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  کيفية الوضع فی الحزوف و الهيئبت -3 
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  من نبحية المعنى الموضوع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسباً واقعیة 

نسباً تحلیلیة 
 ناقصة

الحروف و هیئات 
 الجمل الناقصة
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  من نبحية المعنى الموضوع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسباً واقعیة 
الوضع فیها عام و 
 الموضوع له خاص 

 نسباً تحلیلیة ناقصة
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  من نبحية المعنى الموضوع له -1
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  من نبحية المعنى الموضوع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسب واقعیة 

 محال الموضوع له عام بینها جامع حقیقي

ال یوجد ثمة جامع 
 ذاتي 

الموضوع له 
 خاص

 متعین
نسب تحلیلیة 

 ناقصة
الحروف و هیئات 

 الجمل الناقصة

338ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



9 

  من نبحية المعنى الموضوع له -1

 الجمل التامة نسب واقعیة 
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  من نبحية المعنى الموضوع له -1

 المعاني الحرفیة 

 الجمل التامة نسباً واقعیة 

نسباً تحلیلیة 
 ناقصة

الحروف و هیئات 
 الجمل الناقصة
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الثمرات  -4
العملیة للبحث عن 
مفاد الحروف و 

  الهیئات

 رجوع القید إلى مدلول الهیئة إمكاناً و امتناعا -1

 التمّسك بإطالق مدلول الهیئة إمكاناً و امتناعا -2

التمّسك بإطالق الموضوع في الجملة التامة  -3
 دونه في الجملة الناقصة
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

  الثوسات الوول٘ٔ للجحث هي هفبد الحسٍف ٍ الْ٘ئبت -4•
قد فسغٌب اٙى هي الجحث التحل٘لٖ فٖ هدال٘ل الحسٍف ٍ الْ٘ئابت  ٍ  •

هلٌ٘ب أى ًشسح الثوسات الوول٘ٔ لْرا الجحث ٍ ٗوكاي للي٘ظاْب ف٘واب    
 :ٗلٖ
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امتناع رجوع القید 
 إلى مدلول الهیئة

مانعیة الجزئیة 
 عن التقیید

مانعیة اآللیة عن 
 التقیید
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

 زخَم الق٘د ئلى هدلَل الْ٘ئٔ ئهكبًبً ٍ اهتٌبهب -1•

ئذا أف٘د الحكن ثٌحَ الووٌى الحسفٖ  كوب ئذا دلّت هلِ٘ ّ٘ئٔ األهاس  ٍ  •
فجبإلهكبى ثجَلبً أى « إذا استطعت فحح»أزٗد زثـِ ثق٘د  كوب فٖ قَلٌب 

 . ٗكَى الق٘د ق٘داً للحكن ٍ الَخَة ٍ أى ٗكَى ق٘داً للَاخت

346ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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 الشزطيةمفبد الدملة  -4
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 الشزطيةمفبد الدملة  -4
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

الوتجن فٖ لو٘٘ي أحد األهسٗي كَْز الدل٘ل ثحست هقبم اإلثجابت  ٍ  ٍ •
لكي قد ٗقبل ثأى زخَم الق٘د ئلى هادلَل الْ٘ئأ غ٘اس هوقاَل ثجَلابً      
ثبهتجبزُ هوٌى حسف٘بً ٍ الووٌى الحسفٖ ال ٗوقل لق٘٘دُ ف٘توّ٘ي ئزخبهاِ  

 ئلى هسخن آخس كوبدٓ األهس فٖ الوثبل 
هي ٌّب أًكس خوبهٔ هي األهالم الَخَة الوشسٍؽ ٍ فسهَا ذلا   ٍ •

هلى هَاقف هوٌّ٘ٔ لدبُ الووبًٖ الحسف٘ٔ اقتؼات الارّبة ئلاى هادم     
 . ئهكبى لق٘٘دّب

 :ٗوكي للي٘ض لل  الوَاقف فٖ الَخْ٘ي التبل٘٘يٍ •

346ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

هَػَم ثبلَػن  -ثووٌبُ الوبم الشبهل للْ٘ئٔ -اىّ الحسف: األٍلالَخِ •
 الوبم ٍ الوَػَم لِ اليبصّ  

ّرا ٗوٌاٖ اّى هادلَل الحاسف خصواٖ ٍ الدصواٖ ال ٗقجال التق٘٘اد        ٍ •
اًّوب ٗـسأ هلى هب ٗكَى قبثلًب فٖ ًفساِ للساؤ ٍ االًـجاب     التق٘٘د  ألى

هلى ٍاخد الق٘د ٍ فبقدُ ٍ ّرُ القبثل٘ٔ شاأى الكلّاٖ ال الدصواٖ فاال     
 .ٗوكي ئزخبم الق٘د ئلى هفبد الْ٘ئٔ

 

347ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

اىّ الووٌى الحسفٖ هتقَم ثبٙل٘ٔ فٖ هبلن اللحبف ٍ هدم : الثبًٖالَخِ •
التَخِ ئلِ٘ هستقلًب ٍ التق٘٘د ٗستدهٖ لَخِ الحبكن ثبلتق٘٘د ئلى هظاجِ  

 .ٍ هالحلتِ لِ هستقلًب لكٖ ٗق٘دُ ٍ َّ خلف ؿج٘ؤ الووٌى الحسفٖ

347ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

 الدصو٘ٔ هي التق٘٘دهبًو٘ٔ •

ٍ هسدُ ئلى هبًو٘ٔ خصو٘ٔ الووٌى الحسفٖ هي التق٘٘اد  : اهّب الَخِ األٍل•
 :فَْ ٗستٌد ئلى ثسّبى هسكت هي األهَز التبل٘ٔ

 

347ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

اىّ ٍػن الحسٍف هلى ًحَ الَػن الوبم ٍ الوَػَم لاِ اليابصّ    -1•
 .كوب ثسٌّب هلِ٘ سبثقبً

اىّ اليبصّ هجبزٓ أخسى هي الدصوٖ الّرٕ ال ٗقجل الظاد  هلاى    -2•
 .كث٘سٗي

 .اىّ الدصوٖ كرل  ال ٗقجل التق٘٘د -3•
 .ٍ ًت٘دٔ ذل  كلِّ اىّ الووٌى الحسفٖ ال ٗقجل التق٘٘د•

 

347ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

فٖ زّد ّرا الجسّابى ثوٌان األهاس الثابًٖ هٌاِ  فابى كاَى        : التحق٘قٍ •
الوَػَم لِ الحسف خبطبً ال ٗسبٍ  كًَاِ خصوّ٘ابً ثابلووٌى الّارٕ ال     

 ٗقجل الظد  هلى كث٘سٗي  
اًّوب َّ ًحَ آخس هي الدصو٘ٔ هسدُّ ئلى الدصو٘ٔ الـسف٘ٔ ثووٌاى اًّاِ   ٍ •

هتقَم ثأؿسافِ ٍ ّرا الٌحَ هي الدصو٘ٔ ال ٗوٌن هي قبثل٘ٔ الظد  هلى 
 *.الدْبتٍ هسٍع التق٘٘د لِ هي ثوغ كث٘سٗي 

الدزئية فـی الوضـع العـب  و الموضـوع لـه الهـبصج ئوالدزئيـة        *•
 (ئبدوی )اإلضبفية ال الحقيقية فبفهم 

347ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

ال ٗوقل أى ٗكَى ثٌْ٘اب   -كوب لقدّم -اىّ أًحبء الٌست: لَػ٘ح ذل ٍ •
خبهن ذالٖ ألى كلّ ًسجٔ هتقَهٔ فٖ حق٘قتْب ثـسفْ٘ب  فأخار الدابهن   
ثالغبء الـسف٘ي غ٘س هوقَل ألى ّرا ئلغابء لحق٘قأ الٌساجٔ فاال ٗكاَى      
الوأخَذ خبهوبً ًسجّ٘بً حق٘قّ٘بً  ٍ أخر الدبهن هن التحفق هلى الـاسف٘ي  
غ٘س هوقَل للتجبٗي ث٘ي الٌسجت٘ي حٌ٘ئرٍ ثتجبٗي أؿسافْب  ٍ ّارا ٗجاسّي   
هلى أىّ الوَػَم لِ الحسف ل٘س خبهوبً ث٘ي الٌست ثل كلّ ًسجٔ هاي  

 الٌست الوتقَهٔ ثأؿسافْب  

347ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

اىّ كلّ ًسجٔ هي لل  الٌست فاٖ ًفساْب كل٘أ قبثلأ ل ؿاال  ٍ      ثنّ •
التق٘٘د ٍ هي سبوس الدْبت غ٘س خْٔ األؿاساف الوتقَهأ لْاب ٍ لا٘س     

خْٔ أخسى لكَى هقَهٔ للٌساجٔ فاٖ     التق٘٘د ثتل  الدْبت ثووٌى اىّ
هسع أؿسافِ األخسى الّرٕ الشهاِ أى ال ٗكاَى ٌّابا خابهن ثا٘ي      
الٌسجٔ الوتيظظٔ ثبلـسف اٙخس ٍ الٌسجٔ غ٘س الوتيظظأ ثاِ لوا٘ي    
الجسّبى السبثق  فبى الٌسجت٘ي ئذا كبًتب هيتلفت٘ي فٖ األؿساف الوقَهأ  
لْب اهتٌن الدبهن ثٌْ٘وب  ثل هوٌبُ كَى التق٘٘اد ثابألهس اٙخاس ٗواسع     
للٌسجٔ فٖ الوسلجٔ الوتأخسٓ ثح٘ث ٗكَى هق٘اداً للٌساجٔ ثواد لقَهْاب     

 . ثأؿسافْب ٍ ل٘س هقَهبً لْب هن أؿسافْب

347ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

ٗكَى هوّب ثِ قَام الٌساجٔ ف٘كاَى فاٖ    : ء لبزٓ اىّ الشٖ: ثتوج٘س آخسٍ •
 .الوسلجٔ السبثقٔ هلْ٘ب ٍ لكَى الٌسجٔ هتولقٔ ثِ

ٍ أخسى ٗكَى ق٘داً للٌسجٔ ثود لقَهْب ثأؿسافْاب ثح٘اث ٗكاَى هاي      •
شئًَْب ٍ هَازػْب ذٌّبً كحبل القَ٘د ثبإلػبفٔ ئلى الوفبّ٘ن االساو٘ٔ   
فبلْ٘ئٔ هستوولٔ فٖ الٌسجٔ الوتقَهٔ ثأؿسافْب اليبطأ ٍ ّاٖ خبهوأ    

  ث٘ي الٌسجٔ الوتق٘دٓ ثأهس آخس ٍ الٌسجٔ الوـلقٔ هي سبوس الدْبت
ٍ ّرا الدبهن هوقَل لودم استلصاهِ ئلغبء األؿساف الوقَهٔ ٍ َّ قبثل  •

 .للتق٘٘د ٍ ثرل  لٌدفن الشجْٔ
 

348ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

 :قد أخ٘ت هي الجسّبى الوركَز ثَخَُ أخسىٍ •
( قدُ)هب ٗسخن ئلى هٌن األهس األٍل  كدَاة الوحقق اليساسبًّٖ  -هٌْب•

 :ثدهَى
 .اىّ الحسٍف هَػَهٔ ثبلَػن الوبم ٍ الوَػَم لِ الوبم•

 

348ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

هب ٗسخن ئلى هٌن األهس الثبًٖ  كداَاة الوحقاق األطافْبًٖ     -هٌْبٍ •
ثأىّ كَى هدلَل الحسف خبطبً ل٘س ثووٌى كًَِ خصوّ٘بً خبزخّ٘ابً  ( قدُ)

أٍ ذٌّّ٘بً ثل خظَط٘تِ ثتقَهِ ثـسف٘اِ فاال ٗوكاي افتاساع الووٌاى      
الحسفٖ خبهوبً ث٘ي ًسجت٘ي  ٍ لكي ّرا ال ٗأثى هي ئدخبل هقَم ثبلث 

الّرٕ َّ « افول»هلى الٌسجٔ ٍ َّ الق٘د فٖ هحل الكالم فودلَل ّ٘ئٔ 
الجوث الولحَف ثوب َّ ًسجٔ ث٘ي الوبدٓ ٍ الويبؿت قد ٗلحق ثوب ّاَ  

 . ًسجٔ ثالث٘ٔ األزكبى ث٘ي الوبدٓ ٍ الويبؿت ٍ الشسؽ

348ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

فس  ّرا هوّب حقّقٌبُ فٖ هقبم الدَاة اىّ ئزخبم الق٘د ئلاى هادلَل   ٍ •
الْ٘ئٔ هلى هب ثٌّ٘بُ ٗكَى هي ثبة التق٘٘د الـبزب هلِ٘  ٍ هلى هب أفبدُ 
ٗكَى ثتثل٘ث هقَهبت الٌسجٔ هلى ًحاَ ال ٗواَد ٌّابا خابهن ثا٘ي      

 .الٌسجٔ الوسلجـٔ ثْرا الوقَم الثبلث ٍ الٌسجٔ غ٘س الوسلجـٔ ثِ

348ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

هب ٗسخن ئلى هٌن األهس الثبلاث  هاي قج٘ال خاَاة الوحقاق       -هٌْبٍ •
أٗؼب هي أى الووٌى الحسفاٖ لاَ سالّن كًَاِ خصوّ٘ابً      ( قدُ)األطفْبًٖ 

هلى أهاس هقادّز الَخاَد     التول٘ق  حق٘قّ٘بً فال ٌٗبفٖ ذل  التق٘٘د ثووٌى
فبى الدصوٖ ٗقجل ذل  ٍ اًّوب ال ٗقجال التق٘٘اد ثووٌاى لؼا٘٘ق داواسٓ      

 الووٌى  
لكاَى هلتاِ   : اىّ الفسد الدصوٖ ال ثدّ لِ هي هلٔ  فتابزٓ : ثتوج٘س آخسٍ •

لكَى هلتاِ غ٘اس فول٘أ ف٘كاَى هولقابً      : ٍ أخسى. فول٘ٔ ف٘كَى فول٘بً
 .هلْ٘ب

349ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  



30 

  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

ثأىّ الدصوٖ ٍ ئى كبى ال ٗقجل ( قدُ)هي قج٘ل خَاة الوحقق الوساقٖ ٍ •
اإلؿال  ٍ التق٘٘د هي ح٘ث ذالِ لوادم قبثل٘تاِ للظاد  هلاى أفاساد      
هتوددٓ ئلّب اًِّ قبثل ل ؿاال  ٍ التق٘٘اد هاي ح٘اث أحَالاِ  فبلتق٘٘اد       
الوقبثل ل ؿال  األحَالٖ هوقَل ٍ ئى كبى التق٘٘اد الوقبثال ل ؿاال     

 .األفسادٕ هحبلًب
هاي اىّ هادلَل   ( قادُ )ٍ هي قج٘ل الدَاة الّرٕ أفبدُ طبحت الكفبٗٔ •

الْ٘ئٔ ٍ ئى كبى ٗظجح خصوّ٘بً ثبإلًشبء ٍ لكي ٗوكاي لق٘٘ادُ أٍال ثانّ    
 .ئًشبؤُ هق٘داً  ففٖ هسلجٔ كًَِ خصو٘بً ال لق٘٘د فال هحرٍز

349ص؛  1 بحوث فی علم األصول ؛ ج  
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  الثمزات العملية للبحج عن مفبد الحزوف و الهيئبت -4

 .ء هٌْب خوسٔ أخَثٔ ٍ التحق٘ق هدم االلتصام ثشّٖرُ •
فلوب لقدّم هي الجسّبى هلى أى الوَػَم لاِ فاٖ الحاسٍف    : أهّب األٍل•

 .خبص ٍ ل٘س هبهبً
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فألًٌب ئذا أًكسًب الدصو٘ٔ الحق٘ق٘ٔ للووٌى الحسفاٖ ٍ قلٌاب   : أهّب الثبًٍٖ •
اًّْب خصو٘ٔ ؿسف٘ٔ فبلتق٘٘د الوسػٖ للٌساجٔ هوقاَل هلاى حادّ لق٘٘اد      
الوفبّ٘ن االسو٘ٔ ٍ ال حبخٔ ئلى ئزخبهِ ئلى افتاساع هقاَم ثبلاث    

فألًِّ : ثل اىّ ذل  غ٘س طح٘ح  أهب أٍال( قدس سسُ)للٌسجٔ كوب طٌوِ 
ال َٗخد زثؾ هجبشس ث٘ي الشسؽ ٍ الوبدٓ ٍ الويبؿات لاتلحق ًساجٔ    
ٍاحدٓ قبوؤ ثبلثالثٔ  ثال الشاسؽ هاسلجؾ ثوشاسٍؿِ ٍ ّاَ الحكان       
الولحَف فٖ هسحلٔ الودلَل التظَزٕ ثوب َّ ًسجٔ ثوث٘ٔ أٍ ئزسابل٘ٔ  
قبوؤ ث٘ي الوبدٓ ٍ الويبؿت  فال ثدّ هي ازلجبؽ الشسؽ ثْارُ الٌساجٔ   

 .ثدلًب هي زثـِ ثبلوبدٓ ٍ الويبؿت اثتداءً
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اىّ السثؾ ثٌحَ الووٌى الحسفٖ الظبلح ألى ٌٗتصم هٌِ : ئى شئت قلتٍ •
هفَْم الشسؿ٘ٔ ثٌحَ الووٌى االسوٖ ٍ اى ٗحكٖ هي ٍاقن السثؾ الّرٕ 

 .ٗكَى الشسؽ ؿسفبً لِ اًّوب ٗقَم ث٘ي الشسؽ ٍ الوشسٍؽ
اىّ الشم ذل  هدم كَى التول٘ق هفبداً هلى ًحَ الٌساجٔ التبهأ   : ٍ ثبً٘بً•

فٖ الدولٔ الشسؿ٘ٔ  ٍ ّرا َٗخت لورّز استفبدٓ الوفَْم كوب سٌَػّحِ 
 .ئى شبء اللَِّ لوبلى
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اًِّ هن ئًكبز الدصو٘ٔ الحق٘ق٘ٔ ال هوٌى للتول٘ق ثٌحَ ٗقبثل التق٘٘د  ٍ هن افتساع : ف٘سد هلِ٘: الثبلثأهّب •

كَى الووٌى الحسفٖ خصوّ٘بً حق٘ق٘بً فال ٗتنّ الدَاة الوركَز ألىّ الوفسٍع ف٘اِ كاَى التق٘٘اد ثبلشاسؽ     
زاخوبً ئلِ٘ فٖ الوسلجٔ الوتأخسٓ هي كًَِ خصوّ٘بً خبزخّ٘بً ٍ شيظبً خبطبً  ثووٌى اىّ هاب ّاَ هواسٍع    
التق٘٘د َّ الدصوٖ ٍ هي الوولَم اىّ هب كبى خصوّ٘بً كوب ال ٗقجل التؼا٘٘ق كارل  ال ٗقجال التول٘اق ألى     
فسع خصو٘تِ اليبزخ٘ٔ َّ فسع لشيظِ ثَخَد خبص ٍ ثولٔ خبطٔ ٍ ال ٗوقل كًَاِ هـلقابً هاي    
       ِ ٍ . ًبح٘ٔ هّلتِ ٍ ئّلب لن ٗكي خصوً٘ب ألّى هوٌبُ ئؿالقِ هاي ح٘اث ساٌج ٍخاَدُ الوتسشاح هاي هلتا

 :الحبطل
اىّ اإلؿال  الوقبثل للتول٘ق هوٌبُ قبثل٘ٔ الفسد للتول٘ق هلى أهَز هتوددٓ ٍ ثبلتق٘٘د ٗولّق األهاس ثبلفوال   •

ء ٍاحد ٍ الدصوٖ ال ٗقجل التول٘ق هلى أهَز هتوددٓ ثحدّ ذالِ ألًِّ ال ٗكَى خصوّ٘بً ئِلّب ثتسشحِ  هلى شٖ
 .هي هلّٔ خبطٔ فجود اى كبى خصوّ٘بً ال ٗوقل لول٘قِ

اىّ التول٘ق ئِى كبى فٖ هقبثل اإلؿال  هي ًبح٘ٔ الولٔ فَْ غ٘س هوقَل فٖ الدصوٖ كوب : ٍ ئِى شئت قلت•
اىّ هفبد التول٘ق فٖ الشاسؿ٘ٔ ساٌج   : هسفت  ٍ ئى كبى فٖ هقبثل فول٘ٔ الوولق ثفول٘ٔ الوولّق هلِ٘  ففِ٘

هوٌى هحفَف فٖ فسع فول٘ٔ الوولّق هلِ٘ ٍ فسع هدم فول٘تِ فال ٗوكي أى ٗساد ثبلتول٘ق هوٌى ٗقبثل 
ئلى اىّ التول٘ق ثْرا الووٌى ٗستدهٖ كَى الوولّق هفَْهبً كلّ٘ابً ال خصوّ٘ابً خبزخّ٘ابً    : ّرا  هؼبفبً. الفول٘ٔ

 .ء ال ٗكَى خصوّ٘بً خبزخّ٘بً ئلّب ثبلَخَد ٍ التشيض ٍ َّ ٌٗبفٖ التول٘ق الوركَز ألىّ الشٖ
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اىّ أحَال الفسد هجابزٓ هاي حادٍدُ الَخَدٗأ ٍ     : ف٘سد هلِ٘: اهّب الساثنٍ •
ء ٍ ئى كبى قبثلًب لحدٍد ٍخَدٗٔ هيتلفٔ ؿَلًب ٍ قظاساً ئلّاب أًاِ فاٖ      الشٖ

هسلجٔ كًَِ خصو٘بً حق٘قّ٘بً ٍ شيظبً خبطبً ال ٗكَى قبثلًاب لحادٍد هيتلفأ    
حتى ٗؼ٘ق ثحدّ خبص  ئِذ هي لَاشم الدصو٘ٔ ٍ التشيض أى ٗكَى ذا حدٍّ 
خبص ألى كلّ خصوٖ هحدٍد ٍ هتقَّم ثحدٍدُ اليبطٔ فال ٗوقال لؼا٘٘قِ   
ثحد هي الحدٍد الشيظ٘ٔ  ًون قد ٗإخر الفسد هقبزًبً لحبلأ هاي حباللاِ    

ٍ ّرا « شٗد حبل كًَِ فٖ الٌبز هإدة»ف٘إخر هَػَهبً لحكن كوب ئذا قلٌب 
 .غ٘س لؼ٘٘ق ًفس الفسد

اًِّ ئى أزٗد ثبلتق٘٘د األحاَالٖ لؼا٘٘ق ٍخاَدُ ثحابل خابص      : ٍ الحبطل•
ثح٘ث ال ٗكَى لَخَدُ الدصوٖ سؤ لغ٘س ذاا الحبل فَْ غ٘س هوقاَل ألىّ  

  الدصوٖ ال ثدّ أى ٗكَى
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 .فٖ ٍخَدُ ثحدٍد ٍ أحَال خبطٔ ال ٗقجل اإلؿال  هي خْتْب ل٘قجل التق٘٘دهتحدداً •
ٍ ئى أزٗد أخر هسلجٔ هي ذاا الَخَد الدصوٖ هق٘دٓ ثحبل هي أحَالِ فَْ أهس هوكي ئلّب اًِّ اًّوب ٗظحّ •

ف٘وب ئذا أزٗد لسل٘ت حكن هلى الفسد فٖ حبلٔ هيظَطٔ ال ف٘وب ئذا أزٗد لؼ٘٘ق ًفس الفسد ٍ لحدٗد 
 .ٍخَدُ

فكأًِّ ثٌٖ هلى أى ٗساد ثبلدصو٘ٔ الدصو٘ٔ ثحست الَخَد اإلًشبوٖ ثبهتجابز اىّ الَخاَد   : ٍ اهّب اليبهس•
هسبٍ  للتشيض ٍ الثجَت اإلًشبوٖ ًحَ هي الثجَت ٍ الَخَد  ئذ هي الَاػح اىّ الوحرٍز لَ كبى َّ 
الدصو٘ٔ اليبزخ٘ٔ أٍ اللحبك٘ٔ لكبى الووٌى خصوّ٘بً هن قـن الٌّلس هي اإلًشبء فال ٗوكي لق٘٘دُ ٍ لَ فٖ 

هدم لوبه٘أ الداَاة الواركَز أطالًب  ٍ ذلا  ألىّ الووٌاى       : ٍ التحق٘ق. الوسلجٔ السبثقٔ هلى اإلًشبء
الوَػَم لِ ئى كبى كلّ٘بً ثحدّ ذالِ ٍ اًّوب ٗظ٘س خصو٘بً ثبإلًشبء ٍ اإلٗقبم اإلًشبوٖ فبلْ٘ئٔ ال ٗوكي أى 
لستوول هلى سج٘ل الحق٘قٔ ئلّب فٖ ًفس ذل  الووٌى الوبم ثٌبء هلى اىّ استووبل الدولٔ اإلًشبو٘ٔ فاٖ  
هدلَلْب َّ سٌج ئٗدبدُ ثْب  فال ٗوكي أى َٗخد ثبلْ٘ئٔ ئلّب ذل  الووٌى الوبم دٍى الوق٘د  ًون لَ ق٘ال  
ثأى اإلٗدبد اإلًشبوٖ أهس ٍزاء ًفس االستووبل أهكي ئفبدٓ الوق٘د فٖ هسحلأ االساتووبل أٍال هلاى    
ؿسٗقٔ لودد الدال ٍ الودلَل ثنّ ئٗدبد الوق٘د ئًشبو٘بً ثودوَم الكالم  كوب اًِّ لَ ق٘ال ثدصو٘أ الووٌاى    
الحسفٖ الرٌّ٘ٔ هلى أسبس أخر اللحبف اٙلٖ ق٘داً فِ٘ أهكي التق٘٘د أٗؼب ألىّ التق٘٘د اًّوب َّ ثلحابف  

 .سؤ اًـجبقِ هلى االفساد اليبزخ٘ٔ ٍ َّ ال ٌٗبفٖ التشيض فٖ الَخَد اللحبكٖ التظَزٕ
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 هبًو٘ٔ اٙل٘ٔ هي التق٘٘د•

ٍ َّ اىّ آل٘ٔ الووٌاى الحسفاٖ لوٌان هاي قبثل٘تاِ      : أهّب الَخِ الثبًٍٖ •
 :للتق٘٘د ف٘وكي أى ٗقسة ثودّٓ لقسٗجبت
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ٍ َّ هجٌٖ هلى اٙل٘ٔ اللحبك٘ٔ ٍ اىّ الووٌاى الحسفاٖ   : األٍلالتقسٗت •
هتحد هن االسوٖ ذالبً ٍ هتو٘ص هٌِ ثبللحبف اٙلٖ ٍ كًَِ هلحَكبً لجوبً 
للحبف هتولقِ استقاللًب شأى الوسآٓ هن ذٕ الوسآٓ ٍ الوٌاَاى الولحاَف   

اًِّ ثٌبء هلى ّرا األسبس ال ٗوكاي لق٘٘اد   : فبً٘بً فٖ هوًٌَِ ٍ حبطلِ
  ٖ ء ٗتَقّاف هلاى هالحلتاِ ٍ لظاَزُ      الووٌى الحسفٖ ألىّ لق٘٘اد شا

 .استقاللًب
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ثأى كَى الووٌى الحسفٖ هلحَكبً آلّ٘بً اًّوب ٗوٌن : قد ٗدبة هلى ذل ٍ •
هي لق٘٘دُ حبل لحبكِ كرل   ٍ اهّب لحبف الووٌى فٖ ًفسِ أٍال هق٘داً 

 .ثق٘د ثنّ لحبف الوق٘د آل٘بً فٖ هقبم االستووبل فال هبًن هٌِ أطلًب
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اىّ ّرا اًّوب ٗتنّ ئذا كبى التق٘٘د ثبلشاسؽ ٍ هفابد ّ٘ئأ الدولأ     : التحق٘قٍ •
الشسؿ٘ٔ الّرٕ ٗسثؾ هدلَل ّ٘ئٔ الدصاء ثدولٔ الشسؽ هأخَذاً هلاى ًحاَ   

فبى ثبإلهكبى حٌ٘ئارٍ لق٘٘ادُ ٍ هالحلأ الحظأ     . الٌسجٔ الٌبقظٔ التق٘٘دٗٔ
اليبطٔ ثبللحبف اٙلٖ ٍ ئفبدلْب ثٌحَ لودد الدال ٍ الودلَل  ٍ اهّب ئذا كبى 
هفبد ّ٘ئٔ الدولٔ الشسؿ٘ٔ ًسجٔ لبهٔ أحد ؿسفْ٘ب هفابد الشاسؽ ٍ الـاسف    
اٙخس هدلَل ّ٘ئٔ الدصاء فال ٗتن هب ذكس  ألًِ ال ثدّ هي حفق الٌسجٔ التبهٔ 
فٖ هسحلٔ اللحبف االستووبلٖ ٍ اًحفبكْب فٖ ّرُ الوسحلٔ هسبٍ  للٌلاس  
ئلى ؿسفْ٘ب ثوب ّوب هتغبٗساى لوب لقدّم هي اىّ ؿسفٖ الٌسجٔ التبهٔ فٖ هابلن  
اللحبف االستووبلٖ هلحَكبى ثوب ّوب هتغبٗساى  فبى كبى ؿسفْاب هلحَكابً   
 ؟فٖ ّرُ الوسحلٔ لجوبً فك٘ف ٗوكي ئٗقبم الٌسجٔ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الـسف اٙخس
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الظح٘ح فٖ ئثـبل ّرا التقسٗت هٌوِ هجٌى  ٍ ذل  ألى التغبٗس ثا٘ي  ٍ •
الووٌى االسوٖ ٍ الحسفٖ ذالٖ ال لحبكٖ ٍ هي ٌّب ٌٗتقل ئلى التقسٗت 

 .اٙخس التبلٖ
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اى الووٌى الحسفٖ ثحكن كًَِ ًسجّ٘بً ال ٗوقل أى ٗكاَى  : الثبًٖالتقسٗت •
لِ ٍخَد استقاللٖ ال فٖ الرّي ٍ ال فٖ اليبزج  ٍ ثرل  ٗوتٌن لولّق 
اللحبف االستقاللٖ ثِ ال ألخر اللحبف اٙلٖ ق٘داً فِ٘ كواب ّاَ هجٌاى    
التقسٗت السبثق ثل ألى الٌسجٔ الحق٘ق٘ٔ سٌج هبّ٘ٔ ًبقظٔ ذالبً ال ٗوقل 

 . أى ٗكَى لْب ٍخَد ثح٘بلْب ٍ اًّوب ّٖ هٌدكٔ فٖ ؿسفْ٘ب داووبً
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ئذا كبى ّرا َّ ًحَ ٍخَدّب فٖ الرّي فال ٗوقل لق٘٘دّب ألىّ لق٘٘د ٍ •
هوٌى ٗستدهٖ هالحلتِ ٍ التَخِّ ئلِ٘ ٍ ثْرا الج٘بى الّؼح ٍخِ الٌّلاس  
ف٘وب أفبدُ خولٔ هي األهالم  هي دفن التقسٗت السبثق ثاًكابز التجو٘أ   
فٖ اللحبف للووٌى الحسفٖ ٍ لَػ٘ح أى لجو٘تِ ذال٘ٔ ثبهتجبز ًسج٘تِ  ٍ 
ذل  ألى ّرُ التجو٘ٔ الرالّ٘ٔ لجاسّي ثٌفساْب هلاى اساتحبلٔ الَخاَد      
االستقاللٖ لوثل ّرُ الوبّ٘ٔ التٖ ال استقالل لْب فٖ هقبم التقسز فؼلًب 

فٌ٘تح هدم قبثل٘ٔ الووٌاى  و اللحبظ نحو من الوخود هي هقبم الَخَد  
 .الحسفٖ للحبف االستقاللٖ ٍ ٗوَد اإلشكبل
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اىّ الووٌى الحسفٖ ئذا كبى ًسجٔ ًبقظأ فْارا اإلشاكبل ال    : التحق٘قٍ •
هح٘ض هٌِ ألىّ الٌسجٔ الٌبقظٔ كوب أٍػاحٌب سابثقبً لحل٘ل٘أ ٍ ّارا     
ٗوٌٖ اًّْب ال ثجَت لْب فٖ طقن الرّي ثَخِ ٍ هواِ ال ٗوقال ئزخابم    
الق٘د ئلْ٘ب فٖ هسحلٔ اللحبف االستووبلٖ  ئذ فٖ ّرُ الوسحلٔ ال ًسجٔ 
أطلًب ٍ ئًّوب ٌّبا هفَْم افسادٕ قبثل ثٌلسٓ ثبً٘ٔ للتحل٘ل ئلى أخاصاء  
أحدّب الٌسجٔ فبلقَ٘د فٖ ّرا الوقبم لسخن داووبً ئلى الحظأ اليبطأ   

 .الوتحظلٔ
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أهّب ئذا كبى الووٌى الحسفٖ ًسجٔ لبهأ فا٘وكي لق٘٘ادُ ألى الٌساجٔ     ٍ •
 . التبهٔ لْب ثجَت فٖ طقن الرّي فٖ هسحلٔ اللحبف االستووبلٖ
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ال ٗحتبج ذل  ئلى أى ٗكَى للووٌى الحسفٖ ٍخَد استقاللٖ ثل ال ٍ •
ثدّ هي لَخِّ استقاللٖ هي قجل الٌّفس لودلَل ّ٘ئٔ الدصاء الّارٕ ٗاساد   

 زثـِ ثودلَل الشسؽ  
  فقاد  التوخه االستقاللی من النّفس غيز الوخود الذئنی االستقاللیو •

ء هَخَداً ثَخَد ذٌّٖ استقاللٖ ٍ لكي الٌّفس غ٘س هتَخْٔ  ٗكَى شٖ
ًحَُ  كوب فٖ الظَز الوسكَشٓ فٖ الرّي الوغفاَل هٌْاب فولًاب  ٍ قاد     

ء هوّب ّاَ   ٗكَى األهس ثبلوكس كبلتَخِ ًحَ ئػبفٔ ث٘ي الٌّفس ٍ شٖ
ٍ هلِ٘ . فٖ طقوْب ٍ ل٘س َّ ه٘ي الحؼَز ٍ الَخَد فٖ ذل  الظقن

 .فال هحرٍز فٖ لق٘٘د هفبد ّ٘ئٔ الدصاء
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