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ِؼ١اس أغٛاس األفٙاَ

يف اٌىشف ػٓ ِٕاعثاخ األزىاَ

()1

( )1ا٪٣ؽس- :ثٌ ٥ا٣ؽاؿ :-ا٣ؿص ٢ا ٨ُٛ٣اَ٣صٱٓ ا٣ك٤٣ ٓ٧ىٮت اٚل .ٰٛا٪٣رباس :اٛلىجةح
كا٣ك ٨٪إ٣ؿٱي .ا٪٣عؿٱؿ :اٙلةذؽ يف ٔ .٫٤٧معةؾ ١٠-ذةبٔ :-ٮد ٱٮًٓ يف  ٥ٚا٘لؽم
كٱنؽ إٌف ٛٝةق ٱ ٨٦ ٫ٕ٪٧ا٣ؿًةع.

ِمذِح ِىرثح أً٘ اٌث١د (ع)
ِمذِح ِى رثح أً٘ ا ٌث١د (ع)

اٙل٧ؽ ٓص رب إ٣ةٛلَل ،كوىل آص ٔىل قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ كٔىل أ ٢٬ثٲذ ٫اُ٣ٲجَل
اُ٣ة٬ؿٱ ،٨كثٕؽ:
َ َ َ ذ َ َ َُ َْ ُ ذ
جيتٔا ِّلِلِ
ٚةقذضةثح ٞ٣ٮؿ آص قجعة ٫٩كدٕةٌفْ :صيا أحٓا اَّلِيَ ءأٌِا اشخ ِ
ْ
َ َ
ُ
ُْ ُ
ُ
َ ذُ
ٔل إِذا د ََعز ًْ ل ٍَِا ُييِيس ًّْص [اٵٛ٩ةؿ ،]24كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوْلَس َْ
ول ِيرش ِ
ْ
ْ ُ ُ ٌ ْ ُ َ َ
ْ ْ َ
ْ َ َ
َ ْ ْ
ْ ْ
وف َويَِ َٓ ْٔن غ َِ ال ٍُِه ِر
ٌِِس ًْ أ ذٌث يَدغٔن إَِل اْلَْيِ َويَأ ُم ُرون ةِال ٍَػ ُر ِ
َُ َ َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ
ُْ َ َ ْ َُ ُ
س ًْ َغيَيِّْ
وأوىهِم ًْ الٍفي ِدٔنّص [آؿ ٔ٧ؿاف ،]104كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صكو َل أشأى
ْ
ذ
َ ْ
ج ًرا إ ذَل ال ْ ٍَ َٔ ذدةَ ِف اى ْ ُل ْر َبّص [ا٣نٮرل ،]23كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإ ذج ٍَا يُر ُ
اّلِل ِِلُذْ َ
يد ُ
ِب
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َْ
َ ْ ُ ُ ّ ْ
ج َويُ َػ ّٓ َر ُك ًْ َت ْػٓ ً
ْياّص [اٵظـاب ،]33كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌف:
الرج َس أْو اْلَيْ ِ
ِ
ِ
خِسً ِ
ذ
ذ
ُ
َ
َ ُ ُ َ ذ َ َُُْ َ ذ َ َ
َ ُ
ِيَ َء َ
س ًُ ذ ُ
اّلِل َو َر ُش ُ
ُٔل َواَّل َ
أٌُِا اَّلِيَ يلِئٍن الصَلة ويؤحٔن الزَكة
ْصإٍُا و ِِل
َ
ُ
َوْ ًْ َران ُِػٔنّص [اٛلةاؽة.]55

ٓلك١ذ ٥ث ٨٣ ٫دٌ٤ٮا  ٨٦ثٕؽم
كٞ٣ٮؿ رقٮؿ آص ÷((:إٌل دةرؾ ٚٲ٦ ٥١ة إف ٌ
ٔيل
أثؽ نا ٠ذةب ا ٫٤ٌ ٣كٔرتيت أ ٢٬ثٲذٰ ،إف اُ٤٣ٲ ٙاٚلجٍل ٩جأٌل أ١لًل  ٨٣ٱٛرتٝة ظذٯ ىٱؿً ىدا ٌ
اٙلٮض)) ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أ ٢٬ثٲذٰ ٚٲ٠ ٥١كٛٲ٪ح ٩ٮح ٨٦ ،ر٠ج٭ة ٩ضة ك٨٦
ْل٪ٔ ٙ٤٭ة ٗؿؽ ك٬ٮل)) ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أ ٢٬ثٲذٰ أ٦ةف ٵ ٢٬اٵرض ً٠ل أف
رسق أف ٤لٲة ظٲةيت؛ كٱ٧ٮت
ا٪٣ضٮـ أ٦ةف ٵ ٢٬ا٣كًلء)) ،كٞ٣ٮٌ ٨٦(( :÷ ٫٣
ٌ
ك٣ٲذٮؿ
ً٦ليت؛ كٱك ٨١ص٪ح ٔؽف ا٣ذٰ كٔؽٌل ريب؛ ٤ٚٲذٮؿ ٔ٤ٲ نة كذرٱذ ٨٦ ٫ثٕؽم؛
كرزٝٮا ٚ٭ ٰ٧كٔ))ٰ٧٤
ك٣ٲ٫؛ ك٣ٲٞذؽ ثأ ٢٬ثٲذٰ؛ ٚإ١لٔ ٥رتيت؛ يػٞ٤ٮا َ ٨٦ٲ٪ذٰ؛ ي
اٚلرب ،كٝؽ ٌثَل ÷ ثأ١لٔ :٥يل ،كٚةَ٧ح ،كاٙلك ٨كاٙلكَل كذر ٌٱذ٭ًل -%
و
ث١كةء كٝةؿ(( :ا٤ٌ ٣٭٬ ٥ؤٹء أ ٢٬ثٲذٰ ٚأذ٬ت ٔ٪٭ ٥ا٣ؿصف
ٔ٪ؽ٦ة ص ِف٤٤٭÷ ٥
كَ٭ؿ ٥٬دُ٭ٍل نا)).
اقذضةث نح ٣ؾ٠ ٫٤ٌ ٠ ٟ٣ةف دأقٲف ١٦ذجح أ ٢٬ا٣جٲخ(ع).
٬ ٰٛٚؾق اٛلؿظ٤ح اٙلؿصح  ٨٦ا٣ذةرٱغ؛ ا٣ذٰ ٱذٌٞ ٤ٯ ٚٲ٭ة ٦ؾ٬ت أ ٢٬ا٣جٲخ(ع)
ي٠لس ن
أ٩ٮاع اٜلضًلت اٍ٣صقح ،رأٱ٪ة اٛلكة٢لح يف ٍ٩ص ٦ؾ٬ت أ٢٬
ٺ يف ا٣ـٱؽٱح،
ى
ٍص ٦ة ػ ٌ ٫ٛ٤أا٧ذ٭ ٥اٵَ٭ةر  %كمٲٕذ٭٥
ا٣جٲخ اٛلُ٭ؿٱ ¢ ٨ىٔ ٍرب ىً ٍ ٩

اٵثؿار  ،¤ك٦ة ذ ٟ٣إٹ ٣سً ىٞذً٪ة ك٪ٝةٔذ٪ة ثأف إٞ٣ةاؽ ا٣ذٰ ٖل٤٭ة أ٢٬
ا٣جٲخ ٦ ٰ٬ %ؿاد آص دٕةٌف يف أرً ،٫كدٱ ٫٪اٞ٣ٮٱ ،٥كرصاَ ٫اٛلكذٞٲ،٥
ٕرب ٔٛ٩ ٨ك٭ة ٔرب ٦ٮاٞٚذ٭ة ُٛ٤٣ؿة ا٣جٍصٱح ا٣ك٤ٲ٧ح ،كٛلة كرد يف ٠ذةب
ك ٰ٬يد ْف
ٔـ كص ٢كق٪ح ٩ج ٌٲ.÷ ٫
آص ٌ
كاقذضةث نح  ٨٦أ ٢٬ا٣جٲخ  ¢ٵكا٦ؿ آص دٕةٌف ،كمٞٛح ٪٦٭ ٥ثأ٦ح
صؽٌ ٠ ،÷ ٥٬ةف ٪٦٭ ٥دٕ٧ٲؽي ٬ؾق إٞ٣ةاؽ كدؿقٲؼ٭ة ثؽ٦ةا٭ ٥ا٣ـٌ ٠ٲح
اُ٣ة٬ؿة ٔىل ٦ؿكر اٵز٦ةف ،كيف ٌ
كصؽى ٥٬
١٦ ٢٠ةف ،ك ٨٦دأ ٌ ٢٦ا٣ذةرٱغ ى
ًعٮا ث ٢١و
ٗةؿ كٛ٩ٲف يف قجٲ ٢ا٣ؽٚةع ٔ٪٭ة كدسجٲذ٭ة ،زةاؿٱٔ ٨ىل إٞ٣ةاؽ
ٝؽ ٌ
اٜلؽِف ا٦ح٪٦ ،ةدٱ ٨ثة٣ذٮظٲؽ كإ٣ؽا٣ح ،دٮظٲؽ آص ٔـ كص ٢كد٪ـ٦ل ٫قجعة ٫٩كدٕةٌف،
كاٷٱًلف ثىؽؽ كٔؽق ككٔٲؽق ،كا٣ؿًة ثؼٍلد ٨٦ ٫ىػ ٍ.٫ًٞ ٤
كَش ئ ،٫ك٦ؿا يد رقٮؿ آص ÷
كٵف ٦ؾ ٬ىج٭ ¢ ٥دٱ ي ٨آص دٕةٌف ى ٍ
كإر يزٚ ،٫٭ٮ و
ثةؽ إٌف أف ٱؿث آص اٵرض ك٤ٔ ٨ٍ ٦ٲ٭ة ،ك٦ة ذ ٟ٣إٹ ٦ىؽاؽ
ٍ
ٝٮؿ رقٮؿ آص ÷(( :إف اُ٤٣ٲ ٙاٚلجٍل ٩جأٌل أ١لًل  ٨٣ٱٛرتٝة ظذٯ ٱؿدا
ٔيل اٙلٮض)).
ٌ
(كأ ى ٥ٍ ٤أف آص ٌ
ص٢
اٙلضحٝ /لؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ اٛلؤٱؽم(ع)ٍ :
ٝةؿ كا٣ؽ٩ة اٷ٦ةـ ٌ
ٱؿدي ٕ٣جةدق إٹ دٱ ٪نة ٝٮٱ نًل ،كرصاَ نة ٦كذٞٲ نًل ،كقجٲ ن
ٺ كاظؽ نا ،كَؿٱ ٞنة
صٺً ٫٣ف
ً
َ
ََ ذ َ َ َ ِ ُ ْ َ ً َ ذ ُ ُ َ َذ
ُ
ِصاِط مصخلِيٍا فاحتِػٔه وَل حتتِػٔا
ٔـ كصْ :٢صوأن ْذا ِ
ٝةقُ نة ،كٛ٠ٯ ثٞٮٌ ٫٣
َ َ َ َ
َ ُ ْ َ ذ ُ ْ ََذ ُ ْ َذُ َ
ُ َ
َ
ْ
الصتُو ذخَف ذرق ةِس ًْ خَ شبِييِِّ ذى ِسً وصازً ةِِّ ىػيسً تخلٔنّص [اٵٕ٩ةـ.]153
َ َ ذ َ َ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ
َ
َ
ت
كٝؽ
ى
ٔ٧٤خ أف دٱ ٨آص ٹ ٱ١ٮف دةثٕ نة ٣ٶ٬ٮاء﴿ :ولِٔ اتتع اْلق أْٔاءًْ ىفصد ِ
َ َ َ َ ْ َ َْ ّ ذ ذ َ ُ
ََ
ذ ََ ُ َ َْْ ُ
َش ُغٔا ل َ ًُْٓ
الصٍٔات واْلرض﴾ [اٛلؤ٪٦ٮف﴿ ،]71ذٍاذا بػد اْل ِق إَِل الظَلل﴾ [ٱٮ٩فْ ،]32ص
َ ّ َ َْ ََْ ْ
ذ
ُ
ِيَ ٌا لً يأذن ةِِّ اّلِلّص [ا٣نٮرل.]21
ٌَِ ال ِ
َ َْ ْ ََ ُ ْ َ
ت َو ٌََْ
ػةَت ق ٌٲؽ رق ÷ ٫٤ثٞٮٔ ٫٣ـ كصْ :٢صفاشخلًِ نٍا أمِر
كٝؽ
ى
َ
َ َ َ ْ َ ُ َ ذ َ َ َُ
ُ
ذ
َْ َ
َْ َ
َ َ ََ َ
ُ
ص ٌ
ْي  112وَل حرنِٔا إَِل اَّلِيَ ظئٍا
ح
اب ٌػم َوَل تػغ ْٔا إُِّ ة ِ ٍَا تػ ٍَئن ة َ ِ
ذ ْ َْ َ َ ُذ َ ُْ َ ُ َ
َََ ذ ُ ُ ذ ُ ََ َ ُ ْ ْ ُ
ون اّلِل ِ ٌَِ أو ِِلاء ثً َل تَِصونّ113ص [٬ٮد]،
ذخٍصسً انلار وٌا ىسً ٌَِ د ِ
٪٠خ  ٨٦ذكم اٹٔذجةر،
 ٓ٦أ ÷ ٫٩ك ٨٦ ٫ٕ٦ ٨٦أ ٢٬ثؽرٚ ،ذؽٌ ثؿ كأذرب إف ى
كٔ٤ٞخ ٔ ٨آص كٔ ٨رقٮ٦ ٫٣ة أ٣ـ ٟ٦يف د ٟ٤اٛلكة،ٟ٣
أظُخ ٔ ٤نًل ثؾ،ٟ٣
ٚإذا
ى
ى

َ
ي
ٔؿٚةف اٙل ٜكادجةٔ ،٫ك٦ٮاٹة أ ،٫٤٬كا١٣ٮف ٕ٦٭ْ ،٥صيَا أح َٓا
ٔ٧٤خ أ ٫٩ٱذعذٌ٤ٔ ٥ٲٟ
ى
ُ
ذ
اّلِل َوكُُٔٔا ٌَ َع ذ
الصادِر َ
ِيَ َء َأٌُِا ات ُلٔا ذ َ
ذاَّل َ
ِيّص [ا٣ذٮثح ،]119كٛ٦ةر ٝيح ا٣جةَ ٢كأدجةٔ،٫
َ َ َ
ْ َ ذ
َ َ ْ َ َ َذُ ْ ْ ُ
س ًْ فَإُذ ُّ ٌِِْ ُٓ ْ
َل
ْص
،
]
51
[اٛلةاؽة
ّص
ً
ك٦جةٱ٪ذ٭ْ ٥صوٌَ حخٔلًٓ ٌِِ
َت ُد ك ْٔ ًٌا يُؤٌُِِٔن ةِاّلِل ِ
َِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ َ
َُ َ َ ْ َ ذ ذَ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َْ َ ُ
اءْ ًْ أ ْو إِخ َٔاج ُٓ ًْ
َواِلَ ْٔ ِم اْلخِرِ ئادون ٌَ خاد اّلِل ورشُٔل ولٔ َكُٔا ءاةاءًْ أو أبِ
َُ َ َذ ُ َ ُ ّ َ َ ُ ذ ُ َ
َ
أ َ ْو َغش َ
ِْي َت ُٓ ًّْص [اٛلضةد٣حْ ،]22صيَا أح َٓا ذاَّل َ
ز ًْ أ ْو ِِلَ َ
اء
خذوا غدوِي وغدو
ِيَ َءأٌِا َل تخ ِ
ُُْ َ َ
ْ ذ
حيلٔن إِِل ْ ِٓ ًْ ةِال ٍَ َٔدة ِّص [اٛل٧ذع٪ح ،]1يف آٱةت يدذٍىل ،كأػجةر يٓل ٍ ىىل ،ك ٨٣دذٕ٦ ٨٦ ٨١٧ؿٚح اٙلٜ
كأ ٫٤٬إٹ ثةٹٔذًلد ٔىل ظضش آص ا٣ٮاًعح ،كثؿا٬ٲ ٫٪ا٣ج ٌٲ٪ح ا٣ٺاعح ،ا٣ذٰ ٬ؽل اٚلٜ٤
ٕ٦ؿج ٔىل ٬ٮل ،كٹ ٤٦ذٛخ إٌف صؽاؿ كٹ ٦ؿاء ،كٹ ٦جةؿ ث٧ؾ٬ت،
ُلة إٌف اٙلٍٗ ،ٜل ٌ
َ َ َ ذ َ َ َُ ُ ُ َذ َ ْ ْ ُ َ َ َ ذ
ّلِل ِ َولَْٔ
كٹ ٞلةـ ٔ٪٦ ٨ىتْ ،صيا أحٓا اَّلِيَ ءأٌِا نُٔٔا كٔاٌِي ةِاىلِص ِع شٓداء ِ
ُ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َْ
ََ َُْ
َ
َ
لَع أجفصِسً أوِ الٔ ِالي َِ واْلكربِيّص) [ا٪٣كةء. ]135:

ضدَ َر ةحىد اهلل حعاىل عي وكختث أَل امتيج (ع):
وقد َ
-1ا٣نةيف ،دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ اٙلضح ٔجؽآص ثٖ ٨لـة(ع) ٬614ػ٦ ،ؾ ٌٱ ن
ٺ ثة٣ذٕ٤ٲٜ
ا٣ٮايف يف ْلؿٱش أظةدٱر ا٣نةيف ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح ٩ض ٥إ٣رتة اُ٣ة٬ؿة/
اٙلك ٨ث ٨اٙلكَل ثٞ ٨ل٧ؽ ¦ ٬1388ػ.
 -2ى ٍُ ٦ى ٤يٓ ا ٣يجؽي ٍك ًر ىك ىٝل ٍ ى ٧يٓ ا ٣يج يع ٍٮ ًر يف دؿاص ٥رصةؿ ا٣ـٱؽٱح ،دأ٣ٲ/ٙاٞ٣ة٬ل
اٛلؤرخ م٭ةب ا٣ؽٱ ٨أٖلؽ ث ٨وة٣ط ث ٨أيب ا٣ؿصةؿ ¦،
إ٣ٺ٦ح
ٌ
٬1029ػ ٬1092-ػ.
 -3ى ٦ىُ ٍة ً ٣يٓ اٵى ٍ ٩ىٮ ٍا ًر ىك ى ٦ىن ٍة ًر يؽ ٌ
س ىكاٵى ٍ ٝىٍ ٧ة ًر  -دٱٮاف اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةٓص
ا٣ن يٍ ٧ٮ ً
ٔجؽآص ثٖ ٨لـة(ع) ٬614 -ػ.
ٝ-4ل٧ٮع ٠ذت كرقةا ٢اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق ٥إ٣ٲةٌل(ع) ٬376ػ ٬404 -ػ.
 -5ىٞل ى ً
ةق ي ٨اٵى ٍز ىً ٬
رت ًة اٵى ٍَ ى٭ ٍة ًرَ ،شح اٞ٣ىٲؽة ا٣ذٰ ٧ْ٩٭ة
ةر يف ىد ًٍ ٛى ٍٲ ً ٢ى٪٦ىة ًً ٝ
ت ا ٍ ًٕ ٣ى
اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٔجؽآص ثٖ ٨لـة(ع) ،دأ٣ٲ /ٙاٞٛ٣ٲ ٫إ٣ٺ٦ح ا٣ن٭ٲؽ ٖلٲؽ
ٌ
اٛلعيل اٜل٧ؽاٌل ا٣ٮادٰٔ ¦ ٬652 -ػ.
ث ٨أٖلؽ
ٝ-6ل٧ٮع ا٣كٲؽ ٖلٲؽاف ،دأ٣ٲ /ٙا٣كٲؽ إ٣ةًف ٩ٮر ا٣ؽٱ ٨أيب ٔجؽآص ٖلٲؽاف ث٨
( )1ا٣ذع ٙاٛ٣ةَ٧ٲح َشح ا٣ـ ٙ٣اٷ٦ة٦ٲح.

٤لٲٯ ثٖ ٨لٲؽاف اٞ٣ةق ٰ٧اٙلك ٰ٪ر٬ل آص دٕةٌف ٔ.٫٪
-7ا٣كٛٲ٪ح اٛل٪ضٲح يف ٦كذؼ٤ه اٛلؿٚٮع  ٨٦اٵدٔٲح ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ أٖلؽ ث٨
٬ةم(٥ع)  -ت ٬1269ػ.
٣-8ٮا ٓ٦اٵ٩ٮار يف صٮا ٓ٦ا٤ٕ٣ٮـ كاٳزةر كدؿاص ٥أكٍف ا ٥٤ٕ٣كاٵْ٩ةر ،دأ٣ٲ/ٙ
اٷ٦ةـ اٙلضحٝ /لؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬1332ػ ٬1428ػ.
ٝ-9ل٧ٮع ٠ذت كرقةا ٢اٷ٦ةـ اٵْٔ ٥أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل زٱؽ ثٔ ٨يل(ع) ،دأ٣ٲ/ٙ
اٷ٦ةـ اٵْٔ ٥زٱؽ ثٔ ٨يل ث ٨اٙلكَل ثٔ ٨يل ث ٨أيب َة٣ت(ع) ٬75ػ ٬122 -ػ.
َ-10شح ا٣ؿقة٣ح ا٪٣ةوعح ثةٵد٣ح ا٣ٮاًعح ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٙلضح ٔجؽآص ث٨
ٖلـة(ع)  -ت ٬614ػ.
-11وٛٮة اٹػذٲةر يف أوٮؿ ا ،٫ٞٛ٣دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ اٙلضح ٔجؽآص ث٨
ٖلـة(ع) ت٬614ػ.
-12اٛلؼذةر  ٨٦وعٲط اٵظةدٱر كاٳزةر ٠ ٨٦ذت اٵا٧ح اٵَ٭ةر كمٲٕذ٭٥
ىُص ًق /ا٣كٲٌؽ إ٣ٺ٦ح ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ث ٨اٙلكَل ثٞ ٨ل٧ؽ
اٵػٲةر ً ٣ ،يٍ ٧ؼذ ً ً
ظ ٫ْٛآص دٕةٌف ،اػذُصق  ٨٦ا٣ىعٲط اٛلؼذةر ٤٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ث٨
ظك ٨إ٣ضؿم ¦.
٬-13ؽاٱح ا٣ؿاٗجَل إٌف ٦ؾ٬ت إ٣رتة اُ٣ة٬ؿٱ ،٨دأ٣ٲ /ٙا٣كٲؽ اٷ٦ةـ اٜلةدم ث٨
إثؿا٬ٲ ٥ا٣ٮزٱؿ(ع)  -ت٬822ػ.
-14اٷٚةدة يف دةرٱغ اٵا٧ح ا٣كةدة ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ أيب َة٣ت ٤لٲٯ ث٨
اٙلكَل اٜلةركٌل(ع) ٬ 424 -ػ.
-15اٛلٍ٪ل ٔ -ىل ٦ؾ٬ت اٜلةدم إٌف اٙل٤ ٜلٲٯ ث ٨اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق ٥ث٨
إثؿا٬ٲ( ٥ع) دأ٣ٲ /ٙأٖلؽ ث٦ ٨ٮقٯ اُ٣ربم .¥
١-16لةٱح ا٣ذ٪ٮٱ ٫يف إز٬ةؽ ا٣ذ٧ٮٱ ،٫دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ اٷ٦ةـ /اٜلةدم ث٨
إثؿا٬ٲ ٥ا٣ٮزٱؿ(ع) ٬822 -ػ.
-17د٪جٲ ٫ا٘٣ةَ٤ٚل ٌٔٚ ٨ةا ٢اُ٣ة٣جٲَل ،دأ٣ٲ /ٙاٙلة ٥٠ا٘لن ٰ٧اٛلعك ٨ث٨
ٞل٧ؽ ث٠ ٨ؿا٦ح ¦ ٬494 -ػ.
ٔ-18ٲٮف اٛلؼذةر ٪ٚ ٨٦ٮف اٵمٕةر كاٳزةر ،دأ٣ٲ ٙاٷ٦ةـ اٙلضحٝ /لؽا٣ؽٱ٨
ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬1332ػ ٬1428 -ػ.

-19أػجةر ٚغ كػرب ٤لٲٯ ثٔ ٨جؽآص (ع) كأػٲ ٫إدرٱف ثٔ ٨جؽآص(ع)،
دأ٣ٲ /ٙأٖلؽ ث ٨ق٭ ٢ا٣ؿازم ¦.
ً
إ٣ةًف ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ ٩ض ٥آؿ ا٣ؿقٮؿ اٞ٣ةق ٥ث٨
-20ا٣ٮاٚؽ ٔىل
إثؿا٬ٲ ٥ا٣ؿ٧ل(ع) ٬ 246 -ػ.
-21اٜلضؿة كا٣ٮوٲح ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ ٞل٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق ٥ث ٨إثؿا٬ٲ ٥ا٣ؿ٧ل(ع).
-22ا٘لةٕ٦ح اٛل٭٧ح يف أقة٩ٲؽ ٠ذت اٵا٧ح ،دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ث٨
ٞل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬1332ػ ٬1428 -ػ.
-23اٛلؼذُص اٛلٛٲؽ ٚٲًل ٹ ٣لٮز اٷػٺؿ ثٌ ٫
 ٨٦ ٙ٤١٦ ٢١٣إ٣جٲؽ ،دأ٣ٲ /ٙاٞ٣ة٬ل
إ٣ٺ٦ح أٖلؽ ث ٨إقًلٔٲ ٢ا ¥ ٰٛ٤ٕ٣ت ٬1282ػ.
ٗ-24لكٮف ػُجح ٤٣ض ٓ٧كاٵٔٲةد.
-25رقة٣ح ا٣سجةت ٚٲًل ٔىل ا٣جَ٪ل كا٣ج٪ةت ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٙلضح
ٔجؽآص ثٖ ٨لـة(ع) ت٬614ػ.
-26ا٣ؿقة٣ح ا٣ىةدٔح ثة٣ؽ٣ٲ ٢يف ا٣ؿد ٔىل وةظت ا٣ذجؽٱٓ كا٣ذٌ٤ٲ ،٢دأ٣ٲ/ٙ
اٷ٦ةـ اٙلضحٝ /لؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬1332ػ ٬1428 -ػ.
-27إٱٌةح ا٣ؽٹ٣ح يف ّلٞٲ ٜأظ١ةـ إ٣ؽا٣ح ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ٨
ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬1332ػ ٬1428 -ػ.
-28اٙلضش اٛلٍ٪لة ٔىل اٵوٮؿ اٚلٍُلة ،دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ث٨
ٞل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬1332ػ ٬1428 -ػ.
-29ا٪٣ٮر ا٣كةَٓ ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٜلةدم اٙلك ٨ث٤ ٨لٲٯ اٞ٣ةق(ٰ٧ع) ٬1343ػ.
رب إ٣جةد ،دأ٣ٲ /ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح ٞل٧ؽ ث ٨اٙلك٨
-30قجٲ ٢ا٣ؿمةد إٌف ٕ٦ؿٚح ٌ
ث ٨اٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ثٞ ٨ل٧ؽ(ع)٬1010ػ ٬1079 -ػ.
-31ا٘لٮاب ا١٣ةم٣ ٙٺ٣ذجةس ٔ٦ ٨كةا ٢اٷٚؿٱ ٰٞإ٣ٲةس  -كٱ٤ٲ /٫ا٘لٮاب
ا٣ؿأ ٰٝىل ٦كةا ٢إ٣ؿا ،ٰٝدأ٣ٲ /ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح اٙلكَل ث٤ ٨لٲٯ ث٨
اٙلكَل ثٞ ٨ل٧ؽ (ع) (٬1358ػ ٬1435 -ػ).
-32أوٮؿ ا٣ؽٱ ،٨دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ اٜلةدم إٌف اٙل٤ ٜلٲٯ ث ٨اٙلكَل(ع)٬245ػ٬298 -ػ.
-33ا٣ؿقة٣ح ا٣جؽٱٕح اٛلٕ٪٤ح ثٌٛةا ٢ا٣نٲٕح ،دأ٣ٲ /ٙاٞ٣ة٬ل إ٣ٺ٦ح ٔجؽآص ث٨
زٱؽ ا٪ٕ٣يس ¦ ٬667 -ػ.

-34إٞ٣ؽ ا٣سَ٧ل يف ٕ٦ؿٚح رب إ٣ةٛلَل ،دأ٣ٲ ٙاٵٍ٦ل اٙلكَل ث ٨ثؽرا٣ؽٱ٨
ٞل٧ؽ ث ٨أٖلؽ(ع) ٬663ػ.
-35ا١٣ة ٢٦اٛلٍ٪ل يف إزجةت كٹٱح أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل(ع) ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ث٨
إثؿا٬ٲ ٥ا٣ؿ٧ل (ع) ٬246ػ.
٠ذةب ا٣ذ ٍِفعؿً ٍٱؿً  ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ ا٪٣ةَ ٜثةٙل ٜأيب َة٣ت ٤لٲٯ ث٨
 -36ي
اٙلكَل اٜلةركٌل(ع) ٬424 -ػ.
ٝ-37ل٧ٮع ٚذةكل اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٞل٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق ٥اٙلكٲ(ٰ٪ع) ٬1319ػ.
-38اٞ٣ٮؿ ا٣كؽٱؽ َشح ْ٪٦ٮ٦ح ٬ؽاٱح ا٣ؿمٲؽ ،دأ٣ٲ /ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح اٙلكَل
ث٤ ٨لٲٯ ث ٨اٙلكَل ثٞ ٨ل٧ؽ (ع) (٬1358ػ ٬1435 -ػ).
ٝ-39ىؽ ا٣كجٲ ٢إٌف ٕ٦ؿٚح ا٘ل٤ٲ ،٢دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص
ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
ْ٩-40ؿات يف ٦ٺ٦ط اٛلؾ٬ت ا٣ـٱؽم كػىةاى ،٫دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح/
ٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
ٕ٦-41ةرج اٛلذَٞل  ٨٦أدٔٲح قٲؽ اٛلؿقَ٤لٕ ،لٕ ٫ا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ث٨
ٔجؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-42اٹػذٲةرات اٛلؤ ِفٱؽٱحٚ ٨٦ ،ذةكل كاػذٲةرات كأٝٮاؿ كٚٮااؽ اٷ٦ةـ اٙلضح/
ٝلؽ ا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع)٬1332( ،ػ ٬1428 -ػ).
ً ٨٦-43
زًلر ا ٥ً ٤ٍ ًٕ ٣كاٙل٧١ح (ٚذةكل كٚٮااؽ) ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ث٨
ٔجؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-44ا٣ذع ٙاٛ٣ةَ٧ٲح َشح ا٣ـ ٙ٣اٷ٦ة٦ٲح ،دأ٣ٲ ٙاٷ٦ةـ اٙلضحٝ/لؽا٣ؽٱ ٨ث٨
ٞل٧ؽ اٛلؤٱؽم(ع) ٬1332ػ ٬1428 -ػ.
كا٘ل ٍ٭ؿً ثجك ٥آص ا٣ؿٖل ٨ا٣ؿظٲ ،٥كإزجةت
ا٣ؿِ ٓٚف
-45اٛل٪٭ش اٵٝٮـ يف ِف
كا ٥ٌ٣ى
ظٰ ىٔ ىىل ىػ ٍ ًٍل ا ٍ ٣ىٕ ى ٢ً ٧يف ا٣ذأذٱ ،٨كٍٗل ذ ٨٦ ٟ٣اٛ٣ٮااؽ ا٣ذٰ ُلة اِ٪٣ف ٍ ٛيٓ اٵى ىٔ ّف،٥
ِف
دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٙلضحٝ /لؽ ا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع).
-46اٵقةس ٕٞ٣ةاؽ اٵ٠ٲةس ،دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ثٞ ٨ل٧ؽ (ع).
-47ا٣جٺغ ا٪٣ة ٨ٔ ٰ٬ا٪٘٣ةء كآٹت اٛلٺ .ٰ٬دأ٣ٲ ٙاٷ٦ةـ اٙلضحٝ/لؽا٣ؽٱ٨
ثٞ ٨ل٧ؽ اٛلؤٱؽم(ع) ٬1332ػ ٬1428 -ػ.

-48اٵظ١ةـ يف اٙلٺؿ كاٙلؿاـ٣ ،ٸ٦ةـ اٜلةدم إٌف اٙل٤ ٜلٲٯ ث ٨اٙلكَل ث٨
اٞ٣ةق ٥ث ٨إثؿا٬ٲ(٥ع) ٬245ػ ٬298 -ػ.
-49اٛلؼذةر ٪٠(٨٦ـ ا٣ؿمةد كزاد اٛلٕةد ،دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ ٔـا٣ؽٱ ٨ث ٨اٙلك(٨ع)ت٬900ػ).
-50مٛةء ٗ٤ٲ ٢ا٣كةأً ٢ل ّل ٫٤٧ا١٣ة ،٢ٚدأ٣ٲ /ٙإ٣ٺ٦ح اٛ٣ةًٔ :٢يل ث٨
وٺح ثٔ ٨يل ثٞ ٨ل٧ؽ اُ٣ربم.
-51ا ٫ٞٛ٣اٞ٣ؿآٌل ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-52دٕ٤ٲ ٥اٙلؿكؼ.
-53ق٤ك٤ح دٕ٤ٲ ٥اٞ٣ؿاءة كا١٣ذةثح ٤ُ٤٣جح اٛلجذؽاَل /ا٘لـء اٵكؿ اٙلؿكؼ اٜلضةاٲح.
-54ق٤ك٤ح دٕ٤ٲ٦ ٥جةدئ اٙلكةب /ا٘لـء اٵكؿ اٵٔؽاد اٙلكةثٲح  1( ٨٦إٌف .)10
-55دك٭ٲ ٢ا٣ذك٭ٲٔ ٢ىل ٦ذ ٨اٳصؿك٦ٲح.
-56أز٬ةر كأزًلر  ٨٦ظؽاا ٜاٙل٧١ح ا٪٣جٮٱح ٔىل وةظج٭ة كآ ٫٣أ ٢ٌٚا٣ىٺة
كا٣كٺـ ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ٔجؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
٦-57ذ ٨ا١٣ة ٢ٚث٪ٲ ٢ا٣كؤؿ يف ٔ ٥٤اٵوٮؿ ،دأ٣ٲ /ٙإ٣ٺ٦ح ٞل٧ؽ ث٨
٤لٲٯ ُلؿاف (ت٬957 :ػ).
-58اٛلٮْٔح اٙلك٪ح ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٞل٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق ٥اٙلكٲ(ٰ٪ع) ٬1319-ػ.
-59أقب٤ح ك٦ٮاًٲٓ ٬ة٦ح ػةوح ثة٪٣كةء ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ٔجؽآص
ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-60اٛلٛةدٲط ٛلة اقذ٘ ٨٦ ٜ٤أثٮاب ا٣جٺٗح كٝٮأؽ اٹقذ٪جةط ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح/
ٞل٧ؽ ٔجؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-61ق٤ك٤ح دٕ٤ٲ ٥اٞ٣ؿاءة كا١٣ذةثح ٤ُ٤٣جح اٛلجذؽاَل /ا٘لـء ا٣سةٌل اٙلؿ٠ةت كدؿ٠ٲت
اً٤١٣لت.
-62ق٤ك٤ح دٕ٤ٲ٦ ٥جةدئ اٙلكةب /اٵٔؽاد اٙلكةثٲح ا٘لـء ا٣سةٌل.
-63اٛلؿ٠ت اٛ٪٣ٲف إٌف أد٣ح ا٣ذ٪ـٱ ٫كا٣ذٞؽٱف ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ٔجؽآص
ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-64اٛل٪ة ٢٬ا٣ىةٚٲح َشح اٛلٞؽ٦ح ا٣نةٚٲح ،دأ٣ٲ /ٙإ٣ٺ٦ح  ُٙ٣آص ثٞ ٨ل٧ؽ ا٘٣ٲةث
اٍْٛ٣لم ،ت ٬1035ػ.
-65ا١٣ةم٣ ٙؾكم إٞ٣ٮؿ ٔ ٨كصٮق ٕ٦ةٌل ا١٣ة ٢ٚث٪ٲ ٢ا٣كؤؿ ،دأ٣ٲ /ٙا٣كٲؽ

إ٣ٺ٦ح أٖلؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ًٞ٣لف ،ت ٬1037ػ.
-66اٵ٩ٮار اٜلةدٱح ٣ؾكم إٞ٣ٮؿ إٌف ٕ٦ؿٚح ٞ٦ةوؽ ا١٣ة ٢ٚث٪ٲ ٢ا٣كؤكؿ ،دأ٣ٲ/ٙ
اٞٛ٣ٲ ٫إ٣ٺ٦ح أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ ظةثف ا٣ىٕؽم ،ت٬1061ػ.
ٝ-67ل ٓ٧اٛ٣ٮااؽ اٛلنذٔ ٢٧ىل ث٘ٲح ا٣ؿااؽ كًة٣ح ا٪٣ةمؽ ،دأ٣ٲ ٙاٷ٦ةـ اٙل ٌضح/
ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬1332ػ ٬1428 -ػ.
اٙلضحٝ /لؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر
اٙلش كا٧ٕ٣ؿة ،دأ٣ٲ ٙاٷ٦ةـ
ٌ
٠-68ذةب ٌ
اٛلؤٱؽم(ع) ٬1332ػ ٬1428 -ػ.
-69اٛلكُٮر يف قٍلة إ٣ةًف اٛلن٭ٮر ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ٔجؽآص ٔٮض
ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
ٞ-70لةرضات رٌ٦ة٩ٲح يف دٞؿٱت ٕ٦ةٌل اٳٱةت اٞ٣ؿآ٩ٲح ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ
ٔجؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-71زثؿ  ٨٦اٛ٣ٮااؽ اٞ٣ؿآ٩ٲح ك٩ٮادر  ٨٦اٛ٣ؿااؽ كاٞ٣ٺاؽ ا٣ؿثة٩ٲح ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح/
ٞل٧ؽ ٔجؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-72اٛل٪ذـع اٛلؼذةر  ٨٦ا٘٣ٲر اٛلؽرار اٛلٕؿكؼ ثٍصح اٵز٬ةر ،دأ٣ٲ ٙإ٣ٺ٦ح ٔجؽ آص ث٨
ٛ٦ذةح رٖل ٫آص دٕةٌف.
٦-73ذٗ ٨ةٱح ا٣كؤؿ يف ٔ ٥٤اٵوٮؿ ٤٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح اٙلكَل ث ٨اٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ثٞ ٨ل٧ؽ
(ع) ت (٬1050ػ).
-74درر اٛ٣ؿااؽ يف ػُت اٛلكةصؽ ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح ٔجؽ آص ث ٨وٺح
إ٣ضؿم ¦.
-75ا١٣ةم ٙاٵَ٦ل ٔ ٨صٮا٬ؿ إٞ٣ؽ ا٣سَ٧ل ،دأ٣ٲ ٙاٞٛ٣ٲ ٫إ٣ٺ٦ح ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ
٦ؽأف (ت ٬1351ػ).
ٔ-76ؽة اٵ٠ٲةس اٛل٪ذـع  ٨٦مٛةء وؽكر ا٪٣ةس يف َشح ٕ٦ةٌل اٵقةس ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ
إ٣ٺ٦ح أٖلؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ث ٨وٺح اٍ٣صيف اٞ٣ةق٬975( ،¦ ٰ٧ػ 5511 -هـ).
ٕ٦ -77ٲةر أٗٮار اٵٚ٭ةـ يف ا١٣ن٪٦ ٨ٔ ٙةقجةت اٵظ١ةـ ،دأ٣ٲ ٙاٞٛ٣ٲ ٫إ٣ٺ٦ح
ٔجؽآص ثٞ ٨ل٧ؽ ا٪٣ضؿم (٬825ػ٬877 -ػ).
 -78ا٣جٲةف ا٣نةيف اٛل٪ذـع  ٨٦ا٣رب٬ةف ا١٣ةيف ،دأ٣ٲ ٙاٞٛ٣ٲ ٫إ٣ٺ٦ح ًٔلد ا٣ؽٱ٨
٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ ثْٛ٦ ٨ؿ ت (٬875ػ).

ك٪٬ةؾ ا١٣سٍل اٌ ُ٣ٲت يف َؿٱ٤٣ ٫ٞؼؿكج إٌف ا٪٣ٮر إف مةء آص دٕةٌف،
٩كأؿ آص دٕةٌف اٷٔة٩ح كا٣ذٮٚٲ.ٜ
ك٩ذٞؽٌ ـ يف ٬ؾق إ٣ضة٣ح ثة٣ن١ؿ ا٘لـٱٌ ٢
 ٨٦ ٢١٣قة ٥٬يف إػؿاج ٬ؾا ا٢٧ٕ٣
ا٘ل٤ٲ ٢إٌف ا٪٣ٮر -ك ٥٬ي ٠يسؿ٩ -كأؿ آص أف ٱ١ذت ذ٤٣ ٟ٣ض٧ٲٓ يف ٦ٲـاف
اٙلك٪ةت ،كأف ٣لـؿ ٜل ٥اٵصؿ كاٛلسٮثح.
ؼ ثإ٬ؽاء ٬ؾا ا ٢٧ٕ٣اٛلذٮآً إٌف ركح ٦ٮٹ٩ة اٷ٦ةـ اٙلضح/
٩ذٍص ي
كػذة ٦نة ٌ

ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم -قٺـ آص دٕةٌف ٔ٤ٲ ٫كرًٮا-٫٩
ً
ثةٔر ٪٠ٮز أ ٢٬ا٣جٲخ  %كٛ٦ةػؿ ،٥٬كوةظت ا ٢ٌٛ٣يف ٍ٩ص دؿاث
أ ٢٬ا٣جٲخ  %كمٲٕذ٭ ٥اٵثؿار .¤
كأدٔٮ آص دٕةٌف ثًل دٔة ث( ٫ع) ٚأٝٮؿ :ا٤٣٭ْ ٥ف
ؤ ٢ىل ٞل٧ؽ كآ ،٫٣كأٓل٤ٔ ٥ٲ٪ة
ا٣ؽار ٍٱ ،٨كا٠ذت ٪٣ة رٖلذ ٟا٣ذٰ د١ذج٭ة ٕ٣جةدؾ اٛلذَٞل؛ ا٤٣٭٪٧٤ٌ ٔ ٥ة ٦ة
٧ٕ٩ذ ٟيف ى
ذ
َ
ْ
ْ
ٱ٪ٕٛ٪ة ،كا٪ٕٛ٩ة ثًل ٔ ٌ٧٤ذ٪ة ،كاصٕ٪٤ة ٬ؽاة ٦٭ػذؽٱ٨؛ ْص َربذَِا اغفِ ْر نلَا َو ِِلخ َٔاُ َِِا اَّل َ
ِيَ
ِ
ُُ َ ا ذ َ َ َُ َذَ ذ َ َُ ٌ
َ َْ ْ
َشتَ ُلَُٔا ة ْاِل َ
وف َرخ ٌ
ِيً ّ10ص
ان َوَل َت َػو ِِف كئبِِا غَِل لَِّلِيَ ءأٌِا ربِا إُِم رء
يٍ
ِ ِ ِ
[اٙلٍص]٩ ،ؿصٮ آص ا٣ذٮٚٲ ٜإٌف أٝٮـ َؿٱ ٜث ٫٤ٌٛك٠ؿ ،٫٦كآصى أقأؿ أف ٱى٤ط
ا٣ ٢٧ٕ٣ٲ١ٮف  ٨٦ا٣كٰٕ اٛلذٌ ٞج ،٢كأف ٱذؽار٪٠ة ثؿٖلذ ٫ٱٮـ اٞ٣ٲةـ ،كأف ٥لذ٪٣ ٥ة
ك١٣ةٚح اٛلؤَ٪٦ل ثعك ٨اٚلذةـ ،إ ٫٩كٍف اٷصةثح ،كإ٣ٲ٪٦ ٫ذ٭ٯ اٵ ٢٦كاٷوةثح،
َ ّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ذ َ ْ َ ْ َ َ َذ َ َ َ َ َ ذ ََ ْ َ ْ
خ ٍَ َو َص ِ ً
اْلا
ب أوزِغ ِِن أن أشهر ُ ِػٍخم اى ِِت أجػٍج لَع ولَع و ِالي وأن أ
ْصر ِ
َ
ْ
ّ
ّ
َ
ُ
ُْ ُ ْ َ
َ َ
ْ
م ِإَوّن ٌ ََِ ال ٍُ ْصيٍِ َ
يّص [اٵظٞةؼ.]15
ح ْرطاهُ َوأصي ِْح َِل ِِف ذ ّرِيذ ِِت إ ِ ِّن تتج إِِل
ِ
ِ
كوىل آص ٔىل ق ٌٲؽ٩ة ٞل٧ؽ كٔىل أ ٢٬ثٲذ ٫اُ٣ٲجَل اُ٣ة٬ؿٱ.٨

ِمذِح اٌرسم١ك

╝
ِمذِح اٌرسم ١ك

ٔغثٗ ٌِٛٚذٖ ِٚشائخٗ

٬ٮ اٞٛ٣ٲ ٫إ٣ٺ٦ح اٛلضذ٭ؽٔ :جؽآص ثٞ ٨ل٧ؽ ث ٨أيب اٞ٣ةق ٥ثٔ ٨يل ث ٨زة٦ؿ ث٨
إثؿا٬ٲ ٥ا٣ـٱؽم إ٣جيس ا ٰ١ٕ٣ا٪٣ضؿم(.)1
ك٣ؽ يف رثٲٓ اٵكؿ أك ا٣سةٌل  ٨٦ق٪ح ٬825ػ 1422 -ـ ث٧ؽٱ٪ح ظٮث.
٠ةف كا٣ؽق ٔةٛل نة ٔةر ٚنةٝ ،ةؿ ٔ ٫٪ا٣ٮصٲ ٫يف أٔٺـ اٛلؤَٛ٣ل ا٣ـٱؽٱَلٞ :لؽث
ٞٚٲ ٨٦ ٫أٔٲةف ًٔ٤لء ا٣ٲ ٨٧يف اٞ٣ؿف ا٣ذةقٓ.ا٬ػ
ك٠ةف أػٮق اٵ٠رب ٔيل( )2ثٞ ٨ل٧ؽ  ٨٦اً٤ٕ٣لء اٵٔٺـ كا٣ذ٧٤ٲؾ اٵكؿ ٣ٸ٦ةـ
اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ اٛلؿدًص كاٛلٺزـ ٝ .٫٣ةؿ ٔ ٫٪يف اٛلكذُةب :اٞٛ٣ٲ ٫إ٣ٺ٦ح
اٛلع٩ ٜٞةّٮرة اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم كص٤ٲك ٫كأ٩ٲك ،٫ك٠ةف  ٨٦اً٤ٕ٣لء اٵٔٺـ.ا٬ػ
ك٠ةف ٦ ٨٦نةاغ كا٣ؽق كأػٲٔ ٫جؽآص.
٠ة٩خ ٬ؾق  ٰ٬أرسة اٛلؤ ٙ٣كٞل٩ ٢نأد ٫اٵكٌف ،كا٤٣ج٪ح اٵكٌف كاٵقةس يف
ث٪ةء مؼىٲذ ٫كٓلٲـ٬ة كٔلؾٱج٭ة ٞٚؽ ٠ة٩خ ٩نأ نة يف أرسة ٔ٧٤ٲح ٠ؿٱ٧ح ،كٹ مٟ
كدٞٮـ
أف اٵٔٮاـ اٵكٌف يف ظٲةة اٛلؿء  ٰ٬ا٣ذٰ ّلؽد ثٮو٤ذ ٫يف ثة٧ٔ ٰٝؿق
ْف
اِلة٬ةد ٫ك٬ٮاٱةد.٫
ٚأكؿ دٕٔ ٫٧٤ىل كا٣ؽق كأػٲ ٫يف اٞ٣ؿآف كا٪٣عٮ كاٵوٮَ٣ل كٍٗل٬ة ،ز ٥دؿٝٯ يف
اٵػؾ ٚذذ٧٤ؾ ٔىل اٷ٦ةـ( )3اٛلُ٭ؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف (٬879ػ) ،ك٠ةف  ٨٦مٲٕذ٫
كأر٠ةف دك٣ذ ،٫كأػؾ ٔ ٨اٞ٣ة٬ل إ٣ٺ٦ح ٔجؽآص ا٣ؽكارم( )4اٛلذٮىف (٬800ػ)،
( )1ا٪٣ضؿم٩ :كجح إٌف «٩ضؿة» ٝ ٨٦ؿل ٔجف ظضح.
( )2دٮيف ثعٮث كد ٨ٚيف ٦ؿكا٩ح ثة ًٕ ٣ىٍصة ك٠ذت ٔىل رض٤ل٠ :٫ة٩خ كٚةدٝ ٫ؽس آص ركظ ٫يف م٭ؿ
إٞ٣ؽة ق٪ح ٬844ػ.ا٬ػ ك٬ٮ إٌف ا٣ٲٮـ ٦ن٭ٮر ٦ـكر.
( )3ك ٫٤ٕ٣دذ٧٤ؾ ٔ٤ٲ ٫ثٕؽ ٔٮددُ٦ ٨٦ ٫ص ،كآص أٔ ٥٤ٚ ،٥٤دٛى ٢اٛلىةدر ٦ذٯ كٝخ اٵػؾ ٔ.٫٪
(١٬ )4ؾا يف اُ٣جٞةت ،ك٬ٮ ق٭ٮ ً٠ل دؿل ٚٮٚةة إ٣ٺ٦ح ٔجؽآص ا٣ؽكارم ق٪ح ٬800ػ  ،كاٛلؤٙ٣

=

كإ٣ٺ٦ح ٤لٲٯ ثْٛ٦ ٨ؿ اٛلذٮىف (٬875ػ) ،كٍٗل ،٥٬ظذٯ وةر ٔٺ٦ح ٞل ٞٞنة
ٝلذ٭ؽ نا .كٛلة ث ٖ٤ا٣سة٣سح كإٍ٣صٱ٧ٔ ٨٦ ٨ؿق امذةؽ إٌف ا٣ؿظ٤ح يف ا٤ُ٣ت كا٣كٛؿ
ٞ٤٣ةء اٛلنةاغ كاً٤ٕ٣لء كاٜلضؿة ٹ٠ذكةب ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٮوٮؿ ٣ؾركة اً١٣لؿ،
كا٘٣ٮص يف أٗٮار إٞ٣ٮؿ -مؽ إ٣ـٱ٧ح كم٧ؿ ا٣كةٔؽ كا٣كةؽ كٚةرؽ اٵ٢٬
كا٣ٮ٣ؽ كاٗرتب ٔ ٨ا٣ٮَ ٨كاٵظجح كاظذ٪ٔ ٢٧ةء ا٘٣ؿثح كد ٙ٤١أٔجةء اٛلنٞح؛
ٚؿ٠ت ا٣جعؿ ٵداء ٚؿٱٌح اٙلش يف ٔةـ ٬848ػ ،ز ٥ر٠ج ٫إٌف ثٺد ا٪٣ٲ٢
كاٛ٣كُةط ظٲر ا٣ـػ ٥ا ٰ٧٤ٕ٣كٕ٦رتؾ اٛلؾا٬ت اٞٛ٣٭ٲح ٚٮوُ٦ ٢ص يف رثٲٓ
اٵكؿ ق٪ح ٬849ػٚ ،أػؾ ٔ ٨أ٤٬٭ة يف ا٪٣عٮ كاُ٣صؼ ٔ ٨اثٝ ٨ؽٱؽ
(٬856ػ) ،كأيب اٞ٣ةق ٥ا٪٣ٮٱؿم اٛلة ،)857( ٰ١٣كيف اٛلٕةٌل كا٣جٲةف ٔ٨
ّف
ا٣ن ٌ٬872( ٰ٪٧ػ) ،كيف اٛل ٨ٔ ُٜ٪ا٣ذ ٰٞاٙلى ،ٰ٪كيف ٔ ٥٤ا٣ٮٝخ ٔىل
ٔجؽإ٣ـٱـ اٛلٲٞةيت ،كظِص يف اٜل٪ؽقح ٤ٝٲ ن
ٺ ٔ٪ؽ أيب ا ٢ٌٛ٣اٛل٘ؿيب ،كيف ا٫ٞٛ٣
ٔىل اٵَ٦ل اٵُٝصااٰ (٬880ػ)١٬ ،ؾا ذ٠ؿ إ٣ٺ٦ح ا٣كؼةكم (٬902ػ) يف
اٌ٣ٮء ا٣ٺ ٓ٦زٝ ٥ةؿ :كدٞؽـ ظكجًل ٝة ٫٣ا٣جٞةٰٔ (٬885ػ) يف ٗة٣ت ٬ؾق
ا٤ٕ٣ٮـ كامذ٭ؿ  ٫٤ٌٚكا٦ذؽ وٲذ ٫ٹ قٲًل يف إ٣ؿثٲح.ا٬ػ
ٝةؿ ا٣نٮ٠ةٌل يف ا٣جؽر اُ٣ة ٓ٣ثٕؽ دٕؽادق ٛلنةاؼ ٫يف ُ٦ص :ك٬ؤٹء اٛلنةاغ
 ٨٦اٛلُصٱَل اٛلؾ٠ٮرٱ ٨يف ا٣رتٕلح  ٥٬أ٠ةثؿ مٲٮخ ُ٦ص يف ذ ٟ٣ا٣ـً٠ ٨٦ل ٱٛٲؽ
ذ ٨٦ ٟ٣دؿصٜ ٥ل.٥ا٬ػ
كٱؽ ٬ ٟ٣ؾا أف اٛلؤ٠ ٙ٣ةف  ٨٦أ ٢٬ا٣ذىؽر كا٣ذٞؽـ كإٹ ٛلة ٠ةف أك٣بٟ
٦نةاؼ ٫ك٠ ٥٬جةر ا٣نٲٮخ اٛلُصٱَل كٝخ ذاؾ.

ك٣ؽ ق٪ح ٬825ػ  ٨١٣ ،ذ٠ؿ اث ٨أيب ا٣ؿصةؿ أف ٦ ٨٦نةاؼ ٫ا٣ؽكارم –١٬ؾا -كًف ٱؾ٠ؿ
اق .٫٧ك ٫٤ٕ٣إ٣ٺ٦ح أٖلؽ ثٔ ٨يل ا٣ؽكارم اٛلذٮىف ق٪ح ٬884ػ ،كآص أٔ٬ .٥٤ؾا كٝؽ دةثٕ٭ًل
يف ذ ٨٦ ٟ٣دؿص٧٤٣ ٥ؤ ٙ٣ثٕؽً٬ل  ،كًف أ ٙٝيف أم اٛلىةدر ٔىل اق.٫٧

أرغاتٗ ئىل احلٕف١ح مبصش

كأ٦ة ا٩ذكةث ٫إٌف اٛلؾ٬ت اٙل ٰٛ٪ثُ٧ص كًف ٱ٪ذكت إٌف ا٣ـٱؽٱح ك٦ ٰ٬ؾ٬ج٫
ٚؾ ٟ٣ٵ٦ٮر ٪٦٭ة:
٣ -1بٺ ٱؽػً٤ٔ ٓ٦ ٢لا٭ة يف أػؾ كرد كٕ٦ةرًح كاقذؽٹؿ كٞ٩ةش؛ ٣ٲذك٪ٯ
 ٫٣اٵػؾ ًٔ٤ٔ ٨لا٭ة.
ً -2ف ٱٕةٱل اٛلُصٱٮف ا٣ـٱؽٱح ٚ٭ٰ ٠ة٘٣ؿٱجح ٔ٤ٲ٭ ٥كا٪٣ةس ٱأٛ٣ٮف اٞ٣ؽٱ٥
كٹ ٱأ٩كٮف ٤٣ضؽٱؽ ،ك٬ؾا ٠كةث ٫ٞقٲًٔ ٫ٕ٪٧ل ٬ةصؿ ٵص.٫٤
٦ -3ة ٱٕؿؼ ٔٞ ٨لةرثح ا٣ؽكؿ اٛلذٕةٝجح ٤٣ـٱؽٱح كذ ٟ٣قجت رصاظح اٛلؾ٬ت
كأوٮ ٨٦ ٫٣اٚلؿكج ٔىل اْ٣ةًف ك٩عٮ ذٞٚ ،ٟ٣ؽ ٠ةف اٛلؤ ª ٙ٣يف ُٔص
دك٣ح اٛلًل٣ٲ٬658[ ٟػ ٬923 -ػ 1259 /ـ – 1517ـ] ك٠ةف يف
ص٪ٮب كٗؿب ا٣ٲ ٨٧ٱٮـ ذاؾ ا٣ؽك٣ح ا٣ؿقٮ٣ٲح [٬626ػ ٬858-ػ/
1229ـ – 1454ـ] ك٠ة٩خ ٠ٮٹٱح دةثٕح ٣ؽك٣ح اٛلًل٣ٲ ٟكدكٮؽ إ٣ٲ٭ة
اِ٣صاات كا٘لجةٱةت ٔ ٢٠ةـ كدِصب ٵ٦ؿاا٭ ٥اُ٣ج٤ؼة٩ةت ،ك٠ةف
ا٣ؿقٮ٣ٲٮف يف رصاع كظؿكب داا٧ح  ٓ٦ا٣ؽك٣ح ا٣ـٱؽٱح كأا٧ذ٪ة  %يف
مًلؿ ا٣ٲ ٨٧ك٬ؾا ٦ن٭ٮر ٔ٪ؽ اٛلُصٱَل ٱٮـ ذاؾ؛ ٤ٚٮ أّ٭ؿ اٛلؤٙ٣
زٱؽٱذ٪٬ ٫ةؾ ٣ؽ٣ ٓٚؾ ٟ٣رضٱجح ٗة٣ٲح ا٣س ٨٧رثًل دؿ ٰ٦ث ٫كراء اٌٞ٣جةف،
دع ٔ ٟ٪اُ٣صاع ا١ٛ٣ؿم كاٚلٺؼ إٞ٣ؽم كإ٣ؽاء اٛلؾ٬جٰ ،كُلؾا ٨٣
٣لؽ اٛلؤً ٙ٣ة٣ذ ٫اٛل٪نٮدة ا٣ذٰ رظ ٢ٵص٤٭ة  ٨٦ا٠ذكةب ا٤ٕ٣ٮـ
كا٘٣ٮص يف أًٔلؽ ٔٞٮؿ ا٣ؿصةؿ كاٝذ٪ةص ا٣نٮارد كاوُٲةد اٛ٣ٮااؽ.
ٝةؿ ا٣نٮ٠ةٌل :كدكرت ٦ؽة ثٞةا٪٬ ٫ة ٥٤ٚ ٟ٣ٱ٪ذكت زٱؽٱ نة ث ٢ا٩ذكت ظٛ٪ٲ نة .ا٬ػ
كٜلؾا ٩كج ٫ا٣كؼةكم إٌف اٙلٛ٪ٲح ٞٚةؿ :ا ٰ١ٕ٣اٛ٣ـارم إ٣جيس ا٣ٲًلٌل
اٙل.ٰٛ٪ا٬ػ كدجٕ٦ ٫ؤ ٙ٣اُ٣جٞةت يف ٝٮ :٫٣اٙل ٰٛ٪اٛ٣ـارم.

أ٦ة ا٪٣كجح إٌف ٝجٲ٤ح ٚـار ًٚل أدرم ٦ة وعذ٭ة كًف أٔ ٙٝىل ٦ة ٱسجخ ٩كجذ٫
إ٣ٲ٭ة ،كًف أر أظؽ نا ٍٗل ا٣كؼةكم ٩كج ٫إ٣ٲ٭ة .كًف دٚ ٨١ـار  ٨٦اٞ٣جةا ٢ا٣ٲ٪٧ٲح ً٠ل
ذ٠ؿ اث ٨ظــ يف ٠ذةثٕ« ٫ل٭ؿة أ٩كةب إ٣ؿب» كٹ ٍٗلق ،كأ٦ة ٝجٲ٤ح ٔٚ ٟ٭ٰ ٨٦
اٞ٣جةا ٢ا٣ٲ٪٧ٲح.
كأ٦ة ٩كجذ ٫إٌف اٙلٛ٪ٲح ٞٚؽ أكًع٪ة  ٟ٣آ ٛ٩نة ،كً٦ل ٱؤ٠ؽ ٦ة ٪٤ٝةق :إ ٫٩إً٩ل دكرت
ثةٹ٩ذكةب إٌف اٙلٛ٪ٲح يف ُ٦ص٠ -ذةث ٫اٛلٕٲةر ك٬ٮ  ٨٦أكاػؿ ٦ؤٛ٣ةدٞٚ ،٫ؽ أدر٫٠
اٛلٮت كًف ٱ١ٚ ٫٤٧١ةف ٱٞٮؿ ٚٲٝ :٫ةؿ أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲح .كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح ،كٝةؿ
أوعةث٪ة .كػةٛ٣خ اٙلٛ٪ٲح .ك٩عٮ ذ.ٟ٣
كإ٣ضت أف ٠سٍل نا ٖ ٨٦ل٤ح ا ٥٤ٕ٣كَٺث ٫ٱ٪كجٮف اٛلؤ ٙ٣إٌف اٙلٛ٪ٲح ك٬ٮ
ا٣نةآ ٔ٪ؽ ٥٬كٕ٦ ٢ٕ٣ذ٧ؽ ٥٬يف ذ ٟ٣اُ٣جٞةت كآص أٔ.٥٤
ادلإٌف ٚا٘رّاِٗ تاٌؼٍُ

ٔ٧٤خ ً٦ل دٞؽـ أف اٛلؤ٦ ª ٙ٣ة إف ث ٖ٤ا٣سة٣سح كإٍ٣صٱ٧ٔ ٨٦ ٨ؿق إٹ كٝؽ
ظؽاق ا٣نٮؽ ٤٣٭ضؿة ٚ٭ةصؿ إٌف ُ٦ص ك٬ٮ يف ز٬ؿة مجةث ٫كٞ٦ذج٧ٔ ٢ؿق؛ ٥٤ٚ
دس ٨ٔ ٫٪دٛ٪ٲؾ إرادد ٫ا٣نؽااؽ ،كًف د١جع ٫اٛلٌٕٺت ّٔ ٨لٞٲ ٜأ٦ة٩ٲ ،٫ث ٢صؽ
كم٧ؿ كث١ؿ كاثذ١ؿ كقةٚؿ كارّل ،٢كأ٠سؿ ٚةقذ١سؿ؛ ٚأػؾ ٔىل أ٠ةثؿ ا٣نٲٮخ
اٛلُصٱَل ،كٕٝؽ ٕٞ٦ؽ اٛلذىؽرٱ ،٨كًف ٱ١ذ ٙثعٞ٤ةت ا٣ؽركس ثَ ٢ة ٓ٣يف
ا١٣ذت ك٦ة أم٤ٔ ٢١ٲٚ ٫ٲ٭ة قأؿ ٔ٪٭ة أرثةب ذ ٟ٣اٝ ،٨ٛ٣ةؿ ٔ ٫٪ا٣كؼةكم:
ث٠ ٢ةف ٱُة ٓ٣ك٦٭ًل أم٤ٔ ٢١ٲ ٫ٱؿاصٕ– ٫ٱٕ ٰ٪مٲؼٚ -٫ٲُٚ ٫ةَ ٓ٣شح
اٍ٣صٱ ٙا٘لؿصةٌل ٔىل ا٘ل٘٧ٲ ،ٰ٪كا٣ذجُصة ٘لةثؿ ث ٨أ٤ٚط.ا٬ػ
كًف ٱ٢ ٨١لٞ٦ ٫ذُص نا ٔىل ا٠ذكةب ا٤ٕ٣ٮـ كّلىٲ٤٭ة ٚعكت ثٔ ٢ىل ٍ٩ص٬ة
أمؽ ٔ ٫٪٦ىل ا٠ذكةُلة ٚ٭ة ٬ٮ ٤ل ٫ٕ٦ ٢٧يف ٔٮدد ٫إٌف ا٣ٲ٠ ٨٧ذةب  ٰ٪٘٦ا٤٣جٲت
ٹث٬ ٨نةـ اٵ٩ىةرم اٛلذٮىف ق٪ح ٬761ػ ،ك٬ٮ أكؿ  ٨٦أدػ ٫٤ا٣ٲ ٨٧ك٬ٮ
٠ذةب ص٤ٲ ٢اٞ٣ؽر ٥٤ٚ ،ٱجؼ ٢ث ٫اٛلؤٔ ٙ٣ىل أث٪ةء ث٤ؽد١ٚ ٫ةف ٬ؽٱذ٤٣ ٫ٲ٨٧

كا٣ٲ٪٧ٲَل ٔ٪ؽ ٔٮدد٣ ٫جٺدق ٞٚؽـ ً٤ٕ٤٣لء كَٺب ا٤ٕ٣ٮـ ٦ةاؽة ق٪ٲح ككصجح
٩عٮٱح ٪٬ٲح ،ٹ ٗ٪ٯ ٛلس٤٭٦ ٨ٔ ٥س٤٭ةٚ ،٭ؾق اٜل٧ح ا٣كة٦ٲح كاٙلف ا٣ىةدؽ.
ز٬ ٥ة ٬ٮ دؿاق ٔىل ا٣كٛٲ٪ح يف َؿٱٔ ٜٮدد ٫إٌف ا٣ٲ ٨٧ٱؤ٠ ٙ٣ذةث نة ٣ٲن٘ ٢كٝذ٫
ثإثؿاز ٦ة ٕلٕ ٫كإػؿاج ٦ة ظىٞٚ ،٫٤ؽ آف ا٣ٮٝخ ٙلىةد ٦ة زرع ٤َ ٨٦ج ٫ا٥٤ٕ٣
ك٬ضؿد٫؛ ٞٚؽ أوجعخ ظؽاا٦ ٫ٞس٧ؿة كزًلرق ٱةٕ٩ح.
كٵٝ ٫٩ؽ ٔؿؼ زٞةٚةت مذٯ كػةٝ ٍ٣لذٕ٧ةت ٔؽة كظٌةرات ٦ذ٪ٮٔح-
اقذعٞت ٬ ٨٦ؾا كذاؾ ٔ ٤نًل ص نًل كٔ ٞن
ٺ ٍ٩ل نا ،أٚؿزت  ٫٪٦مؼىٲح ٚؾة ،كصٕ٤ذ٫
٦ٮقٮٔح ٔ٧٤ٲح ،دؤيت أ٤٠٭ة  ٢٠ظَل ثإذف رُلةٚ ،٭ة ٬ٮ ٱؤٔ ٙ٣ىل ا٣كٛٲ٪ح ٹ
٦لٮ ٫٣ر٬ت ا٣جعؿ ،كٹ دٛـٔ ٫أوٮات ا٣ؿٱةح إ٣ةوٛح ،كٹ دن٘ ٫٤زٝلؿة
اٵ٦ٮاج إ٣ةدٲح ،ث٠ ٢ةف ٢ل ٫ا ٥٤ٞ٣كاٞ٣ؿَةسٚ ،أ ِف ٙ٣كو٠ ٙ٪ذةث نة ٤لذةج إٌف
وٛةء ذ ٨٬ك٬ؽكء ثةؿ كاٍ٩صاح وؽر كٚؿاغ  ٨٦اٵم٘ةؿ ،ك٤لذةج أٱٌ نة إٌف
اٛلؿاصٓ كاٛلىةدر ٍ٣لصٓ إ٣ٲ٭ة ٔ٪ؽ اٙلةصح؛ ركل اث ٨أيب ا٣ؿصةؿ يف  ٓ٤ُ٦ا٣جؽكر
ٔ ٨د٧٤ٲؾ اٛلؤ ٙ٣اٛلؿدًص ثٝ ٨ةق ٨ٔ ٥اٛلؤٝ ٙ٣ٮ :٫٣وٛ٪خ َشح ٞ٦ؽ٦ح
(ا٣جعؿ) يف قٛؿم ٝة ٚن
ٺ ُ٦ ٨٦ص.ا٬ػ
كٓص اٞ٣ةا:٢
كإذا ٠ة٩ػػػػخ اٛ٪٣ػػػػٮس ٠جػػػػةر نا

دٕجػػػػخ يف ٦ؿاد٬ػػػػة اٵصكػػػػةـ

كٛلة َة٣خ ٦ؽة إٝة٦ذ ٫ثُ٧ص كمٮ٤٣ ٫ٝٮَ ٨كٚؿا٣ ٫ٝٶ ٢٬كاٵظجةب ٠ذت
يف ق٪ح ٬853ػ إٌف كا٣ؽق مٕؿ نا ك ٰ٬ق٪ح ٔٮدد ٫إٌف ا٣ٲ:٨٧
٤ٞ٣جػػٰ أمػػضةف ٕ٦ؾثػػح ٤ٝجػػٰ()1
ثنةَئ ظٮث  ٨٦دٱةر ث٪ػٰ ظػؿب
ٚ٭ػػٍ ٢ف إٌف د٤ػػ ٟاٛل٪ػػةزؿ ٔػػٮدة

٣ٲٛؿج ٔ٢ ٨لٰ كٱٛػؿج ٔػ٠ ٨ػؿيب

كً٦ل ٠ذج ٫إٌف كا٣ؽق أٱٌ نة ٝٮ:٫٣
(٬ )1ؾا ا٣جٲخ ٪٣نٮاف اٙلٍ٧لم  ،كإً٩ل ٓلس ٢ث ٫اٛلؤ ٙ٣أك اثذؽأ ثٝ ٫ىٲؽد.٫

ٚؿاٝػػٗ ٟىػػذٰ كٞ٣ػػةؾ ركظػػٰ

كٝؿثػػٍ ٟف مػػػٛةء ٦ػػػٝ ٨ؿكظػػػٰ

ك٦ػػػػة إف أذ٠ػػػػؿ اٵكَػػػػةف إٹ

دٌػػٲ ٜيب ٦ػػ ٨اٵظػػـاف قػػٮظٰ

ك٦ػػة ٚٲ٭ػػة أظػػف قػػٮاؾ مػػٮؽ

إ٣ٲػػٚ ٫أ٩ػػخ ٱػػة ٦ػػٮٹم ركظػػٰ

ٕٛٚػػػػٮؾ كا٣ػػػػؽم ٔ٪ػػػػٰ كإٹ

ٔػػيل ٩ػػٮظٰ
٪ٚػػٮظٰ ٱػػة ٔٲػػٮف
ِف

ٚإ٣ٲ ٥١أ٦لة ا٣نجةب كأث٪ةء ز٦ة٪٩ة ٚةْ٩ؿكا إٌف ق٠ ٥١ٛ٤ٲُٕٝ ٙٮا أًٔلر٥٬
ك٠ٲ ٙأٌ٦ٮا مجةُل ٥كأٞٛ٩ٮا ٛ٩ةاف أًٔلر٪ٚ ٥٬ة٣ٮا ا٣ؽرصةت إ٣ة٣ٲح
كاٛلٞة٦ةت ا٣كة٦ٲح ثٲؽ أ١ل ٥يف ُٔص ٔةمٮق ثٞ٧ٮ٦ةت اٙلٲةة اٵكٌف ،كمعح يف
ا٣ٮقةا ،٢كًٲ ٜيف اٛلٕٲنحً ،ف ٱ١٤٧ٮا ٦ة ١٤٦ذ ٥ا٣ٲٮـ  ٨٦اٵص٭ـة اٹ١٣رتك٩ٲح
كاٜلٮاد ٙكٍٗل٬ة ا٣ذٰ ٝؿثخ ا٣جٕٲؽ كق٭٤خ إ٣كٍل ،كصٕ٤خ اٛلكذعٲ٠ ٢ل ٪١نة،
كرثًل أٗ٪خ ٔ ٨ا٣كٛؿ كا٣رتظةؿ يف ا٤ُ٣ت ٨١٣ ،اٜل ٥٧دٞةرصت ،كا٣ن٭ٮات
دٮقٕخ٤ٚ ،ٮ ْ٩ؿ ا٣نجةب ا٣ٲٮـ يف ًق ىٍل أك٣ب ٟكأػجةر ،٥٬كأذربكا ثٞىى٭،٥
كٝؿأكا آزةر ٥٬ك٠ذج٭ -٥ٵػؾٔل ٥اٍ٘٣لة ٔىل أٛ٩ك٭ ،٥ك٣ذنج٭ٮا ُل( ٥إف ا٣ذنج٫
ثة١٣ؿاـ ٚٺح) ،ك ٨١٣ا١٣سٍل ٪٦٭ٌٝ ٥ٮا أًٔلرٚ ٥٬ٲًل ٹ ٱٛٲؽ ٥٬مٲب نة ،أق٭ؿكا
ُ َُ َُ
ٔٲٮ١لٔ ٥ىل مةمةت اٜلٮاد ٙكا٪ٞ٣ٮات ك٦نة٬ؽة اٙلٞ٤ةتْ ،صث ذً ىت ْصأى ذَ
َ ْ َُ َ َْ ٌ َ َ ْ ََ ََ
َ
لَع ٌَا فَ ذر ْغ ُ
ج ِِف
ي َ ْٔ ٌَه ِ ٍذ غ َِ انلذػِي ًِّ8ص [ا٣ذ١ةزؿ]ْ ،صأن تلٔل جفس ياخْسحا
ْ ُْ
ذ
َ ْ
ج لٍَ ََ ذ
الصاخِر َ
يَّ56ص [ا٣ـ٦ؿ].
ب اّلِل ِ ِإَون نِ ُ ِ
جِ ِ
ِ
ثُٞػػؿة ٦ػػ٦ ٨ػػؽاد ٹ ثكػػ ٟٛدـ
٣ٮ أ٩ى ٙا٪٣ةس ٠ةف ا ٢ٌٛ٣ثٲ٪٭٥
كٛ٤٣ذػػٯ ٦٭٤ػػح يف ا٧ٕ٣ػػؿ إف ذ٬جػػخ

أٱة٦٭ػػػة ٕ٣جػػػ نة ًف ٥لػػػ٦ ٢ػػػ٩ ٨ػػػؽـ

ِٓ ِإٌفاذٗ

 مةيف ا٤ٕ٣ٲ ٢يف َشح اٚل٧كًلاح آٱح  ٨٦ا٣ذ٪ـٱ( ٢اػذُصق  ٨٦ا٣س٧ؿاتٞٛ٤٣ٲ ٫ٱٮق.)ٙ
 َشح اٞ٣ٺاؽ يف دىعٲط إٞ٣ةاؽ( .خ).َ -شح اٵز٬ةر( .خ).

 َشح ٞ٦ؽ٦ح ا٣جٲةف. َشح ٞ٦ؽ٦ح ا٣ذك٭ٲ ٢ٹث٦ ٨ة.ٟ٣ ٠ةمٛح ا٧٘٣ح يف ِلةدؿ ا٪٣ؼ٤ح كا ٣ىٍ ١ؿ٦حٍ٩( .صت ً٠ ٨٧ذةب ٞ٦ة٦ةت ٨٦اٵدب ا٣ٲ.)ٰ٪٧

 ٟلذُص يف ا٪٣عٮ. ٦ؿٝةة اٵْ٩ةر اٛل٪ذـع ٗ ٨٦ةٱةت اٵ١ٚةر يف ٔ ٥٤ا١٣ٺـ .صَٕ ٫٤شظ نةٛلٞؽ٦ح اٛلؿٝةة إٌف ا٘٣ةٱةت َشح اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم.
 ٕ٦ٲةر أٗٮار اٵٚ٭ةـ يف ا١٣ن٪٦ ٨ٔ ٙةقجةت اٵظ١ةـ٬( .ٮ ٬ؾا ا٣ؾمثَل ٱؽٱ.)ٟ
 اٛل٪ذْ.٥ صؽكؿ يف ا( .٫ٞٛ٣خ). ٬ؽاٱح اٛلجذؽم كثؽاٱح اٛل٭ذؽمَ( .شظ ٫إ٣ٺ٦ح أٖلؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ا١٣جيس). اٛلؼذُص اٛ٣ةا ٜيف اٛ٣ؿااي[ .ذ٠ؿق ا٣ـر٠يل يف اٵٔٺـ].ٚفاذٗ

دٮيف  ªيف ذم إٞ٣ؽة ق٪ح ٬877ػ 1473 /ـ ،يف ٝؿٱح اٞ٣ةث ٢مًلؿ
وٕ٪ةء ،ك٠ةف ٝؽ قُ ٨١لة ،كٝربق ٪٬ةؾ.
ٝةؿ يف اٛلكذُةب :كرزةق ص٤ح  ٨٦اً٤ٕ٣لء ٠ةٞٛ٣ٲٔ ٫يل ث ٨زٱؽ ،كا٣كٲؽ اٛلؿدًص
ثٝ ٨ةق ،٥كاٞٛ٣ٲٔ ٫جؽآص ثٞ ٨ل٧ؽ ا٣ن١ةٱؾم ،كاٷ٦ةـ اٛلُ٭ؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف كٍٗل ٥٬ثٞىةاؽ ٔضٲجح.ا٬ػ
ِصادس اٌرتمجح

-1

أٔٺـ اٛلؤَٛ٣ل ا٣ـٱؽٱَل.

-2

اٵ٩ٮار ا٣جة٘٣ح َشح ا٣ؽا٘٦ح.

-3

اٵٔٺـ ٤٣ـر٠يل.

-4

و٤ح اٷػٮاف.

-5

ركاآ ا٣جعٮث.

-6

ا٘لٮا٬ؿ اٛلٌٲبح يف دؿاص ٥ثٕي رصةؿ ا٣ـٱؽٱح.

-7

َجٞةت ا٣ـٱؽٱح.

-8

 ٓ٤ُ٦ا٣جؽكر.

-9

ا٘لة ٓ٦ا٣ٮصٲـ.

 -10اٛلكذُةب.
 -11ا٣جؽر اُ٣ة.ٓ٣
 -12اٌ٣ٮء ا٣ٺ .ٓ٦كٍٗل٬ة.
اٌىراب ِٕٙٚح ادلإٌف فٗ١

٠ذةب اٛلٕٲةر ٠ذةب ص٤ٲ ٢اٞ٣ؽر ْٔٲ ٥اٛ٣ةاؽةٝ ،ؽ أظ ٥١اٛلؤ٪٦ ٙ٣ةقجح
دؿدٲج ،٫كردت ٪٦ةقجةت أظ١ةٚ ،٫٦٭ٮ ٠ةقٕ٦ :٫٧ٲةر أٗٮار اٵٚ٭ةـ ،ك٠نٙ
ٗٮا٦ي اٛل٪ةقجةتٝ .ةؿ ٔ٦ ٫٪ؤ ٫ٛ٣يف اٛلٞؽ٦ح :ك٬ؾا ٠ذةب ٞلذٮ ٔىل ٩جؾ ٵ٢٬
اْ٪٣ؿ اٞ٣ٮٱ٠ ٥ةٚٲح ،كٕل٣ ٢ؾكم اٛ٣٭ ٥اٛلكذٞٲ ٥مةٚٲح٦ ،ذٌ٣ ٨٧ذٛؿٱٕةت
٦كذ٘ؿثح ،ك٪٦ةقجةت ٵكٍف ا٣ؾكؽ ا٣ك٤ٲ٦ ٥كذٕؾثح ،كاٛلؼةَت ث١ذةيب ٬ؾا ٨٦
رضب يف  ٨ٚ ٢٠ثة٣ك٭ ٥اٞ٣ة٦ؿ ،كٚةز  ٨٦صٮدة اٛ٣٭ ٥ثةٙلِ ا٣ٮاٚؿ ،كاقذ٧كٟ
ثٕؿكة ا٣ذأدب كاٷ٩ىةؼ ،كد١٪ت ٔ٪٦ ٨ة٬ش ا٣ذٕىت كاٹٔذكةؼ.ا٬ػ
كٝؽ وؽؽ يف ٝٮ ،٫٣كًف ٱجةٖ٣؛ ٝ ٨٧ٚؿأ ٚٲ٦ ٫جعس نة ٦ ٨٦جةظسٔ ٫ؿؼ وؽؽ
ٝٮ ،٫٣كٹ ٗؿك يف ذٚ ٟ٣٭ٮ  ٨٦رظ ٢كارّلً٠ ٢ل ٔؿٚخ يف دؿٕلذ ٫قةث ٞنة.
ٺ ٔؿؼ أ ٫٩أ٦ةـ ى
كٝ ٨٦ؿأ ٬ؾق ا٘لٮ٬ؿة ا٣س٧ٲ٪ح (اٛلٕٲةر) ٠ة ٦ن
ٔةًفو  ٨٦اٛلٕؿٚح،
كٔؿؼ ٝٮة إدرا ٫٠كظؽة ذ ٫٪٬كٝؽردٔ ٫ىل إٙلةؽ اٛ٣ؿكع ثأوٮٜلة ،كصٮددٔ ٫ىل
دأوٲ ٢اٛلكةا ٢كدٛؿٱٕ٭ة كٕ٦ؿٚح اٵظ١ةـ ك٪٦ةقجةٔلة كدٞ٪ٲط اٛل٪ةط كْلؿ٣ل،٫
كاقذ٪جةط ا٣جةٔر كْلؿ٣ل ٫كقرب اٵكوةؼ كدٞكٲ٧٭ة كمج ٫ا ٢٤ٕ٣كدكرا١لة.
ك١٤٦ ٫٣ح ثة٬ؿة يف رثٍ ٪ٚٮف ا ٥٤ٕ٣ثجٌٕ٭ة كٕ٦ؿٚح ٞ٩ةط ٹمرتاؾ ٚٲًل ثٲ٪٭ة

 ٓ٦ظك ٨يف قج ٟاٛلكةا ٢كدٛؿٱٕ٭ة كدٝح يف دؿدٲج٭ة كٓلسٲ٤٭ة كدٛؿٱٞ٭ة٧ٚ ،كةا٫٤
دذٕة ٜ٩كٚؿكٔ ٫دذضةذب  ٓ٦قٺقح يف ا ِٛ٤٣كقٕح يف اٛلٕ٪ٯ؛ ٚ٭ٮ ٦ؿصٓ
٤٣نٲٮخ كٓلؿٱُ٤٣ ٨ٺب كإف اػذ ٙ٤اٛلؾ٬ت ٞٚؽ ٠ةف ٱؤو ٢كٱٛؿع ٔىل
٦ؾ٬ت ا٣ـٱؽٱح كٔىل ا٣نةٕٚٲح كاٙلٛ٪ٲح كاٛلة١٣ٲح يف ٦ٮآً ٔؽٌ ة.
كاٛلٕٲةر ٝؽ ٚةؽ ٠ذت اٞ٣ٮأؽ اٞٛ٣٭ٲح يف اٛلؾا٬ت اٵرثٕحٚ ،٭ٮ ٠ذةب يف
٠ن٪٦ ٙةقجةت اٵظ١ةـ أكقٓ ٠ ٨٦ذةب ٝٮأؽ ٞٚ٭ٲح ٔ ٍٞٚىل ٦ؾ٬ت كاظؽ
أك ظذٯ ٔىل اٛلؾا٬ت اٵرثٕح.
ك١٣ٮٛ ٫٩لٕؿٚح ٪٦ةقجةت اٵظ١ةـ  ٫٪٧ٚدكذ٪جٍ اٞ٣ٮأؽ اٞٛ٣٭ٲح كد٪ذؼت،
كٵف ا٣ـٱؽٱح ّلؿـ ٔىل اٛلضذ٭ؽ ا٣ذ٤ٞٲؽ ،كٚذعخ ثةب اٹصذ٭ةد ٛل ٨ظىٔ ٢ىل
٩ىةث ٨٦ ٫اٵوٮَ٣ل كا١٣ذةب كا٣ك٪ح كا٘٤٣ح ،كًف يد٤ــ أدجةٔ٭ة اٛلضذ٭ؽٱ ٨ثذ٤ٞٲؽ
اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل  #أك ٍٗلق  ٨٦اٵا٧ح يف اٛ٣ؿكع كاٹصذ٭ةدٱةت ثؼٺؼ
اٛلؾا٬ت اٵػؿل يف  ٢٠ذ ٟ٣ك٬ؾق ٦ٲـة ٱذٛؿد ُلة اٛلؾ٬ت ا٣ـٱؽم ٍٔٗ ٨لق ثٺ
رٱت٤ٚ -٭ؾا ًف ٦لذً٤ٔ ٥لء اٛلؾ٬ت ثذؽكٱ ٨اٞ٣ٮأؽ كا٣ذأ٣ٲٚ ٙٲ٭ة ث ٢ا٠ذٛٯ ٢٠
ٔةًف ثةٹصذ٭ةد ٛ٪٣ك ،٫كاْ٪٣ؿ كاٹقذؽٹؿ؛ ٵف أوٮٜل ٥دٌٞص ثؾٔ ،ٟ٣ىل
ا١ٕ٣ف  ٨٦اٛلؾا٬ت اٵػؿلٚ ،٭ٰ ّلؿـ اٹصذ٭ةد ك يد٤ــ ا٣ذ٤ٞٲؽ ٦ ٢٠ؾ٬ت
ثإ٦ة ،٫٦كٜلؾا أ٠سؿكا  ٨٦ا٣ذأ٣ٲ ٙكا٣ذؽكٱ ٨يف اٞ٣ٮأؽ اٞٛ٣٭ٲح.
ٝةؿ اث ٨أيب ا٣ؿصةؿ يف  ٓ٤ُ٦ا٣جؽكر :ا١٣ذةب ا٘ل٤ٲ– ٢ٱٕ ٰ٪اٛلٕٲةر -اٛلجٔ ٰ٪ىل
ّلٞٲ ٜكدؽٝٲ ٜٱ ٢ٞيف ٠ذت اٷقٺـ ٍْ٩لق ،ك ٨٦أراد ا٩ذؼةب ٝٮأؽ ٧٤٣ؾ٬ت
ٞ٠ٮأؽ اثٔ ٨جؽا٣كٺـ ٚ٭ؾا  ٥ٕ٩اٛلَٕل ٔىل ذ..ٟ٣إٌف ٝٮٚ :٫٣ػ ٫٤ٌ ٤درق.ا٬ػ
 ٨٧ٚأم٭ؿ ٠ذت اٞ٣ٮأؽ يف اٛلؾا٬ت اٵرثٕح (اٵمجةق كاْ٪٣ةاؿ) ٹث٩ ٨ضٲ٥
اٛلُصم (٬970ػ) ٤٣عٛ٪ٲح ،ك(اٛ٣ؿكؽ) ٞ٤٣ؿايف (٬684ػ) ً٤٣ل١٣ٲح ،ك(اٵمجةق
كاْ٪٣ةاؿ) ٤٣كٲٮَٰ (٬911ػ) ٤٣نةٕٚٲح ،ك(اٞ٣ٮأؽ) ٹث ٨رصت (٬795ػ)
٤٣ع٪ةث٤ح كٍٗل٬ة ا١٣سٍل.

كًف ٱذأقف  ٨ٚاٞ٣ٮأؽ اٞٛ٣٭ٲح إٹ ثٕؽ أف اقذٞؿت اٛلؾا٬ت اٞٛ٣٭ٲح اٛلذجٕح
كدٛيش ا٣ذ٤ٞٲؽ ،كظةكؿ ًٔ٤لء ٦ ٢٠ؾ٬ت أف ٱكذ٪جٍ ٛ ٢٠لؾ٬ج ٫كإ٦ةٝ ٫٦ٮأؽ
كًٮاثٍ ٱكٍل ٔ٤ٲ٭ة أدجةع ٦ؾ٬ج.٫
ٝةؿ اث ٨ػ٤ؽكف ٦نٍل نا إٌف ذ ٟ٣يف (ٞ٦ؽ٦ذ :)٫كٛلة وةر ٦ؾ٬ت  ٢٠إ٦ةـ ٔ ٤نًل
ٟلىٮو نة ٔ٪ؽ أ٦ ٢٬ؾ٬ج ٫كًف ٱٜ ٨١ل ٥قجٲ ٢إٌف اٹصذ٭ةد كاٞ٣ٲةس ٚةظذةصٮا
إٌف دٍْ٪ل اٛلكةا ٢يف اٷٙلةؽ كدٛؿٱٞ٭ة ٔ٪ؽ اٹمذجةق ثٕؽ اٹقذ٪ةد إٌف اٵوٮؿ
اٛلٞؿرة ٦ ٨٦ؾا٬ت إ٦ة٦٭.٥ا٬ػ
َذا ،كٝؽ أ ٙ٣ثٕي ًٔ٤لؤ٩ة اٛلذأػؿٱ٠ ٨ذٲجةت يف اقذ٪جةط ٝٮأؽ ٧٤٣ؾ٬ت
اٍ٣صٱ٪٦ ٙ٭ ٥إ٣ٺ٦ح ٖلٮد ا٣ؽك٣ح كإ٣ٺ٦ح ٔجؽإْ٣ٲ ٥اٜلةدم اق( ٫٧اٵوٮؿ
كاٞ٣ٮأؽ اٞٛ٣٭ٲح ٔ٪ؽ أا٧ح ا٣ـٱؽٱح).
كإ٣ٲ ٟد٤ؼٲى نة ٛل٪٭ش اٛلؤ ٙ٣يف ٠ٲٛٲح دؿدٲت ا١٣ذةب ك:٫٧ْ٩
ثؽأ اٛلؤ٠ ٙ٣ذةث ٫ثٞ٧ؽ٦ح يف ا٣ذ٤١ٲ ٙكٝك٧ذ ٫إٌف دؿكؾ كإٔٚةؿ زٝ ٥ك٥
اٵٕٚةؿ إٌف ظٞٮؽ آص كظٞٮؽ إ٣جةد ك٦ة ٠ةف ٦نٮث نة ذ٠ؿق  ٓ٦اٛل٪ةقت .٫٣
ز ٥ثؽأ يف دٛىٲ ٢ظٞٮؽ آص كصٕٜ ٢لة ٞ٦ؽ٦ح يف زجٮٔلة يف ظ ٜا٣ىجٰ كظٜ
ا١٣ةٚؿ ،زٝ ٥ك ٥ظٞٮؽ آص إٌف زٺزح أ٩ٮاعٔ :جةدات ،كدٱة٩ةت ،كٔٞٮثةت.
زٝ ٥ك ٥إ٣جةدات إٌف :ثؽ٩ٲح ك٦ة٣ٲح ،ز ٥أػؾ ٱٛى٤٭ة ثةث نة ثةث نة ،ثؽأ ثعٞٮؽ آص
ا٣ذٰ ٔ ٰ٬جةدات ثؽ٩ٲح ٠ة٣ذُ٭ؿ كا٣ىٺة كأثٮاُلة ،ز ٥ا٣ىٲةـ كاٙلش ،ز ٥ذ٠ؿ
إ٣جةدات اٛلة٣ٲح كٚى٤٭ة ثةث نة ثةث نة ثؽأ ثة٣ـ٠ةة كاُٛ٣ؿة كاٛ١٣ةرات كأ٩ٮأ٭ة ٛ٠ةرة
ٱَ٧ل كّ٭ةر كصًلع يف ١لةر رٌ٦ةف كوٺة كوٮـ كد٦ةء اٙلش كوؽٝةد٫
كاٵًعٲح.
ز ٥ذ٠ؿ ا٪٣ٮع ا٣سةٌل  ٨٦ظٞٮؽ آص ا٣ذٰ  ٰ٬دٱة٩ةت ٞٚك٧٭ة إٌف ا٣ؽٱة٩ةت
ا٣جؽ٩ٲح ثؽأ ثة٣ذُ٭ؿ  ٨٦ا٪٣ضةاف ز ٥ا٘ل٭ةد ز ٥اٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ٨
اٛل١٪ؿ ،كاٞ٣ك ٥ا٣سةٌل ٪٦٭ة ا٣ؽٱة٩ةت اٛلة٣ٲح ٛٚى٤٭ة ثؽأ ثةٚل٧ف ز ٥اٚلؿاج

كاٛلٕة٤٦ح ك٦ة ٱؤػؾ  ٨٦أ ٢٬ا٣ؾ٦ح.
ز ٥ذ٠ؿ ا٪٣ٮع ا٣سة٣ر ظٞٮؽ آص ا٣ذٰ ٞٔ ٰ٬ٮثةت كصٕ٤٭ة رضثةف :اٵكؿ:
يف إٞ٣ٮثةت ا٣جؽ٩ٲح ٚؾ٠ؿ ٚٲ٭ة اٙلؽكد ثأ٩ٮأ٭ة ز ٥ا٣ذٕـٱؿ .ز ٥ذ٠ؿ اِ٣صب
ا٣سةٌل  ٨٦إٞ٣ٮثةت اٛلة٣ٲح كذ٠ؿ اٹقرتٝةؽ ك٦ة ٱؤػؾ  ٨٦اٛ١٣ةر كأ٦ٮاؿ ا٣ج٘ةة
٪٧ٚ٭ة ٦ة ٱؤػؾ ك٪٦٭ة ٦ة ٱذ.ٙ٤
كُلؾا اقذ ٢٧١ظٞٮؽ آص كأٝكة٦٭ة  ٓ٦أ٠ ٫٩ةف ٱؾ٠ؿ ظ ٥١ا٣ذٕةرض ٚٲًل
ثٲ٪٭ة كٚٲًل ثٲ٪٭ة كثَل ظٞٮؽ اٛلؼ٤ٮَٝل.
زَ ٥شع يف اٞ٣ك ٥ا٣سةٌل  ٨٦اٵٕٚةؿ ك ٰ٬ظٞٮؽ اٛلؼ٤ٮَٝل ا٣ؾم ٬ٮ اٞ٣ك٥
ا٣سةٌل  ٨٦أٝكةـ ا٣ذ٤١ٲ ٙكٛلة ٠ةف ٬ؾا اٞ٣ك ٥يف ظٞٮؽ اٛلؼ٤ٮَٝل ،ك٠ةف
اٛلؼ٤ٮٝٮف ٟلذَٛ٤ل٪٧ٚ ،٭ ٥ا١٣ةٚؿ كاٛلك ،٥٤كاٙلؿ كاٛل٤٧ٮؾ ،كا٣ىجٰ كاٛل١ؿق
كاٛلعضٮر كاٛلؿٱيَ ،شع ثٞ٧ؽ٦ح دٕٕ ٥لٲٓ اٛلؼ٤ٮَٝل ،كذ٠ؿ  ٢١٣وٙ٪
ٚى ن
ٺ ز ٥ذ٠ؿ ٦كةا ٫٤كٚؿكٔ٭ة.
كظٞٮؽ إ٣جةد ٤٠٭ة زٺزح أ٩ٮاع :أٔٲةف ك٪٦ة ٓٚكظٞٮؽ ٝلؿدة ٚؿأل اٛلؤٙ٣
أف ٱٞك٧٭ ٥ثعكت أقجةُلة ٣ذك ٨٦ ٥٤ا٣ذ٪ةٚؿ كا٣ذنةث ٫يف ثٌٕ٭ة ٞٚك٧٭ة إٌف
زٺزح ٦ة ٠ة٩خ أقجةُلة قًلكٱح كٍٗل قًلكٱح ز ٥ا٣سةٌل ٝك ٫٧إٌف أٝٮاؿ كإٔٚةؿ.
ز ٥ثؽأ ثةٵقجةب ا٣كًلكٱح ٠ةٛلٮت كاٞ٣ؿاثح كاٷٛ٩ةؽ كإ٣ذ ٜكا٢ٕٞ٣
كاٙلٌة٩ح كظ ٜذكم اٵرظةـ كا٣ى٘ؿ ك٦ة ٱ٪ةقج ٨٦ ٫أظ١ةـ.
كأٔٞج ٫ثؾ٠ؿ اٵقجةب ٍٗل ا٣كًلكٱح ا٣ذٰ  ٰ٬أٝٮاؿ ٚؾ٠ؿ أظ١ة ٦نة دذٕٜ٤
ثض٤٧ذ٭ة زٝ ٥ك٧٭ة إٌف إ٩نةءات كإػجةرات كاٷ٩نةءات إٌف ٔٞٮد كٍٗل ٔٞٮد
ٍٚصع يف دٛىٲ٤٭ة ٚجؽأ ثةٕٞ٣ٮد ك٦ة ٱذٛؿع ٪٦٭ة ٠ةٕٞ٣ؽ اٛلٮٝٮؼ زٔ ٥ؽد ٔٞٮد
اٛلٕة٦ٺت ٚؾ٠ؿ ا٣جٲٓ ك٦ة ٱذٛؿع  ٨٦ ٫٪٦ق ٥٤كرصؼ كرثة كإٝة٣ح كا٣نٕٛح ز٥
اٷصةرة ك٦ة ٱذٛؿع ٪٦٭ة ٦ ٨٦ـارٔح ك٘٦ةرقح ك٩عٮ٬ة .ز ٥ا١٪٣ةح ك٦ة ٱذٛؿع ٫٪٦
 ٨٦ػ ٓ٤كٚؿاش ك١٩ةح اٛلًل٣ٲ ،ٟز ٥اُ٣ٺؽ ك٩عٮ ذ.ٟ٣

كأٔٞت ذ ٟ٣ثةٞ٣ك ٥ا٣سةٌل  ٨٦اٵقجةب اٞ٣ٮ٣ٲح يف ظٞٮؽ اٛلؼ٤ٮَٝل ا٣ذٰ
 ٰ٬اٷ٩نةءات ا٣ذٰ ٣ٲكخ ثٕٞٮد ٚؾ٠ؿ ا٣ؿصٮع كا٣ذٕ٤ٲ ٜكاٹقذس٪ةء كا٪٣ؾر
كا٣ٮوٲح كإ٣ذ ٜثأ٩ٮأ ٨٦ ٫دؽثٍل كاقذٲٺد يز٠ ٥ذةثح .كا٣ٮ ٙٝكاًٌ٣ل٩ح
كا٣ى٤ط كاٵ٦ةف كاٷثؿاء كإ٣ةرٱح كاٷثةظح ك٩عٮ٬ة.
ٚ٭ؾق ً٠ل دؿل إ٩نةءات ٪١٣٭ة ٍٗل ٔٞٮد.
ز ٥ذ٠ؿ اٞ٣ك ٥ا٣سة٣ر  ٨٦ظٞٮؽ اٛلؼ٤ٮَٝل ا٣ذٰ  ٰ٬اٵقجةب ا٣ذٰ  ٰ٬أٝٮاؿ
إػجةرٱح ك ٰ٬زٺزح أ٩ٮاع :اٵكؿ :أػجةر ٞلٌح ٠ةٷٝؿار كاٞ٣ؾؼ كاٙل١ةٱح.
ا٣سةٌل :أػجةر ٦نٮثح ثإ٩نةء كص٪جح اٚلرب ٗة٣جح ٠ة٣ن٭ةدة.
ا٣سة٣ر :أػجةر ٦نٮثح ثإ٩نةء كص٪جح اٷ٩نةء ٗة٣جح ٠ة٣ؽٔٮل ،كٔٞت ٬ؾا
اٞ٣ك ٥ثٛى ٢ذ٠ؿ ٚٲ ٫أظ١ةـ دٕةرض اٵوٮؿ.
ز ٥ذ٠ؿ اٞ٣ك ٥ا٣سة٣ر  ٨٦ظٞٮؽ اٛلؼ٤ٮَٝل ا٣ذٰ أقجةُلة إٔٚةؿ ٹ أٝٮاؿ.
كٝك٧٭ة إٌف رضثَل :رضب يف ٪ٕ٦ٯ اٵٝٮاؿ ك٬ٮ ٝكًلف :اٵكؿ :زةثخ
ثُؿٱ ٜاٚلٛ٤ٲح ٠ةٷمةرة  ٨٦اٵػؿس يف إٞ٣ٮد كٕلٲٓ اٷ٩نةءات.
كا٣سةٌلٍٗ :ل زةثخ ثُؿٱ ٜاٚلٛ٤ٲح ٝ ٢١٠جي أك دك٤ٲ ٥ك ٓٝث ٟ٤٦ ٫أك ظ.ٜ
اِ٣صب ا٣سةٌل :اٵٕٚةؿ ا٣ذٰ ٣ٲكخ يف ٪ٕ٦ٯ اٵٝٮاؿ كٝ ٰ٬كًلف ٵ١لة إ٦ة
قجت يف اقذعٞةؽ اٛ٣ةٔ ٢أك يف اٹقذعٞةؽ ٔ٤ٲ.٫
كا٣ذٰ  ٰ٬قجت يف اقذعٞةؽ اٛ٣ةٔ ٢إ٦ة أف د١ٮف قجج نة يف زجٮت ظٜ
٠ة٣ذعضؿ ك٩ـكؿ أ ٢٬اٚلٲةـ كثٲٮت ا٣نٕؿ يف ا٤ٛ٣ٮات ٚإ ٫٩ٱسجخ ٜل ٥ظ.ٜ
ك٪٦٭ة اٹقرتقةؿ ٤٣ىٲؽ ،ك٪٦٭ة إظٲةء أرض ٚٲ٭ة وجةثح ٍ٘٤٣ل كا٣كج ٜإٌف
٦ٮًٓ  ٨٦اٛلكضؽ أك  ٨٦ا٣كٮؽ ك٪٦٭ة اٹ٣ذٞةط.
كإ٦ة أف د١ٮف قجج نة يف زجٮت ٠ ٟ٤٦ةٷظٲةء كاٹوُٲةد كاٗرتاؼ اٛلةء
كاٹظذُةب كاٹظذنةش كأػؾ ٦ة ٬ٮ ثةؽ ٔىل أو ٢اٷثةظح  ٨٦ظضةرة
اٵرض كٕ٦ةد١لة كدؿاُلة ،ك٪٦٭ة اٹٗذ٪ةـ ،ك٪٦٭ة اٹقذٲٺء ٝ٭ؿ نا يف دار اٙلؿب

ٔىل ٦ة ٱىط ٓل.٫١٤
كإٌف ٪٬ة ا٩ذ٭ٯ ثةٛلؤ ٙ٣مٮط ا ٥٤ٞ٣زٔ ٥ة ٫ٝاٛلٮت ٔ ٨إً٠لً٠ ٫٣ل ذ٠ؿق
ا٪٣ةقغ يف آػؿ ا٪٣كؼح اٚلُٲح.
كأ٩خ ً٠ل دؿل ث ٰٞاٞ٣ك ٥ا٣سةٌل ك :ٰ٬اٵٕٚةؿ ا٣ذٰ د١ٮف قجج نة يف
اٹقذعٞةؽ ٔىل اٛ٣ةٔ٪٦ ،٢٭ة  ٨٦كًٓ مٲب نة ّة٬ؿق ا٣ذكجٲ ٢ك٩عٮ٬ة ،ك٠رتؾ
ا٣يشء رٗجح ٔ ،٫٪ك٠ؿؤٱح  ٨٦ٱ٪ذ ٓٛث ٫١٤٧كٱك١خ ،ك ٨٧٠كًٓ  ٫١٤٦يف
ٌ٦ٲٕح ،ك٩عٮ ذ ،ٟ٣ك٪٦ ٢١٣٭ة ٚؿكع.

إٌغخ ادلؼرّذج

وٛعح ا٘٣ٺؼ  ٨٦ا٪٣كؼح (أ)

ا٣ىٛعح اٵكٌف  ٨٦ا٪٣كؼح (أ)

ا٣ىٛعح اٵػٍلة  ٨٦ا٪٣كؼح (أ)

وٛعح ا٘٣ٺؼ  ٨٦ا٪٣كؼح (ب)

ا٣ىٛعح اٵكٌف  ٨٦ا٪٣كؼح (ب)

ا٣ىٛعح اٵػٍلة  ٨٦ا٪٣كؼح (ب)

وٮرة ا٘٣ٺؼ  ٨٦ا٪٣كؼح (ج)

ا٣ىٛعح اٵكٌف  ٨٦ا٪٣كؼح (ج)

ا٣ىٛعح اٵػٍلة  ٨٦ا٪٣كؼح (ج)

[ادلمذِح]

[ادلمذِح]

╝
كوىل آص ٔىل قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ كآ ٫٣كق ،٥٤رب ق٭ ٢كٱَص كأٔ ٨ٱة ٠ؿٱ ،٥ٱة ٨٦
 ٢٠أظ١ة ٫٦ثٕؿل اٙل٧١ح ٕٞ٦ٮدة ،كٕلٲٓ إٔٚة ٫٣ثةٵٗؿاض ا٣ىعٲعح
٦ٮصٮدةِ ٠ ،فً ٤
خ اٵ٣ك٪ح ٔ ٨ا٣ٮٚةء  ٟ٣ثة٣ن١ؿ ٔىل ٦ة ٪٦عخ  ٨٦اٷٕ٩ةـ،
ً
َشٔخ  ٨٦اٵظ١ةـ ،ثعكت ٦ىة٣ط ٔجةدؾ
كٝ٭ٞؿت اٵٚ٭ة يـ ٔ ٨اٷظةَح ثًل
ى

ٺ ،كأَشت إٌف ٔ٤٤٭ة دُص٤ل نة كدأكٱ ن
د٪ـٱ ن
ٺٚ ،ذأٞ٣خ أ٩ٮار٬ة ُ٤٣ة٣جَل ،كدٲَص
اقذؼؿاج ٝل٭ٮٹٔلة ٤٣ؿاٗجَل.
كأ٤٬ذ٤٣ ٫ذٮقٍ ثٲٟ٪
كو٤ٮادٔ ٟىل  ٨٦ػىىذ ٫ثذع ٢٧أزٞةٜلة إٌف ا٣سَ٤ٞلِ ،ف
كثَل ٔجةدؾ ثةٕ٣ٺٝذَل ،كٔىل آ ٫٣ا٣ؾٱَ ٨٭ؿٔل ٥ثإذ٬ةب اٵرصةس ،ك٤ٌٚذ٭٥
ثةقذعٞةؽ اٛلٮدة ٔىل ٕلٲٓ ا٪٣ةس ،كثٕؽ:
ًٚل أٝجط أف ٱ١ٮف اٛلؿء ِ ًٕ ً ٣ف٤ح ٦ة ى ىُل ىْ يًٖ ٫ل ٫٤صة ٬ن
ٺ ،كٔ ٨كص٦ ٫ة ىٱؽٍ ىأ يب ٚٲ٨٦ ٫
ا٣ذ١ة٣ٲٗ ٙة ٚن
ٺ ٣ل٭ؽ ٛ٩ك ٫يف ّل ٢٧أٔجةا٭ة ٍٗل ٔةًف ثذأكٱ ٢أ٩جةا٭ة ،أًف ٱٕ ٥٤أف أظ١ةـ
آص ٔىل ٝة٩ٮف اٙل٧١ح صةرٱح؟! كأ١لة ٔىل اٛل٪ةقجةت ٛلىة٣ط ٔجةدق ٍٗل ٔةرٱح!
ًعه ،رثًل اظذضجخ د ٟ٤اٛل٪ةقجح ٔ ٨إٞ٣ٮؿ ٨١٣ ،يف ٦ٮآً ٤ٝٲ٤ح ٔىل ٦ة
ٝؿرق ًٔ٤لء اٵوٮؿ.

ك٬ؾا ٠ذةب و
كٕل٣ ٢ؾكم اٛ٣٭٥
ٞلذٮ ٔىل ي ٩ىج وؾ ٵ ٢٬اْ٪٣ؿ اٞ٣ٮٱ٠ ٥ةٚٲح ،ي ى
٦ذٌ ٧ه٣ ٨ذٛؿٱٕةت ٦كذ٘ؿثح ،ك٪٦ةقجةت ٵكٍف ا٣ؾكؽ ا٣ك٤ٲ٥
اٛلكذٞٲ ٥مةٚٲح،
ْف
رض ىب يف ُ ٚ ٢٠ف ٨ثة٣ك٭ ٥اٞ٣ة٦ؿ ،كٚةز ٨٦
٦كذٕؾثح ،كاٛلؼة ىَت ث١ذةيب ٬ؾا ى ٨ٍ ٦ى ى

صٮدة اٛ٣٭ ٥ثةٙلِ ا٣ٮاٚؿ ،كاقذ٧ك ٟثٕؿكة ا٣ذأدب كاٷ٩ىةؼ ،كد١٪ت ٔ٨
٪٦ة٬ش ا٣ذٕىت كاٹٔذكةؼ ،كق٧ٲذ( ٫وعيار أغِار األفُام يف امكشف عي

وٌاستات األحكام).

كاثذؽأد ٫ثٞ٧ؽ٦ح يف  ٜ٤ُ٦ا٣ذ٤١ٲ ٙك ًٍ ٝك٧ذ ،٫ك٦ة ٱذى ٢ث ٨٦ ٫اٛ٣ؿكع
كاٵظ١ةـ ،ز ٥أػؾت يف دٞةقٲ ٥ا٣ذ١ة٣ٲ ٙكذ٠ؿ أظ١ةـ ٝ ٢٠ك٪٦ ٥٭ة إٌف آػؿ
ٺ ٦ٮو ن
ا١٣ذةب ،كرث٪ة اٛلكؤكؿ أف ٣لٕٛ ٫٤لؤ ْف ٫ٛ٣ذػؿ نا ٣ٲٮـ اٛلٕةد ،كٞ٣ةرا ٫قجٲ ن
ٺ
إٌف ا٣ؿمةد.
[ادلمذِح]

أ٦ة اٛلٞؽ٦حٚ :ة٣ذ٤١ٲ٬ :ٙٮ ٠ٮف ا ٢ٕٛ٣كا٣رتؾ ٤ُ٦ٮث نة ٓص دٕةٌف  ٨٦إ٣جؽ،
ك٬ٮ ٝكًلف:
ٔٞيل :ك٬ٮ ٦ة ٱؽرؾ ظ ٫٧١ث٧ضؿد ا.٢ٕٞ٣
كَشٰٔ :ك٬ٮ ٦ة ٹ ٱؽرؾ ظ ٫٧١إٹ ثةٍ٣صع.
كإٞ٣يل٬ :ٮ اٵو ٢يف اٍ٣صٰٔ ،كٝؽ ٱٛ٪ؿد ٔ ٨٦ ٫٪دكف ٔ١ف ،كٚٲ٫
اٵظ١ةـ اٚل٧كح( )1كزجٮٔلة ثٮصٮق ٱ٤ٔ ٓٞٲ٭ة ا ،٢ٕٛ٣كد ٟ٤ا٣ٮصٮق ٦ؤزؿة يف
كصٮد اٙل ٥١يف اٚلةرج ٚ٭ٰ ٔ ٢٤إِ ً٩فٲح( ،)2كيف كصٮد٬ة يف ا٣ؾٚ ٨٬٭ٰ ٔ٢٤

ًٛل ٌٲح( ،)3كا٣ذأزٍل أذجةرم؛ إذ ٹ كصٮد ٣ذ ٟ٤اٵظ١ةـ يف اٚلةرج ،ك ٢٬ا٣ذأزٍل
ٱذٮٔ ٙٝىل أ٤٬ٲح اٛ٣ةٔ ٢أـ ٹ؟ ٚٲ ٫ٵ ٥٤ٔ ٢٬ا١٣ٺـ ٝٮٹف.
 ٙثذٟ٤
فرع :كدْ٭ؿ ٚةاؽة اٚلٺؼ ٚٲًل وؽر ٍٗ ٨٦ل اٛل ،ٙ٤١ىأ يٱ ٍٮ ىو ي
اٵظ١ةـ أـ ٹ؟ كٱذٛؿع ٔ٤ٲ ٫أ ٢٬ ٫٩ٱٞجط ٪٦ة إرادة ٦ة ٬ٮ يف وٮرة اٞ٣جٲط ٨٦
ٍٗل اٛل ٙ٤١إذ  ٰ٬إرادة ٝجٲط ك٤لك٠ ٨ؿا٬ذ ٫أـ ٹ؟ كٔىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة ٚٺ
ٱ١ؿ ٫٬آص دٕةٌف؛ إذ ٹ ٱ١ؿق إٹ ٦ة ١لٯ ٔ٘٣ ٫٪ؿض ا٣ـصؿ.
وسأمث :كإً٩ل ىظ يك ى ٨٦ ٨آص د٤١ٲ٪ٛة ثة٤ٕٞ٣ٲح ٵ ٫٩دٕؿٱي إٌف درصةت ٹ د٪ةؿ

إٹ ث ،٫ك ٨٦ىز ِف ٥كصت ٔ٤ٲ ٫ا٣ذَ١٧ل كاِ ٣ف ،ُٙ٤ز ٥إف ٔ ٥٤أ٣ ٫٩ٲف يف ٞ٦ؽكرات
( )1كاٵظ١ةـ اٚل٧كح ٰ٬ :ا٣ٮصٮب كاٙلْؿ كا١٣ؿا٬ح كا٪٣ؽب كاٷثةظح.
( )2أمُٕٝ :ٲح ،ق٧ٲخ ثؾ٣ ٟ٣ذأ٠ٲؽ٬ة ثػ« ِف
إف».
ً
ػ.»٥
( )3أم٪ّ :ٲح ،ق٧ٲخ ثؾٛ ٟ٣لة ٠ة٩خ ٱكأؿ ٔ٪٭ة ثػ« ٣ى

اٛل٦ ٙ٤١ة ٬ٮ  ُٙ٣أك ٛ٦كؽة اٛ٩ؿد ا٣ذ٤١ٲ ٙإٞ٣يل ٔ ٨اٍ٣صٰٔ ،كإف ٔ٥٤
 ،ُٙ٣كٱرتؾ ٦ة ٬ٮ
مٲب نة ٪٦٭ة ٠ؾ ٟ٣كصت ٔ٤ٲ ٫إٔٺ ٫٦ث٣ ٫ٲٕ٦ ٢٧ة ٬ٮ
ه
ٛ٦كؽ هة ،ك٬ؾق  ٰ٬ا٣ذ١ة٣ٲ ٙاٍ٣صٔٲح.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أ ٫٩ٹ ٚؿؽ ثَل أف ٱٕؿ٪ٚة اٍ٣صٔٲةت ثُؿٱ ٜاٵػجةر ثًل ٬ٮ ُٙ٣
أك ٛ٦كؽة أك ثُؿٱ ٜاٵ٦ؿ كا٪٣٭ٰٚ ،إ ٫٩ٱسجخ ا٣ٮصٮب كاٞ٣جط يف اٙلة٣ذَل  ٕ٦نة،
كٱ١ٮف ا٣ذٕؿٱ٤َ ٙج نة يف اٛلٕ٪ٯ ٦ٮصج نة ٣ٸرادة كا١٣ؿا٬حً٠ ،ل يف دٕؿٱ ٙا٤ٕٞ٣ٲةت
كأزجخ يف ّلٞٲٜ
ثؼ ٜ٤ا ،٢ٕٞ٣ث ٢ٹ ٱجٕؽ أف ٱ١ٮف ا٣ذٕؿٱ ٙثُؿٱ ٜاٵػجةر آ٠ؽى
ى
ا٣ٮصٮبً٠ ،ل ذ٠ؿق(ً٤ٔ )1لء اٵوٮؿ ٚٲًل كرد ٠ؾ ٨٦ ٟ٣أظ١ةـ اٍ٣صع ٦س:٢
َ َْ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ُ
ُ َ ََ ُ
طػ ََ أ ْوَلدْ ذَّص [ا٣جٞؿة.]233:
ب غييْس ًُّصْ ،صوالٔ ِالات ير ِ
ْصنخ ِ

٪٣ ُٙ٣ة كصت ٔ٤ٲ٪ة ٫٤ٕٚ
فرع٤ٚ :ٮ ٔ٪٧٤ة ثة ٢ٕٞ٣أف مٲب نة  ٨٦اٵٕٚةؿ
ه

ث٧ضؿد اً ٨١٣ ،٢ٕٞ٣ف ٱذ ٜٛذ ٟ٣إٹ يف ٕ٦ؿٚح آص دٕةٌف ك٬ٮ كص ٫كصٮُلة ٔ٪ؽ
أ٠سؿ اٛلذَ٧٤١ل.
فرع :كٛلة ٠ةف ذ٬ ٟ٣ٮ قجت دٮص ٫ا٣ذ٤١ٲٛةت ٔ٤ٲ٪ة اػذٛ٤خ ثةػذٺؼ
اٵز٦ةف كاٵظٮاؿ كاٵمؼةص كاٵ٦ةٚ ٨٠ةػذٛ٤خ َشاآ اٵ٩جٲةء ،كد١ة٣ٲٙ
اٛلٞٲ ٥كاٛلكةٚؿػ كا ٰ٪٘٣كاٍٞٛ٣ل ،كا٣ؿص ٢كاٛلؿأة ،كاٙلؿ كإ٣جؽ..إٌف ٍٗل ذ.ٟ٣
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤ثًل ذ٠ؿ٩ة أف آص دٕةٌف ًف ٱ٪ٛ٤١ة  ٨٦ا٣ٮاصجةت اٍ٣صٔٲح إٹ ثًل
ٔ ٥٤أ ِف٩ة ٹ  ٫٤ٕٛ٩إٹ ثة٣ذ٤١ٲ ٙقٮاء ٪٤ٕٚةق ثة٣ذ٤١ٲ ٙأـ ٹ ،كًف ٱ٪ٛ٤١ة ٨٦
ا٣رتكؾ إٹ ثًل ٔ ٥٤أ ِف٩ة ٹ ٩رت ٫٠إٹ ثة٣ذ٤١ٲ ٙقٮاء دؿ٪٠ةق ثة٣ذ٤١ٲ ٙأـ ٹ.
ك ئ ٥ً٤أٱٌ نة أف ا٣ٮاصت ٦س ن
ٺ ًف ٣لت ث٧ضؿد إ٣لةب آص دٕةٌف؛ إذ ٣ٲف ٫٣
ّل٧ٲ٪٤ة اٛلنةؽ ٹ ٵ٦ؿ ،كٹ ٣ذعىٲ ٢ا٣سٮاب؛ إذ ٹ ٣لت ٔ٤ٲ٪ة َ٤ت ا ،ٓٛ٪٣كٹ
٣ؽ ٓٚإٞ٣ةب إذ ٹ ٤لك ٨إٞ٣ةب اثذؽاء ،كٹ ١٣ٮ١لة م١ؿ نا؛ إذ ٹ ٣لت ا٣ن١ؿ
ثة ٞٔ ٢ٕٛ٣ن
ٺ.
( )1يف ٬ة٦ل (أ)« :اػذ٩( .»ٙ٤غ).

كٵ ٫٩ٹ ٟلىه ١٣ٮ١لة ٔىل وٛةت ٟلىٮوح دكف ٍٗل٬ة ،كإً٩ل كصجخ
١٣ٮ١لة  ُٛ٣نة يف ا٣ذ١ة٣ٲ ٙا٤ٕٞ٣ٲح أك يف أُ٣ةٚ٭ة اٍ٣صٔٲح.
ًعه ،ٹ ثي ٍٕؽى يف أف ٱ١ٮف ٠ٮ١لة م١ؿ نا أك ٞلى٤ح ٤٣سٮاب أك ٣ؽ ٓٚإٞ٣ةب أك
٤٣سٺزح ٤٠٭ة كص٭ نة ٤ٕٛ٣٭ة ٤ُ٦ٮث نة ٓص دٕةٌف ،كٱ١ٮف ٤ٕٚ٭ة ٣ؾ ُٛ٣ ٟ٣نة ٪٣ة ً٠ل ٬ٮ
ّة٬ؿ ٩ىٮص اٞ٣ؿآف كا٣ك٪ح ث٬ ٢ؾا ٬ٮ ا٣ؾم ٣لت أف يٱ ٍٕذٞؽ كإٹ ٣جُ٤خ ٚةاؽة
ا٣رت٬ٲت كا٣رتٗٲت ثةٕٞ٣ةب كا٣سٮاب ،ث٠ ٢ةف ٹ ٤لك ٨٦ ٨آص دٕةٌف ا٣ٮٔؽ
كا٣ٮٔٲؽ ،كٹ ْلؿج ثؾ ٨ٔ ٟ٣أ١لة كصجخ ١٣ٮ١لة  ُٛ٣نة ً٠ل ذ٠ؿ٩ة.
ك٠ؾ ٟ٣اٛلعؿ٦ةت اٍ٣صٔٲح ى ٝيج ىع ٍخ ١٣ٮ١لة ٛ٦ةقؽ يف ا٣ذ١ة٣ٲ ٙا٤ٕٞ٣ٲح أك يف
أُ٣ةٚ٭ة اٍ٣صٔٲح.
كأ٦ة اٛل٪ؽكثةت اٍ٣صٔٲحٚ :إً٩ل َشٔخ ١٣ٮ١لة ي ٦ىك ْف٭ ى ٤نح ٤٣ذ١ة٣ٲ ٙا٤ٕٞ٣ٲح أك

اٍ٣صٔٲح ،أك  ُٛ٣نة يف ا٪٣ٮا ٢ٚا٤ٕٞ٣ٲح.

ك٠ؾ ٟ٣اٛل١ؿك٬ةت اٍ٣صٔٲح ي ٦ىك ْف٭ ى٤ح ٤٣رتكؾ أك ٛ٦كؽة يف ا٪٣ٮا ٢ٚا٤ٕٞ٣ٲح.
ٚإف ٝٲ :٢أٱذَٕل ٔىل اٛل ٙ٤١أف ٱٕ ٥٤كص ٫ا٣ذ٤١ٲُ ٙلؾق اٍ٣صٔٲح؟
٪٤ٝة :إذا أدٯ ُلة اٛل ٙ٤١ا٦ذسةٹن ٞٚؽ ػؿج ٔٞٔ ٨ؽٔلة( ُٕٝ )1نة ،ز ٥إف ًف ٱ٨١
 ٫٣أذٞةد يف كصَ ٫شٔٲذ٭ة ّف
 ٍٝأك أذٞؽ ٠ٮ ٫٩أظؽ ا٣ٮصٮق( )2اٛلؾ٠ٮرة ٍٗل
كّ٥٤
صٮر
اُٛ٤٣ٲح ٞٚؽ أػُأ  ُٕٝنة؛ إذ ٝؽ ِف
ه
صٮز ٔىل آص دٕةٌف أك ٩كت إ٣ٲ٦ ٫ة ٬ٮ ه
يف اٛلٕ٪ٯ  ٨١٣ٹ ٱٛ١ؿ ثؾٟ٣؛ إذ ًف ٱُصح ثة٪٣كجح كٹ ثًل ٱكذ٤ـ٦٭ة رضكرة ،كإف
ٔ ٥٤أ١لة َشٔخ و
ٵ٦ؿ ٹ ٱكذ٘ ٫٪ٔ ٰ٪اٛل ٙ٤١كٹ ٱ ٨١٧اٹثذؽاء ث ٫كًف ٱٕ٫٧٤
ثٕٲٚ ٫٪ٺ ٨لء ٔ٤ٲ.٫
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف زٮاب اُ٣ةٔح ٣ٲف ثٞؽر اٛلنٞح ث ٢إ٣ربة يف( )3اٛلٮٓٝ
( )1يف (ب ،كج)ٔ« :٭ؽٔلة».
م١ؿا أك ٞلى٤ح ٤٣سٮاب أك ٣ؽ ٓٚإٞ٣ةب أك ٤٣سٺزح ٤٠٭ة.
( )2ك٠ ٰ٬ٮ١لة ن
( )3يف (ج) :ثةٛلٮ ٓٝيف اُٛ٤٣ٲح.

ثةُٛ٤٣ٲح كا٣ذك٭ٲ ٢يف اٛ٣ؿٱٌح كا٪٣ة٤ٚح ،ك٠ؾا ٔٞةب اٛلٕىٲح ٥لذ ٙ٤ثْٕ٥
اٛلٛكؽة ك ًِ ٝف٤ذ٭ة ،كٝؽ كرد ثؾ ٟ٣اٍ٣صع يف زكصةت ا٣ؿقٮؿ ÷(.)1
فرع :كُلؾا  ُٓٞ٩ثأف زٮاب اٛ٣ؿٱٌح ٚٮؽ زٮاب ا٪٣ة٤ٚح ٍٗ ٨٦ل ّلؽٱؽ ثٞؽر
٤ٕ٦ٮـ ،كٝؽ ذ٠ؿ ثٌٕ٭ ٥أ١لة د٤ٌٛ٭ة ثكجَٕل ًٕ ٛنة ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع ثٞٮ٫٣
ََُ ذ َ ُْ ُ َ
ذ
اّلِل ِ َن ٍَثَو َخ ذتث َأُْبَخَ ْ
ٔن أ َ ْم َٔال َ ُٓ ًْ ِف َ
ج َشتْ َع
يو
ب
ش
دٕةٌفْ :صٌثو اَّلِيَ حِفِل
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ُّ ُ ُْ َ
َ َ َ
َُ َ ذ
َ ْ َ َ
اء ةا َ
ْل َصَِثِ
ك شنتي ٍث ٌِائث خت ٍثّص [ا٣جٞؿة ،]261:كٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صٌَ ج ِ
شِاةِو ِِف َ ِ
ََُ َ ْ ُ َْ
ْش أٌثال َِٓاّص [اٵٕ٩ةـ ،]160:إذ اٛلؿاد ثةٵكٌف ا٣ٮاصت كثةٵػؿل ا٢ٛ٪٣؛ إذ ٹ
فيّ غ
ٱىط ػٺ٪٧٤ٕ٣ ٫ٚة ث ٢ٌٛا٣ٮاصت ٔىل ا.٢ٛ٪٣

فصً[ :يف اٌصث]ٟ

ا٣ىجً ّفٰ ٝجً٠ ٢لؿ ٍٔٗ ٫٤ٞل  ٙ٤١٦ثيشء  ٨٦ا٤ٕٞ٣ٲةت ًف ٱٟ ٨١لةَج نة
ٛلة ٠ةف ِف
ثيشء  ٨٦اٍ٣صٔٲةت؛ إذ ٹ ٱ ٙ٤١اّ ٣ف ُٙ٤دكف اٛلُ٤ٮؼ ٚٲ ٨١٣ ،٫ىِ ٦فك ً
خ اٙلةصح
إٌف إصؿاء أظ١ةـ اٛ١٣ؿ أك اٷقٺـ ٔ٤ٲ٣ ٫ذٕٞ٤٭ة ثٍ٘لق ى ٚيض ًٕ ىٚ ٢ٲ٭ة دةثٕ نة ٵثٮٱ٫؛
إذ ٬ٮ ٚؿٔ٭ًل ٠ة٘٣ى ٨٦ ٨ا٣نضؿةً٠ ،ل صٕ ٢اٛلض٭ٮؿ دةثٕ نة ٤٣ؽار ،كً٠ل يص ًٕ ى٢

٦ؾ٬ت كْ ً ٣فٲ ٫أك ٩ةظٲذ.٫
٦ؾ٬ت ا٣ىجٰ يف اٛ٣ؿكع
ى

فرع :كاٛلؼة ىَت ثذ ٟ٤اٵظ١ةـ ا٣ذٰ  ٰ٬ظؿ ٦يح اٛل٪ة٠عح كا٣ؾثٲعح ً
كظ ّف٤٭ًل

ي
كاٛ٩كةخ ا١٪٣ةح كاٛلٮارز يح كٔؽ٦٭ًل ك٩عٮ ذ ٥٬ ٟ٣اٛلك٧٤ٮفً٠ ،ل أف اٛلؼة ىَت
٧٠ف اٛلىع ٙك٬ٮ ص٪ت ،كٝؿاءة
ثًٌلف ص٪ةٱذ ٫كً٦ ٫ٕ٪٦ل ٬ٮ وٮرة ٞلْٮر
ْف
اٞ٣ؿآف ،كا ٣ىٍ ٞك ٥ثَل ا٣ـكصةت ك٩عٮ٬ة ٬ٮ ا٣ٮ ّفٍف.

فرع :كإف ٝ ٫٤ٞٔ ٢٧٠ج ٢ا٣ج٤ٮغ يْ ٠ف ٙ٤ثة٤ٕٞ٣ٲةت دكف اٍ٣صٔٲةت؛ ٵف ا٣نةرع

ىِ ٣ف٧ة َشَ٭ة ثة٣ج٤ٮغ ئ ٥٤أ ٫٩ٹ ُٛ٣ٲح ٚٲ٭ة ٝجٚ ٫٤ٲٛ٪ؿد ا٣ذ٤١ٲ ٙإٞ٣يل  ٨٦اٍ٣صٰٔ
ٚٲىط إقٺ ٫٦كٛ٠ؿق يف ٛ٩ف اٵ٦ؿ كٱكذع ٜا٘ل٪ح أك ا٪٣ةر  ٨١٣ٹ ٱسجخ ٨ ٫٣لء
ْ
ْ ُ ذ َ َ ََُّ ُ َ َ
اخ ْف ل َ َٓا اىْ َػ َذ ُ
َ َ َ ذ ّ
ابّص اٳٱح
ب ٌَ َْ يَأتِ ٌِِسَ ةِفاخِش ٍث ٌتيِِ ٍث يظ
( )1يف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صيا ن ِصاء انل ِ ِ
[اٵظـاب.]30

 ٨٦أظ١ة٦٭ًل( )1كإً٩ل ٱ١ٮف دةثٕ نة ٵثٮٱ ٫أك ٤٣ؽار ،ك٬ؾا ٪ٕ٦ٯ ٝٮؿ أوعةث٪ة :ٹ
ٱىط إقٺ ٫٦كٹ ردد ،٫ٹ ً٠ل ٝة ٫٣ثٌٕ٭ :)2(٥إ ٫٩ٱىط إقٺ ٫٦ٹ ًر ِفدد ،٫كٹ ً٠ل
دٞٮ ٫٣اٙلٛ٪ٲح :إ١لًل ٱىعةف ٫٪٦؛ ٵ١ل ٥إف ىٔ٪ى ٍٮا ٚٲًل ثٲ ٫٪كثَل آص دٕةٌف ٚ ٍٞٚ٭ٮ
ا٣ؾم ٞ٩ٮ ،٫٣كإف ىٔ٪ى ٍٮا يف اٵظ١ةـ اٍ٣صٔٲح ٍ٘ٚل وعٲط ٣ؿ ٓٚاً٠ ٥٤ٞ٣ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ٫
ا٣نةرع يف ٝٮ(( :÷ ٫٣ر ٓٚا ٨ٔ ٥٤ٞ٣زٺزح ..إٌف آػؿق))(.)3
كًٰٕ ،كٝؽ
ظ٥١
وسأمث :ك٠ٮف ا٣ج٤ٮغ َشَ نة  ً ٣ىذ ىٮ ّفص ٫ا٣ذ٤١ٲ ٙاٍ٣صٰٔ
َف
ه
 ٟا٣سؽم كا٩نٞةؽ اٵىر٩ج ًح()4
ثة٣كَ٪ل كيف زجٮد ٫ثأ٦ٮر ى ٠ىذ ىّ ٛفً ٤
ٍ ىى
اػذ ٙ٤يف دٞؽٱؿق ْف
كٍٗلً٬ل ،كاٛلكأ٣ح اصذ٭ةدٱح.

٤ٚٮ ث ٖ٤ا٣ىجٰ ٗلف ٍٔصة ق٪ح ٝلذ٭ؽ نا ذا٬ج نة إٌف أف ا٣ج٤ٮغ ثسًلٌل ٍٔصة ق٪ح
ً٠ل ٬ٮ ٦ؾ٬ت أيب ظ٪ٲٛح ٢٬ ،ي ٩ىٕة ً ٦ي ٫٤ث٧ؾ٬ج٪ة ٚذىط ًر ِفدد ٫كإقٺ ٫٦ك ي ٩ىْ ٛفك٫ٞ
ثةرد١ةب ا١٣جٍلة ،ك ى ٩يعؽّف ق؟ أـ ث٧ؾ٬جٚ ٫ذ١ٕ٪ف اٵظ١ةـ؟
ك٣ٮ ٠ةف ٦ؾ٬ج ٫أف ا٣ج٤ٮغ ثيشء  ٨٦د ٟ٤اٵ٦ةرات كظى٤خ ٝ ٫٣ج ٢ا٣كَ٪ل
اٛلؾ٠ٮرةٚ ،٭ ٢يٕ٩ة ٫٤٦ث٧ؾ٬ج٪ة أـ ث٧ؾ٬ج٫؟
كا٘لٮاب ٔ ٨اُ٣ؿؼ اٵكؿ :أف ا٣كؤاؿ ٚٲٚ ٫ةقؽ إذ ٹ ٦ؾ٬ت ٍ٘٣ل ا٣جة ٖ٣يف
اٍ٣صٔٲةت ،ث ٢ٱٕة ٢٦ا٣ىجٰ ث٧ؾ٬ج ٫ا٣ذجٕ ٌٰ ٣ٮٌ ٣ٲ ٫أك ٩ةظٲذ ،٫كٹ ظٛ ٥١لة أ ِفداق
إ٣ٲ ٫اصذ٭ةدق.
كٔ ٨اُ٣ؿؼ ا٣سةٌل :أ ٫٩إذا ا ٌدٔٯ ذ ٟ٣ك٬ٮ ٠ل ١ه ٨يٝجً ىٝ ٢ٮٕ٪ٚ ٫٣ة ٫٤٦ث٧ؾ٬ج،٫
كٱىٍل ذً٠ ٟ٣ل ٣ٮ ا ٌدٔٯ ا٣ج٤ٮغ ثةٹظذٺـ يف كٝخ إ١٦ةٚ ٫٩إ ٫٩يٱ ىىؽِف ؽ كدسجخ ٫٣
( )1أم :أظ١ةـ اٷقٺـ أك اٛ١٣ؿ٬ ٨٦ .ة٦ل (أ).
( )2أثٮ إ٣جةس٬ ٨٦ .ة٦ل (أ).
( )3دًل ٨ٔ(( :٫٦ا٪٣ةا ٥ظذٯ ٱكذٲ ،ِٞكٔ ٨اٛلض٪ٮف ظذٯ ٱٛٲ ،ٜكٔ ٨ا٣ىجٰ ظذٯ ٱجٔ ٨ٔ ))ٖ٤يل ،#
أػؿص ٫٪ٔ ٫اٷ٦ةـ زٱؽ يف اٛلك٪ؽ ٦ؿٚٮٔ نة ،كاٷ٦ةـ أٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ يف اٵ٦ةٍف كأثٮ داكد يف ا٣ك٨٪
ر )4403( ٥ٝكٍٗل ،٥٬كٔٔ ٨ةانح كاثٔ ٨جةس ،كً٬ل ٔ٪ؽ أيب داكد (ثةب يف اٛلض٪ٮف ٱَصؽ أك
ٱىٲت ظؽ نا).
( )4اٵر٩جحَ :ؿؼ اٵ١( .ٙ٩لةٱح).

أظ١ةـ ا٣جة ٖ٣يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح ،ك٠ٮف ذ٦ ٟ٣ؾ٬ج ٫يف اٛلكأ٣ح اٵكٌف.
ٹ ٱٞةؿ :إف دىؽٱٚ ٫ٞؿع ٔىل ٔؽا٣ذ ٫اٛلذٮٛٝح ٔىل ث٤ٮٗ١ٚ ٫ٲ٤ ٙل ٥١ثج٤ٮٗ٫
َ ٨٦ؿٱ ٜدىؽٱ٫ٞ؟ ك٬ ٢٬ٮ ِفإٹ ىد ٍك هر؟
ٵ٩ة ٞ٩ٮؿ٣ :ٲف ا٣ج٤ٮغ زةثخ ٪٬ة َ ٨٦ؿٱ ٜاٚلرب ظذٯ ٱ٤ــ ا٣ؽكر ث٨٦ ٢
ي
اٞ٣ٮؿ ٝٮ ى،٫٣
َؿٱ ٜا٣ؽٔٮل؛ ٵٛ ٫٩لة ادٔٯ أ٦ؿ نا( )1ٹ ٱٕ ٥٤إٹ  ٨٦ص٭ذ٠ ٫ةف
ك٦س ٢ذ ٟ٣ٹ دٕذرب ٚٲ ٫إ٣ؽا٣ح.
فصً :يف اٌىفاس

ٛلة ٠ةف اٛ١٣ةر ٟلةَجَل ثة٤ٕٞ٣ٲةت ٠ة٩ٮا ٟلةَجَل ثةٍ٣صٔٲةت ،كإً٩ل ًف دىط
٪٦٭ ٥إ٣جةدات ٷػٺٜل ٥ثٍصَ٭ة ك٬ٮ اٷقٺـً٠ ،ل ٹ دىط وٺة ا٘ل٪ت ٓ٦
٠ٮٟ ٫٩لةَج نة ُلة كثٍصَ٭ة(.)2
كاٛلن٭ٮر ٔ ٨اٙلٛ٪ٲح أ١لٍٗ ٥ل ٟلةَجَل ُلة.
كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥إً٩ل اٚلٺؼ يف ٠ٮ١لٟ ٥لةَجَل ثأداء إ٣جةدات ٹ ثٍ٘ل٬ة ،كٹ
ى
٦ؤاػ يؾكف ُلة يف اٳػؿة ٚ٭ٮ ٞل ٢ادٛةؽ ،كإً٩ل دؿؾ ػُةُل ٥ثأداا٭ة
يف أ١ل٥
اُ٣جٲت ٔ ٨كو ٙا٤ٕ٣ٲ٢
ض
اقذؽراص نة ٜل٪ٔ ٥ؽ ا٣ٲأس  ٨٦إقٺ٦٭ً٠ ،٥ل يٱ ٍٕؿً ي
ي
ٔ٪ؽ ا٣ٲأس ،كْ٣ة٬ؿ ا٣ك٪ح ك٬ٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣ا ٍد ئ٭ ٥إٌف م٭ةدة أف ٹ إ ٫٣إٹ
ٚإف  ٥٬أصةثٮؾ ٚأٔ٧٤٭ِ ٥ف
آص ٍ
أف آص ٚؿض ٔ٤ٲ٭ٗ ٥لف و٤ٮات))(.)3
( )1ك٬ٮ ا٣ج٤ٮغ ثةٹظذٺـ يف اٛلٞٲف ٔ٤ٲ ٫ك٠ٮٝ ٫٩لذ٭ؽ نا يف ٍٗل ا٣ج٤ٮغ ثةٹظذٺـ٬ .ة٦ل (ج).
( )2ك٬ٮ اُ٣٭ةرة.
(ٔ ٨ٔ )3جؽآص ثٔ ٨جةس ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ آص ÷ ٛلٕةذ ظَل ثٕس ٫إٌف ا٣ٲ(( :٨٧إ ٟ٩قذأيت ٝٮ ٦نة
أ٠ ٢٬ذةبٚ ،إذا صبذ٭ٚ ٥ةدٔ٭ ٥إٌف أف ٱن٭ؽكا أف ٹ إ ٫٣إٹ آص كأف ٞل٧ؽ نا رقٮؿ آصٚ ،إف ٥٬
أَةٔٮا  ٟ٣ثؾٚ ٟ٣أػرب ٥٬أف آص ٝؽ ٚؿض ٔ٤ٲ٭ٗ ٥لف و٤ٮات يف  ٢٠ٱٮـ ك٣ٲ٤حٚ ،إف ٥٬
أَةٔٮا  ٟ٣ثؾٚ ٟ٣أػرب ٥٬أف آص ٝؽ ٚؿض ٔ٤ٲ٭ ٥وؽٝح دؤػؾ  ٨٦أٗ٪ٲةا٭ٚ ٥رتد ٔىل ٞٚؿاا٭،٥
ٚإف  ٥٬أَةٔٮا  ٟ٣ثؾٚ ٟ٣إٱةؾ ك٠ؿاا ٥أ٦ٮاٜل ،٥كاد ٜدٔٮة اٛلْ٤ٮـ ٚإ٣ ٫٩ٲف ثٲ ٫٪كثَل آص
ظضةب)) أػؿص ٫ا٣جؼةرم ر )1496( ٥ٝكا ،٫٣ ِٛ٤٣كأػؿص٦ ٫ك ٥٤يف وعٲع )19( ٫كاث٨
ظجةف يف وعٲع )2419( ٫كٍٗلً٬ل ثأٛ٣ةظ ٦ذٞةرثح.

فرع :كدْ٭ؿ ٚةاؽة اٚلٺؼ ٚٲِ ٨٧ف
وىل ِفأك ىؿ ا٣ٮٝخ ز ٥اردؽ ز ٥أق ٥٤يف ا٣ٮٝخ،
ٔض ٢ا٣ـ٠ةة ز ٥اردؽ ز ٥أق٪ٕٚ ،٥٤ؽ )1(٥٬ا ُٓٞ٩اٚلُةب ثؿدد ٫ز٥
كٚٲ ٨٧ىظ ِفش أك ِف
و
ثٮصٮب ٍٗلً
 ٙآػؿ ٚذضت ٔ٤ٲ ٫اٷٔةدة
ٔةد ثٕؽ اٷقٺـ ٚىةر ٠أِ ١٦ ٫٩ف ٤ه
ا٣ٮصٮب اٵكؿ ،كٔ٪ؽ ٍٗل :٥٬اٚلُةب ثةؽ ٚٺ ِلت ٔ٤ٲ ٫اٷٔةدة.
فرع :كٝؽ ٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة ثٮصٮب اٷٔةدةٚ ،ٲعذ ٢٧أف ٱ١ٮف ث٪ة نء ٔىل
أ١لٍٗ ٥ل ٟلةَجَل ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ ٝٮؿ ٝؽ٦ةا٭ ،٥كأف ٱ١ٮف ِ ًٔ ٫٣ف ٤هح أػؿل؛ إذ ٝؽ
ٱ١ٮف ٤٣عِ ًٔ ٥١ف٤ذةف.
كأ٦ة دٕ٤ٲ ٢ثٌٕ٭ ٥ثة٩عجةط اٵكٌف ٌٕٚٲٙ؛ إذ ٹ ٣لت َ٤ت ا ،ٓٛ٪٣كٵ٫٩
ٱ٤ــ ذ ٟ٣يف قةاؿ ا٣ٮاصجةت ا٣ذٰ ٹ كٝخ ٜلة ٠ة٣ـ٠ةة ك٩عٮ٬ة ،كٱ٤ــ كصٮب
٤ٕٚ٭ة ثٕؽ ا٣ٮٝخ٧ٚ ،ؿأةة ثٞةء ا٣كجت(٦ )2نٕؿ هة ِف
ثأف اِ ٕ٣ف ٤ىح ٦ة دٞؽـ.
دا٤٣ ٓٚذٕؿض ٪ٔ ٍٞٚؽ ا٣نةٓ٦ )3(ٰٕٚ
فرعٚ :إٝؿار ا٣ؾ٦ٲَل ٔىل َشاإ٭ ٥ه
٠ٮ١لٟ ٥لةَجَل ثٍصٱٕذ٪ة.
كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح :ث٢

دا)4(ٓٚ

ه

ٵد٣ح اٍ٣صع يف أظ١ةـ ا٣ؽ٩ٲة ظذٯ ٠أ١لٍٗ ٥ل

داػَ٤ل يف اٚلُةب.
فرع٪ٕٚ :ؽ ٥٬د١ٮف اٚل٧ؿ ٦ذ ىٞٮ ٦نحٚ ،ٲٌ٦ ٨٧ذ ً٤يٛ٭ة ،كٱىط ثٲٕ٭ة [كٓل١٤٭ة]()5

يٍ

ي ى ْف ى
 ٨ٍ ٧ٚكَئ ٚٲ ٫ز٥
ٚٲًل ثٲ٪٭ ،٥كصٕ٤٭ة ًٔ ىٮ ى
ض ثي ٌٍ وٓ أك َٺؽ ،كدىط أ١٩عذ٭ ،٥ى
أق ٥٤يظ ً
 ١ى ٥ثإظىة ،٫٩كِلت ث ٫اٞٛ٪٣ح.
( )1أم :اٙلٛ٪ٲح.
( ٫٤ٕ٣ )2ا٣ٮٝخ ،كآص أٔ٬ ٨٦ .٥٤ة٦ل (ب ،ج).
(ٞ )3ل٧ؽ ث ٨إدرٱف ا٣نة ٰٕٚاٛلُ٤جٰ أثٮ ٔجؽآص ،إ٦ةـ ٦ؾ٬ت ا٣نةٕٚٲح ،ك٣ؽ ٱٮـ ٦ةت أثٮ ظ٪ٲٛح ،
ك٩نأ ث١٧ح ز ٥ثةٛلؽٱ٪ح ،كأػؾ ًٔ٤ٔ ٨لء كٝذ ٫ظذٯ ٠ةف إ٦ة ٦نة ٞٚٲ٭ نة ،ك٠ةف  ٨٦اٛل٪ةرصٱ٣ ٨ٸ٦ةـ
٤لٲٯ ثٔ ٨جؽآص كا٣ؽأَل إ٣ٲ ،٫دٮيف ق٪ح ٬204ػ كأػجةرق ٠سٍلة ك٦ىٛ٪ةد٦ ٫ن٭ٮرة .اْ٩ؿ ٔ:٫٪
ٕ٦ض ٥اٵدثةءَ ،جٞةت ا٣نةٕٚٲحٞ٦ ،ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل ،كٍٗل٬ة.
( )4يف (أ) :دإٚح.
( )5زٱةدة يف (ب).

ز ٥اػذٛ٤ٮا ٞٚةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح(٬ :)1ؾا ٔة َفـ يف ٦ ٢٠ة اْلؾكق َشٱٕ نح ،كٝةؿ
وةظجةق( :)2ث ٢إً٩ل ٱ١ٮف ذٚ ٟ٣ٲًل ٠ةف َشٱٕ نح أو٤ٲ نح ٜلٚ ،٥ٺ ٱؽػ١٩ ٢ةح
اٛلعةرـ ا٣ؾم ٔ٤ٲ ٫اٛلضٮس ك٦ة دٛؿع ٔ٤ٲ.٫
كا٣نة٥ ٰٕٚلة ٙ٣يف ٕلٲٓ ذ.ٟ٣
دك٤ٲ ٫٧إٌف كارز٫
ت
فرعٚ :إذا ٦ةت ا٣ؾ ٰ٦ك ٫٣كدٱٕح أك دٱ٪ٔ ٨ؽ ٦ك ٥٤ىك ىص ى
ي
ٔ٪ؽ٩ة ٔىل ٝٮ ،)3(٫٣كإٌف كارز٪ٔ ٫ؽٔ ٥٬ىل ٝٮؿ اٙلٛ٪ٲح.
ٝلٮ٧ل
كإذا إَٔ٦ ٥ك ٥٤ذ٦ٲ نة يف ١لةر رٌ٦ةف ىأزً ى٪ٔ ٥ؽق ٹ ٔ٪ؽ ،٥٬كإذا ذثط
َف

مة ىة آػؿ ظ٪٧١ة ثٲ٪٭ًل ثةٞ٣ٲ٧ح ٔ٪ؽق ٹ ٔ٪ؽ ،٥٬كثةٵرش ٔ٪ؽ ،٥٬كإذا َ ِفٜ٤
ٗلؿ ٠ةف رصٕٲ نة ٔ٪ؽق يػ ٍ ٕ٤نة ٔ٪ؽ ،٥٬كإذا دـكص٭ة ٔىل و
ا٣ؾ ٰ٦زكصذٔ ٫ىل و
ٗلؿ
ّف
٠ة٩خ ا٣ذك٧ٲح ثةَ٤ح ٔ٪ؽق وعٲعح ٔ٪ؽ.٥٬
ذ٠ ٰ٦ةف ًة ٪٦نة ٜلًل ٔ٪ؽ ٥٬ٹ
ػ٪ـٱؿق
ا٣ؾ ٰ٦أك
ٗلؿ
كإذا ىأ ٍد ى ٤ى
٦ك ٥٤أك َف
ه
ى
ْف
 ٙى

ا٣ؾٔ ٰ٦ىٍل نا ٔىل ٦ك ٥٤ز ٥اػذ٧ؿ ٔ٪ؽق ز ٥وةر ػ ن
ٔ٪ؽق ،كإذا ٗىت
ٺ ًف ىٱ يٕؽٍ
ّف

ي
 ٟ٤٦اٛلكٚ ٥ً ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ ٥٬ٹ ٔ٪ؽق ،كإذا أك٩ل ا٣ؾٛ ٰ٦لكضؽ ك٩عٮق ً٦ل ٹ ٝؿثح
ٚٲ٪ٔ ٫ؽً ٥٬ف ٱىط ٔ٪ؽ اٙلٛ٪ٲح كاٞ٣ٲةس أف ٱىط ٔ٪ؽ ا٣نة ،ٰٕٚكٝؽ ذ٠ؿق
و
ك٪١٣ٲكح ك٩عٮ٬ة ثة١ٕ٣ف ٨١٣ ،ٹ ٱذٕؿض ٜل ٥ادٛة ٝنة.
ثٕي أوعةث٪ة،
( )1إً٪٣لف ث ٨زةثخ ا٣ذٲ ٰ٧ثة٣ٮٹءٞٚ ،ٲ ٫إ٣ؿاؽ ،أثٮ ظ٪ٲٛح إ٦ةـ اٛلؾ٬ت اٙل٠ ،ٰٛ٪ةف ٱجٲٓ اٚلـ كٱُ٤ت
ا ٥٤ٕ٣ظذٯ وةر اٛلنةر إ٣ٲ ،٫ك٠ةف  ٨٦اٛل٪ةرصٱ ٨ٵا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ  ،%ركل ا٣ؾ٬جٰ أف كا٣ؽق صةء
إٌف ٔيل ٚ #ؽٔة  ٫٣ثة٣رب٠ح يف ذرٱذ١ٚ ،٫ةف أثٮ ظ٪ٲٛح .كدٮيف ثج٘ؽاد ق٪ح ٬150ػ ٦ك٧ٮ ٦نة كأػجةرق
٠سٍلة .اْ٩ؿ ٔ :٫٪قٍل أٔٺـ ا٪٣جٺء ،اٙلؽاا ٜا٣ٮردٱح ،كَجٞةت اٙلٛ٪ٲح ،كٍٗل٬ة.
( )2كً٬لٞ :ل٧ؽ ث ٨اٙلك ٨ا٣نٲجةٌل ٠ةف ٞٚٲ٭ نة أوٮ٣ٲ نة ،دٮيف ثة٣ؿم ق٪ح ٬189ػ ،ك٦ ٫٣ىٛ٪ةت ٪٦٭ة
(ا٣كٍل) ك(ا٘لة ٓ٦ا١٣جٍل) كٍٗلً٬ل .كٱٕٞٮب ث ٨إثؿا٬ٲ ٥اٵ٩ىةرم ا١٣ٮيف أثٮ ٱٮق٠ ،ٙةف
ٞٚٲ٭ نة ٞلؽز نة كٍف اٌٞ٣ةء ثج٘ؽاد  ،ك٬ٮ أكؿ  ٨٦دٰٔ ٝة٬ل اٌٞ٣ةة كأكؿ  ٨٦كًٓ ا١٣ذت يف
أوٮؿ أ ٫ٞٛ٣ىل ٦ؾ٬ت أيب ظ٪ٲٛح ،كدٮيف ق٪ح ٬182ػ .اْ٩ؿ اٵٔٺـ.
( )3أم :ا٣نة.ٰٕٚ

إذا زجخ ذٚ ٟ٣ةٔ ٥٤أف ثٕي أوعةث٪ة ٱٞٮؿ ثٞ٧ة٣ح ا٣نة ٰٕٚيف اٞ٣ةٔؽة
ا٣كةثٞح كٚؿكٔ٭ة اٛلؾ٠ٮرة ،كٕل٭ٮرٔ ٥٬ىل اٞ٣ٮؿ ثٞ٧ة٣ح وةظجٰ أيب ظ٪ٲٛح يف
و
دٛىٲ ٢يف ثٌٕ.٫
ذٔ ٟ٣ىل
ٚٲ١ٮف اٛ١٣ةر ٔ٪ؽٍٗ )1(٥٬ل ٟلةَجَل ُلؾا ا٪٣ٮع( ٨٦ )2اٍ٣صٔٲةت يف أظ١ةـ
ا٣ؽ٩ٲة .ٍٞٚ
ت ه
ذٰ٦
فرعٚ :إذا أق ٥٤ا٣ؾ ٰ٦دػ ٢يف اٚلُةب  ٞ٤ُ٦نةٚ ،إذا ىٗ ىى ى
رصٔ ٢ىل ُف
ت ٔ٤ٲ٫
كك ىص ى
ٗلؿ نا ز ٥أق ٥٤اٛل٘ىٮب ٔ٤ٲ )3(ٟ٤٦ ٫ا٘٣ةوت إف ٠ةف ذ٦ٲ نة ،ى
إراٝذ٭ة إف ٠ةف ٦ك ٤نًل.
ذ ٰ٦ذِ ٦فٲ نح ٔىل و
ٗلؿ يف ا٣ؾ ْف٦ح ز ٥أق ٥٤أظؽً٬ل ٝج ٢اٞ٣جي
فرعٚ :إذا دـكج َف
ٞٚٲ :٢ٱ٤ــ ٝٲ٧ذ٫؛ إذ ٠أ ٫٩د٣ ٙ٤ذٕؾر دك٤ٲ ٫٧أك ٝجٌ.٫
كٝٲ٦ :٢٭ؿ اٛلس٢؛ إذ ٹ ٝٲ٧ح  ٫٣ثٕؽ اٷقٺـ.
كإف ٠ةف ِ ٕ٦فٲ ٪نة ٚإف ٠ةف اٛلك٬ ٥٤ٮ ا٣ـكج دك١لة ٚ٭ٮ ٜلة ،كإف ٠ة٩خ ا٣ـكصح
ٚةٞ٣ٮٹف  ٓ٦و
زة٣ر ك٬ٮٍ :
 ٙث٤ً ٕٛ٭ة ١ٚأ١لة اقذ٭١٤ذ ،٫كٔىل
أف ٹ ٨ل ىء ٜلة إذ ىد ً ٤ى
ةس قةاؿ ٔٞٮد اٛلٕةكًةت.
٦ة ذ٠ؿ٩ة يد ى ٞي

ٗؿً٪ة  ٨٦اٛلٞؽ٦ح ىٍ ٤ٍ ٚ
٪أػؾ يف اٛلٞىٮد ٞ٪ٚٮؿ:
كٝؽ ى ٩ىض ىـ ي

( )1أم٪ٔ :ؽ اٙلٛ٪ٲح ك ٨٦ٱٞٮؿ ثٞٮٜل١٬ .٥ؾا كصؽ .كاٵكٌف ٔٮد اٍ٧ٌ٣ل يف ٝٮ٪ٔ« :٫٣ؽ »٥٬إٌف
ا٘ل٧٭ٮر يف ٝٮ« :٫٣أك ٕل٭ٮر٬ ٨٦ .»٥٬ة٦ل (أ) ك(ج).
( ٫٤ٕ٣ )2أراد ثة٪٣ٮع ٦ة ٠ةف َشٱٕح أو٤ٲح ،كآص أٔ٬ ٨٦ .٥٤ة٦ل (ب ،ج).
( )3يف (ب)١٤٦« :٭ة».

[ألغاَ اٌرىٍ١ف]

ا٣ذ٤١ٲ ٙرضثةف :دؿكؾ كإٔٚةؿ:
اٌعشب األٚي :اٌرتٚن

كا٣رتؾ ٍٗل ٞ٦ىٮد يف ٛ٩ك ٫قٮاء ٪٤ٝة إٞ ٰٛ٩ ٫٩لي ،أك  ٢ٕٚاٌ٣ؽْف  ،ث ٢اٛلٞىٮد
ٔؽ ٰ٦ٹزـ  ٫٣ك٬ٮ ٔؽـ كٝٮع اٛلٛكؽة ا٣ؾم ٬ٮ اٛلرتكؾ ٔىل ٦ة ٦ؿ ّلٞٲ.٫ٞ
أ٦ؿ
َف
 ٫٪٦ه

فرع :ك١٣ٮف ا٣رتؾ ٍٗل ٞ٦ىٮد ًف ٤لذش إٌف ٩ٲح ،كًف ٱذأزؿ ثة٪٣ٲح ٙلىٮؿ ذٟ٣
و
ٞلْٮر٩ ،عٮ :أف
ا٣ٺزـ ٔ٪ؽ ا٣رتؾ ،قٮاء ِلؿد ٔ ٨ا٪٣ٲح أك وةظجذِ ٩ ٫فٲ يح ٦جةحو أك

ٱ٪ٮم ثرتؾ اٞ٣جٲط ىد ىٮ ْف ٝىٰ ا٣ؾ ْفـ أك اٚلؽٱٕح ،ثؼٺؼ اٵٕٚةؿ ٚإ١لة ٝؽ ّلذةج إٌف ٩ٲح،
كدذأزؿ ثة٪٣ٲح ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف ،ك ٨٦ىز ِف ٥ذ٬ت ثٌٕ٭ ٥إٌف أف اٛ١٣ةر
ٟلةَجٮف ثة٣رتكؾ  ٨٦اٍ٣صٔٲةت دكف اٵٕٚةؿ ٕ٣ؽـ وعح ا٪٣ٲح ٪٦٭.٥

أ ٨٦ ٥٬اٵٕٚةؿ؛
فرع :ك١٣ٮف ا٣رتكؾ اٍ٣صٔٲح ي ً
َش ىٔ ٍخ ٣رتؾ اٛلٛةقؽ ٠ة٩خ ِف
إذ ٍ٦ ٰ٬صكٔح ّ ٣فُٛ٤ٲح ا٣ذٰ  ،ٙ٤١٧٤٣ ٓٛ٩ ٰ٬ك ٨٦اٛلٕ٤ٮـ أف اٹظرتاز ٔ٨
اٛلِصة أ٤َ ٨٦ ٥٬ت ا ،ٓٛ٪٣كٱذٛؿع ٔىل ذٚ ٟ٣ؿكع:
وٌُا :أف ا٣ٮاصجةت ٤٠٭ة ٱكذجةح دؿ٠٭ة ثةٷ٠ؿاق ،ثؼٺؼ اٛلعؿ٦ةت ٚإف ٪٦٭ة
كق ْفج.٫
٦ة ٹ ٱجٲع ٫اٷ٠ؿاق ٠ة٣ـ٩ة كرضب اٍ٘٣ل ى

و
و
ي
رضر ٠ةف
أم
ظىٮؿ
ووٌُا :أف ظؽِف اٷ٠ؿاق يف دؿؾ ا٣ٮاصجةت ٬ٮ
رضر ٌ

ثؼٺؼ اٛلعؿـ ٚٺ ٱجٲع ٫إٹ ا٣ذ ٙ٤أك ذ٬ةب إٌ٣ٮ أك ٩عٮً٬ل.
ووٌُا :أ ٫٩ٱكذجةح دؿؾ ا٣ٮاصت ٔ٪ؽ ػنٲح ظؽكث ٔ ِف٤ح أك زٱةدٔلة أك
اقذ٧ؿار٬ة ،كٹ ٱجٲط اٛلعؿـ إٹ ػنٲح ا٣ذ ٙ٤ك٩عٮق.
٣ل ٍـ ا٣ذؽاكم ثة٪٣ضف ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع ثٞٮ(( :÷ ٫٣إف
فرع :ك٣ؾً ٟ٣ف ى ي

آص ًف ٣لٕ ٢مٛةء أ٦ذٰ ٚٲًل ظؿـ ٔ٤ٲ٭ة))( )1كصةز ثرتؾ ا٣ٮاصت إذا ّ ٨زكاؿ ا٤ٕ٣ح.

( )1أػؿص ٫اث ٨ظجةف يف وعٲع ٨ٔ ٫أـ ق٧٤ح ث(( :ِٛ٤إف آص ًف ٣لٕ ٢مٛةء ٥٠يف ظؿاـ)) ر٥ٝ
( ،) 1391كأػؿج اٜلٲس ٰ٧يف ٝل ٓ٧ا٣ـكااؽ ٦س ،٫٤كاُ٣عةكم يف َشح ٕ٦ةٌل اٳزةر .كٝؽ ركم
٦ٮٝٮ ٚنة ٔ ٨اث٦ ٨كٕٮد ث ِٛ٤ا١٣ذةب.

ا٣ذ ٙ٤صةز ثة٪٣ضف؛ إذ ث ٫ٱكذجةح اٛلعؿـ ٚٲ١ٮف
ٝةؿ ثٌٕ٭ :٥إٹ أف ٥لنٯ
ى
ٟلىى نة ٤٣ؼرب.
ذْ ٟ٣ف
ووٌُا :أ٣ ٫٩لت دؿؾ ا٣ٮاصت ٣رتؾ اٛلعؿـ كٹ ٣لٮز  ٢ٕٚاٛلعؿـ ٢ٕٛ٣
ك ٢ٕٚاٛلعؿـ  ٫ٕ٪٦ ٨٧٠اٞ٣ةدر ٨٦
ا٣ٮاصت كذ٪ٔ ٟ٣ؽ دٕةرض دؿؾ ا٣ٮاصت
ً
اٚل٧ؿ ٚإ ٫٩ٱذَٕل ٔ٤ٲ ٫دؿؾ ا٣ىٺة ،ك ٨٧٠دٌٲٞخ ٔ٤ٲ٫
ا٣ىٺة إف ًف ٱٍصب
ى
ا٣ىٺة ك٬ٮ يف ا٣ؽار اٛل٘ىٮثح ٚإ٥ ٫٩لؿج ٪٦٭ة ك٣ٮ ٚةدخ ا٣ىٺة ،ك ٨٧٠مة٬ؽ
ا٣ٮٝٮع
١٪٦ؿ نا يف ا٣ىٺة؛ ٚإ٥ ٫٩لؿج ٪٦٭ة ٷزا٣ذ ،٫ك ٨٧٠ػيش ٔ ٨٦ؽـ ا١٪٣ةح
ى
ى
اٷػٺؿ ثعٞٮؽ ا٣ـكصح؛ ٚإ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ ٫ا١٪٣ةح.
يف اٛلعْٮر ،ك ٨٦ا١٪٣ةح
و
كصٮب  ٓ٦كصٝ ٫جطو ٠ةف
ووٌُا :إذا اصذ ٓ٧يف ا ٢ٕٛ٣ىك ٍص ي ٫يظ ٍك و ٨ث ٢كص٫

اٙل٣ ٥١ٮص ٫اٞ٣جط ٚٲ١ٮف ٝجٲع نة ،كذ٠ ٟ٣ة٣ىٺة يف ا٣ؽار اٛل٘ىٮثح ،كا٣ذٮًؤ
ثًلء ٘٦ىٮب ،أك ثًل وء ّ٩ ٫٪ضك نة أك ٘٦ىٮث نة ،أك ا٣ىٺة يف زٮب [٘٦ىٮب]()1
أك دار ٠ؾ ،ٟ٣ك٣ٮ ا١٩نَ ٙة٬ؿ نا أك ظٺٹن؛ ٵف إٝؽإ٦ ٫٦ىٲح.

كٝةؿ صًلٔح :ث ٢ا٣ىٺة وعٲعح ظٲر ا١٩ن ٙاٙل ٢أك اُ٣٭ةرة؛ إذ ٹ
ٕ٦ىٲح يف ٨لء  ٨٦أصـاا٭ة ،كإً٩ل ٔىص و
ثأ٦ؿ  ٛ٪٦و
ى٪ٔ ٢٭ة ،ك٬ٮ ىص ٍٕ ي٤٭ة وٺ نة
ض ىك ٍٝذً ،٫كاٞ٣ٮؿ اٵكؿ ٬ٮ اٛلٕذ٧ؽ كٱٕؿؼ ثٞٮؿ أ٢٬
َشٔٲ نح كا ٕٝنح ٔ ٨ىٍ ٚؿ ً
اٹثذؽاء ،كا٣سةٌل ثٞٮؿ أ ٢٬اٙلٞٲٞح.
ووٌُا :أف كٍف ا٣ىجٰ ٣لربق ٔىل دؿؾ اٛلعؿـ ،كٹ ٣لربق ٔىل  ٢ٕٚا٣ٮاصت إٹ
ا٣ىٺة يف ظ ٜاث ٨إٍ٣ص ً٠ل قٲأيت ،كأ٦ة إصجةرق ٔىل ا ٣ىٍ ٞك ٥ثَل ا٣ـكصةت
رب ٔىل ٔ٦ ٢٧ة اقذؤصؿ ٔ٤ٲ.٫
رب ٔ٤ٲ٭ة ً٠ل ي٣ل ي
٣ل ى ي
١٤ٚٮ ٨٦ ٫٩ظٞٮؽ اٳد٦ٲَل ،ك٬ٮ ي ٍ
ف اٙلؿٱؿ ً
كظ٤ٲح اٌٛ٣ح ٌ
كا٣ؾ٬ت ٔىل اٵوطً٠ ،ل
فرع ٚ :يٲ ٍ٪٧ى يٓ
ا٣ىجٰ  ٨٦يٍ ٣ج ً
ّف
ً
ً
كدػٮؿ
كا ُٜ٪٣ث٧٤١ح اٛ١٣ؿ،
ب اٛلك١ؿ كا٣ـ٩ة،
َش ً
كرد ث ٫اٵزؿً٠ ،ل ٱ ٨ٍ ٦ً ٓ٪٧ي ٍ
ص٪ت.
٦ف اٛلىع ٙك٬ٮ ه
اٛلكضؽ أك ْف

( )1زٱةدة يف (ج).

كأ٦ة اٹػذٌةب ثةٙل٪ةء  ٨٧ٚأصةزق ٤٣ؾ٠ٮر  ٞ٤ُ٦نة ٠أظؽ ٝٮٍف ا٣نةٰٕٚ
كثٕي أوعةث٪ة()1
ا٣ىجٰ ٧ٔ ٫٪٦ٺن
ْٚة٬ؿ ،ك ى- )2(٫ٕ٪٦ ٨ٍ ٦ك٬ٮ اٵوط -ى٪٦ى ىٓ
ِف
ه

ثة٪٣ه كٔ٧ٮ ًـ اٞ٣ٲةس.
ْف

كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥ث٣ ٢لٮز ٤٣ىٍ٘ل ٔ ٧ن
ٺ ثةٹقذعكةف( ،)3ك٬ٮ ٔةدة ا٣كٙ٤
ٍٗ ٨٦ل و
ٍ١٩ل.
ووٌُا :أف دؿؾ اٛلعؿ٦ةت ٣لت اٷصجةر ٔ٤ٲ ،٫ك٣ٮ ثة٣كٲٔ ٙىل  ٢٠أظؽ،
ثؼٺؼ  ٢ٕٚا٣ٮاصجةت ٚةٞ٣ذةؿ ٔ٤ٲ ٫إٌف اٷ٦ةـ  ،ٍٞٚك٣ؾ ٟ٣يٱ ىؿ ِفص يط ا٪٣٭ٰ ٔ٨
اٛل١٪ؿ ٔىل اٵ٦ؿً ثةٛلٕؿكؼ ٔ٪ؽ ا٣ذٕةرضً٠ ،ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
فرع :ك٦ة ذ٠ؿ٩ةق  ٨٦أ٢ل ٌٲح دؿؾ اٞ٣جٲط كرصعةٔ )4(٫٩ىل  ٢ٕٚا٣ٮاصت ٱأيت
ٕ٦ةَ)5(٨

٦س ٫٤يف اٛل٪ؽكب كاٛل١ؿكق ٠ة٣ذ ٢ٛ٪ثة٣ىٺة يف ا٣ٮٝخ اٛل١ؿكق ،كيف
و
ثٕي.
ك٠ذًٕ ٧ؽ ا٘لٕ٧ح ثة٣ىٮـ ،ك٠ىٮـ ٱٮـ إ٣ٲؽ ٔ٨
اٷث ،٢كٝلةرم ا٣كٲٮؿ،
ّف

٦كذع ٜزٮاث نة  ُٕٝنةٚ ،٭ ٢ٱكذعٜ
َف
ٚإف ٝٲ :٢إف دةرؾ ٬ؾق إ٣جةدات ٪٤٣٭ٰ
ٚةٔ٤٭ة زٮاث نة ك٣ٮ زٮاب ْف
ا٣ؾ٠ؿ يف ٍٗل ا٣ىٺة؟
٪٤ٝة :أ٦ة ا٣ىٺة يف ا٣ٮٝخ اٛل١ؿكق ٚٺ إذ ًف ٱٕٞ٪ؽ اٷظؿاـ ُلة؛ ٵ١لة ٠ة٣ىٺة
زٮاب ٣ؾٟ٣
اٛلؤٝذح يف ٍٗل كٝذ٭ة؛ ٵف كٝخ ا٬ ٢ٛ٪٣ٮ ٦ة ٔؽا كٝخ ا١٣ؿا٬ح ،كٹ ى
ا٣ؾ٠ؿ؛ ٵ ٫٩ى ٝىىؽى ث٠ ٫ٮ٤٣ ٫٩ىٺة اٛلٍصكٔح.
كأ٦ة ا٣جٮاٚ ٰٝ٭ٰ ٕٞ٪٦ؽة وعٲعح ٹٛ٩ىةؿ كص ٫ا١٣ؿا٬ح ٔ ٨كص٫
َشٔٲذ٭ةٚ ،ٲعىُ ٢لة زٮاب ٩ةٝه ٔ ٨زٮاب دؿ٠٭ة ،كُلؾا ٤لى ٢اٛ٣ؿؽ ثَل
( )1اٵٍ٦ل اٙلكَل٬ .ة٦ل (أ).
( )2اٜلةدم٬ .ة٦ل (أ).
( )3اػذ ٙ٤اٵوٮ٣ٲٮف يف ظٞٲٞذ ٫كاٞ٣ٮؿ ثٞٚ ،٫ةؿ ث ٫أا٧ذ٪ة كاٙلٛ٪ٲح كا٣جُصٱح كاٙل٪ةث٤ح ،كٛ٩ةق ا٣نةٕٚٲح
كاٵمٕؿٱح ،ك٬ٮ ٔ٪ؽ ا٣جٕي :إ٣ؽكؿ ثع ٥١اٛلكأ٣ح ٔ ٨ظْ٩ ٥١ةاؿ٬ة إٌف ػٺ٣ ٫ٚٮص ٫أٝٮل ٨٦
اٵكؿ ٱؿاق اٛلضذ٭ؽ .اْ٩ؿ اٛ٣ىٮؿ ا٤٣ؤ٣ؤٱح  ،كاٛلعىٮؿ ،كَشح اٛلٕذ٧ؽ  ،كٍٗل٬ة.
( )4يف (ج)« :كرصع٪ةق».
(ٕ٦ )5ةَ ٨اٷث٦ ٰ٬ :٢جةر٠٭ة  ،كٝٲ :٢ا٣ذٰ ٔىل اٛلةءٞ٦( .ةٱٲف ا٘٤٣ح ٹثٚ ٨ةرس).

ٞ٩ىةف وٛح ا٣ىٺة ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ،كٞ٩ىةف وٛذ٭ة ثٕؽـ اقذًٕلؿ ٬ٲآٔلةٚ ،إ ٫٩ٹ
زٮاب ٕ٣ؽـ ا١٣ؿا٬ح يف ٤ٕٚ٭ة ثٍ٘ل ٬ٲبةت.
يٱ ٍك ىذ ىع ّف٣ ٜرت٠٭ة ه

ي
ي
كا٣رتؾ ٚٲ ٓٞاٹمذجةق يف ٠ٮ٫٩
ا٢ٕٛ٣
وسأمثٝ :ؽ ٱٕذرب يف ثٕي اٛلٍصكٔةت

ٝ ٨٦جٲ ٢ا٣رتكؾ ٚذسجخ  ٫٣أظ١ة٦٭ة ،أك ٝ ٨٦جٲ ٢اٵٕٚةؿ ٚٲٕةٕ٦ ٢٦ة٤٦ذ٭ة.
و
 ٨٧ٚذ :ٟ٣ا٣ىٮـ ٬ ٢٬ٮ ي
دؿؾ ٝجٲطو ك٬ٮ اٷُٚةر ،أـ ي
كاصت ك٬ٮ
٢ٕٚ
اٷ٦كةؾ ٔ ٨اٛلُٛؿات ا٣سٺزح؟
كا٣ىعٲط أٝ ٨٦ ٫٩جٲ ٢اٵٕٚةؿ؛ ٵف اٍ٣صع ىأ ٍد ىر ىص ي ٫يف ق ٟ٤ا٣ٮاصجةت يف اٵ٦ؿ

كص ىٕ ى ٤ي ٫ر ٪٠نة  ٨٦اٵر٠ةف اٚل٧كح ،كأكصت ٚٲ ٫ا٪٣ٲحِ ،ف
كرػه ٚٲ٧٤٣ ٫كةٚؿ
ث ،٫ى
 ٞ٤ُ٦نة ،ك٧٤٣ؿٱي  ٓ٦اِ٣صر ،ي
ت ٚٲ ٫كص ٫اٞ٣جط ظٲر ٝةر ٫٩يف وٮـ  ٨٦ػيش
كٗ ْف ٤ى
ا٣ذ ،ٙ٤كوٮـ اٛلؿًٕح ظٲر ػنٲخ ٔىل ك٣ؽ٬ة رضر نا ،كوٮـ ىٱ ٍٮ ى ٰ٦إ٣ٲؽٱٔ ٨ىل
اٵوط ،كوٮـ ا٣ـكصح كاٛل٤٧ٮؾ  ٛ٩ن
ٺ كٝؽ ١لةً٬ل ا٣ـكج كا٣كٲؽ.
٤ٚٮ ٠ةف دؿ ٠نة ٛلة زجذخ ٬ ٫٣ؾق اٵظ١ةـ٪٧٤ٕٚ ،ة أٛ٩ ٫٩ف اٷ٦كةؾ ا٣ؾم ٬ٮ
دٮ ٰٝاٛلُٛؿات ً٠ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف ،كإً٩ل ٝجط اٷُٚةر ١٣ٮٛ٦ ٫٩ٮد نة )1(٫٣

ت ا٣ٮاصت ،ٹ ١٣ٮٛ٦ ٫٩كؽة يف ٛ٩ك ٫ظذٯ ٱ١ٮف دؿ٫٠
ً٠ل يف  ٢ٕٚ ٢٠ىِ ٚفٮ ى
ٞ٦ىٮد نا ،كٱ١ٮف كصٮب اٷ٦كةؾ ١٣ٮ٦ ٫٩كذ٤ـ ٦نة  )2(٫٣ٹ ١٣ٮ ُٛ٣ )3(٫٩نة،
و
كٱنج ٫ذ ٟ٣إٚكةد اٛلىيل ٣ىٺد ٫اٛ٣ؿٱٌح ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ٚٲ٭ة ٚإ ٫٩ي
كاصت؛ إذ
دؿؾ
ٝجٲط يف ٛ٩ك.٫
ت إدًل٦٭ة ،ٹ أ ٫٩ه
ثة٣ؽػٮؿ ٚٲ٭ة ىك ىص ى
ك٦ك ٫اٛلىع ٙك٩عٮقٚ ،إف
كصٕ ٢ثٌٕ٭٬ ٨٦ ٥ؾا دػٮؿ ا٘ل٪ت اٛلكضؽى ِ ،ف

ا٣ٮاصت ٬ٮ ا٘٣كٝ ٢ج٤٭ة٧ٚ ،ذٯ ٤ٕٚ٭ة ٍٗ ٨٦ل ٗك٠ ٢ةف دةر ٠نة ٤٣ٮاصت ،ى ٚيٍ ٞج يط
د ٟ٤اٵٕٚةؿ ٬ٮ ٹقذ٤ـا٦٭ة ى
ا٣ٮاصت ٹ أ١لة ٝجٲعح يف ٛ٩ك٭ة.
دؿؾ
ً
( )1أم٣ :ٸ٦كةؾ.
( )2أم٤٣ :رتؾ.
( )3أم :اٷ٦كةؾ.

كأ٦ة دؿؾ اٛلكذعةًح ٤٣ىٺة ظٲر ٩كٲخ كٝذ٭ة ٤ٚٲف ٣ذٕةرض ا٣ٮاصت
كاٞ٣جٲط ث ٧ٔ ٢ن
ٺ ثةٵو ،٢ك٬ٮ ٠ٮف ا٣ؽـ ظٲٌ نة يف كٝخ إ١٦ة.٫٩
و
فرع :كإذا زجخ أف ذ ٟ٣ي
كاصت ىز ىج ىخ ٕ ٫٣لٲٓ د ٟ٤اٵظ١ةـ اٛلذٞؽ٦ح
دؿؾ
٠ةٕ٣ؾر ا٣ؾم ٱكذجةح ث ٫ا٣رتؾ  ٨٦اٷ٠ؿاق ،كظىٮؿ اِ٣صر كدٞؽـ دؿؾ اٞ٣جٲط
ٔ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ ا٣ذٕةرض ك٩عٮ ذ.ٟ٣
و
فرع :كً٦ل كٚ ٓٝٲ ٫اٹمذجةق ىر ّفد ا٣ٮدٱٕح٬ ٢٬ ،ٮ ي
كاصت ك٬ٮ دك٤ٲ ٥ظٜ
٢ٕٚ

اٍ٘٣ل ،أك ي
دؿؾ ٝجٲط ك٬ٮ إ٦كةؾ ظ ٜاٍ٘٣ل ٗىج نة؟

و
كا٣ىعٲط أ ٫٩ه
اٛل ٓ٪أك
ث٢ٕٛ
 ٢ٕٚأٱٌ نة إٹ أف ٱ١ٮف اٷ٦كةؾ
ً
٠ةٞ٣جي أك ً
ً
ا٣ذُصؼ ٚٲضذ ٓ٧اٵ٦ؿافٚ ،ٲ١ٮف ا٣ٮدٱٓ ٚةٔ ن
ٺ ٞ٣جٲط كدةر ٠نة ٣ٮاصت  ٨٧٠دؿؾ
ا٣ىٺة آػؿ ا٣ٮٝخ ثٝ ٢ٕٛجٲط ،ك٦س ٫٤اٛل٘ىٮب إٹ أف ٠ٮ ٫٩ىد ٍؿ ىؾ ٝجٲطو أٗ٤ت؛
دةثٓ ،كا٣ٮدٱٕح ثة١ٕ٣ف ،كأ٦ة ٌٝةء
إذ ٬ٮ اٛلذٞؽـ يف ا٣ٮصٮد
ككصٮب ا٣ؿ ْفد ه
ي
ا٣ؽِف ٍٱٚ ٨ٮاصت ٞلي؛ ٵ ٫٩دٛؿٱٖ ا٣ؾ٦ح .ٍٞٚ
فرعٚ :ٲٞؽـ ٔ٪ؽ ا٣ذٕةرض يَ ٠ف ٨ٍ ٦ً ٢ر ْفد ا٣ٮدٱٕح كاٛل٘ىٮب ٔىل ٌٝةء ا٣ؽِف ٍٱ،٨
اٛل٘ىٮب ٔىل ر ْفد ا٣ٮدٱٕح كا٣ٮصّ ٫ة٬ؿ.
كٱٞؽـ ر ّفد
ً

و
١٪٦ؿ ،ك٠ؾا ر ّفد ا٣ٮدٱٕح ثٕؽ
١لٰ ٔ٨
ك٣لت اٞ٣ذةؿ ٔىل ر ْفد اٛل٘ىٮب؛ ٵ ٫٩ه
اً٠ ٢ٞ٪٣ل ذ٠ؿ٩ة ٹ ٔىل ٌٝةء ا٣ؽِف ٍٱ ،٨كٹ ٔىل ًًل ًف اٛل٘ىٮب أك اقذٛؽاا٨٦ ٫

ٍٗلق؛ ٵ ٫٩أ٦ؿ ثٕ٧ؿكؼ.

اٌعشب اٌثأ :ٟاألفؼاي

ي
ي
كظٞٮؽ إ٣جةد.
ظٞٮؽ آص،
كٝ ٰ٬كًلف:
ك٦ة ٠ةف ى ٦ين ٍٮث نة ٚك٪ؾ٠ؿق  ٓ٦أظؽً٬ل ٔىل ظكت ٦ة ٱٕؿض  ٨٦ا٣جعر.
[اٌمغُ األٚي :زمٛق اهلل ذؼاىل]

أ٦ة اٞ٣ك ٥اٵكؿ :ك٬ٮ ظٞٮؽ آص دٕةٌف؛ ٪ٚذٚ ٥٤١ٲ ٫يف كصَ ٫شٔٲذ٭ة ،ك٨٦
 ٫٣إقٞةَ٭ة ،كظ٧١٭ة ٔ٪ؽ ا٣ذٕةرض ،ز ٥يف زجٮٔلة يف ظ ٜاٛ١٣ةر كا٣ىجٲةف ،ز٥
يف دٞكٲ٧٭ة ٚذ ٟ٤ذالذث أةحاث:
[اٌثسث األٚي :يف ٚخٗ ششػ١رٙا]

أ٦ة ا٣جعر اٵكؿ ٞٚؽ ئِ ٥ً٤ف
َش ىٔ ٍخ ٛلىة٣ط إ٣جةد يف ا٣ؽْف ٱ،٨
أف اٍ٣صٔٲةت ي ً
ز ٥ا٣ٮاصت أف ٱٕ ٥٤أف ٬ؾق اٛلى٤عح يف ظٞٮؽ آص يف ٛ٩ف ٤ٕٚ٭ة ،ك ً ٨ٍ ٦ىز ِفً ٥ف
ٱٕ٤٣ ٨١جةد إقٞةَ٭ة اثذؽاء.
كأ٦ة ظٞٮؽ إ٣جةد ٚةٛلى٤عح يف َشٔٲذ٭ة ٹ يف ٤ٕٚ٭ة؛ ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف ٜل٥
إقٞةَ٭ة اثذؽاء.
وسأمث :ك٣ٸ٦ةـ أف ٱك ٨٦ ٍٞظٞٮؽ آص ٦ة إ٣ٲ ٫اقذٲٛةؤق ،ك ٰ٬اٛلة٣ٲح
٠ة٣ـ٠ةة ك٩عٮ٬ة ،كإٞ٣ٮثةت ك٩عٮ٬ة ،كذ٪ٔ ٟ٣ؽ ٕ٦ةرًح ٛ٦كؽة د٪نأ ٨٦
اقذٲٛةا٭ة؛ ٛلة ٔ ٨٦ ٥٤كصٮب إٱسةر دٮ ٰٝاٛلٛةقؽ ٔىل ٠كت اٛلىة٣ط ،ك٠ؾا ٫٣
إقٞةط ظ٪ٔ ٜؽ ٕ٦ةرًح ظ ٜآ٠ؽ ٠ ٫٪٦ؿص ٥اٛلعى٤٣ ٨عةصح إٌف ا٘ل٭ةد،
كإقٞةط اٙلٞٮؽ دأ٣ٲ ٛنة ٔ ٨٧ٱؿصٮ ُ٩صد٫؛ ٵف يف صٕ ٢ا٣نةرع اقذٲٛةا٭ة إ٣ٲ٫
ه
 ٤ٕ٦ن
٦ٮ٠ٮؿ إٌف ْ٩ؿق ٔ٪ؽ ا٣ذٕةرض.
ٺ ثةٛلى٤عح إمةر نة إٌف أ٫٩
فرع ٥٤ٕٚ :أ٣ ٫٩ٲف  ٫٣إقٞةط ا٣ؽْف ٱة٩ةتٔ ،جةد نة ٠ة٩خ ٠ة٣ىٺة ك٩عٮ٬ة أك
ٍٗل٬ة ٠ة٘ل٭ةدً٠ ،ل أمةر ا٣نةرع ثٕ٧ةدجح(٩ )1جٲ ÷ ٫إٌف ذ ،ٟ٣ك ئ ً٤ى ٥أ٣ ٫٩ٲف
ََ ذُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ج ل ُٓ ًّْص [ا٣ذٮثح ،]43ك٬ؾق ٕ٦ةدجح ٩جٲ ٫ظٲر أذف ٛلْ ٨لٙ٤
( )1ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صخفا اّلِل خِم ل ًِ أذُِ
ٔ ٨ا٘ل٭ةد ثة٣ذؼ .ٙ٤ظةمٲح يف (ب).

 ٫٣اٷقٞةط إٹ ٔ٪ؽ دٕؾر ا٘ل ٓ٧ك٣ٮ ثٞ٪ىةف أظؽً٬ل أك دأػٍلق.
فرع :كٱًٕ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أ ٫٩إذا أقُٞ٭ة ىق ى ٞىُ ٍخ ثةَ ٪نة كّة٬ؿ نا ظٲر ظى٦ ٢ة
ي
ػُأ ى ٩ىْؿً اٷ٦ةـ ًف دك ،ٍٞك٠ةف ٫٣
أقُٞ٭ة ٵصٚ ،٫٤إف ًف ٤لى ٢أك ا١٩نٙ
اقذٲٛةؤ٬ة؛ ٵ٦ ٫٩ذُصؼ يف ظٍٗ ٜلقٚ ،ٺ ٱٛ٪ؾ ا٣ذربع كا٘٣ج٠ ٨ٮٍف ا٣ٲذٲ ٥ك٩عٮق.
ً
وسأمث :ك يً ٦
ً
ا٣ذأ٣ٲ ٙأ٦ؿاف:
صٮاز
ت
ٮص ي
أحدَام :زٱةدة ٦ى٤عح يف ا٣ؽْف ٱٚ ،٨٭ؾا ٣لٮز ٣ٸ٦ةـ ثإقٞةط اٙل ،ٜثٍصط أف
دـٱؽ د ٟ٤اٛلى٤عح ٔىل ٦ى٤عح اٙل ،ٜكٹ ٣لٮز ثٞ ٢ٕٛلْٮر٠ ،ذٮ٣ٲح اٚلةا٨
رصة نء ٣ىٺظ ،٫كٝؽ ا٦ذ ٓ٪أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٠ؿـ آص كص٭ ٨٦ ٫دٮ٣ٲح ٕ٦ةكٱح ظذٯ
٠ةف  ٨٦أ٦ؿق ٦ة ٠ةف ،كذٛ٤٣ ٟ٣ؿؽ ا٣كةث ٜثَل اٵٕٚةؿ كا٣رتكؾ.
و
ٛ٦كؽة يف ا٣ؽْف ٱ ،٨ك٬ؾا ٣لٮز ثإقٞةط اٙل ٞ٤ُ٦ ٜنة ،ك٣لٮز ث٢ٕٛ
وذاًيُام :د ٚيٓ
اٛلعْٮر ظٲر ْٔ٧خ اٛلٛكؽة ً٠ ،ٍٞٚل ٹ ٣لٮز ٵظؽ٩ة ث ٢ٕٛاٞ٣جٲط ٔ٪ؽ
و
ٌٔٮ ،أك ٦ة يف ظ.٫٧١
اٷ٠ؿاق إٹ ظٲر ػيش ا٣ذ ،ٙ٤أك ذ٬ةب
فرع :كٝؽ ٱْ٭ؿ اٛ٣ؿؽ ثَل أف ٱك ٍٞاٷ٦ةـ ا٣ـ٠ةة ٔ ٨ا ٍ ٣ي ٧ىؤ ِف ٙ٣كثَل أف ٱٞجٌ٭ة
و
 ٫٪٦ز ٥ٱؿد٬ة إ٣ٲ٫؛ إذ اٵكؿ ي
كاصت ،كا٣سةٌل ٞ ٢ٕٚلْٮر ،كٔ ٥٤أ ٫٩ٱىط إثؿاء
دؿؾ
اٷ٦ةـ  ٨٦ا٣ـ٠ةة ظٲر  ٫٣إقٞةَ٭ة  ،ٍٞٚػٺ ٚنة ٛل ٞ٤ُ٦ ٓ٪٦ ٨نة أك أصةز  ٞ٤ُ٦نة.
فصً[ :يف اٌرؼاسض تني زمٛق اهلل ٚزمٛق اٌؼثاد]

كإذا ك ٓٝا٣ذٕةرض ثَل ظٞٮؽ آص كظٞٮؽ إ٣جةد ثعٲر ىٱ يٍ ٛٮ يت أظؽً٬ل ٹ
ٞلة٣ح ٚ٭ٮ ٔىل أرثٕح أرضب؛ ٵ١لًل إ٦ة ٦ةِ ٣فٲةف أك ثؽِ ٩فٲةف أك ٟلذٛ٤ةف.
األول :أن يكًِا وامينيٞٚ ،ةؿ ثٌٕ٭ :٥دٞؽـ ظٞٮؽ آص دٕةٌف؛ ٵف اٛلٕ٪ٯ
٠ٮف اٙلٓ ٜص أ٧٤٣ ٫٩ىة٣ط إ٣ة٦ح ٹ أ٫٣ ٟ٤٦ ٫٩؛ إذ ٦ ٫٣ة يف ا٣كًلكات ك٦ة يف
ً
ٝٮأؽ ا٣ؽٱ ،٨كثٞةء مٮ٠ذ ٫كث ٫دذى ٢اٙلٞٮؽ ٤٠٭ة
اٵرض ٚٲ١ٮف ُلة ًظ ٍ ٛيِ
ً
ا٣ٮ ٙٝيف ًٔلرد ٫أكٹن
ثأرثةُلة ،كثٌٲةٔ٭ة دٌٲٓ ٕلٲٓ اٙلٞٮؽٚ ،٭ٮ ُ٠صؼ ىٗ ِفً ٤ح
ز٤ٌٚ ٥ذ٭ة يف ُ٦ص.٫ٚ

كأٱٌ نة ثذٞؽٱ )1(٥ظٞٮؽ آص دٕةٌف ىٱ ًى يَ ٢ف
 ٨٦ ٢٠إ٣جة ًد إٌف ًظ ِفىذً ً ٨٦ ٫اٛلىة٣ط
إ٣ة٦ح ١ٚةف ٚٲ ٫كٚةء ثةٙلَٞل.
ي
ظٞٮؽ إ٣جة ًد ّف ً
٣ذَٕل أ٤٬٭ة ،كٵ١ل ٥اٛلٞىٮد اٵويل ٨٦
كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥يد ىٞؽِف يـ
ْ َْ
ُ ذ
َ َ َ ُ
ػ ٜ٤إ٣ةًف ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع ثٞٮْ :٫٣صْ َٔ اَّلِي خي َق ىس ًْ ٌَا ِِف اْلر ِض
َ ً
ى
كوٮؿ ذم اٙل ٜإٌف ظ ْف٫ً ٞ
َجِيػاّص [ا٣جٞؿة ،]79كأٱٌ نة يف دٞؽٱ٧٭ة كٚةء ثةٙلَٞل؛ ٵف
 ٨٦أٚؿاد اٛلىة٣ط إ٣ة٦ح.

كٝةؿ آػؿكف :ٹ  ٢ٌٚٵظؽ ا٣ؽِف ٍٱ٪ى ٍ ً
َل ٔىل اٳػؿ؛ إذ ً٬ل يف م٘ ٢ا٣ؾ٦ح ٔىل
و
ثأ٦ٮر ٍٗل ٞ٦ىٮدة  ٨٦كصَ ٫شٔٲح اٌٞ٣ةء
قٮاء ،كد ٟ٤اٵ٦ٮر دؿصٲعةت
أذجةر ُلة ٠ ٓ٦ٮ١لة ٦ذ١ةٚبح ،ك٬ؾا اٞ٣ٮؿ ٬ٮ اٛلٕذ٧ؽ.
ك٬ٮ دٛؿٱٖ ا٣ؾ٦حٚ ،ٺ
ى
امرضب امراين :أف ٱ١ٮ٩ة ثؽِ ٩فٲَل ،ك٬ٮ زٺزح أٝكةـ:
أوذلا :أف ٱ١ٮف ّف
ظ ٜآص ٔجةد نة ٚذٞؽـ ظٞٮؽ إ٣جةد ادٛة ٝنة؛ ٵف إ٣جةدة ى ٍٛ ٩هٓ
 ،ٙ٤١٧٤٣ك٣ٲف  ٫٣أف ٱؤزؿق ٔىل إٱٛةء ٍٗلً ًق ظ ِف ٞي ،٫كذ٠ ٟ٣ىٮـ اٛلؿًٕح ظٲر
ػنٲخ ٔىل ك٣ؽ٬ة رضر نا ،كوٮـ ا٣ـكصح كاٛل٤٧ٮؾ كوٺٔلًل ٛلة أكصجةق ٓ٦
ا٣ـكج كا٣كٲؽ ثٍ٘ل إذ١لًل ،ك٠ؾا إظؿا٦٭ًل ثةٙلش إٹ ٚؿٱٌح ا٣ـكصح ظٲر ٤٧٠خ
ظ ٜآص ٪٬ة.
َشااُ٭ة  ً ٣ىك ٍج ًْ ٜف
و
ك٦س٤٭ة ٦ ٢٠ة ٣ـ٦٭ة ً ٨٦
ظش  ٨٦ىٍ ٝج ً ٢ا١٪٣ةح ،ك٣ٮ ٓ٦
٩ؾر وٮ وـ أك وٺة أك ُف
ا٣ـكج اٵكؿ ثٍ٘ل إذٚ ،٫٩٭ٮ أٝؽـ  ٨٦ظ ٜا٣ـكج  ً ٣ىك ٍج ٜقجج.٫
ك٣ٲف ٤٧٤٣ٮؾ إٹ وٮـ رٌ٦ةف كوٺة ا٣ٮٝخ؛ ٵ١لًل ٦ك ىذ ٍس٪ىٲةف ٚٲ ٫كيف

ا٣ـكصح  ٞ٤ُ٦نة ،ك٦ ٫٣ة أكصج ٫ثإذف قٲؽق أك ثكجج )2(٫أك ثإذف قٲؽق اٵكؿ ٠ؾٟ٣
٠ىٮـ ٛ٠ةرة اْ٣٭ةر كاٞ٣ذ ،٢ك٠ؾا ٛ٠ةرة ا٣ٲَ٧ل ظٲر ىظ ً ٪ىر ثإذف قٲؽق ،أك

اٙلً ٍ٪
 ٙثإذ ٫٩كًف ٱذٕؽِف يف ً
ر.
ىظ ى ٤ى

( )1يف (أ) :ثذٞؽـ.
(٦ )2س ٢وٮـ اْ٣٭ةر ظٲر أذف  ٫٣قٲؽق ثة٣ذـكٱش ،كٛ٠ةرة اٙلش ظٲر أذف  ٫٣ث٬ .٫ة٦ل (أ).

ً
ً
فرع :ك٠ؾا ّف
اٛلٮٝٮؼ كاٛلٮ٩ل
كإ٣جؽ
 ٢٠ى٪٦ ٨ٍ ٦ة ًٚيٕ٠ ٫ل٤ٮ ٠هح ٠ةٵصٍل اٚلةص
ثٕٛ٪٧ذ ،٫كإً ٍذ يف ٦ة ً
ه
٦كٙ ٍٞل ،٫ٞك ٫٣ا٣ؿصٮع ٝج ٢ا٣ٮصٮب
 ٟ٣اٛلً ٕٛ٪ح يف ذ٫٤٠ ٟ٣
ٹ ثٕؽق.

و
ي
ٔجةدة ز ٥اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ج٭ًل
إ٣لةب
ا٣ؿص٣ ٢ـكصذ ٫أك ٠ل٤ٮ ٫٠يف
فرع :كإذا ىأ ًذ ىف
ً

ا٣ـكج كا٣كٲؽي  :إٔ ٫٩ىل ا٣رتاػٰ ،كٝة٣خ ا٣ـكصح كاٛل٤٧ٮؾ:
ثٕؽ اٷ٣لةبٞٚ ،ةؿ
ي
ٍٗل يٝل ٍـً وئ؛ ٵٕ٦ ٫٩ىٲح؛
إٔ ٫٩ىل اٛ٣ٮر ،دؿإٚة إٌف اٙلة ،٥٠ك٦ة ٕٚٺق ٝج ٢اٛلؿإٚح ي
٦ؾ ٬ىج٭ًل.
إذ ٣ٲف ٜلًل إ٣ـاـ ٗ ًٍلً٬ل ى
ً
ً
و
ثإ٣لةب وٮ ًـ ْف
ٗلٲف ٦س ن
ٺ،
٢٠
اٛلٮٝٮؼ
ٕ٤٣جؽ
اٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲ٫
فرع :كإذا ىأ ًذ ىف
ي
ً

 ٓ٪٦إ٣جؽ إف ا٩ذ ٢ٞإ٣ٲ ٫ثة٣ٮٛٝٲح ،ٹ إذا ا٩ذ ٢ٞثةٷرث ،أك
ز٦ ٥ةت ٠ةف  ً ٣ى ٨ٍ ٧ثٕؽق ي
٠ةف ا٣ؾم أذف ٬ٮ ا٣ٮاٝ ٙٝج ٢ا٣ٮ ،ٙٝكا٣ٮصّ ٫ة٬ؿ.
دٞؽٱ ٥اٞ٣ىةص كػؽ٦ح اٵثٮٱ ٨إ٣ةصـٱ ٨كظٌة٩ح ا٢ُٛ٣
فرع :ك ٨٦ذٟ٣
ي
ٍٗل يق،
إظىةر اٛلعؿـ
ٔىل اٙلش ٔ٪ؽ ا٣ذٕةرض ،ك٫٪٦
ً
ي
ث٧ؿض ى ٨ٍ ٦ٹ ٱٞٮ يـ ث ٫ي
كإظىةر اٛلؿأة ثُؿك ًء إ٣ؽِف ة يف قٛؿ اٙلش؛ ٵف ٚٲ٭ة ظ ٌ ٞنة ٤٣ـكج ً٠ل قٲأيت إف
ي
مةء آص دٕةٌف.
فرع :كاٛل٪ؽكثةت يف ٬ؾا اٙل٠ ٥١ة٣ٮا ًص ىج ٍ ً
َل٠ ،ة٣ذ ٢ٛ٪ثة٣ىٺة كإ٠ؿا ًـ
ً
كٝجٮؿ ٠ؿا٦ذ٭ً٠ ،٥ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع٨ٕٚ .
اٌ٣ٲ ،ٙك٠ىٮـ ى٩ ٨ٍ ٦ـؿ ثٞٮ وـ،
ي
اٍ ٌ٣ٲ.))ٙ
اٵكؿ ثٞٮ(( :÷ ٫٣ٹ دنِ٘٪٤ف٥١
ا٪٣ٮا ٨ٔ ٢ٚإ٠ؿاـ ِف
كا٣سةٌل ثٞٮ (( :٫٣ى ٨ٍ ٦ى
٩ـؿ ً
ثؽار ٝٮ وـ ٚٺ ٱىٮ ىِ ٦ف ٨إٹ ثإ ٍذ ً١ل.)1())٥

اٳد ٰ٦اٛلعي؛
وذاًيُام :أف ٱ١ٮف ظ ٜآص ٔٞٮث نح ٠ةٙلؽْف  ٚ ،يٲ ىٞؽِف يـ ٔىل ظٜ
ْف
د ٓٚاٛلٛكؽة
أ ً ٣ ،٥٬ى٧ة ئؿً ى
ؼ أف ى
ٵ ٫٩ىِ ٣ف٧ة َشع ٣ؽ ٓٚاٛلٛكؽة ثًل ٚٲ ٨٦ ٫ا٣ـصؿ ٠ةف ِف
أ ٨٦ ٥٬ص٤ت اٛلى٤عح اٚلةوح.
إ٣ة٦ح ّف
( )1أػؿص ٫يف ٪٠ـ إً٣لؿ ر )25951( ٥ٝثـٱةدة(( :دُٮٔ نة)) ،كاث٦ ٨ةص ،)1763( ٫كا٣رت٦ؾم
(ٔ ٨ٔ )789ةانح ثةػذٺؼ ٱكٍل.

اٳد٦ ٰ٦نٮث نة ثع ٜآص دٕةٌف يٝؽْف ىـ ٔ٤ٲ٠ ٫ةٞ٣ىةص ٔىل
ٚأ٦ة إذا ٠ةف ظٜ
ٌ
َشع ٤٣ـصؿ ٰٛٚ ،دٞؽٱ ٫٧رٔةٱ هح ٤٣ع ِفَٞل  ٕ٦نة.
ا٣ؿص٥؛ إ ٍذ ي ً
ً
كا٣كٲؽ ،كٔىل
ا٣ـكج
فرعٚ :ٲٞةـ اٙلؽّف ٔىل ا٣ـكصح كاٛل٤٧ٮؾ ،ك٣ٮ ٚةت ىظ ّفٜ
ً

ٚٮت ٦٭ض ًح
ػةدـ اٵثٮٱ ٨إ٣ةصـٱ ،٨ك٦ؿًٕح
يش ي
ْف
دِصراٚ ،إف يػ ً ى
ا٣ىجٰ ك٣ٮ ِف
ا٣ذٙ٤؛ ٵف ظؿ٦ح اٛل٭ضح
٥ل ىنٯ ٔىل اٵثٮٱ ٨كا٣ىجٰ
ي
اٳد ٰ٦يٝؽْف ىـ ظ ّف٠ ،٫ٞأف ي ٍ
ٌ
ا٣رب ًء ي
ا٣ذ،ٙ٤
يش
ي
كق ى ٍٞظٲر يأ ًٱ ىف  ٨٦ي
أْٔ ،٥ك٣ؾ ٟ٣يأ ْفػ ىؿ ص٤ؽي اٛلؿٱي ،ى
ي
كػ ً ى

دجَل ٖل ي٤٭ة.
٤٣ؿص ً،٥
كدأػٍلق ظٲر ِف ى
كك ىص ى
ى
ت اقذربا يء ا٣ـا٩ٲح ِف
ي

وذامرُام :أف ٱ١ٮف ّف
ظ ٜآص ىدٱة ٩نح ٠ة٘ل٭ةد كاٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كاٛ٣ذٮل كاٙل٥١
رب ٔ٬ ٨ؾا اٍ ًٞ ٣ك ٥ثذٕةرض اٛلى٤عح إ٣ة٦ح كاٛلى٤عح
كاٜلضؿة ك٩عٮ٬ة ،ك يٱ ىٕ ِف ي
اٚلةوح.

دٕةرض اٞ٣ىةص كا٘ل٭ةدٞٚ ،ٲ :٢يٱٞؽِف يـ
كً٤ٕ٤٣لء ٚٲ٭ة اػذٺؼ ك٬ٮ
ه
ٛ٦ؿكض يف ي
اٞ٣ىةص ٣ذٕ ّفٲ ،٫٪ك٣بٺ ٱكّ ٍٞف
دٞؽٱ٥
ثعٍٗ ٜلق ،كٝؽ كرد يف اٍ٣صع
ظ ٜوةظجْ ٫ف
ي
ظٌة٩ح اٵَٛةؿ كػؽ٦ح اٵثٮٱ ٨إ٣ةصـٱٔ ٨ىل ا٘ل٭ةد كاٜلضؿة ،ك٬ٮ ً٦ل ٩عٚ ٨ٲ.٫
ي
ي
كظ ِٛاٛلىة٣ط
أو ٢ا٣ؽْف ٱ٨
ظِٛ
كٝٲ :٢ث ٢ٱٞؽِف يـ ا٘ل٭ةد؛ إذ ثةٛلىة٣ط إ٣ة٦ح
ً
اٛلىة٣ط اٚلةوح ١ٚةف دٞؽٱ٧٭ة أكٌف ،كٝؽ كرد يف
اٚلةوح ،كثٛٮألة دٛٮت
ي
اٍ٣صع ّلؿٱ ٥اٛ٣ؿار  ٨٦ا٣ـظ ٙكإف يّ ِف ٨ا٣ذٙ٤؛ ك٣ؾ٪٤ٝ ٟ٣ة ثضٮاز ىٍ ٝذ ً ٢اٛلؤ٨٦
إذا درتس ث ٫اٛ١٣ةر ٔ٪ؽ ػنٲح اٹقذبىةؿ ك٬ؾا ً٦ل ٩عٚ ٨ٲ.٫
ا٣ذَٕل ٚةٛلٕذ٧ؽ
كا٣ذعٞٲ ٜأف ٱٞةؿ :إف ٠ةف ا٘ل٭ةد ٤ُ٣ت ا٣ـٱةدة أك ٔ٪ؽ ٔؽـ ّف
٬ٮ اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ٙلضذ ٫اٛلؾ٠ٮرة ،كٔىل ذ٤ ٟ٣ل٦ ٢٧ة كرد  ٨٦دٞؽٱ ٥اٙلٌة٩ح
كا٣ؾب ٔ ٫٪ثعٲر ٥لةؼ  ٨٦دؿ٫٠
كػؽ٦ح اٵثٮٱ ،٨كإف ٠ةف ٙل ِٛاٛلٮصٮد
ْف
اًُ٩لس ٕ٦ةًفً ا٣ؽٱ ٓ٦ ٨دٕ ّفٲٔ ٫٪ىل اٛلٚ ،ٙ٤١ةٛلٕذ٧ؽ ٬ٮ اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل؛ إذ دٓٚ
ي
اٛ٣ؿار كصةز ىٍ ٝذ ي٢
اٛلٛكؽة إ٣ة٦ح أكٌف  ٨٦ص٤ت اٛلٕٛ٪ح اٚلةوح ،ك٣ؾ ٟ٣ىظ يؿ ىـ
ي

ا٣رتس يف اٛلكأ٣ذَل اٛلؾ٠ٮردَل.
ْف ٍ

كظ ٜإ٣جؽ ٦ةٌ ٣ٲ نةٚ ،إف ٠ةف ّف
ظ ٜآص ثؽٌ ٩ٲ نة ّف
امرضب امرامد :أف ٱ١ٮف ّف
ظ ٜآص
دٕةٌف ٔجةد نة ّف
اٳد ٰ٦أكٌف ،كذ٠ ٟ٣ةٙلش أك ا٣ىٺة  ٓ٦اٛلُة٣جح ثة٣ؽٱ،٨
ٚعٜ
ْف
ك ٨٧٠كصؽ ٝٲ٧ح ٦ةء ا٣ٮًٮء أك زٮب ا٣ىٺة ك٬ٮ ُ٦ة٣ت ثة٣ؽٱ.٨
كإف ٠ةف ٔٞٮث نح ٚ٭ٰ أكٌف ،كإف ٠ةف ىدٱة ٩نح ٚةٞ٣ٮٹف  ٢٠ذٔ ٟ٣ىل ا٣ذٛىٲ٢
اٛلذٞؽـ يف اِ٣صب ا٣سةٌل.
ظ ٜآص ٦ةٌ ٣ٲ نة ّف
امرضب امراةع :أف ٱ١ٮف ّف
اٳد ٰ٦ثؽٌ ٩ٲ نةٚ ،٭ٮ ٔىل اٚلٺؼ
كظٜ
ْف
يف اِ٣صب اٵكؿ ،كذ٠ ٟ٣ة٣ـكصح ْلؿج  ٨٦ثٲخ زكص٭ة ٣ذك٤ٲ ٥و
ز٠ةة ٹ يٱ٨١٧
إٹ ثؼؿكص٭ة.
ظ ٜآص إً٩ل يٱٞؽِف ـ يف اِ٣صثَل اٵكَ٣ل كا٣ؿاثٓ ظٲر ًف
فرع :ٱًٕ٦ ٥٤ل قج ٜأف ِف
٥ل ىنٯ  ٨٦دٛٮٱخ ظٜ
ٚٮت ٦٭ض ًح اٳد ،ٰ٦كإٹ ٚ٭ٮ أٝؽ يـ ادٛة ٝنة ،إٹ أف ي ٍ
يٍ
٥ل ىل ي
و
ظٲ٪بؾ ٔىل ا٣ذعٞٲ ٜاٛلؾ٠ٮر أكٹن.
آص دٕةٌف ا١لؽاـ ٝٮأؽ اٷقٺـ يٝؽْف ىـ
اٵ٥٬
فرع :كٱٛ٭ً٦ ٥ل دٞؽـ  ٨٦ا٣ذٕة٣ٲ ٢أ١لة إذا دٕةرًخ ظٞٮؽ آص يٝؽْف ىـ
ّف
ثؽؿ ٔ ٫٣ىل ٦ة  ٫٣ه
٪٦٭ة ٔىل ٍٗلق ،ك٦ة ٹ ى
ثؽؿ ٚ ،يٲٞؽِف يـ ا٘ل٭ةد ٔىل اٙلش كٔىل
ً
ي
اٞ٪٣ىةف يف
ٚض ًٕ ى٢
َش ىٔ ٍخ وٺ ية اٛلكة ىٱٛح كوٺ ية
ا٣ىٺة ،ك٣ؾ ٟ٣ي ً
اٚلٮؼ ي
صة٩ت ا٣ىٺة.
ً
ي
كٗك ٢ا٪٣ضةقح
َشاء ٦ةء ا٣ٮًٮء،
رت إ٣ٮر ىة ٤٣ىٺة ٔىل
ك يٱٞؽِف يـ َشا يء ٦ة ٱك ي
ٔىل ا٣ذٮًؤ ،كوٺ ية ا٘ل٪ةزة ٔىل وٺ ًة ا٘لٕ٧ح كٔىل اٛل١ذٮثح ك٩عٮ ذ.ٟ٣
يش ٔ٤ٲ٭ًل  ٕ٦نة يٝؽْف ىـ
فرع :كٱٞؽـ  ٨٦ا٘ل٭ةد كا٦ ٥٤ٕ٣ة ي ٍ
٥ل ىنٯ ًٲة ئ يٚ ،٫إف يػ ً ى
ا ٥٤ٕ٣إذ ث ٫ٱٕ ٥٤ا٘ل٭ةد ،كٵف آص أ ٍٔ ى ٤ى ٥رقٮ ى ٫٣ز ٥أ٦ؿق ثة٘ل٭ةد ،كٵف كصٮد
ي
اِ ًٔ ٥٤ٕ٣ف ٤هح ٦ؤزؿ هة يف كصٮب( )1ا٘ل٭ةد ،ككصٮد ا٘ل٭ةد ًٔ ِف ٤هح ٗةاٲ هح يف كصٮد ا،٥٤ٕ٣
كاٛلؤزؿ ية ٦ذٞؽ ٦هح يف ا٣ٮصٮد ٔىل ا٘٣ةاٲح.
( )1يف (ج) :كصٮد ا٘ل٭ةد.

اٌثسث اٌثأ :ٟيف ثثٛذٙا يف زك اٌىفاس

دسجخ يف ظٞ٭ ٥إٞ٣ٮثةت ٤٠٭ة ٞلٌ نح ٠ة٩خ ثؽِ ٩فٲ هح ٠ةٙلؽْف كاٹقرتٝةؽ ،أك
و
ث٧ؤ٩ح
٦ةِ ٣فٲ هح  ُٓٞ٠أمضةر ،٥٬كّلؿٱ ٜزركٔ٭ ،٥كاٗذ٪ةـ أ٦ٮاٜل ،٥أك ٦نٮث نح
و
و
٤٘٦ٮثح
ٗة٣جح ٠ةٚلؿاج ،ك٦ة ٱؤػؾ  ٨٦ي ِفِلةر أ ٢٬ا٣ؾ٦ح؛ إذ ٬ٮ مجٲ ه ٫ثةٵصؿة ،أك
ا٣ى٘ةر.
٠ة٘لـٱح إذ دؤػؾ ٔىل كصِ ٫ف
ك٠ؾ ٟ٣ا٣ؽِف ٱة٩ةت ٠ة٘ل٭ةد كاٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ ،كإػؿاج
ي
اٛلعٔ ٢ىل اٞ٣ٮؿ ثُ٭ةرة رَٮثذ٭ ،٥كٹ ٱىط
اٚل٧ف ،كٗك ٢ا٪٣ضةقحٚ ،ٲُ٭ؿ
ب ٞلٌ نح ٠ة٩خ ثؽِ ٩فٲ هح ٠ة٣ىٺة كا٣ىٮـ ،أك ٦ةِ ٣فٲ هح ٠ة٣ـ٠ةة
٪٦٭٨ ٥ل هء  ٨٦ا ٣ي ٞىؿ ً
و
و
و
٤٘٦ٮثح
ٗة٣جح ٛ١٠ةرة اْ٣٭ةر كاُٛ٣ؿ ثة٣ٮطء ،أك
ثٕٞٮثح
كاُٛ٣ؿة ،أك ى ٦ين ٍٮثى نح
٠كةاؿ اٛ١٣ةرات ،كٹ ٦ة ٬ٮ ٱذٌ ٨٧ا ٣يٍ ٞؿثىح ٠ة٣ٮ ٙٝكا٪٣ؾر ،أك ٚٲ ٫مةاجح يٍ ٝؿثى وح
٠ة٣ؾثٲعح؛ إذ ٱٍصط ٚٲ٭ة ا٣ذك٧ٲح كَشع ٚٲ٭ة اٹقذٞجةؿ ،كوةرت ٔجةد نة ٞلٌ نح
يف اٜلؽم كاٵًعٲح.
ب ٔ٪ؽ٩ة ا٣ٮًٮء ٚٺ ٱىط ٪٦٭ ٥ػٺ ٚنة ٤٣عٛ٪ٲح؛ إذ ٬ٮ
فرع :ك ٨٦ا ٣ي ٞىؿ ً
ه
َشط ٠كرت إ٣ٮرة كٗك ٢ا٪٣ضةقحٚ ،٭ٮ  ٨٦ا٣ؽِف ٱة٩ةت اٛلعٌح.
ٔ٪ؽ٥٬
ك٣جٕي أوعةث٪ة  ٌٕٙ٣ا ٣يٍ ٞؿثىح ٚٲٛ ٫لة ذ٠ؿ ٚٲىط ٔ٪ؽ ٥٬كًٮء ا١٣ةٚؿ إذا
أق ٥٤يف ا٣ٮٝخ.

ً
 ٌٕٙ٣ا ٣يٍ ٞؿثى ًح ٠ ٓ٦ٮ٫٩
ا٣ؾٰ٦
كثٕي أوعةث٪ة ذثٲع ىح
كأصةزت اٞٛ٣٭ةء
ي
ْف
[١٣ٮ٠ )1(]٫٩ذةث ٌٲ نة أ ٬ن
ٺ ٣ذكرت٬ة ٦كذْ٭ؿٱ ٨ثْة٬ؿ ٦ة كرد(.)2
ي
ظٞٮؽ آص دٕةٌف اٛلعٌ يح
اٛلك ٥٤ق ٞىُ ٍخ ٔ٫٪
فرعٝ :ةؿ أوعةث٪ة :إذا اردؽِف
ي
ب ٤٠٭ة ثؽِ ٩فٲح ٠ة٩خ أك ٦ةِ ٣فٲح ،كا٩ع ِف٤خ أقجةُلة
ا٣ذٰ ٹ يِلةٓ٦
اٛ١٣ؿ ك ٰ٬ا ٣ي ٞىؿ ً
ى
ٳدٰ٦
كٝذ ٢اٚلُأ ٹ اْ٣٭ةر؛ ٵف يف اٛ١٣ةرة ظ ٌ ٞنة
٠ة٪٣ؾكر اٛلٍصكَح كاٵٱًل ًف
ً
ُف

ك٣ٮ كٕٝخ ا٣ؿ ِفدة ثٕؽ ا ٣ىٕ ٍٮد ٔىل اٵوط.

(٦ )1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل قة( ٨٦ ٍٝب).
َ َ َ ُ ذ َ ُ ُ ْ َ َ ٌّ َ ُ
ْ
( )2يف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوغػام اَّلِيَ أوحٔا اىهِخاب خِو ىسًّص [اٛلةاؽة.]5

كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :إً٩ل قُٞخ ٬ؾق ثةٷقٺـ ثٕؽ ا٣ؿ ِفدة ،ك٣ؾ ٟ٣ٱكٍٞ
ثةٷقٺـ ٕلٲٓ ظٞٮؽ آص اٛلعٌح -ك٣ٮ ٔٞٮثح ٣ىةظت اٛ١٣ؿ ٠ةٙلؽْف  -ٹ
اٛلنٮثح ٠عؽْف اٞ٣ؾؼ كٛ٠ةرة اْ٣٭ةر ،ك٬ؾا اٞ٣ٮؿ ٬ٮ اٛلٮاٞ٤٣ ٜٚٮؿ ثأ١ل٥
ٟلةَجٮف ثةٍ٣صٔٲةت.
كأٱٌ نة ٬ٮ اٛل٪ةقت ٞ٤٣ٮأؽ؛ ٵف اٛ١٣ؿ ٹ ٱى٤ط ٤٣ذؼٛٲ ٙكا٣رتٚٲ ٫ث٢
اٛل٪ةقت  ٫٣ا٣ذنؽٱؽ كا٣ذ٘٤ٲِ ،كاٷقٺـ ثة١ٕ٣ف ،ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف صةثٌ نة ٛلة ٝج ىً٠ ٫٤ل
َْ َ
ْ ْ
ٱك ٍٞاٵ ٢ٝثكٞٮط اٵ٠سؿ ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع ثٞٮْ :٫٣صإِن يَنخَ ُٓٔا ُحغف ْر ل ُٓ ًْ
َْ ََ
ٌَا كد َشيفّص [اٵٛ٩ةؿ.]38:
فصً :يف ثثٛذٙا يف زك اٌصثٟ

ٱسجخ يف ظ ْف ٨٦ ٫ً ٞظٞٮؽ آص ٩ٮٔةف:

أحدَام٦ :ة ٱسجخ ٔىل كص ٫ا٣ذجٕٲح ،ك ٰ٬أظ١ةـ اٷقٺـ كاٛ١٣ؿ ً٠ل ٦ؿ.
وذاًيُام٦ :ة ٱٞج ٢ا٪٣ٲةثح  ٨٦ظٞٮؽ آص اٛلةِ ٣فٲح ىدٱة ٩نح ٠ة٩خ ٠ةٚل٧ف كاٚلؿاج أك
و
و
ث٧ؤ٩ح ٠ة ٣يٍٕص ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف .ٹ ٦ة ٹ
ثى٤ح ٠ة٣ـ٠ةة أك
ٔجةد نة ٦نٮث نح
ى
ا٪٣ٲةثح ٠ةٕ٣جةدات ا٣جؽِ ٩فٲح ٠ة٣ىٺة كإٞ٣ٮثةت ٠ةٙلؽْف  ،كإ٣جةدات اٛلةِ ٣فٲح اٛلنٮثح
ٱٞج٢
ثٕ ٞو
ٮثح ٠ةٛ١٣ةرات ،كق٪ي ىْ ٛفى ي ٢ي ٠اٺ ٬ ٨٦ؾق يف ٦ٮًٕ ٫إف مةء آص دٕةٌف.
ٍٗل وعٲعَل ،كإً٩ل ٱؤ٦ؿ ثىٮرٔلًل
فرعٚ :ٮًٮء
ْف
ا٣ىجٰ كوٺ يد ي٪ٔ ٫ؽ٩ة ي
ظ ٜيف ٦ٮ ٫ٛٝيف ا٣ىٺة.
دأدٱج نة ٠كةاؿ اٳداب ٚٺ ٱكؽ ا٘ل٪ةح( ،)1كٹ ٱسجخ َ ٫٣ف

كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة( :)2ث ٢ٱسجخ  ٫٣ٵٚ ٫٩ٲ ٫ثإذف اٍ٣صع كإف ًف ٱكؽ ا٘ل٪ةح
ٵٍٗ ٫٩ل ُف
٦ى.٢
كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :إف َ٭ةرد ٫كوٺد ٫وعٲعذةف ،ٹقذً١لؿ اٍ٣صااٍ
كٹ ٱكذع٤ٔ ٜٲ٭ًل زٮاث نة ٕ٣ؽـ ا٣ذ٤١ٲ.ٙ
(« )1ٵٍٗ ٫٩ل ُف
٦ى ٢ظٞٲٞح» .ظةمٲح يف (أ).
( )2أثٮ إ٣جةس٬ .ة٦ل (أ).

زٮاب ا٪٣ة٤ٚح ،ك ً ٨ٍ ٦ىز ِف٥
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚإ ٫٩ٱكذعٔ ٜىل وٺد٫
ى
ا٣نة ٰٕٚإ٦ة٦ذ ٫يف اٚل٧ف؛ ٵ ٫٩ي ً
٣ل يٲـ وٺة اٛلٛرتض ػ ٙ٤اٛلذ.٢ٛ٪
أصةز
ّف
ِف
كوىل يف ِفأكؿ ا٣ٮٝخ ز ٥ثً ٖ٤ف ٣لت ٔ٤ٲ ٫إٔةد ية
وجٰ
فرعٚ :إذا دٮًأ
َف
ا٣ٮًٮء ٔ٪ؽٕ ٥٬لٲٕ نة ،كٹ ا٣ىٺة ٔ٪ؽ ا٣نة ،ٰٕٚكٱٕٲؽ٬ة ٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح؛ ٵف
اٛ٣ؿض ٹ ٱك ٍٞثة ،٢ٛ٪٣ك٠ؾا ٔ٪ؽ ا٣جٕي إذ ًف ٱ ٛ٩ ٓٞن
ٺ كٹ ٚؿً نة ،كإف ٠ة٩خ
وعٲعح ،كا٘ل٧٭ٮر ٱٮصجٮف إٔةدٔلًل( ٕ٦ )1نة.

( )1أم :ا٣ٮًٮء كا٣ىٺة.

اٌثسث اٌثاٌث :يف لغّرٙا

كٔٞٮثةت ،كٝؽ
ٱة٩ةت،
كظٞٮؽ آص دٕةٌف ٤٠٭ة ذالذث أًِاع:
ه
ٔجةدات ،ك ىد ه
ه
و
ثجٕي ،كقأذ٠ؿ ٦ة ٱٕؿض  ٨٦ذ ٟ٣يف أز٪ةء دٛةوٲ٤٭ة إف
ٱ١ٮف ثٌٕ٭ة ٦نٮث نة
مةء آص دٕةٌف.
إٌٛع األٚي :اٌؼثاداخ

ك٪٣ذٚ ٥٤١ٲًل ٱٕ٧٭ة  ٨٦اٵظ١ةـ ا٣ٺز٦ح ٣ٮصَ ٫شٔٲذ٭ة ،ز ٥يف ٝك٧ذ٭ة كذ٠ؿ
٦ة ٥لذه ثٝ ٢١ك٪٦ ٥٭ة ،ز ٥ثؾ٠ؿ أثٮاُلة ٛ٦ى٤ح ثةث نة ثةث نة ذا٠ؿٱ ٨يف  ٢٠و
ثةب ٦ة
ت ٦ة ٱ٤ٲ ٜثةٛلٞةـ ٚذ ٟ٤زٺزح أثعةث:
ّف
٥لذه ث ٫ىظ ٍك ي

[اٌثسث األٚيِ :ـا ٠ؼّٙـا ِٓ األزىاَ اٌالصِـح ٌٛخـٗ ششػ١رٙـا]

أوا امتحد األولٞٚ :ؽ ِٔ ٥٤ف
كص ٫دٮص ٫اٍ٣صٔٲةت ٔ٤ٲ٪ة ٠ٮ١لة  ُٛ٣نة٨١٣ ،
أف ى
ا ُٙ٤٣يف إ٣جةدات ٬ٮ يف إٱٞةٔ٭ة َةٔ نح كا٦ذسةٹن إّ٭ةر نا ٕ٤٣جٮدٱح كٔ ٧ن
ٺ ثع ْفٞ٭ة.
فرع٤ٚ :ؾ٠ ٟ٣ة٩خ إ٣جةدات ٤٠٭ة ثؽّ ٩فٲ٭ة( )1ك٦ةّ ٣فٲ٭ة(ٛ٦ )2ذٞؿة إٌف ا٪٣ٲح كٹ
ثؽ  ٨٦امذًلٜلة ٔىل َؿَٚل:
األولٓ :لٲٲـ د ٟ٤إ٣جةدة إ٦ة ثٕٲ٪٭ة ْ٠٭ؿ ٱٮ ٰ٦كز٠ة ًة ٦ةٍف كُٚؿ ًة زكصذٰ
كظضح اٷقٺـ ،أك ًصً ٍ٪ك٭ة ظٲر ًف ْلذ ٙ٤وٛذ٭ة ْ٠٭ؿ  ٨٦اْ٣٭ٮر اٛ٣ةاذح يف
اٌٞ٣ةء ،كأظؽ ٛ٠ةرات أٱًل ٫٩ك ًٚىُؿ أكٹدقٚ ،إف اػذ ٙ٤ا٘ل٪ف ٚٺ ثؽ ٨٦
و
ا٣ذ٧ٲٲـ و
كمةة ٔٗ ٨لف
ٕ٠ذٛ٠ ٨ٔ ٜةرة ّ٭ةر أك ٱَ٧ل ،كوة وع ُٔٚ ٨ؿة أك ز٠ةة،
و
إث ٢أك أرثَٕل مة نة.
ٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :ك٠ؾا اٹػذٺؼ يف اٵداء كاٌٞ٣ةء ٱٮصت ا٣ذ٧ٲٲـ ثة٪٣ٲح.
ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :)3(٨إٹ أف ٱذ٧عي ا٣ٮٝخ ٵظؽً٬ل.
(٠ )1ة٣ىٺة.
( )2ا٣ـ٠ةة.
( )3يف (ب ،ج)ٝ« :ٲ.»٢
(*) اٞٛ٣ٲ ٫ظك٬ ٨ٮ :اٙلك ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ا٪٣عٮم ا٣ىٕ٪ةٌل اٛلؾظضٰ ا٪ٕ٣يسٝ ،ةؿ يف  ٓ٤ُ٦ا٣جؽكر٬ :ٮ

=

وامراينٝ :ىؽي اٹ٦ذسةؿ ٣ذىٍل َةٔ نح ٱكذع٤ٔ ٜٲ٭ة اٛلضةزاة ثة٣سٮاب؛ ٵف
ذَ ٟ٣شط يف ٠ٮ١لة  ُٛ٣نة ٔىل ٦ة دٞؽـ.
فرع :كإذا ٝىؽ اٛل ٙ٤١اٚلؿكج ٔٔ ٨٭ؽة ا٣ٮصٮب ٠ةف ٠ةٚٲ نة؛ ٵ ٫٩يف ٪ٕ٦ٯ
اٹ٦ذسةؿ ،كٔ٤ٲ٤[ ٫لٝ )1(]٢٧ٮؿ ثٕي أوعةث٪ة :إ ٫٩ٹ ٣لت ٝىؽ ا٣ٮصٮب.
اٚلؿكج
إٞ٣ةب ٚإف ٝىؽ  ٓ٦ذٟ٣
ا٣سٮاب أك ا٣كٺ ٦ىح ٨٦
فرعٚ :إف ى ٝىىؽى
ً
ى
ى
ٔ ٨إ٣٭ؽة ١ٚؾ ٟ٣أٱٌ نة ،كٔ٤ٲ٤ ٫لٝ ٢٧ٮؿ ثٕي أوعةث٪ة :إف ٝىؽ ا٣سٮاب
و
٠ةؼ ،كإف ًف ٱٞىؽ  ٫ٕ٦اٚلؿكج  ٨٦إ٣٭ؽة ًف ٱىط ،كٔ٤ٲ٤ ٫لٝ ٢٧ٮؿ ا٣جٕي:
إف ٩ٲح ا٣سٮاب ٍٗل ٝلـاح ،ك٦س ٢ذ٣ ٟ٣ٮ ٝىؽ ا٣ن١ؿ ٓص.
فرع :كٛلة ٠ةف اُ٣ؿؼ اٵكؿ  ٨٦ا٪٣ٲح ٛلضؿد ا٣ذ٧ٲٲـ ى٣ـً ىـ يف  ٢٠و
 ٫٣ ٢ٕٚيف

ي
اٛ٣ةٔ ٢إٱٞة ىٔٔ ٫ىل أظؽً٬ل ٔجةد نة ٠ةف ذٟ٣
اٍ٣صع كص٭ةف يف ا٣ٮصٮد ،كأراد
اً٠ ٢ٕٛ٣ل قج ٜأك ٍٗل٬ة ٌٞ٠ةء ا٣ؽٱ٨؛ إذ ٤لذ٠ ٢٧ٮٝ ٫٩ؿً نة أك ٬ؽٱ نح أك كدٱٕ نح،
ك٠ةٙلؽْف ؛ إذ ٤لذ٠ ٢٧ٮ ٫٩دٕـٱؿ نا أك ّ ٤نًل ،ػٺ ٚنة ٤٣نة.ٰٕٚ
و
و
كأ٦ة ىد ٍٱ٪ىة ًف يف أظؽً٬ل ر ٬ه ٨أك ه
كٝؾؼ ٚٺ ثؽ ٨٦
َشب
ٛ٠ٲ ،٢كظؽِف اف ٔ٨
ا٪٣ٲح ادٛة ٝنة.

مٲغ ا٣ـٱؽٱح كٔةٛل٭ ،٥كٛ٦ذٰ اُ٣ٮاا ٙكظة٧٠٭ ..٥إٌف ٝٮٔ :٫٣ٺ٦ح دُٕٮ إ٣ٲ ٫أٔ٪ةؽ ا٣ذعٞٲ،ٜ
ٔ ٌجةدة د٤عِ إ٣ٲ ٫أظؽاؽ ا٣ذٮٚٲٝ .ٜةؿ يف ظ ٌ ٫ٞوةظت ا٣ى٤ح [و٤ح اٷػٮاف]ٚ :أ٦ة اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨ث٨
٦ؤقف اٛلؽارس يف ا٣ٲٞ ،٨٧لٲٰ
ٞل٧ؽ ا٪٣عٮمٚ ،٭ٮ مٲغ مٲٮخ اٷقٺـٛ٦ ،ذٰ  ًٚىؿ ًؽ اٵ٩ةـٌ ،
اٍ٣صاآ كا٣كِ َ ،٨٪فج ٫٤ٌٚ ٜاٳٚةؽٚ ،ة٩ذٍص ٔ ٫٧٤كٚةؽ ،كٌ٦خ أٌٝٲذ ٫كأظ١ة ٫٦يف ١٦ح كُ٦ص
ةب كٹ يد ىٕ يةؽ ،ك٠ة٩خ ظٞ٤ذ ٫يف  ٫ٞٚآؿ ٞل٧ؽ دج ٖ٤ز٬ةء زٺزَل ٔةٛل نة
كإ٣ؿاؽ كثٺد ا٣نةٕٚٲح ٹ يد ىٕ ي
ك٦ذٕ ٤نًل ،يف ظٞ٤ح كاظؽة .ا٩ذ٭ٯ .ك٠ةف أمؽ ا٪٣ةس ٦ٮدة ٳؿ ٞل٧ؽ ،كأ٠سؿ ٥٬دْٕٲ نًل ٜل ٥كدٮٍٝل نا.
ا٩ذ٭ٯ .ك ٫٪ٔ ٢ٞ٩أ٠ ٫٩ةف ٱٞٮؿ :إذا ًف ٱ ٨١يف ظٞ٤ح ٝؿاءد٪ة  ٨٦أ ٢٬ا٣جٲخ أظؽ أذٞؽد ٫ػؽاص نة،
كٞ٩ى نة .كدٮيف ثىٕ٪ةء كٝرب ُلة ق٪ح ٬791ػ  ،كأػجةرق ك٪٦ةٝج٠ ٫سٍلة ٦ن٭ٮرة ،ك٦ ٨٦ؤ ِفٛ٣ةد ٫ا٣ذٲكٍل
يف ا٣ذٛكٍل ،كا٣ذؾ٠ؿة اٛ٣ةػؿة؛ ك٬ٮ  ٨٦أ ٌ٦٭ةت اٵز٬ةر .ك٠ةف ىر ً٬ل آص ٔى  ٫ٍ٪ٱٞٮؿ :ذ٠ؿ
اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ
ا٣ىةٙلَل ك٠ؿا٦ةٔل ٥صٺء ا٤ٞ٣ٮب .اْ٩ؿ ٣ٮا ٓ٦اٵ٩ٮار ٣ٸ٦ةـ
ٌ
اٛلؤٱؽم  #ج/78/2اٛ٣ى ٢اٚلة٦ف ط ٓ٤ُ٦ ،5ا٣جؽكر ٹث ٨أيب ا٣ؿصةؿ ج 109/2ط1
١٦ذجح أ ٢٬ا٣جٲخ .%
( )1قةُٝح ( ٨٦ج).

ػٮاص إ٣جةدة ٬ٮ اُ٣ؿؼ
فرع :كٝؽ ئ ٥٤ثًل ذ٠ؿ٩ة أف ا٪٣ٲ ىح ا٣ذٰ ٨٦ ٰ٬
ْف
ا٣سةٌل دكف اٵكؿ ،ك ئ ٥٤أف ٬ؾق ا٪٣ٲح إذا اٝرت٩خ ثة٣ٮاصت إٞ٣يل أك ا٣رتؾ وةر
ٔجةد نة ،كأ ٫٩ٱذأدل  ٨٦دك١لة ٚٲؼؿج اٛلٔ ٨ٔ ٙ٤١٭ؽة ا٣ٮاصت إٞ٣يل كا٣رتؾ
 ٞ٤ُ٦نة ٍٗ ٨٦ل ِ ٩فٲ وح.
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلٞىٮد ثةُ٣ؿؼ اٵكؿ ٝلؿد ا٣ذ٧ٲٲـ ًف ٱ٤ــ ِ ٩فٲ يح وً ٛح اٛ٣ؿٱٌ ًح
ً
اقذٲٛةء ٍ٦صكٔةٔلة ،كإف ىٔ ِفَل اٛلىيل مٲب نة
دُٮٱ ٢أر٠ة١لة أك
ٞ٧٠ؽار ٝؿاءٔلة أك
ً
 ٨٦ذ ٟ٣ثة٪٣ٲح ٠ةف  ٫٣ا٣ذ٘ٲٍل٠ ،أف ٱ٪ٮم أف ٱٞؿأ قٮر نة ِ ٕ٦فٲ ٪نح  ٫٤ٚأف ٱٞؿأ ٍٗل٬ة

أك ثٌٕ٭ة ،كٔىل ٬ؾا ٹ ٱ٤ــ اٛلكةٚؿ ٩ٲح اُٞ٣ص ،ك٣ٮ ٠ةف ٔ٪ؽق رػىح ،ث ٫٣ ٢أف
ٱُٞص كٝؽ ٩ٮل ا٣ذًلـ ،ك ٨٦دػ ٢يف ٩ة٤ٚح ٩ةكٱ نة ُلة ز٪ةاٲح ٤ٍٕ ًٚ ٫٤ٚ٭ة رثةٔٲ نح أك
ا١ٕ٣ف ٵف ا٪٣ة٤ٚح ٍٗل ِ ٕ٦فٲ و٪ح يف ٛ٩ك٭ة ً٠ل يف دُٮٱ ٢اٵر٠ةف كدٞىٍل٬ة.
ى
ا٣نةرع أك ُ٦ةثٞح ٦ؿاد
فرعٚ :إف ٠ة٩خ إ٣جةدة ٩ة ٤ٚنح ٩ٮل ٚةٔ ي٤٭ة
ا٦ذسةؿ أ٦ؿً
ً

ك٦أ٦ٮر ُلةٚ ،إف ٩ٮل ٚٲًل اػذ ٙ٤يف كصٮث٠ ٫ىٺة
آص؛ ٵ١لة ٦ؿاد هة ٓص دٕةٌف
ه
ى
ا٦ذسةؿ اٵ٦ؿً كُ٦ةث ٞىح ٦ؿا ًد آص وعخ؛ ٵ٩ ٫٩ٮل اٞ٣ؽر
إ٣ٲؽ كوٮ ًـ ٱٮ ًـ ا٣نٟ
َٕ٦ل  ٨٦ا٣ٮصٮب أك ا٪٣ؽب
اٛلنرتؾ ،كإف ٩ٮل ا٣ؾم ٱؿٱؽق آص  ٫٪٦ك٫٣
ه
٦ؾ٬ت ِف
َٕ٦ل
١ٚؾ ٟ٣أٱٌ نة ،كإٹ ًف دىط؛ ٵ ٫٩ٹ ٦ؿاد ٓص ِف ه
اٹصذ٭ةدٱةت؛ ٵف ٝ ٢٠لذ٭ؽ ٚٲ٭ة ٦ىٲت ٔ٪ؽ٩ة.

ثةا ٪نة()1

يف ٛ٩ف اٵ٦ؿ يف

[إٌ١ح]

و
٦ة٬ل ً٠ل ٝة٣ٮا يف
ثٍصط ظة ُفٍف أك
وسأمث :أصةز اٵ٠سؿ وعح ا٪٣ٲح اٛلٍصكَح
ُف

وٮـ ٱٮـ ا٣ن ٟكوٺة اٛلعذةط كا٣ذٮًؤ ثًلاَل أظؽً٬ل ٦كذٕ ٢٧كا٣ىٺة يف
ثٌٕ٭ ٥ث٪ة نء ٔىل ا٦ذ٪ةع دٕ٤ٲ ٜاٷرادة ً٠ل ٬ٮ
زٮثَل أظؽً٬ل ٦ذ٪ضف ،ك ى٪٦ى ىٕ ي ٫ي
٦ؾ٬ت ا٣ج٭ةم٧ح( ٨٦ )2اٛلٕذـ٣ح.
( )1يف (ج)« :زةثذنة».
( )2ا٣ج٭ةم٧ح أك ا٣ج٭ن٧ٲح :أدجةع أيب ٬ةمٔ ٥جؽا٣كٺـ ثٞ ٨ل٧ؽ ا٘لجةاٰ اٛلذٮىف ق٪ح ٬321ػ ٠ةف ذ٠ٲ نة
 ٪ُٚنة زةٝت اٛ٣٭ ٫٣ ٥آراء دٛؿد ُلة ك٦ ٫٣ىٛ٪ةت .اْ٩ؿ :اٵ٩كةب ٤٣كٕ٧ةٌل ،كاٵٔٺـ٤٣ .ـر٠يل.

ك٦ة اظذش ث ٫اٵك٣ٮف  ٨٦أ ِف٩ة ىً ٩ضؽي  ٨٦أٛ٩ك٪ة وع ىح إراد ًة إ٠ؿا ًـ اٍ٘٣ل إف ٠ ٢ٕٚؾا
ا٣ذٕ٤ٲ٧٤٣ ٜؿاد ٹ ٣ٸرادة أ٦ة
يف اٛلكذٞج ٢أك إف ٠ةف  ٢ٕٚيف اٛلة٬لٚ ،٭ٮ ٦ؽٚٮع ثأف
ى
دجَل؛ ك٣ؾ ٟ٣ادٞٛٮا ٔىل ٔؽـ
يف اٛلكذٞجْٚ ٢ة٬ؿ ،كأ٦ة يف اٛلة٬ل
ّف
ٚجة٣ذجَل أم :إف ِف
وعح دٕ٤ٲِ ٩ ٜفٲح إ٣جةدة ثةٛلكذٞج٢؛ إذ ٱ٤ــ ٔؽـ كصٮد٬ة يف اٙلةؿ.
كأ٦ة ٝٮؿ ثٌٕ٭ :٥إ ٫٩ٹ ٣لٮز ا٘لـ يـ ثةِ ٪٣فٲح ٵٝ ٫٩جٲط ٚجٕٲؽ؛ إذ اٞ٣جٲط إً٩ل ٬ٮ
اٹٔذٞةد [ك]()1ٹظذًلؿ ٠ٮ ٫٩ص٭ ن
ٺ كٹ أذٞةد ٪٬ة؛ إذ ا١٣ٺـ يف ا٣نةؾ إٹ أف
يٱؿٱؽى ثة٘لــ ثة٪٣ٲِفح ا٘لــ ثة ٍ ٣ىٍ٪٧ٮً ْفم  ٫٪١٣ػٺؼ اٛ٣ؿض.

فرعٛ :لة ٠ة٩خ ا٪٣ٲح إرادة ٝىؽ ٦ؤ ْفزؿة يف كٝٮع أ ٢ٕٛ٣ىل و
كص٠ ٫ةف ا٣ٮاصت
ً
و
إٔٚةؿ ٜلة ٬ٲبح
ٞ٦ةر٩ذ٭ة  ٨١٣ ،٫٣ا ٠يذ ً ٛىٰ يف إ٣جةدة ا٣ذٰ ٦ ٰ٬ؿ٠ج هح ٔ ٨٦ؽِف ًة

ٵكٜلة
اق ٥كاظؽه ٠ة٣ىٺة كاٙلش كاٹٔذ١ةؼ ثٞ٧ةر٩ح( )2ا٪٣ٲح ِف
ثةٔذجةر٬ة ٣لٕ٧٭ة ه
د ٕٚنة ٤٣عؿج ا٣ٺزـ  ٨٦امرتاط اٛلٞةر٩ح  ٢١٣صـء ٪٦٭ة ،ك٠ؾ ٟ٣اٵٕٚةؿ
و
و
إٔؿاض ٠ة٣ذٺكة كا٘ل٭ةد كذ٠ؿ آص
كاظؽ ٦ة ًف ٱذؼ ٢٤ثٲ٪٭ًل
ص٪ف
اٛلذٮا٣ٲح ٨٦
ه
دٕةٌف ثة٣ذكجٲط ك٩عٮق.
ض
ه ٣ؽ ٓٚاٙلؿج ثة٣ذٞؽّف ـ ا٣ٲكٍل يف ا٣ىٺة ك٩عٮ٬ة ٦ة ًف يٱٕؿً ٍ
فرع :كٝؽ ير ْفػ ى
ٝج ٢اٍ٣صكع( )3كثيٮ ً ٣ىٖ يف ٬ؾا ا٣رتػٲه يف ا٣ىٮـ ٚضةز دٞؽّف ـ ا٪٣ٲِفح  ٨٦أكؿ ٣ٲ٤ح

اٙلؿج يف ٦ؿاٝجذ٭ة
ا٣ٲٮـ؛ كذ٣ ٟ٣ىٕٮثح اٛلعةْٚح ٔىل أك٫٣؛ إذ ٬ٮ ٙلْ هح ٱْٕ٥
ي
٠ ٓ٦ٮ٣ ٫٩ٲف ث ٨٦ ٢ٕٛإٔٚةؿ ا٘لٮارح.
اٛلَٕل ٠ةٛ١٣ةرة كاٌٞ٣ةء؛ ٣بٺ
فرع :كا٣ذــ ٬ؾا
ا٣ذٞؽٱ ٥يف ا٣ىٮـ ٍٗل ِف
ي
ٱٌ٧ص صـء  ٨٦ا٣ىٮـ ثٍ٘ل ِ ٩فٲح.
اٛلَٕل ٠ؿٌ٦ةف ٚأكصجٚ ٫ٲ ٫أٱٌ نة ٠سٍلكف؛ ٣ؾ ٟ٣كٛلة كرد ٨٦
كاػذ ٙ٤يف ِف
( )1زٱةدة يف (ج).
(٦ )2ذٕ ٜ٤ثػ«ا٠ذ.»ٰٛ
(٦ )3ة ٱٛكؽ ا٪٣ٲح٬ .ة٦ل يف (أ).

ا٣نةرع ك٬ٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣ٹ وٲةـ ٛل ٨ٹ ٱجٲخ ا٣ىٲةـ  ٨٦ا٤٣ٲ.)1())٢
كأصةز٬ة اٙلٛ٪ٲح يف ا٪٣ى ٙاٵكؿ ٍٞٚ؛ ٵف ٣ٶ٠سؿ ظ ٥١ا٠ ٓ٦ ٢١٣ٮ٫٩
٦ذٕ ْفٲ ٪نة يف ٛ٩ك٠ ٫ؿ ْفد ا٣ٮدٱٕ ًحٚ ،ٲ١ٮف اٞ٣ٲةس ك٦ة كرد  ٨٦ا٣نةرع ٞ٠ٮ:÷ ٫٣
((كً ٨٦ف ٱأ٤ٚ ٢٠ٲىٝ )2())٥ة ٫٣يف وٮـ ٔةمٮراء ك٠ةف كاصج نةٟ -لىى نة ٧ٕ٣ٮـ
٦ة اظذش ث ٫اٵك٣ٮف.

و
صـء  ٨٦ا٣ٲٮـ ٣ؾ ٟ٣ا٣ذٕٲَل ٠ ٓ٦ٮف ٦ة٬ٲذ٫
كأصةز أوعةث٪ة
دأػٍل٬ة إٌف آػؿً
ى

راصٓ إٌف ا ٰٛ٪٣ك٬ٮ ىّ ٠ف
ٙ
٣ٲكخ إٔٚةٹن ٦ذ٘ةٱؿ نة ٦ذٕؽد نة ٠ة٣ىٺة ث٨ ٢لء كاظؽه
ه

اٛ٪٣ف ٔ ٨اٛلْ ٛفُؿات يف ٕلٲٓ ا٣ٲٮـ ،كإً٩ل ٱذع ٜٞكصٮدق ثآػؿ صـء  ٨٦ا٣ٲٮـ
ً
١ٚة٩خ ا٪٣ٲح يف آػؿق ٞ٦ةر٩ح  ٫٣ظ ١نًل ّ ٓ٦ة٬ؿ ٦ة كرد  ٨٦ا٣ك٪ح(.)3
فرع :كا٣ٮاصت ٔ٪ؽ٩ة دٕٲَل اٷ٦كةؾ ث١ٮ ٫٩وٮ ٦نة كث١ٮ ٨٦ ٫٩رٌ٦ةف
ك٩عٮق.
كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح :ٹ ٣لت ٚٲ٠ ٫ٮ ٨٦ ٫٩رٌ٦ةف ث ٢ك٣ٮ ٩ٮل اٛلٞٲ ٥أٍٗ ٫٩لق
و
ٌٞ٠ةء أك و
 ٢ٛ٩كً٠ ٫٪ٔ ٓٝل يف ر ْفد ا٣ٮدٱٕح ،كٜل ٥يف اٛلكةٚؿ ٝٮٹف.
كٝةؿ يز ى ٚيؿ( :)4ٹ ِلت ِ ٩فٲ هح ّف
٣ ٍٝذٕ ّفٲ٠ ٫٪ؿ ْفد ا٣ٮدٱٕح.
ٲخ
ت اِ ٪٣فٲح يف ا٘ل٤٧ح ،ك٠ٮ٦ ٫٩ذٕ ِفٲ ٪نة أق ٍٞاِ ٣فذ ٍج ًٲ ى
ك٩عٞ٩ ٨ٮؿ٠ :ٮٔ ٫٩جةد نة ىأ ٍك ىص ى
ٛلة ذ٠ؿ٩ة.
( )1ركم ٔ ٨ظٛىح ث٪خ ٔ٧ؿ ٦ؿٚٮٔ نة ك٦ٮٝٮ ٚنة  ،كأػؿص ٫ا٣رت٦ؾم ( ،)730كأثٮ داكد
( ) 2454ثً ٨٦(( :ِٛ٤ف ٣ل ٓ٧ا٣ىٲةـ)) ،كأػؿص ٫ا٪٣كةاٰ ( ،) 2343كاث٦ ٨ةص)1700( ٫
ث٪عٮق كٍٗل.٥٬
( ٨ٔ )2ق٧٤ح ث ٨اٵ٠ٮع :أف رقٮؿ آص ÷ أ٦ؿ رصٺن  ٨٦أق :٥٤أف أذف يف ا٪٣ةس« :أف ٠ ٨٦ةف
أ٤ٚ ٢٠ٲى ٥ثٞٲح ٱٮ ،٫٦كً ٨٦ف ٱ ٨١أ٤ٚ ٢٠ٲىٚ ،٥إف ا٣ٲٮـ ٱٮـ ٔةمٮراء» أػؿص ٫ا٣جؼةرم
( )2007كا ،٫٣ ِٛ٤٣ك٦ك )1135( ٥٤ثةػذٺؼ ٱكٍل ،كا٪٣كةاٰ.
( )3ك٬ٮ ظؽٱر ٔةمٮراء اٛلذٞؽـ.
( )4زٚؿ ث ٨اٜلؾٱ ٢ثٝ ٨ٲف ا٪ٕ٣ربم ا٣ذ٧ٲ ٨٦ ٰ٧أوعةب أيب ظ٪ٲٛح٠ ،ةف ٞٚٲ٭ نة ٞلؽز نة ٕلٓ ثَل ا٥٤ٕ٣
كإ٣جةدة ك٬ٮ أظؽ إٍ٣صة ا٣ؾٱ ٨دك٩ٮا ا١٣ذت ،أو ٨٦ ٫٤أوج٭ةف ز ٥كٍف ٌٝةء ا٣جُصة ،كُلة
دٮيف ق٪ح ٬158ػ .اْ٩ؿ اٵٔٺـ ٤٣ـر٠يل كٍٗلق.

فرع :كاد ٜٛا٘ل٧ٲٓ يف ا ٢ٛ٪٣أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦اِ ٪٣فٲح ،كأ١لة ِ ٩فٲح ا٣ىٮـ  ،ٍٞٚكأ١لة
٦جٔ ٰ٪ىل ا٣ذؼٛٲٝ ٨١٣ ،ٙةؿ ا٣نة٣ :ٰٕٚٲف
دىط  ٨٦ثٕي ا٪٣٭ةر؛ ٵ٫٩
َف
ثٕي ا٣ٲٮ ًـ ثٍصط اٷ٦كةؾ ٚٲًل ٝج ى.٫٤
ا٣ىٮـ إٹ  ٨٦كٝخ اِ ٪٣فٲحٚ ،أصةز وٮ ىـ
ً
فرعٛ :لة ٠ة٩خ ا٪٣ٲح ٦ؤ ْفزؿ نة يف كٝٮع أ ٢ٕٛ٣ىل و
كصً ٫ف ٱٜ ٨١لة ظ ٥١إٹ يف
ِف
 ٢ٕٚا٪٣ةكم أك ٦ة ٬ٮ ٚ ،٫٤ٕٛ٠ةٵكؿ ّة٬ؿ.
ً
كا٣ٮ٪ل ٚإ ٫٩ي
كاٛلٮ٪ل ظ ١نًل٤ٚ ،ؾٟ٣
 ٢ٕٚاٛلٮ ْف٢ً ٠
كا٣سةٌل ٢ٕٛ٠ :ا٣ٮ٠ٲ٢
ْف
اقذعٞة زٮاث ،٫ك٠ة٩خ اِ ٪٣فٲح إ٣ٲ٭ًل ،ك٠ةف ٜلًل د٘ٲٍل٬ة ٝج ٢ا ،٢ٕٛ٣ك٬ؾا ثؼٺؼ ٦ة
و
ي
ك٠ة٣ح ٚإف ِ ٩فٲح اٛلة ٟ٣ٹ دأزٍل ٜلة ،ك٬ ٨٦ة٪٬ة امرتط ٔ٥٤
ا٣ٮ٠ٲ ٢ثٍ٘ل
إذا ٫٤ٕٚ
اٍٞٛ٣ل ثٕؽ ٝٮؿ اٛلة٦ :ٟ٣ة أػؾق اٞٛ٣ؿاء ٦ ٨٦ةٍف
ا٣ٮ٠ٲ ٥٤ٚ ٢د ٓٞز٠ة نة ٦ة أػؾق
ي
ٚ٭ٮ ٔ ٨و
ز٠ةة ٍٗ ٨٦ل ٔ ٥٤اٍٞٛ٣ل ثؾ ٟ٣اٞ٣ٮؿ.
فرع :كٛلة ٠ةف  ٢ٕٚا٣ٮ٠ٲ ٢كا٣ٮ٪ل ٕٚٺن ٧٤٣ٮ ْف ٢٠كاٛلٮ٪ل ظ ١نًل ًف ٤لذش إٌف
٩ٲذ٭ًل ث ٢ٹ دؤزؿ ٩ٲذ٭ًل ٣ٮ ىٗ ِف ىٍلا ِ ٩فٲ ىح اٵو٠ ،٢أ٣ ٫٩ٲف  ٕٚن
ٺ ٜلًل إٹ ِ ٩فٲح ا٣ذٕٲَل ٚٲًل
ًف ٱٕ ْفٲٜ ٫٪لًل اٵو٠ ٢إػؿاج و
٦ةؿ ٔ ٨ز٠ةة كٛ٠ةرة ،ك٬ؾق ِ ٩فٲ يح ا٣ذ٧ٲٲـ ٹ ِ ٩فٲ يح إ٣جةدة
١ٚأ١لًل ٩ةاجةف يف ا ٢ٕٛ٣كا٪٣ٲح  ٕ٦نة.
فرع :كٛلة ٠ة٩خ اِ ٪٣فٲح ٦ؤ ْفزؿ نة يف  ٢ٕٚا٪٣ةكم إذا ٝةؿ :ا٤٣٭ ٥إٌل يأ ىق ْفج يع ىٔ ٟؽ ىد
ا٣سٮاب ً٠ل
٦ة دارت( )1ىػ ىؿ يز يق ٍج ىعذٰ ٬ؾق ،ز ٥صٕ ٢يٱ ًؽ ٍٱ يؿ٬ة ِلؽِف ىد  ٫٣ثإداردٜ ٫لة
ي
إٔؿاض اظذةج إٌف
ث ٢ٕٛا٣ذكجٲط ٦ة دا٦خ اٷدارة ٦ذى٤حٚ ،إف ْل٤٤٭ة
ٱذضؽِف د
ه
ً
ً
ِلؽٱؽ ا٪٣ٲِفح ً٠ل دٞؽـ اٷمةرة إ٣ٲ٫؛ ٵف اٷدارة ٝؽ وةرت ٠أ١لة دكجٲط.
ػٞ٤خ أك
كق ى ١ى ٨قة ٠ه ٨أك ٔؽد ٦ة
ّلؿ ىؾ
ى
٦ذعؿؾ ى
ْف
فرعٚ :إف ٝةؿٔ :ؽد ٦ة ِف
أٛ٩ةس اٚلٚ ٜ٤ٺ ٱكذع ٜزٮاث نة إٹ ٔىل ٛ٩ف اٞ٣ٮؿ ٹ ٔىل ِلؽٱؽ د ٟ٤اٵٕٚةؿ؛
ه
٦ؽػ ٢يف ْٔ ٥ذ ٟ٣ا٣سٮاب.
إذ ٣ٲف إٔٚةٹن  ،٫٣كإف ٠ةف ١٣سؿٔلة

فرع :ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ :يق ٍج ىع ى
ةف آصً ٔؽ ىد ٦ة دارت ًٚل  ٰ٬إٹ دكجٲع هح كاظؽ هة ٨١٣
( )1يف (ج) كيف ظةمٲح (ب)٦« :ة أدرت».

و
ظٲ٪بؾ
ْٔٲ٥؛ إذ ٪ٕ٦ٯ يأ ىق ْفج يط أٝٮؿ :قجعةف آصٚ ،ٲذضؽِف د ا٣ذكجٲط
٦ٮٕٝ٭ة
ه
ثؼٺؼ :قجعةف آصٚ ،ٺ ٱذضؽد ٚٲ٫؛ كٜلؾا ٱْ٭ؿ اٛ٣ؿؽ ٣ٮ ٠ة٩خ د ٟ٤اٛلكجعح
٘٦ىٮثح ٚإ ٫٩إذا ٝةؿ :قجعةف آص ٤لى ٨٦ ٫٣ ٢ا٣سٮاب ٦ة ٤لى٣ ٢ٮ ٠ة٩خ دٟ٤
اٛلكجعح ظٺٹن.
كإذا ٝةؿ :يأ ىق ْفج يع ىً ،ٟف ٱذضؽد ٦ ٫٣ة ٠ةف ٱذضؽد ٣ٮ ٠ة٩خ ظٺٹن؛ كذ ٟ٣أف
و
ّف
ا٣سٮاب؛ ٛلة قٲأيت أف اُ٣ةٔح
ٱكذع٤ٔ ٜٲ٫
ظٲ٪بؾ ٕ٦ىٲح ٚٺ ٱ ٓٞدكجٲع نة
اٷدارة
ى
و
كاٛلٕىٲح ٹ ٣لذٕ٧ةف يف و
كاظؽ.
٢ٕٚ
ٚإف ٝٲ :٢إذا ٠ةف  ٢ٕٚإ٣جؽ ٹ ٱىٍل  ٕٚن
ٺ ٍ٘٣لق ظ ١نًل إٹ ثةٹقذ٪ةثح١ٚ ،ٲٙ
ٍٔٗ ٢٧لق ٚٲًل كرد  ٨٦دٔةء اٛلؤ ٨٦ٵػٲ ٫ثْ٭ؿ ا٘٣ٲت ،ث٢
زٮاب
ٱ٤ع ٜإ٣جؽى
ً
ي
َشٔخ
ا٣ؽٔةء ٧٤٣ؤَ٪٦ل ٔ٧ٮ ٦نة ً٠ل ظ١ٯ آص ٔ٦ ٨ٺا١ذ ٫كرق ،٫٤ك٣ؾ ٟ٣ي ً
زٱةرة اٛلٮدٯ كا٣ؽٔةء ٜل ٥كدٺكة اٞ٣ؿآف ٔىل ٝجٮر٤ٚ ،٥٬ٮٹ أ ٫٩ٱ٤عٞ٭ٓٛ٩ ٥
َش ىع ،كٹ اقذ٪ةثح يف ٨لء  ٨٦ذٟ٣؟
ذٛ ٟ٣لة ي ً
َشٔخ ثَل اٛلؤَ٪٦ل اٝذٌة٬ة ا٣ذآػٰ يف آص دٕةٌفٚ ،ٲ١ٮف
٪٤ٝة :دً ٟ٤و ى ٤هح ي ً
كاٵػٮة يف آص ا٣ؾم ٬ٮ قجج٭ة ٠ةٵ٦ؿ ُلة كا٣ذٮوٲ ًح ث٤ٕٛ٭ة،
ا٣ؽػٮؿ يف اٷٱًلف
ِف
ا٣ؿ ٍ ٚىً ٞح يف قٛؿ اٙلش اقذ٪ةث هح يف أًٔل٫٣
ٚذ١ٮف اقذ٪ةث نح يف اٛلٕ٪ٯ ً٠ل ٝٲ :٢إف ٔٞؽ ّف
ٔ٪ؽ ذ٬ةب ا ،٢ٕٞ٣كإف اٹقذٲؽاع ك٩عٮق اقذ٪ةث هح يف اٷٛ٩ةؽ ٔ٪ؽ ا ٣ى٘ٲٍ ىج ًح ،كٹ

٤لذةج إٌف أ٦ؿ اٙلةٔ ٥٠ىل ٝٮؿ ا٣جٕي.
 ٢ٕٚا٪٣ةات  ٕٚن
ٺ ٧٤٣ك ىذ٪ٲت ظ ١نًل ٠ٮ ٫٩قجج نة يف
فرع :كٛلة ٠ة٩خ اِ ٕ٣ف ٤يح يف ٦ىٍل ً
كصٮدق ،اقذع ٜى ٨ٍ ٦ىق ِف ٨يقِ٪ف نح ى
٦س ٢أصؿً ُ ٢٧ٔ ٨٦لة ،كٛلة ٠ة٩خ اٹقذ٪ةثح ٪٦ذٛٲ نح ٪٬ة
ًف ٱٞ٪ه  ٨٦أصؿ إ٣ة٨ ٢٦ل هء ً٠ل أمةر إٌف ذ ٟ٣ا٣نةرع ٞ٠ٮ ٨٦(( :÷ ٫٣ىق ِف٨
يقِ٪ف نح ظك٪ح ٠ةف  ٫٣أصؿ٬ة...إٌف آػؿق))(.)1
(٪ٔ ٫ْٛ٣ )1ؽ اث٦ ٨ةص ٨ٔ :٫صؿٱؿ ثٔ ٨جؽآص ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ ٨٦(( :ق ٨ق٪ح ظك٪ح ُ ٢٧ٕٚلة ٠ةف
 ٫٣أصؿ٬ة ك٦س ٢أصؿ ُ ٢٧ٔ ٨٦لة ٹ ٱٞ٪ه  ٨٦أصٮر ٥٬مٲب نة ،ك ٨٦ق ٨ق٪ح قٲبح ُ ٢٧ٕٚلة ٠ةف ٔ٤ٲ٫

=

ك٣ؾ ٥ْٔ ٟ٣اٵصؿ كإٞ٣ةب ٔىل ا ٢ٕٛ٣ظٲر ىوؽى ىر ٠ل ٨يٱ ٍ ٞىذؽى ل ثً٠ ،٫ل ٩ج٫
َ َْ
َ َ
ْ ُ
ت ٌِِس ذَ ةِفاخِش ٍث ٌُتَيَِِّ ٍث
ٔ٤ٲ ٫ا٣نةرع يف أزكاج ا٪٣جٰ ÷ْ :صٌ َْ يأ ِ
َْْ
ُ َ َ
اخ ْف ل َ َٓا اى ْ َػ َذ ُ
يّ...ص إٌف آػؿ اٳٱذَل [اٵظـاب ،]31 ،30ك٣ؾ ٟ٣ىٔ يْ ى٥
يظ
اب ِ
طػف ِ
ً
ً
كاً٤ٕ٣لء.
اٵ٩جٲةء
زٮاب
ي
ك٤٣كججٲح اٛلؾ٠ٮرة ٠ةف [زٮاب( ])1اٛلجذؽئ ثة٣كٺـ ٠ ٓ٦ٮ٩ ٫٩ة ٤ٚنح ىأ ٍٔ ىْ ى٨٦ ٥
ِف

زٮاب اٛلضٲت ٠ ٓ٦ٮ ٫٩كاصج نة.

ٚإف ٝٲٝ :٢ؽ ئً٦ ٥٤ل ذ٠ؿ أ ٫٩ٹ ٱىط دأػٍل اِ ٪٣فٲح ٔ ٨ا ،٢ٕٛ٣كٝؽ ٝةؿ ثٕي
اٞٛ٣٭ةء :إ ٫٩ٱىط أف ٱٞؿأ إ٣جؽ اٚلذ٧ح ٦س ن
ٺ ٦رتدد نا يف إ٬ؽاا٭ة إٌف ى ٨ٍ ٦د١ٮف ك ى٨ٍ ٦
ثسٮاُلة ٱرب ز٦ ٥لؽ٦لة ثٕؽ اٛ٣ؿاغ ٚ٭٣ ٢ؾ ٨٦ ٟ٣و
كص٫؟
ى ّف
٠ةم،ٙ
كا٣ذٕٲَل
َش ىع ٚٲ٭ة ٩ةكٱ نة ىص ٍٕ ى٤٭ة ٛل ٨قٲٕ ْفٲ٠ ٫٪ة٩خ اِ ٪٣فٲح ٞ٦ةر ٩نح
ه
ي
٪٤ٝةٛ :لة ى ى

ي
إ٬ٺؿ ٔيل  ¥ثًل ِف
ي
رقٮؿ آص ÷ ،كً٠ل
أ ٢٬ث٫
وط
ك٦س ٢ذّ ٟ٣ف
ٱىط ً٠ل ِف
دىط ِ ٩فٲح اٛلؤد٦ ٥ة ٩ٮل إ٦ة ٫٦ظٲر ا٣ذجف أّ٭ؿ أـ ٕلٕح.
ً
زةثخ يف ٛ٩ف اٵ٦ؿ كإً٩ل
ٛل٪ٮم يف
اٷ٬ٺؿ كا٣ىٺ ًة ٨ل هء ه
ٚإف يْ ٚفؿ ىؽ ثأف ا ِف
يص٭٤خ ٔٲ ٍٞٚ ٫٪ثؼٺؼ ٦ة ٩عٚ ٨ٲ٠ ٫ىٮرة ا٣ذٺكة اٛلؾ٠ٮرة.
ٚضٮاث :٫أف ٚٲًل ٩عٚ ٨ٲ ٫مٲب نة زةثذ نة يف ٛ٩ف اٵ٦ؿ أٱٌ نة ك٬ٮ ٦ة ىق يٲ ىٕ ْفٲ٪ي ئ ٫ىل أف
اٛلكذعٔ ٨٧٠ ٜـؿ
٬ؾق اِ ٪٣فٲح زااؽ هة ٔىل ِ ٩فٲح ا ٢ٕٛ٣ا٣ذٰ وةر ُلة ٔجةد نة ثٓ ٰ٬ ٢لٲٲـ
ْف
و
كاظؽ  ٨٦ا٘ل٪ف ثٕؽ ذٟ٣؛ ٵف يف ُف
٪٦ ٢٠٭ًل كإف ٠ةف
ا٣ـ٠ةة ث٪ٲذ٭ة ز ٥رصٚ٭ة إٌف
ٔجةد نة ٌ
ر٨٬
ظ ٞنة
ٳد ،ٰ٦كظٞٮؽ اٳد٦ٲَل دٞج ٢ذ٤ٔ ٨٧٠ ٟ٣ٲ ٫ىد ٍٱ ى٪ةف يف أظؽً٬ل ه
ُف
ًٞٚص أظؽى ً٬ل ثٍ٘ل ِ ٩فٲ وح ٚإف  ٫٣ا٣ذ٧ٲٲـ  ٨٦ثٕؽي ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
كزر٬ة ككزر ُ ٢٧ٔ ٨٦لة  ٨٦ثٕؽق ٹ ٱٞ٪ه  ٨٦أكزار ٥٬مٲب نة)) ،كأػؿص ٫ا٣رت٦ؾم ثةػذٺؼ ٱكٍل
( ،)2675كأػؿص ٫اٛل٪ؾرم ٔ ٨كاز٤ح  ،كاُ٣رباٌل يف اٵكقٍ ٔ ٨ظؾٱٛح ( ،)4 /94كا٣جـار يف
٦ك٪ؽق ( ،)7 /366كأٛ٣ةّ٦ ٫ذٞةرثح.
( )1زٱةدة يف (ب).

()2
()1
ث ٨ٍ ٧ٱىيل رٕ٠ذَل  ٞ٤ُ٦نة ٱٰٕ٪
ك٬ؾا ا٣ٮص٬ ٫ٮ اٵكٌف ٹ٩ذٞةض اٵكؿ ى
ٛلة ق يٲ ىٕ ْفٲ٪ي ي ٨٦ ٫و
٩ؾر أك ٗ ًٍل ًق٤ٚ ،ٲف  ٫٣دىٲٍلً٬ل(٩ ٨ٔ )3ؾر أك ٩عٮق.

وسأمثٚ :إف كٚ ٨٦ ٓٝةٔ ٢إ٣جةدة د٘ٲٍل ٪٤٣ٲح يف أز٪ةا٭ة ٚ٭ٰ ٔىل زٺزح
كرصؼ.
كُٓٝ
رٚي
ه
أرضب :ه
ه
امرضب األول :ا٣ؿٚي ،كٹ ظ ٫٣ ٥١يف إ٣جةدات ٤٠٭ة؛ إذ ٹ قجٲ ٢إٌف
ا٣ؿٚي ٩ؽ هـ ٔىل ٫٤ٕٚ
إثُةؿ ا ٢ٕٛ٣ثٕؽ اقذً١لٍ٣ ٫٣صااٍ ا٣ىعحٚ ،إف وعت
ى
ٔىل ا٣ىٛح اٛلؾ٠ٮرة ٚإف زٮاث ٫ٱجُ٠ ٢ةِ٪٣فؽ ًـ ٔىل اٛلٕىٲح؛ إذ ٬ٮ ثؾؿ ا٘ل٭ؽ يف
ا٣ذٺيف.
ٚإف ٝٲٝ :٢ؽ ذ٬ت صًلٔح  ٨٦أ٠ةثؿ اً٤ٕ٣لء إٌف وعح رٚي إ٣جةدة ٷٔةدٔلة
ٔىل وٛح أ ٨٦ ٢ٌٚوٛذ٭ة اٵكٌف ً٠ل يف وٛح اٛلٛ٪ؿد ،ك٩ ٨٦يس ا٪ٞ٣ٮت يف
اٛ٣ضؿًٚ ،ل كص٭٫؟
٪٤ٝةٝ :ؽ يك ْفص ى٠ ٫ٺ ي٦٭ِ ٥ف
يت ثةٕ٣جةدة ٔىل ا٣ٮص٫
ثأف اٛلِ ١فٙ٤
٦أ٦ٮر ثأف ٱأ ى
ه
اٵٚ ،٢ٌٚإذا صةء ُلة ٔىل ا٣ٮص ٫اٛلٌٛٮؿ ٠ةف ٠ةٛلٍصكط يف ٛ٩ف اٵ٦ؿ ثأف ٹ
ٱ ٢ٕٛاٵ٧ٚ ،٢ٌٚذٯ  ٫٤ٕٚا١٩ن ٙأف اٵكؿ ٍٗل اٛ٣ؿض ٚٲ١ٮف  ٛ٩ن
ٺ ك٣ؾ ٟ٣ٹ
يد ٍؿ ىد ى ٛيي إٹ ثأ٪٦ ٢ٌٚ٭ة.

فرع :كُلؾا يٱٕ ٥٤أ ٫٩ٱ ٓٞا٣ؿٚي ثذًلـ اٵػؿل وعٲعح ٹ ثةٹثذؽاء ً٠ل ذ٠ؿق
ا٣ؿٚي ٣ٲكخ أ٦ؿ نا زااؽ نا ٔىل ِ ٩فٲح ٚؿًٲح اٵػؿل.
ثٌٕ٭ ،٥كأف ِ ٩فٲح ِف
ٱ٪ٮم ي
ٚةٔ ٢إ٣جةدة أٝ ٫٩ؽ ى ٝىُ ىٕ٭ة ًٍ ٗ ٨٦ل أف
امرضب امراين:
ا ،ُٓٞ٣ك٬ٮ :أف ى
ي

ظ ٥١اِ ٪٣فٲح اٵكؿ ٦ك ىذ ٍى ىعج نة؛ إذ ًف
ٱ ٢ٕٛمٲب نةٚ ،٭ؾا أٱٌ نة ٹ ظ٪ٔ ٫٣ ٥١ؽ٩ة ٚٲجٞٯ
ي
ٱُؿأ ٔ٤ٲ٭ة ٦ة ٱؿٕٚ٭ة .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإ١لة د ُٓٞ٪ثؾ.ٟ٣

و
ى
ٔجةدة أػؿل أك ٨٦
ا٨٦ ٢ٕٛ٣
ٱ٪ٮم أف
ؼ٩ ،عٮ :أف
اُ٣ص ي
ى
امرضب امرامدِ :ف

( )1ك٬ٮ ٝٮٔ :٫٣ىل أف ٬ؾق ا٪٣ٲح .ظةمٲح ٔىل (أ).
( )2ك٬ٮ ٝٮ٪٤ٝ :٫٣ة ٛ :لة َشع ٚٲ٭ة ٩ةكٱ نة .ظةمٲح يف (أ).
( )3يف (ب ،ج)« :أف ٱىٍلً٬ل».

ٱ٪ٮم يف ر٠ٮ وع  ٨٦اْ٣٭ؿ أ ٨٦ ٫٩إُ٣ص
٦جةحو ٚ٭ؾق اِ ٪٣فٲح ٍ٘٦ل هة ٕ٤٣جةد ًة ٩عٮ :أف
ى
كيف ا٣كضٮد أ٤٣ ٫٩ذٺكة كيف ا٣ؿ٠ٮع اٵكؿ أ ٫٩ا٣سةٌل أك أ٦ ٢ٕٛ٣ ٫٩جةحو  ،كيف ٗك٢
رب ًد ،كيف وٮـ اٛ٣ؿض اٛلذَٕل أ.٢ٛ٩ ٫٩
ٱؽق أِ ٤ً ٣ ٫٩فذ ى ّف
ٹ إذا ٩ٮل يف ا٣ٲٮـ اٵكؿ  ٨٦رٌ٦ةف أ ٫٩ا٣سةٌل ٚٺ ٱِص؛ ٵ ٫٩ه
ٞلةؿ ً٠ل إذا
٦كذؽثؿ ٜلة ٚٺ دأزٍل ِ ٪٣فٲذ ،٫كٹ ٚٲًل ٠ةف ٦ذَٕل ا٣ىٮـ ً٠ل
٩ٮل اٛلكذٞجًٞ٤٣ ٢جً ٤ح أ٫٩
ه
إذا رصؼ يف ١لةر رٌ٦ةف إٌف ٍٗلق ثٕؽ ِ ٩فٲذ٫٣ ٫؛ ٵ ٫٩ثذٕ ّفٲ ٫٪أمج ٫ر ِفد ا٣ٮدٱٕحٚ ،أ٦ة
٣ٮ ًف دذٞؽـ ِ ٩فٲ هح ًف ٱىط ٕ٣ؽـ اِ ٪٣فٲح ٹ ُ٤٣صؼ.

ثةُ٣صؼ ٠أف ىٱ ًٍ ٞىؽى ثٝ ٫لؿ ىد
فرع :ك٦س ٢ذ ٟ٣ا٣ٮٝٮؼ يف ْف
اٙلش ٚإ ٫٩ٹ ٱذٍ٘ل ِف
َ٤ت ا٣جٲٓ كاٍ٣صاء؛ ٛلة قٲأيت أٝ ٫٩ؽ وةر ثةٷظؿاـ ٦ذٕ ْفٲ ٪نة ٠ة٣ٮدٱٕح.
ً
اُ٣صؼ يف اٵٝٮاؿ ا٣ذٰ ٕ٦ ٰ٬ذرب هة يف إ٣جةدات ٚإف ٠ة٩خ
وسأمث :كإذا كِ ٓٝف

أر٠ة ٩نة ٠ذ١جٍلة اٷظؿاـ كا٣ذك٤ٲ ٥كٝؿاءة اٛ٣ةّلح يف ا٣ىٺة كأٛ٣ةظ اٵذاف
كاٷٝة٦ح كد٤جٲح اٙلش ا٣ٮاصجح كاٞ٣ؽر ا٣ٮاصت  ٨٦أٛ٣ةظ اٚلُجح كد١جٍل إ٣ٲؽٱ٨
٠أ١لة ٕ٦ؽك ٦هح يف ذ ٟ٣اٛلع ٢كإف ٠ة٩خ
كا٣ذٍصٱ ٜك٩عٮ٬ةٚ ،كؽت؛ إذ وةرت ِف
٩ٮاً ٢ٚف ٱِص رصٚ٭ة إٹ ظٲر وةرت ثةُ٣صؼ ٠ ٨٦ٺـ ا٪٣ةس ٚإ ٫٩ٱٛكؽ
ا٣ىٺة ،ك٠ؾا ٣ٮ َشؾ يف اِ ٪٣فٲح يف اٵوط؛ إذ ا٤ٕ٣ح كاظؽة.
فرعٚ :إف ٝؿأ اٛلىيل ٝةوؽ نا  ً ٣ي ٧ىض ِفؿ ًد اٹقذعٛةظ أك اٹقذنٛةء أصـأق

٤٣ىٺة؛ إذ ًف ٱٞىؽ ٍٗل اٞ٣ؿآفٗ ،ةٱذ ٫أً ٫٩ف ٱٕذٞؽ ٠ٮ٤٣ ٫٩ىٺة ،كٹ ِلت ٬ؾق
٥لؿص٠ ٨ٔ ٫ٮٝ ٫٩ؿآ ٩نة ٞٚؽ ٦ ٢ٕٚة أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع
ا٪٣ٲِفح ،كصٕ٣ ٫٤ٺقذعٛةظ ٹ ي ٍ
ْ
ُ
َ َُْ َ ََ ذ َ َ
َْ
انّص [اٛلـ.]20:٢٦
قجعة ٫٩ثٞٮْ :٫٣صفاكرءوا ٌا حيْس ٌَِ اىلرء ِ
فرعٝ :ؽ ئ ً ٨٦ ٥٤دأزٍل اِ ٪٣فٲح يف  ٢ٕٚا٪٣ةكم دأزٍل٬ة يف ٩عٮ٦ :ة َشاق ثِ ٪فٲذ٫
ْ ٤٣فذضةرة أك اٵي ًٍ ًع ِفٲح أك ٠ٮ٧٤٣ ٫٩كضؽ أك ث٪ٯ ثِ ٪فٲ ًح ىص ٍٕ ً٦ ٫٤كضؽ نا أك  ُٓٝا٣نضؿة
اٛلجةظح  ٫٣أك ٚؿش ٚٲ ٫أك ٔ ِف ٜ٤ثِ ٪فٲح ا٣ذكجٲ٢؛ ٵف ا٪٣ٲِفح ٛلة ٝةر٩خ ا٣كجت زجذخ ٬ؾق

اٵظ١ةـ اٝذٌة نء.

ى
ٛلضؿ ًد
اٛلٞٲ٥
اٷٝة٦ح أك
اٛلكةٚؿ
فرع :ك٠ؾا إذا ٩ٮل
ا٣كٛؿ مةرٔ نة ٚٲ٭ًل كٹ ظِ ٥١ف
ى
ي
ي

ى
ت ٔ٤ٲ ٫اٷدًلـ ،ثؼٺؼ
اٛلكةٚؿ
اِ ٪٣فٲح ٚإذا ٩ٮل
كك ىص ى
اٷٝة٦ح ك٬ٮ يف ا٣ىٺة وةر ٞ٦ٲ نًل ى
ي
ا٣كٛؿ ًف ٱسجخ ظ ٥١ا٣كٛؿ ظذٯ ٱٍصع ثؼؿكج اٛلٲٔ ٢ىل اٵوط؛ إذ
اٛلٞٲ٥
٦ة إذا ٩ٮل
ى
ي
َ
ا٣رتػٲه ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صِإَوذا
ا٣نةرع
ت ٔ٤ٲ٫
ب يف
ً
٬ٮ أد٩ٯ ِف
اِ٣ص ً
ى
ي
اٵرض ا٣ؾم ىر ِفد ى
َ
ْ
َ
َ
َ
َْ َ ْ ُ
س ًْ ُج َِ ٌ
َ َ
احّ...ص اٳٱح [ا٪٣كةء ،]101:ك٠ؾا ٣ٮ ٩ٮل أف ٦ة٫٣
َضبْ ُخ ًْ ِِف اْل ْر ِض فييس غيي

ِ ٤٣فذضةرة أك ىمة ىد ي٤٣ ٫ذٌعٲح أك ٧٤٣كضؽ ٚٺ ظ.٫٣ ٥١

ا٣كٛؿ ًف ٱ٫٣ ٨١
ػةرج اٛلٲ ٢أك اٛلىيل ٚٲ٫
فرع٤ٚ :ٮ ٩ٮل ا٣ىٲةـ( )1اٞ٣ةٔؽي
ى
ى

ا٣رتػه ثةٷُٚةر كاُٞ٣صً ظذٯ يٱ ى
اٛلض٤ف ٔ ٧ن
ٺ ثةٞ٣ةٔؽة ا٣كةثٞح.
ٛةرؽ
ى

ي
ةظ ىج٭ة ىك ٍص يٝ ٫جطو ٱىٍل٬ة ظٲ٪بؾ
وسأمث :كْلذه إ٣جةدة ثجُٺ١لة
ظٲر ىو ى
ٕ٦ىٲ نح ٠ة٣ىٺة يف ا٣ؽار اٛل٘ىٮثح ،كيف ١٦ ٢٠ةف ٍ٘٤٣ل ٚٲّ ٫ف
ظ ٜاٛل٠ ٓ٪ةٛلذعضؿ
ّف
ٚٲكذع٦ ٜىيل اٛ٣ؿض يف
ك٦ٮ ٙٝاٛلىيل ك٩عٮق يف اٛلكضؽ أك اٛلجةح اٛلعي،
ذٞٔ ٟ٣ةثَل ٔىل دؿؾ ا٣ٮاصت كٔىل  ٢ٕٚاٛلٕىٲح ،ك ٨٦ذ ٟ٣ا٣ذُ٭ؿ ٨٦
اٙلؽزَل و
و
و
٘٦ىٮب ،ك ىذثٍط اٵًعٲح كاٜلؽم ثكَ١ل(٘٦ )2ىٮب
دؿاب
ثًلء أك
ٔىل اٵوط؛ إذ ٬ٮ ٠ة٣ىٺة يف زٮب ٘٦ىٮب.
ك ٨٦ذ٣ ٟ٣ٮ ىأ ٍظ ىؿ ىـ ٛ٤٣ؿٱٌح ز ٥ػؿج ٪٦٭ة ثذ١جٍلة إظؿاـ ٵػؿل إذ دٟ٤

ا٣ذ١جٍلة ٕ٦ىٲح ٚٺ ِلـم ٣ٶػؿل ،ك٠ؾا ّف
َ ٢٠ةٔح ٠ةف ٔةوٲ نة ُلة ٠ىٺة
و
١٪٦ؿ ،ك٠ذ ٢ٛ٪اٛل٤٧ٮؾ أك ا٣ـكصح وٺة أك
اٛلُة٣ت ثة٣ؽِف ٱ ٨أك ا٣ٮدٱٕح أك إزا٣ح

ً
كزكص٭ة.
وٲة ٦نة ثٍ٘ل إً ٍذ ًف قٲؽق
ه
ٛ٪٧ٚى ٨ٔ ٢اٛلٕىٲح ،كأ٦ة
فرعٚ :أ٦ة ا٣ذٺكة كاٵذاف يف اٛل١ةف اٛل٘ىٮب
و
ه
٧ٚعذ ٢٧كاٵوط أ٠ ٫٩ؾٟ٣؛ ٵف إ٣جةدة  ٰ٬إزا٣ح
٘٦ىٮب
ا٣ذٮًؤ يف ١٦ةف
ه
ي
ٛ٪٦ى.٫٪ٔ ٢
اٵرض ٹز هـ ٫٣
كاقذًٕلؿ
اٙلؽث
ً
ك٠ؾا ٕلٓ ا٣ذٞؽٱٔ ٥ىل اٵوط؛ إذ ٹ ٕ٦ىٲح يف ٨لء  ٨٦أصـاء ا٣ىٺة ً٠ل
( )1يف (أ)« :ا٣ىةا.»٥
(ٝ )2ةؿ يف ا٣ىعةح :ا٣كَ١ل ٕ٦ؿكؼ ،ٱؾ٠ؿ كٱؤ٩ر كا٘٣ة٣ت ٔ٤ٲ ٫ا٣ذؾٍ٠ل.

زٮب ِّ٪ف٘٦ ٫ىٮث نة كا٣ذٮًؤ و
ثًلء ٠ؾٚ ٟ٣ة١٩ن ٙظٺٹن ٔ٪ؽ
ذ٠ؿ٩ة يف ا٣ىٺة يف و ي
أ ٢٬اٙلٞٲٞح.
اٛلؤد ٥ثؿ ٓٚرأق ٨٦ ٫ا٣ؿ٠ٮع أك ا٣كضٮد ٞٚؽ ٔىص ثٛ٪ف
قجٜ
فرع :كإذا ى
ي

ا٣ؿٞٚ ٓٚٲ :٢دٛكؽ ا٣ىٺة ٣ؾ ،ٟ٣كا٣ىعٲط ػٺ٫ٚ؛ إ٦ة ِف
ٵف ا٣ؿ٣ ٓٚٲف صـء نا

ت كقٲ ٤نح إٌف ا٣كضٮد ك٩عٮق ا٣ؾم ٬ٮ صـء ً٠ل ِ ٩فج ى٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع
٪٦٭ة ث ٢إً٩ل ىك ىص ى
ٚٲ١ٮف ٕ٦ىٲح يف أز٪ةء ا٣ىٺة [ك]()1ٹ ٱٛكؽ٬ة ،كإ٦ة ٹٛ٩ىةؿ اٛلٕىٲح ٔ٨
اُ٣ةٔح ً٠ل يف ٕلٓ ا٣ذٞؽٱٔ ٥ىل اٵوط ٍٗ ٨٦ل ٚؿؽ.
و
فرعٚ :إف دٮًأ ثًل ِّ٪ف ي ٫ظٺٹن أك وىل يف و
١٦ةف ٠ؾٚ ٟ٣ة١٩نٙ
زٮب أك
ػٺ ي ٚيٚ ٫ٺ ٕ٦ىٲح  ُٕٝنةٞٚ ،ٲ٣ :٢لـئ ٣ؾ.ٟ٣
ا٥٤ٕ٣
كٝٲ :٢ٹ؛ إذ ٬ٮ ٝجٲط يف ٛ٩ك ٫ك٬ٮ ث٪ة هء ٔىل أ ٫٩ٹ يٱنرتط يف يٍ ٝج ًط ا٢ٕٛ٣
ي
ثٮص٭ً٠ ٫ل دٞؽـ اٷمةرة إ٣ٲ ٫يف أكؿ ا١٣ذةب ك٬ٮ ٝٮؿ أ ٢٬اٙلٞٲٞح.
و
٘٦ىٮب ٞٚؽ وعع ٫أوعةث٪ة ،ك٬ٮ
ٕل و٢
فرعٚ :أ٦ة  ٨٦ك ٙٝأك َةؼ ٔىل ى ى
اٙلش ً٠ل
ث٪ة هء ٔىل اٛ٩ىةؿ اُ٣ةٔح ٔ ٨اٛلٕىٲح ،أك ٔىل أٟ ٫٩لىٮص ثأًٔلؿ
ْف
و
ُ٦ة٣ت ثة٣ؽِف ٍٱ ٨أك ر ْفد ا٣ٮدٱٕح أك ي ٦ىن ً
ٛل١٪ؿ ٱٞؽر
ىوععٮا َٮا ى ٫ٚككٝٮ ى ٫ٚك٬ٮ
ة٬ؽه
ه
ٔىل إزا٣ذ ،٫ك٬ٮ ٝ ٨٦جٲْ ٢لىٲه اِ ٕ٣ف٤ح؛ ٚلؿكج ٠سٍل ٦ ٨٦كةا ٢اٙلش ٔ٨
اٞ٣ٲةس ً٠ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
ٍٗل٬ة ٚإف ٠ةف ٕ٦ىٲ نح ثُ٤خ ً٠ل دٞؽـ ،كإف
َش ىؾ يف ِ ٩فٲح إ٣جةدة ى
وسأمث :كإف ِف

٠ةف ٦جةظ نة أٚكؽ ا٣ىٺة ٠ذٕ٤ٲ ٥اٍ٘٣ل؛ إذ  ٰ٬دٛكؽ ثةٵٕٚةؿ ا٣ذٰ ٣ٲكخ ٪٦٭ة،
ثؼٺؼ ٍٗل٬ة  ٨٦قةاؿ إ٣جةدات.
ي
رب ًد أك إزاً ٣ح
فرعٚ :ٺ ٱٛكؽ
اٵذاف ثذٍصٱ ٟا٣ذٕ٤ٲ ،٥كٹ ا٣ٮًٮء ثذٍصٱ ٟا٣ذ ّف
ثى ٍٮ ًف ا٘لك ً٥
ا٣ؽِف ىر ًف أك ا٪٣ضةقح ،كٹ ّف
اٙلش ثةٹثذ٘ةء  ٢ٌٚ ٨٦آص ،كٹ ا٣ىٮ يـ ى
( )1قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).

َشؾ أ٦ؿ نا ٬ٮ
ٌٚ ٨٦ٺت ا٘٣ؾاء ،كٹ ا٣ـ٠ة ية ث١ٮف اٍٞٛ٣ل وؽٱ ٞنة أك ٞلك ٪نة؛ ٚإف ِف

ظ ٜا٘لٮار.
ا٣ؿظ ً ٥أك ِف
ٍص ىؾ يف ا٣ـ٠ةة و ٤ىح ِف
يٍ ٝؿث هح ٠ةف أ٠ ،٢ٌٚأف يٱ ى ْف

ى
أر٠ةف ا٣ىٺة ثِ ٪فٲح اٹ٩ذْةر ٧٤٣ىَ٤لٚ ،إف ٪٤ٝة :إ٫٩
َٮؿ اٛلىيل
فرع :إذا ِف

ٍ٦صكع ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ ا٣ك٪ح ٠ةف ٌٚٲ ٤نح ،كإٹ ٠ةف  ٕٚن
ٺ دٛكؽ ا٣ىٺة ثة١٣سٍل ،٫٪٦
ه
ً٠ل إذا  ٢ٕٚذ٬ ٟ٣ؿث نة ٦ ٨٦ٮاص٭ح اٍ٘٣ل.

اٌثسث اٌثأ :ٟيف لغّح اٌؼثاداخ

وَي ًِعان :ثؽِ ٩فٲ هح ك٦ةِ ٣فٲ هح:

إٌٛع األٚي :اٌثذٔ١ح

ككصَ ٫شٔٲذ٭ة٠ :ٮف اٛلىة٣ط اٛلٞىٮدة ٪٦٭ة ٦ذٕ ٞ٤نح ثً ىن ٍ٘ ً ٢ا٘لكُ ٥لة،
كا٦ذعةف ا٣جؽف( )1ث٧نةٝ٭ة.
فرع٤ٚ :ؾً ٟ٣ف دىط اٹقذ٪ةثح يف ٨لء ٪٦٭ة؛ ٣بٺ ٱٛٮت اٛلٞىٮد ثٍصٔٲذ٭ة ٤ٚٲف
و
و
دٺكة أك و
ظش ك٣ٮ  ٛ٩ن
ٺ ٔىل اٵوط.
ٍٗلق يف
ذ٠ؿ أك وٺة أك ُف
ٵظؽ أف ٱكذ٪ٲت ى
ٚإف ٝٲٝ :٢ؽ وط ا٣ذعضٲش ٔ ٨اٛلٲخ كإ٣ةصـ ثةٷصًلع.
ٚةٙلةج ٠أ ٫٩اٵو،٢
٪٤ٝة٣ :ٲف  ٨٦اٹقذ٪ةثح يف ٨لء ،إً٩ل ٬ٮ اقذؼٺؼ
ّف
ٚٲ١ٮف أو ن
ٺ يف أًٔل ٫٣ثؽ٣ٲ ٢أف ٪٦٭ة رٕ٠ذٰ اُ٣ٮاؼ كٹ اقذ٪ةثح يف ا٣ىٺة
رب اٛل٪ةق٦ ٨٦ ٟة ،٫٣كًف ٱىط
ادٛة ٝنة؛ ك٣ؾ ٟ٣كصجخ اِ ٪٣فٲح ٔىل
ْف
اٙلةج ،ك٣ـ ٫٦ىص ٍ ي
إٹ ٔ٪ؽ دٕؾر اٵو ،٢كامرتط ً٠لؿ اٵ٤٬ٲح يف اٚل٤ٲٛح ٔ١ف ا٪٣ٲةثح اٛلضؿدة يف
٬ؾق اٵظ١ةـ اٵرثٕح.
ثة٣ك٪ح كاٷصًلع ،كٝٲف
فرع :كإً٩ل ىز ىج ىخ
ي
اٹقذؼٺؼ يف ْف
اٙلش اقذعكة ٩نة ّف
و
و
ٔ٤ٲ ٫اٹٔذ١ةؼ ثضة٠ ٓ٦ٮف ُف
ٟلىٮص؛ ٚٲ١ٮف أو ن
ٺ يف
١٦ةف
٪٦ ٢٠٭ًل ي٣جٍس نة يف
اٙلش.
ا٣ىٮـ ً٠ل ٪٤ٝة يف ْف
فرع :كٝؽ زجخ اٹقذؼٺؼ يف إ٦ةـ ا٣ىٺة ٍ٘٣لق كإً٩ل ٬ٮ يف اٷ٦ة٦ح ٍٞٚ؛
اٳدٚ ،ٰ٦ىةر يف ا٣ىٺة ٠أ ٫٩اٵكؿ؛ ٤ٚـ٦ ٫٦ة ٠ةف ٝؽ ٣ـ٨٦ ٫٦
ظٜ
ٛلة ٚٲ٭ة ْ ٨٦ف
ْف
و
قضٮد و
كٕٝٮد كإف ًف ٱ ٨١ث٧ٮًٓ ٕٝٮد ٔ ٫٣ىل ٦ة قٲأيت ّلٞٲ ٫ٞيف وٺة
ق٭ٮ
ا٘لًلٔح إف مةء آص دٕةٌف ،كِلٮٱـ ثٌٕ٭ ٫٣ ٥يف ا٣ىٮـ ٹ ىك ٍص ى.٫٣ ٫
فرع :كٛلة ًٕٛخ مةاجح إ٣جةدة يف ا٣ٮًٮء؛ إذ ٬ٮ ٍٗل ٞ٦ىٮد يف ٛ٩ك ٫ث٢
إً٩ل ٬ٮ يك ٍو ى٤ح ٠إزا٣ح ا٪٣ضةقح وعخ ا٪٣ٲةثح ٚٲ ٫اٛلعٌح ،ك١٣ٮف ا٪٣ٲةثح ٚٲ ٫ٹ
( )1يف (ج) :ا٤ٞ٣ت.

ػٛ٤ٲح ٚٲ٭ة كصجخ ا٪٣ٲح ٔىل اٵو ،٢كًف دنرتط أ٤٬ٲ يح ا٪٣ةات ٚٲىط أف ٱ١ٮف
وجٲ نة أك ص٪ج نة ،كوعخ  ٓ٦إ١٦ةف اٵو١ٔ ٢ف اٚلٺٚح.
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلٲخ ٞلذةص نة إٌف ا٣سٮاب  ٓ٦إ٣ضـ ا١٣يل ٔ ٢ٕٚ )1(٨قجج٫
و
وٺة كوٲة وـ
َش ىع  ٫٣اٹقذؼٺؼ يف ٕلٲٓ ا٪٣ٮا٢ٚ؛ ٣ج٪ةا٭ة ٔىل ا٣ذؼٛٲ٨٦ ٙ
ي ً
و
و
كذ٠ؿ كٍٗل٬ة.
كدٺكة
٩ى نة ٠ةٷٱىةء إٌف ِف و
َٕ٦ل أك ٍٗلق ،أك دٹ ٣نح ً٠ل ذ٠ؿق ثٌٕ٭٥
كاٹقذؼٺؼ إ ِف٦ة ٌ
ٮص؛ ِف
ٵف ا٣كٕةٱح يف قجت ّلى )2(٫٤ىٔ ٍ٭ؽه
يف ثؿ ا٣ٮ٣ؽ أ ٫٩ٱ٤ع ٜا٣ٮا٣ؽ كإف ًف يٱ ً

ربً٬ل ثأ٩ٮاع ا٣رب.
إ٣ٲ ٫أ ٫٩ىٱ ّف

فرع :كٕ٣ؽـ وعح ا٪٣ٲةثح يف إ٣جةدة ا٣جؽِ ٩فٲح؛ ًف ٱىط اٷ٠ؿاق ٔ٤ٲ٭ة؛ ِف
ٵف
وعذ٭ة ٦ذٮ ٛٝهح ٔىل اِ ٪٣فٲح ،كٹ دىط ا٪٣ٲةثح ٚٲ٭ة ثؼٺؼ اٛلةِ ٣فٲح ً٠ل قٲأيت.
فرع :كإً٩ل ٱىط اقذؼٺؼ اٛلٲخ يف إ٣جةدة ا٣ذٰ ٣ٲف ٜلة قجت يَشٔخ
يت
كق ٍضؽى ى ٍ
ٵص ،٫٤ٹ ٦ة ٠ةف ٠ؾ٠ ٟ٣ة٣ٮًٮء كا٘٣ك ٢كوٺة إ٣ٲؽ كاٹقذكٞةء ى
ا٣ك٭ٮً ك٩عٮ ذٚ ،ٟ٣ٺ ٱىط اٹقذؼٺؼ ٚٲ٭ة؛ ٣ذٮَ ٙٝشٔٲذ٭ة ٔىل قجج٭ة يف
ظ ٜاٛ٣ةٔ.٢
وسأمث :كإ٣جةدات ا٣جؽِ ٩فٲح ّ ٠ف٤٭ة ٧ٌ٦ٮ ٩هح ٔ٪ؽ ٚٮألة ٔىل اٛل ٙ٤١ث٧س٤٭ة
و
ً
اٵداء ٔ٪ؽ اٛلعَٞٞل؛
وٮر نة ك٪ٕ٦ٯٚ ،ٮصٮب اٌٞ٣ةء ٣ٲف ىثأ ٍ ٦وؿ
صؽٱؽ ٗ ًٍل أ٦ؿً
َٕ٦ل يف و
كٝخ ِف و
ٵف اٵ٦ؿ ثيشء ِف و
أ٦ؿ ثنٲبَل ٚٺ ٱك ٍٞأظؽً٬ل ٔ٪ؽ ٚٮات
َٕ٦ل ه
اٳػؿ ،كأد٣ح اٍ٣صع ٔىل اٌٞ٣ةء دا٣ح ٔىل ذ.ٟ٣
ي
فرعٚ :إف دٕؾر ي
ٚةٛلس٪ٕ٦ ٢ٯ ،ك٬ٮ ٦ة ىٝؽِف رق  ٫٣ا٣نةرع،
اٛلس ٢وٮر نة ك٪ٕ٦ٯ
٩ى ٙوةع؛ ٣ذٞؽٱؿق ث ٫يف ىػ ى ًرب ا ٍ ٣ي ٧ىضة ً ٓ٦ك ًٍ ٝٲ ىك ٍخ ٔ٤ٲ٫
ٚٲ٤ــ ٔ ٨وٮـ ا٣ٲٮـ
ي
٩ى ٙوة وع ،كا٤٣ٲ ٤يح دةثٕ هح ،٫٣
ٕل ىٕ ي ٫ا٣ٲٮ يـ
ي
ا٣ىٺة؛ إذ ٔ ٰ٬جةدة ثؽِ ٩فٲح ٦سٛٚ ،٫٤ٲًل ى ى

( )1يف (ب ،ج).»٨٦« :
( )2يف (ب ،كج)ّ« :لىٲ.»٫٤

َشٰٔ ،ك ى٩ؽٍ هب ٔ٪ؽ ا٣جٕي
كصٮب ٔ٪ؽ ثٌٕ٭٥؛ ٵف اٞ٣ٲةس ىٍ ٦ك ى ٤هٟ
كذٟ٣
ه
َف
ي
كاٵؤ ٢ؽ يـ ا٣ٮصٮب.
ٍٗل ٕٞ٦ٮؿ،
ٵف اٛلٕ٪ٯ يف اٵو ٢ي

فرع :كٛلة ٠ةف دٕ ّف ٜ٤إ٣جةدة ثٛ٪ف ا٣جؽف ً٠ل دٞؽـ ٠ةف ا٩ذٞةٜلة إٌف اٛلةؿ ث٢ٞ٪

اٛل٣ ٥٤ٚ ،ٙ٤١لت إٹ ثة٣ٮوٲح ك٠ةف  ٨٦ا٣س٤ر.
إٌٛع اٌثأ :ٟادلاٌ١ح

ككصَ ٫شٔٲذ٭ة( :)1دٕ ّف ٤ي ٜاٛلىة٣ط اٛلٞىٮدة ٪٦٭ة ثةٹ٦ذعةف يف اٵ٦ٮاؿ ك ً٨ٍ ٦
ىز ِفٝ ٥ةؿ ثٌٕ٭ :٥إف اٵ٦ٮاؿ يف ظٞٮؽ آص ٍٗل ٞ٦ىٮدة.
و
ػة٣ىح؛ ٚإف يف ا٣ـ٠ةة مةاجح
ٍٗل
وسأمث :كإ٣جةدة يف إ٣جةدات اٛلةِ ٣فٲح ٤٠٭ة ي
ا٣ىً ٤ح كيف اٛ١٣ةرات إٞ٣ٮثح ،كيف اٚلؿاج اٛلؤ٩ح كقٲأيت [ا١٣ٺـ ٚٲ٭ة ٤٠٭ة]()2
ْف
ك٣ؾ ٟ٣وعخ اٹقذ٪ةثح ٚٲ٭ة ٤٠٭ة.
فرعٚ :إذا ىك ِف ٠ىٍٗ ٢لق ثإػؿاج ا٣ـ٠ةة ٦س ن
ٺ ٚةِ ٪٣فٲح ٔىل اٵو ،٢كٹ ٱنرتط ىٔ ٍض يـ
اٵو ٢كٹ ً٠لؿ أِ ٤٬فٲح ا٣ٮ٠ٲ ،٢كٱٕ ٢٧ث٧ؾ٬ت اٵؤ ٢ىل اٵوط ٔ١ف
اٚلٺٚح يف ٕلٲٓ ذ.ٟ٣

و
ثة٣ىجٰ
ػة٣ىح يف اٛلةِ ٣فٲح ٝ ٓ٦جٮٜلة ا٪٣ٲةثح دٕ ِف ٤ىٜ
ٍٗل
ْف
فرع :كٛلة ٠ة٩خ إ٣جةدة ى
ك٩عٮق ٪٦٭ة ٦ة إٞ٩ؽ قجج ٫يف ظ ْف٠ ٫ٞة٣ـ٠ةة كاُٛ٣ؿة ،ك٩ةب ٔ ٫٪ا٣ٮ ّفٍف ٔىل كص٫
اٚلٺٚحٚ ،ٮصت ٔ٤ٲ ٫ا٪٣ٲح ،كأذرب ٚٲً٠ ٫لؿ اٵِ ٤٬فٲح ،كإ٩ـؿ ثذ ٨١٧اٵو٢
ا٣ىجٰ(ٚ ،])3إف ث ٖ٤ك ىِ ٣ف٧ة
ك٬ٮ ا٣ج٤ٮغ اٍ٣صٰٔ ،كٔ ٢٧ث٧ؾ٬ج٫؛ [إذ ٠أ٦ ٫٩ؾ٬ت
ْف
ؿج ا٣ٮ ّفٍف ٔ ٢٧ث٧ؾ٬ج ،٫كق ٍٞا٣ٮصٮب ٔ ٨ا٣ٮٍف؛ ٣جُٺف اٚلٺٚح.
ي٥ل ً

اٙلش.
كأ٦ة ٦ة ًف ٱٕٞ٪ؽ قجج ٫يف ظٚ ٫ٞٺ دذٕ ٜ٤ث٠ ٫ةٛ١٣ةرات كاّ٪٣فؾكر كاٛ٣ؽل يف ْف
فرع :كٛلة يف صٕ ٢ا٣ذُصؼ يف ظٞٮؽ آص اٛلةِ ٣فٲح إٌف أرثةُلة  ٨٦اقذٕٺء ثٕي

إ٣جةد ٔىل ثٕي ،كػٌٮع ثٌٕ٭٣ ٥جٕي ،ك٦ة ٱ٪نأ  ٨٦ذ ٨٦ ٟ٣اٛلٛةقؽ -دٓٚ
( )1يف (أ)« :كصٮُلة».
(٦ )2ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل زٱةدة ( ٨٦ب ،ج) ،ك٦ة ثٕؽ اٛلٕٞٮَٚل قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).
( )3قة( ٨٦ ٍٝج).

ثض ًٍٕ٤٭ة إٌف ى ٨ٍ ٦إ٣ٲ ٫اٛلىة٣ط إ٣ة٦ح ك٬ٮ اٷ٦ةـ وٲة ٩نح ٞٛ٤٣ؿاء
آص د ٟ٤اٛلٛةقؽ ى
ً
ّلْ ٢٧ف
كا٣ؽػٮؿ ّلخ ا ٍِ٪٧ً ٣فح ،كإٔة٩ح ٵرثةُلة ٔىل اٷػٺص يف ا٪٣ٲح.
ا٣ؾ٣ح،
ّٔ ٨ف
أرثةُلة ٔ ٨اػذٲةر ىك ىص ىج ٍخ ٔ٤ٲ٭ ٥اِ ٪٣فٲح ثُؿٚٲ٭ة ا٣كةثَٞل.
فرعٚ :إذا ىق ِف ٤ى٧٭ة
ي

كإف أػؾ٬ة اٷ٦ةـ ٠ؿ ٬نة كصجخ ٔ٤ٲ ٫ا٪٣ٲح؛ إذ ٬ٮ ػ٤ٲٛح ٠ٮ ْفٍف ا٣ىٍ٘ل ،كإف
اػذٛ٤ة يف ٞل٤٭ة ٪ٚٲح اٷ٦ةـ ٔ٪ؽ اٵػؾ ،كِ ٩فٲح ا٣ٮ ْفٍف ٔ٪ؽ اُ٣صؼ؛ ٵف ذّ ٟ٣ف
ٞل٢
ِ ٩فٲح اٵو.٢
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف ا٣ـ٠ةة ٦س ن
ٺ ًف ْلؿج ثٞجي اٷ٦ةـ ٔ ٨وٛذ٭ة؛ ٤ٚٲف ٫٣
ىك ًٍ يٕ٭ة يف ٝؿاثح اٵو ،٢كٹ ٚٲّ ٨٧لؿـ ٔ٤ٲ٠ ٫ةٜلةم ،ٰ٧كأ ٫٩ٱٕ ٢٧ث٧ؾ٬ج٫
ي
اٵو ٢ثٞجٌ٭ة ،كأف ا٣ذؼ٤ٲح ٍٗل ٠ةٚٲح؛ إذ ٹ
كأ١لة يف ٱؽق أ٦ة٩ح ،كأٝ ٫٩ؽ ثؿئ
٣لت ٔ٤ٲ ٫اٞ٣جي.
فرع :ك٣ذٕ ّف ًٜ ٤ظٞٮؽ آص اٛلةِ ٣فٲح ثةٛلةؿ  ٨٦أكؿ اٵ٦ؿ؛ ًف دك ٍٞثةٛلٮت ػٺ ٚنة
ٮص ُلة ،ك٠ة٩خ  ٨٦رأس اٛلةؿ ،ك يٝؽْف ٦خ
٤٣عٛ٪ٲح ،ككصت
إػؿاص٭ة كإف ًف يٱ ً
ي
ٔىل كوةٱة اٛلٲخ.
وسأمث :كاٙلٞٮؽ اٛلة٣ٲح رضثةف :دٱ ٨كَٔل.
ٚةٵكؿ٠ :ةٛ١٣ةرات كا٪٣ؾكر اًٍ ٘٣ل اٛلٕ ِفٲ٪ح كا٘لـاءات كاٛ٣ؽاء( )1كاُٛ٣ؿة،
ك٦ة أد ٨٦ ٫ٛ٤اٛلْةًف اٛل٤ذجكح ك ٨٦ا٣ـ٠ٮات ك٩عٮ٬ةٚ ،٭ؾق ٦ذٕٞ٤ح ثةٛلةؿ ىد ىٕ ّف ٤ىٜ
ا٣ؽِف ٱ ،٨كٝؽ دٞؽـ ظ ٥١ا٣ذٕةرض ثٲ٪٭ة كثَل دٱٮف إ٣جةد.
كا٣سةٌل٠ :ة٣ـ٠ٮات كاٵٔنةر كاٛلْةًف اٛل٤ذجكح كا٪٣ؾكر اٛلٕ ِفٲ٪ح إذا ٠ة٩خ ٬ؾق ن
ثةٝٲح
ثأٔٲة١لةٚ ،٭ؾق ثٕؽ اِ ٣فذ ىّ ٧ف ٨٦ ٨ً ١إػؿاص٭ة أك ثٕؽ ُ٦ة٣جح اٷ٦ةـ ٧ٌ٦ٮ ٩هح ٔىل إ٣جؽ

ى
ًًلف ا٘٣ىتٔ ،ىل اٞ٣ٮؿ ثأف ا٣ٮاصجةت ٔىل اٛ٣ٮر ،ك ىٍ ٝج ٢ذ٠ ٰ٬ ٟ٣ة٣ٮدٱٕح يف
ظً ٥١
ظ٧١٭ة ،ي
ك٦س ٢اٛلجٲٓ ٝج ٢ا٣ذك٤ٲ ٥يف اٛلؤ٩ح.
ٚٮااؽ٬ة
اًٌ٣لف ،كأف
ي
ى
(ٝ )1ةؿ يف ا٣ىعةح :ٱ٧ؽ كٱُٞص.

فرعٚ :إذا د ٙ٤ا٪٣ىةب أك ثٌٕ ٫ثٍ٘ل دٕؽُف كٹ دٛؿٱٍ ق ٍٞظىذ٨٦ ٫
٠ةٍ٣ص٠ح يف اٵ٦ٺؾ؛ ٚٲٌٝ ٨٦ ٨٧جي
ا٣ـ٠ةة ،كٚٲ ٫د٣ٲٔ ٢ىل دٕٞ٤٭ة ث ٢١صـء ْف
مٲب نة  ٨٦ا٪٣ىةب ًظ ِفى ىذ ،٫كٱذٕؽد( )1ثذٕؽد اٞ٣ةثٌَل ً٠ل قٲأيت.
فرع :كٛلة ٠ةف ّف
إػؿاج ٝٲ٧ذً٭ة
٣ل ٍـ
ي
اٙل ٜيف اِ٣صب ا٣سةٌل ٦ذٕ ٞ٤نة ثةَٕ٣لً ،ف ى ي

كصٮزق أثٮ ظ٪ٲٛح كثٕي أوعةث٪ةٞ ،لضذَل ثأف ا٘٣ؿض ا٣ؿاصٓ إٌف اٛلةٟ٣
ٔ٪٭ةِ ،ف
كإَ٣ل كٝٲ ٧يذ٭ة
كا٣ؿاصٓ إٌف اٛلُصؼ ٬ٮ اٹ٩ذٛةع،
٬ٮ اٹ٦ذعةف ٔىل ٦ة ٦ؿ،
ي
ى
ق ِفٲةف يف ذٟ٣؛ كٜلؾا ٱٮاٞٚٮف يف اٜلؽم كاٵًعٲح اٛلٕ ِفٲَ٪ل؛ ٵف اٛلٞىٮد ٚٲ٭ًل
ٔجةدة ٦ذٕ ْف ٞ٤هح ثةَٕ٣ل ك ٰ٬إراٝح ا٣ؽـ.
د١ؿ ير ًًل١لة ٠ة٘لـاء كٝٲ٧ح وٲؽ
وسأمث ٨٦ :اٵظ١ةـ إ٣ة ِف٦ح ٙلٞٮؽ آص ّف
اٙلؿـ كٛ٠ةرة اٞ٣ذ ٢كً٠ل إذا يد٪ي ً
ٮق ىؼ ٍخ اٛلْ٧٤ح.
ىك ىك ٍص ي ٫ا٣ذٕؽّف د دٕ ّف ٤ي ٜا ٣يٍ ٞؿثح ثًل يف ا٣ؾ٦ح؛ ٚٺ ٱك ٍٞثٕؽ زجٮد ،٫ك ٓ٦ثٞةء إَ٣ل ىد ىٕ ِف ٤يٜ

ا ٣يٍ ٞؿثح ُلة ٹ ثيشء يف ا٣ؾ٦حٚ ،إذا دٕٚ٭ة ى ٰ٬ ٨ٍ ٦يف ٱؽق ق ٍٞاًٌ٣لف ٔ ٨ثةٝٲ٭.٥

كٝٲ :٢ثِ ٢لت ٔ٤ٲ٭ ٥اٞ٣ٲ٧ح ٣ذٕؾر إَ٣ل ٚٺ ٱك ٍٞظ ٜآص  ٨٦ا٣ؾ٦ح إٹ
ثة٣جؽؿ .كٝٲ :٢إٹ إذا اصذٕ٧ٮا يف د ٓٚإَ٣ل ك٬ٮ اٞ٣ٲةس.
دٮص ً ٫ظٞٮؽ آص إ٣جةدة ا٣جؽ٩ٲح كٍٗل٬ة ٔىل إ٣جؽ ٹ دربأ ذ٦ذ٫
وسأمث :كثٕؽ ّف

ً
ثٲَٞل دك٤ٲ ً٧٭ة ُٕٝٲ نح ٠ة٩خ أك ّ٪ٲ نح ٠ة٣ٮًٮء  ٨٦اٰٞ٣ء كقٲٺ ًف ا٣ؽـ
إٹ
ك٠ىٺة إ٣ٲؽ كاٵذاف كاٷٝة٦ح كا٣ـ٠ةة ا ٍ ٣يٍ ٧ؼ ىذ ىً ٤
 ٙيف كصٮُلة ظٲر ٠ةف ٦ؾ٬ت
كصٮب ٬ؾق اٛلؾ٠ٮرات؛ ٚٺ ٱ ٰٛ١اّ ْ٣ف ٨يف ٕل٤ذ٭ة.
اٛلٙ٤١
ى
ت ٔ٤ٲ ٫اٚل٧ف ٤٠٭ة أك
فرع ٨٦ :دؿؾ إظؽل اٚل٧ف ٔ٧ؽ نا كا٣ذجكخ ىك ىص ى
زٺث ٪٦٭ة ٔىل اٚلٺؼ ،كٹ ٥لؿج ٔٔ ٨٭ؽة اٌٞ٣ةء إٹ ثٲَٞل  ٫ً ٤ً ٍٕ ًٚكإف ٠ةف
اٌٞ٣ةء ّ٪ٲ نة.
( )1أم :اًٌ٣لف.

و
و
وؽٝح ىك ىص ىج ٍخ ٔ٤ٲ ٫ا٣سٺث
وٺة أك
ك ى ٨ً ٦ا٣ذجف ٔ٤ٲ٦ ٫ة ٩ؾر ث ٨٦ ٫وٲة وـ أك

٤٠٭ة ،ك ى ٨ً ٦ا٣ذجف ٔ٤ٲ٦ ٫ٮًٓ ا٪٣ضةقح  ٨٦ثؽ ٫٩يف ١٦ةَ٩ل كصت ٗك٤٭ًل  ٕ٦نة،
كٹ ٣لٮز  ٫٣ا٣ذعؿم يف ٬ؾق كأ٦سةٜلة كا ٢٧ٕ٣ثة.٨ْ٣

ٹ ٱٞةؿ :إذا  ٢ٕٚأظؽ اٛل٤ذجكَل وةر اٳػؿ ٦ن١ٮ ٠نة ٚٲ ،٫كاٵو ٢ثؿاءة
ا٣ؾ٦حً٠ ،ل ذ٠ؿق ا٣نة ٰٕٚيف ٦ٮًٰٕ ا٪٣ضةقح؛ ٵ٩ة ٞ٩ٮؿ :ثٕؽ دٲ ّف ٨ٞا٪٣ضةقح
[ك٩عٮ٬ة( ])1ٱىٍل ذ٬ةُلة ث٘ك ٢أظؽ اٛلٮًَٕل ٪ْ٦ٮ ٩نة  ٍٞٚأك ٦ن١ٮ ٠نة ً٠ل ٬ٮ
ْف
ا٣ن.ٟ
٦ؾ٬ت ا٣نة ،ٰٕٚكٹ ٱؿد ٓٛا٣ٲَٞل ثة ٨ْ٣أك
ِف
كا٣نٞٚ ٟؽ اردُ ٓٛلًل.
ٚإف ٝٲ٤ٕ٦ :٢ٮ هـ أف ا٣ٲَٞل ٹ ٱىةظت اِ ْ٣ف٨

٪٤ٝة[ :اٛلؿاد]( )2ظ ٫٧١ا٣ؾم ٣لت اقذىعةثً٠ ٫ل يف اثذؽاء قةاؿ اٵظ١ةـ
ثة ٰ٪ْ٣ادٛة ٝنة.
إُٰٞ٣
كاٍ٣صاآ؛ ك٣ؾً ٟ٣ف ٱ٪كغ
ّف
ْف
ه يف اٵثٕةض اِ ٪ْ٣فٲح ٚة ٍ ٠يذ ً ٛىٰ ٚٲ٭ة ثةْ ْ٣ف١٣ ٨سؿة ٔؿكض
فرع :كٝؽ ير ْفػ ى
ْف
ا٣نٚ ٟٲ٭ة ٠ ٓ٦ٮف اٵؤ ٢ؽ ىـ دؿ٠٭ة ٵف اٵو ٢يف اٛلؿ٠ت ٔؽـ اٞ٪٣ىةف،
ْف
ا٣نٚ ٟٲ٭ة ٠ة٣كضؽة كاٞ٣ؿاءة
ك٠ؾا أثٕةض اٵثٕةض إُٞ٣ٲح ١٣سؿة ٔؿكض
كا٣ؿ٠ٮع كا٣نٮط يف اُ٣ٮاؼ.
ٝٲ :٢ك٠ؾا يف اٵثٕةض إُٞ٣ٲح ٠ة٣ؿٕ٠ح ك٩عٮ٬ة ِ ٕ٤٣ف٤ح اٛلؾ٠ٮرة .كٝٲ :٢ٹ.
فرع :كإً٩ل ٣لت( )3ظٲر ٱ ٨١٧إ٦ة ٣ٮٝٮع( )4اٹ٣ذجةس يف ٍٗل ٞلىٮر صةز
ا ٢٧ٕ٣ثةْ ْ٣فٔ ٨ىل كص ٫اٚلِ ٛ٤فٲح ٣ذٕؾر ا٣ٲَٞل٠ ،أف ٣ل٭ِ ٧٠ ٢فٲح اٛ٣ٮااخ أك ٱ٤ذجف
كاٛل٪ؾكر ثًل ٹ ٱ٪عُص ،ك٠ؾا إذا ا٣ذجف آ٩ٲ يح اُ٣ة٬ؿ ثةٛلذ٪ضف ظٲر ٹ
اٛلذ٪ضف
ي
ي
ٍٗل٬ة ٱذٲَ ٨ٞ٭ةرد ٨١٣ ،٫ثٍصط أف دـٱؽ آ٩ٲح اُ٣ة٬ؿ ،كإٹ ١٣ةف ا٣ذٕةرض ثَل
ا٣ٮصٮب كاٙلْؿ كٝؽ ىِ ٦فؿ أ ٫٩ٱٞؽـ اٙلْؿ.
( )1قة( ٨٦ ٍٝج).
( )2قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).
(« )3أم٦ ٢ٕٚ :ة ٤لى ٢ث ٫ا٣ٲَٞل ،كآص أٔ .»٥٤ظةمٲح يف (ب ،ج).
( )4يف (ج)٣ :ٮ ك.ٓٝ

فرعٚ :أ٦ة ا٣ذجةس ا٣سٲةب اُ٣ة٬ؿة ثةٛلذ٪ضكح كاٳ٩ٲح ٍٗل ا ٍ ٣يٍ ٧ك ىذ ٍٕ ى٤٧ح
ثةٛلكذٕ٤٧ح ٚٲضت اقذًٕلؿ ا٘ل٧ٲٓ؛ ٷ١٦ةف ا٣ٲَٞل ،كأ٦ة اٙلٺؿ ثةٛل٘ىٮب
كاُ٣ة٬ؿ ث٪ضف ا٣ؾات ٚٲضت دؿؾ ا٘ل٧ٲٓ ٔ ٧ن
اٙل ىك ً٨
ٺ ثٞةٔؽة دٕةرض ى

كاٞ٣جٲط اٛلذٞؽ٦ح.

كإً٩ل يدؿً ىٍ ٠خ يف اٛلذ٪ضف ١٣ٮ ٫٩أػ ٙظ ١نًل؛ كٵف اٵو ٢يف اٛلةء اُ٣٭ةرة،
اق ىذ ٍٕ ى ٧ى٦ ٢ة نء أو ي ٫٤اُ٣٭ةر ية ،كا٪٣ضةق يح ٚٲ٫
ٚإذا اقذٕ ٢٧أظؽ٬ة ثٕؽ ا٣ذعؿم ٞٚؽ ٍ
٦ن١ٮ ٠هح ،كٝؽ ىً يٕ ىً ٛ
خ اٛلٕةرً يح ثـٱةدة آ٩ٲح اُ٣ة٬ؿ.
فرع :ك٬ ٨٦ة٪٬ة ًف ٱٕ ٢٧ثةْ ْ٣ف ٨يف ا٩ذٞةؿ ا٣يشء ٔ ٨ظ ٫٧١اٵويل كإٹ ٠ةف
ر ٕٚنة ٤٣ع ٥١ث٧ضؿد ا٣ؿأم كإف كصت ا ٢٧ٕ٣ث ٫يف ص٪جح اٙلْؿ؛ إذ ٹ ٣لٮز
 ٙ٤١٧٤٣اٷٝؽاـ ٔىل ٦ة ٱْ ّفّ ٨لؿٱً٠ ،٫٧ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع ثٞٮ(( :÷ ٫٣دع
٦ة ٱؿٱج ٟإٌف ٦ة ٹ ٱؿٱج.)1())ٟ
ٮع اٛ٣ضؿً ىظ يؿ ىـ ٔ٤ٲ٫
فرعٚ :ةٛلعةْٚح ٔىل ٬ةدَل اٞ٣ةٔؽدَل إذا ّ ِف٨
ا٣ىةا ٤َ ٥ى
ي
اٵٚ ،٢٠إف أ ٢٠أز ،٥كإف ًف ىٱ ٍٛكؽ وٮ٫٦؛ إذ اٵو ٢ثٞةء ا٤٣ٲ ،٢كإذا ّ ِف٬ ٨ؾا
ا٣يشء ٍ٘٣لق ز ٥اقذ٭ ٫١٤أز ٥كٹ ًًلف ٔ٤ٲ٫؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح ،كإذا
ي
اٹقذًٕلؿ كٹ أصؿ ىة إف ،٢ٕٚ
اقذٕةر داثِف ىح ٍٗلق زِ ّ ٥ف ٨اردٛةع اٷثةظح ىظ يؿ ىـ ٔ٤ٲ٫
كإذا َ ِف ٜ٤إظؽل ٩كةا ٫ز ٥ا٣ذجكخ زِ٪ّ ٥ف٭ة إظؽاِ ٬فٚ ٨ٮَب٭ة ىأزً ى ٥كٹ ظؽِف كٹ
و
ى ىِلؽّف ىد و
ى
٦٭ؿ ظذٯ ٱُأ ا٘ل٧ٲٓ؛ ٚٲضت ٔ٤ٲ ٫اٙلؽّف
ظىٮؿ
كاظؽة( ،)2كإذا ّ ِف٨
ك٦٭ؿ
ي
َشط ًٔذٍ ًً ٜ
ً
ٔجؽق ىظ يؿ ىـ ٔ٤ٲ ٫اقذؼؽا ي ٦يٚ ،٫إف  ٢ٕٚىأزً ى ٥كٹ أصؿ ىة ك٩عٮ ذ.ٟ٣
(٬ )1ٮ صـء  ٨٦ظؽٱر اٙلك ٨ثٔ ٨يل ’ أػؿص ٫أثٮ داكد ( ، )1425كا٣رت٦ؾم (،)464
كا٪٣كةاٰ ( ، )1745ك٦ؿكم أٱٌ نة ٔ ٨كاز٤ح ث ٨اٵق ٓٞأػؿص ٫اٜلٲ٧سٰ يف ٝل ٓ٧ا٣ـكااؽ،
كأػؿص ٫أٱٌ نة ٔ ٨كاثىح ثٕ٦ ٨جؽ( ،)1 /243كٔ ٨أ٩ف أػؿص ٫اثٔ ٨ؽم يف ا١٣ة٢٦
( ،)1/334كأٖلؽ يف اٛلك٪ؽ ( ، )12/20كٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ أثٮ ٕ٩ٲ ٥يف ظ٤ٲح اٵك٣ٲةء (،)6/389
كاٚلُٲت يف دةرٱغ ث٘ؽاد (.)2/387
(٬« )2ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل أٝ ٫٩ؽ أكٔ ٓٝىل إظؽاٞ٤َ ٨٬ذَل أك ًف ٱٝ ٨١ؽ دػُ ٢لة ،كآص أٔ .»٥٤ظةمٲح
يف (أ).

فرعٚ :أ٦ة إذا ّ ِف٩ ٨ضةق ىح ً
كزٮب ا٣ىٺة أك ٗى ىج٭ًل ٚإ٤ ٫٩لؿـ
٦ةء ا٣ٮًٮء
ً
ٔ٤ٲ ٫اٹقذًٕلؿ

كّلؿٱ)1(٥

٣جف ا٣سٮب اٛلذ٪ضف يف ا٣ىٺة إذا أراد ث٤جك٫

٤٣ىٺة اٍ٣صٔٲح ٚةٔؿؼ ذ.ٟ٣
ه
ًًلف؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة
كِلت اٷٔةدة؛ ٵ ٫٩أَةع ثٛ٪ف اٛلٕىٲح كٹ ٣لت
ّف
كاٙل ٢صةء ٚٲ ٫اٞ٣ٮٹف ا٣كةثٞةف ،كِلت اٷٔةدة
ا٣ؾ٦حٚ ،إف ا١٩ن ٙاُ٣٭ةر ية
ظٲر اقذ٧ؿ اٹ٣ذجةس ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة.

ا ٢٧ٕ٣ثة ٨ْ٣يف أف ا٣ؾم يف ٱ ًؽ و
ي
زٱؽ  ٟ٣أك أٝ ٫٩ؽ
فرع ٥٤ٕٚ :أ ٫٩ٹ ٣لٮز ٟ٣
ى
ْف

ه
ا٩ذٞةؿ ٔ ٨اٙل ٥١اٵويل.
 ٫٤ٞ٩إ٣ٲ ٟأك ٝؽ أثؿأؾ  ٨٦ا٣ؽِف ٍٱ٨؛ ٵف ذٟ٣
ثْ٨
ٚإف ٝٲ :٢أ٣ٲف ً٦ل اد٤ٔ ٜٛٲ ٫صٮاز اٹ٩ذٛةع ث ْف
ع ٜاٍ٘٣ل ث ٢اقذ٭ٺْ ٫٠ف
رًةق؟
اٛل ٟ٤ك٬ٮ و
ي
ّ٨
٪٤ٝة :ظ ٥١اٵو ٢إ ِف٦ة
ثةؽ أك اٙلؿ٦ح كٍ٦ ٰ٬صكَح ثٕؽـ ْف
ا٣ؿًة  ٥٤ٚٱ ٨١اّ ْ٣ف ٨را ٕٚنة ٙل ٥١اٵو.٢
ٚإف ٝٲٞٚ :٢ؽ ٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :ٹ ظؽِف ٘٣ك ٢ا٪٣ضةقح إٹ ّ ّف ٨زكاٜلة ٞٚؽ
يص ًٕ ى ٢اّ ْ٣ف ٨را ٕٚنة ٙل ٥١اٵو.٢
ٱَٞل ا٪٣ضةقح إٹ ثٲَٞل اُ٣٭ةرة ،ك٪٦ ٰ٬ذٛٲ هح ٔ٪ؽ ّ ْف ٨ا٣ـكاؿ؛
٪٤ٝة :ٹ ٱؿد ٓٛي
َشٰٔ ً٠ل أف اِ ْ٣ف ٨اٙلةو ٨٦ ٢ا٣ن٭ةدة َؿٱ ٜإٌف إزجةت
َؿٱٜ
إذ ذ ٟ٣اّ ْ٣ف٨
ه
َف
اٙلٞٮؽ كاٙلؽكد كدؿد ٓٛث ٫ا٣رباءة اٵو٤ٲح .أك ٱٞةؿ :إً٩ل ئ ً ٧ى ٢ثةْ ْ٣ف٣ ٨ذٕؾر
ا٣ٲَٞل كٝؽ دٞؽـ أ٣ ٫٩لت ا ٢٧ٕ٣ثٔ ٫ىل كص ٫اٚلٛ٤ٲح.
اٛلىة٣ط إ٣ة٦ح ،إ٦ة ٔ٧ٮ ٦نة ٠ةٚلؿاج
وسأمث :ك٦ىةرؼ ظٞٮؽ آص اٛلة٣ٲِفح ٰ٬
ي
كا٘لـٱح ك٦ة يٱ ٍؤ ىػ يؾ  ٨٦ي ِفِل ً
ةر اٛ١٣ةر كاٛلْ٧٤ح ،كإ٦ة ػىٮو نة ٠ة٣ـ٠ةة كاٚل٧ف
و
د٘ٲٍل ٛلة ىٔ ِفٲ٪ى ي٫
كاٛ١٣ةرات ،كإٌف اٷ٦ةـ كٹٱ يح رصًٚ٭ة يف د ٟ٤اٛلىةرؼ ٍٗ ٨٦ل
ا٣نةرع.
( )1يف (ب ،ج)« :ك٤لؿـ».

اٵ ٥٬ك٬ٮ اٵظٮج ،ز٦ ٥ة ٬ٮ ه
أو ٢يف
فرع :كٱٞؽْف يـ اٷ٦ة يـ ٚٲًل دٕؽِف ىد ُ٦ص ي٫ٚ
ِف
ٍٗلق ٚٲٞؽـ ا٘ل٭ةد ٔىل اٞٛ٣ؿاء ظٲر اقذٮٱة يف اٙلةصحً٠ ،ل ٱٞؽـ ذات ا٣ٮٙٝ
ٔىل ُ٦ص ٫ٚكذات ُ٦صٔ ٫ٚىل ٦ىةٙلح(.)1

( )1أم٦ :ىة٣ط اٛلُصؼ.

ً ً
اٌثسث اٌثاٌث :يف روش أتٛاتٙا تاتا تاتا

ك٪٣جذؽئ ثؾ٠ؿ اُ٣٭ةرات كإف ٠ةف ٚٲ٭ة ٦ة ٬ٮ ىدٱة ٩هح ٞلٌ هح ٹثذ٪ةء إ٣جةدة
ٔ٤ٲ٭ة.
[اٌؼثاداخ اٌثذٔ١ح]

تاب اٌرطٙش ِٓ إٌداعح

كص ي٫
ةظ ىج يٍ ٫
٬ٮ دٱة ٩هح ٞلٌ هح ٹ ٔجةدة ٚٲ ،٫ك٣ؾً ٟ٣ف ٤لذش إٌف ِ ٩فٲح ،كوط كإف ىو ى
ٝجطو ٠ةٛلةء( )1اٛل٘ىٮب كا٣سٮب اٛل٘ىٮب ،كوعخ ٚٲ ٫اٹقذ٪ةث يح ك٣ٮ ١٣ةٚؿ
كٔ١ك٭ة ػٮاص إ٣جةدة.
٦ؿ ،ك٬ؾق ػٮاص ا٣ؽِف ٱة٩ح،
ي
ً٠ل ِف

ى
اٵو ٢يف ٨ ٢٠لء،
ٔؽ ٰ٦ك٣ؾ٠ ٟ٣ة٩خ
أ٦ؿ
َف
وسأمث :كَ٭ةرة ا٣يشء ه
َةرئ ٔ٤ٲ٭ة.
كصٮدم
أ٦ؿ
ه
َف
كا٪٣ضةقح ه
فرعٚ :إذا أػرب ٔؽؿ َٔ ٨٭ةرة ٨لء كآػؿ ٔ٩ ٨ضةقذ ٫ئ ً ٢٧ثؼرب
ا٪٣ضةقح؛ إذ ٬ٮ ٩ة ً ٝه ٢إٹ أف ٱٌٲ ٙذك اُ٣٭ةرة إٌف دُ٭ٍل ًف ٱٕ ٥٤دٞؽ٨ٔ ٫٦
ا٪٣ضةقح ٚإ٤ ٫٩ل ٥١ثةُ٣٭ةرة  ٞ٤ُ٦نة.
فرع :كٛلة ٠ة٩خ اُ٣٭ةرة ٔؽ ىـ ا٪٣ضةقح ٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح كثٕي أوعةث٪ة٣ :ٲكخ

ظ ١نًل َشٔٲ نة ث ٰ٬ ٢ي
ثأم ٨لء  ٨٦اٛلةإةت اٞ٣ٮا٠ ٓ٣ةٚلى ْف ٢ك٦ةء
زكاؿ ا٪٣ضةقح ْف
ا٣ٮرد ك[اٛلةء]( )2اٛلذٍ٘ل ثُة٬ؿ كاٛلكذٕٔ ٢٧ىل اٞ٣ٮؿ ثُ٭ةرد.٫
ك٦ؾ٬ج٪ة كا٣نةٕٚٲح :أ١لة ظَ ٥١شٰٔ ٚذَٕل ٚٲ٭ة اٛلةء ا ٣ىٞؿاح؛ ٵ١لة ٞ٦ةثً٤ح
٪٤٣ضةقح ك ٰ٬ظَ ٥١شٰٔٚ ،ٲضت ٠ٮ١لة ٠ؾٚ ٟ٣ٲٞذُص ٪٦٭ة ٔىل ٦ة كرد ث٫
اٍ٣صع ك٬ٮ اٛلةء؛ ٕ٣ؽـ ا٣ؽ٣ٲ ٢يف ٍٗلق كٝٲةق نة ٔىل اُ٣٭ةرة  ٨٦اٙلؽث ،كأٱٌ نة
ٍٗل اٛلةء ٤ل ٢٧اٚلجر ثةدٛةؽ ٚٲذ٪ضف ث٧ٺٝةدٞ ٫ل ٢ا٪٣ضةقح ١ٚٲ ٙىٱ ٍُ ي٭ يؿ ث٫؟!
ٚإف ٝة٣ٮا٠ :ؾ ٟ٣اٛلةء ا٤ٞ٣ٲ ٢ا٣ٮارد ٔىل ٞل ٢ا٪٣ضةقح ٝ ٨١٣ؽ ئ ً ٛىٰ ٔ٫٪
( )1يف (ج)٠« :جةٛلةء».
( )2زٱةدة يف (ب).

د٪ـٱ ن
ٺ ٣ذ٤ٞٲ ٢أصـاء ا٪٣ضةقح ٪٦ـ ٣ىح ٔؽ ً٦٭ة د ٕٚنة ٤٣عؿج ١ٚؾا ٪٬ة.
٪٤ٝة :ٹ ٩ك ٥٤أف إٛ٣ٮ ًٔل دٕؾر اٹظرتاز ٔٚ ٫٪ٲًل ٬ٮ أو ٢يف ا٣ذُ٭ٍل -ك٬ٮ
اٛلةء -ٱكذ٤ــ إٛ٣ٮ ٚٲًل ٹ أو ٫٣ ٢يف ا٣ذُ٭ٍل -ك٬ٮ قةاؿ اٛلةإةت٦ ٓ٦ -ة كرد يف
اٛل(( :ٰ٪ز ٥اٗك٤ٲ ٫ثةٛلةء))( ،)1كٝٮ:÷ ٫٣
ذ ٨٦ ٟ٣اٍ٣صع ثٞٮ ÷ ٫٣يف ْف
((و ّفجٮا ٔ٤ٲ ٫ىذ يٍ ٩ٮث نة ٦ ٨٦ةء))(.)2
ي

فرع :كٛلة ٠ة٩خ اُ٣٭ةرة زكاؿ ا٪٣ضةقح ٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :إ ٫٩ٱُ٭ؿ اٛلع٢
ثٲَٞل زكاٜلة يف اٛلؿاٲح كّْ٪ف )3(٫يف ٍٗل٬ة ٣ذٕؾر ا٣ٲَٞل؛ إذ ا٣ـٱةدة ٔىل ذٝ ٟ٣لؿد
دٕ ّفج وؽ ،كٝؽ ذ٠ؿ٩ة أ ٫٩ٹ ٔجةدة ٚٲ٭ة ك٣ٲف أذجةر ػىٮص اٛلةء ٛلضؿد ا٣ذٕ ّفجؽ ،ثٛ ٢لة
ذ٠ؿ٩ة  ٨٦إٛ٣ٮ ًٔل ث ٨٦ ٰٞأصـاء ا٪٣ضةقح ثٕؽ أف وط إَٺؽ ا٣ـكاؿ ٔ٤ٲ٭ة ٔؿ ٚنة.
كثٕي أوعةث٪ة أكصت ا٣سٺث ا٘٣كٺت ٵف اٛلع ٢كاٛلةء اٵكؿ اٛلـٱ٢
٪٤٣ضةقح ٝلةكر أكؿ ،كيف ا٘٣ك٤ح ا٣سة٩ٲح ٝلةكر و
زةف ،كيف ا٣سة٣سح ٝلةكر زة٣ر ٱُ٭ؿاف
ٕ٦٭ة ،كأذربت ا٣سٺث( )4ٵٔ ٫٩ؽد أذربق اٍ٣صع يف ٠سٍل  ٨٦اٵظ١ةـ ث ٢يف ص٪ف
ا٣ذُ٭ٍل ك٬ٮ اُ٣٭ةرة  ٨٦اٙلؽث ٦ ٓ٦ة ىك ىر ىد  ٨٦اٍ٣صع ٞ٠ٮ(( :÷ ٫٣إذا
اقذٲ ِٞأظؽي ٩ ٨٦ ٥٠ٮٚ ٫٦ٺ ٱ٘٧ف ٱؽق يف اٷ٩ةء ظذٯ ٱ٘ك٤٭ة زٺز نة ٚإ ٫٩ٹ
ٱؽرم أٱ ٨ثةدخ))( ،)5كأٱٌ نة ٝىؽ أف ٱ١ٮف ثَل اٛلع ٢كا٪٣ضةقح ٦ةء َة٬ؿ
ك٣ٲف ذ ٟ٣إٹ ا٘٣ك٤ح ا٣سة٣سح.
فرعٕٚ :ىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ذ٬جخ ا٪٣ضةقح ثة ٓ٤ٞ٣كاٛ٣ىٚ ٢ٲ١ٮف ذ ٟ٣اٛلةء
(ً )1ف أصؽق ُلؾا ا ِٛ٤٣يف اٛل.ٰ٪
( ٨ٔ )2أيب ٬ؿٱؿة ٝةؿٝ :ةـ أٔؿايب ٚجةؿ يف اٛلكضؽ ٚذ٪ةك ٫٣ا٪٣ةس ٞٚةؿ ٜل ٥ا٪٣جٰ ÷ (( :دٔٮق
كأ٬ؿٱٞٮا ٔىل ثٮ ٫٣قضٺن ٦ ٨٦ةء أك ذ٩ٮث نة ٦ ٨٦ةءٚ ،إً٩ل ثٕسذ٦ ٥ٲَصٱ ٨كًف دجٕسٮا َٕ٦صٱ،))٨
أػؿص ٫ا٣جؼةرم ( ، )6128كأثٮ داكد ( ،)380كأٖلؽ يف اٛلك٪ؽ ( ،)7799كا.٫٣ ِٛ٤٣
( )3يف (ج) :كّ.٨
( )4يف (ب ،ج)« :ا٣سة٣سح».
( )5أػؿص ٨ٔ ٫أيب ٬ؿٱؿة أثٮ داكد ( ، )105كا٣جؼةرم ( ،)162ك٦ك ،)237( ٥٤كٔٔ ٨جؽآص ث٨
ٔ٧ؿ أػؿص ٫اث ٨ػـٱ٧ح ( ،)146كا٣جٲ٭ ٰٞيف ا١٣ربل ،كٔ ٨صةثؿ ثٔ ٨جؽآص أػؿص ٫اث٦ ٨ةص٫
( ،)395كا٣ؽار ،)1/49( ٰ٪ُٝكٕلٲٕ٭ة ثأٛ٣ةظ ٦ذٞةرثح.

اٛلـٱ٪٤٣ ٢ضةقح ٦ذ٪ضك نة ٩ضةقح(٤ٗ )1ٲْح ٪٠ضةقح اٛلعٛ ٢لىٍل د ٟ٤ا٪٣ضةقح
إ٣ٲ ٫كاٛلعَ ٢ة٬ؿ.
كٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ذ٬جخ ثة٣ذؽرٱش ٚٲىٍل اٛلةء اٵكؿ ٦ذ٪ضك نة ٩ضةقح( )2دكف
٩ضةقح اٛلعٚ ،٢إذا د٪ضف ث٨ ٫لء ٛ٠ةق ٗك٤ذةف ،كٱىٍل اٛلةء ا٣سةٌل دكٚ ٫٩ٲٰٛ١
٦ة د٪ضف ثٗ ٫ك٤ح كاظؽة ،كٱىٍل ا٣سة٣ر َة٬ؿ نا كاٛلع٠ ٢ةٛلةء يف ا٣سٺزح
اٵظٮاؿ؛ ٵف اٛلةء ٛ٪٦ىٚ ٫٪ٔ ٢ٺ ٥لذ ٙ٤ظ٧١٭ة(.)3
ٚإف ٝٲ٠ :٢ٲ ٙٱ١ٮف اٛلعَ ٢ة٬ؿ نا ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ كٝؽ ٹٝٯ اٛلةء ك٬ٮ
٦ذ٪ضف؟ ك٠ٲ ٙٱ١ٮف اٛلةء ا٣سة٣ر َة٬ؿ نا ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل كٝؽ ٹٝٯ ٩ضةقح اٛلع٢؟
٪٤ٝة :اُ٣٭ةرة ٚٲ٭ًل( )4ظ٧١ٲح ًو ٍ ىٍل إ٣ٲ٭ة ِ٤٣صكرة؛ إذ ٹ د٤١ٲ ٙثًل ٣ٲف يف
ا٣ٮقٓ كٝؽ أٝٲ ٥دجؽّف د٬ة ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ٞ٦ةـ زكاٜلة.

فرعٚ :ةٛلذ٪ضف  ٨٦اٛلٲةق ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ٬ :ٮ ٦ة اقذٕ٤٧خ ا٪٣ضةقح
ثةقذًٕل٫٣؛ ٵً ٫٩ف ٤ل ٥١إٹ ث٪ضةقح اٛلةء اٵكؿ ا٣ؾم ػةُ٣ذ ٫ا٪٣ضةقح.
ةً ى٢
كٔىل ا٣سةٌل ٬ٮ ٝلةكرا( )5ا٪٣ضةقح اٵكؿ كا٣سةٌل ،كٔىل اٵكؿ ٹ ىد ى ٛي
ي
أٗ٨٦ ِ٤
ثٌٕ٭ة
٪٣ضةقح اٛلٲةق ثٌٕ٭ة ٔىل ثٕي ،كٔىل ا٣سةٌل ٦ ٰ٬ذٛةً٤ح ي
ثٕي ً٠ل ذ٠ؿ٩ة.
فرع :إذا كٕٝخ ٩ضةقح ٦ؿاٲح يف ٦ةء ٤ٝٲٕٚ ٢ىل اٵكؿ ٤ل ٥١ثُ٭ةرة ٦ة ًف
ْلة ٫ُ٣ا٪٣ضةقح ،كٔىل ا٣سةٌل ثُ٭ةرة ٦ة ٔؽا اٛلضةكرٱ .٨كإف ٠ة٩خ ٍٗل ٦ؿاٲح
ٕٚىل اٵكؿ ٤ل ٥١ثُ٭ةرة ٦ة ًف ٱْ ِف ٨اقذًٕلؿ ا٪٣ضةقح ثةقذًٕل ٫٣ك٬ٮ ٥لذٙ٤
ثةػذٺؼ اٵظٮاؿ ،كٔىل ا٣سةٌل ٝؽ ا٣ذجف اٛلضةكر ثٍ٘لق ٚٲضت ىٍ ٬ض يؿ يق ظذٯ ٱجٖ٤
( )1يف (ب ،ج)« :ث٪ضةقح».
( )2يف (ب ،ج)« :ث٪ضةقح».
( )3يف (ب ،ج)« :ظ٧١٭ًل».
( )4يف (ج)ٚ :ٲ٭ة.
( )5يف (ب،ج) ٝ :لةكر.

يف ا١٣سؿة ظؽ نا ٹ ٤ل ٢٧ػجس نة ثإمةرة ا٣نةرع(.)1
فصًٚ :االعردّاس

٩ٮع  ٨٦ا٣ذُ٭ٍل إٹ أ ٫٩ي ٦ىْ ٞف ٤ه٪٤٣ ٢ضةقح ٹ ٦ـٱٜ ٢لة ،ك٬ٮ ظَ ٥١شٰٔ
ٍ٦صكع ادٛة ٝنة ،اقذعجةث نة أك كصٮث نة ٔىل اٚلٺؼ ،كٱذٞٛٮف ٔىل ا٣ٮصٮب ٔ٪ؽ
ي
ا٣ذس٤ٲر ك٣ٮ ظى ٢ا٣ذٞ٪ٲح ثؽك١لة،
َشع ٚٲ٫
ٔؽـ اٛلةء .كٚٲ ٫مةاجح ٔجةدة ،ك ٨٦ىز ِف ٥ي ً

كًف ىٱػ يض ٍـ كٹ ٣لـئ ثًل  ٫٣ظؿ٦ح ،كثة٪٣ضف ك٣ٮ أٞ٩ٯ ،كًف ٱك ٍٞثة٣ذضٛٲٙ
إ٦ؿار اٵظضةر ٨١٣ ،د ٟ٤ا٣نةاجح ًٕٲٛح ٓ ٥٤ٚل٪٦ ٓ٪٭ة
ك٩عٮق ث٣ ٢لت ثٕؽق
ي
اٛلٕىٲح ،ك ٨٦ز ٥أصـأ ثةٛل٘ىٮب ك٣ٮ ىظ يؿ ىـ.

أ٦ؿ ٱؿصٓ إٌف ذألًل،
كإً٩ل ًف ٣لـئ يف ا٪٣ضف ك٦ة  ٫٣ظؿ٦ح ٵف ٪٦نأ ا٣ذعؿٱ ٥ه

ثؼٺؼ اٛل٘ىٮب ٹ  ٜ٤ُ٦ا٣ذعؿٱ.٥

تاب اٌرطٙش ِٓ احلذثني

ي
اٙلؽث كا٣ذُ٭ؿ  ٫٪٦ظً١لف َشٔ ِفٲةف ادٛة ٝنة ،ك ٨٦ىز ِف ٥امرتط ػىٮص اٛلةء

كأذرب ا٣ذس٤ٲر كَشٔخ ا٪٣ٲح.

ه
َشط ،كٝٲ ٢ثة١ٕ٣ف
كصٮب ا٣ذُ٭ٍل ،كاٞ٣ٲةـ إٌف ا٣ىٺة
قجت
كاٙلؽث
ً
ي
ك٬ٮ ٱ٤ــ أف ٹ ٱىط ا٣ذُ٭ؿ ٝج ٢دػٮؿ كٝخ ا٣ىٺة ،كأف ِلت إٔةدد٢١٣ ٫
وٺة ،كٝؽ ا٣ذـ ٫٦ثٌٕ٭ ٥يف ا٣ٮًٮء.
كٱ٤ــ [ٔىل( ])2اٵكؿ أف ٱذٕؽِف د ا٣ٮًٮء ثذٕؽّف د اٵظؽاث؛ ٣ٮصٮب دٕؽد
اٙل ٥١ثذٕؽد اٵقجةب ،ك٣لةب ثأف ا٣كجت اٵظؽ ا٣ؽااؿ( )3ك٬ٮ يِ ٦فذ ًعؽه .
( )1ث٧س ٢ظؽٱر اث٧ٔ ٨ؿ :أف ا٪٣جٰ ÷ قب ٨ٔ ٢اٛلةء ك٦ة ٱ٪ٮث ٨٦ ٫ا٣كجةع كا٣ؽكابٞٚ ،ةؿ رقٮؿ
آص (( :إذا ٠ةف اٛلةء يِ ٝف٤ذَل ًف ٱ٪ضك٨ ٫لء)) أػؿص ٫اث ٨ظجةف يف وعٲع ،)1253( ٫كاثٔ ٨ؽم يف
ا١٣ة .٢٦كث٧س ٢ظؽٱر أيب قٕٲؽ اٚلؽرم يف ثبؿ ثٌةٔح :ظٲر دٮًأ رقٮؿ آص ÷ ٪٦٭ة ٞٚٲ٢
 : ٫٣أدذٮًأ ٪٦٭ة ك ٰ٬ثبؿ دٞ٤ٯ ٚٲ٭ة اٙلٲي كٙلٮـ ا١٣ٺب كا٪٣ذ٨؟ ٞٚةؿ(( :اٛلةء َ٭ٮر ٹ ٱ٪ضك٫
٨لء)) .أػؿص ٫أثٮ داكد ( ،)66كا٪٣كةاٰ ( ،)326كأٖلؽ يف اٛلك٪ؽ (.)11275
( )2زٱةدة يف (ب).
(٬ )3ٮ أف ٱذٕ ٜ٤اٙل ٥١ثٮاظؽ ٦ج٭ ٨٦ ٥أ٦ٮر ٕ٦ٲ٪ح ،كٱٕرب ٔ ٫٪اٵوٮ٣ٲٮف دةرة ثةٵظؽ ا٣ؽااؿ
ثٲ٪٭ة ،كدةرة ثٮاظؽ ٹ ثٕٲ ،٫٪كدةرة ثةٞ٣ؽر اٛلنرتؾ .اْ٩ؿ ا٣ؿكًح ٹثٝ ٨ؽا٦ح.

فصً[ :يف اٌٛظٛء]

ا٣ٮًٮء ٍٗ ٨٦ل ظؽث ٔجةدة ادٛة ٝنة ٱنرتط ٚٲ ٫ا٪٣ٲح ،ك٠ؾا ا٣ٮًٮء ٨٦
اٙلؽث ٔ٪ؽ ا٘ل٧٭ٮر ٚٲنرتط ٚٲ ٫ا٪٣ٲح ،كٹ ٱىط ثةٛلةء اٛل٘ىٮب.
كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح كثٕي أوعةث٪ة٣ :ٲف ثٕجةدة كإً٩ل ٬ٮ  ٨٦ا٣ؽِف ٱة٩ةت ا٣ذٰ
كصجخ ٍٗل ٞ٦ىٮدة يف ٛ٩ك٭ة ث ٢كقٲ٤ح إٌف ٍٗل٬ة ٠ة٣ذُ٭ؿ  ٨٦ا٪٣ضةقح.
كاظذش ا٘ل٧٭ٮر ثإٱًلء آٱح اٛلةاؽة كٝٮ(( :÷ ٫٣ا٣ٮًٮء مُؿ

اٷٱًلف))()1

كاٞ٣ٲةس ٔىل ا٣ذٲ ٥٧ثضة ٓ٦اُ٣٭ةرة ٤٣ىٺة ،كث١ٮٍٗ ٫٩ل ٕٞ٦ٮؿ  ٨٦زٺث
ص٭ةت ١ٚةف دٕجؽ نا:
اٵكٌف ٨٦ :ص٭ذ ٫يف ٛ٩كٚ ،٫إ ٫٩دُ٭ٍل ٍٗل ٕٞ٦ٮؿ ثؼٺؼ ا٣ذُ٭ؿ ٨٦
ا٪٣ضةقح.
ا٣سة٩ٲح ٨٦ :ص٭ح ىٞل ى ْفٚ ،٫٤إف ْلىٲه د ٟ٤اٵٌٔةء اٛلؼىٮوح دكف ٍٗل٬ة ٹ
يٱٕ ٫٣ ٢ٞكص.٫
ا٣سة٣سح ٨٦ :ص٭ح دٮ ّف ٙٝا٣ىٺة ٔ٤ٲ ٫كاظذٲةج وعذ٭ة إ٣ٲ٫؛ إذ ٹ ٱٕ٢ٞ
كص٭.٫
كأصةثخ اٙلٛ٪ٲح ٔ ٨اٵكؿ :ثأٞ ٫٩ل٧ٮؿ ٔىل ا٪٣ؽب ك٩ع ٨ٹ ٩ؼةٚ ٙ٣ٲ٫
كٝؿٱ٪ح ذ ٟ٣دٕ٤ٲ ٫ٞث ٢١وٺة كٹ ػٺؼ أ ٫٩ظٲ٪بؾ ٪٤٣ؽب.
أٔ ٨٦ ٥إ٣جةدة.
كٔ ٨ا٣سةٌل :ثأف اٷٱًلف ّف
كٔ ٨ا٣سة٣ر :أٝ ٫٩ٲةس اٵؤ ٢ىل اٚلى ى ٙ٤ك٬ٮ ٹ ٱىط؛ إذ ٝؽ ٱٕذرب يف
ظ ٜاٚلى ى ٙ٤اٹظذٲةج إٌف ا٪٣ٲح كإف ًف
أظؽً٬ل ٦ة ٹ ٱٕذرب يف اٳػؿ ،كأٱٌ نة ْ ٨٦ف
( ٨ٔ )1أيب ٦ة ٟ٣اٵمٕؿم ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ آص ÷ (( :ا٣ٮًٮء مُؿ اٷٱًلف ،كاٙل٧ؽ ٓص ٓلٶ
اٛلٲـاف ،كقجعةف آص كاٙل٧ؽ ٓص ٓلٴف أك ٓلٶ ٦ة ثَل ا٣ك٧ٮات كاٵرض ،كا٣ىٺة ٩ٮر،
كا٣ىؽٝح ثؿ٬ةف ،كا٣ىرب ًٲةء ،كاٞ٣ؿآف ظضح  ٟ٣أك ٔ٤ٲ ٢٠ ،ٟا٪٣ةس ٱ٘ؽك ٚجةآ ٛ٩ك٫
ٕ٧ٚذٞ٭ة أك ٦ٮثٞ٭ة)) أػؿص ٫ا٣رت٦ؾم ( )3517كا ،٫٣ ِٛ٤٣ك٦ك )223( ٥٤ث(( ِٛ٤اُ٣٭ٮر)) ،
كا٪٣كةاٰ ( )2437ث(( ِٛ٤إقجةغ ا٣ٮًٮء)).

 ٨ٔ ٙاُ٣صااط.
٤لذش إ٣ٲ٭ة اٵو٠ ٢ة٪١٣ةٱةت ا٣ذٰ  ٰ٬ىػ ى ٤ه
كٔ ٨ا٣ؿاثٓ :ثأ ِف٩ة ٹ ٩ك ٥٤أٍٗ ٫٩ل ٕٞ٦ٮؿ  ٨٦د ٟ٤ا٘ل٭ةت:
اٛلذُ٭ؿ ٫٪٦
أوا األوىلٚ :إف ا٣ذُ٭ؿ ثةٛلةء ٕٞ٦ٮؿ ،كإً٩ل ا٣ؾم ٹ يٱٕ٬ ٢ٞٮ
ِف
ا٣ؾم ٬ٮ اٙلؽث ،ثؼٺؼ ا٣ذٲ١ٚ ٥٧ٺً٬ل ٍٗل ٕٞ٦ٮؿ؛ ٤ٚؾ ٟ٣اظذةج إٌف ٩ٲح،
اٛلذُ٭ؿ  ٫٪٦ٹ ٱكذ٤ــ ٠ٮٔ ٫٩جةد نة ً٠ل أف
ك٠ٮ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦أ٦ؿ ٍٗل ٕٞ٦ٮؿ ك٬ٮ
ِف
ُص ٔجةدة.
ا٣ذُ٭ٍل  ٨٦ا٪٣ضف ٱ٤ـ ٫٦أ٦ؿ ٍٗل ٕٞ٦ٮؿ ك٬ٮ ا٣ذٞ٪ٲح كًف ىٱ ً ٍ
وأوا امراًيثٚ :إٛ ٫٩لة ا ِفدى ٙا٣جؽف ٕلٲٕ ٫ثةٙلؽث كاٙلؽث ي ٦ىن ِفج ه ٫ثةٚلجر ٔىل

٦ة قٲأيت٠ ،ةف ا٣ٮاصت يف اٵو ٢يٗ ٍك ىٕ ٢لٲٕٚ ٫ة٠ذٛٯ ث٘ك ٢اٵَؿاؼ كثةٛلكط
يف ا٣ؿأس كٔىل اٚلَٛل ٔ٪ؽ ثٕي يف اٙلؽث اٵو٘ؿ د ٕٚنة ٤٣عؿج ،كث ٰٞاٙلؽث
اٵ٠رب ٔىل اٵو٪٣ ٢ؽكرق ٚٺ ظؿج.
وأوا امرامرثٚ :إف ا٣ذٞ٪ٲح  ٨٦اٵكقةخ كاٵرصةس ٔ٪ؽ اٞ٣ٲةـ ٛلؼةَجح ٟ٤٦
اٛل٤ٮؾ ثعِصة ا٣ربرة ا١٣ؿاـ ً٦ل يدؽٍ ىرؾ ٪٦ةقج يذٞٔ ٫ٺن؛ ٛلة ٚٲ ٨٦ ٫ا٣ذْٕٲ٥
كا٣ذٕ ٥٧كا٣ذؼ ّفذ ٥كٖل ٢اُ٣ٲت،
كاٷصٺؿ؛ ك٣ؾ ٟ٣يَشع ٧٤٣ىيل ْ٩ةٚح ا٣سٲةب
ّف
كا٣ذ٤جف ثة٣ؿكااط ا١٣ؿ٦لح ٔىل ٦ة ٩ج٤ٔ ٫ٲ٫
ك٠ن ٙا٣ؿأس
ك ي٠ؿً ىق  ٫٣يٍ ٣ج يف ا٣ؽِف ًر ًف
ي
ي
ُ ُ
ََ ُ
س ًْ غِِْ َد ُ ّ َ ْ
ج ٍدّص [اٵٔؿاؼ،]31
ا٣نةرع ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صخذوا زِينخ
ك مص ِ
ِ
ك٣ٶظةدٱر ا٣ٮاردة يف  ٢٠ذ.ٟ٣
كأٱٌ نة اٵرصةس اْ٣ة٬ؿة ٦ن ِفج ى٭ هح ثةٵرصةس ا٣جةَ٪ح يٚأ ً ٦ىؿ إ٣جؽ ُلضؿ٬ة كٞلٮ
آزةر٬ة؛ ٣ٲ١ٮف ذٔ ٟ٣ٮ ٩نة ٔ ٫٣ىل اٷػٺص ،كذرٱٕ نح  ٫٣إٌف ا٣ذُ٭ؿ  ٨٦ثٮاَ٨
اٵرصةس.
فرع :ك٬ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل دنجٲ ٫اٙلؽث ثة٪٣ضةقح إ٣ة٦ح ٤٣جؽف ث١ٮ ٨٦ ٫٩آزةر٬ة
يٚأ ً ٦ىؿ إ٣جؽ ثة٣ذُ٭ٍل ٦ ٫٪٦جة ٘٣نح يف ا٣جٕؽ  ٨٦ا٪٣ضةقح ،كد٪ـٱ ن
ٺ ٛلة ٬ٮ  ٨٦أزؿ ذٟ٣
ا٣يشء ٪٦ـ ٣ىح ذ ٟ٣ا٣يشء؛ ك٣ؾ ٟ٣يَشع ٚٲ ٫ا٣ذس٤ٲر ٩ؽث نة ا٣ؾم ٬ٮ ٍ٦صكع يف
اٵو ٢كصٮث نة ٚؿ ٝنة ثَل ا٣يشء كأزؿق اٛلنج ٫ث.٫

اٛلذُ٭ؿ
ك٤٣ض٧٭ٮر أف ٱؽٕٚٮا ٦ة ذ٠ؿد ٫اٙلٛ٪ٲح ٠ ٨٦ٮٕٞ٦ ٫٩ٮٹن ثأ ٫٩إذا ٠ةف
ِف
()1
و
٩كجٰ( )2ثَل
أ٦ؿ
َف
ٍٗل ٕٞ٦ٮؿ؛ إذ ٬ٮ ه
ٍٗل ٕٞ٦ٮؿ ٠ةف ا٣ذُ٭ؿ [ٛ٩ك ] ٫ى
 ٫٪٦ى
ٍٗل ٕٞ٦ٮؿ؛ ٕ٣ؽـ ِٔ ٤ٞفٲح أظؽ اُ٣ؿَٚل.
اٛلذُ٭ؿ ث ٫كاٛلذُ٭ؿ ٚ ٫٪٦ٲىٍل ى
ٍٗل ٕٞ٦ٮ٣ح يف ا٣ذٲ١ٚ ٥٧ةف ٔجةد نة ٞلٌ نح ،ك٤٠٭ة
وحتقيقٍ :أف ا٣سٺزح ٤٠٭ة ي
ٕٞ٦ٮ٣ح يف ا٣ذُ٭ؿ  ٨٦ا٘ل٪ت(١ٚ )3ةف ىدٱة ٩نح ٞلٌ نح ،كاز٪ةف ٪٦٭ة ٍٗل ٕٞ٦ٮَ٣ل يف

ا٣ٮًٮء ى
دكف ا٣سة٣ر ١ٚةف ٔجةد نة ٦نٮث نح ثؽٱة٩ح كص٪جح إ٣جةدة ٗة٣جح؛ ٚٶص٤٭ة
امرتَخ ا٪٣ٲح ،كًف ٱىط ٦ ٓ٦ىةظجح ىك ٍص ًٝ ٫جطو  ،ك٘ل٪جح ا٣ؽِف ٱة٩ح وعخ ٚٲ٫
اٹقذ٪ةثح ً٠ل ٦ؿ ذ٠ؿق ،ك٦ة ذ٠ؿكق إً٩ل ٱٞذٌص ٠ٮ٣ ٫٩ٲف ٔجةدة ٞلٌح ك٩ع ٨ٹ
٩ؽٰٔ ذٔ .ٟ٣ىل أف ر ِفد٣ ٥٬ؽٹ٣ح اٳٱح ًٕٲٙ؛ إذ اٵو ٢يف اٵ٦ؿ ا٣ٮصٮب.
ٚإف ٝٲِ :٢ف
٬ٺ ادٔخ اٙلٛ٪ٲح أف اٛلذُ٭ؿ  ٫٪٦أٱٌ نة ٕٞ٦ٮؿ د٪ـٱ ن
ٺ ٤٣عؽث ٪٦ـ٣ح ا٪٣ضةقح
ً٠ل ذ٠ؿكقٚ ،ذ١ٮف ا٣سٺزح ٤٠٭ة ٕٞ٦ٮ٣ح ٚٲىٍل دٱة٩ح ٞلٌح ٠ة٣ذُ٭ؿ  ٨٦ا٘ل٪ت ؟
٥لؿص٠ ٨ٔ ٫ٮٍٗ ٫٩ل ٕٞ٦ٮؿ
٪٤ٝة :ذ ٟ٣ا٣ذ٪ـٱ ٢يٱ ىى ْف يٍل يق ٕٞ٦ٮٹن ظ ١نًل ك٬ٮ ٹ ي ٍ

ظٞٲ ٞنح.

فرع :ك ٢٬يد ىٕ ِف ٤يِ ٩ ٜفٲ يح ا٣ٮًٮء ثة٣ىٺة ً٠ل أمةرت إ٣ٲ ٫اٳٱح( ٚ )5يذ ٍ ٞىُص ٔىل ٦ة

ئ ْف ٤ى ٜث ،٫أـ ثؿ ٓٚاٙلؽث ٚٲ ٢ٕٛث ٫اٛلذٮًئ ٦ة مةء؟

كصٮدم كاٙلؽث
أ٦ؿ
َف
ٚٲٝ ٫ٮٹف ً٤ٕ٤٣لء ٦جِ ٪فٲةف ٔىل ٕ٦ؿٚح ٦ةِ ٬فٲح ا٣ٮًٮء٬ ٢٬ ،ٮ ه
ً
اٙلؽث
ٔؽٚ ،٫٦ٲ١ٮف ٞ٦ىٮد نا يف ٛ٩ك٣ ٫ىعح ا٣ىٺة ٚذضت ِ ٩فٲ يذ يٜ ٫لة ،أـ ٔؽ يـ

ي
٦ة ٨٦ ٓ٩ا٣ىٺةٚ ،ٲ١ٮف رٞ٦ ٫ٕٚىٮد نا ٚذضت ٩ٲذ٫٣ ٫؟
أ٦ؿ
َف
كصٮدم ه
كاٙلؽث ه

٣لٕ ٢اٹمذ٘ةؿ ثةٛلجةح ث٪٧ـ٣ح
كٱٌٕؽ اٵكؿ َشٔ ِفٲ يذ يٍٗ ٨٦ ٫ل ظؽث إٹ أف ي ٍ
( )1زٱةدة ( ٨٦ج).
( )2يف (أ)« :ثيشء».
( )3يف (ج)« :اٚلجر».
( )4يف (ب ،ج)« :اٚلجر».
( )5إذ دٞؽٱؿ ٪ٕ٦ٯ اٳٱح :إذا ٧ٝذ ٥إٌف ا٣ىٺة ٚةٗك٤ٮا ٜلة.

اٙلؽث ،كٱٌٕؽ ا٣سةٌل اٹدٛةؽ يف اُ٣٭ةرة ا١٣ربل.
فرعٚ :إذا دٲ ٨ٞا٣ٮًٮء كاٙلؽث كا٣ذجف اٛلذٞؽـٕٚ ،ىل اٵكؿ اٵو ٢ثٞةء
ا٣ٮًٮء ،كٔىل ا٣سةٌل اٵو ٢ثٞةء اٙلؽث.
ه
ظؽث يف أز٪ةء ا٣ٮًٮء ٕٚىل اٵكؿ ٱجُ٦ ٢ة ٝؽ ٢ٕٚ؛ ٵف
فرع :كإذا يك ًصؽى
٦جُ ٢ا٦ ٢١٣جُ٤٣ ٢جٕي ،كٔىل ا٣سةٌل ٹ ٱجُ ٢ٵف ا٣ٮًٮء إً٩ل ر ٓٚاٙلؽث
ٔ٪ؽ دًلٚ ٫٦ةٙلؽث اٵكؿ و
ثةؽ يف أز٪ةء ا٣ٮًٮء ،كدؿد ٓٛاٵظؽاث ٤٠٭ة ثة٣ذًلـ.
كٝؽ ٔؿؼ أف ٦ة دٞؽـ يف ٠ٺـ اٙلٛ٪ٲح  ٨٦دنجٲ ٫اٙلؽث ثة٘ل٪ت( )1إً٩ل ٱأيت
ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ً٠ل ٬ٮ ٦ؾ٬ج٭ ٥ٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ؛ ٛلة ذ٠ؿ٩ة يف ثٲةف ٦ةِ ٬فٲذ.٫
فصً[ :يف اٌر]ُّ١

 ٨ٔ ٙاقذًٕلؿ
ثع ٜاٚلى ىٛ٤ٲح ٚةقذًٕلؿ ا٣رتاب ٔ٪ؽ٩ة ىػ ى ٤ه
كا٣ذٲ٩ ٥٧ٮع  ٨٦ا٣ذُ٭ٍل ْف
٣لـً ئ إٹ ٔ٪ؽ دٕؾر اٵو ٢ك٬ٮ اقذًٕلؿ اٛلةء ٗك ن
ٺ ك٦كع نة.
اٛلةء ،ك ً ٨ٍ ٦ىز ِفً ٥ف ي ٍ
٣لـئ ا٣ذٲٝ ٥٧ج ،٫٤كٝؽ أصةز ثٌٕ٭٥
كإً٩ل ٱٕ ٥٤دٕؾرق ثؼنٲح ٚٮت ا٣ٮٝخ ٥٤ٚ ،ي ٍ

ا٣ذٲ٪ٔ ٥٧ؽ ا٣ٲأس  ٨٦اقذًٕلؿ اٛلةء ك٣ٮ يف أكؿ ا٣ٮٝخ؛ ٙلىٮؿ ا٣ذٕؾر ظٲ٪بؾ.
كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح :ا٣ذُ٭ؿ ثة٣رتاب ٹ كصٮد  ٫٣ظك نة كٹ ٔ ٞن
ٺ؛ ٚٺ ٱ١ٮف ىػ ى ٛ٤نة
ٔ ٨ا٣ذُ٭ٍل ثةٛلةء ا٣ؾم ٬ٮ ٕٞ٦ٮؿ ،ث ٢ا٣رتاب ىػ ى ٨ٔ ٙ٤اٛلةء ٚٲ١ٮف اٛلذٲ٥٧
٠أ٦ ٫٩ذٮًئ  ٫٤ٚأف ٱىيل أكؿ ا٣ٮٝخ كأف ٱىيل ثة٣ذٲ ٥٧ا٣ٮاظؽ و٤ٮات ٠سٍلة؛
ٵ ٫٩را٤٣ ٓٚعؽث ظٞٲٞح ٚٺ ٣لت ٔ٤ٲ ٫إٔةدة إذا كصؽ اٛلةء يف ا٣ٮٝخ كو٤ط
إ٦ة ٦نة ٧٤٣ذٮًئ.
كٛلة ٠ةف  ٨٦ ٢٠ا٣ذُ٭ٍلٱ٪ٔ ٨ؽ٩ة ٍٗل ٕٞ٦ٮؿ صٕ٪٤ة اٚلٛ٤ٲح ثٲ٪٭ًل ٚة١ٕ٩كخ
د ٟ٤اٵظ١ةـ.
فرع :كٛلة ٠ة٩خ اٚلٺٚح رضكرٱح ًف د ٨١إٹ يف اٙل ٥١ا٣ؾم يٱ ٌٍُؿ إ٣ٲ ٫ك٬ٮ
دىعٲط ا٣ىٺة ك٩عٮق ٹ يف ر ٓٚاٙلؽث؛ إذ ٣ٲف ٞ٦ىٮد نا أو٤ٲ نة ثٍصٔٲح()2
ٌ
( )1يف (ج)« :ثةٚلجر».
( )2يف (ج)ٍ٠« :صٔٲح» .دْ٪ٲ ٪نة.

ا٣ٮًٮء٤ٚ ،ؾ ٟ٣كصت د١ؿارق ٤٣ى٤ٮات.
فرع :ك١٣ٮف اٚلٺٚح ٣ٲكخ يف ر ٓٚاٙلؽث ًف دكذٮٔت أٌٔة ىء ا٣ٮًٮء كٹ

ه
ى
دس٤ٲر ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ.
َش ىع ٚٲ٫
ا٣جؽف يف ا٣ذٲٔ ٥٧ىل( )1ا٘٣ك ،٢كٹ ي ً

فرع :ك١٣ٮف اٛلٞىٮد  ٨٦ا٣ذٲ ٥٧دىعٲط إ٣جةدة ًف يٱٍصع ظٲر ٠ةف ا٣ذُ٭ؿ
ثةٛلةء ٞ٦ىٮد نا يف ٛ٩ك ٫أك ٠ة٩خ وعح إ٣جةدة ظةو ٤نح  ٨٦دك٩ ٨٧ٚ ،٫٩ؾر ث٘ك٢
ا٘لٕ٧ح أك ٔؿٚح أك إ٣ٲؽ أك ثة٣ذٮًؤ ٤٣ىٺة ٍٗ ٨٦ل ظؽث أك أراد  ٢ٕٚذٟ٣
٩ة ٤ٚنح ًف ٱ ٫٣ ٨١أف ٱذٲ٪ٔ ٥٧ؽ ٔؽـ اٛلةء ،كأ٦ة ٗك ٢اٛلٲخ ٤٧ٚع ٜثة٘٣كٕ٤٣ ٢جةدة
دجٓ ٕ٤٣جةدة.
ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف ،ك ىد ىٲ ّف ٧ي ٥اٙلةاي ٤٣ٮطء ه

ٚإف ٝٲٝ :٢ؽ دٞؿر أ ٫٩ٱنرتط يف اٚلى ىٛ٤ٲح أ٤٬ٲح اٚلٛ٤ٲح ٤٣ع ٥١اٛلكذؼ ىً ٤
ٚ ٙٲ،٫

ٚأم أ٤٬ٲح يف ا٣ذٲ ٥٧ثة٣رتاب ٣ىعح إ٣جةدة؟
ّف
٪٤ٝة :ٹ ػٛةء أف يف دٍٕٛل اٚلؽكد ثة٣رتاب ٗةٱ يح ا٣ذؾ ٢٣كاٚلٌٮع ،ك٬ٮ
٦كذ٤ــ ٣ٸػٺص كَ٭ةرة ا٣جةَ ٨ا٣ؾم ٬ٮ ٞ٦ىٮد يف(َ )2٭ةرة اْ٣ة٬ؿ ٔىل ٦ة
٦ؿ ّلٞٲ.٫ٞ
ِف
فرع :كٝؽ ئ٠ ٨٦ ٥٤ٮف ا٣ذٲٔ ٥٧جةد نة ٞلٌح أ ٫٩ٹ ٱىط ٚٲ ٫اٹقذؼٺؼ إٹ
ا٣ىجٰ إذا دٲ ٥٧ز ٥ث ٖ٤يف ا٣ٮٝخ كصجخ اٷٔةدة ادٛة ٝنة ثؼٺؼ
ٕ٤٣ؾر ،كأف
ِف
ا٣ٮًٮء ٔىل ٦ة ٦ؿ.
فصً[ :يف اٌغغً]

َشٰٔ ك٬ٮ رضثةف:
ا ٣ي٘ ٍك ٢ظ٥١
َف
٣ؿ ٓٚاٙلؽث أك(٦ )3ة يف ظ٠ ،٫٧١ة٘٣ك ٨٦ ٢ا٘ل٪ةثح كٗك ٢اٛلٲخ.
كٔجةدة ٦كذ٤ٞح٘٠ ،ك ٢ا٘لٕ٧ح كإ٣ٲؽ كٔؿٚح ك٩عٮ٬ة.
( )1يف (ب ،ج).٨ٔ :
( )2يف (ب ،ج).٨٦ :
( )3يف (ب ،ج) :ك٦ة يف ظ.٫٧١

ٚةٵكؿ ٟلذ ٙ٤يف

٠ٮ)1(٫٩

كا٣سةٌل ٍ٦صكط ثة٪٣ٲح ادٛة ٝنة.

٦ؿ يف ا٣ٮًٮء،
ٔجةد نة ٚذنرتط ٚٲ ٫اِ ٪٣فٲ يح ٔىل ٦ة ِف

فرع :كٛلة اػذٛ٤خ ٦ةِ ٬فٲ يح قجت ٬ؾٱ ٨اِ٣صثَل ًف ٱؽػ ٢أظؽً٬ل ّلخ اٳػؿ
و
ٚأ٦لًل ٩ٮاق ك ،٫٪ٔ ٓٝكدىط ٩ٲذ٭ًل  ٕ٦نة
إٹ ثة٪٣ٲح٠ ،ة٘٣ك٘ ٢ل٪ةثح ٱٮ ىـ ا٘لٕ٧ح؛ ّف
و
كاظؽ ٪٦٭ة؛ إذ ٦ ٰ٬ةِ ٬فٲح
ثؼٺؼ ا٘٣ك ٨٦ ٢أظؽاث ٦ذٕؽدة ٚإ ٫٩ٱ٩ ٰٛ١ٲ يح
كاظؽة؛ ٵف ا٣كجت ٬ٮ اٵظؽ ا٣ؽااؿ ٔىل ٩عٮ ٦ة ذ٠ؿ٩ة يف ا٣ٮًٮء ،كٝؽ أصةز
ثٌٕ٭ ٥ا٘٣ك ٨٦ ٢اٙلٲي دكف ا٘ل٪ةثح ك٣ٲف ثٕ٧ذ٧ؽ(ً٠ ،)2ل أصةز ثٌٕ٭٦ ٥س٢
ذ ٟ٣يف ا٣ٮًٮء.
فرعٝ :ؽ ئ ٥٤أف ا٣ٮًٮء كا٘٣ك٩ ٢ٮٔةف ٟلذٛ٤ةف يف اٛلةِ ٬فٲح كا٣كجت ٚٺ
ٱؽػ ٢أظؽي ً٬ل ّلخ اٳػؿ ك٣ٮ ٕلٕذ٭ًل ا٪٣ٲح ٩عٮ :أف ٱ٪ٮم ث٘ك ٢أٌٔةء
ا٣ٮًٮء ٣ؿ ٓٚاٙلؽزَل  ٕ٦نة ٍٚلد ٓٛاٵ٠رب ٣ ٍٞٚٮصٮب ا٣رتدٲت؛ إذ اٵو٘ؿ ٹز هـ
٣ٶ٠رب؛ ٵف ٦ ٢٠ة أكصت اٵ٠رب أكصت اٵو٘ؿ ٍٗ ٨٦ل ٔ١ف ،كٹ ٱ٪ذٰٛ
ا٣ٺزـ دكف اٛل٤ـكـ.
فرعٚ :إف ٩ٮل اٵو٘ؿ ًف ٱؿدّ ٓٛفأ٦لًل ،كٝٲ :٢ٱؿد ٓٛاٵ٠رب ٔ ٨أٌٔةء
ا٣ٮًٮء؛ ٵف ا٩ذٛةء اٵو٘ؿ ٤٦ـك هـ ٹ٩ذٛةء اٵ٠رب ،ك٩ٲح اٛل٤ـكـ ٩ٲح ا٣ٺزـً٠ ،ل
٦ف اٛلىع ،ٙأك ا٣ىٺ ىة دػ ٢اٛلكضؽ كا٣ذٺكة.
إذا ٩ٮل ا٘ل٪ت ا٣ذٺك ىة دػّ ٢ف
و
٠ةؼ ٜلًل  ٕ٦نة؛ إذ ٣ٲف را ٕٚنة
فرعٚ :أ٦ة ظٲر ٚؿً ٫ا٣ذٲ٥٧
ٚذٲ ٥٧كاظؽه
ه
٤٣عؽث ً٠ل دٞؽـ ث٦ ٢ىعع نة ٤٣ىٺة ك٬ٮ ظ ٥١كاظؽ ،ك ً ٨ٍ ٦ىز ِفٞ٩ ٥ي  ٠ن
ٺ
٪٦٭ًل ظٲ٪بؾ ٦ة ٞ٩ي اٳػؿ.

و
كاظؽ أصـأق
فرع ٨٦ :أكصت ٔىل ٛ٩كٗ ٫ك ٢ا٘لٕ٧ح كٔؿٚح ٚةدٞٛة يف ٱٮ وـ

ٜلًل ٗك ٢كاظؽ ،ك٠ؾا ٣ٮ ٩ٮل  ٓ٦ذ ٟ٣ا٘ل٪ةثح؛ ٵ١لة ٩ٮع كاظؽ ك٣ٮ اػذٛ٤خ
( )1يف (ب ،ج)٠« :ٮ١لة».
( )2يف (ج)« :ٱٕٞ٪ؽ» .دْ٪ٲ ٪نة.

اٵقجةبٚ ،إف ٔؽـ اٛلةء دٲ٤٣ ٥٧ض٪ةثح كِ ٠فٛؿ ٍٔٗ ٨ل٬ة.
وسأمث :كإذا ًف ٣لؽ اٛلعؽث ٦ةء كٹ دؿاث نة وىل ٔىل ظة٣ذ٫؛ إذ دٕؾر َشط
ا٣ىعح ٹ ٱك ٍٞكصٮب اٛلٍصكط ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)1ك٧٠ذ٪ضف ا٘لكؽ
ٝٲةق نة ٪٤٣ضةقح اٙل٧١ٲح ٔىل اٙلٞٲٞٲح.
زٝ ٥ٲ :٢إف ِلؽد اٙلؽث يف ا٣ىٺة ٱٛكؽ٬ة ك٬ٮ ثٕٲؽ؛ إذ ٹ ٱذضؽد اٙلؽث
و
ُ٣٭ةرة(٪٬ )2ة ٝٲةق نة ٔىل يَ يؿ ً
ٔىل ً
كء ٩ضةقح
ٞلؽث ً٠ل ىِ ٦فؿ ،ك٣ٮ يق ْف ٤ى٤ٚ ٥ٲف را ٕٚنة
ٔىل ٦ذ٪ضف ا٣جؽف ً٠ل ذ٠ؿ٩ة.
تاب اٌصالج

[ٔ )3(]ٰ٬جةدة ٞلٌحٚ ،ذٛذٞؿ إٌف ا٪٣ٲح ،كٹ دىط ٦ ٓ٦ىةظجح ىك ٍص ًٝ ٫جطو  ،كٹ
ٱىط ٚٲ٭ة اقذ٪ةثح .كاٙلةج ٍٔٗ ٨لق ػ٤ٲٛح؛ ٤ٚؾ ٟ٣وط  ٫٪٦رٕ٠ذة اُ٣ٮاؼ؛
ٵ٠ ٫٩أ ٫٩اٵؤ ٢ىل ٦ة ٦ؿ.
وسأمث :كإً٩ل وعع٭ة ٠سٍل  ٨٦اٞٛ٣٭ةء  ٰ٬كقةاؿ إ٣جةدات ٦ ٓ٦ىةظجح كص٫
ٝجط ٠ة٣ىٺة يف ا٣ؽار اٛل٘ىٮثح؛ ٹػذٺؼ ا٣ٮصً٠ ٫ل ٪٤ٝة يف وعح ٦ىةظجذ٭ة
٦ذٛؿع ٔىل اٚلٺؼ يف ٦كأ٣ح
٠ؿا ٬ىح ا٣ذ٪ـٱٔ ٫ىل ٦ة ق ٙ٤دٞؿٱؿق ،ك٬ؾا اٚلٺؼ ْف
أوٮ٣ٲح ،ك٬ٮ( )4أف اٛلأ٦ٮر ث ٫يف ٝٮ« :ٟ٣ارضب» ٦س ن
ٺ ٬ ٢٬ٮ ٛ٩ف اٛلة٬ٲح ا٣ؾم
٬ٮ ٦ؽ٣ٮؿ ا ،٢ٕٛ٣كإً٩ل ٱٮصؽ يف ً ٨٧و
ٚؿد ٍٗل يِ ٦ف و
َٕل ٚٲ١ٮف ا٣ٮاصت كاظؽ نا ٹ

ا٘ل٧ٲٓ
ثٕٲ٫٪؟ ك٬ٮ ٦ؾ٬ت اٚلى .٥أك ٬ٮ ٕلٲٓ اٵٚؿاد اٛل٪١٧ح ٚٲ١ٮف ا٣ٮاصت ٬ٮ
ى
و
كاظؽ ٪٦٭ة ٱك ٍٞكصٮب ٍٗلق؟ ك٬ٮ ٦ؾ٬ج٪ة.
كث٢ٕٛ
ٚة٣ىٺة يف ا٣ؽار اٛل٘ىٮثح ٦س ن
ٺ ٔ٪ؽ٩ة َٔل ا٣ٮاصت ،كٔ٪ؽ ٥٬أف ا٣ٮاصت
ظةو ٢يف ًٚ ،ٍٞٚ ٫٪٧ذسجخ  ٫٣ا٘ل٭ذةف ،ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ٱٛؿً٭ة اٵوٮ٣ٲٮف يف
َ ذ
اّلِل ٌَا ْ
ات ُلٔا ذ َ
اشخَ َػ ْػخُ ًّْص [ا٣ذ٘ةث ]16٨ك٩عٮ٬ة.
( )1ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صف
( )2يف (ب)ُ٤٣ :٭ةرة.
( )3قةُٝح ( ٨٦ب).
( )4يف (ب) :ك.ٰ٬

اٛ١٣ةرات ا٣سٺث ٚؿً نة ك ٰ٬صةرٱح يف  ٢٠كاصت؛ إذ ٦ة  ٨٦كاصت يْ ٠ف٪ٍٛ ٤ىةق إٹ
ك ٫٣أٚؿاد ٱك ٍٞكصٮُلة ث ٢ٕٛكاظؽ.
وسأمث :كأ٦ة ا٣ىٺة يف ا٣سٮب اٛل٘ىٮب ٞٚةؿ ثٕي أوعةث٪ة :إً٩ل ٚكةد٬ة
٪٤٣ه ٹ ١٣ٮ١لة ٕ٦ىٲح؛ إذ ا٣ىٺة  ٰ٬اٵ٠ٮاف ا٣ذٰ ٱٮصؽ٬ة اٛلىيل يف ثؽ،٫٩
كاقذًٕلؿ ا٣سٮب ا٣ؾم ٬ٮ اٛلٕىٲح ٬ٮ اٵ٠ٮاف ا٣ذٰ ٱٮصؽ٬ة ٚٲٚ ٫ةٛلٕىٲح
ٛ٪٦ى٤ح ٔ ٨اُ٣ةٔح.
رب يف
كٝةؿ ثٌٕ٭٬ :٥ؾا َف
رت٬ة ٕ٦ذ ه
ظٚ ٜٲًل ٔؽا ٝؽر ٦ة ٱكرت إ٣ٮرة؛ إذ ىق ٍ ي
ا٣ىٺة ،كإً٩ل ظى ٢ثذ ٟ٤اٵ٠ٮاف اٙلةو٤ح يف اٞ٣ؽر ا٣كةدؿ ٜلة.
كا٣ذعٞٲ :ٜأف أ٠ٮاف ا٣ىٺة ٛ٩ك٭ة ا٣ذٰ يف ا٣جؽف ٕ٦ىٲح؛ ٵ١لة اٛلٮ ْف٣ؽة ٤٣ذٰ يف
ا٣سٮب كٹ ٱىط أف ٱٛرتؽ اٛلك ِفجت كا٣كجت يف [اٙلك ])1(٨كاٞ٣جط ،ث ٢إذا ى ٝيج ىط
أظؽً٬ل ى ٝيج ىط اٳػؿ؛ ٵ ٫٩ٱىٍل ىك ٍص ىٝ ٫جطو ٚ ٫٣ذىٍل ا٣ىٺة يف ا٣سٮب اٛل٘ىٮب
٠ة٣ىٺة يف ا٣ؽار اٛل٘ىٮثح ثٕؽ ٦ؿأةة اٞ٣ٮأؽ ا١٣ٺ٦ٲح؛ ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف اٵوط يٍ ٝج يط
ا٣ذٮًؤ يف اٛل١ةف اٛل٘ىٮب كا٣ؾثط ثكَ١ل ٘٦ىٮب ٚٺ ٱٕٞةف ٔجةدة ،ك٠ةف
ٕل و٘٦ ٢ىٮب ٟلة ٛ٣نة ٞ٤٣ٲةسً٠ ،ل دٞؽـ ا٣ذ٪جٲ٤ٔ ٫ٲ.٫
اُ٣ٮاؼ ٔىل ى ى
فرع :ك ئ )2(٥٤أ١لة ٹ دىط ا٣ىٺة ٚٲًل ىظ يؿ ىـ يٍ ٣ج يك ي ٫ى
ظةٜلة  ٥٤ٚدىط وٺة

كاٛلٮ ِفرس ك٩عٮق ،كصةء يف اٙلؿٱؿ اٞ٣ٮٹف؛ ٣ٺػذٺؼ يف ٔ٤ح
اٛلعؿـ يف اٛلؼٲٍ ى
ّلؿٱ ٫٧ك٦س ٫٤ا٣ؾ٬ت كاٌٛ٣ح ،كٝؽ أمةر ا٣نةرع ثٞٮ٬(( :٫٣ؾاف ظؿاـ ٔىل ذ٠ٮر

أ٦ذٰ...إٌف آػؿق))( )3إٌف أف ا٤ٕ٣ح ا٘ل٪ف ٛ٩كٚ ٫ٲ١ٮف اٵكٌف ٔؽـ ا٣ىعح ،كإف
( )1قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).
( )2يف (ب ،ج)« :كأ.»٥٤
( )3أػؿص ٫اٛلؤٱؽ ثةٓص يف َشح ا٣ذضؿٱؽ كاٷ٦ةـ أٖلؽ ث ٨ق٤ٲًلف يف أوٮؿ اٵظ١ةـ ٔٔ ٨يل #
ٝةؿ :ػؿج ٔ٤ٲ٪ة رقٮؿ آص ÷ كيف إظؽل ٱؽٱ ٫ذ٬ت كيف اٵػؿل ظؿٱؿ ٞٚةؿ٬(( :ؾاف
ظؿاـ ٔىل ذ٠ٮر أ٦ذٰ كظ ٢ٷ٩ةز٭ة)) ،كاُ٣عةكم يف َشح ٦ن ٢١اٳزةر  ،كاث ٨ظجةف يف
وعٲع ،)5434( ٫كأثٮ داكد ( )4057كركم أٱٌ نة ٔ ٨اثٔ ٨جةس كٔٞجح ثٔ ٨ة٦ؿ كزٱؽ ث٨
أر ٥ٝككاز٤ح ث ٨اٵق ٓٞكٍٗل.٥٬

٠ةف اٚلٲٺء ٬ٮ اٛل٪ةقت ٹػذىةو ٫ثة٪٣كةء ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع ثٞٮ ٫٣دٕةٌف:
َََ ْ َُ ذ ُ
ْ
ْ
اْل َ
ْي ُ
ام َد ْ ُ
اْل ِيْيَثِ َو ُْ َ
ِ
يّ18ص [ا٣ـػؿؼ].
ت
ٌ
ِص
ِف
ٔ
ِف
ْصأوٌَ ينشأ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ
ذ َ َ ُُ
وسأمث :كقجج٭ة ٬ٮ ا٣ٮٝخ ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع ثٞٮْ :٫٣صأك ًِِ الصَلة ِللٔكِ
ذ
الش ٍْ ِسّص [اٷرساء ،]78ك٩عٮ ذ ،ٟ٣ك٣ؾ ٟ٣دٌةؼ إ٣ٲ ،٫كٹ دىط ٝج ،٫٤كدذٍ٘ل يف
ا٣ٮٝخ ِ ٠ف ٫٤كإٹ ٣ــ أف ٹ دىط
اً١٣لؿ كاٞ٪٣ىةف ثذٍ٘لق٣ ٨١٣ ،ٲف ا٣كجت ٬ٮ
ى
ٚٲ ٫كٹ آػؿق ٣ؾ ٟ٣كٹ أك ٫٣كإٹ ًف ِلت ٔىل اٙلةاي إذا َ٭ؿت يف ا٣ٮٝخ كٹ
ا٣ىجٰ إذا ثٚ ٖ٤ٲ.٫
كٹ  ٢٠كٝخ قجت ٣ٮصٮُلة ٚٲًل ثٕؽق ً٠ل ٝة٣ذ ٫اٙلٛ٪ٲح ،كإٹ ٣ــ أف ٣لت ٔىل
اٙلةاي إذا َ٭ؿت يف آػؿ ٙلْح يف ا٣ٮٝخ ،كٔىل ا٣ىجٰ إذا ثٚ ٖ٤ٲ ،٫ك٥٬
قجت ٣ٮصٮُلة ٚٲًل ثٕؽق
ٱ٤ذـ٦ٮف ذ ٨١٣ ٟ٣اٛلٕذ٧ؽ ٍٗلق ،ك٬ٮ أف  ٢٠كٝخ
ه
ثٍصط أف ٱ١ٮف ثٕؽق  ٨٦ا٣ٮٝخ ٦ة ٱكٕ٭ة أك ٱكٓ رٕ٠ح ٪٦٭ة ً٠ل أمةر إ٣ٲ٫
ا٣نةرع ٞ٠ٮ ٨٦(( :٫٣أدرؾ رٕ٠ح  ٨٦إُ٣ص ٞٚؽ أدر٠٭ة))(ُ٪٦ )1ٮ ٝنة كٛ٦٭ٮ ٦نة
 ٓ٦ا٣ذُ٭ؿ ٜلة؛ كذ ٟ٣ٵف كصٮب اٌٞ٣ةء ٚؿع إ١٦ةف اٵداء.
وسأمث :كا٣ى٤ٮات أْٔ ٥إ٣جةدات ا٣جؽ٩ٲح ،كإً٩ل َشٔخ رٖلح  ٨٦آص ٕ٣جؽق
ك٧ٕ٩ح ٔ٤ٲ ٫ظٲر صٕٞ٦ ٫٣ ٢ة٦ةت ٥لةَت ٚٲ٭ة ٦ة٩ ٟ٣ةوٲذ ،٫ىٱ ٍ ٧يس يٚ ٢ٲ٭ة ثَل

ٱؽٱ ٫ػةًٕ نة ٘لٺؿ رثٮثٲذْ٦ ٫٭ؿ نا ٣ى٘ةر ٔجٮدٱذ٫؛ ٣ٲ١ٮف ثؾ ٟ٣أٝؿب إٌف
رٔةٱح ٔ٭ٮدق كٔؽـ ا٤ٛ٘٣ح ٔ ٨ظٞٮ ٫ٝكظؽكدقً٠ ،ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع ث٪عٮ ٝٮ:٫٣
ْ ْ َ
َْ ْ َ
ذ ذ َ َ ََْ َ
الصَلة تَِه غ َِ اىفدشاءِ َوال ٍُِه ِرّص [ا١٪ٕ٣جٮت ،]45ك ً ٣ى٧ة ٕلٕخ ٨٦
ْصإِن
اٚلٍلات كاٵًٔلؿ ا٣ىةٙلةت ٠ة٩خ يٍ ٦ؿ ًظ ىٌ نح ٤٣ؼُٲبةت ،ي ٦ىُ ْف٭ ىؿ نة ٤٣كٲبةت ً٠ل

( )1أػؿص ٫اٛلؤٱؽ ثةٓص يف َشح ا٣ذضؿٱؽ كأثٮ ٔجؽآص ا٤ٕ٣ٮم يف ا٘لة ٓ٦ا١٣ةيف كاٷ٦ةـ أٖلؽ ث٨
ق٤ٲًلف يف أوٮؿ اٵظ١ةـ ٔ ٨أيب ٬ؿٱؿة ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ آص ÷ ٨٦(( :أدرؾ رٕ٠ح ٨٦
ا٣ىجط ٝج ٢أف دُ ٓ٤ا٣ن٧ف ٞٚؽ أدرؾ ا٣ىجط ،ك ٨٦أدرؾ رٕ٠ح  ٨٦إُ٣ص ٝج ٢أف د٘ؿب
ا٣ن٧ف ٞٚؽ أدرؾ إُ٣ص)) ،ك٦ك )608( ٥٤كا ،٫٣ ِٛ٤٣كا٣جؼةرم ( ،)579كاث ٨ظجةف يف
وعٲع ،)1583( ٫كاثٔ ٨جؽا٣رب يف ا٣ذ٧٭ٲؽ ،ك٬ٮ ٔ٪ؽ اث٦ ٨ةصٔ ٨ٔ ٫ةانح ( ،)580كٔ٪ؽ
ا٪٣كةاٰ ٔ٪٭ة أٱٌ نة (.)550

أمةر إ٣ٲ ٫أٱٌ نة.
فرع :ك٣ؾ ٟ٣يَشع يف دأدٱذ٭ة إًٔلؿ ٕلٲٓ ا٣جؽف :ا٤ٞ٣ت كا٤٣كةف كا٘لةرظح.
أوا امقنبٚ :ة٪٣ٲح كاٷػٺص ا٣ؾم ٬ٮ ركح ا٣ىٺة ،كٝؽ رػه اٍ٣صع
ثةٹ٠ذٛةء ثٞ٧ةر٩ح أكٜلة ً٠ل دٞؽـ ،كإ٣ـٱ٧ح ٬ٮ اقذىعةُلة يف ٕلٲٕ٭ة ،كٝؽ
أكصج ٫ثٌٕ٭ ،٥ك٣ٲف ٤ٞ٤٣ت ٔ ٢٧يف ا٣ىٺة ٍٗل ا٪٣ٲح ،كٝؽ أكصت ثٌٕ٭٩ ٥ٲح
اقذٞجةؿ اٞ٣ج٤ح ك٣ٲف ثة٣ٮص ٫ث٣ ٢ٮ ٩ٮل ظةؿ اقذٞجة ٫٣أ٦ ٫٩كذؽثؿ ٜلة ًف ٱِص.
كأكصت ثٌٕ٭ ٥يف ا٣ذك٤ٲ٩ ٥ٲح اٚلؿكج  ٨٦ا٣ىٺة ٝٲةق نة ٤٣ذع٤ٲٔ ٢ىل
ا٣ذعؿٱ ٥ك٣ٲف ثةٛلٕذ٧ؽ؛ إذ ٞ٦ةر٩ح أكٜلة ٞ٧٠ةر٩ح ٕلٲٕ٭ة ثؼٺؼ آػؿ٬ة.
كأكصت ثٌٕ٭٩ ٥ٲح اٛلَ١٤ل ٔ٪ؽ ا٣ذك٤ٲ ٥يف اٛلٛ٪ؿد ك ٨٦يف ٩ةظٲذ٭ًل ٨٦
اٛلىَ٤ل يف ا٘لًلٔح ك٬ٮ ثٕٲؽ؛ إذ ٠ٮ ٫٩ػُةث نة ٹ ٱٮصت ا٪٣ٲح ً٠ل يف قةاؿ
ػُةثةت ا٣ىٺة.
كأكصت ثٌٕ٭ ٥إظٌةر ٕ٦ةٌل اٞ٣ؿآف ٔ٪ؽ ا٣ذٺكة ،ك٠ؾا قةاؿ أذ٠ةر ا٣ىٺة
كٹ كص ٫٣ ٫كإف ٠ةف ٌٚٲ٤ح ٹ ٱ٪جٰ٘ إً٬لٜلة.
وأوا امنسانٞٚ :ؽ يَشع أف ٱن٘ ٢اٛلىيل ٣كة ٫٩ثة٣ؾ٠ؿ يف ٕلٲٓ وٺدٝ ٫ؿآ ٩نة
٥ل ّفى.٫
كأذ٠ةر نا ٟلىٮوح ٪٦ ٢١٣٭ة ٦ٮًٓ ى ي
ُف
ك ٨٦ ٢١٣اٵٌٔةء
وأوا اجلِارحٚ :ةٞ٣ٲةـ كإٞ٣ٮد كا٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد،
ٟٔ ٢٧لىٮص يف ٦ٮًٓ ٟلىٮص.
فرع :ز ٥إف ٬ؾق اٵٕٚةؿ زٺزح أرضب:
صـء ٤٣ىٺة ٚذجُ ٢ثذؼ ّف ٫ٛ٤ٹٕ٩ؽاـ اٛلؿ٠ت ٕ٣ؽـ( )1ثٕي أصـاا.٫
و
ا٣ك٪ى ،٨كا٣جؽؿ
كٍٗل صـء ٚذىط  ٨٦دكٛ ٨١٣ ٫٩لض٧ٮٔ ٫ثؽؿ ٹزـ ك٬ؾا ٬ٮ ّف
قضٮد ا٣ك٭ٮد ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
كٍٗل و
صـء كٹ  ٫٣ثؽؿ ك٬ٮ اٜلٲبةت.
( )1يف (ب ،ج)« :ثٕؽـ».

فرع :كٛلة يَشع ٚٲ٭ة أف ٱن٘ ٢اٛلىيل ٕلٲٓ ثؽ ٫٩ثأًٔلٜلة ٠ة٩خ اٵٕٚةؿ ا٣ذٰ
ٕٛ٦ٮ٣ ،ذٕؾر
٣ٲكخ ٪٦٭ة ٪٦ةٚٲ نح ٜلةٚ ،إف ٠ة٩خ ٤ٝج ِفٲ نح ٠عؽٱر اٛ٪٣ف ٚ٭ٮ
َف
اٹظرتاز  ٨٦ػُؿات ا٤ٞ٣ٮب ،كإف ٠ة٩خ ٣كة٩ٲح أثُ٤خ ا٣ىٺة ٛل٪ةٚةٔلة ٦ة ٬ٮ
ثىؽدق  ٨٦ػُةب  ٟ٤٦اٛل٤ٮؾ.
كزٔ ٥ثٌٕ٭ ٥أف ٠ٺـ اٛلىيل صة ٬ن
ٺ ٍٗل ٛ٦كؽ ك٬ٮ ثٕٲؽ؛ إذ ا٘ل٭ ٢يف ٦س٢
ذ٣ ٟ٣ٲف ٔؾر نا.
كثٌٕ٭ ٥إٌف أف ا٪٣ة٧ل ٕ٦ؾكر ٹ ا٘لة٠ ٢٬أ ٢٠ا٣ىةا٪ٔ ٥ؽ ثٕي ،ك٬ٮ ثٕٲؽ
أٱٌ نة؛ إذ ا٪٣كٲةف دٞىٍل  ٓ٦اٛ٣ؿؽ؛ إذ اٵَ ٨٦ ٢٠جٲٕح اٷ٩كةف.
ٕٛ٦ٮ؛ إذ ٬ٮ  ٨٦اُ٣جٲٕح ٠ةٵ،٢٠
كثٌٕ٭ ٥إٌف أف قٺـ اٛلىيل ٔىل ٍٗلق
َف
ك٬ٮ ثٕٲؽ أٱٌ نة؛ إذ ٬ٮ دٞىٍل يف ا٣ىٺة ا٣ذٰ ظٞ٭ة ٔؽـ ا٣ؾ٬ٮؿ ،ثؼٺؼ
ا٣ىٮـ.
كإف ٠ة٩خ  ٢ٕٚ ٨٦ا٘لةرظح ٚ٭ٰ ٔىل زٺزح أرضب:
رضب ٔ٠ ٥٤ٮ٠ ٫٩سٍل نا  ٚيٲ ٍٛكؽ ١٣ٮ ٫٩إرضاث نة ًٔل ٬ٮ ثىؽدق ٠ةٵ ٢٠ك٩عٮق.
ورضب ٔ٠ ٥٤ٮ٤ٝ ٫٩ٲ ن
ٺ ٱذٕؾر اٹظرتاز ٔ ٫٪٦ةدة ٚٲ١ٮف ٔٛٮ نا؛ إذ ٣ٲف
ك٦ف ٙلٲذ ٫ك٩عٮق.
ثإرضاب ٠ةٹ٣ذٛةت ا٣ٲكٍل ْف
ورضب ا٣ذجف ظةٞٚ ٫٣ٲ٬ :٢ٮ ٍٗل ٛ٦كؽ؛ إذ اٵو ٢ا٣ىعح ،كاٛ٣كةد َةرئ
٪٦ةٚةٔلة
ٱٛذٞؿ إٌف ٦ٮصت كاٵؤ ٢ؽ .٫٦كٝٲ٬ :٢ٮ ٛ٦كؽ؛ إذ اٵو ٢يف اٵٕٚةؿ
ي
ٟلة٣ ٙ٣ٶوٚ ،٢ٲٛذٞؿ( )1إٌف ٦ٮصت كاٵؤ ٢ؽ.٫٦
ك٠ٮ١لة ٔٛٮ نا
٤٣ىٺة،
ه
ي
فرع ٥٤ٕٚ :أف ا ٢ٕٛ٣ا١٣سٍل ٛ٦كؽ ٵ٦ؿ ٱؿصٓ إٌف ٛ٩ك ٫ك٬ٮ ٪٦ةٚةد ٫ا٣ىٺة،
ٚٺ ٱىٍل ٔٛٮ نا ث١ٮ ٫٩ٷوٺح ا٣ىٺة ً٠ل ذ٠ؿق ثٌٕ٭٥؛ إذ ٹ د ٓٞا٣ىعح ثًل
٬ٮ ٦ٮصت ٛ٤٣كةد كإٹ ١٣ةف كاصج نة ،كٝؽ دٞؽـ دؿصٲط ىص ٍ٪ىج ًح ا ٣يٍ ٞجط ٔىل ىص ٍ٪ىج ًح
ا٣ٮصٮب يف ا١٣ٺـ يف ا٣رتكؾ.
( )1أم :إٛ٣ٮ.

ٕٛ٦ٮ ك٣ٮ ٠ةف ٕ٦ىٲح؛ إذ ٣ٲف  ٨٦ا٣ىٺة
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أٱٌ نة أف ا٣ٲكٍل
َف
ٚىط ٦ىةظجذٜ ٫لة إٹ ظٲر ٠ةف ٩ةٝى نة ،كٚكةد٬ة ظٲ٪بؾ ٣جُٺف َشَ٭ة ٹ
أم ىك ٍص و ٫ىك ى ٝىٓ.
ٔٛٮ ٔىل ْف
٢ٕٛ٤٣؛ إذ ا٣ٲكٍل ه
فرع :كٛلة ٠ة٩خ اٛلى٤عح ٦ذٕٞ٤ح ثض٤٧ح ا٣ىٺة كٝ ٰ٬ل٧ٮع ٦ؿ٠ت  ٨٦دٟ٤
اٵٕٚةؿ ا٣ٮإٝح ٔىل َشااٍ ٟلىٮوح ٠ة٩خ يف ظ ٢ٕٚ ٥١كاظؽٛٚ ،كؽت ٤٠٭ة
أم صـء ٪٦٭ة ،كٔىل ذ ٟ٣ٹ ٣لٮز ٧٤٣ضذ٭ؽ أف ٱؾ٬ت يف ثٕي إٔٚةٜلة أك
ثٛكةد ْف
َشااُ٭ة إٌف ٦ؾ٬ت ،كيف ثٌٕ٭ة إٌف ٦ؾ٬ت آػؿ ٔىل كص ٫د١ٮف ا٣ىٺة ث٫
ثةَ٤ح ثةٷصًلع٩ ،عٮ :أف ٱؿل صٮاز ا٣ذٮًؤ  ٨٦ا ٣يِ ٞف ٤ىذ ٍَل ،كٔؽـ ٚؿً ِفٲح
اٹٔذؽاؿ ٚإ ٫٩ٱ١ٮف ظة ٠نًل يف ا٣ىٺة ثع ٥١ػةرؽ ٣ٸصًلع؛ إذ ٚ ٰ٬ةقؽة ٔىل
ٝ ٢٠ٮؿ ،ك١٬ؾا ظ ٥١اٛل٤ٞؽ أٱٌ نة.
تاب عدٛد اٌغٛٙ

ٔخ ٵص٤٭ة ،ك ٰ٬اُٛ٤٣ٲح ٹ
ي ً
َش ىع صرب نا ٞ٪٣ىةف ٦ى٤عح ا٣ىٺة ا٣ذٰ يَش ٍ
صرب نا ٣سٮاُلة ً٠ل زٔ ٥ثٌٕ٭٥؛ إذ ٹ ٣لت َ٤ت ا ،ٓٛ٪٣كٵف دؿؾ ٦ك٪ٮف كاظؽ
كدؿؾ ٕلٲٓ اٛلك٪ٮ٩ةت قٮا هء يف إ٣لةب ا٣كضٮد  ٓ٦دٛةكت ٦ة ٚةت  ٨٦ا٣سٮاب.
ى
ٞ٩ىةف ا٣ىٺة ًف ٱ ٨١إٹ ثـٱةدة أك ٞ٩ىةف.
فرع :كٛلة ٠ةف قجج٫

ٚةٵكؿ :إ٦ة  ٨٦ص٪ف ٦ة َشع ٚٲ٭ة ٚٲنرتط ٠ٮ ٫٩يف ٍٗل ٦ٮًٕ ،٫أك ٍٗ ٨٦ل
ٍٗل ٛ٦كؽ ،كٹ ثيؽِف ٠ ٨٦ٮ ٫٩زااؽ نا ٔىل ٦ة ٬ٮ َ ٨٦جٲٕح
ص٪كٚ ٫ٲنرتط ٠ٮ ٫٩ى
اٙلٲٮاف ٠ؿ ٓٚثُصق كّلؿٱ ٟأ٤٧٩ذ٫؛ ٣ذٕؾر اٹظرتاز ٔةدة ،كٵ١لة دؿؾ اٜلٲبةت،
إذ دكَ١ل اٵٌٔةء  ٨٦اٜلٲبح.

ٚؿض؛ ٵٛ٦ ٫٩كؽ ،كٹ دؿؾ و
و
٬ٲبح ٹدكةٔ٭ة؛ ٚٲؤدم
كا٣سةٌل :أف ٹ ٱ١ٮف دؿؾ

إٌف اٙلؿج ،ث ٢دؿؾ ٦ك٪ٮف.
كّلٞٲ :٫ٞأف اٛلك٪ٮ٩ةت يَشٔخ(ٛ )1لى٤عذَل:
( )1يف (ب ،ج)« :كًٕخ».

إظؽاً٬ل :ا٣ذك٭ٲ ٢ك٬ٮ ظةو ٢يف ٚ ٢٠ؿد ٪٦٭ة ٍٗل ٞ٦ٲؽ ثةًٌ٩لـ اٳػؿ إ٣ٲ.٫
ً
ه
ي
ظةو ٢يف اٛلض٧ٮع
 ُٙ٣ا٣ىٺة ا٣ذٰ يَشٔخ  ،٫٣ك٬ٮ
د٧١ٲ٢
كزة٩ٲ٭ًل:
٪٦٭ة٧ٚ ،ذٯ ٚةت اٛلض٧ٮع ثٛٮات ٨لء  ٨٦أصـاا ٫أك ثٛٮألة ْف
دَٕل ا٣جؽؿ
اِ ٢١٣ف
٣كؽْف ًق ٦كؽِف اٛلض٧ٮع يف د٧١ٲ ٢اٛلى٤عح إٹ أف يف اٛلض٧ٮع
ك٬ٮ ا٣كضٮد ى
ا٣ك٪ى ً ٨كصت
٦ى٤عح أػؿل ك ٰ٬ا٣ذك٭ٲ ٢يف اٵٚؿاد ك٣ؾ ٟ٣إذا ٚةت ثٕي ّف
ا٣ك٪ٲح.
ا٣جؽؿ  ٓ٦ثٞةء ا٣جٕي اٳػؿ ٔىل ّف

فرع :ك٬ ٨٦ة٪٬ة ٱٕ ٥٤أف ثَل ٝل٧ٮع اٛلك٪ٮ٩ةت كثَل ا٣كضٮد ًم ٍج ى ٫كصٮب

ا٣ذضجٍل إٹ أف  ٢ٕٚاٛلض٧ٮع أرصط ٧٤٣ى٤عح اٵػؿل ا٣ذٰ يف أٚؿادق ،كأ ٫٩ٹ
ٱ ٢ٕٛا٣كضٮد إٹ ثٕؽ ٚٮت اٛلض٧ٮع؛ ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف ا٣كضٮد ثؽٹن.
ثٌٕ٭ ٥ى
٠ٮف ٝل٧ٮع اٛلك٪ٮ٩ةت كاصج نح يف اٵو٢؛ ٤٣ذ٪ةيف ثَل
كرثّفًل اقذجٕؽ ي
كا٣كْ٪فػ ِفٲح كٹ ىك ٍص ى ٫٣ ٫ثٕؽ ٕ٦ؿٚح اٛلى٤عذَل ا٤٣ذَل ً٬ل كص٭ة ا٣ٮصٮب
ا٣ٮصٮب ّف
كا٣ك٪ٲح.
ّف
ز٠ ٥ٲ ٙاقذجٕؽ ذ ٟ٣كًف ٱكذجٕؽ ٠ٮف ا٣ٮاصت ثؽٹن ٔ ٨ا٪٣ة٤ٚح ،ك٠ٮف ٢ٕٚ
ا٪٣ة٤ٚح آ٠ؽ كأكٌف  ٢ٕٚ ٨٦ا٣ٮاصت؟! ٔىل أ ِف٩ة ًف ٩سجخ  ٫٣ظٞٲٞح ا٣ٮصٮب يف
اٙلةؿ ث٪٤ٝ ٢ة٬ :ٮ كاصت يف اٵو٢؛ ٣ٮصٮد قجج ٫ك٬ٮ اٛلسٮؿ يف ذ ٟ٣اٛلٞةـ
ا٣ؾم ّف
ه
ه ٚٲ ٫ثةٕ٣ؽكؿ إٌف ثؽً٠ ٫٣ل ير ْفػ ى
٤ل ٫٣ ٜاقذً١لؿ اٳداب ،ز ٥ير ْفػ ى
ٮٝت ٔىل اٌٞ٣ةء
٧٤٣كةٚؿ اٷُٚةر ٔؽكٹن إٌف ثؽ ٫٣ك٬ٮ اٌٞ٣ةء ،ك٦ذٯ ىأ ىػ ِف ٢ث ٫ئ ى
 ٍٞٚٹ ٔىل اٷُٚةر٠ ،ؾ٪٬ ٟ٣ة.
فرع :كٛلة ٠ةف ا٣كضٮد ثؽٹن ٔ ٨اٛلض٧ٮع ًف ٣لت إٹ ٔ٪ؽ دٲ ّف ٨ً ٞدؿٚ ،٫ً ً٠أ٦ة
ْف
ا٣نٚ ٟٲ١ٚ ٫ؾا( )1إف ٔ٪٤٧ة ثةٵو ٢ا٣سةٌل ك٬ٮ ٔؽـ  ٫٤ٕٚٹ
ٔ٪ؽ ّ ْف ٨دؿ ٫٠أك
إف ٔ٪٤٧ة ثةٵو ٢اٵكؿ ك٬ٮ ٔؽـ ا٣ٮصٮب.
( )1أم٣ :لت ا٣كضٮد ٔ٪ؽ ّ ٨ا٣رتؾ أك ا٣نٚ ٟٲً٠ ٫ل ٣لت ٔ٪ؽ ا٣ذٲ٤٣ ٨ٞرتؾ ،كآص أٔ .٥٤ظةمٲح
يف (ب).

ّف
ا٣ن ٟيف ٦ ٢ٕٚة يٱٮصت ا٣كضٮد أك ّّ٪فٚ ٫ٺ ٱٮصت ا٣كضٮد ٔىل
ٚأ٦ة
اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة.
و
ٚؿض صةء ٚٲ ٫اٞ٣ٮٹف ،ٹ ثٛ٦ ٢ٕٛكؽ ٚٺ
فرع :كِ ّ ٨٦فٚ ٨كةد وٺد ٫ثرتؾ
٨لء ٝٮٹن كاظؽ نا.
فرع :كٝؽ ئ ٨٦ ٥٤إًةٚح ا٣كضٮد إٌف ا٣ك٭ٮ ً٠ل دٌةؼ اٵظ١ةـ إٌف أقجةُلة
كظش ا٣جٲخ كٛ٠ةرة ا٣ٲَ٧ل كظؽْف اٍ٣صب -أف
٠ىٺة اْ٣٭ؿ كوٮـ رٌ٦ةف
ْف
٩ه ٔ٤ٲ ،٫كاٵؤ ٢ؽـ ا٣ٮصٮب يف ٍٗلق،
قجج٬ ٫ٮ ا٣ك٭ٮ  ،ٍٞٚكٵف ا٣نةرع ِف
ٍص ىع  ٫٣دٺيف ٦ة ٚةت ٔ٤ٲ ٫ى
كٵف ا٣كة٦ ٰ٬ؿٚٮع ا٘ل٪ةح ١ٚةف أ ٬ن
دكف
ٺ ًٵى ٍف يٱ ٍ ى
إ٣ة٦ؽ؛ ك٣ؾً ٟ٣ف دٍصع اٛ١٣ةرة يف ا٧٘٣ٮس كٝذ ٢ا٧ٕ٣ؽ ،كثؾ ٥٤ٔ ٟ٣ثُٺف
ٝٲةس إ٣ة٦ؽ ٔىل ا٣كة.ٰ٬
ا٣ك٪ح ٣رتؾ كاصت ٩عٮ٦ :ذةثٕح اٷ٦ةـ ٚةٞ٣ٲةس ٱٞذٌص كصٮب
فرع :كإذا دؿؾ ّف
ا٣كضٮد ادٛة ٝنة ،أ٦ة ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل(ْٚ )1ة٬ؿ ،كأ٦ة ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ٚٶٕ٦ ٫٩ؾكر،
ٚضةز ٝٲةقٔ ٫ىل ا٣كة ٓ٦ ٰ٬أٝ ٫٩ؽ ئ٭ً ؽ  ٨٦اٍ٣صع أف ٔؿكض ٦ة ٱٮصت [دؿؾ
ا٣ٮاصت ٱٮصت]( )2إ٣ؽكؿ إٌف ثؽ٠ ٫٣ىٮـ اٛلؿًٓ كاٙلة ٢٦كوٺة اٛلن٘ٮؿ ثإٞ٩ةذ
ٗؿٱ ٜك٩عٮق ،ك٠ؾا( )3ظٲر وةر ا ٢ٕٛ٣ا٣ٲكٍل ٍ٦صكٔ نة ٠كرت إ٣ٮرة.
كاٛل٪ةقجح يف إ٣لةب ا ٢ٕٛ٣ا٣ٲكٍل ٤٣كضٮد ّة٬ؿة؛ ٵٛ ٫٩لة ٠ةف ٪٦ةٚٲ نة
فرع:
ى
٤٣ؼنٮع كاٷػجةت ا٣ؾم ٬ٮ ٹز هـ ٙلٞٲٞح ا٣ىٺة و٤ط إٞ٩ةدق قجج نة ٣ٮصٮب

ه يف
ا٣كضٮد ٚٲ١ٮف ٠ةٛ١٣ةرة ٣ؾ ٟ٣ا ٢ٕٛ٣ا٣ؾم ٠ةف أو ٫٤ا٣ذعؿٱ ٨١٣ ٥ير ْفػ ى
ه ٧٤٣عؿـ يف دُ٘ٲح رأق٪ٔ ٫ؽ اِ٣صر
 ٫٤ٕٚثةٕ٣ؽكؿ إٌف ٦ة ٱْ ١فٛؿق ً٠ل ير ْفػ ى

ثةٕ٣ؽكؿ إٌف اٛ٣ؽٱح٧ٚ ،ذٯ دؿ٠٭ة ٔٮٝت ٔ٤ٲ٭ة ٹ ٔىل ا٣ذُ٘ٲح.

(« )1ك٬ٮ كصٮثٔ ٫ىل إ٣ة٦ؽ» .ظةمٲح يف (ب).
(٦ )2ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل قة( ٨٦ ٍٝأ) ك(ج).
(« )3ٱٕ :ٰ٪اٞ٣ٲةس ٱٞذٌص كصٮب ا٣كضٮد ادٛة نٝة إذا  ٢ٕٚن
ٱكٍلا ٠كرت إ٣ٮرة» .ظةمٲح يف
ٕٚٺ
ن
(ب ،ج).

تاب ئِاِح اٌصالج

ا٘لًلٔح يف ا٣ىٺة  ٨٦وٛةٔلة اٛلك٪ٮ٩ح ٔىل قجٲ ٢ا٣ذأ٠ٲؽ ،كيف َشٔٲذ٭ة إٱًلء
اٹقذعجةب( )1اٹصذًلع يف اُ٣ةٔةت ٛلة ٚٲ ٨٦ ٫دـاٱؽ اٜل ٥٧كا٩ذٕةش اٛ٪٣ٮس
ا١٣كىل كّلؿؾ ا ٣ى٘ ٍٍلة ٹ قٲًل ٦ٮَ ه ٨ٱُ٤جٮف ٚٲ ٟ٤٦ ٨٦ ٫اٛل٤ٮؾ ٌٝةء
اٙلةصةتِ ،ف
ك ٟٚا٣ؿٝةب  ٨٦ا٣ذجٕةت٦ ،ذْةٚؿة(٤ٝ )2ٮُل ٥ثةٷػجةت كأ٣ك٪ذ٭٥
ثة٣ؾ٠ؿ ،كأصكة٦٭ ٥ثةٚلٌٮعٞ٦ ،ؽْف َ٦ل أ٦ة٦٭ْ ١٦ ٥ف ٤نًل يف مأ١ل ٥إٌف قٲؽ،٥٬
كمٛٲٕ نة ٜل ٥يف ٌٝةء ٦آرُل ،٥كأف ٱٞج٪٦ ٢٭٦ ٥ة ىً ٝؽ ي٦ٮا ث ٨٦ ٫ذ ٟ٣ا٢٧ٕ٣
اٛلُ٤ٮب ٪٦٭.٥
فرع :ك ٨٦ىز ِف ٔ ٥يْ٧خ اٌٛ٣ٲ٤ح ث١سؿة ا٘لًلٔح؛  ٥ْٕ٣اٛلٮ ،ٓٝكٔكٯ أف
ٱ١ٮف ٚٲ٭ ٨٦ ٥ٹ يٱ ىؿ ّفد ،ك ي٠ؿق دٛؿٱ ٜا٘لًلٔةت ٛلة ٚٲ ٨٦ ٫دٛٮٱخ اٛلٞىٮد ٨٦
اٹصذًلع ،كٚذط أثٮاب ا٣نع٪ةء ثَل اٵا٧ح.
أٔ٧٤٭ ٥ثًل يٝؽْف ىـ  ،٫٣ك٦ة ٱ٪جٰ٘ أف
فرع :ك٣ؾ ٟ٣أٱٌ نة يَشع أف ٱ١ٮف اٷ٦ةـ ى
أٝؿب إٌف اٹٌٞ٩ةء كا٪٣ضةح ٠ ٓ٦ٮ٫٩
اٛلُ٤ٮب
ٱ ٢ٕٛكأف ٱرتؾ ،كثًل ث ٫ٱ١ٮف
ى
ي
أ ٬ن
ٺ ٛلة يٝؽْف ىـ ٫٣؛  ٥ْٕ٣اٛل٪ـ٣ح ٔ٪ؽ آص ٝؿٱت ا٣ؽرصح إ٣ٲ٫؛ إذ ٬ٮ كاقُذ٭ ٥ا٣ؾم
٩ةَٮا ث ٫ظٮااض٭ ،٥كٔٞؽكا ثنٛةٔذ٦ ٫آرُل.٥
فرع :كٝؽ ئ٬ ٨٦ ٥٤ؾق اٛل٪ةقجةت كص ٫امرتاط أف ٱ١ٮف اٷ٦ةـ ٞٚٲ٭ نة ،كأف
ٚؿااي ا٣ىٺة كَشاا ىُ٭ة
اٵكٌف ٬ٮ اٵ ،٫ٞٚكٝؽ  ٓ٪٦ثٌٕ٭ ٥إ٦ة ٦ىح  ٨٦ٹ ٱٕ٥٤
ى
ك٦ة ٱٛكؽ٬ة ٝةؿ :ك٣ٮ صةء ُلة ٔىل اً١٣لؿ ٔىل قجٲ ٢اٹدٛةؽ ،كٔ ٥٤أٱٌ نة
امرتاط أف ٱ١ٮف ٔؽٹن ،كأف اٵكٌف ثٕؽ اٵ٬ ٫ٞٚٮ اٵكرع ،ز ٥اٵٝؿأ ١٣ذةب
آص؛ إذ ٬ٮ أظك٪٭ ٥ػُةث نة.
فرع :كٔ ٥٤أٱٌ نة أف ا٣ٮاصت ٓلٲٲـق يف اٛلٮ ،ٙٝكأف ٱ١ٮ٩ٮا  ٨٦ػ٫ٛ٤
( )1يف (ب ،ج)« :إٱًلء إٌف اقذعجةب».
( )2يف (٩غ) ٬ ٨٦ة٦ل (أ)٦ :ذْة٬ؿة.

١٦ذَٛل ثؼُةث ٨١٣ ٫يف ا٘ل٭ؿٱح ٪ٔ ٍٞٚؽ٩ة؛ إذ إ٩ىةٔل٣ ٥ٺقذًلع ٠ة٣جؽؿ ٔ٨
ػ٤ٮ أ٣ك٪ذ٭ ٨ٔ ٥ا٣ؾ٠ؿ إٌف ٍٗل ثؽؿ ،كٹ ظٲر
ٝؿاءٔل ٥ٹ اَ٣صٱح؛ إذ ٱؤدم إٌف ْف
ٹ ٱك ٓ٧اٛلؤدٝ ٥ؿاءة اٷ٦ةـ ٣ؾ ،ٟ٣كثؾ ٟ٣ٱٕ ٥٤أ ٫٩ٹ ثؽ أف ٱ١ٮف اقذًلع
اٛلؤد ٥يف ٞل ٢اٞ٣ؿاءة ك٬ٮ اٞ٣ٲةـ ٹ إذا ٠ةف ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ يف ا٣ىٺة أك ٝج ٢اٞ٣ٲةـ
 ٨٦ا٣كضٮد.
وسأمث :كاٷ٦ةـ اٵو٘ؿ ٦ن ِفج هٚ ٫ٲًل ٬ٮ ٚٲ[ ٫إ٦ةـ]( )1ثةٷ٦ةـ اٵ٠رب ،كامرتط
ٚٲ ٫ثٕي َشااُ٠ ٫ة ٥٤ٕ٣ثًل ٬ٮ إ٦ةـ ٚٲ ،٫كإ٣ؽا٣ح كظك ٨اْ٪٣ؿ ٤٣ضًلٔح ٚٲًل ٬ٮ
أرُ ٜٚل ٨٦ ٥ا٣ذُٮٱ ٢كا٣ذٞىٍل كا٣ذٞؽٱ ٥كا٣ذأػٍل ك٦ ٢ٕٚة ٬ٮ أر ٜٚثٌٕٲٛ٭،٥
كا٩ذْةر ٹظ ًٞ٭ ،٥كدكٮٱح وٛٮٚ٭.٥
فرع:

ك٣ؾ)2(ٟ٣

زجذخ  ٫٣ا٣ٮٹٱح ٔ٤ٲ٭ ٨٦ ٢١ٚ ،٥أظؿـ ٦ؤد نًل ث٣ ٫ـ٫٦

٦ذةثٕذ ٫كدؿؾ اٛلك٪ٮ٩ةت ٜلة ،كًف ٱ ٫٣ ٨١اٹٕ٩ـاؿ ٔ ،٫٪كإف ٠ةف أو ٢ا٣ؽػٮؿ
ٍٗل كاصت ٔ٤ٲ.٫
ك٣سجٮت ا٣ٮٹٱح ٠ةف  ٫٣اٹقذؼٺؼ ٔ٤ٲ٭ٚ ،٥ٲ٤ـ٦٭ ٥ادجةع اٚل٤ٲٛح كدٞؽٱ٫٧
ا٣ٺظ ٜإٞ٣ٮ يد  ٫ٕ٦يف ٍٗل ٦ٮًٓ ٕٝٮدق ،كٱٕ٪ـؿ ثذٕ٧ؽق
ٔىل ػ٤ٲٛذ٭ ٥ك٣ــ
ى
قجت اٛ٣كةد؛ ٣ؾ٬ةب ا٣ٮٹٱح ثةٚلٲة٩ح٤ٚ ،ٲف  ٫٣اٹقذؼٺؼ ظٲ٪بؾ ث ٢إ٣ٲ٭،٥
كٹ ٱ٤ــ ثٌٕ٭ ٥ادجةع ػ٤ٲٛح ثٕي ٕ٣ؽـ ا٣ٮٹٱح.
فرع :كٵص ٢ا٣ٮٹٱح زجخ  ٫٣كصٮب اٹٝذؽاء ث ،٫ك٠ٮ٩ ٫٩ةاج نة كظة ٠نًل كًة ٪٦نة
ٚذ ٟ٤أرثٕح أظ١ةـ:
أوا األول٧ٚ :ذ٤ٔ ٜٛٲً٠ ٫ل ٩ه ٔ٤ٲ٫

ا٣نةرع()3

ٚذضت ٦ذةثٕذ ٫يف ٕلٲٓ

اٵر٠ةفٚ ،ٺ ٣لٮز ٧٤٣أ٦ٮـ أف ٱٍصع يف و
رٝ ٨٠جَ ٢شكع اٷ٦ةـ ٚٲٚ ٫إف ٠ ٢ٕٚةف
( )1قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).
( )2أم :ا٣نج ٫ثةٷ٦ةـ اٵ٠رب.
(٩ )3عٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣إً٩ل صٕ ٢اٷ٦ةـ ٣ٲؤد ٥ث ))٫ك٬ٮ صـء  ٨٦ظؽٱر ٦ؿكم ٔ ٨أيب ٬ؿٱؿة،
كٔ ٨أ٩ف أػؿص ٫ا٣كذح ثأٛ٣ةظ ٦ذٞةرثحْ( .لؿٱش ا٣جعؿ).

ٔةوٲ نة٤ٚ ،ؾ٠ ٟ٣ةف اٛل٪ؽكب دٞؽـ اٷ٦ةـ ثةٍ٣صكع ك٠ةف ا٣ذٞؽـ أك ا٣ذأػؿ
ثؿَ٪٠ل ٦ذٮا٣ٲَل ٛ٦كؽ نا؛ ٣ذعٞٲ )1(ٜزكاؿ اٹٝذؽاء ظٲ٪بؾ.
وأوا امراينٚ :ٶف اٛلؤدٛ ٥لة ٔٞؽ وٺد ٫ثةٷ٦ةـ وةرت وٺة اٷ٦ةـ ٕ٦ذربة
يف وٺة اٛلؤد ٥ظذٯ ٠أ١لة صـء ٪٦٭ة؛ ٤ٚؾ٤ٌٚ ٟ٣خ وٺة اٛلؤد ٥ث٤ٌٛ٭ة
كٚكؽت ثٛكةد٬ة؛ إذ وٺة اٷ٦ةـ ٠أ١لة وٺة ٧٤٣ؤد٥؛ ك٣ؾ ٟ٣ا٠ذٛٯ ثٞؿاءد٫
[يف]( )2ا٘ل٭ؿٱح ٔىل ٦ة ٦ؿ.
فرع :ك٣ؾ ٟ٣أٱٌ نة ًف ٱىط ٞ٩ىةف وٺة اٷ٦ةـ ٔ ٨وٺة اٛلأ٦ٮـ كَشااُ٭ة
كأر٠ة١لة كوٛذ٭ة ٥٤ٚ ،دىط إ٦ة٦ح اٛلذٲ ٥٧كاٛلٕٞؽ كاٵي ْفْ ٦فٰ كاٛلٮ٦ئ كاٛلذ٢ٛ٪
ى
ا٣ذع ٢٧ػة ٙ٣يف ٕلٲٓ ٦ة
ا٣نةٰٕٚ
كاٛلؼة ٙ٣يف اٛ٣ؿض ٍ٘٣ل ،٥٬كٛلة ٛ٩ٯ
ّف
ذ٠ؿ٩ةق ٚ ٨٦ؿكٔ.٫
وأوا امرامدٛ٩ ٨٧ٚ :ٯ ا٣سةٌل ٛ٩ةق؛ ٵ ٫٩ٹزـ  ،٫٣كا٣ؾٱ ٨أزجذٮق اػذٛ٤ٮا ٚٲ،٫
كاٵوط أ ٫٩ظة٥٠؛ كذ ٟ٣ٵٛ ٫٩لة زجذخ كٹٱذ ٫كدجٕ ِفٲح وٺة اٛلؤد٣ ٥ىٺد٠ ٫ةف
ظة ٠نًل يف اٹصذ٭ةدٱةت ث٧ؾ٬ج٫؛ إذ ٹ ٛ٩ف ىأ ٍ ٦وؿ ٜلة ٱ١ٮف ٟلُب نة ث٧ؼةٛ٣ذٚ ٫ٺ
دٛكؽ وٺة اٛلؤد ٥ثٛكةد وٺة إ٦ة٪ٔ ٫٦ؽق إذا ٠ةف ٦ؾ٬ت إ٦ة ٫٦وعذ٭ة.
كٱذٞٛٮف ٔىل أ ٫٩ظة ٥٠يف ٠ٮف ا٣ٺظ ٜٱ٤ـ ٫٦إٞ٣ٮد  ٫ٕ٦يف ٍٗل ٦ٮًٓ
ٕٝٮدق؛ ٵف ذٝ ٨٦ ٟ٣جٲ ٢اٹٝذؽاء ،كٝؽ دٞؽـ اٹدٛةؽ ٔ٤ٲ ٫كٔىل أ٣ ٫٩ٲف
ثعةٚ ٥٠ٲًل ٛ٩ )3(٫٣ف ىأ ٍ ٦وؿ ٠ة٣ذعؿم يف اٞ٣ج٤ح كآ٩ٲح اٛلةء كا٣ٮٝخ؛ إذ ٹ ٱؤٚ ٨٦ٲ٫
اٚلُأ كٝؽ ػةٛ٣خ اٙلٛ٪ٲح يف اٞ٣ج٤ح ث٪ةء ٔىل أ١لة ص٭ح ا٣ذعؿم ٹ إ١٣جح ٛ٩ك٭ة.
وأوا امراةع٪ٕ٧ٚ :ٯ اًٌ٣لف :أف يف وٺدٌ ٫
ظ ٞنة ٧٤٣ؤٓلَل ك٣ؾً ٟ٣ف ٱ٫٣ ٨١
ت ٔ٤ٲ ٫إٔٺ٦٭ ٥ظٲر ٚكؽت
كك ىص ى
ٔـؿ ٛ٩ك ٫كٹ اٹقذؼٺؼ ٍ٘٣ل ٔؾر ،ى
( )1يف (ج)٣« :ذع.»ٜٞ
( )2زٱةدة يف (ج).
( )3يف (ب)ٚ« :ٲًل ٣ٲف .»٫٣

و
ثٮص ٫ىػ ً ٛىٰ ٔ٪٭ )1(٥ك٣ٮ ًف ٱٛ٦ ٨١كؽ نا يف ٦ؾ٬ج٭٥؛ ٵف إ٣ربة يف ٚكةد
وٺد٫
وٺد ٫ث٧ؾ٬ج ٫ٹ ث٧ؾ٬ج٭.٥
تاب صالج اٌؼًٍ١

دٮ ٥٬ثٌٕ٭ ٥أ١لة زجذخ اقذعكة ٩نة ثة٪٣ه؛ إذ اٞ٣ٲةس ٱٞذٌص ٔؽـ كصٮُلة؛
ِف
و
إٔٚةؿ ز ٥دٕؾر ٔ٤ٲ ٫ثٕي د ٟ٤اٵٕٚةؿ
ٵف  ٨٦يأ ً ٦ىؿ ث٧ض٧ٮع ٦ؿ٠ت ٔ ٨٦ؽِف ًة
ق ٍٞكصٮب ذ ٟ٣اٛلض٧ٮع؛ ٚلؿكص ٨ٔ ٫اٛلٞؽكر ثؼؿكج ثٕي أصـاا ٫ك٬ٮ
،ٙ
دٮٚ ٥٬ةقؽ؛ ٵف ذ ٟ٣اٛلض٧ٮع إً٩ل ٱك٣ ٍٞٮ ًف ٱٛ ٨١لة دٕؾر  ٨٦أصـاا ٫ىػ ى ٤ه
ُف
ك ٨٦ ٢١٣أر٠ةف ا٣ىٺة ىػ ى٠ ٙ٤ةٷٱًلء ثؽؿ ٔ ٨ا٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد ،كإٞ٣ٮد
 ٙا٣يشء و
ثؽؿ اٞ٣ٲةـ ،كاٳيت ثً ىؼ ىً ٤
٦جَل ٤٣ؼ ىٛ٤ٲح ٹ
أت ثؾ ٟ٣ا٣يشء ،كا٪٣ه ْف ه
٦سجخ ٤٣ٮصٮب ،كإً٩ل ا٣ٮصٮب ٬ٮ كصٮب اٵوً٠ ٢ل ٱٞةؿ :إف كصٮب ا٣ذٲ٥٧
أق)2(ٍٞ

كصٮب ا٣ذٲ٥٧

٬ٮ كصٮب ا٣ٮًٮء؛ إذ ٣ٮ ق ٍٞكصٮب ا٣ٮًٮء
ك٬ؾا ٬ٮ اٛلٮاٞ٣ ٜٚٮ(( :÷ ٫٣إذا يأ ًٍ ٦ؿ يد ٍ ٥ثً ىأ ٍ ٦وؿ ىٍ ٚأ يدٮا ث٦ ٫ة اقذُٕذٔ )3())٥ىل
إظؽل ا٣ؿكاٱذَل.
فرع :ك١٣ٮ١لة ثؽِ ٣فٲ نح ٔىل كص ٫اٚلى ىٛ٤ٲح كصت دأػٍل٬ة إٌف آػؿ ا٣ٮٝخ؛ ٣ذٲ٨ٞ
دٕؾر اٵو ٢كًف ىٱػ يض ٍـ  ٢ٕٚاٵد٩ٯ  ٓ٦إ١٦ةف اٵٔىل ،كق ٍٞا٣ٮصٮب ٔ٪ؽ
ا٣ىعٲط ثة٪٣ؾر؛ إذ ٹ أوٜ ٢لة يف
دٕؾر ا٣جؽؿ ك٬ٮ اٷٱًلء ثة٣ؿأس ،كًف د٤ــ
ى
ا٣ٮصٮب؛ إذ كصٮب اٚلى ى٬ ٙ٤ٮ ٛ٩ف كصٮب اٛلؼ٤ٮؼ ،كٵف وٛذ٭ة ٔ٨
و
قجت  ٨٦إ٣جةدات إٹ ٦ؿدج نة ٔىل قجج٠ ٫ىٺة إ٣ٲؽ
ا٪٣ؾر ثًل ٫٣
قجت كٹ ٱىط
ه
ي
كا١٣كٮؼ كا٣ٮًٮء ك٩عٮ٬ةٔ ،ىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
( )1يف (٩غ)٤ٔ« :ٲ٭.»٥
( )2يف (أ)« :ق.»ٍٞ
( )3أػؿص ٫ا٪٣كةاٰ ثٚ(( :ِٛ٤إذا أ٦ؿد ٥١ثة٣يشء ٚؼؾكا ث ..٫إ٣غ)) يف ٠ذةب اٙلش ٔ ٨أيب ٬ؿٱؿة،
كأ٦ة ثٚ(( :ِٛ٤أدٮا ..٫٪٦إ٣غ)) ٚأػؿص٦ ٫ك ،)1337( ٥٤كا٣جؼةرم ( )7288ثةػذٺؼ ٱكٍل،
كاث ٨ظجةف يف وعٲع.)3705( ٫

فرع :كٝؽ ٔ ٥٤ثًل ذ٠ؿ٩ة أف اٛلٕٞؽ اٵويل ك٩عٮق ظ ٫٧١ظ ٥١ا٣ىعٲط يف
أوة٣ذ ٫يف وٺد٫؛ ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف  ٫٣ا٣ىٺة يف أكؿ ا٣ٮٝخ ،كإف ٠ة٩خ ثؽ٣ٲح ثة٪٣كجح
إٌف ا٪٣ٮع ٕ٣ؿكض ذ )1(٫٣ ٟ٣يف ا٘ل٤٧ح؛ ك٣ؾً ٟ٣ف دىط وٺة ا٣ىعٲط ػ.٫ٛ٤
فرع :ك١٣ٮف وٺة ا٤ٕ٣ٲ ٢ثؽِ ٣فٲ نح كصت اٹقذب٪ةؼ ظٲر ٔؿض إ١٦ةف
اٵٔىل يف ظةٜلة كثٕؽ٬ة يف ا٣ٮٝخ.
فصً[ :يف صالج ادلغا٠فح ٚاخلٛف]

كوٺة اٛلكةٱٛح ٠ىٺة ا٤ٕ٣ٲ ٢يف ٕلٲٓ ٦ة ذ٠ؿ٩ة د٪ـٱ ن
ٺ ٕ٤٣ؾر ٪٦ـ٣ح ا٤ٕ٣ح ٓ٦
٠ٮف ُف
٪٦ ٢٠٭ًل قجج نة ٤٣ذ ٙ٤ا٣ؾم ٱٛٮت ث ٫ا٣ٮاصت أداء كٌٝةء ،ثؼٺؼ  ٨٦امذ٘٢
و
١٪٦ؿ ٚإ١لة ٹ دٍصع  ٫٣د ٟ٤ا٣ىٺة ٷ١٦ةف اٷدٲةف ُلة ٠ة٤٦ح
آػؿ ا٣ٮٝخ ثإزا٣ح
ّف
٤٣رتػه ١ٚؾا ٦ة أمج٭[ ٫دكف ٦ة ًف ٱنج٭.)2(]٫
ٌٝةء ٠ ٓ٦ٮف اٛلؿض وةٙل نة
وٍل٬ة ثؽِ ٣فٲ نح ٚٮصت دأػٍل٬ة .كَشَ٭ة
كأ٦ة وٺة اٚلٮؼ ٛٚٲ٭ة يٍٞ ٩ىةف ِف
اٚلٮؼ كٔؽـ اٷ١٦ةف ً٠ل ٬ٮ ظ ٥١ا٣جؽ٣ٲِفح .كيف َشٔٲذ٭ة دٹ٣ح ٔىل ْٔ٥
ٌٚٲ٤ح ا٘لًلٔح ظٲر يٝؽْف ىٍ ٦خ ٞ٩ ٓ٦ىة١لة ٔىل وٺة اٹٛ٩ؿاد  ٓ٦دًل٦٭ة كً٠لٜلة.
تاب لعاء اٌصالج

إً٩ل َشع ٣ذٺيف ٦ة ٚةت كٝخ أدااٚ ٫٭ٮ كاصت ثأ ٍ٦ؿً اٵداء؛ إذ ا٣ٮٝخ ٣ٲف
ٝٲؽ نا يف اٵ٦ؿ ث ٢يف اٛلأ٦ٮر ث١ٚ ٫أف اٵ٦ؿ ثنٲبَل ٚٺ ٱك ٍٞكصٮب أظؽً٬ل
ثٛٮات اٳػؿ.
٦جَل ٣ؾ ٟ٣ك٠ةم ٫٪ٔ ٙٹ أ ٫٩ثٛ٪ك ٫يً ٦
ت؛ ثؽ٣ٲ٢
ٮص ه
كأ٦ؿ ا٣نةرع ثةٌٞ٣ةء ْف
أف اٛلِ ٌٞفٲح  ٰ٬اٛلؤ ِفداة ٛ٩ك٭ة إٹ أ ٫٩يأ ْفػ ىؿ كٝذ٭ة ،كأ١لة يد ًٍٞص ً٠ل ٚةدخ  ٨٦ا٘ل٭ؿ

كاَ٣ص كا٣ذًلـ كاُٞ٣ص ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٚةدخ يف ا٣ىعح ٌٞٚة٬ة يف اٛلؿض؛ إذ
ْف
ٝةاٞ٦ ٥ة ى.٫٦
ىػ ى ٤ي
 ٙا٣يشء ه
و
قجت ٣ٮصٮُلة ٚٲًل
كثؽ٣ٲ ٢أف قجج٭ة ٬ٮ قجت اٛلؤداة؛ إذ  ٢٠صـء  ٨٦ا٣ٮٝخ ه
( )1أم٪٤٣ :ٮع.
( )2قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).

ثٕؽق إٌف اٌٞ٩ةء ا٣ذ٤١ٲ ،ٙكأ ٫٩وط ٤ٕٚ٭ة يف أكٝةت ا١٣ؿا٬ح ٠ةٛلؤداة كٝٲةق نة
و
َٕ٦ل ٛٚةت.
َٕ٦ل ٩ ٨٧٠ؾر ثىؽٝح يف ٱٮـ ٕلٕح ِف
ٔىل إ٣جةدة اٛلة٣ٲِفح اٛلذٕٞ٤ح ثٮٝخ ِف
فرع :ك١٣ٮ١لة يَشٔخ ٣ذٺيف ٦ة ٚةت ك ٝيذ ي ٫اقذٮت اٛلٌٞٲةت ي
كآػؿ٬ة،
أكٜلة
ي
٣ ٥٤ٚلت ا٣رتدٲت ثٲ٪٭ة كٹ ا٣ذٕٲَل ٤٣ض٪ف ظٲر دٕؽِف د ،كٱذٌٲ ٜاٌٞ٣ةء ٚلنٲح
اٛ٣ٮت ٹ ٝج٤٭ة( )1إف ٪٤ٝة :ا٣ٮاصجةت ٔىل ا٣رتاػٰ ،كإف ٪٤ٝةٔ ٰ٬ :ىل اٛ٣ٮر
و
ض ٝٲةق نة ٔىل اٛلؤداة ظذٯ ٱذٲ ٨ٞثؿاءة ا٣ؾ٦ح يف
ٛٚٮرق ٢٠ ٓ٦
ٚؿض ىٍ ٚؿ ه
اٛلعىٮرات كٱ٘٤ت اّ ْ٣فُ ٨لة يف ٍٗل٬ة.
فرع :كٝؽ ئً٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أف اٌٞ٣ةء إً٩ل ٣لت ٚٲًل ٠ةف  ٫٣كٝخ أداء؛ إذ ٬ٮ
و
ثأكٝةت ِ ٕ٦فٲ ٪وح ٠ة٣ىٺة كا٣ىٮـ
ٚؿٔ ،٫ك ٰ٬إ٣جةدات ا٣جؽِ ٩فٲح اٛلٕ ِفٞ٤ح
كاٹٔذ١ةؼ.
ٚإف ٝٲٚ :٢ٲ٤ــ أف ٣لت اٌٞ٣ةء ٔىل ٩ ٨٦ؾر ث٘ك ٢ٱٮـ و
ٕلٕح ِ ٕ٦فٲ و٪ح ٛٚةدخ.
ً ً
٪٤ٝةٛ :لة ٠ةف  ٫٣ه
ثؽؿ ك٬ٮ اٛ١٣ةرة [ك]٠ة٩خ( )2أو ن
ٺ  ٨٦ىك ٍص و ٫ك٣ؾٝ ٟ٣ؽ
ِلت يف ا٪٣ؾر  ٨٦أكؿ اٵ٦ؿ ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف٠ ،ةف إ٣ؽكؿ إ٣ٲ٭ة
٦ذٕٲ ٪نة ٩ ٨٧٠ؾر ث٘ك٦ ٢ٲخ َٕ٦ل ٚؽ٨ٚ؛ ٛ٣ٮات ا٪٣ؾر ثٛٮألًل؛ إذ ا٘٣كٍٗ ٢ل
َٕ٦ل  ٥٤ٚىٱ يٍ ٛخ إٹ ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ،كٰ٬
ٍ٦صكع يف ٛ٩ك ،٫ثؼٺؼ ا٣ىٺة يف كٝخ ِف
يف ٛ٩ك٭ة ٍ٦صكٔح يف ٍٗلق  ٨٦قةاؿ اٵكٝةت ٣ ٥٤ٚلـ إ٣ؽكؿ إٌف اٛ١٣ةرة.
و
ٵقجةب ٟلىٮوح ٹ يٱٍصع
فرع :ك ئً٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أف إ٣جةدات اٛلٍصكٔح
ٌٝةؤ٬ة ثٕؽ ٚٮت أقجةُلة ٠ىٺة ا١٣كٮؼ كاٹقذكٞةء كإ٣ٲؽٱ ٨ك٩عٮ٬ة.
تاب صالج اجلّؼح

ي
أ ٢ٌٚا٣ى٤ٮات؛ ٵ١لة أ ٨٦ ٢ٌٚاْ٣٭ؿ ،ك٬ٮ أ ٢ٌٚاٚل٧ف؛ إذ ٬ٮ
ٰ٬
ا٣ٮقُٯ ٔىل اٵوط.
( )1أم :اٚلنٲح.
( )2ا٣ٮاك زٱةدة يف (ج) دْ٪ٲ ٪نة.

كإً٩ل يَشٔخ ٔىل ا٣ىٛح اٛلؼىٮوح ٤٣ذؾٍ٠ل كا٣ٮِٔ كا٣ذأ٣ٲ ٙثَل ٤ٝٮب
اٛلؤَ٪٦ل كاصذًلع ٧٤٠ذ٭ ٥كإّ٭ةر مٮ٠ذ٭ٕ٣ ٥ٲٮف أٔؽاا٭ٛٚ ،٥ٲ٭ة مةاجح  ٨٦ا٘ل٭ةد.
فرع:

٤ٚؾ)1(ٟ٣

صٕ٤خ يف اٵقجٮع ٱٮ ٦نة د ٕٚنة ٹقذع١ةـ ٗ٤ٛح ا٤ٞ٣ٮب

كَش ىع ٚٲ٭ة ٦ة ٱ ٨٦ ٨١٧اٹصذًلع
كٝكٮٔلة ٚٲًل ٚٮٝ٭ة ،ك ٢٤٧٤٣كا٣كآ٦ح ٚٲًل دك ،٫٩ي ً
و
ٔةد نة ك٬ٮ اصذًلع أ ٢٬اٛلُص كقٮاد٬ة ،ك ٨٦زً ٥ف دىط ٕلٕذةف يف و
كاظؽ.
ُ٦ص
ه ٚٲ٭ة ٛل ٨ير ْفػه ٚ ٫٣ٲ٠ ٫ةٕ٣جٲؽ
فرع :كٛلة يف وٛذ٭ة  ٨٦مةاجح ا٘ل٭ةد ير ْفػ ى

كا٪٣كٮاف كاٛلؿ٫ل ،كإً٩ل رػه ٧٤٣كةٚؿ ٍٗل ا٪٣ةزؿ د ٕٚنة ٤٣عؿج ٠ ٓ٦ٮف ا٣كٛؿ
ِ٪ْ٦ف ىح ا٣رتػٲه ،ك٣ؾ ٟ٣أٱٌ نة يص ًٕ ى ٢أ٦ؿ٬ة إٌف اٷ٦ةـ؛ ٵ ٫٩زٔٲ ٥أ ٍ٦ؿً  ٥٬كظةٰ٦
رسُل ،٥ك ٨٦ىز ِف ٥يَشع ٚٲ٭ة ا٣ؽٔةء [ ،])2(٫٣ك٠ةف َشَ نة( )3يف وعذ٭ة ٔ٪ؽ اٛلعَٞٞل

ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع ثٞٮ(( :÷ ٫٣ك ٫٣إ٦ةـ ٔةدؿ...إٌف آػؿق))(.)4
( )1أم :ا٣ٮِٔ كا٣ذؾٍ٠ل.
( )2قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )3أم :اٷ٦ةـ.
( ٨ٔ )4صةثؿ ثٔ ٨جؽآص ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ آص ÷(( :ٱة أ٦لة ا٪٣ةس دٮثٮا إٌف آص ٔـ كصٝ ٢ج ٢أف
ٓلٮدٮا  ،كثةدركا ثةٵًٔلؿ ا٣ىةٙلح  ،كو٤ٮا ا٣ؾم ثٲ ٥١٪كثَل رث ٥١ث١سؿة ذ٠ؿ ٫٣ ٥٠ك٠سؿة ا٣ىؽٝح
يف اَ٣ص كإ٣ٺ٩ٲح دؤصؿكا كّل٧ؽكا كدؿزٝٮا  ،كأ٧٤ٮا أف آص ٔـ كصٝ ٢ؽ ٚؿض ٔ٤ٲ ٥١ا٘لٕ٧ح
ٚؿٱٌح ١٦ذٮثح يف ٞ٦ة٬ ٰ٦ؾا يف م٭ؿم ٬ؾا يف ٔة٬ ٰ٦ؾا إٌف ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح  ٨٦كصؽ إ٣ٲ٭ة قجٲ ن
ٺ ٨٧ٚ
دؿ٠٭ة يف ظٲةيت أك ثٕؽم صعٮد نا ُلة كاقذؼٛة ٚنة ُلة ك ٫٣إ٦ةـ ٔةدؿ أك صةاؿ ٚٺ ٕلٓ آص م ، ٫٤٧أٹ
كٹ ثةرؾ آص  ٫٣يف أ٦ؿق  ،أٹ كٹ وٺة  ، ٫٣أٹ كٹ كًٮء  ، ٫٣أٹ كٹ ز٠ةة  ، ٫٣أٹ كٹ ظش  ، ٫٣أٹ
كٹ كدؿ  ٫٣ظذٯ ٱذٮب  ٨٧ٚ ،دةب دةب آص ٔ٤ٲ ، ٫أٹ كٹ دؤ ٨٦ا٦ؿأة رص ن
ٺ  ،أٹ كٹ ٱؤ ٨٦أٔؿايب
٦٭ةصؿ نا  ،أٹ كٹ ٱؤ ِفٚ ٨ٌ ٦ةصؿ ٦ؤ ٪٦نة إٹ أف ٱٞ٭ؿق قُ٤ةف ٥لةؼ قٲ ٫ٛكقٮَ .))٫أػؿص ٫اث٦ ٨ةص٫
( ،)1081كٔجؽ ثٖ ٨لٲؽ يف اٛلك٪ؽ ( ، )1134كا٣جٲ٭ ٰٞيف ا٣ك )5780( ٨٪كا ،٫٣ ِٛ٤٣كاٛل٪ؾرم
يف ا٣رتٗٲت كا٣رت٬ٲت كًٕ ،٫ٛكٕلٲٕ٭ ٨ٔ ٥صةثؿ ثةػذٺؼ ٱكٍل.
ً
ً
((ك ى ٣ي ٫إً ى ٦هةـ
اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ اٛلؤٱؽم  #دٕ٤ٲ ٞنة ٔىل اٙلؽٱر :ىك ٪٦ىٍ٭ة :ىظؽ ٍٱ ير :ى
ٝةؿ اٷ٦ةـ ٌ
ى
ى
ً
ً
ً
ٔىة ًد هؿ ىأ ٍك ىصةاً هؿ)) ،ىك ىٝؽٍ يً ْفٕ ىٍ ٛخ ى٬ؾق ا٣ـْف ىٱة ىدةي .ىك ىدأ ِفك ى ىٜلة اٵا ِف ٧يح [٪٦٭ :٥اٷ٦ةـ اٛلؤٱؽ ثةٓص أٖلؽ ث ٨اٙلكَل
اٜلةركٌل  ŉيف (َشح ا٣ذضؿٱؽ) ( ،)522/1كأػٮق اٷ٦ةـ أثٮ َة٣ت  #يف (اٵ٦ةٍف)
(ص ،)318/كاٷ٦ةـ أٖلؽ ث ٨ق٤ٲًلف  ŉيف (أوٮؿ اٵظ١ةـ) ( ،)260/1ك٪٦٭ ٥ا٣كٲؽ اٷ٦ةـ
اٙلكَل ث ٨ثؽر ا٣ؽٱ ŉ ٨يف (مٛةء اٵيكاـ) ( ،)389/1كاٷ٦ةـ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة  ŉيف
ػ٪ٍٕ ٧ىٯ :ىصة ًا هؿ ًيف
(اٹ٩ذىةر) ( ،)57/4كاٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ثٞ ٨ل٧ؽ  ŉيف (اٹٔذىةـ) ( ])50/2ث ىًأ ِفف ا ٍ ٣ى

=

ك٣جف ْ٩ٲ ٙا٣سٲةب،
فرع :ك٣ٺصذًلع اٛلؾ٠ٮر يَشع إزا٣ح اٵدرا ًف ثةٹٗذكةؿ ي
كا٣ذًلس ٨لء  ٨٦اُ٣ٲت ،كا٣رتٚٲٔ ٫ىل اٵٛ٩ف كاٵرٝةء ،كإّ٭ةر اَ٣صكر،
كإٔٺف ٧ٕ٩ح اٷقٺـً٠ ،ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع(.)1
فرع :كٍ٣صٔٲح اٹصذًلع يف ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ يً ٩ؽ ىب اٷٛلة يـ ثً ٨٧ف ٤لِص ا٣ىٺة
٠ـٱةرة اٵرظةـ كٔٲةدة اٛلؿ٫ل ،ظذٯ َشع زٱةرة اٛلٮدٯ ،كٛلة َشع اٹصذًلع
ثةٷػٮاف كاٵرظةـ ي٠ؿً ىق وٲةـ ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ ٛلة يف اٹصذًلع ٔىل إُ٣ةـ  ٨٦إٛ٣ح
ا٤ٞ٣ٮب كإذ٬ةب ىك ىٗؿً ٬ة ً٠ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع(.)2
وسأمث :ا٘لٕ٧ح كاْ٣٭ؿ ٠ىٺة كاظؽة؛ ك٣ؾ ٟ٣إذا ِف
اػذ٨ ٢لء َ ٨٦شكَ٭ة
ثٕؽ اٷظؿاـ ُلة يأٓلخ ّ٭ؿ نا ،كإذا دٲ ٥٧ٵظؽً٬ل كدٕؾر ٔ٤ٲ٤ٕٚ ٫٭ة أصـأق
٣ٶػؿل ،كوعخ وٺة اْ٣٭ؿ ػ ٙ٤إ٦ةـ ا٘لٕ٧ح ٥٤ٕٚ ،ثؾ ٟ٣أف إظؽاً٬ل
ثؽؿ  ٨٦اٵػؿلٞٚ ،ةؿ ا٘ل٧٭ٮر :ا٘لٕ٧ح ه
ثؽؿ؛ إذ ا٣ٮاصت ٔ٪ؽ اٛ٣ٮت ٌٝةء
ي
اٵو ٢ا٣ؾم ٬ٮ ا٣ؽـ ،ك ىٔ ٨ٍ ٦ضـ ٔ٨
اْ٣٭ؿ ً٠ل ٱ٤ــ ىٚ ٨ٍ ٦ةد ٫وٮ يـ اٷظىةر
َل ىأ ٍف ىٱ ٍٕ ى٤٧ٮا ثً ىْ ً
٭ً ٥ىأ ٍف ىٱ ىذ ىِ ١ف ٤يٛٮا ىٍٕ ٦ؿً ى ٚىح ا ٣ىجةًَ ً،٨
ػٍ ٧ك ً ٍ ٧ً ٤ى
ة٬ؿً ا ٣ىٕؽى ا ىً ٣ح ،ىك ىٍ ٣ٲ ىف ٔى ىٍ ٤ٲ ٍ
ا ٣ىجةًَ ً ،٨ىك ىٚةاًؽى يد ي :٫ىأ ِفف ٔ ىىىل ا ٍ ٣ي
و
ىةف ىّ ً
٭ً ٥ىٍ ٦٭ ى٧ة  ٠ى
ىك ىأ ِف ٩ي ٫إ ًٍف  ٠ى
ٗىٍل
ىةف ا ً
ىٍل ٔىة ًدؿ ًيف ا ٣ىجة ًَ ً ٨ى ٚىٺ ىظ ىؿ ىج ٔى ىٍ ٤ٲ ٍ
ة ٬يؿ يق ا ٣ىٕؽى ا ى ٣ىح ،ىك ىأ ِفف ا ٍٍ ًٕ ٣ى ى ٧ىح ٍ ي
ٷ ى٦ة يـ ٗ ٍ ى
ىَش و
ٷ ى ٦يةـ ا ٣ىً ٞ
ط ًيف اٵى ًا ِفً ٧ح ،ىكٍ ًٚٲ ً ٫ىر َفد ى
ةق يً # ٥يف
ٷ ى٦ة ًِ ٦فٲ ًح ،ىك ىً ٬ؾ ًق ى ٚىٮا ًاؽي ىٔ ًْ ٍٲ ى ٧هح .ىك ىد ىأ ِفك ى ٣ي ٫ا ً
رت ىَ ى٭ة ٠ىة ً
ٔىىل ىٍ ٨ً ٦ام ى ى
ٍ
ةص ،ى ٚىٍ
(اٹ ٍٔذً ىىة ًـ) ثًذ ٍىأ ًك ٍٱ و ٢ىظ ىك و ،٨يػ ىٺ ىو يذ ي :٫ىأ ِفف ِف
ا٣ٺ ىـ يد ًٍ ٛٲؽي ٍ
ة٘لةاً يؿ ىٍ ٣ٲ ىف ثًإً ى٦ة وـ  ٤ٍ ً٣ي٧ؤٍ ً ،٨ً ٦ى ٚىٍ ٤ٲ ىف ى ٣ي٫
اٹػذً ىى ى
ج :ىك ىأ ٍٱ نٌة ًيف ٍ
اٚلى ى ًرب:
ا٘لةاًؿً ُ .ق ْن ُ
ت ى ٨ً ٦ا ٍاذ ِفى ٥ثً ً ،٫ى ٚىٺ ىٱؽٍ يػ ي ٢ا٣ػ يٍ٧ؤٍ ً ٦يً ٨يف ى
ثًإً ى٦ةـو ،ىكإً ِف ٩ى٧ة يٱ ىٕة ى ٝي
ا٣ٮ ًٔ ٍٲ ًؽ ث ى ًٍرت ً٠ى٭ة ى ٦ىٓ ٍ ى
و
ً
ً
و
ٗىٍل ٍ
ا٘لةاؿً ىٍ ٣ٲ ىف
(( ى ٨ٍ ٦ىد ىؿ ٠ىى٭ة ٍاقذً ٍؼ ىٛة نٚة ىك يص يعٮ ندا)) ،ىك ًيف ث ى ٍٕيً ٍ ٨ٍ ٦(( :
ٔيؾر)) ،ى ٚىذةرً  ٠ىي٭ة ى ٦ىٓ ا ً
ٷ ى٦ة ًـ ٍ ى
ٔىىل ي ٦ىٕ ىةر ىً ًح اٵى ًد ِفً ٣ح ً ٦ى ٨اٳ ىٱ ً
يٍ ٦كذ ْفىؼ نٛة ً ىُلة ،ىك ىٹ ىص ً
ٙل ْف ٞى٭ة .ى ٦ىٓ ىأ ِفف ى ٬ىؾا ٍ
ةت ىكاٵى ٍػ ىجةرً
رب ىٹ ىٱ ٍ ٞىٮل ى
اٚلى ى ى
ةظؽنا ً ى
ىةع ىأ ٍ ٢ً ٬ا ٣ىج ٍٲ ً
اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ
خ....ا٣غ ا٣جعر .اْ٩ؿ ٝل ٓ٧اٛ٣ٮااؽ ٣ٸ٦ةـ ٌ
ا ٍ ٣ي
ػٍ ًٛ ٧ٲؽى ًة  ٤ٍ ً ٣ى ،ًٍٓ ٪٧ىكإ ًٍٕل ً
اٛلؤٱؽم  #ط 2ص ّ 710لخ ٔ٪ٮاف :يف وٺة ا٘لٕ٧ح.
( )1ث٪عٮ ٦ة أػؿج ا٣جؼةرم ٔ ٨أيب قٕٲؽ اٚلؽرم ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ آص ÷ (( :ا٘٣ك ٢ٱٮـ
ا٘لٕ٧ح كاصت ٔىل ٞ ٢٠لذ ٥٤كأف ىٱ ٍك ىذ ِف ٨كأف ىٱ ىٌ ٧ف َٲج نة إف كصؽ)) .ا٣جؼةرم ( ،)880ك٦ك٥٤
(.)846
( )2أػؿ صٔ ٨ٔ ٫يل  #اٷ٦ةـ اٛلؤٱؽ ثةٓص يف َشح ا٣ذضؿٱؽ كاٷ٦ةـ أٖلؽ ث ٨ق٤ٲًلف يف أوٮؿ
اٵظ١ةـ كاٷ٦ةـ اٛلؿمؽ ثةٓص يف اٵ٦ةٍف ،كأػؿج ا٣جؼةرم ( ٨ٔ )1985أيب ٬ؿٱؿة ٝةؿ :قٕ٧خ
ا٪٣جٰ ÷ ٱٞٮؿ(( :ٹ ٱىٮ ٨٦أظؽ ٥٠ٱٮـ ا٘لٕ٧ح إٹ ٱٮ ٦نة ٝج ٫٤أك ثٕؽق))  ،كأػؿص٫
ا٣رت٦ؾم ( ، )743ك٦ك.)1144( ٥٤

ي
اٵو ٢ك٬ٮ إظؽل ا٣سٺث ك٩عٮ ذ ٨١٣ ،ٟ٣ا٣جؽِ ٣فٲح ٚٲ٭ة(ٟ )1لةٛ٣ح
وٮـ ا٣ٲَ٧ل
ٞ٤٣ٲةس؛ إذ  ٰ٬ثؽؿ ٣لت إ٣ؽكؿ إ٣ٲ ٓ٦ ٫إ١٦ةف اٵو.٢
كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة كا٣نة :ٰٕٚث ٢اْ٣٭ؿ ثؽؿ ٪٦٭ة يف ٱٮ٦٭ة ،كا٣جؽِ ٣فٲح ٚٲ٫
ٔىل اٵو ،٢كإً٩ل ْف
رػه ٚٲ٭ة ٕ٧٤٣ؾكرٱ ٨د٪ـٱ ن
ٺ ٕ٤٣ؾر ٪٦ـ٣ح ا٣ذٕؾر.
كإً٩ل كصت ٌٝةء اْ٣٭ؿ ٔ٪ؽ اٛ٣ٮت؛ ٵف ا٘لٕ٧ح  ٨٦ذكات اٵقجةب ،كٹ
ٱىط ٌٝةؤ٬ة ً٠ل دٞؽـ ٚٮصت ٌٝةء ا٣جؽؿ ٍ٣صٔٲح اٌٞ٣ةء ٚٲ.٫
فرعٚ :إذا وىل اٛلٕؾكر اْ٣٭ؿ يف أكؿ ا٣ٮٝخ ز ٥أٝٲ٧خ ا٘لٕ٧ح ك ىِ ٣ف٧ة ىٱ يـ ٍؿ

ٔؾرق ًف ٱ٪ذٞي يّ ٍ٭ يؿق ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة ،كإف زاؿ ٔؾرق ا٩ذٞي ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل
ي
ٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ.
كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥ٹ ٱ٪ذٞي ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة؛ ٵٝ ٫٩ؽ صةء ثٮّٲٛح ا٣ٮٝخ ً٠ل إذا
ٔــ اٛلكةٚؿ ٔىل اٷٝة٦ح ثٕؽ ا٣ىٺة.
كٝؽ يٱ ىٛؿؽ ثأف اْ٣٭ؿ يف ظ ٜاٛلٕؾكر رػى هح ٞلٌ هح ،كإً٩ل ٱذع[ ٜٞثٕؽ(])2
صٮاز ا٣ؿػىح ثٛٮت اٵو ٓ٦ ٢ثٞةء إ٣ؾر ٠ة٣ذٲٕ٣ ٥٧ؾر ز ٥زاؿ يف ا٣ٮٝخ،
كُلؾا يٱٕ ٥٤أ٠ ٫٩ةف اٞ٣ٲةس ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل أف ٹ دىط وٺة اٛلٕؾكر ّ٭ؿ نا

أكؿ ا٣ٮٝخ؛ ك٣ؾً ٟ٣ف دىط وٺة ٍٗل اٛلٕؾكر ّ٭ؿ نا يف أكؿ ا٣ٮٝخ ٔىل
اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة ،كإصةز ية ثٕي أوعةث٪ة ذٔ ٟ٣ىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ  ٓ٦اٷزٝ ٥ٲةق نة ٔىل
وعح وٺة إُ٣ص كٝخ اْ٣٭ؿ ٍ٘٣ل ٔؾرٚ -ٲ٦ ٫ة ٚٲ ٫ثٕؽ اٷظةَح ثًل ذ٠ؿ٩ة.
فصً[ :يف صالج اٌؼ١ذ]ٓ٠

كوٺة إ٣ٲؽٱ٠ ٨ىٺة ا٘لٕ٧ح يف كصَ ٫شٔٲذ٭ة إٹ أف مةاجح ا٘ل٭ةد ٚٲ٭ة
٩ة٤ٚح؛ ك٣ؾ ٟ٣وعخ ٚؿادل ،كًف يٱنرتط ٚٲ٭ة اٷ٦ةـ كٹ اٚلُجح ،كإف اقذعت
ٕ٤٣ؽك.
ٚٲ٭ة ا٣ذض٧ٲٓ كإّ٭ةر ا٣نٮ٠ح كاٷر٬ةب
ْف
( )1أم :ا٘لٕ٧ح.
( )2زٱةدة يف (أ).

[ػ١ذ اٌفطش]

كأوَ ٢شٔٲح ٔٲؽ اُٛ٣ؿ أف إ٣جةد ٛلة أ٤٧٠ٮا ٔؽة م٭ؿ رٌ٦ةف وةثؿٱٔ ٨ىل
اٞ٣ٲةـ ثع ٫ٞظةثكَل أٛ٩ك٭ٔ ٥ىل ٦نٞح ا٘لٮع كا٧ْ٣أ ا٦ذسةٹن ٵ٦ؿ آص كاثذ٘ةء
كظ ىذ ى٤ٔ ٥ٲ٭ ٥اٷُٚةر ،كأ٦ؿ ٥٬ثذ٪ةكؿ
٣ؿًٮا ،٫٩أ٠ؿ٦٭ ٥آص ثؾ ٟ٣ا٣ٲٮـ ،ى
اُ٣ٲجةت ،كا٣ذٮقٕح ٔىل أٛ٩ك٭ ٥كٔىل  ٨٦ٱ٧ٮ٩ٮف كٔىل ا٣ؾٱ ٨ٹ ٣لؽكف ك٥٬
اٞٛ٣ؿاء ثًل َشع ٚٲ ٨٦ ٫اُٛ٣ؿة ٦ٮاقةة ٜل٥؛ ٣ٲ يٕ ِف ٥ا٣ذً٠ ،٥ٕ٪ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع(.)1
زَ ٥شع ٜل ٥د ٟ٤ا٣ىٺة إّ٭ةر نا ٘لٺؿ آص ك٠ربٱةا ٫كم١ؿ نا ٔ ٫٣ىل ٦ة أٔة١ل٥
ظ ٜذ ٟ٣ا٣ن٭ؿ ا١٣ؿٱَ ،٥ة٣جَل  ٫٪٦أف ٱٞ٤ةق(٪٦ )2٭ ٥ثةٞ٣جٮؿ،
ٔ٤ٲٌٝ ٨٦ ٫ةء ْف
كٱٌةٜٔ ٙل ٥ث ٫اٵصٮر.
[ػ١ذ األظس]ٝ

أًٲةؼ آص ككٚٮ ىد ٪ًٚةا ٫ظٲر ٩ـ٣ٮا دٟ٤
كأ٦ة ٔٲؽ ٔؿٚح ً٤ٚل ٠ةف اٙلضٲش
ى
اٛلٮا ٙٝاٍ٣صٱٛح ا٣ذٰ  ٰ٬قةظح ثٲذ ٫ك٪ًٚةء ظؿ ،٫٦أ٠ؿ٦٭ ٥آص ثذ ٟ٤اٵٱةـ،
كظذ٤ٔ ٥ٲ٭ٚ ٥ٲ٭ة اٷُٚةر كإراٝح د٦ةء اٵًةظٰ إّلة ٚنة ٜل ٥كدْٕٲ نًل(ٍٞ ٧ً ٣ )3ؽ٦٭٥
ٔ ٧ى ٥ثذ ٟ٤ا١٣ؿا٦ح  ٨٦ىػ ىٛ٤٭[ ٥يف قةاؿ ا٪٣ٮاظٰ(])4
كٌٝةء ْف
ٙل ٜإًةٚذ٭ ،٥زِ ٥ف
َص  ٢٠كاظؽ ٪٦٭٦ ٥ة ىٱ يَص
 ٨٦قةاؿ اٛلؤَ٪٦ل؛ إذ  ٥٬ا٘ل٧ٲٓ إػٮاف ٦ذ٪ةوعٮف ىٱ ي ّف
اٳػؿ ،كَشع ٜل ٥د ٟ٤ا٣ىٺة إّ٭ةر نا ١٣ربٱةء آص كم١ؿ نا ً٠ ٫٣ل دٞؽـ ،ك٠ةف
ا٪٣عؿ يف ا٣سٺزح اٵٱةـ د٪جٲ٭ نة ٔىل أف اٌ٣ٲةٚةت( )5زٺث ً٠ل أمةر إ٣ٲ.)6(٫
( )1ث٧سٝ ٢ٮ(( : ÷ ٫٣أٗ٪ٮ ٥٬يف ٬ؾا ا٣ٲٮـ)) .كيف ركاٱح ٨ٔ(( :اُ٣ٮؼ))  ،كيف أػؿل٨ٔ(( :
ا٣كؤاؿ))  ،ك٤٠٭ة  ٨٦ركاٱح اث٧ٔ ٨ؿ أػؿص ٫٪ٔ ٫اثٔ ٨ؽم يف ا١٣ة ،٢٦كا٣ـٱ ٰٕ٤يف ٩ىت ا٣ؿاٱح
( ،)2/432كركاق يف ا٣نٛةء ٣ٶٍ٦ل اٙلكَل.
( )2يف (ب ،ج)« :ٱذٞ٤ةق».
( )3يف (ب ،ج) :إْٔة ٦نة.
( )4زٱةدة يف (ج).
( )5يف (ب ،ج) :اٌ٣ٲةٚح.
( )6يف (ب) :ا٣نةرع.
(*) ث٪عٮ ٦ة أػؿص ٫أثٮ داكد ( ،)3749كأٖلؽ يف اٛلك٪ؽ ( ٨ٔ )8630أيب ٬ؿٱؿة ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ

=

فرع :ك١٣ٮف وٺة إ٣ٲؽ َشٔخ ٜلؾا ا٣كجت اٚلةص ًف يٱٍصع ٌٝةؤ٬ة
٠كةاؿ ذكات اٵقجةب ٩عٮ :وٺة ا١٣كٮؼ؛ ٵف اٷدٲةف ُلة ٔٞٲت أقجةُلة
وٛح ٞ٦ىٮدة ٤٣نةرع كثٕؽ ٚٮٔلة ٹ ىد ىٕ ّف ٞىٜ ٢لة٦ ،س٦ ٢ة ٦ؿ يف اٌٞ٣ةء.
فرع ٥٤ٕٚ :أف  ٢ٕٚوٺة إ٣ٲؽ يف ا٣ٲٮـ ا٣سةٌل ٣ٲف ٌٝةء كإٹ ٣ذكةكت
رب ٔ٪ؽ ا٤٣جف .ٍٞٚ
اٵكٝةت ٚٲ ٫ث ٢أداء ٣جٞةء ا٣كجت كإف ٠ةف ٩ةٝى نة ٚةٔ يذ ً ى
تاب صالج اٌغفش

ٛؿ ىِ٪ًْ٦ف يح اٙلؿج كاٛلنٞح ٣ٶثؽاف ٚى٤ط قجج نة ٤٣رتػٲه يف إ٣جةدة ا٣جؽِ ٩فٲح
ا٣ك ي
ِف

ُٞ٠ص ا٣ؿثةٔٲح كاٷُٚةر كا٘ل ٓ٧كدؿؾ ا٘لٕ٧ح ًر ٍ ٞٚنة  ٫٪٦ثٕجةدق كإراد نة  ٤٣يٲ ٍَص
ُل ،٥كًف ٱـؿ قجعة ٫٩كدٕةٌف ٱكذٮ٪ل يف اث ٨ا٣كجٲ ٢ظذٯ صٕ ٫٣ ٢ق٭ نًل يف
ٗةب ٦ة ي.٫٣
اٚلي٧ف كا٣ىؽٝح ٪ٗ ٓ٦ةا ٫ظٲر ى
فرع :ك يٱٕ ٥٤أ ٫٩ٱنرتط ٹٕٞ٩ةد ا٣كٛؿ قجج نة ٤٣رتػٲه ي
ً٠لؿ اٵِ ٤٬فٲح ٤٣ع،٥١
ً٠ل يف قةاؿ اٵقجةبٚ ،إذا ث ٖ٤ا٣ىجٰ اٛلكةٚؿ يف و
ث٤ؽ ى
دكف ٞ٦ىؽق ًف ٱرتػه
ظذٯ ٥لؿج ٝةوؽ نا ٛلكةٚح ا٣رتػٲه؛ ٵف ػؿكص ٫اٵكؿ ًف ٱٕٞ٪ؽ قجج نة يف ظ،٫ٞ
ثؼٺؼ ا١٣ةٚؿ إذا أقٔ ٥٤ىل اٞ٣ٮؿ ثأٟ ٫٩لةَت ثةٍ٣صٔٲةت.
ثٕي أوعةث٪ة
فرع :كٛلة َشٔخ ا٣رتػىةت يف ظ٣ ٫ٞؽ ٓٚاٙلؿج امرتط ي
كا٣نة ٰٕٚأف ٱ١ٮف ذ ٟ٣اٙلؿج ٠أ ٨٦ ٫٩ا٣نةرع ك٬ٮ ظٲر ٱ١ٮف ثإثةظذ ٫أك
ىأ ٍ٦ؿً ًق ٣ٲى٤ط ٔ ِف٤ح ٤٣رتػٲه ى٪ٚى ىٛٮا ا٣رتػٲه يف قٛؿ اٛلٕىٲح؛ إذ اٛلٕىٲح د٪ةقت
ا٣ذنؽٱؽ كا٣ذ٘٤ٲِ ٹ ا٣رتٚٲ ٫كا٣ذؼٛٲ.ٙ
ٞلذضَل ثأف اٙل ٥١ىِ ٣ف٧ة ٍ ً٩ٲ ىٍ ثةٛلِْ٪ف ًح ك٬ٮ
كذ٬ت ا٘ل٧٭ٮر إٌف ٔؽـ امرتاَ٫
ْف
و
ا٣كٛؿ ٹ ثعٞٲٞح اٙل٧١حً ،ف يٱ ىٛؿؽ ثَل و
ثِ٪ًْ ٧فح
قٛؿ
كقٛؿ ً٠ل أف إ٣ؽة ٛلة ٍ ً٩ٲ ىُ ٍخ ى

امذ٘ةؿ ا٣ؿظ ٥ك٬ٮ ا٣ؽػٮؿً ،ف يٱ ىٛؿؽ ثَل ا٣ىٍ٘لة كا١٣جٍلة ك٬ؾا ً٦ل ئ٭ً ؽى

آص ÷ (( :اٌ٣ٲةٚح زٺزح أٱةـ ًٚل قٮل ذٚ ٟ٣٭ٮ وؽٝح)) ،كأػؿص ٫ا٣جـار ٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ
(.)12/154

أذجةرق  ٨٦ا٣نةرع ٠سٍل نا؛ ك٣ؾً ٟ٣ف يٱ ىٛؿؽ ٚٲًل ٩عٚ )1(٨ٲ ٫ثَل ٦ة كصؽت ٚٲ٫
اٛلنٞح  ٨٦ا٣كٛؿ كثَل ٦ة ئٚ ٥٤ٲ ٫ا٩ذٛةؤ٬ة اقذ٘٪ة نء ثةٛل ًِْ٪فح.
فرع :كٛلة ٠ةف ا٣كٛؿ قجت ا٣رتػه ًف ٱ ٨١ثيؽَف  ٨٦كصٮد ظٞٲٞذ٫؛ ك٣ؾٟ٣
امرتط ا٘ل٧٭ٮر ػؿكج اٛلكةٚؿ ٦ ٨٦ٲ ٢ث٤ؽق؛ ٵ٪ًٚ ٫٩ةؤ٬ة ك٪ًٚةء ا٣ؽار ٨٦
ظٞٮٝ٭ة ا٣ذٰ ظ ٫٧١ظ٧١٭ة ٩ ٓ٦ٲح يم ِف ٞوح( )2ثٕٲؽة ٱك٧ٯ ٕ٦٭ة ٦كةٚؿ نا.
و
كٝؽ اػذ ٙ٤يف دٞؽٱؿ٬ة ٔىل أٝٮاؿ مذٯ ً
أٝٮاؿ وؽرت
ٛ٦٭ٮ٦ةت
٦آػ يؾ٬ة
ي

 ٨٦ا٣ؿقٮؿ ÷ أمؽ٬ة ٪٦ةقجح ٦كةٚح( )3زٺزح أٱةـ ٠ ٓ٦ٮف ٬ؾا ً٦ل أذربق
اٍ٣صع يف أظ١ةـ ٠سٍلة ً٠ل دٞؽـ ٨لء ٪٦٭ة.
ّف
ا٣رتػه ثٕؽى ًـ ٦ة ٱك٧ٯ قٛؿ نا كذ ٟ٣ثؽػٮؿ ٪ًٚةء ث٤ؽق
فرع :كظٲ٪بؾ ٱٕ٪ؽـ

أك دار إٝة٦ذ ،٫كثإرضاث ٨ٔ ٫ا٣كٛؿ ثأف ٱ٪ٮم إٝة ٦نح ٹ ٱجٞٯ ٕ٦٭ة اق ٥ا٣كٛؿ ك٣ٮ
ٞ٩ي إرضاث ٨٦ ٫ثٕؽي .
كثٌ٧ص و
٦ؽة  ٰ٬ثٛ٪ك٭ة ٝةَٕح ا٣كٛؿ كإف ًف ٱِ ٩ ٫٣ ٨١فٲ هح ٠ةٛلرتدد يف اٷٝة٦ح
ظذٯ ٌ٦خ ٦ؽة ٹ ٱجٞٯ ٕ٦٭ة اق ٥ا٣كٛؿ ،كٝؽ اػذ ٙ٤يف دٞؽٱؿ ٬ةدَل ا ٍ ٣ي٧ؽِف دَل
و
أٝٮاؿ ثٌٕ٭ة ٦أػٮذة  ٨٦أٝٮاؿ ا٣ىعةثح كثٌٕ٭ة ٦كذ٪جُح ثة٣ؿأم.
ٔىل
كا٣ىعٲط ٔ٪ؽ٩ة ٦ة
اٵكٌف ،ى
كم ٍ٭ هؿ يف ا٣سة٩ٲح.

ركم()4

ٍٔص يف
٠ؿـ آص كص٭:٫
ٔ ٨أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ِف
ه

فرعٚ :إذا أٗٔ ٰ٧ىل اٛلكةٚؿ يف و
دكف ٞ٦ىؽق ز ٥أٚةؽ ٚع ٥١ا٣كٛؿ و
ث٤ؽة ى
ثةؽ

كٹ ظ٣ ٥١ذ ٟ٤اٷٝة٦ح إٌف ظؽْف ا٣ن٭ؿً  ،ز ٥ٱسجخ ظ٧١٭ة ٔىل ٦ة ٦ؿ.
( )1يف (ج)٣ :لٰ .أم :ا٣رتػٲه.
( )2ا٣نٞح٦ :كةٚح ثٕٲؽة كا٣كٛؿ اُ٣ٮٱ١( .٢لةٱح).
( )3يف (ج)« :أم٭ؿ٬ة ٦كةٚح زٺزح أٱةـ».
( )4أػؿصٔ ٨ٔ ٫يل ٦ #ٮٝٮ ٚنة اٷ٦ةـ أٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ يف اٵ٦ةٍف ث(( :ِٛ٤ٱذ ٥ا٣ؾم ٱٞٲٍٔ ٥ص نا
كا٣ؾم ٱٞٮؿ :ا٣ٲٮـ أػؿج ٗؽ نا أػؿج ٱُٞص م٭ؿ نا)) ك٦س ٫٤يف ٝل٧ٮع اٷ٦ةـ زٱؽ ث(( : ِٛ٤إذا
ٝؽ٦خ ث٤ؽ نا ٚأزٕ٦خ ٔىل إٝة٦ح ٍٔص ٚأد ، ))٥كأػؿج اٵكؿ اث ٨أيب مٲجح يف اٛلى.)8213( ٙ٪

فرع :كٱٕ ٥٤أف ا٣ؿػىح يف ُٝص ا٣ىٺة ىٝل ى ً
ةز ِفٱح؛ إذ ٝؽ وةرت ٔـٱ ٧نح ،ك٣ٲف
٩كؼ نة ٍ٣صٔٲح ا٣ؿثةٔٲح ٔ٪ؽ٩ة ث ٢ثٞةء ٔىل اٵوً٠ ٢ل ركم ٔٔ ٨ةانح(.)1
كٝؽ ذ٬ت ثٕي أوعةث٪ة كا٣نة ٰٕٚإٌف ظٞٲٞح ا٣ؿػىح يف اُٞ٣ص ٔ ٧ن
ٺ ثْة٬ؿ
اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح ،ك٩ع٩ ٨ع٤٧٭ة ٔىل ُٝص ا٣ىٛح( )2ثؽ٣ٲ ٢اٳٱح ا٣ذٰ ٔٞٲج٭ة.
تاب صالج إٌافٍح

 ٰ٬رضثةف :رضب َشٰٔ(٣ )3كجت ػةص ،كرضب ٍ٘٣ل قجت.
ٚةٵكؿ ٠ىٺة ا١٣كٮؼ كاٹقذكٞةء ك٩عٮً٬ل.
فصً[ :يف صالج اٌىغٛف]

إً٩ل يأ٦ؿ٩ة ثىٺة ا١٣كٮؼ ٔ٪ؽ ظؽكث ذ ٟ٣اٵ٦ؿ اٛلٛـع ٚـٔ نة إٌف آص دٕةٌف
كدٞٮٱح ٤٣ٮو٤ح ثٲ٪٪ة كثٲ ،٫٪كظؾر نا  ٨٦أف ٱ١ٮف ذٌٗ ٟ٣ج نة ٤ٔ ٫٪٦ٲ٪ة؛ ك٣ؾ ٟ٣ي٠ؿً ىق
ا٪٣ٮـ كاٹُ٩صاؼ ٔ ٨ذ٠ؿ آص ظذٯ ٱـكؿ ذ ٟ٣اٵ٦ؿ اٛلٛـع ثةٹ٩ضٺء أك ا٘٣ٲجٮثح.
أ٦ؿ ٕٞ٦ٮؿ ٚٲٞةس ٔ٤ٲ ٫قةاؿ اٵٚـاع ا٣ذٰ  ٨٦ص٭ح آص ٚذ١ٮف
فرع :ك٬ؾا ه
ا٣ىٺة ٍ٦صكٔ نح ٔ٪ؽ ظؽكز٭ة.
كٱًٕ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة ٚٮٔلة ٔ٪ؽ زكاؿ قجج٭ة ،كٔؽـ َشٔٲح ٌٝةا٭ة ك٣ٮ أكصج٭ة
إ٣جؽ ٔىل ٛ٩ك ٫ثٕؽـ( )4ظىٮؿ قجج٭ة أك ٝج ٞ٤ٕ٦ ٫٤نة ثً٠ ٫ل دٞؽـ يف وٺة إ٣ٲؽ.
فصً[ :يف صالج االعرغماء ٚاالعرخاسج]

كإً٩ل يَشٔخ وٺة اٹقذكٞةء ٔ٪ؽ مؽة ا٘لؽب ا٣ذضةء إٌف آص كإّ٭ةر نا
٤٣عةصح إ٣ٲ ٫كأرتا ٚنة ثأ ٫٩ٹ ٠ةمِ٤٣ ٙصاء ٍٗلق.
فرع :ك٣ؾَ ٟ٣شع ٚٲ٭ة ٦ة ٱٮصت ُٔ٤ٔ ٫ٛٲ٪ة كرٖلذ ٫ثٌٕ٪ٛة  ٨٦ا٣ربكز إٌف
(ٔ ٨ٔ )1ةانح ٝة٣خٚ« :ؿًخ ا٣ىٺة ٔىل ا٪٣جٰ ÷ ث١٧ح رٕ٠ذَل رٕ٠ذَل ً٤ٚ ،ل ػؿج إٌف اٛلؽٱ٪ح
ٚؿًخ أرثٕ نة كأٝؿت وٺة ا٣كٛؿ رٕ٠ذَل» أػؿص ٫ا٣جؼةرم ( ،)350ك٦ك ، )685( ٥٤كأثٮ داكد
( ،)1198كا٣جٲ٭ ٰٞيف ا٣ك ٨٪ا١٣ربل ( ، )1765ك٤٠٭ة ثأٛ٣ةظ ٦ذٞةرثح كاػذٺؼ ٱكٍل.
( )2ٹ ٔىل ُٝص إ٣ؽد.
( )3يف (ج) :يَشع.
( )4يف (ج)٪ٔ« :ؽ».

ا٣ىعؿاء  ٓ٦إ٣ضٲش كا٣سضٲش ،كر ٓٚاٵوٮات ،كا٣ربكز ث ٨٧ٹ ذ٩ت ٠ ٫٣ة٣ىجٲةف
كا٣ج٭ةا ،٥كثأكٍف اٛل٪ـ٣ح ٔ٪ؽ آص اقذنٛةٔ نة ُل ٥إ٣ٲ٠ ٫ة٣ىةٙلَل كذرٱح ا٣ؿقٮؿ
÷ ،كدٮ ْف ٰٝأف ٱؽػ ٢ثٲ٪٭ ٥أظؽ  ٨٦أ ٢٬إ٣ىٲةف ٚٲ١ٮف قجج نة ٤٣عؿ٦ةف.
كَشع ٝج٤٭ة إػٺص ا٣ذٮثح دُ٭ٍل نا ٤ٞ٤٣ٮب  ٨٦اٛلآز ،٥كا٣ذؼ٤ه  ٨٦ا٣ذجٕةت
كاٛلْةًف ،كدٞؽٱ ٥ا٣ىؽٝح كا٣ىٲةـ كأ٩ٮاع ا٣رب٣ ،ذٞؿب ثؾ٪٦ ٟ٣ـ٣ذ٭ ٨٦ ٥آص،
أٝؿب إٌف اٷصةثح كٔؽـ اٚلٲجح كٹ ٱُةع(ٍٗ )1ل اٛلُٲٓ ً٠ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع.
ٚٲ١ٮ٩ٮا ى
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلٕ٪ٯ يف َشٔٲذ٭ة ٕٞ٦ٮٹن ٝٲف ٔ٤ٲ٭ة ا٣ى٤ٮات ٤ُ٣ت
ت
اٙلةصح  ٨٦آص دٕةٌف ،كوةرت ا٣ىٺة يف ٬ؾق اٛلٮآً ٠أ١لة ٬ؽٱح ىأ ى٦ة ىـ ىَ ىً ٤
اٙلةصح دكذ٪ـؿ ُلة ا٣ؿٖلح ،كٱكذٮصت ُلة ا.ُٕٙ٣
رب ثَل ٱؽم اٙلةصح اٛلُ٤ٮثح
فرعٚ :ٲؤػؾ  ٨٦ذَ ٟ٣شٔٲح دٞؽٱ ٥ا٣ىؽٝح كأ٩ٮاع اْ ٣ف
 ٨٦آص دٕةٌف ،كٝؽ ٠ةف ً٦ل َشع دٞؽٱ ٥ا٣ىؽٝح ثَل ٱؽم ٪٦ةصةة ا٣ؿقٮؿ ÷ ز٥
٩كغ د ٕٚنة ٤٣عؿج ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫اٞ٣ؿآف.
كٝؽ َشع ٛل ٨أراد ا٣كٛؿ ك٩عٮق  ٨٦ذكات اٵػُةر دٞؽٱ ٥ا٣ىؽٝح كأ٩ٮاع
ا٣رب ٣ٲ١ٮف ٔ ٫٣ٮ ٩نة ٔىل اٌٞ٩ةء إ ًٍرثً.٫
ك ٨٦ا٣ىٺة ٌٞ٣ةء اٙلةصح وٺة اٹقذؼةرة؛ إذ ٙ ٰ٬لةصح ٟلىٮوح كٝؽ
ركٱخ ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷(.)2
( )1يف (ب)« :كأٹ ٱُةع».
( )2ركل اٷ٦ةـ اٜلةدم يف اٵظ١ةـ ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ :أ٠ ٫٩ةف ٱٕ ٥٤أوعةث ٫اٹقذؼةرة ً٠ل ٱٕ٧٤٭٥
ا٣كٮرة  ٨٦اٞ٣ؿآف .كأػؿج ا٣جؼةرم ( ،)1162كأثٮ داكد ( )1538كا٠ ٫٣ ِٛ٤٣ٺً٬ل ٔ٨
صةثؿ ثٔ ٨جؽآص ٝةؿ٠ :ةف رقٮؿ آص ÷ ٱٕ٪٧٤ة اٹقذؼةرة ً٠ل ٱٕ٪٧٤ة ا٣كٮرة  ٨٦اٞ٣ؿآف
ٱٞٮؿ ٪٣ة(( :إذا  ٥٬أظؽ ٥٠ثةٵ٦ؿ ٍ٤ٚل ٓ٠رٕ٠ذَل ٍٗ ٨٦ل اٛ٣ؿٱٌح ،ك٣ٲ :٢ٞا٤٣٭ ٥إٌل أقذؼٍلؾ
ثٕ ٟ٧٤كأقذٞؽرؾ ثٞؽرد ٟكأقأ ٟ٤ٌٚ ٨٦ ٟ٣إْ٣ٲٚ ،٥إ ٟ٩دٞؽر كٹ أٝؽر كدٕ ٥٤كٹ أٔ٥٤
كأ٩خ ٔٺـ ا٘٣ٲٮب ،ا٤٣٭ ٥إف ٪٠خ دٕ ٥٤أف ٬ؾا اٵ٦ؿ –ٱك٧ٲ ٫ثٕٲ ٫٪ا٣ؾم ٱؿٱؽ -ػٍل ٍف يف
دٱ ٰ٪كٕ٦ة٨ل كٕ٦ةدم كٔةٝجح أ٦ؿم ٚةٝؽرق ٍف كٱَصق ٍف كثةرؾ ٍف ٚٲ ،٫ا٤٣٭ ٥إف ٪٠خ دَٕ ٫٧٤ش نا
ٍف ٦س ٢اٵكؿ ٚةرص ٫٪ٔ ٰ٪ٚكارص ٰ٪ٔ ٫ٚكاٝؽر ٍف اٚلٍل ظٲر ٠ةف ز ٥رً ٰ٪ث– ٫أك ٝةؿ :يف
ٔةص ٢أ٦ؿم كآص .))-٫٤كأػؿص ٫ا٣رت٦ؾم ( ،)480كا٪٣كةاٰ ( ،)3253كٍٗل.٥٬

[إٌٛافً اٌر ٟال عثة ذلا]

وأوا امرضب امراين -ك٬ٮ ٦ة ٹ قجت ٦ ٫٪٧ٚ -٫٣ة ٬ٮ دةثٓ ٛ٤٣ؿٱٌح يف ٤ٕٚ٭ة
ك ٧١٦هٛ ٢لى٤عذ٭ة كذ٠ ٟ٣ؿكادت اٚل٧ف ٤ٚؾٟ٣
٦ذ ٧هٜ ٥لة
ْف
ككٝذ٭ة ظذٯ ٠أْ ٫٩ف
َشع ٌٝةؤ٬ة ،ك٦ ٫٪٦ة ٬ٮ ٍٗل ذ٠ ٟ٣كةاؿ ا٪٣ٮا.٢ٚ
فرع :كإً٩ل يَشٔخ ا٪٣ٮا٤٣ ٢ٚذك٭ٲً٠ ٢ل ٦ؿ ،كٝؽ ٚذط آص ثٍصٔٲذ٭ة أثٮاب
ا٣ؿٖلح ٕ٣جةدق رأٚح ُل ٥كدٞؿٱج نة ٜل ٣ ٥يٲ ىٞؽْف ىـ ٪٦ ٢٠٭٦ ٥ة دٲَص ٪٦ ٫٣٭ة إٌف ظِصة

١٤٦ٮد٤َ ،٫ج نة( )1ث ٫دٞٮٱح ا٣ٮو٤ح ثٲ ٫٪كثٲ ٫٪كاٹ٩ؼؿاط يف ق ٟ٤أك٣ٲةا ،٫كٝؽ
ت قجعة ٫٩كدٕةٌف إ٣جؽ يف ذ ٟ٣ثًل كٔؽ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫اٞ٣جٮؿ كٌ٦ةٔٛح ا٘لـاء.
ىر ِفٗ ى

وسأمث :ك٦ ٢٠ة َشٔ ٫ا٣نةرع  ٛ٩ن
ٺ أك ٚؿً نة ٍٗل ٞ٦ٲؽ ثعؽكث قجت ٚإ٫٩

ٱىط  ٨٦إ٣جؽ ا٣ذ ٢ٛ٪ث٫؛ إذ إَٺؽ َشٔٲذ ٫إمةر هة إٌف أف ص٪كً٦ ٫ل ٱ٪جٰ٘ ٕ٤٣جؽ
ا٣ذ ٢ٛ٪ث ،٫ٹ ٦ة َشع ٣كجت ٠ىٺة ا١٣كٮؼ كا٘ل٪ةزة كإ٣ٲؽ كا٘لٕ٧ح
ك٩عٮ٬ة؛ ٵف دؿدت ٤ٕٚ٭ة ٔىل أقجةُلة وٛح ٞ٦ىٮدة ٪٦٭ة.
و
و
ٟلىٮص ،كٹ
٣كجت
فرعٚ :ٺ ٱىط ا٣ذ ٢ٛ٪ثكضؽيت ا٣ك٭ٮ؛ ٵ١لًل َشٔذة
ث٧س ٢قضٮد ا٣ذٺكة كا٣ن١ؿ ٣ؾ ،ٟ٣كٹ ثؿٕ٠ح كاظؽة أك ٗلف رٕ٠ةت ًٚل
َص يف ٩ة٤ٚح
ٚٮٝ٭ة؛ ٕ٣ؽـ َشٔٲذ٭ة ،كٱىط ثة٣سٺزٲح ،كثأف ٣ل٭ؿ يف ٩ة٤ٚح ا٪٣٭ةر ،ك يٱ ً ِف

ا٤٣ٲ٢؛ ٵف ذٍ٦ ٫٤٠ ٟ٣صكع يف ا٘ل٤٧ح.

فرع ٨٦ :ا٪٣ٮا٦ ٢ٚة ٬ٮ ٦ٮ ِفٝخ ٠ة٣ؿكادت ك٦ة كرد اٍ٣صع ث ٫٤ٕٛيف كٝخ
ٟلىٮص ٧١٧٠ٺت اٚل٧كَل كوٺة اٌ٣عٯ ك٩عٮ٬ةٚ ،٭ؾق إذا ٚةدخ يف
كٝذ٭ة اقذعت ٤ٕٚ٭ة يف ٍٗلق ٌٝة نء يف ا٣ؿكادت ٛلة دٞؽـ كأدا نء يف ٍٗل٬ة.

كٔ ِف٤ح اٹقذعجةب  ٓ٪٦اٛ٪٣ف  ٨٦دٕٮد دؿ٠٭ة ،كٝؽ صةء ٤ٕٚ٭ة ٠ؾ٨ٔ ٟ٣

ا٣ؿقٮؿ ÷.
ك٦ة قٮل ٦ة ذ٠ؿ  ٨٦ا٪٣ٮاٚ ٢ٚٺ كٝخ  ٫٣ث ٢ذكات اٵقجةب ٔ٪ؽ ظؽكث
( )1يف (ب ،ج)َ« :ة ٣نجة».

أقجةُلة كٍٗل٬ة يف قةاؿ اٵكٝةت إٹ أكٝةت ا١٣ؿا٬ح ا٣سٺزح ٪٤٣٭ٰ اٛلٮصت
ٛ٤٣كةد ً٠ل دٞؽـ.
تاب صالج اجلٕاصج

ظْ ٧٤٣ ٜفٲخ١٤ٚ ،ٮ١لة ٔجةدة ٠كةاؿ
آدٰ٦؛ إذ ٚٲ٭ة َف
ثعٜ
ٔ ٰ٬جةدة ٦نٮثح ْف
ُف
ا٣ى٤ٮات يَشط ٚٲ٭ة ٦ة يَشط يف قةاؿ ا٣ى٤ٮات َ ٨٦٭ةرة كاقذٞجةؿ كٍٗلً٬ل،
ك١٣ٮف ٚٲ٭ة ظ ٌ ٞنة ٧٤٣ٲخ يَشع ٚٲ٭ة ا٣ؽٔةء  ٫٣إصًلٔ نة ثٝ ٢ةؿ ثٕي أوعةث٪ة :ٹ
ٍ٦صكع ٚٲ٭ة  ٨٦اٵذ٠ةر ٍٗلق.
كٝةؿ ثٕي اً٤ٕ٣لء:

[)1(]ٰ٬

دٔةء ٞلي ك٣ٲكخ ثىٺة ٚٺ ٱنرتط ٚٲ٭ة

اُ٣٭ةرة.
فرع :ككصَ ٫شٔٲذ٭ة أف اٛلٲخ ٛلة ٠ةف ثؼؿكص ٨٦ ٫ا٣ؽ٩ٲة ٝةد ٦نة إٌف رثْف،٫

رت ٕلٲٓ صكؽق ً٠ل دٞؽـ يف َشٔٲح
ك٪٦ةصةة ٦ٺا١ذَ ٫شع ٗك ،٫٤كدُٲٲج ٫كق ي
ا٣ذُ٭ؿ ،كٛلة ٠ةف ثة٪٣كجح إ٣ٲ٪ة ٠ةٛلؿّل ٢ٱؿٱؽ قٛؿ نا ثٕٲؽ نا( )2كٗٲج نح َٮٱ٤حٝ ،ةد ٦نة
و
٦ةْٔ ٫٣ ٟ٣ٲ ٥اٛلٟ٤؛ ٣ٲعةقجٔ ٫ىل دٝةا ٜأًٔل ٫٣كصٺا٤٭ة ،ك٦ ٰ٬كُٮرة
ٔىل
ٔ٪ؽق يف وعٞ ٙلٛٮّح٤ٔ ،ٲ٭ة م٭ةدة ٦ٺا١ذ ٫ا١٣ؿاـ ا٣ربرة٠ -ةف ظ ٌ ٞنة ٔىل
إػٮا ٫٩يف آص أف ٱنٲٕٮق كٱٮدٔٮق ،دأٲَل  ٫٣ثة٣كٺ٦ح ٬ ٨٦ٮؿ ٦ة ٱٞؽـ ٔ٤ٲ،٫
٦ذنَٕٛل  ٫٣ك٬ٮ ثَل أٱؽ٦ل ٥إٌف ذ ٟ٣اٛل ٟ٤أف ٱذضةكز ٔ ،٫٪ك يٱ ىك ْف٭ ى ٢ظكةث،٫

ٍٚصٔخ د ٟ٤ا٣ىٺة ٣ذ١ٮف ا٣نٛةٔح كا٣ؽٔةء يف أز٪ةا٭ة ٚٲ١ٮف أٝؿب إٌف
اٞ٣جٮؿ؛ ٞ٣ؿب إ٣جؽ  ٨٦رث ٫ظةؿ وٺد.٫

فرعً٤ٚ :ل ٠ة٩خ ا٣ىٺة ٍٗل ٞ٦ىٮدة يف ٛ٩ك٭ة ا ٠يذ ً ٛىٰ ثأكؿ أر٠ة١لة ك٬ٮ
اٞ٣ٲةـ ،كصٕ٤خ ا٣ذ١جٍلات ثؽٹن  ٨٦ا٣ؿٕ٠ةت؛ ٣ٲٚ ٢٧١ٲ٭ة أصـاء ا٣ىٺة ظ ١نًل،
ك٠ة٩خ أرثٕ نة ثٕؽ د١جٍلة اٷظؿاـ؛ إذ ا٣ؿثةٔٲح أ٠سؿ ا٣ى٤ٮات ،كاقذٛذًعخ
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )2يف (ب ،ج)« :ثؿٱؽن ا».

و
ثة٣ذ١جٍل ،ي
ظٜ
ٛ٠ةٱح؛ ٵ١لة َف
ٚؿض
كػذً ى٧خ ثة٣ذك٤ٲ٠ ٥كةاؿ ا٣ى٤ٮات ،ك٠ة٩خ ى
ٔىل اٛلؤَ٪٦ل يف ا٘ل٤٧ح ،كثٌٕ٭ ٥ٱٞٮـ ٞ٦ةـ ثٕي ٠كةاؿ اٙلٞٮؽ ا٣ذٰ دٞذٌٲ٭ة
كر ْفد ًق كُ٩صة اٛلْ٤ٮـ ،ك٩عٮ ذ.ٟ٣
ِف
اٵػٮة يف آص دٕةٌف ٠ةثذؽاء ا٣كٺـ ى
فرعٝ :ؽ ٔ ٥٤ثًل ذ٠ؿ٩ة ٪٦ةقج يح و
٠سٍل  ٨٦أظ١ةـ ٬ؾق ا٣ىٺة ٕ٠ؽـ َشٔٲذ٭ة
٠ؿـ
ٔىل اٛ٣ةق ،ٜك ٨٦اٛ٣ةق ،ٜك٠ٮف ا٣ذ١جٍلات ٗلك نة ً٠ل ٬ٮ ٦ؿكم ٔٔ ٨يل ِف

آص كص٭ )1(٫كأكٹدق  ،¤ك٠ٮف اٛلٲخ ثَل أٱؽ٦لٍٗ ٥ل ثٕٲؽ ٪٦٭ ،٥كوعذ٭ة
 ٨٦اٛلؿأة ٛ٪٦ؿدة ،كٔؽـ َشٔٲذ٭ة ثٕؽ ا٣ؽ ،٨ٚكأف كٹٱذ٭ة إٌف اٷ٦ةـ -إذا كصؽ-
٤٣ٮٹٱح إ٣ة٦ح( ،)2ز ٥إٌف اٵٝةرب ٵف اٙل٤ٔ ٜٲ٭ ٥آ٠ؽ ٵص ٢ا٣ى٤ح ،كأف
ا٣ٺظ ٜٱ٪ذْؿ د١جٍلة اٷ٦ةـ؛ ٞ٣ٲةـ  ٢٠د١جٍلة ٞ٦ةـ رٕ٠ح ،كأ ٫٩ٱذ٦ ٥ة ٚةد ٫ثٕؽ
ا٣ذك٤ٲ ٥كٍٗل ذ.ٟ٣

و
ػة٣ىح وعخ ثة٣ذٲ ٓ٦ ٥٧كصٮد
ٍٗل
فرع :كٞ٪٣ىةف ٬ؾق ا٣ىٺة ،ك٠ٮ١لة ى

اٛلةء ظٲر ػيش ٚٮٔلة ثةقذًٕل ،٫٣كثٍ٘ل َ٭ةرة ظٲر ػيش ٚٮٔلة ثةقذًٕلؿ اٛلةء
كا٣رتاب ،ك١٣ٮ١لة ٍٗل ٦ؤٝذح ثٮٝخ ٟلىٮص أمج٭خ ا٪٣ة٤ٚح ٥٤ٚ ،دىط يف
ا٣ٮٝخ اٛل١ؿكق.
فرع :كٝؽ ًٔ٦ ٥٤ل ىٔ ِف٪٤٤ة ثٗ ٫ك ٫٤أكٹن أ٣ ٫٩ٲف ٔجةدة ٦كذ٤ٞح ٘٠ك ٢ا٘لٕ٧ح،
كإٹ ٛلة ٩ةب ٔ ٫٪ا٣ذٲ ،٥٧كٹ ٣ؿ٩ ٓٚضةقح؛ ٣ؾ ٟ٣أٱٌ نة ،كٵف ا٘٣ك ٢ٹ يٱ ىُ ْف٭ يؿ
٩ضف ا٣ؾات ،كٵف ٩ضةقذ ٫ٹ ٓل ٓ٪وعح ا٣ىٺة ٔ٤ٲ ،٫كإً٩ل ٬ٮ مجٲ ٫ثة٘٣ك٢
٣ؿ ٓٚاٙلؽث؛ ك٣ؾ٩ ٟ٣ةب ٔ ٫٪ا٣ذٲ ،٥٧كاظذةج إٌف ٩ٲح؛ ٤ٚؾ٠ ٟ٣ةف ا٘٣ةق٢
( )1ركاق ٔٔ ٨يل  #اٷ٦ةـ زٱؽ يف اٛلض٧ٮع يف ٠ذةب ا٘ل٪ةاـ  ،كاٷ٦ةـ اٜلةدم يف اٵظ١ةـ،
كاٷ٦ةـ اٛلؤٱؽ ثةٓص يف َشح ا٣ذضؿٱؽ ،ك٠ل ٨ركل ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ أ٠ ٫٩رب ٗلك نة :ظؾٱٛح ث٨
ا٣ٲًلف أػؿص ٫٪ٔ ٫اٜلٲس ٰ٧يف ٝل ٓ٧ا٣ـكااؽ ( ،)3/37كأٖلؽ يف اٛلك٪ؽ ( ،)5/406كزٱؽ ث٨
أر ٥ٝأػؿص ٫٪ٔ ٫أثٮ داكد يف ا٣ك )3197( ٨٪كق١خ ٔ ٫٪كٝؽ ٝةؿ يف رقة٣ذ ٫ٵ١٦ ٢٬ح٦ ٢٠ :ة
ق١خ ٔٚ ٫٪٭ٮ وة٣ط  ،كأثٮ ذر اٛ٘٣ةرم كٔ٧ؿك ثٔ ٨ٮؼ اٛلـٌل .اْ٩ؿ ا١٣ة ٢٦ٹثٔ ٨ؽم.
(« )2كاٛلذٮٍف  ٨٦ص٭ذ .»٫ظةمٲح يف (ب).

ػ٤ٲ ٛنحٚ ،ةمرتط ٚٲ ٫اٵِ ٤٬فٲح  ٥٤ٚٱىط  ٨٦ا٣ىجٰ ك٩عٮق(ٔ )1ىل اٵوط ،كٹ
 ٨٦ا١٣ةٚؿ؛ ٕ٣ؽـ أ٤٬ٲذ٭ٕ٤٣ ٥جةدة؛ ٕ٣ؽـ وعح ا٪٣ٲح.
كإً٩ل ًف ٱٍصع يف ظ ٜا٣ن٭ٲؽ ٣ٲٞ٤ٯ آص كٔ٤ٲ ٫آزةر اٹقذن٭ةد يف قجٲ ،٫٤كٝؽ
٠ؿق ا٣نةرع ىٞل ٍ ىٮ آزةر إ٣جةدة ٛ٪٠ي اٛلذٮًئ ٣ٲؽٱ ،٫ك٦كط أٌٔةاٞٔ ٫ٲت
ك٦كط اٛلىيل صج٭ ىذ ٨٦ ٫ا٣رتاب ٔٞٲت ا٣ىٺة ظٲر ىأ ً ٦ى ٨ا٣ؿٱةء.
ا٣ٮًٮء،
ً
تاب اٌص١اَ

٬ٮ ٔجةدة ثؽ٩ٲح ػة٣ىح ٱنرتط ٚٲ٦ ٫ة ٱنرتط يف إ٣جةدة ،كٱٛكؽق ٦ة ٱٛكؽ٬ة
ً٠ل دٞؽـ يف وؽر ا١٣ذةب.
كأصةز يز ى ٚيؿ وٮـ رٌ٦ةف ثٍ٘ل ٩ٲح ث٪ةء ٔىل دٕٲ ٫٪يف ٛ٩كٚ ،٫ٺ ٱٛذٞؿ إٌف دٕٲَل
كر ِفد ٔ٤ٲ ٫ثأف ٩ٲح إ٣جةدة ٣ ٨٦ٮاز٦٭ة ً٠ل ٦ؿٚ ،ةٙلةصح إٌف ا٪٣ٲح ٪٬ة
٠ؿ ْفد ا٣ٮدٱٕح ،ي
ٵص ٢إ٣جةدة ٹ ٵص ٢ا٣ذٕٲَل.
وسأمث :كاٛل٪ةقجح اٛلٕٞٮ٣ح َ ٨٦شٔٲح ا٣ىٮـ ٬ٮ ا٦ذعةف اٛ٪٣ٮس ثٕ٪٧٭ة ٨٦
٦نذ٭ٲةٔلة ،كظجك٭ة ٔٛ٪٦ ٨ٮرألة َ٠ص نا ٜلٲضة١لة ،كظ ٌُ نة ٜلة ٔ ٨ئ ْفذٮ٬ة كَ٘ٲة١لة؛
٣ذ١ٮف ثؾ ٟ٣أٝؿب إٌف ا٣ؾ٣ح كاٚلٌٮع ،كاٹقذ١ة٩ح ٣ؿُلة كاٚلنٮع ،ك٣بٺ
دكرتق ٢يف د٪ةكؿ ٦نذ٭ٲةٔلة ،كدذ٭ٮر يف َ٤ت ٦كذ٤ؾألة؛ ٚذْٕ ٥ثؾ٤ٛٗ ٟ٣ذ٭ة
ٔ ٨آػؿٔلة ،ك٦ة يػ ً ٤ىٞخ  ٨٦ ٫٣أ٦ؿ ٕ٦ةد٬ةً٠ ،ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع(.)2
فرعٚ :ٲؤػؾ  ٨٦ذ ٟ٣أف ا٣ـ٬ؽ يف اُ٣ٲجةت أ ٠ن
ٺ ك ي٣جٍك نة كٍٗلً٬ل ٍ٦صكع،
ظٲر ٝىؽ ث ٫ذ ،ٟ٣ٹ ً٠ل ٝةؿ ثٕي ًٔ٤لء ا٣نةٕٚٲح :إٍٗ ٫٩ل ٍ٦صكع أو ن
ٺ ،كٹ
(« )1اٛ٣ةق .»ٜظةمٲح يف (ب).

َ ذ ُ َذُ َ
( )2ثٞٮ ٫٣دٕةٌف يف آٱح ا٣ىٮـْ :صى َػيس ًْ تخلٔنّ183ص [ا٣جٞؿة]ٚ ،ٲعذ ٢٧أف ٱ١ٮف  ٨٦ا٣ذٞٮل أك
َ َْ ُ
ُ
اٹدٞةء ٦سٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص ذات ُلٔا ٌَا َب ْ َ َ ْ
ي أيدِيس ًْ َو ٌَا خيفس ًّْص [ٱف ،]45:ك٠ٺً٬ل ٪٦ةقت
ٛلة ذ٠ؿق اٛلى ٙ٪ك ٨٦ذ٦ ٟ٣ة أػؿص ٫اٷ٦ةـ أثٮ َة٣ت يف اٵ٦ةٍف ٔٝ ÷ ٫٪ةؿ  ٨٦(( :رسق
أف ٱؾ٬ت ٠سٍل  ٨٦إظ ٨وؽرق ٤ٚٲى ٥م٭ؿ ا٣ىرب رٌ٦ةف كزٺزح أٱةـ  ٢٠ ٨٦م٭ؿ)) ،ك٬ٮ يف
٦ك٪ؽ أٖلؽ ث(( : ِٛ٤كظؿ وؽرق))  ،كأ٦سةؿ ٬ؾق ا٣ؿكاٱح يف ظ٧١ح ا٣ىٮـ.

ً٠ل ٝةؿ ثٌٕ٭ :٥إ ٫٩يَشع(ٞ٣ )1ىٮر إ٣جؽ ٔ ٨ا٣ن١ؿ.
فرعٚ :أ٦ة ا١٪٣ةح ٚة٣ـ٬ؽ ٚٲٍٗ ٫ل ٍ٦صكع إصًلٔ نة؛ ٵَ ٫٩شع ٤٣ذعىَل ٔ٨
اٛلعى ٨ثى يٕؽى إ٣ىٲةف ،ثؼٺؼ اٵ ٢٠كاٍ٣صب ك٩عٮً٬ل،
اٛلٕة٪ل ،كً٤٠ل ٝٮم
ْف
ٚإف ٌٚٺٔلة ى يِل ّفؿ إٌف ٌٚٺت اٵٕٚةؿ.
وسأمث :كقجت رٌ٦ةف كٝذ ،٫ك ٢٠ٱٮـ قجت ٣ىٮ٫٦؛ ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف ٔجةدات
٦ذٕؽدة؛ ٣ذٕؽد اٵقجةبٚ ،ةٚذٞؿ  ٢٠ٱٮـ إٌف ٩ٲح ،كَشع دٕؽد اٛ١٣ةرة ٔىل ٨٦
صة ٓ٦يف  ٢٠ٱٮـ  ،٫٪٦كٝؽ ػة ٙ٣يف ٬ ٨٦ ٢٠ؾٱ ٨اٙلَ٧١ل صًلٔح ْ٩ؿ نا إٌف أ٫٩
٠ةٕ٣جةدة ا٣ٮاظؽة.

 ٢٠ا٣ٲٮـ كٹ آػؿ و
فرع :ك٣ٲف ا٣كجت ِف
صـء  ،٫٪٦كإٹ ٣ــ أف ٹ ٱىط وٮـ
ى
٦ة ٝج ،٫٤ث٬ ٢ٮ أكؿ صـء ٚ ،٫٪٦إذا ث ٖ٤ا٣ىٍ٘ل أك أٚةؽ اٛلض٪ٮف ص٪ٮ ٩نة أو٤ٲ نة

ثٕؽق(ً )2ف ٣لت ٔ٤ٲ٨ ٫لء ،ثؼٺؼ  ٨٦ا ُٓٞ٩قٛؿق ،أك أٚةؽ اٛل٘٧ٯ ٔ٤ٲ٫
كاٛلض٪ٮف اُ٣ةرئ أك ا٪٣ةا ٥ك ىِ ٣ف٧ة يٱ ٍٍ ًُٛؿ ٚإ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦اٷ٦كةؾ ثة٪٣ٲح يف ثٞٲح ا٪٣٭ةر؛
ٹٕٞ٩ةد ا٣كجت يف ظ ٓ٦ ٫ٞإ١٦ةف اٵداء ،ثؼٺؼ اٙلةاي إذا َ٭ؿت ثٕؽق ٚإ٫٩

ٱ٤ـ٦٭ة اٌٞ٣ةء؛ ٹٕٞ٩ةد ا٣كجت يف ظٞ٭ة؛ كإف ًف ٱىط اٵداء؛ إذ ٬ٮ ٕ٣ةرض
اٙلٲي ،ك٠ؾا اٛلكةٚؿ ك ى ٨ٍ ٦يذ ً٠ىؿ  ٫ٕ٦ظٲر ٝؽ أُٚؿكا.
فرع :ا١٣ةٚؿ إذا أق ٥٤كٛلة ٱُٛؿ ٞٚةؿ ثٕي أوعةث٪ة :ٱ٤ـ ٫٦اٷ٦كةؾ

٠ةٛلكةٚؿ ،ث٪ةء ٔىل أ١لٟ ٥لةَجٮف( )3ثةٍ٣صٔٲةت.
كٝةؿ ا٘ل٧٭ٮر :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ ،٫إ٦ة ث٪ةء ٔىل ٔؽـ ػُةُل ،٥أك ٵ ٫٩قٍٞ
ثإقٺ ٫٦وٲةـ ٦ة ً٦ص  ٨٦ا٣ٲٮـ(٤ٚ ،)4ٮ أكصج٪ة ٔ٤ٲ ٫اٛلكذٞج٣ ٢ــ ا٣ذجٕٲي.
ي
إ٣ؽؿ يف دػٮؿ ا٣ٲٮـ كػؿكص ٫ادٛة ٝنة ٠كةاؿ إ٣جةدات ،كأ٦ة يف
فرع :ك يٱ ٍ ٞيج٢
( )1أم :ا٣ـ٬ؽ.
( )2أم :ثٕؽ أكؿ صـء  ٨٦ا٣ٲٮـ.
( )3يف (ب ،ج)« :أٟ ٫٩لةَت».
ُ ْ ذ َ َ َ ُ ْ ََْ ُ ُ َْ ْ َُ ْ َ َ ْ َ َ َ
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صكو ل َِّلِيَ زفروا إِن ينخٓٔا حغفر لًٓ ٌا كد شيفّص [اٵٛ٩ةؿ ،]38:كٝٮ:÷ ٫٣
((اٷقٺـ ٣لت ٦ة ٝج٬ .))٫٤ة٦ل (ب).

أكؿ رٌ٦ةف ١ٚؾا ٔ٪ؽ صًلٔح  ٨٦أوعةث٪ة( )1كٍٗل٥٬؛ ٣ذ ٟ٤ا٤ٕ٣ح ،كأ٦ة آػؿق ٚٺ
ثؽ ٩ ٨٦ىةب ا٣ن٭ةدة ادٛة ٝنة؛ ٵف ٚٲ ٫إ٣ـا ٦نة ٛلة ٠ةف(ٞ )2لىٮر نا( )3ثؼٺؼ أك.٫٣
ظ ٜاٛلكةٚؿ كاٛلؿٱي ٠ةف اٷُٚةر رػىح
وسأمثٛ :لة ٠ةف ا٣كجت ٝةا نًل يف ْف
ٜلًل ٥٤ٚ ،ٱٜ ٨١لًل أف ٱىٮ٦ة ٚٲٍٗ ٫لق.
ز ٥إف ٝلؿد ا٣كٛؿ ٦ٮصت ا٣رتػه؛ ٞ٣ٲةٞ٦ ٫٦ةـ اٙل٧١ح؛ ٕ٣ؽـ اٌ٩جةَ٭ة،
ثؼٺؼ اٛلؿض ٚةٛلٮصت  ٫٣اِ٣صر ٹٌ٩جةَ ،٫ػٺ ٚنة ٣جٌٕ٭ْ٣ ٥ة٬ؿ اٞ٣ؿآف.
فرع :كظ٦ ٥١ة أكصج ٫إ٣جؽ ٔىل ٛ٩ك ٫ظ٦ ٥١ة أكصج ٫آص اثذؽاء يف ا٣رتػه
ه  ٫٣يف إُٚةرق،
كٔؽٚ ،٫٦إذا أكصت إ٣جؽ وٮـ ٱٮـ َٕ٦ل ٚٮ ٓٝيف ا٣كٛؿ ير ْفػ ى
كإف ٠ةف ٍٗل َٕ٦ل ٚىة ٫٦يف ا٣كٛؿ أك وةـ ٚٲٛ٠ ٨ٔ ٫ةرة أك ٌٝةء أك ٩عٮً٬ل ًف
ه ا٣نةرع إٹ ٚٲًل ىٔٲِف ،٫٪ٹ ٚٲًل
ٱ ٫٣ ٨١اٷُٚةر إٹ ٚلنٲح اِ٣صر؛ إذ ًف يٱ ىؿ ْفػ ً
َشٍٔٗ ٫ل ٦ذَٕل ز ٥ىٔ ِفٲ ٫٪إ٣جؽ ثةٍ٣صكع ٚٲٚ ،٫إف ذ ٟ٣ا٣ذٕٲَل  ٨٦إ٣جؽ ٱُٓٞ
ا٣رتػه ثة٣كٛؿ.
فرع :ك٦س ٢ذ ٟ٣أف ٱٮصت اٛلكةٚؿ ٔىل ٛ٩ك ٫وٲةـ رٌ٦ةف ا٣ؾم ٬ٮ ٚٲ٫
ٚإ٦ ٫٩ك٤٣ ٍٞؿػىحٚ ،ٺ ٱجٲط  ٫٣اٷُٚةر إٹ ٦ة ٱجٲط دؿؾ ا٣ٮاصت ،ك٬ٮ ػنٲح
اِ٣صر ٔىل ٦ة ٦ؿ ،كٔىل ذٝ ٟ٣ةؿ ثٕي أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲح :إذا َشع اٛلكةٚؿ يف
ا٣ىٮـ ًف ٱ ٫٣ ٨١اٷُٚةر ،ك٬ٮ ث٪ةء ٔىل ا٤٣ـكـ ثةٍ٣صكع ،كقٲأيت أف اٍ٣صكع يف
إ٣جةدة ٍٗل ٦ٮصت ٣ذًل٦٭ة ،كأ٦ة ٣ـكـ اٙلش ثةٍ٣صكع ٚة٤ٕ٣ح ٚٲ٦ ٫ة دٞؽـ.
فرع :كإذا أكصت اٛلكةٚؿ أك اٛلؿٱي ا٣ىٮـ  ٓ٦ػنٲح اِ٣صر ًف ٱىط ا٪٣ؾر؛
إذ ٹ ز٧ؿة ٫٣؛ ٵف دؿؾ  ٢٠كاصت ٱكذجةح ٚلنٲح اِ٣صرٚ ،ىةر ٩ةذر نا ثًل ٹ
ص٪ف  ٫٣يف ا٣ٮصٮب.
( ٫٤ٕ٣ )1ٱٞةؿ :أذرب يف ٝجٮؿ ا٣ٮاظؽ يف ا٣ٲٮـ ٤٣عؿج ٹ يف ا٣ن٭ؿ ٕل٤ح ك٬ .÷ ٫٤ٕٛ٣ة٦ل (ب).
( )2يف (ب)ٚ« :ٲ.»٫
( )3يف (ب ،ج)ٞ« :لْٮر نا».

فرع ٨٦ :أُٚؿ ٕ٣ؾر ز ٥زاؿ يف ا٣ٮٝخ ًف ٱ٤ـ ٫٦إ٦كةؾ ثٞٲح ٱٮ ،٫٦كٍ٘٣ل ٔؾر ٱ٤ـ٫٦
ٚٲًل ٠ةف كٝذ٦ ٫ذٕ ْفٲ ٪نة ٠ؿٌ٦ةف ،ك٣ٲف ثىٮـٚ ،ٺ ِلت ا٪٣ٲح إف ًف ٱٝ ٨١ؽ ٩ٮل كٹ
اٛ١٣ةرة ثة٘لًلع ،ٹ ٦ة ًف ٱ٦ ٨١ذٕٲ ٪نة ٠ةٌٞ٣ةء كاٛ١٣ةرة ،كإف أز٥؛ ٵف اٙلؿ٦ح يف
اٵكؿ(ٝ )1ؽ قُٞخ ثةٕ٣ؾر دكف ا٣سةٌل( ،)2كٹ ظؿ٦ح ٤٣ٮٝخ يف ا٣سة٣ر(.)3
فرع :ك ٨٦أُٚؿ ثةٵ ٢٠أك اٍ٣صب ٩ةقٲ نة  ٨٧ٚاٞ٣ك ٥ا٣سةٌل ٔ٪ؽ٩ة.
كٝةؿ ٠سٍلكف :ٹ ٱُٛؿ ٵ١لًل ً ٨٦ص ًج ِف٤ح اٚلٞ٤ح١ٚ ،ةف ٔٛٮ نا د ٕٚنة ٤٣عؿج ا٣ٮا٨٦ ٓٝ
ص٭ح ا٣نةرع ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع ،ثؼٺؼ(٦ )4ة ٣ٮ صة٩ ٓ٦ةقٲ نة؛ إذ ٣ٲف ً ٨٦
ا٘ل ًج ِف٤ح
ك٩عٞ٩ ٨ٮؿ :ا٘ل٧ٲٓ ص٪ةٱح ٔىل ا٣ىٮـ ،كػُأ ا٘ل٪ةٱح ٧ٕ٠ؽ٬ة( )5يف ثةب اًٌ٣لف.
فرع :ك١٣ٮف دٕ٧ؽ اٷُٚةر ٦ذٌ ٪٧نة ٜلذ ٟاٙلؿ٦ح ٠ةف ٦ٮصج نة ٛ١٤٣ةرة ،كٛلة
كرد ظؽٱر اٛلضة ٓ٦اػذ ٙ٤اً٤ٕ٣لء  ٢٬ا٤ٕ٣ح ٬ذ ٟاٙلؿ٦ح ا١٣ة٤٦ح ثذٕ٧ؽ اُٛ٣ؿ
 ٙا٘لًلع
٦جٔ ٰ٪ىل أف ىك ٍو ى
ٚذ٤ــ ثةٵ ٢٠كاٍ٣صب أك ثة٘لًلع ٚٺ د٤ــ ُلًل؟ ك٬ٮ َف
يف اٵو ٢ي٘٤٦ٯ أك ٕ٦ذرب ١٣ٮ٪٦ ٫٩ةقج نة ٣ـٱةدة ا٣ذنؽٱؽ؛ إذ ٣ٲف اٙلةصح إ٣ٲ٫
٠ةٙلةصح إ٣ٲ٭ًل؛ ك٣ؾ ٟ٣ا ّفد ً ٛىٔ ٜىل اٷُٚةر ث٩ ٫كٲة ٩نة دك١لًل ٔىل ٦ة ٦ؿٚ ،ٲ١ٮف
ٝٲةس اٵ ٢٠كاٍ٣صب ٔ٤ٲٝ ٫ٲةس اٵػٔ ٙىل اٵٗ ،ِ٤ك٬ٮ يف ا٣ذعٞٲ ٜثٍ٘ل
صة ٦وٓ ٣ذؼ ٙ٤صـء ا٤ٕ٣ح.
ٛ٩ةس أك
ظٲي أك
فرعٚ :ٺ ٛ٠ةرة ٔىل  ٨٦أُٚؿ ٩ةقٲ نة ،كٹ ظٲر دٕ ِفٞج ٫ه
ه
٦ؿض ٞ٪٣ىةف اٙلؿ٦ح ،ك٠ؾا ٣ٮ دٕ ِفٞج ٫قٛؿ ٔ٪ؽ ثٌٕ٭ ،٥كٝٲ :٢ث ٢ٱ٤ــ ٵف
ه
ا٣كٛؿ ثةػذٲةرق.

( )1ك٬ٮ  ٨٦أُٚؿ ٕ٣ؾر.
( ٨٦ )2أُٚؿ ٍ٘٣ل ٔؾر.
( )3اٌٞ٣ةء كاٛ١٣ةرة.
( )4ا٣ؾم يف ٠ذت ا ٫ٞٛ٣ا٣ذكٮٱح ثَل اٵ ٢٠كا٘لًلعٚ ،ٲْ٪ؿ ،اٛلؾ٬ت ا٣ذٛىٲ٬ .٢ة٦ل (ب).
( )5يف (ب)٠« :ذٕ٧ؽ٬ة».

فصً :يف إٌزس تاٌصٚ َٛغريٖ ِٓ اٌؼثاداخ

كٔؿ٪ٚة ىٞل ىة ِف٣ػ٭ة  ٨٦اٵٕٚةؿ ٠ةف اٞ٣ٲةس أف ٣ٲف ٕ٤٣جؽ
ٛلة َشع آص اٵظ١ةـ ِف
د٘ٲٍل٬ة ٨١٣ ،كرد اٍ٣صع ثىعح ا٪٣ؾر ٚٲىٍل ثٍٗ ٫ل ا٣ٮاصت كاصج نةٚ ،ةمرتط
٣ىعذ ٫كصٮب ص٪ك ٫كصٮث نة أوٌ ٤ٲ نة

ٔ)1(٨

ص٪ف ذ ٟ٣اٛلٙ٤١؛ ٣بٺ ٱـٱؽ

إ٣لةب إ٣جؽ ٔىل إ٣لةب آص.
أويل ٠ة٣ذٲ ٥٧كا٣ىٺة
كصٮب
فرعٚ :ؼؿج ٦ة كصٮثٔ ٫ىل كص ٫اٚلى ىٛ٤ٲح ٹ
ه
َف

ٕٝ ٨٦ٮد أك ثةٷٱًلء أك يف ٦ذ٪ضف ك ٢٠وٺة ثؽ٣ٲح ،أك وٮـ ٠ؾ٠ ٟ٣ة٣ىٮـ

ٔٛ٠ ٨ةرة ا٣ٲَ٧ل أك اٞ٣ذ ٢أك اْ٣٭ةر ،ك٠إػؿاج ٝٲ٧ح ٦ة دٕٞ٤خ ا٣ـ٠ةة ثٕٲ٫٪
ك٩عٮ٬ة ،ك٠ة٣ذٌعٲح ثةٛلٕٲت كٍٗل ذً٦ ٟ٣ل ٣ٲف كصٮث ٫أوٌ ٤ٲ نةٚ ،ٺ ٱىط
ا٪٣ؾر ثيشء  ٨٦ذ.ٟ٣
فرع :كٔ ٥٤أف ٦ة ٠ةف كصٮث٦ ٫جٌ ٪ٲ نة ٔىل قجت ٚإ ٫٩ٹ ٱىط ا٪٣ؾر ث ٫٤ٕٛإٹ
ٔٞٲت قجج ٫كذ٠ ٟ٣ىٺة ا٘لٕ٧ح كإ٣ٲؽ ك٠ةٵذاف كاٷٝة٦ح كا٣ٮًٮء كٗك٢
ا٘لٕ٧ح كإ٣ٲؽ.
كإً٩ل ٱكذٞٲ ٥يف وٺة ا٘لٕ٧ح كإ٣ٲؽ ٚٲ٠ ٨٧ة٩خ رػى نح يف ْف
ظ٫ٞ؛ ٚٲذعذ٥
ثة٪٣ؾر ،كيف ا٣ٮًٮء إف أراد ث٦ ٢ٕٚ ٫ة َشع  ٫٣ا٣ٮًٮء ،كٹ ٱىط ا٪٣ؾر ثٝ ٫لؿد نا.
فرعٚ :إف ٩ؾر أف ٱ ٢ٕٛمٲب نة  ٨٦ذكات اٵقجةب ٔ ٓ٦ؽـ قجج٭ة ًف ٱىط إٹ
٦ة ٠ةف ص٪كٍ٦ ٫صكٔ نة ٍٗ ٓ٦ل ذ ٟ٣ا٣كجت ،ثٍصط أف ٱٞىؽ ٦س ٢د ٟ٤إ٣جةدة ٹ
ٛ٩ك٭ة ٧٠س ٢رٕ٠ذٰ ا٘لٕ٧ح كاٹقذكٞةء كٗك ٢ا٘لٕ٧ح ظٲر ٠ةف يٍ ٝؿثى نح ،ك٠ؾا

ا٣ك٪ى ي ٨ا٣ؿكادت ٹ ٣ٮ أراد ٛ٩ف ٬ؾق إ٣جةدات ،ك٠ؾا ٣ٮ ًف ٱٍصع إٹ ثٕؽ أقجةُلة
ّف
ٚٺ ٱىط ا٪٣ؾر ٠ةٵذاف كاٷٝة٦ح يف ٍٗل ا٣ٮٝخ ،كوٺة ا١٣كٮؼ كا٘ل٪ةزة
كإ٣ٲؽ يف ٍٗل أقجةُلة ،كا٘٣ك ٢يف و
كٝخ ٹ يٍ ٝؿث ىح ٚٲ.٫
فرع٩ ٨٧ٚ :ؾر ثىٺة ا٣ذكجٲط ًف د٤ــ؛ ٹمذًلٜلة ٔىل ا٣ذكجٲط ا٣ؾم ًف ٣لت

( )1يف (ج)ٔ :ىل.

ص٪ك ،٫ثؼٺؼ ٩ ٨٦ؾر ثؿٕ٠ذٰ اٛ٣ؿٝةف أك رٕ٠ذَل ٣ٺقذؼةرة.
و
كاصت وط أٱٌ نة٠ ،ذذةثٓ وٮـ ٌٝةء أك ٛ٠ةرة
ص٪ك٭ة
ه
فرعٚ :إف ٩ؾر ثىٛح ي
أك دٞؽٱٚ ٥ؿٱٌح أكؿ كٝذ٭ة كإػؿاج ٨لء َٕ٦ل ٦ ٨٦ة ٨ٔ ٫٣ز٠ةد ٫كدجٲٲخ ا٪٣ٲح

يف وٮـ رٌ٦ةف ٹ إذا ٩ؾر ثذأػٍل ا٣ىٺة أك ْلٛٲ ٙأر٠ة١لة كأذ٠ةر٬ة كإف ٠ة٩خ
٬ؾق ٝؽ ِلت ٚ٭ٮ ٣كجت ػةص ،كٹ إذا ٠ة٩خ ٠ ٢ٛ٪٣ذٮاٍف وٺة و
 ٢ٛ٩أك وٲة٫٦
أك دجٲٲخ ٩ٲذ٫؛ إذ ٹ د١ٮف وٛح ا ٢ٛ٪٣كاصجح.
فرع :كإف أكصجخ اٛلؿأة اٵذاف أك ا٘ل٭ؿ يف ا٣ىٺة ًف ٱىط ،ػٺؼ إ٣لةب
٦ة.ٓ٩
إ٣جؽ اٙلش ٚإ ٫٩ٱىط؛ ٣ٶ٤٬ٲح كإً٩ل ٔؿكض ا٣ؿؽ ه
وسأمث٩ ٨٦ :ؾر ثَٕل كاصت ٠ىٮـ رٌ٦ةف ًف ٱ٤ـٍٗ ٫٦لق ،كثَٕل ٕ٦ىٲح
٠أٱةـ اٙلٲي ًف ٱىط ،ك٠ؾا اٞ٣ٲةس ٩ ٨٦ؾر ثك و٪ح ٕ٦ٲ٪ح ًف ٣لت ٔ٤ٲٌٝ ٫ةء
رٌ٦ة١لة كأٱةـ ظٲٌ٭ةً٠ ،ل ذ٠ؿق ثٕي أوعةث٪ة.
ٕٚيل وٮـ ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ» ٞٚؽـ يف أظؽً٬ل( )1أك
فرعٝ ٨٧ٚ :ةؿ٦« :ذٯ ٝؽـ زٱؽ ِف
يف ٱٮـ ٝؽ أُٚؿ ٚٲ ٫أك ٠ةف وةا نًل  ٨ٔ ٫٣كاصتً -ف ٱ٤ـ ٫٦اٌٞ٣ةء يف ا٘ل٧ٲٓٚ ،أ٦ة
ٔيل وٮـ ٱٮـ ٱٞؽـ زٱؽ» كصت ٔ٤ٲ ٫اٌٞ٣ةء يف اٵكَ٣ل ،كاٷ٦كةؾ
إذا ٝةؿِ « :ف

كاٌٞ٣ةء يف ا٣سة٣ر ،كّلٮٱ ٢ا٪٣ٲح يف ا٣ؿاثٓ؛ ٵف إ٣جةرة اٵكٌف دٕ٤ٲٚ ٜٲٕٞ٪ؽ
قجج نة ٔ٪ؽ ظىٮؿ اٍ٣صطٚ ،ٲىط ظٲر ٱىط اٷ٩نةء -ك٬ٮ وٮـ ا -٢ٛ٪٣أك
ظٲر ًف ٱٝ ٨١ؽ أُٚؿ ،ٹ يف ٍٗلً٬ل ،ك ٨٦أكصت دجٲٲخ ا٪٣ٲح يف اٛلَٕل ًف
إ٣لةب ً
٩ةص هـ ٣ؾ ٟ٣اٛلَٕل ،ز٥
ٱىعع )2(٫يف ا٘ل٧ٲٓ( .)3كأ٦ة إ٣جةرة ا٣سة٩ٲح ٚإ١لة
ه
ٔؿكض كصٮب وٮ ٫٦ثإ٣لةب آص ،أك()4
كصٮب ُٚؿق ٹ يٱ ٍك ً ٞيٍ ٌٝةءق ً٠ل يف
ي
ً
ً
كصٮب اٌٞ٣ةء ٔىل اٙلةاي ،كإُٚةرق ٝج ٢اٞ٣ؽكـ ٠إُٚةر اٚلةَئ يف رٌ٦ةف،

( )1ٱٕ :ٰ٪يف رٌ٦ةف أك يف ٱٮـ ظٲي٬ .ة٦ل (أ ،ب).
( )2ٱٕ :ٰ٪ا٪٣ؾر٬ .ة٦ل (ب).
( ٨٦ )3ا٣ىٮر ا٣كخ٬ .ة٦ل (ب).
( )4يف (أ) :إذ.

ٚٲضت اٷ٦كةؾ ،كوٮ ٨ٔ ٫٦كاصت ٹ ٱىطٚ ،ٮصت ّلٮٱ ٢ا٪٣ٲح.
فرعٚ :إف أكصت وٲةـ ٱٮـ ٱٞؽـ زٱؽ كٱٮـ ٱٞؽـ ٔ٧ؿك ثةٕ٣جةرة ا٣سة٩ٲحٞٚ ،ؽـ
ٔ٧ؿك ك٬ٮ وةاٛ٠ ٨ٔ ٫٣ ٥ةرة كصت ّلٮٱ ٢ا٪٣ٲح ،ز ٥إذا ٝؽـ زٱؽ ثٕؽق كصت
ّلٮٱ ٢ا٪٣ٲح زة٩ٲ نة ،كا٣ٮصّ ٫ة٬ؿٚ ،إف ٝؽ٦ة  ٕ٦نة  ٨ٕٚاٵكؿ  ْٛ٣نة  ٓ٦كصٮب
اٌٞ٣ةء ٔ ٨اٳػؿ يف ا٘ل٧ٲٓ.
٦ج٭ نًل ً
ٞٚؽ٦ة ٦رتد ىجَل  ٰٛٚإ٣جةرة اٵكٌف ٔ٨
فرعٚ :إف ٔ ٫ٞ٤ثٞؽكـ أظؽً٬ل ى
اٵكؿ  ،ٍٞٚكيف ا٣سة٩ٲح ٔ٪٭ًل  ٕ٦نة .كٍٗل ٦رتد ىجَل ٔ٪٭ًل  ٕ٦نة يف إ٣جةردَل ٤٠ذٲ٭ًل.
فرع٩ ٨٦ :ؾر ثٕجةدة ٣ـ٦ ٫٦ة ٹ دذ ٥إٹ ث ،٫قٮاء ٠ةف َشَ نة ٠ةُ٣٭ةرة ٤٣ىٺة
ك٠ة٣ىٮـ ٣ٺٔذ١ةؼ ،أك صـء نا آػؿ ٹ ٱذ ٥اٛل٪ؾكر ث ٨٦ ٫دك٩ ٨٧٠ ٫٩ؾر ثؿٕ٠ح
أك ر٠ٮع أك قضؽةٚ ،ٲذ٧٧٭ة ٤٠٭ة ثةٷظؿاـ ،كٱذ ٥اٵكَ٣ل رٕ٠ذَل دكف ا٣كضؽة؛
ٵ١لة ٍ٦صكٔح ٠كضؽة ا٣ذٺكة ،ٹ إذا أكصت اٹٔذؽاؿ؛ إذ ٣ٲف ثضـء ً٠ل ٦ؿ ،ث٢
كقٲ٤ح إٌف ٍٗلق.
فصً :يف االػرىاف

ً
ٛ٩كٓ ٫ص يف ثٲخ  ٨٦ثٲٮد ٫ا٣ذٰ
ظجف
٬ٮ ٔجةدة ٞلٌح ثؽ٩ٲح؛ إذ ٬ٮ
ي
إ٣جؽ ى
كًٕ٭ة ٣ؾ٠ؿق ،كدك٤ٲ ٥إ٣جؽ ٛ٩كٛ ٫لة ٓ٦ ٫١٣ظجف صٮارظ ٨ٔ ٫اٛلُٛؿات
ا٣سٺزح؛  ً ٣ى٧ة يف اٹمذ٘ةؿ ُلة  ٨٦اٷٔؿاض ًٔل ٬ٮ ثىؽدق  ٨٦اثذ٘ةء ٦ؿًةة
قٲؽق ،كَ٤ت ١ٚةؾ رٝجذ .٫كزجٮد ٫ثة٪٣ه.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤ثؾ ٟ٣امرتاط اٛلكضؽ ،كأف اٛلكةصؽ ٦كذٮٱح ٚٲ ،٫كامرتاط
ا٣ىٮـ كٔؽـ وعح أذ١ةؼ ا٤٣ٲٛ٪٦ ٢ؿد نا أك ثٕي ا٣ٲٮـ ،كأف اٛلٍصكع اقذ٘ؿاؽ
كٝذ٣ ٫ؾ٠ؿ آص دٕةٌف كٔجةدد ،٫كا ٨ٔ ٙ١٣ا٣ذضةدؿ كا٣ذ٪ةزع يف أ٦ٮر ا٣ؽ٩ٲة.
فرع :كٔ ٥٤أف اٚلؿكج  ٨٦اٛلكضؽ ٛ٦كؽ ٨١٣ ،ا٣نةرع رػه ٚٲ ٫ظٲر ٠ةف
ُ٣ةٔح أك رضكرة ً٦ل ٱٕذةد دٲكٍل نا كد ٕٚنة ٤٣عؿج ٣ ٓ٦جر أ٠سؿ ا٪٣٭ةر()1؛ إذ ٣ٶ٠سؿ
( )1يف (ب ،ج) زٱةدة« :يف اٛلكضؽ».

ظ ٥١اٝ ،٢١٣ٲ ٓ٦ :٢اُ٣ؿَٚل ٣ٲىٍل اٵٞ ٢ٝلٛٮ ٚنة ثةٵ٠سؿ ٚٲسجخ  ٫٣ظ.٫٧١
فرع :كإً٩ل وط يف ا٤٣ٲةٍف دجٕ نة ٣ٶٱةـ ٤٣ذٺزـ ثٲ٪٭ة كثَل اٵٱةـ  ٘٣نح كإً٩ل
ٱذٺز٦ةف يف اٛلذٕؽد٩ ٨٧ٚ ،ؾر ث٤ٲ٤ح ًف ٱىط كثٲٮـ ًف دذجٕ ٫ا٤٣ٲ٤ح ،ك٩ ٨٦ؾر
ثة٤٣ٲةٍف وط أف ٱكذس ٰ٪ثٕي اٵٱةـ ،كأ٦ة ٤٠٭ة ٞٚٲ :٢ٱىط ْ٩ؿ نا إٌف اٛلٕ٪ٯ
ٚٲجُ ٢ا٪٣ؾر .كٝٲ :٢ٹ ٱىط ْ٩ؿ نا إٌف اٛلٞىٮد اٵويل ك٬ٮ اٵٱةـ؛ إذ ٬ٮ
٦كذ٘ؿؽ؛ إذ ا٤٣ٲةٍف دةثٕح ٠ة٣ىٛح ٚةقذس٪ةء اٵٱةـ ٠ةقذس٪ةء اٛلٮوٮؼ كإثٞةء
ا٣ىٛح ٝلؿد نة ،ك٬ؾا اٞ٣ٮؿ ٬ٮ اٛلٕ٧ٮؿ ٔ٤ٲ.٫
فرع :ك٣ؽػٮؿ ا٤٣ٲةٍف ٣ــ ا٣ذذةثٓ ٔىل  ٨٦أكصت م٭ؿ نا  ٞ٤ُ٦نة ،كٕ٣ؽـ ا٣ىٮـ
ٚٲ٭ة وط دجٕٲي ا٤٣ٲ٤ح ثُؿك ًء اٙلٲي ٦س ن
ٺ.
فرع :ك١٣ٮف إ٣لةب اٹٔذ١ةؼ إ٣لةث نة ٤٣ىٮـ ٔىل كص ٫ا٣ذجٕٲح إذا أكصت
أذ١ةؼ كاصت ا٣ىٮـ ًف ٣لت ٔ٤ٲ ٫وٮـ آػؿ ٨٧٠ ،أكصت وٮـ رٌ٦ةف ً٠ل
دٞؽـ ٨١٣ ،إذا ٚةت كصت إٚؿادق ٔ٪ؽ اٙلٛ٪ٲح كثٕي أوعةث٪ة ثىٮـ آػؿ؛ ٵف
اٵو ٢كصٮب إٚؿادقِ ٨١٣ ،ف
دٕؾر يف كاصت ا٣ىٮـ ٚك ٍٞكأ ٨١٦يف ٍٗلق ٚٮصت.
كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة ٫٣ :إدػةّ ٫٣لخ وٮـ آػؿ ٵف ا٪٣ؾر ثة٣ىٮـ يف كاصت
ا٣ىٮـ ٍٗل وعٲط٣ ٥٤ٚ ،لت إٹ اٹٔذ١ةؼ  ٨٦أكؿ اٵ٦ؿ ٫٤ٚ ،أف ٱؽػّ ٫٤لخ
أم وٮـ مةء.
ِف

أذ١ةؼ و
ق٪ح ٍٗل ٕ٦ٲ٪ح ًف ٣لـا ٫يف كاصت ا٣ىٮـ ٚٲ٭ة،
فرع ٨٧ٚ :أكصت
ى

ثؼٺؼ ٦ة إذا ٠ة٩خ ٕ٦ٲ٪ح ،كا٣ٮصّ ٫ة٬ؿ.
ك ٨٦أكصت وٲة ىـ ٱٮ ًـ ٱٞؽـ زٱؽ ز ٥أذ١ةؼ ٱٮـ ا٘لٕ٧ح ٚةٔذ ٫ٛ١زٝ ٥ؽـ

زٱؽ ٚٲ -٫كصت ٔ٤ٲّ ٫لٮٱ٩ ٢ٲح ا٣ىٮـ كأصـأ ٣ٺٔذ١ةؼٚ ،إف ٝؽِف ـ اٹٔذ١ةؼ
يف ا٪٣ؾر ثُ ٢ا٪٣ؾر ثة٣ىٮـ ٛلة دٞؽـ.
فرع :كإً٩ل وط ا٪٣ؾر ثةٹٔذ١ةؼ ٵف ص٪ك ٫كاصت ،ك٬ٮ ا٣ٮٝٮؼ ثٕؿٚح،
ك٬ٮ ٍ٦صكع ٔ٪ؽ ٔؽـ قجج٠ ٫ة٣ٮٝٮؼ يف اٛلكضؽ ٣ؾ٠ؿ آص؛ ك٣ؾً ٟ٣ف ٱىط
ا٪٣ؾر ثةٹٔذ١ةؼ يف ٍٗل ٦كضؽ.

تاب احلح

٬ٮ ٔجةد هة ثؽِ ٩فٲ هح مجٲ٭ح ثةٛلةِ ٣فٲح ٹٚذٞةر٬ة ٗة٣ج نة إٌف اٛلةؿ ،ك ٨٦ىز ِف ٥يَشٔخ ٚٲ٫
اٹقذ٪ةثح(ٔ )1ىل ٦ة ٦ؿ.
كقجج ٫ا٣ؾم صٕ ٫٤ا٣نةرع ى٪٦يٮَ نة ث٬ ٫ٮ ا٣جٲخ؛ ك٣ؾ ٟ٣ٱٌةؼ إ٣ٲ ،٫كٹ
و
و
ي
ي
كصٮب؛ ك٣ؾ ٟ٣وط
َشط
وعح ،كاٹقذُةٔح
َشط
ٝخ
ٱذ١ؿر كصٮث ،٫كا٣ٮ ي
ٍٗ ٨٦ل اٛلكذُٲٓ ك٠ةف ٦ك ُٞنة ٤٣ٮصٮب ٠ذٕضٲ ٢ا٣ـ٠ةة ٝج ٢اٙلٮؿ.
وسأمث :كإً٩ل َشع آص ٕ٣جةدق زٱةرة ذ ٟ٣ا٣جٲخ كدٔة ٥٬كأ٣ـ٦٭ ٥ا٣كٛؿ إ٣ٲ٨٦ ٫
 ٢٠ىأ ٍك و
ب(٣ )2ٲعُٮا ّٔ ٨٭ٮر ٥٬أزٞةؿ ا٣ؾ٩ٮب ،كٱؿظٌٮا ٔ ٨أٛ٩ك٭ ٥أد٩ةس
إ٣ىٲةف ،ز ٥ػ ِف٤ٔ ٙٛٲ٭ ٥ثأف صٕ ٢اٹقذُةٔح َشَ نة يف ّل ّفذ٤ٔ ٫٧ٲ٭ ،٥كرضب
ٹصذًلٔ٭٪٬ ٥ة ٟ٣كٝذ نة كاظؽ نا؛  ً٣ى٧ة يف اٹصذًلع  ٨٦اٌٛ٣ٲ٤ح ً٠ل ٦ؿ يف وٺة ا٘لًلٔح.
زةصَل
فرع٤ٚ :ؾ ٟ٣يَشع ٜل ٥أف ٱٮاٚٮق ي ٦ىْ ٤فج ى
ٔةصَل ثأوٮألْ ،٥ف
َل ٣ؽٔٮدْ ٫ف

زٲةب ا١٣رب٦ ،ذ٤جكَل ُلٲبح
ثج١ةا٭ ،٥ظةرسٱ٣ ٨ؿؤكق٭ ،٥ػةَٕ٣ل ٔ ٨أصكةد ٥٬ى
ٔ٧ة  ٥٬ثىؽدق ٞ٦ ٨٦ةرثح ٩كةا٭ ،٥ث٦ ٢ة
ا٣ؾ٣ح كاٚلٌٮع٬ ،ةصؿٱ٦ ٨ة ٱن٘٤٭ِ ٥ف

كّلؿؾ ا٣كة ،٨٠ث٦ ٢ة ٱ ٟ٤٧ث ٫ذٟ٣
٬ٮ ٞ٦ ٨٦ؽ٦ةد٠ ٫ةْ٪٣ؿ كا ٍ ٣ىً ٧ٍ ٤
ف ٣ن٭ٮة ّف
ك٬ٮ ٔٞؽ ا١٪٣ةح ٦جةَشة كدٮ٠ٲ ن
ٺ ظذٯ ظ ٥١ثٛكةدق ظٲ٪بؾ ،ث٦ ٢ة ٱؽٔٮ إ٣ٲ٨٦ ٫
ا٣ؿكااط اُ٣ٲجح كاٚلٌةب كٌٝةء ا٣ذٛر(ٞ٠ ،)3ه اْٛ٣ؿ كإزا٣ح ٨لء  ٨٦ا٣نٕؿ
أك  ٨٦قةاؿ ا٘لكؽ ،ظذٯ ٠ؿق ثٌٕ٭ْ٩ ٥ؿ ا٣ٮص ٫يف اٛلؿآة.
٠ة ْفَٚل أٱؽ٦لًٔ ٥ل ٹ يٱٕ٪ٲ٭ٟ ٨٦ ٥ل٤ٮٝةت آص ككظن ِفٲةت أرً ،٫ثًٔ ٢ل ٱؽٔٮ
إ٣ٲ ٨٦ ٫أٙ ٢٠لٮ٦٭ة ،كاٹ٩ذٛةع ثيشء ٪٦٭ة ،ظذٯ ظ ٥١اٍ٣صع ثؼؿكص٭ة ٔ٨
أ٦ٺ٠٭٦ ٥جة ٘٣نح يف دجٕٲؽ٪ٔ ٥٬٭ة ،ك ُٕٝنة ٕ٧ُ٣٭ٚ ٥ٲ٭ة.
(ٝ )1ؽ دٞؽـ ٧٤٣ؤ ٙ٣يف ا٪٣ٮع اٵكؿ  ٨٦ا٣جعر ا٣سةٌل أ ٫٩اقذؼٺؼٚ ،ٲْ٪ؿ يف ذ٬ ٨٦ .ٟ٣ة٦ل (ب).
( )2أم٩ ٢٠ ٨٦ :ةظٲح ككصٞ٦( .٫ةٱٲف ا٘٤٣ح ٹثٚ ٨ةرس).
(٬ )3ٮ إذ٬ةب ا٣نٕر كا٣ؽرف كا٣ٮقغ  ٞ٤ُ٦نة١( .لةٱح).

فرع٤ٚ :ؾ٧ْٔ ٟ٣خ ظؿ٦ح ذ ٟ٣ا٣جٲخ ،كو٤ط قجج نة يٱ٪ى ي
ةط ث ٫اٙلً٠ ٥١ل
٪٧ٚى ىٕ ٍخ  ُٓٝ ٨٦أمضةرق ،كإٚـاع
اٙل ٍؿ٦ح إٌف ٪ًٚىةا ٫ك٦ة ىظٮ ،٫٣ى
دٞؽـ ظذٯ رست ي
ظٲٮا٩ةد ،٫ك٣ٮ ٍ٘٣ل اٛلعؿـ ،كق٧ٯ ا٣نةرع ٬ذ ٟد ٟ٤اٙلؿ٦ح إٙلةد نا كّ ٤نًل،

ك ىد ىٮ ِفٔؽى ٔ٤ٲ ٫ثٕؾاب ا٣كٍٕل ،كظ٣ ٥١ؽاػ ٫٤ثةٵ٦ةف ٚٺ ٱٞةـ ٔ٤ٲ ٫ظؽَف كٹ
ٝىةص ٦ة داـ ٚٲ.٫
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤ثًل ذ٠ؿ٩ة ٪٦ةقجح َشٔٲح ٬ؾق اٵظ١ةـ ،ا٣ذٰ  ٰ٬ر ٓٚا٣ىٮت
زجٮت ظؿ٦ح اٙلؿـ
ثة٣ذ٤جٲح ،ك٦ة ذ٠ؿ ثٕؽ٬ة ٞ ٨٦لْٮرات اٷظؿاـ ،ك ئ٥٤
ي
اٛلعؿـ ،ككصٮب دٮٞ ٰٝلْٮراد.٫
فرع :ذ٠ؿ ثٌٕ٭ ٥أف أوّ ٢لؽٱؽ اٙلؿـ ثذ ٟ٤اٙلؽكد أف آص دٕةٌف أ٦ؿ ثُؿد
ا٣نٲةََل ٔٚ ٫٪ة٩ذ٭خ يف اٜلؿب إٌف د ٟ٤اٙلؽكد ،ز ٥أ٦ؿ ٦ٺا١ذ ٫ظؿق نة يف دٟ٤
اٙلؽكد ،كركم ذ٦ ٟ٣ؿٚٮٔ نة(.)1
اٙلةج ٝةوؽ نا ثؼؿكص٪٦ ٨٦ ٫ـ ٫٣ٷصةثح دٔٮة آص دٕةٌف،
فرع :كٛلة ٠ةف
ّف
ي
اٙلش  ٨٦اٷظؿاـ كدٮاثٕ٫
كاٛلكةرٔح إٌف ا٦ذسةؿ أ٦ؿق ٠ةف
اٵو ٢أف ٱذِ ٤فجف ُلٲبح ْف
 ٨٦اثذؽاء ػؿكص ٨٦ ٫ثٲذ ٨١٣ ،٫ر ٫٪ٔ ٓٚاٙلؿج ثضٕ ٨٦ ٫٤اٛلٮاٝٲخ إمٛة ٝنة ٔ٤ٲ٫
 ٨٦ا٣ٮٝٮع يف ٞلْٮراد.٫
فرع٤ٚ :ؾٝ ٟ٣ةؿ ثٌٕ٭ :٥إف اٷظؿاـ  ٨٦ثٲذ ٫أ٢ٌٚ؛ إذ ٬ٮ أػؾ ثةٕ٣ـٱ٧ح،
كٝٲ :٢ا٣ؿػىح ٪٬ة أ ،٢ٌٚكٱ١ؿق ٍٗل٬ة؛ إذ ٬ٮ ٪ْ٦ح ا٣ٮٝٮع يف اٛلعْٮر ،ك٣ٮ
دٞؽٱ ٥اٷظؿاـ ٔىل
كز ٜثة٣ذع ِٛاقذ٘٪ةء ثةٛلًِْ٪فح ،ك٬ ٨٦ة٪٬ة ٚةرؽ ٦ة ذ٠ؿ٩ة
ى
أم٭ؿ اٙلش؛ إذ ٹ أو ٫٣ ٢يف اٍ٣صٔٲح ١ٚةف ١٦ؿك ٬نة ،ثٝ ٢ٲ :٢إ ٫٩ٹ ٱٕٞ٪ؽ.

فرع :كٔ ٥٤أف  ٨٦صةكز اٛلٲٞةت ثٍ٘ل إظؿاـ ٞٚؽ أقةء ،ك٣ـ ٫٦اٷظؿاـٚ ،إف
صةء ث ٫يف ٔة ٫٦أدػٚ ٫٤ٲًل مةء ٕ٣ؽـ اقذٞؿارق يف ا٣ؾ٦ح ،كإٹ ٌٝةق يف إ٣ةـ
اٛلكذٞج٦ ٢كذ ٞن
ٺ؛ ٹقذٞؿارق يف ا٣ؾ٦حٚ ،ٺ ّلى ٢ا٣رباءة إٹ ث٩ ٓ٦ ٫٤ٕٛٲح ا٣ذٕٲَل
( )1ذ٠ؿ اٵزر ٰٝيف (أػجةر ١٦ح) ركاٱةت ٦ؿٚٮٔح ك٦ٮٝٮٚح يف ٠ٲٛٲح ّلؿٱ ٥اٙلؿـ كّلؽٱؽق ،كآص أٔ.٥٤

ً٠ل يف ٌٝةء ا٣ؽٱٔ ٨ىل ٦ة ٦ؿ.
أًٲةؼ آص ىكك ِفٚة ىد ثٲذ ٫أ٠ؿ٦٭ ٥ثإراٝح ا٣ؽ٦ةء يف أٱةـ
فرع :كٛلة ٠ةف اٙلضٲش
ى
اٙلش ،ا٣ذٰ  ٰ٬اٵًةظٰ كأ٩ٮاع اٜلؽم  ٨٦دُٮع كٚؽٱح كٍٗل٬ة ،كظذ٤ٔ ٥ٲ٭٥
كم ٥اُ٣ٲت ،كٌٝةء ا٣ذٛر،
اٷُٚةر يف د ٟ٤اٵٱةـ ،كأ٦ؿ ٥٬ثذ٪ةكؿ اُ٣ٲجةت،
ْف
كاٷٝة٦ح زٺزح أٱةـ ٌٝةء ٙل ٜاٌ٣ٲةٚح ،كصٕ٦ ٢ة ٱ٤ــ  ٨٦قجت ارد١ةب ٞلْٮر
و
و
ُصؼ ٪٬ة ٟ٣يف د ٟ٤اٵٱةـ زٱةد نة يف ا١٣ؿا٦ح.
أك دؿ ًؾ ي ٩يك ٟد٦ة نء كوؽٝةت يد ى
فرع :كٱًٕ٦ ٥٤ل دٞؽـ أف ىم ىٕ ىؿ اٛلعؿـ ك يّ ٍ ٛىؿق كقةاؿ صكؽق يف ظ ٥١اٵ٦ة٩ح

٠ة٣ٮدٱٕح٦ ٢١ٚ ،ة ذ٬ت  ٫٪٦ث ٫٤ٕٛأك إذ ٫٩أك قٮء ظ٠ ٫ْٛأف ٱذٕسؿ ٣كٮء ٦نٲذ٫
ٚٲّٛ ٓ٤ٞ٪ؿق أك ٨لء  ٨٦مٕؿق أك ص٤ؽقٚ -إ٤ٔ ٫٩ٲ ٫كٔىل اٛ٣ةٔ ٢ظٲر ٬ٮ ٦ذٕؽُف
ك٣ٮ ٠ةف ظٺٹن أك وجٲ نة؛ إذ ٬ٮ ص٪ةٱح ٔىل ٞلرتـ ،ٹ ظٲر ٹ دٕؽم ٠أف ٤ل)1(ٜ٤
رأس اٛلعؿـ اٛلؿٱي ٕٚىل اٛلعؿـ  ،ٍٞٚكٔ ٥٤أٱٌ نة ٠ ٨٦ٮف ا٤ٕ٣ح ٬ذ ٟاٙلؿ٦ح
ى
و
ظٺؿ.
رأس
أف ٧٤٣عؿـ أف ٤ل ٜ٤ى

فرع :كٔ ٨٦ ٥٤ظؿ٦ح اٙلؿـ أ٧ٌ٦ ٫٩ٮف ٔىل اٜلةد ٞ٤ُ٦ ٟنة ،ك٣ٮ ظٺٹن أك

ػةَب نة أك ٩ةقٲ نة أك وج ٌٲ نة ً٠ل يف قةاؿ ا٘ل٪ةٱةت.
كٔ ٥٤أٱٌ نة أف ٦ة دػ ٢اٙلؿـ  ٨٦وٲؽ ً
اٙل ْف ٢أك ٗؿس ٚٲ ٨٦ ٫مضؿة دػ ٢يف
اٙلؿ٦ح ،ك٦ة ػؿج  ٨٦وٲؽق إٌف ً
اٙل ْف ٢ػؿج  ٨٦اٙلؿ٦ح ،ٹ ٦ة يأػؿً ىج  ٨٦وٲؽق أك
ٗؿس  ٨٦مضؿق يف اٙلٚ ٢إٞ ٫٩لرتـ؛

٤٣ذٕؾر()2

يف إػؿاصٚ ،٫ٲضت ىق ٍ ٞيٲ٫

كظ ٫ْٛكإٔةدد ٫إف أ٪١٦خ كإٹ ٚعؿ٦ذ ٫ثةٝٲح ،ك٣لت ٔىل ٝة )3(٫ٕ٣ر ّفدق إٌف اٙلؿـ
إف أ ٫٪١٦كإٹ ١٦ ٰٛٚة ٫٩إف أ ٨١٦كإٹ دٕؽدت اٞ٣ٲ٧ح ٔ٤ٲ ٫كٔىل اٵكؿ ،كٝؽ
أكصت ثٌٕ٭ ٥ر ِفد دؿاب اٙلؿـ كأظضةرق ٠ىٲؽق.
( )1أم :اٛ٣ةٔ.٢
( )2يف (ب ،ج)٤٣« :ذٕؽم».
( )3يف (٩غ)٩« :ة٬ .»٫٤ٝة٦ل (ب).

ثـ ًر٬ة()1

أك أػؿصٟ ٫لؿج ٨٦

فرع :ك٦ة ىص ِفؿ يق ا٣كٲ ٨٦ ٢أمضةر اٙلؿـ أك ى ٍ
ثى ٍـ ًر٬ة ٪ٚجخ يف اٙلٚ ٢ٺ ظؿ٦ح  ،٫٣ثؼٺؼ ٦ة ىص ِفؿ يق ً ٨٦
اٙل ْف ٨٦ ٢ذ ٟ٣إٌف اٙلؿـ
٪ٚجخ ٚٲ.٫

و
و
كأٝٮاؿ ٟلىٮوح ،ك٣ٲف
إٔٚةؿ
٦ؿ٠ت ٔ ٨٦ؽِف ة
ٝل٧ٮع
وسأمث :كاٙلش
ه
ه
٠ة ٢ٕٛ٣ا٣ٮاظؽ ً٠ل ٪٤ٝة يف ا٣ىٺة؛ ك٣ؾ ٟ٣ٹ ٱٛكؽ ثٌٕ ٫ثٛكةد ثٕي،

ك ٙ٤١٧٤٣أف ٱ ٢ٕٛيف  ٨٦ ٢ٕٚ ٢٠إٔٚة ٫٣ثٞٮؿ ٔةًف.
كأر٠ة ٫٩اٵو٤ٲح ا٣ذٰ ٹ ثؽؿ ٜلة زٺزح :اٷظؿاـ كا٣ٮٝٮؼ كَٮاؼ ا٣ـٱةرة،
ك٦ة قٮا٬ة ٚ٭ٰ كاصجةت ٦كذ٤ٞح ٦ذى٤ح ث٠ ٫ة٣ىٛةت  ،٫٣كٜلة ثؽؿ ٥لٛ٤٭ة ٔ٪ؽ
ا٩ؼؿاـ ٨لء ٪٦٭ة.
فرع :ك٤٣ـكـ ذ ٟ٣ا٣جؽؿ دجٕ نة ٤٣عش ٠ةف اٵوط أف ظ ٫٧١ظ ٫٧١يف ٠ٮ٫٩
ٹ ٣لت إٹ ثة٣ٮوٲح ،كأ ٨٦ ٫٩ز٤ر ٦ةؿ اٛلٮ٪ل؛ ٣بٺ ٱـٱؽ اٛ٣ؿع ٔىل أو،٫٤
ك٠ؾا ٦ة ٣ــ ثة٘ل٪ةٱح ٔىل اٷظؿاـ أك اٙلؿـ.
كٝٲ :٢ث ٨٦ ٢ا٣ؿأس؛ إذ ٬ٮ أرش ا٘ل٪ةٱح(٠ )2كةاؿ ا٣ؽٱٮف.
وسأمث :كٛلة ٠ةف يف كٝخ اٙلش ى ٌٍ ٚى٤ح ٔ٤ٲ ٫كًف ٱ٦ ٨١ذٕ ْفٲ ٪نة ٔ٤ٲ ٫وط اٷظؿاـ
ثأ٠سؿ  ٨٦ظضح كإدػةؿ ظضح ٔىل ظضح ،كٛلة ٠ةف كٝذ ٫ٱنج ٫اٛلٕٲةر ٠ٮٝخ
ا٣ىٮـ  ٨٦ظٲر إ ٫٩ٹ ٱىط يف إ٣ةـ ا٣ٮاظؽ إٹ ظضح كاظؽة٣ ،ــ رٚي ٦ة زاد
ٔ٤ٲ٭ة كدأػٍل .٫٤ٕٚ
رٚي
كدَٕل ي
فرع :كٛلة ٠ةف اٙلش ٱ٤ــ ثةٍ٣صكع ٔىل ٦ة قٲأيت ٣ـ٦خ اٵكٌفِ ،ف
ٍٗل٬ة ظذٯ ٣ٮ رٚي اٵكٌف ًف دؿدٛي٤ٚ ،ٮ ً٦ص يف ا٣سة٩ٲح ٩ةكٱ نة ٵًٔلٜلة ٪٦٭ة
ٚةٞ٣ٲةس ا٘ليل أف ٹ د ٨ٔ ٓٞكاظؽة ٪٦٭ًل ،أ٦ة اٵكٌف ُ٤٤ٚصؼ ٔ٪٭ة ٛلة دٞؽـ أف
اُ٣صؼ يف إ٣جةدات ٱىط .كأ٦ة ا٣سة٩ٲح ٚٶف ثٞةء اٷظؿاـ اٵكؿ ٦ة٪٦ ٓ٩٭ة،
ظت ٱجؾر ٪٤٣جةت ٨٦ .اٞ٣ة٦ٮس.
( )1ا٣جـرُ ٢٠ :ف
( )2يف (ب ،ج)« :ص٪ةٱح».

 ٨١٣ٱجٞٯ ٞلُص نا ث ٫ظذٯ ٱذع ،٫٪٦ ٢٤كاٞ٣ٲةس اٚل ٰٛٱ ٨ٔ ٓٞاٵكٌف؛ ٵف
اٵًٔلؿ ٝؽ وةرت ٦ذٕٲ٪ح ٜلة ثةٷظؿاـ ٚأمج٭خ ا٣ٮدٱٕح ك٩عٮ٬ة ً٦ل ٹ دؤزؿ ٚٲ٭ة
ا٪٣ٲح ،ك٬ٮ ٍْ٩ل ٦ة دٞؽـ يف وٮـ ٦ذَٕل ٠ىٮـ( )1رٌ٦ةف ،كاٞ٣ٲةس اٚل٪٬ ٰٛة
أٝٮل دأزٍل نا ١ٚةف اٛلٕذ٧ؽ.
فرعٚ :أ٦ة  ٨٦أظؿـ ثعضذَل زً٦ ٥ص ٚٲ٭ًل  ٕ٦نة ًف ٱ ٨ٔ ٓٞكاظؽة ٪٦٭ًل؛ ٕ٣ؽـ
ا٣ىٺظٲح(ٜ )2لًل  ٕ٦نة ،كثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ َةؼ ٤٣ٮداع ى٤ٔ ٨ٍ ٦ٲَ ٫ٮاؼ ا٣ـٱةرة ٚإ٫٩
دَٕل اُ٣ ٢٧ٕ٣ٮاؼ ا٣ـٱةرة.
ٱًٔ ٓٞل ٩ٮاق ٕ٣ؽـ ِف
دَٕل ٚ ٫٣ٲ ٫٪ٔ ٓٞظذٯ ٣ٮ َةؼ ثٕؽق(َ )3ٮاؼ
كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :ثٝ ٢ؽ ِف
ا٣ـٱةرة ك ،٫٪ٔ ٓٝكاٵكؿ أّ٭ؿ.
وسأمث :كٱذ٧ٲـ اٙلش ٔ ٨قةاؿ إ٣جةدات ثأ٦ٮر أرثٕح(:)4
اٵكؿ :وعح اٹقذ٪ةثح ً٠ل دٞؽـ ،كٱنةر ٫٠يف ذ ٟ٣اٹٔذ١ةؼ؛ ٣نج٭ ٫ث.٫
ا٣سةٌل٠ :ٮف ٦ىةظجح اٛلٕىٲح ٣جٕي إٔٚة ٫٣ٹ دٛكؽق ً٠ل ذ٠ؿ٩ة يف اُ٣ٮاؼ
ٕل و٘٦ ٢ىٮب ،كا٣ٮٝٮؼ  ٓ٦اٛلُة٣جح ثؿ ْفد ا٣ٮدٱٕح أك ٌٝةء ا٣ؽٱ ،٨كذٟ٣
ٔىل ى ى
ٟلىٮص ثةٍ٣صع.
ٔٞيل١ٚ ،ٲ ٙٱىط
ظ٥١
٦ذٌ ٪٧نح ٛلٕىٲح
ٚإف ٝٲٚ :٢كةد اُ٣ةٔح ث١ٮ١لة
ه
ْف
َف
ْلىٲى ٫ثةٍ٣صع كاٙل ٥١إٞ٣يل ٹ ٱٞجْ ٢لىٲى نة كٹ ٩كؼ نة؟
٪٤ٝة٪ٕ٦ :ٯ ا٣ذؼىٲه ٪٬ة :إقٞةط كصٮث ٨ٔ ٫إ٣جؽ ٹ ٦ىٍلق َةٔ نح.
كا٣سة٣ر :أ ٫٩ٱ٤ــ ثةٍ٣صكع ،كا٤ٕ٣ح ٚٲ٦ ٫أػٮذة  ٨٦كصَ ٫شٔٲذٚ ،٫إٛ ٫٩لة ٠ةف
اٷظؿاـ إصةثح ٣ؽٔٮة آص كث٤جف

مٕةر()5

اٹٞ٩ٲةد  ٫٣صؿل ٝلؿل اٹ٣ذـاـ ثًل

( )1ظٲر رصؼ ثٕؽ ا٪٣ٲح ٚإ ٫٩ٹ ٱىط اُ٣صؼ ث ٢ٱجٞٯ اٵكؿ٬ .ة٦ل (أ ،ب ،ج).
( )2يف (ب ،ج) :ا٣ى٤ٮظٲح.
( )3م٤ٔ ٢١ٲ ٫يف (أ).
( )4وٮاثٗ :٫لكح.
كد٤جكة ثنٕةر».
( )5يف (ب)« :كدّ ٤فج نكة ثنٕةاؿ» .كيف (ج) « :ن

يد ًٔ ىٰ إ٣ٲ ،٫ك٬ؾا أ٦ؿ ٝؽ أذرب اٍ٣صع ٍْ٩لقٚ ،إف اٷصةثح ثٕؽ ا٤ُ٣ت يف إٞ٣ٮد

يد ٍس٧ؿ اٹ٣ذـاـ كاٹ٩رباـ.

كٝؽ ذ٬ت ثٕي أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲح إٌف أف ا٤ٕ٣ح ٛ٩ف اٍ٣صكع؛ إذ ٬ٮ ث٧سةثح
ا٪٣ؾر ٦ ٓ٦ة ٱؤدم إ٣ٲ ٫اٚلؿكج  ٨٦ ٫٪٦إثُةؿ ا ،٢٧ٕ٣كٝؽ ١لٲ٪ة ٔٚ ٫٪أكصجٮا قةاؿ
إ٣جةدات  ٨٦وٲةـ كوٺة كٍٗلً٬ل ث٧ضؿد اٍ٣صكع ،كٝؽ ذ٠ؿ٩ة ٦ة ٬ٮ ا٣ٮص ٫يف
٣ـكـ اٙلش ،كٹ ي٩ك ْف ٥٤أف اٍ٣صكع ٠ة٪٣ؾر؛ إذ ِ ً ٣فً ٤
 ِٛأذجةر يف اٍ٣صع(ٚ )1ٺ ٱٞةس
ٔىل اٙلش ٍٗلق؛ ٕ٣ؽـ ا٘لة ،ٓ٦كاٛلؿاد ثة٪٣٭ٰ( )2إثُةؿ ا ٢٧ٕ٣ثة٣ؿدة.
ا٣ؿاثٓ :أ ٫٩ٹ ٱجُ ٢ثإثُة ٫٣كاٚلؿكج  ،٫٪٦كا٤ٕ٣ح ٚٲ ٰ٬ ٫ا٤ٕ٣ح ٚٲًل ٝج،٫٤
كٱ٤ــ  ٨٦ىٔ ِف ٤ى ٢ثذ ٟ٤ا٤ٕ٣ح أف ٹ ٱٞٮؿ ُلؾا ا٣ؿاثٓ ً٠ل ٱىط يف قةاؿ اٛل٪ؾكرات
إثُةٜلة ثةٚلؿكج ٪٦٭ة ثٕؽ اٍ٣صكع كإف ٠ةف يٞل ى ِفؿ ٦نة.
اٛلٌص يف ٚةقؽق؛ كذ ٟ٣ٵف ا٣ٮطء ًف يٱ ٍجُ ،٫٤كإً٩ل أ٠كج٫
كاٚلة٦ف :أ٣ ٫٩لت
ّف

ٞ٩ىة ٩نة ٚٮصت إدًل٫٦؛ ٣ٮصٮث ٫ثةٍ٣صكع ً٠ل دٞؽـ ،زٌٝ ٥ةؤق دة ٌ ٦نة؛ ٹ٣ذـا ٫٦ث٫

دة ٌ ٦نة ظَل أظؿـ ٔىل ٦ة ذ٠ؿ٩ة؛ ك٣ؾ٣ ٟ٣ــ إٔةدة ٛ٩ف ا٣ؾم أظؿـ  ٨٦ ٫٣ظضح
اٷقٺـ أك ٍٗل٬ة.

كٝؽ ٩ضـ ٗؿً٪ة  ٨٦إ٣جةدات ا٣جؽِ ٩فٲح ،كأ٦ة اٛلةِ ٣فٲح ٞٚؽ دٞؽـ ا١٣ٺـ يف ٕل٤ذ٭ة
كذ٠ؿً أظ١ة وـ دٕ٧٭ة ،ك٩ع ٨اٳف ٩ؾ٠ؿ ٦ة ٥لذه ث ٢٠ ٫ثةب ٪٦٭ة.

( )1يف (ب)« :اٍ٣صكع».
ََ ُْ ُ َ ْ َ َ ُ
ْ
( )2ٱٕ ٰ٪ثة٪٣٭ٰ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَل تت ِػئا أخٍاىسًّص [ٞل٧ؽ.]23

[اٌؼثاداخ ادلاٌ١ح]

تاب اٌضواج

 ٰ٬و٤ح َشٔ٭ة آص يف أ٦ٮاؿ ٔجةدق اٵٗ٪ٲةء ٦ٮاقةة ٷػٮا١ل ٥اٞٛ٣ؿاءٌٝ ،ةء
اٵػٮة ،كٔ ٧ن
ٺ ثًل ٱٮصت دأ٠ٲؽ اٵٛ٣ح ،كثًل أ٦ؿ ث ٫قجعة ٨٦ ٫٩اٛلٕةك٩ح
ٙلٜ
ِف
كاٛلٕةًؽة ٦ ٓ٦ة ٚٲ٭ة  ٨٦اثذٺء ذكم اٵ٦ٮاؿ ا٣ذٰ  ٰ٬مٞةا ٜاٛ٪٣ٮسً٠ ،ل اثذٺ٥٬
و
و
كو٤ح ك ٰ٬ا٘٣ة٣جح.
ٔجةدة
يف اٵثؽاف ثذ ٟ٤إ٣جةدات ا٣جؽ٩ٲحٛٚ ،ٲ٭ة مةاجذة
فرع ً٤ٚ :ى٧ة ٚٲ٭ة  ٨٦إ٣جةدة كصجخ ٚٲ٭ة ا٪٣ٲح ،كًف دىط ٦ ٓ٦نةر٠ح ٕ٦ىٲح،
ك٠ةف اٛلٕذرب يف إصـاا٭ة ٬ٮ ٦ؾ٬ت ا٣ىةرؼ ٹ اٛلُصكؼ إ٣ٲ ٫٤ٚ ،٫اُ٣صؼ يف
ٍٞٚل ٔ٪ؽق كإف ٠ةف ذ ٟ٣اٛلُصكؼ إ٣ٲٌ ٪ٗ ٫ٲ نة يف ٦ؾ٬ت ٛ٩ك ،٫ك٣لٮز  ٫٣ي
أػؾ٬ة ٹ
٣لـئ كإف ٠ةف ٣لٮز ُ٧٤٣صكؼ إ٣ٲ ٫اٵػؾ ظٲر ٹ َشط كٹ ٦ة
ا١ٕ٣فٚ ،ٺ ي ٍ
يف ظ.٫٧١
ك١٣ٮ١لة و٤ح وط ٚٲ٭ة اٹقذ٪ةثح ،كوط اٷصجةر ٔ٤ٲ٭ة ،ك٩ةب اٷ٦ةـ يف
ا٪٣ٲح ،كأػؾت ٦ ٨٦ةؿ اٛلٲخ كإف ًف يٱٮص.
ك١٣ٮف ا٣ى٤ح ٗة٣جح كصت رٔةٱ يح اٵٞٛ٤٣ ٓٛ٩ؿاء يف دٞٮٱ ٥أ٦ٮاؿ ا٣ذضةرة،
كدٞٮٱُ ٥ف
 ٨٦ ٢٠ا٣ؾ٬ت كاٌٛ٣ح ثةٳػؿ ،كإػؿاج ا٣ذجٲٓ

أك()1

اٛلك٪ح يف ز٠ةة

ا٣جٞؿ ،ككصجخ يف ٦ةؿ ا٣ىٍ٘ل ك٩عٮق.
كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح :إ٣جةدة  ٰ٬اٛلٞىٮدة ٚٺ ٣لت يف ٦ةؿ ا٣ىٍ٘ل.
ٌٚٮٍف ز٠ة ىة ٗ ًٍل ًق ٚأصةز اٛلة ،ٟ٣زجخ
فرع :ك٣ؿٔةٱح ا٣نةاج ىذ ٍَل إذا أػؿج
َف
ظ٧١٭ة يف ص٪جح ا٣ى٤حٚ ،ك ٍٞاًٌ٣لف ،دكف ص٪جح إ٣جةدة ٚٺ ِلـئ.
و
فرع :ك٤٣نةاجذَل  ٕ٦نة ًف دُصؼ يف و
ٚةق ،ٜأ٦ة ص٪جح إ٣جةدة ٚٶ ٫٩ٹ
٠ةٚؿ كٹ
ٝؿثح ٚٲ٭ًل ٔىل ٦ة ذ٠ؿق ثٕي أوعةث٪ة ،كأ٦ة ص٪جح ا٣ى٤ح ٚٺُٞ٩ةع اٛلٮاٹةٚ ،إ ِف٩ة
٦أ٦ٮركف ثٞ٧ةَٕذ٭ ٥كٕ٦ةدألٚ ،٥ٺ ٱ١ٮ٩ٮف أ ٬ن
رب كا٣ى٤ح ،كا٣ذٕ٤ٲ٢
ٺ ْ ٤٣ف
( )1يف (ب ،ج)« :ك».

ثؿٔةٱح ا٣ى٤ح ٬ٮ اٵكٌف.
فرع :ك١٣ٮ١لة ٦ذٕ ٞ٤نح ث ً
َٕل اٛلةؿ ٕ٪٦خ  ٨٦اٹ٩ذٛةع ث ٫كا٣ذُصؼ ٚٲ،٫
و
٣يشء  ٨٦اٛلةؿ ظىذ٪٦ ٫٭ة
اٞ٣ةثي
كً ً ٧ى٨
ي
ك يٝؽْف ىٍ ٦خ ٔىل  ٨ٛ٠اٛلٲخ كِل٭ٲـق ،ى
ٔىل اٵوط ،كٕ٪٦خ  ٨٦ا٣ـ٠ةة ظٲر ٠ةف ٩ىةث نة  ،ٍٞٚك٣ٮ ٗلك نة  ٨٦اٷثٔ ٢ىل
اٵوط ،كا٣نةة ه
ثؽؿ؛ ثؽ٣ٲ ٢أ٣ ٫٩لـئ إػؿاج أظؽ٬ة ك٣ٮ ٠ة٩خ ٝٲ ٧يذ ي ٫ى
دكف ا٣نةة
ك٠ة٩خ ًٗ ٌن نة ٚٲ٩ ٫ةز٣ح ٪٦ـ٣ح اٚلى ىجرٚ ،ٲ١ٮف إػؿاص٭ة دُ٭ٍل نا ٣ٶ٦ٮاؿ كٵرثةُلة،
ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)1كإٌف أ١لة يٗ ىكة ى ٣يح أكقةخ اٵ٦ٮاؿ ،كًف ٤ل ٢رصٚ٭ة يف
ا٣ذٌ٧غ( )2ثً ىؼ ىجسً ً ،٫كٹ ٚٲ٨٧
أوٮ ٫٣كٚىٮ٫٣؛ ٵ١ل ٥ث٧سةثح ٛ٩ك ،٫ك٣ٲف ٫٣
ّف
ٰٗ٪؛ إذ ٹ رضكرة  ٫٣إٌف د٪ةكؿ
ٱ٤ـٞٛ٩ ٫٦ذ٣ ٫ؾٟ٣؛ ٕ٣ٮد ا٤ٔ ٓٛ٪٣ٲ ،٫كٹ يف ُف
اٵكقةخ ،كٹ ٞ٣ؿاثح ا٣ؿقٮؿ ÷ د٪ـ٦ل نة ٜل٪ٔ ٥٭ة ً٠ل أمةر إ٣ٲ.)3(٫

وسأمث :كقجج٭ة ٬ٮ اٛلةؿ ،كاٙلٮؿ َشط؛ ٤ٚؾ ٟ٣وط ا٣ذٕضٲٝ ٢ج ،٫٤كأ٦ة
ٍٕ٧٤٣صٚ ،ٺ
٠ٮف اٛلةؿ ٩ىةث نة أك قةا نًل أك ٤٣ذضةرة ىٚضـء  ٨٦ا٣كجت ٠ةٷظىةد
ِف
٣لـئ اٷػؿاج ٝج ،٫٤كأذربت ٬ؾق اٵ٦ٮر صـء نا  ٨٦ا٣كجت ٣ٲذعُ ٜٞلة ا٪ً٘ ٣ىٯ
ا٣ؾم ٱى٤ط قجج نة ٤٣ىؽٝح ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(.)4
فرع :ى ٚىٍ ٞج ٢ا٣كجت ي
اٛلةؿ ّ ٠ف ٤ي ٫ه
ػة٣ه ً٤٣ل ،ٟ٣كثٕؽى ق ٝج ٢اٙلٮؿ ٫١٤٦
ٟ٤٦
ه
و
ثةؽٝ ٨١٣ ،ؽ دّٕ ٜ٤ف
ًٕٲ ٙٹ ٱ٫ٕ٪٧
ظ ٜآص دٕةٌف ثٞؽر ا٣ـ٠ةة  ٫٪١٣ ،٫٪٦دٕ ّف ٤هٜ
ه
ا٣ذُصؼ ،كثٕؽ اٙلٮؿ ػؿج ذ ٟ٣اٞ٣ؽر ٔ ،٫١٤٦ ٨كوةر ا٪٣ىةب ٦نرت ٠نة ٨١٣
ُ ْ

َْ

ًَ ُ

ُ

ُ ّ

( )1ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صخذ ٌ َِْ أم َٔالِٓ ًْ َ
ص َدكث ت َػ ّ ِٓ ُرْ ًْ َوح َزك ِي ِٓ ًْ ة ِ َٓاّص [ا٣ذٮثح ،]103:ك٩عٮ٬ة.
ِ
( )2ا٣ذٌ٧غ :ا٣ذُ٤غ ثة٣يشء١( .لةٱح).
( )3ث٪عٮ ٦ة أػؿص ٫أثٮ داكد ( ،)2985ك٦ك ٨ٔ )1072( ٥٤رقٮؿ آص ÷ ٝةؿ(( :إف ٬ؾق
ا٣ىؽٝةت إً٩ل  ٰ٬أكقةخ ا٪٣ةس إ١لة ٹ ّلٛ ٢لع٧ؽ كٹ ٳؿ ٞل٧ؽ)) يف ظؽٱر َٮٱ ،٢كيف
ركاٱح(( :كٗكٮؿ ػُةٱة ))٥٬اثٔ ٨كة٠ؿ يف دةرٱغ د٦ن.)7/203( ٜ
( )4ث٧سٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو َءاحُٔا َخ ذل ُّ يَ ْٔ َم َ
خ َصادِه ِّص [اٵٕ٩ةـ ،]141:كيف ٩عٮ ٦ة دٞؽـ يف ػرب ٕ٦ةذ:
((ٚأػرب ٥٬أف آص ٚؿض ٔ٤ٲ٭ ٥وؽٝح دؤػؾ  ٨٦أٗ٪ٲةا٭ ٥كدؿد يف ٞٚؿاا٭ ، ))٥ك٩عٮ ٝٮ: ÷ ٫٣
((٣ٲف ٚٲًل دكف ٗلكح أكق ٜوؽٝح)) أثٮ داكد (.)1558

ثٚ ٫٣ ٰٞٲّ ٫ف
ظ ٜا٣ذُصؼ٬ ،ؾا ٝٮؿ اٵ٠سؿ.
كٝةؿ صًلٔح :إف  ٫٣ ٫١٤٦و
ثةؽ ،كإً٩ل ى٥لؿج ٔ ٫١٤٦ ٨ثةُ٣صؼ ٫٤ٚ ،إػؿاج
اٛلذٞٮم ثةٍ٣صط ٬ٮ اٛلٕذرب َٕ٤٣ل أو ن
ٺ
ُص ي ٚيٚ ٫ٲ ،٫كذ ٟ٣ا٣ذٕ ّفٜ٤
ْف
ثؽ ،٫٣كٱٛ٪ؾ ىد ى ّف

كٍ٘٣ل٬ة ثؽٹنٚ ،جذٛ٤٭ة ٝج ٢ا٣ذ ٨١٧ٱك ٍٞا٣ٮصٮب.
إَ٣ل ٠ؾ ٟ٣ث٪٦ ٢٠ ٢٭ًل أوٚ ٢ٺ
كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥ذ ٟ٣ا٣ذٕ ّف ٜ٤ٹ يٱ ىى ْف يٍل
ى
ٱك ٍٞا٣ٮصٮب ،ك٬ؾا ٬ٮ اٞ٣ٮؿ ثأف ا٣ـ٠ةة دذٕ ٜ٤ثة٣ؾ٦ح.
فرع :كإً٩ل أذرب ا٣كٮـ يف اٵٕ٩ةـ ٹ٩ؽٚةع ٦ؤ٩ح ا ًٕ ٣ىٺ ىٚح؛ ك٣ؾ ٟ٣كصجخ يف
إ٣ٮا ٢٦ا٣كةا٧ح ،كا٠ذٛٯ ثأ٠سؿ اٙلٮؿ إٝة ٦نح ٣ٶ٠سؿ ٞ٦ة ىـ ا ٓ٦ ،٢١٣امذًلؿ ىق ٍٮ ًـ
اُ٣ؿَٚل ٔ٤ٲٔ ٫ىل اٵوط٠ ٓ٦ ،ٮ ٫٩وٛح ٦ذ ٧٧نح ك ٤٧١٦نح ٹ أوِ ٤فٲح ٠ةٛلةؿ.
فرع :كٛلة ٠ة٩خ اٞ٪٣ٮد كأ٦ٮاؿ ا٣ذضةرة ٍٗل ٦كذٞؿة ا٧١٣ٲح؛ ١٣سؿة ٔؿكض
ِص ٞ٩ىةف
ا٣ـٱةدة كاٞ٪٣ىةف ٚٲ٭ة ،ثكجت اٛلٕةكًح ا٣ذٰ كًٕخ ٜلة ًف ىٱ ي ِف
ا٪٣ىةب ثَل َؿيف اٙلٮؿ ٦ة ًف ٱ.ُٓٞ٪
ٚإف ٝٲ :٢ا٣ـ٠ةة دذ١ؿر ٣ذ١ؿر اٙلٮؿ  ٓ٦اّلةد اٛلةؿ١ٚ ،ٲ ٙٱ١ٮف اٛلةؿ قجج نة
كاٙلٮؿ َشَ نة كاٙل )1(٥١إً٩ل ٱذ١ؿر ثذ١ؿر ا٣كجت ٹ ثذ١ؿر اٍ٣صط؟
ٕ٦ؿً نح ٤٣ذ ٙ٤ثةٙلٮادث ،كثًل ىٱؿً يد ٔ٤ٲ٭ة  ٨٦ظةصةت
٪٤ٝةٛ :لة ٠ة٩خ اٵ٦ٮاؿ ِف

ا٣ـ٦ةف ا٣ذٰ ىِلؽّف يد٬ة ٹزـ ٣جٞةء ظٲةة اٷ٩كةف -صٕ ٢ا٪٣ىةب ثٕؽ ٌ٦ص ظٮؿ
٠ة٠ ٢٦أ٩ ٫٩ىةب آػؿ ،كأذرب اٙلٮؿ ٵ ٫٩أ٠سؿ ٞ٦ةدٱؿ ا٣ـ٦ةف ،ك٬ٮ صة ٓ٦ٵ٠سؿ
أقجةب د ٙ٤اٛلةؿ.

فرع :كٞ٣ٲةـ اٙلٮؿ ٞ٦ةـ د١ؿر ا٪٣ىةب إذا اد ٜٛظٮؿ ا٣ذضةرة كا٣كٮـ ٔىل
و
و
كاظؽ ًف ٣لت ٚٲ ٫إٹ ز٠ةة كاظؽة ،كإف اػذ ٙ٤كصت ز٠ةدةف ،ك٠ؾا ظٲر
٦ةؿ
ثعت ا٣ذضةرة.
اٙلٮؿ ٍٗل ٕ٦ذرب يف إظؽل ا٣ـ٠ةدَل ً٠ل إذا ثؾر
ْف
( )1يف (أ)« :كاٙلٮؿ».

فرع :ك١٣ٮف ا٪٣ىةب قجج نة ٠ة٩خ زٱةدد ٫وٛح  ،٫٣كظٮؿ ا٣ىٛح ظٮؿ
اٛلٮوٮؼ.
فرع :كٛلة ٠ةف قجج٭ة ا٪٣ىةب ٠ة٩خ ٦ذٕٞ٤ح ثٕٲً٠ ٫٪ل يف ا٣ىٺة كا٣ىٮـ
كاٙلش ٔىل ٦ة ٦ؿ ،ككصجخ ٚٲ ٫ك٣ٮ ٠ةف  ٨٦أ٦ٮاؿ اٛلىة٣ط ،ث ٢ك٣ٮ ز٠ة نة،
ككصجخ يف رٝجح ا٣ٮ ،ٙٝي
كْلؿج  ٨٦ىٗ ِفٺد٫؛ إذ ٬ٮ أٝؿب إٌف إَ٣ل ز ٨٦ ٥ثٲخ
آدِ ٰ٦ف و
َٕ٦ل؛ إذ ا٣ؿٝجح ٓص دٕةٌف،
اٛلةؿ؛ إذ ا٘ل٧ٲٓ ٧٤٣ىة٣ط ،ك٣ٮ ا٣ٮٔ ٙٝىل
ُف
ككصجخ يف ٦ةؿ ا٣ٲذٲ ٥كاٛلكضؽ ك٩عٮً٬ل.
فرعٝ :ؽ ئً٦ ٥٤ل دٞؽـ أ١لة كصجخ ن
و٤ح َٕ٧٤٣صٱُ٧ٚ ،٨صٚ٭ة :إ٦ة اٵمؼةص
ى
 ٙكاٛلضة٬ؽى  ٨٦ا٣سًل٩ٲح
أٛ٩ك٭ٚ ٥ٲنرتط ٚٲ٭ ٥اٷٔكةر ،ك٬ٮ ٦ة ٔؽا
إ٣ة ٢٦كاٛلؤ ِف ٣ى
اٵو٪ةؼ ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة آص ،كإ٦ة اٛلىة٣ط إ٣ة٦ح ا٣ذٰ ظةصح ُف
٦ةقح،
 ٨٦ ٢٠إ٣جةد إ٣ٲ٭ة ِف
و
اػذٺؼ يف
ك ٰ٬ثةُ٣صؼ يف ا٣سٺزح اٛلؾ٠ٮرٱٚ ،٨ٺ ٱنرتط ٚٲ٭ ٥اٞٛ٣ؿ ٔىل
قجت اقذعٞةٝ٭ ٥ظةص ىذ٭ً ٥
أٛ٩ك٭ً٠ ٥ل ذ٠ؿ٩ة.
اٛلضة٬ؽ؛ إذ ٣ٲف ي
فرع :كٝؽ ئً٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أف اٛلٞىٮد ٪٦٭ة د ٓٚاٙلةصح ،ك٠ ٨٦ٮف اٳٱح
٦كٮٝح ٦ ٰٛ٪٣ة ٔؽا د ٟ٤اٵو٪ةؼ أف اٙلُص ٚٲ٭ة ٣جٲةف اٛلُصؼٚ ،ٺ ٣لت
ا٣ذٞكٲٍ ثٲ٪٭ة ٔ٪ؽ٩ة ،ػٺ ٚنة ٤٣نةٚ ،ٰٕٚٲضٮز رصٚ٭ة ٔ٪ؽ٩ة يف كاظؽ ٨٦
اٵو٪ةؼ إٹ إ٣ةٚ ٢٦ٺ ٱكذع ٜأف دُصؼ إ٣ٲ ٫ثة ٢٧ٕ٣أ٠سؿ ٝ ٨٦ؽر أصؿة
ٔ٫٤٧؛ إذ  ٰ٬يف ٞ٦ةث٤ح اٍٞٚ ٢٧ٕ٣؛ ك٣ؾ ٟ٣أصةز ثٌٕ٭ ٥أف ٱ١ٮف ٬ةمٌ ٧ٲ نة ً٠ل
٣لٮز أف ٱ١ٮف ٌٗ ٪ٲ نة ادٛة ٝنة.

ه ،أ٦ة اٛل٪ةقجح ٚٮص٭ةف:
وسأمث :ككٹٱذ٭ة إٌف اٷ٦ةـ
٪٧٤٣ةق ىج ًح كاِ٪٣ف ْف
ى

أحدَام٦ :ة يف ىص ٍٕ٤٭ة إٌف أرثةُلة  ٨٦اٛلٛكؽة ا٪٣ةمبح  ٨٦اقذٕٺء ثٕي إ٣جةد
ٔىل ثٕي ،كػٌٮع ثٌٕ٭٣ ٥جٕي٦ ٓ٦ ،ة يصجً ىٍ ٤خ ٔ٤ٲ ٫اٵٛ٩ف  ٨٦اٛلٲ ٢إٌف
 ٨٦ى٪٦ى ىع٭ة ،كاِ٪٣ف ٍ ٛىؿة ٔ ٨٧ى٪٦ى ىٕ٭ةٚ ،ضٕ ٢آص اٷ٦ةـ كاقُ نح ثَل اٞٛ٣ؿاء كأرثةب
اٵ٦ٮاؿ رأٚح ثة ٢١٣كرٖلح ٜل.٥

ى
أًٔلٜل ٥ثُ٤ت اٹقذٕٺء كا٣رت ّف ًٓ ٚثةٷُٔةء،
أ٦ة أرثةب اٵ٦ٮاؿ ٤ٚبٺ يٱ ٍٛكؽكا
كأ٦ة اٞٛ٣ؿاء ٤ٚبٺ يٱ ًؾ ّف٣ٮا أٛ٩ك٭ ٥ثؼٌٮع اٹظذٲةج كذؿ اٹقذُٕةء ،كٝؽ أٔـ٥٬
آص ثةٷٱًلف ك١لٯ اٛلؤ ٨٦أف يٱ ًؾ ِفؿ ٛ٩ك.٫

وذاًيُام :أف آص دٕةٌف ٛلة َشع اٷ٦ة٦ح  ٫٧٤ٕ٣ثعةصح اٵ٦ح إٌف  ٨٦ٱ ٥ْ٪أ٦ؿ٬ة،
ّف
كٱّ ٙ١ةٛل٭ة ،كٱُ٪ص ًٕٲٛ٭ة ،ك ىٱ يكؽّف ٚةٝح ٞٚؿاا٭ة كأكٍف
ك٤لٝ ِٛٮأؽ دٱ٪٭ة،

ظةصذ٭ة ،كذ ٟ٣ٹ ٱذ ٫٣ ٥إٹ ثةٵ٦ٮاؿ ىٱ يكؽّف ُلة ا٣س٘ٮر ،كٱؽُ ٓٚلة اٙلةصةت-
صٕ ٢يف أ٦ٮاؿ اٵ٦ح صـء نا ٦ك ِف ٤نًل إ٣ٲ ،٫ٱُص ٫ٚيف ٬ؾق اٵ٦ٮر ا٣ذٰ دى ٢إٌف ٢٠
و
ٍْ٩ل ٦ة أذربق
أظؽ ًظ ِفىذٕٛ٩ ٨٦ ٫٭ة ،كُلة ّلذ ِٛاٵركاح كاٵ٦ٮاؿ ،كوةر ذ ٟ٣ى
ا٣نةرع  ٨٦رصؼ ثٕي ا٣ٮ ٙٝيف إوٺح ثةٝٲ ،)1(٫كُلؾق اٙل٧١ح

وةرت()2

٦ىةرؼ ا٣ـ٠ةة ٦نذ٤٧ح ٔىل ٕلٲٓ ٦ة ٤لذةج اٷ٦ةـ إٌف اٷٛ٩ةؽ ٚٲ.٫
وأوا امٌص  ٨٧ٚاٞ٣ؿآف آٱح ا٣ىؽٝةتِ ،ف
إ٣ة ٨٦ ٢٦اٛلىةرؼ
ٚإف ىص ٍٕ ى٢
ً
ا٣كٕةة كإً٣لؿ.
ٱذٮٔ )3(ٙٝىل ٠ٮف أ٦ؿ اقذٲٛةا٭ة إٌف اٷ٦ةـ؛ إذ ٬ٮ ا٣ؾم ٱجٕر ّف
كأٱٌ نة ىص ٍٕ ٢اٛلؤ ِف٪٦ ٙ٣٭ة ٱكذ٤ــ ذٟ٣؛ إذ ٹ ٣لٮز ا٣ذأ٣ٲٍ٘٣ ٙل اٷ٦ةـ.
ُ ْ
ًَ
َْ
كٝ ٫٪٦ٮْ :٫٣صخذ ٌ َِْ أم َٔال ِ ِٓ ًْ َص َدكثّص[ا٣ذٮثح]103؛ إذ اٷ٦ةـ ٝةاٞ٦ ٥ةـ
ا٣ؿقٮؿ ÷.
ك ٨٦ا٣ك٪ح ٝٮ(( :÷ ٫٣أرثٕح إٌف ا٣ٮٹة))( )4كٍٗل ذ ،ٟ٣ك.÷ ٫٤ٕٚ
كاٷصًلع ٕٞ٪٦ؽ ٔىل ذ ٟ٣يف ا٘ل٤٧ح.
فرع ٥٤ٕٚ :أف كٹٱذ٭ة إٌف اٷ٦ةـ ّة٬ؿ نة كثةَ ٪نح ،ٹ ً٠ل ٝة ٫٣ا٣نة ،ٰٕٚكظٲر
ٹ دٛ٪ؾ أكا٦ؿق ٹ ً٠ل ظ ٨ٔ ٰ١ثٕي أوعةث٪ة؛ إذ ٹ ٱىط(ٓ )5لؿد٦ ٥٬ك ُٞنة
( )1يف (ب ،ج)٦« :ة ٚٲ.»٫
( )2يف (ب ،ج)٠« :ة٩خ».
( )3يف (ب ،ج)٦« :ذٮ.»ٙٝ
( )4دًل(( :٫٦ا٘لٕ٧ح كاٰٛ٣ء كاٙلؽكد كا٣ىؽٝةت)) ركاق يف ا٣نٛةءٝ ،ةؿ اث ٨ظضؿً :ف أرق ٦ؿٚٮٔ نة.
كٕ٤٣ٺ٦ح ا٣كًلكم  ªثعر ٛ٩ٲف يف ٠ذةث ٫ا٬ ٨ٔ ٥ُ٧ُ٘٣ؾق ا٣ؿكاٱح.
( )5يف (ب ،ج) :ٹ ٱى٤ط.

٣ٮصٮب اٞ٩ٲةد ،٥٬كأف اٍٞٛ٣ل إذا أػؾ٬ة  ٨٦رب اٛلةؿ ثٍ٘ل إذف اٷ٦ةـ ٤ٚٲكخ
و
ت ٜلة ،كأ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ٭ ٥إٱىةٜلة ،كأف ٤َ ٫٣ت ا٣ذٕضٲ٢
ثـ٠ةة ،كأف ٝٲةـ اٷ٦ةـ ىَ ى ٤ه
ظٲر اظذةج إ٣ٲ ،٫كأف  ٫٣إ٣ـا ى٦٭٦ ٥ؾ٬ج٠ ٫إ٣لةُلة يف دكف اٚل٧كح كيف اٛلكذ٘ٺت،
كأف  ٫٣ى
أػؾ٬ة ٝ٭ؿ نا ٔ٪ؽ ٓلؿد أرثةُلة أك ٗٲجذ٭ ،٥كأ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ ٫ا٪٣ٲح؛ ٵ ٫٩ظٲ٪بؾ
ػ٤ٲ ٛهح ٔ٪٭ ،٥كأ١لة ٔ٪ؽ اٵػؾ؛ إذ ٬ٮ ىٞل ى ّفِ ٩ ٢فٲذً٭ ،٥كأف كٹٱذ٭ة إٌف أرثةُلة ٔ٪ؽ ٔؽـ
اٷ٦ةـ ً٠ل د١ٮف كٹٱح ٦ة أك٩ل ث ٫اٛلٲخ إٌف ا٣ٮارث ٔ٪ؽ ٔؽـ ا٣ٮ٪ل.
فرع :كٝؽ اػذ ٙ٤يف ٔ٤ح ظؿ٦ذ٭ة ٔىل اٜلةمٞٚ ،ٰ٧ٲ ٰ٬ :٢كٹٱذ٭٤ٔ ٥ٲ٭ة
 ُٕٝنة ٤٣ذ٭٧ح ٜل ٥يف أػؾ٬ة ،كدجٕٲؽ نا ٜلِ٪ْ٦ ٨ٔ ٥فح اٙلٲ ٙيف ٔٞٮثح ٕ٪٦ ٨٦٭ة أك
دُٲٲج٭ة(ٛ٪٣ )1ٮس أرثةُلة ،كٝؽ أذرب ا٣نةرع ٍْ٩ل ٬ؾق ا٤ٕ٣ح يف ٍْ٩ل ٬ؾا اٙل٥١
ً٠ل ظؿـ ٔىل اٙلة ٥٠اٹ٩ذٛةع ٠لّ ٨لخ كٹٱذً٠ ٫ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ.)2(٫
كٝؿٱت  ٨٦ذ ٟ٣أف ٱُصؼ ٦ذٮٍف اٛلكضؽ أك ا٣ٲذٲ ٥أك ا٣ٮ ٙٝز٠ةد ٫يف ٛ٩ك٫
 ٫٪١٣ٱ١ؿق ٍٞٚ؛ ٵف اٛلٕة٤٦ح ثٲ ٫٪كثَل ىرثْف ً٣ ٫ٲف ِفإٹ ،ثؼٺؼ ٦ة قج.ٜ
كٝٲ :٢ث ٢ا٤ٕ٣ح ٠ٮ١ل ٥أٗ٪ٲةء ظ ١نًل ،كذ ٟ٣ثةٚلي ي٧ف ا٣ؾم ىػ ِفى٭ ٥آص ثأ٠سؿق

كمةر٠ٮا ٍٗل ٥٬يف ثةٝٲ.٫

كٝٲ :٢ث٠ ٢ٮ١لة أكقةخ اٵ٦ٮاؿ كٗكة٣ح أرثةُلة ً٠ل ٦ؿ٪ٚ ،ـ٬٭ ٥آص ٪٦٭ة
د١ؿ ٦نح ٜل ٥كدُ٭ٍل نا ً٠ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع(.)3
كٝٲ :٢ث٠ ٢ؿق ٜل ٥ا٣ؽػٮؿ ّلخ ا ٍِ٪٧ً ٣فح كا٣ذّ ٤فجف ث٧ؾ٣ح اٹقذُٕةء.
فرعٕٚ :ىل ا٣ذٕ٤ٲ ٢ا٣سةٌل ٝةؿ ثٌٕ٭ِ :٥لٮز ٜل ٥ا٣ـ٠ةة إذا ي ً ٪٦يٕٮا اٚل٧ف.

كٔىل ا٣سة٣ر ٝةؿ ثٕي أوعةث٪ةِ :لٮز ز٠ةة ثٌٕ٭٣ ٥جٕي .كٔىل ا٣ؿاثٓٓ٪٦ :
ثٌٕ٭ ٥صٮاز وؽٝح اٜ ٢ٛ٪٣ل.٥
( )1يف (ب ،ج)« :كدُٲٲ نجة».
( ٫٤ٕ٣ )2ٱؿٱؽ يف ٩عٮ ٦ة ركاق اٷ٦ةـ زٱؽ  ٨ٔ #آثةا ٨ٔ ٫رقٮؿ آص ÷ ٝةؿ(( :إٌل ٪ٕ٣خ
زٺزح ٪ٕ٤ٚ٭ ٥آص دٕةٌف :اٷ٦ةـ ٱذ ً
ِفضؿ يف رٔٲذ ،٫ك٩ة٠ط ا٣ج٭ٲ٧ح ،كا٣ؾ٠ؿٱ ٨ٱ١٪ط أظؽً٬ل اٳػؿ))،
كأ٦سةؿ ٬ؾق ا٣ؿكاٱح.
( )3دٞؽـ ٝؿٱج نة ٦ة ٱؽؿ ٔىل ذ.ٟ٣

ّف
كاٙل٦ ٜة دٞؿر يف اٵوٮؿ أ ٫٩ٹ ٱ٤ــ  ٨٦ا٩ذٛةء ا٤ٕ٣ح ا٩ذٛةء اٙل٥١؛ ٘لٮاز أف
ٱ١ٮف ٤٣عِ ًٔ ٥١ف٤ذةفٚ ،ٺ ٱىط اٛ٣ؿٔةف اٵكٹف ،كٹ ٱ٤ــ  ٨٦كصٮد اٛل٪ةقجح
٠ٮ١لة ٔ ٤نح ٦ٮصج نح؛ ٘لٮاز أف ٹ ٱٕذرب٬ة ا٣نةرع ٚٺ ٱىط ا٣ذٛؿٱٓ ا٣سة٣ر كٝؽ
ي
ٔ٪٧٤ة ٪٬ة إ٘٣ةء٬ةٚ ،إ١لة دىط اٜلجح كا٪٣ؾر كاٜلؽٱح كا٣ىؽٝح ٔىل ث٬ ٰ٪ةم٥
ادٛة ٝنة  ٓ٦كصٮد ا ٍِ٪٧ً ٣فح.
فصً :يف صذلح اٌفطش

رأس ٱ٧ٮ ،٫٩كاُٛ٣ؿ كٝٮت ٍٔص َشط؛ ٤ٚؾ ٟ٣وط دٕضٲ٤٭ة ٝج٤٭ًل
قج يج٭ة ه
ثٕؽ كصٮد ا٣ؿأس ك٣ٮ ٵٔٮاـ.
اٛلؼؿج ٔٚ ٫٪ضـ هء  ٨٦ا٣كجت٤ٚ ،ٮ ىٔ ِفض ى ٨ٔ ٢أثٮٱ ٫ا١٣ةٚؿٱٝ ٨ج٢
كأ٦ة إقٺـ
ى
اُٛ٣ؿ أك يف أك ٫٣ز ٥أقً٤ل يف آػؿق ،كصجخ اٷٔةد ية.
كزادت اٙلٛ٪ٲح صـء نا  )1(٨٦ا٣كجت ك٬ٮ ا٣ٮٹٱح يف اٛلةؿ؛ ٣ ٥٤ٚلت ٔ٪ؽ٥٬
إٹ ٛ٪٤٣ف كاٛل٤٧ٮؾ كا٣ٮ٣ؽ ا٣ىٍ٘ل اٛلَٕصٚ ،إف ٠ةف ٦ؤرس نا ٦ ٨٧ٚة.٫٣
فرع :ك١٣ٮف اٛلؤ٩ح صـء نا  ٨٦ا٣كجت ٣ٮ أػؿج ُٚؿ ىة ٝؿٱجً ٫أك كا٣ؽق ٝج ٢أف
ِلت ٞٛ٩ذ ٫ز ٥كصجخ٣ ،ـ٦خ اٷٔةدة ً٠ل ٪٤ٝة يف اٷقٺـ.
كإذا أػؿج ٔٝ ٨ؿٱج ٫اٛلك ٥٤ز ٥ى ٠ىٛؿ ز ٥ىأ ٍق ى ٥٤ك٠ؾا ٔٛ٩ ٨ك ٫كصجخ اٷٔةدة
ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف اٛ١٣ةر ٍٗل ٟلةَجَل ثةٍ٣صٔٲةتً٠ ،ل دٞؽـ أكؿ ا١٣ذةب.
فرعٚ :أ٦ة إذا ٔضٝ ٨ٔ ٢ؿٱج ٫ا٣ؾم د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذ ٫ز ٥قُٞخ ٞٛ٩ذ ٫زٔ ٥ةدت
أك ٔ ٨زكصذ ٫ز ٥ثة٩خ زٔ ٥ةدت أك ٠ة٩خ ٝؿٱج نح ٣ ٫٣لت ٔ٤ٲ ٫إٛ٩ةٝ٭ةً ،ف ِلت
اٷٔةدة ،ك٠ؾا ٣ٮ أػؿج ٔٝ ٨ؿٱجذ ٫ز ٥دػ ٢ٱٮـ اُٛ٣ؿ ك ٰ٬زكصح ٣ ٫٣جٞةء أِ ٤٬فٲح
اٵو٢؛ إذ اٛلؼؿج ٩ةات ً٠ل قٲأيت.
ٔض ٨ٔ ٢زكصذ ٫ا٪٣ةمـة ،ز ٥دػ ٢ٱٮـ اُٛ٣ؿ كُ٦ ٰ٬ٲٕحٚ ،إ١لة ِلت
ٚإف ِف
اٷٔةدة؛ ٵف قجج٭ة ثة٪٣نٮز ٕ٦ؽكـ ،ك٠ؾا ا١ٕ٣ف أٱٌ نة؛ ٵ ٫٩ا١٩نٔ ٙؽـ
( )1يف (ب ،ج)« :يف».

ا٣ٮصٮب ٚذ ٟ٤اٛلٕض٤ح ٩ة٤ٚح ،ك٦س٣ ٫٤ٮ أػؿج ٔٝ ٨ؿٱج ٫ك ٰ٬د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذ ٫ز٥
دػ ٢اُٛ٣ؿ كٍٗ ٰ٬ل ٹز٦ح .٫٣
فرع :ك٣ٲف ٱٮـ اُٛ٣ؿ َ ٫٤٠شَ نة كإٹ قُٞخ ٔ٦ ٨٧ةت يف كقُ ٫كٹ
آػؿق ٣ؾ ٟ٣كٹ أك ،٫٣كإٹ ٣كُٞخ ٔ ٨٧ك٣ؽ ٚٲ ٫أك أق ٥٤ث ٢اٍ٣صط صـء ٨٦
أصـااٍٗ ٫ل َٕ٦ل ،ك٬ٮ اٵظؽ ا٣ؽااؿ.
كٝؽ ذ٬ت ا٣نة ٰٕٚإٌف أف اُٛ٣ؿة( )1قجت ٣ٸًةٚح إ٣ٲٚ ٫ٺ ِلـئ ٝج.٫٤
ك٩عٞ٩ ٨ٮؿ :كٝؽ ٱٌةؼ إٌف ا٣ؿأس أٱٌ نة  ٓ٦أ١لة دذٌةٔ ٙثذٌةٔ ٙا٣ؿأس
كاُٛ٣ؿ كاظؽ ،ك٣ؾ ٟ٣دٕ ٥٤ا٣كجج ِفٲح ،كأٱٌ نة إمةرة ا٣نةرع إٌف ذ ٟ٣ثٞٮ:٫٣
((أ ّفدكا ٔٓ ٨٧لٮ٩ٮف))(٪٦ ٓ٦ )2ةقجح اٛلؤ٩ح ُٛ٤٣ؿة.
وسأمث :ككصَ ٫شٔٲذ٭ة ا٣ذٮقٕح ٔىل اٞٛ٣ؿاء يف ذ ٟ٣ا٣ٲٮـً٠ ،ل دٞؽـ يف ثةب
وٺة إ٣ٲؽً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ٫

ا٣نةرع()3

ك ٰ٬يف ٞ٦ةث٤ح اٛ٪٣ف اٛلذىٛح ثٌٛٲ٤ح

اٷقٺـ؛ ك٣ؾ٠ ٟ٣ة٩خ قجج٭ة.
فرع :ك ٰ٬و٤ح  ٨٦ا٘ل٭ح اٵكٌف ،كٔجةدة  ٨٦ا٘ل٭ح ا٣سة٩ٲح ،كٚٲ٭ة دُ٭ؿة
٠ة٣ـ٠ةة.
ا٣ذأ٣ٲ)4(ٙ

٪٦٭ة ٔىل اٵوط،

كا٘ل٭ح اٵكٌف ٗة٣جح ٚٲ٭ة؛ ٤ٚؾً ٟ٣ف ىٱػ يضـً
ك٤ل٤٧٭ة ا٣ؿص ٨ٔ ٢زكصذ ٫كأٝةرث ٫كً٦ل٣ٲ ٫١كإف ٠ة٩خ دُ٭ؿة ٜل٥؛ ك٣ؾٟ٣
أذرب إقٺ٦٭ ،٥ككاٞٚخ اٙلٛ٪ٲح يف كصٮُلة يف ٦ةؿ ا٣ىٍ٘ل.
فرعً٤ٚ :ل ٠ةف ا٣ؿص٩ ٢ةاج نة يف اٙلٞٲٞح ٔ ٨زكصذ ٫كأٝةرثً٠ ٫ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع
( )1يف (ب ،ج)« :اُٛ٣ؿ».
(ُ )2لؾا ا ِٛ٤٣أػؿص ٫اث ٨اٛل ٨ٞ٤يف ا٣جؽر اٛلٍ٪ل ( ،)5/621كٔٔ ٨جؽآص ث٧ٔ ٨ؿ ٝةؿ :أ٦ؿ رقٮؿ
آص ÷ ثىؽٝح اُٛ٣ؿ ٔ ٨ا٣ىٍ٘ل كا١٣جٍل كاٙلؿ كإ٣جؽ ٠لٓ ٨لٮ٩ٮف)) أػؿص ٫ا٣ؽار ٰ٪ُٝيف
ا٣ك ،)2/330( ٨٪كا٣جٲ٭ ٰٞيف ا١٣ربل ( ،)4/161كٔ ٨ا٣جةٝؿ أػؿص ٫اث ٨ظــ يف اٛلعىل
(٦ )6/137ؿقٺن.
( )3دٞؽ٦خ ا٣ؿكاٱح ٝؿٱج نة.
( )4يف (ب ،ج)« :ا٣ذأ ّف.»ٙ٣

٣ٮ قج ٜإػؿاج اٵو ٢قُٞخ ،كًف ىٱػ يض ٍـ أف ٱُصؼ ا٣ـكج ُٚؿة زكصذ ٫يف
أوٮٜلة كٚىٮٜلة ،كصةز ٜلة رصٚ٭ة يف أوٮ ٫٣كٚىٮ ،٫٣ثٚ ٢ٲ٠ ٫ة٣ـ٠ةة ،ككصت
ٔ٤ٲ٭ة اٵداء ظٲر ٓلؿد ك٦ ٰ٬ؤرسة.
فرع :كإذا دػ ٢ٱٮـ اُٛ٣ؿ ك٩ ٰ٬ةمـة اقذٞؿت ٔ٤ٲ٭ة ،ك٣ٮ رصٕخ  ٨٦ثٕؽي ،
ك٠ؾا إذا اٚذٞؿ اٞ٣ؿٱت ثٕؽ اٛ٣ضؿ ،ك٦س ٢ذ ٟ٣ظٲر اقذ٘٪ٯ آػؿ ا٪٣٭ةر ك ىِ ٣ف٧ة
ؿص٭ة ٝؿٱج ،٫أك ثة٩خ ا٣ـكصح آػؿ ا٪٣٭ةرٞٚ ،ؽ اقذٞؿت ٔىل اٞ٣ؿٱت كا٣ـكج.
ي٥ل ٍ
ا٣نةرع()1

كصجخ ٔىل

فرع :ك١٣ٮ١لة دةثٕح ٣ٮصٮب اٞٛ٪٣ح ً٠ل أمةر إ٣ٲ٫
اٍ٣ص٠ةء يف إ٣جؽ ٔىل ٝؽر اٙلىه ،كٔ ٨ا ٍ ٣ي٧ؽِف ٔٯ ،ك ٰ٬كاظؽة ٔىل اٳثةء
ُف
 ٞٛ٩ ٢١٤ٚهح ٠ة ٤٦هح كُٚؿ هة؛ ٵف ٞٛ٩ذ ٫كصجخ
٤٠٭٠ ٥ةٞٛ٪٣ح ،ثؼٺؼ ٞٛ٩ذ٭٥
٤٣ج٪ٮة كٰ٬
أب ،كٞٛ٩ذ٭ ٥كصجخ
ِف
ٔ٤ٲ٭٣ ٥ٶثٮة ك٩ ٰ٬ةٝىح؛ إذ ٝل٧ٮٔ٭ ٥ه
٠ةُ ٢٦ف
٠ة٤٦ح؛ إذ ٬ٮ اث ه ٨ه
٪٦ ٢١٣٭ ،٥كقُٞخ ٔٞٛ٩ ٨٧ذٔ ٫ىل( )2ثٲخ اٛلةؿ.

فرع :كإذا امرتل ٔجؽ نا َشا نء ٦ٮٝٮ ٚنة ى
ٝج ٢ٱٮـ اُٛ٣ؿ ،ز ٥ظى٤خ اٷصةزة

ثٕؽق ،كصجخ ٔىل اٛلنرتم؛ إذ اٛل ٟ٤ثةٕٞ٣ؽ ٹ ثةٷصةزة ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص
دٕةٌف ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ٠ةف إٞ٣ؽ ٚةقؽ نا كٝجٌ ٫اٛلنرتم زةٌل اُٛ٣ؿ؛ إذ اٛلٟ٤
ثةٞ٣جي اٛلكذ٪ؽ إٌف إٞ٣ؽ ٹ ثةٕٞ٣ؽ ،ك٠ؾا ٦ة ٚكغ ثةٙل ٞ٤ُ٦ ٥١نة أك ا٣رتا٬ل
ٝج ٢اٞ٣جي.
فرع :كٛلة ٚٲ٭ة  ٨٦إ٣جةدة كصجخ ا٪٣ٲح ،كًف دىط ٦ ٓ٦ىةظجح ٕ٦ىٲح،
ُ٦٭ؿ نة ٛ٪٤٣ف؛ ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف ُ٦صٚ٭ة ُ٦صؼ ا٣ـ٠ةة إٹ يف ا٣ذأ٣ٲً٠ ٙل
ك٠ة٩خ ْف
كظ يؿ ىٍ ٦خ ٔىل  ٨٦ىظ يؿ ى٦خ ٔ٤ٲ ٫ا٣ـ٠ةة.
ذ٠ؿ٩ة ،كً٠ل( )3أ٦ؿ٬ة إٌف اٷ٦ةـ ى
كٛلة ٠ة٩خ يف ٞ٦ةث٤ح اٛ٪٣ف قُٞخ ٔ٦ ٨٧ةت ٝج ٢ٱٮـ اُٛ٣ؿ ،ككصجخ ٔ٨٧
يكً ٣ؽى ٚٲ ،٫كًف ٱٕذرب يف كصٮُلة ا٪ً٘ ٣ىٯ ا٣ؾم يف ا٣ـ٠ةةً٠ ،ل ٬ٮ ٦ؾ٬ت ثٕي
( )1ثٞٮ ÷ ٫٣يف ا٣ؿكاٱح اٛلذٞؽ٦ح ٝؿٱج نة ٓ(( :لٮ٩ٮف)) ك٩عٮ٬ة.
( )2يف (ب).»٨٦« :
( )3يف (ب ،ج)« :ك٠ةف».

أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲح؛ ٪٣ه ا٣نةرع(ٔ )1ىل كصٮُلة ٔىل اٍٞٛ٣ل.
فرع :كٛلة ٠ة٩خ اٛل٪ةقجح كا٪٣ه ٱٮصجة١لة ٔىل  ٢٠كاظؽ ٍٗ ٨٦ل أذجةر
٩ىةب ٜلة ٟلىٮص ،ك٠ةف يف ذ ٟ٣ظؿج كٟلةٛ٣ح ٛلة أذربق ا٣نةرع ٨٦
ا٣ذؼٛٲ ٙكا٣ذٲكٍل ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ وؽٝح إٹ ّٔ ٨٭ؿ ٗ٪ٯ))( ،)2كصت
أف ٱ١ٮف ٜلة ٩ىةب ٟلىٮص.
ٝٮت ٱٮ وـ؛ إذ ٬ٮ ًٗ٪ى نٯ ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)3كٝؽ أذرب
ٞٚةؿ صًلٔح٬ :ٮ ي
يف اٷٚٺس كٍٗلق.
كٝةؿ اٵ٠سؿ :ثٝ ٢ٮت إٍ٣ص؛ ٵٝ ٫٩ؽ أذرب ٩ىةث نة يف اٛ١٣ةرة ،ك٬ٮ ٨٦
ص٪ف ٬ؾا اٙل١ٚ ٥١ةف أكٌف ،كٵف ٦س٬ ٢ؾا إ٣ؽد ٝؽ أذرب يف أظ١ةـ ٠سٍلة،
كٵف ٚٲ ٫دٮقٲُ نة ثَل اٷٚؿاط كا٣ذٛؿٱٍ ،كصٕ٪٤ة٬ة ٩ ٨٦ىةُلة ٝٲةق نة ٔىل ا٣ـ٠ةة.
و
قجت ٔىل اٛ٩ؿادقٚ ،إذا ٫١٤٦
فرع :ك١٣ٮف ٩ىةُلة َشَ نة ٹ قجج نة أذرب يف ٢٠
اٵػه ك٬ٮ ا٣ـكصح
ٛ٪٣ك ٍٞٚ ٫كصجخ ٔ٤ٲ ٫أك  ٫٣ك٣ـكصةد١ٚ ٫ؾ ،ٟ٣كٱٞؽِف ـ
ّف
ز ٥اٛل٤٧ٮؾ ز ٥ا٣ٮ٣ؽ ٤٣ذعؿٱش يف ٞٛ٩ح ا٣ـكصح١ٚ ،ة٩خ أكٹ ،٥٬كقٞٮط ٞٛ٩ح
ا٣ٮ٣ؽ ثة٪٘٣ٯ ثٝ ٢ؽ ِلت ٔ٤ٲ ٫اٞٛ٪٣ح ١ٚةف أد٩ةٚ ،٥٬إف ٣ ٟ٤٦ؿأس  ٨٦ا٣ىٙ٪
قُٞخ ٕ٣ؽـ اٵك٣ٮٱح.
(ٚ )1ٲًل ركاق اث ٨أيب يو ىٍٕل ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ آص ÷ (( :وةع  ٨٦ثؿ أك ٧ٝط ٔىل  ٢٠وٍ٘ل أك
٠جٍل ظؿ أك ٔجؽ ذ٠ؿ أك أ٩سٯ  ٰ٪ٗ ،أك ٍٞٚل ،أ٦ة ٗ٪ٲٚ ٥١ٲـ٠ٲ ٫آص  ،كأ٦ة ٍٞٚلٍٚ ٥٠لد آص ٔ٤ٲ٫
أ٠سؿ ً٦ل أُٔٯ)) أػؿص ٫اٛل٪ؾرم يف ا٣رتٗٲت كا٣رت٬ٲت ( ،)2/157كأثٮ داكد (، )1619
كا٣ؽار )2/148( ٰ٪ُٝثةػذٺؼ ٱكٍل.
( )2أػؿص ٫أثٮ داكد ( ٨ٔ )1676أيب ٬ؿٱؿة ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ آص ÷(( :إف ػٍل ا٣ىؽٝح ٦ة دؿؾ
ٗ٪ٯ أك دىؽؽ ثّ ٨ٔ ٫٭ؿ ٗ٪ٯ ،كاثؽأ ث ٨٧دٕٮؿ))  ،كأػؿص ٫ا٣جؼةرم ( )1426ثةػذٺؼ
ن
ٱكٍل ،ك٦ك )1042( ٥٤ث٪ٕ٧ةق.
ٕ٦ةىف يف ثؽ ٫٩آ ٪٦نة
( ٫٤ٕ٣ )3أراد ث٪عٮ ٦ة ركاق أثٮ ا٣ؽرداء ٔ ٨رقٮؿ آص ÷ ٝةؿ ٨٦(( :أوجط
ن
يف رسث٪ٔ ٫ؽق ٝٮت ٱٮ١ٚ ٫٦أً٩ل ظٲـت  ٫٣ا٣ؽ٩ٲة)) أػؿص ٫اٌٞ٣ةٰٔ يف ٦ك٪ؽ ا٣ن٭ةب ()539
كا ،٫٣ ِٛ٤٣كاُ٣رباٌل يف ٦ك٪ؽ ا٣نة٦ٲَل ُ٦ٮٹن .ك٬ٮ ٔٔ ٨جٲؽآص ثٞ ٨لى٪ٔ ٨ؽ ا٣رت٦ؾم
( ،)2346كٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ ٔ٪ؽ اُ٣رباٌل يف اٵكقٍ ( ،)2/230كآص أٔ.٥٤

فرعً ٨٧ٚ :ف ٱ ٟ٤٧إٹ ٔجؽ نا ٝٲ٧ذٝ ٫ٮت ٍٔص ٜلًل ٣ ٍٞٚـ٦خ ٔ ٨قٲؽق ،ٍٞٚ
كإف زادت ٝٲ٧ذٔ ٫ىل ذ٣ ٟ٣ـ٦خ ٔ٪٭ًل  ٕ٦نة؛ إذ يف ا٣ىٮرة اٵكٌف ٠أ ٫٩ٹ ٱٟ٤٧
إ٣جؽ إف أذرب اٞ٣ٮدَل ،أك ٱ ٫١٤٧كٹ ٱٝ ٟ٤٧ٮد ٫إف أذرب ٝٮت ا٣كٲؽ ،ٍٞٚ
ثؼٺؼ ا٣سة٩ٲح.
فرع ٨٦ :أػؿج ٔجؽ نا ُٔٚ ٨ؿة ذ ٟ٣إ٣جؽ وط ،ك٣ٮ ٠ة٩خ ٝٲ٧ذ ٫دكف ا٣ىةع؛
إذ  ٰ٬يف ٞ٦ةث٤ذٚ ٫٭ٮ  ٨٧٠أػؿج أظؽ اٚل٧ف اٷث ٢كإف ٠ة٩خ دكف ا٣نةة.
تاب اٌىفاساخ

٤٠ ٰ٬٭ة ٔجةدة ٦ة٣ٲح ،كٚٲ٭ة مةاجح ٔٞٮثح ،ك ٰ٬يف ثٌٕ٭ة أ٪٦ ٢ٝ٭ة يف ا٣جٕي
اٳػؿ ،كإ٣جةدة اٛلة٣ٲح ّلذ ٢٧كو ٙإٞ٣ٮثحِ ،ف
َش ىع ٔٞٮثح
ٚإف ًٔ ٍذ ى ٜاٛل٧سٮؿ ث ٫ي ً
ً٤٣لٟ٣؛ ك٣ؾ ٟ٣دٮٹق اٙلة٠ ٥٠ةٙلؽكد ،دكف ا٣جؽ٩ٲح؛ ك٣ؾً ٟ٣ف ٱ ٓٞا٣ىٮـ ٚٲ٭ة
إٹ ثؽٹن ٵف ص٪جح إٞ٣ٮثح ٍ٦صكَح ثة٣ذ ،٨١٧كٔ٪ؽ ٔؽً ٫٦ف ٱج ٜإٹ ص٪جح
إ٣جةدة٪ٚ ،ةب ا٣ىٮـ ٔ٪٭ة ٚ٭ٮ ٔجةدة ٞلٌح.
فرع :كٛلة ٚٲ٭ة  ٨٦إ٣جةدة كصجخ ٝج٤٭ة ا٪٣ٲح ،كًف دىط  ٨٦ا١٣ةٚؿ ،كٹ ٓ٦
٦ىةظجح ٕ٦ىٲح ،كك ٓٝا٣ىٮـ ثؽٹن ٪٦٭ة ،ك٬ٮ ٔجةدة ٞلٌح.
كٛلة ٚٲ٭ة  ٨٦إٞ٣ٮثح ًف د٤ــ ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف ،ك٠ةف قجج٭ة ٕ٦ىٲح أك مجٲ٭ نة
ثةٛلٕىٲح ٔىل ٦ة قٲأيت.
فصً :يف وفاسج اٌّ١ني

ٛلة ٠ة٩خ ا٣ٲَ٧ل ٔٞؽ نا ثَل إ٣جؽ كرثْف ً ،٫صةٔ ن
ٺ رثِف ي٪٦ ٫ةط ذ ٟ٣إٞ٣ؽ ،كٛ٠ٲ٢

ا٣ٮٚةء ث٠ ،٫ةف ظ ٌ ٞنة ٔ٤ٲ ٫رٔةٱذ ٫ثة٣رب ٫ٌٞ٩ ٨٧ٚ ،ثةٙل٪ر كصت ٔ٤ٲ ٫أف ٱذىؽؽ

٦ ٨٦ة ٫٣ثذ ٟ٤اٛ١٣ةرة صرب نا ٛلة أدةق  ٨٦ػٲة٩ح ٔ٭ؽ آص كدٍٛ١ل نا  ،٫٣كأف ٱأيت ُلة
ٔىل كص ٫ا٣ذؾ ّف ٢٣كاٚلٌٮعٚ ،إف اٙلك٪ةت ٱؾ٬ج ٨ا٣كٲبةت.
فرع ٥٤ٕٚ :كص ٫امرتاط ٠ٮف ا٣ٲَ٧ل ثةٓص أك ثًل ٥لذه ث ٨٦ ٫ا٣ىٛةت ،كأ٫٩
ٹ ٛ٠ةرة يف ا٧٘٣ٮس؛ ٕ٣ؽـ إٞ٣ؽ ،كٹ يف ا٘٤٣ٮ؛ ٕ٣ؽـ اٞ٪٣ي.

٤٣ض ٍرب ،كأف مةاجح إٞ٣ٮثح  ٨٦ص٭ح ا٣كجت؛
كأف قجج٭ة اٙل٪ر؛ ٵ ٫٩اٛلٮصت ى
إذ ٬ٮ مجٲ ٫ثةٛلٕىٲح ،كٝؽ ٱ١ٮف ٕ٦ىٲح ظٲر ٤ل٪ر ٍٗل ٔةزـ ٔىل ا٣ذٍٛ١ل.
كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲح :إٕ٦ ٫٩ىٲح ظٲر ٠ةف يف ٦جةح؛ ٣ٮصٮب
ا٣ٮٚةء ظٲ٪بؾ.
فرعٚ :ٺ ٱىط ا٣ذٍٛ١ل ٝج ٢اٙل٪ر ،ك٣ٮ ٔــ ٔ٤ٲ ٫إٹ إذا ٪٤ٝة :إ٤ ٫٩ل٪ر
ٙ
اٙل ً ٤ى
ثةٕ٣ــ ً٠ل ذ٠ؿق ثٕي أوعةث٪ة ٚٲ ٨٧ظ٣ ٙ٤ٲ ،٨٤ٕٛك٬ٮ ث٪ةء ٔىل أف ى

ٔ ٙىل إ٣ــ ٔ٤ٲ ،٫ك٬ٮ ٝؿٱت.
ٔىل ا٣يشء ىظ ً٤ه

كصٕ ٢ا٣نة ٰٕٚا٣كجت ٛ٩ف ا٣ٲَ٧ل؛ ْ٣ة٬ؿ اٷًةٚح ك٠ة٣ذٕ٤ٲٞةت ٔ٪ؽ ٍٗل
اٙلٛ٪ٲحٚ ،أصةز ا٣ذٍٛ١ل ثٍ٘ل ا٣ىٮـ ٝج ٢اٙل٪ر ٹ ث٫؛ إذ ٬ٮ ثؽؿً٠ ،ل ٹ ْلؿج
اٞ٣ٲ٧ح ٔ ٨إَ٣ل يف ا٣ـ٠ةة اٛلٕض٤ح؛ ٣ذٕؾر إَ٣ل ،كً٠ل ٹ ٱذٲ٤٣ ٥٧ىٺة أكؿ
كٝذ٭ة؛ ٣ذٕؾر اٛلةء.
كا٣كجت اٙلٞٲ٬ ٰٞٮ
ا٣كجت،
قجت
ك٩ع٩ ٨ضٕ ٢ا٣ٲَ٧ل قجج نة ٝلةز ٌٱ نة؛ ١٣ٮ٫٩
ً
ي
ى
اٙل٪ر ثؽ٣ٲ ٢اٛل٪ةقجح ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ،كأف اٛ١٣ةرة د١ؿر ثذ١ؿرق ،ٹ ثذ١ؿر ا٣ٲَ٧ل
 ٨٧٠ظٔ ٙ٤ىل ٨لء أٱًل ٩نة ٠سٍلة ز ٥ظ٪ر.
فرع :ك١٣ٮف اٙل٪ر ٬ٮ ا٣كجت ًف ِلت اٛ١٣ةرة ٔ٪ؽ صًلٔح  ٨٦أوعةث٪ة
كٍٗلٔ ٥٬ىل  ٨٦ظ٪ر ١٦ؿ ٬نة أك ٩ةقٲ نة؛ ٣ؿ ٓٚا.٫٪ٔ ٥٤ٞ٣
كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥ٹ ٣لت ظٲر اٙل٪ر ث ٢ٕٛاٍ٘٣ل ٚٺ ٱٕٞ٪ؽ ٔىل اٍ٘٣ل؛ إذ
اٙل٪ر يف ٬ؾق ٹ ٱى٤ط قجج نة ٷ٣لةب اٛ١٣ةرة.
كأصةب ا٘ل٧٭ٮر ٔ ٨اٛل١ؿق :ثأ ٫٩ػٲة٩ح  ٫٪٦كإٱسةر ٙلٔ ٫ٞىل ظ ٜآصٚ ،ٺ
دك ٍٞاٛ١٣ةرة ٦ة ث ،٢ٕٚ ٫٣ ٰٞكٔ ٨ا٪٣ة٧ل ثأُٞ٦ ٫٩ص؛ ك٣ؾ٣ ٟ٣لت ٔ٤ٲ٫
اًٌ٣لف يف ا٣ٮدٱٕح ك٩عٮ٬ة ٔىل اٵوط.
كٔ ٢ٕٚ ٨اٍ٘٣ل ثأٛ ٫٩لة دٕ٧ؽ ا٣ٲَ٧ل ٔ٤ٲ ،٫ا٣ذٰ  ٰ٬قجت اٙل٪ر ك٪ْ٦ذ،٫
وةر ٠أ ٫٩دٕ٧ؽ اٙل٪رً٠ ،ل ٝٲ ٢يف ا٣ىٲةـ ،إذا دٕ٧ؽ قجت اٷُٚةر ٠ةٰٞ٣ء
ٚؿصٓ ٨ ٫٪٦لء ثٍ٘ل اػذٲةرق إ ٫٩ٱُٛؿ.

فرع :ك١٣ٮف ا٣ٲَ٧ل إ٩نةء كا ٕٝنة يف اٙلةؿ ٠كةاؿ اٷ٩نةءات إذا ٔٞ٤خ ٔىل
اٍ٣صط ٠ةف اٛلٕ ِف٬ ٜ٤ٮ اٛلٞك٤ٔ ٥ٲٚ ،٫ٲذ١ؿر اٙل٪ر ثذ١ؿرق ،كٱذعؽ ثةّلةدق ،كإف
٠ة٩خ ا٣ٲَ٧ل كاظؽة يف ّة٬ؿ اٙلةَ٣ل  ٕ٦نة.
ٚإذا ٝةؿً٤٠ :ل صبذٚ ٰ٪ٮآص ٵ٠ؿٚ ،ٟ٦ةٛلٞك٤ٔ ٥ٲ٦ ٫ذٕؽد ،ك٬ٮ ٣ـكـ اٷ٠ؿاـ
ٚ ٢١٣ؿد  ٨٦أٚؿاد اٛلضٰء.
كإذا ٝةؿ :كآص ٵ٠ؿً٤٠ ٟ٪٦ل صبذٚ ،ٰ٪٭ٮ ِ ٦فذ ًعؽه  ،ك٬ٮ ٣ـكـ اٷ٠ؿاـ ٢١٤٣
اٛلض٧ٮٰٔ؛ ٚٲع٪ر ثٛؿد ،كد٪ع ٢ا٣ٲَ٧ل.
كا٣ذعٞٲ :ٜأف اٛلٞك٤ٔ ٥ٲ ٫إذا ٠ةف ٞ٦ٲؽ نا ثٞٲؽ ٠ةف اٛلٞك٤ٔ ٥ٲ ٫يف اٙلٞٲٞح ٬ٮ
[اٛلٞٲؽ]()1

ثؾ ٟ٣اٞ٣ٲؽٚ ،إذا ٝةؿ :كآص ٹ ٧٤٠خ زٱؽ نا ٧ٕٚؿ ناٚ ،ةٛلٞك٤ٔ ٥ٲ٫

ا٣ذٕٞٲت ،كإف صةء ثػ« يز ِفٚ »٥ةٛلٞك٤ٔ ٥ٲ ٫اٛل٭٤ح ،أك ثة٣ٮاك ٚة٘ل ٓ٧أك ثػ«أك»
ٚةٵظؽ ا٣ؽااؿ.
فرعٚ :إذا ٝةؿ :ٹ ٧٤٠خ زٱؽ نا كٹ ٔ٧ؿ ناٞٚ ،ٲ :٢ثة٘ل ٓ٧ٵف «ٹ» زااؽة،
كٝٲ :٢ثةٵظؽ ا٣ؽااؿ ٠ػ«أك» ،كٝٲ :٢ا٪٬ ُٕٙ٣ة ٔىل اٞ٣كٚ ٥ٲع٪ر ث٪٦ ٢١٭ًل؛
إذ ٠أ١لًل ٝكًلف.
٣جكخ زٲةيب ٬ؾق أك [ٹ]( )2إٍ٣صة ظ٪ر ثة٘ل.ٍٞٚ ٓ٧
فرع :كٔ ٥٤أ ٫٩إذا ٝةؿ :ٹ
ي
ك٠ؾا ٣ٮ ًف ٱ٬ :٢ٞؾق كٹ إٍ٣صة ،ك٬ؾا ٪ٔ ٫٤٠ؽ ثٕي أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲح
كا٣نةٕٚٲح ٕلٲٕ نة ً٠ل ٣ٮ ٝةؿٍٔ :صة زٲةب ،كً٠ل يف :ٵ ٣ىجك ِفٚ ،)3(٨إ٦ ٫٩ذٚ ٜٛٲ.٫
كٝةؿ أ٠سؿ أوعةث٪ة٤ :ل٪ر ثة٣جٕي؛ إذ اٛلؿاد ا٘ل٪ف ً٠ل ٣ٮ ٝةؿ :ٹ دـكصخ
ا٪٣كةء ،أك ٹ ر٠جخ اٚلٲ ،٢كٝؽ ٱٛؿؽ ثأف اٵكؿ ٞلىٮر ،ثؼٺؼ ا٣سةٌلٚ ،ذَٕل
ٖلٔ ٫٤ىل ا٘ل٪ف ً٠ل ٤ل٤ٔ ٢٧ٲ :٫ٵدـكص ٨ا٪٣كةء ،ادٛة ٝنة.
( )1قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).
( )2زٱةدة يف (ج).
( )3يف (ب ،ج)« :زٲةيب».

فرع :ك٣ذ١ؿر اٛ١٣ةرة ثذ١ؿر اٙل٪ر د١ؿرت ثذ١ؿر اٛلٞك٤ٔ ٥ٲ ٨٧ٚ ،٫ظٙ٤
ٔىل ٨لء زٝ ٥ةؿ :كآص ٹ ظ٪سخ ٣ـ ٫٦ثةٙل٪ر ٛ٠ةردةف ،ك٠ؾا ٣ٮ ظ ٙ٤زة٣س نة كراثٕ نة؛
٣ذٕؽد اٛلٞك٤ٔ ٥ٲ ،٫كإف ٠ةف ٦ذٺز ٦نة ،ك٦س٣ ٫٤ٮ ٝةؿ :كآص ٹ ِ ٠ف٧٤خ زٱؽ نا ،كآص ٹ
ٔيل ،زِ ٠ ٥ف ٥٤زٱؽ نا ك٬ٮ أكؿ داػ٤ٔ ٢ٲ ٫ك٩عٮ ذ.ٟ٣
٧٤٠خ أكؿ داػِ ٢ف

فرع :كٛلة ٚٲ٭ة  ٨٦مةاجح إ٣جةدة ك٠ٮ١لة دُ٭ؿ نة ٤٣عة ٙ٣كٗكة٣ح ٦ة اٝرت٨٦ ٫ٚ

ػٲة٩ح

[ٔ٭ؽ]()1

آص ٠ة٩خ أمؽ يف ا٣ذعؿٱٔ ٥ىل  ٨٦ظؿ٦خ ٔ٤ٲ ٫ا٣ـ٠ةة ٨٦

اٜلةم٧ٲَل كاٵٗ٪ٲةء كاٵوٮؿ كاٛ٣ىٮؿ ك٩عٮ٥٬؛ ٵف د ٟ٤ا٤ٕ٣ح ٪٬ة أ،٢٧٠
ك٣ؾ ٟ٣ػه ا٣نةرع ثُ٧صٚ٭ة اٛلكةَ٠ل ،دكف ٍٗل٦ ٨٦ ٥٬ىةرؼ ا٣ـ٠ةة ،ثً ٢ف
ٱجط ٧٤٣كَ١ل ٪٦٭ة إٹ وةٔ نة كاظؽ نا ك ٓ٪٦ثٌٕ٭ ٥د٪ةكٜلة ٍ٘٣ل اِ٣صكرة.
فرع :كإً٩ل ّلؿـ ٔىل اٜلةم ٰ٧ك ٨٦د٤ــ ٞٛ٩ذ ٫ظٲر ٠ة٩خ ثٍ٘ل إ٣ذٜ؛ إذ ٹ
ػٺؼ يف وعح ٔذ ٜاٜلةم٪ٔ ٰ٧٭ة ،كذٛ ٟ٣لة ثةٛل٤٧ٮؾ  ٨٦مؽة اِ٣صكرة إٌف
ِف
ٛ٩ك ٫أك
 ٟٚرٝجذ ٨٦ ٫ا٣ؿؽ ٚةٗذٛؿ ٣ؾ٠ ٟ٣ٮ١لة ٗكة٣ح ٍٗلق ،كأ٦ة ٣ٮ يرصؼ إ٣ٲ ٫ي

٣لـئ إٹ إذا أصـ٩ة رصٚ٭ة يف اٛلىة٣طً٠ ،ل
صـ هء  ٨ٔ ٫٪٦وةع ٪٦٭ة ٔذ ،ٜكًف ي ٍ
صٮزق ثٌٕ٭ً٠ ٥ل ٱىط أف دُصؼ إ٣ٲٛ٩ ٫ك ٨ٔ ٫ا٣ـ٠ةة؛ إذ ٬ٮ ٔذ ٜيف اٛلٕ٪ٯ.
فرع :ك١٣ٮ١لة صرب نا ٛلة اٝرت ٫ٚاٙلة٠ ،ٙ٣ة٩خ كٹٱذ٭ة إٌف أرثةُلة ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ

٠ؽ٦ةء اٙلش كوؽٝةد.٫
كٝةؿ صًلٔح  ٨٦أوعةث٪ة :إف كٹٱذ٭ة إٌف اٷ٦ةـ ٠ة٣ـ٠ةة ،ك١٣ٮ ٫٩كاقُ نح ثَل
اٞٛ٣ؿاء كأرثةب اٵ٦ٮاؿ ً٠ل ٦ؿ.
كذ٬ت ثٕي أوعةث٪ة إٌف أف ٣ٸ٦ةـ رصٚ٭ة يف قةاؿ اٛلىة٣ط إ٣ة٦حً٠ ،ل
دٞؽـ اٷمةرة إ٣ٲ ٫أكؿ ا١٣ذةب.
َص آص دٕةٌف ٚٲ٭ة ٔىل إ٣جؽ أكٹن :ثة٣ذؼٲٍل ثَل ا٣سٺثٚ ،ٲؼذةر
وسأمث :كٝؽ ىٱ ِف ى

إ٣جؽ أرٞٚ٭ة ثٚ ،٫ذك٭٤ٔ ٢ٲ ،٫كأْٔ٧٭ة ٦ٮ ٕٝنة ٚٲ١سؿ زٮاث .٫كزة٩ٲ نة :ثةٕ٣ؽكؿ إٌف
( )1زٱةدة يف (ب ،ج).

ا٣جؽؿ ا٣ؾم ٬ٮ ا٣ىٮـ ٔ٪ؽ ا٣ذٕؾر؛ ٣ذربأ ذ٦ذ ٫ثةٛ٣ؿاغ .٫٪٦
فرع :ك١٣ٮف ا٣جؽ٣ٲح إً٩ل ّل ٜٞثةٛ٣ؿاغ ٣ٮ ٓل ٨٦ ٨١اٵوٝ ٢ج ٢اٛ٣ؿاغ ٨٦
ا٣ىٮـ ك٣ٮ يف آػؿ صـء  ٫٪٦دَٕل ا٣ؿصٮع إ٣ٲ ،٫ك٠ؾا إ٣جؽ إذا ٔذ ٜكٓلٝ ٨١ج٢
ؿج ٔ٫٪؛ إذ ٹ ٱ٤ٚ ،ٟ٤٧ٮ أذف ٫٣
ٚؿً ٫ا٣ىٮ يـ ،ك٣ٲف ٣كٲؽق أف ي ٍ
اٛ٣ؿاغ؛ ٵف ى
٥ل ى
قٲؽق أف ٱٕذٛ٩ ٜكٛ٠ ٨ٔ ٫ةرد ٢ٕٛٚ ٫وط ذ ،ٟ٣ك٣ـ ٫٦اٞ٣ٲ٧ح ٣كٲؽق.
فرع :كٔ ٨٦ضـ ٔ ٨ا٣سٺث كٔ ٨ا٣ىٮـ ث ٰٞاٵو ٢يف ذ٦ذ٫؛ إذ ٹ كصٮب
٤٣ىٮـ ٪٬ة ،ك٠ؾا ٣ٮ كصت كٓلً ٨١٣ ٫٪٦ ٨١ف ٱ ٢ٕٛظذٯ ىٝؽى ىر ٔىل اٵو٢
[دٕٲ٪خ ٛ٠ةرة]( )1دَٕل اٵوٚ ٢إف َؿأ إ٣ضـ ٔ ٫٪ثٕؽ إ٣ضـ ٔ ٨اٵو٢
دٕٲ٪خ ٛ٠ةرة ا٣ىٮـ؛ ٹقذٞؿار كصٮث.٫
فرع :ك ئ٠ ٨٦ ٥٤ٮف ا٣ىٮـ ثؽٌ ٣ٲ نة أ ٫٩ٱنرتط  ٫٣دٕؾر اٵوً٠ ،٢ل أمةر إ٣ٲ٫
ا٣نةرع ،كإ٣ربة ثعةؿ اٵداء ٔ٪ؽ٩ة ،ك٣ٮ ٝؽ ٓل ٨٦ ٨١اٵو ٢ز ٥دؿاػٯ ظذٯ
ٔضـ .ك ئ ٥٤أف  ٟ٤٦ ٨٦ا٣ؿٝجح ٤٣ؼؽ٦ح أك ٝٮت ٍٔصة أٱةـ ٛ٪٣كً ،٫ف ي٣لـا٫
ا٣ىٮـ؛ إذ ٬ٮ كاصؽ ٣ٶو ٢ػٺ ٚنة ٣جٕي أوعةث٪ة؛ ٵٔ ٫٩ةدـ ظ ١نًل ٚأ٦ة ٨٦
ٝ ٟ٤٦ٮت ٱٮـ زااؽ نا ٔىل إٍ٣صة كصجخ ٔ٤ٲ ٫ادٛة ٝنة.
[اإل٠الء]

وسأمث :كاٷٱٺء ٩ٮع  ٨٦ا٣ٲَ٧ل ٛ ٨١٣لة ٠ة٩خ ٚٲٌٗ ٫ةًح ٔىل ا٣ـكصح زجخ
ٜلة يف اٙل٪ر ّف
ظ ٜاٛلُة٣جحٚ ،إف ٠ة٩خ ردٞةء أك ٬ٮ ٝلجٮث نة أك ٩عٮ ذ٣ ٟ٣ـ ٫٦ا٣جؽؿ
ك٬ٮ اٰٛ٣ء ثة ِٛ٤٣كٹ ٛ٠ةرة.
فرع :كٔ٠ ٨٦ ٥٤ٮف ا٤ٕ٣ح  ٰ٬اٌ٘٣ةًح أ ٫٩إً٩ل ٱسجخ ظٞ٭ة ظٲر ظٙ٤
ظةؿ ا٣ـكصٲح ،كأ ٫٩ٹ ٱك ٍٞثٕٛٮ٬ة؛ ٣ذضؽد قجج ،٫كأف ٜلة اٛلؿإٚح ك٣ٮ ٝؽ
ٌ٦خ اٛلؽة؛ ٣جٞةء اٌ٘٣ةًح ،ك٠ؾا ٣ٮ ثة٩خ  ٫٪٦ثٍ٘ل ا٣ذس٤ٲر زٔ ٥ةدت٨١٣ ،
 ٓ٦ثٞةء ٨لء  ٨٦اٛلؽة؛ ٞ٪٣ىةف اٌ٘٣ةًح ،ٹ ثٕؽ ا٣ذس٤ٲر ك٣ٮ ث٨ ٰٞلء ٨٦
(٦ )1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).

اٛلؽة؛ ٹ١لؽا ٫٦ث٣ ٫ذٌَ ٫٪٧ٺ ٝنة؛ إذ ٬ٮ ٱؤ٦ؿ ث ٫ظٲر ًف ٱ.)1(ٰٛ
كأف ٦ ٫٣ؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح؛ إذ ٹ دسجخ اٌ٘٣ةًح ث٧ؽة ٱكٍلة ،كٝؽ ٝؽِف ر٬ة ا٣نةرع
ثأرثٕح أم٭ؿ ،كأ ٫٩ٹ ُ٦ة٣جح ٜلة ٝج ٢يْ ٌ٦فٲ٭ة؛ ٣ذضٮٱـ رصٮٔٚ ٫ٲ٭ة.

فرع :كٔ٠ ٨٦ ٥٤ٮ ٫٩ٱ٧ٲ ٪نة أ ٫٩ٱىط دٕ٤ٲٔ ٫ٞىل َشط ،كأ ٫٩ٹ ٱىط ثةٷمةرة

إٔلٓ زجخ ُف
٪٦ ٢١٣٭ ٨اٛلُة٣جح ،كأ٫٩
ٍ٘٠لق  ٨٦اٵٱًلف ،كأ ٫٩إذا آٌف ٩ ٨٦كةا٫
ى
ٱ٪ع ٢ثٮطء إظؽا.٨٬
كأ ٫٩إذا ٚةء ٷظؽا ٨٬ثة٤٣كةف ٕ٤٣ؾر ٚٲ٭ة ٍ٘٤ٚل٬ة اٛلُة٣جح إذا ٠ةف ٱ٨١٧
كَؤ٬ة؛ إذ ٹ ٱكذ٘٪ٯ ثة٣جؽؿ  ٓ٦إ١٦ةف اٵو ،٢كأف ٤٣ـكصح اٛلُة٣جح ك٣ٮ ٠ة٩خ
ا٣ٲَ٧ل ٗ٧ٮق نة ٩عٮ :أف ٱ١ٮف ٔةز ٦نة ٔىل اٙل٪ر؛ ٵف ظٞ٭ة يف اْ٣ة٬ؿ [ ٓ٦ثٞةء
ا٣ـكصٲح](.)2
فصً :يف وفاسج اٌظٙاس

٦ٮًٮع اْ٣٭ةر اٍ٣صٰٔ ّلؿٱ ٥كطء ا٣ـكصح  ٓ٦ثٞةء ا٣ـكصٲح ّلؿٱ نًل ٹ ٱؿدٓٛ
إٹ ثةٛ١٣ةرة اٛلؼىٮوح ،ك٬ٮ ٞ٪٦ٮؿ ٪ٕ٦ ٨٦ةق ا٘٤٣ٮم ،ك٬ٮ اُ٣ٺؽٛٚ ،ٲ٫
مةاجذة ٱَ٧ل كَٺؽ.
فرع :ى ٤ً ٚىن ىج٭ ٫ا٣ٲَ٧ل كصجخ ٚٲ ٫اٛ١٣ةرة ،كًف ٱ٪٭ؽـ ثة٣ذس٤ٲر ،كوط ٦ؤٝذ نة
ٍٚلد٪ٔ ٓٛؽ ا٩ذ٭ةء ا٣ٮٝخ ،كا٩عُصت ٪٠ةٱةد ،٫كًف ٱىط  ٨٦ا١٣ةٚؿ ٔ٪ؽ٩ة ،كًف
ٱىط ثةٷمةرة يف اٵوط ،كًف دذ١ؿر اٛ١٣ةرة ثذ١ؿرق ٝج ٢إ٣ٮد ادٛة ٝنة ،كٹ ثٕؽق
ٝج ٢ا٣ذٍٛ١ل ٔ٪ؽ ثٕي ،كاٞ٣ٲةس د١ؿر٬ة؛ ٣ٮٝٮع اٙل٪ر ثةٕ٣ٮد؛ ك٣ؾ ٟ٣إذا
٦ةت ثٕؽق أػؿصخ ٦ ٨٦ة.٫٣
فرع :ك٣نةاجح اُ٣ٺؽ ًف ٱ ٓٞإٹ ٔىل زكصح ّلذ ،٫كظؿـ ث ٫ا٣ٮطء كٞ٦ؽ٦ةد،٫
كوط  ٞ٤ٕ٦نة ثٍصطٚ ،ٲٕٞ٪ؽ ٔ٪ؽ كصٮدق ،ك ٨٦أصةز اُ٣ٺؽ  ٞ٤ٕ٦نة ثة١٪٣ةح أصةز
(٠ )1ؾا يف اٵو ،٢كا٣ىٮابً« :ف ٱ »ٙثعؾؼ ا٣ٲةء.
( )2زٱةدة يف (ب ،ج).

اْ٣٭ةر ٠ؾ.ٟ٣
ك٤٣نةاجذَل  ٕ٦نة وط أف ٱؿاد ث٦ ٫ة ٩ٮاق َ ٨٦ٺؽ أك ّلؿٱٞ ٥لٌَل ،كإف
أرادً٬ل كٕٝة  ٕ٦نة؛ إذ ٹ ٪٦ةٚةة ثٲ٪٭ًلٚ ،ٲسجخ ظ٧١٭ًل٬ ،ؾا إف وعع٪ة أف ٱؿاد
ثةْٛ٤٣ح ٠ٺ ٪ٕ٦ٲٲ٭ة ك٣ٮ ٝلةز نا ،كإف ٪ٕ٪٦ةق وةر ٠ةٚلةٍف  ٨٦ا٪٣ٲح ٚٲ ٓٞاْ٣٭ةر يف
اُ٣صٱط ،كٹ ٱ٨ ٓٞلء يف ا٪١٣ةٱح.
فرعٚ :إف أراد اْ٣٭ةر كا٣ٲَ٧ل كاُ٣ٺؽ ًف ٱىط أٱٌ نة؛ ٣ذ٪ةيف اٵظ١ةـ ٔىل
اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نةٚ ،ٲ١ٮف ٠ةٚلةٍف  ٨٦ا٪٣ٲح ً٠ل ذ٠ؿ٩ة.
ٍٗل٬ة
فرع :ك١٣ٮف ا٤ٕ٣ح يف ٦ٮًٮٔ ٫اٍ٣صٰٔ ٍٗل ٕٞ٦ٮ٣ح ًف يٱ ىٍ ٞف ٔىل اٵ ْفـ ي

 ٨٦اٛلعةرـ.

كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥ا٤ٕ٣ح ا٣ذعؿٱ ٥اٛلؤثؽ  ٨٦اِ٪٣ف ىكتٞٚ ،ةس ٔىل اٵـ قةاؿ

اٛلعةرـ.

كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥ث ٢ك٣ٮ  ٨٦ا٣ؿًةعٞٚ ،ةس ٞلةرـ ا٣ؿًةع.
كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥ث ٜ٤ُ٦ ٢ا٣ذعؿٱٞٚ ٥ةس اٵص٪جٲةت.
وسأمث :ككصَ ٫شٔٲح اٛ١٣ةرة دؽارؾ ٦ة ك ٨٦ ٓٝا ٍ ٣يْ٧ة ً٬ؿٔ ،ىل ٩عٮ ٦ة دٞؽـ
يف ٛ٠ةرة ا٣ٲَ٧ل  ٓ٦أف ٚٲ٭ة ظ ٌ ٞنة ٤٣ـكصحٚ ،٭ٰ ٔجةدة ٦نٮثح ثٕٞٮثح كثعٜ
ٳد ،ٰ٦كص٪جح إٞ٣ٮثح ٗة٣جح.
فرع١٤ٚ :ٮ١لة ٔجةدة ٠ةف ٜلة أظ١ةـ إ٣جةدة اٛلذٞؽ٦ح ،ك١٣ٮ١لة ظ ٞنة ٤٣ـكصح
٠ةف ٜلة اٛلؿإٚح يف َ٤ج٭ة ،ك يٝؽْف ٦خ ٔىل ٛ٠ةرة ا٣ٲَ٧ل ظٲر ٹ ى ً
٣لؽي ى٤ٔ ٨ٍ ٦ٲٛ٠ ٫ةرة

ٱَ٧ل كٛ٠ةرة ّ٭ةر إٹ رٝجح كاظؽة ،كًف دك٠ ٍٞكةاؿ ظٞٮؽ آص ظٲر اردؽِف ثٕؽ
اٍ ٌٕ ٣ٮد ز ٥أقٔ ٥٤ىل اٵوط.
ً
اٛلْة٬ؿ  ٨٦اٛلكٲف ثٕؽ ا ٣ىٕ ٍٮد ظذٯ يٱ ىْ ١ف ٛىؿ
ك١٣ٮف إٞ٣ٮثح ٗة٣جح ٚٲ٭ة ي ً ٪٦ىٓ
إٱسةر نا ٙل ٜآص ٔىل ظ ٫ٞزٱةد نة يف ا٣ـصؿ ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(.)1
َْ َْ َ

( )1ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صٌ َِْ رتو أن َحخ ٍَ ذ
اشاّص [اٛلضةد٣ح.]4:
ِ

كأصةزق صًلٔح  ٨٦اً٤ٕ٣لء ٝج ٢اٷَٕةـ ٔ ٧ن
ٺ ثةٵو ٢اٚلةٍف ٔ ٨اٛلٕةرض؛ إذ
٩ه ٚٲٕ٦ ٫ةرض.
اٵو ٢أف اٛ١٣ةرة ثٕؽ اٙل٪ر ،كٹ ِف
ك ٫ٕ٪٦صًلٔح ثةٞ٣ٲةس ٔىل إ٣ذ ٜكا٣ىٲةـ اٛل٪ىٮوَل ٤ٕ٤٣ح اٛلؾ٠ٮرة.
فرع :كإً٩ل ٠ة٩خ ص٪جح إٞ٣ٮثح ٗة٣جح؛ ٵف قجج٭ة اٛلضةزم ٕ٦ىٲ هح ٞلٌ هح؛ إذ
٬ٮ  ٪٦ى ١هؿ  ٨٦اٞ٣ٮؿ كزكر ،كقجج٭ة اٙلٞٲ٬ ٰٞٮ ا ٣ىٕ ٍٮدً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع،
ؼؿج ٨٦
ك٣ؾ ٟ٣ٹ ٱىط ا٣ذٍٛ١ل ٝج ،٫٤كإذا ٦ةت ثٕؽق ٞٚؽ اقذٞؿ كصٮُلة  ٚيذ ى
ا٣ٲَ٧ل ظٲر ك ٓٝاٙل٪ر ٪٬ة ثةٕ٣ــ ٔىل ا.٢ٕٛ٣
اْ٣٭ةر
٦ة ،٫٣كُلؾا ٚةرؽ
ى
ي
فرع :ك٤٘٣جح ص٪جح إٞ٣ٮثح أكصج٭ة ثٕي أوعةث٪ة كا٣نةٔ ٰٕٚىل ا١٣ةٚؿ ثٍ٘ل
ا٣ىٮـ ،كٝٲ :٢ث ٢ٵف قجج٭ة ٠ةُ٣ٺؽ ك٬ٮ ٱىط .٫٪٦
فصً :يف وفاسج مجاع اٌصائُ

َشٔٲذ٭ة ثة٣ك٪ح كصٮث نة ٔ٪ؽ ثٕي ك٩ؽث نة ٔ٪ؽ آػؿٱ ،٨كقجج٭ة ٠جٍلة ٠ ٨٦جةاؿ
إ٣ىٲةف ،كإٞ٣ٮثح ٚٲ٭ة أمؽّف  ،ك٣ؾ ٟ٣د٪ؽرئ ثة٣نج٭ح ٠ةٙلؽْف ٣ ٥٤ٚ ،لت ٔىل ٨٦
صة ٓ٦ثٕؽ أف أُٚؿ ٩ةقٲ نة أك ثٕؽ اٛ٣ضؿ صة ٬ن
ٺ ،كٹ ظٲر دٕٞج ٫ظٲي أك ٦ؿض
أك قٛؿ ٔىل ٦ة ٦ؿ.
ي
٬ذ ٟاٙلؿ٦ح  ٞ٤ُ٦نة أك ٬ذ ي١٭ة
كٝؽ دٞؽـ  ٢٬ا٤ٕ٣ح اٛلأػٮذ ثإٱًلء ا٪٣ه
ثة٘لًلع؟ دٞؽـ ّلٞٲ ٜذ.ٟ٣
فصً :يف وفاسج اٌمرً

آدٍٗ ٰ٦لق ٞلٞٮف ا٣ؽـ ػُأ ص٪ةٱ نح ٌٛ٦ٲ نح إٌف اٛلٮت،
قجج٭ة ص٪ةٱح اٛلؤٔ ٨٦ىل ُف
ً٤ٚل ٠ةف قجج٭ة ٦نج٭ نة ٕ٧٤٣ىٲح؛ إذ اٚلةَئ ِ٪ْ٦فح ا٣ذٞىٍل كٔؽـ ا٣ذعؿزَ ،شٔخ
اٛ١٣ةرة ٤٣ذؽارؾ اٛلؾ٠ٮر يف ٛ٠ةرة ا٣ٲَ٧ل كزجخ ٚٲ٭ة ا٣نةاجذةف.
فرع٤ٚ :نةاجح إ٣جةدة ًف دىط  ٨٦ا١٣ةٚؿ ،كأذرب ٚٲ٭ة أظ١ةـ إ٣جةدة اٛلة٣ٲح
ك٣نةاجح إٞ٣ٮثح ًف ِلت ٔىل ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف.
ا٣ؾ ٰ٦كاٙلؿيب
ك١٣ٮ١لة يف ٞ٦ةث٤ح ا٘ل٪ةٱح ٠ة٩خ قجج٭ة ،كدػ ٢يف ٞلٞٮف ا٣ؽـ
ّف
اٛلكذأ ى ٨٦كإ٣جؽ ك٣ٮ ٞ٤٣ةد ،٢كػؿج ثة٘ل٪ةٱح ٔىل اٍ٘٣ل ٝةدٛ٩ ٢ك ٫ػُأ.

فرع :ك١٣ٮف قجج٭ة ٬ٮ ا٘ل٪ةٱح وط ا٣ذٍٛ١ل ثٕؽ٬ة ٝج ٢اٛلٮتٝ ٨٧٤ٚ ،ذ٢
ٔجؽق ػُأ أف ٱٕذ ٫ٞثٕؽ ا٘لؿح ٝج ٢اٛلٮت ،ك٣ــ  ٠ن
ٺ  ٨٦اٞ٣ةدَ٤ل ٛ٠ةر هة ٵ١لة يف
ٞ٦ةث٤ح اٛلٕىٲح ك٦ ٰ٬ذٕؽدة ،ثؼٺؼ ا٣ؽٱح ٚ٭ٰ كاظؽة ٵ١لة يف ٞ٦ةث٤ح اٛ٪٣ف
ك ٰ٬كاظؽة.
فرع :كٹ ِلت يف ٝذ ٢ا٧ٕ٣ؽ؛ ٣ٮركد ا٪٣ه ٞ٦ٲؽ نا ثةٚلُأ ،كٝٲةس ا٧ٕ٣ؽ ٔ٤ٲ٫
ٍٗل وعٲط؛ ٵ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح ا٪٣ه ،ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ ا٣ىٛح.
كأٱٌ نة ٔ٤ح كصٮُلة يف اٚلُأ  ٰ٬دؽارؾ ٦ة كٛ٬ ٨٦ ٓٝٮة(ٍٗ ٨٦ )1ل ٝىؽ،
ك٬ٮ إذ ذاؾ أٍ ٢٬
رب ٦ة ٚؿط
ٵف يٱٕةف ٔىل ىٞل ٍٮً ػُٲبذ٫؛ ٕ٣ؽـ دٕ٧ؽق ٍٚصع  ٫٣ىص ٍ ي

 ٨٦ ٫٪٦إدٺؼ ٛ٩ف ٞلرت٦ح ثإظٲةء ٛ٩ف ٦ؤ٪٦حِ ،ف
ٚإف ِف
 ٟٚا٣ؿٝجح  ٨٦ا٣ؿؽ إظٲة هء ٜلة
ظ ١نًل ،ك٬ؾق ا٤ٕ٣ح ٍٗل ظةو٤ح يف ا٧ٕ٣ؽ.
ٚإف ٝٲ٬ :٢ؾق اٛل٪ةقجح كإف ٠ة٩خ ٦ٺا٧ح ٝ ٫٪١٣ؽ ٔ ٥٤إ٘٣ةؤ٬ة يف ٛ٠ةرة صًلع
ا٣ىةاٚ ،٥إ١لة كصجخ ٔىل إ٣ة٦ؽ دكف اٚلةَئ.
٪٤ٝة :ص٪جح إٞ٣ٮثح ٪٬ةؾ ٝٮ ِفٱح ٔىل ٦ة دٞؽـ١ٚ ،أ١لة َشٔخ ٤٣ـصؿ ،ك٣ؾٟ٣
قُٞخ ثة٣نج٭ح كٔ ٨اٚلةَئ ،كص٪جح إ٣جةدة ٪٬ة أٝٮل؛ ك٣ؾٝ ٟ٣ؽ ٱ١ٮف قجج٭ة
رتس ث ٫ا١٣ةٚؿ ،كٝذ ٢اٛلض٭ٮؿ يف دار اٙلؿب،
كاصج نة ً٠ل يف ٝذ ٢اٛلؤ ٨٦ا٣ؾم يٱ ى ِف
كإً٩ل كصجخ  ٓ٦ذ٦ ٟ٣جة٘٣ح يف ظ ِٛاٛ٪٣ف ،كدأ٠ٲؽ نا ٣ٮصٮب ظ ٨ٞا٣ؽ٦ةء.

فرع :كإً٩ل ًف ٱ٤ــ اٞ٣ةد ٢ثة٣ذكجٲت ٠عةٚؿ ا٣جبؿ؛ ٵف اٛ١٣ةرة صـاء ٢ٕٛ٣
ٛ٩ك ٫كٹ ٧٤٣ ٢ٕٚك ْفجت ظٞٲٞح ،كإً٩ل أكصج ٫ا٣نة٤ٔ ٰٕٚٲ ٫ث٪ةء ٔىل أ١لة ًًلف
اٛلذ ىٙ٤؛ ٵف اٛلٞذٮؿ ٔجؽه ٓص ١ٚةف ٧ٌ٦ٮ ٩نة ٣كٲؽق قجعة ٫٩ثةٛ١٣ةرة؛ إذ  ٰ٬ثؽؿ
ٔ٫٪؛ ك٣ؾ ٟ٣أكصج٭ة ٔىل ا٣ىجٰ كا١٣ةٚؿ.
ك٩عٞ٩ ٨ٮؿ ٰ٬ :يف ٞ٦ةث٤ح اٛلٕىٲح ً٠ل ٱٛ٭ ِٛ٣ ٨٦ ٥ا٣ذٍٛ١ل ،كً٠ل يف ٍٗل٬ة
 ٨٦اٛ١٣ةرات ،كٝذ ٢اٛلؤٕ٦ ٨٦ىٲح يف ٛ٩ك ٫كإف ًف ٱكذع٤ٔ ٜٲ ٫إز٥؛ ٕ٣ؽـ
اٞ٣ىؽ؛ ٤ٚؾ ٟ٣أق٪ُٞة٬ة ٔ ٨اٛلك ْفجت؛ إذ ٣ٲف ثٛةٔ ٢ظٞٲٞح.
( )1يف (ب ،ج)ٛ٬ ٫٪٦« :ٮة».

كأ٦ة إَ٣ل ٍ٘ٚل ٧ٌ٦ٮ٩ح؛ ٵف ظٞٮؽ آص ٹ دٌ ٨٧إٹ إذا ٠ة٩خ  ٨٦ظٞٮؽ
إ٣جةد إ٣ة٦حً٠ ،ل دٞؽـ اٷمةرة إ٣ٲ ٫أكؿ ا١٣ذةب.
ظٓ ٜص يف اٹوُٺح؛ ٵف ٦ ٫٣ة يف
كأ٦ة ٍٗل إ٣ة٦ح ٚٺ ٱُ٤ٔ ٜ٤ٲ٭ة أ١لة َف
ا٣كًلكات ك٦ة يف اٵرض ،كٹ ًًلف ٣ؾ.ٟ٣
فرع[ :كا٣ؽْف ٱح](ٔ )1ىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة ٵك٣ٲةء اٛلٞذٮؿ يف ٞ٦ةث٤ح ٦ة ٚةت ٔ٤ٲ٭٨٦ ٥
٪٦ة ٫ٕٚا٣ذٰ قجج٭ة اٞ٣ؿاثح؛ ك٣ؾ٠ ٟ٣ة٩خ ٔىل ٔة٤ٝح اٞ٣ةد٢؛ ٵ١ل ٥أ٪٦ ٢٬ةً٠ ،٫ٕٚل
٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع يف اٞ٣كة٦ح يف ٝٮ ٟ٣(( :÷ ٫٣يٗ ٍ٪ي ٫٧كٔ٤ٲ ٟيٗ ٍؿ.))٫٦
كصـاء ٜلٔ ٥ىل أف ًف ٱأػؾكا ٔىل ٱؽقٚ ،ؽٱح اٚلُأ و٤ح  ٨٦إ٣ة٤ٝح ،كٚٲ٭ة

٪ٕ٦ٯ ا٘لـاء؛ ك٣ؾً ٟ٣ف ٱذع٤٧٭ة ا٣ىجٰ؛ ٕ٣ؽـ اقذعٞة ٫ٝا٘لـاء ،كٹ ا١٣ةٚؿ؛ إذ
ٹ و٤ح ثَل اٛلك ٥٤كا١٣ةٚؿ.
ّل٤٧٭ة اٞ٣ةد ٢وٲة٩ح ٣ؽـ اٛلؤ ٨ٔ ٨٦اٷ٬ؽار ،كظ ْٛنة
ٚإف ًف دٔ ٨١ة٤ٝح ِف
ٛل٭ضذ ٨ٔ ٫اٌ٣ٲةع ،كإً٩ل ػه اٚلةَئ كاٛلك ْفجت ثذع ٢٧إ٣ة٤ٝح؛ ٕ٣ؽـ ٝىؽً٬ل
٤٣ض٪ةٱح١ٚ ،ة٩ة أ ٬ن
ٮوٺ ثةٷٔة٩ح  ٨٦قةاؿ إػٮا١ل ٥اٛلكَ٧٤ل٨١٣ ،
ٺ ٵف يٱ ى
إ٣ة٤ٝح ٔ٪ؽ كصٮد٬ة أكٌف ٛلة ذ٠ؿ٩ة.
فرع :كٝؽ ًٔ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أف أو ٢كصٮب ا٣ؽٱح ٔىل اٞ٣ةد ٢كقٲأيت ّلٞٲٜ
ذ ٟ٣يف اٵقجةب ا٣كًلكٱح إف مةء آص دٕةٌف.
فصً :يف وفاسج اٌصَٛ

اٞ٣ٲةس يف إ٣جةدات ا٣جؽ٩ٲح أف دٌ٪ٔ ٨٧ؽ ٚٮألة ث٧س٤٭ة ،كأف دك٪ٔ ٍٞؽ
دٕؾر اٛلس٢؛ إذ ٹ ٱؽرؾ اٜ ٢ٕٞ٣لة ثؽٹن ٱٞٮـ ٞ٦ة٦٭ةٝ ٨١٣ ،ؽ كرد اٍ٣صع ثجؽؿ
ا٣ىٮـ ٚٮصت اٛلىٍل إ٣ٲ٪ٔ ٫ؽ دٕؾر اٵو ،٢قٮاء ٠ةف كصٮب ذ ٟ٣اٵو٢
أو ن
ٺ ٠ؿٌ٦ةف ك٦ة أمج٭ ،٫أك ٔىل كص ٫ا٣جؽ٣ٲح ٛ١٠ةرة ا٣ٲَ٧ل كاٞ٣ذ ٢ظٲر
٦ةت كٝؽ اقذٞؿ كصٮُلة [ٔ٤ٲ.)2(]٫
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )2زٱةدة يف (ب).

كٛلة ٠ة٩خ يف ٞ٦ةث٤ح دؿؾ كاصت ٠ةف قجج٭ة ٕ٦ىٲح أك مجٲ٭ نة ُلة؛ ٤ٚؾ٠ ٟ٣ةف
ٚٲ٭ة ا٣نةاجذةف ٠كةاؿ اٛ١٣ةرات ،ك١٣ٮ١لة كقةاؿ اٛ١٣ةرات دُ٭ؿة كٗكة٣ح
٣ؾ٩ت اٛلٛ١ؿ ظؿ٦خ ٔىل  ٨٦ظؿ٦خ ٔ٤ٲ ٫ا٣ـ٠ةة ،ث ٰ٬ ٢أمؽ يف ا٣ذعؿٱ ٥إٹ
إ٣ذً٠ ٜل دٞؽـ ،كا١٣ٺـ يف ا٣ٮٹٱح ٔ٤ٲ٭ة ً٠ل ٦ؿ يف ٛ٠ةرة ا٣ٲَ٧ل.
فصً[ :يف وفاسج اٌصالج]

كأ٦ة ٛ٠ةرة ا٣ىٺة ٞٚؽ يأ ٍزجًذى ٍخ ٝٲةق نة ٔىل ٛ٠ةرة ا٣ىٮـ ،ثضة٠ ٓ٦ٮ١لًل ٔجةددَل
ثؽ٩ٲذَلٚ ،ذ١ٮف يف كّٲٛح ا٣ٲٮـ  ٨٦ا٣ىٺة٦ ،س٦ ٢ة يف كّٲٛح ا٣ٲٮـ  ٨٦ا٣ىٮـ
ك٬ٮ ٩ى ٙوةع ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ىأ ٍػؾ نا  ٨٦اّ ٣فك٪ح ،زٝ ٥ٲ :٢إف ٬ؾا اٞ٣ٲةس يٍ ٦س ً ٧هؿ
٤٣ٮصٮب ،كٝٲ٪٤٣ :٢ؽب ٍٞٚ؛  ٫ٌٕٛ٣إذ ٹ دٕ ٢ٞا٤ٕ٣ح ٔىل اً١٣لؿ يف اٵو.٢
فصً[ :يف دِاء احلح ٚصذلاذٗ]

ك ٨٦ظٞٮؽ آص ا٣ذٰ ٔ ٰ٬جةدة ٦ة٣ٲح د٦ةء اٙلش كوؽٝةد ٫ك ٰ٬رضثةف:
َشع صرب نا ٕ٣ؿكض ٞ٩ه ٞ ٢ٕٚ ٨٦لْٮر أك دؿؾ و
٩كٚ ،ٟٲؽػ٢
األول٦ :ة ي ً ى ى ٍ
ٚٲ ٫اٛ٣ؽاء كاٛ١٣ةرات كا٘لـاءات كدـ اٷظىةر كد٦ةء اٛل٪ةق ٟكدـ ا٣ؿٚي
كٝٲ٧ح ا٣ىٲؽ اٙلؿـ(.)1
ٚ٭ؾا قججٕ٦ ٫ىٲح أك مجٲ ٫ثةٛلٕىٲحٚ ،ذ١ٮف ٚٲ ٫ا٣نةاجذةف ا٣ذٰ( )2يف اٛ١٣ةرة ٓ٦
أ٦ؿ آػؿ ك٬ٮ زٱةدة ا١٣ؿا٦ح ٵًٲةؼ آص دٕةٌف ثذ ٟ٤ا٣ؽ٦ةء كا٣ىؽٝةت ً٠ل ٦ؿ
٦ؤ ِفٕ٤٣ ٢٬جةدة كا١٣ؿا٦ح ثضٕ٫٤
ذ٠ؿق ٨١٣ ،مةاجح إٞ٣ٮثح ًٕٲٛح؛ ٵف ذ ٟ٣اٛل١ةف ى
ٝىةص.
٦سةث نح ٪٤٣ةس كأ ٪٦نة ،ٹ ٧٤٣ؤاػؾة كإٞ٣ٮثح؛ ك٣ؾ ٟ٣ٹ يٱٞةـ ٚٲ ٫ظؽَف كٹ
ه
فرع١٤ٚ :ٮٔ ٫٩جةدة زجذخ  ٫٣أظ١ة٦٭ة  ٨٦إػٺص ا٪٣ٲح ،كٔؽـ ٝلةٕ٦ح
ٕ٦ىٲح ،كاٞ٣ؿثح يف اٛلُصؼ.
ظؿ٦خ ٔ٤ٲ ٫اٛ١٣ةرة
ظؿ٦خ ٔىل  ٨٦ي
ك١٣ٮ ٫٩دُ٭ؿة كٗكة٣ح ذ٩ت اٛلعؿً ـ ي

ٔىل ٦ة ٦ؿ.

( )1يف (ب)« :وٲؽ اٛلعؿـ».
( )2ا٣ىٮاب« :ا٤٣ذةف».

امراين٦ :ة َشع ٩ك ١نة ٦كذ ٞن
ٺ ٠٭ؽم ا٣ذ٧ذٓ كاٞ٣ؿاف ك٬ؽم ا٣ذُٮعٚ ،٭ؾا
ي
اٵ٫٪٦ ٢٠؛ إذ
ٔجةدة ٞلٌح؛ ك٣ؾ ٟ٣صةز ٛل٭ؽٱ ٫كٍٗلق  ٨٦قةاؿ ذكم اٞ٣ؿاثح
كصَ ٫شٔٲذ ٫ا٣ـٱةدة يف ا١٣ؿا٦ح ٣ٮ ِفٚةد ثٲخ آصٔ ،ىل ٦ة ٦ؿ.
فرع ٥٤ٕٚ :أف ز٦ةف اِ٣صب ا٣سةٌل أٱةـ ا٪٣عؿ؛ ٵ٩ ٫٩كٚ ٟٮٝذ ٫كٝخ ٪٦ةق ٟاٙلش
دكف اٵكؿ؛ إذ َشع صرب نا ٚٺ كٝخ  ٫٣إٹ دـ اٷظىةر كاٛ٣كةد؛ إذ ٹ صرب ٚٲ٭ًل؛
ُص ٔ ٫٪ك٦ة أٚكؽ١ٚ ،ةف ٩ك ١نة ،ك١٦ةف اِ٣صثَل  ٕ٦نة اٙلؿـ.
٣ٮصٮب ٌٝةء ٦ة يأ ٍظ ً ى

فرع :كٛلة يف اِ٣صثَل  ٕ٦نة ٌٝ ٨٦ةء ظ ٜا١٣ؿا٦ح دٕٞ٤خ اٞ٣ؿثح ثٛ٪ف
اٷراٝح ٥٤ٚ ،ٱىط ا٣ذىؽؽ ُلة ظ ِفٲ نح ،ك٠ةف ٜلة ١٦ةف ٟلىٮص ك٬ٮ ثٲخ آص
ك٪ًٚةؤقً٠ ،ل ذ٠ؿ٩ة ،كز٦ةف ٟلىٮص ك٬ٮ كٝخ اٌ٣ٲةٚح ا٣ذٰ  ٰ٬أٱةـ ا٣ذٍصٱ،ٜ
٬ ٨١٣ؾا يف اِ٣صب ا٣سةٌل كثٕي اٵكؿ ً٠ ،ٍٞٚل ذ٠ؿ٩ة كَشع ا٩ذؼةب اٜلؽم
كدْٕٲً ٫٧
ثة٘ل ىٺ ًؿ كاٞ٣ٺاؽ ،كدذجٕ ٫يف ا٣ذىؽؽ ُلة.
فرع :ك٣ذٕ ٜ٤اٞ٣ؿثح ثةٷراٝح دَٕل ٦ة

امرتل()1

أك قة ٫ٝث٪ٲذ ،٫٣ ٫كوةر

٠ة٣ٮدٱٕح يف ٱؽ اٛلعؿـ٣ ،لت ظ ٫ْٛكظٚ ِٛٮااؽق ،كظؿـ اقذًٕل ٫٣ظذٯ ٱجٖ٤
ى ًٞل ِف ٫٤ك٬ٮ ثةؽ ٔىل  ٟ٤٦وةظج٪ٔ ٫ؽ٩ة ٫٤ٚ ،إَشاؾ ٍٗلق دربٔ نة ٠ل ٨ٱٮا ٫ٞٚيف
اٚرتاض أك د ٢ٛ٪ٹ ٕ٦ةكًح ،ك ٫٣رص )2(٨٦ ٫ٚكاصت ىٔ ِفٲ ٫٪إٌف ٍٗلق؛ إذ ًف ٱٛخ
يف ٬ؾق ٤٠٭ة ٦ة ٝىؽ ث ٨٦ ٫رص ٫ٚيف ٞل ،٫٤ك٣ٲف  ٫٣أف ٱُٰٕ ً
صةز ىر٬ة مٲب نة ٨٦
إ٬ةُلة أك ٙل٧٭ة ٔىل كص ٫اٵصؿة.

فرع :ك٣ذأ٠ٲؽ اٞ٣ؿثح وةر ٦ة دٕٞ٤خ ثً٦ ٫ل قج )3(ٜث٪ٲذٚ ٫ؿً نة ٦ذٕٲ ٪نة ٣لت
ا٣ٮٚةء ث ٫كثٛٮااؽق ٧ٌ٦ٮ ٩نة ٔىل اٛلعؿـ ظذٯ ٱج ٖ٤ى ًٞل ِف ٫٤ز٦ة ٩نة ك١٦ة ٩نةٚ ،إذا ًةع
ثٍ٘ل دٛؿٱٍ ك٬ٮ ً ٢ٛ٩ف ٣لت ًًلٚ ،٫٩إف دربع ثإثؽا ٫٣ز ٥ىك ىصؽى اٵكؿ ىك ىص ىجة  ٕ٦نة؛
ٵف دربٔ ٫ثة٣سةٌل ٠ذربٔ ٫ثةٵكؿ ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ٠ةف ثذٛؿٱُ ٫أك ٠ةف ٚؿً نة ٚٺ
( )1يف (ب ،ج)٦« :ة امرتاق».
( )2يف (ب).٨ٔ :
( )3يف (ج) :قٲ.ٜ

ٱذَٕل إٹ اٵكؿ؛ إذ ًف ٣لٕ ٢ا٣سةٌل إٹ ًٔل يف ذ٦ذًً ٨٦ ٫لف اٵكؿٚ ،٭ٮ
٠ةٛلٍصكط ،كإف د ٙ٤ثذٛؿٱُ ٫كصت ٦س ٞ٤ُ٦ ٫٤نة ،كثٍ٘ل دٛؿٱُ- ٫ك٬ٮ ٚؿض-
ا٣ٮاصت اٵويل  ،ٍٞٚكا٤ٕ٣ح ّة٬ؿة.
ت
ي
ىك ىص ى
فرع :ك٣ذٕ ٜ٤اٞ٣ؿثح ثٛ٪ف اٷراٝح امرتط ادٛةؽ اٍ٣ص٠ةء يف اٹٚرتاض
كا٣ذ ،٢ٛ٪ػٺ ٚنة ٣جٕي أوعةث٪ة كاٞٛ٣٭ةء.
كٔ ِف ٫٤٤ثٕي أوعةث٪ة ثأ ٫٩اػذٺط اٛ٣ؿض ثةٚ ٢ٛ٪٣ٺ ٱىط ،ك٬ؾق ا٤ٕ٣ح
ًٕٲٛح ،ث ٢ا٤ٕ٣ح ٪٬ة أف ا٣ؾثط  ٢ٕٚكاظؽ ٥٤ٚ ،ٱىط إٱٞةٔٔ ٫ىل كص٭َل ،كُلؾا
٥لة ٙ٣اٷُٔةءٚ ،إ ٫٩إٔٚةؿ ٦ذٕٞ٤ح ثٕٛ٧ٮٹت ٦ذٕؽدةٚ ،ىط اصذًلع اٛ٣ؿض
كا ٢ٛ٪٣يف ٕل٤ذ.٫
ي
فرعٚ :إذا امرتؾ ٦ذ٤عٛ٦ ٥رتً نة أك ٦ذ ٛ٪ن
ظى ىذ ،٫ك٫٣
ٺ ٟ٤٦
اٍ٣صٱِ ٟف
ٱٍ٘ل اٛلذ٤ع٩ ٥ٲذ ٫إٌف ٦ٮاٞٚذ ،٫كإف أَشؾ
ا٣ذُصؼ ٚٲ٭ة ثة٣جٲٓ كٍٗلق ٝج ٢أف ْف
ٛ٦رتض ىٗ ٍ ىٍلق وط يف اٞ٣ؽر ا٣ـااؽ ٔىل ٦ة ٣لـئ ،إذا ٠ةف ثٍ٘ل ٔٮض ،ز٬ ٥ٮ
ه
٦ٮٝٮؼ ٔىل ٦ٮاٞٚح اٍ٣صٱٛ٧٤٣ ٟرتض ،كإٹ ًف ٱىط ٣ذٕ ٜ٤اٞ٣ؿثح اٵكٌف ُلة،
ظىذًٍٞٚ ٫؛
ٚإف كا ٫ٞٚثٕؽ اٛل ٟ٤ز ٥رصٓ كٝخ ا٣ؾثط ٠ةف ًة ٪٦نة ٣ٶوٝ ٢ٲ ٧ىح ِف

ي
اٹدٛةؽ ىك ٍ ٝىخ ا٣ؾثط.
إذ اٛلٕذرب يف اٷصـاء

فرع :ك٣ذٕ ٜ٤اٞ٣ؿثح ثٛ٪ف ا٣ؾثط وةر ٚٲ ٫مةاج يح ٔجةدة ثؽ٩ٲحٚ ،ةمرتط ٚٲ٫
ا٪٣ٲح ،كًف دىط ثة٣كَ١ل اٛل٘ىٮب ٔىل اٵوط ،ك ي٩ؽب دٮ ْف٣ٲ ٫ثٛ٪ك ،٫كًف دىط
اقذ٪ةثح اٛ١٣ةر ،كإً٩ل وعخ اقذ٪ةثح ٍٗلق ٤٘٣جح اٛلة٣ٲح ،ك٩ ٰ٬ٲةثح ٹ ًػٺٚح،
ٚٮصجخ ا٪٣ٲح ٔىل اٵو ،٢كًف دؤزؿ ٩ٲح ا٪٣ةات ،كصةزت ٍٗ ٨٦ل رضكرة٤ٚ ،ٮ
ٗةب اٍ٣صٱ ٟأك اردؽِف ٠ةف اٳػؿ ػ٤ٲٛح يف ظىذٚ ،٫ذضت ٔ٤ٲ ٫ا٪٣ٲح ٔ ٫٪دٛىٲٺن
إف ٔ ٥٤كإٹ ٚض٤٧ح ،ٹ إف ٓلؿد أك أّ٭ؿ د٘ٲٍل ا٪٣ٲح إٌف ٍٗل ٦ٮاٚ ،ٜٚٺ ػٺٚح؛
ٷ١٦ةف اٵو ،٢كٹ ٩ٲةثح؛ إذ ٹ اقذٲ٪ةب ،ك٠ةف ٣ٴػؿ ٓ ٓ٦لؿد َشٱ ٫١أف
ٱؾثط ،ك٤ٔ ٢٬ٲ ٫اقذبؾاف اٙلة٥٠؟ ٚٲ ٫ػٺؼ قٲأيت إف مةء آص دٕةٌفٚ .إف ٦ةت
اٍ٣صٱ ٟى ٚىٮ ّفٍف ٦ة ٫٣ٱٞٮـ ٞ٦ةً ٫٦ػٺ ٚنح.

فرع :كإً٩ل وةر اٜلؽم ٹز ٦نة ث٧ضؿد قٮ ٫ٝث٪ٲذ٫؛ ٵ٪٦ ٨٦ ٫٩ةق ٟاٙلش ،ث٢
 ٨٦مٕةاؿق اٛلؾ٠ٮرة ،كٝؽ دٞؽـ ٣ـك ٫٦ثةٍ٣صكع ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ امرتل اٛلعؿـ
ٍٗل اٛلعؿـ مةة ٣ٲذىؽؽ ث٤ع٧٭ةٚ ،إف
ٔجؽ نا ٣ٲٕذً ى ،٫ٞأك َٕة ٦نة ٣ٲذىؽؽ ث ،٫أك ي

ذ ٟ٣ٹ ٱىٍل ٹز ٦نة ،ػٺ ٚنة ٣جٌٕ٭ ،٥كٹ كص٫٣ ٫؛ ٣ٮصٮد اٛ٣ؿؽ اٛلؾ٠ٮر،
ك٣ٲف ذ ٨٧٠ ٟ٣ث٪ٯ ٦كضؽ نا ث٪ٲذ ،٫أك ى ٚىؿ ىش ٚٲ ،٫أك  ُٓٝمضؿ نا ٦جةظ نة ث٪ٲح ٠ٮ٫٩
٫٣؛ ٵ٩ ٫٩ٮل ا٣ذ٪ضٲـ ١ٚةف ا٠ ٢ٕٛ٣ةٷ٩نةء ثةً٠ ،ِٛ٤٣ل دٞؽـ أكؿ ا١٣ذةب.
فصً[ :يف األظس١ح]

اٛلذُٮع ث ٫يف كصَ ٫شٔٲذ٭ة كيف دٕ ٜ٤اٞ٣ؿثح ثًل ئ ْفَل ٪٦٭ة،
كاٵيًع ِفٲح ٠ةٜلؽم
ِف
اٙلةج كٍٗلق ،إّ٭ةر نا ١٣ؿا٦ح آص ،كدٕ٧ٲ نًل ٍ٣صؼ ذٟ٣
ٔ٧خ
ِف
كيف كٝذ٭ة٪١٣ ،٭ة ِف
اٛلٌعٰ اٝذؽا نء
ا٣ٲٮـ ،كٵف يف َشٔٲذ٭ة كص٭ نة آػؿ ،ك٬ٮ ٠ٮ١لة ٚؽاء ٨٦
ْف
ثإثؿا٬ٲ.# ٥

فرعٕ٤ٚ :ؽـ ٓلعٌ٭ة  ٨٦مٕةاؿ اٙلش ًف دؤزؿ ا٪٣ٲح يف ٣ـك٦٭ة ،إٹ إذا ٝةر٩خ
قجت ١٤٦٭ة ثةٹػذٲةر ،كإً٩ل ٣ـ٦خ يف ٬ؾق ا٣ىٮرة ثؼٺؼ ٦ة امرتم ث٪ٲح
ا٣ذىؽؽ؛ ٛلة ٚٲ٭ة  ٨٦مةاجح أًٔلؿ اٙلش ،كٹ٩عُةط اٵًعٲح يف يقِ٪فح( )1أًٔلؿ
٦ىٍلق ٬ؽٱ نة ث٧ضؿد ا٣كٮؽ  ٓ٦ا٪٣ٲح ً٠ل ٦ؿ،
اٙلش ٔ ٨اٜلؽم ٓلٲـ ٔ٪٭ة ثأ٦ؿٱ:٨
ي

كٔؽ يـ صٮاز ثٲٕ ٫ٷثؽا ٫٣إٹ ٔ٪ؽ ػنٲح د ،٫ٛ٤ثؼٺؼ اٵًعٲح يف اٵ٦ؿٱ.٨

فرع :ك٣ذٕ ٜ٤اٞ٣ؿثح ُلؽم ا٣ذُٮع كاٵًعٲح إذا ً٦ص كٝذ٭ًل كصت ٩عؿً٬ل،

ت ٔىل ا٣ٮارث
كأف ٱٚ ٢ٕٛٲ٭ًل ٦ة ٠ةف ٱ ٫٤ٕٛيف كٝذ٭ًل ،كإف ٦ةت وةظ يج٭ًل ىك ىص ى
ذ ٟ٣أٱٌ نة ٔىل اٵوط؛ إذ اٛلٮت ٹ يٱك ٍٞاٞ٣ؿثح اٛلذٕٞ٤ح ُلًل.
كٝٲٛ :٢لة ا٩ذ ٢ٞاٛل ٟ٤إٌف ا٣ٮارث ثُ٦ ٢ة دٕ ٜ٤ث ٨٦ ٫اٞ٣ؿثح ً٠ل إذا أٔذٔ ٜجؽق
ٔىل َشط ز٦ ٥ةت ،كاٛ٣ؿؽ ّة٬ؿ ،كٝؽ ٩ضـ ا١٣ٺـ يف ظٞٮؽ آص ا٣ذٰ ٰ٬
ٔجةدات.
( )1يف (ب ،ج)« :مج.»٫

إٌٛع اٌثأ :ٟيف زمٛق اهلل اٌر ٟ٘ ٟد٠أاخ

ك ٰ٬رضثةف :ثؽ٩ٲح ك٦ة٣ٲح ،ك١٣ٮ١لة ٤٠٭ة ظ ٞنة ٓص أذرب ٚٲ٭ة ٦ة يٱٕذرب يف
ظٞٮؽ آص ٔىل ٦ة ٦ؿ ،ك١٣ٮ١لة ٝلؿد نة ٔ ٨إ٣جةدة ًف ٱٛذٞؿ يف دأدٱذ٭ة إٌف ٩ٲح،
كوعخ  ٨٦ا١٣ةٚؿ ك ٨٦ا٣ىجٰ ،ك٦ ٓ٦ىةظجح ٕ٦ىٲح ،كإف اقذع٤ٔ ٜٲ٭ة
إٞ٣ةب ٤ٚٲف إٞ٣ةب ٔىل اٷػٺؿ ُلة ً٠ل يف إ٣جةدات ثٔ ٢ىل اٛلٕىٲح ،ٍٞٚ
ك٪٬ةؾ ٔ٤ٲ٭ًل  ٕ٦نة.
فرع :ك ٢٠ا٣ؽٱة٩ةت دىٍل ٔجةدة ثةٝرتاف ا٪٣ٲح اٛلٕذربة يف إ٣جةداتٚ ،ٲٕذرب
ٚٲ٭ة ظٲ٪بؾ ٦ة ٱٕذرب يف إ٣جةدة  ٨٦اٍ٣صكط كاٵظ١ةـً٠ ،ل أف ا٪٣ٲح إذا اٝرت٩خ
وٍلٔلة ٔجةد نة ٠ؾ.ٟ٣
ثةٛلجةظةت ِف

اٌعشب األٚي :اٌذ٠أح اٌثذٔ١ح

ك٣لٕ٧٭ة أ١لة ٍٗل ٞ٦ىٮدة يف ٛ٩ك٭ة ،ث ٢إً٩ل َشٔخ كقٲ٤ح إٌف ٍٗل٬ة كٰ٬
ثةثةف:
[تاب اٌرطٙش ِٓ إٌداعاخ]

ثةب ا٣ذُ٭ؿ  ٨٦ا٪٣ضةقةت :ك ٰ٬دٱة٩ح ٞلٌح ،كاٛلٞىٮد ٪٦٭ة ا٣ىٺة؛
١٣ٮ١لة َشَ نة يف وعذ٭ة ،كٝؽ دٞؽـ ّلٞٲ ٜا١٣ٺـ ٚٲ٭ة.
[تاب اجلٙاد]

ا٣سةٌل :ثةب ا٘ل٭ةد :ك٬ٮ  ٨٦آ٠ؽ ا٣ٮصجةت؛ كذ٣ ٟ٣ذٮٝ ٙٝٮأؽ ا٣ؽٱ٤٠ ٨٭ة
 ٙا٘٣ةٱ ًح ٔىل ا ٍ ٣ي ٧ى٘ ِفٲة ،ك٬ٮ دٱة٩ح ٞلٌح؛ ٵٍٗ ٫٩ل ٞ٦ىٮد يف ٛ٩ك ،٫ث٢
ٔ٤ٲ ٫ىد ىٮ ّف ٝى
ثة٣ؾب ٔ ٨د٘ٲٍلق ،أك َ٤ت ا٣ـٱةدة ٔ٤ٲ٫
اٛلٞىٮد ث ٫إ٦ة ظ ِٛاٛلٮصٮد  ٨٦اٙلٜ
ْف
أ ٨٦ ٥٬ا٣سةٌل؛ إذ اٵكؿ
ثة٘٣ـك إٌف دٱةر اٛلجَُ٤لٚ ،٭ؾاف ٝكًلف ،كاٵكؿ ٪٦٭ًل ّف
ث٪٧ـ٣ح د ٓٚاِ٣صر ،كا٣سةٌل [ث٪٧ـ٣ح ص٤ت ا ،ٓٛ٪٣كاٵكؿ ث٪٧ـ٣ح ا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ
كا٣سةٌل]( )1ث٪٧ـ٣ح اٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ.
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).

فرع١٤ٚ :ٮف اٵكؿ آ٠ؽى  ٨٦ا٣سةٌل يٝؽْف ـ ٔ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ ا٣ذٕةرض ،ك٠ةف اٵكؿ
كاصج نة ٍٗ ٨٦ل إ٦ةـ ،ثؼٺؼ ا٣سةٌل ٔىل اٵوط ،كٝؽ أصةزق صًلٔح  ٨٦أوعةث٪ة
١لٰ ٔ١٪٦ ٨ؿ ٠ةٵكؿٚ ،ٺ
كٍٗلٍٗ ٨٦ ٥٬ل إ٦ةـ أٱٌ نة ،ث٪ةء ٔىل أ ٫٩يف ا٣ذعٞٲ ٜه
٥لذه ثةٷ٦ةـ.
فرع :كٝؽ ٔ٠ ٨٦ ٥٤ٮف ا٘ل٭ةد ثٞك٧ٲ ٫دٱة٩ح ٍٗل ٞ٦ىٮدة يف ٛ٩ك٭ة أ١لة ٣ٮ
كصٮب ا٘ل٭ةد؛ ك٣ؾ ٥٤ٔ ٟ٣أٚ ٫٩ؿض ٛ٠ةٱح،
اصذٕ٧خ ا٧٤١٣ح ٔىل اٙل ٜقٍٞ
ي
ٚؿض و
َٔل ٔىل ُف
٪٦ ٢٠٭،٥
كأ ٫٩ظَل ٹ ٤لى ٢اٛلٞىٮد إٹ ثة٘ل٧ٲٓ ٱ١ٮف
ى
٠ضؿ ًح ٤ٝٮب
ك١٣ٮ ٫٩دٱة٩ح أٱٌ نة ٣ٮ أ ِفداق ٚةٔ ٫٤ثٍ٘ل ٩ٲح ،أك ٩ٮل أ٦ؿ نا ٦جةظ نة
ٍ
اٛلجَُ٤ل أك ا٪٘٣ٲ٧ح٠ ،ةف ٦ك ُٞنة ٛ٣ؿض ا٘ل٭ةد ،إٹ أ ٫٩ٹ ٤لى ٫٣ ٢زٮاب؛ إذ
٣ٲف ثُ٧ٲ وٓ ك٣ٮ ٩ٮل ٕ٦ىٲح ٠ة٣ؿٱةء اقذعٞٔ ٜةُلة ٹ ٔٞةب اٷػٺؿ ثة٘ل٭ةد.
ى
ظىٮؿ اٞ٣كَ٧ل ثة٘ل٭ةد اثذٺ نء ٣جٌٕ٪ة ثجٕي
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلٞىٮد ٬ٮ
ك٣ٲٕ ٥٤آصي اٛلضة٬ؽٱ ٨كا٣ىةثؿٱً٠ ،٨ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫اٞ٣ؿآفً ،ف دىط ٚٲ ٫اٹقذ٪ةثح؛
ٛ٣ٮات اٹثذٺء اٛلٞىٮد َ ٨٦شٔٲذ.٫
قجت كصٮثً٬ ٫ٮ اٞ٣كًلف اٛلؾ٠ٮراف ،ثٍصط ا٣ذ ٨١٧يف
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف
ى
اٵكؿ ،كا٣ذ ٨١٧كاٷ٦ةـ يف ا٣سةٌل ٔىل اٵوط.
كأ ٫٩ٹ ٔؾر يف دؿ ٫٠إٹ ٔؽ يـ ا٣كجت أك اٍ٣صط ،كأ٣ ٫٩ٲف إٌف اٷ٦ةـ إقٞةَ٫
ٔؾر ً٠ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫اٞ٣ؿآف( ،)1كأ ٫٩ظٲر أق ٫ُٞدأ٣ٲ ٛنة ٚإً٩ل
ث ٢اٛ٣ذٮل ٚٲًل ٬ٮ ه
ٱك ٍٞيف اْ٣ة٬ؿ  ،ٍٞٚثؼٺؼ دأ٣ٲ ٙا ٰ٪٘٣ثة٣ـ٠ةةٚ ،إ ٫٩ٱ١٤٧٭ة ثةَ ٪نة كّة٬ؿ نا
ظٲر ٦ ٢ٕٚة أُٔٯ ٵصً٠ ٫٤ل دٞؽـ.
فصً[ :يف األِش تادلؼشٚف ٚإٌ ٟٙػٓ ادلٕىش]

٩ٮع  ٨٦ا٘ل٭ةدٚ ،٭ًل كاصجةف ٍٗل
اٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ ه
ي
قجت :ك٬ٮ ٦ذٕٞ٤٭ًل ا٣ؾم ٬ٮ اٛلٕؿكؼ كاٛل١٪ؿ،
ٞ٦ىٮدٱ ٨يف أٛ٩ك٭ًل ،كٜلًل
ه
ََ

ذ

َْ َ

َ ْ

َ

اّلِل خِم ل ًَِ أذُِ َ
( )1ثٞٮ ٫٣دٕةٌف ْ :صخفا ُ
ج ل ُٓ ًّْص [ا٣ذٮثح.]43:

ه
ك٦ة:ٓ٩
كَشط :ك٬ٮ دأزٍلً٬ل يف ظىٮؿ اٛلٞىٮد ا٣ؾم ٬ٮ اٹاذًلر كاٹ٩ذ٭ةء،
ه
ك٬ٮ دأدٱذ٭ًل إٌف ًٲةع ٕ٦ؿكؼ أك كٝٮع ١٪٦ؿ ٦س٦ ٢ذٕٞ٤٭ًل أك أْٔ.٥
فرع :ك١٣ٮف اٵكؿ قجج نة ٹ ثيؽِف ٚٲ ٨٦ ٫ا٣ٲَٞل ،ك١٣ٮف ا٣سةٌل َشَ نة ٱٚ ٰٛ١ٲ٫
ا ،٨ْ٣ك١٣ٮف ا٣سة٣ر ٦ة ٕ٩نة ٱ ٰٛ١يف ٔؽٔ ٫٦ؽ يـ ّ ْف ٨كٝٮٔ٪ٕٚ ،٫ؽ كصٮد ا٣كجت
٤ل يك٪ةف ،ك٣ٮ ْل ٙ٤اٍ٣صط ٹ ٔ٪ؽ كصٮد اٛلةٓ٩؛ إذ ٔؽ ي٠ ٫٦ة٘لـء
كا٩ذٛةء اٛلة ٓ٩ى ٍ
 ٨٦ا٣كجت.
فرع :كٛلة ٠ة٩ة ٍٗل ٞ٦ىٮدٱ ٨يف أٛ٩ك٭ًل ٠ة٩ة دٱة٩حٚ ،ٺ ٱٛذٞؿاف إٌف ٩ٲح،
كٱذأدٱةف ٦ ٓ٦ىةظجح ٕ٦ىٲح ٨١٣ ،ٹ ٱىط ٚٲ٭ًل اقذ٪ةثح ٛلة دٞؽـ يف ا٘ل٭ةد،
ظ ٜٳدٰ٦؛ إذ ً٬ل و٤ح كٌٝةء ٙل ٜاٵػٮةٛ ،لة ٚٲ٭ًل  ٨٦اٷرمةد
كٚٲ٭ًل مةاج يح ُف
أػه
كاٷٞ٩ةذ  ٨٦قجت اٜل١٤ح؛ ك٣ؾً ٟ٣ف ٱٛذٞؿا إٌف اٷ٦ةـ ،ك٠ةف ذك اٞ٣ؿاثح
ِف
ُ َْ
ُ َُْ
ُ
ُلًل ٍٗ ٨٦لقً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع يف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صكٔا أجف َصس ًْ َوأْي ِيس ًْ
َ ً
ََْ ْ َ َ َ َ
م ْاْلَك ْ َرب َ
يّ214ص [ا٣نٕؿاء].
ُاراّص [ا٣ذعؿٱ ،]6:٥كٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوأُذِر غشِ ْيح
ِ

أ٥٬
أ ٢ٕٚ ٨٦ ٥٬ا٣ٮاصت ٠ةف ا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ ِف
فرع :كٛلة ٠ةف دؿؾ اٞ٣جٲط ِف
 ٨٦اٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ ،كدْ٭ؿ اٵ٢لٲح ثسٺزح أظ١ةـ:
و
ً
رضر ك٩عٮً ق ،ث٢
ػٮؼ
األول :أ ٫٩ٹ ٱك ٍٞثًل ٱك ٍٞث ٫ا٣ٮاصت ٨٦

ظ ٫٧١ظ٦ ٥١ذٕٚ ،٫ٞ٤ٺ يٱكذجةح إٹ ثًل يٱكذجةح ث ٫اٞ٣جٲط ،ك ٨٦ىز ِفٝ ٥ةؿ ثٌٕ٭:٥

أًْٔ ٥ك ٍزر نا  ٢ٕٚ ٨٦اٛل١٪ؿ  ،ككص٭ :٫أ ٫٩قجت ٚٲ٠ ٓ٦ ٫ٮ٫٩
إف دؿؾ ا٪٣٭ٰ
ي
إػٺٹن ثًل ٬ٮ  ٨٦مٕةر ا٣ؽٱ.٨
امراين :أ ٫٩يٱٞؽِف ـ ٔ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ ا٣ذٕةرض.
امرامد :أف اٞ٣ذةؿ ٔ٤ٲ ٫ثة٣كٲ ٙٹ ٱٛذٞؿ إٌف إ٦ةـ ٔىل اٵوط ،ثؼٺؼ اٵ٦ؿ

ثةٛلٕؿكؼ.
كزاد ثٕي أوعةث٪ة راثٕ نة ،ك٬ٮ :أ ٫٩ٹ ٣لت ٝلةكزة اٛلٲ ٢يف اٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ،
ك٣لت يف ا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ ٦٭ًل ًف ٤لذش إٌف ٗؿا٦ح و
٦ةؿ.

وسأمثٝ :ؽ ٱ ٓٞامذجةق يف ثٕي اٵٕٚةؿ أٝ ٢ٕٚ ٰ٬جٲط أـ دؿؾ كاصت؟
ٚٲ١ٮف َ٤ج ٫أ٦ؿ نا ثٕ٧ؿكؼ ،أك ١لٲ نة ٔ١٪٦ ٨ؿ ٚٲسجخ  ٫٣ظ ،٫٧١كٝؽ دٞؽـ دٛىٲ٢
ذ ٟ٣أكؿ ا١٣ذةب.
ى
أ٦ؿ ثٕ٧ؿكؼ ،ك٦ة
فرع :كًةثُ :٫أف ٦ة ٠ةف اٛلُ٤ٮب ٚٲ٫
دٛؿٱٖ ا٣ؾ٦ح ٚ٭ٮ ه
اٚ ٙ١٣٭ٮ ١لٰ ٔ١٪٦ ٨ؿ ،ك٦ة اصذٕ٧ة ٚٲٛٚ ٫ٲ ٫ا٣نةاجذةف ٠ؿ ْفد
٠ةف اٛلُ٤ٮب ٚٲ٫
ِف
ا٣ٮدٱٕح ٔىل ٦ة ٦ؿ.
اٌعشب اٌثأ :ٟاٌذ٠أح ادلاٌ١ح

ك ٰ٬رضثةف؛ ٵف اٛلةؿ إ٦ة ٦ذَٕل يف ٛ٩ك ٫أك ٍٗل ٦ذَٕل ٚؾا ٟ٩ثةثةف:
األٚي :تاب اخلّظ

٬ٮ ظ٦ ٜذًٕ ٜ٤
ثَٕل ٦ة يٱٍ٘ٗ ٥٪ل داػ ٢يف د ٟ٤ا٪٘٣ةا ،٥ث٠ ٢أف أ ٢٬اٚل٧ف
َش٠ةء يف اٹٗذ٪ةـ ا٣ؾم ٬ٮ ا٣كجتً٠ ،ل ٱنةرؾ ٚٲ)1(٫
ا٣ؿ ٍد يء ،كإً٩ل يَشع دٮقٕح
ْف

ٔىل اٷ٦ةـ كٝؿاثذ ٨٦ ٫ث٬ ٰ٪ةم٥؛ إذ  ٥٬كٹة اٵ٦ؿ ،ك ٥٬ظْٛح اٵركاح
كاٵ٦ٮاؿ ،كُل ٥دذعى ٢ا٪٘٣ةا١ٚ ،٥ةف ٜلُ ٥لة ػىٮوٲح ٣ٲكخ ٍ٘٣ل ،٥٬ظذٯ
كص ًٕ ى٢
٠أ١ل ٨٦ ٥ا٘٣ةَ٧٩ل ٠ ٓ٦ٮ١لٝ ٥ؽ يًٕ ٪٦ٮا ا٣ـ٠ةة١ٚ ،ةف ٚٲ ٫صرب ٛلة ٚةٔل ،٥ي
ٚٲ ٫ق٭ ٥ٱ ٫ٞٛ٪اٷ٦ةـ ٚٲًل ٬ٮ ثىؽدق  ٨٦اٛلىة٣ط إ٣ة٦ح ،كق٭٥ ٥لذه ثةٷ٦ةـ؛
ٮصٙ
ّلى٤خ ث ٫ا٪٘٣ٲ٧حً٠ ،ل يص ًٕ ىً٤٠ ٫٣ ٢ل ىأ ٍص ىىل ٔ٫٪
اٛ١٣ةر ٦ة ًف يٱ ى
إذ ٬ٮ ا٣ؾم ِف
ي
ٔ٤ٲ ٫ثؼٲ ٢كٹ ر٠ةب.
ا ٰ٪٘٣كاٍٞٛ٣ل كا٣ؾ٠ؿ كاٵ٩سٯ؛ ٵف ا٤ٕ٣ح
كق٭٣ ٥كةاؿ اٜلةم٧ٲَل ،ٱنرتؾ ٚٲ٫
ّف
اٞ٣ؿاثح كٚ ٥٬ٲ٭ة ٔىل قٮاء ،ػٺ ٚنة ٤٣نة ٰٕٚيف دٌٛٲ ٢ا٣ؾ٠ؿ ٔىل اٵ٩سٯ ،كزٺزح
أق٭٤٣ ٥ٲذة٦ٯ كاٛلكةَ٠ل كأث٪ةء ا٣كجٲ٪٦ ٢٭ ٥كصٮث نة ٔ٪ؽ صًلٔح ك٩ؽث نة ٔ٪ؽ
آػؿٱ ،٨كٛلة ًف د ٨١اٞ٣ؿاثح ث٧ضؿد٬ة يف ا٣سٺزح اٵو٪ةؼ اٵػٍلة  ٰ٬ا٣كجت
امرتط ٚٲ٭ة اٞٛ٣ؿ ادٛة ٝنة.
( )1أم :يف اٹٗذ٪ةـ.

فرع ٥٤ٕٚ :ثؾ ٟ٣دٕ ٫ٞ٤ثةَٕ٣ل ،كأ٣ ٫٩ٲف ٠ذٕ ٜ٤ا٣ـ٠ةة ثةَٕ٣ل؛ ٵف دٕٞ٤٭ة
كارد ٔىل  ٟ٤٦اٛلـ٤ٚ ،ٰ٠ؾ ٟ٣كٚ ٓٝٲ٭ة ػٺؼ ،ثؼٺؼ اٚل٧ف؛ ٵف دٕ٫ٞ٤
٣ٲف كارد نا ٔىل  ٟ٤٦اٛل٘ذ١ٚ ،٥٪ةف ٦ذ ٞٛنة ٔىل دٕ ٫ٞ٤ثةَٕ٣ل.
كٔ ٥٤أٱٌ نة أف أ٦ؿق إٌف اٷ٦ةـ كأف ُ٦ص ٫ٚا٣كذ يح ا٣ذٰ أمةر إ٣ٲ٭ة اٞ٣ؿآف ،كأف
اٵوط ٠ٮف اٵو٪ةؼ ا٣سٺزح اٵػٍلة ٪٦٭ ٥كصٮث نة.
كأ ٫٩ٹ ٩ىةب ٫٣؛ ٣ن٧ٮؿ ٔ٤ح ا٣ٮصٮب ٤ٞ٣ٲ ٫٤ك٠سٍلق ،كأ ٫٩يف قةاؿ ٦ة ٱ٘٥٪
ٚٲؽػ ٢يف ذ ٟ٣اٛلٕةدف كا٣ىٲؽ كاٙلُت كاٙلنٲل.
كأف ا٣رتاب كاٙلضةرة كاٛلةء ٟل ِفى ىى هح ثةٷصًلع ،كأف ا
٠ٺ  ٨٦ا٣كذح ُ٦صؼ،
اٛ ٰ٪٘٣لى٤عح.
ٚٲضٮز رصؼ ْ ٠فٚ ٫٤ٲ ،٫كأ٣ ٫٩لٮز رص ٫ٚيف
ْف

آد ،ٰ٦ك٠ٮ٦ ٫٩ذٕ ٞ٤نة ثةَٕ٣ل ٔىل
فرع :كٔ٠ ٨٦ ٥٤ٮ ٫٩دٱة ٩نح ٦نٮث نح ثعٜ
ْف
ا٣ىٛح ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة ،كصٮثئ ٫ىل ا١٣ةٚؿ ،كٚٲًل اٗذ ٫٧٪ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف ،كٔىل
ا٣كٲؽ ٚٲًل اٗذٔ ٫٧٪جؽق ثٍ٘ل ٔ ،٫٧٤كثٍ٘ل رًةق.
وةظ ىج ي ٫كصٕ٦ ٫ىٲح،
كأ ٫٩ٹ ٱٛذٞؿ إٌف ٩ٲح إٹ ٩ٲح ا٣ذ٧ٲٲـ  ،ٍٞٚكوط كإف
ى

كوط اٹقذ٪ةثح يف إػؿاص ،٫ى
كأػؾق اٷ٦ةـ ٠ؿ ٬نة ٔ٪ؽ ا٣ذ٧ؿد.
فرع :ك١٣ٮ ٨٦ ٫٩ظٞٮؽ آص ا٣ذٰ م٘٤خ ا٣ؾ٦ح ثإػؿاص٭ة َٔ ٨٦ل اٛلةؿ ًف
ٱىط رص ٫ٚيف اٵوٮؿ كاٛ٣ىٮؿً٠ ،ل ٹ ٱىط يف ٛ٩ك ،٫ك٠ؾا ٚٲ ٨٧د٤ـ٫٦
ٞٛ٩ذ٫؛ ٕ٣ٮد ٤ٔ ٫ٕٛ٩ٲ.٫
اٌثأ :ٟتاب اخلشاج

ظ٦ ٜذٕ ٜ٤ثؾ٦ح ٦ة ٟ٣اٵرض يف ٞ٦ةث٤ح ا٣ذ٪٦ ٨٦ ٨١٧ةٕٚ٭ة ثكجت
ك٬ٮ َف
و
و
كإصةرة يف
ٔٞٮثح يف اٹثذؽاء،
اٛ١٣ؿ يف اٹثذؽاء ٥٤ٕٚ ،ثؾ ٟ٣أف  ٫٣مةاجذَل
اٹ٩ذ٭ةء ك ٰ٬ا٘٣ة٣جح.
فرع :ك١٣ٮٞٔ ٫٩ٮثح يف اٵو ٢كصت ٚٲ ٫اٚل٧ف١ٚ ،ةف [يف]( )1كًٕ ٫إٌف
( )1زٱةدة يف (ج).

اٷ٦ةـ ،ك١٣ٮف اٷصةرة ٚٲٗ ٫ة٣جح يف اٹ٩ذ٭ةء ًف ٱك ٍٞثرتؾ ا٣ـرأح  ٓ٦ا٣ذ،٨١٧
كًف ٣لت إٹ ثٕؽ اٷدراؾ ،كٱك ٍٞثٛكةدق ٝج ٫٤ٹ ثٕؽق ٝج ٢ا٣ذ٨١٧؛ ٣ذٕ٫ٞ٤
ثة٣ؾ٦ح ،كٹ ثةٷقٺـ كٹ ثةٛلٮت كاٛ٣ٮت.
ك١٣ٮ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح اٵرض ٱ٪ذ ٢ٞثة٩ذٞةؿ ١٤٦٭ة ك٣ٮ إٌف ٦ك ،٥٤ك١٣ٮف
و
و
اٵرض ثةٝٲح ٔىل ٚ ٫٣ ٫١٤٦ٲ٭ة ّف
كك ٙٝكٍٗلً٬ل؛ ك١٣ٮ ٫٩ظ ٞنة
دُصؼ  ٨٦ثٲ وٓ
٢٠
ٓص ق ٍٞثضٕ ٢ا٣ؿٝجح  ٨٦ظٞٮؽ آص٠ ،أف ٣لٕ٤٭ة ٦كضؽ نا أك ٩عٮق.
دٞؽٱ ٥اٚلؿاج  ٨٦ا٤٘٣ح؛
ٚإف كٛٝ٭ة كاقذس٪ٯ ٗ٤ذ٭ة ٛ٪٣ك ٫أك ٍ٘٣لق كصت
ي
ٵ١لة يف ٞ٦ةث٤ح ا٣ؿٝجح١ٚ ،ةف ٞ٦ؽ ٦نة ٔىل اٛلُصؼ ٠كةاؿ ٦ؤ١لة.
كٛلة ٠ةف يف ٞ٦ةث٤ح ا٣ؿٝجح ًف ٱ٦ ٨١ك ُٞنة  ٤٣يٕ يٍص ظٲر ٓل١٤٭ة ٦ك٥٤؛ ٵ ٫٩يف
ٞ٦ةث٤ح ا٪٣ةثخ ٚٲضذٕ٧ةف ٔ٪ؽ٩ة؛ ٣ذ٘ةٱؿ ص٭ذٰ( )1إٞ٣ٮثح كإ٣جةدة.
فرع :كٛلة ًف ٱٚ ٨١ٲ٨ ٫لء  ٨٦إ٣جةدة ًف ٱٛذٞؿ إٌف ٩ٲح ٍٗل ٩ٲح ا٣ذٕٲَل ،ككصت
ٔىل ا١٣ةٚؿ كا٣ىجٰ ك٩عٮق ،كوعخ ٚٲ ٫اٹقذ٪ةثح ،ك٦ىةظجح اٛلٕىٲح ،كقةاؿ
أظ١ةـ ا٣ؽٱة٩ةت.
فصً[ :يف ادلؼاٍِح]

ك ٨٦ا٣ؽٱة٩ح اٛلة٣ٲح اٛلذٕٞ٤ح ثةَٕ٣ل ٦ةؿ اٛلٕة٤٦ح كٚٲ ٫ا٣نةاجذةف١٤ٚ ،ٮٞٔ ٫٩ٮثح
يف اٵو ٢كصت ٚٲ ٫اٚل٧ف ٠ة٪٘٣ةا ،٥ك٠ةف أ٦ؿق إٌف اٷ٦ةـ ،ك٠ةف قجج ٫اٛ١٣ؿ،
ك١٣ٮ٠ ٫٩ةٷصةرة ًف ٱك ٍٞثةٷقٺـ كاٛلٮت كاٛ٣ٮت ،ك٣ذٕ ٫ٞ٤ثةَٕ٣ل قٍٞ
ثذٝ ٫ٛ٤ج ٢ا٣ذ ٨٦ ٨١٧ا٣ذك٤ٲ ،٥ك٣ٮ ثٕؽ اٷدراؾ كاٙلىةد.
فصً[ :فّ١ا ٠إخز ِٓ أً٘ اٌزِح]

ك ٨٦اٛلذٕٞ٤ح ثة٣ؾ٦ح ٦ة ٱؤػؾ  ٨٦أ ٢٬ا٣ؾ٦ح ك٬ٮ إ٦ة يف ٞ٦ةث٤ح اٛل٭ضح
٠ة٘لـٱح ،أك اٵ٦ٮاؿ ٍ٘٠ل٬ة.
فرع :ك١٣ٮف ا٘لـٱح يف ٞ٦ةث٤ح قٺ٦ح اٛل٭ضح ًف دؤػؾ  ٨٦ا٪٣كةء كا٣ىجٲةف
( )1يف (أ)« :ص٭ح».

ك٩عٮ ،٥٬كٹ ً ٨٦
كا٣ـ ً ٨٦ك٩عٮ٠ ٥٬ل ٨ٹ ٱٞذ ،٢كٹ ٠ل ٨أق ٥٤أك ٦ةت ٝج٢
اٜل ْفِ ٥ف
أػؾ٬ة ،كٹ ٔ ٨٧دػ٤ٔ ٢ٲ ٫اٙلٮؿ ا٣سةٌل ٝج ٢أػؾ٬ة؛ ٵف ٦ة كصت ثةٙلٮؿ
ا٣سةٌل وةر ٞ٦ةث ن
ا ٰ٪٘٣كاٍٞٛ٣ل،
ٺ ٧٤٣٭ضحٚ ،ٺ ظٛ ٥١لة ٝج ٫٤ك يأ ًػ ىؾت ٨٦
ْف

ا٣ى٘ةر ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫اٞ٣ؿآف(.)1
ك١٣ٮف إٞ٣ٮثح ٚٲ٭ة ٗة٣جح يأػؾت ٔىل كصِ ٫ف

فرع :ك١٣ٮف ٦ة ٔؽا ا٘لـٱح يف ٞ٦ةث٤ح اٛلةؿ ًف ٱك٨ ٍٞلء ٪٦٭ة ثةٷقٺـ
كاٛلٮت كاٛ٣ٮت ،ػٺ ٚنة ١٣سٍلٱ ٞ٤ُ٦ ٨نة ،كيف ٦ةؿ ا٣ى٤ط ٔ٪ؽ ا٘ل٧٭ٮر١٣ ،ٮ٫٩
ثؽٹن  ٨٦ا٘لـٱح ٚٲسجخ  ٫٣ظ٧١٭ة.

ْ

ْ

َ َ

ُ

َ

( )1ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َخ ذِت ُحػ ُػٔا اْل ْزيَث خ َْ يَد َوْ ًْ َ
صاغ ُِرونّ29ص [ا٣ذٮثح].
ٍ
ِ

إٌٛع اٌثاٌث ٟ٘ٚ :زمٛق اهلل اٌر ٟ٘ ٟػمٛتاخ

وَي رضةان :ثؽ٩ٲح ك٦ة٣ٲح:
[اٌعشب األٚي :يف اٌؼمٛتاخ اٌثذٔ١ح]

امرضب األول :ا٣جؽ٩ٲح كٝ ٰ٬كًلف:
[اٌمغُ األٚي :احلذٚد]

امقسه األول :اٙلؽكد ،ككصَ ٫شٔٲذ٭ة ا٣ـصؿ ٔ ٨ارد١ةب أقجةُلة.
فرع١٤ٚ :ٮ١لة ظ ٌ ٞنة ٓص ٠ةف اقذٲٛةؤ٬ة إٌف اٷ٦ةـ ،كوط دٔٮا٬ة ًظ ٍك ىج نح ،إٹ
اٳد ،ٰ٦كًف ٱىط إٛ٣ٮ إٹ ٔٝ ٫٪ج ٢ا٣رتاً٠ ،ٓٚل قٲأيت إف
ظٜ
اٞ٣ؾؼ ٛلة ٚٲْ ٨٦ ٫ف
ْف
٦ؿ أكؿ ا١٣ذةب.
مةء آص دٕةٌف ،ك يٝؽْف ٦خ ظٞٮؽ اٳد٦ٲَل ٔ٤ٲ٭ةً٠ ،ل ِف
فرع :ك١٣ٮٞٔ ٫٩ٮثح ي ًٕ ٚىٔ ٢ىل كص ٫ا١٪٣ةؿ كًف ٣لت ٔىل اٛلعؽكد اٹٞ٩ٲةد

اٷٝؿار ث٧ٮصت اٙلؽْف  ،كظك ٫٪٦ ٨اٜلؿب كدٔٮل ٦ة ٱك٫ُٞ
٤ل يك٫٪٦ ٨
ي
٤ٚؾً ٟ٣ف ى ٍ
ٔىل كص ٫ٹ ٱ١ٮف ٠ ٫ٕ٦ةذث نة ثذٕؿٱي أك ٩عٮق.
دار ٔٞٮثح ،ق ٍٞثة٣نج٭ح ،كصةز ٤٣نة٬ؽ
فرع :ك١٣ٮٞٔ ٫٩ٮثح كا٣ؽار ٣ٲكخ ى
ا١٣ذًلف ،ث٬ ٢ٮ اٵكٌف ،ك يأ ْف٠ؽى ٍت ٚٲ ٫اٙلضح ٤ ٥٤ٚلٚ ٥١ٲ ٫إٹ ثة٣جٲ٪ح أك اٷٝؿار يف
و
٠ ٙن٭ةدة ا٪٣كةء
٦ٶ  ٨٦ا٪٣ةس ١٦ؿر نا ،ك يأ ٍ ً٘ ٣ىٲ ٍخ ٚٲ ٫اٙلضح ا٣ذٰ  ٰ٬ىػ ى ٤ه
كا٣نة٬ؽ كا٣ٲَ٧ل كم٭ةدة اٵرٔٲةء ،كًف ٤لٚ ٥١ٲ ٫ثة١٪٣ٮؿ كٹ ثٕ ٥٤اٙلة،٥٠
كَشع ٚٲ ٫دَٞ٤ل ٦ة ٱك.٫ُٞ
فرع :كٚٲ ٨٦ ٫ظٲر اٹ٩ذ٭ةء مةاجح دٱة٩ح؛ ك٣ؾ ٟ٣أٝٲٔ ٥ىل ا٣ذةات ٔ٪ؽ٩ة،
ض ٧٤٣عؽكد ،كا ُٙ٤٣يف َشٔٲذ ٫ظٲ٪بؾ،
ك ٨٦ىز ِف ٥ظً٤ٔ ٥١لء ا١٣ٺـ ثة ًٕ ٣ىٮ ً
ك٬ٮ ي ٍ٘ ٦و ٨ٔ ٨ظىٮؿ ا ُٙ٤٣يف اٵى ىًف ٛ٩ك.٫

فرع :ككصٮد اٷ٦ةـ َشط ٠ة٘لـء  ٨٦ا٣كجت٣ ٥٤ٚ ،لت اٙلؽّف ٔىل ٨٦
ارد١ت ً
٦ٮص ىج ٫يف ٍٗل كٝخ إ٦ةـ ،ث ٢امرتط اٵ٠سؿ أف ٱ١ٮف اٷ٦ةـ ا٣ؾم ٱٞٲ٫٧
٬ٮ ا٣ؾم ار يد ً
ت قجج ٫يف كٝذ.٫
 ١ى
وسأمث :كدٛذٞؿ اٙلؽكد إٌف ٩ٲح ا٣ذٕٲَل ،كذ ٟ٣ثةٷًةٚح إٌف أقجةُلة ً٠ل يف ٌٝةء

ا٣ؽٱٮف ،كإف ًف ٱ٤ٔ ٨١ٲ ٫إٹ ظؽَف كاظؽ ٛ٠خ ٩ٲح  ٜ٤ُ٦اٙلؽْف ٠ة٣ؽِف ٍٱ ٨ا٣ٮاظؽ.

و
فرع٤ٚ :ٮ أٝٲ٤ٔ ٥ٲ ٫ظؽّف اٍ٣صب ،ز ٥رصٓ م٭ٮدق كا١٩ن٤ٔ ٙٲ ٫ظؽّف
ٝؾؼ

أك ز٩ة اقذؤ ٙ٩اٙلؽّف  ،كً ٨٧ا٣ن٭ٮد.
و
ك٠ؾا ٣ٮ ص ً٤ؽى أك يٞ٣ ًُٓ ٝؾؼ و
رسٝح ٔ٤ٲ ،٫ز ٥رصٓ ا٣ن٭ٮد كا١٩نٙ
٣ـٱؽ أك
ى
ي
و
ٹ٦ؿأة ٕ٦ٲ٪ح ز ٥ا١٩ن٠ ٙؾب ا٣ن٭ٮد ،كأ٫٩
ذ٧ٕ٣ ٟ٣ؿك ،ك٠ؾا ٣ٮ يص٤ؽ ثة٣ـ٩ة
و
ثة٦ؿأة أػؿل ،ٹ إذا ا١٩ن ٙا١٣ؾب يف ا٣ىٛح أك اٛل١ةف أك
ز٩ٯ يف ٦ٮ ٙٝآػؿ
ا٣ٮٝخ ٚٺ يٱٕةد اٙلؽّف  ،إٹ إذا ا١٩ن٠ ٙؾب م٭ٮد ا٣ـ٩ة ثٕؽ اٙلؽْف كا١٩ن ٙز٩ة
آػؿ ثذ ٟ٤اٛلٕٲ٪ح ثٕؽقٚ ،إ ٫٩يٱٕةد؛ ٵف اٵكؿ أٝٲ ٤ّ ٥نًل.
ك٠ؾا ٣ٮ يص ً٤ؽى زًلَ٩ل  ٨٦ظؽْف ا٣ـ٩ة ز ٥ظىٔ ٢ؾر يف دأػٍل إٍ٣صٱ ،٨ز٥
أ٠ؾب ا٣ن٭ٮد أٛ٩ك٭ ،٥كا١٩ن٤ٔ ٙٲ ٫ظؽّف اٍ٣صب قٮاء ٠ةف قججٝ ٫ج ٢اٙلؽْف
اٵكؿ أك ثٕؽق ٚإ ٫٩ٱٕةد.
فرع ٨٦ :ارد١ت قججَل ٤٣عؽ ٟلذَٛ٤ل أٝٲًل ،ككصت ٔىل اٛلٞٲ ٥ا٣ذ٧ٲٲـ ثة٪٣ٲح،
ٳد٠ ٰ٦ةٞ٣ؾؼ ،كإٹ
كإٹ ً ٨٧كأٔٲؽ اٙلؽّف ٚ ،إف ادٞٛة ١ٚؾا ظٲر ً٬ل ظٞةف
ُف
ٚة٣ٮاصت ظؽَف كاظؽ ٍ٠صثَل كز٩ة ثة٦ؿأدَل ٚٲ٪ٮٱ٪ٔ ٫٭ًل  ٕ٦نةٚ ،إف ٩ٮل ٔ٨
أظؽً٬ل  ٨ٕٚاٵكؿ أصـأ  ُٕٝنة ،كٔ ٨ا٣سةٌل ٚٲ ٫كص٭ةفٔ :ؽـ اٷصـاء؛ إذ ًف ٣لت
ث٨ ٫لء ،كاٷصـاء؛ إذ ا٣ٮاصت ث٬ ٫ٮ َٔل ا٣ٮاصت ثةٵكؿ ،كا٣ٮص ٫اٵكؿ
أّ٭ؿ؛ ك٣ؾ ٟ٣إذا كصؽ ا٣كجت ا٣سةٌل يف أز٪ةء اٙلؽْف ٔ ٨اٵكؿ ًف ٱ ٫٣ ٨١ظ ٥١يف
و
و
دٍصٱ ٟيف ا٣سةٌل.
اقذب٪ةؼ كٹ
ز٪٣ ٥ؾ٠ؿ  ٢١٣ظؽُف ثةث نة زة٩ٲ نة( )1ك٩ؾ٠ؿ ٚٲ٦ ٫ة ٥لذه ث:٫
تاب زذ اٌمارف

آد ًٝ ٨٦ ٰ٦ىج ٢أكَ ،٫٣شع
ثعٜ
ظٓ ٜص قجعةًٝ ٨٦ ٫٩ج ٢آػؿق
٬ٮ َف
٦نٮب ْف
ه
ُف
٣ىٲة٩ح ٔؿض اٛلؤ ٨ٔ ٨٦ا٣ؿ ٰ٦ثةٛ٣ةظنح.
( )1يف (ب ،ج)« :ثةثنة ثةثنة».

فرع١٤ٚ :ٮ ٫٩ظ ٞنة ٓص ا٩ذ٭ةء ًف ٱىط إٛ٣ٮ ٔ ٫٪ثٕؽ ا٣رتا ،ٓٚكًف ٱك ٍٞثإثةظح
اٛلٞؾكؼ ًٔ ٍؿ ىً ،٫كًف ٱ٦ ٨١ٮركز نة؛ إذ اٷرث ٱذى ٢ث ًٝ ٨٦ ٫ىج ً ٢آػؿق ،كًف

ٱذكة ٍٝاٙلؽِف اف ظٲر ٝؾؼ  ٨٦ ٢٠ا٣ؿصَ٤ل اٳػؿ ،ك٠ةف اقذٲٛةؤق إٌف اٷ٦ةـ،

كأٝٲٔ ٥ىل ا٣ٮا٣ؽ ٞ٣ؾؼ ك٣ؽق ،كًف ٱذ١ؿر ثذ١ؿر اٞ٣ؾؼ ظٲر اّلؽ اٛلٞؾكؼ٦ ،ة
ًف ٱذؼ ٢٤اقذٲٛةء اٙلؽْف  ،كق ٍٞثة٣نج٭ح قٮاء ٩نأت  ٨٦ظةؿ اٞ٣ةذؼ ٠ةٵػؿس
ظٲر ٝؾؼ ثةٷمةرة ،أك  ٨٦ظةؿ اٛلٞؾكؼ ٠ةٕ٣جؽ كا٣ىجٰ كا١٣ةٚؿ كٍٗل
إٛ٣ٲ ٙكاٵػؿسٚ ،ٺ ي٤لؽّف ٝةذٚ٭ ،٥ك٣ٮ ٔؿض ٨لء ٬ ٨٦ؾق ثٕؽ اٞ٣ؾؼ ٔ٪ؽ
اٵ٠سؿٚ ،إف اٙلؽِف ٱ٪ؽرئ ثة٣نج٭ح.
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ظ ٞنة ٳد ٰ٦اثذؽاء ًف ٱىط دٔٮاق ًظ ٍك ىج نح ،كوط إٛ٣ٮ ٔٝ ٫٪ج٢
ا٣رتا ،ٓٚث٬ ٢ٮ اٵكٌف ،كٱ١ؿر ثذ١ؿر اٛلٞؾكَٚل  ٞ٤ُ٦نة ،ككصت ثإٝؿارق ك٣ٮ ٦ؿة،
٠كةاؿ اٙلٞٮؽ ،كق ٍٞث١٪ٮؿ اٛلٞؾكؼ ٔ ٨ا٣ٲَ٧ل ،ك يٝؽْف ـ ٔىل ٍٗلق  ٨٦اٙلؽكد
ٔ٪ؽ ا٣ذٕةرض ،كًف ٱك ٍٞثة٣ؿ ِفدة كٹ ثةٷقٺـ ثٕؽ٬ة ،ثؼٺؼ ٍٗلق  ٨٦اٙلؽكد.
فرع :ك١٣ٮَ ٫٩شع ٣ىٲة٩ح إ٣ؿض كد ٓٚإ٣ةر كصت ٔىل ٝةذؼ اٛلٲخ،
ك٠ةف َ٤ج ٫إٌف أك٣ٲةء ا١٪٣ةح؛ إذ ٬ٮ ٣ؽ ٓٚاٌ٘٣ةًح ٦س ى.٫٤
كإذا ٔٛة ثٌٕ٭٠ ٥ةف ٍ٘٣لق اٹقذٲٛةء ٣جٞةء ظ ،٫ٞكإً٩ل ًف ٱ٤٣ ٨١ٮ٣ؽ أف ٱُة٣ت
أثةق ظٲر ٝؾؼ أ ِف ٫٦اٛلٲذح؛ ٵ١لة ثُؿٱ ٜا٣ٮٹٱح ٚأمج٭خ اٛلةؿ ٚكُٞخ؛ ٵف  ٫٣مج٭ح
و
يف ٦ةّ ٫٣ف
قةٚ ٍٝٲُة٣ت ا٣ٮ ّفٍف ثٕؽى ق ،ك٠ؾ ٟ٣إ٣جؽ  ٓ٦قٲؽق.
ٍٗل
كظ ٜآص ي
فرع :كٛلة َشع ٣ؽ ٓٚاٌ٘٣ةًح ًف ٤لؽِف ٝةذؼ اٛلضجٮب كا٣ؿدٞةء؛ ٕ٣ؽـ اٌ٘٣ةًح

كظؽِف اٞ٣ةذؼ اٛل ٞ٤ُ٦ ٙ٤١نة ك٣ٮ ٠ةٚؿ نا أك ك٣ؽ نا ذ٠ؿ نا أك أ٩سٯ ظؿ نا أك
 ٥٤ٕ٤٣ثة١٣ؾب ،ي
ٱ٪ى٤ٔ ٙٲٛ ٫لة قٲأيت أف أظٮا٪٦ ٫٣ىٛح إف مةء آص دٕةٌف.
ٔجؽ نا ،إٹ أِ ٫٩ف
وسأمثٝ :ةؿ أوعةث٪ة كا٣نةٕٚٲح :اٞ٣ؾؼ يف ٛ٩ك٠ ٫جٍلة؛ إذ اٵو ٢يف اٛلك٥٤
ً
ك٠ةمٚ ٨ٔ ٙكٜ
ٞ٦ؿر ٣ؾ ٟ٣اٵو،٢
اٞ٣ةذؼ ٔ ٨إٝة٦ح ا٣جٲ٪ح
كٔضـ
إٛ٣ح،
ه
ي
ه
اٞ٣ةذؼ  ٨٦كٝخ اٞ٣ؾؼ.
ه
َشط يف ٠ٮ٠ ٫٩جٍلةٚ ،ٺ ٱىٍل ٚك ٞنة
ٔضـق ٔ ٨إٝة٦ح ا٣جٲ٪ح
كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح:
ي

إٹ ثٕؽ إ٣ضـ ،كأوة٣ح إٛ٣ح ٹ

ٱىط()1

٦ؤزؿ نا يف إزجةت اٵظ١ةـً٠ ،ل ٬ٮ

٦ؾ٬ج٭ ٥يف اٹقذىعةب ،كقٲأيت يف ا٣ؽٔةكل إف مةء آص دٕةٌف.
كٚةاؽة اٚلٺؼ يف ر ْفد ا٣ن٭ةدة ك٩عٮق  ٨٦أظ١ةـ اٛ٣ك ٢٬ ٜٱسجخ  ٨٦كٝخ
اٞ٣ؾؼ أك  ٨٦كٝخ إ٣ضـ؟
تاب زذ اٌضأٟ

٬ٮ ظٓ ٜص دٕةٌف ٞليٚ ،ىط دٔٮاق ًظ ٍك ىج نح ،كًف ٱىط إٛ٣ٮ ٔ ،٫٪كأٝٲٔ ٥ىل
ا٣ٮا٣ؽ ثـ٩ةق( )2ثةث٪ذ ،٫كًف ٱذ١ؿر ثذ١ؿر ا٣ـ٩ة ٝجً٠ ٢لؿ اٙلؽ؛ ٹّلةد اٛلكذع.ٜ
فرع :ككصَ ٫شٔٲذ ٫ا٣ـصؿ ٔ ٨ارد١ةب قجج ،٫ك٬ٮ ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ٌٝةء
٦نذ٭ٯ َجٕ نة ٍٗ ٨٦ل مج٭حٚ ،ٲؽػ ٢ا٤٣ٮاطٞٚ ،ٲ:٢
ٞلؿـ َشٔ نة
ن
ا٣ن٭ٮة يف ىٞل ى ُفِ ٢ف

ى
ي
ا٣ؿصٚ ٢٭ًل زا٩ٲةف))(.)3
ا٣ؿص٢
٩ى نة؛ إذ ٬ٮ ز ٩نة ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إذا أدٯ
ٌ
كٝٲٝ :٢ٲةق نة ثٕؽ دٞ٪ٲط اٛل٪ةط(.)4

٩ى نة؛ إذ ٹ ٱك٧ٯ زا٩ٲ نة
كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة كأثٮ ظ٪ٲٛح :إٍٗ ٫٩ل داػ ،٢ٹ ٌ
يف ا٘٤٣ح ،كا٣ؿقٮؿ ÷ ًف ٱجٕر ٣ذٕ٤ٲ ٥ا٘٤٣ح ث٣ ٢ذج٤ٲٖ اٵظ١ةـ ،كإً٩ل
مج٭٭ًل ثة٣ـا٩ٲَل يف ٠رب اٛلٕىٲح ٨٧ٚ ،أٱ ٨ٱٛ٭ ٥كصٮب اٙلؽْف ؟
كٹ ٝٲةق نة؛ ٘لٮاز ٠ٮف ا٤ٕ٣ح ٦ة ٱؤدم إ٣ٲ ٫ا٣ـ٩ة  ٨٦اػذٺط اٵ٩كةب كٚكةد
اٛ٣ؿاش ا٣ؾم ٬ٮ ٬ٺؾ إ٣ةًف ظ ١نًل ،ك٬ٮ ٍٗل ظةو ٢يف اٛ٣ؿع.
فرع :ك ٥ْٕ٣اٛلٛكؽة( )5يف قجج ٫ثيٮ ً ٣ىٖ ٚٲ٫؛ ٣ٲعى ٢اٹ٩ـصةر كذ ٟ٣ثً١لؿ
( )1يف (ب ،ج)« :ٹ ٱى٤ط».
( )2يف (ب ،ج)٣« :ـ٩ةق».
( )3اٙلؽٱر ٔ ٨أيب ٦ٮقٯ اٵمٕؿم أػؿص ٫ا٣جٲ٭ ٰٞيف ا٣ك ٨٪ا١٣ربل ( )17490كدًل(( :٫٦كإذا
أدخ اٛلؿأة اٛلؿأة ٚ٭ًل زا٩ٲذةف)).
( )4دٞ٪ٲط اٛل٪ةط٬ :ٮ ٔلؾٱت ا٤ٕ٣ح كدىٛٲذ٭ة ثإ٘٣ةء ٦ة ٹ ٱى٤ط ٤٣ذٕ٤ٲ ٢كأذجةر ا٣ىة٣ط  ،٫٣كٱ١ٮف
دةرة ثعؾؼ ثٕي اٵكوةؼ ٵ١لة ٹ دى٤ط ،كدةرة ثـٱةدة ثٕي اٵكوةؼ؛ ٵ١لة وةٙلح
٤٣ذٕ٤ٲ.٢
( )5يف (ب)« :اٛلٕىٲح».

اٛلةاح ٤٣ج١ؿ  ٓ٦ا٣ذ٘ؿٱت ٔ٪ؽ ثٌٕ٭ ،٥كُلة ٧٤٣عى٪ٔ ٨ؽ اٵ٠سؿ  ٓ٦ا٣ؿص،٥
كإذا ظى ٢ا٣كجت يف أظؽ ا٣ـا٩ٲَل دكف اٳػؿ يظؽِف  ،إ٦ة ص٤ؽ نا أك رص نًل ك٣ٮ ٠ةٚؿ نا
ٔىل اٵوط.
فرع :كإً٩ل ًٮٔٛخ م٭ةدد٦ ٫جة ٘٣نح يف ْٔ ٥اٞ٣ؾؼً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫اٞ٣ؿآف.
ٚإف ٝٲ٬ :٢ٺ دؿؾ دٌٕٲٛ٭ة در نأ ٙلؽْف اٞ٣ؾؼ.
٪٤ٝة :يف ا٣ذٌٕٲ ٙدر هء ٙلؽْف ا٣ـ٩ة ،ك٬ٮ أكٌف؛ ٛلة يف دنٲٲٓ اٛ٣ةظنح يف اٛلؤَ٪٦ل

 ٨٦اٛلٛكؽة؛ ك٣ؾَ ٟ٣شع اقذٛىةؿ اٷ٦ةـ ٔ ٨اٛلكُٞةت ،كدٞ٤ٲ٪٭ة دؿصٲع نة
اٳد،ٰ٦
ظٜ
٘ل٪جح درء اٙلؽْف ثة٣ـ٩ة ٔىل اٙلؽْف ثةٞ٣ؾؼ؛ ٛلة يف ظؽْف اٞ٣ؾؼ ْ ٨٦ف
ْف
دَٞ٤ل ٦ة يٱك ٍٞاٙلؽِف يف ا٣ـ٩ة كاَ٣صٝح؛  ٥ْٕ٣اٚلُؿ ٚٲ٭ًل
ككصت ٔىل اٷ٦ةـ
ي
ثؼٺؼ ٍٗلً٬ل.
ْف
اٛلع٠ ٢أ٦ح اٹث ٨كا ٍ ٣يٍ ٧ىؽى ىٝح ٝج٢
فرع :كٱك ٍٞثة٣نج٭ح قٮاء ٠ة٩خ يف
ا٣ذك٤ٲ ٓ٦ ٥ا٘ل٭ ،٢أك يف ا٠ ٢ٕٛ٣ؽٔٮل اٷ٠ؿاق كا ٍ٤٘٣ظٲر ٱ٪١٧ةف ،أك يف
ا٣كجت ٠ةػذٺؼ م٭ٮدق يف ا٣ـ٦ةف أك اٛل١ةف أك ا٣ىٛح.
فرع :ك ٨٦ا٣نج٭ح يف ا٣كجت دىؽٱ ٜا٣ن٭ٮد؛ إذ دجُ ٢قججٲح ا٣ن٭ةدة
ٛلٕةرًح اٷٝؿار ك٬ٮ اٵوٚ ،٢ٲ٪ذ ٢ٞإ٣ٲ ٫ػٺ ٚنة ٤٣نة.ٰٕٚ
٤لؽّف ثة٣جٲ٪ح.
ك٪٦٭ة أٱٌ نة ى ٬ىؿثي ٫ظٲر ٤لؽّف ثةٷٝؿار؛ ٹظذًلؿ ا٣ؿصٮع ٹ ظٲر ي ى
ؿق ٫ك٣ٮ ٠ةف اٙلؽّف ثة٣جٲ٪ح؛ ٹظذًلؿ أف ٱؽِف ٰٔ مج٭ نح.
ك٪٦٭ة :ىػ ي

فرع :كثٕؽ اٙل ٥١ثةٙلؽْف ٹ ٱ٪ؽرئ إٹ ثة٣نج٭ح اٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ٭ة ،ك ٨٦ىز ِف٥
اٛلعى ٨ثٕؽ اٙلٚ ،٥١ٺ ٨لء ٔىل ٝةد ٫٤قٮل اٛلٕىٲح،
اردٕٛخ إ٣ى٧ح  ٨٦دـ
ى
ػٺ ٚنة ٣جٕي أوعةث٪ة ،ٹ ٝج ٢اٙل٤ٕٚ ٥١ٲ ٫اٞ٣ٮد ادٛة ٝنة.

تاب زذ اٌشاسب

٬ٮ ظٓ ٜص ٞلي ٚسجذخ  ٫٣د ٟ٤اٵظ١ةـ ا٣كةثٞح ،كزجٮدٕ ٫ل٤ح ثةٷصًلع اٛلكذ٪ؽ
إٌف ا٪٣ه ،كدٞؽٱؿق ثة٣سًلَ٩ل ثةٛلى٤عح اٛلؿق٤ح(ً٠ )1ل ركم ٔٔ ٨يل(.# )2
ٚإف ٝٲ :٢ذٝ ٟ٣ٲةس؛ إذ ٬ٮ داع إٌف اٞ٣ؾؼ كظ٦ ٥١ة ٱؽٔٮ إٌف ا٣يشء ظ ٥١ذٟ٣
ا٣يشء ٝٲةق نة ٔىل اٚل٤ٮة يف إ٣لةب اٛل٭ؿ ،كٔىل اْ٪٣ؿ كا٧٤٣ف ٣ن٭ٮة يف ا٣ذعؿٱ.٥
ظ ٧١ئ ٫ىل ا٧ٕ٣ٮـ ًف ٱىؽؽ ،أك اٚلىٮص ٍ٘ٚل ٞ٦ٲؽ.
٪٤ٝة :إف أرٱؽ ث١ٮف ظ٫ً ٧ً ١
ى
ً
اٛلذ٪ةكؿ ٍٗل ٕ٦ؾكر ٚٲ٫؛ ٵَ ٫٩شع
وسأمث :كقجج ٫د٪ةكؿ ٦ك١ؿ ظؿاـ ٔ٪ؽ
ٔٞٮثح ،كإً٩ل ٱكذعٞ٭ة ٕ )3(ٓ٦لٓ اٞ٣ٲٮد.
كاٛلكذأدـ ث ٫ٹ اٛلٕضٮف ث٫؛ ٵ٦ ٫٩كذ٭ٚ ٟ٤ٲٕـر .ٍٞٚ
اٛلٍصكب
فرعٚ :ٲن٢٧
ى
ى
كٱن٤ٝ ٢٧ٲ٦ ٢ة أق١ؿ ٠سٍلق ،ك٣ٮ ُ٦جٮػ نة أك ٍٗ ٨٦ل ا٣نضؿدَل.

َش ىب ٩جٲؾ نا ،ػٺ ٚنة ٣جٕي أوعةث٪ة
كػؿج ا١٣ةٚؿ  ٞ٤ُ٦نة،
كاٙل ٰٛ٪ى ً
ٌ
اٛل١ؿق كاٛلٌُؿ كا٘٣ة ٍ٣كا٘لة٢٬
كا٣نة ٓ٦ ،ٰٕٚأٍٗ ٫٩ل ٝلؿكح ادٛة ٝنة ،كػؿج
ى
ظٲر ٤لذ.٢٧
فرع :كٛلة ٠ةف زكاؿ ٔ ٢ٞا٣ك١ؿاف ث ٫٤ٕٛا٣ؾم ٔىص ث ٫وعط ا٣نةرع
َٺ ٫ٝكٔذ ٫ٞكّ٭ةرق كإٱٺؤق كردد ٫كإٝؿارق ككوٲذ ٫ك٩ؾرق كٱ٧ٲ ٫٪ك٩عٮ ذ،ٟ٣
اٞ٣ىةص كاٙلؽِف ثض٪ةٱةد٫؛ ٵف دىعٲط ذٟ٣
ً٦ل ٱ٤ع ٫ٞثِ٦ ٫صة ،كأكصت ٔ٤ٲ٫
ى
٪٦ةقت ٕٞ٣ٮثذ ٫ك٬ٮ  ٨٦أ٤٬٭ة ،كٝؽ اػذةر قجج٭ة٬ .ؾا ٝٮؿ ٠سٍل  ٨٦اً٤ٕ٣لء.
ٚإذا اردؽِف يظ ً
 ١ى ٥ثٛ١ؿق ،كإذا أق ٥٤يف اٙلةؿ ًف ٤ل ٥١ثإقٺ ٫٦ظذٯ يٱٛٲ ٜكٱسجخ
( )1اٛلى٤عح اٛلؿق٤ح ٦ ٰ٬ :ة ًف ٱن٭ؽ اٍ٣صع ٹٔذجةرق كٹ ٷ٘٣ةا ٫ثؽ٣ٲ ٢ػةص .كدك٧ٯ ٔ٪ؽ
ا٣جٕي ثةٹقذىٺح كثةٛل٪ةقت اٛلؿق.٢
( )2ركم ٔٔ ٨يل  #أٝ ٫٩ةؿ ظَل اقذنةرق ٔ٧ؿ يف اٚل٧ؿ ٱٍصُلة ا٣ؿص( :٢إ ٫٩إذا ق١ؿ ٬ؾل ،
كإذا ٬ؾل اٚرتل ،كإذا اٚرتل كصت ٔ٤ٲ ٫ظؽ اٛلٛرتم زًل٩ٮف) .أػؿص ٫اٛلؤٱؽ ثةٓص يف َشح
ا٣ذضؿٱؽ  ،كا٣ؽار ،)3/157( ٰ٪ُٝكاٙلة ٥٠يف اٛلكذؽرؾ ( ، )8131كا٣جٲ٭ )17994( ٰٞيف
ا١٣ربل كٔجؽا٣ؿزاؽ يف اٛلى.ٙ٪
( )3يف (ب ،ج).٨٦ :

ٔ٤ٲ ،٫ك٬ؾا اٞ٣ٮؿ ٔ ٢٧ثةٛلىة٣ط اٛلؿق٤ح؛ إذ ٬ٮ ٔ ٢٧ثةٛل٪ةقجح اٛلٕذربة َشٔ نة ٨٦
ٍٗل اقذ٪ةد إٌف و
َٕ٦ل ٱى٤ط ٞ٤٣ٲةس ٔ٤ٲ ٫ك٬ٮ ٧ٕ٦ٮؿ ُلة يف اٵوط.
أوِ ٢ف
كٝةؿ ٠سٍلكف :ٹ ٱىط ٨لء  ٨٦دُصٚةدٝ ٫ٲةق نة ٔىل ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف،

كاٞ٣ٲةس ٞ٦ؽـ ٔىل اٛلىة٣ط اٛلؿق٤ح.
فرع :كأ٦ة ٔٞٮدق ٚىعذ٭ة ٦ج٪ٲح ٔىل ثٞةء ٓلٲٲـق ٠ة ٦ن
ٺ ،ك٠ؾا ٝجٮ ٫٣اٜلجح ك٩عٮ٬ة،
كذٔ ٟ٣ىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة ٔىل اٵوط؛ إذ ٹ د٣ٲٔ ٢ىل وعذ٭ة ٍٗ ٨٦ل إ٣ة.٢ٝ
تاب زذ اٌغاسق

ً
كرب اٛلةؿ ،كظ ٜآص
اٙلؿز
٬ٮ ظٓ ٜص دٕةٌف ٦نٮب ثع ٜآد ،ٰ٦ك٬ٮ ذك
ّف
دٕةٌف ٚٲٗ ٫ة٣ت١ٔ ،ف اٞ٣ؾؼ.
فرع١٤ٚ :ٮٌ ٫٩
ظ ٞنة ٓص دٕةٌف ًف ٱىط إٛ٣ٮ ٔ ٫٪ثٕؽ ا٣رتا ،ٓٚكًف ٱٮرث ،كٹ
ٱذكة ٍٝاٙلؽِف اف ،ظٲر رسؽ  ٨٦ ٢٠ا٣ؿصَ٤ل ٦ةؿ اٳػؿ ،ك٠ةف اقذٲٛةؤق إٌف
اٷ٦ةـ ،كًف ٱذ١ؿر ثذ١ؿر اٛلَصكَٝل ٝج ٢إٝة٦ذ ،٫كك٪ٔ ٓٝ٭ة ٤٠٭ة ك٣ٮ أٝٲ٥
ً
ٱ ٙ١اٷٝؿار ث٦ ٫ؿة ،ث ٢ٹ ثؽ ٦ ٨٦ؿدَل ،كًف ٤لٚ ٥١ٲ ٫ثة١٪٣ٮؿ،
٣جٌٕ٭ة ،كًف
كق ٍٞثة٣نج٭ح يف اٛلةؿ أك ا ٢ٕٛ٣أك اٙلؿز ،كأكصت ثٕي أوعةث٪ة ٠ٮف در٢ل٫
زًلٌل كأرثَٕل مٍٕلة؛ دؿصٲع نة ٘لة٩ت ا٣كٞٮط ،ك١٣ٮف ظ ٜآص ٚٲٗ ٫ة٣ج نة ًف
ٱ١ذٚ ٙٲ ٫ثةٷٝؿار ٦ؿة ،كق ٍٞثةٷقٺـ ثٕؽ ا٣ؿدة ،كًف ٱذ١ؿر ثذ١ؿر
اٛلَصكَٝل ،ثؼٺؼ ظؽْف اٞ٣ؾؼ ً٠ل دٞؽـ.
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ظ ٌ ٞنة ٳد ٰ٦وط دٔٮل ُف
كرب اٛلةؿ ،كًف
 ٨٦ ٢٠ذم( )1اٙلؿز ْف
دىط دٔٮاق ًظ ٍك ىج نح ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ،كق ٍٞثةٕٛ٣ٮ ٝج ٢ا٣رتا ،ٓٚكأٝٲٔ ٥ىل اٵػؿس،

كأصةز ثٌٕ٭ ٥دٔٮاق ًظ ٍك ىج نح؛ ٤٘٣جح ظ ٜآص دٕةٌف ٚٲ ،٫ثؼٺؼ ظؽْف اٞ٣ؾؼ،
كا٣ىعٲط اقذٮاؤً٬ل يف ذٟ٣؛ ٣ذٕ ٜ٤ظ ٜاٳدُ ٰ٦لًل  ٨٦ص٭ح اٹثذؽاء كٰ٬
ص٭ح ا٣ؽٔٮل.
( )1يف (ب ،ج) :ذكم.

وسأمث :كقجج ٫رسؽ ٍٗل ا٣ذة ،٫ٚكٝؽ ٝؽِف رق اٍ٣صع ثةٍٕ٣صةٚ ،ٺ ثيؽِف أف ٹ
دٞ٪ه ٝٲ٧ذ ٨ٔ ٫إٍ٣صة  ٨٦كٝخ اَ٣صٝح إٌف كٝخ ا ،ُٓٞ٣كأ٦ة اٙلؿز ٚؽاػ٢
يف ٛ٦٭ٮـ اَ٣صٝحٚ ،كةرؽ ا ٨ٛ١٣ٱؽػ ٢ثة٪٣ه ٹ ثةٞ٣ٲةس يف اٙلً٠ ٥١ل ذ٬ت
إ٣ٲ٠ ٫سٍلكف ،كٹ يف اٹقً٠ ٥ل ذ٠ؿق ثٌٕ٭.٥
ي
ا٣كةرؽ
فرع :ك٦ذٯ ظىٝ ٢ىؽ ا٣كجت اٛلٮصت كصت ا ،ُٓٞ٣ك٣ٮ ىص٭ً ى٢
و
ٛلة ٟ٣آػؿ ٹ
ىٍ ٠ٮ ىف ٝٲ٧ح اٛلَصكؽ ٍٔصة درا ،٥٬أك ٠ٮ ٨٦ ٫٩ظؿز ،أك ّ ِف ٨أ٫٩
مج٭ح ٚٲ ،٫أك رسؽ ٦ة ٹ ٝٲ٧ح ٚ ٫٣ٮصؽ ٚٲ٦ ٫ة ٝٲ٧ذٍٔ ٫صة؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٝىؽ ا٣كجت
اٛلٮصت ٤٣عؽْف يف  ٢٠ذ.ٟ٣
فرع ٨٧ٚ :رسؽ إٍ٣صة د ٕٚنح يظؽِف  ،ك٣ٮ ر ِفد٬ة إٌف اٙلؿز يف كٝذ٫؛ ٙلىٮؿ
ا٣كجت ،ك٣ٮ ٠ة٩ٮا صًلٔح ،أك ٘ ٰ٬لًلٔح ،ك٣ٮ أػؿص٭ة يف أكٝةت ًف ٱذؼ٥٤ٔ ٢٤
َصؽ اٛلَصكؽ؛ إذ ٠أ١لة رسٝذةف.
ثىٍ

فرع٧ٚ :ذٯ أٝٲ ٥اٙلؽّف قًً ٍٞلف إَ٣ل اٛلَصكٝح ا٣ذٰ ي ًُٝىٓ ٜلة كٍٗل٬ة ً٦ل

ٱٮصت آُٞ٣؛ ٣ٮٝٮٔ ٫يف ٞ٦ةث٤ح ٦ة ٔ٤ٲ ٨٦ ٫اٙلٞٮؽ ا٣ذٰ ٬ٮ صـاؤ٬ة ،ككصت
ر ّفد ٦ة ٠ةف ثةٝٲ نة يف ٱؽق ،أك أ ٫٪١٦اقرتصةٍٔٗ ٨٦ ٫ل ٗؿا٦ح ،ك٣ٮ ٣ــ  ٨٦ر ْفدق دٙ٤
٦ة٠ ،)1(٫٣أف ٱ١ٮف ٝؽ ث٪ٯ ٔىل اٚلنجح؛ إذ ٣ٲف ثةقذب٪ةؼ ٗؿا٦ح.
فرعٚ :إف ًف ٱذأت ٞ٩ي ا٣ج٪ةء إٹ ث٘ؿا٦ح كصجخ ا٣ذؼ٤ٲح ً٠ ،ٍٞٚل إذا ٠ةف
ٷظٌةر إَ٣ل اٛلَصكٝح ٦ؤ٩حً ،ف ٱ٤ٔ ٨١ٲٍٗ ٫ل ا٣ذؼ٤ٲح.
فرع :كإً٩ل ق ٍٞاًٌ٣لف؛ ٣بٺ ٱ٤ــ ا٣كةرؽ ٗؿ٦ةف يف ا٣جؽف كاٛلةؿ  ٨٦ص٭ح
اٛل٭ؿ ثةٙلؽْف  ،ك٣ٮ أد ٙ٤إَ٣ل ثٕؽ
كاظؽة ثكجت كاظؽً٠ ،ل ق ٨ٔ ٍٞا٣ـاٌل ي
اٝ ُٓٞ٣ج ٢اٙل ٥١ثةًٌ٣لف؛ إذ اًٌ٣لف ٦كذ٪ؽ إٌف اَ٣صٝح ا٣ذٰ  ٰ٬قجت ا ُٓٞ٣ٹ
إٌف اٷدٺؼ؛ ٵٛ ٫٩لة  ُٓٝوةر ٚ ٫٣ٲ٭ة مج٭ح؛ إذ  ٰ٬ثىؽى يؿ ٱؽق ،ك٣ؾ٣ ٟ٣ٮ رسٝ٭ة

زة٩ٲ نة ًف ٣لت ٔ٤ٲ ٫ا ،ُٓٞ٣ك٣ٮ ٦ ٓ٦ة ٟ٣آػؿ ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ أدٛ٤٭ة ثٕؽ اٙل،٥١
( )1يف (ب)« :د٦ ٨٦ ٙ٤ة.»٫٣

ٚة٣كجت ٟلذً٠ ٙ٤ل ٣ٮ اردؽِف ثذ٧ـٱ ٜاٛلىع ٙاقذعٺٹنٚ ،إ ٫٩ٱٞذ ٢ظؽٌ نا،
كٱٌ ٨٧أرش ٦ة أدٙ٤؛ ٹػذٺؼ قججٰ اًٌ٣لف.
فرعٛ :لة ٠ةف ا ُٓٞ٣صـاء ٦ة ا٠ذكت ا٣كةرؽً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)1ك٠ةف
و
ثُل ٠ة٣ ٢٦ؾ ٟ٣أٱٌ نة ٔ٪ؽ ا٘ل٧٭ٮرٚ ،ٺ
اٛل٪ةقت أف د١ٮف ا٣ٲؽ اٛلُٞٮٔح ذات
د ُٓٞا٣نٺء ،كٹ ٦ة ذ٬ت  ٨٦أوةثٕ٭ة ٚٮؽ از٪ذَل٪ٔ ،ؽ أ٠سؿ أوعةث٪ة ،ػٺ ٚنة
٣جٌٕ٭٥؛ ْ٣ة٬ؿ اٞ٣ؿآف؛ إذ  ٰ٬ٱؽق ظٞٲٞح ك٣ٮ ٠ة٩خ ٩ةٝىح.
ا٣ؿ ٍص ً٢؛
فرع :كأ٦ة ٠ ٨٦ة٩خ ٱَصاق ثةَ٤ح ٚإ١لة ٹ د ُٓٞٱ٪٧ةق ،ث ٢ٱ٪ذ ٢ٞإٌف ْف
ٵ١لة ثة٪٣كجح إ٣ٲ ٫أ٠سؿ  ٨٦و
ٱؽ كاظؽة ثة٪٣كجح إٌف ٍٗلقٚ ،٭ٰ ٚٮؽ ٦ة ٣لت ٫ُٕٝ
ٚٲكٍٞ؛ ٹ٩ؽراا ٫ثة٣نج٭ح ،ثؼٺؼ اٞ٣ىةص؛ إذ ٣ٲف ثعؽُف .
تاب زذ احملاسب

اٛلض٤ٔ ٰ٪ٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة،
٬ٮ ظٓ ٜص ٞلي ٚىعخ اٛلؿإٚح ٚٲً ٫ظ ٍك ىج نح ،كًف ٱىط ٔٛٮ
ْف

٦ؿ نة ،كٹ ثة١٪٣ٮؿ كٍٗل ذً٠ ،ٟ٣ل دٞؽـ  ٨٦أظ١ةـ ظٞٮؽ آص
كًف ٱسجخ ثةٷٝؿار ِف

اٛلعٌحَ .شع صـاء ٔىل ٞلةرثح ٕ٦ىٮـ ا٣ؽـ كاٛلةؿ ،ثًل ٬ٮ ٪٦ةقت ٪٣ٮع اٛلعةرثح.
ه
داػ ٢يف
فرعٚ :كجج ٫اٛلعةرثح ك٠ٮ ٫٩ذا ى ٍ٪٦ىٕ وح ثعٲر ٹ ٱ٤ع ٫ٞا٘٣ٮث
ٛ٦٭ٮ٦٭ة(ٚ ،)2٭ٮ صـء  ٨٦ا٣كجتً٠ ،ل ٬ٮ اٞ٣ٮؿ اٛلٕذ٧ؽٚ ،ٲؽػ ٢ىّ ى٧٤ح
اٵ٦ىةرً٠ ،ل ذ٠ؿق ثٕي أوعةث٪ة٧ٚ ،ذٯ ظى ٢ا٣كجت يك ًصؽ اٙل ،٥١قٮاء ٠ةف
ظؿ نا أك ٔجؽ نا ذ٠ؿ نا أك أ٩سٯ ٦ك ٤نًل أك ذٌ ٦ٲ نة ،كقٮاء ٠ةف اٛلض٤ٔ ٰ٪ٲ٦ ٫ك ٤نًل أك ذٌ ٦ٲ نة؛
ٙلىٮؿ إ٣ى٧ح.

ثذ٪ٮ ًع ا٘ل٪ةٱةت  ٓ٦رٔةٱح اٛل٪ةقجحٚ ،إف ى ٝىذ ى ٢يٝذً ى٢
د٪ٮٔخ ا٘لـاءات ّف
فرع :كٝؽ ِف
ظؽٌ نا ،كٹ ٨لء ٣ٮرزح اٛلٞذٮؿ ،كإف ىأ ىػ ىؾ ٩ىةب اَ٣صٝح ي ٨٦ ًُٓ ٝػٺؼ ،كإف
ٕلٓ ثٲ٪٭ًل يٝذً ى ٢كو٤ت ،كإف أػةؼ  ٍٞٚي ٨٦ ًٰٛ ٩اٵرض.
َ
َ َ ً
َ
َ ذ ُ َ ذ َُ َ ْ
ذ
ار َػ ُػٔا أيْد َِح ُٓ ٍَا َج َز ً
اء ة ِ ٍَا ن َص َتا ُساَل ٌِ ََ اّلِلِّص اٳٱح
( )1ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوالصارِق والصارِكث ف
[اٛلةاؽة.]38
( )2أم :اٛلعةرثح.

فرع :كإذا أٝٲ٤ٔ ٥ٲ ٫اٙلؽّف قُٞخ ًًٔ ٫٪ل٩ةت اٵ٦ٮاؿ ،كا٘لؿااط ا٣ذٰ
٤ٕٚ٭ة ثةٛلعةرثح؛ ٹّلةد ا٣كجتً٠ ،ل دٞؽـ يف ا٣كةرؽ ،ٹ ٦ة ٠ةف ثٍ٘ل اٛلعةرثح،
ٚإ ٫٩يٱ ٍك ىذ ٍٮ ىىف  ،٫٪٦ك يٱ ىٞؽِف ـ ٔىل اٙلؽْف ٔ ،ىل ٦ة دٞؽـ أكؿ ا١٣ذةب  ٨٦ا٣ذٛىٲ.٢
قجت ظؽُف آػؿ ًف ٱؽػ ٢أظؽً٬ل يف اٳػؿً٠ ،ل إذا
فرعٚ :إف ارد١ت
اٛلعةرب ى
ي

َشب أك رسؽ أك ز٩ة أك اردؽ ،كقٲأيت ٦ة ٱ٪ٔ ٢ٕٛؽ ا٣ذٕةرض.
فرع :ك ٌٕٙ٣ا٣ؽِف ٱة٩ح ٚٲ ٫ق ٍٞثة٣ذٮثح ٝج ٢اْٛ٣ؿ ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(،)1
كٱك ٢٠ ٫٪ٔ ٍٞظٓ ٜص ٠أف( )2ٱك ٍٞثإٝة٦ح اٙلؽ ،ك٠ؾا ٍٗلق ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ٔىل
كص ٫ا٣ذجٕٲح.
كٝةؿ صًلٔح  ٨٦أوعةث٪ة كٍٗل :٥٬ٹ دك ٍٞظٞٮؽ اٛلؼ٤ٮَٝل؛ إذ ٹ كص٫
٣كٞٮَ٭ة.
فصً[ :يف زذ ادلشذذ]

كظؽّف اٛلؿدؽ ٔٞٮث هح ٞلٌ هح؛ ك٣ؾ ٟ٣ق ٍٞثة٣ذٮثح ،ػٺ ٚنة ٛلةٚ ،)3(ٟ٣ضٕ٫٤
ٍ٘٠لق  ٨٦اٙلؽكد ،ك٣كٞٮَ ٫ثة٣ذٮثح ٔ٪ؽ٩ة يص ًٕ ى ٫٣ ٢ىأ ىص ه ٢ٱ٪ذْؿ ٚٲ ٫دٮثذ ٫ثٕؽ
َ٤ج٭ة  ،٫٪٦كصٕ٤خ زٺزح أٱةـ ،كٝؽ( )4أذرب ٬ؾا اٞ٣ؽر ٤٣رتكم يف ا٣نٕٛح
ُصاة( )5كٍٗلً٬ل.
كا ٍ ٣ي ٧ى ِف
فرع :كقجج ٫ا٣ؿدة ،ك ٰ٬دسجخ ثة٣جٲ٪ح كاٷٝؿار ك٣ٮ ٦ؿة؛ ٵ ٫٩يف ٛ٩ك ٫ردة،
٤ٚٮ( )6ارد١ت قجج ٫أٝٲ٤ٔ ٥ٲ ،٫رص ن
ٺ ٠ةف أك ا٦ؿأة ظؿ نا أك ٔجؽ نا ،كًف ٱك٫٪ٔ ٍٞ
ذ

ذ

َ

َْ َ ْ َْ

ََ

( )1ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإَل اَّل َ
ِيَ حاةُٔا ٌ َِْ رت ِو أن تلد ُِروا غييْ ِٓ ًّْ...ص اٳٱح [اٛلةاؽة.]34:
ِ
( )2يف (ب ،ج)ً٠« :ل».
( )3اٷ٦ةـ ٦ة ٟ٣ث ٨أ٩ف اٵوجعٰ أثٮ ٔجؽآص إ٦ةـ دار اٜلضؿة كإ٦ةـ اٛلة١٣ٲح  ،ككٚةد ٫ثةٛلؽٱ٪ح دٮيف
ق٪ح (٬179ػ) .اْ٩ؿ اٵٔٺـ ٤٣ـر٠يل كٍٗلق.
( )4يف (ج)« :إذ ٝؽ».
( ٨ٔ )5أيب ٬ؿٱؿة ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ آص ÷  ٨٦(( :اثذةع مةة ُ٦صاة ٚ٭ٮ ٚٲ٭ة ثةٚلٲةر زٺزح أٱةـ
إف مةء أ٦ك١٭ة كإف مةء رد٬ة كرد ٕ٦٭ة وةٔ نة ٓ ٨٦لؿ)) أػؿص٦ ٫ك ، )1524( ٥٤كا، ٫٣ ِٛ٤٣
كا٣جؼةرم ث٪عٮق ( ، )2148كٱٕؿؼ ٬ؾا ثؼرب اٛلُصاة ك :ٰ٬ا٪٣ةٝح أك ا٣جٞؿة أك ا٣نةة ٱُصل
ا٤٣ج ٨يف رضٔ٭ة أم٣ :ل ٓ٧ك٤لجف أٱة ٦نة ٣ٲْ٪٭ة اٛلنرتم ذات ٣ج.٨
( )6يف (ب ،ج).٨٧ٚ :

٠ة٣ؿص ٥د٘٤ٲْ نة ٣نأ ،٫٩ك٣ؾ ٨٦ ٓ٪٦ ٟ٣ا٣ذُصؼ يف ٦ة ٓ٦ ٫٣ثٞةء  ،٫١٤٦ك٣ؾٟ٣
دٌ ٫٪٦ ٨٧ص٪ةٱةد ٫ظةؿ ا٣ؿدة.
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ظؽٌ نا ٠ةف أ٦ؿق إٌف اٷ٦ةـٚ ،ٲٕيص ٝةد ي ٫٤ثٍ٘ل أ٦ؿق ثٕؽ اٙل٥١
ثؿ ِفدد ،٫كٹ ٝٮد كٹ دٱح كٹ ٛ٠ةرة؛ ١٣ٮ٬ ٫٩ؽى ىر ا٣ؽـ ،كٱك ٍٞثة٣نج٭ح٩ ،عٮ أف
ٱ١٪ؿ ا٣ؿ ِفدة ثٕؽ ٝٲةـ ا٣ن٭ةدة ٔ٪ؽ ثٕي أوعةث٪ة.
فرع :كٛلة ٠ةف اٷقٺـ كاٛ١٣ؿ ٦ن ِفج٭َل ثةٙلٲةة كاٛلٮت ً٠ل أمةر إ٣ٲ٭ًل
ا٣نةرع(٠ )1ةف ٙلٮ ٫ٝثؽار اٙلؿب ٦ٮد نة ظ ١نًلٚ ،ذٞك ٥دؿ٠ذ ،٫كٱٕذ٦ ٜؽثؿق كأـ
ك٣ؽق؛ ٵ ٫٩كٝخ اٷٱةس  ٨٦رصٮٔ ،٫كٱجٞٯ  ٫٣يف ٦ة ٫٣ظ ٜٱٮصت رصٮ ىٔ ٫إٌف
ٔذ ٜأك و
 ٫١٤٦ثٕؽ ا٣ذٮثح٦ ،ة ًف ٱذٕ ٜ٤ث ٫ظٍ٘٤٣ ٜل ثجٲ وٓ أك و
٬جح أك ٍٗل٬ة؛ ٵف ٬ؾق
ا٣ذُصٚةت ثإذف اٍ٣صعٚ ،ذ١ٮف ٦جُ٤ح ٙل ٫ٞكٹ ٱٕٮد ٦ؽثِفؿق كأـ ك٣ؽق يف ٫١٤٦؛

ٵف اٍ٣صع ظ ٥١ثٕذٞ٭ًل ك ُٓٝظ٪٦ ٫ٞ٭ًل.

زكج اٵ٦ح ًف ٱٞ٪ي مٲب نة(٪٦ )2٭ة،
أصؿق أك ِف
فرعٚ :إف ٠ةف ا٣ٮارث ٝؽ ر ٫٪٬أك ِف
 ٫٣ ٨١٣اٵصؿة  ٨٦كٝخ ا٣ذٮثح ،إف ًف ٱٝ ٨١ؽ اقذ٭١٤٭ة ا٣ٮارث ،ك٠ؾ ٟ٣اٛل٭ؿ،
كٱؿصٓ ٔىل( )3ا٣ٮارث ٔىل اٛ٣ٮر إف ًف ٱ٦ ٨١ؤٝذ نة ،أك
ك ٫٣أف ىٱ ٍك ىذ ًِ ٛف ٟا٣ؿ،٨٬
ى
٦ؤٝذ نة كٝؽ اًٞ٩ص ا٣ٮٝخ ،كإٹ ا٩ذْؿ.

فصً[ :يف احلشتٚ ٟاٌثاغ]ٟ

اػذه ث ٫اٷ٦ةـ ،إٹ ظةؿ
كٝذ ٢اٙلؿيب كا٣جةٰٗ ٔٞٮثحٚ ،أمج ٫اٙلؽِف ٤ٚ ،ؾٟ٣
ِف
اٛلؽإٚح؛ إذ ٧٤٣ؿء كٹٱح يف ا٣ؽٛ٩ ٨ٔ ٓٚك.٫
كأ٦ة ا٣كةظؿ ٚ٭ٮ داػ ٢يف اٛلؿدؽ.
كأ٦ة ٝةَٓ ا٣ىٺة كا٣ىٮـ ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ كا٣ؽٱٮثٞٚ ،ذ٤٭ ٥ظؽَف ٞلي؛ ٵ١ل٥
ا٣نةرع د ى٦٭،٥
ٛلة أمج٭ٮا اٛلؿدؽ ثٕ٧ىٲح ْٔٲ٧ح٪٦ ٰ٬ ،ةٚٲح ٣ٸقٺـ ،أ٬ؽى ىر
ي
َ

َ َ

ً ََ ْ َْ

( )1ث٪عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأ َو ٌَ َْ َكن ٌَيْخا فأخيَيِاهُّص [اٵٕ٩ةـ ،]122:كأ٦سةٜلة.
( )2يف (ب)٨« :لء».
( ٫٤ٕ٣« )3ٱؿٱؽ اٛلؿٔل ،٨كآص أٔ .»٥٤ظةمٲح يف (ب ،ج).

ٔٞٮثح كزصؿ نا ٠كةاؿ اٙلؽكد؛ كٷصؿاا٭ٝ ٥لؿل اٛلؿدؽ َشٔخ ٚٲ٭ ٥اٹقذذةثح،
كاقذٮل ٚٲ٭ ٥ا٣ؾ٠ؿ كاٵ٩سٯ ،كاٙلؿ كإ٣جؽ.
ظٞٚ ٫٧١ؽ ى٬ؽى ىر د٫٦؛ ٣ٮصٮد ا٣كجت ٚإف
ظ٫٧١
فرع :ك ٨٦اردؽ أك وةر
ى
ي

ٝذٝ ٫٤ةد٦ ٢ؽة اٹقذذةثح ًف ٱٌ ٨٧مٲب نةً٠ ،ل دٞؽـ يف اٛلعىٔ ٨ىل اٵوط.

اٌمغُ اٌثأ :ٟاٌرؼض٠شاخ

ككصَ ٫شٔٲذ٭ة ا٣ـصؿ ٔ ٨أقجةُلة ،ك ٰ٬اٛلٕة٪ل ا٣ذٰ ٹ دٮصت ظؽٌ نا،
كظ٧١٭ة [٤٠٭ة]( )1ظ ٥١اٙلؽكد ،إٹ يف ٗلكح أظ١ةـ:
[اٵكؿ] :أ١لة دك٤٠ ٍٞ٭ة ثة٣ذٮثح.
[ا٣سةٌل ]:كأ١لة إٌف أ ٢٬ا٣ٮٹٱةت ك٣ٮ ٍٗل اٷ٦ةـ ١٣سؿة اٙلةصح إ٣ٲ٭ة.
[ا٣سة٣ر ]:كأ ٫٩ٹ ٞ٦ؽار ٜلة َٕ٦ل ث ٢اٛلٕذرب يف ٕ٦ ٢٠ىٲح أً٦ ٢ٝل ٣لت يف
٤٣عؿ كدكف ٗلكَل ٕ٤٣جؽ.
ص٪ك٭ة  ٨٦اٙلؽْف ٞ٦ ٰٛٚ ،ؽ٦ةت ا٣ـ٩ة دكف ٦ةاح ص٤ؽة ْف
[ا٣ؿاثٓ ]:كأ١لة أمؽّف  ٨٦اٙلؽْف يف إ٣لةٔ٭ة؛ ٞ٪٣ىةف ٝؽر٬ة.
[اٚلة٦ف ]:كأ١لة ْلذ ٙ٤ثةػذٺؼ اٵمؼةص كأظٮاٜل.٥
فرع :ك٣كٞٮَ٭ة ٤٠٭ة ثة٣ذٮثح ٔ ٥٤أ١لة ٔٞٮثح ٞلٌح ،ٹ دٱة٩ح ٚٲ٭ة ،ز ٰ٬ ٥إ٦ة
ظٓ ٜص دٕةٌف ٠ذٕـٱؿ ٞ٦ؽ٦ةت ا٣ـ٩ة ،ككطء ا٣ـكصح اٙلةاي .أك ٳد٠ ٰ٦ة٣ذٕـٱؿ
قت اٍ٘٣ل ك٦ ٢ٕٚة ٱؤذٱٚ ،٫ع ٥١اٵكؿ ٦ة دٞؽـ يف ظٞٮؽ آص  ٨٦وعح
ٔىل ْف
دٔٮاق ًظ ٍك ىج نح ،كٔؽـ وعح إٛ٣ٮ ٔ ،٫٪كٔؽـ د١ؿرق ثذ١ؿر ٦ٮصجٝ ٫ج ٢إٝة٦ذ،٫
كقٞٮَ ٫ثةٷقٺـ ثٕؽ ا٣ؿدة.
كظ ٥١ا٣سةٌل ٔ١ف ذٚ ٟ٣ؽٔٮاق إٌف ذم اٙل ،ٜك ٫٣إٛ٣ٮ ٔ ،٫٪ك٣ٮ ثٕؽ
اٛلؿإٚح ،كٱذ١ؿر ثذ١ؿر اٛلكذعَٞل  ٞ٤ُ٦نة ،كٹ ٱك ٍٞثةٷقٺـ.
كذ٬ت ثٌٕ٭ ٥إٌف أف ا٣ذٕـٱؿ  ٨٦ ٫٤٠ظٞٮؽ آص ،كثٌٕ٭ ٥إٌف أ٨٦ ٫٤٠ ٫٩
ظٞٮؽ اٳد٦ٲَل ،كاٛلٕذ٧ؽ ٬ٮ ا٣ذٛىٲ ٢اٛلؾ٠ٮر ،كٝؽ ذ٠ؿق ثٕي أوعةث٪ة.
فرع :كٔىل ٦ة ذ٠ؿ٩ة  ٨٦ا٣ذٛىٲ ٢ٹ ٱؽػ ٢أظؽ ا٪٣ٮَٔل ّلخ اٳػؿ ،ث٦ ٢ة
٠ةف  ٨٦أظؽً٬ل دػّ ٢لخ ٩ٮٔٛٚ ٍٞٚ ٫ٲ ٫دٕـٱؿ كاظؽ إٹ أ ٫٩ٱ٘ٚ ِ٤ٲٔ ٫ىل
ظكت ا٘ل٪ةٱح ،كذ ٟ٣ظٲر اٙلؽ اٛلك ىذ ىعً٠ ٜل ذ٠ؿ٩ة.
كٔىل ٝٮؿ ا٘ل٧ٲٓ ٹ ٱؽػ٨ ٢لء  ٨٦ا٣ذٕـٱؿ ّلخ اٙلؽْف  ،ك٣ٮ ٠ة٩ة  ٨٦ظٞٮؽ
( )1زٱةدة يف (ب ،ج).

آص اٛلعٌح؛ ٹػذٺؼ ا٪٣ٮع ،إٹ إذا ٠ةف ٦ٮصت ا٣ذٕـٱؿ ٞ٦ ٨٦ؽ٦ةت ٦ٮصت
اٙلؽْف ٞ٧٠ؽ٦ةت ا٣ـ٩ة ٚ )1(٫ٕ٦ٲؽػ ٢ا٣ذٕـٱؿ يف اٙلؽ.
فصً :يف ذؼاسض اٌؼمٛتاخ اٌثذٔ١ح

٥ل ىنٯ ٚٮ يد ٫ى
دكف اٳػؿ٠ ،عؽْف اٍ٣صب كا٣ذٕـٱؿ ٔىل
إذا دٕةرًخ يٝؽْف ـ ٦ة ي ٍ
ظ ٜٳدُ ٦فٰ ٔىل اٳػؿ.
ا٣ؿص ،٥ز٦ ٥ة ٚٲَ ٫ف

فرعٚ :إذا دٕةرض دٕـٱؿاف ٳدِ ٦فٲَل يٝؽْف ـ ٦ة دٞؽـ اٙل ٥١ث ،٫ز ٥يٱ ٍٕ ى٢٧
رص ٥ه
كٝذ ٢ر ِفد هة ٞٚٲ٣ :٢لت ٔىل اٷ٦ةـ ٩ٲذ٭ًل  ٕ٦نة ،كٱؽػ٢
ثةٞ٣ؿٔح ،كإف دٕةرض ه
أػ ّفٛ٭ًل ّلخ أْٗ٤٭ًل ك٬ٮ ا٣ؿص ،٥كٝٲ :٢ث ٫٤ٕٚ ٫٣ ٢ٵظؽً٬ل  .ٍٞٚكاٵكؿ
أرصط؛ ٔ ٧ن
ٺ ثة٣كجت اٛلٮصت ،كٞلةْٚح ٔىل ٦ة َشع ٵص ،٫٤ك٬ٮ ا٣ـصؿ.
فرعٚ :إذا يظ ً
َشب كصت دأػٍلق ٫٣
ٝؾؼ أك
ٰٔ ٔ٤ٲ ٫ه
ه
 ١ى٤ٔ ٥ٲ ٫ثة٣ؿص ٥ز ٥ا ّفد ى

ٹ ا١ٕ٣ف ،كإف ظ٤ٔ ٥١ٲ ٫ثة٣ؿص ٥ز ٥ا ّفد ًٔ ىٰ ٔ٤ٲ ٫ر ِفدة ١ٚؾٟ٣؛ ٘لٮاز
قٞٮَ )2(٫ثةٷقٺـ ثٕؽ٬ة ،ك٠ؾا ا١ٕ٣ف ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ،ٹ ا٣سةٌل.

( )1أم ٓ٦ :ا٣ـ٩ة.
( )2أم :ا٣ؿص٬ .٥ة٦ل (ب ،ج).

اٌعشب اٌثأ ٟيف اٌؼمٛتاخ ادلاٌ١ح

ك ٰ٬رضثةفٞٔ :ٮثح ثةٷدٺؼ ،كٔٞٮثح ثةٵػؾ.
فامرضب األول :صةاـ يف أ٦ٮاؿ اٛ١٣ةر كا٣ج٘ةة ثذؼؿٱت ا٣ؽٱةر ،كُٓٝ
اٵمضةر ،كّلؿٱ ٜا٣ـرع ،ك٠ؾا يف آٹت أ ٢٬إ٣ىٲةف ٠آ٩ٲح اٛلك١ؿ ،كآٹت
اٛلٺ.ٰ٬
ك٬ ٨٦ؾا اِ٣صب ٦ة ركم ٔ ٨أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ّ ٨٦ ¥لؿٱَٕ ٜةـ اٛلؿيب(.)1
وامرضب امراين :صةاـ يف أ٦ٮاؿ اٛ١٣ةر ،ك٦ة أص٤ت ث ٫ا٣ج٘ةة ٔ٪ؽ٩ةٚ ،إ١لة
د٘ٞٔ ٥٪ٮثح ٜل ،٥كأ٦ة أ ٢٬ا ٥٤ْ٣كإ٣ىٲةفٚ ،إف أػؾت أ٦ٮاٜل ٥دٌ٧ٲ ٪نة ٜل٥
٤ٚٲف ً٦ل ٩عٚ ٨ٲ ،٫كإف أػؾت ٔٞٮثح ٛٚٲ ٫ػٺؼ ٫ٕ٪٦ ،ثٕي أوعةث٪ة ،كإف
أصةز إدٺٚ٭ة ٝةؿ :ٵف يف أػؾ٬ة ي ٍٔل ى ٧نح ،كٵف إٞ٣ٮثح ثةٛلةؿ ٍ٦صكٔح ٔىل ػٺؼ

اٞ٣ٲةس ،ى ٚيذ ىّ ٞفؿ ظٲر كردت .ٍٞٚ
ك٪٣ه
كأصةزق ٠سٍلكف ٝٲةق نة ٔىل إٞ٣ٮثةت ا٣جؽ٩ٲح ،كٔىل ٦ة كرد  ٨٦اٛلة٣ٲح،
ُف
ِف
((كإٹ ىأ ىػ ٍؾ ى٩ة٬ة ىك ىم ٍُ ىؿ ٦ة.)2())٫ً ً ٣
كرد ٚٲ٭ة أٱٌ نة ٝٮ ÷ ٫٣يف ا٣ـ٠ةة:

فرع :كإً٩ل ِلٮز ٬ؾق إٞ٣ٮثةت اٛلة٣ٲح ٵ ٢٬ا٣ٮٹٱةتٚ ،جٌٕ٭ة ٣لؿم ٝلؿل

اٙلؽكدٚ ،ذؼذه ثةٵا٧ح ،ك٬ٮ إدٺؼ أ٦ٮاؿ اٛ١٣ةر كا٣ج٘ةة كاٗذ٪ة٦٭ة.
كثٕي ٣لؿم ٝلؿل ا٣ذٕـٱؿات ،ك٬ٮ إدٺؼ آٹت اٛلٕة٪ل ك٩عٮ٬ة ،كِلٮز
ٵ ٢٬ا٣ٮٹٱةت  ٞ٤ُ٦نة.
فصً[ :يف االعرتلاق]

ك ٨٦اٙلٞٮؽ ا٣ؽااؿة ثَل ٠ٮ١لة ثؽ٩ٲح ك٦ة٣ٲح كثَل ٠ٮ١لة ٓص دٕةٌف ك٣ٴد٦ٲَل
ثؽٌل  ٨٦ص٭ح إ٣جؽ ،ظٓ ٜص اثذؽاء،
اٹقرتٝةؽ؛ إذ ٬ٮ َف
٦ةٍف  ٨٦ص٭ح ا٣كٲؽَ ،ف
كً٤٣ل ٟ٣ا٩ذ٭ةء ،كقٲأيت دٛىٲ ٢ذ ٟ٣يف ثةب إ٣ذ ٜإف مةء آص دٕةٌف.
( )1يف (أ)« :اٛلعذ١ؿ».
( )2أػؿص ٫أثٮ داكد ( ، )1575كا٪٣كةاٰ ( ،)2444كأٖلؽ ( ، )20016ثةػذٺؼ ٱكٍل.

[اٌمغُ اٌثأ :ٟزمٛق ادلخٍٛلني]

اٌمغُ اٌثأ :ٟزمٛق ادلخٍٛلني

ك٪٣ذ ٥٤١يف كصَ ٫شٔٲذ٭ة ك ٨٦إ٣ٲ ٫اقذٲٛةؤ٬ة كإقٞةَ٭ة ،ز ٥يف زجٮٔلة يف
ظ ٜا١٣ةٚؿ ك ٨٦ٱؾ٠ؿ  ،٫ٕ٦ز ٥يف ٝك٧ذ٭ةٚ ،ذ ٟ٤زٺزح أثعةث:
[اٌثسث األٚي :يف ششػ١رٙا  ِٓٚئٌ ٗ١اعر١فاؤ٘ا ٚئعماطٙا]

٦ؽٌل ثةُ٣جٓ،
أ٦ة اٵكؿٚ :إ١لة َشٔخ ٙلةصةت إ٣جةد ،ككص٭ ٫أف اٷ٩كةف
َف
ك٪ٕ٦ةق :أف آص دٕةٌف ر ِف٠جٔ ٫ىل كص ٫ٱٛذٞؿ يف ثٞةء وعذ ٫كقٺ٦ح ٬ٲ٨٦ ٫٤١
ا٘لٮااط إٌف أث٪ةء ٩ٮٔ ،٫ٱذٕةك٩ٮف يف أ٦ؿ اٛلٕةش ،ك٠ؾ ٟ٣أ٦ؿ اٛلٕةد(ٚ ،)2ٲٞٮـ
٪٦ ٢٠٭ ٥ثًل ٹ ٱٞٮـ ث ٫اٳػؿ ٨٦ ،أ٦ٮر اٛلُ ىٕ ٥كاٛل ٤ىجف كاٛلك ى ٨١كٍٗل٬ةٓ٦ ،
()3
٧ٚكخ
دٮٛٝ٭ة ٔىل ٞ٦ؽ٦ةت كأًٔلؿ ٹ د٪عُص ،كٱكذ٘ؿؽ ّلىٲ٤٭ة ا ٣يٕ ي٧ؿِ ،ف
اٙلةصح إٌف اقذٕة٩ح ثٌٕ٭ ٥ثجٕي ،كأػؾ ثٌٕ٭ ٨٦ ٥ثٕئ ،ىل كص٤ ٫لى ٢ث٫
قٺ٦ح ًد ٍٱ٪٭ٚ ،٥ضٕ ٢ا٣نةرع ٣ؾ ٟ٣أقجةث نة كَؿ ٝنة ٟلذٛ٤ح ا٣ىٛةت كاٵظ١ةـ،
٠ذ٤٧ٲ ٟإَ٣ل أك اٛلٕٛ٪ح دربٔ نة أك ثٕٞؽ ٕ٦ةكًح ،أك ثٍٗ ِٛ٤ل ٔٞؽ ،أك ثٍ٘ل ِٛ٣
كٹ ٔٞؽ ،إٌف ٍٗل ذ.ٟ٣
َش ىع ٦ة ٱؤدم إ٣ٲ٫
َش ىع ذ ٟ٣رأ ٚنح ثٕجةدق كدٮقٕح ٜل٥؛ ك٣ؾ ٟ٣ى ى
فرع :كإً٩ل ى ى
ا٣رب ،كصٕٜ ٢لؾق أقجةث نة ٠ةٞ٣ؿاثح كاٷقٺـ ٔىل ٦ة
 ٨٦ا٣ذٮادد كا٣ذٕةكف كأ٩ٮاع ً ْف
قٲأيت دٛىٲ٤٭ة إف مةء آص دٕةٌف.
فرع :ك١٣ٮ١لة ظٞٮ ٝنة ٕ٤٣جةد ٠ةف اقذٲٛةؤ٬ة إٌف أرثةُلةٚ ،ٺ ٱىط دٔٮل ٨لء
٪٦٭ة ٍٗ ٨٦ل ٥٬إٹ ثُؿٱ ٜا٪٣ٲةثحً٠ ،ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف ،ك٣ؾ ٟ٣ثٕٲ٠ ٫٪ةف
ٜل ٥إقٞةَ٭ة إٹ ٦ة ٠ةف ٚٲ ٫ظٓ ٜص دٕةٌف ٠ةٛ٣ؿاش كا٪٣كت كر ْفد ا٣كٺـ
ك٩عٮ٬ة ،كإً٩ل ٠ةف ٜل ٥إقٞةَ٭ة ٵف اٛلى٤عح ٦ذٕٞ٤ح ثٍصٔٲذ٭ة ٹ ث٤ٕٛ٭ة،
ثؼٺؼ ظٞٮؽ آص دٕةٌفٚ ،إ١لة ٦ذٕٞ٤ح ث٤ٕٛ٭ة؛ ٤ٚؾً ٟ٣ف ٱىط  ٨٦إ٣جةد
إقٞةَ٭ة ً٠ل ٦ؿ.
( )1يف (ج) :اٳد٦ٲَل.
(ٝ )2ةؿ يف ٬ة٦ل (ب) :يف اٵـ اٛلٕجةد ٚٲْ٪ؿ ،كيف (ج) :اٛلٕجةد.
( )3يف (ب)ٞ٦« :ة٦ةت».

اٌثسث اٌثأ[ :ٟيف زىّٙا يف زك اٌىافش ٚاٌصثٚ ٟغريّ٘ا]

يف ذ٠ؿ ظ٧١٭ة يف ظ ٜا١٣ةٚؿ ،ك٩ ٨٦ؾ٠ؿ ثٕؽق ،ك٪٣ؾ٠ؿ ٪٦ ٢١٣٭ٚ ٥ى ن
ٺ
٥لذه ث:٫
فصً :يف زىّٙا يف زك اٌىافش

دٞؽـ أف اٛ١٣ةر ٟلةَجٮف ثأظ١ةـ اٛلٕة٦ٺت ادٛة ٝنة ٚذىط ٤٠٭ة ٪٦٭ ٥ثٲٕ نة
كَشا نء كإصةرة كر ٪٬نة ك٬ج نح كك٠ة ٣نح كظٮا ٣نح كإثؿا نء كٍٗل٬ة ،إٹ ٦ة ٠ةف اٛ١٣ؿ
٦ة ٕ٩نة .٫٪٦

[ِا ميٕغ ِٕٗ اٌىفش]

وسأمث :كٱ٪عُص ٦ة ٱ ٫٪٦ ٓ٪٧اٛ١٣ؿ يف زٺزح أرضب:
األول٦ :ة ٚٲٝ ٫ؿثح ٠ة٪٣ؾر  ٫٪٦كٔ٤ٲ ٫كا٣ٮوٲح  ٫٪٦ثًل ٚٲٝ ٫ؿثح كٔ٤ٲ ٫ظٲر
٠ةف ٍٗل َٕ٦ل ٕ٠ىل ا٣ؾ٦ٲَل أك ا٣ٲ٭ٮد ٕل٤ح ك٠ة٣ذؾ٠ٲح؛ ٵف ٚٲ٭ة مةاجح ٝؿثح،
ك٠ؾا َشاء اٛلىع ،ٙكاقذبضةرق ٔىل ٩كؼ ٫ك٩عٮ ذ.ٟ٣
امراين٦ :ة ٠ةف ٚٲ ٫اقذٕٺء ١٤٣ةٚؿ ٔىل اٛلك٥٤؛ إذ ٝؽ  ٓ٪٦ا٣نةرع أف ٱ١ٮف
١٤٣ةٚؿٱٔ ٨ىل اٛلؤَ٪٦ل قجٲ ن
ٍصٱح،
ٺ ،كذٍ٠ ٟ٣صاء اٵ٦ح اٛلك٧٤ح ،ك٠ؾا اٵرض ا ٣يٕ ي ً
ٱذٞٮ ٍك ىف ث ٨٦ ٫ا٣كٺح كا١٣ؿاع كإ٣جؽ اٛلك٪ٔ ٥٤ؽ صًلٔح  ٨٦أوعةث٪ة.
كَشاء ٦ة ِف
فرع :ك٣ؾً ٟ٣ف ٱىط أف ٱ١ٮف ا١٣ةٚؿ ك٠ٲ ن
ٺ ٛلك ٥٤يف ا١٪٣ةح ،كًف دسجخ ٫٣
مٕٛح ٔىل ٦ك ،٥٤كٹ كٹٱح ٔىل أكٹدق اٛلكَ٧٤ل ثإقٺـ يأ ْف٦٭ ،٥كًف ٱىط أف

ٱ١ٮف كو ٌٲ نة ٛلك ،٥٤ك٠ةف اقذٲٛةء دٱذ ٫ظٲر ٝذ٦ ٫٤ك ٥٤إٌف اٷ٦ةـ ز ٥ٱك٧٤٭ة
ٜل ٥ٹ إٌف كرزذ.٫
ا٣ٮو٤ح ثَل اٛلك ٥٤كا١٣ةٚؿ٤ٚ ،ؾ ٟ٣ا٦ذٓ٪
امرامد٦ :ة ٠ةف ٚٲ ٫و٤ح؛ ٹُٞ٩ةع ي
ككصٮب ٞٛ٩ح اٞ٣ؿٱت ا١٣ةٚؿ ٔىل اٛلك ،٥٤كاٛلكٔ ٥٤ىل
ا٣ذ٪ة٠ط كا٣ذٮارث،
ي
كرصؼ ا٣ىؽٝح يف ا١٣ةٚؿ ،كاثذؽاءق( )1ثة٣كٺـ كر ّفدق ٔ٤ٲ ،٫كاقذعٞة٫ٝ
ا١٣ةٚؿ
ي
( )1ا٣ىٮاب« :كاثذؽاؤق» ٵُٕ٦ ٫٩ٮؼ ٔىل ٦ؿٚٮع.

ظٌة٩ح ا ٢ُٛ٣اٛلك ،٥٤كدػٮ ي ٫٣يف إ٣ة٤ٝح ،كيف اٝذكة ٨٦ ٫٦اٛل٘ة.٥٩
فرع :ك٣ؾ ٟ٣ي ً ٪٦ىٓ اٛلك ٨٦ ٥٤اقذٲُةف دار اٛ١٣ؿ ،ك٣ذأ٠ؽ اٛل٦ ٨٦ ٓ٪ٮاو٤ذ٭٥
ككصٮب ٦٭ةصؿٔل ٥ىظ ى ١ى ٥ا٣نةرع ث٪ضةقذ٭٪ٔ ٥ؽ صًلٔح  ٨٦أوعةث٪ةً٠ ،ل أمةر
()1
٣ل ٍـ ظٌٮر ص٪ةاـ،٥٬
إ٣ٲ ٫ا٣نةرع ككصجخ ٦٭ةصؿٔل ٥ثٕؽ اٛلٮت أٱٌ نة ٥٤ٚ ،ى ي
َ ُ ّ ََ َ
ْ
ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوَل ح َص ِو لَع أ َخ ٍد ٌِِ ُٓ ًّْص [ا٣ذٮثح ،]84:كٝٮ:٫٣
ََ َُ ْ ََ َْ
ْبه ِّص [ا٣ذٮثح ،]84:كٹ ىد ٍ٪ٚي٭ ٥يف ٞ٦ةثؿ اٛلكَ٧٤ل ،كٹ ىد ٍ ٚي ٨اٛلك ٥٤يف
ْصوَل تلً لَع ر ِ
ٞ٦ةثؿ.٥٬

فرع :كأ٦ة ٞٛ٩ح ا ٢ُٛ٣اٛلكٔ ٥٤ىل أثٲ ٫ا١٣ةٚؿ كٞٛ٩ح اٵثٮٱ ٨ا١٣ةٚؿٱٔ ٨ىل
ك٣ؽً٬ل اٛلك٤٤ٚ ،٥٤ضـاٲح يف اٵكؿ١ٚ ،أ ٫٩ٱٔ[ ٜٛ٪ىل](ٛ٩ )2ك ،٫ك٣نج٭ح اٛل ٟ٤يف
ا٣سةٌل ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع ،ك٣ؾً ٟ٣ف ٱ١ٮ٩ة ٔىل ظكت اٛلٍلاث ٔىل اٵوط.
فرع :كأ٦ة ٔذ ٜا١٣ةٚؿ ٱٝ ٫١٤٧ؿٱ يج ٫اٛلك٤ٚ ])3(٫٣[ ٥٤ٲف  ٨٦ثةب ا٣ى٤ح ،ث٢
ًف ىٱ ٍ ٞىٮ اٛ١٣ؿ ٔىل ٦ؽإٚح قجت إ٣ذٜ؛ ٵ ٫٩ر َفد إٌف اٵو٢؛ إذ ي
اٳدٰ٦
أو٢
ْف
ٝٮم اٛ٪٣ٮذ،
اٙلؿٱ يح ،كإً٩ل َؿأ ٔ٤ٲ ٫اٛل ٟ٤ثكجت اٛ١٣ؿ ،ك ٨٦ىز ِفٝ ٥ٲ :٢إ٣ذّ ٜف
ْف
كقٲأيت ّلٞٲ ٜذ ٟ٣إف مةء آص دٕةٌف.

فصً :يف زىّٙا يف زك اٌصثٟ

ٛلة ٠ة٩خ ظٞٮؽ اٳد٦ٲَل ٝةث٤ح ٣ٺقذ٪ةثح يَشٔخ ٩ٲةثح ا٣ٮ ْفٍف ٔ ٨ا٣ىجٰٚ ،ٲًل
 ٫٣كٔ٤ٲٔ ٫ىل كص ٫اٚلٛ٤ٲح رٔةٱ نح ٛلى٤عح ا٣ىجٰ كوٲة ٩نح ٜلة ٔ ٨اٌ٣ٲةع.
فرع :ك١٣ٮ١لة ٔىل كص ٫اٚلٛ٤ٲح ًف دسجخ إٹ ٔ٪ؽ إ٣ضـٚ ،ٲٕ٪ـؿ ثة٣ج٤ٮغ
كدٕٞ٤خ ث ٫اٙلٞٮؽ ،ك٣لت ٔ٤ٲ ٫ا ٢٧ٕ٣ث٧ؾ٬ج ،٫كٱنرتط ً٠لؿ أ٤٬ٲذ٥٤ٚ ،٫
ٱىط وجٲ نة ك٩عٮق.
ذ َ ُْ ْ ُ َ َ
ْشكٔن َنَ ٌسّص [ا٣ذٮثح.]28
(٩ )1عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإِجٍا الٍ ِ
(٦ )2ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل قة( ٨٦ ٍٝأ) ك(ب ،ج).
( )3زٱةدة يف (ج).

فرع :كٛلة ٠ة٩خ ظٞٮؽ إ٣جةد ٍ٦صكٔح ٤٣ذٮقٕح ،كد ٓٚاٙلةصح ٔىل ٦ة ٦ؿ،
٠ة٩خ ٤٠٭ة زةثذح يف ظ ٜا٣ىجٰ؛ ٙلىٮؿ ا٤ٕ٣ح يف ظ ،٫ٞكٱكذس٪ٯ ٪٦٭ة ٦ة ٠ةف
صـا نء ٠عؿ٦ح اٛلٍلاث ثةٞ٣ذ ،٢أك و ٤نح ٚٲ٭ة ٪ٕ٦ٯ ا٘لـاء ٠ة ،٢ٕٞ٣أك ّف
ظ ٜآص ٚٲ٭ة
ٗة٣ت ٠ؿ ْفد ا٣كٺـ ،أك ظ ٌ ٞنة(ٚ )1ٲٞٔ ٫ٮثح ٠ةٞ٣ىةص ك٩عٮق؛ ٕ٣ؽـ أ٤٬ٲح ا٣ىجٰ
ٜلؾق اٵظ١ةـ.
فرع :كٛلة َشٔخ ْ٩ؿ نا ٛلى٤عح ا٣ىجٰ ًف دىط ٚٲًل ٱؤدم إٌف إدػةؿ يٗ ٍؿـ يف ٦ةؿ

ا٣ىجٰ ٠ة٣ذربٔةت كاًٌ٣ل٩ح ٔ ،٫٪ك ٨٦ىز ِفً ٥ف ٱٛ٪ؾ ا ٣ى٘ ٍج ٨اٛ٣ةظل يف ظ ،٫ٞكأ٦ة
ا٣ٲكٍل ٚٮصٛ٩ ٫ٮذق دٕؾر اٹظرتاز ٔٚ ،٫٪ٲؤدم  ٫ٕ٪٦إٌف  ٓ٪٦ا٣ذُصؼ أو ن
ٺ.
كأٱٌ نة ٛلة ٠ةف ٕ٦ذةد نا وةر داػ ن
ٺ يف إذف اٍ٣صع ،ٹُ٩صاؼ اٚلُةثةت
اٍ٣صٔٲح إٌف ٦ة ٱٕذةد ،كٔىل ا٣ذٕ٤ٲَ٤ل  ٕ٦نة إً٩ل ٱٛ٪ؾ ا٘٣ج ٨ا٣ٲكٍل ظٲر ًف ٱٞىؽق
ا٣ٮٍف؛ إذ ٹ ٱذٕؾر اٹظرتاز ٔ ٫٪ظٲ٪بؾ ،كٹ ٬ٮ ٕ٦ذةد.
فرع :ك٬ ٨٦ة٪٬ة اػذ ٙ٤يف أ٣ ٢٬ ٫٩لؿم إ٣ؿؼ ٔىل اٛلكضؽ كا٣ٲذٲ٥
ك٩عٮً٬ل أـ ٹ؟ ِ ٔ ٨٧ٚف ٢٤يف ا٘٣ج ٨ا٣ٲكٍل ثة٤ٕ٣ح ا٣سة٩ٲح ٝةؿ ث ،٫كِ ٔ ٨٦ف٢٤
ثةٵكٌف أك ث٧ض٧ٮٔ٭ًل .٫ٕ٪٦
فرع :كٛلة َشٔخ ا٪٣ٲةثح ٣ؿٔةٱح ٦ى٤عح ا٣ىجٰ ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ٠ةف اٵو ٢يف
دُصؼ ا٣ٮٍف أٛ ٫٩لى٤عح ثٕؽ وعح كٹٱذٚ ،٫إذا ث ٖ٤ا٣ىجٰ كأ١٩ؿ٬ة٤ٕٚ ،ٲ ٫ا٣ج ْفٲ٪ح
ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ٠ ،ةٛلٮ ْف ٢٠إذا ادٔٯ ٟلةٛ٣ح ا٣ٮ٠ٲ٪ٔ ٢ؽ ا٘ل٧ٲٓ ،ك١٣ٮ١لة ػٺٚح ًف ٱ٨١
أصؿق كّ ٣فٲ ،٫ز ٥ث ٖ٤يف اٛلؽة٫٤ٚ ،
٤٣ىجٰ ٞ٩ي ٨لء ٪٦٭ة ثٕؽ ا٣ج٤ٮغ إٹ ظٲر ِف
أصؿ ا٣كٲؽي ٔجؽى ق زٔ ٥ذٜ؛ إذ ٬ٮ ٔٞؽ يف ٛ٩كٍٗ ٨٦ ٫لقٚ ،ٲٟ٤٧
اٛ٣كغً٠ ،ل إذا ِف
إثُة٪ٔ ٫٣ؽ ً٠لؿ أ٤٬ٲذً٠ ،٫ل يف اٵ٦ح اٛلـكصح إذا ٔذٞخ ،كاٛل٪ةقجح ّة٬ؿة.
وسأمث :ك٤٣ىجٰ زٺزح أظٮاؿ:
األوىل ٨٦ :كٝخ قٞٮط اُٛ٪٣ح إٌف كٹدد ،٫ك٬ٮ يف ٬ؾق اٙلة٣ح أ ٢٬ٵف
( )1يف (ج) :أك َف
ظ .ٜك ٫٤ٕ٣ٱؿٱؽ٬ة ُٕ٦ٮٚح ٔىل ٩ةات اٛ٣ةٔ ٢يف ٱكذس٪ٯ .كآص أٔ.٥٤

٣لت  ٫٣اٙل ٞ٤ُ٦ ٜنة ،ثةٍ٣صاء كا٪٣ؾر كاٜلجح كا٣ٮوٲح كاٞ٣ؿض كاٷصةرة،
كٱكذع ٜا٣نٕٛح كاٚلٲةر كاٵك٣ٮٱح ثةٛلجٲٓ ك٩عٮ ذ ٨٦ ٟ٣اٙلٞٮؽ ،ك٠ؾا ٵف
٣لت ٔ٤ٲ ٫ثُؿٱ ٜاٛلٕةكًح ظٞٲٞح ٠س٦ ٨٧ة امرتم  ،٫٣كأصؿة ٦ة اقذؤصؿ ،٫٣
ك٦٭ؿ  ٨٦اقذ١٪ط  .٫٣أك ظ ١نًل ٞٛ٪٠ح ا٣ـكصح كاٞ٣ؿٱت؛ إذ ٪٦ ٢٠٭ًل و٤ح ٚٲ٭ة
٪ٕ٦ٯ اٛلٕةكًح؛ إذ اٵكٌف يف ٞ٦ةث٤ح ا٣جٌٓ ،كا٣سة٩ٲح يف ٞ٦ةث٤ح اٷرثٔ ،ىل ٦ة
قٲأيت دٛىٲ ٫٤إف مةء آص دٕةٌف.
احلامث امراًيث ٨٦ :كٹدد ٫إٌف ٓلٲٲـق كٱسجخ ٚ ٫٣ٲ٭ة ٕلٲٓ ٦ة ٱسجخ يف اٙلة٣ح اٵكٌف
 ٓ٦زٱةدة ك٬ٮ َؿٱ ٜكصٮب اٙل٤ٔ ٜٲ ٫ثُؿٱ ٜا٘ل٪ةٱح؛ إذ ٬ٮ يف ٬ؾق اٙلة٣ح ى٬ؽى ير
ي
ٌ٧ٮف اٵٕٚةؿ ا٣ذٰ ٣ٲكخ ٣ذٞؿٱؿ اٵٝٮاؿ ،كٹ ٩ةاج نح ٔ٪٭ة ٠ةٞ٣ذ٢
اٵٝٮاؿ ٤٠٭ة٦ ،
كا٘لؿح كٝجي اٛل٘ىٮب ،ٹ ٦ة ٠ةف ٣ذٞؿٱؿ اٵٝٮاؿ ٞ٠جي اٛلجٲٓ كا٣س ٨٧أك ٩ةاج نة
ٔ٪٭ة ٠ة٣كضٮد ٍ٘٣ل آص كٝجي اٜلؽٱح ك٦ة اق يذٮ ًد ىع ك٣ٮ ىٔ ٍَل ْف
ظٚ ٫ٞٺ ًًلف ٔ٤ٲ،٫

ك٣ٮ أد ،٫ٛ٤كاٛلذ ٫٣ ٙ٤ظٞٲٞح ٬ٮ ا٣ؽا ٨٧٠ ٓٚأٞ٣ٯ وجٲ نة يف ا٪٣ةر.

احلامث امرامرثٓ ٨٦ :لٲٲـق إٌف ث٤ٮٗ ٫ك٬ٮ يف ٬ؾق اٙلة٣ح أٛ ٢٬لة ٬ٮ أ ٫٤٬يف
اٙلة٣ذَل اٵك٣ذَل  ٓ٦زٱةدةٚ ،إف ٕلٲٓ أٝٮا ٫٣كإٔٚة ٫٣اٛلٞؿرة ٜلة ٝؽ وةرت
ٕ٦ذرب نة :إ٦ة يف ظٍٗ ٜلق ثُؿٱ ٜا٣ٮ٠ة٣ح  ٨١٣ٹ دذٕ ٜ٤ث ٫اٙلٞٮؽ اٛلذٕٞ٤ح
ثة٣ٮ٠ٲ٢؛ إذ ٝٲةٞ٦ ٫٦ةـ اٵو٩ ٢ٲةثح ٞلٌح ،ثؼٺؼ ا٣ٮ٠ٲٚ ٢٭ٮ ػ٤ٲٛح  ٨٦كص٫
ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
كإ٦ة يف ظٛ٩ ٜك ٫ثإذف ا٣ٮٍف زٝ ٥ٲ٬ :٢ٮ ثُؿٱ ٜاٵوة٣ح ،كٝٲ :٢ثُؿٱٜ
ا٪٣ٲةثح ،ك٦ج٪ٯ اٞ٣ٮَ٣ل ٔىل أف اٷذف ٬ ٢٬ٮ ّف
 ٟٚظضؿ ٚٲذُصؼ ثأ٤٬ٲذ ،٫أك
اقذ٪ةثح ٚٲذُصؼ ثأ٤٬ٲح ا٣ٮٍف؟ ك٬ٮ يف ا٣ذعٞٲ ٜراصٓ إٌف أف اٷذف ٬ ٢٬ٮ ىر ٍ ٚيٓ
٦ة ً٩وٓ ٚٲ١ٮف أ٦ؿ نا ىق٤ج ٌٲ نة ،أك كصٮد ٦ٮصت ٚٲ١ٮف أ٦ؿ نا كصٮد ٌٱ نة؟

كاٛلٕذ٧ؽ ٬ٮ اٵكؿ؛ ً١٣لؿ أ٤٬ٲذ ٫ثً١لؿ ٓلٲٲـق ،كإً٩ل اٛلذٮ ٙٝاٛ٪٣ٮذ ٛلة،ٓ٩
ك٬ٮ أف ٔؽـ ً
رب ًة ىِ٪ًْ٦ف يح اٹ٩ؼؽاع ٚٲكذ٧ؿ اٙلضؿ إٌف ا٣ج٤ٮغ ،كزاد أثٮ ظ٪ٲٛح
اٚل ٍ ى
ٚضٕ ٫٤إٌف ٗلف كٍٔصٱ ٨ق٪ح؛ ٣ٲذع ٜٞز٦ةف اٚلربة.

فرعٚ :إذا أذف  ٫٣كّ ٣فٲ ٫ثذأصٍل ٛ٩ك ،٢ٕٛٚ ٫ز ٥ثً ،ٖ٤ف ٱ ٫٣ ٨١اٛ٣كغ ٔىل
أصؿ إ٣جؽ ٛ٩ك ٫ز٥
اٞ٣ٮؿ اٵكؿً٠ ،ل إذا أ١٩عخ اٵ٦ح ٛ٩ك٭ة زٔ ٥ذٞخ ،أك ِف
ىٔ ىذ ،ٜدكف ا٣سةٌل.
كإذا امرتل  ٫٪٦كّ ٣فٲ ٫مٲب نة وط ٔىل اٵكؿ دكف ا٣سةٌلً٠ ،ل ٹ ٱىط  ٨٦ك٠ٲ،٫٤
كإذا امرتل  ٫٣كّ ٣فٲ ٫أك ثةع ثؼٲةر ،ز ٥ث ٖ٤يف ٦ؽد ٫ا٩ذ ٢ٞإ٣ٲٔ ٫ىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة؛ إذ
ا٣ٮٹٱح ًػ ىٺ ٚهح ً٠ل ٦ؿ.
فرعٝ :ةؿ ثٕي اٙلٛ٪ٲح :كدٛ٪ؾ ٕ٦ة٤٦ح اٛلأذكف  ٓ٦ا٘٣ج ٨اٛ٣ةظل ٔىل اٞ٣ٮؿ
اٵكؿ ى
ْ٩ؿ ٵف اٙلضؿ ا٣ؾم ِف
ا ٟٛ٩ثةٷذف ٬ٮ ً٦ل ٠ةف ٱ٫١٤٧
دكف ا٣سةٌل ،كٚٲ ٫ه

ا٣ٮ ّفٍف ،ك٬ٮ اٛلٕة٤٦ح اٛلٕذةدة ثؽ٣ٲ ٢أ٠ ٫٩ل٪ٮع  ٨٦ا٣ذربٔةت ثٕؽ ْف
 ٟٚاٙلضؿ ادٛة ٝنة.
فرع :كٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ٠ةف اٷ ٍذ يف اٛلُ ٜ٤يف ٨لء َٕ٦ل إ ٍذ ٩نة يف ٨ ٢٠لء؛ إذ
كصٮدم ٦ذٕ ٜ٤ث٧ض٧ٮع ا٣ذُصٚةتٍٚ ،لد ٓٛثةردٛةع صـاً٠ ٫ل ٬ٮ
أ٦ؿ
َف
اٙلضؿ ه
مأف ٦ ٢٠ؿ٠ت ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ظضؿ ٔ٤ٲ ٫يف ٨لء َٕ٦ل ثٕؽ اٷذف  ٫٣يف ٢٠

٨لء ٚإ[ ٫٩ٹ ٱؿد ٓٛإ٣ؽـ ا١٣يل]( )1ثة٣ٮصٮد ا٘لـاٰ.
فرع :كً١٣لؿ أ٤٬ٲح ا٣ىٍ٘ل يف اٙلة٣ح ا٣سة٣سح ٠ة٩خ ٔٞٮدق يف ظٍٗ ٜلق ثٍ٘ل
اقذ٪ةثح ٦ٮٝٮٚح ٕٞ٠ٮد ا١٣جٍل ،ك٠ؾا يف ٦ة ٫٣ظذٯ ٱٛكؼ٭ة أك ٣لٲـ٬ة كّ ٣فٲ ٫أك ٬ٮ
ثٕؽ ث٤ٮٗ ،٫ك٠ؾا ٔٞٮد اٌٛ٣ٮٍف يف ٦ة.٫٣
فرع :كً١٣لؿ( )2أ٤٬ٲذ ًٕٙ ٫اٙلضؿ ٔ٤ٲ ،٫ث ٢اٞ٣ٲةس ا٦ذ٪ةٔ٫؛ ٵف ا٪٣ٲةثح
ٔىل كص ٫اٚلٺٚح( ،)3إً٩ل دسجخ اًُؿار ناٚ ،ةرد ٓٛثنج٭ح اٷصةزة ك٬ٮ ق١ٮت
ا٣ٮٍف كٝؽ رآق ٱذُصؼ ٛ٪٣كً٠ ،٫ل ٱك ٍٞظ ٜا٣نٛٲٓ ثة٣ك١ٮت؛  ٌٕٙ٣اٙل،ٜ
ثؼٺؼ ٦ة إذا رأل ا٣ؿصٍٗ ٢لق يٱً١٪ط اث٪ذ ،٫أك ٱجٲٓ ٦ة ،٫٣أك رأل ا٣ٮٍف ا٣ىجٰ
ٞ٣ٮة اٙل ،ٜك٠ؾا ٣ٮ رآق ٱذُصؼ
ٱجٲٓ ٦ة- ٫٣أم٦ :ةؿ ا٣ٮٍفٚ -ٺ دأزٍل ٤٣ك١ٮت؛ ِف
( )1يف (ب)« :ٹ ٱؿد ٓٛاٷذف إذ ٹ ٱؿد ٓٛإ٣ؽـ ا١٣يل».
( )2يف (ب ،ج)« :كثً١لؿ».
( )3يف (ب)« :اٚلٛ٤ٲح» ،كيف (ج)« :اٚلٺٚٲح».

ظ٤ ٫٣ ٜلضؿق ٔ.٫٪
ٍ٘٣لق؛ إذ ٹ ِف
فرعٚ :أ٦ة إذا أذف  ٫٣ثة٣ذُصؼ ٍ٘٣لق ٠ةف إذ ٩نة ٔة ٌ ٦نة؛ ٵف اٙلٞٮؽ وةرت ثةٷذف

٦ ٫٣ذٕ ْفٞ٤ح ث ،٫ك٬ ٨٦ة٪٬ة ٱٕ ٥٤أف اٛلؿاد ثة٣ذُصؼ ا٣ؾم اٷذف ٚٲ ٫ٱ١ٮف ر ٕٚنة

٤٣عضؿ ٬ٮ اٹمرتاء كاٷصةرة ك٦ة يف ظ٧١٭ًل ،إٹ( )1إذا أذف  ٫٣يف اٹقذٲ٭ةب ،أك
اٹقذٕةرة أك ٩عٮً٬ل ،كاٛ٣ةرؽ دٕ ٜ٤اٙلٞٮؽ ث ٫يف اٵكؿ ى
دكف ا٣سةٌل.
٠ة٣ىجٰ ٚٲًل ذ٠ؿ٩ة ،ك٬ٮ  ٨٦ىٗ ى ٤ىج ٍخ ٔ٤ٲ ٫ا٤ٛ٘٣ح كٔؽـ
وسأمث :كا ٍ ٣ى ٍٕ ٧يذ ٍٮ يق
ْف
ا٣ذ٣ ٨ُٛٶ٦ٮر ً٠ ٓ٦لؿ ٓلٲٲـق؛ ٙلىٮؿ ا٤ٕ٣ح اٛلٮصجح ٣سجٮت ا٣ٮٹٱح ٔ٤ٲ.٫
٦ؿ نة ٠ٺـ إٞ٣ٺء،
كٝٲ :٢ا ٣ىٕ ىذ ي :٫اػذٺط يف ا ٢ٕٞ٣ثعٲر ٥لذ٠ ٍ٤ٺٚ ٫٦ٲنجِ ٫ف
ك٦ؿ نة ٠ٺـ اٛلضةَ٩لٚ ،ٲسجخ ٕ ٫٣لٲٓ أظ١ةـ ا٣ىجٰ ،إٹ أ١لة إذا أق٧٤خ زكصذ ٫ٹ
دؤػؿ إ٣ؽة؛ ٣ذٕؾر ا ٣ىٕ ٍؿض؛ إذ ٹ أ٦ؽ ٠ ٫٣ة٦ؿأة اٛلض٪ٮف ،ثؼٺؼ ا٣ىجٰ.
فصً :يف زىّٙا يف زك ادلٍّٛن

ٔرب ٔ ٫٪ا٣نةرع( )2ثًل ٬ٮ ٨٦
١٣ٮ٦ ٫٩ةٹن ِف
٦ذٞٮ ٦نة ٔةد هـ ً١٣لؿ اٵ٤٬ٲح ،ك٣ؾِ ٟ٣ف

ػٮاص ٦ةٹ ٱٕ٠ ٢ٞكةاؿ اٙلٲٮا٩ةت ،ك١٣ٮ ٛ٤١٦ ٫٩نة ٝةث ن
ٺ ٚلُةثةت اٍ٣صع ٠ةف
أ ٬ن
ٺ ٣ىعح ا٣ذُصٚةت.
د٪ٮٔخ أظ١ة٤٤ٚ ،٫٦ض٭ح اٵكٌف ا٦ذٓ ٓ٪ل ّف ٤ي ٫١اٛلةؿ
فرع :كٛلة زجخ  ٫٣ا٘ل٭ذةف ِف
 ٞ٤ُ٦نةٚ ،ة٦ذٕ ٓ٪لٲٓ ٦ة ٬ٮ  ٨٦دٮاثٓ اٛل٠ ٟ٤ةٜلجح ك٩ؾرق ككوٲذ ٫ك٩عٮ٬ة.
ك٤٣ض٭ح ا٣سة٩ٲح ًف ٦لؽر ٨لء  ٨٦أٝٮا ٫٣كإٔٚة ٫٣إٹ ٦ة ٠ةف ٚٲ ٫يٗ ٍؿ هـ يف ٦ةؿ
قٲؽق ا٣ؾم ٬ٮ ٍٗل ٦أذكف ٚٲ ،٫كوط ٓلٍ٘٣ ٫١٤ل اٛلةؿ ٠ة١٪٣ةح ١ٚةف اُ٣ٺؽ
ثٲؽق ،كوط إٝؿارق ثًل ٱٮصت اٞ٣ىةص يف اٛ٪٣ف كاٵَؿاؼ.
فرعً٤ٚ :ل ٠ةف ١٪٤٣ ٫١٤٦ةح كاُ٣ٺؽ  ٨٦ا٘ل٭ح اٵػؿل دكف اٵكٌف ٦ ٟ٤٦ة
ٱ ٫١٤٧اٙلؿ ،ك٬ٮ اٵرثٓ  ٨٦ا٪٣كةء ،كا٣سٺث ا٣ذُ٤ٲٞةت ،ك٤٧٠خ إ٣ؽة؛ ٵ١لة
( )1يف (ب ،ج) :ٹ إذا.

َ َ ْ َْ ُ ُ
(ٔ )2رب ٔ ٫٪ث٦( ِٛ٤ة) ا٣ذٰ ٍ٘٣ل إ٣ة ٢ٝيف ٝٮ ٫٣دٕةٌف ْ :ص ٌَا َميهج أح ٍَاُس ًّْص [ا٣ؿكـ.]28:

 ٨٦دٮاثٕٔ ٫ىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف ،كإً٩ل ٱ ىذ٪ى ِفى ٨٦ ٙاٵظ١ةـ ٦ة ًف ٱ٨١
ْ٪٦ٮر نا ٚٲ ٫إٌف أظؽ ا٘ل٭ذَل ٠ةٙلؽكد.
ك٪ل  ٫٣أك يد يىؽْف ىؽ ٔ٤ٲ ٫أك يأ ً
٬ؽ ىم  ٫٣أك
فرع :كإذا يك ً ٬ى
ت  ٫٣أك يً ٩ؾ ىر ٔ٤ٲ ٫أك يأ ى
أظٲة أك اظذُت أك اوُةد أك ٩عٮ ذً ٟ٣ف ٱ٬ ٟ٤٧ؾق اٵ٦ٮر؛ ٤٣ض٭ح اٵكٌف ،كًف
يٱ ٍ ٤ىٖ ٓلٜ ٫١٤لة؛ ٤٣ض٭ح ا٣سة٩ٲح ٨١٣ ،صٕ٤خ ٌ٦ةٚح إٌف ا٣كٲؽ ًػٺ ٚنح دٞٮٱ نح ٣ؾ٦ح
اٛل٤٧ٮؾ ثؾ٦ح قٲؽق ظذٯ ٠ة٩خ ذ٦ذ٭ًل ذ ٦نح كاظؽ نة؛ ك٣ؾ ٟ٣ٹ ٱؿصٓ أظؽً٬ل ٔىل
اٳػؿ ظٲر د ٓٚأظؽً٬ل ٔ ٨اٳػؿ ثًٌل٩ذ٤ٔ ٫ٲ ،٫ك٣ٮ د ٫ٕٚثٕؽ إ٣ذً٠ ٜل ذ٠ؿق
ثٕي أوعةث٪ة.
فرعٚ :إذا اوُةد كقٲؽق ٞلؿـ ٚة٣ىٲؽ ثةؽ ٔىل أو ٢اٷثةظحٚ ،إف ٔذٝ ٜج٢
٤ٔ ٙٲ٫
ظ ٢قٲؽق ،ك٬ٮ يف ٱؽق ٫١٤٦؛ ٣جُٺف اٚلٺٚح ثإ١٦ةف اٵو ،٢كإذا يك ً ٝى
٠ة٩خ اٛل٪ة٣ ٓٚكٲؽق ،كإذا ٔذٞٚ ٜٲ :٢دٕٮد ٫٣؛ ٣جُٺف اٚلٺٚح ،كٝٲ :٢ٹ ،ٵف
دجٓ ٛل ٟ٤اٙل ٜيف إَ٣ل ،كٝؽ  ٫١٤٦ثةٚلٺٚح ،ك٣ٲف ٦ذضؽد نا ً٠ل يف
 ٟ٤٦اٛل٪ة ٓٚه
إَ٣ل اٛلٮ٬ٮثح ،ك٬ؾا ٬ٮ اٛلٕذ٧ؽ ً٠ل قٲذٌط يف ثةب ا٣ٮ ٙٝإف مةء آص دٕةٌف.
فرع :كإذا امرتل اٛلأذكف ذا رظ ٫٣ ٥ثؼٲةر ز ٥ىٔ ىذ ٜيف ي٦ؽِف ة اٚلٲةر ًف ٱٕذٜ
ٔ٤ٲ٫؛ ٛل ٟ٤قٲؽق  ٨٦ ٫٣أكؿ اٵ٦ؿ ،كإف ٠ةف اٚلٲةر ٤٣جةآ ىٔ ىذ٤ٔ ٜٲ ٫ظٲر
أً٦ص()1

ا٣جةآ؛ ٹٞ٩ٺث ٫ثٕؽ إ٣ذ ٜك٠ٲ ن
ٺ ،كإف ٠ةف ذا رظ٤٣ ٥كٲؽ ٔذ ٜيف

اٚلٲةر ٍٱ ٕ٦ ٨نة ،يف اٵكؿ يف اٙلةؿ كيف ا٣سةٌل ٔ٪ؽ اٷٌ٦ةء.
ى
ظؿ ٔٮ ٢٦ثة٘ل٭ح
فرعٚ :إف يص ً ٪ىٰ ٔ٤ٲ٦ ٫ة ٱٮصت ٝىةو نة أك أرم نة ،أك ٝذَ ٫٤ف
اٵكٌف٤ٚ ،ـ٦خ ٝٲ٧ذ ،٫ك٣ــ ٩كجح اٵرش ٪٦٭ة ٰٛٚ ،ٱؽق ٩ىٝ ٙٲ٧ذ ٫رٔةٱح
٤٣ض٭ذَل ،أم :ثة٣ذ٪ىٲ٤٣ ٙض٭ح ا٣سة٩ٲح ،كاٞ٣ٲ٧ح ٤٣ض٭ح اٵكٌف.
أٝؿ ثًلؿ أك ٩ؾر ثً ٫ف ٱ٤ـ ٫٦يف اٙلةؿ؛ ٤٣ض٭ح اٵكٌف ،ك٠ةف يف ذ٦ذ٫؛ ٤٣ض٭ح
كإذا ِف
ا٣سة٩ٲح ،ٱ٤ـ ٫٦إذا ٔذ ،ٜكإف ٠ةف ىٔ ٍٲ ٪نة ٣ـ ٫٦دك٤ٲ ٫٧إف وةر يف ٱؽق ،كًٚؽى اق إف ٠ةف
( )1يف (ب ،ج)« :أٌ٦ةق».

يف ٱؽ ٍٗلق ،ك٠ةف ٝؽ ٝجٌ ،٫كٝٲ ٧يذ ٫إف دٕؾر دك٤ٲ.٫٧
فرع :كإذا دُصؼ ٍ٘٤٣ل ثٲٕ نة أك إصةرة أك ٍٗلً٬ل دربٔ نة ٙلٞخ اٷصةزة ،أك
ك٠ة٣ح ك٬ٮ ٍٗل ٦أذكف وط ذ٤٣ ٟ٣ض٭ح ا٣سة٩ٲح ،كًف ٱذٕ ٜ٤ث ٫ظ٤٣ ٜض٭ح اٵكٌف.
أٝؿ ثَصٝح َٔل يف ٱؽق ي ًُ ٝىٓ ٤٣ض٭ح ا٣سة٩ٲح ،كًف ِلت إَ٣ل ٤٣ض٭ح اٵكٌف.
كإذا ِف
فرع :كٛلة ٠ةف اٵو ٢يف اٛل٤٧ٮؾ ٬ٮ ا٘ل٭ح ا٣سة٩ٲح ،كاٵكٌف ٔةرًح ثكجت
ا٣ؿؽ إ٣ةرض ثكجت اٛ١٣ؿٔ ،ىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف٠ ،ة٩خ ا٣ؽٱٮف
ا٣ٺز٦ح ٤٧٧٤٣ٮؾ ٦ذٕٞ٤ح ثؾ٦ذ ،٫ز ٰ٬ ٥زٺزح أرضب:
امرضب األول :ىد ٍٱ ي ٨اٛلٕة٤٦ح ،كٛلة ٠ةف اٷذف ِف
٦ؿ يف ا٣ىجٰ
 ٟٚظضؿ ٔىل ٦ة ِف

وةر اٛلأذكف ٦ذُص ٚنة ثأ٤٬ٲذٚ ،٫ذٕٞ٤خ ا٣ؽٱٮف ثؾ٦ذٛ ٨١٣ ،٫لة ٠ةف ا٣ؿؽ ٦ة ٕ٩نة ٨٦

اٵداء ا٣ؾم ٬ٮ اٛلٞىٮد ْ٩ؿ نا إٌف ا٘ل٭ح اٵكٌف يْ ٝفٮٱخ ذ٦ذ ٫ثؾ٦ح قٲؽق ،كًف ٣لٕ٢
اًٌ٣لف يف ذ٦ذً ٫
ٛ٩ك٭ة ث ٢صٕ٦ ٢ذٕ ٞ٤نة ثؿٝجح اٛل٤٧ٮؾ كثًل يف ٱؽق؛ إذ ٬ٮ ٞل٢
اٷذف ْ٩ؿ نا إٌف ا٘ل٭ح ا٣سة٩ٲحٞٚ ،ؽ يرك ًٔ ىٲ ٍخ ا٘ل٭ذةف  ٕ٦نة.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أ ٫٩ٹ ٨لء يف ذ٦ح ا٣كٲؽ إٹ ثٕؽ اػذٲةرق ٛ٤٣ؽاء أك دٛٮٱذ٫
٤٧٧٤٣ٮؾ ثجٲٓ أك ٔذ ٜك٩عٮً٬ل ٚٲ٤ـ ٫٦إٌف ٝؽر ٝٲ٧ذ ٍٞٚ ٫ٵف زجٮدٔ ٫ىل إ٣جؽ
ثؿًة أرثةثٚ ٫ٺ دٕؽم .٫٪٦
فرع :كٛلة ٠ةف اٷذف  ٨٦دٮاثٓ اٛل ٟ٤كا٣ٲؽ ٔىل اٛل٤٧ٮؾ ثُ ٢ثجُٺف
أظؽً٬ل٤ٚ ،ؾ ٟ٣ثُ ٢إذف اٳث ٜكاٛل٘ىٮب كاٛل١ةدت ،ك٠ؾا اٛل٧سٮؿ ث٫؛ ٣ؿٓٚ
اٍ٣صع ا٣ٲؽى ٔ ،٫٪كثُ ٢أٱٌ نة ثجٲٓ إ٣جؽ كٔذ ٫ٞك٦ٮت ا٣كٲؽ ك٩عٮ٬ة ،إٹ أف
ٱٛكغ ا٣جٲٓ ثع ،٥١ك٠ؾا ٣ٮ ارد ٓٛاٷثةؽ كا٘٣ىت.
فرعٚ :إذا أذف  ٫٣ثجٲٓ ٛ٩كً ٫ف ٱٝ ٫٣ ٨١جي ا٣س ،٨٧ك٣ٮ  ٨٦ذم رظٚ ،٥ىةر
ظؿ نا ،ثؼٺؼ دأصٍل ٛ٩ك ،٫ك٣ٮ أذف ٔ ٨٦ ٢١٣جؽٱ ٫ث١٧ةدجح اٳػؿ أك ٔذ ٫ٞأك
ٌ
ثٲٕٛ٩ ٫ؾ  ٢ٕٚاٵكؿ  ٍٞٚإف دؿدجة ،أك٠ٺً٬ل إف كٕٝة يف كٝخ كاظؽ؛ إذ َف
٪٦ ٢٠٭ًل
أك ٓٝك٬ٮ ٠ل٤ٮؾ ّف
٣ذأػؿً اٙل ٨ٔ ٥١ا٣كجت ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.

امرضب امراين :ىد ٍٱ ٨ا٘ل٪ةٱح ،ك٬ٮ ٦ة ٱسجخ يف ذ٦ح إ٣جؽ ثٍ٘ل رًة أرثةث،٫
ك٠ةف اٞ٣ٲةس يف ص٪ةٱةت اٛل٤٧ٮؾ ثةْ٪٣ؿ إٌف ا٘ل٭ح اٵكٌف ،أف د١ٮف ٔىل ا٣كٲؽ
٠ض٪ةٱح إٞ٣ٮر ،كاٞ٣ٲةس ثةْ٪٣ؿ إٌف ا٘ل٭ح ا٣سة٩ٲح أف د١ٮف يف ذ٦ح اٛل٤٧ٮؾ ٍٞٚ؛
١٣ٮ ٫٩أ ٬ن
ٺ ًٌ٤٣لفٚ ،ؿكٔٲخ ا٘ل٭ذةف ً٠ل يف ىد ٍٱ ٨اٛلٕة٤٦ح ثأف صٕ٤خ يف رٝجح
إ٣جؽ كذ٦ذ.٫
فرع :كٛلة ٠ةف دٕ ٜ٤ا٣ؽِف ٍٱ٪٬ ٨ة ثة٣ؿٝجح ٝٮ ٌٱ نة ٣ذٕؽم اٛل٤٧ٮؾ ًف ٱ٤٣ ٨١كٲؽ
دٛٮٱخ ا٣ؿٝجح ثٛؽاء أك ثٲٓ أك ٔذ ٜأك ٍٗل٬ة إٹ ثض٧ٲٓ ا٣ؽِف ٍٱ ،٨إٹ إذا ثةٔ ٫ك٬ٮ
ٍٗل ٔةًف ثة٘ل٪ةٱح ٚإٌف ٝؽر اٞ٣ٲ٧ح ٍٞٚ؛ ٕ٣ؽـ ا٣ذٕؽم .٫٪٦
ػ٤ٮ ذ٦ح ا٣كٲؽ  ٨٦ىد ٍٱ ٨اٛلٕة٤٦ح كا٘ل٪ةٱح ٝج ٢ا٣ذـاـ اٛ٣ؽاء
فرع :كٝؽ ئْ ٨٦ ٥٤ف
أف اٹ٣ذـاـ  ٫٪٦ث٧سةثح اًٌ٣لف ٹ دربأ ث ٫ذ٦ح اٛل٤٧ٮؾ ،كإذا ٔذ ٜاٛل٤٧ٮؾ ٝج٢
ٟلٍل نا ثَل ُ٦ة٣جح ا٣كٲؽ كإ٣جؽ ،كٹ
دك٤ٲ ٥ا٣كٲؽ ٛ٤٣ؽاء ،أك ثٕؽ ا٣ذـا ٫٦ث٠ ٫ةف ِف
٦ؿ.
ٱؿصٓ أظؽً٬ل ٔىل اٳػؿ ثًل ق ِفً٠ ٫٧٤ل ِف

فرع :كٔ ٥٤أ ٫٩إذا ٦ةت إ٣جؽ ٝج ٢ا٣ذـاـ ا٣كٲؽ اقذٞؿ اًٌ٣لف ٔ٤ٲ ٫ىك ٍظؽى يق،
كٹ ٨لء ٔىل ا٣كٲؽً٠ ،ل إذا ٔذ ٜثكجت ٦ذٞؽـ ٔىل ا٣ؽِف ٍٱ ،٨كأ ٫٩إذا ٠ةف اٛل٤٧ٮؾ
٦ؽثؿ نا أك أـ و
ك٣ؽ ٠ةف ٝؽر ٝٲ٧ذ٭ًل ٦ذٕ ٞ٤نة ثؾ٦ح ا٣كٲؽ  ٨٦أكؿ ىك ٍ ٬ى٤ح؛ ٣ذٕؾر ا٣ذٕٜ٤
ِف
ِف
)
1
(
ثة٣ؿٝجح؛ إذ ٣ٮ أق٪ُٞة٬ة ٔ ٨ا٣كٲؽ أو ن
ٺ يِ٪٠فة ٝؽ أ٢ل٪٤ة ا٘ل٭ ىح اٵكٌف رأق نة.
و
٣يشء
فرع :ك٣ذٕ ٜ٤ا٣ؽِف ٍٱ٪ى ٍَل ثة٣ؿٝجح ٠ةف ٵ٤٬٭ًل  ٞ٩يي ثٲٕ ٫ظٲر ٚٲ ٫دٛٮٱخ
 ٨٦ا٣ؽِف ٱ ،٨ك٠ؾا ىك ٍ ٝي ٛي ٫إف ًف ٱ ٨١٧اقذكٕةؤق ٔىل اٵوط؛ ٵف ٜل ٥ظ ٞنة يف ا٣ؿٝجح،
ك٣ؾ٠ ٟ٣ة٩ٮا ُلة أٝؽـ  ٨٦قةاؿ ٗؿ٦ةء ا٣كٲؽ ث ٨٦ ٢ا٣كٲؽ ٛ٩ك ٫ظٲر ٦ةت كٹ
٦ةؿ  ٫٣قٮل ٔجؽق ٬ؾا ك٣ٮ ٦ةت ثٕؽ ا٣ذـا٫٦؛ إذ ٬ٮ ًًل٩ح ٔ ٍٞٚىل ٦ة ذ٠ؿ٩ة.
امرضب امرامد :ىد ٍٱ ٨ا٣ؾ٦ح ،ك٬ٮ ٦ة زجخ  ٨٦أكؿ اٵ٦ؿ يف ذ٦ح اٛل٤٧ٮؾ
كظؽق ،كذً٤٠ ٟ٣ل ٣ـ ٫٦ثؿًة أرثةثٍٗ ٨٦ ٫ل إذف قٲؽق ،ك٠ؾا ٦ة ث ٨ٔ ٰٞىد ٍٱ٨
( )1أم :اٞ٣ٲ٧ح.

ٚٮت ا٣ؿٝجح ،ك٠ؾا ىد ٍٱ ٨ا٘ل٪ةٱح  ٨٦اٳثٜ
اٛلٕة٤٦ح ظٲر ٚؽاق قٲؽق ،أك ِف
كاٛل٘ىٮب كاٛل٧سٮؿ ث٫؛ ٹردٛةع ا٣ٲؽ ٔٚ ٫٪جُ ٢أذجةر ا٘ل٭ح اٵكٌف ،ثؼٺؼ
اٛلكذٍٕل كاٛلكذأصؿ كا٣ٮدٱٓ ك٩عٮ٥٬؛ إ ٍذ ىٱؽي  ٥٬ىٱؽي ا٣كٲؽ ،ك٠ؾا ٦ة زاد ٔىل ٝٲ٧ح
ا٣ؿٝجح  ٨٦ىد ٍٱ ٨ا٘ل٪ةٱح ظٲر ثةٔ ٫قٲؽق ٝج ٢اُ ٥٤ٕ٣لة.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف ىد ٍٱ ٨اٛلٕة٤٦ح كا٘ل٪ةٱح ٱذٕٞ٤ةف أٱٌ نة ثؾ٦ح إ٣جؽ ،كإً٩ل
٥لذه ىد ٍٱ ٨ا٣ؾ٦ح ثةٛ٩ؿادق ثة٣ذٕ ٜ٤ثؾ٦ذٚ ،ٍٞٚ ٫إذا يظضؿ ٔ٤ٲ ٫ثٕؽ إ٣ذ٠ ٜةف
ظضؿ نا ٘ل٧ٲٓ ٦ة ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ا٣ؽٱٮف ا٣سٺزح ،كٛلة ظؽث ثٕؽ إ٣ذ ٜأٱٌ نة.
فصً :يف ثثٛذٙا يف زك ادلش٠ط

أ٤٬ٲذ ٫ثةٝٲ هح ٚٲًل  ٫٣كٔ٤ٲٛ ٨١٣ ،٫لة ٠ةف اٛلؿض قجت اٛلٮت ا٣ؾم ٬ٮ قجت
 ٟ٤٦ا٣ٮرزح ٤٣رت٠ح ،كدٕ ٜ٤دٱٮف ا٘٣ؿ٦ةء ُلة٠ ،ةف اٛلؿٱي ٞلضٮر نا ٔ ٨دٛٮٱذ٭ة
ػةوح ٛ٩ك .٫أ٦ة اٙلضؿ ٍٚصع ْ٩ؿ نا ٫٣؛ ٵف ٌٝةء دٱٮ ٫٩كو٤ح أكٹدق
إٹ يف
ِف
كأٝةرث ٫أكٌف  ٨٦إذ٬ةثٝ ٫لة ٩نة ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)1كأ٦ة دٞؽٱ ٥ظةصح ٛ٩ك٫؛
ٚٶف ا٣جؽاٱح ُلة أكٌف يف ا ٢ٕٞ٣كْ٩ؿً اٍ٣صع ً٠ل أمةر( )2إ٣ٲ ٫أٱٌ نة.
فرع ٥٤ٕٚ :أف ذ ٟ٣إً٩ل ٱ١ٮف يف اٛلؿض اٛلؼٮؼ؛ ٵ ٫٩قجت اٛلٮت كأف دربٔةد٫
ن
رضكرٱح
٦ٮٝٮٚح ظذٯ ٱ١٪ن ٙظةؿ اٛلؿض ،كأف  ٫٣إدٺ ٫٤٠ ٫ٚيف ظةصح ٛ٩ك٫
ٍٗل٬ة ٫٤ٚ ،أ ٠ي ،٫٤كأف ٱنرتم ث٦ ٫نذ٭ٲةت ٛ٩ك ،٫كأف ٣لٕ٦ ٫٤٭ٮر نا،
٠ة٩خ أك ى
كٱٮٚٲ٭٦ ٨٭ؿ اٛلس ،٢ك٣ٮ رًَل ثؽك ٫٩د ٕٚنة ٌ٘٤٣ةًح ،كأف ٧٤٣ؿأة ثؾؿ  ٢٠اٛلةؿ
٤٣ـكج يف ٞ٦ةث٤ح اُ٣ٺؽ ،إف ًف يٱنرتط ا٪٣نٮز؛ إذ ٬ٮ إٛ٩ةؽ يف ٦جةح ٦نذ٭ٯ.
فرع :كٔ ٥٤أف ا٣ـٱةدة ٔىل ٦٭ؿ اٛلس ٓ٦ ٢ا٣ؿًة ث ،٫كٟلةٕ٣ح اٛلؿٱٌح زكص٭ة
 ٓ٦ا٪٣نٮز ،كا٘٣ج ٨اٛ٣ةظل يف قةاؿ اٛلٕةكًةت ثٲٕ نة كإصةرة ك٠ذةثح كٔذ ٞنة ٔىل
٦ةؿ ٱ١ٮف ٠ة٣ذربع ،كأف ٤٣ٮرزح ٌٞ٩٭ة ثٕؽ اٛلٮت ،إٹ إ٣ذٚ ٜإ ٫٩ٱٛ٪ؾ كٱكٕٯ
( )1يف ظؽٱر قٕؽ ث ٨أيب كٝةص ٝةؿ  ٫٣ا٪٣جٰ ÷ (( :إ ٟ٩إف دؾر كرزذ ٟأٗ٪ٲةء ػٍل  ٨٦أف دؾر٥٬
ا٣جؼةرم ( ،)3936ك٦ك ،)1628( ٥٤كأ٦سةؿ ٬ؾق ا٣ؿكاٱح.
ٔة٣ح ٱذٛٛ١ٮف ا٪٣ةس))
أػؿصَ ُ ٫
ََ ُْ
ُ ْ َ ذُْ َ
ْ
( )2يف ٩عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَل حيلٔا ةِأيدِيسً إَِل اْلٓيهثِّص [ا٣جٞؿة.]195:

ٞ٣ٮة ٛ٩ٮذق ً٠ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
إ٣جؽ ً٠ل ٣ٮ أٔذٝ ٫ٞلة ٩نة؛ ِف

ٛلٞذي و
و
ثٕٲؽ ٠ةف ٫٣
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلؿٱي ٠ة ٢٦اٵ٤٬ٲح ،كإً٩ل ٔؿض اٙلضؿ

٘٤٦ٯ أو ن
ٺ  ٓ٦رٔةٱح ٞ٦ذٌص
ا٣ذربع ثةٵ ٢ٝك٬ٮ ا٣س٤ر ًٚل دكف؛ ٣بٺ ٱىٍل ٫١٤٦
ن
اٙلضؿ؛ إذ ٣ٶ٠سؿ ظ ٥١ا ٢١٣يف ٠سٍل  ٨٦أذجةرات اٍ٣صع.
ٗلك ٍٲ٭ة،
فرعٚ :إذا ثةع ٔٲ ٪نة ثٍٕصة ،كٝٲ٧ذ٭ة ٦ةاح ،كٹ ٦ةؿ ٍٗ ٫٣ل٬ةٛ٩ ،ؾ ا٣جٲٓ يف ى

كا٣جة٦ ٰٝٮٝٮؼ  ٨٧٠ثةع ٦ة ٫٣ك٦ةؿ ٍٗلق ،كإف صٕ٤٭ة ٦٭ؿ نا كاٛلسٍٔ ٢صة كٝؽ
ٗلك ٍٲ٭ة ،كإف ٠ةف  ٫٣زٺزٮف در ٬نًل ٍٗل٬ة ٛ٩ؾ ا٪٣ى.ٙ
رًٲخ ث ٫اقذعٞخ ى
فرعٚ :إف امرتل ثًلاح ٹ ٱٍٗ ٟ٤٧ل٬ة ٦ة ٝٲ٧ذٍٔ ٫صة اقذع ٜا٣جةآ ٪٦٭ة
أرثَٕل ،كٔ ِف ٤ح ذ ٫٤٠ ٟ٣أ٦ ٫٩ذربع ثًل ٔؽا إٍ٣صة  ٨٦إَ٣ل يف وٮرة ا٣جٲٓ ،ك٨٦
ا٣س ٨٧يف وٮرة اٹمرتاء ٚٲٛ٪ؾ ز٤س٧ٌ٦ ٫ٮ ٦نة إٌف إٍ٣صة كٱجٞٯ يف ذ٦ح اٛلؿٱي
قذح يف اٛلكأ٣ح اٵكٌف ،كقذٮف يف ا٣سة٩ٲح ٠ة٣ؽِف ٱ ٨ا٣ٺزـ ٧٤٣عضٮر ثٕؽ اٙلضؿ.
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلؿض قجت دٕ ٜ٤ظ ٜا٣ٮرزح وعط ٠سٍل  ٨٦اً٤ٕ٣لء
إصةزٔلٝ ٥ج٦ ٢ٮت اٛلٮرث؛ إذ  ٰ٬إقٞةط ٤٣ع ٜثٕؽ قجج ،٫ك ٫ٕ٪٦ا٘ل٧٭ٮر ث٪ة نء
ٔىل أف قجت اٛل ٟ٤إً٩ل ٬ٮ اٛلٮتً١ٚ ،ل ٹ ٱىط إقٞةط اٛلٍلاث كا٣ى٤ط ٔ٫٪
ٝج ٢اٛلٮت ٹ دىط اٷصةزة ا٣ذٰ  ٰ٬إقٞةط ظٝ ٜج ،٫٤كٝؽ يٱٛؿؽ ثأف اٷصةزة
ظ ٜاٙلضؿ ،كٝؽ كصؽ قجج ٫ظٞٲ ٞنح ك٬ٮ اٛلؿض ،ثؼٺؼ ا٣ى٤ط ٔ٨
إقٞةط ْف
اٷرث كإقٞةَٚ ،٫إف قجج٭ًل اٛلٮتٚ ،ٺ ٱىعةف ٝج.٫٤
اٛلذٞٮـ ٠ةف  ٫٣ا٣ذربع ث٪٧ةٓٚ
فرع :كٛلة ٠ةف ظ ٜا٣ٮرزح كا٘٣ؿ٦ةء ٦ذٕ ٞ٤نة ثًل٫٣
ِف
ثؽ ٫٩ثٍ٘ل أصؿة كثأصؿة ٚٲ٭ة ٗج هٚ ٨ةظل ،ك٧٤٣ؿٱٌح أف دذـكج ثؽكف ٦٭ؿ اٛلس،٢
ك٣ٮ ثي ًؾ ىؿ ٜلة ٚٮ ،٫ٝٹ دأصٍل ٠ل٤ٮ ٫٠ثؽكف اٛلس ٢أك دـكٱش أ٦ذ ٫ثؽك ،٫٩ك٠ةف  ٫٣ر ّفد
ا٪٣ؾر كا٣ٮوٲح؛ ٵ٪ٔ ٫٩ؽ  ٨٦ٹ ٣لٕ٤٭ًل ٔ ٍٞؽى ٱ ٨ث٧سةثح ٔؽـ اٞ٣جٮؿ يف إٞ٣ٮد،

ك ٨٦ا ٣ىج ْفَل أف ٔ ٫٣ؽـ ٝجٮؿ اٜلجح ك٩عٮ٬ة؛ ٵف ذ٪٦ ٨٦ ٫٤٠ ٟ٣ة ٓٚا٣جؽف.

اٛلذٞٮ٦ح ٠ة٣نٕٛح كاٚلٲةر
فرع :كٛلة ذ٠ؿ٩ةق أكٹن ٠ةف  ٫٣إقٞةط اٙلٞٮؽ ٍٗل
ِف

كاٞ٣ىةص ْف
ك ٟٚا٣ؿ ٨٬كإقٞةط اٛ١٣ة٣ح كا٣ٲَ٧ل ك٠ؾا ا٣ؽٔٮل ،إف ٪٤ٝة :إف

اٷثؿاء ٪٦٭ة ٣ٲف إثؿاء  ٨٦اٙل ٜاٛلؽِف ٔٯ.
ك ٫٣ا٣ـٱةدة يف اٵص ،٢كإصةزة كوٲح ٝؿٱج ،٫كإصةزة ثٲٕ ٫ث٘جٚ ٨ةظل يف ظةؿ
اٛلؿض ،كَٺؽ زكصذ ٫ثٍ٘ل ٔٮض.
اٛلذٞٮ٦ح ،ك ٰ٬ا٣ذٰ يدٌ ٨٧ثة٣ذٛٮٱخ ٠ةٹقذُؿاؽ كاقذ٘ٺؿ ا٣نضؿة،
ٹ
ِف
كاقذؼؽاـ اٛل٤٧ٮؾ ،ك٪٦ة ٓٚإَ٣ل اٛلكذأصؿة ،كظ ٜاٛلكٲ ،٢كا٣ذٕ٤ٲح ،كا٣ؽٱٮف،
٣ذٞٮ٦٭ة.
ٚ٭ؾق ك٩عٮ٬ة  ٨٦ا٣س٤ر ْف
فرع :كإذا ٔٛة ٔ ٨اٞ٣ىةص ٌأكٹن دٕٲ٪خ ا٣ؽْف ٱح ٥٤ٚ ،ٱ ٫٣ ٨١إٛ٣ٮ ٔ٪٭ة ،كإف
دَٕل اٞ٣ىةص ،ك ٫٣إٛ٣ٮ ٔ ٨٦ ٫٪ثٕؽي  ،كإً٩ل ٬ؾا ٔىل اٞ٣ٮؿ
ٔٛة أكٹن ٔ ٨ا٣ؽٱح ِف
ثأ١لًل أوٺف ٨١٣ ،ا٣ىعٲط أف ا٣ؽٱح ٚؿع اٞ٣ىةصٚ ،ٺ ٱىط إٛ٣ٮ ٔ٪٭ة دك.٫٩
و
ثٕي ى ٩ى ٛىؾ ذٟ٣؛
كإذا ٠ة٩خ دؿ٠ذ٦ ٫كذ٘ؿٝح كٌٝة٬ة ثٕي كرزذ )1(٫دكف

ٵ١لة ٕ٦ةكًح يف اٛلٕ٪ٯ ى ٚىٕ ى٤٭ة ٪ً ٣ى ٍٛ٩ ًٓ ٛك ٫ك٬ٮ ثؿاءة ذ٦ذٚ ،٫ذٛ٪ؾ ظٲر ٹ ٗج٨
ٚٲ٭ة ٠كةاؿ ٔٞٮد ٕ٦ة٦ٺد.٫
فصً :يف زىّٙا يف زك احملدٛس ٌٍذٓ٠

كاٙلضؿ ىص ٍٕ ٢ا٣ؽِف ٱ ٨ا٣ؾم ٔىل اٛلعضٮر ٦ذٕ ٞ٤نة ثًل٠ ٫٣ذٕ ٫ٞ٤ثة٣ؿ ،٨٬إٹ أف ا٣ٲؽ
ي
٪٬ة ً٤٣ل٤ٚ ،ٟ٣ؾً ٟ٣ف ٱٚ ٨١ٲًً ٫لف ،كوط ٚٲًل ٱ ٟ٤٧يف اٛلكذٞج ،٢كإً٩ل َشع
وٲة٩ح ٤٣عٞٮؽ ٔ ٨اٌ٣ٲةع كْ٩ؿ نا ً٤٣لٟ٣؛ إذ ٌٝة يء ىد ٍٱ ٫٪أكٌف  ٨٦ادجةع م٭ٮاد.٫

فرع ٥٤ٕٚ :أف قجج ٫ا٣ؽِف ٱٚ ٨ٺ ٱٍصع ٛلضؿد ا٣ذجؾٱؿ ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ،كأ ٫٩ٱنرتط

ظ ٜٳد٤ُٚ ٰ٦ج ٫إ٣ٲ ،٫كأف أ٦ؿق إٌف أ ٢٬ا٣ٮٹٱةت
َ٤ت وةظت ا٣ؽِف ٱ٨؛ ٵَ ٫٩ف
إ٣ة٦ح؛ ٵف ٚٲ ٫إ٣ـا ٦نة ٔىل كص ٫اٷصجةر ،كٵ ٫٩إ٩نةء ظَ ٥١شٰٔ ،ك٬ٮ دٕٜ٤
ا٣ؽٱ ٨ثةٛلةؿ ،ك٤ٔ ٓ٪٦ح ا٣ذُصؼ ٔ ٨ا٣ذأزٍل ٚذ١ٮف إٌف ػٛ٤ةء ا٣نةرع.
فرع :كٔ ٥٤أف دُصٚةت اٛلعضٮر ٦ٮٝٮٚح ظذٯ ٱؿد ٓٛاٙلضؿ ،ك٣ٮ ٔذ ٞنة،
كذ ٟ٣ثؿ ٓٚاٙلة ٥٠أك ٌٝةء ا٣ؽٱ ٨أك إصةزة ا٘٣ؿ٦ةءٚ ،ذ١ٮف اٷصةزة ٦كُٞح
( )1يف (ب) :ذرٱذ ،٫كيف (أ ،ج) :ثٕي ٗؿ٦ةا .٫دْ٪ٲ ٪نة.

ٙل ٜا٣ذٕ ٜ٤ظٲ٪بؾ  ٓ٦ثٞةء اٙلضؿ يف إ٣ٮض إف ٠ةفً٠ ،ل دٛ٪ؾ دُصٚةت ٦ةٟ٣
أصؿق ٔىل أف ٱ١ٮف إ٣ٮض
ا٣ؿ ٨٬ثإصةزة اٛلؿٔل ،٨كا٣ؿ٪٬ٲح ثةٝٲح ظٲر ثةٔ ٫أك ِف
ر ٪٬نة ،كٔ ٥٤أ١لة دكذٮم ٚٲٕ ٫لٲٓ ا٣ؽٱٮف ا٣كةثٞح ٤٣عضؿ ،ك٣ٮ ًف ٱُ٤ت إٹ
ثٌٕ٭ ،٥كأ ٫٩ٹ ٱؽػ ٢اٛلذأػؿ ٔ ٨اٙلضؿ ٣كج ٜدٕ ٜ٤ظ ٜاٵكَ٣ل ث ،٫كأ٫٩
ٱؽػ ٢يف اٙلضؿ ٦ ٢٠ة  ٫١٤٦يف اٛلكذٞج.٢
فرع :كٔ٠ ٨٦ ٥٤ٮف اٙلضؿ ٦ذٕ ٞ٤نة ثةٛلةؿ أف ٧٤٣عضٮر ا٣ذُصؼ يف ذ٦ذ،٫
ٚٲىط امرتاؤق كاقذبضةرق إٌف ا٣ؾ٦ح كإٝؿارق ثؽى ٍٱ ٨يف ا٣ؾ٦ح ،كٛ٠ة٣ح ثة٣جؽف
كاٛلةؿ ،كأف  ٫٣ا٣ذُصؼ يف ٪٦ة ٓٚثؽ ٫٩دربٔ نة كٕ٦ةكًح ،ك٧٤٣ؿأة أف د١٪ط ٛ٩ك٭ة
ثؽكف اٛلس ٢ك٣ٮ ثيؾؿ ٚٮ.٫ٝ

اٛلذٞٮ٦ح ٠ةٹقذُؿاؽ ،كٹ ٍٗل٬ة
فرع :كٔ ٥٤أف ٣ٲف  ٫٣إقٞةط اٙلٞٮؽ
ِف

ظٲر  ٨٦ ٰ٬ظٞٮؽ اٛلةؿ ا٣ؾم د٪ةك ٫٣اٙلضؿ؛ ٣ؽػٮٜلة يف اٙلضؿ ٤ٚٲف ٫٣
إقٞةط ا٣ٲَ٧ل كٹ ا٣ؽٔٮل  ٞ٤ُ٦نة كٹ ا٣ـٱةدة يف اٵصّ ٢ف
ك ٟٚا٣ؿ ،٨٬كإقٞةط
اٛ١٣ة٣ح ثة٣جؽف أك اٛلةؿ ،كإصةزة ثٲٓ ٞلضٮر ٔ٤ٲ ٫ٵص ،٫٤دكف ا٣ذٰ ٹ دذٕ ٜ٤ثًل٫٣
 ٫٤ٚإقٞةَ٭ة ٠إصةزة كوٲح ٝؿٱج ٫كَٺؽ زكصذٝ ٫لة ٩نة كإٛ٣ٮ ٔ ٨اٞ٣ىةص.
فرع :كإذا ثةع ثؼٲةر ز ٥ظضؿ ٔ٤ٲ ٫٤ٚ ٫إقٞةط اٚلٲةر ،كإف ٠ةف اٛلجٲٓ ثةٝٲ نة يف
 ٫١٤٦ظ ١نًل؛ ٣ذٕ ٜ٤ظ ٜاٍ٘٣ل ث ٥٤ٚ ،٫ٱن ٫٤٧اٙلضؿ  ٥٤ٚٱ ٨١اٚلٲةر  ٨٦ظٞٮؽ
٦ة دػ ٢يف اٙلضؿ ،كإف امرتل ثؼٲةر ز ٥يظضؿ ٔ٤ٲً ٫ف ٱ ٫٣ ٨١اٛ٣كغ؛ ٣ؽػٮؿ
ٍٗل ٦ذٕ ٜ٤ث ٫ظٍ٘٤٣ ٜل ٚؽػ ٢يف اٙلضؿ ،ك٠ؾا اٛ٣كغ ثةٕ٣ٲت
اٛلجٲٓ يف  ٫١٤٦ى
كٔؽـ ا٣ؿؤٱح ك ىً ٍٞ ٚؽ ا٣ىٛح ك٩عٮ٬ة.
كٝٲ :٢إف  ٢ٕٚ ٫٣اٵو٤ط ٘٤٣ؿ٦ةء يف ٕلٲٓ ٬ؾق ٚ ٨٦كغ أك إٌ٦ةءً٠ ،ل أف ٫٣
أف ٱجٲٓ اٛلةؿ ٌٞ٣ةا٭ ،٥كاٵكؿ ٬ٮ اٵّ٭ؿً٠ ،ل أف ٣ٲف  ٫٣اٛلٕةكًح ،كإف ٠ة٩خ
أو٤ط ٜل ٨١٣ ٥ٱذضؽد  ٫٣اٚلٲةر ثٕؽ ر ٓٚاٙلضؿ يف إَ٣ل ا٣جةٝٲح ،كٱكذع ٜأرش
إ٣ٲت يف ا٣ذةٛ٣ح.
فرع :كإذا ثةع ٚةقؽ نا ز ٥يظضؿ ٔ٤ٲ ٫ثٕؽ ٝجي ا٣س ٨٧كٝج ٢يٱ ىْ ٞفج يي اٛلجٲٓ ًف

ٱ ٫٣ ٨١ىد ٍٞجً ٍٲ يي اٛلجٲٓ ،ككصت ر ّفد ا٣س ٨٧إف ٠ةف ثةٝٲ نة ،كإذا امرتل ٚةقؽ نا ز٥
ظضؿ ٔ٤ٲً ٫ف ٱ ٫٣ ٨١د ٓٚا٣س ،٨٧كٝ ٫٣جي اٛلجٲٓٚ ،ٲؽػ ٢يف اٙلضؿ.
و
ٝجٌ٭ة دػ٤ذة  ٕ٦نة يف
ٞلضٮر ٨٦
كإذا امرتل
ٞلضٮر ق ٕ٤نح ًف يٱ ىك ْف٧ٍ ٤٭ة ثأػؿل ى
ه
ظضؿ اٛلنرتم؛ كإذا ٩ؾر ٔىل ٍٗلق و
ثَٕل ٩ؾر نا ٍ٦صكَ نة كك ٓٝاٍ٣صط ثٕؽ اٙلضؿ
ًف ٱٛ٪ؾ ا٪٣ؾر؛ ٣ؽػٮٜلة يف اٙلضؿ.

اقذعٞةؽ و
ي
َٔل ً٦ل م ٫٤٧اٙلضؿ ًف
فرع :كإذا ا ّفدٔ ىٰ ٔىل اٛلعضٮر

٤ل)1(٥١

٧٤٣ؽٰٔ إٹ ثة٣جٲ٪ح أك ث٧ىةدٝذ٦ ٓ٦ ٫ىةدٝح ا٘٣ؿ٦ةء ،كإذا ظ ٥١ثة٣جٲ٪ح ٚٺ ثؽ
ً
٠ةٛلكرت٨٬؛ ٵف ا٣ؽٔٮل ٔىل اٚ ٢١٣إٌف ُف
ا٘لؿح.
٪٦ ٢٠٭٥
 ٨٦ظٌٮر ا٘٣ؿ٦ةء
ي
فصً :يف ثثٛذٙا يف زك ادلىشٖ

أ٤٬ٲح اٛل ٍ ١ىؿق ٚٲًل  ٨٦ ٫٣اٙلٞٮؽ ثةٝٲح ث ٢ازدادت ثةٷ٠ؿاق ،ظٲر زجخ  ٫٣ظٜ

يف ٦ةؿ اٍ٘٣ل ِف
ٚع ٢إدٺ ي ٫ٚثٍصط اًٌ٣لف ،كأ٦ة ٚٲًل ٔ٤ٲٚ ٫ةٷ٠ؿاق رضثةف:
األول :يً ٍٕ ٦ؽ هـ ٣ٺػذٲةر؛ ٙلىٮؿ اٷ٘لةء ك٬ٮ ا٣ؾم ٱكذجةح ثٕ ٫لٲٓ
()2
ا٣كت ٧٤٣ٲخ ظٲر ٹ
٦ؿ ،كٝؽ أصةز ثٌٕ٭٥
ِف
اٛلعْٮرات إٹ ا٣سٺزح ً٠ل ِف
ض اٛلؤ ٨٦ي٪٦ى ِفـ هؿ ٪٦ـ ٣ىح
ٱذِصر ثٍٗ ٫لق ٔ٪ؽ اٷ٠ؿاق ،كا٣ىعٲط اٛلٓ٪؛ ٵف ًٔ ٍؿ ى

٦٭ضذ ٫يف أذجةر اٍ٣صع.
فرع :كظ ٥١اٛل١ؿق ُلؾا اِ٣صب ثُٺف أٝٮإ ٫٣لٲٕ٭ة ،ك٣ٮ ًف يد ٍك ىذ ىج ٍط
٠ةٞ٣ؾؼٚ ،ذجُٞٔ ٢ٮدق كإٝؿاراد ٫كم٭ةدد ٫كقةاؿ إ٩نةءاد ،٫كٱىٍل كصٮد٬ة
٠ةٕ٣ؽـ٤ٚ ،ٮ ٝةر٩ذ٭ة ا٪٣ٲح ًف ٱٜ ٨١لة ظ٥١؛ إذ ٝلؿد ا٪٣ٲح ٹ ٱٰٛ١؛ إذ ٹ دأزٍل
ٍ٤٣صط ٔ ٓ٦ؽـ ا٤ٕ٣ح.
كأ٦ة إٔٚة٠ ٫٣ض٪ةٱذٔ ٫ىل اٍ٘٣ل يف ٛ٩ف أك ٦ةؿ ك٠ؾا ص٪ةٱذٔ ٫ىل ٦ةؿ ٛ٩ك ٫ك٣ٮ
ٖل ً٦ ٢ذةع ٛ٩ك ،٫أك ر٠ٮثٔ ٫ىل داثح ٛ٩كٚ ،٫ٺ ًًلف يف ذٔ ٫٤٠ ٟ٣ىل
ثأ ،٫٤٠أك ى ٍ
( )1يف (ج)ً« :ف د.»٨١
( )2ا٣ـ٩ة كإٱٺـ اٳد ٰ٦كقج.٫

اٛل١ؿق ٔ٪ؽ صًلٔح؛ ٛلىٍلق ٠ ٫٣ةٳ٣ح ،كٔىل اٛ٣ةٔ٪ٔ ٢ؽ ثٕي؛ ٵ ٫٩ى ٚىٕ ىٓ٦ ٫٤
ى
و
اػذٲةر ِف٦ة ىٚ )1(٫٣ٲ ٫٣ ٨١٣ ،٫ا٣ؿصٮع ٔىل اٛل١ؿً ق؛ ٵٗ ٫٩ؿ هـ ٣ـ ٫٦ثكجج ،٫ك٣ٲف ٫٣
َ٤جٝ ٫ج ٢ا٘٣ؿا٦ح أك اٙل ٥١ثةًٌ٣لف.
كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإف ٠ةف ً٦ل ٱكذجةح ثةٷ٠ؿاق ١ٚةٞ٣ٮؿ اٵكؿ؛ إذ ٬ٮ ٍٗل
٦ذٕؽُف  ،كإٹ ١ٚة٣سةٌل؛ ٤٣ذٕؽم.
امرضب امراينٍٗ :ل يً ٍٕ ٦ؽ وـ ٣ٺػذٲةر ث ٢ي ٦ى٘ ْفٍل  ٍٞٚ ٫٣ك٪ٕ٦ةق :أ٣ ٫٩ٮٹ ذٟ٣
ٹػذةر

ٍٗلق()2

ذ ٟ٣ا ،٢ٕٛ٣ك٬ؾا ٪ٕ٦ٯ ٝٮٜل :٥إ٥ ٫٩لؿج ٔ ٨ظؽْف اٹػذٲةر،

كظ ٫٧١يف اٵٝٮاؿ ظ ٥١اِ٣صب اٵكؿ.
ٞ٦ؿر نة ٣ٶٝٮاؿ ٞ٠جي اٛلجٲٓ ،أك ٩ةاج نح ٔ٪٭ة ٞ٠جي
كأ٦ة اٵٕٚةؿ ٚإف ٠ة٩خ ْف

ا٣ىؽٝح كاٜلؽٱح كا٣ٮدٱٕح ٚع٧١٭ة ظ٧١٭ة ،كإف ٠ة٩خ ٍٗل٬ة ٚٺ ظٜ ٥١لؾا
اِ٣صب ٚٲ٭ة؛ إذ ٹ ٱكذجةح ٨لء ٪٦٭ة ث ،٫كإف أق ٍٞاٙلؽ ٚٲًل( )3دٮصج٫؛ إذ ٬ٮ
ٱك ٍٞثة٣نج٭ح ً٠ل ٱك ٍٞث ٫اٞ٣ٮد.

فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف اٷ٠ؿاق ا٣ؾم ظ٦ ٫٧١ة ذ٠ؿ٩ة ٬ٮ ٦ة ٠ةف ث ٢ٕٛو
ٝةدر ٦ذٕؽُف ،
رب اٛلؽٱٔ ٨ىل ثٲٓ ٦ةٌٞ٤٣ ٫٣ةء ،كا ٍ ٣يٍ ٧ٮٍف ٔىل
٣ل ً ي
ٚإف ٠ةف ٍٗل ٦ذٕؽُف ٠ةٙلة ٥٠ي ٍ

اُ٣ٺؽ ،كاٛلٮ ٓٝدُ٤ٲٞح ٝل٭ٮ٣ح ٔىل ا٣ؿصٕح أك اُ٣ٺؽٚ ،إ ٫٩ٱىط ،ك٠ؾا ٣ٮ
و
ثٕةرض ٍٗل اٷ٠ؿاقً٠ ،ل ٣ٮ ك٬ت رٗج نح يف اٛلؽح ،أك َ ِف ٜ٤زكصذ٫
د٘ ِفٍل اٹػذٲةر
كٝؽ َ٤جخ  ٫٪٦اُ٣ٺؽ  ٰ٠ٹ يٱ ٍ٪ىكت إٌف اٛلع ِفجح؛ إذ ٹ إ٠ؿاق.

فرعٚ :إف ٨ ٢ٕٚلء  ٨٦ذ ٟ٣ػنٲح ا٣ؾـ اٛلؤزؿ يف ظ٠ ٫ٞةف ي ١ٍ ٦ىؿ ٬نة ً٠ل ٩ج٫

ٔ٤ٲ ٫ا٣نةرع ،كقٮاء ٠ةف ا٣ؾـ  ٨٦اٛلٕٛٮؿ  ٫٣ذ ٟ٣ا ٢ٕٛ٣أك ٍٗ ٨٦لق ،كظىٮؿ
و
١٦ؿ ٬نة ،كٹ ٥لٛٯ
اْ ْ٣ف٤٣ ٨ؾـ أك اِ٣صر يف ٕلٲٓ ٦ة دٞؽـ ٠ةؼ يف ٦ىٍل اٛ٣ةٔ ٢ى

دٛؿٱٓ ظ٦ ٥١ة يٱ ٍٕ ىُٯ ا٣نةٔؿ كاٚلةد ٨ك٩عٮً٬ل ً٦ل ذ٠ؿ٩ة.
( )1يف (ب)« :ظة.»٫٣
( )2يف (ب ،ج)ٍٗ« :ل».
( )3يف (ب)ً٦« :ل».

اٌثسث اٌثاٌث :يف ذمغّٙ١ا

كظٞٮؽ إ٣جةد زٺزح أ٩ٮاع :أٔٲةف ،ك٪٦ة ،ٓٚكظٞٮؽ ٝلؿدة ،ك٪٦ ٢١٣٭ة قجت
د٪كت إ٣ٲ ٫كٱٮصت اقذعٞة ،٫ٝك٩عٞ٩ ٨ك٧٭ة ثعكت أقجةُلة ٞ٪ٚٮؿ:
أقجةب ظٞٮؽ اٳد٦ٲَل قًلكٱح كٍٗل٬ة ،كٍٗل ا٣كًلكٱح أٝٮاؿ كإٔٚةؿٚ ،ذٟ٤
زٺزح أٝكةـ ،ق٪ؾ٠ؿ يف ٝ ٢٠ك٪٦ ٥٭ة ٦ة ٥لذه ث ٨٦ ٫اٚلٮاص كاٵظ١ةـ،
٦كذٮَٚل ِ٣صكُلة كأثٮاُلة ،ذا٠ؿٱ ٨يف  ٢٠ثةب ٦ة ٱٞذٌص اْ٪٣ؿ ذ٠ؿق إف مةء آص
دٕةٌف ثٕ٧ٮ٩ح آص كإ٦ؽادق.
اٌمغُ األٚي :األعثاب اٌغّا٠ٚح

ك٦ ٰ٬ٮصجح ٵظ١ة٦٭ة ثُؿٱ ٜاٵوة٣ح؛ ٛل٪ةقجح ٕٞ٦ٮ٣ح ك ٰ٬رضكب:
[ادلٛخ]

٪٧ٚ٭ة اٛلٮت ك٬ٮ قجت  ٟ٤٦ا٣ٮرزح ٤٣رت٠ح  ٨٦أم اٵ٩ٮاع ا٣سٺزح ٠ة٩خ،
ك ٰ٬ثُؿٱ ٜا٪ٔ ٢ٞ٪٣ؽ٩ة ،ٹ ثُؿٱ ٜاٚلٺٚح ً٠ل ق٪ع ٫ٞٞإف مةء آص دٕةٌف.
كإً٩ل َشٔخ قججٲذ ٫رٔةٱح ٛلى٤عح اٛلٲخ ،ك ٰ٬ا٣ى٤ح ٵٝةرث ٫كٝخ اقذ٘٪ةا٫
ثةٛلٮت؛ إذ ٬ٮ أكٌف  ٨٦أف ٤لٮٱ ٫اٵصة٩ت ،ك٪٦ةقجح اٝذٌةء اٞ٣ؿاثح ٜلؾق ا٣ى٤ح
ٕٞ٦ٮ٣ح ك٠ة٩خ ٍ٦صكٔح أكٹن ثة٣ٮوٲح ،ز٩ ٥كؼخ ثةٛلٍلاث.
فرع :ك٣ؾ ٟ٣إذا ً
ٔؽ٦خ اٞ٣ؿاثح ا٣ذٰ يٱكذعُ ٜلة اٛلٍلاث كوةر ا٪٣ةس يف
ظٔ ٫ٞىل قٮاء رصؼ ٦ة ٫٣يف اٛلىة٣ط إ٣ة٦ح؛ ٹقذٮاء ا٪٣ةس يف اٹمرتاؾ ٚٲ٭ة،
ك ٨٦ىز ِف٠ ٥ةف ثٲخ اٛلةؿ كارز نة ظٞٲٞح ٔ٪ؽ ثٌٕ٭ ،٥ك٠ةف أكٌف  ٨٦ذكم اٵرظةـ؛
ٵف إ٣ىجح ُٞ٦ٮع ثٮصٮد ٥٬يف ٛ٩ف اٵ٦ؿ.

كإً٩ل ٠ةف ا٪٣ةس ٚٲٔ ٫ىل قٮاء ٣ٺ٣ذجةس ،ك٬ ٨٦ة٪٬ة ٝةؿ ثٌٕ٭ :٥إذا ٔ ٥٤أف
ثٕي ا٪٣ةس أٝؿب إ٣ٲ٩ ٫كج نة ٠ةف أكٌف ،كإف ص٭ ٢دؽرٱش ٩كج٫؛ ٙلىٮؿ ٦ة
يٱكذع ٜث ٫اٛلٍلاث.
فرع :ك١٣ٮف اٷرث َشع و٤ح ًف ٱسجخ ثَل اٛلؤ ٨٦كا١٣ةٚؿ؛ ٹُٞ٩ةع ا٣ٮو٤ح

ثٲ٪٭ًل ،كًف ٱكذعٞ٭ة اٞ٣ةد٧ٔ ٢ؽ نا؛  ٫ُٕٞ٣ا٣ٮو٤ح( )1ثة٘ل٪ةٱح ،ٹ ٛلٕة٤٦ذ ٫ثٞ٪ٲي
ٝىؽق ً٠ل ذ٠ؿق ثٌٕ٭٥؛ ٹ٩ذٞةض ٬ؾق ا٤ٕ٣ح ثةٛلؽثؿ كأـ ا٣ٮ٣ؽ ظٲر ٝذٺ قٲؽً٬ل
كثةٛلجذٮدح يف اٛلؿض كاٛلؽثؿة ٣ٲٛ٪كغ ١٩ةظ٭ة ،كٝ ٨٦ذ ٢ٹ ٞ٣ىؽ اٷرث.
فرع :ك١٣ٮف ا٤ٕ٣ح  ٰ٬اٞ٣ؿاثح م ٢٧اٙل ٥١ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف ،كإً٩ل ػؿج
٦ذٞٮ ٦نة ك ٰ٬ا٘ل٭ح اٵكٌف  ٨٦ص٭ذٲ.٫
اٛل٤٧ٮؾ ٛلة ،ٓ٩ك٬ٮ ٠ٮ٦ ٫٩ةٹن ِف
ت .٫٣
ٚإف ٝٲ٬ :٢ٺ كرث ك ٫١٤٦قٲؽق ً٠ل إذ يً ٩ؾ ىر ٔ٤ٲ ٫أك يك ً ٬ى

٪٤ٝة٠ :ٮ ٫٩و٤ح ٱٞذٌص ا٩ذٛةٔ ٫ث ٫ٹ ا٩ذٛةع قٲؽق؛ ٤ٚؾ٠ ٟ٣ةف ّف
ا٣ؿؽ ٦ة ٕ٩نة ٨٦

اٷرث دكف ٍٗلق  ٨٦أقجةب اٛلٟ٤؛ ٞ٣جٮٜلة اٚلى ىٛ٤ٲحً٠ ،ل دٞؽـ اٷمةرة إ٣ٲ.٫
فرع :ك١٣ٮف اٛل٤٧ٮؾ أ٬ٺن ٤٣ى٤ح ٣ٮٹ اٛلة٠ ٓ٩ةف أكٌف ٨٦

ثٲخ()2

اٛلةؿ

ظٲر ٔذ ٜثٕؽ اٛلٮت ،كٹ كارث قٮاق ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ كصؽ ٝؿٱت ٠ؾ)3(ٟ٣؛
ٕ٣ؽـ قجت اٹقذعٞةؽ ٔ٪ؽ اٛلٮت ك٬ٮ اٞ٣ؿاثح ،كثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ أق ٥٤ا١٣ةٚؿ؛
إذ ٣ٲف أ ٬ن
ٺ ٤٣ى٤ح ٔ٪ؽ اٛلٮت.
ٗ٪ٯ ً٠ل أمةر إ٣ٲ٫
فرع :ك١٣ٮ ٫٩و٤ح ٠ة٣ىؽٝح ًف د ٨١إٹ ّٔ ٨٭ؿ ن
ا٣نةرع(٤ٚ ،)4ؾ ٟ٣يٝؽ٦خ ٔ٤ٲ ٫ظٮااش اٛلٲخ يف ذاد ٫أكٹن٠ ،ذض٭ٲـ( )5ص٭ةز
٦س ،٫٤ز٣ ٥رباءة ذ٦ذٌٞ٠ ٫ةء دٱٮ ،٫٩كأ٦ة ٞٛ٩ح زكصذٚ ٫إف ٪٤ٝة :إ١لة يف ٞ٦ةث٤ح
٪٦ة ٓٚا ٣يجٌٓ ٚٺ ٨لء ٜلة؛ ٣كٞٮط د ٟ٤اٛل٪ة ٓٚثةٛلٮت ،كإف ٪٤ٝة :إ١لة و٤ح
أكص ىج٭ة ٔٞؽي ا١٪٣ةح اقذعٞذ٭ة؛ ٣جٞةء أزؿ ا١٪٣ةح يف إ٣ؽة ،كٝؽ٦خ ٔىل اٛلٍلاث
ى
كا٣ؽٱٮفٛ ،لة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف ،كٝؽ ٝةؿ ُف
ث٪٦ ٢١٭ًل صًلٔح  ٨٦اً٤ٕ٣لء.
فرع :ك١٣ٮف اٛلٮت قجت  ٟ٤٦ا٣ٮرزح ًف ٱىط إقٞةَٝ ٫ج ٢اٛلٮت كٹ
( )1يف (ب)« :ا٣ى٤ح».
( )2يف (ب ،ج)٠« :ةف أكٌف ثةٛلةؿ».
( )3أم :ثٕؽ اٛلٮت كٹ كارث قٮاق٬ ٨٦ .ة٦ل (أ ،ج).
( )4دٞؽـ يف ثةب وؽٝح اُٛ٣ؿ.
( )5يف (ب) :ك(ج) «٠ذض٭ٲـق ثض٭ةز».

اٛلىةٙلح ،كًف ٱىط ٪٦٭ ٥إصةزة كوٲح اٛلٲخ ٝجٔ ٫٤ىل أظؽ اٞ٣ٮَ٣ل ً٠ل ٦ؿ.
ك١٣ٮف اٹقذ٘٪ةء َشَ نة ٠ة٩خ دؿ٠ح اٛلكذ٘ؿؽ ثةٝٲح ٔىل ٚ ،٫١٤٦ذضت ز٠ةٔلة
كٱج٪ٯ ٔىل ظٮ ،٫٣كٹ ٱىط إثؿاء ا٣ٮرزح  ٨٦ا٣ؽِف ٱ ،٨كٹ ٱىٍل ٍٞٚلُ ٥٬لة ٌٗ ٪ٲ نة،
ك٩عٮ ذ ٨٦ ٟ٣اٵظ١ةـ.
فرع :كٛلة ٠ةف اقذ٘٪ةء اٛلٲخ َشَ نة ٠ةف دُصؼ ا٣ٮرزح ٝج ٫٤كثٕؽ ا٣كجت
ك٬ٮ اٛلٮت وعٲع نة ٦ ٫٪١٣ٮٝٮؼ ٔىل اٹقذ٘٪ةء ثرباء أك ٩عٮق ،ٹ ٔىل إصةزة
ا٘٣ؿ٦ةء؛ إذ اٛلة ٓ٩ظةصح اٛلٲخ ،كإً٩ل دؿد ٓٛثرباءة ذ٦ذ ،٫ثؼٺؼ دُصؼ اٛلعضٮر
ثة٣ؽٱٚ ،٨إ ٫٩ٱٛ٪ؾ ثإصةزٔل٥؛ إذ اٛلة٬ ٓ٩ٮ ٛ٩ف اٙلضؿ.
فرع :ك٣كج ٜظةصح اٛلٲخ ٝؽـ ثٲٓ ا٣رت٠ح ٌٞ٣ةء دٱٔ ٫٪ىل اٛلٍلاث ،ك٣ؿٔةٱح
ظ ٜا٣ٮارث ٠ةف أكٌف ُلة ثةٞ٣ٲ٧ح ٚ ،يٲ ٪ىٞي  ٫٣ا٣جٲٓ ك٣ٮ ٠ةف ثأ٠سؿ ،إٹ إذا زاد

ا٣ؽٱٔ ٨ىل ا٣رت٠ح ٤ٚٲف ٤٣ٮارث اٞ٪٣ي إٹ ثؽ ٓٚا٣س ٨٧إٱسةر نا ٙلةصح اٛلٲخ.
فرع :ك١٣ٮف اٛلٮت قجج نة ٹ٩ذٞةؿ اٛل ٟ٤إٌف ا٣ٮرزح ًٕٛخ أ٤٬ٲح اٛلٲخ يف ٦ة
 ٫٣كٔ٤ٲ:٫

أوا األولٚ :ٺ ٱذضؽد  ٟ٤٦ ٫٣إٹ ٦ة دٛؿع  ٨٦ا٣رت٠ح ظٲر  ٰ٬ثةٝٲح
ِ٣صكرة ظةصذً٠ ٫ل دٞؽـ ،كذ٠ ٟ٣ة٪٣ذةج كا ٣ى٘ ِف٤ح كٝٲ٧ح ٦ة أد ،ٙ٤كأصؿة ٦ة
اقذٕ ،٢٧ك٦ة امرتم  ٫٣ثيشء  ٨٦ا٣رت٠ح ،كٱؽػ ٢يف  ٫١٤٦أٱٌ نة  ٞ٤ُ٦نة(٦ )1ة
ظةزق ثٕؽ ٦ٮد٤٠ ٫ٮ ظٛؿ ظٍٛل نا ،أك ٩ىت مج١ح ،أك أَ٤٠ )2(ٜ٤ج نة ز ٥أ٦كٟ
وٲؽ نا ثٕؽ ٦ٮد.٫
كأ٦ة ٦ة يٱُصؼ إ٣ٲ ٨٦ ٫ا٣ـ٠ةة ك٩عٮ٬ة

٤٠ذٛ١ٲ)3(٫٪

كِل٭ٲـق ٔ٪ؽ اٙلةصح،

ٞٚٲ :٢ٱِ٤٣ ٫١٤٧صكرة ،كٝٲ :٢ٹ ٱ ٫١٤٧ث٬ ٢ٮ رصؼ يف اٛلىة٣ط ٚإذا يقجًٓ
اٛلٲخ رصٓ إٌف ا٣ٮرزح ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ،كإٌف أؤ ٫٤ىل ا٣سةٌل.
( )1أم :قٮاء ٠ةف ٦كذ٘ؿ نٝة أـ ٹ.
( )2يف (ب)« :أرق.»٢
( )3يف (ب ،ج)٣« :ذٛ١ٲ.»٫٪

وأوا امراينٚ :ٺ ٱذضؽد ٔ٤ٲ ٫ىد ٍٱ ٨إٹ ٦ة ٠ةف أزؿ ً٠ ٫٤ٍٕ ًٚل إذا ٠ةف ٝؽ ظٛؿ ثبؿ نا
أك ٩ىت ٦ٲـاث نة ٦ذٕؽٱ نة ز ٥ىًٔ ٪خ ث ٫أظؽ ثٕؽ ٦ٮد ،٫ك٣ؾ ٟ٣ٱ٘ؿـ  ٨٦دؿ٠ذ٫
كدٞ٪ي ٝ ٫٣ك٧ح ا٣ٮرزح.
فرع :كٛلة ٠ةف ثٞةء ٣ ٫١٤٦رت٠ذِ٣ ٫صكرة ظةصذ ٫ثٞٲخ ا١٣ذةثح ثٕؽ ٦ٮت
ظؿ ِفٱح
اٛلٮٌف ٙلةصذ ٫إٌف ا٣سٮاب ،كثٕؽ ٦ٮت إ٣جؽ ٙلةصذ ٫إٌف  ُٓٝأزؿ اٛ١٣ؿ ك ْف

أكٹدق؛ ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ ثٕي أوعةث٪ة [كاٙلٛ٪ٲح]( :)1د٘ك ٢ا٣ـكص يح زكص٭ة؛ ٣جٞةء
٦ةِ ١٣فٲذ ٫ا٣ذٰ  ٰ٬ظ ٫٣ ٜيف إ٣ؽة ،كٹ ٱ٘ك٤٭ة ٣ـكاؿ ٠ل٤ٮ٠ٲذ٭ة؛ إذ  ٰ٬ظ٤ٔ ٜٲ٭ة
اٳػؿ ثٕؽ
ٹ ٜلة ،ك٣ؾً ٟ٣ف ٱٍصع ٔ٤ٲٔ ٫ؽِف ة ،كٹ ٱ٘ك ٢كاظؽ  ٨٦ا٣كٲؽ كأ٦ذ٫
ى
٦ٮد٫؛ ٕ٣ؽـ إ٣ؽِف ة ،ك٠ؾا ٔ٪ؽ ٥٬ا٣ـكصح ٍٗل اٛلؽػٮ٣ح.
كٕل٭ٮر أوعةث٪ة ٣لٲـكف  ٨٦ ٢١٣ا٣ـكصَل ٗك ٢اٳػؿ ث٪ةء ٔىل أف ٤٣ـكصح
ظ ٞنة ٔىل ا٣ـكجٚ ،ٲكذىعت ثٕؽ اٛلٮت ً٠ل اقذىعت ظٚ ٫ٞٲ٭ة ٫٪١٣ ،ظ ٜدةثٓ
ٍٗل ٞ٦ىٮد ٥٤ٚ ،ٱٍصع ٔ ٫٣ؽة ،ثؼٺؼ ظً٠ ،٫ٞل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف ،كٵف
إ٣ؽة َشٔخ ٣ىٲة٩ح اٛ٣ؿاش ً٠ل قٲأيت ٥٤ٚ ،دٍصع يف ظ ٜا٣ؿصةؿ؛ ك٣ؾ ٟ٣ٱ٘ك٢
 ٨٦ ٢٠ا٣كٲؽ كأ٦ذ ٫اٳػؿ ٔ٪ؽ٩ة ٔ ٓ٦ؽـ إ٣ؽة .كأ٦ة ٍٗل اٛلؽػٮ٣ح ٚٺ ٩كٔ ٥٤ؽـ
إ٣ؽة ً٠ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف ،كإف ًف ٱ ٨١إٌف أذجةر٬ة ظةصح ً٠ل ذ٠ؿ٩ة.
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلٮت قجج نة ٹ٩ذٞةؿ اٛلةؿ ًف ٱىط دُصؼ اٛلٲخ ٔ٪ؽ صًلٔح ٨٦
أوعةث٪ة كٍٗل٦ ٥٬كذ٪ؽ نا( )2إٌف كٝخ ٍٗل ٦ذى ٢ثةٛلٮت٩ ،عٮ :ثٕؽ ٦ٮيت ثن٭ؿ
أك ثٕؽ دٰ٪ٚ؛ ٚلؿكص ،٫١٤٦ ٨ٔ ٫ثؼٺؼ أف ٱٮ٪ل ثٕٛ٪٧ح دارق ٣ـٱؽ م٭ؿ نا ثٕؽ
اٛلٮت ز ٥ثٕؽق ٧ٕ٣ؿكٚ ،إ ٫٩ٱىط؛ ٹدىةؿ ٕل٤ذ ٫ثةٛلٮت.
كٝةؿ صًلٔح :ث ٢ٱىط  ٨٧٠ثةع كاقذس٪ٯ مٲب نة  ٨٦اٛل٪ة ٓٚثٕؽ م٭ؿ.
٦جٔ ٰ٪ىل أف ا٩ذٞةؿ ٦ةؿ اٛلٲخ إٌف
فرع :ك٦ة ذ٠ؿ٩ة  ٨٦امرتاط اٹقذ٘٪ةء َف
( )1قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).
( )2يف (ج)٦« :ك٪ؽن ا».

ا٣ٮارث ٹ ثُؿٱً ٜ
اٚلٺٚحً٠ ،ل ٬ٮ ٝٮؿ اٵ٠سؿ ،ػٺ ٚنة ٣جٕي أوعةث٪ة كثٕي
اٙلٛ٪ٲح ،أف ا٣ٮراث ػ٤ٲٛح ٚٲ١ٕ٪ف ٠سٍل  ٨٦د ٟ٤اٵظ١ةـٚ ،ٲ ٟ٤٧ا٣ٮرزح
ا٣رت٠ح اٛلكذ٘ؿٝح ،كٱسجخ ٜل ٥أظ١ةـ اٛل ،ٟ٤كٱذُٕ ٜ٤ل ٥ا٣ؽٱٚ ،٨ٲىط إثؿاؤ٥٬
 ٫٪٦كٍٗل ذ.ٟ٣
وسأمث :كاٹ٩ذٞةؿ ثُؿٱ ٜاٷرث ٱ١ٮف يف اٵ٩ٮاع ا٣سٺزح:
أوا األعيانً٤١ٚ :ل ٠ةف اٛلٮت ٔ٤ح يف ػؿكص ٟ٤٦ ٨ٔ ٫اٛلٲخ ٠ةف ٔ٤ح يف
دػٮ ٫٣يف  ٟ٤٦ا٣ٮارثً٠ ،ل يف ٔٞٮد ا٣ذ٤٧ٲ٪ٔ ٟؽ٩ة.
ٚإف ٝٲ :٢ذٞ٪٦ ٟ٣ٮض ثأ ْفـ ا٣ٮ٣ؽ كاٛلؽثؿٚ ،إ١لًل ػؿصة ٔ ٨اٛل ٟ٤ثةٛلٮت ،كًف
ٱؽػٺ يف  ٟ٤٦ا٣ٮارث ،ك٠ؾا ٦ة أك٩ل ث ٫اٛلٲخ.
٪٤ٝة :ػؿكج ٬ؾق ٔ ٨اٛل ٟ٤ثةٵقجةب اٛلذٞؽ٦ح ٔىل اٛلٮت ،ك ٰ٬اٹقذٲٺد
كا٣ذؽثٍل كا٣ٮوٲح ،كإً٩ل( )1اٛلٮت َشط .ٍٞٚ
وأوا ادلٌافعٚ :ٲنرتط ٚٲ٭ة اٍ٣صط ا٣كةث ٜيف اٵٔٲةف ك٬ٮ ػؿكص٭ة ٔ٨
اٛل ٟ٤ثةٛلٮت َ ٓ٦شط آػؿ ك٬ٮ أف د١ٮف ً٦ل ٱىط ٤ٞ٩٭ة ٚذٮرث ٪٦ة ٓٚاٷصةرة
كا٣ٮ ٙٝا٣ؾم اُ٦ ُٓٞ٩ص.٫ٚ
كإً٩ل ٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :إ١لة دىٍل ٧٤٣ىة٣ط ْ٩ؿ نا إٌف أ١لة ظٲ٪بؾ دذجٓ ا٣ؿٝجح،
ً٠ل ٣ٮ ًف ٱؾ٠ؿ اٛلُصؼ ،كاٛلٕذ٧ؽ اٵكؿ؛ ٚلؿكص٭ة ٔ ٟ٤٦ ٨اٛلٲخ ث٧ٮد ،٫ثؼٺؼ
اٛل٪ة ٓٚا٣ذٰ د٪ذ ٢ٞثة٣ٮٛٝٲح ،ك٠ؾا اٛلٮ٩ل ُلة اٛلؤٝذح ث٧ٮت اٛلٮ٩ل ٫٣؛ إذ ًف ْلؿج
ٔ ٨اٛل ٟ٤ثةٛلٮت ث ٢ثة٣ٮ ٙٝكا٣ذٮٝٲخ ا٣كةثَٞل ،كثؼٺؼ إ٣ةرٱح ك٩عٮ٬ة()2؛ إذ
ٹ ٚ ٟ٤٦ٲ٭ة ،كثؼٺؼ ٪٦ة ٓٚا٣ـكج؛ إذ ٹ ٱىط ٤ٞ٩٭ة ٔىل ٦ة قٲأيت.
وأوا احلقِق ٚ٭ٰ زٺزح أرضب:
رضب ٱ ٫١٤٧اٛلٲخ دكف ا٣ٮارثٚ ،٭ؾق دجُ ٢ثةٛلٮت ،ك ٰ٬ظٞٮؽ ٍٗل
( )1يف (ب)« :ٱ١ٮف».
(٠ )2ة٧ٕ٣ؿل كا٣ؿٝجٯ اٛلؤٝذَل٬ .ة٦ل (ج).

٦كذ٤ٞحَ ،شٔخ دٮقٕح ٔىل ٦ة ٟ٣إَ٣ل ٠ؼٲةر اٍ٣صط كػٲةر ا٣ؿؤٱح كٟ٤٦
ا٣ذُصؼ ثة٣ٮ٠ة٣ح كاٛلٌةرثح كاٍ٣ص٠ح.
كرضب ٔ١ف اٵكؿ :ك٬ٮ أ ٫٩ٱ ٫١٤٧ا٣ٮارث دكف اٛلٲخ ك٬ٮ اٞ٣ىةص ،كٝؽ
ٱٞةؿ :إف اٛلٲخ ٱ ٫١٤٧أٱٌ نة؛ ك٣ؾ ٟ٣ٱىط ٔٛٮق ٔ ،٫٪كٱ ٟ٤٧ثؽ ٫٣ك٬ٮ ا٣ؽٱح،
ٚذ١ٮف ٕ ٨٦ل٤ح دؿ٠ح اٛلٲخ ٨١٣ ،دٕؾر ٔ٤ٲ ٫اقذٲٛةؤق؛ إذ ٹ ٱكذٞؿ إٹ ث٧ٮد.٫
كرضب ٱ ٫١٤٧اٛلٲخ ،كٱ٪ذ ٢ٞإٌف ا٣ٮارث ك٬ٮ قةاؿ اٙلٞٮؽ ٍٗل ٦ة ذ٠ؿ٩ة،
ز ٰ٬ ٥أ٩ٮاع:
وٌُا٦ :كذ٤ٞح ٹ دذٕ ٜ٤ثَٕل ٠ل٤ٮ٠ح ٠ةٛلذعضؿ كاٞ٣ىةص ا٣ؾم ٠ةف ٱ٫١٤٧
اٛلٲخ كا٣ٲَ٧ل كا٣ؽٔٮل كاٛ١٣ة٣ح ثة٣جؽف -أم :ظٲر ٠ةف ٧٤٣ٲخ ٛ٠ة٣ح ٚإ١لة
دٮرث ٔ -٫٪ك٩عٮ٬ة ،أم٠ :ةٙل ٜاٛلذٕ ٜ٤ثةٵرض اٛلجةظح أك اٛلٮٝٮٚح(.)1
ك٬ ٨٦ؾا ا٪٣ٮع ظ ٜاٛلعؿـ يف ا٣ىٲؽ ا٣ؾم ٠ةف ٱٝ ٫١٤٧ج ٢إظؿاٚ ،٫٦إ ٫٩إذا
٦ةت ا٩ذ ٢ٞإٌف كارز ٫كٱذجٕ ٫اٛل.ٟ٤
ووٌُا٦ :كذ٤ٞح ثَٕل ٠ل٤ٮ٠ح ٍٗل ٦نرتط اّلةد ٦ة١٣٭ة( ،)2كذٟ٣
٠ةٹقذُؿاؽ كاٛلكٲ ٢كا٣ذٕ٤ٲح ،ك٦ةء ا٪٣٭ؿ كا٣جبؿ ٔىل ٝٮؿ ،كظ ٜا٣ج٪ةء ،ككًٓ
اٚلي ينت ،كظ ٨٦ ٢٠ ٜاٍ٣صٱَ١ل يف ٩ىٲت َشٱٚ ٫١ٲًل ٬ٮ ٔٝ ٨ك٧ح ،ك٨٧٠
أك٩ل ٦ٮرزٍ٘٤٣ ٫ل ثأ٠سؿ  ٨٦ا٣س٤رٚ ،إف ٤٣ٮارث ظ ٞنة ٚٲ ٫ٱك ٍٞثإصةزد،٫
كٱٮرث ٔ ،٫٪ك٠ؾا اٛلعضٮر  ٫٣ثكجت ا٣ؽٱ.٨
ووٌُاٍٗ :ل ٦كذ٤ٞح ،ث ٢ٹ دٕ ٢ٞإٹ ٦ذٕٞ٤ح ثَٕل ٱ١٤٧٭ة ذك اٙل ،ٜكذٟ٣
٠ةٚلٲةرات ٍٗل ٦ة دٞؽـ ،كاًٌ٣لف( )3ثة٣ؽٱ ٨كا٘٣ج ٨كثؽرؾ( )4اٛلجٲٓ ك٩عٮق،
ٚذ٪ذ٬ ٢ٞؾق ثةٛلٮت دجٕ نة ٹ٩ذٞةؿ إَ٣ل.
( )1يف (ب)« :ك٩عٮ٬ة».
( )2يف (ب ،ج)٦ :ة١٣ٲ٭ًل.
( )3يف (ج)« :كاًٌ٣ل٩ح».
( )4أم :كاًٌ٣لف ثؽرؾ اٛلجٲٓ.

َش ىع دٮقٕح أك ٣ؽ ٓٚاِ٣صر،
دااؿ ثَل ٠ٮ ٫٩ي ً
فرع :ك٬ة ٪٬ة رضب  ٨٦اٙلٞٮؽ ه

ك٬ٮ ا٣نٕٛحٚ ،ٲسجخ  ٫٣اٙلً١لفٚ ،ٲ١ٮف ٦ٮركز نة ثٕؽ ا٤ُ٣ت كٍٗل ٦ٮركث ٝج.٫٤
[اٌمشاتح]

ووي األستاب امسامويث :اٞ٣ؿاثح ،ك ٰ٬قجت اقذعٞةؽ ا٣ى٤ح  ٨٦اٞ٣ؿٱت
كا٣ى٤ح [ ٨٦اٞ٣ؿٱت( ])1ثأ٦ٮر ٗلكح:
األول :اٷرث كٝؽ أٚؿٗ٪ة ا١٣ٺـ ٚٲٚ ،٫ةٞ٣ؿاثح قجت َشٔٲذ ٫كاٛلٮت قجت
 ٟ٤٦ا٣رت٠ح ٔىل ٦ة ٦ؿ.
[اإلٔفاق]

امراين :اٷٛ٩ةؽ ،ك٬ٮ ٦ة د٪ؽ ٓٚث ٫ظةصح اٞ٣ؿٱت  ٞٛ٩نح ك٠كٮة كق٪١ٯ كدكاء
كأصؿة ظٌة٩ح ،ك ٨٦ٱٞٮد اٵٔ٧ٯ ،ك٤ل ٢٧اٛلٕٞؽ ك٩عٮ ذَ ،ٟ٣شٔخ و٤ح ٨٦
اٛلٔ ًٜٛ ٪ىل اٛل ٪ى٤ٔ ٜٛٲ٫؛ ِ ٕ٣ف٤ح اٞ٣ؿاثح اٛل٪ةقجح ٍ٣صٔٲذ٭ة.
فرع :ك١٣ٮ١لة ٣ؽ ٓٚاٙلةصح قُٞخ ثةٛلُ٢؛ ٣ؾ٬ةب اٙلةصح ،كامرتط إٔكةر
ا٣ٮو٤ح ثٲ٪٭ًل
اٛل ٪ى٤ٔ ٜٛٲ ،٫ك١٣ٮ١لة و٤ح ًف دٍصع ثَل ٟلذ ٰٛ٤اٛل٤ح؛ ٹُٞ٩ةع ي
كامرتط ٜلة ا٪٘٣ٯ؛ إذ ٠ ٰ٬ة٣ىؽٝح كإً٩ل د١ٮف ّٔ ٨٭ؿ ٗ٪ٯ.
ك يٝؽْف ىر إٔكةر اٛل ٪ى٤ٔ ٜٛٲ ٫ثأف ٹ ٱٝ ٟ٤٧ٮت إٍ٣ص ،كإٱكةر اٛل٦ ًٜٛ ٪ة ٚٮٝ٭ة ث٧س٢
٦ة دٞؽـ يف اُٛ٣ؿةً ،
كز ٍٱؽى ٪٬ة يف ا٣ٲكةر اٛ١٣ةٱح إٌف ا٣ؽػ٢؛ إذ ٬ٮ ا٪٘٣ٯ ٔؿ ٚنة ،كٛل٨
ٹ دػٛ٠ ٫٣ ٢ةٱذ )2(٫اٙلٮؿ ٣ؾ ،ٟ٣ٹ ٛ٠ةٱح ا٣ٲٮـ كا٤٣ٲ٤ح ً٠ل ٬ٮ ٝٮؿ صًلٔح.
فرع :ك١٣ٮ١لة و٤ح ٚٲ٭ة ٕ٦ةكًح ثةٷرث ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( )3كصجخ يف
٦ةؿ ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف؛ إذ ً٬ل ه
إٔ٧٤٣ ٢٬ةكًح ،ك٠ة٩خ ثعكت اٷرث ٚإذا يك ًصؽ
يف ثٕي ا٣ٮرزح ٦ة ٨٦ ٓ٩كصٮُلة ٔ٤ٲ٠ ٫ةٷٔكةر٠ ،ة٩خ ٤٠٭ة ٔىل اٳػؿ ٔىل
اٵوط ً٠ل يف اٛلٍلاث.
( )1زٱةدة يف (ب ،ج).
( )2يف (ب ،ج)ٛ٠« :ةٱح».
َ ََ ْ
ُْ َ َ
َ
( )3يف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صولَع الٔارِثِ ٌِثو ذل ِمّص [ا٣جٞؿة.]233

فرع :كٛلة ٠ةف قجج٭ة اٞ٣ؿاثح ك٠ ٰ٬لذؽة أمج ٫ا٦ذؽاد٬ة ِلؽّف د ا٣كجت٥٤ٚ ،
ٱىط  ٨٦اٞ٣ؿٱت إقٞةَ٭ة يف اٛلكذٞج.٢
فرع :كٛلة ًف ٱٝ ٨١لؿد و٤ح [ا٣ؿظ )1(]٥يف إٛ٩ةؽ ا٣ٮ٣ؽ ٞ٤ُ٦ة ٔىل ا٣ٮا٣ؽ،
كا٣ٮا٣ؽ ٔىل ا٣ٮ٣ؽ ا٣ىٍ٘ل ،ث ٓ٦ ٢مج٭ح اٛل ٟ٤يف اٵكؿ كاقذىعةب ا٘لـاٲح يف
ا٣سةٌلً ،ف ٱ٪٦ ٓ٪٧٭ة اػذٺؼ اٛل٤ح ،كًف دٔ ٨١ىل ٝؽر اٷرث ،ككصجخ ٔىل اٵب
دكف اٵـ؛ إذ ٬ٮ صـء  ٨٦اٵب كْ٦ؿكؼ ٣ٶـ ،ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف ظٞ٭ة ٔ٤ٲ ٫أْٔ،٥
ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع يف ٝٮٛ ÷ ٫٣لٝ ٨ةؿ  ٨٦ :٫٣أثؿ ٱة رقٮؿ آص؟ ٝةؿ:
((أ ِفٝ ))ٟ٦ةؿ :ز٨٦ ٥؟ ٝةؿ(( :أ ِفٝ ))ٟ٦ةؿ :ز٨٦ ٥؟ ٝةؿ(( :أ ِفٝ ))ٟ٦ةؿ :ز٥
٨٦؟ ٝةؿ(( :أثةؾ))(.)2
فرع :ك١٣ٮ١لة و٤ح ٠ة٩خ ٞٛ٩ح اٛلس ٢ثؼٺؼ ٞٛ٩ح اٛل٤٧ٮؾ كا٣ج٭ٲ٧ح،
ٚة٣ٮاصت ٦ة ٱ٪ؽ ٓٚث ٫اِ٣صر ٍٞٚ؛ إذ كصجخ ٚٲ٭ًل(ٙ )3ل ِٛاٛل٭ضح ٚأٝٲٞ٦ ٥ؽ٦ح
ا٣ذ- ٙ٤ك ٰ٬اِ٣صرٞ٦ -ة ،٫٦كقجج٭ة ٬ٮ اٛل.ٟ٤
فرع :ك١٣ٮف قجت ٞٛ٩ح اٛل٤٧ٮؾ اٛل[ ٟ٤كصجخ ٤٧٧٤٣ٮؾ ا١٣ةٚؿ ككصت
دكاء اٛل٤٧ٮؾ]( )4كا٣ج٭ٲ٧ح اٛلعرت٦ح ك٣ٮ ث ىٍ ٛٮ ًؽ ٝٲ٧ذ٭ة ،ك٠ؾا ٦أ٠ٮ٣ح ا٤٣ع ٥ظٲر
ًف ٥لرت اٛلة ٟ٣ذثع٭ة ،ككصت ٔىل اٍ٣ص٠ةء ٔىل ٝؽر اٙلىه ،كا٩ذ٤ٞخ ثة٩ذٞةؿ
اٛلؿٱي كصت ٔىل ثٲخ اٛلةؿ ك٣ٮ ًف ٱٝ ٫٣ ٨١ٲ٧ح ،ٹ إذا
اٛل ،ٟ٤كإذا يأ ٍٔذً ى ٜإ٣جؽي
ي
٬ ٙٮ أك ا٣ج٭ٲ٧ح ،أك يً ٩ؾ ىر ُلًل ٔىل ٦كضؽ أك ٍٗلق كٹ ٝٲ٧ح ٜلًل ٚٺ ٱىطٚ ،ٺ
يك ً ٝى
دك ٍٞاٞٛ٪٣ح؛ إذ ًف يٱ ٍٍصع  ٢ٞ٩اٛل ٟ٤إٹ ٣ٺردٛةؽ ،كٹ اردٛةؽ ثٕؽـ ا٨٧٠ ٓٛ٪٣
و
ثجىةٝح أك ٩عٮ٬ة.
ٱ٪ؾر
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )2أػؿص٦ ٫ك ٨ٔ ٥٤أيب ٬ؿٱؿة ( ، )2548كا٣جؼةرم ( ، )5971كاث٦ ٨ةص.)2706( ٫
( )3يف (ب ،ج)ٚ« :ٲ٭ة».
(٦ )4ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل قة( ٨٦ ٍٝأ).

فصً[ :يف ٔفمح اٌضٚخح]

كأ٦ة ٞٛ٩ح ا٣ـكصح ٚ٭ٰ و٤ح كٚٲ٭ة ٪ٕ٦ٯ اٛلٕةكًح؛ إذ  ٰ٬يف ٞ٦ةث٤ح دك٤ٲ٥
ا٣جؽف ٔىل أَ ٫٩شط ،كقجج٭ة ٬ٮ ٪٦ ٟ٤٦ة ٓٚا٣جؽف ا٣سةثخ ثةٕٞ٣ؽ.
فرعً٤ٚ :ل ٚٲ٭ة  ٨٦اٛلٕةكًح كصجخ يف ٦ةؿ ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف كٔىل اٛلك٥٤
٣ـكصذ ٫ا١٣ةٚؿة ك٘٧٤٣ٲجح( ،)1كًف دك ٍٞثةٛلُ ٢ثؼٺؼ ٞٛ٩ح اٞ٣ؿٱت.
فرع :ك١٣ٮ١لة يف ٞ٦ةث٤ح ا٣ذك٤ٲ ٥قُٞخ ثة٪٣نٮز كثٕؽـ دك٤ٲ ٥ا٣ـكصح
اٛل٤٧ٮ٠ح دك٤ٲ نًل ٦كذؽا ٦نة ،كّلىىخ ٔىل ٝؽر ا٣ذك٤ٲ.٥
فرع :كا٣ذك٤ٲ ٥ا٣ؾم ٬ٮ ٔٮض كَشط ٣ٮصٮب اٷٛ٩ةؽ٬ ،ٮ ٔؽـ اٹ٦ذ٪ةع
ٍٞٚ؛ ٤ٚؾ ٟ٣كصت ٤٣ىٍ٘لة كاٛلؿٱٌح كاٛلعجٮقح ثةَ ن
ٺ أك ثع ٜٹ دذ،٫٪٦ ٨١٧
كأقُٞ٭ة ٩نٮز ا٣ىٍ٘لة اٛل٧ٲـة ،ككٍف ٍٗل اٛل٧ٲـة.

فرع :كأ٦ة اٛلٕذؽة َ ٨ٕٚٺؽ رصٰٕ ظ ٥١ا٣ـكصٲح و
ثةؽ؛ ٣جٞةء اٙل ٢كإ١٦ةف

ا٣ذك٤ٲ ،٥كٍٔٗ ٨لق ٝؽ زاؿ اٙل ٢كث٦ ٰٞة ٬ٮ ٠ة٣ذك٤ٲ ٥ك٬ٮ ا٩عجةق٭ة  ٨٦أص،٫٤
ٚكُٞخ ا٣ك٪١ٯ ٣ٶ٦ؿ اٵكؿ ،ككصجخ اٞٛ٪٣ح كا١٣كٮة ٣ٶ٦ؿ ا٣سةٌل ،كاٛل٪ةقجح
كاًعح ً٠ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
فرع :كٛلة ٠ةف ا٣كجت ٬ٮ  ٟ٤٦اٛل٪ة ٓٚثةٕٞ٣ؽ ك٬ٮ ٦كذ٧ؿ صؿل اقذ٧ؿارق
ٝلؿل ِلؽدق ٥٤ٚ ،ٱىط إثؿاء ا٣ـكصح  ٨٦اٛلكذٞج ٢كٹ إثؿاء اٛلُٞ٤ح ٞٛ٩ ٨٦ح
إ٣ؽة ،كإً٩ل وط(٪ٔ )2ؽ ثٕي أوعةث٪ة ث٪ة نء ٔىل أف قجج٭ة ٬ٮ إٞ٣ؽ ٠كةاؿ
اٙلٞٮؽ ا٣ـكصٲح ،ك٣ٲف ٠ؾ ،ٟ٣ث٬ ٢ٮ قجت ا٣كجت ٚٺ ٱؤزؿ يف ا٣ىعحً٠ ،ل يف
اٛلٮت ٍ٧٤٣لاث ٔىل ٦ة ٦ؿ.
[اٌؼرك]

امرامد وي امطنث امخي حِجتُا امقراةث :إ٣ذ ،ٜك ٰ٬و٤ح أكصجذ٭ة
ا٣ؿظة٦ح ثٍصط اٛل.ٟ٤
( )1يف (ب ،ج)« :ك ٤٣ىِ٘ ً ٪فٲح».
( )2أم :إثؿاء ا٣ـكصح.

فرع :كٛل٪ةقجح ا٣ى٤ح ٞ٤٣ؿاثح ٠ة٩خ  ٰ٬قجت إ٣ذ ٜٹ اٛلً٠ ٟ٤ل ذ٠ؿق أثٮ
ظ٪ٲٛح ،كإً٩ل ٬ٮ َشط  ،ٍٞٚكإً٩ل ٠ة٩خ ا٣ؿظة٦ح ٦ٮصجح ٣ؾ)1(ٟ٣؛ ٵف اٍ٣صع
 ٟ٤٦ ٨٦ ٓ٪٦ثي ٌٍٓ ا٣ؿظ ٥ثٕٞؽ ا١٪٣ةح ،ر ٕٚنة ٛل٪ـ٣ذ٭ة ٔ٪٦ ٨ـ٣ح اٵصة٩ت،
كٓل٤ٲ ١نة ٛلة ٱٞذٌٲٍ٦ ٫صكٔٲح ا١٪٣ةح ً٠ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌفٚ ،ٺ ٓل ٟ٤ثٟ٤٧
ا٣ٲَ٧ل.
ٚإف ٝٲٓ :٢ل ٟ٤رٝج يذ ٫دكف ثًٌٕ٠ ٫ل ٱٞٮ ٫٣اٛلؼة.ٙ٣
٪٤ٝةٚ :ٲ ٫كصٮد اٛل٤ـكـ ثؽكف ٹز٦ ٓ٦ ،٫٦ة ٚٲٞ٩ ٨٦ ٫ي ا٘٣ؿض؛ ٕ٣ؽـ ٟ٤٦
ا٣جٌٓ؛ إذ  ٟ٤٦ا٣ؿٝجح أٌْٔٗ ٥ةًح .٫٪٦
فرع :ك١٣ٮف اٞ٣ؿاثح  ٰ٬ا٤ٕ٣ح ًف ٱىط كٝٮع ٔذ ٜاٞ٣ؿٱت ٔ ٨اٛ١٣ةرة؛ إذ ٹ
دذىٮر ٞ٦ةر٩ح ا٪٣ٲح ٔ٤ح إ٣ذ ،ٜػٺ ٚنة ٣جٕي اٙلٛ٪ٲح ث٪ة نء ٪٦٭ٔ ٥ىل أف ا٤ٕ٣ح ٰ٬

اٛلً٠ ٟ٤ل ذ٠ؿ٩ة أكٹن.

ٝٮم اٛ٪٣ٮذ ١٣ٮ ٫٩إقٞةط ظٔ ٜةرضً٠ ،ل ٦ؿ ّلٞٲ ،٫ٞدسجخ
ك١٣ٮف إ٣ذِ ٜف
٬ؾق ا٣ى٤ح ثَل ٟلذ ٰٛ٤اٛل٤ح كيف ظ ٜا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف ،كًف ٱنرتط ٚٲ٭ة إٱكةر
اٞ٣ؿٱت.
[اٌؼمً]

امراةع :ا ،٢ٕٞ٣ك ٰ٬و٤ح دٮصج٭ة اٞ٣ؿاثح ٔىل كص ٫اُ٪٣صة ،كٚٲ٭ة مةاجح
صـاء ٠ٮ١لً ٥ف ٱأػؾكا ٔىل ٱؽق ٠ ٓ٦ٮُ٩ ٫٩صة يف اٛلٕ٪ٯً٠ ،ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع
ثٞٮ(( :٫٣اُ٩ص أػةؾ ّةٛل نة أك ٤ْ٦ٮ ٦نة))(.)2
ككصَ ٫شٔٲذ :٫أف اٞ٣ةد ٢ػُأ ٛلة ق ٫٪ٔ ٍٞاٞ٣ىةص ر ٕٚنة ٤٣عؿج ،ك ئؽؿ
إٌف ثؽ ٫٣ك٬ٮ اٛلةؿ ظ ْٛنة ٣ؽـ اٛلؤ ٨ٔ ٨٦اٌ٣ٲةع٠ ،ةف أ ٬ن
ٺ ٵف ٱُ٪صق أٝةرث ٫ثًل
٬ٮ ٠جؽؿ د.٫٦
( )1أمٕ٤٣ :ذ.ٜ
( )2أػؿص ٫ا٣جؼةرم ٔ ٨أ٩ف ث٦ ٨ة ،)6952( ٟ٣كٔ ٨صةثؿ ثٔ ٨جؽآص أػؿص٦ ٫ك.)2584( ٥٤

فرع ٥٤ٕٚ :أ١لة ٹ ّل ٢٧إ٣ة٤ٝح إٹ اٞ٣ؽر ا٣ؾم ٱى٤ط ثؽٹن ٔ ٨اٞ٣ىةص
و
ك٬ٮ أرش اٛلٮًعح ًٚل ٚٮؽ ،ك٠ؾ ٟ٣ا٘٣ؿة كٝٲ٧ح اٛل٤٧ٮؾ؛ إذ ً٬ل ي
ٛ٩ف
ثؽؿ
ك٠ؾا أرش ٦ٮًعح اٛل٤٧ٮؾ ٛلة ذ٠ؿ٩ة.
فرع :كٔ ٥٤أف أو ٢ا٣ٮصٮب ٔىل ا٘لةٌل؛ إذ ا٘ل٪ةٱح قجت ا٘٣ؿا٦ح ،ك١٣ٮ٫٩
أو ن
ٺ زجذخ  ٫٣أظ١ةـ ،إذا يأثؿً ئ  ٨٦ا٘ل٪ةٱح ٝج ٢اٙلٔ ٥١ىل إ٣ة٤ٝح ثؿاخ ،كإذا
زجذخ ا٘ل٪ةٱح ثإٝؿارق كظؽق ٠ة٩خ ا٣ؽٱح ٤٠٭ة ٔ٤ٲ ،٫كإذا ادٔٯ ٔ٤ٲ ٫ا٘ل٪ةٱح كزجذخ
ثة٣جٲ٪ح ٣ــ إ٣ة٤ٝح  ٨٦دكف ٔ١ف.
٤ل ً ٧ي٦ ٢ة ث ٰٞثٕؽ ٖل ٢إ٣ة٤ٝحٚ ،إف ظؽث ٪٦٭ ٥أظؽ ٝج ٢اٙل٥١
كا٣ؿاثٓ :أ ٫٩ى ٍ

ٖل ى ٢ٹ ثٕؽق.
ٔ٤ٲ )1(٫ى ى

فرع :ك١٣ٮف قجت ٖل ٢إ٣ة٤ٝح أ٦ؿ نا راصٕ نة إ٣ٲ٭ة ك٬ٮ اٞ٣ؿاثح٠ ،ة٩خ أو٤ٲح
ٚٲًل ٣ـ٦٭ة  ٨٦كص٤ٚ ،٫ؾ ٟ٣إذا يأثٍؿً ىا ٍخ  ٫٪٦ثؿئ ا٘لةٌل ،كإذا ٓلؿدت ًف ٱ٤ــ ا٘لةٌل
ٔىل اٵوط.
ٚإف ٝٲ٦ :٢ة ٣ــ إ٣ة٤ٝح إف ٠ةف ثُؿٱ ٜا٠ ٢ٞ٪٣ةٙلٮا٣ح ًف دربأ ثرباء ا٘لةٌل ،كإف
٠ةف ثُؿٱ ٜا٠ ٥ٌ٣ةًٌ٣ل٩ح ًف ٱربأ ا٘لةٌل ثرباا٭ة.
٪٤ٝةٛ :لة ٠ة٩خ أو ن
ٺ  ٨٦كص ٫دكف كصً٠ ٫ل ذ٠ؿ٩ة زجخ ٜلة اٙلً١لف.
فرع :ك١٣ٮف ٦ة ٣ــ إ٣ة٤ٝح ٔىل كص ٫ا٣ى٤ح ًف ٱسجخ ثَل ٟلذ ٰٛ٤اٛل٤ح كٹ
ٛلذٕ٧ؽ ا٘ل٪ةٱح؛ إذ يف إٔة٩ذ ٫إٗؿاء  ،٫٣كًف ٱنرتط ٜلة اٷٱكةر ٦جة٘٣ح يف ظ ِٛدـ
اٛلكٝ ٨١٣ ،٥٤ؽ صٕ ٢ا٣ذؼٛٲ ٙيف ٝؽر ٦ة ّلَ ٓ٦ ٫٤٧ٮؿ ٩ضٮـ ا٣ذأصٲٔ ٢ٮً نة
ْٔ٪ٚ ،٫٪ؿ إٌف ا٘ل٭ذَل كٚةء ثةٙلَٞل.
فرع :ك١٣ٮف ٬ؾق ا٣ى٤ح ٔىل كص ٫اُ٪٣صة ًف ِلت ٔىل ا٣ىجٰ كاٛلؿأة ك٣ٮ
٠ة٩خ ٕ٦ذٞح؛ إذ ٹ ُ٩صة ٜل ،٥كٹ ٔىل إ٣جؽ؛ إذ ٹ ٱ ،ٟ٤٧كإ٣ربة ثٮٝخ
اٙل٥١؛ إذ ٬ٮ كٝخ اقذٞؿار اٙل ،ٜككصجخ ٔىل اٵٔىل كاٵد٩ٯ ا٣ٮارث كٍٗلق؛
( )1يف (ب)٤ٔ« :ٲ٭ة».

ٹمرتا٠٭ ٥يف اُ٪٣صة.
فرع :ك١٣ٮ١لة و٤ح ً٠ل ذ٠ؿ٩ة قُٞخ ث٧ٮت ٦ ٨٦ةت ٪٦٭ٝ ٥ج ٢ظ٤ٮؿ
اٵص ٢ثٕؽ اٙل ،٥١أك ثٕؽق ٝج ٢اٙل ،٥١أك ٝج٤٭ًل  ٕ٦نة ،أك( )1ثٕؽً٬ل ٔىل اٵوط؛
ٹقذٞؿارق.
[احلعأح]

اخلاوس :اٙلٌة٩ح ،ك ٰ٬ظ٤٣ ٜعةً ٨كاٛلعٌٮف؛ إذ ٚٲ٭ة مةاجح كٹٱح،
٤٣ع٪ٮ كا٣نٞٛح.
كقجج٭ة يف ظ ٜاٙلةً٬ ٨ٮ اٞ٣ؿاثح اٛلذٌ٪٧ح
ْف
فرع١٤ٚ :ٮ١لة و٤ح ًف دسجخ ثَل ٟلذ ٰٛ٤اٛل٤ح  ٥٤ٚدسجخ ٤٣ىجٰ ا١٣ةٚؿ ثٛ١ؿ
أثٮٱٔ ٫ىل ٝؿٱجةد ٫اٛلكً٤لت ،كٹ ٛلك )2(٥٤ثإقٺـ أظؽ أثٮٱ ،٫أك ث١ٮ ٫٩يف دار٩ة
دك١لًل ٔىل ٝؿٱجةد ٫ا١٣ةٚؿات ،إٹ اٵثٮٱً٠ ٨ل دٞؽـ يف اٞٛ٪٣ح.
فرع :ك١٣ٮف قجج٭ة يف ظ ٜاٙلةً٬ ٨ٮ اٞ٣ؿاثح ًف ٱىط  ٫٪٦إقٞةَ٭ة ٛلة
ٱكذٞجٔ ٢ىل ٦ة ٦ؿ يف اٞٛ٪٣ح.

اٙل٪ٮ ٠ة٩خ اٞ٣ؿاثح ى٪ًْ٦ى ىذٚ ٫ةٔذربت؛ ْ٣٭ٮر٬ة
كٛلة ٠ة٩خ اٙل٧١ح ٰ٬
ٌ
اٙل٪ٮ يف ا٘٣ة٣ت
كاٌ٩جةَ٭ة ً٠ل يف ْ٩ةاؿق ،ك٠ة٩خ ٦رتدجح يف اٞ٣ؿاثةت ٔىل دؿدت ْف
٠سؿ نة ك ٤ٝنح.
فرع٤ٚ :ؾ ٟ٣يٝؽ٦خ اٚلةٹت ٔىل اٵػٮات ،كا٘لؽات ٔىل اٵب ،كاٵػخ
ٵـ ٔىل اٵػخ ٵب ك٩عٮ ذ ،ٟ٣ك٠ةف ا٪٣كةء ٚٲ٭ة أكٌف  ٨٦ا٣ؿصةؿ إٹ اٵب
ظ٪ٮق ك٣ٮٹٱذ،٫
ٔىل اٵوطٚ ،إ ٫٩اٵكٌف ثٕؽ اٵـ كأػٮألة كأ٦٭ةٔلة؛ ً١٣لؿ ْف
ك٠ةف اٛ٣ٮارغ ٔ ٨اٵزكاج ك٣ٮ ثٕؽف أكٌف  ٨٦اٛلـكصةت ك٣ٮ ٝؿث٨؛ ٹمذ٘ةٜل٨
ثة٣ذج ّفٕ ٢ٵزكاص٭.٨
ٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :إٹ أف ٱ١ٮف ا٣ـكج ذا رظ٤٣ ٥ىجٰ؛ ٣ـكاؿ اٛلة ،ٓ٩ك٠ةف
ا٣ؿصةؿ اٛلعةرـ ٔ٪ؽ ٔؽـ ا٪٣كةء أكٌف ٍٗ ٨٦ل اٛلعةرـ.
( )1يف (ج)« :ٹ ثٕؽً٬ل».
( )2يف (ب ،ج)٧٤٣« :ك.»٥٤

فرع :كٛلة ٠ةف ٚٲ٭ة مةاجح كٹٱح ٠ة٩خ ظ ٞنة ٤٣ىٍ٘ل ٬ ٨٦ؾق ا٘ل٭ح كقجج٭ة ٬ٮ ا٣ى٘ؿ
ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف ،كامرتط ٜلة اٵ٦ة٩ح كٔؽـ اٛ٣ك ،ٜك ٫٪٦ا٪٣نٮز.
ك١٣ٮف د ٟ٤ا٣ٮٹٱح ٍٗل ٦كذٛةدة ٔةدت ثةردٛةع ٬ؾق اٛلٮاٚ ،ٓ٩ذٕٮد ثةردٛةع
ا١٪٣ةح ٔىل اٵوط.
فرع :ك١٣ٮ١لة ظ ٞنة ٤٣ىجٰ ِ ًٕ ٣ف٤ح ٔضـق ٔٝ ٨ٲة ٫٦ثٛ٪ك ٫كصجخ ٤٣ىٍ٘ل
كا١٣جٍل ا٣ؾم ٹ يٱْ ٧فٲـ كٛلٔ ٨ؿض  ٫٣ا٘ل٪ٮف ،ككصجخ ٔىل ذات اٙل ٜظٲر ٹ
ٱٞٮـ ٍٗل٬ة ٞ٦ة٦٭ة ،كٔىل ذات ا٣ـكج ك٣ٲف ٕ٪٦ ٫٣٭ة ٵف ذ ٟ٣ظ ٜٱسجخ يف
ثؽ١لة ثٍ٘ل ٤ٕٚ٭ة١ٚ ،ةف ٠ةٛلكذس٪ٯ ٠ىٲةـ رٌ٦ةف كوٺة اٛ٣ؿض.
فرع :ك١٣ٮ١لة ظ ٞنة ٠ ٫٣ةف دٔٮا٬ة إٌف كْ ٣فٲ ،٫كدٕٞ٤خ ث ٫اثذؽاء٤ٚ ،ؾٟ٣
ٱٌ ٨٧ثة٣ذٛؿٱٍ كدك٤ٲ ٫٧إٌف ذات ا٣ذٛؿٱٍ ،كصةز ٤٣عةً٪ح أػؾ اٵصؿة كإف
دَٕل ٔ٤ٲ٭ة ،كاٵصؿة ٱأػؾ٬ة ا٣ٮ ّفٍف ٠ل٤ٔ ٨ٲ ٫اٞٛ٪٣ح ً٠ل ٦ؿ.
فرع :كإذا اّلؽ اٛل ًٜٛ ٪كاٙلةً ٨قُٞخ اٵصؿة ،كٝؽ دذعؽ ا٣سٺزح ً٠ل إذا
٠ةف اٵب ٬ٮ اٙلةً ،٨كٝؽ دذ٘ةٱؿ ٤٠٭ة ،كٝؽ ٱذعؽ از٪ةف ٪٦٭ةٚ ،ذٗ ٟ٤لف
٦كةا ٢دك ٍٞاٵصؿة يف از٪ذَل ٪٦٭ة ،ك يدكذع ٜيف زٺث.
فصً[ :يف ر ٞٚاألسزاَ]

كاٞ٣ؿاثح قجت يف ظٞٮؽ يأ ىػؿ أٱٌ نة ،أ٠سؿ٬ة ٍٗل كاصت٠ ،ى٤ح اٵرظةـ اٛلعةرـ
ك ٙ٠ٱؽ ّةٛل٭،٥
كٍٗل ٥٬ثأ٩ٮاع ا٣ىٺت  ٨٦دٞؽٱ٧٭ ٥يف اٷ٩ؾار كا٣ىؽٝح،
ْف
كُ٩صة ٤ْ٦ٮ٦٭ ،٥كدٕ٭ؽ ٥٬ثة٣ـٱةرة ك٩عٮ ذً٦ ٟ٣ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(.)1
رب ا٣ٮا٣ؽٱ ،٨كٔؽـ ا ٣ى٘ ٍٲ ىج ًح ٔ٪٭ًل ظٲر
ووٌُا٦ :ة ٥لذه ثة٣جٕي ٪٦٭ ٥ىْ ً ٠ف
ٱذِصراف ثؾ ٟ٣إٹ ٤ُ٣ت ٔ ٤و ٥ٹ ٣لؽق إٹ ثة ٣ى٘ٲجح أك ٚؿٱٌح اٙلش ٔىل اٵوط
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ام َب ْػ ُظ ُٓ ًْ
( )1ث٪عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوأُذِر غشِْيح
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ذ
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ات ذا اىلرب خلّّص [اٷرساء،]26:
اب اّلِلِّص [اٵظـاب ،]6:كٝٮْ : ٫٣صوء ِ
أوَل ةِتػ ٍض ِِف نِخ ِ
ك٩عٮ٬ة.

إٹ ظٲر ٥لنٯ ٔ٤ٲ٭ًل ا٣ذ.ٙ٤
كٝٲ :٢دِصرً٬ل ثًل ٬ٮ ٠عؽكث ٔ٤ح ٠ذٛ٤٭ًل؛ ٣سجٮت اٛلـٱح ٜلًل ٔىل قةاؿ
اٵٝةرب كٹ دذع ٜٞإٹ ثؾ ،ٟ٣كٱذٞٛٮف يف ا٘ل٭ةد كاٜلضؿة أف ػنٲح اِ٣صر ٠ةٚٲح.
فرع :كإذا دٕةرض ظٞةً٬ل ٚة٣ٮا٣ؽة أٝؽـ ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)1كذٟ٣
أْٔ٧ٕ٩ )2(٥ذ٭ة كٵف ا٘لـاٲح يف اٵب أّ٭ؿ ١ٚة٩خ ا٧ٕ٪٣ح  ٫٪٦أٞ٩ه ً٠ل دٞؽـ
اٷمةرة إ٣ٲ.٫
[اٌصغش]

ووي األستاب امسامويث :ا٣ى٘ؿ :ك٬ٮ ٛلة دٌ ٨٦ ٫٪٧إ٣ضـ كا٘ل٭٢
ثٮص )3(٫اٛلىة٣ط قجت ٣سجٮت ا٣ٮٹٱح ٔ٤ٲً ٫ػ ىٺ ٚنح ،ك٠ؾ ٟ٣ا ٣ىٕ ىذ ٫كا٘ل٪ٮف.
[فرع( ٥٤ٕٚ ]:)4أف ا٣ى٘ؿ ٪ْ٦ح أٝٲٞ٦ ٥ةـ اٙل٧١ح؛ ٹٌ٩جةَٚ ،٫إف ا٣ٮٹٱح
يف اٵو ٢ظ٤٣ ٜىٍ٘ل؛ ٣بٺ دٌٲٓ ٦ىةٙل ،٫ز ٥ٱسجخ ظ ٜا٣ٮٍف ،ك٬ٮ ٟ٤٦
ا٣ذُصؼ دجٕ نة ٙل ٜا٣ىٍ٘ل ك٬ٮ يف اٙلٞٲٞح ظ٤٣ ٜىٍ٘ل؛ إذ ا٣ٮٍف ٠أ ٫٩ا٣ىٍ٘ل
ٵص ٢اٚلٺٚح ،ك٤٣ؼٺٚح ٱٕ ٢٧ا٣ٮٍف ث٧ؾ٬ج ،٫ك٣ٲف ٤٣ىٍ٘ل  ٫ٌٞ٩ثٕؽ ا٣ج٤ٮغ
ظٲر اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ج٭ًل؛ إذ ٠ةف(٦ )5ؾ٬ج ،٫كوط إٝؿارق ٔ٤ٲ ٫ثًل ٬ٮ  ٨٦ظٞٮؽ
دُصٚةد ،٫كدٕٞ٤خ ث ٫اٙلٞٮؽ ٚٲأػؾ٬ة ٦ ٨٦ةؿ ا٣ىٍ٘لٚ ،إف دٕؾر ٦ ٨٧ٚة،٫٣
ثؼٺؼ ٦ة إذا أصةز ٔٞؽ ا٣ىٍ٘ل ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ٫؛ إذ ٹ ػٺٚح ،كإً٩ل

أق)6(ٍٞ

ظ ٫ٞثةٷصةزة.

فرع :ك١٣ٮف ا٣ٮٹٱح ً ٤ٍ ٦ى ٟا٣ذُصؼ ٠ةف أكٌف ا٪٣ةس ُلة  ٫٣ ٨٦مج٭ح  ٟ٤٦يف

اٛ٪٣ف أك اٛلةؿ ثكجت ا٘لـاٲح ثٲ٪٭ًل ثٺ كاقُح ك٬ٮ اٵبً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع،
( )1يف اٙلؽٱر اٛلذٞؽـ ٝؿٱج نة.
( )2يف (ب ،ج)٧ٕ٩ ٥ْٕ٣« :ذ٭ًل».
( )3يف (ج) :ثٮصٮق.
( )4قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )5يف (ب ،ج)٠« :أ .»٫٩كيف ظةمٲح ٔىل (أ)« :ٵ »٫٩دْ٪ٲ ٪نة.
( )6يف (ب)« :ٱك.»ٍٞ

ه  ٫٪٦ثٞذ٢
كُلؾق ا٣نج٭ح دسجخ  ٫٣أظ١ةـ ك :ٰ٬ا٣ٮٹٱح اٛلؾ٠ٮرة ،كأ ٫٩ٹ يٱٞذى ي
ا٣ٮ٣ؽ ،كٹ ىٱ ٍٞذه  ٫٪٦ا٣ٮ٣ؽ ثٞذ ٢أ ٫٦أك ٩عٮ٬ة ،كٹ يٱ ُٓٞثَصٝح ٦ة ،٫٣كٹ ي٤لؽّف
ثٮطء أ٦ذ ،٫كٱ١٤٧٭ة ثةٹقذٲٺدٚ ،ٲ٤ع٩ ٜكت ا٣ٮ٣ؽ ،كٱؽػ ٢إٞ٣ؿ يف ٝٲ٧ذ٭ة،
ثؼٺؼ أ٦ح اٍ٣صٱٟ؛ إذ ٹ مج٭ح يف ظىح َشٱ.٫١
كأف اٵو ٢يف دُص ٫ٚا٣ىٺح ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ،كٱكذع ٜاٙلٌة٩ح  ٨٦ثَل قةاؿ
ا٣ؿصةؿ ،كٱسجخ ا٪٣كت ثٲ٪٭ًل ثة٣ؽْف ٔٮة ،كِلت ٔ٤ٲٞٛ٩ ٫ح ا٣ىٍ٘ل ك٣ٮ ٠ةف ٌٗ ٪ٲ نة

ٔىل اٵوط ،كٹ د١ٮف ٔىل ظكت اٛلٍلاث ،كٱىٍل ٗ٪ٲ نة ث٘٪ٯ أثٲ ٫ك٦ك ٤نًل
ثإقٺ ،٫٦كٹ دٞ٪ي ا٣ىٍ٘ل ية ٔٞؽى أثٲ٭ة إذا ث٘٤خ ،كٹ يد ىٮ ِفىف ٦٭ؿ اٛلس ٢ظٲر ٠ةف
ٔٞؽ ٔىل دك ،٫٩كٱ٤ع ٜيف ا٪٣كت ثٚ ،٫٭ؾق زًل٩ٲح ٍٔص ظ ١نًل.
فرعٛ :لة ٠ةف ا٘لؽ أث نة ثٮاقُح زجخ  ٫٣مج٭ح ًٕ ٟ٤٦ٲٛحٚ ،ٲسجخ ٬ ٨٦ ٫٣ؾق
اٵظ١ةـ اٵرثٕ يح اٵي ىك يؿ  ،ٍٞٚأ٦ة ا٣ٮٹٱح ٧٤٤ٚعةْٚح ٔىل ٦ىة٣ط ا٣ىجٰ،
كوٲة٩ح ٜلة ٔ ٨اٌ٣ٲةع ٓ٦ ،أٝ ٫٩ؽ ٱذٮٌف ٔىل اٵب ظٲر ٔؿض  ٫٣ص٪ٮف،
ٚٲضت أف ٱذٮٌف ٔىل أكٹدق؛ إذ  ٨٦ ٥٬دٮاثٕ.٫
كأ٦ة قٞٮط اٞ٣ىةص كاٙلؽْف ١٤ٚٮ١لًل ٱكُٞةف ثة٣نج٭ح ،كإً٩ل ًف ٱك ٍٞاٙلؽّف
ثٮطء أ٦ح اث ٨اٹث ٥ْٕ٣ ٨اٛ٣ةظنحٚ ،جٮ ٖ٣ثة٣ـصؿ ٔ٪٭ة ٔىل ٦ة ٦ؿ.
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلٕ٪ٯ ا٣ؾم يف اٵب ظةو ن
ٺ يف اٵ ْفـ  ٨١٣وٛذ٭ة ٩ةٝىح
ثكجت اٵ٩ٮزح اٛلٮصجح ٠ٮف ٍٗل٬ة ىِ ٝفٮا ٦نة ٔ٤ٲ٭ةً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( -)1زجخ ٜلة
٬ ٨٦ؾق اٵظ١ةـ ٦ة أ ٨١٦ظىٮ ٫٣يف ظٞ٭ة ،إٹ أرثٕح ك ٰ٬ا٣ٮٹٱح ككصٮب
اٞٛ٪٣ح ،ك٦ىٍلق ٗ٪ٲ نة ث٘٪ة٬ة ،كٙلٮ ٫ٝيف ا٪٣كت ُلة .أ٦ة ا٣ٮٹٱح ١٤ٚٮ١لة ً٦ل يٱ ىٮ ِفٌف
ٞ٤ٚٮة ا٘لـاٲح [يف اٵب](ٔ )2ىل ٦ة ٦ؿ.
ٔ٤ٲ٭ة ،كأ٦ة ٍٗل٬ة ِف
فرع :كٝؽ أزجخ ثٕي أوعةث٪ة ٜلة كٹٱ نح ٔ٪ؽ ٔؽـ اٵبٞٚ ،ٲ :٢يف أف
دٞجي  ٨٦ ٫٣ا٣ٮاصجةت ك٩عٮ٬ة ٦ة ٱى٤ع ،٫كٝٲ :٢ث ٢يف ٦ة ٫٣أٱٌ نة ٠ةٵب ٨١٣
ُ َ

َ ََ

ّ

الر َجال ك ذٔ ُ
ّ
امٔن لَع اىن ِ َصاءِّ...ص اٳٱح [ا٪٣كةء.]34:
( )1ث٪عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص ِ
( )2زٱةدة يف (ب ،ج).

ٔىل كص ٫اٚلٛ٤ٲح ِ٤٣صكرة.

٪ل و
٪٦ ٢٠٭ًل
فرع ٥٤ٕٚ :أف أو ٢ا٣ٮٹٱح ٔىل ا٣ىٍ٘ل ٣ٶب ،ز ٥ا٘لؽ ،ىك ىك ً ّف

ٱٞٮـ ٞ٦ة٫٦؛ إذ ٬ٮ ٩ةاج ،٫كٔ٪ؽ ٔؽ٦٭ ٥د٪ذ ٢ٞا٣ٮٹٱح إٌف أ ٢٬ا٣ٮٹٱةت إ٣ة٦ح
ظ ْٛنة ٛلىة٣ط إ٣جةد ك ٥٬اٷ٦ةـ كاٙلة.٥٠
فرع ٥٤ٕٚ :أف يف ا٣ٮٹٱح ظ ٞنة ٤٣ىٍ٘ل ،كقجج ٫ا٣ى٘ؿ ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ،كظ ٞنة ٤٣ٮٍف
ت ا٣نةرع يف اٷ٦ةـ ٦سٺن.
كقجج ٫أ٦ؿ ٱؿصٓ إ٣ٲ ،٫ك٬ٮ ا٣نج٭ح يف اٵب كا٘لؽ ك ىٍ ٩ى ي
فرع :كٛلة ٠ةف كٹٱح اٷ٦ةـ كاٙلة ٥٠ثكجت ا٣ٮٹٱح إ٣ة٦ح ا٣ذٰ َشٔ٭ة آص دٕةٌف
ٛلىة٣ط إ٣جةد ،ٹ ثكجت مج٭ح يف اٛلةؿ ٔىل اٙلؽْف ا٣ؾم ذ٠ؿ٩ة يف اٵب كا٘لؽً ،ف
ٱذُٕ ٜ٤لًل ٨لء  ٨٦اٙلٞٮؽ ٔىل و
كص ٫ٱ٘ؿ٦ةف ٦ ٨٦ةٜلًل ،ثؼٺؼ اٵرثٕحٚ ،إ١ل٥
ٱ٘ؿ٦ٮف ظٲر ٹ ٦ةؿ ٤٣ىجٰ  ٨١٣ٹ ٱذٕ ٜ٤ثٮارز٭٨ ٥لء ،ثؼٺؼ ا٣ٮ٠ٲٔ ،٢ىل ٦ة
قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف ،إٹ ا٣ٮ٪ل ٚإ٠ ٫٩ة٣ٮ٠ٲ ٢يف ذٟ٣؛ ٵف ٚٲ ٫مةاجح ك٠ة٣ح ،كإف
٠ةف ظ ٫٧١ظ ٥١ا٣ٮٍف يف ا ٢٧ٕ٣ث٧ؾ٬ج ٫كثًل ٚٲ٦ ٫ى٤عح ،كإف ًف ٱذ٪ةكِٛ٣ ٫٣
اٛلٮ٪ل ،ثؼٺؼ ا٣ٮ٠ٲٔ ،٢ىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
فرع :كٛلة َشٔخ ا٣ٮٹٱح ٛلى٤عح ا٣ىجٰ كوٲة٩ح ظٞٮ ٨ٔ ٫ٝاٌ٣ٲةع،
امرتط يف ا٣ٮٍف اٵ٦ة٩حٚ ،ٲٕ٪ـؿ ثعؽكث اٚلٲة٩ح؛ ٹ٩ذٛةء اٛلٞىٮد ثٍصٔٲذ٭ة،
كأ٦ة ا٣كٺ٦ح  ٨٦اٛ٣كٍ٘ٚ ٜل ٦نرتط ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ يف اٵب كا٘لؽ؛ ٙلىٮؿ
اٛلٞىٮد ثؽك ،٫٩ك٠ؾا يف ٩ةاج٭ًل ٔ٪ؽ صًلٔح؛ ٣ؾ.ٟ٣
كأ٦ة اٷ٦ةـ كاٙلةٚ ٥٠إً٩ل امرتط ٚٲ٭ًل ذ٤٣ ٟ٣ؼٺٚح ٔ ٨ا٣نةرع كّل٢٧
َ
ذ
ُ َ
اىظالٍِ َ
يّ124ص [ا٣جٞؿة].
ىٔ ٍ٭ ًؽقً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع يف ٝٮْ :٫٣صَل َحَِال خ ْٓدِي
ِ
فرع :كإذا زاؿ ٦ة أكصت ٔـؿ اٛلذٮٍف  ٨٦ػٲة٩ح أك ٚك ٜظٲر ٱٕ٪ـؿ ثٰٛٚ ،٫
اٵب كا٘لؽ دٕٮد ا٣ٮٹٱح؛ ٵف قجج٭ة أ٦ؿ ٦كذ٧ؿ ك٬ٮ ا٣ى٘ؿ  ٨٦ص٭ح ا٣ىٍ٘ل،
كا٣نج٭ح اٛلؾ٠ٮرة  ًٝ ٨٦ىج ً٤٭ًل كاٛلكذ٧ؿ ٠ةٛلضؽد( ،)1ك٠ؾا كو ِفٲةً٬ل ٔىل و
ٝٮؿ؛ ٪٤٣ٲةثح
( )1يف (ب ،ج)٠« :ةٛلذضؽد».

ٔىل كص ٫اٚلٺٚح ،كقجت( )1اٙل ٥١اٛلكذؼٚ ٙ٤ٲ ٫كاظؽ يف اٵو ٢كاٛ٣ؿع ،ٹ ٔىل
ٝٮؿ ْ٩ؿ نا إٌف أف قجت كٹٱذ٭ًل ا٣ٮوةٱح ،كٝؽ ي ًٞ ٩ىٌخ أمٚ :ٺ ِلؽد.
فرع :كأ٦ة اٙلةو٤ح ٔ ٨قجت

ٞ٪٦ي()2

ٚٺ دٕٮد إٹ ثذضؽٱؽ قجج٭ة

٠ة٣ٮٹٱح( ٨٦ )3ص٭ح اٷ٦ةـ أك اٙلة ٥٠ك٪٦ىٮب ا٣ٮ٪ل كاٵب؛ إذ ٬ٮ ك٠ٲ ٢يف
اٙلٞٲٞح ٹ ظة ٥٠ا٣ىٺظٲح؛ إذ ٬ٮ أوٲ ٢يف كٹٱذ ،٫كأ٦ة اٷ٦ةـ ٚكجت كٹٱذ٫
إٞ٣ؽ أك ا٣ؽٔٮة ٔىل اٚلٺؼٚ ،ةٞ٣ٲةس ٱٞذٌص أف ٹ دٕٮد كٹٱذ ٫إٹ ثذضؽٱؽ
قجج٭ة ٝ ٨١٣ؽ ٝٲ :٢إ١لة دٕٮد ث٧ضؿد ا٣ذٮثح يف اٛ٣ك ٜاٚل ٰٛكٚٲًل ٬ٮ ٛ٬ٮة ٍٞٚ
اقذعكة ٩نة ،كذ٣ ٟ٣نؽة اٙلةصح إ٣ٲ ،٫كٛلة يف ِلؽٱؽ ا٣كجت  ٨٦إّ٭ةر ٚك ،٫ٞكٚٲ٫
 ٨٦اٛلٛكؽة ٦ة ٚٲٚ ،٫إف إ٩ـؿ ثٍ٘ل ٕ٦ىٲح ٧ٕ٠ٯ ك٩عٮق ز ٥زاؿٚ ،ٺ ثؽ ٨٦
ِلؽٱؽ ا٣كجت ادٛة ٝنة.
ووٌُا :اٵ٩ٮزح ك ٰ٬قجت زجٮت ا٣ٮٹٱح يف ا١٪٣ةح ،ككصَ ٫شٔٲذ٭ة ٬ٮ ٦ة
ٔ ًٕٙ ٨٦ ٥٤رأم ا٪٣كةء ،ك ىٍ ٦ٲ٤٭ ٨إٌف زٱ٪ح ا٣ؽ٩ٲةٚ ،ٺ يٱؤ ٨٦أف يد ٍؤزً ىؿ إظؽا٨٬

م٭ٮة ٛ٩ك٭ة ثًل ٚٲٌٗ ٫ةًح كٞ٩ه ٔىل أ٤٬٭ة ك ًٔ ٍرتٔلة.

كٝٲ :٢ثَ ٢شٔ٭ة آص ٠ؿا ٬نح ٪٤٣ ٫٪٦كةء أف دٕةكض( )4ا٣ؿصةؿ يف ٚؿكص٭،٨
٥ل ٌٍ ى ٓ٦ ٨اٵصة٩ت يف إ١٩ةح أٛ٩ك٭ ،٨كَ٤ج نة  ٫٪٦قجعة ٫٩أف ٱجَٞل ٔىل ٦ة
ىك ى ي
صج٤٭ ٨آص ٔ٤ٲ ٨٦ ٫اٙلٲةء ،كقرت ٨٬ث ٨٦ ٫ا٣جٕؽ ٔ ٨ا٣ؿصةؿ.
ِف
ك٧٤٣ٮٌف ٔ٤ٲٚ ،٫كجت اُ٣ؿؼ اٵكؿ ٪٬ة
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف يف ا٣ٮٹٱح ظ ٞنة ٤٣ٮٍف
اٞ٣ؿاثح اٛلؼىٮوح ،كقجت ا٣سةٌل اٵ٩ٮزح كاٙل٧١ح[ ،ك]٬ٮ(٦ )5ة ذ٠ؿ٩ة يف ا٣ذٕ٤ٲَ٤ل،
ٔ ٨١٣ىل ا٣ذٕ٤ٲ ٢اٵكؿ ظ ٜا٣ٮٍف أو ٢كظٞ٭ة دجٓ ،كٔىل ا٣سةٌل ثة١ٕ٣ف.
( )1ك٬ٮ  ٟ٤٦ا٣ذُصؼ٬ .ة٦ل (أ ،ج).
( )2يف (ب)٪٦« :ذٞي» ،كيف (ج)٦« :ذٞي».
( )3يف (ب ،ج)٠ :ة٣ٮ٠ة٣ح.
( )4يف (ب ،ج)« :ٱٕةرً.»٨
( )5ا٣ٮاك قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).

فرعٕٚ :ىل اٵكؿ ،إذا رًٲخ  ٰ٬كثٕي أك٣ٲةا٭ة ثٍ٘ل ٛ٠ؤ ٠ةف  ً ٣ىجة ًٍ ٝٲ٭ً ٥
اٹٔرتاض ،كإذا ا٦ذ ٓ٪ا٣ٮٍف  ٨٦دـكٱش اٛ١٣ؤ ا٩ذ٤ٞخ ا٣ٮٹٱح إٌف ى ٨ٍ ٦ثى ٍٕؽق؛ ٵف

أٝؿب ٚ ٫٪٦ججُٺ ٫٩ٱكذٞؿ ظً٠ ،٫ٞل ٬ٮ ٝٮؿ ثٕي
 ٫٣ظ ٞنة  ٫٪٦ ٓ٪٦ى٬ ٨ٍ ٦ٮ
ي
أوعةث٪ة يف اٛلكأ٣ذَل .ٹ ٔىل ا٣ذٕ٤ٲ ٢ا٣سةٌلً٠ ،ل ٬ٮ ٝٮؿ ا٣جٕي اٳػؿ؛ ٵف
اٙل ٜيف اٵو٧٤٣ ٢ؿأةٚ ،ٲ ٰٛ١كاظؽ  ٨٦اٵك٣ٲةء يف اٛلكأ٣ح اٵكٌف ،كٱ٪ٮب
اٙلة ٥٠يف اقذٲٛةء ظٞ٭ة  ٫٪٦يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح.

فرع :كٔىل ا٣ذٕ٤ٲَ٤ل  ٕ٦نة ،ٹ كٹٱح ٪٤٣كةء يف ا١٪٣ةح ،كٹ ٧٤٣ؿأة ٔىل إ١٩ةح
أ٦ذ٭ة ،كا٣ٮٹٱح إٌف ٔىجح اٛلؿأة ،ا٣ؾٱٔ ٥٬ ٨نٍلٔلة ،ٱٕ٤ٞٮف ٔ٪٭ة ،كٱذع٤٧ٮف
يٗ ٍؿ٦٭ة ،ك يٗ٧ٍ٪٭ة.

كٹ كٹٱح ثَل ٟلذ ٰٛ٤اٛل٤ح ،كٹ ٣ىٍ٘ل ك٣ٮ ٠لٲـ نا كأذف  ٫٣كّ ٣فٲ ،٫ػٺ ٚنة
٣جٌٕ٭ ،٥ك٠ؾا إذا ٔٞؽ ٌٚٮٍف يف ز٦ةف و٘ؿ ا٣ٮٍف ز ٥ث ٖ٤كأصةزٚ ،ٺ ظ٫٣ ٥١

ٔىل اٵوط.
فرع :ك١٣ٮف ا٣ٮٹٱح ٚٲ٭ة ظ٤٣ ٜٮٍف ٔىل ا٣ذٕ٤ٲَ٤ل  ٕ٦نةً ،ف ٱىط ا١٪٣ةح ٓ٦
كصٮد ا٣ٮٍف ظٲر ٔٞؽ ٍٗلق ،ك٠ةف  ٫٣اٹ٦ذ٪ةع ظٲر رًٲخ ثٍ٘ل اٛ١٣ؤ.
ٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح :أك ثأ٦ ٨٦ ٢ٝ٭ؿ اٛلس.٢
كٛلة ٠ةف قجت ا٣ٮٹٱح أ٦ؿ نا ٦كذ٧ؿ نا٠ ،ةف ظ٦ ٫ٞذضؽد نا ٥٤ٚ ،ٱىط إقٞةَ٫
٧٤٣كذٞجٚ ،٢إذا ر٬ل ثٍ٘ل اٛ١٣ؤ ٠ةف  ٫٣ا٣ؿصٮع ٝج ٢إٞ٣ؽ ،ثؼٺؼ ٦ة إذا أصةز
ٔٞؽ اٌٛ٣ٮٍف .)1(٫٣
فرع :ك١٣ٮف ا٣ٮٹٱح ٚٲ٭ة ظ٤٣ ٜـكصح ،كصت ٔىل ا٣ٮٍف إٞ٣ؽ ٛل ٨رًٲخ
ث ٨٦ ٫اٵٛ٠ةء ،ك ىد ىٌ ِفٲ ى٤ٔ ٜٲ ٫ثة٤ُ٣ت ،ككصت دٞؽٱٔ ٫٧ىل ا٣ىٺة ا٣ذٰ ٹ ي٥لنٯ
ٚٮٔلة؛ ٵ ٫٩ظ ٜٳد.ٰ٦
ٚإف ٔٞؽ ٌٚٮٍف كا٦ذ ٨٦ ٓ٪اٷصةزةً ،ف ٱ ٨١ىٔ ً
ةًٺن؛ ٵف  ٫٣ظ ٞنة يف ٦جةَشة إٞ٣ؽ.
( )1أمٍ٘٣ :ل اٛ١٣ٮ.

فصً[ :يف تؼط أزىاَ خترص تٙا األٔث]ٝ

ك ً ٣ى٧ة دٌ٪٧خ اٵ٩ٮزح  ٨٦اٞ٪٣ىةف يف ا٣ىٛةت اٷ٩كة٩ٲح٠ ،ة٩خ قجج نة
ٵظ١ةـ ٠سٍلة ،كّلٞٲ :٫ٞأف يف اٵ٩سٯ مةاجح ٦ة٣ٲح؛ ك٣ؾ ٟ٣وط اٛلٕةكًح
ٵثٌٕ٭ة( )1ثةٛلةؿ ،ك ي١٤ً ٦خ ٪٦ة ٓٚثؽ١لة ثٕٞؽ ا١٪٣ةح ،ك٠ةف ا٣ؾ٠ؿ ٦ة ١٣نة ً٤٣لؿ
كا١٪٣ةح ،كًف ٱسجخ ٜلة إٹ أظؽ اٛلَ١٤ل ك٬ٮ  ٟ٤٦اٛلةؿ.
فرعٚ :ة٩ذٞىخ اٵ٩سٯ  ٨٦اٵظ١ةـ اٍ٣صٔٲح ٦ة(ٕ٪٦ )2خ  ٫٪٦د ٟ٤ا٣نةاجح،
ي
كاقذعٞةؽ ٍ٦لاث إ٣ىجح؛
ك٠ٮ١لة  ٨٦إ٣ة٤ٝح
كٔىل ظكت اٛلٚ ٓ٪ك ٍٞا٘ل٭ةد
ي
٣ذٕ٤ٲ٬ ٢ؾق ثةُ٪٣صة ،كٝؽ ػؿصخ ٔ٠ ٨ٮ١لة أ ٬ن
ٺ ٜلة ٣ذ ٟ٤ا٣نةاجح ،كد٪ىٛخ
ا٣ؽٱح كاٛلٍلاث كا٣ن٭ةدة؛ ٣ذ٪ىٛ٭ة ثذ ٟ٤ا٣نةاجح يف اٷ٩كة٩ٲح ،ك٣سجٮت أظؽ
اٛلَ١٤ل دكف اٳػؿ ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ،كا٩ذٞىخ أظ١ةـ أػؿ ٠٭ٲبح ا٣ىٺة
كاٛلذٛ٪ٺت( )3ثةٕ٣جةدة ا٣جؽ٩ٲح كا٣كٛؿ ثٍ٘ل ىٞل ٍ ىؿ وـ ك٩عٮ٬ة؛ ٛل ٓ٪د ٟ٤ا٣نةاجح ٨٦
كصٮد ثٌٕ٭ة دةرة ك ٨٦اقذً١ل ٫٣أػؿلٔ ،ىل ظكت ٦ٮا ٓٝذ ٟ٣زٱةدة
كٞ٩ىة ٩نة ،كأظ١ة٦٭ة يف  ٢٠ثةب ٛ٦ى٤ح ٚٲًل ً٦ص كٚٲًل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.

( )1يف (ب ،ج)ٔ« :ىل ث ي ٌٍٕ٭ة».
( )2يف (ب ،ج)« :ثًل».
( )3يف (ب ،ج)٠« :٭ٲبةت ا٣ىٺة كا٣ذٛ٪ٺت».

اٌمغُ اٌثأ :ٟاألعثاب اٌر ٟ٘ ٟألٛاي

ك٪٣ؾ٠ؿ أ٦ةـ دٞكٲ٧٭ة كاٚلٮض يف أثٮاُلة أظ١ة ٦نة دذٕ ٜ٤ثض٤٧ذ٭ة ٞ٪ٚٮؿ:
ٛلة ٠ة٩خ اٛلٕة٤٦ح ثَل إ٣جةد كا٣ذـاـ اٙلٞٮؽ ٚٲًل ثٲ٪٭ ٥كإقٞةَ٭ة أ٦ؿ نا ٪٦ج٪ٲ نة
٤ٝجٰ ك٬ٮ َٲجح اٛ٪٣ف كرًة ا٤ٞ٣تً٠ ،ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع( ،)1ك٠ةف
ٔىل ُ ٢ٕٚف
ذ ٟ٣أ٦ؿ نا ػٛٲ نة ،أٝةـ اٍ٣صع اٞ٣ٮؿ ا يٛل ىٕ ْفرب ًٔل يف اٛ٪٣ف ٞ٦ة ،٫٦ك٩ةط ث ٫اٵظ١ةـ
ٔىل ٦ة أذٲؽ  ٨٦إٝة٦ح اٵ٦ٮر اْ٣ة٬ؿة اٛلٌ٪جُح ٞ٦ة ىـ ً
اٙل ى ٥١اٚلٛٲح ،كدٕ٤ٲٜ
اٵظ١ةـ ُلة.
فرع :كٛلة ٠ة٩خ اٵٝٮاؿ أقجةث نة ثُؿٱ ٜاٚلٛ٤ٲح ،امرتط أف ىد ٍىؽي ىر ٔٝ ٨ىؽ

 ٨٦اٛلذُ ُٜ٪٤٣ ٥٤١لة ،ٹ ٍٔٗ ٨لقٟ ،لذةر نا ٷٱٞةٔ٭ةٔ ،ةٛل نة ث٪ٕ٧ة٬ة ٕل ٤نح ،كٔ٪ؽ
ٔؽـ ٨لء ٬ ٨٦ؾق اٍ٣صااٍ ٹ ٱسجخ ٜلة ظ.٥١
فرعٚ :ٺ ظٜ ٥١لة  ٨٦ا٣كة ٰ٬ك ٨٦قج٣ ٫ٞكة ،٫٩كٹ  ٨٦اٙلةٰ٠؛ إذ ى ٝىىؽى
اٍٗ ٨ٔ ُٜ٪٣لق ،كٹ  ٨٦اٛل١ؿق ٔىل ٦ة ٦ؿ ّلٞٲ ،٫ٞكٹ  ٨٦ا٘لة ٢٬ثٕ٧ة٩ٲ٭ة
ثة٤١٣ٲح٩ ،عٮ :أف ٱ ُٜ٪إ٣ض ٰ٧ث ِٛ٤اُ٣ٺؽ ك٩عٮق صة ٬ن
ٺ ٛلٕ٪ةق.
ٝٲ :٢إٹ إذا ٝىؽ ٪ٕ٦ةق صة ٬ن
ٺ ٕ٦ذٞؽ نا أ٣ ٫٩ٲف ٪ٕ٦ةق ٚٲ ٓٞظٲ٪بؾ ،كأ٦ة ص٭٫٤
ثذٛةوٲٕ٦ ٢ة٩ٲ٭ة كَشااُ٭ةٍ٘ٚ ،ل ٦ة ٨٦ ٓ٩كٝٮع ظ٧١٭ة٩ ،عٮ :أف ىٱ ي
٪ؾر ثة٣ؽِف ٱ٨
ٺ كصٮب دك٤ٲ٤ٔ ٫٧ٲ ،٫أك ٱجٲٓ ٦ة ٬ٮ ٗةات صة ٬ن
صة ٬ن
ٺ كصٮب إظٌةرق ٔ٤ٲ.٫
كإً٩ل امرتط يف اٵٝٮاؿ ٦ة ذ٠ؿ٩ة ٵص ٢اٚلٛ٤ٲح ،ثؼٺؼ اٵٕٚةؿٚ ،إ١لة
أقجةب ثٛ٪ك٭ة ٠ة٘ل٪ةٱح ك٩عٮ٬ة ٥٤ٚ ،يٱنرتط ٚٲ٭ة ذ.ٟ٣
فرع :كٛلىٍل اٵٝٮاؿ أقجةث نة يف أظ١ة٦٭ة ًف ٱنرتط يف اٷ٩نةءات ٝىؽ
ٕ٦ة٩ٲ٭ة اٍ٣صٔٲح ،ظٲر  ٰ٬رص٤لح ٚٲ٭ة ،أم٦ :ٮًٮٔح ٜلة ٔىل اٹٛ٩ؿاد يف ٣كةف
( )1يف ظؽٱر ٔ ٨رقٮؿ آص ÷ ٱٞٮؿ ٚٲ(( :٫أٹ كٹ ٤ل ٢ٹ٦ؿئ ٦ ٨٦ةؿ أػٲ ٫مٲب نة إٹ ثُٲت
ٛ٩ف  ))٫٪٦صـء  ٨٦ظؽٱر أػؿص ٫اٜلٲس ٰ٧يف ٝل ٓ٧ا٣ـكااؽ ( ، )1/174كاُ٣عةكم يف َشح
ٕ٦ةٌل اٳزةر ( ،)6633كاث ٨أيب ٔةو ٥يف اٳظةد كاٛلسةٌل ( )979كأٛ٣ةّ٭٦ ٥ذٞةرثح.

٪ٕ٦ٯ آػؿ ٹ ٤لذ ٫٤٧اِٛ٤٣
اٛلذ ،٥٤١ظذٯ ٣ٮ وؽرت ٍٗ ٨٦ل ٝىؽ ،أك ٞ٣ىؽ
ن
ثعٞٲٞذ ٫كٹ ٝلةزق ،أكصجخ ٕ٦ة٩ٲ٭ة ،كٹ أذجةر ثًل ٝىؽق كإف اظذ ٫٤٧ا،ِٛ٤٣
ٚإ ٫٩يٱؽى ِفٱ يٚ ٨ٲ ٫ثةَ ٪نة كّة٬ؿ نا ظٲر ٠ةف ٦ ٨٦ٮًٮٔةت ا ،ِٛ٤٣كثةَ ٪نة  ٍٞٚظٲر
٠ةف ٝ ٨٦لةزاد.٫
فرع :ك٬ؾا ثؼٺؼ اٵىػجةر ٠ةٷٝؿار كا٣ن٭ةداتٚ ،ٺ ثؽ ٝ ٨٦ىؽ اٛلٕةٌل
ؼرب ٔ٫٪؛ ٵ١لة ٍٗل ٦ٮٕٝح ٤٣ع ٥١ثٛ٪ك٭ة،
اٍ٣صٔٲح؛ إذ ٹ ثؽ يف اٚلرب ٝ ٨٦ىؽ ا يٛل ى
ث٠ ٢ةمٛح ٔ ٨اٵقجةب اٛلٮصجح ٜلة١ٚ ،ة٩خ ٔٺ ٦نح ٜلة ،ٹ ىػ ى ٛ٤نة ٔ ٨أقجةُلة.

فرع :كٛلة ٠ة٩خ اٵٝٮاؿ اٷ٩نةاٲح  ٨٦اٜلةزؿ ٦كذ٤٧١ح ٍ٣صااٍ ا٣كججٲح،
٦جُٺٔلة إٹ ٔؽ يـ ٝىؽ ٕ٦ة٩ٲ٭ة ،كٝؽ ذ٠ؿ٩ة
٠ة٩خ ٦ٮصجح ٵظ١ة٦٭ة؛ إذ ٹ ٱذٮ٥٬
ي
أ٣ ٫٩ٲف َشَ نة.

ًعه ،ى ٨ٍ ٦ىص ىَٕ ٫٤شَ نة ٠جٕي أوعةث٪ة كٍٗلقً ،ف ٱىط ٔ٪ؽٝ ٥٬ٮؿ اٜلةزؿ،

اٛل١ؿق ًٕٲٙ؛ إذ ا٤ٕ٣ح ٚٲٔ ٫ؽـ اػذٲةر
 ٨١٣اٵوط ػٺ ،٫ٚكٝٲةق٭ٔ ٥ىل
ى
ا٣كجت ،ٹ ٔؽـ ٝىؽ اٛلٕ٪ٯ ً٠ل ٦ؿ.
كأ٦ة اٵٝٮاؿ اٷػجةرٱح ٚٺ دىط  ٨٦اٜلةزؿ؛ إذ ٝىؽ اٛلٕ٪ٯ َشط ٚٲ٭ة ً٠ل
ذ٠ؿ٩ة أكٹن.
وسأمث :كإً٩ل د١ٮف اٵٝٮاؿ أقجةث نة ٦ٮصجح ٵظ١ة٦٭ة ظٲر ٠ة٩خ أٛ٣ةّ نة
ٛ٩ك ،٫ٹ إذا ٠ة٩خ ظؽٱر ٛ٩فٚ ،ٺ ظٜ ٥١لة.
٦ك٧ٮٔح ،كأد٩ةق أف يٱك ً ٧ىٓ
ي
ا٪٣ةَُ ٜلة ى
فرع :كيف ظ ٥١اٛلك٧ٮٔح أف د١ٮف ٞلؾكٚح  ٰ٬أك ثٌٕ٭ة ظؾ ٚنة صةرٱ نة ٔىل

ٝةٔؽة أ ٢٬ا٤٣كةف ،إ٦ة ٞ٣ٲةـ ٍٗل٬ة ٞ٦ة٦٭ة ،أك إمٕةر ٝؿٱ٪ح ُلة ،»٥ٕ٩« ِٛ٤٠
ٚإ١لة ٞ٦ؿرة ٛلة قجٞ٭ة  ٨٦اٵػجةر كاٷ٩نةءات ،ك« ِٛ٤٠ثىل» ٚإ١لة ٞ٦ؿرة ٤٣ض٢٧
اٚلربٱح اٛلِ ٛ٪فٲح .ٍٞٚ
فرعٚ :إذا ٝةؿ ٍ٘٣لق :ا٦ؿأدَ ٟةٜ٣؟ ٞٚةؿ ،٥ٕ٩ :زجخ اٙل ٥١إٝؿار نا أك إ٩نة نء،
ٹ إف ٝةؿ :ثىل.
كإف ٝةؿ :أ٣ٲكخ ا٦ؿأدَ ٟةٜ٣؟ ٞٚةؿً ،٥ٕ٩ :ف ٱسجخ اٙل ٥١إٹ ٕ٣ؿؼ أك

ٝؿٱ٪ح أ ٫٩ٱٞؿر ُلة اٛل.ٰٛ٪
كإف ٝةؿ :ثىل٠ ،ةف إٝؿار نا ظذٯ ٹ ٱىط  ٨٦اٜلةزؿ ٠كةاؿ اٷٝؿارات.
أوجخ،
فرع :كإً٩ل أٚةد ذٟ٣؛ ٵف كًٕ٭ة ٪٤٣ٲةثح ٔ ٨ا٘ل ،٢٧ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٝةؿ:
ى
أصـت؛ ٵف ٬ؾق إصةزة ،كإً٩ل د٤ع ٜإٞ٣ٮدً٠ ])1(ٍٞٚ[ ،ل
ٝج٤خ ،أك
أك
ي
أظك٪خ ،أك ي
ى
قٲأيت إف مةء آص دٕةٌفٚ ،إف ٝةؿ ٰ٬ :ظٞٲٞح ثؾً ٟ٣ف ٱ ٨١كاظؽه ٪٦٭ًل.
ثٕخ ٰ٪٦؟ أك ك٬جخ ٍف؟ أك
فرع :ك١٣ٮف ٦ٮًٮع «٦ »٥ٕ٩ة ذ٠ؿ٩ة٣ ،ٮ ٝةؿ :ى
أ١٩ع ىذٰ٪؟ ٞٚةؿ ،٥ٕ٩ :وط ذٚ ،ٟ٣إف ٝة ٫٣ا٣جةآ ثٌ٥

ا٣ذةء()2

ًف ٱ٥ٕ٪٣ ٨١

ظ ٨٦ ٥١اٛلنرتم؛ إذ ٬ٮ دٞؿٱؿ اٷ٣لةب  ،ٍٞٚكاٵكؿ َ٤ت ٞ٤٣جٮؿ ،كٚٲ٫
٪ٕ٦ٯ اٷ٣لةب.
فرع :كإذا ٝةؿ ٍ٘٣لق :ا٦ؿأدٞٚ ،ٟةؿَ :ة ،ٜ٣أك ٝةؿ ٣ٮ٠ٲ ٫٤ثةُ٣ٺؽ :ا٦ؿأيت،
ٞٚةؿ ا٣ٮ٠ٲَ :٢ة ،ٜ٣ك ٓٝاُ٣ٺؽ ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ٝٲ :٫٣ ٢ا٦ؿأدَ ٟةٞٚ ،ةؿٜ٣ :؛
إذ ٣ٲف ظؾ ٚنة ٔىل اٞ٣ةٔؽةً٠ ،ل إذا ٝةؿ ٜلة :ٱة َة ،ثؼٺؼ :ٱة ً
َةؿ؛ إذ ٬ٮ دؿػٲ٥
ٔىل اٞ٣ةٔؽة ،كإف ٠ةف ًٕٲ ٛنة ٔ٪ؽ أ ٢٬ا٤٣كةف.
فرع :ك٣ٮ ٝةؿ :ا٦ؿأيت َة ،ٜ٣أك ٔجؽم ظؿ ،إفٍ ،أك ٣ٮٍ ،أك إٹ ،ك ٓٝاٙل٥١؛
ٵف ا٣ذٕ٤ٲ ٜكاٹقذس٪ةء ًف ٱذ ٥٤ٚ ٥ٱسجخ  ٫٣ظ ،٥١ك٬ؾا ٔة َفـ يف ٕلٲٓ اٷ٩نةءات

كاٵػجةر إٹ ا٣ن٭ةدات؛ ٵ١لة دجُ ٢ثً ى ْفيل ا٤٣كةف كٱكٍل ا٣ؿٱت ،كإٹ اٷ٣لةب يف

إٞ٣ٮد؛ ٵف اٷدٲةف ثعؿؼ ا٣ذٕ٤ٲ ٜكاٹقذس٪ةء رصٮع ،ك٬ٮ ٱىط ا٣ؿصٮع ٔ٪٭ة
ٝج ٢اٞ٣جٮؿ ،ك٠ؾا ٚٲًل ٱىط ا٣ؿصٮع ٚٲ٠ ٫ة٣ٮ٠ة٣ح كاٷثةظح ك٩عٮً٬ل.
وسأمث :كٝؽ ٱ١ٮف اٞ٣ٮؿ اٛلٛٲؽ ٤٣ع ٥١يف ٠ٺـ اٍ٘٣ل ٚذٞؿٱؿق( )3ثُٕ ٙأك
كو ٙأك ّؿؼ أك ٩عٮ٬ة ً٠ل إذا ٝةؿ  :٫٣ا٦ؿأدَ ٟةٜ٣؟ ٚذٞٮؿ :كٔجؽم ظؿ،
ٚٲٕٞةف؛ ٚإف ٝةؿ :كٔجؽي ؾ -ك ٓٝاٵكؿ.
( )1زٱةدة يف (ج).
ثٕخ.
( )2أم :ي
( )3يف (ب ،ج)ٚ« :ٲٞؿرق».

كإف ٝةؿ :كزكصذٚ ٟٺ٩ح َةٞٚ ٜ٣ةؿ :أك اٵػؿل ٚٺ٩ح كٕٝخ َٞ٤ح ٝل٭ٮ٣ح،
كإف ٝةؿ :أك ٔجؽم ظؿ ،ك ٓٝأظؽً٬ل ٝل٭ٮٹن(٧٠ )1كأ٣ح ا٘٣ؿاب.
ٔيل ث١ؾاٞٚ ،ةؿ َٺ ٝنة زة٩ٲ نة( )2أك ٩ؾر نا
كإف ٝةؿ :كا٦ؿأدَ ٟة ٜ٣أك ى ٩ىؾ ٍر ىت ِف

٩ةصـ نا زجخ اٙل.٥١

ثٕخ ٬ؾا
أص٤ذ ٰ٪ثس ٨٧اٛلجٲٓ؟ ٞٚةؿ :م٭ؿ نا ١ٚؾ ،ٟ٣كإف ٝةؿ :ى
كإف ٝةؿٝ :ؽ ِف
امرتٱخ ٠ةف إٞ٣ؽ
 ٰ٪٦ثأٙ٣؟ ٞٚةؿ :ك٦ةاح ،أك ك٬ؾا اٳػؿ ثأٙ٣؟ ٞٚةؿ:
ي
ظةكٱ نة .٢١٤٣
فرع :كاٛلٛٲؽ ٤٣ع ٥١يف ا٣ذعٞٲ٬ ٜٮ اٛلُٕٮؼ ٔ٤ٲ ٫اٛلٞؽِف ر يف ٠ٺـ
اٛلؼة ىَت؛ إذ  ٨٦ظ ٜاٛلذٕةََٛل أف ٱٕٞة ٦ ٨٦ذ ٥٤١كاظؽٚ ،٭ٮ ٝ ٨٦جٲ ٢اٙلؾؼ
ٔىل ٝةٔؽة أ ٢٬ا٤٣كةف ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٝةؿ٩ :كةؤؾ َٮاٜ٣؟ ٞٚةؿِ :فإٹ ٚٺ٩ح ،أك
ا٦ؿأدٚ ٟٺ٩ح َةٜ٣؟ ٞٚةؿ :ٹ ٚٺ٩ح؛ إذ ٬ٮ ٷرادة اٷػؿاج ٠ ٨٦ٺـ اٛلجذؽئ ً٠ل
ٝةؿ إ٣جةس ٤٣ؿقٮؿ ÷ :إٹ اٷذػؿ(.)3
وسأمث :كٝؽ ٱ١ٮف اٙلٍ٦ ٥١صكَ نة ثٍصط ي ٌٍ ٦ى ٧وؿ ٦ؽ٣ٮؿ ٔ٤ٲ ٫ث١ٺـ آػؿ
٩عٮ :أف ٱٞٮؿ ٍ :٫٣
إف ك٣ؽي ؾ ىً ٝؽ ىـ  ٨٦ا٣كٛؿ ٚٲٞٮؿٕٚ :جؽم ظؿ ،أك زكصذٟ
٤ٕٚخ ٠ؾا ٚٲٞٮؿَ )4(ٰ٬ :ة.ٜ٣
ٚإف ا١٩ن ٙأف ٹ يٝؽي كـ كٹ ً ٢ٕٚف ٱ٨ ٓٞلء؛ ٵ٠ ٫٩ةٛلٍصكط ،ك ٨٦ىز ِفٝ ٥ةؿ
ثٕي اٙلٛ٪ٲح :إذا ٝةؿ ٤٣ؼٲةط :أٱ٬ ٰٛ١ؾا ٧ٝٲى نة؟ ٞٚةؿٝ ٥ٕ٩ :ةؿٚ ،:ة،ُٓٝ
ٚ ُٓٞٚإذا ٬ٮ ٹ ٱ ٰٛ١أ ٫٩ٱٌ ،٨٧ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ظؾؼ اٛ٣ةء يف ٬ؾق اٛلكةا٢
ٚإ ٫٩ٱ ٓٞاٙل ٥١يف اٵك٣ذَل ،كٹ ًًلف يف اٵػٍلة.
ُص ٦ةٍف
فرع :ك ٨٦ذ٣ ٟ٣ٮ ٝةؿ :ا٠ ٢ٕٚؾا ىٱ ٍٕذً ٍٔ ٜجؽم ،أك ٍ
دُ ٜ٤زكصذٰ ،أك ىٱ ً ٍ
( )1يف (ب)« :ٹ ٧٠كأ٣ح».
( )2يف (ج)« :ثةا٪نة».
( )3ظنٲل َٲت ا٣ؿٱطٝ( .ة٦ٮس).
( )4يف (ب ،ج)ٚ« :٭ٰ».

وؽٝح ،أك درب ٍأ ذ٦ذ ٨٦ ٟدٱ ٰ٪ثضــ اٛلٌةرعٚ ٢ٕٛٚ ،إ١لة د٬ ٓٞؾق اٵظ١ةـ؛ إذ ٬ٮ
أَ ٜ٤ك٩عٮق؛ إذ ًٔ ٰ٬ؽى هة .ٍٞٚ
أٔذ ٜأك ي
دٕ٤ٲ ٜيف اٛلٕ٪ٯ؛ ٹ ٣ٮ ٝةؿ :ي
فرع :كٝؽ ٱ١ٮف اٞ٣ٮؿ ٛ٦ٲؽ نا ٤٣ع ٥١ثإٔؿاب ٟ ٫٣لىٮصً٠ ،ل إذا ٝةؿ رب
كدجٲٓ ثةِ٪٣ف ىكأ ثة٪٣ىت ،ٱىٍل ٞلضٮر نا ٔ ٨ا٘ل،ٍٞٚ ٓ٧
اٛلةؿ ٕ٤٣ة :٢٦ٹ دكةٚؿ
ى

كثة٘لــ ٱىٍل ٞلضٮر نا ٔ٪٦ ٢٠ ٨٭ًل ،كثة٣ؿ ٨ٔ ٓٚاٵكؿ .ٍٞٚ

كإذا ٝةؿ :ٹ دكةٚؿ كٹ د٪يس ثة٣ؿ ٓٚأك ا٪٣ىت ٠ةف ظضؿ نا ٔ ٨اٷ٩كةء يف
ا٣كٛؿ ،كثة٘لــ ٔ٪٦ ٢٠ ٨٭ًل.
كإف ٝةؿ :ظضؿد ٨ٔ ٟا٣كٛؿ كثٲٓ ا٪٣كأ ثة٪٣ىت ٠ةف ظضؿ نا ٔ ٨ا٘ل،ٓ٧
كثة٘لؿ ٔ٪٦ ٢٠ ٨٭ًل.
وةع ثي ُفؿ ثة٘لؿ ٫٤ٚ ،دٛكٍلق ث ٨٦ ٢١اْ٣ؿؼ أك( )1اٛلْؿكؼ،
ٔيل  ٫٣ي
كإذا ٝةؿِ :ف

ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٩ىت ٚ٭ٮ اٛلْؿكؼ  ُٕٝنة ،كأ٦سةؿ ذ.ٟ٣

فصً[ :فّ١ا ٠ى ْٛف ٗ١اٌمٛي ادلف١ذ ٌٍسىُ غري ِزوٛس]

كٝؽ ٱ١ٮف اٞ٣ٮؿ اٛلٛٲؽ ٤٣عٍٗ ٥١ل ٦ؾ٠ٮر كٹ ٞ٦ؽِف ر ،ك ٨١٣ىد ِفؿ ٔ٤ٲ ٫ثؾ٠ؿ
ٹزـ ٣ ٨٦ٮاز١ٚ ،٫٦ةف ٝةا نًل ٞ٦ة ٫٦ك٦ذٌ ٪٧نة  ،٫٣كٱك٧ٯ ذ ٟ٣اٝذٌةء ٩عٮ :أٔذٜ
٦ذٌ٣ ٨٧ٸ٣لةب اٛلٮصت  ٓ٦اٞ٣جٮؿ
ٔجؽؾ ٔٛ٠ ٨ةريت ثأٚ ،ٙ٣٭ٮ دٮ٠ٲ٢
ْف
ٚ ،ٟ٤٧٤٣ٲنرتط ٚٲً٠ ٫لؿ وٛةت اٛلجٲٓ ٨٦ ،كصٮدق يف اٛل ٟ٤كٓلٲٲـق ،ك٩عٮً٬ل.
٦ذٌٞ٤٣ ٨٧جٮؿٚ ،ٲنرتط ٚٲَ ٫شااُ٠ ٨٦ ،٫ٮ ٫٩يف اٛلض٤ف
أٔذٞخ
كٝٮ:٫٣
ي
ْف
ٝج ٢اٷٔؿاض ،كٝج ٢رصٮع اٛلٮصت ك٩عٮ٬ة.
فرع٤ٚ :ٮ ٠ةف ذا رظُ٤٣ ٥ة٣ت ًف ٱ ٨ٔ ٓٞاٛ١٣ةرة؛ ٵ ٫٩ىٔ ىذ ٜثةٛل ٟ٤ٹ ثٛ٪ف
اٷٔذةؽ.
كّلٞٲ :٫ٞأف ٝٮ :٫٣أٔذٔ ٜجؽؾ ،ث٧سةثح
( )1يف (ب ،ج) :ثة٣ٮاك.
( )2قة( ٨٦ ٍٝأ).

[ٝٮ)2(]٫٣

امرتٱخ ٔجؽى ؾ ك ىأ ىٍ ٦ؿ يدٟ

كأٔذٞخ؛ ٚإذا ٠ةف ذا رظ ٥قج ٜإ٣ذٜ
ٝج٤خ
أٔذٞخ ث٧سةثح
ثإٔذة ،٫ٝكٝٮ:٫٣
ي
ي
ي
ثةٛل ٟ٤ا٣كةث٣ ٜٸٔذةؽ.
فرع :ك٣ؾ ٟ٣إذا ٝةؿ :ىأٔذً ٍ ٜأ ِفـ ً
ٞخ ٝلة ٩نة ٔ٨
ك٣ؽ ىؾ ٔ ٰ٪ثأٚ ،ٙ٣أٔذ ٔ ٜىذ ٍ
قٲؽ٬ة ،كا٣ٮٹء  ٫٣ٹ ُ٤٣ة٣ت ،ثؼٺؼ اٛلكأ٣ح اٵكٌف؛ إذ ٹ إ٣لةب كٹ ٝجٮؿ يف
٬ؾق؛ ٕ٣ؽـ وٺظٲح اٛلع٤٣ ٢جٲٓ.
فرع٤ٚ :ٮ ًف يٱؾ٠ؿ ا٣س ٨٧يف اٛلكأ٣ح اٵكٌف ٠ةف اقذٞؿاً نة ٚةقؽ نا كدٮ٠ٲ ن
ٺ،
ك٠ؾا إذا ٝةؿ :ثً ٍٓ ٔجؽؾ ٍف أك ٔ ،ٰ٪أك ثً ٍٓ ٔجؽم  ٟ٣أك ٔٚ ٢ٕٛٚ ،ٟ٪إ ٫٩ٱ٤ـ٫٦
اٞ٣ٲ ٧يح ٤٣كٲؽ كا٣سٛ ٨٧ل ٨ثٲٓ  ،٫٣كإذا ٚكغ ا٣جٲٓ  ٨٧ٚأؤ ٫٤ةد يف  ٟ٤٦ا٣كٲؽ،
كإٹ ٚٺ.
 ٰ٪ٔ ٙا٣كُ٤ةف ،كصجخ ٝٲ٧ح إُ٣ةـٚ ،إف أمةر إٌف
فرع :ك٠ؾا إذا ٝةؿ :ىأ ًً ٍ
ى
ا٣كُ٤ةف٠ ،ةف ٦ذٌ ٪٧نة ٞ٣ؿض
اٙلت
ظت ٧٤٣ؼةَت ٞٚةؿ :أً٬ ٰ٪ٔ ٙؾا
ِف
ُف
اٙلت كأصؿة اٛلس ،٢ك٦ة ث٨٦ ٰٞ
اٙلت ،كاٹقذبضةر ٔىل وٕ٪ذٚ ،٫ٲ٤ــ ٦س ٢ذٟ٣
ْف
ْف
إُ٣ةـ ٚ٭ٮ ُ٤٣ة٣ت يف ٬ؾق ا٣ىٮرة  ٞ٤ُ٦نة ك٠ؾا يف اٵكٌف إذا  ٢ٕٚاٛلٕذةد ،ٹ إذا
ٝةؿ :إَٔ ،ٰ٪ٔ ٥كا٣ٮصّ ٫ة٬ؿ.
فرعٚ :إف ٝةؿ :دىؽِف ؽ ٔ ٰ٪ثٕجؽؾ ثأ ٙ٣ك ٨ٔ ٓٝاٛلأ٦ٮرٕ٣ ،ؽـ وعح
ا٣ذُصؼ يف اٛلجٲٓ ٝج ٢اٞ٣جي ،كإف ًف ىٱ ي ٢ٞثأ ٙ٣وط ٔ ٨اٳ٦ؿ ،كٹ ٨لء ٔ٤ٲ٫

إف ٝةؿٝ :لة ٩نة ،كٔ٤ٲ ٫اٞ٣ٲ٧ح إف ًف ىٱ ي.٢ٞ

اٝي ٔ ٰ٪ا٣ؽِف ٱ٠ ٨ةف اقذٞؿاً نة كدٮ٠ٲ ن
ٺٚ ،إذا ٠ةف ذٟ٣
فرع :كإذا ٝةؿ:
ً
ا٣ؽٱٝ ٨ٲ٧ٲ نة ٔ٦ ٨٭ؿ أك ٩عٮق ،اقذع ٜاٞ٣ة٬ل ٝٲ ٧ىذ ٨٦ ٫اٞ٪٣ؽٱ ،٨ك٦س٣ ٫٤ٮ ٝةؿ:

ي دٱ.ٟ٣ ٰ٪
اق ىذ ًٍ ٞ
ةب ،كد ٓٞاٜلجح
فرعٚ :إف ٝةؿ :أٔذٔ ٜجؽؾ ٔٝ ٰ٪لة ٩نة ٠ةف ٦ذٌ ٪٧نة اٷ ْفٔل ى
ثةٷٔذةؽ ٔ٪ؽ  ٨٦ٹ ٱنرتط اٞ٣جي.
ٝةؿ أثٮ ٱٮق :ٙك٠ؾا ٔىل اٞ٣ٮؿ ثةمرتاَ ٚ ٫يٲ ٍكذ٘٪ٯ ٔ ٨اٞ٣جي ً٠ل يٱ ٍكذ٘٪ٯ

ٔ ٨اٞ٣جٮؿٚ ،ٲ ٓٞإ٣ذ ٨ٔ ٜاٳ٦ؿ ٚ ،يٲضـٱ ٨ٔ ٫اٛ١٣ةرة ،كٱ١ٮف كٹؤق .٫٣

كٝةؿ ٍٗلق :ٹ ٱكذ٘٪ٯ ٔ ٨اٞ٣جي ٚٲ ٓٞإ٣ذ ٨ٔ ٜاٛلأ٦ٮرٚ ،ٲ١ٕ٪ف
اٙلً١لف.
فرعٝ :ةؿ ثٌٕ٭ :٥ك ٨٦اٹٝذٌةء أف ٱٞٮؿ :ىز ِفك ٍص يذ ٟاث٪ذٰ ٔىل ٠ؾاٚ ،ٲٞٮؿ:
اٛلك٧ٯ.
ٚ٭ٰ َةٚ ،ٜ٣ٲ٤ـ٩ ٫٦ىٙ
ِف
كثٕخ ٬ ٟ٪٦ؾا إ٣جؽ ث١ؾاٚ ،ٲٞٮؿٚ :٭ٮ ظؿ أك ك .ٙٝٹٚ :٭ٮ  ٟ٣أك ٣ـٱؽ؛
ي
إذ ٹ ٱىط ا٣ذُصؼ ٚٲٝ ٫ج ٢اٞ٣جي ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ًف ٱأت ثةٛ٣ةء؛ ٕ٣ؽـ
اٹردجةط.
كأ٦ة اٛلكةا ٢ا٣كةثٞح ٚإف ٠ٮ ٫٩ا٦ذسةٹن راثٍ  ٫٣ثة٤ُ٣ت ا٣كةث.ٜ
فرعٚ :إف ًف ٱ ٢ٞيف د ٟ٤اٛلكةا »ٰ٪ٔ« :٢ك ٓٝإ٣ذ ٨ٔ ٜاٛلأ٦ٮرٚ ،إف ٝةؿٔ :ىل
أ٣ ،ٰ٪٦ ٙ٣ـ ٫٦اٵ ٙ٣كرصٓ ٔىل إ٣جؽ إف أ٦ؿق ثؾ ،ٟ٣ٹ إف ًف ٱأ٦ؿق؛ ٵ٦ ٫٩ذربع.
كإف ًف ٱٞٚ »ٰ٪٦« :٢ٞةؿ ثٕي أوعةث٪ة :ٱ٤ـ ٫٦أٱٌ نة ،كٝةؿ اٵ٠سؿ :ٹ ٱ٤ـ،٫٦
اٝي دٱٚ ،ٰ٪إ ٫٩ٱ٫٪ٔ ٓٞ
كٱ١ٮف إٞ٣ؽ ٦ٮٝٮ ٚنة ٔىل إصةزة إ٣جؽ ،ثؼٺؼ:
ً
كٱؿصٓ ٔ٤ٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة ،كا٣ٮصّ ٫ة٬ؿ.
كا٣ىعٲط أ ٫٩ٹ ٱىط اٹٝذٌةء يف ٦كأ٣ح اُ٣ٺؽ ا٣كةثٞح ً٠ل ٹ ٱىط :ىَ ْفٜ٤
اث٪ذٰ٪ٔ ٟ؛ ٵف ا١٪٣ةح ٹ ٱ ٓٞثةٹٝذٌةء ٤٣ذعؿٱش يف أ٦ؿ ا١٪٣ةح ،ك٠ٮف
اٛلٕةكًح ٚٲٔ ٫ىل ػٺؼ اٞ٣ٲةس.
ٍٗلق ٔىل كص ٫اٚلى ىٛ٤ٲح ،ك ٰ٬اٷمةرة ٨٦
وسأمث :كٝؽ ٱٞٮـ ٞ٦ة ىـ اٞ٣ٮؿ ي
اٵػؿس كاٛلى٧خ ،ك١٣ٮ١لة ىػ ى ٛ٤نة ًف ٱٜ ٨١لة ظٍٗ ٨٦ ٥١لً٬ل؛ ٷ١٦ةف
اٵو ،٢كٹ ٚٲًل ٬ٮ إ٣ـاـ ٍ٘٤٣ل ٠ةٙل ٥١كا٣ن٭ةدة ،كامرتط ٚٲ٭ة ا٪٣ٲح كًف ٱسجخ
ُلة اٷٝؿار ٚٲًل ٱٮصت ظ ١نًل ً٠ل ٦ؿ.
فصً[ :يف اخرالف ِز٘ة ادلرؼاٍِني]

كإذا اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ت اٛلذٕةَ٤٦ل يف ا٣جٲٓ كاٷصةرة كاٜلجح ك٩عٮ٬ة ،أك ا٣ـكصَل
ا٣ذعؿٱ٥
يف ا١٪٣ةح كا٣ٮطء كٍٗلً٬ل ٠ةٛلُٰٕ كاٳػؾٚ ،إف ٠ةف أظؽي ً٬ل ٱؿل
ى
كاٳػؿ ٔؽ ى٦٭ةٚ ،إف ك ٓٝثٲ٪٭ًل د٪ةزع ٚٺ ثؽ
كاٳػؿ اٷثةظ ىح ،أك أظؽي ً٬ل ا٣ىع ىح
ي
ي

 ٨٦ظ ٥١ظة ٥٠ٱ ُٓٞاٚلٺؼ ،ك يٱ٤ـ ي٦٭ًل  ٕ٦نة ٦ؾ ٬ىج ،٫كإف ًف ٱ ٨١ىز ِف ٥د٪ةزعٚ ،إ٦ة

أف د١ٮف ٔ٤ح ا٣ذعؿٱ ٥أك ٩عٮق ٔ٪ؽ اٛلة ٓ٩كو ٛنة ٦كذٞؿ نا يف ا٣ؾات ،أك أ٦ؿ نا ٩كجٲ نة
٦ذٕ ٞ٤نة ثٚ ،٫٭ؾاف ٝكًلف ٹ زة٣ر ٜلًل.
إف ٠ةف اٵكؿ ىظ يؿ ىـ ٔىل  ٨٦ٱؿل ا٣ذعؿٱ ،٥قٮاء ٠ةف آػؾ نا أك ُٕ٦ٲ نة كذٟ٣
كزثٍ٦ ٢ة ٹ ٱؤ ،٢٠كأرض ١٦ح ،ك٩عٮ٬ة،
٠جٲٓ أـ ا٣ٮ٣ؽ ،كاٛلس٤ر ،كا٤١٣تً ً ،

كٓل٤ٲ٦ ٟة ٹ دىط ٬ج يذ٪٦ ٫٭ة ،كدأصٍل ٦ة ٹ ٱىط دأصٍلقٚ ،إف ٔ ِف٤ح اٛل ٓ٪يف ٬ؾق
ظؿـ ٔ٤ٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة ،ك٬ ٨٦ؾا اٞ٣ك٥
كو٦ ٙكذٞؿ ٚٲ٭ة ٝةا٪ٔ ٥ؽ
ه
اٛلعؿـ٤ٚ ،ؾ ٟ٣ي
ْف
ا٣ىٲؽ ظٲر دجةٱٓ ٚٲ ٫يٞل ٍؿً هـ كظٺؿ؛ إذ ا٤ٕ٣ح ٠ٮ ٫٩وٲؽ نا.

اٛلعؿـ يف ٦ؾ٬ج٣ ٫لٮز  ٫٣أػؾق ٬ج نح كثٲٕ نة
كأ٦ة اٳػؿ ك٬ٮ اٛلجٲط ًٚل ٹ ٱ٫١٤٧
ْف

كٍٗلً٬ل ،ك٣ٲف ذ ٟ٣ثٲٕ نة ك٬جح يف اٙلٞٲٞح ،كإً٩ل ٬ٮ ىد ىٮ ّفو ه ٢إٌف اٹ٩ذٛةع ثذٟ٤
إَ٣ل ا٣ذٰ ٦ؾ٬ج ٫صٮاز اٹ٩ذٛةع ُلة ،كذ٠ ٟ٣ةٛلس٤ر كأرض ١٦ح ك٩عٮً٬ل(.)1
كأ٦ة ٦ة ٱ٠ ٟ٤٧أـ ا٣ٮ٣ؽ كا٤١٣ت ك٩عٮً٬ل ًٚل ٣لٮز  ٨ٔ ٫٤ٞ٩اٛل٠ ٟ٤ة٤١٣ت
و
ثٕي ،ك٣ٲف َشا نء ظٞٲٞٲ نة ث٢
ك٩ضف ا٣ؾاتِ ،لٮز ٬جذ ٫ك٠ؾا َشاؤق ٔ٪ؽ
دٮو ن
ٺ إٌف اٹ٩ذٛةع ً٠ل ٪٤ٝة يف ا٣ؾم ٝج.٫٤
ّف
ك٦ة ٹ ٱىط ٠ ٫٤ٞ٩أـ ا٣ٮ٣ؽ كاٛلؽثؿ ،ٹ ٣لٮز ٠ل ٨ٱؿل اٷثةظح ثةإ نة ٠ةف أك
٦نرتٱ نة أك كا٬ج نة أك ٦ذ٭ج نة.
كإف ٠ةف ٔ٤ح ا٣ذعؿٱ ٥أ٦ؿ نا ٩كجٲ نة ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ىظ يؿـ ٔىل ٦ ٨٦ؾ٬ج ٫ا٣ذعؿٱ،٥

ظٲر ٠ةف ُٕ٦ٲ نة أك يف ظ ،ٍٞٚ ٫٧١ٹ إف ٠ةف آػؾ نا أك يف ظ ،٫٧١كذ٠ ٟ٣جٲٓ ٦ة
ًف ٱ ٍٞج ٍي ،ك٦ة ٚٲ )2(٫ز٠ةة أك ٗلف ،ك٦ة  ٫١٤٦ثٕٞؽ رث نة ٟل ىذ ى ٤و
ٚ ٙٲٚ ،٫٭ؾق
ي ى
ك٩عٮ٬ة ٣لٮز اٛلٕة٤٦ح ٚٲ٭ة  ٨٦اُ٣ؿَٚل ،ظٲر ٠ةف ٦ؾ٬ت ى ٰ٬ ٨ٍ ٦يف ٱؽق ٔؽ ىـ
اٛل٠ ٓ٪جٲٓ ا٣نة ٰٕٚاٚلِصاكات ٍٗ ٨٦لق ،كثٲٓ ى ٨ٍ ٦ٱٞٮؿ إف ا٣ـ٠ةة دٕ ٜ٤ثة٣ؾ٦ح
( )1ا٣ىٲؽ.
( )2يف (ب ،ج)« :ك٦ة يف ٔٲ.»٫٪

صٮازق ٠ل٨
٦ة ٚ ٰ٬ٲ٠ ،٫ل ٨ٱؿل أ١لة دٕ ٜ٤ثةَٕ٣ل ،كثٲٓ ٦ة ٱ ٫١٤٧ثجٲٓ رث نة ٦ؾ ٬يج٫
ي
٦ؾ٬جٚ ،٫ٕ٪٦ ٫٭ؾا  ٫٤٠صةاـ ً٠ل ٣لٮز ٪٣ة أف ٩نرتم  ٨٦ا١٣ةٚؿ ٦ة ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة
ٔ٪ؽ٩ة؛ إذ ٣ٲف ٟلةَج نة ثأداا٭ةً٠ ،ل أف ا٣جةآ ٚٲًل ذ٠ؿ٩ة ٍٗل ٟلة ىَ و
ت ثٮصٮُلةٚ ،إف
ظؿـ ٔ٤ٲٍ٠ ٫صاء  ٨٦ٱؿل
٠ةف ٦ؾ٬ت اٛلُٰٕ ٬ٮ اٛل ٓ٪ك٦ؾ٬ت اٳػؾ ا٘لٮاز ،ي
كصٮُلة يف إَ٣ل ،ك٠ؾا ٦كأ٣ح ا٣ؿثة ،كا٣ٮصّ ٫ة٬ؿ.
ٔؽ ىـ ا٣ـ٠ةة ٠ل ٨ٱؿل
ى
و
ى
ثؽٔح ك٦ؾ ٬يج٭ًل
َٺؽ
زكص٭ة
١٩ةح
فرع :ك٬ ٨٦ؾا
٩ةرصم ا٦ؿأ نة َ ِفٞ٤٭ة ي
ُف
ي
ظؿـ ٔ٤ٲ ٫أػذ٭ة ك٩عٮ٬ة كصةز ٜلة أف دذـكج ٍٗلق.
كٝٮ ئٚ ،٫إف ٠ةف اٛلُ ْف٩ ٜ٤ةرص ٌٱ نة ي
ك٦س١٩ ٫٤ةح ا٦ؿأة ٝؽ اٌٞ٩خ ٔؽٔلة يف ٦ؾ٬ج٭ة ،ٹ يف ٦ؾ٬ت ا٣ـكج
اٛلكذ١٪ط.
ٚإف ٝٲٚ :٢ٲ٤ــ وعح ١٩ةح اٙل ٰٛ٪ا٦ؿأة مةٕٚٲح رًٲٕح  ٨٦ ٫٣رًةع ٞلؿـ
ٔ٪ؽق ٹ ٔ٪ؽ٬ة؛ إذ ٠ٮ١لة رًٲٕح  ٫٣كو ٛنة ٩كجٲ نة.
٪٤ٝة٠ :ٮ١لة رًٲٕح  ٫٣ٱكذ٤ــ ٠ٮ ٫٩رًٲٕ نة ٜلةٚ ،ع ٢٧ا٣ٮو ٙيف اُ٣ؿَٚل
ٞلؿ ٦نة ٚٲ٭ًل  ٕ٦نة ،ك٦س ٢ذ ٜ٤َ ٨٦ ٟ٣زكصذ ٫زٺز نة ك٬ٮ ٱؿل كٝٮٔ٭ة
 ٕ٦نةٚ ،ٲ١ٮف ِف
دك١لة.
ٚإف ٝٲ :٢إذا ٠ةف ٦ؾ٬ت ا٣ـكصح أف ا٣ؾم رأد ٨٦ ٫ا٣ؽـ ٣ٲف ظٲٌ نة ،أك أف
ا٪٣ٲح ٍٗل َشط يف ا٘٣ك ،٢أك أف اٛلةء ُ٦٭ؿ ،ك٦ؾ٬ت ا٣ـكج ػٺؼ ذ،ٟ٣
ٚةْ٣ة٬ؿ أف ٬ؾا  ٨٦اٞ٣ك ٥اٵكؿ؛ ٵف ا٘ل٪ةثح ظ٦ ٥١كذٞؿ ٠ة٪٣ضةقحٚ ،ٲ٤ــ أف
٤لؿـ ٔىل ا٣ـكج كَؤ٬ة ،كأف ٱُٕٲ٭ة ٦ىع ٛنة ،ك٠ؾا ٤لؿـ ٔىل اٍ٘٣ل ظٲر ٦ؾ٬ج٫
ػٺؼ ٦ؾ٬ج٭ة أف ٱ٪ٞ٤٭ة اٞ٣ؿآف ،كٱُٕٲ٭ة ٦ىع ٛنة ،كأف ٱأ٦ؿ٬ة ثة٣ىٺة  ٓ٦أف
٦ؾ٬ج٭ة كصٮُلة ٔ٤ٲ٭ة.
٦كذٞؿ نا ٚأظ١ة٦٭ة راصٕح إ٣ٲ٭ة ٓ٪٦ ٨٦
٪٤ٝة :ص٪ةثح ا٣ـكصح كإف ٠ة٩خ كو ٛنة
ٌ
( )1يف (ج)٦« :ؾ٬ج٭ة».
( )2اٚلة٦كح.

ا٣ىٺة كا٣ىٮـ ك٦ف اٛلىع ٙكٝؿاءة اٞ٣ؿآف ك٩عٮ٬ةٚ ،أمج٭خ ثؾٟ٣
اٵكوةؼ ا٪٣كجٲح ،كدػ٤خ يف ٔؽاد٬ة ١ٚةف اٛلٕذرب ٚٲ٭ة ٦ؾ٬ت ٞل٤٭ة ً٠ل دٞؽـ،
ٚٲع ٢كَؤ٬ة ،ك٣لت ٔ٤ٲ ٫أ٦ؿ٬ة ثة٣ىٺة اٛلذٌ ٨٧ٵ٦ؿ٬ة ثةٞ٣ؿآف ،ك ٨٦اٛلعةؿ
كصٮب أ٦ؿ٬ة ثةٞ٣ؿآف كّلؿٱ ٥دٞ٤ٲ٪٭ة إٱةق.
فرع :أ٦ة ٣ٮ ٠ةف ٦ؾ٬جَ ٫٭ةرٔلة ،ك٦ؾ٬ج٭ة ٠ٮ١لة ص٪ج نةً ،ف ٣لـ  ٫٣ظٲ٪بؾ
كَؤ٬ة ،كٹ دٞ٤ٲ٪٭ة اٞ٣ؿآف ،ككصت ١لٲ٭ة ٔ ٨ا٣ىٺة؛ إذ  ٰ٬ظٲ٪بؾ ٠ةٛلٕ ًُٰ
كاٛلٕذرب ث٧ؾ٬جً٠ ٫ل ٦ؿ.
ك٦س ٢ذ ٟ٣أٱٌ نة ٩ةرصٱح َٞ٤٭ة زكص٭ة َٺؽ ثؽٔح ،ك٬ٮ ٱؿل كٝٮٔ،٫
٤ٚٲف ٛل ٨ٱؿل كٝٮٔ ٫أف ٱذـكص٭ة.
ٞلؿـ
فرعٔ :ىل ٦ة دٞؽـ يف اٞ٣ك ٥اٵكؿ ٣ٮ امرتل
َف
مة٦ ٰٕٚس ِف ٤ىر ظ ،ٰٛ٪أك ه
و
ظٺؿ ،ز ٥أدٛ٤ةً٬ل٣ ،ـ٦٭ًل اٞ٣ٲ٧ح ً٠ل ٣ٮ أدٛ٤ةً٬ل اثذؽاء ،ثؼٺؼ ا١ٕ٣ف؛
وٲؽى
إذ ًف يٱذٛ٤ة ٔ٤ٲ٭ًل ٦ة ٝ ٫٣ٲ٧ح ٔ٪ؽً٬ل.

[األعثاب اٌم١ٌٛح :ئٔشاءاخ ٚئخثاساخ]

كأ٦ة دٞكٲ٧٭ة؛ ٚةٵقجةب اٞ٣ٮ٣ٲح :إ٩نةءات كإػجةرات.
كاٷ٩نةءات ٔٞٮد كٍٗل٬ةٚ ،ذ ٟ٤زٺزح أٝكةـ.
[اٌمغُ األٚي :اإلٔشاءاخ اٌر ٟ٘ ٟػمٛد]

األول :إٞ٣ٮد :ك ٰ٬إ٦ة ٔٞٮد ٕ٦ةكًح ٞلٌح ،كذ ٟ٣ظٲر ٠ةف ٕ٦ةكًح
و
٦ةؿ ثًلؿ ٠ة٣جٲٓ كاٷصةرة كا١٣ذةثح ،ك٠ؾ ٟ٣إ٣ذ ٜكا٪٣ؾر كاٜلجح كا٣ٮوٲح
كا٣رباء  ٨٦ا٣ؽٱ ٨ظٲر ٝٮث٤خ ثةٛلةؿ ٔٞؽ نا.

كإ٦ة ٔٞٮد دربع ٠ةٜلجح ،ك٠ؾا ا٪٣ؾر ،كا٣ٮوٲح ٔىل و
ٝٮؿٔ ،ىل أ١لة يف ا٣ذعٞٲٜ

ٹ ْل٤ٮ  ٨٦مج٭ح اٛلٕةكًحٔ ،ىل ٦ة قٲأيت.
كإ٦ة ٦نج٭ح( )1ثٕٞٮد اٛلٕةكًح ،كذ ٟ٣ظٲر اٛلةؿ  ٨٦أظؽ اُ٣ؿَٚل ،ٍٞٚ
٠ة١٪٣ةح كاٚل ،ٓ٤أك ٠ةف إٞ٣ؽ ٔىل ٗؿض ٍٗل ٦ةؿ ٩عٮ :أ٩خ َةٔ ٜ٣ىل دػٮؿ
ا٣ؽار ،كقٲأيت دٛىٲٕ ٢لٲٓ ذ ٟ٣إف مةء آص دٕةٌف.
وسأمث :كإٞ٣ؽٝ :ٮؿ ٦ؿ٠ت ٝ ٨٦ٮَ٣ل إ٩نةاٲَل ،ٱك٧ٯ أكٜلًل إ٣لةث نة كزة٩ٲ٭ًل
ٝجٮٹن ،كٹ ثؽ ٠ ٨٦ٮ١لًل ٦ةًٲَل ٔ٪ؽ صًلٔح؛ ٵّ ٫٩ف
أدؿ ٔىل ا٣ٮٝٮع.
كأ٦ة كٝٮع ا١٪٣ةح كاٚل ٓ٤ك٩عٮً٬ل ث ِٛ٤اٵ٦ؿ ٤ٚٲف ٔىل ّة٬ؿق ،ث ٢اٵ٦ؿ
دٮ٠ٲ ،٢كاٷ٣لةب كاٞ٣جٮؿ كٕٝة ث ِٛ٤كاظؽ ،كٜلؾا ًف ٱىط ذ ٟ٣إٹ ٚٲًل ٱىط
أف ٱذٮٌف َؿٚٲ ٫كاظؽ ،ك٬ؾا ًٕٲٙ؛ إذ ٱ٤ــ  ٫٪٦ا٣ىعح يف ٍٗل ٝل٤ف اٵ٦ؿ.
فرع :ك١٣ٮ٦ ٫٩ؿ٠ج نة ًف ٱذعى ٢اٙل ٥١إٹ ثةٛلض٧ٮع ،كٝٮؿ اٙلٛ٪ٲح :إ٥ ٫٩لؿج
اٛلجٲٓ ٔ ٟ٤٦ ٨ا٣جةآ ثٞٮ :٫٣ثٕخ ،كٱؽػ ٢يف  ٟ٤٦اٛلنرتم ثٞٮ :٫٣امرتٱخ،
٦ؿأةة ٪٧٤٣ةقجح؛ إذ ا٣ٮاصت أف ٱ١ٮف دأزٍل ا ِٛ٤٣يف ظ ٥١ٱؿصٓ إٌف ا٣ٺ ،ِٚٹ
٤ٝ ٢ٕٚ ٨ٔ ٙجً٠ ٫ل ٦ؿٔ ،ىل أ١ل ٥ٱٞٮ٣ٮف :إف ػؿكج اٛل ٟ٤ثةِٛ٤٣
قٲًل ك٬ٮ ىػ ى ٤ه
اٵكؿ ٦ٮٝٮؼ ٔىل دػٮ ٫٣ثة٣سةٌل.
( )1يف (ج) :مجٲ٭ح.

فرع :كدْ٭ؿ ٚةاؽة اٚلٺؼ ظٲر اٚلٲةر ٧٤٣نرتم ٪ٕٚ ،ٍٞٚؽ ٥٬ٹ ٱؽػ ٢يف
 ٫١٤٦ٵف اٚلٲةر ٣ذأػٍل اٙل ٥١يف  ٨٦ ٢٠اُ٣ؿَٚل ،كٔ٪ؽ٩ة ٬ٮ ٣ذأػٍل اٙل ٥١يف
ظ ٜا٣جةآ ٹ يف ظ ٜاٛلنرتم؛ ٵف(٦ )1ة أكصت ػؿكص ٟ٤٦ ٨ٔ ٫ا٣جةآ أكصت
دػٮ ٫٣يف  ٟ٤٦اٛلنرتم.
ً
ت  ٫٣أك
إ٣جؽ
فرع :كٔىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة ٣ٮ يص ً ٪ىٰ ٔىل
اٛلجٲٓ ثٕؽ اٷ٣لةب أك يك ً ٬ى
ً
يً ٩ؾ ىر ٔ٤ٲ ،٫أك ىأ ٍ ٦ىك ى ٟوٲؽ نا ،زٝ ٥ج ٢اٛلنرتم٠ ،ةف ذ٤٣ ٟ٣جةآ ،أ٦ة ٔ٪ؽ٩ة ٕ٤ٚؽـ
ا٤ٕ٣ح؛ ٕ٣ؽـ صـا٭ة ،كٔ٪ؽٕ٣ ٥٬ؽـ َشَ٭ة ،ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ :أ٩خ ظؿ ٔىل ٠ؾا ز٥
٦ةت ٝ ٫٣ؿٱت ٝج ٢اٞ٣جٮؿ ،أك ثةٔٝ ٨٦ ٫ؿٱج٠ ٫ؾ.ٟ٣
فرع :ك٣ٮ ٝةؿ :ثٕخ ٬ ٟ٪٦ؾا ثأ ،ٙ٣كأثؿأد ٨٦ ٟاٵً ٙ٣ف ٱىط ا٣رباء؛
ٵٝ ٫٩ج ٢اٛل ،ٟ٤ك٣ٮ ٝةؿ اٛلنرتمٝ :ج٤خ ٔىل أٌل ثؿمء  ٨٦ا٣سً ٨٧ف ٱىط؛ إذ ًف
ٱُ٪ٮً اٞ٣جٮؿ ٔىل ا٣س.٨٧
فرعٚ :أ٦ة إذا ثةع ٩ةٝح ،ز ٥ي٩ذضخ ٝج ٢اٞ٣جٮؿٚ ،ة٣ٮ٣ؽ ٧٤٣نرتم؛ إذ ٝؽ م٫٤٧
اٷ٣لةب ٚٲن ٫٤٧اٞ٣جٮؿ ،كإذا ثةع ٔجؽٱ ٨ثس ٨٧كاظؽ ،ز٦ ٥ةت أظؽً٬ل ٝج٢
اٞ٣جٮؿ ٚكؽ إٞ٣ؽ يف ا٣سةٌل؛ ٹُ٩ٮاء اٞ٣جٮؿ ٔىل ص٭ة٣ح ز ،٫٪٧ثؼٺؼ ٦س ٢ذٟ٣
يف ا١٪٣ةح؛ ٞ٣جٮؿ ٔٮً ٫ا٘ل٭ة٣ح.
و
فرع :ك١٣ٮ١لًل ث٧سةثح و
و
٦ٮصت ظ ١نًل كاظؽ نا ،امرتط ٚٲ٭ًل ا٣ذٮاٍف،
كاظؽ
ٝٮؿ
ٚٺ ٱذٮقٍ ثٲ٪٭ًل ٦ة يٱ ىٕؽّف إٔؿاً نة ،كا٣ذُةث٣ ٜبٺ ٱىٍل أظؽً٬ل أص٪جٲ نة
اٳػؿ ،كأف ٹ ٱجُ ٢اٷ٣لةب ٝج ٢اٞ٣جٮؿ ثؿصٮع اٛلٮصت أك ر ْفد اٞ٣ةث ،٢أك ٚكغ
ٔىل()2

اٛلة ٟ٣ظٲر اٛلٮصت ٌٚٮٍف.
كّلٞٲ :٫ٞأف اٷ٣لةب ٝج ٢اٞ٣جٮؿ ٦ٮٝٮؼ ،ىٱ ٍجُ ٢ثًل( )3يٱ ٍجُ ٢اٛلٮٝٮؼ.
( )1يف (ج)« :ٹ أف».
( )2يف (ج).٨ٔ :
( )3يف (أ)« :ٹ» .ك٦ة أزجذ( ٨٦ ٫ب).

فرع :ك١٣ٮ١لًل ث٧سةثح ٝٮؿ( )1كاظؽ امرتط ً٠لؿ  ٨٦ ٢٠اٛلذٕةٝؽٱ ٨ظةٜلًل
 ٕ٦نة٤ٚ ،ٮ أكصت ك٬ٮ ٝل٪ٮف ،ز ٥ك ٓٝاٞ٣جٮؿ ثٕؽ اٷٚةٝح أك ا١ٕ٣فً ،ف ٱىط،
ك٠ؾا ٣ٮ ثةع ٠ةٚؿ  ٨٦آػؿ ٗلؿ نا ،ز ٥أقٝ ٥٤ج ٢اٞ٣جٮؿ ،أك أ١٩ط اٛلك ٥٤اث٪ذ٨٦ ٫
ا١٣ةٚؿ ز ٥أق ،٥٤ك ىٝجً ى ،٢ك٠ؾا ٣ٮ ك ٓٝاٞ٣جٮؿ ثٕؽ ٦ٮت اٛلٮصت أك ص٪ٮ.٫٩
فرعٚ :أ٦ة ٣ٮ ثةع ٔ ٨٦جؽ ٞلضٮر ،زٔ ٥ذ ٜك ىٝجً ى ٢يف اٙلةؿ ٛ٩ؾ؛ ٵف اٙلضؿ
٦ة ٓ٩ٹ ٕ٦ؽـ ٣ٶ٤٬ٲح ً٠ل ٦ؿ ،ك٠ؾا ٣ٮ ثةع اٛلعضٮر ٤٣ؽٱ ،٨ز ٥ىٝجً ى ٢اٳػؿ ثٕؽ
ر ٓٚاٙلضؿ يف اٙلةؿ.
ٚأ٦ة ٣ٮ ثةع ز ٥ظضؿ ٔ٤ٲٝ ٫ج ٢اٞ٣جٮؿ ًف ٱٛ٪ؾ؛ ٛلىٍل اٷ٣لةب ثةٙلضؿ ٦ٮٝٮ ٚنة
ً٠ل ٣ٮ ظضؿ ٔىل اٛلة ٟ٣ثٕؽ ثٲٓ اٌٛ٣ٮٍف ك ىٍ ٝج ٢اٷصةزة.
أٝؿ ٝجٝ ٢جٮؿ اٛلنرتم
فرع٤ٚ :ٮ ثةع ٝل٭ٮؿ ا٪٣كت ،أك اقذ١٪ط ،زِ ٥ف
أٝؿ ٝج ٢اٞ٣جٮؿ :أف
كاٛل١٪ط :أ٠ ٫٩ل٤ٮؾ ٍ٘٤٣لً ،ف ٱٛ٪ؾ إٞ٣ؽ ،ك٠ؾا ٚٲ ٨٧ثةع زٌ ٥
اٛلجٲٓ ظؿ أك ٍ٘٣ ٟ٤٦لق ٫٪١٣ ،ٱجُ ٢يف اٵكٌف.
فرع :كٹّلةدً٬ل ظ ١نًل امرتط ٜلًل اّلةد اٛلض٤فٝ ،ٲ :٢كاٛلؿاد ث٦ ٫ٮًٓ
٦ٮًٓ ا٣ذؼةَت اٛلٕذةد ،كٹ ٔربة ث٧ٮًٓ إ٣لةب
كظؽّف ق
ي
قًلع اٞ٣ةث ٢كٝجٮ ،٫٣ى
اٛلٮصتً٠ ،ل ٹ ٱنرتط قًلٔٞ٤٣ ٫جٮؿ ،كٹ ثٞةؤق يف اٛلض٤ف ،كٹ ٔؽـ إٔؿاً.٫
وسأمثٝ :ؽ ٱذٌ ٨٧اٷ٣لةب ا٣ٮاظؽ إ٣لةثةت ٠سٍلة ،ك ٫٣وٮردةف:
إحداَام :أف ٹ ٱ١ٮف ثٌٕ٭ة  ٞ٤ٕ٦نة ثجٕي٩ ،عٮ :ثٕخ  ٟ٪٦داثذٰ،
كأصؿت  ٟ٪٦دارم ،كزكصذ ٟاث٪ذٰٚ ،٭ؾق ٠ةٷ٣لةب ا٣ٮاظؽ يف وعح رصٮع
ِف
اٛلٮصت ٔ٪٭ة ٝج ٢اٞ٣جٮؿ ،كوعح ر ْفد اٞ٣ةثٜ ٢لة ،كٝجٮٜلة ث ِٛ٤كاظؽ.
فرعٚ :أ٦ة دجٕٲٌ٭ة يف ا٣ؿصٮع أك ا٣ؿد أك اٞ٣جٮؿ ٚإ ٫٩ٱٮصت ص٭ة٣ح يف
وط ،كإٹ ٠ةف
ٔٮض اٛلٞجٮؿٚ ،إف ٠ةف ً٦ل ٤لذ٤٧٭ة ٠ة١٪٣ةح كاٚل ٓ٤ك٩عٮً٬ل ِف
إٞ٣ؽ ٚٲٚ ٫ةقؽ نا( ،)2كٚٲًل قٮاق ثةَ ن
ٺٚ ،إف رصٓ ٔ ٨ا٘ل٧ٲٓ كٚٲ ٫ػ ٓ٤ثٰٞ
( )1يف (ب ،ج)« :قجج نة كاظؽ نا».
( ٫٤ٕ٣ )2ٱؿٱؽ يف اٛلٞجٮؿ أم :ٱ١ٮف إٞ٣ؽ ٚٲًل ٹ ٱٞج ٢ا٘ل٭ة٣ح ٚةقؽ نا يف اٛلٞجٮؿ كثةَ ن
ٺ يف اٛلؿدكد أك

=

ظ ٫٧١ثعىذ٫؛ إذ ٹ ٱىط ا٣ؿصٮع ًٔ٠ ٫٪ل قٲأيت.
فرعٚ :إف ٓلٲـت اٵٔٮاض أك ٠ة٩خ ٹ دٛذٞؿ إٌف ٔٮض ٤ٚ٭ة ظ٥١
ٵ٦لة مةء،
اٷ٣لةثةت اٛلذ٘ةٱؿة ّلٞٲ ٞنة  ٫٤ٚا٣ؿصٮع ْٔ ٨فأ٦لة ،ك٣ٴػؿ ا٣ؿ ّفد كاٞ٣جٮؿ ْف
٩عٮ :ك٬جخ  ٟ٣دارم ،كزكصذ ٟاث٪ذٰ ،كدـكصخ اث٪ذ ،ٟك٠ؾا :ثٕخ ٟ٪٦
ٔجؽم ثأ ٙ٣كامرتٱخ أ٦ذ ٟثأ ،ٙ٣ٹ إف ٝةؿ :كاقذٌٞٲخ أ٦ذٟ؛ إذ ٹ ٱىط
اٌٞ٣ةء ٝج ٢اقذٞؿار ا٣ؽٱ.٨
امطِرة امراًيث :أف ٱ١ٮف ثٌٕ٭ة ٍ٦صكَ نة ثجٕي ٩عٮ :ثٕخ ٔ ٟ٪٦ىل
ثٲٕ ٰ٪٦ ٟأك دـك٣لٰ ،كٹ ثؽ  ٨٦ذ٠ؿ ٦ة  ٨٦ ٢١٣إ٣ٮض ظٲر ًف د٤٠ ٨١٭ة
 ٨٦صة٩ت كاظؽ ،ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣ىٮرة اٵكٌف.
فرع :ك٣ٺردجةط اٛلؾ٠ٮر يف ٬ؾق ا٣ىٮرة ٹ ٱىط ا٣ؿصٮع كٹ ا٣ؿد كٹ
اٞ٣جٮؿ ٣جٌٕ٭ة دكف ثٕي ،كٱ ٓٞاٞ٣جٮؿ ٪٬ة ثةٹ٦ذسةؿ ٩عٮٔ :ىل ً ٬ىجذً ى ٟأ ٦ىذٟ
ٚ ،ٰ٪٦ٲٞٮؿ :ك٬جخٚ ،ٲٕٞةف  ٕ٦نةً٠ ،ل ٣ٮ ٝةؿٝ :ج٤خ.

فرعٚ :إف ٝةؿ :ثٕخ ٠ ٟ٪٦ؾا ٔىل ثٲٕ٠ ٰ٪٦ ٟؾا ك٬ج ًح و
زٱؽ ٠ ٰ٪٦ؾا ،ز ٥ىٝجً ى٢
ك[ ىٝجً ى ])1(٢زٱؽ يف اٛلض٤ف وطً٠ ،ل إذا ٝةؿ :ثٕخ  ٟ٪٦إٌف زٱؽ ٔىل ثٲٰٕ٪٦ ٟ
٠ؾاٞٚ ،ةؿ :ثٕخٚ ،إف ٠ةف ك٠ٲ ن
ٺ ٣ـٱؽ ٛ٩ؾ يف اٙلةؿ ،كإٹ ٠ةف ٦ٮٝٮ ٚنة.
فرعٚ :إف ٝةؿٔ :ىل أف دجٲٓ [ )2(]ٰ٪٦أك ٔلت أك د١٪ع٠ ٰ٪ةف ذَ ٟ٣شَ نة يف
اٛلكذٞج ،٢ٱٛكؽ ٦ة دٛكؽق( )3اٍ٣صكط اٛلكذٞج٤ح ٠ة٣جٲٓ كاٷصةرة ،كٱ٘٤ٯ ٚٲًل ٰ٬
ٚٲ٘٤٦ ٫ةة ٠ة١٪٣ةح ،كٱٕذرب ٚٲًل

)4(ٰ٬

ٕ٦ذربة ٠ةُ٣ٺؽ كإ٣ذ ٜكاٜلجح كا٪٣ؾر

كا٣ىؽٝح كا٣رباءٚ ،ذ٤٠ ٓٞ٭ة ثةٞ٣جٮؿ ،ز ٥إف ًف ٱ ٢ٕٛاٍ٣صط ٠ةف ٧٤٣ٮصت
اٛلؿصٮع ٔ٬ .٫٪ة٦ل (ب ،ج).
( )1قة( ٨٦ ٍٝج).
( )2زٱةدة يف (ب).
( )3يف (ب)« :ٱٛكؽق ٦ة ٱٛكؽ».
( )4أم :اٍ٣صكط.

ا٣ؿصٮع ٚٲًل ٱىط ا٣ؿصٮع ٚٲ ٫ك٬ٮ ٦ة ٔؽا اُ٣ٺؽ كإ٣ذ ٜكا٣رباء  ٨٦اٙل ،ٜٹ
ٚٲ٭ة ٨١٣ ،ٱ٤ــ ٝٲ٧ح إ٣جؽ ،كٱ ٓٞاُ٣ٺؽ رصٕٲ نة ،كا٣رباء ٝلة ٩نة ،كإف ٚ ٫٤ٕٚإف
٠ةف ٔٞؽ نا ً٠ل ٬ٮ اٛلٛؿكض اٚذٞؿ إٌف ٝجٮؿ اٛلٮصت [يف( ])1اٵكؿ ٠ةٜلجح
ك٩عٮ٬ة ،ٹ إف ًف ٱٞٔ ٨١ؽ نا ٠ةُ٣ٺؽ كا٣رباء.
اٙلت ٔىل أف دُع٫٪
فرعٚ :إف ٝةؿ :امرتٱخ ٬ ٟ٪٦ؾا ٔىل أف ّل ،٫٤٧أك
ِف
وط ذٟ٣؛ إف(ً )2ف ٱٕٔ ٫ٞ٤ىل ِلؽٱؽ ٔٞؽ ،ث٬ ٢ٮ ٕلٓ ثَل ا٣جٲٓ كاٷصةرة ٔىل أف
اٷصةرة  ٨٦وٛةت إٞ٣ؽ ا٣ذةثٕح كظٞٮ٫ٝ؛ ك٣ؾ٣ ٟ٣ٮ ٝةؿ :امرتٱخ ٟ٪٦
كاقذأصؿدٔ ٟىل ٖلٞٚ ،٫٤ةؿ اٳػؿٝ :ج٤خً ،ف ٱىط؛ إذ ٬ٮ اقذبضةر ٝج ٢اٛل.ٟ٤
فرعٚ :إف ٝةؿٔ :ىل أٌل ٠ؾا وط ذ ،ٟ٣إف ٠ةف ذ ٟ٣اٍ٣صط ً٦ل ٱ ٓٞثة٘ل٤٧ح
اٹق٧ٲح ٩عٮٔ :ىل أٌل ثؿمء أك ظؿ ،أك ٝة٣خٔ :ىل أٌل َةٚ -ٜ٣ٲ ٓٞثةٞ٣جٮؿ أك
اٹ٦ذسةؿ ً٠ل يف َشط اٛلىؽر( ،)3ٹ ٚٲًل ٹ ٱ ٓٞإٹ ثة٤ٕٛ٣ٲح ٠ة٣جٲٓ كاٷصةرة
ك٩عٮً٬لٚ ،ٺ ظ٣ ٥١ؾ )4(ٟ٣ظٲ٪بؾ  ٨١٣إف ٠ةف ا٣ىؽر ثٲٕ نة أك ٩عٮق ٚكؽ ،كإف
٠ةف ٍٗلق اػذ ٙ٤ظ ،٫٧١كٹ ٥لٛٯ دٛؿٱٕٔ ٫ىل ٦ة ٦ؿ.
وسأمث :ك٣ٮ

٠ةف()5

إٞ٣ٮد ٦ٮًٮٔح ٕ٧٤٣ةكًح  ٨٦اُ٣ؿَٚل ًف دذ ٥إٹ

ث٧ض٧ٮع اٷ٩نةاَل٤ٚ ،ؾ ٟ٣امرتط أف ٱُ٪ٮم ٪٦ ٢٠٭ًل ٔىل  ٨٦ ٢٠ا٣جؽَ٣ل،
كٹ ٱٕرتض ذ[ ٟ٣إٹ]( )6ثةٜلجح؛ إذ ٹ ثؽ ٚٲ٭ة  ٨٦اٞ٣جٮؿ كٹ ٕ٦ةكًح؛ ٵ٩ة
ٞ٩ٮؿ ٬ؾا ٔ١ف ا٤ٕ٣ح ك٬ٮ ٍٗل ٕ٦ذرب ٔىل أف يف اٜلجح ٪ٕ٦ٯ اٛلٕةكًح ،د٪ـٱ ن
ٺ ٛلة
ا ٌ٣ىٕح كاٛلؾ٣ح ٪٦ـ٣ح ا٣جؽؿ؛ إذ اٞ٪٣ه يف اٍ ًٕ ٣ؿض ٱٞةكـ يف ْ٩ؿ
ا٣ذـ ٫٦اٛلذ٭ت ْ ٨٦ف
إٞ٣ٺء اٞ٪٣ه يف اٛلةؿ ،ث ٢ٱـٱؽ ٔ٤ٲ.٫
( )1قة( ٨٦ ٍٝج ،ب).
( )2يف (أ)« :إذ».
( )3يف (ج)« :ا٣ىؽر» .دْ٪ٲ ٪نة.
( )4يف (ب ،ج)٣« :ؾ٠ؿق».
( )5يف (ب ،ج)« :ك١٣ٮف».
( )6قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).

إٌ٣ح كاٛلؾ٣ح مج٭٭ة ا٣نةرع ثةٰٞ٣ء؛ ك٣ؾ ٟ٣ظؿـ ا٣كؤاؿ،
كٛلة يف اٜلجح ْ ٨٦ف
كًف ٣لت ٔىل إ٣ةدـ ٝجٮؿ ٬جح ٦ة ٱٌٞص ث ٫ا٣ؽِف ٱ ،٨أك ٱنرتم ث٦ ٫ةء ا٣ٮًٮء أك
زٮب ا٣ىٺة.
فرع :كإ٣ٮض يف إٞ٣ؽ :إ٦ة ٦ةؿ  ٨٦اُ٣ؿَٚل  ٕ٦نة ،أك ٪٦ ٓٛ٩٭ًل ،أك ظٜ
٪٦٭ًل ،أك ٦ةؿ ك ،ٓٛ٩أك ٦ةؿ كظ ،ٜأك  ٓٛ٩كظ ،ٜأك أظؽ ا٣سٺزح كٗؿضٚ ،٭ؾق
دكٕح أٝكةـ ك٬ؾق أ٦س٤ذ٭ة ٔىل ا٣رتدٲت:
ثٕخ ٬ ٟ٪٦ؾا ُلؾا[ ،أك( ])1أصؿت  ٟ٪٦دارم ق٪ح ثؼؽ٦ح ٔجؽؾ ق٪ح،
ُخ ٔ ٟ٪اٚلٲةر ٔىل إقٞةَ ٰ٪ٔ ٟاًٌ٣لف أك ا٣نٕٛح.
أق ٞي
ثٕخ ٬ ٟ٪٦ؾا ثك٪١ٯ دارؾ ق٪ح .ك٬جخ أك ٩ؾرت ُ ٟ٣لؾا ٔىل دُ٤ٲٜ
زكصذ ،ٟأك ٔىل إقٞةَ ٰ٪ٔ ٟاٚلٲةر٩ ،ؾرت ٔ٤ٲ ٟثك٪١ٯ دارم ق٪ح ٔىل
إقٞةَ ٰ٪ٔ ٟاٚلٲةر أك ا٣ٲَ٧ل أك ا٣نٕٛح.
ك٬جخ ٬ ٟ٣ؾا ٔىل دػٮ ٟ٣ا٣ؽار أك دُ٤ٲ ٜزكصذ٩ .ٟؾرت ٔ٤ٲ ٟثك٪١ٯ
دارم ٔىل أف دٞٲ ٥يف ا٣ج٤ؽ .أقُٞخ ٔ ٟ٪ا٣نٕٛح ٔىل دُ٤ٲ ٜزكصذ.ٟ
كٝؽ م٤٧خ ٬ؾق اٵٝكةـ ٕلٲٓ أ٩ٮاع إٞ٣ٮد ٠ة٣جٲٓ كاٷصةرة كا١٪٣ةح
كاٚل ٓ٤كاٜلجح كاٷقٞةَةت اٛلٕٞٮدة.
فرع :كٱ٤ــ إٞ٣ؽ يف ٕلٲٕ٭ة ثةٞ٣جٮؿٚ ،ٲ٦ ٟ٤٧ة ٚٲ٦ ٨٦ ٫ةؿ أك ٕٛ٪٦ح،
كٱك ٍٞاٙل ٜإف ذ٠ؿ قٞٮَ ،٫ك يٱكذع ٜإف ذ٠ؿ زجٮد ،٫ك٠ةف ً٦ل ٱ٪ذ ٢ٞثة٣ذ٤٧ٲٟ
٩عٮ٩ :ؾرت ٔ٤ٲ ٟثع ٜاٹقذُؿاؽ ٔىل ٠ؾا ،ٹ ثع ٜا٣نٕٛح ك٩عٮ٬ةً٦ ،ل ٹ
ٱ٪ذ ٢ٞثة ،٢ٞ٪٣إٹ أ ٫٩إذا ٝٮث ٢قٞٮط اٙل ٜأك زجٮد ٫ثًلؿ أك  ،ٓٛ٩زجخ اٙل ٥١يف
ثٲٓ يف اٛلٕ٪ٯ أك إصةرة ،كاٙل ٜٹ ٱى٤ط ٦جٲٕ نة
اٙل ٜثةٞ٣جٮؿ ،كثُ ٢اٛلةؿ؛ ٵ ٫٩ه
كٹ ز ٪٧نة كٹ أصؿة.
( )1قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).

فرع :كإذا ٝٮث ٢أظؽ ا٣سٺزح ثة٘٣ؿض ٛ٩ؾ ثةٞ٣جٮؿ ،ز ٥إذا دٕؾر ا٘٣ؿض ٫٤ٚ
ا٣ؿصٮع ٚٲًل ٱىط ا٣ؿصٮع ٚٲ٠ ٫ةٜلجح كا٪٣ؾر كا٣رباء ،كد٤ــ ٝٲ٧ح إ٣جؽ يف إ٣ذ،ٜ
كٹ ٨لء يف اُ٣ٺؽ ،كإقٞةط اٙل٩ ٜعٮ :ك٬جذ٠ ٟؾا أك أثؿأدٔ ٟىل أف دُ،ٜ٤
كأ٩خ ظؿ ٔىل أف د٠ ٢ٕٛؾا ،ك()1أ٩خ َة ،ٜ٣أك أقُٞخ ٔ ٟ٪ا٣نٕٛح ،أك اٚلٲةر
ٔىل أف د٠ ٢ٕٛؾا.
فرع :ك٣رت٠ت إٞ٣ؽ  ٨٦اٷ٣لةب كاٞ٣جٮؿ اٛلؿدجٍ ٪٦ ٢٠٭ًل ثةٳػؿ اردجةَ نة
ٓلخ ث ٫اِ ٤ٕ٣فٲح ظذٯ إٞ٩ؽ قجج نة ٦ٮصج نة ٤٣عً ،٥١ف ٱىط دٕ٤ٲ ٜإٞ٣ٮد ثةٍ٣صكط
كاٵكٝةت اٛلكذٞج٤ح؛ ٹقذ٤ـا ٫٦أف ٹ ٱٕٞ٪ؽ إٹ ٔ٪ؽ ظىٮؿ اٍ٣صط ،ثؼٺؼ
قةاؿ اٷ٩نةءاتٔ ،ىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
فصً :يف اٌؼمذ ادلٛلٛف

كٹٕٞ٩ةد إٞ٣ؽ قجج نة ٩ةصـ نا ٣ٺردجةط اٛلؾ٠ٮر ،إذا وؽر ٍٗ ٨٦ل ٦ةٟ٣
ا٣ذُصؼ ًف ٱ٘٣ ٨١ٮ نا ث٦ ٢ٮٝٮ ٚنة ،أمٍٗ :ل ٦كذٞؿٚ ،إذا أصةز ٦ة ٟ٣ا٣ذُصؼ ٩ٲةثح
اٌٛ٣ٮٍف ٔٛ٩ ٫٪ؾ ُلة.
فرع ٥٤ٕٚ :أ ٫٩ٱنرتط ً٠لؿ أ٤٬ٲح اٌٛ٣ٮٍف؛ ٵ٩ ٫٩ةاتٚ ،ٺ د٤ع ٜاٷصةز ية
ٔٞؽ اٛلؿأة كا يٛل ٍعؿـ ١٪٤٣ةح ،كٹ ٔٞؽ ا١٣ةٚؿ(ٞٔ )2ؽق ٛلك ،٥٤كٹ مٲب نة ٞٔ ٨٦ٮد
ثٲٓ اٛلكٚ ٥٤ل٧ؿق أك ػ٪ـٱؿق .كً٠لؿ أ٤٬ٲح اٛلٕٞٮد
ٍٗل اٛل٧ٲـ ،كٹ إصةز ية ا١٣ةٚؿ ى
ه
ظٺؿ ٔٞ ٨لؿـ ١٩ةظ نة ،كٹ  ،٫٣ك٣ٮ ظى٤خ اٷصةزة
ٔ ٫٪ظةؿ إٞ٣ؽٚ ،ٺ ىٱٕٞؽ
كٝؽ ظ ،٢كٹ ٱٕٞ٪ؽ ١٩ةح ٦ك٧٤ح ث١ةٚؿ ك٣ٮ أصةز كٝؽ أق .٥٤كو٤ٮح اٛلع٢
ثٲٓ اٛلك ٥٤اٚل٧ؿ
٤٣عٚ ٥١ٺ ٱىط ثٲٓ اٙل ،٢٧ك٣ٮ أصةز ٦ة ٫١٣ثٕؽ ا٣ٮًٓ ،كٹ ي
ك٣ٮ أصةز ٦ة١٣٭ة ثٕؽ ا٣ذؼ ،)3(٢٤كٹ وٲؽي ٞلؿـ ك٣ٮ أصةز ثٕؽ ً
اٙل ،٢كٹ ٔٞؽ

ا١٪٣ةح ٔىل ٕ٦ذؽة ك٣ٮ أصةزت ثٕؽ إً ٣ؽِف ة.
( )1يف (ب)« :أك».
و
( )2يف (ج)« :كٹ ٔٞؽن ا ١٣ةٚؿ».
( )3أم :ثٕؽ أف وةرت ا
ػٺ.

فرع :كٹٞ٩ٺب اٌٛ٣ٮٍف ثةٷصةزة ٩ةاج نة امرتط ٣ىعح اٷصةزة  ٟ٤٦اٛلضٲـ
٣ذٮٍف إٞ٣ؽ كٝخ  ٢ٕٚاٌٛ٣ٮٍفٚ ،ٺ ٱىط إصةز ية ا٣ٮارث ٔٞؽى اٌٛ٣ٮٍف يف ظٜ
٦ٮرز ،٫كٹ إصةزة ك ْفٍف ا٣ىٍ٘ل ثٕؽ ظىٮؿ اٛلى٤عح ٦ة ئ ًٞؽ  ٫٣كٹ ٦ى٤عح ،كٹ
ا١٪٣ةح ا٣ٮاٝ ٓٝج.٫٤
ٔٞؽ ا٣ٮٍف ثٕؽ ث٤ٮٗ٫
ى

كأ٦ة وعح إصةزة ا٣ىٍ٘ل ثٕؽ ث٤ٮٗ٦ ٫ة ئ ًٞؽى ٝ ٫٣ج ٫٤ثٲٕ نة كَشاء ٔ٪ؽ صًلٔح
٧ٚجٔ ٰ٪ىل أ٤٬ٲذ ،٫كإً٩ل اٷذف ّف
 ٟٚظضؿ ٔىل ٦ة ٦ؿ ّلٞٲ.٫ٞ
َف

فرع :كٔ٠ ٨٦ ٥٤ٮ٩ ٫٩ةاج نة أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦إًةٚذ ٫إٌف اٛلة ْٛ٣ ٟ٣نة أك ٩ٲحٚ ،ٲًل

٤لذ ٢٧صٕ ى ٫٣ ٫٤كٍ٘٣لق ٠ةٹمرتاء كاٹٔلةب كا٣ذـاـ ٔٮض اٚل،ٓ٤
[ك](٠)1ةٹقذ١٪ةح ك٩عٮق ،ٹ ٚٲًل ٹ ٤لذ٠ ٢٧ة٣جٲٓ كاٜلجح كاُ٣ٺؽ كإ٣ذٜ
كا١٪٣ةح ٚٺ ٱٛذٞؿف إٌف اٷًةٚح إٌف  ٨٦يِ ٬ف ،٫٪ٔ )2(٨ث ٢ك٣ٮ ٩ٮل أ ٫٩ثةٔ ٫أك
ك٬جٍٗ ٨ٔ ٫ل اٛلةً ٟ٣ف ٱ٪٣ ٨١ٲذ ٫ظ٥١؛ ك٣ؾ٣ ٟ٣ٮ ا١٩ن ٙأف ٦ة ثةٔ ٫اٌٛ٣ٮٍف
ٱ ٟ٤٧ثٲٕ ٫ث٦ ٟ٤٧ذٞؽـ أك كٹٱح أك كوةٱح ٛ٩ؾ ثٲًٕ٠ ،٫ل إذا ا١٩ن ٙأف ٦ة ثةٔ٫
ٔٛ٩ ٨ك ٫ي
ٍٗ ٟ٤٦لق ٠ةف ٦ٮٝٮ ٚنة.
فرع :كٔ ٥٤أف اٷصةزة دٞؿٱؿ ٪٣ٲةثح اٌٛ٣ٮٍف ظذٯ ٱىٍل ٠أ ٫٩ا٣ؾم ،٫٤ٕٚ
ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف اٵوط أف ا٣ن٭ةدة يف ا١٪٣ةح اٛلٮٝٮؼ ٔ٪ؽ إٞ٣ؽ ،كأف ٝلٲـ
اٹمرتاء ٱ ُٕٛ٪٦ ٫١٤٧نةٚ ،ٲٚ ٟ٤٧ٮااؽق اٙلةدزح ثٕؽ إٞ٣ؽ ،كدكذع ٜأصؿدٔ ٫ىل
ا٘٣ةوت ،كدذٕ ٜ٤ث ٫أظ١ة ٨٦ ٫٦كٝخ إٞ٣ؽ  ٨٦كصٮب ز٠ةد ٫ظٲر ٠ةف
ز٠ٮٱ نة ،كدٕ ٜ٤ا٘ل٪ةٱح  ٫٪٦كٔ٤ٲ ٫ث ٫ظٲر ٠ةف ٔجؽ نا .كٝلٲـ اٹقذ١٪ةح ٱك٫٪ٔ ٍٞ
اٙلؽّف ثٮَب ٫ثٕؽ إٞ٣ؽ ٝج ٢اٷصةزة ،إف ًف يٱ ىٝ ٥ٍ ٞج٤٭ة ،ك٦س ٫٤إ٣جؽ ظٲر دـكج
ثٍ٘ل إذف قٲؽق ،ز ٥أصةز قٲؽق كٝؽ كَئ ،كٹ ٦٭ؿ ٔ٤ٲ٭ًل ٍٗل ٦٭ؿ ا١٪٣ةح ٵ٫٩
ا١٩ن ٙثةٷصةزة ٦ة ١٣نة  ٤٣يج ٌٍٓ  ٨٦كٝخ إٞ٣ؽ.
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )2يف (ب)٬ ٨٦« :ٮ ٔ.»٫٪

فرع :ك٬ ٨٦ؾا ٣ٮ ػةٕ٣٭ة ٌٔٚ ٫٪ٮٍف ،كٝجي إ٣ٮض ،ز ٥أصةز ثٕؽ د،٫ٛ٤
٠ةف ٩ةاج نة ،أك زكص٭ة ا٣ٮٍف كٝجي اٛل٭ؿ ز ٥أصةزت ثٕؽ دً ،٫ٛ٤ف ٣لت ٜلة ٦٭ؿ آػؿ،
أك امرتل اٌٛ٣ٮٍف ،كٝجي اٛلجٲٓ ،ز ٥ظى٤خ اٷصةزة ثٕؽ ا٣ذ٣ ،ٙ٤ــ ا٣س٨٧؛
ٵف اٷصةزة د٤ع ٜاٞ٣جي يف ٬ؾق ٤٠٭ة٦ ٫٪١٣ ،جٔ ٰ٪ىل أ١لة د٤ع ٜا٣ذةً٠ ،ٙ٣ل
٬ٮ ٝٮؿ صًلٔح.
فرع :ك ٨٦ذ٣ ٟ٣ٮ دـكج ٌٚٮٍف ٍ٘٣لق ،كًف ّلى ٢اٷصةزة ،إٹ ثٕؽ ٦ٮت
ا٣ـكصح ٢٬ ،دسجخ أظ١ةـ ا٣ـكصٲح ّ ٨٦لؿٱ ٥اٵوٮؿ ،كظ ٢ا٘٣ك،)1(٢
كاقذعٞةؽ اٛلٍلاث أـ ٹ؟ ك٠ؾ ٟ٣اٛل٭ؿ اٛلك٧ٯ؛ إذ اٛلٮت ٠ة٣ؽػٮؿ.
فرع :كٛلة ٠ة٩خ اٷصةزة دٞؿٱؿ نا كٕٝخ ث٦ ٢١ة أٚةد ا٣ذٞؿٱؿ  ٢ٕٚ ٨٦أك ٝٮؿ
٩عٮ٤َ :ت ا٣س ٨٧أك ٝجٌ ،٫أك ا٣ذُصؼ ٚٲ ٨٦ ٫ص٭ح ى ٨ٍ ٦ثً ٍٲ ىٓ ٔ ،٫٪ك٩عٮ٤َ :ت
اٛلجٲٓ أك ٝجٌ ،٫أك ا٣ذُصؼ ٚٲ ٨٦ ٫ص٭ح اٛلنرتل  ،٫٣كإصةز ية إصةز ًة ٌٚٮٍف ك٣ٮ
ٛ٩ك ٫إصةز هة أٱٌ نة.
إ٣ةٝؽى ى
فرع :ك١٣ٮ١لة دٞؿٱؿ نا ًف ٱٜ ٨١لة ظ ٥١إٹ ثٕؽ ا ٥٤ٕ٣ثةٕٞ٣ؽ ادٛة ٝنة ،كأ٦ة ا٥٤ٕ٣
ث١ٮف ذ ٟ٣ا ٢ٕٛ٣أك اٞ٣ٮؿ إصةزة ٍ٘ٚل ٕ٦ذرب ٔىل اٵوط ٞ٠ٮؿ ا٣كٲؽ ٕ٣جؽق:
َ ،ٜ٤كٝؽ دـكج ثٍ٘ل إذ٫٩؛ إذ ٹ ٱنرتط يف اٵٛ٣ةظ إٹ ٕ٦ؿٚح ٦ٮًٮٔةٔلة ،ٹ ٦ة
ٱ٤ـ٦٭ة  ٨٦اٵظ١ةـ ٔىل ٦ة دٞؽ٦خ اٷمةرة إ٣ٲ.٫
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف اٷصةزة ٟلذىح ثةٕٞ٣ٮد؛ ٞ٣ٮٔلة ثةٹردجةط اٛلؾ٠ٮر
كدًل ً٦٭ة(٤ٔ )2ح ٦ؤزؿةٚ ،ٺ د٤ع ٜإٞ٣ؽ اٛ٣ةقؽ ،كٹ د٤ع ٜمٲب نة  ٨٦اٷ٩نةءات
ٍٗل٬ة(٠ )3ة٪٣ؾر كاُ٣ٺؽ كإ٣ذ ٜكا٣رباء ٍٗل اٛلٕٞٮدة ك٩عٮ٬ة( ،)4إٹ ٦ة ٠ةف
 ٨٦دٮاثٓ إٞ٣ؽ كدذ٧ٲ٠ ٫٧ة٣ـٱةدة يف ا٣س ٨٧أك اٛلجٲٓ أك اٵص ٢أك اٞ٪٣ىةف ٪٦٭ة،
( )1أمٗ :ك ٢ا٘ل٪ةزة ٤٣ـكصح  ٨٦ا٣ـكج ً٠ل دٞؽـ.
( )2أم :إٞ٣ٮد.
( )3أم :اٷصةزة.
( )4إقٞةط اٙل.ٜ

ك٠ؾا دك٧ٲح اٛل٭ؿ كا٣ـٱةدة كاٞ٪٣ه  ،٫٪٦كٹ د٤ع ٜمٲب نة  ٨٦اٵٕٚةؿ ٛلة ذ٠ؿ٩ة،
إٹ ٦ة ٠ةف ٩ةاج نة ٔ ٨إٞ٣ؽ أك  ٨٦دٮاثٕٞ٠ ٫جي اٛلجٲٓ كا٣س ٨٧كاٛلٮ٬ٮب كٝجي
اٜلؽٱح كاٞ٣ؿض ك٩عٮ( )1ذ.ٟ٣
فرع :ك١٣ٮ١لة دٞؿٱؿ نا ٕٞ٤٣ؽ كصت د٪ةكٜلة ٛلة د٪ةك ٫٣إٞ٣ؽ ا٣ٮاظؽ ً٦ل
اٹردجةط ٚٲٞ٦ ٫ىٮدٚ ،ٺ دىط إصةزة اٛلجٲٓ دكف ا٣س ،٨٧أك ثٕي اٛلجٲٓ دكف
ثٕي ،ثؼٺؼ إصةزة ٔٞؽ ا١٪٣ةح دكف اٛل٭ؿ؛ ٣ىعح إٞ٣ؽ  ٨٦دك ،٫٩ك٠ؾا
إصةزة إظؽل ا٣ـكصذَل دكف اٵػؿل ،كأظؽ اٛلٮ٬ٮثى ٍَل دكف اٳػؿ؛ إذ ٹ ٝىؽ
٣ٺردجةط ،كأ٦ة إصةزة اٚل ٓ٤دكف إ٣ٮضٚ ،ٺ دىط ٣جُٺف إٞ٣ؽ ظٲ٪بؾ.
فرعٚ :إف دٕؽد إٞ٣ؽ يف اٛلٕ٪ٯ ً٠ل ذ٠ؿ٩ة يف ا٣ىٮردَل اٛلذٞؽ٦ذَل وط
دجٕٲي اٷصةزة يف ا٣ىٮرة اٵكٌف ،ككزع ا٣سٔ ٨٧ىل اٞ٣ٲ٧ح ،ٹ يف ا٣سة٩ٲح؛
ٹردجةَ٭ة ثضٕ ٢أظؽً٬ل ٍ٦صكَ نة ثةٳػؿ يف إٞ٣ؽ.
فرع :ك١٣ٮ١لة دٞؿٱؿ نا ٕٞ٤٣ؽ ا٣كةثَ ٜشط ٣ىعذ٭ة ثٞةؤق ثأف ٹ ٱٛكؼ ٫أظؽ
و
و
ص٪ٮف أك أ٤٬ٲح اٛلٕٞٮد ٔ٠ ،٫٪أف
ث٧ٮت أك
اٛلذٕةٝؽٱ ،٨كٹ دجُ ٢أ٤٬ٲح أظؽً٬ل
ٱؿدؽ ى ٨ٍ ٦دـكج ٝ ٫٣ج ٢اٷصةزة ،ك٣ٮ ٔةد إٌف اٷقٺـ ،أك أ٤٬ٲح اٛلٕٞٮد ٔ٤ٲ٠ ،٫أف
٥لذ٧ؿ إ٣ىٍل اٛلٕٞٮد ٔ٤ٲ ،٫ك٣ٮ وةر ػ ن
ٺ ،ك٬ ٨٦ة٪٬ة ٱٕ ٥٤أف اٵوط أ١لة ٹ
د٤ع ٜا٣ذةٚ ،ٙ٣ٺ دىط د ٟ٤اٛلكةا ٢ا٣كةثٞحٚ ،ٲ١ٮف اُ٣ٺؽ رصٕٲ نة يف اٵكٌف،
كٱ٤ــ ٦٭ؿ آػؿ يف ا٣سة٩ٲح ،كٱجُ ٢ا٣جٲٓ يف ا٣سة٣سح ،كا١٪٣ةح يف ا٣ؿاثٕح.
فرع :كٹٛ٩كةخ إٞ٣ؽ ثؿصٮع أظؽ اٛلذٕةٝؽٱ٣ ٨ٮ أصةز ٦ة ٟ٣ا٣ذُصؼ
ٔٞؽى ٱ ٓ٦ ،٨اّلةد ٦ذٮٍف أظؽ اُ٣ؿَٚل ٚٲ٭ًلٙ ،لٞخ اٷصةزة آػؿً٬ل ٍٞٚ؛ ٣جُٺف
اٵكؿ ثة٣ؿصٮعٚ ،أ٦ة ٣ٮ ًف ٱذعؽ ثُ٤خ إف ٠ةف اٛلٕٞٮد ٔ٤ٲً٦ ٫لٹ ٱىط ٚٲ٫
اٹمرتاؾ ٠ة١٪٣ةح ،كٝٲ :٢ٱجُ ٢إٞ٣ؽاف أٱٌ نة ،كاٵكؿ أّ٭ؿ؛ إذ ًف ٱٮصؽ ٚةقغ
ٜلًل ،كامرتؾ ٚٲ ٫إف وط ٚٲ ٫اٹمرتاؾ ٠ة٣جٲٓٚ ،إذا ثةع ٌٚٮٍف  ،٫٤٠كآػؿ
( )1ا٣ىؽٝح.

٩ى ،٫ٛكآػؿ رثٕ٠ ،٫ةف أقجةٔ نة( )1إٹ إذا ٠ةف أظؽ إٞ٣ؽٱ ٨أٝٮل ٙلٞذ ٫اٷصةزة
كظؽق ٠ةٕ٣ذٔ ٜىل ٦ةؿ  ٓ٦ا٣جٲٓ( )2ك٠ة٣جٲٓ  ٓ٦اٜلجح.
فرع :ك١٣ٮ١لة  ًٛ ٪٦ىؾة ٕٞ٤٣ؽ ا٣كةث٣ ،ٜٮ امرتل ٌٚٮٍف ز ٥يظضؿ ٔىل ا٣جةآ،
ز ٥أصةز اٛلنرتل ٠ ،٫٣ة٩خ اٷصةزة ٦ٮٝٮٚح ٔىل ر ٓٚاٙلضؿٚ ،إذا ارد ٓٛاٙلضؿ
ٔ ٨اٛلجٲٓ دػ ٢يف  ٟ٤٦اٛلنرتل  ٫٣ثذ ٟ٤اٷصةزة ٚإف ارد ٓٛاٙلضؿ ثٕؽ ٦ٮد٫
يك ًر ى
ث ٔ٫٪؛ ٹ١٩نةؼ ٝ ٨٦ ٫١٤٦ج ٢اٛلٮت.
يت ٹ إقٞةط ظ ،ٜك٣ؾٟ٣
أ٦ؿ زجٮ َف
فرع :كٝؽ ٔ٠ ٨٦ ٥٤ٮف اٷصةزة دٞؿٱؿ نا أ١لة ه
ؼ
اػذىخ ثةٕٞ٣ٮد كأف
ُص ى
ى
إصةزة ا٣ٮرز ًح كوٲ ىح اٛلٲخ ،كإصةزة ا٘٣ؿ٦ةء ىد ى ّف
ً
ا٣ؿاٝ ٨٬لؿ يد إقٞةط ظٜ؛ إذ ٬ٮ دُصؼ
دُصؼ
اٛلعضٮر ،كإصةزة اٛلؿ ًٔل٨
ى
ً
اٛلة ٟ٣يف  ٫١٤٦ك٣ٲف ٤٣ٮرزح كا٘٣ؿ٦ةء كاٛلؿٔل ٨إٹ ظٝ ٜلؿد ،كاٷصةزة إقٞةط

ؼ اٛل٧ٲـ يف ٦ة ،٫٣كا٣كٲؽ ١٩ةح ٔجؽق؛ ٙلىٮؿ
دُص ى
 ،٫٣ك٦س ٢ذ ٟ٣إصةزة ا٣ٮٍف ّف
أ٤٬ٲذ٭ًل ٣ؾ ،ٟ٣كإصةزٔلًل إقٞةط ظٜ؛ ك٣ؾ ٟ٣ٱ ٓٞثة٣ك١ٮت ً٠ل ٦ؿ.

فرعٚ :ةٷصةزة اٵكٌف دُصؼ دةـ ،ك٣ؾ ٟ٣ٹ ٱىط  ٨٦اٛلعضٮرٚ ،إذا ثةع
ٌٚٮٍف ٦ةؿ ٍٗلق ،ز ٥يظضؿ ٔىل اٛلة ٟ٣ز ٥أصةزً ،ف دٛ٪ؾ إصةزد ،٫كوةرت
ثأم ظضؿ ٔىل
٦ٮٝٮٚح ٠كةاؿ ٔٞٮدق ،ثؼٺؼ ا٪٣ٮع ا٣سةٌلٚ ،ٲٛ٪ؾ  ٨٦اٛلعضٮر ْف
٦ة ٦ؿ يف ٚى ٢اٙلضؿ.
فرع :كٱىط دٕ٤ٲ٩ ٨٦ ٢٠ ٜٮٰٔ اٷصةزة ثٍصط ٦كذٞج .٢أ٦ة ا٣سةٌل ١ٚكةاؿ
اٷقٞةَةت ٩عٮ اُ٣ٺؽ كا٣رباء كإ٣ذ.ٜ
كأ٦ة اٵكؿ ٚٶف يف ا٣ذٞؿٱؿ ٪ٕ٦ٯ ا٣ذـاـ أظ١ةـ إٞ٣ؽ ا٣كةثٚ ،ٜىط دٕ٤ٲ٫ٞ
٠كةاؿ اٹ٣ذـا٦ةت ٠ة٪٣ؾر ك٩عٮق.
فرع :إذا أػؿج ٌٚٮٍف ٦ ٨٦ةؿ ٍٗلق ز٠ةد ،٫ز ٥أصةز اٛلةٚ ،ٟ٣إف ٠ةف ٔةٛل نة
( )1أرثةٔ نة .دْ٪ٲ ٪نة يف (أ ،ب ،ج).
( )2يف (ب ،ج)« :اٛلجٲٓ».

ثأ ٫٩ٹ ٣لـٱٖ ٫ل٪٤ةق ٔىل ٝىؽ اٛلٕ٪ٯ ا٣سةٌلٚ ،ٲ١ٮف إقٞةَ نة ًٌ٤٣لف ،كإف ٠ةف
صة ٬ن
ٺ ٕٚىل اٛلٕ٪ٯ اٵكؿ ٚٺ ٱك ٍٞاًٌ٣لفٚ ،٭ؾق ٕل٤ح  ٨٦اٵظ١ةـ ا٣نة٤٦ح
ٕٞ٤٣ٮد ،ك٩ ٢١٣ٮع ٪٦٭ة أظ١ةـ ْلذه ث ،٫كإً٩ل ٱ١٪ن ٙاٵ٦ؿ ثؾ٠ؿ٬ة ثةث نة ثةث نة،
ذا٠ؿٱ ٨يف  ٢٠ثةب ٪٦٭ة ٦ة ٱ٪ةقت اٛلٞةـ ذ٠ؿق.
تاب اٌث١غ

٬ٮ ٔٞؽ ٕ٦ةكًح ٦ةؿ ثًلؿَ ،شع ٔ٤ح ٣ذ ٟ٤٧إَ٣ل ثة٣جؽؿ.
فرع ٥٤ٚ :ٱىط يف ٍٗل ٦ةؿ ،كٹ ٚٲًل ٹ ٝٲ٧ح  ٫٣ك٣ٮ ١٣سٍلق ٝٲ٧ح ٔ٪ؽ ا٣جٕي؛
إذ ٹ يٱ ىٕؽّف ٦ةٹن ،كٹ يف اٙلٞٮؽ اٛلعٌح؛ إذ ٹ دٞةث ٢ثةٛلةؿ ثؽ٣ٲ ٢أ١لة ٹ دٌ٨٧
ثةٷدٺؼ.
فرع :كإً٩ل َشع ا٣جٲٓ دٮقٕح  ٨٦آص ٔىل ٔجةدق ،كٛلة يف ا٩ذٞةؿ اٛل٨٦ ٟ٤
٦ة ٟ٣إٌف ٦ةٌٝ ٨٦ ٟ٣ةء اٙلةصةت كا٣ج٤ٮغ إٌف اٛلٞةوؽٚ ،ةٕٞ٣ؽ ٔ٤ح يف اٛل،ٟ٤
كاٛل٤ٔ ٟ٤ح يف وعح ا٣ذُصؼ ،ا٣ؾم ٬ٮ اٛلٞىٮد اٵويل.
فرع ٥٤ٕٚ :أف اٛلجٲٓ ٬ٮ اٛل٭ ٥اٵويل ،كا٣س ٨٧ثؽؿ ٚ ،ٍٞٚةمرتط دَٕل اٛلجٲٓ
٣ٲٝ ٨١٧جٌ ٫كا٣ذُصؼ ٚٲٞٔ ٫ٲت إٞ٣ؽ؛ إذ ٬ٮ اٛلٞىٮد ثٍصٔٲذً٠ ،٫ل ذ٠ؿ٩ة،
ٚٺ ٱىط ثٲٓ اٛلٕؽكـ ظٞٲٞح كظ ١نًل ٠ةٛلٺٝٲط ك٦ة قٲ ،٫١٤٧أك ظ ١نًل ٍٞٚ
٠ةٙل ٢٧كا٣ـثؽ يف اٙل٤ٲت كا٣ؽ ٨٬يف ا٣ك٧ك ،٥كا٤٣ج ٨يف اِ٣صع ،كوٮؼ
اٙلٲٮاف ،كصـؤق اٛلَٕل ،ك٦ةء اٛ٣ع ،٢كا٣سًلر ٝج ٢وٺظ٭ة ،كا٣جؾر يف اٵرض،
كاٍُ٣ل يف اٜلٮاء.
كاٛلض٭ٮؿ ٠نةة  ،٫٧٪ٗ ٨٦كوربة ٝل٭ٮ٣ح  ٓ٦اقذس٪ةء وةع ٪٦٭ة ،ك٠ؾا ٦ة
ٱ ٓ٪٧اٍ٣صع ٓ ٨٦ل٠ ٫١٤ةٛلٲذح كاٚل٧ؿ أك ً ٨ٍ ٦ىأ ٍػ ًؾ إ٣ٮض ٔ٤ٲ٠ ٫ـث٦ ٢ة ٹ ٱؤ٢٠
كا٣ٮ ٙٝكاٵًعٲح كاٜلؽم ك٩عٮ٬ةٚ ،٭ؾق ٤٠٭ة ٕ٦ؽك٦ح ظ ١نًل؛ ٕ٣ؽـ ا٣ذ٨١٧
ٝ ٨٦جٌ٭ة ،كا٣ذُصؼ ٚٲ٭ة ٔٞٲت إٞ٣ؽ ،كٝؽ أصةز صًلٔح ثٲٓ اٍُ٣ل يف اٜلٮاء
٠جٲٓ اٳث ٜكاٌ٣ة٣ح ،كا٣ؾم يف ٱؽ ٦ذ٘ ْف٤ت ،كٝؽ ٚؿؽ ثأف اٍُ٣ل يف ظؿزق،
ثؼٺؼ ٍٗلق.

فرعٚ :أ٦ة ٦ة ٠ةف ٕ٦ؽك ٦نة ظٞٲٞح ٦ ٫٪١٣ٮصٮد ظ ١نًلٚ ،إ ٫٩ٱىط ثٲٕ٠ ٫ة٣ؽِف ٱ٠ ٨ل٨
٬ٮ ٔ٤ٲ٫؛ ٵ٠ ٫٩ةٛلٞجٮض ،كا٣ك٬ ٨٦ ٥٤ؾا ا٪٣ٮعٔ ،ىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
ك٣ذَٕل اٛلجٲٓ ًف ٱىط إثؽا ،٫٣كثُ ٢إٞ٣ؽ ثةقذعٞة ٫ٝكثذٝ ٫ٛ٤ج٢
فرع:
ّف
اٞ٣جي ،كًف ٱكذٞؿ  ٫١٤٦إٹ ثٞجٌ ٥٤ٚ ،٫ٱىط ا٣ذُصؼ ٝج ،٫٤كإً٩ل امرتط
اٞ٣جي دأ٠ٲؽ نا ٤٣ذٕٲَل ك٦جة٘٣ح ٚٲ ٫كإٱؾا ٩نة ثة٩كٺخ ا٣جةآ ٔ.٫٪
فرعٞٚ :ج ٢اٞ٣جي أظ١ة٦ ٫٦ذٮقُح ثَل اٛلَ١٤لٚ ،ٺ ٱىط دُصؼ أ٦لًل ٚٲ،٫
ك٧٤٣نرتم ر ّفدق ثةٕ٣ٲت اٙلةدث ،كٔىل ا٣جةآ ٦ؤ٩ذ ،٫كٱذ٦ ٨٦ ٙ٤ةٚ ،٫٣ذُٲت ٫٣
ٚٮااؽق اٙلةدزح ثٕؽ إٞ٣ؽ إٹ إذا د ٙ٤ثض٪ةٱح اٛلنرتمٔ ،ىل ٦ة قٲأيت٤ٚ ،ٮ ثةع ٔجؽ نا ز٥
ٝذ ٫٤أظؽً٬ل ػُأ ٝج ٢اٞ٣جي ًف ّل ٫٤٧إ٣ة٤ٝح؛ ٹقذٞؿار  ٟ٤٦ا٘لةٌل ٪٦٭ًل.
فرع :كا٣ذ ٙ٤راٛ ٓٚل ٟ٤اٛلنرتمٍٚ ،لصٓ اٛل ٟ٤اٵكؿ ،ٹ أ٠ ٫٩ةم٨ٔ ٙ
اٛلجٲٓ ثٕؽ ا٣جٲٓ ،ز ٥يٝذً ٢ىٍ ٝج ٢اٞ٣جي ،اقذعٝ ٜٲ٧ذ٫
٤ٚ ،٫١٤٦ٮ أٔذ ٜا٣جةآ إ٣جؽى
ى
كٹ ظ ٥١ٷٔذة ،٫ٝك٠ؾا قةاؿ دُصٚةد ،٫كٱ١ٮف ا٣ذ ٙ٤را ٕٚنة ،ٹ ٠ةم ٛنة.
ٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :إف ٚٮااؽ ا٣ذة٧٤٣ ٙ٣نرتم؛ ٵ١لة ً٩لء ً٠ ،٫١٤٦ل يف ػٲةر
إ٣ٲت ،ظٲر ير ِفد ثةٙل ،٥١كٝؽ ٱٛؿؽ ثٲ٪٭ًل ،كقٲأيت ّلٞٲ ٫ٞإف مةء آص دٕةٌف.

فرع :كثٕؽ اٞ٣جي ٱكذٞؿ اٛل ٟ٤اٙلةو ٢ثةٕٞ٣ؽ ،ٹ أ ٫٩ٱذضؽد اٛل،ٟ٤

ك٣ؾٚ ٟ٤٦ ٟ٣ٮااؽق اٵو٤ٲح كاٛ٣ؿٔٲح ،كٹ أ ٫٩ٱ١٪ن ٙاقذٞؿار  ٨٦ ٫١٤٦كٝخ
إٞ٣ؽ ،ك٣ؾً ٟ٣ف ٱ٣ ٨١ذُصٚةد ٫ا٣كةثٞح ٔىل اٞ٣جي ظ.٥١

فرع :ك٠ةٞ٣جي ا٣ذؼ٤ٲح ،ك٠ٮ ٫٩يف ٱؽ اٛلنرتم و
ثع ٜكاٹقذ٭ٺؾ ظك نة
٠ةٷدٺؼ ،أك ظ ١نًل ٠ةٕ٣ذ ٜكا٣ٮ.ٙٝ
أ٦ة ا٣ذؼ٤ٲح ٤ٚؿ ٓٚا٣جةآ ٱؽى ق ٪٦ك٤ؼ نة ٔ ،٫٪ظٲر ٱ ٨١٧اٛلنرتم ٝجٌ٨٦ ٫
ٍٗل ٦ةٚ ،ٓ٩ىةر يف ٱؽ اٛلنرتم ٠ ٓ٦ٮ ١٤٦ ٫٩نة .٫٣
ٞ٤ٚٮة ا٣ٲؽ ظٲ٪بؾ ،كٝٲ :٢ا٤ٕ٣ح ٠ٮ ٫٩يف ًًلٚ ٫٩ذؼؿج
كأ٦ة ٠ٮ ٫٩يف ٱؽق ثعِ ،ٜف
إَ٣ل اٛلؤصؿة ،كٝٲ :٢ث٠ ٢ٮف ٱؽق ٱؽ اٛلةٚ ،ٟ٣ٺ ٥لؿج إٹ اٛل٘ىٮب ،كاٵكؿ
أ٩كت ،كأ٦ة اقذ٭ٺٚ ٫٠ٺقذٲٛةء اٛلنرتم ظ ِف ،٫ٞا٣ؾم ٬ٮ ٞ٦ىٮد اٞ٣جي.

فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف ا٣ذؼ٤ٲح ٝجي ٚٲًل دَٕل ٚٲ ٫اٙل٠ ٜةٛلجٲٓ كاٛلكذأصؿ كا٣ٮدٱٕح
كا٘٣ىت كاٜلجح ٚذربأ ا٣ؾ٦ح ثٕؽ٬ة ،ٹ ٚٲًل ٠ةف ٍٗل ٦ذَٕل ،ث٬ ٢ٮ ْ ٞ٧٤٣ ٟ٤٦فجي
ٹ ٱذٕ ٜ٤ث ٫ظٚ ،ٜٺ ٥لؿج ٔ ٫١٤٦ ٨ث٧ضؿد ا٣ذؼ٤ٲح ٠ة٣ؽِف ٱ ٨كاٞ٣ؿض كاٜلؽٱح،
٬ؾا ٬ٮ اٛل٪ةقت ،كثٝ ٫ةؿ صًلٔح  ٨٦اً٤ٕ٣لء ،كإف ٠ةف ٝؽ ٝٲٍٗ ٢ل ذ.ٟ٣
فرع :كقجت اقذعٞة٬ ٫ٝٮ إٞ٣ؽ ،كَشَ ٫دٮٍٚل ا٣سٚ ،٨٧جٕؽً٬ل ٱىط
اٷصجةر ٔ٤ٲ ،٫كٝج ٢ا٣ذٮٍٚل ٱىط  ٓ٦ا٣رتا٬ل  ،ٍٞٚك ٨٦ ٢١٣اٛلذٕةٝؽٱٚ ٨ٲ٫
ظ ،ٜكظ ٜا٣جةآ ٝج ٢دٮٍٚل ا٣سٚ ٨٧ٲ ٫أٝٮل ،كا١ٕ٣ف ثٕؽق.
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ظ ٞنة ٪٦ ٢١٣٭ًل ٠ةف ٪٦ ٢١٣٭ًل اٛ٣كغ يف ٦ذٕؾر ا٣ذك٤ٲ٠ ٥ةٳث،ٜ
كٚٲًل يف ٝجٌ ٫رضر ٛ٠ه اٚلةد ٥كصؾع ا٣ك ٙٞكظضؿ ا٘لؽارٚ ،إف أق ٍٞأظؽً٬ل
ظ ٨٦ ٫ٞاٛ٣كغ ًف ٱكٍٞ؛ ٵف قجج ٫ا٣ذٕؾر أك اِ٣صر ك٬ٮ ٦كذ٧ؿ.
فرع :ك١٣ٮف اٞ٣جي ظ ٞنة ٧٤٣نرتم وط ا٣ذٮ٠ٲ ٢ث٠ ٫كةاؿ اٙلٞٮؽ ك٣ٮ
٤٣جةآ ٛ٩ك ،٫كٔىل ا٣ٮ٠ٲ ٢ا٪٣ٲح ظٲر ٱ١ٮف ٦كذع ٞنة ٞ٤٣جي ثكجت آػؿ٩ ،عٮ:
ً
٦كذأصؿ نا ،أك زكص نة ٣ٶ٦ح اٛلجٲٕح ،أك ٱ١ٮف ا٣ٮ٠ٲ٬ ٢ٮ ا٣جةآ ،ك ىِ ٣ف٧ة
أف ٱ١ٮف
ٱكذٮؼ ا٣س.٨٧

فرعٚ :إذا ٝةؿ اٛلنرتم ٤٣جةآ :أ٦ك ٟاٛلجٲٓ ،أك أدػ٪٦ ٫٤ـ ،ٟ٣أك اصٕ ٫٤يف
ثٲذ٠ ،ٟةف دٮ٠ٲ ن
ٺ ثٞجٌ ،٫ٹ إف ٝةؿ :ادؿ٪ٔ ٫٠ؽؾ أك اظ٫ْٛ؛ إذ ًف ٱأ٦ؿق ث.٫٤ٞ٪
فرعٚ :إف ٝةؿ :اثٕر ،أك أ يٍ ٦ؿ أك أرق ٢ثٚ ٓ٦ ٫ٺفً ،ف ٱ ٨١دٮ٠ٲ ن
ٺ ٵ٦لًل،
ك٠ؾا [إذا]( )1أرق ٢رقٮٹن كٝةؿ ٛ٣ ٢ٝ :٫٣ٺف ٱجٕر ،أك ٱأ٦ؿ ،أك ٱؿق ٢ث٫
 ،ٟٕ٦كإف ٝةؿ :أُٔ ،٫أك ٩ةك ،٫٣أك ق ْف ،٫٧٤أك اد ٫ٕٚإٌف ٚٺف٠ ،ةف دٮ٠ٲ ن
ٺ ٛ٣ٺف
إذا ٔ ،٥٤ك٠ؾا إذا ٝةؿ ٤٣ؿقٮؿ٤٣ ٢ٝ :جةآ ٱُٕٲ ،٫أك ٱك ْف ،٫٧٤أك ٱؽ ٫ٕٚإ٣ٲ.ٟ
فرعٚ :إف ٝةؿ٤٣ ٢ٝ :جةآ ٤ل ٢٧اٛلجٲٓ ،أك ٱكٮ ٫ٝإ ِفٍف أك إٌف ٚٺف٠ ،ةف دٮ٠ٲ ن
ٺ
٤٣جةآ ثةٞ٣جيٚ ،ٲىٍل ثٕؽق أ٦ة٩ح  ٫ٕ٦كٚ ٓ٦ٺف.
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).

ٚإف ٝةؿ ٤٣جةآ :اٖل ٢اٛلجٲٓ إٌف ٚٺف ٣ٲنرتٱ ٟ٪٦ ٫وةر ك٠ٲ ن
ٺ ثةٞ٣جي
كا٣جٲٓ ،ٹ ٣ٮ ٝةؿ :ثٕ ،٫٪٦ ٫أك أٔؿً ًٍ٤ٔ ٫ٲ.٫
فرع :كإً٩ل ثٮ ٖ٣يف دٕٲَل اٛلجٲٓ ظذٯ امرتط ٚٲ ٫اٞ٣جي؛ ٵً٠[ ٫٩ل]( )1ػؿج
ؼ
ُص ي
ٔ ٟ٤٦ ٨ا٣جةآ ثٕ٧ةكًح ٱ٘٤ت ٚٲ٭ة كٝٮع اٛلًل٠كح ،كدٮ ٰٝا٘٣ج٠ ،٨ةف ىد ى ّف
اٛلنرتم ٚٲ ٫ك٬ٮ يف ٱؽ ا٣جةآ ٪ْ٦ح ّ٭ٮر ىّ ىٛؿً ق ثةٍ٣صاءٚ ،ٺ ٱؤ٩ ٨٦ؽـ ا٣جةآ،
ٚٲ١٪ؿ ا٣جٲٓ ،أك ٱ٧ذ ٨ٔ ٓ٪ا٣ذك٤ٲ ،٥أك ٱؽٰٔ ٠ٮف ا٣س ٨٧أ٠سؿٚ ،ٲٛ٪ذط ثٲ٪٭ًل
ا٣نضةر ،كٝؽ أ٦ؿ ا٣نةرع ثذٮٌ٦ ٰٝةف ا٣نضةر؛ ك٣ؾ٦ ٢٠ ٨٦ ٓ٪٦ ٟ٣ة ٱٞذٌص
ص٭ة٣ح يف أم أر٠ةف اٛلجٲٓ ٢٤ٔ .ثًل ذ٠ؿ٩ة ثٕي ًٔ٤لء ا٣نةٕٚٲح.
ٚؿع :ك ٨٦ىز ِف٠ ٥ةف اٞ٣ٮؿ ٧٤٣نرتم يف ٧٠ٲح ا٣س ٨٧ثٕؽ اٞ٣جي ،ك٤٣جةآ ٝج،٫٤

كٔىل ٬ؾا ٱ١ٮف ظ ٥١إَ٣ل اٛلؤصؿة ظ ٥١اٛلجٲٓ دكف اٛلٮ٬ٮثحً٠ ،ل ٬ٮ ٝٮؿ

ثٕي  ٨٦ٹ ٱنرتط اٞ٣جي ٚٲ٭ةٚ ،ٲىط ا٣ذُصؼ ٚٲ٭ة ٝجٝ ٢جٌ٭ة.
وسأمث :ذ٬ت ا٣نة ٰٕٚإٌف أ ٫٩ٹ ٱىط ثٲٓ ا٘٣ةات ،كٔ ٫٤٤ثٕي أوعةث٫
ثأٍٗ ٫٩ل ٦ذَٕل ٧٤٣نرتمٚ ،ىةر ٠ةٛلٕؽكـ ظ ١نًل ٚٲًل ٦ؿ.
ك٩عٞ٩ ٨ٮؿ :إذا ئ ْفَل ث٥ ِٛ٤لذه ث ،٫كٱذ٪ةكٔ ٫٣ىل اٛ٩ؿادق وةر ً٠ل ٣ٮ أمٍل
إ٣ٲٗ ،٫ةٱح ٦ة ٱٞةؿ :إف ا٘٣ٲ ىجح ىِ٪ًْ٦ف يح ا ٣ى٘ؿر ،ك٬ؾا ٱٮصت إزجةت اٚلٲةر ٧٤٣نرتم،
ً٠ل ذ٬ج٪ة إ٣ٲ ،٫ٹ إثُةؿ إٞ٣ؽ  ٨٦أوً٠ ٫٤ل ذ٠ؿق(.)2

فرع :ٱٕ ٥٤أف قجت اٚلٲةر ا٘ل٭ة٣ح ،كأ ٫٩ظ٧٤٣ ٜنرتم ،كأَ ٫٩شع دٮقٕح ،٫٣
١٤ٚٮف قجج ٫ا٘ل٭ة٣حً ،ف ٱىط إقٞةَٝ ٫ج ٢ا٣ؿؤٱح ٹقذ٧ؿار ا٣كجت ،ك٠ةف كٝذ٫
ٔٞٲت ا٣ؿؤٱح ٌ٦ٲ ٞنة ٹردٛةع ا٘ل٭ة٣ح ،كأ ٫٩ٱنرتط يف ا٣ؿؤٱح أف د١ٮف ٠ل ْفٲـة ،كأف
اٛ٣كغ ثٚ ٫كغ ٕٞ٤٣ؽ  ٨٦أو٫٤؛ ٚٲضت ر ّفد ٚٮااؽق اٵو٤ٲح ٹ اٛ٣ؿٔٲح٪ٔ ،ؽ
ثٕي أوعةث٪ة ،كقٲأيت ّلٞٲ ٫ٞيف اٚلٲةرات إف مةء آص دٕةٌف.
كأصةز ثٕي أوعةث٪ة إقٞةَٝ ٫ج ٢ا٣ؿؤٱح ،ك٬ٮ ث٪ةء ٔىل أف قجج ٫إٞ٣ؽ،
( )1زٱةدة يف (ب ،ج).
( )2يف (ب)« :ا٣نة.»ٰٕٚ

كثةٹدٛةؽ أ ٫٩ٹ ٱىط إقٞةَٝ ٫ج ٢إٞ٣ؽ.
فرع :ك١٣ٮٌ ٫٩
ظ ٞنة ٧٤٣نرتم ثُ ٢ثذُصٚ ٫ٚٲ ٫ثإػؿاج ٨لء  ٫٪٦أك ٪٦ ٨٦ة٫ٕٚ
ٔ٫١٤٦ ٨؛ ٣ذٕؾر ر ْفدق ،ك٠ؾا ثذ٨ ٙ٤لء  ٫٪٦أك دٕٲج ٫ٹ ثإٔةرد ٫أك اقذًٕل ٫٣أك
ر٫٪٬؛ إذ ٗةٱح ٬ؾق أ١لة ٦نٕؿة ثة٣ؿًة كإقٞةط اٚلٲةر ،كٝؽ دٞؽـ أ ٫٩ٹ ٱىط
إقٞةَٝ ٫ج ٢ا٣ؿؤٱح ،ك ٨٦وعط إقٞةَٝ ٫ج٤٭ة أثُ٦ ٫٤ة ٔؽا اٹقذًٕلؿ اٛلذٕةرؼ
،ٙ
يف ظ ٜاٍ٘٣ل؛ ك١٣ٮَ ٫٩شع دٮقٕح ق ٍٞث٧ٮد ،٫كزجخ  ٓ٦كصٮدق ً٠ل يك ًو ى
ك١٣ٮف اٙلٚ ٜٲٔ ٫ىل ا٣جةآ ٠ةف  ٫٣ظ ٜيف ا٣ؿؤٱح١ٚ ،ةف  ٫٣اٛلُة٣جح ُلة؛  ٣يٲ ٍكٍٞ
ٔ ٫٪ظ ٜاٛلنرتم ،كوط  ٨٦اٛلنرتم ا٣ذٮ٠ٲُ ٢لة كدػ٤خ دجٕ نة ٤٣ذٮ٠ٲ٢
ثةٹمرتاء أك اٞ٣جي.
فرع :ك١٣ٮَ ٫٩شع يف اٵو٣ ٢ؽ ٓٚا٘٣ؿرً ،ف ٱسجخ ٚٲًل دٞؽ٦خ رؤٱذٔ ٫ىل
إٞ٣ؽ ٦ؽة ٹ ٱذٍ٘ل ٦س ٢اٛلجٲٓ ٚٲ٭ة ،كٛ٠خ رؤٱح ثٕي ا٘ل٪ف اٛلذ ً ،ٜٛكرؤٱح
٠ة٘لف
اٛلٞىٮد  ٨٦اٙلٲٮاف ك٩عٮق ،كأذرب ٍٗل ا٣ؿؤٱح ٚٲًل ٹ ٱٚ ٰٛ١ٲ ٫ا٣ؿؤٱح
ْف
يف اٙلٲٮاف اٛلنرتل ِ ٣ف٤ع ،٥ك٩ةب ا٣ٮو٣ ٙٶٔ٧ٯ ٔ ٨ا٣ؿؤٱحٚ ،إذا رصٓ ٫٣
ا٣جُص ٝج ٢اٞ٣جي رصٓ  ٫٣اٚلٲةر ٹ ثٕؽق؛ ٹقذٞؿار اٛل ٟ٤ظٲ٪بؾ.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف اٛلٞىٮد اٛل٭ ٨٦ ٥إٞ٣ؽ ٬ٮ اٛلجٲٓ ،كإً٩ل ا٣س ٨٧ثؽؿ ٔ،٫٪
٤ٚؾ ٟ٣وط ٕ٦ؽك ٦نةٚ ،ةمرتط ٠ٮ٦ ٫٩سٌ ٤ٲ نة؛ ٣بٺ ٱؤدم إٌف ا٘ل٭ة٣ح اٛلٌٛٲح إٌف
ا٣نضةر ،كٱىط ٚٲ ٫ظٲ٪بؾ  ٢٠دُصؼ.
دَٕل ،كوةر ظ ٫٧١ظ ٥١اٛلجٲٓ يف ٕلٲٓ
فرعٚ :إف ئ ْف ى
َل ك٬ٮ ٍٗ ٨٦ل اٞ٪٣ؽٱِ ٨ف
٦ة دٞؽـ ،كإف ٠ةف ٪٦٭ًل ًف ٱذَٕل ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ؛ إذ ً٬ل ٟل٤ٮٝةف ز ٪٧نة ككقٲ٤ح إٌف
ٓلٍٗ ٟ٤لً٬ل ،كٹ اقذٞؿار ٜلًل؛ ك٣ؾ ٟ٣ير ًص ىٓ إ٣ٲ٭ًل يف دٞٮٱ ٥اٛلذٛ٤ةت كأركش
ا٘ل٪ةٱةت ك٩عٮ٬ة ،كوط َشاء اٛلٮزك٩ةت ُلًل ن
٩كأ  ٓ٦اٹمرتاؾ يف اٞ٣ؽر اٛلةٓ٩
 ٨٦ا٪٣كأ ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
كوةع ثي ُفؿ ٕ٦ٲَ٪ل ،ز ٥ك٬ج٭ًل ٧٤٣نرتم ٝج٢
فرع٤ٚ :ٮ ثةع قٕ٤ح ثؽر٥٬
ً
ٝجٌ٭ًلً ،ف دىط اٜلجح يف أ٦لًل ،كإف أثؿأق ٪٦٭ًل وط يف ا٣ؽر ٥٬دكف ا٣ىةع ،كإف

أػؾً٬ل ٠ؿ ٬نة كصت ٔ٤ٲ ٫ر ّفد ا٣ؽر ٥٬دكف ا٣ىةع ،ك ًٔ ى ٤ي ٢ذّ ٫٤٠ ٟ٣ة٬ؿة.
وسأمث :كٛلة ٠ةف ا٣جٲٓ ٔٞؽ نا د٘٤ت ٚٲ ٫اٛلًل٠كح ٔةدة ،كٱجة ٨٦ ٢٠ ٖ٣اٛلذجةٱَٕل
أف ٱ١ٮف ٗة٣ج نة(٣ )1ىةظج ،٫كثكجت ذ ٟ٣ٱ١سؿ ٚٲ ٫ا٣نضةر كاٚلىةـ ٔةدة،
امرتط يف وعذ ٫ا٩ذٛةء ا٘ل٭ة٣ح يف ا ًٕ ٣ىٮ ىًَل كإٞ٣ؽٛ ،لة دؤدم إ٣ٲ ٫ا٘ل٭ة٣ح ٨٦

ا٣نضةر ،كٝؽ أ٦ؿ٩ة ثذٮ ْفْ٦ ٰٝة ْف.٫٩

أ٦ة اٛلجٲٓ ٞٚؽ دٞؽـ دٛىٲ ٢اٞ٣ٮؿ ٚٲ ،٫كأ٦ة ا٣سٚ ٨٧ٺ ثؽ ٠ ٨٦ٮ٦ ٫٩ذ٧ٲـ نا يف
ٛ٩كٝ ٫ؽر نا كوٛح قٮاء ٔؿ ٫ٚاٛلذٕةٝؽاف ظةؿ إٞ٣ؽ أك ثٕؽقً٠ ،ل ذ٠ؿ يف ا٣ذٮ٣ٲح
كاٛلؿاثعح ،كً٠ل يف ثٲٓ ا٣ىربة  ٢٠ي٦ؽُف ث١ؾا ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ثةع ثةٞ٣ٲ٧ح؛ إذ ٦ ٰ٬ة

اٛلٞٮ٦ٮف يف اٛلكذٞجٚ ،٢٭ٰ ٝل٭ٮ٣ح يف ٛ٩ك٭ة ظةؿ إٞ٣ؽ ،ك٠ؾا ظٲر م٢٧
أزجذْ ٫ف

إٞ٣ؽ ٦ة ٱىط ك٦ة ٹ ٱىط ،ك٬ٮ ٦ة ٹ د٤ع ٫ٞاٷصةزة ٩عٮ :أف ىٱ يٌ ٥إٌف ٦ة
ٱىط ثٲٕ ٫ك ٛٝنة أك أـ ك٣ؽ أك ٝرب نا أك  ١٤٦نة ٧٤٣نرتم؛ إذ ظ ِفى يح اٛلجٲٓ يف ٬ؾق ٨٦
ا٣سٝ ٨٧ل٭ٮ٣ح ص٭ة٣ح أو٤ٲح ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ثةع ٦ة ٫٣ك٦ةؿ ٍٗلقٚ ،إف ا٣جٲٓ إٞ٩ؽ
وعٲع نة ،كثٕؽـ اٷصةزة َؿأت ا٘ل٭ة٣حٍٚ ،لصٓ يف ٕ٦ؿٚذ٭ة إٌف اٞ٣ٲ٧ح ،ك٦س٣ ٫٤ٮ
د ٙ٤أظؽي اٛلجٲَٕل و ٞٛنح ٝج ٢اٞ٣جي.
فرعٚ :إف ٩يس اٛلذٕةٝؽاف ا٣سٝ ٨٧جٝ ٢جٌٚ ،٫جٕؽ ٝجي اٛلجٲٓ ٹ ظ،٫٣ ٥١
كٝج ٫٤ٹ ٱ٤ع ٜإٞ٣ؽى ٚكة هد ٹٕٞ٩ةدق وعٲع نة ٨١٣ ،ٱسجخ ٪٦ ٢١٣٭ًل اٛ٣كغ؛

٣ذٕؾر ا٣ذك٤ٲ ،٥كأ٦ة إٞ٣ؽ ٚة٩ذٛةء ا٘ل٭ة٣ح ٚٲ٬ ٫ٮ ثة٩ربا ،٫٦ك ٨٦ىز ِف٠ ٥ةف ػٲةر
اٍ٣صط ٟلة ٛ٣نة ٞ٤٣ٲةس إٹ أ ٫٩ٱسجخ ثة٪٣ه دٮقٕح ٔىل ا ٣ىج ْفٲَٕل.
كأ٦ة ٍٗلق  ٨٦اٍ٣صكط ٚةٙلة٣ٲح دىط ٤٠٭ة ٦ة ًف يٱ ًٍ ١كت ص٭ة٣ح٩ ،عٮٔ :ىل أ١لة

ظة ،٢٦أك  ٨٦ثٺد ٚٺف ،كٔىل أٝ ٟ٩ؿ٨ل ،كٔىل أف ا٣ؽاثح ّل٠ ٢٧ؾا ،أك يد ً٘٢
٠ؾا يف اٛلة٬ل ،أك ذات ٣ج ،٨أك ًقّ٪ف٭ة ٠ؾا ،ثؼٺؼٔ :ىل أ١لة ٠سٍلة ا٤٣ج ،٨أك
مؽٱؽة ا٘لؿم؛ ٤٣ض٭ة٣ح.
( )1يف (ج)ٗ« :ةثً٪نة».

فرعٚ :إف ٝةؿ :إف ٠ة٩خ ظة ٦ن
ٺ ،أك  ٨٦ثٺد ٚٺف١ٚ ،ؾ ٟ٣إٹ أ ٫٩ٱجُ٢
إٞ٣ؽ ظٲر ًف د٠ ٨١ؾ ،ٟ٣ثؼٺؼ اٍ٣صط اٛلٕٞٮد ٚةٕٞ٣ؽ ٚٲ ٫وعٲط ،كٱسجخ
اٚلٲةر ٧٤٣نرتم ٔ٪ؽ ٔؽ ،٫٦كاٛ٣ؿؽ أف ا٣ذٕ٤ٲ ٜثةٵداة دٮصت ا٩ذٛةء ا٘لـاء ٔ٪ؽ
ا٩ذٛةء اٍ٣صط ،ثؼٺؼ اٛلٕٞٮد.
كأ٦ة اٛلكذٞج٤ح ٚإف ٠ة٩خ ثةٵداة ٚكؽ إٞ٣ؽ  ٞ٤ُ٦نة ،كإف ٠ة٩خ ٕٞ٦ٮدة ٚكؽ
إٞ٣ؽ يف ٦ٮًَٕل ،ظٲر َشط ٦ة ٹ دٕٕٞ٤٣ ٜ٤ؽ ث ،٫كظٲر َشط ٦ة ٱؿ٦ ٓٚة
ٱٮصج٩ ،)1(٫عٮٔ :ىل أف دجٲٓ ٠ ٰ٪٦ؾا ،أك يدٞٲ ٥يف ا٣ج٤ؽ اٛ٣ٺٌل ،ك٩عٮٔ :ىل أف
ٹ د٪ذ ٓٛثةٛلجٲٓ ،أك ٹ دٞجٌ ،٫أك دؿ ِفدق ثؼٲةر ا٣ؿؤٱح.
فرعٚ :إف ٝةؿ :ثٕذ٬ ٟؾا ا٣ىةع ٔىل أف دٌٞٲ ٰ٪إ ِفٱةق ٔ ٨ص٪ك ٫ا٣ؾم يف
ذ٦ذٍ ٟفً ،ف ٱىطٚ ،إف ٝةؿٌٝ :ٲذ ٟإٱةق ٔىل أف دجٲٕ ٰ٪٦ ٫وط اٌٞ٣ةء؛ إذ ٣ٲف
ثجٲٓ كإً٩ل ٬ٮ دٛؿٱٖ ا٣ؾ٦ح ،كإف ٝةؿ :وةٙلذُ ٟلؾق ا٣كٕ٤ح ٔ ٨ىد ٍٱٔ ٟ٪ىل أف
دربٱ ٨٦ ٰ٪ا٣ؽِف ٱ ٨اٳػؿ ،أك ٌٝٲذ ٟا٣ىةع ٔ ٨ا٣ؽِف ٱ ٨ا٣ؾم ٍٗ ٨٦ل ص٪كٔ ٫ىل
أف دجٲًٕ ،ٰ٪٦ ٫ف ٱىط؛ ٵف ا٣ى٤ط كاٌٞ٣ةء ٪٬ة ثٲٓ ،ثؼٺؼ :أثؿأد ٨٦ ٟا٣ؽِف ٱ٨
ٔىل أف يدىةٙل ٨ٔ ٰ٪اٳػؿ ،أك دجٲٓ ٠ ٰ٪٦ؾا ٚإ ٫٩ٱىط.
فرع :ك٦ة قٮل ٬ؾٱ ٨اٛلٮًَٕل ٍٗل ٛ٦كؽ ٕٞ٤٣ؽ ،ك٬ٮ ٦ة ٠ةف ٦ذٕ ٞ٤نة ث٫
ٮص ىج٦ ،٫ة ًف يٱ١كت ص٭ة٣ح؛ إذ ٠أ ٨٦ ٫٩ظٞٮ ٫ٝظٲ٪بؾ ٠ةٚلٲةر ٦ؽة
ٍٗل را ٓٚي ٦ى
٤ٕ٦ٮ٦ح ك٠ؾا ٔىل أف ٱٞج ٢ا٣جٲٓ ،أك ٱك ٥٤ا٣س ،٨٧أك ٱٞجي اٛلجٲٓ ،ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ
ثٕي أوعةث٪ة :إ ٫٩ٱىط أف ٱٞٮؿٔ :ىل أف دؿ ٰ٪٬يف ا٣س ،٨٧أك يد ىْ ١ف ٛى ٢ث ،٫ك٠ؾا
ٔىل أف دؿ ِفدق ر ٪٬نة ثٕؽ ٝجٌ.ٟ
أم كٝخ
فرع :ك٬ ٨٦ؾا امرتٱخ ا٣نضؿة ٔىل أ١لة دجٞٯ ٦ؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح ،ٹ إٌف ْف
مبخ ادٛة ٝنة ،كٹ ٦ؽة ثٞةا٭ة٪ٔ ،ؽ ثٕي أوعةث٪ة؛ ٤٣ض٭ة٣ح ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٝةؿ:
ي
ثعٞ٭ة؛ إذ اٙل ٜٱٞج ٢ا٘ل٭ة٣حٚ ،ذكذع ٜا٣جٞةء.
٦ٮص ىج.»٫
( )1يف (ب ،ج) « :ى

ٞٚؽ ئ ْفؿ ٍ ٚىخ أف إٞ٣ؽ كاٍ٣صط ٝؽ ٱىعةف  ٕ٦نة ،كٝؽ ٱٛكؽاف  ٕ٦نة ،كٝؽ ٱىط
إٞ٣ؽ دكف اٍ٣صط.
فصً يف اخل١اساخ

ٛلة دٞؽـ ٤ٗ ٨٦جح اٛلًل٠كح يف ا٣جٲٓ كمؽة دٮ ٰٝا٘٣جَ ،٨شٔخ اٚلٲةرات ،كٛلة ٠ةف
اٛلنرتم يف ا٘٣ة٣ت صة ٬ن
ٺ ٙلةؿ اٛلجٲٓ كٝؽرق١ٔ ،ف ا٣جةآَ ،شع  ٨٦ ٫٣اٚلٲةرات ٦ة
ًف ٱٍصع ٤٣جةآٚ ،ةٚلٲةرات رضثةف :رضب ٱٕ٧٭ًل ،كرضب ٥له اٛلنرتم.
أـ ا٣ذٰ دٕ٧٭ًل ٚسٺزح :ػٲةر اٍ٣صط قٮاء ٠ةف يف ٕل٤ح اٛلجٲٓ أك يف ثٕي ٫٪٦
َٕ٦ل ،أك ٍٗل َٕ٦ل ٓ ٓ٦لٲٲـ ظىذ ٨٦ ٫ا٣س ٨٧يف إٞ٣ؽ.
كػٲةر دٕٲَل اٛلجٲٓ ،كػٲةر دٕؾر ا٣ذك٤ٲ.٥
كا٣ذٰ ْله اٛلنرتم قذح :ػٲةر إ٣ٲت ،كا٣ؿؤٱح ،كٞٚؽ ا٣ىٛح ،كاٚلٲة٩ح يف
ا٣ذٮ٣ٲح ك٩عٮ٬ة ،كيف ا٘٣ؿر يف اٛلُصاة ،كص٭ٞ٦ ٢ؽار اٛلجٲٓ أك ا٣س ٨٧أك ٤٠ٲ٭ًل يف
ثٕي وٮر ا٣ىربة كا٣ذٮ٣ٲح ك٩عٮ٬ة.
ا٘ل ي٤ٮثىح ،كيف ا٣جٲٓ ثًل ثةع ٚٺف يف
كٝؽ زجخ ٤٣جةآ ػٲةر اٚلٲة٩ح يف د ٰٞ٤ى
اٛلة٬ل ٔىل اػذٺؼ ٚٲ ،٫كأزجخ ثٌٕ٭ ٥ػٲةر ٕ٦ؿٚح ٝؽر اٛلجٲٓ يف ثٲٓ ا٘٣ةات،
كا٣ىعٲط ػٺ.٫ٚ
فرع٬ ٨٧ٚ :ؾق اٚلٲةرات ٦ة َشع دٮقٕح  ،ٍٞٚك٬ٮ ػٲةر اٍ٣صط ،كا٣ؿؤٱح
كٕ٦ؿٚح ٞ٦ؽار اٛلجٲٓ أك ا٣سٚ ،٨٧٭ؾق دجُ ٢ثةٛلٮت كٹ دٮرث.
ك٪٦٭ة٦ :ة َشع ٣ؽ ٓٚاٞ٪٣ه ك٬ٮ ٦ة قٮا٬ةٚ ،ٲكذعٞ٭ة ا٣ٮارثً٠ ،ل ٬ٮ
اٞ٣ةٔؽة ٚٲًل ٱٮرث  ٨٦اٙلٞٮؽ ٔىل ٦ة ٦ؿ يف ٚى ٢اٛلٮت.
و
قجت ٱرتدت ٔ٤ٲٚ ،٫كجت ػٲةر اٍ٣صط ك ىٍٞ ٚؽ
فرع:
ك٬ ٨٦ ٢١٣ؾق اٚلٲةرات ه

ي
ي
اٛلٛ٤ٮظ ث ٫يف إٞ٣ؽ ،كٝٲ :٢إف ا٣ىٛح اٛلذٮاَئ ٔ٤ٲ٭ة ٠ةٛلٛ٤ٮّح.
اٍ٣صط
ا٣ىً ٛح

كقجت ػٲةر ا٣ؿؤٱح كٕ٦ؿٚح ٝؽر اٛلجٲٓ كا٣س ٨٧ا٘ل٭ة٣ح ٔىل اٵوط ،كٝٲ :٢قجج٭ة
إٞ٣ؽ ،كٝٲ :٢ا٣ؿؤٱح كاٛلٕؿٚح ،كقجت ٦ة قٮل ٬ؾق اٞ٪٣ه اٙلةو ٢يف اٛلجٲٓ.

فرع٬ ٨٦ ٢١ٚ :ؾق اٚلٲةرات ٱىط إقٞةَ ٫ثٕؽ كصٮد قجج ٫ٹ ٝج ،٫٤ك٦ة
٠ةف قجج٠ ٫لذؽ نا ًف ٱىط إقٞةَ٠ ٫ؼٲةر ا٣ذٕٲَل كدٕؾر ا٣ذك٤ٲ ٥كػٲةر ا٣ؿؤٱح
كٕ٦ؿٚح ٞ٦ؽار اٛلجٲٓ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف قجج٭ة ا٘ل٭ة٣ح.
أم كٝخ  ٨٦كٝخ إٞ٣ؽ إٌف كٝخ
فرع :كٱكذع ٜػٲةر ٞٚؽ ا٣ىٛح ثٕؽ٦٭ة ِف
اٞ٣جي٤ٚ ،ٮ امرتل ثٞؿة ٔىل أ١لة ظة ٢٦زٝ ٥جٌ٭ة كٝؽ ذ٬ت ٖل٤٭ة٠ ،ةف ٫٣
اٛ٣كغ ،ك٠ؾا ٣ٮ ٠ة٩خ كٝخ إٞ٣ؽ ٍٗل ظة ٢٦زٝ ٥جٌ٭ة ك ٰ٬ظة ،٢٦ثؼٺؼ
ػٲةر إ٣ٲت؛ ٵف إٞ٣ؽ كٍ٦ ٓٝصكَ نة ٔ٤ٲ٭ة يف ا ،ِٛ٤٣كٛلة ٠ةف ذ ٟ٣ا٬ ِٛ٤٣ٮ
ا٣كجت وط إقٞةط اٚلٲةر ثٕؽق ،ك٣ٮ ٝجٞٚ ٢ؽ ا٣ىٛح.
وسأمث :كٛلة ٠ةف إٞ٣ؽ ٔ ٤نح دة ٦نح ٤٣ع٠ ٥١ة٩خ ٬ؾق اٚلٲةرات داػ٤ح ٔىل
اٙل ،٥١إٹ ػٲةر ا٣ذٕٲَل ٚإ ٦ ٫٩ىٕ ٌَل ٛلع ٢اٙل ،ٍٞٚ ٥١ك٣ؾ ٟ٣أصرب ٔ٤ٲ٬ ٨٦ ٫ٮ

 ،٫٣إذا اٌٞ٩خ ٦ؽد ،٫كًف ٱجُ ٢ثةٌٞ٩ةا٭ة ث.٫

فرع :كٛلة ٠ةف اٛلجٲٓ ٚٲ٬ ٫ٮ اٵظؽ ا٣ؽااؿ ،امرتط و٤ٮظ٤٣ ٫ع٥٤ٚ ،٥١
٠ةٙلؿ كأ ْفـ ا٣ٮ٣ؽ كا٣ٮ ،ٙٝك٠ةف يف ا٣ذٕٲَل
ٱىط أف ٱ١ٮف ٚٲ٦ ٫ة ٹ ٱىط ثٲٕ٫
ْف
مةاجح إ٩نةء ٚةمرتط و٤ٮح اٛلَٕلٚ ،ٺ ٱىط يف ا٣ذة ٙ٣كٱىط ثٍ٘ل أ ِٛ٤٣ىل

٩عٮ ٦ة قٲأيت يف اُ٣ٺؽ ك٩عٮق إف مةء آص دٕةٌف.
فرعٚ :إذا أٔذ ٜأظؽى ٔجٲؽق ز ٥ثةع أظؽى ٝ ٥٬ج ٢ا٣ذٕٲَل ًف ٱىط ،ثؼٺؼ
ا١ٕ٣ف ،كإف ثةع أظؽى  ٨٦ ٥٬زٱؽ ،ز ٥أظؽى ً ،٫٪٦ ٥٬ف ٱىط إٞ٣ؽ ا٣سةٌل  ٞ٤ُ٦نة،
كإف ٠ةف ا٣سةٌل ٍٗ ٨٦لق وط ثٕؽ دٕٲَل اٵكؿ ،ٹ ٝجً٠ ،٫٤ل إذا ثةع أظؽ مٲبَل
أظؽي ً٬ل ٍ٘٣لقٚ ،إف ك ٓٝا٣ذٕٲَل ٔىل ظ ٜاٍ٘٣ل ٠ةف ٦ٮٝٮ ٚنة.
ي
فرعٚ :إف صٕ ٢ػٲةر ا٣ذٕٲَل ٍ٘٤٣ل وط ،ك٠ةف ك٠ٲ ن
اٵو،٢
ٺ ك يٱُة ى٣ت ث٫
ٚإف امرتط ػؿكصً ٫ف ٱىط؛ إذ ٹ ٱ ٨١٧إصجةر اٍ٘٣ل؛ ٕ٣ؽـ دٕ ٜ٤اٛلجٲٓ ث.٫
فرع :كٛلة ٠ةف ٦ة قٮل ػٲةر ا٣ذٕٲَل داػ ن
ٺ ٔىل اٙل٠ ٥١ة٩خ ٔ ٫ٕ٦ىل زٺزح
ٝةَٓ ٫٣
كرضب
را ٫٣ ٓٚثٕؽ كصٮدق،
٦ة ٨٦ ٓ٩كصٮدق،
أرضب:
ه
ه
كرضب ه
ه
رضب ه
ه
٦ة ٨٦ ٓ٩ا٦ذؽادق .ٍٞٚ

فاألول٣ :ٲف ِفإٹ ػٲةر اٍ٣صط ثٞك٧ٲ )1(٫ظٲر ٠ةف ٤٣جةآٚ ،ةٛلجٲٓ ثةؽ يف
 ٫١٤٦كد ٫ٛ٤يف( )2دٕ ّفٲج ،٫كٔؽـ ٔذٔ ٫ٞىل اٛلنرتم ظٲر ٠ةف ذا رظ ،٫٣ ٥كٔؽـ
اٛ٩كةخ ا١٪٣ةح ظٲر ثةع اٵ٦ح  ٨٦زكص٭ة أك إ٣جؽ  ٨٦زكصذ ،٫كإذا ثةع اٛلؽثؿ
ِ٤٣صكرة ثؼٲةر ز ٥اردٕٛخ اِ٣صكرة ٝج ٢اٛ٪٣ٮذ ،ثُ ٢ا٣جٲٓ؛ ٣كج ٜظ ٜإ٣جؽ،
ثؼٺؼ َؿؤ اٙلضؿ ً٠ل ٦ؿ؛ ٣كج ٜظ ٜاٛلنرتم.
فرعٚ :إذا ارد ٓٛاٚلٲةر ثإقٞةَ ٫أك ً٦ص ٦ؽد ٫زجخ اٙل ٨٦ ٥١كٝخ إٞ٣ؽ،
ٚذذجٕ ٫أظ١ةـ اٛلً٠ ،ٟ٤ل ٬ٮ ظ ٥١اٛلة ،ٓ٩كثؾ٥ ٟ٣لة ٙ٣صـء ا٤ٕ٣ح ٨١٣ ،زجٮد٫
 ٨٦كٝخ إٞ٣ؽ ثُؿٱ ٜاٹُٕ٩ةؼ ٹ ثُؿٱ ٜاٹ١٩نةؼً٠ ،ل قٲأيت ،كإف ٚكغ
ا٩ذٞي إٞ٣ؽ ،كاقذٞؿ اٛل ٟ٤اٵكؿ.
وامرضب امراين٦ :ة ٔؽا ػٲةر إ٣ٲت ،ك٬ٮ ػٲةر اٍ٣صط ثٞك٧ٲ ٫يف ظٜ
اٛلنرتم ،كػٲةرات ٞٚؽ ا٣ىٛح كا٣ؿؤٱح كاٚلٲة٩ح كا٘٣ؿر كٕ٦ؿٚح ٝؽر اٛلجٲٓ أك
ا٣سٚ ،٨٧ةٛلجٲٓ يف ٬ؾق ٝؽ دػ ٢يف  ٟ٤٦اٛلنرتم ،كاٚلٲةر ٦ة ٨٦ ٓ٩اقذٞؿارق،
كاٛ٣كغ ُلة راٚ ،ٟ٤٧٤٣ ٓٚٲٕٮد  ٟ٤٦ا٣جةآ ،ٹ أ ٟ٤٦ ٫٩صؽٱؽ.
فرعٚ :إذا ىدثِفؿ ٔجؽق ،أك ٩ؾر ث٩ ٫ؾر نا  ٞ٤ٕ٦نة ،أك أٔذ٠ ٫ٞؾ ٟ٣ز ٥ثةٔ ٫ز ٥ردق(٤ٔ )3ٲ٫

ن
ظٞٲٞح.
ثؼٲةر ٬ ٨٦ؾق اٚلٲةرات ،رصٓ ظ ٥١ا٣ذؽثٍل كا٣ذٕ٤ٲٜ؛ ٕ٣ٮد اٛل ٟ٤اٵكؿ

فرع :كٕ٣ٮد اٛل ٟ٤اٵكؿ ٤٣جةآ ٠ةف  ٫٣ك٣جةإ ٫اٵكؿ أف ٱذٞةٱ ن
ٺ كٱذٛةقؼة
اثذؽا نء ،أك ثكجت  ٨٦أقجةثٕ٠ ٫ٲت أك ٞٚؽ وٛح ،كإف ٠ةف ألج٠ ٫ةف ٣ٮا٬ج٫
ا٣ؿصٮع ٚٲ ،٫كإف ٠ةف ٦٭ؿ نا كٝؽ َٞ٤٭ة زكص٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ثٕؽ ثٲٕ٭ة رصٓ ٫٣
٩ى ،٫ٛكإف ػةٕ٣٭ة ٔىل ٦٭ؿ٬ة رصٓ ثٕٲج ،)4(٫ك٩عٮ ذ.ٟ٣
ك٣ؾ ٟ٣أٱٌ نة ٠ة٩خ ز٠ةد٤ٔ ٫ٲ٫؛ ٛلة ً٦ص ك٣ٮ ظةؿ ٔ٤ٲ ٫اٙلٮؿ يف ٱؽ اٛلنرتم،
(« )1كً٬ل ظٲر اٚلٲةر يف ٕل٤ح اٛلجٲٓ أك يف ثٕي َٕ٦ ٫٪٦ل أك ٍٗل َٕ٦ل» .ظةمٲح يف (أ).
( )2يف (ب ،ج)« :يف د ٫ٛ٤كدٕٲج.»٫
( )3يف (ج) « :ير ِفد».
( )4يف (ب ،ج)« :ثٕٲ.»٫٪

ٕ٣ؽـ اقذٞؿار .٫١٤٦
فرع :كٛلة ٠ةف ا٣ؿد يف ٬ؾق اٚلٲةرات ٱنج ٫ا٣ذ٤٧ٲ ٨٦ ٟظٲر إ ٫٩إػؿاج ٔ٨
اٛلً ،ٟ٤ف ٱىط  ٨٦اٛلعضٮر ً٠ل دٞؽـ ،كٛلة ػة ٫ٛ٣ث١ٮً ٫٩ف ٱسجخ ٤٣جةآ  ١٤٦نة
صؽٱؽ نا ًف دسجخ ث ٫مٕٛح.
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ر ٕٚنة ٛل ٟ٤اٛلنرتم ثٕؽ زجٮد٣ ٫ٮ امرتل ثؼٲةر ز ٥ثةٔ ٫ا٣جةآ ٨٦
آػؿ ز ٥ردق اٛلنرتمً ،ف ٱىط دُصؼ ا٣جةآً٠ ،ل ٣ٮ ثةع ثؼٲةر ،ز ٥دُصؼ اٛلنرتم
ثجٲٓ أك ٔذ ٜأك ٩عٮً٬ل ،ز ٥أً٦ص ا٣جةآ؛ ٵف  ٠ن
ٺ ٪٦٭ًل دُصؼ يف ٍٗل .٫١٤٦
فرع :ك٣ٮ ثةع ٔجؽ نا ثأ٦ح ز ٥ير ِفد ٔ٤ٲ ٫إ٣جؽ كٝؽ أٔذ ٜاٵ٦ح أك ثةٔ٭ة أك أصؿ٬ة
ٞٚٲ :٢ٱٛ٪ؾ دُص٫ٚ؛ ٵ ٫٩يف  ،٫١٤٦كٱ٤ـٝ ٫٦ٲ٧ذ٭ة.
كٝٲ :٢ٱجُ ٢دُص٫ٚ؛ ٵ١لًل ي١٤ً ٦ة ثٕٞؽ كاظؽ كٝؽ اٛ٩كغ  ٨٦أوً٠ ،٫٤ل ٱجُ٢
دُصؼ اٛلنرتم ظٲر امرتل أ٦ح ٔىل أ١لة دؿ٠ٲح ز ٥دـكص٭ة ز ٥رد٬ة ٝج ٢ا٣ٮطء
ثٞٛؽ ا٣ىٛح ،ك٬ؾا ٬ٮ اٵّ٭ؿ.
ك٠ؾ ٟ٣دجُ ٢دُصٚةت ا٣جةآ يف ا٣س ٨٧ظٲر ٠ةف ٝؽ ٩ؾر ث ٫أك اٝذًص ث ٫مٲب نة
ك٬ٮ ٍٗ ٨٦ل اٞ٪٣ؽٱ ،٨أك أظةؿ ث ٫ك ىِ ٣ف٧ة ٱٞجٌ ٫اٛلعذةؿ ٢٠ ،ذٔ ٟ٣ىل اٞ٣ٮؿ
اٵػٍل .ٍٞٚ

فرع :ك١٣ٮف ا٣ؿد يف ٬ؾا اِ٣صب ٱنج ٫ا٣ذ٤٧ٲ ٨٦ ٟكص ٫دكف كص ٫دجٓ
اٛلجٲٓ ٚٮااؽي ق اٵو٤ٲح دكف اٛ٣ؿٔٲح؛ ٵف اٵو٤ٲح ٠ة٘لـء  ٨٦اٛلجٲٓ إٹ ػٲةر
ى
اٍ٣صط ٚإف اٛ٣ؿٔٲح ٚٲ٠ ٫ةٵو٤ٲح يف رصٮٔ٭ة ٤٣جةآ؛ ٵف قجج٬ ٫ٮ  ِٛ٣اٍ٣صط
ا٣ؾم اُ٩ٮل ٔ٤ٲ ٫إٞ٣ؽ ١ٚةف ىم ىج ي ٫ا٣ذ٤٧ٲٚ ٟٲًٕ ٫ٲ ٛنة؛ ٹقذ٪ةدق إٌف إٞ٣ؽ،
كٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮف ٞٚؽ ا٣ىٛح ٠ؾ٣ ٟ٣ذ ٟ٤ا٤ٕ٣ح.
ك ٨٦كصجخ  ٫٣اٛ٣ؿٔٲح ٤ٕٚٲ٦ ٫ؤ٩ح اٛلجٲٓ؛ إذ  ٰ٬يف ٞ٦ةث٤ذ٭ة.
فرع :كأ٦ة ػٲةر ا٣ؿؤٱحٚ :إف ٪٤ٝة :إ٦ ٫٩كذ٪ؽ إٌف إٞ٣ؽ ٵف ا٣ؿؤٱح  ٨٦دًلـ
ا٣ذٕٲَل ً٠ل دٞؽـ ٠ةف ٠ؼٲةر اٍ٣صط ،كإف ٪٤ٝة :إف قجج ٫ا٘ل٭ة٣ح أك ا٣ؿؤٱح ًف ٱ٨١
٦سٚ ٫٤ٲكذع ٜاٛلنرتم اٛ٣ٮااؽ اٛ٣ؿٔٲح ،كٵوعةث٪ة ٚٲ٭ة ٝٮٹف.

كٝؽ ٱٞةؿ٣ :ٲف ٠ؼٲةر اٍ٣صط ك٣ٮ ٠ةف قجج ٫إٞ٣ؽ؛ إذ ًف ٣لت ث ِٛ٤اُ٩ٮل
ٔ٤ٲ ٫إٞ٣ؽ ٠ةٍ٣صط.
امرضب امرامد :ك٬ٮ ػٲةر إ٣ٲت ٚة٣ؿد ثٓ ٫ل٤ٲ ٟدةـ ٥لؿج ثٟ٤٦ ٨ٔ ٫
اٛلنرتمٚ ،ٲ ٫ٕ٪٧اٙلضؿ ،كٱؽػ ٢ث ٫يف  ٟ٤٦ا٣جةآ  ١٤٦نة صؽٱؽ ناٚ ،ذسجخ ٚٲ ٫ا٣نٕٛح.
فرعٚ :ٲ ٟ٤٧اٛلنرتم اٛ٣ٮااؽ ٤٠٭ة ،كإذا ظةؿ ٔىل اٛلجٲٓ اٙلٮؿ يف ٱؽق -ك٬ٮ
ز٠ٮم -كصجخ ٔ٤ٲ ٫ز٠ةد ،٫كإذا ٠ةف ا٣س ٨٧درا ٥٬ك ٰ٬ثةٝٲح يف ٱؽ ا٣جةآ ًف
٣لت رد٬ة ثٕٲ٪٭ة ٔىل اٵوط ،ثؼٺؼ اِ٣صب ا٣سةٌل يف ٬ؾق اٵظ١ةـ؛ ٕ٣ٮد
اٛل ٟ٤اٵكؿ ثٕٲ.٫٪
فرعٞٚ :ؽ ٔ ٥٤أف ا٣ؿد يف اِ٣صب اٵكؿ ٹ ٱنج ٫ا٣ذ٤٧ٲ ٟثيشء َ ٨٦ؿٚٲ،٫
ك٣ؾ ٟ٣ٱ ٟ٤٧ا٣جةآ اٵو٤ٲح كاٛ٣ؿٔٲح ،كيف اِ٣صب ا٣سةٌل ٱنج٭ ٫ثأظؽ َؿٚٲ٫
ٚٲ ٟ٤٧اٵو٤ٲح دكف اٛ٣ؿٔٲح إٹ ٦ة اقذس ،ٰ٪كيف اِ٣صب ا٣سة٣ر ٱنج٭ ٫ثُؿٚٲ٫
 ٕ٦نة ٚٺ ٓل ٟ٤اٵو٤ٲح كٹ اٛ٣ؿٔٲح.
فرعٚ :إف ٠ةف ا٣ؿد يف اِ٣صب ا٣سة٣ر ثةٙلٙ ٥١ل ٜثةِ٣صب ا٣سةٌل؛ ٵٚ ٫٩كغ
ٕٞ٤٣ؽ  ٨٦أوٚ ،٫٤ٲٕٮد اٙل ٥١اٵكؿ ،كٱسجخ ٚٲ ٫د ٟ٤اٵظ١ةـ ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة.
كأ٦ة اِ٣صب ا٣سةٌل ٚٺ دأزٍل ٤٣عٚ ٥١ٲ ٫إٹ  ُٓٞ٣اٚلٺؼ ٚٲًل ٚٲ ٫ػٺؼ؛
را ٓٚثٛ٪ك ٫يظ ٍ ١ى ٥إٞ٣ؽ.
ٵف ا٣ؿد ٚٲ ٫ه

فرع :كإف ٠ةف ا٣ؿد يف ٬ؾق اٚلٲةرات ٤٠٭ة ٝجٝ ٢جي اٛلجٲٓ ٠ةف ٦جُ ن
ٺ ٵو٢

إٞ٣ؽٚ ،ذٕٮد اٛ٣ٮااؽ ٤٠٭ة ٤٣جةآ ً٠ل إذا د ٙ٤اٛلجٲٓ ٝج ٢اٞ٣جي.
ٚإف ٝٲ :٢ا٣ؿد يف اِ٣صب ا٣سةٌل ٦جُ ٢ٵو ٢إٞ٣ؽ ،ك٠ؾا يف ا٣سة٣ر ٓ٦
اٙل ٥١ى ٥ٍ ٤ً ٚٹ دؿصٓ ٤٣جةآ اٛ٣ٮااؽ اٛ٣ؿٔٲح ٠ة٣ؿد ٝج ٢اٞ٣جي؟
٪٤ٝة :اٛ٣كغ ٝج ٢اٞ٣جي ٠ة٣ذٝ ٙ٤ج ٢اٞ٣جي ٦جُ ٢ٵو ٢إٞ٣ؽ؛ ٣جُٺف

اٞ٣جي ا٣ؾم ٬ٮ  ٨٦دًلً٠ ٫٦ل ٦ؿٕٚ ،ؽـ اٙل٪٬ ٥١ة ٕ٣ؽـ ٔ٤ذ ،٫ثؼٺؼ اٛ٣كغ
ً
ُ٣ؿؤ ٦جُ٢
يف اِ٣صب ا٣سةٌل ،ك ٓ٦اٙل ٥١يف ا٣سة٣ر ٤ٚٲف ٕ٣ؽـ دًلـ إٞ٣ؽ ،ث٢
ٔ٤ٲ ٫ثٕؽ دًل.٫٦

فرع :كٛلة ٠ةف إٌ٦ةء  ٫٣ ٨٦اٚلٲةر إقٞةط ظٛ٩ ٜكً ٫ف ٱنرتط ٣ىعذ٫
ظٌٮر اٳػؿ ،كك ٓٝثٌ٧ص اٛلؽة ٍٗ ٨٦ل ٝٮؿ أك ٦ة يف ظ ،٫٧١ثؼٺؼ اٛ٣كغ
و
ثٞٮؿ أك ٦ة
ٚإ ٫٩إقٞةط ظٍٗ ٜلق ٚةمرتط أف ٱ١ٮف إٌف كص ٫اٳػؿ ،كأف ٱ١ٮف
يف ظ.٫٧١
فرع :ك١٣ٮف اٷٌ٦ةء أٝٮل ٛ٩ٮذ نا ٛلة ذ٠ؿ٩ة ،كٵ ٢٧ٔ ٫٩ث٧ٮصت إٞ٣ؽ
ا٣كةث ٜإذا امرتل ٔجؽ نا ثأ٦ح ثؼٲةر ز ٥أٔذٞ٭ًل٠ ،ةف إٌ٦ة نء ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ.

كأ٦ة إذا ٠ة٩ة( ٨٦ )1ثةإَل أك ٦نرتٱَل ٝ ٍٞٚةؿ ٦ة ٟ٣ثؾ ٟ٣أٱٌ نة؛ ٛلة ذ٠ؿ٩ة،

كاٵ٠سؿ ٔىل دؿصٲط اٛ٣كغ ٪٬ة؛ ٵف يف اٷٌ٦ةء إ٣ـا ٦نة ٣ٴػؿ ،كإقٞةط اٙلٜ
أكٌف  ٨٦اٷ٣ـاـ.
وسأمث :كٛلة ٠ة٩خ ظٞٮؽ إٞ٣ؽ ٦ذٕٞ٤ح ثةٛلذٕةٝؽى ٱٞ٠ ٨جي اٛلجٲٓ كا٣س،٨٧
كدك٤ٲ٧٭ًل ،كاٚلٲةرات ك٩عٮ٬ة ،كصت دٕٞ٤٭ة ث٪ةاج٭ًل ،ك٬ٮ ا٣ٮ٠ٲ ٢كا٣ٮٍف
كا٣ٮ٪ل؛ ٵف اٹقذ٪ةثح يف ا٣يشء اقذ٪ةثح ٚٲًل ٬ٮ  ٨٦دٮاثٕ ٫ك٣ٮاز٫٦؛ ك٣بٺ
دٌٲٓ اٙلٞٮؽ.
٦ٮصج٩ ،٫عٮ:
فرعٚ :إف اقذس٪ٯ ا٣ٮ٠ٲ ٢مٲب نة  ٨٦اٙلٞٮؽ ٚكؽ إٞ٣ؽ؛ ٣ؿ ٓٚى
ٔيل إذا اق يذ ًع ٜاٛلجٲٓ.
ثٕخ ٔىل أف اٞ٣جي إٌف اٵو ،٢أك أ ٫٩ٹ رصٮع ِف

ً
اٙلٞٮؽ أك ثٌٕ٭ة ثة٣ٮ٠ٲ٠ ،٢ةف رصٮٔة
دٕٜ٤
فرعٚ :إف ٠ةف اٵو ٢اقذس٪ٯ ى

ٔ ٨ا٣ٮ٠ة٣ح ،ك٠ؾا إف ١لةق ٔ٪٭ة ثٕؽ ا٣ذٮ٠ٲ٠[ ،٢ةف ٔـٹن]( )2إٹ أف ٱ١ٮف ٝؽ
دٕٞ٤خ ث٤ٚ ٫ٲف  ٫٣ا٣ؿصٮع٩ ،عٮ :أف ٱ٪٭ةق ثٕؽ ا٣جٲٓ ٔ ٨دك٤ٲ ٥اٛلجٲٓ ،أك ٱٕـ٫٣
كٝؽ ثةع ،أك امرتل ثؼٲةر ٚٺ ٱجُ ٢ػٲةرق.
فرع :ك٣ذٕ ٜ٤اٙلٞٮؽ ثةٕ٣ةٝؽ ًف ٱىط اّلةد ٦ذٮٍف اُ٣ؿَٚل؛ إذ ٱىٍل ػى نًل
ٛ٪٣ك ،٫ك٠ؾا ٦ة ظ ٫٧١ظ ٥١ا٣جٲٓ ٠ةٷصةرة كا١٣ذةثح كاٜلجح كا٪٣ؾر ٔىل ٔٮض،
( )1أم :اٷٌ٦ةء كاٛ٣كغ.
( )2قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).

كا٣ى٤ط ث٪ٕ٧ٯ ا٣جٲٓ ،دكف ٦ة ٔؽا ٬ؾق؛ ك٣ؾً ٟ٣ف ٱ ٓٞا٣جٲٓ ث٧كذٞج ٢ك٦ةض
ٔىل ٦ة دٞؽـ ّلٞٲ ،٫ٞثؾِ ٔ ٟ٣ف ٢٤ثٕي أوعةث٪ة ،كٱ٤ـ٦ ٫٦س ٢ذ ٟ٣يف اٜلجح ٔىل
ٔٮض؛ ٛلة ذ٠ؿ٩ة.
فصً :يف صسح اٌؼمذ ٚفغادٖ ٚتطالٔٗ

ُ ٙلة ثٕؽ ً٠لؿ
ٝؽ أذرب يف إٞ٣ؽ أر٠ةف ٬ٮ ٦ؿ ِف٠ت ٪٦٭ة ،كأكوةؼ ٬ٮ ِ ٦فذ ًى ه
دؿ٠جٚ ٫ةٵر٠ةف :اْٛ٤٣ةف اٛلؼىٮوةف ٓ٦ ،أ٤٬ٲح اٛلذٕةٝؽٱ ،٨كو٤ٮح اٛلع.٢
كاٵكوةؼ ٰ٬ :د ٟ٤اٍ٣صااٍ ا٣ذٰ ثٌٕ٭ة كصٮد ِفٱح كثٌٕ٭ة ٔؽِ ٦فٲح.
فرعٚ :إف ٤٧٠خ أر٠ة ٫٩كأكوة٠ ٫ٚةف وعٲع نة ً
٦ٮصج نة ٙل٤ ،٫٧١لى ٢اٛلٟ٤
ٚٲ ٫ثٛ٪ف إٞ٣ؽ.
كإف ْل٨ ٙ٤لء  ٨٦أر٠ة٠ ٫٩ةف ثةَ ن
ٺ؛ ٕ٣ؽـ اٛلؿ ِف٠ت ٔ٪ؽ ٔؽـ ثٕي أصـاا.٫
كإف ٤٧٠خ أر٠ة ٫٩كْل ِف ٙ٤ثٕي أكوة٠ ٫ٚةف ٚةقؽ نا ،يٱ ٟ٤٧اٛلجٲٓ ٚٲ٫
ثةٞ٣جي اٙلٞٲ ٍٞٚ ٰٞثإذف ا٣جةآ؛ ٵف إٞ٣ؽ يف ٛ٩ك٦ ٫ٮصٮد ثض٧ٲٓ أصـاا،٫
كإً٩ل ْلٛ٤خ وٛةت ػةرصح ٔٚ ،٫٪سجخ  ٫٣ظ ٥١ثَل اٙلَ٧١ل.
فرع ٥٤ٕٚ :أف قجت اٛل ٟ٤يف اٛ٣ةقؽ ٬ٮ اٞ٣جي اٛلكذ٪ؽ إٌف إٞ٣ؽ ،ٹ ٝلؿ يد
اٞ٣جي ،ك٣ٮ ٠ةف ثإذف اٛلة ٟ٣ثٕؽ ا٩كٺػً٠ ٫٪ٔ ٫ل يف ا٣جةَ ،٢كٹ إٞ٣ؽي
ٍ٦صكَ نة ثةٞ٣جي؛ ك٣ؾ٠ ٟ٣ة٩خ اٛ٣ٮااؽ ٤٠٭ة ٝج ٢اٞ٣جي ٤٣جةآ.
فرع :ك٣ٮ ٝةؿ ٦نرتم إ٣جؽ ٚةقؽ نا :إف ٝجٌذٚ ٟأ٩خ ظؿ ًف ٱٕذ ٜثةٞ٣جي؛ إذ
٬ٮ إٔذةؽ ٝج ٢قجت اٛل ،ٟ٤ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٝةؿ اٛلنرتم ثؼٲةر ا٣جةآ :إف ١٤٦ذٟ
ٚأ٩خ ظؿ؛ ٣ٮصٮد قجت اٛل ،ٟ٤ك٠ؾا ٣ٮ ثةٌٔٚ ٫ٮٍف ،ز ٥أٔذ ٫ٞاٛلنرتم ،ز٥
أصةز اٛلة.ٟ٣
فرعٚ :إذا يٚكغ إٞ٣ؽ ثُ ٢ظ ٥١اٞ٣جي؛ ٹقذ٪ةدق إ٣ٲٚ ،٫إف ٠ةف ثع٠ ٥١ةف
را ٕٚنة ٚ ٟ٤٧٤٣ذٕٮد ٤٣جةآ اٛ٣ٮااؽ اٵو٤ٲحً٠ ،ل ٪٤ٝة يف اِ٣صب ا٣سةٌل ٨٦
اٚلٲةرات ،كثٍ٘ل ظ٠ ٥١ة٣سة٣ر قٮاء.

فرعٚ :إذا امرتل ا٣ؿص ٢زكصذٍٗ ٫ل اٛلؽػٮ٣ح ٚةقؽ نا زٝ ٥ةؿ :إف ٝجٌذٚ ٟأ٩خ
َة ،ٜ٣زٝ ٥جٌ٭ة ك ٓٝاُ٣ٺؽ  ،ٍٞٚكإف ٝةؿ :إف ١٤٦ذٚ ٟأ٩خ َة ٜ٣ك ٓٝاٛ٣كغ
كاُ٣ٺؽ  ٕ٦نة ،كإف ٝةؿ :إف اٛ٩كغ ١٩ةظٚ ٟأ٩خ َة ٜ٣ك ٓٝاٛ٣كغ .ٍٞٚ
كٔ٤ح ذ :ٟ٣أف اٞ٣جي ٔ٤ح يف اٛل ٟ٤ا٣ؾم ٬ٮ ٔ٤ح اٹٛ٩كةخ ،كا٤ٕ٣ح ٦ذٞؽ٦ح
و
ٚى٦ ٢ٮًٮ وع ٤٣ذٕ٤ٲ ٜيف ثةب اٷ٩نةءات
ٔىل ظ٧١٭ة ،كقٲأيت ّلٞٲ ٜذ ٟ٣يف
إف مةء آص دٕةٌف.
فرع :كٛلة ٠ةف ٔ٤ح اٛلٛ٩ ٟ٤ف اٞ٣جي ًف ٱ ٟ٤٧ثة٣س ٨٧اٛلؾ٠ٮر يف إٞ٣ؽ ،كإف
٠ةف ٹ ثؽ  ٨٦ذ٠ؿق ١٣ٮ ٫٩أظؽ اٵر٠ةفٍٚ ،لصٓ ٚٲ ٫إٌف اٞ٣ٲ٧ح؛ ٵ١لة ا٣جؽؿ
اٵويلٚ ،ٲضت ا٣ؿصٮع إ٣ٲ٪ٔ ٫ؽ ٔؽـ ٦ٮصت ٍٗلق.
فرع٤ٚ :ٮ ثةع مٲب نة ثٍٕصة دراٚ ٥٬ةقؽ نا ،ز ٥أثؿأ اٛلنرتم ٪٦٭ة ،أك أظةؿ ُلة ٗؿٱ،٫٧
أك ًُ ٨٧لة ًة ،٨٦أك اٝذًص ُلة مٲب نةً ،ف ٱىط ٨لء  ٨٦ذٟ٣؛ ٵٍٗ ٫٩ل ا٣ٮاصت.
كإذا ثةع قٕ٤ح ثأػؿل ٚةقؽ نا ،ز ٥دٛ٤خ إظؽاً٬ل ٝج ٢اٞ٣جي ،أك ٚكؼخ
ثؼٲةر  ٨٦اٚلٲةرات ،اٛ٩كؼخ كظؽ٬ة ،ك ٟ٤٦اٵػؿل اٛلٞجٮًح ثةٞ٣ٲ٧ح ك٣ٮ
٠ةف إٞ٣ؽ وعٲع نة اٛ٩كؼة  ٕ٦نة؛ ٵف  ٠ن
ٺ ٪٦٭ًل يٱ ٍ ٧ى ٟ٤ثةٵػؿل.
ٚإف ك ٓٝا٣ذ ٙ٤أك اٛ٣كغ ٝجٝ ٢جي اٵػؿل اٛ٩كؼة  ٕ٦نة ،كٹ دأزٍل ٞ٣جي

اٵػؿل ثٕؽ ذٟ٣؛ ٕ٣ؽـ اقذ٪ةدق إٌف إٞ٣ؽ ٹٛ٩كةػ ،٫كإف اقذعٞخ إظؽاً٬ل
اٛ٩كؼخ اٵػؿل يف ا٣ىعٲط كاٛ٣ةقؽ ك٣ٮ ثٕؽ اٞ٣جي؛ ٵف إٞ٣ؽ ثةَ ٨٦ ٢أو.٫٤
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلجٲٓ ٠ل٤ٮ ٠نة ثةٞ٣ٲ٧ح كصت اٙلُ ٥١لة ٔ٪ؽ دٕؾر اٛ٣كغ ثذٙ٤
اٛلجٲٓ أك ػؿكص ،٫١٤٦ ٨ٔ ٫أك و
٨لء  ٨٦اٹقذ٭ٺ٠ةت اٙل٧١ٲح اٛلةٕ٩ح  ٨٦ر ْفدق
٦ذ٧ٲـ نا ٍٗ ٨٦ل رضر ٔىل اٛلنرتم ،كظٲ٪بؾ ٱكذٞؿ  ٟ٤٦اٛلنرتم ٛ٤٣ٮااؽ اٵو٤ٲح
كاٛ٣ؿٔٲحٚ ،إف ٠ةف ذ ٟ٣ثٌٕ ٫يظ ْفى ىىخ اٞ٣ٲ٧حٚ ،ٲكذٞؿ ٚ ٟ٤٦ٮااؽ ذٟ٣
ٕ٦ؿض ٛ٤٣كغٚ ،ذذجٕٚ ٫ٮااؽق اٵو٤ٲح ً٠ل ٦ؿ.
ا٣جٕي ،كا٣جةِ ٰٝف
فرع :كثٕؽ ٝجي اٛلنرتم دٛ٪ؾ دُصٚةدٚ ٫ٲ٤٠ ٫٭ة؛ إذ ٬ٮ دُصؼ يف ٚ ،ٟ٤٦ٺ
دجُ ٢ثةٛ٣كغ؛ إذ ٬ٮ ٷثُةؿ إٞ٣ؽ ٹ ٷثُةؿ اٛل ،ٟ٤ك٣ؾ ٟ٣ظ ٥١ثةٞ٣ٲ٧ح٤ٚ ،ٮ ثةع

ٚةقؽ نا كٝجٌ ٫اٛلنرتم ،ز ٥أٔذ ٫ٞا٣جةآ ،زٚ ٥كغ إٞ٣ؽ ثةٙلً ،٥١ف ٱٛ٪ؾ إ٣ذً٠ ،ٜل
يف اِ٣صب ا٣سةٌل  ٨٦اٚلٲةرات؛ ٵ ٫٩دُصؼ يف ٍٗل  ،)1(ٟ٤٦كاٛ٣كغ كاٚلٲةر رآٚ
ٹ ٠ةم ،ٙك٠ؾا د ٙ٤اٛلجٲٓ ٝج ٢اٞ٣جي يف إٞ٣ؽ ا٣ىعٲط ً٠ل ٦ؿ ،كإف كٓٝ
اػذٺؼ يف ثٕي اٵظ١ةـ ،ثؼٺؼ اقذعٞةؽ اٛلجٲٓ ٚإ٠ ٫٩ةم ٨ٔ ٙثُٺف إٞ٣ؽ.
فصً[ :تؼط األزىاَ اٌر ٟذٍسك اٌث١غ تغثة و ٗٔٛػمذ ِؼاٚظح]

كٛلة ٠ةف ا٣جٲٓ ٔٞؽ ٕ٦ةكًح ٞلٌح ٦ج٪ٲح ٔىل اٛلًل٠كح ،كمؽة دٮ ٰٝا٘٣ج٨
وط ٙلٮؽ اٛ٣كغ  ،٫٣إ٦ة ثكجت  ٨٦د ٟ٤اٵقجةب ا٣كةثٞح ،أك ثة٣رتا٬ل،
ٚٲؼذةر اٛلذجةٱٕةف ٞ٩ي ا٣جٲٓ ا٣كةثٚ ،ٜٲ ُٓٞ٪اٙلً٠ ٥١ل دٞؽـ يف اِ٣صب ا٣سة٣ر
 ٨٦اٚلٲةرات ،ك٬ٮ راصٓ يف ا٣ذعٞٲ ٜإٌف إقٞةط ظٞ٭ًل ا٣سةثخ ثةٕٞ٣ؽ.
ثُؿك ٩ةٓ ٨٦ ٢ٝل٤ٲ ٟأك
فرعٚ :ٺ ثؽ ظٲ٪بؾ  ٨٦ثٞةء ظ ٥١إٞ٣ؽ ٚإف ٠ةف زاؿ
ْف
٦ٮت أك ٩عٮً٬لً ،ف ٱىط ا٣ذٛةقغ ثَل ا٣جةآ ك[ثَل]( ٨٦ )2ا٩ذ ٢ٞإ٣ٲ ٫اٛل،ٟ٤
كٱىط  ٨٦اٛلٮ٢٠؛ ٣ذٕ ٜ٤إٞ٣ؽ ث.٫
كٛلة ٠ةف ثة٣رتا٬ل وط أف ٱٔ ٓٞىل  ٢٠اٛلجٲٓ كٔىل ثٌٕ ٫ثعىذ ٨٦ ٫ا٣س،٨٧
ٝٲ :٢كٔىل ا٣ذةٚ ،ٙ٣ٲرتاداف ا ٢ٌٛ٣ثَل اٞ٣ٲ٧ح كا٣س.٨٧
فرع :كٗؿس اٵرض كث٪ةؤ٬ة كذثط اٙلٲٮاف ك٩عٮ٬ة ٹ ٱ٪٬ ٓ٪٧ة؛ ٵ٫٩
ثة٣رتا٬ل ثؼٺؼ اٛ٣كغ ٛ٤٣كةد ظٲر ٬ٮ ثةٙل ،٥١كإف ٠ةف ٝؽ اػذ ٍ٤ثةٛلجٲٓ
ً ٦ه
٧٤٣ ٟ٤نرتم ،كٹ ٱٚ ٨١٧ى ،٫٤أك اقذ٭ ٫١٤ظ ١نًلً ،ف ٱىط اٛ٣كغ يف
اٙلت ك٣ٮ ٔىل ٦س ،٫٤كَع،٫٪
٠ة٣ك ى ٨ً ٧كا ً١٣ى ًرب ىك ىْ ٣فخ ا٣كٮٱ ،ٜكػٍ٤
ْف
اٛلٮًَٕل ْف

كػجـ ا٣ؽٝٲ ٜك٩عٮ٬ة.

فرعٚ :أ٦ة ا٣ـٱةدة اٛلٕ٪ٮٱح ٚٺ ٓل٠ ٓ٪ذٕ ٥٤وٕ٪ح ،كا٣نٛةء  ٨٦اٵًف؛ إذ ٹ ٟ٤٦
آػؿ ٧٤٣نرتم ،ك٠ؾا ا٣ـٱةدة ا٣ذٰ ٱٚ ٨١٧ى٤٭ة ٠ة٣س٧ؿة كا٣ٮ٣ؽ؛ إذ ٹ اػذٺط ٪٬ة.
فرعٚ :أ٦ة ٞ٩ىةف اٛلجٲٓ ٚإف ٠ةف ثؾ٬ةب ٦ة ٹ ٱ ٨١٧إٚؿادق ثةٕٞ٣ؽ،
( )1يف (ب).»٫١٤٦« :
( )2زٱةدة يف (ب ،ج).

٠إذ٬ةب( )1ٱؽ إ٣جؽ ،ك٩كٲة ٫٩ا٣ىٕ٪حً ،ف ٱٓ٪٧؛ إذ ٬ٮ ٞ٩ىةف و
وٛح .ٍٞٚ
كإف وط إٚؿادق ثةٕٞ٣ؽ ٠ذ ٙ٤ثٕي اٛلجٲٓ وط ٔىل ا٣جة ،ٰٝكا٣ذة ٙ٣ثةٙلىح
 ٨٦ا٣س ٨٧كاٞ٣ٲ٧ح ٔىل ٦ة ٦ؿ  ٨٦اٚلٺؼ.
فرع :ك١٣ٮ ٫٩إقٞةَ نة ٤٣ع ٜا٣سةثخ ثةٕٞ٣ؽ ًف ٱ ٨١إٹ ٔىل ا٣س ٨٧اٵكؿٚ ،إف
َشط ٚٲ ٫زٱةدة أك ٞ٩ىةف٘٣ ،ة اٍ٣صط ،كٛ٩ؾ اٛ٣كغ ،كثؾ ٟ٣أٱٌ نة وط دٕ٤ٲ٫ٞ
ٔىل اٍ٣صط اٛلكذٞج ،٢كًف ٱ٤عٚ ٜكغ آػؿ كٹ إصةزة ،كوط ا٣ذُصؼ ٚٲٝ ٫ج٢
اٞ٣جي ،كٍٗل ذ ٨٦ ٟ٣أظ١ةـ اٷقٞةَةت ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
فصً[ :يف اإللاٌح]

كاٷٝة٣ح ٚكغ ثة٣رتا٬ل ٔ٪ؽ اٵ٠سؿٚ ،ٲسجخ ٕ ٫٣لٲٓ ٦ة ذ٠ؿ٩ة  ٨٦اٵظ١ةـ.
كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ةٞٔ ٰ٬ :ؽ ثٲٓ ،ظٲر صٰء ثْٛ٤٭ة ٚٲسجخ ٜلة أظ١ةـ
ا٣جٲٓ ،إٹ أ ٫٩ٹ ٱؾ٠ؿ ا٣س ،٨٧كٱٛكؽ٬ة ذ٠ؿ زٱةدة ٔ٤ٲ ٫أك ٞ٩ىةف أك دٕضٲ ٢أك
ػٲةر؛ ٵف ذ ٟ٣رٛ ٓٚلٮصج٭ة.
فرع :كقٮاء ٠ة٩خ ٚكؼ نة أك ثٲٕ نة ٚ٭ٰ ظ ٜدجُ ٢ثةقذ٭ٺؾ اٛلجٲٓ ظك نة أك
ظ ١نًل ثؼؿكص ٨ٔ ٫اٛلٚ ،ٟ٤ذٛٮت ٍٗل ٧ٌ٦ٮ٩ح ٠كةاؿ اٙلٞٮؽ ،كٹ ٱىط
اٹ٣ذـاـ ُلة؛ إذ ٹ دسجخ يف ا٣ؾ٦ح ً٠ل ٹ ٱىط اٹ٣ذـاـ ثة٣جٲٓ أك اٛ٣كغ ،كٹ دىط
إٹ ثَل اٛلذٕةٝؽٱ ٨أك ٍٗلً٬ل ثُؿٱ ٜا٪٣ٲةثح ،كٔىل ذ )2(ٟ٣ي٤ل٦ ٢٧ة ذ٠ؿق ثٕي
أوعةث٪ة :أ ٫٩ٱىط ا٣ٮوٲح ُلة.
فصً :يف اٌشتا

٬ٮ رضثةف :رثة ا ٢ٌٛ٣كرثة ا٪٣كٲبح.
ٚةٵكؿ٤ٔ :ذ٪ٔ ٫ؽ٩ة ٩ع ٨كاٙلٛ٪ٲح ٦ؿ٠جح  ٨٦كو ٰٛا٘ل٪ف كا ٣ىٞؽٍ ر ،ك ئؿً ىٚخ
ٔ٤ٲذ٭ة ثإٱًلء ا٪٣ىٮص  ٨٦ا٣نةرع ،كثةٛل٪ةقجح.
( )1يف (ب ،ج)٠« :ؾ٬ةب».
( )2أم :ا٪٣ٲةثح.

كّلٞٲٞ٭ة :أف ا٣نةرع ٝؽ كًٓ  ٨٦ ٢١٣ا٣ذربٔةت كاٛلٕةكًةت ٔٞٮد نا
ٟلىٮوحٚ ،ذكذٛةد َ ٨٦ ٢٠ؿٱ ٫ٞا٣ذٰ كًٕخ  ،٫٣ك٤ٕ٦ٮـ أف ا٣جٲٓ ٔٞؽ ٕ٦ةكًح
٦جٔ ٰ٪ىل اٛلنةظح كاٛلًل٠كح؛ ك٣ؾَ ٟ٣شٔخ ٚٲ ٫اٚلٲةرات؛ ٣ؽ ٓٚا٘٣جً٠ ٨ل ٦ؿ.
ٞلٌح َف
كإذا ٠ةف ٠ؾ٠ ٟ٣ةف اٛل٪ةقت أف ٹ ٱ١ٮف يف أظؽ ثؽ ىٍ ٣ٲ ٫زٱةدة ٍٗل ٞ٦ةث٤ح
٣يشء  ٨٦اٳػؿ؛ إذ ٥لؿج ظٲ٪بؾ ٔ٦ ٨ٮًٮٔ ،٫كٱىٍل ٦نٮث نة ثذربع؛ كإً٩ل
ٱذ٧عي ٠ٮف ا٣ـٱةدة ٠ؾ ٟ٣ظٲر اد ٜٛا٣جؽٹف يف ا٘ل٪ف كاٞ٣ؽر؛ إذ ٣ٮ اػذٛ٤ة
يف أظؽً٬ل ًف يٱٕ ٢ٞا ٢ٌٛ٣اٚلةٍف ًٔل ٱٞةث٣ ٫٤ذٞةرب( )1ا٣ىٛةت كاٛل٪ةٚ ٓٚٲٞةث٢
ثٌٕ٭ة ثٌٕ نة.
فرع ٥٤ٕٚ :أف اٛلٞؽار ٬ٮ ا١٣ٲ ٢كا٣ٮزف؛ ٵ١لًل اٛلٕٲةر اٛلٕذةد ،ٹ دًلز ٢آظةدق
كظٲ٪بؾ ٱؿصٓ أ٢٠ ٢٬

[٦ؾ٬ت]()2

٩ةظٲح إٌف ٔةدٔل ٥كٝخ إٞ٣ؽ٤ٚ ،ٮ ثةع

ٺ ث١٧ٲ٦ ٢ذٛةً ن
١٦ٲ ن
ٺ ثٲٕ نة ٦ٮٝٮ ٚنة أك ثؼٲةر ز ٥كٕٝخ اٷصةزة أك اٷٌ٦ةء،
كٝؽ وةر أظؽً٬ل ٍٗل ١٦ٲ٠ ،٢ةف رث نة.
فرع :ك ٓ٦اػذٺؼ إ٣ةدة كٹ ٗة٣ت ،ا٣ىع يح أكٌف رصٮٔ نة إٌف اٵوً٠ ،٢ل
ظُ ٥١لة يف ٦كةا ٢اٹٔذجةر(ٚ )3إٛ ٫٩لة اظذ ٢٧أف ٱ١ٮف  ٢٠ص٪ف ٞ٦ةث ن
ٺ ٘ل٪ك٫
ٚٲعؿـ أك ٍ٘٣ل ص٪ك ٫كٚٲ ٫كصٮق ثٌٕ٭ة ٣لٮز كثٌٕ٭ة ٤لؿـٖ ،لٔ ٢ىل ٦ة ٣لٮز،
ك٤لذ ٢٧أٱٌ نة أف د١ٮف اٛلٕةكًح ثَل اٛلض٧ٮَٔل اٛلؿ٠جَل كاٛلض٧ٮع  ٨٦ظٲر
٬ٮ ٹ ٞ٦ؽار .٫٣
فرعٚ :إف ثةع ػجـ نا ي ٦ىك ِف ٪٧نة ث٧س ٫٤كز ٩نة صةز ا٣ذٛةً٣ ٢ٺٔذجةر ،ثؼٺؼ
ا٣ـٱذٮف ث٧س٫٤؛ إذ ٣ٲف ث٧ؿ٠ت ث ٢ص٪ف ٦كذ ،٢ٞكإف صؿل ٝلؿل اٛلؿ٠ت يف
ٔؽـ وعح ثٲٕ ٫ثـٱخ أً٦ ٢ٝل ٚٲ٫؛ ٵف ا٣رت٠ٲت ٚٲ ٫ػٞ٤ح  ٥٤ٚٱذٕ ٢ٞدٞةث٦ ٢ة
( )1يف (ب ،ج)٣« :ذٛةكت».
( )2زٱةدة يف (ج).
(٦ )3كةا ٢اٹٔذجةر ٰ٬ :ثٲٓ ص٪ف رثٮم ثض٪ك ٫كٍٗلق داػ ٢يف إٞ٣ؽ كٱنرتط ٗ٤جح اٛلٛ٪ؿد
٧٠ؽٱ ٨ث٧ؽ كدر ٥٬ٹ ٦ؽُف ث٧ؽ كدر .٥٬ك٦كةا ٢اٹٔذجةر ِلٮز ٔ٪ؽ أ ٢٬اٛلؾ٬ت  ٨١٣ظٲر ًف
ٱٞىؽ اٙلٲ٤ح يف ا٣ـٱةدة كٹ ِلٮز ٔ٪ؽ ا٣نة ٞ٤ُ٦ ٰٕٚنة.

ٚٲ ٨٦ ٫اٵص٪ةس؛ ٕ٣ؽـ دًلٱـً٬ل( ٨٦ )1اُ٣ؿَٚل ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ثٲٓ ثـٱخ ٚإف
ا٣ذ٧ٲـ  ٨٦أظؽ اُ٣ؿَٚل ٦ٮصت ٣ذ٧ٲـ اٳػؿُ ،لؾا ٱ٪ؽ ٓٚاٷم١ةؿ ا٣ٮارد ٚٲ.٫
امرضب امراين :رثة ا٪٣كأ ،كٔ٤ذ ٫أظؽ اٵ٦ؿٱ ٨اٛلؾ٠ٮرٱ ٨يف رثة ا.٢ٌٛ٣
كّلٞٲ :٫ٞأف يف ثٲٓ ا٣رب ثة٣رب ٦سٺن ث٧س ٢ظَ٧١ل ،ظؿ ٦يح زٱةدة أظؽً٬ل ٔىل اٳػؿ
ك٬ٮ ا ٢ٌٛ٣اٙلٞٲ ،ٰٞكظؿ٦ح ا٪٣كأ ك٬ٮ  ٢ٌٚمجٲ ه ٫ثة ٢ٌٛ٣اٙلٞٲٰٞ؛ ٛلـٱح
اٛلؤص.٢
اٛلٕضٔ ٢ىل
ِف
ِف
كٛلة ٠ةف ٔ٤ح اٵكؿ ٬ٮ اٛلض٧ٮع اٛلؿ٠ت  ٨٦ا٘ل٪ف كاٞ٣ؽر ٠ةف ٔ٤ح ا٣سةٌل
ا٣ؾم ٬ٮ مجٲ ٫ثةٵكؿ ،كٱ٤ع ٜث ٫صـء ذ ٟ٣اٛلؿ٠تٚ ،ذ١ٮف ٔ٤ح اٙل ٥١اٵػٙ
صـ ىء ًٔ ٤ح اٵزٚ ،٢ٞذْ٭ؿ اٛل٪ةقجح.
فرع :ك٣نؽة اٹظرتاز ٔ ٨مج٭ح ا ،٢ٌٛ٣امرتط ثٕي أوعةث٪ة كا٣نةٰٕٚ
ا٣ذٞةثي يف اٛلض٤ف أك ٦ة يف ظ١٠ ٫٧١ٮ ٫٩يف ا٣ؾ٦ح ،كًف ٱنرتَ ٫ا٣جٕي اٳػؿ
كاٙلٛ٪ٲح ث٪ةء ٔىل اٹ٠ذٛةء ثةٙل٤ٮؿ؛ ٛلىٍل اٞ٣جي ظٲ٪بؾ ظ ٞنة ٧٤٣نرتم.
وسأمث :كٚلٛةء ثٕي ٦ة ذ٠ؿ٩ة  ٨٦ا٣ذٕة٣ٲ ٢ذ٬ت ا٣نة ٰٕٚإٌف أف ا٤ٕ٣ح يف رثة
ا٦ ٢ٌٛ٣ؿ٠جح  ٨٦ا٘ل٪ف كا ،٥ُٕ٣كٔؿٚخ ٔ٤ٲذ ٫ثإٱًلء ا٪٣ه كثةٛل٪ةقجح .كّلٞٲٞ٭ة:
أف اٛلُٕٮ٦ةت ُلة ٝٮاـ اٵٛ٩ف كثٞةء اٵركاحٚ ،ةٛل٪ةقت ٍ٣صٚ٭ة كٌٚٲ٤ذ٭ة أف
كدَٕص َؿٱ٩ )2(ٜٲ٤٭ة؛ ٵف ٦ة ٠سؿت ٝٲٮدق ىٔ ِفـ كصٮ يدق كّ٭ؿ
دٌ ِفٲ٦ ٜكة١٣٭ة،
ِف
َش ،٫ٚك٦ة ا٩عُخ ٪٦ـ٣ذ ٫كٞ٩ه ٝؽرق وةر ٦جذؾٹن ٱ٪ةَ ٢٠ ٫٣ة٣ت ،ك٬ؾق اٛل٪ةقجح
ٕ٦ذربة ٔؿ ٚنة كَشٔ نةٚ ،ٲ١ٮف ٝل٧ٮع ا ٥ُٕ٣كا٘ل٪ف ٬ٮ ا٤ٕ٣ح.
أ٦ة اً٤ٚ ٥ُٕ٣ل ذ٠ؿ٩ة ،كأ٦ة ا٘ل٪ف ٚٶف ا ٢ٌٛ٣إً٩ل ٱْ٭ؿ ث ْفةّلةدق كا٤ٕ٣ح يف رثة
ا٪٣كأ ٬ٮ ا.ٍٞٚ ٥ُٕ٣
( )1يف (ج)« :دًلٱـ٬ة».
( )2يف (ب ،ج)َ :ؿؽ.

فرعٚ :ٲضٮز ٔ٪ؽ ٥٬ثٲٓ اٙلؽٱؽ ك٩عٮق ٍٗ ٨٦ل اٛلُٕٮـ ثض٪ك٦ ٫ذٛةً ن
ٺ
ن
ظت ثع٪ٛذَل ،ك٩ع١ٕ٩ ٨ف
ك٩كأ ،كٹ ٣لٮز ثٲٓ ر٦ة٩ح ثؿ٦ة٩ذَل ،كٹ ًظ ٍ٪ٛح ُف
ذ ،ٟ٣كذّ ٟ٣ة٬ؿ ،ك ي ًٞ ٩ىٌخ ٬ؾق اٛل٪ةقجح ثأف اٵ٦ؿ ٚٲ٭ة ثة١ٕ٣فٚ ،إف اٛل٪ةقت

()1
َص
ٛلة ٗ٤جخ ٔ٤ٲ ٫اٙلةصح ،كٝة٦خ ث ٫اٙلٲةة أف يد ىٮ ِفقٓ َؿؽ ا٠ذكةث ،٫ك يٱ ىٲ ِف ى
ا٣ٮوٮؿ إ٣ٲ ٧ٔ ٫ن
ٺ ثًل ٱ٪ةقت ٠ؿ ىـ ا٣نةرع كر ٚى ٫ٞثٕجةدق ،كثًل أذٲؽ  ٫٪٦يف صٕ٢

اٜلٮاء كاٛلةء كإُ٣ةـ كاٛل٤جف كاٛلك ٨١دةثٕ نح يف ا٣كٕح كاٌ٣ٲ٤٣ ٜعةصح إ٣ٲ٭ة ِ ٝف ٤نح

ك٠سؿ نة ك٣ؾ ٟ٣صةز ثٲٓ اٛلٮزك٩ةت ثةٞ٪٣ٮد ث٪كأ( ٓ٦ )2ظىٮؿ ٔ٤ح ا٣ؿثة ٔ٪ؽ٩ة؛
٣ؿ ٓٚاٙلؿج ،كٛلة ٱؿٱؽق آص  ٨٦ا٣ٲَص ٕ٣جةدق.
كأ ٥٤أف اٛل٪ةقجح ٔىل اٛلؾ٬ت اٵكؿ يف دٕ٤ٲ ٢رثة ا٪٣كأ كإف ٓلخ يف ثٲٓ
ا٘ل٪ف ثض٪ك٤ٚ ٫ٲكخ دة ٦نح يف ثٲٕ ٫ثٍ٘ل ص٪كٚ ،٫إٝ ٫٩ؽ صةز ٚٲ ٫ا٣ذٛةً٢
اٙلٞٲ١ٚ ،ٰٞٲٓ ٙلذ ٓ٪يم ٍج٭ يح ا٣ذٛةً٢؟ ٚٲ١ٮف ا٪٣ه ا٣ٮارد ٚٲٍٗ ٫ل ٕٞ٦ٮؿ
اٛلٕ٪ٯ ١٠سٍل  ٨٦ا٪٣ىٮص ،أك ٱٞةؿ :اٙل٧١ح ٦ذٕٞ٤ح ثُؿد ا٤ٕ٣ح ً٠ل يف ْ٩ةاؿ٬ة
٠ةٔذؽاد ا٣ىٍ٘لة كاقذرباء ا٣جة٘٣ح( )3ك٩عٮً٬ل.
فصً[ :يف صٛس ِٓ اٌشتا ٠رٛصً ئٌٙ١ا مبا ظا٘شٖ احلً]

اٛلؼىه ٧ٔ ٨٦ٮـ ْف
ظ ٢ا٣جٲٓ ً٠ل أمةر إ٣ٲ٫
ٞٚؽ ٔ ٥٤أف ا٣ؿثة اٛلعؿـ َشٔ نة
ِف
ا٣نةرع(٬ ،)4ٮ ثٲٓ ا٣ؽر ٥٬ثؽر٢لَل كا٣ىةع ثىةَٔل ٩كأ( )5ك٬ٮ ٝل٤ٔ ٓ٧ٲ،٫
ك٠ؾ ٟ٣اٷٝؿاض.
ٮو ٢إٌف ذ ٟ٣ثًل ّة٬ؿق اٙل ٰٛٚ ٢ذ ٟ٣أرثٓ ٦كةا:٢
ٚإف يد ْف
ادلسأمث األوىل :أف دٛؿد ا٣ـٱةدة ا٣ذٰ يف ٞ٦ةث٤ح اٵص ٢ثُؿٱ ٜآػؿ ٩ ٨٦ؾر أك
( )1يف (ب ،ج)« :إ٣ٲ.»٫
( )2يف (ج) :ن
٩كأ.
( )3يف (أ ،ب) :ا٣جةإح.
ََ َ ذ ذُ ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ذ
َ
( )4ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوأخو اّلِل اْليع وخرم الرِباّص [ا٣جٞؿة.]275:
٩ىة».
( )5يف (ب) « :ا

٬جح أك إثةظح ٚ٭ؾق ٦ذٔ ٜٛىل ٕ٪٦٭ة؛ ٵف اٵص ٢ظٞ ٜلي ،ٹ ٱىط ٞ٦ةث٤ذ٫
ٞلؿ ٦نة يف ا٣ؿثٮٱةتٚ ،ٺ ٱىط ٗؿً نة ٞ٦ىٮد نا.
ثًلؿ٠ ٓ٦ ،ٮِ ٫٩ف

ادلسأمث امراًيث :أف ٱذٮو ٢إ٣ٲ ٫ثذٮقٍ ٔٞؽ ثٲٓ ك٦ ٰ٬كأ٣ح إً ٣ٲ٪ىح كٝؽ

أصةز٬ة ا٣نة ،ٰٕٚكا٘ل٧٭ٮر ٔىل ٕ٪٦٭ة ٪٣ه ا٣نةرع( ،)1كإف ٠ةف اٞ٣ٲةس
وعذ٭ة ٧ٕ٣ٮـ ظ ٢ا٣جٲٓ  ٨١٣ػى٭ة ا٣نةرع  ٨٦ا٧ٕ٣ٮـ.

ٝةؿ يف ا٪٣جؾة اٛل٭٧ح ٞٛ٤٣ٲ٤ ٫لٲٯ إ٣ة٦ؿم( :ª )2اٍ ًٕ ٣ٲ٪ح -ثَ١ص إَ٣ل
اٛل٭٤٧ح -ك ٰ٬أف ٱؿٱؽ أف ٱُٕٲ٦ ٫ةاح در ٥٬ثًلاذَلٚ ،ٲجٲٕ ٫زٮث نة ثًلاذَل ،ز٥
وٮر يأ ىػؿ ظةو٤٭ة :أف يٱ ٍ٤ـً ىـ
ٱنرتٱ ٫٪٦ ٫ثًلاح٣ ،ذجٞٯ اٛلةاح ا٣سة٩ٲح يف ذ٦ذ ،٫كٜلة
ه
اٛلؿيب وةظج ٫اٞ٣ؽر ا٣ؾم ٱؿٱؽ أف ٱؿيب ث ٫ثٕٞؽ وعٲطٝ ،ةؿ رقٮؿ آص ÷:

((إذا دجةٱٕذ ٥ثةٕ٣ٲ٪ح ،كأػؾد ٥ثأذ٩ةب ا٣جٞؿ ،كرًٲذ ٥ثة٣ـرع ،كدؿ٠ذ ٥ا٘ل٭ةد،
ىق ِف ٤ىٍ آص ٔ٤ٲ ٥١ا
ذٹ ٹ ٱ٪ـٔ ٥١٪ٔ ٫ظذٯ دؿصٕٮا إٌف دٱ )3())٥١٪ػؿص ٫أثٮ
داكد كٍٗلق.

كدٝةا ٜا٣ؿثة كأ٩ٮأ٠ ٫سٍلة

٦ذٲَصة()4

ثؽ٣ٲٝ ٢ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ؿثة از٪ةف

كقجٕٮف ثةث نة))(.)5

و
ػٲةرٚ ،ٲ١ٮف ا٣س٠ ٨٧أٝ ٫٩ؿض ،كاقذ٘ٺؿ
ثٲٓ
ادلسأمث امرامرث :أف ٱذٮقٍ ي

اٛلجٲٓ يف ٞ٦ةث٤ح اٵص ،٢كٝؽ ػة ٙ٣يف ٬ؾق صًلٔح  ٨٦أوعةث٪ة كاٞٛ٣٭ةء أذجةر نا
ثة ،ِٛ٤٣كإدػةٹن ٜلة يف ٔ٧ٮـ ظ ٢ا٣جٲٓ ،كٝٲةق٭ة ٔىل ٦كأ٣ح إ٣ٲ٪ح ٔ٪ؽ٠ ٥٬لذٓ٪؛
( )1قٲأيت اٙلؽٱر ا٪٣جٮم ثٕؽ أقُؿ.
(٬ )2ٮ ٤لٲٯ ث ٨أيب ث١ؿ ثٞ ٨ل٧ؽ إ٣ة٦ؿم اٙلؿ٬ل ا٣نة ٰٕٚا٣ٲًلٌل ،ك٣ؽ ق٪ح ٬817ػ  ،كأػؾ ٔ٨
كا٣ؽق كًٔ٤ٔ ٨لء ١٦ح ظذٯ وةر ٔةٛل نة ٞلؽز نة  ،ك٦ ٨٦ؤٛ٣ةدُ ٫لضح اٛلعة ٢ٚيف ا٣كٍلة كٍٗلق،
كدٮيف ث٧ؽٱ٪ح ظؿض ق٪ح ٬893ػ كدُ ٨ٚلة .اْ٩ؿ ا٣جؽر اُ٣ة ، ٓ٣كاٵٔٺـ.
( )3أػؿص ٫أثٮ داكد ( ،)3462كا٣جـار يف ٦ك٪ؽق ( ،)5887كاُ٣رباٌل يف ٦ك٪ؽ ا٣نة٦ٲَل (.)2417
( )4يف (ج ،ب)٪٦ :ذٍصة.
( )5دًل(( :٫٦أد٩ة٬ة ٦س ٢إدٲةف ا٣ؿص ٢أ ، ٫٦كأرثة ا٣ؿثة اقذُة٣ح ا٣ؿص ٢يف ٔؿض أػٲ ))٫أػؿص ٫اث٨
أيب ظةد ٥يف اٛلؿاقٲ ، )916( ٢كاُ٣رباٌل يف ا٣ىٍ٘ل ( ،)7151كاٜلٲس ٰ٧يف ٝل ٓ٧ا٣ـكااؽ
(.)4/120

ٵ١ل ٥ٹ ٱؿكف اٞ٣ٲةس ٔىل ٦ة ػؿج ٔ ٨اٞ٣ٲةس ،كأ٠سؿ أوعةث٪ة ٔىل ٕ٪٦٭ة
ٔ ٧ن
ٺ ثةٞ٣ٲةس اٛلؾ٠ٮرٚ ،إف ا٤ٕ٣ح ٱىط ْلىٲى٭ة ثةٞ٣ٲةس ٔىل ٦ة ئؿً ٚخ ٔ ِف ٤يذ٫
ك٣ٮ ٠ةف ػةرص نة ٔ ٨اٞ٣ٲةس.
قال يف امغيد٦ :ة كرد  ٨٦اٵػجةر ٟلة ٛ٣نة ٞ٤٣ٲةس  ٰٛٚوعح اٞ٣ٲةس ٔ٤ٲ٫
اػذٺؼ ٠سٍل ثَل اٵوٮ٣ٲَل ،أثٮ َة٣ت

٠ل ٨ٱٞٮؿ ثىعح اٞ٣ٲةس ٔ٤ٲ ،٫كا٘ل٧٭ٮر

 ٨٦أ ٢٬اٛلؾ٬ت كاٛلؤٱؽ ثةٓص ٥لة ٙ٣يف ذ ،ٟ٣كا٣ىعٲط ٔ٪ؽ٩ة ٬ٮ اٵكؿ.
ادلسأمث امراةعث :أف ي٣لٕٞٔ ٢ؽي ا٣ـٱةدة ٔٞؽى اٵص ،)3(٢كذ ٟ٣ثٲٓ ا٣يشء
ثأ٠سؿ ٝ ٨٦ٲ٧ذ[ ٫ٵص ٢اٵص ،)4(]٢كأصةز ٬ؾق  ٨٦أصةز اٛلكأ٣ح ا٣ذٰ ٝج٤٭ة
٤٣ؽ٣ٲ ٢ا٣كةثٜ ٜل.٥
َ
ك٦ة ركم  ٨٦قجت ٩ـكؿ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوأ َخ ذو ذ ُ
اّلِل ْاْلَيْ َع َو َخ ذر َم ّ
الرِبَاّص
[ا٣جٞؿة ،]275:ك٬ٮ ٩ه يف اٛلُ٤ٮب ،ك٦ة ركاق اثٔ ٨جةس ٝ ٨٦ٮ(( :÷ ٫٣إً٩ل
ا٣ؿثة يف ا٪٣كٲبح))()5
ه
٧ٚض ٢٧ٹ ٱىط اٹظذضةج ث ،٫كظٲ٪بؾ ٱىط ٝٲةس ا٣سة٣سح

(٬ )1ٮ اٷ٦ةـ ا٪٣ةَ ٜثةٙل٤ ٜلٲٯ ث ٨اٙلكَل اٜلةركٌل اٙلك ٨٦ ٰ٪أا٧ح ا٣ـٱؽٱح كًْٔلء اٷقٺـ
اٛلضذ٭ؽٱ ٨ك٬ٮ ٞٚٲ ٫إ٣رتة كٔةٛل٭ة كظةْٚ٭ة ،أػؾ ًٔ٤ٔ ٨لء كٝذ ٫كرظ ٢إٌف ث٘ؽاد كًف ٱ ٨١يف
ُٔصق ٦س٦ ٫٤ربز نا يف أ٩ٮاع ا٤ٕ٣ٮـ  ،ثٮٱٓ  ٫٣ثةٷ٦ة٦ح ق٪ح ٬411ػ ثٕؽ كٚةة أػٲ ٫اٷ٦ةـ اٛلؤٱؽ ثةٓص
ٚةمذ٘ ٢ثىٺح اٵ٦ح كص٭ةد اْ٣ةٛلَل كٍ٩ص ا٣ؽٱ ٨كِلؽٱؽ ٕ٦ةًف اٷقٺـ ظذٯ دٮٚةق آص ق٪ح
٬424ػ ،كد ٨ٚثضؿصةف ٔ )84( ٨ق٪ح  ،ك٦ ٨٦ؤٛ٣ةد : ٫ا٣ذعؿٱؿ كَشظ ، ٫كاٷٚةدة  ،كاٵ٦ةٍف
كٍٗل٬ة ،ك ٰ٬أم٭ؿ  ٨٦أف دؾ٠ؿ .اْ٩ؿ :ا٣ذع ،ٙكاُ٣جٞةت  ،كأٔٺـ اٛلؤَٛ٣ل ،كٍٗل٬ة.
(٬ )2ٮ اٷ٦ةـ اٛلؤٱؽ ثةٓص أٖلؽ ث ٨اٙلكَل اٜلةركٌل اٙلك ٨٦ ،ٰ٪أا٧ح ا٣ـٱؽٱح  ،كأظؽ ركاد ا١ٛ٣ؿ
اٷقٺ ، ٰ٦أػؾ ًٔ٤ٔ ٨لء كٝذٚ ٫ىةر ٔةًف ا٣ـٱؽٱح كإ٦ة٦٭ة ،كثٮٱٓ  ٫٣ثةٷ٦ة٦ح ٔةـ ٬380ػ
ٚأصةث ٫أ ٢٬ا٘لٲ ٢كا٣ؽٱ ٥٤كدػ ٢ا٣ؿم كآ ٢٦كاقذٮٌف ٔىل ٬ٮق٥؛ ٍ٪ٚص اٷقٺـ كصؽد ا٣ؽٱ٨
اٙل٪ٲ ،ٙك٦ ٫٣ؤٛ٣ةت ٦ن٭ٮرة ٪٦٭ةَ :شح ا٣ذضؿٱؽ .دٮيف ٱٮـ ٔؿٚح ق٪ح ٬411ػ  ،كوىل ٔ٤ٲ٫
اٷ٦ةـ ٦ة١٩ؽٱ ٥ٱٮـ اٵًعٯ ث٧ؽٱ٪ح ٪٣ضة .اْ٩ؿ :ا٣ذع ،ٙكاُ٣جٞةت ،كاٙلؽاا ،ٜكأٔٺـ
اٛلؤَٛ٣ل ،كٍٗل٬ة.
( )3يف (ج)ٞٔ :ؽ اٵو.٢
( )4قة( ٨٦ ٍٝج).
( )5أػؿص ٫اٙلة ٥٠يف اٛلكذؽرؾ ُ٦ٮٹن ( ،)2/347كأػؿص٦ ٫ك ،)1594( ٥٤كاثٔ ٨جؽا٣رب يف
اٹقذؾ٠ةر (.)5/361

ٔىل ٬ؾق ،ك٬ٮ أكٌف ٝ ٨٦ٲةق٭ة ٔىل ا٣سة٩ٲح؛ ٚلؿكص٭ة ٔ ٨اٞ٣ٲةس ً٠ل ٦ؿٔ ،ىل أ٫٩
ٱ ٨١٧اٹظذضةج ٔىل ا٣سة٣سح كا٣ؿاثٕح ٧٤٣ؼة ٙ٣ثأ١لًل ثٲٓ ك ٨ٔ ٓٝدؿاض،
كاٵوٚ ٢ٲ ٫ا٣ىعحً٠ ،ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع(.)1
كأٱٌ نة ٚإف يف ذ ٟ٣أذجةر نا ٣ٶٛ٣ةظ كإ٘٣ةء ًٌ٤٣لاؿ اٛلٞرت٩ح ُلة ً٠ل ٔ٪٧٤ة أذجةر
ذ ٨٦ ٟ٣ا٣نةرع يف ا٪٣ؾر كاٜلجح كإ٣ذ ٜكا١٪٣ةح كاُ٣ٺؽ كٍٗل٬ة ،ك ٨٦ز٠ ٥ة٩خ
٦كأ٣ح اٍ ًٕ ٣ٲ٪ىح ػةرصح ٔٝ ٨ٲةس اٵوٮؿ ،ي
كٝٮؿ ٝ ٨٦ةؿ :إف ا٣جٲٓ اٛلٞرتف ثة٣ىعح
()2
اٛل١ؿق .ٍٞٚ
ٍٗل ّة٬ؿ؛ إذ اٛلؿاد ثةٳٱح ػؿكج ى
وةدر ٹ ٔ ٨دؿاض ي

٦ذٍ٘ل ثكجت ٦ة
ٚإف ٝٲ :٢اػذٲةر ا٣جةآ يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٣سح كاٛلنرتم يف ا٣ؿاثٕح ْف

ٖلٔ ٫٤ىل ا٣ؽػٮؿ يف إٞ٣ؽ  ٨٦اٙلةصح.

٪٤ٝة :ذ ٟ٣ثةٔر  ٫٣كث٧س ٫٤ٹ ٱىٍل ١٦ؿ ٬نة كإٹ ٣ــ ٦س ٫٤يف  ٢٠ثٲٓ كَشاء؛
و
ظة٠ ٫٣ ٢٦عةصح اٛلنرتم إٌف اٛلجٲٓ كا٣جةآ إٌف ا٣س.٨٧
إذ ٹ ثؽ ٨٦
كاٛ٣ؿؽ ثَل ا٣جةٔر كاٛل١ؿً ق :أف اٵكؿ أ٦ؿ ٦ذٕ ٜ٤ٹ( )3ٱٮصج ٫إٞ٣ؽ ،كا٣سةٌل
ً
ٕ٦ةرض
أ٦ؿ ٦ذٕ ٜ٤ثةٕٞ٣ؽ ٍٞٚ؛ إذ اٷ٠ؿاق إً٩ل ٬ٮ [ٔىل( ])4إٞ٣ؽ  ٍٞٚك٬ٮ
و
دؿاض ٚٺ ظ٥١
ٍ٘٦ل نا ٣ٺػذٲةرٚ ،ٲ١ٮف ا٣جٲٓ ٹ ٔ٨
٤٣جةٔر٧ٚ ،ذٯ ىٗ ى ٤ىج ٫وةر ْف

ٔ ٫٣ىل ٦ة ٦ؿ.

فصً يف اٌصشف

اٙل ىضؿافٚ ،إف ٠ةف ثَل ا٘ل٪ف كص٪ك ٫ظؿـ
٬ٮ ثٲٓ ثَل ًرثىٮ ِفٱَل ٟلىٮوَل ،كً٬ل ى

ا٣ذٛةً ٢كا٪٣كةء ،كإف ٠ةف ثَل ا٘ل٪كَل ظؿـ ا٪٣كةء ٍٞٚ؛ ٣ذ ٟ٤ا٤ٕ٣ح اٛلذٞؽ٦ح.

فرع :كٛلة ٠ةف ٩ٮٔ نة  ٨٦ا٣جٲٓ ا٣نة ٫٣ ٢٦كٍ٘٣لق وط كٝٮٔ ٫ث ِٛ٤ا٣جٲٓ٨٦ ،
ٍٗل ٔ١فً٠ ،ل ٬ٮ ظ ٥١ا٪٣ٮع  ٓ٦ا٘ل٪ف.
ذ َ ْ َ ُ َ َ ً َ

َ

ْ ُ

( )1ث٪عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإَل أن حسٔن َِت َ ْ
اض ٌِِس ًّْص [ا٪٣كةء.]29:
ارة خَ ح َر ٍ
ِ
( )2يف (ب ،ج)« :وةر».
( )3يف (ب ،ج)« :ثًل ٱٮصج.»٫
( )4قة( ٨٦ ٍٝأ).

فرع :كٛلة ٠ةف اٙلضؿاف ٟل٤ٮَٝل أزًل ٩نة ككقٲ٤ح إٌف ٍٗلً٬ل ،وط ٠ٮ١لًل يف ا٣ؾ٦ح
كٝخ إٞ٣ؽ ،كصةز ي
إثؽاٜلًل  ٓ٦ا٣ذٕٲَل ٔىل اٵوطً٠ ،ل ٦ؿ ،ك١٣ٮف ا٣س٪٧ٲح كٔؽـ
ا٣ذٕٲَل  ٨٦ا٘لة٩جَل  ٕ٦نة امرتط ٛ٪٣ٮذق اٹ٩رباـ كا٣ذٞةثي يف اٛلض٤ف إصًلٔ نةٚ ،ٺ
ٱىط ا٣ذُصؼ ٚٲ٭ًل ٝج ٢اٞ٣جي إٹ ثإقٞةط ا٣جٕي ظٲر اػذ ٙ٤ا٘ل٪ف.
ثةُ٣ؿك ،ٹ ثةٵوة٣ح،
فرع :كا٣ذٛؿؽ ٝج ٢ا٣ذٞةثي كاٹ٩رباـ ٱٮصت اٛ٣كةد
ْف
ٚإذا دىةرٚة ٍٔصة ثؽٱ٪ةر -كٝجٌة٬ة -إٹ در ٬نًل وط يف دكٕح أٔنةر ا٣ؽٱ٪ةر،
ك٠ؾا يف رصؼ ٍٔصة ثٍٕصة ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ كٔ ٓٝىل ٍٔصة ثذكٕح اثذؽاء ،ك٣ٮ
أق )1(ٍٞأ ٢ٌٛ٣ىل اٵوط؛ ٵوة٣ح اٛ٣كةد.
فرع :ك٠ؾا ٣ٮ يص ًٕ ٢ٵظؽً٬ل ػٲةر ٤ٕ٦ٮـ ز ٥أقٝ ٍٞج ٢ا٣ذٛؿؽ وط إٞ٣ؽ،

ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٠ةف اٚلٲةر ٝل٭ٮٹن ز ٥يأق ً.ٍٞ

فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أ ٫٩إذا ا١٩ن ٙيف أظؽ ا٣جؽَ٣ل ًٗ َفل  ٨٦د١عٲ ٢أك رداءة
و
َٔلٚ ،كؽ إٞ٣ؽ ظٲر ٠ةف اٛل٘نٮش ٦ذٕٲ ٪نة يف رصؼ ا٘ل٪ف ثض٪ك ،٫كٹ ٝٲ٧ح
ً٘ ٤٣ل ٔىل اٵوطٚ ،٭ؾق زٺزح َشكطٚ ،إف ْل ٙ٤اٵكؿ ثُ ٢ثعىذ)2(]ٍٞٚ[ ٫

إف ًف يٱ ٍجؽؿ يف اٛلض٤ف ،كيف ا٣سةٌل كا٣سة٣ر ٱسجخ اٚلٲةر  ٓ٦ا٣ذٕٲَل ،كٱكذعٜ
اٷثؽاؿ يف اٛلض٤ف ٔ ٓ٦ؽـ ا٣ذٕٲَل ،ك ًٔ ى ٤ي ٢ذّ ٟ٣ة٬ؿة.
فرعٚ :إف ا١٩ن ٙرداءة ص٪ف ٚ٭ٰ ٔٲت ،ٱسجخ  ٫٣اٚلٲةر يف ٝل٤ف آ٦ ٥٤ٕ٣
ا٣ذٕٲَل ،كٱكذع ٜاٷثؽاؿ يف ٝل٤ف ا٣ؿد ٔ ٓ٦ؽـ ا٣ذٕٲَل كإٹ ثُ ٢ثعىذ ٫ظٲر
ردق ،كًف ٱٞجي ثىؽى ى.٫٣
فرعٚ :إف ىَشط ر ِفد اٛلٕٲت ٤ٚٲف  ٫٣إثؽا ٫٣إٹ يف ٝل٤ف إٞ٣ؽ ٔىل اٵوط
ٵ٠ ٫٩ةٛلكذس٪ٯ  ،٫٣كإف دػ ٢يف إٞ٣ؽ ٔةٛل نة ث ٫كثٕؽ اٛلض٤ف ٱجُ ٢ثعىذ.٫
ٝلٮ ىز ٍٱ٫٣ ٨؛
وقال ةعظ أضحاةٌا :ث ٫٣ ٢اٷثؽاؿ يف ٍٗلق ظٲر اٚرتٝة ٍٗل ْف
( )1يف (ب ،ج) :أقُٞة.
( )2قة( ٨٦ ٍٝأ).

ٵف اقذس٪ةءق ث٪ةء ٔىل ٔؽ ٫٦كًف ٱٕؽـ.
فإن قيل :يف ٬ؾا اٹقذس٪ةء ْ٩ؿ؛ ٵ ٫٩إف ٠ةف  ٨٦إٞ٣ؽ ٣ــ أف ٹ ٱىط إثؽا٫٣
يف اٛلض٤ف؛ ٕ٣ؽـ دػٮ ٫٣يف إٞ٣ؽ ،كإف ٠ةف  ٨٦ا٣ؿًة ٚؽػٮ ٫٣يف إٞ٣ؽ ٔةٛل نة
ث ٫رً نة ،كٹ ظٍ٤٣ ٥١صط ً٠ل يف ا٣كٕ٤ح اٛلٕٲجح.
قنٌا٬ :ٮ  ٨٦اٹ٩رباـ كٞل ٫٤يف اُ٣صؼ ٔٞٲت اٛلض٤فٚ ،ٲىط إثؽا ٫٣يف
اٛلض٤ف؛ ٣ؽػٮ ٫٣يف إٞ٣ؽ ،كًف ٱ ٨١دػٮٚ ٫٣ٲ ٫رًة؛ ٕ٣ؽـ اٹ٩رباـ ،ك٣ٲف ٫٣
إثؽا ٫٣ثٕؽق ٤٣ذٛؿؽ ٝج )1(٢اٹ٩رباـ ،كٝؽ ٔ ٨٦ ٥٤ذٟ ٟ٣لةٛ٣ذ٤٣ ٫كٕ٤ح اٛلٕٲجح.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أ ٫٩ٱىط يف اُ٣صؼ اٷٝة٣ح كاٛ٣كغ كا٣ذٮ٣ٲح  ٞ٤ُ٦نة ،ك٠ؾا
اٛلؿاثعح كاٛلؼةرسة  ٓ٦اػذٺؼ ا٘ل٪ف ٠كةاؿ ا٣ؿثٮٱةت.
فصً :يف اٌغٍُ

٬ٮ ٩ٮع  ٨٦ا٣جٲٓ ،ك٣ؾ ٟ٣ٱ ٓٞث ِٛ٤ا٣جٲٓ ٍٗ ٨٦ل ٔ١فً٠ ،ل ذ٠ؿ٩ة يف
اُ٣صؼٚ ،إذا ٝةؿ :ثٕخ ٬ ٟ٪٦ؾا إ٣جؽ ىثٮ و
ق ٜيف ا٣ؾ٦ح ٠ةف ثٲٕ نة ،كإف ٔ١ف
٠ةف ىق ى ٤نًل .ذ٠ؿق ثٕي اٙلٛ٪ٲح ٚذٕذرب َشااُ ،٫ك٬ٮ ٦جةٱُ٤٣ ٨صؼ ٠كةاؿ أ٩ٮاع
ا٘ل٪ف ا٣ٮاظؽٚ ،ٺ ٱ ٓٞأظؽً٬ل ث ِٛ٤اٳػؿ ،ك٬ٮ زةثخ اقذعكة ٩نة ثة٪٣ه ،ٹ
ٝٲةق نة؛ إذ ٬ٮ ثٲٓ ٕ٦ؽكـٝ ٨١٣ ،ؽ امرتط ٚٲَ ٫شكط يدًٞ ٪ه  ٨٦إُلة ٫٦ك يد ىْ ٞفؿثي٫
 ٨٦ا٣ٮصٮد ظذٯ ٱىٍل ٦ٮصٮد نا ظ ١نًل.

كٝجٌٚ ٫ٲٚ ٫إف ٠ةف ٞ٩ؽ نا
ٝل٤ف إٞ٣ؽ،
ظٌٮر رأس اٛلةؿ
فرعٚ :ةمرتط
ي
ى
ي
ٚعٕ ٫٧١لٲٓ ٦ة ذ٠ؿ٩ة يف اُ٣صؼ ،كإف ٠ةف ٔؿً نة ٚع ٫٧١ظ ٥١اٛلجٲٓ ،إٹ يف
 ٓ٪٦اٚرتاٝ٭ًل ٝج ٢اٞ٣جي كاٹ٩رباـ.

فرع :كامرتط يف اٛلكٚ ٥٤ٲ ٫دٕ ّفٲ ٫٪ثةٵكوةؼ ٨٦ ،ىٝؽٍ ور كٍٗلق ،كوعح ثٲٕ٫

ثةٳػؿ ٩كأ ،ككصٮب دأصٲ ،٫٤كإ١٦ةف كصٮدق ٣ٶص ،٢كدٕٲَل ١٦ةف ا٣ذك٤ٲ٥؛
إذ ثةصذًلع ٬ؾق اٵكوةؼ ٱىٍل ٠ةٛلٮصٮد ظ ١نًل.
( )1يف (ب)« :ثٕؽ».

فرع٤ٚ :ؾً ٟ٣ف ٱىط ٚٲًل دؽؽ أكوة٠ ٫ٚة٘لٮا٬ؿ كا٘ل٤ٮد كاٙلٲٮا٩ةت ،كٹ
يف اٛلٕةصَل اٛلؿ٠جح ا٣ذٰ ٱْٕ ٥ا٣ذٛةكت ٚٲ٭ة ،كٹ يف اٵرا٬ل؛ إذ ٹ ٱذضؽد
كصٮد٬ة ،كٹ يف ا٣ؽكر كاٳثةر كاٛل٪ةرات كاٵمضةر؛ ٣ؽٝح أكوةٚ٭ة.
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلك ىٚ ٥٤ٲ٦ ٫جٲٕ نة ًف ٱىط ا٣ذُصؼ ٚٲٝ ٫جٝ ٢جٌ ،٫كإذا دٛةقؼة ٚٲ٫
ثكجت أك ٍٗلق ٠ةف ٚكؼ نة ٵو ٢إٞ٣ؽ؛ ٵ ٫٩ىٍ ٝج ٢اٞ٣جيٚ ،ٲ٤ــ ر ّفد رأس اٛلةؿ
ثٕٲ ،٫٪إف ٠ةف ثةٝٲ نة ،ك٣ٲف  ٫٣أف ٱأػؾ ٍٗلق ًٔٮً نة ٔ ،٫٪كٹ أف ٱنرتم ث ٨٦ ٫اٍ٘٣ل
مٲب نة آػؿ؛ ٵٛ ٫٩لة ٩ةب ٔ ٨اٛلجٲٓ يف ظٌٮرق كٝجٌ ٫يف اٛلض٤ف ،وةر ىٔ ٍٮ يدق إٌف
اٛلك ً٠ ٥٤أ ٟ٤٦ ٫٩آػؿ ٥٤ٚ ،ٱىط ا٣ذُصؼ ٚٲٝ ٫جٝ ٢جًٌ٠ ،٫ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(،)1
ثؼٺؼ ٦ة إذا ٠ةف دة ٛ٣نةٚ ،إف  ٫٣أف ٱأػؾ ثٕٮً٦ ٫ة مةء ٠كةاؿ ا٣ؽٱٮف.
تاب اٌشفؼح

 ٨٦ ٰ٬اٙلٞٮؽ ا٣ذٰ أكصج٭ة ٔٞؽي ا٣جٲٓ ،ك ٰ٬زةثذح اقذعكة ٩نة ثةٞ٣ٲةس اٚلٰٛ؛ إذ
٣ ٰ٬ؽ ٓٚاِ٣صر ،ك٬ٮ ٦ؿاد ىٝ ٨ٍ ٦ةؿ :إ١لة ٦ٮاٞٚح ٞ٤٣ٲةس ،كٟ ٰ٬لةٛ٣ح ٞ٤٣ٲةس
ا٘ليل؛ إذ  ٰ٬أػؾ ٦ةؿ اٍ٘٣ل ثٍ٘ل رًةق ك٬ٮ ٦ؿاد ٝ ٨٦ةؿ :إ١لة ٟلةٛ٣ح ٞ٤٣ٲةس.
وسأمث :ككصَ ٫شٔٲذ٭ة اٛلعةْٚح ٔىل ظ ٜاٍ٣صٱ ٟكا٘لةر  ٓ٦رٔةٱح ظٜ
كك ْف ٚىؿ ٔىل اٛلنرتم ثؽؿ اٛلجٲٓ ك٬ٮ ا٣س،٨٧
ا٣جةآ كاٛلنرتم ظٲر يْ ٩ف ٛىؾ ٔٞؽي ً٬ل ،ي
كثةٔذجةر ذ ٟ٣رصط ِٔ ٤فٲح( )2اٞ٣ٲةس اٚلٔ ٰٛىل ٔ٤ح ا٘ليل ،ك٬ٮ ٠ٮ١لة أػؾ ظٜ
اٍ٘٣ل ٠ؿ ٬نة.
فرع :ك٣ؾ ٟ٣زجذخ يف اٛلٞ٪ٮؿ كٍٗلق؛ ٧ٕ٣ٮـ اٙل ،ٜكًف دسجخ يف

ٔٞٮد()3

( ٨ٔ )1أيب قٕٲؽ اٚلؽرم ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ آص ÷  ٨٦(( :أق ٥٤يف ٨لء ٚٺ ٱُص ٫ٚإٌف ٍٗلق))
أػؿص ٫أثٮ داكد ( ،)3468كاث٦ ٨ةص ، )2283( ٫كأػؿج اٷ٦ةـ زٱؽ  #يف اٛلض٧ٮع ٔٔ ٨يل #
ٝٮً( :٫٣ف ٱ ٫٣ ٨١أف ٱأػؾ إٹ إُ٣ةـ ا٣ؾم أقٚ ٙ٤ٲ ٫أك رأس ٦ة ، ٫٣ك٣ٲف  ٫٣أف ٱأػؾ ٩ٮٔ نة ٨٦
إُ٣ةـ ٍٗل ذ ٟ٣ا٪٣ٮع) ،كٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ ٝٮ« :٫٣إذا أقٛ٤خ يف ٨لء ٚٺ دأػؾ إٹ رأس ٦ة ٟ٣أك ا٣ؾم
أقٛ٤خ ٚٲ »٫أػؿصٔ ٫جؽا٣ؿزاؽ  ،كأػؿص ٫اث ٨أيب مٲجح١٬ .ؾا ٝةؿ اث ٨ظضؿ يف ا٣ؽراٱح.
( )2يف (ب ،ج)ِ ٔ« :ف٤ح».
( )3يف (ب ،ج)٧ٕ٣« :ٮـ».

ا٣ذربٔةت؛ ٕ٣ؽـ ا٣جؽؿ ،كٹ ٚٲًل ٔٮًٍٗ ٫ل ٦ةؿ؛ ٣ؾ ،ٟ٣كٹ ٚٲًل يص٭ ٢ز٫٪٧؛
٣ذٕؾر دك٤ٲ ،٫٧كٹ يف ا٣جٲٓ اٛ٣ةقؽ؛ إذ ًف يٱ ٟ٤٧ثة٣س ،٨٧كٹ ٛلَٕص؛ ٕ٣ؽـ ٓل٫٪١
 ٨٦ا٣جؽؿ ،كُلؾا ٔ ٥٤أف اٷٔكةر ٦جُٜ ٢لةً٠ ،ل ٬ٮ اٵوط.
فرع :ك١٣ٮف قجج٭ة إٞ٣ؽ ًف ٱىط إقٞةَ٭ة ٝج ،٫٤كوط ثٕؽق ،ك٣ٮ ٠ةف
صة ٬ن
ٺ ٣ٮٝٮٔ ،٫كصةز ا٣ذعٲ٣ ٢كٞٮَ٭ة ٝج٠ ،٫٤ذ٤٧ٲ ٟاٛلنرتم صـء نا ٦نةٔ نة،
كظة٠ ٫٣ؾ ،ٟ٣ٹ ثٕؽق ٠ؼ ٍ٤ا٣س ٨٧اٛلض٭ٮؿ ا ٣ىٞؽٍ ر أك اقذ٭ٺ٫٠؛ ٵف ٚٲ٫
إقٞةط ظٝ ٜؽ زجخ ثةٕٞ٣ؽ ،كذ٦ )1(ٟ٣ة ٨٦ ٓ٩ا٣ذُصؼ يف اٛلً٠ ،ٟ٤ل ٹ ٣لٮز
كطء ا٣ـكصح يف ٦كأ٣ح ا٣ؿثٲت( ،)2كظٲر ٔٔ ٜ٤ذٔ ٜجؽق ث١ٮ١لة ظة ٦ن
ٺ ٓ٦ ،أف
ٝلٮز يف ٬ةدَل اٛلكأ٣ذَل ،كُٞ٦ٮع ث ٫يف ٦كأ٣ذ٪ة.
اٙلِ ٜف

اٵػه صٮار نا ك٬ٮ
فرع :ك١٣ٮ١لة َشٔخ رٔةٱح ٙل ٜا٘لةر ٠ةف اٵكٌف ُلة
ِف
اٚل٤ٲٍ يف ٛ٩ف اٛلجٲٓ ،ز ٥اٍ٣صٱ ٟيف ظ ٫ٞا٣ؾم ٱ١سؿ ٚٲ ٫ثى ٍ٘ يٰ ثٕي اٚلُ٤ةء ٔىل

اٍ٣صب ،ز ٥ا٣ؾم دك ٫٩ك٬ٮ اُ٣ؿٱ ،ٜز ٥ا٣ؾم دك ٫٩ك٬ٮ اٛلٺو،ٜ
ثٕي ٔةد نة ك٬ٮ ْف
ٚإف  ٫٣ظ ٞنةً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع()3؛ ٤ٕ٤٣ح اٛلؾ٠ٮرة ،ػٺ ٚنة ٤٣نة.ٰٕٚ

اٍ٣ص٠ح َشَ نة يف ٪ٕ٦ٯ ا٤ٕ٣ح؛ ٛل٪ةقجذ٭ة ٤٣ع ،٥١ك٠ٮ١لة ثةٔسح
فرع :ك١٣ٮف ْف
ٔ٤ٲ ،٫امرتط ظىٮٜلة كٝخ إٞ٣ؽ ،كقُٞخ ا٣نٕٛح ثـكاٜلة ٝج ٢اٙلُ ٥١لة،
كاقذٮل اٍ٣صٱ١ةف يف اٛلنٛٮع ،ك٣ٮ دٛةً ٤٦ ٢ي١٭ًل ،ػٺ ٚنة ٤٣نة ٰٕٚث٪ةء ٫٪٦
ٔىل أ١لة ظ٧٤٣ ٜنٛٮع ثٚ ٫ذذجٕ ٫يف ا٣ذٛةً ،٢ك٪ٔ ٰ٬ؽ٩ة ظٍ٤٣ ٜصٱ ٟثكجت
اٍ٣ص٠حٚ ،ٲكذٮم ٤ٝٲ٤٭ة ك٠سٍل٬ة ،ٹ ً٤٣لؿ.
ّف
( )1أم :إقٞةط اٙل.ٜ
( )2ك ٰ٬إذا ٦ةت ا٣ؿثٲت ك٦ ٫٣ةؿ أك دٱح كٹ ٱٮصؽ ٦ك٣ ٍٞٸػٮة ٵـ أك ٹ ظةصت ٣ٶـ كصت
كصٮز اٙل ٢٧ا ٨ٔ ٙ١٣صًلٔ٭ة ظذٯ ٱجَل اٙل ٢٧ٵصٍ٦ ٢لاث
ٔىل ا٣ـكج إف ٠ةف ٝؽ كَب٭ة
ٌ
اٙل ٢٧أك ظضت اٵـ أك ٔؽـ ذ ،ٟ٣ك٬ؾق دك٧ٯ ٦كأ٣ح أـ اٛ٣ىٮؿ ا٣كجٕح.
( ٨ٔ )3صةثؿ ثٔ ٨جؽآص ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ آص ÷ (( :ا٘لةر أظ ٜثنٕٛح صةرق ٱ٪ذْؿ ُلة كإف ٠ةف
ٗةاج نة إذا ٠ةف َؿٱٞ٭ًل كاظؽ نا)) ،أػؿص ٫أثٮ داكد ( ،)3518كا٣رت٦ؾم ( ،)1369كيف ركاٱح
ا٣جؼةرم ٔ ٨أيب را(( :ٓٚا٘لةر أظ ٜثىٞج ،)6978( .))٫كيف ركاٱح  ٫٣أػؿل (( :ثكٞج.))٫

فرع :ك٣ذٕ ّف ٜ٤ا٣نٕٛح ثة٣جٲٓ( )1وةرت دُصٚةت اٛلنرتم ٚٲ٦ ٫ٮٝٮٚح ٔىل
ً
ثٕٞؽ ثٲٕ٠ ،٫ةف إصةزة ٕٞ٤٣ؽ
قٞٮط ظ ٜا٣نٛٲًٓ٠ ،ل يف اٙلضؿٚ ،إف مٓٛ
اٵكؿٚ ،إذا َؿأ يف ا٣سةٌل ٦ة أثُ ى٤٭ة ٠ض٭ة٣ح ا٣س ،٨٧ثُ٤خ أو ن
ٺ ،ثؼٺؼ ٦ة إذا
م ٓٛثٕٞؽ اٵكؿ ٫٤ٚ ،ا٣ؿصٮع إٌف ا٣سةٌل.
فرع :كظ ٜا٣نٛٲٓ ٝج ٢ا٤ُ٣ت ًٕٲ٤ٚ ،ٙؾ ٟ٣ٹ يٱٮرث ٔ ،٫٪كٱجُ ٢ثنج٭ح
ا٣ؿًة ،ك٬ٮ ا٣ك١ٮت ٍٗ ٨٦ل ٦ةً٠ ،ٓ٩ل ٦ؿ يف دُصؼ إ٣جؽ ،كً٠ل قٲأيت يف
ا٣ؿصٮع ٔ ٨اٜلجح ،ظٲر ٠ة٩خ ٔىل ًٔ ىٮض ز ٥دٕؾر.
ك ٌٕٙ٣اٙل ٜظٲ٪بؾ صةز ٧٤٣نرتم اٹ٩ذٛةع ،كًف ٱ٦ ٨١ذٕؽٱ نة ثإظؽاث زٱةدة
٦ ٓ٤ٝة ٱٛ٪ى٢
ٚٲ ،٫ك٣ؾ ٟ٣كصت ٔىل ا٣نٛٲٓ ٝٲ٧ح ا٣ـٱةدة ،إف ًف ى ٍ
٥ل ى ًرت اٛلنرتم ى
رت  ٤ٝىٕ.٫
٠ةٵمضةر ك٩عٮ٬ة ،كزجخ  ٫٣ثٞةء ا٣ـرع ك٩عٮق ثةٵصؿة ،إف ًف ى ٍ
٥ل ى ٍ
فرع :كثٕؽ ا٤ُ٣ت ٱذٞٮل ظ ٜا٣نٛٲٓ ٚذ١ٕ٪ف اٵظ١ةـ ا٣كةثٞح.
فرع :كٹُ٩ٮاء اٵػؾ ثة٣نٕٛح ٔىل اٛلٕةكًح ٪ٕ٦ٯ ٠ ٓ٦ٮ١لة()2
قجت ٟ٤٦
ى
ن

ا٣نٛٲٓ ،زجخ  ٫٣ػٲةر إ٣ٲت كا٣ؿؤٱح ك٠ةف ا٣ؿ ّفد ُلًل كًًلف ا٣ؽرؾ كدك٤ٲ٥
ا٣س ٨٧إٌف  ٨٦ى
أػ ىؾق  ٨٦ٱؽق ،كًف ٱىط دُصؼ ا٣نٛٲٓ ٝج ٢اٞ٣جي إٹ ظٲر ٟ٤٦
ثةٙل٥١؛ إذ ٬ٮ ٝ٭ؿم ٠ةٛلٍلاث ،ك٠ةف د ٫ٛ٤يف ٱؽ اٛلنرتم ٦ ٨٦ة ،٫٣ك٣ٮ ثٕؽ
و
ػٲةر أك و
أصً٠ ،٢ل ٹ
ا٣ذك٤ٲ ٥ثة ،ِٛ٤٣كًف ٱسجخ ٚٲ٦ ٫ة ٠ةف يف إٞ٣ؽ َ ٨٦شط
ٱسجخ يف و
ٔٞؽ ٦ة ٠ةف يف إٞ٣ؽ ا٣ؾم ٝج.٫٤
اٌٛ٣ح ثٕؽ رصؼ َشٱ٩ ٫١ىٲ ىجً ،٫ف ٤ل٥١
فرع٤ٚ :ٮ م ٓٛاٍ٣صٱ ٟيف إ٤٠ٲِ ٢ف
ؼ.
رص ه
 ٫٣ثةٛل ،ٟ٤إٹ ثٕؽ ا٣ذٞةثي يف اٛلض٤ف؛ ٵف اٵػؾ ثة٣نٕٛح ٪٬ة ٍ

اٛلجٲٓ يف  ٟ٤٦اٛلنرتم
فرع :كٝج ٢دك٤ٲ ٥ا٣نٕٛح أك اٙل ٥١ك٣ٮ ثٕؽ ا٤ُ٣ت
ي

ٚٺ أصؿة ٔ٤ٲ ٫كإف ظؿـ اٹ٩ذٛةع ،كاٛ٣ٮااؽ ٤٠٭ة اٙلةدزح ثٕؽ إٞ٣ؽ  ،٫٣ظٲر
( )1يف (ج)« :ثةٛلجٲٓ» .دْ٪ٲ ٪نة.
( )2يف (ب ،ج)٠ :ٮ.٫٩

ٚى٤٭ة ٝج ٟ٤٦ ٢ا٣نٛٲٓ()1؛ إذ ً٩ ٰ٬لء  ،٫١٤٦كٹ ًًلف ٔ٤ٲ ٫ثةقذ٭ٺؾ اٛلجٲٓ؛
إذ ًف يٱ ىْ ٛفٮت ٔىل ا٣نٛٲٓ إٹ ظ ٞنة ٍٗل ٧ٌ٦ٮف ،ك٣ؾ٣ ٟ٣ٮ رصٓ م٭ٮ يد إقٞةَ٭ة
ثٕؽ اٙل ٥١ثً )2(٫ف ٱٌ٪٧ٮا مٲب نة.
فرع :ك١٣ٮف ا٣نٛٲٓ  ٨٦اٛلنرتم يف ٪٦ـ٣ح اٛلنرتم  ٨٦ا٣جةآٝ ،ةؿ ثٕي
أوعةث٪ة :إذا  ٫١٤٦ا٣نٛٲٓ ٝجٝ ٢جي اٛلنرتم ٠ةف ٚكؼ نة ٹ  ٞ٩ن
ٺ ٟ٤٦ ٨٦
اٛلنرتم؛ إذ ٹ ٱىط دُصٝ ٫ٚج ٢اٞ٣جي.
كٝؽ ٱٞةؿ٣ :ٮ ٠ة٩خ ٚكؼ نة ٕٞ٣ؽ ا٣جٲٓ ٣جُ٤خ ا٣نٕٛح؛ إذ ٹ ثؽ  ٨٦اقذ٪ةد٬ة
إٌف ٔٞؽ وعٲط ٔىل ٦ة ٦ؿ.
ك٠ؾا ي
ٝٮؿ ثٕي أوعةث٪ة :إ١لة ٝجٝ ٢جي اٛلجٲٓ كا٣س ٕ٦ ٨٧نة ه
ٚكغ ادٛة ٝنة٣ ،ٲف
ٔىل ّة٬ؿق ٛلة ذ٠ؿ٩ة ث ٢يف ص٪جح ا٣س ،ٍٞٚ ٨٧ث٪ٕ٧ٯ أف ا٣جةآ ٹ ٱُة٣ت اٛلنرتل
ٚٲ ٫ث ٢ٱ٦ ٟ٤٧ة ٝجٌ ٨٦ ٫ا٣نٛٲٓ.
كّلٞٲ ٜا١٣ٺـ يف ذ :ٟ٣أف ا٣نٛٲٓ ٱ ٟ٤٧اٛلجٲٓ ثُؿٱ ٜاٚلى ىٛ٤ٲح ٔ ٨اٛلنرتم،
ٚكجت ٞٔ ٫١٤٦ؽ ا٣جٲٓ ثٕؽ زجٮت اٚلى ىٛ٤ٲحٚ ،ٺ ٚكغ يف
ظذٯ ٠أ ٫٩اٛلنرتم،
ي
ا٣ذعٞٲ ،ٜث ٢ا٣نٕٛح دٞؿٱؿ ٕٞ٤٣ؽ يف  ٢٠اٵظٮاؿ ،كٹ  ٢ٞ٩يف ا٣ذعٞٲٜ؛ ٣سجٮت
اٚلى ىٛ٤ٲح ،كُلؾا يٱٕ ٥٤أف ٦ة ٝجٌ ٫ا٣جةآ  ٨٦ا٣نٛٲٓ ٝج ٢اٹقذٲٛةء  ٨٦اٛلنرتم،
ٝجٌ ،٫٪٦ ٫ٹ ثٕؽقٚ ،٭ٮ ٠ة٣ٮ٠ٲ.٢
ٚ٭ٮ ٫٣؛ إذ ٠أ ٫٩ى
فرع :ك٤٣ؼٛ٤ٲح اٛلؾ٠ٮرة ٠ة٩خ ٚٮااؽ اٛلجٲٓ اٙلةدزح ثٕؽ إٞ٣ؽ اٛلٛ٪ى٤ح ٔ٨
اٛلجٲٓ أو ن
ٺ؛ ٵف ٝجي
اٛلجٲٓ كٝخ  ٟ٤٦ا٣نٛٲٓ ٧٤٣نرتم ،كإف ًف ٱٞجي
ى
ٝجي  ٥٤ٚ ،٫٣ٱ ٨١اقذ٭ٺ ٫٠ثة٣نٕٛح ٝج ٢اٞ٣جي ٠ذٝ ٫ٛ٤ج٢
اٛلنرتم( )3ه
اٞ٣جي.
( )1يف (ب)« :اٛلنرتم».
( )2أم :ثةٷقٞةط.
( )3يف (ب ،ج)« :ا٣نٛٲٓ».

فرع :ك٤٣ؼٛ٤ٲح أٱٌ نة ًف يدكذع ٜا٣نٕٛح ٚٲًل  ٟ٤٦ثة٣نٕٛحً٠ ،ل زجخ(ٚ )1ٲًل
 ٟ٤٦ثة٣ذٛةقغ كا٣ذٞةٱ٠ ٓ٦ ،٢ٮ١لة ٤٠٭ة ٕ٦ةكًح يف اٛلٕ٪ٯ؛ ٵف ا٣نٛٲٓ ٠أ٫٩
اٛلنرتم ٚة٣نٕٛح قةُٝح ٔ ،٫٪ثؼٺؼ اٛ٣كغ.
فرع :ك٤٣ؼٛ٤ٲح أٱٌ نة إذا ّ٭ؿ يف اٛلجٲٓ ٔٲت ٚؿ٬ل ثً ،٫ف ٱ٧٤٣ ٨١نرتم
ا٣ؿصٮع ثأرمٔ ٫ىل ا٣جةآ ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ  ٫٤ٞ٩ثجٲٓ أك ٍٗلق؛ ٵف رًة ا٣نٛٲٓ ٪٬ة
رًة اٛلنرتم؛ ى
٤٣ؼ ىٛ٤ٲح ،ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ ثٌٕ٭ :٥ٱسجخ ٤٣نٛٲٓ ٦ة ٠ةف ٧٤٣نرتم
 ٨٦ػٲةر َشط كدأصٲ ٢ز.٨٧
فرع :ك٤٣ؼٛ٤ٲح أٱٌ نة ًف ٱ٤٣ ٨١نٛٲٓ دٛؿٱ ٜا٣ىٞٛح ٔىل اٛلنرتم إٹ ظٲر ٹ
قجت  ٫٣إٹ يف ثٕي ٦ة م ٫٤٧إٞ٣ؽ ،كذِ٤٣ ٟ٣صكرةٔ ،ىل أف ثٕي أوعةث٪ة
ٱ ٫ٕ٪٧أٱٌ نة ،ك٬ٮ اٞ٣ٲةس ٣ؾ ،ٟ٣ك٘ل٭ة٣ح ظىذ ٨٦ ٫ا٣س ٨٧ص٭ة٣ح أو٤ٲح.
فرع :ك٤٣ؼٛ٤ٲح أٱٌ نة ًف دسجخ ا٣نٕٛح ٣ٮ٠ٲ ٢ا٣جٲٓ؛ إذ ٹ ٱ١ٮف اٛلنرتم
ك٠ٲ ن
ٺ ثة٣جٲٓ ٛ٩ ٨٦ك ،٫ثؼٺؼ ك٠ٲ ٢اٍ٣صاء  ٫٤ٚا٣نٕٛح ٔٞٲت إٞ٣ؽ؛ إذ ٹ
٪٦ةٚةة ثٲ٪٭ًلً٠ ،ل زجخ ٛل ٨صٕ ٫٣ ٢اٚلٲةر ٨١٣ ،ٱأيت ُلًل( )2ث ِٛ٤كاظؽ ٚٲؽػ٢
ه
اٚلٲةر يف ا٣نٕٛح اٝذٌةء؛ ٵف ذ٠ ٟ٣ل ،٨١ك٦ة قٮاق دؿاخو
٦جُ٤٣ ٢نٕٛح،
ثؼٺؼ ك٠ٲ ٢اٹمرتاءٚ ،إف ا٣نٕٛح ٝج ٢اٞ٣جٮؿ كإٝح ٝج ٢اٛل ٥٤ٚ ،ٟ٤دىط.
تاب اإلخاسج

٩ ٰ٬ٮع  ٨٦ا٣جٲٓٚ ،ذ ٓٞثْٛ٤٭ة كث ِٛ٤ا٣جٲٓ ،كٹ ٱ ٓٞا٣جٲٓ ثْٛ٤٭ة ً٠ل يف
اُ٣صؼ كا٣ك ،٥٤كٹ ٱ٨ ٓٞلء  ٨٦ا٣سٺزح ث ِٛ٤اٳػؿ؛ ٣ذجةٱ٪٭ة دجةٱ ٨أ٩ٮاع
ا٘ل٪ف ا٣ٮاظؽ.
ك ٰ٬زةثذح اقذعكة ٩نة؛ إذ  ٰ٬ثٲٓ اٛل٪ة ٓٚكٕ٦ ٰ٬ؽك٦ح ،كزجٮٔلة ثة٪٣ىٮص
كاٷصًلع.
(٤ٕ٣ )1٭ة« :دسجخ».
(« )2أم :ثةٷٌ٦ةء كا٤ُ٣ت ،كآص أٔ .»٥٤ظةمٲح يف (ج).

فرع :ك١٣ٮ١لة َشٔخ اقذعكة ٩نة ْ٩ؿ نا ٕ٤٣جةد ،زجخ ٚكؼ٭ة ثةٵٔؾار اُ٣ةراح
٠إرضاب اٛلكذأصؿ كٔؿكض اٚلٮؼ ،ك٩عٮق.
فرع :كٛلة ًف ٱىط ثٲٓ اٛلٕؽكـ امرتط ٜلة َشكط ،وةرت ُلة ٠ةَٕ٣ل
اٛلٮصٮدة ،كٓ ٰ٬لٲٲـ ٞل٤٭ة ،ككصٮدق يف اٛل ،ٟ٤كظُص٬ة ثـ٦ةف أك ٦كةٚح،
ك٠ٮ١لة ٠ل٪١ح ا٣ٮصٮد ٔ ٞن
ٺ كَشٔ نة ،ثأف د١ٮف ٞ٦ؽكرة ٍٗل ٞلْٮرة.
ز ٥اٷصةرة رضثةف؛ ٵف اٛلؿاد ُلة ،إ٦ة ا ٢٧ٕ٣ثةَٕ٣ل ،أك اٚ ٢٧ٕ٣ٲ٭ة:
فامرضب األول :إَ٣ل ٚٲً٤٣ ٫ل ٟ٣كإ٣ة٬ ٢٦ٮ اٛلكذأصؿ ،ك٬ؾا ٬ٮ
اقذبضةر اٵٔٲةف ،كٱؽػٚ ٢ٲ ٫اٵصٍل اٚلةص.
كظ ٥١إَ٣ل ٪٬ة ظ ٥١اٛلجٲٓ يف كصٮب ٓلٲـ٬ة ك١٤٦٭ة كاقذعٞةؽ اٛلكذأصؿ
ٞ٣جٌ٭ة ،كٔؽـ دُصٚ ٫ٚٲ٭ة ثةٷصةرة كاٷٔةرة كا٪٣ؾر ٝج ،٫٤كزجٮت اٚلٲةرات،
كأف ٝجٌ٭ة ٝجي ٕٛ٪٧٤٣ح ظٲر دـكص٭ة ٔىل ق٪١ٯ دار ٤ٚٲف ٜلة اٹ٦ذ٪ةع ثٕؽ
ٝجي ا٣ؽار كإف ًف دكذٮؼ اٛلٕٛ٪ح ،ككص ٫ذ :٫٤٠ ٟ٣أٛ ٫٩لة ٠ةف اٛلٕٞٮد ٔ٤ٲ٫
ك ٰ٬اٛلٕٛ٪ح ٕ٦ؽكـ( )1يص ًٕٞ ٢ل٤٭ة ك٬ٮ إَ٣ل ىػ ى ٛ٤نة ٔ٪٭ةٚ ،سجذخ  ٫٣دٟ٤
اٵظ١ةـ إٹ أف ػٲةر إ٣ٲت ٚٲ٦ ٫ذضؽد؛ ٣ذضؽد اٛل٪ة ٓٚك ٰ٬اٛلجٲٕح يف ا٣ذعٞٲ،ٜ
ٚإقٞةط اٚلٲةر يف اٛلكذٞج٪٦ ٢٭ة إقٞةط ٍ ٝج ى ٢ا٣كجتٚ ،ٺ ٱىط.
فرع :كٛلة ٠ة٩خ إَ٣ل ىػ ى ٛ٤نة ٔ ٨اٛلٕٛ٪ح ،كصت إٱىةؿ أكؿ اٛلٕٛ٪ح ظةؿ
إٞ٣ؽ ٥٤ٚ ،ٱىط اٹقذبضةر يف اٛلكذٞجٔ ٢ىل اٵوط؛ إذ ٹ ٱ١ٮف ٝجي إَ٣ل
ٝجٌ نة ٕٛ٪٧٤٣ح إٹ إذا ٝةر٩ذ٭ة.
فرع :ك١٣ٮف اٛلٕٛ٪ح ٠ةٙل ٜاٛلذٕ ْف ٜ٤ثةَٕ٣ل ،كصت ٔىل اٛلة ٟ٣إوٺح إَ٣ل،
كاٞ٣ٲةـ ُلة؛ ٣ٲى ٢ذك اٙل ٜإٌف ظٚ ،٫ٞإف ٗةب أك ٓلؿد أو٤ع٭ة ٦ة ٟ٣اٛلٕٛ٪ح،
كرصٓ ٔ٤ٲ٫؛ ٣بٺ ٱٌٲٓ ظٚ ،٫ٞإذا ا٩ذ٭خ ٦ؽة اٷصةرة ،كصت ٔ٤ٲ ٫رد٬ة ٔىل
( )1ا٣ىٮابٕ٦ :ؽك ٦نة.

اٵوط؛ إذ(٠ )1ةف ٠لك ١نة ٜلة ٘٣ؿض ٛ٩ك ،٫ثؼٺؼ ا٣ٮدٱٓ كاٛل٤ذ ٍٞك٩عٮً٬ل،
ً
اٛلكذأصؿ دٞىٍل؛ إذ
ك٣لت ر ّفد اٵرض ك٣ٮ ٚةدخ اٛلٕٛ٪ح اٛلٞىٮدة ظٲر ٠ةف ٨٦
ٱ٤ٞ٪ت ثٕؽ ا٣ٮٝخ ٗةوج نة ،ٹ إذا ًف يٱ ىُٞص ٚذجٞٯ ثةٵصؿة.
ً ٟ٤٦
قجت ً
أظؽ ا٣جؽَ٣ل ك٬ٮ اٛلٕٛ٪ح٠ ،ةف قجت ٟ٤٦
فرع :كٛلة ٠ةف إٞ٣ؽ
ى
اٳػؿ ك٬ٮ اٵصؿةٚ ،سجذخ ٜلة أظ١ةـ اٛل ،ٟ٤كإف ًف ٣لت دك٤ٲ٨ ٥لء ٪٦٭ة إٹ
ثٕؽ اقذٲٛةء ٝكُ ٨٦ ٫اٛل٪ة١ٔ ٓٚف ا٣جٲٓ؛  ٟ٤٦ ٌٕٙ٣اٛلٕٛ٪ح ،ك٠ٮ١لة ٔىل
ػُؿ اٹٛ٩كةخ؛ ك٣ؾ ٟ٣إذا ثُ٤خ اٛلٕٛ٪ح ق٦ ٍٞة ٱٞةث٤٭ة  ٨٦اٵصؿة  ٓ٦زجٮت
اٚلٲةر يف اٛلكذٞج ،٢كإف ٔةدت ٝج ٢اٛ٣كغ ٚٺ ػٲةر ،ك ًٔ ى ٤ي ٢ذّ ٟ٣ة٬ؿة.
فرع :كٛل ٟ٤اٛلكذأصؿ ٪٧٤٣ة ٓٚكرزخ ٔ ،٫٪كزجخ  ٫٣ا٣ذُصؼ ٚٲ٭ة ثٕؽ ٝجي
إَ٣ل ثةٷٔةرة كا٣ٮوٲح كا٪٣ؾر كاٷصةرة دٮ٣ٲ نح كٟلةرسة ،ٹ ٦ؿاثعح ظٲر ًف
ٱٝ ٨١ؽ  ٢ٕٚيف إَ٣ل ٦ة ٱى٤ط ٞ٦ةث ن
ٺ ٤٣ـٱةدة إٹ أف ٱأذف اٛلةٟ٣؛ إذ يف زٱةدة
اٵصؿة دٞٮٱح اٛلكذأصؿ اٵػٍلٚ ،ٲ٦ ٟ٤٧ة ٹ ٱ ٫١٤٧اٵكؿٚ ،ة٦ذٍٗ ٨٦ ٓ٪ل إذف،
كُلؾا ػةٛ٣خ اٛلؿاثعح يف ا٣جٲٓ.
ً
اٛلكذأصؿٚ ،إف ًف ٱ ٫٪١٧اقرتصةٔ٭ة إٹ ثجؾؿ
فرعٚ :إذا يٗ ًىجخ إَ٣ل ٔىل
٦ةؿً ،ف د٤ـ ٫٦اٵصؿة ،ك ٫٣اٛلُة٣جح يف إَ٣ل يف اٛلؽِف ة ،كً٤٣لُ٦ ٟ٣ة٣جح ا٘٣ةوت
ٚٲ٭ة كيف اٵصؿة ،كإف أ ٫٪١٦ثؽكٚ )2(٫٩ةٵصؿة ثةٝٲح ،ك ٫٣اٛلُة٣جح ٚٲ٭ًل  ٕ٦نة.
ٚإف زادت أصؿة اٛلسً ٢ف ٱُت  ٫٣ا٣ـااؽ ً٠ل ٦ؿ ،ك٤لذ ٢٧أف ٱُٲت ٪٬ ٫٣ةً٠ ،ل
ذ٠ؿق ثٌٕ٭٥؛ ٵ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح اًٌ٣لف؛ إذ ٬ٮ ٠ة٘٣ةوت ٠ ٓ٦ٮ٦ ٫٩ة ١٣نة ٕٛ٪٧٤٣ح.
ً
٧٤٣كذأصؿ ،كإ٣ة٬ ٢٦ٮ اٵصٍل١ٔ ،ف اٵكؿ،
امرضب امراين :إَ٣ل ٚٲ٫
ك٬ؾق إصةرة اٵصٍل اٛلنرتؾٚ ،ٺ ثؽ  ٨٦كصٮد إَ٣ل كٓلٲٲـ٬ة ،ك٠ٮف اٚ ٢٧ٕ٣ٲ٭ة
ظ ٞنة ٧٤٣كذأصؿ ،كٓل ّف ٨١اٵصٍل  ٨٦ا٤ٚ ،٢٧ٕ٣ؾً ٟ٣ف دىط يف اٛلنةع ٔىل
( )1يف (ب)« :إف» .كيف (ج)« :إذا» دْ٪ٲ٪نة.
( )2أم :ثؽكف ثؾؿ اٛلةؿ.

اٵوط؛ ٕ٣ؽـ ا٣ذَ١٧ل( ٨٦ )1اٞٔ ٢٧ٕ٣ٲت إٞ٣ؽ ،كٹ يف اٛلجةح اٛلعي؛ ٕ٣ؽـ
 ٟ٤٦ا٪ٔ ٢٧ٕ٣ؽ صًلٔح ،كٹ يف ظ ٜاٍ٘٣ل ادٛة ٝنة.
فرع :كإَ٣ل يف اِ٣صب اٵكؿ ٍٗل ٧ٌ٦ٮ٩ح؛ إذ ًف ٱؽػ ٢ظْٛ٭ة يف اٷصةرة
ٝىؽ نا كٹ ً ٪٧نة؛ ٵف اٹقذًٕلؿ ظٕ٤٣ ٜة ٢٦ٹ ٔ٤ٲٚ ،٫إف َشط ٔ٤ٲ ٫اٙلِٛ
وةر  ٨٦اِ٣صب ا٣سةٌلٚ ،ٲًًٌ ٨٧لً٠ ٫٩ل قٲأيت ،كإف َشط ٔ٤ٲ ٫اًٌ٣لف
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ً ٞ٤ُ٦ ٨٧نة؛ إذ ٬ٮ ا٣ذـاـ يف ٞ٦ةث٤ح اٹ٩ذٛةع١ٚ ،ةف ٠ة٣ـٱةدة يف

ً
٦كذأصؿ نا يف
َشط ٔ٤ٲ ٫اًٌ٣لف أك اٙلٚ ،ِٛٲ٤ٞ٪ت
اٵصؿة ،ك٦س ٫٤اٛلكذٍٕل ظٲر ي ً
اٵكؿ كأصٍل نا ٦نرت ٠نة يف ا٣سةٌل ،ثؼٺؼ ا٣ٮدٱٓ؛ إذ ٹ ٨لء يف ٞ٦ةث٤ح اًٌ٣لف
كاٙل ٥٤ٚ ،ِٛٱىط َشَ٭ًل.
فرع :كإَ٣ل يف ا٣سةٌل ٧ٌ٦ٮ٩ح؛ ٣ؽػٮؿ ا٣ذٌَ٧ل ً ٪٧نة؛ ٵٛ ٫٩لة كصت ٔ٤ٲ٫
اٛلكذأصؿ(٤ٔ )3ٲ ٫اٝذٌةء،
ا ٢٧ٕ٣يف إَ٣ل ا٣ذٰ يف ٱؽق ،كٹ ٱذ ٥إٹ ثعْٛ٭ة٠ ،ةف
ى
 ٨١٣ٹ ٱٌ ٨٧ا٘٣ة٣ت ً٠ل ٣ٮ يرصح ثٍصط اٙلِٛ؛ ٵ ٫٩إً٩ل ٱ١ٮف ٚٲًل ٱ٨١٧
د ٫ٕٚدكف ٦ة ٣ٲف يف اٛلٞؽكر؛ إذ ٹ ٱىط ٔٞؽ اٷصةرة ٔ٤ٲ.٫
فرع ٚ :يٕ ٥٤أ ٫٩إذا َشط ٔ٤ٲ ٫اًٌ٣لف ًٍٗ ٨٧ل ا٘٣ة٣تً٠ ،ل ذ٠ؿ٩ة يف
اِ٣صب اٵكؿ ،كإف َشط ٬ٮ ٔؽ ىـ اًٌ٣لف وةر ٠ة٣ٮدٱٓ ،كإف َشط ثؿاء ىد٨٦ ٫
ص٪ةٱح ا٧ٕ٣ؽ ٠ةف إثةظح ٚٲًل يٱكذجةح ثةٷثةظح ،كأ٦ة  ٨٦ص٪ةٱح اٚلُأ ٞٚؽ ذ٠ؿ
ثٕي أوعةث٪ة أ ٫٩ٱربأ ،كٚٲ ٫إم١ةؿ؛ ٵٝ ٫٩ج ٢قجت اًٌ٣لف.
فرع :كٔ ٥٤أ ٫٩ٹ ًًلف ٔىل اٵصٍل اٚلةص ك٣ٮ يً ْف٨٧؛ ٵف ٪٦ةٝ ٫ٕٚؽ
وةرت ٠ل٤ٮ٠حٚ ،ٲؽق ىٱؽي اٛلةٚ ،ٟ٣ٲ١ٮف اًٌ٣لف ٹ يف ٞ٦ةث٤ح ٨لءٚ ،إف َشط
ٔ٤ٲ ٫اٙل ِٛوةر ٦نرت ٠نة؛ ٣ٮٝٮع اٵصؿة يف ٞ٦ةث٤ح اٛل٪ة ٓٚكاٙل ٕ٦ ِٛنة.
( )1يف (ب ،ج)« :ا٣ذ.»٨١٧
( )2ا٘٣ة٣ت كٍٗلق.
( )3يف (ب ،ج)٠ :ةٛلكذأصؿ.

فرع :كٔ٠ ٨٦ ٥٤ٮف اٛلجٲٓ يف اِ٣صب ا٣سةٌل ٬ٮ ٛ٩ف اٛل٪ة ٓٚكًف ٱ٨ ٥ٞلء
ٞ٦ة٦٭ة ،أ١لة إذا دٛ٤خ ٝجٝ ٢جي ٦ة ٟ٣إَ٣لً ،ف ٱكذع ٜاٵصٍل أصؿة؛ إذ ٬ٮ
٠ذ ٙ٤اٛلجٲٓ ٝجٝ ٢جٌ ،٫ك٠ؾا إذا ٔ٤٧٭ة اٍ٘٣ل ،ٹ ٔ.٫٪
ً
اٛلكذأصؿ ٛ٩ك٪ٔ ،٫ؽ
كأف  ٫٣أف ٱكذ٪ٲت يف ا ٨٦ ٢٧ٕ٣ٱٞٮـ ٞ٦ة ،٫٦ك٣ٮ
صًلٔح؛ إذ اٛلٞىٮد ّلىٲ٤٭ة ،قٮاء ٠ةف ا٣سةٌل ٦ذربٔ نة أك أصٍل نا ،ك٣ٮ ثؽكف أصؿة
اٵكؿٚ ،ٲُٲت ٣ٶكؿ ا٣ـااؽ؛ ٵ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح ًًلف إَ٣ل ،كأف اقذعٞةؽ ا٢٧ٕ٣
ٱٮرث ٔ ،٫٪ك٣ٮرزذ ٫ا.٢٧ٕ٣
ً
اٛلكذأصؿ ٪٦٭ةٚ ،ٲكذع ٜاٵصٍل
كأ١لة زةثذح يف ذ٦ح اٵصٍلٚ ،ٲىط أف يٱ ٍرب ىٱ٫

اٵصؿة ً٠ل ٣ٮ ٔ ٫٪ٔ ٢٧دربٔ نة؛ إذ اٷثؿاء ٠ةٞ٣جي؛ ٵ ٫٩ثإقٞةَ٭ة ٠ةٛلكذٮيف ٜلة.

فرع :كٛلة ٠ةف اٵصٍل اٚلةص  ٨٦اِ٣صب اٵكؿ اقذٞؿت اٵصؿة ثٌ٧ص
اٛلؽة  ٓ٦ا٣ذ ،٨١٧كًف ٱ٣ ٨١ٶصٍل أف ٱؤصؿ ٛ٩ك ٨٦ ٫آػؿ ػةو نة؛ ٵف ٪٦ةٝ ٫ٕٚؽ
وةرت ٠ل٤ٮ٠ح ٣ٶكؿ .كأ٦ة ٦نرت ٠نة ٚٲىط ظٲر ٠ةف يف ٍٗل اٛل٪ة ٓٚا٣ذٰ م٤٧٭ة
إٞ٣ؽ اٵكؿ ،ك ٰ٬اٛلٕذةدة ٩ٮٔ نة ككٝذ نة.
فرعٚ :إف ٍٔ٘٤٣ ٢٧ل ٔ ٧ن
ٺ اقذ٭ ٟ٤ث ٫ثٕي ٪٦ة ٓٚاٵكؿ ٠ة٩خ
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ٚةقؽةٚ ،ٲكذع ٜأصؿة اٛلس ،٢كاٛ٩كؼخ إصةرة اٵكؿ يف ٝؽر٬ة ،كٹ د١ٮف
اٵصؿة ٣ٶكؿً٠ ،ل ٝة ٫٣ثٌٕ٭ ،٥ك٠ؾا ظٲر أ٠ؿ ٫٬اٍ٘٣ل ٔىل ا٢٧ٕ٣؛ ٵف اٛل٪ةٓٚ
دٛ٤خ ٝج ٢اٞ٣جي ٦ ٨٦ةؿ ا٣جةآ ،كإٹ ٣ــ أف د٤ـٝ ٫٦ٲ ٧يذ٭ة ظٲر ىِ ٚفٮٔلة ثرتؾ
ا ٢٧ٕ٣أك ثةٍ٘٤٣ ٢٧ٕ٣ل دربٔ نة ،ك٠ةف ٱ٤ــ ذ ٟ٣أٱٌ نة ٙلجك )2(٫اٍ٘٣ل ،كُلؾا ٚةرؽ
و
٧٤٣كذأصؿ أف ٱؤصؿق و
ً
كث٧س٢؛ ٵف ٪٦ة٫ٕٚ
ٛلس٢
اٛلؤصؿة ،كٜلؾق ا٤ٕ٣ح ًف ٱ٨١
إَ٣ل
ِف
ّلخ ٱؽق إٹ إذا ٠ةف ٔجؽ نا ٚع ٫٧١ظ ٥١إَ٣ل اٛلؤصؿة يف ٕلٲٓ ذ.ٟ٣
اٙلؿ يف ٱؽ ٛ٩ك ٥٤ٚ ،٫ٱٝ ٨١جٌ ٫ىػ ى ٛ٤نة ٔٝ ٨جي اٛل٪ةً٠ ،ٓٚل
كاٛ٣ةرؽ ثٲ٪٭ًل أف ِف
( )1يف (ب ،ج)« :إصةرد.»٫
( )2يف (ج)٣« :ٮ ظجك.»٫

٪٤ٝة يف إَ٣ل اٛلؤصؿة ،ثؼٺؼ إ٣جؽ ،ك٣ؾ ٟ٣يً ً٪٧ى ٍخ ٪٦ة ٫ٕٚثة٘٣ىت.
ٺ يف و
ً
فرع :كٛلة ٠ةف اِ٣صب ا٣سةٌل ٔ ٧ن
٧٤٣كذأصؿً٠ ،ل
َٔل ٕ٦ٲ٪ح ٠ل٤ٮ٠ح
اٛلكذأصؿ  ً ٣ىؿ ٍٰٔ ٗ ،٥٪أك ظ ِٛزرع ،أك دٕ٤ٲ ٥وٕ٪ح ،أك ػىٮ٦ح
ذ٠ؿ٩ة٠ ،ةف
ى

رصِ ٕ٦ ٢فٲ٪ةت أصٍل نا ٦نرت ٠نة ،كامرتاط ذ٠ؿ اٛلؽة إً٩ل ٬ٮ ٣ذ٧ٲٲـ اٛلٕٛ٪ح؛ إذ ٹ
دٌ٪جٍ ثٍ٘ل٬ة.

ك٠ؾا اٙلةً٪ح ٔىل اٵوط ظٲر ٠ةف اِ ٕ٦ ٢ُٛ٣فٲ ٪نة ،ك٠ٮف اٛل٪ة ٓٚوةرت
٦كذ٘ؿٝح ٹ يٱ ىى ْفٍل٬ة ػةو نة؛ إذ ٹ اقذ٘ؿاؽ ثةٕٞ٣ؽ ث ٢ثةٛلٕٞٮد ٔ٤ٲ ،٫ك٠ؾا اٙلةج
ػةو نة ،كإً٩ل
ا٣ك٪ىح َف
ظش ٍٗل ذ ٟ٣ٹ ٱىٍلق ٌ
ٍٔٗ ٨لق ،ك٠ٮ ٫٩ٹ ٱىط  ٫٪٦دِ ٟ٤ف
ذ ٟ٣أ٦ؿ ٔةرض  ٨٦ص٭ح اٛلٕٞٮد ٔ٤ٲ ٫ٹ  ٨٦ص٭ح إٞ٣ؽٚ ،ٲسجخ  ٫٣ظٲ٪بؾ ظ٥١
اٛلنرتؾ  ٨٦كصٮب ا٣جٲ٪ح( )1كٍٗل٬ة.
ي
اٛلنرتؾ يف ص٪ف ا٩ ٢ٕٛ٣عٮ :أف ٥لٲٍ رساكٱ٦ ٢ة اقذؤصؿ
فرع :كإذا ػةٙ٣
٤ل ْف ٧ىؿ ٦ة َشط ٔ٤ٲ ٫ىد ٍكٮً ٍٱؽى قً ،ف ٱكذع ٜمٲب نة ،كزجخ ثؾٟ٣
ٔىل ٔ٧ٝ ٫٤٧ٲى نة ،أك ي ى
اٚلٲةر ٔ٪ؽ ثٕي أوعةث٪ة ،كاٵرش ٪ٔ ٍٞٚؽ ا٣جٕي.
كإف ػة ٙ٣يف ا٣ىٛح ٠ ،ٍٞٚأف ٱ ٢ٕٛدكف ٦ة َشط ٔ٤ٲ ٫أك ٚٮ ٨٦ ٫ٝذٟ٣
ا٘ل٪ف ،اقذعِ ٜف
اٵ ٨٦ ٢ٝاٛلك٧ٯ؛ ٵٝ ٫٩ؽ ر٬ل ث ،٫ك٬ٮ ٦ذربع ثة٣ـٱةدة ،كأصؿ ًة
اٛلس٢؛ ٵ ٫٩أق ٍٞا٣ـااؽ ثةٛلؼةٛ٣ح.
ً
اٛلكذأصؿ ثة٤١٣ٲح ،كإٹ ١٣ةف ٠ةٛلؼةٛ٣ح يف
ٗؿض
كٝؽ ٱٞةؿ٬ :ؾا إذا ًف ي٥لةٙ٣
ى
ا٘ل٪ف.
وسأمث :كا٣جؽؿ ٬ٮ اٵصؿة ٝؽ د١ٮف ٞ٩ؽ ناٚ ،ٲ١ٮف ظ ٫٧١ظ ٥١ا٣س ٨٧يف
ٕلٲٓ ٦ة دٞؽـ ،أك ىٔ ٍؿً نة  ٫٤ٚظ ٥١اٛلجٲٓ  ٞ٤ُ٦نة ،أك ٕٛ٪٦ح َٕ٣ل ٧٤٣كذأصؿ،
ٚٲ١ٮف ظ ٥١د ٟ٤إَ٣ل ظ ٥١اٛلؤصؿة  ٞ٤ُ٦نة ،إذا ٔ )2(٢٧يف َٔل ٣ٶصٍل،
( )1يف (ب ،ج)« :ا٪٣ٲح».
( )2يف (ب)« :أك ٔ .»٢٧كيف ظةمٲح ٔىل (أ)« :أك ن
ٔ٧ٺ» .دْ٪ٲ ٪نة.

ٚٲ١ٮف ظ ٥١اٛلكذأصؿ ٚٲ٭ة ظ ٥١اٵصٍل اٛلنرتؾ.
ؿت  ٟ٪٦دارم ث١٪ةح اث٪ذ ٟكٝؽ د١ٮف
أص ي
كٝؽ د١ٮف ثٕٛ٪٧ح ا ٣يجٌٓ ٩عٮِ :ف
ػؿكج ا٣جٌٓ ٩عٮ :أصؿت  ٟ٪٦دارم ثُٺؽ زكصذٚ ،ٟٲ١ٮف ػ ٕ٤نة ،كٝؽ
ٱ١ٮف إقٞةط و
ظ ٨ٔ ٜاٵصٍل ،كٹ ثؽ  ٨٦دٞٮٱ٠ ٫٧ةٞ٣ىةص كإ٣ذٜ؛ ٵ١لًل ٦ةؿ
يف اٛلٕ٪ٯ؛ ٣ٮٝٮٔ ٫ثؽٹن ٔ٪٭ًل.
كٝؽ د١ٮف إقٞةط ٕٛ٪٦ح ٠أف ٱكذأصؿ داثذ ٫ثإقٞةط ق٪١ٯ دارق ،أك ػٲةَح
زٮث ٫ى
ا٤٣ؾ ٍٱ٠ ٨ةف ٱكذعٞ٭ًل ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ىٍ ٝج ي ٢ثإصةرة أك ٩ؾر أك ٍٗلً٬ل ،ك ٨٦أصةز
ا٣ى٤ط  ٓ٦اٷ١٩ةر أصةز ٠ٮ ٫٩إقٞةط دٔٮلٚ ،أ٦ة ثٕؽ زجٮت اٙلٚ ٜٲىط ٔىل
اٞ٣ٮَ٣ل( )1ثأف إقٞةَ٭ة إقٞةط اٙل ،ٜٹ ٔىل ٍٗلق.

و
ظؽٱؽ ق١ةَ٠ل ثس٤س ،٫أك
فرع :كٝؽ د١ٮف اٵصؿة ثٕي اٛلٕ٧ٮؿ ٕ٠ىل ٔ٢٧

ظت ث٪ى ٫ٛظٲر أَ ىٞ٤ة ،كظٲ٪بؾ ٹ ٣لت ٔىل اٵصٍل ٔ ٢٧ظىذ،٫
ٔىل َعُ ٨ف
ٚإف ٝةؿ :ثس٤س٧ٕ٦ ٫ٮٹن ٚةٞ٣ٲةس اٛ٣كةد؛ ٕ٣ؽـ اٵصؿة ٠ ٓ٦ٮ١لة ٝٲِ ٧فٲح أك ٦س٤ٲ نة
٦ذٕٲ ٪نة ،ثؼٺؼ اٛلض٭ٮؿ(ٚ ،)2إ ٫٩ٱىط صٕ ٢ثٌٕ ٫أصؿة ٣ٮصٮدق ٨١٣ ،ٱنرتط
دٕضٲ ٢اٵصؿة ،كٹ ٣لت ٔ٤ٲٖ ٫ل ٢ظىذ ،٫ك ٫٣أػؾ٬ة ٚٲًل ٝك٧ذ ٫إٚؿاز ،كَ٤ت
اٞ٣ك٧ح يف ٍٗلق ،ك٠ؾا يف( )3رٰٔ ٗ ٥٪ثجٌٕ٭ة.
فرع :ك١٣ٮف اٷصةرة  ٨٦ص٪ف ا٣جٲٓ ٙلٞ٭ة اٛ٣كغ كاٷٝة٣ح ،ك٪٬ ٰ٬ة ٚكغ
ادٛة ٝنةٚ ،ةٞ٩ك٧خ إٌف وعٲعح كٚةقؽة كثةَ٤ح ،ك٣ــ يف اٛ٣ةقؽة ٝٲ٧ح اٛلٕٛ٪ح ثٕؽ
اقذٲٛةا٭ة كٝجي إَ٣ل اٛلٕ٧ٮ٣ح ،كٹ ٱ ٰٛ١يف إصةرة اٵٔٲةف ا٣ذ٨٦ ٨١٧
اٹ٩ذٛةع ،كٝٲ٧ذ٭ة  ٰ٬أصؿة اٛلس ،٢كٱ ٟ٤٧اٛلك٧ٯ ثةٞ٣جيٚ ،ٲ١ٮف ظ٫٧١
ظ ٥١اٛلجٲٓ ٚةقؽ نا ظٲر ٱ ٟ٤٧ثةٞ٣جي.
( )1يف (ب ،ج)« :اٞ٣ٮؿ».
( )2يف (أ) ك(ج)« :اٛلع٧ٮؿ» دْ٪ٲ٪نة.
( )3يف (ب ،ج)ٔ« :ىل».

فصً[ :يف ادلضاسػح ٚادلغاسعح ٚادلغأاج ٚادلغالاج ٚادلثارسج]

كاٛلـارٔح كاٛل٘ةرقح كاٛلكة٩ةة كاٛلكةٝةة كاٛلجةذرة أ٩ٮاع  ٨٦اٷصةرة ٚٲًل ٔٞؽ
ٚٲٔ ٫ىل َٔل  ٨٦أظؽً٬ل٠ ،ةف ظ٧١٭ة ظ ٥١اٛلجٲٓ ،كٔىل ٔ ٨٦ ٢٧اٵصٍل ٠ةف
أصٍل نا ٦نرت ٠نة ،كٔىل ٕٛ٪٦ح  ٨٦اٵرض ٠ة٩خ ٦ؤصؿةٚ ،ٲنرتط يف و
َ ٢٠شااُ،٫
كٱ١ٮف ظ٧١٭ة يف ا٣ىعح كاٛ٣كةد كا٣جُٺف ٦ة دٞؽـ ،كإذا ٙلٞ٭ة ٚكغ أك إٝة٣ح
ٔةدت َٔ ٢٠ل ٛلة١٣٭ة ،ككصت و
 ٢١٣أصؿة ٦ة ا٩ذ ٓٛثَ ٫شٱ،٫١٤٦ )1(٨٦ ٫١
كأصؿة ٔ ٫٤٧يف َ ٟ٤٦شٱ.٫١
فرع :كيف ٚٮااؽ اٵٔٲةف ٠سًلر اٵمضةر كأصؿة اٵرا٬ل كا٣ج٪ٲةف ك٩عٮ٬ة ٦ة
دٞؽـ  ٨٦ا٣ذٛىٲ ٢يف ٚٮااؽ اٛلجٲٓ اٛلٛكٮخ ٨٦ ،اٛ٣ؿؽ ثَل اٛ٣كغ ثةٙل٥١
كا٣رتا٬ل ،كاٛ٣ٮااؽ اٵو٤ٲح كاٛ٣ؿٔٲح.
فصً[ :يف اذلثح ٚإٌزس ٚاٌصٍر ٚاٌرباء ٚاذلذ٠ح]

ك٬جح اٛلةؿ كا٪٣ؾر ث ٫كا٣ى٤ط ٔ ٫٪كا٣رباء ٔ ٫٪ظٲر ٠ةف ذٔ ٟ٣ىل ٕٛ٪٦ح
٠ةٷصةرة ٱىعع٦ ٫ة ٱىعع٭ة ،كٱٛكؽق ٦ة ٱٛكؽ٬ة.
كأ٦ة اٜلؽٱح َ٤ج نة ٧ٌ٦ ٓٛ٪٣ؿ ١ٚةٹقذبضةر ٚةقؽ نا؛ ٕ٣ؽـ إٞ٣ؽ ٚٲٟ٤٧
ثةٞ٣جي ،كٱرتاداف ا ٢ٌٛ٣ثَل ٝٲ٧ذ٭ة كٝٲ٧ح اٛلٕٛ٪ح ،ك ٫٣اٛلُة٣جح ثٞٲ٧ذ٭ة ظٲر ًف
ّلى ٢اٛلٕٛ٪حٚ ،إف ٠ة٩خ اٛلٕٛ٪ح كاصج نح أك ٞلْٮر نة كصت ا٣ذىؽؽ ُلة؛ ٵ١لة
١٤٦خ ثكجت ٞلْٮرً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)2كٝٲةق نة ٔىل اٛلْ٧٤ح اٛل٤ذجكح.
كٍ ٧٤٣٭ؽم اٛلُة٣جح ثةٞ٣ٲ٧ح ظٲر ًف ّلى ٢اٛلٕٛ٪ح ،ك٠ؾا إذا ظى٤خ أٱٌ نة؛ إذ
ي
ٹ ٝٲ٧ح ٜلة َشٔ نةً٠ ،ل إذا اقذأصؿق ٔىل ٔٞ ٢٧لْٮر  ٢ٕٛٚكٝجي اٵصؿة ٚإف ٫٣
اقرتصةٔ٭ة.
فرعٚ :إف ٠ة٩خ اٜلؽٱح ٍ٦صكَ نح يف ا ِٛ٤٣ثذ ٟ٤اٛلٕٛ٪ح ٚ٭ٰ ثةٝٲح ٔىل ٟ٤٦
( )1يف (ب)« :يف».
( )2ث٪عٮ ٦ة ركاق اٷ٦ةـ زٱؽ ٔ ٨آثةا ٨ٔ ٫ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ٠(( :كت ا٣جٰ٘ كاٛل٘٪ٲح ظؿاـ))،
ك٠ةٵػجةر ا٣ؽا٣ح ٔىل ّلؿٱ ٥ز ٨٧اٚل٧ؿ كاٛل٘٪ٲةت ك٩عٮ٬ة ،ك٠ةٵػجةر ا٣ؽا٣ح ٔىل ّلؿٱ ٥أػؾ
اٵصؿة ٔىل دٕ٤ٲ ٥اٞ٣ؿآف.

اٛل٭ؽمً٠ ،ل ٪٤ٝة يف دٕضٲ ٢ا٣ـ٠ةة ثةٍ٣صطٚ ،إذا ك ٓٝاٍ٣صط وةرت(٠ )1ةٜلؽٱح
اٛلُٞ٤ح يٓل ٟ٤ثةٞ٣جي ،كٝؽ ذ٠ؿ ثٕي أوعةث٪ة :أ ٫٩ٹ ٚؿؽ ثَل اٛلٌ٧ؿ
كاٛلٍصكط يف ثٞةا٭ة ٔىل  ٟ٤٦ا يٛل ٍ٭ؽم؛ إذ ًف ٱ٪ك٤غ ٪٦٭ة.
تاب اٌمغّح

ٕ٦ ٰ٬ةكًح ٦ةؿ ثًلؿٚ ،أمج٭خ ا٣جٲٓٚ ،ٲسجخ ٜلة ٠سٍل  ٨٦أظ١ة ،٫٦كٛلة
َشٔخ ٣ؽ ٓٚاٍ٣ص٠ح اٛلٌٛٲح إٌف ثٰ٘ ثٕي اٚلُ٤ةء ٔىل ثٕيً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ)2(٫

ْف
ا٣نةرع٠ ،ة٩خ ظ ٞنة(ٍ٤٣ )3صٱ ٟكًف دٛذٞؿ إٌف ٔٞؽ.
اُ٣ة٣ت ٜلة ظٲر ٠ةف ٚ ٫٣ٲ٭ة  ٓٛ٩ك٣ٮ
فرع١٤ٚ :ٮ١لة ظ ٞنة ٍ٤٣صٱ ٟيأصٲت
ي
رضت َشٱٍٗ ٨٦ ٫١ل ٔ١ف؛ إذ ٹ ظٛ ٜل ٨دِصقٚ ،إف أصٲت إ٣ٲ٭ة ًف ٱ٨١
ِف
٣ٴػؿ ا٣ؿصٮع ثٕؽ كٝٮٔ٭ة؛ ٷقٞةَ ٫ظ٩ ٨٦ ٫ٞىٲت َشٱ.٫١
فرع :ك١٣ٮ١لة ٹ دٛذٞؿ إٌف ٔٞؽ ًف ٱسجخ ٜلة  ٨٦أظ١ةـ ا٣جٲٓ ٦ة ٬ٮ ٣ ٨٦ٮازـ
إٞ٣ؽ ٠ة٣نٕٛح ،كوط أف ٱذٮٌف َؿٚٲ٭ة كاظؽ ،كدٕٞ٤خ اٙلٞٮؽ ثةٛلٮ ،٢٠كًف
ٱسجخ ٚٲ٭ة إٹ ا٣ىعح أك ا٣جُٺف دكف اٛ٣كةد ،ك يأ ٍ ً٘ ٣ىٲخ ٚٲ٭ة اٍ٣صكط اٛ٣ةقؽة،
كوعخ يف ا٣سًلر ٝج ٢وٺظ٭ة ،كوعخ يف اٙلٞٮؽ اٛلعٌح ٠ةٵوجةب،
ك٣ىعذ٭ة ٚٲ٭ة ًف دؽػ ٢دجٕ نة ٠ة٣جٲٓ ،كذٝ ٨٦ ٟ٣ٲةس ا١ٕ٣ف.
فرع :كٷٚةدٔلة اٛل ٟ٤وةرت ٠أ١لة ٩ةاجح ٔ ٨إٞ٣ؽ ٤ٚعٞذ٭ة اٷصةزة؛ إذ ٰ٬
اٛلٞؿرة ٕٞ٤٣ٮد كا٪٣ةاجح ٔ٪٭ة ٔىل ٦ة ٦ؿ ،كامرتط ٚٲ٭ة دٞٮٱ٥
د٤ع ٜاٵٕٚةؿ ْف
اٞ٣ٲ ٰ٧كدٞؽٱؿ اٛلسيلٚ ،إف دؿاًٲة ثةٛلضةزٚح وعخ ٚٲًل ٱىط ٚٲ ٫ا٣جٲٓ صـا ٚنة،
دكف ٦ة ادٚ ٜٛٲ ٫ا٘ل٪ف كاٞ٣ؽر ،ك٠ة٩خ ٦ٮٝٮٚح ٚٲًل دٕ ٜ٤ث ٫ظٍ٘٤٣ ٜل ٔىل
قٞٮط ذ ٟ٣اٞ٣ؽر(٠ )4ةٛلؿ٬ٮف ،كا٣رت٠ح اٛلكذ٘ؿٝح ،كاٵرض اٛلنٛٮٔح ،ك٦ة
د٪ةك ٫٣اٙلضؿ ٠ةٕٞ٣ؽ يف ذ.٫٤٠ ٟ٣
( )1يف (ب ،ج)« :وةر».

ْ َ
ذ
ََ ْ
ْ ُ
َ ْ
ِإَون َنث ِ ً
ْيا ٌ ََِ اْلُي َػاءِ ِلَت ِِغ َبػظ ُٓ ًْ لَع َبػ ٍضّص [ص.]24:
( )2ث٪عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص
( )3يف (ب ،ج)ٔ :ىل اٍ٣صٱ.ٟ
( )4يف (أ)« :اٙل »ٜدْ٪ٲ٪نة.

فرع :ك١٣ٮ١لة َشٔخ ٣ؽ ٓٚاِ٣صر ا٪٣ةمئ  ٨٦اٍ٣ص٠ح ،امرتط ٣ىعذ٭ة
اقذٲٛةء اٛلؿا ،ٜٚكٔؽـ رضر أظؽ  ٨٦اٍ٣ص٠ةء إٹ ثة٣ؿًة ،كًف دىط يف ا٪٣ةثخ
دكف اٛل٪جخ كا١ٕ٣ف ،كٹ يف اٵوٮؿ دكف اٛ٣ؿكع كا١ٕ٣ف؛ ٣جٞةء اٍ٣ص٠ح إٹ
ثٍصط ا ،ُٓٞ٣ثؼٺؼ اٵرض دكف ا٣ـرع ،كا٣نضؿ دكف ا٣س٧ؿٚ ،ذىط؛ ٵف ٫٣
ظؽٌ نا ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ.٫
و
ك ٢١٣أصؿ ية ٦ة يف أرً ،٫أك ٔىل مضؿق  ٨٦زرع اٳػؿ كز٧ؿق ،كًف ٱ٨١
ِص َشٱ ،٫١ثؼٺؼ ٦ة إذا
ٵظؽ اٍ٣صٱَ١ل أف ي٤ل ًؽث يف ٩ىٲج ٫ثٕؽ اٞ٣ك٧ح ٦ة ىٱ ي ّف
٠ة٩خ اٛلضةكرة ثٍ٘ل اٞ٣ك٧ح.

فرع :كٝؽ ذ٬ت ٠سٍلكف إٌف أف ٝك٧ح اٛلسِ ٤فٲةت ٝلؿد نا إٚؿاز ،إذ ث ٫ٱؿدٓٛ
اٍ٣ص٠حٚ ،ٺ ٱسجخ ٚٲ٭ة ٨لء  ٨٦أظ١ةـ ا٣جٲٓ ،ك ٢١٣أف ٱأػؾ ظىذ ٫يف ٗٲجح
َشٱ ٫١كثٍ٘ل رًةق؛ ٙلىٮؿ اٹ٦ذٲةز ثةٷٚؿاز.
فرعٚ :إف ًف ٱٞج ٢ا يٛل ٍن ىرتؾ اٞ٣ك٧ح ٠ةٙلٲٮاف ا٣ٮاظؽ ك٩عٮق ،كٕٝخ اٞ٣ك٧ح
يف ٪٦ةٚ ،٫ٕٚذىٍل ٪٦ة٩ ٓٚىٲت ٪٦ ٢٠٭ًل يف ٞ٦ةث٤ح ٪٦ة٩ ٓٚىٲت اٳػؿٚ ،ٲىٍل
ذٝ ٨٦ ٟ٣جٲ ٢إصةرة اٵٔٲةفٚ ،ٲسجخ  ٫٣ظ٧١٭ة ٔ ٨٦ؽـ اًٌ٣لف ،ككصٮب ا٣ؿد
ككصٮب اٛلؤ٩ح ٔىل اٛلة ،ٟ٣كٚك ً
ؼ٭ة ثعؽكث إ٣ٲت ،كثةٵٔؾار ا٣ذٰ دٛكغ ُلة
اٷصةرة كٍٗل ذ ،ٟ٣إٹ ٦ة ٠ةف  ٨٦دٮاثٓ إٞ٣ؽ ً٠ل دٞؽـ؛ ٕ٣ؽـ إٞ٣ؽ.
ت ً٠ ،٫٣ل
فرعٚ :ٲؽػ ٢يف ٪٦ة ٓٚإ٣جؽ ٠كج ٫اٛلٕذةد ،ٹ ٍٗلق ٠ة٣ؿ٠ةز ك٦ة يك ً ٬ى
ذ٠ؿ٩ة يف اٵصٍل اٚلةص ،كا٘ل٪ةٱح  ٫٪٦كٔ٤ٲ ٫دذجٓ اٛل.ٟ٤
ةك٦ح
فرعٚ :إف دًلز٤خ اٛل٪ة ٓٚص٪ك نة كوٛح ٚذٞؽٱؿ٬ة ثة٣ـ٦ةف ٠ةٛل ىٲ ى
خ ثَل ظؽِف و
كاٛلنة٬ؿة( ،)1كإف اػذٛ٤خ ص٪ك نة ٪٠ةٝح ثَل يٞل ى ٧و ٢كقة ،ٰٝكثٲ و
اد
ىٍ
ْف
و
و
كزٮر ثَل ٔة ٢٦يف أرض رػٮة
ٔىةر كٔ ِفُةر،
كػٲةط ،أك وٛح
٠سٮب ثَل ِف
كٔة ٢٦يف أرض و٤جح ٚذٞؽٱؿ٬ة ثةٞ٣ٲ٧ح ً٠ل يف ٝك٧ح اٵٔٲةف اٛلؼذٛ٤ح.
( )1أم :ٱٮـ ثٲٮـ أك م٭ؿ ثن٭ؿ.

و
كاٳػؿ ً٩ل٬ة،
فرعٚ :إف أػؾ أظؽي اٍ٣صٱَ١ل  ٕٛ٪٦ىح إَ٣ل
٪٠ةٝح أػؾ أظؽي
ي
اٍ٣صٱَ١ل ّ٭ؿ٬ة كاٳػؿ ىد ِفر٬ةً ،ف دىط ً٠ل ٹ دىط إصةرة ا٣جٞؿة ٤٣ؽى ْفر ،ك٠ؾا
ةكثىح؛ إذ اٞ٣ك٧ح يف
مةة ٵظؽً٬ل وٮٚ٭ة ك٣ٴػؿ ىد ّفر٬ة ،ك٠ؾا إذا اٝذكًل ا٣ؽى ِفر ثةٛل٪ى ى
ٕلٲٓ ذ ٟ٣ثٲٓ ٕ٦ؽكـ.
فرعٚ :إف صٕٺ ٵظؽً٬ل ٕٛ٪٦ح إَ٣ل اٛلنرت٠ح ك٣ٴػؿ ذألةٚ ،ٺ ثؽ  ٨٦ذ٠ؿ
و
و
٤ٕ٦ٮ٦ح ،ك ِٛ٣اٷصةرة ،أك ٦ة يف ظ٩ ،٫٧١عٮ :اقذأصؿت ٩ ٟ٪٦ىٲج ٟيف
٦ؽة
٬ؾق إَ٣ل ق ٪نح ثة٪٣ىٲت ا٣ؾم ٍف ٦كذس٪ٯ ٪٦ة ٚيٕ ٫د ٟ٤ا٣ك٪حٚ ،ٲ١ٮف ظ٥١
اٛلؤصؿ ،كظ ٥١ا٣سةٌل ظ ٥١اٛلجٲٓ.
ا٪٣ىٲت اٵكؿ ظ٥١
ِف
فرع :كإً٩ل ِلت ٝك٧ح ٪٦ة ٓٚإَ٣ل ثةٛل٭ةٱأة ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ،إذا دٕؾر ا٩ذٛةع
اٍ٣صٱَ١ل  ٨٦دكف ٝك٧ح ،ٹ إذا أ٠ ٨١٦ةُ٣ؿٱ ٜكا٘لؽار ٤٣ع٤ٔ ٢٧ٲ ،٫كا٣جبؿ
اٛلةء يٱكذٞٯ ٪٦٭ة كثبؿ اٚلٺء يف ا٣ؽار اٛلنرت٠ح.
كٝؽ أصةز ثٕي أوعةث٪ة يف َشٱ ٟا٣ؽار أف ٱكذٕٝ ٢٧ؽر ٩ىٲج ،٫ك٠ؾٟ٣
اٵرض اٛلنرت٠ح؛ ٵ ٫٩ٱ ٨١٧اٍ٣صٱ ٟاٹ٩ذٛةعٚ ،أمج ٫ا٘لؽار كاُ٣ؿٱ.ٜ
ٝةؿٚ :أ٦ة زرع اٵرض كث٪ةء إ٣ؿوح ٚٺ؛ ٵ ٫٩ٱ ٨٦ ٓ٪٧اٞ٣ك٧ح يف اٙلةؿ إذا
َ٤ج٭ة اٳػؿ.
فرع :كٝؽ د٤ٞ٪ت اٞ٣ك٧ح ثٲٕ نة أك إصةرة أك ٝل٧ٮٔ٭ًلٚ ،ٲنرتط يف ٢٠
َشااُ ،٫كذ ٟ٣يف ٦كةا:٢
 ِٛ٣و
و
٪٦٭ة :أف ٱ ٓٞي
٦ؾ٠ٮر ٚٲ ٫ا٣جؽٹف ٝج ٢اٞ٣ؿٔح ٹ ثٕؽ٬ة ٚٺ ظٚ ٫٣ ٥١إف
ٓل٤ٲٟ
ٚجٲٓ كإصةر هة.
٠ةف ذ ٟ٣يف ٝك٧ح اٵٔٲةف ٠ةف ثٲٕ نة ،أك اٛل٪ةٚ ٓٚإصةرة ،أك ٚٲ٭ًل ه
ك٪٦٭ة :أف ٱـاد يف ٝك٧ح اٵٔٲةف ٦ةٹن ٍٗ ٨٦ل اٛلنرتؾ ٚؾ ٟ٣ثٲٓٚ ،ٲنرتط ٚٲ٫
إٞ٣ؽ؛ إذ ٹ ٱ٤ــ د ٟ٤ا٣ـٱةدة ِفإٹ ث ،٫كإف ٠ة٩خ ا٣ـٱةدة ٕٛ٪٦ح ٠ؼٲةَح ٧ٝٲه أك
ق٪١ٯ دار ٠ةف ثٲٕ نة كإصةرة ،كإف ٠ة٩خ ا٣ـٱةدة يف ٝك٧ح اٛل٪ة٠ ٓٚة٩خ إصةرة
قٮاء ٠ةف اٛلـٱؽ ٔٲ ٪نة أك ٕٛ٪٦ح ،كًف د٤ــ د ٟ٤ا٣ـٱةدة إٹ ثةٕٞ٣ؽ.

تاب اذلثح

إٌ٣ح كاٛلؾ٣ح ،د٪ـٱ ن
ٺ
ٞٔ ٰ٬ؽ درب وعٚ ،ٲ ٫مج٭ح ٕ٦ةكًح؛ ٵص٦ ٢ة ٚٲ٭ة ِ ٨٦ف
ٞ٪٣ه اٍ ًٕ ٣ؿض ٪٦ـ٣ح ٞ٩ه اٛلةؿ ،ك ٨٦ىز ِف ٥اٚذٞؿت إٌف اٞ٣جٮؿ ٠كةاؿ ٔٞٮد

اٛلٕةكًحً٠ ،ل دٞؽـ ّلٞٲ.٫ٞ

كظ يؿ ىـ
فرع :كٛلة ٚٲ٭ة ّ ٨٦لِ ٢٧ف
إٌ٣ح كاٛلؾ٣ح مج٭٭ة ا٣نةرع ثةٰٞ٣ء ،ى
اٹقذٲ٭ةب ٍ٘٣ل رضكرة؛ إذ ٣ٲف ٧٤٣ؤ ٨٦أف يٱ ًؾ ِفؿ ٛ٩ك ٫كٝؽ ر ٫ٕٚآص ثةٷٱًلف،
ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)1ك٣ؾ ٟ٣صةز ا٣ذٲ ٥٧كا٣ىٺة ٔةرٱ نة  ٓ٦ثؾؿ ٬جح اٛلةء
كا٣سٮب ،كصةزت وٺة اٛلُة ى٣ت ثة٣ؽِف ٱ ٓ٦ ٨ثؾؿ ٬جح ٦ة ٱٌٞص دٱ.٫٪
فرع :ك١٣ٮ١لة ٔٞؽ نا وط ٚكؼ ٫ثة٣رتا٬ل ،كذ ٟ٣ثؿ ْفد اٛلذ٭ت؛ إذ ٬ٮ ٚكغ
ٔىل اٵوط ٹ ٓل٤ٲٚ ٟذذجٕ ٫أظ١ة ،٫٦كدٕذرب ٚٲَ ٫شااُ ،٫كٚل٤ٮق ٔ ٨إ٣ٮض
اٙلٞٲ ٰٞث٤٣ ٰٞٮا٬ت ٚٲ٭ة ظًٕ ٜٲٙ؛ ٵص ٫٤ٱىط رصٮٔ ٫يف اٛلٮ٬ٮب٨١٣ ،
ٛلة ًف ْل ي ٨٦ ٢مج٭ح إ٣ٮض ٠ةف ١٦ؿك ٬نة ،ك٣ؾ ٟ٣إذا ٠ةف ٚٲ٭ة ٔٮض ظٞٲٰٞ
ىٗ ىؿً نة ٠ةف أك ٦ةٹن ا٦ذ ٓ٪ا٣ؿصٮع ،إٹ ٔ٪ؽ دٕؾرق.
فرع :ك ٨٦إ٣ٮض ٝىؽ ا٣سٮاب ،قٮاء ٠ةف اٛلٮ٬ٮب ٦ ٫٣ك ٤نًل أك ذ٦ٲ نة كأٝٲ٧خ
ا٣ؿظة٦ح يٞ٦ة ى٫٦؛ إذ ٪ْ٦ ٰ٬ذً٠ ،٫ل أٝٲ ٥ا٣كٛؿ ٞ٦ةـ اٛلنٞحٚ ،ٺ رصٮع يف اٜلجح
٧٤٣عةرـ إٹ ٬جح ا٣ٮا٣ؽ ٣ٮ٣ؽق ا٣ىٍ٘ل؛ ي
٣ن ٍج٭ح اٛل ٓ٦ ٟ٤دأ ّف٠ؽ٬ة ثة٣ٮٹٱحٚ ،ٲؼؿج
ثٕيٚ ،إف ٔ ٨٦ ٥٤اٜلجح ٣ؾم ا٣ؿظٝ ٥ىؽ ىٗ ىؿ و
و
ض ٍٗل
ا١٣جٍل ،ك٠ؾا ا٣ٮا٣ؽة ٔ٪ؽ
ت ٓص كٕ٣ٮض.
اٞ٣ؿثح زجخ ا٣ؿصٮع ٔ٪ؽ دٕؾرق؛ ٣جُٺف اٛلْ٪ح ثةٛلب٪ح؛ ً٠ل إذا يك ً ٬ى
ك ٌٕٙ٣ظ ٜا٣ٮا٬ت ق ٍٞظٲر ٠ة٩خ إقٞةَ نة ٠٭جح اٙل ٜكا٣ؽِف ٍٱ٨
فرع :ي
كا ،٢٧ٕ٣كاٛلٕٛ٪ح ٛل٤ٔ ٰ٬ ٨ٲً٠ ،٫ل إذا ك٬ت ا٣ ٢٧ٕ٣ٶصٍل ،أك اٛلٕٛ٪ح ٛلة ٟ٣إَ٣ل.
ك ٫ٌٕٛ٣أٱٌ نة ق ٍٞثـٱةدة إَ٣ل أك اقذ٭ٺ٠٭ة ظك نة أك ظ ١نًل ،كثؼؿكص٭ة ٔ٨
اٛل ،ٟ٤كث ٢١دُصؼ أ٠كج٭ة وٛح زااؽة ٠ؼٲةَح ا٧ٞ٣ٲه ،كٗؿس ا٣نضؿ ،كا٣ج٪ةء
يف اٵرض ،كوجٖ ا٣سٮب ،ٹ زٱةدة اٛلٕةٌل ٠ذٕ ٥٤وٕ٪ح ،و
كثؿء ٦ ٨٦ؿض.
َ َ

َ َْ ُ

َْ

ََْْ َ

( )1ث٪عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌف ْ :ص َوَل ح ُِِٓٔا َوَل َت َزُٔا َوأجخُ ًُ اْلغي ْٔنّص [آؿ ٔ٧ؿاف.]139:

فرع :ك ٫ٌٕٛ٣أٱٌ نة أقٔ ٫٪٦ )1(ٓ٪٦ ٫ُٞؿكض دٕ ٜ٤و
ظ ٜث٠ ،٫أف ٱؿ ،٫٪٬أك
ٱ١ٮف ٔجؽ نا كٝؽ ص٪ٯ ،أك ٱذٕ ٜ٤ث ٫ظ ٜا٘٣ؿ٦ةء ثةٙلضؿ ،ٹ ثةٛلؿض؛ ً٠ ٫ٌٕٛ٣ل
دٞؽـ ،ك ٫ٌٕٛ٣أٱٌ نة إذا زجخ ثذٕؾر إ٣ٮض( )2ثُ ٢ثة٣ك١ٮت ٔٞٲجً٠ ،٫ل دٞؽـ
يف ا٣نٕٛح.

فرع :ك١٣ٮف اٛلٮ٬ٮب ٦ةٹن ٞ٦ةثى ن
ٺ ٣نج٭ح( ًٔ )3ىٮضً٠ ،ل ذ٠ؿ٩ة أمج ٫اٛلجٲٓ،
ٚةمرتط ٚٲَ ٫شااُ ٨٦ ٫دٕٲٲ ٫٪ككصٮدق يف اٛل ٟ٤ظٞٲٞح أك ظ ١نًل ٠٭جح ا٣ؽٱٛ ٨ل٨

٬ٮ ٔ٤ٲ ،٫كً٠لؿ إٞ٣ؽٔ ،ىل ٦ة ٦ؿ ّلٞٲ ٫ٞيف ثعر إٞ٣ٮد ٕل٤ح ،كًف ٱىط
ا٣ذُصؼ ٚٲٝ ٫جٝ ٢جٌٔ ،٫ىل اٵوط ،كدٝ ٙ٤ج٦ ٨٦ ٫٤ةؿ ا٣ٮا٬ت.
فرع :كٹ٩ذٛةء ظٞٲٞح اٛلٕةكًح ،إذا مٞٔ ٢٧ؽ٬ة ٦ة ٱىط ك٦ة ٹ ٱىط،
ٛ٩ؾت ٚٲًل ٱىط ،ك٘٣ٯ ٚٲ٭ة َشط اٚلٲةر كا٣ذٮٝٲخ ك٦ ٢٠ة ر٦ ٓٚٮصج٭ة ،كًف
ٱسجخ ٚٲ٭ة إٹ ا٣ىعح كا٣جُٺف دكف اٛ٣كةد ،كوعخ ٚٲًل ٹ ٱىط ثٲٕ٠ ٫ةٙلٜ
كاٜلؽم كاٵًعٲح كا٣ـ٠ةة كاُٛ٣ؿة ك٩عٮ٬ة ،كا٦ذٕ٪خ ٚٲًل ٱ٧ذ ٓ٪ا٣ذربع ث٫
٠ةٛلؽثؿ كا٣ٮ ٙٝكاٜلؽم كاٵًعٲح ظٲر وط ثٲٕ٭ة.
فرع :ك ٌٕٙ٣اٛلٕةكًح يف اٜلجح ،امرتط ٠سٍلكف يف ٛ٩ٮذ٬ة ٝجي اٛلٮ٬ٮب،
ٚٲ١ٮف اٞ٣جي يف اٛلجٲٓ قجج نة( ٧١٦ )4ن
كٞ٦ؿر نا  ٟ٤٧٤٣اٙلةوٝ ٢ج،٫٤
ٺ ٕٞ٤٣ؽ
ْف

ك٣ؾ ٟ٣ٱذٝ ٙ٤ج٦ ٨٦ ٫٤ةؿ ا٣جةآ ،كيف اٜلجح ٠ة٘لـء  ٨٦إٞ٣ؽ ،ٹ ٤لى ٢اٛلٟ٤

إٹ ثٚ ،٫ذ١ٮف إ٣ربة يف ٦ٮت ا٣ٮا٬ت ك٦ؿً ٫كاٙلضؿ ٔ٤ٲ ٫ثعةؿ اٞ٣جي.
كَشط ثٌٕ٭٠ ٥ٮ ٫٩يف اٛلض٤ف ،كٔ٪ؽ ا٘ل٧٭ٮر أف ظ ٥١اٞ٣جي يف ا٣جٲٓ
كاٜلجح كاظؽ ،ك٬ٮ دٞؿٱؿ اٛل ٟ٤اٙلةوٝ ٢جٚ ،٫٤ذ١ٮف إ٣ربة يف اٵ٦ٮر اٛلؾ٠ٮرة
ثعةؿ إٞ٣ؽ.
( )1م٤ٔ ٢١ٲ٭ة يف (ج) .ك ٢ٕ٣ا٣ىٮاب ظؾؼ ْٛ٣ح « :أق .»٫ُٞكآص أٔ.٥٤
( )2يف (ب ،ج)« :ا٘٣ؿض».
( )3يف (ج) :ثنج٭ح.
مج٭ة».
( )4يف (ج) « :ن

فصً[ :يف اٌؼّشٚ ٜاٌشلىب]

كا٧ٕ٣ؿل كا٣ؿٝجٯ اٛلؤثِفؽاف ٬جحٚ ،ٲنرتط ٚٲ٭ًل َشااُ٭ًل ٹُ٩صاٚ٭ًل إٌف
ا٣ؿٝجح ،ك٠ؾا اٛلُٞ٤ذةف؛ إذ اٵؤ ٢ؽـ ا٣ذٞٲٲؽ ،ٹ اٛلٞٲؽدةف؛ إذ ٱٕ ٥٤ثةٞ٣ٲؽ أف
اٛلؿاد اٛلٕٛ٪حٚ ،ٲ١ٮ٩ةف ٔةرٱح ،ك٣ٮ ٠ةف اٞ٣ٲؽ ً٦ل ٱٕ ٥٤دأػؿق ٔ ٨ثٞةء إَ٣ل
اٛلٕ٧ؿة٩ ،عٮ :أٔ٧ؿد٬ ٟؾق ا٣نةة إٌف أف دُ ٓ٤ا٣ن٧ف  ٨٦اٛل٘ؿب ٝةوؽ نا
ثؾ ٟ٣ا٣ذٮٝٲخ ٹ ا٣ذأثٲؽ ،ك٠ؾا ٦ؽة ثٞةا٭ة ،كأ٦ة ا٣ك٪١ٯ ُ٪٧ٚصٚح إٌف اٛلٕٛ٪ح
 ٍٞٚك٣ٮ ٦ؤثؽة؛ ١٣ٮ١لة رص٤لح ٚٲ٭ة.
فرع :كإذا ٠ة٩خ ا٧ٕ٣ؿل كا٣ؿٝجٯ ٔةرٱح ،ك ٰ٬إثةظح اٛل٪ةٚ ،ٓٚإف ٚٲ٭ة إثةظح
ٛ٤٣ٮااؽ اٵو٤ٲح إٹ ا٣ٮ٣ؽ ا٣ؾم ٚ ٫٣ٮااؽٚ ،ذُ٪صؼ اٷثةظح إٌف ٚٮااؽق.
كإً٩ل وعخ إثةظح اٵٔٲةف اٛلٕؽك٦ح ٪٬ة؛ ٣ٮصٮد قجج٭ة ً٠ل قٲأيت إف مةء آص
دٕةٌف.
فصً[ :يف اٌصذلح]

كا٣ىؽٝح ٠ةٜلجح إٹ أ١لة َشٔخ ٛ٤٣ٮز ثةٛل٪ة ٓٚاٵػؿكٱح ،ك ٰ٬ا٣سٮاب ،ٹ
ا٣ؽ٩ٲٮٱح ك ٰ٬اٵ٦ٮاؿ.
فرع٤ٚ :ؾ ٟ٣ٹ ٱىط ٚٲ٭ة رصٮع؛ ٙلىٮؿ إ٣ٮض ا٣ؾم َشٔخ ،٫٣
كثى يٕؽى ت ٔ ٨مجٞٔ ٫ٮد اٛلٕةكًح؛ ٕ٣ؽـ وعح دػٮؿ اٛلةؿ يف ٔٮً٭ةٚ ،أٗ٪ٯ
اٞ٣جي ٚٲ٭ة ٔ ٨اٞ٣جٮؿ٤ٚ ،ٮ ر ِفد٬ة اٛلذىؽِف ؽ ٔ٤ٲ ٫زٝ ٥جٌ٭ة ،أك ٝجٌ٭ة يف ٍٗل
ٝل٤ف اٷ٣لةب ،أك ٚٲ ٫ثٕؽ اٷٔؿاضً ،ف دىط ،ك٣ٮ ٝجٌ٭ة أص٪جٰ يف اٛلض٤ف ز٥
أصةز ثٕؽ ذ ،ٟ٣وط ً٠ل دٞؽـ اٷمةرة إ٣ٲ.٫
ٚأ٦لًل
فرع :كإذا ٠ةف اٛلذىؽِف ؽ ٔ٤ٲٗ ٫ةاج نة ك ىٝجً ىٌٚ ٫٣ ٢ٮٍف كٝجي  ٫٣آػؿّ ،ف
أصةز وط ٨١٣ ،ظٲر أصةز اٞ٣جي زجخ  ٫٣ا٣ذُصؼ يف اٙلةؿ ،ٹ إف أصةز
اٞ٣جٮؿٔ ،ىل اٚلٺؼ اٛلة٬ل يف اٜلجح.
ٚإف ٠ةف اٞ٣ةث ٢كاٞ٣ةثي كاظؽ نا ٚةٙل٧٤٣ ٥١ذٞؽـ ٪٦٭ًل؛ ٵ ٫٩ا٣ؾم ظى ٢ث٫

اٹٕٞ٩ةدٚ ،إف ر ِفدق اٛ٩كغ إٞ٣ؽ ،كإف أصةزً٬ل  ٕ٦نة ثى ٍٕؽي  ،وط ا٣ذُصؼ يف اٙلةؿ،

ك٠ؾا إف أصةز اٵكؿ  ،ٍٞٚك٠ةف ٬ٮ اٞ٣جيٚ ،إف ٠ةف إٞ٣ؽ(ٛ٩ )1ؾ ،كٹ دُصؼ

يف اٙلةؿ ،كا٣ٮص ٫يف ذّ ٟ٣ة٬ؿ.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أ ٫٩إذا ٝىؽ ثة٣ىؽٝح ٔٮض ٍٗل اٞ٣ؿثح ٠ة٩خ ٬جح ،دسجخ ٜلة
أظ١ة٦٭ة ،كإذا ٝىؽ ثةٜلجح ٝلؿد اٞ٣ؿثح ٠ة٩خ وؽٝح دسجخ ٜلة أظ١ة٦٭ة.
فصً[ :يف اذلذ٠ح]

كاٜلؽٱح ٠ةٜلجح ،إٹ أ١لة ٛلة َشٔخ ٹقذضٺب اٛلٮ ِفدة كدأ٠ٲؽ اٵٛ٣حً٠ ،ل أمةر
اقذ٘ٚ ٰ٪ٲ٭ة ثة٣ذك٤ٲ ٨ٔ ٥اٷ٣لةب ،كثةٞ٣جي ٔ ٨اٞ٣جٮؿ.
إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(،)2
ى
كإً٩ل دٞٮـ ا٣ذؼ٤ٲح ٞ٦ةـ اٞ٣جي يف اٜلؽٱح كا٣ىؽٝح ،إذا اٝرتف ُلة ٦ة ٱؽؿ ٔىل
اٞ٣جٮؿ ٩عٮ :صـاؾ آص ػٍل نا ،أك ٝؽ اقذعٞٞخ اٵصؿ؛ ٵ١لة ٩ةاجح ٔ ٨اٞ٣جٮؿ،
ٚٺ ثؽ  ٨٦وؽكر ٦ة ٱنٕؿ ث ،٫ثؼٺؼ ْل٤ٲح اٛلجٲٓ كاٛلٮ٬ٮب كاٛل٭ؿ ك٩عٮ٬ة؛ إذ
ٹ ٩ٲةثح ٚٲ٭ة.
فرع :كٛلة ٠ةف اٷٛ٣ح ٤ُ٦ٮثح  ٨٦ا٘لة٩جَل َشٔخ ٚٲ٭ة اٛلضةزاة ثةٛلس ٢كصٮث نة،
و
ثكجت دٌٲٌٝ ٜةؤ٬ة ٔ٪ؽ ظؽكث ٦س ٢قجج٭ة ،كإٹ
كثةٵ٩ ٢ٌٚؽث نةٚ ،إف ٠ة٩خ
اٛلؤص ٢كٍٗل اٛلؤص ٢ا٣سةثخ ثؿًة ٦ة،٫١٣
ٚجة٤ُ٣ت أك ٦ٮت ٦كذعٞ٭ة ٠ة٣ؽِف ٱ٨
ِف
ك٦ة ًف ٣لؿ ٚٲٔ ٫ؿؼ ثةٛلضةزاة ٚ٭ٮ دربع ٞلي.
فرع :كٍ٣صٔٲح ٤ٕٚ٭ة كٝجٮٜلة يوؽْف ىؽ ا٣ىجٰ يف أف ٬ؾق ٚ ٨٦ٺف ،ظٲر ًف
يٱ ىْ ِف٠ ٨ؾث ،٫ككاٞٚخ إ٣ؿؼ يف ص٪ك٭ة كوٛذ٭ة ،ك٠ٮف ذ ٟ٣ا٣ىجٰ ٠ل٤ ٨ل٤٧٭ة
ٔٚ ٨ٺف ،ز ٥إذا ث ٤ىٖ كا ِفدٔٯ أ١لة ً ٫٣ف يٱ ٍٞجٝ ٢ٮٚ ،٫٣إف اػذ٨ ٢لء ٬ ٨٦ؾق اٞ٣ٲٮد
ي
اٞ٣ٮؿ ٝٮ ى.٫٣
٠ةف
( )1يف (أ) ظةمٲح« :ا٣ىٮاب :اٞ٣جٮؿ» .كيف (ج) دْ٪ٲ ٪نة.
( ٨ٔ )2أ٩ف ث٦ ٨ةٝ ٟ٣ةؿٝ :ةؿ رقٮؿ آص ÷ (( :ٱة ٍٕ٦ص  ٨٦ظِص ٔلةدكا ٚإف اٜلؽٱح ٤ٌ ٝخ أك
٠سؿت دؾ٬ت ا٣كؼٲ٧ح كدٮرث اٛلٮدة)) ،كػؿص ٫اث ٨أيب ا٣ؽ٩ٲة يف ١٦ةرـ اٵػٺؽ (، )369
كاُ٣رباٌل يف اٛلٕض ٥اٵكقٍ (.)1526

تاب إٌىاذ

٬ٮ ٔٞؽ ٕ٦ةكًح ٍٗل ٦ةؿ ثًلؿ ،يَشع يف اٵو٤٣ ٢ذ٪ةق ٢ا٣ؾم ث ٫ثٞةء ى
إ٣ةًف
ا٣ذعىٞ ٨ٔ ٨لةرـ آص ،كاٙلضؿ ٔ ٨ارد١ةب ٕ٦ةوٲ.٫
٦ ٓ٦ة ٚٲ٨٦ ٫
ّف
فرعٚ :٭ٮ ظٓ ٜص دٕةٌف كٚٲ ٫ظ٤٣ ٜـكصَل ،ك٣ؾ ٟ٣دٕ ٜ٤و
ه
ظٞٮؽ
ث٪٦ ٢١٭ًل
٣ٴػؿ ،كظ ٜا٣ـكج أٗ٤ت ،ك٣ؾ ٟ٣اقذع ٜا٣جٌٓ ا٣ؾم ٬ٮ اٛلٞىٮد ثةٕٞ٣ؽ،
كصٕ٤خ ا٣ـكصح  ٨٦ص٪ك ٫د٧١ٲٺن
ت إ٣ٲ ٫ا٣ٮ٣ؽ ،ككصت ٔ٤ٲ ٫إ٣ٮض ،ي
ك يً ٩ك ى
ٞ٧٤٣ىٮد  ٨٦ق١ٮف اٛ٪٣ف ،كَشع أف ٱ١ٮف ٬ٮ اُ٣ة٣ت.
كإً٩ل َشٔخ ظٞٮٝ٭ًل دةثٕح ٙل ٜآص دٕةٌف؛ ٵف يف إزجةٔلة د٧١ٲ ن
ٺ  ،٫٣كوٲة٩ح
 ٨ٔ ٫٣ا٣جُٺفٚ ،ىةر ٬ٮ اٛلٞىٮد اٵويلً٠ ،ل ٩جٔ ٫ىل ذ ٫٤٠ ٟ٣ا٣نةرع(.)1
فرع :ك١٣ٮف ا٣ـكصح  ٨٦ص٪ك ٫ثُ٦ ٢ة ذ٠ؿق ثٕي اٛلة١٣ٲح أ ٫٩ٱىط ١٩ةح
اٷ٩يس ثً ًضْ٪فٲح  ٨٦دكف ٔ١ف؛ ٣بٺ دٛضؿ اٛلؿأة ٚذضؽ ٔؾر نا ،ك١٣ٮ ٫٩أقةس
ا٣ٮو٤ح ،ك٦جؽأ ظؽكث ا٣ؿظة٦ح ،ك٬ٮ قجت ً٠لؿ اٛلٮدة كا٣ؿٖلحً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ٫
ا٣نةرع(ً -)2ف ٱىط ثَل ٟلذ ٰٛ٤اٛل٤ح؛ ٹُٞ٩ةع ا٣ٮو٤ح ثٲ٪٭ًل.
ّل ْفى ي ،٨كإٞ٩ؽ
٣ل ٍـ ١٩ةح ا٣ـا٩ٲح؛ إذ ٹ ي ى
كٛلة ٠ةف أوَ ٢شٔٲذ٤٣ ٫ذ٪ةقً ٢ف ى ي
ا١٪٣ةح ٕ٣ؿكض اٛلة.ٓ٩
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ظ ٞنة ٓص دٕةٌف يف اٵوٝ ٢ةؿ ثٌٕ٭ :٥ثٮصٮث ،٫كاٵ٠سؿ ث٪ؽث،٫
٤ٚؾ٠ ٟ٣سؿت ٚٲ ٫دؿٗٲجةت ا٣نةرع ،ك يٱ ىجةٚ ٖ٣ٲ ٫اٵ٩جٲةء كا٣ىةٙلٮف يف ٢٠
َشٱٕح ،ك ي٠ؿً ق اُ٣ٺؽ ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)3كًف يٱٍصع ٚٲ ٨٦ ٫ا٣ـ٬ؽ ٦س٦ ٢ة

َ ْ ْ ُ ْ َذ ُ َ ُ ُ َ ذ
جَِ َ
اّلِلِ فَ ََل ُ
اح
( ٫٤ٕ٣ )1ٱؿٱؽ ثؾ٩ ٟ٣عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفإِن خِفخً أَل يلِيٍا خدود
ََ
غيي ْ ِٓ ٍَاّ...ص اٳٱح [ا٣جٞؿة ،]229:ك٩عٮ٬ة.
ُ ْ ََْ ً َ ْ ُُ ََْ َ َ َ
َُْ
َ ْ َ َ َْ َ
خيَ َق ىَ ُ
ج َػو
س ًْ ٌ َِْ أجفصِ سً أزواجا ى ِتصهِٔا إِِلٓا و
( )2ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوٌَِ ءاياحِِّ أن
ذً ًَْ
َْ ُ
ةَيِس ًْ َم َٔدة َو َرْحثّص [ا٣ؿكـ.]21:
( ٨ٔ )3اث٧ٔ ٨ؿ ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ(( :أث٘ي اٙلٺؿ إٌف آص اُ٣ٺؽ)) أػؿص ٫أثٮ داكد
( ،)2178كاث٦ ٨ةص.)2018( ٫

يَشع يف اٛلُةٔ ٥كاٛلٺثف  ٨٦ا٣ذ٤ٞٲ ،٢كاػذٲةر اٵد٩ٯ؛ ٵ ٫٩يٞل ى ْفى هٞ ٨ٔ ٨لةرـ
اٛلعى ٨ازداد ا ٣يج ٍٕؽي ا٣ؾم ٬ٮ ٤ُ٦ٮب ا٣نةرع.
آص ،كً٤٠ل ىٔ يْ ى٥
ْف
فرع :ك٣ذٕ ٜ٤ظ ٜآص ثة٘ل٪جح ا٣ذٰ دُٕ ٜ٤لة ظ ٜا٣ـكج ك٬ٮ ا٣جًٌٓ ،ف ٱىط
ٚٲ ٫اٷٝة٣ح كٹ ا٣ذٛةقغ ث٧ضؿد ا٣رتا٬ل ،كٹ يَشع ٚٲ ٫ػٲةر إٹ ػٲةر إ٣ٲت،
ٛلٮصج ،٫إٹ َشط اقذس٪ةء ا٣جٌٓ كا٣ٮطء ٚٲٛكؽق؛
ك يأ ٍ ً٘ ٣ىٲ ٍخ ٚٲ ٫اٍ٣صكط ا٣ؿإٚح ى
ٵ ٫٩اٛلٞىٮد ،كًف ٱ٤٣ ٨١ـكج ا٣ذُصؼ يف  ،٫١٤٦ث ٢ٞ٪أك دٍصٱٟ؛ ٵف يف ذٟ٣
 ٫٤٠دُص ٚنة يف ظ ٜآص دٕةٌف؛  ٥٤ٚٱىط.
كإً٩ل َشع ٚٲ ٫ػٲةر إ٣ٲت؛ ٵ ٫٩ي ٦ىْ ١ف ٧هٛ ٢لٞىٮد ا٣نةرع؛ ٛلة دٌٛص( )1إ٣ٲ ٫اٛ٪٣ؿة

ٔ ٨اٛلٕٲجح ٔ ٨٦ؽـ ا٣ذ٪ةق ،٢كٵف ٚٲ ٫زصؿ نا ٔ ٨ا٣ذ٘ؿٱؿ ك٬ٮ ٦ ٨٦٭ًلت اٍ٣صع.

فرع :ك١٣ٮف ٚٲ ٫ظٓ ٜص ٠ةف ٩ ٫٣ىةب ٟلىٮص ،ٹ ٣لٮز دٕؽْف ٱ ٫كامرتط
ٚٲ ٫ا٣ن٭ةدة إٔٺ ٩نة ٙل ٜآص ،كدجٕٲؽ نا ٦ ٨ٔ ٫٣نةُلح ا٣ـ٩ة ،كأذرب ٔؽا٣ح ا٣ن٭ٮد؛
٩ٮع دٕ ّفج وؽ.
٣ؾ ،ٟ٣كوط ٠ٮف ا٣نة٬ؽ أٔ٧ٯ كٔجؽ نا؛ ٵف ٚٲ٭ة( )2ى
فرع :كإً٩ل اػذه ث٧عٟ ٢لىٮص ك٬ٮ ٍٗل اٛلعةرـ ،إ٦ة دْٕٲ نًل ٙلٜ
ا٣ؿظة٦ح ،كر ٕٚنة ٜل٪٦ ٨ٔ ٨ـ٣ح اٵصة٩ت ،أك ْ٩ؿ نا إٌف ٔؽـ ً٠لؿ اٛلٞىٮد ،ك٬ٮ
ا٣ذ٪ةق٢؛ ٞ٣ىٮر دٕ ٜ٤ا٣ن٭ٮة ثةٛلعةرـٚ ،ٺ ٤لى٩ ٢ك ،٢كإف ظىٓ٧ٚ ٢
ًٕ ،ٙك ٨٦ز١ ٥لٯ ا٣نةرع ٔ )3(٨اٷًٮاء.
كإً٩ل ظؿـ ا٘ل ٓ٧ثَل اٛلعةرـ ا ْفدٞة نء(ٛ )4لة ٱذٮ٣ؽ ثٲ٪٭ ِف ٨٦ ٨إ٣ؽاكة كا٣نع٪ةء
اٛل٪ةٚٲحٛ ،لة ٱٞذٌٲ ٫ظ ٜا٣ؿظة٦ح.
( )1يف (ج)« :دٌٞص».
( )2يف (ب ،ج)ٚ :ٲ.٫
(ٝ )3ةؿ يف ا٪٣٭ةٱح :كٚٲ(( : ٫اٗرتثٮا كٹ دٌٮكا)) أم :دـكصٮا ا٘٣ؿاات دكف اٞ٣ؿاات ،ك٫٪٦
اٙلؽٱر(( :ٹ د١٪عٮا اٞ٣ؿاثح اٞ٣ؿٱجح ٚإف ا٣ٮ٣ؽ ٥لً ٜ٤ةكٱ نة)) .كأػؿص ٫اث ٨اٛل ٨ٞ٤يف ػٺوح
ا٣جؽر اٛلٍ٪ل ( ،)2/179كٝةؿ ٔ ٫٪ثٕي اً٤ٕ٣لء ً :ف ٱٮصؽ  ٫٣إق٪ةد كٹ أو٦ ٫٣ ٢ؿٚٮٔ نة.
( )4يف (أ) :إثٞةء.

اٙلؿ إٹ
فرع :كإً٩ل ظؿ٦خ اٵ٦ح ٔىل اٙلؿة ك٣ٮ رًٲخ ،كظؿ٦خ ٔىل ْف
٣ل ٍـ إٹ
ِ٣صكرة رٔةٱح ٙل ٜآص دٕةٌف ،إ٦ة ١٣ٮف اٵ٦ح ٪ْ٦ح ٔؽـ ا٣ذعىَل ٥٤ٚ ،ى ي
٣ذٕؾر ٍٗل٬ة ،أك ٛلة ٚٲ ٨٦ ٫إرٝةؽ ا٪٣كٚ ،٢ٺ ٱ ٢٧١اٛلٞىٮد َ ٨٦شٔٲح ا١٪٣ةح.
فرع :ك٣ذٕ ٜ٤ظ ٜآص ثض٪جح ا٣جٌٓ ٠ةف اقذٲٛةؤق ٦ٮصج نة ٕ٤٣ٮض ،ا٣ؾم ٬ٮ
اٛلٛٮًح( ،)1كا٣جٌٓ
اٛل٭ؿ ،ك٣ٮ ًف ٱؾ٠ؿ يف إٞ٣ؽ ،أك امرتط ٔؽً٠ ٫٦ل يف ٦كأ٣ح ْف
يف ٬ؾق ا٣ىٮرة ثةْ٪٣ؿ إٌف اٛل٭ؿ ٱنج ٫اٛلجٲٓ ٚةقؽ نا يف ٣ـكـ اٞ٣ٲ٧ح ثةٞ٣جي ٦كذ٪ؽ نا
إٌف إٞ٣ؽ ،ك٦ ٰ٬٭ؿ اٛلسٚ ،٢ٲ٤ــ ثة٣ٮطء؛ ٵ٠ ٫٩ةٹقذ٭ٺؾ ،ك٠ؾا ثةٚل٤ٮة
ا٣ىعٲعح ٔ٪ؽ

ثٕي()2

أوعةث٪ة ،ثؼٺؼ ْل٤ٲح اٛلجٲٓ؛ ٵف يف اٚل٤ٮة مج٭ح

ٞلؿ٦ح ،ثؼٺؼ
اٞ٣جي؛ ٵ١لة ظ ِف٤خ ثةٕٞ٣ؽ ،ك٠ة٩خ ٝجِ ٫٤ف
ا٣ٮطء ٝجي ٚٲ ٫مج٭ح اقذ٭ٺؾ ،كاٚل٤ٮة ْل٤ٲح ٚٲ٭ة مج٭ح اٞ٣جي ،كأ٦ة ا٣جٌٓ
ا٣ذؼ٤ٲح()3

 ٥٤ٕٚأف

ٛ٩كٚ ٫ةٕٞ٣ؽ ٚٲ ٫وعٲط ٤لى ٢ث ٫اٛل ٟ٤ا٣ذةـ.
فرع :ك١٣ٮف اٛل٭ؿ ٪٬ة ٱ ٟ٤٧ثة٣ؽػٮؿ  ،ٍٞٚٹ ٱىط إثؿاء ا٣ـكصح ٝ ٫٪٦ج،٫٤
كٹ ٨لء ٔىل ا٣ـكج ظٲر َٞ٤٭ة ٝج ،٫٤كٹ ٱسجخ ٝج٨ ٫٤لء  ٨٦أظ١ةـ اٛل،ٟ٤
٦ ٨٦ىٍل٬ة ث ٫ىِٗ ً ٪فٲح ،ككصٮب ا٣ـ٠ةة ،كاقذعٞةؽ اٛلُة٣جح.
زكج أ٦ذ ٫ثٍ٘ل دك٧ٲح ز ٥ثةٔ٭ة أك أٔذٞ٭ة ،ز٥
فرع :كٹقذ٪ةدق إٌف إٞ٣ؽ ٣ٮ ِف
دػُ ٢لة ا٣ـكجٚ ،إف اٛل٭ؿ ٤٣جةآ؛ ٹقذ٪ةدق إٌف ٔٞؽق ،ػٺ ٚنة ٣جٕي أوعةث٪ة.
(ٝ )1ةؿ يف ٬ة٦ل (ب ،ج) ٦ة  :٫ْٛ٣ق٧ٲخ ثؾ ٨٦ ٟ٣ا٣ذٛٮٱي ك٬ٮ ا٣ذك٤ٲ ٥كدؿؾ اٛل٪ةزٔح
٦كذٕ ٢٧يف ا١٪٣ةح ثٺ ٦٭ؿ أك ٔىل أف ٹ ٦٭ؿ ٜلة  ٨١٣اٛلٛٮًح ا٣ذٰ أ١٩عخ ٛ٩ك٭ة ثٺ ٦٭ؿ ٹ
دى٤ط ٞلٺن ٤٣ؼٺؼ ثَل أيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٰٕٚ؛ ٵف ١٩ةظ٭ة ٍٗل ٕٞ٪٦ؽ ٔ٪ؽ ا٣نة ٰٕٚث ٢اٛلؿاد
اٛلٛٮًح  ٰ٬ا٣ذٰ أذ٩خ ٣ٮ٣ٲ٭ة أف ٱـكص٭ة ثٺ ٦٭ؿ  ،ك٠ؾا اٵ٦ح إذ ازكص٭ة قٲؽ٬ة ثٺ ٦٭ؿ ٪ٕٚؽ
ا٣نة ٰٕٚٹ ٣لت ٜلة اٛل٭ؿ ٔ٪ؽ اٛلٮت كٔ٪ؽ أ٠سؿ٣ ٥٬لت اٛل٭ؿ إذا دػُ ٢لة كٔ٪ؽ اٙلٛ٪ٲح ٣لت
ً٠لؿ ٦٭ؿ اٛلس ٢إذا دػُ ٢لة أك ٦ةت أظؽً٬ل ٨٦( .ظةمٲح قٕؽ ا٣ؽٱٔ ٨ىل ا٣ذٞ٪ٲط كَ ٨٦شح
ا٣ذٞ٪ٲط).ا٬ػ
(٬ )2ٮ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٔجؽآص ثٖ ٨لـة .ظةمٲح ٔىل (أ).
( )3يف (ب)« :يف اٛلجٲٓ».

فرع ٥٤ٕٚ :أف أوَ ٢شٔٲح اٛل٭ؿ ٔىل كص ٫ا٣ذجٕٲح  ٤٣يجٌٓ إّ٭ةر نا ٍ٣صؼ
ٔـ كصٮدق٤ٚ ،ؾٟ٣
ا١٪٣ةح ،كأ ٫٩ٹ ٱ٪جٰ٘ ا٣ذربع [ث )1(]٫ٵف ٦ة ٠سؿت ٝٲٮدق ِف
صٕ ٢ىظؽّف ق يف ا١٣سؿة إ٣ٲ٪ة ،كأ٦ة يف ا٤ٞ٣ح ٚٺ ٱٞ٪ه ٍٔٔ ٨صة درا٪ٔ ٥٬ؽ اٵ٠سؿ؛
ٵ١لة ٝؽ أذربت يف ثٕي أٌٔةء اٷ٩كةف ك٬ٮ ا٣ٲؽ يف اَ٣صٝح ،ك٠ةف اٞ٪٣ىةف
ً٦ل ٹ ٍْ٩ل .٫٣
ٚإذا ٔٞؽا ٔىل أٍٔ ٨٦ ٢ٝصة يك ْف ٚىٲ ٍخ إٍ٣صة ٍٞٚ؛ ٵف يف ا٣ذك٧ٲح مج٭ح
ٱك ٥مٲب نة ٚإ٫٩
ا٣ىعح ٣ؾ٠ؿ ا٣جؽَ٣ل  ٕ٦نة ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ق٧ٯ ٦ة ٹ ٝٲ٧ح  ،٫٣أك ًف ْف

ٱؿصٓ إٌف اٛلسً٠ ٢ل دٞؽـ.

فرعٚ :ىةر اٛل٭ؿ ظ ٞنة ٤٣ـكج  ٨٦ص٭ح اثذؽاا ،٫كظ ٞنة ٤٣ـكصح  ٨٦ص٭ح ثٞةا،٫
٪٦ـٹن ٪٦ـ٣ح ز ٨٧اٛلجٲٓ٤٤ٚ ،ض٭ح اٵكٌف ى٣ـً ىـ كإف ًف ٱؾ٠ؿً٠ ،ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع(،)2

٠ةقذ٤ـاـ اٛلجٲٓ ظٞٮ ى ،٫ٝكإف ًف يدؾ٠ؿ ،كاق ىذ ِفعٞخ ا٣ـكصح ٦ ٢٠ة ق٧ٯ ٜلة يف
إٞ٣ؽ ،ك٣ٮ يَشط ٍ٘٣ل٬ة ،ك ٨٦ىز ِفً ٥ف ٱىط ١٩ةح إ٣جؽ ثٍ٘ل إذف قٲؽق؛ إذ ٹ
ٱ ٟ٤٧اٛلةؿ ٚٲىٍل اٛلةؿ ٍٗل ٞ٦ةث ٢و
ثًلؿ ،كًف ٱىط ١٩ةح ا٣كٲؽ ٵ٦ذ ،٫كثُ٢
ى
ى
ثُؿك اٛلٟ٤؛ ٣ذٕؾر ٕ٦ةكًح اٷ٩كةف ٛ٪٣ك.٫
ا١٪٣ةح
ْف
إ٣جؽ زكصذ ٫اٙلؿة رٝجذً ٫ف ٱٕٞ٪ؽ ا١٪٣ةح ٤٣ذ٪ةيف()3؛ ٣ذٞةرف()4
ى
ٚإذا أ٦٭ؿ قٲؽي
ِف
اٹٕٞ٩ةد كاٹٛ٩كةخ،

ٹ()5

إف ٠ة٩خ ٠ل٤ٮ٠حٚ ،ٲىط

كٱ١٤٧٭ة()6

قٲؽ اٵ٦ح،

دٞٮ ٍت ثإذف ا٣كٲؽ ً٠ل
كإً٩ل وط أف ٱ١٪ط ٔجؽى ق أ٦ذى٫؛ ٵف ذ٦ح إ٣جؽ وةٙلح ،كٝؽ ِف
٦ؿ يف ٦ٮًٕ.٫
( )1زٱةدة يف (ب).
َ َُ َ َ َْ ُ ْ ْ َ ذُُْ ّ
ْٔ ذَ أ َ ْو َت ْفر ُ
اء ٌَا ل َ ًْ َت ٍَص ُ
طٔا ل َ َُٓذ
اىن ِ َص َ
( )2ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صَل جِاح غييسً إِن غيلخً
ِ
َ َ ً
فرِيظثّص [ا٣جٞؿة ،]236:ك ÷ ٫٤ٕٚظٲر زكج ا٦ؿأة رص ن
ٺ كًف ٱٛؿض ٜلة وؽا ٝنة( .ثعؿ).
( )3إذ ٱىٍل إ٣جؽ َة٣ج نة ُ٦ة٣ج نة ظة ٠نًل ٞل١ٮ ٦نة ٔ٤ٲ ٫كآص أٔ٬ .٥٤ة٦ل (أ).
( )4يف (أ)٣« :ٲٛةرؽ».
( )5يف (ج)« :إٹ».
( )6يف (ب ،ج)« :كٱ »٫١٤٧دْ٪ٲ٪نة.

فرع :ك٤٣ض٭ح ا٣سة٩ٲح ك ٰ٬مج٭ح ا٣س ،٨٧دػ ٫٤ا٣ذأصٲ ،٢كػٲةر اٍ٣صط،
كا٣ؿؤٱح كإ٣ٲت ،كٞٚؽ ا٣ىٛحٍٚ ،لصٓ إٌف ٝٲ٧ذ٪ٔ ٫ؽ اٵ٠سؿ.
كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإٌف ٝٲ٧ح ا٣جٌٓ.
كوط ا٣ذٛةقغ ثة٣رتا٬ل ،ك١٤٦خ اٛلك٧ٯ ثةٕٞ٣ؽٚ ،سجذخ  ٫٣أظ١ةـ اٛل،ٟ٤
ٚٲىط ٪٦٭ة ا٣ذُصؼ ٝجٝ ٢جٌ٫؛ إذ ٹ ٱجُ ٢إٞ٣ؽ ثذ ،٫ٛ٤ك٬ٮ اٛلة ٓ٩يف اٛلجٲٓ.
كٝٲ :٢ٹ ٱىط؛ إذ ٹ ٱكذٞؿ  ٫١٤٦إٹ ثةٞ٣جي ،ك٣ؾ ٟ٣ٱذٝ ٙ٤ج٦ ٨٦ ٫٤ةؿ
ا٣ـكج.
فرع٤ٚ :ٶ٦ؿ اٵكؿ ٠ةف ظ ٫ٞأف ٱٞج ٢ا٘ل٭ة٣ح ا٤١٣ٲح ٠ةٙلٞٮؽ ،ك٣ٶ٦ؿ
ا٣سةٌل ،ك٬ٮ ٠ٮ٠ ٫٩ة٣س ،٨٧ظ ٫ٞأف ٹ ٱٞج٨ ٢لء ٪٦٭ة ٠ة٣سٚ ،٨٧ذٮقٍ يف ذٟ٣
٣ذضةذب ا٣نج٭َلٞٚ ،ج ٢ا٘ل٭ة٣ح اٛلذٮقُح.
فرع :ك٤٣نج ٫اٵكؿ وط ٝٲٌ ٧ٲ نة يف ا٣ؾ٦ح ،ك٦ٮصٮد نا ٍٗل َٕ٦ل ٠نةة ٨٦
ٗ ،ٰ٧٪كك ٛٝنة ،ك٦ؽثؿ نا ،كأـ ك٣ؽ؛ إذ إٞ٣ؽ ٔىل ٝٲ٧ذ٭ة يف ا٣ذعٞٲٚ ،ٜإف ا٩ذ٭ٯ
ا٣ٮ ٙٝأك اٛلؽثؿ إٌف وعح ا٣جٲٓ ثٕؽ إٞ٣ؽ ًف ٱ٤ـ٦ة ،ثؼٺؼ ٦ةؿ اٍ٘٣ل؛ ٣ىعح
٠ٮٔ ٫٩ٮً نة ظةؿ إٞ٣ؽ ،ك٦س٤٭ة اٜلؽم دكف اٵًعٲح؛ ٣ىعح ثٲٕ٭ة اثذؽاء ٵػؾ
٦س٤٭ة ،كوط ٠ٮ ٕٛ٪٦ ٫٩نح ٜلة ٝٲ ٧هح٠ ،ؼٲةَح زٮب ،كدٕ٤ٲ ٥وٕ٪ح أك ًق ٍع وؿ؛ إذ
ا ٥٤ٕ٣ىظ ىك ه ٨كإف ٠ةف يف د ٟ٤اٛلٕٛ٪ح ص٭ة ٣هح ٌ٦ة ،كوط ٠ٮ ٫٩إقٞةط ظ ٜراصٓ
إٌف اٛلةؿ ٠ة٣رباء  ٨٦دٱ ،٨أك أرش مضح ،كإقٞةط اٞ٣ىةص كا٣ؽٱح  ٕ٦نة ،ٹ
اٞ٣ىةص كظؽق كٹ إقٞةط ا٣نٕٛح كاٚلٲةر ،كظ ٜاٹقذُؿاؽ كاٛلكٲ،٢
ٚة٣ذك٧ٲح يف ٬ؾق ثةَ٤ح ،كدك ٍٞثةٞ٣جٮؿ ،ك٠ؾا أف ٱك )1(ٰ٧ظ ٜاقذُؿاؽ أك
٦كٲ ٢أك دٕ٤ٲح  ٨١٣ٹ يٱكذع ٜثةٕٞ٣ؽ.
فرع :ك٤٣نج ٫ا٣سةٌل امرتط ذ٠ؿ ا٘ل٪ف ككصٮدقٚ ،ٺ ٱىط ٦ة د٤ؽق أ٦ذٰ،
ك٠ٮف ٝ ٫٣ٲ٧ح َشٔ نةٚ ،ٺ ٱىط ظجح َٕةـ ،كٗلؿ أك ٦ٲذح ،كٕٛ٪٦ح كاصجح أك
( )1يف (ج)« :إف ق٧ٯ».

ٞلْٮرة ،ٹ ٣ٮ وط ٠ ٫١٤٦ـً ثٍ٦ ٢ة ٹ ٱؤٚ ٢٠ذ٤ــ ٝٲ٧ذ٠ ٫أـ ا٣ٮ٣ؽ؛ إذ ٬ٮ ٦ةؿ،
ٔةرض.
ك ى ٍ٪٦يٓ اٛلٕةكًح ٚٲ٫
ه
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤ثًل ذ٠ؿ٩ة أف ا٣ذك٧ٲح إ٦ة وعٲعح ٣لت  ٫٤٠ثة٣ؽػٮؿ ،ك٩ى٫ٛ
ثةُ٣ٺؽ ،أك ثةَ٤ح ٕ٠ؽ٦٭ةٚ ،ٲضت اٛلس ٢ثة٣ؽػٮؿ ،أك اٛلذٕح ثةُ٣ٺؽ ٝج ،٫٤ك٪٬ة
ًٍ ٝك ه ٥آػؿ ،ك ٰ٬اٛ٣ةقؽة( ،)1كٜلة ظ ٥١ثَل اٙلَ٧١ل ،كٜلة وٮر زٺث:
امطِرة األوىل :دك٧ٲح دكف إٍ٣صة؛ إذ ا٣ٮاصت إٍ٣صة ٤٠٭ة ثة٣ؽػٮؿ،
ك٩ىٛ٭ة ثةُ٣ٺؽ ٝجٔ ٫٤ىل اٵوط ،كٹ أذجةر ثةٛلك٧ٯ كٹ ث٧٭ؿ اٛلس،٢
كا٣ذعٞٲ :ٜأ١لة وعٲعح؛ ٵ١لة دك٧ٲح ٍٕ٤٣صة اٝذٌةء ٤ٚٮ ق٧ٯ ٔٲ ٪نة أك ٕٛ٪٦ح
ٝٲ٧ذ٭ة دكف ٍٔصة دٕ ِفٲ٪خ ،ككٚٲخ ٔ٤ٲ٭ة ٍٔصةً٠ ،ل دٞؽـ.
امطِرة امراًيث :ظٲر زكج ا١٣جٍلة كّ ٣فٲ٭ة ى ٨ٍ ٦رًٲخ ث ٫ثؽكف ٦ة رًٲخ ث٫
 ٨٦اٛل٭ؿ ،أك ا٣ىٍ٘لة ثؽكف ٦٭ؿ اٛلس ٢كًف ٱ ٨١ك ِفٍف ً
٦ةٜلة ،كٞ٩ه ٛلى٤عح،
ٚةٕٞ٣ؽ يف ٬ؾق ٝؽ ا٩ربـ يف اٙلةؿ ٔىل اٵوط؛ ً١٣لؿ َشااُ ٫اٛلٕذربة ك٤٣ذك٧ٲح
ظ ٥١ا٣ىعح إف َٝ ٜ٤ج ٢ا٣ؽػٮؿٚ ،ٲ٤ــ ا٪٣ى ،ٙكظ ٥١ا٣جُٺف إف دػ٢
ُلةٚ ،ٲ٤ــ اٛلس.٢
فرع :كإٞ٣ؽ ٪٬ة ٦ٮٝٮؼ يف ظ ٜاٛل٭ؿ ٔ ٍٞٚىل اٵوطً٠ ،ل زجخ ٚٲ ٫اٚلٲةر،
كٱٚ ٓٞٲ ٫ا٣ذٛةقغ٤ٚ ،ٮ ٠ةف اٛلك٧ٯ ذا رظ ٥ك٤٣ـكج ػٲةر اٍ٣صطً ،ف ٱٔ ٓٞذٜ
ظذٯ ٱك ٍٞاٚلٲةرً٠ ،ل يف ا٣جٲٓ ٠ؾ٪٬ ٟ٣ة؛ ١٣ٮف ٔذ٦ ٫ٞٮٝٮ ٚنة ٔىل اُ٣ٺؽ ٝج٢
ا٣ؽػٮؿ ،أك إصةزٔلة ،كد١ٮف ا٣ذك٧ٲح ٦ٮٝٮٚح٣ ،ٮ ر ِفدٔلة ثُ٤خ ٥٤ٚ ،دىط ٪٦٭ة
إصةزٔلة  ٨٦ثى ٍٕؽي  ،كٹ ٣ـ٨ ٫٦لء ثةُ٣ٺؽ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ.

كإف ٦ةت أظؽً٬ل ٝج ٢اٷصةزة كا٣ؽػٮؿ ًف دكذع ٜمٲب نة ،كٝؽ ذ٠ؿ ثٌٕ٭٥
أف ا١٪٣ةح ٬ؾا ٦ٮٝٮؼ؛ ٵف ا٣ؿًة ث٠ ٫ةف ٍ٦صكَ نة يف اٛلٕ٪ٯً٠ ،ل يف ا٣ٮ٠ٲ٢

ثةٕٞ٣ؽ ،ك٬ٮ ٦ذ٤ٔ ٜٛٲ ،٫كا٘ل٧٭ٮر ٱٛؿٝٮف ثَل ا٣ٮٹٱح كا٣ٮ٠ة٣ح.
( )1يف (أ)ٚ« :ةقؽة».

فرع :كإً٩ل وط ٙلٮؽ اٷصةزة ٪٬ة ٤٣ذك٧ٲح دكف إٞ٣ؽ؛ ٵ١لة  ٰ٬اٛلٮٝٮؼ
دك ٫٩ثؼٺؼ ٦ة إذا ٠ةف إٞ٣ؽ ٦ ٫٤٠ٮٝٮ ٚنةٚ ،إ ٫٩ٹ ٱىط إصةزة إٞ٣ؽ دكف
ا٣ذك٧ٲح ،ػٺ ٚنة ٣جٕي أوعةث٪ة؛ إذ ٱ٤ــ ِلـاح إٞ٣ؽ.
امطِرة امرامرث :ظٲر ىػ ِفٍل يف ا٣ذك٧ٲح٩ ،عٮ٬ :ؾا أك ٬ؾاٚ ،ةٕٞ٣ؽ ٪٦ربـ،
ك٤٣ذك٧ٲح ظ ٥١ا٣ىعح يف أ ٫٩ٱذَٕل أٔٺً٬ل ظٲر ً٬ل ٩ةٝىةف  ٕ٦نة ك٣ٮ ٞ٩ه ٔ٨
٦٭ؿ اٛلس ،٢كأد٩ةً٬ل ظٲر ً٬ل زااؽاف ك٣ٮ زاد ٔىل ٦٭ؿ اٛلس ،٢كظ ٥١ا٣جُٺف يف أ٫٩
إذا ٠ةف أٔٺً٬ل أٔىل كاٳػؿ أد٩ٯ ،يك ْفٚٲخ ٔىل اٵد٩ٯ ٦٭ؿ اٛلس ،٢كيف أ ٫٩إذا َ ِفٜ٤
ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ًف ٱ٤ــ يف ذ ٫٤٠ ٟ٣إٹ اٛلذٕح ،ذ٠ؿق ثٕي أوعةث٪ة ،كاٞ٣ٲةس ٱٞذٌص
َٔل؛ ٵ١لة(١٤٦ )1ذ ٫ثٛ٪ف إٞ٣ؽ ،كٔىل ٬ؾا ٣ٮ ٠ةف
أ١لة دكذع٩ ٜى٦ ٙة ٝؽ ِف

اٛلذَٕل ذا رظٜ ٥لة ٔذ ٜثةٕٞ٣ؽ ،كٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ثة٣ؽػٮؿ .ٍٞٚ
ْف

فرعٚ :إف ٕلٓ يف إٞ٣ؽ ثَل ٦ة ٱىط كثَل ٦ة ٹ ٱىطٚ ،إف ٠ةف ثَل

ا٣ـكصةت٧٠ ،ؿأدَل إظؽاً٬ل ٞلؿـ ،وط
ٞ٦كٮ ٦نة ٔىل ٦٭ؿ اٛلس ،٢كا٣ذك٧ٲح وعٲعح.

ٚٲًل()2

ٱىط ثعىذ٭ة  ٨٦اٛلك٧ٯ

كإف ٠ةف يف اٛل٭ؿٚ ،ةف ٠ةف ثَل ٤ٕ٦ٮـ كٝل٭ٮؿ٠ ،ةف اٛلك٧ٯ اٛلٕ٤ٮـ ،ٍٞٚ
كإف ٠ةف ثَل(٩ )3عٮ :ظؿ كٔجؽ١ٚ ،ؾا ،إف ًف د٘٦ ٨١ؿكرة ،ك ٓ٦ا٘٣ؿر ٱسجخ يف
إ٣جؽ ظ ٥١ا٣ذك٧ٲح يف ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح.
ظؿ كٔجؽ  ٰٛٚص٭٤٭ًل  ٕ٦نة أك ٔ٧٤٭ًل اٙل٥١
فرع٤ٚ :ٮ ٔٞؽ ثة٦ؿأدَل  ٕ٦نة ٔىل ُف
ِف
كدٮىف ا٘لة٤٬ح اٛلس٢
٦ة دٞؽـ ،ك ٥٤ٔ ٓ٦أظؽً٬ل ٜ ٍٞٚلة ظىذ٭ة  ٨٦إ٣جؽ ،ٍٞٚ
ثة٣ؽػٮؿ ،كٜلة ٩ى ٙاٙلىح  ٨٦إ٣جؽ ثةُ٣ٺؽ ٝج.٫٤
فرع :ك٣نج ٫اٛل٭ؿ ثة٣سً ٨٧ف ٱكذٞؿ إٹ ثة٣ٮطء؛
( )1يف (ج) :ٵ.٫٩
( )2يف (ب ،ج)ٚ« :ٲ.»٨٧
(٦ )3ة ٱ ٟ٤٧ك٦ة ٹ ٱ .ٟ٤٧يف (ب ،ج) دْ٪ٲ ٪نة.
( )4يف (ب ،ج)٣« :ذ٪ـٱ.»٫٤
( )5قة ٍٝيف (أ).

٣ذ٪ـ)4(٫٣

٪٦ـ٣ح

[ٝجي]()5

اٛلجٲٓ أك ثةٚل٤ٮة ا٣ىعٲعح ٣ذ٪ـٜلة(٪٦ )1ـ٣ح ا٣ذؼ٤ٲح ا٣ىعٲعح ٧٤٣جٲٓ ،ك٣ؾً ٟ٣ف
يد ًٛؽ اٚل٤ٮة يف إٞ٣ؽ اٛ٣ةقؽ ً٠ل يف ا٣جٲٓ اٛ٣ةقؽ.
فرع :ك٣نج ٫اٛل٭ؿ ثة٣س٠ ٨٧ةف ٜلة أف ٓلٛ٩ ٓ٪ك٭ة ظذٯ دٞجًٌ٠ ،٫ل أف ٤٣جةآ
إ٦كةؾ اٛلجٲٓ ظذٯ ٱٞجي ا٣س ،٨٧كإف ٪١٦خ ٛ٩ ٨٦ك٭ة ٝجٝ ٢جًٌ ٫ف ٱٜ ٨١لة
اٹ٦ذ٪ةع ثٕؽق؛ إذ أقُٞخ ظٞ٭ة ً٠ل أف ا٣جةآ ٣ٲف  ٫٣اقرتصةع اٛلجٲٓ ٞ٣جي
ا٣س ٨٧ثٕؽ ا٣ذك٤ٲ.٥
كإف ٕ٪٦خ ٛ٩ك٭ة ظذٯ ٝجٌذ ،٫ز ٥اقذ ً
يع٠ ٜةف ٜلة اٛلً٠ ،ٓ٪ل يف اٛلجٲٓ ،ٹ إف
ق ِف٧٤خ ٛ٩ك٭ة ثٍصط ا٣ذٕضٲ٤ٚ ٢ٲف ٜلة اٹ٦ذ٪ةع ،ثؼٺؼ اٛلجٲٓ؛ ٵف يف ا٣ٮطء
مج٭ح اٹقذ٭ٺؾً٠ ،ل دٞؽـ؛ ك٣ؾ ٟ٣كصت اٛل٭ؿ ثة٣ٮطء ٗ ُ٤نة ،كيف ١٩ةح ثةَ٢
ص٭ ن
ٺ ،ك٣ؾ٣ ٟ٣ٮ ٠ةف اٛل٭ؿ قٕ٤ح ٕ٦ٲ٪حٚ ،ك٧٤خ ٛ٩ك٭ة ٝجٝ ٢جٌ٭ةً ،ف ٱٜ ٨١لة
اٛل ٓ٪ثؼٺؼ ا٣جٲٓ.
فرع :ك١٣ٮف ا٣ٮطء ٠ةٞ٣جي امرتط ٣ىعح اٚل٤ٮة ٔؽـ اٛلةً٠ ،٫٪٦ ٓ٩ل
امرتط ٣ىعح ا٣ذؼ٤ٲح ٔؽـ اٛلة ٨٦ ٓ٩اٞ٣جيٚ ،ةٚل٤ٮة ثة٣ؿدٞةء كاٛلضؾك٦ح
ك٩عٮً٬ل ٠ذؼ٤ٲح اٛلجٲٓ ٕ٦ٲج نة ،ك ٓ٦وٲةـ أظؽً٬ل ٚؿً نة أك إظؿا ٫٦أك ٠ٮ ٫٩يف
٦كضؽ ٠ذؼ٤ٲح اٛلجٲٓ  ٓ٦دٕ ٜ٤ظ ٜاٍ٘٣ل ث.٫
ك ٓ٦و٘ؿ٬ة ٠ذؼ٤ٲح اٛلجٲٓ ٍٗل ٦ذٝ ٨٦ ٨١٧جٌٛ ٫لةٚ ٓ٩ٲ٠ ٫ةٛ٣ؿس اٛ٪٣ٮر،
ك ٓ٦و٘ؿق ٠ذك٤ٲ ٥ا٣ؽار ٤ٛٞ٦ح كٹ ٛ٦ذةح ٜلة.
ٚإف ٝٲ :٢إذا ٠ةف اٛلة ٨٦ ٓ٩ص٭ذ ،٫ك٬ٮ ً٦ل ٹ ٱـكؿ ٔةدة ٠ة٘ل٪ٮف اٛلُجٜ
تٞٚ ،ؽ ٝة٣ٮا :إف اٚل٤ٮة وعٲعح ٔ ٓ٦ؽـ إ١٦ةف ا٣ٮطء.
كا٘ل ْف
كا٘لؾاـ ى

٪٤ٝةٛ :لة ًف ٱ ٨١اٛلة٪٬ ٓ٩ة  ٨٦ص٭ذ٭ًل( )2ك٣ٲف  ٫٣كٝخ زكاؿ ٚٲ٪ذْؿ ،ك٠ةف

ا٣جٌٓ ٦كذٞؿ نا يف  ٟ٤٦ا٣ـكج ،ظٜ ٥١لة ثةقذٞؿار اٛل٭ؿ؛ ٣بٺ ٱكذٞؿ ا٣جؽٹف يف
( )1يف (ب ،ج)٣« :ذ٪ـٱ٤٭ة».
( )2يف (ب ،ج)« :ص٭ذ٭ة».

 ٟ٤٦ا٣ـكج.
فرع :كاٚل٤ٮة ثةٛلٕٲجح  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ثةٕ٣ٲت رً نة ث ،٫ثؼٺؼ ا٣ذؼ٤ٲح يف اٛلجٲٓ؛
ٵف اٚل٤ٮة  ٨٦اٵظ١ةـ ا٣ذٰ اق يذ ًع ِف٤خ ثةٕٞ٣ؽ ،ك٠ة٩خ ٝجٞ ٫٤لْٮرة ،كٹ ٠ؾٟ٣
ا٣ذؼ٤ٲح ،كظٲ٪بؾ د١ٮف اٚل٤ٮة وعٲعح ً٠ل ٬ٮ يف ا٣ذؼ٤ٲح  ٓ٦ا٣ؿًة ثةٕ٣ٲت ،ٹ
ٚةقؽةً٠ ،ل ذ٠ؿق ثٕي أوعةث٪ة.
وسأمث :كإذا ارد[ ٓٛظ )1(]٥١ا١٪٣ةح ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٫٤ٚ ،زٺزح أظٮاؿ:
األوىل :أف ٱؿد ٓٛث٧ٮت أظؽً٬ل ٚٲضت ٕلٲٓ اٛلك٧ٯ؛ ٵ ٫٩ارد ٓٛثج٤ٮٗ٫
٪٦ذ٭ةق ،ٹ ثأ٦ؿ  ٨٦ص٭ذ٭ًل(١ٚ )2أٝ ٫٩ؽ د ٥اٛلٞىٮد  ٨٦إٞ٣ؽ ك٬ٮ ث٤ٮغ اٛل٪ذ٭ٯ.
امراًيث :أف ٱؿد ٓٛثٛكغ  ٨٦ص٭ذ٭ة أك ثكجج٭ة ٚٺ دكذع ٜمٲب نة؛ ٷقٞةَ٭ة
ظٞ٭ة؛ ٣ذٛٮٱذ٭ة اٛلٞىٮد ثةٕٞ٣ؽ.
امرامرث :أف ٱؿد ٓٛثُٺ ٫ٝأك ٚكغ  ٨٦ص٭ذ ٨٧ٚ ،ٍٞٚ ٫ظٲر إ٠ ٫٩ذ ٙ٤اٛلجٲٓ
ٝج ٢اٞ٣جي ك٦ة يف ظ٠ ،٫٧١ةف ا٣ٮاصت أف ٱكٕ ٍٞلٲٓ اٛلك٧ٯ ،ك ٨٦ظٲر إف
اٛلك٬ ٍٞٮ ا٣ـكج كٹ ٜ ٢ٕٚلة يف ذ٠ ،ٟ٣ةف ا٣ٮاصت أف دكذعٕ ٜلٲٓ اٛلك٧ٯ،
ٚع٤ٔ ٥١ٲ ٫ث٪ى ٫ٛأذجةر نا ٤٣ض٭ذَل.
فرع :كٛلة ١٤٦خ ٕلٲٓ اٛلك٧ٯ ثةٕٞ٣ؽ ٛ٩ؾ دُصٚ٭ة ٚٲٝ ٫ج ٢ا٣ؽػٮؿ ،ك٦ذٯ
َٞ٤٭ة ٝجٔ ٫٤ةد ٩ )3(٫٣ى ،٫ٛك٣ٲف ث ٟ٤٧صؽٱؽ ثٔ ٢ةد  ٫١٤٦اٵكؿ ،كاُ٣ٺؽ
راٛ ٓٚل ٟ٤ا٣ـكصح ٹ ٝةَٓ(ٔ )4ىل ٩عٮ ٦ة دٞؽـ يف اِ٣صب ا٣سةٌل  ٨٦اٚلٲةرات
ٚٲٕٮد ٩ ٫٣ى ٙاٵو٤ٲح.
٩ىٝ ٙٲ٧ذ ٫ٱٮـ
كٱ٤ـ٦٭ة ٚٲًل اقذ٭١٤خ( )5ث٪عٮ :ثٲٓ أك ٬جح ك٣ٮ  ٨٦ا٣ـكج
ي
( )1قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).
( )2يف (ب ،ج)« :ص٭ذ٭ة».
( )3يف (ب)ٜ« :لة».
( )4يف (ج)« :دا .»ٓٚدْ٪ٲ ٪نة.
( )5يف (ب ،ج)« :اقذ٭١٤ذ.»٫

ٝجٌ٫؛ ٵ ٫٩إف ٠ةف ٝؽ زاد ٔىل ٱٮـ إٞ٣ؽ ٚة٣ـٱةدة ي٪٦ى ِفىٛح ،كإف ٠ةف ٝؽ ٞ٩ه
ٚ٭ٮ ٧ٌ٦ٮف ٔ٤ٲٝ ٫جٝ ٢جٌ٭ةٚ ،إف دٕ ِفٲجخ أك دٛ٤خ يف ٱؽ٬ة ثٍ٘ل ص٪ةٱح كٹ
دٛؿٱًٍ ،ف دٌ ٨٧كإٹ ً٪٧خ ا٪٣ى ،ٙكٱسجخ  ٫٣اٚلٲةر يف اٛلٕٲت.
كٝةؿ ٝٮـ :ث ٢ٱٕٮد ث ٟ٤٧صؽٱؽٚ ،ٺ ٱكذع ٜمٲب نة  ٨٦اٛ٣ٮااؽ اٛ٣ؿٔٲح(،)1
ً٠ل يف اِ٣صب ا٣سة٣ر  ٨٦اٚلٲةرات ،كإف اقذ٭١٤ذ ٫كٝؽ زاد٪ٚ ،ىٝ ٙٲ٧ذ ٫ٱٮـ
إٞ٣ؽ ،كإف ٠ةف ٞ٩ه ٚٲٮـ اٞ٣جي.
كٝةؿ ٝٮـ :اُ٣ٺؽ ٠ةم ٨ٔ ٙثٞةء  ٟ٤٦ا٣ـكج ٪٤٣ىٙ؛ ْ٣ة٬ؿ اٳٱح
ا١٣ؿٱ٧ح(ٚ ،)2ٲ٪ذٞي دُصٚ٭ة ٚٲ٫؛ ٵ٠ ٫٩ةف ٦ٮٝٮ ٚنة.
فرع٤ٚ :ٮ َ ٜ٤إ٣جؽ زكصذٝ ٫ج ٢ا٣ؽػٮؿ ثٕؽ إ٣ذٔ ٜةد ٩ى ٙاٛلك٧ٯ
٤٣كٲؽ ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ كا٣سة٣ر ،كٕ٤٣جؽ ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل.
فصً :يف ٍِه اٌضٚج

ٛلة  ٟ٤٦ا٣ـكج ثةٕٞ٣ؽ ٕٛ٪٦ح ا ٣يجٌٓ ثةٞ٣ىؽ( )3اٵويل ٛلة ٦ؿ  ٨٦ثٲةف َشٔٲح
ا١٪٣ةح ٠ةف  ٫٣ ٫١٤٦قجج نة يف ٕ ٟ٤٦لٲٓ ٪٦ة ٓٚا٣جؽف ا٣ؿاصٕح إٌف اٹقذ٧ذةع ْ٩ؿ نا
كٛلك نة كٍٗلً٬ل ،دذ٧ٲ نًل  ،ٟ٤٧٤٣كدٮقٲٕ نة ٤٣ذُصؼ ٔىل كص ٫ا٣ذجٕٲح ٛل ٟ٤ا٣جٌٓ.
فرع ٥٤ٚ :ٱٜ ٨١لة أف دذُصؼ يف ٨لء ٪٦ ٨٦ة ٓٚثؽ١لة إٹ ثإذ ٫٩إٹ ٦ة ٠ةف
قجت اقذعٞة ٫ٝقةث ٞنة ٔىل ظ ٜا٣ـكج ٠عٜ

ا٣ٮا٣ؽ()4

ظٲر ٱذِصراف،

كا٣ؾ٬ةب ٌٞ٣ةء ا٣ؽٱ ٨ظٲر ًف دذٌٝ ٨٦ ٨١٧ةا ٫ثؽك ،٫٩كظٌة٩ح ًَ ٢ٛف
ً
٦كذأصؿ ٜلة ٔىل ٔٝ ٨٦ ٢٧ج ٢ا١٪٣ةح.
ٱٮصؽ ٍٗ ٫٣ل٬ة ،كظٜ
فرع :ك٠ؾ ٟ٣ظٛ٩ ٜك٭ة ٠ة٣ؾ٬ةب إٌف اُ٣جٲت ،كدػٮؿ اٙلًلـ ٤٣ذؽاكم ً٠ل
ٜلة أف ٓل ٨٦ ٫ٕ٪اٹقذ٧ذةع ظٲر ْلنٯ رضر ناٚ ،ذٞؽْف ـ ظً ٜ
ٛ٩ك٭ة.
( )1يف (أ ،ج)« :اٵو٤ٲح» دْ٪ٲ٪نة.

َ ْ ُ
َ ْ
( )2كٝ ٰ٬ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفِ ِصف ٌَا ف َرطخُ ًّْص [ا٣جٞؿة.]237:
( )3يف (ب ،ج)« :ثةٛلٞىؽ».
( )4يف (ب ،ج)« :ا٣ٮا٣ؽٱ.»٨

فرع[ :ك٠ؾ )1(]ٟ٣ظٞٮؽ آص ٤٠٭ة  ٨٦وٺة ،كوٲةـ ،كظش ،كا٣ؾ٬ةب إٌف
ٔةًف دكأ ٨ٔ ٫٣أ٦ؿ دٱ٪٭ة اٛلذٌٲ٤ٔ ٜٲ٭ة ،كاٜلضؿة ٔ ٨ث٤ؽ يٖلً ىٍ ٤خ ٚٲ٭ة ٔىل ٕ٦ىٲح،
ك٠ؾا ظٲر دـكص٭ة كٔ٤ٲ٭ة ٩ؾر ظش أك وٲةـ أك وٺة ،ٹ ٦ة ٩ؾرت ث ٫كّ ٰ٬لذ٫
َٕ٦ل ،ك٦ؾ٬ج٭ًل  ٕ٦نة أف ا٣ٮاصجةت ٔىل اٛ٣ٮر.
َٕ٦ل أك ٍٗل ِف
إٹ أف ٱ١ٮف ثإذ ،٫٩ك٬ٮ ِف
ٚإف ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ة دكّ ٫٩لةً٠ل ً٠ل إذا ٩ؾرت ثًل ص٪كٍٗ ٫ل كاصت ثإذ ٫٩أك
ٕ٪٦خ ٛ٩ك٭ة ٙلؽكث ظٲي يف ٦ؾ٬ج٭ة ٚةٙلة ٥٠ٱ٤ـ٦٭ة ٦ؾ ٬ىج.٫
فرعٚ[ :إف](٤َ )2ج٭ة ٛ٩ك٭ة ،كٝؽ ٝة٦خ إٌف ا٣ىٺة أكؿ ا٣ٮٝخ ٚةٞ٣ٲةس
ٱٞذٌص دٞؽٱ٫٧؛ إذ ٬ٮ ظ ٜآدٝ ٨١٣ ،ٰ٦ؽ ذ٠ؿ أوعةث٪ة أ١لة دٞؽـ وٺة ا٣ٮٝخ.
ككص٭ :٫أ١لة ٠ةٛلكذس٪ةة ٔىل ٦ة ٦ؿ ّلٞٲ ٫ٞأكؿ ا١٣ذةب ،ٹ إف ٠ة٩خ وٺة ٢ٛ٩
ٚإف ٝؽ٦ذ٭ة ًف ي ٍِلـً ٬ة.
فرع :ك٣ٲف ٕ٪٦ ٫٣٭ة  ٨٦ا٪٣ٮا ٢ٚاٛلذى٤ح ثةٛ٣ؿااي ٠ذُٮٱ ٢أر٠ةف ا٣ىٺة،
كاٛلٛ٪ى٤ح ٠ة٣ىٺة كا٣ؾ٠ؿ٦ ،ة ًف ٓل ٨٦ ٓ٪اقذٲٛةء ظً٠ ٫ٞل ذ٠ؿ٩ة أك دؤزؿ ٚٲ٫
ٞ٩ى نة ٠٭ـاؿ ،أك دٍ٘ل ٣ٮف أك ذ٬ةب ا ٣ي٘ ٍ٧٤ح(.)3
فرعً٦ ٥٤ٕٚ :ل ذ٠ؿ٩ة أف  ٫٣إ٣ـا٦٭ة اقذًٕلؿ ٔةٍف اٛل٤جٮس كاٚلٌةب كاُ٣ٲت
ك٩عٮ٬ة ظٲر  ،٫٪٦ ٰ٬ك٣ٲف ٕ٪٦ ٫٣٭ة ظٲر ٪٦ ٰ٬٭ة إٹ أف ٥لةؼ ٔ٤ٲ٭ة اٛ٣ذ٪ح،
ً٠ل  ٫٣أف ٱٕ٪٧٭ة  ٨٦د٤١ٲ ٥اٵصة٩ت كْ٩ؿ ٥٬كّ٭ٮر٬ة ٜل ،٥ك٣ٮ ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ة
صٮازق ٚلنٲح اٛ٣ذ٪ح.
فرع :كٔ ٥٤أٱٌ نة أ٤ ٫٩لؿـ ٔ٤ٲ٭ة ذكات ا٣ؿكااط ا١٣ؿ٦لح ك٩عٮ٬ة يف ظةؿ
ظٌٮرق إٹ ثإذ ٫٩إٹ دكاء ٤ٕ٣ح ،كًف ٱٍٗ ٥ٞل٬ة ٞ٦ة٦٭ة؛ ٛلة دٞؽـ  ٨٦قج ٜظٞ٭ة.
فرع :كٕلٲٓ ظٞٮؽ ا٣ـكج اٛلذٕٞ٤ح ثة٣جؽف ٦ذضؽدة ٫٤ٚ ،ا٣ؿصٮع ٚٲًل أق٫ُٞ
٪٦٭ة يف اٛلكذٞج٢؛ ٵف قجج٭ة ٬ٮ  ٟ٤٦ا٣جٌٓ ،ك٬ٮ ٦كذ٧ؿ ،كٝؽ ٔؿؼ أف
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )2قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )3ا٧٤٘٣ح٬ :ٲضةف م٭ٮة ا١٪٣ةح  ٨٦اٛلؿأة كا٣ؿص ٢كٍٗلً٬ل١( .لةٱح).

اقذ٧ؿار ا٣كجت ٠ذضؽدق.
فصً :يف زمٛق اٌضٚخح

ٝؽ ٔ ٥٤أ١لة ٓل ٟ٤اٛل٭ؿ ثٛ٪ف إٞ٣ؽ ،كأ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح ا٣جٌٓ ،زٛ ٥لة  ٟ٤٦ا٣ـكج
٪٦ة ٓٚثؽ١لة ،كوةرت ٠ل٪ٮٔح ا٣ذُصؼ ٚٲ٭ةً٠ ،ل ذ٠ؿ٩ة أكٹن٠ ،ةف ٔىل ا٣ـكج ٦ة
ث ًٝ ٫ىٮا ي ٞٛ٩ ٫٦نح ك٠كٮ نة كدكا نء ك٩عٮ٬ة ً٦ل ّلذةج إ٣ٲ٤٣ ٫جٞةء ٹ ٤٣ـٱةدة.
فرع٠ ٨٦ ٥٤ٕٚ :ٮف اٷٛ٩ةؽ يف ٞ٦ةث٤ح [٪٦ )1(]ٟ٤٦ة ٓٚا٣جؽف أ٣ ٫٩لت يف ٦ةؿ
ا٣ىٍ٘ل ك٣ٮ َ ٛن
ٺ ،كأف ٔىل ا٣ـكج أصؿة ظٌة٩ح زكصذ ٫ا٤ُٛ٣ح ،كأ٣ ٫٩لت
٧٤٣عجٮقح ثٍ٘ل ظ ،ٜكأٞٔ ٨٦ ٫٩ٲت إٞ٣ؽ ،كأ ٫٩ٹ ٱىط إقٞةَ ٫يف اٛلكذٞج٢؛
ٹقذ٧ؿار قجج ،٫ػٺ ٚنة ٣جٕي أوعةث٪ة ث٪ة نء ٔ ٫٪٦ىل أف قجج٬ ٫ٮ إٞ٣ؽ ،كأ ٫٩ٹ
ٱ ٟ٤٧ثة٣ذٕضٲ ،٢ك٣ؾ ٟ٣ٱؿ ّفد ظٲر ٦ةت أظؽً٬ل أك ٩نـت ،كإف ٠ةف ٜلة يف
اٞٛ٪٣ح  ٢٠دُصؼ؛ ٵ١لة ق٧٤خ ٣ٺقذ٭ٺؾ ٹ ا١٣كٮة.
فرع :كٔ ٥٤أف  ٓ٪٦ا٣ـكصح ٛ٩ك٭ة  ٓ٦اٷ١٦ةف ٦ك٣ ٍٞٸٛ٩ةؽً٠ ،ل ٹ ٣لت
دك٤ٲ ٥ا٣س ،٨٧إٌف( )2ظٲر ٱٞؽر دك٤ٲ ٥اٛلجٲٓ ٔٞٲجِ ،٫ف
كأف  ٍ٪٦ىٕ٭ة ٛ٩ك٭ة ٣ذك٤ٲ ٥اٛل٭ؿ
٣ٲف ث٪نٮز؛ إذ ٬ٮ ظٜ ٜلة ً٠ل ٦ؿ ،كأ ٫٩ٹ ٨لء ٧٤٣عجٮقح ثع ٜٱ٪١٧٭ة دك٤ٲ٫٧؛ إذ
٬ٮ ٩نٮز ،كأف  ٓ٪٦كٍف ٦ةؿ ا٣ىٍ٘لة ٜلة ٦ك ،٫٣ ٍٞٹ ٍٗلق؛ ٕ٣ؽـ ا٣ٮٹٱح.
فرع :كٔ ٨٦ ٥٤كصٮثٔ ٫ىل ا٣ـكج ث٪ٕ٧ٯ اٛلٕةكًح أ ٫٩ٱىٍل ٦ةًٲ ٫ثةٛلُ٢
ىد ٍٱ ٪نة ٔىل ا٣ـكج ٠ةٛل٭ؿ ،ٹ ٞٛ٪٠ح اٞ٣ؿٱت ،ك٠ ٨٦ٮ٤٣ ٫٩جٞةء أ٣ ٫٩لت ا٣ٮقٍ ،كأ٫٩
ٔىل ٝؽر ظةؿ ا٣ـكج[ ،كأ١لة ٞ٦ؽ٦ح ٔىل قةاؿ ا٣ؽٱٮف ٞٛ٪٠ح ا٣ـكج](ٛ٩ )3ك٫؛
ٛلىٍل ٪٦ة ٓٚثؽ١لة ٕ ٨٦ل٤ح ٪٦ة ٓٚثؽ.٫٩
فرع :كٝؽ ٕٔ ٨٦ ٥٤لٲٓ ٦ة دٞؽـ أف ٕل٤ح ٦ة ٱ ٫١٤٧ا٣ـكج أ٦ؿاف :ا٣جٌٓ،
كدك٤ٲ ٥ا٣جؽف ،كٕل٤ح ٦ة ٓل ٫١٤ا٣ـكصح أ٦ؿاف :يف ٞ٦ةث٤ذ٭ًل اٛل٭ؿ ،ك٦ة ث ًٝ ٫ىٮاـ
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )2يف (ب ،ج)« :إٹ».
( )3قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).

كقجت اقذعٞةؽ دك٤ٲ ٥ا٣جؽف ً ٦ي
ٟ٤
ٚكجت ا٣جٌٓ كٞ٦ةثً ي ٫٤إٞ٣ؽ،
ا٣جؽف،
ي
ي
ه
كقجت اقذعٞةؽ يٞ٦ةثً ً ٫٤ي
َشطٚ ،ىةر
٪٦ ٟ٤٦ة ٓٚا٣جؽف كٔؽ يـ اٹ٦ذ٪ةع
ا٣جٌٓ،
ي
إٞ٣ؽ قجج نة ظٞٲٞٲ نة ٣ٶكَ٣ل( ،)1كٝلةز ٌٱ نة ً
٣ٴػ ىؿ ٍٱ)2(٨؛ ١٣ٮ ٫٩قجت ا٣كجت.

فرع :كٱسجخ ٤٣ـكصح ظٞٮؽ يأ ىػؿ دةثٕح ٛلة ذ٠ؿ٩ة ،ى
٠ةٍ ٞ٣ك ٥ظٲر  ٫٣زكصح

ظؿة ،ٹ ظٲر  ٰ٬أ٦ح؛ ٣بٺ ٱؿؽ ك٣ؽق،
أػؿل ظةرضة ،كٔؽـ إ٣ـؿ ظٲر ِ ٰ٬ف

ك٠ة٣ٮطء ظٲر آٌف ٪٦٭ة ،أك ثؽ ٫٣ظٲر دٕؾر ك٬ٮ اٰٛ٣ء ثة٤٣كةف ،ك ى ٠ىؿ ٍٓٚ
اْ٣٭ةر ،كقجت ٬ؾق ٤٠٭ة اٌ٘٣ةًح١٤ٚ ،ٮ١لة ظٞٮ ٝنة ٜلة ٠ةف ٜلًل( )3إقٞةَ٭ة،

ك١٣ٮف قجج٭ة ٦ذضؽد نا ًف ٱىط إقٞةَ٭ة يف اٛلكذٞج.٢
فصً :يف اٌفغخ

ٛلة ٠ةف يف ا١٪٣ةح ٕ٦ةكًح دنجُ ٫لة ا٣جٲٓ ً٠ل ٝؽ٪٦ة زجخ  ٨٦ ٢١٣ا٣ـكصَل
ٚكغ وةظج ٫ثةٕ٣ٲت.
كإً٩ل زجخ اٛ٣كغ ث ٫دكف ٍٗلق  ٠ىٍٞ ٛؽ ا٣ىٛح كػٲةر اٍ٣صط كا٣ؿؤٱح؛ ٵف يف
ثٞةء ا٣ـكصٲح ٠ؿ ٬نة  ٓ٦إ٣ٲت ا٣ٺزـ اٛلٛ٪ٮر(ٔ ٫٪ٔ )4ةدة  ٌٞ٩نة ٘٣ؿض ا٣نةرع
 ٨٦ظىٮؿ ا٪٣ك ،٢كزجٮت ا٣ذعى ،٨اٛلجذٔ ٰ٪ىل ً٠لؿ اٛلٮ ِفدة ،ككٚٮر ا٣ن٭ٮة،
ً٠ل دٞؽـ ّلٞٲ.٫ٞ
فرع :ك ٨٦ىز ِفً ٥ف ٱسجخ ثٔ ٢١ٲت ،ثٛ ٢لة ٠ةف ا٣جٞةء كاٛ٪٣ؿة ٹزَ٦ل ٔ ٫٣ةد نة،

٠ة٘ل ىؾاـ كا٣ربص كا٘ل٪ٮف ،أك ثكجت
قٮاء ٠ة٩خ اٛ٪٣ؿة ثكجت ا٣ذأذم ث ٫ظك نة ي

٠ة٣ؿ ىد ٜكا ٣ىٕ ى ٢ٛكا ٣ى ٞىؿف
اٌ٘٣ةًح ٠ة٣ؿؽ كاٛ١٣ةءة ،أك ٕ٣ؽـ ظىٮؿ اٛلٞىٮد ى
٠ة٣ك.٢
كا٘ل ْف
كا٣ك ،٢ك٠ؾا اِ٪ٕ٣فح ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ؛ إذ ِ ٰ٬ف
ت كاٚلى ٍيص ِف
ى
( )1كً٬ل  ٟ٤٦ا٣جٌٓ ككصٮب اٛل٭ؿ.
(ٕ ٟ٤٦ )2لٲٓ ٪٦ة ٓٚا٣جؽف ا٣ؿاصٕح إٌف اٹقذ٧ذةع؛ إذ ٪٦ ٟ٤٦ة ٓٚا٣جٌٓ ٬ٮ ا٣كجت يف ١٤٦٭ة،
كا٣سةٌل :كصٮب اٞٛ٪٣ح كدٮاثٕ٭ة؛ إذ قجت كصٮُلة ٪٦ ٟ٤٦ة ٓٚا٣جؽف٬ .ة٦ل (ب ،ج).
( )3يف (ب ،ج)ٜ« :لة».
( )4يف (ب)« :اٛ٪٣ٮر».

فصً :يف أٔىسح ادلّاٌ١ه

٪٦ىٛح ثعكت ا٘ل٭ذَل  ٚىذ٪ى ِفى ٙاٛلٚ ،ٟ٤ٲ٪ذٟ٤٦ ٰٛ
دٞؽـ أف أظٮاؿ اٛل٤٧ٮؾ ِف
اٛلةؿ دكف ٍٗلق ٠ة٣جٌٓٚ ،ٲ ٟ٤٧إ٣جؽ ٦ة ٱ ٟ٤٧اٙلؿ ،ك٬ٮ اٵرثٓ ٔ٪ؽ٩ة؛ إذ ٣ٮ
د٪ى ٙا ًٛل ٟ٤أكٹن ىٛلِ ٟ٤ف
أ ٨٦ ٢ٝا٪٣ىٛ ٨١٣ ٙلة ٠ةف اٛل٦ ٟ٤ذٮ ٛٝنة
د٪ىٛخ كٝؽ ِف
ِف
ٔىل ا٣ذُصؼ ،ك٬ٮ ٠ل٤ٮؾ ا٣ذُصؼ ،اٚذٞؿ ٚٲ ٫إٌف إذف قٲؽق ً٠ل ٦ؿ.
فرع :ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف ٤٣كٲؽ أف ٱـكص ٫ك٣ٮ ٠ؿق؛ ٵف  ٫٣ظ ٞنة يف إٔٛةٚ ،٫ٚٲىٍل
ا٣جٌٓ ثٲؽقٚ ،ٲ ٟ٤٧اُ٣ٺؽ دكف قٲؽق ،ك٣ٲف  ٫٣إ٠ؿأ ٫٬ىل ا٣ٮطء؛ إذ ٬ٮ ظٜ
 ،٫٣ثؼٺؼ اٵ٦ح؛ ٵف  ٫٣ظ ٞنة يف ك٣ؽ٬ة ك٦٭ؿ٬ة١٬ .ؾا ٝٲ.٢
إصجةر٬ة ٔىل دك٤ٲ٪ٔ ٫٧ؽ
كاٵكٌف أف يٱٕ ِف ٢٤ثأ ٫٩ظ٤ٔ ٜٲ٭ة ٤٣ـكجٚ ،ٮصت
ي
ا٤ُ٣ت.
فصً :يف إٌىاذ اٌفاعذ

ٛلة ٠ةف ا١٪٣ةح ٔٞؽ ٕ٦ةكًح ٠ة٣جٲٓ امذٔ ٢٧ىل ا٣ىعٲط كا٣جةَ ٢كاٛ٣ةقؽ،
ي
ا٘ل٭ ،٢كٔؽـ ٟلةٛ٣ح اٞ٣ةَٓ ٠ةٷصًلع ،كٔ ٓ٦ؽـ
 ٨١٣امرتط يف اٛ٣ةقؽ أ٦ؿاف:
أظؽً٬ل ٱ١ٮف ثةَ ن
ٺ.
فرع :كإً٩ل امرتط ٪٬ة ٹ يف ا٣جٲٓ؛ ٵف يف ا١٪٣ةح ظ ٞنة ٓص ً٠ل ٦ؿ ،كٟلةٛ٣ح
ا٣ـكصَل أك أظؽً٬ل ٛلؾ٬جٕ٦ ٫ىٲح ٹ ٱذأدل ُلة ظ ٜآص دٕةٌف؛ ٪١٣٭٩ ٥ـ٣ٮا
ا٘لة٪٦ ٢٬ـ٣ح اٛلضذ٭ؽ ،كإً٩ل ٱ١ٮف ٦ىٲج نة ظٲر ًف ٥لة ٙ٣اٞ٣ةَٓ.
٠ذٍ٘ل اٹصذ٭ةد؛ ٚإف
فرعٚ :إف ا١٩ن ٙثٕؽ إٞ٣ؽ أ ٫٩ػٺؼ اٛلؾ٬ت ٠ةف ّف

٪٤ٝة :إف اٵكؿ ٠ةٙلً ٥١ف ٱ٤ـ٦٭ًل اٚلؿكج  ،٫٪٦كإٹ ٣ــٚ ،إف دؿاًٲة ثةٛ٣كغ
اٛ٩كغ ٠ةٛلجٲٓ.
كإف دنةصؿا ٞٚج ٢ا٣ؽػٮؿ ٠ؾٟ٣؛ إذ ٬ٮ ٛ٠كغ اٛلجٲٓ ٝجٝ ٢جٌ ٫كاٙل٥١

 ُٓٞ٣ا٣نضةر  ،ٍٞٚكثٕؽق إف ٚكغ اٙلة ٥٠ك ٨٦ ٓٝظٲ ،ٍٞٚ ٫٪كإف ظ٥١
ثة٣ىعح ٙل ٜثة٣ىعٲط ،كوةر ٦ؾ٬ت اٙلة٦ ٥٠ؾ٬ج نة ٜلًل ٚٲذ٦ ٜٛؾ٬ج٭ًل يف
اٹثذؽاء؛ ٵص ٢ا٘ل٭ ،٢كيف ا٣جٞةء؛ ٵص ٢اٙل ،٥١ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٔٞؽا ٔةٛلَل

ٚةٕٞ٣ؽ ثةَ ٢اثذؽاءٚ ،ٺ صؽكل ٹدٛةٝ٭ًل يف ا٣جٞةء  ٥٤ٚٱ٤٣ ٨١عة ٥٠اٙل٥١
ثة٣ىعح؛ ك٣ٮ ٠ةف ذ٦ ٟ٣ؾ٬ج.٫
٦٭ؿ اٛلس ٢إف ًف يٱ ىك ْف ،٥أك ق٧ٯ أ٠سؿً٠ ،ل
فرع :ك ً ٣ىن ىج٭ ٫ثة٣جٲٓ اٛ٣ةقؽ ٣ــ ثة٣ٮطء ي
ٱ٤ــ ثٞجي اٛلجٲٓ ٝٲ ٧يذ ،٫كإف ق٧ٯ أ٣ ٢ٝــ اٛلك٧ٯ ٍٞٚ؛ ٵف ا ًٕ ٣ىٮض ٍٗل ٞ٦ىٮد،
كإً٩ل ٣ــ دجٕ نة ٤٣جٌٓ ً٠ل ٦ؿ ،كٵ ٫٩يف ٞ٦ةثى٤ح ٍٗل ٦ةؿ كٝؽ رًٲخ ثةٛلك٧ٯٚ ،ٺ ٱـاد
ا٣جٲٓ اٛ٣ةقؽٚ ،إ ٫٩ٱ٤ــ ٚٲ ٫ثةٞ٣جي اٞ٣ٲ٧ح  ٞ٤ُ٦نة(.)1
ٔ٤ٲ ،٫كُلؾا ي٥لة ٙ٣ى

فرع :كٹ ٱ٤ــ ٨لء ثةٚل٤ٮة ك٣ٮ وعٲعح ً٠ل ٹ ٱ٤ــ ٨لء ثذؼ٤ٲح اٛلجٲٓ
ٚةقؽ نا ،كٹ ثةٛلٮت كاُ٣ٺؽ [كاٛ٣كغ](ٝ )2ج ٢ا٣ؽػٮؿ؛ إذ ٬ٮ ٛ٠كغ اٛلجٲٓ
ٝج ٢اٞ٣جي ،ٹ إذا كٕٝخ ثٕؽق ً٠ل دٞؽـ أف ٚٲ ٫مج٭ح اقذ٭ٺؾ ،كُلؾا ٥لةٙ٣
ٝجي اٛلجٲٓ.

فرع :كٛلة ٠ةف ا٘لة٠ ٢٬ةٛلضذ٭ؽ ٠ةف ٕٞ٤٣ؽ يِ ٝفٮ ية ىم ىج و ٫ثة٣ىعٲطٚ ،أكصت
ا٣ذٮارث ،كاٷٛ٩ةؽ ،كٙل ٫ٞاُ٣ٺؽ كاْ٣٭ةر كاٷٱٺء كاٷظؽاد كإ٣ؽة ،كزجخ
ث٧ضؿد إٞ٣ؽ ّلؿٱ ٥اٵوٮؿ ،كزجخ ث ٫اٛ٣ؿاش؛ ٵف يف زجٮت ٬ؾق اظذٲةَ نة ،ٹ
اٷظىةف؛ ٵف يف إزجةد ٫إ٣لةث نة ٤٣عؽْف  ،ك٬ٮ يٱؽرأ ثة٣نج٭ح ،كٹ إ٤٣ةف ٔ٪ؽ ثٕي
أوعةث٪ة؛ ٵف ٚٲ ٰٛ٩ ٫ا٪٣كت ،ك٬ٮ ٤لذةط ٷزجةد ،٫كٝٲ :٢ث ٢ٱسجخ؛ ٵف ٚٲ ٫د ٕٚنة
٤٣عؽْف ( )3ٵ ٫٩ٹ ٱؿ ٓٚاٙلؿ٦ح إٹ دٮقٍ  ٟ٤٦دةـ ،ك٣ٲف إٹ ثة١٪٣ةح ا٣ىعٲط.
فصً :يف اٌفشاػ

٬ٮ ظ ٜٱسجخ ثة٣ٮطء يف ٍٗل ز٩ة ،ك٬ٮ قجت ٙلٮؽ ا٣ٮ٣ؽً٠ ،ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ٫
ا٣نةرع(.)4
فرع :ك٬ٮ ظ٣ ٜىةظج ٫ك٧٤٣ؿأة ك٤٣ٮ٣ؽ ،كٚٲ ٫ظٓ ٜص دٕةٌفٛ ،لة يف إزجةد٨٦ ٫
( )1قٮاء ٞ٩ىخ ٔ ٨ا٣س ٨٧أك زادت كآص أٔ٬ .٥٤ة٦ل (أ).
( )2زٱةدة يف (ب ،ج).
( )3يف (ب ،ج)« :كٹ اٷظٺؿ» دْ٪ٲ٪نة.
( )4ث٪عٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣ا٣ٮ٣ؽ ٛ٤٣ؿاش كٕ٤٣ة٬ؿ اٙلضؿ)).

ّلىَل اٵ٦ٮاء ،كظْٛ٭ة ٔ ٨اٹػذٺط اٛلٌٛص إٌف ىذ٬ةب اٵ٩كةب ،ا٣ؾم ٬ٮ
٬ٺؾ إ٣ةًف ظ ١نًل.
فرع :كٛلة ٠ةف ٦نرت ٠نة ًف ٱىط إقٞةَ ،٫كٹ ا٣ؿصٮع ٔ ٨اٷٝؿار ث ،٫كإف
دػ٤خ ُلة ،ز ٥أ٠ؾب ٛ٩ك،٫
قُٞخ ظٞٮؽ اٛلٞؿٚ ،إذا ٝةؿ٬ :ؾق زكصذٰ كٝؽ
ي
ظ ٜآص ّف
ق ٍٞظ ّف٤ٔ ٫ٞٲ٭ة كظ ّفٞ٭ة ٔ٤ٲ ٫إف وةدٝذ ،٫ٹ ّف
كظ ٜا٣ٮ٣ؽٚ ،ٲعؿـ ٔ٤ٲ٫
أوٮٜلًل كٚىٮٜلًل ،كٱ٤ع٩ ٜكت  ٨٦د٤ؽق يف و
ي
ا٤٣عٮؽ ثٚ ٫ٲ٭ة.
٦ؽة ٱ٨١٧
زكج
فرع :كٛلة ٚٲ ٨٦ ٫ظ ٜآص كصت ٔىل وةظت اٛ٣ؿاش اٵكؿ ك٬ٮ ي
و
ثن٭ةدة ٔىل ٦ٮد ٫ك٩عٮً٬ل
اٛل٘٤ٮَح كاٛلٞٛٮ يد ظٲر رصٓ كٝؽ ١٩عخ زكصذ٫
ّف
ا ٙ١٣ظذٯ دذ٦ ٥ؽة اٹقذرباء.
فرع :ك١٣ٮ ٫٩قجت ٙلٮؽ ا٣ٮ٣ؽ ًف ٱىط دىةدؽ ا٣ـكصَل ٔىل  ٰٛ٩ا٣ٮ٣ؽ،
ك٣ٮ د ىٲ ِف٪ٞة أ٣ ٫٩ٲف ٦ ٨٦ةء ا٣ـكج؛ إذ ٣ٲف ٜلًل إ٘٣ةء ا٣كجت اٍ٣صٰٔ ،كأ٦ة إ٤٣ةف
ٚ٭ٮ دا٣ ٓٚذأزٍلق يف ٙلٮؽ ا٣ٮ٣ؽ اٛل ،ٰٛ٪ٹ راٛ٤٣ ٓٚؿاش؛ ك٣ؾ ٟ٣ٱ٤ع ٜثة٣ـكج
٦ة ك٣ؽد ٫اٛلٺ ىٔ٪ح ٝج ٢أرثٓ قَ٪ل ،كثٕؽ قذح أم٭ؿ  ٨٦ٱٮـ إ٤٣ةف ،كٹ ٱىط ٫٪٦
ٛ٩ٲ٫؛ إذ ٹ ٕ٣ةف ثٕؽ ٌ٦ص إ٣ؽة ٔىل اٵوط.
فرع :كٹ قجت ٤٣عٮؽ ا٣ٮ٣ؽ ٍٗل اٛ٣ؿاش ،كأ٦ة زجٮد ٫ثة٣ؽْف ٔٮة ٤٤ٚعٔ ٢٧ىل
قجٚ ٜؿاش قةث ٜث٘ ٍ٤أك ٍٗلق؛ ك٣ؾ٣ ٟ٣ٮ ٝةؿ٬ :ٮ اث ٨٦ ٰ٪ز٩ة ىك ً
او ن
ٺ ٠ٺ ى٫٦
ًف ٱ٤ع ٜا٪٣كت.
فرع :ك١٣ٮف اٙل ٜأو )1(٢يف اٛ٣ؿاش ٤٣ـكج كظ ٜا٣ـكصح دةثٓ ًف ٱىط
٪٦٭ة أف دؽٰٔ ك٣ؽ نا ٱ٤ــ ٙ ٨٦لٮُ ٫ٝلة ٙلٮ ي ٫ٝثـكص٭ة إٹ إذا وةدٝ٭ة؛ ٵف ٔ٤ٲ٫
و
ٚؿاش آػؿ إف ادٔذٍٗ ٨٦ ٫لق ٗ ُ٤نة ،أك ثةقذعٞة٫ٝ
ٚٲ ٫رضر نا ،إ٦ة ث٧نةر٠ح
اٙلٌة٩ح ا٣نةٗ٤ح ٔ ٨ظٞٮؽ ا٣ـكج إف ادٔذ ،٫٪٦ ٫كأصةز ٠سٍلكف وعح ًدٔٮٔلة؛
ٖل٤٭ة ٔىل ا٣كٺ٦ح.
ٵف ٜلة ك٤٣ٮ٣ؽ ظ ٜٹ ٱك ٍٞثإقٞةط ا٣ـكج ظ ِف ٓ٦ ٫ٞإ١٦ةف ى ٍ

( )1يف (ج)« :اٵو ،»٢كيف (ب)« :يف اٵو ،»٢كا٣ىٮاب« :أو ن
ٺ» ثة٪٣ىت.

فرع :كٛلة ٠ةف قجت اٛ٣ؿاش ٬ٮ ا٣ٮطء امرتط كصٮدق ظٞٲٞح أك ظ ١نًل،
ٚةٵكؿ يف ا١٪٣ةح ا٣جةَ ٢كا ،ٍ٤٘٣ك٠ؾا  ٟ٤٦ا٣ٲَ٧ل  ٓ٦ا٣ؽْف ٔٮة ٔ٪ؽ٩ة.
كا٣سةٌل يف ا١٪٣ةح ٍٗل ا٣جةَ ٢وعٲع نة ٠ةف أك ٚةقؽ ناٚ ،إٛ ٫٩لة َشع ٤٣ذ٪ةق٢
ً٠ل دٞؽـ ٠ةف اٛ٣ؿاش ٞ٦ىٮد نا ٚ ٫٪٦ٲ١ٮف ٦ٮصج نة ٠ ٫٣ة٣جٲٓ ٨١٣ ٟ٤٧٤٣
ثٍصََل:
أظؽً٬ل٠ :ٮف ا٣ـكج ٠ل ٨١ا٣ٮطء ثأف ٱ١ٮف ٠ل ٨١ا٣ج٤ٮغ.
كزة٩ٲ٭ًل :أف دأيت ث٣ ٫كذح أم٭ؿ ًٚل ٚٮٝ٭ة  ٨٦ٱٮـ ا١٪٣ةح ٍٗ ٨٦ل َشط آػؿ ٔ٪ؽ
ثٕي أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲح ،كزاد ا٘ل٧٭ٮر َشَ نة آػؿ ك٬ٮ ِلٮٱـ كٝٮع ا٣ٮطء.
٤ٚٮ ي ًُٓ ٝثٕؽً٠ ٫٦ل د٤ؽق ا٦ؿأة ا٘٣ةات كاٛلعجٮس ثٕؽ ٌ٦ص أرثٓ قَ٪ل
كاٛلُ ْف ٜ٤يف ٝل٤ف إٞ٣ؽً ،ف ٱسجخ اٛ٣ؿاش؛ ٵ٩ة إً٩ل صٕ٪٤ة ا١٪٣ةح ٝةا نًل ٞ٦ةـ
ا٣ٮطء؛ ٵ٪ْ٦ ٫٩ذ ٫كٹ ظِ٪ْ٧٤٣ ٥١فح ّ ٓ٦لٔ ٜٞؽـ اٛل ًبِ٪فح.
فرع :كإذا دؿدت ٚؿامةف ٙل ٜا٣ٮ٣ؽ ثىةظت اٵػٍل؛ ٵف كَب ٫أٝؿب
ي
وعٲط ك٣ٮ ٠ةف ث١٪ةح ثةَ ٢أك كطء ٗ ،ٍ٤كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح :ٱ٤عٜ
كٚؿام٫
ه
ثىةظت اٵكؿ ٵف ٚؿام ٫وعٲط ،كٹ ظ٣ ٥١ٮطء ا٣سةٌل.
فرع :كاٛلضجٮب اٛلكذأو٠ ٢ة٣ىعٲط يف زجٮت اٛ٣ؿاش  ،٫٣كوعح ًدٔٮد٫
ٵف اٹقذ٧ذةع ٱٞٮـ ٞ٦ةـ ا٣ٮطء ،ك٣ؾ٣ ٟ٣ٮ اقذؽػ٤خ اٵ٦ح ٦ةء قٲؽ٬ة ٨٦
ٔىل ٚؿامٞٔ ٫ٲت كطء أك اقذ٧ذةعٙ ،ل٩ ٜكت ا٣ٮ٣ؽ ،كوةرت اٵ٦ح أـ ك٣ؽ،
ككصت ٔ٤ٲ ٫ا٣ؽْف ٔٮة.
وسأمث :كٝؽ د٤ذجف وةظجح اٛ٣ؿاش ثٍ٘ل٬ةٚ ،جٍ٘ل ٞلىٮرات ٱجُ ٢اٛ٣ؿاش أو ن
ٺ،
كث٧عىٮرات يٱكَ ٟ٤ؿٱ ٜا٣ذعٮٱٚ ٢ٲًل ٹ أو ،٫٣ ٢ك يٱٕ ٢٧ثةٵو ٢يف ٍٗلق.
فرع ٨٧ٚ :دـكج ا٦ؿأدَل كَ ٜ٤إظؽاً٬ل يف ٝل٤ف إٞ٣ؽ ،ز ٥ا٣ذجكخ
٤ل ْفٮؿ يف ٩كت و
٪٦ ٢٠٭ًل
ثةٵػؿل ز ٥كًٕذة ثٕؽ ٌ٦ص قذح أم٭ؿ ىك ى٣ؽى ٱٚ ،٨إ ٫٩ي ى
كٍ٦لاز ٫كاٛلٍلاث ٫٪٦؛ ٵف أظؽً٬ل اث ٫٪ثٲَٞل ٚٲ١ٮ٩ةف ٠ةث ٨كاظؽ يف اٛلٍلاث،

كدٮٌف ١٩ةح ث٪ةت ا٣ـكج كٍٗلً٬ل ك٤لؿـ ٔىل ٪٦ ٢٠٭ًل ٞلةر يـ ا٣ـكج ،كٹ ٣لٮز ٫٣

اْ٪٣ؿ إ٣ٲ٭ ٨د٘٤ٲج نة ٘ل٪جح اٙلْؿٚ ،إف ٠ةف أظؽً٬ل أ٩سٯ ًف ٱ٤٣ ٨١ـكج اْ٪٣ؿ إ٣ٲ٭ة،
ك٤لؿـ ٔ٤ٲ١٩ ٫ةظ٭ة.
كٜلًل  ٕ٦نة ٍ٦لاث أ٩سٯ؛ ٵ ٫٩اٛلذٲ ،٨ٞك٦ة قٮاق ٞلذٍٚ ،٢٧لصٓ ٚٲ ٫إٌف اٵو،٢
ك٠ؾا ٣ٮ ٠ةف اٹ٣ذجةس يف اٹثٍ٪ىَل .ٍٞٚ
فرع :ك١٬ؾا ظ٧١٭ًل  ٓ٦اٵ ِفَ٦ل ٚٲىٍلاف ٪٦ ٢١٣٭ًل ث٪٧ـ٣ح اث ٨كاظؽ،
كدىٍل اٵ ِف٦ةف ٪٦ ٢١٣٭ًل ث٪٧ـ٣ح أ ُفـ كاظؽة ،كد٘٤ت ص٪جح اٙلْؿ يف اٵظ١ةـ
اٛلذٕٞ٤ح ث.٫
فرع :ك٦س ٢ذ٣ ٟ٣ٮ ا٣ذجكخ أ ّفـ ك٣ؽق ثأ٦ذ ٫ا٣ذٰ ٣ٲكخ أ ِفـ ك٣ؽقٚ ،ةٙل ٥١يف
ٙلٮؽ ٩كت أكٹدً٬ل ٦ة دٞؽـ ،ك ٫٣كَؤً٬ل ،كٱىٍلاف  ٕ٦نة أ ٰ٦و
ك٣ؽ ،ٱٕذٞةف
ِف ٍ
ث٧ٮد ،٫كٱكٕٯ ٪٦ ٢٠٭ًل يف ٩ىٝ ٙٲ٧ذ٭ًل(.)1
ك٠ؾ٣ ٟ٣ٮ ك ٓٝاٹ٣ذجةس ثَل زكصذ ٫كأ٦ذ ٫إٹ أ١لة ٹ دىٍل أ ِفـ ك٣ؽ.
فرع :كإً٩ل ٱىةر ٪٬ة إٌف ا٣ذعٮٱ٣ ٢ذٲ ٨ٞأظؽ اٵ٦ؿٱ ،٨كٔؽـ اٵو ٢ا٣ؾم
ٱؿصٓ إ٣ٲ ،٫ك٬ؾق ٝةٔؽة ا٣ذعٮٱً٠ ،٢ل قٲأيت يف ا٣ؽٔةكل إف مةء آص دٕةٌف،
ك٣ؾً ٟ٣ف ي٤لٮؿ ٔىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙلٜ؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح.
٤ٚٮ ٠ةف ا٣ٮ٣ؽ يف ٬ؾق اٛلكةا ٢كاظؽ نا  ٍٞٚكا٣ذجف أ٬ٮ  ٨٦وةظجح اٛ٣ؿاش أـ
ٍٗ ٨٦ل٬ة؟ قٮاء ٠ةف ا٤٣جف يف اٛلؿأدَل أك ا٣ٮ٣ؽٱً ٨ف ٱ٤ع ٜا٪٣كت ٔ٧ٺن
ثةٵو ٢إٹ أف ٱؽٔٲ ٫ا٣ـكج ٠ةف ٤٣ؽْف ٔٮة ً٠ ٍٞٚل إذا ا ِفدٔةق ٍٗلق.
و
رص ٢اث ٪نة كث٪ذ نة ٚةدٔخ ٪٦ ٢٠٭ًل اٹث ،٨كٛ٩خ ا٣ج٪خ،
كًٓ ا٦ؿأدة
فرع٤ٚ :ٮ ى
ك٩كت اٹث ٨٦ ٨اٵ ِفَ٦ل ،كٱىٍلاف ث٧سةثح أ ُفـ كاظؽة ٔىل
زجخ ٩ك يج٭ًل  ٨٦ا٣ـكج،
ي
٦ة ٦ؿ ،كا٩ذٛخ ا٣ج٪خ ٪٦٭ًل  ٕ٦نة ٔ ٧ن
ٺ ثةٵو٢؛ إذ ٹ ّلٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل.ٜ

كإً٩ل زجخ اٹثٜ ٨لًل ٣ذٲ ٨ٞاٛ٣ؿاش اٛلٮصت  ٫٣كٔؽـ ٛ٩ٲ ٫كاقذٮاا٭ًل يف ذ،ٟ٣
ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ادٔذة ٞ٣ٲُ نة؛ إذ ٹ ٚؿاشٚ ،إذا وؽِف ؽ ا٣ـكج إظؽاً٬ل ٙلُ ٜلًل ٹ ثٍ٘لً٬ل.
( )1يف (ب ،ج)ٝ« :ٲ٧ذ٭ة».

فرعٚ :إف ٠ةف كآً اٹث ٨كا٣ج٪خ ا٦ؿأدَل ٣ؿصَ٤ل ،كد٪ةزٔة ٔىل ٦ة ذ٠ؿ٩ة،
ا٩ذٛخ ا٣ج٪خ ٪٦٭ًل  ٕ٦نة ،كأ٦ة اٹث ٨٧ٚ ٨وؽِف ٝ٭ة زكص٭ة ٙلُ ٜلًل دكف ِ ٨٦ف
٠ؾُلة،
ٚإف وؽٝ٭ًل( ٕ٦ )1نة ٙلُ ٜل ٥ا٘ل٧ٲٓٔ ،ىل ٩عٮ ٦ة دٞؽـ[ .كإف ٠ؾثة ً٬ل(ٙ )2لٜ
ثةٵي ِفَ٦ل دكف ا٣ـكصَل ٔىل ٩عٮ ٦ة دٞؽـ(.])3
فرع :كإً٩ل ٙل ٜاٵ ِفَ٦ل  ٓ٦ا٣ذ١ؾٱت يف ٬ةدَل اٛلكأ٣ذَل؛ ٣ذٲ٠ ٨ٞٮ ٫٩ٷظؽاً٬ل

كٝؽ ا ِفدٔذةق  ٕ٦نة.

كإذا ا٣ذجف  ٫٣ ٨٦اٙل ٜيً ٝك ى ٥ثٲ٪٭ ٥ثة٣ذعٮٱ ،٢كإً٩ل ا٩ذٛخ ا٣ج٪خ  ٓ٦دٲ٠ ٨ٞٮ١لة

ٷظؽاً٬ل أٱٌ نة ٛ٪٣ٲ٭ًل ٜلةٚ ،ة٣ذعٮٱٚ ٢ٲ٭ة ٔىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل ٜك٬ٮ ٍٗل وعٲط٨١٣ ،
إذا ا ِفدٔة٬ة أظؽي ا٣ـكصَل زجذخ َ ٨٦ ٫٣ؿٱ ٜا٣ؽْف ٔٮةً٠ ،ل إذا ا ِفدٔة٬ة ٍٗلق.
فرعٚ :إف ا ِفدٔٯ ا٣ٮ٣ؽى ه
رص ٢آػؿ ظٲر ًف ٱ٤ع ٜثأظؽ ا٣ـكصَل ك٬ٮ يف وٮرة
ا٣ذ١ؾٱت ،اظذ ٢٧أف ٹ ٱ٤ع ٜث٫؛ ٵ ٫٩ظٲ٪بؾ ٠ةٞ٤٣ٲًٍ٠ ،ل ٝٲ ٢يف اث ٨اٛلٺ ىٔ٪ح.
تاب اخلٍغ

اُ٣ٺؽ إقٞةط اٙل ٜا٣سةثخ ثة١٪٣ةحٚ ،ٲ٤ــ ٞ٩ ٫٪٦ىةف ً
اٙل ْف ٢ا٣كةثٔ ٜىل
ا١٪٣ةح ٔىل ٦ة قٲأيت يف ا٣ذس٤ٲرٚ .إف ٠ةف ٬ؾا اٷقٞةط ٔىل ٔٮض ٦ةؿ ،أك ٦ة
ٱؤكؿ إٌف اٛلةؿ ٠ة٣رباء كاٜلجح كٍٗلً٬لٚ ،٭ٮ ػٞٔ ٓ٤ؽ نا كَشَ نة كإٹ ٤ٚٲف ثؼ،ٓ٤
كٝؽ ٱ١ٮف ٔٞؽ نا ٔىل ٍٗل ٦ةؿ ،كٍٗل ٔٞؽ.
فرع :كٛلة ٠ةف ٔٞؽ اٚل ٓ٤إقٞةَ نةً ،ف ٱىط رصٮع ا٣ـكج ٔٝ ٫٪جٝ ٢جٮؿ
ا٣ـكصح ،كًف ٱىط  ٨٦كٍف ا٣ىٍ٘ل ،كٹ  ٨٦قٲؽ إ٣جؽ؛ ك٣ؾ٣ ٟ٣ٮ ٝةؿً :
أ٩خ
صربت ٔىل ا٣رباء كاٜلجح .ثؼٺؼ
َةٔ ٜ٣ىل أف درباٲ ٰ٪أك ٔلجٰ ٍف ٠ؾا ى ٚىٞجً ى٤خ ،يأ ً
ى
٣لرب ٔىل اُ٣ٺؽ؛
٦ة ٣ٮ ٝة٣خ:
أثؿأد ٟأك ك٬جخ ٔ ٟ٣ىل أف دُٞٚ ٰ٪ٞ٤جٚ ،٢ٺ ي ٍ

ٵف ٜلة ا٣ؿصٮع.

( )1يف (ج)« :وؽٝةً٬ل».
( )2يف (ب) :أ٠ؾُلًل.
( )3قة( ٨٦ ٍٝأ).

ظٓ ٜص يف
فرع :كٛلة ٠ةف ا يٛل ٍك ى٬ ٍٞٮ اٙل ٜا٣سةثخ ثة١٪٣ةح ،كٝؽ دٞؽـ أَ ٫٩ف

اٵو٠ ،٢ةف اُ٣ٺؽ ١٦ؿك ٬نةً٠ ،ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع()1؛ ك٣ؾَ ٟ٣شٔخ اٙلؿ٦ح
ثة٣ذس٤ٲر زصؿ نا ٔ ،٫٪ككصت إٱٞةٔ٤٣ ٫ك٪ح ٰ١٣ ،ٱىؽي ر ٔ ٨دسج و
خ كً٠لؿ ْ٩ؿ.
ّف
ّف
ى ٍ ى
كامرتط ٚٲ٠ ٫ٮ ٫٩يف يَ ٍ٭ؿ ًف ٣لةٕ٦٭ة ٚٲ ،٫كٹ يف اٙلٲٌح ا٣ذٰ ٝج٫٤؛ ٵف إٱٞةٔٓ٦ ٫
ك١ل ىٰ ٔ ٨إ٣ض٤ح يف
ا٣ذ ٨٦ ٨١٧ا٣ٮطء ٔ٪ؽ اٙلةصح ٪ْ٦ح اػذٲةر اٵو٤ط ،ي ً
اُ٣ٺؽً٠ .ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( .)2كَشٔخ ا٣ؿصٕح دٺٚٲ نة ٤٣ع ٜا٣كة ،ٍٝكصٕ٢
٤٣رتكم كاْ٪٣ؿ ً٠ل يف اٹقذذةثح،
٩ىةب ا٣جٲ٪ٮ٩ح زٺز نة؛ ٵ ٫٩ىٔؽى هد ٝؽ َشع
ْف
كا٣نٕٛح كٍٗلً٬ل.
فرع :كٛلة ٠ةف ظ ٜآص أو ن
ٺ يف ا١٪٣ةح ،كظ ٜإ٣جؽ دةثٕ نةً٠ ،ل دٞؽـ٠ ،ةف
اُ٣ٺؽ ٔىل ا١ٕ٣ف٤ٚ ،ؾ ٟ٣وط ا٣ذربع ثً٠ ،٫ل يف قةاؿ اٷقٞةَةت ٥٤ٚ .ٱ٨١
ٚلؿكج ا٣جٌٓ ٝٲ٧ح ٔ٪ؽ٩ة ،ػٺ ٚنة ٤٣نة.ٰٕٚ
فرعٚ :إذا َ ِفٔ ٜ٤ىل ٦ةؿ اٍ٘٣ل كًف ي ً
٣ل ٍـ ،أك ٔىل ٦ة ِّ٪ف٦ ٫ةٹن ،كٹ د٘ؿٱؿ ٪٦٭ة،
ٚة١٩ن ٙػٺ ،٫ٚكصت يف اٵكؿ ٝٲ٧ذ ،٫كيف ا٣سةٌل ٱ ٓٞرصٕٲ نةٚ ،ٺ ٱؿصٓ ٚٲ٭ًل
إٌف ٝٲ٧ح ا٣جٌٓ ،ك٬ٮ ٦٭ؿ اٛلس ،٢ػٺ ٚنة ٤٣نة.ٰٕٚ
ٚٮدخ
كإذا ٠ةف ٪٦٭ة د٘ؿٱؿ يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح رصٓ إ٣ٲ٫؛ ٵف ذ ٟ٣ص٪ةٱح ٪٦٭ة ِف
٦ذٞٮ ٦نة َشٔ نة ٹ ٱ ٟ٤ً ٧ا٣ؿصٮع ٚٲ ٫د٤ـ٦٭ة(ٝ )3ٲ٧ذ.٫
ُلة ٔ٤ٲ ٫ظ ٞنة ٌ
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلٕٞٮد ٔ٤ٲ٪٬ ٫ة ك٬ٮ إقٞةط اٙل٣ ٜٲف ثًلؿ كٹ مجٲ٭ نة ث،٫
إ٣ٮض
ًٕٛخ ٚٲ ٫اٛلٕةكًحٚ ،ٲىط اٞ٣جٮؿ يف ٝل٤ف ا ٥٤ٕ٣ثةٷ٣لةب ،ك ىٝجً ى٢
ي
ى
ا٘ل٭ة٣ح ا٤١٣ٲح ،ك٣ــ  ٨٦ا٘ل٪ف أ ٍك ى ٠يك)4(٫؛ إذ ٦ة ٚٮ٦ ٫ٝن١ٮؾ ٚٲ ،٫كٹ ٞ٦ذًص ،٫٣
( )1دٞؽـ ٦ة ٱؽؿ ٔ٤ٲ.٫
( )2ث٪عٮ ظؽٱر أػؿص ٫يف ٪٠ـ إً٣لؿ ( ٨ٔ )27873أيب ٦ٮقٯ(( :دـكصٮا كٹ دُٞ٤ٮا ٚإف آص ٹ
٤لت ا٣ؾكاَٝل كا٣ؾكاٝةت)).
( )3يف (ب)ٚ« :ٲ٤ـ٦٭ة» ،كيف (ج)٤ٚ« :ـ٦٭ة».
( )4أم :أد٩ةق.

ٖل ى ٢أ٦ذ ،٫كإ٣ربة ثةٹ١٩نةؼ .ثؼٺؼ ا١٪٣ةح يف ٬ؾق اٵظ١ةـ.
كوط صٕ ٫٤ى ٍ
فرع :كٛلة ٠ةف إً ٣ٮض ٪٬ة يف ٞ٦ةث٤ح إقٞةط ظ٠ ٜةف ٟلة ٛ٣نة ٞ٤٣ٲةس؛ إذ ٹ
ٱىط أػؾ إ٣ٮض ٔىل إقٞةط اٙلٞٮؽ ٠ة٣نٕٛح كاٚلٲةر ك٩عٮً٬لٛ ٨١٣ .لة ٠ةف
ا٣جٌٓ مجٲ٭ة ثةٛلجٲٓ يف ا١٪٣ةح ٠ةف اٚل٠ ٓ٤ةٛ٣كغ.
ثٝ ٢ؽ ذ٬ت ٠سٍلكف إٌف أٚ ٫٩كغ ظٞٲ ،ٰٞك٣ؾً ٟ٣ف ٱىط أف ٣لٕٔ ٢ٮً٫
أ٠سؿ ً٦ل ٣ــ ثٕٞؽ ا١٪٣ةح ٔ٪ؽ صًلٔح ،كػةٛ٣٭ ٥آػؿكفٚ ،ضٕ٤ٮق ٠جٲٓ اٛلنرتم
٤٣كٕ٤ح  ٨٦ثةإ٭ة؛ ك٣ؾ ٟ٣م ِفج٭ ٫ا٣نةرع ثةًٛ ٣ؽاء٠ ،أ١لة أزا٣خ ى
اٛل ٟ٤اُ٣ةرئ ثًل
ثؾ٣ذ ٨٦ ٫إ٣ٮضٕٚ ،ةد اٛل ٟ٤اٵويل ٚأمج ٫اٛل ٟ٤ا٘لؽٱؽً٠ .ل أمةر إ٣ٲ٫
ا٣نةرع( )1يف ٍْ٩لق.
فرع٤ٚ :ٮ ػة ٓ٣قٲؽي اٵ٦ح زكص٭ة ٔىل رٝجذ٭ة١٤٦ ،٭ة ا٣ـكج ،كك ٓٝاُ٣ٺؽ
ً٠ ،ٍٞٚ ٰ٪٬ل دٞؽـ؛ ٣ىعح اصذًلع اُ٣ٺؽ
ٞ٦ةر ٩نة  .ٟ٤٧٤٣ز ٥اٛ٣كغ كا٣رتدت ًذ َف
كاٛ٣كغ ً٠ل ٦ؿ يف ْ٩ةاؿق.
فرع :كٛلة ٠ة٩خ يف ٱؽ ا٣ـكج أقٍل نة ً٠ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع مجٲ٭ح ثةٛل٤٧ٮ٠حً ،ف
ٚعؿـ ا٣نةرع أػؾ
يٱؤ ى ٨٦أف يٱٌةر٬ة يف اٛلٕةَشة؛ ٣ذكذٛؽم ٛ٩ك٭ة ثةٛلةؿِ ،ف
إ٣ٮض ٔىل اُ٣ٺؽ إٹ ّ ٓ٦٭ٮر ٩نٮز٬ة ،كٔؽـ إٝة٦ذ٭ة ٙلؽكد آص ً٠ل أمةر
و
ثُٲجح ٛ٩ ٨٦ك٭ة ٠ ٓ٦ٮ١لة ظٲ٪بؾ أ ٬ن
ٺ ٕٞ٤٣ٮثح،
إ٣ٲ٫؛ إذ يٱٕ ى ٥٤ظٲ٪بؾ ٠ٮ ي٫٩
ٚأمج٭خ ا٘٣ةوت ظٲر ٱؽٝ ٓٚٲ٧ح إَ٣ل اٛل٘ىٮثح ٔ٪ؽ دٕؾر رد٬ة؛ ك٣ؾ ٟ٣إذا
٠ةف إ٣ٮض ٍٗ ٨٦ل٬ة ًف ٱنرتط ٩نٮز٬ة ٔىل اٵوط ،كٝةؿ صًلٔح :ٱىط أػؾ
إ٣ٮض ٪٦٭ة ٍٗ ٨٦ل ٩نٮز  ٓ٦ا٣رتا٬ل ٠كةاؿ اٛلٕةكًةت.
فرع :كٛلة ٠ةف إقٞةط اٙل ٜيف اٚل ٓ٤يف ٞ٦ةث٤ح ٔٮض ٔٞؽ نا ٠ةف أك َشَ نة
أكصت ا٣جٲ٪ٮ٩ح؛ ك٣ؾ ٟ٣إذا ثُ ٢إ٣ٮض أك ٠ةف ٍٗل ٦ةؿ ،وةر رصٕٲ نة .كٰ٪ٕ٩
٠ٮ ٫٩ثةا ٪نة أف ظٍٗ ٫٧١ل ٦رتاخ ٔ .٫٪ثؼٺؼ ا٣ؿصٰٕٚ ،إ٦ ٫٩ٮٝٮؼ ٔىل اٌٞ٩ةء
إ٣ؽةٚ ،ةٛلٚ ٟ٤ٲ٭ة و
ثةؽ؛ ٤ٚؾ ٟ٣ٱذٮارزةف ٚٲ٭ة.
( ٫٤ٕ٣ )1ٱؿٱؽ ثةٍْ٪٣ل ٠ةٷٝة٣ح كٚكغ اٛلجٲٓ ك٩عٮ ذ.ٟ٣

فرع :ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ ثٕي أوعةث٪ة يف ٦كةا ٢إً ٣ؽِف ة :إف اُ٣ٺؽ ٚٲ٭ة ثةا٨؛ ٵ٫٩
يف ٞ٦ةث٤ح ا٣رباءٚ .إف كٕٝة يف اٛلض٤ف ٝ ٨٧ٚجٲ ٢إٞ٣ؽ ،كإف ك ٓٝأظؽً٬ل يف ٍٗلق
ٌ٦ة ٚنة إٌف اٵكؿ ٝ ٨٧ٚجٲ ٢اٍ٣صط.
كا٘ل٧٭ٮر ٛلة أذربكا رصٱط إٞ٣ؽ كاٍ٣صط أػؿصٮا إً ٣ؽِف ىة ٔ٪٭ًلٚ ،ٲ١ٮف
اُ٣ٺؽ رصٕٲ نة.
فرع :كٛلة ٠ةف اٚلٞٔ ٓ٤ؽ ٕ٦ةكًح ،امرتط ٠ٮف إ٣ٮض ً٦ل ٱذ٧ٮؿ يف ًد ٍٱً ٪٭ًل
ك٠ةف ٧ٌ٦ٮ٩ة نٔ٤ٲ٭ة ظذٯ ٱٞجٌ ٫ا٣ـكج ،كوط ٠ٮٍٗ ٨٦ ٫٩ل٬ة ٠كةاؿ
اٛلٕةكًةت.
فرعٚ :إذا َٞ٤٭ة ٔىل إقٞةط ا٣نٕٛح أك اٚلٲةر ،أك زٱةدة يف أص ٢ز٦ ٨٧جٲٓ
٦ؤصٝ ٨٦ ٢ج ٢اُ٣ٺؽ ،أك ٔىل إقٞةط اٞ٣ٮد ،أك ثى ىؿ واء  ٨٦إقةءة ،أك إقٞةط ظٜ
اقذُؿاؽ أك ٦كٲ ٢أك دٕ٤ٲح أك ٩عٮ٬ةٞ٤َ ،خ ثةٞ٣جٮؿ رصٕٲ نة ،كقُٞخ ٬ؾق
اٙلٞٮؽ ،ك٠ؾا ٔىل زٱةدة يف ٦جٲٓ أك ز ٨٧ظٲر ًف ٱٚ ٨١ٲ ٫زٱةدة ٔىل اٛلس ،٢كإٹ
١٣ةف ػ ٕ٤نة ٔىل ا٣ـٱةدة؛ ٵف إ٣ٮض(٪٬ )1ة ٦ذًٌ٤٣ ٨٧لؿ ً٠ل يف :أ٩خ َةٔ ٜ٣ىل
أف درباٲ ٰ٪أك ٔلجًٰ٠ ،ل دٞؽـ٤ٚ ،ٮ دٛةقؼة يف اٛلجٲٓ ثٕؽ٬ة اٛ٩كؼخ ا٣ـٱةدة ٓ٦
اٵوٕ٠ ،٢ىل أف دجٲٰٕ ٠ ٰ٪٦ؾا.
فرعٚ :إف ٝةؿٔ :ىل أف دٞجٌص(٬ ٰ٪٦ )2ؾا ث١ؾا١ٚ ،ؾ ٟ٣إف ٠ةف ٝؽر اٞ٣ٲ٧ح
ًٚل ٚٮؽ ،كإٹ ٠ةف ػ ٕ٤نة ٔىل ٝؽر ٦ة ٞ٩ه  ٨٦اٞ٣ٲ٧حٚ ،إذا دٛةقؼة يف ا٣جٲٓ
ٚجةٙل ٥١ا٤ٞ٩ت رصٕٲ نة ،ٹ ثة٣رتا٬ل؛ إذ ٬ٮ  ٟ٤٦صؽٱؽً٠ ،ل ٣ٮ ىر ِفد ٦ة ك٬جخ ٫٣
كٝؽ َٞ٤٭ة ٔىل أف ٔلت ٚ ٫٣ٮ٬جخ .كٱأيت يف اٷصةرة ٦س ٢ذ.ٟ٣
فصً :يف اخلٍغ ِٓ ادلٍّٛن

ٛلة ٠ةف إ٣جؽ ٦ة ١٣نة ٣جٌٓ زكصذ٠ ،٫ةف اُ٣ٺؽ ثٲؽق ٝلة ٩نة كٔىل ٔٮض،
ٚٲ ٫١٤٧قٲؽق ثُؿٱ ٜاٚلى ىًٛ ٤ٲح ً٠ل دٞؽـ؛ ك٣ؾ٣ ٟ٣ٮ يصٕ٤٣ ٢كٲؽ اثذؽاء ًف ٱٓٞ
ػ ٕ٤نة؛ إذ ٹ ٱ٤ــ إ٣ٮض.
( )1يف (ب ،ج)« :ا٘٣ؿض».
( )2يف (ب ،ج)« :دجٲٰٕ» دْ٪ٲ٪نة.

فرع٤ٚ :ٮ ػة ٓ٣إ٣جؽ زكصذ- ٫ك ٰ٬ظؿة أك أ٦حٍ٘٣ -ل قٲؽ إ٣جؽ ٔىل َٔل
٦ ٨٦ةؿ قٲؽق ٣ـ٦٭ة ٝٲ٧ذ٭ة  ٫٣قٮاء أصةز أـ ٹ ،كإف اػذ ٙ٤ا٣ٮصٚ ٫إف ٠ة٩خ
أ٦ح ٣كٲؽق وط اٚل ٓ٤أٱٌ نة ٔٲ ٪نة ٠ةف اٛلةؿ أك دٱ ٪نة ،أصةز ا٣كٲؽ أـ ٹ؛ ٣ٮٝٮع
اُ٣ٺؽ ٔىل ٔٮض وعٲط ،كٹ ٱِص ٔؿكض ثُٺ.٫٩
فرع :ك ٨٦ذ٣ ٟ٣ٮ ػة ٓ٣ا٣كٲؽي ٔجؽى ق ٔ ٨زكصذ ٫ثٕٮض ٚ ،٫٪٦إ ٫٩ٱ ٓٞػ ٕ٤نة،
كٹ ٱِص ٠ٮف إ٣ٮض وةاؿ نا إٌف ٫١٤٦؛ ٣ىعح ٕ٦ة٤٦ح ا٣كٲؽ ٠ل٤ٮ ٫٠ثٲٕ نة كَشا نء
كمٕٛح كإصةرة كٍٗل٬ةً٠ ،ل دٞؽـ ّلٞٲ ٜذ.ٟ٣
فصً :يف اٌرثٍ١ث

ٝؽ ٔ ٥٤أف اٞ٤ُ٣ح ا٣ٮاظؽة يد ٍك ً ٟ٤٦ ٍٞا ٣يجٌٓ٩ ،ةصـ نا إف ٠ةف ػ ٕ٤نة ،أك ٝج٢
ا٣ؽػٮؿ.
أ٦ة اٵكؿ ٚٶص ٢إ٣ٮض ٔىل ٦ة ٦ؿ ،كأ٦ة ا٣سةٌل  ٌٕٙ٤ٚاٛلٚ ،ٟ٤٭ٮ ٛ٠كغ
اٛلجٲٓ ٝج ٢اٞ٣جي.
ك٦ٮٝٮ ٚنة ٔىل اٌٞ٩ةء إً ٣ؽِف ة إف ٠ةف ٍٗل ذ ،ٟ٣ك يٱ ىك ِف٧ٯ رصٕٲ نة ،كٔىل  ٢٠ظةؿ
ٚجة٣ٮاظؽة ٱٞ٪ه ً
اٙل ّف ٢ا٣كةثٔ ٜىل ا١٪٣ةح ،كثةٞ٤ُ٣ح ا٣سة٩ٲح ٱـداد اٞ٪٣ىةف.
ك ٨٦ز ٥امرتط ٠ٮ١لة ثٕؽ رصٮع اٛل ٟ٤ثٕٞؽ أك رصٕح ،كثةٞ٤ُ٣ح ا٣سة٣سح ٔؽـ
ً
اٙل ٢ا٣كةثٔ ٜىل ا١٪٣ةح ،كظؽزخ ظؿ٦ح مجٲ٭ح ثةٕٞ٣ٮثحً٠ ،ل دٞؽـ؛ ٵ١لة
َشٔخ ٤٣ـصؿ.
ى
ا٣ذس٤ٲر ا٣ٮا ٝىٓ يف اٛلً ٟ٤ف دؿد ٓٛإٹ ثذٮقٍ
قجت اٙلؿ٦ح ٬ٮ
فرع :كٛلة ٠ةف
ي
و
ٍ٘٤٣ ٟ٤٦ل دةـ٣ ،ٲؾكؽ ٪٦ ٢٠٭ًل ٚٲ ٫ئ ىك ٍٲ ٤ىح اٳػؿ؛ ٣ٲكذٞؿ اٛل ،ٟ٤كٱ٢٧١
اٛ٣ؿاشً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( .)1كثُٺ ٫ٝٱٕٮد اٙل ٢اٵويل يف ظ ٜا٣ـكج
اٵكؿ١٪ٚ ،ةح ا٣سةٌل ٪٦ذ٭ٯ اٙلؿ٦ح ،كَٺ ٫ٝاثذؽاء اٙلً٠ ،٢ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع(.)2
(ٝ )1ةؿ ا٪٣جٰ ÷ يف ا٦ؿأة رٚةٔح اٞ٣ؿّٰ ٟ٤ٕ٣(( :دؿٱؽٱ ٨أف دؿصٰٕ إٌف رٚةٔح؟ ٹ ،ظذٯ
ٱؾكؽ ٔكٲ٤ذ ٟكدؾكٔ ٰٝكٲ٤ذ ))٫أػؿج اٞ٣ىح ا٣جؼةرم ( ،)5792ك٦ك.)1433( ٥٤
َ ْ َ ذَ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ُ َ ذ َ ْ َ َ ْ ً َ َُْ َ ْ َ ذَ َ َ َ
( )2ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفإِن غيلٓا فَل َتِو ُل ٌَِ بػد خِت تِهِح زوجا دْيه فإِن غيلٓا فَل

َ َ ََ

َ ْ َ

َت َ
ُ
جِاح غييْٓ ٍَا أن َح َ
اج َػاّ...ص اٳٱح [ا٣جٞؿة.]230:
ِ

فرع :كٝؽ ًٔ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أف ا٣ـكج إً٩ل ٦لؽـ ا٣سٺث؛ إذ ٹ ظؿ٦ح ٝج٤٭ة ،كٝؽ
ذ٬جخ اٙلٛ٪ٲح إٌف أ٦ ٫٩لؽـ ٦ة دك١لة ٝٲةق نة ٞ٪٣ىةف اٙلٔ ٢ىل اٙلؿ٦ح ،ك٬ٮ
ًٕٲٙ؛ إذ ٹ ٱٞةس ٦ة ٣ٲف ثعٔ ٥١ىل اٙل ٥١اٍ٣صٰٔ.
كٔ ٥٤أٱٌ نة أف ٔٞؽ ا٣ـكج اٵكؿ ٔ٤ٲ٭ة إف ٠ةف ثٕؽ ا٣ذس٤ٲر ٚةٙلةو ٢أ٫٩
 ٟ٤٦صؽٱؽٚ ،ٺ ٱؿأٯ ٚٲ٨ ٫لء  ٨٦ا٣ذٕ٤ٲٞةت ا٣ذٰ يف اٛل ٟ٤اٵكؿ ،كإف ٠ةف
ثٕؽ ٍٗلق ٔةد ث ٫اٛل ٟ٤اٵكؿ ثٕٲ ٥٤ٚ ،٫٪يٱ ٍ ٤ىٖ ٨لء  ٨٦د ٟ٤ا٣ذٕ٤ٲٞةت.
فرع :كٔ ٥٤أٱٌ نة أف  ٨٦اٙلؿ٦ح إً٩ل ظى٤خ ثة٣ذؽرٱش أف اٞ٤ُ٣ذَل كا٣سٺث
ث ِٛ٤كاظؽ ث٪٧ـ٣ح اٞ٤ُ٣ح ا٣ٮاظؽة؛ ٵف ٦ٮًٮع اُ٣ٺؽ ٬ٮ ٞ٩ىةف اٙل ٢ٹ
ٔؽً٠ ٫٦ل ٦ؿ ،كإً٩ل ٤لىٔ ٢ؽ ٫٦ثة٣ذؽرٱش اٛلؾ٠ٮر ٰٛٚ ،صٕ ٢ا٣سٺث ثِٛ٤
كاظؽ ً
٦ٮص ىجح ٤٣عؿ٦ح ً٠-ل ذ٬ت إ٣ٲ٠ ٫سٍلكف -إػؿاج ٦ ٨ٔ ٫٣ٮًٮَٔ ٫شٔ نة.
فصً :يف أزىاَ ذثثد ٌٍطالق

ٛلة ٠ةف اٙل ٜا٣سةثخ ثة١٪٣ةح أ٦ؿ ٹ ٱٞج ٢ا٣ذضـؤ ً٠ل دٞؽـ٠ ،ةف إقٞةٍَٗ ٫ل
ٝةث ٥٤ٚ ،٫٣ ٢ٱٞج ٢اُ٣ٺؽ كٹ ٞل ٫٤ا٣ذضـؤ؛ ٚإذا أك ٓٝثٕي َٞ٤ح ،أك َٜ٤
ثٕي ا٦ؿأد ٤َ ٫ىٍ ٞخ ،ذ ٟ٣ا٣جٕي ثةٷٱٞةع كا٣سةٌل ثةَ٣صاٱح ،كٝٲ :٢ث ٢ٱٓٞ
ا ٢١٣ثةٷٱٞةع؛ ٵف كٝٮع ا٣جٕي ٛلة ٠ةف ٦كذ٤ـ ٦نة ٣ٮٝٮع ا ٢١٣وةر إٱٞةع
ا٣جٕي ٠أ٦ ٫٩ٮًٮع ٚ ٫٣ٲ ٓٞث.٫
فرع :كٝؽ دٮ ٥٬ثٌٕ٭ :٥أف ٪ٕ٦ٯ اَ٣صاٱح يف اُ٣ٺؽ كإ٣ذ٬ ٜٮ أف ٱٓٞ
اٙلٔ ٥١ىل ا٣جٕي أكٹن ز ٥ٱَصم يف ا٣ٮٝخ ا٣سةٌل إٌف ا٣جة ،ٰٝك٬ٮ ٚةقؽ ٤٣ـكـ
ا٣ذضـؤ ظٲ٪بؾ ،ث٪ٕ٦ ٢ة٬ة أف ا٤ٕ٣ح يف ذ ٟ٣ا٣جٕي ٬ٮ اٷٱٞةع ،كيف ا٣سةٌل(٬ )1ٮ
كٝٮع اٙل ٥١يف ذ ٟ٣ا٣جٕي ،كأ٦ة ا٣ٮٝٮع ٚ٭ٮ يف كٝخ كاظؽ؛ ٛلة ٔ ٥٤أف ا٢٤ٕ٣
اٍ٣صٔٲح ٞ٦ةر٩ح ٵظ١ة٦٭ة.

كدْ٭ؿ ٚةاؽة اٚلٺؼ ظٲر ٝةؿ :ىٱؽي ًؾ َة ٜ٣إف دػ٤خ ا٣ؽار ،ز ٥دػ٤خ ا٣ؽار

( )1يف (٩غ)« :ا٣جة.»ٰٝ

كٝؽ إُٞ٩خ ٕٚىل اٞ٣ٮؿ ثةَ٣صاٱح ٹ َٺؽ [ٹ]( )1يف ا٣جٕي؛ ٕ٣ؽـ وٺظٲح
اٛلع ،٢كٹ يف ا٣جةٰٝ؛ ٕ٣ؽـ ٔ٤ذ.٫
كٔىل اٞ٣ٮؿ اٳػؿ دُٜ٤؛ ٵف ا٣ذٕ٤ٲ ٜكأ ٓٝىل اٙل٪ٕ٦ ٥١ٯٚ ،ٺ ٱِص ٚٮت
ا٣جٕي.
ْف
٠ة٣ؿؽ كا٣نٕٛح كاٚلٲةرٚ ،إقٞةط
فرع :ك١٬ؾا  ٢٠ظ ٥١ٹ ٱٞج ٢ا٣ذضـؤ
ثٌٕ٭ة إقٞةط ٤١٣٭ة ثةُ٣ؿٱ ٜاٛلؾ٠ٮر ،ٹ ٦ة ٱٞج ٢ا٣ذضـؤ ٠ع ٜاٹقذُؿاؽ
كاٛلكٲ ٢ك٩عٮ٬ةٚ ،إذا أق ٍٞثٕي اٹقذُؿاؽ إٌف أرً ٫ق ٍٞاٹقذُؿاؽ إٌف
ثٕي أرًِ ٫لـا نح ٤٣عٜ؛ ٣ذضـا ًح ٞل١٣ ،٫٤ٮ٠ ٫٩ةٵقجةب اٛلذٕؽدةٚ ،ٲ٤ـ ٫٦ا٣ذ٧ٲٲـ.
فرع :كٛلة ٠ةف ٦ٮًٮع اُ٣ٺؽ َشٔ نة إقٞةط اٙل ٜاٛلٕ ِف ٜ٤ثة٣ـكصٲح ٠ةف ٞل٫٤
٬ٮ ا٣ـكصح ٚإذا ٝةؿ :أ٩ة َةً ٜ٣ف ٱ٨ ٓٞلء ٔ٪ؽ٩ة ،ك٣ٮ ٩ٮل؛ إذ ٹ ٤لذ ٫٤٧ا،ِٛ٤٣
ثؼٺؼ :أ٩ة ثةا ،٨أك ظؿاـ ،أك ىػ ً َفيل؛ ٵف ٕ٦ة٩ٲ٭ة ٹز٦ح ٛلٕ٪ٯ اُ٣ٺؽ ٚإذا ٩ٮاق
ُلة ك ٓٝإ٦ة ٝلةز نا أك ٝ ٨٦جٲ ٢ا٪١٣ةٱح.

فصً يف اٌطالق ادلثُٙ

ك١٣ٮ ٫٩ظ ٞنة  ٨٦ظٞٮؽ إ٣جةد اٛلعٌح ٍٗل ٦نٮب ثيشء  ٨٦اٞ٣ؿثح ث٬ ٢ٮ
و
ٔيل ٓص أف أًَ ٜ٤ف ٣لت ،ثؼٺؼ
٪٦ةؼ ٜلة ،إذا أكصج ٫إ٣جؽ ٔىل ٛ٩ك ٫ثأف ٱٞٮؿِ :ف
إ٣ذ ٜكوؽٝح اٛلةؿ؛ إذ ً٬ل ً٦ل ٱسجخ يف ا٣ؾ٦ح.
فرعٚ :إذا َ ٜ٤إظؽل ٩كةاٍٗ ٫ل ٕ٦ٲ٪ح ك ٓٝاُ٣ٺؽ ٔىل كاظؽة ٦ج٭٧ح ٹ
ٱ ٟ٤٧دٕٲٲ٪٭ة؛ إذ ٹ ٱسجخ اُ٣ٺؽ يف ا٣ؾ٦ح.
كذ٬ت ٠سٍلكف إٌف أف اُ٣ٺؽ ٠ةٕ٣ذ ٜكا٣ىؽٝح يف زجٮت دٕٲٲ ٫٪يف ا٣ؾ٦ح،
كإف ػةٛ٣٭ًل يف أ ٫٩ٹ ٱسجخ ثٛ٪ك ٫يف ا٣ؾ٦حٞٚ ،ؽ ٱسجخ ٣ذَٕل اٙل٦ ٥١ة ٹ ٱسجخ ٫٣
يف ٛ٩كٚ ،٫إف  ٨٦أق ٍٞإظؽل ا٣نٕٛذَل أك اٚلٲةرٱ ٨يف ٦جٲَٕل وٞٛذَل ٣ـ٫٦
ا٣ذٕٲَل ،ك ٨٦ثةع أظؽ مٲبَل ٣ـ ٫٦ا٣ذٕٲَل ٔىل ٦ة ٦ؿ يف ا٣جٲٓ ،كإف ًف ٱ٣ ٨١يشء
 ٨٦ذ ٟ٣زجٮت يف ا٣ؾ٦ح.
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).

فرع :كاد ٜٛأ٬ ٢٬ؾا اٞ٣ٮؿ ٔىل أف اُ٣ٺؽ ك٩عٮق ٝؽ ك ٓٝيٍ ٦ج ى٭ نًل  ٨٦كٝخ
اٷ٩نةء ٤ٚٲف  ٫٣كطء ا ،٢١٣كإذا اقرتصٓ  ٢٠كاظؽة ارد ٓٛاُ٣ٺؽ ،كإذا ٝذ٢
إ٦ةءق ه
ٝةد ٢يف ظة٣ح كاظؽة -ك ٨٬أرثٓ كٝؽ أٔذ ٜإظؽا٣ -٨٬ـ ٫٦زٺزح أرثةع
ٝٲ٧ح  ٢٠كاظؽة ٣كٲؽ ٨٬كرثٓ دٱذ٭ة ٤٣ٮرزح ،كإذا اقرتصٓ  ٢٠كاظؽة ٨٦
زكصةد ٫ارد ٓٛاُ٣ٺؽ.
ز ٥اػذٛ٤ٮا يف ٪ٕ٦ٯ ٠ٮ٦ ٫٩ج٭ نًل٬ ٢٬ ،ٮ أف ٞل٦ ٫٤ج٭ ٥كا٣ذٕٲَل ٣ذ٧ٲٲـق ٍٞٚ؟
ٚٲ١ٮف ٠ةم ٛنة ٔ ٨زجٮت أظ١ة ٫٦يف اٛلٕٲ٪ح  ٨٦كٝخ اٷ٩نةء أك ٬ٮ أ ٫٩كا ٓٝكٹ
ٞل ،٫٣ ٢كا٣ذٕٲَل ٷزجةت ٞلٚ ،٫٤ٲ١ٮف ا٣ذٕٲَل ٦ٮ ً ٕٝنة ٹ ٠ةم ٛنة ٚذسجخ اٵظ١ةـ
 ٨٦كٝخ ا٣ذٕٲَل .ٍٞٚ
ٝةؿ ثةٵكؿ صًلٔح؛ إذ ٹ ٱٕ ٢ٞكصٮد اٙل ٥١كٹ ٞل ،٫٣ ٢كٝٲةق نة ٔىل دٕٲَل
اٛلجٲٓ ٚإٛ ٫٩لضؿد ا٣ذ٧ٲٲـ ،كٛلة ذ٠ؿ ّ ٨٦لؿٱ ٥ا٣ٮطء ك٦ة ذ٠ؿ  ٨٦ ٫ٕ٦اٵظ١ةـ
ٚإ٦ ٫٩ذ٤ٔ ٜٛٲ٭ة.
كٝةؿ ثة٣سةٌل صًلٔح ك ٥٬ا٘ل٧٭ٮرٚ ،ةُ٣ٺؽ ٦ذع ٜٞا٣ٮٝٮع ،كٞلٍٗ ٫٤ل
٦ذعٜٞ؛ إذ ٹ ٞلٝ ٫٣ ٢ج ٢ا٣ذٕٲَل.
٤ٚٶ٦ؿ اٵكؿ ظؿـ كَؤ ٨٬ا ،٢١٣كوعخ ا٣ؿصٕح ،ك٣ـ٦خ اٙلىح ٨٦
ا٣ؽٱح يف ٝذ ٢اٷ٦ةء ،كدٕٲ٪خ اٳػؿة ٦ٮد نة ٍٗ ٨٦ل دٕٲَل كًف ٱؿث ٪٦٭ ٨مٲب نة،
ظٲر ًٍ ٦ذ ٨يف كٝخ كاظؽ؛ إذ ٹ ّلٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙل.ٜ
ك٣ٶ٦ؿ ا٣سةٌل ا٦ذ١٩ ٓ٪ةح اٚلة٦كح ٝج ٢ا٣ذٕٲَل كدـكٱش اٛلٕٲ٪ح ٝج ٫٤ك١٩ةح
أػذ٭ة ٝج.٫٤
فرع :كا٣ذٕٲَل ٔ٪ؽ أ٬ ٢٬ؾا اٞ٣ٮؿ إ٩نةء  ٨٦كص٫؛ إذ ث ٫ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ
كإ٣ذ٤ٚ ،ٜؾ ٟ٣ٱنرتط و٤ٮح اٛلع٤ٚ ،٢ٲف  ٫٣دٕٲَل اٛلٲذح كاٛلُٞ٤ح ثُٺؽ
٣لرب ٔ٤ٲً٠ ٫ل ٣لرب ٔىل دٛكٍل ا يٛل ىْ ٞفؿ ث ٫اٛلض٭ٮؿ،
آػؿ ،كإػجةر  ٨٦كص٤ٚ ،٫ؾ ٟ٣ي ٍ
كإذا َٔل كاظؽة ز ٥رصٓ ٔ ٫٪إٌف أػؿل َٞ٤خ اٵكٌف .ٍٞٚ

كٛلة ٠ةف اٛلج٭٬ ٥ٮ اٵظؽ ا٣ؽااؿ امرتط وٺظٲذ٤٣ ٫ع٤ٚ ٥١ٮ ٝةؿ ٣ـكصذ٫
كأص٪جٲح :إظؽاً٠ل َة .ٜ٣كٕ٣جؽق ك٣ٮ٣ؽق :أظؽً٠ل ظؿ ًف ٱ٨ ٓٞلء ً٠ل ذ٠ؿد٫
اٙلٛ٪ٲح كثٕي أوعةث٪ة.
فرعٚ :أ٦ة إذا ٠ةف اٛلجٲٕةف ا٤٣ؾاف ثةع أظؽً٬ل ً ٫١٤ٍ ٦كٍٗ ٟ٤٦لق  ٫٤ٚدٕٲَل
أظؽً٬ل؛ ٣ىعح ٙلٮؽ اٷصةزة ،ك٠ؾا ٣ٮ ٠ةف اٛلؿأدةف زكصذ ٫كزكصح ٍٗلق ك٬ٮ
و
زكصح
ٍٗل
ػ ،ٓ٤كاٛلٕ ىذٔ ٜجؽق كٔجؽ ٍٗلق ك٬ٮ ٔٞؽ ،ٹ إذا ٠ةف اٛلُ ِف ٜ٤إظؽاً٬ل ى
كاٛلٕ ىذ ي ٜإظؽاً٬ل ٍٗل و
ٔجؽ؛ إذ ٹ وٺظٲح ٣ٶظؽ ا٣ؽااؿ ،ك٠ؾا إذا ًف ٱٞٔ ٨١ؽ نا
ى
كً٬ل زكصح ٍٗلق كٔجؽ ٍٗلق؛ إذ ٹ د٤ع ٜاٷصةزة ٚٺ وٺظٲح ٧٤٣عً٠ ،٢ل إذا

٠ةف أظؽ اٛلجٲَٕل ىك ٍ ٛٝنة أك ٩ضف ذات.

فصً :يف اٌشخؼح

ٝؽ ذ٠ؿ٩ة أف اُ٣ٺؽ قجت قٞٮط ً ٟ٤٦ا٣ـكجٚ ،إذا ٠ةف ٔىل ٔٮض أك ٝج٢
ا٣ؽػٮؿ [أك ٠ةف زة٣س نة](ً )1ف ٱرتاخ ٔ ٫٪ظ .٫٧١أ٦ة اٵكؿ ٤ٚبٺ ٣لذ ٓ٧ا٣جؽٹف يف
 ٟ٤٦كاظؽ ،كأ٦ة ا٣سةٌل  ٌٕٙ٤ٚاٛل ،ٟ٤كأ٦ة ا٣سة٣ر ٤ٚعىٮؿ اٙلؿ٦حٚ ،كٞٮط
اٛل٩ ٟ٤ةصـ يف ٬ؾق ا٣سٺزح ،كٱٕٮد اٛل ٟ٤يف اٵكَ٣ل ثةٕٞ٣ؽ ،كيف ا٣سة٣ر ٹ ٱٕٮد
ا٣جذح ،كإً٩ل اٙلةو ٢ثةٕٞ٣ؽ ثٕؽ ا٣ـكج  ٟ٤٦صؽٱؽ ٔىل ٦ة دٞؽـ ،ك٦ة ػٺ ٨٦
ا٣سٺزح ٚ٭ٮ رصٰٕ ،ث٪ٕ٧ٯ أف إ٣لةث٣ ٫كٞٮط اٛلٍٗ ٟ٤ل ٩ةصـ ث٦ ٢ٮٝٮؼ ٔىل
اٌٞ٩ةء إ٣ؽة ٦ة ًف ٱؿصٓ ٔ.٫٪
فرع ٥٤ٕٚ :أف ا٣ؿصٕح ٦جُ٤ح ٣كجت قٞٮط اٛل ،ٟ٤كاٞ٣ٲةس أف اٷقٞةَةت
اٛلٕٞ٤ح ٹ ٱىط ا٣ؿصٮع ٚٲ٭ة٪١٣ ،٭ة َشٔخ ْ٩ؿ نا ٤٣ـكج ،كدؽار ٠نة ٛلة ٱ٘٤ت ٚٲ٫
كٝٮع ا٪٣ؽـ ٔةدةً٠ ،ل دٞؽـ اٷمةرة إ٣ٲ ،٫كٔ ٥٤أ١لة ٍٗل ٦ٮصجح ٟ٤٧٤٣؛ إذ ٬ٮ و
ثةؽ.
فرع :ك١٣ٮ١لة ًف دٮصت اٛلً ٟ٤ف دنج ٫ا١٪٣ةح ٚىعخ  ٨٦ا يٛل ٍعؿً ـ ،كًف
ٱنرتط ٚٲ٭ة ا٣رتا٬ل كاٷم٭ةد ،كٹ ٠ٮ١لة  ْٛ٣نة ،ث ٢ىد ىأ ِفد ٍت ث٪٦ ٢ٕٚ ٢١ةؼ
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).

ُ٤٣ٺؽ ٠ة٣ٮطء كٞ٦ؽ٦ةد ،٫كٹ ّلذةج إٌف ٩ٲح؛ ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ ثٕي أوعةث٪ة :إ١لة
د ٓٞثةٚل٤ٮة ،كاٵ٠سؿ ٔىل ػٺ٫ٚ؛ إذ ٹ ٪٦ةٚةة ظٞٲٞٲح ثٲ٪٭ًل ،كأ٦ة إٞ٣ؽ ٚ٭ٮ
ٞ٦ؿر ُ٤٣ٺؽ ٹ ٪٦ةؼ ٚ ،٫٣ٺ دذأ ِفدل ث ٫ا٣ؿصٕح ٔ٪ؽ ثٕي أوعةث٪ة .كٝٲ :٢ث٢
دذأدل ث ،٫كاٵكؿ ٬ٮ اٞ٣ٲةس.
فرع :ك١٣ٮف اٛل ٟ٤اٵكؿ ثةٝٲ نة ثٕؽ اُ٣ٺؽ ا٣ؿصٰٕ ،ظؿ٦خ اٚلة٦كح كاٵػخ
اٙلؿ ،ك٣ٮ ٝؽ كصؽ ا ٣ىُ ٍٮؿ ،ك٣ٮ ٝؽ
ك٩عٮ٬ة ،كوعخ ا٣ؿصٕح َٔ ٨ٺؽ اٵ٦ح ْ ٨٦ف
يف()1

إ٣ؽة ،كث٧ٮت ا٣ـكج

٠ة٩خ ّلذ ٫ظؿة ،كزجخ ث٧ٮت أظؽً٬ل ا٣ذٮارث
اٹ٩ذٞةؿ إٌف ٔؽة ا٣ٮٚةة ،كظؿـ ا٣ذٕؿٱي ً
ثةٚلُجح ادٛة ٝنة ،ككصجخ ا٣ك٪١ٯ.

فرع :كإذا َٞ٤خ اٛلكرتصٕح ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ اقذأٛ٩خ إ٣ؽة؛ ٵف اُ٣ٺؽ
اٵكؿ ثُ ٢ثة٣ؿصٕحٚ ،ىةر اٙلُ٤٣ ٥١ٺؽ اٳػؿ ،ك٬ٮ كأ ٓٝىل و
ٝ ٟ٤٦ؽ دػ٢
ٔ٤ٲ٭ة ٚٲ٣ ٫جٞةء اٛل ٟ٤اٵكؿ ٚٮصجخ إ٣ؽة  ٨٦كٝذ ،٫ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٔٞؽ
ثةٛلؼذٕ٤ح يف إ٣ؽة ،زٞ٤َ ٥٭ة ٚٲ٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿٚ ،إ١لة دجٔ ٰ٪ىل اٵكٌف()2؛ ٵ٫٩
ٔةد ثةٕٞ٣ؽ اٛل ٟ٤اٵكؿ ا٣ؾم دػٚ ٢ٲٚ ٫ٲٕٮد أذجةرق كأذجةر اُ٣ٺؽ اٵكؿ؛ إذ
ًف ٱجُ ٢ثةٕٞ٣ؽ.
فرع :ك١٣ٮف اُ٣ٺؽ ا٣ؿصٰٕ ٦نج٭ نة ٤٣جٲٓ ثؼٲةر ا٣جةآ يف ثٞةء اٛل ،ٟ٤ك٠ٮف
إقٞةَ٦ ٫ؤٝذ نة( ،)3أمج٭خ ا٣ؿصٕح ٚكغ ا٣جةآٚ ،ىط إٱٞةٔ٭ة ٍ٦صكَح ٔ٪ؽ ثٕي
أوعةث٪ة ٦س ٫٤كوعخ ٦ج٭٧ح اٛلعً٠ ٢ل ٱىط ٚكغ أظؽ اٛلجٲَٕل ٚ ،يٲ ٍضرب ٔىل ا٣ذٕٲَل.
فصً :يف اٌؼذج

ك٧٤٣عةْٚح ٔىل ظ ٜاٛ٣ؿاش ،كدأ٠ٲؽ رٔةٱذَ ،٫شٔخ إ٣ؽة دذ٧ٲ نًل ،٫٣
كد٧١ٲ ن
ٺ ٙل ،٫ٞك٦جة٘٣ح يف ظ ِٛاٵ٦ٮاء ٔ ٨اٹػذٺط.
( )1يف (ج)« :كإ٣ؽة».
( )2يف (ب ،ج)« :اٵكؿ».
( )3يف (ب ،ج)٦« :ٮٝٮ نٚة».

فرع :ك٣ؾ ٟ٣صٕ٤خ اٵٝؿاء زٺزح زٱةدة يف ا٣ذأ٠ٲؽ ،ك٦س٬ ٢ؾا إ٣ؽد ٝؽ أذرب
٤٣ذأ٠ٲؽ َشٔ نة كٔؿ ٚنة ٠ة٣ذُ٭ؿ  ٨٦اٙلؽث

كا٘ل٪ت()1

كاٹقذبؾاف كاٹقذذةثح،

كا٣ك ى ٥٤كػٲةر اٛلُصاة ،كػٲةر اٍ٣صط ٔ٪ؽ صًلٔح ،كظٜ
كأص ٢ا٣نٕٛح،
ِف
اٌ٣ٲةٚح ،كٍٗل ذ.ٟ٣
فرع :كٔ ٥٤أف اٵٝؿاء  ٰ٬اٙلٲي؛ ٵ١لة ا٣ؽا٣ح ٔىل ثؿاءة ا٣ؿظ ٥كٷ١٦ةف
اٷدٲةف ُلة ٠ة٤٦ح ٍٗ ٨٦ل زٱةدة كٹ ٞ٩ىةف يف اُ٣ٺؽ اٛلٍصكع ،ثؼٺؼ اٵَ٭ةر
كٷ١٦ةف اٛلٞىٮد  ٨٦ا١٪٣ةح ٔٞٲج٭ة ك٬ٮ ا٣ٮطء ،ثؼٺؼ اٵَ٭ةر.
ٙل ٜاٛ٣ؿاش ٠ةف ٚٲ٭ة ظٓ ٜص ك٤٣ـكج
فرع :ك١٣ٮف إ٣ؽِف ة َشٔخ ٌٝةء ْف
ك٧٤٣ؿأة ً٠ل ٦ؿ يف اٛ٣ؿاش؛ ك٣ؾ ٟ٣إذا دىةدؽ ا٣ـكصةف ٔىل ٔؽـ ا٣ٮطء ٓ٦
اٚل٤ٮة قُٞخ اٞٛ٪٣ح؛ إذ  ٰ٬ظٞ٭ة ،ٹ إ٣ؽة؛ ٵ١لة ظٓ ٜص إٹ ظٲر ىز ِف٦ ٥ةٓ٩
ت ك٩عٮق؛ ٣ذٲٔ ٨ٞؽ ٫٦ظٲ٪بؾ.
٠ة٘ل ْف
ٔٞيل ى

كٙل ٜآص ٚٲ٭ة كصت ٔىل اٛلؿأة ا٪٣ٲح ٔ٪ؽ صًلٔحً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ٫
فرع:
ْف

ا٣نةرع(٪١٣ )2٭ة ٩ٲح ا٣ذٕٲَل ٹ ٩ٲح إ٣جةدة؛ ك٣ؾ ٟ٣كصجخ ٔىل ا١٣ةٚؿة ،كًف د٨١
َشَ نة يف ا٣ىعح ،ك ٨٦ز٠ ٥ة٩خ  ٨٦كٝخ ا٪ٔ ٥٤ٕ٣ؽ صًلٔح.
فرع :ك١٣ٮ١لة ظ ٞنة ٓص كصت ٔىل اٛلؿأة اٷظؽاد يف ٍٗل ا٣ؿصٰٕ  ُٕٝنة
ٕ٧ُ٣٭ة يف اٵزكاج كَ ٓ٧اٵزكاج ٚٲ٭ة ،كظؿ٦خ ً
اٚلُجح ٚٲ٭ة ك٣ٮ ر٬ل ا٣ـكج
اٵكؿ ،ككصت ٔ٤ٲ٭ة ٣ـكـ ٪٦ـؿ ٔؽٔلة ىقؽٌ نا ٣جةب ا٣ذُ٪٦ ٓ٤٭ة كإ٣ٲ٭ة.

كٙل ٜا٣ـكج ٚٲ٭ة ٠ةف ظ ٥١اٛ٣ؿاش ثةٝٲ نة ٚٲ٤ع ٜث٦ ٢٠ ٫ة كًٕذٚ ٫ٲ٭ة
فرعْ :ف

( )1يف (ب ،ج)« :كاٚلجر».
َ
ْ
َََذ ْ َ َُْ
َ
ْ
ذ
ُ
ذ
( )2ث٪عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوأخصٔا اىػِدةّص [اُ٣ٺؽ ،]1:كٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صحَتبصَ ةِأجف ِص َِّٓص

[ا٣جٞؿة ،]228:كث٪عٮ ٝٮ(( : ÷ ٫٣ٹ ٝٮؿ إٹ ثٕ ٢٧كٹ ٝٮؿ كٹ ٔ ٢٧إٹ ث٪ٲح كٹ ٝٮؿ
كٔ ٢٧ك٩ٲح إٹ ثةدجةع ا٣ك٪ح))  ،كأػؿج ٩عٮق اٷ٦ةـ اٛلؤٱؽ ثةٓص يف َشح ا٣ذضؿٱؽ ٔٔ ٨يل ،#
كاٷ٦ةـ أثٮ َة٣ت يف اٵ٦ةٍف ،كاٵٍ٦ل اٙلكَل يف ا٣نٛةء ،ك٬ٮ صـء  ٨٦ظؽٱر أػؿص ٫اثٔ ٨ؽم
يف ا١٣ة ،)3/480( ٢٦كاث ٨ظجةف يف اٛلضؿكظَل (.)1/315

أك ثٕؽ٬ة ثؽكف قذح أم٭ؿ ،إٹ ظٲر دٌٕٛ٣ ٫ٮؽ أرثٓ قَ٪ل  ٨٦ٱٮـ اُ٣ٺؽ
ا٣جةاٍٞٚ ٨؛  ُٓٞ٤٣ثأ٣ ٫٩ٲف ٦ ٨٦ةا ٫ظٺٹن.
فرع :ك١٣ٮ١لة ٦ن٘ٮ٣ح ثع ٜا٣ـكج ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ،كصت ٔ٤ٲ٦ ٫ؤ ٩يذ٭ة ا٣ذٰ ٠ة٩خ
ِلت ظةؿ ا٣ـكصٲح  ٞ٤ُ٦نح ٠ة٩خ أك ٦ذٮىف ٔ٪٭ة ٔىل اٵوط؛ ٤ٕ٤٣ح اٛلؾ٠ٮرة ،إٹ
ا٣ك٪١ٯ يف ٍٗل ا٣ؿصٕٲح ٔىل اٵوط؛ إذ ٹ ٱ٤ٞ٩ ٟ٤٧٭ة ٛلة ٔؿؼ  ٨٦أف ٣ـكـ
٪٦ـٜلة ظٓ ٜص دٕةٌف٣ ٥٤ٚ ،لت ٔ٤ٲ ٫إق١ة١لة؛ إذ ٹ ظٚ ٫٣ ٜٲ.٫
فرع :كٛلؿأةة ظ ٜا٣ـكج إذا ػؿصخ ٪٦ ٨٦ـؿ ٔؽٔلة ثٍ٘ل إذ ٫٩قُٞخ ٔ٫٪
ٞٛ٩ذ٭ة ،كثإذ ٫٩ٹ دك ،ٍٞكإف أز٧خ ْ٩ؿ نا إٌف ظ ٜآص دٕةٌف.
فرع :كٛلة ٠ة٩خ إ٣ؽة ٍ٦صكٔح ٌٝة نء ٙل ٜاٛ٣ؿاش ا٣ؾم ٬ٮ  ٨٦ظٞٮؽ
ا٣ـكج ًف ٱٕذرب اٌٞ٩ةؤ٬ة ثٮًٓ اٙل ٢٧إٹ ظٲر ٠ةف اٙل ٢٧ٹظ ٞنة ثة٣ـكج؛ ٵ٫٩
ظٲ٪بؾ ٠أ ٫٩اقذٮىف( )1ظ ،٫ٞٹ ظٲر ًف ٱ٤ع ٜث٠ ،٫أف دٌٓ ٛ٣ٮؽ أرثٓ قَ٪ل ٨٦
ٱٮـ اُ٣ٺؽ ا٣جةا ٨أك ٣ؽكف قذح أم٭ؿ  ٨٦ٱٮـ ا١٪٣ةحٚ ،إ١لة دٕذؽ ثسٺزح أٝؿاء
ٍٗل دـ اٛ٪٣ةس ،كٝٲ :٢ثّ ٢لذكت ث٫؛ ٵ ٫٩دـ ظٲي اصذ ٓ٧ك ٨٦ ٓ٪٦ػؿكص٫
اٙلٚ ٢٧ؼؿج ٔٞٲج.٫

و
٦كذٮؼ».
( )1يف (ب ،ج)« :

اٌمغُ اٌثأ ِٓ ٟاألعثاب اٌم١ٌٛح :اإلٔشاءاخ اٌر١ٌ ٟغد تؼمٛد

كذ٠ ٟ٣ة٪٣ؾر كا٣ٮوٲح ٔىل اٵوط كا٣رباء كإ٣ذ ٜكاُ٣ٺؽ ا٣ذٰ ٍٗ ٰ٬ل
ٕٞ٦ٮدة ،كا٣ؿ ٨٬كاٛ١٣ة٣ح كاٙلٮا٣ح كا٣ٮ٠ة٣ح كإ٣ةرٱح كاٷثةظح كاٷصةرة يف
أظؽ ٩ٮٔٲ٭ة ً٠ل ٦ؿ ،كا٣ٮ ٙٝكاٙل ٥١كاٙلضؿ كقةاؿ اٛ٣كٮػةت كإقٞةَةت
اٙلٞٮؽ.
فرع :كٝؽ امذ٤٧خ ٬ؾق اٷ٩نةءات ٔىل أ٩ٮاع اٛلٕة٦ٺت.
آدَٕ٦ ٰ٦ل كا٣ٮوٲح  ٫٣كا٣ٮٙٝ
٪٧ٚ٭ة :ى٠ ٟ٤٦ ٢ٍٞ ٩ة٪٣ؾر ثةٛلةؿ ٔىل
ُف
كاٙلٮا٣ح.
ك٪٦٭ة :ى ٢ٍٞ ٩ىٱ وؽ ٠ة٣ؿ.٨٬
ه
إقٞةط ٠ةُ٣ٺؽ كإ٣ذ ٜكا٣رباء كاٷصةرة.
ك٪٦٭ة:
ك٪٦٭ة :اقذ٪ةث هح يف ا٣ذُصؼ ٠ة٣ٮ٠ة٣ح ،ك٦ة يف ٪ٕ٦ة٬ة  ٨٦اٛلٌةرثح كاٍ٣ص٠ح ،أك
يف اٙل٠ ِٛةٷٱؽاع.
ه
دك٤ٲٍ إ٦ة ٔىل اٛل٪ة٠ ٓٚةٕ٣ةرٱح ،أك إَ٣ل ٠ةٷثةظح.
ك٪٦٭ة:
ك٪٦٭ة :ا٣ذـا هـ ٠ة٪٣ؾر ثٍ٘ل اٛلةؿ اٛلَٕل كاٛ١٣ة٣ح.
ك٪٦٭ة :إ٣ـا هـ ٠ةٙل.٥١

٠ ٓ٪٦ةٙلضؿ ،كقٛ٪ى٤٭ة ثةث نة ثةث نة إف مةء آص دٕةٌف.
ك٪٦٭ة :ه
فرع :كْلذه اٙلٮا٣ح  ٨٦ثَل قةاؿ٬ة ثأف ٚٲ٭ة  ٞ٩ن
ٺ ٕ٦ ٓ٦ةكًح٤ٚ ،ؾٟ٣
أمج٭خ إٞ٣ٮدٚ ،ةٚذٞؿت إٌف اٞ٣جٮؿ ،كوعخ ٦ٮٝٮٚح ،كٙلٞذ٭ة اٷصةزة،
كٙلٞ٭ة اٛ٣كغ ،كًف دىط ٞ٤ٕ٦ح ث٧كذٞج٢؛ ٵف ٬ؾق أظ١ةـ إٞ٣ٮد ،كٹ ٱسجخ
٨لء ٬ ٨٦ؾق اٵظ١ةـ يف ٨لء  ٨٦اٷ٩نةءات اٛلؾ٠ٮرة ،ك ىِ ٣ف٧ة ًف دٞٔ ٨١ؽ نا ٞلٌ نة
وط ٝجٮٜلة يف ٍٗل اٛلض٤ف ،كص٪جح إٞ٣ؽٱح ٚٲ٭ة ٗة٣جح١ٚ ،ةف ا٣ٮاصت ذ٠ؿ٬ة ٓ٦
إٞ٣ٮد إٹ أ٩ة ذ٠ؿ٩ة٬ة يف ٍٗل٬ة ٛل٪ةقجح ثٲ٪٭ة.
فرع :كٛلة ٠ةف ٬ ٨٦ ٢٠ؾق اٷ٩نةءات ٦ة ٔؽا اٙلٮا٣ح وةدر نا  ٨٦أظؽ ا٘لة٩جَل
ٍٗل ي ٦ىٞةثى و ٢ثيشء  ٨٦اٳػؿ ،أمج٭خ إٞ٣ٮد يف أظؽ َؿٚٲ٭ة ،ك٬ٮ َؿؼ

اٷ٣لةبٚ ،ةٚذٞؿت إ٣ٲ ٫دكف اٞ٣جٮؿ.
فرع :كٛلة ًف ٤لى ٢يف ٬ؾق اٷ٩نةءات ٍٗل اٙلٮا٣ح اٹردجةط اٙلةو ٢يف
إٞ٣ٮدً ،ف د٤عٞ٭ة إصةزة كٹ ٚكغ ،كًف ٱؽػ٤٭ة ػٲةر ،كأ٦ة ٙلٮؽ اٷصةزة
٤٣ٮوٲح ك٣ذُصٚةت اٛلعضٮر ٚ٭ؾق  ٰ٬اٷصةزة ا٣ذٰ  ٰ٬إقٞةط( ،)1ٹ ا٣سجٮدٲح
ا٣ذٰ  ٨٦ ٰ٬ػٮاص إٞ٣ٮد.
كأ٦ة إصةزة اٷصةزة ٚٮص ٫وعذ٭ة إف وعخ أ١لة يف ٛ٩ك٭ة إصةزة؛ ٵف ٢٠
 ِٛ٣أمٕؿ ثإقٞةط اٙلٚ ٜ٭ٮ إصةزة ٦كُٞح  ،٫٣كأ٦ة ٚكغ ا٣ٮ ٙٝكا٪٣ؾر
ر.٫٣ ٓٚ
د٣ ٓٚٮٝٮٔ ،٫ٹ ه
ك٩عٮً٬لٚ ،إ ٫٩ه
فرع :كً٤٠ل ٠ةف ٬ ٨٦ؾق اٷ٩نةءات إقٞةَ نة ٞلٌ نة ًف ٱجُ ٢ثة٣ؿد ،كذٟ٣
٠ة٣رباء  ٨٦اٙل ،ٜكإقٞةط اٚلٲةر كا٣نٕٛح ك٩عٮً٬ل ،ك٠ةُ٣ٺؽ كإ٣ذ ،ٜك٦ة ًف
ظ٣ ٜٴػؿ
ٱ٠ ٨١ؾ ٟ٣ثُ ٢ث ٫يف اٛلض٤ف؛ ٵٛ ٫٩لة أمج ٫إٞ٣ؽ ١٣ٮف ٚٲ٫
إزجةت ُف
ي
أذرب ٚٲ ٫مج٭ح اٞ٣جٮؿ ،ك٬ٮ ٔؽـ ا٣ؿد يف اٛلض٤ف.
فصً :يف اٌشخٛع

٦ ٢٠ة ٠ةف ٚٲ ٫إ٣ـاـ أك إقٞةط ًف ٱىط ا٣ؿصٮع ٔ ٫٪ثٕؽ ا٩ربا ،٫٦ك٬ٮ ٦ة ٔؽا
اٹقذ٪ةثح كا٣ذك٤ٲٍ؛ ٕ٣ؽـ ٦ٮصت ا٤٣ـكـ ٚٲ٭ًل.
فرعٚ :أ٦ة ٦ة ًف ٱ٪ربـ ٠ة٣ٮوٲح كا٪٣ؾر كا٣رباء  ٨٦ا٣ؽِف ٱ ٨ظٲر ٠ة٩ة يف ٞ٦ةث٤ح
ٔٮض ٧ٌ٦ؿ ،كدٕؾر[ -وط ا٣ؿصٮع ٔ )2(]٫٪إٹ أف ا٣ؿصٮع يف ا٣ٮوٲح ٔىل
ا٣رتاػٰ؛ ٕ٣ؽـ كٝٮع اٙل ،٥١كيف اٵػٍلٱٔ ٨ىل اٛ٣ٮر؛ إذ ًف ٱج ٫٣ ٜإٹ ظ ٜٱجُ٢
ثة٣رتاػًٰ٠ ،ل يف ا٣نٕٛح ك٩عٮ٬ة .كٍٗ ٨٦ل اٛل٪ربـ ا٣ذٕ٤ٲٞةت ٤٠٭ةٚ ،ٲىط
ا٣ؿصٮع ٔ٪٭ة ٝج ٢كٝٮع ٦ة ئٞ٤خ ث ٨١٣ ،٫ثة ٢ٕٛ٣ٹ ثةٞ٣ٮؿ ،ثؼٺؼ
ا٣ٮوٲح()3؛ كذٞ٣ ٟ٣ٮة ا٣ذٕ٤ٲ.ٜ
( )1ٹ اٷصةزة ا٣ذٰ  ٰ٬دٞؿٱؿ ٕٞ٤٣ٮد٬ .ة٦ل (ب ،ج).
( )2قة( ٨٦ ٍٝأ).
(ٚ )3إ ٫٩ٱىط ا٣ؿصٮع ٔ٪٭ة ثةٞ٣ٮؿ كا٬ .٢ٕٛ٣ة٦ل (ب).

فرع :ك٦ة ٹ ٱىط ا٣ؿصٮع ٔ ٫٪إذا رصٓ ٔ ٫٪كأك ٓٝظ ١نًل آػؿ ٚإف ٠ةف اٵكؿ
داػ ن
ٺ يف ا٣سةٌل ك ٓٝا٣سةٌل كإٹ كٕٝة  ٕ٦نة؛ إذ(ً )1ف ٱذ٪ةٚٲة ،كإٹ ك ٓٝاٵكؿ .ٍٞٚ
ٔيل ٍٔصة ،ٹ
فرع :كإذا ٝةؿ ٧٤٣ؽػٮ٣ح :أ٩خ َة ٜ٣كاظؽ نة ٹ ث ٢از٪ذَل ،كِ ٫٣ف

ثٍٔ ٢صكف ٩ؾر نا أك إٝؿار نا ،أك أ٩خ ٦ؽثؿ ،ٹ ث ٢ظؿ ،ك٩ؾرت ٔ٤ٲ ٟث٪٧ة٬ ٓٚؾا،
ٹ ث ٢كٛٝذ٤ٔ ٫ٲ ،ٟكأثؿأد ٨٦ ٟدٔٮل ا٣ؽِف ٱ ،٨ٹ ث ٢أثؿأد ،٫٪٦ ٟكزدت  ٟ٣يف
اٵص ٢أك اٚلٲةر ٱٮ ٦نة ،ٹ ث ٢ٱٮَ٦ل ،كأ٦سةؿ ذ ٟ٣ك ٓٝاٳػؿ ،كدػٚ ٢ٲ ٫اٵكؿ.
ً
كأ٩خ ْ٦ة٬ؿة ٹ ثٞ٤ُ٦ ٢ح ،كزٱ٪ت
ظؿ ٹ ث٬ ٢ؾا،
فرعٚ :إف ٝةؿ٬ :ؾا َف

كٔيل ٍٔ ٫٣صة درا ،٥٬ٹ ثٍٔ ٢صة أٛٝـة ،كٕٝة  ٕ٦نة.
َة ٜ٣ٹ ث٪٬ ٢ؽ،
ِف

ظؿ ٹ ث٦ ٢ؽثؿ ،كأ٩خ َة ٜ٣ٹ ثْ٦ ٢ة٬ؿة .كٍ٘٣ل
فرع :كإف ٝةؿ٬ :ؾا َف
كأ٩خ ثؿمء  ٨٦ا٣ؽِف ٱ ٨ٹ ث ٢أقُٞخ
اٛلؽػٮ٣ح :أ٩خ َة ٜ٣كاظؽة ٹ ث ٢از٪ذَل،
ى
ٔ ٟ٪اٛلُة٣جح -ك ٓٝاٵكؿ .ٍٞٚ
فرعٚ :إف ٠ةف اٵكؿ ً٦ل ٱىط ا٣ؿصٮع ٔ٠ ٫٪ة٣ٮ٠ة٣ح كإ٣ةرٱح كاٷثةظح،
ك٠ؾا إ٣لةب إٞ٣ٮد ٍٗل اٚل ٓ٤كإ٣ذ٘٣ ،ٜة اٵكؿ كك ٓٝا٣سةٌل.
فصً :يف اٌرؼٍ١ك

ٕ٣ؽـ اٹردجةط يف ٬ؾق اٷ٩نةءات وط دٕ٤ٲٞ٭ة ثةٍ٣صكط كاٵكٝةت اٛلكذٞج٤ح،
ثؼٺؼ إٞ٣ٮدً٠ ،ل ٦ؿ ّلٞٲ ،٫ٞكثؼٺؼ اٙلٮا٣ح؛ ٤٘٣جح مج٭٭ة ُلة ً٠ل ذ٠ؿ٩ة.
فرع :كٛلة ٠ة٩خ ٬ؾق اٷ٩نةءات أقجةث نة ٣ٮٝٮع أظ١ة٦٭ة ،امرتط ٹٕٞ٩ةد٬ة
وٺظٲح اٛلع٤٣ ٢ع٪ٔ ٥١ؽ إٱٞةٔ٭ة قٮاء ٠ة٩خ ٩ةصـة أك ِ ٕ٦فٞ٤ح .أ٦ة إذا ٠ة٩خ
٩ةصـة ْٚة٬ؿ ك٦ذ٤ٔ ٜٛٲ٫؛ ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف اٵوط يف ٝٮٕ٣ ٫٣جؽق كظًلر :أظؽً٬ل
ظؿ ،كٹ٦ؿأد ٫كصؽار :أظؽً٬ل َة ،ٜ٣أ ٫٩ٹ ٱ٨ ٓٞلء؛ ٕ٣ؽـ وٺظٲح اٵظؽ
ا٣ؽااؿ ،ك٠ؾا ٣ٮ ثةع كاظؽ نا ٬ ٨٦ؾٱ ٨ثٍصط اٚلٲةر ٦نٍل نا إٌف ٔجؽق كك٣ؽق.
كأ٦ة إذا ٠ة٩خ ٞ٤ٕ٦ح ٔىل َشط ٦كذٞج١ٚ ٢ؾ ٟ٣أٱٌ نة ٔ٪ؽ أ٠سؿ أوعةث٪ة
( )1يف (ب ،ج)« :إف».

كا٣نةٕٚٲح ،كذ ٟ٣ٵف ا٣ذٕ٤ٲْ ٜف
٦ؤػؿ ٤٣عٚ ،ٍٞٚ ٥١٭ٮ داػ٤ٔ ٢ٲ ،٫ٹ ٔىل
ا٣كجت ،ػٺ ٚنة ٣جٕي أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲح ،ث٪ةء ٪٦٭ٔ ٥ىل أف ا ِٛ٤٣إً٩ل ٱٕٞ٪ؽ قجج نة
ٔ٪ؽ كٝٮع اٍ٣صط.
فرعٚ :ٲنرتط ٔ٪ؽ٩ة :وٺح اٛلع ٢ظةؿ اٷٱٞةع ،كاقذ٧ؿارق إٌف كٝخ كٝٮع
اٍ٣صطٚ ،ٺ ٱىط اُ٣ٺؽ ٝج ٢ا١٪٣ةح ،كٹ إ٣ذٝ ٜج ٢اٛل ،ٟ٤كٹ ا٪٣ؾر كا٣ٮوٲح
كا٣ذٮ٠ٲ ٢يف ا٣ذُصؼ ٝج ،٫٤كٹ ا٣رباء ٝج ٢امذ٘ةؿ ا٣ؾ٦ح ،كٹ اٙلضؿ ٝج ٢ا٣ؽِف ٱ،٨
كٹ اٷثةظح ٝج ٢اٛل ،ٟ٤ك٩عٮ ذ.ٟ٣
فرع :ك٠ىٺظٲح اٛلع ٢كصٮد قجج ٫اٛلٮصت ٫٣؛ ك٣ؾ ٟ٣وط ٔذ ٨٦ ٜد٤ؽق
أ٦ذ ،٫كا٪٣ؾر كا٣ٮوٲح ثًل يد ً٘ ٫٤أرً ،٫كا٣رباء ٞٛ٩ ٨٦ح إ٣ؽةٔ ،ىل أظؽ اٞ٣ٮَ٣ل،
ً٠ل ٦ؿ ،كا٣ذٮ٠ٲٔ ٢ىل إ١٩ةح  ٨٦يف إ٣ؽة ثٕؽ اٌٞ٩ةا٭ة ،ك٣ؾ ٟ٣وط دٮ٠ٲ٢
ك٠ٲ ٢اٍ٣صاء ثة٣جٲٓ دجٕ نة ٤٣ذٮ٠ٲ ٢ثة٣كجت ،ك٠ؾا ثُٺؽ  ٨٦يك ْف ٢٠ثةقذ١٪ةظ٭ة
كأ٦سةؿ ذ.ٟ٣
فرع :كٔ٪ؽ اٙلٛ٪ٲح ٱىط دٕ٤ٲ٬ ٜؾق اٷ٩نةءات كإف ًف ٱ ٨١اٛلع ٢وةٙل نة
قجت وٺظٲذ ٨١٣ ،٫ثٍصط أف ٱ ٓٞا٣ذٕ٤ٲ ٜثأقجةب ا٣ىٺظٲح
كٹ( )1يك ًصؽى
ي
()2
٩ؾر أك كوٲ هح،
٩عٮ :إذا
ي
دـكصخ ا٦ؿأ نة ٚ٭ٰ َة ،ٜ٣أك ٔ ٟ٤٦جؽ ٚ٭ٮ ظؿ ،أك ه
أك أ٩خ ك٠ٲ[ ٢ثُٺٝ٭ة( ،])3أك أ٩خ ك٠ٲ ٢ثجٲٕ ،٫ٹ إذا ٠ةف ا٣ذٕ٤ٲ ٜثٍ٘ل ذٟ٣
ٚٺ ٱىط ادٛة ٝنة؛ ٵف اٷ٩نةء اٛلٕ ٜ٤كإف ًف ٱ ٨١قجج نة دة ٦نة ٚ٭ٮ قجت ٩ةٝهٚ ،ٺ
ثؽ ٚٲ ٨٦ ٫مج٭ح ا٣ىٺظٲح ،ك ٰ٬ظةو٤ح ٔ٪ؽ ا٣ذٕ٤ٲ ٜثكجج٭ة؛ ٵ١لة ٦ذٲ٪ٞح ٔ٪ؽ
كصٮد اٍ٣صط .ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٝةؿ ٍ٘٣ل ا٦ؿأد :٫أ٩خ َة ٜ٣إف دػ٤خ ا٣ؽار ،زً ٥ف
دؽػ ٢إٹ ك ٰ٬ا٦ؿأد٫؛ ك٣ؾ ٟ٣ك ٓٝاٹدٛةؽ ٔىل .٫ٕ٪٦
( )1يف (ب)ٍ « :أك ٹ كصؽ».
( )2يف (ب)« :أك ١٤٦خ ٔجؽ نا».
( )3قة ٍٝيف (ب ،ج).

كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :إذا ٔ ِفٞ٤٭ة( )1ثأقجةُلة( )2ك ىٔ ِف ٜ٤ذ ٟ٣ا٣ذٕ٤ٲ ٜثٍصط،
كدأػؿ ظىٮ ،٫٣وط ذ٩ ٟ٣عٮ :إذا مٛٯ آص ٦ؿٱٌص ًٚل أرزٚ ٨٦ ٫ٺف وؽ ٝنح ،ز٥
ك ٓٝا٣نٛةء ثٕؽ اٷرث؛ ٵف اٛل ٟ٤ك ٓٝكٝؽ إٞ٩ؽ ا٣كجت( .)3ك٣لٰء ٦س ٢ذ ٟ٣يف
اُ٣ٺؽ كإ٣ذ ٜكٍٗلً٬ل؛ إذ ا٤ٕ٣ح كاظؽةٚ ،عى٬ ٨٦ ٢ؾا أ ٫٩ٹ ٱىط ا٣ذُصؼ
ٝج ٢اٛل ٞ٤ُ٦ ٟ٤نة٪ٔ ،ؽ ثٌٕ٭ ،٥كٔ٪ؽ اٙلٛ٪ٲح ٱىط ظٲر ٔ ٜ٤ثة٣كجت  ٞ٤ُ٦نة.
كٔ٪ؽ٩ة ٱىط ظٲر ٔ ٜ٤ثة٣كجت( )4كثيشء دأػؿ ظىٮ ،٫٣ك٠ؾا إذا ٝةؿ :إف
ٕٚيل أف أٔذ ،٫ٞأك أدىؽؽ ثً٠ ،٫ل إذا ٝةؿٔ :يل أف أٔذٜ
١٤٦خ ٔجؽ نا أك ٔجؽ ٚٺف ِف

ٔجؽ نا ثؼٺؼٔ :يل أف أٔذٔ ٜجؽ ٚٺفٚ ،ٺ ٱىط ادٛة ٝنة؛ ٵف اٛلٕ٪٬ ٜ٤ة ٬ٮ إ٣ذٜ
ٛ٩ك ٫كاٛلعٍٗ ٢ل وة٣ط؛ ٕ٣ؽـ اٛل ،ٟ٤كيف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح اٛلٕ ٜ٤ا٣ٮصٮب ،كيف
اٵكؿ اٛلٕ ٜ٤ا٣ذٕ٤ٲ ،ٜكٹ ٦ؽػ٣ ٢ىٺظٲح اٛلعٚ ٢ٲ٭ًل.
فرع :كٔىل ٬ؾا اٵو ٢إذا أظؿـ ٦ة ٟ٣ا٣ىٲؽ ،ز ٥دُصؼ ٚٲ ٫ث٪ؾر ،أك كٙٝ
و
دٮ٠ٲ ٢ثذُصؼ ْ ٕ٦ف ٞ٤نة ٣ؾ ٟ٣ثً ًع ْف ٨٦ ٫٤إظؿا ،٫٦وط ذٟ٣؛ ٵ ٫٩كإف
أك إثةظح ،أك
ػؿج ٔ ٫١٤٦ ٨ثةٷظؿاـ ٞٚؽ ثٚ ٫٣ ٰٞٲ ٫ظ٬ ٜٮ قجت ٔٮدق إٌف  ٫١٤٦إذا ىظ ِف.٢
ك ٨٦ك٤ٔ ٙٝٲ٨ ٫لء وط  ٫٪٦ا٪٣ؾر ث٘ٺد٫؛ ٵف ٚ ٫٣ٲ ٫ظ ٞنة ٬ٮ قجت ٛل٫١٤
اٛل٪ةٔ ٓٚىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
فرع :كٔىل ٦ة ذ٠ؿ٩ة  ٨٦ا٣كجج ِفٲح ٝة٣خ ا٣نةٕٚٲح :إذا ٝةؿً :
ظؿ
أ٩خ َة ،ٜ٣أك ه
٤خ ٬ؾا اٛلٍصكط
ٔض ي
٩ؾر ث١ؾا ،أك أ٩خ ثؿمء إف ك٠ ٓٝؾا ،زٝ ٥ةؿٝ :ؽ ِف
ٔيل ه
أك ِف
َ ٨٦ٺؽ أك ٍٗلقٚ ،إ ٫٩ٱ ٓٞيف اٙلةؿ؛ ٵٝ ٫٩ؽ كصؽ قججٚ ٫٭ٮ ٠ذٕضٲ ٢ا٣ـ٠ةة
ٝج ٢اٙلٮؿٚ ،إذا كصؽ اٍ٣صط ثٕؽ ذً ٟ٣ف ٱ ٓٞث٨ ٫لء؛ ٹردٛةع ا٣ذٕ٤ٲٜ
ثة٣ذٕضٲً٠ ،٢ل ٹ ٣لت ثةٙلٮؿ ز٠ةة أػؿل ،ك٦س٬ ٢ؾا ٹ ٱىط ٔ٪ؽ اٙلٛ٪ٲح.
( )1أم :اٷ٩نةءات.
( )2أم :أقجةب ا٣ىٺظٲح٬ .ة٦ل (ج).
( )3أم :قجت اٙل٬ .٥١ة٦ل (ج).
( )4أم :قجت ا٣ىٺظٲح٬ .ة٦ل (ج).

فرع :ك٬ ٨٦ؾا اٵو ٥٤ٔ ٢أف ا٣ذس٤ٲر ٦لؽـ اٍ٣صكط ادٛة ٝنة؛ ٚلؿكج اٛلع٢
ٔىل( )1ا٣ىٺظٲح ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ًف ٱ ٓٞدس٤ٲر؛ ٣جٞةء اٛلع ٢وةٙل نة؛ ٵف اُ٣ٺؽ
٦ٮًٮع ٣ؿً ٓٚ
اٙل ْفٚ ،٢ٲ٪ذٞه ثة٣ٮاظؽة كٱـداد ٞ٩ىة ٫٩ٹز٪ذَل( ،)2كٱٕ٪ؽـ
ثة٣سٺثً٠ ،ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
فرع :كٔ ٥٤أ ٫٩إذا ٔ ِفٍ ًٔ ٜ٤ذً ٜ
إ٣جؽ أك ىٍ ٩ؾ ىر اٛلةؿ ٔىل َشط ،ز ٥ػؿج ٔ٫١٤٦ ٨
ثجٲ وٓ أك ٍٗلق ،ثُ ٢ا٣ذٕ٤ٲ ٜك٣ٮ ك ٓٝاٍ٣صط ك٬ٮ يف  ٫١٤٦إٹ أف ٱٕٮد ا ًٛل ي
ٟ٤
و
ثٕٲت أك ٚكةد ثةٙل ،٥١أك ثؼٲةر َشط أك رؤٱحً٠ ،ل دٞؽـ
اٵكؿ ثٕٲً٠ ٫٪ل إذا ير ِفد
ّلٞٲ ٫ٞيف ا٣جٲٓ.
فرع :ك ىِ ٣ف٧ة ٠ةف ا٣ذٕ٤ٲ ٜداػ ن
ٺ ٔىل اٙل ٥١وةر ٦ٮٝٮ ٚنة ٔىل ٦ة ئ ْف ٜ٤ث٠ ٫ل ٪١نة

٠ةف أك ٦كذعٲ ن
ٺ٤ٕ٦ ،ٮ ٦نة أك ٝل٭ٮٹن ،ك ٨٦ىز ِفً ٥ف ٱؽػ ٢ا٘٤٣ٮ يف ا٣ٲَ٧ل اٛلؿ ِف٠جح

ٔىل اٵوط ،كًف ٱ٦ ٓٞة ٔ ٜ٤ثةٛلكذعٲٔ ٢ىل اٵوط ،ك٠ؾا ٦ة يك ْف ٝىخ ثةٛلة٬ل ٔ٪ؽ

أ٦ف.
٠سٍلٱ٩ ٨عٮ :أ٩خ َة ،ٜ٣أك ثؿمء ً
كٝةؿ صًلٔح :ث ٢ٱ ٓٞيف اٙلةؿ؛ ٵف اٙل٠ ٥١لذؽ ،كا٣ٮٝخ اٛلؾ٠ٮر ٣ٲف
َل ٵكٚ ،٫٣ٲ٘٤ٮ ٦ة يص ًٕ ٢ظؽٌ نا ٵكٕ٣ ٫٣ؽـ وعذ ٫دكف ٦ة
ٞ٦ؽار نا كٕ٦ٲةر نا  ٫٣ث ٢ي ٦ىج ْف ه

قٮاقً٠ ،ل إذا ٝةؿً :
أ٩خ َة ٨٦ ٜ٣أ٦فً٠ ،ل ٱ٘٤ٮ ٦ة يص ًٕ ٢ظؽ نا ٳػؿق ظٲر ٹ
ٱىط ٩عٮ :أ٩خ َة ٜ٣إٌف ٱٮـ ا٘لٕ٧ح ،كً٠ل ٝؽ ٱ٘٤ٯ اٙلؽِف اف  ٕ٦نة ٩عٮ :أ٩خ
َة ٨٦ ٜ٣أ٦ف إٌف ٱٮـ ا٘لٕ٧ح.
ك٬ؾا ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٠ةف ا٣ٮٝخ ٕ٦ٲةر نا ٚ ٫٣إ ٫٩ٹ ٱىط ٨ ٫٪٦لء؛ ٛلىٍل اِٛ٤٣
٘٣ٮ نا ٩عٮ :ك ِف٤٠ذ ٟا٣ن٭ؿ اٛلة٬ل ،كثؼٺؼ ٦ة إذا يص ًٕ ٢دٕ٤ٲ ٞنة ٩عٮ :إذا ٠ةف
أ٦ف؛ ٛلىٍل ا٘٣ ِٛ٤٣ٮ نا ،ٹ٩ذٛةء اٛلٍصكط ٔ٪ؽ ا٩ذٛةء اٍ٣صطٔ ،ىل أف ثٕي
أوعةث٪ة أصةز ا٣ذٕ٤ٲ ٜثًل ٝؽ ك.ٓٝ
( )1يف (ب ،ج).»٨ٔ« :
( )2يف (ب ،ج)« :ثةٹز٪ذَل».

ٝةؿ :كٱ ٓٞيف اٙلةؿ ظٲر صةء ثىٲ٘ح اٛلة٬ل؛ ٵف اٛلٕ٪ٯ إف ٠ةف ٝؽ كٓٝ
٩عٮ :إف مٛٯ آص ٦ؿٱٌص كٝؽ مٛةق ،ك٠ؾا ثىٲ٘ح اٛلٌةرع ظٲر ٠ةف صة ٬ن
ٺ
٣ٮٝٮٔ٫؛ ٵف اٛلٕ٪ٯ إف دجَلٚ ،ٲ٪ٔ ٓٞؽ ا .٥٤ٕ٣ذ٠ؿق ثٕي ا يٛل ىؼ ْفؿصَل ،ك٬ٮ
ًٕٲ ،ٙكاٛلٕذ٧ؽ ٦ة دٞؽـ.
فرع :كٔىل ذٝ ٟ٣ة٣خ اٙلٛ٪ٲح :إذا ٝةؿ ٍ٘٣ل اٛلؽػٮ٣حً :
أ٩خ َة ٜ٣كاظؽ نة
ٝج٤٭ة كاظؽةٞ٤َ -خ از٪ذَل؛ إذ ٠أٝ ٫٩ةؿ :أ٩خ َة ٜ٣از٪ذَل ،كإف ٝةؿٝ :ج٢
كاظؽة َٞ٤خ كاظؽة ٠ ٍٞٚأٝ ٫٩ةؿ :كاظؽة ز ٥كاظؽة.
كثة١ٕ٣ف إذا ٝةؿ :ثٕؽ٬ة كاظؽة أك ثٕؽ كاظؽة.

كا٣ٮص٦ :٫ة ذ٠ؿ٩ةق أكٹن ،كٱًٕ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أف اٷ٩نةء اٛلٕ ٜ٤ثأ٦ؿ ٞ٦ٲؽ و
ثٞٲؽ
ِف
ِ ٕ٦ف ٜ٤يف ا٣ذعٞٲ ٜثؾ ٟ٣اٞ٣ٲؽ ،قٮاء ٠ةف وٛح أك ظةٹن أك ٧ٕ٦ٮٹن أك ُٕ٦ٮ ٚنة
ثٮاكٚ ،ٲٕذرب ا٘ل ،ٓ٧أك ثٛةء ٚٲٕذرب ا٣ذٕٞٲت ،أك «زٚ »٥ٲٕذرب ا٣رتاػٰ ،أك « ٍأك(»)1
ٚٲٕذرب اٵظؽ ا٣ؽااؿ ك٩عٮ ذ ،ٟ٣ك٬ؾا ظ ٥١قةاؿ اٷ٩نةءات ،كأ٦ة اٷٝؿار إذا
ٝٲؽ ثٞٲؽ ٬ ٨٦ؾق ٚعٟ ٫٧١لذً٠ ٙ٤ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
فصً :يف و١ف١ح اٌرؼٍ١ك

إف ٠ةف ثةٷزجةت ا ِف
٩ع ٢ا٣ذٕ٤ٲ ٜثٮصٮد اٍ٣صط ٦ؿة ،ك٣ٮ ٠ةف اٛلعٍٗ ٢ل
وة٣ط؛ ٵف ا٣ذٕ٤ٲ ٜٱُ٪صؼ إٌف أكؿ ٚؿد  ،ٍٞٚإذا ًف ٱٚ ٨١ٲ٦ ٫ة ٱٞذٌص ا٣ذ١ؿار.
كإف ٠ةف ثةٚ ٰٛ٪٣إف ٠ةف ٞ٦ٲؽ نا ثٮٝخ ٠ةف اٍ٣صط ٬ٮ ا ٰٛ٪٣يف ٕلٲٓ ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ؛
ٵف ذ٠ؿ ا٣ٮٝخ ٝؿٱ٪ح ٔ٤ٲ٩ ٫عٮ :إف ًف ،أك إذا ًف ،أك ٦ذٯ ًف دؽػ ٢ا٣ؽار ا٣ٲٮـ.
كإف ًف ٱٞ٦ ٨١ٲؽ نا ثٮٝخ ٚإ٦ة أف د١ٮف أداة اٍ٣صط ّؿ ٚنة ٍأك ٹٚ .إف ٠ة٩خ
ّؿ ٚنة ٠ةف اٍ٣صط أكؿ و
ٚؿد  ٨٦أٚؿاد ا٩ ٰٛ٪٣عٮ :إذا ًف ،أك ٦ذٯ ًف ،أك كٝخ ًف ،أك
ظَل ًف دؽػ ٢ا٣ؽار ٚٲ ٓٞاٙل ٥١ثأكؿ كٝخ ٱٚ ٨١٧ٲ ٫ا٣ؽػٮؿ ،كًف ٱً٠ ،ٓٞل إذا
٩ةصـ ٤ٚ٭ؾا كٓٝ
ٝةؿ :أ٩خ َةٝ ٜ٣ج٦ ٢ٮت زٱؽ ،أك ٝج ٢دػٮؿ ا٣ؽار إٹ أف ٬ؾا ه
( )1يف (أ)« :أك كاك».

يف اٙلةؿ ،كاٵكؿ دٕ٤ٲٚ ٜةٔذرب ٚٲ ٫كٝٮع ا ٓ٦ ٰٛ٪٣اٷ١٦ةف.
كإف ٠ة٩خ ٍٗل ّؿؼ ٩عٮ :إف ًف ،كً ٨٦فٛٚ ،ٲ ٫ػٺؼ ٦ذٛؿع ٔىل أف اٛلؿاد
ى ٍٛ ٩يٰ ْف
ٚ ٢٠ؿد ٚٲ١ٮف ٤٣رتاػٰ ،أك ٚؿد  ٨٦أٚؿاد اٚ ٰٛ٪٣ٲ١ٮف ٛ٤٣ٮر ،كاٵكؿ
اٙلً٠ ،٥١ل
أّ٭ؿ؛ ٵف كٝٮع ا ٢ٕٛ٣يف قٲةؽ ا ٰٛ٪٣ٱٞذٌص ا٧ٕ٣ٮـ كٝؽ ئ ْف ٜ٤ث٫
ي
ٺ ً
إذا ٝةؿ :إف ًف د ٰ٧٤١رص ن
ٚأ٩خ َةٚ ،ٜ٣إف اٍ٣صط ٬ٮ  ٰٛ٩د٤١ٲٕ ٥لٲٓ ا٣ؿصةؿ
ٚإف أراد اٛلٕ ْف ٤ي ٜاٛلٕ٪ٯ ا٣سةٌل يوؽْف ؽ ىدٱة٩ح .ٍٞٚ
فرع :كاٷ٩نةء اٛلؤٝخ ثٮٝخ ٱ ٓٞيف أك٩ ٫٣عٮ :ا٣ٲٮـ أك ٗؽ نا أك ٝج٦ ٢ٮت
زٱؽ أك ٝٲةـ ا٣كةٔح؛ ٣ىؽؽ اٛلُٔ ٜ٤ىل ٚ ٢٠ؿد  ٨٦أٚؿادقٚ ،إف أراد ٍٗل أكؿ
صـء  ٫٪٦يوؽْف ؽ دٱة ٩نح ٍٞٚ؛ إذ ٬ٮ ػٺؼ اْ٣ة٬ؿ.
ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ :يف ا٣ٲٮـ أك ٗؽ ،كٝٲ :٢إذا صةء ث ٰٛيوؽْف ؽ يف ّة٬ؿ اٙل٥١
أٱٌ نة ،ك٬ؾا ٬ٮ اْ٣ة٬ؿ؛ ٵف إ ٓ٦ ِٛ٤٣لٲٓ اٵصـاء ٔىل قٮاء ٚٺ ّة٬ؿ .٫٣
ظؿ ٝج ٢دػٮؿ ا٣ؽار ٠ةف ا٣ؽػٮؿ ٠ةم ٛنة٤ٚ ،ٮ ٠ةف ٝؽ
فرعٚ :إذا ٝةؿ :أ٩خ َف
أٔذ ٫ٞأك ٠ةدج ،٫كٝجي اٛلةؿ ،ز ٥دػ ٢ا٣ؽار كصت ٔ٤ٲ ٫ىر ّفد اٛلةؿ؛ ٣سجٮت ظؿٱذ٫
 ٨٦كٝخ اٷ٩نةءٚ ،ذذجٕ٭ة أظ١ة٦٭ة يف ا٘ل٪ةٱح  ٫٪٦كٔ٤ٲ ،٫كٗىج ،٫كًًلف
٪٦ة ،٫ٕٚكٍٗل ذ.ٟ٣
ْف
فرع :كٛلة ٠ةف ا٣ذٕ٤ٲ ٜداػ ن
ك٦ؤػؿ نا  ٨ٔ ٫٣ا٣كجت ًف ٱىط
ٺ ٔىل اٙل٥١
دػ٤خ ا٣ؽار ٗؽ نا ً
ً
ٚأ٩خ َة ٜ٣ا٣ٲٮ ىـ ،كإف
ا٣ذٕ٤ٲ ٜثأ٦ؿ ٦ذأػؿ ٔ ٨اٙل٩ ٥١عٮ :إف

ظؿ أك ثؿمء ا٣ٲٮـ.
ى
٤ٕٚخ ٠ؾا ٗؽ نا ٚأ٩خ َف

فرع :ز ٥اػذٛ٤ٮا ٞٚٲ :٢ٱ٘٤ٮ ا١٣ٺـ ٫٤٠؛ ٵ ٫٩ػٺؼ ا٣ٮًٓ ،كٝةؿ اٵ٠سؿ:
ث ٢ٱٕذرب ا٣ذٕ٤ٲٚ ٜٲ ٓٞاٙل٪ٔ ٥١ؽ كٝٮع اٍ٣صط كٱ٘٤ٮ ٦ة صٕ ٫٤ظؽ نا ٵك٫٣؛ ٵ٫٩
ٔ ِف ٜ٤ظ ١نًل ٠لذؽ ناٚ ،ٲ٦ ٫٪٦ ٓٞة ٱىط كٝٮٔ ،٫كٱ٘٤ٮ ٦ة ٹ ٱىط ً٠ل ذ٠ؿ٩ة يف :أ٩خ
َة ٜ٣أ٦ف.
ٚإف صٕ ٫٤دٮٝٲذ نة ٩عٮ :أ٩خ َة ٜ٣ا٣ٲٮـ ىك ٍ ٝىخ دػٮ ٟ٣ا٣ؽار ٗؽ نا ك ٓٝيف اٙلةؿ

ادٛة ٝنة؛ ٹقذٞٺؿ أكؿ ا١٣ٺـٚ ،آػؿق( )1رصٮع ٔ.٫٪
وسأمثٚ :إف ٔ ِف ٜ٤اٙل ٥١ثًل ٬ٮ ٚ ٨٦ؿكٔٞ٠ ٫ٮ ٫٣ٵ٦ذ :٫إف دـكصذٚ ٟأ٩خ
ً ٟ
دـكصخ ٚٺ ٩نة ،أك اٌٞ٩خ ٔؽِف يد ً
ً
ٚأ٩خ َةٚ ،ٜ٣ٺ مج٭ح يف
ظؿة ،ك٣ـكصذ :٫إف
ثُٺ٫٩؛ إذ ٬ٮ ٠ذٕ٤ٲ ٜا٣يشء ثٛ٪ك ،٫ك٠ؾا ٣ٮ ٝؽِف ـ اٛلٍصكط ٔىل اٍ٣صط ٩عٮ :إف
ظؿة اٳف؛ ٣ؾ ٟ٣أٱٌ نة ،ك٠ؾا ٣ٮ صٕ ٫٤دٮٝٲذ نة ٩عٮً :
ً
دـكص يذ ً
أ٩خ
ٗ ٟؽ نا
ٚأ٩خ ِف
ظؿة ٝج ٢زكاصذٰ إٱةؾ ٗؽ نا.
ِف

ٚإف ٝٲ :٢إذا أ٩ضـ ٔذٞ٭ة ٗؽ نا ز ٥دـكص٭ة ،ا١٩ن ٙيظ ْفؿ ِفٱ يذ٭ة يف( )2ا٣ٲٮـ اٵكؿ،

ٚٲسجخ  ٫٣ظ ٥١اٙلؿٱح.
ظؿٱذ٭ة  ٨٦ا٣ٲٮـ اٵكؿ ثُٔ ٢ذٞ٭ة يف ٗؽٚ ،ٲجُ١٩ ٢ةظ٭ة
٪٤ٝة٣ :ٮ زجخ ْف
اٛلرتدت ٔ٤ٲ.٫
فرعٚ :إف صٕ ٢اٍ٣صط ظة٣ٲ نة ك٬ٮ ٔ ٥٤آص ٩عٮ :إف ٠ةف يف ٔ ٥٤آص أٌل إذا
ـكصذً ٟ
ً
ً
ٚأ٩خ ظؿة ًف ٱىط أٱٌ نة؛ ٵف اٛلة٣ ٓ٩ٲف دٞؽّف ىـ اٛلٍصكط ٔىل
أٔذٞذ ٟد
ٚٲ١ٮف ذٕ٦ ٟ٣ٲ ٪نة ث ٢دٕ٤ٲ ٜا٣يشء ثٛ٪ك ٫ظ ١نًل ك٬ٮ و
ى
ثةؽ؛ ٵف ٔ ٥٤آص
اٍ٣صط
دٕةٌف ٦ٺزـ ٛلٕ٤ٮٚ ،٫٦ة٣ذٕ٤ٲ ٜكا٣ذٮٝٲخ ثأظؽً٬ل دٕ٤ٲ ٜكدٮٝٲخ ثةٳػؿ.
ُص ظؿ نا ٗؽ نا ٚأ٩خ ظؿ اٳف،
فرعٚ :إف ٔ ٜ٤اٙل ٥١ث ٰٛ٪ٹز٩ ٫٦عٮ :إف ًف ىد ً ٍ

ٛٚٲ ٫اٞ٣ٮٹف ا٣كةثٞةف يف دٞؽٱ ٥اٛلٍصكط ٔىل اٍ٣صط ،أٝٮاً٬ل أذجةر نا( )3ا٣ذٕ٤ٲٜ
كإ٘٣ةء ا٣ذٞؽـ ً٠ل ٦ؿ ،كإف صٕ ٢دٮٝٲذ نة ًف ٱىط؛ ٤٣ذ٪ةيف.
فرع :كإف ٔ ٜ٤اٙل ٥١ثع ٥١آػؿ ٱ٪ةٚٲ ٫كٱًل ٫ٕ٩يف ا٣ٮصٮدٚ ،إف ًف ٱ ٨١دٞؽـ
ظؿ.
اٛلٍصكط ٔىل اٍ٣صطً ،ف ٱىط؛ ٤٣ذ٪ةيف ٩عٮ :إف ػؿصخ ٔ ٰ١٤٦ ٨ى
ٚأ٩خ َف

كإف ٠ةف ٚٲ ٫دٞؽٱ ٥اٛلٍصكط ٩عٮ :إف أػؿصذٚ ٰ١٤٦ ٨ٔ ٟأ٩خ ظؿ ٝج،٫٤
كإف ك٤ٔ ٓٝٲَ ٰ٪٦ ٟٺؽ ٚأ٩خ َةٝ ٜ٣ج ٫٤زٺز نة ،كإف ػؿج ٬ؾا اٛلجٲٓ ٔ٨
( )1يف (ب ،ج)« :كآػؿق».
( )2يف (ب ،ج).٨٦ :
أذجةر ا٣ذٕ٤ٲ.»ٜ
( )3يف (ب ،ج)« :
ي

ٚكؼخ اٛلجٲٓ ثةٚلٲةر ٞٚؽ أقُٞخ اٚلٲةر ٝج،٫٤
ٚكؼخ ٔ٤ٲ ،ٟكإف
ٞٚ ٰ١٤٦ؽ
ي
ي
كإف ٌٝٲذ ٰ٪دٱٚ ٰ٪أ٩خ ثؿمء ٝج ،٫٤كأ٦سةؿ ذٞٚ ،ٟ٣ٲ :٢ٱىط ذٚ ٫٤٠ ٟ٣ٲذًلٓ٩
اٍ٣صط كاٛلٍصكط ،ك٬ٮ ا٪٣ةصـ كاٛلٕ ِف ،ٜ٤ك٠ؾ ٟ٣إذا يص ًٕ ٢دٮٝٲذ نة ٩عٮ :أ٩خ ظؿ
ً
كأ٩خ َة ٜ٣زٺز نة ٝج٢
ٝج ٢ثٲٰٕ  ،ٟ٣كٝؽ أثؿأد ٨٦ ٟا٣ؽِف ٱٝ ٨ج ٢أف دٌٞٲ ٰ٪إٱةق
كٝٮع اُ٣ٺؽ ٤ٔ ٰ٪٦ٲ.ٟ
كٝٲ :٢ٱجُ٫٤٠ ٢؛ ٵ ٫٩إف ٠ةف َشَ نة ٛٚٲ ٫دٞؽٱ ٥اٛلٍصكط ٔىل اٍ٣صط،
كدٕ٤ٲ ٜاٙل ٥١ثًل ٱكذ٤ــ ٔؽ.٫٦
كإف ٠ةف دٮٝٲذ نة ٛٚٲ ٫اٵ٦ؿ ا٣سةٌل ،ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ىعٲط إٹ أف ا٣ذٕ٤ٲ ٢اٳػؿ ٬ٮ
اٛلٕذ٧ؽ؛ ٛلة دٞؽـ يف ٦كأ٣ح دٞؽـ اٛلٍصكط ٔىل اٍ٣صطٚ ،ٲ ٓٞا٪٣ةصـ ،كٱ)1(٫٪٦ ٓٞ

 ٨٦اٵكؿ ك٬ٮ اٛلٕ ٜ٤أك اٛلؤٝخ ٦ة ٹ ٱ٪ةٚٲ٫؛ ٕ٣ؽـ اٛلة ،ٓ٩ك٬ٮ ا٣ذ٪ةيف ظٲ٪بؾ.
٦ ٰٛٚكأ٣ح اُ٣ٺؽ ٱ ٓٞا٪٣ةصـ كاز٪ذةف  ٨٦اٵكؿ ،كإذا ٝةؿ :إذا ٌٝٲذٰ٪
ثٕي ىد ٍٱٗ ٰ٪ؽ نا ٞٚؽ أثؿأدٕ ٨٦ ٟلٲٕ ٫اٳف ،ثؿئ ٔ٪ؽ كصٮد اٍ٣صط  ٨٦ا٣جة.ٰٝ
كإذا ٝةؿ٦ :ذٯ اٛ٩كغ ١٩ةظٚ ٟأ٩خ َةٝ ٜ٣ج ٫٤زٺز نة ز ٥اٛ٩كؼخ ثة٣ؿدة كٓٝ
اُ٣ٺؽ ٔىل اٞ٣ٮؿ أف ا٣جٲ٪ٮ٩ح ثةٌٞ٩ةء إ٣ؽة .ٍٞٚ
فصً :يف و١ف١ح ٚلٛع احلىُ ادلؼٍك

ٛلة ٠ةف ا٣ذٕ٤ٲ ٜداػ ن
ك٦ىٍل نا ٦ ٫٣ٮٝٮ ٚنة ٔىل كصٮد اٍ٣صط٠ ،ةف
ٺ ٔىل اٙل٥١
ْف

كصٮدق يف ا٣ٮٝخ ا٣سةٌل  ٨٦كصٮد اٍ٣صط ٹ ٞ٦ةر ٩نة  ،٫٣ػٺ ٚنة ٣جٌٕ٭ٚ ٥ٲًل ٱ٨١٧
ٚٲ ٫اٛلٞةر٩ح ،ك٬ٮ ٦كذٞٲٔ ٥ىل اٞ٣ٮؿ ثأف اٷ٩نةء إً٩ل ٱٕٞ٪ؽ قجج نة ٔ٪ؽ كصٮد اٍ٣صط؛
إذ اٍ٣صط ظٲ٪بؾ صـء  ٨٦ا٤ٕ٣ح كا ٢٤ٕ٣اٍ٣صٔٲح ٞ٦ةر٩ح ٛلٕ٤ٮٹٔلة.

فرعٚ :إذا ٝةؿ ٕ٣جؽق :إف ثٕذٚ ٟأ٩خ ظؿ ز ٥ثةٔٛ٩ ،٫ؾ ثٲٕ ٫كٹ ٔذ ،ٜكٔىل اٞ٣ٮؿ
ا٣سةٌل ٱ ٓٞا٣ذًل ،ٓ٩كإذا ٝةؿ ٣ـكصذ ٫ا٤ُٛ٣ح :إف رًٕخ  ٨٦أـ زكصذٰ اٵػؿل ٚأ٩خ
َة ٜ٣ز ٥رًٕخ ك ٓٝاٛ٣كغ؛ ٛلٞةر٩ذ٤ٕ٣ ٫ذ ،٫ٹ اُ٣ٺؽ ٣ذأػؿق ،كٔىل ا٣سةٌل ٱٕٞةف
( )1يف (ب ،ج).»٫ٕ٦« :

 ٕ٦نة ٚٲسجخ ظ٧١٭ًل؛ ٚإذا دـكص٭ة ثٕؽ ذ ٟ٣اظذكجخ ثذ ٟ٤اٞ٤ُ٣ح.
فرع :ثؼٺؼ ٦ة إذا ٝةؿ :أ٩خ ظؿ كٝخ ثٲٰٕ  ،ٟ٣كأ٩خ َة ٜ٣كٝخ
رًةٔٚ ،ٟإٞ٦ ٫٩ةرف ادٛة ٝنةٚ ،ٲ ٓٞا٣ذًل ٓ٩يف اٵكؿ ،كٱسجخ ظ٧١٭ًل يف ا٣سةٌل؛
٣ذٞةرف ا٤ٕ٣ذَل.
كثؼٺؼ ٦ة إذا ٝةؿ ٣ـكصذ :٫إف دـكصذٚ ٟأ٩خ َة ،ٜ٣كٕ٣جؽق :إف امرتٱذٟ
ٚأ٩خ ظؿ ٚإف اٙل ٥١ٱذأػؿ( )1ادٛة ٝنة؛ ٵف ٍ٦صكٔٲذٓ ٫لٞ٦ ٓ٪ةر٩ذ٫؛ إذ ٹ ٱٓٞ
اُ٣ٺؽ إٹ ٔىل زكصح كٹ ٔذ ٜإٹ ٔىل ٠ل٤ٮؾ.
فصً :يف االعرثٕاء

ك ٨٦اٞ٣ٲٮد اٹقذس٪ةء ٚإف ٠ةف ٦كذ٘ؿً  ٝنة ٚ٭ٮ رصٮع ٚٲ٘٤ٮ ،إٹ ٚٲًل ٱىط
ا٣ؿصٮع ٚٲ ٫كإٹ ٚ٭ٮ د٘ٲٍلٚ ،ٲىط  ٞ٤ُ٦نة.
فرع :كقٮاء ٠ةف اٹقذ٘ؿاؽ رص٤ل نة ٩عٮ ٍٔصة إٹ ٍٔصة ،أك إٹ ًًٕٙ
ٔيل أذ١ةؼ م٭ؿ إٹ أٱة٫٦؛ إذ ٱ٤ــ اردٛةع اٹٔذ١ةؼ
ٗلكح ،أك ٹز ٦نة ٩عٮِ :ف

أو ن
ٺ؛ إذ ٹ ٱىط أذ١ةؼ ا٤٣ٲةٍف ٛ٪٦ؿدة.
ك٠ؾا إذا ٠ةف اٛلكذس٪ٯ ٹز ٦نة ٛلة٬ٲح اٛلكذس٪ٯ ٩ ٫٪٦عٮ :أ٩خ َة ٜ٣إٹ ٱٮ ىـ
ا٘لٕ٧ح ،ك٩ؾرت ٔ٤ٲ ٟث١ؾا ،أك أثؿأد٠ ٨٦ ٟؾا إٹ ثٕؽ م٭ؿ ،كأ٩خ َة ،ٜ٣أك
ظؿة إٹ ٱؽؾ.
فرع :ك ٨٦ذ٪ٔ ٟ٣ؽ ثٕي أوعةث٪ة :أ٩خ َة ٜ٣زٺز نة إٹ كاظؽة ككاظؽة

كٔيل ٍٔ ٫٣صة إٹ قجٕح
ككاظؽة ،كٔجٲؽم ا٣سٺزح أظؿار إٹ ٬ؾا ك٬ؾا ك٬ؾا،
ِف

كزٺزحٚ -ٲجُ ٢اٹقذس٪ةء يف اٛلذٕةَ٫٤٠ ٙ؛ ٵف ا ُٕٙ٣يف ٛ٩ك ٫وعٲط ٚٲىٍل
اٛلذٕةَٛةف ٠ةٛلُ٪ٮؽ ُلًل دٕٚح كاظؽة.

كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱجُ ٢اٹقذس٪ةء ً
اٳػؿ ٍٞٚ؛ ٵ ٫٩إذا( )2ظى ٢ث ٫اٹقذ٘ؿاؽ

ٚٲجُ.٫ُٛٔ ٢
( )1يف (ب ،ج)٦« :ذأػؿ».
( )2يف (ب ،ج)« :ا٣ؾم».

فرع :كٛلة ٠ةف اٛلكذ٘ؿً ؽ رصٮٔ نة ًف ٱىط أف ٱ١ٮف اٛلكذس٪ٯ ٛ٤٦ٮّ نة ث ٫يف
اٛلكذس٪ٯ  ٫٪٦ثؼىٮو٩ ٫عٮ :قٕؽه كٕلٲٓ ٔجٲؽم أظؿار إٹ قٕؽ نا ،ك٪٬ؽ كزٱ٪ت
كٔ٧ؿة َةٞ٣ةت إٹ ٪٬ؽ ،ك٬ؾا ك٬ؾا ك٬ؾا أظؿار إٹ ٬ؾا.
فرع :ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ ا٣نة :ٰٕٚإذا ٝةؿ :أ٩خ َة ٜ٣كاظؽ نة ككاظؽ نة ككاظؽ نة إٹ
كاظؽ نة ًف ٱىط اٹقذس٪ةء ،ك٬ٮ اٛلٮاٞ٣ ٜٚٲةس ٦ة دٞؽـ.
ٚإف ٝٲ :٢أًف ىٱ يٍ ٧ؿ أف اٛلذٕةَٛةت ي٪٦ى ِفـ ى ٣نح ىٍ٪٦ـً  ٣ىح ا ِٛ٤٣ا٣ٮاظؽ ً٠ل دٞؽـ يف
اٛلكذس٪ٯ اٛلذٕةَٙ؟
٪٤ٝة٬ :ٮ ي٪٦ى ِفـؿ ٪٦ـ٣ح اٛلُ٪ٮؽ ث ٫دٕٚح كاظؽة ٹ ٪٦ـ٣ح ا٧٤١٣ح ا٣ٮاظؽة ك ىٍ ٚؿ هؽ

٦ة ثٲ٪٭ًل٤ٚ ،ؾ ٟ٣ثُ ٢ظٲر ٬ٮ ٦كذس٪ٯ؛ ٕ٣ؽـ ػىٮص ثٌٕٔ ٫ىل ثٕي ،كأ٦ة
ظٲر ٠ةف ٦كذس٪ٯ ٚ ٫٪٦ٲجُ ٢اٹقذس٪ةء  ٨٦ظٲر إ ٫٩رصٮع ًٔل  ِٛ٣ث٫
ثؼىٮوٚ ٫ٲ١ٮف إثُةٹن ٛ٪٣ف ا ِٛ٤٣ٹ د٘ٲٍل نا ٫٣؛ ك٣ؾً ٟ٣ف ٱىط اٹقذس٪ةء يف
اٛلس٪ٯ ٩عٮ٬ :ؾاف ظؿاف إٹ ٬ؾا؛ ٵ ٫٩ث٪٧ـ٣ح ٬ؾا ك٬ؾا ،ثؼٺؼ ا٘لٚ ٓ٧إف
أٚؿادق ٹ دذ٪ة٬ٯ ك٦ؿادج ٫ٹ د٪عُص ،كٱىط إَٺٔ ٫ٝىل ا٣ٮاظؽ كاٹزَ٪ل ٝلةز نا؛
ك٣ؾ ٟ٣وط اقذس٪ةء ٕلٲٓ أٚؿادق إٹ كاظؽ نا ،ثؼٺؼ اٛلسِ٪فٯ.
فرع :كيف ظ ٥١اٛلكذ٘ؿؽ ٔ٪ؽ٩ة كا٣نةٔ ٢٠ ٰٕٚجؽ ٍف ظؿ إٹ ٬ؾا ،كٹ ٔجؽى
 ٫٣قٮاق ،ك ٢٠ا٦ؿأة ٍف َةٍٗ ٜ٣ل ٬ؾق كٹ زكصح  ٫٣قٮا٬ة ،ك٩عٮ ذ ٟ٣ث٪ةء ٔىل
اٹقذس٪ةء ً٦ل وؽؽ ٔ٤ٲ ٫اٚ ِٛ٤٣ٲ١ٮف اٛلكذس٪ٯ(ٛ٩ )1ف اٛلكذس٪ٯ .٫٪٦
كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح٬ :ٮ  ٨٦اٛلٛ٭ٮـ اٵٔٚ ٥ٺ ٱٔ ٓٞذ ٜكٹ َٺؽ ٣ىعح
اٹقذس٪ةء ثؼٺؼ ٦ة إذا ٝةؿ :قٮل ٬ؾا ك ىٗ ًٍل ٬ؾق ثةَ١٣ص؛ إذ ٣ٲف ثةقذس٪ةء ث٢
وٛحٚ ،ٺ ٱ٨ ٓٞلء ادٛة ٝنة.
كثؼٺؼ ٦ة إذا ٝةؿ٩ :كةء ا٣ؽ٩ٲة َٮا ٜ٣إٹ ا٦ؿأيت ،كٔ ٢٠جؽ يف ا٣ؽ٩ٲة ظؿ إٹ
أٔ٨٦ ٥
ٔجٲؽم ،كأثؿأت ٕلٲٓ ا٪٣ةس إٹ ػىٮٰ٦؛ ٵف ٦ة وؽؽ ٔ٤ٲ ٫اّ ِٛ٤٣ف
( )1يف (أ)« :اٹقذس٪ةء».

اٛلكذس٪ٯ ٚٲىط اٹقذس٪ةء ادٛة ٝنة.
وسأمث :كاٛلكذس٪ٯ ٔ٪ؽ٩ة ٞل١ٮـ ٚٲ ٫ثٞ٪ٲي ظ ٥١ا٣ىؽر ،كٔ٪ؽ ثٕي
أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲح ٬ٮ ٟلؿج  ٨٦ظ ٥١ا٣ىؽر ثة وؽ ٔىل اٵو ،٢كأو ٢اٚلٺؼ
ٟلؿج  ٨٦اٙل ٥١أك  ٨٦اٛلع١ٮـ ث٤ٔ[ ٫ٲ.)1(]٫
َف
٦جٔ ٰ٪ىل أف اٛلكذس٪ٯ ٌ
فرعٚ :إذا ٝةؿ :إف أػربٌل أظؽه ثٞٲةـ زٱؽ أك ٔؽـ ٝٲةٚ ٫٦أ٩خ َة ٜ٣أك ظؿ ،أك
٦ةٍف وؽٝح إذا( )2أثؿأد ٨٦ ٟا٣ؽٱ ،٨زٝ ٥ٲٝ :٫٣ ٢ةـ اٞ٣ٮـ أك ًف ٱٞٮ٦ٮا إٹ زٱؽ
ك ٓٝاٙل٪ٔ ٥١ؽ٩ة ،كإذا ٝةؿ٤ٔ :ٲٍ ٟف ٍٔصة إٹ زٺزح ٠ةف إٝؿار نا ثٕؽـ اقذعٞةؽ
ا٣سٺزح٤ٚ ،ٲف  ٫٣دٔٮا٬ة ثٕؽي .
[ٔيل](ٍٔ )3صة إٹ زٺزح ٠ةف إٝؿار نا ثة٣سٺزح ،كإذا ٝةؿ :إف
كإذا ٝةؿ٣ :ٲف ِ ٫٣ف

أ٤٠خ ٬ؾق ا٣ؿ٦ة٩ح إٹ ٩ىٛ٭ة أك إف ًف دأ٤٠ٲ٭ة إٹ ٩ىٛ٭ة ٚأ٩خ َة ٜ٣ز ٥أ٤٠ذ٭ة
٤٠٭ة أك ًف دأ ٢٠مٲب نة ٪٦٭ة ًف ٱ ٓٞاُ٣ٺؽ ،ػٺ ٚنة ٜل ٥يف ٕلٲٓ ٬ؾق اٛلكةا٢
كأمجة٬٭ة.
ٔيل ٍٔ ٫٣صة إٹ زٺز هح،
فرع :كٝؽ ٱذٍ٘ل ظ ٥١اٹقذس٪ةء ثةٷٔؿاب ٚإذا ٝةؿِ :ف
و
كٍٗل كاظؽة ثؿٓٚ
زٺزح
ٍٗل
ي
أ٩خ َة ٜ٣زٺز نة إٹ كاظؽ هة ثؿ ٓٚاٛلكذس٪ٯ ،ك٠ؾا :ي
«ٍٗل» ٣ـ٦خ إٍ٣صة ٤٠٭ة ككٕٝخ ا٣سٺث ٤٠٭ة.
ٔيل ٍٔصة إٹ زٺ نزح
كإذا ٝةؿٍ :ف ٔ٤ٲٍٔ ٫صة إٹ زٺزح ٞٚةؿ٣ :ٲف ِ ٟ٣ف
ثة٪٣ىت ًف ٱ ٨١إٝؿار نا؛ ٵ ٫٩ظ١ةٱح ٤٣ؽٔٮل.
فرع :كإذا اقذس٪ٯ  ٨٦اٛلكذس٪ٯ وةر ظ ٫٧١يف ٕلٲٓ ٦ة دٞؽـ ظ ٥١اٛلكذس٪ٯ
 ٨٦اٵوٚ ،٢ٲ٘٤ٮ ظٲر ٠ةف ٦كذ٘ؿً  ٝنة ٩عٮ ٍٔصة إٹ زٺزح إٹ أرثٕح.
كٝٲ :٢ي٣لٕ٦ ٢كذس٪ٯ  ٨٦اٵو٠ ٢ةٛلُٕٮؼ؛ ٣بٺ ٱىٍل ٘٣ٮ نا.
( )1زٱةدة يف (ب ،ج).
( )2يف (ب ،ج)« :أك».
( )3قة ٍٝيف (أ).

ٚ٭ؾق ٩جؾة  ٨٦اٵظ١ةـ ا٣نة٤٦ح ٜلة ،ز٪٣ ٥ؾ٠ؿ ٪٦ )1(٢٠٭ة يف ثةب ٥لذه ث ٫إف
مةء آص دٕةٌف.
تاب إٌزس

 ٢ٕٚأك و
٬ٮ إ٣لةب و
دؿؾ ٔىل اٛ٪٣ف ٚٲىٍل اٛل٪ؾكر ث ٫كاصج نة ٠ة٣ٮاصت ثإ٣لةب
آص دٕةٌف.
و
د٤١ٲ ٙك٣ٲف ذ ٟ٣إٌف إ٣جؽ ًف ٱىط ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ إٹ ٚٲًل
إٱٞةع
فرع :كٛلة ٠ةف
ى
ص٪ك ٫كاصتٚ ،ٲىٍل إ٣لةب آص دٕةٌف ٘ل٪ك ٫إذ ٩نة ثإ٣لةث ٫ثٕؽ أف كرد اٍ٣صع ث٫
ّلٞٲ ٜيف ثةب ا٣ىٮـ أ٠سؿ  ٨٦ذ.ٟ٣
ٔىل ا٘ل٤٧ح ،كٝؽ دٞؽـ
ه
فرع٤ٚ :ؾ ٟ٣وط يف اٵ٦ٮاؿ  ٞ٤ُ٦نة؛ ٣ٮصٮب ص٪ك٭ة ً٠ل يف ظٞٮؽ آص اٛلة٣ٲح،
ك٠ؾ ٟ٣اٛل٪ةٓٚ؛ إذ ٦ ٰ٬ةؿ يف اٛلٕ٪ٯ ٠عٛؿ ثبؿ ،كث٪ةء قٞةٱح ك٦كضؽ ،كق٪١ٯ دار،
كػٲةَح زٮب ،ك٠ؾ ٟ٣اٙلٞٮؽ اٛلكذ٤ٞح ٠ع ٜاٹقذُؿاؽ كا٣ذٕ٤ٲح ،كٍٗل اٛلكذ٤ٞح
٠ة٣نٕٛح ،كاٚلٲةر ٔىل ٤ٔ ٰ٬ ٨٦ٲ ٫كٔىل ٍٗلقٚ ،ٲ١ٮف إقٞةَ نة.
فرعٚ :إذا ٩ؾر ثؼؽ٦ح ٛ٩ك ٫أك ٔجؽق ٣ـ ٫٦ا٣ذك٤ٲ ٥كثؿئ( ٫٪٦ )2ظٲر ٓل ِف٨١
اٛل٪ؾكر ٔ٤ٲ ٨٦ ٫اٹ٩ذٛةع.
ز٦ ٨٧جٲ وٓ أك
ٚإف ك ٌٝذ ٫ثٮٝخ ٘٣ة ذ٠ؿق؛ إذ ٹ أوٚ ٫٣ ٢إف ٩ؾر ثذأصٲً ٢
ثإقٞةَ ٫وط ذ ،ٟ٣ك٠ؾا  ٢٠دٱ ٨ٱكذ٪ؽ إٌف ٔٞؽ.
فرعٚ :إف ا٦ذ ٨٦ ٓ٪دك٤ٲ ٥اٛلٕٛ٪ح ظذٯ دٕؾرت ٣ـٝ ٫٦ٲ٧ذ٭ة كٝخ ا٣ذٕؾر؛ إذ
٬ٮ كٝخ اٹ٩ذٞةؿ إٌف ا٣جؽؿ.
فرعٚ :إف ٠ة٩خ اٵ٦ٮاؿ اٛل٪ؾكر ُلة يف ا٣ؾ٦ح وط ا٪٣ؾر  ٞ٤ُ٦نة ك٣ٮ ًٝص ٔ٫٪
ٕلٲٓ ٦ة ٱٟ٤٧؛ ٵف إػؿاص٭ة ظٲ٪بؾ ثةٛلٕةكًح .ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٩ؾر ثض٧ٲٓ ٦ة
ٱٚ ٟ٤٧ٺ ٱىط إٹ ا٣س٤ر ٔ٪ؽ صًلٔح؛ إذ ًف ٱٍصع ا٣ذربع ثأ٠سؿ ً٠ ٫٪٦ل يف
ا٣ٮوٲح ،كأ٦ة اٜلجح ٚإً٩ل وعخ؛ ٵف ٚٲ٭ة يم ٍج٭ح ٕ٦ةكًح ً٠ل ٦ؿً٠[ ،ل](٣ )3ٮ ثةع
(١٬ )1ؾا يف اٵو ٢كا٣ىٮاب « :ن
٠ٺ».
( )2يف (ب ،ج)« :كٱربئ ث.»٫
( )3قة( ٨٦ ٍٝأ).

ٕلٲٓ ٦ة ٱ ٟ٤٧ثيشء دة و
٫ٚ؛ ٣ٮٝٮع ا٣ذربع يف ً ٨٧اٛلٕةكًحٚ ،إف د١ؿر ا٪٣ؾر
د١ؿر ا٣س٤ر ٔىل اٵوط؛ ٣ـكاؿ اٛلة.ٓ٩
فرع :كٛلة ٠ةف ا٪٣ؾر ثةٛلةؿ ٞل٧ٮٹن ٔىل ظٞٮؽ آص اٛلة٣ٲح ٠ة٩خ ٚٲ ٫يٝؿث هح ٦ة،
٤ٮق  ٨٦اٛلٕىٲح ٥٤ٚ ،ٱىط ٛ٤٣كةؽ ٔ٧ٮ ٦نة
 ٥٤ٚٱىط  ٨٦ا١٣ةٚؿ ،كامرتط يػ ّف
كأ ٢٬إ٣ىٲةف ٔ٧ٮ ٦نة؛ ٛل٪ةٚةة اٛلٕىٲح  ٤٣يٞؿثح؛ ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ ثٕي أوعةث٪ة :ٹ
ٱىط ا٪٣ؾر ٚؿار نا  ٨٦ا٣ؽِف ٱ ٨ك٩عٮق؛ إذ ٬ٮ ٕ٦ىٲح.
فرع :كٛلة ٠ةف ا٪٣ؾر ثةٛلةؿ  ٍٞ ٩ى ٢و
 ٟ٤٦أمجٞٔ ٫ٮد ا٣ذ٤٧ٲ ٥٤ٚ ،ٟٱنرتط ٚٲ٫
ى
ّف
اٛلع٪٦ ٢ةٚٲ نة ٜلة ٠أف ٱ١ٮف
ظٞٲٞح اٞ٣ؿثح كٹ ٝىؽ٬ة ،ث ٢ا٠ذ ٰٛثأف ٹ ٱ١ٮف
اٛلَٕل كا ،ٰ٪٘٣ثؼٺؼ ا٪٣ؾر ثةٚ ٢ٕٛ٣ٺ ثؽ ٚٲ٫
ٕ٦ىٲح٤ٚ ،ؾ ٟ٣وط ٔىل ا١٣ةٚؿ ِف
 ٨٦ظٞٲٞح اٞ٣ؿثح؛ ٵٞ ٫٩ل٧ٮؿ ٔىل إ٣جةدات ا٣جؽ٩ٲح.
َٕ٦ل ٚذسجخ ٫٣
فرع :كإً٩ل ٱ١ٮف ا٪٣ؾر ثةٛلةؿ ٓل٤ٲ ١نة ظٲر ٬ٮ ٔىل
آدِ ٰ٦ف
ُف
أظ١ةـ اٛل ٟ٤يف اٙلةؿ ،ٹ إذا ٠ةف ٔىل ٍٗل َٕ٦ل ٕ٠ىل اٞٛ٣ؿاءٚ ،ٲ١ٮف اٚلٺؼ
يف دٕٲٲً٠ ٫٪ل يف ظٞٮؽ آص دٕةٌف ٠ة٣ـ٠ةة.
()1
كدَٕل،
٩ ٨٧ٚؾر ثعٛؿ ثبؿ ٔىل ٝٮـ ٞلىٮرٱً ٨ف ٱٍصط ٚٲ ٫ظٞٲٞح اٞ٣ؿثح ِف
٤ٚٲف  ٫٣إػؿاج اٞ٣ٲ٧ح إٹ أف ٱؿًٮا ،أك ٔىل ٍٗل ٞلىٮرٱ ٨ٱنرتط ٚٲ ٫ظٞٲٞح
اٞ٣ؿثح ،كٱأيت اٚلٺؼ يف إػؿاج اٞ٣ٲ٧ح كيف ٚٮااؽق ٝج ٢إػؿاص.٫
فرع :ك٣نج٭ ٫ثٕٞٮد ا٣ذ٤٧ٲ ٟامرتط ثٕي أوعةث٪ة ى
ٝجٮؿ اٛل٪ؾكر ٔ٤ٲ٫
٠كةاؿ إٞ٣ٮد؛ إذ اٛلٍصكع يف  ٢ٞ٩اٵ٦ٺؾ  ٰ٬إٞ٣ٮد.
كا٘ل٧٭ٮر ٱٞٮ٣ٮف :إً٩ل ٱنرتط اٞ٣جٮؿ يف اٛلٕةكًةت؛ ١٣ٮف إ٣ٮض ٨٦
اُ٣ؿَٚلٚ ،ٲ١ٮف ا٪٦ ِٛ٤٣٭ًل أٱٌ نة ،ثؼٺؼ ٍٗل٬ة ٚٲ١ذٛٯ ثةٷ٣لةبٔ ،ىل أٝ ٫٩ؽ
امرتط ٪٬ة ٔؽـ ا٣ؿد يف اٛلض٤ف د٪ـٱ ن
ٺ ٪٦ ٫٣ـ٣ح اٞ٣جٮؿ ٦ؿأةة ٣ؾ ٟ٣ا٣نج٫
ا٣جٕٲؽ ،ك ً ٣يج ٍٕ ًؽ ذ ٟ٣ا٣نج ٫وط يف اٛلض٭ٮؿ ص٭ة ٣نح ٤٠ٲح ،كيف ا٣ؽِف ٱٔ ٨ىل ٬ ٨٦ٮ
ٔ٤ٲ ٫كٔىل ٍٗلق ،كيف اٛلٕؽكـ ٚٲ١ٮف يف ا٣ؾ٦ح ٹ( )2إذا ئ ْف ٜ٤و
ثَٕل ٕ٦ؽك٦ح ٠ػ٦ :ة
( )1يف (ب ،ج)« :ٱنرتط».
( )2قة( ٨٦ ٍٝب) ،كيف (ج)« :إٹ».

أمرتٱٚ ٨٦ ٫ٺفٕ٣ ،ؽـ وٺظٲح اٛلعً٠ ،٢ل دٞؽـ يف اٷ٩نةءات.
فرع :كإذا ٠ةف ٓل٤ٲ ١نة وعخ اٹقذ٪ةثح ٚٲ ٫ثة٣ٮ٠ة٣ح كا٣ٮوٲح ،ٹ إذا ًف ٱ٨١
ٓل٤ٲ ١نة ٠ة٪٣ؾر ٔىل ٍٗل َٕ٦ل ،أك ثٍ٘ل ٦ةؿ ،كٹ أذجةر ث١ٮف اٛلةؿ ٦ذٕ ْفٲ ٪نة أك ٍٗل
٦ذَٕل [ك(ٍ٦])1صكَ نة أك ٍٗل ٍ٦صكط.
ِف

فرع :ك١٣ٮف ا٪٣ؾر ثةٛلةؿ ٞل٧ٮٹن ٔىل ظٞٮؽ آص دٕةٌف ًف ٱىط رص ٫ٚيف

أوٮ ٫٣كٚىٮ ،٫٣ك ٨٦د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذ ٫ظٲر ٠ةف ٔىل ٍٗل َٕ٦ل ،كٹ يف اٜلةم٧ٲَل
٩ؾر ثًؽى ٍٱ ٨يف ذ٦ح اٍ٘٣ل
ٔ٪ؽ ثٕي أوعةث٪ة ،ك٣ـ٫٦
دك٤ٲ ٫٧كاٛلؤ ٩يح ٔ٤ٲ ،٫كإذا ى
ي
٣ـ ٫٦اقذؼؿاص.٫
فرع :كٛلة ٠ةف( )2ا٪٣ؾر إ٣ـا ٦نة ٛ٪٤٣ف ٠ةف ٔٞؽ نا ثَل إ٣جؽ كرثْفٚ ٫أمج ٫ا٣ٲَ٧ل،
دك٤ٲ ،٫٧كصجخ اٛ١٣ةرة
٤ٚؾ ٟ٣إذا إٞ٩ؽ كٚةت اٛل٪ؾكر ث ٫كٹ ٌٝةء  ٫٣أك دٕؾر
ي

ٔيل أف أٔذٔ ٜجؽم ،أك أٗك٬ ٢ؾا اٛلٲخ ،أك أٗذك ٢ٱٮـ ا٘لٕ٧ح،
ػ ٛ٤نة ٔ٩ ٫٪عٮِ :ف

ز٦ ٥ةت إ٣جؽ ،كد ٨ٚاٛلٲخ ،كً٦ص ا٣ٲٮـ ٝج ٢ا٣ٮٚةء ،ك٩عٮ :أف ٱجٲٓ إ٣جؽ

كٱذٕؾر اقذٛؽاؤق.
ٱك ٥مٲب نة،
فرع :كٝؽ ٱ١ٮف ا٣ٮاصت ٬ٮ اٛ١٣ةرة ِ ٨٦فأكؿ اٵ٦ؿً ظٲر ًف ْف
ٔيل زٺزٮف ٩ؾر نا ٣ـ ٫٦زٺزٮف ٛ٠ةرة؛ إذ  ٰ٬ا٣ٮاصجح ثٛ٪ف
ك٣ؾ ٟ٣إذا ٝةؿِ :ف
٩ى ٙو
٩ؾرٚ ،ةٞ٣ٲةس كصٮب ٩ىٛ٠ ٙةرة ،كيف زٺزح
ٔيل
ي
اٵ٦ؿٚ ،إذا ٝةؿِ :ف
و
أ٩ىةؼ و
ً
٩ؾكر ٛ٠ةرة ك٩ىً٠ ،ٙل إذا
٩ؾر ٛ٠ةرة كاظؽة ،كيف زٺزح أ٩ىةؼ زٺزح
٩ى٦ ٙسٞةؿ كزٺزح أ٩ىةؼ ٦سٞةؿ كزٺزح أ٩ىةؼ زٺزح ٦سةٝٲ.٢
ٝةؿ:
ي
ٔيل أف أ٩ؾر ًف ٱ٤ـ٨ ٫٦لء؛ إذ ٹ أو ٫٣ ٢يف ا٣ٮصٮب ،ثؼٺؼ :أف
ٚإف ٝةؿِ :ف

أدىؽِف ؽٚ ،إف ٝةؿ :أف أ٩ؾر ث١ؾا ٣ــ؛ ٵف ٷػؿاج اٛلةؿ ٔ٩ ٨٧ؾر أو ن
ٺ يف
ا٣ٮصٮب.
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )2يف (ب ،ج)« :ك١٣ٮف».

فرعٚ :إف ًف ٱٕٞ٪ؽ ا٪٣ؾر  ٨٦أكؿ اٵ٦ؿ ٠ة٪٣ؾر ثًل ٣ٲف  ٫٣أو ٢يف ا٣ٮصٮب،
أك ٔىل صًلد أك ظٲٮاف ٹ ٱذٚ ٟ٤٧ٺ ٛ٠ةرة ،ك٠ؾا ا٪٣ؾر ثةٛلٕىٲحٚ ،إف اٞ٣ٲةس
ٔؽـ كصٮب اٛ١٣ةرة ً٠ل ذ٬ت إ٣ٲ ٫صًلٔح؛ ٕ٣ؽـ إٞ٩ةدقٛ ٨١٣ ،لة ٠ةف ذ٩ج نة ٓ٦
٠ٮ ٫٩يف وٮرة ٦ة ِلت ٚٲ ٫اٛ١٣ةرة٠ ،ةف ذ٪٦ ٟ٣ةقج نة ٣ٮصٮُلةً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ٫
ا٣نةرع( ،)1كٔىل ٬ؾا ٹ دك ٍٞثٕؽـ اٙل٪ر؛ إذ  ٰ٬ا٣ٮاصجح اثذؽاءً٠ ،ل ذ٠ؿق
ٔ ٙىل( )2ا٣رب؛ ٕ٣ؽـ اٹٕٞ٩ةد.
ثٕي أوعةث٪ة ،ٹ أ١لة ىػ ى ٤ه
ا٪٣ؾر ثًل ٹ يٱُةؽ ٩عٮ :أ ٙ٣ظضح ،أك وٕٮد ا٣كًلء ،أك
فرع :ك يأ ًٍٙل ى ٜثؾٟ٣
ي
كد٤١ٲ٦ ٙة ٹ ٱُةؽ
أف ٱىٮـ ثٕؽ ٦ٮد٫؛ ٵف ا٪٣ؾر ٩ٮع  ٨٦ا٣ذ٤١ٲً٠ ٙل دٞؽـ،
ي
ٝجٲط ،كٵف ٦س ٢ذ٣ ٟ٣ٮ أكصج ٫آص ٞ٣جط  ،٫٪٦ك٬ؾا ثؼٺؼ ا٪٣ؾر ثةٛلةؿ ٚٲىط
ه
 ٞ٤ُ٦نة؛ ٞ٣جٮؿ ا٣ؾ٦ح ى ٚيٲ ىك ْف٦ ٥٤ة ٓل ِف ١ى.٫٪٦ ٨

فرع ٥٤ٕٚ :أ ٫٩إذا ِفاّلؽ ا٪٣ؾر كدٕؽد اٛل٪ؾكر ث ٫ك٠ةف ٚٲ٦ ٫ة ٬ٮ ٕ٦ىٲح ،ثُ٢

ا٪٣ؾر يف ا٘ل٧ٲٓ ،ك٣ـ٦خ اٛ١٣ةرة؛ ٵف ا٪٣ؾر ظٲ٪بؾ ٕ٦ىٲح؛ ٹمذًلٔ ٫٣ىل
أٙ٣
ٔيل ٓص وٮـ ٱٮـ  ٨٦مٕجةف كإُٚةر ٱٮـ  ٨٦رٌ٦ةف ،أك ي
اٛلٕىٲح ٩عٮِ :ف

ٔيل ٓص وٕٮد ا٣كًلء كدر٥٬؛ إذ ٹ ٱذجٕي ا٪٣ؾر
ظضح كظضح أك رٕ٠ذَل ،أك ِف
ا٣ٮاظؽ ً٠ل ٹ دذجٕي ا٣ٲَ٧ل.

ٔيل وٲةـ  ٢٠ٱٮـ ٔٞٲت ٱٮـ ٱ٤ـ ٰ٪٦وٲة٧ٚ ،٫٦ذٯ ٣ـ٫٦
فرعٚ :إف ٝةؿِ :ف
وٲةـ ٦ة كَ ٓٝشط ٩ؾرق ٚٲضت ٔ٤ٲ ٫اٛ١٣ةرة  ،ٍٞٚٵ٩ ٫٩ؾر كاظؽ ٦نذٔ ٢٧ىل
٦ة ٹ ٱٞؽر ٔ٤ٲ ،٫ك٬ٮ وٮـ ا٣ٲٮـ ا٣ؾم ثٕؽ ٦ٮد ،٫ثؼٺؼ ٦ة إذا ٝةؿً٤٠ :ل ٣ـٰ٪٦
ٕٚيل وٲة يـ ا٣ٲٮـ ا٣ؾم ثٕؽقٚ ،٭ؾق ٩ؾكر ١٦ؿرة٧ٚ ،ذٯ ٣ـ ٫٦وٲة هـ ِف٦ة
وٲةـ ٱٮـ ِف
( )1أػؿج اٷ٦ةـ أٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ يف اٵ٦ةٍف ٔ ٨اثٔ ٨جةس أف ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ٩ ٨٦(( :ؾر ٩ؾر نا ًف
ٱكٛ١ٚ ٫٧ةردٛ٠ ٫ةرة ٱَ٧ل ،ك٩ ٨٦ؾر ٩ؾر نا ٚٲًل ٹ ٱُٲٛ١ٚ ٜةردٛ٠ ٫ةرة ٱَ٧ل ،ك٩ ٨٦ؾر ٩ؾر نا يف
ٕ٦ىٲح آص ٛ١ٚةردٛ٠ ٫ةرة ٱَ٧ل ،ك٩ ٨٦ؾر ٩ؾر نا ٚٲًل ٱُٲ٤ٚ ٜٲٮؼ ثًل ٩ؾر)) ،كأػؿج ٩عٮق
ا٪٣كةاٰ (٧ٔ ٨ٔ )3845ؿاف ث ٨اٙلىَل ،كأػؿص ٫٪ٔ ٫أٱٌ نة ا٣جٲ٭ ٰٞيف ا١٣ربل (.)20566
( )2يف (ب ،ج).»٨ٔ« :

٣ـ ٫٦وٲةـ ٦ة ثٕؽق  ٨٦اٵٱةـ كٛ٠ةرة ٱَ٧ل ٤٣ٲٮـ ا٣ؾم ثٕؽ ٦ٮدٚ ،٫إف ٩ؾر ثًل ٫٣
أو ٢يف ا٣ٮصٮب كث٧جةحو ٘٣ ،ة اٛلجةح كوط يف ٍٗلق؛ إذ ٹ ٕ٦ىٲح يف ٍٗلق.
فرع :كٛلة ٠ةف ا٪٣ؾر إ٣ـا ٦نة ٤٣ؾ٦ح كذ٦ح إ٣جؽ ٠ة٤٦ح ً٠ل ٦ؿ وط ٩ؾرقٚ ،إذا ٩ؾر
ثىٲةـ أك ظش ز ٔ ٥ىذ ى ٜيف ٦ؿض ٦ٮد ٫ك٦ ٟ٤٦ةٹن ٣ـ ٫٦ا٣ٮوٲح ثٛ١ةرة ا٣ىٮـ،
ك٣ـ ٫٦ا٣ذعضٲش؛ ٹٕٞ٩ةد ٩ؾرق كٝخ اٷ٩نةءٔ ٨١٣ ،ؿض ٦ة ٨٦ ٓ٩دك٤ٲ.٫٧
ك٠ؾا ٩ ٨٦ؾر ثًل ٱْ ٨أ ٫٩ٹ ٱٞؽر ٔ٤ٲٚ ٫ة١٩ن ٙػٺٚ ٫ٚإ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦ا٣ٮٚةء،
ٙ
كإف [ًف]( )1أز ٥ثة٪٣ؾر ،ثؼٺؼ ا١ٕ٣ف ٚٺ إز ،٥كِلت اٛ١٣ةرة؛ ٵ١لة ىػ ى ٤ه
ثة٪٣كجح إٌف أذٞةد ا٪٣ةذر.
فرع :ك٣نج ٫ا٪٣ؾر ثة٣ٲَ٧ل ٠ةف اٚلةرج ٟ ٫٪٦لؿج ا٣ٲَ٧ل ظ ٫٧١ظ٧١٭ة يف
كصٮب اٛ١٣ةرة ثةٙل٪رً٠ ،ل ذ٠ؿق صًلٔح  ٨٦اً٤ٕ٣لء؛ ٕ٣ؽـ اٞ٣ؿثح ،كَ ٰ٬شط يف
ٍٗل ا٣ذ٤٧ٲً٠[ ٟل ٦ؿ]( ،)2ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ ثٌٕ٭ :٥ٹ ٣لت ٚٲ ٫كٚةء كٹ ٛ٠ةرةً٠ ،ل يف
ا٪٣ؾر ثةٛلجةح ،كٱٛ٭٬ ٨٦ ٥ؾا ا٣ذٕ٤ٲ ٢أف اٚلةرج ٟلؿج ا٣ٲَ٧ل إذا ٠ةف ٓل٤ٲ ١نة ٣لت
ا٣ٮٚةء ث٫؛ ٕ٣ؽـ امرتاط ٝىؽ اٞ٣ؿثح ،كإف ٠ةف إَٺٝ٭ ٥ٱٞذٌص ٔؽـ اٛ٣ؿؽ.
تاب اٌٛص١ح

 ٰ٬إ٣لةب ظٍ٘٤٣ ٜل يف ا٣رت٠ح ٦ك٪ؽ نا إٌف ثٕؽ اٛلٮت ،ك٦ ٰ٬نج٭ح ٍ٧٤٣لاث
يف ٠ٮ١لة َشٔخ و ٤نح

ٕ٣ٮد()3

ٕٛ٩٭ة ،ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف ثؽٹن ٪٦٭ة ،كٟ ٰ٬لةٛ٣ح

ٞ٤٣ٲةس؛ ٣جُٺف اٛل ٟ٤ثةٛلٮت١ٚ ،ٲ ٙٱىط ا٣ذُصؼ اٛلك٪ؽ إٌف ٦ة ثٕؽق؟
كزجذخ اقذعكة ٩نة ثة٪٣ىٮص كاٷصًلع.
كإً٩ل َشٔخ ْ٩ؿ نا ٧٤٣ٮ٪ل كزٱةد نة يف أًٔلؿ اٚلٍل ثأ٩ٮاع ا٣ىٺت ثةٛلىة٣ط
اٚلةوح كإ٣ة٦حً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(.)4
( )1قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).
( )2قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )3يف (ج)« :ٱٕٮد».
( )4أػؿج اثٔ ٨جؽ ا٣رب يف اٹقذؾ٠ةر ( ٨ٔ )6/283اثٔ ٨جةس أف ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ(( :إف آص

=

فرع :ك١٣ٮ١لة إ٣لةب ظٍ٘٤٣ ٜل َشط ثٌٕ٭ٝ ٥جٮؿ ذ ٟ٣اٍ٘٣ل ظٲر ٠ةف
آد٦ٲ نة ٕ٦ٲ ٪نة؛ إذ ٪٬ ٰ٬ة ٓل٤ٲً٠ ٟل ٝٲ ٢يف ا٪٣ؾر.
كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥ث ٢ٱٔ ٰٛ١ؽ يـ ا٣ؿ ْفد كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥ٹ دٛذٞؿ إٌف أ٦لًل؛ إذ اٛلٟ٤
ُلة ٝ٭ؿم ٠ةٛلٍلاث؛ ٹدٛةٝ٭ًل يف اٛلٍصكٔٲح.
فرع :كٛلة َشٔخ ٛلى٤عح اٛلٲخ ًف دىط إٹ ثًل ٚٲ ٫يٍ ٝؿث هح ِف٦ة؛ ٚٺ دىط ٔىل

اٛ٣كةؽ ٔ٧ٮ ٦نة ،كٹ ثًل ٚٲٕ٦ ٫ىٲح؛ ٛل٪ةٚةة اٞ٣ؿثح كٹ ثأف يدجةع ا٣ؽار كٱنرتل ُلة
٤٣ٮرزح ٍٗل٬ة ،أك ثأف يٱذضؿ ٜل ٥يف ا٣رت٠ح إٹ إذا ٠ةف ذ ٟ٣أو٤ط -ك ٥٬و٘ةر-
ٚٲذَٕل ظٲ٪بؾ ٔىل ا٣ٮ٪ل ك٠ؾا إذا ٝةؿ :يٱجةع ا٣يشء ٚ ٨٦ٺف إٹ إذا ىذ ى٠ؿ ز ٪٧نة أ٢ٝ
 ٨٦اٞ٣ٲ٧حٝ ،ٲ :٢أك ٝةؿ :كٹ يٱجةع ٍٗ ٨٦لق إٹ ثأ٠سؿ.

فرعٚ :إف أك٩ل ثأف ٱجةع ا٣يشء كٱذىؽؽ ثس ٫٪٧أك ٱُٕٯ زٱؽ نا كصت
اٹ٦ذسةؿ ك٬ٮ و
ثةؽ يف ٝ ٫١٤٦ج ٢ا٣جٲٓٚ ،إف ٗىجٗ ٫ةوت ٚةٵصؿة ٤٣ٮرزح ،كإف
اقذ٭ٚ ٫١٤ةٞ٣ٲ٧ح ٧٤٣ٮ٩ل  ،٫٣كُلؾا يٱٕ ٥٤وعح ا٣ٮوٲح اٛلكذ٪ؽة( )1إٌف ٔٞٲت
ق٪ح ٦ ٨٦ٮدً٠ ٫ل ذ٠ؿق صًلٔح ،ٹ ً٠ل ٝة ٫٣آػؿكف :إ ٫٩ٱؽػ ٢يف  ٟ٤٦ا٣ٮرزح
ثةٛلٮت؛ ٵف ٚ ٫٣ٲ ٫ظ ٌ ٞنة ٱ ٨٦ ٓ٪٧ذ.ٟ٣
فرع :كٹقذ٪ةد٬ة إٌف اٛلٮت كٕٝخ ثٓ ٢١ل٤ٲ٦ ٟكذ٪ؽ إ٣ٲ٩ ٨٦ ٫ؾر كوؽٝح
ك٬جح كٍٗل٬ة ،كوط ا٣ؿصٮع ٔ٪٭ة ٝج ٫٤ثةٞ٣ٮؿ كا ،٢ٕٛ٣ك٠ةف إ٣ربة يف كصٮد
اٛلةؿ ك٠ٮ ٨٦ ٫ً٩ا٣س٤ر ككصٮ ًد اٛلٮ٩ل  ٫٣ثٮٝخ اٛلٮت ،ك[يف]( )2وعح اٞ٣جٮؿ
ٔ٪ؽ  ٨٦أذربق  ٨٦كٝخ ا٣ٮوٲح إٌف كٝخ اٛلٮت ،كُلؾا ْلة ٙ٣ا٪٣ؾر اٛلٕٜ٤
ثةٍ٣صط يف ٕلٲٓ ٬ؾق اٵظ١ةـ إٹ يف كٝٮٔ ٫ث ِٛ٤ا٣ىؽٝح.
فرع ٨٧ٚ :أك٩ل ثنةة  ٫٧٪ٗ ٨٦كٹ ٗ ٫٣ ٥٪يف اٙلةؿ ز٦ ٥ةت ك٥٪ٗ ٫٣
دٕةٌف صٕ ٥١٣ ٢يف ا٣ٮوٲح أ٦ٮا ٥١٣زٱةدة يف أًٔل ،))٥١٣كأػؿص ٨ٔ ٫أيب ٬ؿٱؿة ا٣جـار
( )9316ث(( : ِٛ٤ز٤ر أ٦ٮا ، ))٥١٣كاثٔ ٨ؽم يف ا١٣ة ٨ٔ ٢٦أيب ث١ؿ (.)3/282
( )1يف (ج)« :اٛلك٪ؽة».
( )2زٱةدة يف (ب ،ج).

وعخ كوٲذٚ ،٫إف ًف ٱ ٫٣ ٨١كٝخ اٛلٮت إٹ مةة ثُ٤خ إٹ إذا ٠ةف ٝؽ ٟ٤٦
أ٠سؿ  ٨٦مةة  ٨٦كٝخ اٷٱىةء إٌف كٝخ اٛلٮت؛ إذ ٠أ ٫٩أك٩ل ثإظؽا.٨٬
كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥إذا ًف ٱ ٫٣ ٨١كٝخ اٷٱىةء كاٛلٮت إٹ مةة وط ز٤س٭ة؛ إذ
٠أٝ ٫٩ةؿ :ز٤ر ٗ ،٫٧٪كاْ٣ة٬ؿ ٬ٮ اٵكؿ.
اٛلٮصت ثة٣ٮوٲح إ ِف٦ة ه
ّف
ظ٦ ٜكذ ٢ٞأك ٍٗلقٚ ،ٲ١ٮف
٦ةؿ أك َف
كاٙلٜ
فرع:
ى
إقٞةَ نة أك ٕٛ٪٦ح ٚٲ١٤٧٭ة اٛلٮ٩ل ٪ٔ ٫٣ؽ اٵ٠سؿ ً٠ل ٱ١٤٧٭ة ثة٪٣ؾر.
كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة كأثٮ ظ٪ٲٛح :ا٣ٮوٲح ثةٛلٕٛ٪ح إثةظح ٠ةٕ٣ةرٱح ٤ٚٲف  ٫٣أف
يٱ ًٍٕل كٹ يٱ ٍ١ؿم ،كٹ أصؿة ٔ ٫٣ىل ا٘٣ةوت ث٤٣ ٢ٮرزح ،كٹ يدٮرث ٔ ،٫٪كٹ
دىط ٍ٘٣ل َٕ٦ل ٠ةٞٛ٣ؿاءً٠ ،ل ٹ ٱىط إٔةرة ٍٗل َٕ٦ل.
فرع :كإذا أك٩ل ثؿٝجح إ٣جؽ دػ٤خ اٛل٪ة ٓٚدجٕ نة ٚإف أك٩ل ُلة ثٕؽ ذٟ٣
ٳػؿ٠ ،ةف ذٝ ٟ٣ؿٱ ٪نح ٔىل ٠ٮ١لة ٍٗل داػ٤ح يف اٵكٌف ٹ رصٮع(٤ٚ ،)1ؾٟ٣
ٱكذعٞ٭ة اٳػؿ ٤٠٭ة ،كإف ٠ةف أك٩ل ُلة زة٩ٲ نة كثةٛلٕٛ٪ح ٠ة٩خ اٛلٕٛ٪ح ٤٠٭ة
٣ٴػؿ ،كا٣ؿٝجح ٩ىَٛل.
ٚإف أك٩ل ثة٣ؽار(٧ٕ٣ )2ؿك ،ز ٥ث٪ىٛ٭ة ٣ـٱؽ٠ ،ةف ٣ـٱؽ رثٕ٭ةٚ ،إف أك٩ل
ثٕؽ ذ ٟ٣ثؿثٕ٭ة و
٣ج١ؿ٠ ،ةف ٧ٕ٣ؿك ٗلكح أزًلف ،ك٣ـٱؽ رثٓ ،ك٣ج١ؿ ز.٨٧
كٚى ،٫كا٘لةرٱح كٖل٤٭ة ،كا٣ذ٧ؿ كّؿ١ٚ ،٫ٚؿٝجح إ٣جؽ كٕٛ٪٦ذ٫
كأ٦ة اٚلةدٌ ٥
٣ؽػٮؿ ا ٣ىٛه ك٩عٮق دجٕ نة.
كٝٲ :٢ث ٢اٛ٣ه داػ ٢يف ا٣ٮوٲح اٵكٌف ثةٞ٣ىؽ؛ إذ ٬ٮ صـء  ٨٦اٚلةد،٥
ٚة٣ٮوٲح ا٣سة٩ٲح ث ٫دٍصٱٚ ٟٲ.٫
ً
٦ٮص ىج هح ٙل ٜيف ا٣ؿٝجح ثكجج ٫ٱكذع ٜاٛلٕٛ٪ح يف
وسأمث :كا٣ٮوٲح ثةٛلٕٛ٪ح
اٛلكذٞجٔ ٢ىل ٩عٮ ٦ة قٲأيت يف ا٣ٮ ٙٝإف مةء آص دٕةٌف ،كٝؽ دٞؽـ يف اٷصةرة
(٤ٕ٣ )1٭ة« :ٹ رصٮٔنة».
( )2يف (ب ،ج)« :ثة٣ؽرا.»٥٬

إمةرة إ٣ٲٚ ،٫إذا ٩ؾر ثؿٝجح إ٣جؽ ًف ٱ ٫٣ ٨١ثٕؽ ذ ٟ٣أف ٱ٪ؾر ثؼؽ٦ذٔ ٫ىل آػؿ؛ إذ
ٮصت يف رٝجذ ٫ظ ٞنة ثٕؽ ا٪٣ؾر اٵكؿ .ثؼٺؼ ا٣ٮوٲح؛ ٣ىعح
٣ٲف  ٫٣أف يٱ
ى
ا٣ؿصٮع ٚٲ٭ة إٹ أف ٱكذس٪ٲ٭ة  ٨٦ا٪٣ؾر اٵكؿٚ ،عٲ٪بؾ د١ٮف ا٣ؿٝجح ٣نؼه
كاٛلٕٛ٪ح ٳػؿ.
فرع :ك٣ٲف ٛلة ٟ٣ا٣ؿٝجح أف ٱذُصؼ ٚٲ٭ة دُص ٚنة يٱجُ ٢اٛلٕٛ٪ح أك يٱٞ٪ى٭ة
٠ةٕ٣ذٚ ،ٜإف  ٢ٕٚأز ،٥ك٣ؾ ٟ٣ٹ ِلـئ ٔٛ٠ ٨ةرة؛ إذ ٬ٮ ٕ٦ىٲح ،كٱ٤ـ٫٦
٣ىةظت اٛلٕٛ٪ح ٦ة ثَل اٞ٣ٲ٧ذَل؛ ٣ذٛٮٱذ ٫ذ ٟ٣اٙل ٜا٣ؾم ٬ٮ قجت  ٟ٤٦اٛل٪ة.ٓٚ
كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥ث ٢ٱجٞٯ ١٤٦٭ة؛ إذ ٝؽ يٓل٪٦ ٟ٤ة ٓٚاٙلؿ.
كٝٲ :٢ث ٢ٱٌٝ ٨٧ٲ٧ذ٭ة مٲب نة ٚنٲب نة ،ك٬ٮ ًٕٲٙ؛ ٵ١لة دٛ٤خ ىد ٍ ٕٚنح ثذٙ٤
قجج٭ة ،ك٬ٮ ذ ٟ٣اٙل ٜاٛلذٕ ٜ٤ثة٣ؿٝجح ،ك٬ؾا ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ىٗ ىى ىجٗ ٫ةوت ٚإ٫٩
ٱٌٝ ٨٧ٲ٧ح اٛل٪ة ٓٚمٲب نة ٚنٲب نة؛ ٣جٞةء اٙل ٜيف ا٣ؿٝجح ،كثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٩ؾر ثة٣ؿٝجح
ٚإ ٫٩ٱجٞٯ  ٟ٤٦اٛل٪ة ٓٚادٛة ٝنة؛ ٣جٞةء اٙل ٜا٣ؾم ٱسجخ

يف اٵو ٢دجٕ نة ٤٣ؿؽ

ك٬ٮ ثةؽ.
فرع :كٹ ٱىط ٦ ٨٦ة ٟ٣ا٣ؿٝجح ثٲ يٕ٭ة إٹ إذا ٠ةف  ٟ٤٦اٛل٪ة٦ ٓٚؤ ِفٝذ نة
٠ةٛلؤصؿً٠ ،ل ٹ ٱىط أف ٱجٲٕ ٫كٱكذس٪٦ ٰ٪ة ٫ٕٚأثؽ نا ،كٹ ً ٬ىج يذ٭ة؛ ٣ؾ ،ٟ٣كٹ
ِف
إٔةرٔلة كٱىط ٫٪٦
دأصٍل٬ة كٹ
ر٪٬٭ة؛ إذ ا٣ؿ٤َ ٨٬ٲٕح ا٣جٲٓ ،كٹ ىك ٍ ٝيٛ٭ة كٹ
ي
ي
٠ذةثذ٭ة كدؽثٍل٬ة كٔذٞ٭ة ٔىل ٦ةؿ كا٪٣ؾر كاٷٱىةء ُلة.

فرعٚ :إف ٝذٝ ٫٤ةدٚ ٢ةٞ٣ٲةس ٱٞذٌص أف ٱ١ٮف ٛلة ٟ٣اٛلٕٛ٪ح ٝ ٨٦ٲ٧ذ٦ ٫ة ثَل
٦ذٞٮـ
اٞ٣ٲ٧ذَل ٨١٣ ،ذ٠ؿ أوعةث٪ة :أ ٫٩ٹ ٨لء ٠ ،٫٣أ ٫٩ىِ ٚفٮ ىت ٔ٤ٲ ٫ظ ٞنة ٍٗل ِف
٠ع ٜاٞ٣ىةص.
كذ٬ت صًلٔح :إٌف أ ٫٩ٱنرتم ُلة ٔجؽ نا آػؿ ١٦ةف اٵكؿ ،كاْ٣ة٬ؿ اٵكؿ،
ٱذٞٮـ يف ا٘٣ىت ادٛة ٝنة ،كظٲر زاد ٔىل ا٣س٤ر ٩عٮ :أف ٱٮ٪ل ثؼؽ٦ح
ك٣ؾِ ٟ٣ف
( )1يف (ب ،ج)« :زجخ».

ٔجؽ ٹ ى
ٞٮـ ا٣ؿٝجح ٦ك٤ٮثح اٛل٪ة ٓٚكٍٗل( ،)1كا٬ ٢ٌٛ٣ٮ ٝٲ٧ح
٦ةؿ  ٫٣قٮاقٚ ،إ٩ة يْ ٩ف
اٚلؽ٦حٚ ،إف زادت ٔىل ا٣س٤ر ٞ٩ه ٪٦٭ة ثً ىعكج٩ ٫عٮ :أف د١ٮف ٝٲ٧ح ا٣ؿٝجح
ث٪٧ةٕٚ٭ة زٺزًلاح ك٦ك٤ٮثح اٛل٪ة٦ ٓٚةاح ٚذٛ٪ؾ ا٣ٮوٲح يف ٩ى ٙاٚلؽ٦ح ،ٍٞٚ
ك٦س ٢ذ ٨٦ :ٟ٣أك٩ل ثع ٜاقذُؿاؽ يف أرض ٹ ٦ةؿ  ٫٣قٮا٬ة.
و
٠ؼؽ٦ح أك ػٲةَح و
زٮب أك ظٜ
فرعٚ :إف ًف ٱ ٨١يف  ٟ٤٦اٛلٮ٪ل إٹ ٕٛ٪٦ح
٦ذٞٮـ ٱٞج٢
٠ةقذُؿاؽ أك ظ ٜدٕ٤ٲح ٚأك٩ل ثة٘ل٧ٲٓٛ٩ ،ؾ ز٤سٍٞٚ ٫؛ ٵ٫٩
ِف
اٛلذٞٮـ ً٠ل إذا ثةع مٲب نة ظةؿ ا٣ىعح ثؼٲةر ز٦ ٥ؿض كاٚلٲةر و
ثةؽ
ا٣ذضـؤ ،ٹ ٍٗل
ِف
كٹ ٦ةؿ ٚ ،٫٣إف  ٫٣أف يٱك٫ُٞ؛ إذ ٹ ٝٲ٧ح [ )2(]٫٣ك٠ؾا ظ ٜاٹٝذىةص ك٩عٮق،
كٝؽ دٞؽـ دٛىٲ ٢ذ ٟ٣يف ٚى ٢اٛلؿٱي.
فصً :يف اٌٛصا٠ح

 ٰ٬كٹٱح يف مةاجح ك٠ة٣ح؛ ٵف ا٣ٮٹٱح يف دٛ٪ٲؾ كوةٱة اٛلٲخ كاٞ٣ٲةـ ثأَٛة٫٣
و
كاظؽ ٪٦٭ِ ٥ف و
دٕٲَل ٫٣
َٕ٦ل
٪ٚىٔ ٫ىل
ٙلٜ
إٌف إػٮا ٫٩اٛلكَ٧٤ل ٌٝة نء ْف
ه
اٵػٮة(ّ ،)3ف
ِف
ً٠ ،ٍٞٚل إذا ٔٲِف٪خ اٛلؿأة ا٣ذٰ ٹ ك ِفٍف ٜلة ى ٨ٍ ٦ٱٕٞؽ ٔ٤ٲ٭ة.
فرع ً٤ٚ :ى٘ ى٤جح ص٪جح ا٣ٮٹٱح ٚٲ٭ة ٔ ٢٧ا٣ٮ٪ل ث٧ؾ٬ج ،٫كثًل ٚٲ٦ ٫ى٤عح ،ك٣ٮ ًف
ٱذ٪ةك ِٛ٣ ٫٣اٛلٮ٪ل ،ك٠ةف  ٫٣أف ٱكذ٪ٲت ٍٗلق ،كًف دجُ ٢ث٧ٮد ٫ث ٫٣ ٢اٷٱىةء
إٌف ٍٗلق ،كٹ ث٧ٮت اٵو ٢ث ٢اقذٞؿت ث ،٫ك٠ةف ٤٣عةٔ ٥٠ـٛ ٫٣لى٤عح،
كإ٣ـؿ ثةٚلٲة٩ح.
َٕ٦ل كق١خ ٍٔٗ ٨لق ،وةر كوٲ نة يف ا٘ل٧ٲٓ ،ك٫٣
كإذا أك٩ل إ٣ٲ ٫يف ٨لء ِف
ٌٝةء ا٣ؽٱ ٨كاٝذٌةؤق  ٨٦ص٪ف ا٣ٮاصت كٍٗ ٨٦ل ص٪ك.٫

كًف ٱىط أف ٱ١ٮف وجٲ نة كٹ ٠ةٚؿ نا كٹ ٠ل٤ٮ ٠نة كٹ ٚةق ٞنة ٔىل و
ٝٮؿ ٚٲ ٫إٹ  ً ٣ىج ٍٕؽ

ا٩ذٞةؿ أظٮاٜل ،٥كأصةز صًلٔح ٕ٤٣جؽ اٛلأذكف ،كٱىط دُصٝ ٫ٚج ٢ا،٥٤ٕ٣
( )1يف (ب ،ج)« :كٍٗل ٦ك٤ٮثح».
( )2زٱةدة يف (ج) دْ٪ٲ٪نة.
( )3يف (ب ،ج) :اٷػٮة اٛلكَ٧٤ل.

كوعخ كوةٱذٚ ٫ٲًل ٹ ٱ ٟ٤٧اٛلٮ٪ل ا٣ذُصؼ ٚٲ ٫يف اٙلةؿ ،ثؼٺؼ ا٣ٮ٠ٲ ٢يف
ٕلٲٓ ٬ؾق اٵظ١ةـ.
فرع :ك٣نةاجح ا٣ٮ٠ة٣ح اٚذٞؿت إٌف اٞ٣جٮؿ أك اٹ٦ذسةؿ ك٣ٮ ٔىل ا٣رتاػٰ،
كدٕٞ٤خ ث ٫كثٮارز ٫اٙلٞٮؽ يف ا٣جٲٓ كاٷصةرة ك٦ة يف ظ٧١٭ًل ٔىل ٦ة ٦ؿ ،كوط
ا٣ؽػٮؿ ٚٲ٭ة ثةٵصؿة ،ك٠ةف  ٫٣أف ٱٕـؿ ٛ٩ك ٫ثٕؽ اٞ٣جٮؿ يف كص ٫اٛلٮ٪ل،
ك٠ةف ٣ٶؤ ٢ـ ٞ٤ُ٦ ٫٣نة ،كوعخ ِ ٞ٦فٲؽة ك٦ؤٝذح ،كًف دىط يف ٕ٦ىٲحٚ .٭ٰ
٠ة٣ٮ٠ة٣ح يف ٬ؾق اٵظ١ةـ ،كٝؽ دٞؽـ يف ٚى ٢ا٣ى٘ؿ ٨لء  ٨٦ذ.ٟ٣
تاب اٌؼرك

ّف
كا٣ؿؽ :وٛح ٤٧٧٤٣ٮؾ ُلة وةر ٦ةٹن
٬ٮ اردٛةع اٛل ٟ٤اٛلكذ٤ــ ٹردٛةع ْف
ا٣ؿؽ،
٦ذٞٮ ٦نة ٔةد ٦نة ً١٣لؿ اٵ٤٬ٲح ا٣جٍصٱح ً٠ل ٦ؿ .يَشع يف اٵو ٢صـا نء ٔىل اٛ١٣ؿ ثًل
ٌ
٬ٮ ٪٦ةقت ٙلةؿ ا١٣ةٚؿ؛ ٵ ٫٩ثذٕة٦ٲ ٨ٔ ٫آٱةت آص أمج ٫ئ ٍض ٥اٙلٲٮا٩ةت،
كأدػٛ٩ ٢ك ٫يف أٔؽاد٬ة؛ ك٣ؾ ٟ٣مج٭٭ ٥آص ثةٵٕ٩ةـ ،كرضب ٜل٦ ٥س ن
ٺ ا٤١٣ت
كاٙلًلر ،ككوٛ٭ ٥ثٞٛؽ إٞ٣ٮؿ كاٵ٣جةب.
ظٓ ٜص دٕةٌفّ ،ف
دةثٓ
فرع ٨٦ ٥٤ٕٚ :ئؿكًٞٔ ٫ٮث نح أ ٫٩يف اٹثذؽاء َف
كظ ٜإ٣جةد ه
ك٬ٮ اٛلٟ٤؛ إذ ٬ٮ ٹز٤ٚ ،٫٦ؾً ٟ٣ف ٱ١٤٧ٮا إزجةد ٫اثذؽاء ٥٤ٚ ،ٱىط ي
ٛ٩ك٫
اٙلؿ ى
ٓل٤ٲْ ٟف
ظٜ ٜلّ ٥ف
دةثٓ؛ إذ ٬ٮ ثةْ٪٣ؿ إٌف اٵو٢
كٹ ك٣ؽى ق ك٣ٮ ر٬ل ،كأ ٫٩يف ا٣جٞةء َف
كظ ٜآص ه
٤ٚ ،ٍٞٚؾ١٤٦ ٟ٣ٮا ر ،٫ٕٚكزجخ ثٕؽ زكاؿ اٛ١٣ؿ ،كًف ٱىط دٔٮاق ًظ ٍك ىج نح.

كدُصؼ إ٣جةد إً٩ل ٬ٮ يف ظٞ٭ ٥ك٬ٮ اٛل :ٟ٤إ٦ة ث ٫٤ٞ٪إٌف ٦ةَٕ٦ ٟ٣ل
فرع:
ي
ثة٣جٲٓ ك٩عٮق ،أك ٍٗل َٕ٦ل ثة٣ٮٔ ٙٝىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌفٚ ،ذذٍ٘ل ٍ ً٩ك ىج يذ٫
 ٓ٦ثٞةء ا٣ؿؽ ثعة ،٫٣كإ٦ة ثة٣ؿ٠ ٓٚةٕ٣ذ ٜك٦ة يف ٪ٕ٦ةقٍٚ ،لد ٓٛا٣ؿؽ ظٲ٪بؾ؛

ٹردٛةع اٛل٤ـكـ ثةردٛةع ٹز.٫٦
فرع :كإً٩ل ٠ةف ٜل ٥ر ٓٚاٛل ٟ٤ثؼٺؼ  ٟ٤٦قةاؿ اٵٔٲةف؛ ٵ٪٬ ٫٩ة ٔةرض
اٳد ٰ٦إٌف أوً٠ ٨٦ ٫٤لؿ اٵ٤٬ٲح ا٣جٍصٱح؛ ك٣ؾٟ٣
رصٮع
ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ٰٛٚ ،إزا٣ذ٫
ي
ْف

ٝٮم اٛ٪٣ٮذ ،ثؼٺؼ ٦ة قٮل اٵر ِفٝةء  ٨٦اٛل٤٧ٮ٠ةت ٚإ١لة ػٞ٤خ
٠ةف إ٣ذِ ٜف

٤٣ذ٤٧ٲً٠ ،ٟل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ٥٤ٚ ،)1ٱ ٨١إٌف ر ٓٚاٛلٚ ٟ٤ٲ٭ة  ٓ٦ثٞةا٭ة قجٲ.٢
فرع :ك١٣ٮف إ٣ذ ٜرصٮٔ نة إٌف اٵوً٠ ٨٦ ٢لؿ اٵ٤٬ٲح ،كاقذٲٛةء كّةاٙ
ٞ٤ٚٮة ٛ٩ٮذق ٛ٩ؾ ٨٦
ٝٮم اٛ٪٣ٮذ ،ك٠ةف ظ ٞنة ٕ٤٣جؽ ،كٚٲ ٫ظٓ ٜص دٕةٌفِ ،ف
ا٣ذ٤١ٲ٠ ٙةف ِف
٩ضـق ،ٹ ظٲر أًة ٫ٚإٌف ثٕؽ اٛلٮت ٣ذٕ ٜ٤ظ ٜا٘٣ؿ٦ةء ث،٫
اٛلؿٱي
اٛلكذ٘ؿؽ ظٲر ِف
ى

ك يٝؽْف ـ ٔىل ا٣جٲٓ ظٲر كٕٝة ٌٚ ٨٦ٮ٣ٲَل كأصةزً٬ل اٛلة ٕ٦ ٟ٣نةٔ ،ىل ٦ة ٦ؿ.

ثع ُفؿ؛ ٵ٫٩
ك١٣ٮ ٫٩ظ ٞنة ٕ٤٣جؽ  ٨٦ظٲر إ ٫٩إقٞةط ظ ٜا٣كٲؽ ٔذ ٜظٲر ا٣ذجف ي
ا٣ذجف ى ٨٦اٙل٤ٔ ٜٲ ،٫كإً٩ل كصجخ ا٣كٕةٱح رٔةٱح ٙل ٜا٣كٲؽ ثة٪٣ه ،كٟ ٰ٬لةٛ٣ح
ٞ٤٣ٲةس؛ إذ ٚٲ٭ة ّلٮٱٔ ٢ىل ى٤ٔ ٨ٍ ٦ٲ ٫اٙل ،ٜكٝؽ َشط ثٌٕ٭ :٥أف ٹ ٱ١ٮف
اٹ٣ذجةس ثذٞىٍل اٛلة ،ٟ٣ك٬ٮ اٞ٣ٲةس؛ إذ ٬ٮ ظٲ٪بؾ يٍ ٦ك ً ٞهٍ ٙل ٫ٞثةػذٲةرق.
ك١٣ٮف ٚٲ ٫ظٓ ٜص دٕةٌف وط دٔٮاق ًظ ٍك ىج نح كو٤ط ٞ٤٣ؿثح ،كٝةـ ٞ٦ةـ إ٣جةدة
اٛلة٣ٲح يف اٛ١٣ةرات كا٣ـ٠ةة ٔ٪ؽ ثٕي أوعةث٪ة ،ككٕٝخ ىػ ى ٛ٤نة ٔ ٫٪إ٣جةد ية

ا٣جؽ٩ٲح يف ٛ٠ةرة ا٣ٲَ٧ل.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف اٛل ٟ٤زٺزح أ٩ٮاع:
٩ٮع ٱ ًٟ٤٧إ٣جؽي ر ٚىٕ ٫ك ٞ٩ى ٫٤ك٣ٲف إٹ  ٟ٤٦اٵر ِفٝةء.
ك٩ٮع ٱ ٟ٤٧ر ٫ٕٚٹ  ٫٤ٞ٩ك٣ٲف إٹ  ٟ٤٦ا٣جيٌٓ.
ك٩ٮع ٱ ٫٤ٞ٩ ٟ٤٧ٹ ر ٫ٕٚك٬ٮ ٦ة ٔؽاً٬ل.
فرع :كٛلة ٠ةف ا٣ؿؽ يف اٵو ٢يف ٞ٦ةث٤ح اٛ١٣ؿ ،ك٬ٮ ظَ ٥١شٰٔ ٹ ٱٞج٢
ا٣ذضـؤ٠ ،ةف ا٣ؿؽ ٠ؾ ،ٟ٣ثؼٺؼ ٹز ٫٦ا٣ؾم ٬ٮ اٛلٟ٤؛ ٵف اٛلٞىٮد ثٍصٔٲذ٫
ي
٦ة ٟ٣ا٣جٕي( )2ظى ىذ٫
ادكةع ا٣ذُصؼ ،ك٬ٮ ٱٞج ٢اِ ًٞ ٣ف٤ح كا١٣سؿةٚ ،إذا أٔذٜ
ارد ٓٛظىذ ٨٦ ٫اٛل٤ٚ ،ٟ٤ــ اردٛةع ا٣ؿؽ؛ ٹ٩ذٛةء اٛل٤ـكـ ثة٩ذٛةء صـء ٹز٫٦؛
ٵف صـء ا٣ٺزـ ٹز هـ ،كٹ٩ذٛةء اٛلؿ٠ت ثة٩ذٛةء صـا.٫
ُ
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َ َ

َ ُ

َْ

َ

اَّلي خي َق ىس ًْ ٌَا ِف اْل ْر ِض َج ً
ِيػاّص [ا٣جٞؿة.]29:
( )1ث٪عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صْ َٔ ِ
ِ
( )2يف (ب)« :ا٣جٌٓ».

فرع ٥٤ٕٚ :ثؾ ٟ٣ثُٺف ٦ؾ٬ت أيب ظ٪ٲٛح أ ٫٩ٱىط ر ٓٚثٕي اٛلٓ٦ ٟ٤
ثٞةء ا٣ؿؽ ٠ة ٦ن
ٺ ٚٲىٍل ي ٍٕ ٦ىذ ي ٜا٣جٕي ث٪٧ـ٣ح اٛل١ة ىدت ٔ٪ؽق(.)1

كٔ ٥٤أف ٪ٕ٦ٯ اَ٣صاٱح :أف ٱؿد ٟ٤٦ ٓٛا٣جٕي [أكٹن ثةٷٱٞةع ،ز ٢٠ ٥ا٣ؿؽ

ذٰ٪٬
ثةردٛةع  ٟ٤٦ا٣جٕي]( )2ز ٟ٤٦ ٥ا٣جٕي اٳػؿ ثةردٛةع ا٣ؿؽ ،كا٣رتدٲت
َف
٦ؿ ً ٦ىؿار نا.
ً٠ ،ٍٞٚل يف قةاؿ ا ًٕ ٣ى ٢ً ٤اٍ٣صٔٲح كأظ١ة ً٦٭ةٔ ،ىل ٦ة ِف
فرع٤ٚ :ٮ ٝةؿ أظؽ اٍ٣صٱَ١ل ٣ٴػؿ٦ :ذٯ ٔ ىذ٩ ٜىٲج٪ٚ ٟىٲجٰ يظ َفؿ ز ٥ىِ ٩فض ىـ
اٳػؿ ًٔ ٍذ٩ ٜىٲج ٫ىٔذ ٜث ٫ا ،٢١٣كًٍ٣ ٨٧صٱً٠ ٫١ل ذ٠ؿق ثٕي أوعةث٪ة؛
ؼ ،ك٠ؾا ٱأيت ٣ٮ ٝةؿ٦ :ذٯ أٔذٞخ ٩ىٲجٟ؛
٣ذٞؽـ اٍ٣صط ٔىل اٛلٍصكط ً٠ل ئؿً ى
ٵف ا ٢٤ٕ٣اٍ٣صٔٲح ً
ٞ٦ةر ى٩ح.
ظؿ ظةؿ ثى ٍٲ ًٓ ٩ىٲجً ٟدًل ٓ٩ا٣جٲٓ كإ٣ذ ،ٜك٤لذ ٢٧أف ٱٓٞ
ٚإف ٝةؿ٩ :ىٲجٰ َف
إ٣ذٜ؛ ٞ٣ٮة ٛ٩ٮذقً٠ ،ل ٦ؿ يف دٕةرً٭ًل.
فرع :كٛلة ٠ةف ٔذ ٜا٣جٕي ٦كذ٤ـً  ٦نة ٕ٣ذ ٜاً٠ ،٢١٣ل ذ٠ؿ٩ة٠ ،ةف اٍ٣صٱٟ
صة٩ٲ نة ٔىل ظىح َش٠ةا٤ٚ ،٫ؾ ٟ٣ٱٌٝ ٨٧ٲ٧ذ٭ة ،كٱ١ٮف ٗةوج نة ثةٷٔذةؽ،
٣لـً ئ ٔ ٨اٛ١٣ةرة؛ ٤٣ذ٪ةيف ثَل اُ٣ةٔح كاٛلٕىٲح ،كأف ٹ ٱىط
ٚةٞ٣ٲةس أف ٹ ي ٍ
ا٣ذٮ٠ٲ ٢ث ٫إٹ ٍ٤٣صٱٟ؛ ٹ٩ذٛةء اٛلٕىٲح ظٲ٪بؾ ،كأف ٹ ٱىط ا٪٣ؾر ث ٢ٱ٤ــ ث٫
اٛ١٣ةرة  ٍٞٚظٲر ٩ؾر ثٔ ٫ىل كص ٫ٱ١ٮف ٕ٦ىٲح ،كٝؽ ذ٠ؿ اٛلكأ٣ح ثٕي
أوعةث٪ة أٔ٠ :ٰ٪ٮٕ٦ ٫٩ىٲح ،كٝةؿ ثٌٕ٭٣ :٥ٲف ثٕ٧ىٲح.
فرع :كإً٩ل ٠ةف إٔذةٕ٦ ٫ٝىٲح كإف ٠ةف دُص ٚنة يف ٫١٤٦؛ ٵف اٍ٣صٱ٠ ٟل٪ٮع
أف ٱ ٢ٕٛيف ٦ ٫١٤٦ة ىٱ يِص ظىح َشٱ١ٚ ،٫١ٲ٦ ٙة ٱكذ٭١٤٭ة!!٠ ،ةٍ٣صٱَ١ل يف
ٕل و٤٣ ٢ع٤ٔ ٢٧ٲ٣ ،٫ٲف ٵظؽً٬ل أف ٱؾثع٣ ٫ٲ٪ذ ٓٛثعىذٙ ٫ل نًل ،ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ
ىى
ثٕي أوعةث٪ة٣ :ٲف ٵظؽ اٍ٣صٱَ١ل يف ظٲٮاف كٍٗلق أف ٱٕؽؿ ٔ ٨اٛلٕٛ٪ح ا٣ذٰ
( )1يف (ب)ٔ« :جؽق».
( )2قة( ٨٦ ٍٝج).

ٔٞؽا ٔ٤ٲ٭ة اٍ٣ص٠ح إٌف أػؿل ٓل٪٦ ٓ٪٭ة إٹ ثؿ٫ل اٳػؿ.
فرع :كٔ٠ ٨٦ ٥٤ٮف اٍ٣صٱ ٟصة٩ٲ نة أ ٫٩ٹ ٚؿؽ ثَل ٠ٮف ظىح َشٱ ٫١ك ٛٝنة
أك ٍٗلق ٔىل اٵوطٚ ،ٲَصم إٌف ا٣ٮ.ٙٝ
كٔ ٥٤أ ٫٩إذا ٠ةف اٍ٣ص٠ةء زٺزح ٚأٔذ ٜاز٪ةف ٩ىٲج٭ًل٠ ،ةف ًًل١لًل ٤٣سة٣ر ٔىل
قٮاء ك٣ٮ دٛةكت ظىذةً٬ل؛ ٙلىٮؿ ا٘ل٪ةٱح ٪٦ ٢٠ ٨٦٭ًل ،ك ٰ٬قجت اًٌ٣لف
كاٳػؿ ٦ةا ىح رضثح.
رضثى ٫أظؽي ً٬ل رضث نح
ي
ٞ٧٠ذٮؿ ٞ٣ةدَ٤ل ى ى
كٔ ٥٤أف اٷٔذةؽ ص٪ةٱح قٮاء ٠ةف ثً ٫
ٛ٩ك ٫أك ثكججً ٫ظٲر ٠ةف ثةػذٲةرق
و
مٞه  ٨٦ذم ا٣ؿظ.٥
ٟ٤٧٠

فرع :ك٠ةف اٞ٣ٲةس ٱٞذٌص زجٮت اًٌ٣لف ٔىل اٛلٕذً ،ٜك٣ٮ َٕ٦ص نا ٠كةاؿ
ا٘ل٪ةٱةتً٠ ،ل ذ٬ت إ٣ٲ ٫ثٌٕ٭ ٨١٣ ،٥ئ ًؽؿ  ٓ٦اٷٔكةر إٌف قٕةٱح اٛل٤٧ٮؾ

ٛ٩ك ٫ثٍ٘ل رًة
اقذعكة ٩نة ث٪ه ا٣نةرع كثةٞ٣ٲةس اٚل ،ٰٛكذ ٟ٣أٛ ٫٩لة ى ٟ٤٦ى
قٲؽق كصجخ ٔ٤ٲ ٫اٞ٣ٲ٧ح؛ ٣بٺ ٱك ٫٪ٔ ٍٞإ٣ٮًةف  ٕ٦نة.
كٵ ٫٩ثٛ٩ ٟ٤٧ك٠ ٫ةٛلكذ٭ ،ًٟ٤كاٛلٕذًٛ٠ ٜةٔ ٢ا٣كجت ،كٹ ظ ٓ٦ ٫٣ ٥١اٛلجةَش
إٹ يف ٠ٮٔ ٫٩ةوٲ نة ،كٜلؾا اٞ٣ٲةس ذ٬ت صًلٔح إٌف ٠ٮف اًٌ٣لف ٔىل إ٣جؽ  ٞ٤ُ٦نة.
كأوعةث٪ة ىٔ ً٤٧ٮا ثةٞ٣ٲةقَل  ٕ٦نةٚ ،جةٵكؿ ٓ ٓ٦ل ٨١اٛلٕذً ٜكٝخ ا٘ل٪ةٱح ٨٦
اًٌ٣لف ْ ٠ف ٫٤أك ً
ثٌٕ ٫كٹ ٔربة ثًل ٔؿض ،كثة٣سةٌل  ٓ٦إٔكةرق ىك ٍٝذى٭ة(٫٤٠ ٨٦ )1
أك ثٌٕ ،٫كٱٞٮ٣ٮف :إف اٛلٕذً٠ ٜةٛلجةَش؛ ٵ ٫٩اٛلكذ٭ ًٟ٤ظٞٲ ٞنح ٠ ٓ٦ٮ ٫٩أ ٬ن
ٺ

ٕٞ٤٣ٮثح ٣ذٕؽْف ٱ ،٫ك٣ؾ ٟ٣إذا أذف  ٫٣اٍ٣صٱ ٟق ٍٞاًٌ٣لف.
٦ذٞٮـ ،كٝؽ وةر يف
فرع :كإً٩ل كصجخ ا٣كٕةٱح  ٓ٦اٷذف؛ ٵف اٛل٤٧ٮؾ ٦ةؿ ِف
ٱؽ ٛ٩ك٦ ٫ة ١٣نة ٛل٪ة ٫ٕٚثٍ٘ل رًة قٲؽقٚ ،ٮصجخ ٔ٤ٲ ٫ا٣كٕةٱح يف ىٝؽٍ ًر ٝٲ٧ذ ،٫ك٬ٮ
يف اٙلٞٲٞح دٕضٲ ٢ثٕي د ٟ٤اٛل٪ة ٓٚا٣ذٰ ٠ةف اٞ٣ٲةس ٱٞذٌص ثٞةء٬ة يف ٫١٤٦
ٍٗ ٨٦ل إرضارً٠ ،ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع( ،)2ك٣ؾ ٟ٣ثٮٚ ٖ٣ٲ٭ة ظٲر ًف ٱك ٍٞظٜ
( )1يف (أ)ٚ« :ٲ٭ة».
( ٨ٔ )2أيب ٬ؿٱؿة أف ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ ٨٦(( :أٔذ٩ ٜىجٲ نة  ٫٣يف ٠ل٤ٮؾ أك مٞى نة ٤ٕٚٲ ٫ػٺو٨٦ ٫

=

ا٣كٲؽ أو ن
ٺ؛ إذ ًف ٱىؽر  ٫٪٦إقٞةط ٙل ،٫ٞكٹ صٕ٤خ اٞ٣ٲ٧ح يف ا٤٣ـكـ ٠كةاؿ
ا٣ؽٱٮف ِلت ٔ٪ؽ ا٣ذٍٗ ٨٦ ٍٞٚ ٨١٧ل اقذكٕةءً٠ ،ل إذا امرتل ٛ٩ك ٨٦ ٫قٲؽق.
فرع :ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ ثٌٕ٭ :٥إف كٹء إ٣جؽ ظٲر قٕٯ و
ثةؽ ٔىل اٹمرتاؾ؛ إذ
قٕةٱذٍ٤٣ ٫ص٠ةء ٠أ ٫٩امرتل ٛ٩ك٪٦ ٫٭.٥
كٝةؿ ا٘ل٧٭ٮر :إٕ٧٤٣ ٫٩ذًٜ؛ إذ ٬ٮ يف ٞ٦ةث٤ح اٷٔذةؽ.
فرع٤ٚ :ٮ أذ٩ٮا  ٫٣ثٕذ ٜأ٩ىجةا٭ٚ ٥أٔذ٩ ٜىٲجٔ ٨٧ً ،ٍٞٚ ٫ىل ٝٮؿ
ا٘ل٧٭ٮر ظٲر ٠ةف ٦ٮرس نا؛ إذ ٬ٮ ك٠ٲ ،٢كٝؽ ػة٣ ٙ٣ذٛٮٱخ ظىذ٭٨٦ ٥
ا٣ٮٹء ،ك٠ؾا ٣ٮ أٔذ ٜا٢١٣؛ ٵ ٫٩ثُ٤ٔ ٢ٲ٭ ٥كٹء ظىذ ،٫ك٠ؾا ٣ٮ أذ٩ٮا ٫٣
ثٕذ ٜاٚ ٢١٣أٔذ ٜظىذ٫؛ ٵ ٫٩أثُ ٢كٹء ظىى٭ ،٥ٹ إذا أذ٩ٮا  ٫٣يف ظىذ٫
ٚأٔذ ٜا٢١٣؛ إذ ٹ ك٠ة٣ح ،كإً٩ل ٬ٮ إ ٍذ هف دجُ ٢ث ٫اًٌ٣ل٩ح ،كدذَٕل ا٣كٕةٱح.
فرع :كٛلة ًف ٱٞج ٢إ٣ذ ٜا٣ذضـؤ ًف ٱٞجٞ ٢ل ٫٤ا٣ذضـؤ َٚصل  ٨٦ا٘لـء إٌف
ا ،٢١٣ك ٨٦ا ٢١٣إٌف ا٘لـء ظٲر اقذس٪ٯ صـء نا.
كا٣ذعٞٲ :ٜأف اقذس٪ةء ا٘لـء رصٮع؛ ٵ٦ ٫٩كذ٤ــ ٣ٺقذ٘ؿاؽ ٚٺ ٱىط .كأ٦ة
اٙلٚ ٢٧٭ٮ صـء  ٨٦ص٭ح أ ْف٫٦؛ إذ ا٣ٮ٣ؽ صـء ٠ ٓ٦ٮ٦ ٫٩ذى ن
ٺ ،ك٣ؾ ٟ٣ٱؽػ ٢يف
ٔذ ٜأ ْفٔ ٫٦ذ ٞنة ٫٣
ٝٲ٧ذ٭ة كدٱذ٭ة كٱؽٕ٦ ٨ٚ٭ة ،ك٣ٮ ٠ةف ٦ك ٤نًل ك٠ ٰ٬ةٚؿةٚ ،ٲ١ٮف ي
ك٣ٮ اقذس٪ةق ٠كةاؿ اٵصـاء ،ك٬ٮ ٦كذ ً ٨٦ ٢ٞص٭ح ٛ٩ك٫؛ إذ ٬ٮ إ٩كةف آػؿ ذك
ذ ِف ٦وح وةٙلح ٵف ٣لت ٜلة كٔ٤ٲ٭ةً٠ ،ل دٞؽـ يف ٚى ٢ا٣ىجٰٚ ،ٺ ٱ١ٮف ٔذ٫ٞ
٦كذ٤ـ ٦نة ٕ٣ذ ٜأ ْف ،٫٦ثؼٺؼ ٍٗلق  ٨٦اٵصـاء اٙلٞٲٞٲح ،كٝؽ دٞؽـ يف اُ٣ٺؽ
ّلٞٲ٪ٕ٦ ٜٯ اَ٣صاٱح.

فصً :يف ٚلٛع اٌؼرك تأٌفاظ اٌرٍّ١ه

٦ذٞٮ ٦نة وط ٓل٤ٲ ي ٫١ى ٍٛ ٩ىك ٫ثأم  ٨٦ ِٛ٣أٛ٣ةظ ا٣ذ٤٧ٲٚ ،ٟإذا
ٛلة ٠ةف إ٣جؽ ٦ةٹن ِف

ك٬جٛ٪٣ ٫ك ٫ك٬ٮ ٠جٍل أك وٍ٘ل ٠لٲـٔ ،ذ ٜثةٞ٣جٮؿ ،كٹ ٤لذةج ٝجٌ نة ٔ٪ؽ ٨٦

٦ة ٫٣إف ٠ةف ٦ ٫٣ةؿ ٚإف ًف ٱ٦ ٫٣ ٨١ةؿ اقذكٰٕ إ٣جؽ يف ٝٲ٧ذٍٗ ٫ل ٦نٞٮؽ ٔ٤ٲ ))٫أػؿص٫
ا٣جؼةرم ( ، )2492ك٦ك ، )1503( ٥٤كاث٦ ٨ةص )2527( ٫كا.٫٣ ِٛ٤٣

َشَ ٫يف اٜلجح؛ ٵ ٫٩يف ٱؽ ٛ٩ك ،٫كٹ ٱىط ٚٲ٭ة رصٮع ٣ذ ،٫ٛ٤كإف ٩ؾر ثٔ ٫ىل
ٛ٩كٔ ٫ذ ٜيف اٙلةؿ كًف ٱجُ ٢ثة٣ؿد ،كإف أك٩ل ثٛ٪٣ ٫كٔ ٫ذ ٜثةٛلٮت ،كٹ ٱجُ٢
ثة٣ؿدً٠ ،ل إذا ٩ؾر ث ٫أك أك٩ل ث٣ ٫ؾم رظ ،٫٣ ٥كإف ثةٔٛ٩ ٨٦ ٫كٔ ٫ذ ٜثةٕٞ٣ؽ
يف ا٣ىعٲط كثةٞ٣جي يف اٛ٣ةقؽ ،قٮاء ٠ةف ٬ٮ اٛلنرتم أك ك٠ٲ ٫٤أك ٌٚٮٍف
كأصةزٚ ،إف ٠ةف ا٣سٔ ٨٧ٲ ٪نة ٚإف ٠ة٩خ  ٟ٤٦ا٣كٲؽ ٚة٣جٲٓ ثةَ ،٢كإف ٠ة٩خ ٍ٘٣لق
٠ةف ٦ٮٝٮ ٚنة ٔىل إصةزة اٛلة.ٟ٣
فرع :كٹ ٱىط يف ثٲٓ إ٣جؽ ٛ٩ ٨٦ك٨ ٫لء  ٨٦اٚلٲةرات إٹ ػٲةر اٍ٣صط
٤٣جةآ؛ ٣جٞةء اٛلجٲٓ يف  ٫١٤٦دكف ٦ة قٮاق ،ك٠ؾا ثٲٓ إ٣جؽ  ٨٦ذم رظ.٫٣ ٥
فرع :كإذا ثٲٓ ٔجؽه و
ثٕجؽ َف
ك٪٦ ٢٠٭ًل ذك رظ٣ ٥كٲؽ اٳػؿٚ ،إف يصٕ ٢اٚلٲةر
٪٦ ٢١٣٭ًلٚ ،ٺ ٔذ ٜٵ٦لًل ،كإف صٕ ٢ٵظؽً٬ل ٔذ٦ ٜة امرتاق ٹ ٦ة ثةٔ،٫
كا٣ٮصّ ٫ة٬ؿ.
فرع :كإذا امرتت اٵ٦ح ٛ٩ك٭ة ثٕجؽ ٍ٘٤٣ل ذم رظٜ ٥لةً ،ف ٱىط ك٣ٮ أصةز
٦ة٫١٣؛ ٹقذ٤ـا ٫٦أف ٹ ٱٕذً ٜإ٣جؽ ٛل ٟ٤ذم ا٣ؿظ.٫٣ ٥
ً
فصً[ :يف ئ٠ماع اٌؼرك ػمذا]

ظؿ ٔىل ٠ؾا ٚٲٕذ ٜثٞجٮؿ إ٣جؽ أك ك٠ٲ٫٤
كٝؽ يٱٮ ٓٝإ٣ذٞٔ ٜؽ نا ٩عٮ :أ٩خ َف
ك٣ٮ يف ٝل٤ف اً٠ ٥٤ٕ٣ل ٦ؿ يف اُ٣ٺؽ ،ك٠ؾا ٣ٮ ىٝجً ىٌٚ ٢ٮٍف كأصةز.
فرع :كٝؽ ٱ١ٮف إ٣ٮض ٦ةٹن أك ٕٛ٪٦ح أك ىٗ ىؿً نة ٱ١ٮف يف ا٣ؾ٦ح أك ٕ٦ٲ ٪نة،
ٕٚىل إ٣جؽ ٝٲ٧ذٛ ٫لة ٫١٣إف أصةز ،ك٣كٲؽق إف ًف ي ً
٣لـ ،كٝؽ ٱ١ٮف ٗؿً نة ٍٚلصٓ إٌف
٦ذٞٮ٦ح ٚٲٛٮت ٍٗ ٨٦ل
ٝٲ٧ح إ٣جؽ ٔ٪ؽ دٕؾرق ،ػٺ ٚنة ٘لًلٔح؛ إذ اٵٗؿاض ٍٗل ِف
ًًلف ،كٝؽ دٞؽـ يف أظ١ةـ إٞ٣ٮد ٦ة يٱ ٍ٘ ٨ٔ ٰ٪إٔةدد٪٬ ٫ة.
تاب اٌرذتري

إقٞةط و
ى
ظ ٜوط دٕ٤ٲ ي ٫ٞثةٵ٦ٮر اٛلكذٞج٤ح ٠كةاؿ
٦ذٌ ٪٧نة
ٛلة ٠ةف إ٣ذ ٜإ٩نةء
ْف

ً
اٷ٩نةءاتٚ ،ٲىٍل ٦ة ٔ ٜ٤ثْ ٫ف
٦ٮصج نة ٹٕٞ٩ةدق قجج نة ظةؿ
٦ؤػؿ نا ٤٣ع ٥١أك
كصٮدقٔ ،ىل ٦ة ٦ؿ  ٨٦اٚلٺؼ ،كٱكذس٪ٯ  ٨٦ذ ٟ٣اٛلٕ ٜ٤ثةٛلٮت ٚإ ٫٩ٱٕٞ٪ؽ قجج نة

يف اٙلةؿ ٦ٮصج نة ٙل ١و ،٥ك٬ٮ اقذعٞةؽ اٛل٤٧ٮؾ اٙلؿٱح ،ك٦ة ئ ْف ٤ى ٜثْ ٫ف
٦ؤػ هؿ ٣ٮصٮد
و
و
اٙلؿٱح ،ٹ ٹقذعٞةٝ٭ة ٚٲ١ٮف ٬ؾا اٷ٩نةء ً
كآص.٢
ٔةص٢
٦ٮصج نة ٙلَ٧١ل
ٝٮم اٛ٪٣ٮذ ٔىل ٦ة ٦ؿٚ ،إذا ٔ ٜ٤ثًل ٬ٮ
فرع :كإً٩ل ٠ةف ٠ؾٟ٣؛ ٵف إ٣ذّ ٜف
ٚعضؿ ا٣كٲؽ
قجت اُٞ٩ةع اٛل٠ ٓ٦ ٟ٤ٮ٦ ٫٩ذٲ ٨ٞا٣ٮٝٮع دٕ ٜ٤ث ٫ظ٤٧٧٤٣ ٜٮؾ ،ي
ٔ ٨إثُةً٠ ٫٣ل ي٤لضؿ اٛلؿٱي ٔ ٨دٛٮٱخ ا٣رت٠ح؛ ٣ذٕ ٜ٤ظ ٜا٣ٮارث ُلة؛ ٣ٮصٮد
قجت [وعٲط]( )1اٛلً٠ ٟ٤ل دٞؽـ ،كٱجُ ٢اٙلضؿ ثةًُؿار ا٣كٲؽ ٙل٦ ِٛ٭ضذ٫
أك ىد ٍٱً٠ ٫ً ٪ل يف اٛلؿٱي.
فرع :كًٔ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ أ ٫٩إً٩ل ٱ١ٮف ظٲر ٔ ٜ٤ثةٛلٮت  ٞ٤ُ٦نة؛ ٵ ٫٩اٛلذٲ ٨ٞٹ

اٛلٮت اٛلِ ٞفٲؽ ٩عٮ٦ ٨٦ :ؿ٬ل أك يف قٛؿم ٚٲ١ٮف ذ ٟ٣كوٲح.
و
و
٦ذأػؿ ظىٮ ي ٨ٔ ٫٣اٛلٮت؛ ٵً ٫٩ف ٣لٕ٢
ك٨لء آػؿ
ك٠ؾا ظٲر ٔ ٫ٞ٤ثةٛلٮت
اٳػؿ ٠ةف دؽثٍل نا  ٞ٤ٕ٦نة ثؾ ٟ٣ى
ٺٚ .إف دٞؽـ ذ ٟ٣ى
اٛلٮت قجج نة ٦كذ ٞن
اٳػؿ ٩عٮ:
ثٕؽ ٦ٮيت ك٦ٮت زٱؽ كدٞؽـ ٦ٮت زٱؽٚ ،٭ؾق زٺزح أرضب ٟلذٛ٤ح اٵظ١ةـ
ٚة٣ذؽثٍل ٹ ٱىط ا٣ؿصٮع ٔ ٫٪كٱ١ٮف اقذ٭ٺ ٠نة ٙلىح اٍ٣صٱ ٟيف اٙلةؿ.
و
ػٺؼ ،كٱٛ٪ؾ ك٣ٮ ٠ة٩خ ا٣رت٠ح ٦كذ٘ؿٝح،
ٛ٠ةرة
كيف وعح ٠ذةثذ ٫كٔذ٨ٔ ٫ٞ
ه
كٱذجٓ اٛلؽثؿة ٦ة ك٣ؽدٝ ٫ج ٢اٛلٮت ،ثؼٺؼ ا٣ٮوٲح يف ٬ؾق اٵظ١ةـ ،كثؼٺؼ
ا٣ذؽثٍل اٛلٕٚ ،ٜ٤ٺ ٱسجخ ٨ ٫٣لء ٪٦٭ة إٹ ٔؽـ وعح ا٣ؿصٮع ثةٞ٣جٮؿ(٠ )2كةاؿ
ا٣ذٕ٤ٲٞةت.
فرع :ك١٣ٮف ا٣ذؽثٍل ٦ٮصج نة ٙل٩ ٥١ةصـ ً٠ل ذ٠ؿ٩ة وط دٕ٤ٲ ٫ٞثةٍ٣صكط ً٠ل
ذ٠ؿ أكٹن ،كوط ا٣ذؽثٍل ٔىل ٦ةؿ ٔٞؽ ناٚ ،ٲ ٓٞثةٞ٣جٮؿ ،كٹ ٱ٤ــ اٛلةؿ؛ إذ ٹ ٱ٤ــ
إ٣جؽ ٣كٲؽق ٦ةؿ ،كوةر اٛلؽثؿ ٩ةٝه ا٣ؿؽ ٠ة ٢٦اٛل.ٟ٤
٤ٚٶ٦ؿ اٵكؿ ًف ٱىط إػؿاص ٨ٔ ٫اٛل ٟ٤ث ٢ٞ٪اٛلٟ٤؛ إذ ٱ٤ــ رصٮع ً٠لؿ
ا٣ؿؽ ،كٝؽ دٞؽـ أ٣ ٫٩ٲف ٪٣ة إزجةت ا٣ؿؽ اثذؽاء ،ك٠ؾا ر ّفد ٦ة ٞ٩ه .٫٪٦
( )1قة( ٨٦ ٍٝب) ،كيف (ج)٣« :ٮصٮد قجت قجت اٛل.»ٟ٤
( )2يف (ب ،ج) :ثةٞ٣ٮؿ.

ك٣ٶ٦ؿ ا٣سةٌل ٠ةف ٣كٲؽق اقذؼؽا ٫٦كدأصٍلق ككطء اٛلؽثؿة كإ١٩ةظ٭ة ك٣ٮ
٠ؿ٬خ ،ك٠ةف ٔ ٫٣ذٔ ٫ٞىل ٦ةؿ ٔٞؽ نا أك َشَ نة ،ك١٦ةدجذٔ ٫ىل اٵوط ،ك٠ؾا
ٔذٛ٠ ٨ٔ ٫ٞةرة؛ ٵف ٬ؾا  ٫٤٠دُصؼ يف اٛل ٟ٤ك٬ٮ دةـ ،ثؼٺؼ ا٣جٲٓ ك٩عٮق،
ٵ ٫٩كإف ٠ةف دُص ٚنة يف اٛلٚ ٟ٤٭ٮ ٦كذ٤ــ ٣ذًلـ ا٣ؿؽ ً٠ل ذ٠ؿ٩ة أكٹن.
فرع :ك٣ذًلـ اٛل٠ ٟ٤ةف ظ ٫٧١يف ا٘ل٪ةٱح  ٫٪٦كٔ٤ٲ ٫ظ ٥١اٛل٤٧ٮؾ إٹ أف
ا٣كٲؽ ٣ٲف  ٫٣دك٤ٲ ٫٧ثض٪ةٱذ ٫إٹ إذا ٠ةف َٕ٦ص نا ث٣ ٢لت ٔ٤ٲ ٫اٵرش إٌف ٝؽر
ٝٲ٧ذ.ٍٞٚ ٫
فرع :ك١٣ٮف ا٣ذؽثٍل ٞ٩ىةف رؽ ٠ةف اقذ٭ٺ ٠نة ٙلىح اٍ٣صٱ٠ ٟةٕ٣ذٜ
ٚٲٌٝ ٨٧ٲ٧ذ٭ةٝ ،ٲ :٢ك٣ٮ ٠ةف َٕ٦ص نا؛ إذ ٹ ٱذىٮر  ٨٦اٛل٤٧ٮؾ قٕةٱح.
ك ٫٣أف ٱجٲٕ ٫ظٲ٪بؾ يف اًٌ٣لف ٤٠كةاؿ( )1ا٣ؽٱٮف ،كٱكذجؽ ثس.٫٪٧
فرع :كإذا ىدثِف ىؿ  ٨٦ ٢٠اٍ٣صٱَ١ل ظىذٚ ٫ةٙل٣ ٥١ٶكؿٚ ،إف ا٣ذجف ك٬ٮ
٩ىٛةف ٠ةف ٦ؽثؿ نا ٜلًل  ٕ٦نة كٹ ًًلف ٔىل أ٦لًل ٣ذكة ٍٝاٙلىذَل [ ٓ٦اقذٮاء
اٛل ،)2(]ٟ٤كٹ ٱٕذ ٜإٹ ث٧ٮت اٳػؿ ٪٦٭ًل رصٮٔ نة إٌف اٵو.٢
كإف ٠ةف أزٺز نة ٠ةف ٦ؽثؿ نا ٜلًل؛ ٵ ٫٩ا٣ذجف ى ٨٦اٙلٚ ،٫٣ ٜٲٞك ٥ثٲ٪٭ًل ٔىل
كٍٗل ٦ؽثِف وؿ
قٮاء ،ك٣ؾم ا٣س٤سَل ٝٲ٧ح قؽس ٔىل إ٣جؽ ٪٦٭ة ٦ة ثَل ٝٲ٧ذ٦ ٫ؽثؿ نا
ى
ٱكٕٯ ٚٲ ٫إذا ٔذ ،ٜكٔىل ذم ا٣س٤ر ا٣جةٰٝ؛ ٵ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح ا٣كؽس ا٣ىةاؿ إ٣ٲ،٫
ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ أٔذ٪٦ ٢٠ ٜ٭ًل ٩ىٲج ،٫كا٣ذجف اٛلذٞؽـٚ ،إف ٝٲ٧ح ا٣كؽس ٤٠٭ة ٔىل
إ٣جؽ ثة٣كٕةٱح.
فرعٚ :إف أٔذ ٜأظؽً٬ل كدثِفؿ اٳػؿ ،كا٣ذجف اٛلذٞؽـٚ ،ع ٥١ا٣ذؽثٍل ٦ذٲ٨ٞ؛

ٵ٠ ٫٩ة٘لـء  ٨٦إ٣ذ ،ٜكاٵؤ ٢ؽـ قٞٮط اٛل٪ةٚ ،ٓٚٲجٞٯ ٧٤٣ؽثِفؿ ٪٦ة ٚيٓ
ظىذ ،٫كٹ ٱٕذ ٜإٹ ث٧ٮد ٧ٔ ٫ن
ٺ ثةٵو٢؛ ٵف اٵو ٢وعح دُص ٫ٚثة٪٣كجح إٌف
ظىذ ٫كٔؽـ اًٌ٣لف ٍ٣صٱ٫١؛ ٕ٣ؽـ دٲ ٨ٞا٘ل٪ةٱح ٔىل ظىذ ،٫كاٵؤ ٢ؽ٦٭ة،
( )1يف (ب)٠« :كةاؿ».
( )2قة( ٨٦ ٍٝب) ك (ج).

ٚٲ١ٮف ٣ذُصؼ  ٨٦ ٢٠اٍ٣صٱَ١ل أوٺف :أظؽً٬ل :ا٣ىعح كذ ٟ٣ثة٪٣كجح إٌف
ظىذ ،٫كاٳػؿ ٔؽ٦٭ة ،ك٬ٮ ثة٪٣كجح إٌف ظىح َشٱ ،٫١ك٬ٮ ٍْ٩ل ٦ة صٕ ٢يف
ٍ٦لاث ا٘٣ؿٝٯ  ٨٦زجٮت اٵوَ٤لٔ ،ىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
كأ٦ة اٛلٕذًٞٚ ٜؽ ا ُٓٞ٩ظ ٨٦ ٫ٞإ٣جؽ  ُٕٝنة ،كوةرت ٪٦ة ٓٚظىذٕ٤٣ ٫جؽ،
ك٩ ٫٣ىٝ ٙٲ٧ح ظىذّ ٫لٮٱ ن
ٺ ٱكٕٯ ٚٲ٭ة إ٣جؽ.
كإً٩ل ًف ٱٌ ٨٧أظؽ اٍ٣صٱَ١ل ٣ٴػؿ؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح ٚٺ ّلٮٱٔ ٢ىل
ى٤ٔ ٨ٍ ٦ٲ ٫اٙل ،ٜكإً٩ل ً ٨٧إ٣جؽ؛ ٵٝ ٫٩ؽ وةر إ٣ٲ ٫يف ٞ٦ةث٤ح(ٔ )1ٮض ً٠ل إذا
ا٣ذجف أظؽ اٛلٕذَٞل ثةٳػؿ.

٪٦ة ٓٚظىذٛ ٫لس٦ ٢ة ذ٠ؿ٩ة
فرعٚ :إف ٠ةدت أظؽً٬ل كدثِفؿ اٳػؿ ٧٤٤ٚؽثْفؿ
ي
٩ى٦ ٙةؿ اٛل١ةدجح ك٩ىٝ ٙٲ٧ح ظىذّ ٫لٮٱ ن
ٺ ٔىل إ٣جؽ،
أكٹن ،ك١٧٤٣ةدًت
ي
كا٤ٕ٣ح ٚٲ٦ ٫ة دٞؽـ.

ً
كإٱٛةء ٩ى٦ ٙةؿ ا١٣ذةثح .ٍٞٚ
كٹ ٱٕذ ٜإٹ ث٧ٮت ا٣ؾم دث ِفؿ

٩ىٙ
فرعٚ :إف اقذٮ٣ؽ أظؽً٬ل اٵ٦ح كدثِفؿ اٳػؿ ،كا٣ذجف٤٤ٚ ،ؾم دث ِفؿ
ي
ً
٩ى ٙاٛل٭ؿ؛ ٵ٫٩
كك٣ؽ٬ة كٹ ٱٕذٞةف إٹ ث٧ٮد ،٫كٔ ٫٣ىل اٛلكذٮً ٣ؽ
٪٦ة ٓٚاٵ٦ح
ي
اٛلذٲ ،)2(٨ٞك٧٤٣كذٮ٣ؽ ٩ىٝ ٙٲ٧ح ظىذ ٫يف اٵ٦ح دكٕٯ ٚٲ٭ة كٱ٤ع٩ ٜكت
ا٣ٮ٣ؽ كٹ ىظؽِف  ٢٠ ،ذ ٟ٣ه
ٔ ٢٧ثةٵوً٠ ٢ل ٦ؿ.
فصً :يف االعر١الد

إذا ىٔ ً٤ىٞخ اٵ٦ح  ٨٦قٲؽ٬ة ٞٚؽ كصؽ ىِ٪ًْ٦فح
و
٪٦ةؼ ٛلة أذربق اٍ٣صع( ،)4كرٔةٱذ )5(٫ظ ٜا٣ٮا٣ؽ ،كاردٛةع ٪٦ـ٣ذ ،٫ك٠ٮف ا٣ٮ٣ؽ
٦ىٍل()3

 ١٤٦نة ٣ٮ٣ؽ٬ة ،ك٬ٮ

( )1يف (ب ،ج)ٞ٦« :ةث٤ذ.»٫
( )2يف (ب ،ج)٦« :ذٲ.»٨ٞ
( )3يف (ب ،ج)٦« :ىٍل٬ة».
( )4ركل اٷ٦ةـ زٱؽ ٔ ٨آثةا ٨ٔ ٫ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ ٟ٤٦ ٨٦(( :ذا رظٞ ٥لؿـ ٚ٭ٮ ظؿ))  ،كأػؿص٫
أثٮ داكد ٔ ٨ق٧ؿة ( ، )3949كا٣رت٦ؾم (.)1365
( )5يف (ب ،ج) ٨٦« :رٔةٱح».

٠ةٛل ،٫٣ ٟ٤كاقذعٞخ يف اٙلةؿ اٙلؿٱح ٔ٪ؽ كصٮد قجت اٛل ،ٟ٤ك٬ٮ ٦ٮت
ا٣كٲؽ ،كأٝٲ٧خ ٬ؾق اٛلْ٪ح ٞ٦ةـ اٙل٧١ح ً٠ل يف ْ٩ةاؿ٬ة ،كدْٕٲ نًل ٙل ٜا٣ٮا٣ؽ.
فرع ٥٤ٕٚ :أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦ا٤ٕ٣ٮؽ يف اٛلً٠ ٟ٤ل ٬ٮ ٝٮؿ صًلٔح؛ ٵ ٫٩قجت،
ٚٲنرتط  ٫٣و٤ٮح اٛلعً٠ ٢ل دٞؽـ.
كٝٲ :٢ا٣كجت ٬ٮ ا٣ٮًٓ ٵف ٚٲ ٫كصٮد ا٣ٮ٣ؽ ظٞٲٞح.
فرع :كٝؽ ٔ ٨٦ ٥٤اقذعٞةٝ٭ة اٙلؿٱح أف ظ٧١٭ة ظ ٥١اٛلؽثؿة يف ٠سٍل ً٦ل
دٞؽـ  ٨٦اٵظ١ةـ٪١٣ ،٭ة ْلةٛ٣٭ة يف أظ١ةـ يأ ىػؿ.
ٞ٣ٮة قجت ٔذٞ٭ة ،كٹ ٣لٮز
أ١لة ٹ دجةع ِ٤٣صكرة ،كٹ ِلـم ٔٛ٠ ٨ةرة؛ ِف
كطء أكٹد٬ة  ٞ٤ُ٦نة ٣ٮطء أ٦٭ ،٨كٹ إ١٩ةظ٭ة إٹ ثٕؽ إٛ٩ةذ ٔذٞ٭ة كٌ٦ص
ٔؽٔلة؛ ٣سجٮت ٚؿام٭ة ،كأ١لة دٕذ ٨٦ ٜرأس اٛلةؿ؛ ٵف ٔذٞ٭ة ثةٹقذ٭ٺؾ ٹ
و
و
٦ك٪ؽ إٌف اٛلٮت ،كأف أرش ص٪ةٱذ٭ة ٔىل قٲؽ٬ة إٌف ٝؽر ٝٲ٧ذ٭ة  ،ٍٞٚك٣ٮ
ثِٛ٤
٠ةف قٲؽ٬ة َٕ٦ص نا ،ثؼٺؼ اٛلؽثؿة( )1يف ٬ؾق اٵظ١ةـ.
تاب اٌىراتح

إً٩ل زجذخ اقذعكة ٩نة ثة٪٣ه؛ ك٣ؾ ٟ٣امرتط ْٛ٣٭ة ،كٞٔ ٰ٬ؽ ٕ٦ةكًح ٜلة
ىم ىج ه ٫ثة٣جٲٓ؛ إذ ٞ٦ ٰ٬ةث٤ح ٦ةؿ ثًلؿ ،ى
كم ىج ه ٫ثةٚلٓ٤؛ إذ  ٰ٬إقٞةط ٦ ٟ٤٦ذٕٜ٤
ثجؽف آد ٰ٦يف ٞ٦ةث٤ح ٦ةؿ.
َشع ٚٲ٭ة اٚلٲةر  ٨٦اُ٣ؿَٚل ،ككصت اٞ٣جٮؿ يف ٝل٤ف
فرع٤٤ٚ :نج ٫اٵكؿ ي ً
٠ةٙل ٌؿ كاٛلٲذح ،كوعخ
إٞ٣ؽ ،كثُ٤خ ثٕؽـ ذ٠ؿ إ٣ٮض ،كثؾ٠ؿ ٦ة ٹ يٱ ىذ ىِ ٧فٮؿ ي
 ٨٦كٍف ا٣ىجٰ ٛلى٤عذ ،٫كوط ٙلٮؽ اٛ٣كغ ٜلة ثة٣رتا٬ل ،ككصت يف اٛ٣ةقؽة

اٞ٣ٲ٧ح ٠ةٛلجٲٓ ٚةقؽ نا ،كاٞ٩ك٧خ إٌف وعٲعح كٚةقؽة كثةَ٤ح ٠ة٣جٲٓ.
فرع :ك٣نج ٫اٚل ٓ٤وعخ ظٲر ٹ ٱىط ا٣جٲٓ ك٬ٮ اٛلؽثؿ كأ ّفـ ا٣ٮ٣ؽ ٔىل
ٔٮً٭ة ا٘ل٭ة٣ح ٛ ٨١٣لة ٠ة٩خ اٛلٕةكًح ٚٲ٭ة أٝٮل؛ إذ ػؿكج
اٵوط ،ك ىٝجً ى٢
ي
( )1يف (ب ،ج) :اٛلؽثؿ.

رٝجح إ٣جؽ ٝ ٫٣ٲ٧ح ٹ ػؿكج ا٣جٌٓ ،أمج ٫يف ٬ؾا اٙلٔ ٥١ىل اٛ٩ؿادق ا١٪٣ةح
ى ٚىٞجً ى ٨٦ ٢ا٘ل٭ة٣ح ٦ة ٱٞج ٢اٛل٭ؿ ،كًف ٱ ٓٞإ٣ذ ٜإٹ ثة٣ذك٤ٲ ٥يف ا٣ىعٲعح
كاٛ٣ةقؽة ٠ةٚل ٓ٤اٛلٍصكط؛ ٵف ٔٞؽ ا١٣ذةثح يف ٪ٕ٦ٯ اٍ٣صط؛ إذ  ٰ٬إقٞةط
ٍ٦صكط يف اٛلٕ٪ٯ.
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ٹ ٱٕذ ٜإٹ ثة٣ذك٤ٲ ٥كصت ا٣ذ٪ضٲ ٥كا٣ذأصٲ ٢يف إ٣ٮض ر ٕٚنة
٤٣عؿج ٔ ٨إ٣جؽ ٣ٮ امرتط ا٣ذٕضٲ ،٢كٔ ٨ا٣كٲؽ ٣ٮ ًف ي٣لٕ٪٦ ٫٣ ٢ذ٭ٯ.
ك١٣ٮ١لة إقٞةط  ٨٦ص٭ح ا٣كٲؽ ٱسجخ  ٫٣ا٣ٮٹء ،ك٠ة٩خ اقذ٭ٺ ٠نة ٙلىح
اٍ٣صٱٚ ٟٲ١٤٧٭ة ،كٱٌ ٨٧اٞ٣ٲ٧ح ،كٱكذجؽٌ ث ٟ٤٧إ٣جؽ ظٲر ٔضـ.
فرعٚ :إف ٠ةدت أظؽ اٍ٣صٱَ١ل يف ا ٢١٣ثٍ٘ل إذف َشٱ ٫١وعخ إف أصةز،
ك٠ؾا إف ًف ي ً
ت ٝٲ ٧يح ظىذ ،٫كٔ ٫٣ىل إ٣جؽ  ٢٠اٛلك٧ٯ،
٣ل ٍـ  ٨١٣ٱ٤ــ ا ٛل١ةدً ى
كثإذ ٫٩ٱ١ٮف ك٠ٲ ن
ٺ  ٫٣كيف ظىذٚ ،ٍٞٚ ٫جٍ٘ل إذف ٱٌٍ٤٣ ٨٧صٱ ،ٟكثإذ٫٩
ٱكٕٯ  ٫٣إ٣جؽ.
فرع :كٝؽ ًٔ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أف ًر ِفؽ اٛل١ة ىدت ٠ةٝ ٢٦ج ٢اٷٱٛةء ،ك٣ؾ ٟ٣وط
ا٣ؿصٮع ٚٲ ٫ثة٣رتا٬ل ،ك٩ )1(ٟ٤٦ةٝه ،ك٣ؾ[ ٟ٣وط](٪٦ ٟ٤٦ )2ةٛ٩ ٓٚك٫
ٔ١ف اٛلؽثؿ كأـ ا٣ٮ٣ؽ يف اُ٣ؿَٚل.
فرع١٤ٚ :ٮ٠ ٫٩ة ٢٦ا٣ؿؽ ًف ٱسجخ اٝذىةص( )3اٙلؿٱح ،كًف ٱ ٫٣ ٨١ا٣ذَصم
ك٣ٮ أذف قٲؽق ،كًف ٱسجخ  ٫٣كٹٱح ٔىل إ١٩ةح ٞلةرٝ ٫٦ج ٢اٷٱٛةء ،كإذا زكج رص٢
اث٪ذ١٦ ٨٦ ٫ةدج ٫ز٦ ٥ةت ًف ٱٛ٪كغ ا١٪٣ةح إٹ ثةٕ٣ضـ( ،)4ك٠ةف َ ٫٣شاء  ٨٦ٱٕذٜ
ٔ٤ٲ ،٫كدأصٍلق ،كاقذؼؽا ،٫٦كإً٩ل ي ً ٪٦ىٓ  ٨٦ثٲٕ ٫ك٩عٮق؛ ٵٝ ٫٩ؽ دٕ ٜ٤ث ٫ظٓ ٜص
دٕةٌف ٱ ٨٦ ٓ٪٧دٛٮٱذ٫؛ ٣ٮصٮد مج٭ح ا٣كجت يف ا٘ل٤٧ح ك٬ٮ اٛل ،ٟ٤كإف ٠ةف ٍٗل
٦كذٞؿٚ ،ٲ١ٮف ا٣جٲٓ ٦ٮٝٮ ٚنة ٔىل إ٣ضـ.
( )1يف (ب ،ج).»٫١٤٦« :
( )2قة( ٨٦ ٍٝب) ك (ج).
( )3يف (ب)« :اٚذٌةض».
( )4يف (ج)« :ثةٷٱٛةء» كمِ١ف٤ٔ ٢ٲ٭ة يف (ج).

كإذا ٦س ٢ثةٛل١ةدت قٲؽي ق كصت ٔ٤ٲٔ ٫ذٚ ،٫ٞإف دؿاػٯ ظذٯ ق ِف ٥٤اٛلةؿ َةب
 ٫٣كأز ٥ثذٛٮٱخ ظ ٜآص دٕةٌف ،كإذا ص٪ٯ ٔ٤ٲ ٫اٍ٘٣ل ٦ة ٱٮصت ٝىةو نة ٠ةف قٲؽق
ٟلٍل نا إف مةء اٝذه ،كإف مةء أػؾ اٞ٣ٲ٧ح أك اٵرش ،كاٵرش ٕ ٨٦ل٤ح ٠كج،٫
كإف ص٪ٯ ٔىل اٍ٘٣ل ٠ةف ٕ ٨٦ل٤ح دٱٮ.٫٩
فرع :ك١٣ٮ٩ ٫٩ةٝه اٛل٪٦ ٟ٤٦ ٟ٤ة ٓٚثؽ ٫٩كأرش ا٘ل٪ةٱح ٔ٤ٲً٠ ٫ل ذ٠ؿ٩ة،
ت  ،٫٣أك
ك٠ة٩خ اٛلُة٣جح ٚٲ ٫إ٣ٲ ،٫ك٠ة٩خ ٪٦ة٦ ٓٚة ك٤ٔ ٙٝٲ ،٫٣ ٫ك٠ؾا ٦ة يك ً ٬ى

ك٪ل ث ٫٣ ٫ك٩عٮق ،ككصت ٔىل قٲؽق أصؿد ٫ظٲر اقذٕ ٫٤٧أك
يً ٩ؾ ىر ث٤ٔ ٫ٲ ،٫أك يأ ى
ظجك .٫كظؿـ ٔ٤ٲ ٫كطء اٛل١ةدجحٚ ،إف ٣ ٢ٕٚـ ٫٦اٛل٭ؿ ،كًف ٱ ٫٣ ٨١دـك٣ل٭ة إٹ
ثؿًة٬ة كاٛل٭ؿ ٜلة.
فرع :كإً٩ل ٪٦ ٟ٤٦ة ٓ٦ ٫ٕٚثٞةء ا٣ؿؽ ٔىل ػٺؼ اٞ٣ٲةس؛ ٣ٲذ ٨٦ ٨١٧دك٤ٲ٥
٦ةؿ ا١٣ذةثح ،ك٣ؾً ٟ٣ف ٱ ٟ٤٧إٹ أ٦ؿٱ:٨
أظؽً٬ل٦ :ة ث ٫ثٞةء اٛ٪٣ف ٔةدة ٠ةٵٗؾٱح كاٛل٤جٮقةت اٛلٕذةدة.
كزة٩ٲ٭ًل٦ :ة ٠ةف ً
٦ٮو ن
ٺ إٌف اٷٱٛةء ٔةد نة ٠أ٩ٮاع اٛلٕةكًةت اٛلٕذةدة ٹ ا٘٣ج٨
اٛ٣ةظل كٹ ا٣ذربٔةت كا١٪٣ةح ،كَشاء  ٨٦ٱٕذًٔ ٜىل قٲؽق ث ٢د١ٮف ٬ؾق
٦ٮٝٮٚح ٔىل ٔذ ٫ٞأك إصةزة قٲؽق.
فرع :ك١٣ٮف يف إ٣ذ )1(ٜظٓ ٜص دٕةٌف ً٠ل ٦ؿ٠ ،ة٩خ ا١٣ذةثح ٪٦ؽكثح ظٲر
٠ةف إ٣جؽ  ٨٦أ ٢٬اٞ٣ؿثحً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)2كصٕ٫٣ ٢

ق٭ نًل()3

يف

ا٣ىؽٝح ،كًف ٱىط ٚكؼ٭ة ثة٣رتا٬ل ظٲر كصؽ ا٣ٮٚةء.
كإذا ٦ةت كٝؽ ق ِف ٥٤ثٕي ٦ةؿ ا١٣ذةثح ،كدؿؾ ٦ة ٱٮيف ى
أػؾق ا٣كٲؽ كٚة نء ٣ذذ٥
اٙلؿٱح ،ٹ إذا دؿؾ دكٚ ٫٩إ ٫٩ٱٞكٍ ثٲ ٫٪كثَل ا٣ٮرزح.
( )1يف (أ)« :إَ٣ل».

َ َ ُ ُ ْ
ْ َ
خًْ
ْياّص [ا٪٣ٮر.]33:
ْٔ ًْ إِن َغي ٍِْخُ ًْ ذِي ًِٓ
( )2ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفَكح ِت
مج٭ة».
( )3يف (ب)« :كصٕ ٫٣ ٢ق٭ »٥كيف (أ) « :ن

اٙلؿ
فرع :كإذا ق ِف ٥٤اٛل١ةدت ثٕي ٦ةؿ ا١٣ذةثح ،زجخ ٪ٔ ٫٣ؽ أوعةث٪ة ظْ ٥١ف
ثٞؽر ٦ة ٝؽ ق ِفً٠ ،٥٤ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(ٚ ،)1ٲذجٕي  ٨٦أظ١ة٦ ٫٦ة ٱٞج٢
ك٦ٮ٩ل  ،٫٣كٞلؽكد نا كٞلؽكد نا ،٫٣
ا٣ذجٕٲي١٠ ،ٮ ٫٩كارز نة ك٦ٮركز نة ،ك٦ٮوٲ نة
ن

ك٠ةٵرش.

كإً٩ل دجٌٕخ ٠ ٓ٦ٮف ا٣ؿؽ ٠ة ٦ن
ٺ ٍٗل ٝةث٤٣ ٢ذضـؤ ً٠ل ٦ؿ؛ ٵف أ٤٬ٲذ٘ ٫ل٧ٲٓ
اٵظ١ةـ زةثذح ،كإً٩ل ٪٦ ٓ٪٦٭ة ٔؿكض ا٣ؿؽً٠ ،ل دٞؽـٚ ،إذا ٝجي ا٣كٲؽ ثٕي
ا ًٕ ٣ىٮض ٞٚؽ يك ًصؽى مج٭ح زكاؿ ا٣ؿؽ ٔ ٨ا٣جٕي؛ ٣بٺ ٣لذ ٓ٧ا٣جؽٹف يف ٟ٤٦
كاظؽٚ ،ٲذجٕي ثعكج ٨٦ ٫اٵظ١ةـ ٦ة ٱٞج ٢ا٣ذجٕٲي.
كّلٞٲ :٫ٞأف مج٭ح زكاؿ اٛلة ٓ٦ ٓ٩كصٮد اٛلٞذٌص ٝؽ ٱ ٰٛ١يف كصٮد اٙل،٥١
اٛلَٕل  ٓ٦كصٮد اٛلة،ٓ٩
ك٣ؾ ٟ٣وععٮا ا٣ٮ ٙٝكا٣ٮوٲح كا٪٣ؾر ٔىل ا١٣ةٚؿ ِف
ك٬ٮ اٛ١٣ؿ؛ ٣نج٭ح زكا ٓ٦ ٫٣ا٣ذٕٲَل.
فصً :يف اٌؼرك تادلثٍح

ٛلة كوة٩ة آص ثعك١٤٦ ٨ح( )2اٵرٝةء ٌٕٛ٣٭ ،٥ك٠ٮ١ل ٥إػٮا٪٩ة ك ٨٦ص٪ك٪ة
ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)3كإً٩ل َؿأ ٔ٤ٲ٭ ٥ا٣ؿؽً٠ ،ل دٞؽـ ّلٞٲ ،٫ٞصٕٔ ٢ذٜ
اٛل٤٧ٮؾ ٍ٦صكٔ نة يف ٞ٦ةث٤ح دأدٱج ٫ثٍ٘ل اٛلٕذةد زصؿ نا ٤٣كٲؽ ،كم ٞٛنح ٔىل اٛل٤٧ٮؾ،
كصرب نا ٛلة ٩ة ،٫٣كدٍٛ١ل نا ٤٣ؾ٩تً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(.)4
( )1أػؿج ا٣رت٦ؾم ( ٨ٔ )1259اثٔ ٨جةس ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ(( :اٛل١ةدت ٱٕذ ٜثٞؽر ٦ة أدل
كٱٞةـ ٔ٤ٲ ٫اٙلؽ ثٞؽر ٦ة ٔذ ٫٪٦ ٜكٱٮرث ثٞؽر ٦ة ٔذ ،))٫٪٦ ٜكأكردق اث ٨ظــ يف اٛلعىل
( )9/35كا ،٫٣ ِٛ٤٣كأػؿص ٫ا٪٣كةاٰ (.)4811
( )2يف (ب).»ٟ٤٦« :
( )3أػؿج أثٮ داكد ( ٨ٔ )5158ا٪٣جٰ ÷ ٱٞٮؿ(( :إػٮا ٥١٩صٕ٤٭ ٥آص ّلخ أٱؽٱ٨٧ٚ ، ٥١
٠ةف أػٮق ّلخ ٱؽق ٤ٚٲًُٕ٦ ٫٧ل ٱأ ٢٠ك٣ٲ١كً٦ ٫ل ٱ٤جف ،كٹ ٱ٦ ٫ٛ٤١ة ٱ٘٤جٚ ،٫إف ٦ ٫ٛ٤٠ة ٱ٘٤ج٫
٤ٚٲٕ ، ))٫٪كأػؿص ٫ا٣جؼةرم ( ، )6050ك٦ك.)1661( ٥٤
( )4أػؿج ٦ك ٨ٔ )1657( ٥٤ا٪٣جٰ ÷ ٱٞٮؿ٠ ٥ُ٣ ٨٦(( :ل٤ٮ ٫٠أك رضثٛ١ٚ ٫ةرد ٫أف
ٱٕذ ،))٫ٞكأػؿص ٫أثٮ داكد ٔ ٨اث٧ٔ ٨ؿ (.)5168

فرع ٥٤ٕٚ :أ ٫٩ٹ ٱٕذ ٜإٹ ثإٔذةؽ ا٣كٲؽ ،كأ ٫٩إذا ٓلؿد ٩ةب ٔ ٫٪اٙلة٥٠؛ ٵ٫٩
ظٓ ٜص ٦ةٍف كظ٤٧٧٤٣ ٜٮؾ ،كأ ٫٩ٱىط دٔٮاق ًظ ٍك ىج نح؛ ٞ٣ٮة ظ ٜآص ٚٲ ،٫كأ٫٩
٣لت ٔىل ا٣كٲؽ ٕ٤٣جؽ ك٣ٮ ٠ة٩ة ٠ةٚؿٱ ٨أك أظؽً٬ل؛ إذ ٬ٮ ظ ٜٳد ٰ٦كظٓ ٜص،
َش ىع ٔٞٮثح ،كاٛ١٣ؿ ٹ ٱ٨ ٨ٔ ٓ٪٧لء ٪٦٭ًل.
ي ً
كأ ٫٩ٱكذع ٫ٞاٛل٤٧ٮؾ ،ك٣ٮ ٦ؽثؿ نا أك أـ ك٣ؽ أك ١٦ةدج نة؛ ٣جٞةء ا٣ؿؽ ،كأ ٫٩إذا أٔذ٫ٞ
قٲؽق ٔ ٛ٠ ٨و
ةرة أك و
٩ؾر ك ٨ٔ ٓٝاٛلكذع ،ٜٹ ٔ٪٭ًل؛ ٵ٦ ٫٩ذَٕل صـا نء ٔىل .٫٤ٕٚ

فرع :ك١٣ٮف ٝ ٫١٤٦ج ٢اٷٔذةؽ ثةؽ(٠ ،)1ةف أرش ا٘ل٪ةٱح ٔ٤ٲ٣ ٫كٲؽق ،ك٠ؾا
ٝٲ٧ذ ٫ظٲر يٝذ ،٢كظ ٜآص ٚةت(ٍٗ )2ل ٧ٌ٦ٮف؛ إذ ٣ٲف ث٧كذً٠ ،٢ٞل إذا ٦ةت
 ٨١٣اٞ٣ٲ٧ح ٝ ٰ٬ٲ٧ذ٦ ٫كذع ٞنة ٕ٤٣ذ ٜكاٵرش ٪٦كٮب ٪٦٭ة.
كإذا اقذٮ٣ؽ اٛل٧سٮ٣ح أك دثؿ٬ة زجخ ظ٧١٭ًل  ٓ٦ثٞةء ظ ٥١اٛلس٤ح ،ك٠ؾا
ا١٣ذةثح ٚٲُٲت  ٫٣اٛلةؿ  ٓ٦اٷز.٥
فرع :كٹقذعٞة ٫ٝاٙلؿٱح يف اٙلةؿ وةر ًر ّف ٝي٩ ٫ةٝى نة أٝٮل ٞ٩ىة ٩نة  ٨٦اٛلؽثؿ،

٤ٚؾ ٟ٣ٹ ٱىط إػؿاص ٨ٔ ٫اٛل ٟ٤ثٮص ٨٦ ٫ا٣ٮصٮق ،كٹ ٣لٮز  ٫٣اقذؼؽا،٫٦
كص٪ةٱذٔ ٫ىل اٍ٘٣ل يف ذ٦ذ ،٫ك٧٤٣ض٤ٔ ٰ٪ٲُ٦ ٫ة٣جح قٲؽق يف ر ٓٚا٣ؿؽ؛ ٣ٲذ٨٦ ٨١٧
اقذٲٛةء ظٚ ،٫ٞإف ٦ ٢ٕٚة ٱٮصت اٞ٣ىةص يف اٛ٪٣ف ،كصت ٔىل قٲؽق ٔذ ،٫ٞز٥
ه ٕ ٫٪٦لٕ نة ثَل اٙلَٞل ،ك٠ة٩خ اٛلس٤ح اقذ٭ٺ ٠نة ٙلىح اٍ٣صٱٟ؛ إذ ٝؽ ظؿـ ٔ٤ٲ٫
يٱ ٍ ٞىذ ّف
اقذؼؽا ،٫٦كأف ٦ة كًٕذ ٫اٛل٧سٮ٣ح ثٕؽ اٛلس٤ح دػ ٢يف ظ٧١٭ة؛ إذ ٬ٮ صـؤ٬ة.
فرع :كإذا ا٣ذجف اٛل٧سٮؿ ثٍ٘لق ،أٔذٞ٭ًل كصٮث نة ،كٹ قٕةٱحً٠ ،ل إذا ا٣ذجكخ
اٛ٣ةاذح  ٨٦ا٣ى٤ٮات اٚل٧ف ى ٚىٕ ى٤٭ة ٤٠٭ة؛ ٣ٲؼؿج ٔ ٨ظ ٜآص ثٲَٞل ،ثؼٺؼ ٦ة
إذا ا٣ذجف اٛلٕ ىذ ٜثٍ٘لق ٚإ١لة ِلت ا٣كٕةٱح؛ ٵف اٛل٤٧ٮؾ ٪٦٭ًل ًف ٱٕذ ٜثةٷٔذةؽ ث٢
ثةٹ٣ذجةس ،ثؼٺؼ اٵك٣ٲَل(.)3
( )1يف (ب ،ج)« :ثة ٝنٲة».
( )2يف (ب) « :و
٩ةب».
اٵكَ٣ل».
( )3يف (ب ،ج)ِ « :ف

فصً[ :فّ١ا ميٍه ِٓ أِٛاي اٌىفاس]

ٝؽ زجخ أف ٦ة ٱ ٨٦ ٟ٤٧أ٦ٮاؿ اٛ١٣ةر ٦ة اقذٮ٣ٲ٪ة ٔ٤ٲ ٫ثةٞ٣٭ؿٚ .إذا أق٥٤
٠ل٤ٮؾ اٙلؿيب ،أك ا٣ؾم ٚ ٫٣ٲ ٫ظىح ،ز ٥دػ ٢دار اٷقٺـ ثٍ٘ل إذف قٲؽق ،أك
ثٍ٘ل و
أ٦ةف ِ٪٦فة ٛ٩ ٟ٤٦ك ٫ثةقذٲٺا٤ٔ ٫ٲ٭ة كٔذ ،ٜك٠ؾا ٣ٮ دػ ٢دار اٷقٺـ ،ز٥

و
أقٝ ٥٤ج ٢أف ٱكذٮٍف ٔ٤ٲٍٗ ٫لق؛ ٤ٕ٤٣ح اٛلؾ٠ٮرة ،ٹ إذا ٠ةف و
كأ٦ةف أك قجٜ
ثإذف
إػؿاص ٫إٌف ً
٦ ٟ٤٦ك ٤و ،٥كا٣ٮصّ ٫ة٬ؿ.
ٔىل [إقٺ )1(]٫٦إقٺ يـ قٲؽق أك
ي
فصً[ :يف أَ ٌٚذ اٌزِٚ ٟاحلشت]ٟ

كإذا أق٧٤خ أ ّفـ ك٣ؽ ا٣ؾ ٰ٦أك اٙلؿيب ثٕؽ أف دػ٤خ دار٩ة ثإذف قٲؽ٬ة
كأ٦ة٪ً٩ةٞٚ ،ؽ اقذعٞخ اٙلؿٱح اقذعٞة ٝنة ٦ذٕ ٞ٤نة ثةٌٞ٩ةء ٔؽٔلة ،ككص٭ :٫اردٛةع
قُ٤ةف قٲؽ٬ة ا١٣ةٚؿ ٔ٤ٲ٭ةً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)2كٝؽ دٕؾر  ٢ٞ٩اٛل،ٟ٤
ٚذَٕل ر ٫ٕٚثٕذٞ٭ة ز ٥دكٕٯ يف ٝٲ٧ذ٭ة دٮٍٚل نا ٙل ٜا٣كٲؽ.
فرع :كإً٩ل أذربت إ٣ؽِف ة ٣سجٮت ٚؿام٭ة ٠ة٣ـكصح ،كإً٩ل ٱؿد١٩ ٓٛةح ا٣ـكصح
اٛلؽػٮ٣ح ثةٌٞ٩ةء إ٣ؽة ٔىل اٵوط ،كثةردٛةٔ ٫يف اٛل ٟ٤ٱؿد ٓٛاٛل١٣ ،ٟ٤ٮ٫٩
٤٦ـك ٦نة ٚ .٫٣إف أق ٥٤قٲؽ٬ة ٝج ٢اٹٌٞ٩ةء اقذٞؿ  ٫١٤٦كٚؿام ،٫كإف ٦ةت
ٔذٞخ ،كا٩ذ٤ٞخ إٌف ٔؽة ا٣ٮٚةة ،كٹ قٕةٱح.
فرع :كأظ١ةـ اٛل ٟ٤ا٣ذٰ ٠ة٩خ زةثذح ٝج ٢اٷقٺـ زةثذح  ٫٣ثٕؽق ٝج٢
اٹٌٞ٩ةء ٨٦ ،كصٮب اٞٛ٪٣ح ،ك ٟ٤٦اٛل٪ة ،ٓٚكأرش ا٘ل٪ةٱح ٪٦٭ة كٔ٤ٲ٭ة ،إٹ أ١لة
د٪ـع  ٨٦ٱؽق ،كٱ ٨٦ ٓ٪٧كَب٭ة ٛ١٤٣ؿ.
فرع :كإف ٠ةف ٠ل٤ٮؾ ا٣ؾ ٰ٦أك اٙلؿيب اٛلؾ٠ٮر ٠لسٮٹن ث ٫أك ٦ؽثؿ نا ٛلٮرس ٔذٜ
ثٛ٪ف اٷقٺـ ،كقٕٯ يف ٝٲ٧ذٔ ٫ىل وٛذ .٫كإف ٠ة٩خ أ ّفـ ا٣ٮ٣ؽ ١٦ةدج نح ٔذٞخ
ثةٵقج ٨٦ ٜدك٤ٲ ٥ا١٣ذةثح كٹ قٕةٱح كاٌٞ٩ةء إ٣ؽة كدكٕٯ يف ٝٲ٧ذ٭ة ٔىل وٛذ٭ة.
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).

َ ََ
ً
ََ ْ َََْ ذُ َْ
لَع ال ْ ٍُ ْؤ ٌِِ َ
ِي َشبِيَلّ141ص [ا٪٣كةء].
اّلِل ل ِيَكف ِرِيَ
(٩ )2عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوىَ َيػو

تاب اٌٛلف

٬ٮ صٕ ٢ا٣ؿٝجح  ١٤٦نة ٓص دٕةٌف؛ ٞ٣ىؽ دكاـ اٹ٩ذٛةع ُلة ٦ؽة ثٞةا٭ة.
 ٢ٞ٩و
 ٟ٤٦ٹ ر ،٫ٕٚك٣ؾ ٟ٣ٱجٞٯ ّف
فرع ٥٤ٕٚ :أ ٫٩ي
رؽ اٛلٮٝٮؼ ٠ة ٦ن
ٺ ،كِلت ز٠ةة
إَ٣ل اٛلٮٝٮٚح ظٲر ٠ة٩خ ز٠ٮ ِفٱح ٔىل ٦ة ٦ؿ ،كدجةع ٔ٪ؽ دٕؾر اٛلٕٛ٪ح اٛلٞىٮدة.
فرع :كٔ ٥٤أ ٫٩ٹ ٱىط ٚٲًل ٣ٲف ثَٕل ٠ة٣ؽٱٮف ،كٹ ٚٲًل ٹ ٚ ٓٛ٩ٲ ٫أو ن
ٺ
٠ةٕ٣جؽ اٛلؽ ،ٙ٩كا٣ج٭ٲ٧ح ا٣ذٰ ِلٮد ثٛ٪ك٭ة ،كاٛ٣ؿس اٛل١كٮرة ٤٣ض٭ةد ٔ٤ٲ٭ة،
كٹ ٚٲًل ٹ ٱ٪ذ ٓٛث ٫إٹ ثةقذ٭ٺ٠ ٫٠ةٞ٪٣ٮد كاٵَٕ٧ح ،كٹ ٚٲًل

)1(٢٠

ٕٛ٪٦ذ٫

ٍ٘٤٣ل ٩ؾر( )2أك كوٲح ،ك ٨٦زٝ ٥ةؿ ثٕي( )3أوعةث٪ة :ٹ ٱىط اقذس٪ةء اٛل٪ةٓٚ
٤٠٭ة يف ا٣ٮ.ٙٝ
فرع :كٔ ٥٤أ ٫٩ٱىط ٚٲًل ٕٛ٪٦ذ ٫ىٍ ٦ؿ يص ِفٮة يف اٛلكذٞج ،٢كإف ًف ٱ ٓٛ٩ ٫٣ ٨١يف

ا٪٣ةس
اٙلةؿ ٠ةٙلٲٮاف ا٣ىٍ٘ل ٤٣ع٤ٔ ٢٧ٲ ،٫كإ٣جؽ ا٤٣ ٢ُٛ٣ؼؽ٦ح ،أك  ٣يٲ ىٕ ْف ٤ى٥
ى
اٞ٣ؿآف ،ك٬ٮ ٠لٔ ٫٪٦ ٨١ةدة ،كأصؿة دٕ٤ٲ ٨٦ ٫٧ثٲخ اٛلةؿ ،كا٣ٮ ٙٝيف ٬ؾق ٩ةصـ
يف اٙلةؿ.
فرع :كٔ ٥٤أ ٫٩ٹ ثؽ أف د١ٮف د ٟ٤اٛلٕٛ٪ح ً٦ل يٱ ٍٕ ىذؽي ُلة ٔةدة ،كإف ًف ٱٜ ٨١لة
ٝٲ٧حٚ .إذا كٔ ٙٝجؽ نا ٔىل زٱؽ ٣ٲُٕٲ ٫قٮَ ٫إذا ق٤ٔ ٍٞٲ ،٫أك  ٤ٝنًل ٣ٲ١ذت ث ٫آٱح
 ٨٦اٞ٣ؿآف ،أك ٦كٮا ٠نة ٣ٲكذةؾ ث٦ ٫ؿة أك ٦ؿدَلً ،ف ٱىطٚ ،إف أَ ٜ٤ا١٣ذةثح
كاٹقذٮاؾ وط ،كإف ٠ةف ا٣كٮاؾ كاً٦ ٥٤ٞ٣ل ٹ ٝٲ٧ح ٫٣؛ إذ ٣ٲف ثٕ٧ةكًح.
فرع :كٔ ٥٤أ١لة إذا ثُ٤خ اٛلٕٛ٪ح اٛلٞىٮدة ثعٲر ٹ ٱؿصٯ رصٮٔ٭ة ،ثُ٤خ
ا٣ٮٛٝٲحٚ ،ذجةع ٷٔةًذ٭ة ،ك٤لذةج يف ٦ىٍل٬ة ك ٛٝنة إٌف ِلؽٱؽ كٚ ،ٙٝإف ٔةدت ثٕؽ
ا٣جٲٓ ٚةٞ٣ٲةس ثُٺف ا٣جٲٓ كثُٺف كٛٝٲح إ٣ٮض؛ ٵ ٫٩ا١٩ن٠ ٙؾب اٷٱةس.
( )1يف (ب)٠« :ة٩خ» كيف (ج)٠« :ةف».
( )2يف (ب ،ج)« :ث٪ؾر».
(« )3اٛلؤٱؽ ثةٓص  #كٔ ٨اٛل٭ؽم أٖلؽ ث ٨اٙلكَل كاٷ٦ةـ ٞل٧ؽ ث ٨اٛلُ٭ؿ كاٷ٦ةـ ٔيل ثٞ ٨ل٧ؽ:
أف ا٣ٮ ٨ٔ ٙٝاٙل ٜٹ ٱىط» .ظةمٲح يف (أ).

فرع :كٔ٦ ٨٦ ٥٤ىٍل ا٣ؿٝجح  ١٤٦نة ٓص أف ٚٲ ٫مةاجح ٔجةدة ثعٞٮؽ( )1آص اٛلة٣ٲح،
ٚٺ ٱىط  ٨٦ا١٣ةٚؿ ،كٹ ٦ ٓ٦ىةظجح ٕ٦ىٲح ٞ٠ىؽ اٛ٣ؿار  ٨٦ا٣ؽِف ٱ ٨أك ظؿ٦ةف
ا٣ٮارث أك ٔىل إ٣ىةة ٔ٧ٮ ٦نة ً٠ل ٦ؿ يف ا٪٣ؾر ،ك٠أف ٱ٦ ٙٞكضؽ نا ٣ٲ١ٮف ٦أكل
و
٦كضؽ آػؿ؛ إذ ٹ ِلذ ٓ٧إ٣جةدة كاٛلٕىٲح.
ٛلٌةرة
٤٣ك ِفٛةر كأكٍف إ٣ة٬ةت أك
ّف
ِف
فرع :كٛلة ٚٲ ٨٦ ٫مةاجح إ٣جةدة امرتَخ ٚٲ ٫اٞ٣ؿثح٤ٚ ،ٮ ئٔ ٥٤ؽى يـ ٝىؽ٬ة ًف
ٱىط ،قٮاء ٝىؽ ٕ٦ىٲ نح ً٠ل دٞؽـ ،أك ٝىؽ أ٦ؿ نا ٦جةظ نة٠ ،أف ٱ٦ ٙٞة امرتاق؛
٣بٺ يٱُ٤ت  ٫٪٦اٷٝة٣ح ،أك ٣ٲىٍل ٍٞٚل نا؛ ٣ذضٮز( ٫٣ )2ا٣ـ٠ةة ظٲر يٱجةح  ٫٣ذ.ٟ٣
فرع :كٝؽ د١ٮف اٞ٣ؿثح يٞل ىٞٞح ٠ة٣ٮٔ ٙٝىل اٞٛ٣ؿاء أك اً٤ٕ٣لء ٚٲُصؼ يف
َٕ٦ل .كٝؽ د١ٮف ٞ٦ؽرة ٠ة٣ٮٔ ٙٝىل
ا٘ل٪ف ،ك٠ة٣ٮٔ ٙٝىل ٦كضؽ أك ٍٞٚل ِف
ٗ ٰ٪أك ٠ةٚؿ َٕ٦لٚ ،إف كٔ ٙٝىل ث ٰ٪آدـ ،أك ٔىل ا٣ؿصةؿ ،أك ٔىل أٝ ٢٬ؿٱح ٹ
ٱ٪عُصكف ،وط ٔىل اٵوط ،كرصؼ يف أكٍف اٞ٣ؿثح ٪٦٭ٚ ،٥إف ًف ٱٚ ٨١ٲ٭٥
ىٚ ٨ٍ ٦ٲٝ ٫ؿثحً ،ف ٱىط.
فرع :كٔ٠ ٨٦ ٥٤ٮف ا٣ؿٝجح ٓص أف ٚٮااؽ٬ة اٵو٤ٲح ا٣ذٰ ٱ ٨١٧اٹ٩ذٛةع ُلة
ك٦ ٙٝس٤٭ة ٠ة٣ٮ٣ؽ كا٣ىٮؼ كأٗىةف ا٣نضؿة ،ٹ ٦ة ٹ ٱ ٨١٧ذٟ٣
 ٓ٦ثٞةا٭ة
ه
ٚٲ٭ة ٠ة٣ؽِف ر كا٣ؿصٲٓ كا٣س٧ؿة كا٣ـثةد(.)3
فرع :كاد ٜٛأوعةث٪ة ٔىل أف ا٣ؿٝجح ٝؽ وةرت ٓص دٕةٌف ،زٝ ٥ةؿ ثٌٕ٭ :٥إف
ٚٲ٭ة ظ ٌ ٞنة ٧٤٣ٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ٫ثكجج ٫ٱكذع ٜاٛل٪ة٬ ٓٚٮ ككارز ،٫كظ ٞنة ٤٣ٮا ٙٝثكجج٫
ٱكذعٞ٭ة ٬ٮ ككارز ٫ثٕؽ اٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ٫ككارز ،٫كذ ٟ٣اٙل٬ ٜٮ اٛلٮركث ٠كةاؿ
اٙلٞٮؽ اٛلٮركزحٔ ،ىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
ٱجٍ٘٣ ٜلق ٚٲ٭ة ظ ٜإٹ اٛل٪ةٓٚ
كٝةؿ ثٌٕ٭ٝ :٥ؽ وةرت ػة٣ىح ٓص ًف ى
٧٤٣ٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ،٫ك ٰ٬أ٦ؿ ٛ٪٦ى ٨ٔ ٢ا٣ؿٝجح.
( )1يف (ب ،ج)٠« :عٞٮؽ».
( )2يف (ب ،ج)ٚ« :ذع.»٢
( )3يف (ب ،ج)« :ا٣ـٱةدة».

فرع :كٱذٛؿع ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل ٚؿكع:
وٌُا :إذا أدٛ٤٭ة ٦ذٚ ٙ٤ةٞ٣ٲ٧ح ٔ٤ٲُ٧٤٣ ٫صؼ ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ،ك٧٤٣ىة٣ط ٔىل
ا٣سةٌل٬ ،ؾا إذا ًف ً
ٱنرت ُلة مٲب نة كٱ١٦ ٙٞة١لة؛ ٣ٺدٛةؽ ٔىل وعح ا٣ٮ ٨ٔ ٙٝاٛلْ٧٤ح.
ٚإف ٔةد اٵكؿ ظٲر ٠ةف إدٺ ٫ٚثة٣جٲٓ ٦س ن
ٺ ًف ٱجُ ٢ك ٙٝا٣سةٌل إٹ إذا ٠ةف
ٍ٦صكَ نة ثٕؽـ ٔٮد اٵكؿ.
ووٌُا :أ ٫٩إذا ثُٕٛ٩ ٢٭ة يف اٛلٞىٮد ثٲٕخ ٣ذٕٮٱٌ٭ة ٔىل اٵكؿ،
ك٧٤٣ىة٣ط ٔىل ا٣سةٌل.
ووٌُا :إذا ا ُٓٞ٩اٛلُصؼ ٚة٣ٮٛٝٲح ثةٝٲح ثةٹدٛةؽ كاٛلٕٛ٪ح ٔىل اٵكؿ ٣ٮارث
َٕ٦ل ،كإٹ ٤٤ٚٮا ٙٝأك كارز ،٫كٔىل ا٣سةٌل ٧٤٣ىة٣ط
اٛلُصؼ ظٲر ٬ٮ آدِ ٰ٦ف
دةثٕح ٤٣ؿٝجح.
ووٌُا :إذا ٠ةف ا٣ٮ٦ ٙٝؤٝذ نة ٚجةٌٞ٩ةء ا٣ٮٝخ دؿصٓ اٛلٕٛ٪ح ٤٣ٮا ٙٝأك كارز٫
ٔىل اٵكؿ ،كدذجٓ ا٣ؿٝجح ٔىل ا٣سةٌل.
ووٌُا[ :أ )1(]٫٩إذا كٔ ٙٝىل زٱؽ كاقذس٪ٯ اٛل٪ة ٫٣ ٓٚأك ٍ٘٣لقً ،ف ٱىط ٔىل
اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل؛ إذ ٹ ٪ٕ٦ٯ ٤٣ٮٔ ٙٝىل زٱؽ إٹ ىص ٍٕ ي ٢اٛل٪ة٫٣ ٓٚ؛ إذ ٹ ظ ٫٣ ٜيف
ٛلٮصجٚ ،٫ٺ ٱىط.
إَ٣لٚ ،ةٹقذس٪ةء رصٮع ٔ ٨ا٣ٮٙٝ
كر ٓٚى
ه
٦ٮصت ا٣ٮٔ ٙٝىل زٱؽ زجٮت ظ،ٜ
كأ٦ة ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ٚٲىط؛ ٵف ى
٦ٮصت ا٣ٮ٠ ٙٝٮف ا٣ؿٝجح ٓص
كٱذجٕ ٫اقذعٞةؽ اٛلٕٛ٪حٚ ،ٲىط اقذس٪ةؤ٬ة ٔىل أف ى
دٕةٌف كاٛلٕٛ٪ح دةثٕح.
كٝٮٔ :٫٣ىل زٱؽ ثٲةف ٛلُصٚ٭ة ،كاٹقذس٪ةء ثٕؽ ذ ٨٦ ٟ٣اٛلُصؼ ٨١٣ ،ٹ
ٱىط أف ٱ١ٮف ٦كذ٘ؿ ٝنة ٔىل اٵوط ً٠ل دٞؽـ؛ كٜلؾا ا٣ٮص٠ ٫ةف اٵوط وعح
اٹقذس٪ةء ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة ٦ة ًف ٱكذ٘ؿؽ.
فرع :كإذا اقذس٪ٯ ا٣ٮا ٙٝاٛل٪ةٛ٪٣ ٓٚك ٫أك ٍ٘٣لق ،كصٕ٤٭ة ٔ ٨ظٚ ،ٜ٭ٰ ثةٝٲح
( )1زٱةدة يف (ب ،ج).

ٔىل  ٟ٤٦اٵكؿ ً٠ل يف اقذس٪ةء ا٣جةآ ٪٦ة ٓٚاٛلجٲٓٚ ،سجذخ ٜلة أظ١ةـ اٛل ،ٟ٤ك٫٣
ي
كأػؾ٬ة ٛ٪٣ك ،٫كدٮرث ٔ٫٪
أم ظ ٜمةء،
ّلٮٱ ي٤٭ة إٌف ْف

ظٲر صٕ٤٭ة ٛ٪٣ك ،٫أك()1

ىظ ِفٮ ىٜلة إ٣ٲ٭ةٚ .إف اقذس٪ة٬ة ٍ٘٣لق ٹ ٔ ٨ظٚ ٜ٭ٮ ٓل٤ٲ٣ ٟؾ ٟ٣اٍ٘٣ل ،كدٮرث ٔ،٫٪
كٹ ىٱ ٍّ ٟ٤٧لٮٱ ى٤٭ة إٌف ٍٗلق ٔىل اٵوط ،ك٠ؾا ظٲر صٕ٤٭ة  ٨٦أكؿ اٵ٦ؿ ٛ٪٣ك ٫أك
ٍ٘٣لق ٔ ٨ظ ٜأك ٹ ٔ ٨ظ ٜيف ٕلٲٓ ٦ة ذ٠ؿ٩ة يف وٮر اٹقذس٪ةء.
ً
ا٣ٮا ٙٝاٛل ٕٛ٪ىح ٛلُصؼ ٟلىٮص ه
ثٲةف ٞ٧٤٣ىٮد  ٨٦ا٣ٮ،ٙٝ
فرع :كص ٍٕ ي٢
ٚإذا ثُ٤خ د ٟ٤اٛلٕٛ٪ح كصت ا٣جٲٓ ٷٔةًذ ٫ثًل ٚٲ ٫د ٟ٤اٛلٕٛ٪ح؛ ٣ٮصٮب
إ٣ؽكؿ إٌف ا٣جؽؿ ٔ٪ؽ دٕؾر اٵو ٢يف أظ١ةـ ٠سٍلة.
و
٭ؿ ك٧ٕ٣ؿك ا٣ؽِف ير ،ز ٥دٕؾر
فرعٚ :إذا ك٩ ٙٝة ٝنح ٔىل زٱؽ كٔ٧ؿك٣ ،ـٱؽ اِ ٣فْ ي
إظؽل اٛلٕٛ٪ذَل ،كأٱف ٔ ٨٦ٮد٬ة ،ثٲٕخ ٷٔةًذ٭ة ثًل ٚٲ ٫اٛلٕٛ٪ذةف ٔىل اٞ٣ٮؿ
اٵكؿ ،كثٞٲخ ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ظذٯ د ُٓٞ٪اٵػؿل ،ز ٥يدجةع ٧٤٣ىة٣ط.
ثؼٺؼ ٦ة إذا كٛٝ٭ة ٔىل زٱؽ ،كاقذس٪ٯ ا٣ؽِف ر ٧ٕ٣ؿكٚ ،ة ُٓٞ٩ا٣ؽِف رٚ ،ٺ ثٲٓ؛
إذ ٹ ظ ٫٣ ٜيف إَ٣ل ،كإف إُٞ٩خ اٛل٪ة٤٠ ٓٚ٭ة إٹ ا٣ؽِف ر ،ثٲٕخ ٛلٕٛ٪ح و
زٱؽ .ٍٞٚ
ذات ىد ْفر ٚ٭ ٢ٱ١ٮف ىد ّفر٬ة ٧ٕ٣ؿك ٠ةٵكؿ أـ
فرعٚ :إف امرتل ُلة ٩ة ٝنح أػؿل ى
٣ـٱؽ ٍٞٚ؛ ٹُٞ٩ةع ظ٧ٔ ٜؿك؛ إذ ٹ ظ ٫٣ ٜيف إَ٣ل اٵكٌفٚ ،ٺ ٱ٪ذ ٢ٞإٌف ثؽٜلة،
أك ٧٤٣ىة٣ط؛ إذ ٹ ٱكذعٞ٭ة ٔ٧ؿكً٠ ،ل ذ٠ؿ٩ة ،كٹ زٱؽه ٣ٺقذس٪ةء  ٨٦اٵو،٢
ٚذذجٓ ا٣ؿٝجح ،أك دؿصٓ ٤٣ٮارث( )2أك كرزذ٫؛ ٣جٞةا٭ة ثةٹقذس٪ةء يف ٫١٤٦؟ كا٣ٮص٫
ا٣سةٌل أٝؿُلة.
فرع :ك ٨٦اقذٞؿت  ٫٣اٛل٪ة ٓٚثٮ ٙٝكاقذس٪ةء ،وط دُصٚ ٫ٚٲ٭ة ثأ٩ٮاع
ا٣ذُصؼ  ٨٦إصةرة ككوٲح ك٩ؾر ككرزخ ٔ ٫٪كٌٝٲخ ٪٦٭ة دٱٮ٠ ٫٩كةاؿ
أ٦ٺ ،٫٠ك٬ؾا ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ.
( )1يف (أ)« :ك».
(٤ٕ٣ )2٭ة٤٣« :ٮاً٠ »ٙٝل  ٰ٬يف (ج) دْ٪ٲ٪نة.

كأ٦ة ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ١ٚؾا إف ٓل١٤٭ة( )1ثةٹقذس٪ةء ،ٹ ثة٣ٮ ٙٝظٲر آُٞ٩
اٛلُصؼ ٔىل ٦ة ٦ؿ.
فرع :ك١٣ٮف ا٣ؿٝجح ٓص دٕةٌف وط ص ٍٕ ي٤٭ة ٔ ٨ظٞٮ ،٫ٝأ ِف٦ة ٔ ٨اٛلْةًف
صٮز رصٚ٭ة
ٚجةٹدٛةؽ؛ ٵ١لة  ٨٦أ٦ٮاؿ اٛلىة٣ط ،كأ ِف٦ة ٔ ٨ا٣ـ٠ةة ١ٚؾا ٔ٪ؽ ِ ٨٦ف
يف اٛلىة٣ط ،كأ ِف٦ة اٛ١٣ةرات ٚٺ؛ إذ ٹ ٱىط رصٚ٭ة يف اٛلىة٣ط إٹ ٔ٪ؽ ثٌٕ٭،٥
ً٠ل دٞؽـ أكؿ ا١٣ذةب.
تاب اٌش٘ٓ

ً
ً
إَ٣ل ظ ٞنة ٚٲ٭ة ٧٤٣ؿٔل٣ ٨كجج ٫ٱ )2(ٟ٤٧ا٣ٲؽى ٔ٤ٲ٭ةٚ ،ٲىٍل
٦ةٟ٣
٬ٮ ىص ٍٕ ي٢
اٛلةٞ ٟ٣لضٮر نا ٔ ٨ا٣ذُصؼ ٚٲ٭ة .يَشع ظ ْٛنة ٙل ٜاٍ٘٣ل ،كوٲة٩ح  ٨ٔ ٫٣اٌ٣ٲةع،
ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(.)3
فرع ٥٤ٕٚ :أً ٫٩
ي
صةاـ  ٨٦ص٭ح
ظٜ
ٹز هـ  ٨٦ص٭ح ا٣ؿا٨٬؛ إذ ٬ٮ
ٓل٤ٲُ ٟف
ه
اٛلؿٔل٨؛ إذ  ٫٣إقٞةط ظ ٫ٞاٛلؼذه ث.٫
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أ ٫٩يٱنج ٫اٷ٩نةء؛ ٵ ٫٩إزجةت ظٍ٘٤٣ ٜل ٠ةٷ٣ـاـ( ،)4كٱنج٫
إٞ٣ؽ؛ ٵ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح ظٛٚ ،ٜٲ ٫مج٭ح ٕ٦ةكًح٤ٚ .ٶ٦ؿ اٵكؿ وط  ٞ٤ٕ٦نة ٔىل
َشط ٦كذ ،)5(٢ٞكًف ٱنرتط ٚٲ ٫ا ٨٦ ِٛ٤٣ا٘لة٩جَل  ٕ٦نة ،كدٕ ٜ٤اٙلٚ ٜٲ٫
ثةٛلٮ ْف٢٠؛ ك٣ؾ ٟ٣كصجخ اٷًةٚح إ٣ٲ ٫يف ا.ِٛ٤٣
ثأم كص٫
ك٣ٶ٦ؿ ا٣سةٌل وط ٙلٮؽ اٷصةزة  ،٫٣ك٠ةف ٧ٌ٦ٮ ٩نة ٔىل اٛلؿٔلْ ٨ف
و
ٔٮض ٧ٌ٦ٮف ،ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف ًًل ٫٩ثأك ىٚؿ ا ًٞ ٣ىٲ ٨٦ ٥اٞ٣جي
دٙ٤؛ ٵ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح
إٌف ا٣ذ ،ٙ٤كًف ّل ٫٪٦ ٢٧إ٣ة٤ٝح مٲب نة ظٲر ٠ةف ٔجؽ نا أك أ٦ح؛ ٵ٣ ٫٩ـ٨ٔ ٫٦
( )1يف (ب ،ج)١٤٦« :٭ة».
( )2يف (ب ،ج)« :ثكجج ٫ٱ.»ٟ٤٧
( ٨ٔ )3ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ (( :ٹ ٱ٘ ٜ٤ا٣ؿ٣ ٨٬ىةظج ٫٧٪ٗ ٫كٔ٤ٲٗ ٫ؿ ))٫٦أػؿص ٫اث ٨ظجةف يف
وعٲع ،)5934( ٫كا٣ؽار ٰ٪ُٝيف ا٣ك.)2/616( ٨٪
( )4يف (ب ،ج)٠« :ةٹ٣ذـاـ».
( )5يف (ج)٦« :كذٞج.»٢

ٕ٦ةكًح ،كق ٍٞاًٌ٣لف ظٲر وةر( )1يف ٱؽ ا٣ؿا٨٬؛ ٹردٛةع ٱؽق ثإذ١ٚ ،٫٩أ٫٩
أق ٍٞظ ،٫ٞكا٣ؿ٪٬ٲح ثةٝٲح ،ك ٨٦ىز ِف ٥أصةز ثٕي أوعةث٪ة ر٦ ٨٦ ٫٪٬ة ،٫١٣كإف
٦ٮصجً٠ ٫ل يف ٦كأ٣ذ٪ة.
٣ــ قٞٮط اًٌ٣لف ا٣ؾم ٬ٮ ى
ظ ٫٧١ثٕؽ ٝجٌ ٫ظٲر ٠ةف  ٨٦ا٣ؿا ٨٬ثأف أد ،٫ٛ٤ك٠ؾا
كظ ٥١ثؽ٫٣
فرع:
ي
ي
ز ٫٪٧ظٲر ثةٔ ٫اٛلؿٔل ٨ثإذف ا٣ؿا٣ ٨٬ٲ١ٮف ز ٫٪٧ر ٪٬نة٧ٌ٦ ٫٪١٣ ،ٮف ٔ٤ٲٝ ٫ج٢
كصت ٚٲ ٫ظ ٌ ٞنة ٍ٘٤٣ل
ٝجٌ ٫إٹ إذا ٚؿ اٛلنرتم ٝج ٢ا٣ذك٤ٲٔ ٥ىل اٵوط إ ٍذ أ
ى
ثإذ .)2(٫٩ثؼٺؼ ٦ة إذا ثةٔ ٫ثأ٦ؿ اٙلةٚ ٥٠إ٧ٌ٦ ٫٩ٮف ٔ٤ٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة ،كثؼٺؼ ٦ة
إذا ٠ةف

ثإذ)3(٫٩

٣ٲ١ٮف ز٤٣ ٫٪٧ؿاٚ ،٨٬إ١لة دٛ٪كغ ا٣ؿ٪٬ٲح كاًٌ٣لف ثٛ٪ف

ا٣رتا٬ل ،ك٣ٮ ث ٰٞيف ٱؽق ٔىل اٵوط.
كثؼٺؼ ٦ة إذا ٠ةف ثٲٕ٣ ٫ٲ١ٮف زٌٝ ٫٪٧ةءٚ ،إ١لة دٛ٪كغ ثٛ٪ف ا٣جٲٓ ،ٹ ٝج٫٤
ٔىل اٵوط.
كٱ٤ٞ٪ت ك٠ٲ ن
ٺ ً٤٣ل ،ٟ٣كإ٣ٲ ٫اٹقذٲٛةء ،كٱٛذٞؿ يف اٵصؿة إٌف ِلؽٱؽ ٌٝةء،
كا٣ٮص ٫يف ذّ ٫٤٠ ٟ٣ة٬ؿ.
فرع :ك٣نج٭ ٫ثةٕٞ٣ؽ ٠ةف دك٤ٲٍ ا٣ؿا٧٤٣ ٨٬ؿٔل ٨ظٲر ٝةرف إٞ٣ؽ دٮ٠ٲ ن
ٺ
ٹز ٦نة  ٨٦ص٭ذ ،٫ٹ ٱىط رصٮٔٔ ٫٪ٔ ٫ىل اٵوط ،ثؼٺؼ ٦ة إذا دأػؿ.
كامرتط يف اٛلؿ٬ٮف أف ٱ١ٮف ٤ٕ٦ٮ ٦نة ٦ٮصٮد نا يف اٛلً٦ ٟ٤ل دىط اٛلٕةكًح ٔ٤ٲ٫؛
٣ٲىٍل ز٪٧ي ٫ظٲر ثٲٓ كٝٲ ٧يذ ٫ظٲر دٌٝ ٙ٤ة نء ٔ ٨ا٣ؽِف ٱ ٨أك ر ٪٬نة.
فرع ٥٤ٚ :ٱىط يف اٵًعٲح كا٣ٮ ٙٝكأ ْفـ ا٣ٮ٣ؽ كاٛلؽثؿ كاٛل٧سٮؿ ث٫
كاٙلٞٮؽ ك٣ٮ ٦كذ٤ٞح ،كزجذخ ٚٲ ٫اٚلٲةرات ،كامرتط ٠ٮف اٛلؿ٬ٮف ٚٲ٤ٕ٦ ٫ٮ ٦نة
ٕل٤ح أك دٛىٲ ن
ٺ ،ىد ٍٱ ٪نة أك ٦ة ٱؤكؿ إ٣ٲ٠ ٫ةَٕ٣ل اٛلٌ٧ٮ٩ح .كٔ ٢٧اٵصٍل اٛلنرتؾ
كا٣ؿ٪٬ٲح ٚٲ٭ًل ٦ٮٝٮٚح ٔىل اٵوط ظذٯ ٱىٍلا ىد ٍٱ ٪نة.
( )1يف (ب)٠« :ةف».
( )2أم :ثإذف ا٣ؿا.٨٬
( )3يف (ج)« :ثإذف ا٣ؿا.»٨٬

فرع :ك٣ذٕ ٜ٤ظ ٜاٛلؿٔل ٨ث ٫وةرت دُصٚةت اٛلة ٟ٣ك٣ٮ إٔةرة أك إصةرة
٦ٮٝٮ ٚنح ٔىل إذف اٛلؿٔل ،٨أك ْف
 ٟٚا٣ؿً٠ ٨٬ل يف دُصٚةت اٛلعضٮر ثة٣ؽِف ٱ ،٨إٹ
رب ا٣كٲؽي ٔىل اٌٞ٣ةء أك إثؽاؿ
إ٣ذ٪ٔ ٜؽ ثٕي أوعةث٪ة؛ ٞ٣ٮة ٛ٩ٮذق ٚ ،يٲ ٍض ى ي
ا٣ؿٚ ،٨٬إف أَٔص قٕٯ إ٣جؽ كرصٓ ٔ٤ٲ٫؛ إذ ٝؽ وةر ظؿ نا ،ك٠ةف اٛلؿٔل ٨أكٌف
ثة٣كٕ٤ح  ٨٦قةاؿ أ ٢٬ا٣ؽٱٮف ظٲر ىأ ٍ ٚى ٤ىف اٛلة ،ٟ٣ك يٝؽْف ـ ٔىل ٦ة ٤لذةج إ٣ٲ ٫ظٲر
٦ةت كٹ ٦ةؿ  ٫٣قٮا٬ة ،كمةرؾ ى
أ ٢٬ىد ٍٱ ً ٨ا٘ل٪ةٱح ظٲر ٠ةف ا٣ؿٔ ٨٬جؽ نا صة٩ٲ نة،
 ٚيٲجةع ٧٤٣ؿٔل ٨ظٲر أَٔص قٲؽق  ٓ٦ثٲةف ىٔ ٍٲجً ٫كٱذجٕ ٫اٛلض٤ٔ ٰ٪ٲٚ ،٫إف ٠ةف
اٛلض٤ٔ ٰ٪ٲ ٫ثةٕ٣جؽ كٚةء ثةٙلَٞل يف
رب ٔىل اٷثؽاؿ أك اٌٞ٣ةء ،كاقذجؽ
ّف
٦ٮرس نا يأ ٍص ً ى
ا٣ىٮردَل ،كقٮاء دٞؽـ ظ ٜاٛلؿٔل ٨أك اٛلض٤ٔ ٰ٪ٲ.٫
فرع :كٛلة ٠ةف ظ ٜاٛلؿٔل ٨يف ا٣ؿًٕ ٨٬ٲ ٛنة ٍٗل ٦كذ ،٢ٞككٞ٦ ٓٝىٮد نا ٍٗل
دةثٓ ،امرتط ٝجٌ ٫٤٠ ٫ا٣ؾم ٬ٮ إَ٣لً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)1ظذٯ وةر
اٞ٣جي صـء نا  ٨٦ا٤ٕ٣حً٠ ،ل امرتط صًلٔح يف اٜلجح اٞ٣جي؛  ٌٕٙ٣اٛلٕةكًح
ٚٲ٭ة إٹ أف اٙل ٜيف اٜلجح ٛلة ٠ةف ٦كذ ٞن
ٺ ٠ةف اٞ٣جي َشَ نة يف اثذؽاء اٙل ٥١ٹ يف
ثٞةا ،٫كيف ا٣ؿ٬ ٨٬ٮ ٍٗل ٦كذ١ٚ ٢ٞةف َشَ نة يف ثٞةا ٫كاثذؽاا.٫
فرع :ك١٣ٮف اٞ٣جي ٪٬ة صـء ٔ٤ح ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ،ٹ َشَ نة ظٞٲٞٲ نة٠ ،ةف اٛلٕذرب
ظٞٲٞذ ٥٤ٚ ،٫د ٥ٞا٣ذؼ٤ٲح ٞ٦ة ،٫٦كًف ٱىط ر ٨٬ا٣ؽِف ٱ ٨كٹ اٛلنةع ،كا٪٣ةثخ دكف
اٛل٪جًخ كا١ٕ٣ف ،كاٵو ٢دكف اٛ٣ؿع كا١ٕ٣ف ،كاٛل٪ةٕ٣ ٓٚؽـ ً٠لؿ ٝجٌ٭ة ،كًف
ً
٧٤٣كذأصؿ ،كٹ ر٨٬
ٱىط ر ٨٬اٛلؤصؿ  ٓ٦ثٞةء اٷصةرة؛ ٛلىٍل اٞ٣جي ظ ٞنة
اٵ٦ح اٛلـكصح ٍٗ ٨٦ل زكص٭ة أك قٲؽق؛ ٣ؾ ،ٟ٣كٱىط ر٪٬٭ة ٪٦٭ًل؛ ٷ١٦ةف
اصذًلع ظ ٰ٧١ا٣ؿ ٨٬كا١٪٣ةحً٠ ،ل ٱىط إ١٩ةح اٛلؿ٬ٮ٩ح  ٨٦اٛلؿٔل ٨كٍٗ ٨٦لق
ثإذ ،٫٩ثؼٺؼ اٷصةرة ٣ذ٪ةيف اٙلَ٧١ل ،ك٣ؾ ٟ٣ٹ ٱىط ر ٨٬إَ٣ل اٛلٕ٧ٮؿ
ٚٲ٭ة  ٨٦اٵصٍل اٛلنرتؾ يف اٵصؿة ،كأ٦ة يف ٍٗل٬ة ٚٲىط ،كدٛ٪كغ اٷصةرة
َ َ ٌ

ْ

َ ٌ

( )1ث٪عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفرِْان ٌَلتُٔطثّص [ا٣جٞؿة.]283:

ظٲر أذف اٵػٍل(.)1
فرع :ك١٣ٮَ ٫٩شَ نة يف ا٣جٞةء اردٕٛخ ا٣ؿ٪٬ٲح ثـكاً٠ ،٫٣ل إذا َؿأ ا٣نٲةع ،أك
ى
اٛ١٣ةر ى
دكف ً
ا٣ؽار اٛلؿ٬ٮ٩ح ،ز ٥اقذٮ٣ٮا ٔ٤ٲ٭ة ،أك أػؿثٮ٬ة.
ظةؿ
ي
كإً٩ل ق ٍٞاًٌ٣لف ٪٬ة؛ ٵ ٫٩ك ٓٝا٣ذ ٙ٤ثٕؽ اردٛةع ا٣ؿ٪٬ٲح ،ك٠ؾا ٣ٮ ٠ة٩ٮا
ثي ى٘ة نة إٹ أ١لة دٕٮد ا٣ؿ٪٬ٲح ثً ىٕ ٍٮ ًد٬ة يف ٱؽق؛ إذ ٹ ٱ١٤٧ٮف ٔ٤ٲ٪ة ،ك٦س ٢ذٟ٣
اٵرض ا٣ذٰ ٗ٤ت ٔ٤ٲ٭ة اٛلةء ظذٯ ثُٕٛ٩ ٢٭ة ٔ٪ؽ اٙلٛ٪ٲح كثٕي أوعةث٪ة،
كا٣ىعٲط اًٌ٣لف ٪٬ة؛ ٵ١لة دٛ٤خ ّلخ ٱؽق.

فرع :ك١٣ٮف اٙلٍٗ ٜل ٦كذً ٢ٞف ٱ٧٤٣ ٨١ؿٔل ٫٤ٞ٩ ٨إٌف ٍٗلق و
ث٪ؾر أك ٍٗلق،

كًف ٱ ٫٣ ٨١أف ٱؿٍٗ ٨٦ ٫٪٬لقٚ ،إف  ٢ٕٚثٍ٘ل إذف اٛلة ٟ٣ئؽِف ٦ذٕؽٱ نة ،كثُ٤خ
ا٣ؿ٪٬ٲح ٹ اًٌ٣لف١ٚ ،ةف ً٤٣ل ٟ٣ا٩ذـا ئ ٨٦ ٫اٍ٘٣ل ،كثإذ ٫٩ٱ١ٮف ر ٪٬نة  ٓ٦ا٣سةٌل،
١ٚأ ٫٩ى ٚىك ىغ إٞ٣ؽى اٵكؿ ،كاقذٕةرق ٍ٣ل.٫٪٬
فرع :ك٣ذٕ ٜ٤ظ ٜاٛلؿٔل ٨ثَٕل ا٣ؿ ٨٬وةر ظٚ ٥١ٮااؽق ٤٠٭ة اٵو٤ٲح
ٝجي
كاٛ٣ؿٔٲح ظ ٫٧١يف ا٣ؿ٪٬ٲح كاًٌ٣لف ك٣ٮ ٝجٝ ٢جٌ٭ة؛ ٵف ٝجي أو٤٭ة ه
ٜلة؛ ٵ١لة ٔ ٨٦ٲ ،٫٪ٹ ٦ة ا٠ذكج ٫إ٣جؽ ُلجح أك إظٲةء أك ٩عٮً٬لٚ ،٭ٮ ٣كٲؽق.
فرعٚ :إف اقذٕ ٫٤٧أظؽً٬ل أك ٗةوت ٍٗلً٬ل ٣ـ٦خ اٵصؿة ر ٪٬نة ،كً٤٣لٟ٣
ت  ٨٦ٱؽق.
ُ٦ة٣جح ا٘٣ةوت كاٛلؿٔل٨؛ ٵ١لة يف ًًل ٫٩ظٲر يٗ ًى ى
ٗةر نا ١ٚ ،٫٣ؾٟ٣؛  ٨١٣ٱؿصٓ ا٘٣ةوت ٔىل
ٚإف ٠ةف اٛلؿٔل ٨أُٔةق ا٘٣ةوت ٌ
اٛلؿٔل ٨ظٲر ًف ٱكذٕٚ ،٢٧إف َ٤ج٭ة ا٣ؿا ٨٦ ٨٬اٛلؿٔل ٨قةُٝخ ا٣ؽِف ٍٱ ٨إف ٠ة٩خ
 ٨٦ص٪ك ٫كإٹ ٠ة٩خ ر ٪٬نة.
فرعٚ :إف ٗىج ٫ا٣ؿا ٨٦ ٨٬ٱؽ اٛلؿٔلٚ ٨ٺ أصؿة إف ًف ٱكذٕ٢٧؛ إذ ٬ٮ ٫١٤٦
ٍٗلق كًف ٱكذٕ .٢٧ثؼٺؼ ٦ة إذا اقذٕ ٢٧أك ٠ةف(ٗ )2ةوج نة،
ك٠ؾا إذا أُٔةق ى
( )1يف (ب ،ج)« :اٳػؿ».
( )2أم :اٍ٘٣ل.

٤ٕٚٲ ٫اٵصؿة ر ٪٬نة ،ك٧٤٣ؿٔلُ٦ ٨ة٣جح أ٦لًل مةء.
فرعٚ :إف كَئ ا٣ؿا ٬ي ٨اٵ ٦ىح اٛلؿ٬ٮ ٩ىح ثٍ٘ل إذف اٛلؿٔل٣ ٨ـ٦ ٫٦٭ؿ٬ة ك٦ة ٞ٩ه
مش إ٣جؽى ٚ .إف ٔٞ٤خ ثُ٤خ ا٣ؿ٪٬ٲح
ٝ ٨٦ٲ٧ذ٭ة ر ٪٬نة ٕ٦٭ة ،ك٠ؾ ٟ٣إذا ِف
كاًٌ٣لف ،كث٧٤٣ ٰٞؿٔل ٨ظ ٜاٙلجف ظذٯ ٱك ٫٣ ٥٤ا٣ؽِف ٱ ٨أك ثؽؿ ا٣ؿ.٨٬
ٚإف أَٔص ا٣ؿا ٨٬قٕخ يف  ٢٠ا٣ؽِف ٱ ٨كٹ رصٮع ٜلة ٔىل قٲؽ٬ة ٚٲًل قٕخ
ٝج٦ ٢ٮد٫؛ ٛل٪٦ ٫١٤ةٕٚ٭ة ،كٹ(ٔ )1ىل ك٣ؽ٬ة إف ا ِفدٔةق ٝج ٢ا٣ٮًٓ كٱكٕٯ يف
ظىح ٝٲ٧ذ ٫إف ا ِفدٔةق ثٕؽق ،كإف كَئ ثإذ ٫٩صةز كٹ ٨لء ٔ٤ٲ.٫
فرع :ك٣جٞةء  ٟ٤٦ا٣ؿا٤٣ ٨٬ؿ ٨٬زجذخ  ٫٣أظ١ةـ اٛل٠ ٨٦ ٟ٤ٮٌ ٪ٗ ٫٩ٲ نة،
ككصٮب ز٠ةد ٫ظٲر ٠ةف ز٠ٮ ٌٱ نة ،ككصٮب ٦ؤ٩ذ٤٠ ٫٭ة ٔ٤ٲ ،٫ك[إف](ً )2ف ٱذٕٜ٤
ثةٛلؿٔل٨ ٨لء  ٨٦ص٪ةٱح إ٣جؽ ،ك٬ؽرت ظٲر ٠ة٩خ ٔىل ٦ةؿ قٲؽق ،أك أكصجخ
أرم نة(.)3
فرع :كأ٦ة ا٣ج٭ٲ٧ح ٚض٪ةٱذ٭ة ٔىل ى ٰ٬ ٨ٍ ٦يف ٱؽق ظٲر ٠ة٩خ ٔٞٮر نا ،ك ىِ ٚفؿ ىط يف

ً
كاٛلكذأصؿ كاٍ٣صٱٟ؛ ٵف ا٣ذٛؿٱٍ ص٪ةٱح،
ظْٛ٭ةً٠ ،ل ٣لت ٔىل ا٣ٮدٱٓ كاٛل٤ذٍٞ
كٔ ٰ٬ىل ا٣ؿا ٨٬ظٲر ٠ة٩خ ٔٞٮر نا كًف يٱ ٍٕ ً ٥٤اٛلؿٔل ى٨؛ ٵ ٫٩اٛلٛؿط ظٲ٪بؾ كإٹ
٬ؽرت؛ إذ ٹ قجت ًٌ٤٣لف.
فرعٚ :إذا رٔ ٨٬جؽ نا كُلٲ٧ح ٞٚذ ٢إ٣جؽي ا٣ج٭ٲ ٧ىح دٛ٤خ ٍٗل ٧ٌ٦ٮ٩ح ،ككصت
ٔىل ا٣ؿا ٨٬اٷثؽاؿ أك دك٤ٲ ٥ظىذ٭ة  ٨٦ا٣ؽِف ٱ ،٨كإف ٝذ٤خ ا٣ج٭ٲ ٧يح إ٣جؽى ٕٚىل
ا٣ذٛىٲ ٢اٛلذٞؽـ.

( )1يف (أ ،ج)« :قٕةٱح» .دْ٪ٲ ٪نة.
( )2قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).
( ٫٤ٕ٣« )3ٱٕ ٰ٪ثض٪ةٱح ٔىل قٲؽق» .ظةمٲح يف (ب ،ج).

تاب اٌعّأح

و
 ٰ٬ا٣ذـا هـ ً
ً ٥ذ ِف٦ح إٌف ذ ِف٦ح ،يَشٔخ ٤٣ذٕةكف
ثَٕل ٦ة يف ذ٦ح أػؿل ٚ٭ٰ ّف
كاٛلعةْٚح ٔىل اٙلٞٮؽ.
فرع١٤ٚ :ٮ١لة ا٣ذـا ٦نة وعخ ِ ٕ٦فٞ٤ح ك٦ؤٝذح ،كثُ٤خ ثة٣ؿد ،كوعخ ٨٦
ْف
ت ثٕؽ إ٣ذ،ٜ
ت ثٕؽ
ا ،ٟٛ٣ك ٨٦إ٣جؽ ٍٗل اٛلأذكف ك يٱُة ى ٣ي
اٛلعضٮر ك يٱُة ى ٣ي
كوعخ دربٔ نة كثةٛلض٭ٮؿ ٹ ٧٤٣ض٭ٮؿ.
ي
اٛلأذكف ٔىل قٲؽق ،وط كدً٦ ٫٪ٔ ٓٚل يف ٱؽق ،كرصٓ
فرعٚ :إذا ً ٨٧إ٣جؽي
ٔ٤ٲ ٫يف اٙلةؿ ظٲر ٬ٮ ٦كذ٘ؿؽ؛ ٵف  ٫٣ظ ٞنة ك٬ٮ ْل٤ٲه ذ٦ذ ٫ثًل زجخ ٚٲ٭ة
ثإذف قٲؽق ،ك٬ؾا( )1إذا ً ٨٧ثإذ ٫٩قٮاء ٠ةف ٦أذك ٩نة يف اٛلٕة٦ٺت أك ٞلضٮر نا.
و
ٕ٦ة٤٦ح أك ص٪ةٱح٣ ،ـ ٫٦يف اٙلةؿ كًف ٣لت
كإذا ً ٨٧ا٣كٲؽ ٔىل ٔجؽق ثؽى ٍٱ ً٨
ٔىل أ ٢٬ا٣ؽِف ٱٝ ٨جٮؿ إ٣جؽ ظٲر أراد دك٤ٲ ،٫٧كثؽى ٱ ً ٨و
ذ٦ح ًف ٱ٤ـ ٫٦إٹ ثٕؽ إ٣ذٜ؛
ٍ
إذ ٬ٮ ٠ةٛلؤص ،٢كٝٲ :٢ث ٢ٱ٤ـ ٫٦يف اٙلةؿ؛ إذ ٬ٮ ٠ةًٌ٣لف ٔىل اٛلَٕص ،ك٠ؾا إذا
ًٔ ٨٧ىل إ٣جؽ أص٪جٰ ثؽى ٱ ً ٨و
ذ٦ح.
ٍ
فرع :ك١٣ٮ١لة ا٣ذـا ٦نة ًف ٱىط  ٨٦ا٣ىجٰ ك٩عٮق ك٣ٮ ٦أذك ٩نة كٹ  ٨٦كْ ٣فٲ٫
ٔ٫٪؛ إذ  ٰ٬دربع ٠ة٪٣ؾر ،ك٣ؾً ٟ٣ف د٤عٞ٭ة اٷصةزة ،كًف ٱىط ا٣ؿصٮع ٔ٪٭ة
ظٲر ٠ة٩خ ٞ٤ٕ٦ح ٝج ٢كٝٮع اٍ٣صط ثٕؽ زجٮت اٙل.ٜ
كإً٩ل وط ا٣ذٮ٠ٲُ ٢لة ٵ١لة ٩ٮع دُصؼ يف ا٣ؾ٦ح ،ثؼٺؼ ا٣ٲَ٧ل كا٪٣ؾر؛
٣نةاجح اٞ٣ؿثح ٚٲ٭ًل ،ك٣ؾً ٟ٣ف ٱىعة  ٨٦ا١٣ةٚؿ ،ثؼٺؼ اًٌ٣ل٩ح.
فرع :ك١٣ٮ١لة ثَٕل ٦ة يف ذ٦ح أػؿل ق ٍٞاٙل ٜثةٹقذٲٛةء  ٨٦أظؽً٬ل،
ك٠ةف ٣ىةظجُ٦ ٫ة٣جح ْفأ٦لًل مةء ،ك٠ةف ا٣ٮاصت ٔىل اٛ٣ؿع ثىٛح ا٣ٮاصت ٔىل
اٵو ٨٦ ٢دأصٲ ٢أك ٍٗلق.
كإً٩ل ٱكذع ٜا٣ؿصٮع ٔىل اٵو ٢ظٲر ً ٨٧أك د ٓٚثإذ٫٩؛ إذ ٬ٮ ظٲ٪بؾ
( )1يف (ج)« :ك٠ؾا» دْ٪ٲ٪نة.

ك٠ٲ ٫٣ ٢يف دٛؿٱٖ ذ٦ذٚ ،٫ذٛؿغ ذ٦ح اٛ٣ؿع دجٕ نة ك٣ؾ ٟ٣إذا ٠ةف ٛ٤٣ؿع كٹٱح ٔىل
٠ٮ ْفٍف ا٣ىجٰ زجخ  ٫٣ا٣ؿصٮع  ٞ٤ُ٦نة.
اٵو ٢ى

فرع :كٹ( )1امرتاط ٠ٮف اٛلٌ٧ٮف ث ٫أ٦ؿ نا زةثذ نة يف ا٣ؾ٦ح ًف ٱىط اًٌ٣ل٩ح

ث٧س ٢اٙل ٜكٹ ثَٕل إ٣ؿض ،كوعخ يف ٦ ٢٠ة زجخ يف ا٣ؾ٦ح ً٦ل ٱ ٨١٧دك٤ٲ٫٧
٠إظٌةر ا٘٣ؿٱ ٥كدك٤ٲ ٥اٛلجٲٓ كاٛل٘ىٮب ك٩عٮً٬ل ،ٹ ٦ة ٹ ٱ ٨١٧دك٤ٲ٫٧
٠ةٚلٲةر كا٣نٕٛح.
كٔ[ ٥٤وعح](٦ )2ة ذ٠ؿق ثٕي اٛلٛؿَٔل  ٨٦وعح اًٌ٣لف ثؿ ٓٚا٣ٲؽ كزكاؿ
ا٣ذٕؽم يف اٛلكذٞج٢؛ ٵ ٫٩ظ ٜٱ ٨١٧اٷصجةر ٔ٤ٲ.٫
فرع :ك٦ذٯ دٕؾر دك٤ٲ ٥اٙل ٜقُٞخ اًٌ٣ل٩ح ٧٠ٮت اٛلٛ١ٮؿ ثجؽ ٫٩كٓلؿد
اٛلٛ١ٮؿ ٣ؿ )3(ٓٚٱؽق أك ثجؽٔ ٫٩ىل كص ٫ٹ ٱ ٨١٧ا١٣ة ٢ٚإصجةرق؛ إذ اٙلٞٮؽ اٛلضؿدة
ٹ دٌ ٨٧ثةٞ٣ٲ٧ح ً٠ل ٔؿؼ ٦ؿار نا ،ك٦ذٯ ٔةد اٷ١٦ةف يف ا٣ٮٝخ ٔةدت اٛ١٣ة٣ح.
فرع :كٝؽ امرتط ثٕي أوعةث٪ة ٠ٮف ا٣ؾ٦ح اٵػؿل ٤ٕ٦ٮ٦حٚ ،ٺ دىط ثًل
ٱَصؽ( )4أك ٩عٮق ،كثٌٕ٭ً ٥ف ٱنرتَ٫؛ إذ ٪٬[ ٰ٬ة]( )5دربع كٹ ظةصح إٌف
ٕ٦ؿٚح ا٣ؾ٦ح اٵػؿل؛ إذ ٹ رصٮع ٔىل وةظج٭ة.
ا٣ك يجٓ ،ك٣ؾٟ٣
فرع :كٔ ٥٤أ١لة ٹ دىط ثًل ٣ٲف يف ذ٦ح ٩عٮ٦ :ة ىظؿً ؽ أك أِ ٫٤٠ف
وط ا٣ؿصٮع ٔ٪٭ة ٝج ٢زجٮت اٛلٌ٧ٮف ث ٫يف ا٣ؾ٦ح ٩عٮ٦ :ة قٲسجخ ٔىل ٚٺف.
كأ٦ة ٦ة ٔؿؼ( )6ظٲر ٌ٤٣ةٗ ٨٦ؿض ٚإ١لة دىط ٝ ٨٦جٲ ٢اٹٝذٌةء ٩عٮ:
أً ٰ٪ٔ ٙا٣كُ٤ةف ً٠ل ٦ؿ ،ٹ ٝ ٨٦جٲ ٢اًٌ٣ل٩ح.
( )1يف (ج)« :كٹمرتاط».
( )2زٱةدة يف (ب) ،كدْ٪ٲ٪نة يف (ج).
( )3يف (ب ،ج)« :ثؿ.»ٓٚ
رس ىؽ».
( )4يف (ب ،ج) « :ي ً
( )5قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )6يف (ب ،ج)ٗ« :ؿؽ».

فرع :ك١٣ٮ١لة ً ٥ذ٦ح إٌف ذ٦ح ٠ة٩خ ا٣ؾ٦ح اٵكٌف أو ن
ٺ ٤٣سة٩ٲح ٚذربأ ا٣سة٩ٲح
ثإثؿاء اٵكٌف ٍٗ ٨٦ل ٔ١ف ،ػٺ ٚنة ٣جٌٕ٭ْ٩ ،٥ؿ نا إٌف أف اًٌ٩لـ إظؽاً٬ل إٌف
ٺ ٦كذ ٞن
وٍل ٠ٺ ٪٦٭ًل أو ن
ٺ ٚذربأ ٪٦ ٢٠٭ًل ثإثؿاء اٵػؿل.
اٵػؿل ِف
فرع :ك١٣ٮف اٵكٌف أو ن
ٺ ٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح :ٹ دىط اًٌ٣ل٩ح ٔ ٨اٛلٲخ اٛلَٕص؛
ٵف ذ٦ذ ٫ػة٣ٲح ،إذ ٹ ٦ةؿ  ٫٣كٹ ٦ؤاػؾة ٔ٤ٲ ٫يف اٳػؿة.
كا٘ل٧٭ٮر ٱٞٮ٣ٮف :إف ذ٦ذ٦ ٫ن٘ٮ٣ح ،ك٣ؾ٣ ٟ٣ٮ دربع ٔ٦ ٫٪ذربع أك  ٟ٤٦مٲب نة
ثكجت ٦ذٞؽـ وط ذ ،ٟ٣كٝؽ دٞؽـ يف ٚى ٢ا٣ىجٰ يف أكؿ ا١٣ذةب زٱةد ية و
ثٲةف.
فرع :ك١٣ٮ١لة ٣ٲكخ ثة٣ذـاـ

[)1(]٨٦

ٞلي وط ا٣ؿصٮع يف اٛلٕٞ٤ح ٝج٢

زجٮت اٙل ،ٜكًف ٱجُ ٢اٷثؿاء ٪٦٭ة ثة٣ؿد ،كقُٞخ ثإثؿاء اٵو ،٢كًف دىط ثًل
٣ٲف يف ذ٦ح .ك٣ٮ ٠ة٩خ ا٣ذـا ٦نة ٞلٌ نة ٠ة٪٣ؾر ًف ٱىط ٚٲ٭ة ٨لء ٬ ٨٦ؾق اٵظ١ةـ.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أ١لة ظ٧ٌ٧٤٣ ٜٮف ٚ ٫٣إف ٠ةف ا٣ؾم  ٫٣اٙلٚ ٜ٭ٰ اٛ١٣ة٣ح
اٛلٕؿكٚح ،كإف ٠ةف ا٣ؾم ٔ٤ٲ ٫اٙلٚ ٜ٭ٰ ًًل٩ح ا٣ؽى ىرؾ ٩عٮ :أف ٱٌ ٨٧ا٣جةآ أك

ٍٗلق ٧٤٣نرتم ٦ة ٱ٤ـٝ ٨٦ ٫٦ٲ٧ح اٛلجٲٓ أك أصؿد٪ٔ ٫ؽ ّ٭ٮر اقذعٞة.٫ٝ
ٚأ٦ة دٌ٧ٲٝ ٫٪ٲ ٧ىح ٦ة ىٱ ٍ٘ؿـ ٚٲٗ ٨٦ ٫ؿس أك ث٪ةء ٚإً٩ل ٱىط ثةٞ٣ؽر ا٣ؾم ٱؿصٓ
ثٔ ٫ىل ا٣جةآ ٤٣ذ٘ؿٱؿ ك ٰ٬ا٘٣ؿا٦ح ا٣ذٰ ًف ٱٕذي ٔ٪٭ة ٔىل ٩عٮ ٦ة قٲأيت يف

إ٣ةرٱح إف مةء آص دٕةٌف.
كًً ٰ٬ل٩ح ٛ٠ة٣ح؛ إذ  ٰ٬ثًل يف ذ٦ح ا٣جةآ ،كٱىط ا٣ؿصٮع ٔ٪٭ة ٝج ٢زجٮت
اٙل ٜيف ا٣ؾ٦ح ٔىل ٦ة ٦ؿ.

كأ٦ة اًٌ٣ل٩ح ثأ٠سؿ  ٨٦ذٚ ٟ٣ٺ ٱىط؛ إذ ٣ٲف يف و
ذ٦ح إٹ أف ٣لٕ ٢ذٟ٣

٦كذٕ ٧هٚ ٢ٲٔ ٫ؿ ٚنة ،ك٠ؾا
ا٣ذـا ٦نة ٞلٌ نة ث٪ٕ٧ٯ ا٪٣ؾر كٱؿاد ث ِٛ٤اًٌ٣لف ذ ٟ٣ك٬ٮ
ى
إذا ٠ةف اًٌ٣لف ث٧س٦ ٢ة ٱ٤ــ اٛلنرتمً٠ ،ل دٞؽـ اٷمةرة إ٣ٲ ،٫كٔىل ٬ؾا ٤ل٢٧
ٝٮؿ ثٕي أوعةث٪ة :إ ٫٩ٱىط اًٌ٣لف ثًل ٣ٲف يف ا٣ؾ٦ح ٩عٮ :أف ٱٌٍ٘٣ ٨٧لق
( )1زٱةدة يف (أ).

اثذؽاء ،كإذا ٠ةف اًٌ٣لف ث٪ٕ٧ٯ ا٪٣ؾر زجذخ  ٫٣أظ١ة.٫٦
تاب اٌصٍر

٬ٮ يف اٛلٕ٪ٯ ٕ٦ةكًح ٦ةؿ أك ٕٛ٪٦ح ثًلؿ أك ٕٛ٪٦ح ،يَشع  ُٓٞ٣ا٣ؽٔٮل يف
اٛلىة ى٣ط ٔ ٫٪أك ىد ٍ ٚىٕ٭ة.
فرع١٤ٚ :ٮ١لة(ٕ٦ )1ةكًح ٔىل ا٣ىٛح اٛلؾ٠ٮرة ًف د٩ ٨١ٮٔ نة  ٨٦اٛلٕة٦ٺت
٦كذ ٞن
ٺ ث ٢ٱؿصٓ دةرة إٌف ا٣جٲٓ كدةرة إٌف اٷصةرة كدةرة إٌف اٷثؿاء.
ٔؿض()2

كٍٗلق ٠ةف ثٲٕ نة ،كإف ك ٓٝثَل ٞ٩ؽٱ٨

ٚإف ك ٓٝثَل ىٔ ٍؿ ىًَل أك ى ٍ
دٱ٠ ٨ةف رص ٚنة ،كإف ك ٓٝثٕٛ٪٧ح
٦ٮصٮ ىدٱ ٞ٤ُ٦ ٨نة أك ٟلذ ٰٛ٤ا٘ل٪ف كاٛلىة ى ٣يط ٔ ٫٪ه
ٔ ٢٧يف و
ٔ٦ ٨ةؿ ٠ةف إصةرة يف اٵٔٲةف ،كثٕٛ٪٧ح  ٰ٬ه
َٔل ٠ةف إصةرة يف اٵًٔلؿ،
كإف ك ٓٝثًلؿ ٔ ٨ىد ٍٱ و ٨٦ ٨ص٪ك٠ ٫ةف إثؿاءٚ ،ٲنرتط يف ٬ ٨٦ ٢٠ؾق َشااُ.٫
فرع٤ٚ :ٮ وة٣ط ا٣ٮرز يح زكص ىح اٛلٲخ ٍٔ٦ ٨لاز٭ة ثً ىٕ ٍؿ و
ض  ٨٦ا٣رت٠ح ًف ٱىط؛

ى
كٟ٤٦
إ٣ؿض ٦جٲٕ نة كٓ ٰ٬ل ٟ٤ثٌٕٚ ٫ذ١ٮف ٦نرتٱ نح  ٤٦ى١٭ة
إذ وةر ذٍ ٟ٣
ٗ ًٍل٬ة ،كإف وة٣ط ه
ٌٛ٦ي ّلخ ٱؽق ثؽرا ،٥٬امرتط
ٍٗلق ٔ ٨قٲِ ٙف
رص ٢ى
٠ٮ١لة أ٠سؿ  ٨٦اٌٛ٣ح  ٓ٦ا٣ذٞةثي يف اٛلض٤ف يف ٝؽر٬ة ك٩عٮ ذ.ٟ٣

فرع :كٝؽ ٱذٌ ٨٧ا٣ى٤ط ثٕٮض كاظؽ ثٲٕ نة كإثؿاء كدٕذرب َشااُ٭ًلً٠ ،ل إذا
وة٣ط ثًلاح در ٥٬رص ىَ٤ل ٵظؽً٬ل ٗلكٮف در ٬نًل ىد ٍٱ ٪نة ك٣ٴػؿ ٔجؽ ٝٲ٧ذ ٫دك١لة،
ٚإ ٫٩ٱىط كٱٞذكًل١لة ٔىل ٝؽر ا٣ؽِف ٱ ٨كٝٲ٧ح إ٣جؽ٤ٚ ،ٮ ٠ة٩خ اٚل٧كٮف ٦ٮصٮدة
ّلخ ا٣ٲؽ ًف ٱىط؛ إذ ٬ٮ رصؼ يف ظٞ٭ة  ٓ٦ا٣ذٛةً.٢
َشع  ُٓٞ٣ا٣ؽٔٮل ثٕؽ كصٮد٬ة أك دٕٚ٭ة ٝج ٢كصٮد٬ة ،كصت
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ي ً
٠ٮف اٛلىة ى٣ط ٔ ٫٪ىد ٍٱ ٪نة يف ذ٦ح اٛلىةً٣ط أك ىٔ ٍٲ ٪نة ّلخ ٱؽق؛ ٣ذىط دٔٮاق ٔ٤ٲ.٫

( )1يف (ب ،ج)١٤ٚ« :ٮ.»٫٩
و
( )2يف (أ)ٗ« :ؿًَل أك ٗؿض».

فرع :ك١٣ٮٕ٦ ٫٩ةكًح ظٞٲٞٲح(ً )1ف ٱىط إٹ ثَل اٵ٦ٮاؿ أك ٦ة يف ظ٧١٭ة
٠ةٛل٪ة ٓٚكاٙلٞٮؽ ا٣ذٰ دؤكؿ إٌف اٛلةؿٚ ،ٺ ٱىط ثةٛلةؿ ٔ ٨إقٞةط ا٣نٕٛح أك
اٚلٲةر كٹ ا١ٕ٣ف؛ إذ ٹ دىط اٛلٕةكًح ٔ ٨اٙلٞٮؽ اٛلعٌح ،ك٣ؾً ٟ٣ف ٱىط
ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ

[إٹ]()2

 ٓ٦اٷ١٩ةر؛ ٵ ٫٩ٱىرب ٔىل إقٞةط ا٣ؽٔٮل ك ٰ٬ظٜ

ٞلي ،كصٮزق ثٕي أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲح؛ ٵ١لة ٝؽ دؤكؿ إٌف اٛلةؿ.
فرعٚ :إذا يوٮ٣ط ٔ ٨اٞ٣ىةص يف اٛ٪٣ف أك اٵَؿاؼ ثأ٠سؿ  ٨٦ا٣ؽٱح
كاٵرش ٚإف كٔ ٓٝىل ٛ٩ف اٙل ٜوط؛ ٵ ٫٩ٱؤكؿ إٌف اٛلةؿ ،كإف كٔ ٓٝىل ا٣ؽٱح
كاٵرش ًف ٱىط إٹ إذا ٠ةف ٍٗ ٨٦ل ص٪ك٭ًل(٤٣ )3ـكـ ا٣ؿثة١٬ ،ؾا ٝٲ.٢
كٝؽ ٱٞةؿ :ث ٢ٱىط  ٞ٤ُ٦نة؛ ٵف ا٣ؽٱح أص٪ةس ٚٲ ٨١٧صٕ ٢اٛلىة ى٣ط ٍٗ ٨٦ل
ص٪ك ٚ ٫يٲ ٍع ى٤ٔ ٢٧ٲً٠ ٫ل ٖل ٢ا٣جٲٓ ٔىل ا٣ىعح يف ٦كةا ٢اٹٔذجةر.
فرع :كٱىط ا٣ى٤ط ٔ ٨اٛل٪ة ٓٚكٔىل إقٞةَ٭ة؛ ٵ١لة يف ظ ٥١اٛلةؿ٤ٚ ،ؾٟ٣
و
ٝٮث٤خ ثةٛلةؿ كصٕ٤خ ٦٭ؿ نا ٨٧ٚ ،اق يذ ً
٧ٝٲه أك ٩عٮ٬ة ث٪ؾر أك
ع٤ٔ ٜٲ ٫ػٲةَ يح
١٩ةح أك ٍٗلً٬ل ٫٤ٚ ،أف ٱىة٣ط ٔ٪٭ة ثًلؿ .كإف اق يذ ًع ٜثإصةرة ١ٚؾا أٱٌ نة إف
ً
اٛلكذأصؿ ٔىل ٦ة ٦ؿ يف اٷصةرةٚ ،إذا اقذأصؿق ثٍٕصة
صٮز٩ة ٣ٶصٍل أف ٱكذ٪ٲت
دراٚ ٥٬ىةٙل ٫اٵصٍل ثٍٕصٱ ،٨اق ىذع٤ٔ ٜٲٍٔ ٫صة ،كقة )4(ٍٝإٍ٣صدةف.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أ ٫٩ٹ ٱىط ا٣ى٤ط ث٧ض٭ٮؿ( ٞ٤ُ٦ )5نة؛ إذ ٹ ٱىط أف ٱ١ٮف
إ٣ٮض ٝل٭ٮٹن يف ٕلٲٓ أثٮاب اٛلٕةكًةت اٛلة٣ٲح ،كأ ٫٩ٱىط ث٤ٕ٧ٮـ ٔٝ ٨ل٭ٮؿ
ظٲر ٠ةف ث٪ٕ٧ٯ ا٣رباء ٣ىعح ا٣رباء ٔ ٨اٛلض٭ٮؿً٠ ،ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
ك٠ؾا إف ٠ةف ث٪ٕ٧ٯ ا٣جٲٓ أك اٷصةرة كاٛلجٲٓ أك اٛلٕٛ٪ح ٬ٮ اٛلٕ٤ٮـ اٛلىة ى٣ط
( )1يف (ب ،ج)« :ظٞٲٞح».
( )2زٱةدة يف (ب ،ج).
( )3يف (ب ،ج)« :ص٪ك٭ة».
( )4يف (ب ،ج)« :كدكةُٝخ».
( )5يف (ب ،ج)« :ثةٛلض٭ٮؿ».

ث ،٫ٹ ظٲر ٠ة٩ة ً٬ل اٛلض٭ٮؿ كاٛلٕ٤ٮـ ٬ٮ اٛلىة ى٣ط ٚٲ ،٫ك ٨٦وعط ثٲٓ
اٛلض٭ٮؿ ٠ل٬ ٨ٮ يف ٱؽق ً٠ل ٦ؿ يف ا٣جٲٮع وعط ٬ؾا ٦س.٫٤
٦ؤص ٢أ٫٪٦ ٢ٝ؛ إذ ا٣ـٱةدة يف ٞ٦ةث٤ح
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أ ٫٩ٹ ٱىط
ث٧ؤصِ ٨ٔ ٢ف
ِف
اٵصٚ ٢ذ١ٮف رثة ،كٱىط ث٧س ٫٤أك ٚٮٕ٣ ٫ٝؽـ اٛلة.ٓ٩
كٝؽ ذ٠ؿ ثٕي أوعةث٪ة :أ ٫٩ٹ ٱىطٚ ،أ٦ة ٔ٦ ٨ؤص ٢ثٕ٧ض ٢أٞٚ ٫٪٦ ٢ٝؽ ذ٠ؿ
ثٕي أوعةث٪ة :أ ٫٩ٹ ٱىط ك٬ٮ اٞ٣ٲةس؛ ٵف ٚٲٕ٦ ٫ةكًح ٔىل إقٞةط اٵص٢
ك٬ٮ ظٞ ٜليٚ ،ٺ ٱىط ً٠ل ٹ ٱىط ٔىل إقٞةط ا٣نٕٛح ك٩عٮ٬ةً٠ ،ل ٦ؿ.
تاب األِاْ

٬ٮ إ٩نةء ٱسجخ ث ٫ظ١٤٣ ٜةٚؿ ٍٗل اٛلٕىٮـ َشٔ نة؛ إ٦٭ةٹن  ٫٣كإّ٭ةر نا ٣نٮ٠ح
اٷقٺـ.
فرع١٤ٚ :ٮ ٫٩إ٩نة نء وط دٕ٤ٲ ٫ٞكدٮٝٲذ ْٛ٣ ٫نة أك ٪ٕ٦ٯ ٩عٮ :ا٩ـؿ كأ٩خ آ،٨٦

ٹٚ :أ٩خ آٚ ،٨٦إ ٫٩ه
أ٦ةف  ،ٜ٤ُ٦ك٩عٮ :أ٩خ آ٦ ٨٦ة د٦خ يف ١٦ةف ٠ؾا.

فرع١٤ٚ :ٮ ٫٩إزجةت ظٍ٘٤٣ ٜل أمج ٫إٞ٣ؽ ٚةمرتط  ٫٣اٞ٣جٮؿ أك ٦ة يف
ظ ،٫٧١كٹ ٱ ٰٛ١ا٣ك١ٮت ٠ة٪٣ؾر؛ ٵٛ ٫٩لة ٠ةف ٦ة ٕ٩نة  ٨٦ظ ٥١اٛ١٣ؿ ك٬ٮ
و
 ٢ٕٚٱ ٍن ًٕؿ ث ،٫كا٠ذ ٰٛثة٪٣ؾر()1
ثأم  ِٛ٣أك و ي
اقذجةظح ا٣ؽـ ثٮٚ ٖ٣ٲ ٫ثةٞ٣جٮؿ ْف
ثة٣ك١ٮت؛ إذ ٣ٲف ٦ة ٕ٩نة  ٨٦دأزٍل و
ٔ٤ح يف ظ ،٥١ث٬ ٢ٮ اثذؽاء ٓل٤ٲ ،ٟك٣ؾٟ٣
امرتط [يف]( )2إ٣لةث ٫ا .ِٛ٤٣ثؼٺؼ اٵ٦ةف(ٚ )3إ ٫٩ٱ ٓٞثًل أذٲؽ إٱٞةٔ ٫ث٨٦ ٫
أم كٝخ أراد.
إمةرة أك ٍٗل٬ة ،كٛلة ٠ةف ا٣سةثخ ثٝ ٫لؿد ظ٠ ٜةف ١٤٣ةٚؿ إقٞةَْ ٫ف
فرع :كٛلة ٠ةف اٛ١٣ؿ ٦ٮصج نة ٕ٣ؽـ إ٣ى٧ح ثكجت إ٣ؽاكة يف ا٣ؽٱ ،٨امرتط
أف ٱىؽر اٵ٦ةف  ٨٦أ ٢٬د ٟ٤إ٣ؽاكة ،ك٬ٮ اٛلك ٥٤اٛل ٙ٤١ك٣ٮ ا٦ؿأة أك ٔجؽ نا،
و
ٗؿا٦ح
كٹ ٱنرتط إذف ا٣كٲؽ ٪ٔ ٫٣ؽ٩ة؛ إذ ٹ ٱٕذرب إذ ٫٩إٹ ٚٲًل ٚٲ ٫ىػ ىُ يؿ
( )1يف (ب ،ج)« :يف ا٪٣ؾر» .دْ٪ٲ ٪نة.
( )2قةُٝح يف (أ).
( )3يف (أ) ك(ب)« :اٷٱًلف».

٠ةٛلٕة٦ٺت كا٘ل٭ةد.
فرع :ك١٣ٮف قجت أ٤٬ٲذ ٫إ٣ؽاكة يف ا٣ؽٱً ٨ف ٱىط ٝج٤٭ة ٤ٚٮ أ ٌ٠ ٨٦ةٚؿ أك

٦ك ٥٤وط
وجٰ ظؿثٲ نة ز ٥أق ٥٤أك ث ٖ٤ا يٛل ىؤ ْفً ٨٦ف ٱسجخ  ٫٣ظ٤ٚ ،٥١ٮ أصةز أ٦ة١لًل
ه
ك٣ٮ ثٕؽ رصٮٔ٭ًل؛ ٵف اٷصةزة ٛ٩ك٭ة أ٦ةف ،ٹ أف اٵ٦ةف د٤ع ٫ٞاٷصةزة.
ةؼ رضرق ٠ةٛلذضكف ك ٨٦ٱؿٱؽ اٛل١ؿ؛
٥ل ي
فرع :كٛلة َشع إ٦٭ةٹن ًف ٱىط ٛل ٨ي ى
إذ ٣ٲف أ ٬ن
ٺ ٣ٸ٦٭ةؿ.
كٛلة َشع إّ٭ةر نا ٣نٮ٠ح اٷقٺـ ًف ٱىط  ٨٦اٛلك ٥٤ظٲر ٹ مٮ٠ح ٣ٸقٺـ
٠ةٵقٍل كا٣ذةصؿ يف دار اٙلؿب ك ٨٦أق٪٬ ٥٤ةؾ كًف ي٦لةصؿ.

فرع :ك٣ذٕةًؽ اٛلكَ٧٤ل كد٪ةرص ٥٬ك٠ٮ١ل ٥ٱؽ نا ٔىل  ٨٦قٮا٠ ٥٬ةف اٵ٦ةف
 ٨٦أد٩ة ٥٬ظ ١نًل ٔىل و
٪٦ ٢٠٭ً٠ ،٥ل ٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع( )1كًف ٱ٣ ٨١جٌٕ٭ ٥ىظ ٍض يؿ
ثٕي ٔ ٨ذ ٟ٣إٹ اٷ٦ةـ  ٫٤ٚاٙلضؿ؛ ٛل١ةف ا٣ٮٹٱح إ٣ة٦حً٠ ،ل  ٢ٕٚ ٫٣اٵ٦ةف

ٍ٘٣ل ٕ٦ٲَ٪ل ،ك٣ٲف ٍ٘٣لق ذ.ٟ٣
اٌىالَ يف ئعماغ احلمٛق

ٹ ثؽ أف ٱ١ٮف اٙل ٜاٛلك ىً٦ ٍٞل  ٫٣زجٮت يف ا٣ؾ٦ح ،ز ٥إف ٠ةف ٦ةًٲ نة ٠ةف
إثؿاء ،كإف ٠ةف ٦كذٞج ن
ٺ ٠ةف إثةظحٚ ،٭ؾاف ثةثةف ،اٵكؿ:
تاب اإلتشاء

ظ ٜو
٬ٮ إقٞةط و
زةثخ يف ذ٦ح اٍ٘٣ل  ِٛ٣ ٢١ٚأٚةد قٞٮَٚ ٫٭ٮ إثؿاء ٠أقُٞخ
ت ثٕؽ أف ذثط ُلٲ٧ذ ٫أك أػؿج ز٠ةة
أص ٍـ ي
كأظ٤٤خ كُٕٝخ ٔ ٟ٪اٙل ،ٜك٠ؾا ى
٦ة ٫٣ثٍ٘ل إذٔ ،٫٩ىل ٦ة ٦ؿ أكؿ ا١٣ذةب أ ٫٩إثؿاء  ٨٦اًٌ٣لف.
فرع١٤ٚ :ٮ ٫٩إقٞةَ نة وط  ٞ٤ٕ٦نة ثةٛلكذٞج ٢كًف د٤ع ٫ٞاٷصةزة ،كوط يف
اٛلض٭ٮؿ ،كًف ٱٛذٞؿ إٌف ٝجٮؿ ،كوط ٧٤٣ض٭ٮؿ ٩عٮ :أثؿأت ى ٨ٍ ٦رس ،ٰ٪ٝك٨٦
(ٔ ٨ٔ )1يل  ٨ٔ #ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ(( :اٛلؤ٪٦ٮف دذ١ةٚأ د٦ةؤ ٥٬ك ٥٬ٱؽ ٔىل  ٨٦قٮا،٥٬
كٱكٕٯ ثؾ٦ذ٭ ٥أد٩ة ، ٥٬أٹ ٹ ٱٞذ٦ ٢ؤ ٨٦ث١ةٚؿ ،كٹ ذك ٔ٭ؽ يف ٔ٭ؽق)) أػؿص ٫أثٮ داكد
( ، )4530كا٪٣كةاٰ (.)4734

ػة ٙ٣يف ٬ؾق اٵظ١ةـ ٚ٭ٮ و
ثةف ٔىل أٓ ٫٩ل٤ٲ.ٟ
فرع :كٔ ٥٤أ ٫٩ٱىط ٔ ٢٠ ٨ظ ٜزةثخ يف ا٣ؾ٦ح ٦ة٣ٲ نة ٠ةف ٠ة٣ؽٱٮف كٔ٢٧
اٛلكذأصؿة؛ إذ  ٰ٬مجٲ ٫ثة٣ؽٱ ،٨ك٣ؾ ٟ٣وط إقٞةَ٭ة ٔىل
اٵصٍل ك٪٦ة ٓٚإَ٣ل
ى
٦ةؿ ،ك٠ؾ ٟ٣اٞ٣ىةص كا٣ؽٔٮل ٔ٪ؽ صًلٔح.
أك ٍٗل ٦ةؿ ٠ةٚلٲةرات كاٵص ٢كا ٣ىٍ ٞك ٥ثَل ا٣ـكصةت كاٛ١٣ة٣ح ثة٣ٮص٫
كا٣نٕٛح كا٣ؽٔٮل ٔ٪ؽ صًلٔح كٍٗل٬ة.
فرع :كٔ ٥٤أ ٫٩ٹ ٱىط ًٔل ٣ٲف يف ا٣ؾ٦ح ٠ع ٜاٛلكٲ ٢كاٹقذُؿاؽ ككًٓ
اٚلنت ك٩عٮ٬ة؛ ٵف ٞل٤٭ة إَ٣ل دكف ا٣ؾ٦ح ،ك٣ؾ ٟ٣ث ٰٞاقذعٞةٝ٭ة ٓ٦
و
اػذٺؼ ٦ة ٟ٣إَ٣ل ،ثؼٺؼ ا٣نٕٛح ك٩عٮ٬ةٚ ،إ١لة  ٓ٦دٕٞ٤٭ة و
ٟلىٮوح
ثَٕل
زةثذ هح يف ا٣ؾ٦ح؛ إذ ٣لت ٔىل ٤ٔ ٰ٬ ٨٦ٲ ٫ا٣ذك٤ٲ ،٥ك٣ؾ٪٤ٝ ٟ٣ة :إف ا٣نٛٲٓ ٱ٫١٤٧
ثٕٞؽ ا٣جٲٓ ا٣كةث.ٜ
فرع :كٝؽ ٣ــ أف ا٣رباء  ٨٦اٵٔٲةف ٱُ٪صؼ إٌف اٙلٞٮؽ اٛلذٕٞ٤ح ُلة؛ إذ ٰ٬
ا٣سةثذح يف ا٣ؾ٦حً٠ ،ل إذا أثؿأ ً٦ل ٱىط كً٦ل ٹ ٱىط ٚٲك ٍٞاًٌ٣لف يف اٛلٌ٧ٮ٩ح
كأ٦ة اٵ٦ة٩ح ٚٺ ظٚ ٜٲ٭ة إٹ ا٣ىٲة٩ح ٔ ٨ا٣ذٕؽمٚ ،ذ٤ٞ٪ت إثةظح ظٲ٪بؾً٠ ،ل إذا
أثؿأ ا٘٣ةوت  ٨٦ا٘ل٪ةٱح ٔ٧ؽ نا.
فرع :كإقٞةط اٙلٞٮؽ اٛلة٣ٲح كٍٗل٬ة ٱىط ٔىل ٔٮض ٦ةؿ كٍٗلق ٨١٣ ،ٹ
ٱكذع ٜاٛلةؿ ظٲر اٙلٞ ٜلي ،كإً٩ل ٱكذع ٜظٲر ٔٞؽ ٔىل ٦ةؿ؛ ٵ ٫٩ظٲ٪بؾ
ٱنج ٫ا٣ذ٤٧ٲٚ ،ٟٲىٍل ا٣رباء ظٲ٪بؾ ثٲٕ نة أك رص ٚنة أك إصةرةٚ ،ٲٕذرب يف و
٢٠
َشاا يُ.٫
ٚجٲٓ ،كٔىل ٬ؾق
فرعٚ :إذا ٝةؿ :أثؿأد ٨٦ ٟذ ٟ٣ا٣ؽٱ ٨اٞ٪٣ؽ ٔىل ٬ؾا ا٣سٮب ه

ً
ُٚصؼ ،كٔىل ق٪١ٯ ٬ؾق ا٣ؽار ٚإصةر هة يف اٵٔٲةف ،كٔىل ػٲةَح ٬ؾا
اٙل ٍ٤ٲح
ه
ا٧ٞ٣ٲه ٚإصةرة يف اٵًٔلؿ.
كإف أثؿأق  ٨٦ثي ُفؿ يف ذ٦ذٔ ٫ىل مٍٕل َٕ٦ل ٠ةف ثٲٕ نة يف ا٣ؿثٮٱةت ،كٔىل ذ٣ ٟ٣ٮ
أثؿأق ٦ ٨٦ةاح درٔ ٥٬ىل قٕ٤ذَل ٝٲ٧ح إظؽاً٬ل ٍٔصكف كٝٲ٧ح اٵػؿل زٺزٮف

ٚةقذعٞخ اٵكٌف أك دٛ٤خ ٝج ٢اٞ٣جي ،ثُ ٢ا٣رباء ٔ ٨أرثَٕل ك٩عٮ ذ.ٟ٣
فرعٚ :إذا ٠ةف  ٨٦ ٢١٣ا٣ؿصَ٤ل ٔىل وةظج ٫ىد ٍٱ هٚ ٨أثؿأ ٪٦ ٢٠٭ًل اٳػؿ
ًٔل( )1يف ذ٦ذ ٫أذرب ٚٲ٭ًل أظ١ةـ اُ٣صؼ إف ٠ة٩ة ٞ٩ؽٱ ،٨كأظ١ةـ ا٣ؿثٮٱةت إف
٠ة٩ة ١٦ٲ ىَ٤ل أك ٦ٮزك ىَ٩ل ك٩عٮ ذ.ٟ٣
فرع :ك٣نج ٫ا٣رباء  ٨٦اٙلٞٮؽ اٛلة٣ٲح ثة٣ذ٤٧ٲ ٟثُ ٢ثة٣ؿد يف اٛلض٤ف ً٠ل ٪٤ٝة
يف ا٪٣ؾكر ،كإذا كٔ ٓٝىل ٔٮض ٧ٌ٦ؿ أك ٗؿض ز ٥دٕؾرا ٠ةف ٧٤٣ربم ا٣ؿصٮع
ك٬ٮ ٚٮرم؛ ٵً ٫٩ف ٱج ٫٣ ٜإٹ ظًٕ ٜٲٚ ٙجُ ٢ثة٣رتاػٰ ً٠ل ٪٤ٝة يف ٍْ٩لق ،كأ٦ة
اٙلٞٮؽ اٛلعٌح ٚٺ رصٮع ٚٲ٭ة ٕ٣ؽـ ا٣نج.٫
ٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :كٹ ٚٲًل ٝٮث ٢ث٘ؿض؛ إذ ٣ٲف ثًلؿٚ ،ٺ ٱٕذرب اٛلةؿ يف
ٞ٦ةث٤ذ.٫
فرعٚ :إف أثؿأق ٔىل أف ٦لت ٠ ٫٣ؾا ك ٓٝثةٞ٣جٮؿ ،ز ٥إذا ًف ٦لت زجخ ٧٤٣ربئ
ا٣ؿصٮع ادٛة ٝنة؛ ٵف ا٘٣ؿض ٪٬ة ٱؤكؿ إٌف اٛلةؿ ،ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف اُ٣ٺؽ ٔىل أف
ٱربئ ػ ٕ٤نة ً٠ل ٦ؿ ،ثؼٺؼ ٦ة إذا أثؿأت زكص٭ة ٔىل أف ٱُ ٚ ٜ٤ىٞجً ى ٢كًف ٱُٜ٤
 ٰٛٚا٣ؿصٮع اٚلٺؼ.
ظٍٞل أك أف اٛلكذربئ
فرعٚ :إذا أثؿأ ٍٗلق  ٨٦ىد ٍٱٝ ٨ل٭ٮؿ يف اٞ٣ؽر ٔىل أ٫٩
ه

ٍٞٚل ز ٥ا١٩ن ٙػٺٚ ،٫ٚإف َشَ ٫يف اْٚ ِٛ٤٣ة٬ؿ ،كإف ٠ةف ٦ذٮاَأ ٔ٤ٲٍٞٚ ٫
ٞٚؽ ذ٠ؿ ثٕي أوعةث٪ة :أ ٫٩ٱٛ٪ؾ؛ ٵ٠ ٫٩ة٣ٮا ٓٝيف ٞ٦ةث٤ح ٔٮض(٦ )2ذٕؾر ٨١٣
ٱأز ٥ثة٣ذؽ٣ٲف.

كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :ٹ ٱٛ٪ؾ ٵ٠ ٫٩ةٛلٍصكط ،كاٞ٣ٲةس ٱٞذٌص ٛ٩ٮذق
كاقذعٞةؽ ا٣ؿصٮع.
فرع :ك١٣ٮف ا٣رباء ًٔل يف ا٣ؾ٦ح ًف ٱىط ٔ ٨اٙل ٜاٛلكذٞج٢؛ ٕ٣ؽـ زجٮدٚ ٫ٲ٭ة
( )1يف (ب ،ج)ٔ« :ىل ٦ة».
( )2يف (ج)ٔ« :ؿض».

إٹ إذا يك ًصؽى قجج٫؛ إذ ٬ٮ ظٲ٪بؾ ٠ةٛلٮصٮد ٠ةٷثؿاء  ٨٦اٞ٣ىةص أك  ٨٦اَ٣صاٱح
ا٣جىٍل  ٨٦اٚلُأ؛ ٵف قجج٭ة ٬ٮ إٞ٣ؽ أك ٦ة يف
ا٘ل ٍؿح ،ك )1(٨٦أثؿأ اٛلٕة٣ش
ى
ثٕؽ ى

ظ٫٧١؛ ٵ٦ ٫٩ك ِف ٍ٤ظٲ٪بؾ ثإذف اٍ٣صع ،ثؼٺؼ اٛلذٕةَٰ.

ك ٫٪٦أٱٌ نة إثؿاء ا٣ـكصح  ٨٦اٞٛ٪٣ح؛ ٵف قجج٭ة إٞ٣ؽ ٔ ٨ا٣جٕي(ٔ )2ىل ٦ة
٦ؿ.
تاب اإلتازح

اٛل ٨٦ ٓ٪اقذ٭ٺؾ ا٣يشء اٛلجةح يف اٛلكذٞج.٢
 ٰ٬إقٞةط ظً ٜ

فرع١٤ٚ :ٮ١لة إقٞةَ نة وعخ يف اٛلض٭ٮؿ ك٧٤٣ض٭ٮؿ ،كًف دٛذٞؿ إٌف ٔ٥٤
اٛلجةح  ،٫٣كًف دىط  ٨٦اٛلعضٮر كك ْفٍف ا٣ىجٰ.

فرع :كٛلة ٠ةف اٛلك ى ٍٞظ ٜاٛل ٓ٪ا٣ؾم قجج ٫اٛل ٟ٤امرتط يف وعذ٭ة ظىٮؿ

ذ ٟ٣اٙلٜ؛ ٣ٮصٮد قجج ٫ا٣ؾم ٬ٮ اٛل ٟ٤أك قجت قجج ٫ا٣ؾم ٬ٮ قجت ،٫١٤٦
و
ثإرث أك امرتاء ك٩عٮً٬ل ،كدىط إثةظح
 ٥٤ٚدىط إثةظح ٦ة قٲؽػ ٢يف ٫١٤٦
ً
ٗٺت ًً٠ ٫ً١٤٦ل ٱىط ٔ٧ؿل مضؿد ٫أك ثٞؿدٚ ٫ٲؽػ٣ ٢ج ٨أكٹد٬ة ،ك٬ؾا يف
اٛلؤٝذح ً٠ل ٦ؿ.

و
ن
ٔة٦ح
دُصؼ وعخ اٷثةظح
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلة ٟ٣ٱ ٟ٤٧اٛل٢٠ ٨٦ ٓ٪

كاٛلٕ٧ؿ كاٛلك ِف ٨١أف
ٍ ٌ٤٣ٲ ٙأف ٱأ ٢٠ٹ أف ٤ل ،٢٧ك٧٤٣كذٍٕل
كػةو نح ً٠ل ٝة٣ٮا ٌ
ِف
اٹ٩ذٛةع اٛلٕذة ىد ٹ أف يٱ ًٍٕل كٹ ٱٕذةض.
ٱ٪ذٓٛ
ى
ت
كٝة٣ٮا ٚٲ ٨٧أثٲط  ٫٣ا٣ذُصؼ إ٣ةـ  ٫٣أف ٱجٲٓ ك٦لت كٱكذ٭ ،ٟ٤ك ٨٦ىق ِفٲ ى
داثذ ٫رٗج نح ٔ٪٭ة ١٤٦٭ة اٍ٘٣ل ثٞجٌ٭ة ث٪ٲح ا٣ذ ،ٟ٤٧كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة ٨٦ :أثةح
اٛلجةح  ٫٣ثةصذ٪ةا.٫
ز٧ؿ مضؿد ٫إثةظ نح  ٞ٤ُ٦نح ١٤٦٭ة
ي
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف اٷثةظح إً٩ل د١ٮف ٚٲًل ٱ ٨١٧ا٩ذٛةع اٛلجةح  ٫٣ثةقذ٭ٺؾ أك
( )1يف (ب ،ج)« :ك ٫٪٦إثؿاء».
(« )2أم ٨ٔ :ثٕي اً٤ٕ٣لء» .ظةمٲح يف (أ).

ٍٗلق ،كذ ٟ٣اٵٔٲةف كاٛل٪ة ٓٚٹ ا٣ؽٱٮف كاٙلٞٮؽ اٛلة٣ٲح كٍٗل٬ة؛ إذ ٹ ٱذٕ٢ٞ
اقذ٭ٺ٠٭ة.
فرع :ك١٣ٮ١لة إقٞةَ نة يف اٛلكذٞج ٢وط ا٣ؿصٮع ٔ٪٭ة كدٮٝٲ يذ٭ةٚ ،رتد ٓٛثٕؽ
ٌ٦ص ا٣ٮٝخ ،كدجُ ٢ثؼؿكج اٛلجةح ٔ ٟ٤٦ ٨اٛلجٲط ث٧ٮت أك ٍٗلق كثض٪ٮ٫٩
كثةٙلضؿ ٔ٤ٲ ٨١٣ ٫دىٍل ثةٙلضؿ ٦ٮٝٮٚحٚ ،ذٕٮد ثٕؽ اردٛةٔ٠ ٫كةاؿ ا٣ذُصٚةت.
فرع :كإً٩ل دجُ ٢اٷثةظح ثة٣ؿصٮع ظٲر ٔ ٥٤اٛلجةح ٫٣؛ إذ  ٓ٦ا٘ل٭ ٢ٱىٍل
٘٦ؿكر نا ٱكذع ٜا٣ؿصٮع ٚٲذكةُٝةف.
فرع :كٝؽ د٤ٞ٪ت اٷثةظح كوٲ نح ٚذٛٲؽ ا٣ذ٤٧ٲ٠ ٟأف ٱجٲط إَ٣ل أك اٛلٕٛ٪ح ثٕؽ
٦ٮد ٫أك يف ٦ؽة ز ٥ٱ٧ٮت ٝج ٢دًل٦٭ة ،كدٮرث يف ٬ؾق ا٣ىٮرة ،كٹ دىط يف
ٝل٭ٮؿ كٹ ٛلض٭ٮؿ ٠ة٣ٮوٲح.
ٚإف ٝٲ٠ :٢ٲ ٙٱ٤ٞ٪ت إ٩نةء اٷثةظح ا٣كةثٓ ٜل٤ٲ ١نة ثٕؽ ىد ىْ ٞفٌ ٍٲ٫

[كوٲح]()1

ككٝٮٔ ٫إثةظح.
٪٤ٝة :اٹٞ٩ٺب ٪٬ة ٝلةز ،أ٦ة يف ا٣ىٮرة اٵكٌف ٚ٭ٮ ٓل٤ٲ ٨٦ ٟأكؿ اٵ٦ؿ؛ إذ
ك ٓٝث ِٛ٤اٷثةظح ٝلةز نا ،كأ٦ة يف ا٣سة٩ٲح ٚةٛلجٲط أك ٓٝاٷ٩نةء [إثةظح]( )2يف كٝخ
كٓل٤ٲ ١نة ثٕؽق ٠أٝ ٫٩ةؿ :أثع يذ ٫يف ظةؿ ظٲةيت كأكوٲخ ث ٫ثٕؽ كٚةيت إٹ أف ٬ؾا
و
و
دٌ ٨٧اٛلٕ٪ٲَل  ٕ٦نة.
ثَْٛ٤ل كاٵكؿ ث ِٛ٤كاظؽ ِف
فرع :ك٣ذٕٞ٤٭ة ثةٛلكذٞج٠ ٢ةف ا٣يشء اٛلجةح ثةٝٲ نة يف  ٟ٤٦اٛلجٲط ظذٯ يٱك ىذ٭ٟ٤
ٚٲٕذرب ٚٲ ٫أظ١ةـ اٛل.ٟ٤
كص٪ةٱح ا٣ؽاثح اٛلؿٗٮب ٔ٪٭ة كا٘ل٪ةٱح ٔ٤ٲ٭ة ٦ذٕ ٞ٤هح ثًل١٣٭ة ظذٯ ٱٞجٌ٭ة اٍ٘٣ل
ث٪ٲح ٓل١٤٭ة كٝجٝ ٢جٌ٭ة ٹ ٱىط دُصٚ ٫ٚٲ٭ة ثجٲٓ أك إٔةرة أك ٍٗلً٬ل؛ إذ ٬ٮ
دُصؼ ٝج ٢اٛل ،ٟ٤ثؼٺؼ ٦ة إذا أثةح ٍ٘٤٣ل ا٣ذُصؼ ٚٲ٭ة ٚإ ٫٩ٱىط ذٟ٣؛ إذ
( )1زٱةدة يف (ب).
( )2قة( ٨٦ ٍٝأ).

٬ٮ دٮ٠ٲٚ ٢ٲنرتط ٔ ٥٤اٛلجةح ً٠ ،٫٣ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
دُصؼ ٚٲ ٟ٣ ٫ثجٲٓ أك ٍٗلق ٠ةف إثةظح ٹ دٮ٠ٲ ن
ٺ ثة٣جٲٓ
فرعٚ :إف ٝةؿ:
ٍ
ك٩عٮق ،ٱسجخ اٛل ٟ٤اٝذٌةء ٚٲذٕؾر رصٮع اٛلجٲط إٹ أف ٱٚ ٓٞكغ  ٨٦أو٫٤
ٚٲٕٮد  ٫٣ا٣ؿصٮع.
٦ذٌ٪٧ح ٞ٤٣ؿض اٛ٣ةقؽٚ ،ذضت ٔىل اٛلجةح ٝ ٫٣ٲ٧ح
كاٷثةظح ٪٬ة يف ا٣ذعٞٲٜ
ْف

دُصؼ ٚٲٛ٪٣ ٫كٝ ٟلة ٩نة ،أك ٱٕ ٥٤ذ ٟ٣ثٞؿٱ٪ح ظة٣ٲح.
إَ٣ل إٹ أف ٱٞٮؿ:
ٍ

فرع :ك١٣ٮ١لة إقٞةَ نة ٝؽ دٞٔ ٓٞؽ نا ً٠ل ٪٤ٝة يف ا٣رباءٚ ،ٲ[ ٓٞيف]( )1اٞ٣جٮؿ يف
اٛلض٤ف ٨١٣ ،ٹ ٱ٤ــ إ٣ٮض ظٲر ٠ةف ٦ةٹن أك ٕٛ٪٦ح؛ ٕ٣ؽـ ٣ـكـ ٦ة ٬ٮ يف
إَ٣ل اٛلجةظح
اٛلجةح ٫٣
ٞ٦ةث٤ذٚ ،٫ٲىٍل إٞ٣ؽ صةاـ نا  ٨٦اُ٣ؿَٚلٚ .إذا اقذ٭ٟ٤
ى
ي
٣ـٝ ٫٦ٲ٧ذ٭ة ،ك٠ؾ ٟ٣اٛلجٲط ظٲر اقذ٭ ٟ٤إ٣ٮض؛ إذ ًف ٱؿض ه
٪٦ ٢٠٭ًل ثجؾؿ
و
ٺ ٔىل أف اٛلجٲٓ ثةَ ن
ٔٮض ٚأمج ٫اٛلجٲٓ ثةَ ن
ٺ  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣إثةظ هح،
 ٫١٤٦إٹ يف ٞ٦ةث٤ح
ٚ٭ٮ ً٦ل ٩عٚ ٨ٲ.٫
فرع :كإذا أثةظخ ٣ـكص٭ة ٔٲ ٪نة ٔىل َٺٝ٭ة ٞٚج ٢ك ٓٝاُ٣ٺؽٚ ،إف اقذ٭ٟ٤
إَ٣ل ٝج ٢رصٮٔ٭ة ٠ةف ػ ٕ٤نة كإٹ ٚ٭ٮ رصٰٕ ،ك٠ؾا ٣ٮ َٞ٤٭ة ٔىل اٷثةظح.
فرع :كإذا أثةح ٔ ٫٣ٲ ٪نة ٔىل إقٞةط ا٣نٕٛح أك اٚلٲةر أك اٛ١٣ة٣ح أك اٞ٣ىةص
ك٩عٮ٬ة  ٨٦اٙلٞٮؽ ا٣ذٰ ٣ٲكخ ثًلِ ٣فٲح كٕٝخ ثةٞ٣جٮؿ ،ز ٥إذا رصٓ اٛلجٲط وط
كٹ ٨لء ٔ٤ٲ٫؛ ٵف ٬ؾق اٙلٞٮؽ ٍٗل ٧ٌ٦ٮ٩ح ً٠ل دٞؽـ يف ٦ٮًٕ.٫
ٚؿع :كإذا كٕٝخ اٷثةظح يف ٞ٦ةث٤ح ٔٮض ثةَ٠ ٢ةٛلجٲٓ ثةَ ن
ٺ كأصؿة اٛلْ٘٪فٲح
ك٩عٮً٬ل ٓ٧ٚ ،ص٭ ٢اٛلجٲط ٣جُٺف إ٣ٮض ٹ ظ٣ ٥١ٸثةظح؛ ٵ١لة ٠ةٛلٍصكَح،
ك ٫٧٤ٔ ٓ٦دٛ٪ؾ اٷثةظح ٔ٪ؽ صًلٔح.
كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة :ٹ ظٜ ٥١لة أٱٌ نة ٠ةٵكٌف ،كاْ٣ة٬ؿ ٬ٮ ٝٮؿ اٵكَ٣ل؛
ٵ١لة إقٞةط ٹ ٕ٦ةكًح ،كٝؽ ر٬ل اٛلجٲط ثإقٞةط ظ ٫ٞيف ٞ٦ةث٤ح ذٟ٣
( )1قة( ٨٦ ٍٝب).

إ٣ٮض ،ك٣ٲكخ ٠ةٛلٍصكَح ثىعح إ٣ٮض ً٠ل يف اِ٣صب اٵكؿ؛ ٪٬ ٫٧٤ٕ٣ة
ثة٣جُٺف ث ٢ثذك٤ٲ ٥ذ ٟ٣إ٣ٮضٚ ،ذٛ٪ؾ اٷثةظح ثة٣ذك٤ٲ.٥
فصً :يف اٌؼاس٠ح

٩ ٰ٬ٮع  ٨٦اٷثةظح؛ إذ  ٰ٬إثةظح اٛل٪ةٚ ،ٓٚٲنرتط وؽكر٬ة ٦ ٨٦ة١٣٭ةً٠ ،ل
قج ٜك٣ٮ ثٮ ٙٝأك إصةرة أك كوٲح أك ٩ؾر أك اقذس٪ةء  ٨٦ثٲٓ أك ٩عٮق.
فرعٚ :ٺ ٱىط أف يٱٍٕل ٦ة قٲ ٫١٤٧ثٍصاء أك ٍٗلق ث٦ ٢ة د٤ؽق ُلٲ٧ذً٠ ٫ل ٪٤ٝة
يف ا٧ٕ٣ؿل اٛلؤٝذح ث ٟ٤٧ا٣كجت ،ك ٨٧٠امرتل دار نا ٦ك٤ٮثح اٛل٪ة ٓٚق٪ح ٚإ٫٩
ٱىط أف ٱٍٕل٬ة يف اٙلةؿ ٛلة ثٕؽ ا٣ك٪ح ٛلة ذ٠ؿ٩ة.
َل
فرع :ك١٣ٮ١لة إثةظح ًف ٱ٧٤٣ ٨١كذٍٕل أف ٱٍٕل ،كٹ ٱذضةكز اٛلٕٛ٪ح ا٣ذٰ ىٔ ِف ى
اٛلة ٟ٣ك٣ٮ إٌف ٦س٤٭ة أك دك١لة ،ك٠ةف ٧٤٣جٲط ا٣ؿصٮع ٚٲ٭ة أم كٝخ مةء إٹ أ ٫٩إذا
أٔةر اٚلنجح ك٩عٮ٬ة ٤٣ج٪ةء ٔ٤ٲ٭ة ٔةرٱح ٞ٦ٲؽة( )1أك ٞ٤ُ٦ح أك ٦ؤٝذح كرصٓ ٝج٢
اٌٞ٩ةء ا٣ٮٝخ ،وةر ثؿصٮٔ ٫صة٩ٲ نة ٔىل ظ ٜاٛلكذٍٕل؛ إذ أ٣ـ ٫٦اٜلؽـ ٚٲ٤ـ٫٦
اٵرش ك٬ٮ ٝٲ٧ح ا ٢٧ٕ٣ك٦ة ٞ٩ه  ٨٦اٵٔٲةف ثةٜلؽـ.
ٱٞٮـ ا٣ج٪ةء ا٣ؾم ٔىل اٚلنجح ٦كذ ٞن
 ٧ٌ٪٦نة إٌف ٍٗلق ،ز٦ ٥لؽـ
ٺ أك
ك٠ٲٛٲذ :٫أف ِف
ٌ

ٞٮـ ثٕؽ ذ ٟ٣اٳٹتٚ ،ٲك ٥٤اٛلكذٍٕل(٦ )2ة ثَل اٞ٣ٲ٧ذَل قٮاء ٠ةف ٦س٢
ز ٥د ِف

ا٘٣ؿا٦ح أك أ ٢ٝأك أ٠سؿ ،كأصؿة اٜلؽـ ٔىل اٛلكذٍٕل؛ إذ ٬ٮ ظ٤ٔ ٜٲ.٫
فرع ٨٧ٚ :أٔةر أرً نة ٘٤٣ؿس( )3أك ا٣ـرع ٚعؿث كقٞٯ ز ٥رصٓ اٛلٍٕل
٣ـٝ ٫٦ٲ٧ح د ٟ٤ا٣ىٛح ٹقذ٭ٺ٠٭ة ٔىل اٛلكذٍٕل كٹ ٱٚ ٨١٧ى٤٭ة.
ٚإف ٠ةف ٝؽ ٗؿس أك ث٪ٯ ٚ٭ٮ ً٦ل ٱٚ ٨١٧ىٚ ٨١٣ ٫٤ٲٞ٩ ٫ىةف ٔىل اٛلكذٍٕل
ٚإف مةء أػؾ ٝٲ٧ذ٭ة كإف مةء ٩ـٔ٭ة كأػؾ أرش ٞ٩ىة١لة ثة .ٓ٤ٞ٣كإف ٠ةف ٝؽ
أٞ٣ٯ ا٣جؾر ٤٣ـرع زجخ ٬ ٓ٦ ٫٣ؾٱ ٨زة٣ر ك٬ٮ ا٣جٞةء ثةٵصؿة؛ ٵف  ٫٣أ٦ؽ نا.
( )1يف (ب ،ج)٦« :ؤثؽة».
( )2يف (ب ،ج)« :اٛلٍٕل» ك٬ٮ ا٣ىٮاب ٚذأ.٢٦
( )3يف (ب ،ج)٤٣« :عؿث».

فرع ٥٤ٕٚ :أ ٫٩ٹ ص٪ةٱح ثة٣ؿصٮع يف اٛلؤٝذح ثٕؽ ا٣ٮٝخ ،كأ ٫٩إذا أٔةر ً
ٞ٣رب ى٨ٍ ٦
 ٫٣ظؿ٦ح ًف ٱ ٫٣ ٨١رصٮع ظذٯ دؾ٬ت اٙلؿ٦ح ثة٩ؽراس أك ٍٗلق؛ إذ ٝؽ ق٫ُ٤
و
ٔىل اٹقذ٭ٺؾ ظ ١نًل ،ك٠ؾا إذا أٔةر ػٲُ نة ً
ظٲٮاف ٞلرتـٚ ،إف دٕؽل
٣ؿد ٜيص ٍؿ ًح
اٛلة ٟ٣أك ٍٗلق يف ٩جل اٛلٲخ أك ٚذ ٜا٘لؿح ًف ٱ٧٤٣ ٨١كذٍٕل اٷٔةدة.
فرع :كقجت ٬ؾا اًٌ٣لف ٬ٮ ٛ٩ف اٷٔةرة؛ إذ رصٮع اٛلٍٕل يف اٛلُٞ٤ح كٝج٢
ا٣ٮٝخ يف اٛلؤٝذح ٱ١ن٠ ٨ٔ ٙٮ١لة د٘ؿٱؿ ناٚ ،ة٣ؿصٮع َشط أك ٔٺ٦ح ٠ؿصٮع
ا٣نة٬ؽً٠ ،ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌفٚ ،إذا ك ٓٝا٣رباء  ٨٦اٛلكذٍٕل ٬ ٨٦ؾا اًٌ٣لف
ثٕؽ اٷٔةرة كٝج ٢ا٣ؿصٮع ،وط.
فرعٚ :إذا امرتل اٛلكذٍٕل اٚلنجح ا٣ذٰ ث٪ٯ ٔ٤ٲ٭ة أك اٵرض ا٣ذٰ ث٪ٯ ٚٲ٭ة أك
ٗؿق٭ة أك زرٔ٭ة أك اقذأصؿ٬ة ثٕؽ رصٮع اٛلٍٕل ،ق ٍٞاًٌ٣لف ك٣ٮ ثأ٠سؿ ٨٦
اٛلس٢؛ إذ ٝؽ وةر ٦كذع ٞنة ٤٣جٞةءٚ ،إف اٌٞ٩خ ٦ؽة اٷصةرة يف اٛلُٞ٤ح كٝج٢
اٌٞ٩ةء ا٣ٮٝخ يف اٛلؤٝذحٔ ،ةد اًٌ٣لف ٛلة ث.ٰٞ
فرعٚ :إف ٓلؿد اٛلكذٍٕل ٔ ٨ر ْفد اٚلنجح كٍٞ ٩ي ث٪ةا ٫كٗ ٓ٤ٍ ٝؿق٦ ٫ؽ نة ز٥
ٞ٩ي ،اقذع ٜاٛلٍٕل أصؿة اٚلنجح د ٟ٤اٛلؽة كاٛلكذٍٕل أرش ا٣ج٪ةء ثٕؽ٬ة،
ٚٲذٞةوةف أك ٱرتاداف.
ِف
فرع :كٛلة ٠ة٩خ إ٣ةرٱح يف ٱؽ اٛلكذٍٕل ٛلضؿد  ٫ٕٛ٩كصت ٔ٤ٲ ٫ا٣ؿد ٔ٪ؽ
اردٛةع اٷثةظح ،ثؼٺؼ ا٣ٮدٱٕح إذا أ٦ك١٭ة( ٓٛ٪٣ )1اٛلة ،ٍٞٚ ٟ٣كك ٓٝاٚلٺؼ
يف اٛلؤصؿة إذا أ٦ك١٭ة(ٜ )2لًل  ٕ٦نة.
كإً٩ل كصت ر ّفد اٛلٌ٧ٮ٩ةت ٠ةَٕ٣ل اٛلٕ٧ٮؿ ٚٲ٭ة كإ٣ةرٱح اٛلٌ٪٧ح كاٛلؿ٬ٮف
كاٛل٘ىٮب دجٕ نة ًٌ٤٣لف.
فرع :كٛلة ىػ ىً ٤
خ إ٣ةرٱح ٔ ٨اٛلٕةكًح كا٣ذٕؽم يف إ٦كة٠٭ة ًف ٣لت ًًل١لة
٠ة٣ٮدٱٕح كاُٞ٤٣ح كإَ٣ل اٛلؤصؿة ،كإً٩ل ٱٌ٦ ٨٧ة ٚٲ ٫أظؽ اٵ٦ؿٱٚ ،٨ةٵكؿ
( )1يف (ب ،ج)« :إذ إ٦كة٠٭ة».
( )2يف (ب ،ج)« :إذ إ٦كة٠٭ة».

كاٛلؤصؿة
اٛلكذأصؿً ٔىل ٔ٤٧٭ة كإ٣ةرٱح
٠ةٛلجٲٓ ٝج ٢اٞ٣جي كا٣ؿ ٨٬كإَ٣ل
ِف
ى
اٛلٍصكط ظْٛ٭ًل أك ًًل١لًل .كا٣سةٌل ٠ةٛل٘ىٮثح.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤ثًل دٞؽـ أف إ٣ةرٱح ٝؽ د٤ٞ٪ت كوٲح ك٠ؾٝ ٟ٣ؽ د٤ٞ٪ت إصةرة
ٚةقؽة ظٲر َشط يف إَ٣ل اٙل ِٛكيف ا٣ج٭ٲ٧ح اٛ٪٣ةؽ [اٷٛ٩ةؽ] كيف ا٣ؽار
اٷوٺح [كٝؽ د٤ٞ٪ت(ٝ ])1ؿً نة وعٲع نة ٕ٠ةرٱح اٞ٪٣ٮد ك٩عٮ٬ة ،كٚةقؽ نا ٕ٠ةرٱح
ا٣سٮب ك٩عٮق ٣ٺقذ٭ٺؾ ،كإً٩ل ًف ّلٔ ٢٧ىل إثةظح إَ٣ل؛ ٵٛ ٫٩لة صةء ث ِٛ٤إ٣ةرٱح
ك ٰ٬دٞذٌص ٣ـكـ ا٣ؿدٖ ،ل ٢ذٔ ٟ٣ىل ر ْفد اٛلس ٢أك اٞ٣ٲ٧ح ١ٚة٩خ ٝؿً نة.
فصً ِٓ :أٔٛاع اإلتازح اٌرٛوً١

ك٬ٮ إثةظح ا٣ذُصؼ ا٣ؾم ٱ ٫١٤٧اٵو ٢ثُؿٱ ٜا٪٣ٲةثح.
فرع :ك١٣ٮ١لة إثةظح ثُ٤خ ثًل دجُ ٢ث ٫اٷثةظح ،كًف ٱ٤٣ ٨١ٮ٠ٲ ٢أف ٱٮ٢٠
إٹ إذا ٠ةف ٛ٦ٮً نة ً٠ل دٞؽـ يف اٷثةظح إ٣ة٦ح ،كوط دٕ٤ٲٞ٭ة كدٮٝٲذ٭ة ،ككٕٝخ
ث ِٛ٤اٷذف ك٩عٮق ،كإ٩ـؿ ا٣ٮ٠ٲ ٢ثذٮٍف اٵو٣ ٢ؾ ٟ٣ا٣ذُصؼ؛ إذ ٬ٮ
٠ةقذ٭ٺ.٫٠
فرع :ك١٣ٮف ٞل٤٭ة ٬ٮ ا٣ذُصؼ ًف دىط يف إ٣جةدات ا٣جؽ٩ٲح ،كأ٦ة ا٣ذعضٲش
كاقذؼٺؼ إ٦ةـ ا٣ىٺة كا٣ذىٮٱ٪ٔ ٥ؽ  ٨٦أصةزق ٚذً ٟ٤ػ ىٺ ىٚح ٔىل ٦ة ٦ؿ.
كإً٩ل وط ا٣ذٮ٠ٲ ٢يف إ٣جةدة اٛلة٣ٲح ٛلة ٚٲ٭ة  ٨٦مةاجح اٛلٕة٤٦ح ك ٰ٬إٛ٩ةؽ ٨٦
و
ص٭حً٠ ،ل دٞؽـ ّلٞٲ.٫ٞ
[ٹ]()2

ٔىل اٷَٺؽ ث ٢ا٣ذٰ

صٕ٤٭ة()3

اٍ٣صع

فرع :كٞل٤٭ة ا٣ذُصٚةت
أقجةث نة ٵظ١ةـ َشٔٲح ٞ٦ ٰ٬ىٮدة ٪٦٭ةٚ ،ٺ ٱىط ا٣ذٮ٠ٲ ٢ثةٵ ٢٠كاٍ٣صب
كاٚلٲةَح كا٪٣ضةرة ك٩عٮ٬ة كٹ يف ا٘ل٪ةٱح ٔىل اٍ٘٣ل ،كإف ٠ة٩خ قجج نة ًٌ٤٣لف؛ إذ
٣ٲف ٞ٦ىٮد نا ٪٦٭ة ث ٢يف اٵٝٮاؿ كاٵٕٚةؿ ا٣ذٰ  ٰ٬إٱٛةء كاقذٲٛةء أك إ٣لةب أك
( )1زٱةدة يف (ب ،ج).
( )2قة( ٨٦ ٍٝب).
( )3يف (أ)« :كًٕ٭ة».

إقٞةط ٠أ٩ٮاع إٞ٣ٮد كاٵقجةب( )1كاٞ٣جي كا٣ذك٤ٲ.٥
ٖل ً٦ ٢ذةع أك ٩عٮق ًف ٱ ٨١ذ ٟ٣دٮ٠ٲ ن
ٺ ث٢
فرع ٨٧ٚ :أ٦ؿ ٍٗلق ثج٪ةء أك ى ٍ
اقذبضةر نا إف ٠ةف ثأصؿة كإٹ ٚةقذٕة٩ح ،كإف أ٦ؿق ثجٲٓ أك ٝجي ٱكذع ٫ٞثأصؿة
٠ةف دٮ٠ٲ ن
ٺ كإصةرة ٢١ٚ ،ك٠ٲ ٢ٱىط أف ٱ١ٮف أصٍل نا ٍٗ ٨٦ل ٔ١ف.
فرع :ك١٣ٮف ا٣ذٮ٠ٲ ٢دُص ٚنة وط ا٣ذٮ٠ٲ ٢ثٚ ٫ٲ١ٮف ا٣سةٌل ك٠ٲ ن
ٺ ٣ٶو٢
اٛلٛٮض ٍٗلق ٚإ٩ ٫٩ةات
ٍٚلصٓ ٔ٤ٲ ٫ثةٙلٞٮؽ ،ثؼٺؼ ٦ة إذا كِ ٢٠ف
ٍٚلصٓ ٔ٤ٲ ٫ٹ ٔىل اٵو.)3(٢

ٔ٤ٲ)2(٫

كٹ ٱىط يف اٵٱًلف؛ إذ ٔ ٰ٬٭ؽ ثَل إ٣جؽ كرثْفً٠ ٫ل ٦ؿ ٹ دُصؼ،
ثة٪٣ؾكر ا٣ذٰ ٣ٲكخ ٓل٤ٲ ١نة ٣ؾ.ٟ٣

كٹ()4

َشط ٠ٮٚ ٫٩ٲًل ٱ ٫١٤٧اٵو ٨٦ ٢ا٣ذُصٚةت ً٠ل ٦ؿ يف
فرع :ك١٣ٮ١لة إثةظح ي ً
اٷثةظحٚ ،ٺ دىط ٚٲًل ٬ٮ ٕ٦ىٲح ٠ةْ٣٭ةر كا٘ل٪ةٱح ٔىل اٍ٘٣ل كاٹقذبضةر ٔىل
اٛلٕىٲح كَٺؽ ا٣جؽٔح كإٔذةؽ ا٣نٞه يف إ٣جؽ ثٍ٘ل إذف اٍ٣صٱ ٟكثٲٓ إ٣جؽ
اٛلك ٨٦ ٥٤ا١٣ةٚؿ ك٩عٮ٬ة؛ إذ ٹ ٱ١٤٧٭ة اٵو٣ ٢ذعؿٱ٧٭ة.
فرعٚ :إف ك ٫٤٠ثةُ٣ٺؽ كا٣جٲٓ كإ٣ذٕ ٜل٤ح  ٢ٕٛٚأظؽ ٬ؾق ا٣سٺزحٛ٩ ،ؾ ٵ٫٩
ٛلة أٝةٞ٦ ٫٦ةـ ٛ٩كٚ ٫ٲًل ٱىط ٕ ٫٪٦ل ٤نح دػ٤خ ٬ؾق دجٕ نة؛ إذ ٝؽ  ٢ٕٚاٛلٞىٮد
كاًٌ٣لف يف إ٣ذ٤ٔ ٜٲ ٫إف ٠ةف ٦ٮرس نا كإٹ قٕٯ إ٣جؽ ً٠ل إذا ك ٫٤٠ثٍصاء ٔجؽ
ٍٚصل  ٨٦ٱٕذ٤ٔ ٜٲً٠ ،٫ل ذ٠ؿق ثٕي أوعةث٪ة.
فرع :كٔ ٥٤أف ٦ة ٹ ٱ ٫١٤٧اٵو ٨٦ ٢ا٣ذُصؼ يف اٙلةؿ ٹ ٱىط أف ٱٮ٢٠
ٚٲ٠ ٫جٲٓ ٦ة ٹ ٱ ٫١٤٧أك إصةرد ٫أك ٔةرٱح( )5كَٺؽ  ٨٦قٲذـكص٭ة كدـكٱش ٨٦
قذٕ ٜ٤ث ٫زكصذ ،٫ثؼٺؼ ٔذ ٨٦ ٜد٤ؽق أ٦ذ ،٫كا٪٣ؾر ثًل د٘ ٫٤أرً ٫ك٩عٮ٬ة؛
( )1يف (ب ،ج)« :اٷ٩نةءات».
( )2يف (ب ،ج).»٫٪ٔ« :
( )3يف (ب)« :ا٣ٮ٠ٲ.»٢
( )4يف (ب ،ج)« :كٹ يف ا٪٣ؾكر».
( )5يف (ب ،ج)« :إٔةرد.»٫

٣ىعذ ٨٦ ٫اٵوً٠ ٢ل ٦ؿ.
فرعٚ :إف ك ٫٤٠ثأف ٱنرتم  ٫٣مٲب نة ز ٥ٱجٲٕ ٫أك ٱذـكج  ٫٣ا٦ؿأة ز ٥ٱُٞ٤٭ة أك
ٺ ز ٥ٱٕـ ٫٣ك٩عٮ ذ ،ٟ٣وط ٵٛ ٫٩لة وةر ك٠ٲ ن
ٱ٪ىت  ٫٣ك٠ٲ ن
ٺ ثكجت ا٣جٲٓ
كاُ٣ٺؽ كإ٣ـؿ وط دٮ٠ٲُ ٫٤لة دجٕ نة ٤٣ذٮ٠ٲ ٢ثأقجةُلة ً٠ل ٱىط إ٣ـؿ اٛلؽار
كإف ٠ةف ٔـٹن ٔ ٨ا٣ٮ٠ة٣ح ٝج ٢ظىٮٜلة إٹ أ ٫٩ثٕؽ كصٮد ا٣كجت ك٬ٮ ا٣ذٮ٠ٲ٢
اٛلع ِفجف ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ٝةؿ٦ :ذٯ رصت ٍف ك٠ٲ ن
ٺ ٞٚؽ ٔـ٣ذٚ ،ٟإ ٫٩ٹ ٱىط إٹ
ٔ٪ؽ ثٕي أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲح ً٠ل دٞؽـ يف أظ١ةـ اٷ٩نةءات.
فرعٚ :إف ٠ةف ا٣ذُصؼ ٱىط  ٨٦اٵو ٨١٣ ٢ا٦ذٕ٣ ٓ٪ةرض وط ا٣ذٮ٠ٲ٢
ث٩ ٫عٮ :أف ٱٮ ٢٠كٍف ا١٪٣ةح  ٨٦يٱـكج اٛلٕذؽة أك اٛلعؿً ٦ح أك اٛلـكصح ثٕؽ
وٺظ٭ة ٣ؾٟ٣؛ ٵف ا٣ٮٹٱح زةثذح ثكجج٭ة ك٬ٮ اٞ٣ؿاثح ً٠ل ٦ؿ ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ك ِف٢٠
ك٬ٮ ٍٗل ك ُفٍف  ٨٦يٱـكج ٔ ٫٪ثٕؽ ٦ىٍلق كٌ ٣ٲ نة.
ٹ ٱٞةؿًٚ :ل ثةؿ ا٣ٮٍف ا ٍ ٣يٍ ٧عؿً ـ ٹ ٱىط دٮ٠ٲ ٫٤ثة١٪٣ةح ٠ ٓ٦ٮف اٛلةٓ٩
ٔةرً نة؟
ٵ٩ة ٞ٩ٮؿٝ :ؽ دٞؽـ أف يف ا١٪٣ةح مةاجح ٔجةدة؛ ك٣ؾً ٟ٣ف ٱىط دٮ٠ٲ ٢ا١٣ةٚؿ
٧٤٣ك ٥٤كا١ٕ٣فً٠ ،ل ٦ؿ ّلٞٲ.٫ٞ
فرع :كٔ ٥٤أ ٫٩ٹ ٱىط ا٣ذٮ٠ٲ ٢يف اٛلجةح؛ إذ ا٣ذُصؼ ٚٲٍٗ ٫ل ٠ل٤ٮؾ
٣ٶوً٠ ،٢ل ذ٠ؿق ثٕي أوعةث٪ة ،ك ٨٦وعع٪٦ ٫٭ٝ ٥ةؿ :ا٣ذُصؼ ٬ٮ يف
ا٣ؾ٦ح ثإزجةت ٨لء ٜلة ،ك٬ٮ ً٦ل ٱ ٫١٤٧اٵو٠ ٢ة٣ذٮ٠ٲ ٢ثةٹمرتاء كاٹٝرتاض
كاًٌ٣ل٩ح ك٩عٮ٬ةٚ ،إ٦ ٫٩ذٔ ٜٛىل وعذ٠ ٓ٦ ٫ٮ٦ ٫٩جةظ نة.
فرع :ك١٣ٮف ا٣ٮ٠ٲ٩ ٢ةاج نة ًف ٱىط دٌ٧ٲ٫٪؛ إذ ٱىٍل ًٌ٠لف اٛلةٛ٪٣ ٟ٣ك ٫إٹ
إذا ٠ةف ثأصؿة ًٌٚل ٫٩ظٲ٪بؾ  ٨٦ظٲر إ ٫٩أصٍل ،ٹ  ٨٦ظٲر إ ٫٩ك٠ٲ.٢
فرع :ك١٣ٮف يف ا٣ذٮ٠ٲ ٢اقذ٪ةثح ٠ةف ٚٲ ٫مةاجح ٓل٤ٲٟ؛ ٵف( )1ا٣ٮ٠ٲ ٢ٱٟ٤٧
ا٣ذُصؼ ا٣ؾم ٱ ٫١٤٧اٵو٤ٚ ،٢ؾ ٟ٣ثُ٤خ ثة٣ؿد ،كٛ٩ؾت ثةٞ٣جٮؿ أك ٦ة يف
( )1يف (ب ،ج)٠ :ةف.

ظ ،٫٧١كًف ٱ٤٣ ٨١ٮ٠ٲ ٢ثٕؽق ٔـؿ ٛ٩ك ٫إٹ يف كص ٫اٵو ،٢كًف ٱىط دُص٫ٚ
ٝج ٢ا.٥٤ٕ٣
فرع :ك٬ؾق اٹقذ٪ةثح ٹ ػِ ٛ٤فٲح ٚٲ٭ة إٹ يف اٛلٕةكًةت اٛلعٌح ك ٰ٬ا٣جٲٓ
كاٷصةرة ك٦ة يف ٪ٕ٦ةً٬ل  ٨٦اٜلجح ٔىل ٔٮض ك٠ؾا ا٣ى٤ط كا١٣ذةثح ٔىل
اٵوط٬ ٰٛٚ ،ؾق مةاجح ػٛ٤ٲح وٮ ٩نة ٤٣عٞٮؽ ٔ ٨اٌ٣ٲةع.
فرع٤ٚ :ؾ ٟ٣دٕٞ٤خ اٙلٞٮؽ يف ٬ؾق ثة٣ٮ٠ٲٝ ٢ة٣خ اٙلٛ٪ٲح :ٵف اٛلةؿ ٱؽػ٢
يف ٙ ٫١٤٦لْح ٟلذُٛح ،ك ٨٦ىز ِفٝ ٥ةؿ ثٕي أوعةث٪ة :إ ٫٩إف امرتل رٖلٔ ٫ذٜ

ٔ٤ٲ ٫أك زكص ىذ ٫اٛ٩كغ ١٩ةظ٭ةٕٚ ،ىل ٬ؾا ٣ٮ ك ِفٔ ٢٠جؽ نا ثةمرتاء(ٛ٩ )1كٔ ٫ذ.ٜ

فرعٚ :إف أًةؼ إٌف اٵوٚ ٢ٺ ىػ ىٛ٤ٲح يف اٵوط ك٬ٮ ٩ةات يف اٚ ،ٍٞٚ ِٛ٤٣ٺ
ٱذٕ ٜ٤ث ٫ظً٠ ٜل يف ٍٗل اٛلٕةكًةت اٛلعٌح ٠ة١٪٣ةح كدٮاثٕ ٫كا٪٣ؾر ثةٛلةؿ ثةٜلجح()2

ك٩عٮ٬ةٚ ،ذضت ٚٲ٭ة ٤٠٭ة اٷًةٚحٚ ،ٺ ٱذٕ ٜ٤ثة٣ٮ٠ٲ ٢ظ ٜإذ ٹ ػٛ٤ٲح.
كثٕي أوعةث٪ة كا٣نةٛ٩ ٰٕٚٮا اٚلٛ٤ٲح  ٞ٤ُ٦نة يف ا٘ل٧ٲِٓ ٕٚ ،فٞ٤ٮا اٙلٞٮؽ
ثةٵو ٞ٤ُ٦ ٢نة ،كأكصجٮا اٷًةٚح يف ٕلٲٕ٭ة.
فرع :ك٣ذٕ ٜ٤اٙلٞٮؽ ثٔ ٫ىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ كرزخ ٔ ٫٪ك٘٣ٯ دٕٲٲٛ٪٣ ٫٪كٚ ٫ٲًل
ٔٲ ٫٪اٵو٦ ٨٦ ٢نرتل ك٩عٮق ،كٛ٩ؾ دُص ٫ٚثٕؽ إ٣ـؿ ٝج ٢ا ٥٤ٕ٣ث.٫
فصً[ :يف ادلعاستح]

َش٠ح ،كُ٪٦ ٰ٬ٮٱح ٔىل
كاٛلٌةرثح ٩ٮع  ٨٦ا٣ذٮ٠ٲ٢؛ إذ  ٰ٬ك٠ة٣ح ٚٲ٭ة مةاجح ً ٍ

٪ٕ٦ٯ اٷصةرة.

فرع١٤ٚ :ٮ١لة ك٠ة٣ح ٠ةف ً٤٣لٔ ٟ٣ـؿ إ٣ة٦ ٢٦ذٯ مةء ،كًف ٱٕ٤٣ ٨١ة٢٦
ٔـؿ ٛ٩ك ٫إٹ يف كص ٫اٛلة ،ٟ٣كوعخ ٞ٤ٕ٦ح ك٦ؤٝذح ،كثُ٤خ ثًل دجُ ٢ث٫
ٛ٦ٮً نة ،كد٪ةك٣خ
ا٣ٮ٠ة٣ح ٚٲًل ٦ؿ كًف ٱٕ٤٣ ٨١ةٌ٦ ٢٦ةرثح ٍٗلق إٹ إذا ٠ةف ِف
( )1يف (أ) :ٱنرتم.
( )2يف (ب ،ج)« :كاٜلجح».

ا٣ذُصؼ اٛلٕذةد  ٨٦ىٗ ٍج و )1(٨أك ٩كٲبح أك ٍٗلً٬ل ،ك٠ةف اٛلةؿ يف ٱؽ إ٣ة ٢٦أ٦ة٩ح ٹ
ٱىط دٌ٧ٲ٪٭ة ٠ة٣ٮدٱٕح؛ إذ ٱىٍل اًٌ٣لف يف ٍٗل ٞ٦ةث٤ح ٨لءٚ ،إف ٔٞؽا٬ة ٔىل
ا ٢٧ٕ٣أك اٙل ِٛثجٕي ا٣ؿثط ٠ة٩خ إصةرة ٚةقؽة ك٣ــ اًٌ٣لف.
اٍ٣ص٠ح زجخ ٕ٤٣ة ٢٦ظ ٜيف ٦ةٜلة ظٲر وةر
فرع :كٛلة ٚٲ٭ة ٪ٕ٦ ٨٦ٯ ْف
ٔؿكًة ك٠ةف ا٣جٲٓ إ٣ٲ ،٫كًف ٱً٤٣ ٨١ل ٟ٣ىد ىٮ ْفٍ ٣ٲ ٫إٹ ثُؿٱ ٜا٣ٮ٠ة٣ح ٚذٕ ٜ٤ث٫
اٙلٞٮؽ ،كٹ ٱٛ٪ؾ [ث )2(]٫ا٘٣ج ،٨ك٠ؾا قةاؿ أظ١ةـ ا٣ٮ٠ة٣ح ك٣ٮ ًف ٱٚ ٨١ٲ٭ة رثط
ٔىل اٵوط ،كوط أف ٱنرت٦لة اٛلة ٞ٤ُ٦ ٟ٣نة ً٠ل ٱنرتم ا٣كٲؽ ٔ ٨٦جؽق اٛلأذكف،
كٹ ٱىط أف ٱنرت٦لة إ٣ة ٢٦إٹ ظٲر ٹ رثط ،كامرتط ٠ٮف ا٣ىجٰ كإ٣جؽ
٦أذكَ٩ل ٚذذُٕ ٜ٤لًل اٙلٞٮؽ.
فرع :كٹُ٩ٮاا٭ة ٔىل ٪ٕ٦ٯ اٷصةرة إذا اػذ٨ ٢لء َ ٨٦شكَ٭ة وةرت
إصةرة ٚةقؽةٚ ،ذذجٕ٭ة أظ١ة٦٭ة  ٨٦اًٌ٣لف ك٣ـكـ اٛلس ٢كٙلٮؽ ا٣ؿثط ً٤٣لؿ،
ت
كإً٩ل ٙل ٜا٣ؿثط ٪٬ة ثةٛلةؿ ٵ ٫٩ٱنج ٫اٛ٣ةاؽة اٵو٤ٲح ٠ة٣ٮ٣ؽ ،كٱنج٦ ٫ة ا ٠يذ ًك ى

ثآ٣ح اٍ٘٣لً٤ٚ ،ل ٠ةف إ٣ة٪٬ ٢٦ة ٩ةاج نة ٗ٤ت ا٣نج ٫اٵكؿ ،ثؼٺؼ دُصؼ
ا٘٣ةوت؛ إذ ٹ ٩ٲةثح ٚٲ٘٤ت ا٣نج ٫ا٣سةٌل  ٨١٣ٱ٤ــ ا٣ذىؽؽ ث٪ٔ ٫ؽ صًلٔح؛ ٵ٫٩
 ٨٦ )3(ٟ٤٦كصٞ ٫لْٮر ٚةقذ٧ؿار ٠ ٫١٤٦ةٹقذ٧ؿار ٔىل ٕ٦ىٲح( ،)4ثؼٺؼ ٦ة
ت ثآ٣ح ٘٦ىٮثح ٤٣ـكـ اٵصؿة ٚٲُٲت  ٫٣اٚلؿاج؛ ٵ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح اًٌ٣لفً٠ ،ل
ا ٠يذ ًك ى
٩ج٤ٔ ٫ٲ ٫ا٣نةرع(.)5
فرع :كٛلة ٚٲ٭ة ٪ٕ٦ ٨٦ٯ اٷصةرة اقذع ٜإ٣ة٦ ٢٦ة ق ٨٦ ٫٣ ٰ٧ا٣ؿثط،
كزجٮت ذ ٟ٣ثةٹقذعكةف؛ إذ اٞ٣ٲةس ٱٞذٌص ٚكةد٬ة ٕ٣ؽـ إ٣ٮض ك٬ٮ اٙلىح
 ٨٦ا٣ؿثط يف اٙلةؿ كص٭ة٣ذ ٫كِلٮٱـ ٔؽـ كصٮدق يف اٛلكذٞج.٢
( )1يف (ب ،ج) « :ىٔ ٍَل».
( )2قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).
( )3يف (ج).»٫١٤٦« :
( )4يف (ب ،ج)« :اٛلٕىٲح».
(ٞ٣ )5ٮ(( : ÷ ٫٣اٚلؿاج ثةًٌ٣لف)).

ٛ ٨١٣لة امرتط ا٣نةرع ٠ٮ١لة يف اٞ٪٣ٮد اٛلٮصٮدة ك ٰ٬وةٙلح ٕ٧٤٣ةكًح يف
كص ىٕ ٢ا٣ذُصؼ إٌف إ٣ة ،٢٦وةر ٦ذْ ٧ف ٪١نة  ٨٦امرتاء ٦ة ٱْٚ ٨ٲ ٫ا٣ؿثط
٨ ٢٠لء ى
ٔةد نة ٚٲ١ٮف ذ٪ْ٦ ٟ٣ح ٣ٮصٮدق ٚأٝٲ ٥يٞ٦ةٚ ،٫٦ىةر إ٣ٮض ٦ٮصٮد نا ظ ١نًل
٣ٮصٮد قجج ٫اٛلٮصت ٔ ٫٣ةدة.
فرع :ك٣ؾً ٟ٣ف دىط يف إ٣ؿكض كا٣ؽٱٮف ،كأٚكؽ٬ة َ ٢٠شط  ٨٦ ٓ٪٦كصٮد
ا٣ؿثط ٩عٮ :ٹ دجٲٓ(٦ )1ة امرتٱخ أك إٹ ٚ ٨٦ٺف؛ ٘لٮاز أف ٹ ٱؿٗت ٚٺف أك
ٱذٕؾر ٔ٤ٲ ،٫ثؼٺؼ :ٹ دنرتم إٹ ٚ ٨٦ٺف ٚٲىط ً٠ل  ٫٣أف ٱٕـ ٫٣ظٲ٪بؾ.
فرعٚ :إف َشط ا٣ؿثط ٵظؽً٬ل ٕ٤٤ٚ ٍٞٚة ٢٦ا٤ٞ٩جخ ٝؿً نة ،كً٤٣ل٠ ٟ٣ةف
إ٣ة٦ ٢٦ذربٔ نة إٹ أف ٱٍصط  ٫٣أصؿة أك د١ٮف ٔةدد٠ ٫ةف أصٍلا ن٦نرت ٠نة.
فرع :ك٦ذٯ ّ٭ؿ ا٣ؿثط يف اٛلٌةرثح ا٣ىعٲعح يك ًصؽى ت اٍ٣ص٠ح ظٞٲٞح ٚٲٟ٤٧
إ٣ة ٢٦ظىذ ،٫كٱسجخ ٜلة أظ١ةـ اٛل ٟ٤إٹ أٍٗ ٫٩ل ٦كذٞؿ ٕ٣ؽـ اقذٞؿار ا٣ؿثط؛
َص ٚٲ٪ضرب ث ،٫ك٨٦
٘لٮاز أف ٤لؽث ثٕؽق رثط آػؿ ٚٲؽػ ٢أ٤ٝ٭ًل يف أ٠سؿً٬ل أك يػ ٍ ه
ىز ِفً ٥ف ٱُص إ٣ة ٢٦ث ٟ٤٧ا٣ؿثط اٵكؿ َشٱ ١نة يف ا٣ؿثط اٳػؿ ،ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ ثٕي
أوعةث٪ة :ٹ ٱ ٟ٤٧إ٣ة ٢٦ظىذ ٫إٹ ثةٞ٣ك٧ح .ٍٞٚ
فصً[ :يف اٌششوح يف ادلىاعة]

كاٍ٣ص٠ح يف اٛل١ةقت ٩ٮع  ٨٦ا٣ذٮ٠ٲ٢؛ إذ ه
 ٨٦ ٢٠اٍ٣صٱَ١ل ك٠ٲ٣ ٢ٴػؿ،
و
ك٪٦ ٢١٣٭ًل ٔـؿ وةظج ٞ٤ُ٦ ٫نة ٹ ٔـؿ ٛ٩ك٫
 ٚيٲجُ ٢اٍ٣ص٠ح ٦ة يٱجُ ٢ا٣ٮ٠ة٣ح،
إٹ يف كص ٫وةظج ،٫كدذ٪ةكؿ ا٣ذُصؼ اٛلٕذةد ٹ ا٣ذربٔةت كٹ ٦ة ٹ ٱٕذةد ٠ة٘٣ج٨
اٛ٣ةظل ،كوعخ ٞ٤ٕ٦ح ك٦ؤٝذح ،كًف ٱٍ٤٣ ٨١صٱ ٟأف ٱنةرؾ ثًلٜلة ٍٗلق إٹ
ٛ٦ٮً نة ظٲر ٱىط ذ ،ٟ٣ه
أَ٦ل ٚٲًل ّلخ ٱؽقٚ ،إف َشط ٚٲ٭ة اٙلِٛ
ك٪٦ ٢٠٭ًل ه
وةرت إصةرة ٚةقؽةً٠ ،ل ذ٠ؿ٩ة يف اٛلٌةرثح.
فرع :ك١٣ٮف ٔ٪٦ ٢٠ ٢٧٭ًل يف ٞ٦ةث٤ح ٔ ٢٧اٳػؿ ٠ةف ٚٲ٭ة ٪ٕ٦ٯ اٛلٕةكًح،
( ٢ٕ٣ )1ا٣ىٮاب« :ٹ دجٓ».

ٚإذا دؿؾ أظؽً٬ل ا٣ ٢٧ٕ٣ـ٣ ٫٦ٴػؿ أصؿة اٛلس ٢ظٲر ًف ٱذربع ثة ،٫٪ٔ ٢٧ٕ٣ز٥
 ٰ٬رضكب أرثٕح:
األول ادلفاوعث:
ك٬ٮ أف ٱذعؽ يف اٙلً ٥١ذ ِف٦ذة اٍ٣صٱَ١ل يف أ٦ٮاؿ ا٣ذضةرةٚ ،ٲىٍل ٦ة ٱذٕٜ٤
و
ثأظؽً٬ل  ٫٣كٔ٤ٲ٦ ٫ذٕ ٞ٤نة ثةٳػؿ ٝ ٨٦جي و
ػٲةرٚ ،إف
ز ٨٧كدك٤ٲ٦ ٥جٲ وٓ كر ْفد
َشَة أف ٹ ٱذٕ ٜ٤ثأظؽً٬ل ٨لء ً٦ل دٕ ٜ٤ثةٳػؿ أك دٌٛٲ ن
ٺ يف ا٣ؿثط أك اٚلَص
٦ٮصج٭ة.
ٚكؽت؛ إذ ٬ٮ ػٺؼ ى
فرعٚ :ٺّلةد ا٣ؾ٦ذَل ٔىل اٙلؽ اٛلؾ٠ٮر امرتط دكةك٦لًل ثعٲر ٱى٤ط ٢٠
كاظؽة ٪٦٭ًل ٵف ٱذُٕ ٜ٤لة ٦ة ٱذٕ ٜ٤ثةٵػؿل ٥٤ٚ ،ٱىط أف ٱ١ٮ٩ة ٔجؽٱ ٨أك
أظؽً٬ل كٹ وج ِفٲَل كٹ أظؽً٬ل؛ ٵف ذ٦ح ا٣ىجٰ كإ٣جؽ ٝةرصة ٦ ٓ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦
اٹًُؿاب ،كًف دىط أٱٌ نة ثَل ٦ك ٥٤ك٠ةٚؿ ،كٹ ثَل ٟلذ ٰٛ٤ا٣ؾ٦ح ٣ؾ.ٟ٣
فرع :ك٤٣ـكـ دكةكم ا٣ؾ٦ذَل امرتط أف ٹ ٱ١ٮف ٵظؽً٬ل ِلةرة ٍٗل ٦ة ٚٲ٫
اٍ٣ص٠ح؛ إذ ٱ٤ــ ٠ٮف ذ٦ذ ٫ا٣ذٰ ٱنةرؾ ُلة ٝةرصة كٹ يف ٱؽق ٨لء  ٨٦اٞ٪٣ؽٱ٨
ٍٗل ٦ة ٚٲ ٫اٍ٣ص٠ح؛ ٵف اٞ٪٣ٮد ٟل٤ٮٝح ٕ٧٤٣ةكًح ٚ٭ٰ ٠أ٦ٮاؿ ا٣ذضةرة ،ك٣ؾٟ٣
يْ ٠ف ٢٧ه
ى
ثةٳػؿ يف ثةب ا٣ـ٠ةة.
٪٦ ٢٠٭ًل
فرع :ك١٣ٮف اٞ٪٣ٮد أو ٢ا٣ذضةرة ا٣ذٰ  ٰ٬اٛلٞىٮد  ٨٦اٍ٣ص٠ح امرتط ٠ٮف
[)1(]٨٦

كٝٮع ا٣ؿثط كاٚلَص ٝج ٢اً٠ ،٢٧ٕ٣ل ٣ٮ

اٍ٣ص٠ح كإٝح ٚٲ٭ة؛ ٣ٲؤ٨٦
امرت٠ة يف ىٔ ٍؿ و
ض ٘ٚٺء أك ىر يػه؛ إذ ٱؤدم إٌف اقذجؽاد أظؽً٬ل ثة٣ؿثط يف اٵكؿ

ك٦نةر٠ذ ٫يف رأس اٛلةؿ يف ا٣سةٌل ،كامرتط دكةك٦لًل؛ ٣ٲذٕ ٜ٤ث ٨٦ ٢١اٍ٣صٱَ١ل
٦ة دٕ ٜ٤ثةٳػؿ ،كامرتط أٱٌ نة اٚل٪ٔ ٍ٤ؽ اٵ٠سؿ ثعٲر ٹ ٱذ٧ٲـ ٦ةؿ و
٪٦ ٢٠٭ًل؛
٣ٲعى ٢اٹمرتاؾ يف  ٢٠صـء ٪٦٭ة ٚٲنرت٠ةف ٚٲًل دٛؿع ٔ٪٭ة  ٨٦يٗ ٍؿـ أك يٗ.٥ٍ٪
فرع :كٹّلةد ذ٦ذٰ اٍ٣صٱَ١ل ظ ١نًل ٠ةف اٙل ٥١ٵظؽً٬ل أك ٔ٤ٲ ٫ظ ١نًل
( )1قة( ٨٦ ٍٝج).

٣ٴػؿ كٔ٤ٲ ،٫كإذا أٝةـ أظؽً٬ل ا٣جٲ٪ح ٔىل ػى٠ ٫٧ةف ٣ٴػؿ أف ٱُ٤ت اٙل،٥١
كإذا ظ ِف ٙ٤أظؽً٬ل ػىً ٫٧ف ٱ٣ ٨١ٴػؿ ّل٤ٲ ،٫ٛثؼٺؼ ٦ة إذا ظ ٙ٤أظؽً٬ل
أٝؿ ٣ـٔ ٫٦ىل اٛ٩ؿادق ،ك١٣ٮ١لًل
ٚلىٚ ٫٧إف ٤٣ؼىّ ٥ل٤ٲ ٙاٳػؿ؛ ٵ٣ ٫٩ٮ ِف
٠ة٣نؼه ا٣ٮاظؽ ٠ة٩خ ٞٛ٩ذ٭ًل ٔىل أٛ٩ك٭ًل  ٨٦اٛلةؿ ك٣ٮ دٛةً٤خ.
فرعٞٚ :ؽ ٔ ٥٤أف ٦ؿصٓ َش٠ح اٛلٛةكًح إٌف زٺزح أمٲةء:
ا٣ٮ٠ة٣ح يف ا٣ذُصؼ ٠كةاؿ اٍ٣صؾ.
كك٠ة٣ح أػؿل ُلة اقذع٪٦ ٢٠ ٜ٭ًل أف ٱُة٣ت ٗؿٱ ٥اٳػؿ.
كٛ٠ة٣ح ُلة اقذعٗ ٜؿٱ٪٦ ٢٠ ٥٭ًل أف ٱُة٣ت اٳػؿ .ثؼٺؼ َش٠ح ا٪ٕ٣ةف
٤ٚٲف ٚٲ٭ة إٹ اٙل ٥١اٵكؿٔ ،ىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
ٚإف ٝٲ٠ :٢ٲ ٙٱىط اٙلً١لف اٳػؿاف كٝؽ ٔ ٥٤أ ٫٩ٹ دىط ا٣ٮ٠ة٣ح ٝج٢
زجٮت اٙل ٜكٹ اٛ١٣ة٣ح ٍ٘٣ل َٕ٦ل؟
٪٤ٝة :إً٩ل زجذة ٪٬ة دجٕ نة ٣ٺمرتاؾ يف ا٣ؾ٦ذَل ً٠ل ذ٠ؿ٩ة؛ إذ ً٬ل  ٨٦رضكرد ٫ٹ
ثإ٩نةء دٮ٠ٲ ٢أك دٛ١ٲ ،٢كٝؽ زجخ اٙل ٥١دجٕ نة ظٲر ٹ ٱسجخ ٞ٦ىٮد نا ً٠ل ذ٠ؿ٩ة
يف ا٣ذٮ٠ٲ ٢ثُٺؽ ا٣جؽٔح ك٩عٮق ،كً٠ل ذ٠ؿ٩ة يف رٕ٠ذٰ اُ٣ٮاؼ.
فرع :ك١٣ٮ١لًل زجذة ٪٬ة دجٕ نة ٹّلةد ا٣ؾ٦ح ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ٣ٮ امرتؾ رصٺف يف ٞ٩ؽٱ٨
٦ذكةكٱَل كيف ٱؽ أظؽً٬ل ِلةرة أك ٞ٩ؽ آػؿ كٔٞؽا٬ة ٔىل ا٣سٺزح اٵظ١ةـ ا٣ذٰ
 ٰ٬أظ١ةـ اٛلٛةكًح ا٣ٮ٠ة٣ذَل كاٛ١٣ة٣ح ُ٦صظَل ُلة٠ ،ة٩خ ٔ٪ة ٩نة كًف دىط إٹ
ا٣ٮ٠ة٣ح اٵكٌف ٕ٣ؽـ اّلةد ا٣ؾ٦ذَل ظ ١نًل ٞ٪٣ىةف إظؽاً٬ل ً٠ل ظ٪ٞٞةق أكٹن.
اٌعشب اٌثأ :ٟاٌؼٕاْ

ك٦ؿصٕ٭ة إٌف اٙل ٥١اٵكؿ  ٨٦أظ١ةـ اٛلٛةكًح ك٬ٮ ا٣ذٮ٠ٲ ٢يف ا٣ذُصؼ ٓ٦
و
ث٪٦ ٢١٭ًل ظٞٮؽ دُص٫ٚ؛ إذ اٙلٞٮؽ دٕٜ٤
اٛلٕةكًح [يف اٚ )1(]٢٧ٕ٣ٲذٕٜ٤
ثة٣ٮ٠ٲ ٫٣ ٨١٣ ٢ا٣ؿصٮع ٔ٤ٲ ٫ثعىذ ٨٦ ٫اٚلَص.
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).

فرع١٤ٚ :ٮ١لة ك٠ة٣ح وعخ  ٨٦إ٣جؽ كا٣ىجٰ ،كٛلة ٚٲ٭ة  ٨٦اٛلٕةكًح يف
ا ٢٧ٕ٣امرتط ٠ٮ١لًل ٦أذكَ٩ل ،كإً٩ل ًف دىط ثَل ٦ك ٥٤ك٠ةٚؿ؛ ٛلة
اٛلٌةرثح ،كوعخ  ٓ٦ا٣ذٛةً ٢يف اٛلةَ٣ل ً
كاٙل ِفىذَل يف ا٣ؿثط.

٪٤ٝة()1

يف

فرعٚ :إف َشط ٔ ٢٧أظؽً٬ل ٚ ٍٞٚإف يصٕ ٢ا٣ؿثط ٠ ٫٣ ٫٤٠ة٩خ ٝؿً نة ،كإف
يْ ٚفٌٚ ٢ٲ٠ ٫ة٩خ ٌ٦ةرثح ٞلٌح ،كوط ظٲ٪بؾ ٠ٮف ا٣ذةرؾ ٠ ٢٧ٕ٤٣ةٚؿ نا كإ٣ة٢٦
٦ك ٤نًل ،كإف صٕ ٢دةثٕ نة ً٤٣لؿ ٠ة٩خ ك٠ة٣ح ٞلٌح ،كإ٣ة٦ ٢٦ذربع إف ًف ٱ٫٣ ٨١
ٔةدة يف أػؾ اٵصؿة ،كإف صٕ ٢ا٣ؿثط ٍ٘٣ ٫٤٠ل إ٣ة٠ ٢٦ةف ٝؿً نة كإ٣ة ٢٦ك٠ٲ٢
و
ك ٢١٣أصؿة ٔ.٫٤٧
٦ذربع ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ،كإف يْ ٚفٌ ٢ى ٣ى٘ٯ كدجٓ رأس اٛلةؿ
فرعٞٚ :ؽ ٔ ٥٤أ ٫٩ٱىط دٕؽد َش٠ح( )2ا٪ٕ٣ةف دكف اٛلٛةكًح ،كأ ٫٩ٱىط أف
و
٣سة٣ر ٔ٪ة ٩نة ،إ٦ة يف َٔل ذ ٟ٣اٛلةؿ  ٓ٦اٷذف أك
ٱ١ٮف  ٨٦ ٢٠اٍ٣صٱَ١ل َشٱ ١نة
يف ٍٗلق  ٞ٤ُ٦نة.
اٌعشب اٌثاٌث :ششوح اٌٛخٖٛ

ك٦ؿصٕ٭ة إٌف ك٠ة٣ذَل  ٨٦ ٢٠ ٨٦اٍ٣صٱَ١ل ٣ٴػؿ :إظؽاً٬ل يف ٓل ٟ٤اٛلةؿ
ثةقذٞؿاض أك امرتاء،

كاٵػؿل()3

يف ا٣ذُصؼ ٚٲ ٓ٦ ٫اٛلٕةكًح يف ا،٢٧ٕ٣

٦نرت ٠نة ثٲ٪٭ًل قٮاء دكةكٱة يف ٨٦ ٢٠
ك٠ ٓ٦ٮف ذ ٟ٣اٛلك ىذ ٍ ٞىؿض أك اٛلنرتل ى ى
اُ٣ؿَٚل أك دٛةًٺ ٚٲ٭ًل [ ٕ٦نة]( )4أك دكةكٱة يف أظؽً٬ل كدٛةًٺ يف اٳػؿ أك

دٛةًٺ ٚٲ٭ًل  ٕ٦نة كاػذ ٙ٤ا٣ذٛةً.٢
فرع :ك٠ ٰ٬ة٪ٕ٣ةف إٹ أف ىٔ ٍٞؽ٬ة ٣ٲف ٔىل ٦ةؿ ظةرض ،ك ٨٦ىز ِف ٥اظذٲش ٚٲ٭ة إٌف

ا٣ٮ٠ة٣ح اٵكٌف ،كٕ٣ؽـ كصٮد اٛلةؿ ٠ةف ا٣ؿثط دةثٕ نة  ٫٣كًف ٱ ٨١ٹمرتاط ػٺ٫ٚ
ظ٥١؛ إذ ٬ٮ دُصؼ ٚٲًل ًف ٱ٬ ٟ٤٧ٮ كٹ قججً٠ ،٫ل دٞؽـ اٷمةرة إ٣ٲ ٫يف اٛلٌةرثح.
(ً )1ف ٱ٪ه اٛلؤ ٙ٣يف ٚى ٢اٛلٌةرثح ٔىل اٙلٚ ٥١ٲ٭ة ثَل اٛلك ٥٤كا١٣ةٚؿ.
( )2يف (ب ،ج)َ« :شؾ».
( )3يف (أ)« :اٳػؿ».
( )4قة( ٨٦ ٍٝب ،ج).

فرعٚ :إف ىك ِف ٠ى ٢ه
٪٦ ٢٠٭ًل وةظج ٫ثةقذٞؿاض ٦ةاح در ٥٬كاٷ ْفِلةر ٚٲ٭ة ،٫٣
٠ة٩خ ك٠ة٣ح ٞلٌح ػة٣ٲح ٔ ٨اٍ٣ص٠حٚ ،إف صٕ٪٦ ٢٠ ٢٧ٔ )1(٢٭ًل يف ٞ٦ةث٤ح
ٔ ٢٧اٳػؿ ٠ة٩خ إصةرة ٚةقؽة.
فرعٚ :إف أ٦ؿ ٪٦ ٢٠٭ًل وةظج ٫ثةقذٞؿاض ٦ةاح ز٥ ٥لُ٤٭ة ٔىل ٦س٤٭ة ٫٪٦
كٱذضؿ ٚٲ٭ة٠ ،ةف َش٠ذٰ ٔ٪ةف ٍ٦صكط يف ٪٦ ٢٠٭ًل ٔ ٢٧أظؽً٬ل ٚ ،ٍٞٚإف
صٕٺ٬ة( )2ثٮصٮد اٛلةؿ كاٚل ٍ٤وعخٚ ،إف صٕ٤٭ة ٩ةصـة ٚكؽت.
فرعٚ :إف أ٦ؿ أظؽً٬ل اٳػؿ :أف ٣لٕ ٫٣ ٢صـء نا ً٦ل اقذٞؿض كٱذضؿ ٚٲ ٫دكف
اٳػؿ٠ ،ة٩خ ك٠ة٣ح ٞلٌح ٹ َش٠ح ،كإ٣ة٦ ٢٦ذربع إف ًف ٱٕذؽ أػؾ اٵصؿة.
اٌعشب اٌشاتغ :ششوح األتذاْ

ك ٰ٬دٮ٠ٲٞ ٢لي يف اٷصةرة ٔىل اٵًٔلؿ  ٨٦ ٢٠ ٨٦اٍ٣صٱَ١ل ٣ٴػؿ ٓ٦
اٍ٣ص٠ح يف ٔٞؽ اٷصةرة؛ ٣ٲنرت٠ة يف اٵصؿة كقٮاء دٛةًٺ أك اقذٮٱة ،ادٞٛة أك
اػذٛ٤ة يف ا ٢٧ٕ٣أك اٙلىح.
فرع :كإً٩ل دىط ٚٲًل دىط ٚٲ ٫ا٣ٮ٠ة٣ح  ٨٦اٵًٔلؿ ،كٱىٍلاف َشٱَ١ل ٚٲًل ًف
ٱُٞصق أظؽً٬ل ٔىل ٛ٩ك ٫ثة٪٣ٲح اٛلذٞؽ٦ح كٝخ ٔٞؽ اٷصةرة ،ز ٥إف مةء َة٣ج٫
ثة ٢٧ٕ٣كإف مةء ٔ ،٫٪ٔ ٢٧كإف مةء اقذأصؿ ٔىل ٔ ٫٤٧كرصٓ ٔ٤ٲ ٫ثةٵصؿة إٹ
دَٕل اٵكٹف.
أف ٱٞٮؿ يف ٔٞؽ اٍ٣ص٠ح :كأِ ،ٰ٪ٔ ٢٧ف

فرعٚ :إف ٠ة٩خ ا٣ٮ٠ة٣ح  ٨٦أظؽ ا٘لة٩جَل  ٍٞٚأك ٪٦٭ًل كاٛلأ٦ٮر ثذٞج٦ ٫٤ذ٧ٲـ نا

ٍٗل ٦نرتؾ٠ ،ة٩خ ك٠ة٣ح ٞلٌح ٹ َش٠ح ٚٲ٭ة.
فرع :كثٕؽ وعذ٭ة ٱذٕ ٜ٤ث ٢١كاظؽ ٪٦٭ًل ظٞٮؽ دُص ٫ٚيف اٛلُة٣جح ثة٢٧ٕ٣
كاًٌ٣لف كَ٤ت اٵصؿة ٹ ثةٳػؿٔ ،ىل ٦ة ٦ؿ يف ا٣ٮ٠ة٣ح.
فرعٞٚ :ؽ ٔ ٥٤أف َش٠ح اٵثؽاف
( )1يف (ج) :صٕٺ.
( )2يف (أ ،ج)ٞ٤ٔ« :ة٬ة» .دْ٪ٲ ٪نة.
( )3يف (ب ،ج)« :ا٣ٮصٮق».

كا٣ٮص)3(٫

كا٪ٕ٣ةف ٝؽ دٕؽد ثة٪٣كجح إٌف

اٍ٣صٱَ١ل كإٌف ٦نةر٠ح أظؽً٬ل أك ك٠ة٣ذ٭ًل(ٍ٘٣ )1لً٬ل ،كأ١لة ٝؽ ِلذ ٓ٧ا٣سٺث
أك از٪ذةف ٪٦٭ة ثؼٺؼ اٛلٛةكًح ٚٺ دٕؽد  ٞ٤ُ٦نة ،كٹ ِلةٍٗ ٓ٦ل٬ة إٹ اٵثؽاف
ثٍصط أف ٹ ٱٞجي أظؽً٬ل أصؿة ٦ة دِ ٞفجٞ٩ ٫٤ؽ نا إٹ  ٓ٦اٹقذٮاء يف ظىح ا٣ذّ ٞفج.٢
فرع :ك ىِ ٣ف ٧ة دٞؿر أف ٦ؿصٓ اٍ٣صؾ ٤٠٭ة إٌف ا٣ٮ٠ة٣ح ًف دىط َش٠ح ػة٣ٲح ٔ٪٭ة
٩عٮ :أف ٱ١ٮف  ٨٦أظؽً٬ل ا٣ؿظٯ ك ٨٦اٳػؿ اُ٣ع ٨كاٵصؿة ٜلًل ،ث ٢ٱ٤ــ
ت ،ك٩عٮ :أف ٱ١ٮف ٨٦
اٙل ْف
٣ؾم ا٣ؿظٯ أصؿدٔ ٫ىل اُ٣ةظ ٨ك ٫٣أصؿدٔ ٫ىل ذم ى
أظؽ ٥٬اٵرض ك ٨٦اٳػؿ ا٣جؾر ك ٨٦اٳػؿ ا ،٢٧ٕ٣ث ٢ٱ١ٮف ا٣ـرع ٣ ٫٤٠ؾم
كاً ٢٧ٕ٣
٣ٴػؿٱ.٨
ا٣جؾر كٔ٤ٲ ٫أصؿة اٵرض
ً
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف وعح اٹمرتاؾ يف اٹظذُةب كاٹوُٲةد ك٩عٮً٬ل ٦جٰ٪
ٔىل وعح ا٣ذٮ٠ٲ ٢ثةٛلجةح ،كأف اٹمرتاؾ يف اٹٔلةب ك٩عٮق  ٨٦ا٣ذربٔةت ٹ
ٱىط؛ ٵ٦ ٫٩ذٮٔ ٙٝىل ٌ ٩ٲح ا٣ٮا٬ت ك٩عٮق ٚٺ د٩ ٰٛ١ٲح اٛلذ٭ت أ ٫٣ ٫٩كٍ٣صٱ.٫١
ٚ٭ؾا آػؿ اٵقجةب ا٣ذٰ  ٰ٬أٝٮاؿ إ٩نةاٲح ٞلٌح.

( )1يف (ب ،ج)« :أك ك٠ٲ٤٭ًل».

[األعثاب اٌر ٟ٘ ٟألٛاي ئخثاس٠ح]

كأ٦ة اٵقجةب ا٣ذٰ  ٰ٬أٝٮاؿ إػجةرٱحٚ ،٭ٰ زٺزح أ٩ٮاع :أػجةر ٞلٌح،
كأػجةر ٦نٮثح ثإ٩نةء كص٪جح اٚلرب ٗة٣جح ،كا١ٕ٣ف.
[إٌٛع األٚي :األخثاس احملعح]

اٛلؼرب ٚٲًل ً٦ص.
أ٦ة ا٪٣ٮع اٵكؿ ٫٪٧ٚ :اٷٝؿار ٚ٭ٮ إػجةر ٔ ٨ظٔ ٜىل
ً
ٟلرب ٔ ٫٪يف ٛ٩ف اٵ٦ؿ ثعكت
فرع :ك١٣ٮ ٫٩إػجةر نا كصت أف ٱ١ٮف  ٫٣ى ه
ىً
اٛلؼرب
اْ٣ة٬ؿ ثٞىؽ اٷػجةر( ٥٤ٚ ٫٪ٔ )1ٱىط اٷٝؿار ا٣ؾم ئؿً ؼ ٠ؾث٫؛ ٕ٣ؽـ
ٔ ٫٪كٹ ٦ة ي٬ـً ؿ ث٫؛ ٕ٣ؽـ اٞ٣ىؽ.

ٺ يف ً ٨٧اٷ٩نةء  ٨٦و
١لٰ أك و
٩ؽاء أك و
فرع :كٝؽ ٱ١ٮف ٬ؾا اٚلرب ظةو ن
أ٦ؿ

ظؿ ،ٱة َة ،ٜ٣ٱة ىٔ ٫٣ ٨ٍ ٦يل ٦ةاح در ،٥٬ٱة
أك اقذٛ٭ةـ أك ٓل ُف ٨أك ٍٗل٬ة ٩عٮ :ٱة ّف
()2
اٙلؿ ،ك٣ٲذ ٟيد٬ ٥٤١ؾق ا٣ذٰ َٞ٤ذ٭ة،
ى ٨ٍ ٦ثٕخ ٠ ٫٪٦ؾا ،ك٩عٮ :ارضب ٬ؾا ِف

اٙلؿ أك ٬ؾق
أك ا٣ؾم ثٕخ  ٫٪٦ك٩عٮ :أُٔ ٰ٪رسج داثذ٬ ٟؾق كزٮب ٬ؾا ْف
اُ٣ة ٜ٣أك ٩عٮ ذٚ ،ٟ٣ذسجخ أظ١ةـ اٷٝؿار.
فرعٚ :إف ٔ٬ ٥٤ـ ٫٣يف اٷ٩نةء ًف ٱ ٓ٪٧ذ ٟ٣وعخ اٷٝؿار ا٩ ٰ٪٧ٌ٣عٮ٦ :ة
أثٲي ٬ؾا اٙلؿ! ٣نؽٱؽ ا٣كٮاد ،ك٬ت ٍف وٮؼ داثذ٬ ،ٟةزٹن يف اٵ٦ؿ؛
ٹػذٺؼ ٞل ٢اٷٝؿار كٞل ٢اٜلـؿ.
ٚإف اّلؽ ِف
ٞلٺً٬ل ًف ٱىط ،كذ ٟ٣ظٲر ٱ١ٮف اٜلـؿ يف ا٣ٮو ٙا٣ؾم ٬ٮ ٞل٢
اٷٝؿار ا٩ ٰ٪٧ٌ٣عٮ :أُٔ ٰ٪زٮب ٔجؽؾ ،أك ا٩ـؿ ٪ٕ٦ة يف دارؾ ،ك ي٪ٕ٦ ٢ٍ ٠ة ٨٦
َٕة ٟ٦ظٲر ٔؿؼ أٝ ٫٩ىؽ ا٣ذّ ٧ف ٜ٤ٹ اٛلٕةٌل اٙلٞٲٞٲح ،كقٮاء ىصؽِف يف اٷ٩نةء
أك ٬ـؿ.
( )1يف (ب ،ج)« :ٱٞىؽ ثةٷػجةر».
( )2يف (ب ،ج).»ٟ٪٦« :

فرع :كٹ( )1امرتاط أف ٱ١ٮف ٟلرب نا يف ٛ٩ف اٵ٦ؿ امرتط إ١٦ةف وؽ٥٤ٚ ٫ٝ
ٱىط يف ٦ة ٟٔ ٥٤لةٛ٣ذً٠ ،٫ل إذا ٝةؿ ٕ٣جؽق اٵ٠رب  ٫٪٦ق ٪نة٬ :ٮ اث ،ٰ٪ثؼٺؼ ٦ة
إذا ٠ةف ٱ ٨١٧ا٣ىؽؽ ٚإ ٫٩ٱٕذ ٜكٱكذع ٜأصؿة اٚلؽ٦ح ٚٲًل ً٦صٚ ،إف ر ِفد إ٣جؽ
اٷٝؿار ثُ ٢ا٪٣كت ٹ إ٣ذً٠ ،ٜل إذا ٠ةف ٦ن٭ٮر ا٪٣كت ٍٗ ٨٦لق.
فرع :كٝؽ ٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كثٕي أوعةث٪ة :إ ٫٩ٱٕذ ٜأٱٌ نة ظٲر ٠ةف أ٠رب  ٫٪٦ق ٪نة؛
ثة٣ج٪ٮة كثةٙلؿ ِفٱح ،كثُٺف أظؽً٬ل ٹ ٱٞؽح يف اٳػؿ.
ٵ١لًل إٝؿاراف يف اٛلٕ٪ٯ ِف
كا٘ل٧٭ٮر ٱٞٮ٣ٮف :إً٩ل زجذخ اٙلؿٱح  ٨٦ظٲر إ١لة ٹز٦ح ٤٣ج٪ٮة ،كثُٺف
ا٣ج٪ٮة
اٛل٤ـكـ ٦كذ٤ــ ثُٺف ا٣ٺزـ ،كٹ ٱ٤ــ ٦س ٢ذ ٟ٣يف ٦ن٭ٮر ا٪٣كت؛ ٵف ِف
ٚٲ٠ ٫ل٪١ح ،كإً٩ل ًف دىط؛ ٣ذٌ٪٧٭ة إقٞةط ظ ٜاٍ٘٣ل ،ٹ ١٣ٮ٠ ٫٩ؾث نة.
ثج٪ٮة زكصذٚ ٫٭ٮ ٔىل ٬ؾا ا٣ذٛىٲ ٢اٛلؾ٠ٮر يف إ٣جؽ قٮاء ٨٦
أٝؿ ِف
فرع :كإف ِف

كٝٮع اٙلَ٧١ل  ٕ٦نة أك أظؽً٬ل أك ٔؽـ كٝٮع ٨لء ٪٦٭ًلٔ ،ىل ٦ة ٦ؿ.

اٛلؼرب ٣ٮ أػرب :أف ا٣يشء ا٣ؾم يف ٱؽ ٍٗلق
فرع :ك١٣ٮ ٫٩إػجةر نا ٔ ٨ظٔ ٜىل
ً
٣ـٱؽ ًف ٱُص ذ ٟ٣إٝؿار نا ظذٯ ٱىٍل ذ ٟ٣ا٣يشء يف ٱؽق ٚٲ٤ٞ٪ت إٝؿار ناٚ ،ٲ٤ـ٫٦
دك٤ٲ ٫٧أك اقذٛؽاؤق أك ٝٲ٧ذ.٫
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف اٷٝؿار إذا دٌ ٨٧إ٣ـاـ اٍ٘٣ل ظ ٞنة أك إقٞةط ظً ٜف ٱىط
()2
ٞؿ ا٣ـكصح
ٞؿ
ً
ث٪كت ى ٨ٍ ٦ثٲ ٫٪كثٲ ٫٪كاقُ هح أك اٛلن٭ٮر ا٪٣كت أك يد ِف
٩عٮ :أف يٱ ِف

ثٮ٣ؽ ٱ٤ــ ٙ ٨٦لٮُ ٫ٝلة ٙلٮ ٫ٝثـكص٭ة ٔ٪ؽ ثٕي أوعةث٪ة.
()3
ٱٞؿ إ٣جؽ ثض٪ةٱح
دٞؿ ثـكج ٍٗل زكص٭ة ،أك ث١ٮ١لة ٠ل٤ٮ٠ح ٍ٘٣لق ،أك ِف
أك ِف
ٱٞؿ ث٪كت ٍٗلق ،أك ث١ٮ ١٤٦ ٫٩نة ٍ٘٣ل قٲؽق أك ٍ٘٣ل
دٮصت ٔىل قٲؽق ٗؿا٦ح ،أك ِف
ٱٞؿ اٛلعضٮر
ٱٞؿ اٵصٍل اٚلةص ث١ٮ٠ ٫٩ل٤ٮ ٠نة ٍ٘٤٣ل أك أصٍل نا  ،٫٣أك ِف
ٕ٦ذً ،٫ٞأك ِف

ثَٕل ً٦ل يف ٱؽق ٍ٘٣ل ى ٨ٍ ٦يظ ًض ىؿ .٫٣

( )1يف (ب ،ج)« :كٹمرتاط».
( )2يف (ب ،ج)« :ث٧ن٭ٮر».
( )3أم :اٵ٦ح٬ .ة٦ل (ج).

فرعٚ :إف ٠ةف اٛلة ٨٦ ٓ٩وعح اٷٝؿار ً٦ل ٱ ٨١٧اردٛةٔ٠ ٫ةف ٦ٮٝٮ ٚنة ٔىل
اردٛةٔ ٫ز ٥ٱسجخ ظ٩ ٫٧١عٮ :أف ىد ًج ٍَل ا٣ـكصح يف ٦كأ٣ح إٝؿار٬ة ثة٣ـكج اٳػؿ ،أك
ٱٕذ ٜإ٣جؽ يف إٝؿارق ثة٘ل٪ةٱح ،أك دٛ٪كغ إصةرة اٚلةص ،أك ٱؿد ٓٛاٙلضؿ كإَ٣ل ثةٝٲح
أك دةٛ٣ح ثذٛؿٱُ ٫إٹ أف يٱ ًِ ٞفؿ أ١لة ٧ٌ٦ٮ٩ح ٔ٤ٲ٪٧ً ٫٭ة ٔىل ظكت اٷٝؿار.
فرع :ك ٨٦ذ٣ ٟ٣ٮ ا ِفدٔٯ ٦ؽ وع ٦ٮ٣ٮد نا ٘٣ةات ،زٝ ٥ؽـ ا٘٣ةات ٛ٪ٚةق ،ى
كٹ ىٔ ى٨
كظ ً١ى ٥ثٛ٪ٲ ،٫ا٩ربـ إٝؿار اٛلؽٰٔ ،ٹ إذا أٝؿ إ٣جؽ :أٍ٘٣ ٟ٤٦ ٫٩ل قٲؽق ،أك
أ ِف ٦ي ٫ي
إثُةؿ ً
كٹء ً
ي
قٲؽق.
أٝؿ ث٪كت ٍٗلق زٔ ٥ذٜ؛ إذ يف وعح إٝؿارق
و
٦ةض ًف ٱ ٟ٤٧اٛل ًّ ٞفؿ إثُة ٥٤ٚ ،٫٣ٱىط رصٮٔ٫٪ٔ ٫
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ػرب نا ٔ٨
ظ ٜاٳدٚ ٰ٦ٲ٫
إٹ ٚٲًل ٱٮصت ظؽ نا ٣كٞٮَ ٫ثة٣نج٭ح إٹ ظؽِف اٞ٣ؾؼ؛ ٵف ِف
ٗة٣تٚ .إذا ٝةؿ :ىأ ٍٔ ىذ ى ٜأيب يف ٦ؿض ٦ٮد٬ ٫ؾا ٹ ث٬ ٢ؾا ٹ ث٬ ٢ؾا كٹ ٦ةؿ ٫٣
قٮأ ،٥٬ذ٪٦ ٢٠ ٜ٭ٝ ٥لة ٩نة.
كإف ُٔ ٙثة٣ٮاك كادى ٢ا١٣ٺـ قٕٯ ه
 ٢٠يف ز٤سٰ ٝٲ٧ذ ،٫كإف ًف ٱذى٢
قٕٯ ا٣سةٌل يف ٩ى ٙكا٣سة٣ر يف ز٤سَل.
كثةٛ٣ةء أك « يز ِف »٥قٕٯ ا٣سةٌل يف ز٤ر كا٣سة٣ر يف ز٤سَل ،كاٵكٹف ثةٛ٣ةء كا٣سة٣ر
ثة٣ٮاك قٕٯ ٪٦ ٢٠٭ًل يف ز٤سٰ ٝٲ٧ذ ،٫كٹ ٨لء ٔىل اٵكؿ يف ٬ؾق اٵرثٓ.
ٚإف ٠ةف ا٣سةٌل ثة٣ٮاك كا٣سة٣ر ثةٛ٣ةء قٕٯ  ٨٦ ٢٠اٵك ىٍَ ٣ل يف ٩ى ،ٙكا٣سة٣ر
يف ز٤سَل ،كٔىل ٬ؾا ٱ١ٮف اٞ٣ٲةس.
ٳد ٰ٦كوؽِف  ٫ٝاٛل ىّ ٞفؿ  ٫٣يف ا٣ؿصٮع كد١ؾٱت
ثعٜ
فرعٚ :إف ٠ةف اٷٝؿار ُف
ُف
ٛ٩ك٠ ،٫ةف ذ ٟ٣إٝؿار نا ثكٞٮط ظ ٫ٞا٣ؾم ٱسجخ ثةٷٝؿارٚ ،ٲجُ ٢ظ ٥١اٷٝؿار،
ٚإف رصٓ ٔ ٨دىؽٱ٠ ٫ٞةف ٠ؿصٮع اٛل ًْ ٞفؿ ٹ ٱىط إٹ إذا وةد ٫ٝاٛلٞؿ يف ٠ؾث ٫يف
ا٣ذىؽٱ ٜز٠ ٥ؾ.ٟ٣
فرعٚ :إف ٠ةف يف اٛل ىْ ٞفؿ ث ٫ظٓ ٜص دٕةٌف ك٬ٮ ٗة٣ت ًف ٱىط ا٣ؿصٮع ك٣ٮ
وؽِف  ٫ٝاٛل ىّ ٞفؿ ٠ ٫٣ةُ٣ٺؽ ا٣جةا ٨كا٣ؿًةع كإ٣ذ٪ٔ ٜؽ صًلٔح ،ٹ إذا ٠ةف ظ ٜآص

٤٘٦ٮث نة ٠ةٞ٣ؾؼ كا١٪٣ةح ،إذ ٝؽ ٔ ٥٤أف ظ ٜآص يف ا١٪٣ةح ٗة٣ت يف اثذؽاا٫
٤٘٦ٮب يف ا٩ذ٭ةا.٫
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلٮصت ٣ىعح اٷٝؿار ٠ٮ٦ ٫٩ج ْفٲ ٪نة(ٙ )1ل ٜاٍ٘٣ل ٠ةف د١ؾٱت
اٛل ىٞؿ ًٞ ٧٤٣ ٫٣ؿ ٦جُ ن
ٺ ٫٣؛ إذ ٬ٮ إٝؿار  ٫٪٦ث ٰٛ٪ذ ٟ٣اٙل ،ٜك٬ؾا ظٲر ٠ةف ذٟ٣
اٙلٞ ٨٦ ٜلي ظٞٮؽ اٳد٦ٲَل أك ٗة٣ج٭ة ٹ اٛل٘٤ٮب ٠ةٷٝؿار ثةٕ٣ذ ٜكاُ٣ٺؽ
ا٣جةا ٨كا٣ؿًةع كاٛ٩كةخ ا١٪٣ةح.
ٺ ِف
ثج٪ٮة ٔجؽق اٛل٪١٧ح ٔ ٞن
أٝؿ
ك٠ؾثى ،٫زجخ إ٣ذ ٜٹ ِف
فرعٚ :إذا أٝؿ ِف
ا٣ج٪ٮة ،كإف ِف
ثج٪ٮ ة زكصذ ٫اٛلض٭ٮ٣ح ٚؿدد ٫زجذخ ا٣جٲ٪ٮ٩ح ٹ ا٪٣كت ،ك٠ؾا ٣ٮ ٠ةف ٩كج٭ة()2
٤ٕ٦ٮ ٦نة ٔىل ٦ة ٦ؿ.

فرعٚ :إف رصٓ اٛل ىٞؿ  ٨ٔ ٫٣ا٣ذ١ؾٱت ٠ةف ٠ؿصٮع اٛل ًٞؿ ٱىط ٚٲًل ًف ٱ ٨١ظٜ
أٝؿت أ١لة زكصح ٚأ٠ؾُلة اٛل ىٞؿ ً ،٫٣ف
آص ٚٲٗ ٫ة٣تٚ ،إذا أٝؿ أ٠ ٫٩ل٤ٮؾ ٍ٘٣لق ،أك ِف
ٱ ٫٣ ٨١ا٣ؿصٮع ٔ ٨ا٣ذ١ؾٱت؛ إذ ٬ٮ إٝؿار ثةٙلؿٱح كا٣جٲ٪ٮ٩ح كظ ٜآص ٚٲ٭ًل

ؼ.
ٗة٣ت ً٠ل ئؿً ى
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ػرب نا وط ثةٛلض٭ٮؿ ص٭ة٣ح ٤٠ٲح ٍٚلصٓ إ٣ٲ ٫يف ا٣ذٛكٍل ،كًف
اٛلؼرب ٔ ،٫٪كٹ ٱىط دٕ٤ٲ ٜاٷرادة
ٱىط دٕ٤ٲ ٫ٞثٍصط ٵف اٚلرب ٱٛذٞؿ إٌف إرادة
ً
ثٍصطً٠ ،ل دٞؽـ يف أكؿ ا١٣ذةبٚ ،ٺ ٱىط إذا صةء زٱؽ ٪ٕٚؽم  ٫٣كدٱٕح أك ىد ٍٱ ه،٨
إٹ إذا ٔ ِف ٜ٤ثٮٝخ ٱىط أص ن
٧٤٣ؼرب ٔ ٫٪ٹ
ٺ ٣ؾ ٟ٣اٛل ىٞؿ ثٚ ٫ٲ١ٮف ا٣ذٕ٤ٲٜ
ى
ٕٚيل ٝ ٫٣ٲ٧ح ٠ؾا ز٦ ٨٧جٲٓ أك ٩عٮق ،ٹ
٤٣ؼرب ٩عٮ :إذا صةء رأس ا٣ن٭ؿ اٛ٣ٺٌل ِف

ٝٲ٧ح ٦ذ ٙ٤أك ٩عٮق ،ك٠ؾا ا٣ذٮٝٲخ ثة٣ـ ٨٦اٛلكذٞج ٢ٹ ٔىل قجٲ ٢اٍ٣صط ٚ٭ٮ
ٔىل ا٣ذٛىٲ ٢اٛلؾ٠ٮر.
فرعٚ :إف ٠ةف اٍ٣صط ٦ةًٲ نة أك ظة٣ٲ نة ٞٚؽ  ٫ٕ٪٦ثٕي أوعةث٪ة ٤ٕ٤٣ح
اٛلؾ٠ٮرة ،كٛ٦٭ٮـ ٠ٺـ اٵ٠سؿ صٮازق ٖل ن
٧٤٣ؼرب ٔ ٫٪ٹ
ٺ ٔ ٫٣ىل صٕ ٢ا٣ذٞٲٲؽ
ى
( )1يف (ب ،ج)٦« :سجذنة».
( )2يف (ب ،ج)٩« :كج٭ًل».

٤٣ؼرب ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ٩عٮ٦ :ة ٠ةف يف ٠ٲيس ٚ٭ٮ ٣ـٱؽ ،ك٦ة ٠ةف ٱ٪كت إ ِفٍف ٚ٭ٮ ٧ٕ٣ؿك،
ٹ ٦ة يك ًصؽى يف ثٲذٰ؛ إذ ٬ٮ ٦كذٞجٚ ٢ٺ ٱىط.
ٔيل ٠ ٫٣ؾا إف صةء زٱؽ إٝؿار ٹ ظ،٫٣ ٥١
فرع :كٝؽ ًٔ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أف ٝٮِ :٫٣ف

ك٣ٮ ٝٲ :٢ثأف اٷٝؿار ثىؽر ا١٣ٺـ وعٲط ٚٺ ٱىط ا٣ؿصٮع ٔ٫٪

ثآػؿ٬ة()1

()2
اٛلٍ٘لة ً٠ل ٝة٣ٮا
١٣ةف ٝٮٱ نة؛ ٛلة دٞؽـ أف اٞ٣ٲٮد ا٣ؿإٚح ٣ىؽر ا١٣ٺـ ٘٤٦ةة ٹ ْف

ٔيل ٠ ٫٣ؾا إذا صةء رأس ا٣ن٭ؿ؛ ٵف أذجةر ثٕي ا١٣ٺـ أكٌف  ٨٦إ٘٣ةء .٫٤٠
يفِ :ف

ٔيل ٗ ٫٣لكٮف ٹ ث٦ ٢ةاح ،كَ ٰ٬ة ٜ٣كاظؽة ٹ ث٢
فرع :ك٣ؾ ٟ٣إذا ٝةؿِ :ف

از٪ذَل ،دػ ٢اٵكؿ يف اٳػؿ؛ ٹظذًلؿ ٠ٮ ٫٩ي ٦ى٘ ْفٍل نا ثة٣ـٱةدة .ثؼٺؼ٬ :ؾق َةٜ٣
ٹ ث٬ ٢ؾق ،كٔ٪ؽم ٗ ٫٣لكٮف ٹ ث ٢مةة؛ إذ ٬ٮ راٚ ٓٚٲسجذةف  ٕ٦نة.

كٝٲ :٢إً٩ل ٤لٔ ٢٧ىل ا٣ذؽاػ٦ ٢ة ٠ةف يف اٷٝؿار ٠ةٛلسةؿ اٵكؿ ٹ اٷ٩نةء
٠ةٛلسةؿ ا٣سةٌل ٚذُ ٜ٤زٺز نة؛ ٵف اٷػجةر ٤لذ ٢٧ا٣ذؽارؾ ٹ اٷ٩نةء ،ك٩عٞ٩ ٨ٮؿ:
ا٣ذؽارؾ ٣ٺٛ٩ؿاد ٚ ،ٍٞٚٺ ٚؿؽ ظٲ٪بؾ.
ُ٦صح أك يف ً ٨٧إ٩نةء ٩ ٨٦ؽاء
ك٬ ٨٦ؾا ا٪٣ٮع اٞ٣ؾؼ؛ إذ ٬ٮ إػجةر ،إ٦ة ٌ

أك أ٦ؿ أك ١لٰ أك دٕضت أك ٍٗل٬ة ٔىل ٦ة ٦ؿ يف اٷٝؿار.
٦ذٌ ٪٧نة ٤٣ض٪ةٱح ٔىل ًٔ ٍؿض اٛلٞؾكؼ ًف د٪ؽ ٓٚا٘ل٪ةٱح إٹ
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ػرب نا
ْف

ثًل ٱىؽ ٨٦ ٫ٝم٭ةدة أك دىؽٱ ٜاٛلٞؾكؼ أك ١٩ٮ ٨ٔ ٫٣ا٣ٲَ٧ل أك ٠ٮف ظةٍٗ ٫٣ل
و
و
ٔٛٲ،)3(ٙ
 ٙ٤١٦أك
ٍٗل
٪٦ةٚٲح ٹ٩عُةط ًٔ ٍؿًٔ ٫ةد نة ١٠ٮ٠ ٫٩ل٤ٮ ٠نة أك ٠ةٚؿ نا أك ى
ٔىل ٦ة ٦ؿ يف اٙلؽكد.

فرع :كا١٪٣ٮؿ ٪٬ة ٦ك٤٣ ٍٞعؽْف ٔ ٨اٞ٣ةذؼ ٍٗل ٦ٮصت ٔ ٫٣ىل اٛلٞؾكؼ ً٠ل
 ٨ٔ ٙا٣ن٭ةدة أك ٔ٨
ٱٮصت اٙل ٜيف ٍٗل ٬ؾا اٛلٮًٓ؛ ٵف ا١٪٣ٮؿ إ٦ة ىػ ى ٤ه
( )1أم :ثآػؿ ا٘ل٤٧ح.
(٦ ٢ٕ٣ )2ؿادق اٹقذس٪ةء اٛلكذ٘ؿؽ٬ .ة٦ل (أ ،ب ،ج).
( )3أمٍٗ :ل ٔٛٲ٬ .ٙة٦ل (ج ،ب).

اٷٝؿار ٔىل ٦ة قٲأيت .كاٙلؽّف ٹ ٱسجخ ثةٙلضح ا٣ذٰ  ٰ٬ث ىؽى هؿ ٔىل ٦ة ٦ؿ إٹ ١٩ٮؿ

ا٣ـكصح يف إ٤٣ةف ٚإ٦ ٫٩ٮصت ٤٣عؽْف ٔ٤ٲ٭ة؛ ٵ ٫٩ثٕؽ أٱًلف ا٣ـكج كٝ ٰ٬ةا٧ح
ٞ٦ةـ م٭ةدد ،٫ك٣ؾ ٟ٣صٕ٤خ أرثٕ نةٚ ،أٱًل١لة دإٚح ٛلة ٝؽ يك ًصؽى قج يج ،٫كٔ٪ؽ ٔؽـ

ا٣ؽا ٓٚٱٮصؽ اٙلً٠ ٥١ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(.)1

رب ٞلي ٟلربق ٝٮؿ آػؿ ك٬ٮ اٛلع ،ٰ١كٝؽ
ك٬ ٨٦ؾا ا٪٣ٮع اٙل١ةٱح ٚ٭ٰ ػ ه

ٱ١ٮف ٛ٦ؿد نا أك(ٕ )2ل٤ح إ٩نةاٲح كػربٱح وؽ ٝنة ك٠ؾث نة ،كاٙل١ةٱح ٕل٤ح ػربٱح ٣ٲف
إٹ ،...كوؽٝ٭ة ك٠ؾُلة ثةٔذجةر٬ة يف ٛ٩ك٭ة ٹ ثةٔذجةر اٛلع ،ٰ١كٝؽ د١ٮف
اٙل١ةٱح ٞ٦ىٮدة  ٨٦ا١٣ٺـ ،كٝؽ د١ٮف يف ً٠ ٨٧ٺـ آػؿ ػرب نا أك إ٩نةء ٨٦
َ٤ت أك ٍٗلق ً٠ل ٦ؿ يف اٷٝؿار قٮاء.

و
ظةؾ إٹ أف ٕل٤ح اٙل١ةٱح ا٣ذٰ ٰ٬
ٟلرب يف اٛلٕ٪ٯ؛ ٵ٫٩
فرعٚ :ذةٍف اٞ٣ؿآف ً

٠ةذب ،ك٠ؾا ا٘لة ٓ٦ثَل ْٛ٣ذَل
اٚلرب(ٞ )3لؾكٚح ٦ؿادة ُ ٥٤ٕ٤٣لة ،كا٣ٺظٚ ٨ٲ٫
ه
٦ذجةٱ٪ذَل ٔىل كص ٫اٹ ْفدكةؽ كاٹًٌ٩لـ(٠ )4ٺ ٦نة كاظؽ نا ك٠ؾا ا٣ـٱةدة يف ظؿكؼ
ا٧٤١٣ح كاٞ٪٣ىةف ٪٦٭ة.
فرعٚ :إذا دؿدد ا٣ذةٍف ثَل وٛذَل ث٧٤١ح ُ ُٜ٪ٚلة ٦ؿدَل اظذٲةَ نة،

أزجذ٪ة()5

وعح ذٔ ٟ٣ىل وعح اٚلرب اٛلٍصكط ،كا٣ىعٲط أ ٫٩ٹ ٱىط ً٠ل دٞؽـ.
كٔىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة ٚٺ ٠ؾبٔ ٨١٣ ،ىل اٞ٣ٮؿ ثة٣ىعح ٱ١ٮف دة٣ٲ نة ٣ذٟ٤
ا٧٤١٣ح ،كٔىل اٞ٣ٮؿ اٳػؿ ٱ١ٮف ٦ك ُٞنة ٜلةٚ ،ٲعى ٢ا٘ل ٓ٧ثَل ٧٤٠ذَل
٦ذجةٱ٪ذَل ظٲر دٮقُخ  ٨١٣ٹ ٔىل اٹدكةؽٚ ،ٺ ظؿج ٚٲ.٫
َ َ ْ َُ َ َْ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََْ َ َ َ َ
اتّ...ص اٳٱح [ا٪٣ٮر.]8:
(ٛ٦ ٨٦ )1٭ٮـ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صويدرأ خِٓا اىػذاب أن تشٓد أربع شٓاد ٍ
( )2يف (ج)« :كٕل٤ح».
( )3يف (ب ،ج)« :اٚلربٱح».
( )4يف (ج)« :اٹ٩ذْةـ».
( )5يف (ج)« :ا٩ج٪ٯ».

فرع :ك١٣ٮف اٙل١ةٱح ػرب نا امرتط ٚٲ٭ة اٞ٣ىؽ؛ إذ ٹ ٱ١ٮف اٚلرب ػرب نا إٹ
ثةٷرادة ،ك٣ؾ ٟ٣دٛكؽ وٺة اٛلؼة ًَت ثةٞ٣ؿآف؛ ٛلىٍلق ٠ ٨٦ٺـ ا٪٣ةس ثةٞ٣ىؽ،
كصةز ٤٣ض٪ت ا٣جك٤٧ح كاٙل٧ؽ٣ح ك٩عٮ٬ة  ٨٦أٛ٣ةظ اٞ٣ؿآف ظٲر ًف ٱٞىؽق.
كإذا ٠ؿر ا٣ذةٍف ا٣جك٤٧ح ٝةوؽ نا ٠ٮ١لة  ٨٦قٮ ور ٦ذٕؽدة ٠ة٩خ و
آٱةت ٹ آٱح كاظؽة.
ي ى
ٚإف ٝٲ :٢إذا دىل اٛلىيل  ٓ٦ا٣ك٭ٮ ٱ٤ــ أف ٹ دىط وٺد٫؛ ٕ٣ؽـ اٞ٣ىؽ.
٪٤ٝةٝ :ؽ دٞؽـ يف ثةب ا٣ىٺة أف ا٪٣ٲح يف أكؿ ا٣ىٺة ي ً ٪ٍ٘ ٦ىٲح ِٔ ٨لؽٱؽ ا٪٣ٲح يف
ٕلٲٓ اٵٕٚةؿ كاٵٝٮاؿ.
فرعٝ :ؽ ٔ ٥٤أ ٫٩ٱنرتط يف اٙل١ةٱح ً٠لؿ  ِٛ٣اٛلع ٰ١ك٬ؾا ٬ٮ اٵو،٢
كأٝةوٲه
كٝؽ د١ٮف اٙل١ةٱح ٛلٕ٪ٯ اٛلع ٰ١دكف  ٫ْٛ٣كدك٧ٯ دٕجٍل نا(،)1
ي
اٞ٣ؿآف ٤٠٭ة ٬ ٨٦ؾا اٞ٣جٲ ،٢كإً٩ل ِلٮز ٛل ٨أظةط ثةٛلٕ٪ٯ كٚٲًل ًف ٱ ٨١اٚ ِٛ٤٣ٲ٫
ٞ٦ىٮد نا ٠ةٞ٣ؿآف.
إٌٛع اٌثأ :ٟاٌشٙادج

إذ  ٰ٬إ٩نةء ٦نذٔ ٢٧ىل إػجةر ك٬ٮ اٛلن٭ٮد ث ٫ك٬ٮ اٛلٞىٮد ،كإً٩ل صٰء
ثؾ ٟ٣اٷ٩نةء دأ٠ٲؽ نا .٫٣
فرع :ك١٣ٮف اٷػجةر ٬ٮ اٛلٞىٮد ٠ة٩خ ص٪جح اٷػجةر ٗة٣جح١ٚ ،ة٩خ
ا٣ن٭ةدة إٝؿار نا ،كامرتط ٠ٮف ٤٣ؼرب [ٟٔ )2(]٫٪لرب ٔ ٫٪يف ٛ٩ف اٵ٦ؿ ٚجُ٤خ
ا٣ن٭ةدة ثةٜلـؿ كثٕ ٥٤ا١٣ؾب ،كأثُ٤٭ة دػٮؿ اٍ٣صط ً٠ل ٦ؿ يف اٷٝؿار ،ك١٣ٮف
ا٣ىؽر إ٩نةء ٞلٌ نة امرتط ٚٲٟ ِٛ٣ ٫لىٮص ك٬ٮ  ِٛ٣ا٣ن٭ةدة ثةٛلٌةرع
اٙلةٍف.
فرع :ك١٣ٮف ا٣ن٭ةدة َشٔخ ظضح ٧٤٣ؽٰٔ ٔىل ٦ة قٲأيت ٠ةف ٚٲ٭ة إ٣ـاـ
ً
كػ٤ٮ٬ة ٪ْ٦ ٨٦ح ا١٣ؾب ٠نؽِف ة
كّلٞٲ ٜإ٣ؽا٣ح
ٍ٘٤٣ل ،ى ٚيع ْفؿ ىح ٚٲ٭ة ثةٕ٣ؽد
ْف
د٘ٲٍلا».
( )1يف (ج) « :ن
( )2قة( ٨٦ ٍٝج).

ا٣ؾ٬ٮؿ ك٠ٮ١لة  ٓٛ٪٣أك دإٚح ِ٣صر ،كًف دىط  ٨٦إ٣ؽك ٔىل ٔؽكق كٹ ٨٦
ا١٣ةٚؿ ٔىل اٛلك.٥٤
فرع :كثٮ ٖ٣يف ا٣ذعؿٱش يف اٵ٦ٮر ا٣ذٰ ي٤لذةط يف إقٞةَ٭ة ٠ةٙلؽكد  ٥٤ٚدٞج٢
ٚٲ٭ة اٛلؿأة كٹ اٛ٣ؿكع ،كًٮٔٛخ يف ا٣ـ٩ة ٦ ٥ْٕ٣ٮ.٫ٕٝ
كإً٩ل يٝج٤خ ا ٣ىٕؽٍ ٣ح يف ٔٮرات ا٪٣كةء؛ ٤٣عؿج ٚٲ٭ة دكف ٔٮرات ا٣ؿصةؿ.
كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥يٱ ٞىج يٚ ٢ٲ٭ة ٔؽؿ أٱٌ نة ٝٲةق نة ،كا٘ل٧٭ٮر ٱٕ٪٧ٮف ٝجٮ٫٣؛ إذ ٹ
ٱٞةس اٵًٕٔ ٙىل اٵٝٮل.
فرعٚ :إذا ادٔٯ ا٣ـكج ثُٺف ا١٪٣ةح ١٣ٮ١لة ػ٪سٯ ذ٠ؿ نا أك  ٰ٬اٛلؽٔٲح
١٣ٮ ٫٩ػ٪سٯ أ٩سٯ ،ثى ِفَل ٔ٤ٲ٭ة ثٕؽ٣ذَل( ،)1كثى ِفٲ٪ى ٍخ ٔ٤ٲ ٫ث ىٕؽٍ ٣ح ،كذّ ٟ٣ة٬ؿ.
فرعٝ :ة٣خ اٞٛ٣٭ةء :ك١٣ٮ١لة ظضح ٤٦ـ٦ح ٍ٘٤٣ل أذرب ٚٲ٭ة ا٣ٮٹٱح  ٥٤ٚدىط
م٭ةدة اٛل٤٧ٮؾ كا٩ذٞىخ م٭ةدة اٛلؿأة.
كأوعةث٪ة ٹ ٱٕذربكف ا٣ٮٹٱح ٚٲٕذربكف م٭ةدة اٛل٤٧ٮؾ ،كإً٩ل ا٩ذٞىخ م٭ةدة
اٛلؿأة ٞ٪٣ىةف ا ٢ٕٞ٣كا٣ؽْف ٱٚ ،٨ٶظؽً٬ل ًف ٱٞجٛ٪٦ ٨٤ؿدات ،ك٣ٴػؿ يْ ٝفٮٱخ
ثأػؿل ٕ٦٭ةً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(.)2
فرع :ك١٣ٮ١لة َشٔخ ظضح ٧٤٣ؽٰٔ امرتط م٧ٮؿ ا٣ؽٔٮل ٛلة أ ِفدد٫
أٔ ٥أك ٞ٤ُ٦ح كا٣ن٭ةدة ٞ٦ٲؽة.
ا٣ن٭ةدة قٮاء ٠ة٩ة ٦ذكةكٱَل أك ٠ة٩خ ا٣ؽٔٮل ِف
فرع :ك١٣ٮ١لة ظضح ٦ؤ ِف٠ؽة ثةٕ٣ؽد امرتط دُةث ٜا٣نة٬ؽٱٚ ،٨إف اػذٛ٤ة
ثةٷَٺؽ كا٣ذٞٲٲؽ ٤٧٠خ يف اٛلُ ،ٜ٤كإف ٠ةف يف ا٧ٕ٣ٮـ كاٚلىٮص ٤٧٠خ يف
اٵ٪ٔ ٢ٝؽ ثٕي أوعةث٪ة  ٞ٤ُ٦نة ً٠ل يف ُ٦ةثٞح ا٣ن٭ةدة ٤٣ؽٔٮل.
( )1يف (ب ،ج)« :ثٕؽَ٣ل».

َ ْ َْ َ ُ َ َ ُ َْ ََ ُ ٌ َ ْ َََ
انّص [ا٣جٞؿة ،]282:كثٞٮ: ÷ ٫٣
ي فرجو وامرأح ِ
( )2ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفإِن لً يسُٔا رجي ِ

((٦ة رأٱخ ٩ةٝىةت ٔ ٢ٞكدٱ ))...٨اٚلرب ،أػؿص ٫اٷ٦ةـ أٖلؽ ث ٨ق٤ٲًلف يف أوٮؿ اٵظ١ةـ ،
كا٣جؼةرم ( ،)304كأثٮ داكد (.)4679

كٝةؿ ٍٗلق :ٹ ثؽ أف ٱذْٛ٣ ٜٛ٭ًل ثةٵ٢ٝ؛ ٵَ ٫٩شع ا٣ذٕؽد دأ٠ٲؽ نا ٤٣عضح ٚٺ
ثؽ أف ٱذ ٜٛاْٛ٤٣ةف ٣ٲىٍلا  ِٛ٤٠كاظؽ.
فرع :ك١٣ٮ١لة إ٣ـا ٦نة ٍ٘٤٣ل ٠ةف مة٬ؽ ا٣ـكر صة٩ٲ نة ثن٭ةددٚ ٫ٲٌ ٨٧ظٲر
أٝؿ
رصٓ إذ رصٮٔ ٫إٝؿار ثذٕؽٱ ،٫زٜ ٥لؾق ا٘ل٪ةٱح ٔ٪ؽ٩ة ظ ٥١ا٧ٕ٣ؽ ظٲر ِف
ثة٣ذٕ٧ؽٚ ،ٲضت اٞ٣ىةص ،كٱذٕؽد ثذٕؽد ا٣ن٭ٮد ٔىل اٵوط؛ ٵف اٙلة٥٠
اٙل٤ٔ ٥١ٲ ٫كاٛلؽٰٔ ثإ٣لةُل ٥اٹقذٲٛة ىء( ٫٣ )1وةر ٜل٠ ٥ةٳ٣ح.
ثإ٣لةُل٥
ى
ً
اٛلجةَش ظٞٲٞح يف ٝذ ٢اٞ٣ىةص ٬ٮ ك٠ٲ ٢كٍف ا٣ؽـ ظٲر
كّلٞٲ ٜذ :ٟ٣أف
كٍف ا٣ؽـ ز ٥اٙلة ٥٠ز ٥ا٣ن٭ٮدٚ ،إف رصٓ ا٣ن٭ٮد ٚ ٍٞٚةًٌ٣لف
٠ةف  ٫٣ك٠ٲ ٢زْ ٥ف
ٮص و
أٝؿ أ ٫٩ظ ٥١ٹ ٔ ٨يً ٦
ت،
ٔ٤ٲ٭ٛ ٥لة ذ٠ؿ٩ة ،كإف رصٓ ٕ٦٭ ٥اٙلة ٥٠ثأف ِف

ٚةًٌ٣لف ٔ٤ٲ ٫كظؽق؛ إذ ًف ٱكذ٪ؽ ظ ٍ ١ي ٫٧إٌف م٭ةدٔل ،٥كإف رصٓ ٕ٦٭ ٥ك ّفٍف ا٣ؽـ
ثأف أٝؿ أ ٫٩ى ٝىذ ى ٢ك٬ٮ ٔةًف ثجُٺف اٙلٚ ٥١ةًٌ٣لف ٔ٤ٲ ٫كظؽق؛ إذ ًف ٱكذ٪ؽ  ٫٤ٕٚإٌف
إثةظح اٙلة ،٥٠كإف رصٓ ٕ٦٭ ٥ك٠ٲ ٢ا٣ٮٍف ثأف أٝؿ أ ٢ٕٚ ٫٩ك٬ٮ ٔةًف ثجُٺف
ا٣ٮ٠ة٣ح ٣جُٺف اٙلٚ ،٥١ةًٌ٣لف ٔ٤ٲ ٫كظؽق.
كٝؽ ٔ ٥٤أف اٛلكةا ٢اٛل٪١٧ح يف ٬ؾا ٗلف ٍٔصة ٦كأ٣ح؛ ٵف يف رصٮع اٵٚؿاد
أرثٕ نة ،كيف رصٮع ازَ٪ل ٪٦٭ ٥قذ نة كيف رصٮع زٺزح ٪٦٭ ٥أرثٕ نة ك يف رصٮع ا٘ل٧ٲٓ
٪٦٭ ٥كاظؽة ،كأظ١ة٦٭ة ّة٬ؿة ً٦ل ذ٠ؿ٩ة.

فرع :كٝؽ ًٔ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أف اٛلـ ٰ٠ٹ ٱٌ ٨٧مٲب نة؛ إذ اٙل ٥١ٹ ٱكذ٪ؽ إ٣ٲ٫
كإف دٮ ِف٤ٔ ٙٝٲٚ ٫٭ٮ َشط يف وعح ا٤ٕ٣ح ٹ صـء ٪٦٭ة ،ثؼٺؼ م٭ٮد
اٷظىةف ٚإ١ل ٥صـء ا٤ٕ٣ح ٚٲٌ٪٧ٮف ظٲر رصٕٮا  ٥٬كم٭ٮد ا٣ـ٩ة زٺز نة(،)2
كإف رصٕٮا كظؽ٪٧ً ٥٬ٮا ا٘ل٧ٲٓ ٔىل اٵوطً٠ ،ل إذا رصٓ م٭ٮد ا٣ـ٩ة
كظؽ ٥٬ٹ٩ؼؿاـ ا٤ٕ٣ح اٛلٮصجح ٙل ٥١اٙلة ٥٠ٱؿصٓ( ٨٦ ٢٠ )3اٛ٣ؿٱَٞل.
( )1يف (ج)« :اٹمذٛةء».
( )2يف (ج) « :يز ي ٤نسة».
( )3يف (ب ،ج)« :ثؿصٮع».

كٝؽ ذ٬ت صًلٔح إٌف أ ٫٩ٹ ٨لء ٔىل م٭ٮد اٷظىةف ٵف ا٣ؿصً ٥ف ٱكذ٪ؽ
إ٣ٲ٭ ٥كإف دٮً٠ ٙٝل ذ٠ؿ٩ة يف ا٣ذـ٠ٲح.
ٝة٣ٮا :ثؽ٣ٲ ٢أ ٫٩إذا رصٓ م٭ٮد ا٣ـ٩ة كظؽ٪٧ً ٥٬ٮا ا ٢١٣ك٣ٮ ٠ة٩ٮا صـء
ٔ٤ح ً٪٧ٮا ا٣س٤سَل ً٠ ،ٍٞٚل أ ٫٩إذا رصٓ ثٌٕ٭ ٨٧ً ٥ظىذ٣ ٫ٲف إٹ ١٣ٮ٫٩
صـء ٔ٤ح.
ه
ي
َشط ٠ة٘لـء ٹٔذجةر
كاٷظىةف
كصٮاث :٫أف ا٤ٕ٣ح يف ا٣ذعٞٲ٬ ٜٮ ا٣ـ٩ة،
ا٣ن٭ةدة ٚٲ ٫كاٙلٚ ،٥١إذا رصٓ م٭ٮدق أذرب يم ٍج٭ح( )1ا٤ٕ٣ح ،كإف رصٓ م٭ٮد
ا٣ـ٩ة كظؽ ٥٬أذرب ظٞٲٞح ا٤ٕ٣ح وٲة٩ح ٣ؽـ اٛلك ٨ٔ ٥٤اٌ٣ٲةع.
فرع :ك١٣ٮف اٙل٦ ٥١كذ٪ؽ نا إٌف ا٣ن٭ةدة ٤٠٭ة ك٣ٮ ٠ة٩خ ٚٮؽ ا٪٣ىةب ٝةؿ
صًلٔح  ٨٦أوعةث٪ة كٍٗل :٥٬ٱٌ ٨٧ا٣ؿاصٓ ظىذ ٫ك٣ٮ ث ٰٞا٪٣ىةب.
كٝةؿ ا٘ل٧٭ٮر :ٹ ٨لء ٔىل ا٣ؿاصٓ ٦ة ث ٰٞا٪٣ىةب ٠ة ٦ن
ٺ ،كٝٮؿ اٵكَ٣ل:
ٍٗل ٦ك ِف ٤و ،٥ث ٢إٌف ازَ٪ل ٍٗل ي ٦ىٕ ِفٲ٪ى ٍَل  ٨٦زٺزح م٭ؽكا
إف اٙل٦ ٥١كذ٪ؽ إٌف ا٘ل٧ٲٓ ي
دَٕل أف ٱ١ٮف ٦كذ٪ؽ اٙل٬ ٥١ٮ ً
ثع٦ ٜس ن
اٳػؿٱ ،٨ز٥
ٺٚ ،إذا رصٓ كاظؽ ِ ٍٞٚف
إذا رصٓ أظؽً٬ل ثٕؽ ذ ٟ٣ا١٩ن ٙأً ٫٩ف ٱج ٨٦ ٜأصـاء ا٤ٕ٣ح ا٣ذٰ ٱى٤ط ٦كذ٪ؽ نا
٤٣ع ٥١إٹ ا٣سة٣ر ك٬ٮ ٩ىٛ٭ة ٚٲٌ٪٧ةف ا٣ؿاصٕةف ٩ى ٛنة .ٍٞٚ

فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف اًٌ٣لف ثٕؽ ا٩ذٞةص ا٪٣ىةب ٔىل ىظ ىكجًً٠ ٫ل ظ٪ٞٞةق ،ٹ ٔىل
ا٣ؿؤكسً٠ ،ل ذ٠ؿق ٠سٍلكفٚ ،ٲٞٮ٣ٮف :ٱٌ ٨٧اٹز٪ةف يف اٛلسةؿ اٛلؾ٠ٮر ز٤سَل؛ ٵف
ا٩ؼؿاـ ا٤ٕ٣ح ٕ٠ؽ٦٭ة يف ٔؽـ وٺظٲذ٭ة ٦كذ٪ؽ نا ٤٣ع٪١٣ ،٥١٭ ٥ٱٮاٞٚٮف يف ا٣ـ٩ة
ظٲر رصٓ أرثٕح  ٨٦قذح ٦س ن
ٺ أ١ل ٥ٱٌ٪٧ٮف ٩ى ٛنة ٹ ز٤سَل ٝة٣ٮا٣ :جٞةء ٦ة ٱى٤ط
٩ىةث نة كإف ٠ة٩ة يف ٍٗل ا٣ـ٩ة ،كاٛلٕذ٧ؽ ٬ٮ اٞ٣ٮؿ اٵكؿ؛ ٛلة ذ٠ؿ٩ة.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أٱٌ نة أ ٫٩إً٩ل ٱٌ ٨٧ا٣نة٬ؽ ظٲر اقذ٪ؽ اٙل ٥١إٌف م٭ةدد٫
ٚٺ ٱٌ٦ ٨٧ؿدكد ا٣ن٭ةدة ثضؿح أك ٍٗلق ،كٹ  ٨٦م٭ؽ ثٕؽ اٙل ٥١أك يف ٍٗل
كص ٫اٚلى ٥أك اٙلة٥٠؛ أك رصٓ ٝج ٢اٙل ،٥١كأ ٫٩إذا رصٓ اٵوٺف أك اٛ٣ؿٔةف
( )1يف (ب)« :مج.»٫

ً٪٧ة ،كإف رصٕٮا ٤٠٭ ٨٧ً ٥اٛ٣ؿٔةف  ،ٍٞٚكأ ٫٩ٹ ٱٌ[ ٨٧إٹ]( )1إذا أٝؿ
ثٕؽ اٙل ٥١أٝ ٫٩لؿكح ،أك ٝةؿ :اٙلٍٗ ٥١ل وعٲط.
فرع :كأ ٥٤أف اٛلٌ٧ٮف ٬ٮ ٦ة ٣ــ اٛلن٭ٮد ٔ٤ٲٗ ٨٦ ٫ؿـ أك ٝٲ٧ح ٦ة ٚةت ٔ٤ٲ٫
 ٨٦ظ٦ ٜذٞٮـٚ ،إذا م٭ؽا ثٮٝٮع ا٣جٲٓ ز ٥رصٕة ً٪٧ة ٤٣جةآ ٞ٩ىةف ا٣س٨ٔ ٨٧
اٞ٣ٲ٧ح إف ٠ةف اٛلنرتم ٬ٮ اٛلؽٰٔ ،كا١ٕ٣ف ٧٤٣نرتم إف ٠ةف اٛلؽٰٔ ٬ٮ ا٣جةآ.
كإذا م٭ؽا ثرباء  ٨٦ا٣نٕٛح أك ػٲةر أك ًًل٩ح أك ٝىةص ز ٥رصٕة ٚٺ ًًلف؛
إذ ٹ ٝٲ٧ح ٜلؾق اٙلٞٮؽ ،كإف م٭ؽا ثةقذعٞةؽ ٬ؾق اٙلٞٮؽ ً٪٧ة زااؽ اٞ٣ٲ٧ح يف
اٵكَ٣ل ،ك٦ة ٗؿـ اٌ٣ة ٨٦يف ا٣سة٣ر ،كاٝذه ٪٦٭ًل يف ا٣ؿاثٓ.
فرع :كإف م٭ؽا ثةقذعٞةؽ ٔ ٢٧أك ٕٛ٪٦ح ٦ؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح ثأصؿة أك كوٲح أك
ٍٗلً٬ل أك ظ ٜاقذ٘ٺؿ مضؿة أك ثٞؿة أك أرض ثةقذس٪ةء  ٨٦ثٲٓ أك ٩عٮق ز٥
رصٕة٪٧ً ،ة يف اٵكَ٣ل أصؿة اٛلس ،٢كيف اٳػؿ ٦ة ثَل اٞ٣ٲ٧ذَل ،كاٛلٕذرب يف
ا٣ذٞٮٱ ٥كٝخ اٙل٥١؛ ٵ ٫٩كٝخ اٹقذ٭ٺؾ.
كٝٲ :٢ث ٢ٱٌ٪٧ةف ٝٲ٧ح د ٟ٤اٛل٪ة ٓٚاٛلذضؽدة ٨ ٢٠لء يف كٝذ ٫كٝٲ٧ح دٟ٤
ٙ
ا٘٣ٺؿ أك ٦س ٢اٛلسيل ٪٦٭ة؛ ٵ١لة  ٰ٬اٛلكذ٭١٤ح ،كاٛلٕذ٧ؽ ٬ٮ اٵكؿ؛ ٵف اٛلذ ى ٤ى
ثة٣ن٭ةدة ٬ٮ اٙل ٜاٛلذٕ ٜ٤ثةَٕ٣ل ا٣ؾم ٬ٮ قجت اقذعٞةؽ ا٤٘٣ح ،ك٣ؾ٣ ٟ٣ٮ
م٭ؽا ثةقذعٞةؽ َٔل ز ٥رصٕة ً٪٧ة ٝٲ٧ح إَ٣ل ٹ ٝٲ٧ح ٪٦ةٕٚ٭ة يف اٛلكذٞج.٢
فرعٚ :إذا م٭ؽا ثإصةرة و
َٔل ز ٥أٔةر٬ة اٛلكذأصؿ اٛلة ٟ٣كرصٕة ً٪٧ة ٔىل
اٞ٣ٮؿ اٵكؿ دكف ا٣سةٌل.
فرعٚ :إف م٭ؽا ثةقذعٞةؽ اقذُؿاؽ أك ٦كٲ ٢أك كًٓ ػنت أك ثكٞٮَ٭ة
ز ٥رصٕة ١ٚؾ ٟ٣أٱٌ نة.
ٚإف ٝٲ :٢أ٣ٲف ٬ؾق اٙلٞٮؽ ً٦ل ٹ ٱىط أػؾ إ٣ٮض ٔ٤ٲ٫؟ ً٠ل دٞؽـ يف
ا٣جٲٓ كٍٗلق.
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).

٪٤ٝة :ا٦ذ٪ةع اٛلٕةكًح ٔ٤ٲ٭ة اثذؽاء ٹ ٱًً ٨٦ ٓ٪٧لف ٝٲ٧ذ٭ة ٔ٪ؽ اٷدٺؼ؛
ٵف اٛلة ٨٦ ٓ٩وعح إٞ٣ؽ ٔ٤ٲ٭ة ٠ٮ١لة ٍٗل ٦ٮصٮدة ظٞٲٞح كٹ ظ ١نًل ً٠ل ٦ؿ،
كاٛلٮصت ًٌ٤٣لف ٠ٮف ٜلة ظىح ٝ ٨٦ٲ٧ح إَ٣ل اٛلنذ٤٧ح ٔ٤ٲ٭ة ،كٍْ٩ل ذ٦ ٟ٣ة
دٞؽـ  ٨٦اقذ٘ٺؿ ا٣جٞؿة كا٣نضؿة ثةٹدٛةؽ  ٓ٦ا٦ذ٪ةع ثٲٕ٭ة.
أٛ٩ك٭٥؛ ٵٛ ٫٩لة ًف ٱسجخ
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف قجت اًٌ٣لف ٬ٮ
ي
د١ؾٱت ا٣ن٭ٮد ى
ً
٠ؾ يُل ٥إٹ ثإٝؿارً ٥٬ف يٱ ٍ٪ىٞي اٙل٥١؛ إذ ٹ يٱ ٍ ٞىج٤ٮف ٔىل اٛلع١ٮـ  ٫٣ثٕؽ اٙل،٥١
٤ٚٮ ٔ٠ ٥٤ؾُلٍٗ ٨٦ ٥ل َؿٱ ٜإٝؿار ٥٬يًٞ ٩ي اٙل ٥١إف أ ٨١٦كإٹ ً٨٧
اٛلجةَش  ٢ٕٛ٤٣إف أ ٨١٦كإٹ ً ٨٧ا٣ن٭ٮد.
ظٲةٔلة يًٞ ٩ي اٙل ،٥١كإف م٭ؽا ثٞذ٢
فرعٚ :إذا م٭ؽا ثٞذُ ٢لٲ٧ح ٚة١٩نٛخ ي
رصٚ ٢ةٝذه ث ٫ز ٥ا١٩ن ٙظٲةدٔ ٨٧ً ٫ة٤ٝح اٞ٣ةد ٢كٜل ٥ا٣ؿصٮع ٔىل
و
ٚعؽِف ٍت ٚة١٩نٛخ ردٞةء ً ٨٧ا٣ن٭ٮد ،كٹ
ا٣نة٬ؽٱ ،٨كإف م٭ؽا ثـ٩ة ا٦ؿأة ي
ً
اٛلجةَش؛ ٵ ٫٤ٕٚ ٫٩ثإ٣لةب اٍ٣صع.
ًًلف ٔىل
ثؼٺؼ اٹٝذىةص يف اٛلكأ٣ح ا٣كةثٞح؛ إذ ٬ٮ ظ ٫٣ ٜٹ كاصت ٔ٤ٲ .٫كٝٲ:٢
ً
اٛلجةَش ً٠ل ذ٠ؿ٩ة.
ثً٬ ٢ل قٮاء يف أف اًٌ٣لف ٔىل
فرع :كٛلة ٠ةف ا٣ؿصٮع إٝؿار نا ٠ةف اٞ٣ٲةس ٱٞذٌص أ ٫٩يٱٮصت اًٌ٣لف قٮاء
٠ةف يف كص ٫ظة ٥٠أـ ٹ ٠كةاؿ اٷٝؿارات ثة٘ل٪ةٱةت ٨١٣ ،ذ٠ؿ أوعةث٪ة
كاٙلٛ٪ٲح :أ ٫٩ٹ ثؽ أف ٱ١ٮف يف ٝل٤ف ظة.٥٠
ٚ ٙٲٚ ٫ةٔذرب ٚٲ ٫اٙلة ٥٠ك٬ؾا ا٣ذٕ٤ٲٍٗ ٢ل كاًط؛ إذ
ٝةؿ ثٌٕ٭ :٥ٵ ٫٩يٟل ٍ ىذ ى ٤ه
ٱ٤ــ وعح دٔٮاق ٔىل ا٣نة٬ؽ كٔىل كارزٚ ٫ٲسجخ ظ ٫٧١ثة٣جٲ٪ح كاٙل ،٥١كإف ًف
ٱ ٓٞا٣ؿصٮع ٛ٩ك٪ٔ ٫ؽ اٙلة .٥٠كّة٬ؿ ٠ٺـ أوعةث٪ة ٔؽـ وعح ذ.ٟ٣
إٌٛع اٌثاٌث :اٌذػٜٛ

و
ظٔ ٜىل اٍ٘٣ل ٔىل ػٺؼ اٵو.٢
ذٌ٨٧
ك ٰ٬ػرب ٤٘٦ٮب ثُ٤ت ٦
إزجةت ُف
ى
فرع١٤ٚ :ٮ١لة ػرب نا كصجخ ٔىل اٛلؽٰٔ دىعٲط ى ً
ٟلرب٬ة ثؼرب رصٱط ٦ؤ ِف٠ؽ

وةدر ٠ل ٨يٱْ ٨وؽ ٫ٝك٬ٮ ا٣ن٭ةدة ٔىل ٦ة دٞؽـ ،كًف دك ٓ٧ظٲر دٞؽـ ٦ة
ٱ١ؾُلة كظٲر ٱٕ ٥٤اٙلة٠ ٥٠ؾُلة.

و
َ٤ت ٠ة٩خ ظ ٞنة ٔىل اٛلؽٔٯ ٔ٤ٲٚ ٫ٮصت ٔ٤ٲ٫
فرع :ك١٣ٮف ٚٲ٭ة مةاج يح
اٷصةثح ،كامرتط ٠ٮف ا٣يشء اٛلؽٔٯ يف ٱؽق أك ًًل ،٫ً٩كٝؽ٦خ ٔىل قةاؿ ظٞٮؽ
آص ٔىل ا٣ذٛىٲ ٢اٛلذٞؽـ ،كوط  ٨٦اٛلؽٰٔ إقٞةَ٭ة كا٣ذٮ٠ٲ ٢ثةقذٲٛةا٭ة،
ككرزخ ٔ ،٫٪ك٠ة٩خ ٝك٧ذ٭ة ثَل ا٣ٮرزح ثٞك٧ح ٦ذٕٞ٤٭ة ظٲر ٝج٤خ اٞ٣ك٧ح.
فرع :ك١٣ٮف مةاجح ا٤ُ٣ت ٗة٣جح ًف د ٨١دٔٮل ا٣ٮ٠ٲ ٢إٝؿار نا ،كإً٩ل ٠ة٩خ
٦جُ٤ح ٣ن٭ةدد٫؛ ٵ١لة دجُ ٢ثة٣نج٭ح.
ك١٣ٮ١لة ٗة٣جح أٱٌ نة ٠ة٩خ ٠ةٚٲح يف َ٤ت اٙل٪ٔ ٥١ؽ ثٌٕ٭.٥
فرع :ك١٣ٮ١لة ٔىل ػٺؼ اٵو ٢اظذٲش يف دىعٲع٭ة إٌف اٙلضح اٞ٣ٮٱح
ك ٰ٬ا٣جٲ٪ح؛

إذ ٹ ٱ٪ذ ٢ٞا٣يشء ٔ ٨ظ ٥١أو ٫٤إٹ ثؽ٣ٲ ،٢كٛلة ٠ة٩خ ظضذ٭ة()1

ثة٪٣كجح إٌف اٙلةٝ ٥٠ةـ ٞ٦ة٦٭ة ٔ ٫٧٤ك٠ؾا ّ٪ٔ ٫٪ؽ ثٕي أوعةث٪ة ،كاٵوط
ػٺ٫ٚ؛ إذ ٹ ٱ٪ذ ٨ٔ ٢ٞاٵو ٢ث٧ضؿد ا ٨ْ٣اٍ٘٣ل ا٪٣ةمئ ٔ ٨ظضح َشٔٲح.
فرع :ك١٣ٮف ا٣ؽٔٮل ظ ٞنة ٍٗل ٞ٦ىٮد يف ٛ٩ك ٫ث ٢اٛلٞىٮد ٬ٮ ٦ذٕٞ٤٭ة ٠ةف
قجج٭ة ٬ٮ ذ ٟ٣اٛلذٕ ،ٜ٤كًف ٱىط إقٞةَ٭ة ٝج ٨٧ٚ .٫٤أثؿأ ٍٗلق  ٨٦دٔٮل ٦ة قٲسجخ
ٔ٤ٲ ٫يف اٛلكذٞج ٢ك ٢٠ ٨٦دٔٮل ز ٥زجخ ٤ٔ ٫٣ٲ ٫ظً ،ٜف دك ٍٞدٔٮاق.
فرع :ك١٣ٮف اٛلٞىٮد ٬ٮ اٛلذًٕ٠ ٜ٤ل ذ٠ؿ٩ة ك ٓٝاٹمذجةق( )2يف أف اٷثؿاء ٨٦
و
ٝؿض
ا٣ؽٔٮل إثؿاء  ٨٦اٙل ٜا٣ؾم ٬ٮ ٦ذٕٞ٤٭ة أـ ٹ ٨٧ٚ .أثؿأ ٍٗلق  ٨٦دٔٮل
٦س ن
أٝؿ ث ٫اٛلؽٔٯ ٔ٤ٲ٠ ٫ةف ٧٤٣ؽٰٔ أف ٱُة٣جٔ ٫ىل ا٣سةٌل دكف اٵكؿ.
ٺ زِ ٥ف

فرع :كُلؾا يٱ ٍٕ ى ٥٤اٛ٣ؿؽ ثَل إقٞةط ا٣ؽٔٮل كإقٞةط اٛلُة٣جح؛ إذ ا٣ؽٔٮل

َ٤ت م٘ ٢ا٣ؾ٦ح ،كاٛلُة٣جح َة٣ت( )3دٛؿٱ٘٭ة ،كقجت ا٣ؽٔٮل زجٮت اٙل ٜيف
ٛ٩ف اٵ٦ؿ ،كقجت اٛلُة٣جح اقذ٧ؿار زجٮت اٙل ،ٜك ٨٦ىز ِف ٥وط أف ٱ١ٮف ٦ذٕٜ٤
ا٣ؽٔٮل قجت اٙل٠ ٜة٣جٲٓ كاٞ٣ؿض ك٩عٮ٬ة ،ك٦ذٕ ٜ٤اٛلُة٣جح دك٤ٲ ٥اٙل٣ ٜٲف
( )1يف (أ) ك(ج)« :وعذ٭ة» دْ٪ٲ٪نة.
( )2يف (ج)« :امذجةق».
( )3يف (ج)٤َ« :ت».

إٹ ،ك٣ؾ ٟ٣إذا كٕٝخ ا٣ؽٔٮل ز ٥زجخ اٙلً ٜف ٱ٤٣ ٨١عة ٥٠إ٣ـاـ ا٣ذك٤ٲ ٥إٹ
ثٕؽ َ٤ت اٛلةٔ ٟ٣ىل اٵوط.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤ثًل ذ٠ؿ٩ة أ ٫٩ٹ ٱىط إقٞةط اٛلُة٣جح ٣ذضؽد قجج٭ة؛ إذ
اقذ٧ؿار ا٣كجت صةر ٝلؿل ِلؽدق ً٠ل دٞؽـ ٦ؿار نا ،ك ٨٦ىز ِفً ٥ف ٱىط ا٣ذأصٲ٢
ثةٞ٣ؿض كاٵرش ك٩عٮً٬ل ً٦ل ٹ ٱكذ٪ؽ إٌف ٔٞؽ ،ثؼٺؼ ٦ة اقذ٪ؽ إ٣ٲ٠ ٫ة٣س٨٧
كاٵصؿة ك٩عٮً٬ل؛ إذ قجج ٫إٞ٣ؽ ً٠ل دٞؽـ ّلٞٲ.٫ٞ
٦ذ٧ك ١نة ثةٵو ٢ا٣ؾم ٬ٮ اْ٣ة٬ؿ ٠ةف اٞ٣ٮؿ
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلؽٔٯ ٔ٤ٲ٫
ْف
ٝٮٛ ٨١٣ ،٫٣لة صةز ٠ٮف( )1ا٣جةَٔ ٨ىل ػٺؼ اْ٣ة٬ؿ اظذةج يف دٞؿٱؿ ٝٮ ٫٣إٌف
إم٭ةد آص إ٣ةًف ثة٣جٮاَ٤ٔ ٨ٲ ٫كذ ٟ٣ثة٣ٲَ٧ل.
فرعٚ :إف  ٨ٔ ٢١٩ا٣ٲَ٧ل ٠ةف ذ ٟ٣ا١٪٣ٮؿ ظضح ٔ٤ٲ ٫ث٪٧ـ٣ح اٷٝؿار؛ إذ ٬ٮ
ق١ٮت يف ٦ٮًٓ اٙلةصح ،كيف اٙل٤ٔ ٥١ٲ ٫ثٖ ٫لٔ ٫٣ ٢ىل ا٣كٺ٦ح ،ك٬ٮ أ٦ ٫٩ة
دأػؿ ٔ ٨ا٣ٲَ٧ل ٠ ٓ٦ٮ١لة ظ ٞنة كاصج نة ٔ٤ٲ ٫إٹ  ٫٧٤ٕ٣ثأ١لة ٗ٧ٮس.
كيف ٠ٺـ أوعةث٪ة أف ا١٪٣ٮؿ ٠ة٣جٲ٪ح كز٧ؿة ذ٣ ٟ٣ٮ دؽأٲة ٦ة ٹ ٱؽ ٔ٤ٲ٫
١٪ٚٺ ٪ٚىٛةف إف صٕ٪٤ةق ٠ة٣جٲ٪ح ،كٹ ٨لء ٜلًل إف صٕ٪٤ةق ٠ةٷٝؿار.
فرع :ك١٣ٮف ا١٪٣ٮؿ ظضح ثؽ٣ٲح ًف يٱُٕ ٢٧لة يف اٙلؽكد ٛلة دٞؽـٝ ،ٲ :٢كٹ يف
ا٪٣كت  ٌٕٙ٣ظضذ ٫كْٔ ٥ا٪٣كت ،ك٣ؾً ٟ٣ف ٱسجخ ثةٷٝؿار إٹ ثَل ا٣ٮ٣ؽ
كا٣ٮا٣ؽ ،كٛ٩ٯ ٠سٍلكف ظضٲذ ٞ٤ُ٦ ٫نة.
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلؽٰٔ َة٣ج نة ٍ٘٣ل اْ٣ة٬ؿ ٠ةف ذ٪ْ٦ ٟ٣ح دٲ ٫٪ٞٹقذعٞة،٫ٝ
ٚإذا ر ِفد اٚلى٤ٔ ٥ٲ ٫ا٣ٲَ٧ل كصجخ ٔ٤ٲٚ ،٫إف ٪ٔ ٢١٩٭ة ظ٤ٔ ٥١ٲٔ ٫ىل ٦ة دٞؽـ
قٮاء ٤ٚؾ ٟ٣إذا صةء ثة٣ؽٔٮل ٔىل كص ٫ا٣ذ٭٧ح ٍٗ ٨٦ل  ُٓٝثأف ٱ١ٮف قجت
اٙلٍٗ ٢ٕٚ ٜلق ًف يد ىؿ ِفد ٔ٤ٲ ٫ا٣ٲَ٧ل ظٲ٪بؾ.
( )1يف (ب ،ج)٠ :ةف.

فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف ا٣ٲَ٧ل ظ٧٤٣ ٜؽٰٔ  ٫٤ٚإقٞةَ٭ة ،ك٣ٲف  ٫٣ا٣ؿصٮع ٔ،٫٪
كٹ ِلت إٹ ثة٤ُ٣ت ،كِلت إٔةدٔلة ظٲر ي ًٕ ٚى٤خ ٝج ٢ا٤ُ٣ت؛ ٵ ٫٩قجج٭ة.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف ٦ذ٧ك ٟاٛلؽٔٯ ٔ٤ٲ ٫ٱذٞٮل ثة٣ٲَ٧ل ٚٲٌٕ ٙظ ٜاٛلؽٰٔ
٤ٚٲف ٤َ ٫٣ت ا٣ذٌَ٧ل إٹ ٝؽر اٛلض٤ف  ،ٍٞٚك٪٬ ٨٦ة ٱٕؿؼ أف ٚٲ٭ة ظ ٞنة
٧٤٣ؽٔٯ ٔ٤ٲ ،٫ك٣ؾً ٟ٣ف ٱ ٫٣ ٨١ا٣ؿصٮع ٔ ٨ر ْفد٬ة ٔىل اٛلؽٰٔ ،كإذا ا٦ذٓ٪
اٛلؽٰٔ  ٨٦اقذٲٛةا٭ة ٩ةب ٔ ٫٪اٙلةً٠ ،٥٠ل يف قةاؿ اٙلٞٮؽ.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف ثٲ٪ح ذم ا٣ٲؽ ٍٗل ٦ك٧ٮٔح إٹ أف ٱٌٲ ٙإٌف قجت ٩ة٢ٝ
ٔ ٨اٍ٘٣ل؛ إذ ٝؽ وةر ػةرص نة ظٲ٪بؾ ٚٲ ٓٞا٣ذٕةرض ثٲ٪٭ة كثَل ثٲ٪ح اٚلةرج.
كّلٞٲ :٫ٞأف ثٲ٪ح اٚلةرج ظٲ٪بؾ ٹ ْل٤ٮ  ٨٦زٺزح أظٮاؿ :إ٦ة ٞ٤ُ٦ح ٍٗل يًٌ ٦ٲٛح
إٌف قجت ،أك ٌ٦ةٚح إٌف قجت ٩ة ٨ٔ ٢ٝذ ٟ٣ا٣ؾم أًةؼ إ٣ٲ ٫ذك ا٣ٲؽ ،أك ٩ة٢ٝ
ٍٔٗ ٨لق.
 ٰٛٚاٙلة٣ح اٵكٌف :يد ىٞؽـ ثٲ٪ح اٚلةرج؛ ٵ١لة ٛلة ٠ة٩خ ٟلةٛ٣ح ْ٤٣ة٬ؿ ٍٗ ٨٦ل
مج٭ح ٤٣ن٭ٮد ٠ة٩خ أ٠سؿ ّلٞٲ ٞنة.
كيف اٙلة٣ح ا٣سة٩ٲح :يٱ ىٞؽـ اٵ ٍٝؽى يـ دةر٥ل نة؛ إذ  ٰ٬أ٠سؿ ّلٞٲ ٞنة؛ إذ ٹ يٱ ٍؤ ى٠ ٨٦ٮف

دٞؽـ ا٣ٲؽ مج٭ح ٣ن٭ٮد اٵػؿل ،كقٮاء ٠ةف ا٣ذٞؽـ رص٤ل نة أك دٹ٣ح٠ ،أف ٱ١ٮف
ا٣ذةرٱغ يف أظؽً٬ل  ٍٞٚأك ٹ دةرٱغ يف كاظؽ ٪٦٭ًل ٚة٣ذٞؽـ يف اٵكؿ اٛلؤرػح،
ذات ا٣ٲؽ؛ ٵ١لة ٪ْ٦ح ا٣ذٞؽـ.
كيف ا٣سةٌل ي
كيف اٙلة٣ح ا٣سة٣سحٝ :ٲً٬ ٢ل قٮاء؛ إذ ٹ ٱذىٮر مج٭ح ٣ن٭ٮد أظؽً٬ل ،كاٞ٣ٲةس
دؿصٲط اٛلذأػؿة دةر٥ل نة ٖل ن
ٺ ٜلًل ٔىل ا٣كٺ٦ح ،كٝؽ ذ٠ؿق ثٕي أوعةث٪ة ،كأ٦ة ٦ة
ذ٠ؿق ثٌٕ٭ ٨٦ ٥دؿصٲط اٚلةرصح ٚٺ كص٫٣ ٫؛ إذ ٪٦ ٢٠٭ًل ػةرصح.
٠ؾب أظؽً٬ل ٚإ١لًل دجُٺف
فرعٚ :أ٦ة ٣ٮ دٕةرًخ ا٣جٲ٪ذةف ٔىل كص ٫يٱٕ٥٤
ي
 ٕ٦نة ك يٱ ٍؿ ىص يٓ إٌف ا٣ٲؽ ،كٝٲ :٢ث ٢يٱؿصٓ إٌف ا٣رتصٲط  ٚيذ ٍع ٢٧ا٣ؿاصع يح ٔىل ا٣ىؽؽ،
ٚرتصط اٚلةرصح ٔىل ذات ا٣ٲؽ.

أٝؿ ذك ا٣ٲؽ ٵظؽً٬ل وةر
فرع :كٝؽ ًٔ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ةق أكٹن أف
ى
اٚلةرصَل إذا ِف

داػ ن
ٺ ،كأف ا٣ؽاػ ىَ٤ل إذا أًةؼ أظؽً٬ل إٌف قجت ٔ ٨اٍ٘٣ل وةر ػةرص نة ٚٲ٢ٕٛ
ٚٲ٭ًل ٦ة دٞؽـ ،كٔ ٥٤أ ٫٩إذا ِفثَل ا٣ؽاػٺف ىأ ىػؾ ٪٦ ٢٠٭ًل ٦ة يف ىٱ ًؽ اٳػؿ ،كإف ِفثَل

أظؽً٬ل  ٍٞٚأػؾ ٦ة يف ٱؽ اٳػؿ ثة٣جٲ٪ح ك٦ة يف ٱؽق ثة٣ٲَ٧ل ،كإف ِفثَل اٚلةرصةف
رصٓ إٌف ا٣رتصٲط.
فرع :كٛلة ٠ة٩خ ا٣جٲ٪ح قجت اقذعٞةؽ اٙلٔ ٥١ىل اٛلؽٔٯ ٔ٤ٲً ٫ف ٱ٨١
ا٣رتصٲط ثأ٦ؿ راصٓ إٌف ذألة ١٠ٮف إظؽاً٬ل أ٠سؿ ٔؽد نا أك ٔؽا٣ح أك ٠ٮف إظؽاً٬ل
أوٮٹن أك رصةٹن كاٵػؿل ٚؿكٔ نة أك ٩كةء؛ ٵف ا٣كجت ً
٦ٮصت ٙل٠ ٫٧١ٲٙ
ك ،ٓٝث ٢إً٩ل ٱ١ٮف ا٣رتصٲط ثأ٦ٮر ػةرصح ٠ة٣ذةرٱغ كدٞؽ ٫٦كا ٢ٞ٪٣كا٣ذعٞٲٜ
ك٩عٮ٬ة ٚٲ١ٮف اٛلؿصط ظٲ٪بؾ ٠ةٛلة ٨٦ ٓ٩دأزٍل اٵػؿل.
فصً :يف ذؼاسض األصٛي

أ ٥٤أف اٵو ٢ا٣ؾم اٞ٣ٮؿ ٛلٓ ٨لك ٟث٬ ٫ٮ اْ٣ة٬ؿ ،ك٦كذ٪ؽ اْ٣٭ٮر أظؽ
زٺزح أمٲةء :إ٣ؿؼ ،ز ٥اٹقذىعةب ،ز ٥ا٣ٲؽ ،ك ٰ٬يف اٞ٣ٮة ٔىل ٬ؾا ا٣رتدٲت؛
٪ٕٚؽ ا٣ذٕةرض يٱٞؽِف ـ اٵٝٮلٚ ،ٲٞؽـ إ٣ؿؼ ٔىل اٹقذىعةب كٔىل ا٣ٲؽ،
كٱٞؽـ اٹقذىعةب ٔىل ا٣ٲؽ ٚذ ٟ٤زٺزح ٞ٦ة٦ةت:
ادلقام األول :دٞؽٱ ٥إ٣ؿؼ ٔىل اٹقذىعةب ك[ٔىل]( )1ذ٠ ٟ٣ةػذٺؼ
اٛلؿأة كأثٲ٭ة يف ا٘ل٭ةز ،كإ٣ؿؼ أٓ ٫٩ل٤ٲٚ ٟةٞ٣ٮؿ ٜلة؛ ٣ذ٧ك١٭ة ثةٕ٣ؿؼ ،ك٬ٮ
٦ذ٧ك ٟثةٹقذىعةب.
ك :٫٪٦د٪ةزع ٦ة ٟ٣إَ٣ل ك٦كذٕ٤٧٭ة أ ٰ٬إثةظح أـ إصةرة؟ ٚةٞ٣ٮؿ ٛلٓ ٨لكٟ
ثًل صؿل ث ٫إ٣ؿؼ ٪٦٭ًل.
ك :٫٪٦اٜلؽٱح كاٌ٣ٲةٚح ك٩عٮً٬ل ظٲر صؿل ٔؿؼ ثةٛلضةزاة أك ثٕؽ٦٭ة،
ٚةٞ٣ٮؿ ٛلٓ ٨لك ٟث.٫
( )1قة( ٨٦ ٍٝج).

اٛلؤصؿة ك٦ة ذ٬ت يف اٙلًلـ ظٲر إ٣ؿؼ ٬ٮ اًٌ٣لف،
كًً :٫٪٦لف إَ٣ل
ِف
ٚةٞ٣ٮؿ ٛلؽٔٲ.٫
ادلقام امراين :دٞؽٱٔ ٫٧ىل ا٣ٲؽ كذ٠ ٟ٣سجٮت ا٣ٲؽ ٔىل اٙل ٜيف ٦كٲ ٢أك
اقذُؿاؽ ظٲر صؿل إ٣ؿؼ ثة٣ذٮقٓ ٚٲ ٫ثةٷثةظحٚ ،ةٕ٣ؿؼ ٞ٦ؽِف ـ ٔىل ا٣ٲؽ،
كإف ٠ةف إ٣ؿؼ ٔىل ا١ٕ٣ف ٚ٭ٮ  ٨٦دٞؽٱ )1(٥إ٣ؿؼ ٔىل اٹقذىعةب.
ك٬ ٨٦ؾا اٞ٣ك ٥اػذٺؼ ا٣ـكصَل كا٣ىة ً٩ىٕ ٍَل ٚٲًل ّلخ أٱؽ٦لًلٚ ،إف اٞ٣ٮؿ

٪٦ ٢١٣٭ًل ٚٲًل ٱى٤ط ٔ ٫٣ؿ ٚنة ،ك٣ٮ ٔ٪٤٧ة ٪٬ة ثة٣ٲؽ ١٣ةف ا ٢١٣ثٲ٪٭ًل ٩ىَٛل.

ادلقام امرامد :دٞؽٱ ٥اٹقذىعةب ٔىل ا٣ٲؽ ،كذ٠ ٟ٣ؽٔٮل ٦ة ٟ٣إَ٣ل
ثٞةء ٚ ،٫١٤٦إ ٫٩ٱٞؽـ ٔىل دٔٮل ا٘٣ةوت ى
اٛل ٟ٤ٵص ٢ٱؽق ك٩عٮ ذ.ٟ٣
فرع :ك١٣ٮف إ٣ؿؼ أٝٮا٬ة و٤ط ٤٣ؽ ٓٚك٣ٸزجةت ادٛة ٝنة ىٚؽى ىٟ٤٦ ٓٚ
ا٣ـكج( )2يف ٦كأ٣ح ا٘ل٭ةز ،كأزجخ اًٌ٣لف يف ٦كأ٣ح اٙلًلـ ،ك١٣ٮف ا٣ٲؽ أً ىٕ ىٛ٭ة
و٤عخ ٤٣ؽ ٓٚدكف اٷزجةت ادٛة ٝنةٚ ،ؽٕٚخ دٔٮل  ٟ٤٦اٍ٘٣ل كدٮاثٕ ،٫كًف د٨١
ٝلةكر ٦ة ٱؽي ق ٔ٤ٲ ،٫ك١٣ٮف
ي٦سجًذح ٹقذعٞةؽ ا٣نٕٛح ٔىل اٍ٘٣ل ظٲر ث ٍٲٓ
ي
اٹقذىعةب ٦ذٮقُ نة اػذ ٙ٤يف ٠ٮ ٫٩وةٙل نة ٣ٸزجةتٚ ،ض٧٭ٮر أوعةث٪ة
كا٣نة :ٰٕٚإ ٫٩وة٣ط .٫٣
٦جٔ ٰ٪ىل أف
كثٕي أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲح :إٍٗ ٫٩ل وة٣ط  ،٫٣كذٟ٣
َف
اٹقذىعةب ظضح ٍأك ٹ ،ك٦ ٰ٬كأ٣ح ٦ن٭ٮرة ثَل أ ٢٬اٵوٮؿ.
كدْ٭ؿ ٚةاؽة ذ ٟ٣يف دٕةرض أوَ٤ل  ٨٦اٹقذىعةب أظؽً٬ل ٦سجًخ
كاٳػؿ دا ،ٓٚكيف ذ٦ ٟ٣كةا:٢
وٌُا٣ :ٮ ئ ٜ٤اُ٣ٺؽ أك إ٣ذ ٜأك ا٣رباء أك ٩عٮ٬ة  ٨٦اٷ٩نةءات ثُ٭ةرة
زٮب أك ٔؽ ًـ و
 ٢ٕٚأك ٩عٮً٬ل ز ٥ك ٓٝا٣ذ٪ةزعٚ ،٭ ٢اٞ٣ٮؿ ٛلؽٰٔ ا٣ٮٝٮع ٔ ٧ن
ٺ
( )1يف (أ)« :دٞؽـ».
( )2يف (ج)« :اٵب» دْ٪ٲ٪نة.

ثأو٤ٲح اُ٣٭ةرة كإ٣ؽـ ،كٱٞةؿ  ٫٣اٵو ٢ا٣سةٌل.
أك ٪٤٣ةيف ٔ ٧ن
ٺ ثأو٤ٲح ٔؽـ ا٣ٮٝٮع كٱٞةؿ  ٫٣اٵو ٢اٵكؿ؟ ٚٲ١ٮف
اٹقذىعةب ي٦سجًذ نة ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ىدا ًٕٚنة ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل.
ووٌُا٣ :ٮ اػذ ٙ٤اٵصٍل اٛلنرتؾ كاٛلة ٟ٣يف وٛح ا ٢٧ٕ٣أك ٩ٮٔ ٫أك ص٪ك٫
ثٕؽ اٹدٛةؽ ٔىل كٝٮٔٚ ،٫٭ ٢اٞ٣ٮؿ ٣ٶصٍل ٔ ٧ن
ٺ ثأو٤ٲح ٔؽـ اٛلؼةٛ٣ح أك
ً٤٣ل ٧ٔ ٟ٣ن
ٺ ثأو٤ٲح ٔؽـ اٷذف؟
ووٌُاٍ٦ :لاث اٛلٞٛٮد  ٨٦اٙلةرض كٍ٦لاث ا٘٣ؿٱٗ ٨٦ ٜؿٱ ٜآػؿ ٢٬ ،ٱؿث
ٺ ثأو٤ٲح اٙلٲةة ٍأك ٹ ٔ ٧ن
ٔ ٧ن
ٺ ثأو٤ٲح ٔؽـ اٷرث؟
ووٌُا :اٷ٩نةءات ٔٞٮد نا ٠ة٩خ ٠ة٣جٲٓ ك٩عٮق أك ٍٗل٬ة ٠ةًٌ٣لف كا٣رباء
ك٩عٮً٬ل ظٲر ا يد ًٔ ٜٛىل كٝٮع اٷ٩نةء كاػ يذ ًٙ٤أوعٲط ٬ٮ ٦كذض ًٍ٤٣ ٓ٧صااٍ
ٔ ٧ن
ٺ ثأو٤ٲح ا٣ىعح  )1(٨٦اٵقجةب اٍ٣صٔٲح ،أـ ٚةقؽ ٔةدـ ٣يشء  ٨٦اٍ٣صااٍ
ٔ ٧ن
ٺ ثأو٤ٲح ٔؽـ اٍ٣صط؟ ك٬ ٨٦ة٪٬ة يٱٕ ٥٤أ٣ ٫٩ٮ ٠ةف ٦ؽٰٔ اٛ٣كةد ٦ؽٔٲ نة ٫٣
ٔىل ا٘ل٤٧ح أك ٣ٮصٮد ٛ٦كؽ ٠ةف اٞ٣ٮؿ ٛلؽٰٔ ا٣ىعح  ٞ٤ُ٦نة ادٛة ٝنة؛ إذ ٹ أو٢
ؼ ثة٣ىعح أك اٛ٣كةد؛ ٛلة دٞؽـ أف
قٮا٬ة ،كٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮف ٬ؾا ظٲر ٹ ئ ٍؿ ى
إ٣ؿؼ ٞ٦ؽِف ـ ٔىل ٍٗلق.
كٔـؿ كا٣ذجف اٛلذٞؽـ،
ووٌُا٦ :ة ذ٠ؿق ثٌٕ٭٣ ٥ٮ ٔ ٢٧ا٣ٮ٠ٲ٦ ٢ة يك ْفٚ ٢٠ٲ ٫ي
ٚ٭ ٢يٱٕ ٢٧ثأو٤ٲح ٔؽـ إ٣ـؿ ،أك أو٤ٲح ٔؽـ اٷذف؟ ك٬ٮ ًٕٲٙ؛ ٵف اٷذف
٦ذٲ ٨ٞك٣ٲف ى ٦ىٕ٪ة إٹ أو ٢كاظؽ.
ك٦سةؿ اٵوَ٤ل اٛلؾ٠ٮرٱ ٨يف إ٣جةدات ِ ٨٦ف
م ٟيف دؿؾ ٦ك٪ٮف يف ا٣ىٺة
ٔىل ٦ة دٞؽـ يف ٦ٮًٕ ،٫كٝؽ ًٔ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أ ٫٩ٹ ثؽ يف اٵوَ٤ل اٛلؾ٠ٮرٱ٨٦ ٨
ا٣ذٞةرف؛ ٣ٲذع ٜٞا٣ذٕةرض ،كقٮاء دٞؽـ أذجةر أظؽً٬ل أـ ٹ.
و
ً
كدٱٕح ٪ٔ ٫٣ؽ اٍ٘٣ل،
ثٍصط ر ْفد
فرع :كِ َ ٨٦ف ٜ٤أك أٔذ ٜأك أثؿأ أك أق ٍٞظ ٞنة
( )1يف (ج)« :يف اٵقجةب».

ٚؿ ِفد٬ة اٍ٘٣ل ،ز ٥ادٔٯ اٛلة ٟ٣أ١لة ٍٗل٬ة ،أك أ ٫٩ث٪٦ ٰٞ٭ة ٨لءٚ ،ٲ١ٮف اٵو٢
ثؿاءة ذ٦ح ا٣ٮدٱٓ ثؽ ٓٚدٔٮل اٛلة ٟ٣ادٛة ٝنة ،كاٞ٣ٲةس أف ٱ١ٮف ٦سجذ نة ُ٤٣ٺؽ
كإ٣ذ٪ٔ ٜؽ٩ة ٹ ٔ٪ؽ اٙلٛ٪ٲح.
فصً[ :احلىُ]

كٝؿٱت ٬ ٨٦ؾا

ا٪٣ٮع()1

اٙل :٥١ك٬ٮ دىٲٍل اٙل ٥١اٍ٣صٰٔ اٛلذٕ ْف ٜ٤ث٫

 ُٰٕٝاٙلىٮؿ ٔ ٨قجج ،٫يَشع  ُٕٝنة ٤٣نضةر ،كوٲة٩ح ٤٣عٞٮؽ
ػىٮ٦ح اٍ٘٣ل
ِف
ٔ ٨اٌ٣ٲةعٛٚ ،ٲ ٫ظٓ ٜص دٕةٌف كظ٧٤٣ ٜع١ٮـ .٫٣
و
ثؼرب ،كص٪ج يح اٷ٩نةء ٗة٣ج هح٤ٚ ،ؾ ٟ٣إذا ا١٩نٙ
فرع :ك٬ٮ إ٩نةء ٦ذٕٜ٤
ثُٺ ٫٩ثٛك ٜا٣ن٭ٮد ًف ٱ ٨١إٝؿار نا  ٨٦اٙلة.٥٠
٣ل ٍـ  ٫٣أػؾ اٵصؿة
فرع :ك١٣ٮف ٚٲ ٫ظٓ ٜص دٕةٌف كصت ٔىل اٙلة ،٥٠كًف ى ي
ٔ٤ٲ ،٫ك٠ةف ًًلف ػُبٔ ٫ىل ثٲخ اٛلةؿ ،كًف ٱىط ا٣ؿصٮع ٔ.٫٪
أٝؿ ثجُٺٚ ٫٩لُأ  ُٰٕٝوط ذ٦ ٟ٣ة داـ يف ا٣ٮٹٱح ،ك٣ٲف ذٟ٣
كأ٦ة إذا ِف

رصٮٔ نة.

ك١٣ٮ ٫٩ظ ٞنة ٧٤٣ع١ٮـ ً ٫٣ف ٱٛ٪ؾ إٹ ثُ٤جٔ ٫ىل اٵوط ،ك٠ةف ٦رتدج نة ٔىل
ا٣ؽٔٮل.
فرع :كٔ ٥٤أ ٫٩ٹ ٱىط ٚٲًل ٹ ػىةـ ٚٲ٠ ٫ةٕ٣جةدات ،كأ٦ة اٙلُ ٥١لٺؿ
رٌ٦ةف ٤ٚٲف ظ ١نًل يف ا٣ذعٞٲ ،ٜكإً٩ل ٬ٮ ٚذٮل ،ك٣ؾً ٟ٣ف ٱنرتط  ٫٣ا٣ٮٹٱح
كٹ ا٪٣ىت كٹ  ٫ْٛ٣ادٛة ٝنة.
ي
٧ٌ٦ٮف ذ ٟ٣اٚلرب ٬ٮ ظىٮؿ اٙل٥١
فرع :كٛلة ٠ةف إ٩نةء ٦ذٕ ٞ٤نة ثؼرب ٠ةف
اٍ٣صٰٔ ٔ ٨قجج ٫قٮاء ٠ةف اٙل ٥١ثٮٝٮع ا٣كجت ٨١٣ ،ٹ ثؽ  ٨٦دٞٲٲؽق ظٲ٪بؾ
ث١ٮٞ٦ ٫٩ٲؽ نا ٙل٩ ٫٧١عٮ :ظ٧١خ ثىؽكر ا٣جٲٓ ا٣ىعٲط أك اٍ٣صٰٔ أك
اٛلٮصت ٙل ٫٧١أك ٩عٮ ذ ،ٟ٣أك ٠ةف ظىٮؿ اٙل ٥١ا٣ؾم ٬ٮ اٛلٞىٮد إ٦ة
( )1ٱٕ :ٰ٪ا٪٣ٮع ا٣سة٣ر ،ك٬ٮ ا٣ؽٔٮل.

 ٞ٤ُ٦نة

أك()1

ٌ٦ة ٚنة إٌف قجج ٨١٣ ،٫ٹ ٱٌةؼ إٌف قجج ٫إٹ إذا ٠ة٩خ ا٣ؽٔٮل

٦نذ٤٧ح ٔىل ذ٠ؿ ذ ٟ٣ا٣كجت.
كٹ ٱىط أف ٱ١ٮف اٙل ٥١ثٮٝٮع ا٣كجت ٍٗل ِ ٞ٦فٲؽ ثًل ٱٞذٌص ظىٮؿ ظ٫٧١
٫٪٦؛ إذ ٣ٲف و
ثأ٦ؿ َشٰٔ ظٲ٪بؾ ٩عٮ :ظ٧١خ ثىؽكر ا٣جٲٓ أك ا٪٣ؾر أك اُ٣ٺؽ؛
إذ ٝؽ ٱ١ٮف ثةَ ن
ٺ أك ٦ٮٝٮ ٚنة أك ٟلذ ى ٛ٤نة يف إ٣لةثٙ ٫ل.٫٧١
فرع :ك١٣ٮف اٙلٍ٪٦ ٥١ىج نة ٔىل ظىٮؿ اٙل ٨ٔ ٥١قجج ٫ك٦ىٍل نا )2(٫٣
ي ى ٌ
ْف
ً
٦ٮصج نة  ُٕٝ )3(٫٣نة يف ٛ٩ف اٵ٦ؿ ٠ةف اٙلّ ٥١ة٬ؿ نا ٚ ٍٞٚٲًل ٝة٦خ ٚٲ ٫م٭ةدة
٠ةذثحً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع( ،)4قٮاء ٠ةف ذ ٟ٣ا٣كجت ٌ ٤ٕٚٲ نة ك٬ٮ ٞل ٢ادٛةؽ أك
ٝٮٌ ٣ٲ نة كٝؽ ػةٚ ٙ٣ٲ ٫اٙلٛ٪ٲح كثٕي أوعةث٪ة؛ ٵف اٞ٣ٮؿ ٤لذ ٢٧ا٪٣ٲةثحٚ ،ٲ١ٮف
ظ٦ ٫٧١ذٌ ٪٧نة ٜلة ظ ١نًل.

فرع :كٛلىٍل ذ ٟ٣اٙل ٥١اٍ٣صٰٔ ُٕٝٲ نة ًف ِلـ ٟلةٛ٣ذ ٫ٵظؽ  ٨٦اٛلضذ٭ؽٱ٨
ك ٓ٧ثٕؽق ا٣ؽٔٮل إٹ دٔٮل
يف َٔل د ٟ٤اٙلةدزح ،ك٣ٮ ػة٦ ٙ٣ؾ٬ج ،٫كًف يد ى

ثُٺف اٙلٛ ٥١لؼةٛ٣ح ٝةَٓ.

و
ثؼرب أمج ٫ا٣ن٭ةدةٚ ،ةٔذربت ٚٲ ٫إ٣ؽا٣ح؛ ٵ١لة
فرع :كٛلة ٠ةف إ٩نةء ٦ذٕ ْف ٞ٤نة

ٕ٦ذربة يف قةاؿ اٵػجةر كٔؽ يـ ا٣ذ٭٧ح ٥٤ٚ ،ٱىط أف ٤لٛ٪٣ ٥١ك ٫كَشٱ ٫١كٔجؽق
كٹ ٔىل ٔؽكق ،كأذرب  ٫ْٛ٣يف اٵوط.
َش ىع ظ ١وَ ٥شٰٔ ك٬ٮ ٦ىٍل اٝ ٨٦ ٰ٪ْ٣ج ٢قجج ٫أك ظضذ٫
فرع :كٛلة ٠ةف ى ٍ

ُٕٝٲ نة٤ ،لؿـ ٔىل ٝ ٢٠لذ٭ؽ ٟلةٛ٣ذً ،٫ف ٱىط إٹ  ٨٦اٵا٧ح؛ ٵ١ل ٥ػٛ٤ةء ا٣نةرع
( )1يف (ج)« :كإ ِف٦ة».
( )2أم :ا٣كجت.
( )3أم :اٙل.٥١
( ٨ٔ )4أـ ق٧٤ح ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ(( :إً٩ل أ٩ة ثٍص كإْ ٥١٩لذى٧ٮف إ ِفٍف ك ٢ٕ٣ثٌٕ ٥١أف ٱ١ٮف
أٙل ٨ثعضذ ٨٦ ٫ثٕي ٚأٌٝص ٔ ٫٣ىل ٩عٮ ٦ة أقٌٝ ٨٧ٚ ،ٓ٧ٲخ  ٫٣ثع ٜأػٲ ٫مٲب نة ٚٺ ٱأػؾق
ٚإً٩ل إُٔٝ ٫٣ ُٓٝح  ٨٦ا٪٣ةر)) أػؿص ٫ا٣جؼةرم ( ،)7169ك٦ك ،)1713( ٥٤كأثٮ داكد
(.)3583

أك اٛلذٮٍف ٪٦٭٥؛ ٵ٩ ٫٩ةات ٔ٪٭ ٨١٣ ،٥إذا ئ ًؽ٦ٮا صةز ٵ ٢٬ا٣ىٺظٲح  ٨٦قةاؿ
اٛلكَ٧٤ل ِ٤٣صكرة ،ك٬ؾق اٛل٪ةقجح ٦ٺا٧ح ٛلة أذربق ا٣نةرعٚ .إف ا٣ـ٠ةة إٌف
اٵا٧ح كٔ٪ؽ ٔؽ٦٭ ٥ٱ١ٮف أ٦ؿ٬ة إٌف أرثةُلة ،كا١٪٣ةح إٌف ا٣ٮٍف كٔ٪ؽ ٔؽ ٫٦إٌف
قةاؿ اٛلكَ٧٤ل  ٨١٣إٌف ا٣ـكصح ا٣ذٕٲَل.
فرع :ك١٣ٮف اٙلة٤٦ ٥٠ـ ٦نة ٍٗلق ٦ة أراق آص ً٠ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع(ً ،)1ف ٱىط
ٍٗلق ،كٝؽ أصةز ظ٫٧١
ٍٗ ٨٦ل اٛلضذ٭ؽ ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ؛ إذ ٹ ٦ؾ٬ت ٤ٞ٧٤٣ؽ ى ٚيٲ ٍ٤ـً ي ٫٦ى

صًلٔح  ٨٦اً٤ٕ٣لء ،ك٬ٮ ٦ذٛؿع ٔىل أف ٦ ٫٣ؾ٬ج نة ظى ٨ٔ ٢اصذ٭ةد ك٬ٮ اْ٪٣ؿ يف
و
ظةؾ
دؿصٲط ا٣ؿصةؿ٤ٚ ،ؾ ٟ٣وط ٔ٪ؽ ٥٬أف يٱ ٍٛذًٰ ثٍٗ ٫لق  ٞ٤ُ٦نة ٍٗل
٠ةٛلضذ٭ؽ ،كاٵك٣ٮف ٱ٪ةزٔٮف يف ٕلٲٓ ذ.ٟ٣
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف اٙل ٥١ا٣ؾم( )2دٕذرب ٚٲ ٫اٍ٣صااٍ اٛلذٞؽ٦ح ٹ ٱ١ٮف إٹ
ٚٲًل قججُ٠ ٰ٪ّ ٫ٺؽ ا٣جؽٔح كا٣ذُ٤ٲٞةت ا٣سٺث ث ِٛ٤كاظؽ ،أك ظضذ٪ّ ٫ٲح
٠ة٣نة٬ؽ كا٣ٲَ٧ل ك٠ة١٪٣ٮؿ ،كأ٦ة ٦ة ٠ةف ُٕٝٲ نة ٚإً٩ل ٬ٮ إ٣ـاـ ٝ ٨٦جٲ ٢اٵ٦ؿ
ثةٛلٕؿكؼ.
فرع :كٛلة ٠ةف اٙلة٩ ٥٠ةاج نة ٔ ٨ا٣نةرع ً٠ل ذ٠ؿ٩ة وط ٩ٲةثذ ٨ٔ ٫ا٘٣ةات
كاٛلذ٧ؿد ،كوط  ٫٪٦اٙلضؿ :ك٬ٮ ٛ٩ ٓ٪٦ٮذ دُصؼ اٛلة ٟ٣يف ً٠ ٫١٤٦ل دٞؽـ،

كوط  ٫٪٦إٱٞةع اٵظ١ةـ ٠ةٛ٣كٮخ ك٩عٮ٬ة ،كوط أف ٤ل ٥١ثٛ٪ٮذ ٚ ٫٤ٕٚٺ
يٱٍٞ٪ي إٹ ثًل يدٞ٪ي ث ٫اٵظ١ةـ ،كٝج ٢اٙل٬ ٥١ٮ ٕ٦ؿض ٞ٪٤٣ي ٠ذُصؼ ٍٗلق
كُلؾا ٚةرؽ ا٣ن٭ةدة ٚإ ٫٩ٹ ٱىط أف ٱن٭ؽ ث.٫٤ٕٛ

اس ة ٍَا أ َ َر َ
اك ذ ُ
َ ْ ُ َ ََْ ذ
اّلِل
ْلِ دسً بي انل ِ ِ

ذ َ َْ َْ َْ َ
م اىْهِخَ َ
اب ة ْ َ
اْل ّ ِق
( )1ث٪عٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإُِا أُزنلا إِِل
ِ
َ َ ُ ْ َ َ َ
ص ً
يٍاّ105ص [ا٪٣كةء] ،كاٙلةٝ ٥٠ةاٞ٦ ٥ةـ ا٣ؿقٮؿ ÷.
َوَل حس َْ ل ِيخانِِ ِي خ ِ
( )2يف (ج)« :اٛلٕذرب».

[اٌمغُ اٌثاٌث :األعثاب اٌر ٟ٘ ٟأفؼاي]

ا٪٣ٮع ا٣سة٣ر( :)1اٵقجةب ا٣ذٰ  ٰ٬إٔٚةؿ ،ك٬ٮ رضثةف:
رضب يف ٪ٕ٦ٯ اٵٝٮاؿ.
كرضب ٣ٲف يف ٪ٕ٦ة٬ة.

[اٌعشب األٚي :األفؼاي اٌر ٟيف ِؼىن األلٛاي]

ٚةِ٣صب اٵكؿ ٝكًلف زةثذح ثُؿٱ ٜاٚلى ىٛ٤ٲح ،كٍٗل٬ة.
امقسه األول :إمةرات اٵػؿس ك٩عٮق يف إٞ٣ٮد كقةاؿ اٷ٩نةءات ً٠ل ٦ؿ
ّلٞٲ١٤ٚ ،٫ٞٮ١لة يف ٪ٕ٦ٯ اٞ٣ٮؿ دأزؿت ثة٪٣ٲح ،ك١٣ٮ١لة ىػ ى ٛ٤نة امرتط ٚٲ٭ة ا٪٣ٲح ،كًف
دىط  ٓ٦إ١٦ة ،)2(٫٩كامرتط ٠ٮف د ٟ٤اٷمةرات ٦ٮًٮٔح ٔؿ ٚنة ٛلٕةٌل اٵٝٮاؿ.
٤ٚٮ أمةر ثًل ٬ٮ ٦ٮًٮع  ٓ٪٧٤٣إٌف ٪ٕ٦ٯ اٷزجةت ًف ٱ ٓٞث ٫ظ ،٥١ك٣ٮ ٩ٮل؛
إذ ٠أً ٫٩ف يٱ ً
ٮصؽٍ إٹ ٝلؿد ا٪٣ٲح كٹ دأزٍل ٜلة.
امقسه امراينٝ ٢٠ :جي أك دك٤ٲ ٥ك ٓٝث ٟ٤٦ ٫أك ظٞ٤٣ ٜةثي كاٛلك ٥٤إ٣ٲ،٫
ؼ ٔ ٨كاصت أك ٍٗلق ظٲر ًف ٱذٞؽـ ٪٦٭ة(ٝ )3جٮؿ
رص ى
كذٞ٠ ٟ٣جي ا٣ىؽٝح ،ك٦ة ي ً

ثة ،ِٛ٤٣ك٩عٮٝ :جي اٜلؽٱح كاٛلجٲٓ ٚةقؽ نا ،ك٩عٮٝ :جي ا٣ؽِف ٱٔ ٨ىل اٵوط ً٠ل
ا٣ـكج ٔىل
دٞؽـ يف ا٣جٲٮع أف ا٣ذؼ٤ٲح ٚٲٍٗ ٫ل ٠ةٚٲح ،ك٩عٮ :دك٤ٲ ٥ا٣ـكصح ٦ة ػةٓ٣
ي
دك٤ٲ ،٫٧ك٠ؾا دك٤ٲ ٥اٛلكذٕةر كاٛلؿ٬ٮف كاٛلجٲٓ ٝجٝ ٢جي ا٣س.٨٧
١٤ٚٮف ٬ؾق يف ٪ٕ٦ٯ اٞ٣ٮؿ دأزؿت ثة٪٣ٲح ،كًف دىط  ٨٦ا٣كة ٰ٬ك ٨٦يف
ظ ،٫٧١كٹ ٠ل ٨ّ ٨ذ ٟ٣اٛلٞجٮض كاٛلك ِفٍٗ ٥٤ل ٦ة د٪ةك ٫٣اٷ٣لةب.
فرع٤ٚ :ٮ ٝجي اٜلجح كا٣ىؽٝح ك٦ة رصؼ إ٣ٲ ٫ث٪ٲح اٹقذٲؽاع أك ا٘٣ىت أك
يٛل ىٮ ْف ٫٤٠أك ك ٓٝا٣ذك٤ٲ ٨٦ ٥ا٣ـكصح أك اٛلٍٕل أك ا٣ؿا ٨٬ث٪ٲح اٷٱؽاع أك ٩عٮقً ،ف
( )1ا٣ىٮاب :اٞ٣ك ٥ا٣سة٣ر؛ ٵٝ ٫٩ؽ دٞؽـ اٞ٣كًلف اٵكؿ كا٣سةٌل  ٨٦ظٞٮؽ اٳد٦ٲَلٚ ،ذأ.٢٦
( )2أم :اٞ٣ٮؿ.
( )3يف (ج)٪٦« :٭ًل».

ٱسجخ ٜلًل ظ.٥١
فرع :كٹ٩ذٛةء اٚلٛ٤ٲح ًف ي٤لذش إٌف ٩ٲح ٨١٣ ،إذا ٠ةف ا٣ذك٤ٲ ٥أك اٞ٣جي وةٙل نة
َشٔ نة ٣ٮٝٮٔٔ ٫ىل كص٭َل ٚىةٔؽ نا ،اظذةج يف إٱٞةٔٔ ٫ىل أظؽً٬ل إٌف ٩ٲح يْ ٕ٦فٲ٪ح،
كٝجي ا٣يشء اٛلؿٗٮب
كذً٠ ٟ٣ل دٞؽـ يف ٝجي ا٣جةآ ٧٤٣جٲٓ ثٮ٠ة٣ح اٛلنرتم،
ً
ٔ٠ ٫٪كٮؽ ا٣ؽاثح اٛلؿٗٮب ٔ٪٭ة ٔ ٨اُ٣ؿٱ ،ٜك٠ذك٤ٲ ٥اٜلؽٱح كاٛلجٲٓ ٚةقؽ نا،
كدك٤ٲ ٥ا٣ؽٱٮف ٔ٪ؽ٩ة ٩ع ٨كاٙلٛ٪ٲحٝ ،ٲِ ٧فٲ نح ٠ة٩خ أك ٦سِ ٤فٲح.
كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٤لذةج ا٣ؽٱ ٨إٌف ٩ٲح ث ٢ٱُ٪صؼ إٌف ْل٤ٲه ا٣ؾ٦حً٠ ،ل ٝةؿ
يف اٷظؿاـ ثةٙلش.
فرعٚ :إذا ٠ةف ىد ٍٱ٪ةف يف أظؽً٬ل ر ٬ه ٨ز ٥قٝ ٥٤ؽر أظؽً٬ل ٚإف ًف ٱ٪ٮ ٌٝةء ٍٝ
رب ذ٦ذ٨ ٨ٔ ٫لء ٪٦٭ًل ٔ٪ؽ٩ة ،ك ٫٣اقرتصةع ٦ة ق ،٥٤كإف ٩ٮل اٌٞ٣ةء يف
ًف ىد ٍ ى
ا٘ل٤٧ح ٚٲعذ ٢٧أف ٱٞةؿ ٱ ٨ٔ ٓٞا٣ؾم ٹ رٚ ٨٬ٲ٫؛ إذ ٹ ىٱ ٍك ٍٞظ ٜاٛلؿٔل٨٦ ٨
ا٣ؿ ٨٬إٹ ثٲَٞل.
ٛ٠ٲ ٢أك يف و
٪٦ ٢٠٭ًل ه
ك٠ؾا ٣ٮ ٠ةف يف أظؽً٬ل ه
ٛ٠ٲ ٢أك ر ٬هٍٗ ٨ل ٦ة يف اٳػؿ،
أك أظؽً٬ل ٔٝ ٨ؿض أك ٩عٮقٚ ،ٲضت( )1إٱىة ٫٣إٌف ٦ٮًٓ اٹثذؽاء دكف اٳػؿ
ٚإ ٫٩ٱ ٨ٔ ٓٞاٵد٩ٯ يف ا٣ىٛح ظٲر ًف ٱـد ٔىل ٩ٲح اٌٞ٣ةء ٕل٤ح.
ك٤لذ ٢٧أف ٱٞةؿ :إف  ٫٣ا٣ذٕٲَل  ٨٦ثٕؽي يف ٬ؾق ٤٠٭ة ،ك٣لرب ٔ٤ٲ ٫ظٲر ا٦ذ،ٓ٪
ثؼٺؼ( )2إذا ًف ٱ٪ٮ ٌٝةء ٚ ٍٝٺ ٱٝ ٰٛ١لؿد ا٪٣ٲح  ٨٦ثٕؽي  ،ك٬ؾا اٹظذًلؿ ا٣سةٌل
٬ٮ اٞ٣ٲةس.
فرع :كٝؽ ٔ ٥٤ثًل ذ٠ؿ٩ة أف ٦ة ٠ةف ٦ذٕ ْفٲ ٪نة يف ٛ٩كً ٫ف ٤لذش دك٤ٲ ٫٧كٹ ٝجٌ٫
إٌف ٩ٲح ،كًف ٱذأزؿ ثة٪٣ٲح ٠ة٣ٮدٱٕح كاٛل٘ىٮب كاٛلجٲٓ وعٲع نة ثٕؽ ٝجي ا٣س،٨٧
كٝجٌ٭ة ٚذذأزؿ ثة٪٣ٲح ٕ٣ؽـ
ٲ ٥اٛلجٲٓ ٝجٝ ٢جي ا٣س ٨٧كاٛلكذٕةر كاٛلؿ٬ٮف ي
كأ٦ة دك ٤ي
( )1يف (ج)ً٦« :ل ٣لت» .دْ٪ٲ ٪نة.
( )2يف (ج)٦« :ة إذا ًف».

دَٕل اٙلٚ ٜٲ٭ة ،كٹ ٱٛذٞؿ إٌف ٩ٲح كإف ٠ةف ٜلة كص٭ةف يف ا٣ٮصٮد؛ ٵف دٞؽـ
ا ِٛ٤٣وةرؼ ٜلة ٔ٪ؽ ٔؽـ ا٪٣ٲح إٌف ٪ٕ٦ةق.
فرع :كًٔ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أٱٌ نة أف ٬ؾق اٵٕٚةؿ ا٣ذٰ يف ٪ٕ٦ٯ اٵٝٮاؿ ك٣ٲكخ
ػ ٛ٤نة ٔ٪٭ة ٪٦عُصة يف اٞ٣جي كا٣ذك٤ٲ ،٥كأ١لة زٺزح أٝكةـٝ :ك ٥ٹ ٱٛذٞؿ إٌف ٩ٲح
كٹ ٱذأزؿ ثة٪٣ٲح ،كٝك ٥ٱٛذٞؿ كٱذأزؿ ،كٝك ٥ٱذأزؿ كٹ ٱٛذٞؿ.
كٔ ٥٤أٱٌ نة أف ٪٦٭ة ٦ة ٬ٮ ٩ةات ٔ ٨اٞ٣ٮؿ كإف ًف ٱ ٨١ػ ٛ٤نة ٞ٠جي ا٣ىؽٝح
كاٛلُصكؼ كٝجي اٛلؿدكد ثةٕ٣ٲت كاٜلؽٱح ك٩عٮ٬ة ،ك٪٦٭ة ٦ة ٣ٲف ٠ؾٟ٣
ٞ٠جي اٛلجٲٓ كاٞ٣ؿض ك٩عٮً٬ل.

اٌعشب اٌثأ :ٟاألفؼاي اٌر١ٌ ٟغد يف ِؼىن األلٛاي

كٝ ٰ٬كًلف؛ ٵ١لة إ٦ة قجت يف اقذعٞةؽ اٛ٣ةٔ ٢أك يف اٹقذعٞةؽ ٔ٤ٲ٫؛
فاألول رضةان :قجت يف زجٮت ظ ،ٜكقجت يف زجٮت .ٟ٤٦
[اٌعشب األٚي :األفؼاي اٌر ٟ٘ ٟأعثاب يف ثثٛخ احلك]

امرضب األول :أ٩ٮاع:
رض يب اٵٔٺـ ٞ٣ىؽ اٷظٲةء.
وٌُا :ا٣ذعضؿ :ك٬ٮ ى ٍ

فرعٚ :٭ٮ قجت يف زجٮت ظٝ ٜلؿد ٱىط ٓل٤ٲ ٫١كإثةظذ ،٫كٱٮرث كٱٞذك٫٧
ا٣ٮرزح كاٍ٣ص٠ةء ثً ًٍ ٞك ى٧ح ٞل ،٫٤كٹ دىط اٛلٕةكًح ٔ٤ٲ٠ ٫كةاؿ اٙلٞٮؽ.
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ظ ٞنة ٍٗل ٞ٦ىٮد يف ٛ٩ك ٫اٚذٞؿ إٌف ا٪٣ٲح  ٨٧ٚر٦ٯ وٲؽ نا

٦ذعضؿ نا.
ثأظضةر ٚىةر د ٟ٤اٵظضةر ٔىل وٛح أٔٺـ ا٣ذعضؿ ًف ٱ٨١
ْف
ك١٣ٮف اٛلٞىٮد ث٬ ٫ٮ اٷظٲةء اٛلٛٲؽ ً ٟ٤٧٤٣ف ٱىط ٚٲًل ٚٲ ٫ظٍ٘٤٣ ٜل
٠عؿٱ ٥ا٣ؽار كظٞٮؽ ا٣ج٤ؽ ك٩عٮ٬ة؛ ٵف ٦ ٫١٤٦كذ٤ــ  ٟ٤٦ظٞٮٚ ٫ٝٲكٍٞ
ظ ٜاٍ٘٣ل.
فرع :كٛلة ٠ةف ا٣سةثخ ٚٲ )1(٫ظ ٞنة ٹ  ١٤٦نة ًف ٱسجخ ١٧٤٣ةف اٛلذعضؿ ظٚ ٜٲًل
صةكرق  ٨٦اٛلجةظةت إٹ ٚٲًل اظذٮل ٔ٤ٲ ٫قٮاء ادى ٢ث٠ ٫ة٣نضؿ أك اٛ٩ى٫٪ٔ ٢
٠ةٵظضةر كا٣ىٲؽ ،كٚٲًل ٠ةف  ٨٦رضكرادُ٠ ٫ؿٱ ٫ٞكإقةظح ٦ةا ٫إٌف ٦ة ّلذ.٫
فرعّ ٨٧ٚ :لضؿ ٦ٮًٕ نة ٚٮ ٫ٝكّلذ٦ ٫جةظةف ز ٥قج ٜإظٲةؤً٬ل ٔىل إظٲةاً ،٫ف
ا٣ىت.
ٱ٣ ٨١ؾم اٵق ٓ٪٦ ٢ٛاٷقةظح ك٣ؾم اٵٔىل ٓ٪٦
ْف
رض يب اٚلٲ٧ح كدٌعٲح ا٣سٮب يف اٛ٣ٺة كا٣كج ٜإٌف مضؿة ثؿثٍ
ووٌُا :ى ٍ
ا٣ؽاثح يف أو٤٭ة أك اٹقذْٺؿ ثأٗىة١لة كا٣كج ٜإٌف ٠٭ ٙأك ّ ٢وؼؿة أك
ٗؽٱؿ ٦ةءٚ ،ٲسجخ  ٫٣ظ ٜيف ٦ٮًٓ اٚلٲ٧ح كا٣سٮب ٱّ ٨٦ ٓ٪٧لضؿق كاقذُؿا،٫ٝ
( )1يف (ج)« :ث.»٫

كيف أو ٢ا٣نضؿة كيف أٗىة١لة ٓلُٕٝ ٨٦ ٓ٪٭ة( ،)1كيف ا١٣٭ ٙٱ ٨٦ ٓ٪٧ىػ ٍؿ،٫ٝ
كيف ا٣ىؼؿة ٱٕ٤ٝ ٨٦ ٓ٪٧٭ة كيف ا٘٣ؽٱؿ ٠ؾ.ٟ٣
فرع :كٛلة ٠ةف [اٙل )2(]ٜيف ٬ؾق ٞ٦ىٮد نا يف ٛ٩كً ٫ف ٱ٦ ٨١ة ٕ٩نة ٦ ٨٦نةر٠ح
اٍ٘٣ل ٦ ٫٣ة ًف ٱِص ثٍ٘٤٤ٚ ٫ل اٹقذْٺؿ كا٣ؿثٍ كاٍ٣صب  ٨٦ا٘٣ؽٱؿ ك٩عٮ ذٟ٣
ٔىل كص ٫ٹ ٱِص ثةٙل ٜا٣كةث ،ٜثؼٺؼ اٚلٲ٧ح ك٩عٮ٬ة إذا كًٕخ .ٓ٪٧٤٣
فرع٩ ٨٧ٚ :ىت صؽار نا يف ٚٺة ٣ٺقذْٺؿ ث ٫زجخ  ٫٣ظ ٜيف ّ٨٦ ٫٤
ا٘ل٭ذَل  ٨١٣يف اٞ٣ؽر ا٣ؾم ٱٛذٞؿ ٔةدة إٌف ا٪ٔ ٢ْ٣ؽ ث٤ٮٗ ،٫ٹ ٚٲًل زاد ٔ٤ٲ،٫
كٹ ٔ٪ؽ ٔؽـ اٚ ٢ْ٣٭ٮ ٤٣كةث.ٜ
فرع :كأ٦ة إٞ٣ٮد يف ّ ٢إ٩كةف أك ّ ٢دارق ٚإ ٫٩صةاـ ك٣ٮ ٠ؿق؛ إذ ٹ ظ٫٣ ٜ
ٚٲ ٫ك٣ٲف ذ ٟ٣اقذًٕلٹن  ٫٣ك٠ؾا ٝؿٱج نة ٣ ٫٪٦ٲ ِفذ ٰٞثنؼى ٨٦ )3(٫ق٭ةـ ٔؽكق،
ك٠ؾا اٹقذٌةءة ثٌٮء ٩ةرق ،كاقذ٪نةؽ اُ٣ٲت اٚلةرج  ٨٦دارق أك أزٮاث،)4(٫
ثؼٺؼ اٹوُٺء ث٪ةرق كاٹٝذجةس ٪٦٭ة؛ إذ ٬ٮ اقذًٕلؿ ٙل ٜاٍ٘٣ل.
ووٌُا٩ :ـكؿ أ ٢٬اٚلٲةـ كثٲٮت ا٣نٕؿ يف ا٤ٛ٣ٮات ٚإ ٫٩يٱ ٍسجًخ ٜل ٥ظ ٞنة يف
ٌ٦ةرُل ٥كَؿٝةٔل ،٥ك يٱسجخ ٜل ٥ظٞٮ ٝنة ٚٲًل ظٮٜل ٨٦ ٥ا٘٣ؽراف كاٛلؿأٰ
ك٩عٮ٬ة٤ٚ ،٭ٍٗ ٓ٪٦ ٥لً٦ ٥٬ل يٱِص ُلً٠ ٥ل ٱسجخ ٵ ٢٬اٞ٣ؿل ظٚ ٜٲًل ظٮٜلة ٨٦
اٛلؿا ٜٚاٞ٣ؿٱجح ٠عؿٱ٧٭ة كٝلُ ٓ٧لةا٧٭ة كٕ٤٦ت وجٲة١لة ك٩عٮ٬ة ،كا٣جٕٲؽة
٧٠عذُج٭ة ك٦ؿٔة٬ة( )5كأوجةب أ٦ٮا٬٭ة.
فرع :كاٵرض ا٣ذٰ ٱذُٕ ٜ٤لة اٙل ٜيف ٬ؾق ٤٠٭ة ثةٝٲح ٔىل اٷثةظح ،ك٣لٮز
اقذًٕلٜلة ٦ة ًف ٱؤد إٌف ٞ٩ىةف ذ ٟ٣اٙل ٜا٣كةث ،ٜكٹ ِلـم ا٣ىٺة ٚٲًل ٠ةف اٙلٜ
( )1يف (ج)ُٛٝ« :٭ة».
( )2زٱةدة يف (ج).
( )3يف (ج)« :ث.»٫
( )4يف (ج)« :أثٮاث.»٫
( )5يف (ج)٦« :ؿأٲ٭ة».

٠ةٛلذعضؿ كِ٦صب اٚلٲ٧ح ،أك ٠ة٩خ ا٣ىٺة ٓل ٨٦ ٓ٪اقذٲٛةا٫
ٚٲٛ٩ ٫ف اٛلٓ٪
ِف
٠ة٣ىٺة يف ا٪٣ةدم ك٩عٮق كٝخ اٙلةصح إ٣ٲ.٫
ووٌُا :اٹقرتقةؿ ػ ٙ٤ا٣ىٲؽ أك إرقةؿ ا٤١٣ت ٔ٤ٲ ٫ثعٲر يٱ ىٕؽّف ٔةدة ٨٦
دى ّفٲؽقٚ ،إ٤ ٫٩لؿـ ٔىل اٍ٘٣ل اوُٲةدق ٣سجٮت ظٚ ٫ٞٲ.٫
صٮز
ٚإف ٠ةف ٱٕ ٨٦ ٥٤ص٭ح إ٣ةدة ٔؽـ اوُٲةدق ٚٺ ظٚ ٫٣ ٜٲ ،٫ك٠ؾا ٣ٮ ٌ
اٵ٦ؿاف؛ إذ اٵؤ ٢ؽـ زجٮت اٙل.ٜ
ووٌُا :إظٲةء اٵرض ّلخ يوجةثح أرض اٍ٘٣لٚ ،إ ٫٩قجت يف زجٮت ظٜ
ا٣ىجةثح ،كد٤ـ٦٭ة ظ ٜاٷقةظح ٛل٤ٔ ٨ٲ ٫ا٣ىجةثح ،ك٬ؾاف اٙلٞةف ٦ذٺز٦ةف يف
ّف
اٹثذؽاء ٹ يف ا٣جٞةء؛ إذ ٝؽ ٱٛرتٝةف ثٓ ِٛ٤ل٤ٲ ٟأك اقذس٪ةء.
ثىجةثح ا٤ٕ٣ٲة ٚجةع ا٣كٛىل
فرعٚ :إذا ٠ةف ٣ؿص ٢أرًةف دٍصب قٛٺً٬ل ي
ا٣ىجةثح ث ٫٣ ٰٞظ ٜاٷقةظح ،كإف ثةع ا٤ٕ٣ٲة كاقذس٪ٯ اٷقةظح ث٫٣ ٰٞ
كاقذس٪ٯ ّف
ظ ٜا٣ىجةثح.
فرع :كظٲر ٹ إقةظح ٣ٶٔىل إذا ا٩كةح ٦ ٫٪٦ة ٱ ٨١٧دٔ ٫ٕٚةدة ً٦ ٨٧ة
أٚكؽ؛ إذ ٠أ ٫٩ث ٫٤ٕٛٹ ٦ة ٹ ٱ.٨١٧
ووٌُا :ظ ٜا٣كج ٜإٌف ٦ٮًٓ يف اٛلكضؽ ٣ٲٚ ٢ٕٛٲ٦ ٫ة كًٓ  ٨٦ ٫٣وٺة أك
ًذ ٍ ٠وؿٚ ،٭ٮ قجت ٣سجٮت ظ ٫ٞيف ذ ٟ٣اٛلٮًٓ ٦ة داـ ٚٲ ،٫ك٠ؾا إف ػؿج ٍٗل
ِص و
ب ثأف ٱ١ٮف يف ٩ٲذ ٫ا٣ؿصٮع يف اٙلةؿ أك يف ٦س ٢ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ٛلس ٢ذٟ٣
يً ٍ ٦
ْف
ا٣ؾ ٍ٠ؿً ٚ ،ٲٕٮد ظ ٫ٞثٕٮدق يف ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ.
فرع :كٹ ِلـم ا٣ىٺة يف اٛلٮًٓ ا٣ؾم ٚٲ ٫ظٍ٘٤٣ ٜل؛ إذ ا٣ىٺة ٦ةٕ٩ح ٨٦
ب اٚلٲ٧ح؛ ٵ١لًل
اقذٲٛةا١ٚ ٫ة٩خ ٕ٦ىٲحً٠ ،ل ٹ ِلٮز ا٣ىٺة يف
ِص ً
ِف
اٛلذعضؿ ك ى ٍ ٦ى

كًٕة ً٠ ٓ٪٧٤٣ل ٦ؿ.

فرع :كٔ ٥٤أ ٫٩ٹ ظ٣ ٥١جكٍ ا٣كضةدة ظةؿ ا ٣ى٘ ٍٲ ىج ًح؛ إذ ٝىؽ كإً٭ة ٛلٓ٪
ٍٗلق يف ا ٣ى٘ ٍٲ ىجح دٕؽُف  ٫٪٦ٹ ٱسجخ  ٫٣ث ٫ظ ،ٜكأ٦ة يف كٝخ اٙلٌٮر ٚٲ١ٮف أكٌف إف
ًف ٱكجٍٗ ٜلق ،أك ٱ١ٮف ٚ ٫٣ٲ ٫ظ ٜثةٕ٣ةدة ً٠ل ٦ؿ.

فرع :ك٪٬ ٨٦ة ٝةؿ ثٌٕ٭ :٥إف ٤٣ىجٰ ظ ٞنة يف ٦ٮ ٫ٛٝيف ا٣ىٺة؛ ٵٛ ٫٩لة ٠ةف
٦أ٦ٮر نا ُلة  ٨٦ص٭ح كْ ٣فٲ٠ ٫ةف مةٗ ن
ٺ ٛلٮ ٫ٛٝثإذف اٍ٣صع٤ٚ ،ٲف ٍ٘٣لق إػؿاص٫
 ،٫٪٦كإف ٠ةف ٹ ٱكؽ ا٘ل٪ةحً٠ ،ل ٦ؿ يف أكؿ ا١٣ذةب.
فرع :كإذا قج ٜإ٩كةف إٌف ٦ٮًٓ ْ ٫٪٦ف
٤٣ؾ ٍ٠ؿً زٝ ٥ة٦خ وٺة صًلٔحً ،ف ٣لت
ٔ٤ٲ ٫ا٣ذ٪عٰ ك٣ٮ ػؿـ ا٣ىٙ؛ ٣كج ٜظ ،٫ٞكإف ٠ةف دةر ٠نة ٣ٶ ٢ٌٚإٹ اٛلعؿاب
٤ٚٲف  ٫٣ىم ٍ٘ ٨ٔ ٫٤إ٦ةـ ا٘لًلٔح ا١٣ربل؛ ٵ ٫٩كًٓ ٣ؾ.ٟ٣
ك٠ؾا إذا امذ٘ ٢اٛلكضؽ  ٫٤٠ثٞٮـ ٱؾ٠ؿكف آصٚ ،إ ٫٩ٹ ٣لت ٔ٤ٲ٭ ٥اٚلؿكج
ٛل ٨ٱؿٱؽ ا٣ىٺة.
فرع :كظ ٜاٛلىيل ٬ٮ اٞ٣ؽر ا٣ؾم ٱن٘ ٫٤ثأٌٔةا ٫كزٲةثٚ ،٫ٲ١ٮف ٪٦ذ٭ةق
ا٣ؿ ٍص ً٦ ٢ٮًٓ اٞ٣ؽر ا٣ؾم ٓلذؽ إ٣ٲ،٫
٦ٮًٓ ًٔل٦ذ ٫يف قضٮدق ،ك ٍٕ ٧ً ٣يى ً
ٮب ْف
كٱسجخ ٧٤٣ىيل ك٩عٮق ظ ٜيف ٦ٮًٓ  ٫٤ٕ٩ك٩عٮق  ٨٦دٮاثٕ ٫اٛلٕذةدةٚ ،ٺ
ٱٌ ٨٧إٔ٪ةٔلة ،ك٩ة٤ٝ٭ة ثٍ٘ل إذٗ ٫٩ةوت ًة ،٨٦كأ٦ة ٦ة ٹ ٱٕذةد ا٣ؽػٮؿ ثٚ ٫٭ٮ
٦ذٕؽُف ثإدػةٚ ،٫٣ٲٌ ٨٧إٔ٪ةد ،٫كٔ٤ٲ ٫اٵصؿة ٧٤٣كضؽ.
فرعٚ :إف ٩ ٫٤ٞ٩ةٚ ٢ٝأػؿص ٨٦ ٫اٛلكضؽ ٚذٚ ٙ٤ٺ ٨لء ٔ٤ٲ ،٫إف ٠ةف ثعِصة
٦ة ،٫١٣كثٍ٘ل ظٌٮرق ٱىٍل أ٦ة٩ح يف ٱؽق ،كإف ًف ٥لؿص٭ة ٠ةف ٬ٮ اٛلذٕؽم ثٮًٕ٭ة
يف اٛلكضؽ٤ٕٚ ،ٲ ٫إٔ٪ةٔلة كاٵصؿة إف ًف ٱ ٨١ثعِصة ٦ة١٣٭ة أك ٠ة٩خ ٍٗل ٠ل٤ٮ٠ح،
كإف ٠ةف ثعِصد١ٚ ٫ؾا ٔىل اٵوط ً٠ل قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
ووٌُا :ا٣كج ٜإٌف ٦ٮًٓ يف ا٣كٮؽ ٚٲسجخ [ ٫٣يف](٦ )1ٮ ٫ٛٝك٦ٮًٓ ٦ة ٬ٮ
 ٨٦دٮاثٕ ٨٦ ٫أدكاد ٫ك٦ة ٱؿٱؽ ثٲٕ ٫أك ٦ة امرتاق كٍٗل ذ ،ٟ٣ثٍصط أف ٱ٢٠ ٓٞ
٨لء  ٨٦ذ ٟ٣يف ٦ٮًٕ ٫اٛلٕذةد ،كإٹ ١٣ةف ٦ذٕؽٱ نة ٱٌ ٨٧ثإٔ٪ةد ،٫كٔ٤ٲ٫
اٵصؿة ٣جٲخ اٛلةؿ إف ٠ةف ا٣كٮؽ ٦ٮٝٮ ٚنة ٍأك ٹ ٱ٪عُص يِ ٦فٺ ي ،٫٠كٛلة ٫١٣إف ٠ةف
٪٦عُص نا ،كٹ أصؿة إف ٠ةف ٦جةظ نة ،كأ٦ة اٷٔ٪ةت ٚٲ٪جٔ ٰ٪ىل كصٮب ا٣ذع ِٛيف
اٛلجةح ،كقٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
( )1قة( ٨٦ ٍٝج).

ووٌُا :اٹ٣ذٞةط :ك٬ٮ قجت زجٮت ظ ٜا٣ٮٹٱح [ٔىل

اُٞ٤٣ح]()1

ككص٫

َشٔٲذ ٫اٛلعةْٚح ٔىل ا٣ذٕةكف يف ظ ِٛاٛلةؿ اٛلعرتـ ٔ ٧ن
اٵػٮة.
ت
ٺ
ث٧ٮص ً
ِف
ى
فرع :كٛلة ٠ةف قجت ا٣ٮٹٱح ا٣ذٰ  ٰ٬ظ٤٧٤٣ ٜذ ً٠ ٍٞةف ظٗ ٫ٞة٣ج نة يف اٹثذؽاء
 ٥٤ٚٱ ٨١اٹ٣ذٞةط كاصج نة ث٪٦ ٢ؽكث نة كٛلة دربع ثع ِٛظ ٜاٍ٘٣ل ٠ةف ظٗ ٫ٞة٣ج نة يف
اٹ٩ذ٭ةء ٥٤ٚ ،ٱ٤٧٤٣ ٨١ذ ٍٞػٛ٩ ٓ٤ك ٫ثٕؽ اٹ٣ذٞةط إٹ إٌف أ ٢٬ا٣ٮٹٱةت إ٣ة٦ح.
فرع :كٛلة ٠ةف اٛلٞىٮد اٙلً٠ ِٛل ذ٠ؿ٩ة امرتط أف ٱ١ٮف ٦ ٨٦ٮًٓ د،ٙ٤
ككصت ا٣ذٕؿٱ ،ٙك٠ة٩خ أصؿدٔ ٫ىل اٛل٤ذ٣ ٍٞٮصٮث٤ٔ ٫ٲ ،٫كوط اٹ٣ذٞةط ٠ل٨
ٱذأدٯ  ٫٪٦اٙل ،ِٛكإف ًف ٱ ٨٦ ٨١أ ٢٬ا٣ٮٹٱح ث ٢ك٣ٮ ٠ةف ي ٦ىٮ ِفٌف ٔ٤ٲ٠ ٫ة٣ؾٰ٦
كاٛ٣ةق ٜكا٣ىجٰ اٛل٧ٲـ كإ٣جؽ ٔىل اٵوط.

فرع :كٛلة ٠ةف ٞ٣جٌ٭ة كص٭ةف يف ا٣ٮصٮد اظذٲش إٌف ٩ٲح ٝجٌ٭ة ٛلة١٣٭ة٤ٚ ،ٮ
ٝجٌ٭ة ٛ٪٣ك٠ ٫ةف ٗةوج نة ،ك٠ؾا ٣ٮ ٩ٮل ٛ٪٣ك ٫إف ًف ٣لؽ ٦ة١٣٭ة؛ ٵف ٝجٌ٭ة يف
اٙلةؿ ٹ ٱىط أف ٱ١ٮف ٛ٪٣ك ٫ظٲر ًف ٣لؽ ٦ة١٣٭ة ،ث ٢ٹ ثؽ ِ ٨٦لؽٱؽ اٞ٣جي،
ك٠ؾا ٣ٮ أ٢ل ٢ا٪٣ٲح؛ ٵ ٫٩دُصؼ يف ٦ةؿ اٍ٘٣ل ثٍ٘ل إذٚ ٫٩ٲ١ٮف ٗةوج نة يف ٬ؾق ٤٠٭ة.
فرع :ك٣سجٮت ا٣ٮٹٱح ٠ةف ٩ ٫٣ٲح ا٣ؿصٮع ثًل أ ،ٜٛ٩كإ٣ٲ ٫رصٚ٭ة ثٕؽ ا٣ٲأس،
ك٣ٲف ٣ٸ٦ةـ أك اٙلة٩ ٥٠ـٔ٭ة  ٨٦ٱؽق إٹ ظٲر إ٩ـؿ ثةٚلٲة٩ح أك دؿؾ ا٣ذٕؿٱ.ٙ
اٛلٛٮض١ٚ ،ةف  ٫٣رصٚ٭ة يف
فرع :كٛلة ٠ةف ا٣ٮٹٱح إ٣ٲ ٫يف اُ٣صؼ أمج ٫ا٣ٮ٠ٲِ ٢ف
ٛ٩ك ٫ك ٨٦ىٱ يٍ ٧ٮف،ي ك٠ؾا ٝٲ٧ذ٭ة ظٲر ثةٔ٭ة ٔ٪ؽ ػنٲح دٛ٤٭ة ،أك أدٛ٤٭ة ٍٗلقٚ ،أ٦ة
ظٲر دٛ٤خ يف ٱؽق ٧ٌ٦ٮ٩ح ٔ٤ٲ٤ٕٚ ٫ٲ ٫اٞ٣ٲ٧ح ،ك٣ٲف  ٫٣رصٚ٭ة يف ٛ٩ك ٫ك٩عٮق؛
ٵ١لة ًٔل يف ذ٦ذٚ ٫أمج٭خ ا٣ـ٠ةة ك٩عٮ٬ة  ٨٦ظٞٮؽ آص اٛلة٣ٲح ٔىل ٦ة ٦ؿ.
كا٣ىجٰ اٞ٤٣ٲٍ ٠ةُٞ٤٣ح إٹ أ٣ ٫٩لت ا٣ذٞةَٙ ٫لؿ٦ح اٳد٦ٲَلٚ ،ٲ١ٮف ظ٫ٞ
ٗة٣ج نة  ٞ٤ُ٦نة ،كٹ ٱىط ا٣ذٞةٍَٗ ٨٦ ٫ل ذم كٹٱح ٠ة٣ىجٰ كإ٣جؽ كا١٣ةٚؿ؛ ٵ١لة
 ٰ٬اٛلٞىٮدة ٙلةصح ا٣ىجٰ.
( )1قة( ٨٦ ٍٝج).

ك يٱ ىىؽِف يؽ ٦ؽٰٔ ثيِ ٪فيٮدًٚ ٫ٲ٤ع٩ ٜكجٚ ٫ٲذجٕ ٫ظ ٜاٙلٌة٩ح ك٩عٮ٬ةٚ ،إف ادٔٯ
ثٕؽ ٦ٮت ا٣ىجٰ ًف ٱ٤عٜ؛ إذ  ٰ٬دٔٮل ٔىل ثٲخ اٛلةؿ.
فرعٚ :إف ادٔٯ اٍ٘٣ل أ ٫٩أػٮق أك ٔ٣ ٫٧ـ ٫٦اٙلٞٮؽ اٛلة٣ٲح ٠ةٞٛ٪٣ح كاٷرث،
ك[إف](ً )1ف ٱسجخ ا٪٣كت كٹ اٙلٌة٩ح؛ إذ ٚٲ٭ة ظ٤٧٤٣ ٜذٚ ٍٞإف وةد ٫ٝزجخ
٤٣ىجٰ اٵو٤ط  ٨٦اٙلةًَ٪ل؛ ٵف ٚ ٫٣ٲ٭ة ظ ٞنة ٹ ٱك ٍٞثةٛلىةدٝح ثٲ٪٭ًل،
ثؼٺؼ ٦ة إذا زجخ ا٪٣كت؛ ٵف اٙلٌة٩ح دةثٕح  ٫٣ظٲ٪بؾ.
فرع :كٱًٕ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أف ا٣ذٞةط ا٣ىجٰ  ٨٦دار اٙلؿب ٍٗل كاصت كأ ٫٩ٹ
ٱنرتط  ٫٣ا٣ٮٹٱح؛ ٵ٪ٗ ٫٩ٲ٧ح ٱ ٫١٤٧اٛل٤ذ ٞ٤ُ٦ ٍٞنة.
اٌعشب اٌثأ :ٟاألفؼاي اٌر ٟ٘ ٟأعثاب يف ثثٛخ ٍِه

ك ٰ٬أ٩ٮاع:
٪٦٭ة :اٷظٲةء :ك٬ٮ قجت اثذؽاء  ٟ٤٦اٛلجةح ،ككصَ ٫شٔٲذ ٫اردٛةؽ إ٣جةد
ثذٮقٓ(٦ )2ذُصٚةٔلٌٞ٣ ٥ةء ظٮااض٭.٥
فرع١٤ٚ :ٮ ٫٩قجج نة ًف ٱىط اٹمرتاؾ ٚٲ ٫ثأف ٤لؿث اٵرض أظؽً٬ل كٱـرع
اٳػؿ؛ إذ ا٣ىةدر  ٨٦ا٣ٮاظؽ ظٲ٪بؾ صـء ا٣كجت ك٬ٮ ٹ ٱٮصت اٙل.٥١
ً
اٛلٮصجةت  ٥٤ٚ ،ٟ٤٧٤٣ٱٛذٞؿ إٌف
كٷ٣لةث ٫اٛل ٟ٤صؿل ٝلؿل رصااط اٵٝٮاؿ
٩ٲح ،ك٣ؾ ٟ٣اٚذٞؿ يف ٠ٮ ٫٩قجج نة إٌف ٠ٮ٦ ٫٩ٮو ن
ٺ إٌف اٙلٔ ٥١ؿ ٚنة.
ك١٣ٮ٠ ٫٩ةٞ٣ٮؿ اُ٣صٱط امرتط ىٍ ٝىؽي ا ٢ٕٛ٣كإٹ ١٣ةف  ٨٧٠قج٣ ٫ٞكة.٫٩
فرع :ك١٣ٮ ٫٩قجج نة يف اثذؽاء اٛل ٟ٤ٹ يف ً ٫٤ٞ٩ف يٱ ً
ٮص ٍج ٫إٹ ٚٲًل ٠ةف ثةٝٲ نة ٔىل
أو ٢اٷثةظحٚ ،إذا أظٲة اٛلك٦ ٥٤ة ٦ةت  ٨٦أرا٬ل أ ٢٬اٙلؿب٠ ،ةف ذ٢ٞ٩ ٟ٣
 ٟ٤٦ك ٓٝثة٣ٲؽ ،ٹ اثذؽاء  ٟ٤٦ك ٓٝثةٷظٲةء ،ك٣ؾ ٟ٣وط اٹمرتاؾ ٚٲ ٫كٛ٠ٯ
ٚٲٝ ٫لؿد ا٣ٲؽ.
( )1قة( ٨٦ ٍٝج).
( )2يف (ج)« :ثذٮقٲٓ».

َشع ٹردٛةؽ إ٣جةد ًف يٱٮصت ظ ١نًل ظٲر ٝؽ دٕ ٜ٤ثؾٟ٣
فرع :ك١٣ٮ ٫٩ي ً
اٛلجةح ظٍ٘٤٣ ٜل ٱكذ٤ــ ٓل ٫١٤ثُٺ ى ٫٩أك ٞ٩ىة ى٫٩؛ إذ ٣ٲف ٕ٤٣جؽ أف ٱؿد ٜٛثإثُةؿ
ع ٜا٣ذعضؿ ،كاٙل ٜاٙلةو ٢ثِصب اٚلٲ٧ح ،ك٠عؿٱ ٥ا٣ؽار
ظٍٗ ٜلق ،كذْ ٠ ٟ٣ف
كا٣جبؿ كإَ٣ل كاٛلؿا ٜٚاٞ٣ؿٱجح ٤٣ج٤ؽ ك ٰ٬ا٣ذٰ ٱٞ٪ى٭ة اٷظٲةء ٧٠ىٺ٬ة كٝلٓ٧
ُلةا٧٭ة ك٩عٮً٬ل ٔىل ٦ة ٦ؿ ،ك٩عٮ :أف ٤لٛؿ ٪٦٭ ن
ٺ يف ٦جةح ىو ىج يج٦ ٫ك ىذ ىع ٜظٲر
ٱٞ٪ى ٫اٛل٪٭ٚ ،٢ٲ١ٮف اٙل٪٬ ٜة ٦ة ٕ٩نة  ٨٦اثذؽاء اٙل ٥١ٹ  ٨٦إٞ٩ةد ا٣كجت كٹ
 ٨٦دًلٚ ٫٦أمج ٫ػٲةر اٍ٣صط ٤٣جةآٚ ،إذا أق ٍٞذك اٙل ٜظ ٫ٞثٕؽ ذٛ٩ ٟ٣ؾ ً٠ل يف
ػٲةر اٍ٣صط ،كٔ ٓ٦ؽـ قٞٮَ ٫ٹ ظٚ ،٫٣ ٥١إذا زرٔ٭ة اٛلعٲٰ  ٟ٤٦زرٔ٭ة كٹ
أصؿة؛ إذ ٹ  ٟ٤٦ٵ٦لًلٚ .إف ٠ةف ا٣سةٌل ٝؽ  ٓ٪٦ثإظٲةا ٨٦ ٫إظٲةء اٵكؿ ٠أف ٱجٰ٪
دار نا ٦ة ّلضؿق اٵكؿ أصرب ٔىل ر ٓٚث٪ةا٫؛ ٣ٲذ ٨١٧اٵكؿ  ٨٦اٷظٲةءٚ ،إف ظٛؿق
ٚٮت ٔ٤ٲ ٫ا٣سةٌل ظ ٞنة ٹ
ثبؿ نا ًف ٣لت ٔ٤ٲ ٫رد ا٣رتاب؛ إذ ٣ٲف  ١٤٦نة ٣ٶكؿ ثِ ٢ف
ٱٌ ٨٧إٹ ثةٷزً٠ ٥ل دٞؽـ ٦ؿار نا.
فرعٚ :إذا كًٓ رص ٢أظًلٹن يف ٦جةح ز ٥أظٲةق ٍٗلقً ،ف ٱ ٫٣ ٨١إظٲةء ٦ٮًٓ
اٵظًلؿ ،كثٜ ٰٞلة ظ ٜاٹقذُؿاؽ إ٣ٲ٭ة.
فرع :كٝؽ ًٔ٦ ٥٤ل ذ٠ؿ٩ة أف اٙل ٜا٣كةث ٜإذا ٠ةف ً٦ل ٹ يٱ ىْ ٛفٮد ٫إظٲة يء ا٣سةٌل كٹ

ٱٞ٪ىً ،٫ف ٱ ٓ٪٧ظ٠ ٫٧١ة٘لجةؿ ا٣ذٰ أوجةُلة ٦ك ىذ ىع ِفٞح ،كاٛلؿا ٜٚا٣جٕٲؽة ٤٣ج٤ؽ
٠ةٛلع ىذ ىُت كاٛلؿٔٯٚ ،ذ٬ ٟ٤٧ؾق ثةٷظٲةء ٦ة ًف دٞ٪ه اٙلٞٮؽ ا٣كةثٞحً٠ ،ل ٢١٣
أف ٱكذٕ٤٧٭ة ٚٲًل ٹ ٱ ٓ٪٧كٹ ٱٞ٪ه د ٟ٤اٙلٞٮؽ.

فرع[ :كٝؽ ٔ )1(]٥٤أف  ٨٦ثٲي َؿٱ ٞنة يف ٚٺ وة ١٣سؿ( )2اٛليش ٚٲ٭ة ١٤٦٭ة؛

ٵ٦لًل ٔىل ٦ة ٦ؿ،
ٵف ذ ٟ٣إظٲةء ٜلة ٚإف ظى ٢ا٣ذجٲٲي  ٫٪٦كٍٗ ٨٦لق ٚٺ ْ ٟ٤٦ف
ٚٺ د١ٮف اُ٣ؿؽ ا٣ذٰ يف اٛٞ٣ةر اٛلعٲةة ثذ١ؿٱؿ اٛلةرٱ٠ ٨ل٤ٮ٠ح.
( )1قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )2يف (ج)« :ثذ١ؿٱؿ».

ك ٢٬دسجخ ظ ٞنة ٜل ٥ٱ ٨٦ ٓ٪٧إظٲةا٭ة؟ ٚٲ ٫اظذًلؿ ،كٚٲ ٫اػذٺؼ ثَل
ا يٛل ىْ ٛفؿَٔل.
ووٌُا :اٹوُٲةد :ك٬ٮ قجت ٦ٮصت ٛل ٟ٤ا٣ىٲؽ ا٣جةٔ ٰٝىل أو ٢اٷثةظح،
َش ىع  ٫٣اٷظٲةء.
َش ىع ٛلة ي ً
٦ة ًف ٱ٦ ٓ٪٧ة ٨٦ ٓ٩كصٮد اٙل ،٥١ي ً
أم ٚةٔ ٢وؽر ك٣ٮ وجٲ نة أك ٝل٪ٮ ٩نة
فرع١٤ٚ :ٮ ٫٩قجج نة أكصجخ( )1اٛلْ ٨٦ ٟ٤ف
أك ٠ةٚؿ نا أك ٔجؽ نا [أك](ٞ )2لضٮر نا ،كوط اٹمرتاؾ ٚٲٍٗ ٨٦ ٫ل دٮزٱٓ ً٠ل ٦ؿ،
ٚٲنرتؾ يف اٛل ،ٟ٤كاٚذٞؿ إٌف ٝىؽ ا ٢ٕٛ٣ٹ ا٣ذً٠ ٟ٤٧ل ٦ؿ يف اٷظٲةء.
ىى
فرع :ك٣ٮصٮد اٛلة ٨٦ ٓ٩كصٮد اٙل ٥١ٱ١ٮف كصٮد ا٣كجت ٕ٠ؽ ،٫٦ك٬ٮ إ٦ة
راصٓ إٌف ا٣ىةاؽ ٩عٮ :أف ٱ١ٮف يٞلؿً  ٦نة ٚة٣ىٲؽ ثةؽ ٔىل أو ٢اٷثةظح ،ى ٨ٍ ٦ىأ ىػ ىؾق

اٛل١ؿق .كإ٦ة
 ٫١٤٦ك٣ٮ  ٨٦ٱؽق ٝ٭ؿ نا؛ إذ اٛلة٪٬ ٓ٩ة ٦ة ٨٦ ٓ٩إٞ٩ةد ا٤ٕ٣ح ٠جٲٓ
ى
راصٓ إٌف ا٣ىٲؽ ٛ٩ك١٠ ٫ٮ ٨٦ ٫٩وٲؽ اٙلؿـ ،كاٛلة٪٬ ٓ٩ة ٦ة ٨٦ ٓ٩دًلـ ا٤ٕ٣ح ٚ٭ٮ
٠جٲٓ ٦ة ٹ ٱ ٟ٤٧كظ٠ ٫٧١ة٣ؾم ٝج.٫٤
كإ٦ة أف ٱ١ٮف ٝؽ دٕ ٜ٤ث ٫ظٍ٘٤٣ ٜل ٱٓ ٨٦ ٓ٪٧لً٠ ٫١٤ل إذا أظؿـ ى ٨ٍ ٦يف ٫١٤٦

وٲؽ أك ٨لء ٠ ٫٪٦ٮظن ٫كوٮ ٫ٚك٠ةٕ٣ك ٢كاٙلؿٱؿٚ ،إ٥ ٫٩لؿج [ٔ٫١٤٦ )3(]٨
كٱؿصٓ إٌف اٷثةظح اٵو٤ٲح ٨١٣ ،ٹ ٱ ٫١٤٧ى ٨ٍ ٦ىأ ىػ ىؾق؛ ٣جٞةء ظ ٜاٵكؿ ٚٲ.٫
فرعٚ :إذا ٗىجٗ ٫ةوت ظةؿ اٷظؿاـ ٠ةف آز نًل ،كٹ ًًلف ٔ٤ٲ ٫إف أد،ٙ٤

كٹ أصؿة إف اقذٕٚ .٢٧إذا ارد ٓٛاٷظؿاـ ك٬ٮ ثةؽ ٠ةف  ٫٣اٛلُة٣جح ٚٲ ،٫كاٛلةٓ٩
٪٬ة ٦ة ٨٦ ٓ٩دًلـ ا٤ٕ٣ح ٚ٭ٮ ٠جٲٓ ٦ة دٕ ٜ٤ث[ ٫ظ )4(]ٜا٣ؿ٪٬ٲح.
كك ًر ى
ث ٔ،٫٪
فرع :كٛلة ًف ٱج٣ ٜٶكؿ ٚٲ ٫إٹ ظً ٜف دىط  ٫٪٦اٛلٕةكًح ٔ٤ٲ ،٫ي
كٛلة ًف ٱ ٨١اٙل٪٬ ٜة  ٨٦دٮاثٓ اٛل ٟ٤يف اٵوً ،٢ف ٱىط ٓل٤ٲ ي ٫١اٍ٘٣ل و
ث٪ؾر أك
ى
( )1يف (ج)« :أكصت».
( )2قة( ٨٦ ٍٝأ)
( )3قة( ٨٦ ٍٝأ).
( )4قة( ٨٦ ٍٝج).

٩عٮق ً٠ل يف اٚلٲةر كا٣نٕٛح ،كوط  ٫٪٦إقٞةَٚ ،٫ذٕٮد اٷثةظح اٵو٤ٲح ٠ة٤٦ح،
كٱ ٫١٤٧ى ٨ٍ ٦ىأ ىػ ىؾق.

فرع :ك١٣ٮف اٹوُٲةد قجج نة  ٟ٤٧٤٣صؿل ٝلؿل رصااط اٵٝٮاؿ  ٥٤ٚٱٛذٞؿ

إٌف ا٪٣ٲح.
 ٨٧ٚىظ ى ٛىؿ ظٍٛل نا ٹقذؼؿاج ٨لء ٚ ٫٪٦ٮٚ ٓٝٲ ٫وٲؽ  ،٫١٤٦ك٠ؾا ى ٨ٍ ٦ر٦ٯ أك
٩ىت ا٣نج١ح أك أرق ٢ا٤١٣ت ٍٗل ٝةوؽ ٣ٺوُٲةد٦ ٟ٤٦ ،ة أ٦ك ،ٟك٠ؾا ٨٦
كًٓ مج١ذ ٫يف اٵرض ٚذٕسؿ ٚٲ٭ة ا٣ىٲؽ ٚة٩ضؿح ىص ٍؿظ نة يٍ ٦س ً
ؼ ٪نة.
ك٘ل ٍؿ ًٱٝ ٫لؿل ا٣كجت اٞ٣ٮٍف امرتط ٚٲٝ ٫ىؽ ا ،٢ٕٛ٣كإٹ ١ٚةف  ٨٧٠قج٫ٞ
فرع :ى

ا٣ك يج يٓ يف أرً ٫ظٛؿة ًف ٱ٦ ٟ٤٧ة ا٩عةز ٚٲ٭ة  ٨٦ا٣ىٲؽ ،ك٠ؾا ٖ ٨٦ل٢
٣كة ٨٧ٚ ،٫٩ظٛؿ ِف
ا٣كجٓ أك ا٣ؿٱط مج١ذ ٫إٌف أرض ٚٮٚ ٓٝٲ٭ة ا٣ىٲؽ ،ك٠ؾا إذا ا٩عجف ا٣ىٲؽ يف أرض
و
رصٛ ٢لؿض أك ىص ٍؿ ًح ىق يج وٓ ٚ٭ٮ يف ٬ؾق ثةؽ ٔىل اٷثةظح ،ك ٨٦ذ٣ ٟ٣ٮ دؿ ٟ٦ا٣ىٲؽ
يف ٦جةح ز ٥أظٲةق ثة٣ج٪ةء و
ٞلًٰ ،ف ٱ ٟ٤٧ا٣ىٲؽ؛ إذ ٹ  ٫٣ ٢ٕٚيف دىٲؽق.

فرع :كٝؽ ٔ ٥٤أف ا٣ىٲؽ ٛ ٟ٤٦لكذٕ ٢٧اٳ٣ح ٹ ٛلة١٣٭ة ٨٧ٚ ،أٔةر ٍٗلق
مج١ح ٪ٚىج٭ة أك ٤٠ج نة ٚأرق ،٫٤ز ٥رصٓ اٛلٍٕل ٝج ٢اٷ٦كةؾٚ ،ة٣ىٲؽ ٧٤٣كذٍٕل،
كإف د١ؿر ٦ة ًف ٱ ُٓٞ٪إرقة ٫٣ك٩ىج ٫ثإرضاب ا٤١٣ت أك  ٢ٞ٩ا٣نج١ح ،كٱ١ٕ٪ف
اٙل ٥١إف أٔةرً٬ل ثٕؽ اٷرقةؿ كا٪٣ىت ،كإف ثةٔ٭ًل ثٕؽ اٷرقةؿ كا٪٣ىت
ٚىةدا ٝج ٢اٞ٣جي ٠ةف ا٣ىٲؽ  ،٫٣كٔ٤ٲ ٫اٵصؿة.
فرع :كٛلة ٠ةف اٷرقةؿ كا٣ؿ ٰ٦قجج نة ٞ٣ذ ٢ا٣ىٲؽ يف ا٘٣ة٣ت أٝٲًل ٞ٦ةـ
و
ػةرؽ؛ ٣ٲعىٞ٦ ٢ىٮد
ا٣ذؾ٠ٲح ٔىل كص ٫اٚلٛ٤ٲح ،ثٍصط إ٬ؿاؽ ا٣ؽـ ثعة ُفد
ا٣ؾثط ،ك٬ٮ دُٲٲت ا٤٣ع.٥
ك٤٣ؼٛ٤ٲح امرتط دٕؾر اٵو ٢ك٬ٮ ا٣ؾثط ،ككصجخ ا٪٣ٲح ك٩ ٰ٬ٲح اوُٲةد
٦ة ص٪ك ٫ٱىُةدً٠ ،ل ٬ٮ ٝةٔؽة اٚلٛ٤ٲح.
(« )1ر »ٟ٦أم٣ :جر ث١٧ةف .اْ٩ؿ ٞ٦ةٱٲف ا٘٤٣ح.

ً
اٛلؿق٢
ك٤٣ؼٛ٤ٲح د٤ــ وٛةت اٵو ،٢كٞ٦ ٰ٬ةر٩ح ا٣ذك٧ٲح كإقٺـ
كا٣ؿا ٰ٦ك٣ٮ دٍ٘ل ظةٜلًل  ٨٦ثٕؽي .
فرع ٨٧ٚ :ر٦ٯ إ٩كة ٩نة ٚأوةب وٲؽ نا ٚإف ًف ٱٞذ ٫١٤٦ ٫٤ادٛة ٝنة ،كإف ٝذً ٫٤ف
ٱ ٨١دؾ٠ٲح ٔىل اٵوط؛ إذ ًف ٱٞىؽ اٹوُٲةد ،ك٠ؾا ٣ٮ ٝىؽ ىق يجٕ نة؛ إذ ًف ٱٞىؽ
٦ة ٱىُةد ص٪ك.٫
فرع :ك٩ ٨٦ىت مج١ح يف ظٍٛل ٍٗلق ثعٲر ٱكذ٪٦ ٢٠ ٢ٞ٭ًل ثإ٦كةؾ ا٣ىٲؽ،
٠ةف ٤٣عةٚؿ؛ ٵ ٫٩ظةزق ٝج ٢كٝٮٔ ٫يف ا٣نج١حٚ ،إف ٝذ٤ذ ٫ا٣نج١ح ً ٨٧وةظج٭ة،
كإف اقذ٤ٞخ ا٣نج١ح دكف اٙلٍٛل ٚ٭ٮ ٣ىةظج٭ة ،كٔ٤ٲ ٫أصؿة اٙلٍٛل ،كإف اقذ٧كٟ
ثةٛلض٧ٮع ٪ٚىٛةف ،كٔىل ذم ا٣نج١ح أصؿة اٙلٍٛل ٔىل ا٣نج١ح ك٩ى ٙا٣ىٲؽ ،كٹ
٨لء ٔىل ذم اٙلٍٛل ،كإف ٝذ٤ذ ٫ا٣نج١ح ٚٺ ٨لء ٔىل وةظج٭ة.
فرع :ك٠ؾا ٣ٮ أزؼ ٨ثإوةثح ق٭َ٧ل يف كٝخ كاظؽ ٚ٭ٮ ٔىل ٬ؾا ا٣ذٛىٲ،٢
كإف دؿدجة ٤ٚٴػؿ؛ ٵف اٵكؿ ٛلة ًف ٱسؼ٠ ٫٪ةف ثةٝٲ نة ٔىل أو ٢اٷثةظح ٫١٤٧ٚ
ا٣سةٌل  ،ٍٞٚكٝٲ :٢ثٜ ٢لًل  ٕ٦نة؛ ٵف دأزٍل اٵكؿ ٠ةف ٠ة ٪٦نة ْٚ٭ؿ ثةًٌ٩لـ ا٣سة٩ٲح
ً
٧٠ذعؽى م( )1ا٣ٮٝخ.
إ٣ٲ٭ة ١ٚة٩ذة
فرع :ك٬ؾا ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ أ٦ك ٫١ا٣سةٌل ز ٥أزؼ٪ذ ٫إوةثح اٵكؿ ٚإ٤٣ ٫٩سةٌل
إف( )2ظةزق ك٬ٮ ثةؽ ٔىل أو ٢اٷثةظح؛ إذ اَ٣صاٱح ٠ة٘لؿاظح اٛلذضؽدةٚ ،ٲٞؽـ
قجت  ٟ٤٦ا٣سةٌل ٔىل قجت  ٟ٤٦اٵكؿ ،كا٘لؿاظح اٵكٌف ٣ٲكخ قجج نة يف اٛلٟ٤
ث ٢يف اَ٣صاٱح ا٣ذٰ  ٰ٬قججٚ ،٫إف كٕٝخ اَ٣صاٱح ٝج ٢ظٮز ا٣سةٌل ٠ ٫٣ةف ٣ٶكؿ؛
إذ ٹ ٕ٦ةرض .٫٣
( )1يف (ج)٧٠« :ذعؽيت».
( )2يف (ج)« :ٵ.»٫٩

فرعٚ :إف ك ٓٝإوةثذةف ٍٗل ٦سؼ٪ذَل ز ٥رسدة ظذٯ اقذ٤ٞخ ٪٦ ٢٠٭ًل،
٤ٚٶكٌف رساٱح قٮاء ٠ة٩خ  ٰ٬اٛلذٞؽ٦ح يف ا٣ٮٝٮع أـ اٛلذأػؿة ،كا٣ٮصّ ٫ة٬ؿ.
ووٌُا :اٹٗرتاؼ :ك٬ٮ قجت  ٟ٤٦اٛلةء اٛلجةح ،كإً٩ل ٱٕٞ٪ؽ قجج نة إذا ٠ةف
ثة ٢ٞ٪٣كاٷظؿاز ً٠ل ٱ ٢ٞ٪يف اٳ٩ٲح كا٣ؽٹء.
فرعٚ :إف ظى ٢اٷظؿاز ٍٗ ٨٦ل ً٠ ٢ٞ٩لء اٳثةر كإ٣ٲٮف اٛلكذؼؿصح ك٦ة
ّلٮٱ ٫اٛل٪ة ٢٬كاٵرا٬ل اٛل٤٧ٮ٠ح ٦ ٨٦ةء ا٣كٲٮؿٞٚ ،ؽ دٕةرض يف  ٫١٤٦ا٧ٕ٣ٮـ
ا٣ؾم يف ٝٮ(( :÷ ٫٣ا٪٣ةس َش٠ةء يف زٺزح))( )1كاٞ٣ٲةس ٔىل ا٣ىٲؽ ا٣ٮآٝ
يف اٙلٍٛل أك ا٣نج١ح.
ٞٚةؿ صًلٔح٥ :لىه ا٧ٕ٣ٮـ ثةٞ٣ٲةسً٠ ،ل دٞؿر يف ٔ ٥٤اٵوٮؿٚ ،ٲ١ٮف
ذ ٟ٣اٛلةء ٠ل٤ٮ ٠نة.
كٝةؿ ا٘ل٧٭ٮر :ث ٢ٱؿٚي اٞ٣ٲةس؛ ٛلىةد٦ذ٪٤٣ ٫ه ،ك٣ٲف  ٨٦دٞؽٱ٥
ا٧ٕ٣ٮـ ٔىل اٞ٣ٲةس.
اٍ٣ص٠ح يف اٛلةء ا٣ذٰ ٝىؽ٬ة ا٣نةرع يف اٙلؽٱر إ٦ة أف د١ٮف ٝج٢
كّلٞٲ :٫ٞأف ْف
كصٮد قجت  ٫١٤٦ك٬ٮٹ ٱى٤ط ٞ٦ىٮد نا ٫٣؛ ٵف ذ٤ٕ٦ ٟ٣ٮـ  ٨٦ا ،٢ٕٞ٣كإً٩ل
ثٕر ٣ذٕؿٱ ٙاٵظ١ةـ اٍ٣صٔٲح ،أك ثٕؽ كصٮد ا٣كجت كدأزٍلق يف اٛل،ٟ٤
()2
َش٠ح ثٕؽ اٛلٟ٤؛ ٵ ٫٩ػٺؼ ٞ٦ذًص
٤ٚؾ ٟ٣ٹ ٱىط ٣ٸصًلعٔ ،ىل أ ٫٩ٹ ً ٍ
ٕ٦ؿ ٚنة ٪٣ة أف
اٛل ٥٤ٚ ٟ٤ٱج ٜإٹ أف ٱؿٱؽ ثٕؽ كصٮد ا٣كجتٚ ،ٲ١ٮف ا٣نةرع ْف
ا٣كجت كإف كصؽ ٹ ٱٮصت اٛل ٨١٣ ،ٟ٤ػؿج ٦ة إذا ٠ةف ثٕؽ ا ٢ٞ٪٣كاٷظؿاز

ثةٷصًلعٚ ،ج ٰٞظٲر ٠ةف ثةٷظؿاز ٍٞٚ؛ إذ ٣ٮ أػؿص٪ةق أٱٌ نة ٣ج ٰٞا٪٣ه ٍٗل
٧ٕ٦ٮؿ ث ٫أو ن
ٺ.
( )1دًل(( :٫٦يف اٛلةء كا١٣ٺء كا٪٣ةر)) أػؿص ٫أثٮ داكد ( )3477ث(( : ِٛ٤اٛلك٧٤ٮف))  ،كأػؿص٫
أٖلؽ ( ،)3132ك٬ٮ يف ا٘لة ٓ٦ا١٣ةيف ،كأوٮؿ اٵظ١ةـ.
( )2يف (ج)ٚ« :ؾ.»ٟ٣

فرعٞٚ :ؽ ٔ ٥٤أف ذٝ ٨٦ ٟ٣جٲْ ٢لىٲه ا٤ٕ٣ح ٠ذؼىٲه ٔ٤ح ا٣ؿثة
ثةٕ٣ؿاٱة(ٚ ،)1ٲضٕ ٥ْٔ ٢اٙلةصح إٌف اٛلةء كا١٣ٶ ٦ة ٕ٩نة  ٨٦دأزٍل٬ة ،ك٨٦ ٓ٪٦ ٨٦
ْلىٲه()2

ا٤ٕ٣ح صٕٔ ٢ؽـ اٙلةصح صـء نا ٪٦٭ة ٹ  ٨٦دٞؽٱ ٥ا٧ٕ٣ٮـ ٔىل

اٞ٣ٲةس؛ إذ ٹ ٝٲةس ٔىل ٦ة ظ٪ٞٞةق.
كٝؽ أرتض ٬ؾا أ ٢٬اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ثأ ِف٩ة ٩ؼذةر اٞ٣ك ٥ا٣سةٌل ،كٝٮ :٥١٣ٹ ًَش٠ح
ثٕؽ اٛل .ٟ٤إف أردد ٥اٍ٣ص٠ح ا٣ذة٦ح ٠ة٣ٮإٝح يف اٛلجةح ٧ٚك ِف ٤ه ،٥ك٣ك٪ة ٩ؽِف ٰٔ ذ،ٟ٣
كإف أردد ٜ٤ُ٦ ٥اٍ٣ص٠ح ك٣ٮ  ٨٦و
ص٭ح ٌ٦ة ٚٺ ٩ك ٥٤اٷصًلع ٔىل ا٩ذٛةا٭ة ٪٬ةٚ ،إ٩ة ٓ٦
ٝٮ٪٣ة ثةٛلٞ٩ ٟ٤ٮؿ :إف  ٢١٣أ و
كا٣ذُ٭ؿ  ٨٦اٙلؽث
اٍ٣صب  ٫٣ك٣ج٭ةا٫٧
ظؽ
ى
ى
كا٪٣ضةقحٚ ،ةٍ٣ص٠ح ٬ ٨٦ؾق ا٘ل٭ح ثةٝٲح كٝلةٕ٦ح  ،ٟ٤٧٤٣ك٬ٮ ٦ؿاد اٙلؽٱر١ٚ ،ةف
٦ة اػرت٩ةق ٔ ٧ن
ٺ ثة٪٣ه كاٞ٣ٲةس ،ك٬ٮ أكٌف  ٨٦رٚي أظؽً٬ل.
كصٮاب أ ٢٬اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ٔ :٫٪أف ٱٞٮ٣ٮا :اٛلٛ٭ٮـ  ٨٦اٍ٣ص٠ح ٔ٪ؽ اٷَٺؽ
و
ثٮص٦ٌ ٫ة ًف ٱ٣ ٨١ذؼىٲه ا٣سٺزح ثة٣ؾ٠ؿ
 ٰ٬اٍ٣ص٠ح ا٣ذة٦ح؛ إذ ٣ٮ يأ ًرٱؽ اٍ٣ص٠ح

كص٫؛ إذ ٹ دٕ٪ؽـ ٔ ٨أ٠سؿ اٵ٦ٺؾ  ٨٧٠اًُؿ إٌف ٦ةؿ ٍٗلق ٚإف  ٫٣أػؾق ٔ٪ؽ
ك٧ٯ ذَ ٟ٣ش٠ح.
ػنٲح ا٣ذ ،ٙ٤ك ٨١٣ٹ يٱ ِف
إزجةت اٛل ٓ٦ ٟ٤صٮاز د٪ةكؿ اٍ٘٣ل ٔ ٫٣ىل اٙلؽ ا٣ؾم ذ٠ؿد٨ ٥ل هء ًف
كأٱٌ نة
ي
ٱٕ٭ؽ  ٨٦ص٭ح اٍ٣صع ،ثؼٺؼ ْل ّفً ٤
 ٙظ ٥١ا٤ٕ٣ح ٔ٪٭ة ٚإٕ٦ ٫٩٭ٮد ٠سٍل ١ٚةف
اٞ٣ٮؿ ث ٫أكٌف.

( )1أػؿج ا٣جؼةرم ( ٨ٔ )2189صةثؿ أف ا٪٣جٰ ÷١(( :لٯ ٔ ٨ثٲٓ ا٣ذ٧ؿ ظذٯ ٱُٲت كٹ ٱجةع
 ٫٪٦إٹ ثة٣ؽٱ٪ةر كا٣ؽر ٥٬إٹ إ٣ؿاٱة))  ،كأػؿص٦ ٫ك .)1536( ٥٤كإ٣ؿاٱة٬ :ٮ ثٲٓ ا٣ؿَت ٔىل
رؤكس ا٪٣ؼ ٢ثٞؽر ٠ٲ ٨٦ ٫٤ا٣ذ٧ؿ ػؿو نة ثٍصط ا٣ذٞةثي .كإ٣ؿٱح ٰ٬ :ا٪٣ؼ٤ح ،كا٘لٔ ٓ٧ؿاٱة
٠ة٩خ إ٣ؿب يف ا٘لؽب ٱذُٮع أ ٢٬ا٪٣ؼ٪٦ ٢٭ ٥ثؾٔ ٟ٣ىل  ٨٦ٹ ز٧ؿ ً٠ ٫٣ل ٠ة٩ٮا ٱذُٮٔٮف
ث٪٧ٲعح ا٣نةة كاٷث.٢
( )2يف (ج)ٟ« :لىه».

فرعٚ :ٲ ٟ٤٧ا٣ىجٰ ٦ة اٗرتٚ ٫ٚٲعؿـ اقذًٕل ،٫٣كٹ ٣لـم ا٣ذٮًؤ ثٚ ،٫إف
وجٔ ٫ىل ٦ةء آػؿ ٦جةح ٚإف ٠ةف ٤ٝٲ ن
ٺ ثعٲر ٹ ٱْ ٨اقذًٕل ٫٣ثةقذًٕلؿ اٛلجةحً ،ف
ٱ ٨٦ ٓ٪٧اقذًٕلؿ اٛلجةح كاٗرتا ٫ٚظذٯ ٱجٞٯ ٝؽر ذ ٟ٣اٛلىجٮب.
فرع :كٱىٍل ذ ٨٧٠ ٟ٣أٞ٣ٯ ىٓل ٍ ىؿ نة ٣ىجٰ ثَل و
ٓلؿ ٠سٍل كًف ٱٓ ٨١٧لٲٲـ٬ة ثٕ٥٤
٣لٮز أ١لة ٓلؿة ا٣ىجٰ،
كٹ ّٚ ،٨إ٣ ٫٩لٮز اقذ٭ٺ ٫٠ظذٯ دجٞٯ ٓلؿة كاظؽة ٌ ٍٞٚ
ٔىل ٦ة قٲأيت إف مةء آص دٕةٌف.
ووٌُا :اٹظذُةب كاٹظذنةش :ك٬ٮ ٠ةٹٗرتاؼ كٹ ٱ ٓ٪٧دٕ ّف ٜ٤ظ ٜاٍ٘٣ل ثةٛلةء
كاٙلُت كاٙلنٲل ٓ ٨٦ل١٤٭ة ،كإف ٣ــ ٚ ٫٪٦ٮات اٙلٜ؛ ٵص ٢ا٪٣ه اٛلذٞؽـ.
فرع :كاٚلٺؼ يف اٙلنٲل كاٙلُت ا٤٣ؾٱ ٨ٹ ٱ٪جذةف ٔؿ ٚنة ظٲر ٩جذة ثٍ٘ل
ْ ٪٦فجخ ٠ةٚلٺؼ يف اٛلةء؛ ٣ؽػٮٜلًل يف ا١٣ٶ.
ٚإف ٠ة٩ة ً٦ل يٱ٪ى ْفج يذ ٫ا٪٣ةس ىدجً ىٕة اٵرض؛ إذ ٣ٲكة ث١ٶ ،كإ٣ربة ث يٕ ٍؿؼ ٦ٮًٓ
٩جةٔلًل كثة٘٣ة٣ت ٔ٪ؽ اٹػذٺؼ ،كٔ٪ؽ اٹقذٮاء ٱ١٤٧٭ة(٦ )1ة ٟ٣اٵرض؛ إذ
اٵو ٢اَؿاد ا٤ٕ٣ح.
كإف ٩جذة ثذ٪جٲخ ٚ٭ًل ٟ٤٦؛ إذ ٣ٲكة ث١ٶ ظٲ٪بؾ.
ووٌُا :أػؾ ٦ة ٬ٮ ثةؽ ٔىل أو ٢اٷثةظح  ٨٦ظضةرة اٵرض كدؿاُلة
كٕ٦ةد١لة ،ك٬ٮ ٦ٮصت  ٞ٤ُ٦ ٟ٤٧٤٣نة ً٠ل دٞؽـ ٚٲًل ٝج ،٫٤إٹ أ١لة إذا ٠ة٩خ يف
 ٟ٤٦اٍ٘٣ل ٞٚؽ ذ٬ت ٠سٍلكف إٌف أ١لة ثةٝٲح ٔىل اٷثةظح  ٞ٤ُ٦نة؛ إذ ٹ ٛ ٢ٕٚلةٟ٣
ا٣ك يجٓ ٔىل ٦ة ٦ؿ.
اٵرض يف ٓل١٤٭ةٚ ،٭ٰ ٠ة٣ىٲؽ ا٣ؾم أزؼ ٫٪اٛلؿض أك ِف

كذ٬ت صًلٔح إٌف أ١لة دةثٕح ٣ٶرض  ٞ٤ُ٦نة يف اٛل ٟ٤كٍٗلق؛ ٹظذٮاء اٵرض ٔ٤ٲ٭ة.
كٚى ٢صًلٔح ثَل ٦ة ٬ٮ  ٨٦ص٪ف اٵرض ٠ة٣رتاب كاٛلٕؽف( )2كا٣ىؼٮر
ِف

ا٣سةثذح ،كثَل ٦ة ٣ٲف ٠ؾ٠ ٟ٣ةٙلضةرة اٛلٞ٤ةة ك٩عٮ٬ةٚ ،ضٕ ٢اٵكؿ دةثٕ نة؛ ٵ٫٩
( )1يف (ج) :ٱ١٤٧٭ًل.
( )2يف (ج)« :اٛلٕةدف».

ٛ٩ف اٵرض دكف ا٣سةٌل ،ك٬ؾا ا٣ذٛىٲ ٢أٝؿب إٌف ٦ة دٞذٌٲ ٫اٵوٮؿ.
ووٌُا :اٹٗذ٪ةـ :ككصَ ٫شٔٲذ ٫أف اٛ١٣ةر ٛلة ىِ ٩فـ٣ٮا أٛ٩ك٭ ٥ثذٕة٦ٲ٭٨ٔ ٥
َش ىع ٪٣ة ٓل١٤٭٥
آٱةت آص ٪٦ـ٣ح ا٣ج٭ةا ٥ا٣ذٰ ظٞ٭ة أف د١ٮف ٠ل٤ٮ٠ح ٹ ٦ة١٣ح ،ي ً
ك٦ة يف أٱؽ٦ل ٥ثةٹقذٲٺء ٝ٭ؿ نا ،ز٬ ٥ٮ قجت ػؿكج اٛل٘ ىذ٪ى١٤٦ ٨ٔ ٥٭ ُٕٝ ٥نة.
ت دػٮ ٫ً٣يف  ٫١٤٦أٱٌ نة ٚٲ٨٦ ٫١٤٧
ٚإف ٠ةف ا٘٣ة ٥٩كاظؽ نا ظٞٲٞح كظ ١نًل ٠ةف ق ىج ى
ظٜ
كٝخ اٹٗذ٪ةـ ٍٗ ٨٦ل ٩ٲحً٠ ،ل ٪٤ٝة يف اٹظذُةب ،كإف ٠ةف ٦ذٕؽد نا ٠ةف ٚ ٢١٣ٲَ ٫ف
 ٍٞٚٹ ً ٤ٍ ٦ه ،ٟكإً٩ل ٱ ٟ٤٧ثةٞ٣ك٧ح ً٠ل يف رثط اٛلٌةرثح ٔ٪ؽ صًلٔح ٔىل ٦ة ٦ؿ.
دُصؼ ثٕذ ٜكٹ ٍٗلق ٝج ٢اٞ٣ك٧ح
فرع٤ٚ :ؾ ٟ٣ٹ ٱٛ٪ؾ ٵظؽ  ٨٦ا٘٣ةَ٧٩ل
ه
ك٣ٮ وةر ذ ٟ٣ا٣يشء ٝك نًل  ٨٦ ٫٣ثٕؽ ،كإذا ٠ةف يف ا٪٘٣ٲ٧ح قجٰ ًف ٱٕذٔ ٜىل رٖل٫
 ٨٦ا٘٣ةَ٧٩ل ،كإذا كَئ أظؽ ٥٬أ٦ح  ٨٦ا٪٘٣ٲ٧ح كصت ٦٭ؿ٬ة ٠ة ٦ن
كك ًًٓ ٓ٦
ٺ ،ي
ك٣ؽ٬ة يف ا٪٘٣ٲ٧ح ،كإً٩ل ق ٍٞاٙلؽ ٤٣نج٭ح ٠أ٦ح اٹث٨؛ ك٣ؾٟ٣

ق)1(ٍٞ

ٓ٦

ا ٥٤ٕ٣ثة٣ذعؿٱ.٥
فرع :كٕ٣ؽـ  ٟ٤٦ا٘٣ةَ٧٩ل ظٞٲٞح ٠ةف ٣ٸ٦ةـ أػؾ ا٣ى ٰٛكا٣ذٛ٪ٲٝ ٢ج٢
اٞ٣ك٧ح ك٣ٮ ٠ؿ٬ٮا ،كقجت ظ٬ ٫ٞٮ ا٣نٮ٠ح ٹ اٹٗذ٪ةـ ،ك٣ؾ ٟ٣إذا ٝةؿ٨٦ :
ٝذٝ ٢ذٲ ن
ٺ  ٫٤ٚق٤جٛ٩ ٫ؾ ك ٫١٤٦اٞ٣ةد ٢ثةٞ٣ذ.٢
فصًِ[ :ا أخٍة تٗ اٌثغاج]

كٱ٪ٔ ٟ٤٧ؽ٩ة ثةٹٗذ٪ةـ ٔىل ا٣ىٛح ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة يف أ٦ٮاؿ اٛ١٣ةر ٦ة أص٤ت ث٫
ا٣ج٘ةة  ٨٦اٳٹت كاٵ٦ٮاؿ .كإً٩ل زجخ اقذعكة ٩نة ثة٪٣ه ٹ ٝٲةق نة؛ ٕ٣ؽـ دٟ٤
ا٤ٕ٣ح ا٣ذٰ يف اٛ١٣ةر؛ ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف ٟلىٮو نة ثةٷ٦ةـ ٔىل اٵوط [ك]()2ثًل
َ٠ص ٣نٮ٠ذ٭ ٥كٕ٦ة٤٦ح ٜل٥
أص٤جٮا ث٫؛ ٵ١ل ٥ظٲ٪بؾ ٦ؿ٬جٮف ثٓ ٰٛٚ ٫ل ٫١٤ه
ثٞ٪ٲي ٝىؽ ،٥٬ك٬ؾق ٪٦ةقجح ٦ٺا٧ح ٹٔذجةر ا٣نةرع ٪ٚعٮ( :)3ظؿ٦ةف اٞ٣ةد٢
( )1أم :اٙلؽ.
( )2زٱةدة يف (ج).
( )3يف (ج)« :يف ٩عٮ».

 ٨٦اٷرث كرًة ا٣ـكصح ا٘لؽٱؽة ثة٣ـٱةدة ٔىل اٛلك ىذ ىع ًٚ ٜإ٦ ٫٩كٛ ٍٞلة دكذع٫ٞ
 ٨٦ا٣ذٌٛٲ .٢كا٠ذٛخ اٙلٛ٪ٲح ثأف ٱكذٕةف ُلة ٔ٤ٲ٭٦ ٥ة دا٦خ اٙلؿب ٝةا٧ح ز٥
دؿ ِفد ٜل.٥
فرع :كاٚل٧ف ظٝ ٜةا ٥يف َٔل ا٪٘٣ٲ٧ح  ٨٦كٝخ اٹٗذ٪ةـ ظذٯ ٠أف أ٨٦ ٫٤٬
ٕل٤ح ا٘٣ةَ٧٩ل؛ كٜلؾا ٚةرؽ ا٣ـ٠ةة ٔىل ٦ة ٦ؿ يف ثةب اٚل٧ف.
ووٌُا :اٹقذٲٺء ٝ٭ؿ نا يف( )1دار اٙلؿب ٔىل ٦ة ٱىط ٓلٚ ،٫١٤إ ٫٩قجت اٛلٟ٤
٦ىٍل نا ١٤٣ةٚؿ( ٨٦ )2ص٪ف ٦ة يٱ٨٦ ٟ٤٧
ككصَ ٫شٔٲذ٦ ٫ة دٞؽـ ٠ ٨٦ٮف اٛ١٣ؿ ْف
ئ ٍض ً ٥اٙلٲٮا٩ةت ،ز ٥رسل ذ ٟ٣إٌف دار ٥٬ا٣ذٰ اردٚ ٓٛٲ٭ة مٮ٠ح اٛ١٣ؿ كًٕٙ
ٚٲ٭ة اٷقٺـ ظذٯ ًف ٱْ٭ؿ ذ ٟ٣إٹ ثضٮار ً٠ل ٬ٮ ظ ٥١دار اٛ١٣ؿٌٕٛٚ ،خ
كك ى ٬ىٚ ٨ٲ٭ة اٛلٚ ،ٟ٤ىةرت دار إثةظح ث٪ٕ٧ٯ :أ ٫٩ٱجةح
ٚٲ٭ة ٔى٧ح اٵ٦ٮاؿ ،ى
 ٢١٣أظؽ أف ٱذ ٨٦ ٟ٤٧ظٍٗ ٜلق ثةٹقذٲٺء ٔ٤ٲٝ ٫٭ؿ نا ٦ ٢٠ة ٱىط ٓل٫١٤
كذ ٟ٣أٛ٩ف اٛ١٣ةر كأ٦ٮاٜل ٥كأ٦ٮاؿ اٛلكَ٧٤ل ،ك٬ؾا ٬ٮ اٞ٣ٮؿ ثأف اٛ١٣ةر
ٱ١٤٧ٮف ٔ٤ٲ٪ة ً٠ل ٬ٮ ٝٮؿ اٵ٠سؿ ٤ٕ٤٣ح اٛلؾ٠ٮرةً٠ ،ل أمةر إ٣ٲ ٫ا٣نةرع.
و
إثةظح ٔىل ا٣ىٛح ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة
دار
فرع :كٛلىٍل٬ة ثٞٮة مٮ٠ح اٛ١٣ؿ ٚٲ٭ة ى
٬ؽرت ٚٲ٭ة ا٣ؽ٦ةء ك٣ٮ ثَل اٛلكَ٧٤ل ٔ٪ؽ ثٕي أوعةث٪ة كاٙلٛ٪ٲحٚ ،كٍٞ
اٞ٣ىةص ،كدٕٲ٪خ ا٣ؽٱح كاٵرش ،كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥ث ٢ٱكُٞةف أٱٌ نة ٣ؾ.ٟ٣
فرع :كٍ٣صؼ اٷقٺـ صٕ ٢ٹقذٲٺء اٛلك٦ ٥٤ـٱح ٔىل اقذٲٺء ا١٣ةٚؿ ك٬ٮ
أ ٫٩ث٧٤٣ ٰٞكٚ ٥٤ٲًل اقذٮٌف ٔ٤ٲ ٫ا١٣ةٚؿ ٦ ٨٦ة ٫٣ظ ٜك٣ٮارز ٫ثٕؽق ،ك٬ٮ أ٫٩
أظ ٜث ٫ظٲر ٗ٪٧٪ةق ثٕؽ ذ ٟ٣ثٍ٘ل ٔٮض إف أػؾق ٝج ٢اٞ٣ك٧ح كثةٞ٣ٲ٧ح إف
أػؾق ثٕؽ٬ة؛ إذ ٝؽ وةر يف ٱؽ ا٘٣ة ٥٩ثُؿٱ ٜاٛلٕةكًحٚ ،إف أد ٫ٛ٤ى٬ ٨ٍ ٦ٮ يف ٱؽق
ثٕؽ ا٤ُ٣ت ًف ٱٌ ٫٪٧إٹ ثةٷز٠ ٥كةاؿ اٙلٞٮؽ.
( )1يف (ج)ٔ :ىل.
( )2يف (ج)ٛ١٤٣« :ةر».

ٝٲ :٢كو ٢اٞٛ٣ٲٚ ٫ؼؿ ا٣ؽ٩ٲة كا٣ؽٱٔ ٨جؽآص ثٞ ٨ل٧ؽ ا٪٣ضؿم يف دأ٣ٲ٬ ٫ٛؾا
ك٩ٮر رض٤ل ٫ك٪ٕٛ٩ة ث ٫كأٜل٪٧ة إٌف
ا١٣ذةب إٌف ٬ؾا اٛلٮًٓ كدٮيف ٝؽس آص ركظِ ٫ف
ٚ٭ٕ٦ ٥ةٌل ٠ذةث٬ ٫ؾا آَ٦ل آَ٦ل آَ٦ل.
ك٠ةف اٛ٣ؿاغ ٩ ٨٦كغ ٬ؾا اٛلٮصٮد ٬ ٨٦ؾا ا١٣ذةب ا٣ؾم ًف ٱ٪كش يف ٪٦ٮا٫٣
كٹ أدٯ ٵظؽ ث٧سة ٫٣يف ٱٮـ ا٣سٺزةء  ٨٦إٍ٣ص اٵكٌف  ٨٦م٭ؿ صًلدل اٵػؿل
 ٨٦ق٪ح أرثٓ كٍٔصٱ ٨كدكًٕلاح ق٪ح ٬ضؿٱح
ثؽا ٔىل ٦ة ث٦ ٫ػُ٤ٗ ٨ػٚ ٫ضٛػة
ثؼٍ ٔجؽ ٍٞٚل يف ا٣ؾ٩ٮب ٛ٬ػة
٣ػػ ٫ٱػػؽ دكػػأؿ ا٣ػػؿٖلٛ٘٦ ٨ػػؿة

ٔ ٨ذ٩ج ٫كٱؽ ٝػؽ ٌٔػ٭ة أقػٛة
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ثةب إ٣ذ330 ........................................................ ٜ
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ٚى :٢يف إ٣ذ ٜثة يٛل ٍس ى٤ح 342 .............................................
ٚىٚ[ :٢ٲًل ٱ ٨٦ ٟ٤٧أ٦ٮاؿ اٛ١٣ةر] 344 ..............................

ٚى[ :٢يف أـ ك٣ؽ ا٣ؾ ٰ٦كاٙلؿيب] 344 .................................
ثةب ا٣ٮ345 ....................................................... ٙٝ
ثةب ا٣ؿ349 ........................................................٨٬
ثةب اًٌ٣ل٩ح354 .......................................................
ثةب ا٣ى٤ط 357 .......................................................
ثةب اٵ٦ةف 359 .......................................................
ا١٣ٺـ يف إقٞةط اٙلٞٮؽ 360 .........................................
ثةب اٷثؿاء 360 .......................................................
ثةب اٷثةظح 363 ......................................................
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