛت ، ؾُٝهٔ 
األَوؤ َوؤ ايطكوو ب  ًوو٢ إرتهوو ب بطوور األأووزاف  ًوو٢ تكوو ٜز ثبووٛت ايٛاقووع 

 . طًّٛ إا اّل يف ذاى ايبطر َٔ اأزاف ايطًِ االا يٞايوُ
ٚايع ٖز  ٕ ايك ٥ٌ ب َتٓ ع دطٌ ايوشهِ ايع ٖزٟ ٚدوزٟ األصوٌ ايطًُوٞ    

ٜٓطًول َٓطو٘ َؤ إ تكو لٙ  ًٍٝو١       -يف بطر  أزاف ايطًِ االاو يٞ  ايخ ٝصٞ 
ٛاؾك١ ايكططٝوو١ يهووٕٛ َٓذشٜوو١ ايطًووِ االاوو يٞ ايوووُايطًووِ االاوو يٞ يٛدووٛب 

اوو ٍ َٓذشٜوو١ّ ت َوو١ّ ،ٚ ًوو٢ نووٌ سوو ٍ ؾُٝتٓووع دطووٌ       طًّٛ ب إلايوووُيًٛاقووع 
 .  -ٚيٛ يف بطر  أزاف ايطًِ االا يٞ  -ايخ ٝيف ايغز ٞ 

غٗٛر :   ّ نٕٛ ايطًِ االا يٞ  ١ًّ ت ١ًَ يٛدٛب ايوُيهٓ٘ ق  ْضب اىل 
ٛاؾك١ ايكطط١ٝ ٚ ْ٘ َكتٍر يو٘ ،ٖٚوذا ٖوٛ ايصوشٝض ؾو ٕ ايٛاّوض ٖوٛ تواثري         ايوُ

ُ ايطًِ االاو يٞ يووشز١َ    خ يؿ١ ايكططٝو١ بٓشوٛ ايطًو١ ايت َو١ نُو  سككٓو ٙ يف       ايوو
١ بٓشٛ اإلقت  ٤ ٚايتطًٝل ٛاؾك١ ايكططٝايوُبوشٛخ ايكطع ، بُٝٓ  تاثريٙ يٛدٛب 

 ًوو٢  وو ّ ٚرٚل تووز ٝيف عووز ٞ يف بطوور  أووزاف ايطًووِ االاوو يٞ ، بووٌ     
ٜووتطني ٖووذا االيتووشاّ، إذ اْوو٘ بطوو  ايبٓوو ٤  ًوو٢ إَهوو ٕ دزٜوو ٕ األصووٌ ايطًُووٞ     

ٍَٔ يف اٝع  ايوُ أزاف ايطًِ االا يٞ ال َوذ ٍ إلؾخا  َووشذٚر ثبوٛتٞ    
ُ ٜوُٓع  ٔ دزٜو ٕ األصوٌ ايطًُوٞ     ٍَٔ يفايوو  بطور االأوزاف ، َٚوع إَهو ٕ      

ٍٝتوو٘ يٛدووٛب        ًّ دزٜوو ٕ األصووٌ ايطًُووٞ ال ٜهووٕٛ تٓذٝووش ايطًووِ االاوو يٞ ٚ 
ٛاؾك١ ايكطط١ٝ ت ١َّ بٌ تهٕٛ ْ قص١ ٚبوشٍ  اإلقت  ٤ َطًكّ   ٢ً  و ّ ٚرٚل  ايوُ

 .   تز ٝيف عز ٞ ببطر  أزاف ايطًِ االا يٞ
ٟ يف بطور  ْطِ بطر األ  ظِ   يؿٛا ٚق يٛا ب صتش ي١ ايخ وٝيف ايعو ٖز  

ُ  أزاف ايطًِ االا يٞ  ٢ً  الف ايٛاقوع   طًّٛ ااو اّل ، ٜٚووُهٔ ذنوز    ايوو
 ُٖٚ  :  ، ًتشَني ب إلصتش ي١ايوُ،   ذّا َٔ نًُ ت  ٚدٗني يإلصتش ي١
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ايٛد٘ االٍٚ : اْ٘ ال ؾزم بني ايطًِ االا يٞ ٚبني ايطًِ ايتؿصًٝٞ َٔ 
  ٜؿخق ٕ َٔ د١ٗ د١ٗ إْهغ ف ايٛاقع بُٗ  َٚٔ د١ٗ سذٝتُٗ  ، ٚإٕ ن ْ

 طًّٛ بُٗ  : ايوُ
طًّٛ ي٘ ايوُهًـ ٚايوُ  : ؾ ذا ؾز  نٕٛ ايوشهِ ايٛاقطٞ ايٛاصٌ اىل 

ٍّ ايؿط١ًٝ َٚٔ اٝع ايوذٗ ت ب إل ن ٕ ٍَٓذشّا يًطكٛب١  -ا ٍ سهُّ  ؾطًّٝ  ت 
طًّٛ إا اّل َٚصٍششّ  يًطكٛب١  ٢ً َوخ يؿت٘ ٚإَتٓع ايوُ ٢ً َوخ يؿ١ ايوشهِ 

ٍَٔ  ٢ً  الؾ٘ يف توُ ّ ايوُايع ٖزٟ ٚدزٟ األصٌ ايطًُٞ دطٌ ايوشهِ   
ش ٍ َٔ ايخ ٝيف ٚدزٟ ايوُاالأزاف  ٚ يف بط ٗ  . َٚٓغا اإلَتٓ ع : يشّٚ 

: ٖٛ اْ٘ ٜوُتٓع دطٌ ايوشهِ ايخ ٝصٞ ايع ٖزٟ  األصٌ ايطًُٞ، ٚتكزٜب٘
ْ٘ ًٜشّ َوشذٚر ْ ع٦ّ  َٔ دزٟ األصٌ ايطًُٞ يف توُ ّ االأزاف ،ٚذيو أل

ع سهُني َت  لٜٔ يف َوشٌ ٚاس  : ُٖ  ايربا٠٤ ْٚؿٞ ايتهًٝـ يكطع ب دتُ ا
ٚايب يؼ لرد١ ايؿط١ًٝ  طًّٛ إا اّلايوُٚثبٛت ايتهًٝـ ايٛاقطٞ  ،ايٛاقطٞ
َوش ٍ . ٖٚهذا ٜضتشٌٝ دطٌ  -ٔت  لٜايوُايكطع ب دتُ ع  -ٖٚذاايت ١َ 

 ايخ ٝيف، الصتش ي١ هِ ايع ٖزٟ  ٢ً  الف ايٛاقع يف بطر األأزافاحل
ؾ ٕ إستُ ٍ ثبٛت ، ٍٓذشايوُيف َوخ يؿ١ ايتهًٝـ ايؿطًٞ  -ٚيٛ استُ اّل -

 . ثبٛت ايكطع بُٗ  َوش ٍ غري َطكٍٛت  لٜٔ َوش ٍ غري َطكٍٛ، نُ   ٕ ايوُ

ا ٍ ؾطًّٝ  َٔ توُ ّ طًّٛ ب إلايوُٚاذا ي ٜهٔ ايوشهِ ايٛاقطٞ  ب:        
ٚ اإلنزاٙ  ٚ ايوخزٚز  ٔ ايوذٗ ت ألدٌ االّطزار اىل بطر األأزاف  

ي ٜوُتٓع س٦ٓٝذ دطٌ ايوشهِ ايع ٖزٟ  -َوشٌ االبتال٤ ؾه ٕ ْ قيف ايؿط١ًٝ 
ٍَٔ  ٢ً  الف ايٛاقع يف بطر األأزاف بٌ ايوُٚدزٟ األصٌ ايطًُٞ   

 طًّٛ إا اّل  ٔ ايؿط١ًٝ . ايوُٜوُهٔ دطً٘ يف توُ َٗ ، يكصٛر ايٛاقع 
 ش ١َٛ. ايوُليٝاّل يإلصتش ي١  (3)خزاص ْٞشكل ايوايوُذنزٙ  ٖذا تّٛٝض َ       
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 ٜٚزل  ًٝ٘ : 
 ٚاّل : إٕ ٖذا االصت الٍ َٓ٘ )ق ٙ( ٜبتين اٚ ٜعٗز َٓ٘ االيتشاّ بهٕٛ 

ًِ ايتؿصًٝٞ ، ٖٚذا ٜتٓ ؾ٢ َع ايطًِ االا يٞ  ١ًّ ت ١َّ يتٓذٝش ايتهًٝـ ن يط
يف َب سح ايكطع االا يٞ َٔ نٕٛ تاثري ايطًِ االا يٞ بوش ٍّ  (4) ؾ لٙ  َ 

 اإلقت  ٤ لٕٚ ايط١ًٝ ايت ١َ . 

ٚث ّْٝ  : َع غر ايطزف  ٔ تٓ يف  ص ظ نالَ٘ ٖٓ  َع َ   ؾ لٙ يف 
ْغهٌ  ًٝ٘  -بوشٛخ ايكطع َٔ نٕٛ تاثري ايطًِ االا يٞ بوشٍ  اإلقت  ٤ 

إلا يٞ ايت ١َ يًتٓذٝش ٚبٛدٛب بط ّ إصتك ١َ ايز ٟ ايك ٥ٌ بط١ًٝ ايطًِ ا
ٛاؾك١ ايكطط١ٝ يًطًِ االا يٞ ، ٚذيو يوُ  تك ّ َٔ  ْ٘ بط  ايبٓ ٤  ٢ً ايوُ

إَه ٕ دطٌ ايوشهِ ايع ٖزٟ ٚدزٟ األصٌ ايطًُٞ يف توُ ّ  أزاف ايغب١ٗ 
ُ ثبٛتٞ  ٔ دزٟ األصٌ ايوُ كخ١ْ ب يطًِ االا يٞ ال َوذ ٍ الؾخا  َ ْع

 يطًِ االا يٞ . ايطًُٞ يف بطر  أزاف ا

ٚث يجّ : إْ٘ َع توشكل َّٛٛع ايوشهِ ايٛاقطٞ بتُ ّ  دشا٥٘ ٚقٝٛلٙ 
ٚسصٛي٘   ردّ  ٜصري ايوشهِ ؾطًّٝ  بال ْكيف يف ؾطًٝت٘ ٚال قصٛر ٚيف اٝع 

١ٍَٛايوُاالسٛاٍ ٚ  ٚ َٓٛأ١ بؿط١ًٝ َّٛٛ ٘  ٛارل، ؾ ٕ ؾط١ًٝ نٌ سهِ َتك
   ردّ  َٔ لٕٚ تّٛقـ  ٢ً سصٍٛ ايطًِ ب يوشهِ ، إذ ي ٜ  ذ ايطًِ 

ني بٗ   يوُقٝ ّا يف ؾط١ًٝ ايوشهِ ايٛاقطٞ إلعخاى األسه ّ ايٛاقط١ٝ بني ايط
 ني .  يوُٚبني ايوذ ًٖني بٗ  ٚ  ّ إ تص صٗ  ب يط

ٚتوشكل َّٛٛ ٘ هًـ إا اّل ب يوشهِ ايٛاقطٞ ايوُٚس٦ٓٝذ : اذا  ًِ 
  ردّ  ن ٕ ايوشهِ بوشّك٘ ؾطًّٝ  ال قصٛر يف ؾطًٝت٘ ٚال ْكيف ، ٚال َط٢ٓ 

اْ٘ )ق  ال ٜهٕٛ ايوشهِ ايٛاقطٞ  (5)شكل ايوخزاص ْٞ )ق ٙ( ايوُيؿز  
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طًّٛ إا اّل ؾطًّٝ  َٔ اٝع ايوذٗ ت( إذ يٛ  رال َٓ٘  ٕ ايطًِ ايتؿصًٝٞ ايوُ
 -ٜغطز ب٘ تكٝٝ ٙ ايطًِ ب الا يٞ نُ  -َا ٛذ يف َّٛٛع ايوشهِ ايٛاقطٞ

ًِّ )ق ٙ(   ّ   ذ  ؾٗذا َوُٓٛع ٚق  صبل توشكٝك٘ يف بوشٛخ ايكطع ،ٚإٕ ص
ايطًِ أٍزّا يف َّٛٛع ايوشهِ ايٛاقطٞ ٚ رال َٔ  ب رت٘ :   ّ صريٚر٠ 

بوُط٢ٓ ل  ي١ ايطًِ ايتؿصًٝٞ يف ؾط١ًٝ  -ايوشهِ ؾطًّٝ  قبٌ ايطًِ ب٘ تؿصٝاّل
كٍٛ إلصتًشاَ٘  ًـ ؾز  ايتضًِٝ بط ّ   ذ ايطًِ أٍزّا ايوشهِ ؾٗذا غري َط

 يف َّٛٛع ايوشهِ ايٛاقطٞ . 
ثِ ْكٍٛ : َع توُ ّ ؾط١ًٝ ايوشهِ ايٛاقطٞ يتشكل َّٛٛ ٘ ؾطاّل بتُ ّ 

طًّٛ ايوُٜوُهٔ  ٕ ٜزٍ يف ايغ رع يف بطر  أزاؾ٘  -قٝٛلٙ ٚ دشا٥٘ ٚعزٚأ٘
ٍَٔ ب إل ٜز َص لؾ١ ايٛاقع يف هًـ  ٔ ايطك ب  ًٝ٘  ٢ً تك ايوُا ٍ ٜٚ 

 ْع  ٔ ايخ ٝيف  كاّل ٚعز ّ  ٚبوشضب ايوُشتٌُ يط ّ ايوُذاى ايطزف 
 َك ّ ايجبٛت ٚايٛاقع . 

ٚتّٛٝش٘:  (6)شكل ايطزاقٞ)ق ٙ(ايوُايٛد٘ ايج ْٞ: َ  ٜضتؿ ل َٔ بوشح 
ٛاؾك١ ايكطط١ٝ ؾُٝتٓع ايوُإٕ َكت ٢ ايتشكٝل  ١ًٍٝ ايطًِ االا يٞ يٛدٛب 

طًّٛ إا اّل ، ٚذيو ألٕ ايوشهِ ايٛاقطٞ  بط  ايوُايخ ٝيف بوخالف اإليشاّ 
هًـ ٜتٍٓذش  ًٝ٘ ٜٚصري يف  ٗ ت٘ ، ايوُايطًِ االا يٞ ب٘ ٚٚصٛي٘ اىل 

ؾٝ رى ايطكٌ يشّٚ ايتطٍز  يإلَتج ٍ ٚٚدٛب توشصٌٝ ايٝكني بؿزاؽ ايذ١َ 
كني بغػٌ ايذ١َ، ؾُٝتٓع دطٌ ايخ ٝيف ٚايوخزٚز  ٔ  ٗ ٠ ايتهًٝـ بط  ايٝ

طًّٛ إا اّل ، ٚذيو يًت  ل ايٛاّض بني ايوُ ٢ً  الف ايوشهِ ايٛاقطٞ 
طًّٛ إا اّل ٚبني دطٌ ايخ ٝيف يف بطر األأزاف، ايوُذطٍٛ ايوُاإليشاّ 

ؾ ٕ نٌ أزف ٚإٕ ن ٕ ايتهًٝـ ؾٝ٘ َوذٗٛاّل ، يهٔ االيشاّ ايوذ َع بني 
هًـ تؿصٝاّل، ٚايخلل يف  صٛص١ٝ َتطًل االيشاّ األأزاف َطًّٛ ٚاصٌ يًُ
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 (303) ..................... إَه ٕ دطٌ احلهِ ايع ٖزٟ يف بطر  أزاف ايطًِ االا يٞ ثبٛتّ 

ٌٖ ٖٛ ٖذا ايطزف  ٚ ذاى  ٚ ذاى . ٚ ٓ ٥ذ ٜ رى ايطكٌ ايضًِٝ يشّٚ 
طًّٛ إا اّل  ٢ً نٌ أزف َٔ االأزاف ايوُاإل تٓ ٤ ب ستُ ٍ إْطب م اإليشاّ 

ٜٚاب٢ ايطكٌ ايضًِٝ َوذ٧ٝ ايخ ٝيف ايغز ٞ يف بطر  أزاف ايطًِ 
ُتٓع ايخ ٝيف يف َوخ يؿ١ ذاى اإليشاّ قططّٝ  ٜوُتٓع االا يٞ، بٌ نُ  ٜو

 ٛاؾك١ ايكطط١ٝ ايط١ًُٝ . ايوُايخ ٝيف يف َوخ يؿت٘ إستُ اّل ٚالب  َٔ توشصٌٝ 
ٜٚزل  ًٝ٘ : إٕ دطٌ ايخ ٝيف يف توُ ّ األأزاف  ٢ً  الف ايطًِ 

ا ٍ، ٖٚٛ  َز طًّٛ ب إلايوُاالا يٞ ايٛاصٌ ٖٛ َوخ يؿ١ قطط١ٝ يًشهِ 
ع ايطًِ االا يٞ ايص يوض يهْٛ٘ بٝ ّْ  يًشهِ االيوٗٞ ايغز ٞ ٜصط ّ َ

 خ يؿ١ يف َوذ الت االأ  ١ . ايوُتغز ١ دشَّ   ٔ ٖذٙ ايوُٜٚوُٓع ايطكال٤ ٚ

بُٝٓ  دطٌ ايخ ٝيف يف بطر األأزاف ٜهٕٛ َوخ يؿ١ استُ ي١ٝ يًطًِ 
 ٚ  ال٤،خ يؿ١  ٓ  ايطكايوُاالا يٞ ب يتهًٝـ، ٖٚٛ ال ٜ ٍز : يوٗٛإ إستُ ٍ 

خ يؿ١ االستُ ي١ٝ يف َوذ الت االأ  ١ ٚاالْكٝ ل الستُ ٍ  ٕ ال ايوُيط ّ قبض 
ٛىل )ق   ٠ ايوُا ٍ  ًٝ٘ ٚاقطّ  ، َٚٔ ٖٓ  توذ  تغزٜع طًّٛ ب إلايوُٜٓطبل 

خ يؿ١ االستُ ي١ٝ يًٛاقع  ٓ  تطبٝكٗ  ٚق  ايوُايتذ ٚس ٚايؿزاؽ(َجاّل رغِ يشّٚ 
 خ يؿ١ االستُ ي١ٝ . ايوُٜ ن   ٕ ال ّري يف  َوُ  -ك ظايوُسهِ بٗ  ايغ رع 

ايخ ٝيف يف  : دٛاس دطٌ ايوشهِ ايع ٖزٟ : ٚق  توشصٌ َوُ  تك ّ
بٌ ٜوذٛس دطٌ  شضب َك ّ ايجبٛت ٚايٛاقع،وطًّٛ إا اّل بايوُبطر  أزاف 

يوُ   ايوشهِ ايع ٖزٟ يف توُ ّ األأزاف ْ ع٦ّ  َٔ دزٜ ٕ االصٌ ايخ ٝصٞ
تك ّ َٔ  ْ٘ ال َ ْع ثبٛتٞ  ٔ ايخ ٝيف ايع ٖزٟ ؾٝٗ  ٚ ٕ ايطًِ االا يٞ 

ٛاؾك١ ايكطط١ٝ . ٚبط ٥ذ الب  َٔ ايٛيٛز يف ايوُيٝط  ١ًّ ت ١َّ يٛدٛب 
ٚ ْ٘ ٌٖ ٜطِ ليٌٝ  تٍُجٌ بوُالسع١ َك ّ االثب ت ٚاي الي١،ايوُبشح األِٖ ايوُ

ٝ٘ َبوشج ٕ ٜٓ ُ ٕ اىل يع ٖزٟ توُ ّ االأزاف  ٚ بط ٗ  ؟ ٚؾشهِ اواي
 بشح ايج يح : ايوُب سح  ربط١، ْغزع يف ايوُبشجني ايض بكني ؾتهٕٛ ايوُ
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 مشوه دلين الـحكي الظاهري لتىاً أطراف العمي االمجالي :  
 

 ليٌٝ ايوشهِ ايع ٖزٟ ق  ٜهٕٛ  َ ر٠ ، ٚق  ٜهٕٛ  صاّل تٓشًّٜٝ 
ن الصتصش ب، ٚق  ٜهٕٛ  صاّل غري تٓشًٜٞ ن يربا٠٤ ٚايوشٌ، ؾٗذٙ س الت 
ثالث١ ٌٖ ٜوُهٔ إ ٜضتؿ ل َٔ  لي١ االصٍٛ ايط١ًُٝ : ايخ ٝيف ايع ٖزٟ يف 

 توُ ّ االأزاف ؟ ْالسعٗ  ٚاس ٠ّ ٚاس ٠ّ :  

ٚاألَ رات  - َ  اذا ن ٕ ليٌٝ ايوشهِ ايع ٖزٟ  َ ر٠ عز ١ٝ َطترب٠  - 
خ يؿ١ ايوُؾ يع ٖز إَتٓ ع دطٌ ايوشذ١ٝ يألَ ر٠  -ًٗ  االيتشا١َٝ سذ١ يف َ ايٝ

زٍ ص١ يف اٝع  أزاف ايطًِ ايوُيًطًِ االا يٞ ٚإصتش ي١ دطٌ األَ ر٠ 
َٔ لٕٚ ؾزم بني نٕٛ َ ل٣ األَ ر٠ سهُّ  إيشاَّٝ  ٚنٕٛ  االا يٞ،

ُّ  ا ٍ سهُّ  غري ايشاَٞ ٚبني  هض٘ : نٕٛ َ ل٣ االَ ر٠ سهطًّٛ ب إلايوُ
ا ٍ سهُّ  إيشاَّٝ  ، ٚٚد٘ ذيو َ  تك ّ يف طًّٛ ب إلايوُغري إيشاَٞ ٚنٕٛ 

 يٍٛ ايوُبشح االٍٚ َٔ سصٍٛ ايتط ر  بني َ ل٣ االَ ر٠ ٚبني ايوُ
االيتشاَٞ يألَ ر٠ األ ز٣ ثِ ٜطكب٘ ايتض قطو ، ٚق  صبل تّٛٝش٘ َٚج ي٘ يف 

 االا يٞ .  َبشح إَه ٕ دطٌ ايوشهِ ايع ٖزٟ يف توُ ّ  أزاف ايطًِ

تٓشًّٜٝ    صاّل -ن إلصتصش ب -ٚاَ  اذا ن ٕ ليٌٝ ايوشهِ ايع ٖزٟ -ب
:   ّ  )ق ِٖ( (7)إسزاسّٜ  ؾ  ت ر اع َٔ اال الّ َِٓٗ عٝخٓ  االْص رٟ 

مشٍٛ ليٌٝ األصٌ ايطًُٞ ايتٓشًٜٞ ألأزاف ايطًِ االا يٞ، بًش ظ  ٕ 
ٜوُٓع َٔ ايغٍُٛ ايع ٖز َٔ ص ر اي يٌٝ، ؾٝشصٌ ايت اؾع  بوُ ليًٝ٘ َذٌٍٜ 

ٔ َؿ ل ايذٌٜ : وٚبٝ (8)ٔ َؿ ل ايص ر :ط ٚال تٓكر ايٝكني اب ّا ب يغوصوبٝ
 ، بتكزٜب ٚتّٛٝض : طٚاْوُ  تٓك ٘ بٝكنٍي آ زص ٚالب  َٔ تض قطُٗ  س٦ٓٝذ
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 (305) ............................ االا يٞ ايطًِ  أزاف يتُ ّ ايع ٖزٟ ايوشهِ ليٌٝ مشٍٛ

ٍِ ايغو ايب ٟٚ إٕ قٍٛ االَ ّ )  (:طال تٓكر ايٝكني ب يغوص ٜط
بوشضب  -ؾًٝشّ  ُّٛ ص ر ايوخرب كزٕٚ ب يطًِ االا يٞ،ايوُٚايغو 

يهٌ أزف َٔ  أزاف ايطًِ االا يٞ يف ْؿض٘ ، ألٕ  -إأالق٘ ٚمشٛي٘ 
ايوشهِ ؾٝ٘ َغهٛى االرتؿ ع ٚاالْتك   َٚوشتٌُ ايبك ٤  ٢ً ايٝكني ايض بل 

ْكر ايٝكني ب يغو ٚٚدٛب ايبك ٤  ٢ً أبل ايوش ي١  َٚكت ٢ ايص ر: سز١َ
 ٝك١ٓ ايض بك١ يف نٌ أزف َٔ  أزاف ايطًِ االا يٞ . تايوُ

ك ٘ بٝكنٍي آ زص ٜكت ٞ ( يف ذٌٜ ايوخرب ْؿض٘ :طٚاْوُ  تٓيهٔ قٛي٘)
ا ٍ، طًّٛ سهُٗ  ب إلايوُب يٓضب١ اىل ايطزؾني  ٚ األأزاف  ٚدٛب ايٓكر

يًٝكني ايتؿصًٝٞ  -بوشضب إأالق٘  -يغٍُٛ قٛي٘ :طبٝكنٍي آ زص ٚ َُٛ٘ 
 تطًل باأزاف َتط ل٠ .ايوُٚيًٝكني االا يٞ 

ؿ ل ٜٚوشصٌ ايت اؾع ٚايتط ر  بني َؿ ل ايوُٚس٦ٓٝذ ٜتشكل ايتٗ ؾت يف 
ٚبني َؿ ل ايذٌٜ : يشّٚ  -ايص ر: سز١َ ايٓكر َٚٓط٘ يف اٝع االأزاف 

ٚال ٜوُهٔ ايوذُع بُٝٓٗ  ٚاأل ذ بُٗ   -يف اٝع االأزاف ايٓكر ٚٚدٛب٘ 
 يف َٛارل ايطًِ االا يٞ، ؾٝشصٌ ايتط ر  ثِ ايتض قط . 

ٖٚهذا ال  ُّٛ اذا ن ٕ ليٌٝ ايوشهِ ايع ٖزٟ  صاّل  ًُّٝ  غري  -دو
يًشهِ ايع ٖزٟ  طزؾ١ غ ١ّٜايوُتٓشًٜٞ اذا تٛؾز ليًٝ٘  ٢ً قٝ  ايطًِ ٚ

(:طنٌ ع٧ٝ ٖٛ يو سالٍ ست٢ تطزف ايوشزاّ ي٘ )ذطٍٛ ؾٝ٘ ْعري قٛايوُ
ؾ ٕ ظ ٖز ايص ر:طنٌ ع٧ٝ....ص ٖٛ دزٜ ٕ األصٌ  (9)َٓ٘ بطٝٓ٘ ؾت  ٘ص

ايخ ٝصٞ يف نٌ أزف َٔ  أزاف ايطًِ االا يٞ، ألٕ نٌ أزف َٓٗ  
َغهٛى ؾٝ٘ ال تطزف سزَت٘ اذا قطع ايٓعز  ٔ ايطزف اآل ز، َٚكت ٢ 

ٚإأالق٘ ع ٌَ يًُطزؾ١  -تطزف ايوشزاّصطزؾ١ يف ايذٌٜ:طست٢ ايوُإأالم 
ٌٍ -االا ي١ٝ   ٓ  َطزؾ١ ايوشزاّ إا اّل يف  أزاؾ٘ ٖٛ   ّ دزٜ ٕ  صٌ ايوش
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 ٚ)اذا تط رّ  تض قط (.  ٚايتط ر  بني ايص ر ٚبني ايذٌٜ، ؾٝشصٌ ايت اؾع
 يف   ب ر األصٍٛ ايتٓش١ًٜٝ - ٓ  ٖ ال٤ اال الّ  -ٚاحل صٌ اْ٘ ال ظٗٛر

 ٢ً مشٍٛ  أزاف ايطًِ ٚال لالي١ ؾٝٗ  ، ٚ  ب ر األصٍٛ غري ايتٓش١ًٜٝ 
ٚذيو ألدٌ إقخاْٗ   ٌ َٔ إا هل  ٚ  ّ إسزاس مشٛهل ،ال  ق االا يٞ،

 .   -ٖٚٛ ذٌٜ ايوخرب اي اٍ  ٢ً األصٌ  -ٜوشتٌُ قزٜٓٝت٘  بوُ 

بط  غٍر ايطزف  ٔ ل ٣ٛ إا ٍ بطر ْصٛص  -ٜٚزل  ًٝ٘ : إْ٘
َٚٓغا اإلا ٍ ٖٛ ايذٌٜطٚاْوُ  تٓك ٘  -ْٚصٛص ايوش١ًٝ  االصتصش ب 

ُ آ زص طست٢ تطزف ايوشزاّ...ص، ٚبط  غٍر ايطزف  ٔ ٚدٛل  بٝكني
ٌٛ -ايتٓش١ًٜٝ ٚغري ايتٓش١ًٜٝ  - ْصٛص ٚ لي١ يألصٍٛ ايط١ًُٝ َٔ ايػ ١ٜ  ٖٞ  ً

ٛدب١ يًتٓ قر ٚايت اؾع َع ص ر ايوش ٜح ْعري س ٜجٞ ايزؾع ٚايوشذب ايوُ
ايوذٗ ي١ ٚغريٖ  ، ٚيف ٖذٙ ايٓصٛص  ُّٛ  ٚ إأالم ص يوض ٚس ٜح 

 يغٍُٛ  أزاف ايطًِ االا يٞ ٚال َ ْع  ٔ إ تُ لٖ  . 

ذًٍٜني َٚٓع ايوُٜوُهٓٓ  ايوذٛاب  ٔ  رب االصتصش ب ٚس ٜح ايوشٌ ٚ
 بإ ٜك ٍ :  -ش ّٛ إلثب ت ايغٍُٛ ايوُاإلا ٍ ٚايتط ر  

اْ٘ بًش ظ ليٌٝ األصٍٛ ايط١ًُٝ غري ايتٓش١ًٜٝ : ايوخرب اي اٍ  ٢ً  - 
 صٌ ايوشٌ ٚحنٛٙ َوُ    ذ ايطًِ َٚطزؾ١ ايوشهِ غ ١ّٜ يًغو ؾع ٖزٙ نٕٛ 

طزؾ١ ٚايٝكني ٖٛ  صٛص َ  ن ٕ ٜكّٝٓ  َٚطزؾ١ّ َوخ يؿ١ يًغو راؾط١ّ ي٘ بإ ايوُ
ي ٜتطًل ايٝكني االا يٞ  طزؾ١ بطني َ  تطًل ب٘ ايغو، ٖٚٓ ايوُٜتطًل ايٝكني ٚ

 بطني َ  تطًل ب٘ ايغو ؾال ٜهٕٛ راؾطّ  يًغو ، بتكزٜب ٚتّٛٝض : 

زٍلل  ٚ ب يوذ َع بني األأزاف ايوُإٕ ايطًِ االا يٞ ٜتطًل ب يؿزل       
غتب١ٗ ٖٚٛ  ٓٛإ ) س ٖ ( ، بُٝٓ  ايغو ٖٓ  َتطًل بهٌ أزُف َطٍّٝٓ  ايوُ

االا يٞ ٚيٝط َتطًكّ  بؿزُل َزلل َٓٗ  ٚال َوخصٛصّ  َٔ  أزاف ايطًِ 
 ٚس٦ُٓٝذ ال ، ، ؾٝهٕٛ ايٝكني االا يٞ غزٜبّ   ٔ ايغو َتطًكّ  بوذ ٍَع بٝٓٗ 
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ٌٍ ٜطكٌ ْك ٘ ٚرؾط٘ يًغو ،  بطُّٛ  ٚ ًٝ٘ ؾال َ ْع َٔ مشٍٛ  س لٜح ايوش
يهٌ ٚاس  َٔ االأزاف  -أالقٗ  إب -يؿعٗ  ٚمشٍٛ  لي١ االصٍٛ ايط١ًُٝ 

 كخ١ْ ب يطًِ االا يٞ . ايو١ُ ٚغتبٗايوُ

 ٖٚهذا ايوذٛاب  ٔ ليٌٝ األصٌ ايطًُٞ اإلسزاسٟ ايتٓشًٜٞ:  -ب
ؾ ٕ ظ ٖز قٛي٘ :طال تٓكر ايٝكني اب ّا ب يغو ، ٚاْوُ  تٓك ٘  -االصتصش ب

ايذٟ ٜتشكل ب٘  بٝكنٍي آ زص ٖٛ ٚس ٠ َتطًل ايٝكني ايض بل ٚايٝكني ايالسل
 ٝكني اآل ز( بطني َ  تطًل ب٘ ايٝكني ايض بل ٕ ٜتطًل )ايايٓكر، ؾالب  َٔ  

نٞ ٜصًض  ٕ ٜهٕٛ ْ ق ّ  يًغو َٓ ؾّٝ  ي٘ ٚراؾطّ  اٜ ٙ ، ٚال ٜصًض يذيو إال 
ٖٚذا ظ ٖز  بطني َ  تطًل ب٘ ايٝكني ايض بل ، اذا ن ٕ ايٝكني اآل ز َتطًكّ 

ْصٛص االصتصش ب: إذ َع ٚس ٠ َتطًل ايٝكني ايالسل َع َتطًل ايٝكني 
ٜصًض ايٝكني ايالسل ْ ق ّ  يًٝكني ايض بل ، بُٝٓ  َع تط ل َتطًكُٗ  ال ايض بل 

 ٜصًض ايٝكني اآل ز ْ ق ّ  يًٝكني األٍٚ . 
زلل   ردّ   ٚ ب يوذ َع ) س ٖ ( اٚ ايوُٚايٝكني االا يٞ ٜتطًل ب يؿزل 

) س ُٖ (،ٚال ٜتطًل بهٌ أزُف بطٝٓ٘ ٚ صٛص٘ ست٢ ٜهٕٛ ايٝكني ايالسل 
تطًل ب٘ ايغو ٚايٝكني ايض بل، ؾال ٜطكٌ ْك ٘ ٚرؾط٘ ٚيذا ال  َتطًكّ  بطني َ 

(:طاْوُ  تٓك ٘ بٝكني آ زص ع َاّل يًٝكني االا يٞ : إذ ايٝكني ٜهٕٛ قٛي٘)
، ِ االا يٞ بوخصٛصٝ ت٘ َٚوُٝشاتَ٘ٔ أزيف ايطً ايض بل ٜتطًل بهٌ ٚاسُ 

 ٖ ( ٚ ) سزلل  ٚ)اس ُٖ (  ايوُايؿزل  ٚايٝكني االا يٞ ايالسل ٖٛ
 تش  َتطًل ايٝكني ايض بل ٚايالسلايوذ َع بني أزيف ايطًِ االا يٞ ؾًِ ٜ

ٍِ ذٌٜ س ٜح ايٓكرطإْوُ  تٓك ٘ بٝكني آ زصَٛارل ايطًِ االا يٞ.  ٚال ٜط
 طال توٓكر ايٝوكٝؤ  ب ّا :(10)َٚٓ٘ ٜتبٍٝٔ إ ال َ ْع َٔ عوٍُٛ ْوصٛص  

 يو سالٍ ...ص يوتُ ّ األأزاف ايوُطًّٛ إا اّل ٚدوٛل ب يوغوصطنٌ ع٧ٝ
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خ يؿ١ ايكطط١ٝ ايط١ًُٝ نُ  يٛ ن ٕ ايوُايوشهِ ايغز ٞ يف  س ٖ ، َ  يوِ تًشّ 
طًّٛ إا اّل: سهُّ  غري إيشاَٞ ن يطٗ ر٠ ٚن ٕ َؿ ل االصٌ ايوُايوشهِ 

 سهُّ  إيشاَّٝ  ن صتصش ب ايٓذ ص١ يف أزيف ايطًِ االا يٞ ٖٚٛ ٜتطًب
بشح االٍٚ : ايوُٚدٛب االدتٓ ب  ٔ ايطزؾني، ٚق  صبل تؿصًٝ٘ َٚج ي٘ يف 

 إَه ٕ دطٌ ايوشهِ ايع ٖزٟ يتُ ّ  أزاف ايطًِ االا يٞ .

ٖٚذا  ايوذٛاب َبيٍن  ٢ً نٕٛ   ب ر االصتصش ب َتهّؿ١ً يبٝ ٕ 
تاصٝضٞ ألصٌ عز ٞ ٚتغزٜع إصتكاليٞ ٜك ٞ بًشّٚ ايبٓ ٤ س ٍ ايغو  ٢ً 

ايض بك١ ٜٚك ٞ بٛدٛب رؾع ايٝ   ٔ ايوش ي١ ايض بك١  ٓ  ايتب ٍ أبل ايوش ي١ 
 اىل ايٝكني السكّ  . 

ٚاَ  يٛ بٓٝٓ   ٢ً إ   ب ر االصتصش ب ٖٞ ارع ل اىل َ  تط رف 
تٝك١ٓ ست٢ ايوُ كال٥ّٝ  ٚاعتٗز  ًُّٝ  ٚؾطزّٜ  َٔ ايبٓ ٤  ٢ً ايوش ي١ ايض بك١ 

يطً٘ االقزب، ٜٚاتٞ بٝ ْ٘ نُ   -ٜزتؿع ايغو بٝكني السل  ٢ً  الف ايغو 
،  ُ ٢ عز ّ ايوُؾ ال تب ر نٌ اال تب ر س٦ٓٝذ يًتب ْٞ ايطكال٥ٞ  -يف َوشً٘

ٖٚٛ ليٌٝ ييب ال يض ٕ ي٘ ٚال إأالم ؾٝ٘ ست٢ ٜتُضو ب٘ يتطُِٝ ايٝكني ايٛارل 
ؾٝٗ  اىل ايٝكني االا يٞ، ٚال ٜػٍخ  س  ب أالم يؿغ األ ب ر ألْٗ  إَ  ٤  ٚ 

 ايتب ْٞ ايطكال٥ٞ ٚال إ تب ر يًؿعٗ  ٚال  إلأالقٗ  . إرع ل اىل 

ٌٖ ٖٛ ن يطًِ  : ٚس٦ٓٝذ الب  َٔ ايٓعز اىل ايطًِ االا يٞ يف سٍ  ذات٘
ٍٛ ٜوُٓع َٔ دزٜ ٕ األصٍٛ ايط١ًُٝ ايتٓش١ًٜٝ  ايتؿصًٝٞ ؾٝهٕٛ ٍَٓذشّا  كاّل بٓش

 اّ ال ٜهٕٛ نذيو ؟ .  ؟ ٚغري ايتٓش١ًٜٝ

زاف ايطًِ االا يٞ ٍ يف نٌ أزف َٔ  أايع ٖز إَه ٕ دزٜ ٕ األصٛ
  ٢َ إا اّل،  يؤِ ٚاقطّ  َزٍلل  ٓ  ايطٖٚٛ ؾزل َطٍٝ - ؾ ٕ نٌ أزف

ٚاصتصش ب  ايربا٠٤  صٌ ؾٝذزٟ َغهٛن٘،  ٚ ٖٚٛ َوذٍٗٛ ايوشهِ -توشكٝك٘
  ّ ايتهًٝـ يف نٌ ٚاس  َٓٗ  َ  يوِ ٜوُٓع  ٓ٘ َ ْع ، ٚال َ ْع إال يشّٚ 
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الصٍٛ يف ايكطط١ٝ ، َٚٔ لٕٚ يشَٚٗ  ال َ ْع  ٔ دزٜ ٕ اخ يؿ١ ايط١ًُٝ ايوُ
ليتٗ  ٚ ُّٛ إلأالم  ، ضب َك ّ االثب ت ٚاي الي١ أزاف ايطًِ االا يٞ حب

يخ ٝيف بغزط   ّ َٓ ؾ ٠ ا ، ألأزاف ايطًِ االا يٞ   ايغ ٌَبط ٗ
ايٓ ع٧ٝ َٔ دزٜ ٕ األصٌ ايطًُٞ ٚ  ّ إصط اَ٘ بوشهِ  كًٞ ايغز ٞ 

ٔ ايخ ٝيف ٚإدزا٤ االصٌ ايطًُٞ يط ّ ٚدٛلٙ ، َٚٓ٘ ٜتبٍٝقططٞ َ ْع  ٔ 
 طًل . ايوُ  ّ إقت  ٤ ايطًِ االا يٞ يًتٓذٝش 

اذٕ ايع ٖز َٔ إأالم  لي١ األصٍٛ ٚ ُّٛ بط ٗ  : إَه ٕ ايتُضو 
١ٍَٓ ايوُبالي١ األصٍٛ ايط١ًُٝ  ٚق  تبٍٝٔ إ ال  -ايتٓش١ًٜٝ َٓٗ  ٚغري ايتٓش١ًٜٝ - 

 ٕ األصٍٛ يف توُ ّ اأزاف ايطًِ االا يٞ . َ ْع إثب تٞ  ٔ دزٜ 

)ق ٙ( َٓط٘ َٔ إْطك ل   (11)يهٓ٘ ق  سهٞ  ٔ بوشح بطر  د١ً  صزْ  
االأالم ايغ ٌَ يتُ ّ  أزاف ايطًِ االا يٞ يكز١ٜٓ يبٍو١ٝ َتص١ً ب يوخط ب 

االأالم يف الي١ االصٍٛ ايط١ًُٝ ع ١ًَّ يتُ ّ اأزاف ايطًِ  ْطك لْط١ّ  ٔ إَ 
 االا يٞ ، ٚتّٛٝشٗ  : 

َٚٓٗ   -إٕ إأالم ايٓيف ٚإْطك لٙ ٜتٛقـ  ٢ً توُ ّ َك َ ت ايوشه١ُ 
١ٍَٓ تٛد  قز١ٜٓ ايوُ، ٖٚٓ  يف الي١ االصٍٛ ايخ ٝص١ٝ  -كٍٝ ٠ايوُإْتؿ ٤ ايكز١ٜٓ   

ٔ دطٌ  ْع َايوُرته س ايطكال٥ٞ ٞ اإل، ٖ يبٍو١ٝ َتص١ً ب يوخط ب َكٍٝ ٠ ي٘
سٝح  -نٌ أزف َٓٗ  -أزاف ايطًِ االا يٞايخ ٝيف ايع ٖزٟ يف توُ ّ  

ٜٚذٖب  ٓ٘ َالى  -ب يخ ٝيف ايع ٖزٟ ايطَُٛٞ  -هًـ ايوُٜؿٛت َٔ 
ايتهًٝـ ايٛاقطٞ ٚغز  إَتج ي٘ بؿطٌ ايخ ٝيف ايع ٖزٟ ب دزا٤ االصٌ يف 

 اؾط١ بني ايوُٓ ق ١ ٚايوُ ّ ٜؿِٗ س٦ٓٝذ نٌ أزف ، ؾ ٕ ايطزف ايطكال٥ٞ ايط
          . طًّٛ ب الا ٍايوُايوذطٌ ايع ٖزٟ ايطَُٛٞ ٚبني دطٌ ايتهًٝـ ايٛاقطٞ 

   زؾّٝ  يٓصٛص ٚ لي١ االصٍٛ ايط١ًُٝ ؾُّٗ  ٜوشّكل ايطكال٥ٞ االرته س ٖٚذا    
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صٍٛ األ ص١ً بوخط ب تٍتايوُسٝح ٜهٕٛ بوُج ب١ ايكز١ٜٓ ايًبوٍو١ٝ  ، زٍ ص١ايوُ
ٌٍايط١ًُٝ ٚ س َ ْط١  -ايكز١ٜٓ ايًب١ٝ -ٖٚٞ ، لٜجٗ  نخربٟ االصتصش ب ٚايوش

أزاف ايطًِ تًهِ االس لٜح بٓشٛ تغٌُ توُ ّ    ٔ إْطك ل االأالم يف
 االا يٞ ٚاس ّا ٚاس ّا َٔ لٕٚ اصتجٓ ٤ . 

 تك ّ : َٓ قغ١ ايغٝخ االْص رٟ )ق ٙ(ايوُيهٓ٘ ق  تبٍٝٔ َٔ ايبشح 
َ ْع إثب تٞ َٔ دزٜ ٕ االصٍٛ ايط١ًُٝ ايخ ٝص١ٝ يف توُ ّ  ٚإت ض اْ٘ ال

خ يؿ١ ايط١ًُٝ ايوُ، إال إ ًٜشّ َٔ دزٜ ْٗ  :  اأزاف ايطًِ االا يٞ
طص١ٝ ايكطط١ٝ ايه ٖٞ ظًِ يًُٛىل ٖٚتو ٚدز ٠  ٢ً َوخ يؿت٘ ايوُٚ

ٛىل ايوُصٌ ايطًُٞ سذرّا َٔ َطص١ٝ ، ٚ ٓ ٥ذ ٜوُتٓع دزٟ األ َٚط ْ ت٘
 ْكٍٛ :  ٚيف ٤ّٛٙ  طًّٛ اا اّل . ايوُايتهًٝـ ايٛاقطٞ  َٚوخ يؿ١

َٓ٘ َ  ذنزْ  َٔ إَتٓ ع دزٜ ٕ ذنٛر اذا  رٜ  ايوُاالرته س ايطكال٥ٞ 
ٛىل صبش ْ٘ يوشصٍٛ ايوُخ يؿ١ ايط١ًُٝ َٚطص١ٝ ايوُصٌ ايطًُٞ اذا يشَت األ

صٌ ايطًُٞ يف  أزاف يوذطٌ ايع ٖزٟ ايٓ ع٧ٝ َٔ دزٟ األٓ ق ١ بني اايوُ
 ا الًُّ ؾٗٛ صشٝض ت ّ . طًّٛ إايوُايطًِ االا يٞ ٚبني ايوذطٌ ايٛاقطٞ 

ٓع َٔ دزٜ ٕ األصٍٛ ايط١ًُٝ يف  أزاف ايوَُ  اذا  رٜ  َٓ٘  ُّٛ ٚ  
قًٓ  : ال إرته س ٚال َ ْع  ٔ دزٜ ٕ االصٍٛ ايط١ًُٝ  -ايطًِ االا يٞ نًٗ 

)ق ٙ( يوُٓغا االرته س :  (12)ٝ  ايص ر زٍ ص١ ، ٜٚغٗ  ي٘ : تكزٜب ايغٗايوُ
ؾ ْ٘  -ا ٍ طًّٛ ب إلايوَُٓ ق ١ ايوذطٌ ايع ٖزٟ يوذطٌ ايتهًٝـ ايٛاقطٞ 

طص١ٝ ايكطط١ٝ يًتهًٝـ ايوُخ يؿ١ ايط١ًُٝ ٚايوُ ْع ٖٛ يشّٚ ايوُٜ ن   ٕ 
طًّٛ إا اّل ، ٖٚذا ًٜت٦ِ َع إَه ٕ مشٍٛ  لي١ االصٍٛ ايط١ًُٝ ايوُايٛاقطٞ 

ٓع ايوُكز١ْٚ ب يطًِ االا يٞ ٚال ٜضتًشّ ايوُزٍ ص١ يتُ ّ  أزاف ايغب١ٗ ايوُ
١ٍَٓ َطًكّ  ايوُ ٔ دزٜ ٕ االصٍٛ ايط١ًُٝ  خ يؿ١ ايوُ ٟ ست٢ اذا ي تًشّ  - 
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 (311) ............................. االا يٞ ايطًِ  أزاف يتُ ّ ايع ٖزٟ ايوشهِ ليٌٝ مشٍٛ

بٌ ٜضتًشّ اإلأالم يف ليٌٝ االصٌ ايطًُٞ  -ٛىلايوُايط١ًُٝ َٚطص١ٝ 
لاّ ي تًشّ  ٜٚكت ٞ مشٛي٘ يتُ ّ  أزاف ايطًِ االا يٞ َ  -ايخ ٝصٞ

 خ يؿ١ ايط١ًُٝ ايكطط١ٝ . ايوُ

زٍ يف يف اأزاف ايطًِ ايوُْطِ اذا إصتُز إدزا٤ االصٌ ايطًُٞ 
طص١ٝ ايوَُز يوشٍ   ٛف ايٛقٛع يف ست٢ بًؼ األ يٞ ٚاس ّا بط  ٚاس االا 

إَتٓع  -ا اّل طًّٛ إايوُخ يؿ١ ايط١ًُٝ يًتهًٝـ ايٛدٛبٞ  ٚ ايتشزٜوُٞ ايوُٚ
زٍ يف سذرّا َٔ ؾٛات َالى ايوشهِ ايوُصٌ ايطًُٞ س٦ٓٝذ : إدزا٤ األ

 ايٛاقطٞ ٚتزى إَتج ي٘ . 

َٔ َالسع١ ايٓصٛص  -ٚاحل صٌ َٔ َوذُٛع َ  تك ّ : اْ٘ ي ٜتبٍٝٔ يٓ  
ٚي ٜعٗز َ ْع إثب تٞ  ٔ مشٍٛ  لي١ االصٍٛ  -اإلثب ت١ٝ يألصٍٛ ايط١ًُٝ 

ٕ إأالقٗ  ٜؿٝ  صش١ ايتٓش١ًٜٝ ٚغري ايتٓش١ًٜٝ ألأزاف ايطًِ االا يٞ ، بٌ إ
كخ١ْ ب يطًِ االا يٞ، َ  يوِ تًشّ ايوُغتب١ٗ ايوُدزٜ ْٗ  يف توُ ّ االأزاف 

 خ يؿ١ ايط١ًُٝ ؾتُٓع  ٔ دزٜ ْٗ  .ايوُ

طص١ٝ ايوُشذٚر ايجبٛتٞ :   ين يشّٚ ايخ ٝيف يف ايوَُٚع إْتؿ ٤  
زاف ال َ ْع إثب تٞ  ٔ إدزا٤ األصٍٛ ايط١ًُٝ يف  أ -خ يؿ١ ايط١ًُٝ ايوُٚ

طًّٛ ايوُكخ١ْ ب يطًِ االا يٞ ، ٖٚذا نُ  يٛ ؾز  نٕٛ ايوشهِ ايوُايغب١ٗ 
نإ ٜهٕٛ  ٓ ْ  َ ٥ط ٕ ٚنٕٛ َؿ ل األصٌ سهُّ  إيشاَّٝ ،  إا اّل غري إيشاَٞ

 اّل بطٗ ر٠  س ُٖ  ؾ ْ٘ ثِ ْطًِ إا ، َضبٛق ٕ ب يٓذ ص١ ٚسز١َ ايغزب
ٖٚٛ  صٌ تٓشًٜٞ ٜوذزٟ  -ايٓذ ص١ يف نٌ ٚاس  َُٓٗ   صتصش بٜوذزٟ إ

  ٥طني ًٜٚشّ َٓ٘ سز١َ عزبُٗ  ايوُيف أزيف ايطًِ االا يٞ بطٗ ر٠  س  
خ يؿ١ االيتشا١َٝ َع ايٛاقع  ٓ  يشَٚٗ  َٔ دزٜ ٕ ايوُ، ٚال ت ٍز  عز ّ 

 االصتصش بني .
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 تنبيى فيى تطبيق وتـحقيق : 
 

صٌ ايتٓشًٜٞ ًَتشّ بط ّ مشٍٛ  لي١ األ رٟ)ق ٙ(ٕ عٝخٓ  االْص ذنزْ   
ٓ ق ١ بني ايوُألأزاف ايطًِ االا يٞ، ٚذيو يًشّٚ  -  ين االصتصش ب -

:طٚاْوُ  تٓك ٘ بٝكني  ٚبني ذًٜ٘ (13) ص ر ايوخرب :طال تٓكر ايٝكني ب يغوص
ٗذا ي ًٜتشّ بوذزٜ ٕ االصتصش ب يف َٛارل ايطًِ االا يٞ ست٢ وٚيآ زص،

االصتصش ب َضتًشَّ  يًُخ يؿ١ ايط١ًُٝ ايكطط١ٝ نُ  يٛ  اذا ي ٜهٔ دزٜ ٕ
 ًِ إا اّل بطٗ ر٠  س  َ ٥طني َع نٕٛ س يتُٗ  ايض بك١ ٖٞ ايٓذ ص١ سٝح 

طًّٛ اا اّل، َٚع ٖذا ايوُ)ق ٙ( َٔ إدزا٤ إصتصش ب ايٓذ ص١ يف أزيف  َٓع
بوذزٜ ٕ االصتصش ب يف بطر َٛارل ايطًِ االا يٞ  إيتشّ -  (14)يتشاّ اإل

ع ٥بوُ ب رتؿ ع ايوش ي١ ايض بك١ ٚاْتك ّٗ ، ٖٚذا نُ  يٛ  ًِ اا اّل ب ْ٘ تّٛا 
 ٤ ٚبني ايبٍٛ ٚسهِ ببك ٤ ايوش خ ٚأٗ ر٠ األ   ٤ ايوَُزلل بني 

ضتصشبني ايوُإصتصش بّ  يًش ي١ ايض بك١ رغِ  ًُ٘ االا يٞ بشٚاٍ  س  
 ايوش ي١ ايض بك١ ألس ُٖ  . ٚإْتك   

ٛرلٜٔ : يف َٛرل ٜوُٓع ايوُ ًٝ٘ باْ٘ ال ٚد٘ يًتؿهٝو بني  (15)ٚق  ٜغهٌ 
)ق ٙ( دزٜ ٕ االصتصش ب، ٚيف َٛرل آ ز ٜوذٝش دزٜ ْ٘ ، ٚنالُٖ  دزٟ 

 يالصتصش ب يف  أزاف ايطًِ االا يٞ ، ؾٝك ٍ إعه اّل  ًٝ٘ : 
: أزاف ايطًِ االا يٞ  صتصش ب يف ْع َٔ دزٜ ٕ االايوُاْ٘ اذا ن ٕ 

يت اؾع ص ر س ٜج٘ َع ذًٜ٘( ؾال ٚد٘ يوذزٜ ْ٘ يف ايوش ي١  -)قصٛر ليًٝ٘ 
خ يؿ١ ايط١ًُٝ ايكطط١ٝ( ؾالب  ايوُ ْع َٔ دزٜ ْ٘ :)يشّٚ ايوُايج ١ْٝ، ٚاذا ن ٕ 

 َٔ دزٜ ْ٘ يف ايوش ي١ االٚىل ، ٚال ٚد٘ يًتؿهٝو بني ايوش يتني . 
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 (313) ............................ االا يٞ ايطًِ  أزاف يتُ ّ ايع ٖزٟ ايوشهِ ليٌٝ مشٍٛ

 وُالسع١ بطر  ب رات ايغٝخ األْص رٟ ٖٓ : يهٔ ٜوُهٓٓ  لؾع اإلٜزال ب

ؾ ٕ َٓع دزٜ ٕ اإلصتصش ب يف ايوش ي١ االٚىل ٖٛ َكت ٢ َبٓ ٙ : َٓع 
 كز١ْٚ ب يطًِ االا يٞ . ايوُمشٍٛ   ب ر االصتصش ب ألأزاف ايغب١ٗ 

ا ٍ ٖٛ ٚاس  َزٍلل بني بك ٤ طًّٛ ب إلايوُبُٝٓ  يف ايوش ي١ ايج ١ْٝ  
ايوش خ ٚأٗ ر٠ ا   ٤ اي٤ّٛٛ ، ٖٚذا يٝط بوُّٛٛع ذٟ  ثز عز ٞ ؾال 
ٍُ٘ ايذٌٜ :طٚاْوُ  تٓك ٘ بٝكنٍي آ زص ألْ٘ ٜغٌُ َ  ن ٕ ي٘  ثز عز ٞ لٕٚ  ٜط
َ  يٝط ي٘  ثز . ٚس٦ٓٝذ ٜبك٢ ص ر ايوخرب :طال تٓكر ايٝكني ب يغوص 

زٍلل ايوُال َط ر  ، ق ٍ)ق ٙ( : )إذ ايٛاس  ك ّ بال َ اؾع ٚايوَُتشّهُّ  يف 
بني ايوش خ ٚأٗ ر٠ ايٝ  ال ٜختب  ًٝ٘ سهِ عز ٞ ست٢ ٜهٕٛ تزتٝب٘ َ ْطّ  
 ٔ ايطٌُ ب الصتصش بني( ٜطين : إصتصش ب بك ٤ س ث٘ ٚإصتصش ب أٗ ر٠ 
    ٤ ٤ّٛٚٙ )ٚال ًٜشّ َٔ ايوشهِ بٛدٛب اي٤ّٛٛ ٚ  ّ غضٌ األ   ٤ 

 . (16)عز ٞ( َوخ يؿ١  ١ًُٝ يوشهِ 

ٖٚذا بوخالف ايوش ي١ االٚىل ايه ٜطًِ ؾٝٗ  إا اّل بطٗ ر٠  س  َ ٥طني 
 ٥طني ايوَُغتبٗني َضبٛقني ب يٓذ ص١، ؾ ْ٘ َٓع َٔ إصتصش ب ْوذ ص١ 

 تٝك١ٓ ص بكّ  ق  إْتك تايوُالبتال٥٘ بٝكني إا يٞ ذٟ  ثز، ؾ ٕ س ي١ ايٓذ ص١ 
بطٗ ر٠  س ُٖ  ٜكّٝٓ  ٖٚٞ ذات  ثز عز ٞ َصٍشض يًتطٍب  بٗ  ، ؾٝهٕٛ ذٌٜ 

ا ٍ  رب االصتصش ب : طٚاْوُ  تٓك ٘ بٝكني آ زص ع َاّل يًُطًّٛ ب إل
ْوذ صت٘ ٜٚوشصٌ  ٓ ٥ذ ايت اؾع بني ايص ر ٚبني ايذٌٜ ٜٚضكط ٕ ب يتط ر  

 ٚيذا ال ٜوذزٟ اصتصش ب ْوذ ص١ االْ ٤ٜٔ  ٓ ٙ )ق ٙ( . 
 بشح ايزابع :ايوُْ  ٌ يف ثِ 
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  لعىمي لبعض أطراف العمي اإلمجالي:مشوه دلين األصن ا
 

 ٔ مشٍٛ  -يف َك ّ اإلثب ت  -ايع ٖز قصٛر  لي١ االصٍٛ ايط١ًُٝ 
تٍُج١ً ايوُبطر  أزاف ايطًِ االا يٞ لٕٚ بطر، ٚذيو ألٕ ايربا٠٤ ايطك١ًٝ 

ؿ١  ٢ً إسزاس ؾٗٞ َتٛق -يٛ صًُٓ ٖ  -غري بٝ ٕ( بوُكٛي١ )قبض ايطك ب َٔ 
 ايطًِ اإلا يٞ ب إليشاّ.  ْطك لايبٝ ٕ  ٓ  إ َٚٔ ايٛاّض توُ ّ ،  ّ ايبٝ ٕ

ٖهذا ليٌٝ إصتصش ب   ّ ايتهًٝـ ٚ ليٌٝ ايربا٠٤ ايغز ١ٝ، قصٛر ٚ َ 
 ؾألدٌ  ٕ نٌ أزف َٔ  أزاف ايطًِ االا يٞ بوخصٛص٘ ؾٝ٘ دٗت ٕ : 

ٖٚذا َٛرل دزٜ ٕ  صٌ ايربا٠٤  د١ٗ نْٛ٘ َغهٛى احلهِ ٚاقطّ ، األٚىل:
ٍَٓ ٕ َٔ ايطك ب  ًٝ٘ . ايغز ١ٝ ٚإصتصش ب   ّ ايتهًٝـ ، ؾٝذزٜ ٕ ٚ  ٜ 

ٍٓذش يًتهًٝـ ايٛاقطٞ ايوُٚايج ١ْٝ د١ٗ نْٛ٘  س   أزاف ايطًِ االا يٞ 
 -شهّٛ ب يوشز١َ ٚاقطّ  ايوُ ٢ً تك ٜز نْٛ٘ ٖٛ  -صٍشض يًطك ب  ًٝ٘ايوُؾٝ٘ ٚ

ٖٚذٙ ايوذ١ٗ ال تتهؿٌ  لي١ ايربا٠٤ ٚاالصتصش ب ايٓعز ايٝٗ  ٚايتاَني َٔ 
إْطب ق٘  ٢ً ٖذا ايطزف ٜز َط بكتٗ  يًشهِ ايٛاقطٞ ٚ ٢ً تك  -ايطك ب  ًٝٗ 

طني ؾال عو ؾٝ٘ ٚال ايوَُ   ٓٛإ ) س ُٖ ( اٚ ) س ٖ ( غري ٚ  بوخصٛص٘،
ست٢  -ايغو ٚايوذٗ ي١ ٚ  ّ ايطًِ ب٘  -ٜتشكل ب٘ َّٛٛع  صٌ ايربا٠٤ 

طًّٛ إيشاَ٘ إا اّل ٜطًِ بط ّ ايوُغتب٘ ايوُٜوذزٟ، ٚذيو ألٕ بطر  أزاف 
 ؾٝ٘ َٔ لٕٚ عو َصٍشض يوذزٟ ايربا٠٤ .  اإليشاّ

ٍٕ : مشٍٛ ليٌٝ  صٌ ايربا٠٤ ْٚوشٛٙ يطزُف َطني َع   ّ  ٚبتطبري ث 
 مشٛي٘ يػريٙ َٔ االأزاف تزدٝض َٔ غري َزدض، ٖٚذا ٚاّض ايؿض ل . 

ٚمشٍٛ ليٌٝ ايربا٠٤ ْٚوشٛٙ هلذا ايطزف بوخصٛص٘ َع مشٛي٘ يػريٙ 
ٚغري َكبٍٛ، يتص لَ٘ َع ايطًِ  غري َطكٍٛ -َٔ  أزاف ايطًِ االا يٞ

االا يٞ بجبٛت ايوشهِ يف  س ٖ   ٚ يف  س ُٖ ، ؾ ٕ إدزا٤ األصٌ يف توُ ّ 
 خ يؿ١ ايط١ًُٝ .ايوُطص١ٝ ايكطط١ٝ ٚايوُاألأزاف َضتًشّ يًخ ٝيف يف 



 (315) ............................. االا يٞ ايطًِ  أزاف بطري االصٌ ايطًُٞ ليٌٝ مشٍٛ

ٌ   ّ ايطُّٛ يف ليًٝٞ ايربا٠٤ ٚإصتصش ب   ّ ايتهًٝـ  ٚق  توشٍص
نط ّ  َُٛ٘ يتُ ّ  أزاف ايطًِ االا يٞ  يبطر  أزاف ايطًِ االا يٞ،

خ يؿ١ ايط١ًُٝ ايوُإذا ن ٕ دزٜ ٕ االصٍٛ يف توُ َٗ  َضتًشَّ  يًٛقٛع يف 
كخ١ْ ايوُاألصٍٛ ايخ ٝص١ٝ يف  أزاف ايغب١ٗ  ؾال توذزٟ طص١ٝ ايٛاقط١ٝ،ايوُٚ

 .  ب يطًِ االا يٞ َ  لاّ ايطًِ االا يٞ ق ٥ُّ  بوش ي٘ َٔ لٕٚ إْوشالٍ

استُ ٍ َطتٍ  ب٘ ٖٛ إستُ ٍ دزٜ ٕ األصٍٛ ايخ ٝص١ٝ يف توُ ّ ٚثو١ُ 
شٝح ًٜتشّ ب ب س١ نٌ أزف  ٓ  تزى ايطزف واألأزاف بٓشٛ َوخصٛص ب

بطُّٛ  يؿ ظٗ   ٚ  -، ٖٚذا ٜطين مشٍٛ  لي١ االصٍٛ ايخ ٝص١ٝ  اآل ز
ألأزاف ايطًِ االا يٞ توخٝريّا ، بوُط٢ٓ مشٛهل  يهٌ أزف  -أالقٗ  إب

 ز ٚ  ّ إرته ب٘ ، ْٚتٝذت٘ إنتؿ ٤ ؾٝ٘ َغزٚأّ  بخى ايطزف اآل ٜ ْٗ ٚدز
 ٛاؾك١ اإلستُ ي١ٝ .  يوُايغ رع ب

ٚتٛدٝٗ٘  ٕ ٜك ٍ : إٕ َكت ٢ إأالم  لي١ األصٍٛ ايط١ًُٝ ايخ ٝص١ٝ 
ٖٛ ثبٛت ايخ ٝيف يف نٌ ٚاس  َٔ  أزاف ايطًِ االا يٞ ، يهٔ يف إدزا٤ 

خ يؿ١ ايط١ًُٝ ايوُيخ ٝيف يف األصٍٛ يف نٌ أزف َٔ  أزاؾ٘ َوشذٚر ا
ايكطط١ٝ يًتهًٝـ ايٛاصٌ، ؾُٝتٓع األ ذ ب أالم ليٌٝ األصٍٛ ايط١ًُٝ 

١ٍَٓ،ايوُ بني رؾع ايٝ   ٔ ايخ ٝيف يف توُ ّ االأزاف َٔ  صً٘  األَز ٜٚ ٚر  
 إذا تزى ايطزف اآل ز.  بوُ ٚبني رؾع ايٝ   ٔ اإلأالم ٚتكٝٝ ٙ يف نٌ أزف 

هّ  شذٚر ؾٝ٘ ، ٚالب  َٔ االيتشاّ ب٘ توٍُضايوُؾٝتطني ايتصزف ايج ْٞ يط ّ 
ب يٌٝ األصٌ ايطًُٞ ايذٟ ال َٛدب يزؾع ايٝ   ٓ٘ إال بوُك اٍر ٜكت ٝ٘ 

ٚال تشٜ   ٔ سٍ ٖ   (اي زٚرات تكٍ ر بك رٖ )شذٚر ايض يـ ، ؾ ٕ ايوُ
صٍٛ يف تكت ٞ دزٜ ٕ اال -بوشضب إأالقٗ  -ٚ لي١ االصٍٛ  َٚكت  ٖ ،

ٚال ٜوُهٔ  هًـ ايطزف اآل ز اّ ي ٜزتهب٘،ايوُتوُ ّ االأزاف صٛا٤ إرتهب 
طص١ٝ ايوُاأل ذ ب٘ يف س ي١ ؾطٌ ايطزف اآل ز ٚإرته ب٘ سذرّا َٔ يشّٚ 
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خ يؿ١ ايكطط١ٝ، ؾريؾع ايٝ   ٔ األصٌ يف  صٛص ٖذٙ احل ي١ ٚال حمذٚر ايوُٚ
 .   زتزى ايطزف اآل ش ي١ األ ز٣:ويف ايطٌُ ب يٌٝ األصٌ ايطًُٞ يف اي

َكت ٢ ليٌٝ االصٌ ايطًُٞطرؾع  ٔ اَه َ  ال ٜطًُٕٛص  ٚب  تص ر:
طص١ٝ ٖٛ ايوُب ١ُُٝ اَتٓ ع ايخ ٝيف يف (17)طال تٓكر ايٝكني ب يغوص

ٍَٔ يف نٌ أزف َغزٚأّ  بخى ايطزف اآل ز،ايوُإدزا٤ االصٌ ايخ ٝصٞ    
َٔ قبٌٝ)ايوذُع يف  ال غزٚأني(ايوُ)ايوذُع بني ايخ ٝصني  ٖٚذا َٔ قبٌٝ

خ يؿ١ ايوُ لٟ يًُطص١ٝ ايكطط١ٝ ٚايوُغتبٗني( ٚايوُايخ ٝيف بني ايطزؾني 
 ايط١ًُٝ . 

بإ ايتك بٌ بني االأالم  (18)شكل ايٓ ٥ٝين)ق ٙ(ايوُٚق   عهٌ  ًٝ٘ 
الم ًه١( ن ْت إصتش ي١ اإلأايوُٚايتكٝٝ  يوُ  ن ٕ َٔ )تك بٌ ايط ّ ٚ

شٌ ايبشح وٚسٝح  ٕ إأالم ايز ص١ يف َ َضت  ١ّٝ الصتش ي١ ايتكٝٝ ،
َوُتٓع ثبٛتّ ، إذ ال ٜوُهٔ دطٌ ايوشهِ ايخ ٝصٞ ايع ٖزٟ يف اٝع 

خ يؿ١ ايكطط١ٝ ، ايوُاألأزاف َع ٚدٛل ايطًِ االا يٞ، الصتًشاَ٘ توذٜٛش 
 ؾٝهٕٛ ايتكٝٝ  بخى ايطزف اآل ز َوُتٓطّ  اٜ ّ  نُ   ٕ االأالم َوُتٓع . 

سح )ايتطب ٟ صبل تؿصًٝ٘ يف َب  -عه ٍ بٌ َٓع ٚؾُٝ   ؾ ل )ق ٙ( إ
ذنٛر: نٕٛ ايوُخت ر ٚؾ قّ  يًُغٗٛر ٚيًُشكل ايوُٕ ٚايتٛصًٞ(سٝح ذنزْ   

ًه١ يف َك َٞ ايجبٛت ٚاالثب ت، ايوُتك بٌ االأالم ٚايتكٝٝ  َٔ تك بٌ ايط ّ ٚ
ش ّٛ يًُشّكل غري ت ّ بوشضب َك ّ ايجبٛت، بٌ إذا إصتش ٍ ايوُيهٔ ايتالسّ 

ألٕ اإلُٖ ٍ يف َك ّ ايجبٛت َوُتٓع ال ٜتصٛر  أالم ًٜشّ ّزٚر٠ ايتكٝٝ ،اال
إلصتش ي١ تزٍللٙ  غٍزع تط ىل بًش ظ َّٛٛع سهُ٘  ٚ َتطًك٘،ايوُيف سل 

 تط ىل يف ايٛاقع ٚإَتٓ ع   ّ إس أت٘ بوش ٚل َّٛٛع سهُ٘  ٚ قٝٛل َتطًك٘. 
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 ايتكٝوٝ  ال حم ي١، ٜتطٍٝٔ -ٚاإلُٖ ٍ َوُتٓع -ٚ ًٝ٘ : إذا إصتش ٍ اإلأالم 
 ٛصٛ ١ . ايوُذش٤ ايج ْٞ َٔ ٖذٙ وٜٚوُهٔ َزادط١ َ  ؾٍصًٓ ٙ ٚاّشّ  يف اي

يف   ٢ً إدزا٤ األصٌ  ايخ ٝصٞ (19)شكل )ق ٙ( ايوُ عهٌ  صت ذْ   ٚق 
نٌ أزف َغزٚأّ  بخى ايطزف اآل ز ببٝ ْ ت ثالث١ ٚرلت يف تكزٜز بوشج٘ 
)اي راص ت( تصًض  ٕ تهٕٛ إعه الت ثالث١ ، ٚيٝط إعه ي٘ يف نرب٣ يشّٚ 
رؾع ايٝ   ٔ إأالم ايوشهِ  ٓ  لٚرإ األَز بٝٓ٘ ٚبني رؾع ايٝ   ٔ  صٌ 

ْٓ ، ٚاْوُ  ؾ ٕ ايهرب٣ صشٝش١ َض١ًُ نُ  صبل تكزٜبٗ  يف بٝ ،  ايوشهِ
 إعه الت٘ يف تطبٝل ايهرب٣  ٢ً َ  حنٔ ؾٝ٘ ، ٖٚٞ : 

االعه ٍ االٍٚ: إٕ َكت ٢ إأالم ليٌٝ األصٌ ايخ ٝصٞ ٚدزٜ ْ٘ يف 
نٌ أزف َغزٚأّ  بخى ايطزف اآل ز : ٖٛ ثبٛت ايخ ٝيف ايؿطًٞ يف نال 

هًـ نًُٝٗ ، يتشكل عزط دزٜ ٕ االصٌ يف نٌ ايوُأزيف ايغب١ٗ  ٓ  تزى 
ٖٚذا  غتبٗني(ايوُ)ايوذُع يف ايخ ٝيف بني ايطزؾني  ؾًٝشّ: زؾني،َٔ ايط

حمذٚر ال ٜزتؿع بتكٝٝ  ايخ ٝيف يف نٌ أزف ٚإعخاأ٘ بط ّ إرته ب ايطزف 
 -هًـ إذا ي ٜزتهب ٚاس ّا َٔ أزيف ايطًِ االا يٞ ب إليشاّايوُاآل ز ؾ ٕ 

شّ ايخ ٝيف يتشكل عزأُٗ ،  ٟ ًٜ يخ ٝيف ايؿطًٞ يف ايطزؾني نًُٝٗ ًٜشّ ا
 . ايؿطًٞ ؾُٝ   ًِ سزَت٘ إا اّل، ٖٚٛ قبٝض ال ٜص ر  ٔ احلهِٝ تط ىل

ٍِ ش ٍ ٖٛ يشّٚ ايخ ٝيف يف ايوُشذٚر ايوُ: ؾ ٕ  ٖٚذا االعه ٍ ال ٜت
خ يؿ١ ايط١ًُٝ ايكطط١ٝ يف ايوُنال ايطزؾني  ٚ توُ ّ االأزاف بوشٝح توشصٌ 

ز ص١ يف نٌ أزف بخى شذٚر ٜزتؿع ٜٚٓتؿٞ  ٓ  تكٝٝ  ايايوُايبني، ٖٚذا 
خ يؿ١ االستُ ي١ٝ، ٚال َوشذٚر يف ايوُايطزف اآل ز، إذ َع تزن٘ ال ًٜشّ إال 

خ يؿ١ ايط١ًُٝ ايوُ)ايوذُع بني ايخ ٝصني( يف ْؿض٘ َ  يوِ ًٜشّ سصٍٛ 
 شذٚرُايو ًٜشّ ال ٖٓ  َٚٔ ،  َ٘ ؿزٚ ايوُٚ فاالأزا توُ ّ بإرته ب ايكطط١ٝ
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 . ايط١ًُٝ ايكطط١ٝ يًوُخ يؿ١  لٟايوُ ايخ ٝيف يشّٚ يط ّ ش ّٛ،ايوُ ايتخٝري يف

ط بك١ ايوُإٕ ايوشهِ ايع ٖزٟ الب  َٔ نْٛ٘ َوشتٌُ  االعه ٍ ايج ْٞ:
 َع ايٛاقع ؾ ْ٘ ال ٜطكٌ دطً٘ س ٍ ايكطع بوُخ يؿت٘ َع ايٛاقع . 

 ٚايوشهِ ايٛاقطٞ اَ  ٖٛ ايوشز١َ  ٢ً االأالم  ٚ االب س١  ٢ً االأالم
 ش ّٛ َوُ  ال ٜوشتٌُ َط بكت٘ َع ايٛاقع،ايوُغزٚط ٚايتخٝري ايوُؾ يخ ٝيف 

ؾ ٍْ  ْطًِ اٜ ّ   -س  أزؾني: َ ٥طني َغتبٗنييّٛٛح  ْ٘ إذا  ًُٓ  بوشز١َ  
ب ب س١ ايطزف اآل ز ٚاقطّ ، َع  ٕ سز١َ  س ُٖ  َطًك١ غري َكٍٝ ٠ بخى 

ك١ غري ط١ًَٛ ب إلا ٍ ٖٞ إب س١ َطًايوُب ح، ٖٚهذا االب س١ ايوُاآل ز: 
غزٚط يف نال ايطزؾني ايوُؾٝبطٌ إيتشاّ ايخ ٝيف  ،َكٍٝ ٠ بخى ايوشزاّ

 طًّٛ إا اّل . ايوُكٍٝ ٠ يط ّ تط بكُٗ  َع ايٛاقع ايوُٚاالب س١ 

ٍِ ٖذا االعه ٍ اٜ َ  ، ؾ ْ٘ ال رٜب يف إ تب ر َط بك١ ايوشهِ  ٚال ٜت
ايتط بل بوشٍ  ذٍٗٛ ٚإٕ ن ٕ ايوُغهٛى  ٚ ايوُايع ٖزٟ َع ايوشهِ ايٛاقطٞ 

االستُ ٍ، ٖٚذا اال تب ر ث بت يٓهت١ُ  ك١ًُٝ قطط١ُٝ ٖٞ  ٕ دطٌ ايوشهِ 
ايع ٖزٟ  ٢ً ايطب ل اْوُ  ٖٛ يػز  ايتشؿغ  ٢ً ايٛاقع بوُك اٍر: يتٓذٝشٙ 

تطذٜزِٖ  ٔ َوخ يؿت٘، ٖٚذا ايػز  ال ٜتشكل إال َع إستُ ٍ ي ًِٝٗ  ٚ 
 تط بل ايوشهِ ايع ٖزٟ َع ايوشهِ ايٛاقطٞ . 

طترب٠ قططّٝ  تتطًب إستُ ٍ تط بل ايوشهِ ايع ٖزٟ ايوُٕ ٖذٙ ايٓهت١ إال  
َع ايوشهِ ايٛاقطٞ يف  صٌ ايوشهِ لٕٚ  صٛصٝ ت٘ ٚعزا٥ط٘ ٚقٝٛلٙ، 

 شذٚر يف توخ يـ ايوشهُني ايٛاقطٞ ٚايع ٖزٟ َٔايوُٓ ؾ ٠  ٚ يط ّ ايوُيط ّ 
توخ يؿُٗ   ٓ َ  ذ ال ليٌٝ ٜوُٓع َٔ سٝح  صٛص١ٝ اإلأالم ٚاإلعخاط، إ
 ّا بغزُط ، الصُٝ  إذا ن ٕ االعخاط ٜهٕٛ  س  ايوشهُني َطًكّ  ٚاآل ز َكٍٝ

ذٍٗٛ ايوُذطٍٛ َع ايوشهِ ايٛاقطٞ ايوَُوُ  ٜتطًب٘ تط بل ايوشهِ ايع ٖزٟ 
 كٝ  وج بت ب الصتصش ب ؾ ْ٘ ٜتوعري ايوشهِ ايع ٖزٟ ايوْٚ ، شٔ ؾٝ٘وَ  ْ عريوْ



 (319) ............................. االا يٞ ايطًِ  أزاف بطري االصٌ ايطًُٞ ليٌٝ مشٍٛ

 بجبٛت ايٝكني ايض بل َع  ٕ ايٛاقع ث بت َٔ لٕٚ تكٍٝ ٙ ب يٝكني ايض بل . 

ٚق  توشصٌ إَه ٕ ايخ ٝيف يف نٌ أزف َٔ  أزاف ايطًِ االا يٞ 
إ تُ لّا  ٢ً األصٌ ايخ ٝصٞ، يهٓ٘ تز ٝيف َكٍٝ  بخى ايطزف اآل ز 

  . كطط١ٝ، ٚال اعه ٍ ت ّ يوشٍ  اآلٕخ يؿ١ ايط١ًُٝ ايايوُسذرّا َٔ يشّٚ 
 ْطِ ٜٛد  إعه ٍ ت ّ َتني ٖٛ : 

االعه ٍ ايج يح: إٕ االب س١ ايع ٖز١ٜ اْوُ  ال تهٕٛ َٓ ؾ١ٝ يًشز١َ 
صػز٣  -ؾ ذا ٚصًت ايٝ٘ هًـ،ايوُي تصٌ ايوشز١َ ايٛاقط١ٝ اىل  إذا ايٛاقط١ٝ
ٓ ؾ ٠ قٗزّا، ٚذيو ألٕ ايوشهِ ايٛاقطٞ ٚإ ي ٜهٔ بٝٓ٘ ايوُتوشككت  -ٚنرب٣

شصٌ وإال اْ٘ ت ٖزٟ َٓ ؾ ٠ ٚال َ  ل٠ بًش ظ ْؿضُٗ ،ٚبني ايوشهِ ايع 
 ًُٝٗ  ْ ع١ّ٦ َٔ دٗتني: َٔ د١ٗ تٓ يف َب ٥ُٝٗ :  ٓ ؾ ٠ بُٝٓٗ   زّّ  ٚتطز ايوُ

 ٓت٢ٗ َٚك ّ االَتج ٍ . ايوُؿض ٠، َٚٔ د١ٗ ايوُصًش١ ٚايوُاالرال٠ ٚايهزا١ٖ ٚ
ٌٗ اجلظزف ثبٛت ايوشهِ ايع ٖزٟ ٚس ٍ ٖٚٓ  ال تٓ يف َٔ ايوذٗتني يف 

 ب يوشهِ ايٛاقطٞ ايذٟ ٖٛ َّٛٛع ايوشهِ ايع ٖزٟ : 
دٌ  ٕ ايوشهِ ايع ٖزٟ ٜٓغا  ٔ ب   ؾألايوُ َ    ّ ايتٓ يف َٔ سٝح 

ست٢ تٓ يف   -هًـ ايوَُصًش١ُ يف ْؿض٘ ، ال َٔ  صٛص١ٝ يف َتطًك٘ : ؾطٌ 
 هًـ . ايوُ صٛصٝت٘ َتطًل ايوشهِ ايٛاقطٞ : ؾطٌ 

دٌ  ٕ ايوشهِ ٓت٢ٗ َٚك ّ االَتج ٍ ؾألايوُٚ َ    ّ ايتٓ يف َٔ سٝح 
ايٛاقطٞ  ٢ً تك ٜز   ّ ٚصٛي٘ ال لا ١ٜٛ ي٘ ٚال َٓ ؾ ٠ ؾٝ٘ إلَتج ٍ ايوشهِ 

ٚيٛ بٓشٛ ايطًِ  -هًـ ايوُايع ٖزٟ، ٚاذا ؾز  ٚصٍٛ ايوشهِ ايٛاقطٞ اىل 
َّٛٛع ايوشهِ  ي ٜبل  -زٍلل َتطًك٘ بني أزؾني  ٚ  أزاف ايوُاالا يٞ 

، ٚيذا ال ْتطكٌ ثبٛت سهِ  يذٟ ٖٛ ايوذٌٗ ب يوشهِ ايٛاقطٞ: ا ايع ٖزٟ
ا ٍ بوشٝح ٜ لٟ اىل ايخ ٝيف يف طًّٛ ب إلايوُظ ٖزٟ  ٢ً  الف ايٛاقع 

 ؾ ٕ ٖذا ايخ ٝيف  -ٖٚٛ َوُ  ٜوشتٌُ نْٛ٘ ايوشزاّ ٚاقطّ   -بطر االأزاف 
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 اإليوشاَٞوضتوٓ  اىل االصٌ ايطًُٞ ٜوُ ْع ٜٚوٓ يف إَتوج ٍ ايوشهِ ايوُايع ٖزٟ 
 طًّٛ إا اّل . ايوُايٛاقطٞ 

هًـ ب٘ إا اّل ايوَُجاّل : إذا ؾز  ٚدٛل ايوخُز يف ناظ ٚق   ًِ 
ٚ ًِ بوشز١َ عزب ايوخُز ن ٕ ايوشهِ  -ابٝر ٚا  ز -َزللّا بني ناصني 

زلل ايوُهًـ نرب٣ ٚصػز٣ بٓشٛ ايطًِ االا يٞ ايوُايٛاقطٞ ٚاصاّل اىل 
هًـ ايهاظ ايوش ٟٚ يًخُز َُٓٗ  ايوُتُٝش  ٓ  َتطًك٘ بني أزؾني سٝح ي ٜ

هًـ ايهاظ ايوُب س١ عزب إ  ردّ ، َٚط٘ ال ْتطكٌ ؾز  سهِ ظ ٖزٟ ب
ظ اال  ز ، ٚذيو يوشصٍٛ ٚيٛ َغزٚأّ  بخى عزب ايها -ؾزّّ  -االبٝر

َٔ دزٟ االصٌ  ٓ ؾ ٠ ٚايت اؾع بني دطٌ ايخ ٝيف ايع ٖزٟ ايٓ ع٧ٝايوُ
ٚبني ايوشهِ ايٛاقطٞ  -ٖٛ َوشتٌُ ايوشز١َ ايٛاقط١ٝ  -ايطًُٞ يف أزُف 

تٓ ؾّٝ  ٚاّشّ  يف َك ّ االَتج ٍ، ْٚتٝذ١ ٖذا ايبٝ ٕ : ؾض ل  -طًّٛ اا اّل ايوُ
 ايخ ٝيف ايع ٖزٟ يف بطر األأزاف ٚيٛ َغزٚأّ  بخى ايطزف اآل ز . 

ٖٚذا االعه ٍ اال ري ت ّ ٚبٝ ٕ َتني ، ٜٚبتين قبٛي٘  ٢ً َ  قٍزبٓ ٙ يف 
 تك ١َ َٔ نٕٛ ايطًِ االا يٞ بٝ ّْ  يوُتطًك٘ايوَُب سح )ايكطع االا يٞ( 

ش ٚرٟ ٚايوذزٟ ايوُبوشضب ايؿِٗ ايطزيف  -سهُّ   ٚ َّٛٛ ّ  ذا سهِ -
 ٍْٝت٘ بوشٍ  بٝ ١ْٝ ايطكال٥ٞ ايك ْْٛٞ ٜٚصض َط٘ ايذّ ٚايطك ب ٚإٕ ي تهٔ بٝ

ايطًِ ايتؿصًٝٞ ، ٚيذا ن ْت بٝ ١ْٝ ايطًِ االا يٞ  ٓ ْ  َٚجبتٍٝت٘ يًشهِ 
بوشٍ  اإلقت  ٤ يف َك ّ تٓذٝش ايوشهِ ٚٚدٛب َٛاؾكت٘ ايكطط١ٝ نُ  تك ّ، 

شهِ اإليشاَٞ وؾُٝتٓع َطٗ  دطٌ ايخ ٝيف يف  أزاف ايطًِ االا يٞ ب ي
ٔ ايغزع ٜوذطٌ ايب ٍ  ٔ ايٛاقع نًٗ   ٚ بط ٗ  إال  ٕ ٜجبت ليٌٝ َ

ذٍٗٛ  ٚ ٜوذطٌ ايز ص١ يف بطر األأزاف ،ٚإال ؾال ر ص١ ألْٗ  تٓ يف ايوُ
َ  ؾّ  اىل  ٕ  -نُ  صبل ايبٝ ٕ -طًّٛ إا اّلايوُشهِ ايٛاقطٞ وإَتج ٍ اي

 ايط١ًُٝ خ يؿ١ايوُٞ واىل ايخ ٝيف ؾ - ٞ اآل ز٠وؾ - ٜ ٍٚايخ ٝيف ايع ٖزٟ 
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ٚايتوز وٝيف هًوـ ، ايوُيوشهِ إيوشاَٞ ٚاصٌ اىل  ايٛاقط١ٝطص١ٝ ايوُٚ
ٌٍ ٚ ال .  ذنٛر قوبوٝض ال ٜوتوٛقوعايوُ  ص ٚرٙ  ٔ ايوشهِٝ د

تشصٌ اْ٘ يف َٛارل سصٍٛ ايطًِ االا يٞ بتهًٝـ إيشاَٞ ٜك٣ٛ ايوُٚ
 ٓ ْ :   ّ دزٜ ٕ  صٌ ايربا٠٤  ٚ إصتصش ب   ّ ايتهًٝـ يف  أزاف ايطًِ 

ذنٛر، ؾال ٜصض ايخ ٝيف يف  أزاف ايطًِ االا يٞ نًٗ   ٚ ايوُاالا يٞ 
 بط ٗ  َوخٍٝزّا بٓشٛ ايخ ٝيف يف إرته ب أزف َغزٚأّ  بخى ايطزف اآل ز. 

رته ب أزف بٛثٛم : إٕ   ّ صش١ ايخ ٝيف يف إ بٌ ٜوُهٔ  ٕ ٜك ٍ 
كخ١ْ ب يطًِ االا يٞ س ٍ   ّ إْوشالي٘ ٚ  ّ ايوُلٕٚ أزف َٔ ايغب١ٗ 

تغز ١ ايوُٖٛ َزتهش  ذٖ ٕ  -ذٍٗٛ ايوُرع ايب ٍ  ٔ ايٛاقع دطٌ ايغ 
ذ الت ايغز ١ٝ ايوُٚايطكال٤ يف َوذز٣ سٝ تِٗ ٚإيتشاَ تِٗ ايك ١ْْٝٛ ٚيف 

 زتبط١ ب يوخٛف َٔ اي زر ٚايطك ب . ايوُ
َٚٔ ٖٓ  ال ٜضطٓ  ؾُٝ  حنٔ ؾٝ٘ إيتشاّ ايتخٝري ٚإٕ ن ٕ َوشتُاّل َٚوُهّٓ  

ضتٓ  اىل ايوُُهٔ : َٓ ؾ ٠ ايخ ٝيف ايع ٖزٟ ايوُا يف ْؿض٘، ٜٚوُٓطٓ   ٔ ٖذ
طًّٛ ايوُشهِ ايٛاقطٞ وَع إَتج ٍ اي -ٚيٛ يف بطر االأزاف -األصٌ ايطًُٞ

 ْع ايجبٛتٞ : قبض ايخ ٝيف يف َوخ يؿ١ ايوشهِ ايوُاا اّل، ٖذا َ  ؾّ  اىل 
 ٛىل ؾٝ٘ ، ؾ ٕ ٖذٜٔايوُاإليشاَٞ ايٛاصٌ يًُهًـ بطًِ اا يٞ ٚقبض َطص١ٝ 

االَزٜٔ ٜوُٓط ٕ  ٔ ادزا٤ االصٌ ايخ ٝصٞ يف نٌ أزف َٔ اأزاف ايغب١ٗ 
 كز١ْٚ ب يطًِ االا يٞ ٚيٛ َغزٚأّ  بخى ايطزف اآل ز . ايوُ

ٛاؾك١ ايط١ًُٝ ايكطط١ٝ يإليشاّ ايوَُٚٔ ٖٓ  ٜك٣ٛ اإليتشاّ بٛدٛب 
ًّكّ   ٢ً   ّ ٚرٚل تز ٝيف عز ٞ يف بط ٗ  ، َٚٔ لْٚ٘ ايوُ طًّٛ إا اّل َط

 ال ٜصض ايخ ٝيف يف بطر األأزاف ٚيٛ َغزٚأّ  بخى ايطزف اآل ز . 

ٖٚذا ٚاّض بٓ ٤ً  ٢ً َ  إيتشَٓ ٙ َٔ نٕٛ ايطًِ االا يٞ َتطًكّ  ب يؿزل 
 ايكٍٛ بهْٛ٘  ٢ً ٖٚهذا اا اّل،  يوِزلل ي ٣ ايطايؤُ يف ْؿض٘ ٚاقطّ  ٚطٍٝايوُ
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 ب٘ ٚنٕٛ ايوذ َع َزآ٠ ي٘ .  َتطًكّ  ب يوذ َع ايذٟ ي٘ توُ ٍظ ب خل رز ٚإرتب ط

شككني األٚا ز)ق ِٖ( َٔ نٕٛ ايوُغٗٛر بني ايوُٚ َ  بٓ ٤ً  ٢ً ايكٍٛ 
ايطًِ االا يٞ َتطًكّ  بصزف ايوذ َع ٚ ٓٛإ ) س ُٖ (  ٚ) س ٖ ( َٔ 

ٛاؾك١ ايط١ًُٝ ايوُؾٝغهٌ إيتشاّ ٚدٛب  -خ رز ولٕٚ صزا١ُٜ اىل ايٛاقع ٚاي
ر االأزاف ؾُٝ  حنٔ ؾٝ٘ إذا ن ٕ َتطًل ايكطط١ٝ ٚإَتٓ ع ايخ ٝيف يف بط

نُ  يٛ تطًل ايطًِ االا يٞ بوشز١َ  س   ،ايطًِ االا يٞ ق باّل يًتٓذٝش
َ ٥طني ؾ ٕ ايطًِ االا يٞ يٛ تطًل ب يوذ َع َوش ّ  غري ايض رٟ اىل 
ايوخ رز ٚاقطّ  ن ٕ َٛدبّ  يتٍٓذش ايوذ َع بوُك ارٙ ، ٚال ٜوُتٓع َط٘ ايخ ٝيف 

طني َط بكّ  ايوُ َٔ األأزاف، يط ّ إستُ ٍ نٕٛ ايبطر يف بطر َطني
ا ٍ، بٌ ٜٓطبل )ايوذ َع(  ٢ً  ٟ ؾزل ٚ ٟ طًّٛ ب إلايوُيًذ َع ايصزف 

أزف َٔ  أزاؾ٘ ٜٚوُهٔ ايخ ٝيف يف أزُف َطني ردٛ ّ  اىل  صٌ ايربا٠٤، 
طًّٛ اا اّل ، نُ  ال ايوُٚتهٕٛ ب قٞ االأزاف ٖٞ َص ام )ايوذ َع( 

ْ٘ ال ٜوشتٌُ إْطب م ٛاؾك١ ايط١ًُٝ ايكطط١ٝ يف توُ ّ االأزاف ألُايوتوذب 
ا ٍ  ٢ً نٌ أزف يف ايوخ رز َٔ  أزاف ايغب١ٗ طًّٛ ب إلايوُ)ايوذ َع( 

 نٞ ٜوُتٓع ايخ ٝيف يف بطر االأزاف . 

ْ٘ ٜطين ايخ ٝيف يف ْطِ ال ٜصض ايخ ٝيف يف توُ ّ األأزاف ، أل
 االا يٞ .  )ايوذ َع( ٚق  ؾزّٓ  تٍٓذشٙ ب يطًِ

ق  ٜزال  -َتطًل ايطًِ االا يٞ -ٚبتطبري ٚاّض َؿصٌ : إٕ ايوذ َع 
غخن١ بني ايطزؾني  ٚ ايوُٓتشع َٔ ذات ايوذ١ٗ ايوَُٓ٘: )ايوذ َع ايذاتٞ( 

 - أزاف ايطًِ االا يٞ -األأزاف ٚايه تًػ٢ ؾٝٗ   صٛصٝ ت األؾزال 
ن١ ، ال  ٕ ٜٓطبل  ًٝٗ  غخايوُبوشٝح ال ٜٓطبل )ايوذ َع( إال  ٢ً ايوذ١ٗ 

ٚ ٢ً  صٛصٝ ت األؾزال ايوخ رد١ٝ، ؾٗٛ د َع بوشٍ ٙ ايوذ َع بني  ؾزالٙ 
 َٚص لٜك٘ َٔ لٕٚ ْعزٙ ايٝٗ   ٚ اىل  صٛصٝ تٗ  . 
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 ،ٓوتوشع َٔ ايؿوزل بوشٍ ٙ ايؿزلٟايوُ)ايوذو َع ايطزّٞ(  ٜوزال َٓ٘ :  ٚقو 
َغري اىل ايؿزل إع ر٠ ٖٛ  ٓٛإ د َع  طًّٛ اا اّلايوُؾُتطًل ايوشهِ 

بني ٖذا ايؿزل ٚبني ذاى ايؿزل ٚال ٜوشصٌ ايٝكني بؿزاؽ ايذ١َ َٔ  َخلل٠
تٝ ٕ ايطزؾني  ٚ االأزاف  ٚ بخنٗ ، إطًّٛ اا اّل إال بايوُايتهًٝـ االيشاَٞ 

غري  ٢ً ايوُٛاؾك١ ٚاالَتج ٍ بؿزُل َٓٗ  ٜوشتٌُ اْطب م )ايوذ َع( ايوُؾ ْ٘ َع 
ي ٜطًُ٘  ٚ ي ٜخن٘ ، ؾال ٜهٕٛ َتٝكّٓ  َٔ إَتج ي٘ َٚٛاؾكت٘ ايؿزل اآل ز ايذٟ 

 يًشهِ ايغز ٞ االيشاَٞ . 

ٚإٕ ايكٍٛ بتطًل ايطًِ االا يٞ بطٓٛإ د َع بني االأزاف ٖٛ  ٓٛإ 
ا ٍ ٖٛ ايوذ َع بني ايوخ صني طًّٛ ب إلايوُ) س ٖ (  ٚ ) س ُٖ ( ٚ ٕ 

ك ار ٖٛ ايذٟ ال ٜوُهٔ دطٌ ايوشهِ ايع ٖزٟ  ٢ً ايوُشتًُني ٚ ٕ ٖذا ايوُ
ظ ٖزٙ تطًل ايطًِ  -(20)تا زٕٚ )ق ِٖ(ايوُشككٕٛ ايوُنُ   ؾ ل  - الؾ٘

غخن١ ايوُاالا يٞ  ٓ ِٖ بو )ايوذ َع ايذاتٞ( بوشٍ ٙ ايوذ َع ٚب يوذ١ٗ 
ٚ ٕ ايوخصٛص١ٝ  - أزاف ايطًِ االا يٞ -طٍزا٠  ٔ  صٛصٝ ت األؾزالايوُ

طًّٛ ايوُد١  ٔ )ايوذ َع( ايذٟ ٖٛ َتطًل ايٛدٛب  ٚ ايتشزِٜ ايؿزل١ٜ   ر
إا اّل ٖٚٛ َتشكل بؿزُل َٓٗ  َٔ لٕٚ تطٍٝٔ ؾزل   ص ، ٜٚكت ٞ ايتهًٝـ 

طًّٛ اا اّل : إتٝ ٕ ؾزل َٔ )ايوذ َع(  ٚ تزى ؾزل َٓ٘، ٚسٝح ايوُاإليشاَٞ 
ال توشصٝاّل ؾالب  َٔ ؾطٌ  ٚ تزى توُ ّ االؾز -ن ٕ ؾزلّا َزٍللّا ي ٜتطني 

 يًٝكني ب الَتج ٍ .
تٍٓذش إذا تطًل ب يوذ َع بوُك ارٙ ي ايوُٚ ًٝ٘: ؾ ٕ ايطًِ االا يٞ 

ٜط بل ؾزلّا َطّٝٓ  ٚال أزؾّ    صّ  بطٝٓ٘، ٚن ٕ ايتهًٝـ االيشاَٞ ب يوذ َع 
طًّٛ إا اّل َكت ّٝ  يوُٛاؾك١ )ايوذ َع( لٕٚ االؾزال ، َٚط٘ ٜوُهٔ ايوُ

ايخ ٝيف يف أزف َطني َٔ  أزاف ايطًِ االا يٞ ردٛ ّ  اىل  صٌ ايربا٠٤ 
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ا ٍ  ٢ً أزف طًّٛ ب إلايوُ، ألْ٘ ال ٜوشتٌُ إْطب م )ايوذ َع(   ٚ حنٛٙ
يخ ٝصٞ ٔ ٚؾزل   ص َغٍخيف َٔ االؾزال ست٢ ٜوُتٓع إدزا٤ األصٌ اَطٍٝ
ٍَٔ يف ذاى ايطزف ايوُ ٛاؾك١ ايط١ًُٝ ايكطط١ٝ ايؤُ ايوخ ص، ؾال توذب طٍٝايوُ 

بتُ ّ االأزاف توشصٝاّل يًٝكني بؿزاؽ ايذ١َ بط  ايطًِ ب عتػ هل ، ٚال ًٜشَ٘ 
االتٝ ٕ بٗذا ٚذاى  ٓ  ايطًِ االا يٞ ب يٛدٛب، ٚال ًٜشَ٘ تزى ٖذا ايطزف 

ٜغهٌ إيتشاّ ) ِ ، ٖٚذا َط٢ٓ قٛيٓ  : ٚذاى  ٓ  ايطًِ االا يٞ ب يتشزٜ
ٛاؾك١ ايط١ًُٝ ايكطط١ٝ ٚإَتٓ ع ايخ ٝيف يف بطر االأزاف  ٢ً ايوُٚدٛب 

 .  ( ايكٍٛ بتطًل ايطًِ االا يٞ ب يوذ َع

: تطًل ايطًِ االا يٞ ب يوذ َع ايذٟ ي٘ توُ ٍظ  بُٝٓ   ٢ً َوخت رْ 
ٛ )ايوذ َع ايطزّٞ( ب يوخ رز ٚإرتب ط ب٘ ٚنٕٛ ايوذ َع َزآ٠ّ يًخ رز ٖٚ

ٜهٕٛ  -ٓطبل  ًٝٗ  ايوُغري ايٝٗ  ٚايوُٓتشع َٔ األؾزال ايوخ رد١ٝ ٚايطٓٛإ ايوُ
طًّٛ إا اّل َتٍٓذشّا َكت ّٝ  يوُٛاؾكت٘ ايوَُط٘ ايتهًٝـ االيشاَٞ ب يوذ َع 

بؿزل َطني ٚاقطّ  ٚأزف   ص  ع ر ايٝ٘ )ايوذ َع( ٚتطًل ب٘ ، َٚط٘ ٜوُتٓع 
ايٛدٛب  -يشاّاالأزاف  الف ايطًِ االا يٞ ب إل دطٌ ايخ ٝيف يف بطر

تٝ ٕ توُ ّ إٛاؾك١ ايط١ًُٝ ايكطط١ٝ ٚاالستٝ ط بايوُ، ٚالب  َٔ  - ٚ ايتشزِٜ 
شتٌُ سزَتٗ ، ؾ ْ٘ َكت ٢ ايوُشتٌُ ٚدٛبٗ  ٚتزى توُ ّ االؾزال ايوُاالؾزال 

 أزاف زآ٠ يألؾزال : ايوُزتبط ب يوخ رز ٚايوُتطًل ايطًِ االا يٞ ب يوذ َع 
زٍ يف ايغز ٞ  ٚ دطٌ ايب ٍ ايوَُ  لاّ ي ٜوشزس ثبٛت  -ايطًِ االا يٞ 

 ذٍٗٛ . ايوُ ٔ ايٛاقع 

طًّٛ ايوُثِ اْ٘ بط  إ توشكل نٕٛ ايطًِ االا يٞ ٍَٓذشّا يًشهِ 
ا ٍ َٚٛدبّ  يًُٛاؾك١ ايكطط١ٝ ٚإلَتٓ ع ايخ ٝيف يف  أزاف ايطًِ ب إل

ًْتشّ ب ْوشالي٘ : إذا سصٌ ايطًِ  -غزٚطايوُست٢ ايخ ٝيف  -االا يٞ
ايتؿصًٝٞ ب يوشهِ االيشاَٞ يف  س  أزيف ايطًِ االا يٞ،  ٚ ق َت األَ ر٠ 
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جبت ايوُطترب٠ ن يب١ٓٝ ٚ رب ايجك١ ،  ٚ دز٣ األصٌ ايغز ٞ  ٚ ايطكًٞ ايوُ
طًّٛ ايوُيًشهِ االيشاَٞ يف  س  أزيف ايطًِ ، ٚذيو إلستُ ٍ إْطب م َ  ٖٛ 

 ٢ً َ  ق ّ  ًٝ٘ ليٌٝ قططٞ  ٚ  َ ر٠  ٚ  صٌ َجبت يًتهًٝـ ؾٝ٘، ب إلا ٍ 
ؾٝشٍٚ ايطًِ االا يٞ  ٓ ٥ذ ٜٚتب ٍ ب يغو يف ايطزف ايذٟ ي ٜكِ  ًٝ٘ 
ليٌٝ ق أع  ٚ  َ ر٠ َطترب٠  ٚ  صٌ َجبت ؾٝ٘ ، ثِ بشٚاٍ ايطًِ تشٍٚ 

نٌ ذ ال ٜهٕٛ  ٓ ٙ  ًِ بتهًٝـ إيشاَٞ ؾطًٞ  ٢ً ٍٓذش١ٜ إايوُ ٍثز١ٜ ٚايوُ
ٍٓذش١ٜ يف ايوُستُ ٍ طًّٛ . ْطِ ٜٛد  إايوُتك ٜز ست٢ ٜهٕٛ َٓذشّا يًشهِ 

ايطزف اآل ز ايذٟ ي ٜكِ  ًٝ٘ َجبت يًشهِ االيشاَٞ ؾٝ٘ :  ًِ تؿصًٝٞ  ٚ 
  َ ر٠  ٚ  صٌ . 
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 تنبيوات وبـحوث : 
 

ْتص ٣ يف ٖذٙ ايتٓبٝٗ ت يبٝ ٕ  سه ّ ايطًِ االا يٞ َٚكت ٝ ت٘ 
ٖٚٞ ٚارل٠ يف ايطًِ االا يٞ ب يتهًٝـ اإليشاَٞ  ٚ صٛصٝ ت  سه َ٘،

توشزٜوُّٝ  ن ٕ اّ ٚدٛبّٝ ، ٚاذا إ تصت بطر ايبشٛخ باس ُٖ  ؾًخصٛص١ُٝ 
ع ٤ اهلل تط ىل ،ٚإال ؾٗٞ َب سح َغخن١ بني ايطًِ االا يٞ ٍْٓب٘  ًٝٗ  إٕ 

 بشح االٍٚ( بوُّٛٛع :ايوُب يتشزِٜ ٚبني ايطًِ ب يٛدٛب ، ْٚب   َٓٗ  يف )
  

 خالفة القطعية : الـىوافقة القطعية وبني الـىعدً التالزً بني 
 

 ١ّٝ  ٔ )ايكطع االا يٞ( نْٛ٘  ١ًّ ت ١َّ ايوُق  تبٍٝٔ يف ايبشٛخ 
خ يؿ١ ايكطط١ٝ، نُ  تبٍٝٔ يف بوشٛخ )االعتػ ٍ( نْٛ٘ َكت ّٝ  ايوُيوشز١َ 

ًّايوُيٛدٛب  كّ   ٢ً   ّ ٚرٚل تز ٝيف عز ٞ يف بطر ٛاؾك١ ايكطط١ٝ َط
 أزاف ايطًِ االا يٞ، ؾ ذا ي ٜزل ليٌٝ   ص  ٢ً ايخ ٝيف ايغز ٞ 

١ ايكطط١ٝ توشصٝاّل يربا٠٤ ايذ١َ ٜكّٝٓ  بط  إعتػ هل  ٛاؾك١ ايطًُٝايوُٚدبت 
، يتط ر   ٜكّٝٓ ، إذ ال ٜوُهٔ إدزا٤ األصٌ ايخ ٝصٞ يف توُ ّ  أزاؾٗ 

، ٚال إدزاؤٙ يف بط ٗ  إلَتٓ ع تزدٝض بطٍر  ٢ً  األصٍٛ ايوذ ر١ٜ ؾٝٗ 
 بطر َٔ لٕٚ َزٍدض عز ٞ َصٍشض يًخدٝض . 

ٛاؾك١ ايكطط١ٝ ٚبني سز١َ ايوُ َٚٓ٘ ٜتبٍٝٔ  ٕ ال تالسّ بني ٚدٛب
ٖٚذا  ايتؿهٝو ٜوشصٌ  ٓ َ   ايكطط١ٝ، بٌ ايتؿهٝو بُٝٓٗ  َوُهٔ،خ يؿ١ ايوُ

ٍَٔ يف بطر  أزاف ايطًِ االا يٞ يطذٍر ايوُٜوذزٟ األصٌ ايخ ٝصٞ   
ُ ٚد١ُٗ َصٍشش١ُ يوذزٜ ْ٘ ؾٝٓتؿٞ ٚدٛب  ٍٛؽ ٛاؾك١ ايكطط١ٝ، يهٔ ال ايوَُض

بػصب١ٝ  س  ُهًـ واي ًِ ط١ٝ ، ٖٚذا نُ  يٛخ يؿ١ ايكطايوُتٓتؿٞ سز١َ 
إْ ٤ٜٔ  س ُٖ  يف ايضٛم َطزٚ  يًبٝع ٜوُهٓ٘ عزاؤٙ، ٚاآل ز َٛدٛل يف 

ًو ايوذب ر ايذٟ ال ايوَُه ٕ ال ٜتُهٔ َٔ ايٛصٍٛ ايٝ٘ نُ  إذا اعخٟ يبٝت 
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ٜوُهٔ ايٛصٍٛ اىل قصزٙ ٚ ث ث٘   ل٠ّ ، ؾٝخزز  ٔ حمٌ االبتال٤، ٜٚوُهٔ 
ٌٍ يف ايطزف اآل زإدزا٤ االصٌ ا ٛدٛل يف ايضٛم ايوُ:  يطًُٞ ناصٌ ايوش

 ٛاؾك١ ايكطط١ٝ  ٓ ٥ذايؤَُ لٕٚ إدزا٤ٙ يف ايطزف اآل ز، ؾال توذب  -يًبٝع 
ٚيذا يٛ ؾز  ٚصٛي٘ اىل قصز ايط غ١ٝ   خ يؿ١ ايكطط١ٝ ث بت١ ،ايوُيهٔ سز١َ 

ٚؾز   - ج ٍايوُشتٌُ غصبٝت٘ يف ايوُايوذب ر   لَّ  يف َطبخ٘ ٚبًؼ االْ ٤ 
 خ يؿ١ ايكطط١ٝ . ايوُسزّ  ًٝ٘  ايتصزف ؾٝ٘ يوشز١َ  -ش ٍ يٝط بوُش ٍ ايوُ

ٛاؾك١ ايكطط١ٝ يف ايوُخ يؿ١ ايكطط١ٝ ٜٚجبت ٚدٛب ايوُٚق  تٓتؿٞ سز١َ 
بوشز١َ ايتٛاد  يف  س  َّٛطني ايوُهًـ ٛارل، ٖٚذا نُ  يٛ  ًِ ايوُبطر 

ٛاؾك١ ايكطط١ٝ َك ٚر٠ ؾتذب ٜٚتشكل االَتج ٍ بخى ايوُتوُ ّ ي١ًٝ اجلُط١ ؾ ٕ 
خ يؿ١ ايكطط١ٝ غري َك ٚر٠ ؾال ايوُبُٝٓ   ّٛطني ي١ًٝ اجلُط١،ايوُايتٛاد  يف 

ٖٚٛ سَ ٕ  -ّٛطني توُ ّ ي١ًٝ اجلُط١ ايوُتوشزّ يط ّ ق رت٘  ٢ً ايتٛاد  يف 
 .  -َتش  

١ٍَٓ يف  ايوُٛارل سٝح ال توذزٟ األصٍٛ ايخ ٝص١ٝ ايوُْطِ يف بطر 
ٛاؾك١ ايكطط١ٝ نُ  توشزّ ايوُع٧ٝ َٔ  أزاف ايطًِ االا يٞ توذب 

هًـ ايوُخ يؿ١ ايكطط١ٝ ، ؾٝذتُط ٕ ًٜٚتكٝ ٕ  ٓ ٥ذ ، ٖٚذا نُ  إذا  ًِ ايوُ
بٓذ ص١  ٚ غصب١ٝ  س  إْ ٤ٜٔ ُٖ  حمٌ إبتال٤ٙ ٚيف ق رت٘ إرته بُٗ ، ؾال 

ٛاؾك١ ايكطط١ٝ يوُاتوذزٟ األصٍٛ ايخ ٝص١ٝ يتط رّٗ  ٚتض قطٗ ، ؾتذب 
 خ يؿ١ ايكطط١ٝ ب رته بُٗ  َطّ  . ايوُبخنُٗ  َطّ  ٚتوشزّ 

خ يؿ١ ايوُٛاؾك١ ايكطط١ٝ  ٔ سز١َ ايوُٚدٛب  إْؿه ى ٚبٗذا ٜتبني بوذال٤ُ:      
شكل ايوُايكطط١ٝ، بٌ ٜتبني ٚقٛع االْؿه ى ، ٜٚت ض َٓ٘   ّ توُ ّ َ   ؾ لٙ 

 شصٛر٠ َٔ تالسَُٗ  ٚتؿٍزعايوُيف بوشٛخ ايغب١ٗ غري  (21)ايٓ ٥ٝين )ق ٙ(
 ٚدٛب ايوُٛاؾك١ ايكطط١ٝ ٚتزٍتبٗ   ٢ً سز١َ ايوُخ يؿ١ ايكطط١ٝ ٚ ْ٘ ٜٓتؿٞ

                                                            

 . 473:  3 دٛل ايتكزٜزات : ز (21)



 9بغز٣ االصٍٛ / ز ................................................................. (328)

 

ذنٛر٠ قٗزّا بوُكت ٢ ايتالسّ بُٝٓٗ  ، ٚيذا ايوُايٛدٛب َع اْتؿ ٤ ايوشز١َ 
ٛاؾك١ ايوُشصٛر٠ ٚرٍتب تزى ايوُرٍتب دٛاس االقتش ّ يف  أزاف ايغب١ٗ غري 

  ًٝٗ  . خ يؿ١ ايكطط١ٝ يط ّ ق رت٘ ايوُايكطط١ٝ  ٢ً   ّ سز١َ 
 بشح ايج ْٞ(  ٔ : ايوُثِ ْتهًِ يف  )       

 

 إمجاليني يف طرف شبوة : إشرتاك عمىني 
 

هًـ إا اّل بتهًٝـ َزلل بني أزؾني  ٚ انجز ٚتٍٓذش  ًٝ٘ ايوُإذا  ًِ 
كخ١ْ ب يطًِ ايوُايتهًٝـ بٗذا ايطًِ االا يٞ ثِ ص ر  س   أزاف ايغب١ٗ 

 ٟ ص ر أزؾّ  َغخنّ  بني  ، شبٛر أزؾّ  يطًِ اا يٞ السلايوُاالا يٞ 
هًـ بٓذ ص١ ايوُايطًُني االا يٝني : ايض بل ٚايالسل ، ٖٚذا نُ  يٛ  ًِ 

 -َضبكّ  َٚٔ  ٍٚ االَز - س  ثٛبني :  بٝر  ٚ  محز، بط  ايطًِ إا اّل 
بٓذ ص١ ايجٛب األبٝر  ٚ ايجٛب األ  ز ، ؾ يجٛب االبٝر أزف َغخى 

 س ُٖ  ٖٛ ايجٛب  زلل٠ بني أزؾني:ايوُٚ ط١ًَٛ إا اّلايوُيغبٗه ايٓذ ص١ 
 االبٝر ٚيف نال ايطًُني االا يٝني .  

 ٚال ٜوخًٛ ايطًُ ٕ االا يٝ ٕ َٔ سٝح سَ ٕ س ٚثُٗ  َٔ س يتني :  
 ايوش ي١ االٚىل :  ٕ ٜهٕٛ ايطًُ ٕ االا يٝ ٕ َتط صزٜٔ س ٚثّ .

ّٝ  ٚاس ّا ي٘ ٚايع ٖز   ّ إْوشالٍ ايطًُني، بٌ ال ٜبط  نْٛ٘  ًُّ  اا ي
 أزاف َتط ل٠ َخلل٠ بني ايجٛب االبٝر ٚاالمحز ٚاال  ز يف َج ٍ ايطًِ 
االا يٞ ب يتٓذط ، ال  قٌ َٔ نُْٛٗ   ًُني إا يٝني َغخنٞ األأزاف 
ٍَٓذشٜٔ يًتهًٝـ ٚنُْٛٗ  يف سهِ ايطًِ االا يٞ ايٛاس  ايذٟ ال ٜٓشٌ 

ٓذش ايتهًٝـ بٗذٜٔ ايطًُني ٚال توذزٟ األصٍٛ ايخ ٝص١ٝ يف  أزاؾ٘، بٌ ٜت
 اإلا يٝني ًٜٚشّ االستٝ ط يف  أزاؾُٗ  اٝطّ  .

 ايوش ي١ ايج ١ْٝ :   ّ تط صز ايطًُني اإلا يٝني س ٚثّ ، ٚؾُٝٗ  ْكٍٛ : 
 ر أزف ايطًِ االا يٞ األٍٚوٝوجٛب االبواي -خى وغايوُزف وٖذا ايط
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 ش ؾٝ٘ ايتهًٝـ ب الدتٓ ب  ٓ٘ بؿطٌ ايطًِ االا يٞ األٍٚ ق  تٍٓذ -ٚايج ْٞ 
 -ْعري  صٌ ايطٗ ر٠ ٚايوش١ًٝ -زٍ ص١ايوُٚتض قط األصٍٛ  -ايض بل س ٚثّ  -

 -ايطًِ االا يٞ ايض بل -يف أزيف ايطًِ االا يٞ  ٚ  أزاؾ٘، ٜٚهٕٛ ٖذا 
ٍَٓذشّا ؾطًّٝ  َٚ ٍثزّا يًتهًٝـ ب الدتٓ ب ٜٚهٕٛ َ ْطّ   ٔ دزٜ ٕ األصٌ 

 ايخ ٝصٞ يف  ٟ أزفُ َٔ  أزاؾ٘ .

ف َٔ  أزاؾ٘ ٚنٕٛ أز -السكّ  -ثِ بط  س ٚخ ايطًِ االا يٞ ايج ْٞ 
َغخنّ  َع  س   أزاف ايطًِ االا يٞ ايض بل سضب ايؿز  ٜاتٞ ص اٍ : 
ٌٖ ٜٓشٌ ايطًِ االا يٞ ٜٚوذزٟ األصٌ ايخ ٝصٞ ايٓ يف يف غري )ايطزف 

غخى( ٌٖ ٜضكط ايوُغخى( ؟ ٚاذا سصٌ ايطًِ ب يتهًٝـ يف )ايطزف ايوُ
؟  غخى(ايوُايطزف ايطًِ االا يٞ  ٔ ايتاثري ٚايتٓذٝش بًش ظ َ  ص٣ٛ )

 ٔ  ٍٙٛ ط ر  بط  ايوٌُٖٚ ٜوذزٟ ؾٝ٘ األصٌ ايخ ٝصٞ ايٓ يف بًش ظ  ً
غخى بٝٓ٘ ٚبني ايطًِ االا يٞ ايوُتطًل ايطًِ االا يٞ ايالسل ب يطزف 

َز ّٜٚ  : َوشتٌُ ايٓذ ص١ َٔ ب ٚ األ، ؾٝصري ايطزف اآل ز َغتبّٗ  ب  ايض بل
 ج ٍ ؟ . وُايَٚغهٛى ايتهًٝـ ب الدتٓ ب  ٓ٘ يف 

طًّٛ ؾُٝٗ  ايوُ قٍٛ : ال ٜوخًٛ س ٍ ايطًُني االا يٝني َٔ نٕٛ ايوشهِ 
َتض ْوخّ   ٚ   ّ نْٛ٘ نذيو، ٚايبشح ٚايٓعز يف االْوشالٍ  ٚ   َ٘ اىل 

ط١ًَٛ إا اّل يف  أزاف ايغبٗتني يف ايوُن يٓذ ص١  -تض ْوخني ايوُطًَٛني ايوُ
 .  - ّٞ ايوُج ٍ ايوُ

يف   ّ إْوشالٍ ايطًِ االا يٞ يف َٛارل   ّ تض ْخ  إذ ال رٜب  ٓ ْ 
هًـ ايوُطًَٛني ب يطًِ االا يٞ االٍٚ ٚايج ْٞ، نُ  يٛ  ًِ ايوُايوشهُني 

 بٝر  -ثِ  ًِ بػصب١ٝ  س  اْ ٤ٜٔ - بٝر  ٚ    ز -بتٍٓذط َ ٤  س  اْ ٥ني
ٛرٜٔ َٚ ٍثزٜتُٗ  يٛدٛب ذنايوُؾ ْ٘ ال رٜب يف تٍٓذش ايطًُني  -اٚ  محز

 تٛاؾل يفوزابط ٚايوتو، ٚذيو يط ّ اي زافوٞ توُ ّ األأوٝ أّ  ؾوتوٓ ب إسوتودإلا
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 طًَٛني ؾال ٜوشتٌُ إْوشالٍ ايطًُني االا يٝني س٦ٓٝذ . ايوُ

تض ْوخني ، َٚٔ ايكزٜب د ّا : ايوُطًَٛني ايوُٚايوخالف ٚاالعه ٍ يف 
ايطًِ االا يٞ االٍٚ ٚصكٛأ٘  ٔ ايتاثري يف َزس١ً ايبك ٤  كٝب  إْوشالٍ

، ٚذيو ألٕ اإلْوشالٍ ٜتشكل  ٓ َ  ٜتب ٍ ايطًِ  ايطًِ االا يٞ ايالسل
١ٍَٓ يف األأزاف ايوُب يتهًٝـ اىل عو ؾٝ٘، ؾتذزٟ األصٍٛ  غهٛن١ َٔ ايوُ 

-يف ايب أٔ  َ  لاّ َٓطك ّا -لٕٚ َ ْع ، ٖٚٓ  ال رٜب يف إ ايطًِ االا يٞ 
ٓهغـ ب٘، س ي٘ س ٍ ايطزم ايوُٖٛ بٝ ٕ  زيف َ ٍثز يتٓذٝش ايوشهِ ايغز ٞ 

ايط١ًُٝ األ ز٣ : ايطًِ ايتؿصًٝٞ ٚايوشذر ٚاألَ رات ، ؾ ذا سصٌ  ًِ 
تؿصًٝٞ بوشهِ عز ٞ  ٚ بوُّٛٛع ذٟ سهِ  ٚ ق َت ب١ٍٓٝ  ٢ً سهِ  ٚ 

يطًِ ب يعٔ  ٚ هًـ، ثِ تبٍ ٍ اايوَُّٛٛع ذٟ سهِ ٚتٍٓذش ايوشهِ  ٢ً 
بٍٝٓني يًشهِ  ٚ ايوُب يغو  ٚ سايت ايب١ٍٓٝ يًغو يف   اي١ ايغ ٖ ٜٔ 

إْتؿ٢  -يًوُّٛٛع ٚإْط َت يف َزس١ً السك١ : َزس١ً ايبك ٤ بط  ايوش ٚخ 
 . تٓذٝش ايوشذ١ يًشهِ ايض بل بك ٤ً

هًـ  ٢ً ْوذ ص١ ايوُٖٚهذا ايطًِ االا يٞ االٍٚ يوُ  إْطك  يف ْؿط  
ر  ٚ اال  ز ؾك  تٍٓذش ايتهًٝـ ب دتٓ ب ايطزؾني، ثِ بط  ايجٛب االبٝ

ٍٕ  ٢ً ْوذ ص١ ايجٛب ايوُؾ صٌ سَين إْطك  يف ْؿط  هًـ  ًِ إا يٞ ث 
ص ر ايجٛب االبٝر َتٝكٔ ايٓذ ص١ تؿصٝاّل  ٚ يف  -االبٝر  ٚ ايجٛب االمحز

ز ص١ ؾٝ٘ ،ٜٚكت ٞ ايوُاألقٌ ص ر ٚادب االدتٓ ب ؾطاّل يتض قط األصٍٛ 
ايطًِ االا يٞ االدتٓ ب  ٓ٘ دشَّ ، ٜٚتط ّ  ايطًُ ٕ االا يٝ ٕ  ٢ً ٖذا 

طًّٛ إا اّل ٚتٓذٝش ايتهًٝـ ؾٝ٘، ٚال  ثز  ٚ ال  صٌ ٚال ايوُتاثري ايوشهِ 
 ٍٓذش ال ٜتٍٓذش( ث ّْٝ   ٚ )ال ٜكبٌ ايتٓذش(. ايوُسذ١  ٢ً َ  إعتٗز َٔ ق   ٠ )

ا اّل يف طًّٛ إايوُشهِ بٌ ٜتط ّ  ايطًُ ٕ االا يٝ ٕ  ٢ً تٓذٝش ايو
يف  -غخى ايوُختيف غري ايوُغخى بني ايطًُني ٜٚصبض ايطزف ايوُايطزف 
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ج ٍ: ٖٛ ايجٛب االمحز ٚاال  ز ٜصري نٌ َُٓٗ  َغهٛى ايٓذ ص١  ٚ ال ايوُ
ٌٍ ايطًِ االا يٞ يف غري )ايطزف   ًِ بتهًٝـ ؾطًٞ ب الدتٓ ب  ُٓٗ  ، ؾٝٓش

غخى بني ايوُتّٝكٔ تهًٝؿ٘ ب الدتٓ ب ٜٚهٕٛ ايطزف غري ايوُغخى( ايوُ
غري َطًّٛ  -ج ٍ ايوُايجٛب االمحز ٚاال  ز يف  ايطًُني االا يٝني:

غخى بني ايوُايٓذ ص١  ٚ َغهٛى ايتهًٝـ ب الدتٓ ب،  ٟ ٜتب ٍ ايطزف غري 
َغتب٘ ايطًُني االا يٝني ٜٚتػري س ي٘ َٔ نْٛ٘ )أزف ايطًِ االا يٞ( اىل )

ٍَٔايوُ( ٜوذزٟ ؾٝ٘ االصٌ ايخ ٝصٞ ّ غهٛى ب َٜٚ ناصٌ ايطٗ ر٠  - 
ٜٚٓؿٞ  ٓ٘ ايتهًٝـ ب دتٓ ب٘ َٔ لٕٚ َط ر   ٚ َ ْع  ٔ  -ج ٍ ايوٌٍُ يف ٚاحل

.   ار يف تٓذٝش ايطًِ االا يٞ  ٢ً بك ٤ ايطًِ ب يوشهِ ايؿطًٞايوُدزٜ ْ٘، ٚ
طًٞ ب الدتٓ ب هًـ عو يف ثبٛت تهًٝـ ؾايوُ: ذنصٌ  ٓ   ٚؾُٝ  حنٔ ؾٝ٘

خى بني ايطًُني ، غايوُسا٥ ّا  ٢ً ايطًِ بتهًٝـ ؾطًٞ ب دتٓ ب ايطزف 
ٍَٔ  ،غهٛى : االصٌ ايخ ٝصٞايوُيف ؾٝذزٟ  هًـ َٔ ايطك ب ايوُٜٚ 

 ّٛٛع َٔ ايطًِ اىل ايغو . ايوُ ًٝ٘، ٜٚٓتؿٞ ايتهًٝـ ايؿطًٞ بضبب تبٍ ٍ 

ٍٕ : ايطًِ االا يٞ ايالسل ٜٓهغـ ب٘  توشكل ايتهًٝـ ايؿطًٞ ٚبتطبري ث 
ايض بل :  غخى( بني ايطًُني االا يٝنيايوُٚتٓذٝش ايطًِ يوشهِ )ايطزف 

ٚإْهغ ف  -ج ٍ ٚيشّٚ ادتٓ ب٘ ايوُٖٚٛ تٓذط ايجٛب االبٝر يف  -ٚايالسل 
ٍَٔ ؾٝ٘ ايوُايتهًٝـ ايؿطًٞ ؾٝ٘ ٚاّض د اّ  ٚدزٜ ٕ االصٌ ايخ ٝصٞ   

ختيف( ايوُٝـ ؾطًٞ بًش ظ )ايطزف َوُتٓع دشَّ  . َٚط٘ ٜغو يف ٚدٛل تهً
ٍٓذش تهًٝؿ٘ ايوُغخى( ايوُغخى بني ايطًُني سا٥ ّا  ٢ً )ايطزف ايوُغري 

ٍَٔ ، ؾ ٕ ايطزف ايوُٜٚوُهٔ َط٘ إدزا٤ األصٌ ايخ ٝصٞ  غخى بني ايوُ 
ايطًُني َكطٛع بوشهُ٘ ٚٚدٛب ادتٓ ب٘ ٚال ٜوُهٔ إدزا٤ األصٌ ؾٝ٘ ، بُٝٓ  

دتٓ ب٘ ٜٚوُهٔ ل ٣ٛ إدزا٤ األصٌ ع بٛدٛب إختيف( ال ٜكطايوُ)ايطزف 
ٍَٔ ؾٝ٘ بال َ ْع ٚال َط ر ، ٜٚوُهٔ ل ٣ٛ اْوشالٍ ايطًِ ايوُايخ ٝصٞ   
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إدتٓ ب ايجٛب االبٝر :  -االا يٞ إْوشالاّل سهُّٝ  اىل  ًِ بتهًٝـ إيشاَٞ 
ٚاىل عو ب ٟٚ يف األأزاف األ ز٣ : ايجٛب االمحز  -غخىايوُايطزف 

ٌٍ -ٚاال  ز ٖٚٞ  صٍٛ  ٚتوذزٟ ؾٝٗ   ص ي١ ايربا٠٤ ٚايطٗ ر٠ ٚايوش
١ٍَٓ َٔ ايطك ب  ٢ً بك١ٝ  أزاف ايطًُني االا يٝني ، َٔ لٕٚ  تز ٝص١ٝ َ 

ٍَٔ ايوَُ ْع  ٔ دزٜ ْ٘ َٚٔ لٕٚ َط ر  يوذزٜ ٕ األصٌ ايخ ٝصٞ    
ذنٛر ايوُتٝكٔ بٛدٛب إدتٓ ب٘، ٚبط  ايٝكني ايوُغخى( ايوُيف غري )ايطزف 

غخن١ يف ايطًُني االا يٝني ق  تبٍ ٍ ايوُاألأزاف األ ز٣ غري توذ  
غخى ايوُ ٟ بط  إْهغ ف توشكل ايتهًٝـ ايؿطًٞ يف ايطزف  َّٛٛ ٗ  ،

 كز١ْٚ ايوُغخن١ َٔ نْٛٗ  أزؾّ  يًغب١ٗ ايوُٜتػٍٝز َّٛٛع األأزاف غري 
١ًٝ نٌ ب يطًِ االا يٞ اىل نْٛٗ  أزؾّ  يًغب١ٗ ايب ١ٜٚ ، َٚٔ ايٛاّض  ٕ ؾط

 تتبع ؾط١ًٝ َّٛٛ ٘ .   -َٚٓ٘ ايوشهِ ٖٓ  ب الدتٓ ب  ٚ   َ٘ -سهِ 

تغز ٞ ٜض     ٢ً االْوشالٍ سٝح تزاٙ ايوُٚيطٌ ايطزف ايطكال٥ٞ ٚ
غخى االبٝر ايوُٜكٍٛ  ٚ ٜطتك  بوشضب تصٛرات٘ ٚتؿهزات٘ َ  َطٓ ٙ : االْ ٤ 

 -زِٖ ْعبوشضب  -َتٝكٔ ايٓذ ص١، ٜٚصبض اآل زإ : االبٝر ٚاالمحز
ٌٍ َغهٛن  ايطٗ ر٠ ، ٚايربا٠٤ ،  ؾتذزٟ ؾُٝٗ   ص ي١ ايطٗ ر٠ بٌ ٚ ص ي١ ايوش

 ٖٚذا َ ٍٜ  يوُ  ْطتك ٙ َٔ االْوشالٍ ٚلا ِ ي٘، ٚيٝط ب يٌٝ ق أع . 

غهٛنني، ايوُٚيوُ  ذنزْ  ال ٜتٍٓذش ايتهًٝـ يف أزيف ايطًُني االا يٝني 
االا يٞ ٚبك ٥٘ ، ٚبط  ايٝكني  ؾ ٕ ايتٍٓذش ٚتاثري ايطًِ االا يٞ َٓٛط ب يطًِ

ؾتذزٟ األصٍٛ  ،غخى( ٜصبض غريٙ َغهٛنّ  ؾٝ٘ايوُب يوشهِ يف )ايطزف 
ٌٍ ايطًِ االا يٞ قٗزّا ٚال ٜبك٢ ايوُايخ ٝص١ٝ  ١ٍَٓ َٔ لٕٚ َط ر ، ٜٚٓش  

غخى بني ايوُق ٥ُّ  َ ٍثزّا يٛدٛب االدتٓ ب  ٔ  أزاؾ٘، بٌ إٕ ايطزف 
هًـ بوشهُ٘ ٜصبض غريٙ َٔ األأزاف ايوُٜتٝكٔ  ايطًُني االا يٝني  ٓ َ 

ٍَٔ،ايوَُغهٛى ايوشهِ قٗزّا ٜٚوذزٟ ؾٝ٘ األصٌ ايخ ٝصٞ   ٚ ٓ  ذيو   



 (333) ................................................ عب١ٗ أزف يف  يٝنيإا  ًُني إعخاى

ال ٜطكٌ بك ٤ ايتٍٓذش ٚتاثري ايطًِ االا يٞ بؿطٌ إْوشالٍ ايطًِ ٚتبٍ ٍ 
 ٍٓذش يًتهًٝـ . ايوُ ٍثز ايوُختيف ٚسٚاٍ ايوُّٛٛع يف ايطزف ايوُ

ٚبٗذا ايتكزٜب ٜتذ٢ً اإلعه ٍ يف تكزٜب   ّ االْوشالٍ ايذٟ إ ت رٙ 
ٜٚت ض   ّ توُ ّ َ   ؾ لٙ َٔ   ّ دزٟ ، (22) )ق ٙ( شككنيايوُبطر 

١ٍَٓ يف ايطزف ايوُاألصٍٛ  غخى ٚق٠ٛ ايكٍٛ بتٍٓذش ايوُختيف غري ايوُ 
ٍَٓذشّا ايطًُني االا يٝني ، ؾ ٕ َك ي٘ )ق ٙ( ٜبتين  ٢ً بك ٤ ايطًِ االا يٞ 

 أ ي١ .ٚال َٛدب يإل جبال٤،طًّٛ ،ٖٚٛ َوُٓٛع ظ ٖزّا َوُ  تك ّ ايوُيًشهِ 
 ٚيٝط ٖذا االْوشالٍ بػزٜب، ؾ ٕ ي٘  عب ّٖ  ْٚع ٥ز : 

غتب١ٗ لٕٚ بطر ايوٌُ ايخ ٝصٞ يف بطر األأزاف ْعري دزٜ ٕ األص
كخ١ْ ب يطًِ االا يٞ   ردّ   ٔ َوشٌ ايوُؾُٝ  يٛ ن ٕ بطر  أزاف ايغب١ٗ 

هًـ َ طزّا اىل إرته ب بطر االأزاف سٝح ال ٜوذزٟ ايوُاالبتال٤  ٚ ن ٕ 
االصٌ ؾٝ٘ يط ّ تزتب األثز ايطًُٞ  ٢ً دزٜ ٕ االصٌ يف ذاى ايطزف 

  طز ايٝ٘ ٚايذٟ ٜوشٌ ي٘ إرته ب٘ ايوُايوخ رز  ٔ َوشٌ االبتال٤  ٚ ايطزف 
ست٢ َع ايطًِ ايتؿصًٝٞ بوشزَت٘ ؾال  ثز  ًُٞ  - ألدٌ االّطزار ايٝ٘ -

يوذزٜ ٕ االصٌ ؾٝ٘ َع االّطزار، ٚسٝح ال ٜوذزٟ االصٌ ايخ ٝصٞ يف 
أزُف يط ّ األثز ايطًُٞ ٜوُهٔ ايكٍٛ بوذزٜ ْ٘ يف ايطزف اآل ز اي ا ٌ حتت 

  طز ايٝ٘ َٔ لٕٚ َط ر   ٚ َ ْع  ٔ دزٜ ْ٘ . ايوُاالبتال٤ ٚغري 
كخ١ْ ب يطًِ ايوُٖٚهذا يٛ ن ٕ االصٌ ايوذ رٟ يف بطر  أزاف ايغب١ٗ 

االا يٞ َجبتّ  يًتهًٝـ ْعري  ًُٓ  بٛقٛع ْوذ ص١ يف  س  َ ٥ني ٚن ٕ 
 يكٝ ّ ب١ٍٓٝ  ٢ً ْوذ صت٘  ٚ طٍٝٔ َتّٝكٔ ايٓذ ص١ ٚد اّْ   ٚ تطب ّاايوُ س ُٖ  

 إلصتصش بٗ ، ٚيف َجً٘ ال َ ْع َٔ دزٜ ٕ االصٌ ايخ ٝصٞ ايٓ يف يًتهًٝـ 
 ٖٚٛ غري ايوُ ٤ -يف ايطزف اآل ز َٔ ايغب١ٗ ايوُكخ١ْ ب يطًِ االا يٞ 

                                                            

  . 256:  5( حبٛخ يف  ًِ االصٍٛ :ز22)
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 َٔ لٕٚ َط ر   ٚ َ ْع  ٔ دزٜ ْ٘ . -طًّٛ ْوذ صت٘ ص بكّ  ايؤُ طٍٝايوُ
 ايج يح(  ٔ :بشح ايوُثِ ْتهًِ يف )

  

 ثبوت أثر زائد يف بعض أطراف الشبوة : 
 

كخ١ْ ب يطًِ االا يٞ  ٚ يف ايوُْٚتهًِ ٖٓ  ؾُٝ  إذا ن ٕ يف أزيف ايغب١ٗ 
 أزاؾٗ   ثز عز ٞ َغخى ، ٚن ٕ ثو١ُ  ثز عز ٞ سا٥  َوختيف بطزف َطني 
َٔ األأزاف  ٚ َٔ ايطزؾني ، ٖٚذا نُ  إذا  ًِ سٜ  اا اّل بتٍٓذط ٖذا 

  ف، ؾ ْ٘ ٜوشصٌ  ٓ ٙ  ًِ باثز عز ٞ ايوُ ٤ ايوُطًل  ٚ ذاى ايوُ ٤ ايوُ
طًل ايوُ ٤ ايوَُغخى بني ايطزؾني ٖٛ سز١َ ايغزب ، ٜٚٛد  يف  صٛص 

 ثز عز ٞ سا٥  َوختيف ب٘ ٖٛ   ّ صش١ ايتّٛٞ ب٘ ٚاالغتض ٍ َٓ٘  ٢ً 
غتب٘ اآل ز ؾ ْ٘ ايوُتك ٜز ْوذ صت٘ ٚاقطّ  ، ٚال ٜختب ٖذا األثز  ٢ً ايطزف 

   ف ٚاقطّ  ال ٜختب إال سز١َ ايغزب .ايوُ ٤ ايوُ ٢ً تك ٜز ْوذ ص١ 

غخى يف ايطزؾني ايوُٚال رٜب يف  ٕ ايطًِ االا يٞ ٍٜٓذش األثز 
ختيف تزٍتب٘ باس  ايطزؾني ايوٌُٖٚ ٜٓذش ايطًِ االا يٞ األثز  غتبٗني ،ايوُ
ايوخ١ًٍٝ َٔ تاثري ايطًِ ٜٚوذزٟ  غتبٗني ؟ اّ ٜهٕٛ َٔ قبٌٝ ايغب١ٗ ايب ١ٜٚايوُ

 طًل َُٓٗ  ايوُ ٤  يوُؾٝٗ  االصٌ ايخ ٝصٞ ايٓ يف يًتهًٝـ ؾٝصض اي٤ّٛٛ ب
 كز١ْٚ ب يطًِ االا يٞ ؟ . ايوُأزف ايغب١ٗ  -

الب  َٔ إ زاز صٛر٠  ٔ لا٥ز٠ ايبشح،  -ٚيهٞ ٜت ض َوشٌ ايبشح
 ُ  يف ايطزف اآل ز غتبٗني سا٥ ّا ايوُٖٚٞ َ  يٛ ن ٕ األثز يف  س  ايطزؾني 

َٔ لٕٚ ثبٛت ق ر َغخى بُٝٓٗ  بًش ظ األثز ايطًُٞ ، ٚيف َجًٗ  ال اعه ٍ 
يف تٓذٝش ايطًِ االا يٞ يف ايطزؾني  ٚ يف االأزاف نًٗ  ، ؾًٝشّ تزتٝب 

هًـ بٓذرٙ يكزا٠٤ ايوُتب ١ٜٓ توُ َٗ  ، ٖٚذا نُ  يٛ  ًِ ايوُاألثزٜٔ اٚ اآلث ر 
ْذر  ٕ ٜكز ٖ  يف ْ ؾ١ً ايطغ ٤ يف  ٚايه ايكزإ صٛر٠ َط١ٓٝ َٔ ؾ ًٝ ت صٛر
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يٝ يٞ عٗز رَ  ٕ :إَ  ٖٞ صٛر٠ ايٛاقط١  ٚ صٛر٠ ٜط ايه تهٕٛ قزا٤تٗ  
: صٛر٠ ايٛاقط١ ،ٚال ٜٛد  ق ر َغخى د َع   سٜ  نًؿ١ّ َٔ قزا٠٤ األ ز٣

 تٝكٔ يف َك ّ تٓذٝش ايطًِ االا يٞ بًش ظ٘ . ايوُبُٝٓٗ  يٝهٕٛ ٖٛ 
هًـ ٚالب  ي٘ َٔ تزتٝب ايوٍُذش ايطًِ االا يٞ  ٢ً ٚيف َجً٘ ٜتٓ

ني يف ْ ؾ١ً ايطغ ٤ يف يٝ يٞ عٗز تشتًُايوُتب ٜٓني ٚقزا٠٤ ايضٛرتني ايوُاألثزٜٔ 
 رَ  ٕ ٚؾ ٤ً ب يٓذر ٚتوشصٝاّل  يًٝكني بؿزاؽ ايذ١َ بط  ايٝكني ب عتػ هل  . 

َوشٌ ايبشح ٖٓ  َ  إذا ٚد   ثز َغخى بني أزيف  َٚوختصز ايكٍٛ :
 ايغب١ٗ  ٚ بني  أزاؾٗ  ٚٚد   ثز َوختيف باس  ايطزؾني . 

غخى ٚاألثز ايوُّا ؾٝذب تزتٝب األثز ؾٌٗ ٜتٍٓذش ايطًِ االا يٞ أٍز
ختيف ايوُغخى ٜٚهٕٛ األثز ايوُدنب إال تزتٝب األثز  ال  ّ نًُٝٗ ، ختيفايوُ

   األصٌ ايخ ٝصٞ ايٓ يف يًتهًٝـ بًش ظ٘ ؟.عب١ّٗ ب ١ّٜٚ ٜوذزٟ ؾٝٗ
 (23)شكل ايوُؾٝ٘  الف بني   الّ األصٍٛ األٚا ز، ٚق  ْضب  صت ذْ   

، َطًاّل إٜ ٙ ٍَٚٛدّٗ  ي٘ بإ االصٌ  : ايج ْٞ شكل ايٓ ٥ٝين)ق ُٖ (ايوُاىل 
ايخ ٝصٞ يف نٌ أزُف ٜتط ر  بوُجً٘ يف ايطزف اآل ز ب يٓضب١ اىل األثز 

غخى ٜٚضكط ٕ يًُط ر١ّ ٜٚهٕٛ ايطًِ االا يٞ بًش ظ٘ ٍَٓذشّا يًشهِ ايوُ
ختيف بطزُف لٕٚ أزف ٜوذزٟ االصٌ ايوُٚايتهًٝـ ،يهٓ٘ بًش ظ األثز 

طني ذٟ األثز َٔ لٕٚ َط ر   ٚ َ ْع ٜٚصري   ّ ايوُايخ ٝصٞ يف ايطزف 
 ني طايوُغتب٘ ايوُختيف  ٢ً أبل ايك   ٠ ، سٝح  ٕ ايطزف ايوُتزٍتب األثز 

أ٦ُٓ ٕ،  َغتبّٗ  ب ّٜٚ  ال  ًِ ب٘ ٚال إٜصري -ج ٍايوُطًل يف ايوُ ٤ ايوُ -
 -ٜٚٓتوؿٞ َط٘ ايتهًٝـ اإليشاَٞ : سز١َ اي٤ّٛٛ ب٘ ٚاالغتض ٍ َٓ٘ ٚؾض لُٖ  

 يوذزٜ ٕ االصٌ ايخ ٝصٞ ؾٝ٘ َٔ لٕٚ َوشذٚر َ ْع . 
 أزيف ايطًِغخى يف ايوُش األثز وٍٓذوتصز : ايطًِ االا يٞ ٜوري َوخوٚبتطب
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ختيف باس  ايطزؾني ؾٗٛ عب١ٗ ب ١ٜٚ ال  ًِ ايوُ، ٚ َ  االثز  االا يٞ
 ؾٝذزٟ االصٌ ايخ ٝصٞ بال َ ْع ٚال َط ر  . ، بوشهُٗ  

ختيف ايوُش األثز )ق ٙ( ٚإ ت ر االٍٚ : تٍٓذ شكلايوُٚ  يؿ٘  صت ذْ  
ٍٕ تكزٜيب  . ٖٚذا ٖٛ ايصشٝض ، غخىايوُن ألثز  ٜٚوُهٓٓ  تٛدٝ٘ صشت٘ ببٝ 

 ختيف  ٢ً ْوشٜٛٔ : ايوُْ ؾع ب٘ االعه ٍ ٚايػُٛ  ، بإ ٜك ٍ : األثز 
غخى َخٍتبني  ٢ً ايوُختيف َع األثز ايوُايٓشٛ االٍٚ : ٕ ٜهٕٛ األثز 

 ٤ ايوُطًل ٚايوُ ٤ ايوُْٚ زب ي٘ َج يني: َج ٍ  َّٛٛ ني َتط لٜٔ،
ط  س ُٖ  ،َٚج ٍ ايطًِ االا يٞ ب صت اْت٘ طًّٛ إا اّل تٍٓذايوُ  ف ايوُ

سز١َ ايغزب  -غخى ايؤَُ سٜ  لٜٓ رّا  ٚ َٔ  ُزٚ لٜٓ رٜٔ، ؾ ٕ االثز 
ٍٍ َُٓٗ   ٢ً َّٛٛ ني َع سٜ ل٠  ثز  -ٚٚدٛب ٚؾ ٤ لٜٓ ر َخٍتب يف نٌ َج 

ٚال رٜب يف تٓذٝش ايطًِ االا يٞ  غتبٗني ،ايوَُوختيف باس  ايطزؾني 
، ؾ ٕ بزا٤ت٘ َٔ  ختيفايوُخٍتب١  ًٝ٘ ست٢ األثز ايوُغز ١ٝ يوذُٝع اآلث ر اي

اي ٜٓ ر ايج ْٞ يطُزٚ َتؿز ١  ٚ َخٍتب١  ٢ً دزٜ ٕ  صٌ ايربا٠٤ َٔ  صٌ 
طًل َتؿٍز ١  ٚ ايوُ ٤  يوُ، نُ   ٕ صش١ اي٤ّٛٛ ب إصت اْت٘ َٔ  ُزٚ لٜٓ رٜٔ

توذزٟ  طًل ،ٚيهٓٗ  الايوُ ٤ ايوَُخٍتب١  ٢ً دزٜ ٕ ق   ٠ ايطٗ ر٠ يف 
ٚال أزٜل آ ز يًشهِ بربا٤ت٘ َٔ اي ٜٓ ر  األصٍٛ ٖٓ  يًتط ر  ٚايتض قط ،

ٍّٞ ب٘  ٚ  ايج ْٞ يطُزٚ ، نُ  ال أزٜل آ ز يًشهِ بطٗ رت٘ نٞ ٜصض ايتٛ
ٍّٞ ايوُطًل ايوُ ٤ ايوُاالغتض ٍ َٓ٘، ٚال لاؾع الستُ ٍ ْوذ ص١   ْط١  ٔ ايتٛ

ٖذا بٝ ٕ ٚاّض  اْت٘ َٔ  ُزٚ .َٓ٘ ٚاالغتض ٍ ب٘، نُ  ال لاؾع الستُ ٍ إصت 
 . يف َوذًط بوشج٘ (24)شكل)ق ٙ(ايوُْزت ٝ٘، ٖٚٛ َٛاؾل يوُ   ؾ لٙ  صت ذْ  

 ٝ ٕ االصت ذ يف  ٕوٗٛر بوعوب (25)ٚق   ٚرل  ًٝ٘ بطر  د١ً  صزْ  )ق ٙ(
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ختيف ايشا٥    رز  ٔ لا٥ز٠ ايطًِ االا يٞ، ٚاْوُ  ال ٜٓؿ٢ بًش ظ ايوُاألثز 
َوخصٛص ب٘، ٖٚذا ٜطين اْ٘ يٛ ن ٕ  صٌ    ّ ٚدٛل  صٌ تز ٝصٞ

 .  تز ٝصٞ َوخصٛص ب٘ يوذز٣ يف ْؿض٘ َٔ لٕٚ َوشذٚر

ختيف إذا تٍٓذش ايوُثِ  عهٌ  ٢ً َ   ؾ لٙ األصت ذ )ق ُٖ ( بإ األثز 
ب يطًِ االا يٞ يهْٛ٘  أزؾّ  َٔ  أزاؾ٘ ؾٗٛ ٍَٓذش يًشهِ ،ٚال ٜوُهٔ ْؿٝ٘ : 

ٍَٔ ايوُال ب ألصٌ ايخ ٝصٞ  ختيف ب٘، ٚاذا ي ايوُٚال ب ألصٌ  ،خىغايوُ 
 َهٔ ْؿٝ٘  - ختيف َتٍٓذشّا ب يطًِ ٚي ٜهٔ أزؾّ  َٔ  أزاؾ٘ايوُٜهٔ األثز 

ٍَٔ ايوُب ألصٌ ايخ ٝصٞ  إ تُ لّا ٚتوٍُضهّ   ختيف،ايوُغخى ٚب ألصٌ ايوُ 
 .   ْع  ٓ٘ايوُأالم ليًٝ٘ بًش ظ ٖذا األثز ب يوخصٛص يط ّ إب

ٚبط  ايتاٌَ يف  ب ر٠ تكزٜزٟ بوشح االصت ذ )ق ٙ( ي ٜعٗز َٓٗ  بٝ ٕ 
 ختيف  ٔ لا٥ز٠ ايطًِ االا يٞ، ٚيٝط ٖذا َُّٗ  .ايوُ زٚز األثز 

َٔ ٖذٜٔ  ايغل االٍٚ ْٚوخت رزٍلل بني عكني ،ايوُِٗ لؾع االعه ٍ ايوُٚ
  ْٚكٍٛ :شكل ايغٗٝ  ايص ر)ق ٙ(،ايوُايغكني ايذٜٔ ٜٓعز ايُٝٗ  إعه ٍ 

غخى بني أزيف ايطًِ االا يٞ  ٚ  أزاؾ٘ ايوُختيف ن ألثز ايوُإٕ األثز 
ُٖ   ثز عز ٞ َتٍٓذش ب يطًِ االا يٞ، يهٕٛ َتطًل األثز ايوخ ص أزؾّ   -

ٛاؾك١ ايؤَُ  أزاف ايطًِ االا يٞ ٚ أزاؾ٘ َوشصٛر٠ ٜوذب ؾٝٗ  توشصٌٝ 
ٍَٔ ايوُايخ ٝصٞ ايكطط١ٝ َٔ لٕٚ َط ر   ٚ َ ْع ،إذ ال ٜوذزٟ األصٌ   

ٛاؾك١ ايكطط١ٝ ، بٌ إٕ ايطزف ايوُيف ايطزف ايوخ ص ست٢ ٜوُٓع  ٔ ٚدٛب 
 ثزٜٔ :  ثز َغخى ٖٛ سز١َ ذٚ  -ج ٍ ايوُطًل يف ايوُ ٤  يوُن -ايوخ ص 
ٚال ٜوُهٓٓ  إسزاس تيف ٖٛ ؾض ل اي٤ّٛٛ ٚاالغتض ٍ ب٘، ٚ ثز َوخعزب٘ ، 

 ٚألس  ايذٟ ي٘ أزؾ ٕ االا يٞ خوتيف َع ٖذا ايطًِايوُأٗ رت٘ ْٚوؿٞ األثز 
 ايطزؾني  ثزإ  عز ٝ ٕ :  ثز َغخى ٚ ثز َوختيف، ٚذيو : 
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إَ  يوذزٜ ٕ اصٌ ايطٗ ر٠ يف ٖذا ايطزف ٚيف ذاى ايطزف ٚتض قطُٗ   
  ٤ .ايوُٖٚذا آتُ  يف َج ٍ 

ٍَٔ َٔ ايطك ب  ٢ً تزى األثز ايوُ ٚ يط ّ دزٜ ٕ  صٌ ايربا٠٤    
طًّٛ إا اّل يًتط ر  ٚايتض قط ايوُيف َج ٍ اي ٜٔ ٖٚذا آتُ ختيف ايشا٥  ايوُ

 صٌ ايطٗ ر٠  ٚ  صٌ  ال  قٌ َٔ   ّ إسزاس دزٜ ٕ األصٌ ايخ ٝصٞ :
 ختيف . ايوُؾال ٜوشزس إْوشالٍ ايطًِ االا يٞ بًش ظ األثز  -ايربا٠٤ 

ٍَٔ يف ايوُبٌ ٜوُهٓٓ  ايكٍٛ باْ٘ ال ٚد٘ إلستُ ٍ دزٜ ٕ األصٌ   
ختيف ايوُغخى َ لاّ األثز ايوُايشا٥   ٢ً األثز  ختيفايوُ صٛص األثز 

ٍٓذش آلث رٙ ايوُببطر األأزاف  ثزّا يطزُف َٔ  أزاف ايطًِ االا يٞ 
ختص١  ٢ً سٍ  صٛا٤، بط  تطذر اإلصتٓ ل اىل األصٌ ايوُغخن١ ٚايوُايغز ١ٝ 

ٍَٔ يط ّ دزٜ ْ٘ يف  أزاف ايطًِ االا يٞ بؿطٌ تط ر  االصٍٛ يف ايوُ  
 غب١ٗ ٚتض قطٗ  .  أزاف اي
طًل ايذٟ ٖٛ أزف يًطًِ االا يٞ ايوُ ٤ ايوُج ٍ االٍٚ : ايوُٚيف 

غخى، ٚاذا ي ٜوُهٔ إدزا٤  صٌ ايوُٜوختيف باثٍز عز ٞ سا٥   ٢ً األثز 
  ف ايوُ ٤ ايوُايطٗ ر٠ ؾٝ٘ يتط رّ٘ َع  صٌ ايطٗ ر٠ يف ايطزف اآل ز : 

طًل ايوُ ٤ ايوًُشهِ بطٗ ر٠ ؾاٟ َجبُت ي -ٚتض قط  صًٞ ايطٗ ر٠ يف ايطزؾني 
 ست٢ ٜصض ايتّٛٞ ب٘ ؟ .

يًطًِ  ٖٚهذا َج ٍ االصت ا١ْ َٔ  ُزٚ لٜٓ رٜٔ ايه ٖٞ أزف
غخى ، ٚاذا ي ايوُٜوختيف باثز عز ٞ سا٥   ٢ً األثز  ٖٛ َج ٍ -االا يٞ

ٜوُهٔ إدزا٤  صٌ ايربا٠٤ َٔ االصت ا١ْ َٔ  ُزٚ يتط رّ٘ َع  صٌ ايربا٠٤ 
يتض قط األصًني يف ايطزؾني ،ؾاٟ ْ ُف  -اآل ز:االصت ا١ْ َٔ سٜ  يف ايطزف 

ٍٕ َٔ  ُزٚ -ختيفايوُيألثز   ؟ .  -ل١ٜٝٓ لٜٓ ر ث 

 ختيف لا ٌ يف لا٥ز٠ ايطًِايوُز و ٕ االث: ذ٢ً بّٛٛحوتو ّ ٜوكوَٚوُ  ت
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 ٚتٓذٝشٙ ألثزٙ ايغز ٞ ٚيٝط   ردّ   ٓٗ  نُ  قٌٝ .  االا يٞ

غخى َختبني  ٢ً ايوُختيف ٚاألثز ايوُثز ايٓشٛ ايج ْٞ :  ٕ ٜهٕٛ األ
ٛي  يألثز ايغز ٞ، نُ  يٛ  ًِ ايوَُّٛٛع ٚاس  ٜٚهٕٛ ايتط ل يف ايضبب 

ض ٟٚ ايوُسٜ  اا اّل  ْ٘: إصت إ َٔ  ُزٚ  غز٠ لْ ْري،  ٚ  تًـ  ًٝ٘ َ ي٘ 
 يطغزٜٔ لٜٓ رّا،  ٚ ْذر  ٕ ٜططٝ٘ ثالثني لٜٓ رّا . 

َٚ  ٜشٜ   ًٝ٘  -ّ اإللا١ْ:  غز٠ لْ ْريٚيف َجً٘ ٜٛد  ق ر َغخى َطًٛ
غخى َتّٝكٔ ايجبٛت  ٢ً ن ٌٖ ايوَُغهٛى ايوش ٚخ، ٚ ٓ ٥ذ ٜهٕٛ ايك ر 

هًـ، ٜٚهٕٛ ايك ر ايشا٥   ًٝ٘ َغهٛى ايجبٛت  ٢ً ن ًٖ٘ ٜوُهٔ ؾٝ٘ ايوُ
غهٛى ، ٚيف ايوشكٝك١ : ايوُدزٜ ٕ األصٌ ايخ ٝصٞ : ايربا٠٤  ٔ ايشا٥  

ْٛ٘ َ ّٜٓ  يطُزٚ:  غز٠ لْ ْري  ٚ  غزٜٔ  ٚ ثالثني هًـ سٜ  ٜغو يف نايوُ
تٝكٔ :  غز٠ لْ ْري يف ايوُلٜٓ رّا ، ٜٚوُهٓ٘ إدزا٤ ايربا٠٤ َٔ ايشا٥   ٢ً ايك ر 

ج ٍ ، ٖٚذا َٔ َٛارل اي ٚرإ بني االقٌ ٚاالنجز االصتكاليٝني ، ؾٝٓشٌ ايوُ
،  تٝكٔايوُ، ٚال َٛدب يتٍٓذش ايك ر ايشا٥   ٔ ايك ر  ايطًِ االا يٞ س٦ٓٝذ

 غخى . ايوُختيف ايشا٥   ٔ ايك ر ايوُٚال َجبت يألثز 
ْطِ إال إذا ن ٕ ثو١ُ  صٌ َّٛٛ ٞ س نِ  ٢ً  صٌ ايربا٠٤ ٚحنٛٙ َٔ 

١ٍَٓ ايوُاالصٍٛ ايخ ٝص١ٝ  ختيف ايشا٥  ٜٚهٕٛ َتك َّ  ايوُبإ ٜٓؿٞ االثز  - 
ٛٙ َٔ االصٍٛ ايخ ٝص١ٝ َٚ ْطّ   ٔ دزٜ ْ٘ يهْٛ٘  ٢ً  صٌ ايربا٠٤ ٚحن

 اصاّل َوشهَّٛ  . 
   (26)ضتجٓ ٠ دٝ ٠ د ّا ال اعه ٍ ؾٝٗ  ، يهٔ اصت ذْ  ايوُٖٚذٙ ايهرب٣ 

طني ايوُهًـ اا اّل بتٍٓذط ايجٛب ايوُإذا  ًِ  بوُ شكل )ق ٙ( ٍَجٌ ي٘ ايوُ
بني َالق ت٘ يًبٍٛ ٚإعتب٘ صبب٘ بني َالق ت٘ يً ّ ؾٝذب غض١ً َز٠ّ ٚاس ٠ّ ٚ

ؾٝذب غضً٘ َزتني ، ؾ ْ٘ ٜوشتٌُ دزٟ  صٌ ايربا٠٤ َٔ ٚدٛب غضً٘ ث ّْٝ  
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 صٌ  يهٔ ثو١ُ ٜٚوشتٌُ دزٟ إصتصش ب   ّ ٚدٛب غضً٘ ث ّْٝ ،
َّٛٛ ٞ س نِ ٖٛ إصتصش ب بك ٤ جن ص١ ايجٛب بط  غضً٘ َز٠ّ ٚاس ٠ّ ٖٚٛ 

 تك َني . ايوُس نِ  ٢ً  صًٞ ايربا٠٤ ٚاالصتصش ب 

ج ٍ بإ األصٌ ايوُ ٢ً صػز١ٜٚ (27) عهٌ بطر  د١ً  صزْ )ق ٙ(ٚق  
ال َّٛٛع ي٘، ألٕ ايػضٌ  -شهّٛ صٛا٤  رٜ  ب٘ ايربا٠٤  ٚ االصتصش ب ايوُ

، ٚاْوُ  ٖٛ   إلصتصش ببيٝط ٚادبّ  تهًٝؿّٝ  يٝهٕٛ َٛرلّا يٓؿٝ٘ ب يربا٠٤  ٚ 
سهِ ّٚطٞ بوشصٍٛ ايطٗ ر٠ بط  ايػضٌ َز٠ّ  ٚ َزتني ، ؾال َط٢ٓ إلدزا٤ 

 ايربا٠٤  ٚ إصتصش ب   ّ ايٛدٛب . 

ٍِ ، ؾ ْ٘ ال ٜزٜ  االصت ذ  :  شكل )ق ٙ(ايوُيهٔ ٖذا االعه ٍ ال ٜت
)ايٛدٛب ايتهًٝؿٞ( نُ  ٖٛ ٚاّض ب يتاٌَ ، بٌ ٜزٜ  : )ايٛدٛب ايغزأٞ 

 ايٓذ ص١ لٕٚ ايٛدٛب ايتهًٝؿٞ .  ايّٛطٞ( يًػضٌ َٔ
ٚ ٓ ٥ذ ٜصض ي٘ إدزا٤ ايربا٠٤ ٚاالصتصش ب ٜٚهٕٛ ي٘ َط٢ٓ صشٝض 

هًـ ٜغو يف توشكل ايطٗ ر٠ ايّٛط١ٝ بػضٌ ايجٛب َز٠ّ ٚاس ٠ّ ايوُسٝح  ٕ 
ٜٚوُهٓ٘ اصتصش ب   ّ عزأ١ٝ ايػضٌ ايج ْٞ ٜٚوُهٓ٘ إدزا٤ ايربا٠٤ َٔ 

   . عزأ١ٝ ايػضٌ ايج ْٞ يوشصٍٛ ايطٗ ر٠

بإ األصٌ  ج ٍ ث ّْٝ  :ايوُشكل ايغٗٝ  ايص ر)ق ٙ(  ٢ً ايوُٚ عهٌ 
ٖٛ  صٌ  -إصتصش ب بك ٤ ْوذ ص١ ايجٛب بط  غضً٘ َز٠ّ ٚاس ٠ّ  ايوش نِ :

َوشهّٛ يف ايوشكٝك١ إلصتصش ب َّٛٛ ٞ ٖٛ  صٌ   ّ َالق ٠ ايجٛب 
ٍٗز١ٜ ايػضايوُ ٌ طني يًبٍٛ ، ٖٚذا األصٌ ّٜٓكض َّٛٛع  ُّٛ  ٚ اأالم َط

القٞ يًبٍٛ   ص١، َٚع ايغو يف ايوَُز٠ّ ٚاس ٠ّ ، ٚايذٟ  زز َٓ٘ : ايجٛب 
 َالق ٠ ايوجٛب يًبٍٛ ٜوذزٟ إصوتصش ب   ّ َالق ت٘ يًبٍٛ، ٖٚٛ إصتصش ب
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 ش ّٛ س نُوٝت٘ : إصوتوصش بايوُ  َٞ َوّٛٛ ٞ س نِ  ٢ً اإلصتصش ب 
 ْوذ ص١ ايجٛب بط  غضً٘ َز٠ ٚاس ٠  .

ّٛٛ ٞ ب صتصش ب   ّ َالق ٠ ايجٛب وُايٚال ٜط ر  ٖذا األصٌ 
يً ّ، ألْ٘ يٛ  رٜ  ب٘ إثب ت َالق ٠ ايجٛب يًبٍٛ ؾٗٛ  صٌ َجبت ، ٚإٕ  رٜ  

ؾٗذا ايوشهِ َطًّٛ  -الق ٠ َع اي ّ : ٚدٛب ايػضٌ َز٠ّ ٚاس ٠ّ ايوُْؿٞ  ثز 
تؿصٝاّل ٚيٝط َغهٛنّ  ست٢ ٜوذزٟ االصٌ إلثب ت٘  ٚ ْؿٝ٘ . ٖٚذا إعه ٍ ت ّ 

 بشح ايزابع(  ٔ : ايوُثِ ْتهًِ يف )  ج ٍ ٚصػزٜٚت٘ يإلصتجٓ ٤ .ايوُ ٢ً 
 

 العمي االمجالي يف األوور التدرجيية : 
 

ذنز اع َٔ االصٛيٝني  ٕ ال ؾزم يف ٍَٓذش١ٜ ايطًِ االا يٞ بني نٕٛ 
  .  أزاؾ٘ لؾط١ٝ ايٛدٛل ٚايتشكل ٚبني نْٛٗ  ت رٜوذ١ٝ ايتشكل ٚايٛدٛل

ٖٚٛ  - ٕ ايطًِ االا يٞ إذا تطًل باَز لؾطٞ ٚايع ٖز اْ٘ ال إعه ٍ يف 
 -األَز ايذٟ ٜٛد    ردّ  ٜٚوشصٌ لؾط١ّ ٚاس ٠ّ َٔ غري ت ٍرز يف ايٛدٛل 

غتب١ٗ َ  ايوُهًـ ٜٚ ٍثز ؾٝ٘ يشّٚ االستٝ ط يف  أزاؾ٘ ايوٍُٜٓذش ايٛاقع  ٢ً 
 يوِ ٜوشصٌ َ ْع  ٔ تٓذٝشٙ ٚتواثريٙ ٚدٛب االستٝ ط .

ر األصٛيٝني األٚا ز يف إَه ٕ تٍٓذش ايٛاقع ٚق  ٚقع ايوخالف  ٓ  بط
ٖٚٞ األَٛر ايه ٜت رز  -تطًل ب ألَٛر ايت رٜوذ١ٝ ايوُب يطًِ االا يٞ 

ٍٕ ؾٝ٘ إال بط  إْط اّ ايطزف ايض بل   ٚدٛلٖ    ردّ  بوشٝح ال ٜٛد  أزف ث 
هًـ إا اّل بتٍٛد٘ تهًٝـ ايٝ٘ اآلٕ  ٚ يف ايض  ١ ايوُٖٚذا نُ  يٛ  ًِ 

 ْكٍٛ :  -. ٚقبٌ ايٛيٛز يف توشكٝل االَز كب١ًايوُ

 ال ٜوخًٛ َٔ س الت ثالث١ : -غتب٘ ايوُإٕ ايشَ ٕ ايذٟ ٖٛ ظزف ٚقٛع 

ايوش ي١ االٚىل :  ٕ ٜهٕٛ ايشَ ٕ ل ٝاّل يف َالى ايتهًٝـ ٚيف  ط ب٘ 
 طزب١ يف سٝ ٗ  َع ْضٝ ْٗ  يٛقتٗ  س ٍ ايوُضتش ١ّ ٚايوُز ٠ ايوُْعري 
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ْٗ  يف ؾخ٠ صٝالٕ اي ّ إؾ -نجالث١  ٜ ّ  -إصتكزار   لتٗ  ٚق  سؿعت   لٖ  
٠ ٚبتٍٛد٘  سه ّ  ًٝٗ  ٚإصتش ّتٗ  ٖٞ تطًِ بتشٍٝ ٗ  ثالث١  ٜ ّ ُّٔ ايؿخ

ض د  ٚقزا٠٤ ايوُهح يف ايوُايوش ٥ر ايٝٗ  سٝٓٗ  نشز١َ توُهني سٚدٗ  ٚ
ثالث١ يف  ٍٚ ايغٗز  ٚ بط ٖ   ٚ  -ايطشا٥ِ ٚحنٖٛ  يف ثالث١  ٜ ّ َٔ ايغٗز 

َالن٘ . ٖٚذٙ ايوش ي١ ٖٞ يف ٖٚٓ  يًشَ ٕ ل  ي١ يف  ط ب ايتشزِٜ ٚ -بط ٖ  
 َوشٌ ايبشح ٚايوخالف . 

يج ١ْٝ : ٕ ال ٜهٕٛ ايشَ ٕ ل ٝاّل يف َالى ايوشهِ ٚال يف  ط ب٘ ايوش ي١ ا
ايض  ١ ايت صط١  -ت ٍٜٔ إذا  ًِ ب بتال٤ٙ يف َٜٛ٘ بوُط ١ًَ رب١ٜٛ ايوُْعري ايت دز 

ٛاؾك١ ايوُٚال رٜب يف إقت  ٤ ايطًِ االا يٞ  -ش ل١ٜ  غز و ٚ ايط عز٠  ٚ اي
ؾ ٕ َالى تٓذٝش  ربٍٜٛتٗ ،ايكطط١ٝ ٍَٚٓذشٍٜت٘ إلدتٓ ب نٌ َط ١ًَ ٜوشتٌُ 

ايطًِ االا يٞ ٖٛ ؾط١ًٝ ايوخط ب ٚإَه ٕ االْبط خ  ٓ٘، ٚسز١َ ايزب  سهِ 
ؾ ٕ  ط ب  خ يؿ١،ايوُؾطًٞ ق بٌ يإلْبط خ ٚاإلأ  ١ ٚق بٌ يًطصٝ ٕ ٚ

هًـ َٔ  ٍٚ بًٛغ٘  ط بّ  َطًكّ  غري َغزٚط ايوُتوشزِٜ ايزب  َتٍٛد٘ اىل 
ؾطٌ الب  ي٘ َٔ  غتب٘   ردّ ، إذ نٌايوُ بشَ ٕ ،ٚاْوُ  ايشَ ٕ ظزف يٛقٛع

ٍٕ ٜكع ؾٝ٘ َٔ لٕٚ  ٕ ٜهٕٛ ايشَ ٕ َا ٛذّا يف َّٛٛع ايوشهِ  ظزف سَ 
ٖٚذا ال ٜوُٓع  ٔ ؾط١ًٝ ايوشهِ ٚتٍٓذشٙ، َٚٔ ٖٓ  ٜتطني  ٢ً  ايتشزٜوُٞ ،

ط ١ًَ ايه ال ٜطًِ صشتٗ  ٚعز ٝتٗ  سذرّا َٔ ايوُهًـ االستٝ ط ٚتزى ايوُ
ٚال ٜوذٛس ي٘ ايزدٛع ؾٝٗ  اىل  صٌ ايربا٠٤ قبٌ ايؿشيف  ، ايٛقٛع يف ايزب 

نُ  ال ٜوذٛس ي٘ ١ًَ ايه ٜٛقطٗ   ٚ  ٔ ربٜٛتٗ  ،ط ايوُٚايتشكل  ٔ عز ١ٝ 
ْٝع ط : ايزدٛع اىل  ُّٛ ًُ اِيب  ًَّ ٌِ اي ْٔ ت ز اٍ  ص  ٚطَ س  ص، ألْ٘ توٍُضو َتذ  ر ٠ّ   

الستُ ٍ بٝط١ٝ  -اقّ  يًط ّ َص   ب يط ّ يف عب١ُٗ َص اق١ُٝ سٝح ٜوشتٌُ نْٛٗ
َص ام ايوخ ص   ط ١ًَ ايه ٜٛقطٗ  ٚ  ّ ربٜٛتٗ  ، نُ  ٜوشتٌُ نْٛٗايوُ

 ص اق١ٝ غري د ٥ش . ايوُط ١ًَ ، ٚايتُضو ب يط ّ يف ايغب١ٗ ايوُالستُ ٍ رب١ٜٛ 



 (343) .................................................... ايطًِ االا يٞ يف األَٛر ايت ردن١ٝ

ايوش ي١ ايج يج١ :  ٕ ٜهٕٛ ايشَ ٕ ل ٝاّل يف  ط ب ايوشهِ لٕٚ َالن٘ 
ع صال٠ دطؿز ٖذا ايّٝٛ  ٚ ايّٝٛ ايالسل،  ٚ سًـ هًـ إٜك ايوُنُ  يٛ ْذر 

 ٢ً تزى َك رب١ إَز ت٘ يف ي١ًٝ َط١ٓٝ ثِ إعتبٗت بني يًٝتني ، ٚال رٜب يف 
، يهٔ ؾط١ًٝ ايوخط ب َتٛقؿ١  ٢ً  ج ينيايوُتوُ ١َٝ َالى ايوشهِ يف ٖذٜٔ 

 طًل . ايوُطني بٓ ٤ً  ٢ً إصتش ي١ ايٛادب ايوُتوشكل ايشَ ٕ 

ؾتًشل ٖذٙ  -نُ  ٖٛ ايوشل -طًلايو٢ًُ إَه ٕ ايٛادب يهٔ يٛ بٓٝٓ   
الى ايوُايوش ي١ ب يوش ي١ ايض بك١ : َ  ال ٜهٕٛ ايشَ ٕ ل ٝاّل يف ايوخط ب ٚ

الى ؾطًّٝ   ٢ً نٌ تك ٜز، ٚاْوُ  ٜهٕٛ  لاؤٙ ايوُسٝح ٜهٕٛ ايوخط ب ٚ
ٍَٓذش١ٜ طني . ٚيف َجً٘ ال اعه ٍ يف ايوُٚإَتج ي٘ إصتكب يّٝ   ٓ  سًٍٛ ايشَ ٕ 

ًّٝ  ؾٝذب  ًٝ٘ االستٝ ط ايطًِ االا يٞ ب يوشهِ يهٕٛ  ط ب٘ َٚالن٘ ؾط
ٔ  ٗ ٠ ايوخط ب ايتشزٜوُٞ ايذٟ إيتشَ٘ ب يوشًـ  ٚ  ٗ ٠  زٚدّ   

 ايوخط ب ايٛدٛبٞ ايذٟ إيتشَ٘ ب يٓذر  ٚ ب يوشًـ . 
 ك ١َ ْكٍٛ :ايوُٚبط  ّٚٛح 

 ٕ ايشَ ٕ ؾٝ٘ ل ٝاّل َوشٌ ايبشح ٚايوخالف ٖٛ ايوش ي١ االٚىل : َ  ن 
غتب١ٗ ْ ع١ّ٦ َٔ ايوُالى َطّ ، ؾتهٕٛ ت رٜوذ١ٝ األأزاف ايوُيف ايوخط ب ٚ

ٍٕ السل  ٚ بشَ ْٞ َتا ز ٜٚهٕٛ  تكٍٝ   س   أزاف ايطًِ االا يٞ بشَ 
تا ز بوشٝح ايوُطًّٛ إا اّل يف  س  أزيف ايغب١ٗ َٓٛأّ  ب يشَ ٕ ايوُايتهًٝـ 

صتكب يّٝ  بوُط٢ٓ  ْ٘ ال تتشكل ؾط١ًٝ ايوخط ب الى ؾٝ٘ إايوُٜهٕٛ ايوخط ب ٚ
 .  تا ز نُج ٍ ايوشٝرايوُالى ٚال تتِ إال  ٓ  توشكل ايشَ ٕ ايوُٚ

ك ١َ :  زٚز ايوش يتني ايج ١ْٝ ٚايج يج١  ٔ َوشٌ ايوُٚق  توذ٢ً َٔ 
ٍَني َٔ  ايبشح ، ؾ ذا ن ْت ؾط١ًٝ ايوخط ب ايٛدٛبٞ  ٚ ايتشزٜوُٞ َٚالن٘  ت 

٣ ؾٝ٘ َتطًل األَز  ٚ ٜخى  ٟ ٜ ٍل -ٚادب  ٚ سزاّ إصتكب يٞ  ٍٚ االَز يهٓ٘
نُ  يٛ ْذر ْذرّا َطًكّ   ٚ َغزٚأّ  ٚق  توشكل ، َتطًل ايٓٗٞ يف سَ ٕ َكبٌ
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الى ٚايوخط ب االٜوذ بٞ ؾطًّٝ  ، ثِ  ًِ إا اّل بتطًل ْذرٙ ايوُعزأ٘ ؾه ٕ 
غ  ، َٚع ايبٓ ٤ ب يؿطٌ ايوخريٟ َزٍللّا بني ؾطً٘ ٖذا ايّٝٛ ٚبني ؾطً٘ ّٜٛ 

طًل  ٚ ايوُٜهٕٛ ٚدٛب ايٛؾ ٤ ب يٓذر  -طًلايوُايوشل  ٢ً إَه ٕ ايٛادب 
تشكل عزأ٘ ٚدٛبّ  ؾطًّٝ  صشٝشّ ، إذ ايٛدٛب س يٞ  ط بّ  ايوُغزٚط ايوُ

 ٟ  -كز١ْٚ ب يطًِ االا يٞ ٜ ٍل٣ َضتكباّل ايوَُٚالنّ  يهٔ  س  أزيف ايغب١ٗ 
بٌ ظزؾّ  يًٛادب ٚقٝ ّا يوُتطًل األَز كايوُؾٝهٕٛ ايشَ ٕ  -ٜ ت٢ ب٘ غ ّا

ايٛدٛبٞ َع نٕٛ ايٛدٛب ايتهًٝؿٞ ؾطًّٝ  يف سَ ٕ سصٍٛ ايطًِ االا يٞ، 
ٚال إعه ٍ يف تٓذٝش ايطًِ االا يٞ ٚتاثريٙ يشّٚ االستٝ ط يف األأزاف 
يوشصٍٛ ايطًِ ب يتهًٝـ ايؿطًٞ ايت ّ َالنّ  ٚ ط بّ  ، ْطِ َع ايت ٍرز يف 

ٖٚذا غري َ ْع  ٔ  -ال يف ذات ايتهًٝـ ٚايوخط ب َٚالن٘ -َتطًل ايتهًٝـ 
 ؾط١ًٝ ايتهًٝـ ٚتٓذٝش ايطًِ االا يٞ . 

 :  تٓذٝش ايطًِ االا يٞ يف ايت ردنٝ ت :بوشجٓ صٛرتني  ٔ زز نُ  خن

كز١ْٚ ب يطًِ ايوُايصٛر٠ االٚىل : َ  ن ٕ ت رٜوذ١ٝ أزف ايغب١ٗ 
هًـ َع ق رت٘  ٢ً ايوذُع بُٝٓٗ  ، نُ  يٛ ايوُاالا يٞ َضتٓ ٠ّ اىل إ تٝ ر 

، ٔ يبضُٗ  لؾط١ّ ٚاس ٠ّ يف ايصال٠ ًِ إا اّل بػصب١ٝ  س  ثٛبني َع توُهٓ٘ َ
ٍٕ السل ، ٖٚذا  ٍٕ ٚيبط اآل ز يف سَ  يهٓ٘ ب  تٝ رٙ ق  يبط  س ُٖ  يف سَ 

َص ام ايطًِ  -هًـ ايوُضتٓ ٠ اىل ا تٝ ر ايوُت رٜوذ١ٝ األأزاف  -ايؿز 
ٛاؾك١ ايوُخ يؿ١ ايكطط١ٝ ٚايوُٞ ب يتهًٝـ ايؿطًٞ ايت ّ َع ايتُهٔ َٔ االا ي

رٜب س٦ٓٝذ يف تٍٓذش ايتهًٝـ ب يطًِ االا يٞ َٚ ٍثزٜت٘ يٛدٛب ٚال ايكطط١ٝ ،
 االستٝ ط يف  أزاؾ٘ . 

كز١ْٚ ب يطًِ االا يٞ ايوُايصٛر٠ ايج ١ْٝ: َ  ن ٕ ت رٜوذ١ٝ أزف ايغب١ٗ 
ايوذُع بني  أزاف ايغب١ٗ َع َهٓت٘ َٔ هًـ  ٔ ايوَُضتٓ ٠ّ اىل  ذش 

إرته ب نٌ أزُف َُٓٗ  َع تزى ايطزف اآل ز، نُ  يٛ  ًِ إا اّل بٛدٛب 
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هًـ ٜطذش  ٔ ايوذُع بُٝٓٗ  يف ايوُصال٠ ايعٗز  ٚ صال٠ ايوذُط١، ؾ ٕ 
ٍٕ ٚاس  َع توُهٓ٘ َٔ إتٝ ٕ نٌ ٚاس  َُٓٗ  .   سَ 

ٚال رٜب  ايؿطًٞ ،يًطًِ االا يٞ ب يتهًٝـ  ٖٚذا ايؿز  َص اٌم
س٦ٓٝذ يف تٓذٝش ايطًِ االا يٞ ٚتاثريٙ ٚدٛب االستٝ ط بني األأزاف 

 .  غتب١ٗ ٚتض قطٗ ايوُغتب١ٗ بؿطٌ تط ر  األصٍٛ ايوذ ر١ٜ يف األأزاف ايوُ

ٍّ ايؿط١ًٝ  ط بّ  َٚالنّ   ٚيف ٖ تني ايصٛرتني : َ  لاّ ايتهًٝـ ؾطًّٝ  ت 
ٚي ٜوُٓع  ٓ٘ :  ايطًِ االا يٞ ؾُٝٗ  ، ي ٜ ٍز بتٓذٝش -ٚ ٢ً نٌ تك ٜز

صٛا٤ ن ْت  -كخ١ْ ب يطًِ االا يٞ ايوُت رٜوذ١ٝ بطر  أزاف ايغب١ٗ 
 .   -هًـ ٚإ تٝ رٙ  ّ ن ْت يطذشٙ ايوُايت رٜوذ١ٝ بؿطٌ 

 ٟ  -ثِ يٛ ي ٜضتُز ايطًِ االا يٞ ب يتهًٝـ ايؿطًٞ يف اآلٕ ايج ْٞ 
ن ٕ سٚاٍ ايطًِ َٛدبّ   -ايشَ ٕ ايج ْٞ  ٢ً تك ٜز سٚاٍ ايطًِ االا يٞ يف 

 يشٚاٍ ايتٍٓذش َٔ ب ب إْتؿ ٤ ايوشهِ ٚايتهًٝـ ب ْتؿ ٤ َّٛٛ ٘ . 

طًّٛ إا اّل يف ايوُشٌ ايبشح ٖٓ  َ  ن ٕ ايتهًٝـ وش صٌ إ َوٚاي
ٍٕ  ٚ سَ ْٞ َتا ز بوشٝح ٜهٕٛ ايوخط ب   س  أزيف ايغب١ٗ َٓٛأّ  بشَ 

اّل تهًٝؿّ  ؾطًّٝ   ٢ً نٌ طًّٛ إا ايوُؾًِ ٜهٔ ايتهًٝـ  الى ؾٝ٘ اصتكب يّٝ ايوُٚ
 : هًـ بٛدٛب  ٚ توشزِٜ َزلل بني أزؾنيايوَُٚج ي٘: َ  يٛ  ًِ  تك ٜز .

 ط بّ   -ٚاآل ز ٜصري ؾطًّٝ   ، س ُٖ  ؾطًٞ يف ايشَٔ ايوش ّز  ط بّ  َٚالنّ 
ب كبٌ نُج ٍ ايوشٝر ايذٟ ٜختب  ًٝ٘ ٚدٛايوُيف ايشَ ٕ  -َٚالنّ  

ٚتوشزِٜ  ؾط ٍ َتط ل٠ سني توشكل سَ ٕ ايوشٝ ١ٝ ايذٟ ي٘ ل ٌ يف ثبٛت 
 سه َ٘ َالنّ  ٚ ط بّ  َع لٚاّ صٝالٕ اي ّ ٚ  ّ توٍُٝش ايوشٝر َٓ٘ ٚ  ّ 

 تذّنز ٚقتٗ  س ٍ إصتكزار   لتٗ  . 
 ٚق  إ تًؿت يف ٖذا : نًُ ت   الّ األصٍٛ األٚا ز  ٢ً  قٛاٍ :       
 ًِ اإلا يٞ  ٢ً اإلأالم .ذٝش ايطقٍٛ بتٓ      
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  ٚقٍٛ بط ّ تٓذٝشٙ  ٢ً اإلأالم .     
تا ز ت َّ  َٔ اآلٕ ٚبني َ  ايوُالى يف األَز ايوُٚقٍٛ ب يتؿصٌٝ بني َ  ن ٕ      

ِٗ توشكٝل ايوش ٍ يف تٓذٝش ايطًِ االا يٞ َٚٓط٘ َٔ ايوُيوِ ٜهٔ نذيو، ٚ
 ٝٓٗ  ست٢ ايت رٜوذ١ٝ َٓٗ . دزٜ ٕ األصٍٛ يف  أزاؾ٘ ٚتاثريٙ يشّٚ اإلستٝ ط ب

بتٓذٝش ايطًِ االا يٞ يف ايت رٜوذٝ ت َٔ ب ب ٚدٛب  (28)ق  ٜك ٍ      
طًّٛ توشكك٘ إا اّل يف  س  ايوًُشّ ايوُالى ايوُسؿغ ايػز  ايتغزٜطٞ ٚ

بُٗ  يف سَ ْني توشككّ  ت رٜوذّٝ  ٚإٕ ي ٜطًِ ؾطاّل بجبٛت  اتٞايوُأزيف ايغب١ٗ 
تهًٝـ ؾطًٞ  ٢ً نٌ تك ٜز ، ؾ ٕ ايطكٌ َضتكٌ يف إلراى قبض اإلق اّ  ٢ً 

ك َ ت ايوُٚال ٜكٌ ٖذا  ٔ  ٛىل َٚطًٛب٘ ،ايوَُ  ٜ لٟ اىل ؾٛات غز  
ٍٛت١ ايه إصتكٌ ايطكٌ ؾٝٗ  بٛدٛب سؿغ ايك ر٠  ًٝٗ  َع   ّ توشكلايوُ  ؿ

 الى . ايوُؾط١ًٝ ايوخط ب بٗ  ٚ
ٚؾُٝ  ْوشٔ ؾٝ٘ : يف َج ٍ ايوشٝر ٜوشتٌُ  ٕ ٜهٕٛ ظزف َك ربتٗ      

ايٛاد  يوُالى ايوشز١َ ٚ ط بٗ   ٚقزا٤تٗ  يًطشا٥ِ ٚحنٖٛ  ٖٛ ظزف ايتشٍٝر
 ٛىل ٚتؿٜٛت َالن٘ . ايوُٚايطكٌ ٜ رى قططّٝ  قبض َوخ يؿ١  ط ب 

ًشّ َتشككّ  يف ايوُالى ايت ّ ٚايتهًٝـ  يوًُـ بهايوُٚبتطبري آ ز : إذا  ًِ      
تٍٓذش  ًٝ٘ ايطًِ االا يٞ ٚ ٚدب  - س  أزيف ايغب١ٗ  ٚ  س   أزاؾٗ 

االستٝ ط يف أزيف ايغب١ٗ  ٚ  أزاؾٗ  ٚإٕ ن ْت ت رٜوذ١ٝ ايوشصٍٛ ، ألٕ 
ًشّ ؾطاّل ٖٛ قبٝض  كاّل ايوُالى ايوُٛيٟٛ ٚايوُايخ ٝيف يف تؿٜٛت ايػز  

ب١ٝ سؿع٘ عز ّ  ٚ كال٥ّٝ  ٚبوُٓشي١ ايخ ٝيف يف َوخ يؿ١ ٚ الف َطًٛ
 هًـ . ايوُايتهًٝـ ايؿطًٞ ايٛاصٌ اىل 

ٍٛت١( ايوُك ١َ ايوُك ٍ : ؾك   صبكٓ  يف َبشح )ايوُٚال ٜتِ ٖذا       ٓ قغ١ ايوُؿ
ًشّ( ٚ ٕ يشّٚ ايتشّؿغ ايوُالى ايوُ)ٚدٛب سؿغ ايػز  ايغز ٞ ٚ يف نرب٣
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زال يًُٛىل ٚٚدٛب توشصًٝ٘ ٚارل يف األسه ّ ايطكال١ٝ٥ ، ايوُالى ايوُ ٢ً 
غٍزع ايوشهِٝ ايوُيهٓ٘ غري ٚارل يف ايتغزٜط ت ايضُ ١ٜٚ االصال١َٝ يتصٍ ٟ 

يف  ط ب ت٘ ٚ ، يبٝ ٕ تغزٜط ت٘ ٚإنُ ي٘ ألسه ّ لٜٓ٘ ٚبٝ ٕ  غزاّ٘ َٚزالت٘
 ايتؿصٌٝ ايٛاّض .  (ايكزآ١ْٝ ٚص١ٓ رصٛي٘ )

ِ ايطكٌ بكبض اإلق اّ  ٢ً َ  ٜ لٟ اىل ًض سهٜصٚيف ٥ّٛ٘ : ال 
ًشّ ليٝاّل  ٢ً تٓذٝش ايوُٛىل ٚتهًٝؿ٘ اإليشاَٞ َٚالن٘ ايوُتؿٜٛت غز  

ايطًِ االا يٞ يف ايغز ٝ ت ٚتاثريٙ إَتٓ ع دزٜ ٕ األصٌ ايخ ٝصٞ ايٓ يف 
يف نٌ أزف َٔ أزؾٝ٘  ٚ  أزاؾ٘  ٚ تاثريٙ ٚدٛب االستٝ ط يف أزؾٝ٘  ٚ 

ًشّ ، ؾ ٕ إلراى ايطكٌ ق صز  ٔ ايوُٛىل َٚالن٘ ايوُػز   أزاؾ٘ توشصٝاّل ي
ٛىل ايغز ٞ بؿطٌ توُ ّ ْط١ُ ايتغزٜع ايوُإثب ت ٚدٛب ايتشؿغ  ٢ً غز  

ٚإنُ ٍ اي ٜٔ ايوشٓٝـ ٚبربن١ لالي١ ايٓصٛص ايغز ١ٝ ْعري َ  صٍزست ب٘ 
ُْ  ٥ ٠ ايج يج١ :طايوُآ١ٜ   ُ ٚ َ ْت  ِْ ِْ َلٜٓ ُه ًِتًُ َيُه  ُ ّ  َ ِن ْٛ  ٝ َّٝتًُ اِي ٚ ر  ُ َتٞ  ِْ َْْط ُْٝه ًَ تًُ   

ّ  َلًٜٓ  ِْ اإِلْصاَل ٛىل ت ٍل٣ ايوُص ٚق  ليت ْصٛص ايغزع   ٢ً  ٕ  غزا  َيُه
 ٜٚتٛصٌ ايٝٗ  َٔ أزٜل إَتج ٍ  ٚاَزٙ ْٚٛاٖٝ٘ ايٛاص١ً ايٝٓ  ْعري صشٝش١  بٞ

( يف سذ١ ايٛلاع ق ٥الّ  : ط  ٜٗ  ايٓ ظ محش٠ ايوش ن١ٝ يوخطب١ رصٍٛ اهلل  )
َ  َٔ ع٧ٝ ٜكٍزبهِ َٔ ايوذ١ٓ ٜٚب   نِ َٔ ايٓ ر إال ٚق   َزتهِ ب٘ ، َٚ  َٔ 

ؾ ٕ ٖذٙ   (29)ع٧ٝ ٜكٍزبهِ َٔ ايٓ ر ٜٚب   نِ َٔ ايوذ١ٓ إال ٚق  ْٗٝتهِ  ٓ٘ص
 غٍزع األق ظ  غزاّ٘ َٚالن ت٘ ٚإْ أتٗ ايوُايٓصٛص تهغـ  ٔ ربط 

( ؾ ْوشصزت ٚظٝؿ١ ايطبٛل١ٜ ايص يوش١ ٚاَز صؿريٙ ْٚٛاٖٝ٘)بتغزٜط ت٘ ٚ 
ٓط١ُ يف إسخاّ قٛاْٝٓ٘ ٚتغزٜط ت٘ ٚإَتج ٍ  ٚاَزٙ ْٚٛاٖٝ٘ ايوُإتوذ ٙ ايزبٛب١ٝ 

ايٛاص١ً اىل ايطب ل ، َٚ  يوِ ٜزل ب٘ ق ْٕٛ عز ٞ ٚي ٜصٌ ب٘  َز  ٚ ْٗٞ ؾال 
 زس١َٛ . ايوُاال١َ َ ا ذ٠ ٚال إيشاّ ٚق  رؾع اهلل تط ىل َ  ال ٜطًُٕٛ  ٔ 
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 وٛىل ٚيوشّٚ ايوتشوؿوغ  ٢ً َوالنو٘ايوُٚب  وتوص ر : االصوتو الٍ بوػوز       
طًٛب  يوُٓصٛص يف آ١ُٜ  ٚ رٚا١ُٜ ٖٛ إصت الٍ  غري ٚاُف بايوُشتٌُ غري ايوُ

 اَٛي١ : تٓذٝش ايطًِ االا يٞ يف ايت رٜوذٝ ت . ايوُٚغري َ ٍل اىل ايٓتٝذ١ 

الى ايوُبتٓذٝش ايطًِ االا يٞ يف ايت رٜوذٝ ت  ٓ  ايطًِ بتُ ّ ٚق  ٜك ٍ      
كبٌ ظزؾّ  يوُتطًل ايتهًٝـ اإليشاَٞ يٝط ل ٝاّل يف ايوُٚؾطًٝت٘ ٚنٕٛ ايشَ ٕ 

ؾط١ًٝ ايوخط ب بوشٝح ٜهٕٛ ايتهًٝـ ؾطًّٝ   ٢ً نٌ تك ٜز يف سَ ٕ سصٍٛ 
ٕ ايخ ٝيف يف ايطًِ االا يٞ ب يتهًٝـ ؾٝهٕٛ ايطًِ ٍَٓذشّا يًتهًٝـ ، أل

ًشّ ؾطاّل قبٝض ب لراى ايطكٌ ايكططٞ ٜٚهٕٛ بوُٓشي١ ايوُالى ايوُتؿٜٛت 
 ايخ ٝيف يف َوخ يؿ١ ايتهًٝـ ايؿطًٞ ايٛاصٌ يًُهًـ . 

الى ؾطاّل بإ ن ٕ ايوُٜٚك ٍ بط ّ تٓذٝش ايطًِ االا يٞ ؾُٝ  إذا ي ٜتِ      
ى بوشٝح ال ٜصري  س ُٖ  الايوُايشَ ٕ االصتكب يٞ ل ٝالّ  يف ؾط١ًٝ ايوخط ب ٚ

ضتكبٌ نُج ٍ ايوشٝر، ٚاْوُ  ال ٜهٕٛ ايطًِ ايوُؾطًّٝ  إال  ٓ  سصٍٛ ايشَ ٕ 
االا يٞ ٍَٓذشّا ألْ٘ ي ٜتطًل بتهًٝـ ؾطًٞ  ٢ً نٌ تك ٜز ، ٚعزط تٓذٝش 
ايطًِ االا يٞ ٚتاثريٙ يٛدٛب االستٝ ط يف  أزاؾ٘ ٖٛ نٕٛ ايطًِ االا يٞ 

َ  ٜب ٚ َٔ تؿصٌٝ ٚتّٛٝض نٌ تك ٜز . ٖذا تٛدٝ٘  ٢َتطًكّ  بتهًٝـ ؾطًٞ  ً
 .  يف رص ٥ً٘ (30)نالّ عٝخٓ  األْص رٟ )ق ٙ(  َذنٛر يف

ٜٚوُهٔ تٛنٝ    ّ تٓذٝش ايطًِ االا يٞ يف ايغل ايج ْٞ بإَه ٕ إدزا٤      
ألٕ  األصٍٛ ايخ ٝص١ٝ ايٓ ؾ١ٝ يًتهًٝـ يف  أزاف ايطًِ َٔ لٕٚ َط ر ،

ٌ أزُف َػ ٜز يعزف إدزا٤ٙ يف ايطزف ايت رٜوذٞ ظزف دزٜ ٕ االصٌ يف ن
اآل ز ؾال ٜتش  سَ ْٗ  نٞ تتط ر  ، ْعري َضت ا١َ اي ّ ايه تطًِ بتشٍٝ ٗ  

 ثالث١  ٜ ّ يف ايغٗز ؾ ْٗ  توشتٌُ توشٍٝ ٗ  نٌ ّٜٛ تز٣ ايوشُز٠ ؾٝ٘ . 
 ايشَ ٕ الى ايت ّ ايؿطًٞ ٚ ًِ بط ّ ل  ي١ يوُإذا  ًِ ب يهٔ ايغل االٍٚ:    
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تك ّ بإ سهِ ايطكٌ بكبض اإلق اّ ايوُٜزل  ًٝ٘ إعه يٓ   -يف ؾط١ًٝ ايوخط ب 
ال ٜصًض ليٝاّل  -ًشّ ؾطاّل ايوُٛىل َٚالن٘ ايوُ ٢ً َ  ٜ ٍلٟ تؿٜٛت غز  

 ٢ً تٓذٝش ايطًِ االا يٞ يف ايغز ٝ ت  ٚ  ٢ً تاثريٙ ٚدٛب االستٝ ط يف 
ٞ ايٓ يف يف نٌ أزف  أزاف ايطًِ ب يغز ٝ ت ٚإَتٓ ع دزٟ األصٌ ايخ ٝص

 َٔ  أزاف ايطًِ االا يٞ ، ٚق  صبل تٛدٝٗ٘ ٚتّٛٝش٘ . 

ًشّ قبٝشّ  نكبض ايوُالى ايوُٚيف ٤ّٛٙ : ال ٜهٕٛ ايخ ٝيف يف تؿٜٛت 
ايخ ٝيف يف َوخ يؿ١ ايتهًٝـ ايؿطًٞ ، إذ ايطًِ ايتؿصًٝٞ ايؿطًٞ بتُ ّ َالى 

ذٝشّا َتٝكّٓ  إلستُ ٍ سٚاٍ ايتهًٝـ االصتكب يٞ ال ٍٜٓذش ايتهًٝـ االصتكب يٞ تٓ
ايطًِ َضتكباّل ٚتبٍ ي٘ ب يغو ٚإستُ ٍ ايتهًٝـ ، ؾهٝـ ايوش ٍ ٚبوشجٓ  يف 

االصتكب يٞ ، َٚٔ ٖٓ  ايطًِ االا يٞ بتهًٝـ َزٍلل بني ايوش يٞ ايؿطًٞ ٚبني 
ْ٘ ال ٜصًض ايطًِ االا يٞ ب يتهًٝـ االصتكب يٞ ٍَٓذشّا ي٘ إال إذا ٜتشكل يٓ   
هًـ ايوُضتكبٌ : ظزف ايطٌُ ْؿض٘ ، ٚيذا يٛ  ًِ ايوَُتشككّ  يف ن ٕ ايطًِ 

 سَ ٕ َتا ز ثِ هًـ ب٘ َضتكباّل ٚيفايوُبتهًٝـ ؾطًٞ ٚن ٕ سَ ٕ ايطٌُ 
طًّٛ ص بكّ  ايوُساٍ ايطًِ ب يتهًٝـ سَ ٕ ايطًِ ي ٜهٔ ايتهًٝـ  -يضبُب َ  

 تهًٝؿّ  ٍَٓذشّا  ٓ ٥ذ . 

ا يٞ ب يت رٜوذٝ ت ٚتهًٝـ َزلل ٚ ٓ ٥ذ : ٜكزب ايكٍٛ بإ ايطًِ اال
ٖٛ  ًِ غري ٍَٓذش يًتهًٝـ بٓشٛ َطًل ع ٌَ  -بني ايؿطًٞ ٚبني االصتكب يٞ

يتُ ّ  أزاؾ٘ ،ٚيٝط ٖذا  ًُّ  ؾطًّٝ  ق باّل يًتٓذٝش  ٢ً نٌ تك ٜز ٚبًش ظ 
أزؾٝ٘  ٚ  أزاؾ٘ ،ٖٚذا ليٌٝ َٓع تٓذٝش ايطًِ االا يٞ يف  أزاؾ٘ ايت رٜوذ١ٝ 

س ايزدٛع اىل األصٍٛ ايٓ ؾ١ٝ ايخ ٝص١ٝ يف توُ ّ االأزاف ٚليٌٝ  ٢ً دٛا
 إا اّل ؾُٝ  حنٔ ؾٝٗ  ال ٜطًِ بتٍٛد٘ تهًٝـ   يوِهًـ ايطايوُبًش ظ  ٕ 

ؾطًٞ ايٝ٘ ٚ ٢ً نٌ تك ٜز ، ْطِ ٜوشتٌُ ذيو ٚال  ثز يإلستُ ٍ ألٕ َ  ٍٜٓذش 
ـُ ٖٓ   ؾٝذٛس ايتهًٝـ ٖٛ ايطًِ ب يتهًٝـ ايؿطًٞ  ٢ً نٌ تك ٜز، ٖٚٛ َٓت
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بت٢ً ب٘ ؾطاّل ثِ يف ايشَ ٕ ايوُايزدٛع اىل األصٌ ايٓ يف ب يٓضب١ اىل ايطزف 
ايالسل ٜوُهٓ٘ ايزدٛع اىل األصٌ ايٓ يف ب يٓضب١ اىل ايطزف اآل ز يف سَ ٕ 

 اإلبتال٤ ب٘ ، َ  يوِ ٜوشصٌ ي٘ ايطًِ ب يتهًٝـ ؾطاّل يف بطر األأزاف . 

ٍٕ : إٕ تٓذٝش ايطًِ االا ي ٞ ٚتاثريٙ يٛدٛب االستٝ ط يف ٚبتكزُٜب ث 
ـُ ؾطًٞ، ٚ ٓ  ايطًِ   أزاؾ٘ َغزٚط بهٕٛ ايطًِ االا يٞ َتطًكّ  بتهًٝ

طًّٛ إا اّل بني نْٛ٘ تهًٝؿّ  ايوُاالا يٞ يف  َٛر ت رٜوذ١ٝ ٜخلل ايتهًٝـ 
إا اّل   يوِؾطًّٝ  ٚبني نْٛ٘ َغزٚأّ  بغزُط غري س صٌ ؾطاّل ، ؾال ٜهٕٛ ايط

ـُ ؾطًٞ  ٢ً نٌ تك ٜز، ٚ ٓ ٥ذ ٜوذٛس ي٘ ايزدٛع اىل األصٌ  يوُ  ّ  بتهًٝ
ٍَٔ يف ايطزف ايوُايطًُٞ ايخ ٝصٞ  بت٢ً ب٘ ؾطاّل ، ثِ  ٓ  االبتال٤ ايوُ 

ٍَٔ . ايوَُضتكباّل ب يطزف اآل ز ٜزدع اىل األصٌ ايخ ٝصٞ    
ـُ ؾطًٞ يف  ْطِ ب صتجٓ ٤ ظزف سصٍٛ ايطًِ  ٚ االأ٦ُٓ ٕ بتشكل تهًٝ

 أزاف ايطًِ االا يٞ ، ٚ ٓ ٥ذ ٜتٓذش يف سك٘ : ايتهًٝـ ، ٜٚوُتٓع  بطر
ٍَٔ . ايوُايزدٛع اىل األصٌ ايخ ٝصٞ    

  ين إقت  ٤ ايطًِ  -خت ر ايوُٖٚذا االصت الٍ ٚاّض د ّا  ٢ً ايكٍٛ 
ٛاؾك١ ايكطط١ٝ َٔ  دٌ تط ر  ايوُاالا يٞ يتٓذٝش ايتهًٝـ ٚٚدٛب 

 ْ٘ ق  تبٍٝٔ ُّٔ االصت الٍ :   ّ تط ر  ؾ -األصٍٛ يف  أزاؾ٘ ٚتض قطٗ  
األصٍٛ ٚ  ّ ت اؾطٗ ، إل تالف ظزف دزٜ ْٗ  يف االأزاف بوشضب سَ ٕ 

 اإلبتال٤ بهٌ أزف . 

ك ٍ اال ري ٖٛ ايكزٜب، َٚوختصزٙ: إٕ ايطًِ االا يٞ ايوُٚاحل صٌ إ 
ـُ ؾطًٞ  ط بّ  َالنّ   -ؾطًٞ ٚإصتكب يٞ -زلل بني أزؾنيايوُ يٝط  ًُّ  بتهًٝ

ٚال بٝ ّْ  ٚسذ١ّ  ٢ً ايتهًٝـ اإلصتكب يٞ ، نٝـ؟ ٚإٕ ايطًِ ايتؿصًٝٞ بجبٛت 
ـُ ؾطًٞ يف  ٍَٓذش٠ّ يًتهًٝـ  ال ٜهٕٛ بٝ ّْ  ٚسذ١ّ -ّٜٛ غ  -ضتكبٌايوُتهًٝ

 .الىايوُسَ ٕ ايوخط ب ٚ كبٌ:ايوُ ٚاْوُ  ٜهٕٛ ٍَٓذشّا يف ايعزف اإلصتكب يٞ
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 زٍلل بني أزؾٝؤ : س يٞ ٚاصوتكوب يٞ ت ّايوُٕ ال ٜهٕٛ ايطًِ االا يٞ إذ
ايؿط١ًٝ  ٢ً نٌ تك ٜز ست٢ ٜهٕٛ ق باّل يًتٓذٝش، ٚس٦ٓٝذ ٜوذزٟ األصٌ 

نٌ ٚاس  يف ظزف إبتال٥٘  -ايوش يٞ ٚاإلصتكب يٞ -ايخ ٝصٞ يف أزيف ايطًِ 
ايطًِ ب يتهًٝـ ٚؾطًٝت٘ َٚٔ لٕٚ َط ر   ٚ َ ْع  ٔ دزٜ ْ٘ ، َ  يوِ ذنصٌ 

 ت ٍرد١ يف ايٛدٛل . ايوُؾطاّل يف أزف َٔ األأزاف 

ز ٠ ؾٝ٘ بتشٍٝ ٗ  ثالث١  ٜ ّ يف ايغٗز ايوُٚيف َج ٍ ايوشٝر ايذٟ تطًِ   
ٜوذزٟ  -ايذٟ ٜضٌٝ لَٗ  ؾٝ٘ َتصاّل َع ّٝ ع  ٜ ّ   لتٗ  ٚإّطزابٗ   ًٝٗ  

اٚ َ ْع  ٓ٘، األصٌ ايٓ يف :   ّ توشٍٝ ٗ  يف  ٍٚ ايغٗز َٔ لٕٚ َط ر  
نُ  ٜوذزٟ األصٌ ايٓ يف:   ّ توشٍٝ ٗ  يف  ٚاصط ايغٗز ٚيف  ٚا ز ايغٗز 
َٔ لٕٚ َ ْع ٚإٕ ن ْت ذات اي ّ توشتٌُ ايتهًٝـ إلستُ ٍ توشٍٝ ٗ  ؾٝٗ ، 

 يهٔ إستُ ٍ ايتشٝر ال ٜٛدب ايطًِ ب يتهًٝـ . 

ٚ  نجز ْطِ سُٝٓ  ٜوشصٌ هل  ايطًِ  ٚ االأ٦ُٓ ٕ بتشٍٝ ٗ  يف  ٜ ّ ثالث١  
ٜخٍتب األثز  -إلدتُ ع صؿ ت ايوشٝر يف اي ّ ايوخ رز َٓٗ  تًهِ االٜ ّ 

 ايغز ٞ، ألٕ ايطًِ ٚاالأ٦ُٓ ٕ سذ١  كال١ٝ٥ َض١ًُ . 

ٚبكٛيٓ  :)َ  يوِ ٜوشصٌ ايطًِ ب يتهًٝـ ؾطاّل يف أزُف َٔ األأزاف 
خ يؿ١ ايط١ًُٝ ايوُت رد١( ْتشذر َٔ يشّٚ َوشذٚر ايخ ٝيف يف ايوُ

شذٚر ٜٓتؿٞ ايوًُشّ ، سٝح  ٕ ايوُالى ايت ّ ايوُطص١ٝ ايٛاقط١ٝ  ٚ ؾٛات ايوُٚ
ّٛٛع يف أزف َٔ األأزاف ايوُ ٓ  سصٍٛ ايطًِ  ٚ االأ٦ُٓ ٕ ب يوشهِ ٚ

ٍَٔ يف ذاى ايطزف ايوُت ٍرد١ ٚال دنزٟ األصٌ ايخ ٝصٞ ايوُ طًّٛ  ٚ ايوُ 
نُ  ذنزْ  يف  طًّٛ إا اّل  ًٝ٘ايوُط٦ُٔ بوُّٛٛ ٝت٘ ٚتزٍتب ايوشهِ ايوُ

 بشح ايوخ َط  ٔ :ايوُثِ ْتهًِ يف  َج ٍ ايوشٝر . 
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 طولية األصن الـحاري يف بعض أطراف العمي االمجالي : 
 

ٖٚٓ  ْبشح  ٔ  ٕ األصٌ ايطٛيٞ ٌٖ ٜوُهٔ  ٕ ٜهٕٛ أزؾّ  يًُط ر١ّ 
 .َع األصًني ايطزّٝني ايوذ رٜني يف  أزاف ايطًِ االا يٞ ؟ 

: ؾ ٕ االصًني ق  ٜهْٛ ٕ َتض ْوخني َتُ ثًني  ٖٚٓ  ؾزٚ  َتط ل٠
ثِ يف ؾز   ٚق  ٜهْٛ ٕ َتػ ٜزٜٔ ، د رٜني يف أزيف ايطًِ االا يٞ ،

 س  ايطزؾني باصٌُ أٛيٞ د ٍر ؾٝ٘ لٕٚ  ُ ثًُٗ  : ق  ٜوختيٍفتض ْوخُٗ  ٚتو
 ، ؾٗذٙ ؾزٚ  ٚصٛر :  ، ٚق  ال ٜهٕٛ ايطزف اآل ز

ايؿز  االٍٚ : َ  يٛ ن ٕ األصالٕ ايطزّٝ ٕ َتض ْوخني َع إ تص ص 
 س  أزيف ايطًِ االا يٞ باصٌ أٛيٞ بإ ٜهٕٛ األصٌ ايوذ رٟ يف أزُف 

ف اآل ز ٜٚهٕٛ يف  س  أزيف ايغب١ٗ َٔ صٓخ األصٌ ايوذ رٟ يف ايطز
كخ١ْ ب يطًِ االا يٞ  صٌ أٛيٞ ، بُٝٓ  ايطزف اآل ز ال ٜوذزٟ ؾٝ٘ إال ايوُ

 ٤  ٚ ٖذا ايوُ صٌ تز ٝصٞ ٚاس ، ٖٚذا نُ  يٛ  ًُٓ  إا اّل بتٍٓذط ٖذا 
ؾٗٓ   صالٕ  زّٝ ٕ ُٖ   صٌ ايطٗ ر٠ ايذٟ ٜوذزٟ يف ايجٛب ٚيف  ايجٛب ،

 صالٕ يف  زٍ  ٚاسُ  ٜتط رّ ٕ ٜٚتض قط ٕ، ٚيذا ال ٜصض  ٤ َطّ  ُٖٚ  ايوُ
ٍّٞ ب  ٤ ٚال يبط ايجٛب يف ايصال٠، يط ّ إسزاس أٗ رتُٗ  بؿطٌ ايطًِ  يوُايتٛ

االا يٞ بٓذ ص١  س ُٖ ، يهٔ ٖذا ايطًِ االا يٞ ال  ثز ي٘ يف سز١َ يبط 
يبض٘  ايجٛب   رز ايصال٠، ؾ ٕ ايطًِ ايتؿصًٝٞ بٓذ صت٘ بطٝٓ٘ ال توُٓع  ٔ

 ؟! .  ؾهٝـ ٜوُٓع  ٓ٘ ايطًِ االا يٞ

ٌٍ ٖٚٛ  صٌ أٛيٞ َوختيف ايوَُٚع ايغو  ذنٛر ٜوذزٟ  صٌ ايوش
كخ١ْ ب يطًِ االا يٞ ، ٚيف َجً٘ ٌٖ تتط ر  توُ ّ ايوُباس  أزيف ايغب١ٗ 

األصٍٛ ؾُٝ  بٝٓٗ  ٜٚتٍٓذش ايطًِ االا يٞ ٜٚ ٍثز يف توُ ّ األأزاف يشّٚ 
تض ْوخني ُٖٚ   صٌ ايطٗ ر٠ يف ايوُ ر  غري االصًني ؟  ّ ال ٜتط االستٝ ط

 ٖذا ٚيف ذاى ؟ ٜٚبك٢ األصٌ ايطٛيٞ بوش ي٘ د رّٜ  . 
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ق  ٜك ٍ : تتط ر  َوذُٛع االصٍٛ ايخ ٝص١ٝ ايطز١ّٝ ٚايطٛي١ٝ يف 
ٓؿزل يف ايطزف اآل ز، ٚتضكط يًُط ر١ّ ، ايوَُع االصٌ ايخ ٝصٞ  أزُف

تشكل بتط ر  َ ٍلٜ تٗ  َٚ  ٖٛ بًش ظ  ٕ تط ر  األصٍٛ ايط١ًُٝ ٜ
ذطٍٛ يف نٌ ايوُ ٍل٣ ايوُ،ٚ طًّٛ ب إلا ٍايوُذطٍٛ ؾٝٗ  ايذٟ ٜٓ يف ايوُ

َز ٚاس  ٚال ٜوُهٔ دطٌ غهٛى ٖٚٛ  ايوُٚاس  َٔ االصًني ٖٛ أٗ ر٠ 
، بط  ايطًِ إا اّل بٓذ ص١  س ُٖ ايطٗ ر٠ يًوُغتبٗني يهًُٝٗ   ٚ ألس ُٖ  

ٌٍ َ ٍل٣ ق   ٠ ٚق   ٠ ايطٗ ر٠ يف أزُف َع  ؾٝتط ر  َ ٍل٣  صٌ ايوش
  ز ٜٚضكط ٕ يف  ز ُ ٚاسُ  . ايطٗ ر٠ يف ايطزف اآل

 أزاؾٗ  اٚ : ٜتٓ ؾ٢ ايخ ٝيف يف نٌ أزف َٔ أزيف ايغب١ٗ ٚب  تص ر
، ٚال ٜاتٞ س ٜح سه١َٛ  طًّٛ ب إلا ٍايوُٜٚصط ّ َع ايوشهِ ايغز ٞ 

ذٛس إرته ب  س  أزؾني و صٌ ٚأٛيٍٝت٘ َع االصٌ اآل ز ، ٜٚتشصٌ  ٕ ال ٜ
ٍَٔ َٔ إستُ ٍ ايطك ب ايوُيط ّ  ٚ  س  األأزاف   (31)  . 
 ٜٚزل  ًٝ٘ : 

: اْ٘ ال رٜب يف  ٕ تط ر  األصٍٛ ٜتشكل بتط ر  َ ٍلٜ تٗ  َٚ   ٚاّل 
ٌٍايوُٖٛ  يف  س  أزيف ايطًِ االا يٞ يٝط  ذطٍٛ ؾٝٗ  ،يهٔ  صٌ ايوش

  َع  صٌ ايطٗ ر٠ يف ايطزف َ ٍلاٙ  ني َ ٍل٣  صٌ ايطٗ ر٠ ايذٟ ٜتط ر
يف ايطًِ غهٛى ، ٖٚٛ ٜٓ ايوُاآل ز، ؾ ٕ ٖذٜٔ االصًني َ ٍلاُٖ  أٗ ر٠ 

ٌٍاالا يٞ بتٍٓذط  س ُٖ  ايوذ رٟ يف  س  ايطزؾني يٝط  ، بُٝٓ   صٌ ايوش
 تط رّني . ايوَُ ٍلاٙ َوُ ثاّل َٚض ْوخّ  يوُ ٍل٣ االصًني ايطزّٝني 

ت ١َ ٍِ إال إذا قًٓ  بإ ايطًِ االا يٞ  ١ًٌ ك ٍ ال ٜتايوُٚث ّْٝ  : إٕ ٖذا 
ٛاؾك١ ايكطط١ٝ ، ؾ ٕ ايخ ٝيف يف بطر  أزاف ايوُيتٓذٝش ايتهًٝـ ٚٚدٛب 

 كوخ١ْ ب يطًِ االدوُ يٞ يوذزٟ االصٌ ؾوٝ٘ ٜهوٕٛ َ ْوطّ   ٔ توٓذوٝشايوُايغوب١ٗ 
                                                            

 . 423: 3+  دٛل ايتكزٜزات : ز 48: 4ؾٛا٥  االصٍٛ : ز (31)
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ٍٝوت٘ ايوت َو١ ايطوًِ االدوُ يٞ، ٖٚذا  وًـ ؾوزّ٘  و١ًّ ت َوو١ّ يًتوٓذوٝش ، ؾ ٕ  وً
  ْط١  ٔ دزٟ األصٌ ايخ ٝصٞ ٚيٛ يف بطر  أزاؾ٘ . ايوُيًتٓذٝش ٖٞ 

ٛاؾك١ ايوُخت ر: إقت  ٤ ايطًِ االا يٞ يٛدٛب ايوُٚاَ   ٢ً ايكٍٛ 
 ْع َٔ دزٜ ٕ ايوُشذٚر ايوُك ٍ دشَّ ، بًش ظ  ٕ ايوُايكطط١ٝ ؾال ٜتِ 

يف أزيف ايطًِ االا يٞ  ٚ  أزاؾ٘ ٖٛ يشّٚ  االصًني  ٚ االصٍٛ ايخ ٝص١ٝ
 خ يؿ١ ايط١ًُٝ ايكطط١ٝ يًطًِ االا يٞ . ايوُطص١ٝ ٚتزٍتب ايوُايخ ٝيف يف 

ليًٝٞ االصًني ايطزّٝني  ٞشذٚر ْ ع٧ٝ َٔ تط ر  إأالقايوُٖٚذا 
غتبٗني ، ؾٝضكط اإلأالق ٕ  ٓ  ايوُتض ْوخني ايغ ًَني يهٌ َٔ ايطزؾني ايوُ
ناصًٞ ايطٗ ر٠ ، ٜٚٓٗر س٦ٓٝذ  تض ْوخنيايوَُ ٍل٣ االصًني ط ر١ّ بني ايوُ
ٌٍ صٌ  :شهّٛايوُ ايطٛيٞ صٌاأل ايغب١ٗ  أزيف باس  ختيفايوُٚ ايوش

يهٔ بط  صكٛط االصًني  صٌ ايوش نِ  ًٝ٘،ُتٓع دزٜ ْ٘ ب ّٚا يٛدٛل األايوُٚ
ٌٍايوُٜهٕٛ دزٜ ٕ االصٌ  -ايطزّٝني يًتط ر  صًُّٝ  َٔ  شهّٛ ناصٌ ايوش

طنٌ ع٤٢ٝ ٖٛ يو سالٍص (32) :أالم ليًٝ٘إلٕٚ َوشذٚر َ ْع  ٔ األ ذ ب
 ختيف دزٜ ْ٘ ؾٝ٘ ٚال َٛدب يزؾع ايٝ   ٓ٘ . ايوُؾ ْ٘  ُّٛ ع ٌَ يًطزف 

تض ْوخني ايوُط ر١ّ بني األصًني ايطزّٝني ايوُإذٕ ايصشٝض توشكل 
ٚبني  -ج ٍ ايوُ صٌ ايطٗ ر٠ يف  -ُٖٚ  االصٌ ايوش نِ يف أزُف َٔ ايغب١ٗ 

ٚسصٍٛ ايتض قط   -ٓؿزل ايوذ رٟ يف ايطزف اآل ز:  صٌ ايطٗ ر٠ ايوُاالصٌ 
ٌٍ يبط ايجٛب شهّٛ : ايوُؾٝذزٟ االصٌ  ختيف ايوُٚ -غتب٘ ايوُ صٌ س

 باس  ايطزؾني َٔ لٕٚ َوشذٚر َ ْع . 
شهّٛ ٚ ٛل٠ ايوشٝ ٠ ٚاألثز ايٝ٘ ٚدزٜ ْ٘ بط  ايوُٖٚذا ْٗٛ  يالصٌ   
ٖٚٛ  َز َايٛف َتط رف  يوش نِ  ًٝ٘  ٔ اال تب ر ٚايوذزٜ ٕ،ا األصٌ صكٛط
 ٚنِ ي٘ يف ؾزٚع ايؿك٘ ٚبوشٛث٘ َٔ ْع ٥ز ال توخؿ٢  ٢ً ايوخبري :  ؾكّٗٝ  ،

                                                            

 . 4َٔ ابٛاب َ  ٜهتضب ب٘ :ح  4:ب 12ايٛص ٥ٌ : ز(32)
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ٍٕ ٚق   ْعري َ  إذا  ًِ  سٌ  ٍٔ ث  ٍٔ ٚأٗ رت٘ يف سَ بٓذ ص١ ع٧ٝ يف سَ
ثِ تك ّ َُٓٗ ، ؾ ْ٘ إذا دز٣ االصتصش ب ٕ تض قط  يًتط ر  ايوُيف  عّو

 ٜزدع اىل ق   ٠ ايطٗ ر٠ .
ٍٕ ٚق   ْٚعري َ  إذا  ًِ  سٌ   ٍٔ ث  ٍٔ ٚسزَت٘ يف سَ بوش١ًٝ ع٧ٝ يف سَ

تك ّ َُٓٗ ، ؾ ذا دز٣ االصتصش ب ٕ تض قط  يًُط ر١ّ ٚ َهٔ ايوُعو يف 
ٌٍ شهّٛ ايوُ َج١ً ْٚوُ ذز يٓٗٛ  األصٌ . ٖٚذٙ  ايزدٛع اىل اصٌ ايوش

 ٚدزٜ ْ٘ بط  صكٛط االصٌ ايوش نِ . 

صالٕ ايطزّٝ ٕ ايوذ رٜ ٕ يف أزيف ايغب١ٗ ايؿز  ايج ْٞ : َ  ن ٕ األ
كخ١ْ ب يطًِ االا يٞ َتض ْوخني َتُ ثًني َٔ لٕٚ إ تص ص  س  ايوُ

ايطزؾني  ٚ االأزاف باصٌ أٛيٞ . ٚيف َجً٘ ال رٜب يف   ّ دزٜ ٕ االصٌ 
 يف ٖذا ايطزف ٚيف ذاى ، ٖٚذا ايؿز  ٜتشكل يف َٛرلٜٔ : 

إذا ي ٜهٔ يف ع٧ُٝ َٔ أزيف ايغب١ٗ  صٌ أٛيٞ نُ  يٛ  ًُٓ   األٍٚ: َ 
 اا اّل بتٍٓذط  س  ثٛبني َطٝٓني، ؾ ٕ االصٌ ايوذ رٟ يف نٌ ٚاس  َُٓٗ  

 ٖٛ  صٌ ايطٗ ر٠ ، ؾٝضكط  -يف ْؿض٘ َع قطع ايٓعز  ٔ ايطًِ االا يٞ -
 ؾُٝٗ  يًتط ر  . 

زيف ايغب١ٗ ايج ْٞ: َ  إذا دز٣ االصٌ ايطٛيٞ يف نٌ ٚاس  َٔ أ
ٖٚذا نُ  يٛ  ًُٓ  اا اّل بتٍٓذط اس  َ ٤ٜٔ  كخ١ْ ب يطًِ االا يٞ،ايوُ

صٌ ايطٗ ر٠ ؾٝتط رّ ٕ ٚاس  َُٓٗ  ٖٛ  َطٝٓني، ؾ ٕ االصٌ ايوذ رٟ يف نٌ 
ٌٍ ؾتذزٟ يف أزيف ايغب١ٗ ٚتضكط  ٜٚضكط ٕ، ٚبط ٙ تصٌ ايٓٛب١ ألص ي١ ايوش

: صكٛط االصًني ايوش نُني ٜٚكت ٞ ايطًِ االا يٞ س٦ُٓٝذ   يًتط ر  ،
صٌ يف ايطزؾني َضتًشَّ  : ٖٚٛ نٕٛ دزٜ ٕ األ شهَٛني بوُالُى ٚاسُ ايوُٚ

طص١ٝ، ٚنٕٛ دزٜ ٕ األصٌ يف  س  ايطزؾني َضتًشَّ  ايوُيًخ ٝيف يف 
 ٖٚذا َوش ٍ .  ،يًخدٝض َٔ لٕٚ َزٍدض  
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ّا ايؿز  ايج يح: َ  إذا ن ٕ االصٌ ايوذ رٟ يف  س  أزيف ايغب١ٗ َػ ٜز
 : ٚال ٜوخًٛ ايوش ٍ َٔ صٛرتني ،صٌ ايوذ رٟ يف ايطزف اآل زٓخ يأليف ايض

ٚال   ٕ ال ٜهٕٛ اس  ايطزؾني َوختصّ  باصٌ أٛيٞ، ايصٛر٠ األٚىل:
ٚذيو  ، رٜب يف   ّ دٛاس ايزدٛع اىل االصٌ ايخ ٝصٞ يف نال ايطزؾني

طص١ٝ، ٚال ايزدٛع ايٝ٘ يف  س  ايطزؾني يًشّٚ َوشذٚر ايوُيًشّٚ ايخ ٝيف يف 
 ايخدٝض َٔ لٕٚ  َزدض . 

،   أزيف ايغب١ٗ  صٌ أٛيٞ َوختيف ب٘ايصٛر٠ ايج ١ْٝ :  ٕ ٜهٕٛ يف  س
ٖٚذا ٜتصٛر بصٛرتني ٚس يتني ، ٚال رٜب يف اقت  ٤ ايطًِ االا يٞ ؾُٝٗ  

 تٍٓذش ايتهًٝـ ايٛاقطٞ  ٢ً نٌ تك ٜز :

 ٍل٣ ايوُ: َ  إذا ن ٕ االصٌ ايطٛيٞ يف  س ُٖ  َٛاؾكّ  يف ايوش ي١ االٚىل
نُ  إذا  ًُٓ  إا اّل بٓذ ص١  س  ، َع االصٌ ايوذ رٟ يف َزتب١ُ ص بك١ُ  ًٝ٘

ٌ ايوذ رٟ يف َوشتٌُ ايٓذ ص١ ٖٛ صؾ ٕ األ َ ٥ني َطٝٓني  ٚ غصب١ٝ اآل ز ،
ٌٌٍ ايوذ رٟ يف َوشتٌُ ايػصب١ٝ ٖٛ  ص صٌ ايطٗ ر٠ ،ٚاأل ، ٚ ٓ   صٌ ايوش

ٌٍصكٛط     . صٌ ايطٗ ر٠ يف َوشتٌُ ايٓذ ص١ تصٌ ايٓٛب١ اىل  صٌ ايوش
طًّٛ إا اّل ايوُٚيف َجً٘ ٜهٕٛ ايطًِ االا يٞ ٍَٓذشّا يًتهًٝـ ايٛاقطٞ 

ؾ ٕ االصًني ايوذ رٜني يف أزيف ايغب١ٗ ٚإٕ ن ْ  َوختًؿني صٓخّ  إال  ٕ ايطًِ 
صٌ، إذ  ْع  ٔ ايزدٛع اىل األ  ايطزؾني َاالا يٞ بٛدٛل ايوشزاّ يف  س

ٜصري ايخ ٝيف ايع ٖزٟ ايٓ ع٧ٝ َٔ دزٟ االصٌ يف ايطزؾني تز ٝصّ  يف 
طًّٛ إا اّل، ٜٚصري ايخ ٝيف ايع ٖزٟ ايٓ ع٧ٝ ايوَُوخ يؿ١ قطط١ٝ يًتهًٝـ 

 . َوش ٍَٔ دزٟ االصٌ يف اس  ايطزؾني تزدٝشّ  َٔ غري َزدض ٖٚٛ حمذٚر 

ايوذ رٟ َٔ االصٌ ايوش نِ  ٚ َٔ  ٚال ؾزم يف ذيو بني نٕٛ االصٌ
 ٍل٣ ٜٚوُٓع ايطًِ االا يٞ َٔ ايوُإذ ُٖ  َتٛاؾك ٕ يف  شهّٛ،ايوُاالصٌ 

ٞ وؾ ٕ االصٌ ايوذ رٟ ؾُٝ  ٜوشتٌُ غصبٝت٘ ؾ ، دزٟ االصٌ ايخ ٝصٞ
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ٌٍ ،ايوُ ٚاالصٌ ايوذ رٟ ؾُٝ  ٜوشتٌُ ْوذ صت٘ ٖٛ اصٌ  ج ٍ ٖٛ اصٌ ايوش
ايطٗ ر٠ ٜٚختب  ًٝ٘ دٛاس عزب٘ ، ٚايطًِ االا يٞ ب يوشزاّ ٜوُٓع َٔ 

خ يؿ١ ايط١ًُٝ ايكطط١ٝ ايوُدزٜ ٕ األصًني إلصتًشاّ دزٜ ُْٗ  يف ايطزؾني : 
طًّٛ إا اّل ، ٚدزٜ ْٗ  يف اس  ايطزؾني تزدٝض َٔ لٕٚ َزدض ايوُيًٛاقع 

 .  ٖٚٛ َوش ٍ
َٚٔ ٖذا ايكبٌٝ : َ  إذا  ًِ اا اّل ببٛي١ٝ  س  َ ٥طني  ٚ تٍٓذط َ ٥ع 

ذ رٟ يف ايج ْٞ اصتصش ب أٗ رت٘ ، ٚاالصٌ ايوذ رٟ وآ ز ، ؾ ٕ االصٌ اي
صالٕ َتػ ٜزإ صٓخّ ، ٚاالصٌ زف االٍٚ ٖٛ اصٌ ايطٗ ر٠ ، ُٖٚ   يف ايط

 بك١  ًٝ٘ ، يهٔ  ٍل٣ َع االصٌ ايوذ رٟ يف َزتب١ صايوُايطٛيٞ َٛاؾل يف 
ايطًِ االا يٞ بٓذ ص١  س ُٖ  َ ْع  ٔ دطٌ ايطٗ ر٠ ايع ٖز١ٜ يف أزيف 

خ يؿ١ ايكطط١ٝ نُ  ٖٛ َ ْع  ٔ دطًٗ  يف  س ُٖ  يهْٛ٘ ايوُايغب١ٗ يًشّٚ 
 تزدٝشّ  َٔ لٕٚ َزدض . 

ايوش ي١ ايج ١ْٝ : َ  إذا ن ٕ االصٌ ايطٛيٞ يف اس  ايطزؾني َوخ يؿّ  يف 
صٌ ايوذ رٟ يف َزتب١ ص بك١  ًٝ٘ ، ؾريدع اىل االصٌ ايطٛيٞ  ٍل٣ َع االايوُ

 تخ يؿ١ : ايوُتُ ث١ً ٚايوُبط  تض قط االصٍٛ ايطز١ّٝ َطًكّ  صٛا٤ االصٍٛ 
تُ ث١ً : َ  يٛ  ًِ إا اّل بشٜ ل٠ رنٛع يف صال٠ ايوَُٚج ٍ االصٍٛ 

   ٠ ػزب  ٚ ْكص ْ٘ يف صال٠ ايطغ ٤ بط  ايؿزاؽ َٔ ايصالتني ، ؾتذزٟ قايوُ
ط ر١ّ ، ٚبط ٙ ٜزدع  يوُٜٚضكط ٕ ب -ُٖٚ  َتُ ثالٕ -ايؿزاؽ يف ايصالتني 

غهٛى يف صال٠ ايطغ ٤ ٜٚوشهِ ايوُاىل إصتصش ب   ّ إتٝ ٕ ايزنٛع 
ببطالْٗ  ٚيشّٚ إ  لتٗ  ، ٜٚوذزٟ إصتصش ب   ّ االتٝ ٕ ب يزنٛع ايشا٥  يف 

  ٞ .ػزب ٜٚوشهِ ألدً٘ بصشتٗ  ، ٚال ًٜشّ َوشذٚر عزايوُصال٠ 

خ يؿ١ االيتشا١َٝ يًطًِ بوُخ يؿ١  س  اإلصتصش بني َع ايوُْطِ تًشّ  
نُ  ال ّري يف دزٜ ٕ االصتصش بني  ايٛاقع ٚال ّري ؾٝٗ  نُ  توشكل يف حمً٘،
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ذنٛرٜٔ يط ّ تط رُّٗ  يف َ لاُٖ  ، ٚايطرب٠ يف تط ر  االصٍٛ بت اؾع ايوُ
ؾّٝ  يًطًِ االا يٞ ؾال ّري ذطٍٛ ؾٝٗ  ؾ ذا ي ٜهٔ َٓ ايوَُ ٍلٜ تٗ  َٚ  ٖٛ 

 ؾٝ٘ ٚال َوشذٚر س٦ٓٝذ . 
هًـ اا اّل بٓكص ٕ رنط١ ايوُتخ يؿ١ : َ  يٛ  ًِ ايوَُٚج ٍ االصٍٛ 

ػزب  ٚ   ّ إتٝ ْ٘ يصال٠ ايطصز ، ؾ ٕ ق   ٠ ايؿزاؽ يف صال٠ ايؤَُ صال٠ 
 -ُٖٚ  ق   ت ٕ َتخ يؿت ٕ -ػزب ٚق   ٠ سًٝٛي١ ايٛقت يف صال٠ ايطصزايوُ

ٜ ٕ ٚتتط رّ ٕ ٚتضكط ٕ ثِ ٜزدع اىل إصتصش ب   ّ االتٝ ٕ ب يزنط١ توذز
ػزب ٜٚوشهِ ببطالْٗ  ٚيشّٚ إ  لتٗ  ٚاىل  صٌ ايوُغهٛن١ يف صال٠ ايوُ

ايربا٠٤ َٔ ٚدٛب ق  ٤ صال٠ ايطصز بٓ ٤ً  ٢ً َ  ا خْ ٙ يف حمً٘ َٔ نٕٛ 
ال ٜجبت باصٌ   ّ اتٝ ٕ صال٠  -ٖٚٛ َّٛٛع ٚدٛب ايك  ٤ -ايؿٛت 

 ج ٍ . ايوُطصز  يف اي
ٜبتين  ٢ً َ  إ خْ ٙ َٔ نٕٛ ايطًِ االا يٞ َكتٍر  -ٚبوشجٓ  ٖٓ  
ٛاؾك١ ايكطط١ٝ ، ال  ٢ً نْٛ٘  ١ًّ ت ١َّ يًتٍٓذش ٚٚدٛب ايوُيًتٍٓذش ٚٚدٛب 

ٍَٔ بط  ايوُٛاؾك١ ايكطط١ٝ ايط١ًُٝ ، ٚيذا  َهٓٓ  دزٟ االصٌ ايطٛيٞ ايوُ  
 يف َزس١ًُ ص بك١ُ ألدٌ تط رّٗ  .  تض ْوخ١ايوُصكٛط األصٍٛ 

ٖٚذا ايك ر َٔ ايبٝ ٕ ٚايبشح ن ُف يهْٛ٘ َوشٌ االأ٦ُٓ ٕ ، ٚثو١ُ 
ختب١  ٢ً ايبشح ، ٚاهلل ايوُعبٗ ت ٚنالّ ال َٛدب يالأ ي١ بوشضب اآلث ر 

 بشح ايض لظ(  ٔ : ايوُٛؾل . ثِ ْتهًِ يف )ايوُايط صِ 
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 الشبهة غري الـنحصورة : 
 

ايـُعسٚف ٚايـُػٗٛز بني االصخاب )زض( ٖٛ عدّ تٓذٝص ايعًِ 
االمجايٞ يف أطساف ايػب١ٗ غري ايـُخصٛز٠ يهجس٠ عددٖا ٚعدّ ٚدٛب 

ًٍُات٘ غري  االدتٓاب عٓٗا ، حت٢ صاز ٖرا ايـخهِ َٔ ٚاضخات ايؿك٘ َٚط
 (.أحادٜجِٗ ) غهاٍ زغِ عدّ ٚزٚدٖا عٓٛاًْا َٓصٛصًا يفايكاب١ً يإل

ٚايبخح ٖٓا يف ايػبٗات ايتخسٜـ١ُٝ ايـُكس١ْٚ بايعًِ االمجايٞ بايـخساّ  
ُِٓ ايبخح يًػبٗات ايٛدٛب١ٝ  ضُٔ أطساف َػتب١ٗ َـخت١ًُ ايتخسِٜ، ٚقد ْع
ضًُٓا . ٚنٝـ نإ ٜكع ايبخح عٔ ايػب١ٗ غري ايـُخصٛز٠ ضُٔ دٗات، 

 ْبدأ يف ايـذ١ٗ االٚىل ببخح :
 

 ع الشبهة غري الـنحصورة:  حديد موضوـت   
ــات يف حتدٜــد ايػــب١ٗ غــري ايـــُخصٛز٠ ٚتػــ ٝ         ــد التًؿــك ايهًُ ق

ــ   ُٝٝصًا هلـــا عــٔ ايػـــب١ٗ ايـــُخصٛز٠ ، ٚقـــد تعـــددت   ـَٛضــٛعٗا ٚتعسٜؿٗـــا ت
ٛٓ     ـايتعسٜؿات ٚتػاٜست ، ٚت ّ ُاَٗا ٜالحظ )نجـس٠ االطـساف عـددًا( نعٓصـس َكـ

 :  خصاز يهٔ َع شٜاد٠ بعض ايكٝٛدـيعدّ االْ
ٙ نٛاحـد يف  عـدٓ بــُا ٜعطـس   تعسٜـ بعطِٗ يًػب١ٗ غـري ايــُخصٛز٠    ْظري

َـ     أيـ .  د خٓدـيهٓ٘ حتدٜد غري َٓطبط يف ْؿط٘ ال اقٌ َٔ عـدّ ٚدـٛد َٝـصإ 
يهـٔ ال ٜعطـس    ،ٖا يف ضـاع١ ٚاحـد٠  ، ؾإ أيـ غـا٠ َـجاًل ٜعطـس عـدٓ     يعطس ايعٓد

َـ    ٚ يف ْٗاز ، ٚيـرا ال ٖا يف ضاعات عػس٠ أعٓد يًػـب١ٗ   دًاخٓدـٜصـًذ ايتعسٜــ 
 غري ايـُخصٛز٠ . 

ــ    طساؾٗـا .  ُا تعطـس َٛاؾكتٗـا ايكيعٝـ١ يهجـس٠ أ    ْٚظري تعسٜـ بعطـِٗ هلـا ب
طــساف ص ايتهًٝـــ ٚؾعًٝتــ٘ حتــ٢ َــع قًــ١ أيهــٔ ايعطــس يف ْؿطــ٘ َــاْع عــٔ تٓٓذــ

 طساف ايػب١ٗ غري ايـُخصٛز٠ .  دًا ضابيًا ألايػب١ٗ ؾال ٜصًذ ايتعسٜـ ذلٓد
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 يـــُخصٛز٠ بايصــدم ايعــسيف : ؾُــا ْٚظــري تعسٜـــ بعطــِٗ يًػــب١ٗ غــري ا 
خصٛز االطساف ٜرتتب عًٝ٘ حهُ٘ ، ٖٚرا خيتًــ  ـصدم عسؾًا عًٝ٘ اْ٘ غري َ

َـ  بتدعـ٘  خ إـخَدبالتالف ايـُٛازد . يهٔ )ايػب١ٗ غري ايـُخصٛز٠( اصيالح 
( يٓسدـع اىل ايعـسف   ٚيٝظ تعـبريًا َٓصٛصـًا يف ألبـازِٖ )    )زض( ٗا٤ايؿك
، ٖرا يٛ نإ يًؿـظ ايــُصيًذ َعٓـ٢ َطـبٛ       تعٝني َصادٜك٘ عٓد اغتباٖ٘يف 

َٚعٓٝإ صيًخإ اضاؾٝإ ُتاش ب٘ عٔ )ايػب١ٗ ايـُخصٛز٠( ٚايٛاقع اُْٗا َـٜ
 ٜتػاٜسإ بتػاٜس االغ اص ٚاالشَإ ٚايٛقا٥ع ٚاالحداخ .  ،غري َتأصًني
 ٕ ْٓظس ايُٝٗا ْٚتابعُٗا ُٖٚا : ٚايعُد٠ تعسٜؿا ،ألس٣تعسٜؿات ٚتٛدد 

َٔ حتدٜـد ايػـب١ٗ غـري     (1)ذنسٙ غٝ ٓا االعظِ )قدٙ(  َا: ايتخدٜد االٍٚ 
َـ  ٕ  خٓدـخت١ًُ ايتهًٝــ بـ  ـايـُخصٛز٠ بإٔ تهٕٛ نجس٠ أطساؾٗا  االحتُـاٍ   ٜهـٛ

ٚ ٜـسٕٚ  ٜعتين ب٘ ايعكـال٤ أ  حتُااًل ًََٖٛٛا ضعٝؿًا اليف نٌ طسف َٔ أطساؾٗا إ
َــٔ  الفَػصــٛب١ ضــُٔ   ؾــاذا عًُٓــا بػــا٠ٕ ،االعتٓــا٤ بــ٘ ْٛعــًا َــٔ ايٛضٛضــ١

  ُ ـــ حتُــااًل ذُٛع َػــتبًٗا حتتُــٌ حسَتــ٘ إ ايػــٝاٙ نــإ نــٌ ؾــسد َٓٗــا ضــُٔ اي
 ٕ ٚذيــو بًخــا  أ ،ٜعتــنٕٚ االعتٓــا٤ بــ٘ ٚضٛاضــًاٚبــ٘ ايعكــال٤  ٜعتــٓد ضــعٝؿًا ال

  ُ حتُـاٍ اْيبـام ايتهًٝــ ايــُعًّٛ     خت١ًُ تٛدـب ضـعـ إ  نجس٠ االطـساف ايــ
عًـِ االمجـايٞ   ٜـس٣ ايعكـال٤ يف اي   ٚيـرا ال  ،مجاٍ ع٢ً نٌ طسف َػهٛىباإل

ْـ    ، ذُٝع حتصـٝاًل يًُٛاؾكـ١ ايكيعٝـ١   ـدتٓـاب ايـ  ـخٛ إايـُرنٛز قابًٝـ١ ايتخسٜـو 
ْيبـام  نـإ إحتُـاٍ إ   -ْـا٤ َـٔ أيــ أْـا٤ يف ايبٝـك      ؾاْو يـٛ عًُـك بتـٓذظ إ   

دتٓـاب  ى ايعاقٌ سلٛ إخٓسـُمجاٍ ع٢ً نٌ اْا٤ ضعٝؿًا ال ٜظ ايـُعًّٛ باإلايتٓٓذ
ظ اْـا٤ َـٔ   يع١ٝ ، بُٝٓا يٛ عًُـك بتـٓذٓ  خصٝاًل يًُٛاؾك١ ايكـمجٝع االطساف ت

َـ   حتُـاٍ اإل ٚ ثالث١ اٚ عػس٠ نـإ إ ٜٔ ااْا٤ نًا سلـٛ االدتٓـاب   خٓسـْيبـام قٜٛـًا ٚ
 خصٝاًل يًُٛاؾك١ ايكيع١ٝ . ـت
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 ٜٚسد ع٢ً ٖرا ايتخدٜد : 
االط٦ُٓـإ بعـدّ    خٓدـٕ نـإ بـ  أٚاًل : إٕ ضعـ االحتُـاٍ يف نـٌ طـسف إ   

 ،عـادٟ بعـدّ ايتهًٝــ يف طـسف ايػـب١ٗ     ؾٗرا عًِ  ،ايتهًٝـ يف طسف ايػب١ٗ
 ٖٚٛ حذ١ عكال١ٝ٥ تا١َ ًٜٚصّ لسٚد٘ عٔ َؿسٚض ايبخح . 

  -ايظــٔ بعــدّ ايتهًٝـــ يف نــٌ طــسف  خٓدـٕ نــإ ضــعـ االحتُــاٍ بــٚإ
 ٚبًــؼ َكابًـ٘ ضـعؿًا َــا داّ    ذدٟ يعــدّ حذٝـ١ ايظـٔ َُٗــا بًـؼ قـ٠ًٛ    ـٜـ  ؾٗـرا ال 

ــص ايع    ــ٢ تٓذٝ ــإ ، ٜٚبك ــ١ االط٦ُٓ ــ٘ دزد ــؼ قٛت ــايتهًٝـ  مل تبً ــايٞ ب ــِ االمج ً
ـــُسٓد ــٔ تــ    اي ــد َ ــًا الب ــجري٠ قا٥ُ ــساف ايه ــني االط ــ١  ـد ب ـــُٛاؾك١ ايكيعٝ  خصٌٝ اي
َٓـحت٢ ٜ  ٔ َٔ ايعكاب .خصٌ يًُهًـ َؤ

ؾاْ٘ رلتًـ  ،ْطبا  ١ََٖٝٛٛ االحتُاٍ ٚضعؿ٘ػهٌ عًٝ٘ بعدّ إٚثاًْٝا : ُْ
ؾـال  بالتالف االغ اص ٚايٛقـا٥ع ؾتهـٕٛ َساتبـ٘ نـجري٠ َٚصـادٜك٘ َتعـدد٠ ،       

 ف ب٘ ايػب١ٗ غري ايـُخصٛز٠ .عٓسضعـ االحتُاٍ َٚستبت٘ حت٢ ُت ٜعسف حٓد
يف ايػايب لسٚج بعطٗا عٔ دا٥س٠  طساف ايػب١ٗ عاد٠ تٛدبْعِ نجس٠ أ

حتُــاٍ ـ صٛص٘ أعــين إبــتال٤ ايـــُهًـ ؾٝطــعـ االحتُــاٍ يف نــٌ طــسف بــإ
 .  دًاٜهٕٛ ضعـ االحتُاٍ ذلد ؾال نْٛ٘ ٖٛ احلساّ اٚ ايـُػصٛب دٕٚ غريٙ ،

ُ   ايتخدٜد ايجاْٞ : َا خدٜد ايػـب١ٗ  ـَـٔ تـ   (2)ين)قـدٙ(  خكل ايٓا٥ٝذنـسٙ ايــ
ٜٚكتطــٞ عذــص  غــري ايـــُخصٛز٠ بــإٔ تبًــؼ نجــس٠ أطساؾٗــا حــدًا ٜطــتًصّ عــاد٠ً 

يكيع١ٝ ٚعدّ ايكـدز٠ ايعادٜـ١ عًٝٗـا بازتهـاب     يع١ًُٝ اايـُهًـ عٔ ايـُ ايؿ١ ا
ٜـ  ت زتهـاب نـٌ طـسف َـٔ     ٕ ؾـسض قدزتـ٘ عًـ٢ إ   ذًا ٚإــُاّ االطساف ٚيـٛ تدز

 أطساف ايػب١ٗ يف ْؿط٘ ٚع٢ً ضبٌٝ ايبدٍ . 
 مجاٍ :  إللتالف ايـُعًّٛ باـ تًـ حطب إٖٚرا ايطابط ٚايتخدٜد ٜ

 ي١ ضُٔ نًٝٛـ١ٝ حب١ َٔ زش اٚ حٓـبـٚ غصأكد ٜعًِ ايـُهًـ بٓذاض١ ـؾ
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  ُ ـــ  دتٓــاب اطساؾٗــا ، ٚالخصٛز٠ ايٛادــب إغــساّ َٓــ٘ ٜٚهــٕٛ َــٔ ايػــب١ٗ اي
ايسش اٚ   َٔ ُاّ ايهًٝٛ ـعُاٍ تـضتإلَهإ إ خصٛز٠ ١ غري ايـُٜهٕٛ َٔ ايػبٗ

ــ ــد عــٔ  ـَــع إ ْطــب١ ايــ  - بيب ــ٘ ٚأنًــ٘ -خٓي١ ـاي ــات ايهًٝــٛ تصٜ  خب١ اىل حب
 ْطب١ ايٛاحد اىل االيـ . 

 ٚقد ٜعًِ ايـُهًـ بٓذاض١ اٚ غصب١ٝ اْا٤ ينب يف بًد٠ ايٓذــ ٖـرا ايٝـّٛ    
ُ تبًؼ االيـ اْا٤ ،  ٚاْٞ ايبًد الٚيعٌ أ خصٛز٠ ٖٚرا ٜهٕٛ َٔ ايػب١ٗ غري ايــ

 ،يكيعٝـ١ يًتهًٝــ ايــُعًّٛ امجـاالً    ذ١ٝ ع٢ً ايــُ ايؿ١ ا ـْتؿا٤ ايكدز٠ ايتدزٜإل
ُُ ٚإل ٕ ٚإ -أٚاْـٞ ايًـنب   -ـُاّ االطـساف  ه١ٓ ايعادٜـ١ عًـ٢ ازتهـاب تـ    ْعداّ ايــ

ؾسض قدزت٘ ع٢ً  حادٖا ع٢ً ضـبٌٝ ايبـدٍ ثٝـح ناْـك ايهجـس٠ ضـببًا يًعذـص        
 ايكيع١ٝ ٚنإ َٓػأ ايعذص عٓٗا نجس٠ االطساف .  عٔ ايـُ ايؿ١ 

ه١ٓ االزتهـاب  ُُـذٕ يٝطك ايعن٠ بهجـس٠ ايعـدد ٚقًتـ٘ ، ٚيٝطـك ايعـن٠ بـ      إ
ايــُهًـ عًـ٢ ايــُ ايؿ١    ادتُاع نجس٠ االطساف َع عذص ٚعدَ٘ ، بٌ ايعن٠ ب

 ُاّ االطساف يف االضتعُاٍ ٚاالزتهاب . ـذُع بني تـايكيع١ٝ ايع١ًُٝ َٔ اي
ٍٕ ٚبتعبري زتهـاب  هًـ ع٢ً إٜكدز ايـُ : ايعن٠ بهجس٠ االطساف بٓخٛ ال ثا

لتصاص ايبخـح عٓـد   ذ٢ً إايبٝإ ٜت ذًا . َٚٔ ٖراـمجٝع االطساف ٚيٛ تدزٜ
ـــُ ــا٥ٝايـ ــخكل ايٓـ ــب١ٗ ايتخسٜـ ــأٓتـين بايػـ ــ١ ١ُٝ ، ٚال ٜتـ ــبٗات ايٛدٛبٝـ ٢ يف ايػـ

ايؿــ١ ايعًُٝــ١ ال ؾايػــب١ٗ ايٛدٛبٝــ١ قابًــ١ يًُ ٚإ ايـــُكس١ْٚ بــايعًِ االمجــايٞ ،
طساؾٗا َا بًػك َٔ ايهجس٠ خت١ًُ ٚإٕ بًػك أُاّ االطساف ايـُـايكيع١ٝ برتى ت

 ايؿ١ ايكيع١ٝ ؾٝٗـا تتيًـب   ١ُٝ ؾإ ايـُـ الف ايػب١ٗ ايتخسٜـايعدد١ٜ ، ٖٚرا ب
 حٝاًْا . ختُالت ٖٚٛ أَس عطري أٚ َتعرز أتٝإ مجٝع ايـُإ

ُ  ين ٖٓـا أ خكل ايٓـا٥ٝ ْعِ ذنس ايـُ َتؿـٓسع عـٔ   ايكيعٝـ١   ؾك١ٛإ ٚدـٛب ايــ
ــ١   اًل يف ايـــُبخح االٍٚ َٚٓعٓــا  ، ٚقــد ْاقػــٓاٙ َؿٓصــ  حسَــ١ ايـــُ ايؿ١ ايكيعٝ

ٜـ ايتالشّ بُٝٓٗا ٚايتؿٓس ُهٓٓا تعُـِٝ ايطـابي١ يًػـبٗات ايٛدٛبٝـ١ غـري      ـع . نُا 
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تٝـإ مجٝـع   يعدد١ٜ َع ايعذص ٚعـدّ ايـتُهٔ َـٔ إ   ذعٌ ايهجس٠ اـايـُخصٛز٠ ب
ٜٚت ً  َٓٗـا    ايؿ١ ايكيع١ٝ يًتُهٔ َٓٗا ،ايـُ ايـُختُالت َالنًا هلا ؾتخسّ

ٜـ  - ايـُكدٚز٠ َٓٗـا  -بؿعٌ بعض ايـُختُالت  ُ ـذب تـ ـ، ٚال  ٛاؾك١ خصٌٝ ايــ
تبعٝض االحتٝا  تٝإ مجٝع ايـُختُالت ، ؾٝتعني ايع١ًُٝ ايكيع١ٝ يًعذص عٔ إ

يؿسض ايعذص  ،بعٝٓ٘ ضيسازٙ اىل تسى بعض االطساف اليف بعض األطساف إل
ٚدـ٘ ياليتـصاّ بعـدّ     ٕ الختُالت . ٚبٗرا ايتكسٜب ٜتبني أمجٝع ايـُ تٝإعٔ إ

 تٓذٝص ايعًِ االمجايٞ يف ايػب١ٗ ايٛدٛب١ٝ غري ايـُخصٛز٠ ٚع٢ً االطالم . 

قسبٝتٗـا َـٔ ايٛاقـع َٚـٔ لازدٝـ١ ايػـب١ٗ       لري أطسٚحـ١ أل  ٖٚرا ايتخدٜد
 ُ ُ   خصٛز٠ أغري ايــ ٍ   ٓظٛز ايؿكٗـٞ ٚأ طساؾٗـا ثطـب ايــ  ، ضـًُٗا عـٔ االغـها

ـــُٚبايتكسٜــب  ؾسادــع ،  (3))قــدٙ(  ضــتاذْا ايـــُخكلتكدّ تٓــدؾع إغــهاالت أاي
ع االغهاٍ ٚايـدؾع بعـد ٚضـٛح ايؿهـس٠ ٚبعـد َالحظـ١ نـٕٛ        ٚيٝظ ايـُِٗ تتٓب

     ُ خصٛز٠( يف ألبـاز أٖـٌ   ايعُد٠ ٚايـُِٗ عـدّ ٚزٚد عٓـٛإ )ايػـب١ٗ غـري ايــ
ْـ بٝك ايعص١ُ) ٜـ    ـ( يٓتصد٣ يتخدٜدٖا ، ٚا ساد َٓـ٘  ُا ٖـٛ اصـيالح ؾكٗـٞ 

 .  عدّ تٓذٝص ايعًِ االمجايٞ بايتهًٝـ يف أطساف ايػب١ٗ غري ايـُخصٛز٠
ص يف ايٓظـس  دزاى عكًـٞ ، َٚـالى ايتٓذٓـ   ص ٚعدَـ٘ إ َٚٔ ايٛاضذ إ ايتٓذٓـ 

ايعكًٞ ٖٛ تطاقط االصٍٛ ايرتلٝص١ٝ بعد تعازضٗا عكٝب دسٜاْٗا يف أطساف 
ٝصــٞ يف أطــساف َهــإ دسٜــإ االصــٌ ايرتلص إايػــب١ٗ ، َٚــالى عــدّ ايتٓٓذــ 

َٓ طـساف ايػـب١ٗ   ًٓا عٔ ايعكاب ، ٚنجـس٠ أ ايػب١ٗ اٚ يف بعطٗا ؾٝهٕٛ دسٜاْ٘ َؤ
ْٕ خصازٖا عــاد٠ًـايـــُكرت١ْ بــايعًِ االمجــايٞ بــايتهًٝـ اٚ عــدّ اْــ غايبــًا  َكــاز

ّْ َـ ـي َٚالش االبـتال٤ اٚ يتخكـل االضـيساز اىل    خٌ ـ سٚج بعض االطساف عٔ 
المجــايٞ عــٔ ايتٓذٝــص بايٓطــب١ اىل زتهــاب بعــض االطــساف ، ؾٝطــكط ايعًــِ اإ

ٜـ ـتًهِ االطساف اي ُهٔ عٓد٥ـر  ـ ازد١ عٔ ذلٌ االبتال٤ اٚ ايـُطيس ايٝٗا ، ٚ
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ايدالًـ١ يف   االطـساف  : لـس٣ الصـٍٛ َـٔ دٕٚ َـاْع يف األطـساف األ    دسٜإ ا
  ازد١ عٔ دا٥س٠ االضيساز . ـدا٥س٠ االبتال٤ اٚ اي

َـ  ذدٟ ـخطب ايــُساد ايـ  ـٕ ايػـب١ٗ غـري ايــُخصٛز٠ بـ    ـ تصس : إٚبتعبري 
حكٝكـ١ ٜـساد َٓٗـا    ٖـٞ   -عين تٓذٝص ايعًـِ ٚعدَـ٘   أ -ٞ َٓٗا ٚايػسض االضاض

ــٔ ايـــ     ـــُهًـ ع ــص اي ــع عذ ــا َ ــس٠ أطساؾٗ ــٔ   نج ــ٦ًا َ ــ١ ْاغ ــس٠ُ ايؿ١ ايكيعٝ  نج
ُ د٠ بـاأل َٓٛط١ أٚ َتخـدٓ  خكٝك١ـ، ٖٚرٙ اياالطساف ُ الشّ هلـا أ َس ايــ  كازٕ ٚ ايــ

َـ   أ - ٚ دلـٍٛ بعطـٗا يف دا٥ـس٠    البـتال٤ أ ـخٌ اعين لسٚج بعض أطساؾٗـا عـٔ 
ٖرا ٖٛ ايٛاضـذ يف ايـرٖٔ ايــُتٛاضع َـٔ حٝـح       -االضيساز اىل االزتهاب 

 ايبخح ايـُٛضٛعٞ . ثِ ْبخح َٔ د١ٗ ثا١ْٝ : 
 

 حكه الشبهة غري الـنحصورة : 
َـٔ حٝـح    ايػب١ٗ غري ايــُخصٛز٠  ْظازِٖ)قدِٖ( يف حهِألتًؿك قد إ

 ـُٛاؾك١ ايكيع١ٝ : حس١َ ايـُ ايؿ١ ايكيع١ٝ ٚٚدٛب اي
ؾايــــُعسٚف ٚايــــُػٗٛز بـــني ؾكٗا٥ٓـــا )زض( ٖـــٛ عـــدّ َٓذصٜـــ١ ايعًـــِ 

ذا نـإ َتعًـل ايعًـِ َـرتددًا     االمجايٞ بايتهًٝـ يٛدـٛب ايــُٛاؾك١ ايكيعٝـ١ ا   
ــني أ ــري َــ  ب ــجري٠ غ ــساف ن ــايٞ   ـط ــِ االمج ــإ ايعً ــس٠   -خصٛز٠ ، ؾه ــٌ نج بؿع

ٚعــٔ صــالح١ٝ ًا  سج عــٔ صــالح١ٝ نْٛــ٘ بٝاْـــخصازٖا ٜــاالطــساف ٚعــدّ إْـــ
ٚقـد   طساؾـ٘ ايــُػتب١ٗ،  ذاب االحتٝـا  يف أ ـٜـ تأثريٙ يتٓذٝص ايعًِ االمجايٞ ٚإل

 يٛدٛب ايـُٛاؾك١ ايكيع١ٝ .   ع٢ً عدّ َٓذصٜت٘ ٚايتطايـِ إدعٞ االمجاع
ى بـــرابعطـــِٗ َـــٔ عـــدّ االذعـــإ يٚيف َكابـــٌ ايــــُػٗٛز : َـــا ْطـــب 

ايكيعٝـ١  ٓذٝـص ايــُٛاؾك١   صاَ٘ بـُا ٜكتطـٝ٘ ايعًـِ االمجـايٞ َـٔ ت    ػٗٛز ٚإيتايـُ
 طساف ايػب١ٗ .  ـخصاز أْٚٚدٛب االحتٝا  زغِ عدّ إ

ـــُ ْتؿــا٤ ٚدــٛب صعّٛ اٚ ايػــٗس٠ ٖــٛ إايـــُ تٝكٔ َــٔ االمجــاعٚايكــدز اي
ــ ــا  ت ــاب تــ ـاالحتٝ ــ١ بادتٓ ـــُختُالت ، ٜٚبكــ٢ ـخصٝاًل يًُٛاؾكــ١ ايكيعٝ ُاّ اي
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ف ايـتُهٔ َٓٗـا   خس١َ ايـُ ايؿ١ ايكيع١ٝ يٛ صـاد ـثريٙ يِ االمجايٞ ع٢ً تأايعً
ُٓ  د .  َٔ دٕٚ تع

ُاّ أطـساف  ـيتصّ بعطِٗ دـٛاش ايــُ ايؿ١ ايعًُٝـ١ ايكيعٝـ١ بـرتى تـ      يهٔ إ
زتهاب مجٝعٗا ، قاٍ يف )ايعس٠ٚ ايـٛثك٢ : ايــُا٤   ٚ باخصٛز٠ أايػب١ٗ غري ايـُ

غتب٘ يف غري ايـُخصٛز نٛاحد يف أيــ َـجاًل    (: )ٚإٕ إ1ـذاضت٘ : ّايـُػهٛى ْ
ٔ  ـٜ ال  غـ٧ٝ َٓـ٘( ٚ ـاٖسٙ دـٛاش ازتهـاب مجٝـع االطـساف         ذب االدتٓـاب عـ
 . َٚٔ دٕٚ تعُد  هًـ ذيو ٚيٛ صدؾ١ًيٛ أَهٔ ايـُ -خت١ًُ ايتخسِٜـَ -

عتكــاد عــدّ َٓذصٜــ١ ايعًــِ االمجــايٞ يًتهًٝـــ ايـــُعًّٛ   ٚيعــٌ ٚدٗــ٘ إ
َـ  حطـب   -خصٛز٠ ايعـدد نٛاحـد َـٔ أيــ     ـامجااًل ضُٔ أطساف نجري٠ غري 

ٛ  ، ٚحٝـح ال  - َجاي٘ )قـدٙ(  صًا مل حتـسّ ايــُ ايؿ١   ٕ ايعًـِ االمجـايٞ َٓذٓـ   ٜهـ
 ذب ايـُٛاؾك١ ايع١ًُٝ ايكيع١ٝ . ـال ت ايكيع١ٝ نُا

ــٌ َــ   ـــُكاٍ َػــهٌ ب ــع ـُٓٛع دصَــًا أليهــٔ ٖــرا اي ــداّ عًــ٢ مجٝ  ٕ االق
زتهــاب َٛدــب يتخكــل ايعصــٝإ ايعًُــٞ عٓــد إ  -ايتخــسِٜ االطــساف ذلتًُــ١

كيع١ٝ يًخساّ ايـُعًّٛ امجـااًل  ًٜٚصّ حتكل ايـُ ايؿ١ اي ،خساّ ٚاقعًاـاييسف اي
َٚـٔ ايٛاضـذ قـبذ ايرتلـٝ  يف َعصـ١ٝ       ،ضُٔ االطـساف ايهـجري٠ ايــُػتب١ٗ   

  ايؿت٘ عُاًل بٓخٛ قيعٞ .  ـايـُٛىل ايـُٓعِ َٚ

ــ٠ًٛ    ــسِٜ ق ـــُٓع ٚايتخ ــتد اي ُ  ٜٚػ ـــ ــصّ اي ــ٢   اذا ع ــس عً ــٔ اٍٚ االَ هًـ َ
حـدٖا ؾاْـ٘   أخساّ يف ـ١ ٖٚٛ ًَتؿك يٛدٛد ايـ االطساف ايـُػتبٗإزتهاب تـُاّ 

 صاًل .ٕ اغهاٍ اٚ غب١ٗ اٚ احتُاٍ زلص١ أخس١َ ٚايعكٛب١ َٔ دٚـٜتٝكٔ باي

 مجٝـع ٌ عسٚض َـاْع عـٔ ازتهـاب    ـخساّ ألدبعًُ٘ اي ِبٔصُٜ ْعِ يٛ مل
ٖـ زتهاب٘ يبعطـٗا اٚ أ االطساف ٚصادف إ  -خساّ ؾٝٗـا ٚاقعـًا   ـا ٚمل ٜهـٔ ايـ  نجس

اب ع٢ً ايكٍٛ بعدّ تايتذسٟ ٚإضتخل ايع خس١َـضتخل ايعكاب ع٢ً ايكٍٛ بإ
 حس١َ ايتذسٟ . 
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ٕ بعــدّ تٓذٝــص ايعًــِ االمجــايٞ يٛدــٛب  ػٗٛز قــا٥ًٛيـــُٚنٝـــ نــإ ؾا
ُع٢ٓ عدّ ٚدٛب االعتٓا٤ بايعًِ االمجايٞ يف أطساؾ٘ غري ـايـُٛاؾك١ ايكيع١ٝ ب

 ٚ َٓع : ـ ًٛ عٔ إغهاٍ أت نًٗا ال ، ٚقد إضتدٍ هلِ بٛدٛٙ خصٛز٠ايـُ

طـساف ايػـب١ٗ غـري ايــُخصٛز٠     ب عـٔ أ ٕ ٚدـٛب االدتٓـا  أقٛاٖـا :إ َٔ 
 َٓؿٞ غسعًا . ٖٚٛ  ،خسج ٚايـُػك١ ايعظ١ُٝـَطتًصّ يف ايػايب يًٛقٛع يف اي

خسج َـتهؿاًل يٓؿـٞ   ـٕ ايـُخكل يف ذلً٘ نٕٛ ديٌٝ ْؿٞ ايـ يهٔ ٜسد عًٝ٘ : إ
ُٓـاي ا ٜهٕٛ ؾعاًل َصـداقًا يًخـسج ٚايعطـس ايػ صـٞ ، ٚيـٝظ      خهِ ايػسعٞ ع

ٕ نـإ  ج ؾعـاًل َٓـ٘ ٚإ  ٜتخـسٓ  خسج عـٔ غـ   ال  ـايـ  يف ديًٝ٘ عُّٛ ٜػٌُ ْؿٞ
 ايؿعٌ حسدًٝا بايٓطب١ اىل ْٛع ايـُهًؿني اٚ غايبِٗ . 

ِٓ  ٕ ديٌٝ ْؿٞ ايعطـس ٚاحلـسج ال  ٚقد ٜػهٌ عًٝ٘ ثاًْٝا بأ ايػـبٗات غـري    ٜعـ
ٕ  ،ايـُخصٛز٠ حٝح ٜهٕٛ ايعطس ؾٝٗا يف حتصٌٝ ايـُٛاؾك١ ايكيعٝـ١   يٛضـٛح ا

ٚتكٝٝـدٖا  ديـ١ االحهـاّ ايػـسع١ٝ االٚيٝـ١     صٝ  أ ـديٌٝ ْؿٞ احلسج ْا س اىل ت
اىل غـ   ايــُهًـ ، ٚيـٝظ ديًٝـ٘      حسدٝـًا بايٓطـب١   ٜهٔ َتعًكٗـا بـُا اذا مل 

ْا سًا اىل االحهاّ ايجابت١ ثهِ ايعكٌ ْظري حهُ٘ باالحتٝا  يف أطـساف ايعًـِ   
تػـسب   خسج يف اَتجـاٍ ايتهًٝــ ايػـسعٞ : )ال   ـٜتخكل ايـ  االمجايٞ ، ٖٚٓا ال

ٛ   ـُا ايـ( ؾاْ٘ َكدٚز َٔ غري عطس ، ٚاْاخلُس اؾك١ خسج ٚايعطـس يف حتصـٌٝ ايــُ
ــا   ــ١ ب ــ١ ايٛادب ــساف     ايكيعٝ ــع االط ــرتى مجٝ ــا  ب ــٛب االحتٝ ــٌ يٛد دزاى ايعك

ـــُختٌُ نــٕٛ ايــ   ـــُخصٛز٠ ٚاي ـــُػتب١ٗ غــري اي ــٌ ْؿــٞ  ـ ُس أاي حــدٖا ، ٚديٝ
 ٌ . خهِ ايعكًٞ ناالحتٝا  ايٛادب بادزاى ايعكـيٓؿٞ اخسج يٝظ ْا سًا يـاي

حهـاّ  ُهٔ دؾع االغهاٍ َع تطًِٝ نـٕٛ ديٝـٌ ْؿـٞ احلـسج ْـا سًا ي      ـٜٚ
بأْ٘ ْـا س اىل َكـاّ إَتجـاٍ االحهـاّ ايػـسع١ٝ       -ّ ايعك١ًٝ ايػسع١ٝ دٕٚ االحها

 َتجاي٘ حسدًا غ صًٝا ع٢ً ايـُهًـ نإ َٓؿًٝا عٓ٘ يف ايػسٜع١ . ٕ َا نإ إأٚ
 ّٛـٝـ ايـُعًــجاٍ ايتهًـًٝا َٔ اَتـ صــسج َهًـ غـحسش ح٦ر اذا أـٓـٚحٝ
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ــإ ايــ    إ ــجري٠ ن ــساف ن ــُٔ اط ــااًل ض ــٞ ايــ   ـمج ــديٌٝ ْؿ ــ٘ ب ــًا عٓ خسج ـخهِ َٓؿٝ
ايػ صٞ عٔ ايػسعٝات ، ٜٚٓتؿٞ َع٘ تبعـًا : َٛضـٛع حهـِ ايعكـٌ بٛدـٛب      

ــ ـــُكرت١ْ بــايعًِ      ـت ــب١ٗ اي ــساف ايػ ــ١ باالحتٝــا  يف أط ـــُٛاؾك١ ايكيعٝ خصٌٝ اي
 خصٛز٠ . ـتهٕٛ َ االمجايٞ عٓدَا ال

  َا ذنسْاٙ اٚاًل . خسج ٖٛـاالضتدالٍ بٓؿٞ اي ايعُد٠ يف زٓداذٕ 

ٚ ضتدٍ يًكٍٛ ايـُػٗٛز باإلٖٚهرا إ تهـاشٟ  زاإلايتطـامل  مجاع ايؿتـٛا٥ٞ 
 ع٢ً عدّ ٚدٛب االحتٝا  يف أطساف ايػب١ٗ غري ايـُخصٛز٠ . 

ايــُتكدَني يطـهٛتِٗ َـع بعـض     ال غـاٖد عًـ٢ اْعكـادٙ بـني      عمجايهٓ٘ إ
غـاٖد   مجـاع َـدزنٞ ال  ع٢ً ؾسض إْعكـاد االمجـاع ؾٗـٛ إ   ايـُتألسٜٔ عٓ٘ ، ٚ

 يك٠ٛ احتُاٍ َدزنٝت٘ .   (دٜت٘ ٚنػؿ٘ عٔ زأٟ ايـُعصّٛ)ع٢ً تعٓب

ـــُٛضٛع ال    ــإ ايـ ـــُ تاز يف بٝـ ــب ايـ ــ٤ٛ ايتكسٜـ ــٔ يف ضـ ــ يهـ ختاج اىل ـْـ
االضتدالٍ ع٢ً عدّ ايـُٓذص١ٜ ٚعدّ ٚدٛب االعتٓا٤ شا٥ـدًا عًـ٢ َـا تكتطـٝ٘     

  ّ َٓذصٜـ١ ايعًـِ االمجـايٞ لـازج االطـساف ايــُطيس        ايكاعد٠ ايعا١َ َـٔ عـد
هــايٝـ ٕ ايتـخٌ االبــتال٤ ، بًخــا  أ ازد١ عــٔ َـــايٝٗــا اٚ غــري االطــساف ايــ 

ايعذـص   خٓدـطساف ايػـب١ٗ بـ  َػسٚط١ بايكدز٠ ع٢ً َتعًكٗا ، ٚاذا ؾسض نجس٠ أ
زتهـاب مجٝعٗـا ايــُؤدٟ    ـُاّ أطساؾٗا ٚعـدّ ايكـدز٠ عًـ٢ إ   ذُع بني تـعٔ اي

ـــُ اي ــ١اىل اي ـــ بــ   ،ؿ١ ايكيعٝ ــٞ ايتهًٝ ــر ٜٓتؿ ـــُ ايؿ١ ايكيعٝــ ـٚعٓد٥ ١ خس١َ اي
ٕ تتكٝـد ايكـدز٠   َٔ أطساف نجري٠ ، ْعِ البد يًتهًٝـ ايـُعًّٛ امجااًل ضُٔ أ

ٜهــٕٛ ايتهًٝـــ يف نــٌ  نجسٖــا ؾــالًــ٢ نــٌ طــسف بــرتى ضــا٥س االطــساف اٚ أع
يٞ ٜهـٕٛ يًعًـِ االمجـا    ، ٚيف َجًـ٘ ال طسف ؾعًًٝا إال عٓـد تـسى اييـسف ا لـس    

ــ    أطــساف نــجري٠ أ ـ ضــُٔ بــايتهًٝ ُاّ االطــساف ـثــس يــصّٚ االدتٓــاب عــٔ ت
 كٍٛ :ثِ ْـ .ٖرا تكسٜب َكتط٢ ايكاعد٠ ٖٚٛ ايعُد٠  ايـُػتب١ٗ حسَتٗا .

 صسْا )قدٙ(ـ١ً عـعض أدـأؾادٙ ب ط٢ ايكاعد٠ بـُا ـتـٝد َكـٓا تأٜـٜـُهٓ -1
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عـٌ ضـكٛ  ايعًـِ    يعًُٝـ١ ايكيعٝـ١ بؿ  اعدّ ٚدٛب ايـُٛاؾك١ ٢ ًٚديٝاًل عدًٗا ٚ
 بتكسٜب :  ،ص١ٜ يف ايػب١ٗ غري ايـُخصٛز٠االمجايٞ عٔ ايـُٓٓذ

ايٞ ؾهـٌ طـسف َـٔ    طساف ايػب١ٗ ايـُكس١ْٚ بايعًِ االمجـ اْ٘ اذا نجست أ
َـ أطساف ايعًِ االمجايٞ ٜـساد إ  ْيبـام ايــُعًّٛ   ٘ ٜٛدـد إط٦ُٓـإ بعـدّ إ   قتخا

ا٤يك ايكُٝــ١ باإلمجــاٍ ؾٝــ٘ ، إذ نًُــا إشدادت أطــساف ايعًــِ االمجــايٞ تطــ  
مجاٍ ع٢ً نٌ طـسف حتـ٢ تصـٌ اىل دزدـ١     ْيبام ايـُعًّٛ باإلاالحتُاي١ٝ إل
طـساف ايػـب١ٗ ايــُكس١ْٚ بـايعًِ     أُع٢ٓ اْ٘ نًُا نجست ـب ، الفـاالط٦ُٓإ باي

ــ  ايٞ تطـا٤يك ايكُٝـ١ االحتُايٝـ١ إل   االمج مجـاٍ عًـ٢ نـٌ    ُعًّٛ باإلْيبـام اي
مجـاٍ  باإلْيبام ايـُعًّٛ دّ إٜي٦ُٔ بع زتهاب٘ حت٢ ٜصٌ يدزد١ٕطسٕف ٜسٜد إ

ايٝكني االمجايٞ ٜٓكطِ ع٢ً عـدد   ٕ زقِ، ألقتخاَ٘ع٢ً ٖرا اييسف ايـُساد إ
ؾٝطـعـ االحتُـاٍ يف نـٌ     ،طساف ايػب١ٗ ٖٚـٞ نـجري٠ دـدًا حطـب ايؿـسض     أ

ّ ايتهًٝـ يف ذاى اييـسف ايــُساد   ٌ االط٦ُٓإ بعدٜسٜد إزتهاب٘ ٜٚـخص طسٕف
ـــُختٌُ يف   ايكُٝــ١قتخاَــ٘ ، ٚالشّ ٖــرا ٖــٛ صــريٚز٠  إ االحتُايٝــ١ يًعكــاب اي
د االط٦ُٓإ ع٢ً لالؾٗـا ، ٚذيـو   ٜٓعك بدزد١ٕ ضعٝؿ١ً ض١ًًٝ٦ قتخاّ نٌ طسٕفإ

طـساف ايػـب١ٗ ، ٚعٓـد نجـس٠     عًـ٢ عـدد أ   -ـخاي١َـ  ال -ٕ زقِ ايٝكني ٜٓكطـِ  أل
طساف تطعـ ايك١ُٝ االحتُاي١ٝ يًعكاب يتطا٤ٍ ايك١ُٝ االحتُاي١ٝ الْيبـام  األ

مجاٍ ع٢ً نٌ طسف َـٔ االطـساف ايهـجري٠ . ٚاالط٦ُٓـإ حذـ١      إلايـُعًّٛ با
 . (4) تا١َ عكال٥ًٝا مل ٜسدع عٓٗا ايػازع 

٘   يهٔ ٜػهٌ عٓدْا ايسنٕٛ اىل ٖرا ايتٛدٝـ٘ ديـ   ٕ ٚإ ٝاًل ٚحذـ١ تاَـ١ ، ؾاْـ
مجاٍ عٓـد نجـس٠   م ايـُعًّٛ باإلْيباػو يف تطا٤ٍ ايك١ُٝ االحتُاي١ٝ إلا ال ْنٓٓ
ٓٓـ  طساف ددًا ٚال يف ضاأل ا ْػـو يف  عـ ايك١ُٝ االحتُاي١ٝ يًعكاب عٓد٥ـر ، يه

طــساف ٚنجــس٠ ايتهًٝـــ يف نــٌ طــسف عٓــد شٜــاد٠ األ  ْعكــاد االط٦ُٓــإ بعــدّإ
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، ـُاّ االطـساف ال اذا حصٌ ايعذص عٔ ايـُ ايؿ١ ايكيع١ٝ بازتهـاب تـ  عددٖا إ
ًٍ َٚٔ دْٚ٘ ال طساف ايػب١ٗ تطا٤يك ايك١ُٝ االحتُاي١ٝ ِ أْ٘ نًُا إشدادت أْط

عـ االحتُـاٍ  ٕ ضـ ، ٚقد ضبل إٔ ذنسْا أـ الؾٗاد١ االط٦ُٓإ بتبًؼ دز حت٢
االط٦ُٓـإ بعـدّ ايتهًٝــ    حـٓد  طساف ايػـب١ٗ اذا بًـؼ   يف نٌ طسف عٓد نجس٠ أ

ٚيٝطـك حذٝتـ٘ َـٔ     ،تا١َ عكال٥ًٝاحذ١ً يف طسف ايػب١ٗ نإ االط٦ُٓإ بٓؿط٘ 
َـ  خجِٗ ـبـ لتصـاص  ٜبعـد إ  خصٛز٠ االطـساف ، يهـٔ ال  ـباب نٕٛ ايػب١ٗ غري 

ـخصٌ االط٦ُٓــإ بعــدّ ايتهًٝـــ يف  عــٔ ايػــب١ٗ غــري ايـــُخصٛز٠ ؾُٝــا مل ٜــ  
ِ عٔ ايػب١ٗ غري ايــُخصٛز٠  خجٗـقٌ َٔ نٕٛ نالَِٗ ٚب،ال أ أطساف ايػب١ٗ

عِ َٔ حصٍٛ االط٦ُٓإ َٚٔ عدّ حصـٍٛ االط٦ُٓـإ بعـدّ ايتهًٝــ     يف األ
ايكيع١ٝ عٓـد   يٛد٘ يف عدّ ٚدٛب ايـُٛاؾك١ا َا :ٚعٓد٥ر ْطأٍ . يف نٌ طسف

 ؟. عدّ حصٍٛ االط٦ُٓإ بعدّ ايتهًٝـ ٚنٕٛ ايػب١ٗ غري ذلصٛز٠
ًا ع٢ً ضكٛ  ايعًِ االمجايٞ طـسٓ  ٜٓؿع ٖرا ايتٛدٝ٘ حذ١ً ال ٚيف ض٥ٛ٘ : 

ت٘ يٛدـٛب ايــُٛاؾك١ ايكيعٝـ١ ايعًُٝـ١ ، ْعـِ      صٜٓديٝاًل ع٢ً عدّ َٓٓذٚال ٜصًذ 
 .ُكتط٢ ايكاعد٠ ـٜصًذ َؤٜدًا ي

: ايػــٗٝد ايصــدز)قدٙ( يف دلًــظ ثجــ٘ عًــ٢ ايتٛدٝــ٘ ٚزد ايـــُخكلٚقــد أ
ُاّ ـ، ٚايـــُِٗ عٓــدْا عــدّ تــ عــد٠ إٜــسادات، ٚأدــاب عٓٗــا عطــٔ َسادعتٗــا 

 طاي١ . إلؾًرا ال َٛدب ي، ايتٛدٝ٘ ديٝاًل ٚصالح٘ َؤٜدًا 

َـٔ ايؿكٗـا٤   ضـتدٍ مجـع   ذنب اييت إـد َكتط٢ ايكاعد٠ بسٚا١ٜ ايْؤٜٓٚ - 2
عـٔ   (5)، ٖٚٞ َا زٟٚ ايػب١ٗ غري ايـُخصٛز٠بٗا ع٢ً عدّ ٚدٛب االعتٓا٤ ب

اجلـنب ايــُتداٍٚ يف االضـٛام ٚقـد     حـدِٖ عـٔ   (حٝح ضأي٘ أَٛالْا ايباقس)
يف دٛاب٘ :ر أَٔ أدٌ (، ؾكاٍ )ذعٌ ؾٝ٘ ايـُٝت١ ـ٘ زأ٣ أْ٘ ٜبأْ ألنٙ أحْد

ْ٘ َٝت١ ؾال أ ؟ اذا عًَُك حسّ يف مجٝع االزضنيَهإٕ  ٚاحد جيعٌ ؾٝ٘ ايـُٝت١ 
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غـرتٟ  ، ٚاهلل اْـٞ ألعـرتض ايطـٛم ؾأ    ٌٚن ـ   عٚبٔـ  ٔ ٕ مل تعًِ ؾاغرت، ٚإ نً٘تأ
ـــ  ٕ  ذنب،ـبٗــا ايًخـــِ ٚايطـــُٔ ٚاي  ٖـــرٙ اينبـــس  ،ٚاهلل َـــا أ ــٔ نًـــِٗ ٜطـــُٛ

 . ٖٚرٙ ايطٛدإ د
)ذلُد بٔ ضـٓإ( يف طسٜكٗـا     َٚع غض اييسف عٔ ضعـ ضٓدٖا يٛقٛع

ٖٚـٛ ايـرٟ    -نبذـٕ ايعًِ بٛدٛد ؾسد حـساّ َـٔ ايـ   ٖٞ ٚاضخ١ ايدالي١ ع٢ً أ
  ٜٛدب االَتٓاع عٔ أنٌ اجلنب. ال -ذعٌ ؾٝ٘ ايـُٝت١ ضُٔ أؾساد نجري٠ ددًا ـٜ

ــا     ــني َ ــسض ب ــٛ دٚزإ ايؿ ــ١ ٖ ــِ يًسٚاٜ ــذ ؾٗ ــٛ َــ  ٚأٚض ــتال٤ ـٖ  خٌ االب
خٌ االبتال٤ َسلـٛص  ـٕ ايدالٌ يف َـخٌ االبتال٤ ٚأٖٛ لازج عٔ َ ٚبني َا

هاب٘ : ايعًِ االمجـايٞ بٛدـٛد   زتـُٓع عٔ إُٓع ايػسع عٔ أنً٘ ، ٚال ٜـٜ ؾٝ٘ ال
، ؾــإ بــاقٞ أدــصا٤ ٚأؾــساد اجلــنب يف عُــّٛ    دــنب حــساّ يف ضــٛم ايـــُطًُني 

ٞ  يف ضـٛم ايــُطًُني  ايتذاز١ٜ  ايـُخاٍ عـٔ ذلـٌ ابـتال٤ ايــُهًـ      ١لازدـ  ٖـ
 زتهابٗا بأمجعٗا ٚال ٜكدز عًٝ٘ عاد٠ . ٚال ٜطع٘ إ عاد٠ً

 ايكاعد٠ . االلرئٜ يتأٜٝد َكتط٢ خاصٌ صالح١ٝ ايٛدٗنيـٚاي

طـساف ايػـب١ٗ   تدالٍ ع٢ً عدّ ٚدٛب االدتٓـاب عـٔ أ  ُهٔ االضـْعِ ٜ 
ٌٓـخصٛز٠ بألبـاز ايـ  ـايـُكرت١ْ بايعًِ االمجايٞ اذا ناْك غري َ ٚبعطـٗا   (6) خ

 ٌٓ د٠ ؾتهـٕٛ َؤنٍـ   ،طـساف ايػـب١ٗ عاَـ١   أ صخٝذ ايطٓد ٚاضذ ايدالي١ ع٢ً حـ
ٞ ، ٚقـد إضـتظٗسْا   دّ َٓذصٜـ١ ايعًـِ االمجـاي   ُكتط٢ ايكاعد٠ ايعاَـ١ َـٔ عـ   ـي

 ٚتكسٜب االضتدالٍ بٗا :  ع١ٝ .لتصاصٗا بايػبٗات ايـُٛضٛضابكًا إ
ٞ    ٖــرٙ االطــساف غــري ايـــُخ    إٕ  صٛز٠ غــ٧ٝ ؾٝــ٘ حــالٍ ٚحــساّ ، ٖٚــ

ـخساّ َٓ٘ حت٢ تعسف اير :يو حالٍد اىل غا١ٜ َع١ٓٝ ٖٛر :ـخٌباي ١خهَٛـَ
خصٛز٠ ٚعسؾـك  ؾاذا عًُك طسؾًا َٔ االطساف ايهجري٠ غري ايـُبعٝٓ٘ ؾتدع٘د 

 خساّـتعًِ اي  َك الٚدب تسن٘ ٚإدتٓاب٘ ، َٚا د  -حدٖا بعٝٓ٘ ٞ أــخساّ ؾاي
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 دتٓاب٘ . ـذب عًٝو إٜ ًٓا ؾٗٛ يو حالٍ الَٓ٘ َعٝٓ

ٌٓـلبـاز ايـ  أـُٓع االضـتدالٍ ب ٕ ْْعِ إال أ ٛازد ُـبـدع٣ٛ التصاصـٗا بـ    خ
 ٥ٝين)قدٙ( .ايٓا (7)نُا إعتكد ايـُخكل  -مجايٞايػب١ٗ غري ايـُكس١ْٚ بعًِ إ

ٌٓـلباز ايغاٖد ٚاضذ عًٝٗا َٔ أ خض دع٣ٛ الـيهٓٗا َ  .  خ

طــساف ايػــب١ٗ غــري ٛح عــدّ تٓذٝــص ايعًــِ االمجــايٞ يف أٚاحلاصــٌ ٚضــ
ــا  ؾٝٗــا ، بــ   ـــُخصٛز٠ ٚعــدّ ٚدــٛب االحتٝ دــٛب حتصــٌٝ ُع٢ٓ عــدّ ٚـاي

ــ١ َــع إ  ـــُٛاؾك١ ايكيعٝ ــايتصاَاي ـــ ٓ ــ١ عًــ٢ تكــدٜس تٝٓطــ  ب ـــُ ايؿ١ ايكيعٝ س خس١َ اي
طساؾٗا بػـس  عـدّ   ـ١ُٝ غري ايـُخصٛز٠ أطساف ايػب١ٗ ايتخسٜـُاّ أهاب تزتإ

٘ ُاّ االطساف ضٛا٤ نإ بسدـا٤ بًـٛؽ ايـ   ـعصَ٘ ع٢ً ازتهاب ت ، ـخساّ اّ بدْٚـ
قتخـاّ مجٝـع االطـساف ٖـٛ عـصّ عًـ٢ ايــُعص١ٝ ٖٚـٛ قبـٝذ          ًـ٢ إ ؾإ ايعـصّ ع 

ـُٛاؾك١ ذب ايـ ـعكال٥ًٝا ٚحـساّ غـسعًا البـد َـٔ تسنـ٘ ، َٚـٔ دٕٚ ايعـصّ مل تـ        
 ُاّ االطساف ايـُػتب١ٗ ، ثِ ْبخح يف د١ٗ ثايج١ : ـايكيع١ٝ برتى ت

 

 حدود الشبهة غري الـنحصورة : 
 

االْظــاز يف ضــع١ ايػــب١ٗ غــري ايـــُخصٛز٠ ٚبٛهلــا يًٛادبــات  كلتًؿــإ
، ؾاْـ٘   ايـُع١ًَٛ باالمجاٍ ضُٔ اطـساف نـجري٠ ٚيف التصاصـٗا بايــُخسَات    

)قــدٙ( صــت  ايػــب١ٗ غــري ايـــُخصٛز٠      (8) ينعًــ٢ حتدٜــد ايـــُخكل ايٓــا٥ٝ   
١ُٝ حٝح دعـٌ )قـدٙ( عـدّ ايكـدز٠ ايعادٜـ١ عًـ٢ ايــُ ايؿ١        ـبايػبٗات ايتخسٜ

يًػـب١ٗ غـري ايــُخصٛز٠ ، ٚايػـب١ٗ      ايكيع١ٝ َع عٓصس نجس٠ االطـساف ضـابي١ً  
ٜكـدز   عٔ ايكيع بايــُ ايؿ١ ؾٝٗـا ٚال   ١ُٝ ٖٞ اييت ٜعذص ايـُهًـ عاد٠ًـايتخسٜ
خصٛز٠ ، بُٝٓــا تــساٙ يف ايػــبٗات ـطساؾٗــا ٖٚــٞ غــري َــّ أـُازتهــاب تــعًــ٢ إ
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ــًا َــٔ ايـــُ ايؿ١ ايكيعٝــ١ بــرتى تــ   ُاّ االطــساف عًــ٢ نجستٗــا  ـايٛدٛبٝــ١ َتُهٓ
ٜـ  ـُاّ خسّ عًٝـ٘ تـسى تـ   ـؾٝتٓذص ايعًِ االمجايٞ ؾٝٗا بًخا  ايـُ ايؿ١ ايكيع١ٝ ٚ

ــ٘ ال   أ ـــُخصٛز٠ ، يهٓ ــري اي ــ١ غ ــب١ٗ ايٛدٛبٝ ــساف ايػ ــٔ تــ  ط ــتُهٔ َ خصٌٝ ـٜ
ؾٝتٓـصٍ اىل ايــُٛاؾك١ االحتُايٝـ١     ،تٝإ مجٝـع ايــُختُالت  إُٛاؾك١ ايكيع١ٝ بايـ

ــا ٜٚــ  ــسى بعــض االطــساف ال  ـٜٚهتؿــٞ بٗ ــ٘ ذسٟ حهــِ االضــيساز اىل ت ، بعٝٓ
   ٛ ــص ٖٚــٛ غــري نــ اف غــري ٕ ايػــب١ٗ نــجري٠ االطــس ٚاالضــيساز َــاْع عــٔ ايتٓذٝ

 . ايعدد خصٛز٠ ـَ

ـــُ تاز  ــد ايـ ــ٢ ايتخدٜـ ــاي  ال :ٚعًـ ــِ االمجـ ــٕٛ ايعًـ ــٜهـ ــٌ ٞ َٓٓذـ صًا بؿعـ
لـسٚج بعطـٗا عـٔ    ٚ بعض اطـساف ايػـب١ٗ غـري ايــُخصٛز٠ أ    االضيساز اىل 

عـــدّ ايتٓذـــص يف نًتـــا ايػـــبٗتني ايٛدٛبٝـــ١  : تٞ عٓـــدْاَــــخٌ االبـــتال٤ ، ٜٚـــأ
ص ايتهًٝــ ايٛدـٛبٞ   لتصاص بايجا١ْٝ ، َٚع عـدّ تٓذٓـ  ـ١ُٝ َٔ دٕٚ إٚايتخسٜ

ــ   ٜعًِ بتٛدٓـ  ُٞ الـاٚ ايتخسٜ  ُهًـ عًـ٢ نـٌ تكـدٜس ٚال   ٘ تهًٝــ ؾعًـٞ اىل اي
ــ ــتال٤  ـٜـ ــع حتـــك االبـ ــسف ايٛاقـ ــا  يف اييـ ــ ،ذب االحتٝـ ــٌ ٜـ ــٌ ـبـ ذسٟ االصـ

قتخاَـ٘  ـُٞ اٚ ايٛدٛبٞ عٔ اييسف ايـُساد إايرتلٝصٞ ايٓايف يًتهًٝـ ايتخسٜ
 ، َٔ دٕٚ َاْع عٔ دسٜاْ٘ َٚٔ دٕٚ َعازض ي٘ .زتهاب٘ اٚ ايـُساد تسن٘ٚإ

٘  ثِ اْ٘ اذا غو يف َـٛزدٕ  ٗـ   أْـ ايػـب١ٗ غـري    ا َـٔ ايهجـس٠ حـدٓ   بًػـك أطساؾ
َـ   ٟ تـسدد حـاٍ ايػـب١ٗ بـني    أ -ايـُخصٛز٠ َـ  ـنْٛٗـا  خصٛز٠ ـخصٛز٠ اٚ غـري 

ٖــٛ َعاًَـ١ ايػـب١ٗ ٚنأْٗــا    -قـ٣ٛ ؾتٝـًا   يـٛ مل ٜهــٔ ٖـٛ األ   -ؾـاألحٛ  ٚدٛبـًا   
 االمجايٞ بايتهًٝـ يف أطساؾٗا .   خصٛز٠ االطساف قاب١ً يتٓذٝص ايعًِـَ

ــ٘ : إ ــب ٚٚدٗ ـــُٛزد يف ايػ ــدزاج اي ـــُصداق١ٝ يــ ْ ــٌ  د إُكٝٓـ١ٗ اي ــالم ديٝ ط
   ًا .ٚ يٓبد يؿظًا أطالم ، ٖٚٛ َكٌٝٓ ايرتلٝصٞ ؾاْ٘ ديٌٝ ؾٝ٘ عُّٛ ٚإاالص

ٍٕ ٚاطــالم يف ديٝــٌ االصــٌ ايرتلٝصــٞ  : ٜٛدــد عٓــدْا عُــّٛ ٚبتعــبري ثــا
َـ  درزؾع َاال ٜعًُٕٛرنٌ غ٧ٝ يو حالٍد  طـالم    أٚ إ ٓصـٖٚٛ عُـّٛ 
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ـخساّ َٓ٘ بعٝٓ٘ ؾتدعـ٘د  حت٢ تعسف اي نٌ غ٤ٞ يو حالٍرد بكٝد يؿظٞ :َكٝٓ
ٞ ْاغ٧ٝ َٔ حهِ ايعكٌ بكبذ ايرتلٝ  يف َعصـ١ٝ ايــُٛىل ايــُٓعِ    ٚ بكٝد يٓبأ

ــٔ  ــح ر    َٚ ــاص أحادٜ ــ٢ إلتص ــال٤ عً ــٌ ٚايعك ــا٤ ب ـــِ ايؿكٗ ــا تطاي ــع َ ال  زؾ
ــادد  َــاٜعًُٕٛدٚر ــ٘ ايكيــع   حذــب اهلل عًُــ٘ عــٔ ايعب ـــُا اذا مل ًٜــصّ َٓ ب

 ١ ايٛاقع١ٝ . بايـُ ايؿ١ ايع١ًُٝ ٚايـُعصٝ

َـ       خصٛز٠ اٚ غـري  ـْٚػو يف َؿسٚض ايبخـح : تـسدد ايػـب١ٗ بـني نْٛٗـا 
 ال رزؾــع َــايــ٘ : ذس٣ّـصــٌ ايرتلٝصــٞ َٚــي يف نْٛٗــا َصــداقًا  -ـخصٛز٠َــ

د ايًؿظــٞ اٚ ٚ نْٛٗــا َصــداقًا يًُكٝٓــ، أ (9)ٜعًُٕٛدرنــٌ غــ٧ٝ يــو حــالٍد 
، ٚقد حتكل عٓدْا يف  -ص١ٝ ٚايـُ ايؿ١ ايع١ًُٝ : عدّ تستب ايكيع بايـُع ٞايًٓب

ــ١  ــٍٛ ايًؿظٝ ــالٍد   ثــٛخ االص ــ٧ٝ ح ــو بايعاّ:رنــٌ غ  : عــدّ دــٛاش ايتُط
ٚ   أيف َٛازد ايػب١ٗ ايـُصداق١ٝ يًُ صٓـ  ٜعًُٕٛد زؾع َا الأٚ ايـُيًل :ر

ذٛش ايتُطـو  ـٜـ  ٚعٓد٥ـر ال ، َٔ دٕٚ ؾسم بـني ايًؿظـٞ ٚبـني ايًـ      ، د ايـُكٝٓ
 َ ايٞ ضـُٔ  ساعـا٠ ايعًـِ االمجـ   بعُّٛ ديٌٝ االصٌ ايرتلٝصٞ ، بٌ البد َـٔ 

 يـــِ ًٜــصّ  خصٝاًل يًُٛاؾكــ١ ايكيعٝــ١ َــاـزتهابٗــا تــاالطــساف ايـــُػتب١ٗ ٚتــسى إ
 بعض االطساف .ثِ ْبخح يف د١ٗ زابع١ : حسج أٚ ضسز أٚ إضيساز اىل

 

 حقيقة عدو تيجيز العله االمجالي يف االطراف غري الـنحصورة :
  

ٞ ٚعـدّ ٚدـٛب االحتٝـا  يف    االمجـاي بعد ايبٓا٤ ع٢ً عدّ تٓذٝـص ايعًـِ   
 :ٕ ٜتً   يف أ تٞ ثْحٜأ -أطساف ايػب١ٗ غري ايـُخصٛز٠ 

 ُٓصي١ ايعـدّ ٚنأْـ٘ ال  ـيف ايػـب١ٗ غـري ايــُخصٛز٠ ٖـٌ ٜؿـسض بـ       (ايعًِ)
طساف ايػـب١ٗ ٜٚسدـع اىل   ني ؾٝذسٟ حهِ ايػو يف نٌ طسف َٔ أعًِ يف ايب

 .ٍ اذا نإ ايػو َٛزدًا هلا ؟ قاعد٠ االغتػا
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ُٓصي١ ايعـدّ  ـؿسض )ايػو( ٚايػب١ٗ يف نٌ ٚاحد َٔ االطـساف بـ  ْ٘ ٜأٚ أ
َـٔ دٗـ١ ايعًـِ     غو ٚال غب١ٗ ؾٝٗـا ؾـال يـسٟ )قاعـد٠ االغـتػاٍ( ال      ٚنأْ٘ ال

 االمجايٞ ٚال َٔ د١ٗ ايػو .

ؾُٝــا يــٛ نــإ ٚدــٛب االحتٝــا  حهُــًا   :ٚتظٗــس ايجُــس٠ بــني االحتُــايني 
البـد َـٔ االحتٝـا  يهـٕٛ     ُٓصي١ ايعـدّ  ـيًػو ؾاْ٘ عًـ٢ ايكـٍٛ بهـٕٛ ايعًـِ بـ     

ـ الؾ٘ طساف ايػـب١ٗ غـري ايــُخصٛز٠ ، ٚبـ    يػو قا٥ًُا َكتطًٝا يالحتٝا  يف أا
 طساؾٗا . و حطب ؾسض٘ حت٢ جيب االحتٝا  يف أغ لس ؾاْ٘ الاالحتُاٍ ا 

 ،ْـا٤ ٜـرتدد بٝٓٗـا   ع َطاف ضُٔ أيـ إ٥َجاًل : يٛ عًُٓا إمجااًل بٛدٛد َا
  ٤ ب٘ ٚاالغتطاٍ َٓ٘ :ًل ٜصذ ايٛضٛٚايباقٞ نًٗا َا٤ َي

دـس٣ حهـِ ايػـو     -ؾاذا بٓٝٓـا عًـ٢ االحتُـاٍ االٍٚ : ايعًـِ نـال عًـِ       
 ًـِ ٜصـذ  ألصٌ االغتػاٍ ؾ ذس٣ّـَا٥عًا َطاؾًا ٚنْٛ٘ َ ٚاحتُاٍ نٕٛ نٌ اْا٤ٕ

ع ٥ايٛض٤ٛ ب٘ ٚال االغتطاٍ َٓ٘ ،ألٕ صختُٗا َتٛقؿ١ عًـ٢ إحـساش نـٕٛ ايــُا    
ٜـ  َي اٚ ايــُػتطٌ َٓـ٘ َـا٤ّ    ٘ايـُتٛض٧ بـ   ، ؾايػـو يف نـٌ طـسف    ـخسشًكـًا ٚمل 

ٚالبـد َـٔ   ،ُٓع صـخ١ اييٗـٛز َٓـ٘    ـيـ  نـافٕ  -دّ نْٛـ٘ َـا٤ َيًكـاً   حتُاٍ عـ إ-
 يًصال٠ .  َكد١ًَب٘ غتػاٍ ذَت٘ حتصٝاًل يًٝكني بصخ١ طٗٛزٙ بعد إ االحتٝا 

ٛ  -ٚع٢ً االحتُاٍ ايجاْٞ : ايػو نـال ايػـو    ضـ٤ٛ ٚاالغتطـاٍ   ٜصـذ اي
ْـ  َٔ اْا٤ ٚاحـد زغـِ إ   طـساف  يف أ -ُٜعتٓـ٢   ٘ َا٥عـًا َطـاؾًا ، ؾاْـ٘ ال   حتُـاٍ نٛ

 بٌ ٖٛ نايعدّ .  ، بايػو ٚاالحتُاٍ  -ايػب١ٗ غري ايـُخصٛز٠ 

خدٜد ـ تًـ حطب ايـُطًو ايـُ تاز يف تـذٛاب عٔ ٖرا ايطؤاٍ ٜـٚاي
ــٝ ني ايــ     ــًو ايػ ــظ َط ـــُخصٛز٠ ، ْٚالح ــري اي ــب١ٗ غ ــازٟ ايػ ـذًًٝني االْص

 ١ٗ : خدٜد ايػبـين )قدُٖا( يف تٚايٓا٥ٝ
يف عــدّ تٓذٝــص )قــدٙ(ؾــاذا بٓٝٓــا عًــ٢ زدخــإ َطــًو ايػــٝ  االْصــازٟ 

ٖٚـٛ نـٕٛ االحتُـاٍ ََٖٛٛـًا      -ايعًِ االمجايٞ يف االطساف غري ايـُخصٛز٠ 
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  ؾايػـــو يف االطـــساف غـــري ايــــُخصٛز٠   -٘ ايعكـــال٤ ٜعـــتين بــــُجً ضـــعٝؿًا ال
ٔ اطـساف  َـ  ٟ طـسفٕ غـو( ٚال غـب١ٗ يف أ   ْ٘ )الـخهِ ايعدّ ٚنأٚاالحتُاٍ ب

ــ  ُٜ ٚيــرا ال ،ايػــب١ٗ غــري ايـــُخصٛز٠   ٕٛ ايـــُا٥ع يف االْــا٤  عتٓــ٢ باحتُــاٍ ن
ـــُتٛض٧ بــ ــ٘ َــا٤ّ  ٘اي ـــُػتطٌ َٓ ــ٘ احتُــااًل ََٖٛٛــًا بــ   اٚ اي خهِ ـَطــاؾًا يهْٛ

  ، ٚعًٝ٘ ٜـُهٓ٘ إٔ ٜتٛضأ بـُا٤ أحد االٚاْٞ اٚ ٜػتطٌ َٓ٘ .ايعدّ

ــا٥ٝ   ٚاذا ب ــٝ  ايٓ ــًو ايػ ــإ َط ــ٢ زدخ ــا عً ــدٙ( ين ٓٝٓ ــص   يف)ق ــدّ تٓذٝ  ع
ٛ ايعذص ٚعدّ ايتُهٔ َـٔ  ٖٚ -ٞ يف االطساف غري ايـُخصٛز٠ ايعًِ االمجاي

نإ ايعًِ بٛدٛد تهًٝــ َـسدد بـني أطـساف غـري       -ايـُ ايؿ١ ايع١ًُٝ ايكيع١ٝ 
مجااًل ع٢ً نٌ طسف َٓ٘ قـا٥ِ  يبام ايـُعًّٛ إْذلصٛز٠ نال عًِ ، ٚإحتُاٍ إ

ــ    ،بايٛدــدإ َٓ ـٚالبــد َعــ٘ َــٔ ت ـخصٌ األَــٔ عٓــد   ، ٚال ٜــٔ خصٌٝ ايـــُؤ
 ال عٓد َساعا٠ االحتُاٍ . ايـُهًـ إ

ٍٕ: عٓد ايعًِ االمجايٞ بٚبتعبري ث ْـا٤ َـٔ ايــ اْـا٤ اذا بـين      ضـاؾ١ َـا٤ إ  إا
 ؾٝهــٕٛ ايػــو يف نــٌ طــسف ، ُٓصي١ ايعــدّ ٚنأْــ٘ ال عًــِ ـعًــ٢ نــٕٛ ايعًــِ بــ

ــ٘ َا٥عــًا َطــاؾًا َــؤثٓ    ـــُٛزد َــ ، سًا قا٥ُــًا ٜٚهــٕٛ احتُــاٍ نْٛ  ذس٣ ـؾٝهــٕٛ اي
إْـا٤  ْا٤ َـٔ ايــ   إُتٓع َع٘ تصخٝذ ايٛض٤ٛ اٚ االغتطاٍ بـقاعد٠ االغتػاٍ ٜٚ

ٜـ      َطـاؾًا ، إ  ٜػتب٘ نٕٛ احـدٖا َـا٤ّ    تازٙ ـذ ٜهـٕٛ احتُـاٍ نـٕٛ االْـا٤ ايـرٟ 
 ُٓع صخ١ اييٗٛز . ـسًا ٚناؾًٝا يـٓحتُااًل َؤثإ -َطاؾًا  يًيٗٛز َا٤ّ

ٛ     ٚحٝح أ ضـ٤ٛ بـأنجس َـٔ قـدز     لرْا بايــُب٢ٓ االلـري ؾالبـد َـٔ تهـساز اي
: طٗٛزٙ بــُا٤ َيًـل  ايـُهًـ نٕٛ َطاؾًا نٞ ٜتٝكٔ  االْا٤ ايـُختٌُ نْٛ٘ َا٤ّ

تٛضـأ َـٔ إْـا٤ٜٔ،     -إْا٤ ٚاحد عتٌُ نْٛ٘ َا٤ّ َطـاؾًا   : ؾاذا نإ يف أيـ إْا٤
نٞ ٜتٝكٔ َٔ حصـٍٛ   تٛضأ َٔ ثالث١ ، ٖٚهرا ، -اْا٤إ  :اليـٚاذا نإ يف ا

 بخح يف د١ٗ لاَط١ : ثِ ْ َيًل .  ٤طٗٛزٙ بـُا
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 شبهة الكثري يف الكثري : 
 

ـــُهًـ إمجــااًل بتهــايٝـ نــج   ــِ اي ــس٠ غــري   اذا عً ري٠ ضــُٔ أطــساف َتهج
خٝح ناْك ْطب١ ايتهايٝـ ايهجري٠ اىل االطـساف االنجـس ايــُػتب١ٗ    ـب خصٛز٠ـَ

 ٖٞ ْطب١ ايػ٧ٝ ايـُػتب٘ اىل االطساف ايـُخصٛز٠ . 

مجـاٍ نـجريًا ضـُٔ غـبٗات ٚأطـساف      اإلاذا نـإ ايــُعًّٛ ب   ٚبتعبري ثإٕ:
َـ  ح ناْك ْطب١ ايــُعًّٛ باإل ٝنجري٠ ث ذُٛع االطـساف ْطـب١ قًًٝـ١    ـمجـاٍ اىل 

ٖٞ )ايجًح اٚ ايسبع اٚ ايعػس( ٖٚٞ تٓاضب ايػب١ٗ ايـُخصٛز٠ ، نُا يٛ عًِ 
  طــُأ٠ إْــا٤ ، اٚ عًــِ امجــااًلْٚــا٤ ضــُٔ أيـــ ُأ٠ إامجــااًل بٓذاضــ١  طــ

ٞ بٛدٛد  طُا٠ غا٠ َٛطٛ ًـِ امجـااًل بػصـب١ٝ ٦َـ١     غـا٠ ، اٚ ع  ٠٤ ضُٔ أيؿـ
ـ  يـ إْا٤ َٛدٛد يف أضٛام ايٓذـ ، ؾإ اطساف ايػب١ٗاْا٤ ضُٔ أ ، اٚ )أيـ

٘ أطـساف ايػـب١ٗ غـري ايــُخصٛز٠ ، إال     أيـ ٚ طُأ٠ ، اٚ أيؿني( نجري٠ تػـب 
مجـاٍ اىل دلُـٛع االطـساف ْطـب١ قًًٝـ١      ٕ ْطب١ ايتهًٝـ ايٛاحد ايـُعًّٛ باإلأ

ذيـو   اٚ ايسبع اٚ ايعػس( ٖٚٞ تٓاضب ايػب١ٗ ايـُخصٛز٠ ، ؾٗـٌ ٜعـدٓ  )ايجًح 
َـٔ ايػـب١ٗ غـري ايــُخصٛز٠ ؟ ٖٚـٌ ٜهـٕٛ        ٚ ٜعـدٓ ٠ ؟ أَٔ ايػب١ٗ ايــُخصٛز 

ــجري( َٓٓذـــ    ــجري يف ايهـ ــب١ٗ ايهـ ــايٞ يف )غـ ــِ االمجـ ـــُعًّٛ  ايعًـ ـــ ايـ صًا يًتهًٝـ
تاز ذٛاب حطـب ايــُب٢ٓ ايــُ    ـ تًـ ايـمجاٍ اّ ٜطكط عٔ ايتٓذٝص؟ . ٜباإل
 خدٜد ايػب١ٗ غري ايـُخصٛز٠ :  ـيف ت

حتُاٍ ايتهًٝــ  إلتازٙ غٝ ٓا االْصازٟ )قدٙ( َٔ)ضعـ ؾاْ٘ ع٢ً َا إ
صًا، ٜعتين ب٘ ايعكال٤( نإ ايعًِ االمجايٞ ٖٓا َٓٓذ ال خٓدـعٓد نجس٠ االطساف ب

ٜعتين ب٘ ايعكـال٤ ، بـٌ    ال خٓدـيٝظ ضعٝؿًا ب حتُاٍ ايتهًٝـ يف نٌ طسٕفألٕ إ
يف نـٌ طـسف َـٔ    ، ٖٚـٛ احتُـاٍ قـٟٛ قـا٥ِ     ايجًح اٚ ايسبع اٚ ايعػس ايٓطب١ :

ــايٞ     ــايعًِ االمجـ ـــُكرت١ْ بـ ــب١ٗ ايـ ــساف ايػـ ــل ، أطـ ــسًا  -ؾًٝخـ ــب١ٗ -قٗـ  بايػـ
 . حهًُا ايـُخصٛز٠



 (377).........................................................  غب١ٗ ايهجري يف ايهجري

 

ــازٙ ايـــُخكل ايٓا٥ٝ  ـــُ ايؿ١  ين)قــدٙ( َــٚعًــ٢ َــا إلت ٔ ضــكٛ  حسَــ١ اي
كٛ  ٚدـٛب ايــُٛاؾك١   ، ٜٚتبعٗا ضؿا٥ٗا يعدّ ايكدز٠ ايعاد١ٜ عًٝٗاْتايكيع١ٝ ٚإ

صًا ٚتًخـل بايػـب١ٗ غـري    ؾًٝـصّ عـدّ نـٕٛ ايعًـِ االمجـايٞ ٖٓـا َٓذٓـ        -ايكيع١ٝ 
ايـُخصٛز٠ ، ٚذيو يعدّ ايكـدز٠ ايعادٜـ١ عًـ٢ ايــُ ايؿ١ ايكيعٝـ١ يتٛقؿٗـا يف       

اْا٤ ٚاْـا٤ َـٔ ذلـتُالت ايٓذاضـ١ عٓـدَا      جايني ايـُاضٝني ع٢ً َباغس٠ أيـ ايـُ
اْـا٤ ضـُٔ أيــ ٚ طـُأ٠ اْـا٤ ، اٚ البـد َـٔ        ٜعًِ امجااًل بٓذاض١  طـُأ٠  

( اْا٤ َٔ ذلتُالت ايػصب١ٝ عٓـدَا ٜعًـِ امجـااًل بػصـب١ٝ ٦َـ١ اْـا٤       901َباغس٠ )
ٜـ أ ٌْـا٤ ، ٖٚـرٙ ايــُباغس٠ ألدـ    ٔ أيـ إضُ ايعًـِ بايــُ ايؿ١   عٓـدٙ  خصٌ ـٕ 

 ايع١ًُٝ يًتهًٝـ ايـُعًّٛ امجااًل ٖٚٞ َباغس٠ غري َكدٚز٠ عاد٠ . 

ثريٙ يـصّٚ  ص ايعًِ االمجايٞ ٚتـأ ّٝ ايكٍٛ بتٓذٖٛ يصٚ:  ٚايرٟ ْعتكدٙ حكًا
   ا  بادتٓاب االطساف ايـُػتب١ٗ .االحتٝ

ؾٝذٛش يالضـيساز   ،خصٌ االضيساز اىل َباغس٠ بعض االطسافـٕ ٜإال أ
  يف غري ايـُطيس ايٝ٘ َٔ االطساف .ٚجيسٟ االصٌ ايرتلٝصٞ 

٘ ٚجيـسٟ االصـٌ   ب ٚ خيسج بعض االطساف عٔ ذلٌ االبتال٤ ٚبكدز َعتٓدأ
 بتال٤ . يبعض ا لس ٖٚٛ ايدالٌ يف ذلٌ اإلايرتلٝصٞ ايٓايف يًتهًٝـ يف ا

اٟ حتـ٢   -ُاّ ايـُطايو ـُهٔ ايكٍٛ بتٓذٝص ايعًِ االمجايٞ ع٢ً تـبٌ ٜ
نًـٗا   (اغـتباٙ ايهـجري يف ايهـجري   )ؾـإ َصـادٜل    -ينع٢ً َطًو ايـُخكل ايٓـا٥ٝ 

حتُــاٍ ٣ يف نــٌ طــسف :إ، حٝــح ٜكــَٛصــادٜل حكٝكٝــ١ يًػــب١ٗ ايـــُخصٛز٠ 
، ؾٝتٓذـص  مجااًل ضُٔ أطساف نجري٠يـُعًّٛ إُٞ اٚ ايٛدٛبٞ اـايتهًٝـ ايتخسٜ

خصٌٝ ـذب تـخسّ ايـُعص١ٝ ٚايـُ ايؿ١ ايكيع١ٝ نُا ٜـؾٝٗا ايعًِ االمجايٞ ٚت
 يـِ ٜظٗس َاْع غسعٞ عٓٗا . ايـُٛاؾك١ ايكيع١ٝ َا

هــجري يف ايهــجري( تٛنٝــدًا ْٚكــٍٛ : ٜٛدــد يف َصادٜل)إغــتباٙ ايثــِ ْطــٝـ 
ٍٕعًِ إ  َـٔ أطساؾـ٘ ايــُػتب١ٗ    ذُٛع١ًـلر ايـُهًـ َ، ؾاْ٘ عٓدَا ٜأ مجايٞ ثا
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ط٦ُٓـإ قـٟٛ   ٜتٛيـد ؾٝٗـا إ   -ٔ ايـُذُٛع يف ايـُجاٍ ايـُاضٞ : نٌ َأ٠ اْا٤ َ -
ٖٚـرا   -خساّ ؾٝٗـا ٚاقعـًا : ايـٓذظ اٚ ايــُػصٛب    ـاٚ عًِ إمجـايٞ بٛدـٛد ايـ   

عازضـٗا ٚتطـاقيٗا   إ االصـٍٛ ايرتلٝصـ١ٝ يت  ايعًِ اٚ االط٦ُٓإ َاْع عٔ دسٜ
ف ، ٖٚهــرا غريٖــا دتٓــاب ٖــرٙ ايـــُذُٛع١ َــٔ االطــسا ؾٝذــب االحتٝــا  ٚإ

 ٕ َالحظـ١ َصـادٜل  دد٠ ْظري ذاى ايعًِ ، بٌ إمجاي١ٝ َتعخصٌ ؾٝٗا عًّٛ إـت
ــ غــتباٙ ايهــجري يف ايهــجري( )إ ــ١ تٛدــب االذعــإ بهــٕٛ ايػــب١ٗ   ـب ُالحظ١ ٚاقعٝ
ْـ   ؾإ ،خصٛز٠ يف ٚاقعٗاـَ  يؿـني  ا٤ َػصـٛب ضـُٔ أيــ اْـا٤ َػـتب٘ اٚ أ     َـأ٠ ا

ٍٕأػاز اْـا٤ َػصـٛب َػـتب٘ ضـُٔ عػـس٠      ْتُجاب١ إـٖٛ ب ٔ  أ ٚا ، ٚ ضـُٔ عػـسٜ
 ػب١ٗ ايـُخصٛز٠ .ٖٚرا ٚاضذ ايـُصداق١ٝ يً

 

 حالل العله االمجالي . ـىالـنبحث السابع : إ
 

ٖــرا ايبخــح ْــاؾع دــدًا ٚيف أبــٛاب ؾكٗٝــ١ ٚأصــٛي١ٝ َتعــدد٠ ، ٚقــد ضــبل 
ض يــ٘ ٖٓــا ؾٝٓبػــٞ ايتعــٓس ،ذُاًل يف بعــض ايبخــٛخ ايـــُاض١ٝـيتصاَــ٘ ٚبٝاْــ٘ َــإ

 خكٝك٘ بػ٧ٝ َٔ ايتؿصٌٝ ، ْٚكٍٛ : ـٚت
َـ  ـْإٕ إ َٚتطايــِ عًـ٢    -ذ١ًُـ ايـ يف -ذُع عًٝـ٘  ـخالٍ ايعًِ االمجـايٞ 
ًٍقبٛي٘ ٚنأ ، ال تكبـٌ ايتػـهٝو ٚال االْهـاز   ١ُ اييت ْ٘ َٔ ايجٛابك ايع١ًُٝ ايـُط

ثريٙ يٛدـٛب  ٕ تٓذٝص ايعًـِ االمجـايٞ ٚتـأ   اض١ٝ أايبخٛخ ايـُٚقد تبني ضُٔ 
ذاز١ٜ ـايـ تطاقط االصـٍٛ ايرتلٝصـ١ٝ    طساف ايػب١ٗ َتٛقـ ع٢ًاالحتٝا  يف أ

 : ِ ْكٍٛث ٤ ايعًِ االمجايٞ ٚعدّ اسلالي٘.يف اطساف ايعًِ االمجايٞ ؾًٝصّ بكا

 اٚ قطُني :  ٔـ ًٛ َٔ سلٜٜٛ خالٍ ايعًِ االمجايٞ الـْإٕ إ
 ٛ  ُع٢ٓ شٚاٍ ايعًـِ ٚدـداًْا ٚعـدّ بكـا٤ ْـٛزٙ      ـخالاًل حكٝكٝـًا بـ  ـْـ ٕ إقد ٜهـ

   ٘ اىل االحتُاٍ اٚ ايظٔ اٚ ايػو .ييف ايباطٔ ٚتبٓد
خالاًل حهُٝــًا حاصــاًل َــٔ دسٜــإ االصــٌ ايرتلٝصــٞ      ـْــٚقــد ٜهــٕٛ إ 

َٓ  يف بعض اطساف ايعًِ االمجايٞ َٔ دٕٚ ذلرٚز َاْع .  ٔايـُؤ
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اج اىل ع١ً ٜٓػـأ َٓٗـا ٜٚتخكـل بٗـا،     ختـٜخالٍ ايعًِ االمجايٞ ـْنُا إٔ إ
ــ٘ ؾاْــ  ــِ االمجــايٞ بــ  خالٍـٚعًٝ ــسؾني اٚ   ـايعً ــني ط ــ٘ ب ــسدد َتعًك ــد ت خهِ ٚق

 ثالث١ : اطساف ٜٓػأ َٔ أضبابٕ 
ف خهِ يف طـس ـتاز٠ ٜٓػأ ٜٚتخكل بـايعًِ ايتؿصـًٝٞ ايٛدـداْٞ بجبـٛت ايـ     

  َعني َٔ اطساف ايعًِ االمجايٞ .
خهِ يف طسف َعـني  ـ٢ ايُعتن٠ ايكا١ُ٥ عًَاز٠ ايـتخكل باألٚتاز٠ ٜٓػأ ٜٚ

   َٔ االطساف .
صـٌ ايعًُـٞ ايــُجبك يًخهـِ ايػـسعٞ يف بعـض       ٜتخكل باألٚٚتاز٠ ٜٓػأ 

عـِ َـٔ االصـٌ ايػـسعٞ ناالضتصـخاب      ، أَعني َٔ اطساف ايعًِ االمجايٞ
 َٚٔ االصٌ ايعكًٞ ناالحتٝا  . 

ــر ــِ إ  :ٚعٓد٥ ــل عً ــايٞ بــ اذا تعً ــسؾ  ـخهِ إمج ــني ط ــسدد ب ــٞ َ  ني اٚ يصاَ
، ٞنجس ثِ حصٌ عًِ تؿصًٝٞ ثهِ طسف َعني َـٔ أطـساف ايعًـِ االمجـاي    أ

صٌ عًُٞ َجبك يًخهِ يف طسف اَاز٠ َعتن٠ ع٢ً ذاى ، اٚ دس٣ أ اٚ قاَك
االغـتػاٍ ، ؾٗـرٙ صـٛز     ٚأَعني َٔ اطساف ايعًـِ االمجـايٞ ناالضتصـخاب    

 خالٍ ايعًِ االمجايٞ ؾٝٗا ، ٖٚٞ : ـُهٔ حصٍٛ اْـثالث١ ٜ

ـخهِ ٜٚرتدد َتعًك٘ بني طسؾني ٕ ٜتعًل عًِ امجايٞ باالٚىل : أ ايصٛز٠
خهِ ايــُعًّٛ امجـااًل يف طـسف َعـني َـٔ      ـ، ثِ ٜعًِ تؿصٝاًل بجبٛت ايسنجاٚ أ

خــٌ ايعًــِ االمجــايٞ بــايعًِ ٔ أطساؾــ٘ ، ؾٗــٌ ٜٓطــسيف ايعًــِ االمجــايٞ اٚ َــ
  ًٛ االَس َٔ حايتني : ـايتؿصًٝٞ ؟ ال ٜ

خهِ اييسف ايـُعني ٜٚتعًـل  ـستبط ايعًِ ايتؿصًٝٞ بٕ ٜـخاي١ االٚىل : أاي
 طساف :ّ امجااًل ايـُسدد بني طسؾني اٚ أخهِ ايـُعًٛـبعني اي
 ٚأ١ٝ ٖرٙ ايـداز  ـبـػصـٚ بظ ٖرا ايـُا٥ع اٚ ذاى أـٓذـااًل بتنإٔ ٜعًِ امج 

 ٚأُٝٝا٤ٟ بإٔ ايدّ يف االْا٤ االمحس ـبتخًٌٝ رلتنٟ ن -تؿصٝاًل ثِ ٜعًِ  ،تًو
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ٕ ايــُا٥ع  أؾعًـِ   -ثك١ ، ثٝح أٚدب ايٝكني بصـخ١ ايٓتٝذـ١ اٚ ايــ ن    لبازبإ 
 .ٖٛ ٖرا ايـُا٥ع يف االْا٤ االمحس دٕٚ االبٝضايرٟ ٚقع ؾٝ٘ ايٓذظ 

ــأأ  ــداز ايُٝٓــ٢ دٕٚ ايٝطــس٣ ثٝــح    ٚ ٜعًــِ ب ـــُػصٛب١ ٖــٞ اي ٕ ايــداز اي
٘  ـٜ  خصٌ عٓدٙ ايعًِ ايكاطع َٔ لن ايجك١ يػد٠ َعسؾت٘ بصدق٘ ْٚباٖتـ٘ ٚضـبي
 ؾخصٌ ي٘ ايعًِ ايتؿصًٝٞ َٔ لنٙ . ، ك ال بتجٓبٜتهًِ إ خٝح الـب

ْـ  ٚال ٞ  خالٍ ايعًـِ االمجـايٞ يف ٖـرٙ ايـ    ـزٜب يف ا  ـخاي١ اىل عًـِ تؿصـًٝ
ٜـ  ٜـ ـُهٔ أٚدداْٞ ٚاىل غو بدٟٚ   ذسٟ ؾٝـ٘ االصـٌ ايرتلٝصـٞ ايٓـايف يـ٘      ـٕ 
ّ   ٚٚدـ٘ االسلـالٍ ٖـٛ إ      .  َٔ دٕٚ َاْع اٚ َعـازض    حساشْـا يتيـابل ايــُعًٛ

خهِ ايــُعًّٛ  ـٕ ايْ٘ عًِ تؿصٝاًل بأبايتؿصٌٝ يؿسض أمجاٍ َع ايـُعًّٛ باإل
ــااًل  ــٓذٓ   -امج ــٍٛ ايت ــري حص ــسؾني ْظ ــد ايي ــد٣    ،ظ يف اح ــب١ٝ اح ــري غص ْٚظ
َعـني َـٔ طـسيف ايعًـِ     خهِ ايــُعًّٛ تؿصـٝاًل يف طـسف    ـٖٛ عني اي -ايدازٜٔ 

يـــُعًّٛ مجــاٍ عًــ٢ اييــسف ا  ؾٝٓيبــل ايـــُعًّٛ باإل  ،طساؾــ٘االمجــايٞ أٚ أ
، ؾٝصٍٚ ايعًِ االمجـايٞ قٗـسًا ٚٚدـداًْا    يتؿصٌٝ ُٖٚا َتخدإ غري َتػاٜسٜٔبا

ٍ لـس اٚ احتُـا  د ٜصٍٚ حتـ٢ احتُـاٍ تـٓذظ اييـسف ا     ٍ باالحتُاٍ ٚقٜٚتبٓد
ال ايعًِ ايتؿصًٝٞ بتٓذظ اييسف ايـُعني اٚ ٜبك٢ إ ، ٚالغصب١ٝ ايداز االلس٣
ذاَع ع٢ً ـٙ ايخٓدـب -ذاَع ـَٔ اي ٚعٓد٥ر ٜٓكًب ايعًِ .بػصب١ٝ ايداز ايـُع١ٓٝ

عًــ٢  -ٚ ٜٓكًــب َــٔ ايؿــسد ايـــُسدد أ ،يف َتعًــل ايعًــِ االمجــايٞزأٟ مجــعٕ 
ٛٓ -ـ تازْا يف َتعًل ايعًِ االمجايَٞ  ايــُ صٛص: ٔ ٍ اىل ايؿسد ايـُعٜٝٓٚتخ

 .   َتعًل ايعًِ ايتؿصًٝٞ

ْـ   ٛٓ ـخالٍ ايـ ـٖرا تكسٜب ٚاضذ َكبـٍٛ يال ْيبـام  حساش إإّ بـ خكٝكٞ ايــُتك
ٌ مجاٍ ع٢ً ايــُعًّٛ  يـُعًّٛ باإلا ْـ   بايتؿصـٝ : خكٝكٞـخالٍ ايـ ـ، ؾـإ قـٛاّ اال

مجـاٍ َـع ايــُعًّٛ بايتؿصـٌٝ     ايٝكني اٚ االط٦ُٓإ ايٛاثل بتيابل ايـُعًّٛ باإل
يـ٘  تيابكًا تاًَا ، ؾإ ٖـرا ٜطـتًصّ شٚاٍ ْـٛز ايعًـِ االمجـايٞ عـٔ ايـٓؿظ ٚتبدٓ       
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ٍٕ بايػــو يف طــسفٕ  ــا ــايعًِ ايتؿصــًٝٞ يف طــسف ث ــٛت  قــد  ٚب عًــِ تؿصــٝاًل بجب
ٜبكـ٢   لس ٚال، بٌ قد ٜصٍٚ ايػو يف اييسف ا ٘مجاٍ ؾٝخهِ ايـُعًّٛ باإلـاي

ًٝٞ ٚتعًك٘ بعني اييسف ايــُعًّٛ  خهِ ؾٝ٘ بعد حدٚخ ايعًِ ايتؿصـاحتُاٍ اي
 مجااًل نْٛ٘ احد اييسؾني اٚ االطساف ايـُػتب١ٗ ايـُكرت١ْ بايعًِ االمجايٞ .إ

ٍٕخالٍ بـ٘ االْٚقد ٜٛٓد ٌٓ  : إٚتٛضٝخ٘،  تكسٜب ثا  ٕ ايعًِ االمجـايٞ ٜٓخـ
ـذاَع ٕ ايعًِ االمجايٞ اذا بين ع٢ً تعًك٘ بايبايعًِ ايتؿصًٝٞ بًخا  أ حكٝك١ً

غــتباٙ ايـــُعًّٛ يف نــٌ ٚاحــد َــٔ اييــسؾني اٚ بــني اييــسؾني أٚ االطــساف َــع إ
خهِ يف طـسف  ـاالطـساف ايــُخصٛز٠ ؾٗـٛ ٜستؿـع بـايعًِ ايتؿصـًٝٞ بجبـٛت ايـ        

ٜبك٢ تـسدد حـني    ، ٚاذا بين ع٢ً تعًل ايعًِ االمجايٞ بايؿسد ايـُسدد الَعني 
 خهِ يف اييسف ايـُعني . ـ صٛص١ٝ ايـُع١ٓٝ : ثبٛت ايـايعًِ ايتؿصًٝٞ باي

 ِٓ أٚ  عًـ٢ نـٕٛ َتعًـل ايعًـِ االمجـايٞ )اجلـاَع(       بٓـا٤ّ  ٖٚرا ايتكسٜب ٜـت
 نـــٕٛ َتعًـــل عًـــ٢ َـــا اضـــتكسبٓاٙ َـــٔ  ، ٚاَـــا بٓـــا٤ّايــــُسدد( ذلطـــًا )ايؿـــسد

مجـااًل(  د عٓـد ايعايــِ إ  ٔ يف ْؿط٘ ايــُسدٓ ايعًِ االمجايٞ)ايؿسد ايٛاقعٞ ايـُعٝٓ
َعني َـٔ طـسيف ايعًـِ    خهِ يف طسف ـٕ ايعًِ ايتؿصًٝٞ بايٜتِ ايتٛدٝ٘ ،أل ؾال

عًِ صٌٜ ايعًِ االمجايٞ َٔ ْؿظ ايعايـِ ، بٌ ٜبك٢ ايُٜ طساؾ٘ الاالمجايٞ اٚ أ
مجــاٍ عًــ٢ ال َــع ايــٝكني باْيبــام ايـــُعًّٛ باإلٍٚ إٜــص قا٥ُــًا يف ايبــاطٔ ، ٚال

يـ٘  خالاًل حكٝكًٝا  بؿعـٌ شٚايـ٘ ٚتبدٓ  ـؾٝٓخٌ ايعًِ االمجايٞ اْ ،ايـُعًّٛ تؿصٝاًل
 لس غري اييسف ايـُعًّٛ تؿصٝاًل .اىل غو يف اييسف ا 

ـــُخكل )قــدٙ( ذنــسٙ أ ثايــٕحخالٍ بتكسٜــبٕ ـٚقــد ٜٛدــ٘ االْــ    (10)ضــتاذْا اي
ــٝخ٘ : إ ــٚتٛض ـٕ    ٕ ايعً ــ ــالشّ َٓت ــرا اي ــ٘ الشّ ، ٖٚ ــايٞ ي ـــُكاّ  ِ االمج يف اي

ْتؿا٤ ايالشّ ٚعدّ ٚدـٛدٙ : عـدّ ٚدـٛد ايــًُصّٚ ، ٚايـالشّ      ؾٓطتهػـ َٔ إ
مجااًل بتـٓذظ  ـ ًٛ ، ٖٞ أْ٘ عٓد ايعًِ إٖٓا ٖٛ قط١ٝ غسط١ٝ َٓؿص١ً َاْع١ اي

                                                            

 . 242:  5+ ثٛخ يف عًِ االصٍٛ :ج 306: 2زادع :َصباح االصٍٛ :ج (10)
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:  ًٛـٜ ال -ايتٓذظأعين  -ؾايـُعًّٛ امجااًل  ،االْا٤ االبٝض اٚ االْا٤ االمحس
ٚ يف االْا٤ االمحس ، ؾإ نـإ ايــُتٓذظ االْـا٤ االبـٝض     اَا يف االْا٤ االبٝض أ

 ٚايعهظ صخٝذ . ، مل ٜهٔ االْا٤ االمحس َتٓذطًا 

ـــُاْع١ ايــ   ـــُٓؿص١ً اي ــِ   ـٖٚــرٙ ايكطــ١ٝ اي ــٛاشّ ايعً  ًٛ ٚايــيت ٖــٞ َــٔ ي
ٓٛ رٙ بــني ٖــرا اييــسف ٚبــني ذاى ، ٖــ د حــدٚثًا ٚبكــا٤ّّ بــايرتٓداالمجــايٞ ايـــُتك

حـد اييـسؾني : نـإٔ    تصـدم بعـد حصـٍٛ ايعًـِ ايتؿصـًٝٞ بأ      ايكط١ٝ تٓتؿٞ ٚال
ظ االْا٤ االمحس، بٌ تٓكًـب ايكطـ١ٝ ايــُصبٛز٠ اىل قطـٝتني     ٜعًِ تؿصٝاًل بتٓٓذ

ــ١ ٝــتني إمحً  ٚيــٛ بــٝكني تعبــدٟ : )االْــا٤ االمحــس َتــٓذظ(      -حــداُٖا َتٝكٓ
ايٞ ٌ ايعًـِ االمجـ  )االْا٤ االبٝض ذلتٌُ ايتٓذظ(، ؾٝٓخـ  :ٚثاْٝتُٗا َػهٛن١

ٕ ايعًــِ االمجــايٞ نــايعًِ  ، ألثري ٚايتٓذٝــصاالمجــايٞ قٗــسًا ٜٚطــكط عــٔ ايتــأ 
ٓٛ ِ    -، ٖٚـٞ  ّ بهاغؿٝت٘ عٔ َتعًك٘ايتؿصًٝٞ َتك تـصٍٚ   - ايهاغـؿ١ٝ ْٚـٛز ايعًـ

ٓٚ ـ  ، ٚعٓد إ اايػو عًٝٗ عٓد طس صٙ ٜٓتؿـٞ تٓذٓـ   -ْتؿا٤ ايعًِ االمجـايٞ ايهاغـ
 ٜٚٓخٌ ال ذلاي١ . ثسٙ ٜٚطكط أ

مجـاٍ عـني ايــُعًّٛ    حسشْا نـٕٛ ايــُعًّٛ باإل  ا ايتٛدٝ٘ َكبٍٛ اذا أٖٚر
َـ  خدٜٔ ، أٟ أبايتؿصٌٝ ٚناْا َٓت ُتاش٠ ٚعالَـ١  ـحسشْا عدّ ٚدٛد لصٛصـ١ٝ 

مجـااًل  إْعكاد ايٝكني باْيبـام ايــُعًّٛ إ  ـُٓع خٝح تـؾازق١ يف ايـُعًّٛ امجااًل ب
 صٛص١ٝ ٚايــُٝص٠  ـْتؿـا٤ ايـ  يرٟ عًِ حهُ٘ تؿصٝاًل ، ؾاْـ٘ َـع إ  ع٢ً اييسف ا

مجاٍ َع ايـُعًّٛ بايتؿصٌٝ إلباايـُاْع١ عسش االْيبام ٚاحتاد طسف ايـُعًّٛ 
 خكٝكٞ ٚقٛاَ٘ نُا ضبل يف ايتكسٜب االٍٚ .  ـخالٍ ايـٖٚرا ٖٛ َالى االْ

حساش االْيبام عًـ٢ ايؿـسد   ـُٓع إبُٝٓا يٛ ٚددت لصٛص١ٝ َٚٝص٠ ؾازق١ ت
ْـ   -ايـُعًّٛ تؿصـٝاًل   خكٝكٞ يًعًـِ االمجـايٞ ، ٚذيـو    ـٍ ايـ خالـمل ٜتخكـل اال

َٓ٘ يف االْا٤ االبـٝض اٚ االْـا٤ االمحـس ثـِ     دّ مجااًل بٛقٛع قيس٠ ا يٛ عًِ إنُ
، اٚ سلُٖٛـا لس٣ اٚ بكيس٠ بٍٛ بتٓذظ االْا٤ االمحس بكيس٠ دّ أ عًِ تؿصٝاًل
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ـــُتُٓٝ   ــايٞ اي ـــُعًّٛ االمج ــإ اي ٘ ؾ ــ ــدّ َٓ ــس٠ اي ــ٘   ال -ص بكي ــر تيابك ــِ ح٦ٓٝ  ٜعً
 حتُــاٍ عــدّ ايتيــابل ٚنــٕٛ ايـــُتٓذظ ًّٛ ايتؿصــًٝٞ ، بــٌ ٜبكــ٢ إَــع ايـــُع

ـــُعًّٛ إ    ــري اي ــٝاًل غ ـــُعًّٛ تؿص ــدّ     اي ــس٠ اي ــاٜس٠ قي ــاٍ َػ ــٌ احتُ ــااًل بؿع مج
  ايـُعًّٛ امجـااًل ٚقٛعٗـا يف االْـا٤ االبـٝض اٚ االْـا٤ االمحـس يًـٓذظ ايٛاقـع        

اٚ نْٛٗـا   لـس٣ ٠ دّ أالحتُـاٍ نْٛٗـا قيـس   ، االْا٤ االمحس ايـُعًّٛ تؿصٝاًل يف
 قيس٠ بٍٛ اٚ غريُٖا . 

ــ ـــٚي ـــُعًّٛ باإل   ـٗرٙ اي ــام اي ــٝكني باْيب ــدّ اي ــ صٛص١ٝ : ع ــ٢ مج اٍ عً
ـــُعًّٛ بايتؿصــٌٝ ٚعــدّ إ   ــاش إحــساي ــ ـت خالٍ ـخسش االْـــخاد ايـــُعًَٛني مل ٜ

طتًصّ بكا٤ ايعًِ االمجـايٞ ٚعـدّ   حساش ٜـخكٝكٞ، ؾإ عدّ ايٝكني ٚعدّ اإلاي
 ٚال ،خكٝكٞ بــصٚاٍ ْــٛز ايعًــِـخالٍ ايـــّ االْــٛٓخالي٘ بــايعًِ ايتؿصــًٝٞ يتكـــْــإ

مجـاٍ ٚبـني   حساش االْيبام ايتاّ بـني طـسف ايــُعًّٛ باإل   ٜتخكل ٖرا إال عٓد إ
 خهِ اييسف ايـُعني . ـايعًِ ايتؿصًٝٞ ب

ْـ   ُع٢ٓ اْـ٘ اذا  ـخكٝكٞ بـٝكني االْيبـام بـ   ـخالٍ ايـ ـاذٕ ايصخٝذ تٛدٝـ٘ اال
ــايتهًٝـ    ـــُعًّٛ امجــااًل َــسدٓ تعًــل ايعًــِ ايتؿصــًٝٞ ايٛدــداْٞ ب دًا ضــُٔ اي

ظ ٖـرا ايــُا٥ع يف   بايٛددإ : تٓٓذ -طساف ٚنإ ايـُعًّٛ تؿصٝاًل طسؾني اٚ أ
ٖــٛ عــني  -االْـا٤ االمحــس دٕٚ االبــٝض ، غصــب١ٝ ايـداز ايُٝٓــ٢ دٕٚ ايٝطــس٣   

 ًـ٢ ايــُعًّٛ تؿصـٝاًل    ْيبام ايـُعًّٛ امجـااًل ع خٝح أحسش إـمجااًل بايـُعًّٛ إ
ٌٓـْـ إ -بايٛددإ  - ُع٢ٓ عـدّ بكـا٤ٙ يف   ـخالاًل حكٝكٝـًا بـ  ـْـ ايعًـِ االمجـايٞ إ   خ

 يف طــسف يــ٘ بعًــِ تؿصــًٝٞ شٚايــ٘ َــٔ ايــٓؿظ ٚدــداًْا ٚتبٓدبـــُع٢ٓ  ازج ٚـايــ
 لس . ٚاىل غو بدٟٚ يف اييسف ا 

 بــني ايكـــٍٛ باقتطـــا٤   -خالٍـخكل االْــــيف تـــ - ؾــسم  ٚيف ٖــرٙ احلايـــ١ ال 
  ّ ، مجـااًل ٚبـني ايكـٍٛ بعًٝٓتـ٘ ايتاَـ١     ا ايعًِ االمجايٞ يتٓذٝص ايتهًٝــ ايــُعًٛ

يًـٝكني باْيبـام ايــُعًّٛ امجـااًل عًـ٢       ؾاْ٘ َع اسلالٍ ايعًِ االمجـايٞ حكٝكـ١ً  
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 اٚ عًـ١  ٜبك٢ عًِ امجـايٞ يف ايـبني حتـ٢ ٜهـٕٛ َكتطـٝاً      ال -ايـُعًّٛ تؿصٝاًل 
ُْٚعـِ إ  ّ امجااًل ٚيٛدـٛب َٛاؾكتـ٘ .  ص ايتهًٝـ ايـُعًٛتا١َ يتٓٓذ دـد يف  ال اذا 

ــص٠ َــ   َت ــايٞ َٝ ــِ االمج ــل ايعً ـــعً ــ خٝح الـ صٛص١ ب ــر إٜ ــام ـخسش عٓد٥ ْيب
، ٚيف َجًـ٘ ال  خادُٖا ـتـ ٜعًِ إ ع٢ً ايـُعًّٛ بايتؿصٌٝ ٚال مجاٍايـُعًّٛ باإل

ٌٓ ايعًِ االمجايٞ  ١ ٖٚٞ : ـخاي١ ايالحكيف ذات٘ ًٜٚخل باي يبكا٤ٙ  حكٝك١ً ٜٓخ

َعـني َـٔ    داْٞ بيـسفٕ خاي١ ايجا١ْٝ : َا اذا تعًل ايعًـِ ايتؿصـًٝٞ ايٛدـ   ـاي
ايـُعًّٛ تؿصٝاًل عـني   حتٌُ نٕٛـخهِ ايػسعٞ ٚإأطساف ايعًِ االمجايٞ باي

ٜٔ بكيس٠ دّ ثِ عًِ  ٤نُا يٛ عًِ امجااًل بتٓذظ احد ايـُا ،مجااًلايـُعًّٛ إ
حتُـٌ اْيبـام   ٚإ ،َـا  تؿصٝاًل بتٓذظ ايـُا٤ ايـُٛدٛد يف االْا٤ االمحس بٓذٍظ

ـــُع   ــ٢ اي ـــُعًّٛ امجــااًل عً ــإ -ًّٛ تؿصــٝاًلاي ــِ االمجــايٞ إ ْ ـــخٌ ايعً خالاًل ـْ
ٚذاتـًا يعـدّ    ٜٓخـٌ ايعًـِ االمجـايٞ حكٝكـ١ً     اٟ ال ،عًـِ عٓـدٙ   حهًُٝا ٚنأْ٘ ال

ٜــصٍٚ ايعًــِ  مجــااًل عًــ٢ ايـــُعًّٛ تؿصــٝاًل ٚيــرا الإحــساش إْيبــام ايـــُعًّٛ إ
ٍ     االمجايٞ َٔ ٛٓ ـايـ  بـاطٔ ايعايــِ ٚذاتـ٘ ، ٚاالسلـال يعًـِ  ّ بـصٚاٍ ا خكٝكٞ ٜتكـ

 االمجايٞ َٔ ايٓؿظ ٚدداًْا .

ــ  ــِ اال ـٚي ــإ ايعً ــٓؿظ أل  ُا ن ــًا قا٥ُــًا يف اي ــايٞ باقٝ ــ٘ ٜــ مج ــٕٛ ـْ ختٌُ ن
 ٜكيـع بـصٚاٍ ايعًـِ االمجـايٞ حـني      ايـُعًّٛ تؿصٝاًل غري ايـُعًّٛ امجااًل ٚال

طــسؾني باقٝــًا قا٥ُــًا يف   ِ االمجــايٞ ايـــُسدد بــني ايعًــِ تؿصــٝاًل ، ؾٝهــٕٛ ايعًــ 
ٌٓايــٓؿظ بايٛدــدإ مل ٜــ ٜبكــ٢ عًُــًا  ، يهــٔ الحكٝكــ١ صٍ ٚمل ٜٓعــدّ ٚمل ٜٓخــ

بـٌ ٜهـٕٛ   ، طساؾ٘مجااًل يف طسؾٝ٘ اٚ أِ ايـُعًّٛ إصًا يًخهسًا َٚٓٓذمجايًٝا َؤٓثإ
ُـ٘ تؿصـٝاًل َـٔ    ؾعًـٞ شا٥ـد عًـ٢ اييـسف ايــُعًّٛ حه     غانًا يف ثبٛت تهًٝــ ٕ 

ٜـ ـذسٟ أ، ٜٚاالطساف ايـُػتب١ٗ سٟ ذـصٌ اينا٠٤ يف اييسف ايـُػهٛى ، ٚال 
َٓـرتلـاالصٌ اي  ،ٝاًلـؿصـ ـخهِ تـٞ اييسف ايرٟ صاز َعًـّٛ ايـ  ـٔ ؾٝصٞ ايـُؤ

  صٌ َع ايعًِ .ـذس٣ ي َ خهُ٘ ٚالـٚذيو يًعًِ ايتؿصًٝٞ ب



 (385)................ ......................................... اسلالٍ ايعًِ االمجايٞ

 

َٓ   َاْع َٔ دـسٟ األ  ٚح٦ٓٝر ال ٔ يف اييـسف ايجـاْٞ   صـٌ ايرتلٝصـٞ ايــُؤ
خهِ ي٘ ٚعدّ ايـُعازض ي٘ ، يؿسض عدّ دسٟ االصٌ يف ـيًػو يف ثبٛت اي

ثـس ايعًـِ االمجـايٞ بًخـا      ؾٝـصٍٚ أ  -َتعًل ايعًِ ايتؿصـًٝٞ   -يسف االٍٚ اي
َٓ   ـذازٟ ؾٝ٘ األٖرا اييسف اي ٔ ، ٜٚهـٕٛ ايعًـِ االمجـايٞ    صـٌ ايعًُـٞ ايــُؤ

ٌٓـب  طساؾ٘ . ـُاّ أثسٙ ٚتٓذٝصٙ يف تايصا٥ٌ بؿعٌ شٚاٍ أ خهِ ايـُٓخ

 ٌ يًخايتني : دقٝل َؿٓصٚبتعبريٕ 

ــ     -أ خهِ ايؿــسد ٚاييــسف ايـــُعني َعٝٓــًا    ـقــد ٜهــٕٛ ايعًــِ ايتؿصــًٝٞ ب
ص٠ يف ُٝٓـمجــاٍ َــٔ دٕٚ عالَــ١ ؾازقــ١ ٚلصٛصــ١ٝ َــ  َٚػ صــًا يًُعًــّٛ باإل

ــااًل تــ   ـــُعًّٛ امج ــساش إاي ـــُعًّٛ باإل ـُٓع إح ــام اي ـــُعًّٛ   ْيب ــ٢ اي ــاٍ عً مج
ٜٔ ثِ ٜعًِ تؿصـٝاًل  ٤ يف احد ايـُا ، نإٔ ٜعًِ إمجااًل بٛقٛع قيس٠ دّبايتؿصٌٝ

 ا٤ االْا٤ االمحس دٕٚ االبٝض . َبٛقٛع قيس٠ ايدّ يف

مجــاٍ عًــ٢ ٖــرا اييــسف  اْيبــام ايـــُعًّٛ باإلبخاي١ ٜعًــِ ـٚيف ٖــرٙ ايــ 
ايؿــسد )اٚ  (ذاَعـايــ)ايـــُعني ايـــُعًّٛ تؿصــٝاًل ٜٚتبــدٍ َتعًــل عًُــ٘ َــٔ       

غـو يف اسلـالٍ ايعًـِ     ، ٚالٙ ايؿسدٟ ايٛاقعٞخٓدـاىل ايؿسد ايـُعني ب (ايـُسدد
يــ٘ باحتُــاٍ ٓــ٘ يف طــسف َعــني ٚتبدٓ عًكــ٘ ٚتعٝٓ  َتاالمجــايٞ ٚشٚايــ٘ يتػــ ٓ 

 لس ، ٖرٙ حاي١ . ايتٓذظ يف اييسف ا 

ــد ال -ب ــًٝٞ بــ    ٚق ــِ ايتؿص ــٕٛ ايعً ــسدـٜه ـــُعني  -خهِ ايؿ ــسف اي  -ايي
مجاٍ ، ْعِ قد ٜهـٕٛ يًُعًـّٛ ايتؿصـًٝٞ عالَـ١     ًٓا يًُعًّٛ باإلصًا َٚعَٝٓػٓ 

ٞ  صٙ عـٔ غـريٙ َـٔ اطـساف ايع    ُٝٓـص٠ تُٝٓـؾازق١ ٚلصٛص١ٝ َ نـإٔ   ،ًـِ االمجـاي
ٜٔ ثِ ٜعًِ تؿصـٝاًل ضـكٛ  قيـس٠ دّ     ٤ٜعًِ امجااًل ضكٛ  قيسٙ دّ يف احد َا

يف َــا٤ االْــا٤ االمحــس َــٔ دٕٚ َعسؾتــ٘ بأْٗــا ٖــٞ ايكيــس٠ ايـــُعًّٛ ضــكٛطٗا    
 اّ ٖٞ غريٖا .  ٜٔ ٤ااًل يف احد ايـُاامج
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ك٢ بـبــٌ ٜــ،كٝكًٝا ـخالاًل حـــٜٓخــٌ ايعًــِ االمجــايٞ اْــ الٚيف ٖــرٙ ايـــخاي١ 
ــٛزًا قا٥ُــًا يف ا ايعًــِ االمجــايٞ  حــد أقصــاٙ إٔ أ ، يــٓؿظ َــسددًا بــني طــسؾني ْ

خكٝكٞ ٖـٛ ايعًـِ   ـخالٍ ايـخادخ ، َٚٓا  االْـطسؾٝ٘ َتعًل ايعًِ ايتؿصًٝٞ اي
باْيبام ايـُعًّٛ امجااًل ٚتيابك٘ َع ايـُعًّٛ تؿصٝاًل ٚايـُٛدب يصٚاٍ ايعًِ 

 ىل . خاي١ االٚـنُا يف اي -ُاًَا ـاالمجايٞ ت

ٌٓـْعــِ يف ٖــرٙ ايــ ٛش إدــسا٤ ذـايعًــِ االمجــايٞ حهُــًا حٝــح ٜــ خاي١ ٜٓخــ
 -غري اييسف ايرٟ عًِ حهُـ٘ تؿصـٝاًل    -لساالصٌ ايرتلٝصٞ يف اييسف ا 

َٓ  بًخـا  أ  ،َٔ دٕٚ َـاْع اٚ َعـازض   اييـسف   ذسٟ يفـٜـ  ٔ الٕ االصـٌ ايــُؤ
ح٦ٓٝر ٚ، ـخهُ٘ي٘ بايعًِ ب، بؿعٌ تبٓدايـُعًّٛ تؿصٝاًل إلْتؿا٤ َٛضٛع٘: ايػو

َٓ َاْع َٔ دسٜإ األ ال ٕ ٚالشَـ٘ أ    يف اييـسف ا لـس،  ٔ ايــُسلٓ صٌ ايــُؤ
ٜهٕٛ ايعًِ االمجايٞ َٓخاًل اىل عًِ تؿصـًٝٞ يف أحـد اييـسؾني ٚاىل غـو يف     

ُع٢ٓ ـخالٍ حهُـٞ بـ  ـذسٟ ؾٝ٘ االصٌ ايرتلٝصٞ ، ٖٚرا االْـلس ٜاييسف ا 
 ذازٟ . ـصٌ ايرتلٝصٞ ايِ ايػازع ٚزلصت٘ ايـُطتكا٠ َٔ األخهـحصٛي٘ ب

خاي١ ايجاْٝــ١ ْٚكــٍٛ ؾٝٗــا  ـبايــ -ال َٛضــٛعًا -ًخكٗــا حهُــًا ـ١ُ حايــ١ ْٚثــ
 :خالٍ ايعًِ االمجايٞ حهًُا، ٖٚٞ ـباْ

صٙ ُٝٓـتـ  د١ًٌٝ ٚال لصٛص١ٌٝ ؾازق١ٌ َا اذا مل ٜهٔ يف ايعًِ االمجايٞ عال١ٌَ
 ٚيـرا   ،اًلصـًا يًُعًـّٛ امجـا   ٚال نإ ايعًـِ ايتؿصـًٝٞ َػ ٓ   عٔ اييسف ا لس

 ايــرٟ تعًــل بــ٘ طــسف ايعًــِ ام ايـــُعًّٛ امجــااًل عًــ٢ ايؿــسد: ْيبـــخسش إٜــ ال
ٜٔ َٛدٛدٜٔ يف اْـا٤ٜٔ ابـٝض   ٤ حد َانُا اذا عًِ بتٓذظ أ -ايعًِ ايتؿصًٝٞ

ثــِ عًــِ تؿصــٝاًل بتــٓذظ ايـــُا٤ ايـــُٛدٛد يف االْــا٤   ،لصٛصــ١ٕٝ ٚامحــس بــال
 .  لس٣احتُاٍ اٚ  ٔ نٕٛ ايتٓذظ بٓذاض١ أاالمحس َع 

خالٍ ايعًِ االمجايٞ اىل عًـِ تؿصـًٝٞ ٚغـو    ـخاي١ ًْتصّ باْـٚيف ٖرٙ اي
 : ذسٟ ؾٝ٘ االصٌ ايرتلٝصٞـبدٟٚ ٜ
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حد َا٥ني ثـِ عًُٓـا تؿصـٝاًل بتـٓذظ     يٛ عًُٓا امجااًل بتٓذظ أ نُاٖٚرا 
ْٚػو يف تٓذظ االْا٤ ا لـس   -َا٤ االْا٤ االمحس يف ايـُجاٍ  - اييسف ايـُعني

ًَذسٟ أـْٚ ٗـ ص ْع اٚ َعـازض ، ٖٚهـرا يـٛ    از٠ ٚايـنا٠٤ ؾٝـ٘ َـٔ دٕٚ َـا    ٞ ايي
حد٣ دازٜٔ ثِ عًـِ تؿصـٝاًل بػصـب١ٝ ايـداز ايُٝٓـ٢      عًِ أحد إمجااًل بػصب١ٝ إ

ٜـ  َُٓٗا ، ٚالشَ٘ صريٚز٠ ايداز ايٝطـس٣ َػـهٛن١    ٞ صـًَ ذسٟ ؾٝٗـا أ ـايػصـب١ٝ 
ًٍايــنا٠٤ ٚتهـٕٛ ايٛ ٝؿــ١ ايظاٖسٜـ١  ايبٓــا٤ عًـ٢    خ١ًٝ ٚـايـ  ِ ٗــا ، ؾح  ٝٓخـٌ ايعًــ

 صبٝتٗا ٚحسَتٗا . ، يبكا٤ ْٛز ايعًِ بايػو ٚاحتُاٍ غاالمجايٞ حهًُا 

ٞ ـٕ ايعًـِ االمجـايٞ َتعًـل بايـ    ـُهٔ تٛدٝ٘ اإلسلـالٍ بـأ  ٜٚ  ذاَع ايعسضـ
- ٍٍ ٍٍ -اٚ بايؿسد ايـُسدد -ع٢ً قٛ ايــُعًّٛ  ٚالشَ٘ احتُـاٍ اْيبـام    -ع٢ً قٛ

 ٜٔ ٤احـد َـا   طساؾ٘ ، ٚعٓد ايعًـِ امجـااًل بتـٓذظ   امجااًل ع٢ً نٌ طسف َٔ أ
مجــاٍ ؾــايتٓذظ ايـــُعًّٛ باإل -االْــا٤ االمحــس ٤ االْــا٤ االبــٝض اٚ َــا٤ َــا -

حـد  أ -، ٚعٓـد ايعًـِ تؿصـٝاًل بـايؿسد      ذلتٌُ االْيبام عًـ٢ نـٌ ٚاحـد َُٓٗـا    
تٓٗـدّ احتُـاالت    -االمحـس  َـا٤ االْـا٤   تـٓذظ  اطساف ايعًـِ االمجـايٞ ٖٚـٛ    

اىل ٜكـــني يبـــام يف طـــسفٕ ٍ احتُـــاٍ االْٜٚتبـــٓد، االْيبـــام بعـــدد االطـــساف 
ذسٟ ؾٝــ٘ االصــٌ ـلــس ٜــًٝــ٘ ٚاىل غــو يف االْيبــام يف اييــسف ا  االْيبــام ع

 َٓ ـــُؤ ــٞ ايـ ــازض . ايرتلٝصـ ــاْع اٚ َعـ ــٔ دٕٚ َـ ــٌ ايع  ٔ َـ ــر ٜٓخـ ــِ ٚعٓد٥ـ ًـ
ــدّ أ  ــايٞ ٜٚٓع ــسعٞ : االمج ــسٙ ايػ ــٔ تــ   ث ــاب ع ــٛب االدتٓ ــساف ٚد ـُاّ االط

ٌٓـايـ أصـٌ  ٚ نأصٌ اييٗـاز٠  -ٍ ايرتلٝص١ٝ ٛبعد دسٟ االص ايـُخصٛز٠  - خ
 يف االطساف االلس٣ غري اييسف ايرٟ عًِ تٓذط٘ تؿصٝاًل .

قتطــا٤ ايعًــِ االمجــايٞ نًــ٘ ٚاضــذ عًــ٢ ايكــٍٛ ايـــُ تاز : إ تكــدّ َٚــا
 ب ايـُٛاؾك١ ايكيع١ٝ . ٛمجااًل ٚيٛدـخهِ ايـُعًّٛ إيتٓذٝص اي

 سًايًتٓذٝـص ؾٝبكـ٢ ايعًـِ االمجـايٞ َـؤثٓ      تاَـ١ً  ٚاَا ع٢ً ايكـٍٛ بهْٛـ٘ عًـ١ً   
ٜٚهــٕٛ  ص يًٛاقــع ابتــدا٤ّاذ ٖــٛ َٓٓذــ ،داّ قا٥ُــًا يف ايــٓؿظ صًا يًخهــِ َــاَٚٓٓذــ
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َٓ ٔ يف اييــسف ايـــُػهٛى ايــرٟ مل َاْعــًا َــٔ دــسٟ االصــٌ ايرتلٝصــٞ ايـــُؤ
 ٞ ذ يـٛ دـاش دـسٟ االصـٌ ايرتلٝصـٞ يف      ، إٜتعًل ب٘ ايعًِ ايتؿصًٝٞ ايٛدـداْ

ايــُػهٛى غـري   ثري ايعًـِ االمجـايٞ يف ٖـرا اييـسف     يًصّ عـدّ تـأ  ٖرا اييسف 
 تاَـ١ً  ايـُعًّٛ حهُ٘ تؿصٝاًل ، ٖٚرا لًـ ؾـسض نـٕٛ ايعًـِ االمجـايٞ عًـ١ً     

مجـااًل ، ٚايــُؿسٚض بكـا٤ ايعًـِ االمجـايٞ ٚعـدّ       يًتهًٝـ ايـُعًّٛ إ ص٠ًَٓٓذ
ٚٚدـداًْا َـٔ بـاطٔ ايــُهًـ . ٖـرا نًـ٘ يف ايصـٛز٠ االٚىل َـٔ          شٚاي٘ حكٝك١ً

 خالٍ ايعًِ االمجايٞ .  ـْصٛز إ

َــسددًا بــني طــسؾني اٚ  خهِٕ ـٕ ٜتعًــل عًــِ امجــايٞ بــ يجاْٝــ١ : أايصــٛز٠ ا
خهِ ايــُعًّٛ امجـااًل يف طـسف    ـَاز٠ َعتن٠ ع٢ً ثبٛت ايـ أطساف ، ثِ تكّٛ أ

٘ ، ؾٗـٌ ٜٓخـٌ ايعًـِ االمجـايٞ     طساؾـ َعني َٔ طسيف ايعًِ االمجايٞ اٚ َـٔ أ 
خهِ ـثبـٛت ايـ   تٓداذا أ -لن ايجك١ اٚ سلُٖٛـا   َاز٠ ايـُعتن٠ ْظري ايب١ٓٝ اٚباأل

طساف اٚ طـسيف ايعًـِ االمجـايٞ ، ٖٚـرا     يـُعًّٛ امجااًل يف طسف َعني َٔ أا
ٚ امحـس  : ابٝض أ ا٤ ايـُٛدٛد يف احد اْا٤ٜٔظ ايـُنُا يٛ عًُٓا امجااًل بتٓٓذ

، ثـِ  ايُٝٓـ٢ اٚ ايٝطـس٣   : اٚ عًُٓا امجـااًل بػصـب١ٝ احـد٣ دازٜـٔ َتذـاٚزتني     
ْـ٘ زأ٣  ا٤ االمحـس ٖـٛ ايــُتٓذظ بـايبٍٛ ٚأ    ْـ ٕ االك ايب١ٓٝ اٚ ألن ايجك١ بـأ قاَ

طالع٘ ـخطب إٕ ايداز اي٢ُٓٝ ٖٞ ايـُػصٛب١ ب، أٚ أقد ٚقعك  ؾٝ٘ قيس٠ ايدّ 
 ذاٚزت٘ يًدازٜٔ َٔ شَإ قدِٜ .  ـَٚ

خاي١ اىل ـالٍ ايعًـِ االمجـايٞ يف ٖـرٙ ايـ    ـــخ ذًٞ عٓدْا ٖـٛ اْ ـٚايظاٖس اي
ٌ ـدٟ ٚاىل غو بدٟٚ قابٌ يعًِ تؿصًٝٞ تعٓب ايعًُـٞ ايرتلٝصـٞ    ذسٟ االصـ

َٓ  ٔ يف طسؾ٘ َٔ دٕٚ َاْع اٚ َعازض .ايـُؤ

ــٝظ االْــ  ــا   ـٚي ــ٢ اذا قًٓ ــًا حت ــا حكٝكٝ ـــُ تاز  -خالٍ ٖٓ ــأ -نُــا ٖــٛ اي ٕ ب
يـٝظ    ايـُذعٍٛ يف باب االَازات ٖٛ اييسٜك١ٝ ٚايهاغؿ١ٝ ايع١ًُٝ اٚ تٓصٌٜ َـا 

ْـ دًا غسعًا ، ٚذيو ألَٓصي١ ايعًِ تعٓببعًِٕ  كٞ ٖـٛ شٚاٍ  خكٝـخالٍ ايـ ـٕ قٛاّ اال
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ٍ    ايعًِ االمجايٞ َٔ باطٔ ايعايـِ ٚتبٓد ، َٚـٔ  يـ٘ بـايظٔ اٚ ايػـو اٚ االحتُـا
خهِ يف طسف َعني َٔ اطـساف ايعًـِ   ـايٛاضذ اْ٘ بكٝاّ االَاز٠ ع٢ً ثبٛت اي

بـٌ ٜبكـ٢ ْـٛزٙ ٚال ٜتبـدٍ بايػـو       ،ٜصٍٚ ايعًِ االمجايٞ ٚدداًْا االمجايٞ ال
 عتـنٙ ايػـازع ؾصـاز    ٝد ايظٔ يهٓ٘  ـٔ إ تؿ َاز٠ يف ْؿطٗااٚ باالحتُاٍ ، إذ األ

، َطـا٤ ايػـازع  إدًا بعًُـًا تعبٓـ   -خٛ دعٌ االَاز٠ ـعٓد َعتكدٟ اييسٜك١ٝ يف ْ -
ظ ٚايــُصٌٜ يًعًــِ  ْعـِ يـٝظ ٖــٛ نـايعًِ ايتؿصــًٝٞ ايٛدـداْٞ ايكـا٥ِ يف ايــٓؿ     

د غــسعٞ َطــا٤ٟ قــد حصــٌ ؾٝــ٘ تعٓبــ ٟ إد، بــٌ ٖــٛ عًــِ تعٓبــاالمجــايٞ قٗــسًا
َـاز٠  ١ ايعٌُ باألَاز٠ : نٌ أَاز٠ َعتن٠ غسعًا حتـ٢ األ َطا٤ َٛيٟٛ يػسعٝٚإ

 طساف ايعًِ االمجايٞ . خهِ يف طسف َعني َٔ أـايكا١ُ٥ ع٢ً ثبٛت اي

خهِ ايػازع ٚاَطا٥٘ ـخالٍ حاصٌ بـْـخالٍ ٖٓا حهُٞ اٟ اْ٘ إْاإلبٌ 
 ، ٚٚدٗ٘ : ز٠ طسٜكًا ناغؿًا ٚصخٝخًا غسعًا العتباز االَا

مجـااًل  خهِ ايــُعًّٛ إ ـيـُعتن٠ غسعًا ع٢ً ثبٛت ايـ اْ٘ عٓد قٝاّ االَاز٠ ا
 -اٖا ُؤٓدـدٟ بـ ٚاالَـاز٠ تؿٝـد ايعًـِ ايتعبٓـ     -طـساف ايعًـِ   يف طسف َعني َٔ أ

مجــااًل عًــ٢ خهِ ايـــُعًّٛ إـدٟ باْيبــام ايــعًــِ غــسعٞ تعٓبــ: خصٌ قٗــسًا ـٜــ
ٞ   يـُعًّٛ تؿصٝاًل يف طـسف َعـني َـٔ أ   ا ٜٚـصٍٚ ايعًـِ    ،طـساف ايعًـِ االمجـاي

ؾٝػــو ، حهــِ ايػــازع ٚإَطــا٤ٙ يهاغــؿ١ٝ األَــاز٠    دًا بننــ١ يٞ تعٓبــاالمجــا
ـــُعًّٛ امجــااًل يف اييــسف ايــ    ـــ اي ــٛت ايتهًٝ ـــُهًـ يف ثب غــري  -ـُػهٛى اي

ٜـ  -خهِ ؾٝ٘ ـَاز٠ ايػسع١ٝ ع٢ً ثبٛت اياييسف ايرٟ قاَك األ ُهٔ دسٜـإ  ـٚ
َٓ  ٔ ؾٝ٘ َٔ دٕٚ َاْع اٚ َعازض . االصٌ ايـُؤ

هلا َديٍٛ  -اٖاُؤٓدـخان١ٝ يـٔ االَازات ايـُعتن٠ ايٕ ايب١ٓٝ ٚسلٖٛا َبٌ إ
ُـ ـخهِ يف اييسف ا لـس، ٚايــُؿسٚض   يتصاَٞ ٖٛ ْؿٞ ايإ بجبـٛت   ٘ إمجـاالً عً

ب ايــُديٍٛ االيتصاَـٞ قٗـسًا بعـد قٝـاّ االَـاز٠       ؾٝرتتٓـ  ،حد اييسؾنيـخهِ يف أاي
 طساف ايعًِ االمجايٞ . ـخهِ يف طسف َعني َٔ أايـُعتن٠ ع٢ً ثبٛت اي



 9بػس٣ االصٍٛ / ج  ................................................................. (390)
 

 بكيــــس٠  ظ االْــــا٤ االمحــــسٓــــ١ عًــــ٢ تــــٓٓذاذا قاَــــك ايبٝٓ ٚيف ايـــــُجاٍ:
 بــٝض ٚعــدّ تــٓذظ َــا٤ عــدّ ٚقــٛع قيــس٠ ايــدّ يف االْــا٤ اال ؾالشَٗــا - ايــدّ

ــس  ــا٤ االمح ــسف ا    ، ٚاالْ ــ١ ايي ــاٍ زلاض ــصٍٚ احتُ ــرا ٜ ــري بٗ ــس غ ـــُعًّٛ ل   اي
ايُٝٓـ٢  ًع ٚغـٗد بػصـب١ٝ ايـداز    بـك ايــُيٍ  حهُ٘ تؿصٝاًل ، ٚاذا ألن ايجكـ١ ايج 

ــِ اال      ــل ايعً ــصٍٚ تعً ــرا ٜ ــس٣ ، ٚبٗ ــداز ايٝط ــب١ٝ اي ــدّ غص ــ٘ ع ــايٞ ؾالشَ مج
 تكـّٛ أَـاز٠ عًـ٢ غصـبٝتٗا ،      َـاز٠ : ايـداز ايـيت ال   باييسف ايرٟ ال تكّٛ ؾٝـ٘ أ 

َــاز٠ عًــ٢ غــري َــا قاَــك األ -ص٠ يًتهًٝـــ يف اييــسف ا لــس َــاز٠ َٓٓذــؾــال أ
ــبٝت٘ ــايٞ إ   غص ــِ االمج ــٌ ايعً ــ، ؾٝٓخ ــًا بـْ ــٌ   خالاًل حهُٝ ــإ االص ــٌ دسٜ ؿع

 ايـُعًّٛ امجااًل .  تكّٛ أَاز٠ ع٢ً حهُ٘ ايرتلٝصٞ يف اييسف ايرٟ ال

ــًا إسلــالاًل  الٍ ايعًــِ االمجــايٞقــِٜٛ السلــٖــرا ٖــٛ تٛدٝــ٘     ٖٚــٛ ،حهُٝ
ٚ     ـبـ حاصٌ خالٍ ـإْ ؿعـٌ  بخهِ ايػـازع ٚإعتبـازٙ األَـاز٠ ايــُ صٛص١ عًُـًا 

  الف ؾٝٗا . ـحتُاٍ ايإيػا٤ٙ إ

خالٍ حهِ يًعكٌ ٚادزاى ـؾإ االْ ،دٟخالٍ ايتعٓبـالْٜصذ ٚصؿ٘ با ٚال
د ب٘ ، ؾـإ حكٝكـ١ ايعًـِ االمجـايٞ ٖـٛ      تعٓبـَٓ٘ ي٘ ، ٚيٝظ حهًُا يًػسع حت٢ ُٜ

ــِ بايــ  ــ -ذاَعـايعً ــخٓدـب ـــُسدد بــ   -ذاَعٞـٙ اي ــايؿسد اي ــِ ب ــرتدد  خٓدـاٚ ايعً  اي
ــ    بـــني أطـــساف عًـــ٢ إلـــتالف ا زا٤     ذٌٗ ـ، ٖٚـــرا ايـــسأٟ ٚذاى ٜـــالشّ ايـ

 صٛص١ٝ ْاغـ٦ًا َـٔ قٝـاّ    ـصٛص١ٝ ٚعدّ ايعًـِ بٗـا ، ؾايتعبـد بـايعًِ بايـ      ـباي
ٞ     لـاص ٚطـسف ٕ   االَاز٠ ع٢ً ؾـسدٕ  ٖـٛ يف   -َعـني َـٔ أطـساف ايعًـِ االمجـاي

ْـ ـد بخكٝك١ تعٓبـاي ٞ  د بـصٚاٍ ال خالٍ ٚتعبٓـ ـخصٍٛ ضبب اال ، شّ ايعًـِ االمجـاي
ْـ تعٓب  ٚال  ،دٟيتعبٓـ كٝكٞ ايــخ اـخالٍ د بصٚاٍ ايعًِ ْؿط٘ حت٢ ٜصذ ايتعبري باال
َـ ٜصذ ٖرا ايعٓـٛإ إ  ٚال َـ ـال  د ٚبٗـرا ايؿٗـِ ٚايتٛدٝـ٘ : ايتعبٓـ     خ١ًـذاشًا َٚطا

ــرٟ ٖــٛ ضــبب االْــ  ـُؤٓدايعًُــٞ بــ  ــاز٠ اي ــ خالٍـ٣ االَ ـــب ــايعًِ ُع٢ٓ ايتعٓب د ب
  يػا٤ االحتُاٍ ايـُ ايـ ي٘ .ـُؤد٣ األَاز٠ ٚإب
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     (11) ايٓا٥ــٝين ألـرًا َـٔ نًُـات ايــُخكل      -ٜٚـُهٔ تٛدٝ٘ االْـخالٍ ثاًْٝا 
ٌٓ   ٜكاٍ : إبإٔ   خهِ ـبكٝـاّ االَـاز٠ ايــُٛدب١ يجبـٛت ايـ      ٕ ايعًـِ االمجـايٞ ٜٓخـ

َـ   َـاز٠  االمجـايٞ َـٔ دٕٚ ؾـسم بـني قٝـاّ األ     طـساف ايعًـِ   ٔ أيف طسف َعـني 
ـــُجبت١ يًخهــِ قبــٌ ا  ، ٚذيــو الٕ ايعًــِ عًــِ االمجــايٞ ٚبــني قٝاَٗــا بعــدٙ  ياي

ٌ       ّٔ شَإ قٝالس حدٚث٘ عاالمجايٞ يٛ تأ ، االَـاز٠ مل ٜهـٔ يـ٘ تـأثري َـٔ أصـ
، ظ االْـا٤ االمحـس  َاز٠ ع٢ً حهُـ٘ : تـٓذٓ  ٕ اييسف ايـُعني ايرٟ قاَك األأل

ـــُجاٍ    ــ٢ يف اي ــداز ايُٝٓ ــد تٓٓذــ  -غصــب١ٝ اي ــِ  ص حهُــ٘ باألق َــاز٠ ، ٚبعــد ايعً
ــٜتٓٓذــ ايـــُسدد بــني طــسؾني ال   ص الايـــُتٓٓذ)الٕ  ،خهِ يف اييــسف ايـــُعنيـص اي

، ؾال ٜهـٕٛ ايعًـِ االمجـايٞ ايــُتألس شَاْـًا      حاصٌخصٌٝ ـْ٘ تألثاًْٝا  (صٜتٓٓذ
 . يًتهًٝـ ع٢ً نٌ تكدٜس صًاَاز٠ َٓٓذعٔ األ

ّ ًَا نإ َٓٓذٚيٛ نإ ايعًِ االمجايٞ َتكٓد مجـااًل ثـِ   إ صًا يًخهِ ايــُعًٛ
ٌٓ - لسًا عَٓ٘از٠ َتأبعد قٝاّ األ ثس يف َسح١ً ٜبك٢ ي٘ أ ايعًِ االمجايٞ ٚال ٜٓخ

 مجـاٍ عًـ٢ َـا   إلٖـٛ ايــُعًّٛ با   ْيبام َـا خالي٘: ٖٛ إحتُاٍ إـْإ ٚضٓس ايبكا٤ .
ُٓع َـٔ  ـٖرا االحتُاٍ ٜ -خهِ اييسف ايـُعني ـي قاَك االَاز٠ ايـُعتن٠ َجبت١ً

هًٝـ عًــ٢ نــٌ تكــدٜس ، َٚــٔ ايٛاضــذ إٔ  نــٕٛ ايعًــِ االمجــايٞ عًُــًا بــايت 
ٌ      صٓذَٓ ــ ــ٢ ن ــايتهًٝـ عً ــًا ب ــ٘ عًُ ــ١ بهْٛ ــايٞ َٓٛط ــِ االمج ــ١ ايعً ــدٜس ٜ   ،تك

ُـًا بـايتهًٝـ عًـ٢ نـٌ تكـدٜس ؟      عً ـ ٜهٕٛ ايعًِ االمجايٞ ٖٓا نـريو : ٚنٝ
َعــني َــٔ  َــاز٠ ايـــُعتن٠ عًــ٢ طــسٕفحــاٍ قٝــاّ األ -إٔ ايعًــِ االمجــايَٞــع 

ٍ ايعًـِ  ْـ٘ قـد تبـدٓ   ، ألٜهٕٛ َٓذصًا  ٜهٕٛ تهًٝؿًا ع٢ً نٌ تكدٜس ٚال ال ٘طساؾأ
بـٛت ايتهًٝــ يف اييـسف ا لـس     غـو يف ث  اىل -بعد قٝاّ االَاز٠  -االمجايٞ 

 ذسٟ ؾٝ٘ االصٌ ايرتلٝصٞ َٔ دٕٚ َاْع اٚ َعازض . ـٕ ٜٜٚـُهٔ أ

 ٔـَسددًا بٝخهِٕ ـُااًل بـدًِ إـع ْ٘ اذابأ: الٍ ثايـجًا ـٝ٘ االْـخـٜٚـُهٔ تـٛد
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ِ  َعني َٓٗـا، طسفٕ أَاز٠ َعتن٠ ع٢ً حهِ  عٓدٙ قاَكأطساف، ٚطسؾني اٚ   ثـ
ــٌ إإ ـــُعًّٛ باإل حتُ ــام اي ــ٘    ْيب ـــُعًّٛ حهُ ـــُعني اي ــسف اي ــ٢ ايي ــاٍ عً  مج

ٓـ  -َاز٠ ًا باألتعبد ايــُهًـ غـو يف ثبـٛت تهًٝــ ؾعًـٞ شا٥ـد        دؾاْ٘ ٜٓكدح ع
ــ يـسف  ايع٢ً ايتهًٝـ ايـُعًّٛ تعبـدًا يف   ذس٣ ـَـ ايػـو  ٖـرا  َجـٌ  ٚ ُعني .اي

َٓيػسع١ٝ ااينا٠٤ ٚسلٖٛا َٔ االصٍٛ ا  ،ايــُٛزد  ذاز١ٜ يفـ١ٓ ايـ يرتلٝص١ٝ ايـُؤ
ــ ٜٓتؿــٞٚ صٜــ١ ايعًــِ االمجــايٞ يف  ٓذتٓتؿــٞ َٓ ، نُــا ذسٜاْٗا ايتهًٝـــ ايصا٥ــدـب

ضـاع َٓذصٜتـ٘ ٜبـتين    ألٕ أ -ِ أَاز٠ عًـ٢ حهُـ٘   ايرٟ مل تك -لس اييسف ا 
ــ٘ بته ــ٢ تعًكـ ــسدٓ عًـ ــٞ َـ ـــ ؾعًـ ــني أ ًٝـ ــسؾني أٚ بـ ــني طـ ــتب١ٗد بـ ــساف َػـ ، طـ

ـــُؿسٚض إ أ ـــ االيصاَــ    ٚاي ــٞ ايتهًٝ ــٛٙ ٜٓؿ ــنا٠٤ ٚسل ــٌ اي ــ٢  ص ــد عً ٞ ايصا٥
ـــُتٓذٓ   ـــُعني اي ــسف اي ــاز٠   ايي ــاّ االَ ــ٘ بكٝ ــِ    ،ص حهُ ــا سًا اىل ايعً ــٕٛ ْ ٜٚه

  .  (12)َٚٛدبًا يًتأَني َٔ ْاحٝت٘  االمجايٞ قٗسًا
ــخٝذ َكبـــٍٛ     ــرا تٛدٝـــ٘ صـ ــا  ، ٖٚـ ــد٠ َـ ــٔ ايعُـ  َـــٔ أٚاًل ذنسْـــاٙ  يهـ

ــد أ   ا ــٞ ٜعتُ ــذ دً ــ٘ ٚاض ــ٘ ؾاْ ــايتٛدٝ ــٛ   ض ـــُعتُد ٖٚ ــ٘ اي ــالٍ َٚالن  ع االسل
ــام اإ ــ    يـــُعًّٛ باإلْيب ــ٢ ايـــُعًّٛ تؿصــٝاًل تعٓب  ٜكٝٓــًا  -َــاز٠ دًا باألمجــاٍ عً

َـازات  ـُا ٖٛ ايــُذعٍٛ يف بـاب األ  ٜٚطري ٚؾل ايؿِٗ ايـُ تاز ي -حتُااًل اٚ إ
ــا     ــاز َ ــ١ ٚاعتب ــٔ اييسٜكٝ ــسعًا َ ـــُعتن٠ غ ــِ ٕ  اي ــٝظ بعً ــًا تٓصًٜ ي ــ١ عًُ ــحكٝك  ًا ٝ

  ُا ٖٛ َستهص َعٍُٛ ب٘ عكال٥ًٝا .ـيغسعًٝا ٚإَطا٤ّ 

ـخهِ غسعٞ َسددًا بـني طـسؾني   ب ايصٛز٠ ايجايج١ : إٔ ٜتعًل عًِ إمجايٞ
االغـتػاٍ  عكًـٞ ن ٚ ناالضتصخاب أ صٌ عًُٞ غسعٞ، ثِ ٜكّٛ أ اٚ أطساف

ٞ ٜهٕٛ َجبتًا يًخهِ االيصاَٞ يف ط ، ؾٗـٌ  سف َعني َٔ اطساف ايعًِ االمجـاي
َـٔ   َعـني طـسف  صـٌ ايعًُـٞ ايــُجبك يًخهـِ يف     ٜٓخٌ ايعًـِ االمجـايٞ باأل  

 .اف ايعًِ االمجايٞ ؟ اطس
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ٗا َـديٍٛ َيــابكٞ  ـيًخهــِ يـ  ١ٕ االصــٍٛ ايعًُٝـ١ ايــُجبت  َٚـٔ ايٛاضـذ أ  
ٖـٛ   اُـ ن -، ٚيـٝظ هلـا داليـ١ إيتصاَٝـ١     خهِ االيصاَـٞ يف طـسف َعـني   ـٜجبك ايـ 

 . -ُؿادٖا ـخان١ٝ يـَازات ايـُعتن٠ ايألحاٍ ا

َـٞ يف اييـسف   االيصاخهِ ـٓؿٞ ثبٛت ايـ ٜ يتصاََٞديٍٛ إ ٚاذا مل ٜهٔ هلا
ٌٓال ا لس  ٌْٓايعًِ االمجايٞ نُا إ ٜٓخ  َازات بايتكسٜب ايـُتكدّ .  يف األ ـخ

ايــُا٤ ايــُٛدٛد يف    -حد َـا٥ني الحكـًا   َجاًل : يٛ عًُك امجااًل بتٓٓذظ أ
ــا٤ االمحــس    ـــُٛدٛد يف االْ ــٝض اٚ اي ــا٤ االب أٚ عًُــك امجــااًل بػصــب١ٝ   -االْ

حـد  يف شَآْـا ٚعًُـك بـإٔ أ    -ايٝطـس٣ ٓـ٢ اٚ  ايُٝ -حد٣ دازٜـٔ َتذـاٚزتني   إ
ــسؾني ــ٢     - ايي ــداز ايُٝٓ ــس، اي ــا٤ االمح ــا٤ االْ ــأّ اٚ     -َ ــايتٓذظ ٜكٝٓ ــبٛم ب  َط

ــًا   ٚيف شَــإ ضــابل عًــ٢ ايــصَٔ ايالحــل ايـــخاصٌ ؾٝــ٘   َطــبٛم بايػصــب١ٝ ٜكٝٓ
سٟ ؾٝذــ عًــِ إمجــايٞ َــسدد بــني طــسؾني، ايتــٓذظ اٚ ايػصــب ٚقــد تعًــل بــ٘

ــخاب ـــُعني أ  اضتص ــسف اي ــٓذظ ايي ــدّ   ت ــٛ َتك ــبٝت٘ ، ٖٚ ــخاب غص ٚ اضتص
ــ ــ خٌ ، ؾــالـصــٌ ايــ خه١َٛ عًــ٢ أصــٌ اييٗــاز٠ ٚأ ـباي ــا األٜ صــالٕ ـذسٟ ٖٓ

 ـخانِ .ايـُخهَٛإ َع ٚدٛد االضتصخاب ايـُجبك اي

، االمحــس تــٓذظ االْــا٤ -االضتصــخاب يف طــسف َعــني  ٚحٝــح دــس٣ 
 ٚأثبـــك حهُـــ٘ أَهـــٔ دـــسٟ االصـــًني يف اييـــسؾني   -غصـــب١ٝ ايـــداز ايُٝٓـــ٢

ــ : أٟ ٜٔلــسا  ــا٤ االبــٝض ٜٚــ صــٌ اييٗـــذسٟ أٜ صــٌ ذسٟ أـاز٠ يف َــا٤ االْ
ٌٓـاي  يف ايداز ايٝطس٣ َٔ دٕٚ َاْع اٚ َعازض .  خ

خهِ اييــسف ايـــُعني ـٚذيــو يؿــسض دسٜــإ االصــٌ ايعًُــٞ ايـــُجبك يــ
جبـك  ٜ  ٍ ، ٖٚـٛ ال ٓذظ اٚ اضتصـخاب ايػصـب١ٝ يف ايــُجا   ٖٚٛ اضتصخاب ايت

لـس ، ؾٝختـاج إثباتـ٘ اىل    س اٚ عدّ غصب١ٝ ا ذاض١ ا لـالشَ٘ ايعادٟ : عدّ ْ
اييـسف ايــُعني ايــُطبٛم    يف ذسٟ االصـٌ ايرتلٝصـٞ   ـٜـ   ٚحٝح ال -األصٌ

ٌٓـايأصٌ صٌ اييٗاز٠ اٚ ١ٝ : أعين أـٔ ايػصبـٝـكـٓذاض١ اٚ ٜـٔ ايـٝكٝـب  ؾال ، خ
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  . لسسٜإ االصٌ ايرتلٝصٞ يف اييسف ا ١ُ َعازض َاْع عٔ دـٕ ثٜٛه

ٌٓ ُـ يعًـِ االمجـايٞ   ا َٚٔ ٖٓا ٜٓخ ـخهِ ايػـازع  حاصـاًل بـ  ًا: إسلـالاًل  حه
   د طسيف ايعًِ َٔ دٕٚ َاْع اٚ َعازض .حٚتسلٝص٘ يف إدسا٤ األصٌ يف أ

ــالٍ : إ  ــ٘ االسل ــام ايـــ  ٚٚد ــاٍ اْيب ـــُعًّٛ   ُعًّٛ باإلحتُ ــ٢ اي ــاٍ عً مج
ٜطتصــخب زلاضــ١ اييــسف ، ؾاْــ٘ بايٛدــدإ عٓــدَا ايعًُــٞ ايـــُجبكصــٌ باأل

بام ايٓذظ اٚ ايــُػصٛب ايــُعًّٛ إمجـااًل يف    ْيـختٌُ إٜ ايـُعني اٚ غصبٝت٘
حــد٣ ايــدازٜٔ عًــ٢ ٖــرا اييــسف ايـــُعني ايـــُطبٛم ٜكٝٓــًا   أحــد ايـــُا٥ني أٚ إ

بـٛت تهًٝــ   : غـو يف ث عصٌ يًُهًـ قٗسًا ح٦ٕٓٝر بايٓذاض١ اٚ بايػصب١ٝ ، ٚ
 لـس غـري ايــُطبٛم بايٓذاضـ١ اٚ بايػصـب١ٝ ، ؾٝهـٕٛ       ؾعًٞ بادتٓاب اييـسف ا  

ؾٝـ٘   -ايٓذاض١ اٚ ايػصب١ٝ  خس١َ:ـٜػو يف ثبٛت اي بد١ًٜٚ غب١ًٗ -لساييسف ا 
 َعازض . اٚ ذسٟ االصٌ ايعًُٞ ايرتلٝصٞ َٔ دٕٚ َٓاشع ـٜٚهٕٛ قاباًل ي

صــٌ ـخهُٞ يف ٖــرٙ ايصــٛز٠ ٖــٛ دــسٟ األخالٍ ايـــذٕ ايـــُٛدب يالْــإ
عـٔ دـسٟ   َـاْع   ايعًُٞ ايـُجبك يًتهًٝـ ايـُٛاؾل يًعًِ االمجايٞ ، َٚع٘ ال

ٌٓاألصــٌ ايـــُخهّٛ يف اييــسف ا لــس َــٔ دٕٚ َعــازض أ بــ٘  ٚ َــاْع ، ٜٚٓخــ
 ايعًِ االمجايٞ .  

عدّ تٓذٝص ايعًِ االمجايٞ َـع دـسٟ االصـٌ ايعًُـٞ      -ٚال ؾسم يف ٖرا 
سًا ٓلًَا اٚ َتـأ ٕٛ ايعًِ االمجايٞ َتكٓدبني ن -ايـُجبك يًتهًٝـ يف طسف َعني 

ااًل بٓذاضـ١  مجف َعني ، ؾاذا عًُٓا إ طسعٔ ايٝكني ايطابل ايـُجبك يًخهِ يف
حـدُٖا ، ثـِ عًُٓـا    ٚ عًُٓا بػصـب١ٝ أ ا٤ االْا٤ االمحس أٚ ََا٤ االْا٤ االبٝض أ

لسًا ، ؾهـإ ايـٝكني ايطـابل َتـأ    غصب١ٝ َا٤ االْا٤ االمحس َطبكًا ٚظ أٜكًٝٓا بتٓٓذ
ًا ٚ نإ ايٝكني االضتصخابٞ َتكدَ٘ يف ايٓؿظ عٔ ايعًِ االمجايٞ ، أيف حدٚث

ٌٓ -ع٢ً ايعًِ االمجايٞ  ايعًِ االمجـايٞ َـع دـسٟ االصـٌ ايعًُـٞ       ؾاْ٘ ٜٓخ
ٜـ   ـايـُجبك اي ـذسٟ االصـٌ ايــُخهّٛ يف اييـسف    خانِ يف اييـسف ايــُعني ، ٚ
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ثــسٙ : ـُع٢ٓ شٚاٍ أخالاًل حهُٝــًا عٓد٥ــر بـــْــا لــس ٜٚٓخــٌ ايعًــِ االمجــايٞ إ
 ٚدٛب االدتٓاب عٓ٘ غسعًا .

 :ايجا١ْٝ ٚايجايج١ تاّ َتني ٚدسٟ ع٢ً ايــُ تاز َٚا تكدّ نً٘ يف ايصٛزتني 
خهِ ايـُعًّٛ باالمجاٍ ٚيٛدٛب ايـُٛاؾك١ ـقتطا٤ ايعًِ االمجايٞ يتٓذٝص ايإ

  ايكيع١ٝ . 
ٚأَا ع٢ً ايكٍٛ بهٕٛ ايعًِ االمجايٞ ع١ًً تا١َ يًتٓذٝص ؾال ٜـتِ ، ٚذيـو   

، ثسٙٚال بـأ كـ٘ بـاٍم مل ٜـصٍ براتـ٘     ٕ ايعًِ االمجـايٞ بٓـٛزٙ ٚنػـؿ٘ عـٔ َتعًٍ    أل
مل طساؾ٘ ايـُػتب١ٗ حت٢ اييسف ايرٟ ٖٛ َاْع عٔ دسٟ االصٌ ايعًُٞ يف أٚ

يف  -غـسعٞ اٚ عكًـٞ    -صٌ عًُٞ تكِ أَاز٠ َعتن٠ ع٢ً حهُ٘ ، ٚال دس٣ أ
يــُػهٛى ايـرٟ   صٌ ايرتلٝصٞ يف اييسف اذ يٛ داش دسٟ األطسف َعني ، إ

يًـصّ   -ايــُػهٛى  أصٌ عًُٞ يف اييـسف  ذسٔ ـُ٘ ٚمل ٜمل تكِ أَاز٠ ع٢ً حه
ايــُػهٛى ايـرٟ مل تكـِ عًـ٢ حهُـ٘       ثري ايعًـِ االمجـايٞ يف اييـسف   عدّ تـأ 

ا لًــ ؾـسض نـٕٛ ايعًـِ االمجـايٞ      صٌ عًُٞ ؾٝـ٘ ، ٖٚـر  أَاز٠ ٚال دس٣ أ
ٚايــُؿسٚض بكـا٤ ايعًـِ االمجـايٞ      ،مجـاالً خهِ ايـُعًّٛ إـيتٓذٝص اي تا١ًَ ع١ًً

 .   سٟ االصٌ ايعًُٞٚ داي٘ عٓد قٝاّ االَاز٠ ايـُعتن٠ أٚعدّ شٚ

يبكــا٤ ْــٛز  حكٝكــ١ً ال -خالٍ ايعًــِ االمجــايٞـْــٚاحلاصــٌ ٚضــٛح عــدّ إ
ٌ ايعًُـٞ ايــُجبك يًخهـِ االيصاَـٞ،     دـسا٤ االصـ  ٚ إ٠ أَازقٝاّ األ ايعًِ زغِ

خهِ يف ٖـاتني ايصـٛزتني   ـخالاًل حهًُٝا يبكا٤ تٓذٝص ايعًِ االمجـايٞ بايـ  ـْٚال إ
ٞ   ُهٔـٚال ٜ يف اييـسف ايــُػهٛى ايـرٟ مل تكـِ      َع٘ دسٟ االصـٌ ايرتلٝصـ

بك يًخهِ يف اييـسف ايــُعني ، ٚال ٜٓؿـع َعـ٘     صٌ عًُٞ َجأَاز٠ ٚال دس٣ أ
ـــُعًّٛ باإلتُــاٍ إحإ ـــُعًّٛ تعٓبــ ْيبــام اي دًا باألَــاز٠ أٚ عُــاًل مجــاٍ عًــ٢ اي

 . تا١ًَ ايعًِ االمجايٞ ع١ًٝ باألصٌ ايعًُٞ ايـُجبك يإليصاّ بعد ايبٓا٤ ع٢ً 

 ٞـٝـ ؾـتهًـٛت ايـبـٜٛدب ث ٕ نٌ َا: أ تكدّ ُٛع َاذـخاصٌ َٔ َـٚاي
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اًل عًُٝـًا  عًًُا تؿصًًٝٝا ٚدداًْٝا نـإ أّ عًُـًا تعبـدًٜا اّ نـإ أصـ      -طسف َعني
إقتطا٤  ٜتخكل َع٘ إْـخالٍ ايعًِ االمجايٞ حطب ايـُب٢ٓ ايـُ تاز َٔ -َجبتًا

 ١ٝ .ايعًِ االمجايٞ يتٓذٝص ايـُعًّٛ إمجااًل ٚيٛدٛب ايـُٛاؾك١ ايكيع

ْـ اٚذيو  ّ  خالٍ حاصـٌ يـٝكني أٚ إلحتُـاٍ إ   ـال مجـاٍ  باإل ْيبـام ايــُعًٛ
ــًا باألباألَــاز٠ أ تعبــدًا ايـــُعًّٛٚ عًــ٢ ايـــُعًّٛ تؿصــٝاًل أ  صــٌ ايعًُــٞ ٚ ثابت

ّ ايعًـِ  ايػسعٞ ناالضتصخاب اٚ ايعكًٞ ناالغتػاٍ ، َٔ دٕٚ ؾسم بني تكـدٓ 
  . بني تألسٙ عٓٗاصٌ ٚصًٝٞ اٚ األَاز٠ اٚ األاالمجايٞ ع٢ً ايعًِ ايتؿ

ــ  ـــُِٗ يف االْ ـــُعًّٛ إ  خالٍـٚاي ــ١ اي ــٝالً  : َالحظ ـــُعًّٛ تؿص ــااًل ٚاي  مج
ـــُعًّٛ صــٌ َــع إَهــإ أٚ ٜكــني إ باألٚ َــاز٠ أأٚ باأل -بايٛدــدإ  - ــام اي ْيب

ـخالٍ ٖـٛ  ْـ ٔ ، ؾإ َالى اإلمجاٍ ع٢ً ايـُعًّٛ ايـُ صٛص بيسف َعٝٓباإل
ْيباقـ٘ ، َٚـع   ّٛ تؿصـٝاًل أٚ إحتُـاٍ إ  ٜكني إْيبام ايـُعًّٛ إمجااًل ع٢ً ايـُعً

ٌٓـخكل ايٝكني باالْيبام اٚ إت  ايعًِ االمجايٞ قٗسًا .  حتُاي٘ ٜٓخ

نجـس  باالمجـاٍ ايــُسدد بـني طـسؾني اٚ أ     ؾسم بني نٕٛ ايـُعًّٛ ٖٚهرا ال
نجس َع احتـاد  ني نْٛ٘ َٓدزدًا حتك حكٝكتني اٚ أٚاحد٠ ٚب َٓدزدًا حتك حكٝك١ٕ

ايـــُهًـ  نُــا يــٛ عًــِ االطــساف اٚ مجــاٍ يف اييــسؾنيهِ ايـــُعًّٛ باالخـايــ
، ؾإ ايتٓذظ ٚايػصب١ٝ حكٝكتإ يهـٔ  ٖرا ايـُا٤ اٚ غصب١ٝ ذاى ايـُا٤ بتٓذظ

 َتخد غري َتعدد . -حس١َ االزتهاب ٚٚدٛب االدتٓاب -ـخهِ ؾُٝٗا اي
 

 مجال . الـنبحث الثامً : االضطرار اىل بعض أطراف الـنعلوو باإل
 

إمجــااًل بتهًٝـــ إيصاَــٞ َــسدد بــني أطــساف ذلصــٛز٠  اذا عًــِ ايـــُهًـ 
ٜـ   ٚإ ضـيس اىل تـسى   ـ١ُٝ اٚ إضيس اىل ازتهاب بعض االطـساف يف ايػـب١ٗ ايتخس

 ؾٗٓا حايتإ :  ،بعض أطساف ايعًِ االمجايٞ يف ايػب١ٗ ايٛدٛب١ٝ

 امجااًل نإٔ ٜعًِف َعني َٔ أطساف ايعًِ االمجايٞ تاز٠ ٜطيس اىل طس
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ٖٚــٛ  خًٝب يف االْــا٤ االمحــسـاالبــٝض اٚ تــٓذظ ايــ بتــٓذظ ايـــُا٤ يف االْــا٤
 يتٗاب٘ ايهًٟٛ .َطيس اىل غسب ايـُا٤ يعالج إ

مجايٞ نإٔ ٜعًِ لس٣ ٜطيس اىل طسف غري َعني َٔ أطساف ايعًِ االٚأ
حد ايـُا٥ني يف االْـا٤ٜٔ االبـٝض اٚ االمحـس ٖٚـٛ َطـيس اىل      امجااًل بٓذاض١ أ

 ض٘ ايهًٟٛ . ُسـعالدًا ي - ٖرا اٚ ذاى - غسب ايـُا٤
لتصـــاص ايتعـــبري ٚايتُجٝـــٌ يف ٕ تعـــازف إْـــ٘ ٚإٜٚٓبػـــٞ االيتؿـــات اىل أ

ٜـ  ـَبخح االضيساز اىل بعض االطـساف بـ   ـ١ُٝ ،إال أْـ٘   صٛص ايػـب١ٗ ايتخس
 عض أطساف ايػب١ٗ ايٛدٛب١ٝ . تٞ ايـُبخح بتُاَ٘ يف االضيساز اىل تسى بٜأ

الطـساف إال  نُا إٔ عٓٛإ ايـُبخح ٚإٕ إلـت  باالضـيساز اىل بعـض ا   
َـ  أ أطـساف ايــُعًّٛ   ُا ٜسؾـع ايتهًٝــ اذا تعًـل بـبعض     ـْ٘ ٜعِ االنساٙ ٚسلـٛٙ 

ٜـ        ، ؾـاذا أ باالمجاٍ ١ُٝ اٚ ـنـسٙ َهًــ عًـ٢ ؾعـٌ بعـض أطـساف ايػـب١ٗ ايتخس
، ؾـإ االنـساٙ ٜسؾـع ايتهًٝــ     ٢ تـسى بعـض أطـساف ايػـب١ٗ ايٛدٛبٝـ١     أنسٙ عً

 .  اٚ بايتخسِٜ ٛدٛب بايؿعٌ اٚ بايرتى ٚايٓاغ٧ٝ َٔ ايعًِ االمجايٞ باي
ثـاز ايػـسع١ٝ ٜٚٓتؿـٞ بـ٘     ٜسؾـع ا   ذاَع( ٖـٛ عـسٚض َـا   ـٚ)ايـُٛضٛع ايـ 

مجــااًل ، ؾٝهــٕٛ االضــيساز ٚاالنــساٙ ٚسلُٖٛــا إصــٝاًل أٚ خهِ ايـــُعًّٛ تؿـايــ
 ذاَع( . ـ)ايـُٛضٛع اي َصادٜل

َـ  زٜب ٚال لـالف يف إٔ ايتهًٝــ ايػـسعٞ اإل    ثِ اْ٘ ال خدٚد اٚ ـيصاَـٞ 
ض االضيساز اىل َتعًل ايتهًٝـ ، ٖٚرا َؿسٚؽ عٓـ٘ ؾكٗـًا   َػسٚ  بعدّ عسٚ

ًٍ إال ٚقد أّ اهللُا حٓسـٚيٝظ غ٧ٝ َـ ن ايصخٝذ:رَٚٓصٛص غسعًا يف اي ٘ ح
َـٔ حـدٚد ايتهًٝــ     (عـدّ االضـيساز  )ٕ َٚٓـ٘ ٜتـبني أ  ، (13)ـُٔ إضيس ايٝ٘دي

ٚٓ  ؾٝهــٕٛ عدَــ٘ دــص٤َ ، ٚغــسٚط٘  ــد طــس  االضــيساز  َٛضــٛع ايتهًٝـــ ، ٚعٓ
 االيصاَٞ خهِ ٚايتهًٝــُٛضٛع٘ ٜٓتؿٞ ايـخهِ ايؿعًٞ ايجابك يـ١ اياىل رلايؿ

                                                            

 . 7+ ح6َٔ ابٛاب ايكٝاّ يف ايصال٠ : ح 1: ب 4ايٛضا٥ٌ : ج (13)
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 بًخا  ذاى ايـُطيس ايٝ٘ .  
خٌ ايهــالّ ؾُٝــا نــإ االضــيساز اٚ سلــٛٙ ـٕ َــنُــا ٜٓبػــٞ االيتؿــات اىل أ

طيس ايٝــ٘ ، نُــا يــٛ عًُٓــا مجــاٍ يف اييــسف ايـــُزاؾعــًا يًخهــِ ايـــُعًّٛ باإل
ىل غـسب أحـدُٖا اٚ َـع االنـساٙ     بٓذاض١ أحـد إْـا٥ٞ حًٝـب َـع االضـيساز ا     

حــدُٖا ، ؾــإ األثــس ايػــسعٞ ايـــُرتتب عًــ٢ أطــساف ايـــُعًّٛ  عًــ٢ غــسب أ
ثـس َستؿـع   ٜٔ ، ٖٚـٛ أ ٤ْـا غـسب احـد اإل  غسعٞ ٚاحد ٖٛ حس١َ  ثْسمجاٍ أباإل

ٜـ  ـُهٔ ايكـٍٛ بـإٔ األثـس َستؿـع يف     باالضيساز يف اييسف ايـُطيس ايٝ٘ ، َٚع٘ 
 ؾٝٓؿٝٗـا االصـٌ ايرتلٝصـٞ     ،ٝـ٘ َػـهٛن١  خس١َ ؾـلس بًخا  نـٕٛ ايـ  اييسف ا 

 ٜٚٓخٌ ايعًِ االمجايٞ قٗساًَ . 

ٚاالضــيساز ٜٓؿــٞ احــدٖا  ،نجــسمجــاٍ أثــسإ اٚ أٚيــٛ نــإ يًُعًــّٛ باإل
از ، نُـا يـٛ ؾـسض    ُاّ االثـمل ٜٓخٌ ايعًِ االمجايٞ عٓد٥ر بًخا  ت -لاص١ 

ٚٚدـٛد  حـدُٖا  ٜٔ ايــُػتبٗني ايــُعًّٛ تـٓٓذظ أ   ٤ْـا حـد اال ٚدٛد ايــُا٤ يف أ 
اىل  بعٝٓـ٘ اٚ إضـيسٓ   ضيس اىل غـسب احـدُٖا ال  ـخًٝب يف االْا٤ ا لس ٚقد إاي

يتٗابـ٘  نـإٔ اضـيس اىل غـسب ايــُا٤ عالدـًا إل     ،غسب احدُٖا رلصٛصًا بعٝٓ٘ 
 ثــسٙ ايػــسعٞ : حسَــ١ٚحٝــح إضــيس يػــسب ايـــُا٤ إزتؿــع أ -َــجاًل  -ايهًــٟٛ 

ــسف ا     ــس ايي ــاع أث ــب الزتؿ ـــُا٤ ، ٚال َٛد ــسب اي ــسغ ــل ــا ال  خًٝب،ـ: اي نُ
غتطــاٍ َــٔ ايـــُا٤ لــس يًُــا٤ : ؾطــاد ايتٛضــٞ اٚ االَٛدــب الزتؿــاع األثــس ا 

 ضيس يػسب٘ . ايـُػتب٘ ايرٟ إ

ٍٕ ثــس ٖا، ٚاألٚال تصٜــد عــٔ حــٓد (ز بكــدزٖاايطــسٚزات تكــٓد):  ٚبتعــبري ثــا
أحــدُٖا دٕٚ االثــس يساز : لصــٛص حسَــ١ غــسب ايـــُا٤ يف ايـــُستؿع باالضــ

٘  لس ٖٚٛ ؾطاد ايـ اص ا  ثـس غـسعٞ   ، ؾاْـ٘ أ ايٛض٤ٛ بايـُا٤ ايــُػتب١ٗ زلاضـت
اىل ذ االضــيساز إ ،ـخاي٘ ال َٛدــب الزتؿاعــ٘مجــاٍ ٖٚــٛ بــاٍم بــيًُعًــّٛ باإل

 الص َـٔ  ـيػـسض االزتـٛا٤ َـٔ ايعيـؼ ٚايـ     حد اييسؾني ايـُػتبٗني غسب أ
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 صٛص ٚال ٜٛدــب صــخ١ ـٖــرا ٜٛدــب ازتؿــاع حسَــ١ ايػــسب بايــ -ضــسزٙ 
َـٔ   -لس اييسف ا  -خًٝب ـؿاع حس١َ غسب ايٜٛدب ازت ايتٛضٞ ب٘ نُا ال

، ٚذيـو  خس١َـطـساف ايػـب١ٗ ايــُكرت١ْ بعًـِ امجـايٞ بـايتٓذظ ٚايـ       طسيف اٚ أ
ْـ      يعدّ ايـُٛدب الزتؿـاع أ  ذاضت٘ ٚعـدّ  ـثـس ؾطـاد ايتٛضـٞ بايــُا٤ ايــُػتب١ٗ 

، از يػـسب أحـد ايــُا٥ني ايــُػتبٗني    ايـُصخذ يًتٛضٞ ب٘ حت٢ بعد االضـيس 
ٌٓ (بكدزٖا ايطسٚز٠ تكدز)ؾإ  غـسب٘   ٖٚٞ َتخكك١ يف غسب احد ايـُا٥ني ؾٝخ

ٌٓ ، دٕٚ ايتٛضٞ ب٘ ٚتٓتؿٞ حسَت٘ ، ٜطـيس اىل ايتٛضـٞ بـ٘     َٚـا داّ ال  ؾال عـ
ـٔ  حهُ٘ : ؾطاد ايتٛضٞ .  مل ٜٓت

اىل بعـض أطساؾـ٘    خهِ اذا إضـيسٓ ـ تصس٠ : ايعًِ االمجايٞ بـ ـٚبعباز٠ َ
اٚ يالضـيساز ايساؾـع ي ثـس ايػـسعٞ      نـساٙ إلي خالي٘ تابعًاـْنإ إ -نسٙ عًٝ٘اٚ أ

ضـيساز اٚ االنـساٙ َٛدبـًا    ٜٓخٌ ايعًـِ االمجـايٞ اذا مل ٜهـٔ اال    ، ٚالبايه١ًٝ
٥ـر :  ثـس ؾريتؿـع بـ٘ عٓد   ، نُـا يـٛ زؾـع االضـيساز أثـسًا دٕٚ أ     ثس بايهًٝـ١ يسؾع األ

 ػسب يف ايـُجاٍ . ثسًا غسعًٝا َطيسًا ايٝ٘ ٖٚٛ ايلصٛص َا نإ أ

خالٍ ايعًـــِ االمجـــايٞ عٓـــد ـيف اْـــ -هـــالّ ٖٓـــا ٕ ايَٚـــٔ ٖـــرا ٜتـــبني أ
 ت  بـــُا اذا نــإ االضــيساز اٚ االنــساٙ اٚ ـَــ -االضــيساز اٚ عٓــد االنــساٙ 

ٌٓ ثــاز الـُاّ االثــاز، َٚــع إْتؿــا٤ بعــض ا  سلُٖٛــا َٛدبــًا يٓؿــٞ تــ  ًــِ ايع ٜٓخــ
 ٚضخٓا . االمجايٞ نُا أ

ْٓـ  االضـيساز اىل  خالٍ ايعًـِ االمجـايٞ عٓـد    ـْـ ا ْعكـد نالَٓـا ٖٓـا يف إ   ثِ ا
ْـ       خالٍ ايعًـِ  ـبعض أطساف ايػب١ٗ ايــُكرت١ْ بـايعًِ االمجـايٞ ، َٚٓـ٘ ٜتـبني ا

َـ   ـاالمجايٞ اٚ عدّ اْ ُا ٜستؿـع بـ٘ االثـس ايػـسعٞ     ـخالي٘ عٓد االنـساٙ اٚ سلـٛٙ 
 ٚايتهًٝـ االهلٞ . 

 ٜٚكع ايبخح يف َسحًتني ، ْبدأ يف ايـُسح١ً االٚىل ببخح : 
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 يًا : معّي طراف أو األ  نيالطرف أحد  اىل   اإلضطرار
 

 ٚؾٝ٘ صٛز َتعدد٠ ْعسض يبخجٗا َؿصاًل : 

ٔ حادثــًا قبــٌ ايصـٛز٠ االٚىل : َــا اذا نـإ االضــيساز اىل ايــبعض ايــُعٓٝ   
ٖٚـٛ طـاٖس   َعـني   ضـيس اىل غـسب َـا٤ٕ   ، نُا يٛ إٚقبٌ ايعًِ ب٘ايتهًٝـ تعًل 

ْـ  -، ثِ بعد االضيساز صٛصـْا٤ َٚنا٥ٔ يف إ ددًا بـني  سَـ  ذاض١ٕـعًِ بٛقٛع 
ٝح حدخ ايتـٓذظ ٚعًـِ بـ٘ يف شَـٔ َتـألس عـٔ       خـلس ب  ٖرا االْا٤ ٚبني إْا٤ٕ

 ْا٤ٙ ايـُ صٛص . يساز اىل غسب ايـُا٤ ايـُعني يف إضشَٔ اإل
طساؾـ٘  الدتٓاب عٔ طـسيف ايعًـِ االمجـايٞ أٚ أ   زٜب يف عدّ ٚدٛب ا ال

ا ايعًـِ  صٜـ١ ٖـر  ٚال اغـهاٍ يف عـدّ َٓذٓ   -ايـُطيس ايٝ٘ ٚغري ايـُطيس ايٝـ٘   -
خدٚخ ـعًِ عٓـد ايــُهًـ بـ    ، بٌ التعًك٘ بتهًٝـ ؾعًٞ ع٢ً نٌ تكدٜس يعدّ

٘ الحتُاي٘ ٚقٛع ايٓذاض١ يف االْا٤ ايـُطيس اىل غـسب َا٥ـ٘   خٍكـتهًٝـ ؾعًٞ ب
ٌٓـايــرٟ ٜــ ٕ ا٥ِ يف ايبــاطٔ ٚدــداًْا ، ٚالشَــ٘ أ يــ٘ غــسب٘ ، ٖٚــٛ احتُــاٍ قــ  خ

 ـُطيس ايٝــ٘ ، ٚح٦ٓٝــر المجــاٍ عًــ٢ اييــسف ايــْيبــام ايـــُعًّٛ باإلختٌُ إـٜــ
ايــُطيس اىل غـسب َـا٤ٙ يف ايــُجاٍ،     ْا٤ غـري  لس : اإلٜكني بتٓذظ اييسف ا 

ٜـ ذسد إـَ بٌ ٖرا َٓ   ٕ ْٓؿٝـ٘ باأل ـُهٓٓا أحتُاٍ  صـٌ  ٔ : أصـٌ ايرتلٝصـٞ ايــُؤ
 َٔ دٕٚ اغهاٍ . أصٌ اينا٠٤ خٌ ٚـايأصٌ اييٗاز٠ ٚ

ــايتهًٝـ ًٜٚخــل بٗــرٙ ايصــٛز٠ حهُــًا : تكــازٕ االضــيساز َــع ايعًــ     ِ ب
-  ٕ ــا ــح ايصَـ ــٔ حٝـ ــ٘      -َـ ــٓؿظ ايتٛدٝـ ــ٘ يـ ــايٞ ؾٝـ ــِ االمجـ ــص ايعًـ ــال ٜتٓذـ  ؾـ

 ٖٚرٙ صٛز٠ ثا١ْٝ ال ٜتٓذص ؾٝٗا ايعًِ االمجايٞ .  ايـُتكدّ ،

ايصــٛز٠ ايجايجــ١ : َــا اذا نــإ االضــيساز اىل ايــبعض ايـــُعني حادثــًا بعــد 
ٞ ٌ ايعًِ ب٘ ، نإٔ ٚقعك زلاض١ يف أحدٚخ ايتهًٝـ يهٔ قب َـا٤ ٚمل   حد اْـا٥

اٟ عًِ  -ٜهٔ ٜعًِ بٗا ثِ اضيس اىل غسب اْا٤ َعني َُٓٗا ثِ عًِ بايتٓذظ 
َتعًكـ٘ بـني    مجايٝـًا تـسدد  ٚنإ عًُ٘ بـايتٓذظ إ  -ب ضيسازٙ يًػسإب٘ عكٝب 
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ٖرا االْا٤ ايـُطيس ايٝ٘ ٚبـني ذاى االْـا٤ ايـرٟ مل ٜهـٔ َطـيسًا ايٝـ٘ ٚال نـإ        
 ٙ . ُتاشًا عٓدـاالْا٤ ايـُتٓذظ َُٓٗا َ

 ؟ ؾٝ٘ احتُاالٕ :  يف ٖرٙ ايصٛز٠ أّ الٌٗ ٜتٓذص ايعًِ االمجايٞ ؾ

ــ -أ ــِ االمجــاي ـٜ ــ١ ايعً ــاب عــٔ اييــسف   ختٌُ َٓذصٜ ٞ ٚٚدــٛب االدتٓ
ــس ـــُهًـ بــ   ا ل ــِ اي ــل عً ــا  تعً ــٍٛ   ـ، بًخ ــٌ حص ــٞ قب ـــ ؾعً خدٚخ تهًٝ

ٓٚ االضيساز ، ٚايـُسدع ؾٝ٘ قاعد٠ االغتػاٍ  االضيساز ٜٚػو يف ضكٛط٘ بيس
، ؾالبـد َـٔ االدتٓـاب عـٔ      سٚج عٓ٘ ٚتؿسٜؼ اير١َ َٓ٘ ـّٚ ايٖٚٞ تكتطٞ يص

ــسف ا  ــس ايي ــ٘   -ل ـــُطيس ايٝ ــري اي ــٝك  -غ ــ٢ ٜت ــرا   حت ــ٘ . ٖٚ ــساؽ ذَت ــٔ ؾ َ ٔ
 . (14)يف دٚز٠ ثج٘ االصٛيٞ االٚىل  )قدٙ(يناالحتُاٍ إيتصَ٘ ايـُخكل ايٓا٥ٝ

مجايٞ يف ٖـرٙ ايصـٛز٠ ، ٖٚـٛ ايـرٟ     ٚعتٌُ عدّ َٓذص١ٜ ايعًِ اال -ب
ٕ ايعًـِ بـايتهًٝـ   لس٠ ، بًخـا  أ ٘ ايـُخكل ايٓـا٥ٝين يف دٚز٠ ثجـ٘ ايــُتأ   إيتصَ

ايٞ ٚٚدـٛب االدتٓـاب عـٔ اييـسف ا لـس      ُاّ َٛضٛع تٓذٝص ايعًِ االمجـ ـت
ٜهـٕٛ ايتهًٝــ    ٚقبـٌ حتكـل ايعًـِ االمجـايٞ يف ايـٓؿظ ال      ،غري ايـُطيس ايٝ٘

ًـ     ، ٚبعـد حتكـل ايعًـِ االمجـايٞ ال    َٓذصًا ٞ عًـ٢ نـٌ   ٜهـٕٛ عًُـًا بتهًٝــ ؾع
س االغتػاٍ ، ٚذيو الحتُاٍ نٕٛ اييسف ايــُطي  ٢ ٜتُطو بكاعد٠تكدٜس حت

ٚال تهًٝــ   -ايتٓذظ اٚ ايػصب١ٝ اٚ سلُٖٛـا  -ايٝ٘ ٖٛ َتعًل ايتهًٝـ ايٛاقعٞ
ّ  ٕ االضيساز نايتًـ زاؾْع، ألعٓد٥ر ٚيـرا   يًتهًٝـ ٚايـُطيس ايٝ٘ نايــُعدٚ

ٛ     ال ٕ ًخـا  أ االحتُـاٍ االقـ٣ٛ ب   ٜهٕٛ ٖرا ايعًِ َٓذـصًا يًتهًٝــ . ٖٚـرا ٖـ
ٓٚ ٚٓ االضــيساز مل ٜهــٔ َٓٓذــ ايتهًٝـــ قبــٌ طــس  صًا يعــدّ ايعًــِ بــ٘ ، ٚبعــد طــس

ــسف ا   اال ــاب ايي ــايتهًٝـ بادتٓ ــيساز ؾ ــٛع    ض ــاٍ ٚق ــّٛ الحتُ ــري َعً ــس غ ل
 ايٓذظ يف اييسف ايـُطيس ايٝ٘ ايـُكيٛع بعدّ ثبٛت ايتهًٝـ ؾٝ٘ .  

     ٍٕ  ٚاقعًا ايـُػصٛب ُتٓذظ اٚحدخ ايتهًٝـ بادتٓاب ايـ اذا :ٚبتكسٜب ثا
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ــِ إ ٗ   ث ـــُهًـ اىل طــسف َعــني َــٔ أطــساف ايػــب ــايعًِ  ضــيس اي ـــُكس١ْٚ ب ١ اي
 طــساف عكبــ٘ حصــٍٛ ايعًــِ االمجــايٞ بــايتهًٝـ َــسددًا بــني أاالمجــايٞ ثــِ أ

ــ٘ أ  - ـــُطيس ايٝ ــ٘    -حــدٖا ٚاييــسف اي ـــُطيس ايٝ ــإ ايتهًٝـــ يف اييــسف اي  ؾ
ـٕ َكيــٛع بعدَــ٘ ٚدــداًْا ، ٚايتهًٝـــ يف  غــري اييــسف ايـــُطيس ايٝــ٘ َــٔ َٓتــ

َـ  خدٚخ ٜٚــُهٔ ؾٝـ٘ إدـسا٤    ـتٌُ غـري َعًـّٛ ايـ   خـأطساف ايػب١ٗ ٖٛ تهًٝـ 
َٓاأل ٘ ٔ بــال َــاْع ٚصــٌ ايرتلٝصــٞ ايـــُؤ ، ال َعــازض يــ٘ بعــد دسٜاْــ٘ ٚتأَٝٓــ

ٜـ   لـس  ـذب االدتٓـاب عـٔ اييـسف ا    ٚايٓتٝذ١ عدّ تٓذٝص ايعًِ االمجايٞ ؾال 
يس ذب االدتٓـاب عـٔ اييـسف ايــُط    ـٜـ  نُـا ال  -غري اييسف ايـُطيس ايٝ٘  -

ـ  ايٝ٘، أل ٘      ٕ االضيساز زاؾـع يًتهًٝـ  ًاَتعًكـ  ، ؾـاذا نـإ اييـسف ايــُطيس ايٝـ
ـٕ  يالضيساز .  يًتهًٝـ ٚاقعًا ؾٗٛ َٓت

ايصٛز٠ ايسابع١ : َـا اذا نـإ االضـيساز اىل ايـبعض ايــُعني حادثـًا بعـد        
٘  ص ايتهًٝـحدٚخ ايتهًٝـ ٚبعد ايعًِ االمجايٞ ب٘ ٚتٓٓذ نُـا يـٛ عًـِ     ،عًٝـ

ــٓٓذظ أ  ــااًل بت ــا٥عني : ايــ  إمج ــد َ ـــُا٤ ـح ــيسٓ  -خًٝب اٚ اي ــِ اض ــسب اىل ث  غ
ــإ      أ ــٟٛ ، ؾه ــ٘ ايهً ــًا اليتٗاب ـــُا٤ عالد ــسب اي ــيس يػ ــإٔ ٜط ــًا ن ــدُٖا َعٝٓ ح

 االضيساز عكٝب ايتٓذظ ٚعكٝب ايعًِ ب٘ . 
ٕ ايعًـِ االمجـايٞ ٖـٌ    ـ الف بـني األصـٛيٝني األٚالـس يف أ   قد ٚقـع ايـ  ٚ
ٌٓ    .ثري َيًكًا حت٢ يف اييسف غري ايـُطيس ايٝ٘ ؟ٜطكط عٔ ايتأٚ ٜٓخ

ــص يف اييــسف ا  اّ ال ٜٓخــٌ ايعًــِ االمجــايٞ    لــس ٚال ٜطــكط عــٔ ايتٓذٝ
 ٚالس . لالف بني أعالّ األصٍٛ األ خٌـ؟ ٖٚرا َ -غري ايـُطيس ايٝ٘  -

يف َـ  نؿاٜتـ٘ عُـا يف     ْٞ)قدٙ( ساضاـلتًؿـك نًُـات ايــُخكل ايـ    قد إٚ
 اييـسف  يف لتاز يف َتٓٗا عدّ َٓذص١ٜ ايعًِ االمجايٞ بكـا٤ّ حٝح إ (15)ٖاَػٗا 

َـ  ايـُطيس ايٝ٘ ، ٚإضتدٍ ع٢ً عدّ ايـُٓذص١ٜ بألس غري ا  خدٚد ـٕ ايتهًٝــ 
                                                            

 . 166+ 165: 2ٚغسح ايسغيت عًٝٗا: ج 216: 2زادع: نؿا١ٜ االصٍٛ َع حاغ١ٝ املػهٝين: ج (15)



 (403)ايػب١ٗ ايٛدٛب١ٝ .......................................  -دٚزإ األَس بني املتبآٜني 

 

غسعًا َٚػـسٚ  بعـدّ عـسٚض االضـيساز اىل َتعًـل ايتهًٝــ ، ؾًـٛ عـسض         
االضيساز ع٢ً بعض االطساف ايـُػتب١ٗ مل ٜهٔ ايتهًٝــ َعًَٛـًا بـٌ ٜػـو     

صــٌ ايرتلٝصــٞ جبــٛت ايتهًٝـــ يف اييــسف غــري ايـــُطيس ايٝــ٘ ، ٜٚٓؿــ٢ باأل ب
َٓ  .   تازٙ )قدٙ( يف )ايهؿا١ٜ(ـؾادٙ ديٝاًل ع٢ً َٖرا َا أ . ٔايـُؤ

لـس  صٜت٘ يف اييـسف ا  لتاز بكا٤ َٓٓذٚقد عدٍ عٓ٘ يف ٖاَؼ ايهؿا١ٜ ٚإ   
ا االعظـِ  ٚؾاقًا يػـٝ ٓ  -لس ايٝ٘ ٚيصّٚ االدتٓاب عٔ اييسف ا غري ايـُطيس 

ــازٟ  ــا٥ٝ (16)االْص ـــُخكل ايٓ ــ٘ اي ــتاذْا ٚأ (17) ينٚتبع ـــُخكل ايــ  (18)ض  ٥ٛٞ ـاي
ٕ االضــيساز )يــٛ نــإ اىل  ٚقــد أؾــاد يف ٖــاَؼ ايهؿاٜــ١ )قــدٙ( بــأ   ِ( ،)قــدٖ

ــال  ـــُعني ؾ ــأ   احــدُٖا اي ــًا عــٔ ت ــِ يًتٓٓذــ ٜهــٕٛ َاْع  ص يعــدّ َٓعــ٘ عــٔ  ثري ايعً
ٕ ٜهـــٕٛ ايتهًٝــــ بـــني أايعًـــِ بؿعًٝـــ١ ايتهًٝــــ ايــــُعًّٛ إمجـــااًل ايــــُسدد 

لــس ، ضــسٚز٠ عــدّ َــا  را اييــسف اٚ ايـــُيًل يف اييــسف ا  ايـــُخدٚد يف ٖــ
ْـ   دب عدّ ؾع١ًٝ َجٌ ٖرا ايـُعًّٛ أٜٛ ٜـ ـصاًل ، ٚعـسٚض االضـيساز ا ُٓع ـُا 

 بعد عسٚض٘ ...( .  ١ًٝ ايتهًٝـ يٛ نإ يف طسف َعسٚض٘عٔ ؾع

صًا يًتهًٝــ  ٖٚرا االحتُاٍ ٖٛ االق٣ٛ ؾإ ايعًـِ االمجـايٞ حـدخ َٓذٓـ    
ثريٙ ، َٔ دٕٚ ديٌٝ ع٢ً إْكيـاع تٓذٝـصٙ ٚإْتؿـا٤ تـأ    ُس تٓذٝصٙ ي٘ ايـُعًّٛ ٜٚطت

 يف اييسف غري ايـُطيس ايٝ٘ .  

ٍٕـٜٚ ااًل ع٢ً تكدٜس تعًكـ٘  ٕ ايتهًٝـ ايـُعًّٛ امج: إ ُهٔ تكسٜب٘ بتعبري ثا
ص بــايعًِ االمجــايٞ قبــٌ عــسٚض لــس غــري ايـــُطيس ايٝــ٘ قــد تٓذـٓـ بــاييسف ا 

  سٚج عٔ عٗدت٘ يعدّ حـدٚخ ـساز اىل بعض االطساف ، ٚالبد َٔ ايـاالضي
 ي٘ بًخا  اييسف غري ايـُطيس ايٝ٘ . ٖرا .يًتهًٝـ اٚ َطكطٕ زاؾعٕ 
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ٜٚٓبػــٞ تؿصــٌٝ ايـــُكاٍ ٚعــسض االضــتدالٍ يًكــٛيني نــٞ ٜتطــذ ايــسأٟ  
 ؾٓكٍٛ :  ،ايصٛاب َُٓٗا ٚايجابك ايطًِٝ َٔ االغهاٍ

 لـس غـري ايــُطيس ايٝــ٘    ص١ٜ يف اييــسف ا دالٍ يعـدّ ايــُٓذ  ُهٔ االضـت ـٜـ 
ٕ تٓذٝـص ايتهًٝــ ٜـدٚز َـداز ايعًـِ      )ايهؿا١ٜ( بـُا تٛضـٝخ٘ : إ  ألرًا َٔ َ 

ـــُٓٓذ ــ٘ اي ــ٘ حــدٚثًا ٚبكــ ب ــا٤ّ ، ٚايتهًٝـــ َـــخدٚد غــسعاًَ َٚػٝٓــ ص ي خصٍٛ ـ٢ ب
االضيساز اىل َتعًك٘ ٚنـإٔ ايــُٛىل ٜكـٍٛ : ) جيـب نـرا عًٝـو اٚ عـسّ نـرا         

ٚٓحت٢ تطيس( ؾريت ، ـخهِاالضيساز ٜٚٓتٗٞ عٓـدٙ أَـد ايـ    ؿع ايتهًٝـ بعد طس
ٚٓٚح٦ٓٝر ٜكاٍ ٜٛدد  مجاٍ الإلاالضيساز اىل احد طسيف ايـُعًّٛ با : )بعد طس

ِْ ٚٓبجبٛت ايتهًٝـ يف اييسف ا لس غري ايـُطيس ايٝ٘( أٚ أ بكا٤ّ عً  ْ٘ )بعد طس
ــ   ٢ عًِ بجبٛت ايتهًٝــ يف اييـسف ا   ٜبك االضيساز ال ُٛدٛد ٖـٛ  لـس( بـٌ اي

ٜـ     يػو ٚاحتُاٍ ايتهًٝـ يف اييسف ا ا ـُهٔ ْؿـٞ  لـس غـري ايــُطيس ايٝـ٘ ، ٚ
َٓاالحتُاٍ باأل  ٚ اييٗاز٠ . ـخٌ أٚ ايأصٌ اينا٠٤ أٔ :صٌ ايرتلٝصٞ ايـُؤ

ف(عٔ )االضـيساز اىل بعـض االطـسا    لـتالف َٚٔ ٖـرا ايتكسٜـب ٜتـبني إ   
ًٝــ َٚـٔ   َـٔ حـدٚد ايته   االضيساز حـدٓ  ٕ)ؾكدإ بعض االطساف( بًخا  أ

  ضيساز غس  ايتهًٝـ ٚدص٤ َٛضٛع٘ .ٕ عدّ االأٍٚ حدٚث٘ ، ٚأ

، بـٌ ٜبكـ٢ ايتهًٝــ َيًكـًا     ؿكدإ يٝظ َٔ حدٚد ايتهًٝـ غـسعاً بُٝٓا اي
ـخهِ باْتؿـا٤  ْتؿـا٤ ايـ  ـُؿكٛد ثِ ٜستؿـع بؿكداْـ٘ َـٔ بـاب إ    بايٓطب١ اىل اييسف اي

 غري ايـُؿكٛد٠ .  زٜب َع٘ يف يصّٚ االحتٝا  يف االطساف ايباق١ٝ ، ٚالَٛضٛع٘

 :  ٟ ايـُ تازيًسأااًل ع٢ً االضتدالٍ ٚتٛدًٝٗا غهصًذ إتٖٚٓا َالحظات 

ـخدٚد بعدّ االضيساز َٔ دٕٚ إلتصاص ٕ نٌ تهًٝـ غسعٞ َأٚاًل: إ
٘   عين اييسف ايأ -بأحد طسيف ايعًِ االمجايٞ ، ـ ازدٞ ايــُعٝٓٔ ايــُطيس ايٝـ

ــٌ نالُٖــا َــ  ــ٘ َــٔ أ ب ــٌ حصــٍٛ ا ٍٚ ـخدٚد ب  ، الضــيساز لازدــاً االَــس ٚقب
ٚٓـ)بعد ط ٘ـاْ :ٍٛـكـتِ ايـت٢ ٜـح سـلدٕٚ ا  نيـيسؾـاي دـأح يف ١ٝـلصٛصؾال   س
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  . لس(٢ عًِ بجبٛت ايتهًٝـ يف اييسف ا ٜبك حد االطساف الاىل أ االضيساز

ضيساز اىل بعـض  ٕ طسأ االٜبك٢ ايعًِ االمجايٞ بايتهًٝـ ٚإ بٌ ْكٍٛ :
يف  ٕ ايتهًٝـ ثابك : اَاأ -حت٢ بعد عسٚض االضيساز  -االطساف ؾاْ٘ ٜعًِ

ـخني حـدٚخ  لـس يـ  لس ايصَإ اٚ يف اييـسف ا  اييسف غري ايـُطيس ايٝ٘ اىل  
ٚٓ   ، ٚالاالضيساز ايٝ٘ االضـيساز اىل   ٜصٍٚ ايعًِ االمجايٞ بايتهًٝـ عٓـد طـس

 ٜتبــدٍ ايعًــِ بايػــو ٚاحتُــاٍ ايتهًٝـــ   بعــض َعــني َــٔ أطــساف ايعًــِ ٚال 
َٓصٌ ايرتلٝصٞ ايـُنٞ ٜصذ ْؿٝ٘ باأل  ٔ . ؤ

 ٍٕ ــا ــبري ث ــامٍ   ٚبتع ــايتهًٝـ ب ــايٞ ب ــِ االمج ــ : ايعً ٚٓ ـب ــس ــ٢ بعــد ط  خاي٘ حت
، يــُعًّٛ باالضـيساز  ُا ٜستؿـع ايتهًٝــ ا  ـاالضيساز اىل بعض االطساف ، ٚاْ

 حـــد االطـــساف ، بــــُع٢ٓ : يساز اىل أع باالضـــال ٜستؿـــ دٕٚ ايعًـــِ ؾاْـــ٘ بـــاٍم
يف اييـسف ايــُطيس ايٝـ٘     ٕ ايتهًٝـ ايـُعًّٛ امجااًل ع٢ً تكدٜس ثبٛتـ٘ ٚاقعـاً  إ

، ٚايعًـِ االمجـايٞ بـاٍم    ايتهًٝــ ايــُعًّٛ ألدـٌ االضـيساز     ؾاْ٘ ٜستؿـع ٖـرا  
اىل بعــض أطساؾــ٘،  ٕ عــسض االضــيسازٚإخاي٘ مل ٜستؿــع ٚمل ٜــصٍ تٓذٝــصٙ ـبــ

َـ    ٚعسٚض٘ يف طـسف َعـني ٜ    صٛصًا ٚال ٜٛدـب غـسع١ٝ   ـٛدـب إْتٗـا٤ أَـدٙ 
 .   - ايٝ٘غري ايـُطيس  -اييسف ا لسدسٜإ االصٌ يف 

خهِ ايهًـٞ  ـٚثاًْٝا : إ ايـُخدٚد باالضـيساز ٚايــُستؿع بـ٘ يـٝظ ٖـٛ ايـ      
ٕ ١ ، بــٌ إٝخكٝكـذاَع بــني االطــساف ٚايجابــك بٓخــٛ ايكطــ١ٝ ايــ ـٚايتهًٝـــ ايــ

ُٛضٛع٘ ايــُٛدٛد  ـذص٥ٞ ايجابك يـخهِ ايؿعًٞ ايـايـُستؿع باالضيساز ٖٛ اي
 ُ ــًا ٚايـــ ٓتٗــٞ أَــدٙ بعــسٚض   ٚؾــسدٜٔ : ؾــسد قصــري ٜ  سدد بــني طــسؾني  لازد

ؾسد طٌٜٛ َطتُس اىل  لـس شَـإ ، إذ َـٔ ايٛاضـذ إٔ ايتهًٝــ      ٚ ،االضيساز
د بعدّ االضـيساز ٚبـني   خدٚد َكٝٓـبني تهًٝـ َ مجااًل َسدْدايؿعًٞ ايـُعًّٛ إ

مجااًل َسددًا بني ايكصري س ، ٖٚرا ْظري ايتهًٝـ ايـُعًّٛ إتهًٝـ َيًل َطتُ
 َٚا ،ُٓٗا يف ٖرٜٔ : ٜهٕٛ ٖٛ ايـُتٝكَٔع بٝٚال دااالَد ٚبني اييٌٜٛ األَد، 
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 شاد عًٝ٘ ٜهٕٛ َػهٛنًا . 
ٚح٦ٓٝر ٜهـٕٛ ايـرتدد ؾُٝـا سلـٔ ؾٝـ٘ َـٔ َصـادٜل )ايـرتدد بـني َتبـآٜني(           

ذاَع بُٝٓٗـا  ـبؿعٌ تسدد ايـُعًّٛ امجااًل بني ؾسدٜٔ َتبآٜني َع عـدّ ايعًـِ بـ   
يتهًٝـ ايٛاحد بـني  خالٍ ، ٚيٝظ ٖٛ َٔ قبٌٝ تسدد اـخصٌ يف َجً٘ االْـٚال ٜ

 صٌ ايرتلٝصٞ . ( ايـُػهٛى ايكابٌ يٓؿٝ٘ باألاالنجسبني )ايـُتٝكٔ ٚ (االقٌ)

خالٍ ايعًــِ ـٕ َــالى اْــْكــٍٛ : إ -ٚثايجــًا: َــع غــض اييــسف عُــا ضــبل  
حتُـــاٍ اْيبـــام ايــــُعًّٛ ـُتعًك٘ ٖـــٛ ٜكـــني اٚ إاالمجـــايٞ ٚعـــدّ تٓذٝـــصٙ يـــ

ــٌٝ    باإل ــ٘ بايتؿصـ ـــُعًّٛ حهُـ ــسف ايـ ــ٢ اييـ ــاٍ عًـ ــ٘  مجـ ـــُستؿع حهُـ اٚ ايـ
صـــٌ ايرتلٝصـــٞ يف بعـــض خالٍ َـــٔ دسٜـــإ االـباالضـــيساز ، ٜٚٓػـــأ االْـــ

ٞ ٖٛ تعـازض االصـٍٛ ايرتلٝصـ١ٝ    ٕ َالى تٓذٝص ايعًِ االمجاياالطساف ، ٚإ
 طساؾ٘ ٚتطاقيُٗا . يف أ

ٚٓـٚؾُٝا سلٔ ؾٝ٘ ي االضيساز  ُا نإ ايعًِ االمجايٞ ؾٝ٘ باقًٝا حت٢ بعد طس
دٚخ خني حـ ـٕ َتعًك٘ َـسددًا بـني اييـسف ايــُعني يـ     ، ٚنااالطساف اىل بعض

،  ايـــُطيس ايٝــ٘ ٚيف مجٝــع االشَــإلــس غــرياالضــيساز ايٝــ٘ ٚبــني اييــسف ا 
احـدُٖا ؾُٝـا قبـٌ االضـيساز ايٝـ٘       -ؾٝذسٟ االصٌ ايرتلٝصٞ يف نـٌ َُٓٗـا   

ٜٚطــكيإ يًُعازضــ١ ٜٚتٓذــص ايعًــِ االمجــايٞ   -ٚثاُْٝٗــا يف مجٝــع االشَــإ 
ٚٓ - اٙ اْ٘أقص بايتهًٝـ ، ٜطـكط تـأثريٙ    -ضيساز اىل أحـد اييـسؾني   اال بعد طس

لس ؾـع يًتهًٝــ ، يهـٔ االضـيساز ايــُتأ     دٌ االضـيساز ايسا يف طسف َعني أل
ــدا٤ ٜسؾــع ايتهًٝـــ َــٔ ا  اىل طــسف َعــني َــٔ أطــساف ايعًــِ االمجــايٞ ال   بت

ــ٘ ــٌ ٜسؾعــ٘ َــٔ حٝــح عسٚضــ٘    ،حدٚث ــإ االصــٌ يف   َٚعــ٘ ال، ب ٜطــٛؽ دسٜ
 ثري ايعًِٜٛدد ديٌٝ ٜٛدب ضكٛ  تأ ايٝ٘ ، ٚالايرٟ مل ٜطيس لس ف ا اييس

 ضتُسازٙ . االمجايٞ ٚشٚاٍ تٓذٝصٙ ٚإْكياع إ

ٍٕٕ ٚتؿصٌٝ بٝإ ْكٍٛ:ٚ        االمجايٞ كا٤ ايعًِتكدّ َٔ ب يف ض٤ٛ َا بتعبري ثا
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ٚٓ  بجبٛت تهًٝـ إيصاَٞ ؾعًٞ ٜدٚز أ  َسٙ بني ايتهًٝـ ايـُخدٚد بكٝد عـدّ طـس
س ايٝـ٘  غري ايــُطي  - لس  ايـُيًل ايـُطتُس يف طسٕف االضيساز ٚبني ايتهًٝـ

 كٍٛ : ـْ  -ييسف َعني  حت٢ بعد عسٚض االضيساز

يًتٓذٝــص َــٔ حٝــح ايـــُٛاؾك١  تاَــ١ٌ اذا قًٓــا بــإٔ ايعًــِ االمجــايٞ عًــ١ٌ  -أ
ؾـال اغـهاٍ يف    -خٝح ًٜصّ عدّ دـٛاش ايرتلـٝ  يف بعـض أطساؾـ٘     ـايكيع١ٝ ب

، ؾًٝـصّ تستٝـب   عـسٚض االضـيساز   ١ٜ بعـد صبكا٤ ايعًِ االمجـايٞ عًـ٢ ايــُٓذٓ   
ٕ ايعًــِ قــد حــدخ أل -غــري ايـــُطيس ايٝــ٘ -ثــس بايٓطــب١ اىل اييــسف ا لــس األ

مجايٞ بـاٍم بعـد االضـيساز نُـا     صًا يًتهًٝـ ايـُعًّٛ أمجااًل ، ٚايعًِ االَٓٓذ
ــبل  ــ    ض ــ٢ ت ـــُٓذص١ٜ حت ــ٘ اي ــصٍٚ عٓ ــاٍ    خصٌـ، ٚال ت ــل إَتج ـــُٛاؾك١ ٜٚتخك اي

مجـااًل  ـ سٚج عـٔ عٗـد٠ ايتهًٝــ ايــُعًّٛ إ    بد َـٔ ايـ  لازدًا ، ؾالايـُهًـ 
ٕ ايعًـِ  اعد٠ )االغـتػاٍ ايٝكـٝين ٜطـتدعٞ ايؿـساؽ ايٝكـٝين( حٝـح أ      ُكتط٢ قـب

ٜعًـــِ ؾًٝـــصّ االَتجـــاٍ بٓخـــٕٛ  ،صًا يًتهًٝــــ ايــــُعًّٛاالمجـــايٞ حـــدخ َٓٓذـــ
 سٚد٘ عٔ عٗدت٘ ، ٚقد عسض عًٝ٘ االضـيساز ٚحـدخ غـو يف    ـايـُهًـ ب

ًـِ بصٚايـ٘ ٚعـدّ بكـا٤ٙ حتـ٢ ٜـصٍٚ       يهٔ ال ع ،ـُعًّٛ امجااًل اي بكا٤ ايتهًٝـ
غـري   -لـس  اٍ ايتهًٝـ ايــُعًّٛ يف اييـسف ا   َٔ االحتٝا  ٚإَتج، ؾالبد ثريٙتأ

عٔ عٗد٠ ايتهًٝــ ايــُعًّٛ   حت٢ عصٌ عٓدٙ ايعًِ بـ سٚد٘  -ايـُطيس ايٝ٘
 امجااًل ، ٚيٛال االضيساز يٛدب االحتٝا  يف اييسف ا لس أٜطًا . 

 خٓدـثري ايعًِ االمجايٞ َٔ حٝح ايـُٛاؾك١ ايكيعٝـ١ بـ  ٚاذا قًٓا بإٔ تأ -ب
عٓدْا  غهاٍؾال إ -ذٛش ايرتلٝ  يف بعض أطساف ايػب١ٗـخٝح ٜـايـُكتطٞ ب

 ٘ حتـ٢ بعـد عـسٚض االضـيساز اىل      يف بكا٤ ايعًِ االمجايٞ ٚإضتُساز َٓذصٜتـ
ــو يــ    طــسٕف ـــُكس١ْٚ ، ٚذي ــب١ٗ اي ــساف ايػ ــني َــٔ أط ــَع ــِص اـخدٚخ تٓٓذ  يعً

صٙ ْكيــاع تٓٓذــيعــدّ ايــديٌٝ عًــ٢ إ صٙ بكــا٤ّاالمجــايٞ بــايتهًٝـ ، ؾٝطــتُس تٓٓذــ
 ا لس سفـٝصٞ يف اييـُهٔ دسٜإ االصٌ ايرتلـٜ ثريٙ ، َٚٔ ٖٓا الٚشٚاٍ تأ
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 .   -غري ايـُطيس ايٝ٘  -

ٌٓـقد ٜكاٍ : بعد عسٚض االضيساز ٚاي ع٢ً اييسف ايــُعني ايــُطيس    خ
ٌٓأصـٌ اييٗـاز٠ اٚ ايـ   ٌ ايرتلٝصـٞ:  ـُهٔ دسٜـإ االصـ  ٜ -ايٝ٘   -اٚ ايـنا٠٤  ـخ

ٌٓايـ طالم ديٝـٌ أصـٌ   إهًا بـ ـُٓطلس تـ يف اييسف ا  ٚأصـٌ اييٗـاز٠ ٚأصـٌ     ـخ
 أنجــس  ال -، غاٜــ١ االَــس ْسؾــع ايٝــد عــٔ االطــالم يف َــٛازد ايـــُعازض١  ايــنا٠٤

ــاذا إايطــسٚزات تكــدز بكــدزٖا )ٕ أل ـــُعازض١ إل( ، ؾ  ْتؿــا٤ ايتهًٝـــ ْتؿــك اي
٘    فٕ يف طس طالم ديٝـٌ  إٔ َـاْع َـٔ ايتُطـو بـ    مل ٜهـ  -َعـني ٖـٛ ايــُطيس ايٝـ

 لس غري ايـُطيس ايٝ٘ . األصٌ ايرتلٝصٞ يف اييسف ا 

طالم ديٝـٌ االصـٌ ايرتلٝصـٞ يف    إٜكاٍ : ٜٛدد َاْع عٔ ايتُطو بيهٔ 
ٞ اييسف ا لس غري ايـُطيس ايٝ٘ ، ٖٚٛ ضبل تٓذـص ايتهًٝــ بـايعًِ االمجـاي    

َـٔ دٕٚ  دُٖا ذلـٌ االضـيساز ايٝـ٘ الحكـًا     حأ طسؾني صاز د َتعًك٘ بنيايـُسٓد
صٙ تــأثري ايعًــِ االمجــايٞ بعــد تٓذٝــ يػــا٤ص ايطــابل ٚإذ يسؾــع ايتٓٓذـــديٝــٌ صايــ

دـسا٤ االصـٌ يف نـال طـسيف ايػـب١ٗ      ، إذ بعـد إَتٓـاع إ  يًتهًٝـ ايـُعًّٛ إمجااًل
د زًا َــٔ يــصّٚ ايرتلــٝ  يف ايـــُعص١ٝ، ٚبعــ ايـــُكس١ْٚ بــايعًِ االمجــايٞ حــر 

ب١ٗ حرزًا َٔ ايرتدٝذ بػري ف ايػصٌ يف طسف َعني َٔ أطساإَتٓاع إدسا٤ األ
ٟ ديٌٝ ع٢ً أ -ٙ يًتهًٝـ ايـُعًّٛثري ايعًِ االمجايٞ ٚتٓذٝصٚبعد تأ َسدذ،

 ايعًِ االمجايٞ ؟ . ثري تأص ٚإْكياع ايتٓٓذ

ٕٚٓ إٚ ب١ٗ ايـُكس١ْٚ بايعًِ االضيساز ع٢ً طسف َعني َٔ أطساف ايػ طس
ٌٓقتطـــا٤ٚإاالمجـــايٞ  ــ ــًا يتـــأ ال -ايــــُطيس ايٝـــ٘ غـــسعًا  ٙ حـ  ثري ٜصـــًذ زاؾعـ

ٓـ    ايعًِ االمجايٞ ٚتٓذٝصٙ ، ؾإ اييـسف ا  اب بؿعـٌ تٓذٝـص   لـس ٚادـب االدت
ٚٓدتٓابــ٘ حتــ٢ ايعًــِ االمجــايٞ ٚتــأثريٙ يٛدــٛب إ  ٌٓ بعــد طــس  االضــيساز ٚحــ

ٜـٌ يـ٘   َص ثري ايعًِ االمجايٞ باٍم ال، ؾايتٓذٝص ٚتأاييسف ايـُعني ايـُطيس ايٝ٘
ٛٓ  ٚال قاطع الضتُسازٙ ٚال  دـسا٤ االصـٌ ايرتلٝصـٞ يف اييـسف ا لـس     ؽ إلَطـ
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ِ   -غري ايــُطيس ايٝـ٘    - ؾٝـ٘ قبـٌ االضـيساز    ثري ايعًـِ االمجـايٞ   تـأ  بعـد تطـًٝ
 .دتٓاب٘ ٚتٓذٝصٙ يٛدٛب إ

ُاّ نالَٓا يف ايـُسح١ً االٚىل اييت باحجٓا ؾٝٗا حهِ االضيساز اىل ـٖرا ت
االضـيساز اىل طـسف َعـني َـٔ      -ٖـرٙ ايــُسح١ً    ـخاصٌ يفطسف َعني ، ٚاي

 : ق٠ٛ ايتؿصٌٝ -أطساف ايعًِ االمجايٞ بايتهًٝـ 

عـد  خكل ايتهًٝــ ٚب ـبعٝٓ٘ بعد ت بني صٛز٠ حصٍٛ االضيساز اىل طسٕف 
ؾايعًِ االمجـايٞ بـاٍم عًـ٢ تٓذٝـصٙ َطـتُسًا يف      ، ايعًِ ب٘ ٚتٓذص ايتهًٝـ ؾعاًل

ْكيـاع تٓذٝــصٙ ، ؾالبـد َــٔ   يٝــٌ عًـ٢ إ غــري ايــُطيس ايٝـ٘ ٚال د   اييـسف ا لـس  
خصٝاًل يًُٛاؾكــ١ ايكيعٝــ١ يًتهًٝـــ ايـــُعًّٛ امجــااًل ، َــٔ دٕٚ  ـاالحتٝــا  تــ

ثري يف غري )اييسف ايــُطيس  ايعًِ االمجايٞ عٔ ايتٓذٝص ٚايتأ يطكٛ  َٛدٕب
 طساؾ٘ . يٝ٘( َٔ طسيف ايعًِ االمجايٞ أٚ أا

ٞ ٖٚـٞ صـٛز حصـٍٛ    ٚبني غريٖا َٔ ايصـٛز ؾـال ٜتٓذـص ايعًـِ االمجـاي     
ــٌ تــ  االضــيساز اىل طــسفٕ  ــ٘ قب ــ٘   خـبعٝٓ ــِ ب ــٌ ايعً اٚ كل ايتهًٝـــ اٚ بعــدٙ قب

٘ غـري ايــُطيس اي   -حصٛي٘ َكازًْا ي٘ ؾال ٜتٓذص ايتهًٝــ يف اييـسف ا لـس      -ٝـ
ــأ   ــٔ ايت ــِ االمجــايٞ ع ــٜٚطــكط ايعً ــك ايثري ٚايتٓٓذ ــسف  ص ٜٚجب ــٝ  يف ايي رتل

لــٝ  يف غــري ايـــُطيس ايٝــ٘ دــٌ االضــيساز ، ٜٚجبــك ايرتأل -ايـــُطيس ايٝــ٘ 
 ألدٌ دسٜإ االصٌ ايرتلٝصٞ ؾٝ٘ . 

خهِ غـري  ـزتؿاع ايـ يف َٛازد عسٚض َا ٜٛدب إ ٖٚرا ايتؿصٌٝ بعٝٓ٘  ٕت
نساٙ عًـ٢ ؾعـٌ اٚ تـسى طـسف َعـني َـٔ أطـساف        ْظري عسٚض اإل ،االضيساز

ايػب١ٗ ايـُكس١ْٚ بايعًِ االمجـايٞ ، ْٚظـري عـسٚض تًــ بعـض االطـساف اٚ       
 خٌ االبتال٤ . ـلسٚد٘ عٔ َؾكداْ٘ اٚ 

 ثِ ٜكع ايهالّ يف ايـُسح١ً ايجا١ْٝ عٔ : 
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 بعييه :  مجال الطراف الـنعلوو باإلاإلضطرار اىل أحد أ
 

تٞ يف ٖرا ايٓخٛ َٔ االضيساز : ايصٛز ايٛازد٠ يف ايٓخٛ ايطابل َـٔ  ٚتأ
ٜٔ َـٔ دٕٚ  ٤االضيساز ، نإٔ ٜطيس ايــُهًـ اىل غـسب ايــُا٤ َـٔ أحـد إْـا      

ٜــٔ  ٤د ايـــُاني ايـــُطيس ايٝــ٘ َـٔ اييــسؾني ٖٚــٛ ٜعًـِ إمجــااًل بتــٓذظ أحـ   تعـٝ 
ٚ  َسددًا َٔ غري تعٝني أ عًـ٢  حدُٖا ، ؾاْ٘ قد ٜتكدّ االضيساز عًـ٢ ايتهًٝــ 

، لس عٓـ٘ ايعًـِ بـايتهًٝـ    ٜتكدّ ايتهًٝـ ع٢ً االضـيساز ٜٚتـأ   ، ٚقدايعًِ ب٘
 ٕ ايجالث١ . لس االضيساز ، ٚقد ٜتكازٚقد ٜتكدّ ايتهًٝـ ٚايعًِ ب٘ ٜٚتأ

 ْٚبخح ٖٓا االضيساز اىل طسف غري َعني عن صٛزتني :  
ايصٛز٠ االٚىل: َا اذا نإ االضـيساز اىل طـسف غـري َعـني ضـابكًا شَاْـًا       

س ايــُهًـ اىل غـسب ايــُا٤    ع٢ً ايتهًٝـ ٚايعًِ بـ٘ إمجـااًل ، نُـا يـٛ اضـي     
َـ : ، ثِ عًِ امجااًل بايتهًٝـزٚا٤ عيػ٘ٚ إليعالج إيتٗاب٘ ايهًٟٛ أ ا٤ تٓذظ 

حدُٖا يسؾع ضـسٚزت٘ يتطـاُٜٚٗا يف ايعـالج    ٔ أاحد اْا٤ٜٔ َسددًا َع عدّ تعٝٓ
 اٚ االزٚا٤ . ٚيف ٖرا ايصٛز٠ التًؿك اْظاز االصٛيٝني االٚالس : 

اىل عـدّ تٓذٝـص ايعًـِ االمجـايٞ       (19) ساضاْٞ)قدٙ(ـؾرٖب ايـُخكل  ايـ 
مجـااًل اٚ  ًـِ بـ٘ إ  االضـيساز قبـٌ ايتهًٝــ ٚايع   ضٛا٤ حصٌ  -ـُاّ ايصٛزيف ت

 بتكسٜب :  -ٚ بعدُٖا اٚ َكازًْا حصٌ بعدٙ ا
حد االطـساف صـٝريًا بٝٓٗـا ، ٚعٓد٥ـر     إٕ االضيساز ٜطتًصّ ايرتلٝ  يف أ

ْيبام ايتهًٝــ  ، الحتُاٍ إٜٓتؿٞ ايعًِ بجبٛت ايتهًٝـ ايؿعًٞ ع٢ً نٌ تكدٜس
غـريٙ َـٔ   ٜهٕٛ يف  ، ٚال تازٙ َٔ أطساف ايػب١ٗـٜ مجاٍ ع٢ً َاايـُعًّٛ باإل

َـ   تب١ٗ ايـُكس١ْٚ بايعًِ االمجايٞ إال إاالطساف ايـُػ ُا ـحتُاٍ ايتهًٝــ ٖٚـٛ 
َٓـصٞ ايـُـٝـصٌ ايرتل٘ باألــٝـؿـُهٔ ْـٜ َـ  ؤ  صًآٓذـٔ ٚال ٜهٕٛ ايعًِ االمجـايٞ 

 يًتهًٝـ عٓد٥ر . 
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ــب َــ  ـــ ايتخسٜــ  إ  تصس:ـٚبتكسٜ ــايف ايتهًٝ ُٞ ـٕ ايرتلــٝ  ايت ــٝريٟ ٜٓ
ٜجبك احتُاٍ ايتهًٝـ يف اييـسف  اٍ ، ؾريتؿع ايعًِ ٚايٛاقعٞ ايـُعًّٛ باالمج

 صٌ ايرتلٝصٞ . ثسٖا باألا لس ، ٖٚٛ غب١ٗ بد١ٜٚ ٜصٍٚ أ
اىل  (20)ٚالس تبعًا يػٝ ٓا االعظِ)قـدِٖ(  ٚذٖب مجع َٔ ايـُخككني األ

حتـ٢   -ُاّ ايصٛز ايــ٢َُٛ ايٝٗـا ٚعًـ٢ االطـالم     ـتٓذٝص ايعًِ االمجايٞ يف ت
َ٘ شَاًْا ع٢ً حدٚخ ايتهًٝـ ٚحصـٍٛ ايعًـِ   تكٓديف صٛز٠ ضبل االضيساز ٚ

ٚدـب   -َعـني  االمجايٞ ب٘ ، قاٍ )قدٙ(: )ٚيٛ نإ ايــُطيس ايٝـ٘ بعطـًا غـري     
ٕ ايعًــِ ايٞ، ألقبــٌ ايعًــِ االمجــ ٕ نــإ االضــيسازاالدتٓــاب عــٔ ايبــاقٞ ٚإ

٘     َٛز يٛ عًَِٔ أ خس١َ ٚاحٕدـحاصٌ ب ، حسَت٘ تؿصـٝاًل ٚدـب االدتٓـاب عٓـ
 ٢ً ايبدٍ َٛدب النتؿا٤ االَس باالدتٓاب عٔ ايباقٞ( . ٚتسلٝ  بعطٗا ع

 -بعٝٓـ٘   حد االطساف الـُهٔ تكسٜب ذيو بإٔ إضيساز ايـُهًـ اىل أٜٚ
، بــٌ ٜتعًــل صًا نــٞ تستؿــع حسَتــ٘ ٜٚصــري حــالالً  صٛـخساّ َـــٜتعًــل بايــ ال

ذاَع ٖــٛ ايـــُطيس ايٝــ٘ ، بُٝٓــا ـ، ؾايــخالٍـذاَع بٝٓــ٘ ٚبــني ايـــاالضــيساز بايــ
ت٘ ٚاقعـًا ، ؾًـِ ٜتعًـل    ٝحـدُٖا بعٝٓـ٘ ٚلصٛصـ   ااًل ٖـٛ أ ّ ايـُعًّٛ امجـ خساـاي

 ٖـٛ َطـيس ايٝـ٘     ؾـإ َـا   ،خساّ ايـُعًّٛ امجـاالً ـاالضيساز بعني َا تعًل ب٘ اي
ٖٚـٛ احـدُٖا    -ٖـٛ حـساّ    خساّ ، َٚـا ـيٝظ بـ  -بعٝٓ٘  حد اييسؾني الٖٚٛ أ -

 ُطيس ايٝ٘ . َٚٔ ٖٓا ْكٍٛ : ـيٝظ ب -بعٝٓ٘ 
ـخس١َ ايــُع١ًَٛ إمجـااًل ضـُٔ طـسؾني اٚ أطـساف،      ٛ  ايَكتطٞ يطك ال

َـا اييـسف   زؾعـًا إلضـيسازٙ ، ٚأ   -َـا   زتهـاب طـسفٕ  ْعِ يًُهًـ ايــُطيس إ 
 دٌ ايعًِ االمجايٞ . دتٓاب٘ أللس ؾًٝصَ٘ إا 

ُاٍ َـا داّ  ـدـ ًّٛ باإلـعــساّ ايـُـخـس١َ ايـد عٔ حــٝـ٘ يسؾع ايـاذٕ ال ٚد
 إمجااًل ايـُعني ٚاقعًا ايـُع١ًَٛ حسَت٘اييسف  غري ٖٚٛ اَع،اىل اجل االضيساز
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ذٛش يًُهًـ االقداّ ع٢ً احـد االطـساف   ـَسددًا بني ٖرا ٚبني ذاى . ٚعًٝ٘ ٜ
ــ٘    ــيسازٙ ، ًٜٚصَــ ــًا الضــ ــس   زؾعــ ــسف ا لــ ــساف اٚ اييــ ــاقٞ االطــ ــسى بــ  :  تــ

ٞ ٖـرا :  يتٓذص ايعًـِ االمجـايٞ يف حكـ٘ ، ٚقـد  ٓـ      ، ٚذيوغري ايـُطيس ايٝ٘
ــط يف اي ــص( بــ )ايتٛض ّ ـتٓذٝ ـــُعًٛ ـــ اي ـــُطيس اىل   ُع٢ٓ إ ايتهًٝ ــااًل ٚاي امج

ُستب١ َتٛضـي١  ـصًا يًتهًٝــ ؾٝـ٘ بـ   بعٝٓ٘ ٜهٕٛ ايعًِ االمجايٞ َٓٓذ الَٓ٘  طسٕف
صــاًل ٚبــني ايػــب١ٗ ايـــُكس١ْٚ ٜتٓذــص ايٛاقــع ؾٝٗــا أ ني ايػــب١ٗ ايبدٜٚــ١ ايــيت البــ

ــايعًِ االمجــايٞ ٚايــيت ال  ـــُهًـ بػــ٧ٝ َــٔ ا إٜتعًــل  ب ٚ طساؾٗــا أضــيساز اي
 . ـُاّ االطساف طسؾٝٗا ؾاْ٘ ٜتٓذص ايٛاقع ؾٝٗا ع٢ً نٌ تكدٜس ٚبًخا  ت

س ٕ ٜكـاٍ : َـٔ ايٛاضـذ عـدّ تٝطٓـ     ذدٜس بايكبٍٛ ٚاالذعـإ أ ـيتخكٝل ايٚا
 حـد االطـساف ال  ـخكل االضـيساز اىل أ ايـُٛاؾك١ ايكيع١ٝ ع٢ً ايـُهًـ بعـد تـ  

ــب إ    ــ١ تتيً ـــُٛاؾك١ ايكيعٝ ــإ اي ــ٘، ؾ ــسيف  بعٝٓ ــاب ط ــب١ٗ ايتخسٜــ دتٓ ـ١ُٝ اٚ ايػ
 -مجـاٍ  ، ٚإ حتصـٌٝ ايــُٛاؾك١ ايكيعٝـ١ يًُعًـّٛ باإل    ـُاّ أطساؾٗـا دتٓاب تـ إ

ٌٓ    ٜطتًصّ طسح َا ايــُطيس ايٝـ٘ ، ٖٚـرا الشّ     ٜكتطٝ٘ ديٌٝ االضـيساز َـٔ حـ
دتٓـاب  ّ ٚدـٛب االَتجـاٍ با  َسؾٛض ؾٝتعني عدّ يصّٚ ايـُٛاؾك١ ايكيع١ٝ ٚعد

 ذ البــايعًِ االمجــايٞ اٚ تـــُاّ أطساؾٗــا، إ  ١ٝ ايـــُكرت١ُْـايػــب١ٗ ايتخسٜــ طــسيف
 .   تازٙ ايـُهًـ يسؾع اضيسازٙـٜ زتهاب طسٕفَٓاص َٔ تسلٝ  ايػازع بإ

قـداّ عًـ٢ نـال طـسيف ايػـب١ٗ اٚ      ٚتبك٢ ايــُ ايؿ١ ايكيعٝـ١ ايــُتخكك١ باإل   
ٜـدٍ عًـ٢ حسَتٗـا َٚٓـع ايػـازع       ١ُ َـا ـطساؾٗـا ، ؾٗـٌ ثـ   ـُاّ أقداّ ع٢ً تباإل

 يعًٝا ؟ . ق  ايـُكدع عُٓٗا
ثري ايعًِ االمجايٞ ٌٖٚ ٖٛ ـخاٍ حطب ايـُب٢ٓ ايـُ تاز يف تأ تًـ ايـٜ

 ؟  ح ٜٓاؾٝ٘ ايرتلٝ  يف بعض االطسافخس١َ ايـُ ايؿ١ ايكيع١ٝ ثٝـع١ً تا١َ ي

 ايكيعٝـ١ بٓخـٛ االقتطـا٤    اىل ايــُٛاؾك١  ٜهٕٛ ايعًـِ االمجـايٞ بايٓطـب١    اٚ
 ُهٔ َع٘ ايرتلٝ  يف بعض أطساؾ٘ ؟ : ـٜ ٟاير
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ِ االمجــايٞ صٜــ١ ايعًــَهــٔ ايكــٍٛ ببكــا٤ َٓٓذؾــإ إيتصَٓــا َبٓــ٢ االقتطــا٤ أ
ــ٘ ٚأ بايٓطــب١ اىل اييــسف ا  ـــُطيس ايٝ َهــٔ ايرتلــٝ  يف اييــسف  لــس غــري اي

، اييسؾني اٚ االطساف يسؾع اضـيسازٙ  تازٙ َٔ ـٖٚٛ َا ٜ ايـُطيس ايٝ٘ لاص١ً
ُ ـصٜـ١ ايعًـِ االمجـايٞ ٖـٛ تـ     َٚكتط٢ ايبٓا٤ عًـ٢ َٓذٓ   ايؿ١ ايكيعٝـ١  خسِٜ ايــ

ـــُتخكك١ بازتهــاب نــال اييــسؾني اٚ تــ   زتهــاب اييــسف  ـُاّ االطــساف بعــد إ اي
ذب ـٕ مل تـ ٚإ حسَـ١ ايــُ ايؿ١ ايكيعٝـ١   يٓؿـٞ   ايـُطيس ايٝ٘ َـٔ دٕٚ َٛدـبٕ  

ـــُٛاؾك١ ايكيعٝــ١ يــ  ُهٔ ايرتلــٝ  يف بعــض ـُا ضــبل َــٔ ايتكسٜــب ٚيــرا ٜــ ـاي
 االطساف دٕٚ بعض .  

ثري ايعًــِ االمجــايٞ حسَــ١ ايـــُ ايؿ١  ١ يتــأٚإٕ إيتصَٓــا َبٓــ٢ ايعًٝــ١ ايتاَــ 
ٍ ايعًــِ خالـْــؾايظــاٖس إ -ذ يف ايٓظــس ايـــُتٛاضع نُــا ٖــٛ االٚضــ  -ايكيعٝــ١ 

االمجايٞ ٚضـكٛط٘ عـٔ ايتـأثري ٚايــُٓذص١ٜ بًخـا  إٔ إضـيساز ايــُهًـ اىل        
ٜطـــتًصّ ايرتلـــٝ  يف اييـــسف ايـــرٟ خيتـــازٙ   -بعٝٓـــ٘ حـــدٖا الأحـــدُٖا اٚ أ

عتبـازٟ غـسعٞ   ٚدؾعـًا الضـيسازٙ ، ٖٚـٛ تـسلٝ  إ    ت٘ ايـُهًـ زؾعـًا يطـسٚز  
َـ  ٢ َا ٜظٗـس َـٔ ايصـخٝخ١ ايػـسٜؿ١:ر    ٚاقعٞ عً ّ اهلل إال ُا حـسٓ ـٚيٝظ غـ٧ٝ 

ًٍٚقد أ ٌٓـ، ٖٚرا ايرتلٝ  ٚاي (21)ـُٔ إضيس ايٝ٘د٘ يح ًٜت٦ِ َـع   ايٛاقعٞ ال خ
ر عايــًُا  ٜهـٕٛ ايــُهًـ ح٦ٓٝـ    مجـااًل بـٌ ال  ـخس١َ ايٛاقعٝـ١ ايــُع١ًَٛ إ  بكا٤ اي

د تـسلٝ  ايػـازع  يعبـدٙ ايــُطيس ٚإحاليـ٘      : اذ بعـ هًٝـ ع٢ً نٌ تكدٜسبايت
 عـني َـا   خساّ ايٛاقعٞـحتُاٍ نٕٛ اياييسف ايـُ تاز يسؾع إضيسازٙ ، ٚبعد إ

تهـٕٛ   -خس١َ يالضـيساز ـ تازٙ ايــُهًـ َـٔ طـسيف ايػـب١ٗ ٖٚـٛ َسؾـٛع ايـ       ـٜ
١َ ذلتًُـ١  ال حسًـ َٔ أطساف ايػب١ٗ يٝطك إ تازٙ ايـُهـٜ خس١َ يف غري َاـاي

١َٓٓ ُهٔ دؾع٘ بأصٌ اينا٠٤ ٚسلـٚاالحتُاٍ ٜ  ،ٛٙ َٔ االصٍٛ ايرتلٝص١ٝ ايــُؤ
 ثري غسعًٝا . ِ االمجايٞ حهًُٝا ٚضكٛط٘ عٔ ايتأخالٍ ايعًـٚيرا قًٓا باْ

                                                            

 . 18َٔ ابٛاب االميإ :ح 12: ب 16+ ج7+ ح6: ح َٔ ابٛاب ايكٝاّ 1: ب 4ايٛضا٥ٌ : ج(21)



 9بػس٣ االصٍٛ / ج  .................................................................. (414)
 

ـذاَع بـني اييـسؾني اٚ بـني    ٕ االضيساز َتعًل بايٚح٦ٓٝر اذا قاٍ قا٥ٌ : إ
ــايعًِ اال  األ ـــُكس١ْٚ ب ـــُػتب١ٗ اي ــساف اي ــايتهًٝـ ، ٚايــ ط ــايٞ ب ــٛ مج ـذاَع ٖ

خساّ ـ، ٚايٌ يالْيبام ع٢ً نٌ َُٓٗا اٚ َٓٗابعٝٓ٘ ٚايكاب حدٖا الأحدُٖا اٚ أ
ايٛاقعٞ ٖٛ احدُٖا اٚ احدٖا ايـُعني ٚاقعاًُ ٖٚٛ غـري َطـيس ايٝـ٘ ؾًـِ تستؿـع      

ٌٓـخس١َ ٚمل ٜـــايــ عــٔ ايتٓذٝــص يف غــري  ايعًــِ االمجــايٞ بجبٛتٗــا ٚمل ٜٓؿــوٍ   ت
ٛٓضــيسازٙ ، تازٙ ايـــُهًـ يسؾــع إـاييــسف ايــرٟ ٜــ دــسا٤ االصــٌ ؽ إلٚال َطــ

كيع١ٝ يًتهًٝــ ايــُعًّٛ   ْ٘ ٜطتًصّ ايرتلٝ  يف ايـُ ايؿ١ ايأل ،ايرتلٝصٞ ؾٝ٘
 .  (22)ايٛاقع١ٝ ٖٚٞ حساّ غسعًا قبٝذ عكاًل مجاٍ، ٚب٘ تتخكل ايـُعص١ٝ باإل

ــا زدًا : إ ـــُػٗٛز٠ ؾكٗــًا ٚايصــ قًٓ ــ١ اي ض ضــٓدًا بًخــا  بعــ خٝخ١ ٕ ايسٚاٜ
ٌ طسقٗا دصًَا ٚايـُعتُد عًٝٗا ٚايـُعٍُٛ بٗا بني ايؿكٗـا٤ يف زؾـع حسَـ١ ايؿعـ    

َـ   (: رايـُطيس ايٝ٘ ، ٖٚٞ قٛي٘ ) ًٍـ اهلل إال ٚقـد أ ّ ُا حـسٓ ـٚيـٝظ غـ٧ٝ  ٘ ح
حـالٍ ٚاقعـًا ٖٚـٛ    ٖـرا ايـٓ  ايصـخٝذ  ـاٖس يف اإل     - (23)ُٔ اضـيس ايٝـ٘د  ـي

ٌْ حـالٍ ٜٚؿتكـس اىل   َـٔ اإل ـخس١َ زتؿاع ايـ ختاج ؾِٗ إـيًخ١ًٝ ايٛاقع١ٝ ، ٜٚ دع
خهِ ايػـسعٞ ٚاالعتبـاز   ـٍ ايـ  ـاٖس يف تبـدٓ   ديٌٝ ٚاضذ ٖٚٛ َؿكٛد ، ؾايٓٓ 

ٌٓخظس اىل ايسلص١ ٚايـ ـايكاْْٛٞ َٔ ايتخسِٜ ٚاي ز٠ ٚيًُطـيس  سٚعٓـد ايطـ   ـخ
ٌ  لاصــ١، ٖٚــرا إ ــاْْٛٞ ٚحهــِ غــسعٞ ٚاقعــٞ ٜتهؿــ ــاز ق )ْؿــٞ ايتخــسِٜ  عتب

ٌٓـثبات ايايػسعٞ( ٚ)إ  . الضيساز(قع اٚايسلص١ يف َٛ خ

ؾُـا   -بعٝٓـ٘   حـدٖا ال أحـدُٖا اٚ أ  -خ١ًٝ ايػسع١ٝ يًذـاَع  ـٚاذا ثبتك اي 
يسازٙ ٜٓيبـل عًٝـ٘    تازٙ ايـُهًـ َٔ طـسف ايػـب١ٗ ٜٚكـدّ عًٝـ٘ زؾعـًا الضـ      ـٜ

ايعـسيف بـٌ ٚايــُتػسعٞ ، ثـِ     خطب ايصـدم  ـْيباقـًا قٗسٜـًا بـ   ذاَع ال ذلاي١ إـاي
ايـُ تاز َٔ طـسيف ايػـب١ٗ    ىل ايؿسدذاَع اـخ١ًٝ ايٛاقع١ٝ َٔ ايـعتباز ايٜطسٟ إ
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ٟ  اٚ أطساؾٗــا بعــد اإل ـــُتػسعٞ ايكٗــس ــام ايعــسيف اي ــح ٜكــٍٛ ايعــسف   ،ْيب حٝ
َطـيس ايٝـ٘(   )ٖـرا ايؿعـٌ   : تاز يسؾـع االضـيساز  ًيسف املي ٚايـُتػسع١ اغاز٠ً

ٕ تعًـل  ًٝـ١ ٚإ احل عتبـاز ، إذ إـخ١ًٝ ايعازض١ باالضيساز دصًَاؾٝتصـ ايؿسد باي
ال ٚدـٛد يًذـاَع إ   يهـٔ ال  -ـ ازدٞدٕٚ ايؿـسد ايـ   -االطـساف   ذاَع بـني ـباي

اخلازدٞ باحلـٌ  ؾٝتصـ ايؿسد  تازٙ ايـُهًـ ـ ازدٞ ايرٟ ٜـبٛدٛد ؾسدٙ اي
 طسٚزت٘ . ي ١ بعد التٝاز ايـُهًـ اٜاٙ دؾعًااالضيسازٟ ال ذلاي

ذاَع اىل ذاى ايؿـسد ايــُ تاز ٜٚجبـك    ـخهِ َٔ ايـ ـسٟ ايٚبتعبريٕ ثإٕ : ٜط
ٌٓـي٘ اي ّ      خ ٌٓـٕ ايـ ، بًخـا  أ ايــُذعٍٛ غـسعًا بـايٓ  ايصـخٝذ ايــُتكد ٕ ٚإ خ

َــٔ  ٚطــسٕف ذاَع عًــ٢ ؾــسٕدـذاَع ايـــُطيس ايٝــ٘ ، يهــٔ تيبٝــل ايــ ـتعًــل بايــ
ٌٓـ، ؾـإ ايـ  خ١ًٝـتصاف ايؿسد ٚاييسف بايسلص١ ٚايـ اطساف ايػب١ٗ ٜطتًصّ إ  خ

ٚاييسف ذاَع اىل ايؿسد ايـُ تاز ـايـُذعٍٛ عٓد االضيساز ٜطسٟ قٗسًا َٔ اي
 ـ ازدٞ يًصــال٠ اٚتصــاف ايؿــسد ايــْظــري إضــسٚزت٘ ، ؾٝهــٕٛ بــ٘ ايــرٟ ٜــدؾع 

ــايٛدٛب   ـــُأتٞ بُٗــا ْٚعتُٗــا ب ــيت أدٓ ،تكٍٛ: يًصــٝاّ اي ٜتٗــا )ٖــرٙ ايصــال٠ اي
)نتب عًٝهِ ايصٝاّ ..( ايصال٠ ..(قِ )صُك ايّٝٛ بصّٛ ٚادب()أٚادب١(

نإ ـُا يهٓ٘ ي -ازدٞال بايؿسد اخل -َتعًل باييبٝعٞيصٝاّ يصال٠ ٚاٚٚدٛب ا
 بايٛدٛب .  َٛز بٗا ؾًرا ٜتصـ اٍ اييبٝع١ ايـُأَتجايؿسد ٖٛ ايـُتخكل ب٘ إ

يصخٝذ ايـُرنٛز : بٝإ َاْع١ٝ اإلضيساز عٔ  ن اـٕ َؿاد ايٚال ٜتِٖٛ أ
ـخس١َ ال تـأثري يـ٘   ُع٢ٓ إ َكتطـٞ ايـ  ـخساّ بـخس١َ يف ايؿعٌ ايـثري َكتطٞ ايتأ

خس١َ يف َـٛزد  ـزتؿـاع ايـ  ـخدٜح إال بٝـإ إ يـ ، ٚال ٜتهؿـٌ ا يف َٛازد االضـيساز 
خ١ًٝ ايٛاقعٝـ١ . ٖٚـرا َـا    ـخدٜح دعـٌ االباحـ١ ٚايـ   ـٔ ايـ ، اٟ ال ٜبـٓٝ ضيسازاال

ـخج٘ إحتُــااًل يف َكــاّ ايجبــٛت ذًظ بـــيف َــ (24)احتًُــ٘ بعــض اعــالّ ايعصــس 
 ايصخٝذ ايـُصبٛز  اٖس ؾٝ٘ .  ثبات ٚنإٔ ايٓٓ ٚإلتٝازًا يف َكاّ اإل
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َـ   طاعدٙ  اٖس ايٓ  ؾاْ٘ ٜكٍٛ : رٜ يهٓ٘ احتُاٍ ال ـُا حـسّ  يـٝظ غـ٧ٝ 
ًٍاهلل إال ٚقد أ ؾاْـ٘  ـاٖس يف شٚاٍ حسَتـ٘ ايػـسع١ٝ       (25)ايٝـ٘د   ضـيسٓ ـُٔ إ٘ يح

ــيساز  ــاٍ االض ــدٓ     ،ح ــ٢ تب ــ١ عً ــسٜذ ايدالي ــٛ ص ــٌ ٖ ــب ــ١ ـٍ اي خهِ اىل االباح
، )قــد( ايــيت تؿٝــد ايتأنٝــد ٚايتخكٝــل َؤنــدًا بــأدا٠داهلل حًــ٘خ١ًٝ رٚقــد أـٚايــ

ٖٚــرا  ـُٔ اضــيس اىل ؾعــٌ ايـــخساّ ٚاقعــًا،خ١ًٝ يـــصــسعًا يف دعــٌ ايــؾٝهــٕٛ 
ٚزد يف ٚاضذ دًٞ ٜٛدب غساب١ َا صدز َٔ ٖرا ايعًِ ايـُخكل ؾسادـع َـا   

َطـ٢ يف  قـد  خدٜح ـٚيٓـا بٝـإ َـستبط بايـ     ،ايعذـب  تكسٜس ثج٘ يد االضـتظٗاز 
 .   ثٛخ ايتعازض

ــ ــٓ ٓ ـٚاي ــ٢  ٚ صــساحت٘ يف ايدالايصــخٝذ أ خاصٌ  ٗــٛز اي ــ١ عً دعــٌ ي
، ٖٚرا حهِ غسعٞ ٚتسلٝ  ـخس١َ يف َٛازد االضيسازخ١ًٝ غسعًا بدٍ ايـاي

ٚذيـو ألٕ ايــخ١ًٝ ايجابتـ١ بـايٓ       ،ـذعٍٛ يف َٛزد االضيساز لاص١ٚاقعٞ َ
ًٍــايصــخٝذ :رإال ٚقــد أ ٚاقعٝــ١ نُــا ٖــٛ  ٖــٞ حًٝــ١ ـُٔ إضــيس ايٝــ٘د٘ اهلل يــح
ـ   ًا َتعًكــًا د، ٚايــُؿسٚض حصـٍٛ ايعًــِ االمجـايٞ َـسدٓ     ـاٖس ايـٓ  ايػــسٜ

غري َعـني َٓٗـا    اف ٖٚٛ َطيس اىل ازتهاب طسٕفـذاَع بني طسؾني اٚ أطسباي
ذاَع ـخ١ًٝ َـٔ ايـ  ـايـ  ـخكل عٓـدْا ضـسا١ٜ  ، ٚقد تـخ١ًٝ ايٛاقع١ٝ يًذاَعؾتجبك اي

 قٗسٜـ١ً  ضـيسازٙ ضـسا١ًٜ  ـ تازٙ ايـُطيس ٜٚدؾع بـ٘ إ  ازدٞ ايرٟ ٜـاىل ايؿسد اي
َعــني َٓٗــا ٜــدؾع بــ٘  يـــُهًـ ييــسٕفلتٝــاز احــني إ -ـذاَع ْيبــام ايــبًخــا  إ

ــسٚزت٘  ــدق٘ -ضـ ــ١ٕ ٚصـ ــسف بـــ  حكٝكـ ــ٢ ذاى اييـ ــسيف ـعًـ ــاش ايعـ خطب االزتهـ
ًٍـ، ؾتهٕٛ ايٚايـُتػسعٞ  ١ ٚاقع١ٝ . ٝٓخ١ًٝ ايجابت١ يًؿسد ايـُ تاز ح

ِٓ  ًا يكٍٛ ايكا٥ٌ ايـ٢َُٛ ايٝ٘ . زٓد -ايـُكاٍ ايـُ تاز ٚبٗرا ايتكسٜب ٜت

 ٌٓ ــ ــٝ  ٚحـ ــرا ايرتلـ ــ٘ ٖٚـ ـــُطيس ايٝـ ــ١  ايـ ــ١ ٚٚاقعزلصـ ــ١ ٝـ ــ١ حًٝـ  ثابتـ
ـُاّ خس١َ ايٛاقعٝـ١ يف تـ  ـ، ٖٚرا ٜصيدّ َـع دعـ٣ٛ بكـا٤ ايـ    بايسٚا١ٜ ايصخٝخ١
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ــايٞ ٚال ٜــ   أ ــايعًِ االمج ـــُكس١ْٚ ب ــب١ٗ اي ــساف ايػ ــاً ط ــا ٚاقع ــع ثبٛتٗ  ، ـذتُع َ
كـًا بتهًٝــ   ٜهـٕٛ ايعًـِ َتعً   ثري ٚايتٓذٝـص ٚال ؾٝطكط ايعًِ االمجايٞ عـٔ ايتـأ  

ــدٜس ،إ   ــٌ تك ــ٢ ن ــٞ عً ــٛت ايــ  ذ ؾعً ــدٜس ثب ــ٢ تك ــسف  ـعً ــٛاقعٞ يف ايي خساّ اي
، ٜٚهـٕٛ اييـسف   خهِ يـديٌٝ االضـيساز  ـٜٓتؿـٞ ايـ   -ايـُ تاز يسؾع االضـيساز 

ــس َــ  ـــا ل ـــختٌُ اي ــع ـخس١َ ٜ ــايف    ُهٔ دؾ ــٞ ايٓ ــٌ ايرتلٝص ــا باألص  إحتُاهل
ــاْع عــٔ دس     ــازض َٚــٔ دٕٚ َ ــٔ دٕٚ َع ــد    َ ــكٛط٘ بع ــ٘ ٚال َٛدــب يط ٜاْ

 ٚايتـٓذري عٓـد دسٜاْـ٘ ٜٚـؤدٟ      ثريعـٔ ايتـأ  دسٜاْ٘، بٌ ايعًِ االمجـايٞ ٜطـكط   
 خالاًل حهًُٝا . ـْـخالٍ ايعًِ االمجايٞ إْاىل إ

 ساضاْٞ)قدٙ( ـلتـازٙ ايــُخكل ايـ   را ايتكسٜب ٚايدؾاع ٜتطذ ق٠ٛ َا إٚبٗ
ٚيف مجٝع ايصٛز ايــُخت١ًُ ٚال ٜـأتٞ    ص١ٜ ايعًِ االمجايٞ َيًكًأَ عدّ َٓٓذ
خج٘ ايػـسٜـ تعكٝبـًا عًـ٢    ـب  (26) تكسٜسٟعًٝ٘ يف  ضتاذْا ايـُخكلعًٝ٘ إغهاٍ أ

ٕ ايرتلــٝ  يف بعــض :)أل)قــدٙ(ـ ساضاْٞ )قــدٙ( ؾكــاٍ َــا ذنــس ايـــُخكل ايــ 
يهـإ االَـس    -ىل ايــُعني يف االضيساز ا نُا -االطساف يٛ نإ تسلٝصًا ٚاقعًٝا

خساّ ـذ ايـُؿسٚض عدّ تعًل االضـيساز بايـ  نُا ذنسٙ، ٚيٝظ ايـُكاّ نريو إ
ٜـ   َع، غا١ٜ االَس اْ٘ عتٌُ إـذاايٛاقعٞ بٌ باي  تازٙ ايــُهًـ  ـْيباق٘ عًـ٢ َـا 

ــع إ ــيسازٙ يــ يسؾ ــٛ ال ـض ــ٘ ، ٖٚ ٘    ذًٗ٘ ب ــ ــاٖسٟ ؾٝ ــٝ  ايظ ــٞ اال ايرتل ، ٜكتط
ٜس، َٚعــ٘ ال ٚدــ٘ يًسدــٛع اىل أصــاي١ خهِ ايــٛاقعٞ ثابــك عًــ٢ نــٌ تكــدـؾايــ

 ؾاْ٘ ٜٛدب ايـُ ايؿ١ ايكيع١ٝ يًتهًٝـ ايٛاصٌ( .  ،لساينا٠٤ يف اييسف ا 

ٚضـخٓا  ٗـٛز   بايتكسٜـب ايــُتكدّ ؾطـاد ايــُكاٍ، إذ أ     ٔٝ٘ : اْ٘ قد تبـٓٝ ٚؾ
خ١ًٝ ـخس١َ ايٛاقعٝـ١ عٓـد االضـيساز ٚيف دعـٌ ايـ     ـْتؿـا٤ ايـ  ايصـخٝذ يف إ  ايٓٓ 

٘ ، ٖٚٞ حًـُا إضيس ايٝ٘ي  د١ٝ ٚاقع١ٝ  اٖس٠ َٔ ايٓ  ايصخٝذرإال ٚقد أحًـ
 عًـ٢  ِ ديـٝاًل  ، نُـا اْـ٘ )قـدٙ( مل ٜكـ    ٚال ديٌٝ عًـ٢ لـالف  ـاٖس ايـٓ ٓ     ،اهلل
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ثبــات ايرتلــٝ  ايظــاٖسٟ ضــ٣ٛ تعًــل     ْؿــٞ ايرتلــٝ  ايــٛاقعٞ اٚ عًــ٢ إ   
ـخساّ ذاَع قـــاٍ : )ايــــُؿسٚض عـــدّ تعًـــل االضـــيساز بايـــ ـاالضـــيساز بايـــ
 تازٙ ايــُهًـ  ـٜ ، غا١ٜ االَس اْ٘ عتٌُ اْيباق٘ ع٢ً َاذاَعـايٛاقعٞ، بٌ باي

خهِ ـيظـاٖسٟ ، ؾايـ  ال ايرتلـٝ  ا ـذًٗ٘ ب٘، ٖٚـٛ ال ٜٛدـب إ  ضيسازٙ ييسؾع إ
 .  ايٛاقعٞ ثابك ع٢ً نٌ تكدٜس ...(

ٓٓـ  بعٝٓـ٘(   حـدٖا ال ٕ االضـيساز ٚإٕ تعًـل بايــذاَع :)أ   : اايهٓ٘ قد ضبل َ
تـازٙ ايــُهًـ   يهٔ عٓٛإ )ايـُطيس ايٝ٘( ٜٓيبل ع٢ً ايؿسد اخلازدٞ ايرٟ خي

ـخهِ : حًٝــ١ َــا ٜٚطــسٟ ايــ يف ْظــس ايـــُتػسع١ بتكسٜــب َتكــدّ،قٗسٜــًا  إْيباقــًا
  . طساف ايػب١ٗـذاَع اىل ايؿسد: أعين اييسف ايـُ تاز َٔ أضيس ايٝ٘ َٔ ايإ

ٍٕ ًٍـ (:رإال ٚقـد أ ـُا إضتظٗسْا َـٔ قٛيـ٘)  : ي ٚبتعبري ثا ـُٔ اضـيس  يـ  ٘ح
ــ٘د ــا ٜــــ  ايٝــ ــٛاقعٞ ؾُٝــ ــٝ  ايــ ــٔ  ـثبٛت ايرتلــ ــًا َــ ـــُهًـ لازدــ   تازٙ ايــ

 ْــ٘ َصــدام )ايـــُطيس ايٝــ٘( أل يػــب١ٗ ايـــُكس١ْٚ بــايعًِ االمجــايٞ، طــساف اأ
ــ٘ قٗــس  ــل   ٜٚٓيبــل عًٝ ــاذا إْيب ـــُتكدّ، ؾ ــ٘( ًا حطــب ايتكسٜــب اي ـــُطيس ايٝ  )اي

ًٍٝتـ٘   تعـٓٝ  - تاز ايـُهًـ َٔ طسف ايػب١ٗ دؾعًا يًطـسٚز٠ ـٜ ع٢ً َا ٔ إيتـصاّ ح
ٌٓـزتؿاع حسَتـ٘ ٚاْـ٘ ٜتصــ بايـ    ٚإ ٚايسلصـ١ ايٛاقعٝـ١ دصَـًا بعـد االْيبـام       خ

ٌٓـايـُرنٛز قٗسًا ٜٚجبك اي عًـِ االمجـايٞ   ٜٚٓخٌ اي يًيسف ايـُ تاز لازدًا خ
 تاَـ١ً  ٖٛ االقـسب َـٔ نْٛـ٘ عًـ١ً     ع٢ً َا بٓا٤ّ -ثري غسعًا حهًُا ٜٚطكط عٔ ايتأ

ٞ  كٓـاٙ َؿصـاًل يف بـ   خس١َ ايــُ ايؿ١ ايكيعٝـ١ نُـا حكٍ   ـي ، ـخٛخ ايكيـع االمجـاي
، بـٌ اْـ٘   ٛت ايتهًٝــ ايـٛاقعٞ عًـ٢ نـٌ تكـدٜس     ٜهٕٛ ايعًـِ بجبـ   ٕ الٚالشَ٘ أ

   ُ ،  تاز يًُهًــ دؾعـًا الضـيسازٙ ٜهـٕٛ حـالالً     ع٢ً تكدٜس حسَـ١ اييـسف ايــ
ـُهٔ دؾــع خس١َ ايٛاقعٝــ١ ٜٚـــختٌُ ايـــلــس َــٜٚرتتــب عًٝــ٘ : نــٕٛ اييــسف ا 

َٓحتُاهلا باألإ ٌٓاينا٠٤ اٚ ائ: صٌ ايرتلٝصٞ ايـُؤ َـٔ دٕٚ   -اٚ سلُٖٛـا   ـخ
 س اىلــ  ايـُطيـيٛاصٌ عٓد ايـُهًخكل ايـُ ايؿ١ ايكيع١ٝ يًتهًٝـ اـيصّٚ ت
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 بعٝٓ٘ .  حدٖا الأحدُٖا اٚ أ
بعٝٓـ٘   حـد االطـساف ال  يف صـٛز٠ االضـيساز اىل أ   ٖٚرا نًـ٘ ٚاضـذ ٚ تٕ  

ٖٚرا نُـا   ،بعٝٓ٘ حدُٖا الايعًِ االمجايٞ بتعًل ايتهًٝـ بأ ضابكًا ع٢ً شَإ
ٍٕٚعٓـدٙ ثـالخ أ   ْـا٤ٕ ظ َا٤ إيٛ تٓٓذ ٗابـ٘  يتحـدٖا عالدـًا إل  ؾاضـيس يػـسب أ   ٚا

 ضيسازٙ . ظ أحد االٚاْٞ قبٌ إٓٓذمجااًل بتايهًٟٛ ثِ قبٌ ايتٓاٍٚ عًِ إ
 تٞ َا تكدّ يف ايصٛز٠ ايالحك١ ؟ ؾٝكع ايهالّ يف :  ٌٖٚ ٜأ

لسًا شَاْـًا  غـري َعـني َتـأ    ايصٛز٠ ايجا١ْٝ : َا اذا نإ االضيساز اىل طسٕف
ـ ضـابكًا شَاْـًا، ٚذيـو نُـا يـٛ عًـِ ايــُهًـ        ٚنإ ايعًِ االمجـايٞ بـايتهًٝ  

، أٟ عًـِ ايــُهًـ بٛدـٛب    ٥ني ؾُٝٗـا َـا٤   حد اْاأأٚ غصب١ٝ ظ إمجااًل بتٓٓذ
ـُٝٝص ايـُتٓذظ اٚ ايــُػصٛب  دتٓابُٗا يتٓذظ اٚ غصب١ٝ احدُٖا َٔ دٕٚ تإ

ضـيس ايــُهًـ اىل غـسب ايــُا٤ ٚمل ٜهـٔ عٓـدٙ ضـ٣ٛ االْـا٤ٜٔ         َُٓٗـا، ثـِ إ  
صًا ؾٌٗ ٜهٕٛ ايعًـِ االمجـايٞ َٓذٓـ    حدُٖا دصًَا ،ُػصٛب أايـُتٓذظ اٚ ايـ

 .لس اّ ال ؟ ايـُتأ يًتهًٝـ بعد االضيساز
  تًـ حطب ايـُطًهني ايـ٢َُٛ ايُٝٗا قسٜبًا : ـٖٚرا ٜ

ص١ٜ ٚنــٕٛ ثري ٚايـــُٓٓذأَــا عًــ٢ َطــًو إقتطــا٤ ايعًــِ االمجــايٞ يًتــأ      
ايرتلٝ  عٓد االضيساز حهًُا غسعًٝا ٚاقعٝـًا ، ؾٝٓخـٌ ايعًـِ االمجـايٞ عـٔ      

ٚذيــو  -يٝــ٘غــري ايـــُطيس ا -لــسـخس١َ اييــسف ا ثريٙ يــص١ٜ ٜٚــصٍٚ تــأايـــُٓٓذ
زتؿـــاع حسَتـــ٘ ـ تازٙ ايــــُهًـ ايــــُؿسٚض إٜـــ خساّ َـــاـالحتُـــاٍ نـــٕٛ ايـــ

 ؾال ٜهٕٛ ايعًِ َتعًكًا بتهًٝـ ؾعًٞ ع٢ً نٌ تكدٜس .  ، يالضيساز

عًــ٢ نــٕٛ ايرتلــٝ  عٓــد االضــيساز  اٖسٜــًا ٖٚــٛ ًَتــ٦ِ َــع   ْعــِ بٓــا٤ّ
ٍ خس١َ ايٛاقع١ٝ ايـُع١ًَٛ باإلـاي َٚٛدبـًا   صًاٜبكـ٢ ايعًـِ االمجـايٞ َٓذٓـ     -مجـا

ـُهٓٓا ٜــ ْــ٘ الا ألــس ، ٖٚــرا ايـــُب٢ٓ ضــبل َٓٓــيالحتٝــا  بايٓطــب١ اىل اييــسف ا 
ِٓإ  ايبٓا٤ .  يتصاَ٘ ، ٚيرا ال ٜت
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ًٍٚ  ٝ ـري ايعًِ االمجايٞ ٚنٕٛ ايرتلـث١ ايتا١َ يف تأٝٓـأَا ع٢ً َطًو ايع
 خالٍ ايعًـِ االمجـايٞ يف  ـْـ ؾًٝصّ إ -القسب االٚضذ نُا ٖٛ ا -غسعًٝا ٚاقعًٝا 

، ؾـإ  ذٝص حاٍ االضـيساز َٚـٔ حٝٓـ٘ ايــُتألس    َسح١ً ايبكا٤ ٚضكٛط٘ عٔ ايتٓ
َعٓـ٢ يـ٘ ٚال    ذاَع بني االطساف اٚ بني طسيف ايػب١ٗ بـُا ٖٛ دـاَع ال ـح١ًٝ اي

ــ ــرٟ ٜــ   ،ـخكلت ــب١ٗ اي ــسف ايػ ــل يي ٘ ـٚايتخك ــسٚزت ــدؾع ض ـــُهًـ ي  ، تازٙ اي
عسيف حٝـح  صدم ايسًا يًـُطيس ايٝ٘ ع٢ً اييسف ايـُ تاز قٗاي ذاَعـؾٝٓيبل اي

ذاَع اىل ذاى ـخاي١ َـٔ ايـ  ـخ١ًٝ الَـ، ٚعٓد٥ر تطسٟ اي)ٖرا َطيس ايٝ٘(ٜكاٍ:
ايؿسد ٚاييـسف ايــُ تاز ؾٝهـٕٛ حـالاًل غـسعًا ٚٚاقعـًا يـديٌٝ االضـيساز ٖٚـٛ          

ًٍّ اهلل إال ٚقد أُا حٓسـٚيٝظ غ٧ٝ َر: ايٓٓ   . (27)د٘ضيس ايُٝٔ إـ٘ يح
ٌٓ ٌٓ   ٜـص  -اييسف ايـُستهب يالضيساز ٚبعد ح  ٍٚ ايعًـِ االمجـايٞ ٜٚٓخـ

حتُـاٍ  إ -ٚال ٜٛدد ي٘ أثس يف اييسف ا لس ، ْعِ ٜٛدد ؾٝ٘ إحتُاٍ ايتهًٝــ  
َٓصٌ ايٓايف ايـُسٓلُهٔ دؾع٘ باألـٜٚ -ظ اٚ ايػصب١ٝايتٓٓذ  ٔ .   ايـُؤ

ٖٚرا ايبٝإ  اٖس يف حس١َ ايؿعٌ اىل حني االضـيساز ثـِ ٜـصٍٚ ايتخـسِٜ     
ٌٓـٍ بايٜٚتبٓد   حاٍ االضيساز . خ

اٍ )قــدٙ(: )اْــ٘ عًـ٢ تكــدٜس تطــًِٝ  ضــتاذْا ايـــُخكل قـ ٚقـد أغــهٌ عًٝـ٘ أ  
ٜـ ـزتؿاع ايإ ـخسَت٘ اىل خهِ بـ ـ تازٙ ايــُهًـ نٝــ ٜعكـٌ ايـ    ـخس١َ ٚاقعًا عُا 

ْـ  ـضـيسازٙ ؟ ؾـإ تـ   شَإ إلتٝاز ايـُهًـ يـ٘ يسؾـع إ   ُا ٖـٛ ألٕ  ـخسِٜ ايػـ٧ٝ ا
ٌ  ًا ييسٜك٘لتٝازٙ ٚضآدٜهٕٛ زادعًا يًُهًـ عٔ إ ٢ ٓٝـ إ ٜهـٕٛ َػ  ؾهٝـ ٜعكـ

خس١َ يػ٧ٝ ايـُستؿع١ بالتٝاز ايــُهًـ  ـب٘ َٚستؿعًا عٓد حصٛي٘ ، ؾإ دعٌ اي
ــ٘  ــا ٜــ       -ؾعً ــٕٛ َ ــصاّ به ــٔ االيت ــاص َ ــال َٓ ــض ، ؾ ــٛ ذل ـــُهًـ ـيػ  تازٙ اي

يـــدع٣ٛ ايعًـــِ َــــذاٍ ٜبكـــ٢  ، َٚعـــ٘ الـخ١ًٝ َـــٔ اٍٚ االَـــسخهًَٛا بايــــَـــ
 ٞـسا٠٤ ؾـبـٛع اىل ايـايسد ع َٔـ، ؾال َاْسـكدٜــ ع٢ً نٌ تـًٝـتهـايٞ بايـاالمج
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ٞ اييسف ا   لس ؾُٝا نإ االضيساز اىل غري ايـُعني ضابكًا ع٢ً ايعًِ االمجـاي
 . (28)خاٍ يف االضيساز اىل ايـُعني ...( ـبايتهًٝـ نُا ٖٛ اي

ٌٓ    االغهاٍ ٜٚدؾع٘ ددًا : دالي١ ايـٓ ٓ  ٜٚسٓد ايــُطيس   ايصـخٝذ عًـ٢ حـ
ايــُا٤   ٕ ٜهـٕٛ َطـيسًا ايٝـ٘، ؾكـدح    أبـٌ  ٕ نإ حساَـًا ٚاقعـًا ق  ايٝ٘ ٚاقعًا بعد ا

ٚ غصبٝت٘ عًًُا تؿصًًٝٝا ٜهٕٛ حساًَا ٚاقعًا ثِ بعد االضيساز ط٘ أايـُعًّٛ تٓٓذ
ــٓ ٓ   ــًا ب ــ اىل غــسب٘ ٜصــري حــالاًل ٚاقع ــِ  ـاي خدٜح ايصــخٝذ ، ٖٚهــرا يف ايعً

ٓذظ اٚ ظ اٚ ايػصب١ٝ ؾاْ٘ قبٌ ايعًِ حالٍ ٚبعـد ايعًـِ بـايت   االمجايٞ بايتٓٓذ
ٚبني ذاى ٜصري نالُٖا حساًَا إحتٝاطًا ثِ بعـد   ًا بني ٖرا ايكدحبايػصب َسدد

ٖٛ ايرٟ ٜتعني ضسٚز٠ يًُهًـ حدُٖا غري ايـُعني حالاًل ٚاالضيساز ٜصري أ
ــدٍ حهُــ٘ َــٔ ايــ   بعــد إ ــ٘ ، ؾٝتب ـــُهًـ ؾعً ــاز اي ـــلتٝ ٌٓخس١َ اىل اي ، ٚأٟ  ـخ

ٛ  ذعٌـايصـخٝذ ، ٚنٝــ ٜهـٕٛ ايـ     قتطـاٙ  ـاٖس ايـٓ ٓ   ذلرٚز ؾٝـ٘ اذا إ  ًا ؟ يػـ
زتؿـاع   اٖس يف إتتبع َدزنٗا ٚديًٝٗا ٖٚٛ  عتبازات قا١ْْٝٛٚاالحهاّ ايػسع١ٝ إ

ٍٔـخس١َ ٚاقعًا عُا ٜـاي يسؾـع اضـيسازٙ ؾٗـٛ حـساّ      الحٍل  تازٙ ايـُهًـ يف شَ
ٜصـري حـالاًل   ـ اص ،ٚعٓـد االضـيساز   اي ـخني االضيساز حطب دالي١ ايٓٓ ي

َـ  ٚيـٝظ  ايـٓ  ر لتٝازٙ زاؾعـًا يطـسٚزت٘ حطـب    حني إ ّ اهلل إال ُا حـسٓ ـغـ٧ٝ 
ًٍٚقد أ  ٚال اغهاٍ ٚال َٛدب يتيٌٜٛ االعرتاض ٚاطاي١ ايبٝإ .  ٘...دح

ُا تكدّ : ق٠ٛ ايكٍٛ بعدّ َٓذص١ٜ ايعًِ االمجايٞ بـايتهًٝـ  ـٚاحلاصٌ َ
ذُٝع ايصـٛز  ـعٓد االضـيساز اىل بعـض االطـساف ٚعًـ٢ االطـالم ايػـاٌَ يـ       

ثريٙ ايٞ ٚتــأٝــص ايعًــِ االمجــٚاحــد٠ ٜطــبل ؾٝٗــا تٓذ ايـــُؿسٚض١ ضــ٣ٛ صــٛز٠ٕ
ــتُسٓ  ــا  ٜٚط ــٛب االحتٝ ــ يٛد ــدٓ   ـي ــا اذا تك ــٛز٠ َ ــٞ ص ــيساز ٖٚ ــد االض ّ ُا بع

ٓٚ االضيساز ؾهإ ايعًـِ االمجـايٞ    ايتهًٝـ ٚضبل ايعًِ االمجايٞ ب٘ قبٌ طس
ــ ــَتٓٓذ ــايعًِ      ـصًا َٚؤٓث ـــُكس١ْٚ ب ــب١ٗ اي ــساف ايػ ــٔ أط ــاب ع ــٛب االدتٓ سًا يٛد
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، ؾـإ ٖـرا   َعٝٓـاً  عـض االطـساف ايــُػتب١ٗ   االمجايٞ ثِ ٜيسأ االضـيساز اىل ب 
ــ    ايصــخٝذ ٜٚبكــ٢ ضــا٥س االطــساف     ُكتط٢ ايــٓٓ ـاييــسف ايـــُعني حــالٍ ب

ص ايعًـِ االمجـايٞ اٚ زاؾـع    خس١َ َٔ دٕٚ َاْع اٚ َصٌٜ يتٓذٓـ ـااللس٣ ع٢ً اي
 ص ؾٝٗا ايعًِ االمجايٞ .  يًتخسِٜ عٔ االطساف ايباق١ٝ ايـُتٓٓذ

ٜـ    ٚقد نإ ايبخح ٚايتعبريات نًٗا ا ١ُٝ ـٚ غايبٗـا ْـا س٠ اىل ايػـب١ٗ ايتخس
خكٝـل عـدّ   ذـ١ ايت طساؾٗـا، ٚناْـك ْتٝ  عٓدَا ٜطيس ايـُهًـ اىل ؾعٌ بعـض أ 

ّ ايتهًٝــ ٚايعًــِ  ٚاحـد٠ عٓــدَا ٜتكـدٓ   ال يف صـٛز٠ٕ َٓذصٜـ١ ايعًـِ االمجــايٞ إ  
  صٛص٘ . ـحد االطساف بعٝٓ٘ ٚبامجااًل ب٘ ٜٚتألس االضيساز اىل أ

يس ايــُهًـ  ١ ايٛدٛب١ٝ عٓدَا ٜطـ ع٢ً ايػبٗـُهٔ تيبٝل ٖرٙ ايٓتٝذ١ ٜٚ
ــ    اىل تــسى بعــض اطساؾٗــا،    ايؿت٘ ايكيعٝــ١ ـخسّ َـــؾــإ ايٛادــب ايــٛاقعٞ ت

، ٚعٓــد االضــيساز اىل تــسى طــسف ُاّ االطــساف ايـــُػتب١ٗـايـــُتخكك١ بــرتى تــ
 تٞ ايٓتٝذـ١ ايتؿصـ١ًٝٝ   تـأ  -ٓٗا بٓخـٛ تستؿـع برتنـ٘ ضـسٚزت٘     َعني اٚ غري َعني َ

ــ  صٜــ١ ايعًــِ االمجــايٞ يف صــٛز٠ ضــبل     ١ُٝ َــٔ حٝــح َٓذٓ ـيف ايػــب١ٗ ايتخسٜ
ايتهًٝـ ٚايعًِ االمجايٞ ب٘ ع٢ً االضيساز يرتى طسف َعني ٚعدّ َٓذصٜتـ٘  

 االلس٣ . ايصٛز يف 
ـ١ُٝ طــساف ايػــب١ٗ ايتخسٜــا ٜعــسف حهــِ االنــساٙ عًــ٢ ؾعــٌ بعــض أ نُــ

َـ    ، طساف ايػب١ٗ ايٛدٛب١ٝ ٚاالنساٙ ع٢ً تسى بعض أ ا ـُٖٚهـرا غـري االنـساٙ 
ٜطتؿاد حهُٗا ٚديًٝـٗا   -ْتؿا٤ٙ ْظري ايؿكدإ ٚايتًـ ـخهِ ٚإزتؿاع ايٜٛدب إ

 هلل اٚاًل ٚ لسًا . خُدـَٔ ذاى ايتؿصٌٝ ايـُتكدّ بتصٜٛسات٘ ايـُبخٛث١ ، ٚاي
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٢ رٓب يف إعرتاط القدرٗ علٙ أطزاف الغبَ٘ يف تيجٔش العلمه ا٢امالٕ   
المممنفلع عممً بعممف أطممزاف الغممبَ٘ المممنقزّى٘ بممالعله     ٢ّ يف ماىعٔمم٘ )عجممش

ا٢االٕ( عً تيجٔمشِ ّتمريه ِ ّبمْال ا٢اتٔماط بمرتا تممناو اطمزاف الغمبَ٘         
ل تمناو أطمزاف الغمبَ٘ الْبْبٔم٘ ا فمااا بماٌ بعمف أطمزاف        التحزٓمنٔ٘ أّ فع

غم  مقمدّر المرتا بماٌ التفلٔمع بلحاقمُ صما  ا          الغبَ٘ غ  مقدّر الفعل اّ
ٓقٔيا  ّبلحاق ال زف ا٦خز مغمفْا الممحدّجي يمزٖ فٔمُ ا٢ؽمل الرتخٔؾمٕ       
المن١مٯً فٔيفُٔ ّٓلشو إىمح٣ل العله ا٢االٕ اىل عله تفؾٔلٕ بعدو ازمم٘ اّ  

 عدو ّبْال ما عجش عيُ ّاىل عبَ٘ بدّٓ٘ يف ال زف المنقدّر . ٍذا . 

ّ د ّ ع الف٣و بم  ا٢ؽمْلٔ  يف ماىعٔم٘ )المم زّج عمً ستمل ا٢بمت٣ٛ(        
 عً فعلٔ٘ التفلٔع ا٢اتٔاطٕ يف أطزاف الغبَ٘ المنقزّى٘ بالعله ا٢االٕ : 

اٌ ا٢بمت٣ٛ(  فذٍب اع ميَه اىل اىُ ٓعترب يف تريه  العله ا٢االٕ )إمف
بفل طزف مً أطمزاف الغمبَ٘ الممنحؾْرٗا ّبريىمُ عمزط مضمتقل ساٜمد علمٙ         
إعممرتاط )القممدرٗ(علٙ المممنفلع بممُ يف ؽممح٘ التفلٔممعا فممااا خممزج بعممف       
اطزافَا عً ستل ا٢بت٣ٛ مل ٓفً للعله ا٢االٕ أهز عيدٍه ا ّالك بنما لمْ   

أبثمز ّخمزج بعمف    عله المنفلع ااا٢  بتفلٔعٱ تزدٯد متعلقُ بم  طمزف  اّ   
ا٤طزاف عً ممحل ا٢بت٣ٛ ىاعٝا  مً بثمزٗ ا٤طمزاف بمدا  أّ ممً عمدو تْ مع       
الْؽْل لبعف ا٢طزاف اّ مً بم ل مالك المنغتبُ ّعدو إاىمُ ٤امدٱ فٔمُ اّ    

ب٫عممدا  امما٣ٜ  عممً إبممت٣ِٛ بممبعف ا٢طممزاف  -مْفممع المممنغت٪ب٪ُ -لب٫عممد المممنضاف٘ 
فَممل ٓفممٌْ  -محزاو فَٔمما اّ لضممبب  خممزالمممنغتبَ٘ المممنعلْو اامما٢  ّبممْد المم

العله ا٢االٕ ميجٯشا  ؟ أو ٓمنيع خزّج طزفمُ عمً ستمل ا٢بمت٣ٛ عمً تيجٔمشِ       
 ّتريه ِ ّبْال ا٢اتٔاط يف ال زف الداخل يف معزض ا٢بت٣ٛ ؟ . 

 ّالمنزاد مً )خزّج بعف ا٢طزاف عً ستل ا٢بت٣ٛ(: ٍْ أٌ ٢ ٓتْ ع 
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قالٔدِا ٢ّ ٓزتمجٙ : ؽدّر الفعمل الممنعٔٯً   بمحضب طبع المنفلع ّعاداتُ ّت
 عيُ ٍّْ أاد طزيف الغبَ٘ اّ أاد أطزافَا . 

٘ٱ عممً ممممحل ا٢بممت٣ٛ ٓعمم  إىؾممزاف      ٌث : خممزّج طممزف عممبَ ّبتعممب ث همما
المنفلع عيُ بمحضب طبعُ ا٤ّلٕ ّإعتٔادِ الم اربٕ فٔفٌْ بمحفه العمابش  

٘  لفمً ٢ ٓتْ مع ؽمدّرِ ميمُا     عيُ عزفا  مع  درتُ علُٔ عق٣  ّم٫فيتُ ميمُ اقٔقم  
ٍّذا غ  )خزّج بعف ا٢طزاف عمً داٜمزٗ القمدرٗ( ّعمً ا٢مفماٌ العقلمٕ       

 بالمجنع ب  المنتيا ق  فاىُ فعل غ  مقدّر علُٔ عق٣  .

ّبمحثيا ٍيا يف الفعل الداخل حتت القدرٗ البغزٓ٘ عق٣  ممع عمدو القمدرٗ     
ٗ  بمممنعيٙ عممدو تْ بممع فعلممُ بمممحضب اا٢   تممُ العادٓمم٘ ا فالمممنزاد مممً  علٔممُ عمماد

الم زّج ٍيا: اٌ ٢ ٓفٌْ الفعل بمحضب معتاد الممنفلع داخم٣  حتمت ابت٣ٜمُ     
ٗ ا فٔفٌْ التفلٔع ا٢اتٔاطٕ بمرتا طمزف الغمبَ٘     اّ يف معزض ابت٣ُٜ بُ عاد
المنقرتى٘ بالعله ا٢االٕ مع خزّبُ عً ممحل ا٢بت٣ٛ تفلٔفما  بممنا ٢ ٓتْ مع    

إٌ بماٌ يف داٜمزٗ ا٢مفماٌ ّ)القمدرٗ العقلٔم٘( ا ٍّمذا       ؽدّرِ عً المنفلع ّ
ٗ  اّ     ىظمم  اصممتعنال اىمماٛ مْبممْد يف بلممدٱ اّ بٔممتٱ ٢ ٓؾممل الٔممُ المممنفلع عمماد
مْبْد يف دار ٱ٢ ٓتْ ع ّؽْلُ الَٔا عادٗ فَْ )خارج عً ستل ا٢بمت٣ٛ( ّ مد   
ٌث مْبممْد يف مفمماٌ  زٓممب  ٓمممنفيُ بلْغممُ  تممزدد المممن ؾْال بٔيممُ ّبمم  اىمماٛ همما

 ّ ّ ْعُ تمحت ابت٣ُٜ .أّإصتعنالُ 

ٍّذا بم ٣ف ما لْ تزدد اليجط اّ المن ؾْال ب  اىاُٜ ّب  اىاٛ بارِ  
ّما لْ تزدد المن ؾْال ب  فزاعُ ّب  فزاؼ بارِا فاىُ ّاٌ باٌ اىاٛ بمارِ  

  ُ  أٖ ٓتْ ممع إبممت٠٣ِ  -اّ فزاعممُ بعٔممدا  عممً إصممتعنالُ إ٢ أىممُ يف معممزض ابت٣ٜمم
ٛٱ اّ فمزا اّ ضتمْ المك ا فَمْ       بُ عيد التشاّر ٘ٱ اّ ممجلط عمشا مع بارِ لمحاب

 )داخل حتت ا٢بت٣ٛ( . 
 زٗمعله ا٢االٕ عً داٜمعٔ٘ خزّج بعف أطزاف الميا ٍيا يف )ماىمثمّبمح
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فَل ٓتيجش العله ا٢االٕ علٙ المنفلع ّٓلشمُ  ابت٣ٛ المنفلع عً تيجٔشِ(
عنا٢تُ العادٓ٘ : يف م عنُ اّ مغزبُ ًٓ المنغتبَ  يف اصتٛا٢اتٔاط برتا ا٢ىا

ضتٍْنا ااا باٌ اادٍنا خاربا  عً ابت٣ُٜ ؟ او ٢ ٓتيجمش العلمه ا٢امالٕ     ّأ
امال اا أهمز عنلمٕ يف    ٤ىُ ٓعترب يف تريه  العله أٌ ٓفٌْ المنعلْو با٨ يف مثلُا

تمناو أطزافُا فااا بماٌ بعمف أطزافمُ غم  متْ مع ا٢بمت٣ٛ مل ٓفمً للعلمه أهمز          
 لٕ علٙ المنفلع ٢ّ ٓفٌْ ميجٯشا  م١همٯزا  ل٣اتٔاط يف ا٢طزاف ا٢خزٚ . عن

ٌث ْٓفح ا٤مز ّٓدفع الم لط بعد التفف ا فري ْل :    ّٓيب ٕ ميٯا تمنَٔد بٔا

مً الْافحات إعرتاط  درٗ الممنفلع علمٙ الفعمل اّ المرتا الممن لْال      
 -اّ ماىعٔ٘ العجشيف إعرتاط القدرٗ  -مً دٌّ فزق  عزعا  ّماىعٔ٘ عجشِ عيُا

 ب  القدرٗ التفْٓئ٘ علٙ المن لْال ّب  القدرٗ الغزعٔ٘ علٙ المن لْال .  

ّىفتمم٘ إعممرتاط القممدرٗ يف ؽممح٘ التفلٔممع ّصممزٯِ ٍممْ أٌ المممن لْال يف      
٘   -التفالٔع ا٢لشامٔ٘  إٓممجاد الفعمل خاربما  باختٔمار      -الْبْبٔم٘ اّ التحزٓممنٔ

منفلعا ّااا مل ٓفً الممن لْال  تٔار الالفاعل أّ إٓمجاد الرتا يف الم ارج باخ
ا  للنفلع ّتمحت اختٔارِ ّمقدرتُ مل ٓعقمل تْبمُ ا٢ممز اّ اليَمٕ اىل     رّمقد

ٍّممْ غمم   ممادر علممٙ الفعممل اّ الممرتا      -المممنفلع التممابع للنممْىل المممحفٔه    
بمل ٓفمٌْ ا٢ممز بالفعمل اّ اليَمٕ عيمُ عبثما  ل مْا  ٢ ٓضتضما            -المن لْال ميمُ  

المحفٔه اّمً ٍيا ٓدرا العقمل الضملٔه : إعمرتاط القمدرٗ     ؽدّرِ مً المنْىل 
بمُ اّ تمزا الفعمل     علٙ التفالٔع الغزعٔ٘ا ّماىعٔم٘ العجمش عمً فعمل الممنريمْر     

المنيَٕ عيُا ّٓعبٯز عً ٍذِ : بم )القمدرٗ العقلٔم٘( بلحماق إدراا العقمل   عٔما       
 ٢عرتاطَا يف ؽح٘ التفلٔع ّيف اضً ا٢مز بفعل أّ اليَٕ عً فعل . 

إدراا  -بل إدعٕ بنا تقمدو يف البحمْجي الممنافٔ٘     -بل ٓمنفً أٌ ٓدٯعٙ
 العقل: ) بح تفلٔع العابش(عً الفعل اّ الرتا يف مزال٘ ا٢متثال ّا٢طاع٘ا

 ّاىُ مع اىتفاٛ القدرٗ ٓلشو التفلٔع بمنا ٢ ٓ اق ٢ّ ٓقدر علُٔ .



 9............................................ بغزٚ ا٢ؽْل/ج(.................426)

 يَمٙ عيمُ   ّعلُٔ : ااا مل ٓقدر المنفلع علٙ فعل ما ١ٓمز بمُ اّ تمزا مما ٓ   
٢ّ  -ممريمْرا  بمُ اّ مئَما  عيمُ      -مل ٓعقل بٌْ الفعمل اّ المرتا م لْبما  عمزعا      

معيٙ معقْل ل٥مز اّ لليَٕ عيدٜذا ٍّذا ٓعم  إىتفماٛ ا٢رادٗ التغمزٓعٔ٘ عنما     
ّااا علممه إامما٢  ٍممْ غمم  مقممدّر عقمم٣  ّممما ٓعجممش عيممُ المممنفلع خاربمما  ا   

  ٛ لمممنفلع عقمم٣  ٢ّ ٓقممدر علممٙ    ًٓ ّأاممدٍنا ٓعجممش عيممُ ا  ب ؾممبٔ٘ أاممد اىمما
مل ٓفمممً العلمممه ا٢امممالٕ ميجٯمممشا  بلحممماق ال مممزف   -الْؽمممْل الٔمممُ خاربممما 

المنقدّرا ّّبُ الك ٍْ عدو بٌْ ٍذا العله ا٢االٕ علنا  بتفلٔمع فعلمٕ   
علممٙ بممل تقممدٓزا فٔغممك يف ّبممْد التفلٔممع يف ال ممزف المممنقدّر ّٓمممجزٖ      

مممً دٌّ ممماىع اّ معممارض  ا٢ؽممل الرتخٔؾممٕ المممن١مٯً يف ال ممزف المممنقدّر
لمجزٓاىُا اا ٢ معيٙ لمجزٓاٌ ا٤ؽل الرتخٔؾٕ يف ال زف الم ارج عً  مدرٗ  
المنفلع اتٙ ٓعارض ا٢ؽل الممنزخٯؿ الممجارٖ يف ال مزف المداخل حتمت      

  درٗ المنفلع . 
ّأيٝذ : ٓيحلٯ العله ا٢االٕ إىمح٢٣  افنٔا  علٙ المنضلك الممن تار:  

 لٕ لتيجٯش التفلٔع المنعلْو ااا٢  .إ تقاٛ العله ا٢اا

ٍّفمذا علمٙ مضمملك العلٔم٘ التاممم٘ يف العلمه ا٢اممالٕ : ٢ ٓفمٌْ العلممه       
ا٢االٕ ٍيا ميجٯشا  لعدو ؽ٣اُ لتيجٔش معلْممُ إ٢ ااا بماٌ علنما  بمالتفلٔع     
الفعلممٕ علممٙ بممل تقممدٓزا ّال ممزف غمم  المممنقدّر ٢ ٓعقممل تعلمم  التفلٔممع بممُ 

الممنفلعا ّأينما ٓفممٌْ بعمف اطمزاف العلمه ا٢اممالٕ      ّتْبٯمُ خ ابمُ اىل   
 خاربمما  عممً داٜممزٗ   ممدرٗ المممنفلع ٢ ٓفممٌْ علنمما  ااالٔمما  بتفلٔممع فعلممٕ       

ٗ  لمنعلْمُ .  ٘  ميجٯش ٘  تام  علٙ بل تقدٓز اتٙ ٓفٌْ عل

 ٢ّ فزق يف إعرتاط القدرٗ يف ؽح٘ التفلٔع المنعلْو ااا٢  ب  القدرٗ
ٔع اطزاف الغبَ٘ المنقزّى٘ بالعله ا٢امالٕ ّبم    التفْٓئ٘ علٙ إرتفاال ا

 الغزعٔ٘ علُٔ .  القدرٗ
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ّيف فُْٜ : ااا إىتفت القدرٗ الغزعٔ٘ يف بعمف ا٢طمزاف لممنيع الغمار      
٢ ٓفٌْ العله ا٢االٕ ميجٯشا  لعدو ا٤هز العنلٕ علٙ بزٓماٌ ا٢ؽمل    -عيُ 

 زف ا٦خممز يف ال ممزف غمم  المممنقدّر عممزعا  ّٓؾممح بزٓمماٌ ا٤ؽممل يف ال مم      
مع تزتٯب ا٤هز العنلٕ علمٙ بزٓاىمُ فٔمُ ممً دٌّ معمارض مماىع        -المنقدّر -

عً بزٓاىُ يف ال زف المنقدّر بنا صب  ا فلْ عله المنفلع ااما٢  بتميجط   
ٕ   -أاد هْب  ّبماٌ الثمْال الزؽاؽمٕ بعٔيمُ م ؾمْبا        -ا٢بمٔف اّ الزؽاؽم

ٙ بمل تقمدٓزا ل ؾمبٔتُ    بشما  فَْ معلْو الممحزم٘ ّالممنيع عمً الؾم٣ٗ فٔمُ علم      
الق عٔمم٘ ٨ّاتنممال تيجضممُ ا ٢ّ ممممجال لمممجزٓاٌ أؽممل ال َممارٗ فٔممُ ا لعممدو  
تزتٯمب أهمز ٱعنلمٕ علمٙ بزٓماٌ ا٢ؽملا فماٌ إبمزاِٛ ل مزض الممحفه ب َممارٗ           
الثْال الزؽاؽٕ ٢ ٓمجدٖ للعله ب ؾمبٔتُ الممناىع ممً اصمتعنالُ علمٙ تقمدٓز       

معجْس عيمُ   -الثْال الزؽاؽٕ -طَارتُ ّعلٙ تقدٓز ىمجاصتُ ا فَذا ال زف 
غ  مقمدّر علبتمُ بالقمدرٗ الغمزعٔ٘ا ّعيدٜمذ ٓممنفً بزٓماٌ ا٤ؽمل اليمايف يف          
ال ممزف المممنقدّر بمم٣ معممارض ٢ّ ممماىع . ّأيٝممذ ٢ ممماىع مممً الزبممْ  اىل    

 لعدو المنعارض .  -الثْال ا٢بٔف - اعدٗ ال َارٗ يف غ  المن ؾْال 

غبَ٘ عمً مممحل ا٢بمت٣ٛ عمادٗ(     ّ د تبٔٯً ممنا مقٙ أٌ )خزّج طزف ال
ٍذا ا٤مز المناىع عمً تيجٔمش العلمه ا٢امالٕ      -مع القدرٗ علٙ إرتفابُ عق٣  

ٓم تلع مْفْعا  عً )خزّج طزف الغبَ٘ عمً مقدّرٓم٘ الممنفلع     -ّتريه ِ 
عق٣ ( علٙ الفعل : طزف الغبَ٘ ا فاٌ الم زّج عً القدرٗ ٓع  العجش التماو  

ىظم  الممجنع بم  الممنتيا ق      ٘ علمٙ إٓممجادِ أؽم٣     عً الفعمل ّعمدو الممن٫في   
ٌث ّاادا ٍّذا ما ٓدرا العقل إىتفماٛ التفلٔمع   با٤ مز بالقٔاو ّعدو القٔاو يف  

عيُا لْفْا اعرتاط ؽح٘ التفلٔع عيد العقمل بتمْفز القمدرٗ     بُ للعجش التاو
  علٙ الفعل المنفلع بُ ّهبْت المن٫في٘ ّإىتفاٛ العجش التاو عً الفعل .

 مْفْ  م آز لمنا -العجش التاوا  بال القدرٗ  علٙ الغٔٞ عق٣   -ٍّذا 
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ضتً بؾددِ : الم زّج عً ستل ا٢بت٣ٛ مع إمفاٌ ا٢ داو عق٣  ّعدو العجش  
 عً إٓمجاد الفعل لفً مع عدو تْ بع ؽدّرِ عيُ عادٗ .

ّممممنا تقممدو ٓتقممح إمتٔمماس )القممدرٗ العقلٔمم٘( عممً )القممدرٗ العادٓمم٘( فمماٌ   
٢ّىل  بال العجش التاو عً الغٔٞ ا ّالثاىٔ٘ تع  تمْفز القمدرٗ العقلٔم٘ ّعمدو     ا

العجش التاو ّاىمنا العجش فَٔا ّعدو القدرٗ بمحضب ال بع العمادٖ ّالممحا٢ت   
المممنتعارف٘ للنفلممع بممالتفلٔع بفعممل ٱ٢ ٓتْ ممع ؽممدّرِ عيممُ ّإٌ بمماٌ ممممنفيا  

الفزاؼ المنْبْد يف بٔت المْسٓز  مقدّرا  عق٣  بريٌ ٓعله سٓد ب ؾبٔ٘ ا٢ىاٛ اّ 
ٍّممْ ٢ ٓتْ ممع دخْلممُ يف بٔتممُ لفيممُ مقممدّر لممُ غمم  عممابش عيممُ تمممناما  ٨مفمماٌ 

ٓممدعِْ لممدخْل بٔممت الممْسٓز اّ ٓتٔضٯممز لممُ    -ّلممْ بالؾممدف٘ -اؾممْل عممارض
 ىاٛ المنغتبُ المنْبْد يف بٔتُ .  دخْلُ ّالقعْد علٙ الفزاؼ اّ الغزال با٨

  ْ ارد ا٢عممتباِ المممنقرتٌ بممالعله ا٢اممالٕ   ٓقمماف لمممنا تقممدو : اىممُ يف ممم
بممالتفلٔع فممنً أطممزاف مغممتبَ٘ :  ممد تفممٌْ تمممنامَا مقممدّرٗ عقمم٣  ّبعممف   
ٗ  ا ّ مد تفمٌْ         اطزافَا خارج عً ستل إبت٣ٛ الممنفلع غم  مقمدّر علٔمُ عماد

 فيقْل ٍيا : -بعف أطزافَا عابشا  عيُ تمناما  غ   ادر علُٔ عق٣  

ّالم زّج عً القدرٗ العقلٔ٘ ٓفٌْ التفلٔمع يف   اىُ يف مْارد العجش التاو
٢ّ ٓتْبمُ   ال زف الم ارج عً القدرٗ العقلٔ٘ متعمذرا  خاربما  ّمممنتيعا  عمادٗ    

الم  اال بُ اىل المنفلعا ٢ّسمُ بٌْ ال مزف المداخل يف مقمدّر الممنفلع     
ممً طمزيف الغمبَ٘ الممنقرتى٘ بمالعله ا٢امالٕ ستتنمل التفلٔمع )عمبَ٘ بدّٓمم٘(          

 ؽل الرتخٔؾٕ : الرباٛٗ اّ ضتٍْا . التفلٔع عيُ با٤ فٕٓمنفً ى
إاٌ إمتميا  الغٔٞ عق٣  ّد ٘ ٍْ  بال )القدرٗ العقلٔم٘( علمٙ الغمٔٞا ٢ّ    

فلمْ إمتيمع    -أٖ تفلٔمع  -رٓب يف إعرتاط )القدرٗ العقلٔ٘( يف ؽح٘ التفلٔمع  
 ّعجش عيُ مل ٓؾح التفلٔع بُ .  -طزف الغبَ٘ -علٙ المنفلع الفعل

 ا أردىا تمنَٔدِ ا هه ىدخل يف المنبحث المنقؾْد ّىضريل : ٍذا م
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ٍل ٓففمٕ يف ؽمح٘ اليَمٕ : القمدرٗ العقلٔم٘ عمً الفعمل الممحزاو ؟ ٍّمل          
ٓففٕ يف ؽح٘ ا٢مز: القدرٗ العقلٔ٘ علٙ تزا المنريمْر بُ ؟ او ٢ ٓففٕ ٢ّبد 

 .مً دخْل الفعل اّ الرتا تمحت داٜزٗ ابت٣ٛ المنفلع ّيف معزض ابت٣ِٛ ؟

إعرتط امع ممً ا٢ؽمْلٔ  )إمفماٌ ا٢بمت٣ٛ( بفمل طمزف ممً أطمزاف          
امال ّاىتفما٠ِ عيمد    العله ا٢امالٕا ٢ّسممُ صمقْط التفلٔمع الممنعلْو با٨     

خممزّج بعممف أطممزاف الغممبَ٘ عممً ممممحل ا٢بممت٣ٛ ا فاىممُ عيممد خزّبممُ عممً     
ّ ضتٍْما يف ال مزف   أالرباٛٗ  )القدرٗ العادٓ٘( ٓمنفً إبزاٛ ا٢ؽل الرتخٔؾٕ:

 المنبتلٙ بُا ّٓب ل تيجٔش العله ا٢االٕ ّٓيتفٕ تريه ِ لْبْال ا٢اتٔاط . 

ّستل البحث ٍيا: خزّج أاد أطزاف الغبَ٘ المنقرتى٘ بمالعله ا٢امالٕ   
حل إبت٣ٛ المنفلع ممع ) درتمُ عقم٣ ( علمٙ إيمادِ اّ إعداممُ ّتممنفيُ        معً م

جشِ عيُ حبضب طبمع  الرتا خاربا  ّعدو إمتياعُ علُٔ لفً مع عأّ  مً الفعل
ا٢ىضاٌ ّعاداتُ ّعدو تْ ع تمحققُ ميُ ّؽدّرِ عيمُ بغمزال الممناٛ ممً اىماٛ      

اداجي ع٣ ٘ ممع  إمْبْد يف بٔت المنلك فاىُ ّإٌ باٌ  ادرا  علٙ ا٢بت٣ٛ بُ ب
خدٯاو المنلك ّعنالُ إ٢ أىُ ٢ ٓتعارف عادٗ ابت٠٣ِ بمُا اّ بماٌ ا٢ىماٛ يف بلمد     

٢ ٓتْ ممع ّؽممْلُ الٔممُ  -بعٔممد اّ  زٓممب -يف مْفممع ٢ ٓتعممارف صممفزِ الٔممُ اّ 
ّابت٠٣ِ بُا فٔفٌْ الم زّج عً ممحل ا٢بت٣ٛ ملتٝنا  ّميضمجنا  ّزتتنعما  ممع    

 حل ا٢بت٣ٛ عادٗ . مالقدرٗ ّالمن٫في٘ عق٣  علٙ الفعل اّ الرتا الم ارج عً م

ف ااٌ يف مْارد ا٢عتباِ المنقرتٌ بالعله ا٢االٕ بالتفلٔع فنً أطزا
 ٍمل ٓضمقط التفلٔمع الممنعلْو ااما٢  أّ       -مغتبَ٘ مقدّر علٙ إرتفابَا عقم٣  

ٍل ٓمنيع عدو )ا٢بت٣ٛ العادٖ( ببعف ا٢طزاف عً تيجٔش العلمه ا٢امالٕ   
 ّتريه ِ لْبْال المنْافق٘ الق عٔ٘ ؟. 

 ٍذا ما ّ ع الم ٣ف فُٔ ب  ا٤ؽْلٔ  المنتريخزًٓ )رض( : 
 الداخل٘ يجٯشٓ٘ العله ا٢االٕ للتفلٔع يف ا٢طزافإعتقدّا م فالمنغَْر     
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بتنامَا حتت ا٢بت٣ٛا ّعدو ميجشٓتمُ عيمد خمزّج بعمف ا٢طمزاف عمً ستمل        
ّأىفز إعمرتاط ؽمح٘ التفلٔمع     (1)ا٢بت٣ٛ . ّىفٙ الك أصتااىا المنحق ) دِ( 

الْبْبٕ اّ التحزٓمنٕ اّ إعمرتاط تيجٔمش العلمه ا٢امالٕ بريامدٍنا بمدخْل       
 زاف الغبَ٘ يف معزض ا٢بت٣ٛا ّٓيب ٕ تفؾٔل المنقالا فيقْل : تمناو أط

ٓيب ممٕ التْبممُ اىل مْفممْ  البحممث ّتمممحزٓزِ : فمماٌ مْفممْ  البحممث يف  
اليَٕ ٍْ خزّج الفعل عً ستل ا٢بت٣ٛ عيمدما ٓفمٌْ الممنفلع تاربما  للفعمل      

فيضريل : ٍمل ٓعتمرب يف ؽمح٘ اليَمٕ: دخمْل الفعمل يف        -بمحضب طبعُ ّعادتُ 
ٗ  ّٓتحقم       معزض إبت٣ٛ المنفلع بمحٔث ٓمنفيُ الفعل عق٣  ّٓقمدر علٔمُ عماد

ميممُ ّٓؾممدر عيممُ خاربمما  ىظمم  بغممع العممْرٗ ّالضممَز لٔلممت  اّ ضتٍْنمما ممممنا 
 ٓفٌْ الفعل مرتّبا  عيد المنفلع عادٗ اّ بمحضب طبعُ .

ّمْفْ  البحث يف ا٤مز : خزّج الرتا عمً ستمل ا٢بمت٣ٛ حبٔمث ٓفمٌْ             
 َممزٖ المممحؾْل ٢ّ ٓفممٌْ المممنفلع تاربمما  للفعممل حبضممب طبعممُ اّ      الفعممل

عاداتُ ّتقالٔدِ ىظ  صمرت العمْرٗ ّخمزّج الفاصمب اىل ستلمُ ؽمباا بمل ٓمْو         
 فيضريل :  - َزٖ المحؾْل عادٗ  -ّضتٍْنا ممنا ٓفٌْ الفعل معتادا  

 ٍل ٓعترب يف ؽح٘ ا٢مز : دخْل الرتا يف معزض ا٢بت٣ٛ حبٔث ٓتعمارف        
 ميُ الرتا اّ ٢ ٓعتاد الفعل حبضب عادٗ المنفلع ّطبعُ ؟ .  

٘  ّفمٔقا  فالممنريهْر عمً امع ممً الممنحقق           ّ د إختلفت اىظمارٍه صمع
 ميَه عٔ يا ا٢عظه ) دٍه( إختؾاـ عزط التيجش بالتفالٔع التحزٓمنٔ٘ . 

ّيف المنقابل : اٍب اع مً الممنحقق  ا٤ّاخمز ) مدٍه( اىل إعمرتاط     
 لمنحزمات ّالْاببات معا  .  الك يف ا

 ٔش العله ا٢االٕ يف الغبَ٘ميجمعزطا  لت (2)هه ابز عٔ يا ا٢عظه ) دِ(
                                                            

 . 396+  395:  2مؾباا ا٢ؽْل : ج (1)

 . 396+ 395طبع٘ مفتب٘ مؾ فْٖ :  -رابع : فزاٜد ا٢ؽْل   (2)



 (431)...............................  ماىعٔ٘ ارتزّج عً ستل ا٢بت٣ٛ اّ عزطٔ٘ الدخْل فُٔ

 

التحزٓمنٔ٘ خاؽ٘ا ٍّْ بمٌْ أمع أطمزاف العلمه ا٢امالٕ داخلم٘ يف ستمل        
ابت٣ٛ المنفلع بريٌ ٓمنفيُ عادٗ إبت٠٣ِ بَا ّإصتعنالُ إٓاٍا ا فااا تمحق  بٌْ 

ٕ    ّلْ يف طزفٱ م -الفعل خاربما    -ً أطزاف الغمبَ٘ الممنقرتى٘ بمالعله ا٢امال
ٗ  مل ٓؾح تعل  التحزٓه بُ ّإٌ باٌ ااا ال مزف   عً ستل إبت٣ٛ المنفلع عاد

ًٓ أادٍنا أمز ماٜع متيجط اّ م ؾْال ب  إىاٛمقدّرا  لُ عق٣ ا بنا لْ دار 
ٌث ببٔمت الممنلك اّ ضتمِْ مممنا ٢       ٓتعمارف   يف بٔتُ مث٣  ّا٢ىاٛ ا٦خز يف ستمل هما

    ٗ ٗ  ّؽُْلمُ الُٔ ّاصتعنالُ آاِ اّ ْٓبد يف ا ؾٙ الدىٔا ممنا ٢ ٓممنفيُ عماد عاد
الْؽْل٫ الُٔ ٨صتعنالُ ّإٌ  در عق٣  ّأمفيُ الضفز الُٔ ّالْؽْل ٨صتعنالُ 

 ّأيٝذ ٢ ٓتيجٯش بمح  المنفلع ٍذا العله ا٢االٕ . 

يجٔمش أّ مماىع   ّقاٍز عبمارات عمٔ يا ا٢عظمه ) مدِ( ختؾمٔؿ عمزط الت      
التفلٔممع بممم ؾْـ التفممالٔع التحزٓمممنٔ٘ا ّلعممل ّبممُ الت ؾممٔؿ ّعممدو     
تعنٔه الغزط للتفالٔع الْبْبٔم٘ ٍمْ أٌ دلٔمل ا٢عمرتاط ممم تؿ بالتفمالٔع       

 ٍنا:  أمزاٌ يف ؽح٘ اليَٕ التحزٓمنٕ عً فعل ٱا التحزٓمنٔ٘ بلحاق اىُ ٓعترب

عً حتت اختٔمارِ بماٌ   القدرٗ علٙ الفعل اذتزاو فااا باٌ خاربا   ا٢ّل:
 الرتا ااؽ٣   َزا  ٢ّ مؾحٯح لؾدّر اليَٕ عً الفعل مً المنغز  اذتفٔه . 

ٗ  تعل  ارادٗ الممنفلع   ّالثاىٕ: بْىُ يف معزض ا٢بت٣ٛ حبٔث ٓمنفً عاد
ٓممجادِ خاربمما ا ّإ٢ بمماٌ اليَممٕ عيممُ مضممتَجيا  عزفمما  عق٣ٜٔمما  ا٤ٌ ال ممزض  إب

حممزٓه ٍممْ إاممداجي المممناىع عيممد المممنفلع  العنممْمٕ مممً اليَممٕ الغممزعٕ ّالت 
 ّإٓمجاد الشابز لُ عً الفعل المحزاو . 

المنفلع بمحٔث ٢ ٓتحقم  عيمدِ دا ث    ّالفعل الم ارج عً معزض ابت٣ٛ
ٗ  ىظم  أبمل القمااّرات     ّ العمذرات المت تيفمز عيمُ     ألفعلُ ٍّْ ٢ ٓبتلٕ بُ عاد

تَا أّ باٌ الفعمل مممنا ٢   طبا  البغز عادٗ ٢ّ ٓتعارف أّ ٢ ٓعتاد ميَه مباعز
فمماٌ إاممداجي المممناىع عممً الفعممل   -ٓتْ ممع ابممت٣ٛ المممنفلع بممُ ّؽممدّرِ عيممُ  
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ْٮ ٢ ٓؾمدر ممً      ٗ  ّإٓمجاد الشابز لُ عيُ عنملٮ ل م المنيؾزف عيُ المنفلع عاد
المنغزٯ  المحفٔه ا بنا ٍْ المحال يف إاداجي المناىع عً الفعل غ  الممنقدّر  

ْٮ ٢ ٓتْ ع  ؽدّرِ عً المنغز  المحفٔه .   للنفلع فاىُ ل 

ّلذلك إختؿ عزط التيجٔش أّ ماىع التفلٔمع يف ىظمز الغمٔال ا٢ىؾمارٖ     
ىمُ  بم ؾْـ التفالٔع التحزٓمنٔ٘ا ّمل ٓعنٯنُ ) مدِ( للتفمالٔع الْبْبٔم٘ا ٤   

٢ مقتقممٕ يف ىظممزِ للتعنممٔه ف ممؿٯ ا٢عممرتاط يف التحزٓمممنٔاتا ّ ممد ّافقممُ     
أٌ ا٢مز بالفعل الم ارج عمً ستمل ا٢بمت٣ٛ     ّإعتقد (3)المنحق  اليأٜ ) دِ( 

ممنفً ٢ تتْ ع ؽحتُ علٙ أسٓد مً التنفً العقلٕ علٙ إٓمجادِ ٢ّ ستذّر 
يف ؽدّرِ مً المنفلع مما داو متنفيما  بالقمدرٗ العقلٔم٘ علمٙ الفعمل ّالمرتاا        
ّالك ٤ٌ ا٢مز بالفعمل اىممنا ٓتحقم  ّٓؾمدر ممً الممنْىل الممنغزٯ  الممحفٔه         

٘ٱ ٢سممم٘ ا٢صممتٔفاٛ عممزعا  ٢ّ ٓقممبح مممً المممنْىل   ٤بممل اعممتنا لُ علممٙ مؾمملح
ٓمجاد ما ٓغتنل علٙ مؾلحتُ ّؽالممحُ بمريٖ ّبمُ أمفمً ّلمْ      إتفلٔع عبدِ ب

بتحؾٔل أصباال ّمقدمات بعٔدٗ خارب٘ عً )القمدرٗ العادٓم٘( مما داو تْبمد     
 عيدِ )القدرٗ العقلٔ٘( علٙ تمحؾٔلَا ّآمجادٍا . 

 ( أعممفل علٔممُ بممريٌ العممزف العق٣ٜممٕ بنمما     لفممً المممنحق  العزا ٕ) ممدِ  
٢ ٓمحضٯً تْبُٔ الم  اال التحزٓمنٕ اىل مً ٓزاِ أبيبٔا  عً العنل ّغ   ادر 
ٗ  بممذا ٢ ٓمممحضٯً تْبٔممُ الممم  اال ا٢ٓمممجابٕ يف الفممزض المممنشبْرا   علٔممُ عمماد
ّلذا تزٚ العقم٣ٛ ٓضمتَجيٌْ تْبٔمُ ا٢ممز ا٢ٓممجابٕ اىل الضمْ ٕ الفقم  بمريٌ         

ّٯبَا آاِا أّ أمزِ ا٢ٓمجابٕ ٓتشّج اّ  ٓم  ب بيت المنلك اّ بيت الْسٓز لتش
بل مً طعاو المنلك المنْفْ   دٯامُ اّ لبط هٔماال الممنلك الممنْبْد يف    با٤

 .   (4)غزفتُ فزابع 
                                                            

 . 52+  51:  4فْاٜد ا٢ؽْل : ج (3)
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 (433)...............................  ماىعٔ٘ ارتزّج عً ستل ا٢بت٣ٛ اّ عزطٔ٘ الدخْل فُٔ

 

   (5)ّ د اٍب الممنحق  المم زاصاىٕ ) مدِ( يف ٍمامػ الففآم٘ ّااعمٔتَا       
و اطمزاف الغمبَ٘ الممنقزّى٘ بمالعله     إمفاٌ ا٢بمت٣ٛ يف تممنا   -اىل تعنٔه الغزط 

ّتْصممعتُ للتفممالٔع ا٢لشامٔمم٘ التحزٓمممنٔ٘ ّالْبْبٔمم٘ المممنعلْم٘     -ا٢اممالٕ 
إاا٢  المنزددٗ ب  طزف  اّ أطمزاف ا ّّافقمُ امع ا متمذرع  بمريٌ مم٣ا       
إعرتاط دخْل تمناو أطزاف الغبَ٘ يف معزض إبمت٣ٛ الممنفلع ٍمْ إصمتَجاٌ     

المم  اال ّال لمب  عيمد خمزّج الممن لْال فعلمُ اّ       العزف العق٣ٜمٕ لتْبٔمُ   
تزبُ أّ خزّج طزف الغبَ٘ عً داٜزٗ ابت٣ٛ المنفلعا ٍّذا مم٣ا عماو بنما    
ٓمجزٖ يف الغبَات المنقزّى٘ بالعله ا٢االٕ بالتفلٔع التحزٓمنٕ بذا يزٖ 
يف التفلٔع الْبْبٕ ّٓقتقٕ إعرتاط دخْل أع أطزاف الغمبَ٘ يف مممحل   

أمث المرتا فم٣ ٓمم زج المرتا عمً ستمل ا٢بمت٣ٛ عمادٗ ا ّلمذا ٢           ا٢بت٣ٛ مً 
ٓفٌْ العله ا٢االٕ بالْبْال ميجٯشا  ّم١همٯزا  لْبْال ا٢اتٔاط يف اطزافمُا  
ٗ  بلحمماق أٌ   إ٢ إاا بمماٌ تمممناو أطممزاف الغممبَ٘ الْبْبٔمم٘ يف ستممل ا٢بممت٣ٛ عمماد

     ُ ٗ  فٔم١مز    التفلٔع الْبْبٕ ٢ ٓؾمح إ٢ فٔنما بماٌ للنفلمع دا  ٱاىل تزبم عماد
بفعلُا فااا فزض بٌْ بعمف أطمزاف الغمبَ٘ الْبْبٔم٘ مممنا ٓفعلمُ الممنفلع        

باٌ بعمل التفلٔمع الْبمْبٕ باليضمب٘ الٔمُ ل مْا         -ب بعُ ٢ّ داعٕ عيدِ لرتبُ
 لم زّبُ عً ستل ابت٣ُٜ ما داو ٓريتُٔ المنفلع ب بعُ ٢ّ ٓرتبُ حبضب عادتُ.

ال صرت العْرٗ علٔمُ اّ ّبمْال   ٍّذا بنا لْ عله المنفلع إاا٢  بْبْ
صمرت العمْرٗ : طمزف     - زاٛٗ صْرٗ )ٓط( علُٔ بمل ٓمْوا ّبماٌ الفعمل ا٢ّل     

مممنا ٓفعلمُ بممحضب طبعمُ ّاعتٔمادِ ٢ّ ٓبتلمٕ عمادٗ برتبمُ          -الغبَ٘ الْبْبٔ٘ 
ّبغع عْرتُا ف٣ ٓعقل ا٢مز الْبْبٕ ّالتفلٔع ا٢لشامٕ:)اصرت عْرتمك(  

مغممفْا  (ٓممط)ا٦خممز:  ممزاٛٗ صممْرٗ   اممذرا  مممً الل ْٓمم٘ا ّٓؾممبح ال ممزف  
 .ماىع  خز ّأ معارض دٌّ الرباٛٗ مً بريؽل ااتنالُ أٌ ٓدفع ٓمنفً التفلٔع

                                                            

 طبع٘ اليجع . - 167:  2ل : جاىظز عبارتُ يف عزا الزعت علٙ بفآ٘ ا٢ؽْ (5)
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بممنا ١ٓهمم٪ز    -دفاعما  لمزأٖ عمٔ يا ا٢عظمه ) مدِ(       -ّٓمنفً ا٢ٓزاد علُٔ  
 ا ّممحؾٯلُ مْفٯحا  :(6)عً بمحث المنحق  اليأٜ ) دِ( 

ْث ٓتبٔٯً ميُ إصمتَجاٌ  إىُ ٓمنفً التفزٓ  ب  التحزٓه ّب   ا٢ٓمجاال ّبيح
اليَٕ عمً فعمل ٍمْ خمارج عمً ستمل ا٢بمت٣ٛ ّعمدو ّبمداٌ ستمذّر يف ا٢ممز            
بفعل ٍْ خارج عً ستل ا٢بمت٣ٛ ا ّالمك ٤ٌ متعلم  التفلٔمع الْبمْبٕ ٍمْ       
الفعل ٍّمْ ٓضمتيد اىل إختٔمار الممنفلع ّإرادتمُ لفعلمُ: )ا٢يماد ا٢ختٔمارٖ(         

ٗ  ّعلمٙ طبم  طبمع ا٢ىضماٌ ممً دٌّ أممز        اتٙ ااا باٌ مفزّض التحقم    عماد
 المنْىل بُ ّآمجابُ علُٔا فٔؾح تعل  التفلٔع بُ مً دٌّ إصتَجاٌ . 

بٔينا متعل  التفلٔع التحزٓمنٕ ٍْ الرتا ّعدو الفعمل ّاصمتنزار العمدو    
ٍّذا ٢ ٓممحتاج اىل العلم٘ الْبْدٓم٘ا بمل ٓففٔمُ عمدو ارادٗ فعلمُ ا ّااا بماٌ         

ااؽم٣  بيفضمُ عمادٗ ّبممحضب طبمع       -عدو بغمع العمْرٗ    ىظ  -عدو الفعل 
المممنفلع الممذٖ ٢ ٓفممٌْ عيممدِ دا  ٱاىل الفعممل بمماٌ اليَممٕ عيممُ ل ممْا  ٢ معيممٙ  
ل لبُ بل ٓفٌْ مضتَجيا  يف العمزف العق٣ٜمٕا ٢ّ ٓتْ مع ؽمدّر مما ٓضمتَجً       

 مً المنغزٯ  المحفٔه .

فماس العق٣ٜمٕ القماىْىٕ    ّٓمنفييا أٌ ىقٔع الُٔ تريٓٔدا  أّ تريبٔدا  : إٌ ا٢رت
بممريٌ ٓيَممٙ  ٓضممتَجً اليَممٕ عممً فعممل ٱٍممْ خممارج عممً ستممل إبممت٣ٛ المممنفلعا  

ا٢ىضاٌ العا ل الضْٖ عً بغع عْرتُ أماو الياظ ّلْ ؽدر اليَمٕ ٤بماال   
المنفلع المنيَٕ بريٌ )الفعل مرتّا مً  بلٕ( ّأىُ لمٔط يف معمزض إبت٣ٜمٕا    

 ِ صرتٍا ّا تقاٛ طبعُ لُ . ّبريىُ خارج عً  درتُ ّم٫فيتُ بلحاق إعتٔاد
بٔينا ٢ ٓزٚ بْفْا إصتَجاٌ ا٢مز بفعل ٱٍمْ خمارج عمً مممحل إبمت٣ٛ      
الممممنفلع بممممحضب طبعمممُ ّعاداتمممُ ّتقالٔمممدِ ّّفمممعُ ا٢بتنممماعٕ أّ االمممُ  
ّٯج ببيمت الممنلك اّ المْسٓز اّ بمم  بتَا اّ         الغ ؾٕ فقد ٫ٓضتضما  أممزِ بمالتش
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 (435)...............................  ماىعٔ٘ ارتزّج عً ستل ا٢بت٣ٛ اّ عزطٔ٘ الدخْل فُٔ

 

   ُ اّ بلمبط همْال الممنلك الممن تؿ بمُ       بريبلُ طعاو المنلك الممن بْ  لمُ يف بٔتم
ّ ىمحْ الك مممنا ٢ ٓتْ مع عق٣ٜٔما  ؽمدّر الفعمل عمً       أ ّالمنْبْد يف غزفتُا

المممنفلع عممادٗ ّبمممحضب ّفممعُ العمماو الضمماٜد ا ٍممذا بلممُ ٢ ٓممزاِ العممزف       
العق٣ٜٕ أمزا  مضمتَجيا  ّالغمز  الممنقدظ ممب  علمٙ الممحفن٘ ّالعق٣ىممٔ٘ يف        

م فٙ علممٙ الممم ب  المممنيؾعا ّلممذا تممزٚ العا ممل    أّامممزِ ّىْأٍممُ بنمما ٢ ٓمم  
ٗ  ااا أمزِ مم٢ِْ :)اصمرت عْرتمك(     إعتمذر بمريىٕ    -المنريمْر بمنا ٍْ مفعْلُ عاد

٘  ال فلم٘    صاتز للعْرٗ داٜنا  ا فٔقال لُ : إىمتبُ هلذا ا٢مز يف تمناو اا٢تك خغمٔ
ّٯج    عً الياقز المنحرتو أأاىا  ااّ إعتذر الضْ ٕ الفق  بمريٌ الممنريمْر   بمُ : تمش

بعٔد عً متياّلٕ ّابت٣ٜٕ ا فٔقال لمُ : اماّل ّاصمع٪     -بيت المنلك اّ الْسٓز 
لعلمك تؾمل ّتيمال مما أممزت بمُ ا        -ّاصلك ال زٓ  ّتْؽل بْاص ٘ العنال 

٢ّ ٓزٚ العق٣ٛ ممحذّرا  ماىعا  مً ا٢مز بذلك ممنا ٓعتاد فعلُ اّ ٓتعمذر علٔمُ   
 ابت٠٣ِ عادٗ . 

عرتاط يف طمزف التحمزٓه ّعمدو ّفمْاُ بلٔما  يف      ّالمحاؽل ّفْا ا٢
١ّٓبدِ :ّرّد ا٤مز بريفعال معتادٗ للعق٣ٛ ىظ  ا٤ممز بضمرت    طزف ا٨ٓمجاالا

ىفمماق علممٙ الْلممد ّافممن مالممُ مممً الضممزف ّبالممم زّج للتفضٯممب العممْرٗ ّبا٨
 اّضتٍْا بث  ممنا ٓعتادِ الياظ ّْٓاف  طباعَه ّعاداتَه. (7)ّطلب الزسق 

دٓز : صْاٛ ربح التعنٔه او ربح الت ؾمٔؿ فَمل ٓغمرتط    ّعلٙ بل تق
يف ؽممح٘ التفلٔممع بممالرتا اّ بالفعممل : دخممْل الفعممل المممنريمْر بممُ اّ الممرتا      

ط بم  التفلٔمع   االمن لْال يف ستل ا٢بت٣ٛ ؟ ممع فمزض أٌ ٢ فمزق يف ا٢عمرت    
 الْبْبٕ بالفعل ّب  التفلٔع التحزٓمنٕ . 

 ٢عرتاطا ّالمنَه م٣اظ٘ ّبَُ : المنغَْر ب  أّاخز ا٢ؽْلٔ  ٍْ ا
                                                            

ما ٓفتضب  -78:ال12+ ج5اافاو اليفقات:ا-11:ال15اافاو ارتلْٗ +ج -1:ال1الْصاٜل :ج (7)
 ميَا ّغ ٍا . 23مقدمات التجارٗ + ال -4: ال12بُ + ج
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ّعندٗ الدلٔل علٙ ا٢عرتاط ٍْ ل ْٓ٘ التفلٔع بمنا ٍْ خارج عمً ستمل   
ابت٣ٛ الممنفلع اّ التفلٔمع بممنا ٍمْ ممرتّا لمُ اّ مفعمْل لمُ حبضمب اعتٔمادِ           
ّطبعُ ّبمحضب اا٢تُ العادٓ٘ ا فاٌ ال زض ّالفاٜدٗ القؾْٚ مً التفلٔمع  

الممداعٕ لممدٚ المممنفلع ٤ٌ ٓفعممل أّ إٓمممجاد  الغممزعٕ المممنْلْٖ ٍممْ إٓمممجاد  
الشابز عيدِ ٤ٌ ٓرتا ا ممع اىمُ ٓلمشو ممً التفلٔمع بمرتا مما ٍمْ معتماد المرتا           

اّ ٓلمشو ممً التفلٔمع بفعمل مما ٍمْ معتماد         -ىظ  تمزا بغمع العمْرٗ     -ب بعُ 
الفعل ب بعُ بالم زّج اىل الضمْق اّ مفتمب العنمل ّالْقٔفم٘ بمل ؽمباا اّ       

ّٯج بيممت المممنلك اّ خ بتَمما   التفلٔممع بفعممل ممما ٢ ٓتْ ممع اؾممْلُ بمما٤مز بتممش
للشّاج اّ ضتْ الكا فاىُ ٓلشو ّٓرتتب ممحذّر ا٢صتَجاٌ العمزيف ّالعق٣ٜمٕ   

فماٌ تغمزٓعُ    -بملٯ يف عم٣ِ   -ٍّذا ممنا ٢ ٓعقل إتؾماف تغمزٓع الممحفٔه بمُ     
ٓمممجلٯ عنمما ٍممْ مضممتَجً عق٣ٜٔمما ا ّخممزّج الفعممل اّ الممرتا عممً ستممل ابممت٣ٛ  

ٓؾمم دو مممع ال ممزض المممنْلْٖ المممحفٔه مممً     -ع بالفعممل اّ بممالرتا المممنفل
 .  -أمزِ أّ ىَُٔ الذٖ ٍْ إٓمجاد الداعٕ اىل الفعل اّ الشابز عيُ  -تغزٓعُ 

ٌث : ال ممزض الغممزعٕ ّالفاٜممدٗ القؾممْٚ مممً تفلٔممع الغممار    ّبتعممب  همما
اّ  عبادِ : ٍْ إٓمجاد الداعٕ عيد المنفلع ّإٓمجاد المنحزا لدُٓ ىمحْ الفعمل 

الرتا الممن لْال للغمار ا ّالداعْٓم٘ اىل الفعمل اّ اىل المرتا ٢ تممتحق  فٔنما        
باٌ الفعل اّ المرتا خمارج داٜمزٗ إبمت٣ٛ الممنفلع أّ بماٌ بعٔمدا  عمً متياّلمُ          
ٗ   أّ باٌ المنفلع  معتادا  علٙ الفعل اّ الرتا حبضب طبعُ بمحٔث ٢ أهز   عاد

 للشابزٓ٘ المنْلْٓ٘ عً الفعل : للداعْٓ٘ المنْلْٓ٘ اىل الفعل ٢ّ أهز 

فممااا بمماٌ الفعممل اّ الممرتا ااؽمم٣  ب بممع ا٢ىضمماٌ ّعلممٙ طبمم  ّفممعُ       
أٖ معيمٙ   -ّعاداتُ بضرت العْرٗ اّ خزّج الفاصب اىل ستل بضبُ بل ؽباا 

 لدعْتُ ضتْ الفعل ّأٖ أهز ٱ٤مز المنْىل بالفعل أيٝذ ؟ 
 ّببملبتُ بع المنفلعّااا باٌ الفعل مرتّبا  مفزّغا  عً تزبُ بمحضب ط
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بيفاا ا٢مَات ّأبل القااّرات ّبغمع العمْرٗ أٖ أهمز ليَمٕ الممنْىل عمً        
ٓتْبمُ ٨ٓممجاد المداعٕ     -أمزا  اّ ىَٔما   -الفعل أيٝذ ؟ . ّالمحال اٌ التفلٔع 

للفعل عيد المنفلع أّ ٨ٓمجاد الشابمز عمً الفعمل ا ّممع إىتفماٛ الداعْٓم٘ اّ       
مً التفلٔع ا بل ٓل مْ ا٢ممز ّاليَمٕ ّٓؾم       الشابزٓ٘ ٓيتفٕ ال زض ا٢ ؾٙ

٢ّ ٓتْ ممع ؽممدّرِ عممً المممنغزٯ  المممحفٔه  -عزفمما  عق٣ٜٔمما  افٔنمما  -مضممتَجيا  
اتٙ ااا باٌ التفلٔع بيحْ العنْو اّ ا٢طم٣ق الغمامل للنفلفم  بالفعمل اّ     
بالرتا المم ارج عمً ستمل إبمت٣َٜه اّ الممنيتفٕ فٔمُ أهمز الداعْٓم٘ اّ الشابزٓم٘          

ْلْٓ٘ ا فاٌ مثل ٍذا العنْو اّ ا٢ط٣ق الغامل لمنً ٓفٌْ تاربا  لمنتعل  المن
اليَٕ اّ فماع٣  لممنتعل  ا٢ممز ب بعمُ ممً دٌّ اابم٘ اىل داعْٓم٘ التغمزٓع أّ         

ٍْ عنْو ّإط٣ق مضتَجً يف العزف العق٣ٜٕ العاو فٔق مع بعمدو    -سابزٓتُ 
 قؾْدا  ّا عٔٯا  . إرادٗ ا٢ط٣ق ّالعنْو  مزادا  بدٯٓا  ّبعدو بْىُ م

ّلٔط المنزاد مً ا٢صتَجاٌ العزيف ٍيا تمحفٔه العزف العق٣ٜٕ المنب  
علٙ المنضامممح٘ ّالبعٔمد عمً مزبمش التغمزٓعا بمل الممنزاد ميمُ ّفمْا ل ْٓم٘           
التفلٔع الفعلٕ ا  خزّج الفعل اّ الرتا عً داٜزٗ إبمت٣ٛ الممنفلع ّعمدو    

٘  ّتعمارف     معقْلٔ٘ ؽدّرِ عً المنغزٯ  المحفٔه ا  اتٙ أدربَما العقم٣ٛ  اطبم
بٔمميَه إصممتَجاٌ الممك بممدا  ا ّمعممُ ٓمممنتيع تؾممدٓ  ؽممدّرِ عممً المممنغزٯ        

 المحفٔه بلٯ ّع٣ . 
ٍّممذا الْبممُ ؽممحٔح يف المممجنل٘ا ّٓيب ممٕ تفؾممٔل ا٢اممال ّتْفممٔح     

 المنزاو د ٔقا  ّبمج٣ٛ ا فيقْل : 
ع الغممزعٕ ااا أرٓممد إعممرتاط )الممدخْل يف ستممل ا٢بممت٣ٛ( لؾممح٘ التفلٔمم 

عنْممما  ٓفممٌْ عممزطا  لفعلٔتممُ باليضممب٘ لمممجنٔع المممنفلف  : العالمممه بممالتفلٔع     
فَْ غ  مضمتقٔه لعمدو المدلٔل علٔمُ . ىعممه ْٓبمد        -تفؾ٣ٔ  ّالعالمه بُ إاا٢ 

 دلٔل  عزعٕ مثبت ٢عرتاط )الدخْل يف داٜزٗ القدرٗ( يف ؽح٘ التفلٔع .  
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٢اممالٕ ٣ٛ( لتيجٔممش العلممه اّااا أرٓممد اعممرتاط )الممدخْل يف ستممل ا٢بممت 
 هه ىفؾٯل ّىقْل:  فه إاا٢  فَْ ؽحٔح مقبْل .بالتفلٔع علٙ مً عله باذت

إٌ ال ممزض العق٣ٜممٕ مممً ا٤ّامممز ّاليممْإٍ العزفٔمم٘ ٍممْ حتقمم  الفعممل      
 المنريمْر بُ خاربا  ّإىعداو الفعل المنيَٕ عيُ خاربا  .  

ؽممل خاربمما  حبضممب  ااا تعلمم  امممز المممنْىل العممزيف بمممنا ٍممْ اا   ّعلٔممُ:
ّال بع البغزٖ ا أّ تعل  ىَٕ المنْىل العزيف بممنا ٍمْ ممرتّا طبعما  يف      المجبلب٘

باٌ ا٢مز ّاليَٕ ل ْا  ا٤ىُ حتؾمٔل للحاؽمل فٔفمٌْ مضمتَجيا  يف      -الم ارج 
 العزف المنْلْٖ العق٣ٜٕ ّبالْبداٌ . 

مً  ٍّل ال زض المنْلْٖ الغزعٕ مً أّامزِ ّىْأٍُ بذلك ؟ ف٣ ٓزاد
ا٤مز صْٚ تمحق  الفعل المنريمْر بُ خاربا  ٢ّ ٓزاد مً اليَٕ صمْٚ اىعمداو   

 الفعل المنيَٕ عيُ ؟ . 

 د ٓقال : ب٣ا ٓفرتق ا٢مز ّاليَٕ العزيف عمً ا٢ممز ّاليَمٕ الغمزعٕ يف     
ال زض ا بل ٓشٓد ال زض الغزعٕ علٙ ال زض العزيف العق٣ٜٕ مً ا٢مز أّ 

ل اّ الرتا اىل اهلل تعماىل فمٔرتا الفعمل الممنيَٕ عيمُ      بلشّو إصتياد الفع -اليَٕ 
ّلمْ إرتفماسا  بممحٔث لمْ      -ّٓريتٕ بالفعل المنريمْر بُ مزتب ا  بالمنغزٯ  المحفٔه 

 . ّ لئَُ صبحاىُ . ٍّذا مقال  زٓبص٫ٝل ٤باال : فعلت اّ تزبت ٤مز اهلل ا

ٌث : ٢ ٓبعد بمٌْ ال مزض الغمزعٕ الممنْلْٖ ممً ا٤ممز: حت       قم   ّبتعب  ها
الفعل المنريمْر بُ ّؽدّرِ عً المنفلع مضتيدا  اىل أمز اهللا بريٌ ٓؾلٕ ٤ٌ 
اهلل أمزِ بالؾ٣ٗا ّٓمزدٯ الضم٣و ٤ٌ اهلل أممزِ بمزدٯِ ا ٍّمذا  تٱ يف الْاببمات       
التعبدٓ٘ ّالتْؽملٔ٘ ا ٍّفمذا ال مزض الغمزعٕ ممً اليَمٕ ٍمْ إىممعداو الفعمل          

صمبحاىُ فم٣ ٓضمت ٔب ٤ٌ اهلل ىَمٙ      المنيَٕ عيُ مع إصمتياد المرتا اىل ىَمٕ اهلل   
عً ال ٔب٘ا ٢ّ ٓغمزال المم نز ٢ّ ٓزابمٕ ٤ٌ اهلل امزٯو عمزال المم نز ّامزٯو        

 الزبا ا فٔفٌْ فعلُ ّتزبُ مضتيدا  اىل أمز اهلل ّىَُٔ صبحاىُ . 
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٫ُ   ال اهلل تعاىل:]       ُ٪ ف اتٲٰبع٫ْٰىٕ ٫ٓح٬ٰبب٬ُفه٬ اللَّم ٌ٪ اللَّ ٬ٌ ُبي٬ت٫ه٬ ت٫ٰحبٳْ ا  31عنمزاٌ:  [ لِإ
ٓ٘ المنبارب٘ تدعْ ممحيب اهلل صبحاىُ اىل متابعم٘ الممحبٔب الممنؾ فٙ    ٍّذِ ا٦

([: ٙاتٙ تيال المجشاٛ ا٤ّف )٫ُ [ الذٖ رتٯبمُ اهلل صمبحاىُ علمٙ    ٫ٓح٬ٰبب٬ُفه٬ اللَّ
مً ٓم٫حبٯ اهلل ّٓتٯبع رصْلُا ّالتبعٔ٘ تتحقم  يف الضملْا ّالعنمل المم اربٕا     

 ع٘ للض  علٙ ىمَجُ ّأمزِ ّىمَُٔ بمحٔث ٓفٌْ فمعلُّتضتب ً ا٦ٓ٘  ؾد ال ا
 ّتزبُ مضتيدا  الُٔ ّتابعا  لُ ّمي لقا  مً إرادتُ ا فاٌ ا٢تٯبا  ْٓإ بُ .  

ٌث : التبعٔ٘ تت لب مً التابع أٌ ٓفعل ّٓرتا ما أممز اهلل بفعلمُ أّ          ّبتعب  ها
ع هلما يف زتمال العنمل    تعب  عً ممحب٘ اهلل صبحاىُ ّبغ -التبعٔ٘ -برتبُا ٍّٕ

لمُ ّتزبمُ اىل الممنحبْال    ّالمضلْاا ٍّْ ٓقتقٕ مً التابع ّٓت لب إصتياد فع
 خيفٙ علٙ المنتريمل يف  اىٌْ المحبٯ ّمت لباتُ.   بنا ٢-ّلْ ارتفاسا -المنتبْ 

ً٪ّ ال تعاىل: ] ٫ُ الدِّٓ ُ٪ م٫ ٬ٰلٰؾ ٪ ل  ّ٪م٪ما  ]ا 5[البٔي٘: ّ٪م٪ا ُأٰمز٫ّا ِإ٢َّ ٰلٔ٪ع٬ب٫د٫ّا اللَّ
ًٲ ٌِ خ٪ل ْقت٫ اْلٰج ا ّهمن٘  ٓات بث ٗ بمدا  تمريمز   56[ الذارٓات : ّ٪ا٨ِىط٪ ِإ٢َّ ٰلٔ٪ع٬ب٫د٫ّ

٫ِ  بعبادٗ اهلل ّأٌ ٢ ٓغزا بُ : ] ٓٲما ا 23[ ا٢صمزاٛ :  ّ٪  ق٪ٙ ر٪بٳك  أ ٢َّ ت٪ع٬ب٫مد٫ّا ِإ٢َّ ِإ
 ّبعقَا تريمز بعبادٗ اهلل مم لؾا  لُ الدًٓ .  

ٍمْ أٌ   -بم   دو  -أٌ ال مزض ممً خلم  اهلل لعبمادِ      ٍذِ ا٦ٓمات تفٔمد :  
ٓعبدِّا ّأٌ ال زض التاو مً أمز اهلل لعبادِ ّأٌ إرادتُ التام٘ مً خلقُ : ٍمْ  
أٌ )ٓعبدِّ مم لؾ  لُ دٓيُ( ٍّْ مزبب مً ا٤مز ّمً اليَمٕ ّممً العقٔمدٗ    
المممحقب٘ ا ٍّممذا ٓفغممع عممً إرادٗ إىتضمماال الممدًٓ هلل صممبحاىُ ّإصممتياد الفعممل 

٘  لْبممُ اهلل   ّ الممرتا بلممُ هلل دٓيمما  خالؾمما  لممُ صممبحاىُ ا فعبممادٗ بمم   دو خالؾمم
 صبحاىُ ٍْ ال زض ا٢ ؾٙ مً خلقَه ٍّٕ ال آ٘ القؾْٚ . 

ّعبممادٗ اهلل صممبحاىُ تعمم  طاعتممُ ّإتٯمممبا  ر٫صمملُ ّأىبٔمماِٛ ّتيفٔممذ أّامممزِ    
با  ٦ٓم٘  ( تعقّٔىْأٍُ ا ّرد يف المحدٓث القدصٕ الذٖ ٓزُّٓ ا٢ماو البا ز)

 الذارٓات المنتقدم٘:]خلقت المجي٘ لمنً أطاع  ّعبدىٕ ميَه ّإتمٯبع ر٫صلٕ
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 .(8)[بٕ ّعؾاىٕ ّمل ٓتٯبع رصلٕ ٢ّ أبالٕبفز  ًمل اليار ّخلقت ٢ّ أبالٕا
ٌث : العبممادٗ تعمم  الممم قْ  هلل المممنعبْد ّالتممذلل لممُ ب          طاعمم٘ إّبتعممب  همما

ٔفممٌْ بَممذا الممم قْ  ّال اعمم٘ م٫ظَممزا     أّامممزِ ّىْأٍممُ ّإمتثممال أافامممُا ل  
لعبْدٓ٘ اهلل صبحاىُا ٍّٕ تع  بعل المنفلع ىفضُ يف مقاو المذل ّالعبْدٓم٘   
هلل الْااد ا٤اد ا ففل ما ٓعنلُ ّما ٓرتبُ مً عنل ٍْ تمذلل ميمُ هلل ّتعبمد    
ّطاع٘ لُ صبحاىُ ا ٍّذا ٓقتقٕ اّ ٓضمتب ً إصمتياد أفعمال الممنفلع ّتزّبمُ      

 ُ : اىل دٓيُ ّاىل أمزِ أّ ىَُٔ صبحاىُ . اىل اهلل صبحاى
ٓقممزال د٢لتَمما علممٙ بممٌْ  -ّباختؾممار : ٍممذِ ا٦ٓممات القز ىٔمم٘ ّأمثاهلمما  

ال زض الغزعٕ مً الدٓاى٘ ّمً ا٢مز ّمً اليَمٕ ٍمْ الفعمل ّالمرتا مضمتيدا       
 اىل أمز اهلل ّىَُٔ صبحاىُ  . هه ىقْل بعد ٍذا التنَٔد :  

دو فعلٔ٘ ا٤مز ّاليَٕ عيد خزّج الفعل ااا أرٓد عدو ؽح٘ التفلٔع ّع
اّ الرتا عً داٜزٗ إبمت٣ٛ الممنفلعا ّأٌ ؽمدّر ا٢ممز ّاليَمٕ أيٝمذ ل مْ ٢        

فَذا مزفْض بدا ا فاٌ أّامز الغار   -ٓمحضً ؽدّرِ مً المنغز  المحفٔه 
ّىْأٍُ  قآا اقٔقٔ٘ م لق٘ : أٖ تعهٯ المنفلع الذٖ ٓمدخل الفعمل اّ المرتا    

ت٣ُٜ ّيف متياّلُا ّالمنفلع الذٖ ٢ ٓدخل الفعمل اّ المرتا يف   تمحت داٜزٗ إب
 ابت٣ُٜ ا ّٓففٕ مشْلُ ل٥فزاد المنبتل  بُ .  

ّاىمنا تتحق  ل ْٓ٘ التفلٔع بفعل ٱخارج عً إبت٣ٛ المنفلع ااا مل ٓفً 
يف اليَٕ عيُ أهز ّفاٜدٗ ّمل ٓرتتب علُٔ إىشبار المنفلع عً المنيَٕ عيمُ ممع   

ر اليَٕ أّ ا٢مز علٙ ىمحْ الضع٘ ّالعنْو اّ ا٢ط٣ق الغمامل  اىُ ٓففٕ ؽدّ
لمنً دخل الفعل أّ الرتا تممحت داٜمزٗ إبت٣ٜمُ ّلممنً خمزج الفعمل أّ المرتا        
عممً داٜممزٗ إبت٣ٜممُا ّٓؾممحٯح خ ابممُ ّتفلٔفممُ : بممٌْ ا٤مممز أّ اليَممٕ ممممحقبقا   

الفعممل  لممداعٕ إىشبممارِ يف باطيممُ أّ أٌ ٓمممنفبيُ مممً ؽممدّر  لممداعٕ إىبعاهممُ أّ
                                                            

 . 2: باال  خز مً طٔي٘ امل١مً ّالفافز: ا 9ـ: :  2اؽْل الفايف : ج (8)
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 .ىشبارا  عً ىَٕ الممنْىل الممنغزٯ   الرتا عيُ إ ّ ؽدّرأ أمز المنْىل عً إىبعاها 
فماف٘  ّ الشابزٓم٘ الغمزعٔ٘ با٨  أ٢ أ ل مً أٌ ٓتريبد عيمد الممنفلع: الداعْٓم٘    
فٔضمممرت عْرتمممُ ٢ تقممماٛ طبعمممُ   اىل داعْٓتمممُ ال بعٔممم٘ أّ سابزٓتمممُ العادٓممم٘ :  

ا٢مَات ّأبل القااّرات ّالفق٣ت ّلداعْٓ٘ أمز م٢ِْ ا ّٓيتَٕ عً ىفاا 
٨ تقمماٛ طبعممُ ّلشابزٓمم٘ ممم٢ِْ اّخيممزج ؽممبااا  اىل ستلممُ التجممارٖ أّ اىل       
ّقٔفتُ ّعنلُ حبضب إ تقاٛ طبعُ ّعادتُ ّتبعا  لداعْٓ٘ عمزعُ المذٖ ٓممحبٯ    
ميُ التفضٯب ّالفدٯ علٙ العٔال ّا٢ّ٢دا ّٓبتعد عً إٓذاٛ ىفضمُ ّإ٣ٍبَما اّ   

َٔمما بمممنقتقٙ طبعممُ ّغزٓشتممُ البغممزٓ٘ المممنْدع٘ فٔممُ مممً   إفممزارٍا افاقمما  عل
الم ال  البارٖٛ بلٯ ّع٣ ّبمنقتقٙ داعْٓ٘ أمز م٢ِْ حبفمن ىفضمُ ّسابزٓم٘    
ىَُٔ عً إلقاٛ اليفط يف التَلف٘ اّ المنقزٯٗ العظٔن٘ ا ٍّفذا ا ٢ّ إعمفال يف  

 ّٓمنفً القْل أخ ا  :  ٍذا التْبُٔ ٢ّ إصتَجاٌ . 

  بالدلٔل اىُ ٓعترب يف ؽح٘ التفلٔع :  درٗ المنفلع علٙ اىُ مً المنحقب
متعل  التفلٔع فع٣  اّ تزبا  ا ٢ّ دلٔل ّافح علٙ أسٓد مً اعرتاط القدرٗا 

الفعمل   -دلٔل علٙ تْ ع ؽح٘ التفلٔع الغمزعٕ علمٙ دخمْل متعلقمُ      اٖ ٢
 يف داٜمزٗ ابمت٣ٛ الممنفلع ٢ّ عماٍد علٔمُ : ٢ ممً ىؾمْـ أخبمار         -اّ الرتا 

ا٤افاو ٢ّ مً د٢ل٘ العقل الضلٔه ّإدرابُ الق عٕ ا ّلذا ٢ تمتقٔد م لقات 
أخبار التفالٔع الغمزعٔ٘ بعمدو خمزّج الفعمل اّ المرتا الممن لْال عمً داٜمزٗ         
ابت٣ٛ المنفلع ا بل تبقٙ المن لقات خ ابات عام٘ متْبَ٘ اىل ممً دخمل يف   

 ابت٣ِٛ ّمً خزج عً إبت٣ِٛ . 

ّرّد اليَٕ ّا٢مز الغزعٕ عمً أفعمال ٱإعتماد اليماظ      ّٓغَد لمنا ابزىا :
علٙ فعلَا بضرت العْرٗ ّالم زّج للتفضٯب ّللفدٯ علٙ العٔال ّا٢ىفماق علمٙ   
ا٢ّ٢د ّافن امْاهله مً التلع ّالضزف ّالتبذٓز ا أّ تعمارف بٔميَه تزبَما    
 بممرتا إٓممذاٛ المميفط اّ إلقاَٜمما يف التَلفمم٘ ّتممزا أبممل القممااّرات ّالفقمم٣ت  
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تزا ىفاا ا٢مَات ّا٢خْات ّتزا ابل لمحْو البغز ا ّمما ٍمذا إ٢ تْبٔمد    ّ
لل بممع المممنعتاد ّالضمملْا المممنتعارف ا ٍّممْ ممماىع عممً إعممرتاط الممدخْل يف     
معممزض ا٢بممت٣ٛ ّباعممع عممً ؽممح٘ التفلٔممع ّا٢مممز ّاليَممٕ ٢صممٔنا ّأٌ     
خ ابممات الغممار  ّأّامممزِ ّىْأٍممُ بمماٛت بيحممْ الققممٔ٘ المممحقٔقٔ٘ العاممم٘       

 لغامل٘ لمجنٔع المنفلف  : مً دخل الفعل اّ الرتا المن لْال تمحت إبت٣ِٛا
 ّمً خزج عً داٜزٗ إبت٣ُٜ . 

باٌ التفلٔمع فٔمُ ؽمحٔحا ا     -ّعلُٔ ااا حتققت القدرٗ علٙ المنفلع بُ 
 ّمع حتق  مْفْعُ ٓؾ  فعلٔا  يف ا  المنفلع ّإٌ خزج عً داٜزٗ ابت٣ِٛ . 

الفعمل عمً داٜمزٗ ابمت٣ٛ الممنفلع ٓممنيع        ّالْافح يف المذًٍ اٌ خمزّج  
ميجشٓ٘ العله ا٢االٕ بالمحزاو مزددا  ب  طمزف  اّ بم  أطمزاف بلحماق أٌ     
 ممْاو المممنيجشٓ٘ ربيمماٌ : إاممزاس فعلٔمم٘ التفلٔممع المممنعلْو علممٙ بممل تقممدٓزا     
ّاؾْل المنعارف٘ ب  ا٢ؽْل الرتخٔؾٔ٘ اليافٔ٘ ّالمجارٓ٘ يف اطزاف العله 

 الممزبي  ميتفٔمماٌ ٍيمما إا مممع خممزّج بعممف اطممزاف الغممبَ٘   ا٢اممالٕا ّبمم٣
المنقزّى٘ بالعله ا٢االٕ عمً ستمل ابمت٣ٛ الممنفلع ٢ ٓفمٌْ التفلٔمع فعلٔما         
علممٙ بممل تقممدٓزا فاىممُ علممٙ تقممدٓز تْبٯممُ التفلٔممع ا٨لشامممٕ الممْا عٕ ّتعلبقممُ  
بممال زف الممم ارج عممً ستممل ابممت٣ٛ المممنفلع ٢ ٓعقممل التفلٔممع ا٢اتٔمماطٕ      

يابُ تيجٔمشا  للعلمه ا٢امالٕا فماٌ خزّبمُ عمً ستمل ابمت٣ِٛ ّعمً داٜمزٗ           بابت
اصتعنالُ ّمتيماّل ٓمدِ ٓؾمٔٯز التفلٔمع ا٢اتٔماطٕ بابتيابمُ ل مْا  مضمتَجيا  يف         
العممزف العق٣ٜممٕ العنممْمٕ بلحمماق اىممُ ٢  فاٜممدٗ مرتتٯبمم٘ علممٙ سبممزِ عيممُ ٍّممْ 

امال ٓغمبُ   علْو با٨ميشبز عيُ فع٣  ب بعُ ّإعتٔادِا ٢صٔنا ّأٌ خ اال المن
أٌ ٓفٌْ بشٜٔا  ع ؾٔا  مم تؾا  بالعالمه إاا٢  ااتُ ا ّأيٝذ ٓمجزٖ ا٢ؽل 
الرتخٔؾممٕ اليممايف للتفلٔممع يف ال ممزف الممداخل حتممت ابممت٣ٛ المممنفلع ّٓيفممٕ  

 ّ ماىع عً بزٓاىُ .أمً دٌّ معارض  إاتنال تعل  التفلٔع بُا
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ْٯم    لتيجممش العلممه ا٢اممالٕا ّبَممذا البٔمماٌ ٓتجلممٙ إىتفمماٛ الممزبي  المممنق
ّٓتحؾل ميُ عدو تيجٯش التفلٔع المنعلْو ااا٢  يف اقُ باليضمب٘ اىل ال مزف   

 المنبتلٙ بُ أيٝذ . 

ّالمممحاؽل اٌ )الممدخْل يف معممزض ا٢بممت٣ٛ( دخٔممل يف ميجشٓمم٘ العلممه    
ا٢االٕ بالتفلٔع ّأٌ )الم زّج عً ستمل ا٢بمت٣ٛ( مماىع عمً تيجٔمش العلمه       

محزاو ّالتفلٔممع بممالرتا ا ّلممٔط لممُ دخالمم٘ يف اضممً التفلٔممع  ا٢اممالٕ بالمم
 ّفعلٔتُ ّلٔط عزطا  يف ؽحتُ . 

ىعممه )القممدرٗ علممٙ الفعممل اّ الممرتا( عممزط دخٔممل يف اضممً التفلٔممع       
ّؽممحتُ ّيف تيجٔممش العلممه ا٢اممالٕ بممالتفلٔع مممً دٌّ فممزق بمم  القممدرٗ        

ا٢امالٕ ّبم     التفْٓئ٘ علٙ إرتفاال أع أطزاف الغبَ٘ المنقزّى٘ بالعله
القممدرٗ الغممزعٔ٘ علٔممُ ا فممااا إىتفممت القممدرٗ الغممزعٔ٘ اّ التفْٓئمم٘ يف بعممف     
ا٢طممزاف ٢ ٓفممٌْ العلممه ا٢اممالٕ ميجٯممشا  لعممدو ا٤هممز العنلممٕ مرتتٯبمما  علممٙ    
بزٓاٌ ا٤ؽل يف ال زف غم  الممنقدّر عمزعا  ا همه ٓؾمح بزٓماٌ ا٢ؽمل يف        

زٓاىُ فٔمُ ممً دٌّ معمارض مماىع     ال زف ا٦خز مع تزتٯب ا٤هز العنلٕ علٙ ب
عممً بزٓاىممُ يف ال ممزف المممنقدّر ّال ممزف المممنبتلٙ بممُا فلممْ علممه المممنفلع    

ّباٌ الثْال الزؽاؽٕ بعٔيمُ   -ابٔف ّرؽاؽٕ -ااا٢  بتيجط أاد هْب  
م ؾْبا  فَْ معلْو المحزم٘ ّالمنيع عً الؾ٣ٗ فُٔ علمٙ بمل تقمدٓز: ل ؾمبٔتُ     

ٌ اؽل ال َارٗ فٔمُ لعمدو تزتٯمب أهمز عنلمٕ      ٢ّاتنال تيجضُ ٢ّ زتال لمجزٓا
علممٙ بزٓاىَمما ا فمماٌ إبزاٍٛمما ل ممزض المممحفه ب َممارٗ الثممْال الزؽاؽممٕ ٢   

 ٓمجدٖ للعله ب ؾبٔتُ المناىع مً إصتعنالُ اتٙ علٙ تقدٓز طَارتُ .  

 ّعيدٜممذ ٢ ممماىع مممً الزبممْ  اىل  اعممدٗ ال َممارٗ يف غمم  المممن ؾْال        
ّلذا ٢ تتعارض ا٢ؽْل الرتخٔؾمٔ٘ يف  لعدو المنعارض ا  -الثْال ا٢بٔف -

أطممزاف العلممه ا٢اممالٕ اتممٙ تتضمما ط ّٓتيجممش العلممه ا٢اممالٕ ا ٍّممذا ٍممْ 



 9............................................ بغزٚ ا٢ؽْل/ج(.................444)

الضممزٯ ّاليفتمم٘ عيممدىا يف إىتفمماٛ المممنيجشٓ٘ عممً العلممه ا٢اممالٕ المممنغتبُ بمم      
 أطزاف مممحؾْرٗ خمزج بعقمَا عمً داٜمزٗ ابمت٣ٛ الممنفلع ا بنما بماٌ ٍمذا           

ٍمْ الضمز    -اال خٔؾٔ٘ يف أطزاف المنعلْو با٨عدو تعارض ا٢ؽْل الرت -
ّاليفتمم٘ يف عممدو ميجشٓمم٘ العلممه ا٢اممالٕ بممالتفلٔع المممنزدد بمم  طممزف  اّ    

       ٕ ممث٣    اطزاف فٔنا لْ علنيما إاما٢  بيجاصم٘ اامد همْب  : ابمٔف اّ رؽاؽم
فاىُ ٢ تتعارض ا٢ؽمْل   -بالثْال الزؽاؽٕ -ّعلنيا ب ؾبٔ٘ أادٍنا معٔيا  

 ال زف  اتٙ تتضا ط ١ّٓهمٯز العله ا٢االٕ بتميجط اامدٍناا   الرتخٔؾٔ٘ يف
بممل ٓيحمملٯ العلممه ا٢اممالٕ إىمممح٢٣  افنٔمما  اىل علممه تفؾممٔلٕ بمممحزم٘ أاممد    

ّاىل عمك بمدّٖ بلحماق     -المنعٔٯً ميَنا ٍّْ الزؽاؽٕ يف المنثال  -الثْب  
ّفٔممُ ٓمممنفً بزٓمماٌ ا٢ؽممل     -الثممْال ا٢بممٔف يف المممنثال   -ال ممزف ا٦خممز 

لرتخٔؾمٕ الممن١مٯً بمم٣ معمارض بريؽممل المرباٛٗ مممً ازمم٘ لبضممُ بمل ّأؽممل       ا
ال َارٗا ٢ٌ ا٢ؽل ٢ ٓمجزٖ يف ال زف ا٦خز بلحاق عدو تزتٯب أهز ّفاٜمدٗ  
علممٙ بزٓاىممُ بضممبب العلممه التفؾممٔلٕ بمممحزمتُ ال ؾممبٔ٘ ّٓفممٌْ ال ممزف غمم    

ممً  ممحتنل اليجاص٘ جتمزٖ فٔمُ اؽمال٘ ال َمارٗ      -المن ؾْال: الثْال ا٢بٔف
 دٌّ معارض ماىعا ّعيدٜذٱ ٢ ٓتيجش العله ا٢االٕ بيجاص٘ أاد الثْب  . 

٘  يف داٜممزٗ   ٍّممذا البحممث بلممُ مممع ّفممْا بممٌْ ا٢طممزاف بتنامَمما داخلمم
  .  ٗ  ا٢بت٣ٛ اّ إازاس بٌْ بعف ا٢طزاف خاربا  عً معزض ابت٣ُٜ عاد

٘ٱ: ٍل ٍٕ خارب٘ عً ستمل ا٢بمت٣ٛ؟ فاىمُ  مد     ٓفمٌْ   ّعيد الغك يف ّا ع
الغممك ٨عممتباِ المممنفَْو ّ ممد ٓفممٌْ ٨عممتباِ المممنؾداقا أٖ اىممُ لممْ فممزض     
إعرتاط ؽمح٘ التفلٔمع الممنعلْو إاما٢  أّ إعمرتاط تيجٔمش العلمه ا٢امالٕ         

ّمل ٓعله دخْل تمناو أطزافَما   -بدخْل تمناو أطزاف الغبَ٘ يف ستل ا٨بت٣ٛ 
ٛ ا فَل الْقٔفم٘  فُٔ للغك يف بٌْ بعف ا٤طزاف خاربا  عً معزض ا٢بت٣

 ٣ٛ ؟ اّ عدومتمحل ا٢بمعف ا٢طزاف عً ممؾْرٗ العله بم زّج بمُ بمإلمحا 
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 إلمحا ُ بَا ؟ تْبد ٍيا االتاٌ اأّ ٢بد مً م٣اظ٘ االت  : 

االمم٘ ا٢عممتباِ المممنفَْمٕ ّعيممد عممدو تعممٔٯً اممدٯ )الممم زّج عممً ستممل  -أ
لٔل التفلٔع الممنعلْو  ا٢بت٣ٛ( ّعدو إتقاا مفَْمُ: ٍل ٓزبع اىل إط٣ق د

إاا٢  ؟ او ٓزبع اىل أؽل الرباٛٗ يف ال مزف الممنبتلٙ بمُ : الممنعلْو دخْلمُ      
 يف معزض إبت٣ُٜ ؟ . 

ّاالم٘ ا٢عمتباِ الممنؾدا ٕ بمممنعيٙ الغمك ّااتنمال خمزّج بعممف        -ال
ٰ٘ مؾمدا ٰٔتُ لل مزّج عمً ستمل       أطزاف العله ا٢االٕ عً ستل ا٢بت٣ٛ لغمبَ

 تعٔٯً ادٯ المنفَْو . ا٢بت٣ٛ بعد فزض 
 ّٓقع الف٣و يف مزالت  بلحاق المحالت ا ىبدأ أ٢ّ  ببحث : 

 

 الشبهة الـنفهومية للخروج عن حمل االبتالء : 
 

ااا إعممتبُ مفَممْو الممدخْل ّالممم زّج عممً ممممحل ا٢بممت٣ٛ ّمل ٓتٯقممح       
 تمحدٓدِ ّ د عله المنفلع إاا٢  بتفلٔع إلشامٕ  د تزدٯد متعلقُ ب  طزف 

أّ أطزاف ّعففيا يف )خزّج بعمف ا٢طمزاف عمً مممحل ا٢بمت٣ٛ( ٨عمتباِ       
ْٯو المممنفَْو مممث٣  بعيؾممز) البعممد المممنفاىٕ(  مفَْمممُ ّغنْفممُ ا ّإاتنليمما تقمم
الممممنْبب لعمممدو ا٢بمممت٣ٛ بمممريٌ ٓفمممٌْ الممممنغتبُ يف مفممماٌ بعٔمممد : الٔابممماٌ اّ 

 اف اىضتاٌ ّٓفٌْ طزف الغبَ٘ ا٦خز يف متياّل ٓد المنفلع .  
٘ٱ عمممً ستمممل ا٢بمممت٣ٛ لعمممدو تممممحدٯد     فمممااا ااتنليممما خمممزّج طمممزف عمممبَ

)البعممد المممنفاىٕ( المممنْبب لتحقمم  مفَممْو خممزّج طممزف الغممبَ٘ عممً داٜممزٗ 
ا٢بممت٣ٛ ّفممزض البيمماٛ علممٙ عممزطٔ٘ )الممدخْل يف ممممحل ا٢بممت٣ٛ( يف ؽممح٘     
ٗ  عممً هبممْت         التفلٔممع أّ علممٙ ماىعٔمم٘ )الممم زّج عممً ممممحل ا٢بممت٣ٛ( عمماد

علٔتُ ّعً ميجٯشٓ٘ العله ا٢امالٕ بمالتفلٔع ّإلتفتيما اىل أٌ أدلم٘     التفلٔع ّف
 ط٣ َا أطزاف العله ا٢االٕ اتمٙ مما خمزج   إا٢افاو الغزعٔ٘ م لق٘ تعهٯ ب

 ما دامت مل تم زج عً داٜزٗ القدرٗ علُٔ ّتتحْل اىل -ميَا عً ستل ا٢بت٣ٛ
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٨هبات التفلٔع  ط٣ق دلٔل التفلٔعإفَل ٓؾح التنضك ب -داٜزٗ العجش عيُ 
المممنعلْو إامما٢  علممٙ المممنفلع أّ ٨هبممات ميجٯشٓمم٘ العلممه ا٢اممالٕ بلحمماق  
ال زف المنبتلٙ بُ ّغ ِ ؟ أو ٓزبع اىل اؽل الرباٛٗ عً التفلٔمع الممنحتنل   

 يف ال زف المنبمتلٙ بُ فع٣  ّٓزٓد مباعزتمُ ّٓفٌْ بزٖٛ الذم٘ مً المن١اخذٗ
 ؟ . ّ د إختلفت فُٔ بلنات ا٢ّاخز : علٙ التفلٔع المنعلْو إاا٢  

ط٣ق إّااعم٘ ) مدٍه( اىل ؽمح٘ التنضمك بم      (9)اٍب عمٔ يا ا٢عظمه   
 .  -المنزاد إرتفابُ  -دلٔل المحفه ٨هبات التفلٔع يف ال زف المنبتلٙ بُ 

ممما لمممه ٓتحقمم  تقٔٔممدِ  -ّٓمممنفً تْبَٔممُ ّافممحا  بممريٌ ا٨طمم٣ق ا٨هبمماتٕ
لثبْتٕ الْا عٕ بمنقتقٙ اؽال٘ الت اب  بم   ٍْ باعع عً ا٨ط٣ق ا -بمنقٔٯد

ممنا بزٚ علَٔا العقم٣ٛ يف   -أؽال٘ الت اب  -مقامٕ الثبْت ّا٨هبات ا ٍّٕ 
فَه ممحاّراتَه ّ د أمقاٍا الغار  المنقدظ  لفَه خ اباتُا مً دٌّ دلٔل 

ط٣ق اّ ٓؾحٯح التنضمك بريؽمل   ّافح علٙ الم ٣ف ٓمنيع عً التنضك با٨
 زض إىتفاٛ اجٔ٘ اؽل ا٢ط٣ق .  الرباٛٗ علٙ ف

ّيف فِْٛ ىقْل : إٌ قاٍز إط٣ق الدلٔل المنثبت للحفه ّالتفلٔمع ٍمْ   
علٙ بل تقدٓز اتٙ يف ال زف المنغفْا المنحتنل  -العله بالتفلٔع الفعلٕ 

خزّبُ عً ممحل ا٢بت٣ٛ ٨عتباِ مفَْمُ ّعدو تعمٔٯً امدٯِ ّتعزٓفمُ ا ّمعمُ     
ٕ المممن١مٯً يف ال ممزف المممنعلْو إبممت٠٣ِ بممُ   ٓمممنتيع بزٓمماٌ ا٢ؽممل الرتخٔؾمم  

ط٣ق الدلٔل ّىقتؾمز يف تمم ؾٔؾُ أّ تقٔٔمدِ    إّالمنزاد إصتعنالُ ا ّىتنضك ب
علٙ ا٢فزاد المنتٔقً خزّبَا عً ستمل ا٢بمت٣ٛ ا ّتمدخل ا٢فمزاد الممنغتبَ٘      

 ٨عتباِ المنفَْو حتت إط٣ق دلٔل المحفه . 
ٌث : ٓممنفً التنضمك بم    دلٔمل الممحفه الممنعلْو إاما٢       ط٣قإّبتقزٓبٱ ها

ّالمنغتبُ متعلقُ ب  طزف  اّ أطمزاف فاىمُ ٓغمنل ؽمْرتٕ ا٢بمت٣ٛ ّعدممُا       
                                                            

 . 252طبع٘ مفتب٘ مؾ فْٖ : -فزاٜد ا٢ؽْل  (9)
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ّىمقٔٯدِ بمنا ٓمحفه بُ العقل مً تقٔٔمد مْفمْ  الممحفه يف المم  اال الممن ل       
مفاٌ ا٢بت٣ٛ بُ اّ بعدو خزّبُ عً ستل ا٢بت٣ٛ ا لفً أث بماٌ مفَمْو   إب

 ىقتؾمز   -بمت٣ٛ( مغمتبَا  ممزدٯدا  بم  ا٤ مل ّبم  ا٤بثمز        )الم زّج عً ستل ا٢
 يف تقٔٔممد إط٣ ممُ علممٙ القممدر ا٢ ممل المممنتٔقً خزّبممُ مممً ممممحل ا٢بممت٣ٛا      

ّىزبع فٔنا ساد علُٔ اىل ا٢ؽل اللفظٕ ّاطم٣ق المم  اال ا ت بٔقما  للقاعمدٗ     
ا٢ؽممْلٔ٘ يف حبممْجي العمماو ّالمممن ل  مممً أٌ الت ؾممٔؿ اّ التقٔٔممد بالمممنغتبُ   
المممنجنل مفَْمممُ ااا تممزدد بمم  ا٢ ممل ّبمم  ا٢بثممز ٓتحقمم  بالقممدر المممنتٔقًا 

 ّ العنْو . أط٣ق ّفٔنا صْاِ ٢ ماىع مً التنضك با٨

لفً ٍذِ القاعمدٗ ا٢ؽمْلٔ٘ تمتهٯ يف ممْارد الممن ؾؿ الممنيفؾلا دٌّ       
المممن ؾٯؿ المممنتؾل فمماٌ إاالممُ ٓضممزٖ اىل العنممْو اّ ا٢طمم٣ق ٢ّ ٓتٔضٯممز  

بنا ٍْ الممحال فٔنما ضتمً فٔمُ : فماٌ إىتفماٛ ؽمح٘ التفلٔمع عيمد           - التنضك بُ
ّاٌ عممدو ميجشٓمم٘   -علممٙ  ممْلث  -خممزّج المممنفلع بممُ عممً ممممحل ا٢بممت٣ٛ     

علمٙ   -اال لم زّج بعف أطزافُ عمً داٜمزٗ ا٢بمت٣ٛ    التفلٔع المنعلْو با٨
ّ ااا أممز ٓدربمُ العقم٣ٛ ّافمحا  اتمٙ اىَمه ٓضمتَجيٌْ        أٍمذا   - ْل ٱمم تار

تفلٔع اّ ٓمنيعٌْ التيجٯش عيد الم زّج عً ممحل ا٢بت٣ٛ ا فٔفٌْ مً  بٔل ال
المن ؾٯؿ اللبٯٕ الممنتؾل الممنحتع بمالعنْو يف أاٍماٌ العقم٣ٛ الممن اطب        

ّ إط٣ مممُا أبريدلممم٘ ا٢افممماو ّىؾْؽمممُا ّبَمممذا ٓيمممثله قَمممْر عنمممْو الممميؿ 
علممه طممزاف الأّٓتحؾممل ميممُ : تعممذر الزبممْ  اىل اطمم٣ق دلٔممل المممحفه يف     

ا ّمممً ٍيمما ٢ ٓضممعيا الزبممٌْ اىل مزبعٔمم٘    -المممنبتلٙ بَمما ٓقٔيمما    -ا٢اممالٕ 
المذٖ ميمع عمً     (10)إط٣ق دلٔمل الممحفه ا ّفا ما  للنحقم  المم زاصاىٕ ) مدِ(       

ؽمل المرباٛٗ يف ال مزف    أط٣ق دلٔمل الممحفه ّربٯمح الزبمْ  اىل     إالتنضك بم 
 المنبتلٙ بُ ا ّٓمنفييا تقزٓب ّبَ٘ ىظزِ بريٌ ٓقال : 

                                                            

 . 223:  2بفآ٘ ا٢ؽْل مع ااعٔ٘ املغفٔ  : ج (10)
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إٌ المتنضك با٨ط٣ق ا٨همباتٕ فز  إمفاٌ ّؽح٘ ا٢ط٣ق الممثبْتٕ فممٕ   
الْا مع فٔضتفغممع مممً ا٢طم٣ق يف مقمماو ا٢هبممات : ا٢طم٣ق يف مقمماو الثبممْت    
ّالْا ع ا ّعيد الغمك يف ؽمح٘ ا٢طم٣ق ّإمفاىمُ يف امدٯ ىفضمُ بلحماق مقماو         

 ً ا٢ط٣ق المثبمْتٕط٣ق ا٢همباتٕ ٢ّ باعفمٔ٘ فُٔ عالثبْت ّالْا ع ٢ أهز ل٩
 اتٙ ٓمنفً التنضك بُ . 

ّيف المممنقاو ااا بمم  علممٙ إعتبممار )الممدخْل يف ستممل ا٢بممت٣ٛ( عممزطا  يف    
ؽح٘ التفلٔع عقم٣  اّ إعتبار)المم زّج عمً ستمل ا٢بمت٣ٛ( ماىعما  عمً هبمْت         

بماٌ   -التفلٔع الفعلٕ أّ ب  علٙ إعتبارِ ماىعا  عمً تيجٔمش العلمه ا٢امالٕ     
خْل بعف أطزاف الغبَ٘ يف ستل ا٢بت٣ٛ أّ باٌ إاتنال خزّبمُ  الغك يف د

عممً ستممل ا٢بممت٣ٛ ٤بممل إعممتباِ المممنفَْو عممفا  يف إمفمماٌ ا٢طمم٣ق ّا عمما          
ّؽحتُ هبْتا  ٤ىُ حيتنل عدو إرادتُ ّا عا  ف٣ ٓق ع أيٝمذ بفاعمفٔ٘ ا٢طم٣ق    

دخْل يف ستممل إهباتما  عممً ا٢طمم٣ق هبْتمما  ٢اتنممال تممقٔٯد التفلٔممع الممْا عٕ بالمم  
ا٢بت٣ٛ أّ ٢اتنال خزّج ال زف المنغتبُ عً ستل ا٢بت٣ٛ ّا عا ا ف٣ ٓمحزس 

 ط٣ق ا٢هباتٕ أيٝذ . ا٢ط٣ق الثبْتٕ للحفه ٢ّ ٓمنفً التنضك با٨
ّعيدٜذ تؾل اليْب٘ اىل ا٢ؽمل العنلمٕ ا ٍّمْ ٍيما أؽمل المرباٛٗ لفْىمُ        

ا٢  المنزدد متعلقُ ب  طزف  مً مْارد الغك يف هبْت التفلٔع المنعلْو إا
اّ بمم  أطممزافا ّأاممد ا٢طممزاف ٫ٓغممك يف بْىممُ يف معممزض ا٢بممت٣ٛ ّحيتنممل 
خزّبُ عً ستل إبت٣ِٛ ّإىتفاٛ ؽح٘ التفلٔع بُا  فٔغمك يف هبمْت التفلٔمع    
المنعلْو إاا٢  يف ال زف المنبتلٙ بُ ا ّا٤ؽل الرباٛٗ مً هبْت التفلٔع الممحزاو  

 يف ااا ال زف المنبتلٙ بُ ف٣ ٓمجب إبتيابُ .  المنعلْو إاا٢ 
ّرغممه ا٢عممفال علممٙ ٍممذا التففممز فاىممُ يف ا٦خممزٗ مممْرد القبممْل ّإٌ بمماٌ يف   

ط٣ق دلٔمل  إعدو تٔضٯز التنضك بم  -اصلْال التقزٓب عٔٞ يف اليفط اإ٢ أٌ اليتٔج٘ 
بمٌْ   مقبْل٘ بدا  بلحاق اىمُ ٓغمرتط يف اجٔم٘ ا٢طم٣ق ا٢هبماتٕ: إامزاس       -التفلٔع 

المنتفله يف مقاو بٔاٌ المجَ٘ المنغفْب٘ لٔفٌْ عدو بٔاٌ القٔد دلٔل إرادٗ الممنغزٯ   
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إط٣ق دلٔل المحفه مزادا  بدٓا  ّمقؾْدا  ّا عٔا  لُا ّلٔط يف أدل٘ التفمالٔع  
ا٨طم٣ق   إط٣ق ٰافنٕ بٔاىٕ ٫ٓمحزس بُ بٌْ المنغزٯ   ؾد بدا  ّأراد ّا عما : 

لْا عٕ بالدخْل يف ممحل ا٢بت٣ٛا ٍّذا ٓفغع عمً  المنقابل لمتقٔٯد المحفه ا
إغفممال المممنْىل عممزطٔ٘ )الممدخْل يف ستممل ا٢بممت٣ٛ( أّ ماىعٔمم٘ )الممم زّج عممً  

ط٣ق امال الغمك لعمدو إامزاس     ممحل ا٢بت٣ٛ(ا ّلذا ٢ ٓمنفً التنضمك بما٨  
بغفُ عً ا٨ط٣ق يف مقماو الثبمْت ّالْا مع بعمد عمدو إامزاس بمٌْ الممنتفله         

 مقاو بٔاٌ المجَ٘ المنغفْا إط٣ َا .  با٨ط٣ق يف
ّما تقمدو بلمُ ٓبمت  علمٙ إعمرتاط )المدخْل يف ستمل ا٢بمت٣ٛ( يف ؽمح٘          

 التفلٔع أّ علٙ ماىعٔ٘ )الم زّج عً معزض ا٢بت٣ٛ( عً هبْت التفلٔع .
 لفيممُ  ممد صممب  أٌ ٢ عممزط يف الممب  ٓشٓممد علممٙ عممزط ) ممدرٗ المممنفلع     

التفؾمٔلٕ بمالتفلٔع ا أّ ٓشٓمد علمٙ إعمرتاط      علٙ الفعل اّ الرتا( عيد العله 
 ) درٗ المنفلع علٙ أطزاف الغبَ٘( عيد العله ا٢االٕ بالتفلٔع . 

ّصب  أٌ )الم زّج عً معزض ا٢بت٣ٛ( ٓقمْٚ بْىمُ ماىعما  عمً تيجٔمش العلمه       
ا٢االٕ بالتفلٔع ا فٔجمزٖ ا٢ؽمل الرتخٔؾمٕ يف ال مزف الممنبتلٙ بمُ ممً        

مفَممْو )إمفمماٌ ا٢بممت٣ٛ( اّ )الممدخْل يف ستممل    دٌّ معممارضا ّعيممد إعممتباِ 
ا٢بت٣ٛ( ل نْض مفَْمُ فٔغكب يف اؾْل المناىع ّحتق  مفَْمُ المنفزّض 
غنْفُ ّاعتباٍُ ّا٢ؽل عدو المناىع اّ أؽل عدو خزّج ال زف الممنغتبُ  

ط٣ق خ ماال التفلٔمع الممنعلْو    إعً ستل ا٢بت٣ٛا ّٓمنفً عيدٜذ التنضك بم 
ؽمل الممنشبْرا   ٤الغمبَ٘ بعمد إامزاس عمدو الممناىع تعبٯمدا  با       إاا٢  يف أطمزاف 

ّأيٝممذ ٓتعممذر بزٓمماٌ ا٢ؽممْل الرتخٔؾممٔ٘ يف ا٢طممزاف المممنغتبَ٘ بممل ٓتيجممش 
 العله ا٢االٕ يف أطزافُ  َزا  ما لممه حيمزس ّٓتحقم  خمزّج بعمف ا٢طمزاف      

 ِ مفَمْو عً ستل ا٢بت٣ٛ مفَْما  ّمؾدا ا  ا ٍذا تمناو ما اردىا بٔاىُ عً إعتبا
 ا٢بت٣ٛ اّ الدخْل اّ الم زّج عً ستل ا٢بت٣ٛ . هه ىبحث يف مزال٘ هاىٔ٘ :



 9ج بغزٚ ا٢ؽْل /( ........................................................ .... 450)

 للخروج عن حمل االبتالء :  الـنصداقيةالشبهة 
 

٘ٱ         ااا عففيا يف خزّج بعمف أطمزاف الغمبَ٘ عمً داٜمزٗ )ا٢بمت٣ٛ( لغمبَ
ٛ٭ علٙ إعتبار )الدخْل يف ستل ا٢بت٣ٛ( عزطا  لؾح٘ التف ٘ٱ بيا لٔمع اّ  مؾدا ٔ

بنمما ااا علممه   -بنمما ٍممْ المممح   -إعتبممار دخالتممُ يف تيجٔممش العلممه ا٢اممالٕ   
ّ مد تمزدٯد متعلقمُ بم       -ىممجاص٘ طعماو اّ غؾمبٔتُ     -ااا٢  بتفلٔمع إلشاممٕ   

طزف  أّ ب  أطزاف ّعك يف مؾدا ٔ٘ طزفٱ ميَا لمل ارج عً ستل ا٢بمت٣ٛ  
فٔؾمم  ال عمماو معممُ مؾممداق  لفْىممُ  ممد اىتقممل اىل بلممدٱ همماٌ ٱ٢ ٓممدرٖ اىممُ بعٔممد 

 )الم ارج عً ستل ا٢بت٣ٛ( اّ ٓبقٙ مؾداق )الداخل يف ستل ا٢بت٣ٛ(.  

ٍّممذا ا٢عممتباِ المممنؾدا ٕ ممممنا ٓتحقمم  يف الممم ارج متفممزرا  ا ّٓمممنفً   
التيظ  لُ بريٌ ٓعله أادٮ إاا٢ ٪ غؾبٔ٘ أاد بٔضٕ رس مْبمْدًٓ عيمد التمابز    

٘ٱ ٓمرتدد علَٔما     الف٣ىٕ ّ د با  أادٍنا لغ ؿ ّىق ٌث يف ستلم لُ لدارِ يف بلدٱ هما
المنفلع الذٖ ٓزٓد عزاٛ الفٔط ا٦خز ا ّمً المنحتنل أٌ ٓمْس  الممنغرتٖ   
الزس المنيقْل علٙ أٍل ستلتمُ المت ٓمرتدد علَٔما الممنفلع فٔبتلمٕ با٢بمل ميمُ         
عيممدما ٓضتقممٔفُ ا زبمما٠ِ المممنقٔنٌْ يف تلممك المممنحل٘ يف ااا البلممد ا فٔفممٌْ     

ُ٪ المنؾداق لل زّج عً ستل ا٢بت٣ٛ .الفٔط ا  لمنيقْل ا٦خز مغتب

غ )المنغتبُ مؾدا ا  للمداخل اّ   -ّأيٝذ ٍل المنزبع يف ال زف ا٦خز
لل ارج عً ستل ا٢بت٣ٛ( ٍْ إط٣ق دلٔل التفلٔع المنحتنل إى با مُ علٔمُ ؟   

 .  او المنزبع أؽل الرباٛٗ عً التفلٔع المنغتبُ المنحتنل إى با ُ علُٔ ؟

 د ٓقال : المنزبع ٍْ إط٣ق دلٔل المحفه ىظ  )٢ ت ؾب( فاىمُ عمامل   
مفماٌ ا٢بمت٣ٛ اّ   إلؾْر ا٢بت٣ٛ ّعدو ا٢بت٣ٛ ا ىعه  د تقٔٯمد ٍمذا ا٢طم٣ق ب   

بعدو الم زّج عً ستل ا٢بمت٣ٛ ا ٢ّ ٓعلمه خمزّج ال مزف الممنغتبُ مؾمدا ا        
عمً ا٢طم٣ق أّ داخم٣      عً ستل ا٢بمت٣ٛ أٖ ٢ ٓممحزس بْىمُ مؾمدا ا  خاربما      

تمحت التقٔٔد المنذبْرا لعدو إامزاس مؾمدا ٔتُ للنقٔٯمد المم ارج عمً إطم٣ق       
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 ط٣ق دلٔمل الممحفه   إدلٔل الممحفه )٢ ت ؾمب( ا ّيف مثلمُ ٓمتع  التنضمك بم      
 المنعلْو ااا٢  .  -تمحزٓه ال ؾب  -

 ممحل يف لفً ٓقال بدّا  : اىُ ٢ دلٔل علٙ تمقمٔٯد أدل٘ ا٢افاو بالمدخْل
ا٢بممت٣ٛ اّ بعممدو الممم زّج عيممُا أ ؾمماِ إدراا العقممل   عٔمما  لتقٔٯممد ؽممح٘         
التفلٔع المنعلْو تفؾ٣ٔ  اّ إاما٢  بمدخْل متعلقمُ حتمت مقمدّر الممنفلعا       
ٍّممذا غمم  ااا : دخممْل الفعممل اّ ال ممزف المممنغتبُ حتممت ابممت٣ٛ المممنفلعا    

يف الزبممْ  الٔممُ  ط٣ق بلحمماق ا٢بممت٣ٛ ّعدمممُ ممممحفه تمماو ٢ اعممفال      فمما٨
ّالتنضك بُ ما لمه ٓعله خزّج ال زف عً  درٗ المنفلعا ٢ّ إاتنال عيدىا 

 لتقٔٔد أدل٘ ا٢افاو بالدخْل يف ستل ا٢بت٣ٛ .

ىعه )الدخْل يف ستل ا٢بت٣ٛ( عزط لتيجٯمش العلمه ا٢امالٕ بمالتفلٔعا     
تنضمك  ّمع إعتباِ المنؾداق يف مْارد العله ا٢االٕ بالتفلٔع ٍل ٓؾح ال

٨ٓمممجاال  -بممدلٔل)٢ ت ؾممب(   -ط٣ق دلٔممل المممحفه المممنعلْو إامما٢    إبمم
ا٢اتٔاط يف ال مزف الممنبتلٙ بمُ ؟ الظماٍز عدممُا ّالمك : ٤ٌ إطم٣ق دلٔمل         
المممحفه ّالتفلٔممع ٢ ٓمممجْس التنضممك بممُ يف المممنغتبُ مؾممدا ا  للن ؾٯممؿ اّ 

)ا٢ط٣ق ّالتقٔٔمد   علٙ المن تار الذٖ تقدو تقزٓبُ يف مبااث -للمنقٔٯد الليب 
لبٯما     ّالعنْو ّالت ؾمٔؿ( فماٌ الممنقاو عمبَ٘ مؾمدا ٔ٘ لل مارج عمً التيجٯمش        

ّبادراا العقل   عا  اأّ عبَ٘ مؾدا ٔ٘ للنقٔٯد اللميب)إ٢ مما خمزج عمً داٜمزٗ      
إبت٣ٜممُ( ّالممذٖ ٓممم ؾٯؿ بممُ علممٙ القممْل بتقٔٔممد أدلمم٘ ا٢افمماو بالممدخْل يف  

دلٔل المحفه أمث أٌ دلٔلمُ م لم  ٓغمنل     ممحل ا٢بت٣ٛ ا فٔتقٔ  بُ إط٣ق 
المممنبتلٙ بممُ ّالممم ارج عممً ممممحل ا٢بممت٣ٛ ا لفممً بالقزٓيمم٘ العقلٔمم٘ الق عٔمم٘      

عيمد بعمف    -المنتؾل٘ ّالممنحتف٘ بمم  اال بمل افمه ٓتقٔٯمد المدلٔل الممن ل         
بمم ؾْـ الفعمل الممنبتلٙ بمُ : مما ٍمْ يف معمزض ا٢بمت٣ٛ ّإٌ مل          -ا٤ّاخز

ّمممع إعممتباِ مؾممدا ٔ٘ طممزف عممبَ٘ مقرتىمم٘ بعلممه    آفممً ممممحل ا٢بممت٣ٛ فعمم٣  
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ط٣ق دلٔمل الممحفها اا ٢ ٓمدرٚ إىمدراج طمزف      إإاالٕ ٢ ٓمجْس التنضك ب
الغممبَ٘ حتممت إطمم٣ق دلٔممل المممحفه المممنعلْو اامما٢  اّ خزّبممُ اىل ا٢فممزاد  

 ٢صٔنا يف مْارد الت ؾٔؿ اّ التقٔٔد الليب الم اؽ٘ الم ارب٘ عً ا٢ط٣قا
  بٔل القزٓي٘ المنتؾل٘ المناىع٘ عً إىعقاد ا٢ط٣ق مً بدّ ا٢مز.  الت ٍٕ مً

ّمع تعذر التنضك يف ال زف المنغتبُ مؾدا ا  با٤ؽل اللفظٕ : إطم٣ق  
ٓتعٔٯً الزبْ  اىل ا٢ؽل العنلٕ ا فٔقع الف٣و يف تعٔٔيُ ٍّل  -دلٔل المحفه 

 ٍْ أؽل الرباٛٗ او ٍْ أؽل ا٢عت ال ؟ . 

المممجارٖ ٍممْ الممرباٛٗا ٢ٌ الغممك ٍيمما عممك يف هبممْت   ممد ٓقممال : ا٢ؽممل
القدرٗ العادٓ٘ ّيف دخْل طزف مم ؾْـ يف مممحل ا٢بمت٣ٛ ا ٍّمْ ٓضمتلشو     
 ٛ  الغممك يف هبممْت التفلٔممع يف ال ممزف ا٦خممز الممداخل   عمما  يف ممممحل ا٢بممت٣

اع  غ  )ال زف المنغتبُ مؾدا ا ( لل ارج عمً ستمل ا٢بمت٣ٛ ّالمذٖ ٍمْ       -
فتجزٖ الرباٛٗ يف ال زف الذٖ ٓعلمه دخْلمُ    -اال نعلْو با٨مً أطزاف الم

يف ستل ا٢بت٣ٛا ٢ّ ٓعارفُ ا٤ؽل يف ال زف المنغتبُ مؾمدا ا ا ّالمك ٤ىمُ    
٢ ٓمجزٖ فُٔ ا٢ؽل اللفظمٕ : ا٨طم٣ق ا لعمدو بمْاس التنضمك بمُ يف ممْارد        

 ٘ ٕ ٢ّ ٓمممجزٖ فٔممُ ا٢ؽممل العنلممٕ لعممدو ا٤هممز العنلمم       -الغممبَ٘ المممنؾدا ٔ
 المنرتتب علٙ بزٓاىُ لفزض عدو إازاس ا٢بت٣ٛ بُ . 

ّ د ٓمجاال عً ٍذا الممنقال بمريٌ العلمه بتحقم  الممن٣ا التماو الممنقتقٕ        
ٓمنيع عً الزبْ  اىل الرباٛٗ عيد الغك يف هبمْت القمدرٗ العادٓم٘ا     -للتفلٔع 

٢ّبد مً التحق  ّالتثبٯت ّا٢اتٔاط عن٣  بمنا ْٓبب اؾْل العله بضمقْط  
 لمن٣ا ّاىتفاُٜ . ا

ُ  -ٍّيا ٓمنفً أٌ ٓقال :إٌ ا٢ؽل ٍْ ا٢عت ال ٤ٌ الغك  -فٔنا ضتً فٔم
المدخْل يف معمزض    -ّاعتباِ التفلٔمع ىاعمٔٞ ممً الغمك يف القمدرٗ العادٓم٘       

مع العله بتْفزِ علٙ م٣ا المحفه ا ٍّذا ممجزٚ أؽمل ا٢عمت ال    -ا٢بت٣ٛ 
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درٗ مممع إاممزاس المممن٣ا المممنلشو  بضمماٜز مممْارد الغممك يف القمم  -دٌّ الممرباٛٗ -
أث ٓمجب فَٔا ا٢اتٔاط ّالتفحٯٯؿا اذرا  ممً فمْات غمزض الممنْىل عيمد      

 تمقؾ  المنفلع يف التفحٯؿ ّالتريببد مً  درتُ عق٣  علٙ ا٢متثال فٔنتثل إٌ
 تمنفً اّ ٓتب  عجشِ عيُ فٔعذر يف تفْٓت ال زض ّالمن٣ا لعجشِ . 

 ُ علمٙ افمز ا٢رض لمدفً الممنٔت ٢اتنمال       مث٣  : ااا إاتنل عدو  درتم
٘  لمدفً الممنٔت الممن ؾْـ      ْٗ ا٢رض ّؽ٣بتَا ّإمتيا  افزٍا علُٔ مقدم

مل ٓمجش لُ الزبْ  اىل الرباٛٗ ّمل ٓمجش تزا الفحؿ مممنً ٓقمدر علٔمُ     -فَٔا 
لمنجزد الغك يف القدرٗ ّإاتنال العجش ا بل ٢بد لُ مً ا٢اتٔاط بالتفحٯؿ 

 ّا عا  أّ ٓتب  لُ عجشِ ّمعذّرٓتُ عً ا٢متثال . لمنعزف٘  درتُ 

ٍّفذا لْ إاتنل عجشِ عً ا٢غتضال ممً الممجياب٘ ٢اتنمال عمدو تمْفز      
عدو فتح باال المحناو العاو ٍّْ يف الغتاٛ القمارـ مل ٓممجش    المناٛ المحار أّ

لُ الزبْ  اىل الرباٛٗ مً ّبمْال ا٨غتضمال ا بمل يمب ا٢اتٔماط بمالتفحٯؿ       
 درتُ ّا عا  ّم٫فيتُ ممً ا٢متثمال فٔلشممُ ا٢متثمال ّا٢طاعم٘ا اّ ٓتمب        لمنعزف٘ 

غمزض الممنْىل ّتغمزٓعُ بماٌ      -بعمد الفحمؿ   -عجشِ ّعذرِ ا ّإٌ فات ميُ 
 فْاتُ ميُ عذرٓا  لعجشِ عيُ ّعدو  درتُ علٙ إصتٔفاِٛ . 

لفً ٍذا المنقال ميدفع: بريٌ مممجزد إامزاس الممن٣ا ّّبمْدِ غم  بمافٱ       
دلٔمل م بمزد علمٙ أٌ ا٤ؽمل يف      ا ٢ّتٔاطقل ّإدرابُ ّبْال ا٢المحفه الع

 . علٙ ا٢ط٣ق ّيف تمناو المنْارد الغك يف القدرٗ ٍْ أؽل ا٢عت ال مْارد
ىعه إ٢ أٌ ٓمحزس تمناو المن٣ا ّبْىمُ إلشامٔما  حبٔمث ٓعلمه فمْات غمزض       

  ال . المنْىل ا٢لشامٕ عيد الزبْ  اىل الرباٛٗا فٔتع  الزبْ  اىل ا٢عت

ّمل ٓعلممه بممٌْ المممن٣ا يف المممنغتبُ خزّبممُ عممً ممممحل ا٢بممت٣ٛ م٣بمما   
إلشامٔا  تاما  اتٙ ٓممجب ا٢اتٔماط ا ّالممنْبب ل٣اتٔماط خؾمْـ مما بماٌ        
الغممك يف القممدرٗ علممٙ إمتثممال تغممزٓع اهلل ّبمماٌ تممزا ا٢اتٔمماط بالتؾممدٖ        
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لشو ا فٔجمب  ل٣متثال ّالتفحٯؿ م١دٓا  اىل فْات تغزٓعُ صبحاىُ ّغزفُ المن
ا٢اتٔاط ّالتفحؿ ا اتٙ ااا فات مً المنفلع ال مزض الغمزعٕ ا٢لشاممٕ    

 مل ٓفً فْاتُ مضتيدا  اىل تقؾ ِ . ّعيدٜذ ىقْل : 

لشمُ  -ااا عك يف تمنفيُ مً ا٢غتضال اّ مً افز ا٢رض لدفً المنٔت 
ُ الفحؿ عً المنقدم٘ إاتٔاطا  بريمل تمنفيُ مً الفعل اّ المرتا الممن لْال ميم   

عزعا  ّتممحذرا  ممً التقؾم  الممن١دٯٖ اىل فمْات التغمزٓع ا٨لشاممٕ اهمه بعمد          
الفحممؿ : اممما أٌ تتممب   درتممُ علممٙ ا٢متثممال اّ ٓتممب  عجممشِ عيممُ ٍّممْ عجممش 
عممذرٖ مممً دٌّ تقؾمم  ا ّيف مثلممُ ٢ ٓمممجْس إبممزاٛ الممرباٛٗ عممً ّبممْال         

علمٕ  ا٢غتضال أّ ّبْال الدفً لمنجزد ااتنال العجمش ممً دٌّ الفحمؿ الف   
 عً مقدمتَنا ّالمن١دٖ اىل إىفغاف  درتُ اّ عجشِ . 

ّيف المنقاو : لْ فمزض البيماٛ علمٙ دخالم٘ )المدخْل يف ستمل ا٢بمت٣ٛ( يف        
مل  -اضً التفلٔع ّؽحتُا اّ دخالتُ يف تيجٔش العلمه ا٢امالٕ يف أطزافمُ    
ا  اىل ٓفً ا٢عتباِ المنؾدا ٕ للقدرٗ العقلٔ٘ أّ للدخْل يف ستل ا٢بت٣ٛ م١دٯٓم 

فممْات تغممزٓع اهلل ّفممْات غزفممُ المممنلشو ممما داو مل ٓمممحزس ّبممْد ال ممزض    
بلُ ٢ الغزعٕ يف ال زف المن ؾْـ للغبَ٘ المنقرتى٘ بالعله ا٢االٕا ٤ّ

ٓلشمُ ا٢اتٔاط بل ٓتنفً مً إبمزاٛ المرباٛٗ عمً الممن١اخذٗ ّممً الممحزم٘ يف       
المحزاو المنعلْو ااما٢   إا ٍْ ممنا ٢ ٓق  بثبْت  ال زف المنبتلٙ بُ خاؽ٘ا

فُٔ بنا ٢ ٓق  بفْات غزض المنْىل اّ فمْات تغمزٓعُ عيمد إبمزاٛ المرباٛٗ يف      
خؾْؽُا ىعه ْٓبد فُٔ ااتنال فْات غزض المنْىل عيد إبزاَٜا لفيمُ غم    

 ماىع عً إبزاَٜا لْبْد ا٢اتنال المنشبْر يف تمناو مْارد إبزاٛ الرباٛٗ .  

ؽل الرتخٔؾمٕ عمامل لممنا عمك يف مؾمدا ٔ٘      ّلْ  ٔل : إط٣ق دلٔل ا٢
 دخْلُ تمحت داٜزٗ ا٢بت٣ٛ ّٓمجزٖ فُٔ ا٢ؽل ّٓعارض ا٢ؽل المجارٖ يف

 ّٓتضا  اٌ .  -ال زف ا٦خز : معلْو القدرٗ علُٔ اّ معلْو ا٢بت٣ٛ بُ 
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غ  المنعلْو  درتُ علٔمُ اّ   - ليا : ٢ ٓمجزٖ ا٢ؽل يف ال زف المنغتبُ 
ارض ا٢ؽممل المممجارٖ يف ال ممزف المممنبتلٙ بممُ ّٓتضمما  اٌ    لٔعمم -ابممت٠٣ِ بممُ  

 ّٓتيجٯش العله ا٢االٕ ٤بل التعارض ّالتضا ط . 

المنحزس  ّاىمنا ٢ ٓمجزٖ ا٤ؽل يف ال زف المنغفْا  درتُ علُٔ اّ غ 
ط٣ق إْس التنضك فٔمُ بم  دو مً أٌ ٍذا ال زف يف ىفضُ ٢ يإبت٠٣ِ بُا لمنا تق

تفلٔممع بممُ مممً بَمم٘ المممنيع عممً التنضممك بالعمماو اّ    دلٔممل المممحفه ٨هبممات ال 
بالمن ل  يف المنغتبُ مؾدا ا  ا ّااا مل ٓفً ال زف  اب٣  لْفمع التفلٔمع فٔمُ    

بزاٛ أؽمل  إمل ٓفً  اب٣  لزفع التفلٔع عيُ بم  -ط٣ق خ ابُ إّلْ تمنضٯفا  ب -
ف الممنقدّر  الرباٛٗ الغزعٔ٘ ا ّٓمنفً أيٝذ بزٓاٌ ا٤ؽل يف خؾْـ ال ز

 :هه ىيتقل للبحث العاعز. دٌّ ماىع أّ معارض  مًل زف المنبتلٙ بُ ّا
  

 طراف العله االمجالي بالنجاسة : مالقي أحد أ
 

ااا إلتقممٙ بضممه خمماربٕ بزطْبمم٘ مضممزٓ٘ مممع بضممه أاممد طممزيف العلممه     
ا٢االٕ باليجاص٘ ّفزض م٣ اتمُ أّ م٣ ماٗ عمٔٞ لل مزف ا٦خمز ممً طمزيف        

ف٣ اعفال يف ّبْال ا٢بتيماال عمً الغمٔٝ      -العله ا٢االٕ بتيجٯط عٔٞ 
المممن٣ ٔ  ٤طممزاف الغممبَ٘ المممنحؾْرٗ أّ الغممٔٞ المممن٣ ٕ لتنمماو أطممزاف      

اما٢  بتميجط أامد طمزيف     إالغبَ٘ المنقرتى٘ بالعله ا٢االٕا فاىُ بنما ٓعلمه   
 ٓعله بتيجط أاد م٣ ٕٔ طزيف الغبَ٘ ا ٍّذا ٢ ب٣و فُٔ .     -الغبَ٘

٘  تؿ بمن٣ اٗ بعف أطزاف الغبَ٘ث ٍيا شتالف٣و ّالبح ّاىمنا         الممنقزّى
بممالعله ا٢اممالٕ باليجاصمم٘ا بنمما ااا ت٣ ممٙ بضممه مممع ااممد طممزيف العلممه         
ا٢بمنالٕ بالميجاص٘ اّ أاد أطمزاف المغمبمَ٘ المنحمؾمْرٗ المنقتمزىم٘ بمالممعله  

 اٗمدٌّ م٣ م زٚ اّ ممً  مزاف ا٤خمُ لل زف اّ ا٤طمنالٕ مً دٌّ م٣ اتما٢ب
 ٕ ٌث لل مزف ا٦خمز ا فمَل ٓمتميمجش العله ا٢االٕ بالميضب٘ اىل الممن٣   عمٔٞ ها
 ٍّل ٓفٌْ لُ أهز فمقمَٕ اّ أؽمْلٕ ؟ فالمبمحمث إاٌ يف مم٣ ٕ أامد أطمزاف
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 ا دٌّ م٣ ٕ تمناو أطزافَا . الغبَ٘ المنحؾْرٗ
ثٱ مَمه اٖ  ّ بل الْلْج يف تفؾمٔل الممنبحث ٓممحضً بيما التعمزٯض لبحم      

ع٣ ٘ مع بممحثيا ٓفمٌْ تممنَٔدا  للْلمْج يف بمْاال الضم١ال عمً افمه م٣ مٕ          
 أاد ا٢طزاف المنغتبَ٘ المنحؾْرٗ ا فيقْل : 

إٌ العلمممه ا٢امممالٕ بمممالتفلٔع اىممممنا ٓفمممٌْ ميجٯمممشا  ّم١هٯممممزا  لْبمممْال  
ا٢اتٔاط يف أطزافُ ااا باٌ علنا  بثبْت تفلٔع فعلٕ علٙ بل تقدٓز ّإٌ باٌ 

ٔممع الممْا عٕ اادهمما  يف بعممف أطزافممُ مممً دٌّ تعممٔ  ّتمممنٔٔش ال ممزف:     التفل
ممً   -لتيجٔش العلمه ا٢امالٕ بممحفه    -متعل  المحفه المنعلْو إاا٢ ا ف٣بد

بْىُ علنا  بالتفلٔع الفعلٕ علٙ بمل تقمدٓز فاىمُ ربمً أصماظ يف تيجٯمش العلمه        
 دِ ّتزصٔ ُ .  ا٨االٕ يف تمناو مْاردِا ّ د صب  يف البحْجي المنافٔ٘ تريبٔ

ٍّفذا ٢بد ممً إامزاس تممحق  تممناو مْفمْ  الممحفه الممنعلْو ااما٢          
فاىُ مً الْافح أٌ بمل افمه مممحنْل تتْ مع ؽم ّرتُ فعلٔما  علمٙ تممحق          
مْفْعُ تاما  مً دٌّ ىقؿا فتفمٌْ فعلٔم٘ الممنْفْ  ّتممحققُ تماو ا٢بمشاٛ       

 صببا  لفعلٔ٘ المحفه المنحنْل علُٔ . ٍّذا :
يف عبَ٘ افنٔ٘ ٓتعلم  بَما العلمه ا٢امالٕ بمالتفلٔع الفعلمٕ         د ٓتحق 

ٗٱ عيممد سّال ٓممْو المممجنع٘ ّٓممرتدد ىْعَمما بمم   ٛ٭ بممريٌ ٓعلممه بْبممْال ؽمم٣ إبتممدا
 ؽ٣ٗ قَز رباعٔ٘ ّب  ؽ٣ٗ المجنع٘ المنزبب٘ مً خ بت  ّربعت  . 

 بمنْفْ  ّ د ٓتحق  يف عبَ٘ مْفْعٔ٘ ٢ّبد مً تعل  العله ا٢االٕ

حفمممه الممممنعلْو ااممما٢  ا ٢ّ ٓتيجٯمممش العلمممه ا٢امممالٕ عيمممد العلمممه    تممماو لل
بالمنْفْ  اليا ؿا إا ٢ يدٖ إازاس بشٛ الممنْفْ  ٍّمْ مْفمْ  ىما ؿ     
غمم  تمماو ا ّالممك ٤ٌ تيجٔممش العلممه ا٢اممالٕ ّتممريه ِ لْبممْال ا٢اتٔمماط يف    

ٓتْ ممع علممٙ تضمما ط ا٢ؽممْل الرتخٔؾممٔ٘ يف أطزافممُا ٍّممذا ربممً     -أطزافممُ 
 تيجٔش العله ا٢امالٕ ّ مد صمب  تْفمٔحُ ّتريبٔمدِ ا ّااا مل ٓفمً       أصاظ يف
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مل ٓرتتمب ا٤همز الغمزعٕ     -اال تمناو مْفْ  المحفه الغزعٕالمنعلْو با٨
علٙ إرتفاال أاد ال زف  المنغتبَ ا إا مع ىقؾاٌ المنْفْ  ّعدو تممنامُ  

د ٓمنفً بزٓماٌ ا٢ؽمل الرتخٔؾمٕ ممً دٌّ مماىع بنما ااا علمه بمم نزٓ٘ أام         
ماٜع  هه عزال ع ؿٮ أاد٪ٍنا فله ٫ٓعزف عزبُ لل نز أٖ مل ٓتحق  تممناو  

ىُ مرتتب علٙ مْفمْعُ  مْفْ  المحد ّلذا ٢ يزٖ علُٔ اد عزال ارتنز ٤
ٍّيا  د حتق  بشٛ مْفمْ  الممحدٯ: ٍّمْ     التاو المنزبب مً الم نز ّالغزالا

مغزّبُ مخزا  الغزال ّمل ٓتحق  المجشٛ ا٦خز: ٍّْ الم نز اّ معلْمٔ٘ بٌْ 
اا ٢ ٓقمم  بممم نزٓ٘ ممما عممزبُا فلممه ٓتحقمم  المممنْفْ  التمماو المممنْبب للحممد  

 ّالعقْب٘ المن ؾْؽ٘ ّٓمنفً بزٓاٌ ا٢ؽل العنلٕ اليايف أيٝذ . 

ّٓمممنفً تْبٔممُ الممك بريىممُ ٓعتممرب يف تيجٔممش العلممه ا٢اممالٕ: تممْفبز ربئممُ  
بتفلٔع فعلمٕ علمٙ    ا٤صاصٔ  ٍّنا : تضا ط ا٢ؽْل يف أطزافُ ا ّأٌ ٓتعل 

بل تقدٓزا ّأث أٌ فعلٔ٘ بل افه ميْط٘ بفعلٔ٘ مْفْعُ ّتممحققُ بتناممُ   
فلذا ٢ ٓرتتب الممحدٯ   -يف الم ارج ّأث أىُ مل ٓته مْفْ  ادٯ عزال ارتنز

علممٙ مممً تيمماّل أاممد المممناٜع  المممنعلْو مخزٓمم٘ أاممدٍنا ا ّعيممد إصممتحفاو  
تؾحاال عدو عزبُ المم نز اّ  ٓمنفً إبزاٛ إص -الغك ّإاتنال هبْت المحد 

 عدو هبْت اذتد علُٔ اّ اؽل الرباٛٗ مً اصتحقاق اذتد ّلشّو ابزاِٛ علُٔ . 

ٌث: إٌ مقتقمٙ تيجٔمش العلمه ا٢امالٕ بالممحفه : تزتٔمب ا٢همز         ّبتعب  ها
امال تممناو مْفمْ  الممحفه ّالتفلٔمع      ٨الغزعٕ علٙ ما ٓفٌْ الممنعلْو با 

 عُ ا ّعيدٜذ : ٢ أٌ ٓفٌْ بشٛ مْفْ -المنيجش 

٢ ٓممجزٖ   -فمٕ مْارد إامزاس تمناو ممْفْ  المحفه المنمعلْو ااا٢  -أ
ىمُ عيمد العلمه ا٢امالٕ بممحفه      ا٢ؽل العنلمٕ الرتخٔؾمٕ اليمايف ا ّالمك ٤    

عزعٕ ٓرتدٯد متعلقُ ب  طزف  اّ أطزاف ا ّبل طزف حيتنل هبْت الممحفه  
اال علُٔ ا ّمعُ ٢ ٓممنفً إبمزاٛ   ٨فُٔ ّا عا  ٤ىُ ٓمحتنل إى باق المنعلْو با
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ا٢ؽل العنلٕ اليايف يف بمل طمزف ممً أطمزاف العلمه ا٢امالٕا امذرا  ممً         
لممشّو الرتخممٔؿ يف المممنعؾٔ٘ ّاؾممْل المممن الف٘ الق عٔمم٘ للتفلٔممع الْاؽممل 

الممممنعلْو إاممما٢ ا بنممما ٢ ٓممممنفً إبمممزاٛ ا٢ؽمممل العنلمممٕ اليمممايف يف طمممزفٱ    
شّو الرتبمٔح ممً غم  ممزبح ٍّمْ باطمل       مم ؾْـ دٌّ غم ِ امذرا  ممً لم    

 بشما  . ٍّذا  تٱ عيد التحق  مً تمناو مْفْ  المحفه المنعلْو ااا٢  . 

اممال بممشٛ المممنْفْ  ّمل ٓمممحزس تمممناو     ّااا بمماٌ المممنعلْو با٨  -ال
مل ٓرتتٯممب ا٤هممز علممٙ إرتفمماال أاممد      -مْفممْ  المممحفه المممنعلْو اامما٢     

ه بتحقمم  مْفممْعُ التمماو ا ّفعلٔمم٘ بممل المممنغتبَ  ا ّالممك ٤بممل عممدو العلمم
 افممه عممزعٕ ميْطمم٘ بفعلٔمم٘ مْفممْعُ بتنمماو أبشاٜممُ المممنريخْاٗ فٔممُ عممزعا ا   

ٓغمك يف أؽمل    -ّعيد عدو إامزاس تممناو مْفمْ  الممحفه الممنعلْو ااما٢        
التفلٔممع ا ٍّممذا مْفممْ  أؽممل الممرباٛٗ ٓؾممح معممُ أٌ ٓمممجزٖ أؽممل الممرباٛٗ  

يف ّٓممحفه بعمدو تممحق  الممنْفْ  التماو      ّضتِْ مً أىمحاٛ ا٢ؽل العنلٕ اليا
 اال . ّٓيتفٕ عيُ المحفه المنعلْو با٨

ٍّممذا ىظمم  مغممزّعٔ٘ القؾمماـ المممنرتتب٘ علممٙ ) تممل المممنضله( ٍّممْ        
صم٣و  إمْفْ  مزبب مً )القتل( ّمً)إص٣و المنقتْل( فااا علنيا ااما٢  ب 

ٍنا مل ّممحقْىٔ٘ دمُا ّ د  تل ع ؿٮ أامد٪  -سٓد اّ عنزّ -ااد ع ؾ  
ٓمجش للحابه الغزعٕ اّ ّلمٕ دو الممنضله أٌ ٓقمتؿٯ ممً القاتمل لعمدو العلمه        

بمل يمزٖ أؽمل     -أع  الفمافز  -بقتلُ المنضله اا مً المنحتنل اىُ  تل ا٦خز
 عممدو  تممل المممنضلها فٔيتفممٕ المممنْفْ  التمماو ٢ّ ٓرتتممب افممه القؾمماـ         

 لت لع المنْفْ  التاو ّإىتفاِٛ . 

 فاٌ -ً بلدٗ مٔمهمناى -نز مام٘ المحدٯ علٙ عارال الم ٘ إ مٔمّىظ  مغزّع
المممنْفْ  مزبممب مً)عممزال الممم نز( مممع )علممه المممحابه الغممزعٕ بممُ( فممااا 

ًٓ ٓغممتبُ بممٌْ مغممزّبُ مخممزا  لعلنممُ إامما٢     إىمماٛعممزال عمم ؿ مممً أاممد   
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ًٓ ّخلبٔ٘ ا٦خزا فاىُ عيدٜذ مل ٓتحق  العله عيد الممحابه  ٛبم نزٓ٘ أاد ا٢ىا
عزال الم نز مً ٍذا الزبل ف٣ ٓغز  لُ أٌ ٓقٔه ادٯ عزال  الغزعٕ بؾدّر

الم نز علُٔا بل ٓمجزٖ أؽل عدو عزبُ الم نز ّٓدرأ عيُ المحد لعدو العلمه  
 بتحق  المنْفْ  التاو للحد الغزعٕ . 

ّبتعب  مم تؾز : اىُ عيد العله بتحق  المنْفْ  التاو للحفمه الغمزعٕ   
ز الغمزعٕ ٢ستالم٘ا لتيجمش العلمه ا٢امالٕ      اال فاىُ ٓرتتب ا٤هالمنعلْو با٨

ّتمممريه ِ لمممشّو ا٢اتٔممماط يف أطمممزاف الغمممبَ٘ الممممنحؾْرٗ الممممنقرتى٘ بمممالعله    
ا٢االٕا ّ د اؾل العله ا٢االٕ بالممحفه الفعلمٕ بفعمل إامزاس تممحق       

 تمناو مْفْعُ ا ّفعلٔ٘ بل افه ميْط٘ بفعلٔ٘ مْفْعُ .  

للحفممه الغممزعٕ المممنعلْو   ّعيممد عممدو العلممه بتحقمم  المممنْفْ  التمماو   
امال  تممحق  بمشٛ مْفمْ  الممحفه الممنعلْو با٨      اال ا أٖ مع إامزاس با٨

بل ٓفمٌْ    ٢ ٓتيجٯش العله ا٢االٕ علٙ العالمه بُ ادتشٛ ا٦خزا ّعدو إازاس
ؽممل الرتخٔؾممٕ المممنفلع عممابا  يف أؽممل التفلٔممع ّٓمممنفيُ أٌ ٓزبممع اىل ا٤

فلٔمع اّ أؽمل المرباٛٗ عمً التفلٔمع .      اليايف للتفلٔمع : إصتؾمحاال عمدو الت   
 ٍّذا القدر مً بٔاٌ الفربٚ ؽار امزا  ّافحا  ٢ اعفال ٢ّ غنْض فُٔ . 

ّ د ّ ع ا٢عفال يف بعف الؾ زٓات ّالت بٔقات الفقَٔ٘ : ٍل ٍٕ ممً  
مؾادٓ  العله بتناو مْفْ  المحفه الذٖ ٓتيجش فُٔ المحفه الفعلٕ المنعلْو 

فٔفممٌْ  -٢ تمممنامُ -ٓ  العلممه بمممجشٛ المممنْفْ  إامما٢  ؟ او ٍممٕ مممً مؾمماد
التفلٔممع مغممفْبا  فٔممُ ّٓمممنفً الزبممْ  فٔممُ اىل ا٢ؽممل الرتخٔؾممٕ اليممايفا     

 ّىقزال مثال  لفزع  ت بٔقٔ  ٍنا :  

 ً ا فاٌمتٔمٔيمالفز  ا٢ّل : ما ااا علنيا إاا٢  بم نزٓ٘ أاد ماٜع  يف  ي
 ا معا  ٢ّ بٔعَنا معا  .  مقتقٙ العله ا٢االٕ أٌ ٢ ٓمجْس عزبَن
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 بعدو بْاس بٔمع بمل ّاامد ميَنما     (11)ّأما بلحاق بمٔع أادٍنا فمقد ٓقال 
ميفممزدا  للعلممه بعممدو الضممل ي٘ الغممزعٔ٘ علممٙ بٔممع أاممد المممناٜع  ا فمم٣ تمممجزٖ 
اؽممال٘ الؾممح٘ يف بٔممع ااممدٍنا لمممنعارفتَا بريؽممال٘ الؾممح٘ يف بٔممع ا٦خممز       

اضمب ا٤ؽمل ا٤ّلمٕ : أؽمل فضماد       فٔتضا  اٌ ّٓمحفه بفضاد بٔمع أامدٍنا  
 المنعامل٘ بمنعيٙ عدو تزتٯب ا٤هز المنريمْل علَٔا . 

لفممً  ممد ٓقممال : إٌ المممحفه الغممزعٕ بفضمماد بٔممع الممم نز مرتتٯممب علممٙ      
ْٯو بَنما : )ّ مْ  البٔمع خاربما ( ممع )مخزٓم٘         مْفْ  مزبب مً أمزًٓ ّمتقم

 ىقْل :  -اادٍنا  ًٓ ٓعله بم نزٓ٘ٛالمنبٔع( ّعيد ّ ْ  البٔع علٙ أاد إىا
 .  ممحزس -دٍنا: ّ ْ  البٔع خاربا  ّاا ًٓاٛفضاد البٔع مرتتٯب علٙ بش

لفً مل تمحزس مخزٓ٘ المنبٔع فاٌ الْا ع خاربما  ٍيما بٔمع أامد الممناٜع       
المنغتبَ  المنعلْو مخزٓ٘ أادٍنا فلمه ٓعلمه ّ مْ  بٔمع المم نز خاربما  بمل        

ل٘ الؾح٘ ّٓمحفه بؾمح٘ البٔمعا   ٓغك فُٔ ّٓمحتنل ؽدّرِ عيُا فتجزٖ اؽا
مً دٌّ معارض لعمدو بزٓماٌ أؽمل الؾمح٘ يف الممناٜع الممنغتبُ ا٦خمز ممً         

 بَ٘ عدو المنْفْ  بفعل عدو ّ ْ  البٔع علُٔ اضب الفزض . 

دلبيما علمٙ أٌ بٔمع     (12)إٌ دلٔل )بٔع الم نز صحت(  ّ د ٓمجاال عيُ ردٯا :
 ٙ البٔمع بمدّا  ّصمحتٔ٘ المثنً      الم نز تمناو مْفْ  المحفه : عدو الضل ي٘ علم

ّب ٣ٌ البٔع ٢اقما  للبٔمع ا أّ ٓقمال : الممنفَْو عمزعا  ممً ٍمذا المدلٔل عمدو          
صل ي٘ المنفلع علٙ بمٔع الم نز ا ّااا تمحمق  المنْفْ  : بمٔع ما عله بْىمُ  

 افه بضحتٔ٘ المنال عزعا  ا ٍّذا معيٙ م اب  اّ م٣سو للب ٣ٌ .  -مخزا 
 ًمعٔم مع اامد المناٜ مٔم ميد بمتاو عمْ  المق  المنْفمتحما بعله ٍيمث ٢ ٓمٔمّا

 تؾحاال عدومؾحاال عدو بٌْ المناٜع مخزا  ّإصمتمٓمجزٖ إص -تبَ  مالمنغ
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٘     تمممناو مْفممْ  المممحزم٘:     مخزٓمم٘ المممناٜع المممنبٔعا ٤ّبلممُ ٓيتفممٕ بالمممحج
 مْفْ  أؽل فضاد البٔع ا ّمع إصتحفاو الغك فا٤ؽل ؽح٘ البٔع . 

حبمممث  (13)تْفمممٔح مممما ّرد يف تقزٓمممز -الممممنقال ّالممممجْاال -ٍمممذا بلمممُ 
المنحق  اليأٜ  ) دِ( الفً مم تارِ المنقال ا٢ّل ّلذا  مال يف المم تاو :)٢   

ممً   -ٓيب ٕ التريمل يف أٌ عدو الضل ي٘ علٙ بٔع الم نز ّفضادِ بحزمم٘ عمزبُ   
نعلمْو  اال ا ّ د عزفت أٌ بل مما لل ا٦هار المنرتتب٘ علٙ ىفط المنعلْو با٨

 با٨اال مً ا٤افاو ٓمجب تزتبُ علٙ بل ّااد مً ا٤طزاف( .  

٘  تريممل ٱّصم١ال عمً ممزاد القاٜمل بممجزٓاٌ        ّالتحقٔ  أٌ ٓقال : إٌ ليا ّ ف
 أؽممل الؾممح٘ ٍيمما يف ال ممزف  ّتضمما  َنا بعممد التعممارض : ٍممل المممنزاد مممً   

لفمً  أؽل الؾح٘ :محل العقد المنغفْا يف ؽحتُ علَٔا فَذا ا٤ؽل تاو ا 
 مْفممْعُ العقممد الؾممادر عممً ال مم  ا ٍّممْ غمم  مي بمم  علممٙ ممما ىمممحً فٔممُا     
 فماٌ الفم٣و يف تؾممحٔح بٔمع المممنفلع ىفضمُ هلمذا المممناٜع الممنغتبُ بالممم نزٓ٘       

 مع إ رتاٌ الغبَ٘ بالعله ا٢االٕ بم نزٓ٘ أاد المناٜع  . 

ّلْ أرٓد ممً أؽمل الؾمح٘ : عنْممات ؽمح٘ البٔمع ّاملٯ التجمارٗ عمً          
فينيممع التنضممك بَمما ٍيمما بضمماٜز العنْمممات ّالمممن لقات يف مممْارد         تممزاضث

الغمممبَات الممممنؾدا ٔ٘ ا فممماٌ ٍمممذا الممممناٜع الممممنغفْا مخزٓتمممُ ٢ ٓمممدرٚ      
مؾدا ٔتُ لبٔع الم نز لٔفمٌْ صمحتا  أّ مؾمدا ٔتُ لبٔمع المم لٯ لٔفمٌْ ام٢٣ ا        

ٓمريتٕ ا٤ؽمل    -ط٣ ات الٯ البٔع ّالتجمارٗ عمً تمزاضث    إّمع تعذر التنضك ب
 ا٤ّلممٕ يف المممنعام٣ت  اطبمم٘ا ّ ممد عزفممياِ يف أّاٜممل بتابيا)بغممزٚ الفقاٍمم٘( 

ا٢ٓقمما  المممنغفْا يف ؽممحتُ    ّأأعمم  أؽممل فضمماد العقممد    -يف بممشِٛ ا٢ّل
 .  ال تمحققُ ّالمنتعارف تزتٯبُ علُٔبمنعيٙ عدو تزتٯب ا٤هز المنغزّ  المنزغْ
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 منغتبَ  بالم نزىعه ىم زج عً ا٤ؽل ا٤ّلٕ عيد بٔع أاد المناٜع  ال
بفعمل الغمك يف بمٌْ الممنبٔع مخمزا  ٢ ٓتضملبط الممنفلع عمزعا           -دٌّ بلَٔنا 

علٙ بٔعُ ّتمنلبك همنيُا فٔجزٖ إصتؾحاال عمدو بمٌْ الممناٜع الممنبٔع مخمزا       
 ٕ مْفممْ  المممحفه بفضمماد البٔممعا ٢ّ أهممز للعلممه       -بالمممحج٘ -ّعيدٜممذ ٓيتفمم

يف أاد ال مزف  اّ ا٤طمزافا    ا٢االٕ بالمنْفْ  ّافنُ المنعلْو ااا٢ 
امال علمٙ ال مزف الْاامد     ٨ّالك للغمك الْبمداىٕ يف إى بماق الممنعلْو با    

المنبٔعا ّمعُ ٢ ٓتنفً تزتٔب افن٪مٕ الممحزم٘ ّالفضماد الممنرتتب  علمٙ بٔمع       
 أاد  ئيت  أّ  ياىٕ ٓعله إاا٢  بْبْد الم نز يف أادٍا .

 ؾمح٘ بٔمع أامد الممنغتبَ .     ّٓتحؾل ممً مممجنْ  مما تقمدو : الْهمْق ب     
لمدلٔل املٯ البٔمع ّؽمح٘      ّمع بقاٛ الغك ّإصمتحفامُ فا٤ؽمل ؽمح٘ البٔمعا    

 التجارٗ عً تزاضثا ٍّذِ اليتٔج٘ ّالمندرا ٍنا المنقب٢ٌْ يف ٍذا الفز  . 

الفممز  الثمماىٕ : ممما ااا علنيمما إامما٢  ب ؾممبٔ٘ إاممدٚ دارٓممً اّ إاممدٚ      
ا داراٌ اّ فَٔما عمجزتاٌ ّ مد علمه     عجزت  بريٌ ٓغرتٖ أادٮ    ع٘ أرض فَٔ

بمممنلك البمماٜع إاممدٚ الممدارًٓ اّ إاممدٚ الغممجزت  ّغؾممبٔ٘ ا٤خممزٚ ّ ممد     
ع ميَنماا همه   ٜإعتبَت ف٣ إمتٔاس للن ؾْب٘ ميَنا عمً الممح٣ل الممننلْا للبما    

ٗح أّ اؾممملت ٨امممدٚ   ٘ح ّأبمممز بعمممد المممك اؾممملت ٨امممدٚ المممدارًٓ ميفعممم
٘ح دٌّ المدار اّ الغم    ٗح فعلٔم جزٗ ا٤خمزٚ ا فَمل يمْس التؾمزف     الغجزت  همنز

فَٔمما تفلٔفمما  ا ّلممْ تؾممزف يف اليفممع ّالينمماٛ فتلممع ٍممل ٓمممحفه بعممدو فممناٌ  
 المنيافع ّفعا  ؟ أو ٓمحزو التؾزف تفلٔفا  ّٓثبت القناٌ ّفعا  ؟ . 

أامد طمزيف    - د ٓقال بمجْاس التؾزف تفلٔفا  يف همنز الغجز ّىفمع المدار   
ّٓقممال بعممدو فممناىَا ّفممعا  ا ّالممك    -ٕ الغممبَ٘ المممنقزّى٘ بممالعله ا٢اممال 

بلحاق أٌ مْفْ  ازم٘ التؾزف تفلٔفما  ٍمْ )ىممناٛ الممن ؾْال( ّ مد أامزس       
بشٛ المنْفْ  )ىمناٛ( ّمل ٓمحزس المجشٛ ا٦خز )المن ؾْال( ٢اتنال بمٌْ  
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الغجزٗ المنثنزٗ اّ الدار المن١بزٗ ا٢٣  ّاىَا غم  الممن ؾْب٘ ّا عما  فٔفمٌْ     
يدٜذ ٫ٓغكب ّٓدفع إاتنال ال ؾبٔ٘ بريؽل الٯ الدار ّالغجزٗ اليفع ا٢٣ ا ّع

 المنعٔٯي٘ ّعدو غؾبٔتَنا ّبريؽل الرباٛٗ مً المحزم٘ المنحتنل٘ . 

بنا أٌ مْفْ  القناٌ ٍْ )التضلبط ّّفع الٔد علٙ ممال ال م ( ا ّيف   
ممممحل البحممث ٓمممحزس بممشٛ المممنْفْ  : )التضمملط ّّفممع الٔممد( ا ٢ّ ٓمممحزس 

: )ممال ال م ( ٨اتنمال عمدو بمٌْ الغمجزٗ اّ المدار الممنتضلط         المجشٛ ا٦خز 
٘  ازاما  لعدو بْىَا مال ال   ّا عا ا فله ٓمحزس الممنْفْ  التماو     علَٔا م ؾْب
 اتٙ ٓرتتب القمناٌ ا ّممع بقماٛ ا٢اتنمال ّإصمتحفاو الغمك ٓممجزٖ أؽمل         

 .   عدو التضلط علٙ مال ال   ّأؽل عدو القناٌ ّأؽل الرباٛٗ مً القناٌ
ااٌ عيد العله ا٢االٕ ب ؾبٔ٘ إادٚ الدارًٓ اّ إامدٚ الغمجزت  ٢   

أامد طمزيف العلمه     -ٓرتتٯب علٙ التضلط اّ التؾزف بمنيافع الغمجزٗ اّ المدار   
٢ّ ٓثبممت ا٢هممه ّالمممحزم٘ ٢ّ القممناٌ ا ّالممك لعممدو إاممزاس       -ا٢اممالٕ 

 المنْفْ  التاو لمَذًٓ المحفن  . 
بتياال عً الثنار ّالمنيافع الممنتجددٗ ٨امدٚ   ّباختؾار : ٢ ٓمجب ا٢

الدارًٓ اّ إادٚ الغجزت  ٢ّ فناٌ علٙ مً تؾزٯف ّاىتفع ا ّالك لعدو 
تمممناو مْفممْ  المممحفن  : المممحزم٘ ّالقممناٌ . ٍّممذا المممنقال مل ٓزتٰقممُ        
المنحق  اليأٜ  ) دِ( لفيُ ٓتْاف  يف اليتٔج٘ مع ىظز أصمتااىا الممنحق ) دِ(   

 طال٘ يف العزض ّا٢عفال ا ّىفتفٕ بريٌ ىقْل : ٢ّ مْبب ل٩ (14)فزابع 

 التحقٔمم  اٌ مقتقممٙ العلممه ا٢اممالٕ لممشّو ابتيمماال بمم٣ طممزيف الغممبَ٘   
ّلمشّو ابتيماال هممنزات ّميمافع بم٣       -أؽمل الممنال   الدارًٓ اّ الغمجزت :  -

المنال  الممنحتنل ّبمْد الممحزاو يف اامدٍنا ا ٤ٌ الثنمز ّالينماٛ ٓتبمع عم          
المذٖ رّاِ   نال ا٤ؽل يف المحلٯ ّالتحزٓه اضبممنا ٓفٔمدِ الميؿٯ الؾمحٔح     الم
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ٟث مضمله إ٢ ب ٔبم٘ ىفضمُ[     ٍّمذا بٔماٌ ٤ؽمل     (15)الفزٓقاٌ :]٢ ٓمحل مال إمز
ط٣ق علمٙ أىمُ ٢ ٓممحل للنضمله ممال أخٔمُ       تغزٓعٕ عنْمٕا ّفٔمُ د٢لم٘ بما٨   

٘  ٤ؽممل مالممُ اّ همممنزٗ مممً همممنزات مل  ٘  تابعمم فممُ . ٍّممذا المميؿ عٔيمما  ٢ّ ميفعمم
ّحيممزٯو بممل تؾممزف ّإصممتح٣ل لعمم  مممال    -علممٙ ا٢طمم٣ق -الؾممحٔح ٓيَممٙ

المنضله اّ لمنيافعُ صْاٛ المنيافع المنْبْدٗ فع٣  ّالمنتجددٗ ّصْاٛ المنيافع 
المنيفؾل٘ المنضتقل٘ يف الْبْد بْلد البَٔن٘ المن ؾْب٘ ّالثنزٗ المنقت ف٘ ممً  

نتؾل٘ غ  المنضتقل٘ يف الْبْد عمً أؽملَا   الغجزٗ المن ؾْب٘ ا ّالمنيافع الم
 بنيافع الدار المن ؾْب٘ ىظ  الضفيٙ ّالت شًٓ ّا٢صتحناو ّضتٍْا . 

ّباختؾار : الثنزٗ ّالمنيفع٘ افنَا تابع ذتفه الغجزٗ ّالدار ّضتٍْنما  
 ممنا باٌ مال ال  ا فااا ازو أؽل المنال ازو الفز  :اليناٛ التابع ٤ؽلُ . 

عله المنفلع تفؾ٣ٔ  ب ؾب مالث اّ علنمُ ااما٢  يف أامد     ّأيٝذ : ااا
ٛٮ صمْاٛ الممنتؾل ميَما ّالممنيفؾلا           مال  هه قَمز ٤امد الممنال  ىفمعٮ اّ ىممنا

ّبممب ا٢بتيمماال عممً الثنممزٗ ّاممزو إصممتح٣ل    -المممنضتقل ّغمم  المممنضتقل  
المنيفع٘ بمتبع ازم٘ أؽل المنال فاىُ ٓمجب ا٢بتياال عً ا٢ؽل الممن ؾْال  

مزددا  بم  دارٓمً اّ    -الدار اّ الغجزٗ المنعلْو غؾبٔتَا تفؾ٣ٔ  اّ إاا٢ : 
 (:ّىضممتفٔد الْبممْب  مممً دلٔممل ّااممد ٍممْ إطمم٣ق  ْلممُ )  -بمم  عممجزت 

]٢ ٓمحلٯ مال إمزٟ ٱمضله إ٢ ب ٔب٘ ىفط ميُ[ فاىُ تثبمت بمُ ازمم٘ التؾمزف     
    ُ التابعم٘ لمُ يف    ّإصتح٣ل أؽل المنال الممن ؾْال ّإصمتح٣ل ميافعمُ ّهممنزات

ٗح للن ؾْال تفؾ٣ٔ  اّ لمنغتبُ ال ؾبٔ٘  الْبْد ّالمنلفٔ٘ ا ّبلنا تتجدد همنز
بنا لْ خلت الدار بعد عاغلٔتَا فآبزٍا اّ أهمنزت الغجزٗ بعمد   -ممحؾْرا  

فاىمُ ٓممحزو التؾمزف ا٢صمتح٣لٕ ّٓممجب التمْرٯ  ّا٢بتيماال إ٢         -إىق اعَا 
 .  اٌ المنالك الغزعٕ ّب ٔب٘ ىفضُإب
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 فمٕ تزتٯب المحفه المنذبْر علٙ مْفْعُ : الثنمز ّاليفمع ااا   -٢ّ فزق 
ب  العله التفؾٔلٕ ب ؾبٔ٘ ٍذِ الدار أّ تلفه الغجزٗ ّبم    -تمحق  خاربا  

العله ا٢االٕ بَا المنرتدد متعلقُ ب  ٍذِ الدار ّب  تلك الدار اّ المنرتدد 
تيجمش العلمه ا٢امالٕ يف ا٢طمزاف     متعلقُ ب  ٍذِ الغجزٗ ّب  تلك ا فاىمُ ٓ 

 المنحؾْرٗ ١ّٓهمٯز ّبْال ا٢اتٔاط با٢بتياال عً ا٤ؽل عً همنزتُ . 
ٍذا لْ تمحق  ل٥ؽل المن ؾْال تفؾ٣ٔ  أّ للنغتبُ ممحؾْرا  ّتبٔٯً لمُ  

ٛٮ ّميفع٘  فاىمُ ٓممجب ا٢بتيماال     -ّلْ بالقْٗ ّ ابلٔ٘ ا٢ىتفما  ّا٢صمتٔفاٛ    -ىمنا
 تح٣ل ا ّّبُ الك : ّٓمحزو التؾزف ّا٢ص

إىمممُ بعمممد ا٢لتمممشاو بتبعٔممم٘ الثنمممزٗ للمممدار ّالغمممجزٗ الممممنثنزٗ يف الممممحفه 
التحزٓمنٕ ّبدلٔل ّااد بنما تقمدو تْفمٔحُا ّبعمد تممحق  الثنمزٗ ّالممنيفع٘        
ّاليناٛ فع٣  ٨ادٚ الدارًٓ اّ الغجزت  المنعلْو إاما٢  غؾمبٔ٘ اامدٍناا    

المدارًٓ اّ   -٨بتيماال طمزيف الغمبَ٘    ّبعد تيجٯمش العلمه ا٢امالٕ الممنْبب     
فاىممُ ٓممتهٯ مْفممْ    -الغممجزت  : أؽممل المممنال ّٓتبعممُ فزعممُ : الثنممزٗ ّاليفممع   

 المحفه :)ّبْال ا٢بتياال عً الثنزٗ ّعدو الٯ التؾزف ّا٢صتح٣ل(.  

 ٓرتتمب الممحفه الممنشبْر ٢ ستالم٘ تزتممٯبا  فعلٔما ا       -ّعيد تممناو الممنْفْ    
٘ علٙ فعلٔ٘ مْفْعُ التماو ا ّٓفمٌْ دلٔمل تممحزٓه     فاٌ فعلٔ٘ بل افه مْ ْف

ميممافع المممن ؾْال عمم  دلٔممل تمممحزٓه أؽممل المممنال المممن ؾْال بنمما صممب ا    
فٔ زج عً مْفْ  البحمث: مما ااا مل تفمً للمدار اّ للغمجزٗ هممنزٗ متحققم٘        

 بالفعل اّ بالقْٗ القزٓب٘ مً الفعلٔ٘ ّؽ٣أ٘ ا٢ىتفا  ّإصتثنار المنال . 

بريىُ )٢ ىتعقل هبْت م٣ا تمحزٓه المنيافع  بمل  (16)ٓزاد ٩لّمعُ ٢ ممجال 
ّبْدٍمما خاربمما  ا فمماٌ ازممم٘ التؾممزف يف مممال ال مم  اىمممنا تثبممت بعممد هبممْت 

 زٓهمتحم  م٣ا المقمتحميٙ لمعمُ ٢ ممقمقمُ يف الم ارج ا ّمع عدو تمحمْفْعمم
                                                            

 . 262:  3دراصات يف ا٢ؽْل العنلٔ٘ : ج (16)



 9ج بغزٚ ا٢ؽْل /( ........................................................ .... 466)

 بنا ٢ معيٙ لثبْت  ىفضُ ( . 

 بحث يف إبمزاٛ افه )ازم٘ المتؾزف٢ّ ٓتهٯ ٍذا ا٢ٓزاد ٤ٌ فزض الم
ّا٨صتح٣ل( عً همنزٗ إادٚ الغمجزت  اّ ميمافع إامدٚ المدارًٓ الممنعلْو      

ٍْ فزض تمحق  المنْفْ  خاربا  ّقَْر الثنزٗ فع٣   -ااا٢  فَٔا ال ؾبٔ٘ 
 -ّاليناٛ تبع ا٤ؽل بنا أّفمحيا  -أّ  ابلٔ٘ اليفع ّا٢ىتفا  بالع  المن ؾْب٘

تحمزٓه ّٓثبمت م٣بمُ لتحقم  مْفمْعُ فعم٣  ممً دٌّ تْ مع         فٔرتتب افمه ال 
المحفه علٙ العله التفؾٔلٕ بفمٌْ الثنمزٗ ممال ال م  ا فماٌ العلمه ا٢امالٕ        
ب ؾمبٔ٘ ااممدٚ الممدارًٓ اّ ااممدٚ الغمجزت  بممافٱ لتيجٔممش المممحفه المممنعلْو   

اال بلحاق أؽل العم  الممنالٔ٘ ّبلحماق هممنزتَا التابعم٘ هلما يف الْبمْد        با٨
م اربٕ ّيف المنلفٔ٘ الغزعٔ٘ ا ٢ّ ممجال للغمك يف هبمْت الممحفه : لمشّو     ال

عً همنزٗ أاد المنغتبَ  بعد ا٢لتشاو بتبعٔ٘ الثنزٗ ٤ؽمل الممنال    -ا٢بتياال 
بنممما ٢ مممممجال ٨بمممزاٛ أؽمممل المممرباٛٗ ممممً الممممحزم٘      يف ازمممم٘ التؾمممزفا 

 . ّالمن١اخذٗ بنا ٢ ٓم فٙ . ٍذا بلُ بلحاق المحفه التفلٔفٕ 

ٍّمْ فمناٌ الثنمزٗ الممنتلقاٗ ممً       -ّأما المحفه الْفمعٕ يف ٍمذا الفمز     
إاممدٚ الغممجزت  أّ الينمماٛ ّىفممع إاممدٚ الممدارًٓ المممنعلْو إامما٢  غؾممبٔ٘    

فالظاٍز عدو القناٌ ا لعدو ّفْا مم زج معترب عً أؽال٘ عدو  -أادٍنا 
بلتا الدارًٓ  القناٌ اّ أؽل الرباٛٗ مً القناٌ . ىعه  إ٢ أٌ تثبت الثنزٗ يف

اّ بلتا الغجزت  المنعلْو ااا٢  غؾبٔ٘ إامداٍنا ا همه ٓتؾمزف يف بلتَٔنما     
فٔيممتقف ٓقمم  عممدو القممناٌ صممابقا  بممٔق  القممناٌ ٢اقمما  ىاعممٝا  مممً تؾممزفُ    

٘  ميُ .   ّإصتح٣لُ لفلتا الثنزت  المنعلْو بٌْ إاداٍنا مال ال   م ؾْب

مل ٓمحزس  -اداٍنا إع المتؾزف بأّ م -ّمً دٌّ المتؾزف يف بلمتمَٔنا 
بْىُ مضتح٣  لمنال غ ِا ٨اتنال بٌْ مما إصمتحلُ ّتؾمزف فٔمُ مالمُ المذٖ       

 ملفُ بالغزاٛ ّ د تؾزف فُٔ ّإصتْفٙ ميفعتُ . 
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 ّبمتعبم  مم تؾز: بمربٚ فناٌ ميافمع المنال المن مؾْال مضلمن٘  م عا ا
 ٌ الثنمزٗ تابعم٘ للمدار اّ     لفً ؽ زاٍا غ  ممحزسٗ ٍيا خاربا  لعدو إازاس بمْ

٘  للمدار اّ     للغجزٗ المن ؾْب٘ ميَنا ا فاىُ ٓمحتنل بالْبداٌ بٌْ الثنمزٗ تابعم
 للغجزٗ المح٣ل المننلْب٘ لُ بالغزاٛ .  

ّمع الغك ّعدو الٔق  ٓمجزٖ إصتؾحاال عدو بٌْ الثنزٗ اّ الممنيفع٘  
 المن ؾْب٘ اّ الغجزٗ المن ؾْب٘ . همنزٗ ّميفع٘ الدار

٘    ىعه  د   ٓيا ػ فُٔ بريىُ ٓمنفً بزٓاٌ إصتؾحاال عدو بٌْ الثنمزٗ ميفعم
٘  للدار المح٣ل اّ للغجزٗ المننلْب٘ا فاىمُ ٓممنفً بزٓماٌ ا٢صتؾمحاب       تابع
٘ح للْا مع ا ٍّيما ٢ تلمشو الممن الف٘       ٘ح عنلٔم ما داو مل تلشو مً إبزاٍٛنا مم الف

 غتبَ  . العنلٔ٘ الق عٔ٘ لعدو تؾزفُ يف ميفع٘ ب٣ المنال  المن
تعارفا ّتضا  ا ّأمفً الزبْ  اىل أؽل المرباٛٗ   -ّااا بزٚ ا٤ؽ٣ٌ 

 مً فناٌ تؾزفُ يف همنزٗ أاد المنال  المنغتبَ  . 
التفؾٔل ب  التفلٔمع فٔحمزو التؾمزف يف هممنزٗ إامدٚ       ّالمنتحؾل ٍْ

الغممجزت  ّميفعمم٘ إاممدٚ الممدارًٓ ّبمم  الْفممع فمم٣ فممناٌ يف التؾممزف         
 العالمه حبقاٜ  ا٢افاو ّّا عَا .  اداٍنا ّاهللإب

ٍممذا ٍممْ التنَٔممد المممن لْال تقدٓمممنُا ّهمممن٘ تفؾممٔل بمم٣و ّفممزّ  فقَٔمم٘ 
ّااتنا٢ت تعزفيا هلا مفؾ٣  يف حبْجي فناٌ الممنقبْض بالعقمد الفاصمد يف    
مْصْعتيا الفقَٔ٘ )بغزٚ الفقاٍ٘: ادتمشٛ الثالمث(٢ّ مْبمب ٨طالم٘ البحمث      

 ل . الفقَٕ ٍيا يف بمحْجي ا٢ؽْ
هه ٓقع الف٣و تفؾم٣ٔ  يف مبحمث الممن٣ ٕ ٤امد طمزيف الغمبَ٘ الممنقرتى٘        
 بالعله ا٢االٕ بالميجاص٘ ا ّالبحث ٍيا يف المجضه المجامد الذٖ ٓمم٣ ٕ مما  

بمن٣ اتُ ممع الميجط الممنتٔقً ٢ ٓتميجط إ٢ ممع غلبم٘ ّؽمع الميجط علٔمُا          
 ؾه ّعنْو المناٜعاتمتمؾْـ المناٛ غ  المنعمٕ خمبحث ٍيا فمؾز المحميمٔمف
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ّالمجضه الٔابط بالثمْال ّا٢رض ّا٢ىاٛ ّا٢هماجي عيد م٣ اتمُ ممع مممحتنل   
اليجاص٘ لفْىُ طزف المغبَ٘ المنقزّى٘ بمعله ااالٕ بالممتيجط ا ّٓممغرتط يف   
المجضه الٔابط الممن٣ ٕ للميجط أٌ ٓفمٌْ فٔمُ رطْبم٘ اتمٙ تضمزٖ اليجاصم٘         

لمممنآع أّ الٔمابط الزطممب ممع ممممحتنل اليجاصمم٘   المممجضه ا -الٔمُا فممااا ت٣ ٔما   
 ٍل ٓمحؾل التيجط؟ ٍيا فزفٔتاٌ :  -دٌّ تمناو ا٢طزاف ّطزف الغبَ٘ا

الفزفٔ٘ ا٢ّىل : أٌ تفٌْ المن٣ اٗ المنضزٓ٘ متحقق٘ مع طزيف الغمبَ٘ اّ  
ٛٮ ّعلنت٫ بمُ ااما٢  ممزددا ٪ بم  مما      تمناو اطزافَاا همه   ٓمًا ٛ بنا لْ تيجٯط ما

ٕ ا٢بٔف ا٢ىاٛ ا٢ٓمنً ٢ّ ٙ هْبٕ ا٢ؽمفز ا٢ىماٛ ا٢ٓضمزا اّ ٢ مٙ     ٢ ٙ هْب
٘  ا٢ىاٛ ا٢ٓضز . ّيف مثلُ لْ بئيا علٙ أٌ المنتيجط باليجط  هْبٕ ا٢بٔف هاىٔ
ٓيجٯط م٣ ُٔ باٌ الثْبماٌ معلمْمٕ التميجط إاما٢  لممن٣ اتَنا طمزيف عمبَ٘        

بم٣ طمزيف    -ا٢بمٔف   المنتيجطا ّيف ؽمْرٗ م٣ ماٗ الغمٕٛ الْاامد : الثمْال     
اليجاص٘ : ا٢ىاٛ ا٢ٓمنً ّا٢ٓضز باٌ المن٣ ٕ الْااد معلْو التيجط تفؾم٣ٔ   
ّيب إبتيابمُ بشمما  . ٍّمذا الفمزض خمارج عمً ستمل البحمث ّالفم٣و ّ مد           

 هه ىبحث الفزفٔ٘ الثاىٔ٘ بعيْاٌ : صبقت ا٢عارٗ الُٔ . 
 

  قا  : العله االمجالي بالتنجس تعكبه الـنال            

٘  مع بعف أطزاف الغمبَ٘          ٍّْ أٌ ىفرتض بٌْ المن٣ اٗ المنضزٓ٘ متحقق
المنحؾْرٗ الممنقرتى٘ بمالعله ا٢امالٕ باليجاصم٘ اأٖ ٢ تفمٌْ الممن٣ اٗ ممع        
ٛٮ      تمممناو أطممزاف الغممبَ٘ا بممل تفممٌْ المممن٣ اٗ مممع بعقممَا بنمما لممْ تمميجٯط ممما

ًٓ طزيف ٛ هْبٕ ا٢بٔف أاد المنا ًٓ هه ٢ ّٙٛعلنت٫ بُ إاا٢  ب  ماٜٕ إىا
الغممبَ٘ دٌّ ال ممزف ا٦خممز ممممنا ٓمممحتنل تيجٯضممُ ففاىممت المممن٣ اٗ مممع بعممف 

 أطزاف الغبَ٘ ا ٍّذا الفزض ٍْ ستل الف٣و ا٦ٌ . 
 ٕ بنممما ٓممممجب  -بالفضمممز -ّ مممد  ٔمممل بْبمممْال ا٢بتيممماال عمممً الممممن٣ 

 ياالمزاس ا٢بتا٢بتياال عً المن٣ ٙ )بالفتح( تمحؾ٣ٔ  للنقدم٘ العلنٔ٘ ّإا
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 عً اليجط بابتياال ب٣ ال زف  المنغتبَ  اّ ا٤طزاف المنحؾْرٗ . 

 ّ د ٓضتدلٯ علٙ ّبْال ا٢بتياال عً المن٣ ٕ بْبِْ مً ا٢دل٘ا ّ بل
ىتعممزٯض لمممنا طممزا مممً إاتنمما٢ت لتْبٔممُ بٔفٔمم٘ تمميجٯط م٣ ممٕ      -عزفممَا 

مممدٚ المميجط ّالمممنتيجط حبضممب مقمماو الثبممْت ّالْا ممع ى٣اظَمما ّىممزٚ        
 ؽ٣أ٘ دلٔل ا٨هبات لمَاا ّإاتنا٢ت تْبُٔ بٔفٔ٘ تيجٯط المن٣ ٕ ٍٕ:

 ا٢ّل :إاتنال تميجٯط الممن٣ ٕ ممً بَم٘ صمزآ٘ اليجاصم٘ ممً الممن٣ ٙ         
٘ ا ٢ّسمَا إتمحاد صتاص٘ الممن٣ ٕ   -بالفتح  - ٘  ّا عٔ ٘  اقٔقٔ اىل المن٣ ٕ صزآ

يماال الممن٣ ٕ عم  الممحفه     مع صتاص٘ المن٣ ٙ بالفتح ا ّٓفمٌْ الممحفه بابت  
ا٢ّل بابتيمماال المممن٣ ٙ بممالفتح ّ ممد تْصٯممعت داٜممزٗ متعلقممُا ّهبممت افممه     
ّبْال ا٢بتياال ٤مزًٓ بعد أٌ باٌ هابتما  ٤ممز ٱّاامد ٱٍمْ الممن٣ ٙ بمالفتحا       
 ٍّذا ىظ  ما لْ ُ ضٯه مما يف أامد ا٢ىماًٛٓ الممنغتبَ  اىل  ضمن  ّأفمز  مما٠ِ        

عممً أممع ا٤ّاىممٕ الث٣همم٘ا تمممحؾ٣ٔ  للنْافقمم٘   ًٓ فْبممب ا٢بتيمماالٛيف اىمما
الق عٔمم٘ ٨ّاممزاس ا٢بتيمماال عممً المميجط ّالمممنتيجط الممْا عٕ المممنتحق  يف   

٘   -بعقَا . ٍّذا ا٨اتنال فمعٔع ٢ ٓممنفً    -بمحضب مقاو ا٨هبمات ّالد٢لم
 المنؾ  الُٔا إا ٢ دلٔل ّافح ٓضيدِ . 

 

نممالا بلحمماق أٌ صممزآ٘  بممل ْٓبممد دلٔممل ّافممح علممٙ فضمماد ٍممذا ا٨ات         
٘  مً المن٣ ٙ اىل المن٣ ٕ ٓبت  علٙ اصاظ فعٔع مزفْض :  اليجاص٘ اقٔق

ٍْ بٌْ اليجاص٘ أمزا  اقٔقٔا  ّّبْدا  ّا عٔا  بغع عيُ الغار  المنقدظ بنا 
إعتقدِ اع مً الفقَاٛ ) دٍه( ا ٍّذا فعٔع ٤بمل اٌ الضمزآ٘ الممحقٔقٔ٘    

ا عٔ٘ ّالْبمْدات الممحقٔقٔ٘ ىظم  صمزٓاٌ التٔٯمار      تتحق  يف ا٢مْر التفْٓئ٘ الْ
الفَزباٜٕ مً مْفمع لممنْفع ّىظم  صمزآ٘ الممحزارٗ ممً اليمار اىل الممحدٓد         
 المممن٣ ٕ هلمما ا ٢ّ دلٔممل علممٙ تممريتٕ صممزآ٘ اليجاصمم٘ المممحقٔقٔ٘ مممً المممن٣ ٙ   

 ا بل دٌّ إهباتَا خزط القتاد .  -بالفضز -اىل المن٣ ٕ  -بالفتح -
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 بنا أّفحمياِ يف ممبااث المحفه الْفمعٕ يف -لؾحٔح يف إعمتمقادىا ّا       
أٌ اليجاصمم٘ ّال َممارٗ ّبممْد  -المممجشٛ الثمماىٕ مممً مْصممْعتيا ا٢ؽممْلٔ٘ ٍممذِ 

إعتبارٖ  اىْىٕ ّافه إلمَٕ ّفعٕ ا ٢ّ معيٙ لضزآ٘ ما لمه ٓفمً لمُ ّبمْد    
 ّا عٕ تفْٓ  اقٔقٕ . 

من٣ ٕ ّّبمْال ا٢بتيماال عيمُ    إاتنال بٌْ صتاص٘ الم  ا٢اتنال الثاىٕ :
ٍّْ افمه م مآز    -ٍّْ المن٣ اٗ -افنا  عزعٔا  مضتق٣  مرتتٯبا  علٙ مْفْعُ 

لمممحفه ّبممْال ا٢بتيمماال عممً المممن٣ ٙ بممالفتح ا٢ّ ٓؾمم  المممحفه فعلٔمما  إ٢ 
عيدما ٓؾ  مْفْعُ فعلٔا  بمريٌ تتحقم  الممن٣ اٗ خاربما  ا فتتضمزال اليجاصم٘       

ّتممحؾل ممً الممن٣ اٗا ىظم       -بالفضمز  -اىل المن٣ ٕ -بالفتح -مً المن٣ ٙ 
 اؾْل المنعلْل ّىغِْٛ مً علتُ التام٘ .

ّٓممدل علممٙ ؽممح٘ ا٢اتنممال : اٌ ممما دلٯ علممٙ ّبممْال ا٢بتيمماال عممً    
اليجط ٍْ اليؾْـ ا٦مزٗ ب ضل مما ٢ مٙ المم بث الميجط بمالبْل ّضتمِْا       

تدلٯ بالممن٣سم٘  ٍّٕ ىؾْـ متفز ٘ يف ابْاال اليجاص٘ يف )الْصاٜل( ا ٍّٕ 
أٖ إٌ مما   -علٙ ّبْال ا٢بتياال عمً م٣ مٕ الميجط     -الق عٔ٘ المنتغزعٔ٘ 

دلٯ علٙ لشّو ا٢بتياال عً اليجط ٓدل بالمن٣سم٘ ا٢رتفاسٓم٘ الق عٔم٘ علمٙ    
لشّو ا٨بتيماال عمً م٣ ٔمُ ا بم٣ اابم٘ اىل دلٔمل  خمز ا ١ّٓبمدِ : ىؾمْـ          

 أىْا  اليجاص٘ .  متعددٗ متفز ٘ يف غضل م٣ ٕ البْل ّىمحِْ مً
ّٓغممَد علممٙ ؽممح٘ ااتنممال ت ممآز ىمممجاص٘ المممن٣ ٙ بممالفتح ّصتاصمم٘         

 المن٣ ٕ: عدو بزٓاٌ تمناو أافاو المن٣ ٙ بالفتح علٙ المن٣ ٕ بالفضز .

ٛٱ تعمٔٯً ت َم ِ بالممناٛ ممع المتعف              مث٣  : لْ ّلم  الفلمب اّ ل مع ممً اىما
ااا ا٢ىماٛ المذٖ    -ىماٛ  خمز   همْال اّ إ  -بالرتاال ا لفمً لمْ ٢ مٙ بضمه معم       

تميجٯط الثمْال ااا بماٌ هممن٘ رطْبم٘       -تيجط بْلْ  الفلب اّ ل عُ مً ا٢ىاٛ 
 جب ت َ ِ بتعف ِ بالرتاالا ٍّذا عاٍد ّافح بلٕ علٙممضزٓ٘ ا لفً ٢ ٓ
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 إصتق٣لٔ٘ ىمجاص٘ المن٣ ٕ ّم آزتُ ليجاص٘ المن٣ ٙ بالفتح ّإٌ باىت ا٢ّىل
٘  مً الثاىٔ٘ا ّصت  ىمجاص٘ ااده٘ م آزٗ -يف مْارد تمحققَا  -اص٘ المن٣ ٕ ىاعٝ

 ليجاص٘ المن٣ ٙ بالفتح . ٍّذا إاتنال مقبْل ٤ىُ قاٍز مً ا٢دل٘ الغزعٔ٘ . 

ا٢اتنال الثالث : إاتنال بمٌْ تميجط الممن٣ ٕ ّّبمْال ابتيابمُ ممً       
بَ٘ أىُ ممً تبعمات ّبمْال ا٢بتيماال عمً الميجط ا٤ؽمل حبٔمث ٢ ٓتحقم           

ال عممً المميجط ااا مل ٓمممجتيب عممً م٣ ٔممُ ا ىظمم  إبممزاو ابممً العالمممه  ا٢بتيمما
ّخادمممُ الممذٖ ٓعتممرب عزفمما  : إبزاممما  للعالمممه ىفضممُ . ٍّفممذا يف مممْارد العلممه    

ٓفممٌْ ا٢بتيمماال عممً م٣ ممٕ أاممد   -ًٓ مممث٣ ٛا٢اممالٕ بممالتيجٯط فممنً اىمما 
ٔع ال زف  مً تبعات ّبْال ا٢بتياال عً اليجطا ٢ّ ٓتحق  امتثال التفل

 ا٢اتٔاطٕ بابتياال المن٣ ٙ بالفتح إ٢ بابتياال م٣ ُٔ ٤ىُ مً تبعاتُ . 
ٓفقمد المدلٔل الْافمحا     -بمحضب مقاو ا٢هبات ّالد٢ل٘  -ٍّذا ااتنال        

إا ٢ دلٔل علٙ التبعٔ٘ المنشعْم٘ يف ا٢اتنال ا ٢ّ مؾمحٯح اّ ٢ دلٔمل ٓفٔمد    
بتيمماال المممن٣ ٙ بممالفتح إ٢ عيممد عممدو  تمممحق  إمتثممال التفلٔممع ا٢اتٔمماطٕ با

إبتيمماال م٣ ٔممُا فمماٌ أافمماو اليجاصمم٘ أافمماو تعبدٓمم٘ ا ّالظمماٍز أٌ إبتيمماال 
 المن٣ ٙ بالفتح ٓتحق  بابتيابُ مع العله بُ تفؾ٣ٔ  اّ ٓتحق  بابتيماال طمزيف  

الغبَ٘ عيد العله بالتيجط إاا٢  ا صْاٛ إبتيب م٣ ٕ بعمف أطزافمُ او مل   
  متحق  بشما  . المن٣ ٙ بالفتح ل ّبْال إبتياالٓمجتيبُا فاٌ إمتثا

 ا٢اتنال الزابع : إاتنال بٌْ ّبْال ا٢بتمياال عً م٣ ٕ اليجط اّ       
المنتيجط افنا  تعبمدٓا  مضمتق٣  ا لفمً فعلٔتمُ ميْطم٘ بفعلٔم٘ لمشّو ا٢بتيماال         

 عً المن٣ ٙ بالفتح ٢ّ تتْ ع علٙ تمحق  المن٣ اٗ . 
 ٓمفقد الدلٔل الْافح -ضب مقاو ا٨همبات ّالد٢ل٘بمح -ٍّذا ا٢امتنال

المجلٕا بل الدلٔل علٙ خ٣فُ ٤ٌ فعلٔ٘ بل افمه ميْطم٘ بفعلٔم٘ مْفمْعُا     
 ّفعلٔ٘ ّبْال ا٢بمتياال عً المن٣ ٕ ميْط٘ بمفعلٔ٘ ممْفْعُ : المن٣ اٗ مع
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 اليجط اّ بعف أطزاف الغمبمَ٘ المنقزّىم٘ بالعله ا٢االٕ بالمتميمجطا ٢ّ
 فٌْ المحفه با٢بتياال فعلٔا   بل فعلٔ٘ مْفْعُ : المن٣ اٗ .  ٓ

ٍّممذا ا٢اتنممال ٓفممرتض عممدو تْ ممع فعلٔمم٘ المممحفه علممٙ فعلٔمم٘ تمممحق   
٘  بفعلٔم٘          المن٣ اٗ ا ّٓتقمنً فعلٔم٘ الممحفه بْبمْال ابتيماال الممن٣ ٕ ميْطم
لشّو ا٢بتياال عً الممن٣ ٙ بمالفتح ا٢ بفعلٔم٘ مْفمْ  الممحفه : الممن٣ اٗا       
ٍّذا ٓمجاىب الدلٔل الق عمٕ: فعلٔم٘ بمل افمه ميْطم٘ بفعلٔم٘ مْفمْعُا ٢ّ        

 ٓمنفً القبْل بُ ٤ىُ ٓضتلشو ؽ ّرٗ المحفه فعلٔا   بل اؾْل المن٣ اٗ . 

ّالمممحاؽل ّباٍمم٘ المممنحتنل الثمماىٕ ا لمممنْافقتُ قمماٍز أدلمم٘ التمميجطا   
الممن٣ اٗ.    ٤ّىُ تتحق  فُٔ فعلٔ٘ المحفه بْبْال ا٢بتياال بتحق  مْفْعُ:

 :مً هه ٓمحضً بيا أٌ ىبحث ّبِْ 
 

 االستدالل على تنجس الـنالقي بالسراية :
   

 

الْبُ ا٤ّل : أٌ ٓضتدل علمٙ الضمزآ٘ الممحقٔقٔ٘ لليجاصم٘ ممً الممن٣ ٙ       
ٗٱ  عً البا ز) (17))بالفتح( اىل المن٣ ٕ بزّآ٘ بابز ( ّ د صٝل فَٔا عً فمرير

٘ٱ فَٔممما  مممً اّ سٓمممت ف    ( :نممما تمممزٚ يف أبلمممُ ؟  مممال )  ّ عمممت يف خابٔممم
ٕٯ مً أٌ أتمزا طعمامٕ ممً أبلمَاا      ]٢ تريبلُ[ فقال الزبل : الفريرٗ أٌٍْ عل
(:]إىك مل تضت عٯ بالفريرٗ ّإىمنا إصت ففت بمدٓيك اإٌ  فقال ابْ بعفز )

( بماٌ  اهلل ازٯو المنٔت٘ ممً بمل عمٔٞ[  بتقزٓمب : إٌ الضماٜل ممً ا٢مماو)       
 ٕ للفمريرٗ الممنٔت٘ ا ٢ّ ٓممحتنل أبلمُ الفمريرٗ      ٓب ٕ أبل الشٓت اّ الضنً المن٣

المنٔت٘ ممع طعاممُ :  يمُ اّ سٓتمُا بمل أراد أبمل الضمنً اّ الشٓمت الممن٣ ٕ          
(:]إٌ اهلل اممزٯو المممنٔت٘ مممً بممل    للفممريرٗ المممنٔت٘ا فٔفممٌْ  ممْل ا٢ممماو )    

 ا مع اىُ ٢ ٓب ٕ ت٘ الفريرٗمعٔٞ[أٖ صْاٛ المنٔت٘ الفب ٗ ّالمنٔت٘ الؾ  ٗ بنٔ
                                                            

  . 2مً  ابْاال املاٛ املقاف :ا 5: ال 1( الْصاٜل :ج17)
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 ٍذا دلٔلٮ ّافح علٙ أٌ أبل م٣ ٕ المنٔت٘ ٓيايف إٓمجاال الغار  تزا  -لَاأب
المنٔت٘ مً بل عٔٞ ّٓميايف تمحزٓه أبلَا ا ّما ٍذا إ٢ ٤بل صزآم٘ المميجاص٘  

 مً الفريرٗ المنٔت٘ اىل م٣ َٔا مً سٓت اّ  ً . 

 ّٓمنفً ردٯ ا٢صتد٢ل بالزّآ٘ علٙ الضزآ٘ : 
 ّآمم٘ بفعممل ّ ممْ  )عنممزّ بممً مشممز( يف طزٓقَمماا  أ٢ّ  : بقممعع صمميد الز

٘  علٙ افه عزعٕ .   ف٣ تؾلح اج

  ٕ ىقمْل :   -ّهاىٔا  :مع التيشل ّفزض امفاٌ ا٢اتجاج بَا علٙ أممز عمزع
إٌ قمماٍز الزّآمم٘ ٍممْ إتمممحاد ىمممجاص٘ المممنٔت٘ ّازممم٘ أبلممَا مممع افممه الشٓممت  

ْٯجي بَما ّالممن٣ ٕ هلماا ّأىمُ لٔضمت ازمم٘ الممن        ٣ ٕ ّىممجاصتُ  ّالضنً المنتل
  ْ المت٣سو بم  ىممجاص٘ الممن٣ ٙ      افنا  عزعٔا  مضتق٣  ا أّ اٌ قاٍز الزّآم٘ ٍم

بالفتح ّب  تيجط المن٣ ٕ ا أث أٌ الضماٜل إصمتبعد بمٌْ الفمريرٗ الؾم  ٗ      
ٕٯ ممً أٌ أتمزا طعمامٕ      المنٔت٘ ؽالمح٘ لتيجٯط م٣ َٔا فقال: )الفريرٗ أٌٍْ علم

 : ]إٌ اهلل اممزٯو المممنٔت٘ مممً بممل عممٔٞ[  (مممً أبلممَا( فممزدٯ علٔممُ ا٢ممماو ) 
 صْاٛ المنٔت٘ الؾ  ٗ ّالمنٔت٘ الفب ٗ . 

ّباختؾار : قاٍز الزّآ٘ إتممحاد الممنٔت٘ ّم٣ َٔما اّ ت٣سمَنما يف افمه      
 التمميجط ّالتحممزٓه الفممً ٢ ٓظَممز ميَمما ميغممري الممت٣سو اّ ا٢حتمماد المممحفنٕا   

٘  ممممً الممم  من٣ ٙ)بالفتح( اىل إا ٓممممنفً اؾمممْلُ ممممً صمممزآ٘ اليجاصممم٘ اقٔقممم
المن٣ ٕ ا بذلك ٓمنفً ّحيتنل اؾْلُ ّتممحققُ ممً الممن٣ اٗ ممع الممنْٔع٘      
الفاٜيمم٘ يف الضممنً أّ الشٓممت ّالمممنْبب٘ لتمميجط المممن٣ ٕ بمممحضب ا٢عتبممار    
الغزعٕ القماىْىٕ ّالممنقتقٕ لتغمزٓع ّبمْال إبتيابمُ افنما  تعبٯمدٓا  مضمتق٣          

 فاسٖمٔل إرتمت للن٣ ٕ بدلمٍّْ افه هاب المن٣ اٗا با  علٙ مْفْعُ :مزتٯممت
 ّىؾْـ عزعٔ٘ا ّافنُ م آز للحفه الثابت للن٣ ٙ بالفتح .

٘  علٙ ىغْٛ صت الزّآ٘ صيدا  ّ ؾْرٍا اؽل  ؾْرّاذت         المن٣ ٕ اص٘د٢ل
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٘ٱ مً ى ٘ٱ اقٔقٔ  جاص٘ المن٣ ٙ بالفتح اىل المن٣ ٕ بالفضز . معً صزآ
 ل علٙ التيجٯط ّّبْال ا٢بتياال بيحْ الضزآ٘الْبُ الثاىٕ : أٌ ٓضتد

 بممريٌ ٓقممال : إٌ ىمممجاص٘ المممن٣ ٕ ّّبممْال ابتيابممُ ٍممٕ عمم  صتاصمم٘ المممن٣ ٙ  
 ّّبممْال إبتيابممُا ٢ّ ىمممحتاج اىل دلٔممل مضممتقلا ٓففٔيمما ممما دلٯ      -بممالفتح -

     ٙ  -بمالفتح  -مً اليؾْـ علٙ ىمجاص٘ الممن٣ ٙ بمالفتحا فماٌ ىممجاص٘ الممن٣ 
٣ ٕ ّتيبضمط علٔمُ ّتممنتشج بمُ ّتم١دٖ اىل صمع٘ داٜمزٗ متعلم          تضزٖ اىل الممن 

ًٓ المنغتبَ  ٍّْٛ بمنيشل٘ تقضٔه أاد ا٢ىا -اليجاص٘ الضارٓ٘  -المحفه ٍّٕ
اىل  ضن  فٔفٌْ طزفا الغبَ٘ : ا٢ىاٛ المنيقضه اىل  ضن  ممع ا٢ىماٛ ا٦خمزا    

 ّبَذا التقزٓب ٓمثبت تيجٯط المن٣ ٕ ّّبْال إبتيابُ . 

ُٮ اصتد٢لٕ ٍّذا   مزفْض بشما  ا لْبَ  : ّب

ا٤ّل: إٌ ا٢ زال اىل الفَه الؾحٔح مً الزّآات ٍْ اؾْل التميجط  
بالممممن٣ اٗ ممممع الممميجط بغمممزط الممممنْٔع٘ ّالزطْبممم٘ أّ بغمممزط  ابلٔممم٘ التمممريه  

ا ّالممك لفممٕ   -بممالفتح -مممً المممن٣ ٙ   -بالفضممز  -ّا٢ىتقممال اىل المممن٣ ٕ  
اىل م٣ ٔمُ ا ّيف مفمزّض البحمث ٢ دلٔمل علمٙ      تتحق  صزآ٘ أبشاٛ اليجط 

هبممْت المميجط يف ال ممزف ا٤ؽممل المممن٣ ٙ )بممالفتح( لتفممٌْ المممن٣ اٗ مممع       
٘  لضمزآ٘ بمشٛ الميجط ّتمريه ِ لتميجط الممن٣ ٕ عمزعا  ا فَمٕ          المنْٔع٘ مْبب
صالب٘ باىتفاٛ المنْفْ  . ّلمْ عمك يف صمزآ٘ اليجاصم٘ ّتضمزٯبَا اىل الممن٣ ٕ       

عدو الضزآ٘ ّالمرباٛٗ ممً ّبمْال ابتيماال الممن٣ ٕا ٍّمذا       فنقتقٙ ا٤ؽل 
 مْارد دّراٌ ا٢مز ب  ا٢ ل ّب  ا٢بثز .  ىظ 

ٌث ممم تؾز : تميجط م٣ مٕ الميجط ٓتحؾمل بتضمزٯال ىممجاص٘          ّبتعب  هما
 المن٣ ٙ بالفتح اىل المن٣ ٕ بالفضز اضب قاٍز ا٢دل٘ الغزعٔ٘ بيحْ أ زال

 ِ مً علبتُ التفْٓئ٘  . ّأعبُ بمحؾْل المنعلْل ّتْلبد

 ؾلمحمتمتضزٯال اليجاص٘ ّٓمتمط المن٣ ٙ )بالفتح( لمٯيجمزس تمٍّيا مل ٓم٫ح
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اّ ميُ تيجط المن٣ ٕ مع المنٔمْع٘ ا ّالك لمفزض المن٣ اٗ مع أاد طزفممٕ  
 مً -بالفتح -أطزاف العله ا٢االٕ باليجاص٘ ا ّلعل اليجط غ  المن٣ ٙ 

 المنقزّى٘ بالعله ا٢االٕ بالتيجط .  أطزاف الغبَ٘ المنحؾْرٗ

الْبممُ الثمماىٕ: ٍّممذا الْبممُ ٓعتنممد إتٯمممحاد ّعٔئمم٘ ىمممجاص٘ المممن٣ ٕ مممع  
ىمجاص٘ المن٣ ٙ بالفتح ا مع أٌ الغْاٍد متعافدٗ  اٜنم٘ علمٙ ت مآز ىممجاص٘     
المممن٣ ٕ مممع صتاصمم٘ المممن٣ ٙ )بممالفتح( ّتبآيَنمما يف المممجنل٘ ا بنمما ااا ّلمم    

ٛ فْبب ت َ ِ بالمناٛ مع تعفم ِ بمالرتاال ممع أىمُ ااا ٢ مٙ ٍمذا       الفلب يف اىا
ٌث اّ فزاؼ مل ٓمجب ت َ  المن٣ ٕ بالتعف ا ّبنا ااا إا٢ىاٛ عٔٝا   خز ب ىاٛ ها

ٗٱ بضبب م٣ اٗ بْل اّ مٔت٘ مم ؾْؽ٘  ٘ٱ ّااد ّبب غضل عٔٞ ٱأبثز مً غضل
 ت َم  م٣ مٕ   بالمجزاا ّ بمل غضملُ ٢ مٙ الممنتيجط عمٔٝا   خمز مل ٓممجب يف       

ّغ  الك ممنا ٓدلٯ علٙ ت آز ىممجاص٘ الممن٣ ٕ ممع     المنتيجط تعدٯد ال ضلا
ىمجاص٘ المن٣ ٙ)بالفتح( ّتبآيَنا يف المجنل٘ ّإٌ باىت اليجاص٘ يف الممن٣ ٕ  
٘  مممً المممن٣ ٙ)بالفتح( ّىاعممٝ٘ عممً المممن٣ اٗ مممع المممنْٔع٘ ّالضممزٓاٌ  متحؾممل

 ن٣ ٙ)بالفتح( بفعل الزطْب٘ المنضزٓ٘ .  الم ّالتضزٯال ّالتريهمٯز بيجاص٘

ّمم تؾز القْل: ٢ دلٔل علٙ عٔئم٘ ىممجاص٘ الممن٣ ٕ ليجاصم٘ الممن٣ ٙ      
بالفتح ّلذا ٢ تمجزٖ علٙ المن٣ ٕ بالفضز أافاو المن٣ ٙ بالفتح  مً أث 

 التيجط ّالت َ  ا بل الدلٔل هابت علٙ الم ٣ف : الت آز يف المجنل٘ .  

ّالتقزٓب بمنعيٙ المنقارال ا ٍّْ غم  التحمقمٔ   -تقزٓبٔا   ّٓمنفً القْل
: إٌ ىمجاص٘ المن٣ ٕ متحدٗ يف المجنل٘ مع صتاصم٘ الممن٣ ٙ بمالفتح     -ّالْا ع 

بمنعيٙ تمحؾٯلَا ميَا ّتضزٯبمَا الُٔ مً المن٣ ٙ بالفتح مً دٌّ اصتق٣لٔتَا يف 
 تبارٖ ا بل ٍناما ا٢عٔ٘ ّبْدٍنميمٔمتبارٖ الغزعٕ ّمً دٌّ عمالْبْد ا٢ع

 متحداٌ يف المجنل٘ ّمت آزاٌ يف المجنل٘ . 
 بَ٘امُ طزف الغمالمن٣ ٙ بالفتح لفْى : جاص٘ ا٤ؽلميمٔث ٢ عله بمّا
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 فٔفٌْ المنفلمع عابا  فمٕ تميمجٯط م٣ ممٕ طمزف الغممبَ٘ : الممن٣ ٙ بمالفتحا     
 عٕ مً طزفممٕ  ّٓمزبع اىل أؽل ال َارٗ اّ أؽل عدو م٣ اٗ المنتيمجط الْا

 الغبَ٘ا ّلذا ٢ ٓمجب علُٔ إبتياال المن٣ ٕ ٢ّ ٓمحفه بتيجضُ .هه ىبحث: 

ٍّْ  -٢ مً باال الضزآ٘ -علٙ ّبْال إبتياال المن٣ ٕ الدلٔل الثالث:
ٌثا بمريٌ ٓقمال        تْبُٔ ّبْال إبتياال المن٣ ٕ بدعْٚ ّبمْد علمه إامالٕ هما

قرتى٘ بمالعله ا٢امالٕ   بْبْال ا٢بتياال عً م٣ ٕ أاد أطزاف الغبَ٘ الممن 
المممنتعل  ب ممزف  اّ أطممزاف ستؾممْرٗ ا ّالممك ٤ٌ العلممه ا٢اممالٕ بتمميجط 
أاد طمزيف الغمبَ٘ الممنحؾْرٗ ّإٌ مل ٓفمً مقتقمٔا  لْبمْال ا٢بتيماال عمً         
م٣ ٕ أاد طزيف الغبَ٘ ا لفيُ بعد العله بالمن٣ اٗ حيؾل عيد المنفلع عله 

ٌث بمحؾْل التيجط مزددا  ب  غم    -المن٣ ٕ ّب  ال مزف ا٦خمز    إاالٕ ها
ّاؾْل ٍذا العله ا٢امالٕ مممنا ٢ ٓضمع أامد إىفمارِ ااا       -المن٣ ٙ بالفتح

أ ممزٯ بالمممن٣سم٘ بمم  صتاصمم٘ الغممٔٞ ّبمم  صتاصمم٘ م٣ ٔممُ ّا عمما  ا ٍّممذا العلممه      
ا٢االٕ ٓقتقٕ تيجٯش التفلٔع بْبْال إبتياال المن٣ ٕا ّعيدٜذ لْ فزض 

من٣ ٙ بالفتح ّبقاٛ ال زف الثماىٕ ممع الممن٣ ٕ بماٌ العلمه      ت َ  اّ إىعداو ال
با ٔمما  ّٓفممٌْ م١همممٯزا    -بتمميجٯط أاممد ال ممزف  : المممن٣ ٙ ّطزفممُ يف ا٢عممتباِ   

َٯز. ّأ ال زف المنيعدو م٣ ٕ عًّ ا٦خز ال زف عً ا٢بتياال لْبْال  المن 

 طزفمُٔ :ااٌ ٍذا العمله ا٢االٕ المحاؽل هاىٔا  ٓمقمتقٕ ا٢بمتمياال عً 
 تمحؾ٣ٔ  للنْافق٘ الق عٔ٘ للعله ا٢االٕ .  -المن٣ ٕ ّال زف ا٦خز

ّٓزد علُٔ: ما تقدو مزارا  مً أٌ م٣ا تيجٔش العله ا٢االٕ ٍمْ بزٓماٌ   
ا٤ؽْل الرتخٔؾٔ٘ يف أطزافُ ّتعارفَا ّتضما  َا ا ٍّيما ٓممنفً أٌ ٓممجزٖ     

      ٘ الممنحؾْرٗ الممنقرتى٘    أؽلٕ ال َمارٗ ّالممحلٯ يف م٣ مٕ أامد أطمزاف الغمبَ
بعلممه ااممالٕ بتمميجط ااممد ا٢طممزافا ّيممزٖ ٍممذاٌ ا٢ؽمم٣ٌ مممً دٌّ        
ابت٣ٍٛنا بالمنعارض المنْبب للضمقْط فم٣ ٓتيجٯمش العلمه ا٢امالٕ الثماىٕا       
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ّالممك ٤ٌ الغممك يف صتاصمم٘ المممن٣ ٕ ىاعممٔٞ ّمتضممبٯب عممً الغممك يف صتاصمم٘   
تح( صممببٔا  ّيف المممن٣ ٕ  المممن٣ ٙ بممالفتح ا فٔفممٌْ الغممك يف المممن٣ ٙ )بممالف   

مضممبٯبٔا  ٢ّ ٓمممجزٖ ا٤ؽممل يف الغممك المممنضبٯيب مممع بزٓاىممُ يف الغممك الضممبيب  
 .  -بنا تقزرت يف ستلَا-ؽل الضبيب علٙ ا٢ؽل المنضبٯيب٤بل افْم٘ ا٢

   ٙ  -بمالفتح  -ّأيٝذ لْ صقط ا٤ؽل يف الغك الضمبيب ادتمارٖ يف الممن٣ 
يُ ّب  ا٢ؽل المجارٖ يف ال مزف ا٦خمز   ّإمتيع تريه ِ لضقْطُ بالمنعارف٘ بٔ

فٔمجزٖ عيدٜمذ ا٤ؽمل يف الغمك     -مً طزيف الغبَ٘ المنقرتى٘ بالعله ا٢االٕ
ممً دٌّ مماىع اّ معمارضا ّٓقتقمٕ      -بالفضمز  -المنضبٯيب الفاًٜ يف المن٣ ٕ

 بزٓاىُ ال َارٗ ّالمحلٔ٘ .

  ّ الغماٜع٘ ممً   ٍّذا خ  ما ٓقال يف ٍذِ الؾْرٗ المنيظْرٗ للفقَماٛ غالبما  
ؽممْر المممن٣ اٗ مممع بعممف أطممزاف الغممبَ٘ المممنحؾْرٗ ٍّممٕ ممما بمماٌ العلممه   
ا٢االٕ بمالتفلٔع الممنزدد بم  أطمزاف مممحؾْرٗ ااؽم٣  يف ّ مت متقمدو         

٤اممد طممزيف العلممه ا٢اممالٕ     -بممالثْال-صمماب  علممٙ سمممً م٣ مماٗ الغممٔٞ    
 -لفتح الذٖ ٍْ عدل ال زف الممن٣ ٙ بما   -بالتيجٯطا ّمل ٓفً ال زف ا٦خز

ٚ٭ ٤ؽل طْلٕ صملٔه عمً الممنعارض ا فتجمزٖ أؽمال٘ ال َمارٗ يف بم٣         ممجز
 ال مممزف  ّتتعمممارض ّتتضممما ط  ّٓتيجٯمممش العلمممه ا٢امممالٕ ّٓلمممشو ابتيممماال     

لفً ٢ ٓلشو إبتياال م٣ ٕ أاد ال زف  لمجزٓاٌ أؽل  طزيف الغبَ٘ إاتٔاطا ا
 ال َارٗ فُٔ مً دٌّ ماىع أّ معارض . 

ٖ يف ال زف ا٦خز أؽل طْلٕ صملٔه عمً الممنعارض    ّأما ااا باٌ ٓمجز
بنا لْ علنيا بيجاص٘ مزددٗ ب  هْال مع  ّبم  مماٛ معم  يف اىماٛا همه ٢ مٙ       

 ٓتعارض -المناٛ ّالثْال الثْال عٔٝا  هالثا ا فاٌ أؽل ال َارٗ يف طزيف الغبَ٘:
 العله ا٢االٕ ّٓلشو إبتياال طزيف الغبَ٘ إاتٔاطا  .  ّٓتضا ط ّٓتيجٯش

 ار المن زّا يف المنبحث الم امطمتمْلٕ المن مٙ ا٤ؽميمفً علٙ المنبل
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فٔنا لْ باٌ أؽل طْلٕ يف أاد طزيف الغمبَ٘ ٓميَف    -تيبَٔات ا٢عت ال -ٍيا
ف٣بد أٌ ىقْل ٍيا بريىُ لْ عففيا يف الٯ عمزال الممناٛ: أامد طمزيف       -ّٓمجزٖ 

٢ ماىع مً بزٓاىَا أمفً بزٖ أؽال٘ الٯ المناٛ المنغتبُا إا  -عبَ٘ التيجٯط
ّعمدو الغمك فٔمُ     -ال مزف ا٦خمز   -ٍيا ٢ّ معارض هلا للٔق  بممحلٯ الثمْال   

 اتٙ ٓؾح بزٓاٌ ا٢ؽل فُٔ . 

ّلْ فزض م٣ اٗ هْال مع  لغٔٞ هالث حيدجي عله ااالٕ بدٓد ٓرتدد 
متعلقُ ب  ىمجاص٘ م٣ ٕ الثْال ّب  ازمم٘ الممناٛا ّأيٝمذ ٢ ٓممنفً إبمزاٛ      

عارفمُ أؽمل ال َمارٗ     -ىُ لْ بزٚ أؽل المحلٯ يف الممناٛ  ٛ ٤أؽل الٯ المنا
ّبعممد تعارفممَنا ٓضممق اٌ   الغممٔٞ الثالممث الممذٖ ٢ ممٙ الثممْالا   يف المممن٣ ٕ:

لممنع  ّٓلمشو   ّٓتيجٯش العله ا٢االٕ بتيجط م٣ ٕ الثمْال اّ ازمم٘ الممناٛ ا   
 . ن٣ اٗالم طزيف يف الثْال عدل ناّٛالم الثْالا م٣ ٕ أع  :إبتيابَنا إاتٔاطا 

ما اردىا بٔاىمُ امْل الؾمْرٗ ا٢ّىل ممً م٣ مٕ بعمف أطمزاف        تمناو ٍذا 
الغمممبَ٘ الممممنحؾْرٗا ٍّمممٕ ؽمممْرٗ العلمممه ا٢امممالٕ بمممالتيجط يف أطمممزاف 
ممممحؾْرٗ  بممل اؾممْل المممن٣ اٗ مممع أاممدٍنا اّ أاممدٍا بممريٌ ٓعلممه إامما٢     

 بالتيجٯط هه تمحؾل المن٣ اٗ ّٓمحؾل العله بالمن٣ اٗ .  

رتاٌ لمن٣ ٕ بعف أطزاف الغبَ٘ المنحؾْرٗ المنقرتى٘ بالعله ّهمن٘ ؽْ
ا٢االٕ  د ٓفؾٯل فَٔنا مً أث ّبْال ا٢بتياال ّعدمُ ا إ٢ أىمُ ٓقمزال   
يف الذًٍ المنتْافع عدو ّبْال ا٢بتياال ّعدو تمناو التغمقٔ  ّالتفؾمٔلا   
بل تضتْٖ الغمقْق ّالؾمْر يف عمدو ّبمْال إبتيماال م٣ مٕ بعمف أطمزاف         

منحؾْرٗ ا ّالك ٢عرتاا الغقْق يف إمفماٌ ا٢صمتد٢ل فَٔما علمٙ     الغبَ٘ ال
عدو ّبْال ا٢بتياال عً المن٣ ٕا بريٌ ٓقال : إٌ العله ا٢االٕ باليجاص٘ 

ٓيجٯش  -ّب  عدلُ: ال زف ا٦خز  -بالفتح -المنزددٗ ب  ٍذا ال زف المن٣ ٙ
 هبْت ك يفّىغعيَنا إاتٔاطا  فَْ تفلٔع معلْو التفلٔع بْبْال ا٢بتياال 
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ممً   تفلمٔع بدٓد با٢بمتياال عً م٣ مٕ أامدٍناا ّا٤ؽمل ٓقتقمٕ المرباٛٗ     
 ّاهلل العالمه .  أؽل التفلٔع بنا ٓقتقٕ ا٢ؽل طَارٗ المن٣ ٕ بالفضزا

 ّعلٙ بل تقدٓز ٓيب ٕ تفؾٔل البٔاٌ اْل الؾْرت  ا٢خ ت  : 

تيجط هممه الؾممْرٗ ا٤ّىل : أٌ حتؾممل المممن٣ اٗ هممه العلممه ا٢اممالٕ بممال 
 العله بالمن٣ اٗ اٍّذا بمريٌ تقمع يف الؾمباا صتاصم٘ يف أامد عمٔٝ  همه تتحقم         

م٣ اٗ عٔٞ بالثْال مع أاد طمزيف العلمه ا٢امالٕا     -يف الْا ع الم اربٕ -
هه ٓعله ااا٢  بتيجٯط المن٣ ٙ بالفتح اّ ال زف ا٦خز : عدل المن٣ ٙا هه 

  العله ا٢االٕ بالتيجط . ٓعله المنفلع بمن٣ اٗ الثْال مع أاد طزيف

ّمثالُ : ما ااا ّ عت   مزٗ بمْل علمٙ أامد مماٜ  همه اؾملت الممن٣ اٗ         
ً ٛ أاد المنا -ّب  أاد طزيف العله ا٢االٕ  -هْبُ  -قَزا  ب  عٔٞ همه   -ٓم

همه   -الممن٣ ٙ بمالفتح   -عله عؾزا  إاما٢  بتميجط ٍمذا الممناٛ اّ ااا الممناٛ      
المممن٣ اٗ الضممابق٘ سماىمما  علممٙ العلممه ا٢اممالٕ      علممه يف المممن زال إامما٢  ب  

ٗٱ بم  ٍمذا ال مزف ّبم  ااا          ٘ٱ ممزدد بالتيجطا ففاٌ العلمه ا٢امالٕ بيجاصم
ال زف بزسخا  ب  سمً المن٣ اٗ ّا عما  ّبم  سممً العلمه ا٢امالٕ بالممن٣ اٗ       

؟. ٍمذا مما إختلفمت     -الثمْال  -بَا خاربا  ا فَل يب ا٢بتياال عً المن٣ ٕ
 لنات ا٤ع٣و ا٤ّاخز . ّالقزٓب عيدىا ٍْ عدو ّبْال ا٢بتياال . فُٔ ب

          ٘  ا٤ّىل ّّبَُ : اىُ يف ٍذِ الؾْرٗ الت حتؾل فَٔما الممن٣ اٗ يف الضماع
ّإٌ باٌ المنفلع يف الضاع٘ الثاىٔ٘ حيؾل عيدِ عله ااالٕ بالتيجط ممزددا   

حيؾممل عيممدِ علممه  بمم  ٍممذا ال ممزف ّبمم  ااا ال ممزفا هممه يف الضمماع٘ الثالثمم٘
ٌث ٍْ أّصع مً ا٤ّل ٍّْ عله متْلبد مً علنُ بالمن٣ اٗ الضمابق٘ا   إاالٕ ها

-المناٛ يف المنممثال   -ٍّْ المعله بميمجاص٘ مزددٗ بٔمً الم زف المن٣ ٙ بالفتح 
 .  -المناٛ غ  المن٣ ٙ بالفتح -ّال زف ا٦خز  -الثْال  -ّالمن٣ ٕ لُ 

 للمعله ا٢بمنالٕ المثاىٕ ٢ّ تميجمٔمش للتفلٔع ٓرتتب علُٔاإ٢ أىمُ ٢ أهمز        
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ّالك ٤ٌ التفلٔمع بابتيماال الميجط ٢ ٓتيجٯمش بْبمْدِ المْا عٕ اتمٙ ١ٓهٯممز         
العله ا٢االٕ الثاىٕ الممنتعل  بالممن٣ اٗا بمل إٌ تفلٔمع )إبتيمب الميجط(       

بالممن٣ اٗا  ٓتيجٯش بْبْدِ العلنٕ بمنعيٙ اٌ ا٢هز ّالتيجٔش ٓرتتب علمٙ العلمه   
فااا عله يف الضماع٘ الثاىٔم٘ بْ مْ  ىممجاص٘ يف مماٛ ا٢ىماٛ ا٢محمز اّ مماٛ ا٢ىماٛ          
ا٢بمٔف باىما طمزيف الغممبَ٘ الممنقرتى٘ بمالعله ا٢اممالٕ بمالتيجطا ّبماٌ ٍممذا        
العله ميجٯشا ا لتْفز رب  التيجٔش: تعارض ا٢ؽْل يف أطزافُ ّتضما  َاا ممع   

زا فٔفمٌْ العلمه م١هٯممزا  لْبمْال ا٢اتٔماط      هبْت التفلٔع فع٣  علٙ بل تقمدٓ 
بابتيمماال طزفٔممُ اّ أطزافممُ تمممحذرا  مممً إصممتعنال المميجط المممنزدد بمم  ممماٜٕ  

 ًٓ ا همممه بعمممد تيجٯمممش التفلٔمممع ا٢اتٔممماطٕ: )إبتيمممب طمممزيف الغمممبَ٘(   ٛا٢ىممما
 بممالعله ا٢اممالٕ ا٢ّل بممالتيجط ّعيممدما ٓعلممه يف الضمماع٘ الثالثمم٘ بمممن٣ اٗ      

٢ أهمز هلمذا العلمه الممنتريخز يف تيجٔمش       -ًٓ : طزيف الغمبَ٘  ٛ هْبُ مع ااد المنا
م٣ ٕ أامد أطمزاف العلمه ا٢امالٕ الضماب        -تفلٔع بدٓد بابتياال الثْال

المنيجٯشا ٢ّ ماىع مً الزبْ  اىل ا٢ؽل الرتخٔؾٕ اليايف للتفلٔع بابتيماال  
ط ٍمذا  بعد تيجٯش التفلٔع بالعله ا٢االٕ الضماب  : تميج   -الثْال -المن٣ ٕ 

 المناٛ اّ ااا المناٛ المن٣ ٙ بالفتح . 

ّبتعب   خز: العله ا٢االٕ ا٢ّل يف الضاع٘ الثاىٔ٘ ّالمنتعل  بتيجط    
ٍذا الممناٛ اّ ااا  مد ىممجٯش ليما تفلٔفما  فعلٔما  بابتيماال طمزيف الغمبَ٘ا إا علمٙ           
فممزض بزٓمماٌ ا٢ؽممل يف ٍممذا ال ممزف ٓمممجزٖ يف ال ممزف ا٦خممز ّٓتعارفمماٌ  

   اٌ ا فْٔبب العله ا٢االٕ تفلٔفا  إاتٔاطٔا  بابتيابَنا . ّٓتضا

بٔينا العله ا٢االٕ الثاىٕ المنتعل  بمن٣ اٗ الثمْال ٤امد طمزيف الغمبَ٘     
علٙ بل تقدٓزا بل ٓيجٯمشِ   -الثْال -٢ ٓيجٯش ليا تفلٔفا  فعلٔا  بابتياال المن٣ ٕ

دٌّ  -منحتنل تيجضمُ  ٓمً الم  ٛ بالفتح: أاد المنا -علٙ تقدٓز تيجٯط المن٣ ٙ
 ا٤ؽل( المن٣ ٕفٔجزٖ يف ) محتنل التيجط أٓقا اخز الذٖ ٍْ مالتقدٓز ا٦
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 الرتخٔؾٕ المن١مٯً مً دٌّ ماىع اّ معارض . 
 ّالمحاؽل اىُ ٢ تريه  للعله ا٢االٕ الثاىٕ ٢ّ ٓمْبب تميجمٔش تفلٔع ٱ

ا٢  تميجط  بدٓدا ّالك لضب  تيجٯش التفلٔمع يف طمزيف الغمبَ٘ الممنعلْو اام     
أامدٍنا ا فٔؾمم  الممن٣ ٕ لممبعف أطمزاف الغممبَ٘ الممنحؾْرٗ المممنيجٯش فَٔمما     

مغممفْا  اليجاصمم٘ غمم ٪ معلْمَمما ا ّيممزٖ فٔممُ    -التفلٔممع با٢بتيمماال صممابقا   
 مً دٌّ ماىع اّ معارض .  -ا٢ؽل الرتخٔؾٕ المن١مٯً : ال َارٗ ّالمحلٯ

هه ٓعقبُ العله ا٢امالٕ   الؾْرٗ الثاىٔ٘ :أٌ تمحؾل المن٣ اٗ ّالعله بَا
بتيجٯط أاد عٔٝ  : اما المن٣ ٙ بالفتح اّ ال مزف ا٦خمزا بنما ااا اؾملت     
م٣ اٗ عٔٞ بالثْال مع أامد عمٔٝ  ٓؾمبحاٌ ٢اقما  طمزف  للغمبَ٘ الممنقرتى٘        
بممالعله ا٢اممالٕ ّعلممه المممنفلع بالمممن٣ اٗ هممه اؾممل عيممدِ علممه إاممالٕ    

 ف ا٦خزا ٍّيا فزفٔتاٌ ىعزفَنا : أّ ال ز -بالفتح -بتيجٯط المن٣ ٙ

امال ممع سمماٌ    الفزفٔ٘ ا٢ّىل : أٌ ٓتحد سمماٌ التميجط الممنعلْو با٨   
المن٣ اٗ بريٌ ٣ٓ ٕ هْالٮ أاد٪ مماٜ   بمل الممن٣ اٗ همه حتؾمل م٣ ماٗ الميجط        

 .  ٤ًٛٓاد ا٢ىا عله ااالٕ بمن٣ اٗ اليجط عيدِ ًٓ هه حيؾلٛإىا لمناٛ أاد
اٌ هْال يف اىاٛ أمحز فٔمُ مماٛ ّاىل بيبمُ اىماٛ أبمٔف فٔمُ       ّمثالُ : ما ااا ب

ماٛ فْ عت   زٗ بْل ّتمزدد مْ عَما بم  مماٛ ا٢ىماٛ ا٢محمز ّبم  مماٛ ا٢ىماٛ          
ّسممماٌ م٣ مماٗ  -بممالفتح -ا٢بممٔف حبٔممث إتمممٯحد سممماٌ تمميجٯط المممناٛ المممن٣ ٙ

ّبعمدِ  الثْال لُ علٙ تقدٓز تيجط المناٛ المنْبْد يف ا٢ىماٛ ا٢محمز ّا عما  ا    
يف ا٢ىاٛ ا٢بمٔف اّ يف ا٢ىماٛ    -ًٓ ٛ اؾل العله ا٢االٕ بيجاص٘ أاد المنا

مماٛ ا٢ىماٛ    ا فَمل يمب ا٢بتيماال عمً الممن٣ ٙ :      -ا٢محز الذٖ ٢ ماِ هْبمُ   
 تارِ اع ؟ او ٓمجب ا٢بتياالممعا  بنا إخ -ّعً المن٣ ٕ :الثْال -ا٤محز

  ٕ بنا ىضب لمجنع  خز؟. عً خؾْـ المن٣ ٙ بالفتح دٌّ غ ِ :المن٣
 ٕمياال عً المن٣ متمْال ا٢بمدو ّبماىٕ : عمثمتنال المدل ل٣امتمّ د إص
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بممريٌ ا٢ؽممل المممجارٖ يف  -بممالثْال المممن٣ ٕ لمممناٛ ا٢ىمماٛ ا٢محممز يف المممنثال  
٘  علمٙ ا٢ؽمل الممجارٖ يف م٣ ٔمُا        -بالفتح -المن٣ ٙ أؽل صبيب متقمدٯو رتبم

 ٕ ىاعٔٞ ّمضبٯب عً صتاص٘ ما ٢ ماِ ا ّا٢ؽمْل   ٤ٌ الغك يف ىمجاص٘ المن٣
 -ب  المن٣ ٙ بالفتح ّب  ال زف ا٦خز -العنلٔ٘ تمجزٖ يف المنزتب٘ المنتقدم٘

ّتتضمما ط ا ٢ّ ممممحذّر أيٝممذ يف بزٓمماٌ ا٢ؽممل يف المممن٣ ٕ بالفضممز لعممدو  
 المنعارض اّ المناىع عً بزٓاىُ .  

 ّٓزد علُٔ : 
-ٍذِ الفزفٔ٘ ٤اد المناٜ  المنحتنل تيجضُ  أ٢ّ : إٌ م٣ اٗ الثْال يف

٘  مع المناٛ المن٣ ٙ المنحتنل تيجٯضُ لٔط بٔيَنا إخت٣ف ٢ّ  تتحد سماىا  ّرتب
تعدٯد يف أمز م٣ اٗ اليجاص٘ ا ٢ّ أصاظ لمنا ّرد يف بلنات بعف ا٤ؽْلٔ  
ا٤ّاخز مً دعْٚ ا٨خت٣ف ّالتقمدٯو المزتيب ا ّبٔمع ٓؾمح ٍمذا ؟ ممع أىمُ        

لممٙ تقممدٓز ّ ممْ    ممزٗ البممْل يف ا٢ىمماٛ ا٢محممز الممذٖ فٔممُ الثممْال يف المممنثال  ع
٘ٱ متحممدٗ   المممنفزّض ٓتيجط)الثممْال ّالمممناٛ(معا  يف سممماٌ ّااممد عزفمما  ّبزتبمم
ّلٔط يف المحقٔق٘ )م٣ ٕ ّم٣ ٙ بالفتح( بماليظز العقلمٕ المد ٕ بمل ّحبضمب      

 نمما أىممُ لممٔط همممن٘ اليظممز العممزيف المممنيْط بممُ ٍممذِ ا٢افمماو الغممزعٔ٘ قمماٍزا  اب
جاص٘ الثمْال يف الممنثال ّمعلْلٔتَما ليجاصم٘     م)عك صبيب ّمضبيب( أّ ىغْٛ ىم 

المناٛا فاٌ ٍذا التففز المنعقْلٕ ّالتقدٯو الزتيب ميْط بقاىٌْ العلٔم٘ ّالضمببٔ٘   
ٍّْ بعٔد عً ممذاق الغمز  ّأافاممُ التعبدٓم٘ ّخم٣ف الْا مع المم اربٕ يف        

 الفزفٔ٘ المنبحْه٘ . 

لؾممحٔح ٓمم١دٖ تمميجٯط المممناٛ ّالثممْال معمما  ّٓفٔممد صممببٔ٘   ممزٗ ّالتففممز ا
٘  ّاامدٗ   البْل الْا ع٘ يف ا٢ىاٛ ا٢محز لتيجٯط الثْال ّالمناٛ الفاٜي  فُٔ دفع
مً غ  تقدو ّتريخز سمماىٕ أّ رتميب ا فم٣ طْلٔم٘ يف مفمزّض البحمث بلحماق        

 طم ضامثْال المن٣ ٕ بعد تمزٓاٌ ا٢ؽل يف الماتٙ ٓمنفً ب -زٓاٌ ا٢ؽل مب
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 ا٢ؽمْل فمٕ أطمزاف العله ا٢االٕا بل إٌ أطزاف العله ا٢االٕ هم٣هم٘:
المناٛ فمٕ ا٢ىاٛ ا٢بمٔف ا ّالمناٛ ّالمثْال يف ا٢ىاٛ ا٢محمز ا ّٓمتيممجش العلمه    

ٗٱ .   ٘ٱ فارد ٗ  ّيف رتب ٘  ّااد  ا٢االٕ بلحاقَا أعا  دفع

الثممْال يف مثممال  -ن٣ ٕ ىقممْل : إٌ الممم -ّهاىٔمما : لممْ صمملنيا التقممدٯو الممزتيب
ّإٌ باٌ ا٢ؽل المجارٖ فُٔ يف رتب٘ متريخزٗ عمً ا٢ؽمل الممجارٖ     -الفزفٔ٘ 

يف المن٣ ٙ)بالفتح(ا إ٢ أٌ ٍذا التريخز الزتيب ٢ أهمز لمُ يف ا٤افماو الغمزعٔ٘     
ّبلحاق ا٢ؽْل العنلٔم٘ الممجارٓ٘ ٍيما مماداو ا٢تممحاد الشمماىٕ مممحزسا ا فماٌ         

 ٖ يف المممن٣ ٙ )بممالفتح : المممناٛ يف ا٢ىمماٛ ا٤محممز(   أؽممل ال َممارٗ ٍيمما ٓمممجز  
ٛٱ إّيف المن٣ ٕ )بالفضز : الثْال( يف سماٌ ّااد ّبريىَنا ّبْد ّااد ب ىاٛ ما

ًٓ ا هه ٓتعمارض ا٢ؽمل   ًٛٓ يف اىاٛ تيجٯط بق زٗ بْل أّ دو هه إىقضه اىل ما
 -ٙال ممزف غمم  المممن٣  -فَٔنمما مممع اؽممل ال َممارٗ المممجارٖ يف المممناٛ الثمماىٕ 

ّتتضا ط ا٢ؽْل ّٓيجٯش العلمه٫ ا٢امالٕ التفلٔمع٪ با٢بتيماال عمً الممن٣ ٙ       
 بممالفتح ّعممً المممن٣ ٕ ّعممً ال ممزف ا٦خممزا مممً دٌّ دخالمم٘ التقممدٯو الممزتيب 

ّالك لفزض ّادٗ سماٌ المن٣ اٗ الممنحتنل٘   -علٙ فزض التضلٔه بتحققُ  -
 المناٛ ّالثْال .   ب    زٗ البْل يف المنثال ّب  ما يف ا٢ىاٛ ا٢محز :

المن٣ ٕ ّالمن٣ ٙ بالفتح  -ااٌ الؾحٔح ّبْال ا٢بتياال عً ا٤مزًٓ
ٍّنا يف المحقٔق٘ امز ّاامد ّبريىمُ    -بمحضب التعب  الْارد يف بعف الفلنات 

ًٓ همه  ٛإىقضه ا ّلٔضا بريمزًٓ ا بل ٍْ ىظ  ما ااا ّ عت   زٗ بْل يف أاد اىما 
ىقضاو ٢ا  ا ّما ضتً فُٔ إىمقضاو متعاؽز ُ ضٯه ماٛ أادٍنا اىل  ضن  فَذا إ

مممع المممن٣ اٗ ّالتمميجط ا ّيف بمم٣ المممحال  ٓمممجب ا٢بتيمماال لتيجٯممش العلممه      
 ا٢االٕ بعد تعارض ا٢ؽْل ّتضا  َا . 

 ّالظاٍز اٌ ٍذِ الفزفٔ٘ خارب٘ عً ؽْر م٣ ٕ بعف أطزاف الغبَ٘
 فٕ بَذا القدر . المنحؾْرٗ مْفْعا  ّافنا  ا ٢ّ ى ٔل الف٣و ٍيا ّىفت 
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 اال ّٓتقدو علٙالفزفٔ٘ الثاىٔ٘ : أٌ ٓضب  سماٌ التيجط المنعلْو با٨
سماٌ المن٣ اٗ بريٌ ٣ٓ ٕ الثْال أاد المناٜ  مً دٌّ عله ؽاابُ بالممن٣ اٗ  

 ًٓ .  ٢ّٛ بالتيجطا هه ٓعله بالمن٣ اٗا هه ٓعله إاا٢  بتيجٯط ااد المنا

ًٓ ّؽماابُ  ّٛىل   زٗ بْل يف مماٛ أامد اىما   ّمثالُ : أٌ تقع يف الضاع٘ ا٢
 ا هممه يف الضمماع٘ الثاىٔمم٘ ٣ٓ ممٕ هْبممُ أاممد    -٢ تفؾمم٣ٔ  ٢ّ إامما٢   -٢ ٓعلممه 

٘   -ًٓ همه ٓعلمه    ٛالمنا يف الضماع٘   -بالممن٣ اٗ الممنتحقق٘ صمابقا      -يف صماع٘ هالثم
بممالتيجٯط المممحاؽل صممابقا  يف الضمماع٘    -يف صمماع٘ رابعمم٘ -هممه ٓعلممه  -الثاىٔمم٘ 

ا٢ّىل ٍّْ عله ااؽل يف سمً متريخز ّ د تعل   بالمن٣ اٗ المحاؽل٘ يف سمً 
متقممدٯو علممٙ العلممه بالمممن٣ اٗ ّبممالتيجط فَممل يممب ا٢بتيمماال عممً المممن٣ ٕ  
٤اد طزيف التيجط المنعلْو ااا٢  ؟ أو ٢ ٓمجب ا٢بتيماال ّٓممجزٖ أؽمل    

 ال َارٗ يف المن٣ ٕ مً دٌّ معارض ؟ . 

 ىظمممارٍه ) مممدٍه( ممممً أمممث ّبمممْال ا٢بتيممماال     مممد إختلفمممت فٔمممُ أ 
عممً المممن٣ ٕ اّ عممدو ّبْبممُ ا ّٓقممزال عيممدىا عممدو ّبممْال ا٢بتيمماال عممً   

٢ىُ لٔط مً أطزاف العله ا٢االٕ بالتيجط  -الثْال يف المنثال  -المن٣ ٕ 
فٔجمممزٖ فٔمممُ ا٤ؽمممل الرتخٔؾمممٕ ممممً دٌّ معمممارض ا إا الغمممك يف تيجٯضمممُ  

٘ٱ   بالمن٣ اٗ مع ااد أطزاف العله ا ٘ٱ ٢اقم ٢االٕ ٍْ عك يف ادّجي ىممجاص
        ٙ  ٍممٕ غمم  اليجاصمم٘ المممنعلْم٘ با٢اممال ّالمممنزددٗ بٔمممً ال ممزف المممن٣ 

 .  -بالفتح  -ّبٔمً ال زف ا٦خز غ  المن٣ ٙ  -بالفتح -

ٌث : ٢بد    مً اؾْل الغمك   -لؾح٘ بزٓاٌ ا٢ؽل العنلٕ  -ّبتعب  ها
ناٜ  يف ا٢ىاٜ  ٓتيجٯش علُٔ التفلٔمع  فع٣  ّبعد عله المنفلع بتيجٯط أاد الم

ٛ٭ لممممح ٯ العلمممه ا٢امممالٕ الممممنتريخز ّالممممنتعل   ا٢اتٔممماطٕ بابتيابَنممما  قممما
بالتيجٯط الضاب  علٙ المن٣ اٗ ا ّبعدٜذ ٓمحؾل عيدِ عمك  فعلمٕ ّإاتنمال    

 ؽل ال َارٗ يف المن٣ ٕأزٖ معا  ّٓمجميجٯط ّا مْال( لل زف المنتمثمم٣ اٗ )ال
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 ٌ معارض اّ ماىع ّٓيتفٕ عيُ ّبْال ا٢بتياال .  مً دّ -الثْال  -
إٌ التممميجٯط  ّ مممد ٓقمممال بْبمممْال ا٢بتيممماال عمممً الممممن٣ ٕا بتقزٓمممب: 

اال ّإٌ باٌ بْبْدِ الْا عٕ صابقا  علٙ المن٣ اٗ إ٢ أىُ لمٔط  با٨ المنعلْو
تيجٯش التفلٔع بابتياال اليجط ميْطا  بْبْد اليجط ّا عما  اتمٙ ٓيفمع تقمدٯو     

ّعدو ّبْال  -بالفضز -ن٣ اٗ يف بزٓاٌ ا٢ؽل يف المن٣ ٕالتيجط علٙ الم
ا٢بتياال عيُ بالتيجطا ّاىمنا تيجٯش التفلٔع )إبتيب اليجط( ميْط بْبْد 
التمميجٯط علنمما  ا ّالعلممه بممالتيجٯط ٓقارىممُ العلممه بالمممن٣ اٗ مممً أممث الشممماٌ  
 أمممث ٓعلمممه الممممنفلع بمممالتيجط يف الضممماع٘ الزابعممم٘ علنممما  ااالٔممما  متعلقممما  

  ٕ فٔفممٌْ المممن٣ ٕ معلممْو    -المممناٜ  ّالثممْال  -بالمممن٣ ٙ ّعدلممُ ّبالمممن٣ 
التيجٯط يف ع  الْ ت الذٖ ٓعلمه بتميجط الممن٣ ٙ بمالفتح ّعدلمُ ا فتفمٌْ       
أطزاف العله ا٢االٕ بالتيجط ه٣هم٘ ّالممن٣ ٕ أامدٍا ا فتجمزٖ ا٢ؽمْل      

ا ّٓمم١هز الرتخٔؾممٔ٘ فَٔمما ّتتعممارض ّتتضمما ط ّٓتيجممش العلممه ا٢اممالٕ فَٔمم     
 . (18)ّبْال ا٢اتٔاط بابتياال أطزافُ : المن٣ ٙ ّطزفُ ا٦خز ّالمن٣ ٕ 

ّٓدفعُ : اىُ ٢ رٓب ٢ّ اعفال يف بٌْ تيجٯش التفلٔع )إبتيب الميجط          
٢ بْبْدِ الْا عٕا إ٢ أٌ طمزيف العلمه    -ّالمنتيجط( ميْطا  بْبْدِ العلنٕ

  ٙ بالفتح ّعدلُ : ال زف ا٦خز(ا٢االٕ يف الفزض المنبحْجي ٍنا )المن٣
فاىَنا المنعلْو تيجٯط أامدٍنا ّ مد اؾمل العلمه بمُ يف الضماع٘ الزابعم٘ بعمد         

الثمْال   -اؾْل التيجٯط ّا عا  ّبعد اؾْل المن٣ اٗ ا بٔينا ال مزف الثالمث  
ٍمْ مغمفْا الممحال فاىمُ حيتنمل م٣ اتمُ        -المن٣ ٕ ٤اد المناٜ  المنغتبَ  

 م٣ مماٗ اليجاصمم٘ لل ممزف تنممل عممدو م٣ اتممُ ٢اتنممال لل ممزف المممنتيجط ّحي
 تمجزٖ اؽمال٘ ال َمارٗ   -ا ّمع الغك يف طَارٗ المن٣ ٕا٦خز : غ  المن٣ ٙ

  جزٖ اؽال٘ الرباٛٗ مً ّبْال ا٢بتياالا مّ تأ ُٔ مً غ  ماىع اّ معارضامف
                                                            

 . 419:  2مؾباا ا٢ؽْل : ج (18)
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لضاعمم٘  المنمتريخز فممٕ ا  ٢ّ ّبمُ لمجمعل المن٣ مٕ طزفا  همالمثا  للعمله ا٢بمنالٕ
 ٗ ااؽمل٘   الزابع٘ ّالمنتعل  بالتيجٯط اذتاؽل يف الضاع٘ ا٢ّىل مع أٌ الممن٣ ا

 يف الضاع٘ الثاىٔ٘ ّمع أاد طزيف الغبَ٘ ٢ مع بلَٔنا اضب الفزض . 

لفيَممما  ّاذتاؽممل اٌ الفزفممٔ٘ ا٢ّىل ىممممقْل فَٔمما بْبمممْال ا٢بتيمماالا    
       ْ  رت  الضمابقت   خارب٘ مْفْعا  عنما ضتمً فٔمُ ا ّالفزفمٔ٘ الثاىٔم٘ ىظم  الؾم

-   ٚ بلمَا ٓغمك يف تميجط الممن٣ ٕ ّيف      -المنغَْرٗ ال البٔ٘ ّالؾمْرٗ ا٢خمز
ّبْال ا٢بتياال عيُا ّٓمنفً إبزاٛ أؽل ال َارٗ فُٔ بل ّأؽل الرباٛٗ ممً  

 ّبْال ابتياال المن٣ ٕ بالفضز مً دٌّ معارض اّ ماىعا ّاهلل العالمه . 
٘ٱ  ّيف الممم تاو ٓمممحضً بيمما التعممزٯض المممن تؾز   ٘ٱ مزتب مم الْافممح  لفزفممٔ

 بمنبحث م٣ اٗ بعف أطزاف الغبَ٘ المنحؾْرٗا ٍّٕ : 
 

 فكدان بعض أطراف الشبهة الـنخصور  :
٘ٱ مممً م٣ ممٕ بعممف أطممزاف الغممبَ٘           ٘ٱ مممم ؾْؽ ىتعممزٯض ٍيمما لفزفممٔ

 المنحؾْرٗ ا عزفَا عٔ يا ا٢عظه ّغ ِ ) دٍه( ا ّممحؾلَا : 

ٓمً الممنغتبَ     ٛمع أاد المنا -ثْالبال -إىُ لْ تمحققت م٣ اٗ ب  عٔٞ 
     ٙ   -بممالفتح - بممل العلممه ا٢اممالٕ بتمميجٯط أاممدٍنا هممه ُفقممد المممناٛ المممن٣ 

أّ خممزج عممً ستممل ا٢بممت٣ٛ هممه اؾممل العلممه ا٢اممالٕ يف بمماطً المممنفلع      
ٕ    -المن٣ ٙ بالفتح ّعدلُ -ًٓ ٛبتيجٯط أاد المنا الثمْال   -فَمل ٓقمْو الممن٣ 

منفقْد ّٓؾم  بمد٢  عيمُ ّٓفمٌْ طمزف الغمبَ٘ا       الم  -بمالفتح  -مقاو المن٣ ٙ -
لٔتعارض ا٤ؽمل الممجارٖ فٔمُ ممع ا٤ؽمل الممجارٖ يف طمزف الغمبَ٘ ا٦خمز          

 ّٓتضا  اٌ ّٓتيجٯش العله ا٢االٕ ١ّٓهمٯز ّبْال ا٢بتياال عيَنا ؟ .

ٛ مقْد اّ الم ارج عً ممأو ٢ ٓمجزٖ ا٤ؽل يف المن٣ ٙ المنف  حل ا٢بمت٣
 قْد أّمفم مُٔ ٍّْ ممب علٙ بزٓاٌ ا٢ؽل فمزتٯملفعلٕ المنتلعدو ا٢هز الغزعٕ ا

  لٔنا  مًمز صم زف ا٦خمدلُ : المزٖ ا٤ؽل يف عمٝذ ٓمجملٙ بُ ا ّأيمتمز مبمغٔ
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 جزٖ ا٤ؽل يف المن٣ ٕ : الثْال ؟ . مالمنعارض بنا ٓ
 أما ااا عاد المنفقْد صزٓعا  ّ بل ا٢بت٣ٛ ّإصتعنال م٣ ُٔ ّدخل تمحت

بمزٚ فٔمُ ا٤ؽمل الرتخٔؾمٕ      -ٍّْ طزفٮ للغبَ٘ -بت٣ٛالقدرٗ ّيف ممحل ا٢
ّعارفُ ا٤ؽل الرتخٔؾٕ الممجارٖ يف عدلمُ ّتضما  اا ٢ّ رٓمب يف خمزّج      
الفزض عً ستل البحث ٢ّ اعفال يف عدو ّبمْال ا٢بتيماال عمً الممن٣ ٕ     

 لمجزٓاٌ ا٢ؽل فُٔ مً دٌّ معارض اّ ماىع . 

   ٙ فقداىممُ بعممد العلممه    ّبمماٌ -بممالفتح -ٍّفممذا لممْ فقممد ال ممزف المممن٣ 
اّ عدلممُ: المممنغتبُ ا٦خممزا فاىممُ ٢ أهممز  -بممالفتح -ا٢اممالٕ بتمميجٯط المممن٣ ٙ

 ٙ  لفقممدِ ا بممل العلممه ا٢اممالٕ متيجٯممش لمممجزٖ ا٢ؽممل الرتخٔؾممٕ يف المممن٣ 
ّيف عدلُ هه ٓتعارض ا٢ؽ٣ٌ ّٓتضا  اٌ ّٓتحق  الزبً ا٤صاظ  -بالفتح -

ااا طزأ فقداىُ مل ٓفً لُ أهمز باليضمب٘ اىل   لتيجٯش العله ا٢االٕ بالتيجطا هه 
 ىُ ٓمجزٖ ا٢ؽل فُٔ مً دٌّ معارض . م٣ ُٔ ٤

 بل العله ا٢االٕ بتيجٯط أاد ال زف   -بالفتح -لفً لْ فقد المن٣ ٙ
ّمل ٓعد ا بل بقٕ مفقْدا  بمحالُ خاربا  عً ستل ا٢بت٣ٛ اّ عً داٜزٗ القمدرٗ  

 ٣ ٓممممجدٖ بزٓممماٌ ا٢ؽمممل يف الممممن٣ ّٙإاتجيممما اىل إصمممتعنال الممممن٣ ٕ فممم
الممنفقْد لعمدو ا٤همز الغمزعٕ الممنرتتب علمٙ بزٓاىمُ ٍّمْ مفقمْد           -بالفتح -

  خارج عً القدرٗ اّ ا٢بت٣ٛ ا ٍّل ٓمقْو المن٣ ٕ لمُ مقاممُ ؟ أٖ ٍمل ٓممقْو    
 الثْال المن٣ ٕ للناٛ المنغتبُ المنفقْد مقامُ ؟ ٍذا ٍْ ستل البحث ٍيا . 

)ّلمْ بماٌ م٣ ماٗ عمٔٞ ٤امد الممنغتبَ         (19)عظه) مدِ(:   ال عٔ يا ا٢
 بل العله ا٢االٕ ّفقد المن٣ ٙ بالفتح هه اؾل العله ا٢امالٕ بيجاصم٘   

 او م٣ ُٔ مقامُ يف ّبمْال ا٢بتيماال عيمُ ّعمً      -المنغتبُ البا ٕ اّ المنفقْد
 ٕمف٘ بريؽال٘ ال َارٗ مٕ المن٣ ٕ بالفضز معارفم٤ٌ أؽال٘ ال َارٗ ف البا ٕ ا

                                                            

 . 254طبع٘ مفتب٘ مؾ فْٖ :  -فزاٜد ا٢ؽْل  (19)
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 . المنغتبُ ا٦خز لعدو بزٓاٌ ا٢ؽل يف المنفقْد اتٙ ٓعارفُ( 

 لفً الظاٍز القزٓب يف الميظز المنتْافع ٍْ عدو ّبْال ا٢بتياال عً
ٛ٭ ل٥ مً  -ال َارٗ ّالرباٛٗ مً ّبْال ابتيابُ  -ؽل الرتخٔؾٕالمن٣ ٕ إبزا

 دٌّ ماىع ا بتقزٓب : 
ل ا٢بت٣ٛ اّ عً داٜمزٗ القمدرٗ علمٙ    عً ست -المن٣ ٙ -إٌ خزّج الغٕٛ       

ؽمل الرتخٔؾمٕ يف   الفعل اّ المرتا الممن لْال عمزعا  ٢ ٓممنيع عمً بزٓماٌ ا٤      
ااا باٌ لمجزُٓ أهز عزعٕ فعلمٕا ٍّمذا ىظم  مما ااا ُغضمل       -بالفتح -المن٣ ٙ

ٛٱ مع ال فل٘ عً طَارتُ اّ صتاصمتُ همه اٍزٓم  ااا الممناٛ      الثْال المنتيجط بمنا
اّ إىعممدو اّ خممزج عممً ستممل ا٢بممت٣ٛ فغ٫ممك يف طَارتممُ اّ    ّاٍممب يف ا٢رض

أمفً الزبْ  اىل أؽل ال َارٗ اّ إصتؾحابَا لمْ باىمت لل ممَارٗ     -ىمجاصتُ 
اال٘ متٔقي٘ صابق٘ا ّٓثبت بَا طَارٗ الثْال الممن ضْل بَمذا الممناٛ الممنحفْو     
ب َارتُ لقاعدٗ ال َمارٗ اّ ل٣صتؾمحاال ا ّالعفمط ؽمحٔح ااا بماٌ الممناٛ       

تيجٯضا  ٢ّ اِ هْالٮ اال ال فل٘ عً تيجٯضُ همه إىفمبٯ الممناٛ علمٙ ا٢رض همه      م
 -علنت ىمجاص٘ المناٛ ّإاتنل ت َ ِ بْؽْل الفزٯ الُٔ اّ ىشّل المن ز علُٔ 

 إصتؾحبيا ىمجاصتُ ّتيجٯط الثْال المن ضْل بُ . 

قْل : إىعممداو المممناٛ اّ إٍزا ممُ أّ فقداىممُ ٢ ٓمممنيع مممً بزٓمماٌ  مّأيٝممذ ىمم
ال َممارٗ اّ إصتؾممحابَا يف المممنثال ا٢ّل اّ إصتؾممحاال اليجاصمم٘ يف      أؽممل

المنثال الثاىٕا ّيف إبزاٛ ٍذا ا٤ؽل ّااا غزض عزعٕ اّ عق٣ٜٕ مغمزّ   
 ىظ  إعتبار الثْال طاٍزا  بعد غضلُ بالمناٛ المنَز٪ق اّ إعتبارِ ىممجضا  ٢ ٓلمبط   

الممنتغزع٘ ّفتماّٚ   يف الؾ٣ٗ اّ ال ْافا ٍّذا ا٢مز ممنا بمزت علٔمُ صم ٗ    
 الفقَاٛ )رض( ّعنلَه ّمزتفشاتَه مً دٌّ اعفال قاٍزا  . 

 ّإٌ خزج عً ستل ا٢بت٣ٛ اّ -بالفتح -ّما ضتً فُٔ بذلك فاٌ المن٣ ٙ
 ؾحاال ال َارٗمإ٢ أىُ ٢ ماىع مً إبزاٛ إصت -اٍزٓ  اّ فقد -إىعدو ّبْدِ  
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٘  لرتتٔب ا٤هز الغ ّأ  زعٕ ٍّْ طَمارٗ م٣ ٔمُ.  أؽل ال َارٗ فُٔ يف ىفضُ مقدم
        ٙ : الممنعدّو اّ   -بمالفتح  -لفً ٢ بمنعيٙ إبزاٛ أؽل ال َمارٗ يف الممن٣ 

ّممً دٌّ غمزض لٔقمال بممنيعُ      -المنفقْد اّ الم ارج عً ستل ا٢بت٣ٛ ستقا  
 لعدو ا٢هز الغزعٕ يف إبزاُٜ لذاتُ . 

  ٙ ّ   -بمالفتح  -بل ىمجزٖ أؽل ال َمارٗ يف الممن٣  خزّبمُ   رغمه فقداىمُ ا
عً ستل ا٢بت٣ٛا ّالك ل زض تزتٔب ا٤هز الغزعٕ العنلٕ علمٙ الممنْبْد   

 المنبتلٙ بُ ٍّْ الثْال المن ضْل بالمناٛ المنعدّو اّ المن٣ ٕ لُ . 

      ٙ ٗٱ بم  تعلقَما بالممن٣  ٘ٱ ممزدد ّبم  تعلقَما    -بمالفتح  -لفً العلمه بيجاصم
٢ؽممل فَٔنمما  بممال زف ا٦خممز ٓمممنيع عممً الزبممْ  ل٥ؽممل فَٔنمما أّ يممزٖ ا     

٘  عممً     ّٓتعارفمماٌ ّٓتضمما  اٌ هممه تمممجزٖ أؽممال٘ ال َممارٗ يف المممن٣ ٕ صمملٔن
المنعارض اّ المناىع عً بزٓاىَا يف المن٣ ٕ ا ّٓرتتمب علمٙ بزٓاىَما : عمدو     
٘  ٢صتباا٘ الؾ٣ٗ  ّبْال ا٢بتياال عً المن٣ ٕ ّعدو ّبْال ت َ ِ مقدم

ّأهمز عمزعٕ ٓؾمحٯح    اّ ال ْاف الْاببا ٍّذاٌ ٍنا افمه تفلٔفمٕ صمالب    
إبممزاٛ ا٢ؽممل العنلممٕ لرتتٔبممُا ٍّممٕ رخؾمم٘ عممزعٔ٘ تتياصممب مممع  اامم٘      

 الغزٓع٘ المنحندٓ٘ .  
ّبَذا التقزٓب ٓتجلٙ عدو تمناو مما افٔيماِ ممً رصماٜل عمٔ يا ا٢عظمه       
) ممدِ( مممً اؾممْل المممنعارف٘ بمم  ا٢ؽممل المممجارٖ يف المممن٣ ٕ بعممد فقممد     

ٖ   -بممالفتح -المممن٣ ٙ يف ال ممزف ا٦خممزا ّٓتضمما  اٌ    ّبمم  ا٢ؽممل المممجار
 ّٓتيجٯش العله ا٢االٕ ّْٓبب إبتياال المن٣ ٕ ّال زف ا٦خز . 

 

ٍممذا تمممناو ممما أردىمما بٔاىممُ يف مبحممث المممن٣ ٕ ٤اممد أطممزاف الغممبَ٘         
  ُ ٘ٱ   المنحؾْرٗ المنقزّى٘ بالعله ا٢االٕ بالتيجٯطا ّ د إختؾمزىا مبااثم ل آم

)أؽمال٘ ا٢عمت ال(    مبااث  لقضه ا٢ّل مً ٓيتَٕ البحث يف ا يف اليفطا ّبُ
 . يف الغبَات التحزٓمنٔ٘ ٍّْ مبااث )دّراٌ ا٢مز ب  المنتبآي ( الفاًٜ
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 هه ٓقع البحث يف الغبَات الْبْبٔ٘ ا ّا٤مز فَٔا :        

 د ٓدّر ب  المنتبآي  برتدد الؾ٣ٗ الْابب٘ قَز ْٓو الممجنع٘ بم     -أ         
   ؽ٣ٗ المجنع٘ا ّتريتٕ البحْجي المنافٔ٘ يف ٍذا القضه . ؽ٣ٗ الظَز ّب

ّ د ٓدّر ا٤مز ب  ا٤ مل ّبم  ا٤بثمز بمرتدد الؾم٣ٗ الْاببم٘ بم          -ال
 اات الضْرٗ ّب  فا دتَا اللغك يف ّبمْال  مزاٛٗ الضمْرٗ بعمد  مزاٛٗ صمْرٗ      

 الفاتمح٘ا ٍّذا ما ىبحثُ مضتقب٣  . 

ٓي  تممريتٕ ا٢اتنمما٢ت ا٢ربعمم٘ ّيف مممْارد دّراٌ أمممز الْابممب بمم  متبمما
المممنعزّف٘ يف ميغممري الغممك ّالممرتدد بمم  المممنتبآي  ا فاىممُ  ممد ٓيغممري مممً فقممداٌ  
اليؿٯا ّ د ٓيغري مً إاال اليؿا ّ د ٓيغري مً تعارض اليؾم ا ّ مد ٓيغمري    
مً إعمتباِ الممنْفْ  المم اربٕ ا ّٓظَمز ممً بممحْهيا الممنافٔ٘ يف الغمبَات         

ش العله ا٢االٕ بْبْالٱ ٓرتدد متعلقمُ بم  طمزف  اّ    التحزٓمنٔ٘ ّٓتبٔٯً :تيجٯ
ب  أطزاف ممحؾْرٗا أث تبمٔٯً مفؾم٣  : إدراا العقمل   عٔما  تيجٯمش العلمه       
ا٢االٕ عيد هبْت التفلٔع الفعلٕ علٙ بل تقمدٓز ّعيمد تعمارض ا٢ؽمْل     
المممجارٓ٘ يف أطممزاف العلممه ّتضمما  َا ا فٔتيجممش العلممه ا٢اممالٕ بالمممحزاو اّ   

 ْابب ّْٓبب ازم٘ المن الف٘ الق عٔ٘ ّّبْال المنْافق٘ الق عٔ٘ . بال

ّالمن الف٘ الق عٔ٘ يف الغبَات الْبْبٔ٘ تتحق  برتا تممناو مممحتن٣تَاا   
بنا أٌ المنْافق٘ الق عٔ٘ يف الغبَات الْبْبٔ٘ تتحق  بفعمل تممناو ستتن٣تَماا    

دد بمم  ّّبْبَمما ٍممْ مقتقممٙ العلممه ا٢اممالٕ بممالتفلٔع الْبممْبٕ المممنز       
ممحتن٣تُ ا لعدو إمفاٌ بعل الرتخٔؿ الظاٍزٖ الياعٔٞ ممً بمزٖ ا٢ؽمل    
العنلٕ الرتخٔؾٕ يف تمناو اطمزاف العلمه ا٢امالٕ اّ يف بعقمَا ا ّاىممنا ٢      
ٓمنفً الك ٤بل ّبْد العله ا٢االٕ بالْبْال الفعلٕ علمٙ بمل تقمدٓزا    

 ي٘مٔؾٔ٘ المن١مٯمخزاف العله ا٢االٕ : ا٤ؽْل العنلٔ٘ الرتمٕ أطمقط فمضمتمف



 (491)الغبَ٘ الْبْبٔ٘ .......................................  -دّراٌ ا٤مز ب  املتبآي  

 

 لمتمعارفمَا ا ّٓمتمحمق  ربميا المتيمجٯش ّٓمنتميع بعل الرتخمٔؿ الظاٍزٖ علٙ
 . -ّلْ يف بعف ا٢طزاف  -خ٣ف التفلٔع المنعلْو إاا٢  

ّالمحاؽل اىُ يف الغبَات الْبْبٔ٘ ٓفٌْ العله ا٢االٕ ميجٯشا  مما لممه   
جنع بم  مممحتن٣ت الغمبَ٘    ٓ زأ ماىع عً تيجٔشِ ا ّإٌ تيجٔشِ ٓضمتْبب المم  

الْبْبٔ٘ ّٓقتقمٕ العلمه ا٢امالٕ إتٔاىَما برياعَماا تممحؾ٣ٔ  للمٔق  بفمزا          
 الذم٘ بعد الٔق  ا٢االٕ باعت اهلا . 

هممه ٓقممع الفمم٣و تفؾمم٣ٔ  يف مممْارد دّراٌ أمممز الْابممب بمم  ا٢ ممل ّبمم  
 ّالتْفٔ  .  ا ّمً اهلل ىضتند العٌْ  -ا٢صتق٣لٔ  ّا٢رتباطٔ   -ا٢بثز 
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