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3 

 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

أُْتوا  ٌَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم  ٌَ َو الَِّذٌَن 
َو َفاْجلُِدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة ِبأَْرَبَعِة ُشَهَداَء 

أُوٰلِئَك ُهُم َو الَ َتْقَبلُوا َلُهْم َشَهاَدًة أََبداً 
ِمْن َبْعِد الَِّذيَن َتاُبوا ﴾ إاِلَّ 4﴿ اْلَفاِسقُونَ 

َ َغفُوٌر َرِحٌٌم ﴿  ﴾5ٰذلَِك َو أَْصَلُحوا َفإِنَّ َّللاَّ

 سًزة الىًز
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

االستثناء المتعقب 
 لجمل متعددة

 رجوعه إلى الكل

رجوعه إلى   
 خصوص األخٌرة

ال ظهور له فً 
 واحد منهما

ال بد فً التعٌٌن 
 من قرٌنة

234ص؛ ( طبغ آل البيت ) كفاية األصًل   
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

 ال إشكال 

على أي حال ضرورة أن رجوعه رجوعه إلى األخيرة فً 
 إلى غٌرها بال قرٌنة خارج عن طرٌقة أهل المحاورة 

رجوعه إلى فً صحة 
 الكل 

و إن كان المتراءى من 
   كالم صاحب المعالم
رحمه َّللا حٌث مهد 

مقدمة لصحة رجوعه 
إلٌه أنه محل اإلشكال و 

 .التأمل

234ص؛ ( طبغ آل البيت ) كفاية األصًل   
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

 االستثٌبء الوتؿمت لدول هتؿذدٓفصل •
أٍ خصَص األخ٘شٓ  أٍ ال غَْس لِ    ّل الػبّش َّ سخَؾِ إلى الكل•

 .فٖ ٍاحذ هٌْوب  ثل ال ثذ فٖ التؿ٘٘ي هي لشٌٗٔ ألَال
ٍ الػبّش أًِ ال خالف ٍ ال إشكبل فٖ سخَؾِ إلى األخ٘شٓ ؾلىى إٔ  •

حبل ظشٍسٓ أى سخَؾِ إلى غ٘شّب ثال لشٌٗٔ خبسج ؾي طشٗمٔ أّىل  
الوحبٍسٓ ٍ كزا فٖ صحٔ سخَؾِ إلى الكل ٍ إى كبى الوتىشاء  هىي   

سحوِ اهلل ح٘ث هْذ همذهٔ لصحٔ سخَؾِ إل٘ىِ     كالم صبحت الوؿبلن
 .أًِ هحل اإلشكبل ٍ التأهل

 

234ص؛ ( طبغ آل البيت ) كفاية األصًل   
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

رلك ظشٍسٓ أى تؿذد الوسىتثٌى هٌىِ كتؿىذد الوسىتثٌى ال َٗخىت      ٍ •
تفبٍتب أصال فٖ ًبح٘ٔ األدآ ثحست الوؿٌىى كىبى الوَظىَؼ لىِ فىٖ      
الحشٍف ؾبهب أٍ خبصب ٍ كبى الوستؿول فِ٘ األدآ ف٘وب كبى الوستثٌى 
هٌِ هتؿذدا َّ الوستؿول فِ٘ ف٘وب كىبى ٍاحىذا كوىب ّىَ الحىبل فىٖ       

 إشكبلالوستثٌى ثال سٗت ٍ ال 
ال َٗخت تؿذد هب استؿول فِ٘  خازخاٍ تؿذد الوخشج أٍ الوخشج ؾٌِ •

  مفهًما أدآ اإلخشاج 

235: ، ص(طبغ آل البيت ) كفاية األصًل   
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

في السخًع إلى الدميغ أي خصوًص  ال ظهًز لها برلك يظهس أوه ي •
 األخيسة ي إن كان السخًع إليها متيقىا ػلى كل تقديس 

الكتٌبفىِ  في الؼموً   ال يكًن ظاهسا هي الدول أيضا غيس األخيسة ًؿن •
ثوب ال ٗكَى هؿِ غبّشا فِ٘ فال ثذ فٖ هَسد االستثٌبء فِ٘ هي الشخَؼ 

 .إلى األصَل

235: ، ص(طبغ آل البيت ) كفاية األصًل   
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

إال أى ٗمبل ثحد٘ٔ أصبلٔ الحم٘مىٔ تؿجىذا ال هىي ثىبة الػْىَس      اللْن •
ؾلِ٘ أصبلٔ الؿوىَم إرا كىبى ٍظىؿ٘ب ال هىب إرا كىبى         ف٘كَى الوشخؽ

ثبإلطالق ٍ همذهبت الحكؤ فإًِ ال ٗكبد ٗىتن تلىك الومىذهبت هىؽ     
 [. 1]صلَح االستثٌبء للشخَؼ إلى الدو٘ؽ فتأهل 

 
 

235: ، ص(طبغ آل البيت ) كفاية األصًل   
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

، هؽ هٌؽ لضٍم استؿوبل األدآ فٖ أكثش هي هؿٌى، فإىّ الوستثٌى إرا ّزا•
ٍ غ٘شّىب،  « إالّ»كبى كلّّ٘ب لبثال للصذق ؾلىى الكث٘ىشٗي، فىأخشج ة    
أكشم الؿلوبء، »: ٗكَى االستثٌبء ثإخشاج ٍاحذ هخشخب للكث٘شٗي، فمَلِ

إخشاج ٍاحذ للفسّبق لبثل لالًطجبق « ٍ أظف التدّبس، إالّ الفسّبق هٌْن
ؾلى فسّبق الؿلوبء ٍ التدّبس، فال ٗكَى استؿوبل األدآ فىٖ أكثىش هىي    

 .هؿٌى

306: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

، ٍ اسىتثٌٖ الوتؿىذّد، فىإىّ    «صٗىذ »كزا الحبل إرا كبى الوستثٌى هثل ٍ •
إهّب هسىتؿول فىٖ الوسىوّى، ف٘كىَى الحىبل كىبلكلّّٖ، ٍ إهّىب        « صٗذا»

كوىب  هستؿول فٖ الكث٘ش، فتخشج أدآ االستثٌبء الكث٘ش ثإخشاج ٍاحىذ،  
ء هي الوَاسد  ، فال ٗلضم فٖ شٖ  للٌب فٖ حشٍف الٌذاء هؽ كثشٓ الوٌبدٕ
 .استؿوبل أدآ االستثٌبء فٖ أكثش هي هؿٌى

 
 

306: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 حسيف الىداء مغ كثسة المىادي

أهىب  : ؾبمّ ٍ الوَظَؼ لىِ خىبصّ   -هطلمبً -أىّ الَظؽ فْ٘ب: التحم٘كٍ •
كحىشٍف الٌىذاء، ٍ المسىن، ٍ     -الحشٍف التٖ ٍظؿت إلٗدبد هؿبًْ٘ىب 

فال ٌٗجغٖ تَّّن ؾوىَم الوَظىَؼ لىِ     -التٌجِ٘، ٍ الشدؼ، ٍ التحع٘ط
فْ٘ب، ظشٍسٓ ؾذم هؿٌىً لَظؿْب للكلّّٖ ٍ اسىتؿوبلْب ف٘ىِ، فىإىّ هثلْىب     

فلفظوة  آالت إلٗدبد الوؿبًٖ، ٍ الَخَد اإلٗمىبؾّٖ هتخىخّج خضّىّٖ،    
، ففىٖ  تًخد الىداء بالحمل الشائغ، كان المىادى ياحداً أي كثيوساً « يا»

ًذاء ٍاحذ شخصّٖ ًبد  ثِ خو٘ؽ الٌبس، ٍ كزا « ٗب أُّْٗب الٌَّبسٔ»: لَلِ
الحبل فٖ سبّشّب، فحىشٍف المسىن ٍظىؿت إلٗمىبؼ المبسىن ثبلحوىل       

 . الخبّؽ، كبى الؤمْسٓن ثِ ٍاحذاً أٍ كث٘شاً
 
 
 

84؛ ص 1 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل ؛ ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

تعقب االستثناء لجمل  حال
  إثباتا،متعددة

ذكر االسم الظاهر في إذا 
عطف ، و الجملة األولى

سائر الجمل عليها مشتمال 
 الراجع إلٌهعلى الضمير 

 إذا تكّرر االسم الظاهر

307: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

تعقب االستثناء لجمل  حال
   إثباتا،متعددة

ذكر االسم الظاهر في إذا 
عطف ، و الجملة األولى

سائر الجمل عليها مشتمال 
 الراجع إلٌهعلى الضمير 

 -أيضا -اشتمل المستثنى
 على الضمير

 لم يشتمل

 إذا تكّرر االسم الظاهر

307: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

تعقب  حال
االستثناء 

لجمل 
  إثباتا،متعددة

إذا ذكر االسم 
الظاهر في 

الجملة 
األولى، و 

عطف سائر 
الجمل عليها 
مشتمال على 

الضمير 
 الراجع إليه

و الظاهر 
رجوع 

االستثناء إلى 
 جميع الجمل

ألن 
الضميرمو

ضوع لنفس 
و اإلشارة 

عدم عود 
الضمير إلى 

 الضمير

 إذا تكّرر االسم الظاهر

307: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

تعقب  حال
االستثناء 

لجمل 
   إثباتا،متعددة

إذا ذكر االسم 
الظاهر في الجملة 
األولى، و عطف 

سائر الجمل 
عليها مشتمال 
على الضمير 
 الراجع إليه

و الظاهر 
رجوع 

االستثناء إلى 
 جميع الجمل

ألن 
الضميرموضوع 

و لنفس اإلشارة 
عدم عود 

الضمير إلى 
 والضمير

إذا تكّرر االسم 
 الظاهر

رجوعه إلى 
الجميع و إلى 
 األخيرة محتمل

307: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

  إثجبتبالثبًٖ فٖ حبلِ الومبم •
ذكس االسم الظاهس فوي  ٍ الػبّش سخَؼ االستثٌبء إلى خو٘ؽ الدول إرا •

ػطف سوائس الدمول ػليهوا مشوتمى ػلوى الضوميس       ، ٍ الدملة األيلى
ِ ػلى الضميس -أيضا -اشتمل المستثىىالشاخؽ إلِ٘، ٍ  أكوس   »: ، كمَلى

كوب  -، ألىّ العو٘ش«الؼلماء، ي سلّم ػليهم، ي ألبسهم، إالّ الفسّاق مىهم
هَظَؼ لٌفس اإلشبسٓ إلىى الغبّىت، كوىب أىّ أسىوبء اإلشىبسٓ       -هشّ 

هَظَؾٔ لإلشبسٓ إلى الحبظش، فإرا اشىتول الوسىتثٌى ؾلىى العىو٘ش     
ء صبلح لإلشبسٓ إلِ٘،  ء، ٍ لن ٗكي فٖ الدول شٖ ٗكَى إشبسٓ إلى شٖ

إالّ االسن الػبّش الوزكَس فٖ صذسّب، ٍ أهّب سبّش الدول فىال تصىلح   
 .إلسخبؼ العو٘ش إلْ٘ب، لؿذم ؾَد العو٘ش إلى العو٘ش

 
307: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

لوّب كبى االسن الػبّش هشخؿىب للعىوبّش التىٖ فىٖ خو٘ىؽ      : ثبلدولٍٔ •
الدول، فإرا سخؽ ظو٘ش االسىتثٌبء إل٘ىِ ٗخشخىِ ؾىي تحىت خو٘ىؽ       

 .األحكبم الوتؿلّمٔ ثِ، كوب َّ الوتفبّن ثِ ؾشفب أٗعب
إذا لم يشتمل المسوتثىى  االستثىاء مه الدميغ ال يبؼد أن يكًن ٍ كزا •

 :، كوب لَ لبل فٖ الوثىبل الوتمىذّم  ػلى الضميس مغ اشتمال الدمل ػليه
ٍ  ،أهّب إرا للٌب ثأىّ العو٘ش فٖ هثلِ هٌَّٕ فلوب ركشًىب . «إالّ ثٌى فالى»

إى للٌب ثؿذم الٌّ٘ٔ فألىّ العوبّش فٖ سبّش الدول غ٘ىش صىبلحٔ لتؿلّىك    
  ٖ ء، فىال هحبلىٔ ٗشخىؽ     االستثٌبء ثْب، فإًّْب ثٌفسْب غ٘ش هحكَهىٔ ثخى

 .االستثٌبء إلى هب َّ صبلح لِ
 

307: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

أكوس  الؼلمواء، ي أ وف    »: أمّا إذا تكسّز االسم الظاهس كما لً قوال ي •
فسخًػه إلى الدميغ ي إلى « التدّاز، ي ألبس الفقساء، إالّ الفسّاق مىهم

 .األخيسة محتمل، ي ال يكًن ظاهسا في ياحد مىهما

308: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

ػقد الً وغ  مه أنّ الظاهس زخًػه إلى األخيسة، ألنّ تكساز : ما قيلي •
ال   ، في الدملة األخيسة مستقى يًخب أخر االستثىاء محلّه مه الكى 

 ، يسخغ إلى محصّل
الوستثٌى إى اشتول ؾلى العو٘ش ٗكَى االستثٌبء تبثؿب لِ فٖ السؿٔ ثل •

ٍ الع٘ك، ٍ َّ هحتول الشخَؼ إلى األخ٘شٓ ٍ إلى الدو٘ىؽ هىي غ٘ىش    
ثبًطجىبق   -أٗعب -تأٍّل ٍ تدَّص، ٍ هؽ ؾذم االشتوبل ٗحتول األهشٗي

 . الؿٌَاى ؾلى الدو٘ؽ أٍ األخ٘شٓ
سخَؼ العو٘ش ٍ اًطجبق الؿٌَاى ؾلى الدو٘ؽ لَ لن ٗكي أٍلى، فىال  ثل •

 .أللّ هي الوسبٍآ احتوبال

308: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

هوّب ركشًب ٗػْش حبل هب إرا اشتول ثؿىط الدوىل الوتَسّىطٔ ؾلىى     ٍ •
   ِ أكىشم  »: االسن الػبّش، ٍ هب ثؿذُ ؾلى العو٘ش الشاخؽ إل٘ىِ هثىل لَلى

« الؿلوبء، ٍ سلّن ؾلْ٘ن، ٍ أظف التدّبس، ٍ أكشهْن، إالّ الفسّىبق هىٌْن  
هي احتوبل الشخَؼ إلى الوختول ؾلىى االسىن الػىبّش فىٖ الدولىٔ      

 .األخ٘شٓ ٍ هب ثؿذّب، ٍ إلى الدو٘ؽ

308: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

إًِّ ف٘وب إرا لن ٗػْش سخَؾىِ إلىى األخ٘ىشٓ أٍ الدو٘ىؽ فىبألخ٘شٓ      ثنّ •
هت٘مٌّٔ، ألىّ الشخَؼ إلى غ٘شّب خالف لبًَى الوحىبٍسٓ، فْىل ٗدىَص    
التوسّك ثبلؿبمّ فٖ سبّش الدول التٖ شكّ فٖ سخَؾِ إلْ٘ىب، أٍال، أٍ  
 ؟ٗفصّل ث٘ي هب إرا للٌب ثبحت٘بج الؿوَم إلى همذّهبت الحكؤ، ٍ ؾذهِ

309: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

ؾذم الدَاص هطلمب، لؿذم إحىشاص ثٌىبء الؿمىالء ؾلىى التوسّىك      الػبّش •
 ٖ ء صىبلح لتم٘٘ىذ هىذخَل أدآ     ثأصبلٔ الدذّ ف٘وب إرا حفّ الكالم ثخى
 .الؿوَم، فال هحبلٔ ٗص٘ش الكالم هدوال

، هٌػىَس ف٘ىِ، إلهكىبى      هي أىّ رلك هخلّ ثغشض الوىتكلّن : ٍ هب ل٘ل•
تؿلّك غشظِ ثإلمبء الكىالم الودوىل، ٍ إالّ لَخىت أى ال ٗصىذس هٌىِ      

 .الودوالت، ٍ َّ كوب تش 

309: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

إىّ أصبلٔ اإلطالق فٖ االستثٌبء ٍ الوستثٌى خبسٗىٔ لىَ ال   : لذ ٗمبلٍ •
حكَهٔ أصبلٔ الؿوَم ؾلْ٘ب، ٍ هؿْب ال هدىبل لمشٌٗىٔ اإلطىالق، ألًّىِ     

 .دٍسّٕ
أىّ الوستثٌى إى اشتول ؾلى العو٘ش ٗتجؽ إطاللِ لىِ، ٍ ال  : ٍ فِ٘ أٍّال•

 .ٗكَى اإلطالق هخخّصب لوشخؽ العو٘ش للضٍم الذٍس
أىّ الؿوىىَم ٍ إى لىىن ٗحىىتح إلىىى الومىىذّهبت، لكىىي ٗتَلّىىف : ٍ ثبً٘ىىب•

االحتدبج ثِ ؾلى خشٗبى أصبلٔ الدذّ، ٍ فٖ هثل الكالم الوحفَف ثوب 
 .ركش خشٗبًْب غ٘ش هحشص

309: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 تؼقب االستثىاء لدمل متؼددة

  هحلّ إشكبل، لصحّٔ اًطجىبق  -أٗعب -ٍ هؽ ؾذم اشتوبلِ ؾلى العو٘ش•
ؾلى الدو٘ؽ، كبى العو٘ش هٌَّٗب أٍال، ٍ هؿىِ ال تكىَى أصىبلٔ    ؾٌَاًِ 

 . الدذّ هحشصٓ، فتذثّش
 
 

309: ، ص2 مىاهح الًصًل إلى ػلم األصًل، ج  
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 متؼددةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 تؿمت االستثٌبء لدول هتؿذدٓ: فصل•

إرا تؿمت االستثٌبء خوالً هتؿذدٓ فْل ٗشخؽ إلى األخ٘شٓ ثبلخصىَص  •
أٍ إلى الدو٘ىؽ هىؽ فىشض ؾىذم لشٌٗىٔ خبصىٔ ؾلىى تؿ٘ى٘ي أحىذ          

 ؟االحتوبل٘ي

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األصًل   
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 متؼددةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 الجمل

تعددت موضوعاً و 
   محموالً 

أكرم العلماء و أكرم 
الشٌوخ و أكرم 

 الهاشمٌٌن إاِلَّ الفساق

 تعدد المحمول فقط
أكرم العلماء و قلدهم 

 إاِلَّ الفساق

 تعدد الموضوع فقط
أكرم العلماء و 

الشٌوخ و الهاشمٌٌن 
 إاِلَّ الفساق

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األصًل   
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 متؼددةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 ث٘ي الوحمم٘ي َّ التفص٘ل الوؿشٍف •
 لبلكوب إرا  تؼددت الدمل مً ًػاً ي محمًالًهب إرا ث٘ي •
 ، (أكشم الؿلوبء ٍ أكشم الخَ٘خ ٍ أكشم الْبشو٘٘ي إِالَّ الفسبق) •
كوىب إرا لىبل   إذا لم يكه كرلك بأَنْ تؼدد المحموًل فقو    ث٘ي هب ٍ •

أٍ تؿذد الوَظَؼ فمط كوب إرا لبل ( أكشم الؿلوبء ٍ للذّن إِالَّ الفسبق)
 ( أكشم الؿلوبء ٍ الخَ٘خ ٍ الْبشو٘٘ي إِالَّ الفسبق)

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األصًل   
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 متؼددةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 الجمل

تعددت موضوعاً 
   و محموالً 

ٌرجع االستثناء 
 إلى األخٌرة فقط

تعدد المحمول 
 فقط

ٌرجع االستثناء 
 الجمٌعإلى 

تعدد الموضوع 
 فقط

ٌرجع االستثناء 
 الجمٌعإلى 

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األصًل   



30 

 متؼددةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 الجمل

تعددت موضوعاً و 
   محموالً 

أكرم العلماء و أكرم 
الشٌوخ و أكرم 

 الهاشمٌٌن إاِلَّ الفساق

ٌرجع إلى االستثناء 
 األخٌرة فقط

 تعدد المحمول فقط
أكرم العلماء و قلدهم 

 إاِلَّ الفساق
ٌرجع إلى االستثناء 

 الجمٌع

 تعدد الموضوع فقط
أكرم العلماء و 

الشٌوخ و الهاشمٌٌن 
 إاِلَّ الفساق

ٌرجع إلى االستثناء 
 الجمٌع

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األصًل   
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 متؼددةاالستثىاء لدمل تؼقب 

الوثبل األٍل ٗشخؽ إلى األخ٘شٓ فمط إِىْ لن تفشض ؾٌبٗٔ تمتعىٖ  ففٖ •
 .الؿكس

ٍ حكوَا فٖ األخ٘شٗي ثبلشخَؼ إلى الدو٘ؽ ٍ لَ ثبؾتجبس اإلخوبل ٍ  •
 .احتوبل لشٌٗ٘ٔ الوتصل

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األصًل   
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 متؼددةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 رجوع االستثناء إلى الجمٌع

رجوعه إلى كل واحدة من 
 مستقالً تلك الجمل 

 االستثناء جامعاستعماله فً 

استعماله فً نسبة إخراجٌة 
واحدة عن مجموع ما تقدم 
من الموضوعات فً الجمل 

 اعتباراً  توحيدهاالمتعددة بعد 

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األصًل   
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 متؼددةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 رجوع االستثناء إلى الجميع

رجوعه إلى كل واحدة من 
 تلك الجمل مستقالً 

استعمال أداة االستثناء في 
 أكثر من معنى

 استعماله في جامع االستثناء
جزئية معاني ل هذا غير معقول

 الحروف الطرفية

استعماله في نسبة إخراجية 
واحدة عن مجموع ما تقدم 
من الموضوعات في الجمل 
 المتعددة بعد توحيدها اعتباراً 

هذا و إِْن كان معقوالً و ال 
انه خالف  محذور فيه ثبوتاً 

 الظاهر إثباتاً 

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األصًل   
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 متؼددةاالستثىاء لدمل تؼقب 

 :ّزُ الٌتبّح ثبإلهكبى تخشٗدْب فٌ٘بً ثبلٌحَ التبلٍٖ •
 الدو٘ؽفألىَّ سخَؼ االستثٌبء إلى : اهّب فٖ الوَظؽ األٍل•
اهّب أبىْ ٗكَى ؾلى أسبس سخَؾِ إلى كل ٍاحذٓ هىي تلىك الدوىل     •

هستمالً ٍ ّزا ٗستلضم هحىزٍس اسىتؿوبل أدآ االسىتثٌبء الوَظىَؾ٘ٔ     
للٌسجٔ االستثٌبّ٘ٔ اإلخشاخ٘ٔ فٖ أكثش هي هؿٌى فبىَّ كل ًسجٔ استثٌبّ٘ٔ 

 ، [1]ثلحبظ كل ٍاحذ هي تلك الدول ٗخكل هؿٌى هستمالً ال هحبلٔ 

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األصًل   
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 متؼددةاالستثىاء لدمل تؼقب 

•______________________________ 
هحل تأهل ثخْبدٓ الَخذاى   كَى ّزا هي االستؿوبل فٖ أكثش هي هؿٌى[ 1]

ؾلى إهكبى سخَؼ االستثٌبء إلى الدو٘ؽ ثال الؿٌبٗٔ الوَخىَدٓ فىٖ هىَاسد    
ؾٌذ الضٍال تصذق ؾلىى  )استؿوبل لفع ٍاحذ فٖ هؿٌ٘٘ي ثل َّ ٗخجِ لَلٌب 

الّزٕ ٗشخؽ فِ٘ الَلت إلىى الدو٘ىؽ هىي    ( الفم٘ش ٍ الشأ المشآى ٍ صلِّ الػْش
ٍ .  دٍى أى ًخؿش ثؿٌبٗٔ التَح٘ذ االؾتجبسٕ ٍ االستؿوبل فٖ أكثش هي هؿٌىى 

لؿلَّ ٍخِْ اىَّ الٌسجٔ إرا كبًت رٌّ٘ٔ ٍالؿ٘ٔ فال هحزٍس فٖ اى ٗمىؽ هفْىَم   
ٍاحذ طشفبً لٌسجت٘ي هؽ هفَْه٘ي آخشٗي فٖ ؾشض ٍاحذ كوب فٖ االخجىبس  
ؾي هَظَؼ ٍاحذ ثوحوَل٘ي أٍ اسٌبد فؿل٘ي إلىى فبؾىل ٍاحىذ ٍ الٌسىجٔ     
االستثٌبّ٘ٔ ٍ هب شبكلْب ًسجٔ ٍالؿ٘ٔ ثوؿٌىى اىَّ اإلخىشاج ٍ االلتطىبؼ هىي     

 .شئَى الٌسجٔ الحكو٘ٔ الَالؿ٘ٔ

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األصًل   
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 متؼددةاالستثىاء لدمل تؼقب 

اهب أبىْ ٗكَى ؾلى أسبس استؿوبلِ فٖ خبهؽ االستثٌبء ٍ ّزا أٗعىبً  ٍ •
غ٘ش هؿمَل ؾلى ظَء هب تمذم هي خضّ٘ٔ هؿبًٖ الحشٍف ٍ أدٍاتْىب ٍ  
التٖ هٌْب أدآ االستثٌبء، ال ثوؿٌى الدضّ٘ىٔ الخبسخ٘ىٔ أٍ الزٌّ٘ىٔ ثىل     

ثأطشافْىب ٍ   الوتخخصٔثوؿٌى الدضّ٘ٔ الطشف٘ٔ ٍ ّٖ الٌسجٔ الوتمَهٔ ٍ 
 ال خبهؽ راتٖ لْب، 

اهّب أبىْ ٗكَى ؾلى أسبس استؿوبلِ فٖ ًسجٔ إخشاخ٘ىٔ ٍاحىذٓ ؾىي    ٍ •
هدوَؼ هب تمذم هي الوَظَؾبت فٖ الدول الوتؿىذدٓ ثؿىذ تَح٘ىذّب    
اؾتجبساً، ٍ ّزا ٍ إِىْ كبى هؿمَالً ٍ ال هحزٍس فِ٘ ثجَتبً إِالَّ اًىِ خىالف   
الػبّش إثجبتبً ح٘ث ٗكَى ثحبخٔ إلى ؾٌبٗٔ التَح٘ىذ االؾتجىبسٕ ثى٘ي    

 .اإلطالق ؾذهْب  هَظَؾبت تلك الدول ٍ همتعى
 

394: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األصًل   
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ٍخِ هؿمَل ثجَتبً ٍ غ٘ش هٌفٖ إثجبتبً لشخَؼ االستثٌبء   ّكزا ال ٗجمىٍ •
إلى الدو٘ؽ إِالَّ اىَّ ّزا اًوب ٗىتن فىٖ االسىتثٌبء ثىبألدآ إٔ االسىتثٌبء      

ٍ اسىتثٌٖ الفسىبق   )الحشفٖ ال االسوٖ أٍ االستثٌبء ثبلفؿل كوب لَ لبل 
فبىَّ رلك ٗؿمل فِ٘ الَخِ الثبًٖ هي الَخَُ الثالثٔ ثىأبىْ ٗكىَى   ( هٌْن

اإلطىالق هىثالً     هستؿوالً فٖ خبهؽ االستثٌبء االسوٖ ٍ ٗكَى همتعى
دؾَ  إثجبت٘ٔ ٍ   ثجَتِ فٖ الدو٘ؽ، فال هحزٍس ثجَتٖ فِ٘ غ٘ش اًِ ٗجمى

ّٖ استػْبس سخَؾِ لألخ٘شٓ ثبلخصىَص ٍ لىَ ثمشٌٗ٘ىٔ التىأخ٘ش أٍ     
ٍ ّزُ المشٌٗ٘ٔ لَ توت كبًت هذسكبً إثجبت٘بً فٖ االستثٌبء . ثٌكتٔ أخش 

 .الحشفٖ أٗعبً ؾلى حذ سَاء

395: ، ص3 ج( الهاشمي)بحًث في ػلم األصًل   
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