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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

ّل تؼمت الؼبم ثعو٘ش ٗشجغ إلى ثؼط أفشادُ َٗجت تخص٘صهِ  فصل •
 ثِ أٍ ال

فِ٘ خالف ث٘ي األػالم ٍ ل٘ىي هحل الخالف هب إرا ٍلؼب فٖ واله٘ي . •
أٍ فٖ والم ٍاحذ هغ استمالل الؼبم ثوب حىن ػلِ٘ فٖ الىالم ووب فهٖ  

ِ   ٗٓتَشَثَّصٕيَ  ٍٓ الْؤطَلَّمبتٔ  لَلِ تجبسن ٍ تؼبلى ٍٓ ثٔؼٔهَلَتهْٔيَّ أَحٓهك      إلى لَله
ٍ أهب هب إرا وبى هثل ٍ الوطلمبت أصٍاجْي أحك ثهشدّي فهال      ثِشَدِِّّيَ

 .شجْٔ فٖ تخص٘صِ ثِ

232ص؛ ( طبع آل البيت ) كفائ األصَل   
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

تَربَّْصَن ِبأَنفُِسِهنَّ َثََلَثَة قُُروٍء  َو  اْلُمَطلََّقاتَُُو  ٌَ
ُ فِى أَْرَحاِمِهنَّ  ْكُتْمَن َما َخَلَق َّللاَّ ٌَ ََل ٌَحلُّ َلُهنَّ أَن 

ْوِم اَلَِخِر  َو  ٌَ ِ َو اْل ٌُْؤِمنَّ ِباَّللَّ ُُهنَُُّبُعوَلتإِن ُكنَّ 
ُِبَردُِّ فِى َذالَِك إِْن أََراُدوْا إِْصََلًحا  َو  ِهنَُّأََحقُّ

َجاِل  َلُهنَّ ِمْثُل الَِّذى َعَلٌْهنَّ ِبالْمْعُروِف  َو لِلرِّ
ُ َعِزٌٌز َحِكٌمٌ   (البقرة 228)َعَلٌْهنَّ َدَرَجٌة  َو َّللاَّ
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

 دار األمر بٌن

التصرف فً 
 العام

التصرف فً 
 ناحٌة الضمٌر

233: ، ص(طبع آل البيت ) كفائ األصَل   
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

 دار األمر بٌن

 التصرف فً العام
بإرادة خصوص ما 
أرٌد من الضمٌر 

 الراجع إلٌه 

التصرف فً ناحٌة 
 الضمٌر

بإرجاعه إلى بعض 
ما هو المراد من 

 مرجعه

ما تمام بإرجاعه إلى 
 هو المراد من مرجعه
 مع التوسع فً اإلسناد

233: ، ص(طبع آل البيت ) كفائ األصَل   
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

 دار األمر بٌن

 التصرف فً العام
بإرادة خصوص ما 
أرٌد من الضمٌر 

 الراجع إلٌه 

التصرف فً ناحٌة 
 الضمٌر

بإرجاعه إلى بعض ما 
 هو المراد من مرجعه

ما تمام بإرجاعه إلى 
  هو المراد من مرجعه
 مع التوسع فً اإلسناد

بإسناد الحكم المسند إلى 
البعض حقٌقة و إلى 
 الكل توسعا و تجوزا

233: ، ص(طبع آل البيت ) كفائ األصَل   
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كانت أصالة الظهور فً طرف 
العام سالمة عنها فً جانب 

 الضمٌر

233: ، ص(طبع آل البيت ) كفائ األصَل   
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المتٌقن من بناء 
العقَلء هو اتباع 

 الظهور

 فً تعٌٌن المراد

فً تعٌٌن كٌفٌة 
 اَلستعمال

أنه على نحو الحقٌقة 
أو المجاز فً الكلمة 

 أو اإلسناد

233: ، ص(طبع آل البيت ) كفائ األصَل   



10 
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التحم٘ك أى ٗمبل إًِ ح٘ث داس األهش ث٘ي التصشف فهٖ الؼهبم ثهدسادٓ    ٍ •
خصَص هب أسٗذ هي العو٘ش الشاجغ إلِ٘ أٍ التصشف فٖ ًبح٘ٔ العو٘ش 
إهب ثدسجبػِ إلى ثؼط هب َّ الوشاد ههي هشجؼهِ أٍ إلهى توبههِ ههغ      

الحىن الوسٌذ إلهى الهجؼط حم٘مهٔ ٍ إلهى     ثدسٌبد التَسغ فٖ اإلسٌبد 
الىل تَسؼب ٍ تجَصا وبًت أصبلٔ الظَْس فٖ طشف الؼبم سهبلؤ ػٌْهب   
فٖ جبًت العو٘ش ٍ رله ألى الوت٘مي هي ثٌبء الؼمالء َّ اتجبع الظَْس 
فٖ تؼ٘٘ي الوشاد ال فٖ تؼ٘٘ي و٘ف٘ٔ االستؼوبل ٍ أًِ ػلى ًحَ الحم٘مهٔ  
أٍ الوجبص فٖ الىلؤ أٍ اإلسٌبد هغ المطغ ثوب ٗشاد ووب َّ الحهبل فهٖ   

 .ًبح٘ٔ العو٘ش

233: ، ص(طبع آل البيت ) كفائ األصَل   
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ثبلجولٔ أصبلٔ الظَْس إًوب ٗىَى حجٔ ف٘وب إرا شه ف٘وهب أسٗهذ ال   ٍ •
 فبفْنف٘وب إرا شه فٖ أًِ و٘ف أسٗذ 

لىٌِ إرا اًؼمذ للىالم ظَْس فٖ الؼوَم ثأى ال ٗؼهذ ههب اشهتول ػلهى      •
العو٘ش هوب ٗىتٌف ثِ ػشفب ٍ إال ف٘حىن ػلِ٘ ثبإلجوبل ٍ ٗشجغ إلهى  
هب ٗمتعِ٘ األصَل إال أى ٗمبل ثبػتجبس أصبلٔ الحم٘مٔ تؼجذا حتى ف٘وهب  
إرا احتف ثبلىالم هب ال ٗىَى ظبّشا هؼِ فٖ هؼٌبُ الحم٘مٖ ووهب ػهي   

 . ثؼط الفحَل
 
 
233ص؛ ( طبع آل البيت ) كفائ األصَل    
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

  الخبهس فٖ تخص٘ص الؼبم ثبلعو٘ش الشاجغ إلى ثؼط أفشادُالفصل •
إرا تؼمّت الؼبمّ ظو٘ش ٗشجغ إلى ثؼط أفشادُ، ّل َٗجت تخص٘صِ ثِ، •

 ؟أٍ ال
هي أىّ العهو٘ش  : ٍ ال ٗخلَ ّزا الؼٌَاى ػي هسبهحٔ، لوب س٘تّعح له•

ال ٗشجغ إلى ثؼط األفشاد فٖ هَسد، ثل الحىن ثحست الجذّ ٗخهتصّ  
 .ثجؼعْب، فؼَدُ إلى ثؼعْب لن ٗىي هفشٍغب ػٌِ

 
 

293ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

ِ  -إىّ هحطّ الجحثثنّ • ّهَ ههب إرا وهبى الحىهن      -  ػلى هب صشّحَا ثه
الثبثت لوذخَل العو٘ش هغهبٗشا للثبثهت لهٌفس الوشجهغ، سهَاء وهبى       

إرا وبى « أوشم الؼلوبء ٍ خذّاهْن»: الحىوبى فٖ والم ٍاحذ، هثل لَلِ
ٍجَة اإلوشام فٖ الخذّام هختصّب ثخذّام ػذٍلْن، أٍ فٖ واله٘ي هثهل  

ٍٓ ثٔؼٔهَلَتهْٔيَّ أَحٓهك    : إلى لَلهِ تؼهبلى    ٍٓ الْؤطَلَّمبتٔ ٗٓتَشَثَّصٕيَ :لَلِ تؼبلى
 ،   ثِشَدِِّّيَ

 .سَاء وبى الحىوبى هي سٌخ ٍاحذ وبلوثبل األٍّل، أٍ ال وبلثبًٍٖ •
 
 

293ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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، ح٘ث أىّ  ٍٓ الْؤطَلَّمبتٔ ٗٓتَشَثَّصٕيَ: أهّب إرا وبى الحىن ٍاحذا، هثل لَلٍِ •
 .حىن التشثّص ل٘س لجو٘ؼْيّ، فال ًضاع

أًِّ لن ٗتّعح هي والهْن أىّ الٌضاع ٗختصّ ثوهب إرا ػلهن ههي    : ٍ ل٘ؼلن•
الخبسج أىّ الحىن غ٘ش ػبمّ لجو٘غ أفشاد الوشجغ، وبٙٗهٔ الرهشٗفٔ، أٍ   

هثهل   -ٗختصّ ثوب إرا ػلن رله ثمشٌٗٔ ػملّ٘ٔ أٍ لفظّ٘ٔ حبفّٔ ثهبلىالم 
، ح٘ث ػلن الوخبطت ح٘ي إلمبء الىالم «أّي الفسّبق، ٍ التلْن»: لَلِ

 .أٍ ٗؼوّْوب -إلِ٘ أىّ حىن المتل ل٘س لجو٘غ أفشاد الفسّبق

294ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  



15 
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التوث٘ل ثبٙٗٔ الرشٗفٔ ػذم االختصبص ثبلثبًٖ، ثل ال ٗجؼهذ أى  ظبّش •
شبّذا ػلهى التؼوه٘ن لْوهب ػلهى        ٗىَى رٗل والم الوحمّك الخشاسبًّٖ

 .تأهّل
ٍ و٘ف وبى، إى وبى هحطّ الجحث أػنّ هٌْوب فبلتحم٘ك التفص٘ل ثٌْ٘وب، •

 :ثأى ٗمبل
 

294ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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وبى الذالّ ػلى اختصبص الحىن ثجؼط األفهشاد هٌفصهال، وبٙٗهٔ    إرا •
الرشٗفٔ ح٘ث تىَى فٖ ًفسْب ظبّشٓ فٖ ػوَم الحىن لجو٘هغ أفهشاد   
الؼبمّ، ٍ أىّ ثؼَلٔ جو٘غ الوطلّمبت أحكّ ثشدّّيّ، لىي دلّ دل٘ل خبسجّٖ 
ثأى ال سجَع فٖ طالق الجبئي، فال إشىبل فٖ ثمبء الؼبمّ ػلى ػوَههِ  

لىَى الومبم هي لج٘ل الذٍساى ث٘ي  -إٔ التشثّص -  ثبلٌسجٔ إلى حىوِ
ٍٓ ثٔؼَٔلَتهْٔيَّ : تخص٘ص لؼبمّ أٍ تخص٘ص٘ي لؼبهّ٘ي، ظشٍسٓ أىّ ػوَم لَلِ

صبس هخصّصبثوب دلّ ػلى اختصبص الحىن ثبلشجؼّ٘هبت،    أَحٓك  ثِشَدِِّّيَ
فأصهبلٔ  ... الْؤطَلَّمبتٔ ٗٓتَشَثَّصٕيَ ٍٓ  :ثمَلٍِ شهّ فٖ ػشٍض التخص٘ص 

 .الؼوَم فِ٘ هوّب ال هؼبسض لِ
 

294ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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هي وَى الومبم هي لج٘ل الذٍساى ثه٘ي التخصه٘ص ٍ   : هب فٖ والهْنٍ •
االستخذام فٖ العو٘ش ، هي غشٗت األهش، ألًِّ ٗخبلف هزاق الوتأخّشٗي 

ِ فٖ ثبة التخص٘ص هي ػذم وًَِ تصشّفب فهٖ ظْهَس الؼهبمّ،     ٍٓ :فمَله
 -أٗعهب  -هستؼول فٖ الؼوَم، ٍ ظو٘ش ثؼهَلتْيّ ... الْؤطَلَّمبتٔ ٗٓتَشَثَّصٕيَ 

الوخصّهص الخهبسجّٖ فهٖ    ٍ ٗشجغ إلْ٘ب هي غ٘ش استخذام ٍ تجهَّص،  
الومبم ل٘س حبلِ إالّ وسبئش الوخصّصبت هي ورهفِ ػهي ػهذم تؼلّهك     
اإلسادٓ الجذّّٗٔ إالّ ثجؼط األفشاد فهٖ الحىهن الثهبًٖ، إٔ األحمّّ٘هٔ، ٍ     
رله ال َٗجت أى ٗىَى الحىن األٍّل وزله ثَجِ، ثهل ّهزا أٍلهى    

 .ثؼذم سفغ ال٘ذ ػٌِ هي الؼبمّ الَاحذ إرا خصّص ثبلٌسجٔ إلى الجمّ٘ٔ

295ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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أهّب حذٗث االستخذام ٍ الوجبصّٗٔ فٖ اإلسٌبد أٍ فٖ اللفه،، فله٘س   ٍ •
، ٍظهؼت إلٗمهبع     ء، ألىّ العوبئش ػلى هب تمذّم فٖ ثهبة الَظهغ   ثرٖ

اإلشبسٓ الخبسجّ٘ٔ، فال ثذّ لْب هي هشجغ هربس إل٘هِ، ٍ الشجؼّ٘هبت لهن    
تزوش فٖ الىالم، ٍ لن تؼْذ فٖ الزّي، فال هؼٌى للشجَع إلْ٘هب، ٍ لهذ   

، ٍ ل٘س الومبم هٌبسهجب لهذػَى   ثبلذػَى  ػشفت فٖ الوجبص أًِّ هتمَّم
وَى الشجؼّ٘بت جو٘غ الوطلّمبت، فوب فٖ والم ثؼعْن هي الذٍساى ثه٘ي  
االستخذام ٍ التخص٘ص، ٍ تهشج٘ح أحهذّوب ػلهى اٙخهش ، خهالف      

 .التحم٘ك

295ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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هي أىّ ثٌهبء  : أىّ هب فٖ والم الوحمّك الخشاسبًّٖ فٖ ٍجِ التشج٘حووب •
،   الؼمالء َّ اتّجبع الظَْس فٖ تؼ٘٘ي الوهشاد، ال فهٖ و٘فّ٘هٔ االسهتؼوبل    

ألىّ الدذٍااى علدى فر دِ بديي ال ْدَا      أجٌجّٖ ػي هحهطّ الجحهث،   
 .ثبطل -أٗعب -ٍ لذ ػشفت أًِّ السياقي ٍ التخصيص،

ثوب ٗجؼل الحىهن خبصّهب    -ػمال أٍ لفظب -ٍ أهّب إرا وبى الىالم همتشًب•
ثجؼط األفشاد، فبلظبّش طشٍّ اإلجوبل فٖ الغبلهت، لؼهذم إحهشاص ثٌهبء     
الؼمالء ػلى إجشاء أصبلٔ التطبثك فٖ هثل هب حفّ الىالم ثوهب ٗصهلح   

إلّبًٔ « أّي الفسّبق ٍ التلْن»: لالػتوبد ػلِ٘، فصحّٔ االحتجبج ثوثل
 . غ٘ش الىفّبس، هرىلٔ

 
 
 

295ص؛  2 هٌاّج الَصَل إلى علن األصَل ؛ ج  
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  فصل إرا ػمت الؼبم ثعو٘ش ٗشجغ إلى ثؼط افشادُ•
هحبلٔ ٗذٍس األهش ثه٘ي التصهشف فهٖ ًبح٘هٔ الؼهبم ثتخص٘صهِ ٍ       فال •

التصشف فٖ ًبح٘ٔ العو٘ش ثباللتضام ثبالستخذام فِ٘ ٍ ّزا ووب فٖ لَلِ 
تؼبلى ٍ الوطلمبت ٗتشثصي ثأًفسْي إلى لَلِ تؼبلى ٍ ثؼهَلتْي أحهك   
ثشدّي ح٘ث اى ولؤ الوطلمبت تؼن الشجؼ٘بت ٍ غ٘شّهب ٍ اى الوهشاد   
ثبلعو٘ش فٖ لَلِ تؼبلى ٍ ثؼَلتْي اًوب َّ خصَص الشجؼ٘بت ف٘هذٍس  
األهش ث٘ي تخص٘ص الوطلمبت ثبلشجؼ٘بت ٍ االلتضام ثبالسهتخذام فهٖ   

 ًبح٘ٔ العو٘ش 

492ص؛  1 أجَد التقريرات ؛ ج  
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 لذ اختلفت ولوبت االػالم فٖ الومبم ٍ •
 هي لبل ثتمذم أصبلٔ الؼوَم فبلتضم ثبلثبًٖ فوٌْن •
 هٌْن هي لبل ثتمذم أصبلٔ ػذم االستخذام فبلتضم ثبلتخص٘ص ٍ •
هٌْن هي لبل ثؼذم جشٗبى أصبلٔ ػهذم االسهتخذام ٍ ػهذم جشٗهبى     ٍ •

أصبلٔ الؼوَم اهب ػذم جشٗبى أصهبلٔ ػهذم االسهتخذام فالختصهبص     
هَسد جشٗبًْب ثوب إرا وبى الره فٖ الوشاد فال تجشٕ ف٘وهب إرا شهه   
فٖ و٘ف٘ٔ اإلسادٓ هغ المطغ ثٌفس الوهشاد ووهب ّهَ الحهبل فهٖ جو٘هغ       
األصَل اللفظ٘ٔ ٍ اهب ػذم جشٗبى أصبلٔ الؼوَم فالوتٌبف الىهالم ثوهب   

 االػتجبسٗصلح للمشٌٗٔ ف٘سمط وال األصل٘ي ػي دسجٔ 

492ص؛  1 أجَد التقريرات ؛ ج  
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 اإلستخدام
ارادة المعنً الحقٌقً من 
مرجع الضمٌر و ارادة 

 المعنً المجازي من الضمٌر
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 اإلستخدام

ارادةُالمعنيُ
الحقيقيُمنُمرجعُ
الضميرُوُارادةُ

المعنيُالمجازيُمنُ
 الضمير

المحققُ
 النائيني
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اى ٗمبل ثجشٗبى أصبلٔ الؼوَم ٍ ػهذم جشٗهبى أصهبلٔ    [ 1]ٍ التحم٘ك  •
 ٍجَُػذم االستخذام هي 

اى لضٍم االستخذام فٖ ًبح٘ٔ العو٘ش وأى ٗشاد ثبلوطلمبت فٖ ( األٍل) •
اٙٗٔ الوجبسؤ هؼٌبّب الؼبم ٍ ثبلعو٘ش الشاجغ إلْ٘ب خصَص الشجؼ٘بت 
هٌْب اًوب ٗجتٌى ػلى اى ٗىَى الؼبم الوخصص هجبصا ألًِ ػلهى رلهه   
ٗىَى للؼبم هؼٌ٘بى أحذّوب هؼٌى حم٘مٖ ٍ ّهَ جو٘هغ ههب ٗصهلح اى     
ٌٗطجك ػلِ٘ هذخَل أدآ الؼوَم ٍ ثبًْ٘وب هؼٌى هجبصٕ ٍ ّهَ الجهبلٖ   
هي افشادُ ثؼذ تخص٘صِ فدرا أسٗذ ثبلؼهبمّ هؼٌهبُ الحم٘مهٖ ٍ ثبلعهو٘ش     

 االستخذامالشاجغ إلِ٘ هؼٌبُ الوجبصٕ لضم 
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•______________________________ 
ثل التحم٘ك َّ المَل ثجشٗبى أصبلٔ ػذم االستخذام ٍ سفغ ال٘ذ ثْب [ 1]•

 ػي أصبلٔ الؼوَم ٍ ستؼشف سش رله ثؼ٘ذ ّزا 
ستؼشف اى اٙٗٔ الوجبسؤ الوضثَسٓ ٍ هب ٗىهَى ًظ٘شّهب هوهب لهن     ووب •

ٗستؼول العو٘ش فْ٘ب فٖ ثؼط االفشاد ٍ اًوب استؼول فٖ الؼوَم غبٗهٔ  
األهش اًِ لبهت المشٌٗٔ هي الخهبسج ػلهى اختصهبص اإلسادٓ الجذٗهٔ     

 .ثجؼط االفشاد خبسجٔ ػي هَظَع الجحث ثبلىل٘ٔ
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ٍ اهب إرا للٌب ثبى تخص٘ص الؼهبم ال ٗسهتلضم وًَهِ هجهبصا ووهب ّهَ       •
فال ٗىَى للؼبم اال هؼٌى ٍاحذ حم٘مٖ ٍ ل٘س لِ هؼٌى آخهش    الصح٘ح

حم٘مٖ أٍ هجبصٕ ل٘شاد ثبلعو٘ش الشاجغ إلِ٘ هؼٌى هغبٗش لوب أسٗذ ههي  
 [1]الىالم ًفسِ ل٘لضم االستخذام فٖ 

__________________________ 
ال ٗزّت ػل٘ه اى تخص٘ص الؼبم ٍ اى لن ٗستلضم وًَِ هجبصاً إلّب [ 1]•

اى ظبّش الىالم َّ اتحبد الوشاد هي العو٘ش ٍ هب ٗشجهغ إل٘هِ فهدسادٓ    
جو٘غ االفشاد هي الؼبم ٍ إسادٓ ثؼعْب هي العو٘ش الشاجغ إل٘هِ خهالف   

  الظبّش ٍ ّزا َّ الوشاد هي أصبلٔ ػذم االستخذام
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 اإلستخدام

ارادة المعنً الحقٌقً من 
مرجع الضمٌر و ارادة 

 المعنً المجازي من الضمٌر

ارادة معنً من مرجع 
الضمٌر و ارادة معنً آخر 

 من الضمٌر
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 اإلستخدام

ارادةُالمعنيُ
الحقيقيُمنُمرجعُ
الضميرُوُارادةُ

المعنيُالمجازيُمنُ
 الضمير

المحققُ
 النائيني

ارادةُمعنيُمنُمرجعُ
الضميرُوُارادةُمعنيُ

 آخرُمنُالضمير
 السيدُالخوئي
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اًب ٍ لَ سلوٌب وَى الؼبم الوخصص هجبصاً إلّب اى أصبلٔ ػهذم  ( الثبًٖ) •
االستخذام اًوب تجشٕ ف٘وب إرا شه فٖ هب أسٗذ ثبلعهو٘ش ثهبى ٗتهشدد    
اهشُ ث٘ي اى ٗىَى الوشاد ثِ َّ ًفس هب أسٗذ هي هشجؼهِ ٍ اى ٗىهَى   
الوشاد ثِ هؼٌى آخش غ٘ش رله الوؼٌهى سهَاء وهبى الوؼٌ٘هبى والّوهب      

أم وهبى أحهذّوب حم٘م٘هب ٍ اٙخهش     ٘ي ٗهجبصحم٘م٘٘ي أم وبى والّوب 
 هجبصٗب 
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اهب ف٘وب إرا ػلن هب أسٗذ ثبلعو٘ش ٍ شه فهٖ االسهتخذام ٍ ػذههِ    ٍ •
ألجل الره ف٘وب أسٗذ ثهبلوشجغ فهال هجهبل لجشٗهبى أصهبلٔ ػهذم       

 أصالاالستخذام 
ٍ اًوب [ 2]ٍ ػلى رله ف٘وب اى الوشاد ثبلعو٘ش فٖ هحل الىالم هؼلَم  •

الره ف٘وب أسٗذ ثوشجؼِ ال تجشٕ أصبلٔ ػذم االستخذام فٖ ًفسْب ٍ 
 لَ هغ لطغ الٌّظش ػي هؼبسظتْب ثأصبلٔ الؼوَم 
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•_____________________________ 
الوشاد ثبلعو٘ش فٖ هحل الىالم ٍ اى وبى هؼلَهبً إلّهب اى الوهذػى   [ 2]•

 ٖ ء ل٘هشد   لجشٗبى ػذم االستخذام ال ٗذػى ظَْس ًفس العو٘ش فٖ شه
ػلِ٘ هب أف٘ذ فٖ الوتي هي ػذم جشٗبى أصبلٔ الظَْس ػٌذ الؼلن ثبلوشاد 

 ٍ الره فٖ و٘ف٘ٔ اإلسادٓ 
فهٖ اتحهبد الوهشاد ثبلعهو٘ش ٍ      ثس٘بلِاًوب َّ ٗذػى ظَْس الىالم ثل •

هشجؼِ ٍ ثوب اى الوشاد ثبلعو٘ش فٖ هحل الىالم هؼلَم ٗذٍس األهش ث٘ي 
سفغ ال٘ذ ػي الظَْس الس٘بلٖ الوثجت لؼذم إسادٓ الؼوَم هي الؼبم ٍ سفغ 

 ال٘ذ ػي أصبلٔ الؼوَم الومتع٘ٔ لاللتضام ثبالستخذام 

493: ، ص1 أجَد التقريرات، ج  



32 

 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

•__________________________________ 
ػلِ٘ فبلظبّش فٖ هثل رله حست الوتفبّن الؼشفٖ َّ تمذٗن أصبلٔ ٍ •

ػذم االستخذام ٍ سفغ ال٘ذ ػي أصبلٔ الؼوَم ثل لَ داس األهش ث٘ي سفهغ  
ال٘ذ ػي أصبلٔ ػذم االستخذام ٍ سفغ ال٘ذ ػي ظَْس اللف، فهٖ وهَى   
الوشاد ثِ الوؼٌى الحم٘مٖ لضم سفغ ال٘ذ ػي الثبًٖ ٍ حول اللفه، ػلهى   
هؼٌبُ الوجبصٕ ففٖ هثل لَلٌب سأٗت أسذاً ٍ ظشثتِ ٗتؼ٘ي حوهل لفه،   

  أسذ ػلى هؼٌبُ الوجبصٕ إرا ػلن اًِ َّ الوشاد ثبلعو٘ش الشاجغ إلِ٘
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اى أصبلٔ ػذم االستخذام ٍ اى لن تجش ثبإلظبفٔ إلى ًفٖ االستخذام فٖ ًفسِ لؼذم تشتت األثش ػلْ٘ب ( فبى للت)•

ثؼذ هؼلَه٘ٔ الوشاد ووب روش إلّب اًْب تجشٕ ثبإلظبفٔ إلى إثجبت الصم ػذم االستخذام أػٌٖ ثِ إسادٓ الخبصّ ههي  
خشج الثَة ػي هحل االثهتالء ٍ ػلهن ثٌجبسهٔ      الؼوَم ٍ ًظ٘ش الومبم هب إرا اللى الجذى ثَثب هثال هغ الشطَثٔ ثن

رله الثَة لجل تحمك الواللبٓ هغ الره فٖ ػشٍض الوطْش لِ إلى حبل الواللبٓ فبًِ ال سٗت فهٖ اًهِ ٗحىهن    
ثبلفؼل ثٌجبسٔ الجذى الواللى لزله الثَة ٍ اى وبى ًفس الثَة خبسجبً ػي هحل االثتالء أٍ هؼذٍهبً فٖ الخبسج 
فبستصحبة ًجبسٔ الثَة ٍ اى وبى ال ٗجشٕ ألجل التؼجذ ثٌجبسٔ ًفس الثَة ألى هب ّهَ خهبسج ػهي هحهل     
االثتالء أٍ هؼذٍم فٖ الخبسج غ٘ش لبثل ألى ٗتؼجذ ثٌجبستِ فٖ ًفسِ إلّب اًِ ٗجشٕ ثبػتجبس األثش الهالصم لوجشثهِ   
أػٌٖ ثِ ًجبسٔ الجذى فٖ الوثبل فىوب اى األصل الؼولٖ ٗجشٕ إلثجبت هب َّ الصم هجشاُ ٍ اى لن ٗىي الوجهشى  
فٖ ًفسِ لبثال للتؼجذ وزله األصل اللفظٖ ٗجشٕ إلثجبت لَاصم هجشاُ ٍ اى لن ٗىي الوجشى فهٖ ًفسهِ ههَسداً    
للتؼجذ ٍ ػلِ٘ فال هبًغ هي جشٗبى أصبلٔ ػذم االستخذام إلثجبت الصم هجشاّب أػٌٖ ثِ إسادٓ الخبصّ هوب ٗشجهغ  

ل٘بس األصل اللفظٖ ثبألصل الؼولٖ فٖ هب روش ل٘بس هغ الفبسق ألى األصل ( للت)إلِ٘ العو٘ش فٖ هحل الىالم 
الؼولٖ اًوب ٗجشٕ إلثجبت اٙثبس الرشػ٘ٔ ٍ لَ ثألف ٍاسطٔ فبلتؼجذ ثٌجبسٔ الثَة الخبسج ػي هحل االثتالء فٖ 
الوثبل الوضثَس َّ ًفس التؼجذ ثٌجبسٔ الجذى الواللى لِ فوغ ٍجَد أثش ششػٖ لجشٗبى األصل فٖ الجولهٔ ٍ لهَ   
ثٌحَ الوَججٔ الجضئ٘ٔ ٗىَى األصل جبسٗب ال هحبلٔ ٍ ّزا ثخالف الومبم فبى إسادٓ الخبصّ هي الؼبم ل٘ست ههي  
آثبس ػذم االستخذام ششػب ثل اًوب ّٖ هي لَاصهِ ػمال ٍ األصل الوثجت ٍ اى وبى حجٔ فٖ ثبة األصَل اللفظ٘ٔ 
إلّب اًِ هي الَاظح اى إثجبت الصم ػملٖ ثأصل فشع إثجبت هلضٍهِ فبألصل اللفظٖ إرا لن ٗوىي إثجهبت الولهضٍم   

 .ثِ لن ٗوىي إثجبت الصهِ ثِ أٗعبً ألًِ فشػِ ٍ ثتجؼِ
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اًِ لَ سلوٌب جشٗبى أصبلٔ ػذم االستخذام هغ الؼلن ثبلوشاد إلّب ( الثبلث)•
اًْب اًوب تجشٕ ف٘وب إرا وبى االستخذام هي جْٔ ػمذ الَظهغ ووهب إرا   
لبل الوتىلن سأٗت أسذ أٍ ظشثتِ ٍ ػلوٌب اى هشادُ ثبلعو٘ش َّ الشّجل 
الرجبع ٍ احتولٌب اى ٗىَى الوشاد ثلف، األسذ الحبوٖ ػوب ٍلغ ػل٘هِ  
الشؤٗٔ َّ الشّجل الرجبع أٗعب لئال ٗلضم االستخذام ٍ اى ٗىَى الوشاد 
ثِ الحَ٘اى الوفتشس ل٘لضم رله ففٖ هثل رله ًسهلن جشٗهبى أصهبلٔ    
ػذم االستخذام ف٘ثجت ثْب اى الوشاد ثلف، األسذ فٖ الوثبل َّ الشّجهل  

 الرجبع دٍى الحَ٘اى الوفتشس 
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اهب فٖ الومبم فل٘س هب استؼول فِ٘ العو٘ش ّٖ خصَص الشجؼ٘بت ٍ •
ثل العو٘ش لذ استؼول ف٘وب استؼول فِ٘ هشجؼِ أػٌٖ ثِ لف، الوطلمبت 
فٖ اٙٗٔ الوجبسؤ فبلوشاد ثبلعو٘ش فْ٘ب اًوب َّ هطلك الوطلمبت ٍ اًوب 

الهذال ػلهى وهَى    [ 1]ثذال آخش أػٌٖ ثِ ػمذ الحول   أسٗذ الشجؼ٘بت
الضٍج أحك ثشد صٍجتِ فوب استؼول فِ٘ العو٘ش َّ ثؼٌِ٘ ههب اسهتؼول   
فِ٘ الوشجغ فأٗي االستخذام فٖ الىالم لتجشٕ أصبلٔ ػذهِ فتؼهبسض  

 ثْب أصبلٔ الؼوَم 
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•______________________________ 
هب أفبدُ ش٘خٌب األستبر لذس سشُ هي وهَى العهو٘ش فهٖ اٙٗهٔ     [ 1]•

الوجبسؤ هستؼوال فٖ الؼوَم ٍ اى وبى صح٘حبً ال ٌٗجغٖ الشٗت فِ٘ ألى 
ل٘بم دل٘ل خبسجٖ ػلى اى ثؼط ألسبم الوطلمبت ال ٗجهَص الشجهَع   
فٖ طاللْي ال ٗىرف ػي استؼوبل العو٘ش فٖ خصَص لسن خهبص  
هي الوطلمبت أػٌٖ ثِ الشجؼ٘بت ووب حممٌهب الحهبل فهٖ رلهه ػٌهذ      
الجحث ػي ػذم استلضام التخص٘ص لىَى الؼبم هجبصاً إلّب اى ههب أفهبدُ   
لذس سشُ هي وَى الذال ػلى اختصبص الحىن ثبلشجؼ٘بت َّ ػمهذ  
الحول الوزوَس فٖ اٙٗٔ الوجبسؤ أػٌٖ ثِ لَلِ تؼهبلى أحهك ثهشدّي    

 الذال ػلى وَى الضٍج أحك ثشد صٍجتِ غ٘ش صح٘ح 
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•______________________________ 
رله لَظَح اى الوستفبد هي اٙٗهٔ الوجبسوهٔ ّهَ ثجهَت الحىهن      ٍ •

الوزوَس فْ٘ب لجو٘غ الوطلمبت ٍ ػذم اختصبصهِ ثمسهن خهبص هٌْهب     
فل٘س فٖ اٙٗٔ الوجبسؤ هب ٗذل ػلى ػذم ثجَت ّزا الحىهن لهجؼط   

ٍ ألجل رلهه وهبى حبلهِ     خبسجٖالوطلمبت ٍ اًوب ثجت رله ثذل٘ل 
حبل الوخصص الوٌفصل فٖ اًِ ال ٗستلضم اى ٗىَى اللفه، هسهتؼوال   

 فٖ خصَص هب ثجت لِ الحىن ٍالؼبً 

494ص؛  1 أجَد التقريرات ؛ ج  



38 

 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

•______________________________ 
هي جو٘غ هب روشًبُ اًِ إرا ػلن استؼوبل العو٘ش الشاجهغ إلهى   فتحصل •

الؼبم فٖ خصَص ثؼط السبهِ فذاس األهش ث٘ي االلتضام ثبالسهتخذام ٍ  
سفغ ال٘ذ ػي أصبلٔ الؼوَم وبى الالصم َّ سفغ ال٘ذ ػي أصبلٔ الؼوَم ٍ 

 إثمبء ظَْس الىالم فٖ ػذم االستخذام ػلى حبلِ 
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•______________________________ 
اٙٗٔ الوجبسؤ ٍ هب ٗىَى هثلْب خبسجٔ ػي ّزا الوَظَع ألى هب لىي •

َّ الوؼلَم هي الخبسج اًوب َّ اختصبص الحىن الوزوَس فهٖ اٙٗهٔ   
الوجبسؤ ثمسن خبص هي الوطلمبت ٍ اهب استؼوبل العو٘ش الشاجغ إلهى  
الؼبم فٖ خصَص رله المسن فَْ غ٘ش هؼلَم فال هَجهت لشفهغ ال٘هذ    

 ػي أصبلٔ الؼوَم أٍ ػي أصبلٔ ػذم االستخذام أصال ّزا 
ال اّر اًِ لن يَجذ في القضايا الوتكفلدٔ ببيداى األاكدام اليدرعئ     ٍ •

هَاد يذٍا األهر فيِ بيي افع اليذ عي أصالٔ العوَم ٍ افع اليذ عدي  
أصالٔ عذم االستخذام ٍ عليدِ فدت تترتدب علدى البيده فدي ّد ُ        

 .الوسألٔ ثورٓ هْؤ كوا ال يخفى
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ف٘وب تَّن هي ػذم جشٗبى أصبلٔ الؼوَم فٖ الومبم لتَّن ( ثمٖ الىالم)•
فسهبد ّهزا   ( ٍ التحم٘ك)اًِ هي لج٘ل اوتٌبف الىالم ثوب ٗصلح للمشٌٗ٘ٔ 

التَّن ألى الوالن فٖ ثبة اوتٌبف الىالم ثوب ٗصلح المشٌٗ٘ٔ اًوب ّهَ  
اشتوبل الىالم ػلى لف، هجول هي ح٘ث الوفَْم األفشادٕ أٍ التشو٘جٖ 
ثح٘ث لَ اتىل ػلِ٘ الوَلى فٖ همبم ث٘بى هشادُ لوب وبى هخهال ثوهشادُ   
ووب فٖ لف، الفسبق الَالغ فٖ لع٘ٔ أوشم الؼلوبء اال فسهبلْن الوهشدد   

ث٘ي اى ٗشاد ثِ خصَص هشتىجٖ الىج٘شٓ ٍ اى ٗشاد ثِ األػن هٌْن   اهشُ
ٍ هي هشتىجٖ الصغ٘شٓ ٍ ووب فٖ االسهتثٌبء الوتؼمهت لجوهل هتؼهذدٓ     
الوحتول سجَػِ إلى ولْب ٍ سجَػِ إلى خصَص األخ٘شٓ هٌْب ػلهى  

 .ء ث٘بًِ ػي لشٗت إى شبء اللَِّ تؼبلى إشىبل فٖ رله س٘جٖ
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 تعقب العام بضوير يرجع إلى بعض أفرادُ

اهب فٖ الومبم فال سٗت فٖ اى الجولٔ الورتولٔ ػلى العو٘ش اًوب ّٖ ٍ •
هتىلفٔ ثج٘بى حىن آخش غ٘هش الحىهن الّهزٕ تىفلهت ثج٘بًهِ الجولهٔ       
الورتولٔ ػلى الؼبم فلَ وبى الوَلى أساد ههي الؼهبم خصهَص ثؼهط     
افشادُ ٍ اتىل فٖ ث٘بى رله ػلى الؼلهن ثهدسادٓ رلهه الخهبصّ فهٖ      
الجولٔ األخشى لىبى هخال ثج٘بًِ ٍ ػلِ٘ فال ٗصلح رله لىًَِ لشٌٗٔ 

 . ػلى إسادٓ الخبصّ فتجمى أصبلٔ الؼوَم حٌ٘ئز ثال هضاحن
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