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 السابغ :األهس    

 فٖ ک٘ف٘ٔ ٍحدٓ الؼلن

؛ ووب أًِّ ل٘س اإلًسبىوَاخت الَخَد ٍ الدَّش ٍ الدسن ٍ  حق٘ق٘اًٍاحداً أىّ الملن ل٘س  ٍ هوا أسلفٌا ُٗؼلن

الّ أىَّ الس٘بسٓ وبلس٘بسٓ؛ إ ٍاحدٌ اػتبازٕ٘ٔ ثل َّ اإلًسبًًحَٔ اتحبدِ صٗذ ٍ لوشٍ فٖ  ٍاحداً غ٘س الحق٘قٖ

طٔ بَاستشوَّت هي األخضاء الخبسخ٘ٔ ٍ الملن تشوّت هي األخضاء الزٌّ٘ٔ .ٍ هك رله ٗمشض لْوب الَحذٓ 

 .االػتباز

ٌٗجغٖ التذل٘ك حَلَ همٌٖ االلتجبس هك هشالبٓ االختصبس ٍ ًزوش خالصَٔ التحم٘ك فٖ ظوي  ٍ لتحق٘ق الحال

 ًىبتٍ:

ػطاءُ حدّ شٖءٍ إ» َّ:  1: إىّ االلتجبس للٖ هب َّ الوستفبد هي خالل ولوبت ثمط الوحمم٘يالٌکتٔ األٍلٖ 

دساوبتٔ االلتجبسٗٔ ّٖ الوَظَلبت فبإل« حساساتٍِِ إ اإلًساىلشٖءٍ لتست٘ب آثازُ ػلِ٘، بوقتضٖ حاجات 

٘ٔ ٍ ال تىشف لي اإلًسبًٍ الودمَالت لشفك الحبخبت، التبثمبتٔ لالحت٘بخبت ، الذائشاتٔ حَل هذاس الذائشٓ 

 الن الَالم٘ٔ. ٍَالماألهش ًفس 

« صٗذٌ اسذٌ : »را للتٓمبسٓ األدث٘ٔ فئاللٔ للٖ الومٌٖ ٍ وبالستٍ هثبل االلتجبسات وث٘شٌ خذاً وبلتجبس اللفؿ للذ

سذاً فٖ ٍئبء الزّي. الوفَْه٘ي ٍ ألؽ٘تٓ لضٗذٍ حذٓ األسذ ٍ خملتَِ ألبلن الخ٘بل ًسجًٔ ث٘ي لذ التجشتٓ فٖ 

ًسجًٔ ٍ استجبؼبً. ٍ الومتجش لذ أٍخٓذّٓب ح٘ي إر خٓمٓل ث٘ي الوبل ٍ الوبله  فئىّ «الولى٘ٔ » ٍوزله هفَْم 

ٍ الٌْٖ ٍ الدضاء ٍ األهش ، التجبساتٌ أخشٕ وبلٌمَد ٍ الحَاالت ٍ السفتدبت ٍ وبلتجبس ّزا االلتجبستتجك 

 الوىبفبت التبثمبت اللتجبس الشئبسٔ ٍ الوشئَس٘ٔ.

 : أّو٘ٔ الجحث لي االلتجبسٗبت ٍ حذٍدِّب ٍ لذسِّب ٍ ل٘وتِْب هوب ال ٗخفٖ. فئًّب ًدذّب فٖ ولّالٌکتٔ الثاً٘ٔ

ٍ الٌْٖ ٍ اختوبلْوب ٍ األهش ًجحث لي الَظك ٍ  األصَلم الوختلفٔ. ففٖ للن هشاحل ح٘بتٌب ٍ فٖ الملَ

ًجحث لي اإلًشبء ٍ اإلخجبس ٍ غ٘شّوب؛ ٍ وزله فٖ للن الفمِ ح٘ي الجحث لي الولى٘ٔ ٍ الضٍخّ٘ٔ ٍ 
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اللتجبس فٖ الملَم األدث٘ٔ وبلجحث لي الودبص ٍ التشجِ٘ ٍ غ٘شّوب. ٍ ثبلدولٔ إىّ ا أٗعبًالحشّٗٔ ٍ غ٘شّب؛ ٍ 

 .2٘ٔ فٖ ح٘بتِ االختوبل٘ٔ ٍ الفشدٗٔاإلًسبًلوَد خ٘ؤ 

لبلَن االلتجبس َٗخَز هثلَ فئىّ    استجبغٌ خبصٌ.األهش : اللن أىّ ث٘ي لبلن االلتجبس ٍ لبلن ًفس الٌکتٔ الثالثٔ

ٍ هي أّن األهَس  ر خملِ الومتجِش هثلِ ٍ وبى هٌفىبً لٌِ ح٘ي إر أساد الومتجِش اًفىبوَِ،ح٘ي إاألهش ًفس  لبلنٓ

 الَلَف للٖ ّزُ المبلذٓ ٍ ـشائفْب.

صح٘ح هسلَّن « ث٘ي لبلن االلتجبس ٍ الحم٘مٔ ثَىٌ ثم٘ذ ٍ ال ٌٗجغٖ الخلػ ثٌْ٘وب»هي أىّ  فوا قسع سوؼَک 

أساد لٌ٘٘تْوب فْوب لٌ٘بى ٍ هثالى ٗحىن إرا  أساد الومتجِش افتشالْوب. أهّبإرا  همؽَق ٍلىي ال هؽلمبً ثل فٖ هب

ششٍغ فٖ المبلن الَالك ال رّبى ًزوش هثبالً: إىّ الولٖ ول ٍاحذٍ هٌْوب ووب ٗحىن للٖ غ٘شُ.ٍ لتٌَٗش األل

ال ٌٗوَ إالّ هك تحمك ششٍؼِ هي ٍظمِ فٖ التشاة الصبلح،  -هثالً  -الشدشفئىّ    ثتحمك ششؼِ؛ الّٗتحمك إ

االلتجبس؛ فئًِّ ٍ إى وبى فِ٘ ال َٗخذ ٍ سمِ٘ ثبلوبء الدذٗش، ٍ وًَِ فٖ الدَ الوؽلَة؛ ٍوزله فٖ لبلن 

سججبً لحصَل شٖءٍ ٍ ششؼبً لتحممِ ٍ  ،سججبً ٍ هسججبً ٍ ششؼبً ٍ هششٍؼبً حم٘مًٔ ٍ لىيّ الومتجِش لذ ٗمتجش ش٘ئبً

را التجش هبظَٗٔ الص٘غٔ ششؼبً لتحمك الج٘ك غَ االلتجبسٕ، ثبلششغ الحم٘مٖ. فئللًٔ لَخَدُ فبًِّ لذ شجِّ الشش

 لج٘ك إالّ ثتحمك ششؼِ، ٍ ال ٗوىي التوشُّد هٌِ ووب ال ٗوىي التوشّد هي همتعٖ الششغ الحم٘مٖ.ال ٗتحمك ا

 وبى للٖ حك ٍ هستؽ٘مبً للٖ رله؛« ش هي الوششٍغالششغ الوتأخ»وبى الومتجش التجش ؛ إى ًؼن 

 التىَٗي، ٍ ال باللتجبس للٖ ٗذ صبحجْب ٍ ٗوىٌِ لحبؾ ثمط الشٍاثػ التٖ ل٘س ثئصائْب أثش فٖ المبلنألًّ

ووب أىّ الششغ فٖ المبلن الحم٘مٔ ال ٗوىي أى ٗىَى هتأخشاً فَْ »ى ٗمبل: ٗدَص الخلػ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الَالك ثأ

 ٍ ثبلدولِ الثذّ لٌب هالحفٔ لحبؾ الومتجش.«. فٖ ٍئبء االلتجبس وزله ال ٗوىي أى ٗىَى هتأخشاً

 ر خملِ هتفشداً.متجِش حم٘م٘بً ٍ هتفشدٌ لٌِ ح٘ي إلوىّ االلتجبسٕ وبلحم٘مٖ ح٘ي إر خملِ اأ فؼسفت هوا ذکسًا

ذ. ٍ ٗستؽ٘ك أى ٗمتجش فٖ لبلن : إىّ الومتجِش ثس٘ػُ ال٘ذ فٖ التجبسُ ٍ ال حذٓ لِ ٍ ال تحذٗالٌکتٔ السابؼٔ

 خالق ٍ االختوبق ٍ الشمش هب ٗشٗذ. ٍ لىيّ التجبسُ همتجشٌ لٌذ ًفسِ ٍال التجبسٓ اللتجبسُ لٌذٓ غ٘شُ.األ
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الومتجٓش هي  ثش لٌذ الغ٘ش ٍ حٌ٘ئزٍ ٌٗفهّالء ٍ ٗستصَثِ االختوبق، صبس را أحٌ٘وب ٗمجل التجبسُٓ المم؛ ًؼن 

 همتجِشُ ٍ ٗجمٖ فٖ االختوبق حتٖ ثمذ هوبتِ هب دامٓ هحلّبً لوَافمٔ الممالء ٍ استصَاثْن.

ب ٗىَى أهشاً همتجشاً لٌذ خو٘ك ىّ لذس الومتجٓش ثمذس الومتجشٗي ٍ دائشٌ هذاس فبئذٓ اإللتجبس لْن فشثوأ فؼلوتَ

الممالء لشوَل فبئذتِ لْن ٍ تبسًٓ ٗىَى همتجشاً لٌذ اختوبق خبص ٍ هحتشهبً لٌذّن دٍى غ٘شّن، لىًَِ 

 فبئذٍٓ لْن ال لغ٘شّن.را

أى إلٖ  اإلًسبىاالحت٘بج َٗدّٕ فئىّ    : إىّ هي خولٔ االلتجبسٗبت: التجبس الىث٘ش ٍاحذاًالٌکتٔ الخاهسٔ

شات ٍ ٗدملْب ٍاحذٓ. فبًِّ ٗدوك ث٘ي أخضاء الس٘بسٓ الوتىثشِٓ ثبلزات، ف٘متجشّب ٍاحذاً . ٍ ٗدوك ٗدوك الىث

ث٘ي هسبئلَ هختلفٍٔ ف٘دملْب ٍاحذاً ٍ ٗسوِ٘ للوبً. ٍ سثوب ٗعن الَحذات فٖ رٗل لذد ٍاحذٍ ٍ ٗمَل للىل 

ٖ راتْب هي هصبدٗك الَاحذ ّزُ األهَس هك اختالفْب ف لششٌٓ ٍ ٗمبثِل ثِ المششٗي ٍ المششات. ٍ ولّ

 االلتجبسٕ.

 لسبم:تمس٘وبت ٍ أ ىّ للَاحد االػتبازٕف٘ظْس لک أ 

 التقس٘ن االٍل:

فْ٘ب ٍ ثْزا  الَاحذ لذ ٗىَى هوب تىَى الىثشُٓ هلحَـًٔ فٖ ٍحذتِ ٍ تبسًٓ ٗىَى هوب تىَى الَحذٓ فبًً٘ٔ

 هب ٍحذٌٓ لشظَتْْب التٖ االلتجبسّٗٔ الوشوجبت أىّ فبللن »ح٘ث لبل:  لذس سشُهبم الخوٌٖ٘ التمس٘ن لذ أشبس اإل

 : لسو٘ي للى

 فتىَى - ٍاحذٓ لَحفت إى ٍ المششٓفئىّ    الودوَق، ٍ وبلمششٓ هلحَـٔ فْ٘ب الىثشٓ ٗىَى هب: أحدّوا

 الىلّ ٗٔفمَذ هثلْب فٖ ٍ الودوَق، وزا ٍ هلحَـٔ، فْ٘ب الىثشٓ لىيّ - هفشدّٓوب ٍ المششات ٍ المششت٘ي همبثلَ

 . االخضاء التبمّ للى إالّ الودوَق ال ٍ المششٓ ٗصذق فال هٌْب، خضء ثفمذاى

 ش٘ئّ٘ٔ تىَى هثلْب ففٖ صَستْب، فٖ الوبدّٓ فٌبءٓ الْ٘ئٔ ٍ الَحذٓ فٖ فبً٘ٔ[  فِ٘] الىثشٓ تىَى هب: ثاًْ٘وا ٍ

 ال - الحم٘مّ٘ٔأٍ  الدَّشّٗٔ الصَسٓ ال االلتجبسّٗٔ، المشظّ٘ٔ الْ٘ئٔ ّٖ التٖ - ثصَستِ االلتجبسّٕ الوشوت

 إُّٔ - الوَادّ اختالفٔ ٗعشّ ال لْزا ٍ همْب هتّحذٓ ثبلوبدّٓ لبئؤ ّٖ ٍ الْ٘ئٔ، فٖ فبً٘ٔ الوبدّٓ تىَى ٍ ثوبدّتِ،

 إّٔ هي هحفَـٔ ّ٘ئتْب ٍ صَستْب داهت هب سّ٘بسٓ فبلسّ٘بسٓ الىزائٖ، الوشوَّت ثش٘ئّ٘ٔ - لْب لٓشضٓ اختالفٍ



 

 ٌٗٔبفٖ فئًِّ وزله لحبـْب ثومٌى ال المشٗط، المشض ٍ الالثششغ ثٌحَ هأخَرٓ فبلوبدّٓ هبدتْب، وبًت فلضّ

 3«فْ٘ب. فبً٘ٔ الوَادّ ٍ للْ٘ئٔ إالّ التسو٘ٔ همبم فٖ اللحبؾ لذم ثومٌى ثل الالثششؼّ٘ٔ،

 : التقس٘ن الثاًٖ

أى ال ٗىَى. ٍ الثبًٖ ودمل الىتت الَاحذ الوشوت االلتجبسٕ: إهّب أى ٗىَى للوبدٓ دخل فٖ تشو٘جِ ٍ إهّب 

ٌّب ال دخل للوبدٓ فئىّ    الوختلفٔ ٍ األسجبة الوتفبٍتِ فٖ لٔلجٔ ٍ خمجٔ لغبٗٔ تٌف٘ف الغشفٔ ٍ الحدشٓ؛

 صالً ح٘ث َٗظك الىتبة التبسٗخ هك الفشٍف فٖ خمجٔ ٍاحذٓ.أ

 ) إٔ هب ٗىَى للوبدٓ دخل فْ٘ب( للٖ لسو٘ي:أهّا األٍّل 

 دخبلٔ الوبدٓ دخبلٌٔ تششٗمٌ٘ٔ وذخبلٔ أخضاء الج٘ك فٖ تحمك هفَْهِ الزٕ َّ ٍاحذٌ التجبساً.: اىّ األٍّل 

وذخبلٔ أخضاء الس٘بسٓ فٖ تحمك  إهّا صٌاػٌ٘ٔ: اىّ دخبلٔ الوبدٓ دخبلٌٔ تىٌٌَٗ٘ٔ ٍ ّٖ للٖ ًحَٗي: الثاًٍٖ 

خمجٔ ٍاحذٓ دٍى الىتت  ودمل الىتت الوتسبًخِ هي للن ٍاحذ فٖ أخسٕ غ٘س صٌاػ٘ٔهفَْهْب الَاحذ ٍ 

. ٍ هي الوملَم تفبٍت ّزٗي المسو٘ي ح٘ث تىَى الخبص٘ٔ الَاحذٓ فٖ المسن الصٌبلٖ هتشتجًٔ للٖ األخشٕ

هدوَق األخضاء ٍ ل٘ست لىل خضء خبص٘ٔ الىل، ثخالف المسن اٙخش ح٘ث أىّ الخبص٘ٔ سبسٗٔ فٖ ول 

دتومِ فٖ خمجٔ ٍاحذٓ، لِ توبم الوالن إٔ ٍاحذٍ هي األخضاء ووب أىّ ولّ وتبة هي الىتت الؽج٘ٔ الو

 االستجبغ ثبلؽت هثالً.

هَاظمْب ٍ التتجك فٖ إلٖ  لتجبسٗبت فله الشخَقزا إخوبل هب ٌٗجغٖ لي ٗملن لي اال. ٍ ّفاالقسام أزبغ

 همبًْ٘ب.

 :الٌت٘جِ

 -ووب روشًبُ-فبلملن ىّ المعبٗب الوختلفٔ ٗدوك فٖ لشاس ٍاحذ ف٘سوٖ ثبلملن.إىّ الملن ٍاحذٌ التجبسٌٕ ثومٌٖ أ

َّ ًفس لعبٗبُ هدوَلًٔ ٍ الىثشٓ غ٘ش هلحَـٍٔ فِ٘ ٍ وبى تشو٘جِٔ للٖ ًحَ التشو٘ت التىٌَٖٗ الصٌبلٖ. 

 فبلملن وبلسّ٘بسٓ غ٘ش أىّ أخضاء السّ٘بسٓ خبسخٌ٘ٔ ٍ أخضاء الملن رٌٌّ٘ٔ.

َدٌ فٖ المعبٗب للٖ اىّ الغشض هَخإلٖ  ى رّجتٓبُ هي أىّ الغشض ٍاحذ شخصٖ ٍلىي إللٖ هب للٌ ّرا
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فىبى تشو٘ت الملن للٖ ًحَ التشو٘ت  سالم اهلل للِ٘ووب َّ ـبّش والم اإلهبم الخوًٌٖ٘حَ الَحذٓ السٌخ٘ٔ 

 التىٌَٖٗ غ٘ش الصٌبلٖ. فبفْن.

 


