



مجيع احلقوق حمفوظة دلكجبة أيل امبيت (ع)


يقديت يكخبت أْم انبيج (ع)
يقد ي ت يكخب ت أْم انبيج (ع )

اٙل٧ؽ ٓص رب إ٣ةٛلَل ،كوىل آص ٔىل قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ كٔىل أ ٢٬ثٲذ ٫اُ٣ٲجَل
اُ٣ة٬ؿٱ ،٨كثٕؽ:
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شيتُٔا ِّلِل ِ
ٚةقذضةثح ٞ٣ٮؿ آص قجعة ٫٩كدٕةٌفْ :صيا أحٓا اَّلِيَ ءأٌِا اشخ ِ
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ُ
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َول ذ
ِير ُشٔ ِل إِذا د ََعز ًْ ل ٍَِا ُييِيس ًّْص [اٵٛ٩ةؿ ،]42كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوْلَس َْ
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ٌِِسً أٌث يدقٔن إَِل اْلْيِ ويأمرون ةِالٍكر ِ
وف ويِ َٓٔ َن َق َِ الٍِهرِ
ْ ُ ُ ْ َ َْ
ُْ
ُ َ َ ُ ْ ْ
َ
َوأوىهِم ْ ًُ ال ٍُفي ُِطٔنّص [آؿ ٔ٧ؿاف ،]402كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صكو َل أشأىسً قييّ ِ
أَ ْ
س ًرا إ ذَل ال ْ ٍَ َٔ ذدةَ ِف اى ْ ُل ْر َبّص [ا٣نٮرل ،]42كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإ ذج ٍَا يُر ُ
اّلِل ِِلُ ْذْ َ
يد ذ ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ َ َْ
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ْ
ج ويؽ ِٓركً تؽ ِْٓياّص [اٵظـاب ،]22كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌف:
خِسً الرِسس أْو اْلي ِ
َ ُّ ُ ُ ذ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ذ َ َ َ ُ ذ َ ُ ُ َ ذ َ َ َ ُ ْ ُ َ ذ ََ
ْصإٍُا و ِِلسً اّلِل ورشُٔل واَّلِيَ ءأٌِا اَّلِيَ يلِئٍن الطَلة ويؤحٔن الزَكة
َ
ُ
َوْ ًْ َران ُِكٔنّص [اٛلةاؽة.]55

ٓلك١ذ ٥ث ٨٣ ٫دٌ٤ٮا  ٨٦ثٕؽم
كٞ٣ٮؿ رقٮؿ آص ÷((:إٌل دةرؾ ٚٲ٦ ٥١ة إف ٌ
ٔيل
أثؽان 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 َّ٤٤٭÷ ٥
كَ٭ؿ ٥٬دُ٭ٍلان)).
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
ٺ يف ا٣ـٱؽٱح ،أ٩ٮا ىع اٜلضًلت اٍ٣صقح ،رأٱ٪ة اٛلكة٢لح يف ٍ٩ص ٦ؾ٬ت أ٢٬
ٍ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 ٰ٬دي ِّ
ٔـ كص ٢كق٪ح ٩جٲٌ.÷ ٫
آص ٌ
كاقذضةث نح  ٨٦أ ٢٬ا٣جٲخ  ¢ٵكا٦ؿ آص دٕةٌف ،كمٞٛح ٪٦٭ ٥ثأ٦ح
صؽٌ ٠ ،÷ ٥٬ةف ٪٦٭ ٥دٕ٧ٲؽي ٬ؾق إٞ٣ةاؽ كدؿقٲؼ٭ة ثؽ٦ةا٭ ٥ا٣ـ٠ٲٌح
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 ٌ
اٜلؽَّ 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٬جى٭ ¢ 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)).
ٌ
اٙلضحٝ /لؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ اٛلؤٱؽم(ع)( :كا ٍٔ ى ٥ٍ ٤أف آص ٌ
ص٢
ٝةؿ كا٣ؽ٩ة اٷ٦ةـ ٌ
ٱؿدي ٕ٣جةدق إٹ دٱ ٪نة ٝٮٱ َ نًل ،كرصاَ نة ٦كذٞٲ نًل ،كقجٲٺن كاظؽ نا ،كَؿٱ ٞنة
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اِط ُم ْص َخلِ ً
ٔـ كصْ :٢ص َوأن ْذا ِ َ
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يٍا فاحت ِ ُكٔهُ َوَل حتت ِ ُكٔا
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الص ُتو ذخَف ذرق ةِس ًْ خ َْ َشبِييِّ ِ ذى ِس ًْ َو ذضاز ًْ ةِّ ِ ى َكيس ًْ ت ذخلٔنّص [اٵٕ٩ةـ.]452
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َشقٔا ل ُٓ ًْ
الص ٍَ َٔات َواْل ْرض﴾ [اٛلؤ٪٦ٮف﴿ ،]14ذ ٍَاذا بَك َد اْلَ ّ ِق إَِل الغَلل﴾ [ٱٮ٩فْ ،]24ص
ٌ ََِ ّ
الِيَ ٌَا ل َ ًْ يَأْذَ ْن ةّ ِ ذ ُ
اّلِلّص [ا٣نٮرل.]44
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ت َو ٌََْ
ػةَت قٲٌؽ رق ÷ ٫٤ثٞٮٔ ٫٣ـ كصْ :٢صفاشخلًِ نٍا أمِر
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طْي  112وَل حرنِٔا إ َِل اَّلِيَ ؿئٍا
حاب ٌكم وَل تؽغٔا إُِّ ةٍِا تكٍئن ة ِ
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س ًُ انلذ ُ
َصونّ113ص [٬ٮد]،
ار َو ٌَا ىس ًْ ٌ َِْ دو ِن اّلِل ِ ٌ َِْ أ ْو ِِلَاءَ ث ذً َل تِ
ذخٍص

٪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
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ٔ٧٤خ أ ٫٩ٱذعذٌ٤ٔ ٥ٲٔ ٟؿٚة يف اٙل ٜكادجةٔ ،٫ك٦ٮاٹة أ ،٫٤٬كا١٣ٮف ٕ٦٭ْ ،٥صياَ
َ ى
ذ
ُ
ذ
ُ
ُ
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ِيَ ءَ َأٌُِا اتلٔا ذ َ
أ ُّح َٓا اَّل َ
ِيّص [ا٣ذٮثح ،]441كٛ٦ةر ٝيح ا٣جةَ٢
َ َ َ
َ َ ْ َََذُ ْ ْ ُ
س ًْ فَإُذ ُّ ٌِِْ ُٓ ْ
َت ُد ك ْٔ ًٌا
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،
]
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[اٛلةاؽة
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اد ذ َ
اّلِل َو َر ُش ُ
اءْ ًْ أ ْو أبَِْاءَْ ًْ
ُٔل َول ْٔ َكُٔا ءاة
يُؤٌُِِٔن ةِاّلِل ِ َواِلَ ْٔ ِم اْلخ ِِر ئادون ٌَ ض
َْ ْ َ َُ ْ َْ َ ََ
َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ َ َ ذ ُ َ
خذوا ق ُد ّوِي
أو إِخٔاجًٓ أو قش
ِْيت ُٓ ًّْص [اٛلضةد٣حْ ،]44صيا أحٓا اَّلِيَ ءأٌِا َل تخ ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ْ ْ ََذ
َ َ ُ ذ ُ ْ َْ َ َ ُ
ي
وقدوزً أو ِِلاء حيلٔن إِِل ًِٓ ةِالٍٔدة ِّص [اٛل٧ذع٪ح ،]4يف آٱةت ديذٍىل ،كأػجةر ٓل ٍ ىىل،
ك ٨٣دذٕ٦ ٨٦ ٨١٧ؿٚح اٙل ٜكأ ٫٤٬إٹ ثةٹٔذًلد ٔىل ظضش آص ا٣ٮاًعح،
ٕ٦ؿج ٔىل ٬ٮل ،كٹ
كثؿا٬ٲ ٫٪ا٣جٲٌ٪ح ا٣ٺاعح ،ا٣ذٰ ٬ؽل اٚلُ ٜ٤لة إٌف اٙلٍٗ ،ٜل ٌ
٤٦ذٛخ إٌف صؽاؿ كٹ ٦ؿاء ،كٹ ٦جةؿ ث٧ؾ٬ت ،كٹ ٞلةـ ٔ٪٦ ٨ىتْ ،صيَا َأ ُّحٓاَ
ُ َ َ َ ذ َ َْ ََ َ ُْ ُ
اليَْ
ِي ةاىْل ْ
ِيَ َء َأٌُِا ُنُُٔٔا كَ ذٔاٌ َ
ِس ًْ أَو ال ْ َٔ ِ َ
ذاَّل َ
ص
ف
ج
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ٔ
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و
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ِ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ْاْلَكْ َرب َ
يّص) [ا٪٣كةء. ]425:
ِ

صدَ َر بحمد اهلل ثعاىل عن مكجبة أيل امبيت (ع):
وقد َ
-4ا٣نةيف ،دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ اٙلضح ٔجؽآص ثٖ ٨لـة(ع) ٬442ػ٦ ،ؾ ٌٱٺن ثة٣ذٕ٤ٲٜ
ا٣ٮايف يف ْلؿٱش أظةدٱر ا٣نةيف ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح ٩ض ٥إ٣رتة اُ٣ة٬ؿة/
اٙلك ٨ث ٨اٙلكَل ثٞ ٨ل٧ؽ ¦ ٬4211ػ.
 -4ى ٍُ 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
ٌ
٬4041ػ ٬4014-ػ.
 -2ى 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) ٬442 -ػ.
ٝ-2ل٧ٮع ٠ذت كرقةا ٢اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق ٥إ٣ٲةٌل(ع) ٬214ػ ٬202 -ػ.
 -5ىٞل ى ً
ةق ي ٨اٵى ٍز ىً ٬
رت ًة اٵى ٍَ ى٭ ٍة ًرَ ،شح اٞ٣ىٲؽة ا٣ذٰ ٧ْ٩٭ة
ةر يف دى ًٍ ٛىٲٍ ً ٢ى٪٦ىة ًً ٝ
ت ا ٍ ًٕ ٣ى
( )4ا٣ذع ٙاٛ٣ةَ٧ٲح َشح ا٣ـ ٙ٣اٷ٦ة٦ٲح.

اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٔجؽآص ثٖ ٨لـة(ع) ،دأ٣ٲ /ٙاٞٛ٣ٲ ٫إ٣ٺ٦ح ا٣ن٭ٲؽ ٖلٲؽ
ٌ
اٛلعيل اٜل٧ؽاٌل ا٣ٮادٰٔ ¦ ٬454 -ػ.
ث ٨أٖلؽ
ٝ-4ل٧ٮع ا٣كٲؽ ٖلٲؽاف ،دأ٣ٲ /ٙا٣كٲؽ إ٣ةًف ٩ٮر ا٣ؽٱ ٨أيب ٔجؽآص ٖلٲؽاف ث٨
٤لٲٯ ثٖ ٨لٲؽاف اٞ٣ةق ٰ٧اٙلك ٰ٪ر٬ل آص دٕةٌف ٔ.٫٪
-1ا٣كٛٲ٪ح اٛل٪ضٲح يف ٦كذؼ٤ه اٛلؿٚٮع  ٨٦اٵدٔٲح ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ أٖلؽ ث٨
٬ةم(٥ع)  -ت ٬4441ػ.
٣-1ٮا ٓ٦اٵ٩ٮار يف صٮا ٓ٦ا٤ٕ٣ٮـ كاٳزةر كدؿاص ٥أكٍف ا ٥٤ٕ٣كاٵْ٩ةر ،دأ٣ٲ/ٙ
اٷ٦ةـ اٙلضحٝ /لؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬4224ػ ٬4241ػ.
ٝ-1ل٧ٮع 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) ٬15ػ ٬444 -ػ.
َ-40شح ا٣ؿقة٣ح ا٪٣ةوعح ثةٵد٣ح ا٣ٮاًعح ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٙلضح ٔجؽآص ث٨
ٖلـة(ع)  -ت ٬442ػ.
-44وٛٮة اٹػذٲةر يف أوٮؿ ا ،٫ٞٛ٣دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ اٙلضح ٔجؽآص ث٨
ٖلـة(ع) ت٬442ػ.
-44اٛلؼذةر  ٨٦وعٲط اٵظةدٱر كاٳزةر ٠ ٨٦ذت اٵا٧ح اٵَ٭ةر كمٲٕذ٭٥
اٵػٲةر ً٣ ،يٍ ٧
ىُص ًق /ا٣كٲٌؽ إ٣ٺ٦ح ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ث ٨اٙلكَل ثٞ ٨ل٧ؽ
ؼذ ً ً
ظ ٫ْٛآص دٕةٌف ،اػذُصق  ٨٦ا٣ىعٲط اٛلؼذةر ٤٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ث٨
ظك ٨إ٣ضؿم ¦.
٬-42ؽاٱح ا٣ؿاٗجَل إٌف ٦ؾ٬ت إ٣رتة اُ٣ة٬ؿٱ ،٨دأ٣ٲ /ٙا٣كٲؽ اٷ٦ةـ اٜلةدم ث٨
إثؿا٬ٲ ٥ا٣ٮزٱؿ(ع)  -ت٬144ػ.
-42اٷٚةدة يف دةرٱغ اٵا٧ح ا٣كةدة ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ أيب َة٣ت ٤لٲٯ ث٨
اٙلكَل اٜلةركٌل(ع) ٬ 242 -ػ.
-45اٛلٍ٪ل ٔ -ىل ٦ؾ٬ت اٜلةدم إٌف اٙل٤ ٜلٲٯ ث ٨اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق ٥ث٨
إثؿا٬ٲ( ٥ع) دأ٣ٲ /ٙأٖلؽ ث٦ ٨ٮقٯ اُ٣ربم .¥
١-44لةٱح ا٣ذ٪ٮٱ ٫يف إز٬ةؽ ا٣ذ٧ٮٱ ،٫دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ اٷ٦ةـ /اٜلةدم ث٨
إثؿا٬ٲ ٥ا٣ٮزٱؿ(ع) ٬144 -ػ.
-41د٪جٲ ٫ا٘٣ةَ٤ٚل ٌٔٚ ٨ةا ٢اُ٣ة٣جٲَل ،دأ٣ٲ /ٙاٙلة ٥٠ا٘لن ٰ٧اٛلعك ٨ث٨

ٞل٧ؽ ث٠ ٨ؿا٦ح ¦ ٬212 -ػ.
ٔ-41ٲٮف اٛلؼذةر ٪ٚ ٨٦ٮف اٵمٕةر كاٳزةر ،دأ٣ٲ ٙاٷ٦ةـ اٙلضحٝ /لؽا٣ؽٱ٨
ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬4224ػ ٬4241 -ػ.
-41أػجةر ٚغ كػرب ٤لٲٯ ثٔ ٨جؽآص (ع) كأػٲ ٫إدرٱف ثٔ ٨جؽآص(ع)،
دأ٣ٲ /ٙأٖلؽ ث ٨ق٭ ٢ا٣ؿازم ¦.
ً
إ٣ةًف ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ ٩ض ٥آؿ ا٣ؿقٮؿ اٞ٣ةق ٥ث٨
-40ا٣ٮاٚؽ ٔىل
إثؿا٬ٲ ٥ا٣ؿ٧ل(ع) ٬ 424 -ػ.
-44اٜلضؿة كا٣ٮوٲح ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ ٞل٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق ٥ث ٨إثؿا٬ٲ ٥ا٣ؿ٧ل(ع).
-44ا٘لةٕ٦ح اٛل٭٧ح يف أقة٩ٲؽ ٠ذت اٵا٧ح ،دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ث٨
ٞل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬4224ػ ٬4241 -ػ.
-42اٛلؼذُص اٛلٛٲؽ ٚٲًل ٹ ٣لٮز اٷػٺؿ ثٌ ٫
 ٨٦ ٙ٤١٦ ٢١٣إ٣جٲؽ ،دأ٣ٲ /ٙاٞ٣ة٬ل
إ٣ٺ٦ح أٖلؽ ث ٨إقًلٔٲ ٢ا ¥ ٰٛ٤ٕ٣ت ٬4414ػ.
ٗ-42لكٮف ػُجح ٤٣ض ٓ٧كاٵٔٲةد.
-45رقة٣ح ا٣سجةت ٚٲًل ٔىل ا٣جَ٪ل كا٣ج٪ةت ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٙلضح
ٔجؽآص ثٖ ٨لـة(ع) ت٬442ػ.
-44ا٣ؿقة٣ح ا٣ىةدٔح ثة٣ؽ٣ٲ ٢يف ا٣ؿد ٔىل وةظت ا٣ذجؽٱٓ كا٣ذٌ٤ٲ ،٢دأ٣ٲ/ٙ
اٷ٦ةـ اٙلضحٝ /لؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬4224ػ ٬4241 -ػ.
-41إٱٌةح ا٣ؽٹ٣ح يف ّلٞٲ ٜأظ١ةـ إ٣ؽا٣ح ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ٨
ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬4224ػ ٬4241 -ػ.
-41اٙلضش اٛلٍ٪لة ٔىل اٵوٮؿ اٚلٍُلة ،دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ث٨
ٞل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬4224ػ ٬4241 -ػ.
-41ا٪٣ٮر ا٣كةَٓ ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٜلةدم اٙلك ٨ث٤ ٨لٲٯ اٞ٣ةق(ٰ٧ع) ٬4222ػ.
رب إ٣جةد ،دأ٣ٲ /ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح ٞل٧ؽ ث ٨اٙلك٨
-20قجٲ ٢ا٣ؿمةد إٌف ٕ٦ؿٚح ٌ
ث ٨اٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ثٞ ٨ل٧ؽ(ع)٬4040ػ ٬4011 -ػ.
-24ا٘لٮاب ا١٣ةم٣ ٙٺ٣ذجةس ٔ٦ ٨كةا ٢اٷٚؿٱ ٰٞإ٣ٲةس  -كٱ٤ٲ /٫ا٘لٮاب
ا٣ؿأ ٰٝىل ٦كةا ٢إ٣ؿا ،ٰٝدأ٣ٲ /ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح اٙلكَل ث٤ ٨لٲٯ ث٨
اٙلكَل ثٞ ٨ل٧ؽ (ع) (٬4251ػ ٬4225 -ػ).

-24أوٮؿ ا٣ؽٱ ،٨دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ اٜلةدم إٌف اٙل٤ ٜلٲٯ ث ٨اٙلكَل(ع)٬425ػ -
٬411ػ.
-22ا ٣ؿقة٣ح ا٣جؽٱٕح اٛلٕ٪٤ح ثٌٛةا ٢ا٣نٲٕح ،دأ٣ٲ /ٙاٞ٣ة٬ل إ٣ٺ٦ح ٔجؽآص ث٨
زٱؽ ا٪ٕ٣يس ¦ ٬441 -ػ.
-22إٞ٣ؽ ا٣سَ٧ل يف ٕ٦ؿٚح رب إ٣ةٛلَل ،دأ٣ٲ ٙاٵٍ٦ل اٙلكَل ث ٨ثؽرا٣ؽٱ٨
ٞل٧ؽ ث ٨أٖلؽ(ع) ٬442ػ.
-25ا١٣ة ٢٦اٛلٍ٪ل يف إزجةت كٹٱح أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل(ع) ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ث٨
إثؿا٬ٲ ٥ا٣ؿ٧ل (ع) ٬424ػ.
٠ذةب ا٣ذ ٍَّعؿً ٍٱؿً  ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ ا٪٣ةَ ٜثةٙل ٜأيب َة٣ت ٤لٲٯ ث٨
 -24ي
اٙلكَل اٜلةركٌل(ع) ٬242 -ػ.
ٝ-21ل٧ٮع ٚذةكل اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٞل٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق ٥اٙلكٲ(ٰ٪ع) ٬4241ػ.
-21اٞ٣ٮؿ ا٣كؽٱؽ َشح ْ٪٦ٮ٦ح ٬ؽاٱح ا٣ؿمٲؽ ،دأ٣ٲ /ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح اٙلكَل
ث٤ ٨لٲٯ ث ٨اٙلكَل ثٞ ٨ل٧ؽ (ع) (٬4251ػ ٬4225 -ػ).
ٝ-21ىؽ ا٣كجٲ ٢إٌف ٕ٦ؿٚح ا٘ل٤ٲ ،٢دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص
ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
ْ٩-20ؿات يف ٦ٺ٦ط اٛلؾ٬ت ا٣ـٱؽم كػىةاى ،٫دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح/
ٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
ٕ٦-24ةرج اٛلذَٞل  ٨٦أدٔٲح قٲؽ اٛلؿقَ٤لٕ ،لٕ ٫ا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ث٨
ٔجؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-24اٹػذٲةرات اٛلؤ َّٱؽٱحٚ ٨٦ ،ذةكل كاػذٲةرات كأٝٮاؿ كٚٮااؽ اٷ٦ةـ اٙلضح/
ٝلؽ ا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع)٬4224( ،ػ ٬4241 -ػ).
 ٨٦-22زًل ًر ا ٥ً ٤ٍ ًٕ ٣كاٙل٧١ح (ٚذةكل كٚٮااؽ) ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ث٨
ٔجؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.

-22ا٣ذع ٙاٛ٣ةَ٧ٲح َشح ا٣ـ ٙ٣اٷ٦ة٦ٲح ،دأ٣ٲ ٙاٷ٦ةـ اٙلضحٝ/لؽا٣ؽٱ ٨ث٨

ٞل٧ؽ اٛلؤٱؽم(ع) ٬4224ػ ٬4241 -ػ.
كا٘ل ٍ٭ؿً ثجك ٥آص ا٣ؿٖل ٨ا٣ؿظٲ ،٥كإزجةت
ا٣ؿَّ ٓٚ
-25اٛل٪٭ش اٵٝٮـ يف َّ
كا ٥ٌ٣ى
ظٰ ىٔ ىىل ىػ ٍ ًٍل ا ٍ ٣ىٕ ى ٢ً ٧يف ا٣ذأذٱ ،٨كٍٗل ذ ٨٦ ٟ٣اٛ٣ٮااؽ ا٣ذٰ ُلة ا ٍٛ َّ ٪٣يٓ اٵى ىٔ ُّ،٥
َّ
دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٙلضحٝ /لؽ ا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع).

-24اٵقةس ٕٞ٣ةاؽ اٵ٠ٲةس ،دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ثٞ ٨ل٧ؽ (ع).
-21ا٣جٺغ ا٪٣ة ٨ٔ ٰ٬ا٪٘٣ةء كآٹت اٛلٺ .ٰ٬دأ٣ٲ ٙاٷ٦ةـ اٙلضحٝ/لؽا٣ؽٱ٨
ثٞ ٨ل٧ؽ اٛلؤٱؽم(ع) ٬4224ػ ٬4241 -ػ.
-21اٵظ١ةـ يف اٙلٺؿ كاٙلؿاـ٣ ،ٸ٦ةـ اٜلةدم إٌف اٙل٤ ٜلٲٯ ث ٨اٙلكَل ث٨
اٞ٣ةق ٥ث ٨إثؿا٬ٲ(٥ع) ٬425ػ ٬411 -ػ.
-21اٛلؼذةر ٪٠(٨٦ـ ا٣ؿمةد كزاد اٛلٕةد ،دأ٣ٲ/ٙاٷ٦ةـ ٔـا٣ؽٱ ٨ث ٨اٙلك(٨ع)ت٬100ػ).
-50مٛةء ٗ٤ٲ ٢ا٣كةأً ٢ل ّل ٫٤٧ا١٣ة ،٢ٚدأ٣ٲ /ٙإ٣ٺ٦ح اٛ٣ةًٔ :٢يل ث٨
وٺح ثٔ ٨يل ثٞ ٨ل٧ؽ اُ٣ربم.
-54ا ٫ٞٛ٣اٞ٣ؿآٌل ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-54دٕ٤ٲ ٥اٙلؿكؼ.
-52ق٤ك٤ح دٕ٤ٲ ٥اٞ٣ؿاءة كا١٣ذةثح ٤ُ٤٣جح اٛلجذؽاَل /ا٘لـء اٵكؿ اٙلؿكؼ
اٜلضةاٲح.
-52ق٤ك٤ح دٕ٤ٲ٦ ٥جةدئ اٙلكةب /ا٘لـء اٵكؿ اٵٔؽاد اٙلكةثٲح  4( ٨٦إٌف .)40
-55دك٭ٲ ٢ا٣ذك٭ٲٔ ٢ىل ٦ذ ٨اٳصؿك٦ٲح.
-54أز٬ةر كأزًلر  ٨٦ظؽاا ٜاٙل٧١ح ا٪٣جٮٱح ٔىل وةظج٭ة كآ ٫٣أ ٢ٌٚا٣ىٺة
كا٣كٺـ ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ٔجؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
٦-51ذ ٨ا١٣ة ٢ٚث٪ٲ ٢ا٣كؤؿ يف ٔ ٥٤اٵوٮؿ ،دأ٣ٲ /ٙإ٣ٺ٦ح ٞل٧ؽ ث٨
٤لٲٯ ُلؿاف (ت٬151 :ػ).
-51اٛلٮْٔح اٙلك٪ح ،دأ٣ٲ /ٙاٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٞل٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق ٥اٙلكٲ(ٰ٪ع) ٬4241-ػ.
-51أقب٤ح ك٦ٮاًٲٓ ٬ة٦ح ػةوح ثة٪٣كةء ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ٔجؽآص

ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-40اٛلٛةدٲط ٛلة اقذ٘ ٨٦ ٜ٤أثٮاب ا٣جٺٗح كٝٮأؽ اٹقذ٪جةط ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح/
ٞل٧ؽ ٔجؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-44ق٤ك٤ح دٕ٤ٲ ٥اٞ٣ؿاءة كا١٣ذةثح ٤ُ٤٣جح اٛلجذؽاَل /ا٘لـء ا٣سةٌل اٙلؿ٠ةت كدؿ٠ٲت
اً٤١٣لت.
-44ق٤ك٤ح دٕ٤ٲ٦ ٥جةدئ اٙلكةب /اٵٔؽاد اٙلكةثٲح ا٘لـء ا٣سةٌل.
-42اٛلؿ٠ت اٛ٪٣ٲف إٌف أد٣ح ا٣ذ٪ـٱ ٫كا٣ذٞؽٱف ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ٔجؽآص
ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-42اٛل٪ة ٢٬ا٣ىةٚٲح َشح اٛلٞؽ٦ح ا٣نةٚٲح ،دأ٣ٲ /ٙإ٣ٺ٦ح  ُٙ٣آص ثٞ ٨ل٧ؽ ا٘٣ٲةث
اٍْٛ٣لم ،ت ٬4025ػ.
-45ا١٣ةم٣ ٙؾكم إٞ٣ٮؿ ٔ ٨كصٮق ٕ٦ةٌل ا١٣ة ٢ٚث٪ٲ ٢ا٣كؤؿ ،دأ٣ٲ /ٙا٣كٲؽ
إ٣ٺ٦ح أٖلؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ًٞ٣لف ،ت ٬4021ػ.
-44اٵ٩ٮار اٜلةدٱح ٣ؾكم إٞ٣ٮؿ إٌف ٕ٦ؿٚح ٞ٦ةوؽ ا١٣ة ٢ٚث٪ٲ ٢ا٣كؤكؿ ،دأ٣ٲ/ٙ
اٞٛ٣ٲ ٫إ٣ٺ٦ح أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ ظةثف ا٣ىٕؽم ،ت٬4044ػ.
اٙلضح/
ٝ-41ل ٓ٧اٛ٣ٮااؽ اٛلنذٔ ٢٧ىل ث٘ٲح ا٣ؿااؽ كًة٣ح ا٪٣ةمؽ ،دأ٣ٲ ٙاٷ٦ةـ
ٌ
ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم(ع) ٬4224ػ ٬4241 -ػ.
اٙلضحٝ /لؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر
اٙلش كا٧ٕ٣ؿة ،دأ٣ٲ ٙاٷ٦ةـ
ٌ
٠-41ذةب ٌ
اٛلؤٱؽم(ع) ٬4224ػ ٬4241 -ػ.
-41اٛلكُٮر يف قٍلة إ٣ةًف اٛلن٭ٮر ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ ٔجؽآص ٔٮض
ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
ٞ-10لةرضات رٌ٦ة٩ٲح يف دٞؿٱت ٕ٦ةٌل اٳٱةت اٞ٣ؿآ٩ٲح ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦حٞ /ل٧ؽ
ٔجؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.
-14زثؿ  ٨٦اٛ٣ٮااؽ اٞ٣ؿآ٩ٲح ك٩ٮادر  ٨٦اٛ٣ؿااؽ كاٞ٣ٺاؽ ا٣ؿثة٩ٲح ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح/
ٞل٧ؽ ٔجؽآص ٔٮض ظ ٫ْٛآص دٕةٌف.

-14اٛل٪ذـع اٛلؼذةر  ٨٦ا٘٣ٲر اٛلؽرار اٛلٕؿكؼ ثٍصح اٵز٬ةر ،دأ٣ٲ ٙإ٣ٺ٦ح ٔجؽ آص ث٨
ٛ٦ذةح رٖل ٫آص دٕةٌف.
٦-12ذٗ ٨ةٱح ا٣كؤؿ يف ٔ ٥٤اٵوٮؿ ٤٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح اٙلكَل ث ٨اٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ثٞ ٨ل٧ؽ
(ع) ت (٬4050ػ).
-12درر اٛ٣ؿااؽ يف ػُت اٛلكةصؽ ،دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح ٔجؽ آص ث ٨وٺح إ٣ضؿم
رٖل ٫آص دٕةٌف.
-15ا١٣ةم ٙاٵَ٦ل ٔ ٨صٮا٬ؿ إٞ٣ؽ ا٣سَ٧ل ،دأ٣ٲ ٙاٞٛ٣ٲ ٫إ٣ٺ٦ح ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ
٦ؽأف (ت ٬4254ػ).
ٔ-14ؽة اٵ٠ٲةس اٛل٪ذـع  ٨٦مٛةء وؽكر ا٪٣ةس يف َشح ٕ٦ةٌل اٵقةس،
دأ٣ٲ ٙا٣كٲؽ إ٣ٺ٦ح أٖلؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ث ٨وٺح اٍ٣صيف اٞ٣ةق ٰ٧رٖل ٫آص
دٕةٌف٬115( ،ػ 5511 -هـ).
ٕ٦ -11ٲةر أٗٮار اٵٚ٭ةـ يف ا١٣ن٪٦ ٨ٔ ٙةقجةت اٵظ١ةـ ،دأ٣ٲ ٙاٞٛ٣ٲ ٫إ٣ٺ٦ح
ٔجؽآص ثٞ ٨ل٧ؽ ا٪٣ضؿم (٬145ػ٬111 -ػ).
 -11ا٣جٲةف ا٣نةيف اٛل٪ذـع  ٨٦ا٣رب٬ةف ا١٣ةيف ،دأ٣ٲ ٙاٞٛ٣ٲ ٫إ٣ٺ٦ح ًٔلد ا٣ؽٱ٨
٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ ثْٛ٦ ٨ؿ ت (٬115ػ).
ك٪٬ةؾ ا١٣سٍل اُ٣ٲٌت 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٬ي٠سيؿ٩ -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(ع) كٛ٦ةػؿ ،٥٬كوةظت ا ٢ٌٛ٣يف ٍ٩ص دؿاث
أ ٢٬ا٣جٲخ(ع) كمٲٕذ٭ ٥اٵثؿار .¤

كأدٔٮ آص دٕةٌف ثًل دٔة ث( ٫ع) ٚأٝٮؿ :ا٤٣٭ِّ ٥
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
َ
ْ
ْ َ َ ْ
خ َٔاُ َِِا اَّل َ
ِيَ
ٱ٪ٕٛ٪ة ،كا٪ٕٛ٩ة ثًل ٔ ٌ٧٤ذ٪ة ،كاصٕ٪٤ة ٬ؽاة ٦٭ػذؽٱ٨؛ ْص َربذَِا اغفِر نلا و ِ ِل
ُُ َ ا ذ َ َ َُ َذَ ذ َ َ ُ ٌ
َ َْ ْ
َشتَ ُلَُٔا ة ْال َ
وف َرض ٌ
ِيً ّ10ص
يٍا ِن َوَل َت َكو ِِف كئبِِا غَِل لَِّلِيَ ءأٌِا ربِا إُِم رء
ِ ِ
[اٙلٍص]٩ ،ؿصٮ آص ا٣ذٮٚٲ ٜإٌف أٝٮـ َؿٱ ٜث ٫٤ٌٛك٠ؿ ،٫٦كآصى أقأؿ أف ٱى٤ط
ا٣ ٢٧ٕ٣ٲ١ٮف  ٨٦ا٣كٰٕ اٛلذٞجٌ ،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 َ َ َ
َْ َ ْ َ
لَع َو ِ َ
ال ذي َوأن أخ ٍَو َض ِ
اْلًا
ب أوزِق ِِن أن أشهر ُ ِكٍخم اى ِِت أجكٍج لَع و
ْصر ِ
َ
ْ
ُّذ ّ ُْ ُ َْ َ ّ
َْ َ ُ َ ْ ْ
ِإَوّن ٌ ََِ ال ٍُ ْصيٍِ َ
يّص [اٵظٞةؼ.]45
ِ
حرعاه وأضي ِص َِل ِِف ذرِي ِِت إ ِ ِّن تتج إِِلم ِ
كوىل آص ٔىل قٲٌؽ٩ة ٞل٧ؽ كٔىل أ ٢٬ثٲذ ٫اُ٣ٲجَل اُ٣ة٬ؿٱ.٨

يقديت انخحقيق
يقد ي ت انخحقي ق

اٙل٧ؽ ٓص رب إ٣ةٛلَل ،ا٣ؿٖل ٨ا٣ؿظٲ ٟ٤٦ ،٥ٱٮـ ا٣ؽٱ ،٨اٙل٧ؽ ٓص ا٣ؾم ٔ٥٤
اٞ٣ؿآف ،ػ ٜ٤اٷ٩كةف ٫٧٤ٔ ،ا٣جٲةف ،كا٣ىٺة كا٣كٺـ ٔىل أَشؼ ػ ٜ٤آص،
كػةد ٥رق ٢آصٞ ،ل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص ،كٔىل آ ٫٣اٜلؽاة ،ا٣كةَ١٣ل ١لض ٫ا٣ذةثَٕل
ٚلي ىُةق ،وبعد:
ٚإف ٔ ٥٤ا ٨٦ ٫ٞٛ٣ا٤ٕ٣ٮـ اٷقٺ٦ٲح إْ٣ٲ٧ح ا٣ذٰ ٤لذةص٭ة اٷ٩كةف يف ٕلٲٓ
٦ؿاظ ٢ظٲةد ،٫كٹ ٱكذ٘٪ٔ ٰ٪٭ة ٚؿد  ٨٦أٚؿاد اٛلكَ٧٤ل ،قٮاء ٠ةف رصٺن أك
ا٦ؿأة٠ ،جٍلان أك وٍ٘ل نا٪ٗ ،ٲ نة أك ٍٞٚل نا ،ظة ٠نًل أك ٞل١ٮ ٦نة ،كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱؿدجٍ ثعٲةة
اٷ٩كةف ا٤٧ٕ٣ٲح ثٞك٧ٲ٭ة :إ٣جةدات كاٛلٕة٦ٺتٚ ،ج ٫ٱٕؿؼ اٷ٩كةف ا٣ٮاصجةت
كاٛل٪ؽكثةت كاٛلجةظةت ،كاٛلعْٮرات كاٛل١ؿك٬ةت ،كث ٫ٱكذُٲٓ اٛ٣ؿد اٞ٣ٲةـ ثًل
ٔ٤ٲٓ ٫ص دٕةٌف ٔىل أ ٢٧٠كص ،٫كٱكذُٲٓ اٞ٣ٲةـ ثًل ٔ٤ٲٛ٠ ٫ؿد وة٣ط  ٨٦أٚؿاد
اٵ٦ح اٷقٺ٦ٲح؛ ٚج ٫ٱٕؿؼ ٦ة ٔ٤ٲ ٫ٵرسد ،٫كا٣ؽٱ ٫كزكصذ ٫كأكٹدق كأرظة،٫٦
ك٠ؾ ٟ٣صٍلا ،٫٩كث ٫ٱٕؿؼ اٷ٩كةف اٛلٕة٦ٺت  ٓ٦اٳػؿٱ ٨٦ ٨ثٲٓ كَشاء
كإصةرة كمٕٛح كر ٨٬كٍٗل٬ة ،كٱٕؿؼ ا٣ٮوةٱة كا٣ٮ ٙٝكاٜلجح كٍٗل٬ة٥٤ٕٚ .
ا ٫ٞٛ٣ٱٞؽـ ٪٣ة ٬ؾق اٵ٦ٮر اٜلة٦ح ٦ٮًع نة صٮا٩ت وعذ٭ة كٚكةد٬ة ،كَشكَ٭ة
كأر٠ة١لة ،كٍٗل ذً٦ ٟ٣ل ٱذُٕ ٜ٤لة.
ٜلؾا كٍٗلق ٩ؿل ًٔ٤لء اٵ٦ح اٷقٺ٦ٲح  ٨٦اٛلؾا٬ت ٝةَجح ٦لذ٧ٮف ُلؾا ا٨ٛ٣
ا٬ذًل ٦نة ْٔٲ نًلٚ ،أ َّٛ٣ٮا ٚٲ ٫اٛلؤٛ٣ةت ا١٣سٍلة ،كأذ٪ٮا ث ٫أذ٪ة نء ثة ٘٣نة؛ دجٮٱج نة كدؿدٲج نة،
كدٞ٪ٲع نة كٔلؾٱج نة ،كاقذٞىة نء كّلٞٲ ٞنة ،ظذٯ إف اٛلؾا٬ت اٞٛ٣٭ٲح ٗ٤جخ ٔىل
ا٣كةظح كٚةٝخ اٛلؾا٬ت ا١٣ٺ٦ٲح كٍٗل٬ةٚ ،ىةر اٛلك٧٤ٮف يٱ٪كجٮف ثعكت
ا٩ذًلا٭ٛ ٥لؽرقح ٬ ٨٦ؾق اٛلؽارسٚ ،رتا ٥٬ٱٞٮ٣ٮف٬ :ؾا مة ،ٰٕٚك٬ؾا ظ،ٰٛ٪
ك..إ٣غ؛ ٩كج نح إٌف ٦ؽرقذ ٫اٞٛ٣٭ٲح ،ثً ى٘ ٌي اْ٪٣ؿ ٔ ٨آراا ٫يف أوٮؿ ا٣ؽٱ.٨
كثًل أف اٛلؾ٬ت ا٣ـٱؽم رثة ٫٩كٝةدد ٥٬ ٫أ ٢٬ا٣جٲخ  %كٝ ٥٬ؿ٩ةء اٞ٣ؿآف
كق ٨ٛا٪٣ضةة كأ٦ةف اٵ٦ح  ٨٦اٌ٣ٺؿ ،ك ٥٬اٛلٮًعٮف ٪٤٣ةس َشٱٕح صؽ٥٬
ٞل٧ؽ ÷ ،ث ٢كاٛلُجٞٮف ٜلة ٔ٤٧ٲ نة ٔىل أرض ا٣ٮاٚ ،ٓٝأ٩خ ٹ د١ةد دؿل ٦س٢

٬ؾق اٛلؽرقح؛ ً٤ٕٚلؤ٬ة كٞٚ٭ةؤ٬ة ٝ ٥٬ةدٔلة كأا٧ذ٭ة كأدجةٔ٭٥؛ ٣ؾ ٟ٣دؿا ٥٬ٱٕذ٪ٮف
ث٦ ٢١ة ّلذةج إ٣ٲ ٫اٵ٦ح يف أ٦ٮر دٱ٪٭ة كد٩ٲة٬ة ً٦ل ٱٞؿُلة إٌف آص دٕةٌف كٱجٕؽ٬ة ٔ٨
قؼُ ،٫ك ٨٦ذ ٥٤ٔ ٟ٣ا ٫ٞٛ٣ا٣ؾم ٬ٮ ث٧سةثح ٦ة ٱك٧ٯ اٳف دقذٮر ا٣ؽك٣ح؛ ٣ؾٟ٣
قٕٮا قٕٲ نة ظسٲس نة إٌف اقذٞىةء ٦كةا ٫٤كدٞٲٲؽ مٮاردق ظذٯ كو ٢إٌف ٦ة كو ٢إ٣ٲ٫
 ٨٦ا٣ذٞ٪ٲط كا٣ذ٭ؾٱتٚ ،أ٩خ دؿاق كا ٕٝنة ٕ٦ةم نة٥ ،لؿص ٫اٷ٦ةـ يف ٠ذةث٦ ٫كذ٪ؽان إٌف
أد٣ذٚ ،٫ٲٕ ٢٧ث ٫اٛلك٧٤ٮف  ٨٦أ٠رب كاظؽ إٌف أو٘ؿ كاظؽ ،ٱذٞٲؽ ث ٫اٙلة٥٠
كاٛلع١ٮـ ،كاٌٞ٣ةة كاٛلٛذٮف ،ٱذ٪ةٝنٮف ٚٲ ٫كٱذعةكركف ثعؿٱح ككًٮح،
كٱذ٪ةك٣ٮ ٫٩ثةٍ٣صح كا٣ذعٞٲ ،ٜكاٞ٪٣ؽ كا٣ذؽٝٲٜ؛ ًٚل ّ٭ؿ د٣ٲ٠ ٫٤ةف اٛلٕٮؿ ٔ٤ٲ٫؛
٣ؾ٩ ٟ٣كذُٲٓ أف ٞ٩ٮؿ :إ ٫٩ٹ ٱ١ةد ٱٮصؽ ٦ؾ٬ت ٞٚ٭ٰ ٠ةف ٦ؤٛ٣ٮق ك٦ؤقكٮق ٥٬
اٞ٣ةدة كاٙلٌ١ةـ ٍٗل اٛلؾ٬ت ا٣ـٱؽم؛ ٵف ثٞٲح اٛلؾا٬ت كإف رصٕخ ا٣ؽك٣ح إٌف
٦ؾ٬ت  ٨٦اٛلؾا٬ت ٧٠ؾ٬ت أيب ظ٪ٲٛح أك ا٣نة ٰٕٚأك ..إ٣غ ٚإً٩ل ٬ٮ رصٮع ثكٲٍ؛
ٚةٞٛ٣٭ةء ثٕٲؽكف ٔ ٨اٙل ٥١كا٣كُ٤ح ،كأْٔ٦ ٥ة ٱ ٨١٧أف ٱى٤ٮا إ٣ٲ٬ ٫ٮ اٌٞ٣ةء
ثَل اٛلذؼةوَ٧ل (اٌٞ٣ةٱة اٛلؽ٩ٲح) ،كٝؽ دي٪ىٛؾ أظ١ة٦٭ ٥كٝؽ ٹ دٛ٪ؾ.
كإذا دٞٝخ اْ٪٣ؿ يف دةرٱغ أا٧ح ا٣ـٱؽٱح كًٔ٤لا٭ة رأٱخ ٜل ٥ا٣جةع اُ٣ٮٌف يف ٍ٩ص
ا ٥٤ٕ٣كازد٬ةرقٚ ،ٺ د١ةد ِلؽ إ٦ة ٦نة  ٨٦أا٧ذ٭ ٥إٹ ك٦ ٫٣ؤ َّ ٙ٣ث٦ ٢ؤٛ٣ةت ،كٔىل
٬ؾا ا٪٣٭ش قةر مٲٕذ٭ ٥كظؾكا ظؾكٚ ،٥٬رتل ا٬ذًلـ أدجةع أ ٢٬ا٣جٲخ ثة٥٤ٕ٣
كا٣ذٕ٤ٲ ٥كإظٲةء اٙلٞ٤ةت ا٧٤ٕ٣ٲح كدأ٣ٲ ٙا١٣ذت يف مذٯ اٛلضةٹت ك٪٦٭ة ا.٫ٞٛ٣
كإذا ْ٩ؿ٩ة إٌف ُٔص ٦ؤ٠ ٙ٣ذةث٪ة ٬ؾا (امبيان امشايف) كصؽ٩ةق  ٨٦إ٣ىٮر
ا٣ؾ٬جٲح  ٫ٞٛ٤٣ا٣ـٱؽمٞٚ ،ؽ قجُٔ ٫ٞص أوعةب ا٪٣ىٮص ز ٥اٛلؼؿصٮف ز٥
اٛلعى٤ٮف ،ككو ٢ا ٫ٞٛ٣إٌف ذركد ٫كٗةٱذ ٫كز٧ؿد ،٫كأوجط ثَل أٱؽ٦ل٥
٤٦ؼىةت صةٕ٦ح ،ك٦ٮقٮٔةت مة٤٦ح ،كّ٭ؿ أزؿ ذ ٟ٣يف ٠سٍل  ٨٦اٛلؤٛ٣ةت يف
ُٔص ٦ؤ ِّ٪ٛ٣ة ٦س٦ ٢ؤٛ٣ةت اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ اٛلؿدًص (ت ٬120ػ)،
كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق( ٙت ٬124ػ) ،كاثٛ٦ ٨ذةح (ت ٬111ػ) كٍٗل٠ ٥٬سٍل ٨٦
اً٤ٕ٣لء اٛلربزٱ ٨يف ٬ؾا إُ٣ص.
ك٠ةف ٦ؤ٪ٛ٣ة (٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ ثْٛ٦ ٨ؿ) ٤َ ٨٦ٲٕح أث٪ةء ٬ؾق اٛ٣رتة اٛلٍصٝح

ا٣ؾٱ ٨أزؿكا اٛل١ذجح ا٣ـٱؽٱح ث٧ؤٛ٣ةٔل ٥إْ٣ٲ٧ح ،ك٦ة ٬ؾا ا١٣ذةب ا٣ؾم ثَل ٱؽٱٟ
إٹ مة٬ؽ ظٰ ٔىل اٛلؤ ٙ٣كُٔصقٚ ،إٌف صة٩ت ٗـارة ٦ةدد ٫ا٧٤ٕ٣ٲح ،د٧٤ف ٚٲ٫
صٮدة ا٣ذأ٣ٲ ، ٙكظك ٨ا٣كج ،ٟكا٣كٺ٦ح  ٨٦ا٣ذٕٞٲؽ ،ككًٮح اٵٛ٣ةظ،
كظك ٨ا٣رتدٲت ٛلكةا ٫٤كدٛؿٱٕةد ،٫ثعٲر ٱك٭ٔ ٢ىل َة٣ت ا ٥٤ٕ٣ا٩ذٮاؿ
٦كةا ٓ٦ ،٫٤أ٤ ٫٩لذٮم ٔىل ذ٠ؿ أٝٮاؿ أ٠سؿ أا٧ح إ٣رتة  %كًٔ٤لء ا٣ـٱؽٱح ث٢
كٞٚ٭ةء إ٣ة٦ح ،ك٬ؾا ٦ة ٣لٕ ٢اٞ٣ةرئ أ٦ةـ ٦ٮقٮٔح يف ا ٫ٞٛ٣اٷقٺ ٰ٦ٱكذُٲٓ
 ٨٦ػٺٜلة اٛلٞةر٩ح ثَل اٛلؾا٬ت اٛلؼذٛ٤ح ،كٱكذن ٨٦ ٙكراا٭ة قٕح اٵ،ٜٚ
كٔؽـ اٹ٘٩ٺؽ ،كا٣جعر كا٣ذٞ٪ٲت يف  ٢٠اٛلؾا٬ت؛ ٹقذؼٺص اٛلكةا٢
اٞٛ٣٭ٲح ا٘٣ةٌ٦ح ،كاٚ ٢٧ٕ٣ٲ٭ة ثًل ٬ٮ أٝٮل كأٝٮـ قجٲٺ.
َبرة ػٍ انكخاب

 ٨٦ :أم٭ؿ ٠ذت ا٫ٞٛ٣
ا٣ـٱؽم ،كٱٕؽ ٦ٮقٮٔح ٔ٧٤ٲح مة٤٦ح ٧٤٣ؾا٬ت اٷقٺ٦ٲح ،ٹ ٱكذ٘ ٫٪ٔ ٰ٪إ٣ةًف
كٹ َة٣ت ا ،٥٤ٕ٣كٝؽ ظٮل  ٨٦اٳراء اٞٛ٣٭ٲح كاٵٝٮاؿ كاٹصذ٭ةدات كاػذٲةرات
اً٤ٕ٣لء كاٛلضذ٭ؽٱ٠ ٨٦ ٨ةٚح اٛلؾا٬ت اٛلٕذربة ا٣يشء ا١٣سٍل ،ك٬ٮ  ٨٦ا١٣ذت اٛلٕذربة
كاٛلٕٮؿ ٔ٤ٲ٭ة ٌٞ٤٣ةة كاٞٛ٣٭ةء يف ا٣ؽٱةر ا٣ٲ٪٧ٲح ٹ ٱكذ٘ٝ ٫٪ٔ ٰ٪ةض كٹ ٞٚٲ.٫
كٞ٣ؽ أكٍف ٬ؾا ا١٣ذةب ا٬ذًل ٦نة ٠جٍل نا ًٝ ٨٦جى ٢اً٤ٕ٣لء كَ٤جح اٛ١ٕٚ ،٥٤ٕ٣ٮا ٔىل
دراقذ ٫كدؽرٱك ٫كوةر  ٨٦إْٔٔ٦ ٥ذ٧ؽأل ٥يف ا ،٫ٞٛ٣كإذا ثعسخ يف دؿاص٥
اً٤ٕ٣لء رأٱذ ٫ٱؾ٠ؿ ٠سٍل نا ثَل ٞ٦ؿكءأل ٥اٞٛ٣٭ٲح ظذٯ ُٔص٩ة اٙلةرض.
َبرة ػٍ ادلؤنف()1
٬ٮ اٞ٣ة٬ل إ٣ٺ٦ح ًٔلد ا٣ؽٱ٤ ٨لٲٯ ث ٨أٖلؽ ثٔ ٨يل ثْٛ٦ ٨ؿ ٱذى٩ ٢كج ٫إٌف
ظةرث ث ٨إدرٱف ثٝ ٨ٲف ث ٨راع ث ٨قجأ ثٕ٦ ٨ةكٱح ث ٨قٲ ٙث ٨اٙلةرث ث٦ ٨ؿ٬جح
اٵ٠رب .ك٬ٮ  ٨٦اً٤ٕ٣لء اٛلربزٱ ٨يف ٔ ٥٤ا ٫ٞٛ٣ك ٨٦ثٲخ م٭ٍل ثة ٫ٞٛ٣كا.٢ٌٛ٣
(٦ )4ىةدر ا٣رتٕلحٞ٦ :ؽ٦ح ا٣جٲةف طٌ٧ٗ /ةفَ .جٞةت ا٣ـٱؽٱح.

 :ك٣ؽ يف ق٪ح ٬142ػ .
 :دٮيف يف  4رصت اٛلْٕ ٥ق٪ح ٬115ػ ،كذُ ٟ٣لضؿة ٖلؽة ٝ ٨٦جٲ٤ح
ٔٲةؿ رسٱط ٗؿب ٦ؽٱ٪ح رٱؽة ،كد ٨ٚثضةٖ ٓ٦لؽة ،كٝربق ٪٬ةؾ ٦ن٭ٮر ٦ـكر،
كٱيل ٝربق  ٨٦ص٭ح ا٘ل٪ٮب ٝرب ظٛٲؽق اٞ٣ة٬ل ٞل٧ؽ ث ٨أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ ثْٛ٦ ٨ؿ
٦ؤ ٙ٣ا٣جكذةف كا٣رتصًلف.
 -4اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٙث ٨أٖلؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ثٔ ٨سًلف.
 -4اٷ٦ةـ أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ اٛلؿدًص.
ٞ -2ل٧ؽ ثٖ ٨لـة ثْٛ٦ ٨ؿ وةظت ا٣رب٬ةف ا١٣ةيف.
 -4ظٛٲؽق ٞل٧ؽ ث ٨أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ ثْٛ٦ ٨ؿ.
 -4اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ث ٨زٱؽ مٲغ مٲغ اٷ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ.٨
 -2اٞ٣ةق ٥ث ٨ٱٮق ٙا٤ْ٣ٲ ٰ٧اٵٜلةٌلٝ ،ؿأ ٔ٤ٲ ٫ا٣جٲةف كأصةزق ٚٲ.٫
ٔ -2جؽآص ثٞ ٨ل٧ؽ ا٪٣ضؿم ٝؿأ ٔ٤ٲ ٫يف اٵوٮَ٣ل.
 -4ا٣جٲةف ا٣نةيف اٛل٪ذـع  ٨٦ا٣رب٬ةف ا١٣ةيف (ك٬ٮ ٬ؾا ا٣ؾم ثَل ٱؽٱ.)ٟ
 -4ا١٣ٮا٠ت اٍ٪٣لة َشح ا٣ذؾ٠ؿة اٛ٣ةػؿة.
 -2ا٘لة ٓ٦اٛلٛٲؽ إٌف َةٔح اٙل٧ٲؽ اٛلضٲؽ.
ػًهُا يف انخحقيق

ٔ٧ؽ٩ة إٌف ّلٞٲ٬ ٜؾا ا١٣ذةب ٛلة  ٨٦ ٫٣أ٢لٲح ٠جٍلة ثَل ا٣ؽارقَل ،ك٤٣عةصح
اٛلةقح إ٣ٲًٝ ٨٦ ٫جى ٢اً٤ٕ٣لء كاٛلذَٕ٧٤ل؛ كٝؽ ثؾ٪٣ة ا٣ٮقٓ ٷػؿاص ٫ثن ٢١ٱ٤ٲ ٜث،٫
كذ ٟ٣ثةٛلٞةث٤ح ٪٤٣ه ٔىل اٵوٮؿ اٛلؼُٮَح كدىعٲع ،٫ككًٓ اٙلٮا٨ل يف
٦ٮإً٭ة ا٣ىعٲعح ،ظذٯ د١ٮف اٛ٣ةاؽة أ ٢٧٠كأم ،٢٧ك٪٧ٝة ٠ؾ ٟ٣ثذٞكٲ٥

ٞٚؿات ا٪٣ه دٞكٲ نًل ٹا ٞنة ،ككًٓ ٔٺ٦ةت ا٣رتٝٲ ٥كٍٗل ذ ،ٟ٣قةاَ٤ل آص
دٕةٌف ا٣ذٮٚٲ ٜكاٷٔة٩ح ،كأف ٱ ٓٛ٪ثٕ ٫لٲٓ ا٣ؽارقَل.
ك٣ن٭ؿة ٬ؾا ا١٣ذةب يف اٛل١ذجح ا٣ـٱؽٱح كاٝذ٪ةء ا١٣سٍل ٫٣؛ ٚإف ٩كؼ٠ ٫سٍلة
ك٦ذٮٚؿة ،ك٪١٣ة ٝؽ ٪٧ٝة ثٞ٧ةث٤ذٔ ٫ىل أرثٓ ٩كغ ػُٲح ،ك:ٰ٬
 -4ا٪٣كؼح اٵو ٢ك ٰ٬ا٣ذٰ أذ٧ؽ٩ة ٔ٤ٲ٭ة أذًلدان ٠جٍل نا ،كر٦ـ٩ة ٜلة ثػ(أ):
ك ٨٦ ٰ٬ػـا٩ح اٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم #
٠ذت يف آػؿ٬ة :ثؼٍ أقٍل ذ٩ج ٫كرَ٬ل ٠كج ،٫ا٣ؿاصٰ ٛ٘٦ؿة رثٞ :٫ل٧ؽ
ثٔ ٨يل ٗٛؿ آص  ٫٣ك٣ٮا٣ؽٱ ٫كٛلى ٫ٛ٪كٞ٣ةرٱ ،٫كٛل ٨دٔة  ٫٣ثةٛل٘ٛؿة
ك٘ل٧ٲٓ اٛلكَ٧٤ل  ...إٌف ٝٮ :٫٣ك٠ةف دًل ٫٦يف م٭ؿ صًلدل اٳػؿة ٨٦
م٭ٮر ق٪ح دكٓ كقذَل كأ ٙ٣ق٪ح ،ك٠ةف اٹثذؽاء يف ر ٫٧ٝيف م٭ؿ وٛؿ
 ٨٦ا٣ك٪ح اٛلؾ٠ٮرة.
 -4ا٪٣كؼح (ب) :ك٩ ٰ٬كؼح إ٣ٺ٦ح ٚؼؿ اٷقٺـ ٔجؽآص ث ٨اٷ٦ةـ اٜلةدم
اٙلك ٨ث٤ ٨لٲٯ اٞ٣ةق١٦ ، ٰ٧ذٮب يف آػؿ٬ة :د ٥ا٘لـء اٳػؿ ٠ ٨٦ذةب
ا٣جٲةف ا٣نةيف ثع٧ؽ آص كإٔة٩ذ ٫كظك ٨دٮٚٲ ٫٤ٚ ، ٫ٞاٙل٧ؽ أكٹن كآػؿان كثةَ ٪نة
كّة٬ؿ نا ،ك٠ةف اٛ٣ؿاغ  ٨٦ر ٫٧ٝٱٮـ اٹزَ٪ل زةٌل ٱٮـ  ٨٦م٭ؿ صًلدل اٵكٌف
 ٨٦م٭ٮر ق٪ح زٺث كقذَل كأ ٨٦ ٙ٣اٜلضؿة ا٪٣جٮٱح ٔىل ٍ٦صٚ٭ة أ٢ٌٚ
ا٣ىٺة كا٣ذك٤ٲ ،٥كٹ ظٮؿ كٹ ٝٮة إٹ ثةٓص إ٣يل إْ٣ٲ ،٥كوىل آص ٔىل
ٞل٧ؽ كٔىل آ ٫٣كوعج ٫كق ،٥٤ثؼٍ ٦ة ٫١٣اٍٞٛ٣ل إٌف رث ٫ا٣كةا ٫٣ ٢ا٣ىٛط
كا٣ذضةكز ٔ ٨ذ٩ج ،٫كا٣ؿاصٰ ١ٚةؾ أرسق ٠ ٨٦كجٞ :٫ل٧ؽ ث ٓ٪ٞ٦ ٨ث ٨زٱةد
اٛل٪ةػٰ ا٤ْ٣ٲٛٗ ،ٰ٧ؿ آص  ٫٣ك٣ٮا٣ؽٱ ٫كٛل ٨دٔة ٜل ٥ثةٛل٘ٛؿة.
 -2ا٪٣كؼح (ج)١٦ :ذٮب يف آػؿ٬ة :كا ٜٚاٛ٣ؿاغ  ٨٦زثؿ ٬ؾا ا٘لـء ٤ٝج نة
كّلنٲح  ٫٤ٕ٣ٱٮـ ا٣كجخ  ٓ٦أذاف إُ٣ص قةثٓ ٍٔص م٭ؿ مٕجةف ا٣ٮقٲ٥
 ٨٦م٭ٮر ق٪ح زًلف كٗلكَل كزٺزًلاح كأ ،ٙ٣ثٕ٪ةٱح قٲؽم إ٣ٺ٦ح اٛلةٟ٣

ٞل٧ؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ا١٣جيس ٔة ٢٦م٭ةرة ظؿق ٫آص كأثٞةق ،كذٟ٣
ث ٥٤ٞاٙلٍٞل :أٖلؽ ث ٨إقًلٔٲ ٢مٮٱ.٢
 -2ا٪٣كؼح (د) :ك ٰ٬ا٣ذٰ ٝةـ ٝل٤ف اٌٞ٣ةء اٵٔىل ثذىٮٱؿ٬ة كٍ٩ص٬ة ٔةـ
٬4204ػ ٠ذت يف آػؿ٬ة :د ٥ا١٣ذةب ثع٧ؽ آص اٛل ٥ٕ٪ا٣ذٮاب  ،ك٠ةف
اٛ٣ؿاغ  ٨٦زثؿ ٬ؾا ا٘لـء ٤ٝج نة ً ٫٤ٕ٣عٮة ٱٮـ اٚل٧ٲف راثٓ ٍٔص م٭ؿ
رثٲٓ أكؿ  ٨٦م٭ٮر ق٪ح قجٓ كٗلكَل كزٺزًلاح كأ ،ٙ٣ثؼٍ اٍٞٛ٣ل :أٖلؽ
ث ٨إقًلٔٲ ٢مٮٱ .٢ك٠ذت يف آػؿ اٙلةمٲحٚ :ؿغ اّ ٨٦ ٥٤ٞ٣لنٲح ٬ؾا
اٛلض٤ؽ  45 ٫٤ٕ٣م٭ؿ اٛلعؿـ ٛ٦ذةح ق٪ح ٬4251ػ ثٕ٪ةٱح اٛلٮٌف إ٣ٺ٦ح ٔـ
اٷقٺـ ٞل٧ؽ ث ٨اٙلك ٨ث ٨اٷ٦ةـ ٩ةّؿة ا٣نةـ ظ ٫ْٛآص كظؿق ٫ثعٜ
ٞل٧ؽ كآ ،٫٣كذ ٟ٣ثؼٍ اٙلٍٞل اٍٞٛ٣ل اٛلكذضٍل ٔ ٨٦ؾاب ا٣كٍٕل ٔجؽق
كاثٔ ٨جؽٱ ٫أٖلؽ ث ٨إقًلٔٲ ٢ث ٨رزؽ ث ٨إقًلٔٲ ٢ث٦ ٨٭ؽم ثٞ ٨ل٧ؽ
مٮٱ ٢ك ٫ٞٚآص دٕةٌف ،آَ٦ل.
ظُد ْرا انكخاب

ٝةؿ اٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨اٛلؤٱؽم  #يف ٣ٮا ٓ٦اٵ٩ٮار (ج /4ص)142
٦ة « :٫ْٛ٣ثٲةف اثْٛ٦ ٨ؿ ٕ٤٣ٺ٦ح ٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ ،اٛلذٮىف ق٪ح ٗلف كقجَٕل
كزًلً٩لاح ،أركٱ ٫ثة٣ك٪ؽ ا٣كةث ٜإٌف اٷ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ ٨ٔ ،٨إ٣ٺ٦ح ٔيل ث ٨أٖلؽ،
ٔ ٨إ٣ٺ٦ح ٔيل ث ٨زٱؽ ا٣نْجٰ ٨ٔ ،اٛلؤ.»ٙ٣

صٕز يٍ انُعخ ادلؼخًدة

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)

وٛعح ا٘٣ٺؼ  ٨٦ا٪٣كؼح (ج)

ا٣ىٛعح اٵكٌف  ٨٦ا٪٣كؼح (ج)

ا٣ىٛعح اٵػٍلة  ٨٦ا٪٣كؼح (ج)

وٛعح ا٘٣ٺؼ  ٨٦ا٪٣كؼح (د)

ثؽاٱح اٛلؼُٮط  ٨٦ا٪٣كؼح (د)

ا٣ىٛعح اٵػٍلة  ٨٦ا٪٣كؼح (د)


[يقديت]
يقد يت

اٙل٧ؽ ٓص رب إ٣ةٛلَلٚ ،ةَؿ

ا٣كًلكات()4

كاٵرًَل،

كرازؽ()4

اٚلٜ٤

إٔلَٕل ،ا٣ؾم ػٌٓ ٕ٣ـد ٫اٛلذ١ربكف( ،)2كػنٓ ٧ْٕ٣ذ ٫اٛلذضربكف ،كدىةٗؿ
ٜلٲجذ ٫اٛلذْٕ٧ٮف ،ػ ٜ٤اٷ٩كةف ك٠ؿ ،٫٦كأقج٤ٔ ٢ٲ ٫اٷظكةف ك ،٫٧ٌٕ ٩ك٬ؽاق إٌف

اٷٱًلف كأٜل ،٫٧كأكًط  ٫٣ا٣جٲةف كٔ ،٫٧٤ك٩ىت  ٫٣ا٣رب٬ةف( )2كٌ ٚ٭.)5(٫٧

كأم٭ؽ أف ٌٹ إ ٫٣إٹ آص ٚةَؿ اٵرًَل( )4كا٣كًلكات ،كػة ٜ٣اٵصكةـ اٙلٰ

( )4اٛ٣ةَؿ :اٛلجذؽئ كاٛلجذؽع ،كٔٝ ٨لة٬ؽ ٔ ٨اثٔ ٨جةس٦ :ة ٪٠خ أدرم ٦ة ٚةَؿ ا٣كًلكات
كاٵرًَل ظذٯ اػذى ٥إ ٌٍف أٔؿاثٲةف يف ثبؿ ٞٚةؿ أظؽً٬ل :أ٩ة ُٚؿٔلة ،أم :اثذؽأٔلة.
كا٣كًلكات ٕلٓ قًلء٤ٝ ،جخ اٜل٧ـة يف ا٘ل ٓ٧كاك نا رد نا ٜلة إٌف أو٤٭ة ،كزٱؽ أ ٙ٣كدةء
٤٣ض ،ٓ٧ك٣ٲف ٬ؾا ا٘ل ٓ٧يف ٩عٮ قًلء ثٞٲةس ،ث ٢ٹ ٣لٰء يف أقًلء اٵص٪ةس اٛلؤ٩سح
اٚلة٣ٲح  ٨٦إ٣ٺ٦ح إٹ قًلٔ نة٠ ،ك٧ٮات كمًلٹتٚ ،ٺ ٱٞةؿ يف م٧ف :م٧كةت ،كٹ يف
د٣ٮ :د٣ٮات ٚلٛةء أ٦ؿ ٬ؾا ا٣ذأ٩ٲر( .ثكذةف).
(ٝ )4ٮ :٫٣كرازؽ٬ :ؾق وٛح أػؿل ُٔٛ٭ة ثة٣ٮاك ٔىل ا٣ىٛح ا٣ذٰ ٝج٤٭ة ً٠ل يف ٝٮ:٫٣
ك٣ٲػػػر ا١٣ذٲجػػػح يف اٛلػػػـظ٥
إف اٛل٤ػػ ٟاٞ٣ػػؿـ كاثػػ ٨اٜلػػًلـ
ا٣ؿزؽ٬ :ٮ ٦ة ٱىط اٹ٩ذٛةع ث ٨٦ ٫دكف ظْؿٚ ،ةٛل٘ىٮب كاٙلؿاـ ٣ٲف ثؿزؽ ،ػٺ ٚنة
ٵ ٢٬ا٘لرب( .ثكذةف).
( )2أم :اٛلٕذٞؽكف يف أٛ٩ك٭ ٥أ١لة ٠جٍلة( .ثكذةف).
( )2أم :ا٣ؽ٣ٲ ٢إٞ٣يل كا٣ك( .ٰٕ٧ثكذةف).
ََ ذ َْ َ ُ ََْ َ
( )5أم :أكصؽ ٚ ٫٣٭ نًل كإٜلة ٦نة ٝةؿ دٕةٌفْ :صذفٍِٓاْا شييٍانّص [اٵ٩جٲةء ]11:أم :أٜل٪٧ةق ظ٥١
اٙلةدزح ا٣ذٰ قب٪ٔ ٢٭ة داكد ( .#ثكذةف).
(ٚ )4إف ٝٲً :٢ف ٝؽـ ٪٬ة اٵرًَل ٔىل ا٣كًلكات كٔ١ف ذٚ ٟ٣ٲًل دٞؽـ؟ ٪٤ٝة :إ٦ة رٔةٱح
٤٣كضٓ ،كإ٦ة ٵف اٛلٞةـ ٚٲًل دٞؽـ ٞ٦ةـ ذ٠ؿ  ٫٧ٕ٩دٕةٌف ك٠ٮ ٫٩راز ٝنة ٕ٤٣جةد ،كا٣كًلء
ُْ ُ ْ ََ ُ َ َ
٦ٮًٓ اٵرزاؽ ،ثؽ٣ٲٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوِف ذ
ٔق ُدونّ22ص [ا٣ؾارٱةت].
الص ٍَاءِ ِرزكسً وٌا ح
ِ
كاٛلٞةـ ٪٬ة ٞ٦ةـ ذ٠ؿ آزةرق دٕةٌف ا٣نة٬ؽة ثٮصٮدق ،كا٣كًلء كاٵرض يف ذ ٟ٣قٮاء٨١٣ ،
=

٪٦٭ة كا٘لًلدات ،ا٣ذٰ ًف ْل ٨٦ ٢اٵٔؿاض اٛلعؽزةت(ٝ ،)4ةدر ٔىل ٕلٲٓ أص٪ةس
اٛلٞؽكراتٔ ،ةًف ثض٧ٲٓ أٔٲةف اٛلٕ٤ٮ٦ةت ،ظٰ ٹ ِلٮز ٔ٤ٲ ٫اٳٚةت ،ق٧ٲٓ
ثىٍل ٘ل٧ٲٓ اٛلؽر٠ةت ٰ٪ٗ ،ٹ دٕرتٱ ٫اٙلةصةت ،كٹ ِلٮز ٔ٤ٲ ٫ا٣ن٭ٮات
كاٛ٪٣ؿاتٝ ،ؽٱ ٥ٹ ٱنج ٫مٲب نة  ٨٦اٛلؼ٤ٮٝةت ،كٹ ٱؽرؾ ثعك ٨٦ ٨اٳٹت،
كٹ ٤لٮٱ٨ ٫لء  ٨٦ا٘ل٭ةت،

ٔؽؿ()4

ظ١ٲ ٥يف ٕلٲٓ اٛلٕٛٮٹت٦ ،ذ٪ـق ٔ٨

إٔٚةؿ إ٣جةد اٞ٣جةاط ٪٦٭ة كا٣ىةٙلةت ،وةدؽ ٹ ٱٮو ٙثةٷػٺٚةت كٹ
ٱؿ٫ل ثيشء  ٨٦اٛلٞجعةت ،كٹ ٱ ٙ٤١أظؽان ٚٮؽ اُ٣ةٝةت.
كأم٭ؽ أف ٞل٧ؽان ٩جٲ٫

كوٛٲ )2(٫اٛلؤٱؽ()2

ثةٛلٕضـات( ،)5كاٛلجٖ٤

٤٣ؿقةٹت ،كاٛلْ٭ؿ ١٤٣ؿا٦ةت ،و٤ٮات آص ٔ٤ٲ ٫كقٺ ٫٦كّلٲةد ٫كإ٠ؿا،٫٦
كٔىل ٔرتد ٫اُ٣ة٬ؿة ،ا٣جؽكر ا٣ـا٬ؿة ،أكاا ٢ٕٚ ٢٠ ٢كأكاػؿق ،كأقأ٫٣
إ٣ى٧ح()4

كا٣ذٮٚٲ،)1(ٜ

كاٜلؽاٱح()1

إٌف أثَل َؿٱ ،ٜكاٷوةثح ٚٲًل آدٲ٫

اٵرض أمؽ ٦ٺثكح ٪٣ة ٞ٣ؿُلة ٪٦ة١ٚ ،ةف دٞؽٱ ٥ا٣كًلكات ٚٲًل دٞؽـ أ ٥٬كأ٩كت ٣ؾٟ٣
اٛلٞةـ ،كدٞؽٱ ٥اٵرًَل ٪٬ة أ٩كت ثةٛلٞةـ ا٣ؾم ٝؽ٦خ ٚٲ٣ ٫ٮص ،٫كا٣ٮص ٫اٵكؿ ٬ٮ
اْ٣ة٬ؿ ٦ ٨٦ؿاد اٛلؤ( .¦ ٙ٣ثكذةف).
( )4ٵ١لة إذا ًف ْل ٨٦ ٢اٵٔؿاض اٛلعؽزح ٠ة٩خ ٞلؽزح ،كإذا ٠ة٩خ ٞلؽزح اقذ٤ـ٦خ ٞلؽز نة،
ك٬ٮ آص قجعة ٫٩كدٕةٌف( .ثكذةف).
( )4ك ى٧َّ ٣ة ٚؿغ اٛلؤ ٨٦ ٙ٣ثٲةف دٮظٲؽ آص ك٦ة ٱذٕ ٜ٤ث ٫ا٩ذ ٢ٞإٌف ثٲةف ٔؽ ٫٣كظ٧١ذٞٚ ٫ةؿ:
ٔؽٹن..إ٣غ( .ثكذةف).
( )2ا٣ىٛٮة ٨ ٢٠ ٨٦لء :اٚلة٣ه ،ك ٫٪٦اٍ٣صاب ا٣ىةيف .ك٣لٮز يف ا٣ىةد اٙلؿ٠ةت
ا٣سٺث ،ذ٠ؿق يف اٌ٣ٲةءٝ .ٲ :٢وٛٮة اٵ٩جٲةء؛ ٵ١ل ٥ا٣ىٛٮة ك٬ٮ وٛٮٔل ،٥كيف
اٙلؽٱر(( :أ٩ة وٛٮة ا٣ىٛٮة كٹ ٚؼؿ))( .ز٬ٮر).
( )2أم :اٛلٞٮل.
( )5كٝؽ ٔؽت ٕ٦ضـاد ÷ ٫أ ٛ٣نة ،ك ٨١٣أم٭ؿ ٕ٦ضـاد ٫اٞ٣ؿآف ؛ ٣جٞةا ٫ا٣ؽ٬ؿ.
( )4ك٬ٮ ٦ة ٱرتؾ اٛل٦ ٙ٤١ة  ٙ٤٠ثرت ٫٠ٵص( .٫٤ثكذةف).
(٬ )1ٮ ٦ة ٱ ٢ٕٛاٛل٦ ٙ٤١ة  ٫٤ٕٚ ٙ٤٠ٵص( .٫٤ثكذةف).
( )1ك ٰ٬ا٣ؽٹ٣ح ٔىل ٦ة ٱٮو ٢إٌف اٛلُ٤ٮب( .ثكذةف).

٤٣ذعٞٲ ،ٜكا ٢٧ٕ٣ثٞ٧ذًص ا٣ك٪ح كا٣ذ٪ـٱ ،٢كاٛلٮاٞٚح ٣ىعٲط ا٣ؽ٣ٲٚ ،٢٭ٮ
ظكجٰ( )4ك ٥ٕ٩ا٣ٮ٠ٲ.)4(٢
أ٦ة ثٕؽ(ٚ :)2إف َ٤ت ا ٥٤ٕ٣أَشؼ اٛلُة٣ت ،ك٠كج ٫أ ٢ٌٚاٛل١ةقت،
كأر ٓٚاٛلٕةٌل كاٛلٛةػؿ ،كأ٠ؿـ اٛلعة٦ؽ كاٛلآزؿ ،كأٖلؽ اٛلٮارد كاٛلىةدرٍٚ ،صٚخ
ثإزجةد  ٫اٵٝٺـ كاٛلعةثؿ ،كدـٱ٪خ ثةقذًلٔ ٫اٛلعةرٱت كاٛل٪ةثؿ ،كّل٤خ ثؿ٫٧ٝ
ا٣ىعةا ٙكا٣ؽٚةدؿ ،كدٞؽـ ثٍص ٫ٚاٵوةٗؿ ٔىل اٵ٠ةثؿ ،كاقذٌةءت ثج٭ةا٫
اٵرسار كاًٌ٣لاؿ ،كد٪ٮرت ثأ٩ٮارق ا٤ٞ٣ٮب كا٣جىةاؿ٬ ،ٮ رساج ٱكذٌةء ث ٫يف
ا ،)2(٥٤ْ٣كٛ٦ذةح ٛلٛٞٺت ا٣ج٭ ،)5(٥كث ٫ٱؽرؾ اٛ٣ٮز كا٣ؿًٮاف كاٚل٤ٮد يف
ٗؿؼ ا٘ل٪ةف ،كأ ٫٤٬قةدات يف  ٢٠أكاف ،كٞ٦ؽك٦ٮف ٔىل اٳثةء كاٷػٮاف،
كُل ٥ٱ ٢٧١اٷٱًلف ،كٱكٕؽ أ ٢٬ا٣ـ٦ةف ،كٱى٤ط ا٣ؿٔٲح كا٣كُ٤ةف ،كدؿٗ٥
أ ٙ٩ا٣نٲُةف .اوُٛة ٥٬رب اٵرثةب ،كأكرز٭ ٥ا٣ك٪ح كا١٣ذةب ،أظٲة آص ُل٥
ا٣ؽٱ ،٨كصٕ٤٭ ٥أا٧ح ٧٤٣كَ٧٤ل ،كٝؽكة ٧٤٣٭ذؽٱ ،٨كٕ٠جح ٧٤٣كرتمؽٱ،٨
ذ َ ََُْ َ َ ذ َ َ
ُْ َْ
ِيَ َل
كا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل ذٝ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صكو ْو ي َ ْصخَِٔي اَّلِيَ حكئٍن واَّل
( )4أمٞ :لذكجٰ ك٠ةيف ٹ أقأؿ ٍٗلق( .ثكذةف).
( )4أم :اٛلٮ٠ٮؿ إ٣ٲ( .٫ثكذةف).
( )2أ٦ة ثٕؽ ٝٲ ٰ٬ :٢أٚىط ٧٤٠ح ٝة٣ذ٭ة إ٣ؿب؛ ٵ١لة دٌ٪٧خ اٷرضاب كاٹٚذذةح ،كٝٲ :٢إف
أكؿ ٝ ٨٦ةٜلة ٔيل  ،#كٝٲٝ :٢ف ث ٨قةٔؽة ،كٝٲ :٢داكد وىل آص ٔ٤ٲ ،٫ك ٰ٬اٛلؿاد ثٞٮ٫٣
ََ ْ َ ْ
اْل َ
ابّ20ص [ص] ،كٝٲٚ :٢ى ٢اٚلُةب ا٣جٲ٪ح ٔىل اٛلؽٰٔ كا٣ٲَ٧ل ٔىل
ِؽ
دٕةٌفْ :صوفطو
ِ
اٛلؽٔٯ ٔ٤ٲٝ .٫ةؿ يف ثٕي ا٣ذٛةقٍل :ٵ٠ ٫٩ةف يف َشٱٕح داكد  #ق٤ك٤ح ٞ٤ٕ٦ح  ٨٦ا٣كًلء ٹ
ٱ٪ةٜلة اٛلجُٚ ،٢ةػذى ٥از٪ةف ٝؽ ٗىت أظؽً٬ل ٔىل اٳػؿ ٦ةٹن كأدػ ٫٤يف ٨لء ٱكرتقٚ ،ذ٪ةزٔة
٧ٚؽ اٛلؽٰٔ ٱؽق إٌف ا٣ك٤ك٤ح ٪ٚةٜلة ،ز ٥إف اٛلؽٔٯ ٔ٤ٲ٩ ٫ةكؿ اٛلؽٰٔ ذ ٟ٣ا٣يشء ا٣ؾم ػجأ ٚٲ٫
اٛلةؿ كد٪ةكؿ ا٣ك٤ك٤ح ثٕؽ دٔٮاق أف ٦ة ٔ٪ؽق ٦ة ادٔٯ ٔ٤ٲ٪ٚ ٫ةٜلةٚ ،ؿٕٚخ ا٣ك٤ك٤ح ك٩ـ٣خ ا٣جٲ٪ح
ٔىل اٛلؽٰٔ كا٣ٲَ٧ل ٔىل اٛلؽٔٯ ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2أراد ثة ٥٤ْ٣ا٘ل٭ةٹت( .ثكذةف).
( )5أراد ٕلٓ ُل٧ح ،كا٣ج٭٧ح :ا٣ىؼؿة ،كٱٞةؿ أُل٧خ ا٣جةب ،إذا أٗٞ٤ذ ٫دنجٲ٭ نة ثة٣ىؼؿة ،ك٠ؾٟ٣
اٙلٞ٤ح اٛلج٭٧حٚ .ضٕ ٢اٛ٦ ٥٤ٕ٣ذةظ نة ٧٤٣ن١ٺت ا٣ذٰ ٗٞ٤خ ٚٺ َؿٱ ٜإ٣ٲ٭ة( .ثكذةف).
(*) ٝةؿ يف ا٪٣٭ةٱح٦ ٢٠ :كأ٣ح ٦ن٤١ح ٤ٌٕ٦ح ٚ٭ٰ دك٧ٯ ٦ج٭٧ح؛ ٵ١لة أُل٧خ ٔ ٨ا٣جٲةف( .دؿصًلف).

َ َ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ (َ َ ُ ْ َ َ )4
خ ًْ
ْيا
وِت
َح ْكي ٍُٔن﴾ [ا٣ـ٦ؿ ،]1:كٝٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :وٌَ يؤت اْل ِهٍث ذلد أ
ِ
ْ ُ ْ َ ذ َ ُ ُ
ْيا﴾ [ا٣جٞؿة ]441:كٝٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :ي َ ْرفَفِ ذ ُ
َنر ِ ً
اّلِل ذاَّل َ
ِيَ أوحٔا
ِيَ ءَ َأٌُِا ٌِِسً واَّل
ْ َْ ََ َ
سات([ ﴾)4اٛلضةد٣ح ،]44:كٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإ ذج ٍَا ََي ْ ََش ذ َ
اّلِل ٌ َِْ قِتَادِه ِ
اىكِيً در ٍ
ِ
ْ
َُْ َ ّ ْ
ََُْ ُ
ب زِد ِّن قِي ًٍا ]442:٫َ[ ﴾114كٝٮ٫٣
اىكيٍاءّص [ٚةَؿ ،]41:كٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوكو ر ِ
ُ ذ ْ
َ
دٕةٌفْ :ص َو ٌَا َح ْكلِي َٓا إَِل اى َكال ٍُِٔنّ43ص [ا١٪ٕ٣جٮت] كٝٮؿ ا٣ؿقٮؿ ÷ ((اً٤ٕ٣لء
كرزح اٵ٩جٲةء)) ،كٝٮ ٢ٌٚ(( :÷ ٫٣إ٣ةًف ٔىل إ٣ةثؽ ٌٛ٠يل ٔىل أظؽ،))٥٠
كٝٮ ٢ٌٚ(( :÷ ٫٣إ٣ةًف ٔىل إ٣ةثؽ  ٢ٌٛ٠ا٧ٞ٣ؿ ٣ٲ٤ح ا٣جؽر ٔىل قةاؿ
ا١٣ٮا٠ت)) ،كٝٮ ٨٦(( :÷ ٫٣ٱؿد آص ث ٫ػٍل نا ٱٞٛ٭ ٫يف ا٣ؽٱ ٨كٱ٤٭٫٧
رمؽق)) ،كٝٮ(( :÷ ٫٣ا٘٣ؽك كا٣ؿكاح يف دٕ٤ٲ ٥ا٣ؽٱ ٨أ٪ٔ ٢ٌٚؽ آص ٨٦
ا٘ل٭ةد يف قجٲ ٢آص)) ،كٝٮٞٚ(( :÷ ٫٣ٲ ٫كاظؽ أ٪ٔ ٢ٌٚؽ آص  ٨٦أٙ٣
ٔةثؽ( ،)))2كٝٮ٩(( :÷ ٫٣ٮـ إ٣ةثؽ أٔ ٨٦ ٢ٌٚجةدة ا٘لة ،))٢٬كٝٮ÷ ٫٣
يف آػؿ ػرب((( :)2كٛلؾا٠ؿة يف ا ٥٤ٕ٣قةٔح أظت إٌف آص ٔ ٨٦جةدة ٍٔصٱ ٨أ ٙ٣ق٪ح))،
ه
ػٍل ٠ ٨٦سٍل يف ص٭ ،))٢كٝٮ:÷ ٫٣
كٝٮ:÷ ٫٣
((ٔ٤ٝ ٢٧ٲ ٢يف ٔ ٥٤ه
((رٕ٠ذةف ٔ ٨٦ةًف ػٍل  ٨٦أ ٙ٣رٕ٠ح ٔ ٨٦ةثؽ صة ،))٢٬كٝٮ(( :÷ ٫٣ا٧٤١٣ح
ا٣ٮاظؽة ٱذٕ٧٤٭ة اٛلك ٨٦ ٥٤أػٲ ٫اٛلك ٥٤أك ٱٕ٧٤٭ة إٱةق أٝ ٨٦ ٢ٌٚٲةـ أ٣ ٙ٣ٲ٤ح
كوٲةـ أ ٙ٣ٱٮـ كوؽٝح أ ٙ٣دٱ٪ةر كوؽٝح أ ٙ٣در ٥٬كظضح ٦ربكرة(،)))5
( )4ا ،٥٤ٕ٣كٝؽ ٱؿاد ُلة ا٪٣جٮة.
(ٝ )4ةؿ اثٔ ٨جةس :ٱٕ ٰ٪ٱؿٕٚ٭ٚ ٥ٮؽ ا٣ؾٱ ٨آ٪٦ٮا درصةت.
( )2ٵ ف إ٣ةًف ٱكذٞ٪ؾ ٔجةد آص  ٨٦اٌ٣ٺؿ إٌف اٜلؽل ،كإ٣ةثؽ ٱٮم ٟأف ٱٞؽح ا٣ن ٟيف
٤ٝجٚ ٫ٲ ٓٞيف كادم اٜل١٤ةت١٬ .ؾا يف ٝل٧ٮع زٱؽ ثٔ ٨يل ٔ ٨ٔ %يل .#
( )2أك ٨٦ :÷ ٫٪ٔ ٫٣أراد رًةم ٤ٚٲ١ؿـ وؽٱٝ ،ٰٞٲ :٢ك ٨٦وؽٱٟٞ؟ ٝةؿَ :ة٣ت
ا٬ ،٥٤ٕ٣ٮ أظت إ ٌٍف ٦ ٨٦ٺا ١ح ا٣كًلكات ٨٦ ،أ٠ؿٞٚ ٫٦ؽ أ٠ؿ ،ٰ٪٦ك ٨٦أ٠ؿ٫٤ٚ ٰ٪٦
ا٘ل٪ح ،كٹ أظت إٌف آص  ٨٦ا ،٥٤ٕ٣كٛلؾا٠ؿة ...إ٣غ .ذ٠ؿق يف ا٣كٛٲ٪ح.
( )5ٱٕٞ٦ :ٰ٪جٮ٣ح .كٔٺ٦ح اٞ٣جٮؿ ٦ة ركم ٔ ٨اٙلك ٨أٝ ٫٩ٲ٦ :٫٣ ٢ة اٙلش اٛلربكر؟ ٝةؿ :أف
دؿصٓ زا٬ؽ نا يف ا٣ؽ٩ٲة راٗج نة يف اٳػؿة ٨٦( .رثٲٓ اٵثؿار ٤٣ـٟلٍصم ¦).
(*) ك٬ؽم ٹ ٱ٧ٮتٛ( .لٓ).

كٝٮ(( :÷ ٫٣اْ٪٣ؿ إٌف كص ٫إ٣ةًف( )4ػٍل ٔ ٨٦جةدة قذَل ق٪ح وٲةـ ١لةر٬ة
كٝٲةـ ٣ٲ٤٭ة)) ،كٝٮ(( :÷ ٫٣ظؿؼ يف ا ٥٤ٕ٣ػٍل ٔ ٨٦جةدة ٦ةاح ق٪ح ،كد١ٛؿ
قةٔح ػٍل ٔ ٨٦جةدة ق٪ح)) ،كٝٮ(( :÷ ٫٣وعجح اً٤ٕ٣لء كٝلة٣كذ٭٠ ٥ؿـ،
كاْ٪٣ؿ إ٣ٲ٭ٔ ٥جةدة ،كاٛليش ٕ٦٭ٚ ٥ؼؿ ،كٟلةُ٣ذ٭ ٥كاٵٕ٦ ٢٠٭ ٥مٛةء ٪٤٣ةس،
د٪ـؿ ٔ٤ٲ٭ ٥زٺزٮف رٖلح كٔىل ٍٗل ٥٬رٖلح كاظؽة)) ،كٝٮ(( :÷ ٫٣كٜلٺؾ
ٝجٲ٤ذَل ٝ ٨٦جةا ٢إ٣ؿب ػٍل ٜلؾق اٵ٦ح ٬ ٨٦ٺؾ ٔةًف كاظؽ)) ،كأ٦ة اٷصًلع
ٔىل ذٚ ٟ٣ٺ ػٺؼ ثَل اٛلكَ٧٤ل أف َ٤ت ا ٥٤ٕ٣أَشؼ اٚلىةؿ كأ٠ؿ٦٭ة
كأْٔ٧٭ة كإٔٛ٩٭ة ،كثٝ ٫ٮاـ( )4ا٣ؽٱ ٨كا٣ؽ٩ٲة ،كٝؽ ٝةؿ ٔ٧ؿ٦ :ٮت أٔ ٙ٣ةثؽ
ٝةا ٥ثة٤٣ٲ ٢وةا ٥ثة٪٣٭ةر أ٬ٮف ٦ ٨٦ٮت ٔةًف ٱٕ٦ ٥٤ة أظ ٢آص ً٦ل ظؿـ آص
ٚة٩ذ ٓٛث ٫كا٩ذ ٓٛث ٫ا٪٣ةس كإف ٠ةف ٹ ٱـٱؽ ٔىل اٛ٣ؿااي(.)2
كٝةؿ اث٦ ٨كٕٮد(٣( :¦ )2ٮ ٱَٕ ٥٤ة٣ت ا٦ ٥٤ٕ٣ة  ٫٣يف َ٤ج ٫ٵ ٜٛ٩ا٣ؽ٩ٲة
ثعؾاٍٚل٬ة يف ثةب  ٨٦ا ،)٥٤ٕ٣كٝةؿ ثٕي ا٣ك )5(ٙ٤ا٣ىةٙلَلٔ :ضجخ ٛل٨
أدرؾ ا٦ ٥٤ٕ٣ةذا ٚةد٫؟ كٛلٚ ٨ةد ٫ا٦ ٥٤ٕ٣ةذا أدر٫٠؟ كُ٣ ٨١٣ة٣ت ا ٥٤ٕ٣آداب
ككّةا ٙٱ٪جٰ٘

)4(٫٣

ٕ٦ؿٚذ٭ة كاُ ٢٧ٕ٣لة٪٧ٚ ،٭ة ٦ة ٱذٕ ٜ٤ثةٞ٣ةرئ ،ك:ٰ٬

(ٔ )4ىل كص ٫اٵػؾ ٔ ٫٪كاٹٝذؽاء ث.٫
(*) ٝٲ٤٣ ٢ىةدؽ ٨٧ٚ :ذ ٟ٣إ٣ةًف؟ ٝةؿ٬ :ٮ  ٨٦ٱؾ٠ؿؾ اْ٪٣ؿ إ٣ٲ ٫اْ٪٣ؿ إٌف اٳػؿة كإٹ
ٚ٭ٮ ٚذ٪ح ٨٦( .قٛٲ٪ح اٙلة ٥٠رٖلح آص ٔ٤ٲ.)٫
( )4ثَ١ص اٞ٣ةؼ ٛلة ٱٞٮـ ث ٫ا٣يشء ،ك٬ٮ اٛلؿاد ٪٬ة ،كثٛذع٭ة ا٣ٮقٍ ً٠ل يف ٝٮ ٫٣دٕةٌف:
ي ذَل َِم كَ َٔ ً
ْص َو ََك َن بَ ْ َ
اٌاّ67ص [اٛ٣ؿٝةف].
( )2ٱٕ :ٰ٪كإف ٠ةف ٬ؾا ٹ ٱـٱؽ ٔىل اٛ٣ؿااي مٲب نة .ٍٝ

(*) ٱٕ ٢ٕٚ :ٰ٪اٛ٣ؿااي دكف اٛلك٪ٮ٩ةت ،كٝٲ ٥٤ٔ :٢اٛ٣ؿااي  ،ٍٞٚك٦ ٰ٬ة أظ ٢آص ٫٣
كظؿـ آص دٕةٌف.
( )2أمٔ :جؽ آص ث٦ ٨كٕٮد.
(ٝ )5ٲ٬ :٢ٮ ا٣نة.ª ٰٕٚ
(٬ )4ؾق اْٛ٤٣ح إذا دػ٤خ ٔىل اٷزجةت اظذ٤٧خ إٚةدة ا٣ٮصٮب كاٹقذعجةب كاٛلذٲ٨ٞ
=

ظك ٨ا٣ذأدب( )4كا٣ذٮآً كا٣ذْٕٲ٣ ٥نٲؼٚ ،٫ٲجذؽا ٫ثة٣كٺـ ،كٱ ٢ٞثَل ٱؽٱ٫
ا١٣ٺـ ،كٹ ٤لُصق ث١سؿة ا٣كؤاؿ ،ك٤لك٦ ٨كأ٣ذ٫؛ ٚٺ ٱكأ ٫٣يف ظةؿ إٞ٣ةا٫
ٔ٤ٲ ٫أك ٔىل ٍٗلق ،كٹ ٱكأ٨ ٨ٔ ٫٣لء ٍٗل ٦ة ٬ٮ ٦ن٘ٮؿ ث ،٫كٹ ٱكأ٨ ٨ٔ ٫٣لء
ٝؽ ً٦ص كٹ ٔ٨ ٨لء ٦كذٞج ،)4(٢كٔ٤ٲ ٫ا٣ذ ٰٞ٤كاٞ٣جٮؿ ٛلة أٞ٣ةق ٔ٤ٲ،٫
كا٣ذع ،٫٣ ِٛكٹ ٱٕض ٢ثؿدق كٹ ثةٔرتاًٚ ،٫إف ثةف ٚ ٫٣ٲ ٫كص ٫قؤاؿ ثعر
ٔ ٫٪ثعكٔ ٨جةرة ٔىل كص ٫ا٣كؤاؿ ٹ ٔىل كص ٫اٹٔرتاض كا٣ذٕ٪خ ،كٔ٤ٲ٫
ظك ٨ا٪٣ىٲعح كظك ٨اٛلٮادة كاٛلٕةَشة ٣ـ٦ٲ ٫٤كاٷٔة٩ح ٔ ٫٣ىل اٙل.ِٛ
ك٪٦٭ة ٦ة ٱذٕ ٜ٤ثة٣نٲغ ،ك٬ٮ اٷ٩ىةؼ ٞ٤٣ةرئ ،كاٷٝجةؿ ٔ٤ٲ ،٫كا٣ذٞٛؽ ٵظٮا،٫٣
كٓل٭ٲؽ٬ة ثًل ٤لذةج إ٣ٲ ٫كثًل ٱٕٲٔ ٫٪ىل َ٤ت ا ،٥٤ٕ٣كظك ٨اْ٪٣ؿ ٚٲًل قأ،٫٪ٔ ٫٣
كا٣جعر ًٔل ا٣ذجف ٔ٤ٲٚ ،٫إف ِلىل  ٫٣أصةب ٔ ،٫٪كإف أمٝ ٢١ةؿ :آص أٔ.)2(٥٤
كٹ ٱٕض ٢ثة٘لٮاب ظذٯ ٱذضىل ٞٚ ،٫٣ؽ ٝةؿ ÷(( :أصؿأٔ ٥٠ىل اٛ٣ذٲة
أصؿأٔ ٥٠ىل ا٪٣ةر)) ،كٹ ٱذ ٙ٤١ا٘لٮاب ثٍ٘ل ّلٞٲٞٚ ،ٜؽ ٝةؿ ÷(( :إف
آص ٱج٘ي اٛلذَٛ٤١ل)) .كٹ ٱٛؿح ثٞجٮؿ أٝٮا ٫٣كٹ ٤لـف ثؿد٬ة ،كٹ ٱؿد ٨٦
َ٤ت  ٫٪٦اٛ٣ةاؽة ٵصٞٚ ٢ؿق كٗلٮ ٫٣كٱذٞ٤ٯ أ ٢٬ا٪٘٣ٯ كا٣ؿاةقح .كٔ٤ٲ٭ًل ٕلٲٕ نة
ظك ٨ا٣ذٮآً ٓص دٕةٌف كٵك٣ٲةا ،)2(٫كاٛلٮادة ٜل ،٥كدؿؾ ا٣ذ١رب كا٣رت،)5(ٓٚ
كظك ٨اٞ٣ىؽ ٓص دٕةٌف كَ٤ت ا٣سٮاب  ٫٪٦يف ا٣ؽار اٳػؿة ،كٹ ٱ١ٮف ٤ُ٦ٮُلًل
اٹقذعجةب ،ظذٯ ٱؽؿ د٣ٲ .٢كإف دػ٤خ ٔىل ا ٰٛ٪٣أٚةدت ا١٣ؿا٬ح كاٙلْؿ ،كاٛلذٲ٨ٞ
ا١٣ؿا٬ح ظذٯ ٱؽؿ د٣ٲ( .٢ز٬ٮر ث ٨٦ ٫ْٛ٤ثةب ٩ؽب ٞ٣ة٬ل اٙلةصح).
( )4كٔ٣ :÷ ٫٪ٲف ا٣ذ ٨٦ ٜ٤٧ػ ٜ٤اٛلؤ ٨٦إٹ يف َ٤ت ا .٥٤ٕ٣كٔ :÷ ٫٪إذا ص٤ف اٛلذٕ٥٤
ثَل ٱؽم إ٣ةًف ٚذط آص ٔ٤ٲ ٫قجَٕل ثةث نة  ٨٦ا٣ؿٖلح ،كٹ ٱٞٮـ ٪ٔ ٨٦ؽق إٹ ٠ٲٮـ ك٣ؽد ٫أ.٫٦
( )4ظٲر ٠ةف ٹ دٕٛ ٜ٤لة ٬ٮ ٚٲ ٫ثًل ٝؽ ً٦ص كٹ ث٧كذٞجَّ ٢
كإٹ ظك.٨
( )2كٔىل ا٣نٲغ أٱٌ نة دٛ٭ ٥قؤاؿ ا٣كةا ٢كإٱٌةح ٔجةرد ٫إف ػٛٲخ ،كدذ٧ٲ٧٭ة إف ُٝصت ،ز٥
ا٘لٮاب إف ِلىل أك اْ٪٣ؿ ٚٲ ٫إف ٗ٧ي كأف ٹ ٱ٪٧٤٣ ٢ٞذ٭ٰ كٹ ٱ١سؿ ٧٤٣جذؽم( .ز٬ٮر).
( )2ا٣ىةٙلَل ٔ ٨٦جةدق.
و
ٔةص.
( )5إٹ ٔىل ّةًف أك

ثة ٥٤ٕ٣ا٣ؽ٩ٲة اٛ٣ة٩ٲح ٚٲجُ٤٧ٔ ٢٭ًل كٱ١ٮ٩ةف  ٨٦اٵػَصٱ ٨أًٔلٹن ا٣ؾٱ٢ً ٨
قٕٲ٭ ٥يف اٙلٲةة ا٣ؽ٩ٲة ك٤ ٥٬لكجٮف أ١ل٤ ٥لك٪ٮف و ٕ٪نة ،كٝؽ ٝةؿ ÷:
(( ٨٦دٕ ٥٤آ ٥٤ٕ٣ص ًف ٥ل٨ ٨٦ ٙلء كػةؼ ٨ ٢٠ ٫٪٦لء ،ك ٨٦دٕ ٥٤اٍ٘٣ ٥٤ٕ٣ل
آص ػةؼ ٨ ٢٠ ٨٦لء كًف ٥ل٨ ٫٪٦ ٙلء)) ،كٝةؿ ÷٣(( :ٲف اٵٔ٧ٯ ٨٦
ٱٕ٧ٯ ثُصق ،إً٩ل اٵٔ٧ٯ  ٨٦دٕ٧ٯ ثىٍلد ،))٫كٝةؿ ÷(( :أمؽ ا٪٣ةس
ٔؾاث نة ٔةًف ًف ٱ٪ذ ٓٛثٕ ،))٫٧٤كٝةؿ ÷٠ ٨٦(( :ذ ٤ٔ ٥نًل ٱًٕ٦ ٫٧٤ل ٱ ٓٛ٪آص ث٫
يف أ٦ؿ ا٣ؽٱ ٨أ٘ل ٫٧آص ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح ث٤ضةـ ٩ ٨٦ةر( ،)))4كٝةؿ ÷(( :ٱ٪جٰ٘
ٕ٤٣ةًف أف ٱ١ٮف ٤ٝٲ ٢اٌ٣ع٠ ٟسٍل ا٣ج١ةء ،ٹ ٱًلزح كٹ ٱًلرم( )4كٹ ٣لةدؿ(،)2
إف  ُٜ٩ ُٜ٩ثع ،ٜكإف و٧خ و٧خ ٔ ٨ثةَ ،٢كإف دػ )2(٢دػ ٢ثٕ ،٥٤كإف
ػؿج ػؿج ثؿ.))ٜٚ
كٔ٤ٲ٭ًل ٞلةذرة ػىةؿ ٹ ٱ١ةد ٱك٪٦ ٥٤٭ة إٹ اٛلؼ٤ىٮف:
اٵكٌف :ا٣ؿٱةء(ٚ ،)5إ ٫٩اٍ٣صؾ اٚل ،ٰٛك٬ٮ  ٨٦ا١٣جةاؿ اٛلعجُح ٤٣سٮاب ،ك٨٦
ٕل٤ح ا٣ؿٱةء أف ٱٕ ٢٧ا ٢٧ٕ٣ػة٣ى نة ٓص دٕةٌف ٤ ٫٪١٣لت أف ٱُ٤ٔ ٓ٤ٲٍٗ ٫لق
كٱٛ٭ ،٫٧كًف ٱؽا ٓٚذٛ٩ ٨ٔ ٟ٣ك ،)4(٫كٝؽ ٝةؿ ÷ ٨٦(( :دـٱ٪٤٣ ٨ةس ثًل
( )4كاٛلؿاد ثة٦ ٥٤ٕ٣ة ٱ٤ـ ٫٦دٕ٤ٲ ٫٧كٱذَٕل ٔ٤ٲ ٨٧٠ ٫ٱؿل رص ن
ٺ ظؽٱر ٔ٭ؽ ثةٷقٺـ كٹ ٤لك٨
ا٣ىٺة كٝؽ ظِص كٝذ٭ة ٚٲٞٮؿ٧٤ٔ :ٮٌل ٠ٲ ٙأويل ،ك ٨٧٠صةء ٦كذٛذ نٲة يف ظٺؿ أك ظؿاـ
ٚإ ٫٩ٱ٤ــ يف ٬ؾا كأ٦سة ٫٣دٕؿٱ ٙا٘لٮاب ك ٫ٕ٪٦ ٨٦اقذع ٜا٣ٮٔٲؽ١( .لةٱح).
( )4اٛلًلراق :اٛلضةد٣ح ٨٦ .دٲكٍل ا٣ؽثٲٓ .كٝٲ :٢اٛل١ةثؿة.
( ُٙٔ )2دٛكٍلم.
( )2أم :دػ ٢يف أ٦ؿ  ٨٦اٵ٦ٮر.
( )5ك٬ٮ يف ا٘٤٣حٔ :جةرة ٔ ٢ٕٚ ٨أ٦ؿ  ٨٦اٵ٦ٮر اٛلكذعك٪ح ٹ ٘٣ؿض قٮل أف ٱؿاق ٍٗلق َ٤ج نة
٤٣س٪ةء أك ٍٗلق .كأ٦ة يف اٍ٣صعٚ :٭ٮ أف ٱَ ٢ٕٛةٔح أك ٱرتؾ ٕ٦ىٲح ٦ؿٱؽ نا ثؾ ٟ٣ظىٮؿ َشؼ
يف ا٣ؽ٩ٲة ثس٪ةء أك ٍٗلق ،كقٮاء أراد  ٓ٦ذ٩ ٟ٣ٲح ا٣ذٞؿب إٌف آص دٕةٌف أـ ٹ ٚإ ٫٩رٱةء.
(ٚ )4أ٦ة ٣ٮ داًٚ ٓٚل ٔ٤ٲ ٫إٹ اٛلؽإٚح.

٤لت آص ٔـ كص ٢كثةرز آص ثًل ٱ١ؿق  ٰٞ٣آص ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح ك٬ٮ ٔ٤ٲٌٗ ٫جةف))،
كٔ(( :÷ ٫٪إف اٛلٺا١ح ٍ٣لٕٚٮف ٔ ٢٧إ٣جؽ ٔ ٨٦جةد آص ٚٲ١سؿك ٫٩كٱـ٠ٮ٫٩
ظذٯ ٱ٪ذ٭ٮا ث ٫إٌف ٦ة مةء آص  ٨٦قُ٤ةٚ ،٫٩ٲٮظٰ آص إ٣ٲ٭ :٥إ ٥١٩ظْٛح ٔىل
ٔٔ ٢٧جؽم كأ٩ة رٝٲت ٔىل ٦ة يف ٛ٩ك ،٫إف ٔجؽم ٬ؾا ًف ٥ل٤ه ٍٔ ٫٤٧ف ،اصٕ٤ٮق
يف قضَل(.)))4
ا٣سة٩ٲح :إ٣ضت ،ك٬ٮ اقذْٕةـ اٛلؿء ٛ٪٣ك ٫كدؿٔ ٫ٕٚىل ٍٗلق ،كإٔضةث ٫ثيشء
ََ َ
خ رْي ٞ
 ٨٦إٔٚة ٫٣أك أٝٮا .)4(٫٣ك٬ٮ ػ٤ٲٞح إث٤ٲف كَجٲٕذ )2(٫ظٲر ٝةؿْ :صأنا
ر
مِّنهّص [اٵٔؿاؼ ،]44:ك٤ٝٲ ٨٦ ٢ٱك٬ ٨٦ ٥٤ؾق اٚلى٤ح ،كٝؽ ٝةؿ ÷٣(( :ٮ ًف
دؾ٩جٮا ٚلنٲخ ٔ٤ٲ٦ ٥١ة ٬ٮ أمؽ  ٨٦ذ :ٟ٣إ٣ضت إ٣ضت)) .كٝةؿ ٔيل :#

( ٨٦أٔضت ثؿأٱ ،٢ً ٫ك ٨٦اقذ٘٪ٯ ثٕ ٫٤ٞزؿ).
ا٣سة٣سح :اٙلكؽ( ،)2ك٬ٮ ٩ذٲضح ا٣جؼ)5(٢؛ ٵف اٙلةقؽ ٱؿل ٧ٕ٩ح آص ٔىل ٔجةدق
( )4قضَل٠ :ذةب صة ،ٓ٦ك٬ٮ دٱٮاف اٍ٣ص ،د ٌكف آص ٚٲ ٫أًٔلؿ ا٣نٲةََل كأًٔلؿ اٛ١٣ؿة
كاٛ٣كٞح  ٨٦ا٘ل ٨كاٷ٩ف ،ك٬ٮ ٠ذةب ٦ؿٝٮـ ٦كُٮر ِّثَل ا١٣ذةثح ،أك  ٥٤ٕ٦ٱٕ ٨٦ ٥٤رآق
أ ٫٩ٹ ػٍل ٚٲ ،٫كاٛلٕ٪ٯ أف ٦ة ٠ذت  ٨٦أًٔلؿ اٛ٣ضةر ٦سجخ يف ذ ٟ٣ا٣ؽٱٮاف .كقٰ٧
قضٲ ٪نة ٕٚٲٺن  ٨٦ا٣كض ،٨ك٬ٮ اٙلجف كا٣ذٌٲٲ ٜٵ ٫٩قجت اٙلجف كا٣ذٌٲٲ ٜيف ص٪٭،٥
أك ٵُ٦ ٫٩ؿكح يف قضَل ً٠ل ركم أ ٫٩كاد ّلخ اٵرض ا٣كةثٕح يف ١٦ةف كظل ،٥٤ْ٦
ك٬ٮ ٦ك ٨١إث٤ٲف كذرٱذ ،٫اقذ٭ة٩ح ث ٫كإذٹٹن  ،٫٣ك٣ذن٭ؽق ا٣نٲةََل اٛلؽظٮركف ً٠ل
ٱن٭ؽ دٱٮاف اٚلٍل اٛلٺا١ح اٛلٞؿثٮف٠( .نةؼ ث ٨٦ ٫ْٛ٤قٮرة اٛلَُٛٛل).
(ٚ )4ٲذُةكؿ ٔىل ً ٨٦ف ٤لى٦ ٢س.٫٤
( )2أمَ :ؿٱٞذ.٫
( )2ك٬ٮ ٠ؿا٬ح كوٮؿ ا ٥ٕ٪٣أ ك ثٞةء٬ة ٍ٘٤٣ل ٹ ٣ٮص٦ ٫ٮصت ٔ ٨٦ؽاكة أك ٩عٮ٬ة .ك٣لؿم
ٝلؿل اٙلكؽ ٔىل ا ٥ٕ٪٣اٙلكؽ ٔىل ظك ٨ا٣س٪ةء كاردٛةع ا٣نأف( .د٤٧١ح).
( )5ٵف ا٣جؼٔ ٢جةرة ٔ ٨مؽة ظت اٛلةؿ اٙلة٤٦ح ٔ ٫٣ىل  ٫ٕ٪٦ظٲر كصت ثؾ .٫٣كا٣جؼ ٢يف
ا٣ذعٞٲ٬ ٜٮ  ،٫ٕ٪٦كقجت اٛل٬ ٓ٪ٮ مؽة ظج( .٫د٤٧١ح).

 ٥٤ٔ ٨٦أك َشؼ أك ٦ةؿ أك صةق أك ٞلجح يف ٤ٝٮب اٚلٚ ٜ٤ٲعت زكاٜلة ٔ ٨وةظج٭ة،
٠ ٓ٦ٮ١لة ٹ دِصق كٹ دٞ٪ى ٨ٔ ٫درصذ ٫مٲب نةٚ ،ٺ ٱـاؿ يف دٕت كٔ٪ةء  ٨٦ظكؽق،
ك٬ٮ اٛلٕؾب ا٣ؾم ٹ ٱؿظ ،٥كٝؽ ٝةؿ ÷(( :اٙلكؽ ٱأ ٢٠اٙلك٪ةت ً٠ل دأ٢٠
ا٪٣ةر اٙلُت)) ،كٝةؿ ÷ٝ(( :ؽ دب إ٣ٲ ٥١داء اٵٝ ٥٦ج :٥١٤اٙلكؽ
كا٣جٌ٘ةء ٰ٬ ،اٙلةٞ٣ح ،ٹ أٝٮؿّ :ل ٜ٤ا٣نٕؿ ،ك٪١٣٭ة ّل ٜ٤ا٣ؽٱ.))٨
ا٣ؿاثٕح :ا١٣رب(ٚ ،)4٭ٮ  ٨٦اٚلىةؿ ا٣ؿدٱبحٝ ،ةؿ ÷(( :ٹ ٱؽػ ٢ا٘ل٪ح
رص ٢يف ٤ٝج٦ ٫سٞةؿ ظجح  ٨٦ػؿدؿ ٠ ٨٦رب)) ،كٝةؿ ÷٤(( :لٍص اٛلذ١ربكف
ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح أ٦سةؿ ا٣ؾر يف وٮر ا٪٣ةس( .)))4كٕ ٨٦ل٤ح ا١٣رب اٛلؿاء كاٛلضةد٣ح
ك٤ٝح ا٣ذك٤ٲ٤٣ ٥ع ،ٜكٝؽ ٝةؿ ÷(( :أ٩ة زٔٲ ٥ثجٲخ يف رثي( )2ا٘ل٪ح ٛل٨
دؿؾ اٛلؿاء كإف ٠ةف ٞل ٞنة)).
اٚلة٦كح :ا٘٣ٲجح كا٧٪٣ٲ٧حٞٚ ،ؽ  ٢ٝاٹظرتاز ٪٦٭ًل ،ك٠سؿ ا٣ذكة٦ط ٚٲ٭ًل ،كٝؽ
ُ
َ ٌْ ُّ ُ
ِك ْ ٍَ َز ٍة ل ٍَ َز ٍة (ّ)2ص [اٜل٧ـة] ك٬ٮ اً٪٣لـ ،كٝؽ ٝةؿ ÷:
ٝةؿ دٕةٌفْ :صويو ى ِ
( )4ك٬ٮ أذٞةد ٍٗ ٨٦ ٜ٤ُ٦ل ٔ ٥٤أف اٛ٪٣ف دكذع ٨٦ ٜا٣ذْٕٲٚ ٥ٮؽ ٦ة ٱكذع ٫ٞاٍ٘٣ل ٠ل٨
ٹ ٱٕ ٥٤اقذعٞة ٫ٝاٷ٬ة٩ح .كا٣ذ١رب٬ :ٮ أف ٱ ٥ٌ٪إٌف ٬ؾا اٹٔذٞةد ٝٮؿ أك  ٢ٕٚأك دؿؾ
ٱ٪جئ ٔ ٨ظىٮٞ٠ ،٫٣ٮؿ إث٤ٲف  ٫٪ٕ٣آص أ٩ة ػٍل ٚ ٫٪٦أ٩جأ ٔ ٨أذٞةدق أ ٫٩ٱكذع٨٦ ٜ
ا٣ذْٕٲٚ ٥ٮؽ ٦ة ٱكذع ٫ٞآدـ ( .#د٤٧١ح).
( )4ٱُأ ٥٬ا٪٣ةس كٹ ٱٕ٧٤ٮف.
( )2ا٣ؿثي ثة :٥ٌ٣كقٍ ا٣يشء ،كثةٛ٣ذط٩ :ٮاظٲ( .٫وعةح) .كرثي ا٣يشء :كقُ،٫
ككقٍ ا٣يشء :ػٲةرقٝ .ةؿ يف م٧ف ا٤ٕ٣ٮـ :ٱٞةؿ ٛلأكل ا :٥٪٘٣رثٌ٭ة؛ ٵ١لة دؿثي
ٚٲ .٫كرثي ا٣جُ ٨ثةٌ٣ةد ٕ٦ض٧ح ٦ة كٍف اٵرض  ٨٦ا٣جٍٕل كٍٗلق .كا٣ؿثي٦ :ة ظٮؿ
اٛلؽٱ٪ح ،ك٦كٝ ٢٠ ٨١ٮـ :رثي.
( )2اٜل٧ـ :اَ١٣ص٠ ،ةٜل٧ـ .كا٧٤٣ـ :ا ،٨ُٕ٣ٱٞةؿٛ :لـق كٜلـق ،٫٪َٕ :كاٛلؿاد اَ١٣ص يف
أٔؿاض ا٪٣ةس كإ٣ي ٪٦٭ ٥كاٗذٲةُل ٥كاٚ ٨ُٕ٣ٲ٭٠( .٥نةؼ).

((ا٘٣ٲجح أمؽ  ٨٦ا٣ـ٩ة( ،)))4كٝةؿ ÷(( :ٹ ٱؽػ ٢ا٘ل٪ح ٝذةت)) ،أمً٩ :لـ؛
كٵ٤ ٫٩لىُ ٢لًل صؿح ا٤ٞ٣ٮب ،كٝؽ ٝةؿ ÷ ٨٦(( :آذل ٦ؤ ٪٦نة ٞٚؽ آذاٌل ،ك٨٦
آذاٌل ٞٚؽ آذل آص ،ك ٨٦آذل آص  ٫٪ٕ٣آص)) .كٝؽ ٝةؿ ا٪٣ةرص ث ٨اٜلةدم  :%إف
أذٱح اٛلك ٨٦ ٥٤ا١٣جةاؿ.
ا٣كةدقح :أف ٱ١ٮف ً٤ٔ ٨٦لء ا٣كٮء ،ك ٥٬اٛلؼةُ٣ٮف ٣ٶ٦ؿاء كا٣كٺََل َ٤ج نة
ٛلة يف أٱؽ٦ل ،٥كٞلجح ٤٣ؽ٩ٲة كظُة٦٭ة كَشٚ٭ةٞٚ ،ؽ ٝةؿ ÷(( :اً٤ٕ٣لء أ٪٦ةء
ا٣ؿقٔ ٢ىل ٔجةد آص ٦ة ًف ٥لةُ٣ٮا ا٣كُ٤ةف كٱؽػ٤ٮا يف ا٣ؽ٩ٲة(ٚ ،)4إذا دػ٤ٮا يف
ا٣ؽ٩ٲة كػةُ٣ٮا ا٣كُ٤ةف ٞٚؽ ػة٩ٮا ا٣ؿقٚ ٢ةٔذـ٣ٮ ٥٬كاظؾرك .))٥٬كٝةؿ أثٮ
٬ؿٱؿة٣ :ٲف ٨لء أرض ٜلؾق اٵ٦ح  ٨٦زٺث :ظت ا٣ؽٱ٪ةر كا٣ؽر ،٥٬كظت ا٣ؿاةقح
كا٣س٪ةء  ٨٦ا٪٣ةس ،كإدٲةف أثٮاب ا٣كٺََل .كٝةؿ ثٕي ا٣ك ٙ٤ا٣ىةٙلَل(٪٠ :)2ة
٩ذٕ ٥٤اصذ٪ةب ثةب ا٣كُ٤ةف ً٠ل ٩ذٕ ٥٤ا٣كٮرة( ٨٦ )2اٞ٣ؿآف .كٝةؿ ثٌٕ٭٦ :)5(٥ة
أٝجط ثةٕ٣ةًف أف ٱٞةؿ أٱ٬ ٨ٮ ٚٲٞةؿ٪ٔ :ؽ اٵٍ٦ل .كٝةؿ ثٌٕ٭ :)4(٥ا٣كُ٤ةف ػُؿ:
إف إَٔذ ٫ػةَؿت ثؽٱ ،ٟ٪كإف ٔىٲذ ٫ػةَؿت ثٛ٪كٚ ،ٟة٣كٺ٦ح  ٫٪٦أف ٹ دٕؿ٫ٚ
كٹ ٱٕؿ٪ٚ .ٟٚكةؿ آص ا٣ذٮٚٲ٣ ٜىة٣ط ا ٥٤ٕ٣كا ،٢٧ٕ٣كإ٣ى٧ح ٔ ٨ا٣ـٱٖ كا٣ـ،٢٣
( )4دًلٝ :٫٦ٲ :٢ك٠ٲ ٙذاؾ ٱة رقٮؿ آص؟ ٝةؿ رقٮؿ آص ÷ :إف ا٣ؿص ٢ٱـٌل ز ٥ٱذٮب ٚٲذٮب
آص ٔ٤ٲ ،٫كإف وةظت ا٘٣ٲجح ٹ ٱ٘ٛؿ  ٫٣ظذٯ ٱ٘ٛؿ  ٫٣وةظج .٫أػؿص ٫اٷ٦ةـ أثٮ َة٣ت.
( )4فائدة :ذ٠ؿ ا٣جٲ٭ ٰٞيف مٕت اٷٱًلف ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ أٝ ٫٩ةؿ(( :إف آص أُٔٯ ا٥٤ٕ٣
كأُٔٯ  ٫ٕ٦زٺزح أمٲةء :اٙلٺكة اٛلعجح كاٜلٲجحٚ ،إذا ٦ة٣ٮا إٌف ا٣ؽ٩ٲة أذ٬ت آص ٔ٪٭٥
اٙلٺكة ،كإذا ذ٩جٮا يف اَ٣صاء أذ٬ت آص ٔ٪٭ ٥اٜلٲجح ،كإذا َٕ٧ٮا ٛلة يف أٱؽم ا٪٣ةس
أذ٬ت آص ٔ٪٭ ٥اٛلعجح.
( )2اٌٛ٣ٲ ٢ثٔ ٨ٲةض  ،ªكٝٲ :٢قٕٲؽ ث ٨اٛلكٲت.
( )2كٔ ٨قٕٲؽ ث ٨اٛلكٲت :إذا رأٱذ ٥إ٣ةًف ٱ٘نٯ اٵ٦ؿاء ٚ٭ٮ ٣ه.
( )5اٌٛ٣ٲ ٢أٱٌ نة.
( )4اٌٛ٣ٲ ٢أٱٌ نة.

كأف ٣لٕ٦ ٢ة آدٲ ٫ػة٣ى نة ٣ٮص٭ ٫كُ٦ةث ٞنة ٣ؿًةق ث ٫٪٧ك.٫ُٛ٣
كٛلة ٔؿٚخ ٠سؿة ذ٩جٰ كاٚذٞةرم إٌف ٔٛٮ ريب ،كإٌف  ٟٚر٠ ٨ٔ ٰ٪٬كجٰ-
ْ٩ؿت يف اْلةذ كقٲ٤ح إٌف ا٣ؿٖل ،٨كزٛ٣ح ٔ٪ؽ اٛل ٟ٤ا٣ؽٱةف٤ٕ٣ ،٭ة د١ٮف قجج نة يف
ا٣ؿًٮاف ،كدٞٲح  ٨٦اٍ٪٣لاف ،كأٱ٪ٞخ أف ا ٥٤ٕ٣أثٝ ٖ٤ؿثح ككقٲ٤ح ،كأر ٓٚدرصح
كٌٚٲ٤حٚ ،ضٕ٧خ(٬ )4ؾا ا١٣ذةب ٦ذٞؿث نة ث ٫إٌف رب اٵرثةب ،كراصٲ نة  ٫٪٦اٛل٘ٛؿة
كا٣سٮابٝ ،ةوؽان ث ٓٛ٩ ٫اٞ٣ةرئ،

٦ذٮػٲ نة()4

ث ٫رًة ا٣جةرم كظٍ ٦ة ز٨٦ ٢ٞ

أكزارمٚ ،٭ٮ إ٣ةًف ثةًٌ٣لاؿ ،كاٛلُٔ ٓ٤ىل اَ٣صااؿ .كق٧ٲذ :٫ا٣جٲةف ا٣نةيف اٛل٪ذـع
 ٨٦ا٣رب٬ةف ا١٣ةيف( ،)2كصٕ٤ذ ٫كصٲـ ا١٣ٺـ(ٝ ،)2ؿٱت اٛلؿاـ ،صة ٕ٦نة ٛلة ّ٭ؿ ٨٦
٦كةا ٢إ٣رتة ا١٣ؿاـ ،كأْ٩ةر أدجةٔ٭ ٥اٵٝؿاـ( ،)5كٚٮااؽ أ٠سؿ اٞٛ٣٭ةء اٵٔٺـ،
كصٕ٤خ ٦ة ٠ةف ٚٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة ٚ٭ٮ ٠ ٨٦ذةيب ا٣ذؾ٠ؿة كا٣ـ٬ٮر ،أك ً٦ل  ٫٤ٞ٩مٲؼٰ
اٛلن٭ٮرٔ ،ةًف ا٣ـ٦ةف ٱٮق ٙث ٨أٖلؽ ثٔ ٨سًلف ،أك ً٦ل اقذعك٪ذ ٨٦ ٫ا٣جعؿ ا٣ـػةر
أك  ٨٦اٍ٣صح(٤ٚ )4ٲف ٔ٤ٲٗ ٫جةر( ،)1ك٦ة ٠ةف ٍٗ ٨٦ل ذٞٚ ٟ٣ؽ ٩كجذ ٫إٌف ٠ذةث ٫أك
ٝةا ،٫٤إٹ ٦ة ٠ةف وةدران ْٔ٩ ٨ؿ ٞٚؽ ٦ٲـد ٫ثٕٺ٦ح ٹ ْلٛٯ ،ك :ٰ٬ك ٢ٕ٣أك
كاٵٝؿب أك ٩عٮ ذ٤ٚ ،)1(ٟ٣ٲس ٜثؾ ٟ٣ا٪٣ةٔ ٨٦ ٢ٝةًف أك صة ،٢٬كثةٓص ا٣سٞح ،كث٫
اٙلٮؿ كاٞ٣ٮة ،ك٬ٮ ظكج٪ة ك ٥ٕ٩ا٣ٮ٠ٲ .٢كأ٩ة أٔٮذ ثةٓص ٦ ٢٠ ٨٦ذ٪ٔ ٙ٤١ٲؽ
ٔيل إ٣سؿات ،ك٤ليص ٔيل ا٤ٛ٣ذةت٢ ،لٕ٦ ٫ةرًح اً٤ٕ٣لء
كمٲُةف ٦ؿٱؽ ٱذذجٓ ٚٲٌ ٫
(ّ )4ة٬ؿق أ ٢ٕٚ ٫٩اٚلُجح ثٕؽ دأ٣ٲ ٙا١٣ذةب.
( )4ا٣ذٮػٰ٤َ :ت اٚلٍل كا٣ؿًة كاٛلَصة ٫ٞٚ ٨٦( .ا٘٤٣ح).
( )2اٛلى ٫٣ ٙ٪اٛلؤٜ ٙ٣لؾا ،كقٲأيت ذ ٟ٣يف ا٣ذن٭ؽ يف ا٣ىٺة.
(٤ٝ )2ٲ ٢ا٠ ِٛ٤٣سٍل اٛلٕ٪ٯ.
( )5اٵٝؿاـٕ :لٓ ٝؿـ ،ك٬ٮ ا٣ؿاٲف.
(ٞ٤٣ )4ة٬ل زٱؽ.
( )1أم :ٹ ٱٕرتض.
(٩ )1عٮ ٝٮ :٫٣ك٬ٮ اٞ٣ٮم ،كٝٮ ٫٣يف آػؿ ا١٣ٺـ :كآص أٔ ،٥٤أك ٤ٝخ ،أك اٛلؿاد.

كٞ٩ه اٌٛ٣ٺء٥ ،لجٍ يف ٔنٮاء ص٭ ،٫٤كٱؽٰٔ ا ٥٤ٕ٣ك٣ٲف  ٨٦أ ،)4(٫٤٬كإف
٠ةف ٹ ٱ٪ضٮ  ٨٦اٚلُأ كا٣ـ ٢٣إٹ ٠ذةب آص ٔـ كص٪ٚ ،٢كأؿ آص ا٣سجةت يف اٙلٲةة
كثٕؽ اٛلًلت ،إٔ ٫٩ىل ذٝ ٟ٣ؽٱؿ كثةٷصةثح صؽٱؿ .ز ٥إٌل أٝؽـ ٦كةا٤ ٢لذةج إٌف
ٕ٦ؿٚذ٭ة يف ثٲةف ظةؿ اٛلضذ٭ؽ كاٛل٤ٞؽ ك٦ة ٱذُٕ ٜ٤لًل.
 :اٛلضذ٭ؽ٬ :ٮ ٨٦

ٱٕ٦ )4(٫٪١٧ؿٚح()2

د٣ٲ ٢اٛلكأ٣ح

كوعذ)2(٫

كقٺ٦ذ ٨٦ ٫ا٪٣كغ كا٣ذؼىٲهٚ ،ٲأػؾ ظ٧١٭ة  ،٫٪٦كقٮاء ٠ةف ا٣ؽ٣ٲ٨٦ ٢
ا١٣ذةب أك  ٨٦ا٣ك٪ح أك اٷصًلع أك اٞ٣ٲةس .كٱىط ِلـم اٹصذ٭ةدٚ ،ٲضذ٭ؽ يف
 ٨ٚدكف  ٨ٚأك يف ٦كأ٣ح دكف ٦كأ٣ح ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ،ػٺؼ ثٕي

اٵوٮ٣ٲَل()5

كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص.
(٬ )4ؾق زٱةدة زاد٬ة ك٣ؽ ك٣ؽق ٝ ٨٦ٮ :٫٣كأ٩ة أٔٮذ ثةٓص إٌف ٝٮٓ :٫٣لخ اٛلٞؽ٦ح .كاقٞ ٫٧ل٧ؽ
ث ٨أٖلؽ وةظت ا٣جكذةف رٖل٭ ٥آص دٕةٌف.
( )4اٛلؿاد ثةٷ١٦ةف :اٞ٣ؿٱت ،ك٬ٮ ا٣ؾم ثٍ٘ل كاقُح ّلىٲ ٢اٛلٮاد ا٣ذٰ ٤ٔ ٰ٬ٮـ اٹصذ٭ةد؛
ٚٲؼؿج  ٨٦اٙلؽ ٦ة قٮل اٛلضذ٭ؽ؛ إذ ٹ ٱ ٫٪١٧ذ ٟ٣إٹ ثذ ٟ٤ا٣ٮاقُح( .ثكذةف).
( )2يف (ب) ك(٬ػ) ٨٦ :ٱ ٫٪١٧اقذ٪جةط.
( )2أم :وعذ ٫يف ٛ٩ك٠ ،٫ةٚلرب اٛلذٮادؿ ا٣ؾم ركاق إ٣ؽؿ ،كاٷصًلع ا٣ؾم ٬ٮ ٠ؾ،ٟ٣
كاٞ٣ٲةس ا٣ىعٲط اٛلكذٍ٤٣ ٢٧١صكطٝ .ٮ« :٫٣كقٺ٦ذ ٨٦ ٫ا٪٣كغ كا٣ذؼىٲه» أ٦ة
ذ ْ ْ ُ
اٵكؿ ٚٶ ٫٩ٹ ٱٕ ٢٧ثةٛل٪كٮخ ك٣ٮ ٠ةف وعٲع نة يف ٛ٩كٞ٠ ،٫ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو ِّلِل ِ ال ٍَْشِق
ََّ َ ْ َ َ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ ذ َ ْ ذ
س َٓم ش ْؽ َر
س ُّ اّلِلِّص [ا٣جٞؿة٩ ]445كغ ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفٔ ِل و
والٍغ ِرب فأحٍِا حٔىٔا ذرً و
ْ
َْ ْ
ش ِد اْلَ َر ِامّص [ا٣جٞؿة .]422كأ٦ة ا٣سةٌل ٚٶف إ٣ةـ إذا ػىه ٹ ٱجٞٯ ظضح يف
الٍص ِ

اٛلؼىٮص ،كأ٦ة يف ا٣جةٛٚ ٰٝٲ ٫ػٺؼ ،كا٣ىعٲط ثٞةء ظضذٚ ٫ٲ ٫كإف ٠ة٩خ ٝؽ
َ ْ
ار ُخئُا ال ْ ٍُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ
ْشك ِي ضيد وسدتًٍّْٔص [ا٣ذٮثح]5
ًٕٛخ ثٕي اٞ٠ ،ٌٕٙ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صف
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ار َ
ِي ْ
اشخَ َ
ض ٌد ٌ ََِ ال ٍُْشك َ
ِإَون أ َ َ
ش َ
س ْرهّص [ا٣ذٮثح ،]4كثٞٮ٫٣
أ
ف
ك
ٟلىه ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص
ِ
ِ
÷(( :ٹ دٞذ٤ٮا اٛلؿأة كٹ ا٣نٲغ اٜل( .))٥ثكذةف).
( )5اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاث ٨اٙلةصت كا٣ؿازم.

 :كٱٕؿؼ ٦ؾ٬ت اٛلضذ٭ؽ إ٦ة ثة٪٣ه اُ٣صٱط( ،)4أك ثة٣ذؼؿٱش ٨٦ ٫٣
ٔ٧ٮـ مة ٢٦أك ٦ ٨٦كأ٣ح ٩ه ٔ٤ٲ٭ة إٌف ٦س٤٭ة ،أك  ٨٦دٕ٤ٲ ٫٤ثٕ٤ح دٮصؽ يف ٍٗل ٦ة
٩ه ٔ٤ٲٚ ،٫ٲؤػؾ  ٫٣ظ٧١٭ة إٌف ٦ة كصؽت ٚٲ ٫ا٤ٕ٣ح ،إذا ٠ةف اٛلؼؿج  ٨٦أ٢٬
اْ٪٣ؿ كاٛلٕؿٚح ثؽ٣ٲ ٢اٚلُةب ا٣ؾم ٱؤػؾ  ٫٪٦اٙل ،٥١ك ٨٦أ ٢٬اٛلٕؿٚح ثةٞ٣ٲةس،
ٚٲٕؿؼ اٵو ٢كاٛ٣ؿع كا٤ٕ٣ح كاٙل .٥١ز ٥إف ا٪٣ه أٝٮل  ٨٦ا٣ذؼؿٱش(.)4
 :كَؿؽ ا٣ؿكاٱةت يف اٵػجةر كاٛلكةا ٢كا١٣ذت  ٰ٬زٺث(:)2
أٝٮا٬ة ٝؿاءة ا٣نٲغ كا٣ذ٧٤ٲؾ ٱكذ ،)2(ٓ٧ز ٥ثٕؽ٬ة ٝؿاءة ا٣ذ٧٤ٲؾ كا٣نٲغ
ٱكذ ،)5(ٓ٧ز ٥ثٕؽ٬ة أف ٱٞٮؿ ا٣نٲغٝ :ؽ ٝؿأت ٬ؾا ا١٣ذةب ٚةركق ٔ ،ٰ٪أك ز٥
ٱُٕٲ ٫إٱةقٚ ،ٲضٮز ا ٢٧ٕ٣ثًل ٚٲ ،٫ك٬ؾق دك٧ٯ ٪٦ةك٣ح .ك٠ؾا ٣ٮ ٠ذت ا٣نٲغ إٌف
ا٣ذ٧٤ٲؾ ٠ذةث نة ٱٕ ٫٧٤ثؾ .ٟ٣كأ٦ة ٝٮ« :٫٣أصـت ٬ ٟ٣ؾا ا١٣ذةب» ٚٺ ٪ٕ٦ٯ  ٫٣إٹ
(٦ )4سة ٫٣أف ٱٞٮؿ :دىط وٺة اٛ٣ؿض يف إ١٣جح .ك٦سةؿ ا٣ذؼؿٱش أف ٱٞٮؿ :دىط ا٣ىٺة
يف إ١٣جحٚ ،ٲؼؿج  ٫٣وعح اٛ٣ؿض كا٢ٛ٪٣؛ ٧ٕ٣ٮـ ا .ِٛ٤٣ك٦سةؿ ا٣سة٣ر كٱك٧ٯ دٹ٣ح
اٛ٣عٮل كٛ٦٭ٮـ اٛلٮاٞٚح أف ٱ٪ه ٔىل رساٱح إ٣ذ ٜيف إ٣جؽٚ ،ٲٕ ٥٤أف اٵ٦ح ٠ؾٟ٣؛
ٕ٣ؽـ اٛ٣ؿؽ .ك٦سةؿ ا٣ذٕ٤ٲ ٢ثٕ٤ح أف ٱٞٮؿ :ػٲةر إ٣ٲت ٱٮرث ٵٞ٩ ٫٩ه ٚٲؼؿج  ٫٪٦أف
ٞٚؽ ا٣ىٛح ٠ؾ٣ ٟ٣ذ ٟ٤ا٤ٕ٣ح( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٚ )4ٺ ٱ٪كت اٛلؼؿج إ٣ٲٝ ٫ٮٹن َ ٨٦ؿٱ ٜا٣ذؼؿٱش ثٕ٧ٮـ أك ٛ٦٭ٮـ أك ٝٲةس أك ٍٗل٬ة ،كٝؽ
كصؽ ٝ ٫٣ٮؿ رصٱط ثؼٺً٠ ،٫ٚل إذا ٝةؿ :ٱىط ثٲٓ ا٤١٣ت ،زٝ ٥ةؿ يف ٦ٮًٓ آػؿ :ٹ ٱىط
ثٲٓ ٩ضف ا٣ؾات أك :ٱىط ثٲٓ ٦ة ًف ٱ٩ ٨١ضف ذات ،أك :ٹ ٱىط ثٲٓ اٚل٧ؿ ٵ٩ ٫٩ضف
ذاتٚ ،ٺ ٱ٪كت إ٣ٲ ٫أ ٫٩ٱ ٓ٪٧ثٲٓ ا٤١٣ت؛ ٵٝ ٫٩ؽ رصح ثىعذٚ ،٫ٲؼه ث ٫ا٧ٕ٣ٮـ يف
اٵكؿ ،كٛ٦٭ٮـ ا٣ىٛح يف ا٣سةٌل ،كٔ٤ح اٞ٣ٲةس يف ا٣سة٣ر ،قٮاء دٞؽـ ٔ٤ٲ ٫أك دأػؿ( .ثكذةف).
(٬ )2ؾق ا٣سٺث  ٰ٬أوٮؿ َؿؽ ا٣ؿكاٱح ،إٹ أف ا٣سة٣سح ٩ٮٔةف٪٦ :ةك٣ح كإصةزةٚ ،ةُ٣ؿؽ يف
اٙلٞٲٞح أرثٓ( .ثكذةف).
( )2ٵ١لة َؿٱٞذ ،÷ ٫كٵف ا٣نٲغ ٹ ٱً٘ٔ ٢ٛل ٝة.٫٣
(ٍٗ ٨٦ )5ل ٍ١٩ل كٹ ٦ة ٱٮصت ق١ٮد نة  ٨٦إ٠ؿاق ك٩عٮق.

أف ٱٞٮؿٝ :ؽ قٕ٧ذ ٫أك ٝؿأد ٫كٝؽ أصـدٚ ٟ٣ ٫إ ٫٩ٱىط ذ.)4(ٟ٣
 :ك٣ٲف ٧٤٣ضذ٭ؽ أف ٱٕ ٢٧ثةصذ٭ةد ٍٗلق يف ٨لء ٝؽ اصذ٭ؽ¬ ٚٲ ٫كٚة ٝنة،
ك٣لٮز  ٫٣ذٚ )4(ٟ٣ٲًل دٕؾر ٔ٤ٲ ٫اٹصذ٭ةد ٚٲ ٫كٚة ٝنة(٩ ،)2عٮ أف د١ٮف اٙلةدزح
ًٲٞح ٥لنٯ ٚٮٔلة ثةٹصذ٭ةد ،كأ٦ة ٚٲًل ٱ ٫٪١٧اٹصذ٭ةد ٚٲٚ ٫ٺ ٣لٮز  ٫٣ذٟ٣
ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ  ٞ٤ُ٦Êنة( ،)2كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص(٣ :)5لٮز  ٞ٤ُ٦نة،
كٝةؿ ٞل٧ؽ ث ٨اٙلك ٨كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص٣ :لٮز إذا ٠ةف ا٣ؾم ٱٕ ٢٧ثةصذ٭ةدق
أٔ ،٫٪٦ ٥٤كٝةؿ أثٮ

ٔيل()4

كٝؽٱٝ ٥ٮٍف ا٣نة٣ :ٰٕٚلٮز إذا ٠ةف ا٣ؾم ٱٕ٢٧

( )4ك ٰ٬كاقٕح اٛلضةؿ؛ ٵ١لة دىط ٕ٧٤٣ؽكَ٦ل كاٛلٮصٮدٱٞ ،٨لىٮرٱ ٨أك ٍٗل ٞلىٮرٱ.٨
(ثكذةف)ٚ .ٲٞٮؿ :ظؽز ٰ٪أك أػربٌل إصةزةٚ ،إف ًف ٱٝ :٢ٞؽ قٕ٧خ ٬ؾا ا١٣ذةب أك ٝؿأد٫
ٚٺ ِلٮز ا٣ؿكاٱح ،كأ٦ة اٚ ٢٧ٕ٣ٺ ٱجٕؽ أف ٣لٮز أف ٱٕ ٢٧ثًل ٚٲ .٫كٹ ثؽ أف د١ٮف اٷصةزة
ٛلَٕل ٔىل اٛلؼذةر٪٦( .٭ةج).
٣لت  ٓ٦ا٣ذٌٲ.ٜ
¬
( )4ث٢
( )2كٝٲ :٢ٱؿصٓ إٌف د٣ٲ ٢ا ٢ٕٞ٣ك٬ٮ ا٣رباءة اٵو٤ٲح ،كٝؿرق اٛلٛذٰ .كا٣ىعٲط أف ٚٲ ٫زٺزح
أٝٮاؿ :ٱؿصٓ ٚٲ ٫إٌف د٣ٲ ٢ا .٢ٕٞ٣ا٣سةٌل٥ :لٍل .ا٣سة٣ر :أ ٫٩ٱكأؿ ٍٗلق .كاػذةرق اٷ٦ةـ
َ َُْ ََْ ّ ْ ْ ُْ َ َ َ َ
اشألٔا أْو اَّلِنرِ إِن نِخُ ًْ َل ت ْكي ٍُٔنّ43ص
اٛل٭ؽم ٣ #ؽػٮ ٫٣يف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صف
و
ظٲ٪بؾ ٹ ٱٕ( .٥٤مة.)ٰ٦
[ا٪٣ع ]٢ك٬ٮ
(*) ٤ل ٜٞا٣ٮٚةؽ ٚإً٩ل ٝةؿ ث ٫اث ٨رسٱش كإف ٠ةف ٗؿٱج نةَ( .شح ٚىٮؿ) .كٝؽ ٱٞةؿ :ادٛةؽ إذا
ظى ٢اٹدٛةؽ ثَل ازَ٪ل ٚىةٔؽا ٚٺ أرتاض.
( )2كد٣ٲ ٫٤أف ا٣ذ٤ٞٲؽ ثؽؿ  ٨٦اٹصذ٭ةد ،كٹ ٣لٮز إ٣ؽكؿ إٌف ا٣جؽؿ  ٓ٦إ١٦ةف اٵوً٠ ،٢ل
ٹ ٣لٮز ا٣ذٲ ٓ٦ ٥٧إ١٦ةف ا٣ذٮ٬ل( .ثكذةف).
( )5اٛلؤٱؽ ثةٓص ٬ٮ أثٮ اٙلكَل أٖلؽ ث ٨اٙلكَل ث٬ ٨ةركف ث ٨اٙلكَل ثٞ ٨ل٧ؽ ث٬ ٨ةركف ثٞ ٨ل٧ؽ
ث ٨اٞ٣ةق ٥ث ٨اٙلك ٨ث ٨زٱؽ ث ٨اٙلك ٨ثٔ ٨يل ث ٨أيب َة٣ت  ،%كٹدد ٫ق٪ح ٨٦222
اٜلضؿة ،كػٺٚذٍٔ ٫صكف ق٪ح ،كدٮيف ث٪٤ضة ق٪ح ٬244ػ ك ٫٤ٌٚأم٭ؿ  ٨٦أف ٱٮو.ٙ
( )4ا٘لجةاٰ ،كاقٞ ٫٧ل٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا٣ٮ٬ةب مٲغ اٛلٕذـ٣ح .دٮيف ق٪ح  202ثة٣جُصة.

ثةصذ٭ةدق وعةثٲ نة ٹ ٍٗلق٪٤ٝ .ةٚ :إف ٠ةف ٔ ٫٤٧ثةصذ٭ةد ٍٗلق ٔىل قجٲ ٢اٹظذٲةط
ك٣ٲف ٚٲٟ ٫لةٛ٣ح ٹصذ٭ةد ٛ٩كٚ ٫٭ٮ صةاـ كٚة ٝنة(.)4
 :كٹ ٱىط أف ٱ١ٮف ٕ٣ةًف يف ٦كأ٣ح ٝٮٹف يف ظة٣ح كاظؽة ،كٱىط أف
ٱ١ٮف ٚ ٫٣ٲ٭ة اظذًلٹف( )4ٱؿدً٬ل إٌف أوَ٤ل ٤ٕ٦ٮَ٦لٚ ،ٲُ٤ت اٵرصط ٪٦٭ًلٚ ،إف ًف
ٱٮصؽ ٵ٦لًل رصعةف ًف ٣لـ ا Ê٢٧ٕ٣ثأ٦لًل( ،)2كٝٲ :٢ث٣ ٢لٮز ا ٢٧ٕ٣ثأ٦لًل مةء.
كٱىط أف ٱ١ٮف ٕ٤٣ةًف ٝٮٹف أك أ٠سؿ يف ٦كأ٣ح كاظؽة إذا ٠ة٩خ اٵٝٮاؿ ٦ؿدجح يف
أكٝةت(ٚ ،)2ٲٍٕٗ ٢٧لق ثةٵػٍل¬ ٪٦٭ًل ،ٹ ثًل ٝج ٫٤إٹ أف ٤لى ٫٣ ٢دؿصٲط( )5يف
د٣ٲ ٢٧ٔ ٫٤ثٚ ،٫إف ًف ٤لى ٢كا٣ذجف اٵػٍل ٪٦٭ًل ًف ٣لـ ا ٢٧ٕ٣ثأ٦لًل إٹ ٛلؿصط(.)4
 :ك١٬ؾا اٵػجةر إذا دٕةرًخ  ٢٠ ٨٦كص ٫كًف ٱ ٨١٧ا٘ل ٓ٧ثٲ٪٭ة
( ٨٧٠ )4ٱكذٕ ٢٧اٛلةء ا١٣سٍل ٝ ٓ٦ٮ :٫٣إف اٛلةء ٹ ٱ٪ضك ٫إٹ ٦ة ٍٗل ثٕي أكوة ،٫ٚأك
ٱ٘ك٠ ٓ٦ ٢ٮ ٫٩ٱٞٮؿ :إف اٛلكط ٱ.ٰٛ١
( ) 4كذ٩ ٟ٣عٮ أف ٱىؽر ٔ٠ ٫٪ٺ٦ةف ٱؤػؾ ٛ٦ ٨٦٭ٮـ أظؽً٬ل ظ ٥١كٛ٦ ٨٦٭ٮـ اٳػؿ
ٞ٩ٲي ذ ٟ٣اٙلٚ ،٥١إف ا٣ٮاصت أذًلد أٝٮل اٹظذًلَ٣ل اٛلٛ٭ٮَ٦ل٩ ،عٮ أف ٱىؽر ٔ٫٪
٠ٺـ ّة٬ؿ ٚٲعذ٪ٕ٦ ٢٧ٲَل كًف ٱٕ٦ ٥٤ة أراد ث١ٺٚ ٫٦إ ٫٩ٱٕ ٢٧ثةٵٝٮل ٪٦٭ًل ،ك٬ٮ
اٵّ٭ؿ؛ ٵ ٫٩ا٣ؾم ٱ٘٤ت يف ا ٨ْ٣أف اٛلضذ٭ؽ ٝىؽق دكف اٳػؿ ،ك٦سةؿ ذ ٟ٣إذا ٝةؿ
اٛلضذ٭ؽ :دٕذؽ ا٣جة٘٣ح ٔ ٨اُ٣ٺؽ زٺزح أٝؿاءٚ ،إ٤ ٫٩لذ ٢٧أ ٫٩أراد اٵَ٭ةر ك٤لذ ٢٧أ٫٩
أراد اٙلٲي؛ ٵف ا٤ ِٛ٤٣لذ٤٧٭ًلٚ ،ٲٕ ٢٧ثةٵٝٮل ك٬ٮ اٙلٲي .ك٦س٦ ٢ة ركم ٔ٨
اٜلةدم  :#أ٠ؿق ا٣ىٺة يف ص٤ؽ اٚلـٚ ،إف  ِٛ٣ا١٣ؿا٬ح ٤لذ ٢٧اٙلْؿ كا٣ذ٪ـٱ ،٫كأ٦ة ٣ٮ
رصح ثةٹظذًلَ٣ل ٚإف ثَل اٵرصط ٚة٣ٮاصت ا ٢٧ٕ٣ث ،٫كإف ًف ٱجَل ١ٚةٞ٣ٮَ٣ل
اٛلذٕةرًَلٛٚ ،ٲ ٫اٚلٺؼَ( .شح اثًٞ٣ ٨لف).
( )2ث٣ ٢لت اَؿاح ا٘ل٧ٲٓ كا٣ؿصٮع إٌف اٵوٮؿ  ٨٦ا ٢ٕٞ٣أك ا٣ك.ٓ٧
( )2كظؽ ا٣رتدٲت أف ٱٌ٧ص كٝخ ٱٚ ٨١٧ٲ ٫ا.٢٧ٕ٣
و
ظٲ٪بؾ ٱ١ٮف ٝلذ٭ؽ نا يف د ٟ٤اٛلكأ٣ح( .ثكذةف).
( )5ٱٕ٤ٞ٧٤٣ :ٰ٪ؽ ،ك
( )4ٵ ٫٩ٹ ٱأ ٨٦أف ٱٕ ٢٧ثةٞ٣ٮؿ اٛلؿصٮع ٔٚ ،٫٪ٮصت دؿؾ ا٘ل٧ٲٓ ،كٱىٍل ٠أ ٫٩ٹ ٝٮؿ ٫٣
يف د ٟ٤اٛلكأ٣ح( .ثكذةف).
(*) ٱٞةؿٝ :ؽ ٛ٩ٯ ظىٮؿ ا٣رتصٲط كردت اٙل٤ٔ ٥١ٲٞٚ ،٫ٮ« :٫٣إٹ ٛلؿصط» ٹ ٚةاؽة ٚٲ( .٫مة.)ٰ٦

ثذأكٱ ٢كٹ ْلىٲه كٹ ٩كغ(ٚ ،)4إف ظى٣ ٢يشء ٪٦٭ة ٦ؿصط ٔ ٢٧ث ،٫كإف ًف
٤لىٞٚ ٢ةؿ أثٮ

َة٣ت()4

كا٣نٲغ اٙلك :٨إ١لة ¬دُؿح ،كٝةؿ أثٮ

٬ةم)2(٥

كٝة٬ل اٌٞ٣ةة( )2إ ٫٩ٱٕ ٢٧ثأ٦لة مةء.
 :كَؿؽ ا٣رتصٲط يف اٵػجةر  ٰ٬زًلف( :)5أف ٱ١ٮف ثٌٕ٭ة أ٠سؿ ركاة،
أك ٱ١ٮف راكٱ ٫أ٠سؿ كرٔ نة ،أك ٱ١ٮف أ٠سؿ ظ ْٛنة ،أك ٱ١ٮف أ٠سؿ ٔ ٤نًل ثًل ٱؿكٱ ،٫ٹ
ثـٱةدة ا ٥٤ٕ٣يف ٍٗلق ٚٺ دأزٍل ٜلة ،أك ٱ١ٮف ثٌٕ٭ة ٦ٮا ٞٚنة ٞ٤٣ٲةس ٍٚلصط ٔىل ٦ة
ػة ،٫ٛ٣أك ٱ١ٮف ٟلة ٛ٣نة ٙل ٥١اٍٚ ٢ٕٞ٣لصط ٔىل ٦ة كا ٜٚا ،٢ٕٞ٣أك ٱ١ٮف يف
( )4ك٦سة :٫٣ظؽٱر ًٔلر يف ٩ضةقح اٛل ٰ٪كظؽٱر ٔةانح يف أ ÷ ٫٩وىل ٚٲ ٫ثٕؽ أف
ٚؿ٠ذٞ٪ٚ ،٫ٮؿً ٫٤ٕ٣ :ف ٱنٕؿ ث .٫ك٦سةؿ ا٣ذؼىٲه :ظؽٱرٚ :ٲًل قٞخ ا٣كًلء إٍ٣صٓ٦ ،
ظؽٱر٣(( :ٲف ٚٲًل دكف ٗلكح أكق ٜوؽٝح))ٚ ،إ٤ ٫٩ل ٢٧إ٣ةـ ٔىل اٚلةص .ك٦سةؿ
ا٪٣كغ :ظؽٱر اٛلكط ٔىل اٚلَٛل كظؽٱر أٝ ٫٩ةؿ ثٕؽ كًٮء كٝؽ ٗكٚ ٢ٲ ٫رص٤ٲ٬ :٫ؾا
كًٮء ٹ ٱٞج ٢آص ا٣ىٺة إٹ ث( .٫ثكذةف).
( )4أثٮ َة٣ت ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل  #و٪ٮ اٛلؤٱؽ ثةٓص  ،#ثٮٱٓ  ٫٣ثةٚلٺٚح ثٕؽ ٦ٮت أػٲ.٫
ك٦ؤٛ٣ةد٠ ٫سٍلة .دٮيف ق٪ح ٬242ػ.
( )2أثٮ ٬ةم٬ ٥ٮ ٔجؽ ا٣كٺـ ثٞ ٨ل٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا٣ٮ٬ةب ا٘لجةاٰ.
(٬ )2ٮ ٔجؽ ا٘لجةر ثٞ ٨ل٧ؽ.
(٦ )5سةؿ اُ٣ؿٱ ٜاٵكٌف ظؽٱر ٔؽـ اٷُٚةر ثة٣ربدة ،كظؽٱر ا٣ذٮًئ  ٨٦اٛلةء اٙل٧ٲٚ ،٥إٛ ٫٩لة
ركاق ا٪٣ةدر  ٨٦ا٣ىعةثح ٱؿصط ركاٱح ٍٗلً٬ل ٔىل ركاٱذ٭ًل كإف ٠ةف ٔؽٹن ك٦سةؿ ا٣سٺزح اٵػؿ
اٵظةدٱر ا٣ذٰ ٱؿك٦لة أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٚ #إ١لة راصعح ٔىل ٦ة ركاق ٍٗلق ٔ٪ؽ٩ة ٣ذٟ٤
ا٣رتصٲعةت .ك٦سةؿ اٚلة٦كح :ظؽٱر صٮاز دٕضٲ ٢ا٣ـ٠ةة كظؽٱر اٛلٚ ،ٓ٪إف اٞ٣ٲةس ٦ؿصط
ٙلؽٱر ا٘لٮاز؛ ٣ٮصٮد ا٣كجت ك٬ٮ ا٪٣ىةب ،كإً٩ل اٙلٮؿ َشط  .ٍٞٚك٦سةؿ ا٣كةدقح:
ظؽٱر ٠ٮف اٰٞ٣ء ٩ة ٌٝنة كظؽٱر ٠ٮٍٗ ٫٩ل ٩ةٝيٚ ،إف اٞ٪٣ي ٟلة ،٢ٕٞ٤٣ ٙ٣ككص٫
ا٣رتصٲط ث ٫أ ÷ ٫٩ثٕر ٣ذٕؿٱ٦ ٙة ًف ٱٕؿؼ ثة ٢ٕٞ٣ٹ ٦ة ٔؿؼ ث ،٫كٵف ا٪٣ة٨ٔ ٢ٝ
ظ ٥١اٵو ٢أرصط ٠ة٣ن٭ةددَل .ك٦سةؿ ا٣كةثٓ :أف ٱ١ٮف يف أظؽً٬ل ٙلٚ ٨إ ٫٩ػ ٢٤يف
ا ،ِٛ٤٣أك د٪ةٝي ٚإ ٫٩ػ ٢٤يف اٛلٕ٪ٯٍٚ ،لصط اٳػؿ ٔ٤ٲ .٫ك٦سةؿ ا٣سة :٨٦ظؽٱر ثٲٓ أـ ا٣ٮ٣ؽ
ٚإ ٢٧ٔ ٫٩ثؼٺ ٫ٚأ٠سؿ ا٣ىعةثح ظذٯ ٝةؿ ثٌٕ٭ٕ٣ ٥يل ٣ :#ؿأٱ ٓ٦ ٟا٘لًلٔح أظت إ٣ٲ٪ة
 ٨٦رأٱ ٟكظؽؾ( .ثكذةف).

ركاٱح ثٌٕ٭ة ػ ٢٤يف ا )4(ِٛ٤٣أك يف

اٛلٕ٪ٯ()4

كثٌٕ٭ة ٹ ػٚ ٢٤ٲٚ ٫ٲ١ٮف

أرصط ،أك ٱ١ٮف ثٌٕ٭ة ٔ ٢٧ث ٫أ٠سؿ ا٣ىعةثح كأ٤ٝ٭ ٢٧ٔ ٥ثة٣سةٌلٚ .إف ٠ةف
ثٌٕ٭ة ٦ك٪ؽان كثٌٕ٭ة ٦ؿقٺن ٚ٭ٰ قٮاء ¬ ٔ٪ؽ٩ة( ،)2كٝٲ :٢إف اٛلك٪ؽ أرصط(،)2
كٝةؿ ٔٲكٯ ث ٨أثةف :اٛلؿق ٢أرصط.
 :كأ٦ة ا ٢٤ٕ٣ا٣ذٰ ٱسجخ اٙلُ ٥١لة إذا دٕةرًخ ٚإ ٫٩ٱُ٤ت اٵرصط ٪٦٭ة
يف ٕ٦ؿٚح ظ ٥١اٵو ،٢كيف ٕ٦ؿٚح ظ ٥١اٛ٣ؿع اٛلٞٲف ٔىل اٵوٚ ،٢إف
اقذٮت ا ٢٤ٕ٣كًف ٱؿصط أ٦لة ٠ةف ٟلٍلان ثٲ٪٭ة(ٚ ،)5ٲٕ ٢٧ثأ٦لة مةء ،ك٠ؾ ٟ٣يف
اٵد٣ح إذا اقذٮت ٔىل اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ( .)4كا٣رتصٲط يف ا ٢٤ٕ٣ٱ١ٮف ثأظؽ أ٦ٮر
زًل٩ٲح :إ٦ة ثٞٮة اُ٣ؿٱ ٜإٌف كصٮد٬ة( )1كظىٮٜلة يف اٵو ،٢أك ثٞٮة اُ٣ؿٱ ٜإٌف
( )4ث٤ع ٨أك ٍٗلق.
( )4د٪ةٝي.
( )2كا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل ذ ٟ٣أف  ٢٠كاظؽ ٞ٦جٮؿ كٹ ٦ـٱح ٵظؽً٬ل ٔىل اٳػؿ.
(*) اٛلك٪ؽ ٬ٮ اٙلؽٱر ا٣ؾم ذ٠ؿ  ٢٠رصة ٫٣ظذٯ ا٩ذ٭ٯ إٌف رقٮؿ آص ÷ .ك٬ٮ أ٩ٮاع
إٌف آػؿ ٦ة ذ٠ؿق يف ا٣جكذةف.
(ٝ )2ةؿ يف َشح ا٘٣ةٱح٬ :ؾا ٦ؾ٬ت ٠سٍل  ٨٦أوعةث٪ة كا٣نةٕٚٲح .كٔ٪ؽ اٙلٛ٪ٲح ا١ٕ٣ف،
ظ١ةق ٔ٪٭ ٥يف ٚىٮؿ ا٣جؽاآ  .كٔ٪ؽ اٞ٣ة٬ل ٔجؽا٘لجةر كا٣نٲغ اٙلك ٨كٍٗلً٬ل أ١لًل
٦كذٮٱةفَ( .شح ٗةٱح).
( )5اٛلؼذةر¬ دُؿح ً٠ل يف اٵػجةر اٛلذٕةرًح كاٞ٣ٮَ٣ل اٛلذىةدَ٦ل.
( )4اٛلؼذةر اٹَؿاح يف اٵػجةر كا)Í( .٢٤ٕ٣
( )1ثأف د١ٮف ٤ٕ٦ٮ٦ح ثةٙلف كاٵػؿل ثة ٢ٕٞ٣أك د١ٮف ٤ٕ٦ٮ٦ح كاٵػؿل ٪ْ٦ٮ٩ح ،أك ٩عٮ
ذ .ٟ٣ك٦سةؿ ذٝ ٟ٣ٮؿ اٙلٛ٪ٲح :ٹ ِلت ا٪٣ٲح يف ا٣ٮًٮء ٝٲةق نة ٔىل ٗك ٢ا٪٣ضةقح ثضةٓ٦
٠ٮف ٪٦ ٢٠٭ًل دُ٭ٍل نا َشٔٲ نةٞ٪ٚ ،ٮؿ٣ :ٲف ا٤ٕ٣ح يف ٗك ٢ا٪٣ضةقح ٠ٮ ٫٩دُ٭ٍل نا َشٔٲ نة،
ث٠ ٢ٮ ٫٩إزا٣ح ػجر ،ك٬ؾق ا٤ٕ٣ح أكٌف؛ ٵ١لة ٞلكٮقح كاٵكٌف ٕٞ٦ٮ٣حٝ .ٮ :٫٣أكٛ٩ؿة
اُ٣ؿٱ ..ٜإ٣غ ٩عٮ أف دٕؿؼ ٔ٤ٲذ٭ة ثة٪٣ه أك د٪جٲ ٫ا٪٣ه كاٵػؿل ثةٛل٪ةقجح أك ا٣نج٫
ك٩عٮ ذً٠ ،ٟ٣ل قٲأيت يف اٛلكأ٣ح ا٣ذٰ ٔٞٲت ٬ؾا اٛ٣ؿع ٦سةؿ ذ ٟ٣أف ٞ٩ٮؿ :ٹ ٣لٮز
اٹقذ٘ٛةر ٛ٤٣ةق٠ ٜةٛلٍصؾ كا٘لة٠ ٓ٦ٮ١لًل  ٨٦أ ٢٬ا٪٣ةرٚ .ٲٞٮؿ اٚلى٣ :٥ٲف ا٤ٕ٣ح يف
=

٠ٮ١لة ا٤ٕ٣ح ٚٲ ،٫أك ثأف ٱٌٕؽ٬ة ٔ٤ح أػؿل دٞٮ٦لة ،أك ثأف ٱ١ٮف ظ٧١٭ة ا٣ؾم
ٱؤػؾ ٪٦٭ة كصٮث نة أك ظْؿان كظ ٥١ا٤ٕ٣ح اٛلٕةرًح ٜلة ػٺ ،٫ٚأك ثأف د١ٮف
٦ٮا٣ ٫ٞٚٶوٮؿ كا٣ذٰ دٕةرً٭ة ٟلةٛ٣ح ٣ٶوٮؿ ،أك ثأف د١ٮف أ٠سؿ اَؿاد نا ٨٦
ا٤ٕ٣ح اٛلٕةرًح ٜلة( ،)4أك ثأف د١ٮف ٦ٮصٮدة يف أوٮؿ ٠سٍلة( )4أ٠سؿ  ٨٦ا٣سة٩ٲح،
أك ثأف ٱُٕ ٢٤لة أ٠سؿ ا٣ىعةثح كٱٕ ٢٤ثة٣سة٩ٲح اٵ٪٦ ٢ٝ٭ٝ .)2(٥ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم
أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :كأٝٮا٬ة اٵكؿ ز ٥ا٣سةٌل(.)2
كاُ٣ؿٱ ٜإٌف ٕ٦ؿٚح ا٤ٕ٣ح قخ َؿؽ :أٝٮا٬ة ا٪٣ه( ،)5ز ٥د٪جٲ٫
ا٪٣ه( ،)4ز ٥اٷصًلع( ،)1ز ٥ظضح اٷصًلع ،ز ٥اٛل٪ةقجح ،ز ٥ا٣نجٚ .٫ة٪٣ه ٬ٮ
اٛلٍصؾ ٠ٮ ٨٦ ٫٩أ ٢٬ا٪٣ةر ،ث ٢اٛ١٣ؿ ،ك٬ٮ ٍٗل ظةو ٢يف اٛ٣ةقٞ٪ٚ .ٜٮؿ :ا٤ٕ٣ح ا٣ذٰ
ْ
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ذ٠ؿ٩ة زةثذح ثذ٪جٲ ٫ا٪٣ه ،ك٬ٮ ٝٮ َ ٫٣دٕةٌفْ :صٌ ْا َكن ل ِيِ ِ ِ
ِيّص [ا٣ذٮثح ]442إٌف ٝٮْ :٫٣صأ ْ
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اب اْلَطِيًِ ّ113ص [ا٣ذٮثح] ،كا٤ٕ٣ح ا٣ذٰ ذ٠ؿد ٥زةثذح
ِ
ثةٛل٪ةقجح ،كاٵكٌف راصعح ٔىل ا٣سة٩ٲح( .ثكذةف).
(٠ )4ة٣ذٕ٤ٲ ٢ثة١٣ٲ ٓ٦ ٢ا٣ذٕ٤ٲ ٢ثةٞ٣ٮت.
( )4ثأف ٱٕ ٢٤كصٮب ا٪٣ٲح يف ا٣ٮًٮء ث١ٮٔ ٫٩جةدة ٠ة٣ىٺة كا٣ىٮـ كاٙلش ،ثؼٺؼ دٕ٤ٲ٢
ٍٗلق ث١ٮَ ٫٩٭ةرة ثةٛلةء ٚإ ٫٩ٹ ٱن٭ؽ  ٫٣إٹ أو ٢كاظؽ ك٬ٮ إزا٣ح ا٪٣ضةقحَ( .شح ٕ٦ٲةر).
(٦ )2سةؿ دٕ٤ٲ ٢أ٠سؿ ا٣ىعةثح ٦ة ركم أ١ل٤٤ٔ ٥ٮا كصٮب ا٘٣ك ٨٦ ٢ا٘ل٪ةثح ثةٷ٩ـاؿ١ٚ ،ةف
اٛل ٰ٪قجج نة ٚٮصت دٲ ٫٪ٞكا٣ن٭ٮة َشط ٛ١ٚٯ ّ٪٭ةٚ ،٭ؾا أكٌف  ٨٦ا١ٕ٣ف ٔىل ٦ة ذ٬ت
إ٣ٲ ٫ثٌٕ٭( .٥ثكذةف).
(*) إٹ أف ٱ١ٮف يف اٵ ٢ٝراصط ٠أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٔيلٚ #٭ٮ أرصط.
( )2ٱٕ٠ :ٰ٪ٮ١لة ٦ٮصٮدة يف اٵو ٢ز ٥ثٕؽ ذ٠ ٟ٣ٮ١لة ا٤ٕ٣ح ٚٲٕ٦( .٫ٲةر).
( )5كا٪٣ه ٦ة أيت ٚٲ ٫ثأظؽ ظؿكؼ ا٣ذٕ٤ٲ٩ ،٢عٮ :ٵ ٫٩أك ٵص ٢أك ثأ ٫٩أك ٚإ ٫٩أك ٩عٮ ذ.ٟ٣
(٦ )4سةؿ ا٪٣ه أف ٱٞٮؿ ا٣نةرح ظؿ٦خ اٚل٧ؿ ٵ٦ ٫٩ك١ؿ .ك٦سةؿ د٪جٲ ٫ا٪٣ه ٝٮ ÷ ٫٣يف
اٜلؿة(( :إ١لة ٣ٲكخ ث٪ضف ،إ١لة  ٨٦اُ٣ٮاَٚل ٔ٤ٲ ٥١كاُ٣ٮاٚةت)) .كٝؽ ٝٲ :٢إف ٬ؾا ٩ه
رصٱط ،ك٬ٮ اٵكٌف .ك ٨٦أ٦س٤ذ٭ة ػرب اٛلضةٚ ،ٓ٦إ ٫٩ٱٛ٭ ٫٪٦ ٥أف ا٣ٮٝةع ٔ٤ح اٛ١٣ةرة( .ثكذةف).
(٦ )1سةؿ ذ :ٟ٣إصًلٔ٭ٔ ٥ىل أف ا٤ٕ٣ح يف كصٮب ا٪٣ٲح يف ا٣ىٺة ٠ٮ١لة ٔجةدة ٚٲٞةس ٔ٤ٲ٫
ظ و
ٲ٪بؾ قةاؿ إ٣جةدات( .ثكذةف).

٦ة ٩ه ا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل أ ٫٩ا٤ٕ٣ح يف اٙل .٥١كد٪جٲ ٫ا٪٣ه ٬ٮ ٦ة ٚ٭ ٨٦ ٥ا٣ؽ٣ٲ ٢ثأ٫٩
ا٤ٕ٣ح .كاٷصًلع ٬ٮ ٦ة ك ٓٝاٷصًلع ٔىل ا٣ذٕ٤ٲ ٢ث .٫كظضح اٷصًلع ٬ٮ ظٲر
ٱ ٓٞاٷصًلع ٔىل دٕ٤ٲ ٢اٙلٍٗ ٨٦ )4(٥١ل دٕٲَل ا٤ٕ٣ح ،ز ٥ٱجُ ٢ا٣ذٕ٤ٲ ٫٣ ٢ث٢١
أكوة ٫ٚإٹ كاظؽ نا ٪٦٭ة ٚٲذَٕل ٤٣ىعح .كاٛل٪ةقت ٬ٮ ا٣ٮو٤٣ ٙع ٥١ثىٛح
ٱٌٞص ا ٢ٕٞ٣ثأ١لة ا٤ٕ٣ح اٛلؤزؿة ٚٲ٠ ،)4(٫ةٙلٲي يف ّلؿٱ ٥ا٣ٮطء كا٣ىٺة
كاٞ٣ؿاءة ك٩عٮ٬ة  ٓ٦أٝ ٫٩ؽ ظىٚ ٢ٲ ٫د٪جٲ ٫ا٪٣ه( )2كاٷصًلع.
كأ٦ة ا٣نجٚ )2(٫٭ٮ ا٣ٮو ٙا٣ؾم ٱٮصؽ اٙل٣ ٥١ٮصٮدق يف اٵو ٢كٱ٪ذٰٛ
ثة٩ذٛةاٚ ٫ٲٍٗ ٨٦ ٫ل دأزٍل ٚ ٫٣ٲ ٨٦ ٫ص٭ح ا٤ٕ٠ ،٢ٕٞ٣ح ا٣ؿثة.
 :ك٦ة كرد  ٨٦اٵػجةر ٤ٕ٦ٺن ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ٬ةم :٥إ٠ ٫٩ة٪٣ه
َة٣ت :إ ٫٩ٱٞةس ٔ٤ٲ٦ ٫ة كصؽت
¬
ٚٲًل كصؽت ٚٲ ٫د ٟ٤ا٤ٕ٣ح  ٞ٤ُ٦نة( ،)5كٝةؿ أثٮ
ٚٲ ،٫كذ٩ ٟ٣عٮ ػرب اٜلؿة(.)4
( )4ٱٕ :ٰ٪يف ا٘ل٤٧ح ز ٥ٱكذؽؿ ٔىل ثُٺف قةاؿ ٦ة ٱؽٰٔ إٹ كاظؽة٦ .سة :٫٣إصًلٔ٭ٔ ٥ىل أف
ظؿ٦ح ا٣ؿثة يف اٵص٪ةس ا٣كذح اٛل٪ىٮوح ٤٤ٕ٦حٞٚ ،ٲ :٢ثة٘ل٪ف ا٣ذٞؽٱؿ ،كٝٲً٬ :٢ل ٓ٦
اٹٝذٲ ةت ،كٝٲ :٢ثة٘ل٪ف  ٓ٦ا ،٥ُٕ٣كٝٲٍٗ ٢ل ذ ،ٟ٣كٝؽ اقذؽ٪٤٣ة ٔىل ثُٺف ٦ة ٔؽا اٵكؿ
٬ ٨٦ؾقٚ ،سجخ أ ٫٩ا٤ٕ٣حٞ٪ٚ ،ٲف ٔىل ا٣كذح ٍٗل٬ة ً٦ل ظى٤خ ٚٲ ٫ا٤ٕ٣ح اٛلؾ٠ٮرة( .ثكذةف).
( ٦ )4سة :٫٣أ ٫٩كرد ا٪٣ه يف صٮاز ٝذ ٢ا٣كذح اٵص٪ةس يف اٙل ٢كاٙلؿـ٤ُٚ ،ج٪ة ٔ٤ذٚ ٫ٮصؽ٩ة
٠ٮ١لة ٝلجٮ٣ح ٔىل اِ٣صر كوٛة ٪٦ةقج نة ٘لٮاز اٞ٣ذ ،٢كٱى٤ط أف ٱ١ٮف ٔ٤ح  ،٫٣ك٬ٮ ٦ٺا٥
ٛلة أذربق ا٣نةرع يف ٦س٬ ٢ؾا اٙلٚ ،٥١ع٪٧١ة ثأ ٫٩ا٤ٕ٣حٚ ،إذا كصؽ٩ة ٬ؾق ا٤ٕ٣ح يف ٍٗل
٬ؾق ا٣كذح اٵص٪ةس أصـ٩ة ٝذٝ ٫٤ٲةق نة ٔ٤ٲ٭ة( .ثكذةف).
َْ َُ َ َ َ ْ
ُْ َُ ًَ
ِيظ كو ْٔ أذىّص [ا٣جٞؿة.]444
( )2ك٬ٮ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َويصألُٔم ق َِ ال ٍَط ِ
(٦ )2سةؿ ا٣نج ٫أ ٫٩كرد اٛل ٨٦ ٓ٪ثٲٓ اٛلٲذح ٪٤ٞٚة ٓ٪٦ :ا٣جٲٓ داؿ ٔىل ا٪٣ضةقح ،إذ ٝج ٢اٛلٮت
٣لٮز ا٣جٲٓ كٹ ٩ضةقح ،كثٕؽق ٱ٧ذ ٓ٪ا٣جٲٓ كا٪٣ضةقح ظةو٤ح .كإذا وةرت دؿاث نة
ثةٹقذعة٣ح ذ٬جخ ا٪٣ضةقح كصةز ا٣جٲٓٚ ،ٲٕ ٥٤ثؾ ٟ٣أف ٔ٤ح اٛل ٰ٬ ٓ٪ا٪٣ضةقحٞٚ ،ٲف
ٔ٤ٲ٭ة ا٤١٣ت ك٩عٮق( .ثكذةف).
( )5قٮاء ٠ةف ٦ٮا ٞٚنة ٞ٤٣ٲةس أك ٟلة ٛ٣نة.
(ٚ )4إ ٫٩ركم ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ أ ٫٩ا٦ذ ٨٦ ٓ٪ا٣ؽػٮؿ ٔىل ٝٮـ ٔ٪ؽ٤٠ ٥٬ت ٞٚٲ :٫٣ ٢إٟ٩
=

كإف كرد اٚلرب ٍٗل ٔ ٨١٣ ٢٤ٕ٦ؿٚخ ٔ٤ذٚ ٫إف ٠ةف ٦ٮا ٞٚنة ٞ٤٣ٲةس ٝٲف
ٔ٤ٲٍٗ ٫لق إذا كصؽت ٚٲ ٫ا٤ٕ٣ح ،كإف ٠ةف ٟلة ٛ٣نة ٞ٤٣ٲةس٠ -ؼرب ا٣سٮب اٛلنرتل
ثؽرا٘٦ ٥٬ىٮثح( )4أ١لة ٹ دىط ا٣ىٺة ٚٲٞٚ -٫ةؿ أثٮ َة٣ت كا٣نة :ٰٕٚإ٫٩
ٱٞةس ٔ٤ٲ ٫أٱٌ نة ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص Ê:ٹ ٱٞةس ٔ٤ٲٍٗ ٫لق ،ك٬ٮ ٝٮؿ ا١٣ؿػٰ كأيب
ٔجؽآص ا٣جُصم .كٹ ٣لٮز اٞ٣ٲةس ٔىل ٚؿع ٞ٦ٲف ٔىل أو٢؛ ٣بٺ ٱذك٤ك.)4(٢
 :كظٞٲٞح اٞ٣ٲةس ٰ٬ :إزجةت ٦س ٢ظ ٥١اٵو ٢يف اٛ٣ؿع ٹدٛةٝ٭ًل يف
ا٤ٕ٣ح .كَ ٨٦شط ا٤ٕ٣ح أف د١ٮف دُؿد كد١ٕ٪ف؛ ٚٲسجخ اٙل٥١

ثسجٮٔلة()2

كٱ٪ذ ٰٛثة٩ذٛةا٭ة ٔىل اٵوط .كأف ٹ د١ٮف ٦ىةد٦ح ٪٣ه أك إصًلع(.)2
دؽػٔ ٢ىل آؿ ٚٺف كٔ٪ؽ٬ ٥٬ؿةٞٚ ،ةؿ :إ١لة ٣ٲكخ ث٪ضف؛ إ١لة  ٨٦اُ٣ٮاَٚل ٔ٤ٲ٥١
كاُ٣ٮاٚةتٚ ،٭ ٢دؽػ ٢اٛ٣ةرة ك٩عٮ٬ة ً٦ل ٱن ٜاٹظرتاز ٔ ٫٪ثة٪٣ه ظذٯ ٱ١ٮف ٝٮ٫٣
إ١لة  ٨٦اُ٣ٮاَٚل ٔ٤ٲ ٥١كاُ٣ٮاٚةت ٠ةٕ٣ةـ اٛلذ٪ةكؿ َ ٢١٣ٮاؼ أـ ثُؿٱ ٜاٞ٣ٲةس ثٕ٤ح
اُ٣ٮاؼ اٛلؾ٠ٮر( .ثكذةف).
( )4ك ٢٬ٱٞةس ٔ٤ٲ ٫اٛل١ةف ¬ كاٛلةء أـ ٹ ¬؟ كإً٩ل ٠ةف ٟلة ٛ٣نة ٞ٤٣ٲةس ٵف ا٣سٮب ٝؽ وةر  ١٤٦نة
٧٤ ٣نرتم ،أ٦ة ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف اٞ٪٣ٮد ٹ دذَٕل ْٚة٬ؿ؛ ٵف ا٣جٲٓ وعٲط .كأ٦ة ٔىل اٞ٣ٮؿ
ثذٕٲٲ٪٭ة ٚة٣جٲٓ ٚةقؽ ٚٲ ٟ٤٧اٛلجٲٓ ثةٞ٣جي( .ثكذةف).
(٣ )4ٲف اٛلؿاد ثة٣ذك٤ك٪٬ ٢ة ا٣ؾ٬ةب إٌف ٍٗل ا٪٣٭ةٱح ً٠ل ٬ٮ ٪ٕ٦ةق اٙلٞٲٰٞ؛ ٵف اٵوٮؿ
٪٬ة ٦ذ٪ة٬ٲح  ُٕٝنة ،كإً٩ل اٛلؿاد ٠سؿة اٹ٩ذٞةؿ  ٨٦أو ٢إٌف أو( .٢ثكذةف).
(ٝ )2ؽ ثَل اٹَؿاد ثٞٮٚ :٫٣ٲسجخ اٙل ٥١ثسجٮٔلة ،كثَل اٹ١ٕ٩ةس ثٞٮ :٫٣كٱ٪ذ ٰٛثة٩ذٛةا٭ة.
ك٬ؾا ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ٍٗل ٍ٦صكط؛ ٣ىعح ْلىٲه ا٤ٕ٣ح ٚٺ دُؿد كوعح أف ٱ١ٮف ٤٣ع٥١
ا٣ٮاظؽ ٔ٤ذةف ٚٺ د١ٕ٪ف ،أٹ دؿل أف اٞ٣ذ ٢إ٣ؽكاف ٔ٤ح ٣ٮصٮد اٞ٣ىةص ،كٝؽ دٮصؽ
ا٤ٕ٣ح ً٠ -ل يف ٝذ ٢ا٣ٮا٣ؽ ٣ٮ٣ؽق -كٹ ٱٮصؽ اٙل ،٥١كاٰٞ٣ء ٔ٤ح ٹ٩ذٞةض ا٣ٮًٮء كٝؽ
ٱٮصؽ اٙل ٨٦ ٥١دكً٠ ٫٩ل ٱٮصؽ ثكةاؿ ا٪٣ٮاٝي ،كذ٠ ٟ٣سٍل( .ثكذةف).
(٦ )2سةؿ ا٪٣ه :أف ٱٞةؿ يف اٛلؾثٮح ثْٕ٦ :٥ؾثٮح ثعةد ٚؿل اٵكداج ٚٲع٠ ٢ةٛلؾثٮح
ثة٣نٛؿةٚ ،إف ٬ؾا اٞ٣ٲةس ٦ىةدـ ٪٤٣ه ا٣ٮارد يف ّلؿٱ٦ ٥ة ذثط ثة .٥ْٕ٣ك٦سةؿ اٷصًلع
أف ٱٞةؿ يف ا٣ك :٥٤ثٲٓ ٕ٦ؽكـ ٚٺ ٱىط ٠جٲٓ اٛلٺٝٲط كاٛلٌةَ٦لٚ ،إف ٬ؾا اٞ٣ٲةس
٦ىةدـ ٣ٸصًلع ٔىل ٠ٮف ا٣كٍ٦ ٥٤صكٔ نة( .ثكذةف).

 :كإذا دٍ٘ل اصذ٭ةد إ٣ةًف ثٕؽ أف أٚذٯ ٍٗلق ثٞٮ ٫٣اٵكؿ ٚإف ٠ةف ٹ
ٱ ٫٪١٧اقذؽراؾ  ٨٦أٚذةق ث )4(٫أثؽان ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ ،Ê٫كإف ٠ةف ٱ ٫٪١٧ك٣ٮ ثذٕت أك
ثؾؿ

٦ةؿ()4

ٚإف ٠ةف ظىٔ ٫٣ ٢ىل ٝٮ٫٣

اٵػٍل()2

د٣ٲٝ ٢ةَٓ ٱجُ ٢اٵكؿ

كصت اقذؽرا)2(٫٠؛ ٤ٚٮ ٠ةف ٝؽ ظ ٥١ث٣ ٫ـٞ٩ ٫٦ي ظ ،)5(٫٧١كإف ًف ٤لى٢
٤ٔ ٫٣ٲ ٫د٣ٲٝ ٢ةَٓ ،ث ٢دؿصط  ٫٣د٣ٲ ٢اٞ٣ٮؿ اٵػٍل(ٞٚ )4ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ¬ كأثٮ
(٩ )4عٮ ٗٲجح اٛلكذٛذٰ أك ص٭ة٣ذ ٫ظذٯ ٤لى ٢ا٣ٲأس ٕ٦ ٨٦ؿٚذ .٫كٱن ٢٧أٱٌ نة ٦ة إذا رصٓ
ثٕؽ ٔ ٢٧اٛلكذٛذٰ ٦ة ٹ ز٧ؿ ٦ ٫٣كذٞج٤ح أك ثٕؽ ػؿكج كٝخ ٦ة ًف ٱٕ ٫٤٧كٹ ٌٝةء ،٫٣
٠ىٺة إ٣ٲؽٚ ،ٺ ٣لت ٔىل اٛلٛذٰ يف ٨لء  ٨٦ذ ٟ٣إٔٺـ اٛلكذٛذٰ( .ثكذةف).
( )4كظؽق اٷصعةؼ؛ ٵف ٬ؾا ٝ ٨٦جٲ ٢إزا٣ح اٛل١٪ؿٚ ،ٺ ٱكذجةح إٹ ثًل دكذجةح ث ٫اٛلٕىٲح.
كظٞ ٨ٔ ٰ١ل٧ؽ ث ٨اٙلك ٨أ ٫٩أٍٔ ٜٛ٩صة آٹؼ در ٥٬يف دٺيف ٚذٮل( .ثكذةف).
( )2ك٬ٮ اٛلٕذ٧ؽ.
( )2ك ٢٬ٱذٌٲ٤ٔ ٜٲٚ ٫ٮر نا أك ٹ ٱذٌٲ٤ٔ ٜٲ ٫إٹ ٔ٪ؽ ٔ ٢٧اٛلكذٛذٰ ثًل أٚذةق؟ اٞ٣ٲةس اٛ٣ٮر؛
ٵف أذٞةد اٛلكذٛذٰ  ٫٣أذٞةد ص٭ ٢ك٬ٮ ٞلؿـ كإف ق ٍٞاٷزٕ٣ ٥ؽـ ا( .٥٤ٕ٣مة.)ٰ٦
( )5ٱٕ :ٰ٪إّ٭ةر ثُٺف ظ٫٧١؛ ٵف ظ٠ ٫٧١ةٕ٣ؽـ؛ ١٣ٮ٦ ٫٩ىةد ٦نة ٚ .ُٰٕٞ٤٣إف كٓٝ
ثكججٞ٩ ٫ىةف يف ٦ةؿ أك ٍٗلق كصت ٔ٤ٲًً ٫ل ٨٦ ٨١٣ ،٫٩ثٲخ اٛلةؿ إف ًف ٱُٞص ،ك٨٦
٦ةؿ ٛ٩ك ٫إف ُٝص .ثؼٺؼ اٛلٛذٰ إذا ظى ٢ثكجت ٚذٮاق ص٪ةٱح ٚإ ٫٩ٹ ٱٌ٨٧؛ ٵ٣ ٫٩ٲف
ثؾم كٹٱح  ٥٤ٚٱ٤٦ ٨١ـ ٦نة ،ثٝ ٨٧٠ ٢ةؿ :مةة اٞ٣ىةب ٦ٲذح ،كاٙلة ٨٧٠ ٥٠ٱكذأصؿ ٔىل
إػؿاب ظةاٍ ز ٥ا١٩نٍ٘٤٣ ٙل ٚإ ٫٩ٱٌ٦ ٨٧ة ٗؿـ اٵصٍلٛ ،ل١ةف ا٣ٮٹٱح( .ثكذةف).
و
ظٲ٪بؾ اصذ٭ةدٱح .ك٬ؾاف اٞ٣ٮٹف ٦ن٭ٮراف ثَل ًٔ٤لء
( )4ٱٕ :ٰ٪ثؽ٣ٲٚ ،ٰ٪ّ ٢ةٛلكأ٣ح
اٵوٮؿ ،كاٵكؿ ٬ٮ اٛلٕذ٧ؽ كٔ٤ٲ ٫اٵ٠سؿ .كً٬ل ٦ج٪ٲةف ٔىل أف اٹصذ٭ةد ٠ةٙل ¬ ٥١أـ ٹ،
 ٨١ ٣اٚلٺؼ إً٩ل ٬ٮ يف أ٦ؿٱً٦ ٨ل ذ٠ؿ٩ة٦ :ة ًف ٱ ٢ٕٛكٌٝ ٫٣ةء ،أك  ٢ٕٚك ٫٣ز٧ؿة ٦كذؽا٦ح
٠ة١٪٣ةح ،ٹ ٚٲًل ًف ٱ ٢ٕٛككٝذ ٫ثةؽ ،أك  ٢ٕٚكٛلة ٱ ٢ٕٛاٛلٞىٮد ث٠ ٫ة٣ٮًٮء ٚإ٣ ٫٩لت
اٷٔٺـ ٚٲ٭ًل ادٛة ٝنة .كٔىل ذ٣ ٟ٣لت أف ٤ل٠ ٢٧ٺـ اٛلى ٙ٪كإف ٠ةف  ٤ُ٦نٞة ،كٝؽ ٚ٭٥
ً٦ل ذ٠ؿ٩ة أف اٚلٺؼ إً٩ل ٬ٮ يف ٝلؿد اٛ٣ذٮلٚ ،أ٦ة إذا ا ٥ٌ٩إ٣ٲ٭ة ظً ٥١ف ٣لت ثً ٢ف ٣لـ
ا٣ؿصٮع ٔ ٫٪ادٛة ٝنة( .ثكذةف).

َة٣ت كا٣نٲغ( )4أٖلؽ ا٣ؿوةص :ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٔٺـ  ٨٦أٚذةق ثةٞ٣ٮؿ اٵكؿ(،)4
كٝةؿ ا٣نٲغ اٙلك ٨كا٘٣ـاٍف :ٱ٤ـ ٫٦إٔٺ.٫٦
 :كٝ ٢٠لذ٭ؽ ٦ىٲت يف اٛلكةا ٢ا٤٧ٕ٣ٲح( )2ا٪ْ٣ٲح(ٍٚ ،)2لٱؽ آص ٨٦
ٔ ٢٠ةًف ٦ة أ ٌداق اصذ٭ةدق إ٣ٲ٪ٔ ٫ؽ اٵ٠سؿ ،ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ
٬ةم ٥كٝة٬ل اٌٞ٣ةة كأظؽ ٝٮٍف أيب ٔيل كأيب اٜلؾٱ ٢كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ كا٣نٲغ
اٙلك ،٨ك٬ٮ اٵم٭ؿ ٦ ٨٦ؾ٬ت ا٪٣ةرص( ،)5ركاق يف اٷٚةدة كأثٮ صٕٛؿ .كٝةؿ
اٵو ٥كثٍص اٛلؿٱيس :إف اٙلٚ ٜٲ٭ة  ٓ٦كاظؽ( ،)6كاٛلؼةٟ ٫٣ ٙ٣لٍ ً٠ل يف
أوٮؿ ا٣ؽٱ .٨كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كا٣ج٤ؼٰ كأ٠سؿ ا٪٣ةرصٱح ،ك٬ٮ ٦ؿكم ٔ٨
ا٪٣ةرص كأ٠سؿ ا٣ج٘ؽادٱح  ٨٦اٛلٕذـ٣ح :إف اٙلٚ ٜٲ٭ة  ٓ٦كاظؽ ٨١٣ ،اٛلؼُٰ ٫٣
ٕٛ٦ٮ ٔ .)1(٫٪كٝةؿ أ٠سؿ اٙلٛ٪ٲح كأ٠سؿ ا٣نةٕٚٲح :إف ٝ ٢٠لذ٭ؽ ٚٲ٭ة ٦ىٲت٨١٣ ،
يف اٛلكأ٣ح أمج ،٫ث٪ٕ٧ٯ ٣ٮ ٩ه آص ٔىل ظ٧١٭ة ٕ٣ٲ٫٪؛ كٜلؾا ٱ٤ــ اٛلضذ٭ؽ ثؾؿ
ص٭ؽق يف إوةثح اٙل ٥١اٛلُ٤ٮب٪٤ٝ .ة :ذٚ ٟ٣ؿً٧ٚ ،٫ذٯ ٠ ٫٤ٕٚةف ٦ة اصذ٭ؽق
ظ ٞنة ،ٹ إف ُٝص يف ا٤ُ٣ت؛ ٵ ٫٩ٱ٤ــ اٛلضذ٭ؽ ا٣جعر( )1كَ٤ت اٙل ٥١ظذٯ
ٱ٘٤ت ثْ ٫٪أٝ ٫٩ؽ أوةث ،٫كأ ٫٩ٹ ٣لؽ ٍٗلق أرصط .٫٪٦
( )4ظٛٲؽ ا٣نٲغ اٙلك.٨
( )4ك٬ٮ اٛلٕذ٧ؽ.
( )2دكف ا٧٤ٕ٣ٲح ٧٠كةا ٢اٵوٮؿ٧٠ .كأ٣ح ا٣نٛةٔح ،كٚك ٨٦ ٜػة ٙ٣اٷصًلع.
(*) ك ٰ٬ا٣ذٰ ٦ؿصٕ٭ة إٌف ا ٢٧ٕ٣ثة٘لٮارح كاٵٌٔةء
و
( )2اظرتاز  ٨٦إُٞ٣ٲح ك٣ٮ ٠ة٩خ ٔ٤٧ٲح ،ك٦ ٰ٬كةا ٢اٷصًلعٚ ،ةٛلؼةٚ ٙ٣ٲ٭ة ٟلٍ( .ثكذةف).
(٬ )5ٮ اٙلك ٨ثٔ ٨يل ث ٨اٙلك ٨ثٔ ٨يل ث٧ٔ ٨ؿ اٵَشؼ .كق ٰ٧اٵَؿكش دٮيف ق٪ح ٬202ػ.
( -)4ك٬ٮ ٦ؾ٬ت إ٦ة٪٦ة اٛل٪ىٮر ثةٓص اٞ٣ةق ٥ثٞ ٨ل٧ؽ.
( )1اٞ٣ٮٹف ٦ذٞٛةف ٔىل أف اٙل ٓ٦ ٜكاظؽ ،كاٛلؼةٟ ٙ٣لُٰ ٨١٣ ،اػذٛ٤ٮا  ٢٬ٱأز ٥ثةٚلُأ
أك ٬ٮ ٕٛ٦ٮ ًٔ٠ ٫٪ل ذ٠ؿ .كاٞ٣ٮؿ ا٣ؿاثٓ ٬ٮ ٠ةٞ٣ٮؿ اٵكؿ يف دىٮٱت ٝ ٢٠لذ٭ؽ٨١٣ ،
زادكا ٔ٤ٲ ٫ثإزجةت اٵمج( .٫ثكذةف).
(*) -ث٪ٯ ٔىل أف اٵد٣ح ّ٪ٲح.
( )1يف ٌ٦ةف كصٮدق .كٝٲ ¬ :٢ا٣ج٤ؽ ك٦ٲ٤٭ة.)Í( .

 :كأ٦ة يف ٦كةا ٢أوٮؿ ا٣ؽٱٚ ٨ةٙلٚ ٜٲ٭ة  ٓ٦كاظؽ ،ك٣ٲف¬ ٝ ٢٠لذ٭ؽ
ٚٲ٭ة ٦ىٲج نة ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ،كٝةؿ ا٪ٕ٣ربم( )4كأثٮ ِ٦ص( :)4إف ٝ ٢٠لذ٭ؽ ٚٲ٭ة
َ
ََ ُ
٦ىٲت ً٠ل يف ا٣ذعؿم ٤ُ٣ت اٞ٣ج٤ح( ،)2كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوىي ْ َس قييْس ًْ
ُ َ ٌ (َ َ )5( ْ ُ ْ َ ْ َ َ )2
َ
ْ ُُ ُ
س َْ ٌَا ت َك ذٍ َدت كئبُس ًّْص [اٵظـاب ،]5ركاق
سِاح ذ ِيٍا أخؽأتً ةِِّ وى ِ
ٔ ٨أيب ِ٦ص اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق .ٙكٹ ٣لٮز ا٣ذ٤ٞٲؽ ٚٲ٭ة ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ،كٝةؿ اٞ٣ةق)4(٥
كأثٮ اٞ٣ةق ٥ا٣ج٤ؼٰ( :)1إف ٤ٞ٦ؽ اٛلعٚ ٜٲ٭ة ٞل.ٜ
 :كإذا ٝٲ٪٣ ٢ة :إف ٝٮٝ ٢٠ :٥١٣لذ٭ؽ ٦ىٲت ٱؤدم إٌف أف د١ٮف إَ٣ل
( )4أثٮ اٙلك ٨اٙل ٰٛ٪كاقٔ ٫٧جؽآص ث ٨اٙلك ٨ا٪ٕ٣ربمَ( .شح ٦ك.)٥٤
( )4أثٮ ِ٦ص اقَ ٫٧شٱط ث ٨اٛلؤٱؽ.
( )2أ ٥٤أٝ ٫٩ؽ اػذ ٙ٤يف اٞ٣ج٤ح ٝ ٢٠ ٢٬لذ٭ؽ ٚٲ٭ة ٦ىٲت ً٠ل يف اٛلكةا ٢اٹصذ٭ةدٱح ظذٯ إف ٝج٤ح
 ٢٠أظؽ ٦ة أداق إ٣ٲ ٫اصذ٭ةدق أـ اٙلٚ ٜٲ٭ة  ٓ٦كاظؽ كاٛلؼةٟ ٫٣ ٙ٣لُئٚ ،ةٵكؿ ٦ؾ٬ت اٙلٛ٪ٲح،
٤ٚؾ ٟ٣ٹ ٱٮصجٮف اٷٔةدة ظٲر ا١٩ن ٙاٚلُأ يف ا٣ٮٝخ؛ ٵ٠ ٫٩ة٣ؿصٮع ٔ ٨اٹصذ٭ةد ثٕؽ
ا .٢ٕٛ٣كا٣سةٌل ٦ؾ٬ج٪ة إٹ أف اٚلُأ ٕٛ٦ٮ ٕ٣ؽـ ا٣ذ ٨٦ ٨١٧اٚ ،٥٤ٕ٣إذا ا١٩ن ٙيف ا٣ٮٝخ
كصجخ اٷٔةدة ،ك٠ةف اٞ٣ٲةس كصٮب اٷٔةدة ثٕؽ ا٣ٮٝخ أٱٌ نة ً٠ل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ٨١٣
أق٪ُٞةق ٚلرب اَ٣صٱح .كاٛ٣ةرؽ ٔ٪ؽ٩ة ثَل اٞ٣ج٤ح كثَل اٛلكةا ٢اٹصذ٭ةدٱح أف اٞ٣ج٤ح ٜلة ثٕي أ٦ؿ
ٚٲ١ٮف ٦ٮا٦ ٫ٞٚىٲج نة كٟلةٟ ٫ٛ٣لُب نة ،ثؼٺؼ اٛلكةا ٢اٹصذ٭ةدٱح .ك٠ةٞ٣ج٤ح ا٣ذعؿم يف اُ٣٭ةرة
كا٪٣ضةقح يف ٦كأ٣ح اٳ٩ٲح ،كا٣ذعؿم يف ا٣ٮٝخ يف ا٘٣ٲ ٥إٹ أف اٷٔةدة ٚٲ٭ًل ِلت يف ا٣ٮٝخ
كثٕؽق ظٲر ػة ٙ٣اٷصًلع ،ثؼٺؼ اٞ٣ج٤ح ٛلة دٞؽـ( .ثكذةف).
( )2ٹ ظضح يف اٳٱح؛ ٵ ٫٩دٕةٌف ٛ٩ٯ ا٘ل٪ةح ٔ ٓ٦ؽـ اٞ٣ىؽ ٹ  ٓ٦اٞ٣ىؽٚ ،ةٚ٭٪ٕ٦( .٫٧ٯ).
( )5إف ٝٲ :٢اٚلُأ اٛلٕٛٮ ٔ ٫٪اٍٗ ٨٦ ٢ٕٛ٣ل ٝىؽ ٚٲْ٪ؿ ٦ة كص ٫اٹقذؽٹؿ ثةٳٱح.
ك٧٤٣عذش ُلة أف ٱٞٮؿ :اٛلضذ٭ؽ إً٩ل َ٤ت اٙل ٜكٝىؽ إ٣ٲ ٫ثةْ٪٣ؿ يف اٵد٣ح  ٨١٣ك ٓٝيف
ػٺٚ ،٫ٚ٭ٮ ػُأ ٍٗل ٞ٦ىٮد ٚذأ ،٢٦كآص أٔ( .٥٤مة.)ٰ٦
( )4اٞ٣ةق ٥ث ٨إثؿا٬ٲ ٥اث ٨إقًلٔٲ ٢ث ٨إثؿا٬ٲ ٥ث ٨اٙلك ٨ث ٨اٙلك ٨ثٔ ٨يل ث ٨أيب َة٣ت،
٩ض ٥آؿ ا٣ؿقٮؿ ،دٮيف ق٪ح 424أٱةـ اٛلذٮ ٢٠إ٣جة٧ل.
( )1ا٣ج٤ؼٰ أثٮ اٞ٣ةقٔ ٥جؽ آص ث ٨أٖلؽ ا٣ج٤ؼٰ ٩كجح إٌف ث٤ؽق ث٤غ ،كإ١٣جٰ ٩كجح إٌف
اٵرض اُ٣جٞح اٚلة٦كح  ٨٦اٛلٕذـ٣ح٠ ،ةف ٠ةدج نة ٣ٸ٦ةـ ٞل٧ؽ ث ٨زٱؽ ك٠ذت ثٕؽق ٪٤٣ةرص
اٵَؿكش .كٚةد ٫أٱةـ اٛلٞذؽر .ق٪ح٬241ػ.

ا٣ٮاظؽة دٮو ٙثأ١لة ظٺؿ كثأ١لة ظؿاـ( )4ظٲر أظ٤٭ة ٔةًف كظؿ٦٭ة ٔةًف ،كذٟ٣
٪٦ةٌٝح كٹ دىط٪٤ٝ ،ة :إف اٵٔٲةف  ٢ٕٚ ٨٦آص ٹ ٪٤ٕٚ ٨٦ة ،ك٣ٲكخ دٮوٙ
ثؾ ،ٟ٣كإً٩ل ا٣ذعؿٱ ٥كا٣ذع٤ٲ ٢راصٓ إٌف ٪٤ٕٚة ٚٲ٭ة ،ك٬ٮ اقذًٕلٜلة ،كاٍ٣صع كارد
ٔىل ظكت ٦ىة٣ط إ٣جةد ،ك٥ ٥٬لذٛ٤ٮف ٚٲ٭ةٚ ،ٲ١ٮف ٝؽ ٔ ٥٤آص دٕةٌف أف ٦ى٤عح
 ٨٦ظ٤٤٭ة يف ّل٤ٲ٤٭ة ،ك٦ى٤عح  ٨٦ظؿ٦٭ة يف ّلؿٱ٧٭ة()4؛ ك٣ؾ ٟ٣كرد ا٪٣كغ يف
اٍ٣صٱٕح ،ك٣ٲف ٬ٮ إٹ ٹػذٺؼ ٦ىة٣ط إ٣جةد ،ذ٠ؿق يف ا٣ـٱةدات.
 :ك٣ٲف ¬ ٧٤٣ضذ٭ؽ أف ٱٛذٰ ٍٗلق ثٍ٘ل ٦ؾ٬ج ،٫إٹ أف ٱ١ٮف ا٣كةا ٢قأ٫٣
ٔ٦ ٨ؾ٬ت ٍٗلق(ٚ )2ٲع١ٲ .٫٣ ٫كأ٦ة ٍٗل اٛلضذ٭ؽ إذا أٚذٯ ٍٗلق ثةصذ٭ةد ٔةًف كأٚذةق
ٔىل كص ٫اٷَٺؽ ٠ةٛلضذ٭ؽٚ :إف ٠ةف ٬ؾا اٛلٛذٰ ٍ٘٣لق ٔة٦ٲ نة ٹ رمؽ ً ٫٣ف ٣لـ ¬٫٣
ذ ،ٟ٣ػٺ ٚنة ٣جٌٕ٭ ،٥كإف ٠ةف  ٫٣رمؽ كٕ٦ؿٚح ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كثٕي أ٢٬
اٵوٮؿ٣ :لٮز¬  ٫٣ذ ٞ٤ُ٦ ٟ٣نة( ،)2كٝةؿ يف ا٘لٮ٬ؿة كٝة٬ل اٌٞ٣ةة :ٹ ٤لٮز  ٞ٤ُ٦نة،
كٝٲ :٢إ٣ ٫٩لٮز إذا ًف ٱ٪٬ ٨١ةؾ ٝلذ٭ؽ ،كٝٲ :٢إ٣ ٫٩لٮز إذا ٠ةف ٱٕؿؼ كص ٫اٛلكأ٣ح(،)5
(٠ )4ةٚلٲٚ ٢إ١لة ّلؿـ ٔ٪ؽ أ ٢٬اٛلؾ٬ت ظٺؿ ٔ٪ؽ ٍٗل.٥٬
و
كظٲ٪بؾ ٹ ٱىط ٝٮؿ ثٕي اٛلؾا٠ؿٱ :٨إف اٵظٮط ٧٤٣ك ٥٤يف وٺة ا٘لًلٔح أف ٱ٪ٮم
()4
ثكٺ ٨٦ ٫٦دٕجؽق آص ثة٣كٺـ ٔ٤ٲ٫؛ ٵف اٵ٠سؿ ٝة٣ٮا٣ :لت إػؿاج اٛ٣ةق ٨٦ ٜا٪٣ٲح،
كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص ث٣ ٢لت إدػةٚ ٫٣ٲ٭ة ٤٣ؽ٣ٲ ٢يف ٬ؾا اٛل١ةف ػةوح١ٚ ،ةف اٵظٮط
د ٟ٤ا٪٣ٲح .ككص ٫ًٕٛ ٫أف آص ٹ ٱذٕجؽ  ٨٦ٹ ٦ؾ٬ت ٕ٦ ٫٣ٲ ٪نة ثيشء َٕ٦ل ،كإً٩ل أكصت
ٔ٤ٲ ٫أف ٣لذ٭ؽ يف اٙلةدزح أك ٱ٤ٞؽ ٚٲ٭ة ٝلذ٭ؽ نا( .ثكذةف).
( )2أك ٔؿؼ ٝ ٨٦ىؽق.
( )2ك٬ؾا إذا ًف ٱ ٨١ا٣كةا٤٦ ٢ذـ ٦نة ٛلؾ٬ت إ٦ةـ َٕ٦لٚ ،إف ٠ةف ٤٦ذـ ٦نة كقأؿ ٔىل ص٭ح
اٷَٺؽ ًف ٱ ً
ٛخ إٹ ث٧ؾ٬ت ٬ ٨٦ٮ ٤٦ذــ ٛلؾ٬ج .٫كيف ظةمٲح اث٦ ٨ٮقٯ :أف أ٢٬
اٛلؾ٬ت إذا اقذٛذٮ٩ة ٔىل اٷَٺؽ ًف ٛ٩ذ٭ ٥إٹ ث٧ؾ٬ج٪ة ،كإف قأ٣ٮا ٔ٦ ٨ؾ٬ج٭ ٥صةز ٪٣ة
ذ ،ٟ٣ذ٠ؿق اث٦ ٨ٮقٯ.)Í( .
(*) ك٬ ٨٦٭٪ة صٮز ٤٣عة ٥٠أف ٱ١ٮف ٤ٞ٦ؽ نا( .ثكذةف).
(*) قٮاء ٠ةف ز٧ح ٝلذ٭ؽ أـ ٹ.
( )5أم :اَ٤ٔ ٓ٤ٲ ٓ٦ ٫رمؽق.
=

ٹ إف ًف ٱٕؿ ،٫ٚكرصع ٫اث ٨اٙلةصت ،ز ٥إذا أراد اٛ٣ذٮل يف ٦كأ٣ح كٚٲ٭ة ٝٮٹف ٕ٣ةٛلَل
ٚإف ٠ةف ٱرتصط  ٫٣أظؽً٬ل أٚذٯ ث ،٫كإف ٠ةف ٹ ٱرتصط  ٫٣أ٦لًل ٚ٭ٮ ٟلٍل ثٲ٪٭ًل.
 :ك٣لٮز ¬ د٤ٞٲؽ اٛلٲخ ٨١٣ ،د٤ٞٲؽ اٙلٰ أكٌف¬( )4إذا كصؽ( .)4كٝةؿ
٠سٍل  ٨٦اٛلذٞؽَ٦ل :ٹ ٣لٮز د٤ٞٲؽ اٛلٲخ إٹ إذا ٠ةف ٝؽ ٤ٝؽق يف ظةؿ ظٲةد ٫ز٥
اقذ٧ؿ ٔ٤ٲ ٫ثٕؽ ٦ٮد .٫ك٦س ٨ٔ ٫٤أيب َة٣ت.
 :كد٤ٞٲؽ أ ٢٬ا٣جٲخ  %أكٌف  ٨٦د٤ٞٲؽ ٍٗل)2(٥٬؛ ٞ٣ٮ:÷ ٫٣
((٦س ٢أ ٢٬ثٲذٰ ٚٲ٠ ٥١كٛٲ٪ح ٩ٮح  ٨٦ر٠ج٭ة ٩ضة كْ ٨٦لٗ ٙ٤ؿؽ ك٬ٮل)).
كٔ ٨اٛلؤٱؽ ثةٓص :أف ٦ة ًف ٱ٪ه ٔ٤ٲ٧ٚ ٫ؾ٬جٚ ٫ٲ٧٠ ٫ؾ٬ت اٜلةدم  .#كٔ٨
اٛل٪ىٮر ثةٓص( :)2أف ٦ة ًف ٱ٪ه ٔ٤ٲ٧ٚ ٫ؾ٬جٚ ٫ٲ٧٠ ٫ؾ٬ت اٛلؤٱؽ ثةٓص.
 :كٹ دٞجٚ ٢ذٮل ٚةق ٜا٣ذأكٱ )5(٢كٹ ػربق ،ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت كأثٮ ٬ةم٥
كأثٮ ٔيل ،كٝةؿ ا٣ج٤ؼٰ :ٱٞجٺف  ،٫٪٦كٝةؿ ٝة٬ل اٌٞ٣ةة :ٱٞج ¬٢ػربق( )4ٹ ٚذٮاق(.)1
 :Êكٔىل اٛل٤ٞؽ كاٛلكذٛذٰ أف ٱجعر ٔٔ ٨ؽا٣ح  ٨٦ٱ٤ٞؽق أك ٱكذٛذٲ،)1(٫
كٔ ٨وٺظٲذ٣ ٫ؾ ،ٟ٣إٹ أف ٱ١ٮف ٪٦ذىج نة ٛ٤٣ذٮل ٦ن٭ٮر نا ُلة يف ث٤ؽ أ ٢٬إ٣ؽؿ
(*) أم :د٣ٲ٤٭ة.
(٩ )4ؽث نة.)Í( .
(*)  ٓ٦اٹقذٮاء يف ا ٥٤ٕ٣كا٣ٮرع.)Í( .
( )4يف ا٪٣ةظٲح٣ .ٸصًلع .ك(.)Í
(٩ )2ؽث نة.)Í( .
( )2ركاق ٔ ٫٪اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ث ٨أٖلؽ اٵ٠ٮع ٱؿكٱ ٨ٔ ٫اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةٓص أٝ ٫٩ةؿ ٦ؿار نا٦ :ة
كصؽ ٍف ٩ه  ٨٦اٛلكةا ٢كإٹ ٚؿأٱٰ ٠ؿأم اٛلؤٱؽ ثةٓص.
(*) كيف ا٣ـ٬ٮر ٔ ٨اٛل٪ىٮر ثةٓص٦ :ة ًف ٱ٪ه ٔ٤ٲ٧ٚ ٫ؾ٬جٚ ٫ٲ٦ ٫ة ٩ه ٔ٤ٲ ٫اٜلةدم .#
( )5ك٠ؾا ٠ةٚؿ ا٣ذأكٱ.٢
( )4كم٭ةدد.)Í( .٫
( )1كد٤ٞٲؽق كظ.)Í( .٫٧١
( )1كٹ ٱنرتط ٠ٮ١لة ٞلٞٞح ،ثٕ٠ ٢ؽا٣ح إ٦ةـ ا٣ىٺة كاٛلؤذف.)Í( .
(*) كظٞٲٞذ٭ةٞ :لةْٚح دٱ٪ٲح ّل ٢٧وةظج٭ة ٔىل ٦ٺز٦ح ا٣ذٞٮل كاٛلؿكءة٣ ،ٲف ٕ٦٭ة ثؽٔح.

ٛ٠ةق ذ ٨ٔ ٟ٣ا٣جعرٚ .إف ٚك ٜإ٣ةًف( )4ثٕؽ أف ٤ٝؽق ٍٗلق ًف ٱٕ ٢٧اٛل٤ٞؽ ثًل ٝة٫٣
ثٕؽ ٚك ،٫ٞك٣لٮز( )2ا ٢٧ٕ٣ثًل اصذ٭ؽق ٝجٚ ٢ك.)2(٫ٞ
 :كاٛل٤ٞؽ ٍ٘٣لق ٱىٍل ٤ٞ٦ؽ نا( ٫٣ )2ث٪ٲح د٤ٞٲؽق ٔ ٫٣ىل اٵوط¬ ،كٝٲ:)5(٢
ثة ٢٧ٕ٣ثٞٮ ،٫٣كٝةؿ اٙلة :)4(٥٠ثأ٦لًل ظى ٢وةر ٤ٞ٦ؽ نا  .)1(٫٣كٹ ٱ٤ــ اٛل٤ٞؽ()1

( )4أك اػذ٤خٔ Êؽا٣ذ.٫
( -)4وٮاث٣ :٫لت.
( ٨١٣ )2ٱ٪جٰ٘[ ]4أف ٹ ٱ٪كت إ٣ٲ ،٫ث ٢إٌف  ٨٦ٱٮاٝ ٜٚٮ ٨٦ ٫٣اً٤ٕ٣لء إ٣ؽكؿٚ ،إف ًف ٱ٫٣ ٨١
٦ٮا ٜٚيف ٝٮ ٫٣ذ ٟ٣ا٣كةثٔ ٜىل اٛ٣ك ٜا٩ذ ٢ٞإٌف ٦ؾ٬ت ٍٗلق؛ ٵٝ ٫٩ؽ ثُ ٢ثةٕٞ٩ةد اٷصًلع
ٔىل ػٺٔ ٫ٚىل أوط اٞ٣ٮَ٣ل ٵ ٥٤ٔ ٢٬اٵوٮؿ( .ثكذةف).
( )2ٱٕ٤٦ :ٰ٪ذـ ٦نة¬ ،ك٬ٮ اٵكٌف.
( -)5اث ٨اٙلةصت.
( )4اٙلة٬ ٥٠ٮ أثٮ قٕٲؽ اٛلعك ٨ث٠ ٨ؿا٦ح ا٘لن٦ ،ٰ٧ؤ ٙ٣ا٣كٛٲ٪ح ،كا٣ذ٭ؾٱت دٛكٍل
اٞ٣ؿآف ًف ٱكج ٜإٌف ٦س ،٫٤كد٪جٲ ٫ا٘٣ةَ٤ٚل ٔىل ٌٚةا ٢اُ٣ة٣جٲَل ،كصٺء اٵثىةر ،كٍٗل
ذ ٨٦ ٟ٣ازَ٪ل كأرثَٕل ٦ؤ ٛ٣نة٠ ،ةف ٕ٦ذـ٣ٲ نة ز ٥دـٱؽ يف آػؿ ٔ٧ؿق ك٬ٮ أقذةذ ا٣ـٟلٍصم،
ك٣ٲف وةظت اٛلكذؽرؾٚ ،ؾاؾ ٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص ث ٨أٖلؽ كٱ٪١ٯ أثٮ ٔجؽآص كٱٕؿؼ ثةث٨
ا٣ؿثٲٓ ،كٹ وةظت مٮا٬ؽ ا٣ذ٪ـٱٚ ،٢ؾاؾ أثٮ اٞ٣ةقٔ ٥جٲؽآص ثٔ ٨جؽآص ث ٨أٖلؽ
اٙلك١ةٌل .دٮيف ا٘لن ٰ٧ق٪ح ٬210ػ م٭ٲؽ نا ٝذ٤ذ ٫اٛلضربة ٛلة و ٙ٪رقة٣ذ ٫اٛلكًلة:
رقة٣ح أيب ٦ؿة[ ]4إٌف إػٮا ٫٩اٛلضربة.

و
٦كذٛخ؛ ٵ ٫٩إف ٩ٮل اٹ٣ذـاـ
(ٝ )1ةؿ اٷ٦ةـ ¬ َشؼ ا٣ؽٱ :# ٨إ٣ة ٰ٦إ٦ة ٤٦ذــ أك ٤ٞ٦ؽ أك
ثٞٮؿ إ٦ةـ َٕ٦ل ٚ٭ٮ اٛل٤ذــ ،كإف ًف ٱ٪ٮ ٚإف ٔ ٢٧ثٞٮٚ ٫٣٭ٮ اٛل٤ٞؽ كٹ ٱ٤ـ ٫٦ظ ٥١اٛل٤ذــ ،كإف
قأؿ اٷ٦ةـ  ٍٞٚكٛلة ٱٕ ٢٧ثٞٮٚ ٫٣٭ٮ اٛلكذٛذٰ ،ك ٫٣أف ٱٕ ٢٧ثأم أٝٮاؿ اٛلٛذَل مةءٚ .ةٛلكذٛذٰ
أٔ ٨٦ ٥اٛل٤ٞؽ كاٛل٤ذــ ً٠ل ٱٛ٭ ٨٦ ٥اٞ٣كٲ ٥اٛلؾ٠ٮرٝ ،ةؿ  :#ك٬ؾا ا٣ذٞكٲ٤٣ ٥سٺزح ٬ٮ
ا٣ىعٲط ا٣ؾم ٹ ٱٚ ٓٞٲ ٫د٪ةٝي ً٠ل ٝؽ ك ٓٝيف ٠ٺـ اٛل٪ذ٭ٯ( .د٧١ٲَ ٨٦ ٢شح أزًلر).
( )1أك اٛلؼؿج أك اٞ٣ةاف.

-------------------------

[ ]4أم :ٹ ٣لٮز.)Í( .
[ ]4أم :إث٤ٲف.

َ٤ت ا٣ذؼىٲه ٧ٕ٤٣ٮـ ٝ ٨٦ٮؿ اٛلضذ٭ؽ أك ا٪٣ةقغ ٝ ٨٦ ٫٣ٮؿ( )4أػٍل ً ٫٣ف ٱ٨١
ٝؽ ق ٓ٧ث ،٫ثؼٺؼ ا٣ؽ٣ٲ ٢إذا كرد ٕٚىل اٛلضذ٭ؽ أف ٱُ٤ت ذٚ ٟ٣ٲ.٫
¬ :كٹ ٣لٮز ا٣ذ٤ٞٲؽ يف ا٣ذٍٛ١ل كا٣ذٛكٲٚ ،ٜٺ دٕذٞؽ ٛ٠ؿ ٍٗلؾ كٹ
ٚك ٫ٞإٹ أف ٱىط  ٟ٣ذ ٟ٣ثًل ٱٮصت ا ،٥٤ٕ٣ٹ ثة ٨ْ٣ك٣ٮ ثن٭ةدة ٔؽَ٣ل(.)4
ك٠ؾٚ ٟ٣ٲًل ٠ةف ٔ٤٧ٲ نة ٱرتدت ٔىل ٔٚ ٰ٧٤ٺ ٣لٮز ا٣ذ٤ٞٲؽ ٚٲٔ ٫ىل اٵوط(،)2
كذ٠ ٟ٣ةٛلٮاٹة ٧٤٣ؤَ٪٦ل كاٛلٕةداة ١٤٣ةٚؿٱ ٨كاٛ٣ةقَٞل ،ك٠ةٛل٤ٞؽ ٤٣٭ةدم
٤ٚٲف  ¬٫٣أف ٱ٤ٞؽق يف ٩ضةقح  ٨٦ٱٞٮؿ ثٛ١ؿق  ٨٦اٛلضربة( ،)2كٝةؿ ثٌٕ٭:٥
٣لٮز ذ ،)5(ٟ٣كرصع ٫اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ث ٨ظك ٨ا٣ؽكارم ،كٝؽ ٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ:Ð
٣لٮز ا٣ذ٤ٞٲؽ يف ٠ٮف ا١٣جٍلة دٞ٪ي ا٣ٮًٮÊء ،ٹ يف ٠ٮ١لة دٮصت اٛ٣ك.)4(ٜ
 :ك٣لٮز ا٣ذ٤ٞٲؽ يف اٛلكةا ٢ا٤٧ٕ٣ٲح ¬  ٞ٤ُ٦نة(٪ٔ )1ؽ اٵ٠سؿ ،كٝةؿ صٕٛؿ
ث ٨ظؿب كصٕٛؿ ث٦ ٨جٍص كثٕي ا٣ج٘ؽادٱح :ٹ ٣لٮز  ٞ٤ُ٦نة ،ث٣ ٢لت ا٣جعر
ٱ٘٤ت يف ّ ٫٪كصٮدق ٣ــ.
Ê
(٦ )4ة ًف

( )4ٱٕ :ٰ٪ظٲر ¬ًف ٱ ٥ٌ٪إ٣ٲ٭ة ظٚ ،٥١أ٦ة ثٕؽ اٙلٚ ٥١ة٣ٮاصت ٔ٤ٲ٪ة أذٞةد ًظ َّٞٲذ ٫ثةْ٪٣ؿ
إٌف ّة٬ؿ اٍ٣صع( .ثكذةف ثةػذىةر).
(*) كقٲأيت يف ٠ذةب ا٘ل٪ةاـ أف  ٨٦زجخ ٔ٤ٲ ٫ا٣ـ٩ة كاٞ٣ىةص ٚٺ ٱ٘ك ٢إٹ ثٕؽ ا٣ذٮثح،
ٛ٧ٚ٭ٮ ٫٦اٙل ٥١ثٛكٚ ٫ٞٲْ٪ؿ .ا٣ؾم قٲأيت  ٓ٦اٹٝرتاف ثةٙلٚ ٥١ٺ ْ٩ؿ.)Í( .
( )2ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ٱىط ا٣ذ٤ٞٲؽ ٚٲ ٫إٹ  ٓ٦اٛلٮاٞٚح يف أو ٫٤ا ٰ٧٤ٕ٣ثةٹقذؽٹؿٚ ،ٺ ٱىط
ا٣ذ٤ٞٲؽ ٚٲ٭ًل  ٕ٦نة ،كٹ يف اٛ٣ؿع  ٓ٦اٛلؼةٛ٣ح يف اٵو ،٢كأ٦ة  ٓ٦اٛلٮاٞٚح ٚٲٚ ٫ٲىط؛ ٨٧ٚ
٠ةف ٦ؾ٬جٛ٠ ٫ؿ اٛلضرب صةز  ٫٣د٤ٞٲؽ اٜلةدم  #يف ٩ضةقذ .٫كاٛلىٝ ٙ٪ؽ أًَ٠ ٜ٤ل
أٍَٗ ٜ٤لق ،كٹ ثؽ ٖ ٨٦لٔ ٫٤ىل ذ( .ٟ٣ثكذةف) (.)Í
( )2ق٧ٮا ٝلربة ٞ٣ٮٜل :٥إف إ٣جؽ ٝلرب ٔىل  ،٫٤ٕٚأم١٦ :ؿق ٔ٤ٲ ٫ٹ اػذٲةر ٚ ٫٣ٲ.٫
( )5ٵف ا٪٣ضةقح ّ٪ٲح كاٛ١٣ؿ ك٩عٮق .ُٰٕٝ
( )4إف ٝٲ :٢إف ا١٣جٍلة كاٛ٣ك٦ ٜذٺز٦ةف ٚٲْ٪ؿ.
(ُٕٝ )1ٲ٭ة كّ٪ٲ٭ة.

ٔ ٨د٣ٲ ٢اٛلكأ٣ح ٚٲٕ ٢٧ث .٫كٝةؿ أثٮ ٔيل :ٹ ٣لٮز يف اٛلكةا ٢إُٞ٣ٲح ٪٦٭ة ،ث٢
يف ا٪ْ٣ٲح .كا٬ :ُٰٕٞ٣ٮ ٦ة ٠ةف د٣ٲ٦ ٫٤ذٮادؿ نا كٹ ٤لذ ٢٧ا٣ذأكٱ .)4(٢كا٦ :ٰ٪ْ٣ة
٠ةف د٣ٲ٪ّ ٫٤ٲ نة ٍٗل ٦ذٮادؿ ،أك ُٕٝٲ نة ٞ ٫٪١٣لذ٤٣ ٢٧ذأكٱ.٢
 :كإذا ٔؿًخ اٙلةدزح ٕ٤٣ةٛٚ ٰ٦ؿً ٫ا٣كؤاؿٚ ،إف ًف ٱ ٨١يف ٩ةظٲذ٫
إٹ ٔةًف كاظؽ دَٕل ٔ٤ٲ ٫قؤا ٫٣كا ٢٧ٕ٣ثٞٮ ،)4(٫٣ز ٥إذا ٔؿًخ  ٫٣ظةدزح  ٨٦ثٕؽ
ٞٚةؿ ا٣نٲغ اٙلك ٨ا٣ؿوةص كاٛل٪ىٮر ثةٓص :إ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦ا٣ؿصٮع إ٣ٲ ٫كا ٢٧ٕ٣ثٞٮ٫٣
دكف ٍٗلق ،كٝةؿ اث ¬٨اٙلةصت كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كٍٗلً٬ل :إف  ٫٣أف ٱؿصٓ إٌف ٍٗلق()2

إذا كصؽق كٱ٤ٞؽق يف ٍٗل ٦ة ٝؽ ٤ٝؽ اٵكؿ ٚٲ )2(٫إذا ٠ة٩خ  ٢٠كاظؽة  ٨٦اٛلكأ٣ذَل
ٹ درتدت ٔىل اٵػؿل ،ك٬ٮ اٵرصطٚ ،أ٦ة ٦ة ٱرتدت ثٌٕٔ ٫ىل ثٕي  ٨٦اٛلكةا٢
ٚٺ ثؽ أف ٱكذٞٲٔ ٥ىل ٝٮؿ ٔةًف كاظؽ ،كذ٠ ٟ٣ةُ٣٭ةرة كا٣ىٺةٚ ،ٺ ٱىط أف
ٱ٤ٞؽ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٦سٺن يف دٞؽٱؿ اٛلةء ا١٣سٍل ثة٤ٞ٣ذَل كٱكذ٪ضٰ ٚٲ ٫أك يف اٛلةء
ْ
ِطٔا ال ْ ٍُ ْْش ََكتِ َ
(٦ )4سةٝ ٫٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو ََل تَِْه ُ
ض ذِت يُؤٌ ذَِّص [ا٣جٞؿةٚ ]444إ١لة ُٕٝٲح اٛلذ٨
ِ
ذَ ُ َ َْ َ ُ
ارْ ًْ
ّ٪ٲح ا٣ؽٹ٣ح ٔىل ّلؿٱ١٩ ٥ةح ا١٣ذةثٲح؛ ٵ١لة ٍ٦ص٠ح؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صاَّتذوا أضت
َ ذ ُْ ُ َ
ذ
َ ُ َْ َُ ْ ََْ ً ْ ُ
ْشكٔنّ31ص [ا٣ذٮثح] ،ك١٣ٮ١لة
ي
ا
ٍ
خ
ْص
ٝٮ:٫٣
إٌف
]
24
[ا٣ذٮثح
ّص
ِ
اّلِل
ن
و
د
ورْتاجًٓ أرباةا ٌَِ ِ
ِ
ّ٪ٲح ا٣ؽٹ٣ح ػة٠ ٙ٣سٍلكف ٚأصةزكا ١٩ةح ا١٣ذةثٲح ٔ٧ٺن ثآٱح اٛلةاؽة ،كٝ ٰ٬ٮ ٫٣دٕةٌف:
َ
ُ
ط َطَِ ُ
ْص َوال ْ ٍُ ْ
ِيَ أُوحُٔا اىْهِخَ َ
ات ٌ ََِ ذاَّل َ
اب ٌ َِْ رتْي ِس ًّْص [اٛلةاؽة( .]5ثكذةف).
( )4ٱٕ :ٰ٪إذا دٌٲٞخ Éاٙلةدزح ،ٹ إف ًف دٌٲٜ؛ إذ ٣ٲف ٝلؿد ٝؿث٦ ٫ؿصع نة ٔ ٫٣ىل ٍٗلق.
(ثكذةف) (.)Í
( )2ظضذ٭ ٥أف إ٣ة ٰ٦كٝخ ا٣ىعةثح ٠ةف ٱؿصٓ زة٩ٲ نة إٌف ٍٗل  ٨٦رصٓ إ٣ٲ ٫أكٹن ،ك٠ؾٟ٣
زة٣س نة كراثٕ نة ٍٗ ٨٦ل ٍ١٩ل١ٚ ،ةف إصًلٔ نة ٔىل ا٘لٮاز ،كٔىل أ ٫٩ٹ ٣لت ا٣جعر ٔ ٨أظٮاؿ
اٛلضذ٭ؽٱ ٨كَ٤ت اٵرصط( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٬ )2ؾا إذا ¬٠ةف ٔ ٫٤٧ثٞٮ ٓ٦ ٫٣اٹ٣ذـاـ ثة٪٣ٲح ٔىل اٵوط ،كإٹ  ٫٤ٚأف ¬ ٱ٤ٞؽ ٍٗلق ٚٲ ٫أٱٌ نة؛
إذ ٣ٲف ٔ ٫٤٧د٤ٞٲؽ نا كإً٩ل ٬ٮ اقذٛذةء  ،ٍٞٚك٬ٮ أٔ ٨٦ ٥ا٣ذ٤ٞٲؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) ث ٢ك٣ٮ ٚٲ ٫إذا ٠ةف ٤ٞ٦ؽن ا ٹ ٤٦ذـ ن٦ة.)Í( .

اٛلذٍ٘ل ثُة٬ؿ َؿأ ٔ٤ٲ٩ ٫ضف ،كٱ٤ٞؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص يف أف اٛلٕة٪ل ٹ دٞ٪ي ا٣ٮًٮء
كٱٕ ٢٧ثؾٟ٣؛ ٵ١لة د١ٮف وٺدٟ ٫لذ٤ح ٔىل ٝٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص َ ٨٦ؿؼ كٔىل
ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص َ ٨٦ؿؼ آػؿ( ،)4ك٩عٮ ذ .ٟ٣ك٠ة١٪٣ةحٚ ،ٺ ٱىط أف ٱ٤ٞؽ
اٜلةدم  #يف وعح ا١٪٣ةح اٛلٮٝٮؼ كٱٕ ٢٧ث ،٫ز ٥ٱ٤ٞؽ ا٪٣ةرص يف أف اُ٣ٺؽ
ا٣جؽٔح ٹ ٱ ٓٞكٱٕ ٢٧ثٚ ،٫ٲ١ٮف ا١٪٣ةح ٟلذٺن ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل  ٕ٦نة .إٌف ٩عٮ ذً٦ ٟ٣ل
ٱنج٭ ،٫ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق .)4(ٙكإف ٠ةف يف ٩ةظٲذٔ ٫ةٛلةف أك أ٠سؿ
ٚإ ٫٩ٱ٤ـ٤َ ٫٦ت اٵرصط  ٨٦أٝٮاٜل٣ ٥ٲٕ ٢٧ث ٫إف ٠ةف  ٫٣رمؽ ٱٕؿؼ ثَ ٫ؿؽ
ا٣رتصٲط يف اٵد٣ح( ،)2كإف ٠ةف ٹ ٱٕؿؼ ٚإ ٫٩ٱُ٤ت اٵرصط  ٨٦اً٤ٕ٣لء ٚٲٕ٢٧
ثٞٮٔ ٫٣ىل اٵوط( ،)2كٝةؿ اث ٨اٙلةصت كأثٮ اٙلكَل ا٣جُصم كا٘لٮٱٰ٪
كا٣جةٝٺٌل كركاق اٞٛ٣ٲ ٫ظكَل ٔ ٨أيب َة٣ت كا٣ج٤ؼٰ :إ ٫٩ٹ ¬ٱ٤ـ٤َ ٫٦ت
( )4كاٛلؼذةر يف ٬ةدَل اٛلكأ٣ذَل صٮاز ا ٢٧ٕ٣ثةٞ٣ٮَ٣ل إٹ ٦ة ػؿؽ اٷصًلع.)Í( .
( )4كٝٮٜلًل ٬ؾا ٬ٮ اٛلٮاٞ٤٣ ٜٚٮأؽ ،ك٬ٮ اٛلؼذةر  ٨٦اٵٝٮاؿ يف ٦كأ٣ح إظؽاث ٝٮؿ زة٣ر
ثٕؽ اٚرتاؽ اٵ٦ح ٔىل ٝٮَ٣ل كاٛلكأ٣ح كاظؽة .كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥أ٦ة ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣ىعٲط ك٬ٮ
أف ٝ ٢٠لذ٭ؽ ٦ىٲت ٚٺ ٱذ ٥ذ .ٟ٣كّلٞٲ ٫ٞأف ٠ ٨٦ةف ٬ؽكم اٛلؾ٬ت يف ا١٪٣ةح
٩ةرصم اٛلؾ٬ت يف اُ٣ٺؽ ،ز ٥دـكج ثٕٞؽ ٦ٮٝٮؼ كأكَ ٓٝٺؽ ثؽٔح ٚإف  ٠ن
ٺ ٨٦
اٷ٦ةَ٦ل ٱؿل ١٩ ٰٛ٩ةظ ٫ثة٪٣كجح إ٣ٲٛ٩ ٫ك -٫أٔٛ٩ ٰ٪ف ذ ٟ٣اٛل٤ٞؽ -ٵ ٫٩إذا ٝةؿ
٤٣٭ةدم :أ٩ة ٩ةرصم كٝؽ َٞ٤خ ثؽٔٲ نة ٝةؿَ :ٺ ٟٝثة٪٣كجح إ٣ٲٍٗ ٟل كا ،ٓٝكإذا ٝةؿ
٪٤٣ةرصم :أ٩ة ٬ؽكم ا١٪٣ةح كٝؽ دـكصخ ٦ٮٝٮ ٚنة ٝةؿ١٩ :ةظ ٟثة٪٣كجح إ٣ٲ ٟوعٲط.
ك١٬ؾا يف ْ٩ةاؿ٬ة ٨١٣ ،ا٣ىعٲط ٬ٮ اٞ٣ٮؿ اٵكؿ( .ثكذةف) .ث ٢اٛلؼذةر يف إظؽاث
ٝٮؿ زة٣ر أ ٫٩ٱىط إذا أػؾ ٝ ٢٠ ٨٦ٮؿ ثُؿؼ ٔىل ٦ة ٬ٮ ٞ٦ؿر يف ٦ٮإً.٫
و
ظٲ٪بؾ ٝلذ٭ؽ نا يف د ٟ٤اٛلكأ٣ح،
( )2ٹ ػٺؼ يف كصٮب ذ٤ٔ ٟ٣ٲ ٫إذا ٠ةف ٱ ،٫٪١٧كٱ١ٮف
 ٨١٣ٹ ثؽ  ٨٦اقذٲٛةء اٵد٣ح ثة٣جعر ،ك٣ٲف  ٫٣ا٣ذ٤ٞٲؽ يف أ ٫٩ٹ د٣ٲ ٢إٹ ٦ة ذ٠ؿ إذا ٠ةف
ٱ ٫٪١٧إدراؾ ذ ٟ٣ثة٣جعر كاْ٪٣ؿ( .ثكذةف).
( )2رصح ث ٫اٛلؤٱؽ ثةٓص كٍٗلق  ٨٦أوعةث٪ة ،كظضذ ٫أ ٫٩ٹ ٣لٮز ا ٢٧ٕ٣ثة ٨ْ٣اٵًٕٓ٦ ٙ
إ١٦ةف اٵٝٮل ً٠ل يف اٛلضذ٭ؽ قٮاء ٍٗ ٨٦ل ٚؿؽ( .ثكذةف).

اٵرصط ٪٦٭ .)4(٥كظٲر ٹ ٱ١ٮف ٚٲ٭٬ ٨٦ ٥ٮ أرصط ٞٚةؿ ٝة٬ل اٌٞ٣ةة :ٱ٤ـ٫٦
ا ٢٧ٕ٣ثأمؽٝ ٥٬ٮٹن؛ ٵف اٙل ٜمؽٱؽ( ،)4كٝٲ :٢إف  ٫٣ا ٢٧ٕ٣ثأػٛ٭ٝ ٥ٮٹن؛
ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ثٕسخ ثةٙل٪ٲٛٲح ا٣ك٧عح)) ا٣ك٭٤ح( ،)2كٝةؿ ا٣نٲغ اٙلك٨
كأثٮ اٙلكَل ا٣جُصم :ٱ١ٮف¬ ٟلٍلان

ثٲ٪٭)2(٥

ٱٕ ٢٧ثأم أٝٮاٜل ٥مةء(٨١٣ ،)5

ا٣نٲغ اٙلك ٨ٱٞٮؿ :إذا ٔ ٢٧ثٞٮؿ أظؽ ٥٬دَٕل ٔ٤ٲ ٫ا ٢٧ٕ٣ثأٝٮا ٫٣يف ا٣نؽااؽ
( )4ظضح ٬ؾا اٞ٣ٮؿ اٷصًلعٚ ،إف إ٣ة ٰ٦ٱكأؿ إ٣ةًف  ٨٦ا٣ىعةثح ٍٗ ٨٦ل ثعر يف ٬ؾق
اٵظٮاؿ ٍٗ ٨٦ل ٍ١٩ل ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف).
(ٚ )4ٲٞؽـ ا٣ٮصٮب ٔىل اٷثةظح كا٪٣ؽب ،كٱٞؽـ اٙلْؿ ٔىل اٷثةظح كا١٣ؿا٬ح كا٪٣ؽب،
كأ٦ة ا٣ٮصٮب كاٙلْؿ ٚٲعذ ٢٧أف ٱٞةؿ :ٱٞؽـ اٙلْؿ ٵ٣ ٫٩ؽ ٓٚاٛلٛكؽة ،ك٬ٮ أ٨٦ ٥٬
ص٤ت اٛلٕٛ٪ح( .ثكذةف).
ْ
َ
ْ
ُ
ُ ُ ذُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ
س ًُ اى ُك ْ َ
ْسّص [ا٣جٞؿة ]415كٝٮ:٫٣
( )2ك٦سٝ ٫٤ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صيرِيد اّلِل ةِسً اىيْس وَل يرِيد ة ِ
ََ َ ََ َ َْ ُ
الِيَ ٌ َِْ َ
س ًْ ِف ّ
ض َر ٍجّص [اٙلش ،]11كٝٮ(( :÷ ٫٣إف آص ٤لت أف
ْصوٌا سكو قيي
ِ
ِ
دؤدٯ رػىً٠ ٫ل ٤لت أف دؤدٯ ٔـاا( .))٫٧ثكذةف).
(*) ا٣ك٭٤ح ٣ٲكخ  ٨٦اٙلؽٱر ،كإً٩ل  ٰ٬دٛكٍل ٤٣ك٧عح ٨٦( .ػٍ قٲؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق.)٥
(٬ )2ؾا اٞ٣ٮؿ ٬ٮ اٛلٕذ٧ؽٚ ،ٺ ٱىط أف ٱٞةؿ٪٬ :ة ٱُؿظ٭ ٥ا٘ل٧ٲٓ ً٠ل يف دٕةرض اٵد٣ح؛ ٵف
٪٬ةؾ ٱؿصٓ إٌف اٵو ،٢ك٣ٲف ٬ة٪٬ة ٦ة ٱؿصٓ إ٣ٲٚ ،٫ذَٕل ٔ٤ٲ ٫ا ٢٧ٕ٣ثٞٮؿ أظؽ( .٥٬ثكذةف).
( )5مسأمة ¬ :إذا قأؿ إ٣ة٣ ٨٦ ٰ٦ٲف ث٧ضذ٭ؽ ٔ٦ ٨كأ٣ح ػٺٚٲ ٫ثًلذا ٣لٲت؟ ٝةؿ
٦ٮٹ٩ة  :#إف قأًٔ ٫٣ل ٣لٮز يف ٦ؾ٬ت ا٣ـٱؽٱح أٚذةق ثًل أ ٢٬ا٘ل٭ح ٱٕ٤٧ٮف ٨٦
اٛلؾا٬ت اٛلكذ٪ؽة إٌف ا٣ـٱؽٱح ٦ ٨٦ؾ٬ت اٜلةدم  #كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص ،ك٬ؾا إذا ٠ةف
 ٨٦أ ٢٬د ٟ٤ا٘ل٭ح ،كإف قأًٔ ٫٣ل ٣لٮز ٔ٪ؽق أٚذةق ث٧ؾ٬ت إ٦ة ٫٦ا٣ؾم ٬ٮ ٤ٞ٦ؽ  ،٫٣كإف
قأًٔ ٫٣ل ٣لٮز يف اٍ٣صٱٕح اٛلُ٭ؿة ظ١ٯ  ٫٣اٵٝٮاؿ كٝةؿ :إف ٪٠خ ٝؽ ٔ٤٧خ يف ٍٗل ٬ؾق
ثٞٮؿ أظؽ٤٧ٔ ٥٬خ ثٞٮ ٫٣يف ٬ؾق[ ،]4كإف ًف دٝ ٨١ؽ ٔ٤٧خ ثٞٮؿ أظؽ ٚأ٩خ ٟلٍل يف
اٵػؾ ثأ٦لة ،كإف ٠ةف ٝؽ ٔ٤٧خ ثٞٮؿ ٔةًف يف ٦كأ٣ح كثٞٮؿ آػؿ يف ٍٗل٬ة ػٍلت ثٲ٪٭ًل.
-------------------------

[٬ ]4ؾا ٔىل ٝٮؿ ا٣نٲغ اٙلك ٨كاٛل٪ىٮر ثةٓص :إ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦ا٣ؿصٮع إ٣ٲ ٫كا ٢٧ٕ٣ثٞٮ ٫٣دكف ٍٗلق ،ٹ ٔىل ¬ ٝٮؿ
اث ٨اٙلةصت كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كٍٗلً٬ل  ٫٤ٚا٣ؿصٮع إٌف ٍٗل اٵكؿ ،ك٬ٮ اٛلؼذةر ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة ظكَل رٖلح
آص ٔ٤ٲ ٫كرًٮا.)٫٩

كا٣ؿػه ً٠ل دٞؽـ ٝ ٫٣ج .٢أ٦ة ٚٲًل ٠ةف ٚٲ ٫ظ ٜٳدٚ ٰ٦٭ٮ ٦ٮٝٮؼ¬ ٔىل ظ٥١
اٙلة)4(٥٠؛ إذ ٣ٲف ٣ٸ٩كةف أف ٱ٤ــ ٍٗلق ٦ؾ٬ج.٫
 :كا٣رتصٲط ثَل اً٤ٕ٣لء ٱ١ٮف ثـٱةدة ا ،٥٤ٕ٣أك ثـٱةدة ا٣ٮرع ،أك ثةٛ٣ؿاغ
ٞ٤٣ؿاءة كاٹمذ٘ةؿ ُلة ،أك ثـٱةدة ا٣ؾ٠ةء٤ٚ .ٮ ٠ةف ٚٲ٭٬ ٨٦ ٥ٮ أ٠سؿ ٔ ٤نًل كٚٲ٭٥
٬ ٨٦ٮ أ٠سؿ كرٔ نة ٞٚةؿ يف ا٘لٮ٬ؿة :إف زٱةدة ا ¬٥٤ٕ٣أكٌف(ٚ ،)4ٲٕ ٢٧ثٞٮؿ
اٵٔ ،٥٤كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف زٱةدة ا٣ٮرع أكٌف( )2إذا ٠ة٩خ زٱةدة ا٣ٮرع ٠سٍلة ،ٹ
إف ٠ة٩خ ٤ٝٲ٤ح ٚـٱةدة ا ٥٤ٕ٣أكٌف.
 :كإذا ٠ةف إ٣ة )4(ٰ٦يف ٩ةظٲح ٚٲ٭ة ٔةًف ك٠ةف يف ٩ةظٲح أػؿل ٬ ٨٦ٮ
أٔٞٚ ٫٪٦ ٥٤ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص( :)5ٹ ٱ٤ـ ٫٦ا٣جعر ٔٝ ٨ٮؿ اٵٔ ٥٤اٵثٕؽ ،ث٣ ٢لٮز
 ٫٣ا ٢٧ٕ٣ثٞٮؿ اٵٝؿبٞٚ .ٲ :٢إٔ ٫٩ىل ّة٬ؿق ،كإف ٗٲجح اٵٔ ٥٤د١ٮف ٔؾران()4

ٔ٤َ ٨ت ٝٮ ٫٣ظذٯ ٱٕؿ ،٫ٚك٦ذٯ ٔؿؼ ٝٮ ٢٧ٔ ٫٣ث ،)1(٫كٝٲ :٢إف اٛلؿاد ثٞٮؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص إذا ٠ة٩خ اٙلةدزح ٌ٦ٲٞح ٹ ٱٚ ٫٪١٧ٲ٭ة َ٤ت ٝٮؿ اٵثٕؽ؛ إذ ٣ٮ ٠ة٩خ
( ) 4ك٬ؾا اٞ٣ٮؿ ٬ٮ ا٣ىعٲط ،كٹ ثؽ ٫٪٦؛ إذ ٣ٲف ٵظؽ أف ٱ٤ــ ػى٦ ٫٧ؾ٬ج ،٫كٝؽ رصح
ثؾ ٟ٣اٛلؤٱؽ ثةٓص كٍٗلق .ك٬ؾا ٬ٮ ٪٦ ٓ٦ةزٔح اٚلىٚ ،٥ٲىٍل ٦ؾ٬ت اٙلة٦ ٥٠ؾ٬ج نة ٜلًل
 ٕ٦نة يف د ٟ٤اٌٞ٣ٲح ،ٹ يف ٍٗل٬ة ك٣ٮ ٦س٤٭ة إٹ ثع ٥١آػؿ( .ثكذةف).
(٩ )4ؽث نة.)Í( .
( )2ٵف ا ٥٤ٕ٣آ٣ح كا٣ٮرع قجت اقذًٕل ،٫٣كٝؽ مة٬ؽ٩ة ٠سٍل نا  ٨٦اً٤ٕ٣لء ٱٛذٮف ثةكؿ ػةَؿ
٥لُؿ كٹ ٱجعسٮف ظ ٜا٣جعر ،كا٣ٮرع داع إٌف ا٣جعرً٤١ٚ ،ل ازداد كرٔ٠ ٫ةف أدٔٯ إٌف
ا٣جعر ١ٚةف أكٌف( .ثكذةف).
( ٓ٦ -)2اٹ٣ذـاـ.)Í( .
(ٝ )5ٮم ٔىل أو.٫٤
(٬ )4ؾا اٞ٣ٮؿ ٬ٮ اٵٝؿب إٌف ٝىؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ث٬ ٢ٮ ٝؿٱت  ٨٦ا٣ذُصٱط؛ ٵٝ ٫٩ةؿ ٫٤ٚ :أف
ٱ٤ٞؽ ٚٲ٭ة ٬ ٨٦ٮ يف ٩ةظٲذ٤ٚ ،٫ٮ ٠ة٩خ اٙلةدزح ٦ذٌٲٞح ً٠ل ذ٠ؿ وةظت اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل
ٞ٣ةؿ٤ٕٚ :ٲ ٫أف ٱ٤ٞؽ( .ثكذةف).
أٱٌة ،ك٬ٮ ٱؽؿ ٔىل أ٤ ٫٩لؿـ
( )1ٱٕ :ٰ٪يف ٍٗل د ٟ٤اٙلةدزح ،رصح ثؾ ٟ٣اٛلؤٱؽ ثةٓص ن
اٹ٩ذٞةؿ ثٕؽ اٹ٣ذـاـ ك٣ٮ إٌف أٔ( .٥٤ثكذةف).

٦ٮقٕح ٣ـ ٫٦ا٣جعر ٔٝ ٨ٮؿ اٵٔ ٥٤ا٣جٕٲؽ.
 :كإذا ٤ٝؽ إ٣ةٔ )4(ٰ٦ةٛل نة يف ٦كأ٣ح كأراد اٹ٩ذٞةؿ ٚٲ٭ة إٌف ٝٮؿ ٔةًف آػؿ
ٚإف ٠ةف ذ٣ ٟ٣رتصٲط ظى ٫٣ ٢يف ٝٮؿ إ٣ةًف اٳػؿ ٚ٭ٮ صةاـ كٚة ٝنة ،ث ٢ٹ ٱجٕؽ¬
كصٮث ،)4(٫كآص أٔ .٥٤كإف ٠ةف ٣رتصٲط ظى ٫٣ ٢يف إ٣ةًف اٳػؿ ٔىل اٵكؿ ٛٚٲ٫
دؿددٝ ،ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص¬٣ :لٮز .كإف ٠ةف ا٩ذٞة ٫٣ٹ ٣رتصٲط ث٤٣ ٢رتػه ٤ٚٲف¬ ٫٣
ذٔ ٟ٣ىل اٵوط ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص كٝة٬ل اٌٞ٣ةة
كا٘٣ـاٍف ،كٹ ٱىط ا٩ذٞة٪ٔ ٫٣ؽ ٥٬كٹ ٱٛٲؽق()2؛ ٵف ذ ٟ٣ٱؤدم إٌف ادجةع
اٜلٮل( ،)2كٝةؿ أثٮ ِ٦ص :ٹ ٣لٮز إٹ أف ٤ل ٥١ث ٫ظة ،)5(٥٠كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ
كاٷ٦ةـ ٔيل( )4كاٛ٣ؼؿ ا٣ؿازم :إف  ٫٣ذٟ٣؛ ٵ ٫٩ا٩ذٞةؿ  ٨٦ظ ٜإٌف ظ.ٜ
 :كإذا ا٩ذ ٢ٞظٲر ٣لٮز  ٫٣اٹ٩ذٞةؿ(ٚ )1إ ٫٩ٱٕ ٢٧ثةٞ٣ٮؿ اٵػٍل(ٚ )1ٲًل
( ٓ٦ )4اٹ٣ذـاـ.)Í( .
و
( )4ٱ٪جٰ٘ أف ٱ ُٓٞثٮصٮث٫؛ ٵ ٫٩ظٲ٪بؾ ٝؽ وةر ٝلذ٭ؽ نا يف د ٟ٤اٛلكأ٣ح ،ك٣ٲف ٧٤٣ضذ٭ؽ أف
ٱ٤ٞؽ ٝلذ٭ؽ نا آػؿ ٔىل ا٣ىعٲط ً٠ل دٞؽـ( .ثكذةف).
( )2ٱٕ :ٰ٪أف كصٮد ا٩ذٞةٕ٠ ٫٣ؽ ،٫٦ث٬ ٢ٮ ثةؽ ٔىل ٦ؾ٬ج ٫اٵكؿ كُ٦ة٣ت ثةٹقذ٧ؿار
ٔ٤ٲ ،٫كٹ ظٛ ٥١لة ٔ ٫٤ٕٚىل اٛلؾ٬ت ا٣سةٌل( .ثكذةف).
(٪٤ٝ )2ةٍٗ :ل ٦ك٥٤؛ ٵٝ ٫٩ؽ أػؾ ثًل ٝة٦خ ٔ٤ٲ ٫ا٣ؽٹ٣ح كًٝص ث ٫اٹصذ٭ةد ،ك٣ٲف اٛلة ٓ٩إٹ
ٝلؿد اٹقذعجةب٬ .ؾا ٝؿٱت يف ٍٗل اٛل٤ذــ ظٲر ًف ٱذذجٓ ا٣ؿػه أٱً٪ل كصؽت ،كإٹ
٠ةف ادجةٔ نة ٤٣٭ٮل ٚٲْ٪ؿ( .مة.)ٰ٦
( )5ٱٕٚ :ٰ٪ٲًل ٱؽػ ٫٤اٙل ،٥١ك٬ٮ ٚٲًل ٠ةف ٚٲ ٫ظٍ٘٤٣ ٜل ،كٝؽ دٞؽـ أف ذ ٟ٣ادٛةؽ ،ك٣ٲف ذٟ٣
ا٩ذٞةٹ ن؛ ٵ ٫٩ٱىٍل ٦ؾ٬ت اٙلة٦ ٥٠ؾ٬ج نة ٤٣ؼىَ٧ل يف د ٟ٤اٙلةدزح  ٍٞٚٹ يف ٦س٤٭ة( .ثكذةف).
( )4اٛلن٭ٮر أف ػٺؼ اٷ٦ةـ ٔيل يف أا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ  ٍٞٚدكف ٍٗلٝ ،٥٬ةؿ :ٵ١ل ٥قٛٲ٪ح
ا٪٣ضةة ،ك٦٭ًل ًف ٥لؿج  ٨٦ا٣كٛٲ٪ح ٚٺ ٬ٺؾ( .ثكذةف).
( )1ك٬ٮ ٣لٮز ٧٤٣ضذ٭ؽ ظٲر دٍ٘ل اصذ٭ةدق ،ك٤ٞ٧٤٣ؽ ظٲر دٍ٘ل ٦ؾ٬ت إ٦ة ،٫٦أك ظٲر أ٫٪١٦
دؿصٲط ٝٮؿ ٍٗلق كرصع ،٫أك ظٲر ا٩ذ ٢ٞإٌف د٤ٞٲؽ اٵٔ ٢ٌٚىل اٞ٣ٮؿ ثضٮازق ،Éكٝؽ دٞؽـ
ٕلٲٓ ٦ة ذ٠ؿق  ٨٦ا٣ذٛىٲ ٢كاٚلٺؼ يف ا٣ذعىٲ ٢ا٣ؾم ذ٠ؿ٩ةق ٚٲًل قج( .ٜثكذةف).
( )1وٮاث :٫ثٞٮؿ اٳػؿ.

ٱٕؿض  ٨٦ ٫٣ثٕؽ ،كثةٞ٣ٮؿ اٵكؿ(ٚ )4ٲًل ٝؽ ٝ ٨٦ ٫٤ٕٚج ٢كًف ٱج ٫٣ ٜز٧ؿة ٚٲًل
ثٕؽ( ،)4كأ٦ة ٚٲًل ث ٫٣ ٰٞز٧ؿة  ٨٦ثٕؽ ٠ ٫٤ٕٚة١٪٣ةح ،كٚٲًل ًف ٱ ٫٤ٕٛكٝؽ ػؿج
اٙلٚ ٥١ٺ
Ê
كٝذٌٞ٠ ٫ةء ا٣ىٺةٚ -٭ٮ ٔىل اٚلٺؼ  ٢٬اٹصذ٭ةد اٵكؿ ث٪٧ـ٣ح
ٱٛٲؽق اٹ٩ذٞةؿ ٚٲ ،٫ث ٢ٱٕ ¬٢٧ثةٵكؿ ،ك٬ؾا ٝٮؿ أيب َة٣ت كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص
كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص كٝة٬ل اٌٞ٣ةة كٞل٧ؽ ث ٨اٙلك ،٨ك٬ٮ ٦ؿكم ٔ٨
ا٪٣ةرص( ،)3كٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف اٹصذ٭ةد اٵكؿ ٣ٲف ث٪٧ـ٣ح اٙل ٥١ٱٕ ٢٧ثةٞ٣ٮؿ
ا٣سةٌل ،ك٬ؾا أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٙلٞٲ ٰ٪كاٛل٭ؽم
كأثٮ ٱٮق ،ٙكٝٮاق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط.
 :كاٷصًلع ظضح ٹ ٣لٮز ٟلةٛ٣ذ ،٫كٱٕذرب ٚٲ ٫ثإصًلع أ ٢٬إُ٣ص(،)2
ك٦ة ك ٓٝثٕؽق  ٨٦ػٺؼ ٚٺ ظ٪ٔ Ê٫٣ ٥١ؽ اٵ٠سؿ .كأ٦ة إذا ػةٔ ٙ٣ةًف يف ٦كأ٣ح
ز ٥اٞ٩ؿض ٝٮٚ ٫٣ٲ٭ة كًف ٱج ٫٣ ٜأدجةع()5ثٕؽق ٱٕ٤٧ٮف ث ،٫ث ٢إٔلٓ اٛلذأػؿكف ٔىل
ػٺؼ ٝٮ٠ ،٫٣ةث ٨أيب ٣ٲىل( )4ك٩عٮق(ٞٚ -)1ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٵ٠سؿ :إ ¬٫٩ٹ ٱٕذؽ
( )4وٮاث :٫ثٞٮؿ اٵكؿ.
(٠ )4ةٙلش.
( )2ركاق اٷ٦ةـ أٖلؽ ث ٨ق٤ٲًلف.
( )2ٱٕ :ٰ٪اٛلضذ٭ؽٱ٪٦ ٨٭ ،٥ٹ ا٣ؾٱ ٨ٹ ٓلٲٲـ ٜل ٥ادٛة ٝنة ،كيف اٛل٧ٲـٱ ٨ا٣ؾٱً ٨ف ٱج٘٤ٮا درصح
اٹصذ٭ةد ػٺؼ ثَل أ ٢٬اٵوٮؿ .ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ٚ ٨٦ؿكض اٛلضذ٭ؽٱ( .ٍٞٚ ٨ثكذةف).
( )5اٛلؿاد أً ٫٩ف ٱج ٫٣ ٜادجةع ٝلذ٭ؽكف ٚأ٦ة إذا ث ٫٣ ٰٞادجةع ٹ ٱٕذؽ ُل ٥يف اٷصًلع كادٜٛ
ٝلذ٭ؽك إُ٣ص قٮل أك٣ب ٟاٵدجةع ٔىل ػٺؼ ٝٮٚ ٫٣٭ٮ ً ٨٧٠ف ٱج ٫٣ ٜأدجةع أوٺن،
ٞٚٲ :٢إف اٞ٣ٮؿ ٹ ٱٕ٪ؽـ ث٧ٮت ٝةا٫٤؛ ٚٺ ٱٕٞ٪ؽ إصًلع ثٕؽق ،كٝٲ ٢ك٬ٮ اٵوط :إ ٫٩ٹ
ٔربة ث ،٫كإف إٞ٩ةد إُ٣ص ا٣سةٌل ٦جُٞ٣ ٢ٮؿ ذ ٟ٣إ٣ةًف ا٣ؾم ٠ةف يف إُ٣ص اٵكؿ؛ ٵف
إ٣ربة ثأ ٢٬إُ٣ص كاٛلٲخ ٣ٲف ٪٦٭( .٥ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4يف أف م٭ةدة اٍٞٛ٣ل ٍٗل ٞ٦جٮ٣ح.
(ً٠ )1ل ركم َٔ ٨ةكس أ ٫٩ٱٮرث إ٣جؽ  ٨٦قٲؽق ،كٝؽ اٞ٩ؿض ػٺ.٫ٚ

ثؼٺٚ ٫ٚٲ٭ة كٹ ٣لٮز¬ ا ٢٧ٕ٣ث٫؛ ٣ٮٝٮع اٷصًلع ثٕؽق ٔىل ػٺ ،٫ٚكٝةؿ
اٛلذ٧٤١ٮف كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كثٕي اٙلٛ٪ٲح كثٕي أوعةب ا٣نة :ٰٕٚإف ػٺ٫ٚ
و
ثةؽ ،كإ ٫٩ٱٕذؽ ث ٫كٹ ٱ١ٮف اٷصًلع ثٕؽق ظضح(.)4
ٝ :ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :اٷ٠سةر يف ا ٫ٞٛ٣كاٹمذ٘ةؿ ث ٫أكٌف  ٨٦اٷ٠سةر يف
أ٦ف ،كا٣كؤاؿ ٔ ٫٪أ٠سؿ.
أوٮؿ ا٣ؽٱ ٨ك٩عٮق؛ ٵف اٙلةصح إٌف اٌ ٫ٞٛ٣
 :كد٤١ٲ ٙآص

ٕ٣جؽق()4

٬ٮ د ٫٪٦ ٢ٌٛك٧ٕ٩ح ٔ٤ٲ٫؛ ٵٔ ٫٩ؿً٫

٤٣سٮاب ا٣ؾم ٬ٮ ٪٦ةْٔ ٓٚٲ٧ح داا٧ح ػة٣ىح  ٨٦ا٣نٮاات  ٓ٦اٷصٺؿ
كا٣ذْٕٲٚ ،٥ذى٘ؿ ٦نٞح ا٣ذ٤١ٲ ٙكّلك ٨يف ص٪ت ذ ٟ٣ك٣ٮ ٔ ٥٤آص أ ٫٩ٹ
ٱ٧ذس٦ ٢ة  ٙ٤٠ث٫؛ ٵ ٫٩ٱ١ٮف  ٨٧٠ٱٞؽـ إُ٣ةـ إٌف ٌُ٦ؿ ٚٺ ٱأ ٫٪٦ ٢٠ظذٯ
٦ةت صٮٔ نةٚ ،ٺ م ٟأٝ ٫٩ؽ أظك ٨إ٣ٲ ٫ك٣ٮ ٠ةف ٱٕ ٥٤أ ٫٩ٹ ٱإَٔ ٢٠ة.)2(٫٦
( )4ك٬ٮ ٝٮؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف اٛلٕٲةر كاظذش .٫٣
(٬ )4ؾق اٛلكأ٣ح ٚؿض َٔل ٔىل ٙ٤١٦ ٢٠؛ إذ ٣ٮ ًف ٱٕ ٥٤اٛل ٙ٤١ذ١٣ ٟ٣ةف ٝلٮزن ا أ ٫ٛ٤٠ ٫٩ٹ
٘٣ؿض أك ٘٣ؿض ٚةقؽ ً٠ل ٝة٣خ اٛلضربة :إ ٙ٤٠ ٫٩ا١٣ةٚؿ ٣ٲؽػ ٫٤ا٪٣ةر ،كاٵ٦ؿاف ٝجٲعةف
٠ٺً٬ل ،اٵكؿ ٔجر كا٣سةٌل ّ ،٥٤كِلٮٱـ اٞ٣جٲط ٔىل آص دٕةٌف ٝجٲط كٛ٠ؿ( .ثكذةف).
(*) ٱٕ :ٰ٪ا٣ذ٤١ٲ ٙإٞ٣يل ،كأ٦ة اٍ٣صٰٔ ٚإً٩ل  ٙ٤٠ث١٣ ٫ٮ ُٛ٣ ٫٩نة يف إٞ٣يل ٔىل ٦ة ٬ٮ
ٞ٦ؿر يف ٦ٮًٕ( .٫ثكذةف).
(ٝ )2ةؿ يف ا٣جكذةف :ك٬ؾا اٛلسةؿ ٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵ٥ ٫٩لة ٙ٣د٤١ٲ ٙا١٣ةٚؿ ثأ٦ؿٱ :٨أظؽً٬ل :أف
ا٣ؾم ٝؽـ إُ٣ةـ ٌُ٦ ٫٣ؿ إ٣ٲ٣ ٫ٲؽ ٓٚث ٫رضر اٛلٮت ،ثؼٺؼ ا١٣ةٚؿ ٚإ٣ ٫٩ٲف ثٌُ٧ؿ
إٌف ا٣ذ٤١ٲ٣ ٙٲؽ ٓٚث ٫رضر نا ،ث٠ ٢ةف ٝج ٫٤ٹ  ٫٣كٹ ٔ٤ٲ .٫كزة٩ٲ٭ًل :أف اِ٣صر اٛل٪ؽٓٚ
ثذٞؽٱ ٥إُ٣ةـ أ٦ؿ ظةوٍٗ ٨٦ ٢لق ،ك٣ٲف ٣ذٞؽٱ ٥إُ٣ةـ قجت ٚٲ ،٫ثؼٺؼ اقذعٞةؽ
ا١٣ةٚؿ ا٪٣ةر ٚإ ٫٩ثكجت ا٣ذ٤١ٲٙ؛ إذ ٣ٮٹ ا٣ذ٤١ٲً ٙف ٱكذعٞٔ ٜةث نة أو ن
ٺ ٚةٵكٌف يف
ا٣ذ٧سٲ ٢أف ٱٞةؿ :إٝ ٨٧٠ ٫٩ؽـ ٍ٘٣لق مةة كق١ٲ ٪نة كٝةؿ :اذثط ٬ؾق ا٣نةة ُلؾا ا٣كَ١ل
٣ذأ٪٦ ٢٠٭ةٝ ،ةوؽ نا ثؾ ٟ٣كص ٫اٷظكةف إ٣ٲ٫؛  ٫٧٤ٕ٣أ ٫٩إذا  ٢ٕٚذ ٟ٣ا٩ذ ٓٛثٗ ٫ةٱح
اٹ٩ذٛةع ،ز ٥ذثط ذ ٟ٣اٍ٘٣ل ثة٣كَ١ل ٛ٩ك٣ ٫كٮء اػذٲةرق ،كذ ٟ٣ثٕؽ ْل٤ٲذ ٫كإٔٺ ٫٦ثًل
يف اٹ٦ذسةؿ  ٨٦اٛلٕٛ٪ح ،ك٦ة يف ذثط ٛ٩ك ٨٦ ٫اٛلِصة ٚإ ٫٩ٱٕؽ ذ ٟ٣اٛلُٰٕ  ٕ٪٦نًل ك٣ٮ ٔ٥٤
=

 :كَةٔح إ٣جؽ ٣ؿث ٫دى٘ؿ كٕ٦ىٲذ ٫٣ ٫دْٕ٣ ٥ٮصٮق٪٦ ،٭ة :أٔ ٫٩جؽق
كاثٔ ٨جؽٱ .٫ك٪٦٭ة ٥ْٕ٣ :مأ ٫٩كٔ٤ٮ قُ٤ة٫٩؛ ٵف اٷقةءة إٌف إْ٣ٲْٔ ٥ٲ٧ح.
ك٪٦٭ة١٣ :سؿة إٕ٩ة٤ٔ ٫٦ٲ ٫كإظكة ٫٩إ٣ٲ .٫ك٪٦٭ة٠ :ٮف ٕ٧٤٣ ٫٤ٕٚىٲح يف ظةؿ
اٷظكةف إ٣ٲ٫؛ ٵ ٫٩ٹ ٱَ ٫٪ٔ ٟٛ٪ؿٚح َٔلٚ ،ٲٞةث ٢اٷظكةف ثةٷقةءة .ك٪٦٭ة:
٠ٮف ٕ٧٤٣ ٫٤ٕٚىٲح ثَل ٱؽٱ ٫كيف ٞلِصق كيف ٞلِص ػٮاو ٫كأ٠ ٢٬ل١٤ذ ،٫ك٥٬
اٛلٺا١ح اٛل١ؿ٦ٮف .ك٪٦٭ة٠ :ٮ ٫٩ٱٕؿؼ ٛ٩ ٨٦ك ٫أ٣ ٫٩ٮ ظِصق أد٩ٯ ا٪٣ةس ٪٦ـ٣ح
٦ة  ٢ٕٚاٛلٕىٲح يف ٞلِصق اقذعٲة نء  ،٫٪٦ك٬ٮ ٹ ٱكذعٰ  ٨٦آص كٹ ٦ ٨٦ٺا١ذ٫
و٤ٮات آص ٔ٤ٲ٭٥؛ ٤ٚؾ ٟ٣ٱكذع ٜإٞ٣ةب إْ٣ٲ .٥ك٪٦٭ة :أٝ ٫٩ؽ ثَل ٫٣
أقجةب إٞ٣ةب كإ٣ؾاب ٗةٱح ا٣جٲةف ،كظؾرق ٪٦٭ة ٗةٱح ا٣ذعؾٱؿ ،كأ٩ؾرق ٨٦
إ٣ؾاب إْ٣ٲ ٥كثٲ ٫٣ ٫٪كًف ٱ٘ؿقٚ ،إذا ػة ٫ٛ٣كًف ٱٞج٩ ٢ىٲعذٞٚ ٫ؽ أيت  ٨٦ص٭ح
ٛ٩ك ٫ٹ  ٨٦آص دٕةٌف.
 :كٹ ٱىط اصذًلع اٙلك٪ةت كا٣كٲبةت( )4يف ظ ٜاٛل٪ٔ ٙ٤١ؽ أ٢٬
إ٣ؽؿ ،ػٺ ٚنة ٧٤٣ؿصبح .كا٣ٮص ٫أ١لًل ًؽاف ٹ ٣لذٕ٧ةف؛ ٵف اٙلك٪ةت دٞذٌص
اٛلؽح كا٣ذْٕٲ ،٥كا٣كٲبةت دٞذٌص ا٣ؾـ كاٹقذؼٛةؼ ،ك ٨١٣أ٦لًل ٗ٤ت
ٚةٙل ،٫٣ ٥١ك ٢٬ٱك ٫٪٦ ٍٞثٞؽر اٵ ٢ٝأـ ٹ؟ ٞٚةؿ أثٮ ٔيل :ٹ ٱك ،ٍٞكٝةؿ أثٮ
٬ةم :٥ث ٢ٱك .)4(ٍٞك٬ٮ ا٣ىعٲط.
أف ذ ٟ٣اٍ٘٣ل ٹ ٱ٧ذس ٢كٱ٦ ٢ٕٛة ٬ٮ اٵظك ٫٣ ٨ثٕؽ أف  ٫٪٦ ٫٪١٦كأٔ ٫٧٤ث١ٚ ٫ؾٟ٣
د٤١ٲ ٙا١٣ةٚؿ ٱ١ٮف اٞ٣ؽٱ ٥قجعةٞ ٫٩لك ٪نة ٛلة ذ٠ؿ٩ة( .ثكذةف).
(٬ )4ؾق اٛلكأ٣ح ً٦ل ٣لت ٔىل اٛل ٙ٤١ا ٥٤ٕ٣ث ٫إذ ٱ٤ــ ِ ٨٦لٮٱـ اصذًلٔ٭ًل اٷرصةء؛ ٵف
اٛلؿاد ثةٙلك٪ةت ا٣سٮاب ،كثة٣كٲبةت إٞ٣ةب .كٔ٪ؽ اٛلؿصبح أ١لًل ٣لذٕ٧ةف يف اٹقذعٞةؽ
يف ظ ٜأ ٢٬ا١٣جةاؿ  ٨٦أ٦ح ٩جٲ٪ة ٞل٧ؽ ÷ٚ ،ٲؽػ ٢أكٹن ا٪٣ةر ز٥ ٥لؿج ٪٦٭ة إٌف ا٘ل٪ح
ك٥ل٤ؽ ٚٲ٭ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4أ ٥٤أف أثة ٬ةم ٥ٱٞٮؿ ثةٛلٮاز٩ح ثَل ا٣سٮاب كإٞ٣ةب ٨٧ٚ ،اقذع ٨٦ ٜا٣سٮاب أك
إٞ٣ةب ٍٔصة أصـاء ك ٨٦اٳػؿ أظؽ ٍٔص صـء نا دكةُٝخ إٍ٣صدةف كث ٫٣ ٰٞصـء
=

 :ك ٢٬ٱىط أف ٱ٧ٮت اٛل ٙ٤١كظك٪ةد ٫كقٲبةد٦ ٫كذٮٱح يف ظ٫ٞ؟ ٞٚةؿ
أثٮ ٔيل :ٹ ٱىط ذٞٔ ٟ٣ٺن كٹ َشٔ نة ،كٝةؿ أثٮ ٬ةم :٥ٱىط ٔٞٺن كٹ ٱىط
َشٔ نة ،كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كاٛلؤٱؽ ثةٓص كزٱ ٨إ٣ةثؽٱ ٨كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ كا٣نٲغ اٙلك٨
كاٞٛ٣ٲٖ ٫لٲؽ ا٣ن٭ٲؽ :ث ٢ٱىط ٔٞٺن كَشٔ نةٚ ،ٲؽػ ٫٤آص ا٘ل٪ح دٌٛٺن ٔ٤ٲ،٫
كٱ١ٮف ظة ٫٣أث٠ ٖ٤لً ٨ف ٱ )4(ٙ٤١ثنٛةٔح( )2ا٪٣جٰ ÷ أك ثة٣ذ.٢ٌٛ
 :كِلت ا٣ذٮثح  ٨٦اٛلٕىٲح ا٣ىٍ٘لة ٣ٮ ٔؿٚخ ك٣ٮ ٠ة٩خ ٛ١٦ؿة،
ٝ ٨١٣ةؿ أثٮ ٔيل :إ١لة ِلت ٔٞٺن كَشٔ نة ،كٝةؿ أثٮ ٬ةم :٥ٹ ِلت ٔٞٺن كِلت
َشٔ نة؛ ٵ١لة .ُٙ٣
 :ٱ٪جٰ٘ ٧٤٣ؤ ٨٦أف ٱكذٕ ٢٧ػىةٹ ن ٱٮَٛ٩ ٨ك٤ٔ ٫ٲ٭ة ظذٯ ٱ٪ةؿ ُلة
اٛ٣ٮز ثة٘ل٪ح كا٪٣ضةة  ٨٦ا٪٣ةر كاٚل٤ٮد يف دار اٞ٣ؿار:
األوىل :أف ٱُؿح ظت ا٣ؽ٩ٲة ا٣ؾم ٬ٮ رأس  ٢٠ػُٲبح ،ك٬ٮ ظت زٱ٪ذ٭ة
كَشٚ٭ة كأ٦ٮاٜلةٚ ،ٺ ٱٛؿح ثًل ظى٪٦ ٫٣ ٢٭ة ،كٹ ٱأقٔ ٙىل ٦ة ٚةد٪٦ ٫٭ة  ٨٦ذٟ٣
 ،٫٤٠ث ٢ٱذٮٔ ٢٠ىل آص كٱٛٮض أ٦ؿق إ٣ٲ ٫يف دُصٚةد٤٠ ٫٭ة ،كٱٕ ٥٤أف ٦ة ٝؽ ٠ذج ٫آص
 ٫٣يف ا٤٣ٮح اٛلعٛٮظ ٚٺ ثؽ  ،٫٪٦ ٫٣كأف ٦ة ٱؿٱؽق آص ٬ ٫٣ٮ ػٍل ً٦ل ٱؿٱؽق ٬ٮ ٛ٪٣ك٫؛
ٱؽػ ٢ث ٫ا٘ل٪ح أك ا٪٣ةر .كٝةؿ أثٮ ٔيل :ث ٢ٱك ٍٞاٵ ٢ٝثةٵ٠سؿ كٹ ٱك ٨٦ ٍٞاٵ٠سؿ
٨لءٚ ،ٲؽػ ٢ا٘ل٪ح أك ا٪٣ةر ثةٵظؽ ٍٔص ٤٠٭ةٝ .ةؿ ا٘ل٧٭ٮر :كٝٮؿ أيب ٬ةم ٥أ٣ٲ ٜثٕؽؿ
يف َخ ٍَ َو َ
ْ ُ ْ
آص كظ٧١ذ ٫كثًل أػرب ثٛ٩ ٨ٔ ٫ك ٫ثٞٮْ :٫٣صأَ ّّن ََل أُعِ ُ
ِو ٌِِسًّص [آؿ
م
َع
ِ
ٍ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َذ َ
خًْ
ْيا ي َ َرهَُ 7و ٌَ َْ َح ْك ٍَ ْو ٌِرْ َل َال ذَ ذر ٍة ََشاا
ٔ٧ؿاف ]415كٝٮْ :٫٣صذٍَ حكٍو ٌِرلال ذر ٍة
يَ َرهُّ8ص [ا٣ـ٣ـ٣ح] إٌف آػؿ ٦ة ذ٠ؿق يف ا٣جكذةف.

( )4ٱْ٪ؿ يف ٠ٮ ٫٩أث٠ ٖ٤لً ٨ف ٱ( .ٙ٤١مة .)ٰ٦ككص٭ ٫أ١لة كردت آزةر ثسجٮت ا٣نٛةٔح،
ٚع٤٧خ ٔىل أ١لة ٧٤٣ؤَ٪٦ل :إ٦ة زٱةدة يف ٪٦ة٠ ٨٦ ٓٚةف ٦كذع ٞنة ٤٣سٮاب ،أك زٱةدة ٛل٨
و
كظٲ٪بؾ درصذ ٫يف ا٘ل٪ح أر ٨٦ ٓٚدرصةت
اقذٮل زٮاث ٫كٔٞةث٫؛ إذ ٬ٮ أظٮج إٌف ا٣نٛةٔح،
ا٣ىجٲةف( .ثكذةف ثأ٠سؿ ا.)ِٛ٤٣
(٦ )4ذٕ ٜ٤ثٞٮٚ :٫٣ٲؽػ.٫٤

ٵف آص دٕةٌف ٔةًف ث٧ىةٙل ٫كثٌ٧ةرق ،ك٬ٮ ٹ ٱؿٱؽ ث ٫إٹ اٚلٍل ،كٝؽ ٝةؿ ÷:
((ظت ا٣ؽ٩ٲة رأس  ٢٠ػُٲبح)) ،كٝةؿ ÷(( :ا٣ـا٬ؽ يف ا٣ؽ٩ٲة ٱؿٱط ٤ٝج ٫كثؽ٫٩
يف ا٣ؽ٩ٲة كيف اٳػؿة ،كا٣ؿاٗت ٚٲ٭ة ٱذٕت ٤ٝج ٫كثؽ ٫٩يف ا٣ؽ٩ٲة كيف اٳػؿة)).
امثاهية :دؿؾ ا٣ذ١رب( )4كاٛلؿاء ،كاقذًٕلؿ ا٣ذٮآً ٓص دٕةٌف كٵك٣ٲةا ،٫كذ٠ؿ
اٛلٮت كٔؽـ ا٤ٛ٘٣ح ٔ ،٫٪كا٣رتٝت  ٫٣يف  ٢٠كٝخ  ٨٦اٵكٝةتٚ ،٭ٮ ظةدث ُٞ٦ٮع
ث ٫ٹ ٱؤ ٨٦يف ٕلٲٓ اٙلةٹتٚ ،ٺ ٱـاؿ ٦ذأ٬ج نة ٦كذٕؽ نا  ٫٣ػةا ٛنة كصٺن  ٨٦أف ٦لض٥
ٔ٤ٲ ٫ك٬ٮ ٔىل ٍٗل زجةت ٚٲ١ٮف  ٨٦اٵػَصٱ ٨أًٔلٹن؛ ٵف اٚلةٓلح  ٰ٬ا٧ٕ٣ؽة.
امثامثة :ا٣ىرب كاٙل )4(٥٤يف أ٦ٮرق ٤٠٭ة ٚإ ٫٩رأس اٷٱًلفٚ ،ٲىرب ٔ٦ ٢ٕٚ ٨ة
ٔلٮاق ٛ٩ك ٨٦ ٫اٛلعْٮرات كاٛل١ؿك٬ةت كاٛلذنةُلةت ،كٱىرب ٔىل ٢ٕٚ
ا٣ٮاصجةت كاٛل٪ؽكثةت كاُ٣ةٔةت ،ثعٲر ٱ١ٮف ٜ ٫٤ٕٚلة ثؿٗجح ك٩نةط ،كٱىرب
ٔ٪ؽ ا٘٣ٲِ كاٌ٘٣تٚ ،ٲٛ٩ ٟ٤٧ك ٫كٹ ٥لؿص ٫اٌ٘٣ت إٌف ظةؿ ٹ ٱؿًة٬ة آص
دٕةٌف يف ٝٮؿ أك  ،٢ٕٚكٱىرب ٔىل أذٱح إ٣جةد؛ ٚإ ٫٩ٱٮرث ا٣كٺ٦ح ك٤ٝح ا٪٣ؽا٦ح،
ذَ َُ ذ ذ ُ َ
ون أ َ ْ
س َر ُْ ًْ ة َغ ْْي ض َ
ابّ1ص [ا٣ـ٦ؿ].
ِص
كٝؽ ٝةؿ دٕةٌفْ :صإِجٍا ئِف الطاةِر
ِ ِ
ٍ
امرابعة٦ :ٺز٦ح ا٣ؾ٠ؿ ٓص دٕةٌف ث٤ٞج ٫ك٣كةٚ ،٫٩ٺ ٱ٘ ،٫٪ٔ ٢ٛكإف دٕؾر ٔ٤ٲ٫
ا٣ؾ٠ؿ ث٤كةً ٫٩ف ٱ٘٤ٝ ٨ٔ ٫٤ٛج٫؛ ٚإف يف ذ ٟ٣ظٲةة ا٤ٞ٣تٚ ،ٲٕٮد ٛ٩ك ٫ذ ٟ٣يف
ٕلٲٓ أظٮا ٫٣كدُصٚةد ،٫كً٤٠ل م٘ ٫٤مةٗ ٨ٔ ٢ذ ٟ٣أك ٩كٲ٫

اقذ٘ٛؿ()2

آص

دٕةٌف كدؽارؾ ٛ٩ك ٫ثة٣ؾ٠ؿ ظذٯ ٱك٤ف ٔىل ٤ٝج ٫ك٣كة ،٫٩كٱىٍل ٔةدة  ٫٣ٱأ٩ف
ُلة يف اٚل٤ٮات ،كٱٛٮز ُلة ٔ٪ؽ ا٘لًلٔةت.
(ًٚ )4ل دٞؽـ يف اٚلُجح ػةص يف إ٣ةًف كاٛلذٕ ،٥٤ك٬ؾا ٔةـ ،كآص أٔ.٥٤
( )4ا٣ىرب :ظجف اٛ٪٣ف ٔ ٨اٛل١ةرق .كاٙل :٥٤دأػٍل إٞ٣ٮثح ٛل ٨أقةء إ٣ٲ .٫كا٣ىرب ث٪٧ـ٣ح
ا٣ؿأس  ٨٦ا٘لكؽ.
( )2كٝؽ ٖلٝ ٢ٮ ÷ ٫٣ا٣ؾم ٠ةف ٱٞٮ٪ٔ ٫٣ؽ ٚؿاٌٗٝ ٨٦ ٫ةء اٙلةصحٛٗ« :ؿا ٟ٩ا٤٣٭»٥
ٔىل ٩عٮ ٦ة ذ٠ؿ.

اخلامسة :ا٣ذ١ٛؿ يف ٟل٤ٮٝةت آص دٕةٌف اْ٣ة٬ؿة كا٣جةَ٪ح ،ك٦ة ٱؿاق ٪٦٭ة ك٦ة ٹ
ٱؿاق ،ك٦ة يف اٵرًَل ٪٦٭ة ك٦ة يف ا٣كًلكات ،ك٦ة يف ا٣ربارم ٪٦٭ة ك٦ة يف ا٣جعةرات،
ك٦ة يف ا٣ؽ٩ٲة ٪٦٭ة ك٦ة يف اٳػؿةٔ ،ىل ادكةٔ٭ة كاػذٺٚ٭ة يف أ٣ٮا١لة كأصكة٦٭ة
ك٠سؿٔلة ك٠رب٬ة كو٘ؿ٬ةٚ ،ٲٞؿر يف ٤ٝج ٫أف آص ػةٞ٣٭ة ك٪٦نب٭ة كظةْٚ٭ة كٞلٲٍ ُلة
يف ٕلٲٓ اٵكٝةت اٛلةًٲح كاٛلكذٞج٤حٚ ،ٺ ٥لؿج ٪٦٭ة ٨لء ٔ ٫٧٤ٔ ٨كٹ ٔٝ ٨ؽرد٫
ٝؽر َؿٚح إَ٣ل ،كٹ ٱن٘ ٫٤مأف ٪٦٭ة ٔ ٨مأف ،كأ ٫٩اٛل٭ٲٔ)4(٨٧ىل اٵٕٚةؿ ٤٠٭ة
كاٙلةٜ ِٚلة كاٛل٪ةٝل ٔ٤ٲ٭ة كاٛلضةزم ٔ٤ٲ٭ةٚ ،ٲكذٕ ٢٧ذ ٫٤٠ ٟ٣كٱذؽثؿق ٔ٪ؽ ٢٠
٨لء ٱْ٪ؿ إ٣ٲٚ ،٫٭ؾا ٬ٮ أ ٢ٌٚإ٣جةدة ،كث ٫ٱ٪ةؿ ا٣كٕةدة.
امسادسة :اْ٪٣ؿ يف  ٢ٕٚ ٢٠ٱ ٫٤ٕٛأك ٝٮؿ ٱٞٮٚ ،٫٣ٲْ٪ؿ ٝج ٢أف ٱ ٢ٕٛذٟ٣
٬ ٢٬ٮ ٱٕٮد ٔ٤ٲ ٫ثة ٓٛ٪٣أك ثةِ٣صرٚ ،إف ٔؿؼ  ،٫٤ٕٚ ٫ٕٛ٩كإف ٔؿؼ رضق دؿ،٫٠
كإف ٔؿؼ أ ٫٩ٹ ٚ ٓٛ٩ٲ ٫كٹ رضر ٚ٭ٮ  ٨٦ا٘٤٣ٮ ا٣ؾم دؿ ٫٠أو٤ط كٔ ٫٤ٕٚجر،
ك٬ؾا اْ٪٣ؿ إف ظىٝ ٫٣ ٢ج٦ ٢ٕٚ ٢ة ٱؿٱؽق ٚ٭ٮ ٔةدة اٵثؿار اٵػٲةر ،كإف ظى٢
 ٫٣ثٕؽ اٛٚ ٢ٕٛ٣ٲ ٫ٱ ٓٞا٣ذؽارؾ ٔ ٨ا٣ـ ٢٣كظىٮؿ ا٪٣ؽـ كاٹقذ٘ٛةر ًٔل اٝذع٫٧
 ٨٦اٵػُةر.
امسابعة :اٷػٺص ثة٪٣ٲح ٓص دٕةٌف يف ٕلٲٓ إٔٚة ٫٣كأٝٮا ٫٣كدؿكً٦ ٫٠ل ٝؽ٪٦ة
ذ٠ؿق كٍٗ ٨٦لقٚ ،ٲ٪ٮم ٚٲًل ٱ ٨٦ ٫٤ٕٛا٣ٮاصجةت أ ٫٩ٱ٣ ٫٤ٕٛٮصٮث٤ٔ ٫ٲ ٫ك٣ٮص٫
كصٮث ،)4(٫كٛلة ٚٲ ٨٦ ٫اٛلىة٣ط( )3ا٣ذٰ أراد٬ة آص دٕةٌف ،كا٦ذسةٹن ٵ٦ؿ آص كدْٕٲ نًل
 ٫٣كدٞؿث نة إ٣ٲ .٫كٱ٪ٮم ٚٲًل ٱ ٨٦ ٫٤ٕٛاٛل٪ؽكثةت كاُ٣ةٔةت أ ٫٩ٱ ٫٤ٕٛدْٕٲ نًل ٓص كدٞؿث نة
إ٣ٲ ،٫كا٦ذسةٹن ٵ٦ؿق كأ٦ؿ رقٮ ،÷ ٫٣كٛلة ٚٲ ٨٦ ٫اٛلىة٣ط ا٣ؽٱ٪ٲح ا٣ذٰ ٱٕ٤٭ًل
آص .كٱ٪ٮم ٚٲًل ٱرت ٨٦ ٫٠اٛلعْٮرات كاٛل١ؿك٬ةت كاٛلنذ٭ٲةت أ ٫٩ٱرت ٫٠ظٲة نء ٨٦
( )4أم :اٛلُ.ٓ٤
( )4ك٬ٮ ٠ٮ ُٛ٣ ٫٩نة أك م١ؿ نا ٔىل اٚلٺؼ.
( )2ك٬ٮ دٕؿٱٌ٤٣ ٫سٮاب.

آص كدْٕٲ نًل  ،٫٣كا٦ذسةٹن ٪٣٭ٲ ٫ك١لٰ رقٮ .÷ ٫٣كٱ٪ٮم ٚٲًل ٱ ٨٦ ٫٤ٕٛا٣ذُصٚةت
اٛلجةظح ا٣ذٰ ٤لذةج إ٣ٲ٭ة ٛ٪٣ك ٫أك ٵ ٫٤٬كأكٹدق ك ٨٦يف ٦ؤ٩ذٚ ٫ٲٞىؽ ُلة اٹقذٕة٩ح
ٔىل  ٢ٕٚاُ٣ةٔةت ا٣ٮاصجح كاٛل٪ؽكثح ،كٱذٞٮل ُلة ٔىل ٦ ٢ٕٚة أ٦ؿ ث٫٤ٕٛ؛ إذ ٹ ٱذ٫٣ ٥
 ٫٤ٕٚإٹ ثذعىٲ٦ ٢ة ٤لذةج إ٣ٲً٦ ٫ل ٱى٤ط مأ٠ ،٫٩ة٣ـرأح ك٦ة ٱذُٕ ٜ٤لة  ٨٦اٵًٔلؿ،
ك٠ة٣ذضةرة ك٩عٮ٬ة  ٨٦ا٣ى٪ةٔةت كاٛل٭ ٨ا٣ذٰ يد ً
ؽػ٤ٔ ٢ٲ ٫ا٣ؿزؽ ٚٲكذَٕل ثٔ ٫ىل
اُ٣ةٔةت ٤٠٭ة ،كٱكذ٘ ٨ٔ ٰ٪ا٪٣ةس كٔ ٨اٙلةصح إ٣ٲ٭ ،٥كٛ١٣ةٱح أ ٫٤٬كأكٹدق
ك ٨٦ٱذٕ ٜ٤ث ،٫كٛلة ٱ ٢ٕٚ ٨٦ ٜٛ٪اٛلٕؿكؼ ا٣ؾم ٱ٪ؽب إ٣ٲ٠ ،٫إَٕةـ اٌ٣ٲٙ
كاٞٛ٣ؿاء كا٘لٍلاف كاٛلكَ٧٤ل .كإذا أ ٫٪١٦د١ؿٱؿ ا٪٣ٲح ٣ؾ ٫٤٠ ٟ٣يف ٕلٲٓ دُصٚةد٫
كظؿ٠ةد ٫كٗؽكاد ٫كركظةدً٦ ٫ل ٱذٕ ٜ٤ثأ٦ٮر ا٣جٲخ ك٩عٮق ٚة٣سٮاب ٱذٌةٔٙ
ثذ١ؿٱؿ ا٪٣ٲح كّلؿٱؿ٬ةٚ ،ة٪٣ٲح  ٰ٬ا٣ذٰ دى٤ط ا ٢٧ٕ٣أك دٛكؽق ،كٝؽ ٝةؿ ÷:
((اٵًٔلؿ ثة٪٣ٲةت)) ،كٝةؿ ÷(( :ٹ ٝٮؿ إٹ ثٕ ،٢٧كٹ ٝٮؿ كٹ ٔ ٢٧إٹ
ث٪ٲح ،كٹ ٝٮؿ كٹ ٔ ٢٧كٹ ٩ٲح إٹ ثإوةثح ا٣ك٪ح( )))4كوؽؽ ÷ ٚإف ٦ة ٠ةف
ٟلة ٛ٣نة ٤٣ك٪ح ٚ٭ٮ ثؽٔح ٱٕٮد ثةِ٣صر ٔىل وةظج ٫كٹ ٱ.٫ٕٛ٪

( )4كا٘٣ؿض  ٨٦إوةثح ا٣ك٪ح ٬ٮ اٹٔذٞةد أف ٦ ٢٠ة صةء ث ٫ا٣ؿقٮؿ ÷ ٚ٭ٮ ظٜ
كوؽؽ.

كخاب انطٓا زة

كخاب( )4انطٓازة()4

 ٰ٬رضثةفَ :٭ةرة  ٨٦ا٪٣ضف ،كَ٭ةرة  ٨٦اٙلؽث.
ٚةٵكؿٝ :ؽ ٱ١ٮف ثةٛلةء ،أك ثةٙلضةرة¬( )2ك٩عٮ٬ة( ،)2أك ثةٷقٺـ( ،)5أك
ثةٹقذٲٺء( ،)4أك ثةٹقذعة٣ح ،أك ثةٌ٪٣ٮب ،أك ثة٪٣ـح ،أك ثة٘لٛةؼ ،أك ثة٣ؿٱ،ٜ
( )4ا١٣ذةب يف اٵو ٢اٛلىؽر ،كاٛلؿاد ث٪٬ ٫ة اٛل١ذٮب٠ ،ة ِٛ٤٣ث٪ٕ٧ٯ اٛلٛ٤ٮظ .كامذٞة٫ٝ
 ٨٦ا١٣ذت ،ك٬ٮ ا ٥ٌ٣كا٘لٓ٧؛ إذ ٬ٮ ظؿكؼ كً٤٠لت ك٦كةا٧ٌ٦ ٢ٮ٦ح ٝل٧ٮٔح؛ ك٨٦
ز٧ح ق٧ٲخ ا٘لًلٔح ٠ذٲجح ٹصذًلٔ٭ةَ ٨٦( .شح ٞ٦ؽ٦ح ا٣جعؿ).
( )4ظٞٲٞح اُ٣٭ةرة :وٛح ظ٧١ٲح دٮصت ٛلٮوٮٚ٭ة صٮاز ا٣ىٺة ٚٲ ٫أك ث ٫أك  ،٫٣أم :ٵص.٫٤
ٚةٵك٣ذةف اُ٣٭ةرة ٔ ٨ا٪٣ضف ،كاٵػٍلة اُ٣٭ةرة ٔ ٨اٙلؽث .كاٛلؿاد ثةٍ٧ٌ٣ل يف ث ٫أك  ٫٣أك
ٚٲ ٫راصٓ إٌف ٦ٮوٮٚ٭ة ثةٔذجةر ٠ٮ١لة زٮث نة أك ثؽ ٩نة أك ٍٗل ذَ( .ٟ٣شح ٚذط).
(٠ )2ةٹقذضًلÊر.
(*) أ ٥٤أف ٕلٲٓ اٛلُ٭ؿات ٗلف ٍٔصة ،زٺث ُ٦٭ؿات ا٣جؽف ،ك :ٰ٬اٛلةء كا٣رتاب كاٵظضةر
٣ٺقذضًلر .كأرثٓ ذكات ا٣كَل ،ك :ٰ٬اٷقٺـ كاٹقذٲٺء كاٛلكط كاٹقذعة٣ح .كزٺث
دؿصٓ إٌف ا٣جبؿ ،ك :ٰ٬ا٪٣ـح كاٛل١ةزؿة كاٌ٪٣ٮب .كٗلف ٦ذٛؿٝح ،ك :ٰ٬ا٘لٛةؼ كا٣ؿٱٜ
كا٘ل ٓ٧كا٣ذٛؿٱ ٜكاٙلؿٱ ،ٜكٝؽ ٕلٕ٭ة ثٌٕ٭ ٥يف ثٲخ  ٨٦ا٣نٕؿ ٞٚةؿ:
٦كط ك٩ػـح صٛػةؼ ثٕػؽق ا٣ؿٱػٜ
٦ةء كدؿب كإقػٺـ[ ]4ظضػةرٔل٥
٠ػػػؾا ١٦ػػػةزؿة ٕلػػػٓ كدٛؿٱػػػٜ
ز ٥اٌ٪٣ٮب كاقذٲٺء اقػذعة٣ذ٭٥
(٬ؽاٱح) .كٝؽ زٱؽ يف ذ ٟ٣ثٲخ:
كزٱػػؽ دثػػٖ كظػػخ ثٕػػؽ دؾ٠ٲػػح

٩جٲػػؾ ٗلػػؿ ك٬ػػؾا اٙلىػػػؿ ّلٞٲػػٜ

(٠ )2ةٵػنةب ك٩عٮ٬ة.
( )5يف اٛلؿدؽ ا٣ؾم ًف ٱرتَتٚ ،إف دؿَت ٗك ٢اٛلرتَت كصٮث نة ،كٱ٘ذك٩ ٢ؽث نة.)Í( .
( )4ك٠ؾا ثة٣ؾ٠ةة ،كا٪٣جٲؾ [ٱٕٔ :ٰ٪ىل ٝٮؿ أيب ظ٪ٲٛح] كا٣ؽثةغ كقةاؿ اٙلٮا ٌد ٔ٪ؽ ٝ ٨٦ةؿ ثؾ،ٟ٣
كقٲأيت ا١٣ٺـ ٔىل ذ ٟ٣إف مةء آص دٕةٌف( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤ٱٕٔ :ٰ٪ىل ٝٮؿ زٱؽ ثٔ ٨يل #
كأيب ظ٪ٲٛح :إف ٦ ٢٠ة دثٖ َ٭ؿ إٹ ص٤ؽ اٳد ٰ٦كاٚل٪ـٱؿ ،كقٲأيت ٠ٺ٦٭ًل.
------------------------[ ]4ٹ ٱكذٞٲ ٥إٹ يف ا١٣ةٚؿ اٛلؿدؽ ،ٹ اٵويل ٞٚؽ دؿَت ثة٣ٮٹدة.)Í( .

=

أك ثةٛلكط( ،)4أك ثة٣ذٛؿٱ ،)4(ٜأك ثة٘ل ،)2(ٓ٧أك ثةٛل١ةزؿة(ٔ ،)2ىل ٦ة ٱأيت ثٲةف
ذ ٫٤٠ ٟ٣يف ٦ٮإً ٫إف مةء آص دٕةٌف.
كا٣سةٌل :ٱ١ٮف ثةٛلةء ،ك٬ٮ ا٘٣ك ٢كا٣ٮًٮء ،كٝؽ ٱ١ٮف ثة٣رتاب ،ك٬ٮ
ا٣ذٲ .٥٧كوٛذ )5(¬٫كاظؽة قٮاء ٠ةف ٔ ٨اٙلؽث اٵو٘ؿ أك اٵ٠رب(.)4

(*) ظٲر اقذٮٌف اٛلك٧٤ٮف ٔىل دار اٙلؿب ٚإف ذثةاع٭ ٥دُ٭ؿ .)Í( .ظٲر كٕٝخ ٪٦٭٥
ا٣ذؾ٠ٲح اٛلٕذربة ٚ ٨٦ؿم اٵكداج( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
(٪ٔ )4ؽ أيب َة٣ت كاٙلٛ٪ٲح.
ٔىل اٛلؾ٬ت.
(٪٤٣ )4ضةقح ¬
(*) دكف ُٝؿة دكف ُٝؿة
( )2إذا وةر ٠سٍل نا كزاؿ ا٣ذٍ٘ل.)Í( .
(ٔ )2ىل ٝٮؿ ٔيل ػ٤ٲ.٢
( )5أم :ا٣ذٲ.٥٧
( )4ٵ٣ ٫٩لت دٕ٤ٲ٩ ٜٲذ ٫ثًل  ٨٦ ٫٣ ٢ٕٚوٺة أك ٝؿاءة أك ٩عٮً٬ل.

 ٰ٬از٪ة ٍٔص ٩ٮٔ نة(:)4

باب انُجاظاث()4

اٵكؿ٦ ٢٠ :ة ػؿج  ٨٦قجٲيل(٦ )2ة ٹ ٱؤٙ )2(٢٠لً٦ ٫٧ل  ٫٣دـ قةا ،)5(٢إٹ ٨٦
٩جٲ٪ة(ُٚ ÷ )4ة٬ؿ ،ذ٠ؿق يف¬ اٹ٩ذىةر.
(ٝ )4ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر[ :]4كٔ ٰ٬جةرة َٔٔ ٨ل ٟلىٮوح ٱ ٓ٪٧كصٮد٬ة يف زٮب اٛلىيل أك ٞ٦ة٫٦
أك ثؽ ٨٦ ٫٩وعح ا٣ىٺة ٔىل ثٕي ا٣ٮصٮق .اظرتاز ٠ل ]4[٨ٹ ٣لؽ إٹ زٮث نة ٦ذ٪ضك نة ،ك٨٦
ق٤ف ا٣جٮؿ كاٛلكذعةًح ك٩عٮ٬ة( .وٕٲرتم ٪ٕ٦ٯ) (.)Í
( )4صٕ ٢اٚل٧ؿ ٩ٮٔ نة ،كاٛلك١ؿ ٩ٮٔ نة ،كاٛلى ٢كاٞ٣ٲط ٩ٮٔ نة.
( )2ك٣ٮ د ٦نة.)Í( .
( )2ك٣ٮ ثٮؿ وجٰ ًف ٱٍُٕٗ ٥ل ٣ج ٨أ( .٫٦دؾ٠ؿة) ك( .)Íػٺؼ داكدٝ .ةؿ يف ثٲةف
ا٣نةٕٚٲح :ك٬ٮ ٝٮؿ ا١٣ةٚح :إ٩ ٫٩ضف ،ػٺؼ داكد ٞٚةؿ :ثٮؿ ا٣ىجٰ ا٣ؾم ًف ٱُٕ٥
إُ٣ةـ َة٬ؿ .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱُ٭ؿ ثٮؿ ا٣ىجٰ ا٣ؾم ًف ٱُٕ ٥ثةٌ٪٣ط[ ،]2كثٮؿ ا٣ىجٲح
ثة٘٣ك٥ ٥٤ٚ .٢لة٪ٛ٣ة ا٣نة ٰٕٚإٹ يف ٠ٲٛٲح ا٣ذُ٭ٍل ٹ يف ٩ضةقذٝ .٫ٮٍٗ« :٫٣ل ٣ج ٨أً »٫٦ف
ٱٞٲؽ يف اٍ٣صح كٹ يف ٠ذت ا٣نةٕٚٲح إٹ ثً ٨٧ف ٱُٕ ٥إُ٣ةـٚ ،إذا ٠ةف ٠ؾٖ ٟ٣لٝ ٢ٮ٫٣
يف ا١٣ذةب ٔىل ٬ؾاٚ ،ٲ١ٮف ٪ٕ٦ةق ًف ٱُٕ ٥إُ٣ةـ؛ ٵف ا٤٣ج ٨ا٣ؾم ٱؿًٕ ٫ٹ ٱ١ٮف إٹ
 ٨٦أـ ٩ ٨٦كت أك رًةع( .وٕٲرتم).
( )5ػ ،ٰٞ٤ٹ ا٠ذكةيب ٠ةٙل.)Í( .٥٤
( )4كقةاؿ اٵ٩جٲةء ٝٲةق نة ٔ٤ٲ .٫كٚةاؽد٣ ٫ٮ ظ ٙ٤ثُٺؽ أك ٩عٮق.
(*) ٝةؿ  :#كػىةاه ا٣ؿقٮؿ ÷ يف ثةب ا٪٣ضةقةت ٗلف :اٵكٌفَ :٭ةرة ٪٦ٲ٫؛
ٞ٣ٮؿ ٔةانح٪٠ :خ أٚؿؾ اٛل ٨٦ ٰ٪زٮب رقٮؿ آص ÷ ك٬ٮ ٱىيلٝ .ةؿ ٤ٚ :#ٮ
٠ةف ٩ضك نة ١٣ةف ٛ٦كؽ نا ٤٣ىٺة .ا٣سة٩ٲحَ :٭ةرة ثٮ٫٣؛ ٛلة ركم أف أـ أٱَ ٨٧شثخ ثٮ٥٤ٚ ٫٣
ٱ١٪ؿق ،كٝةؿ ٜلة :إذ نا ٹ د٤ش ثُ ٟ٪ا٪٣ةر .ا٣سة٣سح :أف رصٲٕ٠ ٫ةف ٹ ٱؿل ٔىل كص٫
اٵرضٝ .ةؿ ٤ٚ :#ٮ را ٰ ٚةٵٝؿب اٙل ٥١ثُ٭ةرد٠ ٫ة٣جٮؿ .ا٣ؿاثٕحَ :٭ةرة د٫٦؛ ٛلة
ركم أف أثة َٲجح ظض ٫٣ ٥زَ ٥شب د ٥٤ٚ ٫٦ٱ١٪ؿق ،كٝةؿ(( :إذ نا ٹ ٱذضٓ ثُ.))ٟ٪
اٚلة٦كح٦ :ى ٫٤كٝٲعٚ ٫إ١لًل َة٬ؿاف ٠ة٣ؽـ؛ ٹقذعة٣ذ٭ًل  ٨٦ا٣ؽـ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
-------------------------

[ ]4يف ا٣ىٕٲرتم :ا٣ذ٧٭ٲؽ.
ن
[ ِٛ٣ ]4ا٣ىٕٲرتم٪٤ٝ :ةٔ« :ىل ثٕي ا٣ٮصٮق» اظرتازا  ٨٦اٛلٮآً ا٣ذٰ دىط ا٣ىٺة ٚٲ٭ة  ٓ٦ا٪٣ضةقح،
 ٨٧٠ٹ ٣لؽ إٹ زٮث نة ٩ضك نة ك٠ةف ٥لنٯ ٩ ٨٦ـٔ ٫رضر نا ك٠ةٛلكذعةًح كق٤ف ا٣جٮؿ.
[ ]2كوٛح اٌ٪٣ط :أف ٱٮًٓ ٔ٤ٲ٭ة ٦ةء  ٍٞٚكإف ًف ٱك[ ٢ٱ٪ـؿ (٩غ)] ٔ٤ٲ٭ة.

كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإف  ٰ٪٦اٳدَ ٰ٦ة٬ؿ(.)4
¬ :كٕ ٨٦ل٤ح ذ ٟ٣اٞ٤ٕ٣ح( )4كاٛلٌ٘ح( )2ثٕؽ اٛ٩ىةٜلًل( .)2كثٲي ٦ة ٹ
ٱؤ٢٠

ٙل ،)5(٫٧ٹ()4

كاٙلىةة

ك٩عٮ٬ة()1

٦ة ٥لؿج  ٨٦ ٫٪٦دكد أك

٩عٮق()1

ٚٲُ٭ؿ ثة٘لٛةؼ(.)1

ً٦ل ٹ ٱؤ ٢٠ٱُ٭ؿ ثة٘٣ك ٢ثٕؽ ػؿكصٚ .٫أ٦ة اٙلت إذا

ػؿج ٚ ٫٪٦ةٵٝؿب ٩ضةقذ٫؛ ٵ ٨٦ ٫٩إ٣ؾرة ،كٝةؿ ثٕي أوعةب ا٣نة :ٰٕٚإ٫٩
٦ذ٪ضف ٱُ٭ؿ ثة٘٣ك ،٢كٝةؿ ثٌٕ٭ :¬٥إف ٠ةف ٹ ٱ٪جخ ٚ٭ٮ ٩ضف ،كإف ٠ةف
ٱ٪جخ ٚ٭ٮ ٦ذ٪ضف ٱُ٭ؿ ثة٘٣ك.٢
¬ :ك٦ة ٥لؿج  ٨٦قجٲيل ٦ة ٱؤٙ ٢٠ل٫٧

َة٬ؿ()40

٦ة ًف ٱٚ ٨١ٲ ٫أزؿ

ََ َ
َ
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوىل ْد ن ذر ٌَِْا ة َ ِِن ءَاد َمّص [اٷرساء] ٤ٚٮ ٠ة٩ٮا ٟل٤ٮَٝل  ٨٦ا٪٣ضةقح ًف ٱ٨١
٪٬ةؾ ٠ؿا٦ح٪٤ٝ .ة :ا١٣ؿا٦ح دكٮٱح اٚلٞ٤ح كإً٠لؿ ا ٢ٕٞ٣كٓل١ٲ ٨٦ ٫٪اٛل٪ة٤٠ ٓٚ٭ة ،كإٹ ٣ــ
أف ٱ١ٮف ٕ ٨٦ل٤ح ا١٣ؿا٦ةت أف ٹ ٣لؿم يف ٝلؿل اٙلٲي كٹ ٥لؿج ٟ ٨٦لؿج ا٣جٮؿ.
(ثكذةف)ٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ػٺ ٫ٚإذا ٠ةف رأس ا٣ؾ٠ؿ ٘٦كٮٹنَ( .شح أز٬ةر).
( )4ك ٰ٬ا٣ؽـ.
(ٚ )2إف ٠ةف ً٦ل ٱؤُٚ ٢٠ة٬ؿ¬ ،ك٠ؾا ¬ اٵص٪ح ٝج ٢أف ٱٛ٪غ ٚٲ٭ة ا٣ؿكح٠ ،ؾا أٚةدق مٲؼ٪ة
َُّ ْ َ ُ
ج َقييْس ًُ
اٛلٛذٰ ،ªكٝؽ رصح ث ٫يف َشح اٳٱةت يف دٛكٍل ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صض ِرٌ
ْ ُ
ال ٍَيْخَثّص يف قٮرة اٛلةاؽة ٚةثعر.
(*) كٙ ٰ٬ل٧ح.
(ٚ )2إ١لًل ٩ضكةف ،ػٺؼ ثٕي أوعةب ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ( .ثؿ٬ةف).
َ٭ؿ ،كٹ ٤ل٢
¬
ف ثةَ ٫٪كّة٬ؿق( .ثؿ٬ةف)ٝ .ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯٚ :إذا ٗكّ ٢ة٬ؿق
(٩ )5ض ¬
أ٤٠٭ة؛ ٵ١لة ثٌٕح .٫٪٦
( )4يف (د) :إٹ.
( )1ٱٕ ٨٦ ٰ٪قةاؿ اٙلٲٮا٩ةت( .ثكذةف).
( )1ك٠ؾا اٛلٮ٣ٮد.)Í( .
( )1ٱًٕ٦ :ٰ٪ل ٹ ٱذٍ٘ل يف اٛلٕؽة( .ثكذةف).
( )40ظضذ٪ة ٝٮ(( :÷ ٫٣ٹ ثأس ثأثٮاؿ اٷث ٢كا٣جٞؿ كا ،))٥٪٘٣كٝٮ٦(( :÷ ٫٣ة أ٢٠
ٙلٚ ٫٧ٺ ثأس ثجٮ ))٫٣كٝٮ٨ ٢٠(( :÷ ٫٣لء ٣لرت ٤ٚع ٫٧ظٺؿ ،كٕ٣ةث ٫ظٺؿ ،كقؤرق
=

ا٘ل٣ )4(٢ٮ ٩نة أك ر٤ل نة أك َٕ نًل ،إٹ اٛلنٲ٧ح()4
٪ٚضكح ثٕؽ اٛ٩ىةٜلة( .)2كٔ٪ؽ أيب
¬

ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚأف ذ٩ ٟ٣ضف ،ك٠ؾا ٔ٪ؽً٬ل ٦ة ِلؿق  ٨٦ثُٮ١لة إٌف أٚٮا٬٭ة.
 :كثٮؿ اٌٛ٣ؽع ٩ضف ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،كٝةؿ أثٮ
َة٣تَ :ة٬ؿ¬ .ك٠ؾا ذرؽ( )2ا٣جٍ كا٣ؽصةج ا٣ذٰ ٹ ِل٩ ٢ضف ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص
كا٪٣ةرص كأيب إ٣جةس ،كٝةؿ أثٮ َة٣تَ :ة٬ؿ¬(.)5
 :كثٚ ٢٤ؿج اٛلؿأة َة٬ؿ¬( )4إذا ٠ة٩خ ٝؽ اقذ٪ضخ  ٨٦ا٣جٮؿ كًف ٱجٲي
٣ٮ ٫٩كًف ٱ٪ذ ،)1(٨ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
ظٺؿ ،كثٮ ٫٣ظٺؿ)) .ك٪ٕ٦ٯ ٠ٮ ٫٩ظٺٹن أَ ٫٩ة٬ؿ .كُ٣ٮأ ÷ ٫ٚىل ثٍٕلٝ .ةؿ :#
٤ٚٮٹ أف ثٮ ٫٣كركزَ ٫ة٬ؿاف ٛلة َةؼ ٔ٤ٲ٫؛ ٟلةٚح أف ٱ٪ضف اٛلكضؽ .كٷثةظذ÷ ٫
ذ َ ُ
ِْبةً
س ًْ ِف ْاْلَجْ َكا ِم ىَك ْ َ
ا٣ذؽاكم ثجٮؿ اٷث .٢كظضح أيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٝ ٰٕٚٮ ٫٣دٕةٌفْ :صِإَون ى
ِ
ْ َْ َ
َ َ َ
ُْ
ُُ
ُ ْ ذ
ي ف ْر ٍث َود ٍم ْلًَِا خال ًِطاّص [ا٪٣عٚ ]44٢ة٦ذ٤ٔ ٨ٲ٪ة ثأف أػؿج ٪٣ة
نصلِيسً مٍِا ِِف بؽُِِّٔ ٌَِ ب ِ
َة٬ؿ نا  ٨٦ثَل ٩ضكَل :اٛ٣ؿث كا٣ؽـ٪٤ٝ .ة ٰ٬ :دٹ٣ح [دا٣ح (٩غ)] ٔىل اٹ٦ذ٪ةف ٹ ٍٗلًٚ ،ل
ثؿ٬ةٔ ٥١٩ىل ٦ة دٞٮ٣ٮف؟ ٝة٣ٮاٝ :ةؿ ÷(( :إً٩ل د٘ك ٢زٮث ٨٦ ٟا٣جٮؿ)) كٝةؿ ÷:
((د٪ـ٬ٮا ٔ ٨ا٣جٮؿ)) ،كٝةؿ(( :أ٠سؿ ٔؾاب اٞ٣رب  ٨٦ا٣جٮؿ)) ك ِٛ٣ا٣جٮؿ ٔةـ٪٤ٝ .ة :اٛلٕ٭ٮد
٬ ٨٦ؾق اٵظةدٱر إً٩ل ٬ٮ ثٮؿ ث ٰ٪آدـٚ ،ٲضت رص ٫ٚإ٣ٲ( .٫ثكذةف ثةػذىةر).
(*) إٹ ا٣ؽـ ،ك ٫٣ظ.)Í( .٫٧١
( )4ك٣ٮ ثٮٹن.)Í( .
( )4ك ٰ٬ا٣ك٤ٲح ا٣ذٰ ٱ١ٮف اٙلٚ ٢٧ٲ٭ة ٚذ٪ؼ ٫ٕ٦ ٓ٤ثذٞؽٱؿ  ٨٦آص ٍٗ ٨٦ل رضر أ.٫٦
( ٨٦ )2ا٣ٮ٣ؽ.
( )2ا٣ؾرؽ  ٨٦ا٣ؾم ٥لؿج زث ٫٤كثٮ٦ ٨٦ ٫٣ٮًٓ كاظؽ.
( )5يف ٛ٩ك ،٫كإً٩ل ٱ٪ضف ٛلة ػة ٨٦ ٫ُ٣ا٘ل .٢كظضذ ٫أف ٙل٦ ٫٧أ٠ٮؿ ٚأمج ٫ا٣جٞؿ كا.٥٪٘٣
(ثكذةف).
( )4يف أوط ا٣ٮص٭َل٠ ،ة٣ؿٱ ٜكإ٣ؿؽ .كٝٲ :٢ث٩ ٢ضف؛ ٚلؿكصٞ ٨٦ ٫ل ٢اٙلؽث ٚأمج ٫ا٣جٮؿ.
(ثكذةف)٤ٝ .خ :إذا ٠ةف ػةرص نة  ٨٦ا٘لٮؼ ،كإٹ ُٚة٬ؿ ،كاػذةرق اٛلؤ.)Í( .ٙ٣
( )1ث ٢ك٣ٮ¬ اثٲي ك٣ٮ أ٩ذ( .٨قًلع قعٮٍف).

ا٣سةٌل :اٚل٧ؿ  ٞ٤ُ٦نة( ،)4ػٺؼ اٙلك ٨كرثٲٕح( ،)4كػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ٚٲًل
َجغ ٔىٍلق(ٔ ،)2ىل دٛىٲ ٫٣ ٢يف اٵَٕ٧ح.
ا٣سة٣ر٦ ٢٠ :ة ٱك١ؿ ٠سٍلق أك

٤ٝٲ)2(٫٤

ك٣ٮ ثٕي

ا٪٣ةس()5

ظٲر ق١ؿق

٣ذٍ٘لق( ،)6ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ،ٹ ظٲر ق١ؿق ػٞ٤ح ٠ة٣ج٪ش كاٙلنٲنح ك٩عٮً٬ل
 ٨٦اٵمضةر اٛلك١ؿة ُٚة٬ؿ¬(.)1
 :ك٦ة دٍ٘ل  ٨٦ا٪ٕ٣ت يف أوٮ ٫٣ظذٯ اػذ٧ؿ ًف ٣لـ¬ أٝ ،٫٤٠ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٔيل :كٹ ٱ٪ضف٦ Êة صةكرق  ٨٦ا٪ٕ٣تٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكٍٗ ¬٨٦لق أٱٌ نة؛
ٵص ٢اِ٣صكرة( ،)1كٝةؿ ُٔٲح :ث ٢ٱ٪ضف ا٣سٲةب.
ا٣ؿاثٓ :ا٣ؽـ ،كٚٲ٦ ٫كةا:٢
اٵكٌف :دـ ا٤١٣ت كاٚل٪ـٱؿ كاٛلٲذح ٩ضف  ٞ٤ُ٦نة( ،)1ك٠ؾا دـ ا١٣ةٚؿ ٔىل
ٝٮ٪٣ة ث٪ضةقح¬ ا١٣ةٚؿ.
ا٣سة٩ٲح :دـ ا٣ك ٟ٧كا٣جَ ٜة٬ؿ¬ ٔ٪ؽ أيب إ٣جةس كأيب َة٣ت( ،)40ػٺؼ
( )4قٮاء ٠ة٩خ ٤ٝٲ٤ح أـ ٠سٍلة٩ ،ٲح أـ ُ٦جٮػح( .ثكذةف).
(ٚ )4٭ٰ َة٬ؿة ،كاٛلعؿـ َشُلة.
(ٝ )2ج ٢أف ٱىٍل ٗلؿ نا ز ٥اػذ٧ؿ٬( .ة٦ل َشح أز٬ةر).
( )2ٱٕ ٨٦ :ٰ٪قةاؿ اٵ٦ـار.
( )5ك٣ٮ ا٪٣ةدر ٪٦٭ ،Ê٥ك٣ٮ كاظؽ نا  ٨٦أ.)Í( .ٙ٣
(٠ )4ةٛلـر.
( )1كٹ ٣لٮز أ( .٫٤٠ثؿ٬ةف).
(*) كٔ ٨اٞ٣ة٬ل ٔجؽ آص ث ٨ظك ٨ا٣ؽكارم أ٩ ٫٩ضفٝ ،ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  :#ك٬ٮ
اٞ٣ٲةس إف ًف ٱ ٓ٪٧إصًلع( .ثكذةف).
( )1ث ٢ك٣ٮ يف Êا٣كٕح ُٚة٬ؿ( .ظةمٲح قعٮٍف)٦ .٭ًل ث٦ ٰٞذىٺن .كٝٲ :٢ٹ¬ ٚؿؽ؛ ٣ٸصًلع.
( )1قٮاء ٠ةف ٤ٝٲٺن أك ٠سٍل نا( .ثكذةف).
( )40كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱؤ ٢٠ثؽٚ ،٫٦ٮصت اٙل ٥١ثُ٭ةرد٠ ٫ة٣ؽـ ا٣ؾم ٱجٞٯ يف إ٣ؿكؽ ثٕؽ ا٣ؾثط؛ إذ
=

ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓصٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٠ؾا دـ ا١٣ذةفٔ Éىل ٬ؾا اٚلٺؼ
إٹ أف ٱن ٜاٹظرتاز  ،)1(٫٪ٔ ٰٛٔ ٫٪٦كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إَ ¬٫٩ة٬ؿ .كدـ
ا٣رباٗٲر(َ )4ة٬ؿ¨ ،ػٺؼ ٝؽٱٝ ٥ٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص.
ا٣سة٣سح :ا٣ؽـ ا٣ؾم ٱى٤ت ٔىل رأس ا٘لؿح( )2كا٘لؿب ٱُ٭ؿ ثةٹقذعة٣ح إذا
٠ةف ٹ ٱؾكب ثةٛلةء(.)2
ا٣ؿاثٕح :ا٣ؽـ ا٣ؾم ٱجٞٯ( )5يف إ٣ؿكؽ ثٕؽ ذثط ٦ة ٱؤٙ ٢٠لٕٛ٦ ٫٧ٮ¬ ٔ٫٪
 ٞ٤ُ٦نة( ،)4كٝةؿ أثٮ ٱٮق :ٙيف اٵ ٢٠ٹ يف ا٣سٲةب .كأ٦ة ٙل ٥اٛلؾثط ٞٚةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱُ٭ؿ ثةٛلكط ثة٣نٛؿة ،كٝةؿ ا٣ؿ٧ل( :)1ث ¬٢ٱ٘ك ،٢كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف
دؤ ٢٠ثؽ٦ةا٭ة ،كٵ ٫٩ٹ ٱ٪ضف اٛلةء ث٧ٮدٚ ٫ٲ٤ٚ ،٫ٮ ٠ةف د٩ ٫٦ضك نة ٣ذ٪ضف اٛلةء ث٧ٮد .٫كظضح
ُ َّ ْ َ َْ ُ
س ًُ ال ْ ٍَيْخَ ُث َو ذ
ال ُمّص [اٛلةاؽة ]2كػرب ًٔلرٚ ،٭ةدةف
ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صض ِرٌج قيي
َ
ُ
ْ ًَ َ ْ ً
دٹ٣ذةف ٔىل ا٧ٕ٣ٮـٝ .ةؿ  :#ك٬ؾا اٛلؼذةر؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأو دٌا مصفٔضاّص [اٵٕ٩ةـ]425
ٍٚصط يف ّلؿٱ ٫٧أف ٱ١ٮف ٦كٛٮظ نة ،ك٬ؾا ٦كٛٮح؛ إذ اٛلكٛٮح ا٣كةا ،٢ك٬ٮ قةا ٢ٹ ٞلة٣ح،
كٹ ٩كٝ ٥٤ٮٜل :٥إ ٫٩ٱؤ ٢٠ثؽ٫٦؛ إذ ٹ دـ ٛلٲخ .كأ٦ة ٦ٲذذٚ ٫ٶ ٫٩ػى٭ة ا٪٣ه( .ثكذةف).
( )4كٚة ٝنة.
(ٝ )4ةؿ يف اٍ٣صح :كدـ اٙل ٥٤كاٵكزاغ ٩ضف؛ ٵ ٫٩قةٚط( .ز٬ٮر) .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص:
إ١لًل َة¬٬ؿاف؛ إذ ٣ٲف ثؽـ ػة٣ه.
( )2ك٣ٮ ٩ ٨٦ضف ا٣ؾات[ ،]4ثأف ٣لٕ ٫٪٦ ٢صجٍلة.)Í( .
(*) ٹ ٔىل ٍٗلق.)Í( .
(ٝ )2ٲ :٢ثةٛلةء اٙلةر ،كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ¬.
٩ضف[]4؛ ٵ٣ ٫٩ٲف  ٨٦إ٣ؿكؽ .كٔ ٨ا٣ذ٭ةٰ٦
Ê
( )5كأ٦ة دـ ا٤ٞ٣ت  ٨ٔ ٢ٞ٪ٚاٛلٛذٰ أ٫٩
كركاق ٔ ٨ا٣ؽكارم أَ ٫٩ة٬ؿ ،ك٦سٞ٤٣ ٫٤ة٬ل ٔة٦ؿ.
( )4ٱٕ :ٰ٪يف اٵ ٢٠كا٣سٲةب( .ثكذةف).
(٬ )1ٮ ا٣كٲؽ ٔيل ث ٨ق٤ٲًلف ا٣ؿ٧ل٦ ،ى ٙ٪ا١٣ةيف ٔىل ٦ؾ٬ت اٜلةدم كاٞ٣ةق.٥
-------------------------

[ ]4يف ٍٗل ٩ضف ا٣ؾات.)Í( .
[ ]4ٵ٦ ٫٩ذعٍل.)Í( .

ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٤لذةج ٦كع نة كٹ ٗكٺنٝ .ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ:
كٱٕٛٯ ٔ ٨ا٣ؽـ ا٣ؾم ٱجٞٯ يف اٛل٪عؿ ثٕؽ ا٣ؾثط(.)4
اٚلة٦كح :قةاؿ ا٣ؽ٦ةء ٚٲ٪ضف ٪٦٭ة ا٣كةٚط ،ك٬ٮ اُٞ٣ؿةًٚ Êل ٚٮؽ ،كٝةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص :إ٦ ٫٩ة زاد ٔىل ظجح اٚلؿدؿ ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح :إ٦ ٫٩ة زاد
ٔىل ٝؽر ا٣ؽر ٥٬ا٣ج٘يل.
 :كإذا اٛ٩ى ٢دـ ٤ٝٲ٠ ٨٦ )4(٢سٍل ٞٚةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ :إ¬ ٫٩
َة٬ؿ ،كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :إ٩ ٫٩ضفٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ¬٫ٱٮق :ٙك ٢ٕ٣اٰٞ٣ء
ٱ١ٮف ٠ؾ ٟ٣إذا اٛ٩ى٤ٝ ٫٪٦ ٢ٲ٠ ٨٦ )2(٢سٍل.
 :كإذا ك ٓٝدـ ٤ٝٲ ٢يف ٦ٮًٓ  ٨٦ا٣جؽف أك ا٣سٮب ك٦س ٫٤يف ٦ٮًٓ
Ê
ٕٛ٦ٮ
آػؿ  ،٫٪٦ز٠ ٥ؾ ٟ٣يف ٦ٮآً  ٫٪٦ثعٲر ٣ٮ اصذ ٓ٧وةر ٠سٍل نا ٚ٭ٮ
ٔ ،)2(٫٪إٹ أف ٱ ٓٞذ ٟ٣ا٣جؽف أك ا٣سٮب يف ٦ةء ٤ٝٲٚ ٢إ ٫٩ٱ٪ضك٫؛ ٛلىٍلق
٠ةٛلذى ،٢ذ٠ؿق يف ظٮا٨ل اٷٚةدة( ،)5ك٠ؾا إذا ك ٓٝذ ٟ٣ا٣ؽـ ٦ذٛؿ ٝنة يف ٦ةء
٤ٝٲٚ ٢إ ٫٩ٱ٪ضك .)4(٫ك٠ؾا إذا ك ٓٝا٣ؽـ ا٤ٞ٣ٲ ٢يف ٦ٮًٓ ز ٥ص ٙز ٥ك٤ٔ ٓٝٲ٫
ٱ٪ضف(.)1
Ê
دـ ٤ٝٲ )1(٢ز٠ ٥ؾٚ )1(ٟ٣إ٫٩
( )4كاٛلؾ٬ت¬ ػٺ.٫ٚ
( )4دكف ُٝؿة٬ .)Í( .ؾا ٬ٮ ا٣ذٛؿٱ.ٜ
( )2دكف ٢٦ء ا ٥ٛ٣دٕٚح.)Í( .
( )2أمَ :ة٬ؿ.)Í( .
( )5ث٪ةء ٔىل ٦ؾ٬ج ٫أ٩ ٫٩ضف ٕٛ٦ٮ ٔ ،٫٪كاٛلؾ٬ت¬ أ ٫٩ٹ ٱ٪ضف  ٞ٤ُ٦نةٔ( .ة٦ؿ).
( )4ث٪ةء ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كاٛلؾ٬ت¬ ػٺ.٫ٚ
( )1كث ٖ٤اٛلع ٢ا٣ؾم كٚ ٓٝٲ ٫اٵكؿ ،ٹ ٣ٮ ٱجف اٵكؿ كظةؿ ثَل ا٣سةٌل كثَل اٛلعٚ ٢إف
اٛلع ٢ٹ ٱ٪ضف٠ ،ؾا  . Íك ٨١٣ٹ دىط ا٣ىٺة يف زٮب أك ثؽف ٚٲ ٫ذ ٟ٣اٞ٣ؽر إذا ًف
ٱـؿ أك ٱٞه.)Í( .
(٤ٚ )1ٮ ٗؿز إثؿة ثَل دـ ٠سٍل ز٩ ٥ـٔخ كثٚ ٰٞٲ٭ة دكف ُٝؿة ٚ٭ٰ ٦ذ٪ضكح Êظذٯ د٘ك٢؛ ٵف
ٝؽ ظ٪٧١ة ث٪ضةقذ٭ة( .قًلع)  .كٹ ٱ٪ضف ٦ة كًٕخ ٚٲ٦ ٨٦ ٫ةء أك ٍٗلق( .مة.)ٰ٦
(٦ )1ة ًف ٱج ٖ٤ا٘لٛةؼ ظؽ اٹقذعة٣ح.)Í( .

 :كاٛلةء ا٣ىةيف ا٣ؾم ٥لؿج  ٨٦اٛل١ٮة أك  ٨٦ا٘لؿح

اُ٣ؿم()4

َة٬ؿ( ،)4ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاث ٨اٚل٤ٲ.٢
¬
ٚ٭ٮ
 :ك٦ة دكف ا٣كةٚط  ٨٦ا٣ؽـ َة٬ؿ¬( ،)2كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٩ :ضف ٕٛ٦ٮ
ٔ .٫٪كٚةاؽة اٚلٺؼ ٚٲًل ا٣ذجف ٬ ٢٬ٮ ٤ٝٲ ٢أك ٠سٍل ٚةٵوٚ ¬٢ٲ ٫اُ٣٭ةرة ،كٔىل
ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص اٵو ٢ا٪٣ضةقح.
اٚلة٦ف :اٛلى ٢كاٞ٣ٲط ،كظ٧١٭ًل ظ ٥١ا٣ؽـ(ً٠ )4ل ٦ؿ قٮاء.
ا٣كةدس :اٰٞ٣ء( )5إذا ٠ةف ٢٦ء ا ٥ٛ٣ثعٲر ٹ ٱً ¬ ٨١٧جُٚ ٫ٲ )4(٫ك٠ةف
ػؿكص٦ ٫ذىٺن ،ٹ إف ٠ةف ػؿج دٕٚةت يف  ٢٠دٕٚح دكف ٦ٶ اٚ ٥ٛ٣٭ٮ َة٬ؿ.)1(Ê
ٱ٧ي ٔ٤ٲ ٫ٱٮـ أك ٣ٲ٤ح.)Í( .
( )4كظٞٲٞح ¬ اُ٣ؿم٦ :ة ًف دذٞؽ٩ ٫٦ضةقح أك دٞؽ٦خ زٗ ٥ك٤خ كًف
ً
ك٠ةف ّ ٨٦ة٬ؿ ا٣جٍصة ،ٹ  ٨٦أًٔلؽ ا٣جؽف .كّة٬ؿ اٵز٬ةر ٹ ¬ ٚؿؽ.
(٦ )4ة ًف ٱ٪ذ .٨كٝٲ :٢ك¬٣ٮ أ٩ذ.٨
٣ٮ دٍ٘ل إٌف وٛؿة ُٚة٬ؿ ،ٹ إٌف ٖلؿة ٪ٚضفَ( .شح أز٬ةر ٪ٕ٦ٯ) (.)Í
(*) ك٠ؾا ¬
(*) ٵٍٗ ٫٩ل ٦ذٍ٘ل ٚأمج ٫إ٣ؿؽ كا٣ؽٝ ،ٓ٦ةؿ  :#ك٬ؾا اٛلؼذةر؛ ٵ ٫٩رٝٲ ٜوةؼ .كظضح
ٝ ٨٦ةؿ ث٪ضةقذ ٫أ ٫٩ظؽث يف ا٘لكٚ ٨ٔ ٥كةد كدٍ٘ل ٚأمج ٫ا٣ؽـٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :أ٦ة ٓ٦
٩ذ٪ٚ ٫٪ضف ادٛة ٝنة( .ثكذةف).
ْ
َ
َُّ ْ َ ْ ُ
س ًُ ال ٍَيْخَ ُث َو ذ
ال ُمّص
( )2كذ٣ ٟ٣ذٞٲٲؽ اٛلعؿـ ثة٣كٛط .كظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص ْصضرٌِج قيي
كػرب ًٔلر .كػؿكج ا٤ٞ٣ٲ ٢ٹ ٱ ٨٦ ٓ٪٧ا٩ؽراصّ ٫لخ ا٧ٕ٣ٮـٕٛ٦ ٫٪١٣ ،ٮ ٔ( .٫٪ثكذةف).
( )2ٵف أو٤٭ًل ا٣ؽـ.
ٱٕٕ ٥لٲٓ اٙلٲٮا٩ةت ٍٗل اٛلأ٠ٮٹت ،إٹ ا٤١٣ت كاٚل٪ـٱؿ كا١٣ةٚؿ ٨ٔ( .اٛلذٮ٢٠
(٬ )5ؾا ¬
ٔىل آص إقًلٔٲ.)# ٢
(ٚ )4ٲؼؿج أك ٱؽػ.)Í( .٢
(*) كّة٬ؿ اٵز٬ةر كٍٗلق ٔؽـ امرتاط ذ.ٟ٣
(ٚ )1لرب ًٔلرٚ .أ٦ة دكف ٢٦ء اُٚ ٥ٛ٣ة٬ؿ؛ ٞ٣ٮ ÷ ٫٣يف ا٪٣ٮاٝي(( :دقٕح ٓلٶ ا،))٥ٛ٣
كٵ ٫٩ػةرج  ٨٦أًٔلؽ ا٣جؽف ٚٮصت أف ٱ١ٮف ٤ٝٲٟ ٫٤لة ٛ٣نة ١٣سٍلق ٠ة٣ؽـ .كظضح زٱؽ ث٨
ٔيل كزٚؿ أً ٫٩ف ٱٛى ٢د٣ٲ ٢ا٪٣ضةقح ،كأذجةر ا٣ؽقٕح يف اٞ٪٣ي ٪٤ٝ .ٍٞٚة :اٞ٪٣ي ٚؿع
ا٣ذ٪ضٲف ٠ة٣ؽـ .كاػذةر ٦ #ة ٝة ٫٣زٱؽ ثٔ ٨يل  ،#إٌف آػؿ ٦ة ذ٠ؿق يف ا٣جكذةف.

كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كزٚؿ :إ٩ ٫٩ضف  ٞ٤ُ٦نة( .)4كٱكذٮم يف ذ٦ ٢٠ Ê ٟ٣ة ػؿج ٨٦
اٛلٕؽة( )4ظذٯ ا٣ؽـ( ،)2ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص يف ا٣ؽـ.
ا٣كةثٓ٣ :ج٦ ٨ة ٹ ٱؤٙ ٢٠ل ،)2(٫٧إٹ ٣ج ¬٨اٳد٦ٲةت اٛلكً٤لت يف ظةؿ
اٙلٲةة( .)5كٝةؿ اٙلٞٲ ٰ٪كا٣نة :ٰٕٚإَ ٫٩ة٬ؿ( .)4كٕ ٨٦ل٤ح

ذ)1(ٟ٣

٣ج٨

ا٣ؿص ،٢كٱ١ٮف اٚلٺؼ يف ٣ ٫ٌٞ٩ٮًٮا٠ ٫ةٚلٺؼ يف ٩ضةقذ ،)1(٫ذ٠ؿق يف
ا١٣ةيف .كأ٦ة  ٨٦اٚل٪سٯ ٚ٭ٮ ٞلذ ،٢٧ك ¬٫٤ٕ٣ٱ٘٤ت صة٩ت اٙلْؿ(.)1
ا٣سة ٨٦كا٣ذةقٓ :ا٤١٣ت¬ كاٚل٪ـٱؿ ،ػٺؼ ٦ةٚ ٟ٣ٲ٭ًل ،كػٺؼ ا٣جةٝؿ
كا٣ىةدؽ يف مٕؿ اٚل٪ـٱؿ ،كا٪٣ةرص يف مٕؿً٬ل.
إ٣ةَش :ا١٣ةٚؿ ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح
كا٣نةٝ .)40(ٰٕٚةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكٱؽػ ٢يف ذ Êٟ٣وجٲةف اٛ١٣ةر ظٲر ٤ل٥١
(٤ٝ )4ٲ ٫٤ك٠سٍلق.
( )4كٱٕؿؼ ٠ٮ ٨٦ ٫٩اٛلٕؽة ثؼؿكص ٫ثذٞٲؤ.)Í( .
(*) كًةثٍ ¬ ذ ٟ٣أف ٦ة ػؿج ٚ ٨٦ٮؽ اَ٣صة ٚع ٫٧١ظ ٥١اٰٞ٣ء ،ك٦ة ػؿج ّ ٨٦لذ٭ة
ٚع ٫٧١ظ٦ ٥١ة ػؿج  ٨٦ا٣كجٲَ٤ل.
(ٍٗ )2ل اٛلٍصكب ٝج ¬٢اٹقذعة٣ح.ا٬ػ كيف ظةمٲح :أك  ٨٦صؿاظحٔ( .ة٦ؿ) ( .)Íيف ا٣ذ٪ضٲف،
ٹ يف اٞ٪٣ي ١ٚةٰٞ٣ء.)Í( .
(*) ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح.
( )2ك٩ىةث٩ ٫ىةب ا٣ؽـ.)Í( .
(٤٣ )5عؿج .ث٣ ٢ٸصًلع¬؛ ٣ذؽػ ٢ا٣ىٍ٘لة كا٣ذٰ ٹ ك٣ؽ ٜلة.)Í( .
(٠ )4ةٕ٣ؿؽ.
(*)  ٞ٤ُ٦نة.
( )1أمٕ ٨٦ :ل٤ح ٣ج٦ ٨ة ٹ ٱؤ.٢٠
( )1ث ٢ٹ ٱٞ٪ي ٔىل ¬ اٛلؼذةر( .مة .)ٰ٦إذ اٞ٪٣ي ٣ٲف ٚؿٔ نة ٔىل ا٣ذ٪ضٲف .كٝٮاق اٛلذٮ٢٠
ٔىل آص .#
(ٚ )1ٲ١ٮف ٩ضك نة.)Í( .
( )40ػٺٚ٭ ٥يف رَٮثح ا١٣ذةثٲَلَ( .شح ٚذط) .كٝٲ ٞ٤ُ٦ :٢نة .ك٬ٮ اٞ٣ٮم ٔىل أو٤٭.٥

ٜل ٥ثع ٥١آثةا٭ ،٥ك٠ؾا ٛ٠ةر¬ ا٣ذأكٱ ،٢ٹ اٛل٪ةٞٚٮف.)4(Ê
اٙلةدم ٍٔص٦ :ٲذح ٦ة ٱكٲ ٢د ٫٦ك٣ٮ آد٦ٲ نة¬ ٦ك ٤نًل ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأظؽ
ٝٮٍف ا٣نةٚ ٰٕٚٲ ،٫إٹ ا٣ن٭ٲؽ ُٚة٬ؿ كٚة ٝنة( ،)4ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ ،إٹ ٦ٲذح اٌٛ٣ؽع
ُٚة٬ؿ¬ة ،كإٹ ٦ٲذح ا٣ك ،¬ٟ٧ػٺؼ أيب ِ٦ص .كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٱُ٭ؿ اٛلٲخ
اٛلك ٥٤ثة٘٣ك.)2(٢
 :ك٦ة ًف ّل ٫٤اٙلٲةة  ٨٦ )2(ٍٝاٛلٲذح ٚ٭ٮ َة٬ؿ٠ ،Êأَؿاؼ ا٣نٕؿ كاٞ٣ؿكف
كاٵّٛةر كاٵّٺؼ كاٙلٮاٚؿ ،ٹ أوٮٜلة ٪ٚضكح¬؛ ٵف اٙلٲةة ّل٤٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
٤لٲٯ ا٣جعٲجط :ثِ ٢لةكر٬ةٚ ،٭ٰ ٦ذ٪ضكح( .)5كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاٛلؿدًص ٦ ٢٠ة
اٛ٩ى ٨٦ ٢مٕؿ ٦ة ٹ ٱؤٙ ٢٠ل ٫٧أك ّٛ ٨٦ؿق يف ظٲةدٚ ٫٭ٮ ٩ضف ،كثٕؽ ٦ٮد٫
 ٞ٤ُ٦نة( ،)4ك٣ٮ  ٨٦آد ،ٰ٦ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
ٝ :ةؿ :اٞ٣ة٬ل زٱؽ :ك٣لٮز¬ اٹ٩ذٛةع ثنٕؿ اٳد٦ٲَل(.)1
 :ك٣ج ٨اٛلٲذح ٩ضف¬  ٞ٤ُ٦نة( ،)1كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ثَ ٢ة٬ؿ ٦ة داـ يف
( )4ا٣ؾم ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف ا٘٣ٲر يف ٠ذةب ا٘ل٪ةاـ أف اٛل٪ة ٜٚإذا ٠ةف ٛ٩ةّ ٫ٝة٬ؿ نا
ٚع ٫٧١ظ ٥١ا١٣ةٚؿ يف ٕلٲٓ أظ١ة ،٫٦ظذٯ ٝةؿٚ :أ٦ة ٔجؽ آص ث ٨أيب  ٥٤ٚٱ١٪ن ٙأ٦ؿق
 ٢٠اٹ١٩نةؼ كٹ ّلٛ٩ ٜٞة ٫ٝإٹ ثٕؽ ٦ٮدٚ ٫ةٚ٭.٥
( )4اٛلؼذةر¬ أ٩ ٫٩ضف.
كاٛلؾ٬ت ػٺ.٫ٚ
¬
()2
( )2اظرتاز ً٦ل ًف ّل ٫٤اٙلٲةة ٪١٣٭ة ٠ة٩خ ّلٚ ٫٤إ٩ ٫٩ضف¬ ،ٱٕ ٨٦ :ٰ٪اٛلٲخ ،كذ٠ ٟ٣ض٤ؽة
إٞ٣ت ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف ،ك٬ؾق ٚةاؽة ٝٮ.ٍٝ :٫٣
(ٚ )5ذُ٭ؿ ثة٘٣ك.٢
( )4قٮاء اٛ٩ى ٢أـ ٹ( .ثكذةف).
( )1يف ٍٗل ا٣جٲٓ .كٝٲ :٢ك٣ٮ ثٲٕ نة.)Í( .
ٱؤد إٌف ٞلْٮر٠ ،نٕؿ اٵص٪جٲح.
(*) ٦ة ًف ¬
( )1ٱٕ٦ :ٰ٪ة داـ يف ا٣ج٤ح كثٕؽ٬ة( .ثكذةف) .كٹ ٱٕٛٯ¬ ٔ ٫٪إٹ ٦ة أ درؾ ثة٧٤٣ف أك ا٣ؿٱط.

ا٣ج٤ح( ،)4أك أػؾ ٪٦٭ة كًف ٣لةكر اٛلٲذح(.)4
ا٣سةٌل ٍٔص٦ ٢٠ :ة اٛ٩ىً٦ ٢ل ٝؽ ظ٤ذ ٫اٙلٲةة( ٨٦ )2ظٲٮاف  ٫٣دـ قةا ،٢إٹ
 ٨٦اٛلؾ٠ٯ¬ ٝج٦ ٢ٮد.)2(٫
 :ك٦ة اٛ٩ى ٢أ٠سؿق كث٦ ٰٞذىٺن ثضة٩ت  ٫٪٦أك ثأ٠سؿق كزا٣خ ٔ ٫٪اٙلٲةة
اٚل٤ٲ ٢كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ،ٙكٝةؿ
É
ٚ٭ٮ َة٬ؿ ظذٯ ٱٛ٪ىٔ ٢ىل اٵوط ،ذ٠ؿق اث٨
اٛلؤٱؽ ثةٓص :ث٩ ٢ضف ِلت إزا٣ذ ٫إذا أ ٨١٦ثٍ٘ل رضر .ك١٬ؾا(ٚ )5ٲًل ٱجف ٨٦
رؤكس ا٘لؿب كا٘لؿااط( )4كث٦ ٰٞذىٺن( .)1كٝةؿ اٛل٭ؽم(٦ :# )1ة اٛ٩ى٢
ً٦ل ٝؽ زا٣خ ٔ ٫٪اٙلٲةة ٚ٭ٮ َة٬ؿ(.)1
( :)40كٱٕٛٯ ٔ ٨ا٤ٞ٣ٲ ٨٦ ٢ذ )44(ٟ٣ا٣ؾم ٱن ٜاٹظرتاز  ،٫٪٦ذ٠ؿق
( )4ٵف ثٲ ٫٪كثَل اٛلٲذح ث٤ح ٹ ّل٤٭ة اٙلٲةةٚ ،٭ٰ ٝلةكر أكؿٚ ،ؼؿج ٵيب َة٣ت أف اٛلضةكر
ا٣سةٌل ّة٬ؿ( .ز٬ٮر).
(*) ك ٰ٬اِ٣صع.
( )4ثأف ٱؽػٚ ٢ٲ٭ة ٔٮد ٝلٮؼ ٚٲ٧ه ث ٫ا٤٣ج.٨
(ٞ٣ )2ٮ٦(( :÷ ٫٣ة أثَل  ٨٦اٙلٰ ٚ٭ٮ ٦ٲخ)).
(ُٚ )2ة٬ؿ.
( )5اٚلٺؼ.
(٬ ٢ٕ٣ )4ؾا ظٲر ٱجف ا٘ل٤ؽ ك٦ة ّلذ ٨٦ ٫اٞ٣ٲط ك٩عٮق كاٛ٩ى ٨٦ ٢صة٩ت كث٦ ٰٞذىٺن ،كآص
أٔ .٥٤أك ٱجف ّة٬ؿق كث ٰٞاٞ٣ٲط ٧٘٦ٮر نا ٦كذٮر نا؛ إذ ٹ د٤١ٲ٤ٔ ٙٲ٪ة ٚٲ.)Í( .٫
(َ )1ة٬ؿ ٔىل اٛلؼذةر¬؛ ٵٝ ٫٩ؽ اقذعةؿ كٹ ٱك٧ٯ ثةا ٨ظٰ.
( )1ك٦س ٫٤ذ٠ؿق يف ا٣ٮاث ،٢كاػذةرق اٷ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ.٨
(*) إذا أَ ٜ٤اٛل٭ؽم ٚ٭ٮ اٷ٦ةـ أٖلؽ ث ٨اٙلكَل.
( )1ث٩ ٢ضف ٔىل اٛلؾ٬ت.)Í( .
(*) ٤ٝخ :كٱ٤ــ ٬ ٨٦ؾا َ٭ةرة ا٣ٲؽ ا٣نٺء إذا اٛ٩ى٤خ.
( )40يف ثٕي ا٪٣كغ دٞؽٱ٬ ٥ؾا اٛ٣ؿع ٔىل ا٣ؾم ٝج ،٫٤كث ٫ٱكذٞٲ ٥اٛلٕ٪ٯ.
( )44أم :ذ ٟ٣اٛلٛ٪ى٩ ٢عٮ ٦ة ٱذ ٍٞص  ٨٦ا٘ل٤ؽ ك٦ة ٱٛ٪ى ٨٦ ٢أوٮؿ ا٣نٕؿ ك٩عٮ ذ.ٟ٣

اٛل٪ىٮر

ثةٓص¬()4

كاٛل٭ؽمٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إٌف ٝؽر ظجح ا٣ؾرة ًٚل

دكف(ٝ .)4ةؿ ُٔٲح :ك٦ة ٱذٛذ ٨٦ ٢اٙلنٚ ٙ٭ٮ ٩ضف()2؛ ٵ ٨٦ ٫٩ا٘ل٤ؽ ٝؽ
زا٣خ ٔ ٫٪اٙلٲةة٤ٝ .خ :ك٠ؾا ٱأيت ٦سٚ ٫٤ٲًل ٱٛ٪ى ٢ثةٛلٮس ٔ٪ؽ اٙلٺؽ()2

 :Êكاٛلؼ ٨٦ ٙٛا٪٣ضةقةت ٗلكح :ا٣ؽـ كاٛلى ٢كاٞ٣ٲط كا٤٣ج ٨كاٰٞ٣ء
ٍٗ ٨٦ل اٛلٲذح( )5يف اٚ .٢١٣ٲٕٛٯ ًٔل دكف اُٞ٣ؿة  ٨٦ذ ،ٟ٣إٹ اٰٞ٣ء  ٨ٕٚدكف
٦ٶ ا .٥ٛ٣ك٦ة ٔؽا ذ٪٦ ٟ٣٭ة  ِ٤٘٧ٚٹ ٱٕٛٯ ٔ٨ ٨لء  ٫٪٦إٹ ٦ة ٱن ٜاٹظرتاز
٩ ،٫٪٦عٮ ٦ة ّل٫٤٧

ا٣ؾثةف()4

ثأرص٤٭ة ك٦ة ّل ٫٤٧ا٣ؿٱط إذا ٬ٮ ٱكٍل ٹ ٱؽرؾ

ثة٣جُص( .)1كٝةؿ اٙلٞٲ ٰ٪كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ كأثٮ ِ٦ص كاث ٨اٚل٤ٲ :٢ٱٕٛٯ ًٔل دكف
اُٞ٣ؿة  ٫٪٦أٱٌ نة .كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح :ٱٕٛٯ ٔٝ ٨ؽر ا٣ؽر ٥٬ا٣ج٘يل(ًٚ )1ل دك.٫٩
ٝ :ةؿ أثٮ ِ٦ص :كا٣ؽر ٥٬ا٣ج٘يل ٬ٮ ٦سّٛ ٢ؿ اٷُلةـ(ٝ .)1ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
( )4أ٦ة اٛل٪ىٮر ثةٓص ٧ٚؿادق ً٦ل ٠ةف ٚٲ ٫ظٲةة ك٦ة ٹ ،كأ٦ة اٛل٭ؽم ٧ٚ #ؿادق ً٦ل ٚٲ ٫ظٲةة،
ٝةؿ :كذ٩ ٟ٣عٮ ٦ة ٱذ ٍٞص  ٨٦ا٘ل٤ؽ كٱٛ٪ى ٨٦ ٢أوٮؿ ا٣نٕؿ ،كأ٦ة ٦ة زا٣خ ٔٚ ٫٪٭ٮ
َة٬ؿ ٔ٪ؽق ً٠ل دٞؽـ ( .٫٣ثكذةف).
( )4اٛلؾ٬ت ٹ ٱٕٛٯ إٹ ٦ة ٱٕٛٯ يف اٛل٘.)Í( .ِ٤
( )2ثَ ٢ة٬ؿ¬.
أَ ٫٩ة٬ؿ ،كأف اٛلؿاد ثًل ظ٤ذ ٫اٙلٲةة ظةؿ اٷثة٩ح ،كإٹ ٣ــ يف ا٣نٕؿ كاٞ٣ؿف[ ]4ك٩عٮق،
( )2اٵوط ¬
ظ ٜٞذ ٟ٣اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ # ٨يف َشظٔ ٫ىل ا٣جعؿ ،كٝؿٱت ٣ ٫٪٦ٸ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ.٨
(*) اٛلؼذةر ¬أَ ٫٩ة٬ؿ؛ ٵٝ ٫٩ؽ اقذعةؿ ،كٹ ٱك٧ٯ ثةا ٨ظٰٛ٦( .ذٰ) .كٝؿرق ا٣نة٨ٔ ٰ٦
اٜلج.)Í( .٢
( )5ك٩عٮ٬ة قجٲيل ٦ة ٹ ٱؤ ٢٠ك٩ضف ا٣ؾات.)Í( .
( )4ثَ١ص ا٣ؾاؿٝ( .ة٦ٮس).
( )1ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ أدرؾ ثة٧٤٣ف( .ثكذةف).
( ٨٦ )1اٛل٘٠ ِ٤ة٣جٮؿ كا٘٣ةاٍ كاٚل٧ؿ.
( )1كٝةؿ يف اٹ٩ذىةر :إ ٫٩در ٥٬أقٮد ٠عةٚؿ ا٣ج٘ٝ ٢لٮؼ ا٣ٮقٍ ٛ٤٦ٮؼ اُ٣ؿَٚل( .ثكذةف).
-------------------------

[ ]4ٱٞةؿ :اٞ٣ؿف ك٩عٮق ص٪ف ٟلىٮص.)Í( .

ٱٮق :ٙكٱٕذرب ثٞؽرق ٔ٪ؽ ٥٬ثةٛلكةظح( ٨٦ )4اٛلةآ ،ك ٨٦ا٘لة٦ؽ ثة٣ٮزف .كٝةؿ
اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :إ ٫٩ا٣ؽر ٥٬ا٣ؾم ٱ١ٮف يف ٱؽ ا٣ج٘ ٢ك٩عٮق .ك٦س ٫٤ذ٠ؿق
اٞٛ٣ٲٔ ٫جؽآص ث ٨زٱؽ.
ٝ :ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱٕٛٯ ٔ ٨اٙلجح كاٙلجذَل  ٨٦ػؿك اٛ٣أرة
كػة ٫ٛ٣أثٮ َة٣تٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك١٬ؾا يف ػؿك
¬
كاٚلٛةش(،)4
اٙلٲةت كاٵٚةٰٔ(.)2
ٛٯ ًٔل ٱٕ ٜ٤ثة٣سٲةب كاٵثؽاف  ٨٦دؿاب
ٝ :ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٱٕ ¬
ا٘لؽرات اٛلذ٪ضكح ا٘لةٚح ٦ة ًف ٱٚ ٓٞٲ ٫دٛؿٱٍ كرزةزح( ،)2ك٠ؾا ٚٲًل ٱٕ ٜ٤ثةÉٵٝؽاـ
كإ٪٣ةؿ  ٨٦دؿاب ا٣نٮارع كاُ٣ؿؽ اٛلذ٪ضكح إذا ٠ةف صة ٚنة؛ ٵ ٫٩ٱن ٜاٹظرتاز
 ٨٦ذ.٫٤٠ ٟ٣

(َ )4ٮٹن كٔؿً نة كإف ٗ ِ٤ا.ٜ٧ٕ٣
(*) يف (أ ،ب ،ج) :يف اٛلكةظح.
(ٝ )4ٲ :٢كإً٩ل ٝؽر اٛلؤٱؽ ثةٓص ثةٙلجذَل أػؾ نا  ٨٦ػرب اٛ٣أرة د ٓٞيف ا٣ك ٨٧ك ٰ٬ظٲح أ١لة دٞ٤ٯ،
ٞٚؽ ٔٛ٪٦ ٨ٔ ٰٛؾ٦لةٚ ،ذٞةس ٔ٤ٲ٭ًل اٙلجذةفٝ .ةؿ اٷ٦ةـ ٔيل ثٞ ٨ل٧ؽ :كيف اٞ٣ٲةس ْ٩ؿ ٨٦
كصٮق زٺزح :اٵكؿ :أف اٙلجذَل أ٠سؿ  ٨٦اٛلٛ٪ؾٱ .٨ا٣سةٌل :أ١لٝ ٥ةقٮا ا٪٣ضف ٔىل اٛلذ٪ضف.
كا٣سة٣ر :أف اٙلٲٮا٩ةت دُ٭ؿ ثة٘لٛةؼٞٚ ،ؽ َ٭ؿٛ٪٦ Êؾا٬ة( .ز٬ٮر).
(*) كذ ٟ٣ٵف ا٣ج٤ٮل ُل٠ ٨سٍلة يف ا٣جٲٮت كاٛلكةٝ ،٨٠ةؿ يف ا٣ـكااؽ :ك٬ؾا يف إُ٣ةـ ك٦ة
دجةَشق اٛ٣ةرة يف إ٣ةدة ،كٝةؿ ٔيل ػ٤ٲ٧ٔ :٢ٮ ٦نة( .ثكذةف).
( )2ا٣كة٪٠ح يف ا٣جٲٮت .كٝٲ٦ :٢ة ْٔ ٨٦ ٥اٙلٲةت.
(ٝ )2ةؿ  :#كاٌ٣ةثٍ ٛلة ٱٕٛٯ ٔ٬ ٫٪ٮ ا٣ؾم ٹ ٱ٪كت اٛلذُ٤غ ث ٫إٌف دٛؿٱٍ كٹ إٌف رزةزح
اٜل٧ح كر٠ذ٭ة( .ثكذةف).

فصم[ :يف قعًت احليٕاَاث ٔفعالحٓا]

كاٙلٲٮا٩ةت ٔىل أرثٕح أٝكةـ:
اٵكؿَ :ة٬ؿ  ٞ٤ُ٦نة( ،)4ك٬ٮ ٦ة ٹ دـ  ٫٣قةا ،)4(٢ك٠ؾا ا٣كٞ٤ُ٦ ٟ٧ةن(.)2
كا٣سةٌل٩ :ضف  ٞ٤ُ٦نة( ،)2ك٬ٮ ا٤١٣ت كا١٣ةٚؿ كاٚل٪ـٱؿ.
كا٣سة٣رَ :ة٬ؿ يف ظٲةد ٫إٹ د ٫٦ا٣كةا ٢ك٦ة اٛ٩ىً٠ ٫٪٦ ٢ل ٦ؿ( ،)5كزث٦ ٢ة
ص ٫٪٦ ٢إذا ثٚ ٰٞٲ ٫أزؿ ا٘ل ،٢كذ٦ ٢٠ ٟ٣ة ٱؤٙ ٢٠ل ،٫٧ك٠ؾا ثٕؽ دؾ٠Êٲذ،)4(٫
كإف ًف ٱؾؾ ٪ٚضف¬ .ك٦ة ٠ؿق(ٙ )1ل٠ ٫٧ؿق ثٮ ٫٣كزث٠ ،)1(٫٤ةٵر٩ت كاٌ٣ت(.)1
 :كإذا أ٩ذ ٨اٛلأ٠ٮؿ اُ٣ة٬ؿ ًف ٱ٪ضف Êكظؿـ أ ،)40(٫٤٠كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
٤لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ٱ٪ضف.
َة٬ؿ يف ظٲةد ٫إٹ د ٫٦ا٣كةا ٢ك٦ة ُٓٝ
Ê
كا٣ؿاثٓ٦ :ة ٹ ٱؤٙ ٢٠لٚ ،٫٧٭ٮ
( )4ٱٕ :ٰ٪ظٲ نة ك٦ٲذ نةٛ٩ ،ك نة ك٤ٌٚح كٔؿ ٝنة كٕ٣ةث نة كزثٺن كٍٗل ذ( .ٟ٣ثكذةف).
(ٛ )4لة ركل قً٤لف  ÷ ٫٪ٔ ¥أٝ ٫٩ةؿَٕ ٢٠(( :ةـ أك َشاب كٕٝخ ٚٲ ٫داثح ًٚلدخ
ك٣ٲف ٜلة دـ قةاٚ ٢٭ٮ اٙلٺؿ أ ٫٤٠كَشث ٫كا٣ذُ٭ؿ ث ،))٫كركم ٔ ÷ ٫٪أ ٫٩أيت
ثض٪ٛح ٝؽ أد٦خ ٚٮصؽ ٚٲ٭ة ػٛ٪كةء كذثةث نةٚ ،أ٦ؿ ُلًل ُٚؿظة زٝ ٥ةؿ(( :ق٧ٮا ك٤٠ٮا ٚإف
٬ؾا ٹ ٤لؿـ مٲب نة)) .كركم ٔ ÷ ٫٪أٝ ٫٩ةؿ(( :إذا ك ٓٝا٣ؾثةب يف إ٩ةء أظؽ٥٠
ٚة٤ٞ٦ٮق ،ز ٥ا٤ٞ٩ٮق ز ٥أػؿصٮق ٚإف يف أظؽ ص٪ةظٲ ٫داء كيف اٳػؿ مٛةء ،كإ ٫٩ٱٞؽـ ا٣ؽاء
ٔىل ا٣نٛةء)) كًف ٱٛى ٢ثَل ٦ ٢ٞ٦ذ ٙ٤أك ٍٗل ٦ذ٤ٚ ،ٙ٤ٮ ٠ةف ٱ٪ضف ث٧ٮدٛ٣ ٫ى٢
ثٲ٪٭ًل( .ثكذةف).
( )2ك٣ٮ ظؿـ أ.)Í( .٫٤٠
(*) ٱٕ :ٰ٪يف ٕلٲٓ أظٮا٫٣؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أظ٤خ ٦ ٥١٣ٲذذةف كد٦ةف))( .ثكذةف).
( )2ٱٕ :ٰ٪يف ٕلٲٓ أظٮا ،٫٣كٝؽ دٞؽـ اٹظذضةج يف ذ( .ٟ٣ثكذةف).
ظ٤ذ ٫اٙلٲةة( .ثكذةف).
¬
( )5ٱًٕ٦ :ٰ٪ل
(ٚ )4إَ ٫٩ة٬ؿ.
( )1د٪ـٱ.¨٫
( )1ك٣ج ٫٪كص٤ؽق.)Í( .
( )1كا٣ٮثؿ كاٛ٪ٞ٣ؾ.
( )40ٵٝ ٫٩ؽ وةر ٦كذؼجس نة ،كٝؽ ظؿ٦خ ٔ٤ٲ٪ة اٚلجةار( .ثكذةف).

 ٫٪٦ك٦ة ػؿج  ٨٦قجٲ٤ٲ ،٫ك٬ٮ ٩ضف ثٕؽ ٦ٮد ٞ٤ُ٦ ٫نة )4(Êإٹ ٦ة ٹ ّل ٫٤اٙلٲةة
ً٠ )4(٫٪٦ل ٦ؿ .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص :ا٣كجةع ٤٠٭ة ٩ضكح إٹ اٜلؿ.
 :ك ٨٦ظ٤خ  ٫٣اٛلٲذح ٔ٪ؽ اِ٣صكرة ًف ٱ٪ضف ٦ة ثةَش ٪٦٭ة(٪ٔ )2ؽ
اِ٣صكرة ً٦ل اًُؿ إ٣ٲ ،٫ػٺؼ¬ أيب ِ٦ص كاٞٛ٣ٲ ٫ظك.)2(٨
 :ك٣لٮز ¬ اٹ٩ذٛةع ثة٪٣ضف كثةٛلذ٪ضف اٛلةآ يف اٹقذ٭ٺ٠ةت٨٦ )5(Ê
ٍٗل دؿَت( )4ث ،٫ػٺؼ اٜلةدمٝ ،ةؿ أثٮ َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص :كيف ٍٗل
اٹقذ٭ٺ٠ةت أٱٌ نة ٍٗ ٨٦ل دؿَت ث.)7(٫

( )4قٮاء ذ ٰ٠أـ ٹ.
(٠ )4ة٣نٕؿ ك٩عٮق.
( )2ٱٕ ٨٦ :ٰ٪ٱؽق ك ،٫٧ٚك٬ؾا ذ٠ؿق ا٣كٲؽ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط( .ثكذةف).
()2ك٦س ٫٤يف َشح ا ثُ ٨لؿاف يف ثةب اٵَٕ٧ح ظٲر ٝةؿ :كٹ دىٍل اٛلٲذح َة٬ؿة يف ظٜ
اٛلٌُؿ ٔىل اٵوطً٠ ،ل أف اُ٣ة٬ؿ إذا أ٩ذ ٨ظؿـ كًف ٱ٪ضف.
(*)  ٨١٣ٱٞةؿ٦ :ة اٛ٣ؿؽ ثَل ٬ؾا كثَل ٦ة اػذ٧ؿ  ٨٦ا٪ٕ٣ت يف أوٮ٫٣؟ ك ٫٤ٕ٣ٱٞةؿ:
اِ٣صكرة يف ا٪ٕ٣ت ٠سٍلة ا٣ٮٝٮع ،كيف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ٩ةدرٚ ،ٲ١ٮف ٬ؾا ٚةر ٝنة( .مة)ٰ٦
( .) Íكٝؽ اػذٍل ٪٬ةؾ أف ا٤ٕ٣ح ٣ٲكخ اِ٣صكرة ،كإً٩ل ٬ٮ َة٬ؿ  ٨٦أو ٫٤ٹ ٕٛ٦ٮ
ٔ٫٪؛ ٵ ٫٩اػذ٧ؿ ثٛ٪كٍٗ ٨٦ ٫ل ٔٺج ٚأمج ٫اٙلنٲنح كا٣ج٪شٚ ،ٺ ٱ٪ضف ٹ يف ظةؿ
اِ٣صكرة كٹ يف ظةؿ ا٣كٕح( .إ٦ٺء قٲؽ٩ة ٔجؽآص ث ٨ظكَل دٹ٦ح  .)ªكيف ا٣ؿٱةض:
كص٠ ٫ٮ٩ ٫٩ضك نة أف اٛلٲذح ٞلؿ٦ح ٔ٧ٮ ٦نة إٹ أف اٍ٣صع رػه يف قؽ ا٣ؿ ٜ٦كث ٰٞقةاؿ
اٵظ١ةـ ٔىل ا٣ذعؿٱ ٥اٵويل.
( ٥ُ٠ )5ا٣جبؿ كدكضٍل ا٣ذ٪ٮر ككًٕ ٫يف اٛلؿاز ٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٣لٮز أف ٱك ٰٞأرً٫
ثًلء ٦ذ٪ضف ٠إٞ٣ةء ا٣ـثٚ ٢ٲ٭ةَ( .شح أز٬ةر  ٨٦اٵَٕ٧ح).
(ٝ )4ةؿ يف ا٣ىٕٲرتم :ك ٨٦اٹقذ٭ٺؾ اٹقذىجةح  ٨٦ا٣ؽ ٨٬ا٪٣ضفٔ ٨١٣ ،ىل كص ٫ٹ
ٱرتَت .ك٦س ٫٤يف َشح اٛ٣ذط كا٣ٮاث ،٢كٝؽ ركم ٔٔ ٨يل  #كٍٗلق  ٨٦ا٣ىعةثح.
كاٛلؾ٬ت ػٺ٫ٚ؛ ٵً ٫٩ف ٱكذ٭ ٟ٤دٕٚح كاظؽة ٨ٔ( .قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ).
¬
( )1ٹ ٣لٮز ٔىل اٛلؾ٬ت.)Í( .

فصم[ :يف أقعاو ادلخُجط ٔكيفيت حطٓريِ]

ك٦ة د٪ضف ٕٚىل رضثَل:
اٵكؿ :ا٣ىٞٲٞٚ ،)4(٢ةؿ أثٮ َة٣ت كاٙلٛ٪ٲح :إ ٫٩ٱُ٭ؿ ثةٛلكط ثُة٬ؿ ػن٨
إذا ًف ٱج٪٤٣ ٜضةقح أزؿ ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٱُ٭ؿ¬ إٹ ثة٘٣ك.)4(٢
ا٣سةٌل٦ :ة ٣ٲف ثىٞٲ ،٢ك٬ٮ زٺزح أرضب:
اِ٣صب اٵكؿ٦ :ة ٱٗ ٨١٧كٚ ،٫٤ٺ ٱُ٭ؿ إٹ ث٘ك ٫٤ثةٛلةء ظذٯ ٱـكؿ أزؿق
ظٲر  ٫٣أزؿ ٣ ٨٦ٮف أك َٕ ٥أك رٱطٝ ،ةؿ أثٮ َة٣ت :كٱ٘ك ٢ثٕؽ زكاؿ أزؿق ¬
٦ؿدَل ،ٱٕٔ :ٰ٪ىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس( .)2كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٣لت(.)2
٤ٚ :ٮ ًف ٱـؿ أزؿق ثةٛلةء ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت٣ :لت¬ اقذًٕلؿ ٦ة ٬ٮ
ظةد ٕ٦ذةد( ،)5كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚك٬ٮ ْلؿٱش
ا٣كٲؽٱ :٨ٹ ٣لت .كٱذٞٛٮف يف َٔل اٛلذ٪ضف( )4أ ٫٩ٹ ٣لت¬ إزا٣ذ٭ة.
 :كظٲر ٹ أزؿ ٪٤٣ضةقح ٞٚةؿ أثٮ إ٣جةس¬ :د٘ك ٢ثةٛلةء زٺث ٦ؿات،
٠ةَٕ٣ل ا٘لةرظح كا٣كٲ ٙكاٛلؿآة.
¬
()4
( )4زٺز نة  ٓ٦ا٣ؽ.)Í( .ٟ٣
( )2كٝٲ :٢إف أثة َة٣ت ٱٮأ ٜٚىل أذجةر ا٣ذس٤ٲر يف دُ٭ٍل ٦ة ٜلة أزؿ؛ ٵف اٛلةء اٵكؿ ٱ٪ضف
ث٧ٺٝةة َٔل ا٪٣ضةقح ،كٱ٪ضف اٛلةء ا٣سةٌل ث٧ٺٝةة ثٞٲح دجٞٯ  ٨٦اٛلةء اٵكؿَ( .شح ُلؿاف).
( )2ك٬ٮ ٦ؾ٬ت أيب َة٣ت كأيب ظ٪ٲٛح كأوعةث٫؛ ٛلة يف ظؽٱر ًٔلرٚ ،إً ٫٩ف ٱؾ٠ؿ ٚٲ ٫إ٣ؽد،
كًف ٱٛى ٢ثَل ٦ؿاٲح كٍٗل ٦ؿاٲح( .ثكذةف).
( )5يف اٛلٲ٦ .¨٢ؿة كاظؽة.)Í( .
ٱٕذةد يف ا٪٣ةظٲح ،ك ٰ٬اٛلٲٚ ،٢ٺ ٣لت ٔىل أ ٢٬ا٣جةدٱح إٹ اقذًٕلؿ اَُ٣ل.
¬
(*) اٛلؿاد ثةٛلٕذةد ٦ة
(٩ضؿم) ( .)Íكٝٲ :٢اٛلؿاد ثةٛلٕذةد يف زكاؿ د ٟ٤ا٪٣ضةقح ً٦ل ٱـٱ٤٭ة ،كٱُ٤ت يف اٛلٲٚ ،٢إف
ًف ٣لؽ وىل¬ ٔةرٱ نة ً٠ل ٱأيت ظٲر ًف ٣لؽ ٍٗلق َة٬ؿ نا ،كٹ ػنػٰ رضر نا كإٹ وىل ث ،٫كٔ٤ٲ٫
اٵز٬ةر يف ٝٮٚ :٫٣إف ػيش رضر نا أك دٕؾر اٹظرتاز إ٣غ.)Í( .
( )4كذ٠ ٟ٣ة٣ؽ ٨٬كاٙلرب كا٪٣ٲ( .٢ثكذةف).

كٝةؿ اٵ٠سؿ :دُ٭ؿ ث٘ة٣ت ا ٨ْ٣ك٣ٮ ث٘ك٤ح كاظؽة ،ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ .كٹ ِلت
ا٣ـٱةدة ٔىل ا٣سٺث( )4إٹ أف ٱْ ٨ثٞةء ا٪٣ضةقح(.)2
 :كٱُ٭ؿ اٛ٣ؿج اٵٔىل ثة ،)2(٨ْ٣ك٠ؾ ٟ٣اٛ٣ؿج اٵقٔ ٢ٛىل
اٵوط .كٝٲ :٢ثأف ٱىٍل اٛلٮًٓ ػن ٪نة ثٕؽ أف ٠ةف ق٤ك نة.
 :ك٘٤٣كٺت وٮردةف:
اٵكٌف :أف ٱىت اٛلةء ٔىل اٛلع ٢اٛلذ٪ضف  ٓ٦ا٣ؽ )2(ٟ٣أك إُ٣ص(ٚ )5ٲًل
ٱُٕ٪صٝ .ةؿ يف اٍ٣صح :ك٠سؿة ا٣ىت دٞٮـ ٞ٦ةـ ا٣ؽ ٟ٣إذا ظى ٢ا٨ْ٣
ثةُ٣٭ةرة ث.)4(٫
ا٣سة٩ٲح :ذ٠ؿ٬ة¬ يف ا٣ذٞؿٱؿ( ٨ٔ )1اٛل٪ىٮر ثةٓص ،ك ٰ٬أف ٱ٘ك ٢اٛلذ٪ضف يف ٦ةء
٦ؿة ز ٥ٱ ٫٤ٞ٪إٌف ٦ةء آػؿ ٱ٘ك ٫٤ث٦ ٫ؿة زة٩ٲح ،ز٠ ٥ؾ ٟ٣زة٣سح( .)1كاٛلةء ا٣ؾم
( )4ٱٕ :ٰ٪قٮاء ّ ٨اُ٣٭ةرة أـ ًف ٤لى ،٨ّ ٫٣ ٢كإف ّ ٨ثٞةء ا٪٣ضةقح كصجخ ا٣ـٱةدة،
ِلت ا٣ـٱةدة ٔىل ا٣سٺث كٚة ٝنة ،ذ٠ؿق يف
¬
ذ٠ؿق أثٮ ِ٦ص ،كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف ا١٣ذةب ،كٝٲ :٢ٹ
ا٣رب٬ةف( .ثكذةف).
( )4كٝٲ :٢ٹ ظ ٫٪ْ٣ ٥١ثٕؽ ا٣سٺث.)Í( .
( )2ث ٢زٺز نة يف اٚلٛٲح ،كاز٪ذَل  ٨٦ثٕؽ زكاؿ اٛلؿاٲح ،ثة٣ٲَٞل يف اٵٔىل كثة ٨ْ٣يف اٵق.٢ٛ
(مة.)Í( )ٰ٦
( )2يف اٳ٩ٲح كاٵثؽاف ،كإُ٣ص ٤٣سٲةب ك٩عٮ٬ةٚ ،٭ٮ ٱٞٮـ ٞ٦ةـ ا٣ؽ ٟ٣يف ٍٗل٬ة.
ا١٣ٮز ك٩عٮق ا٣ؾم ٹ ٱ ٨١٧د ٟ٣ثةَ٫٪
¬
( )5أك اٛلىة٠ح¬ يف ا ،٥ٛ٣كٹ ٤لذةج إٌف ا٣ؽ ،ٟ٣ك٠ؾا
اٛلىة٠ح ِ٤٣صكرةَ( .شح ٚذط) .كد١ٮف زٺز نة.)Í( .
¬
ٚذٰٛ١
(*) زٺث ٦ؿاÊت.
(ٝ )4ٮم ،ك٦س ٫٤يف ا٣ىٕٲرتم ٔ ٨ا٣ؽكارم ،كٝٮاق اٜلج.٢
(٣ )1ٶٍ٦ل اٙلكَل.
( )1ك٣ٮ ٠ةف  ٫٤ٞ٩إٌف إ٩ةء ٚٲ٦ ٫ةء ٤ٝٲ ٢ز ٥إٌف إ٩ةء زةف ٠ؾ ٟ٣ز ٥زة٣ر ٚإ ٫٩ٱُ٭ؿ ا٣سٮب
و
ظٲ٪بؾ
ثؾً٠ ،ٟ٣ل ٣ٮ وت ٔ٤ٲ ٫ك٬ٮ يف اٷ٩ةء زٺث ٦ؿات ٱذؼٚ ٢٤ٲ٭ة إُ٣ص ٚإ٤ ٫٩ل٥١
ثُ٭ةرة ا٣سٮب ،ك٠ؾا ثةَ ٨اٞ٣ؽح ك٩عٮق.)Í( .

دُ٭ؿ ٔ٪ؽق ا٪٣ضةقح ٱ١ٮف َة٬ؿان ٍٗل ُ٦٭ؿٝ ،Éةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٣ٮ يف أكؿ
ٗك٤ح( .)4كركل يف ا٣جعؿ أف ٦ةء٬ة ٩ضف¬ ٔ٪ؽ أيب َة٣ت.
 :ك ٨٦ظى ٫٣ ٢ا ٨ْ٣اٛلٞةرب  ٥٤ٕ٤٣ثأف اُ٣ة٬ؿ ٝؽ د٪ضف أك ثأف
اٛلذ٪ضف ٝؽ ٗك ٢٧ٔ ٢ث٪ٔ ٫ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كْلؿ٣ل٤٣ ٫٭ةدم ،كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كأثٮ
ٱٕ ٢٧إٹ ثة٣ٲَٞل(.)4
¬
َة٣ت :ٹ
ٝ :ةؿ يف ثٲةف ٕ٦ٮًح( :)2إذا ا٩ذٌط  ٨٦اٛلةء ٔ٪ؽ ٗك ٢ا٪٣ضةقح إٌف
َة٬ؿ ٚإف ٠ةف  ٨٦أكؿ ا٘٣ك٤ح اٵكٌف ٗك ٢زٺز نة ،كإف ٠ةف  ٨٦آػؿ٬ة ٗك٢
٦ؿدَل ،كإف ٠ةف  ٨٦أكؿ ا٘٣ك٤ح ا٣سة٩ٲح ٗك٦ ٢ؿدَل ،كإف ٠ةف  ٨٦آػؿ٬ة ٗك٢
٦ؿة ،كإف ٠ةف  ٨٦أكؿ ا٘٣ك٤ح ا٣سة٣سح ٗك٦ ٢ؿة ،ٹ إف ٠ةف  ٨٦آػؿ٬ة(.)2
ٝ :Êةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إذا ٗك ٢ثٕي إٌ٣ٮ اٛلذ٪ضف ٚذٍ٘ل اٛلةء ًف
ٱٗ ٨٦ )5(ٓ٪٧ك ٢ثة ٰٝإٌ٣ٮ ثؾ ٟ٣اٛلةء()4؛ إذ ٣ٮ ً ٓ٪٦ف دكذٞؿ َ٭ةرة أوٺن.
ٝةؿ أٱٌ نة :كٗ ٨٦ك ٢اٛلع ٢اٛلذ٪ضف ثٲؽٱَ ٫٭ؿت ٱؽاق ثُ٭ةرة اٛلع.)1(٢
ٝ :ةؿ ا٣جةٝؿ :ك٦ ٨٦نٯ ٔىل أرض رَجح ٦ذ٪ضكح ز٦ ٥نٯ ٔىل أرض
(ٔ )4ىل ٝٮؿ أيب َة٣ت ،كٔ٪ؽ٩ة يف ا٣سة٣سح.)Í( .
( )4أك ػرب ٔؽؿ.)Í( .
(ً٤٠ )2ل صةء يف ا٣جٲةف ذ٠ؿ ا٣جٲةف ٚ٭ٮ ثٲةف اثٕ٦ ٨ٮًح ٨٦( .ػٍ ا٣ذ٭ة.)ٰ٦
ا٩ذٌط  ٨٦اٵكٌف كا٣سة٩ٲح ٗك ٢زٺز نة ،ٹ يف ا٣سة٣سح ُٚة٬ؿ ،كٹ ٚؿؽ
É
( )2كيف َشح اٵزًلر٦ :ة
ثَل أكؿ ا٘٣كٺت كآػؿ٬ة.)Í( .
( )5ٱٕ :ٰ٪ٹ ٱ١ٮف ٝلةكر نا أكٹن ٝج ٢اٛ٩ىة .٫٣كّة٬ؿ اٵز٬ةر إذا ٗك ،٫٤٠ ٫٤ٹ إذا ٗك٢
ثٌٕٚ ٫ذٍ٘ل ٚٲ ٓ٪٧ثٕؽ اٛ٩ىةٛ٧٤٣ ٫٤ٕ٣ .٫٣ذٰ .ك٬ؾا ٬ٮ اٵكٌف( .مة..)ٰ٦
( )4كاٛلةء ثةؽ ًف ٱٛ٪ى.)Í( .٢
( )1أ٦ة ثةَ٪٭ًل ٚٺ إم١ةؿ ،كأ٦ة ّة٬ؿً٬ل ٚةٛلؿاد إذا ٠ةف اٛلةء صةرٱ نة أك ٠ةف ٧٘٪٦ك نة ثَل اٛلةء
ا١٣سٍل ،كإٹ ٪ٚضكةف.)Í( .

َة٬ؿة َ٭ؿت ٝؽ٦ةق( ،)4ركاق يف ا٣ذٞؿٱؿ( ،)4ك٦س ٫٤يف ا٣نٛةء ٔ ٨اٞ٣ةق ،٥ك٢ٕ٣
اٛلؿاد ث ٫ظٲر اٵرض رَجح(.)2
اِ٣صب ا٣سةٌل٦ :ة ٹ ٱٗ ٨١٧ك ٨٦ ٫٤اٵد٬ةفٚ ،إف ٠ةف صة٦ؽ نا أٞ٣ٲخ ا٪٣ضةقح
ٔ ٫٪ك٦ة صةكر٬ة ،كإف ٠ةف ٦ةإ نة ٞٚؽ دٞؽـ اٚلٺؼ يف صٮاز اٹ٩ذٛةع ث .٫كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ صٕٛؿ :إ ٫٩ٱٗ ٨١٧ك ٫٤ثأف ٥لةض ثةٛلةء( )2ز ٥ٱك ٨١ظذٯ ٱٕ٤ٮ
ا٣ؽ ،٨٬ز٤ ٥لذةؿ يف إػؿاص ٫أك إػؿاج اٛلةء ،ز ٥ٱ٠ ٢ٕٛؾ ٟ٣زة٩ٲ نة كزة٣س نة.
اِ٣صب ا٣سة٣ر٦ :ة ٱنٗ ٜك٠ ٫٤ةٙلٲٮا٩ةتٚ ،ٲُ٭ؿ

ثة٘لٛةؼ()5

إذا ًف ٱجٜ

٠ؾا ك٣ؽ اٳد )4(ٰ٦ثٕؽ ا٣ٮٹدة(.)1
٪٤٣ضةقح أزؿٝ .ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ك ¬
ا٣ىعٲط أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦ا٣ؽ ٓ٦ ٟ٣ا٘٣ك.٢
¬
()4
( )4كظضح ا٣جةٝؿ كاٞ٣ةقٝ ’ ٥ٮ (( :÷ ٫٣إذا كَئ أظؽ ٥٠ث ٫٤ٕ٪اٵذل ٚإف ا٣رتاب
َ ٫٣٭ٮر))( .مٛةء).
(*) ٝةؿ أثٮ ػة٣ؽ :رأٱخ أثة صٕٛؿ ا٣جةٝؿ يف ٱٮـ ٍُ٦ل كٔ٤ٲ ٫ػٛةف دُٕ ٜ٤لًل اَُ٣لً٤ٚ ،ل
ا٩ذ٭ٯ إٌف ثةب اٛلكضؽ ٦كع٭ًل ثة٣جٺط ا٣ؾم ٠ةف ٔىل ثةب اٛلكضؽ ز ٥دػ ٢كوىل كً٬ل
ٔ٤ٲ٪٤ٞٚ ،٫ة  :٫٣أدىيل ُلًل كٝؽ أوةُلًل اَُ٣ل؟ ٞٚةؿ :إف اٵرض ٱُ٭ؿ ثٌٕ٭ة ثٌٕ نة.
كا٣جٺط ثةٛ٣ذط :اٙلضةرة اٛلٛؿكمح( .دٞؿٱؿ).
( )2ٱٕٟ :ٰ٪لذُ٤ح ثةٛلةء ظذٯ ٱ١ٮف ٗكٺن ،ذ٠ؿق يف ا٣رب٬ةف( .ثكذةف).
(ٝ )2ة٣ٮا :ٵف اٛلةء صُٕ٦ ٢٭ؿ نا ٪٤٣ضةقةت ٤٠٭ةٚ ،إذا أ ٨١٦ا٣ذٮو ٢إٌف ٗك ٫٤ثًل ذ٠ؿ٩ةق
صةز ذ ٟ٣كَ٭ؿ ٠كةاؿ اٵمٲةء ا٪٣ضكح .ك٬ؾا ٚٲًل ٱٕ٤ٮ ٔىل اٛلةء ٠ة٣ـٱخ كا٣ك٤ٲٍ ،ٹ
ٚٲًل ٱً٪لع ٠ة٤٣ج ٨كاٚلٚ ٢ٺ قجٲ ٢إٌف َ٭ةرد ٫ثةٛلةء؛ ٵ٥ ٫٩لة ٫ُ٣كٱًلزص ٫كٹ ٱ٨١٧
اٛ٩ىة٪٣ .٫٪ٔ ٫٣ة ٝٮٚ(( :÷ ٫٣أرٱٞٮق))( .ثكذةف).
( )5ك٣ٮ ثعخ أك ِلٛٲ ،ٙكٱ١ٮف ٬ؾا ػةو نة.)Í( .
( )4اٛلك.¬٥٤
( )1ظذٯ ٱ٧ٲـ.)Í( .
اٵويل كاُ٣ةرئ ظ ٥١ا ٢ُٛ٣يف َ٭ةرد ٫ثة٘لٛةؼ ،ذ٠ؿ اٛلض٪ٮف
¬
(*) كظ ٥١اٛلض٪ٮف
اُ٣ةرئ كاٵويل يف َشح اٛ٣ذط( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
=

ك٠ةٵٚٮاق( )4دُ٭ؿ ثة٣ؿٱٝ ،)4(ٜةؿ اٞ٣ةق :٥ثأكؿ¬ دٕٚح  ،)2(٫٪٦كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص:
ثٌ٧ص ٱٮـ Êأك ٣ٲ٤ح ،كٝةؿ اث ٨اٚل٤ٲ :٢ثٲٮـ ك٣ٲ٤حٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإٹ أف ٱٕ¬٥٤
ظىٮؿ ا٣ؿٱٚ ٜٲًل دكف ذٛ٠ ٟ٣ةق .كذٔ ٟ٣ةـ يف ٕلٲٓ¬ اٵٚٮاق ،كٝةؿ اٙلٞٲ :ٰ٪إ٫٩
ػةص يف  ٥ٚاٜلؿة ك٩عٮ٬ة  ٨٦ا٣ج٭ةا.)2(٥
 :كإذا َ٭ؿ¬ ا ٥ٛ٣ثٕؽ اٰٞ٣ء ًٔٔ ٰٛل كراءق  ٨٦اٙل)5(ٜ٤؛ ٚٺ ٱ٪ضف
ا ٥ٛ٣ثؼؿكج ا٪٣ؼة٦ح( ٨٦ )4ثٕؽ .ك٠ؾا ٚٲ ٨٧رٔ ٙزٗ ٥ك ٢أ ٫ٛ٩ز٩ ٥ـؿ ٫٪٦
اٛلؼةط  ٨٦داػ ٢أٚ ٫ٛ٩ٺ ظ.)1(٫٣ ٥١
 :كً٦ل ٱنٗ ٜك )1(٫٤اٚل٧ؿ كصؿٔلة ك٘٦ؿٚذ٭ةٚ ،ٲُ٭ؿ ذ ٟ٣ثةقذعة٣ح
(*) كركل إ٦ةـ ز٦ة٪٩ة ٔ ٨صؽق اٛل٭ؽم  #أف زٲةب اٵَٛةؿ ظ٧١٭ة ظ٧١٭ .٥كاٛلؼذةر ¬
أ١لة ٣ٲكخ ٠ؾ ،ٟ٣كاٛ٣ؿؽ ثٲ٪٭ًل أف ٗك ٢ا٣ىجٰ اِ٣صر ٔ٤ٲ ٫يف ذ ،ٟ٣ثؼٺؼ زٲةث٫
ٚةٛلنٞح ٔ٤ٲ٪ةٔ( .لة.)ٰ٦
( )4ك٣ٮ .)Í( .ٙ٤١٦ ٨٦
( )4ٵف ا٣ؿٱ٦ ٜةآ ٚأمج ٫اٛلةء ،كٵٟ ٫٩لذه ث٪ٮع ظؽة  ،كٵ٬ ٫٩ٮ اٛل ٨١٧يف ظٞ٭ة دكف
ا٘٣ك( .٢ثكذةف).
(*) ا٣ؾم ٚ ٨٦ٲ ،٫ٹ ٍٗ ٨٦لق.)Í( .
( )2ك٣ٮ ٦ؿة .)Í( .ثؼٺؼ اٛلةء ٚٺ ثؽ  ٨٦زٺث.)Í( .
( )2ك٬ٮ ٦ة ٱنةر٠٭ة يف ٠ٮَ ٫٩ة٬ؿ نا َٮا نٚة ٦ذٕؾر ا٘٣كٚ ،٢أ٦ة أٚٮاق اٛل٧ٲـٱٚ ٨ٺ؛ ٷ١٦ةف
ٗك٤٭ة ثةٛلةء ٪٤ٝ .ة :ٱذٕؾر ٔ٧٭ة ثةٛلةء؛ ٣جٕؽ أٝىة٬ة( .ثكذةف).
( )5ك٣لٮز¬ اثذٺع ا٣ؿٱ ٜا٣ؾم َ٭ؿ ٔ٪ؽق اٛلع ،٢ك ٫٤ٕ٣ٹ¬ ٱُٛؿ إذا ٠ةف وةا نًل .كٝٲ :٢ٱ١ٮف
َة٬ؿ نا ٍٗل ُ٦٭ؿ.ا٬ػ ٱٕ :ٰ٪أ٣ ٫٩ٮ دؿ ٫٠يف صة٩ت  ٫٧ٚز ٥د٪ضف ٦ ٫٧ٚؿة أػؿل ًف ٱُ٭ؿ
ثإصؿاء ٬ؾا ا٣ؿٱ٤ٔ ٜٲ ،٫ث ٢ثؿٱ ٜآػؿ.)Í( .
( )4ٵف داػ ٢اٙل ٜ٤ٹ ٤ل ٥١ث٪ضةقذ ٫ك٣ٮ ٝجَ ٢٭ةرة ا .)Í( .٥ٛ٣ك ِٛ٣ظةمٲحٚ :إف ظ٧١ٮا
ث٪ضةقح اٛلع١٤ٚ ٢ٮ١لة دكف ٩ىةب ٦ة ٱ٪ضف ث ،٫كٵف اٚلةرج ٥لذ ٙ٤ثةػذٺؼ اٛلؼؿج.
( )1أمٚ :ٺ ٤ل٤ٔ ٥١ٲ ٫ثة٪٣ضةقح.
( )1ث٦ ٢ذٕؾر.ا٬ػ يف ٍٗل ا٘لؿة كاٛل٘ؿٚح.

اٚل٧ؿ ػٺن(ٝ ،)4ةؿ اٜلةدم :إذا اقذعة٣خ Êثٛ٪ك٭ة( ،)4كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ
ظ٪ٲٛح :ك٣ٮ ثٕٺج.
٤ٚ :ٮ ك ٓٝيف اٚل٧ؿ ُٝؿة  ٨٦ثٮؿ أك ٩عٮق ز ٥اقذعة٣خ اٚل٧ؿ ػٺن ٞٚةؿ
أثٮ صٕٛؿ :دُ٭ؿ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ٹ.)2(Ê
 :ك٦ة اقذعةؿ¬  ٨٦ا٪٣ضةقح دكد نا أك ٤٦ع نة أك دؿاث نة أك ر٦ةد نا أك ٦ؽر نا أك ٣ج ٪نة
أك ظٲٮا ٩نة َ٭ؿ إذا ًف ٱج٪٤٣ ٜضةقح Éأزؿ ٝ ،)2(ٍٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٠ؾا¬ إ٣ك٢
اٛلذ٪ضف إذا أ٤٠ذ ٫ا٪٣ع ٢ز ٥ػؿج ٔكٺن  ٨٦ثُٮ١لة ٞٚؽ َ٭ؿ .كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚكأثٮ
ٱٮق ٙكأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص يف اٛل٤ط كا٣رتاب كا٣ؿ٦ةد كاٛلؽر :ٹ ٱُ٭ؿ.
َة٬ؿ ،إٹ ّة٬ؿق()5
Ê
¬ :ك٦ة ٩جخ  ٨٦ا٣نضؿ ٔىل ا٪٣ضةقح أك ٪٦٭ة ٚ٭ٮ

( )4كذ ٟ٣ٵ١لة اقذعة٣خ ٔ ٨ا٣ىٛح ا٣ذٰ أكصجخ ّلؿٱ٧٭ة ٚضةز َشُلة كَ٭ؿت٠ ،ة٤٣ج ٨إذا
اقذعةؿ  ٨٦ا٣ؽـ ،كقٮاء ٠ة٩خ اٛل٘ؿٚح ٦ك٤ك٤ح أـ ٹ ،كٝٲ :٢إف ٍٗل اٛلك٤كح ٹ دُ٭ؿ( .ثكذةف).
(ٚ )4أ٦ة ثٕٺج ٚٺٛ ،لة ركم أف أثة َ٤عح قأؿ رقٮؿ آص ÷ ٔ ٨أٱذةـ كرزٮا ٗلؿ نا ٞٚةؿ
(( :٫٣أ٬ؿٝ٭ة))ٞٚ ،ةؿ :ىأكٹ أصٕ٤٭ة ٜل ٥ػٺن؟ ٝةؿ(( :ٹ)) ٤ٚ .ٮ ٠ةف ا٣ذؼ٤ٲٜ ٢لة ٱُ٭ؿ٬ة
ٵ٦ؿق ث ،٫ػةوح ٠ ٓ٦ٮ١لة ٷٱذةـ .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ك٣ٮ ثٕٺج؛ ٵف اٛلٞىٮد
اٹقذعة٣ح ،كٝؽ ظى٤خ ،ك٠ةٛلةء اٛلذٍ٘ل إذا زاؿ ا٣ذٍ٘ل ٔ٠ ٫٪ةف َة٬ؿ نا ٨١٣ .اٛلؤٱؽ ثةٓص
ٹ ٣لٲـ إ٣ٺج؛ ٚلرب أيب َ٤عح ،كأثٮ ظ٪ٲٛح ٣لٲـق؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٱُ٭ؿ ا٣ؽثةغ ا٘ل٤ؽ
ً٠ل ٱُ٭ؿ اٚل ٢اٚل٧ؿ))٪٤ٝ .ةٔ :ىل ٩ة٬ ٢ٝؾا اٙلؽٱر دىعٲع٣ ٫ٲىط اٹظذضةج ث.٫
(ثكذةف).
(ٝ )2ةؿ :كإً٩ل ٱُ٭ؿ ٦ة ٔ ٥٤اقذعة٣ذ( .٫ثكذةف).
( )2ٱٕ٣ ٨٦ :ٰ٪ٮف أك رٱط أك َٕ٥؛ كذ ٟ٣ٵ١لة ثةٹقذعة٣ح ا٣ذة٦ح ػةٛ٣خ ٦ة ٠ة٩خ ٔ٤ٲ٨٦ ٫
ا٪٣ضةقح يف اٹق ٥كا٣ىٛح كا٣رت٠ٲت؛ ٚٮصت اٌٞ٣ةء ثُ٭ةرٔلة ٠ةُٛ٪٣ح إذا وةرت
آد٦ٲ نة .كظضح اٳػؿٱ ٨أ ٫٩دٍ٘ل ك٣ٲف ثةقذعة٣ح دة٦ح٪٤ٝ .ة :ث ٢دٍ٘لت أكوةٚ٭ة ٠ة٤٣ج٨
ٔ ٨ا٣ؽـ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5ٱٕ :ٰ٪اٛلضةكر ٪٤٣ضةقحٔ( .لة .) Í( )ٰ٦ك٬ٮ ٱؽؿ ٔىل أف ا٣نضؿ ٹ ٱُ٭ؿ ثة٘لٛةؼ.
(ثؿ٬ةف).

ٚٲ٘ك٢؛ ٛلضةكرة ا٪٣ضةقح(ٝ .)4ةؿ اٙلٞٲ :ٰ٪ك٦ة دٕ ٜ٤ثىٮؼ ا ٨٦ ٥٪٘٣ا٘لؿب
ٚ٭ٮ َة٬ؿ)4(Ê؛ ٵٝ ٫٩ؽ اقذعةؿ.
¬ :كً٦ل ٱنٗ ٜك ٫٤أصٮاؼ ٦ة ٱؤٙ ٢٠ل ٫٧إذا ص٤خٚ ،ذُ٭ؿ ثةٹقذعة٣ح
ا٣ذة٦ح ،ك٠ؾا ٦ة ػؿج ٪٦٭ة  ٨٦ا٣ـث ٢إذا ًف ٱجٚ ٜٲ ٫أزؿ ا٘ل.٢
 :Êكً٦ل ٱنٗ ٜك ٫٤اٳثةر إذا كٕٝخ ٚٲ٭ة ٩ضةقحٚ ،ذُ٭ؿ ثأظؽ أ٦ٮر زٺزح:
اٵكؿٌ٩ :ٮب اٛلةء ٔ٪٭ة( ٓ٦ )2زكاؿ أزؿ ا٪٣ضةقح ،ك ٓ٦ا٘لٛةؼ أٱٌ نة ُ٣٭ةرة
اٛلع ،)2(٢ٹ ٛلة ٱ٪جٓ  ٨٦اٛلةء ثٕؽ اٌ٪٣ٮب ٚٺ ٱٕذرب ٚٲ ٫ا٘لٛةؼٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ¬٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :ك٠ؾا إذا وت اٛلةء اٛلذ٪ضف ٔىل أرض(ٚ )5إ١لة دُ٭ؿ ثة٘لٛةؼ(٪٤ٝ .)4ة:
ك٣لٮز ا٣ذٲÊ٥٧

٪٦٭ة()1

كا٣ىٺة ٔ٤ٲ٭ة ،ػٺؼ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ .كٝةؿ أثٮ

ٱٮق :ٙٹ دُ٭ؿ ا٣جٍل ثةٌ٪٣ٮب ،ث ٢ثة٪٣ـح(.)1
 :كإذا د٪ضكخ اٵرض ٚإف ٠ة٩خ رػٮة(َ )1٭ؿت ثٮٝٮع اٛلةء أك
اٛلُؿ ٔ٤ٲ٭ة( )40ك٣ٮ ًف ٱك٤ٔ ٢ٲ٭ة ،ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص( .)44كإف ٠ة٩خ و٤جح
( )4إذا ٠ةف ز٩ ٥ضةقح رَجح.
( ٫٤ٕ٣ )4ٱكذٞٲ Ê٥إذا ٠ةف د ٦نة أك يف ظ ،٫٧١ٹ إذا ٠ةف ص٤ؽان ٪ٚضف؛ ٵ ٫٩ثةا ٨٦ ٨ظٰ( .مة.)ٰ٦
( )2رضكرة ٹ ٝٲةق نة.)Í( .
( )2اٌ٪٣ٮب و
٠ةؼ ٵص ٢ا٣ىٺة ،ٹ ا٣ذٲٚ ٥٧ٺ ثؽ  ٨٦ا٘لٛةؼ.)Í( .
( )5رػٮة¬.
( )4أم :اٌ٪٣ٮب.)Í( .
( )1ثٕؽ ا٘لٛةؼ.)Í( .
(٪٤ٝ )1ة :اٌ٪٣ٮب ٠ةؼ يف ٕلٲٓ اٵَؿاؼ.)Í( .
( )1ك٦ ٰ٬ة ٱٌ٪ت اٛلةء ٔ٤ٲ٭ة ثَصٔح ،كا٣ى٤جح ثؼٺٚ٭ة.
(٦ )40ؿة كاظؽة.Ê
(*)  ٓ٦اٌ٪٣ٮب.)Í( .
ثٍصط أف ٱ١ٮف ا٣ٮأ ٓٝىل ا٪٣ضةقح أ٠سؿ ٪٦٭ة.
¬
(*)
(ٝ )44ةؿ :ٵف أصـاء ا٪٣ضةقح دؾ٬ت  ٓ٦أصـاء اٛلةء( .ثكذةف).

٪٦عؽرة َ٭ؿت ثضؿم اٛلةء ٔ٤ٲ٭ة ،كٹ ّلذةج إٌف ا٣ؽ ،ٟ٣ػٺؼ¬ ا١٣ةيف( ،)4كإف
٠ة٩خ و٤جح ٦كذٮٱح ٚإ ٫٩ٱىت اٛلةء ٔ٤ٲ٭ة ز ٥ٱـاؿ زٺز نة( )4أك ث٘ة٣ت ا،)2(٨ْ٣
ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ.
ٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كإذا ٠ة٩خ ا٪٣ضةقح ٔىل قُط ز ٥ك٤ٔ ٓٝٲ٭ة
اٛلةء ُٞٚؿ  ٨٦أق ٢ٛا٣كُط ٚ٭ٮ َة٬ؿ( ،)2إٹ أف د١ٮف ا٪٣ضةقح ٦ذى٤ح  ٨٦أٔىل
ا٣كُط إٌف أقٚ )5(٫٤ٛذ١ٮف اُٞ٣ؿة( )4اٵكٌف

٩ضكح()1

ك٦ة ثٕؽ٬ة َة٬ؿٝ ،ةؿ

اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإٹ أف د١ٮف ا٪٣ضةقح ثةٝٲح ٔىل ا٣كُط ٚةٞ٣ةَؿ¬ ٩ ٫٤٠ضف(.)1
(ٞٚ )4ةؿ :ٹ ثؽ  ٨٦ا٣ؽ ٟ٣أك زكاؿ ا٣ىٛعح ا٤ٕ٣ٲة( .ثكذةف) (.)Í
( ٓ٦ )4ا٣ؽ.¬ٟ٣
(٪ٔ )2ؽ أيب َة٣ت.
( )2كذ ٟ٣ٵف ظ ٥١ا٣كُط ظ ٥١اٵرض ا٣ؿػٮة( .ثكذةف).
( )5أك يف أ¬ق.ٍٞٚ ٫٤ٛ
( )4وٮاث :٫اٛلُؿة.)Í( .
( )1اْ٣ة٬ؿ أف اٞ٣ةَؿ ٩ ٫٤٠ضف ْ ٓ٦ل ٢٤ا٪٣ضةقح يف أكؿ ُ٦ؿة أك ٩عٮق ظذٯ ٱذٌ٩ ٥ٮث،٫
٠ؾا  .Íك٦سٝ ٨ٔ ٫٤لة٬ؽ .كيف ظةمٲح :ا٣ؾم دٞؿر يف اٞ٣ةَؿ أَ ٫٩ة٬ؿ  ٞ٤ُ٦نة أكؿ ُٝؿة
ك٦ة ثٕؽ٬ة ،قٮاء ْل٤٤خ ا٪٣ضةقح ٕلٲٓ ا٣كُط أـ ٹ ،ككص٭ ٫أ ٫٩ٹ ٱُٞؿ اٞ٣ةَؿ  ٨٦أكؿ
ٺ ٤ٝٲ ن
كٝٮٔ ،٫كإً٩ل ٱُٞؿ ثٕؽ أف ٱ٪ـؿ اٛلةء ٤ٝٲ ن
ٺٚ ،ٲ١ٮف ٝؽ ٌ٩ت ٝج ٢أف ٱُٞؿ ،ذ٠ؿق
اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص ٔ ٨مٲؼ ٫اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ .ك٠ٺـ اٞ٣ة٬ل ٬ٮ  ِٛ٣ا٣ؽٱجةج.
( )1كا٣ىعٲط ¬ يف ٦كأ٣ح اٞ٣ةَؿ أ٩ ٫٩ضف ٕلٲٕ ٫أكؿ ُ٦ؿة أك ٩عٮق يف اٛلكأ٣ذَل[ ]4ظذٯ
ٱٌ٪ت اٛلةء  ٨٦ا٣كُط٧ٚ ،ذٯ ٌ٩ت كأ٦ ٰٞ٣ةء آػؿ ٚةٞ٣ةَؿ ٕلٲَٕ ٫ة٬ؿ[ ]4ٹ ا٣ىٺة
ٔىل ا٣كُط ٚٺ ثؽ  ٨٦ا٘لٛةؼ[ٝ( .]2لة٬ؽ ،كقٺ.)ٰ٦
-------------------------

[ ]4ٱٕ :ٰ٪ظٲر ْل٤٤خ ا٪٣ضةقح كظٲر ًف ْل.)Í( .٢٤
[*] كأ٦ة ٦ة ٹٝةق  ٨٦اٵػنةب كاٵظضةر ٚٺ ثؽ ٗ ٨٦ك٤٭ة¬ٔ( .ة٦ؿ) .إٹ أف ٱ١ٮف صةرٱ نة ظةؿ اٞ٣ةَؿ
ٚٺ ٣لت ٗك٤٭ة.É
[٬ ]4ؾا ظٲر ًف دَٔ ٨١ل ا٪٣ضةقح ثةٝٲح ٔىل ا٣كُطٚ ،إف ثٞٲخ ٚةٞ٣ةَؿ ٩ ٫٤٠ضف ظذٯ دـكؿ.)Í( .
[ ]2اٌ٪٣ٮب ٠ةؼ ٵص ٢ا٣ىٺة ،ٹ ا٣ذٲٚ ٥٧ٺ ثؽ  ٨٦ا٘لٛةؼ.)Í( .

ا٣سةٌل٩ :ـح اٛلةء ظذٯ ٱـكؿ أزؿ ا٪٣ضةقح إف ٠ةف ٜلة أزؿ كٱ ُٓٞ٪اٛلةء إف ٠ةف
٤ٝٲٺن ،أك ٱ٘٤ت اٛلةء ا٪٣ةزح ٞ٣ٮة ٩جٕ ،٫أك دٕ٠ ¬٥٤سؿدٝ .)4(٫ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :كظٲر
اٛلةء ٤ٝٲ ٢ٱ٪ـح ٦ة أ٩ ٨١٦ـظ ٫ثة٣ؽٹء ،كٱٕٛٯ ًٔل ثٚ ٰٞٺ ٱ٪ضف ٦ة ٱ٪جٓ .كٝةؿ
اٛل٪ىٮر آص كأثٮ ِ٦ص :ث٣ ٢لت¬ ا٪٣ـكؿ( )4كا٪٣ـح ثةٞ٣ىةع ك٩عٮ٬ة( .)2ك٦٭ًل
ث٪٤٣ ٰٞضةقح أزؿ ٚة٪٣ـح كاصت كٚة ٝنة.
¬ :كإذا ٩ـح ٦ةء ا٣جبؿ ٚإ ٫٩ٱُ٭ؿ ٦ة داػ٤٭ة( )2ٹ ٦ة ٠ةف ػةرص نة ٔ٪٭ة،
ك٠ؾ ٟ٣ا٣ؽ٣ٮ كا٣ؿمةء ٹ ٱُ٭ؿ ٦ة د٪ضف ٪٦٭ًل ثةٛلةء اٛلذ٪ضف إٹ إذا ك ٓٝيف اٛلةء
اُ٣ة٬ؿ ثٞٮة(.)5
¬ :كإذا دٍ٘ل اٛلةء ا١٣سٍل ث٪ضةقح ز ٥زاؿ دٍ٘لق ٚإف ٠ةف ٣ٮٝٮع ٦ةء َة٬ؿ
ٔ٤ٲ ٫أك ٣ـكاؿ ثٕي

)4(٫٪٦

ٚإ ٫٩ٱُ٭ؿ ،كإف ٠ةف ٣ٮٝٮع قةدؿ ٔ٤ٲ٠ ٫ةٛلكٟ

ك٩عٮق(ً )1ف ٱُ٭ؿ¬ ،كإف ٠ةف ٣ٮٝٮع ا٣رتاب(٤ٔ )1ٲٛٚ ٫ٲٝ ٫ٮٹف ٤٣نة،)1(ٰٕٚ
( ٓ٦ )4زكاؿ ا٣ذٍ٘ل يف ا.)Í( .٢١٣
( )4إٌف ٕٝؿ٬ة.
( )2ا٣ذ٪نٲ ٙك٩عٮق ،ك٬ٮ اٵكٌف.)Í( .
(*) ا.٨ُٞ٣
كإف ًف ٱى٤٭ة اٛلةء
( )2ا٣ذٰ إذا ٗك٤ٮ٬ة ك ٓٝيف ا٣جبؿٚ ،ذُ٭ؿ د ٟ٤ا٘لٮا٩ت َ٭ةرة رضكرٱح ¬
ا٪٣ةثٓ( .دٕ٤ٲ ٜدؾ٠ؿة).
( )5كد٦ ٰٛ١ؿة كاظؽة .) Í( .ك٦ة ًف ٱ ٢٪اٛلةء اُ٣ة٬ؿ ٪٦٭ة كٝؽ كٚ ٓٝٲ٭ة ٦ذ٪ضف ٚٺ ثؽ
ٗ ٨٦ك ٫٤زٺز نة  ٓ٦ا٣ؽ.)Í( .ٟ٣
( )4كا٣جة٠ ٰٝسٍل( .قًلع) (.)Í
( )1ا٣ٮرس كا١٣ةٚٮر.
( )1اٛل٪جخ.
ٚٺ ٱُ٭ؿ .كا٣سةٌل :أ٫٩
( )1اٛلؼذةر ٹ ٱُ٭ؿ؛ ٵ ٫٩قةدؿ .ك ِٛ٣ظةمٲح :أظؽً٬ل :أ ٫٩قةدؿ ¬
٦ـٱٚ ٢ٲُ٭ؿ.

كإف ٠ةف ٣جٞةء اٛلةء يف ا٣ن٧ف كا٣ؿٱةح ظذٯ زاؿ اٵزؿ َ٭ؿ ٔىل¬ اٵوط(.)4
 :كإذا ًف ٱذٍ٘ل ٦ةء ا٣جبؿ ثة٪٣ضةقح ا٣ٮإٝح ٚٲٚ ٫إف ٔ٤ٝ ٥٤ذ ٫أك ا٣ذجف ظة٫٣
ٔٚ ٢٧ٲً٠ ٫ل

٦ؿ()4

كإف ٔ٠ ٥٤سؿدٚ ٫٭ٮ َة٬ؿ ٚ ،٫٤٠ٺ ٱ٪ضف ٨ ٫٪٦لء ٔ٪ؽ

اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم كا٪٣ةرص( ،)2كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱ٪ضف¬  ٫٪٦اٛلضةكر
اٵكؿ كا٣سةٌل( ،)2كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٱ٪ضف  ٫٪٦اٛلضةكر اٵكؿ  .ٍٞٚك٠ؾ ٟ٣يفÊ
٦ةء ا٣ربؾ ك٩عٮ٬ة.
 :كاٛلضةكر ٔ٪ؽ٩ة ٬ٮ اٛلٺو .ٍٞٚ )5(Êٜكٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح :إ ٫٩ٱ٧كط صؿـ
ا٪٣ضةقح َٮٹ ن كٔؿً نة(ًٚ )4ل ظىٚ ٫٪٦ ٢٭ٮ ٝؽر اٛلضةكر .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ
( )4ك٣ٮ ثٕ٧ة٘لح إذا ًف ٱ ٨١قةدؿ نا.)Í( .
إٌف اٞ٣ؿار.
( )4ٱ٪ـح ¬
( )2ظضذ٭ٝ ٥ٮ (( :÷ ٫٣ػ ٜ٤اٛلةء َ٭ٮر نا ٹ ٱ٪ضك ٫إٹ ٦ة ٍٗل ٣ٮ ٫٩أك ر٤ل ٫أك َٕ.))٫٧
كظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب إ٣جةس ٝٮ(( :÷ ٫٣إذا اقذٲ ِٞأظؽ٪٦ ٨٦ ٥٠ةٚ ٫٦ٺ ٱ٘٧ف ٱؽق
يف اٷ٩ةء ظذٯ ٱ٘ك٤٭ة زٺز نة)) دؿ ٔىل أف اٛلضةكر ا٣سةٌل ٱ٪ضف ،كإٹ ٚٺ ٚةاؽة يف ا٘٣ك٤ح
ا٣سة٣سحٚ ،ىةر ٦ةء اٵكٌف ٩ضك نة ٛلضةكردَٔ ٫ل ا٪٣ضةقح ،ك٦ةء ا٣سة٩ٲح ٩ضك نة ٛلضةكرد ٫اٵكؿ،
ك٦ةء ا٣سة٣سح َة٬ؿ ثٺ ػٺؼ؛ ٤٣عؽٱر ٚإُٝ ٫٩صق ٔىل ا٣سة٣سحٚ ،سجخ ثؾ٩ ٟ٣ضةقح اٵكؿ
كا٣سةٌل ٹ ا٣سة٣ر .كظضح أيب َة٣ت أف ا٣كجت يف ا٣ذ٪ضٲف ً٤٣لء إً٩ل ٬ٮ َٔل ا٪٣ضةقح،
كاٛلذىُ ٢لة ٣ٲف إٹ اٛلضةكر اٵكؿٚ ،إ٦ ٫٩ٺوٜ ٜلةك٣ٲف ٜلة ٝٮق إٹ ٔ٤ٲ ،٫ثؼٺؼ اٛلضةكر
ا٣سةٌل ٚإٍٗ ٫٩ل ٦ٺوٜ؛ ٚٶص٬ ٢ؾا ٌٝٲ٪ة ث٪ضةقح اٵكؿ دكف ٍٗلق( .ثكذةف).
( )2ك٬ؾا ظٲر ٠ة٩خ ا٪٣ضةقح صة٦ؽة أك ذات ٣ٮفٚ ،إف ٠ة٩خ ٦ةإح كٹ ٣ٮف ٚٲ٭ة ٚٺ ٝٮؿ
ثةٛلضةكرة( .دٱجةج) (.)Í
( )5ٱٕٔ :ٰ٪ىل ¬ ٗة٣ت ا ٨ْ٣يف ٝؽرق .كٝٲ :٢صٮ٬ؿ .كٝٲ :٢صك( .٥ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4ك٦سٝ ٢ٮؿ اٙلٛ٪ٲح ٔ ٨ا٪٣ةرصٱحٝ ٨١٣ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ز ٥ٱِصب ثٌٕ ٫يف
ثٕي رضب ظكةب .كٝٲ :٢ز ٥ٱٌ ٥ثٌٕ ٫إٌف ثٕي( .ثكذةف ثٝ .)٫ْٛ٤ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر
ٔ ٨اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط يف وٛح اٛلكط ٔ٪ؽ اٙلٛ٪ٲح٦ :سٺن ٣ٮ ٠ةف إ٣ؿض ذرأَل
كاُ٣ٮؿ زٺزح أذرع ظى ٨٦ ٢اِ٣صب قذحٚ ،ٲضٕ٤٭ة  ٢٠ ٨٦ص٭ح قذح.

ظ٪ٲٛح :إف ٤٣جٍل ظ ١نًل ٟلىٮو نة ٌ٣ٲٞ٭ةٚ ،ٲ٪ـح  ٫٤٠إذا ٠ة٩خ ا٪٣ضةقح ٦ةإح ،أك
صة٦ؽة كرقجخ ٚٲ ٫إٌف أق ٫٤ٛأك دٛذذخ أك ٠ة٩خ ٠جٍلة ٠ة٘لؽم ك٩عٮق( ،)4كإف
٠ة٩خ دك ٰٛٚ ٫٩اٛ٣أرة ك٩عٮ٬ة( )4ٱ٪ـح ٍٔ ٫٪٦صكف أك زٺزٮف د٣ٮ نا إٌف ظؽ اٙلًل٦ح،
كٚٲ٭ة ك٩عٮ٬ة(ً٦ )2ل دكف ا٘لؽم ٱ٪ـح  ٫٪٦أرثٕٮف أك ٗلكٮف أك قذٮف( )2د٣ٮ نا.
ك٬ؾا ا٪٣ـح ثٕؽ إزا٣ح ا٪٣ضةقح.
¬ :كإذا كٕٝخ ا٪٣ضةقح يف ٦ةء ٤ٝٲ ٢ز ٥زٱؽ ٔ٤ٲ ٫كا٣ذجف ظة ٫٣يف
ا١٣سؿة ٚةٵو ٢ا٤ٞ٣ح كا٪٣ضةÉقح ،كإف ٠ةف اٛلةء ٠سٍلان زٞ٩ ٥ه  ٫٪٦كوةر ٤٦ذجك نة
ظة ٫٣ز ٥كٕٝخ ٚٲ٩ ٫ضةقح ٚةٵوٚ ٢ٲ ٫ا١٣سؿة كاُ٣٭ةرة.É
ا٣سة٣ر :اٛل١ةزؿة ،ك٬ٮ أف ٱؿد ٔىل ٦ةء ا٣جٍل اٛلذ٪ضف ا٤ٞ٣ٲ٦ ٢ةء َة٬ؿ أ٠سؿ
 ،٫٪٦أك ٱؿد اٛلذ٪ضف ٔىل ٦ةء َة٬ؿ أ٠سؿ  ٫٪٦كًف ٱج٪٤٣ ٜضةقح أزؿٚ ،ٲ١ٮف ذٟ٣
ٝلةكران زة٩ٲ نة َة٬ؿ ٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت ،ك٩ضف ٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس¬ كاٛلؤٱؽ ثةٓص،
ٚإذا أكرد ٔ٤ٲ٭ًل  ٨٦اٛلةء اُ٣ة٬ؿ أ٠سؿ ٪٦٭ًل أك أكردا ً٬ل ٔ٤ٲ ٫وةر ٝلةكران زة٣س نة
َة٬ؿان كٚة ٝنة(.)5
( )4اٳدًٚ ٰ٦ل ٚٮؽ.
( )4اٛ٣أردَل ،ٹ ا٣سٺث ١ٚة٣ؽصةصح.
( )2ا٣ؽصةصح.
(ٝ )2ٲ :٢ك٬ؾا إ٣ؽد يف ا٣ؽٹء ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف ،كا٣ؽ٣ٮ ٍٔصة أرَةؿ .كيف ٝل ٓ٧ا٣جعؿٱ٨
ككايف اٙلٛ٪ٲح :ثة٣ٮقٍ  ٨٦ا٣ؽٹء .كٝٲ ٢٠ :٢ثبؿ ثؽ٣ٮ٬ةٝ .ةؿ  :#ك٬ٮ ٱٞةؿ :ٹ ٥ل٤ٮ
اٙلةؿ إ٦ة أف ٱٮصجٮا ا٪٣ـح  ٓ٦اٞ٣ٮؿ ث٪ضةقح اٛلةء أك  ٓ٦اٞ٣ٮؿ ثُ٭ةرد ٫أك  ٓ٦اٞ٣ٮؿ
ث٪ضةقح ثٌٕ ٫دكف ثٕي ،إف ٠ةف اٵكؿ ٚٺ كص٫٣ ٫؛ ٵف ٩ضةقذ٪ٔ ٫٤٠ ٫ؽ ٥٬إً٩ل د١ٮف
 ٓ٦أظؽ اٵ٦ٮر ا٣سٺزح ا٣ذٰ ذ٠ؿك٬ة ،ك٣ٲف ٬ؾا ٪٦٭ة .كإف ٠ةف ا٣سةٌل ٚ٭ٮ ٚةقؽ؛ ٵف ٓ٦
اُ٣٭ةرة ٹ ظةصح إٌف ا٪٣ـح؛ ٵف ا٪٣ـح إً٩ل ٣لت ٣ذُ٭ٍل اٛلةء ،ك٬ٮ َة٬ؿ .كإف ٠ةف ا٣سة٣ر
ٚ٭ؾا ّل ٥١ٹ أو٫٣ ٢؛ ٵ٦ ٫٩ةء كاظؽٝ .ةؿ  :#كٹ ٩ؿل أ٠ٲف  ٨٦د٣ٮ ٥٬ظٲر ٦ٲـ
اُ٣ة٬ؿ  ٨٦ا٪٣ضفٚ ،أزاؿ ا٪٣ضف كدؿؾ اُ٣ة٬ؿ  ٓ٦أ٦ ٫٩ةء كاظؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5ظٲر ٠ةف ٠سٍل نا.)Í( .

ٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٠ؾا يف ا٣رتاب( )4إذا اػذ ٍ٤اٛلذ٪ضف  ٫٪٦ثةُ٣ة٬ؿ ك٬ٮ
ٝؽر ٤ٝذَل َ٭ؿ.
٤ٚ :ٮ ٠ةف اٛلةء اُ٣ة٬ؿ ٦س ٢اٛلذ٪ضف أك دكً ٫٩ف ٱٍ٘ل ظ ٫٧١إٌف ٝلةكر
آػؿٝ ،ةؿ اث ٨اٚل٤ٲ :٢ث ٢ٱٕذرب أف ٱ١ٮف اٛلضةكر ا٣سةٌل أ٠سؿ  ٨٦اٵكؿ ٔىل ٝٮؿ
أيب َة٣ت ،كٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس ٱٕذرب أف ٱ١ٮف اٛلضةكر ا٣سةٌل ًٕ ٰٛاٵكؿ،
كأف ٱ١ٮف ا٣سة٣ر ًٕ ٰٛا٣سةٌل كاٵكؿ.
 :ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ذ٠ؿ٬ة ٔيل ػ٤ٲ ٢كأثٮ ِ٦ص(ْ )4لؿ٣ل نة ٔىل أو ٢ا٣كةدة
 ٨٦أذجةر ٥٬يف ا٘٣كٺت كاٛلضةكرات ،ك٬ٮ ػٺؼ اْ٣ة٬ؿ  ٨٦اٛلؾ٬ت(،)2
كٝؽ ذ٠ؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ كا ٰ٪١٣أ١لة ٍٗل¬ ٧ٕ٦ٮؿ ُلة(.)2
 :إذا وت ٦ةء َة٬ؿ ٔىل ٦ةء ٩ضف( )5ظذٯ ٚةض ًف ٱُ٭ؿ¬ ثؾ،ٟ٣
ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة.ٰٕٚ
( )4كٝٲةقٔ ٫ىل اٛلةء ًٕٲٙ؛ ٵف ا٣رتاب ٹ ٱكذ٭ٝ ٟ٤لةكرق ،ثؼٺؼ اٛلةء.
(*) ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮٍف :كا٪٣ضةقح إذا ػةُ٣خ أصـاء ا٣رتاب ٕ٪٦خ ا٣ذٲٍٗ ٥٧لد ٫أـ ٹ،

٤ٝٲٺن أـ ٠سٍل نا .ك٬ٮ ٱْ٭ؿ  ٨٦اٵز٬ةر ثٞٮَ :٫٣ة٬ؿ .ك٬ٮ رصٱط ا٣جٲةف.)Í( .
( )4ػؿصةق ٵيب َة٣ت  ٨٦أوَ٤لٝ ٨٦ :ٮ :٫٣إف ا٠ ٨ْ٣ةؼ يف ٗك ٢ا٪٣ضةقح ا٣ذٰ ٹ دؿل
ٔٲ٪٭ةٚ .ؽؿ ٠ٺٔ ٫٦ىل أف اٛلةء ٹ ٱ٪ضف ثٮركدق ٔ٤ٲ٭ة؛ إذ ٣ٮ د٪ضف ًف ٱُ٭ؿ اٛلع.٢
اٵو ٢ا٣سةٌل :أف اٙلٛ٪ٲح ٝة٣ٮا٣ :ج ٨اٛلٲذح َة٬ؿ؛ ٵف ا٣ج٤ح ظةا ٢ثٲ ٫٪كثَل أصـاء اٛلٲذح.
ٝةؿ أثٮ َة٣ت :إف وط ٦ة  ٝة٣ٮق ٚة٤٣جَ ٨ة٬ؿٚ .سجخ أ ٫٩ٱٞٮؿ :إف اُ٣ة٬ؿ ٹ ٱ٪ضف
ث٧ٺٝةة ٦ة ٩ضف ث٧ٺٝةة َٔل ا٪٣ضةقح .كػؿصةق ٵيب إ٣جةس كاٛلؤٱؽ ثةٓص  ٨٦أو،٢
ك٬ٮ أذجةرً٬ل ا٘٣كٺت ا٣سٺثٚ ،ضٕٺ اٛلةء ٱ٪ضف ثٮركدق ٔىل ا٪٣ضةقح اٚلٛٲح
كث٧ٺٝةة ٦ة ٩ضف ثَٕل ا٪٣ضةقح( .ثكذةف).
( )2ٱٕ :ٰ٪ٵف اْ٣ة٬ؿ  ٨٦اٛلؾ٬ت أف اٛلةء ا٤ٞ٣ٲ ٢ٱ٪ضف ث٧ٺٝةة ا٪٣ضف كًف ٱٛى٤ٮا( .ثكذةف).
( )2ث ٢إف ّ ٨اقذًٕلؿ ا٪٣ضةقح ثةقذًٕلٚ ٫٣٭ٮ ٤ٝٲ ،٢كإٹ ٚ٭ٮ ا١٣سٍل.)Í( .
( )5فائدة ٝ :ةؿ يف ٛ٠ةٱح اٙلٛ٪ٲح :إف اٛلذ٪ضف ا٣ؾم  ٫٣أو ٢يف ا٣ذُ٭ٍل ٱٞةؿ ٚٲ٩ :٫ضف
ثَ١ص ا٘لٲ ،٥ك٦ة ٣ٲف  ٫٣أو ٢ثٛذع٭ةٝ ،ةؿ :ك٬ؾق ٝةٔؽة ٞٛ٤٣٭ةءَ( .شح ٚذط).

 :كصؿٱةف اٛلةء ٱ ٨٦ ٓ٪٧اػذٺَٚ ،٫ٺ ٱ٪ضف  ٨٦ا٪٣٭ؿ ا٘لةرم إٹ ٦ة
صةكر ا٪٣ضةقح إف صؿت  ٓ٦اٛلةء ،كإف ثٞٲخ يف ا٪٣٭ؿ ك٠ةف اٛلةء ٣لؿم ٔ٤ٲ٭ة أك
ثض٪ج٭ة ٚإ ٫٩ٱ٪ضف ٦ ٢٠ة ً٦ص ٔ٤ٲ٭ة ظذٯ ٣لذ٠ ٓ٧سٍل نا( ،)4كٝةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل:
٦ذٯ وةر ا٘لةرم ٔ٤ٲ٭ة ٠سٍل نا َ٭ؿ ك٣ٮ ًف ٣لذ.ٓ٧
 :إذا ٠ة٩خ َٔل ٩ةثٕح كٔ٪ؽ٬ة ٤ٝٲ ٨٦ ٢اٛلةء ا٣ؿا٠ؽ ك٬ٮ ٱٛٲي ٚٮٕٝخ ٚٲ٫
٩ضةقح ٦ةإح أك صة٦ؽة كرٕٚخ ٔٛٚ )4(٫٪ٲ ٫اظذًلٹف ٕ٣يل ػ٤ٲ ٢٬ :)2(٢ٱ٪ضف ٤ٞ٣ذ،٫
أك ٹ؛ ٵف ا٘لةرم ٠ة١٣سٍل؟ رصط اٞٛ٣ٲٞ ¬٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ اُ٣٭ةرة ،كرصط اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ
ث ٨ق٤ٲًلف ا٪٣ضةقحٚ .إف ٠ةف ا٣ؿا٠ؽ ٹ ٱٛٲي ٚإ ٫٩ٱ٪ضف¬( ،)2ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص(.)5
¬ :كإذا اصذٕ٧خ اٛلٲةق ا٤ٞ٣ٲ٤ح اٛلذ٪ضكح ٍٗل ٦ذٍ٘لة ظذٯ وةرت ٠سٍلة ٚإ١لة¬
ك٠ؾا ٣ٮ ٠ة٩خ ٦ذٍ٘لة ز ٥زاؿ دٍ٘ل٬ة ٚإ١لة دُ٭ؿ¬.
دُ٭ؿ( ،)4ػٺؼ أيب َة٣تٝ .ٲÊ :٢
٤ٚ¬ :ٮ ٠ة٩خ ٬ؾق اٛلٲةق ا٣ذٰ اصذٕ٧خ ٦كذٕ٤٧ح أك أ٠سؿ٬ة ٚٺ ظ¬٥١
ٹصذًلٔ٭ة( ،)1ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ا ٢ٌٛ٣ا٪٣ةرص(.)1
َة٬ؿا ٔىل
 :إذا ٗ٧ف إ٩ةء ٚٲ٦ ٫ةء ٦ذ٪ضف يف ٦ةء ٠سٍل َة٬ؿ وةر
ن

اٵوط( ،)1كٝةؿ ثٕي أوعةب ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱُ٭ؿ ،كٝةؿ ثٌٕ٭ :٥إف ٠ةف
( )4اٛلؾ٬ت أَ ٫٩ة٬ؿ ٦ ٢٠ة ً٦ص ٔ٤ٲ٭ة أك ثض٪ج٭ة ٦ة ًف ٱذٍ٘ل ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.)Í( .
(ٚ )4أ٦ة إذا ثٞٲخ ٚٲٚ ٫إ ٫٩ٱ١ٮف ٩ضك نة ظذٯ ٱ١ٮف ٠سٍل نا ٔىل اٚلٺؼ يف ا١٣سٍل( .ثكذةف).
كيف ظةمٲح :ك٠ؾا ٣ٮ ثٞٲخ ُٚة٬ؿ¬ ٔىل اٛلؼذةر إٹ اٛلضةكرٱ ،٨ػٺؼ ٦ة يف ا٣جكذةف.
( )2ك٬ؾا إذا ًف¬ ٱذٍ٘ل ،كإٹ ٚ٭ٮ ٩ضف( .ثكذةف).
( )2ٵ٤ٝ ٫٩ٲ.٢
(٪ٕٚ )5ؽق أَ ٫٩ة٬ؿ ،كاػذ ٙ٤يف ا٤ٕ٣حٞٚ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٵ٦ ٫٩ذى ٢ثُة٬ؿ ،ك٬ٮ ٦ةء إَ٣ل
ك٣ٮ ٠ةف ٤ٝٲٺن .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإ ٫٤٤ٔ ٫٩يف اٛل٭ؾب ثأ٦ ٫٩ذى ٢ث١سٍل( .ثكذةف).
( )4كذ ٟ٣ٵف اٛلٕ٪ٯ اٛلٮصت ٪٣ضةقح اٛلةء ٝؽ زاؿ ،ك٬ٮ ا٤ٞ٣ح( .ثكذةف).
( )1كذ ٟ٣ٵف اٛلكذٕ ٢٧ٹ ٚؿؽ ٚٲ ٫ثَل أف ٱ١ٮف ٤ٝٲٺن أك ٠سٍل نا( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٞٚ )1ةٹ :ٱؿد٠ ٓٛة٪٣ضةقح؛ إذ  ٰ٬أٗ( .ِ٤ثكذةف).
(٬ )1ؾا ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ  #كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة .ٰٕٚكٝةؿ ثٕي أوعةب ا٣نة :ٰٕٚٹ
=

رأق ٫كاقٕ نة َ٭ؿ ،ٹ إف ٠ةف ًٲ ٞنة(.)4
 :إذا ٝ٭ؿ٩ة دار اٙلؿب أك

أق)4(٥٤
Ò

أ٤٬٭ة َ٭ؿ ٦ ٢٠ة د٪ضف ٚٲ٭ة

ثكجت ٛ٠ؿ ،٥٬ك٠ؾا ٦ة أػؾ٩ةق ٔ٤ٲ٭ ٨٦ ٥أ٦ٮاٜلٝ ٥٭ؿانٚ ،أ٦ة ٦ة َشٱ٪ةق ٪٦٭٥
كأػؿص٪ةق(ٚ )2ٺ ٱُ٭ؿ ،Êػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص.
 ٨٦ :دؿَت ثسٮب أك ٦ةء ز ٥ثةف ٩ ٫٣ضةقذ ٫كٝؽ َةؿ اٵ٦ؿ يف دؿَج٫
٘كٕ ٢لٲٓ ذ ،)2(ٟ٣كٝةؿ
ثة٣سٲةب كاٳ٩ٲح كٍٗل٬ة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت :ٱ ¬
اٞٛ٣ٲ ٫ظةد )5(٥كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٣لت إٹ اٛلذ٪ضف اٵكؿ؛ ٛلة يف ذ ٨٦ ٟ٣اٙلؿج.
 :كإذا دٍ٘ل اٛلةء ثؿٱط

اٛلٲذح()4

ك٩عٮ٬ة ًف ٱ٪ضف ،)1(Êػٺؼ

اٛلذَ٧٤١ل(.)1

ٱُ٭ؿ ظذٯ ٱ٘٧ف زة٩ٲ نة كزة٣س نة؛ ٵف ٦ ٢٠ؿة ٘٠ك٤ح( .ثكذةف) .كٝٲ :٢إف ا١٣ٺـ وعٲط
٦٭ًل ث ٰٞاٷ٩ةء ٧٘٪٦ك نةٚ ،إف ر٪ٚ ٓٚضف ث٪ضةقح اٷ٩ةءٛ٦( .ذٰ) (.)Í
( )4إف ٝٲٞٚ :٢ؽ ٤ٝذ :٥إذا اقذٕٚ ٨٦ ٢٧ٮؽ ا٪٣ضةقح يف اٛلةء ا١٣سٍل ثعٲر ٱْ ٨اقذًٕلؿ
اٛلضةكرٱ ٨أك أظؽً٬ل ًف ٱ ٓٛ٪ادىة ،٫٣ك٦ةء اٷ٩ةء ٦ذ٪ضف ٕلٲٕ ،٫ك٬ٮ ثةؽ ،كإً٩ل ادى٢
ثة١٣سٍل ( .ٍٞٚمة .)ٰ٦ٱْ٪ؿ.
ٱْ٪ؿ ؛  ٥٤ٚٱُصح ٚٲًل قٲأيت إٹ ثةٹقذٲٺء ،كًف ٱؾ٠ؿ ظ ٥١إقٺ٦٭ ٥ك٦ة ٱُ٭ؿ ثكجج.٫
(¨ )4
( )2ٹ ٚؿؽ¬.
( )2ٱٕ :ٰ٪أٱً٪ل ث ٖ٤ا٣رتَت ك٣ٮ ٠سؿ؛ ٵف ذ٩ ٟ٣ةدر ٚٺ ٱ١ٮف ٔؾر نا( .ثكذةف).
( )5اٞٛ٣ٲ ٫ظةد ٥ث٪٦ ٨ىٮر اٙل٧ٺٌل ،مٲغ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
( )4اٚلةرصح ٔ ،٫٪ٹٚ Éٲ.٫
( )1ك ٢ٕ٣ظ ٫٧١ظ ٥١اٛلذٍ٘ل ثُة٬ؿ٬ ٨٦( .ة٦ل ا٣ٮاث.)٢
(ٝ )1ة٣ٮا :ٵف ا٣ؿااعح ٔؿض ٹ د٪ذ ٢ٞكظؽ٬ة إٹ ثأصـاء اٛ٩ى٤خ إٌف اٛلةء  ٨٦اٛلٲذح٪٤ٝ .ة:
اٍ٣صع ًف ٱؿد ثةٔذجةر ٦ة ًف ٱ ٨١يف اٛلةء ،كإً٩ل كرد ثةٔذجةر ٦ة ٠ةف ظةوٺن ٚٲ ،٫كٹ ٦ؽػ٢
٣ؽ٣ٲ ٢ا ٢ٕٞ٣يف ذ .ٟ٣كٵف ا٣ؿٱط َة٬ؿة كإٹ ٣ــ  ٨٦أظؽث يف زٮث ٫أف ٱ٘ك .٫٤كٵ٩ة ٹ
 ٥٤ٕ٩أف ا٣ؿااعح ا٣ذٰ كصؽت يف اٛلةء  ٰ٬رااعح اٛلٲذح ،ث٣ ٢لٮز أف ٱ١ٮف أظؽز٭ة آص
دٕةٌف يف اٛلةء( .ثكذةف).

باب ادلياِ()4

 ٰ٬دٞ٪ك ٥إٌف ٝؿاح( )4ك٦نٮبٚ .ةٞ٣ؿاح ٬ٮ اُ٣ة٬ؿ( )2اٛلُ٭ؿ( )2ا٣جةٰٝ
ٔىل أو ٢اٚلٞ٤ح( .)5كاٛلنٮب رضثةف:
اٵكؿ :مةث ٫ظ ،٥١ك٬ٮ اٛلكذٕٞ٣ ٢٧ؿثح ٚ ٨٦ؿض أك ٚ ،٢ٛ٩٭ٮ َة¬٬ؿ ٍٗل
ُ٦٭ؿ( ،)4كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚإَ ٫٩ة٬ؿ ُ٦٭ؿ( ،)1كٝةؿ أثٮ
ظ٪ٲٛح :إ٩ ٫٩ضف( ،)1كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :إ ٫٩ٱ٪ضف ٦ ٫٪٦ة اٛ٩ى ٨٦ ٢ا٘٣ك٤ح اٵكٌف
( )4ك ٰ٬قجٕح ،كٝؽ ٧ْ٩٭ة ثٌٕ٭ٞٚ ٥ةؿ:
٦ػػػةء ا٣كػػػًلء كز٤ػػػش زػػػ ٥آثػػػةر
كػةرج ٦ػ ٨ث٪ػةف اُ٣٭ػؿ قػٲؽ٩ة

كا٣جعػػؿ ٦ػػٓ ثػػؿد أٱٌ ػ نة كأ١لػػةر
ٞل٧ػػػؽ وػػػةدؽ اٞ٣ػػػٮؿ ٟلذػػػةر
ك ٫٣أقًلءٝ :ؿاح كٞ٩ةخ[]4

( )4كظٞٲٞح اٛلةء اٞ٣ؿاح :ا٪٣ةزؿ  ٨٦ا٣كًلء كا٪٣ةثٓ  ٨٦اٵرض.
كوةيف كَٕ٦ل ك ٜ٤ُ٦كْ٩ٲ ٙكأصةج كػة٣ه.
( )2يف ٛ٩ك.٫
(ٍ٘٣ )2لق.
( )5ٱٕ :ٰ٪ا٣ذٰ ػ ٫ٞ٤آص ٔ٤ٲ٭ة كًف ٱٍ٘لق ٍ٘٦ل كٹ مةث ٫مةات ،كقٮاء ٠ةف  ٨٦ا٣كًلء أك ٨٦
اٵرض( .ثكذةف).
( )4ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ٱـٱ٩ ٢ضك نة كٹ ٱؿ ٓٚظؽز نة ،أ٦ة َ٭ةردٚ ٫ٶً ٫٩ف ٱ٩ ٜ٤ضك نة ،كٕ٣ؽـ ّلؿز
ا٣ىعةثح ٔ .٫٪كأ٦ة ٠ٮٍٗ ٫٩ل ُ٦٭ؿ ٤ٚذ٧١ٲ ٢ا٣ك ٙ٤اُ٣٭ةرة ثة٣ذٲ٪ٔ ٥٧ؽ ٤ٝح اٛلةء ،ٹ ثًل
دكة ٨٦ ٍٝاٛلةء( .ثكذةف).
( )1ٵف ا٪٣جٰ ÷ اٗذك ٨٦ ٢ا٘ل٪ةثح ٚج ٰٞيف ثؽٛ ٫٩لٕح ٚأػؾ اٛلةء ا٣ؾم ث ٰٞيف مٕؿق
ٚؽ ٫١٣ثٚ ،٫ؽؿ ذٔ ٟ٣ىل أُ٦ ٫٩٭ؿ٪٤ٝ .ة :ا٣جؽف ٠ةٌٕ٣ٮ ا٣ٮاظؽ( .ثكذةف).
(*) ك٦س٦ ٨ٔ ٫٤ةاذٰ ٔةًف٪٦ ،٭ ٥أرثٕح ٍٔص  ٨٦إ٣رتة َ( .%شح ٬ؽاٱح) .كاػذةرق اٷ٦ةـ
َشؼ ا٣ؽٱ.# ٨
( )1كٝؽ ثة ٖ٣اٷ٦ةـ ٤لٲٯ يف دٌٕٲ٬ ٙؾا اٞ٣ٮؿ.
-------------------------

[ ]4ثةٚلةء اٛلٕض٧حٝ( .ة٦ٮس) .ك٬ٮ ثٌ ٥ا٪٣ٮف ٬ٮ إ٣ؾب اٚلة٣ه .كٔ٤ٲٝ ٫ٮؿ ا٣نةٔؿ:
كإف مػػبخ ًف إَٔػػٞ٩ ٥ةػ ػ نة كٹ ثػػؿدا[]0
ٚػػإف مػػبخ ظؿ٦ػػخ ا٪٣كػػةء قػػٮا٥٠
[ -]0ا٣ربد :ا٪٣ٮـ.

يف اٛ٣ؿض( ،)4كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إ٠ ٫٩ةٛلةء اٛل٘ىٮب ٱـٱ ٢ا٪٣ضف كٹ ٱؿٓٚ
ظ ٥١اٙلؽث( .)4ك٠ؾا اٛلةء ا٣ؾم َ٭ؿ ث ٫اٛلع ٢اٛلذ٪ضف ٚ٭ٮ َة٬ؿ¬ ٍٗل ُ٦٭ؿ،
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كثٕي أوعةب ا٣نة :ٰٕٚإَ ٫٩ة٬ؿ ُ٦٭ؿ ،كٝٲ :٢إ٩ ٫٩ضف.
¬ :ك٦ة ٗك ٢ث ٫ا٣سٮب أك ا٣جؽف اُ٣ة٬ؿاف ْ٪٤٣ةٚح ٍ٘ٚل ٦كذٕٚ ،٢٧إف
دٍ٘ل ٠ةف ٠ة٣ؾم دٍ٘ل ثُة٬ؿ ٔىل ٦ة ٱأيت.
 :إذا اػذ ٍ٤اٛلكذٕ ٢٧ثةٞ٣ؿاح ٚةٙل٣ ٥١ٶٗ٤ت ٪٦٭ًل( )2كٱجُ ٢ظ٥١
اٵٔ ٢ٝىل اٵوطٚ ،)2(Êإف اقذٮٱة ٠ةف ٦كذٕ٧ٺ¬ن ،ذ٠ؿق اٵٍ٦ل اٙلكَل كأثٮ
صٕٛؿ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،كٝةؿ اٵٍ٦ل ٔيل كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس :ثَ ٢ة٬ؿ.
ك٠ؾا ٣ٮ ا٣ذجف ظةٜلًل( )5أك ا٣ذجف ا٘٣ة٣ت ٪٦٭ًل كًف ٱٕؿؼ اٵو٪٦ ٢٭ًل(.)4
ا٣سةٌل :مةثَٔ ٫ل ،كٚٲ٦ ٫كةا:٢
اٵكٌف :أف د١ٮف إَ٣ل ً٦ل ٬ٮ َة٬ؿ ُ٦٭ؿ ً٠لء ا٣جعؿ( )1كا٣رتابٚ ،ٺ ٱٍ٘ل
( ٨٦ )4ا٣ٮًٮء كا٘٣ك.٢
( )4ٵف ً٤٣لء ٝٮدَل ٤٣عؽث كا٪٣ضفٚ ،إذا ثُ٤خ ٝٮة اٙلؽث ثًل ذ٠ؿكق  ٨٦اٵد٣ح ثٞٲخ
اٞ٣ٮة اٵػؿل٪٤ٝ .ة٦ :ة ًف ٱؿ ٓٚاٙلؽث ًف ٱـؿ ا٪٣ضف ( .٫ٌٕٛ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٠ )2ٲٺن¨.
( )2كٔىل ٬ؾا صؿل اٷصًلع إٛ٣يل يف ثؿؾ ا٣جٮادم ك٩عٮ٬ةٚ ،إ ٫٩ٱ١سؿ ٚٲ٭ة اٹقذًٕلؿ ظذٯ
ٱ٘٤ت يف ا ٨ْ٣ث ٢ٱ ُٓٞثأف اٛلكذٕ ٢٧أ٠سؿ ً٦ل ٹ ٱكذٕ( .٢٧مة.)ٰ٦
(*) كٝٲ :٢ٹ ٱجُ ،٢ث٣ ٢ٮ ٙل٦ ٫ٞس ٨٦ ٫٤اٛلكذٕ ٢٧ظذٯ وةر اٵكؿ كا٣سةٌل أ٠سؿ ٠ةف
٦كذٕ٧ٺن( .ثكذةف) .كاػذةرق يف ا٣جعؿ ،كٝٮاق اٛلٛذٰ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )5أو٤ٲ نة أك َةرا نة.)Í( .
(ٚ )4ةٙلْؿ¬.
( )1إذا ٕلؽ؛ ٵٝ ٫٩ج ٢ا٣ذض٧ٲؽ ٝؿاح .كيف ظةمٲح¬ ا٣كعٮٍف ٦ة  :٫ْٛ٣ك٤٦ط ا٣جعؿ ٱٓ٪٧
ا٣ذُ٭ؿ إذا ٍٗل اٛلةء ٤٧٠ط ا٘لجٝ .٢ة٣ٮا :أو ٫٤اٛلةء ٚٺ ٱِص٪٤ٝ .ة :ٱ٤ــ يف ٦ةء ا٣ٮرد
ك٩عٮق٪٦( .٭ة  ْٛ٣نة)٪٤ٝ .ة٬ :ؾا ٠ل٪ٮع ا٣ذُ٭ؿ ثٛ٦( .٫ذٰ).

ظ ٥١اٛلةء(٦ )4ة داـ ٱك٧ٯ ٦ةءٝ ،ٲ :٢إٹ ا٣رتاب¬ ا٣كجغ(.)4
ا٣سة٩ٲح :أف د١ٮف إَ٣ل ً٦ل ٬ٮ َة٬ؿ ٹ ٱذُ٭ؿ ث ٫ك ٫٪١٣ٱن ٜاٹظرتاز ،٫٪٦
ٚ٭ؾا ٹ¬ ٱٍ٘ل ظ ٥١اٛلةء أٱٌ نة( ،)2كذ٩ ٟ٣عٮ ٦ة دٍ٘ل ثٕ٧ؽف ٦ذى ٢ث ،٫أك
ثأوٮؿ مضؿ ٩ةثخ ٚٲ ،٫أك ثُٮؿ اٛل١ر( ،)2أك ثًل ٚٲ ٨٦ ٫اُ٣ع٤ت( .)5ك٠ؾا
إذا ًف ٱٕ ٥٤قجت دٍ٘لق( ،)4ك٠ؾا ٦ة دٍ٘ل ث٧ٮت دكاث )1(٫اٛلذٮ٣ؽة ٚٲ ٫ا٣ذٰ ٹ دـ
ٜلة قةا ،٢ٹ ٦ة ٱكٲ ٢دٚ ٫٦ٲ٪ضك ،)1(¬٫إٹ ا٣كٚ )1(ٟ٧ٺ ٱ٪ضف ث ،٫ػٺؼ أيب
ِ٦ص .كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٙلٛ٪ٲح كاث ٨أيب اٛ٣ٮارس :إف ٦ ٢٠ة ٹ ٱٕٲل إٹ يف اٛلةء
ٚٺ ٱ٪ضف اٛلةء ث٧ٮدٚ ٫ٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة(.)40
٤ٚ¬ :ٮ دٛكؼخ أصـاء ا٣ك ٟ٧اُ٣ةيف ثَل اٛلةء ظؿـ َشث )44(٫ٹ ا٣ذُ٭ؿ
ث .٫ك٠ؾا ٦ة ٱٍصب ثؽكاث ٫ا٣ى٘ةر ٠ة٤٧ٞ٣ح ك٩عٮ٬ة ٚٺ ٤لَ ٢شثٕ٦ ٫٭ة(،)12
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱٮا ٜٚاٛلةء يف ٠ٮَ ٫٩٭ٮر نا ً٠ل ٠ةف ٝج ٢ادىة( .٫٣ثكذةف).
( )4ا٣ؾم ٹ ٣لـم ٤٣ذٲٚ ،٥٧ٲ١ٮف ٠ة٣ؾم ٹ ٱذُ٭ؿ ث.٫
( )2كذ٤٣ ٟ٣عؿج كاِ٣صكرة( .ثكذةف).
( )2كذ ٟ٣ٵً ٫٩ف ٱٕؿض ٦ ٫٣ة ٥لؿص ٨ٔ ٫اُ٣٭ةرة ث٧ؼةُ٣ح كٹ ثً٧لزصح( .ثكذةف).
(ٝ )5ةؿ يف ا٣ن٧ف كٍٗل٬ة٬ :ٮ ثذٞؽٱ ٥اٙل ةء اٛل٭٤٧ح ٔىل ا٣ٺـ .كيف ا٣ؽٱٮاف :يف ٘٣ح ًٕٲٛح
ثذٞؽٱ ٥ا٣ٺـ ،كاٵكؿ أكٌف ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣رتصًلف.
( )4ك٣ٮ كصؽ ٚٲ٨ ٫لء كًف ٱ ٥٤ٔ ٓٞكٹ ّ ٨أ ٫٩اٛلٍ٘ل .)Í( .٫٣
( )1يف ٦ٮًٕ٭ة .كٝٲ :٢ك٣ٮ٦ Êةدخ يف ٍٗل ا٣ؾم دٮ٣ؽت ٚٲ ،٫كٔ ٫٤ٕ٣ىل اٚلٺؼ ا٣ؾم يف
اُ٣ع٤ت.
( ٓ٦ )1ا٣ذٍ٘ل أك ا٤ٞ٣ح.)Í( .
( )1ك٬ٮ ٦ة ¬ ظ ٨٦ ٢ظٲٮا٩ةت ا٣جعؿ؛ ُ٣٭ةرة ٦ٲذذ .٫كٝٲ٦ :٢ة ٤ٚ ٫٣ٮس كذ٩ت ٛ٦ؿكش.
( )40ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ ٠ةف  ٫٣دـ قةا( .٢ثكذةف).
( )44كذ ٟ٣ٵ ٫٩وةر ٦كذؼجس نة( .ثكذةف) (.)Í
( )44ٵ ٫٩وةر ٦كذؼجس نة.)Í( .

ك٣لٮز ا٣ذُ٭ؿ ث ٫ك٣ٮ أدٛ٤٭ة ،ذ٠ؿق يف ا١٣نةؼ(.)4
¬
ا٣سة٣سح :أف د١ٮف إَ٣ل ً٦ل ٱ ٨١٧اٹظرتاز  ٫٪٦ك٬ٮ َة٬ؿ ٍٗل ُ٦٭ؿٚ ،إف
دٍ٘ل رٱط اٛلةء ٛلضةكرد٣ ٫ؾً ٟ٣ف ٱِصق٩ ،Êعٮ ٦ة قؼ ٨يف صؿة اٚل٧ؿ ثٕؽ
ٗك٤٭ة( )4أك يف إ٩ةء ٚٲ ٫أزؿ إ٣ضَل أك ٦ةء ا٣ٮرد ،أك ٠ة٩خ إَ٣ل ا٣ٮإٝح يف اٛلةء
و٤ٲجح ٹ دذٛكغ( )2كٹ دُٕ٪ص( .)2كإف دٍ٘ل َٕ ٥اٛلةء أك ٣ٮ ٫٩ثؾ ٟ٣أك ر٤ل٫
ٵصً٦ ٢لزصح إَ٣ل  ٫٣وةر(َ )5ة٬ؿان ٍٗل ُ٦٭ؿ ٠كةاؿ اٛلةإةت(ٚ ،)4ٲ٪ضف
ثأم ٩ضةقح كٕٝخ ٚٲ ٫ك٣ٮ ٠ةف ٠سٍل نا ،ك٦ذٯ زاؿ دٍ٘لق ٔةد ا١٣سٍل¬ َ٭ٮر نا ،ك٬ؾا
ٔىل ّلىٲ ٢ا٣كٲؽٱ ¬٨كاٞ٣ة٬ل زٱؽ ٤٣٭ةدم  #كأظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق ،٥كٔىل
ّة٬ؿ ٠ٺـ اٵظ١ةـ كأظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق ٥كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح أَ ٫٩٭ٮر()1

( )4ك٣لٮز  ٫٣دكؼَل اٛلةء ك٣ٮ أدٛ٤٭ة.)Í( .
( )4كثٕؽ اٙلةد اٛلٕذةد.)Í( .
( ٥ْٕ٠ )2اٛلٲذح ٔىل اٞ٣ٮؿ ثُ٭ةرد ٫يف دٕؽاد اٛلذٍ٘ل ثُة٬ؿ .اٛلؾ٬ت ٩ضف.
َة٬ؿ ُ٦٭ؿ.
¬
(ٚ )2٭ٮ
( )5ك ِٛ٣ا٣ذؾ٠ؿة :كإ٦ة أف ٱكذ٘٪ٔ ٰ٪٭ة ٚذ ٓ٪٧ا٣ذُ٭ؿ[ٕ٠ ،]4ٮد كٔ٪رب ك٠ةٚٮر كزٔٛؿاف
ك٦ةء كرد ككرؽ مضؿ كدػةف إذا ٍٗل ٣ٮ ٫٩أك َٕ ،٫٧ك٠ؾا ا٣ؿٱط ثةٛلًلزصح ٹ ثةٛلضةكرة.
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨كٍٗلق  ٨٦اٛلؾا٠ؿٱ :٨كدٍ٘ل ا٤٣ٮف كا ٥ُٕ٣ٹ ٱ١ٮف إٹ ً٧٤٣لزصح ،كأ٦ة
دٍ٘ل ا٣ؿااعح ٚعة٥ ٫٣لذٚ ،ٙ٤ٲٕؿؼ اٛ٣ؿؽ ٚٲ ٫ثَل اٛلًلزصح كاٛلضةكرة ثأف ٤ل٨٦ ٢٧
اٛلذٍ٘ل إٌف ٦ٮًٓ ثٕٲؽ ٔٚ ٫٪إف كصؽت ٚٲ ٫د ٟ٤ا٣ؿااعح ٚ٭ٰ ً٦لزصح ،كإف ًف ٚ٭ٰ
ٝلةكرة .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإف ٠ةف اٛلٍ٘ل ٦ةإ نة أك صة٦ؽ نا ٱذٛذخ ٚة٣ذٍ٘ل ً٤٣لزصح ،كإٹ
ٚ٭ٮ ٧٤٣ضةكرة ك إٌف ٬ؾا أمةر يف ا٣ذعؿٱؿ كاٍ٣صح كا( .ٓ٧٤٣ثكذةف) .ظٲر ٝةؿ يف
اٵكراؽ :إ١لة دُٕ٪ص ٚٲ ٫كدًلزص٩( .٫ضؿم).
( )1كٝٮاق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف ا٘٣ٲر ،كاػذةرق وةظت اٵزًلر ،كاظذش  ٫٣يف َشح اٛ٣ذط.
(*) ٱٕ :ٰ٪كإف .٢ٝ
-------------------------

[ ] 4كأ٦ة ٦ة ٹ ٱكذ٘ٚ ٫٪ٔ ٰ٪ٺ ٱ٠ ،ٓ٪٧ذٍ٘ل ٦ةء ا٣رب٠ح ثة٣ؽ ٨٬أك ا٪٣ٮرة ٔٞٲت إً٣لرة .كيف ظةمٲح اٛلعٍل٧ل
صٕ ٢د ٨٬اٌٞ٣ةض ً٦ل ٱكذ٘ ٫٪ٔ ٰ٪اٛلةء .ك(.)Í

٦ة داـ ٱك٧ٯ ٦ةء  ٞ٤ُ٦نة ٍٗل ٌ٦ةؼ إٌف ٦ة ٍٗلقً٠ ،لء ٝؿض أك ٩عٮق ،كركاق
ا ٞٛ٣ٲٔ ٫جؽآص ث ٨زٱؽ ٔ ٨اٵظ١ةـ كاٛل٪ذؼت كاٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص
كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة.ٰٕٚ
ا٣ؿاثٕح :إذا دٍ٘ل اٛلةء ا٣ؿا٠ؽ ّلخ اٵمضةر ث٧ٺٝةة أكراٝ٭ة كٝلةكرٔلة ٞٚج٢
ٱِص،
اٛ٩ىةٜلة ٔ ٨ا٣نضؿ ٹ ٱِص¬( ،)4كثٕؽ قٞٮَ٭ة إف ٠ةف دٍ٘لق ٛلضةكرٔلة ً ٍٞٚف ¬
كإف ٠ةف ٛلًلزصذ٭ة كإ٩ىةر٬ة ٚٲً ٫ف ٱِص أٱٌ نة(٪ٔ )4ؽ اٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص كأيب
َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞ٣ة٬ل Éزٱؽ :ٱ١ٮف َة٬ؿ نا ٍٗل
دٍ٘ل ثةٵكراؽ ا٣ذٰ صةء ُلة ا٣كٲ٢
ُ٦٭ؿ(ٝ .)2ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٠ؾا إذا Ê
أك ا٣ؿٱط(.)2
¬ :كٱٕذرب ثة ٨ْ٣يف ٠ٮف اٛلٍ٘ل ً٤٣لء ٬ٮ ا٣ٮاٚ ٓٝٲ ٫أك ٍٗلق(.)5
اٚلة٦كح :أف د١ٮف إَ٣ل(٩ )4ضكحٚ ،إف ٍٗلت أظؽ أكوةؼ اٛلةء وةر¬ ٩ضك نة
إصًلٔ نة ك٣ٮ ٠ةف ٠سٍل نا ك٣ٮ  ٢ٝدٍ٘لق ،ك٦ذٯ زاؿ دٍ٘لق ٔةد َ٭ٮر نا ،Êذ٠ؿق اٛل٪ىٮر
ثةٓص ،ٱٕ ٰ٪إذا¬ ٬ٮ ٠سٍل .كإف ًف دٍ٘ل أظؽ أكوةٚ ٫ٚإف ٠ةف ٤ٝٲٺن د٪ضف ،Êػٺؼ أظؽ
ٝٮٍف اٞ٣ةق ٥ك٦ة ٟ٣كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ(ٝ ،)1ةؿ يف ا٣نٛةء :ك٬ٮ ا٣ىعٲط؛ ٞ٣ٮ:÷ ٫٣
( )4كٚة ٝنة ثَل ا٣كٲؽٱ.٨
(ٝ )4ٮم ،كٝٮاق اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص.
( )2ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(ٚ )2٭ٮ ٔىل ٬ؾا اٚلٺؼ .اٛلٞؿر ٧٤٣ؾ٬ت أَ Ê٫٩ة٬ؿ ٍٗل ُ٦٭ؿ كٹ ٱأيت ٚٲ ٫اٚلٺؼ.)Í( .
(ٚ )5إف ًف ٤لى ٨ّ ٫٣ ٢ظ ٥١ثةُ٣٭ةرة ،كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣كاٵو ٢يف ٦ةء ا٣ذجف ٍ٘٦لق
اُ٣٭ةرة.)Í( .
( )4ٱٕ :ٰ٪ا٣ذٰ د٪ضف ُلة اٛلةء.
َ
ْ
ْ
الرس َز فاْ ُ
( )1ظضح اٞ٣ٮؿ اٵكؿ :أف ا٪٣ضةقح ٝؽ ػةُ٣ذ ،٫كٝؽ ٝةؿ دٕةٌفْ :ص َو ُّ
ش ْرّ5ص [اٛلؽزؿ] كٝةؿ
َ
ْ َ
دٕةٌفْ :ص َويُ َ
ط ّ ِر ُم َقييِْٓ ًُ اْلَتَانِدّص [اٵٔؿاؼٚ ]451ؽؿ ٔىل اٛل ٨ٔ ٓ٪اقذًٕلؿ ا٪٣ضةقح،
كٚلربم اٹقذٲٞةظ كٹ ٱجٮ ٨٣أظؽ ٥٠يف اٛلةء ،كٝؽ ٦ؿ ،كٵ ٫٩اصذٚ ٓ٧ٲ ٫اٙلْؿ
=

((ػ ٜ٤اٛلةء َ٭ٮران ٹ ٱ٪ضك ٫إٹ ٦ة ٍٗل ٣ٮ ٫٩أك ر٤ل ٫أك َٕ ،))٫٧كإف ٠ةف ٠سٍلان ًف
ٱ٪ضف ٨ ٫٪٦لء ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٱ٪ضف  ٫٪٦اٛلضةكر اٵكؿ ٪٤٣ضةقح أٱً٪ل ث٘٤خ،
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ إ٣جةس :ٱ٪ضف اٛلضةكر اٵكؿ كا٣سةٌل.Ê
ٝ :ةؿ يف¬ اٷٚةدة٠ ٨٦ :ةف ٦ؾ٬ج٩ ٫ضةقح اٛلةء ا٤ٞ٣ٲٚ ٢إً٩ل ٱ٤ـ ٫٦اصذ٪ةث٫
ثٕٲ ،٫٪ٹ اصذ٪ةب  ٨٦اقذٕ٠ ٫٤٧ل ٨ٱؿل َ٭ةرد .)4(٫ك٠ؾا ٚٲ ٨٧اقذٕ ٫٤٧ك٬ٮ
ٱؿل َ٭ةرد ٫ز ٥دٍ٘ل اصذ٭ةدق إٌف أ٩ ٫٩ضف ٚٺ إٔةدة ٔ٤ٲ٣ ٫ٮًٮا ٫إذا ٠ةف ٝؽ
وىل ،كٝج ٢ا٣ىٺة ٱٕٲؽ ا٣ٮًٮء ،كٹ ٱ٤ـٗ ٫٦ك ٢ثؽ ٫٩كٹ زٲةث.)4(٫
َْ ْ
كاٷ ثةظحٚ ،ٮصت د٘٤ٲت اٙلْؿ ٔىل اٷثةظح .كظضح اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوأُ َزنلَا
ُ
ٌ ََِ ذ
الص ٍَاءِ ٌَاءً َؼ ُٓ ً
ٔراّ48ص [اٛ٣ؿٝةف] ،كٝٮ ٫٣دٕةٌف ْص ٌَاءً ِِلُ َؽ ّ ِٓ َرك ًْ ةِِّّص [اٵٛ٩ةؿ ]44كًف
ٱٛى ٢ثَل ٤ٝٲ ٫٤ك٠سٍلق ،كػؿج ٦ة ٍٗل أظؽ أكوة ٫ٚثؽٹ٣ح ٛ٪٦ى٤ح ،كٝ ٰ٬ٮ:÷ ٫٣
((ػ ٜ٤اٛلةء َ٭ٮر نا ))..اٚلرب  ،كٵً ٫٩ف ٱذٍ٘ل ١ٚةف ٠ة١٣سٍل ،كٕ٣ؽـ ّلؿز ا٣ك ٙ٤يف آ٩ٲذ٭٥
 ٨٦ا٣ىجٲةف ا٣ؾٱ ٨ٹ ٱذعؿزكف ٔ ٨ا٪٣ضةقةت ك٠سؿة ٕ٦ة٩ةٔل٧٤٣ ٥ٲةق يف ٤ٞ٩٭ة كٖل٤٭ة
كٹقذًٕلٜل٦ ٥ةء اٙلًلـ كٗ٧ف اٵٱؽم ا٪٣ضكح كاُ٣ة٬ؿة يف اٙلٲةض ا٣ؽاػ٤ح كاٚلةرصح
٤ٝ ٓ٦ح اٛلةء ٚٲ٭ة ،كٵف ٔ٧ؿ دٮًأ  ٨٦صؿة اُ٪٣صاٌل  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ث٤ٞح اٛلةء ٥٤ٚ ،ٱٕٮؿ إٹ
ٔىل ٔؽـ دٍ٘ل اٛلةءٝ .ةؿ اٛل٭ؽم ٬ :#ؾق اٵػجةر ٔىل ا٧ٕ٣ٮـ ك٤ٕ٣٭ة يف ا١٣سٍل ،كأػجةر
اٞ٣ٮؿ اٵكؿ ػىٮص ٱؿصع٭ة اٙلْؿ ،كٹ ٩ك ٥٤دكة٦ط ا٣ك ٓ٦ ٙ٤دٲ ٨ٞا٪٣ضةقح.
كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إف اٛلؼذةر اٙل ٥١ثُ٭ةردٛ ٫لة ذ٠ؿ٩ةق ،ك٣رتصٲط أد٣ح اُ٣٭ةرة ٔىل أد٣ح
ا٪٣ضةقح؛ ٵف ٦ة أكردكق  ٨٦اْ٣ٮا٬ؿ إً٩ل قٲٞخ ٵٗؿاض أػؿل ٍٗل ٦ة ٩ع ٨ثىؽدق،
ٚذ٪ةكٜلة ٜلؾا اٛلةء ٱٌٕ ٨٦ ٙص٭ح ٠ٮ١لة ٦كٮٝح ٣جٲةف ٍٗلق ،ثؼٺؼ أػجةر اُ٣٭ةرة ٚإ١لة
٦كٮٝح ٣جٲةف ٗؿض ا٣ذُ٭ٍل ٹ ٘٣ؿض قٮاقٝ .ةؿ  :#كٞ٣ؽ ٪٠خ أكد أف ٱ١ٮف ٦ؾ٬ت
اٜلةدم  #يف ذ٧٠ ٟ٣ؾ٬ت اٞ٣ةقٝ ،٥ةؿ :كٝؽ ٝةؿ ا٣نٲغ أثٮ ظة٦ؽ ا٘٣ـاٍف٪٠ :خ أكد
أف ٱ١ٮف ٦ؾ٬ت ا٣نة٦ ٰٕٚس٦ ٢ؾ٬ت ٦ة ٟ٣يف ذ( .ٟ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٚ )4ٺ ٱذض٪ت Êرَٮثذ ٫كاٛليش ٔىل أزؿق كا٣ىٺة يف ٦ىٺق( .ثؿ٬ةف) .كاٛلٞؿر اٛل٨٦ ٓ٪
اقذًٕلؿ ٦ة اقذٕ٫٤٧؛ ٵ٪ٔ ٫٩ؽ اٛلكذٕ٩ ٢٧ضف ً٠ل ٱأيت يف ا٘لًلٔح إف مةء آص دٕةٌف.
( )4كذ٠ؿ يف ا٣جعؿ Êأ ٫٩ٱ٤ـٗ ٫٦ك ٢زٲةث[ ٫كثؽ٧٤٣ ])Í( .٫٩كذٞج٤ح؛ ٵً ٫٩ف ٱ ٢ٕٛاٛلٞىٮد
ث .٫ك٦س ٨ٔ ٫٤اٙلٛٲِ .)Í( .ك ِٛ٣اٙلٛٲِ Êكَشظ ٫يف ٦كأ٣ح اٵكاٌل :كٱ٘ك ٢زٲةث٫
كثؽ٧٤٣ ٫٩كذٞج٤ح.)Í( .

 :كظؽ ا١٣سٍل ٬ٮ٦ Éة ٱ٘٤ت يف ا ٨ْ٣أف ا٪٣ضةقح ا٣ٮإٝح ٚٲ ٫كٝلةكر٦لة()4

ٹ ٱكذٕ٧ٺف ثةقذًٕل ،٫٣ثعٲر إ١لة ًف ِلةكر أصـاء اٛلةء ٤٠٭ة .كا٤ٞ٣ٲ٬ ٢ٮ ٦ة ظى٢
اٚ ٨ْ٣ٲ ٫أ١لة دكذٕ ٢٧ا٪٣ضةقح ثةقذًٕل ،٫٣ثعٲر إ١لة صةكرت أصـاء اٛلةء ٤٠٭ة .ك٦ة
ًف ٤لىٚ ٢ٲٚ ٨ّ ٫ع ٫٧١ظ ٥١ا٤ٞ٣ٲ ،٢كذ٥ ٟ٣لذ ٙ٤ثةػذٺؼ ظةؿ اٛلةء يف
اصذًلٔ ٫كا٦ذؽادق ،كث١سؿة ا٪٣ضةقح ك٤ٝذ٭ة ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨ا٣كٲؽٱ ،٨كيف
اٍ٣صح ٔ ٨اٞ٣ة٬ل زٱؽ .Éكٝةؿ اٜلةدم( :)4إف ا١٣سٍل ٬ٮ ٦ة ٹ دكذٮٔج ٫اٞ٣ٮا٢ٚ
ا١٣جةر ٞ٠ة٤ٚح ثؽر َشث نة كَ٭ٮر نا كاٗرتا ٚنة .كٚٲ ٫ص٭ة٣ح ،كٝؽ ٝؽر( )2ثكذح أذرع
َٮٹن ك٦س٤٭ة ٔؿً نة ك٦س٤٭ة ٔ ٞ٧نة .كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚإف ا١٣سٍل
ٝؽر ٤ٝذَل ٬ضؿٱذَل(ٚ )2ٲ٭ًل ٗلكًلاح رَ ٢ثةٕ٣ؿا ،)5(ٰٝكٝؽ ٝؽر( )4ثؾراع كرثٓ
َٮٹن كٔؿً نة كٔ ٞ٧نة ،ك٦ة ٠ةف دكف ذٚ ٟ٣٭ٮ ٤ٝٲ.٢
 :إذا كٕٝخ ا٪٣ضةقح يف اٛلةء ا١٣سٍل أك ا٘لةرم ٚة٩ذٌط  ٫٪٦ثٮٝٮٔ٭ة
إٌف زٮب إ٩كةف ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱ١ٮف¬ اٛل٪ذٌط ٩ضك نة( ،)1كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص
(ٔ ُٙٔ )4ىل اق ٥إف.
( )4كظضح اٜلةدم  #أف ٦ة ٠ةف ٹ ٱكذ٘ؿؽ ٚإ ٫٩ٱٮو ٙثة١٣سؿة ،كإف ٠ةف ٱكذ٘ؿؽ ٚإ ٫٩ٱٮوٙ
ثة٤ٞ٣حٝ .ٲ :٢كٝؽ ٝؽرت اٞ٣ٮا ٢ٚثٞة٤ٚح ثؽر ،ك ٥٬زٺزًلاح كثٌٕح ٍٔص كٚؿقةف كقجٕٮف
راظ٤حٝ .ةؿ  :#ك٬ؾا رد إٌف ص٭ة٣حٚ ،إ١ل ٥إف ردكق إٌف ٔؽد ٞ٦ؽر ٚ٭ٮ ّل ٥١ٹ ٦كذ٪ؽ  ٫٣كٹ
دٹ٣ح ٔ٤ٲ ،٫كإف ردكق إٌف أ٦ؿ ٦ج٭ٚ ٥٭ٮ رد إٌف ًٔلٱح .كٵف ٦ة ٱ٦ ٰٛ١ةاح أ٠ ٙ٣سٍل ٹ ٞلة٣ح ،ك٦ة
ٱ ٰٛ١ا٣ٮاظؽ كاٹزَ٪ل ٤ٝٲ ٢ثٺ ٦ؿٱح ،ك٦ة ثَل ٬ؾٱ ٨اُ٣ؿَٚل كقةاٍ ٠سٍلة ك٦ؿادت ٦ذٛةكدح،
ٚٺ ٥لذه ثٌٕ٭ة دكف ثٕي إٹ ثؽٹ٣ح ّة٬ؿة كأ٦ةرة ٝٮٱح( .ثكذةف).
( )2اٵٍ٦ل ٔيل.
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣إذا ٠ةف اٛلةء ٤ٝذَل ثٞٺؿ ٬ضؿ ًف ٤ل ٢٧ػجس نة)) .كيف ظؽٱر آػؿ(( :إذا
ث ٖ٤اٛلةء ٤ٝذَل ًف ٱ٪ضك٨ ٫لء))٪٤ٝ .ة :ق٪ؽق ًٕٲ ،ٙإٌف آػؿ ٦ة ذ٠ؿق يف ا٣جكذةف.
(ٝ )5ةؿ ا٘لٮ٬ؿم :كا٣ؿَ ٢از٪ة ٍٔص أكٝٲح( .ثكذةف).
( )4اٛلٞؽر  ٫٣ا٘٣ـاٍف( .ثكذةف).
( )1ٵ ٨٦ ٫٩اٛلضةكر اٵكؿ أك ا٣سةٌل( .ثكذةف).

كاٙلٞٲ :ٰ٪ثَ ٢ة٬ؿ( .)4كإف ك ٓٝاٛلةء ٔىل ا٪٣ضةقح ٚة٩ذٌط ٚ٭ٮ ٩ضف ،)4(Êكإف
كٕٝخ ا٪٣ضةقح يف ٦ةء ٤ٝٲٚ ٢ة٩ذٌط ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ظك ٨كٱٮق :ٙإ٩ ٫٩ضفÊ
كٚة ٝنة ٔىل ٦ؾ٬ج٪ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إف ٚٲ ٫ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص(ً٠ )2ل يف ا١٣سٍل،
كٝؽ ذ٠ؿ ٦س ٫٤يف ا٣ـ٬ٮر.

( )4ٵ٤ ٫٩لذ ٢٧أ ٨٦ ٫٩ا٣سة٣ر ،كاٵو ٢اُ٣٭ةرةَ( .شح ُلؿاف).
( )4ٱٕ :ٰ٪كٚة ٝنة٬ ،ؾا ذ٠ؿق ثٌٕ٭ ٥كاػذةرق يف ا١٣ذةب؛ ٵ ٫٩اٛ٩ى ٢ك٬ٮ ٦ذ٪ضف ،كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ثٔ ٢ىل اٚلٺؼ( .ثكذةف).
(*) كٚة ٝنة٤ٝ .خ :ٵ ٫٩ٹ ٱ١ٮف إٹ  ٨٦ا٣ٮا٤ٔ ٓٝٲ٭ة ،كذّ ٟ٣ة٬ؿَ( .شح اثُ ٨لؿاف).
( )2اٛلؾ٬ت أ٩ ٫٩ضف يف ٕلٲٓ اٵَؿاؼ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ا٣ذؾ٠ؿة.)Í( .

فصم[ :فيًا يسفغ احلدد ٔيا ال يسفؼّ]

إً٩ل ٱؿد ٓٛاٙلؽث ثةٛلةء( )4اٙلٺؿ اُ٣ة٬ؿ اٛلُ٭ؿ¬ ك٣ٮ  ٨٦ز٤ش أك ثؿد( )4أك
ثعؿ( ،)2ٹ ثٍ٘لق¬ ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٵٍ٦ل اٙلكَل يف ٦ةء ا١٣ؿـ كاٵمضةر.
كٹ ٱ١ؿق ا٣ٮًٮء ثةٛلةء اٛلن٧ف( ،)2ػٺؼ اٛلؿدًص كا٣نةٚ ٰٕٚٲًل
¬ :
م٧ف يف آ٩ٲح ا٣ىٛؿ( .)5كٹ ثةٛلكؼ )4(٨ك٤ٌٚح ا٘ل٪ت كاٙلةاي(.)1
 :Êك٣لٮز ا٣ٮًٮء ثًلء اٳثةر كاٛل٪ة ٢٬كاٵرا٬ل اٛل٤٧ٮ٠ح ثٍ٘ل إذف
أ٤٬٭ة( )1إذا أػؾ اٛلةء ٪٦٭ة إٌف ػةرج ٔىل اٵوط( ،)1ػٺؼ ا٣ٮايف( )40كأظؽ ٝٮٍف
( )4ٱٕ :ٰ٪اٞ٣ؿاح؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ:ص ٌَاءً َؼ ُٓ ً
ٔراّ48ص ،اٙلٺؿ ٹ ثةٛل٘ىٮب؛ ٵٔ ٫٩جةدة ٚذجُ٫٤
اٛلٕىٲح .اُ٣ة٬ؿ ٹ ثةٛلذ٪ضف ،اٛلُ٭ؿ ٹ ثةٛلكذًٕ٠ ٢٧ل ٦ؿ( .ثكذةف).
(ٛ )4لة ركم ٔ ÷ ٫٪أ٠ ٫٩ةف ٱٞٮؿ يف ق١ٮد ٫ثَل ا٣ذ١جٍلة كاٞ٣ؿاءة(( :ا٤٣٭ ٥اٗكٰ٪٤
ثًلء ا٣س٤ش كا٣ربد))٤ٚ ،ٮٹ أ١لًل ُ٦٭ ؿاف ٛلة صةز ا٘٣كُ ٢لًلٝ .ةؿ  :#كاٛلؿاد إذا ٠ة٩خ
ذااجح أك رػٮة ثعٲر د١ٮف صةرٱح ٔىل اٵٌٔةء ،إٹ اٛلكط ثة٣ؿأس ٚٲضـئ ُلة صة٦ؽة؛
إذ ٱٚ ٰٛ١ٲ ٫إوةثح ا٣ج( .٢٤ثكذةف).
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮ٬(( :÷ ٫٣ٮ اُ٣٭ٮر ٦ةؤق كاٙل٦ ٢ٲذذ ،))٫كٞ٣ٮً ٨٦(( :÷ ٫٣ف
ٱُ٭ؿق ا٣جعؿ ٚٺ َ٭ؿق آص))( .ثكذةف).
( )2أم :ا٣ؾم ٝىؽ إٌف دن٧ٲك ،٫كذٝ ٟ٣ٲةس ٔىل ٦ة قؼ٪ذ ٫ا٣ن٧ف يف اٙلٲةض كا٣ربؾ،
ثضة ٓ٦أ٦ ٫٩ةء ٙلٞذ ٫اٙلؿارة ٵص ٢ا٣ن٧ف( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5كذٛ ٟ٣لة ركت ٔةانح أ١لة قؼ٪خ ٦ةء يف ا٣ن٧ف ٞٚةؿ ٜلة ا٣ؿقٮؿ ÷(( :ٹ دٕٛيل ٱة
ٖلٍلاء ٬ؾا ٚإ ٫٩ٱٮرث ا٣ربص))ٝ .ةؿ  :#ك٬ؾا ٤لٔ ٢٧ىل أ ٫٩يف آ٩ٲح ا٣ىٛؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4ػٺؼ ٝلة٬ؽ.
( )1ػٺؼ اٙلك ٨ث ٨وة٣ط.
( )1كذ ٟ٣ٵف أو ٢اٛلةء و
ثةؽ ٔىل اٷثةظح ٦ة ًف ٱٞ ٨١لؿز نا يف اٳ٩ٲح؛ ثؽ٣ٲٝ ٢ٮ:÷ ٫٣
((ا٪٣ةس َش٠ةء يف زٺث :اٛلةء كا٪٣ةر كا١٣ٶ )) ،ك٬ؾا ٝٮؿ اٜلؽكٱح كأػٍل ٝٮٍف اٛلؤٱؽ
ثةٓص ( .#ثكذةف).
( ٨١٣ )1ٱأز ٥ا٣ؽاػ ٢إٹ ثإذف ٦ة ٫١٣أك ٦ة يف ظ ٥١اٷذف  ٨٦صؿم ٔؿؼ أك ّ ٨رًة.
(َشح أز٬ةر ث ٨٦ ٫ْٛ٤اٍ٣ص٠ح) (.)Í
( )40ا٣نٲغ ٔيل ث ٨ثٺؿ ٦ٮٌف ا٣كٲؽٱ :٨اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت.

اٛلؤٱؽ ثةٓص(ٚ .)4إف دٮًأ يف ٦ٮًٓ ٠ل٤ٮؾ ثٍ٘ل رًة ٦ة ٫١٣أك يف ٪٦٭٦ ٢كج٢
ٍ٤٣صب ٞٚ ٍٞٚةؿ يف َشح اٞ٣ة٬ل زٱؽ كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :إ٣ ٫٩لـا¬ٓ٦ ٫
اٷز)4(٥؛ ٵٔ ٫٩ىص ثٍ٘ل ٦ة أَةع( ،)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ك٤لٲٯ
ا٣جعٲجط :ٹ ٣لـا .٫كإف دٮًأ  ٨٦إ٩ةء ٌٚح أك ذ٬ت أك ٘٦ىٮب أصـأق ٔ٪ؽ أيب
َة٣ت( ،)2ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص.
٣لـم ثةٛلةء اٛل٘ىٮب ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة .)5(ٰٕٚك٣لـم ثًلء
Ê
 :كٹ
Ê
ٱٕؿؼ
اٍ٘٣ل ظٲر صؿت ث ٫إ٣ةدة (٩ ،)4عٮ ٦ة ٱ٪ـع  ٨٦ا٣جبؿ إٌف ٞ٦ؿق أك ٠لؿق ٦ة ًف
٠ؿا٬ح ٦ة ٫١٣أك ٠ٮ ٫٩وٍ٘ل نا أك ٩عٮق(.)1
 ٨٦ :دٮًأ ثًلء كٔ٪ؽق أ٦ ٫٩جةح أك ٘٦ىٮب ز ٥ثةف ٔ١كٞٚ ٫ةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱٕذرب ثةٹثذؽاء( ،)1كٝةؿ أثٮ إ٣جةس
كاٙلٞٲ ٰ٪كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ثةٹ٩ذ٭ةء¬ يف ا٣ىعح ٹ يف
اٷزٝ .)1(٥ةؿ ا :)40(ٰ٪١٣ك٠ؾÉا إذا دٮًأ ثًلء كٔ٪ؽق أ٩ ٫٩ضف أك وىل يف زٮب
أك ٔ٤ٲ ٫كٔ٪ؽق أ٩ ٫٩ضف ز ٥ثةف َة٬ؿ نا(.)44
( )4ٵ ٟ٤٦ ٫٩ٹ ٱكذس٪ٯ َ ٫٪٦شب كٹ َ٭ٮر( .ثكذةف).
( )4ك٣لٮز  ٫٣ا٣ذٲ.)Í( .٥٧
( )2ٱٕٕٚ :ٰ٪ىص ثة٣ٮٝٮؼ يف ذ ٟ٣اٛلٮًٓ ،كأَةع ثةقذًٕلؿ اٛلةء يف أٌٔةاٚ ،٫ةٚرتٝة( .ثكذةف).
داػ ٢اٷ٩ةء ،ػٺؼ ٦ة يف ا٣جكذةف ٞٚةؿ :ٹ ٣لـٱ.٫
¬
( )2ك٣ٮ
( )5كاٛلٕذـ٣ح.
(ٍٗ ٨٦ )4ل ِ٦صة.
(٦ )1كضؽ .ٱٞةؿ٣ :لؿم ٔ٤ٲ٭ً٠ ٥ل ٣لؿم ٜل.)Í( .٥
( )1كذ ٟ٣ٵف إ٣ربة ثةٹٔذٞةد؛ إذ اُ٣ةٔح كاٛلٕىٲح ٱجذ٪ٲةف ٔ٤ٲ ،٫كا١٩نةؼ إ٣ةٝجح ٹ
ظ .٫٣ ٥١كظضح أ ٢٬اٹ٩ذ٭ةء أف ا٣ذٕٮٱ ٢يف اٵ٦ٮر ٔىل اٙلٞةا ،ٜكٹ ظ٣ ٥١ٺٔذٞةدات
يف ٤ٝت اٙلٞةأً ٜل ٤ٔ ٰ٬ٲ( .٫ثكذةف).
(ٞٚ )1ؽ أز ٥ثةٷٝؽاـ.
( )40ا٣نٲغ اٷ٦ةـ اٙلةُٝ ،ِٚت ا٣ؽٱ ،٨أثٮ إ٣جةس كٱٞةؿ :أثٮ اٙلك ،٨أٖلؽ ث ٨أيب اٙلك٨
ا٣( .ٰ٪١٣ٮا .)ٓ٦ك٬ٮ مٲغ اٞ٣ة٬ل صٕٛؿ.
وعخ وٺد ٫كٱأز ٥ثةٷٝؽاـ.
¬
()44

 :إذا ا٣ذجف اٛلةء اٙلٺؿ ثةٛل٘ىٮب ًف ٣لـ¬ ا٣ذعؿم ٚٲ ،)4(٫ػٺؼ
اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف .كإف دٮًأ ثةً ٢١٣ف ٣لـا)4(٫؛ ٵٔ ٫٩ةص ث .٫ك١٬ؾا يف
ا٣سٲةب .ك )2(٫٤ٕ٣ٱكذٞٲٔ ٥ىل ٝٮؿ اٹثذؽاء(.)2
 :كإذا ا٣ذجف اٛلةء اُ٣ة٬ؿ ثةٛلذ٪ضف ٚٺ ٱذعؿل¬ ٚٲ ٓ٦ ٫اٹقذٮاء(،)5
ػٺؼ ا٣نة ،)4(ٰٕٚك٤ٗ ٓ٦جح آ٩ٲح اُ٣ة٬ؿ ٣لٮز¬ ا٣ذعؿم ،إٹ أف ٣لؽ(٦ )1ةء ٱٕ٫٧٤
َة٬ؿ نا ًف ٱذعؿ ،ػٺؼ اث ٨اٚل٤ٲ٪٤ٝ .)1(٢ة :ك٣ٮ ٠ةف اٛل٤ذجف ثةُ٣ة٬ؿ َٔل ٩ضف
أٱٌ نة( ،)1ػٺؼ أ¬وعةب ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٣ٲف
 ٫٣أف ٥لذرب اٛلذ٪ضف ثة٣ؾكؽ(ٔ ٓ٦ )40ؽـ ا)44(٨ْ٣؛ ٵٞ ٫٩لؿـ .كاٵٝؿب صٮازق¬؛
( )4كذ٣ ٟ٣بٺ ٱ٤ــ اٛلة ٟ٣اصذ٭ةدق( .ثكذةف).
(*) إٹ ٍ٤٣صب  ٓ٦اٙلةصح؛ ٵف اِ٣صكرة ٦جٲعح.)Í( .
( )4إذا ٠ةف ثٕؽ Êػ ،٫ُ٤كإٹ أصـأ( .قًلع).
( )2ٱٕ :ٰ٪صٮاز ا٣ذعؿم.
( )2ٱٕٚ :ٰ٪أ٦ة ٔىل ٝٮؿ أ ٢٬اٹ٩ذ٭ةءٚ Êٲضـٱ ٓ٦ ٫اٷز( .٥ثكذةف ث .)٫ْٛ٤ك٬ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل أ٫٩
دٮًأ ث ٢١كاظؽ ٔىل اٛ٩ؿادق؛ إذ ٣ٮ ٕلٕ٭ًل ًف ٣لـق ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل.)Í( .
(٣ )5ذ٘٤ٲت صة٩ت اٙلْؿ( .ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )4ظضذ٪ة أٝ ٫٩ؽ اقذٮل صة٩جة اٙلْؿ كاٷثةظح ٤٘ٚت صة٩ت اٙلْؿ .كظضذً٠ ٫ل ٣لٮز يف
ا٣سٲةب  ٓ٦اٹقذٮاء٪٤ٝ .ةٚ :ؿؽ ثٲ٪٭ًل؛ ٚإف ا٣سٮب اٛلذ٪ضف ٹ ظْؿ يف ٣جك ،٫ثؼٺؼ
ا٣ذُ٭ٍل ثةٛلةء اٛلذ٪ضف ٚ٭ٮ ٞلْٮرٚ ،ٺ ٝٲةس( .ثكذةف).
( )1يف اٛلٲ.¬٢
( )1ٱْٕ :ٰ٪لؿ٣ل٧٤٣ ٫ؤٱؽ ثةٓص ،ك٬ٮ ٝٮؿ اٵ٠سؿ  ٨٦أوعةب ا٣نة .ٰٕٚظضذ٪ة أ ٫٩ٱ٫٪١٧
إقٞةط اٛ٣ؿض ثٲَٞل ٚٺ ٣لٮز  ٫٣ا ٢٧ٕ٣ثة ،٨ْ٣كٝؽ ٝةؿ ÷(( :دع ٦ة ٱؿٱج ٟإٌف ٦ة
ٹ ٱؿثٲ .))ٟكظضذ٭ ٥أ٣ ٫٩ٲف ٚٲ ٫أ٠سؿ  ٨٦إ٣ؽكؿ ٔ ٨اٛلذٲ ٨ٞإٌف اٛلع١ٮـ ثُ٭ةرد ٫يف
اْ٣ة٬ؿ ،كذٍٗ ٟ٣ل ٠لذ ٓ٪يف اُ٣٭ةرة٪٣ .ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف).
(٠ )1ة٣جٮؿ.
( )40كاٛلؾ٬ت أ٣ ٫٩لٮز ثة٧٤٣ف ٹ ثة٣ؾكؽ ،ذ٠ؿق اٷ٦ةـ يف ا٘٣ٲر يف َشح ٝٮ :٫٣إٹ أف
دـٱؽ آ٩ٲح اُ٣ة٬ؿ.
(*) اٵٝؿب أ٣ ٫٩لٮز اٹػذجةر ثة٣ؾكؽ.)Í( .
(ُ٤٣ )44٭ةرة( .قًلع).

ٵ٣ ٫٩لٮز ٦جةَشة ا٪٣ضةقح ٔ٪ؽ إ٣ؾر.
٤ٚ :ٮ ا٬ؿاٝخ اٳ٩ٲح إٹ كاظؽ نا ٪٦٭ة ٚ٭ ٫٣ ٢أف ٱذعؿلٚ Êٲ ٫أـ ٹ؟ ٚٲ ٫كص٭ةف
ٵوعةب ا٣نة .)4(ٰٕٚكظٲر ًف ٤لى ٨ّ ٫٣ ٢ثةُ٣ة٬ؿ دٲ٤ٚ ،٥٧ٮ ظى٨ّ ٫٣ ٢
ثٕؽ ٦ة وىل ثة٣ذٲ ٥٧أٔةد يف ا٣ٮٝخ- Êػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص -ٹ ثٕؽق.
٤ٚ :ٮ ٠ةف اٛلذعؿكف يف اٛل٤ذجف صًلٔحٚ ،ذٮًأ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ ٥ثًل ّ٨
َ٭ةرد ٫ظذٯ اقذ٘ؿٝٮا اٳ٩ٲح وعخ¬ وٺٔلٚ ٥ؿادل ،كأ٦ة صًلٔح ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :ٹ ٱأد ٥أظؽ ٪٦٭ É٥ثة٣سةٌل ،ك٬ٮ ٝٮؿ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،)4(ٰٕٚكٝةؿ اٷ٦ةـ
٤لٲٯ :ث٣ ٢لٮز()2؛ ٵف اٷ٦ةـ ظة .٥٠كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ظك ٨كٔيل٣ :لٮز اٹاذًلـ
ثةٵكؿ ٪٦٭ ٥كثة٣سةٌل ظذٯ ٱؤـ اٳػؿ ٪٦٭ ٥يف وٺة أػؿل٧ٚ ،ذٯ أ٦ٮا ٤٠٭٥٤ٔ ٥
ثُٺف وٺة أظؽٚ ،٥٬ٲٌٞص  ٢٠كاظؽ ٪٦٭٦ ٥ة وىل ٦ؤد نًل( .)2ك٬ٮ ٝٲةس ٠ٺـ
اٛلؤٱؽ ثةٓص يف زٺزح أظؽث أظؽ ٥٬كا٣ذجف ز ٥أـ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ ٥يف وٺة ثىةظجٲ.٫
¬ ٨٦ :اظذةج اٛلةء

ٍ٤٣صب()5

كا٣ذجف ثة٪٣ضف أك ثةٛل٘ىٮب ٚإ٫٩

( )4ثٚ ٢ٲ ٫زٺزح أكص ٫ذ٠ؿ٬ة يف ا٣رب٬ةف كاٹ٩ذىةر ٔ٪٭ :٥أظؽ٬ة :أ ¬٫٩ٱذعؿل يف ا٣جة ٰٝٷ١٦ةف
ا٣ذعؿم ٚٲ .٫كا٣سةٌل :أ ٫٩ٹ ٱذعؿل ،ث ٢ٱذٲ٥٧؛ إذ ٹ ٣لـم ا٣ذعؿم إٹ ثَل ازَ٪ل .كا٣سة٣ر :أ٫٩
ٱذٮًأ ثة٣جةٍٗ ٨٦ ٰٝل ّلؿ كٱذَٕل ُ٤٣٭ةرة؛ ٵف أو ٢اٛلةء اُ٣٭ةرةٝ .ةؿ  :#ك٬ؾا أٝؿُلة
كأٔضج٭ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4ٱٕ :ٰ٪ا٣ؾم ٱأيت ٜلًل يف ثةب ا٘لًلٔح ،ك١٬ؾا ٔ٪٭ًل يف اٹ٩ذىةر كظضذ٭ ٥أف  ٢٠كاظؽ
٪٦٭ ٥ٱٕذٞؽ أف ٍٗلق دٮًأ ثةٛلةء اٛلذ٪ضفٚ ،ٺ ٱأد ٥ث ٨٧ٱٕذٞؽ أ٦ ٫٩ذ٤ٮث ثة٪٣ضةقح كأ٫٩
يف ٍٗل وٺة( .ثكذةف).
(ٝ )2ةؿ  :#ٵف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ ٥وعٲط ا٣ىٺة ٔ٪ؽ ٛ٩كٛ٪٣ ٫ك ٤ً ٚ ،٫ى ٥ٹ ٣لٮز أف ٱىىل
ػ ٨٦ ٙ٤وٺد ٫و عٲعح ٛ٪٣ك ٫كاٳراء وةاجح يف اٹصذ٭ةد؟ كٜلؾا ٹ ٱ٤ـٌٝ ٫٦ةء
ا٣ىٺةٚ ،ىط اٹاذًلـ ث٫؛ ٵف وٺد ٫وعٲعح ٔ٪ؽ آص دٕةٌف( .ثكذةف).
( )2كقٲأيت ػٺؼ أيب إ٣جةس يف ا٘لًلٔح ٚؿاصٓ ذ.ٟ٣
( )5ك٣ٮ ًف ٱٌُؿ.)Í( .

ٱذعؿل ٚٲ٫؛ ٵف اِ٣صكرة دجٲط ذ ،)4(ٟ٣ك٦ة صةز ٔ٪ؽ

اِ٣صكرة()4

صةز

اٛلؾ٠ةة ثةٛلٲذح.
É
ا٣ذعؿم ٚٲ .)3(٫ك٠ؾا إذا ا٣ذجكخ
¬ٚ :إ ف ا٣ذجف اٛلةء ثًلء ا٣ٮرد أك ثةٛلكذٕ ٢٧أك ثة١٣ؿـ ٚةٵٝؿب أ٫٩
ٱذعؿل

٣ٺقذ٪ضةء()2

ٹ ٤٣ٮًٮء ،ث ٢ٱذٮًأ ث٦ ٢١ةء كظؽق ،إٹ أف ٱذٌٲٜ

ٔ٤ٲ ٫كٝخ ا٣ىٺة ّلؿل(.)5
ٝجٮ ٫٣إذا
Ê
¬ ٨٦ :أػربق إ٣ؽؿ ك٣ٮ ا٦ؿأة أك ٔجؽان ث٪ضةقح ٦ةء أك ٩عٮق ٣ــ
أػرب ٔ ٨ٱَٞل( )4أك ٔ ٨زٞح ٍٗلق ك٣ٮ ًف ٱك ،٫٧كٱٕذرب أف ٱ١ٮف اٛلؼرب ٦ٮا ٞٚنة يف
اٛلؾ٬ت( )1أك ٱجَل قجت ا٪٣ضةقح ،كأف ٹ¬ ٱ١ٮف ٗ ٫٣ؿض ٚٲًل أػرب ث .)1(٫ك٣ٮ
ٔةرً ٫ػرب ٔؽؿ آػؿ ثةُ٣٭ةرة ٚٺ ظ ،٫٣ ٥١إٹ أف ٱٌٲٛة ٠ٺً٬ل إٌف قجت كاظؽ يف
كٝخ كاظؽ(ٚ )1ٲسجذ ٫أظؽً٬ل كٱٛ٪ٲ ٫اٳػؿ د١ةذثة كرصٓ إٌف اٵو ،٢ك٬ٮ اُ٣٭ةرة.
ك٣ٮ اقذٮت اٳ٩ٲح؛ ٵف اٛلعْٮر ٪٬ة ً٦ل دجٲع ٫اِ٣صكرة يف ظةؿ ١ٚةف ٬ة٪٬ة إثةظذةف
( )4ٱٕ¬ :ٰ٪
كظْؿ ،ثؼٺؼ ا٣ذُ٭ؿ ثة٪٣ضف  ٥٤ٚٱجط يف ظةؿٚ ،ةمرتط ٚٲ ٫زٱةدة ٔؽد اُ٣ة٬ؿ( .ثكذةف).
(٤ٝ )4خَ :شب ا٪٣ضف ٹ دجٲع ٫إٹ ػنٲح ا٣ذً٠ ٙ٤ل قٲأيتٚ ،ٲْ٪ؿٛ٦( .ذٰ)٪٤ٝ .ة٬ :ؾا¬ ٍٗل ٦ذٲ.٨ٞ
( )2ك٣ٮ ًف ٱٌُ٦ ٨١ؿ نا.)Í( .
( )2كذ ٟ٣ٵ٣ ٫٩ٮ اقذ٪ضٯ ُلة ا٘ ٢١٣لٮز٩ة أف ٱكذ٪ضٰ أكٹن ثٍ٘ل اٛلةء ،كذ ٟ٣ٹ ٣لٮز.
(ثكذةف) .كٔىل ٬ؾا ٹ ٱنرتط ٗ٤جح اٛلُ٭ؿ ،كا٣ؾم ظ ٫ٞٞيف ا٘٣ٲر Êأ ٫٩إف ٠ةف ٔىل ا٣جؽف
٩ضةقح أذربت ،كإٹ ٚٺ( .ث )٫ْٛ٤ك(.)Í
(ٚ )5إف ًف ٤لى ٨ّ ٫٣ ٢دؿ٠٭ًل كٔؽؿ إٌف ا٣ذٲ.)Í( .٥٧
( )4كذ ٟ٣ٵف ٬ؤٹء دٞج٪٦ ٢٭ ٥اٵػجةر ٔ ٨ا٣ؿقٮؿ ÷ يف ا٣ذع٤ٲ ٢كا٣ذعؿٱ،٥
ٚ٭١ؾا ٬ة٪٬ة( .ثكذةف)..
(ٚ )1ٺ ٱ ٰٛ١ػرب اٙل ٰٛ٪كا٣نةٔ ٰٕٚىل اٷَٺؽ ثأ٩ ٫٩ضف؛ ٘لٮاز أ ٫٩إً٩ل د٪ضف ثجٮؿ
اٷث ٢كا٣جٞؿ كا٪ٔ ٥٪٘٣ؽً٬ل.
( )1ٹ ٤لذةج إٌف ٬ؾا اٞ٣ٲؽ ٠ ٓ٦ٮٔ ٫٩ؽٹن.
( )1كذ٩ ٟ٣عٮ أف ٱٞٮؿ أظؽً٬ل :إف ا٤١٣ت ك٬ ٨٦ ٖ٣ؾا اٷ٩ةء كٝخ اْ٣٭ؿ ٱٮـ ٠ؾا ،كٝةؿ
اٳػؿ :إف ذ ٟ٣ا٤١٣ت يف ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ يف ث٤ؽ آػؿٞٚ ،ؽ دٕةرًة كٹ دؿصٲط ٵظؽً٬ل،
ٚٮصت اٙل ٥١ثذكةُٝ٭ًل( .ثكذةف).
=

 :إذا د٪ضف صة٩ت  ٨٦ا٣سٮب كا٣ذجف صةز ا٣ذعؿم ٚٲٚ ،٫ٲ٘ك٫٪٦ ٢
٦ة ّ ٨ا٪٣ضةقح ٚٲٔ ٫ىل أظؽ ٝٮٍف أوعةب ا٣نة ،ٰٕٚػٺؼ أظؽٝ Êٮٍف
أوعةب ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ(.)4
ٝ :ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ا ٨ْ٣اٛلٕذرب يف أف اُ٣ة٬ؿ ٝؽ د٪ضف أك ٔ١ك٬ ٫ٮ
ا ٨ْ٣اٛلٞةرب  ،٥٤ٕ٤٣ٹ  .٨ّ ٢٠كٔ٪ؽ اٞ٣ةق Ê٥كأيب َة٣ت ٹ ٱٕٚ ٢٧ٲ ٫إٹ
ثة ،)4(٥٤ٕ٣كركاق اثٕ٦ ٨ؿؼ ٔ ٨اٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة.ٰٕٚ
¬ٝ :ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف إًٔ ٙا٣ؿصةؿ كا٪٣كةء َ٭ةرة ٹ ٣لت اصذ٪ةب
َٕة ٫٦كَشاث ،٫ك٦ة ًف ٣لت اصذ٪ةث ٫يف اٵ ٢٠كاٍ٣صب ًف ٣لت ٗك٤٣ ٫٤ىٺة ثٺ
ػٺؼ(٪٤ٝ .)2ة٨١٣ :

ا٣ذٞـز()2

يف اصذ٪ةب ٦ة ٠ةف ٠ؾ٦ ٟ٣كذعت٪ٔ Êؽ

اٜلةدم( ،)5ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ.

(*) كأ٦ة إٌف كٝذَل أك  ٓ٦اٷَٺؽ ٚٲع ٥١ثة٪٣ضةقح؛ ٵف اٛلؼرب ُلة ٩ة ،٢ٝك٬ٮ ٱنج ٫ا٘لؿح
 ٓ٦ا٣ذٕؽٱ( .٢ز٬ٮر) ( .)Íك٬ؾا ٚٲًل أو ٫٤اُ٣٭ةرة ،ٹ يف ٦كأ٣ح ا٣سٮب اٛلذ٪ضف.
( )4ككص٭ ٫أٝ ٫٩ؽ دٲ٩ ٨ٞضةقذٚ ٫ٺ ثؽ  ٨٦دٲَ ٨ٞ٭ةردٚ ،٫ٲ٘كٕ ٢لٲٕ.٫
( )4كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣كٹ ٱؿد ٓٛٱَٞل اُ٣٭ةرة كا٪٣ضةقح إٹ ثٲَٞل.
( )2ك٠ؾا ٣ٮ ٗ٧ف ا٣ىجٰ Êا٣ىٍ٘ل ٱؽق يف اٛلةء ًف ٣لت اصذ٪ةث( .٫ثكذةف) (.)Í
(ٝ )2ةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ :كاٛ٣ؿؽ ثَل ا٣ذٞـز كاٹظذٲةط أف اٹظذٲةط ٦ة ٣لت اصذ٪ةث٪ٔ ٫ؽ ثٕي اً٤ٕ٣لء
كٹ ٣لت ٔ٪ؽ ثٕي ،كا٣ذٞـز ٬ٮ اصذ٪ةب ٦ة ٹ ٣لٮز يف ٝٮؿ كاظؽ ،ذ٠ؿ ٬ؾا اٛلٕ٪ٯ أثٮ ِ٦ص،
ٝةؿ :كقب ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص ٔ ٨ا٣ذٞـز ٚىٕؽ ا٣ؽرصح ٦ؿقٺن ذٱ٣ ٫٤لؿق ٚٲ٭ة ٞٚةؿ٬ :ؾا َؿٱ ٜا٥٤ٕ٣
كاٍ٣صع ،ز٩ ٥ـؿ  ٨٦ا٣ؽرصح كٝؽ ٕلٓ ذٱ ٫٤كر ٢٠ ٨٦ ٫ٕٚصة٩ت ثٲؽق كٝةؿ٬ :ؾا دٞـز .ك٤٣ذٞـز
٦سةؿ آػؿ٩ :عٮ أف ٱؽػ ٢وجٰ ٱؽق يف ٦ةء ٤ٝٲٚ ٢إ ٫٩ٱذض٪ت ٔىل قجٲ ٢ا٣ذٞـز.
( )5كذً٠ ٟ٣ل ذ٠ؿق يف ا٣سٮب اٚلةـ أ ٫٩ٱكذعت ٗك ،٫٤كً٠ل ٝة٣ٮا :ٱكذعت ٤٣عةج أف ٱ٘ك٢
اٙلىص ا٣ذٰ ٱؿُ ٰ٦لة .كظضح اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :أً ٫٩ف ٱؿك ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ كٹ ٔ ٨ا٣ىعةثح
ا٣ذٞـز َ ٨٦٭ةرة اٛلكةصؽ كاٹظرتاز ٪٦٭ة( .ثكذةف).

فصم [ :فيًا يؼًم فيّ يٍ األحكاو انشسػيت بانظٍ ٔيا ال يؼًم فيّ إال بانؼهى]

اٵظ١ةـ اٍ٣صٔٲح ٔىل رضثَل:
أظؽً٬ل :ٹ ٱٕٚ ٢٧ٲ ٫إٹ ثة٣ٲَٞل ،ك٬ٮ يف ٦كةا:٢
اٵكٌف :يف ثٲٓ اٛل١ٲ ٢أك اٛلٮزكف( )4ثض٪كٚ ،)4(٫ٺ ٱ ٰٛ١ا ٨ْ٣ثذكةك٦لًل،
ث٣ ٢لت ا ٥٤ٕ٣ث.)2(٫
ا٣سة٩ٲح :يف¬ ا١٪٣ةحٚ ،ٺ ٣لٮز إٹ ث ٨٧ٱٕ )2(٥٤أ١لة ظٺؿ  ٫٣يف ّة٬ؿ اٍ٣صع(.)5
ا٣سة٣سحٚ¬ :ٲ ٜ٤َ ٨٧كاظؽة ٩ ٨٦كةاَ ٫ٺ ٝنة ثةا ٪نة كا٣ذجكخ ثٍ٘ل٬ةٚ ،ٺ ٣لٮز ٫٣
ا٣ذعؿم ٚٲ٭ ،٨كإف ٦ةت ٤ٚٲف ٜل ٨ا٣ذعؿم يف إ٣ؽة ،ث ٢ٱ٤ــ  ٢٠كاظؽة ٪٦٭٨
ٔؽة اُ٣ٺؽ كٔؽة ا٣ٮٚةة.
ا٣ؿاثٕح¬ :يف ا٣ن٭ةدة ٔىل ٦ة ٱ ٨١٧ظىٮؿ ا ٥٤ٕ٣ثٚ ،٫ٺ ِلٮز ا٣ن٭ةدة ٔ٤ٲ٫
ثةٚ .)4(٨ْ٣أ٦ة ٦ة ٹ ٱ ٨١٧ظىٮؿ ا ٥٤ٕ٣ثٚ ٫ذضٮز ا٣ن٭ةدة ٔ٤ٲ ٫ثة ،٨ْ٣كذٟ٣
٠ة٣ن٭ةدة ثأركش

ا٘ل٪ةٱةت()1

كٝٲ ٥اٛلذٛ٤ةت ،كثةٕ٣ؽا٣ح( ،)1كثة٣ٲكةر

( )4أك ٱؤكؿ إٌف ا١٣ٲ ٢كا٣ٮزف ٠ة٣ؿَت.
( )4ظٲر دػٺ ٚٲ ٫صـا ٚنة.)Í( .
( )2كذ ٟ٣ٵف ا٠ ٥٤ٕ٣ل ،٨١كٚلُؿ ا٣ؿثة( .ثكذةف).
وٮاب إ٣جةرة :ث ٨٧ٹ ٱٕ ٥٤أ١لة ٞلؿ٦ح ٔ٤ٲ.٫
¬
( )2كٝةؿ ا٣كٲؽ أٖلؽ ثٔ ٨يل ث ٨أيب اٛ٣ذط:
( )5ٹ يف ثةَ ٨اٵ٦ؿ ٚؾٍٗ ٟ٣ل كاصت ٔ٤ٲ ٫كٍٗل ٠ل.٨١ا٬ػ اٛلؿاد صٮاز ا١٪٣ةح ٦ة ًف ٱْ٨
ا٣ذعؿٱ ،٥ك٤ل٠ ٢٧ٺـ ا١٣ذةب ظٲر ا٣ذجكخ ث٪كةء ٞلىٮراتَّ ،
كإٹ صةز ث ٨٧ٹ ٱٕ٥٤
كٹ ٱّْ ٨لؿٱ٧٭ة.)Í( .
( )4أ ٥٤أف اٵو ٢يف ٬ؾق اٞ٣ةٔؽة أف ٦ ٢٠ة ٠ةف ا٣ٮوٮؿ ٚٲ ٫إٌف ا٠ ٥٤ٕ٣ل ٪١نة كصت
ّلىٲ ٢ا ٥٤ٕ٣ث ،٫ك٦ ٢٠ة ٠ةف ٹ قجٲ ٢إٌف ا ٥٤ٕ٣ثٚ ٫إف ا ٨ْ٣و
٠ةؼ ٚٲ( .٫ثكذةف).
(ٚ ٫٤ٕ٣ )1ٲًل ًف ٱؿد ٚٲ ٫أرش ٞ٦ؽر ٠ؼؿؽ زٮب ك٩عٮق ،كيف ٠ٮف ا٘ل٪ةٱح ثةًٕح أك ٩عٮ٬ة.
(مة .)Í( )ٰ٦ك٬ٮ ٱرتدت ٔ٤ٲ٭ة ٕ٦ؿٚح اٵرش اٛلٞؽر.ا٬ػ ٚٲٚ ٰٛ١ٲ٭ة ا.٨ْ٣
( )1ثؼٺؼ ا٘لؿح ٚٺ ثؽ  ٨٦ا.)Í( .٥٤ٕ٣

كاٷٔكةر ،كثًل ٱن٭ؽ ٔ٤ٲ ٫ثةٹمذ٭ةر ٔىل ٝٮؿ¬ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إ ٫٩ٱٕٚ ٢٧ٲ٫
ثة ،٨ْ٣ػٺؼ ٦ة يف اٍ٣صح( .)4ك٠ة٣ن٭ةدة ٔىل اٛل ٟ٤ثة٣ٲؽ( )4كٔىل زجٮت
ا٣ؽٱٔ ٨ىل ا٘٣ؿٱ.٥
اٚلة٦كح ٚ :ٲ ٫ٕ٦ ٨٧زٲةب ٚٲ٭ة كاظؽ ٦ذ٪ضف كا٣ذجفٚ ،ٺ ٱذعؿل ٚٲ٭ة ٓ٦
¬
كصٮد زٮب َة٬ؿ ،كإف ًف ٣لؽق( )2وىل يف زٮثَل ٪٦٭ة وٺدَل ،إٹ أف ٥لنٯ
ٚٮت

ا٣ٮٝخ()2

صةز  ٫٣ا٣ذعؿم ٚٲ٭ة(ٝ ،)5ةؿ أثٮ ِ٦ص :كقٮاء ػيش ٚٮت

كٝخ اٹػذٲةر أك اٹًُؿار أك ا٣ذ١كت(.)4
٤ٚ :ٮ وىل وٺدَل يف زٮثَل ٪٦٭ة  ٓ٦كصٮد زٮب

َة٬ؿ( )1أز)1(٥

كأصـأق ٔىل ٝٮؿ¬ اٹ٩ذ٭ةء ،ٹ ٔىل ٝٮؿ اٹثذؽاء ٚٺ ٣لـٱ.٫
ا٣كةدقحٚ :ٲٚ ٨٧ةدذ ٫وٺة  ٨٦اٚل٧ف كا٣ذجكخٚ ،ٺ ٱذعؿل ،ث ٢ٱىيل
ٗلف و٤ٮات ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٔ٪ؽ اٜلةدم زٺث¬ و٤ٮات ً٠ل ٱأيت.
ا٣كةثٕح :يف ا٩ذٞةؿ ا٣يشء ٔ ٨ظ ٥١أو ٫٤يف اُ٣٭ةرة كا٪٣ضةقح ٔىل ٝٮؿ اٞ٣ةق٥
كأيب َة٣تٚ ،ٺ ٱٕٚ ¬٢٧ٲ ٫إٹ ثة ٥٤ٕ٣أك ثؼرب¬ إ٣ؽؿ؛ ٵٞ٦ ٫٩جٮؿ يف إ٣جةدات ٤٠٭ة.
اِ٣صب ا٣سةٌل :ٱٕٚ ٢٧ٲ ٫ثة ،٨ْ٣ك٬ٮ يف ٦كةا:٢
( )4ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ثؽ ٚٲ ٨٦ ٫اً٠ ٥٤ٕ٣ل ٱأيت يف ا٣ن٭ةدات( .ثكذةف).
( )4ثٍصط أف دكذ٧ؿ زٺث قَ٪لًٚ .ل ٚٮؽ[ ]4يف ٍٗل اٛلٞ٪ٮؿ( .ثٲةف  ٨٦آػؿ ا٣ن٭ةدات) (.)Í
( )2يف اٛلٲ٬( .٢ؽاٱح).)Í( .
( )2اٹًُؿارم¬٩( .ضؿم) .ك٦س ٫٤يف اٵز٬ةر ظٲر ٝةؿٚ :إف ًةٝخ ّلؿل.
(ٚ )5إف ًف ٤لى ٨ّ ٫٣ ٢يف ّلؿٱ ٫وىل ٔةرٱ نةَ( .شح أز٬ةر) (.)Í
( )4ا٣ىعٲط أ ٫٩ٹ ٣لٮز ا٣ذعؿم ٚلنٲح ٚٮت اٹػذٲةر أك كٝخ ا٣ذ١كت ً٠ل ذ٠ؿق يف
اٵز٬ةر يف ٝٮٚ :٫٣إف ًةٝخ ّلؿل.)Í( .
(*) اٛلؾ٬ت كٝخ اٹًُؿار.)Í( .
( )1يف اٛلٲ.)Í( .٢
( )1ٵف ا٣ىٺة يف ا٪٣ضف ٞلْٮرة.
-------------------------

[٬ ]4ؾا ٵص ٢ا٣ن٭ةدة ثةٛل ،ٟ٤كأ٦ة ٣سجٮت ا٣ٲؽ ثعٲر ٱ١ٮف اٞ٣ٮؿ ٝٮ ٫٣إذا ادٔٯ ٚٺ ٱٕذرب ذ.ٟ٣

اٵكٌف :يف اٙل ٥١ثة٣ن٭ةدةٚ ،إف اٙلة٤ ٥٠لُ ٥١لة ك٣ٮ ًف ٱٕ Ê٥٤وؽٝ٭ة(ٝ ،)4ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٔيل :ك٣ٮ ّ٠ ٨ؾُلة أٱٌ نة( ،)4إٹ أف ٤لىٞ٦ ٨ّ ٫٣ ٢ةرب ً ٥٤ٕ٤٣ف ٤لُ ٥١لة(.)2
ا٣سة٩ٲح :يف َ٭ةرة اٛلذ٪ضف ٔ٪ؽ ٗك ،)2(٫٤كيف ا٣ذعؿم ُ٤٣ة٬ؿ ا٣ؾم ا٣ذجف
كا٣سٲةب.
É
ثة٪٣ضف يف اٵكاٌل
ا٣سة٣سح :يف دػٮؿ كٝخ ا٣ىٺة كا٣ىٮـ إذا ٠ةف ٗٲ نًلٚ ،أ٦ة يف ا٣ىعٮ ٞٚةؿ
اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٱٕ ٢٧ث ٫أٱٌ نة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ كٔيل :ٹ ٱٕ ¬٢٧ث٪ٔ ٫ؽ
اٜلؽكٱح ،كٱٕ ٢٧ث٪ٔ ٫ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص إذا ٠ةف ٞ٦ةرث نة .٥٤ٕ٤٣
ا٣ؿاثٕح :يف أثٕةض إ٣جةداتٕ٠ ،ؽد

ا٣ؿٕ٠ةت()5

كأر٠ةف

ا٣ىٺة()4

كا٣ىٮـ( ،)1كأًٔلؿ اٙلش( ،)1كيف كٝٮع اُ٣ٺؽ( )1كإ٣ذةؽ كا٣ٮ ،ٙٝكيف ٠ٮف
ا٦ؿأد ٫رًٲٕذ ،)40(٫كيف أف اٞ٣ىةب

٠ةٚؿ()44

أك ٦ك ،)44(٥٤كٚٲًل يف أٱؽم

(٦ )4ة ًف ٱْ ٨ا١٣ؾب.)Í( .
 ٓ٦ا٣ذٕؽٱ.٢
( )4اٛلؾ٬ت ػٺ .)Í( .٫ٚإٹ ¬
(ٔ )2ىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓصٚ ،ٲْ٪ؿ ،كٔىل ٝٮؿ اٜلؽكÊٱح ٤ل٦ ٥١ة ًف ٱ٘٤ت يف ا٠ ٨ْ٣ؾُل.٥
كقٲأيت يف ا٣ن٭ةدات إف مةء آص دٕةٌف يف اٛ٣ذط كَشظ ٫أ ٫٩ثٕؽ ا٣ذٕؽٱ٤ ٢ل٦ ٥١ة ًف ٱٕ٥٤
٠ؾُل ٥أك صؿظ٭.)Í( .٥
(٪ٔ )2ؽ أيب َة٣ت ،ٹ ٔ٪ؽ¬ اٛلؤٱؽ ثةٓص ً٠ل ٦ؿ.
( )5يف اٛلجذىل.)Í( .
( ٞ٤ُ٦ )4نة.
(٩ )1ٲذ ،٫كيف ٝؽر اٛ٣ةاخ .)Í( .٫٪٦
(ٕ٠ )1ؽد اُ٣ٮاؼ كا٣كٰٕ كاٙلىص ،ككٝخ ا٣ٮٝٮؼ .)Í( .ٹ يف ا٣ٮٝٮؼ ٛ٩ك٫
كاٷظؿاـ [ك١٦ة ])Í( .٫٩كَٮاؼ ا٣ـٱةرة.)Í( .
( )1يف كٝٮٍٔٗ ٨٦ ٫ل َشط أك ظىٮؿ اٍ٣صطٗ( .ةٱح) (.)Í
( )40ك٠ة ٨ْ٣ثٌٞةء ا٣ؽٱٚ ،٨إذا ٗ٤ت يف ّ ٫٪أٝ ٫٩ؽ اقذٮىف ًف ِلـ  ٫٣اٛلُة٣جح.)Í( .
( )44يف دار اٙلؿب.
( )44يف دار اٷقٺـ.

ا٧٤ْ٣ح  ٨٦ظٺؿ أك ظؿاـ( ،)4كٚٲ ٨٧أػربق ٍٗلق أف ٚٺ ٩نة ٝؽ ك ٟ٤٠دجٲٓ( ٫٪ٔ )4أك
دنرتم  ٫٣أك دـكج  ٫٣أك ٔ ،)2(٫٪كٚٲًل ٣ٲف إ٣ٲَ ٫ؿٱٝ ٜةَٓ ٠ةٞ٣ج٤ح ،كيف أػجةر
اٳظةد(ٚ ،)2ٲضٮز ا¬ ٢٧ٕ٣ثة ٨ْ٣يف ذ ٨١٣ ،٫٤٠ ٟ٣أثة ِ٦ص ٚؿؽ ثَل ا ٨ْ٣ا٘٣ة٣ت
كا ٨ْ٣اٛلٞةرب( )5يف ا٩ذٞةؿ ا٣يش ٔ ٨ظ ٥١أو ،٫٤كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ
ث ٨ق٤ٲًلف :ٹ ٚؿؽ؛ إذ ٹ ٱٕ ¬٢ٞا٣ذٛةكت ثٲ٪٭ًل(.)4
¬ :يف اٵٔ٧ٯ كاٛلعجٮس  ٓ٦ا٧٤ٍ ُّْ ٣ح إذا أػربً٬ل إ٣ؽؿ ثؽػٮؿ كٝخ
ا٣ىٺة أك ا٣ىٮـ كصت ٝجٮ ٫٣إف أػرب ٔ ،٥٤ٔ ٨كإف أػرب ٔ٧ٔ ٨ّ ٨ٺ ث٫
أٱٌ نة ظٲر ٹ َؿٱٜ ٜلًل إٌف ّلىٲ ٢ا.)1(٨ْ٣
¬٦ :ة ٔ٧٤ذ ٨٦ ٫اُ٣٭ةرات كا٪٣ضةقةت كاٵ٦ٺؾ كاٙلٞٮؽ كا٣ؽٱٮف
ك٩عٮ٬ة( )1زٗ ٥جخ ٔ ٫٪ز٦ة ٩نة كصٮزت دٍ٘لق ٔ ٨ظةً ٫٣ف دٕ ٢٧ثة٣ذضٮٱـ ،ث٢
دكذىعت ا ٥٤ٕ٣اٛلذٞؽـ كدن٭ؽ ث٫؛ ِ٤٣صكرة ا٣ؽأٲح إٌف ذ ،ٟ٣إٹ أف ٤لى٢
ٞ٦ ٨ّ ٟ٣ةرب  )1(٥٤ٕ٤٣ثذٍ٘ل اٙلةؿ ًف دن٭ؽ ث.)40(٫
( )4كيف اٵز٬ةر٣ :لٮز ٦ة¬ ًف ٱّْ ٨لؿٱ.٫٧
(ٝ )4ٲؽ ٛ٪٤٣ٮذ ،ٹ أف ٱكٚ ٥٤ٺ ٣لٮز .كٝٲ٣ :¬٢لٮز.
ك٣لٮز إٞ٣ؽ كا٣ؽػٮؿ ٦ة ًف د٪٦ ٓٞة٠ؿة.
¬
(ٝ )2ةؿ يف ا١٣ٮا٠ت:
( )2ػرب اٳظةد ٞ٦جٮؿ ¬ كإف ًف ٱٛؽ ّ ٪نة ٦ة ًف ٱْ ٨ا١٣ؾبٛ٦( .ذٰ).
( )5كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ك ٥ا ٨ْ٣إٌف ٗة٣ت ك ٜ٤ُ٦كٞ٦ةربٚ ،ةٛلُ٦ ٜ٤ة اقذٮل َؿٚةق ،كا٘٣ة٣ت ٦ة رصط
أظؽ َؿٚٲٔ ٫ىل اٳػؿ ،كاٛلٞةرب ٦ة ٠سؿ ٚٲ ٫ا٣ؿصعةف ٵظؽً٬ل كًٕ ٙاُ٣ؿؼ اٳػؿ( .ثكذةف).
( )4ث ٢ٱكذٮم¬ اٙلٚ ٥١ٲًل ٣لٮز اٚ ٢٧ٕ٣ٲ ٫ثة٨ْ٣؛ ٵ ٫٩إ٣ؾر ٔ٪ؽ آص .كٵ ٫٩ٹ ٱٕ ٢ٞا٣ذٛةكت
ثَل درصح ا٘٣ة٣ت كاٛلٞةرب  ٥٠ظؽ ذ( .ٟ٣ثكذةف).
(*) ٪٤ٝة :ث ٢ٱٕ ٢ٞثةْ٪٣ؿ إٌف ٠سؿة اٵ٦ةرات ك٤ٝذ٭ة كٝٮٔلة كًٕٛ٭ة.
(ٚ )1إف ٠ةف ٜلًل َؿٱ ٜإٌف ظىٮؿ ا٠ ٨ْ٣أف ٱ١ٮف ٜلًل كرد ٝ ٨٦ؿاءة أك وٺة أك ٍٗل ذٟ٣
ً٦ل ٤لىٜ ٢لًل ث ٫اً ٨ْ٣ف ٱٕ٧ٺ ثٞٮؿ اٛلؼرب( .ثكذةف).
( )1اٛل٭ؿ كا٣ـكصٲح.
( )1ٹ ٱنرتط Êأف ٱ١ٮف ٞ٦ةرث نة  ،٥٤ٕ٤٣ث ٢ك٣ٮ ٗة٣ج نة ً٠ل ٬ٮ رصٱط ا٘٣ٲر.
(*) إٹ يف اُ٣٭ةرة كا٪٣ضةقح ٚٺ ثؽ  ٨٦ا٣ٲَٞل ،كإٹ ًف ٱ٪ذ.)Í( .٫٪ٔ ٢ٞ
( )40أم :ثة ٥٤ٕ٣اٛلذٞؽـ.
=

¬ :ك٦ة ٔ٧٤ذ ٨٦ ٫ظٲةة رص ٢ك٩عٮق( )4أك ٦ؿً ٫أك ٠ٮ ٫٩يف ا٣ؽار أك
٩عٮ ذ ٟ٣زٗ ٥جخ ٔ ٫٪كصٮزت دٍ٘ل ظةٚ ٫٣إ ٟ٩دٕ ٢٧ثة٣ذضٮٱـ اٛلذأػؿ(،)4
كٹ دكذىعت ا ٥٤ٕ٣اٛلذٞؽـ؛ ٕ٣ؽـ اِ٣صكرة إٌف ذ.ٟ٣
¬ :ك٦ة ٔ٧٤خ ٝؽرق  ٨٦اٛل١ٲ ٢أك اٛلٮزكف زٗ ٥جخ ٔ )2(٫٪كصٮزت
ٚٲ ٫ا٣ـٱةدة أك اٞ٪٣ىةف ٚٺ دجٲٕ ٫ثض٪ك ٫اٛلٮا ٫٣ ٜٚيف وٛح ا١٣ٲ ٢أك ا٣ٮزف ظذٯ
دٕ ٥٤دكةك٦لًل( . )2كٝةـ ا٣ذضٮٱـ ٪٬ة ٞ٦ةـ ا ٥ْٕ٣ ُٓٞ٣اٚلُؿ يف ا٣ؿثة كإ١٦ةف
ا ٢٧ٕ٣ثؾ.ٟ٣
¬ :إذا ا٣ذجكخ ا٦ؿأة ٞلؿ٦ح ٔ٤ٲ ٟث٪كٮة ظٺؿ ًف دذـكج ٪٦٭ ٨إٹ ٨٦
ٔ٧٤ذ٭ة ٍٗل اٛلعؿـ ،كٹ دٕ ٢٧ثة ٨ْ٣إٹ إذا ٍٗ ٨٠ل ٪٦عُصات( ،)5كٝةؿ
ا٪٣ةرص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ٣ :لٮز ا٣ذعؿم ٚٲ٭ ٞ٤ُ٦ ٨نة(.)4
 ٨٦ :ا٣ذجف ٔ٤ٲ٦ ٫ة ٫٣ثًلؿ ٍٗلق ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف٣ :لٮز  ٫٣ا٣ذعؿمÊ
ٚٲ ،)1(٫كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ :ٹ ٣لٮز¬(.)1

(*) ٚإف م٭ؽ ث ٫أز ٥كٹ ًًلف؛ ٵف اٵو ٢ا٣جٞةءٕ٦( .ٲةر) (.)Í
( )4اٛلؿأة كا٣ؽاثح.
( )4أم٣ :لت ٔ٤ٲ ٟدؿؾ اٚلرب ٔىل ا ُٓٞ٣ثًل ٔ٧٤ذ ٫أكٹن ،ٹ أ٣ ٫٩لٮز اٚلرب ثًل صٮزد ٫آػؿ نا.
( )2ٹ ٚؿؽ  ٓ٦ا٣ذضٮٱـ.
(ٚ )2أ٦ة ٣ٮ َشٱذ ٫ز ٥أردت ثٲٕ ٫يف اٛلض٤ف كًف ٣لؿ ٔ٤ٲ ٫ظةؿ ٣لٮز ٕ٦٭ة ا٣ذٍ٘ل إٌف ا٣ـٱةدة أك
اٞ٪٣ىةف  ٨٦قٞٮط أك اػذٺط أك ٍٗلً٬ل ًف ّلذش إٌف اٷٔةدةٗ( .ٲر).
( )5ا٣ىعٲط أ٣ Ê٫٩لٮز ٦ة ًف ٱْ ٨ا٣ذعؿٱ.٥
( )4ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ ٪٦ ٨٠عُصات( .ثكذةف).
(٠ ٢ٕ٣ )1ٺ¬ـ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ظٲر أراد ا٣ذعؿم ٍ٤٣صب أك ٣ٲأ٢٠؛ ٵف اِ٣صكرة دجٲع٫
ً٠ل دٞؽـ( .مة.)ٰ٦
(*) يف اٵ ٢٠كاٍ٣صب.)Í( .
( )1يف ٍٗل اٵ ٢٠كاٍ٣صب.)Í( .
(*) ٣بٺ ٱ٤ــ اٛلة ٟ٣اصذ٭ةدق( .ثكذةف).

باب االظخُجاء()4

٩ؽب ٞ٣ة٬ل اٙلةصح أف ٱكذرت( ٨ٔ )4ا٪٣ةس ك٣ٮ ثج٭ٲ٧ح أك ٩عٮ٬ة( ،)2كأف ٱجذٕؽ
ٔ٪٭ ٥ثعٲر ٹ ٤لكٮف  ٫٪٦ر٤ل نة كٹ وٮت ظؽث()2؛ ٵف إقًلٔ ٫اٍ٘٣ل ٔ٧ؽان
ٞلْٮر( ،)5كأف ٱٞؽـ رص ٫٤ا٣ٲَصل دػٮٹ ن( )4كٱؤػؿ٬ة ػؿكص نة( ،)1كيف اٛلكضؽ
ٔ١ف ذ ،ٟ٣كيف دػٮؿ ا٣جٲٮت كاٚلؿكج ٪٦٭ة ٱٞؽـ ا٣ٲ٪٧ٯ ،كيف ٣جةس ا٣ٲؽٱ٨
(٬ ) 4ٮ ٦أػٮذ  ٨٦ا٪٣ضٮ ا٣ؾم ٬ٮ اٵذل ،ك٬ٮ ٦ة ٥لؿج  ٨٦ثُ ٨اث ٨آدـ .كٝةؿ اث ٨ا٣ىجةغ:
 ٨٦ا٪٣ض ٮ ا٣ؾم ٬ٮ آُٞ٣؛ ٛلة ٠ةف ٱ ُٓٞا٪٣ضةقح ٔ ،٫٪كٝ ٫٪٦ٮٜل٩ :٥ضٮت ا٣نضؿة ،إذا
ُٕٝذ٭ة .كٝٲ ٨٦ :٢ا٪٣ضٮ ا٣ؾم ٬ٮ اٹردٛةع؛ ٛلة ٠ةف ٱكذرت ث٧ٮًٓ ٦ؿد( .ٓٛثكذةف).
(*) ٝةؿ يف َشح اٷثة٩ح :اٹقذ٪ضةء ٱٕ ٥اقذًٕلؿ اٛلةء كاٙلضؿ ،كاٹقذضًلر ٥لذه
ثةٵظضةر( .ز٬ٮر).
(*) كٱك٧ٯ ثةب اٚلٺء كثةب اٹقذُةثح كثةب اٹقرتاظح كثةب ا٣رباز.
( )4ٱٕٕ :ٰ٪ل٤ذ ،٫كأ٦ة إ٣ٮرة ٚؾ ٟ٣كاصت( .رٱةض) (.)Í
(*) ٞ٣ٮ ٨٦(( :÷ ٫٣أدٯ ا٘٣ةاٍ ٤ٚٲكذرت)) ،كٵ٠ ÷ ٫٩ةف ٹ ٱؿاق أظؽ( .ثكذةف).
( )2ٱًٕ٦ :ٰ٪ل ٱكرتق  ٢٬وؼؿة أك صؽار أك مضؿة أك ثٕؽ( .ثكذةف).
(ٍٗ )2ل ا٣جٮؿ .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ.)Í( .
( ٓ٦ )5اٞ٣ىؽ.)Í( .
(ٝ )4ةؿ  :#ك٣ٲف ٚٲ ٫أزؿ ٔ ٨ا٣ؿقٮؿ ÷ ،كإً٩ل اقذعك ٫٪اً٤ٕ٣لء ،كٝؽ ٝةؿ ÷:
((٦ة رآق اٛلك٧٤ٮف ظكٚ ٨٭ٮ ٔ٪ؽ آص أظك .))٨كإً٩ل ٱٞؽـ ا٣ٲَصل ٵ٦ ٫٩ٮًٓ ػكٲف؛
إذ ٬ٮ ٦ٮًٓ ا٪٣ضةقح كٞلذِص ا٣نٲةََل ،كٞ٣ٮ :÷ ٫٣إف ٬ؾق اٙلنٮش ٞلذِصة،
ٚٲٍصؼ ا٣ٲ٪٧ٯ ٔ ٨دٞؽٱ ٥اقذًٕلٜلة ٚٲ ،٫كٱٞؽـ ػؿكص٭ة؛ ٛلة ٚٲ ٨٦ ٫ا ٢ٌٛ٣ثةٚلؿكج ٔ٨
اٵ٦ة ٨٠اٚلجٲسح( .ثكذةف).
(*) ك١٬ؾا يف اٛلٮآً ا٣ؽ٩ٲبح .كيف اٛلٮآً اٍ٣صٱٛح ٱٞؽـ ا٣ٲ٪٧ٯ دػٮٹن كٱؤػؿ٬ة
ػؿكص نة .كيف ا٣جٲٮت ٱٞؽـ ا٣ٲ٪٧ٯ دػٮٹن كػؿكص نة٠( .ٮا٠ت) (.)Í
(ٝ )1ةؿ  :#دٞؽٱ É٥ا٣ٲ٪٧ٯ دػٮٹن كػؿكص نة ٬ٮ اٛلٍصكع يف  ٢٠اٵظٮاؿ إٹ ٦ة ػى٫
د٣ٲ٠ ،٢ةٛلٮآً اٚلجٲسح كثٲٮت ا٧٤ْ٣ح ك٩عٮ٬ة( .كاث ٢ث )٫ْٛ٤ك(.)Í

كا٣ؿصَ٤ل ٱٞؽـ ا٣ٲ٪٧ٯ ٣جةق نة كا٣ٲَصل ظٺن .كأف ٱذٕٮذ ٔ٪ؽ دػٮ ٫٣اٚلٺء( ،)4كأف ٹ
ٱ١نٔ ٙٮرد ٫ظذٯ ٦لٮم(ٕٞ٤٣ )4ٮد ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت :يف اٌٛ٣ةء  ،)2(ٍٞٚكٝةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص :كيف ا٧ٕ٣ؿاف¬( )2أٱٌ نة ٦ة ًف ٥لل ا٣ذ٪ضٲف .كٝؽ ٱ١ٮف اٌٛ٣ةء ٠ة٧ٕ٣ؿاف،
ك٬ٮ ظٲر ٝؿب  ٨٦ا٣كرت ،كٝؽ ٱ١ٮف ا٧ٕ٣ؿاف ٠ةٌٛ٣ةء ،ك٬ٮ ظٲر ثٕؽ  ٨٦ا٣كرت
ٚٮؽ اٞ٣ة٦ح .كأف ٹ ٱ١نٔ ٨٦ ٙٮرد٦ ٫ة ٹ ظةصح  ٫٣إٌف ٠ن ،٫ٛكأف ٦لٲئ ٦ ٫٣ة
ٱكذض٧ؿ ث ،٫كأف ٱذع٪ط ظة ،)5(٫٣كٱكرت رأق ،٫كٱ٪ذٕ ،)4(٢كٱذٛضش( ،)1كٱٕذ٧ؽ
ٔىل ا٣ٲَصل( .)1كأف ٱـٱ٦ ٫٪ٔ ¬٢ة ٚٲ ٫ذ٠ؿ آص دٕةٌف( ،)1ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓصٝ .ةؿ
Ê
دػٮ٫٣
(ٝ )4ةؿ أثٮ َة٣ت :ظةؿ اٷ٬ٮاء ،كٝٲٝ :٢ج٠ ٢ن ٙإ٣ٮرة ،كٝٲٝ :٢ج ٢اٙلؽث ،كٝٲٝ :٢ج٢
اٚلٺء؛ د٪ـ٦ل نة ٣ؾ٠ؿ آص دٕةٌف يف اٚلٺء ،ذ٠ؿق أ ٢٬اٙلؽٱر( .ثكذةف).
( )4ٱؿكل ثٛذط ا٣ٲةء ،أم :ثٛ٪ك ،٫كثٌ٧٭ة ،أم :ثٕٞ٧ؽد( .٫ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )2ٵف ا٣جٲٮت قةدؿة ٔ٪ؽق.
( )2ثٌ ٥إَ٣ل كق١ٮف اٛلٲً( .٥ٲةء).
( )5ٱٕ :ٰ٪زٺز نة؛ ٵف ذ ٟ٣ٱ١ٮف أٝؿب إٌف ػؿكج اٚلةرج( .ثكذةف).
(ٝ )4ةؿ إ٦ةـ ز٦ة٪٩ة اٷ٦ةـ اٜلةدم [ٔـ ا٣ؽٱ ٨ث ٨اٙلك :# ]٨ك٤٣ ٫٤ٕ٣ذعؿز ٔ ٨ا٪٣ضةقح؛
إذ ٦ٮًٓ ٌٝةء اٙلةصح ٪ْ٦ح ٜلة ،كٹ ٱؤ ٨٦ادىةؿ ا٣جٮؿ ثؿص ٰٛٚ ،٫٤ذ ٟ٣ثٕؽ ٔ٪ْ٦ ٨ح
ا٣ذ٤ٮث ُلة( .ثكذةف).
(ٝ )1ةؿ يف اٌ٣ٲةء :ا٣ذٛعش ثةٙلةء اٛل٭٤٧ح كا٘لٲ٦ :٥جةٔؽة ا٣ؿصَ٤ل ،كا٣ذٛضش ثضٲَ٧ل ٦س٫٤
 ٫٪١٣أث( .ٖ٤ز٬ٮر).
( )1كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣إذا ٕٝؽ أظؽٙ ٥٠لةصذ٤ٚ ٫ٲٕذ٧ؽ ٔىل رص ٫٤ا٣ٲَصل))ٝ .ةؿ :#
كٵ ٫٩أكٔت ٚلؿكج ٦ة ٥لؿج  ٨٦اٛلٕؽة؛ ٵف ٛ٦ذع٭ة ً٦ل ٱيل ا٘لة٩ت اٵٱَصٝ .ٲ :٢كوٛح
ذ ٟ٣أف ٱٌٓ أوةثٓ ا٣ٲ٪٧ٯ ٔىل اٵرض كٱؿ ٓٚثةٝٲ٭ة كٱٕذ٧ؽ ٔىل ا٣ٲَصل( .ثكذةف).
(ٞ٦ )1ىٮد نا ،ٹ إذا ٠ةف اق ٥ا٣ؿص١٦ ٢ذٮث نة يف اٚلةد ٥كاقٔ ٫٧جؽآص أك ٩عٮ ذ.)Í( .ٟ٣
(*) ٛلة ركل أ٩ف أ٠ ÷ ٫٩ةف إذا دػ ٢اٚلٺء كًٓ ػةٓل٫؛ ٵ٠ ٫٩ةف ٔ٤ٲ١٦ ٫ذٮب ٞل٧ؽ
رقٮؿ آص زٺزح أقُؿٝ .ٲ :٢إٹ أف ٥لنٯ ًٲةٔ.٫

اٞ٣ةق :٥ك٠ؾا¬ ٔ٪ؽ اٹقذ٪ضةء( .)4كأف ٱجٮؿ ٔىل ٦ٮًٓ َ٣ل أك ٪٦عؽر أك ظضؿ
أ٤٦ف ،كأف ٱؽٔٮ ٦ذٯ ٚؿغ( :)4اٙل٧ؽ آص ا٣ؾم ٔةٚةٌل يف صكؽم ،اٙل٧ؽ ٓص ا٣ؾم
أ٦ةط ٔ ٰ٪اٵذل ،أك ٩عٮ ذ .)2(ٟ٣ك٠ؿق ً ٫٣ؽ ذ ،)2(٫٤٠ ٟ٣كاقذٞجةؿ اٞ٣ج٤ذَل
كاقذؽثةرً٬ل ،كً٬ل يف اٌٛ٣ةء آ٠ؽ( ،)5كظؿ٦٭ًل يف اٛل٪ذؼت كا٪٣ةرص كأثٮ َة٣ت
 ٞ٤ُ٦نة( ،)4كظؿ٦٭ًل أثٮ إ٣جةس كا٣نة ٰٕٚيف اٌٛ٣ةء  ،ٍٞٚك٠ؿق أثٮ ظ٪ٲٛح
يف اقذٞجةؿ
اٹقذٞجةؿ ٹ اٹقذؽثةر ،كأثةظ٭ًل رثٲٕح كداكدٝ .ةؿ ا٪٣ةرص :ك٠ؾا(Ê )1
ا٧ٞ٣ؿٱٝ .)1(٨ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٠ؾا يف ا٪٣ضٮـ اٍ٪٣لة(ٝ .)1ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٨
٤لٲٯ :أراد¬ ظٲر ٹ ظةا ٢يف ذ ،ٟ٣ثؼٺؼ اٞ٣ج٤ذَل ٚٺ ظ٤٣ ٥١عةاٚ ٢ٲ٭ًل .كٝةؿ أثٮ
صٕٛؿ كاٵٍ٦ل اٙلكَل :ٹ ٠ؿا٬ح يف ٍٗل إ١٣جحٝ .ٲ :)10(٢ك٠ؾا¬ ظةؿ ا٘لًلع ٠عةؿ
( )4ٱـٱ٦ ٢ة ٚٲ ٫ذ٠ؿ آص( .ثؿ٬ةف) (.)Í
( )4كٱكذعت أف ٱٞٮؿٛٗ :ؿاٟ٩؛ ٞ٣ٮ٣ ÷ ٫٣ؾ ٟ٣ثٕؽ ٚؿاٗٝ .٫ةؿ  :#كذٚ ٟ٣لنٲح
ا٣ذٛؿٱٍ يف ٠ن ٙإ٣ٮرة أك ٣ـٱةدة ا٣ٮٝٮؼ يف أ٪١٦ح ا٣نٲةََل( .ثكذةف).
(*) ثٕؽ ػؿكص ٨٦ ٫اٚلٺء( .ذكٱؽ) (.)Í
( )2اٙل٧ؽ ٓص ا٣ؾم أذ٬ت ٔ٦ ٰ٪ة ٱؤذٱ ٰ٪كدؿؾ ٍف ٦ة ٱ .ٰ٪ٕٛ٪أك اٙل٧ؽ ٓص ا٣ؾم أذاٰ٪ٝ
٣ؾد ،٫كأثٞٯ ٍف  ،٫ٕٛ٩كأذ٬ت ٔ ٰ٪أذاق( .ثكذةف).
( )2أم :دؿ ٫٠أك دؿؾ ثٌٕ٫؛ ٵف ذ ٫٤٠ ٟ٣آزةر ٞ٪٦ٮ٣ح  ٨٦وةظت اٍ٣صٱٕح ÷( .ثكذةف).
( )5ٵف اٹ٩عؿاؼ ٚٲ ٫أق٭ ،٢كٵ ٫٩أمؽ اػذىةو نة ثة٪٣٭ٰ ،كٵف اٌٛ٣ةء أْٔ ٥د١ن ٛنة
كأّ٭ؿ يف إٌٚةء اٛ٣ؿكج إٌف اٞ٣ج٤ح ،كٵ٦ ٫٩ىىل ٧٤٣ٺا١ح كا٘ل( .٨ثكذةف).
( )4ٱٕ :ٰ٪يف اٌٛ٣ةء كا٧ٕ٣ؿاف؛ ٵً ٫٩ف ٱٛى ٢ا٪٣٭ٰ ثَل ا٧ٕ٣ؿاف كا٣ىعةرم ،كٹ ثَل
اٹقذٞجةؿ كاٹقذؽثةر( .ثكذةف).
( )1ٱٕ :ٰ٪ا١٣ؿا٬ح.
(ٝ )1ةؿ يف اٹ٩ذىةر :اٛلؼذةر ٔؽـ ا١٣ؿا٬ح يف اقذٞجةؿ ا٣ن٧ف كا٧ٞ٣ؿ ً٠ل ٬ٮ رأم اٞ٣ةق٥
كاٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت؛ ٵ١لً ٥ف ٱؾ٠ؿكق يف ٦ٮًٕٚ ،٫ةٙلضح ٝٮ:÷ ٫٣
((َشٝٮا أك ٗؿثٮا)) كًف ٱٛى.٢ا٬ػ كيف ا٣ذٞؿٱؿ :ٹ أٔؿؼ كص ٫ا١٣ؿا٬ح ٹقذٞجةؿ ٦ة ٔؽا
إ١٣جح( .رٱةض).
(ٝ )1ٮم ،كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.É٫ٚ
( )40ذ٠ؿق يف اٙلٛٲِ.

ٌٝةء اٙلةصح يف ذ .)4(٫٤٠ ٟ٣ك٠ؾا ا٣جٮؿ يف اٵصعؿة( )4كإٌف ا٣ؿٱط ،كا٣ذُ٧ٲط ث٫
يف اٜلٮاء ،كظةؿ اٞ٣ٲةـ كا٣كٍل إٹ ٤ٕ٣ح أك ٔض٤ح ،كا١٣ٺـ ظة ٫٣إٹ ٕ٣ؾر ،كْ٩ؿ
اٛ٣ؿج ك٦ة ٥لؿج  ،٫٪٦كا٣جـؽ ٔ٤ٲ ،)2(٫ك٦ف ٚؿص ٫ثٲ٧ٲ ،٫٪كاٹ٩ذٛةع ُلةٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٔيل :إٹ يف دٞؿٱت اٵظضةر ُلة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كٹ¬ ٚٲ ٫أٱٌ نة( .)2كاٵ٢٠
ظة ،٫٣كٝؿب اٛلكضؽ Êيف ٪ٚةا ،٫كٝةؿ أوعةب ا٣نة :ٰٕٚإٌف ٝؽر أرثَٕل ذرأ نة٪٤ٝ .ة:
إٹ يف ٛ٩ ٟ٤٦ك )5(٫أك يف اٚلٺء ا٣ؾم كًٓ ٣ؾ ٟ٣ظٲر  ٫ٕٛ٩أ٠سؿ  ٨٦رضق ٔىل
اٛلكضؽ .كَٮؿ إٞ٣ٮد ظة ،٫٣كا٣جٮؿ يف ٦ٮًٓ َ٭ٮرق؛ ٤٣ؼرب٣(( :ٲف ٪٦ة  ٨٦ثةؿ
يف ُ٦٭ؿق(ٝ ،)))4ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إٹ ظٲر ٣لؿم ث ٫اٛلةء( .)1ك٤لؿـ يف ٌ٦ػة Éر
اٛلكَ٧٤ل( )1ظٲر ّ ¬٨اِ٣صر( ،)1كظٲر صٮزق ٱ١ؿ¬ق( ،)40كذ٩ ٟ٣عٮ اُ٣ؿؽ()44

ن
٦كذٞجٺ ٞ٤٣ج٤ح.
( )4كٝةؿ يف ركًح ا٪٣ٮكم :ٹ ٱ١ؿق ا٘لًلع
( ٢٠ )4ػؿؽ يف اٵرض( .وٕٲرتم).
(.¨ٍٞٚ )2
( )2ك٬ٮ ّة٬ؿ ا٣ذؾ٠ؿة.
ك٣ٮ ػيش ا٣ذ٪ضٲف٠( .ٮا٠ت) .ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر٦ .ة ًف
(ٝ )5ٲ٦ :٢ة ًف ٱ٪ضك ،٫كٝٲ¬ :٢
ٱٝ ٨ٔ ٨١ك٧ح[ .]4كٔىل اٛلذٮٍف اٷوٺح؛ ٵف  ٢١ ٣أف ٱ ٢ٕٛيف ٦ ٫١٤٦ة مةء كإف رض
ا٘لةر٦ ،ة ًف ٱ ٨١ثةٛلجةَشة.)Í( .
( )4كأٱٌ نة ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱجٮ ٨٣أظؽ ٥٠يف ٦كذع ٫٧ز ٥ٱذٮًأ ٚٲٚ ،٫إف ٔة٦ح ا٣ٮقٮاس
ٝ .))٫٪٦ةؿ  :#كاٛلؿاد ثةٚلرب ظٲر ٱذٮًأ ٔىل اٵرض ٚٲؼذ ٍ٤اٛلةء كا٣جٮؿٚ ،ؿثًل كٔ ٓٝىل
اٛلذٮًئ  ٨٦ذ ٟ٣ا٣جٮؿ ،ٹ ظٲر ٣لؿم ث ٫اٛلةء كٹ ٱْ ٨ا٣رتمل( .ثكذةف).
(٤ٝ )1خّ :ة٬ؿ اٚلرب اٷَٺؽ.
( )1أك ا٣ؾ٦ٲَل ،ٹ اٙلؿثٲَل.)Í( .
( )1ك٬ٮ اٵذٱح.
( )40د٪ـٱ.٫
( )44ا٣كةث٤ح إ٣ة٦ؿة ،ٹ ا٣ؽا٦ؿة.)Í( .
-------------------------

[ ]4ث ٢ك٣ٮ ٔٝ ٨ك٧ح .)Í( .ك ِٛ٣ظةمٲح :أ٦ة إذا ٠ةف اٛلؼذةر ٝٮؿ اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ # ٨إف اِ٣صر اٛلٕذرب
ثَل اٛلذٞةقَ٧ل ٚ ٍٞٚٺ ٱكذٞٲ٥؛ ٵٝ ٫٩ؽ ػؿج ثة٣ٮ( .ٙٝقٲؽ٩ة ظك.)Í( )٨

كا٣ك ٟ١كاٵ٩ؽٱح( ،)4كثَل اٛلٞةثؿ( ،)4كيف

مُٮط()2

اٵ١لةر كاٛل٪ة ،٢٬كّلخ

اٵمضةر اٛلس٧ؿة( ،)2كيف اٛلُة٬ؿ ٍٗل ا٪٣ةٚؾة( ،)5ك٠ؾا ٤لؿـ يف اٛلةء( )4ظٲر ٝىؽ
اٹقذؼٛةؼ ث ٫أك ٠ةف ٦كجٺن أك ١٦ة ،٫٩أك ٬ٮ ٍ٘٤٣ ٟ٤٦ل أك ١٦ة ٫٩كًف ٱؿض ٦ة،٫١٣
أك ٠ةف ٱ٪ضك ٫ك٬ٮ ٱكذٕ .)1(٢٧كٚٲًل ٔؽا ذ ٟ٣إف ٠ةف ٹ ٱ٪ضك١٧ٚ ٫ؿكق ،كإف ٠ةف
ٱ٪ضك ٫ك٬ٮ ٹ ٱكذٕٚ ٢٧ةظذًلٹف( .)1كٔ٪ؽ اِ٣صكرة ٣لٮز ا.٢١٣
¬ :ك٣لٮز يف اٚلؿاب ا٣ؾم ٹ ٱٕؿؼ ٦ ٫٣ة )1(ٟ٣أك ٔؿؼ كرًةق ،كإف
ٔؿٚخ ٠ؿا٬ذ٫

ظؿـ()40

ككصت رٚ ٫ٕٚٲًل ٱ ،)44(٨١٧كإف ا٣ذجف اٙلةؿ يف

ا٣ؿًة ادجٓ إ٣ؿؼ( ،)44إٹ ٚٲًل ٠ةف ٣ىٍ٘ل أك ٛلكضؽ أك ٛلض٪ٮف ٚٺ ٣لٮز(.)42
(ٝ )4لة ٓ٦ا٪٣ةس.
( )4كٔ٤ٲ٭ة ثةٵكٌف¬.
( )2أم :صٮا٩ج٭ة.
( ٨١٣ )2ٹ ٤لؿـ ،ث ٢ٱ١ؿق ٤٣ذ٪ـٱ ٫ك٣ٮ اٵمضةر .)Í( .٫٣
(*) أك دأيت ز٧ؿٔلة كاٵذل ثةؽ.
( )5ٹ ٚؿؽ¬.
( )4ٵف آص دٕةٌف َش ٫ٚكصٕٚ ٢ٲ ٫ظٲةة اٙلٲٮاف.
( )1كًف ٱـؿ ا٣ذ٘ؿٱؿ .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ¬.
( )1أظؽً٬ل :ٹ ٣لٮز؛ ٵف ذ ٟ٣إ٪ٚةء ٦ةؿ ٍ٘٣ل ظةصح .كا٣سةٌل٣ :لٮز ،ٵف ذ ٟ٣ٱذكة٦ط ث.٫
(ثكذةف) .كاٵرصط ا١٣ؿا٬ح¬.
ٱٕذرب إذف  ٫٣ ٨٦ا٣ٮٹٱح؛ ٘لؿم إ٣ةدة
¬
( )1كذ ٟ٣ٵ ٫٩وةر ٧٤٣ىة٣ط ،ك٬ؾا ٕ ٨٦ل٤ذ٭ة .كٹ
ثؾٚ ،ٟ٣٭ٮ ٠ةٛلأذكف ث( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )40ك٠ؾا إذا ¬ّ ٨ا١٣ؿا٬ح أٱٌ نة( .ثكذةف).
(٤ )44لرتز  ٨٦ا٣جٮؿ ،ك٠ؾا ٦ة ا٣ذجف  ٨٦ا٘٣ةاٍ( .ثكذةف).
( )44اٛلؿاد ٔؿؼ إ٣ؽكؿ اٛل٧ٲـٱ ٨ٹ ٍٗل.)Í( .٥٬
(*) ٚإف ًف ٱ ٨١ز٧ح ٔؿؼ؟ ٝةؿ اٞ٣ة٬ل ًٔلد ا٣ؽٱ ٨ظةؿ اٞ٣ؿاءة :ٱرتؾ¬.
( )42ٵف إ٣ؿؼ أ٦ةرة رًة اٛلة ،ٟ٣كرًةٍٗ ٥٬ل ٠ل( .٨١ثكذةف) .كٔ ٨ا٣نة٣ :ٰ٦لؿم
إ٣ؿؼ ٔ٤ٲ٭ً٠ ٥ل ٣لؿم ٜل.)Í( .٥

 :كٱٍصع ثٕؽق اٹقذضًلر ثضًلد صة٦ؽ ظٺؿ َة٬ؿ  ٜ٪٦ٹ ظؿ٦ح ٫٣
كٹ ِ٦صة ٚٲ ٫ظذٯ دـكؿ َٔل ا٪٣ضةقح٤ٚ ،ٮ زا٣خ ثؽكف ا٣سٺث

أصـأ¬()4

ػٺؼ أيب إ٣جةس كا٣نة.)4(ٰٕٚ
 :كاٹقذضًلر  ٓ٦كصٮد اٛلةء ٦كذعت¬ ،كٔ ٓ٦ؽ٣ ٫٦لت ٔىل  ٨٦أراد
ا٣ىٺة( )2أك ػيش زٱةدة ا٣ذ٪ضٲف يف ثؽ.٫٩
ك١لٰ ٔ ٨اٹقذضًلر ثأمٲةء:
اٵكؿ٦ :ة  ٫٣ظؿ٦حٚ ،ٺ ٣لٮز ث ٫كٹ ٣لـئ ٔ ٓ٦ؽـ اٛلةء( ،)2كأ٦ة  ٓ٦كصٮدق
ٞٚةؿ أثٮ َة٣ت٣ :لـئ ،كٝةؿ ا٪٣ةرص :ٹ ٣لـئ¬ .كذ٬ ٟ٣ٮ ُٕ٦ ٢٠ٮـ ٪٣ة أك ٣ؽكاث٪ة
أك ٤٣ض٠ )5(٨ة ٥ْٕ٣كاٙل ،)4(٥٧ك٠ؾا ثةٙلٲٮاف أك ثٌٕ ،٫ك٦ة ٠ذت ٔ٤ٲ.)1(٥٤ٔ ٫
( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٨٦(( :÷ ٫٣اقذض٧ؿ ٤ٚٲٮدؿ)) ٚؽؿ ٔىل صٮازق ثةٙلضؿ ا٣ٮاظؽ؛ ٵ١لة
أ ٢ٝا٣ٮدؿ ،كٵف اٞ٣ىؽ اٷزا٣ح ،كٵف اث٦ ٨كٕٮد صةء إٌف ا٪٣جٰ ÷ ثعضؿٱ ٨كركزح
ٚأٞ٣ٯ ا٣ؿكزح كاٝذُص ٔىل اٙلضؿٱ(.٨ثكذةف).
( )4كظضح أيب إ٣جةس كا٣نةٝ ٰٕٚٮ(( :÷ ٫٣زٺزح أظضةر ٱَٞ٪ل اٛلؤ( .))٨٦ثكذةف).
كٝٲ :٢إف إ٣ؽد ٕ٦ذرب يف اٹقذضًلر؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إذا ذ٬ت أظؽ ٥٠إٌف ا٘٣ةاٍ ٤ٚٲكذ٪ش
ثسٺزح أظضةر))( .وٕٲرتم)ٝ .ةؿ يف اٍ٣صحٚ ٢١٣ :ؿج زٺزح .كٝةؿ أثٮ َة٣ت :إ٣ربة
ثةٷٞ٩ةء .كوعع ٫اٞ٣ة٬ل زٱؽ؛ ٚلرب ٔجؽآص ث٦ ٨كٕٮدٚ ،إ ٫٩أدٯ ٪٤٣جٰ ÷ ثعضؿٱ٨
كركزح ٚأػؾ ا٪٣جٰ اٙلضؿٱ ٨كأٞ٣ٯ ا٣ؿكزح كٝةؿ(( :إ١لة ر٠ف)) ،كٞ٣ٮ٨٦(( :÷ ٫٣
اقذ٪ضٯ ٤ٚٲٮدؿ)) كأ ٢ٝا٣ٮدؿ كاظؽة ،كٵٝ ٫٩ؽ ك ٓٝاٷصًلع أ٣ ٫٩ٮ اقذ٪ضٯ ثعضؿ ٫٣
زٺزح أظؿؼ أصـأ( .ز٬ٮر).
( )2ثة٣ذٲ ،٥٧ك٠ؾا  ٨٦وىل ٔىل ظة٣ذ ،٫ك ٨٦دٕؾر ٔ٤ٲٗ ٫ك ٢اٛ٣ؿصَل ٕ٣ؾر.)Í( .
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩دؿؾ كاصجنة ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف).
( )5كٝةؿ اٞ٣ةق ٥ثٔ ٨يل [إ٣ٲةٌل]  :#إف اٛلٺا١ح كا٘ل ٨ٹ ٱأ٤٠ٮف يف ا٣ؽ٩ٲة ،كإف ٜل٥
٦ٺذ نا ٍٗل اٵَ( .٢٠شح أقةس  ٨٦ثةب اٞ٣ٲة٦ح).
( )4ا٣كٮد اٚلة٣ه ا٣ؾم ًف ٱجٚ ٜٲ٨ ٫لء  ٨٦اٙلُت ،كاٛ٣ع ٥ا٣ؾم ٱجٞٯ ٚٲ٨ ٫لء ٨٦
اٙلُت( .دكارم).
( ٓ٦ )1ثٞةء ا١٣ذةثح .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ¬؛ ٵف اٙلؿ٦ح ثةٝٲح .ك٬ٮ ّة٬ؿ ا١٣ذةب.

ا٣سةٌل٦ :ة ٠ةف ٚٲِ٦ ٫صة ٠ة٣ـصةج كاٙلضؿ اٙلةد ك٩عٮق(ٚ ،)4ٺ ٣لٮز ث،٫
ك٣لـم إذا أٞ٩ٯ .ك٠ؾ ٟ٣ثةٛل٘ىٮÊب( )4كا٣ؾ٬ت ك٩عٮق.
ا٣سة٣ر :ا٪٣ضف كاٛلذ٪ضفٚ ،ٺ ٣لٮز¬ ُلًل كٹ ٣لـم ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا١٣ةيف،
كػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ يف اٛلذ٪ضف( .)2كأ٦ة رصٲٓ ٦ة ٱؤٙ ٢٠لٛٚ ٫٧ٲ ٫اظذًلٹف(،)2
رصط اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨اٙلْؿ¬ ،كٝةؿ يف ا٣نٛةء :ٱ١ؿق.
ا٣ؿاثٓ٦ :ة ٹ ٱ ٰٞ٪ا٪٣ضةقح ٠ة٣ىٞٲ ٢كا٣ؿَت  ٨٦اَُ٣ل أك ٍٗ ٨٦لقٚ ،ٺ
٣لـم ث ٫ك٣لٮز إف ًف ٱجؽد ا٪٣ضةقح(.)5
كاٹقذ٪ضةء ٬ٮ ٗك٦ ٢ٮًٓ ا٪٣ضةقح ّ ٨٦ة٬ؿ اٛ٣ؿصَل ،كٱُٕص
¬
:
رأس ذ٠ؿق( )4أك ٱؽٔ )1(٫١٣ؿً نة ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص .كٱكذٞيص يف إزا٣ح ٩ضةقح
دثؿق .كد٘ك ٢اٛلؿأة ٚ ٨٦ؿص٭ة ٦ة ٱٛ٪ذط ثةٕٞ٣ٮد ،كٹ ٱ٤ـ٦٭ة إدػةؿ إوجٕ٭ة ،ث٢

( )4اٙلةر.
(ٚ )4إف ٝٲ٠ :٢ٲ٤ٝ ٙذ٣ :٥لـم ثةٛل٘ىٮب ٹ ثًل ٠ةف  ٫٣ظؿ٦ح؟ يف ظةمٲح :ك ٢ٕ٣اٛ٣ؿؽ ثَل
٦ة  ٫٣ظؿ٦ح كاٛل٘ىٮب أف اٛل٘ىٮب ٝؽ ٣لٮز اقذًٕل ٫٣يف ظةؿ ،كذ ٟ٣ثؿًة ٦ة،٫١٣
ثؼٺؼ ٦ة  ٫٣ظؿ٦ح ٚٺ ٣لٮز اقذًٕل ٫٣ثعةؿ.
(ٝ )2ةؿ :ٵف اٞ٣ىؽ د٤ٞٲ ٢ا٪٣ضةقح كْلٛٲٛ٭ة  ٨٦اٛ٣ؿصَل ،ك٬ؾا ظةو ٢ثةٛلذ٪ضف؛ ٵف
اٛلع٩ ٢ضف ٹ ٱُ٭ؿق إٹ اٛلةء ٦ذٯ أراد ا٣ىٺة( .ثكذةف) .كاػذةرق يف اٵزًلر اٷ٦ةـ
َشؼ ا٣ؽٱ.# ٨
(ٕ٣ )2يل ػ٤ٲ ،٢أ٣ ٫٩لٮز؛ ٵَ ٫٩ة٬ؿ .كٹ ٣لٮز؛ ٵٛ ÷ ٫٩لة  ٨٦ ٓ٪٦اٹقذ٪ضةء ثة٣ؿكث
ٝةؿ٬(( :ٮ ٔ ٙ٤دكاب إػٮا٪٩ة ا٘ل ))٨كًف ٱٛى( .٢ز٬ٮر) .ك ِٛ٣ا٣جكذةف :ٵ ٫٩ثٕؿ،
كٝؽ ١لٯ ÷ أف ٱكذض٧ؿ ثْٕ ٥أك ثٕؿ ،كيف ركاٱح :ثؿصٲٓ أك ْٔ( .٥ثكذةف).
( )5ك٤لؿـ إ¬ف ثؽد.
( )4زٺز نة.
( )1زٺز نة.

ٱكذعت( .)4كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ٹ ٣لت اٹقذ٪ضةء ،ث٥ ٢لٍل ثٲ ٫٪كثَل اٹقذضًلر.
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٣لت اٹقذ٪ضةء( )4إٹ إذا دٕؽت ا٪٣ضةقح ظٞ٤ح ا٣ؽثؿ أك
زٞت ا٣ؾ٠ؿ ثأ٠سؿ  ٨٦ا٣ؽر ٥٬ا٣ج٘يل.
 :ك٣لت دٞؽٱ ٥اٹقذ٪ضةء كٗك٦ ٢ٮًٓ ا٪٣ضةقح اٚلةرصح  ٨٦ا٣جؽف
٠ة٣ؽـ ك٩عٮق ٔىل ا٣ٮًٮء كا٣ذٲ ٥٧يف ّلىٲ ¬٢أيب َة٣ت ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر
ثةٓص كاث ٨اٚل٤ٲ ٢كأثٮ ِ٦ص :ٹ ٣لت.
¬ :ك٩ؽب أف ٱجؽأ ثةٛ٣ؿج اٵٔىل( ،)2كأكصج ٫يف ا٣ٮايف ،كأف ٱذٛضط
كٱٕذ٧ؽ ٔىل رص ٫٤ا٣ٲ٪٧ٯ ،كأٹ ٱكذٞج٢

اٞ٣ج٤ح()2

كٹ ٱكذؽثؿ٬ة إٹ يف ظةؿ

ا٣ٮًٮء ٚٲكذٞج٤٭ة ،كأف ٱكذ٪ضٰ ثة٣ٲَصل ٧٠جةَشة ا٘لًلع( ،)5كأف ٱ٘ك٤٭ة
ثة٣رتاب( ٓ٦ )4اٛ٣ؿج يف آػؿق ،كٹ ٱِصق ثٞةء ا٣ؿٱط ثٕؽق( )1كٹ دٞؽٱؿ ػؿكج
رَٮثح ٦ة ًف ْلؿج.
كٱُ٭ؿ ثةَ ٫ٛ٠ ٨ثُ٭ةرة اٛ٣ؿج ،كأ٦ة ّة٬ؿق ١ٚؾا أٱٌ نة( ،)1ػٺؼ
¬
:
(٪٤ٝ )4ة :ٹ كص٣ ٫ٺقذعجةب؛ إذ ًف ٱؿد أزؿ( .ثعؿ).
( )4ٹ ثةٛلةء كٹ ثةٙلضةرة.
( )2ٵ ٫٩ٹ ٱأ ٨٦أف ٱذ٪ضف ٦ؿة أػؿل ثًل ٱ٪ـؿ  ٨٦اٵٔىل ٚٲؤدم إٌف اَ٣صؼ يف اٛلةء( .ز٬ٮر).
( )2ٱْ٪ؿ  ٢٬اٛلؿاد ثٕؽ ٗك ٢اٛ٣ؿصَل ٍٗل ٦كذٞج٢؛ إذ[ ]4ا١٣ؿا٬ح إً٩ل ٪ٔ ٰ٬ؽ زكاؿ
اٛلؿاد ٔ٪ؽ إزا٣ح ا٪٣ضةقح.
ا٪٣ضةقح؟ ٝٲ¬ :٢
( )5ك ِٛ٣ا٣ىٕٲرتمٝ :ٮ٪ٕ٠« :٫٣ؽ ا٘لًلع» ًف ٱؿد اٞ٣ٲةس ،كإً٩ل أراد امرتا٠٭ًل يف ٬ؾا اٙل،٥١
كٝؽ دؿ ٔ٤ٲٝ ٫ٮ(( :÷ ٫٣ٱ٧ٲُٕ٣ ٰ٪ة ٰ٦كَشايب ،كمًلٍف ٛلة قٮل ذ( .))ٟ٣ث.)٫ْٛ٤
(٩ )4ؽث نة ظٲر Êز٧ح ً٣ـي كصح .ك ِٛ٣ا٣ىٕٲرتمٝ :ٮ« :٫٣ز ٥ٱُ٭ؿ٬ة» ٱَٕ :ٰ٪٭ةرة ٘٣ٮٱح ،كٰ٬
إزا٣ح ا٤٣ـكصح ْ٪٤٣ةٚح؛ ك٣ؾ٠ ٟ٣ةف اقذًٕلؿ ا٣رتاب ٪٦ؽكث نة¬ٚ ،أ٦ة ٣ٮ ثٞٲخ رااعح ٰٛٚ
اٛلؾ٬ت ٣لت.
¬
كصٮث ٫اٚلٺؼ يف كصٮب اقذًٕلؿ اٙلٮاد.
( )1أم :ثٕؽ اقذًٕلؿ ا٣رتابٛ ،لة ٝؽ ذ٠ؿ أ٣ ٫٩لت اقذًٕلؿ اٙلةد يف إزا٣ح ¬ رٱط ا٪٣ضةقح.
ادىةؿ صؿم اٛلةء.
Ê
(ٓ٦ )1
-------------------------

[ ]4يف ٩كؼح :أك ا١٣ؿا٬ح.

ٲٯ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط(.)4
ا٣كٲؽ ٤ل ¬
 :كاٹقذ٪ضةء  ٨٦ا٣ؿٱط كا٣ؽـ( )4ك٩عٮً٬ل(٦ )2كذعت(٪ٔ )2ؽ ا٣جةٝؿ
كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص كأٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ كا٣ؽأٰ كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت كاٛل٪ىٮر
ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚكأظؽ أٝٮاؿ اٞ٣ةق ،٥كأكصج ¬٫اٜلةدم كأثٮ إ٣جةس
كاٛلؿدًص كأظؽ أٝٮاؿ اٞ٣ةق ،٥ك٠ؿ ٫٬اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كٔىل أظؽ أٝٮاؿ اٞ٣ةق٥
ٱ٧كط ٦ٮًٓ ا٣ؿٱط ثةٛلةء(.)5

كاٛلكأ٣ح ٦ج٪ٲح ٔىل أف اٛلذٮًئ ٱذٮًأ  ٨٦إ٩ةء ٱ٘ؿؼ اٛلةء  ٫٪٦ث ،٫ٛ١كأ٦ة إذا ٠ةف ثَل اٛلةء
¬
()4
ٚٺ ٣لت ٗكّ ٢ة٬ؿ  ٫ٛ٠كٚة ٝنة( .دكارم).
(ٍٗ ٨٦ )4ل اٛ٣ؿج.
( )2ا٘٣ٲجح كا٧٪٣ٲ٧ح.
( )2ٱٕ :ٰ٪كٹ ٣لت؛ ٞ٣ٮ٣« :÷ ٫٣ٲف ٪٦ة  ٨٦اقذ٪ضٯ  ٨٦ا٣ؿٱط» كٵف ا٣ؿٱط َة٬ؿة
كإٹ ٣ــ ٗك ٢اٵزٮاب ٪٦٭ة ،كإذا ق ٍٞا٣ٮصٮب ٚةٹقذعجةب و
ثةؽ .كظضح  ٨٦أكصج٫
َْ
ْ ُ
ساءَ أ َ َ
ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأ َ ْو َ
ض ٌد ٌِِس ًْ ٌ ََِ اىغان ِ ِػّص [ا٪٣كةءٚ ]22أكصت ٔ٤ٲ ٫ا٣ذُ٭ٍل
كاٹقذ٪ضةء كًف ٱٛى ٢ثَل ػةرج كػةرج ،كا٣ؿٱط ٕ ٨٦ل٤ح ٦ة ٥لؿج  ٨٦ا٣ؽثؿ٪٤ٝ .ة :ٹ
دُصٱط يف اٳٱح ،كأ٦ة ٔؽـ اٛ٣ى ٢ثَل ػةرج كػةرج ٚٲٞةؿ ٢٬ :أردد ٥يف ٞ٩ي
ا٣ٮًٮء أك يف دُ٭ٍل ٞل٫٤؟ ٚةٵكؿ ٦ك ،٥٤كٹ ٱ ٥١ٕٛ٪دك٤ٲ ،٫٧كا٣سةٌل ٠ل٪ٮع ،ك٬ٮ ٛ٩ف
اٛلكأ٣حٚ ،أٝٲ٧ٮا ٔ٤ٲ ٫دٹ٣ح .كظضح ٠ ٨٦ؿٝ ٫٬ٮ٣(( :÷ ٫٣ٲف ٪٦ة  ٨٦اقذ٪ضٯ ٨٦
ا٣ؿٱط)) .كّة٬ؿق داؿ ٔىل اٙلْؿ ٨١٣ ،اٷصًلع ٕٞ٪٦ؽ ٔىل أف ٗ ٨٦ك ٢دثؿق  ٨٦أزؿ
ا٣ؿٱط ٹ ٱ١ٮف ٚةٔٺن ٛلعْٮر ،كإذا ًف ٱٞ ٨١لْٮر نا ٚٺ أ ٨٦ ٢ٝا١٣ؿا٬ح؛ ٵف أد٩ٯ
درصةت اٛل ٓ٪ا١٣ؿا٬ح( .ثكذةف).
( )5كظضذ ٫أف ا٪٣ضةقح ٍٗل ٦ذعٞٞح؛ ٤ٚ٭ؾا ٛ٠ٯ اٛلكط( .ثكذةف).

باب انٕظٕء()4

َشكَ ٫دكٕح :ا٣ج٤ٮغ ،كا ،٢ٕٞ٣كاٷقٺـ ،كَ٭ةرة ا٣جؽف  ٨٦اٙلؽث اٵ٠رب،
كٗك٦ ٢ٮًٓ ا٪٣ضةقح اٚلةرصح  ٨٦ا٣جؽف ً٠ل دٞؽـ( ،)4كإثةظح اٛلةء ،كإثةظح
١٦ةً٠ )2(٫٩ل ٦ؿ( ،)2كأف ٹ ٥لنٯ ٔىل ٛ٩ك ٨٦ ٫اٛلةء( ،)5كأف ٹ ٱًٔ ٫ٕ٪٧ل ٬ٮ
أكصت ٔ )4(٫٪٦ىل ظكت اٚلٺؼ( )1يف ذ .٫٤٠ ٟ٣كٚؿكًٍٔ ٫صة(:)1
اٵكؿٗ :ك ٢ا٣ٲؽٱ ٨يف أك٪ٔ ٫٣ؽ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم كأيب إ٣جةس كاث ٰ٪اٜلةدم،
كٝةؿ اٵ٠سؿ :إ ٫٩ق٪ح¬.
ا٣سةٌلٗ :ك ٢٠ ٢اٛ٣ؿصَل( )1ظٲر ٹ ٩ضةقح ٚٲ٭ًل.......................،
( )4ا٣ٮًٮء ٦أػٮذ  ٨٦ا٣ٮًةءة ،ك٬ٮ اٙلك ٨كاْ٪٣ةٚح ،ك٬ٮ ثٌ ٥ا٣ٮاك اق،٢ٕٛ٤٣ ٥
كثٛذع٭ة اقً٤٣ ٥لء٠ ،ة٣ٮٝٮد ثةٛ٣ذط ٛلة ٱٮٝؽ ،كثة٣ ٥ٌ٣ٸٱٞةد ٛ٩ك .٫ك٬ٮ ٔجةرة ٔ٨
َ
ٗك ٢ك٦كط ثةٛلةء ٵٌٔةء ٟلىٮوح ٔىل ا٣ىٛح اٛلٍصكٔح .كد٣ٲٝ ٫٤ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإِذا
ُ ُْ ْ َ ذ َ
الطَلة ِّص [اٛلةاؽة ،]4كٝٮ(( :÷ :٫٣ا٣ٮًٮء مُؿ اٷٱًلف)) ،ك÷ ٫٤ٕٚ
رٍخً إَِل
كاٷصًلع ّة٬ؿ( .ثكذةف).
( )4يف ٝٮ٦ :٫٣كأ٣ح :ك٣لت دٞؽٱ ٥اٹقذ٪ضةء.
( )2اٛلؾ٬ت ٹ ٱنرتط إثةظح اٛل١ةف ً٠ل دٞؽـ.)Í( .
( )2يف ٚى ٢ر ٓٚاٙلؽث ،يف ٦كأ٣ح :ك٣لٮز ا٣ٮًٮء ثًلء اٳثةر.
( )5د ٛ٤نة¨ ٚ ،إف دٮًأ أز ٥كٹ ٣لـق إف د ،ٙ٤كإف ق ٥٤صةء ٔىل ٝٮؿ اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ة¬ء.
(ثكذةف ث ٨٦ ٫ْٛ٤ثةب ا٣ذٲ.)٥٧
(٠)4إٞ٩ةذ ٗؿٱ ٜأك ٩عٮق.
( )1اٛلؾ٬ت¬ ك٣ٮ .٫ٕ٪٦
( )1كاٛ٣ؿؽ ثَل اٍ٣صكط كاٛ٣ؿكض  ٨٦كصٮق زٺزح٪٦ :٭ة :أف اٛ٣ؿكض دٮو ٙثأ١لة ٨٦
أثٕةض ا٣ٮًٮء ،ث ؼٺؼ اٍ٣صكط ،كأ ٫٩إذا اػذَ ٢شط ثُ ٢اٛ٣ؿض  ٨٦أو ،٫٤ثؼٺؼ
ثٕي اٛ٣ؿكض .كأف اٍ٣صط ٹ ٱٮو ٙثة٣ٮصٮب ،ثؼٺؼ اٛ٣ؿكض ٚإ١لة دٮوٙ
ثة٣ٮصٮب .ا٣ؿاثٓ :أ١لة ٦ذٞؽ٦ح يف ا٣ٮصٮد .كأٱٌ نة ٚإف اٍ٣صط ٦كذ٧ؿ ثؼٺؼ اٛ٣ؿض.
( )1ٱٕٕ :ٰ٪لٲٓ¬ ا٣ؾ٠ؿ[ ]4كثَل اٵ٣ٲذَل( .د٧١ٲ .)٢كيف ا٣جعؿ :ك٩ؽب ٗك ٢اٚلىٲذَل كثَل اٵ٣ٲذَل.
-------------------------

[ ]4ك ٨٦ا٣ؽثؿ ٦ة ٱ ٥ٌ٪ثةٞ٣ٲةـ كٱٛ٪ذط ثةٕٞ٣ٮد .ك٠ؾ ٟ٣اٛلؿأة.)Í( .
=

أك ثٕؽ ٗك٤٭ة(ٔ )4ىل اٚلٺؼ ا٣ؾم ٦ؿ( .)4كٝٲ :)2(٢ٹ ٣لت إٹ زٞت ا٣ؾ٠ؿ
كظٞ٤ح ا٣ؽثؿ.
ا٣سة٣ر :ا٣ذك٧ٲح( )2يف أك ٫٣إف ذ٠ؿ٬ة ،كإف ًف ٚعٲر ذ٠ؿ٬ة ،كإف ٩كٲ٭ة أك
ص٭ ٢كصٮُلة ظذٯ ٚؿغ أصـاق¬ .كٔ٪ؽ اٛ٣ؿٱَٞل أ١لة ٦كذعجح.
¬ :ك٣لـم ٪٦٭ة ا٣ٲكٍل ً٦ل ٱٕذةد ،أك ٨٦

ٍٗلق()5

إذا ٝىؽ٬ة .ك٣لـم

دٞؽٱ٧٭ة ثٲكٍل(ً٠ )4ل يف دك٧ٲح ا٣ؾثط.
ٚ :إف ذ٠ؿ٬ة يف أز٪ةء ا٣ٮًٮء ز٩ ٥كٲ٭ة ظذٯ ٚؿغ رصٓ إٌف ظٲر ذ٠ؿ٬ة
كق٧ٯ كٗك ٫٤ك٦ة ثٕؽق ،ذ٠ؿق ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲÊ٫
٤لٲٯ ا٣جعٲجط :إف ٠ةف ٝؽ ٗك ٢مٲب نة( )1ك٬ٮ ذا٠ؿ ٜلة ٔةد إ٣ٲ ،٫كإف ًف ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ.٫
[كٝةؿ ُٔٲح :ٱٕٮد إٌف آػؿ ٌٔٮ ٚٲك ٰ٧كٱ٘ك .٫٤كٝةؿ يف ا٣جٲةف :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ.)1(]٫
(*) كأ٦ة ٦ٮًٓ ا٘لًلع  ٨٦اٛلؿأة ٚٺ ٣لت ٗك( .٫٤وٕٲرتم) (.)Í
(*) هعم ،كاٞ٣ٮؿ ثأف اٛ٣ؿصَل  ٨٦أٌٔةء ا٣ٮًٮء ٬ٮ اٛلن٭ٮر ٔ ٨اٜلةدم  #كاٛلؿدًص كأيب
إ٣جةس ،كاظذضٮا ٔىل ذ ٟ٣ثعؽٱر أٝ ٢٬جةء .ك ٫ْٛ٣يف ا٣نٛةءٛ :لة ٩ـؿ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صذِيِّ
َ ٌ ُ ُّ َ
اّلِل ُُي ُّ
ٔن أ َ ْن َحخَ َؽ ذٓ ُروا َو ذ ُ
ِب ال ْ ٍُ ذؽ ّٓر َ
يَّ108ص [ا٣ذٮثح] ٱٕ :ٰ٪أٝ ٢٬جةء ٝةؿ ÷(( :ٱة
ِرسال ُيِت
ِِ
ٍٕ٦ص اٵ٩ىةر ،إف آص ٝؽ أز٪ٯ ٔ٤ٲ ٥١يف اُ٣٭ٮر ًٚل َ٭ٮر٥٠؟ ٝة٣ٮا٩ :ذٮًأ ٤٣ىٺة ك٘٩ذك٢
٤٣ض٪ةثح ك٩ذجٓ اٙلضةرة اٛلةءٞٚ ،ةؿ٬ :ٮ ذ٧١٣ٮق ٤ٕٚٲ٧١ٮق))َ( .شح اثُ ٨لؿاف ث.)٫ْٛ٤
( )4أم :ا٪٣ضةقح.
( )4يف اٹقذ٪ضةء يف ٝٮٗ :٫٣ك٦ ٢ٮًٓ ا٪٣ضةقح ّ ٨٦ة٬ؿ اٛ٣ؿصَل.
(ٞ )2ل٧ؽ ث ٨اٛلعك ٨٦ ،٨أكٹد اٜلةدم .#
(ٝ )2ٲ :٢كد١ٮف¬ ا٣ذك٧ٲح ٦ذٞؽ٦ح ٔىل ا٪٣ٲح ثٕؽ إزا٣ح ا٪٣ضةقح( .د٧١ٲ .)٢كٱٕٛٯ ػ٤ٮ
ا٣ذك٧ٲح ٔ ٨ا٪٣ٲح( .ظةمٲح قعٮٍف).
(٩ )5عٮ اٙل٧ؽ ٓص أك ٹ إ ٫٣إٹ آص ،ٹ اٹقذ٘ٛةر ٔىل اٚلٺؼ ا٣ؾم قٲأيت يف ا٣ؾثةاط.
ئ  ٓ٦اٞ٣ىؽ.
كرصٱط ا٣جٲةف أ٣ ٫٩لـ ¬
(ٞ٦ )4ؽار ¬ا٣ذٮص٭َل.
( )1كاصج نة¬ ،ٹ ٦ك٪ٮ ٩نة ٠ة٣سة٩ٲح كا٣سة٣سح.
(٦ )1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل يف (أ)  ٍٞٚإٹ ٝٮ :٫٣كٝةؿ ُٔٲح ٧ٚٮصٮد أٱٌ نة يف ٩كؼح.

٤ٚ :ٮ ا٣ذجف ٔ٤ٲ ٫إٌ٣ٮ ا٣ؾم ذ٠ؿ٬ة ٔ٪ؽق ٝةؿ قٲؽ٩ة ًٔلد ا٣ؽٱ:٨
ٚةٵٝؿب أ ٫٩ٱٕٲؽ ا٣ٮًٮء  ٨٦أك.)4(٫٣
¬
ا٣ؿاثٓ :ا٪٣ٲح ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كزٚؿ كاٵكزأٰ( .)4كٞل٤٭ة ٔ٪ؽ أكؿ ٌٔٮ
ٔ ٫٪٦ىل ظكت اٚلٺؼ ٚٲٝ .٫ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨كأوعةب ا٣نة :ٰٕٚك٣ٮ ٬ٮ
٦ك٪ٮف أصـأق٪٤ٝ .ة :كٱ٪ٮم كًٮءق  ،٫٤٠كإف ٚؿٝ٭ة ٔىل ٌٔ ٢٠ٮ أصـأق¨(.)2
¬
 :ك٣لت دٕ٤ٲٞ٭ة ثة٣ىٺة ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح ،إ٦ة ٔ٧ٮ ٦نة  ٢١٤٠وٺة أك
ٚ ٢١٣ؿض ٚٲىيل ث٦ ٫ة مةء ،ك٠ؾا إذا ٩ٮل¬ ٹقذجةظح( )2ا٣ىٺة ،ػٺؼ أظؽ
ٝٮٍف أيب َة٣ت( ،)5كإ٦ة ػىٮو نةٛ٤ٚ :ؿض َٕ٦ل ٱى٤ٲ ٫ك٦ة مةء  ٨٦ا٪٣ٮا¬٢ٚ
 ،ٍٞٚك٪٤٣ٮا ٢ٚوىل ث٦ ٫ة مةء ٪٦٭ة  ،ٍٞٚكَٕ٦ ٢ٛ٪٣ل وٺق دكف ٍٗلق ،ذ٠ؿق
اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ،كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ É:ٱىيل ث٦ ٫ة مةء
 ٨٦اٚ .٢ٛ٪٣إف ٩ٮاق ُ٤٣٭ةرة أك ٣ؿ ¬ٓٚاٙلؽث أك ٣ؿ ٓٚظؽث َٕ٦ل ًف ٱى ¬٢ث٫
( )4كٝةؿ يف ا٣جعؿ :ث ٢ٱٕٮد إٌف آػؿ ٌٔٮ؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح .ك٦س ٫٤يف ا٘٣ٲر.
( )4كظضح أيب ظ٪ٲٛح كزٚؿ كاٵكزأٰ أ ٫٩أو ٢ٱكذجةح ث ٫ا٣ىٺة  ٥٤ٚٱٛذٞؿ إٌف ا٪٣ٲح ٠إزا٣ح
ا ٪٣ضةقح كقرت إ٣ٮرةٝ ،ة٣ٮا :كٹ ٩ك٠ ٥٤ٮٔ ٫٩جةدة٪٤ٝ .ة :ثٔ ٢جةدة ٛلة ٦ؿٝ .ة٣ٮا :ا٣ذٲ٥٧
ثؽؿ ًٕٲٚ ٙةٚذٞؿ إٌف ا٪٣ٲح ٠ة٪١٣ةٱح يف اُ٣ٺؽ ،كا٣ٮًٮء أو ٥٤ٚ ٢ٱٛذٞؿ ٠ةُ٣صٱط،
٪٤ٝة :اٝذٌة٬ة يف ا٪١٣ةٱح اٹظذًلؿ ،كيف ا٣ذٲ ٥٧إ٣جةدة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2أ ٥٤أف ا٣ذٛؿٱ٬ ٜٮ إٚؿاد ا٪٣ٲح ٘٣كٌٔ ٢٠ ٢ٮ ٍٗ ٨٦ل ٩ٲح ٘٣ك٦ ٢ة ثٕؽقٚ ،ٲ٪ٮم ٔ٪ؽ ٗك٢
أكؿ ٌٔٮ أ٤٣ ٫٩ىٺة ،ز٪ٔ ٥ؽ ٗك ٢ا٣سةٌل أ٤٣ ٫٩ىٺة ،ز٠ ٥ؾ ٟ٣يف قةاؿ اٵٌٔةء .كيف
وعح ٬ؾق ا٪٣ٲح كص٭ةف :اٛلٝ ٓ٪ٲةق نة ٔىل ا٣ىٺة كا٣ىٮـ؛ ٵف ا٣ٮًٮء ٔجةدة كاظؽة.
كا٣سةٌل :ا٘لٮا¬ز؛ ٵ ٫٩ٱىط دٛؿٱ ٜا٣ٮًٮء يف ٛ٩ك١ٚ ٫ؾا ٩ٲذ٫؛ إذ ٬ٮ ٠أًٔلؿ ٟلذٛ٤ح ،ك٬ؾا ٬ٮ
اٛلؾ٬ت ،ذ٠ؿق اٵػٮاف ،كادٔٯ ٚٲ ٫اٞ٣ة٬ل زٱؽ اٷصًلعٝ ،ةؿ  :#ك٬ٮ اٛلؼذةر؛ ٵ ٫٩ٹ
٤لى ٢ثةٷرادة ا٣سة٩ٲح إٹ ٠ةٵكٌف( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2يف (د) :إذا ٩ٮل ث ٫اقذجةظح.
(ٞٚ )5ةؿ٬ :ؾق ا٪٣ٲح ٹ ٱىط ُلة ا٣ٮًٮء؛ ٵ٩ ٫٩ٮل أ٦ؿ نا ٍٗل ا٣ىٺة ،ك٬ٮ اٹقذجةظحٚ ،أمج٫
٩ٲح ر ٓٚاٙلؽث( .رٱةض ثةػذىةر).

مٲب نة(ٝ ،)4ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨كٝؽ¬ ارد ٓٛاٙلؽث؛ ٚٲ٧ف اٛلىع ٙك٩عٮق(،)4
كٝةؿ ا ٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٱؿد .ٓٛكإف ٩ٮاق ُ٤٣ٮاؼ أك ٛلف اٛلىع ٙأك ٣كضٮد
ا٣ذٺكة أك ٩عٮق(ً )2ف ٱى ¬٢ث ٫مٲب نة كأصـأق ٣ؾ .ٟ٣كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص
كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞٛ٣٭ةء :ٱىيل ث٦ ٫ة مةء يف ٦ ٢٠ة دٞؽـ ،إٹ يف ٦ف
اٛلىعٚ ٙٺ ٣لـم ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ك ٨٦ٱٞٮؿ ثضٮاز ٦ف اٛلىعٙ
٧٤٣عؽث(.)2
¬ :كا٪٣ٲح  ٰ٬اٞ٣ىؽ كاٷرادة()5ا٣ذٰ دٮصؽ يف ٤ٝت اٛ٣ةٔ ٢اٛلٙ٤١
ٔ٪ؽ  ،٫٤ٕٚٹ ٝلؿد اٚ ِٛ٤٣ٺ ٱ ،ٰٛ١كٹ ٝلؿد اٹٔذٞةد كا٪ٔ ٥٤ٕ٣ؽ¬ ا ،٢ٕٛ٣ذ٠ؿق
اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاٛلؿدًص كاٛل٪ىٮر ثةٓص :إ٩ ٫٩ٲح ،كأف  ٢ٕٚ ٨٦مٲب نة
ٔةٛل نة ثٟ ٫لذةران ٞٚ ٫٣ؽ ٩ٮاق.
¬ :كٱكذعت د١ؿٱؿ

ا٪٣ٲح()4

ٔ٪ؽ ٌٔ ٢٠ٮ  ٨٦ا٣ٮًٮء ،كٔ٪ؽ ٢٠

( )4كأ٦ة رٕ٠ذٰ اُ٣ٮاؼ ٚةٞ٣ٲةس ٱى٤ٲ٭ة ظٲر ٩ٮاق  .٫٣ث ٢ٹ ٱى٤ٲ٭ة.)Í( .
( )4اٵذاف كاٷٝة٦ح كاُ٣ٮاؼ ٔ٪ؽ .ٓ٪٦ ٨٦
( )2ا٣ن١ؿ كاٹقذ٘ٛةرّ .ة٬ؿق¬ ك٣ٮ رٕ٠ذٰ اُ٣ٮاؼ.
( )2ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ٱىيل ث٦ ٫ة مةء ،كأ٦ة ٛلك ٫٤ٚ ٫ذ.ٟ٣
( )5اٷرادة د٘ ٨ٔ ٰ٪اٞ٣ىؽ؛ ٕ ٨١٣لٓ ثٲ٪٭ًل ً٠ل يف ا ،ٓ٧٤٣كٝٮ :٫٣ا٣ذٰ دٮصؽ يف ا٤ٞ٣ت؛
٣ذؼؿج إرادة ا٣جةرم دٕةٌف ٚٺ دك٧ٯ ٩ٲح( .وٕٲرتم).
(*) ٝةؿ يف ا٣ؿٱةض٬ :ؾا ٠ٺـ ا ،ٓ٧٤٣كٚٲ ٫دكة٦ط؛ كذ ٟ٣ٵف اٞ٣ىؽ ٥لة ٙ٣ا٪٣ٲح؛ ٵف
اٞ٣ىؽ ٣لٮز ٔىل ا٣جةرم كا٪٣ٲح ٹ ِلٮز ٔ٤ٲ ،٫كاٞ٣ىؽ َشَ ٫اٛلٞةر٩ح كا٪٣ٲح ٣لٮز ٚٲ٭ة
ا٣ذٞؽـ .كاٷرادة أٔ ٨٦ ٥اٞ٣ىؽ كا٪٣ٲح؛ ٵف اٷرادة ص٪ف ٱؽػّ ٢لذ ٫أ٩ٮاع ٗلكح :إرادة
ث٪ٕ٧ٯ إ٣ــ ،كإرادة ث٪ٕ٧ٯ اٞ٣ىؽ ،كإرادة ث٪ٕ٧ٯ ا٪٣ٲح ،كإرادة ث٪ٕ٧ٯ ا٣ذٞؿب ،كإرادة
ث٪ٕ٧ٯ ا٣ؿًة ،ذ٠ؿ ٬ؾا يف دؾ٠ؿة اث٦ ٨ذٮٱ ،٫كذ٠ؿ َشكط ٩ ٢٠ٮع( .رٱةض ثة.)ِٛ٤٣
( )4كا٣ذك٧ٲح.)Í( .

ر ٨٦ ٨٠ا٣ىٺة كاٙلش؛ ٣ٲ١سؿ زٮاث.)4(٫
 :كإذا ػٍل يف ا٪٣ٲح ثَل ٚؿًَل ًف ٣لـا¬ ٫ٵ٦لًل( ،)4كثَل ٚؿض ك٢ٛ٩
أصـأق  .)2(٢ٛ٪٤٣كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ك )2(٫ٕ٦ ٨٦ٹ ٱِص ا٣ذؼٲٍل إذا ٠ةف ثَل
ٔجةددَل ،ٹ إف ٠ةف ثَل ٔجةدة ك٦جةح ٚٺ ٱىط.
¬ :كإذا َشؾ ٚٲ٭ة ثَل ٔجةدة ك٦جةح أك دٕ٤ٲ ٥اٍ٘٣ل ًف ٱِص ،ثؼٺؼ
ا٣ىٺة ٚٲٛكؽ٬ة.
()5
ا٪٣ٲح ٛلة ٠ةف
ٍٗل Ê ٓ٦
¬ :كإذا رصٚ٭ة ٔ ٨٦جةدة إٌف ٦جةح أٔةد  ٨٦ظٲر ٌ

٩ٮاق .كإف رصٚ٭ة ثة١ٕ٣ف أٔةد  ٨٦أك .٫٣كإف رصٚ٭ة ٚ ٨٦ؿض إٌف ٚؿض أٔةد
٣ٶكؿ  ٨٦ظٲر ٍٗل  ٓ٦ا٪٣ٲح ،ك٤٣سةٌل  ٨٦أك .٫٣كإف رصٚ٭ة  ٢ٛ٩ ٨٦إٌف ٚؿض أٔةد
ٛ٤٣ؿض  ٨٦أك ،٫٣كأ٦ة ٞٚ ٢ٛ٪٤٣ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كظك٣ :٨لـا¬ ،)4(٫كٝةؿ
اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ث ٢ٱٕٲؽ  ٨٦ظٲر ٍٗل( .)1كإف رصٚ٭ة ٚ ٨٦ؿض إٌف ٢ٛ٩
أصـاق  ،٢ٛ٪٤٣كأٔةد ٛ٤٣ؿض  ٨٦ظٲر ٍٗل  ٓ٦ا٪٣ٲح .كإف رصٚ٭ة  ٢ٛ٩ ٨٦إٌف ٢ٛ٩
ٕ٦ٲَ٪ل(ٞٚ )1ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ك٤لٲٯ ا٣جعٲجطً٠ :ل ٦ؿ يف اٛ٣ؿًَل،
(ٞ٣ )4ٮ٩(( :÷ ٫٣ٲح اٛلؤ ٨٦ػٍل  .))٫٤٧ٔ ٨٦كإً٩ل ٠ة٩خ ػٍل نا  ٨٦اٛ ٢٧ٕ٣لة ٤لىُ ٢لة
ٌ٦ ٨٦ةٔٛح ا٣سٮاب ،كٵف ا ٢٧ٕ٣ٹ ٱى٤ط إٹ ُلة ١ٚة٩خ ػٍل نا ( .٫٪٦ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4كذٕ٣ ٟ٣ؽـ ا٪٣ٲح يف ٪٦ ٢٠٭ًل( .ثكذةف).
(*) إٹ أف ٥لٍل ثَل اْ٣٭ؿ كا٘لٕ٧ح ٚٺ ٱِص؛ ١٣ٮف ا٣ٮص ٫كاظؽ نا .ك٠ؾا ثَل ا٘ل٪ةثح كاٙلٲي.
( .)Íك٤لذ ٢٧أف ا٣ذؼٲٍل ٦جُ( .٢قًلع اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص).
( )2ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ،ٙكْ٩ؿق¬ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف ا٘٣ٲر .ك٬ٮ أف ا٣ذؼٲٍل ٦جُ.٢
(*) اٛلؾ٬ت ٹ ٣لـا¬٫؛ ٕ٣ؽـ ا٘لــ ثة٪٣ٲح.
( )2زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞٛ٣٭ةء.
( )5أم :ا٪٣ٲح.
( )4ٵ ٫٩ٱؽػّ ٢لذ( .٫ثكذةف).
( )1ٵف اٛ٣ؿض ًف ٱىط  ٥٤ٚٱذجٕ ٫ا( .٢ٛ٪٣ثكذةف).
(٩ )1عٮ أف ٱُصٚ٭ة  ٨٦وٺة ا١٣كٮؼ إٌف اٹقذكٞةء.

كٔىل ٝٮؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ ٱىيل ٦ة مةء  ٨٦ا ،¬٢ٛ٪٣كٔىل ٝٮؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٞٛ٣٭ةء ٱىيل ٦ة مةء يف ذ ٫٤٠ ٟ٣إٹ ظٲر ٩ٮل اٛلجةح.
 ٨٦ :دٮًأ ُٕ٤٣ص ٝج ٢أف ٱىيل اْ٣٭ؿ ٚةٵٝؿب¬ وعذ ٨١٣ ،٫ٹ
ٱى٤ٲ ٫ظذٯ ٱىيل اْ٣٭ؿ ثٮًٮء  ،)4(٫٣أك ثٕؽ دػٮؿ كٝخ إُ٣ص ٔىل ٝٮؿ ٨٦
ٱك ٍٞا٣رتدٲت( .)4كٹ ٱٞةؿ :إف وعح إُ٣ص درتدت ٔىل وعح اْ٣٭ؿ ١ٚؾٟ٣
كًٮؤق؛ ٵف ذ ٟ٣ٱ٪ذٞي ثة٣ٮًٮء ٜلًل  ٕ٦نة.
٩ ٨٦ :ٮل رٚي كًٮا ٫أك إثُةٚ ٫٣جٕؽ ً٠ل ٫٣ٹ ٱِص¬( ،)2كيف أز٪ةا٫
ٱجُ ،٢ػٺؼ¬ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة(.)2
Ê
دٛكؽ
ٚ :أ٦ة يف ا٣ىٺة كاٙلش كا٣ىٮـ إذا ٩ٮل رٌٚ٭ة أك إثُةٜلة ٚٺ
ث٧ضؿد ا٪٣ٲح( ،)5ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة٪٤ٝ .ٰٕٚة :إٹ أف ٱٕ ٜ٤ا٪٣ٲح يف ا٣ىٺة
ث٩ ،٢ٕٛعٮ أف ٱ٪ٮم ٔ٪ؽ ر٪٦ ٨٠٭ة أٍٗ ٨٦ ٫٩ل٬ة ،أك ٔ٪ؽ رٚ ٨٠ؿض أ ،٢ٛ٩ ٫٩أك

آػؿ ا٣ٮٝخ ظٲر ٔؽـ اٛلةء .كٱٮرد يف ٦كةا ٢اٛلٕةٱةة :أٱ٦ ٨ذٮًئ ٹ ٱىيل إٹ
( )4أك دٲ¬ ٥٧
ثة٣ذٲ٥٧؟
( )4أك ثٕؽ ا٣ذ٧عي ُٕ٤٣ص ٚٺ ٱنرتط ا٣رتدٲت ،ك٬ٮ اٛلؼذةر.)Í( .
(*) ك ٥٬اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة.ٰٕٚ
ََ ُْ ُ
( )2كذ ٟ٣ٵٔ ٫٩جةدة ٚٺ دجُُ ٢لؾق ا٪٣ٲح ٠ة٣ىٺة ،كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَل تت ِؽئا
ََ َ ُ ُ َ ذ ََ َ ْ َ َ
َ ْ َ ُ
ج غ ْزل َٓاّص [ا٪٣ع.]14٢
أخ ٍَاىس ًّْ33ص [ٞل٧ؽ ،]22كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَل حسُٔٔا َكى ِِت جلغ
(ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣ٹ ا٣ؿٚي.
(ٝ )5ٲ :٢كاٛ٣ؿؽ ٔ٪ؽ٩ة أف ا٣ىٺة كا٣ىٮـ كاٙلش ٠ة٣يشء ا٣ٮاظؽ ،كأ٦ة ا٣ٮًٮء ٚ٭ٮ
أٌٔةء ٦ذٛؿٝح؛ كٜلؾا ٱىط دٛؿٱ  ٜا٪٣ٲح ٔ٤ٲ٭ة .ك٦ ٫٤ٕ٣ؿاد ٥٬ثةٙلش ٦ة ٚ ٫٪٦ ٫٤ٕٚٺ ٱىط
ر ،٫ٌٚكأ٦ة ٦ة ًف ٱٚ ٫٪٦ ٫٤ٕٛةٵٝؿب وعح ر ٫ٌٚثة٪٣ٲح ٔ٪ؽ إ٣ؾر ً٠ل ٱأيتٚ ،ٲؼؿج ٔ٨
اٷظؿاـ ث٪ٲح ر ٫ٌٚكٱ٤ـ ٫٦دـ ك٣ٮ ًف ٱ ٫٪٦ ٢ٕٛمٲبة( .ثؿ٬ةف).

ٔ٪ؽ ا٣ؿ٠ٮع( )4اٵكؿ أ ٫٩ا٣سةٌل أك ا٣سة٣ر ،ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣كضٮدٚ -إ١لة دٛكؽ،
Ò
ذ٠ؿق يف اٍ٣صح ،ػٺؼ¬ اٛل٪ىٮر ثةٓص ( .)4ك٦س ٢ذ ٟ٣يف اٙلش ٹ ٱٛكؽق(.)2
 :كإذا دٮًأ ا٣ىجٰ ز ٥ث ٖ٤ثة٣كَ٪ل أك ثةٷ٩جةت أٔةد ا٣ٮًٮء ٣ىٺة¬
كٝذ ،)2(٫ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚيف ا٣ٮًٮءٝ .ةؿ أثٮ ِ٦ص كاٞٛ٣ٲ ٫ظك:٨
ك١٬ؾا يف ا١٣ةٚؿ إذا أقٚ ٥٤٭ٮ ٔىل اٚلٺؼ( ،)5كٝةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل :ث ¬٢ٱٕٲؽ
كًٮءق كٚة ٝنة(.)4
ٗ ٨٦ :كٌٔ ٢ٮان ٦ ٫٪٦ذ٪ضك نة ك٩ٮاق ٤٣ٮًٮء ًف ٣لـق¨( ،)1ث ٢ٱـٱ٢
ا٪٣ضف ز ٥ٱ٘ك٤٣ ٫٤ٮًٮء .كٝةؿ اٵقذةذ :ث٣ ٢لـٱ.)1(٫
 :كٹ ٣لت¬ أف ٱ٪ٮم أف كًٮءق ٚؿض ،ػٺؼ أيب إ٣جةس ظٲر
دٮًأ ثٕؽ دػٮؿ كٝخ ا٣ىٺةٚ ،أ٦ة ٝج ٢دػٮٚ ٫٣٭ٮ  ٢ٛ٩ك٣لـٱ٣ ٫ىٺة
( )4كص ٫ا٣ذن١ٲ ٢أف أر٠ةف ا٣ىٺة ٦رتدجح كٹ دأزٍل ٪٤٣ٲح ٨٦( .ػٍ ٦ٮٹ٩ة اٙلكَل ث٨
اٞ٣ةق .)# ٥كقٲأيت ٦س٬ ٢ؾا يف ٛ٦كؽات ا٣ىٺة إف مةء آص دٕةٌف.
( )4ك ٫٤ٕ٣ٱٛٲؽق اٵز٬ةر  ٨٦ظُص ٛ٦كؽألة.
( )2إذا  ٢ٕٚمٲب نة  ٨٦أر٠ة ٫٩ث٪ٲح اٚ ٢ ٛ٪٣إ ٫٩ٹ ٱٛكؽق ٫٤ٕ٣ ٨١٣ ،ٹ ٣لـٱ ٫ذ ٟ٣ا٣ؿ ٨٠ا٣ؾم
 ،٫٤ٕٚث ٢ٱٕٲؽق( .ثؿ٬ةف) (.)Í
( )2كذ ٟ٣ٵف كًٮءق اٵكؿ ٍٗل وعٲط؛ ٵف ا٣ٮًٮء ٔجةدة ،ك٩ٲح إ٣جةدة َشط يف
وعذ٭ة ،كٹ دىط  ٫٪٦إ٣جةدة ٠ةٛلض٪ٮف ،كً٠ل ٹ ٱىط  ٫٪٦اٙلش كا٣ىٮـ ،كٵف ا٥٤ٞ٣
٦ؿٚٮع ٔ ٫٪كٹ ٪ٕ٦ٯ  .٫٤ٕٛ٣كظضح أيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٝ ٰٕٚٮ٦(( :÷ ٫٣ؿك٥٬
ثة٣ىٺة ك ٥٬أث٪ةء قجٓ ،كارضثٮ ٥٬ك ٥٬أث٪ةء ٍٔص))ٚ ،ؽؿ ذٔ ٟ٣ىل أف وٺٔل٥
َشٔٲح١ٚ ،ة٩خ أٱٌ نة َ٭ةرٔلَ ٥شٔٲح ٍٗ ٨٦ل ٚؿؽ ثٲ٪٭ًل٪٤ٝ .ةٔ :ىل ص٭ح ا٣ذٕٮٱؽ
كا٣ذ٧ؿٱ ٰ٠ ٨ٹ ٱذكة٤٬ٮا يف دؿؾ ا٣ىٺة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5اٛلؾ٬ت¬ ٱٕٲؽق ٣ىٺة كٝذ.٫
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙيف دٔٮل ا٣ٮٚةؽ ْ٩ؿ؛ ٵف أثة ظ٪ٲٛح ٹ ٱٮصت ا٪٣ٲح.
( )1كذ ٟ٣ٵف اٛلةء إذا د٪ضف أك وةر ٦كذٕ ٧ن
ٺ ًف ٣لـاٝ .٫ٲ :٢كٝٮؿ اٵقذةذ ٦ذأكؿ ٔىل أ٩ ٫٩ٮاق
ٔ٪ؽ ا٣سة٣سح كأ ٫٩ٱٞٮؿ :إف ٦ةء ا٣سة٣سح َة٬ؿ ُ٦٭ؿ .كٝٲ :٢ث ٢ٱجٞٯ ٔىل ّة٬ؿق( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )1ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.

اٛ٣ؿض؛ ٵٝ )4(٫٩ؽ  ٓ٪٦كصٮب ا٣ٮًٮء ٜلة(.)4
اٚلة٦ف :اٛلٌٌ٧ح¬ كاٹقذ٪نةؽ ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح
٦ش اٛلةء يف ا .٥ٛ٣ك٣لت اٹقذ٪سةر¬ يف اٹقذ٪نةؽ ،ذ٠ؿق
كا٣نة .ٰٕٚك٣لـئ Ê
اٜلةدم  #يف اٵظ١ةـ ٓ٦ ،ا٣ؽ ٟ٣أك ا٣ ٥ٌ٣ٶٝ .ٙ٩ةؿ يف اٹ٩ذىةر :كإزا٣ح
ا٘لة٦ؽ ا٣ؾم يف اٛل٪ؼؿٱ٦ ٨كذعت ٍٗل كاصت( .)2كأ٦ة إزا٣ح ٦ة ثَل اٹق٪ةف ٨٦
إُ٣ةـ ك٩عٮق ٚأكصج ¬٫يف ا١٣ةيف كا٣جٲةف( ،)2ك ٫ٕ٪٦اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك١٬ؾا اٚلٺؼ ٱأيت ٚٲًل ّلخ اٵّٛةر(.)5
ا٣كةدس :ا٣رتدٲت ثَل اٵٌٔةء ٤٠٭ة( ،)4ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح٪٤ٝ .ة٤ٚ :ٮ ٔ١ف
( )4أم :ا٣ٮًٮء.
ٔ٧ؿ ز٦ة ٩نة كًف ٣لت ٔ٤ٲ ٫ا٣ٮًٮء ٍٗ ٨٦ل ٔؾر ك٬ٮ
(٦ )4كأ٣ح ٕ٦ةٱةة :ٱٞةؿ :أٱ ٨رصٌ ٢
٦ذ ٨٦ ٨١٧اٛلةء كٹ ٥لنٯ  ٫٪٦رضر نا؟ ك٬ٮ ظٲر دٮًأ ٝج ٢دػٮؿ ا٣ٮٝخ.
( )2ث٣ ٢لت ¬ٔىل ا٣ىعٲط إف  ٓ٪٦كوٮؿ اٛلةء.
ا٣ٮًٮء  ٨٧٠دٍ٘ل
Ê
ٚٺ دأػٍلٚ .إف زا٣خ ثٕؽ ا٣ٮًٮء ٝج ٢ا٣ىٺة أٔةد
(ٚ )2إف دٕؾر ػؿكص¬ ٫
اصذ٭ةدقٚ .إف ػؿصخ ثٕؽ ا٣ىٺة ٚٺ إٔةدة¬ ك٣ٮ ٠ةف ا٣ٮٝخ ثةٝٲةٚ .إف ٤ٝخ ٨٦ :أوٮٜل ٥أف
٦كةا ٢اٚلٺؼ إذا ػؿصخ كيف ا٣ٮٝخ ثٞٲح كصجخ اٷٔةدة ٚة٘لٮاب أف اٙلضح اٷصًلع أف ٹ
إٔةدة ك٣ٮ ا٣ٮٝخ ثةٝٲ نة( .ز٬ٮر) .كٹ ٱؤـ إٹ ث٬ ٨٧ٮ ٦سٚ .)Í( .٫٤إف ػؿصخ ظةؿ ا٣ىٺة
ًف ِلت ٔ٤ٲ ٫اٷٔةدة .كٝٲِ :٢لت٤ٔ Êٲ ٫اٷٔةدة؛ ٵف ا٣ؽػٮؿ ٚٲ٭ة ٣ٲف ٤ٕٛ٠٭ة.
( )5اٛلؾ٬ت ا٣ٮصٮب إذا ٠ة٩خ ٝؽ دُٮ٣خ ،ك٬ٮ أف دـٱؽ ٔىل أَؿاؼ اٵ٩ة.)Í( .٢٦
(*) كيف اٹ٩ذىةر :ٹ ٣لت؛ ٵ١ ÷ ٫٩لٯ ٝٮ ٦نة ٠ة٩ٮا ٱُٮ٣ٮف أّٛةر ٥٬كًف ٱأ٦ؿ٥٬
ثإٔةدة ا٣ٮًٮء( .ز٬ٮر).
( )4ثإصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ( .وٕٲرتم).
َ ُ ْ ُ ْ َ ذ َ ِ َ ْ ُ ُ ُ َ ُْ
(*) كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإِذا رٍخً إَِل الطَلة فاغصِئا وسْٔسًّ...ص إٌف آػؿ اٳٱح ،كٵ ٫٩دٕةٌف
أدػ٠ ٢لكٮظ نة ثَل ٘٦كٮَ٣ل ك ُٓٝاٍْ٪٣ل ٔ ٨اٍْ٪٣ل ،كا٣رتدٲت ا٣ٺا ٜثةٷٔضةز ُٔ ٙا٣يشء
ٔىل ٦ة ٱًلزٚ ،٫٤ٺ ٱٞةؿ :رأٱخ زٱؽ نا كرضثخ ث١ؿ نا كرأٱخ ٔ٧ؿ ناً٤ٚ ،ل كقٍ ثَل اٛلذًلزَ٤ل ٦ة
٥لةٛ٣٭ًل دؿ ٔىل أ٘٣ ٫٩ؿض كٚةاؽة ،ك٬ٮ أف ا٣رتدٲت كاصت كإٹ ٣ٮو ٢اٛل٘كٮؿ ثةٛل٘كٮؿ.
ك٣رتدجٲ ÷ ٫زٝ ٥ةؿ٬(( :ؾا كًٮء ٹ ٱٞج ٢آص ا٣ىٺة إٹ ث( .))٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

ا٣ٮًٮء ًف ٱىط ظذٯ ٱ ٫٤ٕٛقخ ٦ؿات( )4إذا ٩ٮل يف أكؿ أٌٔةء ا٣ٮًٮء.
كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لت ثَل

ا٣ٲ٪٧ٯ()4

كا٣ٲَصل .كأ٦ة دٞؽٱ ٥اٛلٌٌ٧ح

ثةٓص كأيب َة٣ت ،كأكصج ٫يف
كاٹقذ٪نةؽ ٔىل ا٣ٮص٧ٚ ٫كذعت(٪ٔ )2ؽ اٛلؤٱؽ Ê
ا١٣ةيف كاٛل٪ىٮر ثةٓص.
ا٣كةثٓٗ :ك ٢ا٣ٮص ،٫ك٬ٮ ٦ة ثَل اٵذَ٩ل إٌف أقّ ٢ٛة٬ؿ ا٣ؾ ٨ٝكا٤٣عٲَل( )2إٌف
٦ٮًٓ مٕؿ ا٣ؿأس اٛلٕذةد ،ك٦ة ػة ٙ٣اٛلٕذةد ٚٺ ٔربة ث ،)5(٫ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر.
٣ىؽٗةف()4
Ê
كا

 ٨٦ا٣ٮص ،٫ذ٠ؿق اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم كأثٮ َة٣ت ،كٝةؿ ا٣نةٰٕٚ

ك٦ة ٨٦ :ٟ٣ا٣ؿأسٝ .ةؿ اث ٨اٚل٤ٲ :٢ك٠ؾا اٚلٺؼ يف ا٪٣ـٔذَل ا٣ىٍ٘لدَل(.)1
¬ :كٹ ٣لت ٗك٦ ٢ة اقرتق ٨٦ ٢ا٤٣عٲح ٔ ٨ا٣ؾ ٨ٝإذا أْ ٨١٦ل٤ٲ٤٭ة
 ٨٦دك ،)1(٫٩ػٺؼ اٞ٣ةق ٥كأيب إ٣جةس.
(ٔ )4ىل اٞ٣ٮؿ ثأف اٛ٣ؿصَل ٣ٲكة  ٨٦أٌٔةء ا٣ٮًٮء كإٹ ٚكجٓ¬ .كٔىل ٝٮؿ ا٣نة ٰٕٚأرثٓ ٦ؿات.
( )4ظضح ا٣نة ٰٕٚأف اٳٱح ًف دٛى ٢ثَل ا٣ٲ٪٧ٯ كا٣ٲَصل٪٤ٝ .ةٝ :ل٤٧ح ث ى َّٲ٪ى٭ة  ÷ ٫٤ٕٚز٥
ٝةؿ٬(( :ؾا كًٮء ٹ ٱٞج ٢آص ا٣ىٺة إٹ ث ،))٫كذ ٟ٣يف كًٮء ٦ؿدت ،كإٹ ٣ــ أٹ
٣لـم اٛلؿدت( .ثكذةف).
( )2أم٦ :ك٪ٮف¬.
٪٦٭ًل.
Ê
( )2اٛلٞج٢
( )5ٱٕٚ :ٰ٪ةٵ٩ـع ٹ ٱ٘ك ٢ا٪٣ـٔح ا٣ـااؽة ٔىل اٛلٕذةد ،كاٵٗ ٥ٱ٘ك٦ ٢ة ٩ـؿ  ٨٦ا٣نٕؿ يف
ا٘لج٭ح إٌف ا ٛلٮًٓ اٛلٕذةد  ٨٦مٕؿ ا٣ؿأس .كا٪٣ـٔذةف ٔجةرة ٔ ٨ا٣جٲةض ا٣ؾم ا٩عَص ٔ٫٪
مٕؿ ا٣ؿأس  ٨٦صة٩جٰ ٞ٦ؽ ،٫٦ك٬ٮ ٞل٧ٮد يف ا٣ؿصةؿٝ ،ةؿ ا٣نةٔؿ:
أٗ ٥اٛٞ٣ة كا٣ٮصػ٣ ٫ػٲف ثأ٩ـٔػة
كٹ د١٪عٰ إف ٚؿؽ ا٣ؽ٬ؿ ثٲ٪٪ػة
(ثكذةف).
( )4ا٣ىؽٗةف :ثٌ ٥ا٣ىةد اٛل٭٤٧ح كق١ٮف ا٣ؽاؿ اٛل٭٤٧ح كثةَ٘٣ل اٛلٕض٧ح ،كً٬ل ٦ٮًٕة اٙلؾٚح.
(*) ا٣ىؽغ٦ :ة ثَل إَ٣ل كأق ٢ٛاٵذف.)Í( .
( )1اٛلؾ٬ت¬  ٨٦ا٣ٮص.٫
(*) اٛلٕذةددَل ،كٱ٧كط ا٣جة ٓ٦ ٰٝا٣ؿأس.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵ٣ ٫٩ٲف  ٨٦ا٣ٮصٚ ٫ٺ ٱذٕ ٜ٤اٛ٣ؿض ث٠ ٫ة٣ؾكاات .كظضح اٞ٣ةق ٥كأيب
=

¬ :ك٣لت ْل٤ٲ ٢ا٣نةرب كاٙلةصت كاٞٛ٪ٕ٣ح كٚة ٝنة ،ك٠ؾا ا٤٣عٲح،
ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح .كٹ ٣لت¬ إدػةؿ اٛلةء إَ٣ل( ،)4ػٺؼ
ْلؿٱش اٛلؤٱؽ ثةٓص(.)4
ا٣سةٗ :٨٦ك ٢ا٣ٲؽٱ ٓ٦ ٨اٛلؿَٞٚل ،ػٺؼ زٚؿ( .)2كُٞ٦ٮع اٛلؿ ٜٚٱ٘ك¬٢
٦ٮًٓ ا ،ُٓٞ٣ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚكا١٣ةيف(.)2
¬ ٫٣ ٨٦ :ٱؽ زة٣سح ٦كةكٱح ٣ٲؽٱ ٫يف اٛل٪جخ ٚ٭ٰ ٦س٤٭ًل يف ا٣ٮصٮب(،)5
ا٣نةٰٕٚ
¬
كإف ػةٛ٣ذ٭ًل يف اٛل٪جخ ًف ٣لت ٗك٤٭ة ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف( )4أوعةب
ٚٲًل ظةذل اٛلؿ ٨٦ ٜٚاٵو٤ٲح(.)1
إ٣جةس أ ٫٩مٕؿ ٩ةثخ ٔىل ثٍصة ا٣ٮص٠ ٫نٕؿ اٙلةصت ،كا٣ٮص ٫اٛلٮاص٪٤ٝ .٫ة :اٙلةصت
 ٨٦ا٣ٮص٘٣ ٫ح ،ٹ اٛلكرتق(.٢ثكذةف).
( )4كٹ ٔ٪ؽ ٗك٤٭ًل  ٨٦ا٪٣ضةقح ،ػٺؼ ا٣ؿٱةض.)Í( .
(٤٣ )4٭ةدم ٚٲضت ،كذ٠ؿ أثٮ َة٣ت أ ٫٩ٹ ٣لتٝ ،ةؿ يف اٛلض٧ٮع :كأمةر أثٮ َة٣ت إٌف أ٫٩
ٹ ٣لت ٗك٤٭ًل  ٨٦ا٪٣ضةقح أٱٌ نة ،كإذا ٪٤ٝة :إ ٫٩ٹ ٣لت ٚ٭ ٢ٱكذعت أـ ٹ؟ ٝةؿ يف
٦٭ؾب ا٣نة :ٰٕٚاٵوط أ ٫٩ٹ ٱكذعت؛ ٵً ٫٩ف ٱ ٨ٔ ٢ٞ٪ا٣ؿقٮؿ ÷ يف ذٝ ٟ٣ٮؿ
كٹ  .٢ٕٚك ٨٦أوعةب ا٣نةٝ ٨٦ ٰٕٚةؿ :إ ٫٩ٱكذعت .ك٦س ٫٤يف ا٣ـكااؽ أ ٫٩ٱكذعت؛
ٚلرب اث٧ٔ ٨ؿ أ٠ ٫٩ةف ٱ٘كٔ ٢ٲ٪ٲ ٫ظذٯ ٔ( .ٰ٧رٱةض).
( )2يف اٛلؿَٞٚل.
( )2كٝٮاق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم يف ا٘٣ٲر ،كاػذةرق اٷ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ ،٨ذ٠ؿق يف ا٣ٮاث.٢
(ٕٚ )5ىل ٬ؾا¬ ٣ٮ ٩جذخ يف ٞل ٢اٛ٣ؿض ك٠ة٩خ إٌف ا٘ل٪ت كصت ٗك٤٭ة ٕلٲٕ نة ك٣ٮ صةكزت
اٛل١٪ت( .م١ةٱؾم ،كصؿيب).
( )4يف (ج) :ػٺؼ أوعةب ا٣نة .ٰٕٚكيف (د) :ػٺؼ ثٕي أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ
اٵز٬ةر ػٺ٫ٚ؛ إذ ا٤٣ع ٥كا٣نٕؿ
¬
(ٝ )1ةؿ يف ا٣ىٕٲرتم :أك ٙل٧ح زااؽة أك مٕؿ.ا٬ػ كّة٬ؿ
ٹ ٱُ٤ٔ ٜ٤ٲ٭ًل اق ٥ا٣ٲؽ ،إٹ أف ٱ١ٮف ذ ٟ٣يف ٞل ٢اٛ٣ؿض ٚٲضت ٔىل ٝٲةس ٦ة ٱأيت
ظٲر ا٩ؼٕ٤خ ا٘ل٤ؽة.)Í( .
(*) ٝةؿ يف ا¬ٹ٩ذىةر٦ :ة ٠ةف أو ٫٤يف ٞل ٢اٛ٣ؿض  ٨٦إوجٓ أك  ٙ٠كصت ٗك٫٤؛ ٣ؽػٮ٫٣
=

 :كٱ٘ك ٢ٱؽٱ٠ ٫ٲ ٙمةء¬ ٔ٪ؽ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم ،كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ
كا٪٣ةرص :ٱكذعت أف ٱجؽأ  ٨٦اَٛ١٣ل إٌف اٛلؿَٞٚل(.)4
ا٣ذةقٓ٦ :كط ّة٬ؿ ا٣ؿأس

)4(٫٤٠

ٞ٦ ٨٦ةص ا٣نٕؿ اٛلٕذةد  ٓ٦اٵذَ٩ل

ّة٬ؿً٬ل كثة٪َÊ٭ًل( .)2كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص٣ :لـم ٞ٦ؽـ ا٣ؿأسٝ ،ةؿ
اٞ٣ة٬ل صٕٛؿ :ك٬ٮ ا٪٣ةوٲح ،كٝةؿ يف ا١٣ةيف :إ ٨٦ ٫٩اٜلة٦ح إٌف ا٪٣ةوٲح .كٝةؿ
أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لـم رثٓ ا٣ؿأس  ٞ٤ُ٦نة( .)2كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚزٺث مٕؿات .كٝةؿ
ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚإف ٦كط اٵذَ٩ل ق٪ح(.)5
٣لت.
 :كٹ ٣لت ٦كط ٦ٮآً ا٣نضةج اٛل٘٧ٮرة ثة٣نٕؿ ،كٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ¬ :
¬ :كٹ ٣لت ٦كط ٦ة اقرتق ٨٦ ٢ا٣ؾكاات ٔ ٨ظؽ ا٣ؿأس ،كإف ٛ٣٭ة
َ
ُ
يف ٝٮْ :٫٣ص َوأيْدِيس ًّْص ،ك٦ة ٠ةف أو ٫٤ٹ يف ٞل ٢اٛ٣ؿض ٚإف ُٝص كًف ٤لةذ ًف ٣لت ،كٚٲًل
ظةذل كص٭ةف ،اٛلؾ٬ت ¬ ا٣ٮصٮب( .ز٬ؿة).
ْ
َ
( )4كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف ا٣س٧ؿات يف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإَِل ال ٍَ َراف ِِقّص.
(*) ٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص١٬ :ؾا يف ا٣ؿص ،٢كيف اٛلؿأة ثة١ٕ٣ف( .ثكذةف).
(ٔ )4جةرة اٵز٬ةر :ز٦ ٥كط  ٢٠ا٣ؿأسٝ .ةؿ يف َشح اٵز٬ةرٞ٦ :ج ٫٤ك٦ؽثؿق .كَ ِٛ٣شح اٛ٣ذط:
ك٣لت أف ٱ٧كع٦ ٫ؿدَل؛ ٣ٲٕ ٥ثؾّ ٟ٣ة٬ؿ ا٣نٕؿ كثةَٚ ،٫٪ٲٞج ٢كٱؽٱؿ ثٛ١ٲ( .٫ث.)٫ْٛ٤
اْ٣ة٬ؿ أ١لة ٦سٔ ٢جةرة ا٣جٲةف ،ك٠ٺ إ٣جةردَل ٹ دٛٲؽاف ثةَ ٨ا٣نٕؿ ٚذأ.٢٦
(*) ٝةؿ يف ركًح ا٪٣ٮكم :ك٣ٮ ٠ةف  ٫٣رأقةف أصـاق ٦كط أظؽً٬ل ،كٝٲ٣ :٢لت ٦كط صـء
 ٢٠ ٨٦رأس[ .]4كٝٲ :٢ا٣ؿأس ا٣ـااؽ ٦س ٢ٱؽ زااؽة ،كٝٲ ¬٢٠ :٢كاظؽ ٣لت ٦كعٕ ٫لٲٕ،٫
ك٠ؾا ا٣ٮص٭َل.
(ٝ )2ةؿ يف اٹ٩ذىةر :كٱكذعت أف ٱؽػ ٢ثٕي أوةثٕ ٫يف وًلخ أذ٩ٲ.٫
( ٨٦ )2أم ا٘لٮا٩ت اٵرثٕح.
(ٞ٣ )5ٮ(( :÷ ٫٣دٮًأ ً٠ل أ٦ؿؾ آص)) كًف ٱؾ٠ؿً٬ل٪٤ٝ .ةٝ :ةؿ ÷(( :اٵذ٩ةف ٨٦
ا٣ؿأس))( .ثكذةف).
-------------------------

[٪ٔ ]4ؽ ا٣نة.ٰٕٚ

ٔىل رأق ٫ك٦كط ٚ ٨٦ٮٝ٭ة ًف ٣لـا¬ .٫كإف ٦كعخ اٛلؿأة ٚٮؽ اُ٣ٲت اٛلٕذةد(ٞٚ )4ةؿ
ئ ٚٲ٫
٭ة( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٣لـا٭ة( .)2كٹ ٣لـ ¬
ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل٣ :لـا ¬
كٹ يف ثٌٕ ٫ا٘٣ك ٢ثؽٹن ٔ ٨اٛلكط ،ػٺؼ ا٪٣ةرص(.)2
 :ك ٨٦اٗذكٛ٣ ٢ؿض أك  ٢ٛ٩كثٔ ٰٞىل رأق ٫رَٮثح  ٨٦ا٘٣ك٤ح
ا٣سة٣سح ًف ٣لـا ٫اٛلكط ٔ٤ٲ٭ة ٤٣ٮًٮء إٹ أف ٱ١ٮف ٦ة يف ٱؽق  ٨٦ا٣ؿَٮثح أ٠سؿ
٫٪٦؛ ٵ٦ ٫٩كذٕ ،٢٧ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل(.)5
إ٣ةَشٗ :ك ٢ا٣ؿصَ٤ل  ٓ٦إ١٣جَل .Êكٝة٣خ اٷ٦ة٦ٲح ك٦ة :ٟ٣ظؽً٬ل إٌف
ٕٞ٦ؽ اٍ٣صاؾ( .)4كٝةؿ أٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ :إٌف ْٔ ٥إٞ٣ت .كٝة٣خ اٷ٦ة٦ٲح:
ا٣ٮاصت ٚٲ٭ًل اٛلكط( .)1كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص :ٱ٧كع٭ًل كٱ٘ك٤٭ًل.
( )4ك٬ٮ ا٣ؾم ٹ ٱ٘٧ؿ ا٣نٕؿ.)Í( .
( )4إذا ٠ةف مٕؿ ا٣ؿأس ّة٬ؿ نا ،كأ٦ة إذا ٠ةف ٧٘٦ٮر نا ثةُ٣ٲت ٚٺ ٣لـم اٛلكط.)Í( .
( )2إذا ٠ةف ٚٮؽ اٛلٕذةد ،ك٬ٮ ا٣ؾم ٱ٘٧ؿ ا٣نٕؿ.)Í( .
( )2ظضذ٪ة أٔ ٫٩ؽؿ ٔ ٨اٛل ٍصكع يف ا٣ؿأس ٚٺ ٣لـمً٠ ،ل ٣ٮ ٦كط ٔىل كص٭ ٫كٱؽٱ.٫
كظضذ ٫أف ا٘٣ك٦ ٢كط كزٱةدةٝ .ةؿ  :#ك٬ؾا رأم ا٧ٕ٣ؿاٌل  ٨٦أوعةب ا٣نةٰٕٚ
كا٘٣ـاٍف ،كاػذةرق ٪٤ٝ .#ة :ػٺؼ اٛلٍصكع( .ثكذةف).
( )5كاػذةر اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ  #ػٺؼ ٬ؾاٝ ،ةؿ :ٵف ٔةدة اٛلكَ٧٤ل صؿت
ثؼٺؼ ذ ،ٟ٣كأ ٫٩ٹ ٣لت ِلٛٲ ٙا٣ؿأس  ٨٦ا٘٣ك ،٢ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر.)Í( .
َ ْ َ َْْ
يّص كًف ٱ :٢ٞإٌف إ١٣ةب٪٤ٝ ،ةً :ف
( )4كظضح اٷ٦ة٦ٲح ك٦ة ٟ٣أٝ ٫٩ةؿ دٕةٌفْ :صإَِل اىهكت ِ
ٱؿد ٕلٲٕ٭ًل؛ ٵ٣ ٫٩ٮ أراد ٞ٣ةؿ :إٌف إ١٣ةب ً٠ل ٝةؿ :إٌف اٛلؿا ،ٜٚث ٢أراد ا٣ٮاظؽة ،ك٣ٲف
٤٣ٮاظؽة ٕ٠جةف إٹ ٔىل ٦ة ٪٤ٝةق( .ثكذةف).
(*) يف ّ٭ؿ اٞ٣ؽـ.
َ َ ْ ُ َ ُْ
( )1كظضح أ ٢٬اٛلكط ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوأرسيسًّص ٚإ١لة ثة٘لؿ ُٕ٦ٮٚح ٔىل ا٣ؿؤكس ً٠ل ُٔٙ
اٵٱؽم ثة٪٣ىت ٔىل ا٣ٮصٮق٪٤ٝ .ة :ث ٢ثة٪٣ىت ُٔ ٛنة ٜلة ٔىل اٵٱؽم ،كٵف  ٨٦ ٢٠كوٙ
كًٮء رقٮؿ آص ÷ ٠أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل كٔسًلف كٍٗلً٬ل  ٨٦أ٠ةثؿ ا٣ىعةثح ٚإ١لٝ ٥ة٣ٮا:
ٗك ٢رص٤ٲ ،٫كًف ٱ ٢ٞأظؽ٦ :٥٬كع٭ًل ،ك٬ٮ أٔؿؼ اٚل ٜ٤ثٞ٧ةوؽ ٠ذةب آص دٕةٌف
كاٷظةَح ث٤ٚ ،٫ٮ ٠ة٩خ ٝؿاءة ا٘لؿ ٔىل ّة٬ؿ٬ة ٛلكط ÷ رص٤ٲ ٫كًف ٱ٘ك٤٭ًل( .ثكذةف).

ٝٲ :٢كإذا د١٣٭ًل ٔ٪ؽ ٗك٤٭ًل أصـاق ٔ ٨اٛلكط ٔ٪ؽٚ ،٥٬ةٛلكط ٱىٲت ٦ة
ْل٤ٲ ٢اٵوةثٓ ،ػٺؼ ا٣نة ،ٰٕٚكٱ٪ؽب ٚٲ ٫أف
Ê
أوةب ك٥لُٰ ٦ة أػُأ .ك٣لت
ٱجؽأ  ٨٦اٚلُ٪ص يف ا٣ٲ٪٧ٯ ،ك ٨٦اٷُلةـ يف ا٣ٲَصل(.)4
٩ ٨٦ :Êيس ٛلٕح  ٨٦أم ٌٔٮ ٝلٓ٧

ٔ٤ٲ)4(٫

أك ثٞٲخ ّلخ د٨٬

صة٦ؽ( )2أك ٩عٮق( )2كصت ٌٝةء ا٣ىٺة ثٕؽ ٗك٤٭ة( ،)5كأ٦ة ٗك٦ ٢ة ثٕؽ٬ة
 ٨٦اٵٌٔةء ٞٚةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ كاٷٚةدة٣ :لت¬ أٱٌ نة ،كٝةؿ يف اٍ٣صح كاٹ٩ذىةر :ٹ
٣لت .كإف ٠ة٩خ إ٧٤٣ح ً٦ل ٬ٮ ٟلذٚ ٙ٤ٲ ٫كصجخ اٷٔةدة يف ا٣ٮٝخ ،ٹ اٌٞ٣ةء Êثٕؽق
إٹ  ٓ٦ا ٥٤ٕ٣ثؾ.)4(ٟ٣
 :كٹ ٣لـم¬ اٛلكط ٔىل اٚلَٛل( .)1كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚإ٫٩
٣لـم ٝؽر ٱٮـ ك٣ٲ٤ح يف اٙلِص ،كزٺزح أٱةـ يف ا٣كٛؿ إف ًف ٱ٪ـٔ٭ًل يف ذ ٟ٣اٞ٣ؽر
( )4كيف ا٣جعؿ يف د٤ٞٲ ٥اٵّةٚؿ ٦ة  :٫ْٛ٣كٱجؽأ ث٧كجعح ا٣ٲ٪٧ٯ ك٥لذ ٥ثإُلة٦٭ة ،كأ٦ة
ا٣ؿصٺف ٞٚٲ :٢ٱجؽأ ثؼُ٪ص ا٣ٲ٪٧ٯ ك٥لذ ٥ثؼُ٪ص ا٣ٲَصل ٠ة٣ذؼ٤ٲ( .٢ثعؿ ث.)٫ْٛ٤
(*) ك٠ؾا يف ٝه اٵّٛةر.
(ٝ )4ل٤ٔ ٓ٧ٲ٭ة أ ٫٩ٹ ٱٕٛٯ ٔ٪٭ةٞٚ ،ؽ ركم ٔ ٨أيب ظ٪ٲٛح أ ٫٩ٱٕٛٯ  ٨٦اٝ ُٰٕٞ٣ؽر ا٣ؽر٥٬
يف ا٣ٮًٮء ،كيف ا٣ذٲٝ ٥٧ؽر رثٓ إٌ٣ٮ ،ذ٠ؿق يف َشح اٵز٬ةر .ث ٢ك٣ٮ ً٦ل ٱٕٛٯ؛ ٵف
ٝؽ إٔلٓ ٔىل ا٣ٮصٮب كإف اػذ ٙ٤يف ٝؽر ٦ة ٱٕٛٯٚ ،ةٚلٺؼ إً٩ل ٬ٮ يف ٛٝةء اٛلكأ٣ح ً٠ل
ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك .)Í( .٨يف أكؿ ثةب ا٘٣ك ٢يف ا٣جٲةف يف ٝٮ٦ :٫٣كأ٣ح٤ٗ ٨٦ :ت ٔىل
ّ ٫٪أ ٫٩اصذ٪ت ..إ٣غ.
( )2كأ٦ة ٍٗل ا٘لة٦ؽ ٚٺ ٱ ٨٦ ٓ٪٧اٷصـاء ك٣ٮ  ٨٦ ٓ٪٦اقذٞؿار اٛلةءَ( .شح أزًلر ث)٫ْٛ٤
ك(.)Í
( )2ا٣ن.ٓ٧
( )5كذ ٟ٣ٵف اُ٣٭ةرة كٕٝخ ٔىل ٚكةد ،كَ ٰ٬شط يف وعح ا٣ىٺة( .ثكذةف).
ك٦ؾ٬ج ٫كصٮب ٗك٤٭ة؛ ٵ ٫٩يف ظ٠ ٫ٞةٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ.٫
¬
( )4ٱٕ:ٰ٪
( )1ثإصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ  .%ك٠ةف زةثذ نة ٪ٚكغ.

كٹ أوةثذ ٫ص٪ةثحٝ ،ةؿ ا٣نة :ٰٕٚك٠ةف ٔ٪ؽ ٣جةقٜ ٫لًل ٦ذٮًب نة .ك٦كع٭ًل ٬ٮ
ٔىل ّة٬ؿً٬ل.
ك٣لت ا٣ؽ ٓ٦ )4(ٟ٣صؿم اٛلةء( )4يف ا٣ٮًٮء ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح .كٝةؿ
¬
:
زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص :ٱ ٰٛ١اٛلكط ثةٛلةء .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٱٰٛ١
صؿم اٛلةء .كظ١ةق يف اٍ٣صح كا٣ـ٬ٮر ٔ ٨اٛلؤٱؽ ثةٓص .كٝةؿ اٛل٪ىٮر آص :ٱٰٛ١
ٝٮة صؿم اٛلةء( .)2ك٣لت إزا٣ح ٦ة ٱذٍ٘ل Éث ٫اٛلةء  ٨٦اٚلٌةب

ك٩عٮق()2

ٔ٪ؽ

ٗك ٢إٌ٣ٮ(.)5

( )4كذ ٟ٣ٵف أ ٢٬ا٘٤٣ح ٹ ٱك٧ٮف إ٦كةس إٌ٣ٮ اٛلةء  ٓ٦اٛلكٲٗ ٢كٺن إٹ إذا ٝةر٫٩
ا٣ؽٟ٣؛ ٵف ٍٗلق ٦كط أك ٗ٧ف ،كٵ٠ ÷ ٫٩ةف إذا دٮًأ ٱؽ ٟ٣أوةثٓ رص٤ٲ٫
ثؼُ٪صق .كظضح ٝ ٨٦ةؿ :ٱ ٰٛ١اٛلكط ٝٮ(( :÷ ٫٣كًٮء اٛلؤ٠ ٨٦ؽ .))٫٪٬كظضح
ٝ ٨٦ةؿ :ٱ ٰٛ١صؿم اٛلةء أ ٫٩ٱٞةؿ :اٗذك ٢ك٦ة د ،ٟ٣كٵف  ٨٦كو ٙكًٮءق ÷
ًف ٱؾ٠ؿ ا٣ؽ٪٤ٝ .ٟ٣ة :ذ٠ؿ ا٘٣كٚ ٢ؽػٚ ٢ٲٝ .٫ة٣ٮا :د ٟ٣ا٣ؿقٮؿ ÷ اٵوةثٓ ٩ؽث نة
أك ٪٣ضةقح٪٤ٝ .ة :اْ٣ة٬ؿ اٷَٺؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4كٹ ٱٕذرب¬ يف ا٣كٲٺف أف ٱُٞؿٚ ،أ٦ة قٲٺٞ ٨ٔ ٫٩لٚ ٫٤ٺ ثؽ ( .٫٪٦ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) كٔ ٨اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارم٦ :ة داـ ا٘لك ٥رَج نة.)Í( .
( .Î )2ثعٲر ٣ٮ ٠ة٩خ ٩ضةقح رَجح ٣ـا٣خ( .ثؿ٬ةف).
( )2اٙل٪ةء كاُ٣ٲت.
( )5ٹ ٦ة ٱ٧كط ٚٺ ِلت¬ إزا٣ذ٫٪ٔ ٫؛ إذ ٹ ٱذٍ٘ل اٛلةء إٹ كٝؽ أصـأ.

فصم [يف يعَُٕاث انٕظٕء]

ٱك ٨يف ا٣ٮًٮء أمٲةء٪٦ ،٭ة :ا٘ل ٓ٧ثَل اٛلٌٌ٧ح كاٹقذ٪نةؽ يف ٗ ٢٠ؿٚح
 ٨٦ا٣سٺث ٔ٪ؽ اٜلةدم .)4(Êكٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ث ٢ٱٛؿؽ
ثٲ٪٭ًل.
ك٪٦٭ة :د١ؿٱؿ ا٘٣ك ٢زٺز نة¬ يف ٌٔ ٢٠ٮ( ،)4ػٺؼ ٦ة ،)2(ٟ٣كػٺؼ زٱؽ
ث ٨زٱؽ كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح يف ٦كط ا٣ؿأس( .)2كركل يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨اٞ٣ةق٥
أ ٫٩ٹ ّلؽٱؽ يف ا٣ٮًٮء.
ؿة( )5ثجٞٲح ٦ةء ا٣ؿأس يف ا٣ٲؽٱ .)4(٨كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص
ك٪٦٭ة٦ :كط ا٣ؿٝجح ٦ػ ¨
كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ث ٢ٱأػؾ ٜلة ٦ةء صؽٱؽ نا٤ٚ .ٮ ٕلٓ ثَل اٞ٣ٮَ٣ل ٠ةف ٦جذؽٔ نة(،)1
ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ.
ك٪٦٭ة :ا٣كٮاؾ ٔؿً نة(ٝ ،)1ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :أك ٔؿً نة¬ كَٮٹن .كٱ٪ٮم ث٫
ا٣ك٪ح( ٢١٣ )1كًٮء ،كيف ا٘٣ؽاة آ٠ؽ .ك٬ٮ ٱكٞ٣ ٨ؿاءة اٞ٣ؿآف أٱٌ نة(،)40
كٹوٛؿار اٵق٪ةف ،ك٣ذٍ٘ل رااعح ا ٥ٛ٣ث٧أ٠ٮؿ أك ٍٗلق ،ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر.
( )4ثسٺزح أ٦ٮاق.)Í( .
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨اػذ ٙ٤اٛلؾا٠ؿكفٞٚ ،ةؿ ثٌٕ٭ :٥ٹ ٱىط  ٢ٕٚا٣سة٩ٲح ظذٯ ٱكذ٢٧١
ٌٕ٭ :٥ٱىط أف ٱ١ؿر يف ٛلٕح ز ٥ٱ١ؿر يف ٛلٕح أػؿل
Ê
إٌ٣ٮ يف ا٘٣ك٤ح اٵكٌف ،كٝةؿ ث
كٱىٍل ٦ذك ٪٪نة( .Êق٤ٮؾ) .ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )2كيف ٠ذت اٛلة١٣ٲح أف ا٣ذس٤ٲر ق٪ح( .ثكذةف).
( )2ك ِٛ٣ا٣جعؿ٦ :كأ٣ح :اٜلةدم :كٱس٤ر أ٦ٮاءق ؛ ٣ؿكاٱح أيب .اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث٢
ثًلء كاظؽ؛ ٕلٕ نة ثَل ػرب اٛلؿة كا٣ذس٤ٲر ،كُ٦ةثٞح ٤٣ذؼٛٲ( .ٙثعؿ ث.)٫ْٛ٤
( )5ٵً ٫٩ف ٱؿد ا٣ذ١ؿٱؿ ٚٲ٭ة ٔ ٨ا٣ؿقٮؿ ÷ ٝٮٹن كٹ ٕٚٺن( .ثكذةف).
ٱ٧كط كإف ًف ٱج٨ ٜلء.
Ê
(ٚ )4إف ًف ٱج٨ ٫٪٦ ٜلء ق ٍٞاٛلكط ،كٝٲ :٢ٱؤػؾ ٦ةء صؽٱؽ ،كٝٲ:٢
( ٓ٦ )1أذٞةد َشٔٲذ.٫
( )1كإ٣ؿض  ٨٦صة٩ت ا ٥ٛ٣إٌف ا٘لة٩ت اٳػؿ ،كاُ ٣ٮؿ إٌف ص٭ح اٵ ٙ٩كا٣ؾ( .٨ٝثكذةف).
( )1كذ٣ ٟ٣ذعىٲ ٢ا٣سٮاب .كٱٞٮؿ :ا٤٣٭ ٥ثةرؾ ٍف ٚٲ( .٫ثكذةف).
( )40كذٞ٣ ٟ٣ٮَ(( :÷ ٫٣٭ؿكا أٚٮا ٥١٬ثة٣كٮاؾ ٚإ١لة َؿؽ اٞ٣ؿآف))( .ثكذةف).

كثكٮاؾ اٍ٘٣ل إذا
¬
ك٬ٮ ٣لـم ثةٚلؿٝح¬( )4كثةٵوجٓ( ،)4ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٚٲ٭ة،
ر٬ل .كٱؤ٦ؿ ث ٫ا٣ىجٲةف .كٱ٘ك ٢ا٣كٮاؾ ٝج ٢أف ٱكذةؾ ث ،٫ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣يف
اٍ٣صح .كٱ١ؿق يف ظةؿ

ا٣نجٓ( )2كا٣كٍل()2

كا٘ل٪ةثح ٔ ٨صًلع( ،)5كثةٚلن٨

ا٣ؾم ٱٍ٘ل ا٤٣سح ،كثةٕ٣ٲؽاف اٛلك٧ٮ٦ح ٠ةٙل٪ةء كا٣ؿ٦ةف كا٣ؿ٤لةف كاٞ٣ىت
اٛ٣ةر٧ل كٝىت ا٣ـرع  ،٫٤٠ك٠ؾا يف ا٣ذؼ ٢٤ثؾ.)4(ٟ٣
ك٪٦٭ة :ا٣ؽٔةء( )1يف أز٪ةا ٫كٔٞٲج ،٫كدُٮٱ ٢ا٘٣ؿة ،كا٣ذعضٲ ،)1(٢كاٹمذ٪ةف(،)1
( )4ٱٕ :ٰ٪اٚلن٪ح ظذٯ ٤لىُ ٢لة إزا٣ح ا٤ٞ٣ط كإٛ٣ٮ٩ح .كٝٮ« :٫٣كثةٵوجٓ» ٬ؾا ٝٮؿ ٦ة،ٟ٣
كاػذةرق وةظت ا١٣ذةب ٧٤٣ؾ٬ت؛ ٞ٣ٮ٣(( :÷ ٫٣لـم ا٣ؿص ٢أف ٱكذةؾ ثإوجٕ.))٫
ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كركاق أٱٌ نة ٔ ٨اٛ٣ؿٱَٞلٝ ،ةؿ  :#ٵف ا٣ٲؽ ٍٗل ٦ـٱ٤ح ٕٛ٤٣ٮ٩ح؛ ٵص٢
٣ٲ٪٭ة( .ثكذةف) .كيف ا٣ك ٨٪ا١٣ربل ٗلكح أظةدٱر يف إصـاا٭ة٬( .ؽاٱح).
( )4كأ٦ة كٝذٞٚ ٫ةؿ يف َشح ا٣رت٦ؾم ٦ة  :٫ْٛ٣ا٣سة٩ٲح يف كٝذ ،٫ك٬ٮ أرثٕح٪ٔ :ؽ اٞ٣ٲةـ ٨٦
ا٪٣ٮـ ،كٔ٪ؽ اٷ٦كةؾ ٔ ٨إُ٣ةـ ،كٔ٪ؽ  ٢٠كًٮء كإف ًف ٌ
ٱى ،٢أك  ٢٠وٺة كإف ًف
ٱذٮًأ .كٝؽ وط ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ أ٠ ٫٩ةف إذا اقذٲ ِٞمٮص ٚةق ثة٣كٮاؾ( .ا٩ذ٭ٯ
ث .)٫ْٛ٤ا٣نٮص :ا٘٣ك ٢كا٣ذْ٪ٲ .ٙٱٞةؿ٬ :ٮ ٱنٮس ٚةق ثة٣كٮاؾ ،ركاق ا٘لٮ٬ؿم.
( )2ٵ ٫٩ٱٮرث كصٓ اْ٣٭ؿ.
( )2ٵ ٫٩ٱٮرث دؽ ا٣كةؽ.
( )5ٵ ٫٩ٱٮرث ثؼؿ ا.٥ٛ٣
(ٝ )4ٲ :٢ٵف ذ٤ ٟ٣لؿؾ ٔؿؽ ا٘لؾاـ .كاٛلكذعت أف ٱ١ٮف ٔٮد اٚلٺؿ ً٦ل ٱذؼؾ ٔ ٫٪٦ٮد
ا٣كٮاؾ؛ ٹمرتا٠٭ًل يف دُ٭ٍل ا .٥ٛ٣كاٚلٺؿ ٪٦ؽكب ٞ٣ٮْ(( :÷ ٫٣ل٤٤ٮا ٔىل إزؿ
إُ٣ةـ ٚإ ٫٩وعح ٪٤٣ةب كا٪٣ٮاصؾ  ،ك٣ل٤ت ٔىل إ٣جؽ ا٣ؿزؽ ،ك٣ٲف أمؽ ٔىل ٰ١٤٦
اٛلؤ ٨٦ ٨٦أف ٱؿٱة مٲب نة  ٨٦إُ٣ةـ يف ٚٲ ٫ك٬ٮ ٱىيل))( .ثكذةف).
٪٦ؽكب.
¬
(٬ )1ؾا
ا٣ـٱةدة ٔىل ّلؽٱؽ ا٣ٮصٍٚ ،٫ل ٓٚاٛلةء ٔ٪ؽ ٗك ٢ا٣ٮص ٫إٌف ا٣ؿأس .كا٣ذعضٲ:٢
¬
( )1كا٘٣ؿة:
ا٣ـٱةدة ¬ٔىل ّلؽٱؽ ا٣ٲؽٱ ٨كا٣ؿصَ٤ل.
(*) ٛلة ركم ٔ :÷ ٫٪أٝ ٫٩ةؿّ(( :لٍص أ٦ذٰ -كيف ركاٱح :دؽٔٯ أ٦ذٰ -ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح ٗؿ نا
ٞلضَ٤ل  ٨٦آزةر ا٣ٮًٮء)) ،كٔ(( :÷ ٫٪دج ٖ٤اٙل٤ٲح  ٨٦اٛلؤ ٨٦ظٲر ٱج ٖ٤ا٣ٮًٮء)).
كا٘٣ؿة٦ :ة ٠ةف يف ا٣ٮص٘٠ ٫ؿة اٛ٣ؿس .كا٣ذعضٲ٦ :٢ة ٠ةف يف ا٣ٲؽ كا٣ؿص ،٢أػؾ نا ٨٦ ٫٣
ّلضٲ ٢اٛ٣ؿس .ك٬ؾا ٚٲًل زاد ٔىل اٛ٣ؿض ٬ ٨٦ؾق اٵٌٔةء( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )1ك٬ٮ ٱؿكل ثة٣نَل اٛلٕض٧ح كا٣كَل اٛل٭٤٧ح ،ٱٞةؿ :ق ٨اٛلةء ٔىل كص٭ ،٫أم :أرق٫٤
إرقةٹن ٍٗ ٨٦ل دٛؿٱ( .ٜثكذةف) .كا٣ن :٨ا٣ذٛؿٱ.ٜ

ك٬ٮ إٚةًح اٛلةء ٔىل صجٲ ٫٪ثٕؽ ٗك ٢كص٭ ،٫كٝٲ :٢ثٕؽ¬ اٛ٣ؿاغ(.)4
ك٪٦٭ة :اٛلٮٹة( )4ثٲ .٫٪كأكصج٭ة ٦ة ٟ٣كأٖلؽ .كٱ١ؿق¬  )2(٫٣أف ٱٮًٲٍٗ ٫لق( )2إٹ
ٕ٣ؾر ٚٲٮ٬ل اٛلؿٱي أػٮق اٛلك ¬٥٤كصٮث نة ٔ٤ٲ٭ًل(٦ )5ة داـ اٛلؿٱي ٱذ ٨٦ ¬٨١٧ا٪٣ٲح.
كٱ٪ضٲ ٫زكصذ )4(٫أك أ٦ذ )1(٫إف أّ ٫٪١٦لىٲ٤٭ًل( ،)1كإف ًف ٚأػٮق اٛلك ٥٤ثؼؿٝح،
أػؾ اٵصؿة(ٔ )1ىل ذ ،٫٤٠ ٟ٣ذ٠ؿق أثٮ ِ٦ص ،ػٺؼ اٞ٣ة٬ل زٱؽ .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ك¬ ٫٣
٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ( :)40ٹ ٣لت ٔىل اٛلؿٱي أف ٱٮًٲٍٗ ٫لق؛ ٛلة ٚٲ ٨٦ ٫اٙلؿج.
ٱكذعت ِلؽٱؽ ا٣ٮًٮء ٛل ٨امذ٘ ٢ث٧جةح ً٦ل ٱٕؽ إٔؿاً نة ٔ٨
¬
:
ا٣ىٺة ثعٲر ٱ٪كة٬ة( )44كٹ ٱ١ٮف ٪٦ذْؿ نا ٜلة ،ذ٠ؿق يف اٵظ١ةـ ،ٹ ٛل٨
امذ٘ ٢ثة٣ىٺة( .ٍٞٚ )44كأ٦ة  ٨٦امذ٘ ٢ثُةٔح ٍٗل ا٣ىٺة ٠ةٞ٣ؿاءة ك٩عٮ٬ة
ٞٚةؿ أثٮ َة٣ت :ٱكذعت  ،٫٣كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞ٣Éة٬ل زٱؽ :ٹ ٱكذعت(.)42
( ٨٦ )4ا٣ٮًٮء.
(٪٦ )4ؽكثح¬.
( )2د٪ـٱ.)Í( .٫
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣أ٩ة ٹ أقذَٕل ٔىل ا٣ٮًٮء ثأظؽ))( .ثكذةف).
٣لت ٔىل اٍ٘٣ل.
¬
( )5كيف ا١٣ٮا٠ت :ك٣ ٢٬لت ٔىل اٍ٘٣ل؟ ٚٲٝ ٫ٮٹف ،كاٛلؼذةر ٹ
(*) ثٔ ٢ىل اٛلؿٱي.ٍٞٚ É
كٜلة اٹ٦ذ٪ةع؛ ٵ١لة ٹ د٤ـ٦٭ة ػؽ٦ذ ٫إٹ ٔىل قجٲ ٢اٛلٕؿكؼ( .ثكذةف).
(٩ )4ؽثػ نة ¬ٝ .ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص¬ :
( )1اٛ٣ةرٗح¬.
(*) كصٮث نة.)Í( .
( )1ك٣ٮ ثـااؽ ٔىل ا٣س٤ر يف َشاء اٵ٦ح .كا٣ـكصح ك٣ٮ ثـااؽ ٔىل ٦٭ؿ اٛلس.)Í( .٢
( )1كذ ٟ٣ٵف أو ٢ا٣ٮصٮب ٔىل اٛلؿٱي ٠ةٚلذةف ،ػٺؼ اٞ٣ة٬ل زٱؽ ٘٠ك ٢اٛلٲخ( .ثكذةف).
( ٨٦( .Ï )40ػٍ قٲؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق.)٥
( )44ٹ ٚؿؽ¬.
( )44ا٪٣ة٤ٚح¬ .ٹ ٚؿٱٌح ٚٲكذعت.
ٚٲكذعت  ٫٣ا٣ذضؽٱؽ  ٞ٤ُ٦نة أػؾ نا ثةٷصًلع ،ك٦س٪ٕ٦ ٢ةق يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
¬
( )42أ٦ة ٚ ٢١٣ؿٱٌح

ٝ :ةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٜلةدم :إذا ظ ٜ٤اٛلذٮ٬ل مٲب نة  ٨٦مٕؿق أك ٝه
ّٛؿق أك ٍٝص مٲب نة  ٨٦ثٍصة ص٤ؽق ٦ة ٹ ٱؽ٦ٯ( ،)4ك٠ةف ذ ٟ٣يف ٨لء  ٨٦أٌٔةء
كًٮاٚ -٫إ ٫٩ٱ٧ؿ اٛلةء ٔ٤ٲ ٫أك ٱ٧كع ٫إف ٠ةف يف ا٣ؿأسٚ .ع ٫٤٧أثٮ َة٣ت كأثٮ
إ٣جةس ٔىل ا٣ٮصٮب ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ث ¬٢ٱكذعت( ،)4كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص
كا٣نة ٰٕٚكأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٣لت كٹ ٱكذعتٝ .ةؿ يف ا١٣ةيف :ٹ ػٺؼ أف اٛلذٮًئ
إذا  ُٓٝص٤ؽة  ٨٦أقٝ ٢ٛؽ ٫٦ظذٯ ثةف ثةَ٦ ٨ٮًٕ٭ة أ ٫٩ٱ٤ـٗ ٫٦ك)2(٫٤؛ ٵ٫٩
٩ضفٝ .ةؿ قٲؽ٩ة ًٔلد ا٣ؽٱ :٨ك٦ ٢ٕ٣ؿادق ا٣ؾم ٠ةف ا٣ؽـ ٤ل ٫٤ز ٥ثٕؽ ٔ.٫٪
¬ :كٱ١ؿق( )2ا٣ذجؾٱؿ ثةٛلةء( )5يف ا٣ٮًٮء ،كٛ٩ي ا٣ٲؽٱ ٨ظة ٫٣كثٕؽق،
ك ٥ُ٣ا٣ٮص ٫ثةٛلةء ٔ٪ؽ ٗك .٫٤كٹ ثأس ثذ٪نٲ ٙاٵٌٔةء ثٕؽق ثؼؿٝح.
كٱكذعت ا٣ٮًٮء ٪٤٣ٮـ كٞ٣ؿاءة اٞ٣ؿآف.
ٱ٧كط ٔ٤ٲ٭ة ثةٛلةء(.)4
Ê
 :Êكاٛلضجٮر إذا ٠ةف ٱِصق ظ ٢ا٘لجٍلة دؿ٠٭ة كٹ
كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ث ٢ٱ٧كط ٔ٤ٲ٭ة .كإف ٠ةف ظ٤٭ة ٹ ٱِصق كصت

( )4أك د٦ة ٍٗل ٩ةٝي.)Í( .
( )4كٖل ٫٤اٛلؤٱؽ ثةٓص يف َشح ا٣ذضؿٱؽ ٔىل ا٣ٮصٮب.
( )2اٛلؼذةر¬ ٹ ٱ٤ـ ،٫٦كٹ كص٪٣ ٫ضةقح اٛلع.٢
( )2د٪ـٱػ¬.٫
(٤٣ )5عؽٱر أ٦ ٫٩ؿ ÷ ثكٕؽ ك٬ٮ ٱذٮًأ ٞٚةؿ٦(( :ة ٬ؾا اَ٣صؼ ٱة قٕؽ؟)) ٞٚةؿ :أيف
ا٣ٮًٮء رسؼ؟ ٝةؿ ٥ٕ٩(( :كإف ٪٠خ ٔىل ١لؿ و
صةر))( .دٕ٤ٲٞح ثكذةف).
( )4كذ ٟ٣ٵف آٱح ا٣ٮًٮء ًف ٱؾ٠ؿ ٚٲ٭ة اٛلكط ٔىل ا٘لجةاؿ٤ٚ ،ٮ ٠ةف كاصج نة ٣ؾ٠ؿق ،كٵف ا٘لجٍلة ٌٕ٠ٮ
آػؿ .كظضح اٳػؿٱ٦ ٨ة ركم ٔٔ ٨يل  #أٝ ٫٩ةؿ :أوٲجخ إظؽل ز٩ؽم  ٓ٦رقٮؿ آص
÷ ٚضربت٤ٞٚ ،خ :ٱة رقٮؿ آص٠ ،ٲ ٙأو ٓ٪ثة٣ٮًٮء؟ ٞٚةؿ(( :ا٦كط ٔىل ا٘لجةاؿ)).
ٝةؿ٤ٝ :خ١ٚ :ٲ ٙثة٘ل٪ةثح؟ ٝةؿ٠(( :ؾٚ ٟ٣ة .))٢ٕٚكٵٌٔ ٫٩ٮ دٕؾر ٦ك٧ٚ ٫كط ٦ة ٚٮ٠ ٫ٝنٕؿ
ا٣ؿأس( .ثكذةف)ٝ .ةؿ يف ا٣ىعةح :كا٣ـ٩ؽ٬ :ٮ ٤٦ذٞٯ َؿؼ ا٣ؾراع كا ،ٙ١٣كً٬ل ز٩ؽاف.

ٔ٤ٲ ٫اٙلٝ .٢ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ك٣ٮ ٠ةف ا٣ؽـ ٱكذ٧ؿ ٔ٤ٲ٪٦ ٫٭ة ،ػٺؼ¬ اٙلٞٲ.)4(ٰ٪
 :كا٘ل٪ت ا٘لؿٱط ٱ٘ك٦ ¬٢ة ٹ ٱِصقٚ ،إف رضق ا٣ؽ ٟ٣كصت ا٣ىتٚ ،إف
رضق دٲ ٥٧إذا ٠ةف ٔة ٦نة ٣جؽ ،٫٩كٹ ٱ٧كط ثةٛلةء ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞٛ٣ٲ ٫ا٣جعٲجط:
ث ٢ٱ٧كط¬ ث )4(٫إذا ًف ٱِصق كٹ ٱذٲ .٥٧كإف ًف دٕ ٥ا٘لؿاح ثؽٗ ٫٩ك ٢ا٣ىعٲط¬ كٱ٥٧
ا٘لؿٱط إف ٠ةف يف أٌٔةء ا٣ذٲ ،٥٧كإف ٠ةف يف ٍٗل٬ة دؿ ٫٠كٹ ٱذٲ ،Ê٫٣ ٥٧ػٺؼ
ا٣نة .ٰٕٚكٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص( :)2إ٣ربة ثةٵ٠سؿٚ ،إف ٠ةف
وعٲع نة ٗك ٫٤كٹ ٨لء يف ا٘لؿٱط  ٞ٤ُ٦نة( ،)2كإف ٠ةف صؿ٤ل نة دٲٍٞٚ ٥٧؛ ٣بٺ
٣ل ٓ٧ثَل ا٣جؽؿ كاٛلجؽؿ  ٫٪٦يف ٔجةدة كاظؽة.
٤٣ض٪ةثح ٦ؿة
¬
 :كظٲر أٌٔةء ا٣ٮًٮء( )5أك ثٌٕ٭ة ق٤ٲ ٥ٱ٘ك٦ ¬٫٤ؿدَل:
ز٤٣ ٥ٮًٮء ٦ؿة .كٝةؿ ا٦ :)4(ٰ٪١٣ؿة د.ٰٛ١
 :كظٲر اٝذُص ا٘ل٪ت ٔىل ا٣ىت أك ٗك ٢ثٕي ثؽ ٓ٦ ٫٩أٌٔةء
ٔ٤ٲ ٫ظ ٥١ا٘ل٪ةثح( )1ظذٯ ٱذ٥
ا٣ذٲ ٥٧ٱ١ٮف ٠ةُ٣ة٬ؿ¬ ظذٯ ٱـكؿ ٔؾرق( )1كٔةد Ê
ٗكٝ ،٫٤ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إٹ أف ٱ١ٮف أ٠سؿ ثؽ ٫٩صؿ٤ل نة ٔةد ٔ٤ٲ ٫اٙل٥١
( )4ظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص :أف إٌ٣ٮ  ،ُٰٕٝكٞ٩ي ا٣ؽـ ّ .ٰ٪كظضح اٙلٞٲ :ٰ٪أف ػ ٢٤ا٣جٕي
أػ ٨٦ ٙا( .٢١٣ثكذةف).
( )4أك اٹً٘٩لسَ( .شح أز٬ةر ث.)Í( )٫ْٛ٤
( )2ك٬ؾا ػٺؼ ٦ة ذ٠ؿق يف َشح اٵز٬ةر ٔ٪٭ٚ ،٥إً ٫٩ف ٱٕذرب اٵ٠سؿ.
( )2ٱٕ :ٰ٪قٮاء ٠ةف يف أٌٔةء ا٣ذٲ ٥٧أك ٍٗل٬ة.
( )5وٮاث :٫ا٣ذٲٔ .٥٧جةرة ا٣جٲةف أٔٔ ٨٦ ٥جةرة اٵز٬ةر ٚٺ دىٮٱت ،ك٦س ٢ا٣جٲةف يف ا٣جعؿ.
(ٗ )4ك ٢كاظؽ ٱ٪ٮم ث ٫اٙلؽث اٵ٠رب كاٵو٘ؿ( .ز٬ٮر).
( )1أك ثٌٕ.)Í( .٫
(*) ٚإف زاؿ ٔؾرق ٝج ٢اٛ٣ؿاغ  ٨٦ا٣ىٺة ثُ٤خٔ( .ة٦ؿ) (.)Í
( )1ثةْ٪٣ؿ إٌف ٦ة ًف ٱ٘ك.)Í( .٫٤
(*) ٹ ا٣ىٺة¬ ك٣ٮ ٠ةف ا٣ٮٝخ ثةٝٲ نة.)Í( .
(*) كٹ ٤لذةج إٌف ِلؽٱؽ ا٪٣ٲح ظٲر ٩ٮل ٗك ٢ثؽ ٫٩ا٘ل٧ٲٓ؛ ٵف ٩ٲح ا٘٣ك ٢اٵكؿ ٠ةٚٲح.
(دٱجةج) .كإف ًف ٱ٪ٮ إٹ ٗك ٢ا٣ك٤ٲ ٍٞٚ ٥اقذأ ٙ٩ا٪٣ٲح.)Í( .

٦ذٯ ٚؿغ  ٨٦وٺد .٫كٝةؿ اٛل٭ؽم كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص :إ ٫٩ٱٕٮد ٔ٤ٲ٦ ٫ذٯ
ٚؿغ  ٨٦وٺد ٞ٤ُ٦ ٫نة( .)4كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص٦ :ذٯ أظؽث.
 :كاٛلعؽث( )4ا٘لؿٱط ٱ٘ك ٨٦ ¬٢أٌٔةء ا٣ٮًٮء ٦ة أً٠ ٫٪١٦ل ٦ؿ(،)2
ٚإف دٕؾر ٔ٤ٲ٨ ٫لء  ٨٦أٌٔةء ا٣ذٲ ٥٧ٱ ،ٍٞٚ ¬٫٧٧كإف ٗك٤٭ة اٚ ٢١٣ٺ ٨لء¬ ٛلة
دٕؾر ٍٗ ٨٦ل٬ة .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱذٲ .٫٣ ٥٧كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٱٕذرب ثةٵ٠سؿ
 ٨٦أٌٔةء ا٣ٮًٮء ٚإف ٠ةف ق٤ٲ نًل ٗك ٫٤كٹ ٨لء ،كإف ٠ةف صؿ٤ل نة دٲ.ٍٞٚ ٥٧
¬ :كظٲر ًف ٱٲ ٥٧مٲب نة ٱىيل ٦ة مةء كيف أكؿ ا٣ٮٝخ ٨١٣ ،إذا زاؿ ٔؾرق
كيف ا٣ٮٝخ ثٞٲح ٞٚةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إ ٫٩ٱ٘ك٦ ٢ة دٕؾر ٗك ٫٤كٱٕٲؽ
اٙلٞٲ :ٰ٪ٹ ٨لء ٔ٤ٲ .)2(٫كظٲر ٱ ٥٧مٲب نة  ٨٦أٌٔةا٣ ٫لت¬
Ê
ا٣ىٺة ،كٝةؿ
ا٣ذأػٍل ،كٱٲ ٢١٣ ٫٧٧وٺة ،كإذا زاؿ ٔؾرق يف ا٣ٮٝخ أٔةد .كأ٦ة ٗك٦ ٢ة ثٕؽ
إٌ٣ٮ اٛلٲ ٨٦ ٥٧اٵٌٔةء  ٢١٣وٺة ٚعٲر اٛلٲٌٔ ٥٧ٮ ٠ة ٢٦أك أ٠سؿق ٣لت،
٣لت  ٞ٤ُ٦نة( .)5كٝةؿ يف
¬
كظٲر ٬ٮ اٵ ٢ٝٹ ٣لت ٔىل اٵوط .كٝةؿ ا٪٣ضؿاٌل:
( )4أظؽث أـ ٹ.
(*) اٛلؾ٬ت ػٺ.٫ٚÊ
( )4ظؽز نة أو٘ؿ ،كإٹ ٠ةف د١ؿار نا.
( )2ٱٕ :ٰ٪ثة٘٣ك ٢إف أ ،٨١٦كإٹ ٚة٣ىتٚ ،إف دٕؾر ٚة٣ذٲ ٥٧أك اٛلكط ٔىل اٚلٺؼ[ ]4كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص :إ ٫٩ٱ٘ك ٢ا٣ك٤ٲ ٥كٱٌٓ ٔىل ا٘لؿٱط ػؿٝح كٱ٧كط ٚٮٝ٭ة ثةٛلةء( .ثكذةف).
(ٝ )2ٲةق نة ٔىل اٛلكذعةًح.
(*) أ٦ة ٣ٮ زاؿ ٔؾرق ك٬ٮ يف ا٣ىٺة أٔةد كٚة ٝنة( .ظسٲر كٛ٦ذٰ) (.)Í
( )5ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر٤ٚ .ٮ ٗك ٢ثٕي إٌ٣ٮ كٱ ٥٧ثٌٕٚ ٫ٺ ٱٕٲؽ ٗك ٢ا٣جٕي
اٛل٘كٮؿ  ٓ٦ ٫٪٦إٔةدة دٲ ٥٧ا٣جٕي؛ ٵ ٫٩ٹ دؿدٲت يف إٌ٣ٮ ا٣ٮاظؽ( .قًلع ا٣ٮا٣ؽ
إ٣ٺ٦ح قٕٲؽ ث ٨ظك ٨ا٪ٕ٣يس).
(*) ٠ة٦ٺن أك ٩ةٝى نة.
-------------------------

[ ]4اٛلؾ٬ت اٛلكط.Êا٬ػ أك اٹً٘٩لس.)Í( .

ا٣ن٧ف كا٧ٞ٣ؿ( )4كاٛل٭ؽم :ٹ ٣لت  ٞ٤ُ٦نة.
¬ :كإذا ا٩ؼ٨ ٓ٤لء  ٨٦ص٤ؽ ا٣ؾراع ظذٯ ث ٖ٤إٌ٣ؽ كدؽٌف ًف ٣لت
ٗك ،)4(٫٤كإف ا٩ؼ٨ ٓ٤لء  ٨٦ص٤ؽ إٌ٣ؽ ظذٯ ث ٖ٤ا٣ؾراع كدؽٌف  ٫٪٦كصت
أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ
Ê
ٗك ،٫٤ذ٠ؿق
¬ ٨٦ :م ٟيف اُ٣٭ةرة ثٕؽ اٙلؽث ٚٺ ظ٣ ٥١ن ،٫١إٹ أف ٱْ٪٭ة ٔ٢٧
ثْ٪ٔ )2(٫٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص إذا ٠ةف ّ ٪نة ٞ٦ةرث نة  ،٥٤ٕ٤٣ٹ ٔىل¬ ٝٮؿ اٜلؽكٱح( .)2ك ٨٦مٟ
ظٛ ٥١لضؿد م ،٫١ػٺؼ ٦ةٚ .)5(ٟ٣إف ظى٨ّ ٫٣ ٢
Ê
يف اٙلؽث ثٕؽ اُ٣٭ةرة ٚٺ
ثةٙلؽث ًف ٱٕ ¬٢٧ث٪ٔ ٫ؽ اٞ٣ةق ٥كأيب َة٣ت ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كْلؿ٣لٝ ،٫ةؿ اٛلؤٱؽ
ثةٓص :إٹ أف ٱ١ٮف ٦جذىل ث١سؿة ا٣نً ٟف ٱٕ ٢٧ثْْ ٫٪لٛٲ ٛنة ٔ٤ٲ .٫ك ٥٤ٔ ٨٦اُ٣٭ةرة
كاٙلؽث كم ٟيف اٛلذأػؿ ٪٦٭ًل أٔةد اُ٣٭ةرة ٔىل اٵوط(.)4
(٠ )4ذةب م٧ف اٍ٣صٱٕح ٞٛ٤٣ٲ ٫ق٤ٲًلف ث٩ ٨ةرص ا٣كعة ٨٦ ،ٰ٦مٲٕح اٛل٪ىٮر ثةٓص .كا٧ٞ٣ؿ
اٛلٍ٪ل ٣ٶٍ٦ل ٔيل ث ٨اٙلكَل.
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩وةر يف ٍٗل ٞل ٢اٛ٣ؿض .كيف ا١ٕ٣ف وةر يف ٞل( .٫٤ثكذةف).
( )2كذ ٟ٣ٵف ا ٢٧ٕ٣ثةٝ ٨ْ٣ؽ وةر ٕ٦ٮٹن ٔ٤ٲ ٫يف ا ٢ٕٞ٣كاٍ٣صع ٕلٲٕ نة يف أ٠سؿ اٵظ١ةـ
اٍ٣صٔٲح ١ٚؾ٬ ٟ٣ة٪٬ةٝ .ةؿ  :#ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؼذةر( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2كظضذ٭ ٥أف ا ٨ْ٣ٹ ٱٕ ٢٧ث ٓ٦ ٫إ١٦ةف ا٥٤ٕ٣؛ ٵف َؿؽ اٵظ١ةـ ٱذعؿل ٚٲ٭ة
اٵٝٮل( .ثكذةف).
( )5ظضذ٪ة ٝٮ(( :÷ ٫٣إف ا٣نٲُةف ٱأيت أظؽٚ ٥٠ٲٛ٪غ يف أ٣ٲذٲ- ٫كيف ركاٱح :ثَل أ٣ٲذٲ-٫
ٚٺ ٱُ٪ص ٨ٚظذٯ ٱكذٲ ٨ٞظؽز نة)) ،كيف ظؽٱر(( :إذا ٠ةف أظؽ ٥٠يف ا٣ىٺة ٚٮصؽ
ظؿ٠ح يف دثؿق ٚأم٤ٔ ٢١ٲ ٫أظؽث أـ ًف ٤لؽث ٚٺ ٱُ٪ص ٨ٚظذٯ ٱك ٓ٧وٮد نة أك ٣لؽ
ر٤ل نة)) .كظضذ ٫أ ٓ٦ ٫٩ا٣ن ٟٹ ٱ ُٓٞثىعح ا٣ىٺة٪٤ٝ .ة :ث ٢ٱ ُٓٞثجٞةء ظ ٥١ا٣ٲَٞل
ً٠ل ٦ؿ( .ثكذةف).
( )4ٱٞةؿ٬ :ٺ ظ ٥١ثذأػؿ اُ٣٭ةرة؛ ٵ١لة ٠ة٪٣ة٤ٝح؟  ٢ٕ٣ا٣ٮص٠ Ê٫ٮف ا٣ىٺة ٹ دؤدل إٹ
ثُ٭ةرة ٦ذٲ٪ٞح ،كٹ ٱَٞل يف ٬ؾق اٙلة٣ح( .مة.)Í( )ٰ٦
(*) كٔىل ٬ؾا  ٨٦دٲ ٨ٞا٘ل٪ةثح كاُ٣٭ةرة كم ٟيف ا٣كةث ٜٹ ٗك٤ٔ ٢ٲÊ٫؛ رصٮٔ نة إٌف اٵو،٢
=

¬ ٨٦ :م ٟيف ٌٔٮ  ٨٦أٌٔةء ا٣ٮًٮء أك ا٘٣كٝ ٢ل٤ٔ ٓ٧ٲٚ ٫إف ٔ٥٤
ثْ٪ٔ ٫٪ؽ
أك ّ ٨دؿ ٫٠أٔةدق ك٦ة ثٕؽق كا٣ىٺة  ٞ٤ُ٦نة( ،)4كإف ًّ ٫٤ٕٚ ٨ف ٱٕÉ ٢٧
اٜلةدم( )4كأيب َة٣ت كأيب إ٣جةس كٝؽٱٝ ٥ٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٔىل أظؽ ٝٮٍف
اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص ٱٕ ٢٧ث )2(٫إف ٠ةف ٦جذىل ثة٣ن .ٟكإف ث ٰٞمة ٠نة ٕٚىل
اْ٣ة٬ؿ ٦ ٨٦ؾ٬ت اٜلؽكٱح أ ٫٩ٱٕٲؽ  ٞ٤ُ٦نة( ،)2كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص
كاٵٍ٦ل اٙلكَل كأثٮ صٕٛؿ :إ ٫٩ٱٕٲؽ¬ إف ٠ةف م ٫١يف كًٮء ٱٮ ،٫٦ٹ إف ٠ةف يف
اٵٱةـ اٛلةًٲح ٚٺ ظ٣ ٥١نٝ .٫١ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط( :)5كا٤٣ٲ٤ح د Êؽػ ٢يف
ا٣ٲٮـ كٔ١ك٪ٔ ٫ؽ ،)4(٥٬كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٹ دؽػ .٢كٝةؿ اٞ٣ة٬ل
زٱؽ :ٹ ظٛ ٥١لضؿد ا٣ن ٟثٕؽ ػؿكج ا٣ٮٝخ( ،)1كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط( :)1ٹ ظ ٫٣ ٥١ثٕؽ اٛ٣ؿاغ  ٨٦ا٣ىٺة.
¬ :ك ٨٦م ٟيف ٌٔٮ ٟلذٚ ٙ٤ٲٚ ٫إف ّ ٫٤ٕٚ ٨أصـاق¬  ٞ٤ُ٦نة( ،)1كإف ٔ٥٤
ك٬ٮ اُ٣٭ةرة؛ ٵف ا٘ل٪ةثح َةراح( .راكع) .ك٣ٮ ٝٲ٬ :٢ٮ  ٨٦ا٘ل٪ةثح ٔىل ٱَٞلٚ ،ٺ دؿدٓٛ
إٹ ثٲَٞل ٨١٣ ،ٱٞةؿ ٓ٦ :دٕةرض اٵوَ٤ل ٱُؿظ٭ًل كٱؿصٓ إٌف اٵو ،٢ك٬ٮ اُ٣٭ةرة،
ك٠أً ٫٩ف ٣لذ٪ت كًف ٱ٘ذك.٢
(*) كذ ٟ٣رصٮع إٌف اٵو ،٢ك٬ٮ اٙلؽث .كركم ٔ ٨ا٣نة ٰٕٚأٝ ٫٩ةؿ٦ :ة ٠ةف ٔ٤ٲ٨٦ ٫
اٙلة٣ح ٝج٤٭ًل ٔ ٢٧ثٞ٪ٲٌ٭ة( .ثكذةف).
( )4ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ ٣ٶٱةـ Êاٛلةًٲح ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣اٞٛ٣ٲ٭ةف ٱٮق ٙكٔيل ٔىل أو ٢اٜلؽكٱح( .ثكذةف).
( )4ث ٣ ٢لت ٔ٤ٲ ٫إٔةدة ٗك ٍٞٚ ٫٤ٹ ٦ة ثٕؽق؛ ٵف ا٣رتدٲت ّ.)Í( .ٰ٪

( ٞ٤ُ٦ )2نة ،ذ٠ؿق اٞ٣ة٬ل زٱؽ.
( )2ٱٕ :ٰ٪يف ا٣ٮٝخ كثٕؽق.
(٧٤٣ )5ؾ٬ت ،كأ٦ة اٛلؼذةر ٚ ٫٣كٲأيت.
( )4ٱٕٚ :ٰ٪إذا ٔؿض  ٫٣ا٣ن ٟيف ا٪٣٭ةر يف كًٮء ٣ٲ٤ذ ٫اٛلذٞؽ٦ح ًٝص وٺٔلة ،كإف ٔؿض
 ٫٣ثة٤٣ٲ ٢يف كًٮء ٱٮ ٫٦اٛلذٞؽـ ًٝص وٺد( .٫ثكذةف) (.)Í
( )1كٱٕٲؽ ٦ة ث ٰٞكٝذٗ( .٫ٲر).
(٬ )1ؾا ٦ؾ٬ج.٫
( )1ٱٕ٣ :ٰ٪ىٺة كٝذ ٫كٍٗل٬ة؛ كذ ٟ٣ٵف ٦ة ٠ةف كصٮث٪ّ ٫ٲ نة صةز أداؤق ثة( .٨ْ٣ثكذةف) (.)Í

أك ّ ٨دؿٚ ٫٠إف ٠ةف ٦ؾ٬جٔ ٫ؽـ كصٮثٚ ٫ٺ ٨لء ٔ٤ٲ ٫ك٣ٮ دٍ٘ل اصذ٭ةدق( )4يف
ا٣ٮٝخ ٔىل اٵوط ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص ،كإف ٠ةف ٦ؾ٬ج ٫كصٮثٚ ٫إف دؿٔ ٫٠ة٦ؽ نا
ٔةٛل نة أٔةد  ٞ٤ُ٦نة ،)4(Êكإف دؿ٩ ٫٠ةقٲ نة أك صة٬ٺن ٣ٮصٮثٔ ٫ىل ٦ؾ٬ج ٫أٔةد يف ا٣ٮٝخ¬ ٹ
٤٣ىٺة اٛلكذٞج٤ح()2
Ê
ثٕؽق( ،)2كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ .٫كإف ث ٰٞمة ٠نة أٔةد

دكف ٦ة ٝؽ ٚؿغ ٪٦٭ة( ،)5كأ٦ة ا٣ىٺة ا٣ذٰ ٬ٮ ٚٲ٭ة ظةؿ مٞٚ ٫١ةؿ أثٮ صٕٛؿ:
ٱٕٲؽ ٜلة ،كٝةؿ أثٮ ِ٦ص¬ :ٹ( .)4كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ظ٣ ٥١ن ٫١ثٕؽ اٛ٣ؿاغ
 ٨٦ا٣ٮًٮء كا٘٣ك.٢

( )4أك اصذ٭ةد ٤ٝ ٨٦ؽق.)Í( .
( )4ٱٕ :ٰ٪يف ا٣ٮٝخ كثٕؽق؛ كذ ٟ٣ٵ ٫٩يف ظ٠ ٫ٞة( .ُٰٕٞ٣ثكذةف).
(٬ )2ؾا صيل يف ا٪٣ة٧ل ،كأ٦ة ا٘لةٚ ٢٬ٲكذٞٲٔ ٥ىل اٞ٣ٮؿ ثأف ا٘لة٦ ٢٬ؾ٬ج٦ ٫ؾ٬ت مٲٕذ:٫
ٚإف ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ ٥ا٣ٮصٮب أٔةد يف ا٣ٮٝخ ،كإف ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ ٥أف ا٘لة٠ ٢٬ةٛلضذ٭ؽ ٚٺ
إٔةدة ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣جعؿ.
( )2ك ٨٦اٛلكذٞج٤ح قضٮد ا٣ك٭ٮ.)Í( .
( )5كذ ٟ٣ٵ ٫٩ثٕؽ ا٣ذًلـ ٹ ٱٞذٌص ا٣ن ٟثٞةء اٚلُةب( .ثكذةف).
( )4ٵف اٷظؿاـ ٤٣ىٺة ثةصذ٭ةد ٚٺ ٱٞ٪ي ث٧س( .٫٤ثكذةف).
(*) ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣كٛلكذٞج٤ح ٣ٲف ٚٲ٭ة إف م.ٟ

فصم[ :يف َٕاقط انٕظٕء]

٩ٮاٝي ا٣ٮًٮء زًل٩ٲح:
اٵكؿ٦ ٢٠ :ة ػؿج  ٨٦ا٣كجٲَ٤ل( )4ك٣ٮ ٍٗل ٕ٦ذةد( ،)4إٹ أف ٱ١ٮف َة٬ؿان
٠ةٙلىةة ا٘لةٚح كا٣ؽكدة ا٘لةٚح ٚٺ ٱ ،٫ٌٞ٪ذ٠ؿق اٞ٣ةق ٥كأثٮ َة٣ت ،ػٺؼ¬
اٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
¬ :كػؿكج اٛلٕٞؽة ٱ ،)2(٫ٌٞ٪ك٠ؾا ٦ة ػؿج  ٨٦أظؽ قجٲيل اٚل٪سٯ .كأ٦ة
٦ة اٛ٩ذط  ٨٦اٛلٕؽة ٚإف ٠ةف يف أق٤ٛ٭ة(ٚ )2٭ٮ رصٲٓ( ،)5كإف ٠ةف يف أٔٺ٬ة ٚ٭ٮ
ٰٝء .كٹ ٱ٦ ٫ٌٞ٪ة دػ ٢اٛ٣ؿج ٍٗ ٨٦ل ػؿكج ٨لء(.)4
 :إذا ٗٲت ا٪ُٞ٣ح يف زٞت ذ٠ؿق ٣ذ ٓ٪٧ػؿكج ا٣ؿَٮثح ًف ٱِصق ،إٹ أف
ٱذ٪ضف داػ٤٭ة كَؿٚ٭ة ػةرج ًف دىط¬ وٺد٫؛ ٵ ٫٩ظة٪٣ ٢٦ضف.
ا٣سةٌل :زكاؿ ا )1(٢ٕٞ٣ثإًٗلء أك ص٪ٮف أك ٦ؿض أك ق١ؿ أك دكاء أك ٩ٮـ()1

(ً )4ف ٱٕؽ ا٤٣ج ٨٦ ]4[٨ا٪٣ٮاٝي ،ك٦س ٫٤يف اٵز٬ةر ،ك٣ٲف¬ اٞ٪٣ي ٚؿع ا٣ذ٪ضٲف .ك٪ٕ٦ٯ ٝٮٜل:٥
اٞ٪٣ي ٚؿع ا٣ذ٪ضٲف :أف ٦ة ٣ٲف ث٪ضف ٚٺ ٱٞ٪ي؛ ٹ أف ٩ ٢٠ضف ٩ةٝي؛ ٚذؼؿج اُٞ٣ؿة
٦ ٨٦ٮآً كيف أكٝةت ،ك٣ج ٨ا٣ؾ٠ؿٚ ،٭ؾا ٩ضف ك٣ٲف ث٪ةٝي( .إ٦ٺء مة.)ٰ٦
( )4ٱٕ٠ :ٰ٪ة٣ؽكدة كاٙلىةة ،كدـ اٹقذعةًح ،كا٣ؿٱط اٚلةرصح  ٨٦اٞ٣ج( .٢ثكذةف).
( )2كذ٧ٕ٣ ٟ٣ٮـ ٝٮ(( :÷ ٫٣ا٣ٮًٮء ً٦ل ػؿج))(.ثكذةف).
( )2ك ٢ٕ٣ظؽق اَ٣صة ،كأ٦ة ٚٮؽ اَ٣صة ك٣ٮ  ٨٦اٛٞ٣ةء أك  ٨٦اَ٣صة ٛ٩ك٭ة ٚع ٫٧١ظ٥١
اٰٞ٣ء( .قًلع مة.)Í( )ٰ٦
( )5كذ ٟ٣ٵف ظ ٫٧١ظ ٥١اٛ٣ؿج١ٚ ،أ١لًل ٟلؿصةف ،ك٦ة ٠ةف ٚٮؽ اٛلٕؽة ٤ٚٲف ث٘ةاٍ؛ ٵف
ا٘٣ةاٍ ٦ة أظة٣ذ ٫اٛلٕؽة ك٩ـؿ ٔ٪٭ة( .ثكذةف).
( )4ٱٕٚ :ٰ٪أ٦ة ٣ٮ أدػ٦ ٢ٲٺن أك ٦كًلران أك ٔٮدان ز ٥أػؿصٚ ٫إ ٫٩ٱٞ٪ي؛ ٧ٕ٣ٮـ ٝٮ:÷ ٫٣
((ا٣ٮًٮء ً٦ل ػؿج)) ك٠ةٙلؽث( .ثكذةف).
( )1كذ ٟ٣ٵ٦ ٫٩ٺؾ ا٣ذ٤١ٲ ،ٙكً٠ل ٣ٮ زاؿ ثة٪٣ٮـ( .ثكذةف).
( )1كظٞٲٞذ :٫اقرتػةء ا٣جؽف كزكاؿ اٹقذنٕةر كػٛةء ٠ٺـ ٪ٔ ٨٦ؽق( .ركًح ٩ٮاكم).

-------------------------

[ ِٛ٣ ]4اٙلةمٲح يف ٩كؼح :كػؿكج ا٤٣ج٣ ٨ٲف ث٪ةٝي يف ظ ٜا٣ؿص.٢

ٔىل أم ظةؿ ٠ةفٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كظك :٨إٹ اٚلٞٛذَل¬(ًٚ )4ل دك١لًل
ك٣ٮ ادى٤ذة ،أك اٚلٞٛةت ا٣ذٰ ٱ٪ذج ٫ثٲ٪٭ة( ،)4ك ٰ٬إ٪٣ةس .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل
كأثٮ ظ٪ٲٛح :إذا ٠ةف ا٪٣ٮـ يف ظةؿ ا٣ىٺة ًف ٱٞ٪ي( ،)2كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإذا ٠ةف
٠ل ٪١نة ٛلٕٞؽدٔ ٫ىل اٵرض ًف ٱٞ٪ي(.)2
ا٣سة٣ر :اٰٞ٣ء إذا ادى ٢ػؿكص É٫ك٦ٶ ا .٥ٛ٣كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص
كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱٞ٪ي  ٞ٤ُ٦نة( ،)5كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل [كزٚؿ] :إ ٫٩ٱٞ٪ي  ٞ٤ُ٦نة.
ػةرج  ٨٦اٛلٕؽة ظذٯ ا٣ؽـ( ،)4ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر
¬
كٱكذٮم يف اٰٞ٣ء ٢٠
ثةٓص ٚٲ.٫
ا٣ؿاثٓ :ا٣ؽـ إذا ػؿج ٝؽر اُٞ٣ؿة(٦ ٨٦ )1ٮًٓ كاظؽ يف كٝخ¬ كاظؽ ،ك٬ٮ
( )4كإً٩ل ٔ ٨ٔ ٰٛاٚلٞٛذَل ٛلة ركم ٔ ٨اثٔ ٨جةس :كصت ا٣ٮًٮء ٔىل ٩ ٢٠ةا ٥إٹ ٨٦
ػ ٜٛػٞٛح أك ػٞٛذَلٗ( .ٲر).
( )4ثعٲر ٱٕؿؼ  ٨٦ثض٪ج ٫كًف ٱكذٞؿ ٝؽر دكجٲعح.)Í( .
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣إذا ٩ةـ إ٣جؽ يف ظةؿ قضٮدق ثة٬ٯ آص ث ٫اٛلٺا١ح ،ٱٞٮؿٔ :جؽم ركظ٫
ٔ٪ؽم كصكؽق قةصؽ ثَل ٱؽم)) ٚكًلق قةصؽن اٚ ،ؽؿ ٔىل أف كًٮءق ٍٗل ٪٦ذٞي ،ز٥
ٝةقٮا ٔىل ا٣كضٮد ٍٗلق  ٨٦أظٮاؿ ا٣ىٺة٪٤ٝ .ة٤ :لٔ ٢٧ىل أف اٛلؿاد ث٦ ٫ة ًف ٱـؿ ٫ٕ٦
ا ،٢ٕٞ٣كأ ÷ ٫٩أراد اٛلؽح ثؾٔ ٟ٣ىل ٝلة٬ؽة اٛ٪٣ف يف ١٦ةثؽة إ٣جةدة؛ ٵف ا٪٣ةا٥
ظٞٲٞح ٹ ٱ٧ؽح ٔىل ٨لء  ٨٦إٔٚة ٫٣كٹ ٱؾـ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2ٵف ا٪٣ٮـ ٪ْ٦ح اٙلؽث ،كٹ ّ٪٬ ٨ة٪٤ٝ .ة :ث٬ ٢ٮ ظؽث يف ٛ٩كٝ .٫ة٣ٮاٝ :ةؿ ÷:
((٩ ٨٦ةـ ٝةٔؽ نا ٚٺ كًٮء ٔ٤ٲ٪٤ٝ .))٫ة :إً٩ل ًف ٱٞ٪ي ٩ٮـ اٞ٣ةٔؽ ٵ ٫٩يف ٗة٣ت أظٮا ٫٣ٹ
ٱ١ٮف إٹ ٤ٝٲٺن ٹ ٱـكؿ  ٫ٕ٦ا ،٢ٕٞ٣ٹ ١٣ٮ ٫٩يف ظةؿ إٞ٣ٮد( .ثكذةف).
(*) كٝةؿ اْ٪٣ةـ كاٵكزأٰ :ٹ ٱٞ٪ي  ٞ٤ُ٦نة.
(٤ٝ )5ٲٺن أك ٠سٍل نا.
( )4كذ٧ٕ٣ ٟ٣ٮـ ٝٮ(( :÷ ٫٣كٰٝء ذارع)) كًف ٱٛى .٢كٝؽ دٞؽ٦خ أٝٮاؿ اٛل٪ىٮر
ثةٓص ،كظضذٝ ٫ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ٮًٮء  ٢٠ ٨٦دـ قةا٪٤ٝ .))٢ة :ػرب٩ة أرصط( .ثكذةف).
(ٍٗ ٨٦ )1ل ا٣كجٲَ٤ل.)Í( .

٦ة ٹ ٱ ُٓٞ٪ثة٣ذ٪نٲٝ .ٙةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كا٘لؿح اُ٣ٮٱ٠ ٢ةٛلٮًٓ¬ ا٣ٮاظؽ(،)4
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث٠ ٢ةٛلٮآً .)4( Êك٠ؾا اٞ٣ٲط كاٛلى.٢
 :كإذا ٩ن ٙا٣ؽـ ثعٲر ًف ٱك ٢ك٣ٮ دؿؾ ٣كةؿ ٞ٩ي¬ ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ِ٦ص .كٔ٪ؽ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚأف ا٣ؽـ ك٩عٮق
ٹ ٱٞ٪ي(.)2
 ٨٦ :رٔ ٙز ٥دٮًأ ز ٥ػؿج  ٨٦داػ ٢أ ٫ٛ٩ثة ٰٝا٣ؽـ صة٦ؽان
ٱٞ٪ي( ،)2ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص .ك٦ة ٩ـؿ  ٨٦ا٣ؿأس إٌف اٵ ٙ٩أك اٵذف ٞ٩ي إذا
¬
ًف
ث٦ ٖ٤ٮًٓ ا٣ذُ٭ٍلٝ ،ٲ ٞ٤ُ٦ :٢نة ،كٝٲ :٢إذا قةؿ ٚٲٝ ٫ؽر ا٣نٍٕلة.)5(Ê
 :Êك٦ة ٦ى )4(٫ا ٜ٤ٕ٣إٌف ٕ٦ةا ٨٦ ٫داػ ٢ا٘ل٤ؽ ٚٺ ٱٞ٪ي إٹ ٦ة قةؿ¬
( )4يف ا٘ل٪ةٱةت؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح.)Í( .
( ) 4ك٬ؾا ظٲر ػؿج  ٫٪٦ا٣ؽـ ٦ ٨٦ٮآً ٦ذٛؿٝح ٦ ٢٠ ٨٦ٮًٓ دكف ُٝؿة ،كأ٦ة إذا ػؿج
ا٣ؽـ ٦ذىٺن ٚٺ ػٺؼ ثَل اٞٛ٣ٲ٭َل أ٦ ٫٩ٮًٓ كاظؽ.)Í( .
(*) يف اٞ٪٣ي¬.
(ٛ )2لة ركاق أ٩ف ٔ ٨ا٣ؿقٮؿ ÷ أ ٫٩اظذض ٥كوىل كًف ٱـد ٔىل ٗكٞ ٢لةٕل( .٫ثكذةف).
(*) إٹ أف ٱ١ٮف  ٨٦ا٣كجٲَ٤ل ٚٲٞ٪ي ٔ٪ؽ.٥٬
( )2إذا ٠ةف ٕلٮدق اقذعة٣ح ،كإٹ ٞ٩ي ظٲر ث ٖ٤ا٪٣ىةبٛ٦( .ذٰ) .كٝٲ :٢إ٠ ٫٩ةُ٣ةرئ ٹ
ٱٞ٪ي  ٞ٤ُ٦نة ،ك٬ ٢ٕ٣ؾا أكٌف ،إٹ أف ٱ٘٤ت يف ا ٨ْ٣أٝ ٫٩ؽ ػؿج ٛ٩ ٨٦ف ا٘لؿح ٠ةف
٬ٮ ػةرج  ٨٦صؿاظح ك٣ٮ دأػؿ ٩ـك٦ ٫٣ة ًف ٱٝ ٨١ؽ اقذعةؿ.
٩ة ٌٝنة .كٞ٣ةا ٢أف ٱٞٮؿ¬ :
(.)Í
(*)  ٓ٦اٹقذعة٣ح.)Í( .
(*) اٵٝؿب ¬أ ٫٩ٱٞ٪ي [ٔ ٓ٦ؽـ¬ اٹقذعة٣ح]؛ ٵف ا٣كٲٺف اٙلٞٲٍٗ ٰٞل ٕ٦ذربٔ( .ة٦ؿ،
ك٬ج .)٢ك٦س ٫٤يف ا٘٣ةٱح.
(َ )5ٮٹن كٔؿً نة كٔ ٞ٧نة.)Í( .
(ٝ )4ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ذ٠ؿ٬ة يف َشح أيب ِ٦ص ٔ ٨أيب ٔجؽآص ا٣ؽأٰ ،ك٬ٮ
 ٫ٌ٦اٵ٦ؿ ،إذا آٛل.٫
ثة٣ىةد اٛل٭٤٧ح ،كأ٦ة ٦ي ثةٌ٣ةد اٛلٕض٧ح ٚ٭ٮ ٝ ٨٦ٮٜل :٥أ ٌ

ثٕؽق( .)4كٝةؿ يف ا١٣ةيف :ث ٢ٱٞ٪ي(.)4
 :ك٦ة ػؿج  ٨٦ا ٥ٛ٣أك اٵٟ ٙ٩لذ ُ٤نة ثة٣ؿٱ ٜأك اٛلؼةط ٚإف ُّٝ ٫٪ؿة
ٞ٩ي¨ ،كإف ًف ٚٺ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)2كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٱٞ٪ي إذا ٗ٤ت ا٣ؿٱ ٜأك
اٛلؼةط ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :ٹ ٱٞ٪ي إذا ًف ٱٕ ٥٤أ ٫٩ػؿج ٦ ٨٦ٮًٓ كاظؽ.
اٚلة٦ف :دػٮؿ كٝخ اٹػذٲةر ٤٣ىٺةٚ ،ٲ٪ذٞي ث ٫كًٮء
¬

اٛلكذعةًح()2

كق٤ف ا٣جٮؿ أك ا٣ؿٱط كقٲٺف ا٘لؿح ،ك ٫٪٦دػٮؿ كٝخ وٺة إ٣ٲؽ(ٔ )5ىل اٞ٣ٮؿ
ثٮصٮُلة( ،)4ذ٠ؿق اٞ٣ة٬ل زٱؽ ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :إ ٫٩ٱ٪ذٞي
كًٮؤ ٥٬ثؼؿكج ا٣ٮٝخ .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱ٪ذٞي ثة٣ؽػٮؿ كثةٚلؿكج(.)1
ا٣كةدس :اُٞ٩ةع دـ اٛلكذعةًح ك٩عٮ٬ة يف كٝخ ا٣ىٺة ٝؽر ٦ة ٱكٓ
¬
ٝؽ و٤خ.
ا٣ٮًٮء كا٣ىٺةٚ ،ذذٮًأ ٛلة¬ دى٤ٲ ٨٦ ٫ثٕؽ( ،)1ٹ ٛلة ¬
ا٣كةثٓ :ا٣ذٞةء اٚلذةَ٩ل  ٓ٦دٮارم
¬

اٙلنٛح()1

ك٣ٮ ثٲ٪٭ًل Êظةا ،٢ػٺؼ

( )4ٹ ٦ة أػؿص ٫اٙلضةـ ٚإ٩ ٫٩ةٝي؛ ٵف اٞ٤ٕ٣ح د٘ؿز إثؿة رأق٭ة إٌف ّلخ ا٣جٍصة ،ثؼٺ٫ٚ
ٚإ ٫٩ػةرج  ٨٦ػةرج ا٘ل٤ؽٛ٦( .ذٰ) (.)Í
(٪٤ٝ )4ة :ٹ ٔربة ثًل ٱىٍل إٌف ٕ٦ةا٫؛ ٵ ٫٩ٱىٍل إ٣ٲٝ ٫ج ٢أف ٣لةكز اٛلع( .٢ثكذةف).
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ َؿٱ ٜإٌف ذ ٟ٣إٹ ا٨ْ٣؛ ٣ذٕؾر اٝ ،٥٤ٕ٣ةؿ  :#ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؼذةر( .ثكذةف).
( )2إذا ٠ةف¬ ا٣ؽـ ٱكٲ.٢
( )5أداء ك¬ٌٝةء .كٝٲ :٢يف ٱٮ.٫٦
( )4ٹ ٚؿؽ¬ .ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )1ٱٕ :ٰ٪ثأظؽً٬ل.
( )1كٛلة ٚ ¬ٰ٬ٲ.٫
( )1قؤاؿ :إذا ٠ةف ٹ ٱ٪ذ ٞي ا٣ٮًٮء إٹ  ٓ٦ا٣ذٞةء اٚلذةَ٩ل ً ٥٤ٚف ٱ٪ذٞي ثةٷدػةؿ ا٣ٲكٍل
ٔىل ٝٮ :٥١٣ٱ٪ذٞي ث ٢١ػةرج؟ ٝةؿ  :¬ #ٹ ٱك٧ٯ ػةرص نة إٹ ٦ة ظةذل اٚلذةَ٩ل،
كأ٦ة ٦ة ًف ٱج ٖ٤ذً ٟ٣ف ٱ ٨١ػةرص نة٩( .ضؿم).
(*) ك٠ؾا ٣ٮ أك٣ش ذ٠ؿق يف دثؿ أك ٩عٮق ٚإ١لة إذا دٮارت اٙلنٛح ٞ٩ي ،كٱٞةس ا٣ؽثؿ ٔىل
اٞ٣ج .٢ك٠ؾا ٣ٮ أك٣ش ٔٮد نا ٚٺ ثؽ  ٨٦دػٮٝ ٫٣ؽر اٙلنٛح٩( .ضؿم) ( .)Íكاٞ٣ٲةس أ٫٩
ٱ٪ذٞي ٔىل اٛلٮ٣ش ٚٲ ٫ك٣ٮ ٠ةف دكف ذٟ٣؛ إذ ٬ٮ ػةرج  ٨٦ا٣كجٲَ٤ل ٤٠ٮ أدػٔ ٢ٮد نا.
ك٬ٮ ٱٞةؿ¬ :ا٣كجٲَ٤ل ٦ة داػ ٢اٚلذةَ٩ل ،كآص أٔ.٥٤

ا٣نةٞٚ ٰٕٚةؿ٣ :لت ا٘٣ك ٢كٹ ٱ٪ذٞي ا٣ٮًٮء  ٓ٦اٙلةا.)4(٢
ا٣سة :٨٦اٛلٕة٪ل ا٣ذٰ ٔ٠ ٥٤رب٬ة أك كرد اٚلرب ثأ١لة دٞ٪ي(٠ .)4ة٘٣ٲجح
ٔ٧ؽان()2

كا٧٪٣ٲ٧ح( ،)2كا١٣ؾب
اٛلك )5(٥٤ك٣ٮ ثؾـ ىر ً ً
ٖل ٫اٛ٣ةق ،ٜكاٞ٣٭ٞ٭ح يف وٺة اٛ٣ؿض( )4إذا دٕ٧ؽ٬ة أك
ٝ-ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :Êك٣ٮ ٦ـاظ نة -كأذل

قجج٭ةٌ ،إٹ يف وٺة ا٘ل٪ةزة( ،)1ذ٠ؿ٬ة يف اٍ٣صحٚ ،٭ؾا  ٫٤٠ٱٞ٪ي ،ػٺؼ زٱؽ
ثٔ ٨يل كاٞٛ٣٭ةء كأػٍل ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص(ٝ .)1ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ك٠ؾ ٟ٣ا٣ذ١رب
كا٣ذضربٝ ،ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :ك٬ٮ ا٣ذنجٲ ٫ثة٘لجةثؿة كا٧٤ْ٣ح .كأ٦ة

(ٕ٣ )4ؽـ ا٧٤٣ف( .ز٬ٮر) .كٚ ٢ٕ٣ةاؽد٣ ٫ٮ اٗذكً ٢ف ٱ٤ـ ٫٦أف ٱذٮًأ ٤٣ىٺة( .ثؿ٬ةف).
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣ا٘٣ٲجح كا١٣ؾب ٱٌٞ٪ةف ا٣ٮًٮء)) .كأ٦ة ا٧٪٣ٲ٧ح ٚٶ١لة أذل ،كٝؽ كرد
اٵزؿ ثة٣ٮًٮء  ٨٦أذل اٛلك٥٤؛ ٵ٠ ÷ ٫٩ةف ٱأ٦ؿ ثة٣ٮًٮء  ٨٦اٙلؽث ك ٨٦أذل
اٛلك ،٥٤كٔ(( :÷ ٫٪اٙلؽث ظؽزةف :ظؽث ٚ ٨٦ٲ ،ٟكظؽث ٚ ٨٦ؿص( .))ٟثكذةف).
دٞ٪ي ك٣ٮ ث١ذةثح ك٩عٮ٬ة( .ظةمٲح قعٮٍف) .كدٞ٪ي ا١٣ذةثح
¬
( )2كا٘٣ٲجح كا٧٪٣ٲ٧ح
ثة١٣ؾب( .رٱةض ٪ٕ٦ٯ) (.)Í
( )2ػؿج  ٫٪٦ا٣ـٱةدة يف اٛلجة٘٣ح كاٛلضةز.
( )5كقٮاء ٠ةف اٛلك ٥٤وٍ٘ل نا أك ٠جٍل نا ،كإ٣ربة ثعةؿ اٵذل ،كٝٲ :٢ثعةؿ¬ ا.]4[٥٤ٕ٣
(*) ك٠ؾا ا٣ؾ ٰ٦ثًل ٹ ٱجٲع ٫اٍ٣صع ً٠ل قٲأيت يف ا٣كٍل.
( )4ٹ ا ،٢ٛ٪٣ذ٠ؿق ا٣كٲؽ ٤لٲٯ .كيف ا٣جعؿ :ٹ ٚؿؽ¨ ؛ ٧ٕ٣ٮـ اٚلرب ،ك٬ٮ ٝٮ٨٦(( :÷ ٫٣
ٝ٭ ٫ٞيف وٺد ٫أٔةد ا٣ٮًٮء كا٣ىٺة)).
( )1ث ٢ٱٞ٪ي¬٬( .ؽاٱح) .ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )1ظضح زٱؽ كاٞٛ٣٭ةء كأػٍل ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ٝٮ(( :÷ ٫٣ٹ كًٮء إٹ  ٨٦وٮت أك رٱط))
ٝة٣ٮا :ك٬ؾا ٩ه رصٱط ؛ٵٞ ٫٩لىٮر ٦رتدد ثَل ا ٰٛ٪٣كاٷزجةت٪٤ٝ .ةٚ :ٲ٤ــ يف اٰٞ٣ءٝ .ة٣ٮا:
ٝةؿ(( :ا٣ٮًٮء  ٨٦قجٓ))٪٤ٝ .ةٚ :ٺ ٱٞ٪ي اُ٣صعٝ .ة٣ٮأ :جةدة دٕ ٜ٤ثة٣جؽف ٚٺ د١ٮف ا٘٣ٲجح
كا١٣ؾب ٦ؤزؿٱ ٨يف ٚكةد٬ة ٠ة٣ىٮـ كاٙلش٪٤ٝ .ة :ا٪٣ه ٱجُ ٢اٞ٣ٲةس .كأ ٥٤أف اٷ٦ةـ #
اػذةر اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ،كاظذش يف ذ ٟ٣ثعضش زااؽة ٔىل ٦ة أكرد٩ةق ٜل( .٥ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
-------------------------

[ ِٛ٣ ] 4اٙلةمٲح يف ٬ة٦ل َشح اٵز٬ةر :كٱ٪ذٞي ا٣ٮًٮء ظةؿ ا Êُٜ٪٣يف ا٘٣ٲجح ك٣ٮ ٠ةف اٛل٘ذةب
ٗةاج نة .كإ٣ربة ثعةؿ ا ُٜ٪٣يف اٵذل ،كٝٲ :٢ثعةؿ اٵذل ٞ٤ُ٦ Êنة ك٣ٮ دٞؽـ ا٣كجت( .مة.)ٰ٦

قةاؿ اٛلٕة٪ل اٛل٤ذجكح ٚٺ ٱٞ٪ي ،Êػٺؼ اٛل٭ؽم كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص(.)4
 :كا١٣جٍلة ٦ ٰ٬ة كرد ا٪٣ه اٛلٕ٤ٮـ

ٔ٤ٲ٭ة()4

ثةٕ٣ؾاب ،كا٣ؾم ٝؽ

ٔؿؼ ٪٦٭ة ٬ٮ ا٣ؿدة ،كاٞ٣ذ ،)2(٢كا٣ـ٩ة ك٣ٮ يف ٍٗل اٛ٣ؿج( ،)2كا٣ؿثة اٛلضٓ٧
ٔ٤ٲ ،)5(٫كَشب اٚل٧ؿ اٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ٭ة( ،)4كأ ٢٠اٛلٲذح ،كا٣ؿٱةء ،كٔٞٮؽ
ا٣ٮا٣ؽٱ ،)1(٨كٝؾؼ ّ ٨٦ة٬ؿق إٛ٣ح( ،)1كا١٣ؾب ٔىل آص أك ٔىل رقٮ،٫٣
كاٛ٣ؿار  ٨٦ا٣ـظ ،ٙكا٣ٲَ٧ل ا٧٘٣ٮس ،كم٭ةدة ا٣ـكر ،ك١٩ر ثٲٕح اٷ٦ةـ،
ك٠ذ ٥ا٣ن٭ةدة ٍ٘٣ل ٔؾر ،ذ٠ؿق أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯٝ ،ةؿ :كأذٱح اٛلك ،)1(٥٤كأ٦ ٢٠ةؿ
ا٣ٲذٲ ٥ثٍ٘ل ظ ،ٜكأػؾ ٦ةؿ اٍ٘٣ل إذا ٠ةف ٝؽر ٩ىةب اَ٣صٝح( ،)40كٝةؿ اٜلةدم
كا٪٣ةرص ٞ٤ُ٦ :نة .كٝجٮؿ

ا٣ؿمٮة()44

ٔىل كاصت أك ٞلْٮر ،كاقذًٕلؿ

ا ،)44(٥٤ْ٣كٗ ٢ا٣ـ٠ةة ،كدٍٛ١ل اٛلؤ ٨٦أك دٛكٲ ،٫ٞذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝذ٢
اٛلعؿـ ٤٣ىٲؽ ٔ٧ؽ نا ،ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كدؿؾ ا٣ىٺة ٍ٘٣ل ٔؾر ،كاُٛ٣ؿ يف
رٌ٦ةف ٍ٘٣ل ٔؾر ،كاٛ٣كةد يف اٵرض ،كا٣جٰ٘ ٔىل إ٦ةـ أك ٔىل ٦ك ٥٤ثٍ٘ل
( )4ٵف اٵو ٢يف اٛلٕة٪ل ا١٣رب ٚٲٞ٪ي.
ذ َ َ َ ُ َُ
( )4ثٕٲ٪٭ة٬( .ؽاٱح) .ٹ ٧ٔ ِٛ٣ٮـٞ٠ ،ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو ٌَ َْ َح ْك ِص اّلِل ورشُٔلّ..ص إ٣غ [اٵظـاب].
(٧ٔ )2ؽ نا كٔؽكا ٩نة.)Í( .
( )2إف أراد ث- ٫أم :ثةٛ٣ؿج  -اٞ٣ج ٢اقذٞةـ أف ٱؿاد ثٞٮٍٗ« :٫٣ل اٛ٣ؿج» ا٣ؽثؿ ،كإف أراد
ثةٛ٣ؿج اٞ٣ج ٢كا٣ؽثؿ ٚ٭ٮ ٹ ٱكذٞٲ.٥
( )5ا٣ؽر ٥٬ثؽر٢لَل.
( )4اٛلك١ؿ ٍٗل اٛلس٤ر  ٨٦ا٣نضؿدَل.
( )1ك٬ٮ دؿؾ¬ ٦ة ٣لت ٔ٤ٲٜ ٫لًل.
(ٝ )1ٲؽ ١٤٣رب ٹ ٞ٪٤٣ي.
( )1اٛلؤ .٨٦ٱٕ :ٰ٪ثةٞ٣ؾؼ.
(٪ٔ )40ؽ اٛلٛك ٜثةٞ٣ٲةس  ٓ٦د١ةَ ٢٦شكَ.٫
(ٝ )44ةؿ اٵقذةذ :ك٣ٮ ٤ٌ ٝخ( .ثكذةف).
( )44اْلةذق ٔةدة ،ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم .#

ظ ،ٜكٞ٩ي ا٣ؾ٦ح( )4أك ا٣ؿٚةٝح( ،)4كقت اٵا٧ح كاً٤ٕ٣لء كاٹقذؼٛةؼ ُل.٥
ك ٨٦أ٦ؿ ٍٗلق ثةٛ١٣ؿ أك ر٬ل ثٛ٠ ٫ؿ( ،)2ك ٨٦أ٦ؿ ٍٗلق ثًل ٱٮصت اٛ٣ك ٜأك
ر٬ل ثٚ ٫ك.)2(ٜ
 :كٕ ٨٦ل٤ح ا١٣جةاؿ اٷرصار ٔىل اٛ٣ك ٨١٣ ،)5(ٜٹ ٱٞ٪ي ٔىل
اٵوط( ،)4ػٺؼ ّة٬ؿ إَٺؽ اٜلةدم كا٪٣ةرص أف وٺة اٛ٣ةق ٜثةَ٤ح(،)1
¬
٦ذأكؿ ٔىل ثُٺف زٮاث.٫
Ê
٫٪١٣
 :كإذا أذٞؽ اٛلذٮًئ ٔىل ٍٗلق ٠ ٢ٕٚجٍلة ا٩ذٞي كًٮؤق( ،)1ذ٠ؿق يف
ا٣ٮايف(.)1
 :كأ٦ة إ٣ــ ٔىل  ٢ٕٚا١٣جٍلة ٚإف ٠ة٩خ ً٦ل ٱٮصت اٛ١٣ؿ ٛ٠ؿ ث ،)40(٫كإف
( )4يف ا٣ى٤ط.
(٩ )4عٮ أف ٱٞٮؿ :أ٩خ رٚٲ ٰٞز ٥ٱرت ٫٠يف اُ٣ؿٱ ،ٜأك ٱرتؾ ا٣كٍل  ٫ٕ٦ظٲر ٥لنٯ ٔ٤ٲ.٫
( )2كذ ٟ٣ٵف إ٣ــ مةرؾ اٛلٕـكـ.
كاٛلؾ٬ت ػٺ.٫ٚ
¬
( )2ك٬ٮ ٹ ٱكذٞٲ ٥إٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثة٣ذٛكٲ ٜثةٞ٣ٲةس،
( )5ك٬ٮ اٹ٦ذ٪ةع ٔ ٨ا٣ذٮثح.)Í( .
( )4كذ ٟ٣ٵف اٷصًلع ٕٞ٪٦ؽ يف ُٔ ٢٠ص ٔىل أف ا٧٤ْ٣ح كأ ٢٬اٛ٣كٮؽ ٍٗل ٦أ٦ٮرٱ٨
ثٌٞةء ٦ة أدكق يف ظةؿ ٚكٞ٭ ٥كإرصارٔ ٥٬ىل ا١٣جةاؿ( .ثكذةف).
( )1ٱٕ :ٰ٪كأف اٷرصار ٱٞ٪ي .كظضذ٭ٝ ٥ٮ(( :÷ ٫٣ٹ وٍ٘لة  ٓ٦اٷرصار ،كٹ
٠جٍلة  ٓ٦اٹقذ٘ٛةر)) ك٬ؾا دُصٱط ث١ٮف اٷرصار ٠جٍلة٪٤ٝ .ةً :ف ٱُصح ث١ربق ،ق٪٧٤ة
ٚؼى ٫اٷصًلع( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )1اٛلؾ٬ت¬ ٹ ٱ٪ذٞي.
(ٞٚ )1ٲ :٢إف ٦ؿادق إذا ٔــ ٔىل أف ٱ٠ ٫ٕ٦ ٢ٕٛجٍلة ،كٝؽ ٱٕرب ٔ ٨إ٣ــ ثةٹٔذٞةد .كٝٲ:٢
ث ٢أذٞؽ أ٠ ٢ٕٚ ٫٩جٍلةٞٚ ،ؽ ٚك ،٫ٞكٵ٣ ٫٩ٮ أَ ٓ٤ىل ٦ة يف ٤ٝج٣ ٫ذأذل ،ك٦س٬ ٢ؾا ٔ٨
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط( .ثكذةف).
( )40كذ٩ ٟ٣عٮ إ٣ــ ٔىل Êاٹقذؼٛةؼ ثة٣ؿقٚ ،٢إ ٫٩ٱ١ٮف ٛ٠ؿ نا؛ ٵ ٫٩اقذؼٛةؼ ٨٦
اٙلةؿٞٚ ،ؽ مةرؾ إ٣ــ اٛلٕـكـ ٔ٤ٲٚ ٫ٲًل ٵص٠ ٫٤ةف ٛ٠ؿ ناٚ ،ٮصت ٠ٮٛ٠ ٫٩ؿ نا( .ثكذةف).

٠ة٩خ ً٦ل ٱٮصت اٛ٣كٚ ٜعٲر ٱنةرؾ إ٣ــ اٛلٕـكـ ٱ١ٮف ٚك ٞنة ،كذ٠ ٟ٣ةٕ٣ــ
ٔىل اٹقذؼٛةؼ ثإ٦ةـ أك ٔةًف ٚٲٛك ٜث ،٫كظٲر ٹ ٱنةرؾ إ٣ــ اٛلٕـكـ ٠ة٣ـ٩ة()4

ك٩عٮق  ٨٦ا١٣جةاؿ ٱٛك ٜأٱٌ نة ٔ٪ؽ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم كا٪٣ةرص كأيب ٔيل كأيب
اٞ٣ةق ،)4(٥ػٺؼ¬ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ٬ةم ٥كأيب ٔجؽآص ا٣جُصم(.)2
 :كيف اثذؽاء ٣جف ا٣ؾ٬ت كاٙلؿٱؿ ٤٣ؾ٠ؿ ا٣جةٍ٘٣ ٖ٣ل ٔؾر ٝٮٹف ٤٣كٲؽٱ:٨
أظؽً٬ل كاٞ٣ة٬ل زٱؽ :أ٠ ٫٩جٍلة ،كا٣سةٌل كاٵقذةذ كا٘لؿصةٌل(٣ :)2ٲف ث١جٍلة.)5(Ê
ٚ :إف دٮًأ ٹثك نة ٣ؾٞٚ ٟ٣ةؿ ا٪٣ةرص كٝة٬ل اٌٞ٣ةة كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص:
إ٠ ٫٩ةثذؽاء ٣جك ،)4(٫كٝةؿ أثٮ ٬ةم ٥كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص٣ :ٲف ٠ةٹثذؽاء ،ث٢
ث١جٍلة ،ػٺؼ أيب ٔيل كأيب اٞ٣ةق.٥
Ê
٠ةٷرصار .كاٷرصار ٔىل ٦ة ٹ ٱٕ٠ ٥٤ربق ٣ٲف
¬
( )4ث ٢ٹ ثؽ .٫٤ٕٚ ٨٦
( )4كظضذ٭ ٥أف ا ٕ٣ــ ٣ٲف ث ٢ٕٛإٹ ٔىل ص٭ح ا٣ذجٓ ٕ٧٤٣ـكـ ٔ٤ٲ٫؛ ٤ٚ٭ؾا ٠ةف ظ ٫٧١ظ٥١
ٕ٦ـك ٞ٤ُ٦ ٫٦نة كٹ أذجةر ثةٛلنةر٠ح .كظضح اٳػؿٱ ٨أف إ٣ــ دجٓ ٚ ،٢ٕٛ٤٣ٲ١ٮف
ظ ٫٧١دةثٕ نة ٙل ٥١ا ،٢ٕٛ٣ك٬ٮ ٹ ٱ١ٮف إٹ إذا ٠ة٩ة ٦نرتَ٠ل يف ا٣ٮص ٫ا٣ؾم ٵص٠ ٫٤ةف
ا ٢ٕٛ٣اٛلذجٮع ٚك ٞنة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٝ )2ةؿ يف ا٣جعؿ٤ٝ :خ :ك٬ٮ اٵرصط؛ إذ إ٣ــ  ٢ٕٚٱٔ ٓٞىل كصٮق( .ثعؿ).
(٬ )2ٮ اٛلٮ ٜٚثةٓص أثٮ ٔجؽآص اٙلكَل ث ٨إقًلٔٲ ٢ث ٨زٱؽ اٙلك ٰ٪ا٣نضؿم اٛلٕؿكؼ
ثةٍ٣صٱ ٙا٘لؿصةٌلٝ ،ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص٠ :ةف أثٮ ٔجؽآص اٙلك ٰ٪ا٘لؿصةٌل  ٨٦أدجةع اٛلؤٱؽ
ثةٓص أٖلؽ ث ٨اٙلكَل ،كق ب ٢أثٮ ٗ٪ةب ا٣ك٪ؽم كٍٗلق ٠ ٨٦جةر أ ٢٬ا ٨ٔ ٥٤ٕ٣اٛلٮ ٜٚثةٓص
ٞٚةؿ٬ :ٮ أ ٨٦ ٫ٞٚاٞ٣ةق ٥ث ٨إثؿا٬ٲًٚ ،# ٥ل ّ ٟ٪ث٧ذجٮع ٱ١ٮف دةثُٕ ٫لؾق اٛل٪ـ٣ح.
كاْ٣ة٬ؿ أف كٚةد ٫ثٕؽ إٍ٣صٱ ٨كأرثًٕلاح .أػؿج  ٫٣ك٣ؽق اٛلؿمؽ ثةٓصَ ٨٦( .جٞةت
ا٣ـٱؽٱح ثةػذىةر).
(ٚ )5ٺ ٱٞ٪ي.)Í( .
( )4كذ ٟ٣ٵف ا٣ؽ٣ٲً ٢ف ٱٛى ٢ثَل اٹثذؽاء كاٹقذ٧ؿار .كظضح اٳػؿٱ ٨أف ا٣ؽ٣ٲ ٢إً٩ل كٓٝ
ٔىل اٹثذؽاء يف ٠ٮ٠ ٫٩جٍلةٚ ،أ٦ة اٹقذ٧ؿار  ٥٤ٚٱ٤ٔ ٥ٞٲ ٫دٹ٣حٝ .ةؿ  :#ك٬ؾا ٬ٮ
اٛلؼذةر؛ ٵف إظؽاث اٛلٕىٲح ٟلة ٙ٣يف اٙل٣ ٥١ٺقذ٧ؿار ٔ٤ٲ٭ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

 :إذا ظؽث ٦ة ٱٞ٪ي ا٣ٮًٮء يف أز٪ةاٝ ٫ج ٢إً٠لٞٚ ٫٣ةؿ يف اٍ٣صح :ٱٞ٪ي¬،
كٝةؿ أثٮ َة٣ت كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط كأثٮ ِ٦ص :ٹ ٱٞ٪ي(.)4
 :كٛلف اٛ٣ؿج كاٛلؿأة ٹ ٱٞ٪ي ،)4(Êػٺؼ ا٣نة .)2(ٰٕٚكٝةؿ أثٮ
ٱٮق :ٙإف ٛلف اٛلؿأة كدٞجٲ٤٭ة ٱٞ٪ي .كٝةؿ ٦ة :ٟ٣إ ٫٩ٱٞ٪ي إذا ٠ةف ٣ن٭ٮة.
ك٤٣نةٝ ٰٕٚٮٹف( )2يف اٛل٧٤ٮس كيف ٛلف اٛلعؿـ كإ٣ضٮز كا٣ىجٲح ،ك ٫٣يف
ٛلف ا٣ـكصح ٝٮؿ كاظؽ :إ ٫٩ٱٞ٪ي.
( )4ٵف اٞ٪٣ي ظ ،٫٣ ٥١ك٬ٮ ٹ ٱسجخ  ٫٣ظ ٥١ظذٯ ٱ( .٢٧١ثكذةف)٪٤ٝ .ة٦ :ة ٩ةىف ٕل٤ذ٫
٩ةىف أثٕةًَ( .٫شح ٚذط).
( )4ثإصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ .%
( )2أ٦ة اٛ٣ؿج ً٤ٚل ركم أف رصٺن ٝةؿ :ٱة رقٮؿ آص٦ ،ة دؿل يف ٦ف ا٣ؾ٠ؿ ٤٣ؿص ٢ثٕؽ ٦ة
دٮًأ؟ ٞٚةؿ ÷٬ ٢٬ :ٮ إٹ ثٌٕح  .ٟ٪٦كٔٔ ٨يل  #أٝ ٫٩ةؿ٦( :ة أثةٍف أٰٛ٩
كخ أك أذٌل أك ذ٠ؿم) .كظضح ا٣نةٝ ٰٕٚٮ(( :÷ ٫٣إذا ٦ف أظؽ ٥٠ذ٠ؿق
٦ك ي
٤ٚٲذٮًأ))٪٤ٝ .ة :راكٱًٕ ٫ٲٙ؛ كٜلؾا ٝةؿ ٤لٲٯ ثَٕ٦ ٨ل :ٹ ٱىط ظؽٱر يف ٦ف
ا٣ؾ٠ؿ ،ق٪٧٤ة ٕ٧ ٚةرض ثًل ركٱ٪ةقٚ ،ٲعٔ ٢٧ىل ا٪٣ؽب أك ٔىل ٗك ٢ا٣ٲؽ ٠ة٣ٮًٮء ً٦ل
٦كذ ٫ا٪٣ةر .كأ٦ة ٦ف اٛلؿأة ً٤ٚل ركدٔ ٫ةانح ٝة٣خٝ :ج ٰ٪٤رقٮؿ آص كًف ٤لؽث كًٮء نا.
َ َ
ّ
ك٦س ٨ٔ ٫٤أـ ق٧٤ح .كظضذٝ ٫ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأ ْو َل َم ْصخُ ًُ اىن َِصاءَّص [ا٪٣كةء ]22ك٬ٮ ظٞٲٞح يف

ا٧٤٣ف ثة٣ٲؽ٪٤ٝ .ةَٚ :صق ÷ ثة٘لًلع؛ إذ ٝؽ ركم ٔ ÷ ٫٪أٝ ٫٩ةؿ(( :اٛلٺ٦كح
 ٰ٬ا٘لًلع)) .ك٠ؾَٚ ٟ٣صق ثة٘لًلع ٔيل  #كاثٔ ٨جةس  .Àكٝةؿ ٦ة :ٟ٣ٱٞ٪ي إذا
٠ةف ٣ن٭ٮة؛ ٵ ٫٩ٱ١ٮف ٪ْ٦ح ٤٣عؽث٪٣ .ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف).
( )2أظؽً٬ل :ٱٞ٪ي؛ ٵف ٦ ٢٠ة ٞ٩ي ثة٣ذٞةء ا٣جٍصدَل اقذٮل ٚٲ ٫ا٣ٺ٦ف كاٛل٧٤ٮس

٠ة٘لًلع .كا٣سةٌل :ٹ ٱٞ٪ي؛ ٛلة ركت ٔةانح ٝة٣خ :اٚذٞؽت رقٮؿ آص ÷ يف
اٛ٣ؿاش ٪٪ْٚخ أٝ ٫٩ؽ ذ٬ت إٌف ثٕي ٩كةا٧ٞٚ ،٫خ أَ٤جٚ ،٫ٮٕٝخ ٱؽم ٔىل أٗله
ٝؽ ٫٦ك٬ٮ ٱىيل  ٥٤ٚٱ ُٓٞوٺد٤ٚ .٫ٮ ا٩ذٞي كًٮؤق  ُٓٞ٣ا٣ىٺة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
ً٤ٚل ٚؿغ ٝةؿ(( :أدةؾ مٲُةَ( .))ٟ٩شح ثعؿ).

 :كأ٦ ٢٠ة ٦كذ ٫ا٪٣ةر ٹ ٱٞ٪ي ،)4(Êػٺؼ ٔةانح كاث٧ٔ ٨ؿ كأيب
٬ؿٱؿة.

( )4قٮاء ٠ةف ػجـ نا أك ٍٗلق ،كٝةؿ أٖلؽ :ٱ٪ذٞي ثأٙ ٢٠ل ٥ا٘لـكر[ ]4ثٕؽ َجؼ.٫
(*) ٛل ة ركاق صةثؿ ٝةؿ٠ :ةف آػؿ اٵ٦ؿ  ٨٦رقٮؿ آص ÷ دؿؾ ا٣ٮًٮء ً٦ل ٦كذ ٫ا٪٣ةر.
كٵ ÷ ٫٩أ٠ ٢٠ذ ٙمةة ز ٥وىل كًف ٱذٮًأ .كظضح اٳػؿٱٝ ٨ٮ:÷ ٫٣
((دٮًأكا ً٦ل ٦كذ ٫ا٪٣ةر)) أك ٝةؿً٦(( :ل ٍٗلد ٫ا٪٣ةر))٪٤ٝ .ة٩ :كغ ثًل ٦ؿ؛ ثؽ٣ٲ٢٧ٔ ٢
أ٠سؿ ا٣ىعةثح ،أك أراد ٗك ٢ا٣ٲؽ؛ ٞ٣ؿٱ٪ح اٵ٢٠؛ ٵف ا٣ٮًٮء إذا ٠ةف ٌ٦ة ٚنة إٌف إُ٣ةـ
ٚإ ٫٩ٹ ٤لذ ٢٧إٹ ٗك ٢ا٣ٲؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

-------------------------

[ ]4اٷث.ٍٞٚ ٢

باب انغعم

٦ٮصجةد ٫قجٕح:
اٵكؿ :ػؿكج اٛل٣ )4(ٰ٪ن٭ٮة  ٨٦رص ٢أك ا٦ؿأة( )4ك٣ٮ ٔٛ ٨لف أك دٞجٲ ٢أك
ْ٩ؿ أك ٍٗلق ،ك٠ؾا  ٨٦اٚل٪سٯ إذا ػؿج ٝ ٨٦ج٤ٲٕ ٫لٲٕ نة ،)2(Êك ٨٦أظؽً٬ل أك  ٨٦دثؿق
ٚٲ ٫كص٭ةف ،رصط اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ا٣ٮصٮب( .)2ٹ ظٲر دٲ ٨ٞا٣ن٭ٮة كم ٟيف اٛلٰ٪
ٚٺ ٣لت¬ ،ك٠ؾا إف ّ ،Ê٫٪ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص( )5كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،ػٺؼ ا٪٣ةرص .كٹ
ظٲر دٲ ٨ٞاٛل ٰ٪كدٲ ٨ٞأف ٹ م٭ٮة أك مٚ ٟٲ٭ة ،)4(Êػٺؼ أيب إ٣جةس كا٣نة،ٰٕٚ
ٚإف ّ٪٭ة كصت¬ ا٘٣ك ،)1(٢ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص٩ ،عٮ  ٨٦كصؽ Êيف زٮث ٫ا٣ؾم ٩ةـ
ٚٲ٪٦ ٫ٲ نة ظٲر ٱ ٨١٧أ ،)1(٫٪٦ ٫٩كٹ ٱ٤جكٍٗ ٫لق ،كٹ ٣لٮز أٍٗ ٨٦ ٫٩لق( ،)1كٹ
ٝؽ ٠ةف اٗذك ٨٦ ٢آػؿ ٩ٮ٦ح ٔ ٨ص٪ةثح ،ك٬ٮ وعٲط ا٣جؽف أٱٌ نة ظذٯ ٤لى٢
ا ٨ْ٣ثأ ٫٩ػؿج ٣ ٫٪٦ن٭ٮة(.)40
 :ك٬ ٨٦ؾق اٛلكأ٣ح ػؿج اٛلؤٱؽ ثةٓص ٤٣٭ةدم أف ا٠ ٨ْ٣ة .٥٤ٕ٣ك٬ٮ
ْلؿٱش ٝٮم.
( )4إٌف ٦ٮًٓ ا٣ذُ٭ٍل.)Í( .
( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ٧٤٣(( :÷ ٫٣ؿأة ٦ةء ً٠لء ا٣ؿص ،٢ك ٨١٣آص أرس ٦ةء٬ة كأّ٭ؿ ٦ةء
ا٣ؿص( .))٢ثكذةف).
( ٓ٦ )2ظىٮؿ ا٣ن٭ٮة يف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل.)Í( .
( )2اٛلؼذةر ٔؽـ¬ ا٣ٮصٮبٔ( .ة٦ؿ) .كاػذةرق اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ ٨كاٛلٛذٰ؛ إذ اٵظ١ةـ ا٣ٮاردة
يف اٛل٣ ٰ٪ٲكخ إٹ يف ػؿكص ٨٦ ٫اٷظ٤ٲ ٢ا٣ؾم ٬ٮ َؿٱ ٫ٞكٹ ٱٕ ٥٤أف َ ٫٣ؿٱ ٞنة قٮاق.
( )5يف (د) :ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص.
(ٚ )4ٺ ٗك.٢
( ٓ٦ )1دٲ ¬٨ٞاٛل.ٰ٪
( )1ثأف ٠ةف ثةٞ٣ؿب .٫٪٦
( )1ثأف ٹ ٱذى ٢ثٍ٘لق.
(ٚ )40إف ًف ٤لى ٨ّ ٫٣ ٢ا٣ن٭ٮة ًف ٱ٤ـ ٫٦ا٘٣ك.)Í( .٢
(*) ٤ٚٮ ٠ةف ٔ٤ٲٺن ٞٚؽ ٥لؿج ٍ٘٣ل م٭ٮةٚ ،ٺ ٱ٤ـٗ ٫٦ك٠( .٢ٮا٠ت).

¬ :كػؿكج

اٛلؾم()4

ٔ٪ؽ ا٣ن٭ٮة ٹ ٱٮصت ا٘٣ك ،٢ك٠ؾا ػؿكج

ا٣ٮدم .ك٬ٮ ٦س ٢اٛل[ ٰ٪ػؿكصٞٔ )4(]٫ٲت ا٣جٮؿ.
ا٣سةٌل :ا٣ذٞةء اٚلذةَ٩ل  ٓ٦دٮارم اٙلنٛح أك ٝؽر٬ة ُٞ٦ ٨٦ٮع اٙلنٛحٚ ،إف
دٮارت اٙلنٛح كًف ٱ٤ذ ٜاٚلذة٩ةف ًف ٣لت¬ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت ،ػٺؼ أيب
إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة.ٰٕٚ
ٚٲ٤ـ٦٭ًل ٕلٲٕ نة،
¬
 :ك٠ؾا ٣لت ا٘٣ك ٢ثةٷٱٺج يف أم ٚؿج يٝجي ٢أك يدثيؿ(،)2

ك٠ؾا يف ٚؿج¬ اٛلٲذح كا٣ج٭ٲ٧ح( ،)2ػٺؼ اٙلٛ٪ٲح ٚٲ٭ًل ،ركاق يف ا١٣ةيف ،كػٺؼ
اٛلؤٱؽ ثةٓص يف اٛلٲذح .ك٠ؾا يف دثؿ¬ اٚل٪سٯ ،ٹ يف ٝج ٫٤يف ظٞ٭ًل  ٕ٦نة(.)5

¬ٚ :إف أك٣ش ػ٪سٯ يف ػ٪سٯ ٝ ٰٛٚج ٫٤ٹ ٗكٔ ٢ىل أ٦لًل( ،)4ك٣لت¬
ا٣ٮًٮء ٔىل اٛلٮ٣ش ٚٲ )1(٫ثةٷػؿاج( ،)1كيف دثؿق ٱ٤ـ )1(٫٦ا٣ٮًٮء( )40دكف
( )4ك٬ٮ ٦ة ٥لؿج  ٨٦ا٣ؿَٮثح ٔ٪ؽ ا٣ذ١ٛؿ كا٧٤٣ف .كا٣ٮدم :أثٲي ٗ٤ٲِ ٥لؿج ٔٞٲت
ا٣جٮؿ٩( .ضؿم).
(٦ )4ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦أ).
( )2ٵ ٫٩أظؽ ا٣كجٲَ٤لٚ ،ٮصت ا٘٣ك ٢ثةٷٱٺج ٚٲ٠ ٫ةٞ٣ج( .٢ثكذةف).
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱ٤ٔ ٓٞٲ ٫اق ٥اٛ٣ؿج .كظضح ً ٨٦ف ٱٮصج ٫يف اٛلٲذح أف اٷٱٺج ٚٲ٭ة ٍٗل
ٞ٦ىٮد ث ٫ا٣ذ٤ؾذً٠ ،ل ٣ٮ أدػٚ ٢ٲ ٫إوجٕ٪٤ٝ .٫ة :ٱ٤ٔ ٓٞٲ ٫اق ٥اٛ٣ؿج( .ثكذةف).
(ٚ )5ٺ ٣لت ا٘٣كٔ ٢ىل أ٦لًل؛ ٵ٤ ٫٩لذ ٢٧أف اٚل٪سٯ ذ٠ؿ صٮ ٓ٦يف ٍٗل ٚؿج ظٞٲ( .ٰٞثكذةف).
( )4كذ ٟ٣ٹظذًلؿ أف ٱ١ٮ٩ة رصَ٤ل كاٛ٣ؿصةف زااؽاف( .ثكذةف).
( )1ٱٕ :ٰ٪اٛلٕٛٮؿ ث٫؛ ٵٝ ٫٩ؽ ػؿج  ٨٦قجٲ ٫٤ػةرج ٨١٣ ،إف ػؿج ثؿَٮثح كصت ا٣ٮًٮء
ادٛة ٝنة ثَل اٞ٣ةق ٥كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كإف ػؿج ثٍ٘ل رَٮثح كصت ا٣ٮًٮء ٔ٪ؽ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ
ٹ ٔ٪ؽ اٞ٣ةق.٥
٠ٺـ ٦كذٞٲ٥؛ ٵٝ ٫٩ؽ دٞؽـ ٜل ٥أف ٦ة ػؿج  ٨٦أظؽ قجٲيل
¬
(٬ )1ؾق ٔجةرة ا١٣ذةب ،ك٬ٮ
اٚل٪سٯ ٱٞ٪ي ،كًف ٱٛؿٝٮا ثَل اٵويل كا٣ـااؽ ،ك٬ؾا ػةرج  ٨٦أظؽ قجٲ٤ٲ ،٫كأ٦ة ٔجةرة
اٹ٩ذىةر كا٣رب٬ةف ٚٺ ٣لت ا٣ٮًٮء ٔىل أ٦لًل؛ ٝةؿ  :#ٹظذًلؿ أف ٱ١ٮ٩ة رصَ٤ل
كاٛ٣ؿصةف زااؽاف( .ثكذةف).
(*) ث٪ةء ٔىل أف ٦ة ّلخ اَ٣صة ٠ةٛ٣ؿج يف اٞ٪٣ي كا٣ذ٪ضٲف.)Í( .
( )1أم :اٛلٮ٣ش ٚٲ.٫
( )40كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ٮًٮء ً٦ل ػؿج))( .ثكذةف).

اٛلٮً٣ش( )4إٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف اٛلٕة٪ل( )4دٞ٪ي(.)2
¬ :كا٣ىٍ٘ل إذا صة ٓ٦أك صٮ ٓ٦ٱؤ٦ؿ ثة٘٣ك٩ ٢ؽث نةٚ ،Êإف أراد ا٣ىٺة أك
اٞ٣ؿاءة ٚٮصٮث نة¬( ،)2ذ٠ؿق اٞ٣ة٬ل زٱؽ كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر
ثةٓص .كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٣لت.
ك٦ذٯ ث٣ ٖ٤ـ ٫٦ا٘٣ك ،)5(Ê٢ػٺؼ اٛل٭ؽم كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط.
¬ :كاٛلض٪ٮف( )4إذا اصذ٪ت اٗذك٦ ٢ذٯ أٚةؽ .كا١٣ةٚؿ إذا اصذ٪ت ز ٥أق٥٤
٣لـٱٗ ٫كٝ ٫٤ج ٢إقٺ ،٫٦ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح(.)1
Ê
اٗذك ،)1(٢ػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚكٹ
¬ :كا١٣ةٚؿة إذا ظةًخ ز ٥اٗذك٤خ أصـأ¬ ٣ـكص٭ة( ،)1ك٦ذٯ أق٧٤خ
اٗذك٤خ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح.
(ٝ )4ةؿ ثٕي أوعةب ا٣نة :ٰٕٚك٠ؾا اٛلؿأة إذا اقذؽػ٤خ ذ٠ؿ ا٣ج٭ٲ٧ح ٣ـ٦٭ة ا٘٣ك ٢ك٣ٮ ًف
د٪ـؿ.)Í( .
(*) ٘لٮاز أ ٫٩أ٩سٯ كا٣ؾ٠ؿ ٌٔٮ زااؽ.
( )4اٛل٤ذجكح.
( )2كاٛلؾ٬ت ٹ دٞ٪ي.É
(ٔ )2ىل اٳ٦ؿ ً٠ل ذ٠ؿق يف َشح اٵز٬ةر.
( )5إف ًف ٱ٤ذــ ٝٮؿ  ٨٦ٱىعط ٩ٲح ا٣ىٍ٘ل.
( )4فائدة :إً٩ل ٱٞةؿ« :أص٪ت اٷ٩كةف» ٔىل كزف أ ،٢ٕٚأم :وةر ص٪ج نة ،كٹ ٣لٮز أف ٱٞةؿ:
اصذ٪ت ٔىل كزف اٚذٍٕ٘٦ ٢ل ا٣ىٲ٘ح ً٠ل ٝؽ ٱؾ٠ؿ يف ٠سٍل ٠ ٨٦ذت ا٩ ،٫ٞٛ٣ه ٔىل ذٟ٣
اٛلعٞٞٮف ً٤ٔ ٨٦لء ا٘٤٣ح كَشاح اٙلؽٱر ،كٝة٣ٮا« ِٛ٣ :ص٪ت» ٱُٔ ٜ٤ىل اٛلؾ٠ؿ
كاٛلؤ٩ر ،اٛلٛؿد كاٛلس٪ٯ كاٛلض٧ٮع ،كٝؽ ٱس٪ٯ ك٣ل٤ٝ ٓ٧ٲٺن ،كآص أَٔ( .٥٤شح ُلؿاف).
( )1كٱ٘ذك ٢أرثٓ ٦ؿات إف ٠ةف ص٪ج نة ،كإٹ ٚسٺث ٦ؿات إف ٠ة٩خ ٩ضةقذ ٫ػٛٲٛح[.)Í( .]4
( )1ٵ ٫٩ٹ ٱٮصت ا٪٣ٲح( .ثكذةف).
( )1اٛلكٔ ٥٤ىل اٞ٣ٮؿ ثضٮاز ١٩ةح ا١٣ذةثٲةت.
(*)كذِ٤٣ ٟ٣صكرة؛ ٵ ٫٩ٹقذجةظح ا٣ٮطء ،ك٬ٮ ظ ٜٳدٚ ٰ٦ٺ ٱٛذٞؿ إٌف ٩ٲح( .ثكذةف).
كٱ٤ــ ٔىل ّة٬ؿ اٵز٬ةر أف ٹ ٣لـم.
-------------------------

[ ]4يف ٬ة٦ل َشح اٵز٬ةر :ػٛٲَّح.

٤ٗ ٨٦ :ت ثْ ٫٪أ ٫٩اصذ٪ت يف اٵٱةـ اٛلةًٲح ص٪ةثح ٝل ٕ٧نة

ٔ٤ٲ٭ة()4

ٱٕ ٥٤ذ ،ٟ٣كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص
Ê
ٕٚىل ٝٮؿ اٞ٣ةق ٥كأيب َة٣ت ٹ ٨لء¬ ٔ٤ٲ٦ ٫ة ًف
كْلؿ٣ل ٫ٱ٤ـ ٫٦ا٘٣ك )4(٢كٌٝةء ٦ة ٝؽ وىل ثة٣ٮًٮء ثٕؽ٬ةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك:٨
كٹ ٱ١ٮف ػٺؼ اٞ٣ةق ٥كأيب َة٣ت ٬ة٪٬ة ٦ة ٕ٩نة  ٨٦اٌٞ٣ةء()2؛ ٵ١لًل ًف ٥لةٛ٣ة
يف أو ٢ا٘ل٪ةثح ،كإً٩ل ػةٛ٣ة يف ا ٢٧ٕ٣ثة .)2(ٍٞٚ ٨ْ٣ك٦ة ٠ةف ٝؽ وىل ثة٣ذٲ٥٧
ٞٚؽ أصـأق(.)5
ٱكذؽؿ ُلًل يف اٚل٪سٯ،
Ê
ا٣سة٣ر :اٙلٲي إٹ  ٨٦اٚل٪سٯ؛ ٵف اٙلٲي كاٛل ٰ٪ٹ
ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت .كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ :ث ٢ٱكذؽؿ ُلًل.
ا٣ؿاثٓ :اٛ٪٣ةس ،ك٬ٮ ا٣ؽـ اٚلةرج¬ ثٕؽ ا٣ٮٹدة(.)4
( )4ك٬ٮ ا٣ٮطء يف ٝج ٢اٛلؿأة اٙلٲح  ٓ٦اٷ٩ـاؿ كٞ٦ةر٩ح ا٣ن٭ٮة.
( ٫٤ٕ٣ )4إذا ٠ةف اٞ٦ ٨ْ٣ةرث نة .٥٤ٕ٤٣
( )2اٚلٺؼ ٹ ٱٛٲؽ يف ٦كةا٪٦ ،٢٭ة¬٣ :ٮ ً٦ص ٧ٔ ٨٦ؿ ا٣ؿص ٢زًلٌل ٍٔصة ق٪ح ك٧ٔ ٨٦ؿ
اٵ ث٪ةء قجٓ ٍٔصة ق٪ح كًف ٱى٤ٲة  ٨٦كٝخ ا٣ج٤ٮغ ٛٚٲ ٫ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح يف ٔؽـ اٌٞ٣ةء،
ا٪٣ٲح يف ا٣ىٮـ ٣ٮ ٩ٮل يف أكؿ رٌ٦ةف كدؿؾ ا٪٣ٲح  ٨٦ثٕؽ ًف
ث٣ ٢لت اٌٞ٣ةء[ .]4ك٪٦٭ة¬ :
٣ٮ ك ٙٝيف ثُٔ ٨ؿ٩ح ٚٺ ٱٛٲؽق اٚلٺؼٚ ،ٺ
ٱٛؽق اٚلٺؼ ،ث٣ ٢لت اٌٞ٣ةء .ك٪٦٭ة¬ :
ٱىط كٝٮ .]4[٫ٚك٪٦٭ة٣ :ٮ د ٥٤١يف ا٣ىٺة ٩ةقٲ نة ًف ٱٛؽق اٚلٺؼٚ ،ٲضت ٔ٤ٲٌٝ ٫ةؤ٬ة.
ك٪٦٭ة٣ :ٮ ٕٚ ٢ٕٚٺن ٠سٍل نا ادٞٛٮا ٔىل ٠سؿد ٫كاػذٛ٤ٮا يف َشٔٲذ٠ ٫ٮًٓ ا٣ٲؽ ٔىل ا٣ٲؽ ٚٺ
ٱٛٲؽق اٚلٺؼ .ك٪٦٭ة ٨٦ :وةـ ثة٣ذعؿم مٕجةف ّة ٩نة أ ٨٦ ٫٩رٌ٦ةف ٚإ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ٫
اٌٞ٣ةء كٹ ٱٛٲؽق ػٺؼ ا٣نة.ٰٕٚ
(*) ٔىل ٝٮؿ  ٨٦ٱٮصج ،٫ٹ ٔ٪ؽ اٞ٣ةق ٥كأيب َة٣ت ظذٯ ٱٕ.٥٤
( )2ك٪٬ ٨٦ة أػؾت اٞ٣ةٔؽة يف اٚلٺؼ يف ٛٝةء اٛلكأ٣ح ككص٭٭ة.
(*) ٞٚؽ وةر كصٮب اٌٞ٣ةء ّ٪ٲ نةٛ٦( .ذٰ).
( )5ٵ٠ ٫٩ةف ٚؿًً٠ ٫ل قٲأيت يف ا٣ٲذٲ.٥
(٦ )4ة ًف ٱذؼَ ٢٤٭ؿ وعٲطٚ .)Í( .عٲي.)Í( .
-------------------------

[ ]4ك٬ ٢ٕ٣ؾا ¬ ٚٲ٦ ٫٣ ٨٧ؾ٬ت ،كأ٦ة  ٨٦ٹ ٦ؾ٬ت ٚ ٫٣ذٛ١ٲ ٫ا٪٣ٲح اٵكٌف( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
[ٔ ]4ة ٰ٦كٍٗلق؛ ٞ٣ٮ ٨٦(( :÷ ٫٣ك ٙٝثجُٔ ٨ؿ٩ح ٚٺ ظش .)Í( .))٫٣

اٚلة٦ف :ػؿكج اٙلٍٗ ٨٦ ٢٧ل دـ ثٕؽق ،ذ٠ؿق اث ٨اٚل٤ٲ ٢كأوعةب
ا٣نة .)4(ٰٕٚكٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱ٤ــ¬.
ا٣كةدس٦ :ٮت اٛلكٍٗ )4(٥٤ل ا٣ن٭ٲؽ.
¬
ا٣كةثٓ :ػؿكج ¬ ا٣جٮؿ أك
ا٣ؿاثٕح()2

ا٘٣ةاٍ()2

 ٨٦اٛلٲخ ثٕؽ ٗك ٫٤زٺز نة ٚذضت

كدك ٨اٚلة٦كحٚ ،إف ػؿج ٨لء ثٕؽ٬ة كصجخ ا٣كةدقح كق٪خ

ا٣كةثٕح ،كٹ ٨لء ثٕؽ ذ ،ٟ٣ث ٢ٱكؽ ثة ،٨ُٞ٣ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٣نة.ٰٕٚ
¬ :ك٤٣ض٪ت أف ٤لذض ،٥كأف ٥لذٌت( ،)5كأف ٱٕةكد أٍٗ ٨٦ ٫٤٬ل ٗك٢
كٹ كًٮء( ٨١٣ ،)4ٱكذعت ا٣ٮًٮء( .)1ك ٫٣أف ٤ل ٢٧اٛلىع ٙثًل ٹ ٱذى ٢ث٫
( )4كظضذ٭ ٥أف ا٣ٮ٣ؽ ٟل٤ٮؽ ٦ ٨٦ةا٭ة ك٦ةء ا٣ؿصٚ ،٢ؼؿكص٠ ٫ؼؿكص٭ًلٚ ،ٮصت ا٘٣ك.٢
كظضح أيب إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص أ ٫٩صة٦ؽ ٚأمج ٫ػؿكج اٙلىةة كا٪٣ٮاة ٚ ٨٦ؿص٭ةٝ .ةؿ :#
ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؼذةر؛ ٵف ا٣ٮ٣ؽ ٹ ٱ٤ٔ ٓٞٲ ٫اق ٥اٛل[ ،ٰ٪كٔىل ٬ؾا ٹ ٣لت ٔ٤ٲ٭ة إٹ ا٣ٮًٮء ٹ
ٍٗل[ً٠ ]]4ل ٣ٮ ػؿج ٚ ٨٦ؿص٭ة ٦ٲ ٢أك ٦كًلر( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4أمٍٗ :ل اٛ٣ةق.Êٜ
( )2ك٬ٮ رصٱط اٵز٬ةر ظٲر ٝةؿٚ :إف ػؿج ٚ ٨٦ؿصٝ ٫ج ٢ا٣ذَٛ١ل ثٮؿ أك ٗةاٍ .إ٣غ.
(ٝ )2ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :اٛلٮصت اٛلٮت ،كاٚلةرج ٦جُ .٢كٝةؿ ٔيل ػ٤ٲ :٢اٛلٮصت اٚلةرج.
ك٬ؾا  ٨٦اٵمٲةء ا٪٣ةدرة أف ا٣جٮؿ ٱٮصت ا٘٣ك ،٢كٝؽ ٱٮرد ذ ٟ٣يف اٛلٕةٱةة( .ز٬ٮر).
( )5كذ ٟ٣ٵف ٬ؾق اٵ٦ٮر ثةٝٲح ٔىل أو ٢اٷثةظح كًف ٱؿد ٚٲ٭ة ١لٰ َشٰٔ .كاٛلؿاد ثةٚلٌةب¬ يف
ا٣نٲت ،أك ٧٤٣ؿأة ،أك ٕ٣ؾر ،كأ٦ة ٍ٘٣ل ذٚ ٟ٣كٲأيت اٚلٺؼ ٚٲ( .]4[٫ثكذةف).
(*) ثةٙل٪ةء.
(*) ك٪٬ ٨٦ة ػؿج اٵٍ٦ل اٙلكَل صٮاز اٚلٌةب ٤٣ؿصٍٗ ٨٦ ٢ل ٔؾر.
( )4كذ ٟ٣ٵف ا٪٣جٰ ÷ َةؼ ٔىل ٩كةا ٫يف ٗك ٢كاظؽ ،كٵف ا٣ٮطء ٦جةح ٚٺ ٣لت
ا٣ٮًٮء ٠ ،٫٣ة٣ٮطء اٵكؿ( .ثكذةف).
(ٝ )1ةؿ يف اٹ٩ذىةر :اٛلؼذةر أ ٫٩ٱكذعت ا٣ٮًٮء كٱكذعت ا٘٣ك ٢كٹ ٣لت؛ ٵ÷ ٫٩
 ٢ٕٚاٵ٦ؿٱ :٨ا٘٣ك ٢كدؿ ،٫٠كا٬ ٢ٕٛ٣ٮ اٵ ،٢ٌٚكا٣رتؾ رػىح( .ز٬ٮر)ٝ .ٲ :٢إف
دؿ ٫٠ٱٮصت صؾاـ ا٣ٮ٣ؽ( .ثؿ٬ةف).
(*) ٱ٘ك ٢ٱؽٱ ٫كٚؿص ٫اٵٔىل كٱذ٧ٌ٧ي٬ ،ؾا اٛلؿاد ثة٣ٮًٮء إذا أٍَ٘٣ ٜ٤ل ا٣ىٺة.)Í( .
-----------------------

[٦ ]4ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل  ٨٦اٹ٩ذىةر.
[ ]4اٛلؾ٬ت ٹ ٣لٮز¬.

ٕ٠ٺٝذ ٫كٗٺ )4(٫ٚأك ثعةا ،٢ػٺؼ ا٣نة ،ٰٕٚك٣ٮ ث٤٧جٮق ،٫ػٺؼ¬ ا٣ـكااؽ.
 :إذا أراد ا٘ل٪ت اٞ٣ؿاءة أك وٺة  ٢ٛ٩أك دػٮؿ ٦كضؽ( )4كًف ٣لؽ
اٛلةء يف أكارد ا٣ج٤ؽ( )2اٛلٕذةدة دٲ ٥٧ك ٢ٕٚذٝ ٨١٣ ،ٟ٣ةؿ أثٮ ِ٦ص٣ :لت¬ دٞؽٱؿق
ثة٪٣ٲح( ،)2كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لت(.)5
 :ك٤لؿـ¬ ٔ٤ٲ٦ ٫ف اٛلىع ٙك٦ة ادى ٢ث ،)4(٫كٝؿاءة ٨لء  ٨٦اٞ٣ؿآف
إٹ ٦ة ٱٕذةد يف ٠ٺـ ا٪٣ةس  ٨٦ا٣جك٤٧ح كاٙل٧ؽ٣ح كإ٣ٮذة كا٣ذكجٲط كا٣ذ٭٤ٲ٢
دكف آٱح أٱٌ نة .كٝةؿ اث ٨اٚل٤ٲ٣ :Ð٢لٮز
كا٣ذ١جٍل إذا ًف ٱٞىؽ Êث ٫ا٣ذٺكة( )1ك٠ةف ¬
ك٣ٮ آٱح ٠ة٤٦ح( .)1ٹ ٦ة ًف ِلؿ ث ٫إ٣ةدة ٚٺ ٣لٮز ك٣ٮ ٝىؽ ث ٫ذ ،)1(ٟ٣ذ٠ؿق أثٮ
ِ٦ص .ك٠ؾ ٟ٣ٱ١ٮف يف¬ ٠ذةثذ.)40(٫
(٬ )4ٮ كٔةء ٱٮًٓ ٚٲ ٫اٛلىعٛ٦ ،ٙىٮؿ ٔ ٨ا٘ل٤ؽ كا١٣ةٗؽ .كإ٣ٺٝح ٰ٬ :ا٣ذٰ د١ٮف
ٛ٪٦ى٤ح ٔ ٨ص٤ؽق أٱٌ نة( .دٱجةج ث .)٫ْٛ٤ك٬ٮ ا١٣ٲف.
(٣ )4ٮاصت أك ٪٦ؽكب أك ٦جٲط َشٰٔ.
( )2يف اٛلٲ.¬٢
( )2أك ا٣ٮٝخ¬.
(*) كٛ٦٭ٮ ٫٦أ٣ ٫٩ٮ دٲ٤٣ ٥٧جر أك ٞ٣ؿاءة كٝؽرق ز ٥دػ ٢ا٣ٮٝخ ًف ٱ٪ذٞي ا٣ذٲ ٥٧ثؽػٮؿ
ا٣ٮٝخ ،ك٬ٮ ا٣ىعٲط ،كإً٩ل ٱ٪ذٞي ثؼؿكج ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٝؽرق ث.٫
( )5ٱٕ :ٰ٪دٞؽٱؿق.
(٠ )4ؽٚذٲ٤ٚ ،٫ٮ ٝؽ اٛ٩ى٤ذة ٠ة٩ذة ٠ة٘٣ٺؼ( .وٕٲرتم) (.)Í
(*) ٝةؿ يف ا٣ـكااؽ :كد٤ٞٲت كر ٫ٝث ٥٤ٞك٩عٮق .كٔ ٨ثٕي أوعةب ا٣نة ¬ٰٕٚصٮازق( .ز٬ٮر).
(ٞ٣ )1ٮ(( :÷ ٫٣إً٩ل اٵًٔلؿ ثة٪٣ٲةت ك ٢١٣ا٦ؿئ ٦ة ٩ٮل)) ٚإذا ٩ٮل ٦ة ذ٠ؿ يف ا١٣ذةب
ًف ٱٝ ٨١ةرا نة ٞ٤٣ؿآف( .ثكذةف).
( )1ك٦سة ٫٣أف ٱٞٮؿ ٔ٪ؽ اثذؽاء ا :٢ٕٛ٣ثك ٥آص ا٣ؿٖل ٨ا٣ؿظٲ ،٥كٔ٪ؽ اٛلَصة :اٙل٧ؽ ٓص رب
إ٣ةٛلَل ،كٔ٪ؽ اٛلىٲجح :إ٩ة ٓص كإ٩ة إ٣ٲ ٫راصٕٮف( .ثكذةف).
( )1ٱٕٔ :ٰ٪ؽـ ا٣ذٺكة.
( )40كٹ ِلٮز ا١٣ذةثح ػؿ ٝنة ،ٹ دٮ٣ٲؽ نا ٚذضٮز ،ك٤لؿـ ٛلك( .٫ق٤ٮؾ) .كٝٲ٣ :٢لٮز ٛلك.)Í( .٫

 :كأ٦ة ٠ذت اٜلؽاٱح ا٣ذٰ ٚٲ٭ة ٨لء  ٨٦اٞ٣ؿآف( )1ٱكٍل دجٓ
ٚأصةز

٦ك٭ة)2(Ê

ٍ٘٣لق()4

كٖل٤٭ة زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،ك ٫ٕ٪٦اٞ٣ة٬ل زٱؽ

كاٙلٛ٪ٲح(.)2
 :ك٤لؿـ¬ ٔ٤ٲ ٫دػٮؿ اٛلكضؽ ث ٢١ثؽ )5(Ê٫٩ك٣ٮ ٔةثؿ نا( ،)4ػٺؼ زٱؽ
ثٔ ٨يل كا٣نة ٰٕٚيف إ٣ةثؿٝ .ةؿ يف َشح ا١٪٣خ كا٣نٛةء :إٹ ا٪٣جٰ ÷
كٔيل كٚةَ٧ح كاٙلك ٨كاٙلكَل()1
ٚٲضٮز ٜل ٥دػٮ.٫٣
¬

 ٨٦دؿاب
 ٨٧ٚ :اصذ٪ت يف ٦كضؽ دٲٝ- ٥٧ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٣ٮ ¬
اٛلكضؽ( -)1ز٥ ٥لؿج ،إٹ أف ٱ١ٮف كٝخ اٚلؿكج أُٝص  ٨٦كٝخ

ا٣ذٲ)1(٥٧

(ٍٗ )4ل ٦كذ٭.ٟ٤
( )4ظٲر ق٤ت ٔ ٫٪اق ٥اٞ٣ؿآف٠( .نةؼ).
( )2كٝؿاءٔلة ك٠ذةثذ٭ة.)Í( .
( )2ٵ ٫٩ٱىٍل ظة٦ٺن ٞ٤٣ؿآف .كأ٦ة ٠ذت ا٣ذٛكٍل ٞٚٲ :٢ٹ ٣لٮز؛ ٵ ٫٩يف اٙلٞٲٞح ٦ىعٙ
اٞ٣ؿآف أ٠سؿ [أك اقذٮٱة] ًف ٣لـ ،كإف ٠ةف ا٣ذٛكٍل أ٠سؿ
Ê
أكدع ٚٲ ٫اٞ٣ؿآف .كٝٲ :٢إف ٠ةف
صةز .كٝٲ :٢إف ٠ةف اٞ٣ؿآف ٦ذ٧ٲـ نا ٔ ٨ا٣ذٛكٍل ١٦ذٮث نة ثؼٍ ٍٗل ػٍ ا٣ذٛكٍل ٚإ ٫٩ٹ
٣لٮز ،كإف ٠ةف ٍٗل ٦ذ٧ٲـ صةز( .ثكذةف).
( )5ٹ ٣ٮ ث ٫٪٦ ٰٞصـء كإف ٚ ٢ٝٺ ٤لؿـ.)Í( .
( )4د٣ٲ٪٤ة ٝٮ(( :÷ ٫٣إف اٛلكضؽ ٹ ٤ل٘ ٢ل٪ت كٹ ٙلةاي)) ك٬ؾا ٔةـ .كاظذش
َُ ُ َ َ
َ َ َ
ذ َ
َ
َْ
َ َْ
ض ذِت ت ْكي ٍُٔا ٌَا تلٔلٔن َوَل
الطَلةَ َوأجخُ ًْ ُشَك َرى
ا٣نة ٰٕٚثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صَل تل َربُٔا
ُ
س ُِتًا إ ذَل ََعةري َ
يوّص [ا٪٣كةء ]22كأراد ٦ٮًٓ ا٣ىٺة .كأ ٢٬اٛلؾ٬ت ٝة٣ٮا :ث ٢أراد
ب
ش
ِ
ِ
ِِ
ٍ
ا٣ىٺة ،كٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإ ذَل ََعةري َ
يوّص ٱٕ ٰ٪إذا ٠ةف ٦كةٚؿ نا كٔؽـ اٛلةء صةز أف
ب
ش
ِ
ِ
ِِ
ٍ
ٱذٲ ٥٧كٱىيل  ٓ٦أف ا٣ذٲ ٥٧ٹ ٱؿ ٓٚا٘ل٪ةثح ،كإف ٖل٪٤ةق ٔىل ٦ٮًٓ ا٣ىٺة ٚةٛلؿاد ث ٫إذا
اصذ٪ت يف اٛلكضؽ( .ز٬ٮر).
اٛل ٨٦ ٓ٪ذ( .ٟ٣دٱجةج).
( )1كٝةؿ يف زكااؽ اٷثة٩ح :إف ذ ٟ٣ٵكٹد ،% ٥٬كّة٬ؿ ٠ٺـ ًٔ٤لا٪ة ¬
( )1إذا ٠ةف ٪٦جذ نة.)Í( .
( )1أك اقذٮل اٵ٦ؿاف ،أك ا٣ذجف( .أزًلر) (.)Í

ػؿج¨ ثٍ٘ل دٲ .٥٧كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٹ دٲ٤ٔ ٥٧ٲ٪٤ٝ .)4(٫ةٚ :إف ػيش ٨٦
اٚلؿكج رضر نا يف ٛ٩ك ٫أك يف ٦ة )4(٫٣ا٣ؾم ٱذِصر ث Ê٫دٲ ٥٧ككٚ ،ٙٝإف ًف ٣لؽ
ٔىل ظة ،٫٣ك٠ؾا ظٲر¬ دٕؾر ٔ٤ٲ ٫اٚلؿكج.
دؿاث نة كÊ ٙٝ
٠ ٨٦ :Êةف ثٲؽق ٩ضةقح ًف ٱ٧ف ُلة اٛلىع )2(ٙإف ٠ة٩خ رَجحٝ ،Éةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٠ؾا ا٘لةٚح ،ػٺؼ أيب¬ ِ٦ص.
 :Êك٧٤٣عؽث(ٝ )2ؿاءة اٞ٣ؿآف كدػٮؿ اٛلكضؽ ،ٹ اُ٣ٮاؼ ،Êكأ٦ة ٦ف
اٛلىعٙ

ك٩عٮق()5

ً٦ل ٚٲ٨ ٫لء  ٨٦اٞ٣ؿآف ٍٗل ٦كذ٘ؿؽ ٚعؿ٫٦

اٞ٣ةق)4(٥

كاٜلةدم( )1كأثٮ َة٣ت كأثٮ إ٣جةس كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚكأصةزق¬ زٱؽ ثٔ ٨يل
كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص(.)1
 :ك٤لؿـ اقذًٕلؿ اٛلىع ٙثٮًٓ ٨لء ٔ٤ٲ )1(٫أك ٩عٮق( ،)40ك٠ذةثح
اٞ٣ؿآف ثة٪٣ضف ،ك٠ؾا أقًلء آص .كٱ١ؿق(ٞ )44لٮ ذ ٫٤٠ ٟ٣ثة٣ؿٱ ،ٜك٠ذةثذ ٫يف
ا٘لؽرات كاٵثٮابٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٠ؾا ٱ١ؿق()44
اقذًٕلؿ ٠ذت اٜلؽاٱح
É

ثة٣ٮًٓ ٔ٤ٲ٭ة أك ٩عٮق.
ذ َ
َ
يوّص ،كٵف ا٣ذٲ ٥٧إً٩ل ٱذٮصٛ ٫ل ٨أراد ا٤٣جر،
(ٝ )4ةؿ ٞ٣ :#ٮ ٫٣دٕةٌفْ:صإَِل َعةِرِي شب ِ ٍ
ك٬ؾا دةرؾ ٚ ،٫٣ٺ ٱذٲٛ ٥٧لة ٬ٮ دةرؾ ( .٫٣ثكذةف).
( )4اٛلضع .¬ٙث ٢كإف  Ð٢ٝإف ٠ةف اٳػؾ آد٦ٲ نة؛ ٵ١٪٦ ٫٩ؿ.
( )2ك٠ؾا ٠ذت اٜلؽاٱح.)Í( .
( )2ظؽز نة أو٘ؿ.)Í( .
( )5ك ٢ٕ٣ا١٣ذةثح ٠ة٧٤٣ف.
( )4كيف ٖل ٢ا٣ىجٲةف اٛلىةظ ٙكاٵ٣ٮاح كص٭ةف ،رصط اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ا٘لٮاز( .ثكذةف).
( )1ركاٱح ًٕٲٛح ،كأ١٩ؿ ٦ٮٹ٩ة ٬ #ؾا ا٣ؿكاٱح ٔ ٨اٜلةدم ٩( .#ضؿم).
( )1ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(ٍٗ )1ل ٦ىع.)Í( .ٙ
(٠ )40ٮًٕٔ ٫ىل ٨لء ٔىل ص٭ح اٹقذًٕلؿ.)Í( .
( )44د٪ـٱ.٫
( )44د٪ـٱػ¬٦ .٫ة ًف ٱٞىؽ اٹقذًٕلؿ ٚعْؿ ،كٝٲ :٢د٪ـٱ ٞ٤ُ٦ ¬٫نة .كٝٲ :٢ظْؿ.

 ٨٦ :د٪ضف ٚ ٫٧ٚٺ ٱأ ٢٠كٹ ٱٍصب كٹ ٱٞؿأ اٞ٣ؿآف ظذٯ ٱُ٭ؿ،
ػٺؼ ثٕي أوعةب ا٣نة ٰٕٚيف اٞ٣ؿاءة(.)4
 :كأصةز اٛلؤٱؽ ثةٓص دػٮؿ اٛلكضؽ ٛلٔ ٨ىل ثؽ ٫٩أك زٮث٩ ٫ضةقح(٦ )4ة
٥لل د٪ضٲف اٛلكضؽ .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٣لٮز ٦جةَشة اٛلكضؽ ثة٪٣ضف(.)2
¬
ًف
 :كٔىل ا٣ؾ٠ؿ ا٘ل٪ت ظٲر أ٩ـؿ أف ٱجٮؿ¬ ٝج ٢أف ٱ٘ذك ،٢ػٺؼ زٱؽ
ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح ،ٹ ٝج¬ ٢أف ٱذٲ ،)2(٥٧ػٺؼ اث ٨أوٛ٭ةفٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙكٱٕذرب¬ يف ثٮ ٫٣أف ٱؽ.)5(ٜٚ
ٚ :إف دٕؿض ٤٣جٮؿ ٥ ٥٤ٚلؿج ٞٚةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ إ٣جةس كأثٮ َة٣ت:
٣لـٱ ٫ا٘٣ك ٢إٹ أف ٥لؿج  ٰ٪٦ ٫٪٦يف أكؿ ثٮ ،)4(٫٣ك٦ذٯ ثةؿ أٔةد ا٘٣ك٢؛ ٵ١ل٥
ًف ٱُٕٞٮا ثجٞٲح اٛل ٰ٪يف اٷظ٤ٲ ،٢كاٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص ُٕٝة ثجٞةا٫؛ ٚأكصت
اٜلةدم ٤ٔ #ٲ ٫ا٣ذأػٍل¬ إٌف آػؿ كٝخ ا٣ىٺة( ،)1كاقذعج ٫اٛلؤٱؽ ثةٓص(ٚ ،)1إف
( )4اٛلؾ٬ت¬ صٮاز اٞ٣ؿاءة  ٞ٤ُ٦نة ،كاٵ٪ٔ ٢٠ؽ ػنٲح اِ٣صر.)Í( .
( )4كذٚ ،÷ ٫٤ٕٛ٣ ٟ٣إ ٫٩دػ ٢اٛلكضؽ كٔىل زٮث٩ ٫ضةقحٚ ،أ٦ؿ ث ٫إٌف ٔةانح ٘ٚك٤ذ٫
يف ثٲذ٭ة ز ٥أ٦ؿت ث ٫إ٣ٲ .٫كٹ ٣لٮز  ٓ٦ػنٲح د٪ضٲك٫؛ ٙلٛ ٫٤ٕ٩ ÷ ٫٤لة أراد دػٮؿ
اٛلكضؽ كٝةؿ(( :إف صربٱ ٢أػربٌل أف ٚٲ٭ة ٝؾر نا)) .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٣لٮزٞٚ ،ٲ:٢
إ١لًل ٟلذٛ٤ةف ،كٝٲ :٢إف ٦ؿاد اٛل٪ىٮر ثةٓص إذا ٠ةف ٱ٪ضك( .٫ثكذةف).
( )2كاٛلذ٪ضف.
( )2كذ ٟ٣ٵف ا٣ذٲ ٥٧ٹ ٱؿ ٓٚاٙلؽث( .ثكذةف).
(٤ٚ )5ٮ ًف ٱؽ ٜٚثُٝ ٢ؿ ا٣جٮؿ ًف ٣لـق ا٘٣ك .)Í( .٢كا٣ؾم ظْٛذ ٫أ ٫٩ٱ ٰٛ١ػؿكج ُٝؿة
 ٨٦ا٣جٮؿَ( .شح ٚذط) .كٝؿرق قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ا٣كعٮٍف رٖلح آص ٔ٤ٲ.٫
(*) كظؽق زًلف ُٝؿ.)Í( .
( ،ٍٞٚ )4كأ٦ة يف آػؿق ٚٺ ظ٫٣ ٥١؛ ٵ ٫٩كدم ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
( )1كذ ٟ٣ٵف ا٣جٮؿ َشط يف وعح اٗذكة ،٫٣ك٦ة  ٨٦كٝخ إٹ ك٬ٮ ٦ذٮٙ ٓٝلىٮؿ ا٣جٮؿ؛
٤ٚ٭ؾا كصت ا٣ذأػٍل ٠ةٛلذٲ( .٥٧ثكذةف).
(ٞ )1لةذرة ٔ ٨د١ؿار ا٘٣ك٤ٔ ٢ٲ ٫إذا ثةؿ؛ ٵف ٗك٪ٔ ٫٤ؽق وعٲط ٥٤ٚ ،ٱكذعت ا٣ذأػٍل إٹ
ٛلة ذ٠ؿ٩ةق( .ثكذةف).

ًف ٥لؿج  ٫٣ثٮؿ إٌف آػؿ ا٣ٮٝخ اٗذك ¬٢كوىل يف آػؿق ،ز ٥ٱٕٮد ٔ٤ٲ ٫ظ٥١
ا٘ل٪ةثح(ٞٔ )4ٲت ا٣ىٺة ٔ٪ؽ اٜلةدم ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ث٦ ٢ذٯ ثةؿ .ز ٥ٱ٘ذك ٢ثٕؽ
ا٣جٮؿ كٹ ٱٌٞص¬ ا٣ىٺة ،ػٺؼ ا٣ٮايف كاث ٨اٚل٤ٲ ،)4(٢إٹ أف ٱجٮؿ ٝج ٢ػؿكج
ا٣ٮٝخ أٔةد ا٣ىٺة إذا أدرؾ ٪٦٭ة رٕ٠ح  ٓ٦ا٘٣كً٠ ،)2(٢ل يف اٛلذٲ ٥٧إذا كصؽ اٛلةء.
ٱكذعت ٤٣ض٪ت ك٤٣عةاي إذا أرادا اٵ ٢٠أك اٍ٣صب أك ا٪٣ٮـ أف
¬
:
ٱ٘ك ٢ٱؽٱ ٫كٚؿص ٫كٱذ٧ٌ٧ي( .)2كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱٗ ٰٛ١ك ٢ٱؽٱ٫
كاٛلٌٌ٧ح .كٝةؿ يف ا١٣ةيف :ٱٛ١ٲٗ ٫ك ٢ٱؽٱ.٫

¬
٣لت
(٬ )4ؾا ثةْ٪٣ؿ إٌف دػٮؿ اٛلكضؽ كاٞ٣ؿاءة كا٣ىٺة ُلؾا ا٣ٮًٮء ،كأ٦ة ا٘٣كٚ ٢ٺ
ٔ٤ٲ ٫ظذٯ ٱجٮؿ ،كٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫إٔةدة ا٣ٮًٮء إٹ أف ٤لؽث( .مة .)ٰ٦كٝٲ :٢ٹ ٣لـٱ٫
ا٣ٮًٮء إٹ ٣ىٺة كٝذٚ ،٫ٺ ٱىيل ٍٗل٬ة .ك(.)Í
( )4ٵف ٗك ٫٤كٔ ٓٝىل ٚكةد٣ -جٞةء اٛل ٥٤ٚ -ٰ٪دىط ا٣ىٺة٤ٚ ،ـ ٫٦اٌٞ٣ةء( .ثكذةف).
كّة٬ؿ اٵز٬ةر أ ٫٩ٱٕٲؽ ا٘٣ك ٢ٹ ا٣ىٺة ك٣ٮ ثةؿ ٝج ٢ػؿكج ا٣ٮٝخ ،ك ٫٤ٕ٣ثؽ٣ٲ٢
¬
()2
ػةص .)Í( .ك ِٛ٣ا٘٣ٲر :ثوبيى ٣ :ٮ ّلؿل آػؿ ا٣ٮٝخ ز ٥اٗذك ٢ثٕؽ ا٣ذٕؿض
كوىل ،ز ٥ثةؿ كا٣ٮٝخ ثةؽٚ -ةٞ٣ٲةس يف ٬ؾق ا٣ىٮرة أ ٫٩ٱٕٲؽ ا٘٣ك ٢كا٣ىٺة ٕلٲٕ نة إف
ث٦ ٰٞة ٱذكٓ ٜلًل؛ ٝٲةق نة ٔىل اٛلذٲ ٥٧كاٛلٕؾكر ظٲر زاؿ ٔؾرً٬ل ،كإف ٠ةف ٥لةٙ٣
إَٺٝ٭ ٥يف أ٦ ٫٩ذٯ ثةؿ أٔةد ا٘٣ك ٢دكف ا٣ىٺة.
(ٝ )2ةؿ يف ا٘٣ٲر :كٱكذعت ٤٣ض٪ت إذا أراد اٵ ٢٠أك اٍ٣صب أك ا٪٣ٮـ أف ٱ٘ك ٢ٱؽٱ٫
كٚؿص ٫كٱذ٧ٌ٧ي ،أ٦ة اٵٚ ٢٠ٶ٠ ÷ ٫٩ةف إذا أراد اٵ ٢٠ك٬ٮ ص٪ت ٗك ٢ٱؽٱ،٫
كاٛلٌٌ٧ح يف ٪ٕ٦ٯ ذٟ٣؛ ٵف ا٘٣ؿض ٗك٦ ٢ة ٱجةَش اٵ .٢٠كأ٦ة ٵص ٢ا٪٣ٮـ ٚٶف
ٔ٧ؿ ٝةؿ ٪٤٣جٰ ÷ :إ١لة دىٲج ٫ص٪ةثح يف ا٤٣ٲٞٚ ٢ةؿ(( :دٮًأ كاٗك ٢ذ٠ؿؾ ز.))٥٩ ٥
كإذا كرد كًٮء  ٞ٤ُ٦نة ٖلٔ ٢ىل ٗك ٢ا٣ٲؽٱ ٨كا١٬ ،٥ٛ٣ؾا يف اٍ٣صحٗ( .ٲر).

فصم[ :يف فسٔض انغعم]

ٚؿكض ا٘٣كٗ ٢لكح:
اٵكؿ :ا٪٣ٲح¬ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كزٚؿ كاٵكزأٰ .كٞل٤٭ة ٔ٪ؽ أك ٞ٤ُ٦ ¬٫٣نة(،)4
ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫جؽآص ث ٨زٱؽ كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٱٕ ٰ٪ثٕؽ ٗك٦ ٢ٮًٓ ا٪٣ضةقح
اٛلٮصجح  ،)4(٫٣ك٠ؾا يف اٙلٲي( .)2كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إذا ٩كٲ٭ة إٌف آػؿ ٌٔٮ
 ٫٪٦ز٩ ٥ٮل ٔ٪ؽق أصـأق(.)2
 :كٱ٪ٮم¬ ث ٫ر ٓٚا٘ل٪ةثح ،أك ٤٣عؽث اٵ٠رب ،أك ٦ ٢ٕٛ٣ة ٤لؿـ ٔ٤ٲ٫
ثة٘ل٪ةثح٤ٚ .ٮ ٩ٮل ٣ؿ ٓٚاٙلؽث  ٞ٤ُ٦نة ٞٚةؿ أثٮ صٕٛؿ كاٛلؤٱؽ ثةٓص٣ :لـٱ ،٫كٝةؿ
اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٣لـٱ.)5(¬٫
٤ٚ :ٮ ٩ٮت ا٘ل٪ت رٓٚ

اٙلٲي()4

أك ٩ٮت اٙلةاي ٣ؿٓٚ

ا٘ل٪ةثح()1

٬ة؛ ٵف ظ٧١٭ًل كاظؽ()1؛ ٚٺ ٱؿد ٓٛأظؽً٬ل دكف ا٣سةٌل ،ذ٠ؿق يف¬ اٍ٣صح،
أصـأ ¬
( )4ٱٍٕٗ ٨٦ :ٰ٪ل دؿدٲت ،ث ٢أم ٌٔٮ ثؽأ ث٩ ٫ٮل ٔ٪ؽق( .ثكذةف) (.)Í
( )4ٱْ٪ؿ ٦ ٢٬ؿاد اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٙثٕؽ ٗكٟ ٢لؿج اٛل٩ ٨ٔ ٰ٪ضةقح اٛل ٰ٪ك٩عٮق أـ اٛلؿاد ثٕؽ
ٗكٟ ٢لؿج اٛل ٨ٔ ٰ٪ا٪٣ضةقح اٙل٧١ٲح ،ك ٰ٬ا٘ل٪ةثح؟ كيف دٕ٤ٲ٤٭٦ ٥ة ٱنٕؿ ُلؾا.
(ظةمٲح قعٮٍف) .كٔ٦ ٨ٮٹ٩ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص أ ٫٩ٹ ٪ٕ٦ٯ ٜلؾا ،ث ٢إً٩ل ٣لت دٞؽٱ٥
ٗك ٢ا٪٣ضةقح اٙلكٲح ٹ اٙل٧١ٲح.
(*) كّة٬ؿ¬ اٵز٬ةر ػٺ.٫ٚ
(*) كٱ٤ــ يف اٷٱٺج كإف ًف ٱٛ٦( .٨٧ذٰ كقعٮٍف).
( )2كاٛ٪٣ةس.
( )2ٵف ا٘لك٠ ٥ةٌٕ٣ٮ ا٣ٮاظؽ( .ز٬ٮر).
( )5كذ٣ ٟ٣رتددق ثَل اٙلؽث اٵو٘ؿ كاٵ٠رب( .ثكذةف) .ٱٞةؿ :ٹ ٗك ٨ٔ ٢اٙلؽث
اٵو٘ؿ ١ٚٲ ٙٱ٤ذجف؟
( )4كٹ ظٲي.
( )1كٹ ص٪ةثح.
( )1ك٬ٮ ٠ٮ١لًل ظؽز نة أ٠رب.

ػٺؼ ثٕي أوعةب ا٣نة .ٰٕٚك٠ؾا ٣ٮ ٠ة٩خ ص٪ج نة كظةاٌ نة ك٩ٮت ث ٫رٓٚ
أظؽً٬ل اردٕٛة¬  ٕ٦نة ،كإف ٩ٮت ثٙ ٫ل ٢ا٣ٮطء ٞٚةؿ ُٔٲح :ٱؿد ٓٛاٙلٲي دكف
ا٘ل٪ةثح( ،)4كٔىل ٠ٺـ اٍ٣صح ٱؿدٕٛةف¬  ٕ٦نة.
 ٨٦ :Êاٗذكٕ٣ ٢ٲؽ أك ٕلٕح ك٬ٮ ص٪ت ًف ٣لـا¬٤٣ ٫ض٪ةثح( ،)4ػٺؼ
اٛل٪ىٮر ثةٓص ،ك٣لـا٤٣ ٫ك٪ح ،)2(Êػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط.
¬ٚ ٨٦ :ؿؽ ا٘٣ك ٢أك ا٣ٮًٮء يف أكٝةت ٦ذٛؿٝح أصـأد ٫ا٪٣ٲح ا٣ذٰ يف أك٫٣
إف ٠ةف ٩ٮاق ا ،٢١٣ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ،كإف ٩ٮل ٔ٪ؽ ٌٔ ٢٠ٮ أصـأ¬ق أٱٌ نة(.)2
¬ ٨٦ :م ٟيف ا٘ل٪ةثح ٚةٗذكٜ ٢لة ز ٥دٲ٪ٞ٭ة أصـاق ٫٪١٣ ،ٱأز ٥إذا ٩ٮاق ٜلة
ٔىل ا )5(ُٓٞ٣كإف ٩ٮاق  ٓ٦اٍ٣صط أك ٩ٮاق ٛلة مٚ ٟٲ ٫أصـأق كٹ Êإز.٥
ا٣سةٌل :اٛلٌٌ٧ح¬ كاٹقذ٪نةؽ ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة.ٰٕٚ
ا٣سة٣ر :دٕ٧ٲ ٥ثؽ ٫٩ثةٛلةء كْل٤ٲ ٢مٕؿق ثٝ ،٫ٲ :٢إٹ ٦ة داػ ٢ص٤ؽة اٵٗٙ٤
أصـاق ا٘٣ك،)1(٢
¬
ٚٺ ٣لت¬(٤ٚ .)4ٮ ثٌٔ ٫٪٦ ٰٞٮ أك مٕؿ زٞٚ ٫٪ٔ ُٓٝ ٥ؽ
(ٝ )4ةؿ يف ا٣رب٬ةف :كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵ١لًل ظؽث كاظؽ( .ثكذةف).
(ٕ٣ )4ؽـ ا٪٣ٲح( .ثكذةف).
(٠ )2ةٙلةاي إذا اٗذك٤خ ٣ٸظؿاـ( .ثكذةف).
(٣ )2ؾ ٟ٣إٌ٣ٮ ،ٹ ٛلة ثٕؽق.)Í( .
( )5كذ ٟ٣ٵف ا ُٓٞ٣يف ٦ٮًٓ ا٣ن ٟٹ ٣لٮز( .ثكذةف).
خ إٔةدة ا٣ٮًٮء ٤٣ىٺة
(٤ٚ )4ٮ ا٩عَصت ص٤ؽة اٵٗ ٙ٤ثٕؽ ا٘٣ك ٢أك ثٕؽ ا٣ٮًٮء كصج ¬
٣لت ٔ٤ٲ ٫إٹ ٔىل ٝٮؿ  ٨٦ٱٮصت دٞؽٱٗ ٥كٟ ٢لؿج
Ê
اٛلكذٞج٤ح[]4؛ كأ٦ة ا٘٣كٚ ٢ٺ
ا٪٣ضةقح.ا٬ػ ك٣ٮ ٝٲ :٢ٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫اٷٔةدة ٹ ٘٤٣ك ٢كٹ ٤٣ٮًٮء ً٠ل ٹ ٣لت ٛلة ظ ٜ٤أك
ٍٝص  ٨٦أٌٔةا ٫ظٲر كٝ ٓٝجٍٝ ٢ص٬ة كٚى٤٭ة ٔ ٨أو ٢ا٣ؾ٠ؿ ًف ٱ ٨١ثٕٲؽا[( .]4مة.)ٰ٦
(*) كاٛلؼذةر ٣لت.
( )1كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ؽ أزاؿ ٔ٦ ٫٪ة كصت ٔ٤ٲٗ ٫ك( .٫٤ثكذةف).
-------------------------

[ ]4ٵٛ ٫٩لة ٱ ٢ٕٛاٛلٞىٮد ث ٨٦ ٫ا٣ىٺة ،ثؼٺؼ ا٘٣كٞٚ ٢ؽ ٹ ٱٞىؽ ث ٫إٹ ر ٓٚاٙلؽث ٚ ٍٞٚةٚرتٝة.
[ٝ ]4ٲ٤ٔ ٢ٲ :٫إف يف ص٤ؽة اٵٗ٦ ٙ٤أ٦ٮر ثإزا٣ذ٭ة ،ثؼٺؼ ٦ة ظ ٜ٤أك ٍٝص( .قًلع).

ػٺؼ ثٕي أوعةب ا٣نة.)4(ٰٕٚ
ا٣ؿاثٓ :ا٣ؽ ٓ٦ ٟ٣صؿم¬ اٛلةء(ٛ )4لة د٪ة ٫٣ٱؽاق  ٨٦ثؽ ،)2(٫٩ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح
كا٣نة .ٰٕٚكٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص :ٱ ٰٛ١اٛلكط ثةٛلةء .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٛل٪ىٮر ثةٓصٝ :ٮة صؿم اٛلةء دٞٮـ ٞ٦ةـ ا٣ؽ ،ٟ٣كظؽ ٝٮد٬ ٫ٮ ٦ة ٱـٱ ٢ا٪٣ضةقح
ا٣ؿَجح ،ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞٛ٣ٲٔ ٫يلٝ .ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :كٱكذٕ ¬٢٧اٵ ُٓٝآ٣ح
٣ؽ٦ ٟ٣ة ٠ة٩خ د٪ة ٫٣ٱؽاق( ،)2كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ :ٹ ٱ٤ـ.٫٦
اٚلة٦ف :ا٣ذك٧ٲح ً٠ل يف ا٣ٮًٮء( ،)5ذ٠ؿ٬ة أثٮ صٕٛؿ كاٵقذةذ ،كٝةؿ أثٮ
َة٣ت كا٣نة :ٰٕٚٹ ِلت¬( .)4كٹ ٣لت¬ إدػةؿ اٛلةء إَ٣ل ،ػٺؼ ْلؿٱش اٛلؤٱؽ
ثةٓص .كٹ ٣لت¬ ٚٲ ٫دؿدٲت( ،)1ث ٢أم ٌٔٮ ثؽأ ث ٫أصـاق ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح كآ٧٤٣
كا٣ذٞؿٱؿ كاٷٚةدة كا٣جٲةف ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإ٣ ٫٩لت دٞؽٱٗ ٥ك ٢اٛ٣ؿج()1؛
ٵ ٫٩أو ٢ا٘ل٪ةثح ،كذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫جؽآص ث ٨زٱؽ يف ا٘ل٪ةثح كاٙلٲي.
 :ك٣ٲف ٔىل¬ اٛلؿأة دٞؽٱ ٥ا٣جٮؿ( ،)1كٹ ٞ٩ي مٕؿ٬ة( ،)40ث ٢ٹ ثؽ
( )4ٱٕٚ :ٰ٪ٲ٘ك ٢اٛل( .ُٓٞثكذةف).
كٹ ٣لت ٞ٦ةر٩ح ا٣ؽ ٟ٣صؿم اٛلةء .كٔ٨
( )4كٱ ¬ٰٛ١ا٣ؽ٦ ٟ٣ة داـ ا٘لك ٥رَج نةٝ .ٲ¬ :٢
٦ٮٹ٩ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص٦ ٓ٦ :ـاك٣ح اٛلةء يف ا٘لك.٥
(*) كظؽق أف ٱكٲ ٢ثٕي أصـاء اٛلةء إٌف ثٕي ،ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةٓص )Í( .#
( )2ك٣ ٢٬لت اقذًٕلؿ ٍٗل ا٣ٲؽ ٣ؽ٦ ٟ٣ة ٹ دج ٫٘٤ا٣ٲؽ؟ ٔ ٨اٵٍ٦ل م٧ف ا٣ؽٱ :٨أ٣ ٫٩لت،
كٝةؿ ¬اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٣لتٝ .ةؿ ٦ٮٹ٩ة  #ك٬ٮ اٞ٣ٮم ٔ٪ؽمٗ( .ٲر).
( )2إذا ُٕٝخ ثٕؽ ا٣ذ٤١ٲ( .ٙظةمٲح قعٮٍف ٪ٕ٦ٯ) .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ.)Í( .
( )5كذ ٟ٣ٵ١لة َ٭ةرة ٔ ٨ظؽث ٕٛ٦ٮ٣ح  ٨٦أص ٢ا٣ىٺة١ٚ ،ة٩خ ا٣ذك٧ٲح ٚٲ٭ة كاصجح
٠ة٣ٮًٮء( .ثكذةف).
(ٝ )4ةؿ يف ا٣جعؿ :ك٩ؽثخ ا٣ذك٧ٲح.É
( )1كذ ٟ٣ٵ ٢ٕٚ ٫٩كاظؽ ٥لذه ثض٧ٲٓ ا٣جؽفٚ ،٭ٮ ٠ةٌٕ٣ٮ ا٣ٮاظؽ يف ا٣ٮًٮء( .ثكذةف).
( )1ز ٥ٹ ٣لت ا٣رتدٲت.
( )1كذ ٟ٣ٹػذٺؼ اٛلؼؿج يف ظٞ٭ة( .ثكذةف).
(ٙ ) 40لؽٱر أـ ق٧٤ح ٝة٣خ :ٱة رقٮؿ آص ،إٌل ا٦ؿأة مؽٱؽة ٔٞه ا٣ؿأس أٚأظ ٫٤إذا
=

 ٨٦كوٮؿ اٛلةء إٌف أوٮؿ مٕؿ٬ة كثةَّٛ ٨ةاؿ٬ة ك٣ٮ ٦ذٍ٘ل نا ثةُ٣ٲت( ،)4ذ٠ؿق
يف اٵظ١ةـ كاٹ٩ذىةر .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٣لت ذ ،Êٟ٣ث ٢ٱٛ١ٲ٭ة إ٦ؿار اٛلةء
ٔىل ّة٬ؿ رأق٭ة كمٕؿ٬ة()4؛ ْ٣ة٬ؿ اٙلؽٱر ثؾ.)2(ٟ٣
 :ك٩ؽب  ٫٣أف ٱجؽأ ث٘ك ٢ٱؽق ا٣ٲ٪٧ٯ ز ٥ا٣ٲَصل ،زٚ ٥ؿص ٫ظذٯ ٱٞ٪ٲ ،٫ز٥
ٱ٘ك ٫٤ثة٣رتاب ٦ؿدَل ،ز ٥ٱؽق ثة٣رتاب أٱٌ نة( ،)2ز ٥ٱذٮًأ ٠ٮًٮء( )5ا٣ىٺة ،ز٥
ٱ٘ك ٢رأق ٫زٺز نة ،ز٦ ٥ٲة ٨٦ثؽ ٫٩زٺز نة ،ز٦ ٥ٲةرسق زٺز نة .ك٣لت ٔ ٥ثؽ٫٩
كأرٚةٗ .)4(٫ك١٬ؾا ٗك ٢اٙلٲي إٹ أ١لة دٞ٪ي مٕؿ٬ة ٚٲ ٫كصٮث نة¬ ٔ٪ؽ اٜلةدم
كأظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق ،٥ك٩ؽث نة ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت كأظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق ٥كاٞٛ٣٭ةء.
 :كٹ ثؽ¬  ٨٦ا٣ٮًٮء ثٕؽ ا٘٣كٛ ٢ل ٨أراد ا٣ىٺة .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ
ظ٪ٲٛح :ٱٛ١ٲ ٫ا٘٣ك .٢كٝةؿ يف اٛل٪ذؼت كا٪٣ةرص٣ :لـٱ ٫ا٣ٮًٮء ٝج ٢ا٘٣ك.٢

اٗذك٤خ؟ ٝةؿ(( :ٹ ،ك ٨١٣وجٰ ٔ٤ٲ ٫زٺث وجةت[ْٚ .))]4ة٬ؿ اٙلؽٱر أف ذٟ٣
ٱ ٰٛ١كإف ًف ٱى ¬٢ا٣جٍصةَ( .شح أز٬ةر).
( )4اٛلٕذةد ،ك٬ٮ ا٣ؾم ٹ ٱ٘٧ؿ ا٣نٕؿ.)Í( .
( )4كٹ ٱنرتط ا٣ؽ.Éٟ٣
( )2ٱٕ :ٰ٪ظؽٱر أـ ق٧٤ح( .ثكذةف).
( ٓ٦ )2ا٤٣ـكصح.
كًٮء ٠ة ،٢٦كيف ٦ٮًٓ  ٨٦اٍ٣صح :ٱ٘ك ٢ا٣ٮص٫
¬
(ٝ )5ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :كّة٬ؿ ا١٣ٺـ
كا٣ٲؽٱ ،٨كًف ٱؾ٠ؿ ا٣ذ٘يش كٗك ٢ا٣ؿصَ٤ل ،ك٩ٲح ٬ؾا ا٣ٮًٮء ٝةؿ قٲؽ٩ة٤ :لذ ٢٧أف
د١ٮف ٣ك٪ح اٹٗذكةؿ.
( )4اٵرٚةغٕ :لٓ ر ٖٚثٌ ٥ا٣ؿاء كَ٠ص٬ة كٚذع٭ة ،ك٬ٮ اٷثٍ كأو ٢اٛ٣ؼؾٱ ،٨ك٢٠
٦ٮًٓ اصذٚ ٓ٧ٲ ٫ا٣ٮقغ ٚ٭ٮ ر ٖٚثٌ ٥ا٣ؿاء( .ز٬ٮر  ٨٦ا٘ل٪ةاـ).

-------------------------

[٪٤٣ ]4ؽب٤ٚ ،ٮ ٤ٕٚخ كاظؽة أصـأ.)Í( .

فصم[ :يف يعٌُٕ انغعم]

 ،)4(ٙ٤١٦ ٢١٣كٝةؿ ا٪٣ةرصٛ :ل ٨ٱىيل ا٘لٕ٧ح،
ٱك ٨ا٘٣ك ٢يف ٱٮـ ا٘لٕ٧ح(¬ )4
كٝة٣خ اٞٛ٣٭ةءٛ :لِ ٨لت ٔ٤ٲ .٫كأكؿ كٝذ٪ٔ ٫ؽ اٚلؿكج إٌف وٺٔلة ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ،ذ٠ؿق
يف ا١٣ةيف ،كٝةؿ اٞ٣ةق ¬٨٦ :٥اٛ٣ضؿ .كٱكذعت أف ٱى٤ٲ٭ة ثٮًٮء ا٘٣ك ،٢كإف
أكؿ كٝخ إُ٣ص.
أظؽث ثٕؽق ز ٥دٮًأ أصـأق¬ .كآػؿ كٝذٛ ٫ل ٨ٹ ٱى٤ٲ٭ة(¬ )2
كيف ٱٮ ٰ٦إ٣ٲؽٱٝ ،٨ةؿ اٞ٣ةق :¬٥ك٣ٮ ٝج ٢اٛ٣ضؿ( .)2كركل يف ا٣ـكااؽ ٔ ٨اٜلةدم
كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص أ ٫٩ٹ ٣لـم ٝج .٫٤كإذا أظؽث ثٕؽ كًٮء ا٘٣ك ٢ز ٥دٮًأ ٣ىٺة
إ٣ٲؽ ٞٚةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ :ٹ ٣لـٱ ¬٫ا٘٣ك ،٢كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ثٝ ٢ؽ أصـأق.
¬ :كإذا ادٔ ٜٛٲؽ يف ٱٮـ ٕلٕح أصـأ ٔ٪٭ًلٗ Êك ٢كاظؽ إذا ٩ٮاق ٜلًل(،)5
كإف ٩ٮاق ٵظؽً٬ل ًف ٣لـق¬ ٤٣سةٌل ،ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
 :كإذا اٗذك٤٣ ٢ض٪ةثح يف ٱٮـ ٔٲؽ أك ٕلٕح ًف ٱؽػ ¬٢ا ٢ٛ٪٣يف اٛ٣ؿض إٹ
إذا ٩ٮاق¬  .٫ٕ٦كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر آص :ث ٢ٱؽػ.٫ٕ٦ ٢
 ٨٦اٛ٣ضؿ( ،)1كٝٲ ٨٦ :٢ا٣ـكاؿ إٌف آػؿق.
كيف ٱٮـ ٔؿٚح(¬ )6
كيف ٣ٲ٤ح دةقٓ ٍٔص  ٨٦رٌ٦ةف ك٣ٲةٍف

اٞ٣ؽر()1

ثَل إ٣نةاَل( ،)1ذ٠ؿق

( )4كٹ ٱنرتط دٞؽٱٗ ٥ك ٢ا٪٣ضةقح اٵو٤ٲح ً٠ل ٹ ٣لت ٗكٟ ٢لؿج اٛل ٰ٪يف ا٘ل٪ةثح.
(*) ا٘لٕ٧ح كإ٣ٲؽٱ ٨كٛلٗ ٨ك ٢اٛلٲخ ٦ك٪ٮف ،ك٦ة ٔؽاق ٪٦ؽكبٚ( .ذط كَشظ.)Í( )٫
(*) كٝةؿ ٦ة ٟ٣كاٷ٦ة٦ٲح كاث٧ٔ ٨ؿ٣ :لت( .ثؿ٬ةف).
( )4ك٣ٮ ظةاٌ نة أكٛ٩ Êكةء.)Í( .
( )2ث ٢كٍ٘٣لق.)Í( .
( )2ك ٫٤ٕ٣يف ا٤٣ٲ٤ح ا٣ذٰ ٝج ٨٦ ٫٤ا٘٣ؿكب ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨يف دٕ٤ٲ .٫ٞكٝةؿ اٛلٛذٰ :ك٣ٮ
ثأٱةـ .كٝٲ :٢ثعٲر ٱ١ٮف يف ظ ٥١اٛلٕٛٮؿ ٵص.)Í( .٫٤
( )5ك ٫٤ٕٚثٕؽ اٛ٣ضؿ ٵص ٢ا٘لٕ٧ح ،كإٹ ٚٺ ٱىٍل ٦ذك ٪٪نة؛ ٵ ٫٩ثَل ٚضؿ٬ة كُٔص٬ة.
(٪٦ )4ؽكب.)Í( .
( )1إٌف ا٘٣ؿكب.)Í( .
( ٨٦ )1ثةب ُٔ ٙإ٣ةـ ٔىل اٚلةص؛ ٵف ٣ٲ٤ح دةقٓ ٍٔص ٣ ٨٦ٲةٍف اٞ٣ؽر.
( )1كا٣ىعٲط  ٨٦ا٘٣ؿÉكب إٌف اٛ٣ضؿ.

ا٪٣ةرصٝ ،ةؿ :كيف أكؿ ٣ٲ٤ح  ٨٦رٌ٦ةف.
كٛل ٨أق )4(٥٤إف ًف ٱٝ ٨١ؽ اصذ٪ت( )4يف ظةؿ ٛ٠ؿق.
ك ٛل ٨اظذض ،)2(٥ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح.
كٛلّ ٨ل ٥٧إذا ًف ٱ٘ذك ٢يف اٙلًلـ .كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ :ك٣ٮ اٗذكٚ ٢ٲ.)2(¬٫
كٛلٗ ٨ك ٢اٛلٲخ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح .كٔىل أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص٣ :لت.
ك٣ٸظؿاـ( .)5كٔىل أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص٣ :لت.
ك٣ؽػٮؿ اٙلؿـ ،ك١٦ح ،كإ١٣جح ،كاٛلؽٱ٪ح ،ك٣ـٱةرة ٝرب ا٪٣جٰ ÷ٝ ،ةؿ
اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ك٣ـٱةرة اٵا٧ح كاٌٛ٣ٺء( .)4كدػٮؿ ٦ـدٛ٣ح ،كيف أٱةـ ا٣ذٍصٱ،ٜ
ك٣ؽٔةء اٹقذٛذةح( ،)1كُ٣ٮاؼ ا٣ٮداع ،ك٧٤٣ض٪ٮف إذا أٚةؽ.
 :إذا اصذ٪جخ اٛلؿأة ز ٥ظةًخ اقذعت¬ ٜلة ا٘٣ك ،)1(٢كٹ ٣لت ظذٯ دُ٭ؿ.
( )4ٱٕ :ٰ٪اٛلؿدؽ ،كأ٦ة اٵويل ٞٚؽ دؿَت ثة٣ٮٹدة ،كٹ ٱٞةؿ :ٱُ٭ؿ ثة٘لٛةؼ؛ ٵ٩ ٫٩ضف
ذات.)Í( .
( )4أك دؿَت.
( )2كظؽ ا٣جٕؽٱح أف ٹ ٱىيل وٺة .كٝٲ٦ :٢ة ًف ٱ٧ي ٔ٤ٲ ٫ٱٮـ ك٣ٲ٤حٛ٦( .ذٰ) .كٔ٨
ٝلة٬ؽ :ٹ ظؽ ٤٣جٕؽٱح .كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف :ك ٢ٕ٣ظؽ ا٣جٕؽٱح يف ٗك ٢اٙلضة٦ح كاٙلًلـ
كٗك ٢اٛلٲخ أف ٹ ٱ١ٮف يف ظ ٥١اٛلٕٛٮؿ ٹ ٵص.)Í( .٫٤
( )2ك٬ؾا ٔ ٓ٦ؽـ ا٪٣ٲح٤ٚ ،ٮ ٩ٮاق ٪٣ؽثٲح ا٘٣ك ٢ثٕؽ اٙلًلـ أصـأق ٪٤٣ؽثٲح.)Í( .
(ٝ )5ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٤ٚ :ٙٮ أػؿ ¬ٗك ٢اٷظؿاـ ظذٯ دػ ٢اٙلؿـ ز ٥اٗذك ٢ك٩ٮاق ٣ٸظؿاـ ك٣ؽػٮؿ
اٙلؿـ ك٣ؽػٮؿ ١٦ح أصـأق ٜلة ا ،٢١٣ك١٬ؾا يف دػٮؿ اٛلؽٱ٪ح كزٱةرة ٝرب ا٪٣جٰ ÷.
(٠ٮا٠ت  ْٛ٣نة) ٝ .ٲ :٢ٱنرتط أف ٹ ٱذٮقٍ اٙلؽث .كٝةؿ اٛلٛذٰٚ :ٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف اٙلؽث ٹ
ٱ٪ةٚٲ ،٫كٵ ٫٩ٹ ٱؿاد ث ٫ا٣ىٺة.)Í( .
(ٔ )4جةرة َشح اٜلؽاٱح :ك٣ـٱةرة ٝجٮر اٵا٧ح كا٣ىةٙلَل.)Í( .
( )1دٔةء ٦أزٮر يف م٭ؿ رصت ٱٮـ قةثٓ ٍٔص ،كٝٲ :٢يف ٱٮـ راثٓ ٍٔص٬( .ة٦ل ٬ؽاٱح).
ك٬ٮ اٛلن٭ٮر.
(ٝ )1ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإذا ٠ةف د٦٭ة ٱ .ُٓٞ٪كٝٲ ٞ٤ُ٦ :٢نة¬.

باب انخيًى()4

إً٩ل ٱىط ٔ٪ؽ أظؽ أ٦ٮر أرثٕح:
عِص( ،)4ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ( .)2كٹ ٔؽـ إٹ ثٕؽ
É
اٵكؿٔ :ؽـ اٛلةء ك٣ٮ يف ا٣ػ
ا٤ُ٣ت ،كا٤ُ٣ت ٱ١ٮف ثة٣كٰٕ كا٣كؤاؿ¬ ثٛ٪ك ٫أك

ثٍ٘لق()2

إٌف آػؿ كٝخ

ا٣ىٺة ،ذ٠ؿق اٜلةدم(ٝ .)5ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٣لت ا٤ُ٣ت  ٨٦أكؿ كٝخ
َْ َ ْ ُ ْ ُ َ
َ َ
اْلتِيد ٌِِ ُّ تِفِلٔنّص [ا٣جٞؿة ]441أم:
(٪ٕ٦ )4ةق يف ا٘٤٣ح :اٞ٣ىؽٝ ،ةؿ دٕةٌفْ :ص َوَل تيَ ذٍ ٍُٔا
دٞىؽكف إٌف إٛ٩ة .٫ٝكيف اٍ٣صعٔ :جةرة ٔ٦ ٨كط ا٣ٮص ٫كا٣ٲؽٱ ٨ثة٣رتاب ٔىل ا٣ىٛح
اٛلٍصكٔح .كدك٧ٲذَ ٫٭ةرة ٝلةز؛ ٵ١لة اْ٪٣ةٚح ،ك٬ٮ ػٺٚ٭ة ،كٵف اُ٣٭ةرة دؿ ٓٚاٙلؽث
كا٣ذٲ ٥٧ٹ ٱؿ ،٫ٕٚكٵٝ ٫٩ةرص ٔ ٨ا٣ٮًٮء يف أٌٔةا ٫ككٝذ ٫ك٦ة ٱؤدل ث ،٫ك ٫ٌٕٛ٣زادت
٩ٮأ ٫ٌٝىل ٩ٮاٝي ا٣ٮًٮء .كد٣ٲٝ ٫٤ٮ ٫٣دٕةٌفْ:ص َذ َخ َي ذٍ ٍُٔا َضك ً
ِيدا َؼ ّيِتًاّص ،كٝٮ:÷ ٫٣
((ا٣ىٕٲؽ اُ٣ٲت َ٭ٮر ٛلً ٨ف ٣لؽ اٛلةء ك٣ٮ إٌف ٍٔص ظضش)) .كٔ(( :٫٪ا٣رتاب ٠ةٚٲٟ
ك٣ٮ إٌف ٍٔص ظضش))( .ثكذةف).
ْ ُ ُْ ْ َ ْ َ َْ ََ َ َ
( )4أ٦ة يف ا٣كٛؿ ٚ٭ٮ إصًلع؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص ِإَون نِخً مرَض أو لَع شف ٍرّ...ص اٳٱح .كأ٦ة
ََ َ
يف اٙلِص ١ٚؾا ٔ٪ؽ٩ة؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفي ًْ َتِ ُدواّص ك٬ؾا ٔةـ .كظضح أيب ظ٪ٲٛح أ ٫٩دٕةٌف
ٝٲؽق ثة٣كٛؿ٪٤ٝ .ةً :ف ٱٞٲؽق ث ،٫ث ٢ذ٠ؿق ١٣سؿة ٔؽـ اٛلةء ٚٲ ،٫كأٱٌ نة ٞٚؽ كرد يف اٙلِص
َ
َْ َ َ َ َ ٌ ْ ُ
س ًْ ٌ ََِ اى ْ َغان ِػ أ ْو ََل َم ْصخُ ًُ اىنّ َِصاءَ فَيَ ًْ ََت ُدوا ٌَاءً
ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأو ساء أضد ٌِِ
ِ
ِ
َ
ذخَيَ ذٍ ٍُٔاّص( .ثكذةف).
( )2ك ٝ ٫٣ٮٹف :أظؽً٬ل :أ ٫٩ٱرتؾ ا٣ىٺة إٌف أف ٣لؽ اٛلةءٚ ،إذا كصؽق دٮًأ كأدل اٛلكذٞج٤ح
كًٝص اٛ٣ةاذح .اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل :أ ٫٩ٱذٲ ٥٧كٱىيل ،كإذا كصؽ اٛلةء ًٝص ا٣ىٺة( .دٱجةج).
( )2كٱ٤َ ٰٛ١ت Êكاظؽ  ٨٦أ  ٢٬اٞ٣ة٤ٚح ثإذ١ل ،٥كٹ ٣لـم ً ٨٦ف ٱأذف( .قًلع ا٣كٲؽ أٖلؽ
ا٣نة.)Í( )ٰ٦
( )5ك٬ٮ ٦ؿكم ٔٔ ٨يل  ،#ركاق يف ا٘لة ٓ٦ا١٣ةيف ،كراق ٔ ٫٪ا٣جٲ٭ ٰٞكٝة٬ل ٌٝةة
ا٣نةٕٚٲح ا٣ؿٱٚ ،ٰ٧٭ؾق زٺث َؿؽ ،كا٣ؿاثٕح يف َشح ا٣ذضؿٱؽ .كركاق يف ا٘لة ٓ٦ا١٣ةيف
ٔ ٨اٞ٣ةق ٥كاٙلك ٨ث٤ ٨لٲٯ كٞل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮرٝ .ةؿ يف َشح اٜلؽاٱح :كثٝ ٫ةؿ ا٪٣ةرص
كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،ذ٠ؿق يف ا٣نٛةء.

اٹػذٲةر(٪ٔ )4ؽق( )4إذا ٠ةف ٱٕؿؼ ٦ٮًٓ اٛلةء ،كإف ًف ٱٕؿ ٨٧ٚ ٫ٚأكؿ كٝخ
اٹًُؿار ٫٪١٣ ،إذا ٠ةف يف قٛؿ َ٤ج ٫يف َؿٱ ٫ٞك٦ٲ٤٭ة .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص
كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٹ ٣لت ا٤ُ٣ت إٹ يف ٝؽر Éاٛلٲ ٢٠ ٨٦ ٢صة٩ت( .)2كٝةؿ
ا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لت ا٤ُ٣ت إٹ يف ٦ٮارد ا٣ج٤ؽ اٛلٕذةدة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱٕ٤ٮ ٔىل
٩نـ  ٨٦اٵرض كٱْ٪ؿ ظٮٚ ،٫٣إف رأل اٛلةء يف اٛلٲ ٢وةر إ٣ٲ ،٫كإف ًف دٲ.٥٧
 :كإً٩ل ٣لت ا٤ُ٣ت إذا ٠ةف ٣لٮز( )2كصٮد اٛلةء كًف ٥لل¬ ٔىل ٛ٩ك٫
كٹ ٦ة ٫٣ا٣ؾم ٱذِصر ثأػؾق( ،)5كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ كٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ:
ث ٢ك٣ٮ ٢ٝ؛ ٵف أػؾق ١٪٦ؿ( .)4كأف ٱْ ٨أ ٫٩ٱؽرؾ¬ ا٣ٮًٮء كا٣ىٺة( )1أك
ثٌٕ٭ة يف ا٣ٮٝخٚ ،إف ٠ةف ٹ ٱؽرؾ مٲب نة ٪٦٭ة كصت ا٣ذٲ ،٥٧كإف ٠ةف ٱؽرؾ
ا٣ٮًٮء أك ثٌٕ ٫ٹ ا٣ىٺة كٹ رٕ٠ح ٪٦٭ة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص٣ :لت
( )4كٝٲ٪ٔ :٢ؽ دٌٲ ٜكصٮب ا٣ٮًٮء .)Í( .كذ ٨٦ ٟ٣ثٞٲح يف كٝخ اٹػذٲةر ٤٣عةرض
ا٣ؾم ٣ٲف ثٕ٧ؾكر ثٮٝخ ٱذكٓ  ُٓٝاٛلكةٚح إٌف اٛلةء اٛلٕ٤ٮـ أك اٛلْ٪ٮف [كا٣ٮًٮء كا٣ىٺة.
( ])Íيف اٛلٲ ،٢ك ٨٦ثٞٲح يف كٝخ اٹًُؿار ٧٤٣كةٚؿ كاٛلٕؾكر ٠ؾَ( .ٟ٣شح أز٬ةر)
( .)Íيف ٍٗل اٛ٣ضؿ ،كأ٦ة ٚٲٚ ٫ٲضت  ٨٦ثٞٲح يف كٝخ اٹػذٲةر  ٞ٤ُ٦نة.)Í( .
( )4أم٪ٔ :ؽ اٜلةدم .#
( )2ٱٕ :ٰ٪ٱ٘٤ت ّ ٫٪يف أظؽ ا٘لٮا٩ت اٵرثٕحٚ ،إف ًف ٤لى ٫٣ ٢ا ٨ْ٣كصت ا٤ُ٣ت يف
ٕلٲٕ٭ة( .دكارم) (ِ ٓ٦ .)Íلٮٱـ كصٮدق يف ٕلٲٕ٭ة.)Í( .
( )2أم :ٱْ.)Í( .٨
( )5اٛلضع.)Í( .ٙ
د ٫وٮرة اٛل١٪ؿ،
( )4إذا ٠ةف اٳػؾ  ٛ٤١٦نة ،كإٹ أذرب اٷصعةؼ ً٠ل يف اٵز٬ةر .أك وٮر Ð
٠ة٣كجةع دٛرتس اٙلٲٮا٩ةت أك ّلؿٝ٭ة ا٪٣ةرٚ ،أ٦ة إذا ًف ٱ ٨١أػؾق ١٪٦ؿ نا ٠ة٣ؾم دأ٫٤٠
اٷصعةؼ.
Ê
ا٘لؿاد كاٞ٣ؿدة كاٍُ٣ل  ،أك ٠ة٣ؾم ّلؿ ٫ٝا٪٣ةر ٍٗ ٨٦ل اٙلٲٮا٩ةت ٚٲٕذرب
(ٔة٦ؿ) .كقٲأيت يف اٵصٍل اٛلنرتؾ ظ ٥١ذ ٟ٣يف ٝٮ ٫٣يف ا٣جٲةف٦ :كأ٣ح :كإذا كزت
ا٣ؾات ٔىل ا ..٥٪٘٣إ٣غ( .ثٲةف).
( )1ٱٕ :ٰ٪اٵكٌف كرٕ٠ح  ٨٦ا٣سة٩ٲح ،ٹ اٵكٌف .)Í( .ٍٞٚ

ا٣ٮوٮؿ إ٣ٲ ،)1(٫كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ث ¬٢ٱذٲ.٥٧
٤ٚ :ٮ ٠ةف ٥لنٯ ٚٮت ا٣ٮٝخ ثةمذ٘ة ٫٣ث٪ـع اٛلةء  ٨٦ا٣جبؿ أك ٩عٮق أك
ثٍصاا ٫٣ )4(٫أك ثة٩ذْةر كردق ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ :إ٠ ¬٫٩ةٕ٣ةدـ ً٤٣لء ٚٲذٲ،٥٧
كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ :إ٠ ٫٩ة٣ٮاصؽٚ ،ٲ١ٮف ٔىل اٚلٺؼ ا٣ؾم يف ا٣ٮاصؽ ً٤٣لء إذا
٠ةف ٱٛٮد ٫ا٣ٮٝخ ثةمذ٘ة ٫٣ثة٣ٮًٮء كإذا دٲ ٥٧أدرٞٚ ،٫٠ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ
َة٣ت ¬:إ٫٩

ٱذٮًأ()2

كٱٌٞص ا٣ىٺة ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؿدًص كأثٮ إ٣جةس:

ٱذٲ ٥٧كٱىيل أداء ،كٝةؿ أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٱذٲ ٥٧كٱىيل ز ٥ٱذٮًأ كٱٌٞص.
 ٨٦ :قٕٯ ٤ُ٣ت اٛلةء كًف ٱكأؿ ٔ ٫٪كًف ٣لؽق ٚذٲ ٥٧كوىل ز ٥قأؿ
ٱٌٞص ا٣ىٺة إف دؿؾ ا٣كؤاؿ ٔة٦ؽان ٔةٛل نة ثٮصٮث٫
¬
ٔٚ ٫٪أػرب ث ٫ثٕؽ ا٣ٮٝخ ٚإ٫٩
ٔ٤ٲ٤ٚ ،٫ٮ أػرب ثٕؽ )2(٫٦صةء ٔىل ٝٮؿ اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ةء( .)5كإف دؿؾ ا٣كؤاؿ
٩ةقٲ نة أك صة٬ٺن ٣ٮصٮثٚ ٫ٺ ٌٝةء¬ ٔ٤ٲ.٫
 :ك٣لت َشاء

اٛلةء()4

ك٣ٮ ثٛٮؽ ٝٲ٧ذ É٫إذا أٍٗ ٨٦ ٨١٦ل رضر

ٔ٤ٲ .)1(٫كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٹ ِلت ا٣ـٱةدة ٔىل ٝٲ٧ذ.٫
كإذا ٠ةف ٦ةٗ ٫٣ةاج نة كأ ٫٪١٦ٱكذؽٱ ٨اٛلةء أك ٱكذٞؿض ز ٫٪٧كصت( ،)1كٝةؿ
( )4اٛلؤٱؽ ثةٓص ٱؤزؿ اُ٣٭ةرة ،كأثٮ َة٣ت ا٣ٮٝخ ،إٹ ظٲر ٥لنٯ ٚٮاد Ê٫ٵص ٢اقذًٕلؿ اٛلةء
ٚإ ٫٩ٱؤزؿ اُ٣٭ةرة( .ثكذةف).
ظةرضا كصت ٔىل اُ٣ة٣ت دؿؾ اٛلًل٠كح
(ٝ )4ةؿ يف ا٘٣ٲر :كا٣ذعٞٲ ٜأف ا٣جةآ إذا ٠ةف
ن
كٱُٰٕ ا٣جةآ قٮ٦ذ٦ ٫ة ًف ِلع ٙثعة( .٫٣ثكذةف ثٝ .)Í( )٫ْٛ٤ةؿ يف ا٘٣ٲرٚ :إف
ػيش ػؿكج ا٣ٮٝخ ث٧ضؿد اٛلٺْٚح ٚ٭ٮ ٠ة٣ٮاصؽ.ا٬ػ كاٛلؾ٬ت ¬ أ٠ ٫٩ةٕ٣ةدـ.
( )2يف ا٣ٮاصؽ ً٤٣لء  ،ٍٞٚٹ يف وؽر اٛلكأ٣ح ١ٚٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ.
( )2ثٕؽ أف¬ وىل.
(ٚ )5ٲضـٱٔ ¬٫ىل ٝٮؿ اٹ٩ذ٭ةء.
( )4كذ ٟ٣ٵف كصٮد ز٠ ٫٪٧ٮصٮدق إذا أٍٗ ٨٦ ٨١٦ل رضر( .ثكذةف).
( )1كاٛلؼذةر ٍٗ Ê٨٦ل إصعةؼ ،كٹ ٔربة ثةِ٣صرً٠ ،ل يف اٵز٬ةر.)Í( .
( )1ظٲر ٹ ٪٦ح¬.

اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ :ٹ ٣لت(.)4
 :ك٣لت ٝجٮؿ ٬جح اٛلةء كَ٤ج٭ة(ٛ )4لٔ ٨ؽ ٫٦ظٲر ٹ ٪٦ح(ٚ )2ٲ٭ة .كٹ
٣لت ٝجٮؿ ٬جح ز ٫٪٧إٹ  ٨٦ك٣ؽق )2(Êأك  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ( ،)5كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة:ٰٕٚ
ث٣ ٢لت ٝجٮ .٫٣ك١٬ؾا( )4يف ٝجٮؿ ٬جح زٮب ٕ٤٣ةرم ٱىيل ٚٲ ٫أك ٬جح ٦ةؿ ٱٌٞص ث٫
دٱٝ .٫٪ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظكٚ :٨أ٦ة ٝجٮؿ ٔةرٱح زٮب ٱىيل ٚٲٚ ٫ٲضت¬؛ إذ ٹ ٪٦ح ٚٲ٭ة(.)1
 :كا٪٣ة٧ل ً٤٣لء ٠ةٕ٣ةدـ¬ ٚ ،)1(٫٣ٺ ٌٝةء ٔ٤ٲ ،٫ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص
كا٣نة .ٰٕٚكٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ إٔةدة ٔ٤ٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة(.)1
¬ ٨٦ :كصؽ  ٨٦اٛلةء ٦ة ٹ ٱٛ١ٲ ٫ك ٫ٕ٦دك٦ )40(٫٩كذٕ ٢٧إذا ػ ٫ُ٤ث٫
ٛ٠ةق ٚةٵٝؿب¬ كصٮب اٚل.ٍ٤
( ٓ٦ )4اٛل٪ح.
( )4كذ ٟ٣ٵف إ٣ةدة صةرٱح ثة٣ذكة٦ط يف اٛلةء ،كأف اٍٞٛ٣ل ٱجؾ ،ٰ٪٘٤٣ ٫٣كٵف ا٣ؿقٮؿ ÷
قأؿ اث٦ ٨كٕٮد كًٮء نا ٝةؿ ٦(( :٫٣ة يف إداكدٟ؟)) ك٬ٮ أص ٢كأٔىل  ٨٦ا٣ؽػٮؿ ّلخ
٪٦ح اٍ٘٣ل( .ثكذةف).
( )2يف اٙلةؿ أك يف اٛلةؿ.
(*) ٔةاؽ إٌف اٞ٣جٮؿ كا٤ُ٣ت؛ إذ ٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫ا٣ؽػٮؿ ّلخ ٪٦ح اٍ٘٣ل ٵداء إ٣جةدة٩( .ضؿم).
( )2أكؿ درصح .)Í( .ٍٞٚ
( ٨٦ )5اٷ٦ةـ .)Í( .ٍٞٚ
٣لت.
( )4ٱٕ :ٰ٪ٹ ¬
(ٚ )1إف ظى٤خ ًف ٣لت¬.
( )1كذ ٟ٣ٹمرتا٠٭ًل يف ا٣ذٕؾر؛ ٵف ا٪٣ة٧ل ٤٣يشء ٍٗل كاصؽ  ٫٣كٹ ٦ذ ٨٦ ٨١٧اقذًٕل،٫٣
ٚٺ ٌٝةء ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف).
( )1ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ كصؽق يف ا٣ٮٝخ؛ ٵٍٗ ٫٩ل ٝةدرٔىل اقذًٕلؿ اٛلةء ٕ٣ؾر  ٨٦ص٭ح آص دٕةٌف،
ٚك ٫٪ٔ ٍٞاٛ٣ؿض ثة٣ذٲ( .٥٧ثكذةف).
(٤ٝ )40خ :أك أ٠سؿ ،كٱٌٓ  ٫٪٦دكف اٞ٣ؿاح؛ ٵ ٫٩ٱٕذرب يف ٛ٩كٔ ٫ىل أوط اظذًلَ٣ل يف ا١٣ٮا٠ت.
ٺ ٤ٝٲ ن
كاٛلؼذةر أ ¬٫٩ٱجُ ٢ظ ٥١اٵ ٢ٝيف كركدق ٤ٝٲ ن
ٺ ً٠ل ٦ؿ ٣ىةظت ا١٣ذةب يف ثةب اٛلٲةق.

 ٨٦ :دٲ ٥٧ثٕؽ ا٤ُ٣ت ز ٥رأل ٦ة ٣لٮز كصٮد اٛلةء ٔ٪ؽق(٤ُٚ )4ج٥٤ٚ ٫
٣لؽق ٞٚةؿ يف اٹ٩ذىةرٝ :ؽ ثُ ٢دٲ ٫٧٧ثذضؽد كصٮب ا٤ُ٣ت ،كٝةؿ يف¬ ا١٣ةيف:
ٹ ٱجُ.)4(٢
¬٩ ٨٦ :يس ا٘ل٪ةثح ظذٯ وىل و٤ٮات ٔؽة ثٌٕ٭ة ثة٣ٮًٮء كثٌٕ٭ة
ثة٣ذٲ ٥٧ز ٥ذ٠ؿ٬ة ًٝص ٦ة وىل ثة٣ٮًٮء إذا ٠ة٩خ ا٘ل٪ةثح ٝل ٕ٧نة ٔ٤ٲ٭ة( ،)2ٹ ٦ة
وىل ثة٣ذٲ٥٧؛ ٵ٠ ٫٩ةف ٚؿً ٫ك٣ٮ ذا٠ؿ نا(.)2
ٔ ٨٦ :ؽـ اٛلةء كا٣رتاب وىل ٔىل ظة ،)5(٫٣كٔ٤ٲ ¬٫ا٣ذع ِٛظةؿ
ا٣ىٺة  ٨٦اٙلؽث(.)4
ا٣سةٌل :دٕؾر ا٣ٮوٮؿ إٌف اٛلةء ٚلٮؼ ٔىل ٛ٩ك ،٫أك ٕ٣ؽـ ا٣ؽ٣ٮ أك اٙلج ٢كًف
ٱذ٩ ٨٦ ٨١٧ـكؿ ا٣جبؿ ثٛ٪ك ٫كٹ ثٍ٘لق ٣ذٕؾرقٚ ،ٲضت¬ ا٣ذٲ .)1(٥٧أك ٚلٮؼ
رضر ٔىل ٛ٩ك ٫أك ٔىل ٦ة)1(٫٣
ٚٲضٮز ا٣ذٲ .٥٧كإف ٩ـؿ  ٓ٦اٚلٮؼ أك ػؿج إٌف
¬

(٩ )4عٮ أف ٱؿل رساث نة أك ر٠ج نة ٚٲضٮز كصٮد اٛلةء ٕ٦٭.٥
( ٚ )4ٲٕٮد إٌف ا٣ىٺة ثذٲ ٫٧٧اٵكؿ كٹ ٱٞةؿٝ :ؽ امذ٘ ٢ثٍ٘لقٛ٦( .ذٰ) .ك ٫٤ٕ٣ٱٞةؿ :ٵف ٫٣
دٕ ٞ٤نة ك٣ٮ اقذ٘ؿؽ كٝذ نة ّة٬ؿ نا ٱٕذؽ ث.)Í( .٫
( )2ثأف د١ٮف ٔ ٨صًلع يف ٝج ٢آد٦ٲح ظٲح  ٓ٦اٷ٩ـاؿ.
(٤٣ )2ض٪ةثح.
( )5كٹ ِلت ٔ٤ٲ ٫اٷٔةدة إٹ أف ٱذ ٨٦ ٨١٧اُ٣٭ةرة ثةٛلةء أك ا٣رتاب  ٓ٦ثٞةء ا٣ٮٝخ .كٔ٪ؽ
أيب ظ٪ٲٛح كٞل٧ؽ دك ٫٪ٔ ٍٞا٣ىٺة .كٔ٪ؽ ٦ة ٟ٣كا٣نة ٰٕٚكأيب ٱٮق ٙٱىيل ٔىل ظة٫٣
ز ٥ٱٕٲؽ ٦ذٯ ٓل ٨٦ ٨١اُ٣٭ةرة ك٣ٮ ثٕؽ ا٣ٮٝخ( .وٕرتم).
(ٚ )4إذا أظؽث Êثُ٤خ٤ٝ ،خ :ٵف اٙلؽث اٵكؿ ٠ةٛلُج ٨٦ ٜا٪٣ضةقح ،كا٣سةٌل ٠ةُ٣ةرئ
٪٦٭ةٗ( .ٲر) .كيف ٕ٦ٲةر ا٪٣ضؿم ػٺؼ ٬ؾا ،كأ ٫٩ٹ ٱٞ٪ي ا٣ٮًٮء.
(*) كٱٕٲؽ يف¬ ا٣ٮٝخ إف كصؽ إظؽل اُ٣٭ةردَل.
َ
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َ
ُ
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س ًْ إن ذ َ
س ًْ َرض ً
ِيٍاّ29ص [ا٪٣كةء].
اّلِل َكن ِة
( )1كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَل تلخئا أجفص
ِ
(ثكذةف).
( )1اٛلضعً٠ ٙل دٞؽـ.

اٛلةء  ٓ٦اٚلٮؼ ٚذٮًأ أصـاق كٹ ٱأز ،٥إٹ ظٲر ػةؼ ا٣ذٚ ٙ٤ٲأز.)4(¬٥
ٝ :ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم :إذا ػيش اٛلعؿـ ٚٮت ا٣ٮٝٮؼ ثٕؿٚح إف دٮًأ
كإف دٲ ٥٧أدرٚ ٫٠إ ٫٩ٱذٲ)4(Ê٥٧؛ ٵف يف ٚٮت ا٣ٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ٫رضر نا( .)2ك٠ؾ ٟ٣إذا
Ò
قٍلق
٠ةف ٥لنٯ ٚٮت ا٣ٮٝٮؼ إف امذ٘ ٢ثة٣ىٺة ٚإ ٫٩ٱكٍل إ٣ٲ ٫كٱىيل يفÐ
ثعكت اٷ١٦ةف ك٣ٮ ًف ٱكذٞج ٢اٞ٣ج٤ح(.)2
¬ :إذا ٠ةف اٛلةء يف إ٩ةء أك ٩عٮق كًف ٱذ ٨٦ ٨١٧اقذًٕل ٫٣ثٮص ٫إٹ ٓ٦
د٪ضٲكٚ ٫إ ٫٩ٱذٲ.)5(٥٧
 :إذا ٠ةف اٛلةء يف ٦كضؽ ك٬ٮ ص٪ت كًف ٱذ ٨٦ ٨١٧إػؿاص ٫٣ ٫دٲ٥٧
٣ؽػٮؿ اٛلكضؽ ٷػؿاج اٛلةء(.)4
ا٣سة٣ر :ػنٲح اِ٣صر  ٨٦اقذًٕلً٤٣ ٫٣لء ثعؽكث ٔ٤ح أك ثـٱةدٔلة أك ثُٮؿ
كٝذ٭ة(ٚ ،)1ٲضٮز  ٫٣ا٣ذٲ ،٥٧كإف دٮًأ ٚأ ،)1(٢ٌٚذ٠ؿق أثٮ إ٣جةس ،Êكٝةؿ
( )4ك٣ ٢٬لـٱ ٫أـ ٹ؟ ٝةؿ يف ا٣جٲةف :ٹ ٣لـٱ .٫كا٣ىعٲط¬ أ٣ ٫٩لـٱ٫؛ ٵٔ ٫٩ىص ثٍ٘ل ٦ة ث٫
ك٣لـٱ٫؛
¬
أَةع ،ك٣ٲف ذ٠ ٟ٣ؼنٲح ا٣ذ ٨٦ ٙ٤اقذًٕلؿ اٛلةء٠( .ٮا٠ت) .ك ِٛ٣ظةمٲح:
ٵً ٫٩ف ٱٕه ثٛ٪ف اٹقذًٕلؿ ً٤٣لء ،ثٔ ٢ىص ثة٪٣ـكؿ( .ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )4كٝٲ :٢ٱذٮًأ؛ ٵف اٙلش كٝذ ٫ا٧ٕ٣ؿ ،ك٬ٮ ٱ .٫٪١٧كٝٲ :٢ٹ؛ ٵ ٫٩ٹ ٱأ ٨٦يف إ٣ةـ
اٞ٣ةث٦ ٢س ٢اٛلة٬ل.
( )2اٵكٌف يف ا٣ذٕ٤ٲ ٢أف ٱٞةؿ :اصذ٤ٔ ٓ٧ٲ ٫كاصجةف أظؽً٬ل ٹ ثؽؿ  ،٫٣ك٬ٮ ا٣ٮٝٮؼ ،كا٣سةٌل
 ٫٣ثؽؿ ،ك٬ٮ ا٣ٮًٮء؛ ٤ٚ٭ؾا ٱٞؽـ ا٣ٮٝٮؼ.
( )2كذ٠ؿ يف ا٣ىٕٲرتم أف وٺة اٛلكةٱٟ ٙلذىح ثةٚلٮؼٚ ،ٲؤزؿ ا٣ٮٝٮؼ ٔىل ا٣ىٺة.
(ظكَل ث ٨اٞ٣ةق.)Í( )# ٥
( )5ٵ٠ ٫٩ةٕ٣ةدـ.
( )4ك ٫٤ٕ٣ٱ٤ـ ٫٦ا٣ذٲ٤٣ ٥٧ؼؿكج إذا ٠ةف أ٦ ٨٦ ٢ٝؽة اٚلؿكج ؛ ٣جُٺف ا٣ذٲ ٥٧ثٮصٮد اٛلةء،
ك٬ٮ ٹ ٣لٮز اقذًٕل ٫٣يف اٛلكضؽ.)Í( .
(*) إذا ًف ٣لؽ ٥ ٨٦لؿص ٫ك٣ٮ ثأصؿة ثًل ٹ ٣لع.ٙ
(*) إذا ًف ٣لؽ اٛلةء يف اٛلٲ.٢
( )1أك اقذ٧ؿار٬ة.
( )1كذٛ ٟ٣لة ركم ٔ ÷ ٫٪أٝ ٫٩ةؿ(( :ٱة صربٱٚ ،٢ٲ٥ ٥لذى ٥اٛلٶ اٵٔىل؟)) ٞٚةؿ صربٱ:# ٢
=

اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت يف ا٣ىٮـ :إ ٫٩ٱ١ؿق¬ ٔ٪ؽ ػنٲح اِ٣صر .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :إ١لٟ ٥لذٛ٤ٮف ٪٬ة ك٪٬ةؾ( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ كٞل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف :ث ٢ٱذٞٛٮف ٪٬ة )4(Éك٪٬ةؾ(.)2
ٚ :إف ػيش ا٣ذ ٨٦ ٙ٤اقذًٕلؿ اٛلةء ٣ـ ٫٦ا٣ذٲٚ ،)2(٥٧إف دٮًأ أز٥
٣لـق إف د ،ٙ٤ػٺؼ اٛ٣ؿٱَٞل ،كإف ق ٥٤صةء ٔىل ٝٮؿ اٹثذؽاء
كًف ¬
كاٹ٩ذ٭ةء( .)5كٝةؿ ٦ة ٟ٣كاٷ٦ة٦ٲح :إف ٝلؿد اٛلؿض ٱجٲط ا٣ذٲ ٥٧ك٣ٮ ًف ٥لل
¬
رضر نا .كٝٮاق ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل( )4كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط.
 :كإف ٠ةف ٹ ٥لنٯ  ٨٦اقذًٕلً٤٣ ٫٣لء إٹ ٝلؿد ا٣ذأًف( )1ظةً ٍٞٚ ٫٣ف ٱ¬٨١
ٔؾر نا ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص(ٝ .)1ةؿ أثٮ إ٣جةس :كإذا ػيش
يف زٺث ٢ٞ٩ :اٚلُأ إٌف ٦كةصؽ ا٘لًلٔةت ،كإقجةغ ا٣ٮًٮء يف ا٣كربات ،كا٩ذْةر ا٣ىٺة ثٕؽ
ا٣ىٺة( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كا٣كربة :ا٘٣ؽاة ا٣جةردةٕ ،لٕ٭ة قرباتَ( .شح ثعؿ)ٝ .ةؿ يف
اٞ٣ة٦ٮس ٦ة  :٫ْٛ٣كأقجٖ آص ا٧ٕ٪٣ح :أٓل٭ة ،كا٣ٮًٮء :أث٦ ٫٘٤ٮإً ،٫ككىف ٌٔ ٢٠ٮ ظ.٫ٞ
(ٚ )4ة٣كٲؽاف ٱٞٮٹف :ٱ١ؿق ،كأثٮ إ٣جةس ٱٞٮؿ :ٱكذعت.
( )4أ ٫٩أ.٢ٌٚ
( )2أ١٦ ٫٩ؿكق¬.
( )2كذٛ ٟ٣لة ركل صةثؿ ٝةؿ٪٠ :ة يف رسٱح ٚأوةب رصٺن ٪٦ة ظضؿ ٚنض ٫يف رأق ،٫ز٥
اظذٞٚ ،٥٤ةؿ ٵوعةثِ ٢٬ :٫لؽكف ٍف رػىح يف ا٣ذٲ٥٧؟ ٞٚة٣ٮا٦ :ة ٩ضؽ  ٟ٣رػىح
كأ٩خ دٞؽر ٔىل اٛلةءٚ ،ةٗذكًٚ ٢لتً٤ٚ ،ل ٝؽ٪٦ة ٔىل رقٮؿ آص ÷ أػرب٩ةق ثؾ،ٟ٣
ٞٚةؿٝ(( :ذ٤ٮق ٝذ٤٭ ٥آص ،أٹ قأ٣ٮا إذا ًف ٱٕ٧٤ٮاٚ ،إً٩ل مٛةء ا ٰٕ٣ا٣كؤاؿ ،إً٩ل ٠ةف ٱٛ١ٲ٫
أف ٱذٲ ٥٧كٱٕىت ٔىل صؿظ ٫ثؼؿٝح كٱ٧كط ٔ٤ٲ٭ة كٱ٘ك ٢قةاؿ صكؽق))( .ثكذةف).
( )5كيف َشح اٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ ٣لـم ٔىل اٞ٣ٮَ٣ل؛ ٵٔ ٫٩ةص ثٛ٪ف ٦ة ٬ٮ ثُ٦ ٫ٲٓ.
( )4ك٠ةف ٱٕ ٢٧ث ،٫كركل اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٨ٔ ٙاٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨أٝ ٫٩ٮاق.
َ
ْ ُْ
(*) كذْ٣ ٟ٣ة٬ؿ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صِإَون نِخُ ًْ َم ْرَضّص [ا٪٣كةء ]22كًف ٱٛى٪٤ٝ .٢ة :اٛلؿاد ا٣ؾم
٥لةؼ  ٫٪٦ا٣ذ ٙ٤أك اِ٣صر ،كٕ٦ةرض ثٞٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱٞج ٢آص وٺة ا٦ؿء ظذٯ
ٱٌٓ ا٣ٮًٮء ٦ٮإً( .))٫ثكذةف).
اٛ٣ؿؽ ثَل اٵًف كاِ٣صر أف اٵًف ٦ة ٱؾ٬ت ثٛؿاغ اٛلؤًف ،كاِ٣صر ٦ة ٱجٞٯ أك ٤لؽث ثٕؽ
¬
( )1ك
اٛ٣ؿاغ  ٨٦قجج( .٫وٕٲرتم))Í( .
ْ ُ ُْ ْ َ ْ َ
( )1كداكد ك٦ةٚ ،ٟ٣ٲٝ ٰٛ١لؿد ا٣ذأًف؛ ْ٣ة٬ؿ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صِإَون نِخً مرَضّص [ا٪٣كةء.]22
=

ا٣ذأًف ثةُٕ٣ل( )4إف دٮًأ ثًل  ٨٦ ٫ٕ٦اٛلةء صةز  ٫٣ا٣ذٲ ٥٧كٱٍصث ،٫كقٮاء ػيش
إُ٣ل ٔىل ٛ٩ك ٫أك ٔىل ٍٗلق آد ٰ٦أك ُلٲ٧ح ٞلرتَ٦ل(.)4
¬ :إذا ػيش ا٘ل٪ت  ٨٦اقذًٕلً٤٣ ٫٣لء مؽة ا٣ربد ثعٲر ٱؿدٕل
صك )2(٫٧ثٕؽ ا٘٣ك٠ ٢ةف ٔؾران  ٫٣يف ا٣ذٲ )2(٥٧إذا دٕؾر ٔ٤ٲ ٫دكؼَل اٛلةء(،)5
ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ Ê٫ظك ،٨كإف أٗ ٫٪١٦ك ٢ثٕي أٌٔةاٍٗ ٨٦ ٫ل رضر ٗك ¬٫٤كدؿؾ
ٗك٦ ٢ة ػيش اِ٣صر ٗ ٨٦ك ٫٤ظذٯ ٱـكؿ ٔؾرق.
¬ :كٕ ٨٦ل٤ح إ٣ؾر ػنٲح ا٣نَل ا١٣سٍل(٠ ،)4ذكٮٱؽ ا٣ٮص ٫أك ثٌٕ ٫أك
أ٠سؿ ا٣جؽف ،ٹ ا٤ٞ٣ٲ٠ ٫٪٦ ٢ذكٮٱؽ آزةر ا٘لؿب ك٩عٮق ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣اٷ٦ةـ ٤لٲٯ(.)1
ا٣ؿاثٓ :ػنٲح ٚٮت وٺة ٹ دًٞص( )1إف دٮًأ ٜلة كإف دٲ ٥٧أدر٠٭ة٩ ،عٮ
وٺة ا١٣كٮؼ ثةٹ٩ضٺء ،كوٺة إ٣ٲؽٱ ٨ثٛٮات كٝذ٭ة ،كوٺة ا٘ل٪ةزة ثٛؿاغ
٪٤ٝةٕ٦ :ةرض ثٞٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱٞج ٢آص وٺة ا٦ؿئ ظذٯ ٱٌٓ ا٣ٮًٮء يف
٦ٮاً ٕ ،))٫ك٬ٮ ٦ٮاٞ٤٣ ٜٚٲةس ،ك٬ٮ كصٮب اقذًٕلؿ اٛلةء ٤٣ىٺة يف  ٢٠ظةؿ إٹ ٦ة
ػى ٫دٹ٣ح( .ثعؿ ،كَشظ .)٫ك ِٛ٣ظةمٲح٪٤ٝ :ة :أراد ا٣ؾم ٥لةؼ  ٫٪٦اِ٣صر أك ا٣ذ.ٙ٤
( )4ػنٲح اِ٣صÊر.
(٤ٚ )4ٮ دٮًأ كًف ٱؤزؿ اٛلعرتـ أصـأ ¬ق ٔىل ا٣ىعٲط كٱأزٛ٦( .٥ذٰ).
(*) ٤لرتز  ٨٦اٙلؿيب كاٛلؿدؽ كا٤١٣ت إٞ٣ٮر.
( ٓ٦ )2اِ٣صر.
(٠ ٓ٦ )2سؿد ،٫ٹ ا٣ٲكٍل.)Í( .
( )5ثًل ٹ ٣لع ٙكٹ ٱِصق ،كٹ ٱٞ٪ه  ٨٦زادق إف ٠ةف ٦كةٚؿ نا.)Í( .
( )4ك٠ؾا ٣ٮ ٠ةف ٱؽػ٤ٔ ٢ٲ ٫اٗذكة ٫٣ا٣ذ٭٧ح ث ٢ٕٛاٛلعْٮر كًف ٱ ٫٪١٧إػٛةؤق ٚإ ٫٩ٱذٮًأ
كٱ٘ك ٨٦ ٢ثؽ٦ ٫٩ة ٹ ٱذ٭ ٥ث٘ك ،٫٤كٱؤػؿ ثٌٕ ٫إٌف كٝخ آػؿ ٹ ٱذ٭ٚ ٥ٲ ٫كآص أٔ.٥٤
(ثؿ٬ةف) .ك٬ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل اٞ٣ٮأؽ؛ ٵف ا٣ٮٝٮؼ يف ٦ٮا ٙٝا٣ذ٭ٞ ٥لْٮر ،كا٘٣ك٢
كاصت ،كدؿؾ ا٣ٮاصت أ٬ٮف  ٢ٕٚ ٨٦اٛلعْٮر٬( .ة٦ل ثكذةف).)Í( .
(ٝ )1ةؿ  :#كذً٠ ٟ٣ل أثٲط ٵص ٢اِ٣صر أثٲط ٛلة ٱ٤ع ٨٦ ٫ٞا٣نَل؛ ٵف اٷ٩كةف ٱذأًف ٤ٝج٫
ثؾ ٟ٣ك٤لى٤ٔ ٢ٲ ٨٦ ٫ا٦ ٥٘٣س٦ ٢ة ٤لى ٨٦ ٢زٱةدة ا٤ٕ٣ح كاقذ٧ؿار٬ة ،ث ٢رثًل ٠ةف ٬ؾا
أْٔ ٨٦ ٥ذ ٟ٣ٹ ٞلة٣ح( .ثكذةف).
( )1كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣إذا صةءد ٟص٪ةزة كأ٩خ ٔىل ٍٗل كًٮء ٚذٲ ٥٧كو٤ٔ ٢ٲ٭ة))( .ثكذةف).

ا٘لًلٔح ٪٦٭ة ،أك ثؽ ٨ٚاٛلٲخ ،أك ٩ذ ،)1(¬٫٪أك ّ ٓ٪٦ةًف ٔ ،٫٪أك ثىٺة ٚةق٤ٔ ٜٲ٫
ٔىل ظة ،٫٣ذ٠ؿق
ٹ ٱ ٨١٧إٔةدٔلة ثٕؽق(٤ٚ .)4ٮ ػيش ٚٮٔلة إف دٲ ٥٧أٱٌ نة وىل ¬
اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ػٺؼ أيب َة٣ت(.)2
¬ :إذا ػنٮا ٚٮت كٝخ وٺة ا٘لٕ٧ح إف دٮًأكا ٜلة ٚٺ ٱذٲ٧٧ٮف ٜلة،
ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص ،ث ٢ٱذٮًؤكف كٱى٤ٮف اْ٣٭ؿ.
ٚ :إف ٔؽ٦ٮا اٛلةء ٤٠٭ ٥و٤ٮا¬ ا٘لٕ٧ح ثة٣ذٲ ٥٧يف آػؿ كٝذ٭ةٚ ،إف ٠ةف اٷ٦ةـ
ٕ٦٭ ٥إٌف آػؿ كٝذ٭ة كدٲ٧٧ٮا كو٤ٮ٬ة  ،)2(٫ٕ٦كٝةؿ أثٮ إ٣جةس:
Ê
٦ذٮًب نة كظؽق أػؿ
٣لٮز ٜل ٥ا٣ذٞؽٱٚ .)5(٫ٕ٦ ٥إف ٠ةف  ٓ٦اٷ٦ةـ زٺزح ٦ذٮًبٮف وىل ُل ٥ا٘لٕ٧ح كأػؿ¬
ا٣جةٝٮف كو٤ٮا اْ٣٭ؿ ثة٣ذٲ .٥٧كٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس ٱى٤ٮف ا٘لٕ٧ح  ٓ٦اٷ٦ةـ.
 :إً٩ل ٱىط ا٣ذٲ٥٧

ثة٣رتاب()4

اُ٣ة٬ؿ اٙلٺؿ ا٣ؾم

ٱ٪جخ()1

كٱٕٜ٤

( )4ٱْ٪ؿ يف ا٪٣ذ.٨
( )4أك دػٮؿ ا٣ٮٝخ اٛل١ؿكق.
(ٝ )2ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :ك٬ؾق اٙل١ةٱح  ٰ٬يف ٠سٍل  ٨٦ا٣ذٕة٣ٲ ،ٜكٚٲ٭ة ْ٩ؿ ،إٌف أف ٝةؿٛ٧ٚ :٭ٮـ ٠ٺـ
اٛلؤٱؽ ثةٓص ٞ٠ٮؿ اث ٨صؿٱؿ :إ ٫٩ٹ ٤لذةج كًٮء كٹ دٲ٥٧؛ ٵ١لة دٔةء ك٣ٲكخ ثىٺة ظٞٲٞح،
ك٬ٮ ٱكذجٕؽ أف ٱنرتط أثٮ َة٣ت ٣ىٺة ا٘ل٪ةزة إظؽل اُ٣٭ةردَل كٹ دىط ثٍ٘لً٬ل كإف دٕؾرا
 ٓ٦أ١لة ٣ٲكخ ثىٺة ظٞٲٞح -كٹ ٱنرتط ذ ٟ٣يف ا٣ى٤ٮات اٙلٞٲٞٲح.(ٕ )2لٕح.
(ٝ )5ٲ٬ :٢ؾا إذا ٠ةف  ٨٦ ٫ٕ٦دٕٞ٪ؽ ُل ٥ا٘لٕ٧ح ٦ذٮًبَلٚ ،إف ًف ٱ ٫ٕ٦ ٨١أظؽ كصت
ٔ٤ٲ٭ ٥ا٣ذأػٍل إٌف آػؿ كٝذ٭ة .كذ٠ؿ ثٌٕ٭ ٥أف ٬ؾا ٔىل ٝٮؿ  ٨٦ٱٞٮؿ :اٵو ٢ا٘لٕ٧ح،
ٚأ٦ة ٔىل ٝٮؿ  ٨٦ٱٞٮؿ :اْ٣٭ؿ اٵوٚ ٢ٺ ٱذٲ٧٧ٮف  ،٫ٕ٦ث ٢ٱؤػؿكف.
ضك ً
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َذخَيَ ذٍ ٍُٔا َ
ِيدا َؼيِّتًاّص كا٣ىٕٲؽ يف ا٘٤٣ح٬ :ٮ ا٣رتابٚ ،ؾ٠ؿ ا٣ىٕٲؽ د٪جٲ٭ نة ٔىل
ص٪ك ،٫كذ٠ؿ اُ٣ٲت د٪جٲ٭ نة ٔىل كو .٫ٛاُ٣ة٬ؿ ؛ ٵف اٛلذ٪ضف ٣ٲف ثُٲت ،كٵ١لة َ٭ةرة
ثة٣ذٲ ٥٧ثٞٮ٫٣
٤٣ىٺة ٚٺ دىط ثة٪٣ضف ٠ة٣ٮًٮء ث .٫اٙلٺؿ ؛ ٵف ا٣ذٲٝ ٥٧ؿثح ،كٵ٦ ٫٩أ٦ٮر
ََ َْ ُ ُ
ضك ً
دٕةٌفْ :ص َذخَيَ ذٍ ٍُٔا َ
ِيدا َؼيِّتًاّص ٚٺ ٣لٮز ثةٛل٘ىٮب؛ ٵ٪٦ ٫٩٭ٰ ٔ ٫٪ثٞٮْ :٫٣صوَل حأزئاّص
اٳٱح .كثٞٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٤ل ))..٢اٚلرب ،كا٣يشء ا٣ٮاظؽ ٹ ٱ١ٮف ٦أ٦ٮر نا ث٪٦ ٫٭ٲ نة ٔ٫٪؛
ذ
َ َ
٤٣ذٌةد ٚٲ .٫ا٣ؾم ٱ٪جخ ؛ ٵف ٍٗل اٛل٪جخ ٣ٲف ثُٲت؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َواَّلِي ختُدّص ،كٱٕٜ٤
ثة٣ٲؽ؛ ٵف ا٣ؾم ٹ ٱٕ٣ ٜ٤ٲف ثرتاب ،ث ٢ٹ ثؽ أف ٱ١ٮف ٗ ٫٣جةر( .ثكذةف).
( )1كٱ ٰٛ١ا Ê٨ْ٣أ ٫٩ٱ٪جخ.

ٱىط ثٍ٘ل ا٣رتاب ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح ٚٲًل
Ê
ثة٣ٲؽٱ٪ٔ ٨ؽ اِ٣صب؛ ٚٺ
٠ةف  ٨٦ص٪ف اٵرض ٠ة٪٣ٮرة كا٘له ك٩عٮق( .)4كٹ ٱىط ثةٛلذ٪ضف .كٹ ٱىط¬
ثةٛل٘ىٮب ،ػٺؼ اٞٛ٣٭ةء ،ك٬ٮ ٦ة¬ أظؿز يف اْ٣ؿكؼٚ ،أ٦ة أرض اٍ٘٣ل ٚٲعٮز
ؿق ٦ة١٣٭ة أك ٱِص٬ة( )2أك د١ٮف ٣ىٍ٘ل أك
ا٣ذٲ٪٦ ٥٧٭ة ٍ٘٣ل ٗةوج٭ة(٦ )4ة ًف ٱ¬ ١
ٝل٪ٮف أك ٦كضؽ( ،)2كٔىل ٝٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأيب صٕٛؿ٣ :لٮز ٨٦
أرض اٍ٘٣ل  ٞ٤ُ٦نة(٦ )5ة ًف ٱِص٬ة.
٣لٮز ا٣ذٲ ٨٦ ٥٧دؿاب اٞ٣رب( ،)4ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر .ك٠ؾا  ٨٦دؿابÉ
¬
:
اٛلكضؽ( ،)1ذ٠ؿق يف ثٲةف ا٣كعة ٰ٦كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،كأ٦ة  ٨٦اٵرض اٛلٮٝٮٚح ٞٚةؿ
( )4ا١٣ع ٢كاٙلضؿ كاٙلىص.
( )4ٱٕ ٚ :ٰ٪أ٦ة ٚ ٫٣ٺ؛ ٵف اٵرض إذا ٠ة٩خ ٘٦ىٮثح ٦ ٢١ٚة ٚٲ٭ة ٚ٭ٮ ٠ل٪ٮع ً٠ ٫٪٦ل ٣ٮ
ٗىت ا٣رتاب ٛ٩ك .٫كظضح اٛل٪ىٮر ثةٓص ك ٫ٕ٦ ٨٦أف اٛلٞىٮد ثة٘٣ىت ٬ٮ اِ٣صر،
ك٦ة ٬ؾا ظة٣ ٫٣ٲف ٚٲ ٫رضر ٔىل اٛلةٝ .ٟ٣ةؿ  :#كٵف ا٣ؿقٮؿ ÷ دػ ٢أرض
ا٣ٲ٭ٮدم ٠ ٓ٦ؿا٬ذ٣ ٫ؽػٮٚ ٫٣ٲ٭ة كٝةؿ٦(( :ة رضر٩ةؾ ٱة ٦لٮدم))( .ثكذةف).
(*) كأ٦ة ٗةوج٭ة ٚٺ ٣لٮز إٹ أف ٱْ ٨ا٣ؿًة ث٧ضؿد ا٣ىٺة.)Í( .
( )2ثأف ٱ١ٮف ٝ ٫٣ٲ٧ح( .مة.)ٰ٦
( )2اٛلؼذةر ¬ ا٣ىعح( .مة .)ٰ٦ٵ٣ ٫٩لؿم ٔ٤ٲ٭٦ ٥س٦ ٢ة ٣لؿل ٜل.)Í( .٥
(*) ٱٕ ١٤٦ :ٰ٪نة ،كأ٦ة ا٣ٮٚ ٙٝكٲأيت.
(٘٤٣ )5ةوت كٍٗلق.
( )4اٛلؼؿج  ،٫٪٦ٹ ٦ة ٠ةف ٔىل اٞ٣رب ثٕؽ أف دٚ ٨ٚٲٚ ٫٭ٮ ٗىت.)Í( .
(*) ٝج ٢ا٣ؽ.)Í( .٨ٚ
(*) ٤ٚٮ وةر اٛلٲخ دؿاث نة ٪٦جذ نة ٱٕ ٜ٤ثة٣ٲؽ ٣ ٢٬لٮز ا٣ذٲ ٫٪٦ ٥٧أـ ٹ ؛ ٵف اٙلؿ٦ح ثةٝٲح؛ ثؽ٣ٲ٢
ٝٮٜل :٥ك٣لٮز ا٣ؽ ٨ٚٹ ا٣ـرع ك٩عٮق؟ ٱْ٪ؿ( .ظةمٲح قعٮٍف)ٝ .ٲ :٢ٹ ٣لـئ¬ ٙلؿ٦ذ.٫
ٱ١ٮف ظؿثٲ نة.
¬
(مة .)ٰ٦إٹ أف
( )1ٱٞةؿ٠ :ٲ٣ ٙلٮز  ٨٦دؿاب اٛلكضؽ كٹ ٣لٮز  ٨٦أرً٫؟ ٝةؿ ا٣ٮا٣ؽ  :ªك ٢ٕ٣اٛ٣ؿؽ
أف أرض اٛلكضؽ ٦ٮًٮٔح ٛلىة٣ط اٛلكضؽ ،كاٛلكضؽ ٦ٮًٮع ٛلىة٣ط اٛلكَ٧٤ل،
ٚٲضٮز  ٫٪٦ٹ ٪٦٭ة( .ثكذةف) .كاٛلؼذةر ا٘لٮاز يف ا٘ل٧ٲٓ.)Í( .

اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٣لـمٝ ،ةؿ قٲؽ٩ة ًٔلد ا٣ؽٱ :٨كاٵٝؿب أ٣ ٫٩لـم¬ ()4؛ ٵف رٝجذ٭ة ٓص
٠أرض ثٲخ اٛلةؿ .كأ٦ة ا٣ىٺة ٚٲ٭ة ٚٺ ِلٮز¬ إذا ٠ؿق اٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲ٫؛ ٵف ٪٦ةٕٚ٭ة .٫٣
¬ :كٹ ٱىط ثة٣رتاب ا٣ؾم ٹ ٱ٪جخ ٠ة٣جٲةض كا٣كجغ ،ػٺؼ اٷ٦ةـ
٤لٲٯ( ،)4كٹ ثةَُ٣ل ا٣ؿَت ،ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر .كٹ ثًل دؽ  ٨٦اٙلضؿ كاٛلؽر
كا٘له كا٣ـر٩ٲغ كا٪٣ٮرة كا١٣ع ٢ك٩عٮ ذ ،ٟ٣ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب
ظ٪ٲٛح .كٹ ثًل ٹ ٱٕ ٜ٤ثة٣ٲؽٱ٠ ٨ة٣ؿ ٢٦ا٣ؾم ٹ دؿاب ٚٲ ٫كاٙلضؿ ا٣ى٤ؽ،
ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح .كٹ ثًل ٱ٪ذٛي  ٨٦ا٣رباذع( )2إٹ أف ٱ١ٮف دؿاث نة .كٹ ثًل
اػذ ٍ٤ثة٪٣ٮرة أك ا٣ؿ٦ةد أك ا٣ؽٝٲ ٜأك ٩عٮق( )2إٹ إذا ٠ةف ا٣رتاب أ٠سؿ وط¬،
ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨كثٕي أوعةب ا٣نة ،)5(ٰٕٚكركل يف
اٹ٩ذىةر ٔ ٨إ٣رتة أ ٫٩ٹ ٱىط ث .)4(٫كٹ ٱىط¬ ثةٛلكذٕ ،)1(٢٧ك٬ٮ ٦ة ٱكٍٞ
ٔ٪ؽ اٛلكط ٣ٮ اصذ ،ٓ٧كظٲر ٱ٧كط ا٣ٲؽ ثٕؽ ا٣ٮص ٫ثًل ث ٰٞيف ا٣ٲؽ(.)1

(٦ )4ة ًف ٱِص ،أك ٱ١ؿق اٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ٫إف ٠ةف ٕ٦ٲ ٪نة.)Í( .
(ٝ )4ةؿ ٝ :#ٲةق نة ٔىل ٔؾب اٛلةء ك٦ةٙل ،٫كٵف أرض اٛلؽٱ٪ح قجؼح كٝؽ دٲ٪٦ ٥٧٭ة
رقٮؿ ÷٪٤ٝ .ة٦ :ة ٹ ٱ٪جخ ٤ٚٲف ثُٲت .كٝٮ :٫٣كٹ ثةَُ٣ل ا٣ؿَت؛ ٝةؿ :#
ٵ ٫٩ٹ ٱ٤ٔ ٓٞٲ ٫اق ٥ا٣رتاب ٚىةر ٠ةٕ٣ضَل ،كٛلة ركل ٔ١ؿ٦ح ٔ ٨اثٔ ٨جةس أ ٫٩قب٢
ٔ ٨رص ٢كا ٙٝيف ََل ٹ ٱكذُٲٓ أف ٥لؿج ٞٚ ٫٪٦ةؿ :ٱأػؾ  ٨٦اَُ٣ل ٚٲُيل ث ٫ثٕي
صكؽقٚ ،إذا ص ٙدٲ ٥٧ث( .٫ثكذةف).
( )2كذ ٟ٣ٵ٣ ٫٩ٲف َٲج نة كٹ ػة٣ى نة؛ ٣ذضٮٱـ اصذًلٔ ٨٦ ٫إٛ٣ٮ٩ةت( .ثكذةف).
(*)  ٨٦ا٣جكٍ ك٩عٮ٬ة إذا وةرت دؿاث نة ثٛ٪ك٭ة ،ٹ ٦ة اصذٚ ٓ٧ٲ٭ة ٚٲضـم ا٣ذٲ ٥٧ث٫؛ ٵ٫٩
ٱىٍل ٪٦جذ نة٠( .ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ) .ك ِٛ٣ا١٣ٮا٠ت :إذا ٠ةف ً٦ل ٱذكة٪٦ ٍٝ٭ة ك٣ٲف ثرتاب،
ٚأ٦ة ٣ٮ ُٔ ٜ٤لة دؿاب زٛ٩ ٥ي ٪٦٭ة ٚإ٣ ٫٩لٮز ا٣ذٲ ٥٧ث.)Í( .٫
( )2اٛل٤ط.
( )5ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر؛ ٝٲةق نة ٔىل اٛلةء.
( )4كٝؽ ٚؿؽ ثٲ ٫٪كثَل اٛلةء يف ا٣جعؿ.
(ٝ )1ةؿ ٔيل ػ٤ٲ :٢كٱأيت ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٪٬ة ٠ةٛلةء.
( )1ٵٟ ٫٩لةَت ثةِ٣صثح ا٣سة٩ٲح ك٣ٮ ٪٤ٝة :إٍٗ ٫٩ل ٦كذٕ.)Í( .٢٧

فصم[ :يف فسٔض انخيًى]

كٚؿكً ٫قجٕح:
اٵكؿ :ا٣ذك٧ٲح ً٠ل يف ا٣ٮًٮء ٔىل اٚلٺؼ(.)4
ا٣سةٌل :ا٪٣ٲح ،ػٺؼ اٷ٦ة٦ٲح كزٚؿ كاٵكزأٰ .كٞل٤٭ة ٔ٪ؽ اِ٣صثح
ٔ٪ؽ ٦كط ا٣ٮص .)2(٫كٱ٪ٮم
اٵكٌف( ،)4ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ( ،)2كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص¬ :
ث٫

ٛ٣ؿٱٌح()5

ٕ٦ٲ٪ح( ،)4ذ٠ؿق¬ يف ا ٓ٧٤٣كا٣ذٞؿٱؿ ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٱىط أف

ٱ٪ٮم ثٛ٤٣ ٫ؿض ٔ٧ٮ ٦نة ً٠ل يف ا٣ٮًٮء ٨١٣ ،ٹ ٱىيل ث ٫إٹ ٚؿٱٌح كاظؽة
ك٩ة٤ٚذ٭ة( ،)1كركاق يف ا١٣ةيف ٔ ٨اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم ،كيف ا٣ذ٧٭ٲؽ ٔ ٨اٛلؤٱؽ ثةٓص.
¬
كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح :إ ٫٩ٱىيل ث٦ ٫ة مةء ٠ة٣ٮًٮء(.)1
ٚ ٨٦ :ةدذ ٫وٺة كا٣ذجكخ ز ٥أراد ٌٝةء٬ة ثة٣ذٲٞٚ ٥٧ةؿ ا :ٰ٪١٣إ٫٩
ٱذٲ ٢١٣ ٥٧وٺة(ٕٚ ،)1ىل ٝٮؿ اٜلؽكٱح ٣سٺث و٤ٮات ،كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص
( )4ث ٢أظؽ اظذًلٍف أيب َة٣ت أ١لة ٹ ِلت ٪٬ة ثؼٺؼ ا٣ٮًٮء.
( )4ٵ١لة أكؿ ٚؿض يف ا٣ذٲ( .٥٧ثكذةف).
( )2كٝٮاق اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص كاٛلٛذٰ .ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
َ
ُ
( )2ٵ ٫٩أكؿ أٌٔةء ا٣ذٲ ٥٧ا٣ٮاصجح؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صف ْ
طٔا ة ُٔ ُ
ام َص ُ
سِْٔس ًّْص ك٣ٲف ٝج٫٤
ِ
ٌٔٮ كاصت ٚٲ١ٮف ٞل٤٭ة ٔ٪ؽقٚ ،أ٦ة اِ٣صب ٚ٭ٮ ٘٠ؿؼ اٛلةء( .ثكذةف).
(ٛ٦ )5ؿدة.)Í( .
( )4ثَ١ص ا٣ٲةء .ٱٕ :ٰ٪ٹ ثؽ أف ٱَٕل مٲب نة ٞلؽكد نا٩( .ضؿم).
(ٛ )1لة ركم ٔ ٨اثٔ ٨جةس ٨٦ :ا٣ك٪ح أف ٹ َّ
ٱىىل ثذٲ ٥٧كاظؽ إٹ وٺة كاظؽة .كا٣ك٪ح إذا
أَٞ٤خ يف ٠ٺـ ا٣ىعةيب أٚةدت ق٪ح ا٪٣جٰ ÷ .كأ٦ة ا٪٣ة٤ٚح ٚؽػ٤خ ثةٷصًلع( .ز٬ٮر).
(*) كقضٮد¬ ا٣ك٭ٮ.
(٧ٕ٣ )1ٮـ ٝٮ(( :÷ ٫٣ا٣رتاب َ٭ٮر اٛلؤ٦ ٨٦ة ًف ٣لؽ اٛلةء))٪٤ٝ .ة :ا٣ٮًٮء ٱؿٓٚ
اٙلؽث ،كا٧ٕ٣ٮـ ٟلىه ثًل ذ٠ؿ٩ةق( .ثكذةف).
(٬ )1ؾا ػؿص ٫أ ٰ٪١٣ىل أو ٢اٜلؽكٱح ،كػؿج ٬ؾا ٧٤٣ؤٱؽ ثةٓص أٱٌ نة ،كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ
ِ٦ص ػؿصة ٤٣٭ؽكٱح ك٧٤٣ؤٱؽ ثةٓص يف اٛلكأ٣ذَل  ٕ٦نة.

ٚل٧ف( .)4كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ِ٦ص :ٱذٲ٦ ٥٧ؿة¬ ٜ ٍٞٚلؾق ا٣ى٤ٮات(.)4
٤ٚٮ ٠ةف اٛ٣ةاخ وٺدَل  ٨٦ٱٮـ كاظؽ ٕٚىل ٝٮؿ ا ٰ٪١٣ٱذٲ ٥٧أرثٓ ٦ؿات ٔ٪ؽ
اٜلؽكٱح ٵرثٓ و٤ٮات( :)2رٕ٠ذَل كزٺث كأرثٓ كأرثٓ ،كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٱذٲ٥٧
ٗلف ٦ؿات ٚل٧ف و٤ٮات ،كٔىل ٝٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٱذٲ٦ ٥٧ؿدَل٦ :Êؿة ٣ؿٕ٠ذَل
كأرثٓ ،ك٦ؿة ٣سٺث كأرثٓ ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح ،كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٱذٲ٦ ٥٧ؿدَل٦ :ؿة
٣ؿٕ٠ذَل كزٺث رثةٔٲةت ،ك٦ؿة ٣سٺث رٕ٠ةت كزٺث رثةٔٲةت.
ا٣سة٣ر :اِ٣صب¬ ثة٣ٲؽٱٔ ٨ىل ا٣رتاب()2؛ ٚٺ ٣لـم ى ٍٟٕ ٦كص٭ ٫ثة٣رتاب أك
( )4ٵ٩ة إذا ٝؽر٩ة أ ٫٩وىل اٛ٣ضؿ ثة٣ذٲ ٥٧ك٬ٮ اٛ٣ةاخ ٞٚؽ أداق كٹ ٔربة ثًل ٔؽاق ،كإف ٚؿض
أٍٗ ٫٩لق ٞٚؽ امذ٘ ٢ثٍ٘ل ٦ة دٲٚ ٫٣ ٥٧ٲ٪ذٞي دٲ ،٫٧٧ز٠ ٥ؾ٪ٕٚ ،ٟ٣ؽ اٜلؽكٱح زٺزح
دٲً٧لت؛ ٵ١ل ٥ٹ ٱٮصجٮف ٔ٤ٲ ٫إٹ زٺث و٤ٮات :ز٪ةاٲح كزٺزٲح كرثةٔٲح ٣ل٭ؿ يف رٕ٠ح
كٱَص يف أػؿل .كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٗلف و٤ٮات.
( )4كوؽرق يف ا٣جعؿ؛ إذ اٛ٣ةاخ كاظؽة كٹ ٱٕؽ إٔؿاً نة ،ك٬ؾا ٬ٮ اٵّ٭ؿ  ٨٦كص٭ٰ
أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ
(*) ٱٕ :ٰ٪ا٣ذٰ  ٰ٬زٺث و٤ٮات ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح أك ٗلف و٤ٮات ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص( .ثكذةف).
( )2كٛ ٰ٬ل٘ؿب كٚضؿ كٵرثٓ ٱ٪ٮم ُلة اْ٣٭ؿ إف ٠ة٩خ ٔ٤ٲ ٫كإٹ ٚةُٕ٣ص ،كأرثٓ ٱ٪ٮم ُلة
إُ٣ص إف ٠ة٩خ ٔ٤ٲ ٫كإٹ ٚةٕ٣نةء ،كأ٦ة ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣ىعٲط  ٫٤ٚكصٮق :إف مةء ٢ٕٚ
١٬ؾا ،كإف مةء دٲ٦ ٥٧ؿدَل ٱىيل ثةٵكؿ اٛ٣ضؿ كاْ٣٭ؿ كإُ٣ص كاٛل٘ؿب ،كثة٣سةٌل
ٚضؿا
اْ٣٭ؿ كإُ٣ص كاٛل٘ؿب كإ٣نةء ،كإف مةء ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم  #وىل ثةٵكؿ ن
ك٘٦ؿث نة كرثةٔٲح ٱ٪ٮم ُلة ّ٭ؿ نا إف ٠ة٩خ ٔ٤ٲ ٫كإٹ ُٕٚص نا ،كثة٣سةٌل ٚضؿ نا ك٘٦ؿث نة كرثةٔٲح
ٱ٪ٮم ُلة إُ٣ص إف ٠ة٩خ ٔ٤ٲ ٫كإٹ ٕٚنةء( .ز٬ٮر).
(*) ٚٲىيل ثةٵكؿ اٛ٣ضؿ إف ٠ةف ٔ٤ٲ ،٫كثة٣سةٌل اٛل٘ؿب إف ٠ة٩خ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫اٛ٣ةاخ ،كثة٣ذٲ٥٧
ا٣سة٣ر اْ٣٭ؿ إف ٠ةف ٔ٤ٲ ٫كإٹ ٚةُٕ٣ص ،كثة٣ذٲ ٥٧ا٣ؿاثٓ إُ٣ص إف ٠ةف ٔ٤ٲ ٫كإٹ
ٚةٕ٣نةء١٬ ،ؾا د١ٮف ٦ؿدجح.
( )2كظؽ اِ٣صب ٦ة ٱك٧ٯ رضث نة ٔؿ ٚنة.)Í( .
(*) كذٛ ٟ٣لة يف ظؽٱر ًٔلر أٝ ٫٩ةؿ :أوةثذ ٰ٪ص٪ةثح ٚذ١ٕ٧خ ،كيف ركاٱحٚ :ذ٧ؿٗخ ً٠ل دذ٧ؿغ
ا٣ؽاثحٚ ،أدٲخ رقٮؿ آص ÷ ٚؾ٠ؿت ذٞٚ ٫٣ ٟ٣ةؿ(( :إً٩ل ٱٛ١ٲ ٟأف د١٬ ٢ٕٛؾا :كرضب
ثٲؽٱٔ ٫ىل اٵرض)) ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣رضثح ٣ٮص٭ ٟكرضثح ٣ؾرأٲ( .))ٟثكذةف).

ذرق ٔ٤ٲ .٫كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة٣ :ٰٕٚلـٱ )4(٫كٱأز ٥ثرتؾ اِ٣صب.
كإف رضب ثإظؽل ٱؽٱ ٫ك٦كط ُلة  ٰٛٚوعذ ٫اظذًلٹف(.)4
ط  ٢٠ا٣ٮصْ ٓ٦ ٫ل٤ٲ ٢ا٤٣عٲح كا٣نةرب كاٞٛ٪ٕ٣ح ،ذ٠ؿق اٜلةدم
ا٣ؿاثٓ٦ :ك ¬
كاٛلؤٱؽ ثةٓص ،كأثٞةق يف اٍ٣صح ٔىل ّة٬ؿق¬ ٠ة٣ٮًٮء( ،)2كٝةؿ يف ا١٣ةيف :اٛلؿاد
ث ٫ا٣ذٕ٧ٲ ٥ٹ ا٣ذؼ٤ٲ ،)2(٢ك٬ٮ ٝٮؿ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة .ٰٕٚكٝةؿ ا٪٣ةرص
كأثٮ ظ٪ٲٛح كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٹ ٣لت اٹقذٲٕةب ،ث ٢ٱىٲت ٦ة أوةب ك٥لُئ ٦ة
ػُأ .كإذا ٔ ٙ٣ىل ٱؽق ػؿٝح ك٦كط ُلة كص٭ٞٚ ٫ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ:
٣لـا ،٫كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٣لـ¬ٱ ٫إٹ ٕ٣ؾر.
اٚلة٦ف :اِ٣صب¬ ُلًل زة٩ٲح ،ػٺؼ ا٣ىةدؽ كاٹ٦ة٦ٲح( .)5كٱكذعت أف
كصت ٦كع ،)4(٫كأف
Ê
ٱٛؿؽ أوةثٕ٪ٔ ٫ؽ اِ٣صب ٣ٲ١ٮف ْل٤ٲٺن ٛلة ثٲ٪٭ة كإٹ
(ٛ )4لة ركل اث٧ٔ ٨ؿ ٔ :÷ ٫٪أ ٫٩أٝج ٨٦ ٢ا٘٣ةاٍ ٞ٤ٚٲ ٫رصٚ ٢ك٤ٔ ٥٤ٲ ٥٤ٚ ٫ٱؿد ٔ٤ٲ٫
ظذٯ أٝجٔ ٢ىل اٙلةاٍ ٚٮًٓ ٱؽٱٔ ٫ىل اٙلةاٍ ك٦كط ُلة كص٭ ٫كٱؽٱ ٫ز ٥رد ٔىل ا٣ؿص٢
ا٣كٺـ ،زٝ ٥ةؿ(( :إً ٫٩ف ٱ ٨٦ ٰ٪ٕ٪٧رد ا٣كٺـ ٔ٤ٲ ٟإٹ أٌل ًف أٔ ٨٠ىل َ٭ؿ))ٞٚ .ةؿ
ا٣ؿاكم :كًٓ ٱؽٱ ،٫كًف ٱ :٢ٞرضب ُلًل( .ثكذةف).
( )4ٹ ٣لـم ٔىل اٛلؼذةر إٹ ٕ٣ؾر .)Í( .ك٣لـم  ٢ٕٚاٍ٘٣ل ٠ة٣ٮًٮء.
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ِسًْ
َ
( )2كذ ٟ٣ٵ١لة َ٭ةرة ٱؿاد ُلة ا٣ىٺة ٠ة٣ٮًٮء ،كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفامصطٔا ة ِ ُٔسْٔ
َ
ْ
ُ
َوأيْدِيس ًْ ٌِِ ُّّص [اٛلةاؽة ]4كا٣جةء ٣ٸ٣ىةؽ ،كأ ٫٩ٹ ظؿج يف ذ ،ٟ٣ك،÷ ٫٤ٕٛ٣

كٵ٠ ٫٩ةف ٣لت ٝج٩ ٢جةت ا٤٣عٲح ١ٚؾا ثٕؽق( .ثكذةف).
َ
ََ َ ََ
ُ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
ْ
ِيَ ٌَِ ض َر ٍجّص
( )2ٵف يف ذ٦ ٟ٣نٞح ،كٝؽ ٝةؿ دٕةٌفْ :صوٌا سكو قييسً ِِف ال ِ
[اٙلش ،]11كٝةؿ ÷(( :ثٕسخ ثةٙل٪ٲٛٲح ا٣ك٧عح))ٝ .ةؿ  :#ك٬ؾا اٛلؼذةر؛ ٵف
َ٭ةرة ا٣رتاب ثؽ٣ٲح ٝىؽ ُلة ا٣ذؼٛٲ٪ٔ ٙؽ ٔؽـ اٛلةء ،كا٣ذؼ٤ٲ ٢ٱ٪ةيف ا٣ذؼٛٲ.ٙ
(ثكذةف) .كاٙل٪ٲٛٲح٪٦ :كٮثح إٌف اٙل٪ٲ ٙإثؿا٬ٲ.# ٥
(ٞٚ )5ة٣ٮا٣ :لـم ٦ؿة كاظؽة ٤٣ٮص ٫كا٣ٲؽٱ٨؛ ٞ٣ٮؿ ًٔلر :رضب ÷ رضثح ثٲؽٱ٫
ك٦كط ُلة كص٭ ٫كٛ٠ٲ.٫
( )4أم :ثَل أوةثٕ.٫

ٱٛ٪ي ٛ٠ٲٞٔ ٫ٲت اِ٣صب أك

ٱٛ٪ؼ٭ًل()4

٣ذك ٍٞا٤ٌٛ٣ح  ٨٦ا٣رتاب(،)4

ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة.)2(ٰٕٚ
ا٣كةدس٦ :كط ا٣ٲؽٱ ٓ٦ ٨اٛلؿَٞٚل ،كٱ٪ـع¬ ػةٓل .٫كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ
كا٪٣ةرص :إٌف ا٣ـ٩ؽٱ.)2(ٍٞٚ ٨
ا٣كةثٓ :ا٣رتدٲت إٹ يف راظح ا٣ٲَصل ٚ٭ٮ ٤لى ٢دٲ٧٧٭ة يف اِ٣صثح ا٣سة٩ٲح ٝج٢
٦كط ٱ٧ٲ .٫٪كٱ٪ؽب أف ٱِصب ُلًل( )5زة٣سح ٤٣ٲَصل ،كأف ٱى ٙٱؽٱ٪ٔ ٫ؽ اِ٣صب.
¬ :كوٛح ٦كط ا٣ٲؽٱ ٨أف ٱ٧كط ّة٬ؿ ا٣ٲ٪٧ٯ  ٨٦اٵّٛةر ثجةَ٨
أوةثٕ ٫ا٣ٲَصل إٌف اٛلؿ ،ٜٚز ٥ٱ٤ٞت راظح ا٣ٲَصل ٔىل ثةَ ٨ا٣ٲ٪٧ٯ إٌف إُلة٦٭ة،
كٹ ٱ٧كط راظح ا٣ٲ٪٧ٯ؛ ٣بٺ ٱىٍل ا٣رتاب ا٣ؾم ٚٲ٭ة ٦كذٕ٧ٺن٤ٚ ،ٮ  ٢ٕٚكصجخ
اِ٣صثح ا٣سة٣سح ٤٣ٲؽ ا٣ٲَصل .كيف ٦كط ٱَصاق ثٲ٪٧ةق ٠ؾ ،ٟ٣ك٬ٮ ٩ؽب .كإذا أػُأ
ٛلٕح  ٨٦أم أٌٔةاً ٫ف ٣لـق¬( ،)4ػٺؼ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
( )4كذٛ ٟ٣لة ركم يف ظؽٱر ًٔلر أٛ ٫٩لة ٔٛ٩ ÷ ٫٧٤غ ٱؽٱ .٫كظضح ا٪٣ةرص كا٣نةٰٕٚ
٦ة ركل ًٔلر أٛ ٫٩لة أ٩ـؿ آص ا٣ؿػىح ا٣ذُ٭ؿ ثة٣ىٕٲؽ اُ٣ٲت ٝةـ اٛلك٧٤ٮف ِٚصثٮا
ثأٱؽ٦ل ٥اٵرض كرٕٚٮا أٱؽ٦ل ٥إٌف كصٮ٬٭ ٥كًف ٱٌٛ٪ٮا  ٨٦ا٣رتاب مٲب نةٝ .ةؿ :#
كاٛلؼذةر ا٘ل ٓ٧ثَل ا٣ؿكاٱذَل ًٔٔ ٨لر ثأ ٫٩إذا ٠سؿ إ٣ةٛ٩ ٜ٣ي ،كإٹ ٚٺ( .ثكذةف).
(ٝ )4ةؿ يف اٍ٣صح :إ٦ ٫٩ك٪ٮف ٔ٪ؽ٩ة كأيب ظ٪ٲٛح ،ػٺ ٚنة ٤٣نة .ٰٕٚكا٣ٮص ٫أ ٫٩ٱـٱ٦ ٢ة ٹ ٤لذةج
إ٣ٲ ،٫كا٪٣جٰ ÷ رضب ثٲؽٱٔ ٫ىل اٵرض زٛ٩ ٥غ ٚٲ٭ًل( .رٱةض)ٚ .أ٦ة ٌٛ٩٭ة يف
ا٣ٮًٮء ٚٲ١ؿق ٌٛ٩٭ة ظة ٫٣كثٕؽق؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إذا دٮًٲذٚ ٥ٺ دٌٛ٪ٮا أٱؽٱ ،))٥١كٝؽ
ذ٠ؿق يف اٙلٛٲِ ٞٚةؿ :ك ٨٦ق ٨٪ا٣ٮًٮء دؿؾ اٛ٪٣ي كا٣ذ٪نٲ( .ٙرٱةض).
(ٞٚ )2ةٹ :اٛ٪٣ي ٣ٲف ثٍ٧صكع.
( )2ك٬ٮ ٦ٮًٓ  ُٓٝا٣كةرؽ ،كً٬ل إًْ٣لف اٛلذىٺف ثٛ٧ى ٢ا ،ٙ١٣كٝةؿ اٵز٬ؿم :إٌف اٷثٍ.
(ٝ )5ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم :Éك٣ٮ ٝٲ :٢ٹ ٪ٕ٦ٯ ١٣ٮف ا٣سة٩ٲح كا٣سة٣سح ثة٣ٲؽٱ ٕ٦ ٨نة ًف ٱجٕؽ؛ إذ ٹ
ٚةاؽة ّلذَ( .٫شح أز٬ةر).
(*) ٣ٮ ٝةؿُ« :لة» ١٣ةف أكٌف.)Í( .
ًٕ ٰ٪ف ٣لؿ ٔ٤ٲ٭ة ٱؽق ،كأ٦ة ٣ٮ أصؿل ٔ٤ٲ٭ة ٱؽق ٚذٲ٧٧٭ة
(ٝ )4ةؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽ آص ا٣ؽكارم :ٱ ¬
وعٲط كإف ًف ٱىت د ٟ٤إ٧٤٣ح ٨لء  ٨٦ا٣رتاب( .دكارم).

¬ :كٝخ ا٣ذٲ٬ ٥٧ٮ آػؿ كٝخ ا٣ىٺة اٙلةرضة إف أراد٬ة؛ ٚٲذعؿل ْ٤٣٭ؿ
كإُ٣ص ظذٯ ٱجٞٯ ٦ة ٱكٕ٭ًل كدٲ٧٧٭ًل  ،)4(ٍٞٚك٘٧٤٣ؿب كإ٣نةء ظذٯ ٱجٞٯ ٦ة
ٱكٕ٭ًل كق٪٪٭ًل( )4كا٣ٮدؿ كدٲ٧٧٭ًل ،كٛ٤٣ضؿ ظذٯ ٱجٞٯ ٦ة ٱكٕ ٫كق٪ذ ٫كدٲ.٫٧٧
أصـأد)2(٫

كٱذعؿل

ٚ¬ :إف ٚؿغ  ٨٦اٵكٌف كثةف  ٫٣قٕح ا٣ٮٝخ ٞٚؽ
٣ٶػؿل زة٩ٲ نة ،كٹ ٱِصق إذا ٚؿغ كيف ا٣ٮٝخ ثٞٲحٚ .إف ثةف  ٫٣ذ )2(ٟ٣يف ظةؿ
ا٣ىٺة ثُ٤خ كدٲ٧٧٭ة(.)5

ٚ¬ :إف وىل ثٍ٘ل و
ّلؿ ًف ٣لـق إٹ أف ٱىةدؼ آػؿ ا٣ٮٝخ ك٠ةف دؿ٫٠
٤٣ذعؿم ص٭ٺن أك ٩كٲة ٩نة ،كإف دؿ٧ٔ ٫٠ؽان ٔةٛل نة ثٮصٮث ٫أز ٥كصةء ٔىل ٝٮٍف
اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ةء¬.
 :كإً٩ل كصت ا٣ذأػٍل ٵف ا٣ذٲ ٥٧ثؽؿ ٔ ٨ا٣ٮًٮء ،كا٣جؽؿ ٹ ٣لـم إٹ
ٔ٪ؽ ا٣ٲأس ٨٦ Êاٛلجؽؿ ،ك٬ٮ ٹ ٤لى ٢إٹ يف آػؿ ا٣ٮٝخ .ثؼٺؼ ٠ ٨٦ةف ٔىل ثؽ٫٩
أك زٮث٩ ٫ضف( )4كًف ٣لؽ ٦ةء ٱ٘ك ٫٤أك دٕؾر ٔ٤ٲٗ ٫ك ٢رص٤ٲ ٫أك ٦كط رأق)1(٫

(ٝ )4ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ك ٨ّ ٨٦أً ٫٩ف ٱج ٨٦ ٜكٝخ ا٣ىٺدَل إٹ ٦ة ٱكٓ اٳػؿة
ٚىٺ٬ة ،زٚ ٥ؿغ كيف ا٣ٮٝخ ثٞٲح وىل اٵكٌف ٚٲًل ث ،ٰٞكٱك ٍٞا٣رتدٲت ٕ٤٣ؾر .كّة٬ؿ
٠ٺـ اٞٛ٣ٲ٭َل ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط أ ٫٩ٱى٤ٲ٭ًل ٌٝةء.
كدك ٍٞق٪ح اْ٣٭ؿ؛ ٵ١لة دىةدؼ ا٣ٮٝخ اٛل١ؿكق( .ثكذةف).)Í( .
¬
(*) ٝةؿ وةظت ا١٣ذةب:
(ٔ )4ىل اٞ٣ٮؿ ثسجٮت ق٪ح إ٣نةء ،كاٛلؾ٬ت¬ ٔؽ.٫٦
( )2إٹ إذا زاؿ ٔؾرق ٚٲٕٲؽ ،أك ثٌٕ.)Í( .٫
( )2أم٨ّ :؛ إذ ًف ٱ ٢ٕٛاٛلٞىٮد ث( .٫ثعؿ) .كٔجةرة ا١٣ذةب دٛ٭ ٥أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦ا.)Í( .٥٤ٕ٣
( )5ٱْ٪ؿ  ٢٬ٱنرتط أف ٱجٞٯ  ٨٦ا٣ٮٝخ ٦ة ٱكٓ ا٣ىٺة ٠ة٤٦ح أك ٹ؟ ّة٬ؿ إ٣جةرة
اٷَٺؽ .كاٵكٌف اٹمرتاط؛ ٵف ػٺ ٫ٚٱؤدم إٌف دؿؾ ا٣ىٺة؛ ٵف ػؿكج ا٣ٮٝخ أظؽ
٩ٮا( .٫ٌٝمة.)Í( )ٰ٦
(*) ٵ ٫٩ث٪٧ـ٣ح دٍ٘ل اٹصذ٭ةد ٝج ٢ا ٢٧ٕ٣ثَ( .٫شح أز٬ةر).
ٲ٤ـ ٫٦ا٣ذأػٍل ،كٝؽ ذ٠ؿق يف َشح اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣وعخ ثة٪٣ضف.
¬
( )4أ٦ة ٦ذ٪ضف زٮثٚ ٫
كا٣ٮص ٫أ ٫٩ٱ٤ـ٤َ ٫٦ت ا٣سٮب اُ٣ة٬ؿ إٌف آػؿ ا٣ٮٝخ.)Í( .
(ٙ )1لؿارة ٦سٺنٚ ،ٲضٮز  ٫٣دؿ ٫٠كٹ ٱ٤ـ ٫٦ا٣ذأػٍل ٨١٣ ،إذا زاؿ ٔؾرق يف كٝخ د ٟ٤ا٣ىٺة
صةء ٔىل اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ يف ثةب ا٣ٮًٮء.

ٚإ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦ا٣ذأػٍل؛ إذ ٹ ثؽؿ يف ذ ،ٟ٣ذ٠ؿق يف اٍ٣صح .Éكاٛلؿاد يف ٩ضةقح ا٣سٮب
ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ ٫٩ٱىيل ٚٲ )4(٫ٹ ٔةرٱ نة .كٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٹ
٣لت ا٣ذأػٍل يف ا٣ذٲ ٞ٤ُ٦ ٥٧نة( .)4كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٛل٭ؽم كاٛلذٮ٢٠
كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ( :)2إف ٠ةف ٱؿصٮ زكاؿ ٔؾرق يف ا٣ٮٝخ( )2كصت ا٣ذأػٍل ،كإف ًف
ٚٺٝ .ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :كإذا زاؿ ٔؾرق كيف ا٣ٮٝخ ثٞٲح ًف د٤ـ ٫٦اٷٔةدة(.)5
 :كإذا أراد ٌٝةء ٚةاذح دٲٜ ٥٧لة ٦ذٯ مةء ٔىل اٵوط( ،)4ذ٠ؿق أثٮ
صٕٛؿ كأثٮ ِ٦ص كاث ٨اٚل٤ٲ ٢كا٣ٮايف .كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاٞ٣ة٬ل زٱؽ كاٵٍ٦ل
اٙلكَل :ث ٢ٱذعؿل¬ ٜلة آػؿ كٝخ اٙلةرضة ،ثعٲر ٹ ٱجٞٯ  ٫٪٦ثٕؽ٬ة إٹ ٦ة ٱكٓ
اٙلةرضة كدٲ٧٧٭ة.
¬ :كإف أراد ا٣ذٲٛ ٥٧لة  ٫٣قجت دٲ٪ٔ ٥٧ؽ ٦ة أرادق٠ ،ىٺة ا١٣كٮؼ
كا٘ل٪ةزة كاٹقذكٞةء كا٣ذُٮع كاٞ٣ؿاءة كدػٮؿ اٛلكضؽ .كٱٕذرب يف ٔؽً٤٣ ٫٦لء

(ٔ )4ىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
( )4كاػذةرق اٛلؤ ،ٙ٣كٝٮاق إ٦ة٪٦ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص كاٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ كا٣نة ٰ٦كاٜلج ٢كا٣كعٮٍف.
(*) ٱٕ ٰ٪قٮاء رصة زكاؿ ٔؾرق أـ ٹ( .ثكذةف).
( )2كا٣ذ٭ة ،ٰ٦كاػذةرق يف ا٣ٮاث ٢كاٷ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ # ٨كاٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث ٨اٙلكَل
كا٪ٕ٣يس يف إرمةدقٝ .ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم :ك٠ٺـ ٔيل  #ٱن٭ؽ ثىعح ٬ؾا اٞ٣ٮؿٗ( .ٲر).
(ٝ )2ٲ :٢ػٺٚ٭ ٥راصٓ إٌف اٵًف ،ٹ يف إ٣ؽـ ،كٝٲ :٢ث ٢راصٓ إٌف اٵًف كإ٣ؽـٝ .ةؿ
ا٣ؽكارم :كٱأيت ٔىل ٠ٺ٦٭ ٥إذا ٗ٤ت ٔىل ّ ٫٪أ ٫٩ٹ ٣لؽ اٛلةء إٹ ثٕؽ ػؿكج ا٣ٮٝخ
أصـاق ا٣ذٞؽٱ( .٥دٱجةج).
( ٓ٦ )5ا٣ٲأس  ٨٦زكاؿ ٔ٤ذ.٫
( )4ٵف ا٣ذأػٍل ٹ ٥ل٤ٮ :إ٦ة أف ٱ١ٮف ٤٣ٮٝخ أك ٤٣ذضٮٱـ ،إف ٠ةف ٤٣ٮٝخ ٞٚؽ ػؿج كٝذ٭ة،
كٹ كٝخ أكٌف  ٨٦كٝخ ،كإف ٠ةف ٣ذضٮٱـ ظىٮؿ اٛلةء ٚ٭ٮ ظةو ٢كإف ٚةت كٝخ
اٙلةرضة ،كآص أٔ( .٥٤ز٬ؿة).
(*) ٝٮم ظسٲر كٔة٦ؿ كاٛلذٮٔ ٢٠ىل آص ك٠سٍل  ٨٦اٛلؾا٠ؿٱ.٨

كَ٤ج ٫٣ ٫ثأكراد ا٣ج٤ؽ اٛلٕذةدة( ،)4ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط:
ثأف ٱ١ٮف ٱٛؿغ ً٦ل دٲٝ ٫٣ ٥٧ج ٢كوٮ ٫٣إٌف اٛلةء.
 :كإذا ٚؿغ  ٨٦دٲ ٥٧اٵداء ز ٥٤ٔ ٥قٕح ا٣ٮٝخ( )4ثُ ٢دٲ .Ê٫٧٧كإف ّ٨
ذٚ ٟ٣ٮص٭ةف ،اٵرصط ٹ ٱجُ)2(٢؛ ٵف ا ٨ْ٣ٹ ٱٞ٪ي ا٠ ٨ْ٣ةٹصذ٭ةدٱ،)2(٨
 ٨١٣ٱؤػؿ ا٣ىٺة( ،)5ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر .كإف ػؿج كٝخ ا٣ىٺة ك٬ٮ ٚٲ٭ة كدػ٢
كٝخ وٺة أػؿل()4
ثُ٤خ وٺد )1(٫كدٲً٠ ٫٧٧ل يف اٛلكذعةًح ،ذ٠ؿق يف ا٣ٮايف
¬

كأثٮ إ٣جةس ،ػٺؼ اث ٨اٚل٤ٲ ،٢كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱذ٧٭ة إف ٠ةف ٝؽ ٝٲؽ٬ة ثؿٕ٠ح،
كإف ًف ثُٺ(.)1
دٲ ٞ٤ُ٦ ٫٧٧نة( ،)1إٹ ٔىل ٝٮؿ أيب
Ê
 :كإذا كصؽ اٛلذٲ ٥٧اٛلةء ٝج ٢أف ٱىيل ثُ٢
إ٣جةس كاث ٰ٪اٜلةدم ٚٲنرتَٮف أف ٱ١ٮف ٱؽرؾ ا٣ىٺة يف كٝذ٭ة  ٓ٦ا٣ٮًٮء .ك٠ؾا
إذا كصؽق ظةؿ¬ ا٣ىٺة أٱٌ نة ،كَشط أثٮ ِ٦ص أف ٱ١ٮف اٛلةء ٱٛ١ٲ٤٣ ٫ٮًٮء( ،)40كٝةؿ
( )4يف اٵز٬ةرٕ٣ :ةدـ اٛلةء يف اٛلٲ ٢أف ٱذٲ ،٥٧إٌف أف ٝةؿ :ك٣ؾم ا٣كجت ٔ٪ؽ كصٮدق ،ك٬ؾا ٔ ٓ٦ؽـ¬
ػنٲح ٚٮت ا٘ل٪ةزة كا١٣كٮؼٚ ،إف ػيش دٲ ٥٧ك٣ٮ ٠ةف اٛلةء ظةرض ناَ( .شح أز٬ةر ثةػذىةر).
(*) اٛلؾ٬ت اٛلٲ٦ ،Ê٢ة ًف ٥لل ٚٮت ا٘ل٪ةزة أك ِليل ا١٣كٮؼ.
(ٝ )4ج ٢أف ٱىيل.)Í( .
( )2كيف ا٣جعؿ ٦ة  :٫ْٛ٣أوع٭ًل ٱٕٲؽ ا٣ذٲ٥٧؛ إذ دأػؿ اٛلٞىٮد ث٠ ٫ذأػؿق.)Í( .
(*) كا٣ٮص ٫ا٣سةٌل :أف دٲ ٫٧٧ٱجُ٢؛ ٵف َ ٨٦شَ ٫أف ٱ١ٮف يف آػؿ ا٣ٮٝخ ،كٹ ٱٛٲؽق
ا٣ذعؿم؛ ٵ ٫٩كٔ ٓٝىل ٚكةد( .ثكذةف).
( )2كٵف ا٣ذٲٔ ٥٧جةدة ٤ٕٚخ ٔىل ص٭ح ا٣ذعؿم ٚٺ دجُ ٢ث٧ؼةٛ٣ح ا٣ذعؿم( .ثكذةف).
( )5ٵف ا٣ذٲ٣ ٥٧ٲف ٞ٦ىٮد نا ٛ٪٣ك ٫كإً٩ل ٱؿاد ٤٣ىٺة ،كا٣ٮاصت دأػٍل٬ة( .ثكذةف).
( )4ث ٢كإف ًف ٱؽػٔ ٢ىل ّة٬ؿ اٵز٬ةر.)Í( .
( )1ك٠ؾا ا٣ىٺة اٵكٌف؛ ٵ١لة يف ٍٗل كٝذ٭ةٛ٦( .ذٰ) .ك ٓ٦ ٫٤ٕ٣ا ٥٤ٕ٣ثذٌٲ ٜا٣ٮٝخ ،ٹ ٓ٦
ا٘ل٭٢؛ ٤٣ؼٺؼ يف قٞٮط ا٣رتدٲت.)Í( .
( )1أم :ا٣ذٲ ٥٧كا٣ىٺة.
( )1ٱٕ :ٰ٪قٮاء ٠ةف ٱؽرؾ ا٣ىٺة أـ ٹ( .ثكذةف).
( )40ث٦ ٢ة ٱؿ ٓٚظ ١نًل ( .)Íكإف .)Í( .٢ٝ

ا ٰ٪١٣كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٱنرتط .)4(Êكَشط اث ٨اٚل٤ٲ ٢أف ٱ١ٮف ٱؽرؾ ا٣ىٺة
ثة٣ٮًٮء يف كٝذ٭ة ،كٝةؿ يف ا٣ـٱةدات :ٹ ٱنرتط .Êكٝةؿ ٦ة ٟ٣كا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لت ٔ٤ٲ٫
اٚلؿكج  ٨٦ا٣ىٺة إذا ٠ةف يف قٛؿ ،ث٣ ٢لٮز .كٝةؿ داكد :ٹ ٣لٮز .كٝةؿ يف اٹ٩ذىةر:
إذا ٠ةف يف ٩ة٤ٚح( )4اقذ٧ؿ ٔ٤ٲ٭ة؛ ٵف ا٦ ٢ٛ٪٣جٔ ٰ٪ىل ا٣ذؼٛٲ.)2(ٙ
 :كإف كصؽ اٛلةء ثٕؽ ٚؿاٗ ٨٦ ٫ا٣ىٺة دٮًأ( )2كأٔةد  ٨٦ا٣ىٺدَل
٦ة أدر٠٭ة¬ أك رٕ٠ح ٪٦٭ة ،كإف ًف ٱؽرؾ رٕ٠ح ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ .É٫كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ
ٱٕٲؽ إٹ ٦ة أدر٠٭ة ٠ة٤٦ح( .)5كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٹ ٨لء ٔ٤ٲ.٫
 :كإذا كصؽ اٛلذٲ ٥٧اٛلكةٚؿ اٛلةء ثٕؽ ٚؿاٗ ٨٦ ٫وٺة اٛل٘ؿب كإ٣نةء كٝؽ
ث ٨٦ ٰٞا٤٣ٲ٦ ٢ة ٱكٓ زٺث رٕ٠ةت ٕٚىل ٝٮؿ  ٨٦ٱك ٍٞا٣رتدٲت ٱٕٲؽ إ٣نةء ز٥
اٛل٘ؿب ،كٔىل ٝٮؿ  ٨٦ٱٮصج ٫ٱٕٲؽ إ٣نةء ز ٥ٱٌٞص اٛل٘ؿب ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط( ،)4كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ :ٱٕٲؽ¬( )1اٛل٘ؿب ز ٥ٱٌٞص¬ إ٣نةء.
(ٚ )4إذا كصؽ  ٨٦اٛلةء ٦ة ٱٛ١ٲ٣ ٫جٕي أٌٔةء ا٣ٮًٮء كصت ٔ٤ٲ ٫اقذًٕل( .٫٣رٱةض).)Í( .
( )4ٹ ٚؿؽ¬.
( )2كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت¬ ػٺ ،٫ٚكأ ٫٩ٹ ٚؿؽ ثَل اٛ٣ؿض كا.٢ٛ٪٣
( )2كٹ ثؽ أف ٱٛ١ٲُ٤٣ ٫٭ةرة ا١٣ة٤٦ح[ ،]4ك ٰ٬ا٣ذٰ ٱىٍل ُلة ٠ةٛلذٮًئ كإٹ ٚٺ ٚةاؽة.
ثؼٺؼ ٦ة إذا كصؽق ٝج ٢اٛ٣ؿاغ ا٩ذٞي ك٣ٮ  ٢ٝظٲر ٱؿ ٓٚظ ١نًل.)Í( .
( )5كظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص أٝ ٫٩ؽ أدا٬ة ٩ةٝىح ٚٺ ٱذٮص ٫اٚلُةب إٹ ظٲر ٱؽرؾ اً١٣لؿ؛ ٣بٺ
ٱ٪ذ٩ ٨٦ ٢ٞةٝه إٌف ٩ةٝه٪٤ٝ .ة :اٚلرب ًٝص ثةً١٣لؿ .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٹ ٨لء
ٔ٤ٲ٫؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ّ٭ؿاف يف ٱٮـ)) ،ك٣ذأدٱذ٭ة وعٲعح٪٤ٝ .ة٬ :ٮ كاظؽ؛ ٛ٣كةد
اٵكؿ ،كا٣ىعح ثُ٤خ ثة٣ٮصٮد ؛ ٣جٞةء اٚلُةب .ك ٫٤ٕ٣ث٪ةء ٪٦٭ٔ ٥ىل صٮاز ا٣ذٲ ٥٧أكؿ
ا٣ٮٝخ ،كآص أٔ( .٥٤ثكذةف).
( ِٛ٣ )4ا٣ـ٬ؿة :كأ٦ة إذا ٠ةف ٦كةٚؿ نا ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱىيل إ٣نةء؛ ٵٝ ٫٩ؽ
ٓلعي ا٣ٮٝخ ٜلة ،كٝؽ أصـأد ٫وٺة اٛل٘ؿب كٹ ٌٝةء ،كٝؿرق ا٣نة ،ٰ٦ك٬ٮ اٛلٛ٭ٮـ
 ٨٦اٵز٬ةر؛ ٵٝ ٫٩ةؿ :إف أدرؾ اٵكٌف كرٕ٠ح  ٨٦ا٣سة٩ٲح ،كإٹ ٚةٵػؿلٕٚ .ىل ٬ؾا ٱىيل
إ٣نةء ٹ ٍٗل٬ة ٨٦( .ػٍ ا٣كٲؽ ٞل٧ؽ ثٔ ٨ـ ا٣ؽٱ ٨اٛلٛذٰ .)ª
( )1أم :ٱؤدم.
-------------------------

[ ]4ك٬ٮ ا٣ٮص ٫كا٣ٲؽاف كاٛلٌٌ٧ح كاٹقذ٪نةؽ ،ثٕؽ ٗك ٢اٛ٣ؿصَل إف ٠ةف ٬ؽكٱ نة.)Í( .

 :ك٦ذٯ كصؽ اٛلةء ثٕؽ ػؿكج ا٣ٮٝخ ٚٺ ٨لء¬ ٔ٤ٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة( .)4كٝةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚإذا ٠ةف يف اٙلِص ٣ـ ٫٦اٌٞ٣ةء؛ ٵف ٔؾرق ٩ةدر(.)4
¬ :كإذا كصؽ ا٘ل٪ت  ٨٦اٛلةء ٦ة ٹ ٱٛ١ٲ ٫أزاؿ ث ٫ا٪٣ضةقح ،زٗ ٥ك٢
ثة٣جة٦ ٰٝة مةء  ٨٦ثؽ ،٫٩كٍٗل أٌٔةء ا٣ذٲ ٥٧أظت .كٝةؿ أثٮ َة٣ت كاٛلؿدًص :ث¬٢
٣لت دٞؽٱٍٗ ٥ل٬ة .ز ٥ٱذٲ٤٣ ٥٧ىٺة ٔىل ٝٮٜلٕ ٥لٲٕ نة .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص
كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱكذٕ ٢٧اٛلةء إٹ إذا ٠ةف ٱٛ١ٲ ،)2(٫كإٹ دٲ ،٥٧كٹ
ٱٕذربكف اٵ٠سؿ كاٵ٪٬ ٢ٝة( .)2كإف ٛ٠ةق اٛلةء ٘٣ك ٢اٛ٣ؿض( ٍٞٚ )5دٲ ¬٥٧ثٕؽق
٤٣ىٺة ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح(.)4
 :كإذا كصؽ اٛلعؽث(٦ )1ةء ٹ ٱٛ١ٲ ٫أزاؿ ث ٫ا٪٣ضف( ،)1زٗ ٥ك ٢ثة٣جةٰٝ
كيف أكؿ
أٱً٪ل ثٝ )1(ٖ٤ؽر اٛ٣ؿضٚ ،)40(ٍٞٚ Êإف ٛ٠ٯ أٌٔةء ا٣ذٲ ٥٧وىل ث٦ ٫ة مةء ¬
ا٣ٮٝخ،

)44(٨١٣

إذا كصؽ اٛلةء كيف ا٣ٮٝخ قٕح ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲً٠ Ê٫ل دٞؽـ ،ذ٠ؿق

( )4ٱٕ :ٰ٪يف ا٣كٛؿ كاٙلِص؛ كذ ٟ٣ٵ ٫٩وىل ثة٣ذٲ ٥٧ظةؿ اٷٱةس  ٨٦اٛلةء ٚٺ ٱ٤ـ٫٦
اٌٞ٣ةء ٠ةٛلكةٚؿ( .ثكذةف).
( )4كا٪٣ةدر ٹ ٱٕٮؿ ٔ٤ٲ٪٤ٝ .٫ةً :ف ٱٛى ٢ا٣ؽ٣ٲ( .٢ثكذةف).
(٘ )2ل٧ٲٓ ثؽ.٫٩
( )2ػٺؼ ٦ة إذا ٠ةف ٚٲ ٫صؿاظح ً٠ل دٞؽـ ٚ٭ٮ كاصؽ ً٤٣لء؛ ذ٠ؿق يف ا٣ذ٧٭ٲؽ؛ ٣بٺ ٣ل ٓ٧ثَل
ا٣جؽؿ كاٛلجؽؿ يف ٔجةدة كاظؽة.
( )5ٱٕ٦ :ٰ٪ؿة.
(ٞٚ )4ةٹ :ٱٛ١ٲ ٫ا٘٣كً٠ ٢ل دٞؽـ٪٣ .ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف).
( )1ظؽز نة أو٘ؿ.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ثؽؿ  ،٫٣كا٣ٮًٮء  ٫٣ثؽؿ( .ثكذةف).
( )1يف أٌٔةء ا٣ذٲ.)Í( .٥٧
ٗك ٢اٛ٣ؿصَل إف ٠ةف ٬ؽكٱ نة كاٛلٌٌ٧ح كاٹقذ٪نةؽ؛ ٵف ا٣رتدٲت كاصت.)Í( .
¬
(*) ثٕؽ
( )40ٱٕٗ ٰ٪ك ٢إٌ٣ٮ ٦ؿة كاظؽة ٍٗ ٨٦ل دس٤ٲر.)Í( .
( )44ٹ كص٣ ٫ٺقذؽراؾ.

اٙلٞٲ ،ٰ٪ػٺؼ اٵٍ٦ل اٙلكَل كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل٪٤ٝ .ة :كٹ ٱذٲٛ ٥٧لة ث ٨٦ ٰٞأٌٔةا،)4(٫
ػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚكٔىل ٝٮؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح ٹ
ٱكذٕ ٢٧اٛلةء ٤٣ٮًٮء ظٲر ٹ ٱٛ١ٲ ٫ٵٌٔةء ا٣ٮًٮء(٤٠ )4٭ة ،ث ٢ٱذٲ.٥٧
 :كظٲر ث٨ ٰٞلء  ٨٦أٌٔةء ا٣ذٲ )2(٥٧ٱ ٫٧٧يف¬ آػؿ ا٣ٮٝخ .كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٱؤػؿق إٹ إذا ٠ةف ٌٔٮ نا ٠ة٦ٺن أك أ٠سؿق ،ٹ ٣ٶ٫٪٦ ٢ٝ
ٚٺ ٣لت ا٣ذأػٍل.
كإف ٠ةف اٛلةء ٹ ٱ ٰٛ١ٷزا٣ح ا٪٣ضةقح ٓلٌ٧ي¬

ث)2(٫

كاقذ٪ن ٜكٗك٢

كص٭ ٫إف ٛ٠ة٬ة ،كإف ًف ٝؽـ¬ اٛلٌٌ٧ح كاٹقذ٪نةؽ()5؛ إذ ٹ ثؽؿ ٜلًل ،كٝةؿ اث٨
اٚل٤ٲ :٢ٱٞؽـ ا٣ٮص٫؛ ٵٝ ٫٩ل٤ٔ ٓ٧ٲ.)4(٫
 :كإذا كصؽ  ٨٦اٛلةء ٦ة ٱٛ١ٲ٤٣ ٫ٮًٮء أك ٷزا٣ح ا٪٣ضةقح  ٨٦ثؽ ٫٩أك ٨٦
( )4كٹ ٣لت ٤ٔÊٲ٤َ ٫ت اٛلةء ٤٣جة ٨٦ ٰٝأٌٔةء ا٣ٮًٮء.ا٬ػ ٦ؾ٬ت  ٓ٦ا٣ذضٮÉٱـ٬ ٨٦( .ة٦ل
َشح اٵز٬ةر) .)Í( .كٔ ٨ا٣ذ٭ة ٰ٦كصٮب ا٤ُ٣ت .كٝٮاق اٛلٛذٰ كا٣كعة ٰ٦كاٛلذٮ٢٠
ٔىل آص .كاػذةر ظسٲر كصٮب ا٤ُ٣ت إذا ٠ةف اٛلةء ٤ٕ٦ٮ ٦نة ٨١٣ .ٱٞةؿ٠ :ٲ ٙأكصجذ٤ٔ ٥ٲ٫
ا٤ُ٣ت ٣جة ٰٝاٵٌٔةء كٝؽ صٮزد ٫٣ ٥ا٣ىٺة يف أكؿ ا٣ٮٝخ ،كا٤ُ٣ت إً٩ل ٬ٮ يف آػؿ ا٣ٮٝخ
اٹػذٲةرم ٤٣عةرض ،كاٹًُؿارم ٧٤٣كةٚؿ؟ ك ٫٤ٕ٣ٱٞةؿ :إف اٍ٣صع أكصت ٔ٤ٲ ٫دٕ٧ٲ٬ ٥ؾق
اٵٌٔةء ٚٮصت ا٤ُ٣ت ،كا٣ٮاصجةت ٣لت اٚلؿكج ٜلة يف اٛلٲ ،٢كٹ ٱ٪ةيف صٮاز ا٣ذٞؽٱ٤٣ ٥ىٺة
كإٹ ٣ــ أف دىط وٺة  ٨٦ثٲ ٫٪كثَل اٛلةء ٍٔصة أذرع أك ٩عٮ٬ة كأف ٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫دًلـ كًٮا،٫
كاْ٣ة٬ؿ أ ٫٩ٹ ٝةا ٢ثؾ ،ٟ٣ك٣ٲف اٛلنج٠ ٫ةٛلنج ٫ث ٢٠ ٨٦ ٫كص٫؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إذا أ٦ؿد٥
ثأ٦ؿ ٚأدٮا ٦ ٫٪٦ة اقذُٕذ( .))٥قًلع ا٣كٲؽ أٖلؽ ثٔ ٨يل ا٣نة.)ٰ٦
( )4وٮاث :٫ٵٌٔةء ا٣ذٲ.٥٧
( )2ك٣ٮ ٛلٕح.)Í( .
٩ضةقح أو٤ٲح .كٝٲَ ٨٦ :٢شط ا٣ٮصٮب أف ٹ د١ٮف ز٧ح ٩ضةقح دٮصج.٫
¬
(ّ )2ة٬ؿق ك٣ٮ
( )5ثٕؽ ٗك ٢اٛ٣ؿصَل.)Í( .
(*) اٵز٬ةر :كإٹ آزؿ٬ة.
(٪٤ٝ )4ة ٰ٬ :يف ظ٦ ٨٦ ٜؾ٬ج ٫كصٮُلة ٠ةٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ٬( .٫ة٦ل كاث.)٢

ٗك ٢ا٪٣ضةقح؛ إذ ٹ ثؽؿ ٚ ،٫٣إف ٠ة٩خ ا٪٣ضةقح يف ٦ٮًَٕل  ٨٦ثؽ ٫٩أك ٨٦
Ê
زٮثٝ ٫ؽـ
ا٣ٮًٮء أٱً٪ل ثٚ ،)4(ٖ٤إف
Ê
زٮث ٫كاٛلةء ٱ ٰٛ١ٵظؽً٬ل  ٍٞٚأك ٤٣ٮًٮء أك ثٌٕٝ ٫ؽـ
٠ة٩خ ا٪٣ضةقح يف زٮث ٫كيف ثؽ ٫٩كاٛلةء ٱ ٰٛ١ٵظؽً٬ل  ٍٞٚأك ٤٣ٮًٮء أك ثٌٕٚ ٫إف
٠ةف يف اٛلٶ ٗك ٢أم ا٪٣ضةقذَل مةء كدٲ ،٥٧كإف ٠ةف يف اٚلٺء ١ٚؾا ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ
ثةٓص( ،)4كٔ٪ؽ أيب َة٣ت ٱ٘ك٦ ¬٢ة يف ثؽ ٫٩ز ٥ٱذٲ ٥٧كٱىيل ٔؿÊٱة ٩نة(.)2
ٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲ Ê٫ٱٮق :ٙإذا ٠ة٩خ ا٪٣ضةقح يف َؿؼ زٮث ٫كًف ٣لؽ ٦ةء
ٱ٘ك٤٭ة ٦ ُٓٝٮًٓ ا٪٣ضةقح( )2كوىل يف ثةٝٲ ،٫كإف ٠ة٩خ ا٪٣ضةقح يف كقُ٫
ك٬ٮ وٍ٘ل ٝؽر ٦ة ٱكرت إ٣ٮرة ٦ ُٓٝ ٍٞٚٮًٕ٭ة كقرتق ثًل أ ٨٦ ٨١٦مضؿ أك
ػ٤ت أك ثٲؽق(ٚ ،)5إف ٠ةف ٹ ٣لؽ مٲب نة ٱكرتق ٕٚ ٍٝىل ٝٮؿ أيب َة٣ت ٱ¬٫ُٕٞ
أٱٌ نة( ،)4كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٹ ٱ.)1(٫ُٕٞ
( )4فائدة٠ ٨٦¬ :ةف زٮثَ ٫ة٬ؿ نا كثؽ٦ ٫٩ذ٪ضك نة كاٛلةء ٹ ٱ٘٣ ٰٛ١ك ،٫٤ث٤٣ ٢ٮًٮء أك ثٌٕ،٫
ٚإف ٠ةف ا٣ٮٝخ ٦ذكٕ نة دٮًأ ٔؿٱة ٩نة كِل ٙٛكوىل يف زٮث ،٫كإف ًةؽ ا٣ٮٝخ دٲ٥٧
كوىل يف ا٣سٮب؛ ٣بٺ ٱ٪ضك ،٫ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص .ك٠ ٨٦ةف زٮث٦ ٫ذ٪ضك نة كاٛلةء ٹ ٱٛ١ٲ٫
ٚإ ٫٩ٱذٮًأ ٔؿٱة ٩نة؛ ٣بٺ ٱذ٪ضف ثة٣سٮب( .ثؿ٬ةف) (.)Í
(*) ٵف إزا٣ح إظؽل ا٪٣ضةقذَل ٹ ٚةاؽة ّلذ٭ة؛ إذ ٤ٝٲ ٢ا٪٣ضةقح ك٠سٍل٬ة ٔىل قٮاء.
( )4ٵ ٫٩ٹ ٣لٲـ ا٣ىٺة ٔؿٱة ٩نة.
(ٚ )2ٲٞؽـ ٩ضةقح ثؽ ٫٩ز ٥زٮث[ ٫ز١٦ ٥ة ])Í( .٫٩ز ٥اٙلؽث اٵ٠رب ز ٥اٙلؽث اٵو٘ؿ،
كٹ ٚؿؽ¬ ثَل اٚلٺء كاٛلٶ ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(*) ٵ٣ ٫٩لٲـ ذ.ٟ٣
٣لع ٙث .٫ٱْ٪ؿ  ٥٠ظؽ اٷصعةؼ يف ا٣سٮب؟ اْ٣ة٬ؿ أف ٱجٞٯ  ٨٦ا٣سٮب ٦ة ٹ
Ê
(٦ )2ة ًف
ٱكرت ٔٮرد ٫أك ٹ ٱؽ ٫٪ٔ ٓٚاِ٣صر.)Í( .
(ٔ )5ىل اٞ٣ٮؿ ثأف ا٣جؽف ٱكرت ثٌٕ ٫ثٌٕ نة ،كاٛلٞؿر ػٺ.¬٫ٚ
( )4ٵ٣ ٫٩لٲـ وٺدٔ ٫ؿٱة ٩نة إذا ٔؽـ اُ٣ة٬ؿ ً٠ل ٬ٮ ُ٪٦ٮؽ اٵز٬ةر.
(*) إذا ًف ٣لع.)Í( .ٙ
( )1ث ٢ٱىيل يف ا٪٣ضف قٮاء ػيش اِ٣صر أـ ٹ ،كقٮاء ٠ةف يف ػٺء أك يف ٦ٶ ،ذ٠ؿق يف
َشح اٵز٬ةر كٍٗلق.

 :إذا دٲ ٥٧ا٘ل٪ت ٣ىٺة  ٫٤ٚأف ٱٞؿأ( )4كأف ٱؽ¬ػ ٢اٛلكضؽ ٝج٤٭ة(،)4
ػ ٢اٛلكضؽ كا١ٕ٣ف .كإف دٲٞ٤٣ ٥٧ؿاءة
ٹ ثٕؽ٬ة( .)2كإف دٲٞ٤٣ ٥٧ؿاءة ًف ٱؽ Ê
صةز ٖ ٫٣ل Ê٢اٛلىع ،)2(ٙٹ ا١ٕ٣ف .كإف دٲٞ٣ ٥٧ؿاءة صـء َٕ٦ل ًف ٱٞؿأ¬
ٍٗلق( . )5كإف دٲٞ٤٣ ٥٧ؿاءة يف ٦ىعَٕ٦ ٙل أك ٙل ٫٤٧صةز ٦ف ٦ىعٍٗ ٙلق.
كإف دٲ٣ ٥٧ؽػٮؿ ٦كضؽ َٕ٦ل(ً )4ف ٱؽػٍٗ ٢لق .كإف دٲ٣ ٥٧ؽػٮؿ زاكٱح ٕ٦ٲ٪ح
ٍل٬ة  ،)1(٫٪٦ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣اٞٛ٣ٲٔ ٫يل.
٦ ٨٦كضؽ َٕ٦ل صةز Ê ٗ ٫٣
¬ :ٱجُ ٢ا٣ذٲ ٥٧ثةٛ٣ؿاغ ً٦ل دٲ ،)1(٫٣ ٥٧ػٺؼ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح،
كثةٹمذ٘ةؿ( )1ثٍ٘ل ٦ة دٲً٦ ٫٣ ٥٧ل ٱٕؽ إٔؿاًة ٔ ،٫٪ذ٠ؿق أثٮ ِ٦صٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
¬
( )4ٱٕ :ٰ٪ػةرج ا٣ىٺة .كٝةؿ يف اٷثة٩ح :ٹ ٣لٮز  Ê٫٣اٞ٣ؿاءة ٔىل ٝٮ٪٣ة ،ٱٕ :ٰ٪كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ
ا٪٣ةرص ٚٲضٮز ٦ة مةء ٝ ٨٦ؿاءة كوٺة( .ثكذةف).
(*) ٔىل ٠ٺـ اٞ٣ٲ ٢يف اٵز٬ةر.
(٤٣ )4ىٺة .)Í( .ٍٞٚ
( )2كذ ٟ٣ٵف ا٣ذٲ ٥٧ٱجُ ٢ثةٛ٣ؿاغ ً٦ل دٲ ،٫٣ ٥٧ػٺؼ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح( .ثكذةف).
( )2ك٣ٮ ٠ةف اٞ٣ؿآف ٗ ٫ٕ٦ٲج نة.
(*) ٵف ٩ٲح اٛل٤ـكـ ٩ٲح ا٣ٺزـٕ٦( .ٲةر).
(ٚ )5إف دٲ٤٣ ٥٧ضـء اٛ٣ٺٌل  ٨٦أصـاء ٛ٪٦ى٤ح ًف ٣لـ ٛ Ê٫٣لف ٍٗلق كٹ ٝؿاءدٚ .٫إف ٝةؿ:
«٘لـء» كأَ ٜ٤ػٍل¬ ،ثؼٺؼ قٮرة ٚٺ ٥لٍل¬( .م١ةٱؾم).
(*) كٖ ٫٣ل ٢اٛلىعٞ٣ ٙؿاءة ا٘لـء.)Í( .
(ٚ )4إف ٠ةف ٍٗل َٕ٦ل ثً ٜ٤ُ٦ ٢ف ٣لـ¬ٝ .ٲ :٢كاٛ٣ؿؽ ثَل اٛلكضؽ كا٘لـء أف اٵصـاء ٪٦عُصة ،ثؼٺؼ
اٛلكةصؽ ،كٵف ظؿ٦ح اٵصـاء كاظؽة ،ثؼٺؼ اٛلكةصؽ ٚ٭ٰ ْلذ( .ٙ٤م١ةٱؾم) (.)Í
( )1إذا ٠ةف اٛلكج ٢كاظؽ نا يف كٝخ كاظؽ؛ ٹػذٺؼ اٛلٞةوؽ .أك ٠ة٩ٮا َش٠ةء يف إ٣ؿوح
كقج٤ٮا يف كٝخ كاظؽ .كيف َشح اٵزًلر :ٹ ٚؿؽٞ٣ ،ٮ٦(( :÷ ٫٣كضؽم ٦كضؽم
ك٣ٮ ٦ؽ إٌف وٕ٪ةء)) .كٝٮاق ا٣كعٮٍف.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٱؿ ٓٚاٙلؽث ك٣لت اٙلُص يف ٩ٲذ( .٫ثكذةف).
(٣ )1ٮ ٝةؿ¬« :كثة٣رتاػٰ» ١٣ةف أٔ ٥كأػُص كأكًط ،كأثٕؽ ٔ ٨دٮ ٥٬اػذىةص اٞ٪٣ي
ثةٹمذ٘ةؿٞ( .لٍل٧ل).

ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :كٚٲْ٩ ٫ؿ( .)4كثٮصٮد¬ اٛلةء ك٣ٮ  ،٢ٝك٣ٮ ا٬ؿاؽ¬ أك د٪ضف ثٕؽ
كصٮدق( .)4كٹ ٱجُ ¬٫٤د ٨٬أٌٔةا ٫ثٕؽق( ،)2ذ٠ؿق يف ا٣جٲةف.
 :كٱجُ¬٢

ثةٙلؽث إف ٠ةف ٔ ٨اٙلؽث اٵو٘ؿ ،كإف ٠ةف ٔ ٨ا٘ل٪ةثح()4

١ٚؾا أٱٌ نة Êإف دٲ٤٣ ٥٧ىٺة ،ٹ إف دٲٞ٤٣ ٥٧ؿاءة أك ٣ؽػٮؿ اٛلكضؽ أك اٙلةاي
٤٣ٮطء ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ث ¬٢ٱجُ ٢أٱٌ نة(.)5
 :Êإذا دٲ ٥٧صًلٔح ٕ٣ؽـ اٛلةء ز ٥كصؽكا  ٨٦اٛلةء ٦ة ٱ ٰٛ١أظؽٍٞٚ ٥٬
ك٬ٮ ٦جةح أك أثٲط ٜل ٥ثُ ٢دٲ٧٧٭ ،)4(Ê٥ز ٥إف قج ٜإ٣ٲ ٫أظؽٚ ٥٬٭ٮ أكٌف¬ ث٫
كدٲ ٥٧ا٣جةٝٮف ،كإف قجٞٮا إ٣ٲ ٕ٦ ٫نة اٝذك٧ٮق¬( .)1كأ٦ة إذا أثٲط ٵظؽٍٗ ٥٬ل
َٕ٦ل()1
ٚةٵٝؿب أ١لة ٹ دىط اٷثةظح(.)1
¬

 :إذا أثٲط اٛلةء ٣ٶظ ٨٦ ٜزٺزح :ص٪ت كظةاي ك٦ٲخ ٠ةف ٛلً ٨ةؽ
ٔ٤ٲ ٫اٛ٣ؿض ٪٦٭ٚ ،)40(٥إف اقذٮكا يف اٌ٣ٲ ٨٧٤ٚ ٜٱٛ١ٲ٪٦ ٫٭ٚ ،٥إف اقذٮكا
(ٝ )4ةؿ :كٹ كص١٣ ٫ٮف ذ٩ ٟ٣ة ٌٝنة.
(*) ٹ كص٤٣ ٫ذٍْ٪ل ٔىل ٝٮؿ  ٨٦ٱٮصت ا٣ذأػٍل ،ك٬ٮ اٛلؾ٬تٔ( .ة٦ؿ).
( )4كا٣ذ ٨٦ ٨١٧اقذًٕل.٫٣ا٬ػ كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.¬٫ٚ
( )2أم :ثٕؽ ا٣ذٲ.٥٧
( )2يف (د) ٨ٔ :اٵ٠رب.
ً٠ل ذ٠ؿ يف اٙلةاي إذا دٲ٧٧خ ٤٣ٮطء يف َشح اٵز٬ةر.
(ٗ )5ة٣ج نة ¬
( )4كذ ٟ٣ٵف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭٣ ٥لٮز أف ٱكج ٜإ٣ٲ ٫ك٬ٮ ٱٛ١ٲٚ ،٫ىةر ً٠ل ٣ٮ ٝةؿ٬ :ٮ ٔ ٫٣ىل
ا٣ذٕٲَل( .ثكذةف).
( )1ك٦ة اٛ٣ةاؽة يف ٝك٧ذ ٫ك٬ٮ ٹ ٱ ٰٛ١إٹ ٵظؽ٥٬؟ ٝٲ :٢ٱ ٢٠ ٢ٕٛكاظؽ ٦ة ٱ ٫٪١٧ك٣ٮ
ٛلٕح يف كص٭.)Í( .٫
(ٚ )1إف أثٲط ٵظؽٕ٦ ٥٬ٲ ٪نة ز ٥ا٣ذجف ٚةٙلٲ٤ح أف ٱجٲط أظؽ٣ ٥٬ٴػؿ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف ٧٤٣جةح
 ٫٣أف ٱجٲط( .ظسٲر).
(٤٣ )1ض٭ة٣ح ،كإذا ًف دىط ًف ٱجُ ٢دٲ٧٧٭.)Í( .٥
()40ك٠ؾا يف إ٣ؿاة إذا أثٲط ا٣سٮب ٣ٶظ٪٦ ٜ٭ ،٥ك٬ٮ ٠ ٨٦ةف أو٘ؿ صسح ثعٲر ٱكرتق دكف ٍٗلق،
=

٤٤ٚعةاي(ٚ ،)4إف اقذٮكا يف ٔؽـ اٌ٣ٲٚ ٜةٛلٲخ أكٌف ث .)4(٫كٝةؿ ا٣نةٰٕٚ
اٛلٲخ أكٌف ث ٞ٤ُ٦ ٫نة.
¬
إف
 :كإذا ٠ةف¬ ٘لًلٔح زٮب ٹ ٣لؽكف قٮاق و٤ٮا ٚٲ ٫ثةٛل٭ةٱأقٚ ،إف ًةؽ
ٔ٤ٲ٭ ٥ا٣ٮٝخ اٝذك٧ٮق( ،)2ذ٠ؿ ذ Êٟ٣يف ا١٣ةيف.

إ ٫٩أظ.ٜ
كإف اقذٮكا ٝؿع ثٲ٪٭( .٥ثؿ٬ةف) .إٹ إذا ٠ةف ٚٲ٭٦ ٥ٲخ ٚٲأيت ٚٲٝ ٫ٮؿ ا٣نة¬ :ٰٕٚ
(*) كا٣ذٌٲ ٜيف ظ ٜاٛلٲخ ظٲر ٱ٪ذ ٨أك ٱؽ.٨ٚ
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩اٵظ( .ٜثكذةف).
( )4كذ ٟ٣ٵف يف ٗك٤٭ة ظ ٞنة ٳد ،ٰ٦ك٬ٮ ا٣ٮطء ،ثؼٺؼ ا٘ل٪ت كاٛلٲخ ٚإف اٛلؿاد ٨٦
ٗك٤٭ًل ٬ٮ ٙلٓ ٜص دٕةٌف  ،ك٬ٮ أداء إ٣جةدة ٔ٤ٲ٭ًل ،كإذا ازدظ ٥ظ ٜآص دٕةٌف كظٜ
اٳد٠ ٰ٦ةف ظ ٜاٳد ٰ٦أظ ٜثة٣ذٞؽٱ٠ ، ٥ة٣ؽٱ ٨كا٣ٮوٲح( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤هعم٤ٚ ،ٮ
٠ة٩خ اٙلةاي أٱ نًل ٞٚةؿ يف ا٣رب٬ةف ٰ٬ :أظ ٜ؛ ٣جٕؽ ٔ٭ؽ٬ة ثة٣ذْ٪ٲ ،ٙكٝةؿ يف
اٹ٩ذىةر :اٛلٲخ أظٜ؛ ٵ ٫٩إً٩ل ٠ةف ٤٣عةاي ٵص ٢ظ ٜاٳد ،ٰ٦ك٬ٮ ا٣ٮطء( .ثكذةف).
( )4كذٌ٣ ٟ٣ٲ ٜا٣ٮٝخ يف ظ .٫ٞكظضح ا٣نة ٰٕٚأف ٬ؾق ػةٓلح أ٦ؿ اٛلٲخ كٹ ٱؿصٯ ٫٣
َ٭ةرة ثٕؽ ٬ؾا ،كً٬ل دؿصٯ ٜلًل اُ٣٭ةرة( .ثكذةف).
( )2ظٲر ٱأيت  ٢١٣كاظؽ ٦ة ٱ ٨١٧اقذًٕل ٫٣كإف ( .٢ٝثؿ٬ةف) .ك(.)Í

باب احليط

٬ٮ اٵذل اٚلةرج  ٨٦ا٣ؿظ )4(٥يف كٝخ ٟلىٮص ك٦ة ثٲٞ٩ ٨٦ ٫٪ةء ًف ٱذَ ٥٭ؿ نا،
ٞ٦ؽر أ٠سؿق كأ ،٫٤ٝصٕ ٢دٹ٣ح ٔىل أظ١ةـ َشٔٲح كٔ٤ح يف أظ١ةـ أػؿل٪٤ٝ .ة:
«اٵذل» ٣ٲٕ ٥ا٣ؽـ كا٣ىٛؿة كا١٣ؽرة(ٚ ،)2ع٧١٭ًل ظ Ê٥١ا٣ؽـ ٔ٪ؽ٩ة( ،)2كٝةؿ
ا٪٣ةرص :ٹ ٱ١ٮ٩ةف ظٲٌ نة إٹ إذا دٞؽ٦٭ًل ا٣ؽـ ،كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق ٥أ١لًل ٠ةٞ٪٣ةء
كٹ ٱ١ٮ٩ةف ظٲٌ نة إٹ أف ٱذٞؽـ ٔ٤ٲ٭ًل ا٣ؽـ كٱذأػؿ ثٕؽً٬ل .ك٪٤ٝة« :يف كٝخ
ٮٜلة يف ا٣ذةقٕح( ،)2ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر
ٟلىٮص» اظرتاز نا  ٨٦ظةؿ ا٣ى٘ؿ ،ك٬ٮ ٝج ٢دػ Ê
ثةٓص كاٵٍ٦ل ٔيل كأثٮ ِ٦ص ،كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ كاٵٍ٦ل اٙلكَل كاٞ٣ة٬ل زٱؽٝ :ج٢
دػٮٜلة يف إ٣ةَشة .ك ٨٦ظةؿ اٙل ،Ê٢٧ك ٨٦ظةؿ اٷٱةس ،ك٬ٮ ثٕؽ قذَل Êق٪ح ،كٝةؿ
زٱؽ ثٔ ٨يل :ثٕؽ ٗلكَل .كً٦ل ٱأيت ثٕؽ Êأ٠سؿ اٙلٲي( )5كٝج ٢أ Ê٢ٝاُ٣٭ؿًٚ .ل رأد ٫يف
٬ؾق اٵكٝةت  ٨٦ا٣ؽـ ٤ٚٲف ثعٲي .ك٪٤ٝة« :ك٦ة ثٲ ٨٦ ٫٪اٞ٪٣ةء ا٣ؾم ًف ٱذَ ٥٭ؿ نا»
ظٲي ك٣ٮ ٠ةف ا٣ؽـ ا٣ؾم ثٕؽق اقذعةًح ،ذ٠ؿق يف
Ê
ٵف ا٣ؽـ إذا دٞؽ ٫٦كدٕٞجٚ ٫٭ٮ
اٍ٣صح كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ :ٱنرتط¬ أف ٱ١ٮف ا٣ؽـ ا٣ؾم ثٕؽق
ظٲٌ نة .ك٪٤ٝةٞ٦« :ؽر أ٠سؿق كأ٣ »٫٤ٝٲؼؿج دـ اٹقذعةًح كدـ ا٤ٕ٣حٚ .أ٠سؿق ٍٔصة
أٱةـ ٠ة٤٦ح ث٤ٲة٣ٲ٭ة ٨٦ Éا٣ٮٝخ¬ إٌف ا٣ٮٝخ ،كأ ٫٤ٝزٺزح أٱةـ ٠ؾ .ٟ٣كأ ٢ٝاُ٣٭ؿ ٍٔصة
أٱةـ ٠ؾ ،ٟ٣كأ٠سؿق ٹ ظؽ  .¬٫٣كٝةؿ ا٪٣ةرص :أ٠سؿ اٙلٲي قجٕح ٍٔص ٱٮ ٦نة( .)4كٝةؿ
ا٣نة :ٰٕٚأ٠سؿق ٗلكح ٍٔص ٱٮ ٦نة ،كأ ٫٤ٝٱٮـ ك٣ٲ٤ح .كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ٹ ظؽ ٤ٞ٣ٲ٫٤

( )4كأُٝ ٫٤ٝؿة ، Êذ٠ؿق يف د٪جٲ ٫ا٣نةٕٚٲح ،ك٦س ٫٤يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
(وٕٲرتم).
( )4ك ٰ٬ا٘٣ربة.
ُْ َُ ًَ
(ٞ٣ )2ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صكو ْٔ أذىّص كًف ٱٛى ٢ثَل أذل كأذل( .ثكذةف).
(ٕٚ )2ىل ٬ؾا دذٞؽر صؽة ٣كجٓ ٍٔصة ق٪ح ،كٔىل ٠ٺـ اٳػؿٱ٣ ٨ذكٓ ٍٔصة ق٪ح( .ثكذةف).
( )5أم :ثٕؽ ٌ٦ص ٍٔصة أٱةـ  ٨٦أكؿ اٙلٲي٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة) (.)Í
( )4إظؽل ا٣ؿكاٱذَل ٔ ،٫٪كا٣ؿكاٱح اٵػؿل دؿصٓ إٌف ا٣ذ٧ٲٲـٚ ،ؽـ اٙلٲي أٖلؿ ٝةف ٱِصب
إٌف ا٣كٮاد ،كدـ اٹقذعةًح أٖلؿ ٍ٦صؽ أك أوٛؿ رٝٲ.ٜ

ك٠سٍلق( .)4كركل يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨اٞ٣ةق ٥كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص أ ٫٩ٹ ظؽ ٤ٞ٣ٲ .٫٤كٝةؿ
أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚأ ٢ٝاُ٣٭ؿ ٗلكح ٍٔص ٱٮ ٦نة .كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ٹ ظؽ  .٫٣ك٪٤ٝة:
«صٕ ٢دٹ٣ح ٔىل أظ١ةـ َشٔٲح» ك :ٰ٬ا٣ج٤ٮغ ،كاٌٞ٩ةء إ٣ؽة ،كصٮاز ا٣ٮطء يف
اٵ٦ح اٛلكذربأة ،كٔؽـ اٙلج .٢ك٪٤ٝة« :كٔ٤ح يف أظ١ةـ أػؿ» ك ٓ٪٦ ٰ٬ا٣ىٺة
كا٣ىٮـ كاٞ٣ؿاءة كاٛلكضؽ كاٛلىع ٙك٩عٮق( )4كا٣ٮطء يف اٛ٣ؿج.
¬ :كإ٣ةدة دسجخ يف اٙلٲي كيف اُ٣٭ؿ يف ا٣ٮٝخ كيف إ٣ؽد ٧٤٣جذؽأة
ك٧٤٣ذٍ٘لة ٔةدٔلة ثٞؿأٱ٦ )2(٨ذَٞٛل ،أك ٟلذَٛ٤ل ٚٲسجخ اٵ٪٦ Ê٢ٝ٭ًل(٦ ٢١ٚ ،)2ة صةء
ثٕؽ إ٣ةدة ٟلة ٛ٣نة ٜلة ٚ٭ٮ ٍ٘٦ل ٜلة ،ك٦ة صةء ثٕؽق ٚ٭ٮ ٦سجخ ٣ٶ٪٦ ٢ٝ٭ًل ،ز٠ ٥ؾٚ ٟ٣ٲًل
صةء  ٨٦ثٕؽق ٟلة ٛ٣نة ٣ٶ .٢ٝكٝةؿ أثٮ ٱٮق ٙكأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :)5(ٰٕٚإ١لة دسجخ إ٣ةدة
ثٞؿء كاظؽ .كٝةؿ اث ٨اٚل٤ٲ :٢إ١لة دسجخ ث٪ٔ ٫ؽ اِ٣صكرة إ٣ٲً٠ ٍٞٚ ٫ل ٱأيت.
¬ :كاٛ٣ةاؽة يف زجٮت إ٣ةدة كٕ٦ؿٚذ٭ة  ٰ٬ظٲر زاد ا٣ؽـ ٔىل إٍ٣ص،
ٚرتصٓ إٌف أٝؿب ٔةدة ٜلة ٚذٕ ٢٧ث ٫كدٌٞص وٺة ا٣ـااؽ ٔ٤ٲٚ ،٫أ٦ة ظٲر ًف
ظٲي  ٫٤٠ك٣ٮ زاد ٔىل إ٣ةدة(.)4
Ê
٣لةكز ا٣ؽـ إٍ٣ص ٚ٭ٮ
(ٝ ) 4ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :كركاٱح ٛلة ،ٟ٣كٝةؿ ٦ة ٟ٣يف ا٣ؿكاٱح ا٣سة٩ٲح :ٹ ظؽ  ٨١٣ ،٫٣دؿصٓ إٌف
ا٣ذ٧ٲٲـ .ك٦س ٫٤يف َشح اٷثة٩ح ٪٤٣ةرص ،كركاٱح زة٣سح ٛلة ٟ٣قجٕح ٍٔص ٱٮ ٦نة.
(٦ )4ة ٚٲ ٫ذ٠ؿ آص دٕةٌف .كٔؽـ اٹٔذؽاد ثةٵم٭ؿ.
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮ٧٤٣ ÷ ٫٣كذعةًح(( :دٰٔ ا٣ىٺة أٱةـ أٝؿااٚ ))ٟأ٦ؿ٬ة ثة٣ؿصٮع إٌف
إ٣ةدة ثةٵٝؿاء ،ك٣ٲكخ اٵٝؿاء ٔجةرة ٔٝ ٨ؿء كاظؽ ،كا٣سٺزح ٍٗل ٕ٦ذربة إصًلٔ نةٚ ،جٰٞ
از٪ةف .كظضح أيب ٱٮق ٙأف ا٣ٮاظؽ ٬ٮ اٛلذٲ ٨ٞثٕؽ ثُٺف ا٣سٺزح٪٤ٝ .ة :اٛلؿدةف أٝؿب إٌف
ا٘لٓ٧؛ ٵف  ٨٦اً٤ٕ٣لء ٝ ٨٦ةؿ :أ ٢ٝا٘ل ٓ٧از٪ةف ،كٵف إ٣ةدة ٦أػٮذة  ٨٦إ٣ٮد
كا٣ذ١ؿر ،كذ ٟ٣ٹ ٱكذٕ ٢٧يف أ٦ ٨٦ ٢ٝؿدَل( .ثكذةف).
( )2قٮاء دٞؽـ اٵ ٢ٝأـ دأػؿ.)Í( .
(*) ظٲر ٹ ٱذى ٢زة٩ٲ٭ًل ثةٹقذعةًح.)Í( .
( )5كا٣نٲغ ُٔٲح.
٦جذؽأة أك ٕ٦ذةدة ،كٹ ٱٞةؿ¬ِ :لٕٝ ٢ؽر ٔةدٔلة ظٲٌ نة كا٣ـااؽ اقذعةًح،
¬
( )4قٮاء ٠ة٩خ
ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٬ؾق ُ٤٘٦ح٩( .ضؿم).
(*) ٱْ٪ؿ  ٢٬ثَل ٬ؾق اٛلكأ٣ح كثَل اٛلكأ٣ح اٚلة٦كح ٚؿؽ أـ ٹ؛ ٵ ٫٩ٱؽػ ٢يف ٬ؾق ا٣ذٰ ٝج٢
أ ٢ٝاُ٣٭ؿ ثٕؽ ظٲي َشٰٔ؟ (مة.)ٰ٦

٠ ٨٧ٚ :ة٩خ ٔةدٔلة أرثٕ نة ز ٥ظةًخ ٦ؿة ٗلك نة ٚ٭ؾا ٍ٘٦ل٤ٚ ،ٮ ظةًخ
ثٕؽق يف ٦ؿة أػؿل كصةكز إٍ٣ص ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ :إ١لة دؿصٓ¬ إٌف
ٔةدٔلة( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :إ١لة ٠ةٛلجذؽأة ،)4(Êكٝةؿ اث ٨اٚل٤ٲ٢
دٕ ٢٧ثةٚل٧ف ٵص ٢اِ٣صكرة إ٣ٲ٭ة ،كذ٠ؿق ا٣كٲؽ ٤لٲٯ يف اٛلجذؽأة إذا ظةًخ
٦ؿة ز ٥اقذعٲٌخ  ٨٦ثٕؽ(.)2
 ٨٦ :ظةًخ أرثٕ نة  ٨٦أكؿ ا٣ن٭ؿ زَ ٥٭ؿت أظؽ ٍٔص ،ز ٥ظةًخ
زجذخ ٜلة إ٣ةدة يف ا٣ٮٝخ كإ٣ؽد( )2يف اٙلٲي
Ê
أرثٕ نة زَ ٥٭ؿت أظؽ ٍٔص ٞٚؽ
خ ثٕةدٔلة ٬ؾق .كٝةؿ ُٔٲحٝ :ؽ
كاُ٣٭ؿٚ ،إذا اقذعٲٌخ يف ا٣ن٭ؿ ا٣سةٌل ٔ¬ ٤٧
زجخ ٜلة إ٣ؽد دكف ا٣ٮٝخ( )5إٹ أف دـٱؽ ٠ؾ ٟ٣يف ا٣ن٭ؿ ا٣سةٌل(.)4
¬ :كدٍ٘ل إ٣ةدة ٝؽ ٱ١ٮف يف ا٣ٮٝخ كإ٣ؽد  ٕ٦نة ،كٝؽ ٱ١ٮف يف إ٣ؽد
( )4ظٲر ٠ةف يف ا٣سة٣سح.)Í( .
(*) اٵكٌف ،ك ٰ٬اٵرثٓ.
( )4ظٲر ٠ةف يف ا٣سة٩ٲح.)Í( .
(*) كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف َشح اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣كإ٦ة ٕ٦ذةدة.
( )2كٝةؿ :ا٣ؿصٮع إٌف ذ ٟ٣أٝؿب  ٨٦ا٣ؿصٮع إٌف ٔةدة ٩كةا٭ةَ( .شح ُلؿاف).
( )2ٱٕ :ٰ٪كٱ١ٮف ٩ ٢٠ى٬ ٨٦ ٙؾا ا٣ن٭ؿ ث٪٧ـ٣ح م٭ؿ ٠ة ٢٦يف زجٮت إ٣ةدة يف أك٫٣
٤٣عٲي كيف آػؿق ُ٤٣٭ؿ( .ثكذةف).
(*) ٞٚؽ وةرت ٔةدٔلة أرثٕ نة يف أكؿ ٗ ٢٠لف ٍٔصة ،كٝؽ وةرت اٚل٧ف ٍٔصة ث٪٧ـ٣ح
ا٣ن٭ؿ يف أك٤٣ ٫٣عٲي كيف آػؿق ُ٤٣٭ؿ.
(ٚ )5رتصٓ إٌف ٔةدة ٝؿااج٭ة يف ا٣ٮٝخ إذا ًف ٱ٧ي ٔ٤ٲ٭ة َّإٹ ٦ؿة .ٍٞٚ
( )4كٝٮاق اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ ،ك٬ٮ اٛل٪ةقت ٞ٤٣ٮأؽ؛ إذ ٹ ٱسجخ ا٣ٮٝخ إٹ ثٞؿأٱ٠ ٨ةٕ٣ؽد،
كاٞ٣ٲةس ٔىل ا٣ن٭ؿٱًٕ ٨ٲٙ؛ ٷدٲةٚ ٫٩ٲ٭ًل ٦ؿدَل يف كٝخ كاظؽ ،ك٬ٮ أكؿ ا٣ن٭ؿ
٦سٺن ،كيف ا٣ن٭ؿ ا٣ٮاظؽ أدٯ ٦ؿة يف أك ٫٣ك٦ؿة يف كقُ ٥٤ٚ ،٫ٱذ١ؿر ٝلٲب٦ ٫ؿدَل يف كٝخ
كاظؽٚ ،ٺ ٱسجخ ا٣ٮٝخ إٹ ث٧ضٲب ٫يف ا٣ن٭ؿ ا٣سةٌل ٠ؾ.ٟ٣
(*) ٝةؿ يف ا٣ذ٧١ٲ :٢كاٵكؿ ٬ٮ اٛلؾ٬ت؛ ٵف اٛلٞىٮد أف ٱ١ٮف كٝخ اُ٣٭ؿ ا٣ؾم ثَل
اٙلٲٌذَل ٝؽ اقذٮل ٝؽرق ٦ؿدَلٚ ،ىةر ث٪٧ـ٣ح ٦ة ٣ٮ ٠ةف يف أكؿ  ٢٠م٭ؿ.

دكف ا٣ٮٝخ ،كٔ١ك.٫
¬ ٨٦ :أدة٬ة ا٣ؽـ يف كٝخ ا٦ذ٪ةع اٙلٲي ٚ٭ٮ اقذعةًح ٠ةُ٣٭ؿ٤ٚ ،ٮ اقذ٧ؿ
ُلة ا٣ؽـ إٌف كٝخ إ١٦ة٠ ٫٩ةف ٦ة ثٕؽق ظٲٌ نة( )4إف  ¬٢٧٠زٺز نة ،كإف صةكز إٍ٣ص()4

رصٕخ ٚٲ ٫إٌف ٔةدٔلة إف ٠ة٩خ ،كإٹ ٚإٌف ٔةدة ٩كةا٭ة إذا ٦ ٰ٬جذؽأة(.)2
¬ ٨٦ :أدة٬ة ا٣ؽـ يف كٝخ إ١٦ةف اٙلٲي ّلٲٌخ ،ك٦ذٯ آُٞ٩
و٤خ( )2كظ ٢كَؤ٬ة ٠ ٓ٦ؿا٬ح .Êكٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٤ل .)5(٢كٝةؿ
ا٣نة :ٰٕٚٹ ٱ١ؿق٪٤ٝ .ة :دٕ ٢٧يف  ٢٠كٝخ ثأ٦ةرد ،٫إٹ أف د١ٮف دٕذةد اُٞ٩ةع
ا٣ؽـ كرصٮٔ٤٧ٔ ٫خ ¬ثٕةدٔلة ز ٥ثًل ٱ١٪ن ٨٦ ٙثٕؽ.

(ٕٚ )4ىل ٬ؾا ٣ٮ ٠ة٩خ ٔةدٔلة يف أكؿ  ٢٠م٭ؿ ٗلك نة ٦سٺن ،ز ٥صةء٬ة يف م٭ؿ ٠ؾ ٟ٣زَ ٥٭ؿت
ٗلك نة ،ز ٥صةء٬ة زًل٩ٲ نة ٚٲ٤ــ أف د١ٮف ا٣سٺث اٛلذأػؿة ثٕؽ إٍ٣ص ظٲٌ نة ،كذ ٟ٣ثٌٗ ٥لك نة
 ٨٦ا٣سًلف إٌف اٚل٧ف ا٣ذٰ ٝج٤٭ة ٚذ١ٮف ٍٔص ناٚ ،٭ؾق َ٭ؿ؛ ٣ذٕؾر إ١٦ةف اٙلٲي ٚٲ٭ة،
كا٣سٺث ا٣جةٝٲح  ٨٦ا٣سًلف اٛلؾ٠ٮرة ظٲي؛ إذ  ٰ٬كٝخ إ١٦ةف ،كذ٬ ٟ٣ٮ اٛلؾ٬ت ظٲر ًف
٣لةكز إٍ٣ص؛ إذ ٣ٮ صةكز٬ة ًف ٱٕذرب ذ ،ٟ٣كٱٕذرب ثأف ا٣سٺث َ٭ؿ؛ ٵف ٦ة ادى ٢ثؽـ
اٹقذعةًح ٚٺ ٱسجخ كٹ ٱٍ٘ل ،كذٚ ٟ٣ٲًل أدٯ يف ٍٗل إ٣ةدة كصةكزٚ ،ٺ ٱٞ٪ي ٦ة ٱأيت يف
اٛلكأ٣ح ا٣ؿاثٕحٚ ،إف اٚل٧ف اٵػٍلة صةءت يف كٝخ ٔةدٔلة؛ ٤ٚؾ ٟ٣ظ٪٧١ة ثسٺث ٪٦٭ة
ظٲي كٱٮَ٦ل َ٭ؿ .كآص أٔ[ .)Í( ٥٤ٱْ٪ؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ( .قًلع مٲغ)] .ك٦ ٫٤ٕ٣كذٛةد ٬ؾا
ا٣ذٛىٲٝ ٨٦ ٢ٮ ٫٣يف اٵز٬ةر :كإٹ ٚةقذعةًح ( .٫٤٠قًلع قٲؽ٩ة ظك )ª ٨ك(.)Í
( ٨٦ )4كٝخ إ١٦ة.)Í( .٫٩
( )2أك ٦ذٍ٘لة.)Í( .
]
4
[
( )2ثة٣ٮًٮء ٍٗ ٨٦ل ٗك ٢إذا ا٣ ُٓٞ٩ؽكف زٺث  ،كثٕؽ٬ة د٘ذك ٢١٣ ٢وٺة دى٤ٲ٭ة
ثٕؽ ٕ٦ةكدة ا٣ؽـ يف أز٪ةء إٍ٣ص.)Í( .
( )5كذ ٟ٣د٘٤ٲت ٘لة٩ت اٙلْؿٝ ،ةؿ ٔ ٫٪يف ا٣رب٬ةف :ك٬ؾا إذا ٠ةف اُٞ٩ةٔ ٫ثٕؽ ا٣سٺث ٹ
ٝج٤٭ة( .ثكذةف).
-------------------------

[ ]4يف اٛلجذؽأة  ٞ٤ُ٦نة ،كاٛلٕذةدة إف ًف دٔ ٨١ةدٔلة دٮقٍ اٞ٪٣ةء ،كإٹ ٚع ٫٧١ظ ٥١اٙلٲي.)Í( .

¬ ٨٦ :صةكز د٦٭ة إٍ٣ص( )4اٗذك٤خ( )4كو٤خ كظ ٢كَؤ٬ة ،ز ٥إف
٠ة٩خ ذات ٔةدة رصٕخ إٌف ٔةدٔلة كٌٝخ وٺة ا٣ـااؽ ٔ٤ٲ٭ة إٌف آػؿ إ٣ةَش،
كإف ٠ة٩خ ٦جذؽأة رصٕخ إٌف ٔةدة

٩كةا٭ة()2

ٝ ٨٦ج٢

اٵب()2

٠ةٵػٮات

كث٪ةت اٷػٮة كإً٣لت كث٪ةت اٵًٔلـٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجطٚ :ذٕ¬٢٧
ثأ٠سؿ ٨٬ظٲٌ نة كأ٤ٝ٭َ ٨٭ؿ نا .ٱٕ :ٰ٪إذا أ ٨١٦ا٘ل ٓ٧ثٲ٪٭ًل( ،)5كإف ًف ٱ)4(٨١٧

٤ٕ٤ٚ٭ة د١ٮف ٠ة٣ذٰ ٹ ٩كةء ٜلة(ٝ .)1ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجطٚ :إف ًف ٱٜ ٨١لة
٩كةء ٝ ٨٦ج ٢اٵب ٝ ٨٧ٚج ٢أ٦٭ة( .)1كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ دؿصٓ إٌف ٍٗل٬ة ،ث٢
( )4ك٣ٮ ٙلْح.)Í( .
( )4ٵكؿ وٺة  ٨٦ظةدم ٍٔص قٮاء ٠ةف ا٣ؽـ  ُٕٞ٪٦نة أك ٦كذ٧ؿ نا؛ ٵف ٦ة زاد ٔ٤ٲٚ ٫٭ٮ
اقذعةًح ث ٢١ظةؿ.
( )2كد١ٮف ٔةدة ٜلة ثأكؿ ٦ؿة ،كٹ ٱٕذرب أف ٱـٱؽ د٦٭ة ٔىل إٍ٣ص ثن٭ؿٱ ،٨ث٦ ٢ة صةء ثٕؽ
ذ ٨٦ ٟ٣زٱةدة ٔىل ٔةدة ٩كةا٭ة أك ٞ٩ىةف ٚ٭ٮ ٍ٘٦ل ٕ٣ةدٔلة( .دٱجةج).
( )2كقٮاء  Ê٨٠ظٲةت أك ٦ٲذةت ٝج٤٭ة أك ثٕؽ٬ة ،كٹ ظ٣ ٥١ذٍ٘ل ٔةدٔل ٨ثٕؽ أف رصٕخ
إ٣ٲ٭ ،٨ك٤ٕ٣٭ ٨ٱؿصٕ ٨إ٣ٲ٭ة[٤ٚ .]4ٮ  ٨٠و٘ةر نا ٔ٤٧خ ثٕةدٔل ٨ثٕؽ ث٤ٮٗ٭ ،٨ذ٠ؿق يف
اٙلٛٲِ .)Í( .كدٕٝ ٢٧ج ٢ا٣ج٤ٮغ ثأ ٢ٝاُ٣٭ؿ كأ٠سؿ اٙلٲي.)Í( .
( )5اْ٣ة٬ؿ أف ا٘ل Éٓ٧ثٲ٪٭ًل ٹ ٱ١ةد ٱٮصؽٚ ،ٲع.ٜٞ
( )4كذ٩ ٟ٣عٮ أف ٱ١ٮف ثٌٕ٭ّ ٨لٲي ٗلك نة كدُ٭ؿ ثة ٰٝا٣ن٭ؿ ،كثٌٕ٭ّ ٨لٲي زٺز نة
كدُ٭ؿ ازٍٔ ٰ٪ص ،ز٠ ٥ؾٚ ،ٟ٣٭ٮ ٹ ٱ ٨١٧أف ّلٲي ٗلك نة كدُ٭ؿ ازٍٔ ٰ٪ص يف ا٣ن٭ؿ
٦ؿدَلٝ .ةؿ يف ا١٣ٮا٠ت :ك٦سةؿ اٛل ٨١٧أف ٱ١ٮف ٚٲ٭ّ ٨٦ ٨لٲي زٺز نة كدُ٭ؿ ازٰ٪
ٍٔص يف ا٣ن٭ؿ ٦ؿدَل ،كٚٲ٭ّ ٨٦ ٨لٲي ٗلك نة كدُ٭ؿ ٍٔص ناٚ ،ذضٕ٬ ٢ؾق ظٲٌ٭ة ٗلك نة
كَ٭ؿ٬ة ٍٔص نا( .ثكذةف)ٚ .ٲْ٪ؿ يف ٬ؾا ٚإ١لة ٔ٤٧خ ثعٲي إظؽاً٬ل كَ٭ؿ٬ةٚ ،ٺ ٕلٓ.
( )1كاٛلؼذةر¬ أ١لة دٕ ٢٧ثأ٠سؿ ٨٬ظٲٌ نة كأ٠سؿَ ٨٬٭ؿ نا كإف دؽاػ٤خ اٵم٭ؿ ،كٹ د١ٮف
٠ة٣ذٰ ٹ ٩كةء ٜلة( .قٲؽ٩ة ظك ٨ا٣نجٲجٰ).
( )1كأػؾق ٠ ٨٦ٺ٦٭ ٥يف اٛل٭ٮرٗ( .ٲر)٪٤ٝ .ة¬ :اٙلٲي  ٨٦وٛةت اٵثؽاف ،ك ٰ٬أمج٫
ثج ؽف أثٲ٭ة ،ثؼٺؼ اٛل٭ؿ ٚ٭ٮ  ٨٦وٛةت ا٣ؿٚةٔح كا٣ٮًةٔح ،ٱٕٚ :ٰ٪ٺ دؿصٓ إ٣ٲ٭.٨
-------------------------

[ ]4ك٬ؾا ً٦ل ٱؿصٓ ٚٲ ٫اٵو ٢إٌف اٛ٣ؿع.

ِلٕ ٢ظٲٌ٭ة ٍٔص نا كَ٭ؿ٬ة ٍٔصٱ .٨كٔىل أظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚإ١لة دؿصٓ إٌف
اٵٗ٤ت ٔ ٨٦ةدة ا٪٣كةء ،ك ٰ٬قخ أك قجٓ٪٤ٝ .ةٚ :إف ًف ٱٜ ٨١لة ٩كةء  ٍٝأك
٦ ٨٠س٤٭ة ٦كذعةًةت أك ص٭٤خ ٔةدٔل ٨صٕ٤خ ظٲٌ٭ة ٍٔصان كَ٭ؿ٬ة
ٍٔصٱ٨؛ ٵ ٫٩ا٘٣ة٣ت  ٨٦ظةؿ ا٪٣كةء أ١لة ّلٲي يف ا٣ن٭ؿ ٦ؿة ،ذ٠ؿق يف َشح
اٷثة٩ح .كٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ¬ كا٣ذؾ٠ؿةِ :لٕ ٢ظٲٌ٭ة ٍٔصان كَ٭ؿ٬ة ٍٔص نا؛ ٔ٧ٺن
ثةٵظٮط.
 ٨٦ :أدة٬ة ا٣ؽـ( )4يف ٍٗل كٝخ ٔةدٔلة ثٕؽ َ٭ؿ وعٲط ،أك ٠ة٩خ
٩ةقٲح ٣ٮٝخ ٔةدٔلة ٚإ١لة دىٮـ()4؛ ٵ ٫٩صةاـ( ،)2كٹ دىيل Êكٹ دٞؿأ كٹ دٮَأ
إٌف آػؿ إ٣ةَش(ٚ ،)2إف زاد ٔ٤ٲْ٩ )5(٫ؿت يف كٝخ ٔةدٔلةٚ :إف ٠ةف أػُة٬ة
(٬ )4ؾق ذات اٷ١٦ةف ا٣ذٰ ٚٲ٭ة ا٣ىٮردةفٚ ،ة٣ىٮرة اٵكٌف أف ٱأدٲ٭ة ا٣ؽـ يف ٍٗل كٝخ
ٔةدٔلة ثٕؽ َ٭ؿ وعٲط ،كا١٣ٺـ ٔ٤ٲ٭ة ً٠ل يف ا١٣ذةب ٫٪١٣ ،أدػ ٢يف اٛلكأ٣ح وٮرة
٣ٲكخ ٪٦٭ة ،كٝ ٰ٬ٮ :٫٣أك ٠ة٩خ ٩ةقٲح ٣ٮٝخ ٔةدٔلة .ك٬ؾق ا٣ىٮرة صٕ٤٭ة يف ا٣رب٬ةف
يف ٍٗل ٬ؾا اٛلٮًٓ( .ثكذةف).
اٛلؾ٬ت أ١لة ٹ دىٮـ يف اٵكٌف ،كيف ا٣سة٩ٲح يف إٍ٣ص اٵكٌف ،كأ٦ة ٚٲًل ثٕؽ٬ة يف ا٣ىٮرة
¬
()4
اٵػٍلة ٚذىٮـ كٹ دىيل كٹ دٮَأ.)Í( .
( )2ٱٕ ٰ٪وٲةـ اٙلةاي ،ك ٫٪١٣ٹ ٣لت ،كٵف وٮـ ٱٮـ ا٣ن ٟأكٌف  ٨٦إُٚةرق( .ثكذةف).
كيف اٛ٣ذط كَشظ :٫ك٥لذه اٙلٲي ثأ٤ ٫٩لؿـ¬ ث ٫أٱٌ نة أ٦ؿاف ،كً٬ل ا٣ىٮـ ،ذ٠ؿق يف
اٙلٛٲِ ،كيف ا٣جعؿ أ ٫٩إصًلعَ( .شح ٚذط).
( )2كّة٬ؿ اٵز٬ةر أف إٍ٣ص ظٲي¬ ،ٵ ٫٩كٝخ إ١٦ةف ظٲر ًف ٣لةكز إٍ٣صٚ ،ذعٔ ٥١ىل
ٛ٩ك٭ة ثٕ٧ة٤٦ذ٠ ٫ةٙلةاي يف ٕلٲٓ اٵظ١ةـ ا٣ىٮـ كٍٗلق ،كأ٦ة ٣ٮ صةكز إٍ٣ص ً١ٚل يف
ا١٣ذةب ،كآص أٔ.٥٤
(*) كذ ٟ٣د٘٤ٲت ٘لة٩ت اٙلْؿ ،ك٬ؾا ا١٣ٺـ إٌف ٪٬ة راصٓ إ٣ٲ٭ًل  ٕ٦نة :ذات اٷ١٦ةف
كا٪٣ةقٲح( .ثكذةف) .أ٦ة يف ا٣ىٮـ ٚٺ ٱكذٞٲ ٥إٹ يف¬ ا٪٣ةقٲح .ٍٞٚ
(٬ )5ؾا راصٓ إٌف ذات اٷ١٦ةف ،كأ٦ة ا٪٣ةقٲح ٚضٮاُلة ٦ذأػؿ ،ك٬ٮ ٝٮ :٫٣كيف ا٪٣ةقٲح ٣ٮٝخ
ٔةدٔلة د٘ذك ٢١٣ ٢وٺة ،كذ ٟ٣ٵ١لة ِلٮز أ ٫٩ا٩ذ٭ةء ظٲي كاثذؽاء َ٭ؿ( .ثكذةف).

ا٣ؽـ ٚٲٞٚ ٫ؽر ٔةدٔلة ٬ ٨٦ؾق إٍ٣ص ظٲي كا٣ـااؽ اقذعةًح ٠ة٣ـااؽ ٔىل
إٍ٣ص ،كٝؽ دٍ٘ل¬ كٝذ٭ة(ٚ )4ٺ ٱسجخ ٜلة كٝخ إٹ ثٞؿء٬ )4(ٓ٦ Êؾا ،ك٠ؾا إذا ٠ةف
ٝؽ صةء٬ة ا٣ؽـ يف كٝخ ٔةدٔلة ك٠ة٩خ ٔةدٔلة دذ ،٢ٞ٪كإف ٠ة٩خ ٔةدٔلة ٹ دذ٢ٞ٪
كٝؽ صةء٬ة يف كٝذ٭ة ٠ةف ٬ؾا ا٣ؽـ  ٫٤٠اقذعةًÉح(ٚ )2ذٌٞص وٺد ،٫ذ٠ؿق يف¬
اٍ٣صح كا ٓ٧٤٣كاٛلؤٱؽ ثةٓص .كٝةؿ يف ا٣ذعؿٱؿ كأثٮ َة٣ت :د١ٮف إٍ٣ص ظٲٌ نة.
كٝةؿ ا ٰ٪١٣كاٞٛ٣٭ةء ٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٱ١ٮف ٝؽر
ٔةدٔلة ظٲٌ نة .كيف ا٪٣ةقٲح ٣ٮٝخ ٔةدٔلة د٘ذك ٢١٣ ٢وٺة ،إٹ ٚٲًل ٔ٧٤خ أ٫٩
إ٦ة َ٭ؿ( )2كإٹ ظٲي كًف دٕ ٥٤أظؽً٬ل ثٕٲٚ ٫٪ذٮًأ ٣ٮٝخ  ٢٠وٺة(.)5
٠ ٨٦ :ة٩خ ٔةدٔلة ٗلك نة يف أكؿ ا٣ن٭ؿ( ،)4ز ٥أدة٬ة ا٣ؽـ يف ثٕي
ا٣ن٭ٮر ٗلك نة يف أك ٫٣كَ٭ؿت ازٍٔ ٰ٪ص ،ز ٥أدة٬ة ا٣ؽـ ٗلك نة زَ ٥٭ؿت زًل٩ٲح
أٱةـ ،ز ٥ظةًخ ٗلك نة يف أكؿ ا٣ن٭ؿ ا٣سةٌل٠ -ةف اٙلٲي ٬ ٨٦ؾق اٚل٧ف زٺزح
( )4كّة٬ؿ اٵز٬ةر أً ٫٩ف ٱذٍ٘ل كٝذ٭ة؛ ٹدىة ٫٣ثؽـ اٹقذعةًح.
( )4ٱْ٪ؿ  ٢٬ٱكذٞٲٔ ٥ىل أوٮؿ اٛلؾ٬ت Êأـ ٹ ثؽ ٝ ٨٦ؿااٍٗ ٨ل ٬ؾا؛ ٵف ٦ة ادى ٢ثؽـ
¬
اْ٣ة٬ؿ
اٹقذعةًح ٹ ٱٍ٘ل كٹ ٱسجخ ،ا٤٣٭ ٥إٹ أف ٱٞةؿ :ذٟ ٟ٣لذه ثةٕ٣ؽدٚ ،ٲعٜٞ؟
أف ا٣ٮٝخ ٝؽ دٍ٘ل ثٛ٪ف اٛلُ ٢يف كٝذ١ٚ .٫ٺـ ا١٣ذةب ٦كذٞٲ( .٥مة .)ٰ٦كيف ٬ة٦ل
َشح اٵز٬ةر ٔىل ٬ؾق ا٣ىٮرة أ١لة دؿصٓ يف ا٣ٮٝخ إٌف ٔةدة ٩كةا٭ة ،ك ٓ٦ ٫٤ٕ٣اٷَجةؽ،
ك٦ة يف ا٣جٲةف  ٓ٦ا٘لٛةؼ؛ ٚٺ د٪ةيف( .قٲؽ٩ة ظك ٨ا٣نجٲجٰ ¦).
( )2إٌف كٝخ ٔةدٔلة يف ا٣ذٰ ًف ٱذٍ٘ل كٝذ٭ة كٹ ٔؽد٬ة ،ك٦ذٍ٘لة ا٣ٮٝخ إٌف ٔةدة ٝؿااج٭ة .يف
ا٣ٮٝخ .ٍٞٚ
(٦ )2سة٠ ٨٦ :٫٣ةف ظٲٌ٭ة  ٨٦أكؿ ا٣ن٭ؿ ك ٰ٬ٹ دٕٚ ،٥٠ ٥٤ة٣سٺث اٵكٌف دٕ ٥٤أ١لة َ٭ؿ،
كثٕؽ٬ة زٺث ِلٮز أ١لة ظٲي كِلٮز أ١لة َ٭ؿ( .دؾ٠ؿة).كزٺث ثٕؽ إٍ٣ص.
(*) ٩عٮ أف دٕ ٥٤أف ظٲٌ٭ة ٗلف  ٨٦أكؿ ٍٔص ٍٔ ٨٦صات ا٣ن٭ؿ ،كًف دٕ ٰ٬ ٢٬ ٥٤يف
إٍ٣ص اٵكٌف أك ا٣ٮقُٯ أك اٵػؿل.
(ٔ )5ىل اٞ٣ٮؿ ثٮصٮب ا٣ىٺة ٔ٤ٲ٭ة ،كاٛلؾ٬ت ػٺ.¬٫ٚ
(٬ )4ؾق ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح  ٨٦وٮريت ذات اٷ١٦ةف( .ثكذةف).

أٱةـ( ،)4كا٣ٲٮ٦ةف اٵكٹف َ٭ؿ  ٓ٦ا٣سًلف ا٣ذٰ ٝج٤٭ة( ،)4ك٬ؾا إذا ٠ة٩خ ٔةدٔلة
دذ ،٢ٞ٪كإف ٠ة٩خ ٹ دذ٠ ٢ٞ٪ة٩خ اٚل٧ف اٛلذٮقُح كا٣سًلف ا٣ذٰ ثٕؽ٬ة َ٭ؿ نا؛
ٵف ا٣ؽـ ٠أ٦ ٫٩ذىٚ ٢ٲ٭ة .كٔىل ٝٮؿ ا٣ذعؿٱؿ ا٣ؾم دٞؽـ ٱ١ٮف ٍٔص ٪٦٭ة
ظٲٌ نة ،كزٺث ٪٦٭ة كاٚل٧ف اٳػؿة َ٭ؿ نا(.)2
كظ ٥١اٙلةاي ظ ٥١ا٘ل٪ت ٚٲًل ٤ل ٢ك٤لؿـ ،إٹ ا٣ٮطء يف
¬
:
اٛ٣ؿج(ٚ )2ٲعؿـ إصًلٔ نة( ،)5كٹ ٛ٠ةرة ٚٲ ٫إٹ¬ ا٣ذٮثح .كٝةؿ اثٔ ٨جةس كأظؽ
( )4كاٛلؾ٬ت¬ أ١لة د ٢٧١ا٣سًلف ثٲٮَ٦ل  ٨٦اٚل٧ف اٛلذٮقُح ٞلةْٚح ٔىل ا٣ٮٝخ اٛلكذ٧ؿ ،كٹ
ٚؿؽ ثَل أف د١ٮف ٔةدٔلة دذ ٢ٞ٪أـ ٹً٠ .)Í( .ل يف ظٮا٨ل َشح اٵز٬ةر ٔ ٨ا٣نة.ٰ٦
(قًلع مٲغ).
(*) كّة٬ؿ ا٣ذؾ٠ؿة أف ٱٮَ٦ل  ٨ ٦أكؿ اٚل٧ف دذ٧ح ُ٤٣٭ؿ كا٣سٺث ظٲي ٍٗ ٨٦ل ٚؿؽ ثَل
أف د١ٮف ٔةدٔلة دذ ٢ٞ٪أـ ٹ ،ك ٫٤ٕ٣أكٌف؛ ٵف اٚل٧ف ا٣ذٰ  ٨٦زةٍٔ ٨٦ص صةءت يف كٝخ
إ١٦ةف ،ك٣ٲف يف اٵز٬ةر ٦ة ٥لة ٙ٣إَٺؽ ا٣ذؾ٠ؿة ،كآص أٔ .٥٤كٝؿرق ا٣نة.ٰ٦
(*) ك٬ؾا ٱكذٞٲٔ ٥ىل ٠ٺـ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ يف ٦كأ٣ح اٞ٪٣ةء ا٣ذٰ دٞؽ٦خ يف أكؿ ا١٣ذةب ،كأ٦ة
ٔىل ٠ٺـ اٍ٣صح كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ٚأ ٫٩ٱ١ٮف ا٣ؽـ يف ظ ٥١اٛلذىُ ٢لة  ٨٦ا٣ٲٮـ
ا٣سةٍٔ ٨٦صٚ ،ٲ١ٮف اقذعةًح إٌف آػؿ ا٣ن٭ؿ إذا ٠ة٩خ ٔةدٔلة ٹ دذ ،٢ٞ٪كد١ٮف اٚل٧ف
ا٣ذٰ يف أكؿ ا٣ن٭ؿ ظٲٌ نة؛ ٵ١لة كٝخ ٔةدٔلة٠( .ٮا٠ت).
(ٍٗ ٨٦ )4ل ٚؿؽ ثَل أف د١ٮف ٔةدٔلة دذ ٢ٞ٪أـ ٹ.)Í( .
( )2اٚل٧ف اٛلذٮقُح كٗلك نة ثٕؽ٬ة  ٨٦اٞ٪٣ةء ظٲي ،كثة ٰٝا٣ن٭ؿ كاٚل٧ف اٳػؿة ا٣ذٰ يف
أكؿ ا٣ن٭ؿ اٳػؿ َ٭ؿ  ٓ٦ٱٮَ٦ل ثٕؽ٬ة أٱٌ نة ظذٯ دٍٔ ٢٧١ص( .ثؿ٬ةف).
( )2كا٣ىٮـ كا٣ذنج ٫ثة٣ىةاٝ .) Í( .٥ةؿ اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ # ٨يف َشح ا٣جعؿ٤ٝ :خ:
ك ٫ ٤ٕ٣أراد ثة٣ذنج ٫ث٠ ٫ذ ٥اٷُٚةر كإّ٭ةر اٹظرتاز ٔ ٨اٛلُٛؿات ك٩عٮ ذ ٨٦ ٟ٣وٛح
أ ٢٬ا٣ىٲةـ.
ََ ََُْ ُ ذ َ ذ َْ ُْ َ
(ٞ٣ )5ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَل تلربَْٔ ضِت حؽٓرنّص [ا٣جٞؿة .]444كٹ ٛ٠ةرة ٚٲ٫؛ ٛلة ركم ٔٔ ٨يل #
أف رصٺن أدةق ٞٚةؿ  :٫٣إٌل كَبخ ا٦ؿأيت ٔىل ٍٗل َ٭ؿٞٚ .ةؿ(( :اذ٬ت ًٚل أ٩خ ثىجٮر كٹ
ٝؽكر ،كاقذ٘ٛؿ آص  ٨٦ذ٩ج ٟكٹ دٕؽ إٌف ٦س٤٭ة ،كٹ ظٮؿ كٹ ٝٮة إٹ ثةٓص)) كًف ٱأ٦ؿق
ثةٛ١٣ةرة .كٵ ٫٩كطء ٞلؿـ ٣ٶذل ٚٺ ٛ٠ةرة ٚٲ٠ ٫ة٣ؽثؿ .كظضح اثٔ ٨جةس ٝٮ٨٦(( :÷ ٫٣
=

ٝٮٍف ا٣نة٣ :ٰٕٚلت دٱ٪ةر إف ٠ةف يف أكؿ اٙلٲي ،أك ٩ى ٙدٱ٪ةر إف ٠ةف يف
آػؿق .كٝةؿ اٙلك٣ :٨لت ٔذ ٜرٝجح أك ٬ؽم ثؽ٩ح( )4أك إَٕةـ ٍٔصٱ ٨وةٔ نة.
¬ :ك٤ل ٢اٹقذ٧ذةع ٪٦٭ة ٚٲًل ٚٮؽ اَ٣صة كٚٲًل ّلخ ا٣ؿ٠جح كٚة ٝنة .ك٠ؾا ٚٲًل¬
ثٲ٪٭ًل ٍٗل اٛ٣ؿصَل( ،)4ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح( )2كأيب ٱٮق .ٙكٝةؿ اٞ٣ةق :٥ٱ١ؿق¬(.)2
¬ :كإذا َ٭ؿت ًف دٮَأ ظذٯ د٘ك ٢٠ )5(٢ثؽ١لة أك دٲ ٥٧إذا ٔؽ٦خ
اٛلةء ك٣ٮ يف¬ أكؿ كٝخ ا٣ىٺة ،ػٺؼ ا١٣ةيف( .)4كد١ؿر¬ ا٣ذٲٛ ٥٧لٕةكدة ا٣ٮطء،
ػٺؼ ا١٣ةيف كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٝ ،ٰٕٚةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإٹ أف د٪ٮٱÊ٫
ٛلؿدَل أك أ٠سؿ أك ٣ٮٝخ َٕ٦ل ٛ٠ٯ اٵكؿ إٹ ٔ٪ؽ اٛل٪ىٮر ثةٓص( )1أ ٫٩ٱجُ ٢ثًل
ٱٞ٪ي ا٣ٮًٮءٚ .إف ًف ِلؽ ٦ةء كٹ دؿاث نة صةز كَؤ٬ةً٠ Êل ِلٮز وٺٔلة( )1ك٣ٮ

أدٯ ا٦ؿأد ٫ك ٰ٬ظةاي ٤ٚٲذىؽؽ ثؽٱ٪ةر ،ك ٨٦أدة٬ة كٝؽ أدثؿ ا٣ؽـ ٤ٚٲذىؽؽ ث٪ىٙ
دٱ٪ةر))٪٤ٝ .ة :ظؽٱر ًٕٲ ،ٙق٪٧٤ة ٪ٚؽب ٕلٕ نة ثَل اٵد٣ح .كظضح اٙلك ٨أ ٫٩كطء
ٞلؿـ ٚأمج ٫ا٣ٮطء يف ١لةر رٌ٦ةف٪٤ٝ .ة :اٵو٠ ٢ل٪ٮع ،ق٪٧٤ة ٤ٚعؿ٦ح ا٣ن٭ؿ( .ثكذةف).
( )4ٱٕ :ٰ٪يف ١٦ح؛ ٵف اٜلؽم أٱً٪ل أَٚ ٜ٤ةٛلؿاد يف ١٦ح.
( )4ٱٕ :ٰ٪ثةَ٪٭ًل.)Í( .
( )2ظضذ٪ة ٝٮ(( :÷ ٫٣اوٕ٪ٮا ٨ ٢٠لء إٹ ا١٪٣ةح)) .كظضذ٭ٝ ٥ٮ٦ ٟ٣(( :÷ ٫٣ة
ٚٮؽ اٷزار ك٣ٲف ٦ ٟ٣ة ّلذ٪٤ٝ .))٫ة :ػُةب ٛل ٨ٹ ٱٛ٩ ٟ٤٧كٕ ٫لٕ نة ثَل اٵد٣ح( .ثكذةف).
( )2د٪ـٱ.٫
( )5ٵف اٛلة ٫٪٦ ٓ٩اٙلؽث ،ك٬ٮ ثةؽ ٦ة ًف د٘ذك .٢ثؼٺؼ ا٣ىٮـ ٚٲىط ٪٦٭ة ٝج ٢ا٘٣ك٢؛
ٵف اٛلة٬ ٫٪٦ ٓ٩ٮ اٙلٲي ،كٝؽ ا( .ُٓٞ٩ثؿ٬ةف).
( )4ٱٕٚ :ٰ٪ٲضت ا٣ذأػٍل ٠ة٣ىٺة٪٤ٝ .ة :ٹ كٝخ ٟ ٫٣لىٮص( .ثكذةف).
( )1ك٠ٺـ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٬ٮ اٛلؼذةر يف ٍٗل ٬ؾق اٛلكأ٣ح ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
( )1ك٠ؾا ٦ف اٛلىع ٙكدػٮؿ اٛلكضؽ كٝؿاءة اٞ٣ؿآف؛ ٝٲةق نة ٔىل ا٣ىٺة ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ.
(ُلؿاف)٤ .ل ٜٞاٞ٣ٲةسٚ ،إف ٬ؾا كاصت ٌ٦ٲ ،ٜثؼٺؼ ا ٢ٛ٪٣كاٞ٣ؿاءة ،كٵ ٫٩ٹ
رضكرة ٚٲ( .٫مة.)Í( )ٰ٦

ٛ٩ٺن( )4ك٣ٮ يف أكؿ ا٣ٮٝخ ،ػٺؼ ا١٣ةيف.
ٚ :إف ا٦ذٕ٪خ  ٨٦ا٘٣كً ٢ف ٤ل ٢ك¬َؤ٬ة .كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ٣ :لؿم اٛلةء
ٔ٤ٲ٭ة( )4كظ ٫٣ ٢كَؤ٬ة ،كدك ٍٞا٪٣ٲح ٪٬ة ً٠ل يف ٗك ٢اٛلض٪ٮ٩ح كا١٣ةٚؿة(.)2
كٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ كَشح اٷثة٩ح :إف ا١٣ةٚؿة( )2ٹ ّلذةج إٌف ٗك٢؛ ٵف ٩ٲذ٭ة ٠ٺ
٩ٲح .كٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح كوةظجٲ ٫كركاٱح ٔ ٨زٱؽ ثٔ ٨يل أف اٙلةاي إذا َ٭ؿت
ٵ٠سؿ اٙلٲي ظ ٢كَؤ٬ة ٍٗ ٨٦ل ٗك ٢كٹ دٲ ،)5(٥٧كإف َ٭ؿت ٣ؽكف ذٟ٣
ٚٺ ثؽ  ٨٦ا٘٣ك ٢أك ا٣ذٲ ٥٧أك ٌ٦ص كٝخ وٺة ٨١٣ ،ا٣ذٲ٪ٔ ٥٧ؽ أيب ظ٪ٲٛح ٹ
٣لـم يف اٙلِص ،ث ٢ثٌ٧ص كٝخ ا٣ىٺة.
 :كإذا اٗذك٤خ ثًلء َة٬ؿ ٔ٪ؽ٬ة ٹ ٔ٪ؽ زكص٭ة أك ا١ٕ٣ف أك اػذٙ٤
٦ؾ٬ج٭ًل يف كصٮب ٩ٲح ا٘٣كٚ ٢ةٕ٣ربة ث٧ؾ٬ج٭ة(.)4
¬ :كٱٕ ٢٧ا٣ـكج ثٞٮؿ زكصذ )1(٫يف دٔٮا٬ة اٙلٲي أك اُ٣٭ؿٝ ،ةؿ
( )4كيف َشح اثُ ٨لؿاف :اٛ٣ؿض؛ إذ ٹ رضكرة يف ا.)Í( .٢ٛ٪٣
( )4كيف َشح ُلؿاف٦ Êة  :٫ْٛ٣كاٵٝؿب أ ٫٩ٹ ٱ ٰٛ١ا٣ـكج إصؿاء اٛلةء ٔ٤ٲ٭ة .ٱٞةؿ :ك٠ؾا
ا٣ؽ ٓ٦ ¬ ٟ٣صؿم اٛلةء ٹ ٱٰٛ١؛ ٕ٣ؽـ ا٪٣ٲح.
( )2أ٦ة ا١٣ةٚؿة كاٛلض٪ٮ٩ح ٚٺ ثؽ  ٨٦ا٘٣ك ،٢كدك ٍٞا٪٣ٲح ِ٤٣صكرة( .قٺ.)Í( )ٰ٦
( )2ٱٕ ٰ٪ا١٣ذةثٲح ٔىل اٞ٣ٮؿ ثىعح ١٩ةظ٭ة.
َ َ ََ ذْ َ
َ
( )5كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َ
ض ذِت َح ْؽ ُٓ ْرنّص ك٠ة٘ل٪ةثح٪٤ٝ .ةٝ :ةؿْ :صفإِذا تؽٓرنّص ،كٹ ٝٲةس
 ٓ٦ا٪٣ه.

( )4كاٛلٞؿر اٛلؼذةر ػٺؼ ذ ،ٟ٣كأ١لة ٹ د٤ــ ا٣ـكج اصذ٭ةد٬ة إٹ ثعً٠ ،٥١ل ذ٠ؿق اٷ٦ةـ
اٛل٭ؽم  #يف َشح اٵز٬ةر يف ا٣ذ٪جٲ ،٫كآص أًٔٚ .٥٤ل ظ ٥١ث ٫اٙلة٣ ٥٠ــ اٳػؿ ّة٬ؿ نا
كثةَ ٪نة .كٹ ٱٞةؿ :ٹ ٪ٕ٦ٯ ٤٣ع ٥١يف إ٣جةدات؛ ٵف يف ذ ٟ٣ظ ٞنة ٳد.)Í( .ٰ٦
(*) ٔ ٓ٦ؽـ اٛلؿإٚح.
( )1إذا ٠ة٩خ ٔؽ٣ح ،كإٹ ٚٺ ثؽ  ٨٦ا ٨ْ٣ثىعح ٝٮٜلة .كيف ظةمٲح¬ :ٱ ٰٛ١ا٣نٟ؛ ٘لؿم ٔةدة
اٛلكَ٧٤ل ثؾ( .ٟ٣وٕٲرتم) .ك٬ٮ ّة٬ؿ ٝٮؿ أيب ِ٦ص يف َشح اٞ٣ة٬ل زٱؽ ،ك٬ٮ اٛلؼذةر.
(*) ك٣ٮ ٍٗل ٔؽ٣ح.)Í( .

اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إٹ أف ٱْ٠ ¬٨ؾُلة.
¬ :ك٩ؽب ٜلة أف دٮًأ يف أكٝةت ا٣ىٺة كدٮص ٫اٞ٣ج٤ح كدؾ٠ؿ
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دٕةٌف ثأ٩ٮاع ذ٠ؿق ،كأف دذ ْٙ٪كدذـٱ٣ ٨ـكص٭ة( .)4كٔ٤ٲ٭ة ٌٝةء ا٣ىٲةـ ٹ
ا٣ىٺة(.)2
 :كٔ٤ٲ٭ة¬ إٞ٩ةء دـ اٙلٲي(ٚ ٨٦ )2ؿص٭ة()5؛ ٵف ثٞةءق ٚٲ ٫ٱ ٓ٪٧وعح
ا٘٣ك٠ ،٢جٞةء اٛل ٰ٪يف إظ٤ٲ ٢ا٣ؿصٝ .٢ٲ :٢كظؽ ذ ٨٦ ٟ٣اٛ٣ؿج ٝؽر اٵ٤٧٩ح،
كٝٲ٦ :٢ة¬ ٱٛ٪ذط ثةٕٞ٣ٮد(.)6

(٣ )4ٮركد اٵزؿ ثؾ ،ٟ٣ك٤٣ذٕٮٱؽ ً٠ل ٱؤ٦ؿ ا٣ىجٲةف؛ ٣بٺ ٱكذس ٨٤ٞإ٣جةدة( .ز٬ٮر) .ك٣بٺ
دنج ٫ا٘٣ةَ٤ٚل( .ثؿ٬ةف).
( )4ٹ ٚؿؽ¬.
(ٝ )2ةؿ يف ظةمٲح ٔىل َشح اٵز٬ةر :إٹ رٕ٠ذٰ اُ٣ٮاؼ ٚذٌٞٲ٭ًل ٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك،٨
كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ أ ٢٬اٛلؾ٬تٚ Êٺ كٝخ ٜلًل ٞلؽكد.
(*) ػٺ ٚنة ٣جٕي اٚلٮارج.
( )2كاٛ٪٣ةس¬.
(ٝ )5ج ٢ا٘٣ك.Ê٢
(ٌٞ٣ )4ةء اٙلةصح.

فصم[ :يف أحكاو ادلعخحاظت]

ك٧٤٣كذعةًح أظ١ةـ٪٦ ،٭ة :أ١لة دىٮـ كدىيل ك٣ٮ قةؿ ا٣ؽـ )4(Êإذا ّ٪خ
أ ٫٩ٹ ٱ ُٓٞ٪يف كٝخ ا٣ىٺة ٝؽر ٦ة دٮًأ كدىيل ،كإٹ أػؿت( )4ظذٯ ٱُٓٞ٪
يف ا٣ٮٝخ .كٹ ٱ٤ـ٦٭ة¬ ٗكٚ ٢ؿص٭ة  ٢١٣وٺة ظٲر ٹ ٱ ،)2(ُٓٞ٪ذ٠ؿق
اٞ٣ةق ،٥كٝةؿ ا٪٣ةرص :ث٣ ٢لت .ك١٬ؾا يف¬ ق٤ف ا٣جٮؿ كقٲٺف ا٘لؿح .كٝؽ
ركم ٔ ٨اٞ٣ةق ٥كا٣نة ٰٕٚأ١لة دٮًأ  ٢١٣وٺةٝ .ةؿ ا٪٣ةرص :كٔ٤ٲ٭ة أف
ّلذيش ٣ؽ ٓٚا٣ؽـ(ٚ ،)2إف ػؿج ٞ٣ٮدٚ ٫ٺ ٨لء ٔ٤ٲ٭ة ،كإف ػؿج ٣ؿػةكة ا٣كؽ
٣ـ٦٭ة إٔةدة ا٣كؽ كا٣ٮًٮءٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكاٛلؾ٬ت¬ أ ٫٩ٹ ٣لت ذ.)5(ٟ٣
ك٪٦٭ة :أ ٫٩ٹ ¬ٗك٤ٔ ٢ٲ٭ة ٬ ٨٦ؾا ا٣ؽـ ،كأف ٜلة ا٘ل ٓ٧ثَل ا٣ىٺدَل دٞؽٱ نًل¬ أك
دأػٍل نا( ،)4ػٺؼ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،)1(ٰٕٚكأ٤ ٫٩ل¬٢
كَؤ٬ة( )1ك٣ٮ يف ظةؿ ا٣ؽـ ٨١٣ ،اٛلكذعت أف ٱ١ٮف يف ظةؿ اُٞ٩ةٔ.٫
ك٪٦٭ة :أ ٫٩إذا ا ُٓٞ٩د٦٭ة ثٕؽ ٚؿاٗ٭ة  ٨٦ا٣ىٺة ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ٭ة ،)1(Éكإف آُٞ٩
( )4كذ ٟ٣ٵف ظةٜلة ٠عةؿ اُ٣ة٬ؿ يف إ٣لةب إ٣جةدات  ٨٦ا٣ىٮـ كا٣ىٺة ،كٞ٣ٮ:÷ ٫٣
((ك٣ٮ ُٝؿ ا٣ؽـ ٔىل اٙلىٍل ُٝؿ نا))( .ثكذةف).
( )4كّة٬ؿ اٵز¬٬ةر ػٺ.٫ٚا٬ػ يف ٝٮ :٫٣كٜلًل ٕلٓ ا٣ذٞؽٱ ٥كا٣ذأػٍل ،كٝٮ :٫٣كٔىل ٩ةٝه
ا٣ىٺة ..إ٣غ.
( )2كٱ٪ذٞي ثًل ٔؽا اٛلُجً٠ ٜل يف اٵز٬ةر.
( )2أمِ :لٕ٪ُٝ ٢ح أك ٩عٮ٬ة يف ٚؿص٭ة.
( )5ث ٢ٱ٪ؽب.)Í( .
( )4أك ٦نةر٠ح.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵف اٛلؤٱؽ ثةٓص ٹ ٣لٲـ ا٘ل ٓ٧إٹ ٧٤٣كةٚؿ ،كا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح ٤٣عضٲش يف ٔؿٚح
ك٦ـدٛ٣ح ،كا٣نة٤٣ ٰٕٚكٛؿ أك ُ٧٤٣ؿ ٪٤ٝ .ٍٞٚة :وٺٔلة أو٤ٲ( .٫ثكذةف).
( )1كذٞ٣ ٟ٣ٮٚ(( :÷ ٫٣إ ٫٩دـ ٔؿؽ)) ،كً٠ل ٣لٮز ٜلة ا٣ىٺة كاٞ٣ؿاءة( .ثكذةف).
( )1أم :ٹ إٔةدة ٔ٤ٲ٭ة؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ٤ـ٦٭ة دأػٍل وٺٔلة؛ ٵف َ٭ةرٔلة ٣ٲكخ ثؽ٣ٲح.

يف ظةؿ ا٣ىٺة ػؿصخ¬ ٪٦٭ة كدٮًأت كو٤خ إف ّ٪خ اُٞ٩ةٔٝ ٫ؽر ٦ة دٮًأ
كدىيل(٤ٚ ،)4ٮ ٔةكد٬ة ا٣ؽـ ٝج ٢ذ ٟ٣اٞ٣ؽر و٤خ¬ ثة٣ٮًٮء اٵكؿ(٤ٚ .)4ٮ
اقذ٧ؿت يف

وٺٔلة()2

ٚإف د ٥اُٞ٩ةٔ ٫ذ ٟ٣اٞ٣ؽر ًف دىط¬ وٺٔلة( ،)2كإف

ٔةكد٬ة ا٣ؽـ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :دىط وٺٔلة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ دىط؛
ٵٝ ٫٩ؽ ٣ـ٦٭ة اٚلؿكج ٪٦٭ة ،كٝٲ :٢دأيت ٔىل ٝٮؿ اٹثذؽاء()5
كاٹ٩ذ٭ةء( .)4كإف
¬

ٗ٤ت ّ٪٭ة أ ٫٩ٹ ٱ ُٓٞ٪ذ ٟ٣إ٣ؾر أكًف ٤لىٜ ٢لة ّ ٨ثيشء ٌ٦خ¬ يف وٺٔلةٚ ،إف
ٔةكد٬ة ا٣ؽـ وعخ¬ ،كإف اقذ٧ؿ اُٞ٩ةٔ ٫ذ ٟ٣اٞ٣ؽر ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف:
ٹ دىط وٺٔلة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٱأيت ٔىل ٝٮؿ اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ةء( .)1ك٠ؾا إذا
اٝ ُٓٞ٩ج ٢دػٮٜلة يف ا٣ىٺة كثٕؽ ا٣ٮًٮء ٚإ١لة دؿصٓ¬ إٌف ّ٪٭ة.
ٱ٪ذٞي كًٮؤ٬ة ثٍ٘ل دـ اٹقذعةًح(ً٦ )1ل ٱٞ٪ي ا٣ٮًٮء ٢٬
Ê
ك٪٦٭ة :أ٫٩
دـ أك ٍٗلق ،كأ ٫٩ٱ٤ـ٦٭ة¬ َ٭ةرة ثؽ١لة كزٲةُلة ك١٦ة١لة ٤٣ىٺة  ٨٦قةاؿ
ا٪٣ضةقةت( ،)1ك٠ؾا  ٨٦دـ اٹقذعةًح إذا أ )40(٨١٦إٹ أف ٱن٤ٔ ٜٲ٭ة(،)44
(ّ )4ة٬ؿق ك٣ٮ ًف دؽرؾ ا٣ىٺة يف ا٣ٮٝخ.)Í( .
( )4اٵز٬ةرٚ :إف ٔةد ٝج ٢اٛ٣ؿاغ ٛ٠ٯ اٵكؿ.
( ¬٨ّ ٓ٦ )2اٹُٞ٩ةع.
( )2كاقذأٛ٩ذ٭ة ثٮًٮء آػؿ.)Í( .
(ٚ )5ٺ دٕٲؽ.
(ٚ )4ذٕٲؽ.
ٔيل ٠ٺـ آػؿ أ١لة ِلـم وٺٔلة؛ ٵ١لة ٤ٕٚخ ٦ة أ٦ؿت ث ،٫ك٬ٮ
(ٝ )1ةؿ ا٪٣ضؿم :كٞٛ٤٣ٲ¬ ٫
ٛ٦٭ٮـ ا١٣ذةب [ٱٕ ٰ٪اٵز٬ةر]٩( .ضؿم) .ك٬ؾا ً٦ل ػةٛ٣خ ٚٲ ٫اٜلؽكٱح أوٮٜلة ظٲر ًف
ٱٕذربكا اٹ٩ذ٭ةء.)Í( .
( )1ك٦ة زاد¬ ٔىل اٛلُج ٨٦ ٜص٪كٚ ٫إ ٫٩ٱٞ٪ي ،ػٺؼ اٞٛ٣ٲ ٫ظك.٨
( )1ٵ١لة ٍٗل ٕ٦ؾكرة يف ذ( .ٟ٣ثكذةف).
(ٚ )40إف أ٪١٦٭ة ¬ دٕـؿ زٮث نة ٤٣ىٺة كد٘ك٦ ٢ة ٱىٲج ٫ظةؿ ا٣ىٺة ٚإ٣ ٫٩لت ،قٮاء ٠ةف
ٱ٪١٧٭ة أف دأيت ثؿٝ ٨٠ج ٢د٪ضٲك ٫أـ ٹٗ( .ٲر).
(ّ )44ة٬ؿق ك٣ٮ¬ يف ا٣جؽف كاٛل١ةف ،ك٬ٮ ػٺؼ اٵز٬ةر .كأصةب ا٣كٲؽ أف إ٣ربة ثةٛلنٞح
كٔؽ٦٭ة ،كآص أٔ.)Í( .٥٤

٩عٮ أف ٹ ِلؽ إٹ زٮث نة كاظؽان ٚٺ ٱ٤ـ٦٭ة ٗك ٢١٣ ٫٤وٺة ،ثٔ ٢ىل ظكتÊ
اٷ١٦ةف ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ اٜلةدم :يف  ٢٠زٺزح أٱةـ ٦ؿة(.)4
ك٪٦٭ة :أف أكٝةٔلة زٺزح٦ :ة ٔؿٚخ أ ٫٩ظٲي٩ -عٮ أٱةـ ٔةدٔلةّ -لٲٌخ ٚٲ،٫
ك٦ة ٔؿٚخ أَ ٫٩٭ؿ٩ -عٮ أٱةـ َ٭ؿ٬ة -دُ٭ؿت ٚٲً٠ ٫ل دٞؽـ ،ك٦ة ا٣ذجف
ٔ٤ٲ٭ة٩ -عٮ ا٪٣ةقٲح ٣ٮٝخ ٔةدٔلة ًٚل صٮزت أ ٫٩ظٲي أك َ٭ؿ( )4و٤خ ٚٲ٫
ثة٣ٮًٮء ٣ٮٝخ  ٢٠وٺة( ،)2ك٦ة صٮزت أ ٫٩ا٩ذ٭ةء ظٲي كاثذؽاء َ٭ؿ و٤خ
ٚٲ ٫ثة٘٣ك ٢١٣ ٢وٺة(.)2

( )4أ ٥٤أف ا٣سٺث ٕٛ٦ٮ ٔ٪٭ة ،كثٕؽ ا٣سٺث إف ٓل ٨٦ ٨١ا٘٣كً ٢ف ِلـق ا٣ىٺة كٚة ٝنة ثَل اٜلةدم
كاٛلؤٱؽ ثةٓص ،كإف ًف ٱذ ٨٦ ٨١٧ا٘٣ك٪ٕٚ ٢ؽ أيب َة٣ت ٣لت ،كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٣لت¬ٛ( .لٕح).
( )4ظٲر د١ٮف ذا٠ؿة ٣ٮٝذ٭ة ٩ةقٲح ٕ٣ؽد٬ة ٔىل ٝٮؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط،
كاٛلؼذةر ٹ دىيل ،ث ٢دىٮـ.
(ٔ )2ىل اٞ٣ٮؿ ثٮصٮب ا٣ىٺة ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ إَٺؽ اٍ٣صح ،ٹ ٦ة ث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف اٵز٬ةر
٧٤٣ؾ٬ت يف ٝٮ :٫٣كٹ دىيل ،ث ٢دىٮـ.)Í( .
(ٔ )2ىل ٝٮؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط .كاٛلؾ٬ت ػٺ.)Í( .٫ٚ

فصم[ :يف انُفاض]

كاٛ٪٣ةس ٬ٮ ٔجةرة ًٔل دٛ٪ف ث ٫اٛلؿأة  ٨٦ا٣ؽـ ثٕؽ ا٣ٮٹدة( .)4كظ٥١
اٛ٪٣كةء ظ ٥١اٙلةاي يف ٕلٲٓ أظ١ة٦٭ة( )4ثٍصكط زٺزح:
[اٵكؿ ]:أف دٌٓ ٕلٲٓ ٖل٤٭ة( .)2كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ثةٵكؿ  .ٍٞٚكٝةؿ
ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث ٢١ك٣ؽ(.)2
ا٣سةٌل :أف ٱذجَل ٠ٮٖ ٫٩لٺن( ،)5ك٬ٮ اٛلٌ٘ح ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح كاٍٚ ،ٓ٧٤٣Éلصٓ
إٌف ا٪٣كةء يف ٕ٦ؿٚح ٠ٮ ٫٩ك٣ؽان أـ ٹ(.)4
ا٣سة٣ر :أف دؿل ا٣ؽـ ثٕؽ

ا٣ٮٹدة()1

ٝجَ ٢٭ؿ¬ وعٲط ،ػٺؼ اث ٨اٚل٤ٲ٢

( )4كٱؽػ ٢يف ذ ٟ٣ا٣ىٛؿة كا١٣ؽرة.)Í( .
(ٚ )4ٲًل ٣لت كٱ٪ؽب ك٤لؿـ كٱ١ؿق كٱجةح.)Í( .
( )2كذً٠ ٟ٣ل أ١لة ٹ دٌٞ٪ص إ٣ؽة إٹ ثة ،٢١٣كٵف ا٣ٮ٣ؽٱٚ ٨ىةٔؽ نا يف ظ ٥١ا٣ٮ٣ؽ ا٣ٮاظؽ،
كٵ٦ ٫٩ة داـ ا٣سةٌل يف ثُ٪٭ة ٚ٭ٰ ظة ،٢٦كاٛ٪٣ةس ٬ٮ ظٲي ،كٹ ظٲي  ٓ٦اٙل.٢٧
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح ثةٵكؿ ،ٱٕ ٰ٪إذا وعج ٫دـ ٣ذٛ٪ك٭ة ثٚ ،٫أمج٦ ٫ة إذا ٠ةف كظؽق .كٝةؿ
ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٢١٣ :ك٣ؽ؛ ٵف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل قجت يف إزجةت اٛ٪٣ةسٝ ،ةؿ
ا٣نة :ٰٕٚكٱذؽاػٺف ٚٲًل اصذٕ٧ة ٚٲ .٫كَشط اٷ٦ةـ ٤لٲٯ أف ٱ١ٮف ثَل ا٣ٮ٣ؽٱ٦ ٨ؽة أ٠سؿ
اٛ٪٣ةس كا٣ؽـ ٦ذى ٢ثٮٹدة ا٣سةٌل ،كأ٦ة إذا ٠ة٩ة يف اٵرثَٕل كْل ٢٤ا٣ؽـ ثٲ٪٭ًل ٍٞٚ
ٛ٪ٚةس كاظؽ ،كٱذ ٥ثٮٹدة ا٣سةٌل( .ثكذةف).
(*) ك٣ٮ ثةٳػؿ إذا ػؿج ٣ؽكف قذح أم٭ؿ.)Í( .
( )2ٱٕ :ٰ٪ث ٢١كاظؽ ً٦ل ك٣ؽد.٫
زؿ اٚلٞ٤ح ،ٱٕ ٰ٪ٱذجَل أ ٫٩آد ]4[ٰ٦ك٣ٮ ًف ٱجٚ ٨ٲ٨ ٫لء  ٨٦اٵٌٔةء
( )5أم :ٱذجَل ٚٲ ٫أ ¬
٠ةٛلٌ٘ح ،كآص أٔ.٥٤
(*) كا٣ؾم يف ا٣ذؾ٠ؿة ك٬ٮ ٦ؿكم َٔ ٨شح اٷثة٩ح كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط أف اٛلٌٕح ٹ
دٮصت اٛ٪٣ةس ،ك٦س ٫٤يف ٬ؾا اٛلٮًٓ  ٨٦اٹ٩ذىةر ٔ ٨إ٣رتة( .ثكذةف).
(٬ )4ؾا ٠ٺـ ا٣نة ٰٕٚيف َشح اٵز٬ةر ،كاٛلؼذةر أذجةر ٠ٮ٦ ٫٩ذؼ ٞ٤نة ،كٹ ٱؿصٓ إٌف ا٪٣كةء.)Í( .
( )1كأُٝ ٫٤ٝؿة( .دكارم) (.)Í
-------------------------

[ ]4ٹ ٚؿؽ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.)Í( .

كأوعةب ا٣نة .ٰٕٚكٹ ٔربة¬ ثًل ػؿج  ٨٦ا٣ؽـ ظةؿ ا٣ٮٹدة أك ٝج٤٭ة(،)4
ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯٚ .أ٦ة إ٣ؽة ٚذٌٞ٪ص ثٮًٓ اٙلٍٗ ¬٨٦ ٢٧ل دـ(.)4
 :Êكأ ٢ٝاٛ٪٣ةس ٹ ظؽ¬  .٫٣كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :أظؽ ٍٔص ٱٮ ٦نة .كأ٠سؿق¬
أرثٕٮف ٱٮ ٦نة( .)2كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚقذٮف ٱٮ ٦نة ،كٝةؿ ٦ة :ٟ٣قجٕٮف ٱٮ ٦نة ،ركاق
ٔ ٫٪يف ا١٣ةيف( ٢١ٚ .)2دـ دؿاق يف اٵرثَٕل ٚ٭ٮ ٛ٩ةس ،Êإٹ ٦ة صةء ثٕؽ َ٭ؿ
وعٲط ٚ٭ٮ ظٲي ،)5(Êكٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚث٢
ٛ٩ةس(.)4
¬ :كإذا صةكز د٦٭ة اٵرثَٕل اٗذك٤خ كو٤خ ك٣ٮ كا ٜٚأٱةـ ٔةدٔلة يف
اٙلٲي( ،)1كٱ١ٮف ظ٧١٭ة يف اٵرثَٕل ظ ٥١اٙلةاي يف إٍ٣ص ظٲر زاد ٔ٤ٲ٭ة(.)1
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩دـ اٛ٩ىٝ ٢ج ٢ػؿكج ا٣ٮ٣ؽ ٚٺ ٱ١ٮف ٛ٩ةق نة؛ ٵف اٛ٪٣ةس ٦ة ٠ةف ثٕؽ
ػؿكج ا٣ٮ٣ؽ ،كٹ ظٲٌ نة؛ ٵف اٙلجىل ٹ ّلٲي .كظضح اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :أ ٫٩دـ ظى ٢يف
ز٦ةف اٷ١٦ةف ٚأمج٦ ٫ة ٣ٮ ٠ةف ػةرص نة ثٕؽ ا٣ٮٹدةٝ .ةؿ ًٚ :#ل ػؿج ٝج ٢ا٣ٮٹدة
ظؿ٦خ ث ٫إ٣جةدة كٹ دٌٞ٪ص ث ٫إ٣ؽة( .ثكذةف).
( )4ادٛة ٝنة( .ز٬ٮر).
( ٨٦ )2ٱٮـ¬ ا٣ٮٹدة .كٝٲ ٨٦ :٢ٱٮـ رؤٱح ا٣ؽـ.
( )2كركل ٔ ٫٪يف ا٘٣ٲر قذٮف ٱٮ ٦نة.
( )5إذا ث ٖ٤زٺز نة.)Í( .
( )4كذ٠ ٟ٣ةٞ٪٣ةء اٛلذٮقٍ ٤٣عٲي٪٤ٝ .ةٝ :ةؿ ÷٦(( :ة ًف اُ٣٭ؿ ٝج ٢ذٚ .))ٟ٣ةٝذًص
اردٛةع اٛ٪٣ةس ثؿؤٱح اُ٣٭ؿ( .ثكذةف).
(*) ٦ة دا٦خ ٦ؽد.٫
(٬ )1ؾا ٞل٧ٮؿ ٔىل ٠ ٨٦ة٩خ ٔةدٔلة أرثَٕل ٱٮ ٦نة ،أك ٦جذؽأة كٔةدة ٩كةا٭ة أرثَٕل ٱٮ ٦نة ،أك
٠ة٩خ ٹ دٕؿؼ ٔةدة ٩كةا٭ةٚ ،أ٦ة إذا ٠ة٩خ ٔةدٔلة كٔةدة ٩كةا٭ة إف ٠ة٩خ ٦جذؽأة زٺزَل
ٚإف إٍ٣ص ا٣ـااؽة ٔىل ا٣سٺزَل َ٭ؿ ،ك٦ة ثٕؽ اٵرثَٕل ٱ١ٮف ظٲٌ نة( .ٱٮاٝٲخ) (.)Í
(*) كذ ٟ٣ٵف اٛ٪٣ةس ظٲي ،كاٙلٲي ٹ ٱذٕٞت اٙلٲي( .ثكذةف).
( )1كدٕةٛ٩ ٢٦ك٭ة يف اٵرثَٕل ٕ٦ة٤٦ح اٛ٪٣ةسٚ ،إذا صةكز اٵرثَٕل رصٕخ إٌف ٔةدٔلة إف
=

 :كإذا ا ُٓٞ٩د٦٭ة يف ٦ؽة اٛ٪٣ةس اٗذك٤خ¬ كو٤خ ظذٯ ٱٕةكد٬ة
ا٣ؽـ كدؿ٠خ .كٱ١ؿق¬ كَؤ٬ة( )4ظذٯ ٱذ ٥اُٞ٩ةٍٔٔ ٫صان(ٚ ،)4إف ٠ة٩خ دٕذةد
اُٞ٩ةٔ)2(٫

كرصٮًٔ ٫ف دى ،¬٢ث ٢دٕ ٢٧ثٕةدٔلة ً٠ل يف اٙلٲي .كاُ٣ٺؽ يف

اٛ٪٣ةس ثؽٔح¬ ً٠ل يف اٙلٲي( ،)2ػٺؼ اٞ٣ة٬ل زٱؽ.

٠ة٩خ ،كإف ٠ة٩خ ٦جذؽأة أك ٦ذٍ٘لة ٕٚةدة ٩كةا٭ةٚ .)Í( .إف ًف ٱ ٨١أك ٹ ٔةدة ٜل ٨أك
٦ ٨٠س٤٭ة ٚةٵرثٕٮف.)Í( .
( )4كذ ٟ٣ٵ١لة يف ز٦ةف إ١٦ةف اٛ٪٣ةسٚ ،ٺ ٱؤ ٨٦رصٮع ا٣ؽـ ٔ٤ٲ٭ة ،كٝؽ ٝةؿ ÷:
((اٛلؤ٪٦ٮف كٝةٚٮف ٔ٪ؽ ا٣نج٭ةت))( .ثكذةف).
( )4إذا ٠ة٩خ ٦جذؽأة.
( )2دكف ٍٔص.)Í( .
( )2ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣يف َ٭ؿ.

كخاب انصالة
كخاب انصال ة

إً٩ل ِلت كٍٗل٬ة  ٨٦ا٣ٮاصجةت اٍ٣صٔٲح ٔىل ا٣جة ٖ٣إ٣ة ،٢ٝثؼٺؼ
ا٣ٮاصجةت

ا٤ٕٞ٣ٲح()4

ٚ٭ٰ ِلت ٔىل  ٫٤ٞٔ ٢٧٠ ٨٦ك٣ٮ ًف ٱج .)4(ٖ٤كا٢ٕٞ٣

ٱ ٢٧١ثض٧ٮع ٔ٤ٮـ ٍٔصة ،ك ٫٧٤ٔ :ٰ٬ثأظٮاؿ ٛ٩ك٩ ،٫عٮ ٠ٮ٦ ٫٩ؿٱؽان ٤٣يشء
أك ٠ةر ٬نة  .٫٣كٔ ٫٧٤ثةٛلنة٬ؽات( .)2كٔ ٫٧٤ثًل ٱٕ ٥٤ثؽ٦لح٩ ،عٮ أف إٍ٣صة
أ٠سؿ  ٨٦اٚل٧كح ،ك٦ة أمج ٫ذ .ٟ٣كٔ ٫٧٤ثِصكب اٞ٣ك٧ح ا٣ؽااؿة ثَل اٰٛ٪٣
كاٷزجةت٩ ،عٮ ٔ ٫٧٤ثأف ا٣يشء ٹ ٥ل٤ٮ ٠ ٨٦ٮ٦ ٫٩ٮصٮد نا أك ٕ٦ؽك ٦نة ،كأ ٫٩ٹ
ٱىط اصذًلع اٵ٦ؿٱٚ ٨ٲ .٫كٔ ٫٧٤ثًل ٱكذ٪ؽ إٌف اٚلربة كا٣ذضؿثح٩ ،عٮ ٠ٮف اٙلضؿ
ٱَ١ص ا٣ـصةج ،كا٪٣ةر ّلؿؽ ا ٨ُٞ٣ك٩عٮق .كٔ ٫٧٤ثذٕ ٜ٤ا ٢ٕٛ٣ثٛةٔ ٫٤ٹ ثٍ٘لق.
كٔ ٫٧٤ثةٵ٦ٮر ا٘ل٤ٲح اٞ٣ؿٱجح إ٣٭ؽ .كٔ ٫٧٤ثٞ٧ىؽ ٥ ٨٦لةَج ٫ث٘٤ذٚ ٫ٲًل ٬ٮ
صيل .كٔ ٫٧٤ث٧ؼرب اٵػجةر اٛلذٮادؿة٠ ،ٮصٮد ١٦ح ك٩عٮ٬ة .إ٣ةَش :ا٣ذ٧ٲٲـ ثَل
اٙلك ٨كاٞ٣جٲط [كا٣ٮاصجةت]( )2ا٤ٕٞ٣ٲح(٠ ،)5ٮصٮب رد ا٣ٮدٱٕح كاٛل٘ىٮب،
كٌٝةء ا٣ؽٱ ،٨كد ٓٚاِ٣صر ٔ ٨اٛ٪٣ف ،كم١ؿ اٛل ،٥ٕ٪كٝجط ا ٥٤ْ٣كإ٣جر
كٛ٠ؿ ا٧ٕ٪٣ح ،كظك ٨اٷظكةف ،كظك ٨اٹ٩ذٛةع ثًل ٹ رضر ٚٲٔ ٫ىل أظؽ.
( )4كذ٠ ٟ٣ةْ٪٣ؿ يف ٕ٦ؿٚح ا٣ىة ٓ٩دٕةٌف كٔؽ ٫٣كظ٧١ذ ٫كدىؽٱ ٜرقٚ ،٫٤إف أػ ٢ثؾٟ٣
١ٚةٚؿ ٚٲًل ثٲ ٫٪كثَل آص دٕةٌف ،دكف ّة٬ؿ اٍ٣صع؛ ٵف أ٦ةرات ا٣ج٤ٮغ إً٩ل ٩ىج٭ة آص دٕةٌف
ٔٺ٦ح يف ظ٪ٞة دكف ٔٝ .٫٧٤ةؿ  :#كٱؤٱؽ ذ ٟ٣أ ٟ٩دؿل ثٕي اٛلؿاَٞ٬ل أ٠ٲف يف
ا ٢ٕٞ٣كأد٬ٯ يف ا٣ذُصؼ  ٨٦ثٕي ا٣نٲٮخ اٵصٺؼ( .ثكذةف).
( )4إٹ ٔ٪ؽ  ٨٦ ٓ٪٦ ٨٦اٛ٩ؿاد أظؽ ا٣ذ٤١ٲَٛل ٔ ٨اٳػؿ ٚٲٞٮؿً٬ :ل ٦ذٺز٦ةف ٹ ٱٮصؽ
أظؽً٬ل دكف اٳػؿ.
(٧٤ْ٠ )2ح ا٤٣ٲ ٢كًٲةء ا٪٣٭ةر ك٩عٮ ذ( .ٟ٣ثكذةف).
(٦ )2ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦أ) ك(ج).
( )5ك ِٛ٣ا٣ٮاث :٢كأ٦ة ا٣ذ٧ٲٲـ ٚ٭ٮ ا٣ذ٧ٲٲـ ثَل اٙلك ٨كاٞ٣جٲط ا٤ٕٞ٣ٲَل٠ ،ٮصٮب رد
ا٣ٮدٱٕح ،إٌف آػؿ  ِٛ٣ا٣جٲةف .كيف ٩كؼح ٨٦ :اٵ٦ٮر ا٤ٕٞ٣ٲح.

 :كا٣ج٤ٮغ ٱ١ٮف ثأظؽ أ٦ٮر :إ٦ة ثإ٩ـاؿ اٛل ٨ٔ ٰ٪اظذٺـ( )4أك صًلع.
ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ¬٫ٱٮق :ٙأك ثٍ٘ل م٭ٮة .ك٬ٮ ٝٮم( .)4أك ثإ٩جةت ا٣نٕؿ اٚلن )2(٨يف
إ٣ة٩ح( ،)2أك ثً١لؿ ٗلف ٍٔصة ق٪ح(ٚ .)5٭ؾق دٕ ٥ا٣ؿص ٢كاٛلؿأة .ك٥لذه
ا٣ؿص ٢ثةػِصار مةرث ،٫ذ٠ؿق اٞ٣ةق ،)4(٥أك د٤ٛٲ ٟزؽٱٲ ،٫ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر
ثةٓص( .)1كْلذه اٛلؿأة ثةٙلٲي¬ كاٙلج.)1(٢
¬ :كاٵػؿس اٵويل Êا٣ؾم ٹ ٱٛ٭ ٥اٚلُةب ٹ ٱ٤ـ٨ ٫٦لء ٨٦
ا٣ٮاصجةت اٍ٣صٔٲح( ،)1ث ٢ا٤ٕٞ٣ٲح إذا  .)40(٫٤ٞٔ ٢٧٠كٹ دىط دُصٚةد ،٫ث٢

( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱذ ٥ثٕؽ اظذٺـ))( .ثكذةف).
( )4كذً١٣ ٟ٣لؿ إٞ٩ةدق  ٓ٦ا٣ربكز( .ثكذةف).
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮ ÷ ٫٣يف ٝىح ثٝ ٰ٪ؿٱْح ٨٦(( :اػِص ٦بـرق ٚةٝذ٤ٮق)) كا٤ٕ٣ح يف ٬ؾا
ا٣ج٤ٮغ( .ثكذةف).
اٙلةو ٢يف ث٪خ ا٣ذكٓ ٚىةٔؽا [وٮاث :٫يف Êا٣ذكٓ ])Í( .كيف اث ٨إٍ٣ص [وٮاث :٫يف Êإٍ٣ص])Í( .
¬
(*)
كأ٦ة ا٣ـٗت ٚٺ ٔربة ث ،٫ك٠ؾا ٦ة ظى ٢يف دكف ا٣ذكٓ كإٍ٣صَ( .شح أز٬ةر ث.)Í( )٫ْٛ٤
(*) ك٣ٮ ثٕٺج .كٔٺص ٫أف ٤لٚ ٜ٤ٲ٪جخ أقٮد .كاٛلؼذةر ٹ ثؽ أف ٱ٪جخ ثٛ٪ك ٫ٹ ثٕٺج.)Í( .
(*) كإ٣ة٩ح ¬  ٰ٬ا٣ؾ٠ؿ ك٦ة ظٮٛ٦( .٫٣ذٰ) .كظٮؿ ٝج٤٭ة .ٹ ٦ة ٩جخ يف اٚلىٲذَل ٚٺ ٱ١ٮف
ث٤ٮٗ نة.)Í( .
( )2ك٣ٮ مٕؿ¬ة كاظؽة.
(ٞ٣ )5ٮ(( :÷ ٫٣إذا ث ٖ٤اٛلٮ٣ٮد ٗلف ٍٔصة ق٪ح ٠ذت ٦ة  ٫٣ك٦ة ٔ٤ٲ.))٫
( )4ػٺؼ ّة¬٬ؿ اٵز٬ةر.
( )1اٛلؾ٬ت ػٺ¬.٫ٚ
( )1كاٙل ٥١ٵكٜلًل.
( )1إذا ًف ٦لذؽ إٌف ٨لء ٪٦٭ة ،كإٹ ٣ـ٦ ٫٦ة ا٬ذؽل إ٣ٲ.)Í( .٫
(*) ا٣جؽ٩ٲح ،ٹ اٛلة٣ٲح ٚٲأػؾ٬ة ذك ا٣ٮٹٱح.)Í( .
( )40ك٬ٮ ا٣ؾم اػذةرق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  ،#كٝٮاق يف َشح اٵز٬ةر يف َشح ٝٮ :٫٣كدكٍٞ
ٔ ٨اٵػؿس ٹ اٵ٣سٖ.

ٱ٪ٮب ٔ ٫٪اٙلة ٥٠أك ٦أ٦ٮرق(.)4
¬ :كٔىل كٍف ا٣ىجٰ أف ٱأ٦ؿق ثة٣ىٺة(٦ )4ذٯ أ٤ٕٚ ٫٪١٦٭ة كصٮث نة¬(،)2
¬
د١ٮف
كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣ٮايف ٩ؽث نة .كٱِصثٔ ٫ىل دؿ٠٭ة .)2(Éكٹ
وٺد٩ ٫ة٤ٚح ،ػٺؼ اٛ٣ؿٱَٞل كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف أيب إ٣جةس()5

كاٛلٕذـ٣ح .ك١٬ؾا يف دٕ٤ٲ ٫٧قةاؿ ا٣ٮاصجةت كاٛلىة٣ط ا٣ذٰ د٤ٲ ٜث ٨٦ ٫دٕ٤ٲ٥
اٞ٣ؿآف كٍٗلق( ،)4كا٘٣ؿـ يف ذ٦ ¬٨٦ ٟ٣ةؿ ا٣ىجٰٚ ،إف ًف ٱ٦ ٨٧ٚ ٨١ةؿ¬
اٵب(ً٠ )1ل يف أصؿة اٚلةد .Ê٨كٱكذع ٜا٣ٮٍف ا٣سٮاب¬ ثةٵ٦ؿ ،كا٣ىجٰ إ٣ٮض
ٔىل ا ،٢ٕٛ٣ٹ ا٣سٮاب ٚٺ ٱكذع .٫ٞكٔ٤ٲ ٨٦ ٫ٕ٪٦ )1(٫اٛلعْٮرات.
¬ :كٔىل ا٣كٲؽ أف ٱأ٦ؿ ً٦ل٣ٲ ٫١ثة٣ٮاصجةت ،ك٣لرب٤ٔ ٥٬ٲ٭ة ٦ة ًف ٥لل¬
أف ٱ٪ٮب ٔ ٫٪اٙلة.٥٠
( )4إٹ يف َٺ٣ ٫ٝـكصذٚ ٫ٺ ٱىط Ê
(*) ظٲر ٹ أب كٹ صؽ .كٝٲ٬ :٢ٮ ثةٔ ٖ٣ة ،٢ٝكإً٩ل  ٨٦ ٓ٪٦دُص ٫ٚدٕؾر اٚ ،ُٜ٪٣ٺ كٹٱح
٣ٶب كا٘لؽ.)Í( .
(٣ )4كجٓ.
(ٚ )2إف ًف ٱ ٢ٕٛا٣ٮٍف ثُ٤خ¬ كٹٱذ ٫ك٠ةف ٣كةاؿ أ ٢٬ا٣ٮٹٱح اِ٣صب ٣ؾ .ٟ٣ك٠ؾا ا٣كٲؽ إذا
ٚؿط كصت ٔىل اٍ٘٣ل ذ٩( .ٟ٣ضؿم)ٝ .ةؿ اٷ٦ةـ اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص :اٛلؿاد ثُٺف كٹٱح
ا٣ٮٍف يف ٬ؾا اٵ٦ؿ  ،ٍٞٚٹ أ١لة دجُ ٢كٹٱذ ٫يف اٛلةؿ.
(*) ٹ ثة٣ىٮـ كاٙلش؛ ٛلنٞح ذ .)Í( .ٟ٣كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٣ :لت ٔىل ا٣ٮٍف أف ٱأ٦ؿ ا٣ىجٰ
ثىٮـ زٺث  ٨٦رٌ٦ةف ظٲر ٱٞؽر ا٣ىجٰ ٔىل ذ ٨٦( .ٟ٣إ٦ٺء اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص).
(*) ٞ٣ٮ٦(( :÷ ٫٣ؿكا أكٹد ٥٠ثة٣ىٺة ك ٥٬أث٪ةء قجٓ ،كارضثٮ٤ٔ ٥٬ٲ٭ة ك ٥٬أث٪ةء
ٍٔص ،كٚؿٝٮا ثٲ٪٭ ٥يف اٛلٌةصٓ)) أػؿص ٫أثٮ داككدَ( .شح أزًلر).
(ٍٕ٣ )2ص.
(٪٤ٝ )5ة :إذ نا ١٣ةف ٦سةث نة ٔ٤ٲ٭ة ،ك٬ٮ ٠ل٪ٮع( .ثكذةف).
(٠ )4ة ٥٤ٕ٣كاٙلؿٚح.
( )1كاٞ٣ٲةس أ ٫٩ٹ ٣لت ٔ٤ٲً٠ ٫ل ٹ ٣لت أف ٱٕ ،٫ٛكإً٩ل ِلت ٔ٤ٲٞٛ٩ ٫ذ ٫ك٦ة ٱذِصر ث( .٫مة.)ٰ٦
( )1كٔىل ٍٗلق.

إثةٝ٭٥؛ ٵٞ ٫٩لْٮر( .)4ك٠ؾا ٔىل ا٣ـكج( )4كا٣ٮٍف أف ٱأ٦ؿ ا٪٣كةء ثؾ٦ ٟ٣ة ٥لل
ِصث يٮف أ ٢١٣ىل ذ ٟ٣رضث نة ٍٗل ٦ربح ،ك٬ٮ ٦ة ٹ ٣لؿح ،كيف ٍٗل
ا٪٣نٮز .ك يٱ ٍ ى
ا٣ٮص ٫أٱٌ نة(.)2

 :كا٣ىٺة دٞ٪ك ٥إٌف ٚؿض ك ،٢ٛ٩كاٛ٣ؿض إٌف ٚؿض َٔل كٚؿض
ٛ٠ةٱح ،كا ٢ٛ٪٣إٌف ٦ؤ٠ؽ كٍٗل ٦ؤ٠ؽ ،كاٛلؤ٠ؽ إٌف

٦كذ)2(٢ٞ

كٌ٦ةؼ إٌف

ٍٗلق(ً٠ ،)5ل ٱأيت ثٲةف ا ٢١٣إف مةء آص دٕةٌف.

( )4ٱٕ ٰ٪اٷثةؽٝ .ةؿ يف¬ ا٘٣ٲر :ك٠ؾا إذا ٠ةف أ٦ؿ ا٣ىجٰ ٱؤدم إٌف ٔٞٮ٣ ٫ٝٮا٣ؽق( .ثكذةف).
(٬ )4ؾا إذا ٠ة٩خ ا٣ـكصح ٠جٍلة٤ٚ ،ٮ ٠ة٩خ وٍ٘لة ٣ ٢٬لت ٔىل زكص٭ة أف ٱأ٦ؿ٬ة ثة٣ىٺة
ك٩عٮ٬ة ً٠ل ٱ٤ــ ا٣ٮٍف أـ ٹ؟ ك٦ ٫٤ٕ٣جٔ ٰ٪ىل زجٮت ا٣ٮٹٱح ،كٝؽ ذ٠ؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ٨
اٛلؤٱؽ ثةٓص أف  ٫٣أف ٱٕـر زكصذٔ ]4[٫ىل دؿؾ ا٣ىٺة ،ك١٬ؾا أَ ٫ٞ٤يف ا٣جعؿ أف  ٫٣كٹٱح
ٔىل دٕـٱؿ٬ة ٠ة٣كٲؽ ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ¬٣ :ٲف  ٫٣دٕـٱؿ٬ة إٹ ٔىل ا٪٣نٮز ٨٦( .ٍٞٚ
دؾ٠ؿة ٔيل ث ٨زٱؽ).
(*) ٱٕ ٨٦ ٰ٪ثةب اٵ٦ؿ ث ةٛلٕؿكؼ ً٠ل ٱ٤ــ قةاؿ اٛلكَ٧٤ل ٦ذٯ د١ة٤٦خ اٍ٣صكط ٨١٣ ،يف
ا٣ـكج ٩ٮع أػىٲح( .ثكذةف).
(*) كاٵٝؿب أ ٫٩ٹ ٣لٮز ٤٣ـكج أف ٱِصب ٍ٘٣ل ا٪٣نٮز ،كٱ١ٮف ٔىل ا٣رتدٲت.)Í( .

( )2ك٣ٮ رأل يف ذ ٟ٣وٺظ نة.)Í( .
( )2ا١٣كٮَٚل كاٹقذكٞةء.
(٠ )5ؿكادت اٛ٣ؿااي.

-------------------------

ْ ُ
[ ]4ٱٞةؿ :أ٦ة ا٣ذٕـٱؿ ٚإً٩ل ٬ٮ إٌف ذم ا٣ٮٹٱح ،كرضثٜ ٫لة يف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َواْضِبُْٔ ذَّص اْ٣ة٬ؿ أ ٫٩إً٩ل ٬ٮ ٚٲًل
ٱذٕٚ ٫٣ ٜ٤ٲ ٫ظٚ ،ٜإذا ٠ةف ٣ىٺظ٭ة زٱةدة يف ظك ٨إٍ٣صة ك٦ة ٱذُٕ ٜ٤لة ٠ةف  ٫٣ذً٠ ،ٟ٣ل  ٫٣أف ٱ٪٭ة٬ة
ٔ ٨اٛلٛ٪ؿات  ٨٦ذكات ا٣ؿكااط ا١٣ؿ٦لح كٍٗل٬ة ،كإٹ ٤ٚٲف  ٫٣إٹ اٵ٦ؿ ٬ ،ٍٞٚؾا كآص أٔ( .٥٤مة.)ٰ٦

باب أٔقاث انصالة

 ٰ٬رضثةف :اػذٲةرم كاًُؿارمٚ ،ةٹػذٲةرم ْ٤٣٭ؿ  ٨٦زكاؿ ا٣ن٧ف -
ك٬ٮ ٱٕؿؼ ثأف ٱـٱؽ ّ ٢اٛل٪ذىت إٌف ٩ةظٲح اٛلٍصؽ -كآػؿق ظَل ٱىٍل ّ٢
اٛل٪ذىت ٦س ٫٤قٮل اٰٛ٣ء ا٣ؾم ٠ةف ظةوٺن ٔ٪ؽ ا٣ـكاؿ .كأكؿ اػذٲةر إُ٣ص
٦ذٯ وةر ّ ٢اٛل٪ذىت ٦س ٫٤إٌف أف ٱىٍل ٦س٤ٲ ٫قٮل يفء ا٣ـكاؿ .كأكؿ اػذٲةر
اٛل٘ؿب ٗ ٨٦ؿكب ا٣ن٧ف إٌف ذ٬ةب Êا٣ن ٜٛاٵٖلؿ( ،)4كٝةؿ ا٣جةٝؿ كأثٮ
ظ٪ٲٛح :إٌف ذ٬ةب اٵثٲي .كٱٕؿؼ ٗؿكُلة ثؿؤٱح ٠ٮ٠ت٣ Êٲيل( ،)4ٹ ا٪٣٭ةرٱح،
ك :ٰ٬ا٣ـ٬ؿة كاٛلنرتم كا٣نٕؿل(ٝ ،)2ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٠ؾا اٛلؿٱغ
كا٣كًلؾ( .)2كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٞٛ٣٭ةء :ثكٞٮط ٝؿص ا٣ن٧ف ،ك٬ٮ
(ٝ )4ةؿ ا٣كعٮٍف :كظٲر ٹ مٞٚ ٜٛؽر وٺة اٛ٣ؿٝةف ثٕؽ اٛل٘ؿب ك٩ة٤ٚذ٭ة ،أك ٝؽر قٮرة
ٱف ٦ؿدٺن.)Í( .
(*) كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣إف ٤٣ىٺة أكٹن كآػؿ نا ،كإف أكؿ اٛل٘ؿب ظَل د٘ٲت ا٣ن٧ف ،كآػؿق
ظَل ٱ٘ٲت ا٣ن ))ٜٛك٬ٮ اٵٖلؿٞ٣ ،ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ن ٜٛاٙل٧ؿة)) .كٝةؿ ا٣جةٝؿ كأثٮ ظ٪ٲٛح:
ذ
َ َ
إٌف ذ٬ةب اٵثٲي؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإَِل غ َص ِق الييْ ِوّص [اٷرساء ]11ك٬ٮ اصذًلع ا٧٤ْ٣ح ،كاصذًلٔ٭ة
ٹ ٱ١ٮف إٹ ثٕؽ قٞٮط ا٣جٲةض٪٤ٝ .ة :ٹ ٦ةً٠ ،]4[ٓ٩ل أف ًٮء ا٪٣ضٮـ ٹ ٱ ،ٓ٪٧ك٪٣ه اٚل٤ٲ٢
أف ا٣ن٬ ٜٛٮ اٙل٧ؿة ا٣ذٰ ٗ ٨٦ؿكب ا٣ن٧ف إٌف كٝخ إ٣نةء ،كٞ٣ٮؿ اٛ٣ؿاء :قٕ٧خ ثٕي
إ٣ؿب ٱٞٮؿ٤ٔ :ٲ ٫زٮب ٦ىجٮغ ٠أ ٫٩ا٣ن ٨٦ ٜٛأصٖ ٢لؿد( .٫ثكذةف).
(*) أم.)Í( .٫٧ْٕ٦ :
( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ وٺة ظذٯ ٱُ ٓ٤ا٣ن٭ةب)) كيف ركاٱح :ا٣نة٬ؽ( .ثكذةف).
ّ
َذ ُ
( )2ك٤ٔ ٰ٬تَ( .شح أز٬ةر)ٝ .ةؿ يف دٛكٍل ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوأُ ُّ ْ َٔ َر ُّب الش ِْك َرىّ49ص [ا٪٣ض٬ :]٥ٮ
ا١٣ٮ٠ت اٛلن٭ٮر ا٣ؾم ٱُ ٓ٤ثٕؽ ا٘لٮزاء ثٞؽـ( .إٞ٣ؽ اٵ٠ٲؽ ٞٛ٤٣ٲ ٫ٱٮق.)ٙ

( )2ٱٕ :ٰ٪أظؽً٬ل .ك ٨٦ٹ ٱٕؿؼ ا٪٣ضٮـ ا٪٣٭ةرٱح ٍٗ ٨٦ل٬ة ٚإ ٫٩إذا ٔؽ ٗلكح ٩ضٮـ ٞٚؽ دػ٢
ا٣ٮٝخ؛ ٵف أظؽ٬ة ٣ٲيل كٚة ٝنة ،ك٠ؾا ٦ة رؤم يف ٝلؿل ق٭ٲ( .٢ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í

-------------------------

[ ِٛ٣ ]4اٹ٩ذىةر٪٤ٝ :ةٝ :ؽ ّلى ٢ا٧٤ْ٣ح ٍٗ ٨٦ل قٞٮط ا٣جٲةض؛ ٵف ثٞةء ا٣جٲةض ٹ ٱ ٨٦ ٓ٪٧اصذًلع
ا٧٤ْ٣ح كا٣جٲةضً٠ ،ل أف ًٮء ا١٣ٮا٠ت ٹ ٱ ٨٦ ٓ٪٧اصذًلٔ٭ة.

ٔ٪ؽ ا٩ذنةر ا٣كٮاد  ٨٦اٛلٍصؽ يف ص٭ح( )4ا٣كًلء .ك٬ٮ ٞ٦ةرب ٞ٣ٮ٪٣ة .كاػذٲةر
إ٣نةء  ٨٦ذ٬ةب اٙل٧ؿة إٌف ٌ٦ص ز٤ر Êا٤٣ٲ ،٢كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف
ا٣نة :ٰٕٚإٌف ٩ى .٫ٛكأكؿ اػذٲةر اٛ٣ضؿ ٤َ ٨٦ٮع ا٪٣ٮر

اٛل٪ذٍص()4

إٌف ٝجٲ٢

َ٤ٮع ا٣ن٧ف ثٞؽر رٕ٠ح.
كاٹًُؿارم ْ٤٣٭ؿ  ٨٦اٛلس ٢إٌف ٝجٲ ٢ا٘٣ؿكب ثٞؽر وٺة إُ٣ص( .)2كُٕ٤٣ص
 ٨٦ثٕؽ ا٣ـكاؿ ثٞؽر وٺة اْ٣٭ؿ( )2إٌف اٛلس ،٢ك ٨٦ثٕؽ اٛلسَ٤ل إٌف ٝجٲ ٢ا٘٣ؿكب
ثؽكف رٕ٠ح( .)5ك٬ٮ ٘٧٤٣ؿب  ٨٦ذ٬ةب اٙل٧ؿة إٌف ٝجٲ ٢اٛ٣ضؿ ثٞؽر زٺث
رٕ٠ةت( )4يف ظ ٜاٛلٞٲ ،٥كيف ظ ٜاٛلكةٚؿ ثٞؽر رٕ٠ذَل(ٔ )1ىل ٝٮؿ ا٣كٲؽ٤ Êلٲٯ ث٨
اٙلكَل ا٣ؾم دٞؽـ( ،)1كٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٭َل ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ثٞؽر
زٺث رٕ٠ةت ً٠ل ٦ؿ .ك٬ٮ ٕ٤٣نةء  ٨٦ثٕؽ ا٘٣ؿكب ثٞؽر زٺث رٕ٠ةت( )1إٌف
ذ٬ةب اٙل٧ؿة ،ك ٨٦ثٕؽ ز٤ر ا٤٣ٲ ٢إٌف ٝجٲ ٢اٛ٣ضؿ ثؽكف رٕ٠ح .ك٬ٮ ٛ٤٣ضؿ ثٞؽر

( )4كظضذ٭ٝ ٥ٮ(( :÷ ٫٣إذا أٝج ٢ا٤٣ٲ٬ ٨٦ ٢ة٪٬ة -كأمةر إٌف اٛلٍصؽ -كأدثؿ ا٪٣٭ةر
٬ ٨٦ة٪٬ة -كأمةر إٌف اٛل٘ؿبٞٚ -ؽ أُٚؿ ا٣ىةا ))٥كًف ٱؾ٠ؿ رؤٱح ا١٣ٮ٠تٝ .ٲ:٢
كاٚلٺؼ يف اٛلكأ٣ح  ،ْٰٛ٣كآص أٔ( .٥٤ثكذةف).
( ٨٦ )4ا٣ٲ ٨٧إٌف اٞ٣ج٤ح.)Í( .
( )2وٮاث :¬٫ثؽكف ٗلف رٕ٠ةت.
ك٤ٕٚ٭ة؛ ٵف ا٣رتدٲت كاصت.)Í( .
¬
()2
(٬ )5ؾا يف ظ ٜاٛلذٮًئ ،كأ٦ة اٛلذٲٚ ٥٧إٌف ٝجٲ ٢ا٘٣ؿكب ثؽكف ٦ة ٱكٕ٭ة -أم :ا٣ىٺة -كٹ
ٱٞةؿ :رٕ٠ح؛ ٵ ٫٩ٹ ٱىط ا٣ذٞٲٲؽ ثؿٕ٠ح ،كآص أٔ.)Í( .٥٤
( )4وٮاث ٫ثؽكف أرثٓ رٕ٠ةت؛ ٵ٣ ٫٩ٮ ٠ةف ٱكٓ أرثٕ نة وىل اٛل٘ؿب كٝٲؽ إ٣نةء ثؿٕ٠حً٤ٚ ،ل
ًف ٱج ٜإٹ ٦ة ٱكٓ دكف أرثٓ ٓلعي ٕ٤٣نةء.)Í( .
( )1وٮاث :¬٫ثؽكف زٺث.
( )1يف ا٣ذٲ.٥٧
( )1ك٤ٕٚ٭ة؛ ٵف ا٣رتدٲت كاصت.)Í( .

رٕ٠ح ٝجٲ٤َ ٢ٮع ا٣ن٧ف .كا٣ؿٕ٠ح د١ٮف ثٞؿاءٔلة¬ ا٣ٮاصجح( ،)4ذ٠ؿق اٞ٣ة٬ل زٱؽ،Ê
كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ِ٦ص كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ثٍ٘ل ٝؿاءة .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل
كاٛلؤٱؽ ثةٓص( :)4ٹ ثؽ أف ٱؽرؾ وٺة اٛ٣ضؿ ٤٠٭ةٝ .ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :كٱٕؿؼ َ٤ٮع
ا٣ن٧ف ثْ٭ٮر¬ مٕةٔ٭ة(ٔ )2ىل رؤكس ا٘لجةؿ إ٣ة٣ٲح(.)2
 :كإذا دػ ٢اػذٲةر إُ٣ص أك إ٣نةء ًف ٱك ¬ٍٞا٣رتدٲت( ،)5ػٺؼ اٛلؤٱؽ
ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة .ٰٕٚكٝةؿ اٞ٣ةق ٥كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٱك ٓ٦ ٍٞا٪٣كٲةف(.)4
ا٘لٕ٧ح يف ٱٮ٦٭ة كاْ٣٭ؿ¬ يف قةاؿ اٵٱةـ(.)1
Ê
 :كا٣ىٺة ا٣ٮقُٯ ٰ٬
(ٝ )4ةؿ قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ا٣كعٮٍف :ثٍصط أف ٱٞؿأ ٚٲ٭ة ا٣ٮاصت .كٝةؿ قٲؽ٩ة أٖلؽ ث ٨قٕٲؽ
اٜلج ٢ركاق ٔ ٨اٛلٛذٰ :ٱٛ١ٲ ٫أف ٱ١ٮف ا٣ٮٝخ ٱذكٓ ٞ٣ؿاءٔلة كإف ًف ٱٞؿأ .)Í( .كثٰٞ
ا١٣ٺـ يف اٞ٣ٲةـ ٝؽر اٛ٣ةّلح كا٣سٺث اٳٱةتْٚ ،ة٬ؿ اٵز٬ةر ثٞٮ« :٫٣يف أم رٕ٠ح أك
كا٣ؾم  Íأ ٫٩ٱذَٕل ٚٲ٭ة؛ ٤ٚٮ َ٭ؿت اٙلةاي يف ثٞٲح ٝؽر
¬
ٛ٦ؿ ٝنة» أ ٫٩ٹ ٱذَٕل ٚٲ٭ة،
رٕ٠ح ٍٗل ٠ة٤٦ح ،أك ث ٖ٤ا٣ىجٰ أك ٩عٮ ذً -ٟ٣ف د٤ـ٦٭ ٥ا٣ىٺة ،كا١ٕ٣ف إذا ظةًخ
اٛلؿأة يف ثٞٲح ٝؽر رٕ٠ح ٍٗل ٠ة٤٦ح ٣ـ٦٭ة اٌٞ٣ةء١٬ ،ؾا  Íثٕؽ ٦ؿاصٕح يف ٝؿاءة ا٣جٲةف.
( ٨٦ػٍ قٲؽ٩ة ظك ٨ث ٨أٖلؽ ا٣نجٲجٰ).
(*) كإف ًف ٱٞؿأ.)Í( .
( )4كأثٮ ظ٪ٲٛح.
( )2ك٬ٮ اٙل٧ؿة.)Í( .
( )2كٝةؿ ٞل٧ؽ ثٖ ٨لـة ث ٨أيب ا٪٣ض :٥ثأف ٹ ٱؿل ٠ٮ٠ت ٣ٲيل ً٠ل ٱٕ ٥٤يف ٗؿكُلةَ( .شح
٦ؾا٠ؿة دكارم ك٠ٮا٠ت) .كًٕ ٫ٛا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل.
( )5كذً٠ ٟ٣ل ٣ٮ وىل أكؿ ا٣ٮٝخ .كظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة ٰٕٚأف ا٣ٮٝخ ٝؽ
وةر وةٙل نة ٜلًل ٕلٲٕ نة ثُؿٱ ٜا٘لٮاز( .ثكذةف).
( )4كاقذ٧ؿ ا٪٣كٲةف ظذٯ ػؿج  ٨٦ا٣سة٩ٲح( .ز٬ٮر).
( )1كذ ٟ٣ٵف وٺة ا٤٣ٲ ٢وٺدةف ٍٗ ٨٦ل كاقُح ،كوٺة ا٪٣٭ةر زٺث كاقُذ٭ ٨اْ٣٭ؿ،
كٵ١لة دىىل كقٍ ا٪٣٭ةر .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إُ٣ص؛ ٛلة ركم أ ÷ ٫٩م٘ ٢يف ٝذةؿ
أ ٢٬اٍ٣صؾ ٔ ٨وٺة إُ٣ص ٞٚةؿ(( :م٘٤ٮ٩ة ٔ ٨ا٣ىٺة ا٣ٮقُٯ٦ ،ٶ آص ٤ٝٮُل٥
َُ ُ ذ
ٔمٔا ِّلِل ِ
٩ةر نا)) ك٣ذٮقُ٭ة ثَل ا٤٣ٲ٤ٲح كا٪٣٭ةرٱح .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚاٛ٣ضؿ؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوك
كَاُِت َ
ِيّ238ص [ا٣جٞؿة] كٹ ٪ٝٮت إٹ ٚٲ٭ة ،كٛلنٞذ٭ة؛ إذ ٱؽػ ٢كٝذ٭ة كا٪٣ةس يف أَٲت ٩ٮـ،
ٚؼىخ ثة٣ؾ٠ؿ ٣بٺ ٱذ٘ة ٢ٚا٪٣ةس ٔ٪٭ة( .ثكذةف).

كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٰ٬ :إُ٣ص .كٝةؿ ا٣نة ٰ٬ :ٰٕٚاٛ٣ضؿ(.)4
 :ككصٮب ا٣ىٺة ٦ذٕ ٜ٤ثٮٝذ٭ة ا٦ ،)4(٢١٣ٮقٕ نة يف اٹػذٲةر ٌ٦ٲ ٞنة
يف اٹًُؿار( )2إٹ ٔ٪ؽ إ٣ؾر٤ٚ .ٮ أراد ا٪٣ٮـ ك٬ٮ ٱ٘٤ت ثْ ٫٪أ ٫٩ٹ ٱ٪ذج ٫إٹ
ثٕؽ ػؿكج كٝخ ا٣ىٺة  ٫٤ٕ٤ٚإف ٠ةف ٝؽ دػ ٢كٝذ٭ة ًف ٣لـ ظذٯ ٱىيل( ،)2كإف
٠ةف ٝج ٢دػٮ ٫٣صةز .كٝة٣خ ا٣نةٕٚٲح :إف كصٮُلة ٱذٕ ٜ٤ثأكؿ كٝذ٭ة أداء ،كأ٦ة
يف آػؿ كٝذ٭ة ٞٚةؿ ثٌٕ٭ :٥د١ٮف ٌٝةء ،كٝةؿ أ٠سؿ :٥٬ث ٢أداء .كأكٝ )5(٫٣ةؿ
اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٬ :ٮ كٝخ اٹػذٲةر ،كٝٲٝ :٢ؽر ٦ة ٱكٕ٭ة  ٓ٦اُ٣٭ةرة .كٝة٣خ
اٙلٛ٪ٲح :إف كصٮُلة ٱذٕ ٜ٤ثآػؿ كٝذ٭ة( ،)4إٹ أف ٱٍصع ٚٲ٭ة كصجخ.

(ٝ )4ةؿ يف اٌ٣ٲةء ٰ٬ :وٺة ا٣ىجط؛ ٵ١لة ثَل قٮاد ا٤٣ٲ ٢كثٲةض ا٪٣٭ةر ،كٝٲ :٢وٺة
إُ٣ص؛ ٵ١لة ثَل وٺدَل يف ا٤٣ٲ ٢كوٺدَل يف ا٪٣٭ةر ،كٝٲ :٢وٺة ا٘لٕ٧ح يف ٱٮـ
ا٘لٕ٧ح كيف قةاؿ اٵٱةـ اْ٣٭ؿ ،كٝٲ :٢وٺة اٛل٘ؿب؛ ٵ١لة ٣ٲكخ ثأ٤ٝ٭ة كٹ ثأ٠سؿ٬ة.
(ث .)٫ْٛ٤كٝٲ :٢إ٣نةء؛ ٣نؽٔلة ٔىل اٛل٪ةَٞٚلَ( .شح آٱةت) .كٝٲ :٢إ١لة ْلٛٯ ٣ذٓٞ
اٛلعةْٚح ٔىل ا٣ى٤ٮات ٤٠٭ة ٤٠ٲ٤ح اٞ٣ؽر٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة).
َ
ذ
ذ َ َ ُُ
َ َ
ذ
ْ
للٔكِ الش ٍْ ِس إَِل غ َص ِق اليي ِوّص [اٷرساءٚ ]11أ٦ؿق ثإٝة٦ح
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأك ِ ًِ الطَلة ِ
ا٣ى٤ٮات  ٨٦أكؿ ا٣ٮٝخ إٌف آػؿق ،كاٵ٦ؿ ٤٣ٮصٮب إٹ ٣ؽٹ٣حٝ .ةؿ  :#ك٬ٮ ٱؽؿ
ٔىل ا٣ذٮقٕح يف أك ٫٣كا٣ذٌٲٲ ٜيف آػؿق( .ثكذةف).
( ٫٤ٕ٣ )2أراد آػؿ اٹًُؿار.
( )2كيف َشح ا٣ؾكٱؽ :كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت ػٺ ،É٫ٚك٬ٮ ا٘لٮاز؛ إذ ٬ٮ ٍٗل ٌ٦ٲ ٜيف د ٟ٤اٙلةؿ،
كٹ إز٤ٔ ٥ٲ٫؛ ٣ـكاؿ ا٣ذ٤١ٲ ٙثة٪٣ٮـ( .مة .)Í( )ٰ٦كٹ ٣لت د٪جٲ٭ Ê٫قٮاء ٩ةـ ٝج٢
دػٮؿ ا٣ٮٝخ أك ثٕؽق )Í( .إٹ إذ ادػ ٢يف ا٪٣ٮـ آػؿ ا٣ٮٝخ.)Í( .
(٪ٔ )5ؽ.٥٬
( )4كظضذ٭ :٥أف ٦ة صةز ٣ٸ٩كةف دؿٍٗ ٨٦ ٫٠ل ثؽؿ كٹ ٔؾر ًف ٱ ٨١كاصج نةٚ ،ؽؿ ٔىل أف
ا٣ٮصٮب ٍٗل ٦ذٕ ٜ٤ثأكؿ ا٣ٮٝخ ،ث ٢ٱ١ٮف أك٤٣ ٫٣ضٮاز ،كٱذعذ ٨٦ ٥آػؿق ٦ة ٱذكٓ
 ٣ذ١جٍلة ،كٔ ٨زٚؿ٦ :ة ٱذكٓ ٣ىٺة ا٣ٮٝخ .كإذا وٺ٬ة يف أكٞٚ ٫٣ؽ أصـأد٦ ٫ٮٝٮٚح ٔىل
ث٤ٮٗ ٫آػؿ كٝذ٭ة  ٛ٤١٦نة( .ثكذةف).

فصم[ :يف بياٌ أْم االظطساز ٔكيفيت اجلًغ ٔيٍ جيٕش نّ اجلًغ ٔيٍ الٔ ،غري ذنك]

كأ ٢٬اٹًُؿار ٔىل زٺزح أو٪ةؼ:
اٵكؿِ ٨٦ :لؽد ٔ٤ٲ ٫ا٣ٮصٮب يف كٝخ ا٣ىٺة٩ ،عٮ ا٣ىجٰ ٱج ،ٖ٤أك
اٛلض٪ٮف ٱٛٲ ،ٜأك ا١٣ةٚؿ ٱك ،٥٤أك اٙلةاي كاٛ٪٣كةء ٱُ٭ؿافٚ ،إف ٠ةف ث٨٦ ٰٞ
كٝخ إُ٣ص ٦ة ٱكٓ اُ٣٭ةرة( )4كٗلف رٕ٠ةت يف ظ ٜاٛلٞٲ ٥أك زٺث رٕ٠ةت
يف ظٜ

اٛلكةٚؿ()4

كصت اْ٣٭ؿ كإُ٣Êص ،كإف ٠ةف دكف ذ ٟ٣كصت¬ إُ٣ص

 ،)2(ٍٞٚإٹ أف ٹ ٱكٓ رٕ٠ح  ٓ٦اُ٣٭ةرة ًف ٱ٤ـ٨ ¬٫٦لء( .)2كيف آػؿ ا٤٣ٲ٣ ٢لت
اٛل٘ؿب كإ٣نةء إف ٠ةف¬ ٱؽرؾ أرثٓ

رٕ٠ةت()5

 ٓ٦اُ٣٭ةرة ،كإف ٠ةف ٱؽرؾ

دك١لة كصت إ٣نةء( )4إٹ أف ٹ ٱؽرؾ  ٫٪٦رٕ٠ح .كيف كٝخ اٛ٣ضؿ ٣لت إذا ٠ةف
ٱؽرؾ ٚٲ ٫رٕ٠ح  ٓ٦اُ٣٭ةرة .كيف ا٣ؿٕ٠ةت ٱٕذرب¬ ثة٣ٮاصت ٪٦٭ة( ،)1كيف ا٣ؿٕ٠ح
ا٣ذٰ دؽرؾ  ٨٦ا٣ىٺة اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ  ٢٬ثٞؿاءٔلة )1(Êأـ ٹ.
( )4ا٣ٮاصجح.)Í( .
( )4اٛلذٮ٬لء.)Í( .
( )2كٹ ٣لت ٌٝةء اْ٣٭ؿ.)Í( .
( )2ك٣ٮ ٠ةف ٱؽر٠٭ة ثة٣ذٲ ٥٧ظٲر ٹ ٔؾر  ٫٣ٱجٲط ا٣ذٲ.)Í( .٥٧
ٞ٦ٲ٧ة ¬أك ٦كةٚؿ نا٦ .ذٮًٲ نة.)Í( .
( )5ن

( )4ك٣ٮ ث ٖ٤ا٣ىجٰ أك أٚةؽ اٛلض٪ٮف أك ٩عٮ ذ ٟ٣يف ا٣كٛؿ كٝؽ ث ٰٞيف إ٣نةءٱ٦ ٨ة ٱذكٓ
٣سٺث رٕ٠ةت ،أك ظى ٢اٛلك ٍٞكٝؽ ثٝ ٰٞؽر ذ -ٟ٣صةء اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ[( .]4ظةمٲح
قعٮٍف  ْٛ٣نة  ٨٦ثةب اٌٞ٣ةء).
(*) يف ظ ٜاٛلٞٲ.)Í( .٥
( ِٛ٣ )1ا١٣ٮا٠ت :ٱٕذرب يف اْ٣٭ؿ كاٛل٘ؿب أف ٱٞؿأ يف رٕ٠ح ٝؽر ا٣ٮاصت  ،ٍٞٚكٱأيت
ثةٞ٣ؽر ا٣ٮاصت يف أر٠ةف ا٣ىٺة ٤٠٭ة.
( )1اٛلؿاد ا٣ٮٝٮؼ ٝؽر٬ة كإف ًف ٱٞؿأ.)Í( .
-------------------------

[ ]4ا٣ؾم يف آػؿ ثةب ا٣ذٲ ٥٧ثَل ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كاٞٛ٣ٲ٭َل ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط٪ٕٚ ،ؽً٬ل
أ ٫٩ٱٌٞص اٛل٘ؿب ،كٔىل ٝٮؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل ٱٌٞص¬ إ٣نةء.

ا٣سةٌل :وٺٔل ٥ثؽ٣ٲح ،ك ٥٬اٛلذٲ ٥٧كاٵ )4(ٰ٦كاٛلٮ ٰ٦ك ٨٦ٱىيل ٝةٔؽ نا()4

٤ٕ٣ح أك ٔؿم( )2أك كٝٮؼ يف اٛلةء ،أك ٔىل راظ٤ح أك يف قٛٲ٪ح(ً )2ف ٱذ٨٦ ٨١٧
ا٪٣ـكؿ كاٚلؿكج ،ك٠ؾا اٛلعجٮس يف ٦ٮًٓ ٘٦ىٮب( )5أك ٩ضفٚ ،٭ؤٹء ٹ
ٱ٤ـ٦٭ ٥ا٣ذأػٍل إٌف آػؿ ا٣ٮٝخ ،كإذا زاؿ ٔؾر ٥٬يف ا٣ٮٝخ أٔةدكا¬ .كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٣لت ا٣ذأػٍل كٹ اٷٔةدة إٹ ٔىل اٛلذٲٝ ،٥٧ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
٤لٲٯ ا٣جعٲجط :كٔىل اٛلعجٮس يف(٦ )4ٮًٓ ٘٦ىٮب أٱٌ نة؛ ٙلؿ٦ح ٦ةؿ اٍ٘٣ل.
ا٣سة٣ر :وٺٔل ٥أو٤ٲح ،ك٫٣ ٨٦ ٥٬

ٔؾر()1

٠ةٛلؿض أك

اٚلٮؼ()1

أك

( )4كأ٦ة اٵ٣سٖ كاٵػؿس ك٩عٮق ٞٚؽ ذ٠ؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل أ ٫٩ٹ ٣لت¬ ٔ٤ٲ٭ ٥ا٣ذأػٍل ،ك٬ٮ ٝٮم،
ٵ١لً ٥ف ٱٕؽ٣ٮا إٌف ثؽؿ.
( )4اُ٣ةرئ كاٵويل.)Í( .
(*) ٵٔ ٫٩ةدؿ إٌف ثؽؿ.
( )2ٵٔ ٫٩ةدـ اٵو .٢ث ٢ٵٔ ٫٩ةدؿ إٌف ثؽؿ.
()2كاٛلؼذةر يف را٠ت ا٣كٛٲ٪ح إذا أ ٫٪١٦اٞ٣ٲةـ كا٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد ٚىٺد ٫أو٤ٲح ،كدىط يف
أكؿ ا٣ٮٝخ ،كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣ذٞؿٱؿ ،كٹ ٱ٤ـ ٫٦اٚلؿكج.)Í( .
( )5كٱىيل ٝةٔؽ نا ٦ٮ٦ٲ نة ٣ؿ٠ٮٔ ٫كقضٮدق ٔىل ٝؽ٦ٲ٫؛ ٣بٺ ٱكذٕ ٟ٤٦ ٢٧اٍ٘٣ل.)Í( .
( )4راصٓ إٌف ٠ٺـ اٛل٪ىٮر ثةٓص.
( )1ك ٢٬ٱ١ٮف اٛلُؿ ك٩عٮق ك٦ؽإٚح اٵػجسَل ٔؾر نا؟ ٤لذ ٢٧أف ٣لٮز ٣ؾً٠ ٟ٣ل دؿ ٔ٤ٲٝ ٫ٮؿ اٞ٣ةق٥
ك٣لٮز ٤٣نٲغ ا١٣جٍل .ك٤لذ ٢٧ػٺ]4[Ê٫ٚ؛ ٣ذأ٠ٲؽ ا٣ذٮٝٲخ ،كاٹظذًلَ٣ل ٣ٸ٦ةـ اٛل٭ؽم.
¬
:#
(*) ٝةؿ يف ا٣جٲةف٣ :لٮز ا٘ل ٓ٧ٵص ٢ا٘لًلٔح ٣بٺ دٛٮت ثة٣ذٮٝٲخ ،ك٬ٮ ٦ؾ٬ت إ٦ة٪٦ة اٛل٪ىٮر
ثةٓص ،ث ٢ٱؿكل ٍف أف ا٘ل ٓ٧صًلٔح أ ٨٦ ٢ٌٚا٣ذٮٝٲخ ٚؿادل؛ ٵص٠ ٢سؿة اٵد٣ح اٙلةزح ٔىل
ٚؿع٤ٝ :خ:
ا٘لًلٔح ٝ ٓ٦ٮة أظةدٱر ا٣رتػٲه يف ا٘ل .ٓ٧كاػذةرق اٛلٛذٰ .كيف ا٣جعؿ ٦ة ¨ :٫ْٛ٣
و
ظٲ٪بؾ ثأف ٹ ٗؿض إٹ
أ٦ة ٣ٮ ٠ة٩خ اُ٣ةٔح وٛح ٜلة ٠ة٘لًلٔح ًف ٱجط ا٘ل ٓ٧ٵص٤٭ة؛ ُٓٞ٤٣
دأدٱذ٭ة ٔىل ا٣ٮص ٫اٵ ،٢ٌٚكا٘ل ٓ٧ٱٕٮد ٔ٤ٲ ٫ثةٞ٪٣ي؛ إذ أداؤ٬ة يف كٝذ٭ة ٚؿض ،كٓ٦ ٰ٬
ا٘لًلٔح  ،٢ٛ٩كاٛ٣ؿض أ( .٢ٌٚثعؿ ث .)٫ْٛ٤ك٦س ٨ٔ ٫٤اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط.
( )1يف اٙلةؿ أك يف اٛلآؿٔ .)Í( .ىل ٛ٩ك ٫أك ٦ة ٫٣أك ٦ةؿ¬ ٍٗلق كإف .٢ٝ
-------------------------

[ ]4يف ٍٗل ا٣نٲغ ا١٣جٍل.)Í( .

٥لنٯ ٚٮٔلًل أك ٞ٩ىة١لًل(،)2
Ê
ا٣كٛؿ( ،)4أك اٹمذ٘ةؿ ثُةٔح( )4أك ٦جةح ٤لذةص ٫ك٬ٮ
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٣ٮ ًف ٥لل ٚٮٔلًل .كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٱ١ٮف اٛلجةح
ٔؾر نا .ك٠ؾا اٛلكذعةًح( )2ك٩عٮ٬ةٚ ،٭ؤٹء ٣لٮز¬ ٜل ٥ا٘ل ٓ٧دٞؽٱ نًل كدأػٍل نا(.)5
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٣لٮز إٹ ٧٤٣كةٚؿ .كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٣لٮز إٹ
٤٣عضٲش يف ٔؿٚح( )4ك٦ـدٛ٣ح( .)1كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لٮز إٹ ٤٣كٛؿ أك اٛلُؿ.
 :كا٘لٍ٘٣ )1(ٓ٧ل ٔؾر ٹ ٣لٮز كٱػضـئ يف ا٣ذأػٍل( ،)1كأ٦ة يف ا٣ذٞؽٱ٥
( )4ك٣ٮ ٛلٕىٲح؛ ٝٲةق نة ٔىل اٷُٚةر.
(٠)4ة٠ذكةب ٔ ،٥٤أك ٦ةؿ ٱكؽ ثٔ ٫ةا٤ذ ٫أك ٱٌٞص ث ٫دٱَ( .٫٪شح أز٬ةر) (.)Í
(ٝ )2ٲ٬ :٢ؾا ٹ ٱنرتط إٹ يف اٛلجةح  ،ٍٞٚذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣ـ٬ٮر.
(ٝ )2ةؿ يف ا٘٣ٲر :ك ٨٦صرب ق ٫٪ث٪ضف أٝؿب مج٭ نة ثةٛلكذعةًح؛ ٵ ٫٩ٱكذٮيف اٵر٠ةف،
١ٚةف ظ ٫٧١ظ٧١٭ة يف أ ٫٩ٹ ٹ ٱ٤ـ ¬٫٦ا٣ذأػٍلٚ .إف ٤ٝخٚ :٭٣ ٢لٮز  ٫٣ا٘لً٠ ٓ٧ل ٣لٮز
ٵٝؿب أف ذ ٟ٣ٹ ٱجٲط  ٫٣ا٘لٓ٧؛ ٵ ٫٩إً٩ل أثٲط
¬
ٜلة؟ ٤ٝخ :ٹ ٩ه ٵوعةث٪ة يف ذ ،ٟ٣كا
٧٤٣كذعةًح ٛلة ٱ٤عٞ٭ة  ٨٦اٛلنٞح ؛  ٨٦ظٲر ٱ٪ذٞي كًٮؤ٬ة ثؼؿكج ا٣ٮٝخ،
ثؼٺؼ  ٨٦صرب ق ٫٪ث٪ضف ٚإ ٫٩ٹ ٦نٞح؛ ٵ٣ ٫٩ٲف ٠ؾٗ( .ٟ٣ٲر).
مسأمةٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ٨٦ :صةز  ٫٣اٷُٚةر صةز  ٫٣ا٘ل ،ٓ٧كأمةر إ٣ٲ ٫يف اٍ٣صحٝ .ةؿ
¬
()5
٦ٮٹ٩ة ٚ :#ٲؤػؾ ٬ ٨٦ؾا أف اٛلٞٲ ٥دكف ٍٔصة أٱةـ ٣لٮز  ٫٣ا٘لٍ٘٣ ٓ٧ل ٔؾر ٠ةٷُٚةرٗ( .ٲر)
( .)Íكٱ١ؿق دك٧ٲح إ٣نةء ٔذ٧ح؛ ٵ ٫٩ث٤كةف أ ٢٬اٍ٣صع ٔنةء ،كث٤كةف إ٣ؿب ٔذ٧ح،
كٞ٦ذًص ٠ٺـ اٵا٧ح أ ٫٩ٹ ٱ١ؿق .كيف اٛلض٧ٮع يف دٛكٍل ٕ٦ةٌل ا٣ك٪ح :كصٕ ٢إ٣ذ٧ح أرثٕ نة.
كّة٬ؿ ٔجةرة اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٷثة٩ح أ ٫٩ٹ ٱ١ؿق ،ك٠ؾا يف ا٘لةٝ ،ٓ٦ةؿ :كأكؿ كٝخ إ٣ذ٧حٝ .ةؿ اٛلؤٱؽ
ثةٓص ٛلة ذ٠ؿ ا٣ؿكادت :رٕ٠ذة إ٣ذ٧ح دكف ا٘ل٧ٲٓ ا٩ذ٭ٯَ( .شح ٬ؽاٱح).
( )4صٮاز نا ،كاٵ ٢ٌٚا٣ذٮٝٲخ.)Í( .
( )1دأػٍل نا كصٮث نة.)Í( .
( )1كٕ ٨٦لٓ ثَل ا٣ىٺدَل ٍ٘٣ل ٔؾر دٞؽٱ نًل أك¬ دأػٍل نا أصـاق ،كيف إز ٫٧ػٺؼ٬( .ؽاٱح) ( .)Íكيف
ا٣ؾرٱٕح أف زٱؽ ثٔ ٨يل ٕ #لٓ ا٣ىٺدَل يف أكؿ كٝخ اٵكٌف كٝةؿ٬ :ؾا ٦ؾ٬جٰ ك٦ؾ٬ت آثةاٰ
كأصؽادم ٝ ٨٦ج ٨٧ٚ ،٢رٗت ٔٞٚ ٫٪ؽ رٗت ٔ ٨ق٪ح رقٮؿ آص ÷ .كٝؽ ركم ٔ ÷ ٫٪أ٫٩
ٝةؿ(( :كً ٨٦ف ٱٞج ٢رػه آص ٤ٕٚٲ ٨٦ ٫اٷز٦ ٥س ٢صجٔ ٢ؿٚةت)) .كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ٯ ذ ٟ٣يف َشح
اٛ٣ذط .كيف ظؽٱر اثٔ ٨جةس إٔ ÷ ٫٩لٓ ثَل اْ٣٭ؿ كإُ٣ص كثَل اٛل٘ؿب كإ٣نةء ٍٗ ٨٦ل
ػٮؼ كٹ قٛؿَ( .شح ٚذط كأوٮؿ اٵظ١ةـ) .كاٞ٣ٮؿ ثضٮاز ا٘ل ٓ٧ركم ٔ ٨اثٔ ٨جةس كا٣ىةدؽ
كا٣جةٝؿ كاٛل٭ؽم أٖلؽ ث ٨اٙلكَل ،ك٠ؾا يف ا٪ٛ٣ٮف كاٛلُ٭ؿ ث٤ ٨لٲٯ كك٣ؽق ٞل٧ؽ كاٛلذٮٔ ٢٠ىل آص أٖلؽ
ث ٨ق٤ٲًلف ،ك ٨٦اٞٛ٣٭ةء اث ٨مرب٦ح كاث ٨اٛل٪ؾر كاث ٨قٍلٱ ،٨كيف ٬ؾق اٙل١ةٱح ٛ٠ةٱح يف صٮاز ا٘ل.ٓ٧
( )1كٚة ٝنةن.

ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح ،كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٞٚةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص٣ :لـم أٱٌ نة ٔ٪ؽق،
١ٚؾا ¬
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٱٮق :ٙٹ ٣لـم ٔ٪ؽق ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ٠ٺـ اٍ٣صح ٔ٨
أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة .ٰٕٚكٔ٪ؽ اٷ٦ة٦ٲح كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص
كاٛل٭ؽم كاٛلذٮ٣ ٢٠لٮز ا٘لٍ٘٣ ٓ٧ل ٔؾر ،ك٬ٮ ٦ؿكم ٔٔ ٨يل  ،#كٔ ٨زٱؽ ث٨
ٔيل كٔ ٨اٜلةدمٚ .إف ٝٲ٠ :٢ٲ ٙدىط ا٣ىٺة ٔ٪ؽ ٥٠يف ا٣ذٞؽٱ٠ ٓ٦ ٥ٮٔ ٫٩ةوٲ نة
ُلة؟  ٫٤ٕ٤ٚٱٞةؿ :إٔ ٫٩ىص( )4ثةٕ٣ــ ٔىل ٤ٕٚ٭ة( )4ٹ ث٤ٕٛ٭ة( ،)2كآص أٔ.٥٤
¬ :كٕلٓ ا٣ذٞؽٱ٬ ٥ٮ ظٲر ٱىيل ا٣سة٩ٲح  ٨٦إُ٣صٱ ٨أك  ٨٦إ٣نةاَل
يف كٝخ اٵكٌف ثٕؽ٬ة ،قٮاء ٠ةف يف أكؿ كٝذ٭ة أك يف آػؿق( .)2كٕلٓ ا٣ذأػٍل ٬ٮ
ظٲر ٱىيل اٵكٌف ٪٦٭ًل يف كٝخ ا٣سة٩ٲح ثٕؽ ػؿكج كٝخ اٛلنةر٠حٚ .أ٦ة ٕلٓ
صةاـ ٍ٘٣ل ٔؾر ،ك٬ٮ ظٲر ٱىيل اٵكٌف يف آػؿ اػذٲةر٬ة كاٵػؿل
Ê
اٛلنةر٠ح ٚ٭ٮ
يف أكؿ اػذٲةر٬ة ،كذ ٟ٣ظَل ٱىٍل ّ ٢اٛل٪ذىت ٦سٚ ،٫٤٭ٮ كٝخ اػذٲةر ٜلًل
 ٕ٦نة( .)5كٝؽرق ٦ة ٱكٓ إظؽل¬ ا٣ىٺدَل( ٓ٦ )4ا٣ٮًٮء( .)1كٝٲ٦ :٢ة ٱكٕ٭ًل  ٕ٦نة.
 :كٹ ٚؿؽ¬ ثَل قٛؿ اُ٣ةٔح كاٛلٕىٲح يف صٮاز ا٘لً٠ ،ٓ٧ل يف اُٞ٣ص
كاُٛ٣ؿ ،ذ٠ؿق أثٮ إ٣جةس ،كػؿص ٫أثٮ َة٣ت ٤٣٭ةدم .كٝةؿ أثٮ َة٣ت كا٪٣ةرص
(ٚ )4ٲْ٩ ٫ؿ كد٪ةٝي ٨٦( .ػٍ ظسٲر).
( )4كٔ ٢٤يف ا٣ـكااؽ ٔؽـ اٷصـاء ثأٔ ٫٩ىص ثٛ٪ف ا٣ىٺة( .ز٬ٮر).
( ٢ٕ٣ )2اٵكٌف يف ا٘لٮاب أٔ ٫٩ةص ثة٣ذٞؽٱُ٦ ٥ٲٓ ثة٣ىٺة( .قٲؽ٩ة أظك ٨ظةثف).
( )2ٱٕ ٰ٪يف آػؿ اػذٲةر٬ة اٛلذ٧عي ٜلة؛ ٣ٲؼؿج كٝخ اٛلنةر٠ح.
( )5ٱٕٚ ٰ٪٭ٮ آػؿ اػذٲةر اٵكٌف كأكؿ اػذٲةر ا٣سة٩ٲحٚ ،ةمرتؾ اٛ٣ؿًةف يف ٬ؾا ا٣ٮٝخ
اٛلٞؽر( .قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨
( )4كق٪٪٭ةَ( .شح أز٬ةر).
( )1كإً٩ل زٱؽ ا٣ٮًٮء ٵٝ ٫٩ؽ زجخ أف اٛلكذعةًح دىيل ٚٲ ،٫ك٬ٮ ٱ٪ذٞي كًٮؤ٬ة ثؽػٮ٠( .٫٣ٮا٠ت).
(*) كاٛلٞؿر أف كٝخ اٛلنةر٠ح كٝخ ٤٣ىٺدَل ٔىل قجٲ ٢ا٣جؽؿ[ ٨٦ ]4أكؿ اػذٲةر ا٣سة٩ٲح ٓ٦
اُ٣٭ةرة ٝ .ةؿ ٬ :#ؾا ا٣ؾم ٬ٮ يف ا٣جٲةف ،كٱذىٮر ا٘ل ٓ٧يف ظ ٜاٛلكةٚؿ .)Í( .ٍٞٚ
-------------------------

[ ]4أ٦لًل وٺ٬ة ٚٲٚ ٫٭ٮ كٝذ٭ة.)Í( .

كا٣نة ٰٕٚكاٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ ٣لٮز يف قٛؿ اٛلٕىٲح(.)4
 :كاٵ٧٤٣ ٢ٌٚكةٚؿ أف ٣ل ٓ٧دٞؽٱ نًل إف ٠ةف ٩ةزٹن ،كإف ٠ةف قةاؿ نا
ٚذأػٍل نا(ٝ .)4ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ٬ :ؾا
إذا أراد ا٘ل ،ٓ٧كإٹ ٚة٣ذأٝٲخ¬ أ .٫٣ ٢ٌٚكٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كا٣كٲؽ ٤لٲٯ :ث٢
 ٞ٤ُ٦نة( .)2كا٪٣ةزؿ٬ :ٮ ا٣ٮا٣ ¬ٙٝٺقرتاظح( )2ز ٥ٱكٍل( )5يف آػؿ ٱٮ .٫٦كٝةؿ
اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف٬ :ٮ ا٣ٮا٦ ٙٝة داـ ٱُٞص.
 :كا )4(٢ٛ٪٣ثَل اٛ٣ؿًَل يف ا٘ل ٓ٧ٹ ٱٍ٘ل ظ .)1(Ê٫٧١كٝةؿ اٛلؤٱؽ
ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱٍ٘لقٝ .ةؿ أثٮ صٕٛؿ :ٱٕ ٰ٪أ ٫٩ٱٮصت إٔةدة اٵذاف ٤٣سة٩ٲح.
 :ك ٨٦دؿؾ ا٣ىٺة ٔ ٨كٝذ٭ة(ٍ٘٣ )1ل ٔؾر ٚإف ٠ةف اقذعٺٹ ن أك
ٛ٠ؿ( ،)1كإف ًف ٚك .)40(ٜكٝةؿ أٖلؽ كإقعةؽ :ٱٛ١ؿ .كٝةؿ اٙلك:٨
اقذؼٛة نٚة ¬
ٱ١ٮف ٪٦ة ٞٚنة(.)44
( )4ٵف ا٘ل ٓ٧رػىح ،كا٣ؿػىح ٦أػٮذة  ،÷ ٫٤ٕٚ ٨٦كإٔٚة٤٠ ٫٣٭ة ظك٪ح ٹ ٱؽػ٤٭ة
ٞلْٮر؛ ٵص ٢إ٣ى٧حٝ .ةؿ ٬ :#ؾا ٬ٮ اٛلؼذةر؛ ٣بٺ ٱ١ٮف ٚٲ ٫إٔة٩ح ٕ٤٣ة٪ل( .ثكذةف).
(*) ٩عٮ اٳث ٜكا٣جةٰٗ.
( )4ا٣ؾم ٝؿر Ðأ ٫٩إف ٠ةف قٛؿق ثٕؽ دػٮؿ ا٣ٮٝخ ٚة٣ذٞؽٱ ٥أ ،٢ٌٚكإف ٠ةف ٝج ٢دػٮ٫٣
ٚة٣ذأػٍل أ ،٢ٌٚكإف ٠ةف ٞ٦ٲ نًل دكف ٍٔص ٚة٣ذٮٝٲخ أٔ( .٢ٌٚة٦ؿ).
(ٝ )2ةؿ  :#ٵ ٫٩أر ٜٚثةٛلكةٚؿ كأٱَص ٙلة ٫٣كأق٭ ٢يف أ٦ؿق( .ثكذةف).
( )2ك٬ٮ ٞ٦ؽار ا٣ٮًٮء كا٣ىٺة كاٷثؿاد( .ذ٦ةرم) (.)Í
( )5وٮاث :٫ك٤لٍ رظ ٫٤كٱؿظ ٢آػؿ ا٣ٲٮـ.)Í( .
كٍٗلق ٔىل ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
¬
( )4اٛلٕذةد( .مة.)ٰ٦
( )1ٵ ٢ٕٚ ٫٩أظؽً٬ل  ٓ٦اٵػؿل يف كٝذ٭ة ،كٝؽ ظىٗ( .٢ٲر).
( )1اٹػذٲةرم كاٹًُؿام.
(٣ )1ؿدق ٦ة ٔ ٨٦ ٥٤ا٣ؽٱ ٨رضكرة( .ثكذةف).
(ٝ )40ةؿ  :#كأ ٥٤أف اٷصًلع ٕٞ٪٦ؽ ٔىل أف دؿؾ ٗلف و٤ٮات ٦ذٮا٣ٲح ٱ١ٮف ٠جٍلة،
ز ٥اػذٚ ٙ٤ٲًل ٱُ٤ٔ ٜ٤ٲ ٨٦ ٫اٵقًلء٪ٕٚ ،ؽ أوعةث٪ة ٱك٧ٯ ٚةق ٞنة كٱكذع ٜإ٣ؾاب
كاٚل٤ٮد يف ا٪٣ةر( .ثكذةف) .ك٦س ٫٤يف ا٣س٧ؿات.
( )44ك ٫٤ٕ٣ث٪ٯ ٔىل أو ٫٤أف اٛ٣ةق٪٦ ٜة ،ٜٚكٚٲ ٫ػٺؼ يف ٦ٮًٕ.٫
(*) ٤ٝخ :كٚٲْ٩ ٫ؿ( .مة.)ٰ٦

 :كدٕضٲ ٢اٛل٘ؿب يف أكؿ كٝذ٭ة أ ٢ٌٚكٚة ٝنة( ،)4ك٠ؾا يف قةاؿÊ
ا٣ى٤ٮات ٔ٪ؽ٩ة ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص يف إ٣نةء( ،)4كػٺؼ
ا٣نة ٰٕٚيف اْ٣٭ؿ( ،)2كػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح يف اٛ٣ضؿ كإُ٣ص.
ي
اٹمذ٘ةؿ ثٌٞةء اٙلةصح كا٣كٮاؾ كاُ٣٭ةرة كا٣ذ٢ٛ٪
 :كٹ ٱ٪ةيف¬ ا٣ذٕضٲ٢
كا٩ذْةر ا٘لًلٔح(.)2
اٛلٕذةد ٝج ٢اٛ٣ؿٱٌح،
ي

¬ :كأكٝةت ا١٣ؿا٬ح زٺزح( ،)5ك :ٰ٬ظةؿ َ٤ٮع ا٣ن٧ف ظذٯ دجٲي(،)4

كٔ٪ؽ ٝةا ٥اْ٣٭ٍلة ،ك٬ٮ كٝخ ا٣ذجةس زكاؿ ا٣ن٧ف ،كٔ٪ؽ اوٛؿار ا٣ن٧ف ظذٯ
د٘ؿب(ٚ .)1ذ١ؿق ٚٲ٭ة وٺة¬ ا٘ل٪ةزة كد٪ٚ٭ة ،كا٪٣ٮا٤٠ ٢ٚ٭ة ك٣ٮ ٦ؤ٠ؽة،)1(Ê
كقضؽات ا٤٠ ¬٢ٛ٪٣٭ة ،إٹ قضٮد¬ ا٣ك٭ٮ ٔىل ٝٮؿ  ٨٦أكصج .٫كا١٣ؿا٬ح ٤٣عْؿ()1

(ٞ٣ )4ٮ ٨٣(( :÷ ٫٣دـاؿ أ٦ذٰ ثؼٍل ٦ة ًف ٱأػؿكا وٺة اٛل٘ؿب ظذٯ دنذج ٟا٪٣ضٮـ)).
ك٠ؾا يف قةاؿ ا٣ى٤ٮات ٔ٪ؽ٩ة؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ػٍل اٵًٔلؿ ا٣ىٺة يف أكؿ كٝذ٭ة))
كيف ركاٱح(( :أ ٢ٌٚاٵًٔلؿ ٔ٪ؽ آص ا٣ىٺة ٵكؿ كٝذ٭ة)) .كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أكؿ
ا٣ٮٝخ رًٮاف آص ،كأكقُ ٫رٖلح آص ،كآػؿق ٔٛٮ آص)) كا٣ؿًٮاف إً٩ل ٱ١ٮف
٧٤٣عكَ٪ل ،كا٣ؿٖلح د١ٮف ٧٤٣ضذ٭ؽٱ ،٨كإٛ٣ٮ ٱ١ٮف ُٞ٧٤٣صٱ .٨كٞ٣ٮ:÷ ٫٣
((٦س ٢اٛل٭ضؿ إٌف ا٣ىٺة ٧٠س ٢اٛل٭ؽم ثؽ٩ح ))..إٌف آػؿ اٚلرب.
( )4إٌف ز٤ر ا٤٣ٲ ،٢كاػذةرق يف ا٣جعؿ ،كٝٮاق اٷ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ# ٨؛ ٞ٣ٮ:÷ ٫٣
((٣ٮٹ أف أمٔ ٜىل أ٦ذٰ ٵ٦ؿٔل ٥ثذأػٍل ٬ؾق ا٣ىٺة إٌف ز٤ر ا٤٣ٲ ))٢ركاق أٖلؽ.
(ٞٚ )2ةؿ :ٱكذعت اٷثؿاد ُلة يف ا٣ٲٮـ اٙلةر إذا ٠ة٩خ دىىل صًلٔح كٱؤدٯ ٜلة  ٨٦ث ي ٍٕؽ.
( )2إٹ يف اٛل٘ؿبٚ Êٺ ٱ٪ذْؿ اٷ٦ةـ( .ثعؿ) .كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت ٔؽـ اٛ٣ؿؽ ٦٭ًل ث ٰٞكٝخ
اٹػذٲةر .)Í( .ك٬ؾا يف اٹ٩ذْةر.)Í( .
 ٫٤٠إٌف ٩ى ٙكٝخ اٹػذٲةرُ( .لؿاف).)Í( .
(*) ك٬ؾا ¬
( )5كدـكؿ¬ ا١٣ؿا٬ح ٔ٪ؽ اِ٣صكرة٩ ،عٮ أف ٱؽػ ٢كٝخ ا١٣ؿا٬ح ك٬ٮ ٚٲ٭ة٠ ،ؿٕ٠ذٰ اُ٣ٮاؼ.
(١٬ )4ؾا أ٦ؿ اٛلى ٙ٪ثٞٮ :٫٣ظذٯ دجٲي ،كٝةؿ :إٔ ٫٩جةرة َشح اٞ٣ة٬ل زٱؽ ،ك٠ةف يف
اٵو :٢ظذٯ ٱؿد ٓٛمٕةٔ٭ة.
(ٛ )1لة ركم ٔ ٨ا٣ؿقٮؿ ÷(( :أ١ ٫٩لٯ ٔ ٨ا٣ىٺة يف ٬ؾق اٵكٝةت)) .أػؿص ٫ا٪٣كةاٰ.
( )1أدا نء كٌٝة Êنء.
١لة ٤٣ذ٪ـٱ ،٫كٝؿرق ا٣كعٮٍف كا٣نة ٰ٦كاٛلٛذٰ.
( )1كّة٬ؿ اٵز٬ةر أ ¬

ٚذ ٓ٪٧ا٣ىعح ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح كاٹ٩ذىةر .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ
ظ٪ٲٛح :ٹ ٱىيل ٚٲ٭ة مٲب نة إٹ ُٔص ٱٮ٪ٔ ٫٦ؽ ا٘٣ؿكب؛ ٤٣ؼرب ٚٲ .)4(٫كٝةؿ
ا٣نة :ٰٕٚٹ ٠ؿا٬ح ٚٲًل  ٫٣قجت( .)4كٔ٪ؽ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ كاٛل٪ىٮر ثةٓص ٹ
٠ؿا٬ح يف ّ٭ٍلة ٱٮـ ا٘لٕ٧ح( )2كٹ ظٮؿ إ١٣جح  ٞ٤ُ٦نة( .)2كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ
٠ؿا٬ح يف وٺة ا٘ل٪ةزة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :إ١لة دىط  ٓ٦ا١٣ؿا٬ح.
كٹ ٱ١ؿق ا ٢ٛ٪٣ثٕؽ وٺيت اٛ٣ضؿ كإُ٣ص ٔ٪ؽ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم ،ػٺؼ
¬ :
أيب ظ٪ٲٛح .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚٱ١ؿق ٦ ٫٪٦ة ٣ٲف  ٫٣قجت(.)5
 :ككٝخ ق٪ح اٛ٣ضؿ ثٕؽ َ٤ٮ ٫ٔÊكٝج ٢وٺد .)4(٫كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ
كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص :إ١لة ثَل اٛ٣ضؿٱ )1(٨أداء ،كثٕؽ ا٣سةٌل ٌٝةء.
 ٨٦ :أدرؾ وٺة ا٘لًلٔح يف اٛ٣ضؿ ٝج ٢ٱىيل ا٣ك٪ح دػ ٢يف ا٘لًلٔحÉ
( )4ك٬ٮ ٝٮ ٨٦(( :÷ ٫٣أدرؾ رٕ٠ح  ٨٦إُ٣ص ٞٚؽ أدر٠٭ة))( .ز٬ٮر) .كيف ظةمٲح:
٬ٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣إُ٣ص ٕ٦ىٮر ثة٤٣ٲ .))٢أم٦ :ؽػٮؿ ثة٤٣ٲ.٢
(٠ )4ؿٕ٠ذٰ اُ٣ٮاؼ [ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ١لة ٩ة٤ٚح] .كّلٲح اٛلكضؽ؛ ٵ١لة وٺة ٜلة كٝخ ٤ٕ٦ٮـ
ٚأمج٭خ اٛ٣ؿااي٪٤ٝ .ةً :ف ٱٛى ٢ػرب اٛل( .ٓ٪ثكذةف).
(ٛ )2لة ركم ٔ ÷ ٫٪أ١ ٫٩لٯ ٔ ٨ا٣ىٺة ٩ى ٙا٪٣٭ةر ظذٯ دـكؿ ا٣ن٧ف إٹ ٱٮـ
ا٘لٕ٧ح( .ثكذةف).
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣ٱة ثٔ ٰ٪جؽ ٪٦ةؼ ،ٹ ٓلٕ٪ٮا أم َةا ٙٱُٮؼ ُلؾا ا٣جٲخ أك ٱىيل ٚٲ٫
أم كٝخ مةء ٣ ٨٦ٲ ٢أك ١لةر)).
( )5ٵف اٙلك ٨كاٙلكَل ’ َةٚة ثٕؽ اٛ٣ضؿ كو٤ٲة ،كاث٧ٔ ٨ؿ كاث ٨ا٣ـثٍل َةٚة ثٕؽ إُ٣ص
كو٤ٲةٚ ،ؽؿ ذٔ ٟ٣ىل صٮاز ٦ة  ٫٣قجت ٠ىٺة ا٘ل٪ةزة كّلٲح اٛلكضؽ كرٕ٠ذٰ اٛ٣ضؿٝ .ةؿ :#
ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؼذةر؛ ٕلٕ نة ثَل اٵػجةر ،ك٤ل ٢٧اٛلٔ ٓ٪ىل اٛلجذؽأ ،كا٘لٮاز ٔىل ٦ة  ٫٣قجت( .ثكذةف).
(ٛ )4لة ركت ٔةانح ٝة٣خ٠ :ةف رقٮؿ آص ÷ ٱىيل يف ثٲذٰ رٕ٠ذَل ثٕؽ َ٤ٮع اٛ٣ضؿ ز٥
٥لؿج ٚٲىيل ثة٪٣ةس .كٔ ٨ظٛىح ٝة٣خ٠ :ةف إذا ق١خ اٛلؤذف ٔ ٨أذاف اٛ٣ضؿ وىل
رٕ٠ذَل ػٛٲٛذَل ٝج ٢أف دٞةـ ا٣ىٺة .كظضح اٵػٍلٱٝ ٨ٮ(( :÷ ٫٣دقٮً٬ل يف ا٤٣ٲ٢
دق نة))٪٤ٝ .ة :اٛلؿاد و٤ٮً٬ل يف كٝخ ٱيل ا٤٣ٲ( .٢ثكذةف).
( )1ا٣ىةدؽ كا١٣ةذب.

كأػؿ ا٣ك٪ح ،ك ٨٦أػؿ ق٪ح وٺة اٛ٣ضؿ إٌف ثٕؽ وٺدٞٚ )4(٫ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
داء ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ثٌٝ ٢ةء.
ا٣جعٲجط :ٱى٤ٲ٭ة أ Ê
 :كق٪ح اْ٣٭ؿ كاٛل٘ؿب ثٕؽ وٺٔلًلٚ ،إف أػؿً٬ل إٌف ثٕؽ وٺة إُ٣ص
كإ٣نةء ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱى٤ٲ٭ًل أداء¬ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يلٌٝ :ةء.
 :ككٝخ وٺة ا٣ٮدؿ ثٕؽ وٺة إ٣نةء  ٞ٤ُ٦نة(ٔ )4ىل ّلىٲ ٢أيبÊ
َة٣ت( ،)2كٔىل ّلىٲ ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص ثٕؽ وٺٔلة كثٕؽ دػٮؿ كٝذ٭ة أٱٌ نة .كٝةؿ
زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ثٕؽ دػٮؿ كٝذ٭ة  .ٍٞٚكٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص:
ثٕؽ ز٤ر ا٤٣ٲ.٢
كدأػٍل ا٣ٮدؿ إٌف آػؿ ا٤٣ٲ ٢أٛ¬ ٢ٌٚل ٨ٱٕذةد ٝٲةٚ ،٫٦إف َ ٓ٤اٛ٣ضؿ ٝج ٢ٱى٤ٲ٫
ٌٝةء.
¬
وٺق ٝج ٢وٺة اٛ٣ضؿ أداء ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث٢
 :كا٣ٮدؿ زٺث¬ رٕ٠ةت ٦ذى٤ح .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚأ ٫٤ٝرٕ٠ح ،كأ٠سؿق إظؽل
ٍٔصة ،ٱى٤ٲ٭ة رٕ٠ذَل رٕ٠ذَل ز ٥رٕ٠ح يف آػؿق ،كإف مةء وٺ٬ة ٦ذى٤ح.
ٚ ٨٦ :ةدذ ٫وٺة ٪٣ٮـ أك ٍٗلق( )2وٺ٬ة ٦ذٯ ذ٠ؿ٬ة ٌٝةء¬ ،كٔىل
أظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص :أ١لة أداء .ك ٢٠كٝخ ٱى٤ط ٌٞ٣ةءÉ

اٛ٣ؿااي()5

إف

٠ة٩خ ثة٣ٮًٮء ،كإف ٠ة٩خ ثة٣ذٲٕٚ ٥٧ىل ٦ة دٞؽـ  ٨٦اٚلٺؼ.

( )4يف كٝذ.)Í( .٫
( )4قٮاء ٔض٤٭ة أك أػؿ٬ة٠( .ٮا٠ت).
(٤٣ )2٭ةدم َ( .#شح أز٬ةر).
(٩ )2كٲةف.
( )5ٱٞةؿٗ¬ :ة٣ج نة؛ ٣ٲؼؿج اٌٞ٣ةء ثة٣ذٲ ،٥٧ك ٰ٬ا٣ىٮرة ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة ا٣نةرح ،ك٤لرتز ٨٦
ا٣ٮٝخ اٛلذ٧عي ٤٣ىٺة ٚٺ ٱىط اٌٞ٣ةء ٚٲ ،٫كوٺة إ٣ٲؽٱٚ ٨إف ٌٝةءً٬ل يف كٝخ
ٟلىٮص ،ك٥لؿج ٦ة ٣ٮ دٮص ٫كاصت ػيش ٚٮد٠ ٫إٞ٩ةذ ٗؿٱ ،ٜكظةؿ اٚلُجح.

[باب شسٔغ صحت انصالة]

 :ك٣ىعح ا٣ىٺة َشكط قجٕح ٣لت ٔىل ٕ٦ ٙ٤١٦ ٢٠ؿٚذ٭ة:
اٵكؿ :ا٣ٮٝخ( .)4كا٣سةٌل :اُ٣٭ةرة  ٨٦اٙلؽث ،كٝؽ دٞؽ٦ة .ا٣سة٣رَ :٭ةرة
ا٣جؽف  ٨٦ا٪٣ضف ٍٗل اٛلٕٛٮ ٔ ٫٪إصًلٔ نة( ،)4ذ٠ؿق اٞ٣ة٬ل صٕٛؿٚ ،ٺ ٱٕٛٯ ٔ٨
٨لء ٚٲ ٨٦ ٫ا٪٣ضةقةت ،إٹ ٕ٣ؾرً٠ Êل يف( )2اٛلكذعةًح ك٩عٮ٬ة ،أك ٕ٣ؽـ اٛلةء،
أك ٣ذٕؾر اقذًٕل ،٫٣أك ِ٣صرق ،أك ِ٣صر ا٣ٮوٮؿ إ٣ٲ.٫
 ٨٦ :أ٢٠

٩ضك نة()2

أك َشث ٫اقذعت  ٫٣أف Êٱذٞٲأق ٤٣ىٺة( ،)5كٹ

٣ـ ٫ٕ٤ٝ ٫٦إٹ أف¬ ٱ٘٧ؿق
٣لت( .)4ك ٨٦صرب ق ٫٪أك ٍٗلق( )1ثْٕ٩ ٥ضف أك ٩عٮق(¬ )1
ا٤٣ع ٥أك ٥لنٯ اِ٣صر

 ٓ٧ٚ ،٫ٕ٤ٝ ٨٦اٚلنٲح دىط وٺدٛ٪٣ ٫ك ،)1(٫ٹ إ٦ة ٦نة()40

( )4قجت ٔىل اٛلؼذةر.)Í( .
( )4كٝٲٚ :٢ٲ ٫ػٺؼ  ٨٦ػة ٙ٣يف اٛل٤جٮس.
( )2دٛكٍل ٕٛ٧٤٣ٮ ٔ.٫٪
( )2أك ظؿا ٦نة.Ê
( )5كٝٲ ٞ٤ُ٦ :٢نة؛  ٢ٕٛ٣أيب ث١ؿ.)Í( .
(*) يف (د) :أف ٱذٞٲأق ٤٣ىٺة ،كٝٲ ٞ٤ُ٦ :٢نة.
( )4ٵف اٛلٕؽة ٕ٦ؽف ا٪٣ضةقةت ،كٝؽ وةر ٦ذىٺن ُلة ٚٺ ٱ٤ــ إػؿاص٪٦ ٫٭ة ،كٕ٣ؽـ أ٦ؿ
ا٣ك ٙ٤ثؾ( .ٟ٣ثكذةف).
( )1أ.٫ٛ٩
(٠ )1ةٞ٣ؿف ا٪٣ضف كا.ٙ٤ْ٣
(ٝ )1ةؿ يف ا٘٣ٲر يف ٚى٩ ٢ةٝه ا٣ىٺة :إف ظ ٫٧١ظ ٥١اٛلكذعةًح يف أ ٫٩ٹ ٱ٤ـ٫٦
ا٣ذأػٍل ،ك ٨١٣ٹ ٣لٮز  ٫٣ا٘ل( .ٓ٧ث.)Í( )٫ْٛ٤
( )40كأ٦ة إذا ٝؽ ٗ٧ؿق ا٤٣عٛ٧ٚ ٥٭ٮـ ٠ٺـ ا١٣ذةب أ ٫٩ٱىط¬ أف ٱ١ٮف إ٦ة ٦نة؛ ٵ١لة
٠ة٪٣ضةقح ا٣جةَ٪ح( .وٕٲرتم)ٝ .ٲ :٢أ٦ة ٣ٮ ا٩ضرب ٔ٤ٲ ٫ا٤٣عٚ ٥ع ٫٧١ظ ٥١ا٣ؽـ ا٣جةَ٨
ٚٺ ٣لت ا ٓ٤ٞ٣ك٣ٮ ًف ٱِص.
(*) إٹ ث٧سٚ ¬٫٤ذىط.

َة٣ت .كٝةؿ ا٣نة٣ :ٰٕٚلت  ٫ٕ٤ٝك٣ٮ رض(.)4
ٍ٘٣لق ،ذ٠ؿق أثٮ Ê
ا٣ؿاثٓ :قرت إ٣ٮرة( ،)4ك ٨٦ ٰ٬ا٣ؿص ٢كاٵ٦ح ك٩عٮ٬ة( )2ا٣ؿ٠جح ك٦ة ٚٮٝ٭ة
إٌف ّلخ اَ٣صة( ،)2كٱ١ؿق ٠ن ٙاَ٣صة ػنٲح ا١٩نةؼ ٦ة ّلذ٭ة .ك٨٦ ٰ٬
اٛلؿأة( )5كاٚل٪سٯ ثؽ١لة ا ٢١٣إٹ ا٣ٮص ٫كÉاَٛ١٣ل( .)4كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣جةٝؿ
كا٣ىةدؽ( :)1كاٞ٣ؽَ٦ل أٱٌ نة(.)1
¬ :كٔىل ا٣ؿص ٢ك٩عٮق( )1أف ٱؿػٰ إزارق ظةؿ ر٠ٮٔ٫؛ ٣بٺ دجؽك ٔٮرد٫
 ٨٦ػ ،٫ٛ٤كٔىل ا٘ل٧ٲٓ قرت٬ة ٚ ٨٦ٮؽ ث ٢١ظةؿ ك٣ٮ ث٤عٲذ ،)40(٫ػٺؼ¬
ا٣نة .ٰٕٚكٹ ٱٕٛٯ¬ ٔ٨ ٨لء  ٨٦إ٣ٮرة ٍ٘٣ل ٔؾر ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱٕٛٯ ٔٝ ٨ؽر
ا٣ؽر ٥٬ا٣ج٘يل  ٨٦اٛلْ٘٤ح( ،)44كًٔل دكف رثٓ إٌ٣ٮ  ٨٦اٛلؼٛٛح.
(٦ )4ة ًف ٥لل ا٣ذٚ ،ٙ٤إف ا٦ذ ٓ٪أصربق ا٣كُ٤ةف.
ت وٺد ٫كإف دؿؾ
(ٚ )4إف كصؽ دكف ٦ة ٱكرت ٔٮردٝ ٫ؽـ اٛ٣ؿصَل ،كإف ٝؽـ ٍٗلق أصـأ ¬
اٛلكذعتٚ ،إف ٠ةف ٹ ٱكرت إٹ أظؽ اٛ٣ؿصَل ٞٚٲ :٢ٱٞؽـ اٞ٣ج ،٢كٝٲ¬ :٢ا٣ؽثؿ؛ ٵ٫٩
أٚعل ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :قٮاء ٚٲؼٍل.
(ً ٨٦ ٢٠ )2ف ٱٛ٪ؾ ٔذ.٫ٞ
(*) اٛلؽثؿة كاٛل١ةدجح كأـ ا٣ٮ٣ؽ.
( )2ثٞ٧ؽار ا٣نٛح ا٣كٛىل ،ك٦ة ٝةث٤٭ة  ٨٦اْ٣٭ؿ.)Í( .
( )5اٙلؿة.)Í( .
ََ
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َ
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَل حتدِيَ زِينخَٓ إَِل ٌا ؿٓر ٌِِٓاّص [ا٪٣ٮر ]24كَٚصق اثٔ ٨جةس
ث٧ٮًٓ ا١٣ع ٢كاٚلةد .٥كظضح زٱؽ ك ٫ٕ٦ ٨٦أٝ ٫٩ٲ ٢يف دٛكٍلق٦ :ٮًٓ ا١٣ع٢
كاٚلةد ٥كاٚل٤ؼةؿ٪٤ٝ .ة :دٛكٍل اثٔ ٨جةس أرصط ،كد٘٤ٲج نة ٘لة٩ت اٙلْؿ( .ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )1كاٞ٣ةق.٥
( )1كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ٹ ٣لت قرت إ٣ٮرة ،ث ٢ٱكذعت( .وٕرتم) .كٔ ٨أيب ٱٮق :ٙٱٕٛٯ ٔ٨
دكف ٩ى ٙإٌ٣ٮ.
(ً ٨٦ )1ف ٱٛ٪ؾ ٔذ.٫ٞ
( )40ٵف ا٣جؽف ٔ٪ؽ٩ة ٱكرت ثٌٕ ٫ثٌٕ نة( .ثكذةف).
( )44كظضح أيب ظ٪ٲٛح أف ٦ ٢٠ة وعخ ا٣ىٺة ٠ ٓ٦سٍلق ظةؿ إ٣ؾر ٚؿؽ ثَل ٤ٝٲ ٫٤ك٠سٍلق
=

¬ :كٱكذعت يف ا٣ىٺة( )4قرت اْ٣٭ؿ كا٣ىؽر كاٛل١٪جَل( )4كاٜلربٱذَل
ثًل أ.)2(٨١٦
 ٨٦ :ا١٩نٔ ٨٦ ٙٮرد٨ ٫لء يف وٺد ٫ك٣ٮ  ٢ٝثُ٤خ¬( )2ك٣ٮ قرت٬ة
ٚٮر نا ،ػٺؼ أيب إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح إذا ٠ةف ثٕؽ  ٢ٕٚا٣ٮاصت
 ٨٦ا٣ؿ ٨٠كقرت٬ة ٝج ٢أف ٱٍصع يف ر ٨٠آػؿ( .)5ك١٬ؾا اٚلٺؼ يف ا٪٣ضةقح
ا٘لةٚح إذا كٕٝخ ٔ٤ٲ ٫أك ٔىل ٙلة )4(٫ٚز ٥زا٣خ ثٍ٘ل .)1(٫٤ٕٚ
 :إذا و٤خ اٵ٦ح ٠ةمٛح رأق٭ة زٔ ٥ذٞخ ظةؿ ا٣ىٺة ٚكرتت رأق٭ة
يف ٍٗل ظةؿ إ٣ؾر٠ ،ةٛليش ا٤ٞ٣ٲ ٢كا٪٣ضةقح ا٤ٞ٣ٲ٤ح٪٤ٝ .ة :ٱن ٜاٹظرتاز  ٨٦ا٢ٕٛ٣
كا٪٣ضف ا٤ٞ٣ٲَ٤ل ٹ إ٣ٮرة( .ثكذةف).
(*) ك ٰ٬اٞ٣ج ٢كا٣ؽثؿ  ٨٦ا٣ؿص ،٢ك٦ة ثَل اَ٣صة كا٣ؿ٠جح  ٨٦اٛلؿأة( .ثعؿ).
( )4كأ٦ة يف ٍٗل ا٣ىٺة ٚٺ ٱ٪ؽبٝ .ةؿ يف ا٘لٮ٬ؿة :ك٣لت ٔ٤ٲ ٫إذا ٠ةف يف دؿ ٫٠قٞٮط
٦ؿكءة أك صؿأة يف ظ.٫ٞ
( )4كً٬ل رأقة ا١٣ذ .ٙكاٜلربٱذَل ً٬ل ٙل٧ذة ا٤٣ٮظَل ،كٝٲٙ :٢ل٧ذة ا٣كةَٝل .كاٜلربة ٰ٬
إُٞ٣ح  ٨٦ا٤٣ع .٥كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱىَ٤ل أظؽ ٥٠ثة٣سٮب ا٣ٮاظؽ ٣ٲف ٔىل
ٔةد٨ ٫٪٦ ٫ٞلء)) كٱؿكلٔ(( :ىل ١٪٦جٲ( .))٫ثكذةف).
( )2ك٣ٮ ثًل رؽ كدؽ ،ك٣ٮ ثعجٚ ٢٭ٮ ثؾ ٟ٣ٱىٍل ٚةٔ ن
ٺ ٪٤٣ؽب ،كٞ٣ٮٗ(( :÷ ٫٣لؿ إ٩ةؾ
ك٣ٮ ثٕٮد)) ك٬ؾا ٬ٮ اٵكٌف ،كاػذةرق اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص .ك(.)Í
( )2ٹػذٺؿ َشَ٭ة ،ذ٠ؿق ا٣كٲؽاف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت.
( )5كد٣ٲ ٫٤اٚلرب أف اٛلٍصَ٠ل ٠ة٩ٮا ٱٌٕٮف ا٪٣ضةقح ٔىل ّ٭ؿ رقٮؿ آص ÷ ٚذـٱ٤٭ة ٔ٫٪
ٚةَ٧ح & ،ك٦ؿ يف وٺد ٫كًف ٱُٕٞ٭ةٚ .ع ٢٧أثٮ إ٣جةس اٚلرب ٔىل ٬ؾا ا٣ذٛىٲ.٢
كا١٩نةؼ إ٣ٮرة ٞ٦ٲف ٔىل ا٪٣ضةقحٝ .ةؿ  :#ك٬ٮ ْ٩ؿ دٝٲ ٜظك ٨كإف ٠ةف ٠ٺـ
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت ٬ٮ اٵٝٲف( .ز٬ٮر ،كثكذةف)٪٤ٝ .ة :اٵٝٲف ا٣جُٺف ،Éكاٚلرب
ٞلذ( .٢٧ثعؿ).
( )4أم :ا٣ؾم ٱ٤ذع ٙث.٫
( )1دٛكؽ ٔىل اٛلؼذةر.)Í( .

ٚٮر نا وعخ وٺٔلة ،ذ٠ؿق أثٮ إ٣جةسٞٚ ،ةؿ أثٮ ِ٦ص :إٔ ٫٩ىل أو ٢أيب
إ٣جةس ،كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ ا٣كٲؽٱٚ ٨ذٛكؽ¬( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ :ث ٢دىط
كٚة ٝنة؛ ٵَ ٫٩ؿأ ٔ٤ٲ٭ة كصٮب قرتق ك٤ٕٚخ ٍٗ ٨٦ل دؿاخو  ،ثؼٺؼ

إ٣ؿٱةف()4

إذا أ ٫٪١٦ا٣كرت يف ظةؿ وٺدٚ ٫إ ٫٩ٱكذأٛ٩٭ة¬؛ ٵ١لة ٟلذ٤ح  ٨٦أو٤٭ة(.)2
٤ٚ :ٮ ًف ٱ٪١٧٭ة قرتق إٹ ث٠ ٢ٕٛسٍل ٍٗ ٨٦ل ا٩عؿاؼ ٔ ٨اٞ٣ج٤ح صةء ٔىل
اٚلٺؼ يف ا ٢ٕٛ٣ا١٣سٍل ٷوٺح ا٣ىٺة ً٠ل ٱأيت( .)2كإف ٠ة٩خ ٹ ِلؽ ٦ة دكرتق
ثٚ ٫عٲر ًةؽ ٔ٤ٲ٭ة ا٣ٮٝخ دذ ٥وٺٔلة ،Êكظٲر يف ا٣ٮٝخ قٕح إف ٠ة٩خ ٹ
دؿصٮ كصٮد ا٣كرت يف ا٣ٮٝخ دذ٧٭ة¬ أٱٌ نة( ،)5كظٲر دؿصٮ كصٮدق ْلؿج ٪٦٭ة،Ê
كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص دذ٧٭ة أٱٌ نة؛ ٵ١لًل ٹ ٱٮصجةف ا٣ذأػٍل.
¬ :إذا ثؽت  ٨٦اٛلؿأة أك ٔ ٨٦ٮرة ا٣ؿص ٢مٕؿة يف ظةؿ ا٣ىٺة أك ٠ةف
يف ا٣كرت ٦ة ٱ ٨١٧ػؿكج ا٣نٕؿة ٍٗ ٨٦ ٫٪٦ل ٔ٪ةٱح ثُ٤خ¬ ا٣ىٺة.
 :كاٛلةء ا١٣ؽر ٱكرت ٤٣ىٺة( ،)4ٹ ا٧٤ْ٣ح¬ إٹ ٔ٪ؽ أيب إ٣جةس(.)1
ُٝ ٨٦ :ص زٮث ٨ٔ ٫ر٠جذٲ ٫كدٕؾر ٔ٤ٲ ٫قرتً٬ل إٹ أف ٱٕٞؽ وىل صة٣ك نة¬()1

( )4إٹ أف ٱ١ٮف ا٣كرت ػةرج اٛلٲ .٢ا٬ػ ك٬ؾا ظٲر أٱكخ  ٨٦كصٮد ا٣كرت يف ا٣ٮٝخ كإٹ
ٚكؽت وٺٔلة.)Í( .
( )4اٵكٌف أف ٱٞةؿ :ثؼٺؼ  ٨٦ا١٩نٔ ٨٦ ٙٮرد٨ ٫لء يف ا٣ىٺةً٠ ،ل ٬ٮ ٛ٦٭ٮـ ٠ٺـ ا٘٣ٲر.
( )2ٱ ْ٪ؿ يف ٝٮٟ :٫٣لذ٤ح  ٨٦أو٤٭ة ،ث ٢ٱٞةؿ :ٵ ٫٩دٍ٘ل ظة ٫٣إٌف أٔىل ٚٲكذأ ٨٧٠ ٙ٩دٲ ٥٧ز٥
كصؽ اٛلةء يف ظةؿ ا٣ىٺة.
( )2دٛكؽ ¬ ٔىل اٛلؼذةر ك٣ٮ ػيش ٚٮت ا٣ٮٝخٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ٨٧٠ :كصؽ اٛلةء ك٬ٮ يف
ا٣ىٺة ٚإ٥ ٫٩لؿج ك٣ٮ ٚةدخ ٔ٪ؽ ا٣كٲؽٱ( .٨ثعؿ ٪ٕ٦ٯ) (.)Í
( )5ٵف ٝؽ أدت ثٌٕ٭ة ٠ة٤٦ح.
( )4اٛلؾ٬ت¬ ػٺ ،٫ٚك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر؛ ٵف ا٣نٕؿة دٛ٪ؾق ثٛ٪ك٭ة.)Í( .
(ٞ٣ )1ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو َ
س َكيَِْا اليذيْ َو ْلِ َ ً
اشاّ10ص [ا٪٣جأ] .كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت ػٺَ( .٫ٚشح آٱةت) (.)Í
فائدة :إذا ًف ِل ؽ اٛلؿأة ٦ة ٱكرت رأق٭ة أك ٩عٮق ٚإ١لة دىيل ٝةا٧ح؛ ٵ ٫٩ٹ ٚةاؽة يف
¨
()1
ٕٝٮد٬ةُ( .لؿاف).

٣ٲكرتً٬ل( .)4ك٠ؾا  ٨٦دٕؾر ٔ٤ٲ ٫قرت ٔٮرد ٢٠ ٨٦ ٫كص ٫وىل صة٣ك نة كصٮث نة ،Êكٝةؿ
أثٮ ظ٪ٲٛح٩ :ؽث نة ،كٝةؿ ا٣نة٣ :ٰٕٚلت اٞ٣ٲةـ.
 :كٔىل إ٣ةرم أف ٱُ٤ت(٦ )4ة ٱكرت ٔٮرد ٫أك ثٌٕ٭ة¬ إف دٕؾر ا٣جةٰٝ
 ٨٦مضؿ أك ََل أك دؿاب أك ٦ةء( ،)2كٱىيل ٝةا نًل كرا ٕ٠نة كقةصؽان إف أ٨٦ ٫٪١٦
ٍٗل ا١٩نةؼ ٨لء ٔ ٨٦ٮرد ،٫كإف ًف ٱ ٨١٧إٹ ث١ن٨ ٙلء ٪٦٭ة أك ًف ٣لؽ
ذ )2(ٟ٣وىل صة٣ك نة ٦ٮ٦ٲ نة ،Éك٣ل٤ف ٔىل ٦ة ٱ١ٮف أٝؿب إٌف ا٣كرت ،كٱٕ٪ـؿ ٔ٨
ا٪٣ةس ( )5إذا أ ،)4(٫٪١٦كٱٮ ٰ٦أد٩ةق؛ ٣بٺ د١٪نٔ ٙٮرد ٨٦ ٫ػ.٫ٛ٤
 :كإذا كصؽ ٦ة ٱكرت ثٕي ٔٮردٚ ٍٞٚ ٫ةٛ٣ؿصةف أكٌف ث٤ٚ ،٫ٮ قرت ث٫
ٍٗلً٬ل أصـاق¬( ،)1ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةرٚ .إف ٠ةف ٱكرت أظؽً٬ل ٞٚ ٍٞٚٲ :٢إف
اٞ٣ج )1(٢أكٌف ث ،٫كٝٲ :٢ا¬٣ؽثؿ؛ ٛ٣عن ،)1(٫كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ٥ :لٍل ثٲ٪٭ًل(.)40
ٚإف ًف ٣لؽ مٲب نة  ٍٝكًٓ ٱؽق ا٣ٲَصل ٔىل أظؽ ٚؿصٲً٠ ٫ل ٦ؿ( ،)44ك٬ؾا ٱؽؿ
( )4إذا ٠ةف إٞ٣ٮد ٱكرت ر٠جذٲ ،٫كإٹ وىل ٝةا نًل؛ إذ ٹ ٚةاؽة يف ا٘ل٤ٮس٠( .ٮا٠ت) ك(.)Í
( )4يف اٛلٲ.٢
(٠ )2ؽر .كاٛلؾ٬ت ػٺ.)Í( .٫ٚ
( )2يف اٛلٲ٬( .٢ج.)٢
(٩ )5ؽث نة ،كإٹ ٚة٣ٮاصت ٔىل اٍ٘٣ل أف ٱ٘ي ثُصق.
(ٚ )4إف ًف ٱ ٨١٧إٹ ثأف ٱْ٪ؿ ٔٮردٍٗ ٫لق ق .٢ٹ ٱجٕؽ أف ٣لت اٚلؿكج إٌف اٛل١ةف اٚلةٍف،
كٱ١ٮف ٠إزا٣ح اٛل١٪ؿ ،كآص أٔٚ .٥٤إف ًف ٱ ٫٪١٧اٚلؿكج ٚٺ ٱجٕؽ أف ٣لت ا٣رتؾ؛ إذ ٝؽ
دٕةرض كاصت كٞلْٮر ،كدؿؾ ا٣ٮاصت أ٬ٮف  ٢ٕٚ ٨٦اٛلعْٮر ٨١٣ ،ٹ ٱجٕؽ ٝؿب ٬ؾا
إف ٠ةف ٱ٪ؽْ٩ ٓٚؿ اٍ٘٣لٚ ،إف ٠ةف ٹ ٱ٪ؽ ٫٪ٔ ٓٚٹ يف ظةؿ ا٣ىٺة كٹ يف ٍٗل٬ة ٚٺ كص٫
٣رتؾ ا٣ىٺة( .إ٦ٺء مة.)ٰ٦
( )1ٵف ظ ٥١ا٘ل٧ٲٓ كاظؽ يف كصٮب ا٣كرت ،كٝ ٫٪١٣ؽ ػة ٙ٣اٛلكذعت( .ثكذةف).
(٣ )1ربكزق( .ثعؿ) .كٵ ٫٩ٹ ٱكذرت ثٍ٘لق ،كٵ ٫٩ٱكذٞج ٢ث ٫اٞ٣ج٤ح ،كا٣ؽثؿ ٦كذٮر ثةٵ٣ٲذَل( .ثكذةف).
( )1يف إ٣ٮرة يف ظةؿ اٷٱًلء ٤٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد( .ثكذةف).
(ٞ٣ )40ٮ(( :÷ ٫٣اظٔ ِٛٮرد ٟإٹ  ٨٦زكصذ ))ٟكًف ٱٛى ٢ثٲ٪٭ًل( .ثكذةف).
( )44ٱٕٔ :ٰ٪ىل اٚلٺؼ( .ثكذةف).

ٔىل أف ا ٢ٕٛ٣ا١٣سٍل ٷوٺح ا٣ىٺة ٹ ٱٛكؽ٬ة(.)4
¬ :كٱكذعت ٛل ٨رأل ٔؿٱة ٩نة أف ٱٍٕلق ٦ة ٱىيل ٚٲ ،٫كٔ٤ٲ ٫أف ٱٞج)4(٢

إذا ٠ةف ٹ ٱ٤ع ٫ٞثؾٌ٪٦ ٟ٣ح( .)2كإٱسةر اٛلؿأة ٔىل ا٣ؿص ٢ثةٕ٣ةرٱح أكٌف¬؛ ٛ٣عل
ٔٮرٔلة .كٹ ِلت إ٣ةرٱح.
 :كإذا أثٲط زٮب ٘لًلٔح(ٔ )2ؿاة د٪ةكثٮق ثةٞ٣ؿٔح يف ا٣جؽاٱحٚ ،إف ػيش
ثٌٕ٭ٚ ٥ٮت ا٣ٮٝخ ٔ٤ٲٞٚ ٫ةؿ أثٮ ِ٦ص :ٱىيل¬ ٔؿٱة ٩نة( ،)5كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص:
ٱ٪ذْؿ ٩ٮثذ ٫كٱىيل ٌٝةء .كإف أثٲط ٵظؽً٠ ٫٤ٕ٤ٚ )4(٥٬ل دٞؽـ يف اٛلةء ظٲر
أثٲط ٵظؽ صًلٔح( ،)1كآص أٔ.٥٤
¬٠ ٨٦ :ةف ا٣كرت ٔىل ٦كةٚح  ٫٪٦كاٛلةء ٔىل ٦كةٚح ،ك٬ٮ ٹ ٱؽرؾ يف
ا٣ٮٝخ إٹ أظؽً٬ل ٚةٵٝؿب أف ا٣كرت¬ أكٌف()1؛ ٵف اٛلةء  ٫٣ثؽؿ ك٬ٮ ا٣ذٲ،)1(٥٧
كا٣كرت ٹ ثؽؿ  ٫٣ظٲر دٕؾر ثة٤١٣ٲح.
( )4كٝةؿ يف ا٘٣ٲر :كٹ ٱؤػؾ  ٫٪٦أف ا ٢ٕٛ٣ا١٣سٍل ٷوٺح ا٣ىٺة ٹ ٱٛكؽ٬ة ً٠ل زٔ٥
ثٕي أوعةث٪ة؛ إذ ٹ  ٢ٕٚإٹ ٝلؿد ا٣ٮًٓ ،ك٣ٲف ث١سٍل¬ .كٹ ٱؤػؾ  ٫٪٦أف ا٣جؽف ٱكرت
ثٌٕ ٫ثٌٕ نة؛ ٵً ٫٩ف ٱٌٕ٭ة ٪٬ة ٣ذضـٱ ٫ا٣ىٺة ،ث ٢د٪ـ ٬نةٗ( .ٲر)٤ٚ .ٮ ًف ٱٌٓ ٱؽق ٔىل
ٔٮرد ٫أز ٥كأصـاق ،ذ٠ؿق ٦ٮٹ٩ة ٩( .#ضؿم) .ٱٞةؿ :إف ٪٤ٝة :إف ا٣جؽف ٱكرت ثٌٕ٫
ثٌٕ نة ٚةٞ٣ٲةس ٔؽـ اٷصـاء ،كإف ٪٤ٝة :إ ٫٩ٹ ٱكرت¬ كإً٩ل ٬ٮ ٝ ٨٦جٲ ٢ا٣ذ٪ـق ً٠ل ذ٠ؿق يف
ا٘٣ٲر أصـأت كٹ كص٤٣ ٫ذأزٲ( .٥مة )ٰ٦ك(.)Í
( )4كصٮثػ نة¬.
( )2ثٕ ٥٤أك ّ.)Í( .٨
( ٫٤ٕ٣ )2ٱؿٱؽ ٣ٲى٤ٮا ٚٲ ٍٞٚ ٫أك ٠ةف ٹ ٱٞ٪ك ،٥كإٹ كصجخ ٝك٧ذ.)Í( .٫
( ٨٧٠ )5ػيش ٚٮت ا٣ٮٝخ ثة٩ذْةر ٩ٮثذ ٫يف ا٣جبؿ ٚإ ٫٩ٱذٲ.)Í( .٥٧
(ٍٗ )4ل َٕ٦ل.)Í( .
( ٨٦ )1أ١لة ٹ دىط اٷÊثةظح ً٠ل ٦ؿ يف ا٣ذٲ.٥٧
( )1كاٵك٣ٮٱح ٤٣ٮصٮب.)Í( .
ا٣كرت كاٞ٣ج٤ح ٚٲؼٍل( .ظةمٲح قعٮٍف) ك(مة.)ٰ٦
¬
(*) كأ٦ة
(٤ٝ )1خ :كظٲر ٹ دؿاب ٣لت أف ٱ١ٮف ٟلٍل نا .كٝٲ ¬:٢ٱُ٤ت ا٣كرت؛ ٣ٲكذٛٲؽ ً٠لؿ اٵر٠ةف يف ا٣ىٺة.

 :كٱ ٙٞإ٦ةـ إ٣ؿاة كقُ٭)4(٥؛ ٣بٺ ٱْ٪ؿكا ٔٮرد ،٫كٹ ٱذٺوٞٮف(،)4
ٚإف ًف ٱكٕ٭ ٥ا٣ى ٙو٤ٮا و ٛنة¬ زة٩ٲ نة كٌٗٮا أثىةر ،)2(٥٬ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةرٝ .ةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٠ؾا إذا ٠ة٩ٮا يف ّ٧٤ح( )2دٞؽ٦٭ ٥اٷ٦ةـ.
Ð
اٚلة٦فَ :٭ةرة¬ ٤٦جٮق ٫كٞل٧ٮ ٫٣ا ،٢١٣ػٺؼ إ٣جةد٣ح( -)5كٱنرتط إثةظح
٤٦جٮق ،٫ٹ ٞل٧ٮ ٫٣ثٍ٘ل اقذًٕلؿ ٠ ،٫٣ؽر٘٦ ٥٬ىٮب أك ٩عٮق ظٲر ٹ ٱ٨١٧
ردق ٔىل ٦ة ٫١٣يف كٝخ

ا٣ىٺة()4

ذ٠ؿق يف اٍ٣صح كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،كٝةؿ يف

ا١٣ةيف كاث ٨اٚل٤ٲ :٢ٹ دىط .)1(٫ٕ٦
 :ٹ دىط¬ ا٣ىٺة يف ٘٦ىٮب ،كٹ ٚٲًل ػٲٍ ث٘٧ىٮب إٹ ظٲر
٥لنٯ ٩ ٨٦ـٔ ٫اٜلٺؾ كًف ٥لل ٬ٺؾ ٦ةٚ ،٫١٣إف ػيش رضرق( ٫٤ٕ٤ٚ )1ٹ ٣لٮ¬ز
( )4كصٮث نة¬.
(ٚ )4إف دٺوٞٮا أك ْ٩ؿ ثٌٕ٭ ٥ثٌٕ نة ًف دجُ ¬٢كٱأز٧ٮا .كيف ا٘٣ٲر :دجُ .٢كاٵز٬ةر ػٺ.٫ٚ
( )2كيف اقذعجةب ا٘لًلٔح ٜل ٥كص٭ةف ،أوع٭ًل دكذعت إف أ ٨٦اْ٪٣ؿ  ٫٪٦كإ٣ٲ( .٫ثكذةف).
( )2ك٠ؾا إذا ٠ة٩ٮا ٔ٧ٲة ٩نة ،ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯَ( .شح أز٬ةر).
( )5ٱٕ :ٰ٪اثٔ ٨جةس كاث٧ٔ ٨ؿ كاث٦ ٨كٕٮدَ( .شح ثعؿ) .كركم أٝ ٫٩ٲ ٢ٵٖلؽ ث ٨ظ٪ج:٢
 ٨٦إ٣جةد٣ح؟ ٞٚةؿٔ :جؽ آص ث ٨إ٣جةس كٔجؽ آص ث٧ٔ ٨ؿ كٔجؽ آص ث ٨ا٣ـثٍل كٔجؽ آص ث٨
ٔ٧ؿك ث ٨إ٣ةص .كٝٲٚ :٫٣ ٢ةث٦ ٨كٕٮد؟ ٝةؿ٣ :ٲف ٪٦٭ ،٥ٱٕٔ :ٰ٪جؽ آص ث٦ ٨كٕٮد.
ٝةؿ اٙلة ِٚا٣جٲ٭ :ٰٞك٬ؾا ٵف اث٦ ٨كٕٮد دٞؽـ ٦ٮد ،٫ك٬ؤٹء ٔةمٮا ظذٯ اظذٲش إٌف
ٔ٧٤٭ٚ ،٥إذا اصذٕ٧ٮا ٔىل ٨لء ٝٲ٬ :٢ؾا ٝٮؿ إ٣جةد٣حٚ .ذضٮز ا٣ىٺة ٔ٪ؽ ٥٬يف ا٣سٮب
ا٪٣ضفَ( .شح ثعؿ).
( )4ك٣ٮ يف أكؿ Êا٣ٮٝخ.
( )1أمٖ ٓ٦ :ل ٢اٛل٘ىٮب.
( )1ك٠ؾا ٣ٮ ػيش دأًف ٦ةً٠ ٫١٣ل قٲأيت.ا٬ػ ك١٬ؾا يف ثٕي اٙلٮا٨ل ٝةؿ :كأ٦ةف أًف وةظج٫
ً٠ل قٲأيت يف ثةب اٷ٠ؿاق أ ٫٩ٹ ٣لٮز إٱٺـ اٳد ٰ٦كإف ػيش ا٣ذٔ ٙ٤ىل ٛ٩كٚ ،٫ٲْ٪ؿ ٢٬
ثَل ٬ؾا كثَل اٷ٠ؿاق ٚؿؽ ،أك ٱ١ٮف ٬ؾا  ٞ٤ُ٦نة ٞ٦ٲؽ نا ثًل ٪٬ةؾ؟ ٤لٚ ،ٜٞإف ّة٬ؿ ٠ٺ٫٦
٪٬ة أ٣ ٫٩لٮز ٦ة ًف ٥لل د ٙ٤وةظج ٫أك دٌٔ ٙ٤ٮ .)Í( .٫٪٦

أٱٌ نة ً٠ل يف اٷ٠ؿاق٪٤ٝ .ة :كٹ ٚٲًل ز ٫٪٧أك ثٌٕ٘٦ ٫ىٮب إف َٔل(٪ٔ )4ؽ إٞ٣ؽ،
إٹ إذا أػؿص ٫١٤٦ ٨ٔ ٫ز ٫١٤٦ ٥زة٩ٲ نة( .)4ك٠ةف اٞ٣ٲةس وعح ا٣ىٺة ٚٲ،)2(٫
 ٨١٣كرد اٙلؽٱر ثؾ ٟ٣يف ا٣سٮب( ،)2ك ٢٬ٱٞةس ٔ٤ٲٍٗ ٫ل ا٣سٮب ٠ةٛل١ةف
ك٩عٮق()5؟ ٝةؿ أثٮ َة٣ت ،٥ٕ٩ :Ðكٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :Êٹ .كٝة٣خ اٞٛ٣٭ةء :دىط
ا٣ىٺة يف ا٣سٮب اٛل٘ىٮب  ٓ٦اٷز .٥كٝةؿ أثٮ ٬ةم ٥كٝة٬ل اٌٞ٣ةة :إذا قرت
ٔٮرد ٫ث٧جةح ًف ٱِصق اٛل٘ىٮبٝ .ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :كدىط ا٣ىٺة ٚٲًل¬ وجٖ
ث٘٧ىٮب(.)4
 :دىط وٺة ا٣ؿص ٢كاٚل٪سٯ يف اٙلؿٱؿ ٠ ٓ٦ؿا٬ح ،ػٺؼ أيب َة٣Êت
كاٛل٪ذؼت( .)1كِلٮز ٚٲ ٫أٱٌ نة ظةؿ ا¬٘ل٭ةد ،كٔ٪ؽ إ٣ؾر¬ ٠ةٙل١ح كص٭ ٢ا٣ذعؿٱ٥
٠ةٙلؿٱؿ.
كٔؽـ ٍٗلق( .)1ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣ؾ٬ت كاٌٛ٣ح كا٤٣ؤ٣ؤ ك٩عٮق ٚ٭ٮ ¬
( )4كدٚػ¬ٓ.
( )4كيف ا٘٣ٲر :ك٣ٮ أػؿص٫١٤٦ ٨ٔ É٫؛ ْ٣ة٬ؿ اٚلرب.
( )2قٲًل ٔىل ٦ؾ٬ت اٜلةدم ٪ٕٚ ،#ؽق ٹ دذَٕل ا٣ؽراٚ ،٥٬ةٕٞ٣ؽ وعٲطَ( .شح ُلؿاف).
كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص أف اٛ٣ةقؽ ٱ ٟ٤٧ثةٞ٣جي( .ز٬ٮر).
( ٨ٔ )2اث٧ٔ ٨ؿ ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ أٝ ٫٩ةؿ٣(( :ٮ أف رصٺن ٠ةف  ٫ٕ٦دكٕح درا ٨٦ ٥٬ظٺؿ
كً ٥إ٣ٲ٭ة در ٬نًل ظؿا ٦نة ٚةمرتل ثةٍٕ٣صة زٮث نة ٚىىل ٚٲً ٫ف ٱذٞج ٢آص ا٣ىٺة ٚٲٝ ،))٫ٲ٢
 :٫٣قٕ٧خ ٬ؾا  ٨٦رقٮؿ آص ÷؟ ٝةؿ :قٕ٧ذ ٫ٱٞٮ ٫٣زٺث ٦ؿاتَ( .شح ثعؿ).
( )5اٛلةء.
(ِ ٨١٣ )4لت ٦ؿاًةة اٛلة ٓ٦ ٟ٣اٷ١٦ةف ،كإٹ ًف دىط ا٣ىٺة ٚٲ ٫كٹ يف ٍٗلق؛ ٵ٨٧٠ ٫٩
وىل ك٬ٮ ُ٦ة٣ت ثة٣ؽٱ ،٨ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٘٣ٲرٚ .ٲأيت ٔىل ٝٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص ا٣ىعح ¬ إذا
٠ةف  ٫٣ ٨٦ا٣ؽراٗ ٥٬ةاج نة ٹظةرض نا( .قٲؽ٩ة إ٣ٺ٦ح اٙلك ٨ث ٨أٖلؽ ا٣نجٲجٰ ¦).
(*) ٵف ا٣كةدؿ ٍٗل ا٣ىجٖ( .دٕ٤ٲٛ ٜلٓ).
( )1ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣كإثةظح ٤٦جٮق.٫
( )1كإذا كصؽ ٍٗلق ثٕؽ ا٣ىٺة ٚٺ إٔةدة٠( .ٮا٠ت) (.)Í
(*) يف اٛلٲ ،٢كدٌٲ ٜكٝخ ا٣ىٺة.)Í( .

ٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٠ؾا اٛلىجٮÊغ ٖلؿة أك

وٛؿة()4

ٚ٭ٮ ٠ةٙلؿٱؿ ،كٝةؿ

أثٮ صٕٛؿ :ث ٢دىط ٚٲ ٫كٚة ٝنةٝ .ٲ :٢كوٺة¬ ا٣ؿص ٢يف ػةٓلٰ ٌٚح أك ػةد ٥ذ٬ت
ً٠ل يف اٙلؿٱؿٝ .ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :كٹ دىط Êوٺة اٛلعؿـ يف ا٧ٞ٣ٲه()4

كٹ يف اٛلُٲت.
¬ :كاٵٝؿب أف وٺة اٛلعؿـ يف ا٣سٮب اٛلجؼؿ ٹ دىط ،ك٠ؾا إف وىل
يف ٦كضؽ ٦جؼؿ أك ص٪ت  ٨٦ٱىيل يف زٮب ٦جؼؿ ك٬ٮ ٱٕ )2(ٜ٤ثسٮث ،)2(٫كإف
٠ةف ٹ ٱٕ ٜ٤ث ٫٪١٣ ٫ٱن ٫٧وعخ ٠ ٓ٦ؿا٬ح( ،)5كإف دٕ٧ؽ م ٫٧أز ٥كوعخ
ً٠ل ٣ٮ وىل ك٬ٮ ٱْ٪ؿ ٔٮرة ٍٗلق(.)4
ً ٨٦ :ف ٣لؽ(٦ )1ة ٱكرت ثٔ ٫ٮرد ٍٝ ٫إٹ ٦ذ٪ضك نة دٕؾر دُ٭ٍلق( )1وىل
ٚٲ ٫إف ٠ةف يف اٛلٶ( )1كػيش اِ٣صر ٩ ٨٦ـٔ ٫أك ٠ةف ثؽ٦ ٫٩ذ٪ضك نة( ،)40كإف ًف
اٞ٣ةق ٥كأيب َة٣ت ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱىيل ٚٲ.٫
وىل ٔةرٱ نة ٔ٪ؽ(Ê )44
( )4ك٠ةف ٦نجٕ نة ً٠ل يف اٵز٬ةر ،ٹ ٦ة ٠ةف ثةٙل نة ٹ زٱ٪ح ٚٲٚ ٫ذضٮز ٚٲ ٫ا٣ىٺة (.)Í
( )4كظ ٫٧١ظ ٥١اٙلؿٱؿ يف وعح ا٣ىٺة ث ٫إذا ٔؽـ ٍٗلقٗ( .ٲر) .كٝةؿ اٛلٛذٰ¬ :إف اٵكٌف
دنجٲ٭ ٫ثة٪٣ضفٚ ،ذىط ا٣ىٺة ٚٲٚ ٫لنٲح اِ٣صر .ٍٞٚ
(ٝ )2ٲؽ ٤٣ض٧ٲٓ.)Í( .
( )2أم :ٱذى ٢ث.٫
( )5د٪ػـٱػ¬.٫
( )4كًف ٱذأذ اٍ٘٣ل ثؾ ،ٟ٣كأ٦ة  ٓ٦دأذٱ ٫٤ٕ٤ٚ ٫ٱ٪ذٞي كًٮؤق ٓ٦ ٫٤ٕ٣ .اٞ٣ىؽ¬ ً٠ل دٞؽـ.
( )1يف اٛلٲ.¬٢
( )1يف اٛلٲ.¬٢
( )1اٛلؼذةر أ ٫٩يف اٛلٶ أك يف اٚلٺء ٱىيل ٔةرٱ نة ٝةٔؽ نا ٦ٮ٦ٲ نة أد٩ةقً٠ ،ل يف اٵز٬ةر كَشظ،٫
كأ٦ة إذا ػيش اِ٣صر أك ٠ةف ٔىل ثؽ٩ ٫٩ضةقح  ٨٦ص٪ف ٩ضةقح زٮث٧ٚ ٫كذٞٲ.)Í( .٥
(ٝ )40ةؿ يف ا١٣ٮا٠ت :ك ٢ٕ٣اٛلؿاد ظٲر ٩ضةقح ا٣سٮب كا٣جؽف  ٨٦ا٣ك٤ف .ك ِٛ٣ظةمٲح٨٦ :
ص٪ف ٩ضةقح ا٣سٮب.ا٬ػ وٮاثَٔ ٨٦ :٫ل ٩ضةقذ٫؛ ٣ٲؼؿج ٦ة زاد ٔىل اٛلُج.)Í( .ٜ
(*) ٠ك٤ف ا٣جٮؿ ،ٱٕ ٰ٪إذا ٠ة٩خ ٩ضةقذ ٨٦ ٫ذ ٟ٣وىل ٚٲ ٫ادٛة ٝنة( .وٕٲرتم) (.)Í
( ٞ٤ُ٦ )44نة يف اٚلٺء أك يف اٛلٶ ً٠ل يف اٵز٬ةر كَشظ.)Í( .٫

ك٠ؾا

اٚلٺؼ()4

إذا ٠ةف يف ثؽ٩ ٫٩ضةقح  ٨٦ق٤ف ثٮ ٫٣أك ٩عٮق ك٠ة٩خ

٩ضةقح زٮثٍٗ ٨٦ ٫لق ،ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ.
¬ٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٨٦ :ٙد٪ضف أَؿاؼ مٕؿق( )4كًف ٱذٗ ٨٦ ٨١٧كً ٫٤ف
ٱ٤ـ٤٣ ٫ُٕٝ ٫٦ىٺة؛ ٵف  ٫٣ظؿ٦ح ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٠ة٩خ ا٪٣ضةقح يف زٮث.)2(٫
¬ :كٹ دىط ا٣ىٺة يف ص٤ؽ ٦ٲذح ٝؽ دثٖ ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل
كاٞٛ٣٭ةء( ،)2كٹ يف زٮب َٮٱَ ٢ؿ٦ ٫ٚذ٪ضف ٹ ٱذعؿؾ ،ػٺؼ اٙلٞٲٰ٪
كاٵزر ٰٝكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ .ك١٬ؾا ٚٲ ٨٧مؽ ظجٺن يف كقُ ٫أك يف ٌٔٮ  ٫٪٦كيف
َؿ٩ ٫ٚضةقح ٹ دذعؿؾ أك ٤٠ت أك ٩عٮق ٦ؿثٮط ٚٲ ،)5(٫ٹ إف كًٓ رصٔ ٫٤ىل
اُ٣ة٬ؿ  ٫٪٦كيف َؿ٩ ٫ٚضةقح كوىل ٔ٤ٲ ٫ثعٲر ٹ ٱذعؿؾ ا٪٣ضف ٚإ١لة دىط.Ê
ٖ ٨٦¬ :ل ٢يف وٺد ٫ظٲٮا ٩نة َة٬ؿ نا ًف دِصق ا٪٣ضةقح ا٣ذٰ يف ثةَ،)4(٫٪
إٹ إذا ٠ةف ٦ؾ٠ٯ(ٚ )1٭ٮ ٠ةٷ٩ةء اٛلؼذٮـ ٔىل ٩ضةقح ٚٲٚ ،٫ٲ ٓ٪٧وعح ا٣ىٺة.
(٪ٕٚ )4ؽ٩ة ٹ Êدىط وٺدٚ ٫ٲ ،٫ك٠ؾا ٦ة زاد ٔىل اٛلُج.)Í( .ٜ
( )4ك٬ٮ ٦ ٢٠ة ٹ ٱٕذةد ظ٠ ٫ٞ٤ةٙلةصت كأ٬ؽاب إ٣ٲَ٪ل ،كأ٦ة ٦ة ٹ ظؿ٦ح ٠ ٫٣ةٕ٣ة٩ح
كاٷثٍ ٚٲضت ٔ٤ٲ .٫ُٕٝ ٫كظٲر ٱٕذةد ظٕ ٜ٤لذٚ ٫ذضت إزا٣ذ .٫كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ ثَل Êمٕؿ
ا٣ؿأس كٍٗلقٚ ،ٺ ٣لت  ٞ٤ُ٦ ٫ُٕٝنة.
(ٚ )2إ ٫٩ٱ٦ ُٓٞٮًٓ ا٪٣ضةقح كٱىيل يف ثةٝٲً٠ ،٫ل دٞؽـ يف آػؿ ثةب ا٣ذٲ.٥٧
( )2كظضذ٭ٝ ٥ٮ(( :÷ ٫٣أٱًل إ٬ةب دثٖ ٞٚؽ َ٭ؿ))٪٤ٝ .ة :أراد اٛلذ٪ضف ٹ ا٪٣ضف( .ثكذةف).
( )5كيف ا٘٣ٲر أف ٦س ٢ذ ٟ٣ٹ ٱك٧ٯ ظ ة٦ٺ ٪٣ضف ٤ٚٲعٝ .ٜٞةؿ ا٣نةٞ :ٰ٦ل٧ٮ ٫٣أك
٤٦جٮقٔ ٫ىل ٩ضف ٚذٛكؽ¬.
( )4كذ٠ ٟ٣ة٪٣ضةقح ا٣ذٰ يف صٮؼ اٛلىيل .كيف :اٹ٩ذىةر ٝةؿ :دىط؛ ٵٖ ÷ ٫٩ل٢
أ٦ة٦ح ث٪خ أيب إ٣ةص ك٬ٮ ٱىيل ،ك٩ضةقح اٛلع٧ٮؿ ا٣جةَ٪ح ٪٠ضةقح اٙلة ٢٦ا٣جةَ٪ح.
ٝٲ :٢ذ٠ؿ أوعةب ا٣نة ٰٕٚأ ٫٩ٹ ثؽ أف ٱ١ٮف اٛلع٧ٮؿ ٦كذ٪ضٲ نة ٹ ٦كذض٧ؿ نا.
( )1ٱٕ٠ :ٰ٪نةة ٦ؾثٮظح كٝؽ ٗك ٢ا٣ؽـ ٔ٦ ٨ٮًٓ ا٣ؾثط؛ ٵف يف ثُ٪٭ة دـ ٍٗل دـ ا٣ؾثط
أ٩ ٫٩ضف ،ٹ
ٱْ٭ؿ ٔ٪ؽ ٩عؿ٬ة ،ك٣ٲكخ ظٲحٚ ،أمج٭خ ا٪٣ضةقح اْ٣ة٬ؿة .ك٬ٮ ٦جٔ ٰ٪ىل ¬
إف ٪٤ٝة٬ :ٮ ٕٛ٦ٮ ٔ( .٫٪ثكذةف).

 :إذا ا٣ذجف ا٣سٮب اُ٣ة٬ؿ ثة٪٣ضف وىل ٚٲ٭ًل وٺدَل( ،)4ثؼٺؼ
اٵرض إذا د٪ضف ٪٦٭ة ٦ٮًٓ كا٣ذجف ٤ٚٲف ٔ٤ٲ ٫أف ٱىيل يف ٦ٮًَٕل
٪٦٭ة(ٝ ،)4ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٬ؾا ػةص Êيف اٵرض؛ ٵ١لة ٹ ْل٤ٮ ٨٦
ا٪٣ضةقةت ،ثؼٺؼ ا٣جكٍ كاٙلُص ك٩عٮ٬ة(.)2
¬ :كٹ دىط يف زٮب رٝٲ ٜٱى٣ ٙٮف ا٣جؽف(.)2
¬ :كدىط ا٣ىٺة يف ا٣سٮب اٚلةـ( )5كٚة ٝنة ،كٗك ٫٤أظٮط ،ذ٠ؿق اٜلةدم،
ك٬ٮ ٱؽؿ ٔىل أف ا٣ذٞـز يف اُ٣٭ةرة ٍ٦صكع( )4كٱسةب ٔ٤ٲ ،٫ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ(.)1
(ٝ )4ٲ :٢ك٣ٮ كصؽ اٛلةء أك زٮث نة َة٬ؿ نا ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٣لٮز¬ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ٠ٺـ اٛلؤٱؽ
ثةٓص  #يف ا٣ـٱةدات ،كاػذةرق يف ا٣جعؿ.
(*) ٵف إقٞةط اٛ٣ؿض ثٲَٞل ٠ل٨١؛ ٤ٚ٭ؾا كصت ( .٫٤ٕٚثكذةف).
(*) ظٲر ٹ ٣لؽ ٍٗلً٬ل يف اٛلٲ .)Í( .٢كإذا وىل ٚٲ٭ًل  ٓ٦كصٮد زٮب ٞل١ٮـ ثُ٭ةرد٫
أز ٥كأصـأ.)Í( .
( )4ث ٢ٱذعؿل ظٲر ٱذكٓ اٛل١ةف ٣سٺث و٤ٮاتٚ ،إف ٠ةف ٹ ٱذكٓ إٹ ٣ىٺدَل وىل ٚٲ٭ًل
٦ؿدَل.)Í( .
(ٚ )2٭ٰ ٠ة٣سٲةب٬( .ؽاٱح) (.)Í
(ّ )2لٞٲ ٞنة أك¬ دٞؽٱؿ نا٠ ،سٮب أقٮد ٚٮؽ ص٤ؽ أقٮد ،كأثٲي ٚٮؽ أثٲي.
(*) ٤ٚٮ ٠ةف ٱى ٫ٛيف ١٦ةف دكف ١٦ةف أك كٝخ دكف كٝخ ًف دىط¬ ا٣ىٺة ٚٲ .)Í( .٫كأ٦ة
ٱىط أٱٌ نة .ك ِٛ٣ظةمٲح :كإف ٠ةف رٝٲ ٞنة  ٫٪١٣ٹ ٱىٛ ٙلة
¬
ثؽف دكف ثؽف ١ٚؾ ٟ٣ٹ
دىط ا٣ىٺة؛ ٵ ٫٩ٱى ٙدٞؽٱؿ نا ،ك٬ٮ اٛلٕذرب.
¬
أمج٣ ٫ٮف ا٘لكؽ ًف
( )5ك٬ٮ ا٘لؽٱؽ ،كذ ٟ٣ٵف اْ٣ة٬ؿ ٚٲ ٫اُ٣٭ةرة ،كٝؽ ٝةؿ ÷ ٢٠(( :صؽٱؽ َة٬ؿ)).
(٠ٮا٠ت).
(*) كّة٬ؿق ٔؽـ اٛ٣ؿؽ ثَل أف ٱ١ٮف ا٣ؾم ٩كض٦ ٫ك ٤نًل أك ٠ةٚؿ نا؛ ٹقذ٧ؿار ٔةدة اٛلكَ٧٤ل
ثؾ ٟ٣ػ ٛ٤نة ٔ ٨قُ( .ٙ٤لؿاف).
( )4كٝؽ دٞؽـ ا١٣ٺـ ٔىل ٬ؾا يف ثةب اٛلٲةق( .ثكذةف).
(ٞٚ )1ةؿ :إٍٗ ٫٩ل ٍ٦صكع؛ ٵً ٫٩ف ٱؿد ث ٫د٣ٲ ٨ٔ ٢ا٪٣جٰ ÷ كٹ ٔ ٨ا٣ىعةثح.
(٠ٮا٠ت).

ك٦ة َشم  ٨٦اٛلكَ٧٤ل()4
ْٚة٬ؿق اُ٣٭ةرة ك٣ٮ م٭ؽ ث٪ضةقذٚ ٫ةقٞةف(.)4
¬

¬ :كدىط يف زٮب كاظؽ أك ٧ٝٲه كظؽق ،كٱـرق(٣ )2بٺ دؿل ٔٮرد٫
ٚ ٨٦ٮؽ ك٣ٮ ثذٚ )2(ٙ٤١٭ٮ ٱٛكؽ ،ثؼٺؼ ٦ة ٱؿل ّ ٨٦لخ ٚٺ ٱٛكؽ( )5إٹ
إذا أ ٨١٦ثٍ٘ل د.ٙ٤١
ٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكٱٕٛٯ ًٔل ٱؿل ٚ ٨٦ؼؾ اٛلىيل  ٨٦ػ ٫ٛ٤ظةؿ
ا٣كضٮد كا٣ذن٭ؽ  ٨٦ثَل رص٤ٲ)4(٫؛ ٵ ٫٩ٱن ٜا٣ذعؿز  ،٫٪٦كٞ٣ٮ:÷ ٫٣
((ٱة ٍٕ٦ص ا٪٣كةء ،إذا قضؽ ا٣ؿصةؿ ٚةظ ٨ْٛأثىةر ٨٠كٹ دؿٱٔ ٨ٮرات
ا٣ؿصةؿ ً ٨٦ٲ ٜاٵزر)).
 :كدىط ا٣ىٺة يف اٚل ٙأك اَ ٓ٦ ٢ٕ٪٣٭ةردٝ ،٫ةؿ يف اٹ٩ذىةر :ث¬٢
دكذعت؛ ٤٣ؼرب((( :)1و٤ٮا يف إ٪٣ةؿ)).
¬ :كٹ ثأس( )1ثة٣كؽؿ يف ا٣ىٺة ،ك٬ٮ أ ٫٩ٱٌٓ زٮثٔ ٫ىل رأق ٫أك
١٪٦جٲ ٫كٱؿق ٢أَؿا .٫ٚك٠ؿ ٫٬ا٣نة.)1(ٰٕٚ
( )4ك٠ؾا ¬ ٨٦اٛ١٣ةر.
٤لى ٢اُ ٥٤ٕ٣لة [أك ػرب ٔؽؿ .])Í( .أك ا ٨ْ٣اٛلٞةرب ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص
Ê
(٦ )4ة ًف
كْلؿ٣ل( .٫ثؿ٬ةف).
(ٛ )2لة ركل ق٧٤ح ث ٨اٵ٠ٮع ٝةؿ٤ٝ :خ :ٱة رقٮؿ آص ،إ٩ة ١٩ٮف يف ا٣ىٲؽ أٚٲىيل أظؽ٩ة يف
ا٧ٞ٣ٲه ا٣ٮاظؽ؟ ٝةؿ ،٥ٕ٩(( :ك٣ٲـرق ك٣ٮ ًف ٱ ٨١إٹ أف ٥ل ٫٤ثنٮ٠ح))( .ثكذةف).
( ،Î )2كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ ،٫ٚكأ١لة إذا ًف دؿ إٹ ثذٚ ٙ٤١إ١لة دىط.)Í( .
( )5اٛلؾ٬ت¬ ٹ ٚؿؽ.
(ّ )4ة٬ؿ اٵز٬ةر أ ٫٩ٱٛكؽ ،ك٣ٲف يف اٙلؽٱر إٹ ظة٣ح ا٣كضٮد.)Í( .
( )1ك٬ٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣و٤ٮا يف ٕ٩ة ٥١٣كػةٛ٣ٮا ا٣ٲ٭ٮدٚ ،إ١ل ٥ٹ ٱى٤ٮف يف ٕ٩ةٜل( .))٥ثكذةف).
( )1أم :ٹ ٠ؿا٬ح.
( )1ٵف ٔ٤ٲ نة ٠ #ؿ ،٫٬كرأل ٝٮ ٦نة ٱكؽ٣ٮف يف وٺٔلٞٚ ٥ةؿ٠ :أ١ل ٥ا٣ٲ٭ٮد ػؿصٮا ٨٦
ٚ٭ٮرٝ .٥٬ةؿ يف ا٣ىعةحٚ :٭ؿ ا٣ٲ٭ٮد٦ :ؽارق٭.٥

ذعت ا٣ىٺة يف إً٣ل٦ح كيف ا٧ٞ٣ٲه كا٣ؿداء  ٓ٦اٷزار أك
¬
 :كدك
اَ٣صاكٱ )4(٢كٝؽ كرد يف اٙلؽٱر( )4أف ا٣ىٺة يف ٬ؾق اٵرثٕح ثًلاح وٺة٢٠ ،
كاظؽ ٪٦٭ة ثؼ٧ف كٍٔصٱ ٨وٺة ،ركاق يف اٛل٪٭ةج(ٚ .)2إف اٝذُص ٔىل كاظؽ
٪٦٭ة ٚة٧ٞ٣ٲه أ٤ٌٚ٭ة( .)2ز ٥ا٣ؿداء ،ز ٥اٷزار ،ز ٥اَ٣صاكٱ.٢
¬ :كد١ؿق( )5يف ٠سٍل ا٣ٮقغ ظذٯ وةر ٣ـص نة( ،)4كيف اَ٣صاكٱ٢
كظؽق( )1كيف اٛ٣ؿك كظؽق¬ ،كدُ٘ٲح ا ٥ٛ٣ظةؿ ا٣ىٺة( ،)1كدُ٘ٲح اٛلؿأة كص٭٭ة
¬
ثةٞ٪٣ةب( )1كا٣رب ٓٝظةٜلة(.)40
ُ ُ
ََ ُ
س ًْ قِِْ َد ُ ّ َ ْ
ش ٍدّص [اٵٔؿاؼ ]24كٝٮ(( :÷ ٫٣إذا وىل
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صخذوا زِينخ
ك مص ِ
ِ
أظؽ٤ٚ ٥٠ٲ٤جف زٮثٚ ٫إف آص أظ ٨٦ ٜيدـٱ( .))٫٣ ٨ثكذةف).
(ٝ )4ةؿ اٛلؤ٬ :ٙ٣ؾا اٙلؽٱر ًٕٲ ٨١٣ ،ٙٱٕ ٢٧ث ٫يف ٬ؾا اٛلٮًٓ ً٠ل ٱأيت يف ا٣كٍل( .كاث.)٢
( ) 2أٱً٪ل أَ ٜ٤اٛل٪٭ةج ٪٧ٚ٭ةج اٞ٣ة٬ل ٞل٧ؽ ثٖ ٨لـة ثْٛ٦ ٨ؿ ٔىل اٵرثَٕل اٙلؽٱر
ا٣كٲٞ٤ٲح .كأٱً٪ل أَ ٜ٤ا٣جٲةف ٚجٲةف اثٕ٦ ٨ٮً.٫
( )2كذ ٟ٣ٵ٠ ٫٩ةف أظت ا٣سٲةب إٌف رقٮؿ آص ÷ ،كٵ ٫٩أٔ ٥يف ا٣كرت كأوٮف
ٕ٤٣ٮرة .ز ٥ا٣ؿداء ٣كٕذٔ ٫ىل اٷزار؛ ٵف اَ٣صاكٱ ٢ٱى ٙإ٣ٮرة ،ثؼٺؼ اٷزار.
كٝٲ :٢اَ٣صاكٱ ٢أ٢ٌٚ؛ ٵ ٫٩إٔلٓ ٤٣كرتٝ .ةؿ  :#كاٛلؼذةر أ١لًل قٮاء( .ثكذةف).
ػـٱػ.٫
( )5د¬ ٪
( )4ٹ ث٧ضؿد ا٘٣جةر ٠سٮب اٛ٣ٺح( .كميل) .كٝةؿ ا٣ؽكارم¬ :اٵكٌف ثٞةؤق ٔىل ّة٬ؿق؛ إذ
ََ ُ ْ ْ َ ُّ
ُ ُ
ك
اٛلكذعت ٧٤٣ىيل أف ٱ١ٮف ٔىل أظك ٨ظة٣ح؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صخذوا زِينخسً قِِد ِ
َ ْ
ش ٍدّص ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣آص أظ ٜأف ٱـٱَ( .))٫٣ ٨شح ٬ؽاٱح ٹث ٨ظٮرٱح).
مص ِ
( )1كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱؿل  ٫٪٦ظض ٥إ٣ٮرة ،ك٪٣٭ٲ ÷ ٫أف ٱىىل يف رساكٱٍٗ ٨٦ ٢ل رداء.
(ثكذةف) .كاٛ٣ؿك ٬ٮ ثةٛ٣ةء كا٣ؿاء ٨لء ٱذؼؾ  ٨٦ا٘ل٤ٮد اٛلؽثٮٗح ،ٱكذٕ ٫٤٧أ ٢٬ا٣ٲ،٨٧
ٛ٦ذٮح ٝ ٨٦ؽاـ( .ثكذةف) .كإً٩ل ٠ؿ٬خ ا٣ىٺة ٚٲ ٫ٵ ٫٩ٱذضةىف ٔ ٨ثؽف اٛلىيل كٹ ٱٓٞ
ٔ٤ٲٚ ،٫ٲ١ٮف إذا ارد ٨ٔ ٓٛثؽ٠ ٫٩ةٕ٣ؿٱةف( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )1ٵ١ :÷ ٫٩لٯ ٔ ٨أف ٱُٰ٘ ا٣ؿصٚ ٢ةق ك٬ٮ يف ا٣ىٺة( .ثكذةف).
( )1ك٬ٮ ٨لء  ٨٦ا٣سٲةب دؿػٲ ٫اٛلؿأة ٔىل كص٭٭ة ٚٲٞ٩ ٫جةف ٛلٮًٓ إ٣ٲَ٪ل .كا٣رب٨ :ٓٝلء
رٝٲ ٜدؿػٲٔ ٫ىل كص٭٭ة ٱجُص  ٨٦كراا٣ ٫ؿٝذ( .٫ثكذةف).
( )40ٱٕ :ٰ٪ظٲر ًف دكضؽ ٔ٤ٲ .٫كإٹ ٚكؽت¬ ٦ة ًف ٱٔ ٨١ىةثح .كٝٲ٣ :٢لؿم ٝلؿل
إ٣ىةثح ،كاقذٞؿث ٫ا٣نة .ٰ٦كٟ ٫٤ٕ٣لىٮص ثةٕ٣ىةثح.

 :كٹ ٱىط¬ أف ٱكضؽ ٔىل ثٕي ا٣سٮب ا٣ؾم ٬ٮ ٹ ثف  ،٫٣ػٺؼ
اٛل٪ىٮر ثةٓص.
ا٣كةدسَ :٭ةرة ٦ة ٱىيل ٔ٤ٲ ،٫كإثةظذ ،٫ك٠ٮ٦ ٫٩كذٞؿ نا؛ ٚٺ دىط ٔىل ٩ضف،
¬
ػٺؼ ٦ة ،)4(ٟ٣كَشط أثٮ ظ٪ٲٛح َ٭ةرة ٦ٮًٓ اٞ٣ؽَ٦ل ،ك ٫٣يف ٦ٮًٓ ا٘لج٭ح
ركاٱذةف ،ٹ ٍٗل ذ .ٟ٣كٹ دىط¬ ٔىل ٘٦ىٮب ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة،ٰٕٚ
كٹ ٔىل ر¬اظ٤ح يف اٛ٣ؿااي  ٓ٦إ١٦ةف ا٪٣ـكؿ ،كٹ ٔىل ٦ة ٬ٮ ٠ ٜ٤ٕ٦ةَ٣صٱؿ اٛلٕٜ٤
ك٩عٮق( ٓ٦ )4إ١٦ةف¬ ا٪٣ـكؿ ٝ ،)2(٫٪٦ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ك٠ؾا يف ا٣كٛٲ٪ح
ظٲر ٱ ٨١٧اٚلؿكج ٪٦٭ة( ،)2كإف ًف ٱ ٫٪١٧كوىل ٚٲ٭ة ٝةا نًل ًف ٱ٤ـ ¬٫٦ا٣ذأػٍل.
 :أ ٢ٌٚاٛلٮآً ٣ىٺة اٛ٣ؿااي كركادج٭ة اٛلكةصؽ ،ك٠ؾ ٟ٣يف
ا٪٣ٮا ٢ٚإذا أٛ٩ ٨٦ ٨٦ك ٫ا٣ؿٱةء ،كإف ًف ٚ٭ٰ يف ا٣جٲٮت أ ،٢ٌٚإٹ أف ٥لٛٲ٭ة يف
اٛلكضؽ قٲًل يف ا٧٤ْ٣ح ٚأ.٢ٌٚ
 :كأ ٢ٌٚاٛلكةصؽ اٛلكضؽ اٙلؿاـٚ ،ىٺة ٚٲ ٫ثًلاح أ ٙ٣وٺة يف ٍٗلق(،)5
ز٦ ٥كضؽ ا٣ؿقٮؿ ÷ٚ ،ىٺة ٚٲ ٫ثأ ٙ٣وٺة يف ٍٗلق ،ز٦ ٥كضؽ ثٲخ
اٛلٞؽس؛ ٵ٠ ٫٩ةف اٞ٣ج٤ح( ،)4ز٦ ٥كضؽ ا١٣ٮٚح؛ ٵ ٫٩وىل ٚٲ ٫قجٕٮف ٩جٲ نة ،ز٦ ٥ة

(ٞٚ )4ةؿ٦ :كذعت ( .ٍٞٚثعؿ ٪ٕ٦ٯ).
( )4اٛلؽر٬ح.
(ٚ )2إف ًف ٱً ٨١٧ف ٣لت ا٣ذأÊػٍل ظٲر وىل ٝةا نًل؛ ٵً ٫٩ف ٱٕؽؿ إٌف ثؽؿ ،كإٹ كصت ا٣ذأػٍل.
( )2ٵ١لة ٍٗل ٦كذٞؿة .كاٛلؾ٬ت ا٣ىعح؛ ٵف ا٣جعؿ ٠ة٣رب ،إٹ ظٲر ًف ٱأت ُلة إٹ ٩ةٝىح
كأ ٫٪١٦اٚلؿكج ٪٦٭ة ٚإ ٫٩ٱ٤ـ.Ê٫٦
اٛلؾ٬ت ٹ ٣لت اٚلؿكج ٪٦٭ة ك٣ٮ أ٫٪١٦؛ ٵ١لة ٠ةٛل٪ـؿ .)Í( .ك٣ٮ يف ظةؿ ا٣كٍل.
¬
(*)
(ُلؿاف).
( )5يف قةاؿ اٛلكةصؽ ،كثًلاح وٺة يف ٦كضؽ ا٣ؿقٮؿ ÷.)Í( .
( )4يف أكؿ َشع ٩جٲب٪ة ٞل٧ؽ ÷ كيف َشع ٝ ٨٦ج ٨٦ ٫٤أ٩جبةء ث ٰ٪إرسااٲ( .٢ثؿ٬ةف).

٠سؿت ٚٲ ٫ا٘لًلٔح( ،)4ز٦ ٥ة أٝٲ٧خ ٚٲ ٫ا٘لًلٔح ،ز٦ ٥ة َشؼ ٔة٦ؿق.
 :كاٛلكضؽ اٙلؿاـ ٬ٮ اٛلكضؽ ا٣ؾم ظٮؿ ¬ إ١٣جح( .)4كٝٲ :٢إ ٫٩إ١٣جح.
كٝٲ :٢إ ٫٩اٙلؿـ اٛلعؿـ .كٝٲ :٢إ٦ ٫٩ة داػ ٢اٛلٮاٝٲخ.
كدىط ا٣ىٺة يف أُٔةف
¬
:

اٷث)3(٢

كد ٨٦ا ٥٪٘٣اُ٣ة٬ؿة()2؛ ٵف

أثٮاٜلة كأزثةٜلة َة٬ؿة ٔ٪ؽ٩ة ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة.ٰٕٚ
 :كدىط

ا٣ىٺة ٔىل إ١٣جح إذا دٞؽ ٫٦صـء ٪٦٭ة(٪ٔ )5ؽ قضٮدق()4

ك٣ٮ  .)1(¬٢ٝكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱنرتط ذ .)1(ٟ٣كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱنرتط أف
( )4وٛٮ ٚنة ،ٱٕ٠ :ٰ٪سؿة إ٣ؽد؛ ٣ـٱةدة اٌٛ٣ٲ٤ح ،ٱٕ :ٰ٪يف صًلٔح كاظؽة.)Í( .
( )4ركاق يف ا٣رب٬ةف ٔ ٨اٙلة ٥٠كا٣ـٟلٍصم كأيب ٔيل كٝة٬ل اٌٞ٣ةة( .ثكذةف).
(*) كاٛلؿاد ثةٛلكضؽ ٬ٮ ا٣ؾم ٠ةف يف ز ٨٦ا٪٣جٰ ÷ ،ك٬ٮ ٔىل ق٧خ إ٣ٲؽاف اٛل٪ىٮثح
ثٞؿب إ١٣جح ،ٹ أف اٛلؿاد ٕلٲٓ اٙلؿـ اٛلٕ٧ٮر اٳف؛ ٵف ٚٲ ٫زٱةدات ٠سٍلة ًف د ٨١كٝخ
ا٪٣جٰ ÷ ،ث٠ ٢ة٩خ ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ ٪٦ةزؿ كٍٗل٬ة( .دٕ٤ٲ ٜاٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارم).
(*) اٛلعٲٍ ُلة.ا٬ػ ٱٕ ٓ٦ ٰ٪إ١٣جح.)Í( .
( )2ا٣ذٰ دأكم إ٣ٲ٭ة .كد١ؿق.
( )2ٱٕ ٨٦ :ٰ٪اٵٝؾار كا٣ىؽٱؽ[ ]4كا٣ؽثؿ؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣كظٲر ٦ة أدر٠ذ ٟا٣ىٺة
ٚى٪١٣ .))٢٭ة د١ؿق يف أُٔةف اٷث٢؛ ٛلة ٥لةؼ ٪٦٭ة  ٨٦اٛ٪٣ٮر ٚذ ُٓٞاٚلنٮع ،ٹ ا ٥٪٘٣؛
٣ك١ٮ١لة ،كٝؽ ٝةؿ ÷(( :إذا أدر٠ذ ٟا٣ىٺة كأ٩خ يف ٦ؿاح اٚ ٥٪٘٣ىٚ ٢ٲٚ ٫إ١لة
ق١ٲ٪ح كثؿ٠ح)) .كٝؽ دٞؽـ اٹظذضةج ٪٣ة يف َ٭ةرة ثٮٜلة ٚأٗ٪ٯ ٔ ٨د١ؿٱؿق( .ثكذةف).
(ٔ )5ىل أم وٛح.
َ َْ
ْ
ّ
ََ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ
ش ِد اْلرا ِمّص [ا٣جٞؿة ،]422كإذا ٠ةف ٝؽا ٫٦صـء ٪٦٭ة
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفٔ ِل وسٓم شؽر الٍص ِ
٠ةف ٦ذٮص٭ نة إٌف مُؿ ٪٦٭ة( .ثكذةف).
( )1كأػؾ ٬ ٨٦ؾا أ ٫٩ٹ ٣لـم اٹقذٞجةؿ ثجٕي ا٣جؽف.
َ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ ذ َ ْ ذ
س ُّ اّلِل ِّص [ا٣جٞؿة ]451كًف ٱٛى٪٤ٝ .٢ةٚ :ٲ٤ــ ػةرص٭ة،
(ٞ٣ )1ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفأحٍِا حٔىٔا ذرً و
كٹ ٝةا ٢ث( .٫ثعؿ).
-------------------------

[ ]4ا٣ىؽٱؽ :اٞ٣ٲط .كا٣ؽثؿ٦ :ة ٱٍٞ٪ص  ٨٦ص٤ٮد٬ة٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة).

ٱذٞؽ٪٦ ٫٦٭ة ٝؽر ز٤سٰ ذراع اردٛةٔ نة( ،)4كدىط¬ ا٣ىٺة يف صٮٚ٭ة( ،)4ػٺؼ
٦ة ٟ٣يف وٺة اٛ٣ؿض كا٣ٮدؿ(.)2
كدىط ٔىل اٛ٣ؿش ا١٣سٍلة ،كٔىل ا ٨ُٞ٣ك٩عٮق ك٣ٮ ا٧٘٩كخ
¬
:
صج٭ذ ٫إذا اقذٞؿت(.)2
كدىط يف أرض اٍ٘٣ل ٦ة ًف ٱِص٬ة أك ٱ١ؿق¬ ٦ة١٣٭ة( )5أك د١ٮف
¬
:
٣ىٍ٘ل أك ٝل٪ٮف أك ٦كضؽ( .)4كٝةؿ يف ا١٣ةيف كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ:
إ٣ربة ثةٛلِصة يف اٵرض ،ٹ ثة١٣ؿا٬ح( )1كا٣ى٘ؿ ك٩عٮق.
كدىط ٔىل قُط اٛلكرتاح ك٩عٮق ك٣ٮ ٬ ٢ٝٮاؤق ٚٮؽ ا٪٣ضةقح،
¬
:
ك٠ؾا ٔىل ا٣جة٣ٮٔح ك٩عٮ٬ة( )1إذا رد٦خ¬ ثة٣رتاب اُ٣ة٬ؿ .ك٠ؿق ا٣نة ٰٕٚذٟ٣
 ٫٤٠ظٲر ٱ١ٮف ثٲ ٫٪كثَل ٦ة ّلذ ٨٦ ٫ا٪٣ضةقح ٝؽر زٺث أذرع ًٚل دكف.
( )4ٵ ٫٩ٹ ٱك٧ٯ ٦كذٞج ن
ٺ إٹ إذا ٠ةف ٠ؾ ،ٟ٣ثؼٺؼ ٦ة إذا ٠ةف ٔىل رأس أيب ٝجٲف
كإ١٣جح ّلذٚ ٫إف ٱك٧ٯ ٦كذٞجٺن ٜلة ٚلؿكص٪٦ ٫٭ة( .ثكذةف).
( )4إٹ رٕ٠ذٰ اُ٣ٮاؼ ٚٲ١ؿ٬ةف؛ ٵف اٵوٚ ٢ٲ٭ًل ػ ٙ٤اٛلٞةـ.
(*) ٱٕ٦ :ٰ٪٭ًل ًف ٱكذٞج ٢ا٣جةبٚ ،إف اقذٞج ٫٤ك٬ٮ ٦ؿدكد وط؛ ٵ ٨٦ ٫٩أصـاء ا٣جٲخٚ ،إف ٠ةف
ٛ٦ذٮظ نة كإ٣ذجح ٦ؿدٕٛح ٝؽر ٦ؤػؿة ا٣ؿظ ٢صةز ذ ،ٟ٣كإف ٠ة٩خ أٛٚ ٢ٝٲ ٫دؿددٝ ،ةؿ :#
كاٛلؼذةر أ١لة ِلـم إذا ٠ةف ٝؽا ٫٦صـء  ٨٦ا٣جٲخ كإٹ ٚٺ٣ ،٥ٕ٩ .ٮ ا١لؽ٦خ إ١٣جح
كإ٣ٲةذ ثةٓص كويل يف كقٍ إ٣ؿوح ٛٚٲ ٫دؿددٝ ،ةؿ  :#اٛلؼذةر صٮازق؛ ٵف ثَل ٱؽٱ٫
أرض إ١٣جح( .ثكذةف).
( )2كرٕ٠ذٰ اٛ٣ضؿ.
( )2ثعٲر ٹ ٱجٞٯ ظة٦ٺن ٜلة( .ثكذةف).
( )5كذ ٟ٣ٵف اٛلىيل ٱ١ٮف يف ظ ٥١ا٘٣ةوت  ٓ٦ا١٣ؿا٬ح( .ثكذةف).
( )4إذ ٹ ٔؿؼ ٔ٤ٲ٭ ،٥ػٺؼ ٦ة اػذةرق ا٣نة.)Í( .ٰ٦
( )1ظضذ٭ٝ ٥ٮ٦(( :÷ ٫٣ة رضر٩ةؾ ٱة ٦لٮدم)) كٝؽ دػ ٢أرً١ٚ ٫ؿق دػٮ.٫٣
(ثكذةف)٪٤ٝ .ةٕ٦ :ةرض ثٞٮ(( :٫٣ٹ ٤ل٦ ٢ةؿ ا٦ؿئ ٦ك ٥٤إٹ ثُٲجح ٛ٩ ٨٦ك ))٫ك٬ٮ
أرصط ٣ ٓ٦جف اٛلذٞؽـ؛ ٛلٮاٞٚذ ٫اٞ٣ٲةس( .ثعؿ كَشظ.)٫
( )1اٷوُج.٢

 :كدىط ٔىل زٮب َة٬ؿ ٚٮؽ ٩ضف صةؼ ٹ ٱذعؿؾ¬ ثذعؿٚ ،٫٠إف ّلؿؾ
ثٚ ٫كؽت¬ ٔ٪ؽ ا٣كةدة كاٞ٣ة٬ل زٱؽ( ،)4ػٺؼ ٦ة ذ٠ؿق اٙلٞٲ٤٣ ٰ٪٭ةدم .كذ٠ؿ
اٵٍ٦ل اٙلكَل ٤٣٭ةدم كاٞ٣ةق ،)4(٥ك٬ٮ ٝٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة -ٰٕٚأف ّلؿؾ
ا٪٣ضف ٹ ٱِص( .)2ك١٬ؾا اٚلٺؼ إذا ٠ة٩خ ا٪٣ضةقح يف ثةَ ٨اٛ٣ؿاش .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :إف ٠ةف ا٣ذعؿؾ  ٨٦قٮء وٕ٪ح اٛلىيل ثعٲر ٱ ٫٪١٧اٹظرتاز ً ٫٪٦ف
دىط وٺد ،٫كإف ٠ةف  ٨٦رضكرة اٛل١ةف ثعٲر ٹ ٱ ٨١٧ا٣ذعؿز ً ٫٪٦ف ٱِصق(.)2
¬ :كَشكط اٛلكضؽ قذح:
اٵكؿ :أف ٱ١ٮف اٛلكج ٫٣ ٢ثة ٘٣نة ٔةٝٺن ٦ك ٤نًل(.)5
ا٣سةٌل :أف ٱ ِٛ٤ثذكجٲ ٫٤أك ك٦ ٫ٛٝكضؽ نا ،أك ٱج٪ٲ ٫ث٪ٲح اٛلكضؽ .كٔىل أظؽ
ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة ٰٕٚٹ ثؽ  ٨٦ا .ِٛ٤٣كٱ١ٮف¬ دكجٲٔ ٫٤ة ٦نة
٧٤٣كَ٧٤ل ،ٹ إف اقذس٪ٯ أظؽ نا ٪٦٭.)4(٥
ا٣سة٣ر :أف ٱ١ٮف يف  ٟ٤٦ػة٣ه( ،)1أك ٦جةح ٞلي ٣ٲف ٚٲ ٫ظٍ٘٤٣ ٜل ٱذِصر
ث ،)1(٫أك يف ظٔ ٜةـ ٹ ٱِص ثإذف اٷ٦ةـ أك اٙلة ،)1(٥٠ذ٠ؿق اٛلؤ¬ٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت.
( )4ٵف ا٣ذعؿؾ ٠ةٛلجةَشة.
( )4كٝٮاق اٛلٛذٰ ،كاػذةرق اٷ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ.٨
( )2إذا ٠ةف ّلخ اٛ٣ؿاش اُ٣ة٬ؿ أك يف ثةَ ٫٪أك يف ّة٬ؿق يف ٍٗل ٦ٮًٓ اٛلىيل٠( .ٮا٠ت).
( )2ك َّإٹ ٣ــ أف ٹ ٱىيل َّإٹ ٔىل ٦ٮًٓ و٤ؽ٠( .ٮا٠ت).
( )5كذ ٟ٣ٵف ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف ٹ ٱىط ٪٦٭ًل ا٣ذُصؼ كٹ  ٢ٕٚاٞ٣ؿثح ،ك٠ؾ ٟ٣ا١٣ةٚؿ ٹ
ٝؿثح ٫٣؛ ٚٺ دىط ٦Êكةصؽ اٛلضربة كاٛلنج٭ح ،ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص( .ثكذةف).
(ً )4ف ٱىط ا٣ذكجٲ .)Í( .٢ك ِٛ٣ا١٣ٮا٠تً :ف ٱُص ٦كضؽ نا.)Í( .
(*)  ٫٣ ٨٦ظ ،ٜٹ  ٨٦ٹ ظٚ ٫٣ ٜٲ٠ ٫ةٛلضؾكـ ك٩عٮق.)Í( .
( )1اٚلة٣ه٦ :ة ًف ٱذٕ ٜ٤ث ٫ظٍ٘٤٣ ٜل.)Í( .
( )1ٱْ٪ؿ يف ٬ؾا اٞ٣ٲؽ ،ا٤٣٭ ٥إٹ أف ٱؿٱؽ ثةٙل٦ ٜة ٣لٮز ًٔلردٍٗ ٨٦ ٫ل إذف٦ ،س ٢أوجةب
ا٘لجةؿ كٞلذُت اٞ٣ؿٱح ك٦ؿٔة٬ة ا٣جٕٲؽة ٚٲضٮز ٍٗ ٨٦ل إذف ٦ة ًف ٱِص ثؾم اٙل.ٜ
(*) ٹ ٚؿؽ.)Í( .
ا٣ىٺظٲح ٔىل أظؽ اظذًلَ٣ل ذ٠ؿً٬ل اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم يف ا٘٣ٲر يف
¬
( ٨٦ )1ص٭ح Êاٷ٦ةـ أك
ا٣ٮٙٝ؛ إذ ٣ٲف ذً٦ ٟ٣ل ٬ٮ ٟلذه ثةٷ٦ةـ( .قًلع).

ا٣ؿاثٓ :أف ٣لٕ ٫٣ ٢ثةث نة كَؿٱ ٞنة إٌف ٦ٮًٓ ٔةـ ٧٤٣كَ٧٤ل ،ػٺؼ أيب
ٱٮق .ٙكٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إذا ٠ةف ٝلةكر نا ٛل ٫١٤وط كأصرب ٔىل ٚذط ثةب ٚٲ.٫
٪٤ٝة٤ٚ :ٮ صٕ ٢ثةث ٫إٌف مةرع ٪٦كؽ ٕ٪٦ؿج( ٫٣ )1كٍ٘٣لق ٞٚةؿ يف ا٣جٲةف :ٱىط،
كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ٹ ٱىط¬( )4إٹ ثإذف أ ٢٬ا٣نةرع ٤٠٭ٝ .)2(٥ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙك٠ؾا يف ٦كةصؽ اٙلىٮف اٛل٪٧ٮع دػٮٜلة ٹ ٱىط دكجٲ٤٭ة(.)2
اٚلة٦ف :أف ٣لٕ ٢ا٤ٕ٣ٮ كا٣ك٦ ٢ٛكضؽ نا ك٣ٮ ٠ةف ثٲذ نة ٚٮؽ ثٲخ أك ٔىل
¬
ٱىط ،ػٺؼ ا٣نة ،)5(ٰٕٚكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح:
¬
أقةََل٤ٚ ،ٮ صٕ ٢أظؽً٬ل ً ٍٞٚف
ٱذجٕ ٫ا٣سةٌل إذا ٬ٮ  ،٫٣كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف صٕ ٢ا٤ٕ٣ٮ ًف ٱىط ،كإف صٕ ٢ا٣ك٢ٛ
وط كدجٕ ٫ا٤ٕ٣ٮ( )4إذا ٬ٮ .٫٣
( )4أمٍٗ :ل ٩ةٚؾ.
(ً٠ )4ل ٝؿر يف ا٣نٕٛحَ( .شح أز٬ةر).
( )2ٵف ٚٲ ٫إثُةٹن ٙل ٜاٍ٘٣ل ،ك٬ٮ إثُةؿ ا٣نٕٛح ثةُ٣ؿٱ٠( .ٜٮا٠ت) (.)Í
( )2كٝةؿ يف إ٧٤٣ح :إ١لة دىط¬؛ ٵ١لة كإف ٕ٪٦خ ا٣ىٺة ٚٲ٭ة ٚ٭ٮ ٣ٮص ٫آػؿ ٹ ٵص٢
ا٣ىٺةٝ .ٲ :٢كإٹ ٣ــ يف ٦كةصؽ اٛلؽف اٛلؽٱؿة.
( )5كذ ٟ٣ٵف ا٣جٕٞح ٣ٲكخ ػة٣ىح ٓص دٕةٌف؛ ٣ٮٝٮع اٍ٣ص٠ح ٚٲ٭ة ،كذ ٟ٣ٱجُ٠ ٢ٮ٫٩
ذ
ََ ذ َْ َ
س َد ِّلِل ِّص [ا٘لْٚ ]41٨ة٬ؿ٬ة داؿ ٔىل ػ٤ٮو٭ة ٨٦
٦كضؽ نا؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوأن الٍصا ِ
اٙلٞٮؽ كاٵ٦ٺؾ .كظضح ا٣نة ٰٕٚأٝ ٫٩ؽ صٕ٦ ٫١٤٦ ٢كضؽ نا كٹ ٱِصق ظ ٜاٍ٘٣ل٪٣ .ة
٦ة ٦ؿ( .ثكذةف).
كإ٣ربة ث٧ؾ٬ت ا٣ٮا٦ ٙٝة ًف ٤ل ٥١ث ٫ظة .٥٠كٝٲ :٢إف إ٣ربة يف ظ ٢٠ ٜث٧ؾ٬ج٦ ٫ة ًف
¬
()4
٤ل ٥١ث ٫ظة ،٥٠كإٹ ٣ــ صٮاز اقذًٕلؿ ا٣سٮب اٛلذ٪ضف ثةٛل٤٣ ٰ٪ىٺة ،كصٮاز ٣جف
ا٣سٮب ا٣ؾم دٮًأ ٚٲ ٨٦ ٫ٱٞٮؿ :ٹ ٱ ٨٦ ٓ٪٧ا٪٣ضةقح إٹ ٦ة ٍٗل ر٤ل ٫أك َٕ ٫٧أك ٣ٮ،٫٩
كذ٠ ٟ٣ل٪ٮع ،كٚةاؽة ٬ؾا يف وٺة ا٘لٕ٧ح ٦سٺن ٔ٪ؽ َ ٨٦شط اٛلكضؽ ٚذأ( .٢٦مة.)ٰ٦
(*) كركل يف َشح اٵز٬ةر ٔ ٨اٛلؤٱؽ ثةٓص ػٺؼ ٦ة ركاق يف ا٣جٲةف يف ا٣ىٺةٝ ،ةؿ يف َشح
اٵز٬ةر :كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص إف قج ٢ا٣ك ٢ٛكق١خ ٔ ٨ا٤ٕ٣ٮ وط ٦كضؽ نا كأ٦ؿ ثٓ٤ٞ
ا٤ٕ٣ٮَ( .شح أز٬ةر).

ا٣كةدس :أف ٹ ٱ١ٮف ٍ٘٣لق ٚٲ٩ ٫ىٲتٚ ،ٺ ٱىط ٦نةٔ نة( ،)4ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
ك٦ة اػذٚ ٢ٲ ٫أظؽ ٬ؾق اٍ٣صكط ٤ٚٲف ث٧كضؽ(.)4
¬ :كٹ ٣لٮز يف اٛلكضؽ إٹ ا٣ىٺة كاٞ٣ؿاءة كا٣ؾ٠ؿ كاُ٣ةٔح ،ٹ
اٛلجةظةت إٹ ظٲر ٤لىُ ٢لة َةٔح ٍٗ ٨٦ل ِ٦صة ٚٲ٭ة كٹ أذٱح(.)2
¬ :كٹ ٣لٮز ا٪٣ٮـ ٚٲ ٫إٹ ٛلٕذ ،ٙ١أك ٦ؿٱؽ ا٣ذٮٚؿ ٣ىٺة أك ٝؿاءة ،أك
ٛلٌُؿ ًف ٣لؽ ٍٗلق ثٍصاء كٹ ٠ؿاء كٹ ٔةرٱح ٣ٲف ٚٲ٭ة ٪٦ح( ،)2كٹ

٦جةظ نة()5

ثٍ٘ل ِ٦صة د٤ع.٫ٞ
¬ :كٹ ٣لٮز ا٣جـؽ ٚٲ )4(٫كٹ ٔىل قُع ،)1(٫كأصةزق اٞ٣ةق ٥كا٣ٮايف
كأثٮ إ٣جةس يف ر ٫٤٦كٱؽ .٫٪ٚكٱ١ؿق ٬ ُٓٝٮاا ٫إٌف ٍٗلق ثة٣جـؽ أك ثةٙلىةة
كظؿ ٫٦يف اٵز٬ةر.
¬
ك٩عٮ٬ة ،ذ٠ؿق يف ثٲةف ٕ٦ٮًح كثٲةف ا٣كعة،ٰ٦
( )4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإ ٫٩ٱ١ٮف ٔىل اٚلٺؼ يف ك ٙٝاٛلنةع٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة) ٨١٣ .ٹ
دىط ا٣ىٺة ٚٲ ٫إٹ ثٕؽ ٝك٧ذ ،٫ك ٫٤ٕ٣أكٌف إذا ٠ةف ٱ١ؿق اٍ٣صٱ ٟأك ٱِص ثةٵرض.
(دؾ٠ؿة ٔيل ث ٨زٱؽ) ( .)Íك٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٬ ٙٮ ٛ٦٭ٮـ إ٣ؽد يف ا٣ٮ.ٙٝ
كاٛلؾ٬ت ا٣ىعح ٨١٣ ،ٹ دسجخ ظؿ٦ح اٛلكضؽ إٹ
¬
(*) ث٪ةء ٔىل ٔؽـ وعح ك ٙٝاٛلنةع،
ثٕؽ ا٣ذ٧ٲٲـ( .م١ةٱؾم).
(ٚ )4ٺ ٱىط ا٣ٮ٤ٔ ٙٝٲ( .٫ثؿ٬ةف).
(ٔ )2جةرة ا١٣ٮا٠ت :إٹ أف د١ٮف¬ دجٕ نة ُ٤٣ةٔح ٨٧٠ ،اٛلٕذ ٙ١ك ٨٦ٱ٪ذْؿ ا٣ىٺة أك ٱكذٓ٧
اٞ٣ؿاءة.
(ٝ )2ةؿ يف ا٘٣ٲر ٤ٝ :Êخ :ك٬ؾا ٔ٪ؽ٩ة ًٕٲٙ؛ ٵ ٫٩إذا صةز ا٣ٮٝٮؼ صةز ا٪٣ٮـٚ ،ة٣ٺا ٜأف
ٱٞةؿ٣ :لٮز ٛل ٨ٹ ٣لؽ ٍٗلق  ١٤٦نة  ٫٣أك ٦جةظ نة ،كآص أَٔ ٨٦( .٥٤شح اٵز٬ةر)ٚ .ٺ ٣لت
اٍ٣صاء كٹ ا١٣ؿاء كٹ إ٣ةرٱح.)Í( .
( )5ٱ٤ٲ ٜث.)Í( .٫
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣إف اٛلكضؽ ٣ٲ٪ـكم  ٨٦ا٪٣ؼة٦ح ً٠ل د٪ـكم ا٘ل٤ؽة  ٨٦ا٪٣ةر)).
(ثكذةف).
( )1يف (د) :رصظ.٫

¬ :كٹ ٣لٮز دٕ٧ؽ اٙلؽث ٚٲ ،)4(٫كٹ ٗؿس مضؿة ،كٹ ظٛؿ ثبؿ ،كٹ
اْلةذ ٪٦ـؿ ٚٲُٕ٤٣ ٫ةـ ك٩عٮق ،كٹ كًٓ اٵ٦ذٕح ك٩عٮ٬ة ٚٲ ،)4(٫كٹ دٌعٲح¬
ا٣سٲةب()2

ٚٲ ٫كٹ ٔ٤ٲ ،٫كٹ اْلةذ ا٣كذٮر ٔىل صؽرق ،كٹ ٞ٩ن ٫كزػؿٚذ٫

ثة٘له أك ا٣ىةركج( )2أك ا٣ىجةغ أك ا٣ؾ٬ت( ¬)5أك ٩عٮق( ،)4ػٺؼ اٛل٪ىٮر
َة٣ت ذ ٟ٣يف اٛلعؿاب  ،)1(ٍٞٚكٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
¬
ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح .كأصةز أثٮ
ا٣جعٲجط :إذا ٠ةف ذٍٗ ٨٦ ٟ٣ل ٦ةؿ اٛلكضؽ صةز( )1كٚة ٝنة.
 :كٱ Ê٫٪٦ ٓ٪٧ا٣ىجٲةف كاٛلضةَ٩ل( )1إذا ػيش ٪٦٭ ٥د٪ضٲك ٫أك أذٱح ٨٦
ٚٲٝ .٫ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ك٠ؾا ا٪٣كةء ػنٲح¬ اٛ٣ذ٪ح .كأ٦ة اٛ١٣ةر ٞٚةؿ اٜلةدم
كا٪٣ةرص :ٱٕ٪٧ٮف ¬٪٦٭ة( ،)40ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح .كٝةؿ ا٣نة:ٰٕٚ
( ٨٦ )4ثٮؿ أك ٗةاٍ أك ٚكةء( .ثكذةف) .كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٣ :#لٮز ا٣رتٱط يف اٛلكضؽ
ظٲر ٹ ٱؤذم ٍٗلق٠ ،ة٪٣ةا.٥
( )4ك٣ٮ ٣ػ.¬٫
( )2كٔ ٨اٛلٛذٰ كاٜلج٣ :٢لٮز ٪٧٤٣ذْؿ ٤٣ىٺة ،كٹ ٱجٕؽ أف ٝؽ دػ ٢ذ ٟ٣يف ٗة٣ج نة.
ٕ٦ؿب ،ك٠ؾا ٧٤٠ ٢٠ح ٚٲ٭ة
(ٝ )2ةؿ يف ا٣ىعةح :ا٣ىةركج :ا٪٣ٮرة كأػٺَ٭ة ،ك٬ٮ ٚةر٧ل ٌ
وةد كصٲٚ ٥إ١لًل ٹ ٣لذٕ٧ةف يف ٧٤٠ح ٠ ٨٦ٺـ إ٣ؿب( .ثكذةف).

( )5ذ٠ؿق ٞل٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق ،# ٥كّة٬ؿق ٹ ٚؿؽ ثَل أف ٱ١ٮف ٦ ٨٦ةؿ اٛلكضؽ أك ٍٗ ٨٦لق.
( )4اٌٛ٣ح.
( )1ٵف ا٣ك٤ٕٚ ٙ٤ٮق ٍٗ ٨٦ل ٍ١٩ل( .ثكذةف) .كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف اٵز٬ةر.
( Î )1إذا ًف ٱن٘ ٨ٔ ٢ا٣ىٺة٠( .ٮا٠ت).
(ٞ٣ )1ٮ(( :÷ ٫٣ص٪جٮا ٦كةصؽ ٥٠وجٲة ٥١٩كٝلة٩ٲ ٥١٪كثٲٕ ٥١كَشاء ٥٠كػىٮ٦ذ٥١
كر ٓٚأوٮاد ٥١كإٝة٦ح ظؽكد ٥٠كق ٢قٲٮ ،٥١ٚكٕلؿك٬ة يف ا٘ل ،ٓ٧كأٔؽكا ٔىل أثٮاُلة
اٛلُة٬ؿ))( .ثكذةف).
(*) إذا ٠ة٩ة ٹ ٱ٧ٲـافٚ ،أ٦ة اٛل٧ٲـ ٚٺ ٱً٠ ٓ٪٧ل ٠ةف اٙلك٪ةف ٱؽػٺف إٌف رقٮؿ آص ÷.
( )40ظضح اٜلةدم كا٪٣ةرص ’ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإجذ ٍَا ال ْ ٍُ ْ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ش َد
ِ
ْشكٔن َنس فَل حلربٔا الٍص ِ
ِ
ْ
اْلَ َر َ
ام بَ ْك َد ََعمِٓ ًْ َْ َذاّص [ا٣ذٮثح ،]41كٍٗلق  ٨٦اٛلكةصؽ ٞ٦ٲف ٔ٤ٲ ،٫كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صٌاَ
ِ
=

ٱٕ٪٧ٮف  ٨٦اٛلكضؽ اٙلؿاـ دكف ٍٗلق( .)4كأ٦ة اٛلضؾك٦ٮف

ك٩عٮ)4(٥٬

ٚةٵٝؿب صٮاز ٕ٪٦٭٪٦ ٥٭ة()2؛ ٵف دػٮٜل ٥ٱؤذم ٍٗل ٥٬كٱٛ٪ؿ٪ٔ ٥٬٭ة.
¬
¬:

كٱ١ؿق()2

ٚٲ٭ة ق ٢ا٣كٲٮؼ ك٩عٮ٬ة ،كرٓٚ

اٵوٮات()5

ثٍ٘ل

اٞ٣ؿاءة كا٣ؾ٠ؿ ،ك٠ؾا ٠ذةثح اٵمٕةر يف صؽر٬ة ،كدٕ٤ٲ ٜاٚلٲٮط يف صؽر٬ة
كأثٮاُلة ،كدٕ٤ٲ ٜأكراؽ اٙلش( )4ك٩عٮ٬ة ٚٲ٭ة ،كاقذٺـ أظضةر٬ة ،ذ٠ؿ ذٟ٣
 ٫٤٠يف اٹ٩ذىةر(.)1

َ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ذ َ
خانف َ
ِيّص [ا٣جٞؿةٚ ]442ٲضت أف ٱ١ٮ٩ٮا ٠ل٪ٮَٔل  ٨٦دػٮٜلة .كظضح
َكن لًٓ أن يدخئْا إَِل ِ
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح أف ا٪٣جٰ ÷ ٛلة ٝؽـ إ٣ٲ ٫كٚؽ زٞٲ ٙأ٩ـٜل ٥اٛلكضؽ كرضب ٜلٚ ٥ٲ٫
ػٲ٧حٞٚ ،ة٣ٮا  :٫٣ٱة رقٮؿ آص ،إ١لٝ ٥ٮـ ٍ٦ص٠ٮف أ٩ضةسٞٚ ،ةؿ ÷(( :إً٩ل ٩ضةقذ٭٥
ٔىل أٛ٩ك٭ ،))٥كٵ ÷ ٫٩رثٍ أقٍل نا  ٨٦اٛ١٣ةر إٌف قةرٱح يف اٛلكضؽ٪٤ٝ .ةٝ :لؿد
اٝ ٢ٕٛ٣ل ٢٧ٹ ٩ؽرم ٔىل أم كص ٫كٚ ،ٓٝٺ ٱىط اٹظذضةج ث ،٫زٕ٦ ٥ةرض ثُصٱط
اٞ٣ٮؿ ،كٱ ٨١٧أف ذ٠ ٟ٣ةف ٝج ٢كٝٮع ا٪٣٭ٰ( .ثكذةف).

(*) إٹ ٛلى٤عح.)Í( .
( )4ٵف اٳٱح رص٤لح يف ٕ٪٦٭ ٨٦ ٥اٛلكضؽ اٙلؿاـ ك٦ٮٝٮٚح يف قةاؿ اٛلكةصؽٚ :إف ك ٓٝإ٣٭ؽ
ٔىل ٕ٪٦٭٪٦ ٥٭ة كصت ذ ،ٟ٣كإف ًف ٱٕة٬ؽكا صةز؛ ٚلرب زٞٲ٪٤ٝ .ٙة :اٞ٣ٲةس ٱ ،ٓ٪٧ك٣ٲف
٣ٸ٦ةـ أف ٱٕة٬ؽٔ ٥٬ىل ٟلةٛ٣ح ٩ه ا١٣ذةب( .ثكذةف)ٝ .ةؿ يف َشح اٷثة٩ح :ٹ ػٺؼ ثَل
ا٣كةدة كأيب ظ٪ٲٛح أ ٫٩ٹ ٱ ٨٦ ٓ٪٧اٙلؿـ؛ ٵ٣ ٫٩ٲف ث٧كضؽ .كٔ٪ؽ ا٣نة ٰٕٚٱ( .ٓ٪٧ز٬ٮر).
( )4ا٣ربص.
( )2ث ٢ٹ ٱجٕؽ ا٣ٮصٮب؛ ٜلؾق ا٤ٕ٣ح.
( )2د٪ـٱ.٫
( )5ظػْػؿ¬.
عؿـ؛ ٵ ٫٩اقذًٕلؿ .) Í( .كيف ظةمٲح :أ٦ة إذا ٠ةف ٔىل ص٭ح اٹقذًٕلؿ
( )4أ٦ة ٬ٮ ٚٲ Ê
ٚٲعؿـ.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵف ٬ؾق اٵ٦ٮر ٦جةظح ٹ َةٔح ٚٲ٭ة .كٱ١ؿق ٩نؽ اٌ٣ة٣ح ٚٲ٭ة؛ ٞ٣ٮٛ ÷ ٫٣ل٨
٩نؽ٬ة(( :ٹ كصؽٔلة ،إً٩ل ث٪ٲخ اٛلكةصؽ ٣ؾ٠ؿ آص)) .كٝةؿ ÷(( :إذا رأٱذ ٨٦ ٥ٱجٲٓ
أك ٱجذةع يف اٛلكضؽ ٞٚٮ٣ٮا :ٹ أرثط آص ِلةرد ،ٟكإذا رأٱذ ٨٦ ٥ٱ٪نؽ ًة٣ح ٞٚٮ٣ٮا :ٹ
رد٬ة آص ٔ٤ٲ( .))ٟثكذةف).

 :ك٣لٮز اصذًلع اٛلكَ٧٤ل ٚٲ٭ة ِ٣صب ٦ ٨٦ىةٙل٭ ٥ا٣ؽٱ٪ٲح ،)4(Êذ٠ؿق
يف اٍ٣صحٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كا٣ؽ٩ٲٮٱح أٱٌ نة( .)4ك٣لٮز ا٣ٮٝٮؼ ٚٲ٭ة ٙلةصح
ػٛٲٛح( ،)2ٹ ا٣ٮٝٮؼ ٚٲ٭ة ٍ٘٣ل ظةصح.
¬ :كٱكذعت ٔٞؽ اٵ١٩عح ٚٲ٭ة( ،)2كدُٲٲج٭ة( ،)5كدجٲٲٌ٭ة ثة٘له
ك٩عٮق ،كدٞٮٱذ٭ة ثةٌٞ٣ةض ك٩عٮق ،كدؿٗٲت اٙلٌٮر إ٣ٲ٭ة ٤٣ؾ٠ؿ كا٣ىٺة ثًل
ٱؽٔٮ إٌف ذ ٟ٣كٱؿٗت ٚٲ ٨٦ :٫اْلةذ اٛلُة٬ؿ كاٛلنةٔ )4(٢كاٛ٣ؿش كاٛلىةظٙ
كا١٣ذت ،كاٷٛ٩ةؽ ٔىل  ٨٦ٱٚ ٙٞٲ٭ة ٤٣ؾ٠ؿ(ٌٚ ٨٦ )1ٺت أ٦ٮاٜلة أك ً٦ل كًٓ
٣ؾٚ .ٟ٣أ٦ة إَٕةـ  ٨٦ٱأكم إ٣ٲ٭ة  ٨٦اٌ٣ٲ ٙكا٘٣ؿثةء ٚٺ ٣لٮز  ٨٦أ٦ٮاٜلة إٹ
٦ة ٠ةف ٦ٮًٮٔ نة ٣ؾ ْٛ٣ ٟ٣نة أك ٔؿ ٚنة ٚٲضٮز ٔىل ظكت إ٣ةدة(.)1
(٩ )4عٮ أف ٣لؿم ٔ٤ٲ٭٩ ٥ةاجح ٚٲضذٕ٧ٮف ٣ٺمذٮار ؛ ٵف ذً٦ ٟ٣ل ٱؿ٬ل آص دٕةٌف ٚأمج٫
ا٪٣ٮا( .٢ٚثكذةف).
(*) ك٣ٮ ٠ة٩خ اٛلىة٣ط ػةوح ٠ةٹقذْٺؿ كا٣رتكح ،كٝؽ ذ٠ؿ يف ا٣جعؿ يف ٠ذةب ا٣ٮٙٝ
ٔ ٨اٷ٦ةـ ٤لٲٯ أ ٫٩إذا وةر اٛلكضؽ يف ٛٝؿ ٧٤٤ٚك ٥٤اْلةذق ٙلًٝ ِٛلم ٫كَٕة٫٦؛ إذ ٬ٮ
 ٨٦اٛلىة٣طَ( .شح ٚذط).
( )4كًٕ ٙاٷ٦ةـ ٠ٺـ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل إذا ًف د ٨١دةثٕح ٞ٣ؿثح( .مة.)Í( )ٰ٦
(١٬ )2ؾا يف ا ٫٪١٣ ،ٓ٧٤٣ٱٞةؿ :إف ٠ة٩خ اٙلةصح ً٦ل دذُٕ ٜ٤لة اٞ٣ؿثح ْٚة٬ؿ ،كإف ٠ة٩خ ً٦ل ٬ٮ
ٛٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵ١لٝ ٥ؽ ٕ٪٦ٮا  ٨٦ا١٣ٺـ ٚٲ ٫إذا ٠ةف ٔةرٱ نة ٔ ٨اٞ٣ؿثح( .ثكذةف).
٦جةح ٞلي ¬
(ٝ )2ةؿ اٞ٣ة٬لٔ Êجؽآص ا٣ؽكارم٬ :ؾا يف اٛل٪ؽكب كا٣ٮاصتٚ ،إف ٠ةف ٞلْٮر نا ًف ٣لـ ،كإف
٠ةف ١٦ؿك ٬نة ٚٲعذ ٢٧ا٘لٮاز كٔؽ ،٫٦كاٛلؼذةر ا٘لٮاز .)Í( .ك٦س ٫٤يف َشح ا٣ؾكٱؽ.
( )5ا٣كًلع يف ٬ؾق اْٛ٤٣ح ٔىل اٛلى ٙ٪ثة٣ٮص٭َل  ٕ٦نةٚ ،جة٪٣ٮف اٛلؿاد دٞٮٱذ٭ة ثةَُ٣ل ،كثة٣جةء
ثُٞ٪ح  ٨٦أق ٢ٛاٛلؿاد اُ٣ٲت؛ ٕ٣ةدة اٛلكَ٧٤ل ثؾ( .ٟ٣ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
( )4ا٣ؽٹء ا٣ذٰ ٱٍصب ُلة .كٝٲ :٢ا٪ٞ٣ةدٱ ٢ك٩عٮ٬ة.
( )1ٵف ذ ٨٦ ٟ٣أْٔ ٥اٞ٣ؿب ٔ٪ؽ آص كأز٠ٯ اٵًٔلؿ( .ثكذةف).
( )1أ٦ة ػةرص٭ة ْٚة٬ؿ ،كأ٦ة إذا ٝىؽ ا٣ٮا ٙٝأك اٛلٮ٪ل إَٕة٦٭ ٥يف اٛلكضؽ ٞٚةؿ ا٣ٮا٣ؽ :ª
ٱىط ك٣لت ا٦ذسة٫٣؛ ٵٝ ٫٩ؿثح( .ثكذةف) (.)Í

 :كٹ ِلٮز ا٣ىٺة ٔىل اٞ٣رب ٔ٪ؽ¬ اٜلةدم كاٛل٪ىٮر ثةٓص( ،)4كٝةؿ أثٮ
َة٣ت كأثٮ إ٣جةس كا٣نة :ٰٕٚث ٢دىط كد١ؿق( .)4ك١٬ؾا ٱ١ٮف اٚلٺؼ يف
صٮاز ا٣ٮٝٮؼ كا٣كٍل ٔ٤ٲ٭ة(ٝ .)2ٲ :٢إٹ ٦ذٯ وةر اٛلٲخ دؿاث نة وعخ ا٣ىٺة
ٔ٤ٲ٭ة كٚة ٝنة(.)2
 :كٹ دىط ا٣ىٺة يف اُ٣ؿؽ اٛلكج٤ح( )5أك ا٣ذٰ يف ظ ٥١اٛلكج٤ح(،)4
ذ٠ؿق أثٮ¬ َة٣ت .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص :دىط ٚٲ٭ة إذا ٠ة٩خ كاقٕح
ثعٲر ٹ ٓل ٓ٪اٛلؿكر .كٝةؿ يف ا١٣ةيف :دىط إذا ًف ٱُ ٓٞلة  ٓ٪٦يف ظةٜلة .كٝةؿ أثٮ
ِ٦ص :إذا ا٦ ُٓٞ٩ؿكر ا٪٣ةس ٔ٪٭ة وعخ ٚٲ٭ة كٚة ٝنة(.)1
 ٨٦ :وىل ٔ٪ؽ ثةب اٛلكضؽ ثعٲر ٱ Êٓ٪٧ا٣ؽػٮؿ كاٚلؿكج ًف دىط،Ê
ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص(.)1
(٪٣ )4٭ٲ ٨ٔ ÷ ٫ا٣ىٺة يف اٛلٞربة( .ثكذةف).
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣ظٲسًل أدر٠ذ ٟا٣ىٺة ٚى ،))٢كٵف ا٪٣ضةقح ٪٦ؽ٪ٚح ٚٲ٭ةٚ ،ىةر
٠جكةط ٔىل ٩ضةقح( .ثكذةف).
( )2اٛلؼذةر ٹ ٣لٮز.)Í( .
اٛلؼذةر صٮاز ا٣ؽً٠ ٍٞٚ ٨ٚل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
¬
()2
( )5وٺة اٛ٣ؿ¬ض ،ٹ اٞٚ ٢ٛ٪٣ؽ ٝةؿ يف اٵز٬ةر :ٱٕٛٯ ٛلذ ٢ٛ٪را٠ت ..إ٣غ  ٓ٦أ ٫٩يف اُ٣ؿٱ.ٜ
ظ ٥١اٞ٣ؿار إٹ أف ٱكٛÊ ٙٞلى٤عح.
¬
(*) كظ ٥١اٜلٮاء
( )4ك ٰ٬ا٣ذٰ د١ٮف ٩ةٚؾÉة ثَل َ١٤٦لَ( .شح أز٬ةر) .إذا ٠ة٩خ ٔة٦ؿة ً٠ل يف اٵز٬ةر.
( )1كا٣ىعٲط ٦ة ٝؿر يف اٵز٬ةر كظٮامٲ ٨٦ ٫أ١لة إ٣ة٦ؿة ،كاٛلؿاد ثةٕ٣ة٦ؿة :ا٣ذٰ ًف ٱكٍٞ
ٔ٪٭ة اٛلؿكر¬ ،قٮاء ٠ة٩خ ػؿاث نة أـ ٹ.)Í( .
(*) كْ٩ؿ يف ا٘٣ٲر دٔٮل ا٣ٮٚةؽ.
(٪٤ٝ )1ػةٚ¬ :أ٦ة ٔىل أو ٢أيب َة٣ت ٚإف ٠ةف اٛلىيل  ٨٦ػةرج اٛلكضؽ ًف دىط  ٞ٤ُ٦نة :قٮاء
ا٣ذٛىٲ ،٢كذ ٟ٣ٵف ٦ة
É
٠ةف اٛلكضؽ ٝؽ ا٦ذٶ أـ ٹ ،كإف ٠ةف  ٨٦داػ ٢ا٣جةب ٚٲعك٨
ػ ٙ٤ا٣جةب ٦ٮًٓ ٤٣ىٺة ك٤٣ؽػٮؿ إٌف قةاؿ اٛلكضؽٚ ،إف ٠ةف اٛلكضؽ ٠لذ٤ب نة وعخ
ا٣ىٺة؛ ٵٝ ٫٩ؽ ثُ ٢ا٘٣ؿض ا٣سةٌل ،كإف ًف ٱ٠ ٨١لذ٤ب نة ًف دىط؛ ٵ ٫٩ٱجُ ٢ثٗ ٫ؿض
ا٣ٮا٣ ٙٝؾ ٟ٣اٛلٮًٓ ٛلة ظ٪ٞٞةق ٚةٚ٭ ٥ذٗ( .ٟ٣ٲر)ٝ .ٲ :٢إٹ إذا ٠ةف ٧٤٣كضؽ ثةب
آػؿ ٚإف ا٣ؽػٮؿ ٍٗل ٠لذٚ ٓ٪ذىط( .ثكذةف) .كٝٲ :٢ٹ دىط.)Í( .

¬ :كٹ دىط ا٣ىٺة يف اٵرض اٛل٘ىٮثح ٘٣ةوج٭ة ،كدىط ٍ٘٣لق(٦ )4ة
ًف ٱْ٠ ٨ؿا٬ح ٦ة١٣٭ة.
 :كٹ دىط يف ا٣ؽار

اٛل٘ىٮثح()4

٘٣ةوج٭ة كٹ ٍ٘٣لق( ،)2إٹ ٛل٨

دػ٤٭ة ٷزا٣ح ١٪٦ؿ( )2صةزت  ٫٣ا٣ىٺة ٚٲ٭ة إذا ٠ةف ٱؿصٮ زكاؿ اٛل١٪ؿ( )5كًف
ٱٝ ٨١ؽ زاؿ(ٚ ،)4أ٦ة ثٕؽ زكاٞٚ ٫٣ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ¬ دىط ك٣ٮ ػيش
ٚٮت كٝذ٭ة( ،)1كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ كأثٮ ِ٦ص :ث ٢دىط إذا
ػيش اٛ٣ٮت .كأ٦ة ٝج ٢زكاؿ اٛل١٪ؿ ٚذىط ا٣ىٺة ك٣ٮ يف أكؿ ا٣ٮٝخ( ،)1ذ٠ؿق
اٛل٪ىٮر ثةٓص كاث ٨اٚل٤ٲ ،٢كٝةؿ اٵٍ٦ل ٔيل :ث ¬٢يف آػؿق .)1(ٍٞٚ
( )4ا٤٣٭ ٥إٹ أف ٱ١ٮف ٚٲ٭ة ٦ة ٱؽؿ ٔىل اٛل ٨٦ ٓ٪ا٣ؽػٮؿ٠ ،عٮااٍ ا٣جكةدَل ك٩عٮ٬ة.
ٚع٧١٭ة ظ ٥١اٛل٪ـؿ.)Í( .
( )4ك٠ؾا ا٣ٮًٮء[ ]4ٹ ٣لـم ٚٲ٭ة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة٣ :ٰٕٚلـم ا .٢١٣كاٛلٕذـ٣ح
ٚى٤خ ٰٛٚ :ا٣ؽار ٹ ِلـم؛ ٵف اٵ٠ٮاف وةر ُلة ٔةوٲ نة ،ك ٰ٬ا٣ذٰ ٱ١ٮف ُلة ُ٦ٲٕ نة،
ٌ
كأ٠ٮاف ا٣ٮًٮء ٍٗل كاصج٫؛ ثؽ٣ٲ٣ ٢ٮ كًأق اٍ٘٣ل( .ز٬ٮر ث.)٫ْٛ٤
( )2ٵ٠ ٫٩ل٪ٮع  ٨٦دػٮؿ دار اٍ٘٣ل إٹ ثإذ( .٫٩ثكذةف).
( )2كأ٦ة اٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ ٚٺ ٣لٮز إٹ ٵ ٢٬ا٣ٮٹٱةت.)Í( .
( )5أك د٤ٞٲ.¬٫٤
( )4ك ٢٬د٤ـ ٫٦اٵصؿة يف ٦ؽة كٝٮٚ ٫ٚٲ٭ة إذا قٚ ٨١ٲ٭ة ٦ؽة ٛلس٤٭ة أصؿة؟ ٤ٝخ :ٹ ٱجٕؽ
٣ـك٦٭ة ٠أصؿة إ٩نةد اٌ٣ة٣حٛ٦( .ذٰ) .كّة٬ؿ ٠ٺ٦٭ٔ ٥ؽـ ٣ـكـ اٵصؿة.)Í( .
( )1ث٣ ٢لت ¬ ٔ٤ٲ ٫اٚلؿكجٚ .إف زاؿ اٛل١٪ؿ ك٬ٮ يف ظةؿ ا٣ىٺة ػؿج ٪٦٭ة ك٣ٮ ٚةدخ[،]4
كٝةؿ ا٣ؽكارم٥ :لؿج ٦ى٤ٲ نة ٠ةٛلكةٱٛح.
(*) كاػذةرق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٝ ،#ةؿ :ك٬ٮ اٞ٣ٲةس؛ ٵف اٍ٣صع إً٩ل أثةح  ٫٣ا٣ٮٝٮؼ ٵص٢
اٛل١٪ؿ ،كثٕؽ زكا ٫٣ٹ كص٣ ٫ٸثةظح ٦ة ًف ٱ٘٤ت يف ّ ٫٪رًة اٛلة.ٟ٣
( )1ٵف وعح ا٣ىٺة ٦ج٪ٲح ٔىل صٮاز ا٣ٮٝٮؼ ،كٝؽ أذف  ٫٣ا٣نةرعٚ ،ٲضٮز أف ٱىيل أكؿ ا٣ٮٝخ.
( )1ٵ ٫٩ثةٷٱًلء .كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف َشح اٵز٬ةر.
-------------------------

[ ]4أ٦ة ا٣ٮًٮء ٚٲىط¬  ٓ٦اٷزً٠ ٥ل ٦ؿ يف ثةب اٛلٲةق.
[ ]4كٱىيل¬ ٌٝةء.

ٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٣لٮز دػٮؿ ا٣ؽار اٛل٘ىٮثح ٣ؿد ا٣ٮدٱٕح( )4ك٩عٮ٬ة(.)4
¬ :كاٛلعجٮس يف ٦ٮًٓ ٩ضف أك ٘٦ىٮب ٹ ٱكضؽ ٔ٤ٲ ،٫ث ٢ٱٮٚ ،ٰ٦أ٦ة
اٞ٣ٲةـ ٚةٵٝؿب أ ٫٩ٱٞٮـ يف ا٪٣ضف ز ٥ٱٕٞؽ(٤٣ )2ذن٭ؽ ك٣ٸٱًلء ٤٣كضٮد ،ٹ يف
اٛل٘ىٮب ٚٺ ٱٞٮـÊ؛ ٣بٺ ٱكذٕ٬ ٢٧ٮاءق ،ث ٢ٱٕٞؽ ٔىل ٝؽ٦ٲٍٞٚ ٫؛ ٵ ٫٩أ ٢ٝاقذًٕلٹن.
¬ :كٹ دىط ٔىل ٔؿٱل( )2أك ٚؿاش ظٺؿ يف ٦ٮًٓ ٘٦ىٮب أك
ٔ١ف ذ ،ٟ٣كٹ ٔىل قُط صؾكٔ ٫أك ٚؿاد٣ل٘٦ )5(٫ىٮثح ،ك٠ؾا ثٌٕ٭ة( )4إذا
وىل ٔىل ٞل٧ٮٝ .)1(٫٣ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓصٚ :إف ٠ةف ا٣كُط ٔىل ٝٮأؽ ٘٦ىٮثح
كاٞ٣ؿار ظٺؿ وعخ ا٣ىٺةٝ .ةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ كا٣جٲةف٦ :ؿادق إذا ًف ٤لةذ
اٞ٣ٮأؽ( ،)1كٝٲ :٢اٵكٌف¬ ٔؽـ وعذ٭ة٤ ٨١٣ ،لٝ ٢٧ٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٔىل أف
اٵػنةب(٩ )1ةٚؾة( ،)40كاٞ٣ٮأؽ كًٕخ ٣ٺظذٲةط ٹ ٙل ٢٧ا٣كُط.
¬ :كٹ دىط ٔىل ٨لء ٚٲ٩ ٫ضف إذا ٠ةف ٱ٨ ٓٞلء  ٨٦ثؽ ٫٩أك زٲةثٔ ٫ىل
ا٪٣ضف ،ٹ إف ٠ةف ثَل ىٍ ٦ك ىضؽق كٞ٦ة ٫٦ثعٲر ٹ ٱىٲت مٲب نة  ٨٦ذ ٟ٣كٹ
ٱذعؿؾ ثذعؿٚ )44(٫٠ذىط وٺد ٫كد١ؿق ،ٹ إف ٠ةف اٛلٮًٓ ا٣ؾم ثَل ٦كضؽق

( )4ثٕؽ ا٤ُ٣ت.Ê
(ٌٝ )4ةء ا٣ؽٱ.٨
ٝؽ٦ٲ.٫
Ê
(ٔ )2ىل
( )2ك٬ٮ اَ٣صٱؿ.
(*) يف (٬ػ)ٔ« :ؿش» ،ك٠ذت ٔ٤ٲ٭ة :ثؽكف ٱةء.
(ٝ )5ةؿ يف ا١٣ٮا٠ت :ا٘لؾكع:اٵػنةب ا١٣جةر ،كاٛ٣ؿادٱش :ا٣ى٘ةر( .ث.)٫ْٛ٤
( )4أم :ا٘لؾكع.
( )1أمٔ :ىل ٞل٧ٮؿ ذ ٟ٣ا٣جٕي.
( )1أم :ٱ٤ٔ ٙٞٲ٭ة.
( )1اٛلجةظح.
( )40إٌف ٚٮؽ ا٘لؽار.
(*) ثعٲر ٣ٮ أزٱ٤خ ًف ٱ٪٭ؽـ ا٣كُطٚ .)Í( .ذ١ٮف ٔىل ٬ؾا ا٣ذأكٱ ٢وٺد ٫وعٲعح.)Í( .
( )44يف ظةؿ وٺد ،٫ٹ ثٕؽ ػؿكص٪٦ ٫٭ة ٚٺ دٛكؽ¬ .كٝٲ :٢ك٣ٮ ثٕؽ اٚلؿكج  ٨٦ا٣ىٺة.

كٞ٦ة٘٦ ٫٦ىٮث نة ٚٺ دىط؛ ٹقذًٕلؿ ٬ٮاا.)4(٫
¬ :كدىط يف أرض ٹ ٱٕؿؼ ٜلة ٦ة ،)4(ٟ٣كيف أرض ٣جٲخ اٛلةؿ،
ٱٕذرب إذف  ٫٣ ٨٦ا٣ٮٹٱح؛ ٵف ذ ٟ٣دُصؼ ٱكٍل ٹ ٱكذأذف ٚٲ ٫يف إ٣ةدة ،إٹ
Ê
كٹ
أف ٱ١ٮف ٚٲِ٦ ٫صة ثةٵرض ًف دىط ك٣ٮ أذف(.)2
كدىط ٔىل قُط ثٲخ ٍ٘٤٣ل ٪٦عٮت يف اٵرض( ،)2كٕ٤٣ ٫٤ٕ٣ؿؼ
¬
:
ثؾ.)5(ٟ٣
¬ :ك٣لٮز ٌ٤٣ٲ ٙك٩عٮق( )4أف ٱىيل ثٍ٘ل إذف يف ا٣جٲخ ا٣ؾم أذف ٫٣
ثؽػٮ٦ ٫٣ة ًف ٱْ ٨ا١٣ؿا٬ح أك اٛلِصة( )1كًف ٱٝ ٨١ؽ ٚؿغ ً٦ل دػ.)1(٫٣ ٢
¬ :كِلٮز ا٪٣ٮا٤٠ ٢ٚ٭ة ٔىل ا٣ؿاظ٤ح إٌف أٱً٪ل دٮص٭خ ث ،)1(٫كٱٮٰ٦
٣كضٮدق إذا ٠ةف ٔىل ّ٭ؿ٬ة ،كإف ٠ةف ٔىل رظ ٢أك ٝذت قضؽ ٔ٤ٲ .)40(٫ك٠ؾا
٬ٮاء اٵرض كا٣ؽار ،كأ٦ة اٛلٞ٪ٮٹت ٚٺ ٬ٮاء ٜلة ٠ة٣ؽرا ٥٬كاٵػنةب ٚةٚ٭.٥
¬
( )4ٱٕ:ٰ٪
( )4ٵ١لة ٣جٲخ اٛلةؿ ،كا٣ىٺة ٕ ٨٦ل٤ح اٛلىة٣ط( .ثكذةف).
( )2إٹ ٛلى٤عح¬ٚ .ذىط  ٓ٦اٷذف.)Í( .
(ٔ )2جةرة ا١٣ٮا٠تٝ :ٮٔ« :٫٣ىل قُط رص ٢أك أرً ٫ثٍ٘ل إذ٬ »٫٩ؾا ذ٠ؿق اٛلؿدًص ،ك٬ٮ
٦كذٞٲ ٥يف اٵرض؛ ٕ٤٣ةدة ثؾ ،ٟ٣كأ٦ة يف ا٣كُط ٞٚؽ ٝٲ :٢اٛلؿاد ث ٫قُط ا٣جٲخ ا٣ؾم
ّلخ اٵرض كقُع٬ ٫ٮ ّ٭ؿ اٵرضِ ،لٮز ا٣ىٺة ٔ٤ٲ( .٫ثْٛ٤٭ة).
(*) دنجٲ٭ نة ثةٵرض٦ ،ة ًف ٱِص أك ٱٕؿؼ ا١٣ؿا٬ح.)Í( .
(ٚ )5إف ًف ٱ Ê٨١ز٧ح ٔؿؼ أك صؿل ٔؿؼ ثؼٺ ٫ٚأك ٠ة٩خ ا٣ىٺة دِصق ٣ػ ٥دىط( .قًلع
قٲؽ٩ة ٤لٲٯ صةر آص) (.)Í
(*) يف اٛل٪عٮت ٹ يف ٍٗلق.
( ٨٦ )4أذف  ٫٣ثة٣ؽػٮؿ.
( )1ٱٕ :ٰ٪ثأف دـٱؽ ِ٦صة ا٣ىٺة ٔىل ِ٦صة ا٣ٮٝٮؼ.)Í( .
( )1ٵف إ٣ؿؼ صةر ثةٚلؿكج ٔٞٲج( .٫ثكذةف) .ك ٨ّ ٓ٦ا٣ؿًة ٣لٮز  ٞ٤ُ٦نة.)Í( .
(ٞ٣ )1ٮ(( :÷ ٫٣و ٢ظٲر دٮص ٫ث ٟثٍٕلؾ إٱًلء ،ٱ١ٮف إٱًلؤؾ ٣كضٮدؾ أػٛي ٨٦
إٱًلا٣ ٟؿ٠ٮٔٚ ،ٟإذا ٠ة٩خ اٛل١ذٮثح ٚةٞ٣ؿار اٞ٣ؿار))( .ثكذةف).
( )40كيف َشح اٵزًلر ٹثُ ٨لؿاف :كٹ ٱ٤ـ ٫٦ا٣كضٮد ٔىل ٝؿثٮس اَ٣صج ك٩عٮق؛ إذ ًف ٱؤزؿ ذٟ٣
ٱكضؽ را٠ت  ٞ٤ُ٦نة ،قٮاء ٠ةف ٔىل اٷ٠ةؼ أك ٍٗلق.
Ê
ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ .كيف ا١٣ٮا٠ت :كٹ

ا٣كةاؿ ٔىل رص٤ٲ ٫ٱىط ٫٪٦

ا)4(٢ٛ٪٣

إٌف أٱً٪ل دٮص .٫ك٬ؾا ٛ ٫٤٠ل٬ ٨ٮ يف

َؿٱ )4(ٜك٣ٮ دكف ٦كةٚح ا٣كٛؿ( ،)2ٹ ٛل٬ ٨ٮ يف اٙلِص.
 ٨٦ :أك٦أ ٤٣كضٮد ٚعٲر اٛلة ٫٣ ٓ٩إ٣ؿم أك يف اٵرض ٩ضف أك ٗىت
ٱٮ ٰ٦أد٩ةق( ،)2كظٲر اٛلة ٓ٩كصٓ أك ٔؾر يف صج٭ذ ٫أك ّ٭ؿق ا٩ع٪ٯ¬ ٦ة أ.٫٪١٦
 ٨٦ :وىل ٔىل ظىٍل أك ثكةط أك ٩عٮق( )5كيف ثةَ٩ ٫٪ضةقح ،أك ىػ َّٲٍ
زٮث نة َة٬ؿ نا ٔىل زٮب ٩ضفً -ف دىط ا٣ىٺة ٔ٤ٲ ،٫ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح(،)4
كٝةؿ اٙلٞٲ ٰ٪كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚإ١لة دىط¬(ٝ .)1ٲ :٢ك٬ؾا ٚٲًل ٱ ٢ٞ٪يف
إ٣ةدة( ،)1كٝٲٚ :٢ٲًل ٹ ٱ٪ن ،)1(ٜٹ يف ٔ١ف ذٚ )40(ٟ٣ذىط كٚة ٝنة إف ًف ٱذعؿؾ.
¬ ٨٦ :وىل كإٌف ص٪ج٨ ٫لء ٩ضف يف ظةاٍ أك زٮب ٍٗلق أك ٩عٮق
وعخ وٺد ٫كًف ٱِصق ٦ٺ٦كح ا٪٣ضف ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ٱٕ٦ ٰ٪ة ًف¬ ٤لى٫٪٦ ٢
اقذًٕلؿ ٪٤٣ضف ثأف ٤ل ٫٤٧أك ٱٛرتم ٫أك ٤لؿ.٫٠
( )4ػٺؼ ٦ة يف اٵز٬ةر.)Í( .
(ّ )4ة٬ؿق ك٣ٮ يف ٦كج٤ح ٔة٦ؿة( .قًلع مة.)Í( )ٰ٦
( )2كيف ا١٣ٮا٠تٛ :ل٠ ٨ةف ػةرص نة ٔ ٨ا٣ج٤ؽ ك٦ٲ٤٭ةٚ ،أ٦ة يف ا٣ج٤ؽ ٚٺ دىط.
( )2اٛلؼذةر¬ ٦ة يف َشح اٛ٣ذط  ٨٦أ ٫٩يف ا٪٣ضف ٱٮٰ٦ء أ٠سؿق قٮاء ٠ةف ٞ٪٦ٮٹن أك ٍٗلق ،ثؼٺؼ
ا٘٣ىت  ٰٛٚاٛلٞ٪ٮؿ ٠ؾ ،ٟ٣كيف ٍٗلق أد٩ةق؛ إذ ٬ ٫٣ٮاء ٚٲ١ٮف ٘٦ىٮث نة( .ث.)٫ْٛ٤
( )5اٚلنجح.
( )4ٵ٨ ٫٩لء كاظؽ ،كا٣سٮثةف ٝؽ وةرا ثةٚلٲةط ٠ة٣سٮبٚ ،ىةر ثةٹدىةؿ ٠ةٛلجةَش .كظضح
اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل :أً ٫٩ف ٱجةَش ا٪٣ضةقح ً٠ل ٣ٮ رد٦خ اٵرض ثة٣رتاب ًف ٱِص اٛلىيل ٦ة يف
ثةَ٪٭ة  ٨٦ا٪٣ضةقح ،ك٦س٬ ٢ؾا اٞ٣ٮؿ ٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأثٮ ِ٦صٝ ،ةؿ أثٮ ِ٦ص  :Êك٬ؾا إف
ًف دذعؿؾ ثذعؿ ،٫٠كٝةؿ ا٣جةٝٮف :ٹ ٚؿؽ ،ث ٢دىط( .ثكذةف).
(٦ )1ة ًف دذعؿؾ ثذعؿً٠ ٫٠ل يف ا٣جكذةف.)Í( .
(٠ )1ة٣سٲةب ،ٹ يف ا٣ىؼؿ.
(ٚ )1ٲؼؿج ٬ ٨٦ؾا ا٣ىؼؿة ك٩عٮ٬ة إذا وىل ٔ٤ٲ٭ة كثةَ٪٭ة ٩ضف( .ز٬ٮر).
(٦ )40ة ٹ ٱ ٢ٞ٪ك٦ة ٱ٪ن.ٜ

¬ ٨٦ :وىل ٔىل ٔؿٱل كٔىل ٝٮاا٩ ٫٧ضف ،أك ٔىل مضؿة كيف
أٗىة١لة ٩ضفٚ -إف ّلؿؾ ثذعؿٚ ٫٠كؽت¬ ٔىل اٚلٺؼ ا٣ؾم ٦ؿ( ،)4كإف ّلؿؾ
ثٍ٘لق ًف ٱِص¨ ،كإف ّلؿؾ ُلًل  ٕ٦نة ٚكؽت¬( ،)4كإف ا٣ذجف ثأ٦لًل ّلؿؾ وعخ¬(.)2
ك١٬ؾا يف ا٣كٛٲ٪ح كا٣كُط كا٘٣ؿٚح إذا ّلؿؾ ٚٲ٭ة ٨لء ٩ضف ثذعؿ ،٫٠ك٠ؾا إف
ّلؿؾ ثذعؿ٨ ¬٫٠لء َة٬ؿ ز ٥ظؿؾ اُ٣ة٬ؿ ٩ضك نةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٠ؾا إذاÊ
دٮ٣ؽت رٱط  ٨٦ظؿ٠ح اٛلىيل ٚعؿ٠خ ٩ضةقح(.)2
¬ ٨٦ :وىل يف قٛٲ٪ح أك

ٞل)5(٢٧

ٔ٪ؽ دٕؾر

اٚلؿكج()4

وىل ٝةا نًل

كقةصؽان إذا أ ،)7(٫٪١٦كٱكذٞج ٢اٞ٣ج٤ح ٦ة أ ،٫٪١٦كٱ٪عؿؼ إ٣ٲ٭ة ثة٩عؿاؼ
ا٣كٛٲ٪ح كا٣ؿاظ٤حٚ ،إف دٕؾر ذٚ ٟ٣إٌف ظٲر أ ٫٪١٦يف آػؿ ا٣ٮٝخ.
¬ ٨٦ :وىل ٔىل ٔؿٱل أك ٦ٮًٓ ٦ؿد ٓٛثعٲر ٱ ٨١٧رؤٱح ٔٮرد٨٦ ٫
ّلخ ثٍ٘ل دً ٙ٤١ف دىط وٺد.٫
د١ؿق ا٣ىٺة كا٣كضٮد(ٔ )1ىل ٦ة ٚٲٓ ٫لسةؿ ظٲٮاف ٠ة ،)1(٢٦إٹ أف
¬
:
( )4يف اٛلكأ٣ح ا٣ذٰ ٝجَ ٢شكط اٛلكضؽ.
( )4ٵٝ ٫٩ؽ ظؿؾ ا٪٣ضف ك٣ٮ ا٧ٌ٩خ إ٣ٲ ٫ا٣ؿٱط( .ثكذةف).
( )2ٵف اٵوٚ ٢ٲ٭ة ا٣ىعحٚ ،ٺ دجُ ٢ثة٣ن( .ٟثكذةف).
اػذٲةرا ٚٺ دٛكؽ وٺة
( )2إٹ ٦ة ٠ةف  ٫٣اػذٲةر ¬ثٛ٪ك٠ ٫ة٤١٣ت كاٚل٪ـٱؿ كا١٣ةٚؿ ٚإف ٜل٥
ن
اٛلىيل ثذعؿ.٫٠
يف ظةؿ ا٣ىٺة ،ٹ ثٕؽ اٛ٣ؿاغ ٨٦( .ػٍ ظسٲر) .كٝٲ :٢ٱ ُٕٙ٪اٛ٣كةد.
(*) ٝٲ¬ :٢
(ٔ )5ىل اٞ٣ٮؿ ثأ ٫٩ٱكضؽ ٔىل اٛلع ،٢٧كاٛلؾ٬ت¬ ػٺ .٫ٚك٬ٮ أ ٫٩ٱٮ٦ئ إٱًلء آػؿ ا٣ٮٝخ.)Í( .
(٬ )4ؾا ٔىل ٠ٺـ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ا٣ؾم دٞؽـ ،كاٛلؾ٬ت ك٣ٮ أ ٫٪١٦اٚلؿكج  ٨٦ا٣كٛٲ٪ح.
(*) ٬ؾا يف اٛلعÉ ،٢٧ٹ يف ا٣كٛٲ٪ح ٚٺ ٱنرتط إ٣ؾر ظٲر ٱكذٮيف أر٠ةف ا٣ىٺة.
( )1أ٦ة اٛلعٚ ٢٧جةٷٱًلء آػؿ ا٣ٮٝخ.)Í( .
( )1ٱٕ ٰ٪قضٮد ا٣ك٭ٮ كا٣ذٺكة ك٩عٮً٬ل.
(ٚ )1ٲًل ٠ةف ر ٝنًل أك ٩كؼ نة٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة)ٚ .أ٦ة إذا ٠ة٩خ ا٣ىٮرة ذات صؿـ ٦كذ٤ٞح ٚإف
ٓل ٨١اٛلىيل  ٨٦إزا٣ذ٭ة ًف دىط¬ وٺد ٫ظذٯ ٱـٱ٤٭ة ،كإف ًف ٱذ٠ ٨١٧ةف ظ٧١٭ة ظ٦ ٥١ة
ٹ صؿـ ٜلةَ( .شح أز٬ةر ث.)Í( )٫ْٛ٤

ٱٍ٘ل ث ُٓٞرأق ،٫أك ٱ١ٮف ّلخ ٝؽ٦ٲ ،٫أك أ٦ة ٫٦ثٕٲؽ نا ٔٚ ٫٪ٮؽ اٞ٣ة٦ح(ً -)4ف
د١ؿقٝ .ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ك٠ؾا ّلخ ر٠جذٲ ،)4(٫كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ث ٢د١ؿق¬.
¬ :د١ؿق ا٣ىٺة ٔىل ا٣ىٮؼ كا٣نٕؿ كا٣ٮثؿ(٪ٔ )2ؽ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم(،)2
ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص .كٱذٞٛٮف أف ا٣كضٮد
أ.)5(٢ٌٚ
¬
ٔىل اٵرض أك ٦ة أ٩جذخ
 :د١ؿق ا٣ىٺة ثَل اٞ٣جٮر( ،)4كيف اٙلًل٦ةت ا٣ؽاػ٤ح إف ًف د٘ك،٢
( )4كقٲأيت اٚلٺؼ ثَل ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط يف دٞؽٱؿ اٞ٣ة٦ح ٢٬
ؽ ٰ٦اٛلىيل أـ ٦ ٨٦ٮًٓ قضٮدق يف ثةب وٺة ا٘لًلٔح.
¬ ٝ ٨٦
(ٝ )4ةؿ يف ا٣ـ٬ٮرٝ :ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ د١ؿق إٹ ظٲر قضؽ ٔ٤ٲ ٫ثضج٭ذ.٫
( )2كا٤٣جٮد .كظؽ ا١٣ؿا٬ح أ ٫٩دؿؾ اٵ ،٢ٌٚك٬ٮ ا٣كضٮد ٔىل اٵرض أك ٔىل ٦ة أ٩جذخ.
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣صٕ٤خ ٍف اٵرض ٦كضؽ نا كَ٭ٮر نا)) ،كٵ ÷ ٫٩وىل ٔىل ظىٍل،
ٚؽؿ ٔىل أف ا٣كضٮد ٔىل اٵرض أك ٔىل ٦ة أ٩جذخ ٚٲ١ ٫لةٱح اٚلٌٮعٚ ،ٲضت أف ٱ١ٮف
٦كذعج نة ،ك٦ة ٔؽاق ػةرج ٔ ٨اٹقذعجةب ،ك٣ٲف اٛلٕ٪ٯ ثة١٣ؿا٬ح إٹ ذ .ٟ٣كظضح زٱؽ ث٨
ٔيل ك ٫ٕ٦ ٨٦أ٠ ٫٩ةف ÷ ٱىيل ٔىل ٠كةء  ٨٦وٮؼ ٚٲ ٫ػُٮط ،كظ١ٯ ا٣رت٦ؾم يف
صة ٫ٕ٦أف أ٠سؿ أ ٢٬ا ٨٦ ٥٤ٕ٣ا٣ىعةثح ًف ٱؿكا ثة٣ىٺة ٔىل ا٣جكٍ كا٪ُ٣ةٚف ثأق نة ،كٵف
ا٣ىٮؼ ٚٲ ٫ػنٮع كدؾ ،٢٣ك٬ٮ ٣جةس ا٣ىةٙلَل كأ ٢٬ا٣ؽٱ ٨كا٪٣ك( .ٟثكذةف).
(ٞ٣ )5ٮ(( :÷ ٫٣صٕ٤خ ))..اٚلرب .كٱكذعت ا٣كضٮد ٔىل ا٣ؿ ٢٦كا٣ؿرضاض؛ ٵف ا٣ؿقٮؿ
÷ رأل أوعةث ٫ٱؽػ٤ٮف اٛلكضؽ مٲب نة  ٨٦ا٣ؿ ٢٦كاٙلىص كا٣ؿرضاض ٞٚةؿ ٜل٦(( :٥ة
أظك٬ ٨ؾا)) .كٱكذعت دٍٕٛل ا٣ٮص ٫ثة٣كضٮد؛ ٞ٣ٮ ÷ ٫٣ٵٔؿايبٛٔ(( :ؿ صجٲٟ٪
ثة٣رتاب)) ك٠ةف ٔيل ث ٨اٙلكَل  #ٱٞٮـ ٔىل ا٣جكةط كٱكضؽ ٔىل ا٣رتثح ،كٔ٧ؿ ثٔ ٨جؽ
إ٣ـٱـ ٠ةف ٹ ٱكضؽ إٹ ٔىل ا٣رتابٚ ،إذا ٠ةف ٱىيل ٔىل اٙلىٍل يف اٛلكضؽ أك يف ٍٗلق أدػ٢
 ٫٣دؿاث نة ٱكضؽ ٔ٤ٲ .٫كاٜلةدم ٠ #ةف ٱٞٮـ ٔىل اٙلىٍل كٱكضؽ ٔىل ا٣رتاب( .ثكذةف).
( )4ٵص ٢ا٣ٮظنح ،ك٣ٮ ٝرب نا كاظؽ نا ٙلىٮؿ ا٤ٕ٣ح .كيف ثٕي اٙلٮا٨ل :كأ٦ة اٞ٣رب ا٣ٮاظؽ
ٚةٚلٺؼ ٚٲ٣ ٫ٸ٦ةـ ٤لٲٯ ٞٚةؿ :ٱ١ؿق٩( .ضؿم) .كيف ٬ة٦ل َشح اٵز٬ةر :كأ٦ة اٞ٣رب
ا٣ٮاظؽ ٚٺ ٠ؿا٬ح.Ê
(*) ٚإف ٠ة٩خ ٦ـكرة ١ٚةُ٣ؿٱ ،ٜٱٕٚ ٰ٪ٺ دىط.)Í( .

كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ :كإف ٗك٤خ .)4(Êٹ يف اٚلةرصح( ،)4ػٺؼ¬ ثٕي
أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ
٣لٮز أف ٱكضؽ ٔىل
¬
:

٩ةوٲذ)2(٫

أك ٞل٧ٮؿ ٍٗلق  ٓ٦رًةق ،أك ٦ة

ٱٕىت ث ٫ا٣نضح يف ا٘لج٭ح( ،)2أك اٛلؿأة اٙلؿة ٔىل ٦ة دٕىت ث٫

رأق٭ة()5

٤٣كرت( )4كٚة ٝنة ،ٹ ٔىل أم ٌٔٮ  ٫٪٦أك ٍٗ ٨٦لق أك ٔىل ظٲٮاف( ،)1كأ٦ة ٔىل
ٞل٧ٮؿ ٛ٩كُ٠ ٫ؿؼ زٮث ٫أك ٠ٮر(ًٔ )1ل٦ذ ٫ك٩عٮ ذٚ ٟ٣أصةزق¬ اٜلةدم كا٪٣ةرص
٠عؿ اٛلٮًٓ أك ثؿدق( ،)1ك ٫ٕ٪٦اٛلؿدًص كأثٮ إ٣جةس كأثٮ َة٣ت
ٔ٪ؽ إ٣ؾرٌ ،

كا٣نة ٞ٤ُ٦ ٰٕٚنة ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لٮز ٠ ٓ٦ؿا٬ح.
كأ٦ة ٔىل إُ٣ةـ( )40ك٠ذت اٜلؽاٱح(ٚ )44ةٵٝؿب أ ٫٩ٱىط¬( )44كٱ١ؿق إٹ ظٲر
(ْ٣ )4ة٬ؿ اٚلرب ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر؛ ٵ١لة ٦ٮًٓ ا٣نٲةََل.
( )4كٹ ٠ؿا٬ح Êيف اٛلؼ ٓ٤ادٛة ٝنة ،ك٬ٮ ا٣ؾم دٮًٓ ٚٲ ٫ا٣سٲةب.
(٤ٚ )2ٮ ٣ٮل مٕؿ ٦ؤػؿ ا٣ؿأس إٌف صج٭ذ ٫كقضؽ ٔ٤ٲً ٫ف دىط وٺد.)Í( .٫
(*) ك ٰ٬مٕؿ ٞ٦ؽـ ا٣ؿأس ،ك٦ ٰ٬ة ثَل ا٪٣ـٔذَل إٌف ٞ٦ؽـ ا٣ؿأس.)Í( .
ٲر ػيش رضر نا  ٨٦ظ٤٭ةَ( .شح أزًلر).
( )2ظػ ¬
إ٣ىةثح اٛلٕذةدة.
¬
()5
( )4ٹ ٚؿؽ ،ك٣ٮ ٤٣ـٱ٪ح ٔىل اٛلؾ٬ت.)Í( .
( )1كأ ٥٤أ ٫٩ٹ ٚؿؽ ثَل قةاؿ اٵٌٔةء كا٘لج٭ح يف ا٣كضٮد ٔىل اٙلٰ أ ٫٩ٱٛكؽ( .ثعؿ،
كَشح أزًلر) .كّة٬ؿ اٵ¬ز٬ةر أف ٬ؾا اٙل٥ ٥١لذه ثة٘لج٭ح( .ظةمٲح قعٮٍف) .كاٛلؿاد
إذا  ٓ٪٦ا٘ل٧ٲٓ ،ٹ إذا ث٦ ٰٞة دكذٞؿ ٔ٤ٲٚ ٫ٺ ٱِص.)Í( .
( )1ثٛذط ا١٣ةؼَ :ةٝةت إً٣ل٦ح.
( )1ثعٲر ٥لنٯ ٫ٕ٦ Êاِ٣صرَ( .شح أز٬ةر) ( .)Íكٹ ٱ٤ـ ٫٦ا٣ذأػٍل ،كٹ ٱ٤ـ ٫٦اٹ٩ذٞةؿ
ك٣ٮ ٝؿب اٛل١ةف.)Í( .
ٚذىط ك٣ٮ اٚرتم ٫ثؿص٤ٲ ،٫كأ٦ة اٛلى٪ٮع ٚٺ ِلٮز كٹ دىط ا٣ىٺة ٔ٤ٲ ،]4[٫ك٬ٮ
¬
( )40أ٦ة اٙلت
اٛلؾ٬ت ،ك٠ؾا ا٤٣ع ٥إذا ٝؽ ٗلؽ كٌ٩ش ٚٺ دىط ا٣ىٺة ٔ٤ٲ٠ ٫ةُٕ٣ةـ اٛلى٪ٮع.)Í( .
( )44كأ٦ة اٞ٣ؿآف ٚٺ ٣لٮز كٹ ٣لـئ٬( .ؽاٱح) (.)Í
ٱ١ؿق اقذٞةـ ا١٣ٺـٗ( .ةٱح).
(٤ٝ )44خ :ٱْ٪ؿ يف ا٣ىعح ّ ٓ٦لؿٱ ٥اٹقذًٕلؿ ،كإف ٪٤ٝة :إ¬ ٫٩
-------------------------

[ ]4إذا اٚرتم ٫ثٞؽ٦Êٲ.٫

اٚرتم ٫ثٞؽ٦ٲ٫؛ ٵف ٚٲ ٫إ٬ة٩ح .)4(٫٣
¬ :ٱكذعت ٛل ٨ٱىيل يف اٌٛ٣ةء أف ٣لٕ ٢ثَل ٱؽٱ ٫قرتة ٣ذ ٓ٪٧اٛلةر ،كد١ٮف
ٝؽر ذراع ،كٱ١ٮف ثٲ ٫٪كثٲ٪٭ة ٝؽر زٺزح أذرع( ،)4كد١ٮف ٞلةذٱح ٵظؽ ظةصجٲ،٫
كٱىط أف د١ٮف راظ٤ح( ٨١٣ ،)2ٹ ٱكذٞج ٢كص٭٭ةٚ .إف ًف ٣لؽ قرتة ٗؿز ٔٮدان
٠ؿا٬ح ٔىل
Ê
٠ؾٚ ،)2(ٟ٣إف دٕؾر ػٍ ػُ نة ٔؿً نة( ،)5كإف ًف ٱ ٢ٕٛمٲب نة  ٨٦ذٚ ٟ٣ٺ
اٛلةر ثَل ٱؽٱ)4(٫؛ ٵ ٫٩ق٭ ٢يف ٛ٩ك ،٫ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر ،كٝؽ ٝةؿ ÷(( :ٵف
كاْ٣ة٬ؿ أف
¬
ٱ ٙٞأظؽ٦ ٥٠ةاح ٔةـ ػٍل  ٨٦ ٫٣أف ٱ٧ؿ ثَل ٱؽم أػٲ ٫ك٬ٮ ٱىيل))،
ذٔ ٟ٣ةـ يف اٛلكضؽ كيف ٍٗلق( ،)1كٝٲ :٢إً٩ل ٬ٮ ٛل ٨ٱىيل يف ٍٗل ٦كضؽٝ .ةؿ
اٞ٣ةق :٥كٱكذعت ٛل٦ ٨ؿ ثَل ٱؽٱ ٫ظٲٮاف ٍٗل ٦أ٠ٮؿ أف ٱٕٲؽ وٺد.)1(٫
ٱكذعت أف ٱىيل يف ١٦ةف ٦كذٮٚ ،إف ا٩ؼٛي ٦ٮًٓ قضٮدق صةز()1
¬
:

ك٠ؿق ،كإف ارد٠ ٓٛؿق ،إٹ أف ٱؿد ٓٛرأق ٫أ٠سؿ ٔ ٨٦ضٲـدً ٫ف دىطٚ ،Êإف قةكا٬ة

(ٚ )4ٺ ٱىط¬.
( )4كيف اٹ٩ذىةرٝ :ؽر ذراعٝ .ةؿ يف ا٘٣ٲر :ك ٢ٕ٣اٛلؿاد¬ ثة٣سٺزح اٵذرع ٝ ٨٦ؽ ٰ٦اٛلىيل،
ك٠ٺـ اٹ٩ذىةر ٦ ٨٦ٮًٓ قضٮدق.
( )2ٵ٠ ÷ ٫٩ةف ٱىيل إٌف ثٍٕلق ،ركاق اث٧ٔ ٨ؿ( .ثكذةف).
( )2ٱٕ :ٰ٪ٹ ٱكذٞج.٫٤
( )5أك ٠ةٜلٺؿ كٱكذٞجٛٝ ٢ةق ،أك ٠ةٛلعؿاب كٱكذٞج ٢كص٭.٫
( )4إذا ًف ٱٕؿؼ Êأ٦ ٫٩ى.٢
( )1ٱٕ :ٰ٪اٛلؿكر ،كأ٦ة اْلةذق قرتة ٚٲ٪ؽب يف اٌٛ٣ةء ٹ ٍٗل .)Í( .كٝةؿ يف ٕ٦ةًف ا٣ك:٨٪
كأ٦ة يف اٛلكضؽ ٚٺ ٠ؿا٬ح يف اٛلؿكر ثَل اٛلكضؽ كاٞ٣ؽـ ،ركاق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
( )1ك٬ؾا ث٪ةء ٔىل صٮاز رٚي إ٣جةدة ٵداء أ٪٦ ٢٧٠٭ة.
(*) ٱٕ :ٰ٪كٹ ٱُٕٞ٭ة اٛلةر  ٤ُ٦نٞة؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱ ُٓٞوٺة اٛلؿء ٨لء ،كادرأكا ٦ة
اقذُٕذ( .))٥ثكذةف).
(٦ )1ة ًف ٱ ٨١ظة٦ٺن ٛ٪٣ك.)Í( .٫

وعخ ك٠ؿق ،ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ Êكاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ،كٝٲ :)4(٢ث ٢دٛكؽ.
 ٨٦ :قضؽ ٔىل مٮؾ ًف ٱؿ ٓٚرأق ٫ز ٥ٱكضؽ ،ث٤ ٢لٮؿ رأق ٫إٌف
صة٩ت كٱكضؽٝ ،ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٵف ثة٣ؿ ٓٚد ٓٞقضؽة زااؽة( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٵ ٫٩إٔٚ ٢ٝٺن ٝ ،)2(ٍٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٤ٚ :ٮ اقذٞؿت صج٭ذٔ ٫ىل
ظىةة أك ٩عٮ٬ة ز ٥ظٮؿ إٌف ٦ٮًٓ آػؿ ٠ةف زٱةدة قضؽة(ٛ٦ )2كؽة(.)5
اٍ٣صط ا٣كةثٓ :اقذٞجةؿ َٔل إ١٣جح(ٔ )4ىل ٬ ٨٦ٮ ٕ٦ةٱٜ ٨لة( )1أك يف ظ٥١
اٛلٕةٱ ،٨ك٬ٮ  ٨٦ثٲ ٫٪كثٲ٪٭ة ظةا٩ ٢عٮ دار أك صج ٢ك٬ٮ ٱٕ٦ ٫٪١٧ةٱ٪ذ٭ة يف كٝخ
ا٣ىٺةٚ ،ٺ ٣لـٱ ٫ا٣ذعؿم كا ٢٧ٕ٣ثة ،٨ْ٣ث ٢ثة ٥٤ٕ٣ك٣ٮ اظذةج إٌف وٕٮد صج٦ ٢ة ًف
٥لل ٚٮت كٝخ ا٣ىٺة .كٝةؿ اٛل٪ىٮر¬ ثةٓص٣ :لٮز ا٣ذعؿم(ٛ )1ل ٨ػؿج ٔ ٨اٛلٲ.)1(٢
( )4ثٕي ا٪٣ةرصٱح كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
(٬ )4ؾا دٕ٤ٲ ٢ا ٓ٧٤٣كاٷٚةدة ،كٛ٦٭ٮ ٫٦أف ذ ٟ٣ٱٛكؽ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ٣ :ٲف
ٚٲ ٫زٱةدة قضؽة ٛ٦كؽة؛ ٵف ا٣ٮًٓ ٔىل ا٣نٮؾ ٣ٲف قضٮد نا ظٞٲٞح ،ك ٨١٣ا٤ٕ٣ح أف
ا٣ذعٮٱ ٢إٔٚ ٢ٝٺن٠( .ٮا٠ت).
(*) اٛلؼذةر ¬ أف ر ٓٚا٘لج٭ح ٹ ٱٛكؽ؛ ٵ ٫٩ثٕي ر ،٨٠كثٕي ا٣ؿ ٨٠ٹ ٱٛكؽ ً٠ل ٬ٮ ٛ٦٭ٮـ
اٵز٬ةر يف ٝٮ ٫٣يف قضٮد ا٣ك٭ٮ :ا٣سة٣ر :زٱةدة رٕ٠ح أك ر ٨٠ق٭ٮ نا..إ٣غٝ ،ةؿ يف
َشظٚ :٫أ٦ة ثٕي ا٣ؿٚ ٨٠إ ٫٩ٹ ٱٛكؽ Êك٣ٮ زٱؽ ٔ٧ؽ ناَ( .شح أز٬ةر ث .)٫ْٛ٤إٹ أف ٱ١ٮف
٠سٍل نا ؛ ثأف ٱٞٮـ  ٨٦قضٮدق ثٞٮة.)Í( .
( )2ٱٕ :ٰ٪أف ّلٮٱ ٢ا٣ؿأس إٌف صة٩ت إٔٚ ٢ٝٺن  ٨٦رٚ ،٫ٕٚ٭ؾا ٬ٮ اٛلؿاد ثذعٮٱ ٢رأق٫؛ ٹ
أف اٛلؿاد أف يف ا٣ؿ ٓٚزٱةدة قضؽة ٛ٦كؽة ً٠ل ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص( .قًلع).
( )2ث ٢ثٕي¬ قضؽة ،ك٬ٮ ٹ ٱٛكؽ ً٠ل ذ٠ؿق اٛلٛذٰ.
( )5إذا ثٕٚ ٖ٤ٺن ٠سٍل نا .)Í( .أك قضؽة ٠ة٤٦ح ٔ٧ؽ نا( .ٱ٪جٰٕ) (.)Í
مسأمة :كٹ ِلت ٩ٲح اقذٞجةٜلة إصًلٔ نة .أثٮ إ٣جةس :إٹ ٦ؿة كاظؽة٪٣ .ة ٢ٕٚ :ٹ ٥لذٙ٤
¬
()4
كص٭٠ ٫ؿد ا٣ٮدٱٕح( .ثعؿ ث.)٫ْٛ٤
( )1ك٬ٮ آ٬( .Ê٨٦ؽاٱح) .كأ٦ة اٚلةاٚ ٙٺ ٣لت ٔ٤ٲ ،٫قٮاء ػةؼ ٔىل ٛ٩ك ٫أك ٦ة٫٣
اٛلضع.)Í( .ٙ
(ً٠ )1ل يف َ٤ت اٛلةء.
( )1أذجةر اٛلٲّ ٨٦ ٢ة٬ؿ إ١٣جح ٔىل إَٺؽ ا ،ٓ٧٤٣كّة٬ؿ إَٺؽ ا١٣ذت أف أذجةر¬ اٛلٲ٢
=

كيف ظ ٥١اٛلٕةٱ ٨أٱٌ نة ٠ ٨٦ةف ثةٛلؽٱ٪حٚ ،ٺ ٱذعؿل ،ث ٢ٱكذٞج٢

ٝج٤ح()4

ٞلؿاب ا٪٣جٰ ÷ ٦ة ًف يٱ٘ َّىٍل ٔ.÷ ٫٤ٕٚ ٨
 :كً ٨٦ف ٱٕ٦ ٨١ةٱ ٪نة ٜلة كٹ يف ظٛٚ ٫٧١ؿً ٫ا٣ذعؿم ٘ل٭ذ٭ة
ثةٵ٦ةرات ا٣ذٰ ٤لىُ ٢لة ا .٨ْ٣كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ
Ê
ثةٓص :ث ٢ٱذعؿل ٔٲ٪٭ة(.)4
 :كً ٨٦ف ٱٕؿؼ اٵ٦ةرات ٤ٕٚٲ ٫دٕؿٚ٭ة إف أ ،٫٪١٦كٹ ٱٕ Ê٢٧ثذعؿم ٍٗلق،
كٹ ثٞج٤ح اٛلكةصؽ إٹ ٦ة ٔ ٥٤وعذٛ )2(Ê٫لة أَج٤ٔ ٜٲ ٨٦ ٫اٚل ٜ٤ا١٣سٍل( )2ا٣ؾٱ٨
ٱٕ ٥٤إوةثذ٭ ،٥أك ٥لربق إ٣ؽؿ ثض٭ذ٭ة ٔ ،)5(٫٪٦ ٥٤ٔ ٨ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ .كً ٨٦ف
٤لى٨ ٫٣ ٢لء  ٨٦ذ ٟ٣رصٓ إٌف ّلؿم ٍٗلقٝ ٨١٣ ،ةؿ أثٮ َة٣ت :إف ا٣ؿصٮع إٌف
اٙلٰ أكٌف  ٨٦اٛلعةرٱت ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ث ٢اٛلعةرٱت أكٌف()4؛ ٵ٩ ٫٩ىج٭ة
صًلٔح يف اٵٗ٤تٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٤ٚ :ٙٮ ٠ةف اٵظٲةء صًلٔح ٠ة٩ٮا أكٌف كٚة ٝنة.
٦ ٨٦ٮًٓ اٛلٕةٱ٪ح ك٣ٮ أدل إٌف َ٤ٮع صجٛ٦( .٢ذٰ).
(*) اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٱىيل يف ٦ٮًٓ ٣لؽ ا٣ٲَٞل  ٨٦داػ٦ ٢ٲ ،٫٤كقٮاء ٠ةف ثٲ ٫٪كثَل إ١٣جح
٦ٲ ٢أك أ٠سؿ ،ك٠ؾا يف ٞلؿاب ا٣ؿقٮؿ ÷.
(*) اٛلؿاد ػةرج  ٨٦اٛلٲ ٨ٔ ٢إ١٣جح أك ٔ٦ ٨ٮًٓ ٱؿا٬ة .٫٪٦
( )4أم :ص٭ح.
(ٝ )4ٲ٣ :٢ٲف اٚلٺؼ إٹ يف إ٣جةرة  ،ٍٞٚكٝةؿ اث ٨اٚل٤ٲ :٢ث٪ٔ ٢ؽ٩ة أ ٫٩ٱذعؿل ص٭ذ٭ة،
٬ؾا ٦ؾ٬ج٪ة  ،ٍٞٚكٔ٪ؽ ٥٬أ ٫٩ٱذعؿل ص٭ذ٭ة ز ٥ٱذعؿل ٔٲ٪٭ة ،أم :ظٲر ٱْ٪٭ة ،ك٬ٮ
ّة٬ؿ ٠ٺـ اٷٚةدة٠( .ٮا٠ت).
( )2ٱٕ :ٰ٪وعح ٦ٮاٞٚذ٭ة ٘ل٭ح إ١٣جح.
( )2كأ ٢٬اٚ ٥٤ٕ٣إ ٫٩ٱُٕ ٢٧لة ،ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،ك٬ٮ ٦كذٞٲ٧٤٣ ٥ؾ٬ت٠( .ٮا٠ت).
(ٚ )5إ ٫٩ٱٕ ٢٧ثٞٮ ٫٣كٹ ٱٕ ٢٧ثْٛ٩ ٨كً٠ ،٫ل ٹ ٣لذ٭ؽ إ٣ةًف يف ٦كأ٣ح ٝؽ كصؽ ٚٲ٭ة ٩ى نة
ػٺؼ اصذ٭ةدق ك٣ٮ ٠ةف ػرب نا آظةدٱ نة٠( .ٮا٠ت).
(*) ثةٛلنة٬ؽة ٤٣ض٭ح.
اٛلكَ٧٤ل ا٣ذٰ ٔؿٚخ رؤكس اٛلٮدٯ ٚٲ٭ة ،ذ٠ؿق يف اٙلٛٲِ كَشظ٫
Ê
( )4ك٠ةٛلعةرٱت ٝجٮر
كَشح اٵزًلر.

كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ك٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ :ث ٢ٱٕ ٢٧ثةٵرصط ٔ٪ؽق(.)4
كً ٨٦ف ٤لى٨ ٫٣ ٢لء  ٨٦ذ ٟ٣وىل يف آػؿ ا٣ٮٝخ إٌف¬ ظٲر مةء ،كٔىل ٝٮؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص ٹ ٱ٤ـ ٫٦ا٣ذأػٍل(.)4
¬ :كظٲر ٱؿصٓ إٌف اٵظٲةء ٣ٮ قأؿ صًلٔح ٚةػذٛ٤ٮا ٔ ٢٧ثٞٮؿ ٨٦
ٔؿؼ أ ٫٩أرصط ٪٦٭ٚ ،)2(Ê٥إف اقذٮكا ٔ٪ؽق ٔ ٢٧ثأ٦ل ٥مةء()2؛ ٚإذا ٔ ٢٧ثٞٮؿ
أظؽ ٥٬ز ٥أػربق ٍٗلق أرصط  ٫٪٦يف ظةؿ وٺد ٫ثض٭ح ٍٗل٬ة ا٩عؿؼ إ٣ٲ٭ة كٹ
دٛكؽ وٺد ،٫ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر(.)5
¬ :ك ٨٦دٕؾر ٔ٤ٲ ٫اقذٞجةؿ ص٭ذ٭ة ٛلؿض أك ػٮؼ أك رثةط أك ٦كةٱٛح
وىل إٌف ظٲر ٱ ٫٪١٧يف آػؿ ا٣ٮٝخ(.)4
 ٨٦ :وىل ثٍ٘ل ّلؿ أك إٌف ٍٗل ٦ذعؿاق ٔ٧ؽان(ٍٗ )1ل ٦كذؼ ٙكٹ
٦كذع٣ )1(٢ـ٦ذ ٫اٷٔةدة يف ا٣ٮٝخ كثٕؽق ،إٹ أف ٤لى ٫٣ ٢ا ٥٤ٕ٣ثإوةثح ا٘ل٭ح
(ٝ ٨٦ )4ٮؿ اٛلؼرب أك اٛلعؿاب؛ ٵف ذ٦ ٟ٣ٮًٓ اصذ٭ةد ،كذ٠ؿق اث ٨اٚل٤ٲ ،٢كرصع ٫يف
ا٘٣ٲر( .ثكذةف).
( )4ٵف  ٨٦أو ٫٤أ ٫٩ٹ ٱٮصت ا٣ذأػٍل إٹ ٔىل اٛلذٲ.٥٧
( )2إ٦ة ثة١٣سؿة أك اٛلٕؿٚح ٣ٶ٦ةرات كاٙلؽة كوٛةء ا٣ؾ( .٨٬ز٬ٮر).
كاٛلؼذةر أ١لة دُؿح[ ]4كٱىيل
¬
(ٔ )2ىل اٞ٣ٮؿ ثأٟ ٫٩لٍل؛ ٵ١لة ٦كأ٣ح ػٺؼ ثَل اٵوٮ٣ٲَل،
إٌف ظٲر مةء آػؿ ا٣ٮٝخ( .مة .)ٰ٦ك ِٛ٣ا٣جٲةف يف اٛلٞؽ٦ح :فرع :ك١٬ؾا اٵػجةر إذا
دٕةرًة كًف ٱ ٨١٧ا٘ل ٓ٧ثٲ٪٭ًل...إ٣غ.
( )5كذ ٟ٣ٵف دػٮٚ ٫٣ٲ٭ة ٠ةف ثةصذ٭ةد ٚٺ دجُ( .٢ثكذةف).
( )4ٵف وٺد ٫ثؽ٣ٲح ،كٱأيت ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص أ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦ا٣ذأػٍل( .ثكذةف) .ٵ ٫٩ٹ
ٱٮصت ا٣ذأػٍل إٹ ٔىل اٛلذٲ.٥٧
(ٛ٦ )1٭ٮ ٫٦ٹ إذا ٠ةف صة ٬ن
ٱٕٲؽ إٹ يف ا٣ٮٝخ ،ك٦س ٫٤يف ا٣ٮاث ،٢كّة٬ؿ اٵز٬ةر
Ê
ٺ ٚٺ
كصٮب اٷٔةدة يف ا٣ٮٝخ كثٕؽق يف ٝٮ :٫٣كٹ ٱٕٲؽ اٛلذعؿم اٛلؼُئ إٹ يف ا٣ٮٝخ.
(ٚ )1إف ٠ةف أ٦لًل ٛ٠ؿ.

-------------------------

[ ]4ظٲر ًف¬ ٱ ٨١ز٧ح ٞلؿاب كٹ ٝرب ٱٕؿؼ ٦ٮًٓ رأق ،٫كإٹ رصٓ إ٣ٲ.)Í( .٫

صةء ٔىل ٝٮؿ اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ةء٪ٕٚ ،ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة ٰٕٚأف اٹثذؽاء أكٌف(،)4
كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاٙلٞٲ ٰ٪كا٘لؿصةٌل كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :اٹ٩ذ٭ةء أكٌÊف( ،)4ك٬ٮ
٦ؿكم ٔ ٨اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم كا٪٣ةرص.
¬ :إذا وىل اٵٔ٧ٯ إٌف ص٭ح ثٞٮؿ ٍٗلق ز ٥رصٓ إ٣ٲ ٫ثُصق يف ظةؿ
ا٣ىٺةٚ :إف ظى ٫٣ ٢ا )2(٥٤ٕ٣ثىعح ٝٮ )2(٫٣أٓل٭ة ،كإف ًف كاظذةج إٌف ا٣ذعؿم
أٔةد٬ة ،ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر(.)5
 ٨٦ :وىل ثة٣ذعؿم ز ٥٤ٔ ٥اٚلُأ( )4أٔةد يف ا٣ٮٝخ ٹ ثٕؽقÉ؛ ٤٣ؽ٣ٲ،٢
ك٬ٮ ػرب اَ٣صٱح ،كإف ّ ٨اٚلُأ ٚجٕؽ ٚؿاٗ ٫ٹ ٨لء ٔ٤ٲ ،)1(٫كيف ظةؿ وٺد٫
( )4ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ِلـٱ٫؛ ٵف اٹقذٞجةؿ َشط َ ٨٦شكط ا٣ىٺة ،ك ٨٦ظ ٜاٍ٣صط أف ٱ١ٮف
٦ذٞؽ ٦نة ٔىل ٍ٦صكَ( .٫ثكذةف)٤ٝ .خ :اٵٝٮل ٪٬ة ا٣جُٺف؛ ٕ٣ىٲة ٫٩ثٛ٪ف اُ٣ةٔح
٠ةٛلُة٣ت ثة٣ؽٱ ،٨كآص أٔ.٥٤
( )4ٵٝ ٫٩ؽ دٮص ٫إٌف ظٲر أ٦ؿق آص ،كّل ٜٞثة٣ٲَٞل أداء إ٣جةدة ٔىل اٍ٣صط اٛلأ٦ٮر ث.٫
(ثكذةف).
( )2أك ا.¬٨ْ٣
( )2ثأف ٔؿؼ اٛلٍصؽ كاٛل٘ؿب ثٕ ٥٤ا٘ل٭ح.
اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱذعؿل كٱج.ٰ٪
¬
( )5ك
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩وةر  ٨٦أ ٢٬ا٣ذعؿمٝ .ةؿ  :#كأ٦ة ا٣جىٍل إذا دػ ٢يف ا٣ىٺة ثةصذ٭ةدق
ز ٰ٧ٔ ٥يف أز٪ةا٭ة ٚإ ٫٩ٱٌ٧ص ٚٲ٭ة؛ ٵف اصذ٭ةدق أكٌف  ٨٦اصذ٭ةد ٍٗلقٚ ،إف ّلٮؿ ٔ٪٭ة
ثُ٤خ وٺد٫؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ ٫٪١٧ا٣ؿصٮع إ٣ٲ٭ة ،كٹ ٱ ٫٪١٧ا٣ذ٤ٞٲؽ ظةٜلة( .ثكذةف) .كِٛ٣
ظةمٲح :ثؼٺؼ ا١ٕ٣ف -ك٬ٮ إذا َؿأ ٔ٤ٲ ٫ا٧ٕ٣ٯ ثٕؽ ا٣ذعؿمٚ -إ ٫٩ٹ ٱٕ ٢٧ثٞٮؿ
اٍ٘٣ل.)Í( .
(*) إذ اٵكؿ د٤ٞٲؽ كاٳػؿ اصذ٭ةد ،ك٬ٮ أكٌف.

( )4ثٕؽ اٛ٣ؿ¬اغٚ ،أ٦ة ٝج ٢اٛ٣ؿاغ ٚإ ٫٩ٱٕٲؽ يف ا٣ٮٝخ كثٕؽق ٠ٮاصؽ اٛلةء ٝج ٢اٛ٣ؿاغ ٨٦
ا٣ىٺة.)Í( .
( )1ٵ ٫٩ٹ ٱأ ٨٦اٚلُأ يف اٳػؿ.

ٱ٪عؿؼ إٌف ظٲر دؿصط  ،٫٣كٹ دٛكؽ¬ وٺد ٫ك٣ٮ ا٩عؿؼ إٌف ا٘ل٭ةت اٵرثٓ
٣رتصٲعةت ظى٤خ  .٫٣كٹ ٱٞةؿ :إٝ ٫٩ؽ ٔ ٥٤اٚلُأ يف أظؽ ٬ؾق ا٘ل٭ةت ٚذٛكؽ
وٺد٫؛ ٵف ذ ٟ٣وةر ٚؿً ،٫كًف ٤لى ٫٣ ٢ا ٥٤ٕ٣ثة٘ل٭ح ٚٲٕٲؽ إ٣ٲ٭ة( ،)4ث٢
ا ،٨ْ٣ك٬ٮ ٹ ٱٞ٪ي ٦ة ٝج ٨٦ ٫٤ا ،٨ْ٣ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
¬ ٨٦ :وىل يف ٦ٮًٓ ثة٣ذعؿم ز ٥وىل ٚٲ ٫زة٩ٲ نة ثٕؽ ٦ؽة ًف ٱٕؽ ا٣ذعؿم إٹ
أف ٱْ ٨ػٺؼ ّلؿٱ ٫اٵكؿ ،ذ٠ؿق أثٮ ِ٦صٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :أك Éمٚ ٟٲ.)4(٫
 :Êإذا ّلؿل صًلٔح ص٭ح اٞ٣ج٤ح كو٤ٮا إ٣ٲ٭ة صًلٔح ،ز ٥دٍ٘ل ّلؿ٦ل ٥يف
ظةؿ ا٣ىٺة كاػذٛ٤ٮا ا٩عؿؼ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ ٥إٌف ٦ة دؿصط  ،)2(٫٣ك ٨٦ػةٙ٣
اٷ٦ةـ يف ص٭ذٔ ٫ـؿ ٔ ٫٪كأد ٥وٺد.)2(٫
 ٨٦ :اقذٞج ٢اٞ٣ج٤ح ثجٕي ثؽٛٚ ٫٩ٲ ٫كص٭ةف ،اٵرصط ٪٦٭ًل
ا٣ىعح( ،)5كرصط اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ا٣جُٺف.
(٤ٚ ) 4ٮ ٪٤ٝة :ٱٕٲؽ ا٣ىٺة إٌف ظٲر ظى ٫٣ ٢ا ٨ْ٣اٳػؿ ًف ٱأ ٨٦أ٤ ٫٩لى ٨ّ ٢آػؿ ٍٗل
٬ؾا ٚٲٕٲؽ إ٣ٲ ،٫ز٠ ٥ؾٟ٣؛ ٤ٚ٭ؾا ٪٤ٝة :دىط وٺد ،٫ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف اٍ٣صح٠( .ٮا٠ت).
(*) ٚإف ظى ٫٣ ٢ا ٥٤ٕ٣ثة٘ل٭ح أٔةد ا٣ىٺة إ٣ٲ٭ة إف ٠ةف ٱؽرؾ ا٣ىٺة يف ا٣ٮٝخ أك رٕ٠ح
٪٦٭ة( .ثؿ٬ةف) .ٱكذٞٲ ٥ثٕؽ اٛ٣ؿاغ ،ٹ ٝجٚ ٫٤ٲٕٲؽ يف ا٣ٮٝخ كثٕؽق.)Í( .
(٣ )4جُٺف ا٣ذعؿم اٵكؿ .كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف اٵز٬ةر ثٞٮ« :٫٣كٱٞ٦ ٰٛ١ؽـ ا٣ذعؿم ٔىل
ا٣ذ١جٍلة» كثٞٮ« :٫٣كٛلكذٞج٤ح ٣ٲف ٚٲ٭ة إف م.»ٟ
( )2ٱْ٪ؿ  ٢٬ٱكذٞٲ٬ ٥ؾا كٝؽ ٝةؿ يف اٵز٬ةر« :كٹ ٱٕ ٢٧ثْ ٫٪أك مٚ ٫١ٲًل ٥لة ٙ٣إ٦ة،»٫٦
كّة٬ؿق ا٣ذٕ٧ٲ٥؟ ٚٲٞةؿٗ« :ة٣جػ ن¬ة» ٤لرتز ٬ ٨٦ؾق ا٣ىٮرة.
( )2كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص  :#إ ٫٩ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ كّلؿ٦لًل كاظؽ ٚٲ٤ـ ٫٦اٛلذةثٕح؛ ٵ٫٩
ظة ٥٠ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ كّ٪٭ًل كاظؽ ،ثؼٺؼ اٹػذٺؼ  ٨٦أكؿ ك٤٬ح٠ .ؾا ٝؿر ٔ.# ٫٪
(*) ٱٕ :ٰ٪كٹ دجُ٤ٔ ٢ٲ٫؛ ٵٚ ٫٩ةرٕ٣ ٫ٝؾر( .ثكذةف).
( )5كٝٲ¬ :٢إ٣ربة ثة٣ٮص ٫أك ثٌٕ ،٫كوعع ٫اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف ا٘٣ٲر.
(*) ٝةؿ يف ا٣رب٬ةف :ٵ١لٝ ٥ؽ ٝة٣ٮا :ٱٕٛٯ يف اٹ٣ذٛةت ٔٝ ٨ؽر ا٣ذك٤ٲ ،٥ك٬ٮ ٱ٪عؿؼ ٔ٪٭ة
ثجٕي كص٭ ،٫كٵف اٛلؤٱؽ ثةٓص ٝةؿ ٨٦ :ا٩عؿؼ ٔ ٨اٞ٣ج٤ح ثة٤١٣ٲح ٚكؽت وٺد.٫
ٚةٔذرب ا٤١٣ٲحٝ .ةؿ ٚٲ :٫كا٣ٮص ٫يف ظ ٥١ا٣جؽف ( .٫٤٠ثكذةف).

 :دىط وٺة ا٘لًلٔح كقٍ إ١٣جح أك ٔىل قُع٭ة ك٣ٮ دؽاثؿكا( )4إذا
٠ة٩ٮا ػ ٙ٤اٷ٦ةـ.
¬:

ٱ١ؿق()4

ظةؿ ا٣ىٺة اقذٞجةؿ ا٪٣ةا ٥ككص ٫اٙلٲٮاف آد ٰ٦أك ٍٗلق

كاٛلعؽث كاٛلذعؽث كاٛلٲخ( )2كاٞ٣رب كا٪٣ضف( )2كا٪٣ةر( )5كاٛ٣ةق ٢٠ ،)4(ٜذٟ٣
يف ٝؽر اٞ٣ة٦ح ٍٗ ٨٦ل ظةا ،٢ك٣ٮ ارد ٓٛذ ٟ٣اٛل١ؿكق إٌف ٝؽر اٞ٣ة٦ح ،ٹ ٚٮٝ٭ة ،ك٣ٮ
ا٩ؼٛي  ٞ٤ُ٦نة ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :إٌف ٝؽر اٞ٣ة٦ح .ٍٞٚ
¬
٪٤ٝة :إٹ أف ٤لٮؿ ثٲ ٫٪كثَل ذ ٟ٣ظةا ٫٣ ٢صؿـ ٱٛ٪ىٚ )1(٢ٺ ٠ؿا٬ح.Ê
كد١ؿق ا٣ىٺة ص٪ت اٛ٣ةق.ٜ

( )4اٛلؼذةر ٹ Êثؽ  ٨٦اٹوُٛةؼ كاقذٞجةؿ ص٭ح اٷ٦ةـ.)Í( .
(*) أم :اقذؽثؿ ثٌٕ٭ ٥ثٌٕ نة ،ثأف اقذٞج٤ٮا ٍٗل ص٭ذً٠ ٫ل قٲأيت يف ثةب وٺة ا٘لًلٔح ،كاٛلؼذةر
ىط إٹ ٛل٠ ٨ةف ػ٦ ٫ٛ٤كذٞجٺن ٘ل٭ذً٠ ٫ل يف قةاؿ اٛلكةصؽ ،كٹ ٚؿؽ ثَل ظٮؿ إ١٣جح
ٹد ¬
كصٮٚ٭ة( .قًلع ذ٩ٮيب) .ك٬ٮ ٪ٕ٦ٯ ٠ٺـ ا٘٣ٲر كَشح اٵز٬ةر يف ثةب وٺة ا٘لًلٔح.
( )4د٪ػـٱػ¬.٫
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣ٹ وٺة إٌف ٩ةا ،٥ٹ وٺة إٌف ٦ذعؽث ،ٹ وٺة إٌف ظةاي ،ٹ وٺة
إٌف ٦ٲخ))ٝ .ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯٚ :إف وىل إٌف ٦ذعؽث كٕٚٺ ذ٧ٔ ٟ٣ؽ نا أدثة؛ ٛلة ركم أف
ٔ٧ؿ رأل رصَ٤ل ٕٚٺ ذِٚ ٟ٣صُلًل ثة٣ؽرةَ( .شح أزًلر) .كاٞ٣رب ٞ٣ٮ٨ٕ٣(( :÷ ٫٣
آص ا٣ٲ٭ٮد اْلؾكا ٝجٮر أ٩جٲةا٭٦ ٥كةصؽ))( .ثكذةف).
( )2د٪ـ٦ل نة ٔ.٫٪
( )5ٵف ذ ٟ٣ٱنجٔ ٫جؽة اٍ٪٣لاف.
( )4د٪ـ ٬نة ٔ٫٪؛ إذ ٬ٮ ٠ة٪٣ضف؛ ٣ٮصٮب إثٕةدق ٔ ٨اٛلكَ٧٤لٚ ،ٺ ٱكذٞج ٢كٹ ٱىىل ثض٪ج.٫
(ثكذةف).
(٠ )1أف ٱَُل ا٘لؽار اٛلذ٪ضف ثُة٬ؿ ٱٞٮـ ثٛ٪ك ،٫ٱٕ ٰ٪ٱ١ٮف  ٫٣صؿـ ٱٚ ٨١٧ى٨ٔ ٫٤
ا٘لؽار ،كأ٦ة ٣ٮ ََل ثًل ٹ ٱٚ ٨١٧ى٠ ٫٤أف ٱَُل ثيشء رٝٲ ٜٹ صؿـ  ٫٣ثعٲر ٹ ٱ٨١٧
ٚى ٨ٔ ٫٤ا٘لؽار ٚٺ ٔربة ث.٫
(*) ٤لرتز ً٦ل ٣ٮ وىل ٔىل ٨لء ٗ٤ٲِ كيف ثةَ٪ح ٩ضةقح ٚإ١لة د١ؿق؛ ٵف ا٣ٮص ٫اُ٣ة٬ؿ ٹ
ٱٛ٪ى ٨ٔ ٢اٛلذ٪ضف( .قٲؽ٩ة ظك .)٨ك٦س ٫٤يف ا٣ىٕٲرتم.

باب األذاٌ

٬ٮ ٚؿض ٛ٠ةٱح ٔىل ا٣ؿصةؿ يف وٺة ا٘لًلٔح،

ك)4(٢ٌٚ

ٛ٪٧٤٣ؿد ،ذ٠ؿق

اٞ٣ةق )4(٥كأثٮ إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص .كّة٬ؿ ٠ٺـ أيب َة٣ت( )2أ٣ ٫٩لت¬ ٔىل
اٛلٛ٪ؿد أٱٌ نة ظٲر ًف ٱؤذف ٍٗلق .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح
كا٣نة :ٰٕٚإ ٫٩ق٪ح.
٪٤ٝة :كاٷٝة٦ح ٚؿض ٛ٠ةٱح¬ أٱٌ نة ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ق٪ح.
¬ :كإذا أذف ٦ؤذف أق ٍٞاٛ٣ؿض ٔ ٨أ ٢٬ا٣ج٤ؽ ك٣ٮ ًف ٱكٕ٧ٮق ،كٝةؿ
يف ا٣ـكااؽ ٨٧ٔ :ق .ٍٞٚ ٫ٕ٧كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك:٨

()2

ٔ ٨أ ٢٬ا٣ج٤ؽ¬ كٔ٨٧

قٍٗ ٨٦ )5(٫ٕ٧ل .٥٬كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ ٨ٔ :أ ٢٬اٛلكضؽ  .ٍٞٚكٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط ٨ٔ :ا٪٣ةس ٤٠٭.)4(٥
كإذا أٝةـ قٚ ٍٞؿً٭ة ٔ ٨أ ٢٬اٛلكضؽٝ ،)1(Êةؿ أثٮ صٕٛؿ :اٙلةرضٱ،ٍٞٚ ٨
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك ٨٦ظِص¬  ٨٦ثٕؽ أٱٌ نة( .)1كٝةؿ يف ا٣ٮايف كاٞ٣ة٬ل
( )4أم :ق٪ح.
( )4ك٬ٮ ٟلة٧٤٣ ٙ٣ؾ٬ت  ٨٦كص٭َل :اٵكؿ :أ ٫٩ٱٛ٭ ٫٪٦ ٥أ٣ ٫٩لت يف ٦ ٢٠كضؽ صًلٔح
ك٣ٮ ٠سؿت يف ا٣ج٤ؽ .كا٣سةٌل :أف اٛلٛ٪ؿد ٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫اٵذاف.
( )2كاٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص.
(ٔ )2جةرة اٵزًلر ٨٦ :وىل¬ يف ا٣ج٤ؽٚ ،ؼؿج ً ٨٦ف ٱىٚ ٢ٲ٭ة.
(ٔ )5ىل كص٣ ٫ٮ ٠ةف ٬ٮ اٛلؤذف ٵصـاقٚ ،ٺ ٣لـم ٣ٮ ق ٓ٧ك٬ٮ وٍ٘ل أك ٝل٪ٮف أك ٠ةٚؿ،
ٚؿؽ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ إَٺٝةٔل.٥
كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا١٣ٮا٠ت ،كٝٲ :٢ٹ ¬
ٺن ٦ؿدج نة ،ك٣ٮ ق ٫ٕ٧ص٪ج نة.)Í( .
(*) دٛىٲ ¬
( )4كٝةقٔ ٫ىل د ٨ٚاٛلٲخ كا٣ىٺة ٔ٤ٲ .٫ك٬ٮ ٣لةب ثأف اٛلٞىٮد يف ا٣ؽ ٨ٚاٛلٮاراة ،كٝؽ
ظى٤خ ،كاٛلٞىٮد  ٨٦اٵذاف ا٣ؽٔةء ك٠ٮ ٫٩مٕةر نا ،ك٬ؾا إذا ظى ٢يف ث٤ؽ ٤ٚٲف ثؽٔةء
يف ا٣ج٤ؽ اٳػؿ كٹ مٕةر( .ز٬ٮر).
(*) ك٣ٮ يف أَؿاؼ اٵرض إذا ٝؽ ٔ٧٤ٮا.
( )1د ٟ٤ا٣ىٺة ا٣ذٰ أٝٲٜ ٥لة.)Í( .
(ٝ )1ةؿ يف ا٘٣ٲر :اٛلكضؽ ثةْ٪٣ؿ إٌف اٷٝة٦ح ٠ة٣ج٤ؽ ثةْ٪٣ؿ إٌف اٵذافٚ .أٚ٭٧خ ٬ؾق إ٣جةرة
=

صٕٛؿ :ٱك ٨ٔ ٍٞأ ٢٬ا٣ج٤ؽ.
¬ :كاٵذاف  ٨٦مٕةر ا٣ؽٱٚ ،٨إذا أَج ٜأ ٢٬ث٤ؽ ٔىل دؿٝ )4(٫٠ةد٤٭٥
اٷ٦ةـ

ٔ٤ٲ)4(٫

ٕ٠ىل دؿ٠٭ ٥ا٣ىٺة أك ا٣ـ٠ةة أك ا٣ىٮـ ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف

ا٣نة ٰٕٚكأيب ٱٮق ٙكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ يف اٵذاف(.)2
¬ ٨٦ :وىل ثٍ٘ل أذاف كًف ٱٍٗ ٨١لق ٝؽ أذف

أز)2(٥

كأصـأدٔ ٫ىل

اٵوط( ٨٦ )5اظذًلٍف أيب َة٣ت أٚ ٫٩ؿض ٦كذٍٗ ٢ٞل َشط يف ا٣ىٺة.
 :اٵذاف ٍ٦صكع يف أكؿ ا٣ٮٝخ إٌف آػؿ( )4اٹػذٲةر ص٭ؿ نا( ،)1كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إٌف آػؿ¬ اٹًُؿار٦ ،ة ًف ٥لل ا٤٣جف ثٮٝخ وٺة
أػؿل(ٚ )1ٲؤذف رس نا.
¬ :كٱكذعت ٛل ٨ٱىيل ثٕؽ ٦ة أذف ٍٗلق كأٝةـ أف ٱؤذف كٱٞٲ٥

أ ٫٩إذا ق ٓ٧يف ٦كضؽ كوىل يف آػؿ أصـأد ٫د ٟ٤اٷٝة٦حٛ٦( .ذٰ) .ك٣ٮ قٞ ¬ٓ٧لؽز نة.
( )4أم :دًل٣ٮا ٔىل ذ ٟ٣أك ٔىل دؿؾ ا٘ل٭ؿ ث.٫
( )4ٵف اٵذاف ر ٨٦ ٨٠أر٠ةف ا٣ؽٱ٠ ٨ة٣ىٺة ،كٵ ٫٩مٕةر اٷقٺـ ،كا٣نٕةر ٱٞةدٔ ٢ىل
دؿ .٫٠ك٬ؾا ثؼٺؼ ا٣ٮاظؽ إذا دؿؾ ا٣ىٺة أك ا٣ىٮـ ٝ ٰٛٚذ ٫٤اٚلٺؼ( .ثكذةف).
( )2كظضذ٭ ٥أ ٫٩ق٪ح ٚٺ ٱٞةد٤ٔ ٢ٲٝ ،٫ةؿ  :#ك٣ٮ ٠ةف ٚؿً نة؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٤ل٢
دـ ا٦ؿئ ٦ك ٥٤إٹ ثإظؽل زٺث)) ..اٚلرب ،ك٬ؾا ٣ٲف ٪٦٭ة( .ثكذةف).
( ٓ٦ )2ا٧ٕ٣ؽ.
( )5كاٵّ٭ؿ ثُٺ١لة؛ إ٦ة ١٣ٮَ ٫٩شَ نة ،كأ٦ة إذا ٠ةف ٚؿً نة ٚٶُ٦ ٫٩ة٣ت ث ٫ظةؿ وٺد٫
٠ة٣ؽٱَ( .٨شح أز٬ةر).
(٬ )4ؾا ذ٠ؿق اٞ٣ة٬ل زٱؽ كاث ٨اٚل٤ٲ ،٢ك٠ٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ً٠ل دؿلٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ك٬ؾا يف اٵذاف ثة٣ىٮت ا٣ن٭ٍل( .ثكذةف).
( )1كثٕؽق رس نا.
( )1كذ ٟ٣ثأف ٱؤذف ٝج٦ ٢ىٍل ّ ٢ا٣يشء ٦سٚ ٫٤ٲٮ ٥٬دػٮؿ كٝخ إُ٣ص( .وٕٲرتم) (.)Í
ك٠أف ٱؤذف ٕ٤٣نةء ٔ٪ؽ َ٤ٮع اٛ٣ضؿ ثعٲر ٱ٤ذجف ٬ ٢٬ٮ ٕ٤٣نةء أك ٛ٤٣ضؿٝ .ٲ :٢أك
كٝخ إُ٣ص كاٛل٘ؿب.)Í( .

()4
رسا؛ ٣بٺ ٱٌٲ ٜاٵكؿ ،ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر.
ٛ٪٣ك ، ٫كٱ١ٮف ر
 :ٱ١ؿق( )4ا١٣ٺـ ظةؿ اٵذاف كاٷٝة٦ح ،كٚٲ٭ة( )2كثٕؽ٬ة أمؽ
٠ؿا٬حٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ :ك٠ؾا ثٲ٪٭ًل أٱٌ نة(٪٤ٝ .)2ة :إٹ ِ٣صكرة¬٩ ،عٮ
أف ٱك٤ٔ ٥٤ٲٍٗ ٫لقٚ ،ٲؼٍل ثَل ا٣ؿد ٔ٤ٲ ٫أك ا٣ذأػٍل ظذٯ ٱٛؿغ ،إٹ أف¬ ٥لنٯ
ٚٮت ا٣كٺـ ث٘٧ٲت اٛلك٤ٔ ٥٤ٲ ٫أك إٔؿاً ٫٪ٔ ٫كصت ا٣ؿد ٔ٤ٲ ،)5(٫ذ٠ؿق
اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٓ٦ ،أ ٫٩ٱ١ؿق ا٣كٺـ ٔىل اٛلؤذف كاٛلٞٲ.٥
 :كٱ١ؿق ا٣كٺـ ٔىل اٛلؤذف كاٛلٞٲ ٥كاٞ٣ةرئ كٝة٬ل اٙلةصح
كاٛلكذ٪ضٰٚ ،إف  ٢ٕٚكصت¬ ا٣ؿد إف ػيش اٛ٣ٮت ،ػٺؼ ا٣ـٟلٍصم .ك٠ؾا ٔىل
 ٨٦ٱىيلٚ ،إف ٞٚ ٢ٕٚٲ٣ :٢لت ا٣ؿد إف ػيش ٚٮد٫؛ ٵ ٫٩ظ ٜآد ،ٰ٦كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙٹ ٱؿد¬( )4ظذٯ ٱٛؿغ؛ ٵف ا٣ىٺة ٔؾر(.)1

 :كٹ ثأس ث٧ؽ ا٣ىٮت يف اٵذاف دُؿٱج نة( )1كّلكٲ ٪نة  ٫٣ظٲر ٹ ٱٓٞ
(٣ )4ٲأػؾ ثةٷصًلع؛ ٵف ٚٲ ٫ػٺؼ اْ٣ة٬ؿٱح ظٲر ٝة٣ٮا :إٚ ٫٩ؿض َٔل.
( )4د٪ـٱ.٫
( )2أم :يف اٷٝة٦ح كثٕؽ٬ة.
(*) ٝةؿ يف ا٣جٲةف :كا٣ٮص ٫يف ا١٣ؿا٬ح أٔ ٫٩جةدة  ٨٦ص٪ف اٚ ُٜ٪٣أمج ٫اٚلُجح .ك٬ؾا ا١٣ٺـ ٱ٤ــ
 ٫٪٦أف ا١٣ؿا٬ح ٤٣عْؿ ،كاْ٣ة٬ؿ ػٺ .٫ٚكٝةؿ اٙلك ٨كُٔةء كٝذةدة :ٹ ٱ١ؿق( .ز٬ٮر).
( )2كيف َشح¬ اٛ٣ذط :ٹ ٠ؿا٬ح ثٲ٪٭ًل .ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )5كٹ ٤لؿـ ا٣ؿد إٹ ٔىل ٦كذ ٓ٧اٚلُجح ك٦ىٚ ٢ؿٱٌح.)Í( .
( )4يف (د) :ٹ ٣لت.
( )1ك٣ٮ ػيش ٚٮت اٛلك ٥٤إذا ٠ةف يف ٚؿٱٌح ،ٹ يف ٩ة٤ٚح ٚٲضت ا٣ؿد إف ػيش اٛ٣ٮت.)Í( .
( )1ا٣ذُؿٱت٬ :ٮ ظك ٨ا٣ىٮت  ٓ٦ا٣جٲةف ،كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣زٱ٪ٮا اٞ٣ؿآف ثعك٨
أوٮادٚ ،٥١إف ظك ٨ا٣ىٮت ٱـٱؽ اٞ٣ؿآف ظك ٪نة))ٝ .ةؿ  :#كإذا صةز ذ ٟ٣يف اٞ٣ؿآف
صةز يف اٵذاف؛ ٵف اٛلٞىٮد ٬ٮ ػنٮع ا٤ٞ٣ت ثةٷٝجةؿ إٌف ا٣ىٺة( .ثكذةف) .كركم أ٫٩
ٝةؿ ÷ ٵقٲؽ ث ٨ظٌٍل كٝؽ ٝؿأ ٔ٪ؽق ك٠ةف ظك ٨ا٣ىٮتٞ٣(( :ؽ أكدٲخ ٨٦
٦ـاٍ٦ل آؿ داكد)) .كٝٲ :٢إف اٞ٣ةرئ ٔ٪ؽق أثٮ ٦ٮقٯ اٵمٕؿم.
كٱ٪ؽب ا٣ذُؿٱت.
¬
(*) يف ا٣جعؿ:

ٚٲٙ ٫ل ،)4(٨ك٠ؿ ٫٬زٱؽ ثٔ ٨يل .كٹ ٱىط¬ اٵذاف كٹ ثٌٕٝ ٫ج ٢دػٮؿ كٝخ
ا٣ىٺة ،ػٺؼ ٦ة ٟ٣كا٣نة ٰٕٚيف اٛ٣ضؿ ٚأصةزاق ٩ ٨٦ى ٙا٤٣ٲ.)4(٢
¬ :كٱىط اٵذاف ٝةٔؽان كٔةرٱ نة ،ك٠ؾا را٠ج نة يف اٛلُص ،كٍٗل ٦كذٞج٢
ٞ٤٣ج٤ح ٨١٣ ،ٱ١ؿق ذ )2(٫٤٠ ٟ٣إٹ ٕ٣ؾر.
كّلؿـ اٵصؿة ٔىل اٵذاف( ،)2ك ٰ٬ظٲر ٹ ٱؤذف إٹ أف يٱُٕٯ ك٣ٮ
¬
:

ًف ٱنرتَ٭ة .كأصةز٬ة ا٣نة ٨٦ ٰٕٚثٲخ اٛلةؿ إذا ًف ٱٮصؽ  ٨٦ٱؤذف دربٔ نة(.)5

٪٤ٝة :كِلٮز اٵصؿة دربٔ نة( ،)4ك٬ٮ ظٲر ٱؤذف ك٣ٮ ًف ٱٍٕ( )1مٲب نةٝ ،ةؿ أثٮ
إ٣جةس( :)1ك٣ٮ َ٤ج٭ة.
٤ٚٮ ٠ةف ز ٥كوٲح ٧٤٣ؤذف أك ٷ٦ةـ ا٣ىٺة أك ٤٣ؼُٲت ،ك٠ةف ٹ
¬ :
ٱ ٢ٕٛذ ٟ٣إٹ ٣ٲُٕٯ ٪٦٭ة ،كإف ًف ٱٍٕ دؿؾً -ف ٤ل ٫٣ ٢اٵػؾ ٪٦٭ة ،كٹ ٱىط
أذا ٫٩كٹ وٺد ٫إذا ٔؿؼ ذ ،)1(٫٪٦ ٟ٣ذ٠ؿ ذ ٟ٣اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
( )4ثة٣ذ٤ٮٱح  ٫٣كزٱةدة اٙلؿكؼ.
( )4كأ٦ة يف ٍٗلق ٚإصًلع.
( )2ٵ ٫٩ػٺؼ ٔةدة ا٣ك .ٙ٤كٹ ٠ٺـ يف اٷصـاء؛ ٵف اٛلٞىٮد ثةٵذاف ٬ٮ اٷمٕةر
كاٷٔٺـ ،ك٬ٮ ظةو ،٢كٔةدة ا٣ك ٙ٤ٹ دٞذٌص ا٣ٮصٮب ث٧ضؿد٬ة ٨٦ ٥١ٚ ،ق٪ح
٠سؿت اٛلٮاّجح ٔ٤ٲ٭ة كٹ ٥لؿص٭ة ذ٠ ٨ٔ ٟ٣ٮ١لة ق٪ح.
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮٕ٣ ÷ ٫٣سًلف ث ٨أيب إ٣ةص ا٣س(( :ٰٛٞأـ ٝٮ ٟ٦كاْلؾ ٦ؤذ٩ة ٹ ٱأػؾ ٔىل
أذا ٫٩أصؿا))( .ثكذةف).
( )5ظضح ا٣نة ٰٕٚأف ٕٛ٪٦ذٍ٘٤٣ ٫ل ٠ج٪ةء اٛلكةصؽ كا٪ٞ٣ةَؿ٪٤ٝ .ة٬ :ٮ كاصت ك٣ٲكة كاصجَل
ٚٺ ٝٲةس( .ثكذةف).
َ َ َ َ ُ َ َ ْ ّ َ ذ َْ
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوتكاؤُا لَع اى ِْبِ واْللٔىّص [اٛلةاؽة.]4

و
ظٲ٪بؾ ،ث٢
(٤ٝ )1خ¨ :كاٵٝؿب صٮاز٬ة ٔىل دأذٱ ٨يف ١٦ةف ٟلىٮص؛ إذ ٣ٲكخ ٔىل اٵذاف
ٔىل ٦ٺز٦ح اٛل١ةف ٠أصؿة ا٣ؿوؽ ك٩عٮ٬ة( .ثعؿ ث.)٫ْٛ٤
(ٔ ٨٦ )1ــ ٔىل اٵذاف أُٰٔ أـ ٹ ظ٤خ ( .٫٣ثؿ٬ةف).
(ٚ )1إف ًف ٱٕؿؼ ذ٤٤ٚ ٟ٣عٔ ٢٧ىل ا٣كٺ٦ح¬ كصٮق ٠سٍلة؛ ٵ ٫٩ٱ ٨١٧أ ٫٩دٮٚؿ يف أكؿ ا٣ٮٝخ
=

 :كٹ ٤لذةج اٵذاف كاٷٝة٦ح إٌف ٩ٲذ٭ًل ،ذ٠ؿق ا٣كٲؽ ٤لٲٯ .كٝةؿ يف
ا٣ٮايف :ٹ ثؽ¬  ٨٦ا٪٣ٲح(.)4
¬ :كٱكذعت ٧٤٣ؤذف أف ٱ٪ٮم ثأذا ٫٩ا٣ذٞؿب إٌف آص دٕةٌف كا٣ذأ٬ت
٤٣ىٺةٚ ،إف ٠ةف ٔ٪ؽق ٍٗلق زاد  ٓ٦ذ ٟ٣اٷٔٺـ ثٮٝخ ا٣ىٺة كا٣ؽٔةء إ٣ٲ٭ة.
 :ك ٨٦أذف ٛ٪٣ك ٫ز ٥ظِصق صًلٔح أصـا ،¬٥٬ذ٠ؿق ا٪٣ةرص .كٝٲ :٢ٹ
٣لـ٦لٔ ٥ىل ٝٮؿ اٞ٣ةق ٥كأيب إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص؛ ٵف كصٮث ٫ظى ٢ثٕؽ
كاٵٝؿب ػٺ٫ٚ؛ ٵف اٵذاف اٵكؿ ٝؽ  ٓ٪٦ا٣ٮصٮب ً٠ل يف
¬
اصذًلٔ٭.)4(٥
ا٣ٮًٮء ٝج ٢دػٮؿ كٝخ ا٣ىٺة.
 :ك٣لت ا٘ل٭ؿ ثةٵذاف( ،)2ذ٠ؿق أوعةب ا٣نة ٰٕٚكاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث٨
أٖلؽ .كٝةؿ يف ا٣ٮايف كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٣لت¬ .كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إف ٠ةف زٍٗ ٥لق
ٱٕ ٫٧٤كصت ا٘ل٭ؿ ،كإف ًف ٱً ٨١ف ٣لت.
¬ :كٱكذعت أف ٱ١ٮف اٛلؤذف وٲذ نة ،كٱؿ ٓٚوٮد٦ ٫ة أ ،٫٪١٦كٱ١ٮف
يف ٦ٮًٓ و
ٔةؿ ،كٱٌٓ إوجٕٲ ٫اٛلكجعذَل يف أذ٩ٲ٫؛ ٣ٲٕٲٔ ٫٪ىل اصذًلع وٮد،٫
َ٤ج نة ٤٣ؿزؽ ،كثٕؽ ظٌٮرق اٛلكضؽ ًف ٱٞىؽ ثإ٦ة٦ذ ٫ا٣ؿزؽٚ ،ىٺد ٫وعٲعح ،كٝلؿد
اٵػؾ ٹ ٱ ُٓٞث١ربق ظذٯ ٱ١ٮف ذ٦ ٟ٣ة ٕ٩نة  ٨٦ا٣ىٺة ػ( .٫ٛ٤ز٬ٮر).
(*) ثإٝؿار  ٫٪٦أك ٗ٤ت ٔىل ا.)Í( .٨ْ٣
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣اٵًٔلؿ ثة٪٣ٲةت))( .ثكذةف).
ٝىؽ ا.٢ٕٛ٣
Ê
(*) كٰ٬
(*) ٤ٚٮ أٝةـ ز ٥ذ٠ؿ أً ٫٩ف ٱؤذف أصـد ٫اٷٝة٦ح ٔ ٨اٵذاف ٔىل ٝٮؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ،ٹ ٔىل ٝٮؿ
ا٣ٮايف ٚٲٕٲؽً¬ ٬ل ٕلٲٕ نة.)Í( .
( )4ٵ١ل ٥ٱٞٮ٣ٮف :أذا٦ ٫٩كذعتٚ ،إذا اصذٕ٧ٮا كصت ٔ٤ٲ٭.٥
( )2يف ا٘لًلٔح٤ٚ ،ٮ أذف رس نا ز ٥أٔ٧٤٭ً ٥ف ٱٕذؽكا ثً٠ ٫ل رصح ث ٫يف ا٣ٮاث.٢
(*) كاقذٌٕ ٙيف ا٘٣ٲر ٬ؾا اٞ٣ٮؿ ،كرصط ٔؽـ كصٮب ا٘ل٭ؿ ثٞ٠ ٫ٮؿ ا٣ٮايف كاٛل٪ىٮر
ثةٓص ،كأَ ٫ٞ٤يف اٵز٬ةر( .ثكذةف).

كٱ٤ذٛخ ٱ٪٧ح كٱَصة(٪ٔ )4ؽ ٝٮ :٫٣ظٰ ٔىل ا٣ىٺة( )4ظٰ ٔىل اٛ٣ٺح( ،)2كأف
ٱؿد ٢أذا ،٫٩كٹ ٱٕؿب آػؿ ظؿك ،)2(٫ٚكأف ٱٞٲ ٥يف ٦ٮًٓ ٍٗل ٦ٮًٓ اٵذاف،
ك٤لؽر اٷٝة٦ح( ،)5كٱٕؿُلة ،كٱٛى ٢ثٲ٪٭ة كثَل اٵذاف ثىٺة  ٢ٛ٩أك دٔةء إٹ يف
اٛل٘ؿب()4؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ؽٔةء ثَل اٵذاف كاٷٝة٦ح ٹ ٱؿد)) .كاٙلٲٕ٤ح
٤٠٭ة دٔةء¬ إٌف ا٣ىٺة ،كٝةؿ ا٪٣ةرص :ظٰ ٔىل ا٣ىٺة دٔةء إ٣ٲ٭ة ،كظٰ ٔىل
اٛ٣ٺح دٔةء إٌف ا٣ـ٠ةة ،كظٰ ٔىل ػٍل ا ٢٧ٕ٣دٔةء إٌف ا٘ل٭ةد.
¬ :كٱكذعت ٛل ٨ق ٓ٧اٵذاف أف ٱرتؾ ٦ة ٬ٮ ٚٲٝ ٨٦ ٫ؿاءة أك ذ٠ؿ أك
ٍٗلق كٱٞٮؿ ث٧س٦ ٢ة ٱٞٮؿ اٛلؤذف يف أٛ٣ةظ اٵذاف ٤٠٭ة( ،)1ك٠ؾ ٟ٣يف اٷٝة٦ح
( )4ٱٕ :¨ٰ٪ثؿأق ٫دكف ثؽ٫٩؛ ٞ٣ٮٕ ٣ ÷ ٫٣جؽ آص ث ٨زٱؽ(( :أٔ ٫ٞ٣ىل ثٺؿ ٚإ ٫٩أ٩ؽل ٟ٪٦
وٮد نة))ٝ .ةؿ :كٱكذؽٱؿ يف أذا ٫٩ٱ٪٧ح كٱَصة ك٤لٮؿ كص٭ ٨ٔ ٫ٱ٧ٲ ٫٪كٔ ٨مًل٪ٔ ٫٣ؽ ذ٠ؿ
كٚٲ ٫كص٭ةف :أظؽً٬ل :أف ٣لٕ ٢اْٛ٤٣ذَل اٵك٣ذَل
اٙلٲٕ٤ذَل( .ثكذةف)ٝ .ةؿ يف اٹ٩ذىةر¬ :
إٌف ص٭ح ا٣ٲَ٧ل كاٳػؿدَل إٌف ص٭ح ا٣ٲكةر .كا٣سةٌل :أف ٣لٕ ٢اٵكؿ إٌف ا٣ٲَ٧ل كا٣سةٌل إٌف
ا٣ٲكةر ،ز ٥ا٣سة٣ر إٌف ا٣ٲَ٧ل كا٣ؿاثٓ إٌف ا٣ٲكةر( .ثؿ٬ةف).
ثٮص٭.ٍٞٚ ٫
¬
(*)
( )4ٱ٪٧ح.
( )2ٱَصة.
( )2ث ٢ا٣ك٪ح ا٣ٮٔ ٙٝىل أكاػؿق( .ثكذةف).
(ٞ٣ )5ٮ(( :÷ ٫٣إذا أذ٩خ ٚؿد ،٢كإذا أ٧ٝخ ٚةظؽر))( .ثكذةف).
(ٚ )4ٺ ٱٛى٢؛ ٵ ٫٩ٱكذعت ا٣ذٕضٲُ ٢لة.)Í( .
( )1كإٔٚة ٫٣يف اٜلٲبةت٬( .ؽاٱح) .كٝٮاق ا٣نة .ٰ٦كٝٲ :٢ٹ ٱ٤ذٛخ إٹ اٛلؤذف ،دكف ا٣كةٓ٦
ٚٺ ٱٍصع ( .٫٣ذ٦ةرم) ()Í
(*) كإذا أظت أف ٱذٝ ٥ج ٢اٛلؤذف أٓلَ( .٫شح ٚذط) .كيف ا٘٣ٲر ٫٣ ٢٬ :أف ٱٞٮؿ ٦س٦ ٢ة ٱٞٮؿ
ٔ٪ؽ ا٣ذ١جٍل ز ٥ٱكج ٫ٞكٱذٝ ٥ج ٫٤كٝؽ أدٯ ثةٛلك٪ٮف؟ ٱْ٪ؿ ٚٲٝ ،٫ؽ ظ١ٯ ثٕي ٕ٦ةرصٱ٪ة[]4
أ ٫٩كصؽ ¬ذ ٟ٣وعٲع نة ،كًف أّٛؿ ث٧ٮًٕ.٫
(*) كذٞ٣ ٟ٣ٮٝ ٨٦(( :÷ ٫٣ةؿ ظَل ٱك ٓ٧ذ ٟ٣ػة٣ى نة ٝ ٨٦ج ٫٤دػ ٢ا٘ل٪ح)) .كٝٲ :٢أ٦ة
يف اٙلٲٕٺت ٚٲٞٮؿ :ٹ ظٮؿ كٹ ٝٮة إٹ ثةٓص إ٣يل إْ٣ٲ .٥ك ٢٠ذٝ ٟ٣ؽ ركم( .ثكذةف).
-------------------------

[٬ ]4ٮ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ثٝ ٨ةق ٥ا٤ٕ٣ٮم.

أٱٌ نةٚ ،إف ٠ةف ا٣كة ٓ٦يف وٺة ٝةؿ ثؾ ٟ٣ثٕؽ ٚؿاٗ٪٦ ٫٭ة .كأف ٱؽٔٮ اٛلؤذف
كا٣كة ٓ٦ثة٣ؽٔةء اٛلأزٮر« :ا٤٣٭ ٥رب ٬ؾق ا٣ؽٔٮة ا٣ذة٦ح( )4كا٣ىٺة اٞ٣ةا٧ح،
آت ٞل٧ؽ نا ا٣ٮقٲ٤ح كاٌٛ٣ٲ٤ح كا٣ؽرصح ا٣ؿٚٲٕح ،كاثٕسٞ٦ ٫ة ٦نة ٞل٧ٮد نا ا٣ؾم
كٔؽد ،٫ٱة أرظ ٥ا٣ؿاٖلَل(.»)4
( )4كيف ا٘٣ٲر :ا٤٣٭ ٥رث٪ة كرب ٬ؾق ا٣ؽٔٮة ا٣ذة٦ح..إ٣غٝ ،ةؿ ١٬ؾا ٔىل ذ .ٰ٪٬كيف دٕ٤ٲٜ
اٞٛ٣ٲ٩ ٫ض ٥ا٣ؽٱ :٨ا٤٣٭ ٥رب ٬ؾق ا٣ؽٔٮة.
(*) ٝٮ« :٫٣ا٣ؽٔٮة ا٣ذة٦ح»  ٰ٬دٔٮة اٵذاف ،ق٧ٲخ ثؾً١٣ ٟ٣لٜلة كْٔ٦ ٥ٮٕٝ٭ةٝ .ٮ:٫٣
«كا٣ىٺة اٞ٣ةا٧ح» أم :ا٣ذٰ قذٞٮـ أم :دٞةـ كد ٢ٕٛثىٛةٔلةٝ .ٮ« :٫٣ا٣ٮقٲ٤ح» ٪٦ـ٣ح يف
ا٘ل٪ح ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف وعٲط ٦كٝ .٥٤ٮ« :٫٣كاثٕس ٫اٛلٞةـ اٛلع٧ٮد« ١٬ؾا ٬ٮ يف ا٣ذ٪جٲ٫
ك٠ذت ا ٫ٞٛ٣ثةٵ ٙ٣كا٣ٺـ ،ك٬ٮ  ٨٦ظٲر اٛلٕ٪ٯ كاٷٔؿاب وعٲطٝ ،ةؿ ا٪٣ٮكم:
ك ٨١٣ا٣ىٮاب «ٞ٦ة ٦نة ٞل٧ٮد نا ثعؾؼ اٵ ٙ٣ا٣ٺـ ٚٲ٭ًل١٬ ،ؾا ركاق ا٣جؼةرم يف
وعٲع ،٫ك٠ؾ٬ ٟ٣ٮ يف قةاؿ ٠ذت اٙلؽٱر اٛلٕذ٧ؽة ،كإً٩ل ٝة ٫٣ا٪٣جٰ ÷ دأدث نة ٓ٦
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ
م ٌَ َل ً
اٌا
اٞ٣ؿآف ،كٞلةْٚح ٔىل ظ١ةٱح  ٫ْٛ٣يف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صقَس أن حتكرم رب
َُْ ً
ٔداّ79ص [اٷرساءٕٚ ]11ىل ٬ؾا ٝٮ« :٫٣ا٣ؾم كٔؽد »٫ٱ١ٮف ثؽ ن
ٹ  ٨٦اٵكؿ أك ٪٦ىٮث نة
َمٍ
ثٞ ٢ٕٛلؾكؼ ،دٞؽٱؿق :أٔ ٰ٪ا٣ؾم كٔؽد ،٫أك ٦ؿٚٮٔ نة ػرب ٦جذؽأ ٞلؾكؼ ،أم٬ :ٮ ا٣ؾم
كٔؽد .٫كاٛلٞةـ اٛلع٧ٮد ٬ٮ ٞ٦ةـ ا٣نٛةٔح ا٧ْٕ٣ٯ يف ٦ٮ ٙٝاٞ٣ٲة٦ح ،ق ٰ٧ثؾ ٟ٣ٵ٫٩
٤ل٧ؽق ٚٲ ٫اٵك٣ٮف كاٳػؿكف ً٠ل زجخ يف اٵظةدٱر ا٣ىعٲعح .كقؤاؿ ٬ؾا اٛلٞةـ ٓ٦
أ٦ ٫٩ٮٔٮد ث ٫إً٩ل ٬ٮ إّ٭ةر ٍ٣ص ٫ٚكً٠لؿ ٪٦ـ٣ذ ٫كْٔ ٥ظ ٫ٞكر ٓٚذ٠ؿق كدٮٍٝلق ÷.
( ٨٦ظةمٲح ٔىل ا٣جعؿ) .كركل ثٌٕ٭ٝ ٥ةؿ :رأٱخ ا٪٣جٰ ÷ ٤ٞٚخ  ٰ٪٧٤ٔ :٫٣مٲب نة
ٱؽػ ٰ٪٤ا٘ل٪ح ،أك ً٠ل ٝةؿٞٚ ،ةؿ ÷ً٠ ٢ٝ :ل ٱٞٮؿ ٦ؤذف أٚٲ .ٜك٬ٮ ٦ٮًٓ  ٨٦أًٔلؿ
ذ٦ةرٝ ،ةؿ ا٣ؿاكم٧ٕٚ :ؽت ظذٯ كو٤خ أٚٲٚ ٜكٕ٧ذ ٫ٱٞٮؿ ثٕؽ ً٠لؿ اٵذاف ٦ة :٫ْٛ٣
أم٭ؽ ُلة  ٓ٦ا٣نة٬ؽٱ ،٨كأٖل٤٭ة ٔىل ا٘لةظؽٱ ،٨كأٔؽ٬ة ٣ٲٮـ ا٣ؽٱ ،٨كأم٭ؽ أف ا٣ؿقٮؿ
ً٠ل أرق ،٢كأف اٞ٣ؿآف ً٠ل أ٩ـؿ ،كأف اٌٞ٣ةء ً٠ل ٝؽر ،كأف ا٣كةٔح آدٲح ٹ رٱت ٚٲ٭ة ،كأف
آص ٱجٕر  ٨٦يف اٞ٣جٮرٔ ،ىل ذ ٟ٣أظٲة ،كٔىل ذ ٟ٣أ٦ٮت ،كٔ٤ٲ ٫أثٕر إف مةء آص كأ٩ة
ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ا٣نة٬ؽٱ ٨٦( .٨ظةمٲح ٔىل ا٣ٮاث.)٢
( )4كذٛ ٟ٣لة ركم ٔ ÷ ٫٪أ ٨٦ ٫٩دٔة ث ٫ظ٤خ  ٫٣ا٣نٛةٔح ٱٮـ اٞ٣ٲة٦حٝ .ةؿ يف ا٣رب٬ةف:
=

¬ :كإذا ٠ةف ا٣كة٧٤٣ ٓ٦ؤذف ػةرج اٛلكضؽ ٩ؽب  ٫٣اٞ٣ٲةـ إ٣ٲ ،٫كٱ٧يش
ٔىل ا٣ذؤدق ٍٗ ٨٦ل ٔض ،٢ك٠ؾا  ٨٦ق ٓ٧اٛلٞٲ ٥ك٬ٮ يف َؿؼ اٛلكضؽ ٦نٯ إ٣ٲ٫
ٔىل ا٣ذؤدق .كٱكذعت ٞ٧٤٣ٲ ٥أف ٱٞٲ ٥ثإذف اٷ٦ةـ(.)4
¬ :كٱ١ؿق اٚلؿكج  ٨٦اٛلكضؽ ثٕؽ اٵذاف إٹ ٕ٣ؾر ،كدنذؽ ا١٣ؿا٬ح
ثٕؽ اٷٝة٦ح( .)4كٹ ٱٞٮـ اٞ٣ٮـ ٤٣ىٺة ظذٯ ٱٞٮـ اٷ٦ةـ( ،)2كٱٞٮـ اٷ٦ةـ ٜلة
٦ذٯ ٝةؿ اٛلٞٲ :٥ظٰ ٔىل ا٣ىٺة .كٱٞٮؿ ا٣كةٜ ٓ٦لة( :)2أٝة٦٭ة آص كأدا٦٭ة(.)5
 :كا٣ذ١جٍل يف أكؿ اٵذاف كاٷٝة٦ح ٦س٪ٯ¨ ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣جةٝؿ
كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚإف ا٣ذ١جٍل يف أكؿ اٵذاف أرثٓٝ .ةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٪٣ةرص :كيف أكؿ اٷٝة٦ح أٱٌ نةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٤ٚ :ٮ ٠رب
اٜلؽكم أرثٕ نة اظذٲةَ نة ٠ةف ٦جذؽٔ نة.)4(Ê
ٝ ¬ :ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ :إذا أذف اٜلؽكم أصـأ ٔ ٨اٛلؤٱؽم؛ ٵ ٫٩إذا قٍٞ
اٛ٣ؿض ٔ ٨ا٣جٕي ق ٨ٔ ٍٞا٢١٣؛ ٵٚ ٫٩ؿض ٛ٠ةٱح ،ك٠ؾا إذا أذف اٛلؤٱؽم
ٱٞٮ ٫٣اٛلؤذف ثٕؽ ٚؿاٗ ،٫كا٣كة٪ٔ ٓ٦ؽ ٚؿاٗ ٫أك ظة ٫٣إف ًف ٱن٘ ٨ٔ ٫٤اٞ٣ٮؿ ثٞ٧ة٣ذ،٫
كٔٝ ٨٦ (( :÷ ٫٪ةؿ ظَل ٱك ٓ٧اٛلؤذف :كأ٩ة أم٭ؽ أف ٹ إ ٫٣إٹ آص كظؽق ٹ َشٱٟ
 ،٫٣كأم٭ؽ أف ٞل٧ؽ نا ٔجؽق كرقٮ ،٫٣رًٲخ ثةٓص رث نة ،كث٧ع٧ؽ ٩جٲ نة ،كثةٷقٺـ دٱ ٪نةٛٗ -ؿ
٦ ٫٣ة دٞؽـ  ٨٦ذ٩ج( .))٫ثكذةف).
( )4كٱؤذف¬ ٍٗ ٨٦ل إذف.
( )4ك٣ٮ ٕ٣ؾر¬.
(ٚ )2إف دؿاػٯ اٷ٦ةـ يف كٝذٝ ٫ةـ اٛلؤد.٥
(٪ٔ )2ؽ ٝٮٝ :٫٣ؽ ٝة٦خ ا٣ىٺة.
( )5كذ ٟ٣ٵٝ ÷ ٫٩ةؿ ذٝ .ٟ٣ٲ :٢كٱـٱؽ :كصٕ ٨٦ ٰ٪٤وةٙلٰ أ٤٬٭ة( .ثكذةف).
( )4كيف ا٘٣ٲر يف َشح ٝٮ « :٫٣كٹ ٱ٤ــ اٛلؿء اصذ٭ةد ٍٗلق ٣ذٕؾر اصذ٭ةدق» أ ٫٩ٱكذعت
ا ٢٧ٕ٣ث٧ؾ٬ت اٍ٘٣ل ٔ٪ؽ دٕؾر اٹصذ٭ةد إذا ٠ةف ً٦ل ٱكذضٲـق اٛل٪ذ ٢ٞإ٣ٲ٬ ٢ٕ٤ٚ ،٫ؾا ٱأيت
 ،٫٪٦كآص أٔ.٥٤
(*) كٚٲْ٩ ٫ؿ .كص ٫اْ٪٣ؿ :اٵػؾ ثةٵظٮَٲح ٝ ٓ٦ٮ٪٣ةٝ ٢٠ :لذ٭ؽ ٦ىٲت.

ق ٍٞاٛ٣ؿض ٔ ٨اٜلؽكم ،ثؼٺؼ أذاف اٛ٣ةقٚ ٜٺ ٱكٍٗ ٨ٔ ٍٞلق( .)4كأ٦ة
اٙل ٰٛ٪إذا أذف كدؿؾ ظٰ ٔىل ػٍل اٚ ٢٧ٕ٣ٲعذ ٢٧أف ٱك ٍٞاٛ٣ؿض ٔ٪ة ٜلؾق
ا٤ٕ٣ح ،ك٤لذ ٢٧أف ٹ ٱك)4(ٍٞ؛ ٵف ذ ٟ٣ػٺؼ إصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ .%
 :ك٣ٲف يف اٵذاف¬ دؿصٲٓ ،ػٺؼ ٦ة ٟ٣كا٣نة .ٰٕٚك٬ٮ أف ٱأيت
ثة٣ن٭ةددَل ٦ؿدَل رس نا ز ٥ٱأيت ُلًل ٠ؾ ٟ٣ص٭ؿ نا( .)2ك ٫٪٦ظٰ ٔىل ػٍل Éا،)2(٢٧ٕ٣
ػٺؼ اٞٛ٣٭ةء( .)5كا٣ذسٮٱت ٣ٲف  ،)4(Ê٫٪٦ػٺؼ ٦ة ٟ٣كا٣نة ،ٰٕٚك٬ٮ ٝٮ:٫٣
«ا٣ىٺة ػٍل  ٨٦ا٪٣ٮـ» ثٕؽ ٝٮ« :٫٣ظٰ ٔىل اٛ٣ٺح» يف أذاف اٛ٣ضؿ.
٦ؿة .كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص٦ :ؿدَل.
 :كا٣ذ٭٤ٲ ٢يف آػؿ اٵذاف(Ê )1
( )4ك٣ٮ أصـاق ٛ٪٣ك( .٫ثؿ٬ةف).)Í( .
( )4اٵك٣ػٯ¬ أ٣ ٫٩لـم إذا أدٯ ثعٰ ٔىل ػٍل ا ،٢٧ٕ٣كإٹ أٔةد٬ة Êك٦ة ثٕؽ٬ة ٵص ٢ا٣رتدٲت.
(قعٮٍف) .كأصـ أ( .ظةمٲح قعٮٍف) .كيف ظةمٲح :كٹ دىط ا٪٣ٲةثح كا٣ج٪ةء ٔىل ٦ة ٝؽ
ٔ ٢ٕٚىل ٦ة دٞؽـ ٕ٣ؽـ إ٣ؾر .كيف ظةمٲح :Êظٲر ًف ٱذ ٫٧٧اٜلؽكم ،ٱٕ :ٰ٪كٱ١ٮف ٔؾر نا؛
ٵف ٬ؾا ٦ؾ٬ج.٫
( )2كوٮرد ٫أف ٱٞٮؿ :أم٭ؽ أٹ إ ٫٣إٹ آص أم٭ؽ أٹ إ ٫٣إٹ آص ،أم٭ؽ أف ٞل٧ؽ نا رقٮؿ آص
أم٭ؽ أف ٞل٧ؽ نا رقٮؿ آص ،ٱأيت ثؾ ٟ٣رس نا ،ز٠ ٥ؾ ٟ٣ص٭ؿ نا .ك ِٛ٣ظةمٲح :ٱٕ ٰ٪ٱأيت
ث ٢١م٭ةدة ٦ؿدَل ،ٹ أ ٫٩ٱأيت ُلًل ٦ؿة ز ٥ثٕؽ٬ة ٦ؿة.
( )2كركل ا٣جٲ٭ ٰٞيف ا٣ك ٨٪ا١٣ربل ثإق٪ةد وعٲط ٔٔ ٨جؽآص ث٧ٔ ٨ؿ أ٠ ٫٩ةف ٱؤذف ثعٰ
ٔىل ػٍل ا ٢٧ٕ٣أظٲة ٩نة .كركل ٚٲ٭ة ٔٔ ٨يل ث ٨اٙلكَل  #أٝ ٫٩ةؿ٬ :ٮ اٵذاف اٵكؿ.
ك ركل اٛلعت اُ٣ربم يف أظ١ة ٨ٔ ٫٦زٱؽ ث ٨أر ٥ٝأ ٫٩أذف ثؾ ،ٟ٣كٝةؿ اٛلعت :ركاق
اث ٨ظــ .كًف ٱ ٨١ٱٕ ٥٤أف أظؽ نا  ٨٦ا٣ىعةثح أ١٩ؿ ٔىل اث٧ٔ ٨ؿ كزٱؽ ث ٨أر ،٥ٝكٹ
أظؽ  ٨٦ا٣ذةثَٕل أ١٩ؿ ٔىل ٔيل ث ٨اٙلكَل .كٝؽ ركل ا٣جٲ٭ ٰٞظؽٱس نة يف ٩كغ ذ،ٟ٣
كَ ٨٦ ٫٪١٣ؿٱًٕ ٜٲٛح ٹ ٱسجخ ا٪٣كغ ث٧س ،٫٤كآص أٔ ٨٦( .٥٤ػٍ ا٣كٲؽ ٞل٧ؽ ث٨
إثؿا٬ٲ ٥ا٣ٮزٱؿ ٬ ٨٦ة٦ل اٵزًلر).
( )5أ٦ة ا٣نة ٰٛٚ ٰٕٚأػٍل ٝٮ٣ٲ ٫أً٠ ٫٪٦ ٫٩ل ذ٠ؿق يف َشح اٵز٬ةر كٍٗلق.
( )4ث ٢ثؽٔح.
( )1ك٠ؾا اٷٝة٦ح.)Í( .

كاٷٝة٦ح ٦س٪ٯ ٠ةٵÊذاف .كٝةؿ ا٣نةٚ :ٰٕٚؿادل إٹ ا٣ذ١جٍل يف أكٜلة كآػؿ٬ة
كٝؽ ٝة٦خ ا٣ىٺة ٧ٚس٪ٯ .كٝةؿ ٦ة :ٟ٣إ١لة ٚؿادل ٤٠٭ة.
 :كإً٩ل ٱىط أذاف ا٣ؾ٠ؿ اٛل ٙ٤١اٛلؤ ٨٦اُ٣ة٬ؿ¬  ٨٦ا٘ل٪ةثح( ،)4ك٣ٮ ٞلؽ¬ز نة(،)4
ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح يف ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف كا٣ك١ؿاف كاٛلؿأة( ،)2كػٺؼ ا٣نةٰٕٚ
يف ا٘ل٪ت( ،)2كػٺؼ أٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ يف اٛ٣ةقٍٗ ٜل ا٣جةٰٗ ،كػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح
كا٣نة ٰٕٚكٝؽٱٝ ٥ٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ٚٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة(.)5
م أذاف إ٣جؽ إٹ أف¬ ٱ٦ ٫ٕ٪٧ٮٹق أذاف ا٣ذُٮع ،ك ٫٤ٕ٣ظٲر أذف
 :ك٣لـ ¬
ٍ٘٣لق ثٕؽ أف أذف ٛ٪٣ك ٫يف ث٤ؽ آػؿ ،أك أذف ٍٗلق يف ث٤ؽ كإ٣جؽ ٚٲ )4(٫ز ٥أذف
إ٣جؽ يف ث٤ؽ آػؿ .كٝةؿ اٞٛ٣٭ةء ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط ك٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ:
٬ٮ ظٲر ٝؽ أذف ٍٗلق .كٚٲْ٩ ٫ؿ( .)1ك٣ٲف ٤٣كٲؽ¬ ٔ ٓ٪٦جؽق  ٨٦ا٣ىٺة يف أكؿ
كٝذ٭ة ،ك ٨٦ ٫ٕ٪٦ ٫٣وٺة ا٘لٕ٧ح( )1كا٘لًلٔح(.)1
(٠ )4ةٚلُجح كاٞ٣ؿآف ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱؤذف ا٣ؿص ٢إٹ ك٬ٮ َة٬ؿ)).
( )4أو٘ؿ.)Í( .
( )2كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚدىط إٝة٦ذ٭ة ٹ أذا١لة .كٹ ػٺؼ أ ٫٩ٹ ٣لت ٔ٤ٲ٭ ،٨كدٮ ٙٝأثٮ
َة٣ت يف اٹقذعجةب ،ك٠ٺـ أيب صٕٛؿ يف َشح اٷثة٩ح ٱؽؿ ٔىل أ٣ ٫٩ٲف¬ ث٧كذعت.
(ز٬ٮر) .كٝٮاق يف ا٣جعؿ.
(ٞٚ )2ةؿ :ٱىط ٠ة٣ذكجٲط٪٤ٝ .ة :ٹ ٝٲةس  ٓ٦ا٪٣ه .كٱٮا٪ٞٚة يف اٷٝة٦ح.
( )5قٮاء ٠ةف ٚك ٫ٞثة٣جٰ٘ أـ ثٍ٘لق.
كق.ٓ٧
¨
()4
( )1كص ٫اْ٪٣ؿ أف اٛلضـم ٬ٮ اٵذاف اٵكؿ ،كأذاف إ٣جؽ  ٨٦ثٕؽ ٹ ظ ٫٣ ٥١ك٣ٮ أذف ٫٣
قٲؽق( .ثكذةف)٠ .ٺـ اٞٛ٣٭ةء ٦كذٞٲ ٥؛ ٚإف اٵذاف ثٕؽ اٵذاف دُٮع ،كأ٣ ٫٩ٮ ق ٫ٕ٧أظؽ
كوىل يف ث٤ؽ آػؿ أصـأ ً٠ل ذ٠ؿكاٚ ،ٺ كص٤٣ ٫ذٍْ٪ل .ك(.)Í
كاٛلؾ٬ت ػٺ.٫ٚ
¬
()1
(*) كإ٣ٲؽٱ.٨
( )1ظٲر ًف ٱ٦ ٨١ؾ٬ت إ٣جؽ ا٣ٮصٮب.

كٹ ٣لـم أذاف ا٣ٺظ ٨إذا ٍٗل¬ اٛلٕ٪ٯ(.)4
 :ٱنرتط يف اٛلٞٲ ٥أف ٱ١ٮف ٬ٮ اٛلؤذف( )4إٹ ٕ٣ؾر؛ ٵ١لًل ٠ةٕ٣جةدة
ا٣ٮاظؽة ٚٺ ٱذٮٹً٬ل از٪ةف( ،)2ذ٠ؿق يف اٍ٣صح .ك٣ٮ أٔةد ا٣سةٌل اٵذاف ٚٺ ٱٞٲ٥
إٹ ٕ٣ؾر  ٨٦اٵكؿ٩ ،عٮ أف ٱ١ٮف ٞلؽز نة ٚٲنذ٘ ٢ثة٣ٮًٮء أك ٩عٮ ذ .ٟ٣كٝةؿ
أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱىط أف ٱٞٲٍٗ ٥لق  ٞ٤ُ٦نة .كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱىط
 ٞ٤ُ٦نة( .)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إذا ر٬ل اٛلؤذف(ٍ٘٣ )5لق ثةٷٝة٦ح وط¨(.)4
٤ٚ :ٮ أذف صًلٔح أٝةـ

ا٣ؿادت)1(Ê

إف ٠ةف ٚٲ٭ٚ ،٥إف ًف ٱٚ ٨١ة٣كةثٜ

ٔيل :ثآػؿق(ٚ ،)1إف اقذٮكا ٝؿع¬ ثٲ٪٭ ٥إذا دنةصؿكا(.)1
ثأك ،٫٣كٝةؿ اٞٛ٣ٲ¬ ٫
 :كٹ ٱٞٲ ¬٥اٛلعؽث ،ػٺؼ أيب إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة٤ٚ ،)40(ٰٕٚٮ
(٩ )4عٮ ً ٥ا١٣ةؼ يف ا٣ذ١جٍل ،كٚذط ا٣ٺـ يف رقٮؿ آص ،كر ٓٚا٣ٲةء  ٨٦ظٰ( .ثؿ٬ةف).
كر ٓٚا٣ؽاؿ ٞ ٨٦ل٧ؽ ÷.
(٬ )4ؾا ظٲر Êأرادكا وٺة صًلٔح ،كإٹ أٝةـ ٪٦ ٢٠٭ٛ٪٣ ٥ك .)Í( .٫كٹ ظ ٜيف اٷٝة٦ح
ٛلٝ ٨ؽ وىل ،ك٠ؾا اٞ٣ة٬ل ٹ ِلـم إٝة٦ذ ،٫كّة٬ؿق ك٣ٮ أراد إ٦ ٢ٛ٪٣٭.)Í( .٥
ثؼٺؼ اٵذاف ٚإ٤٣ ٫٩ٮٝخ.
(*) ٤ٚٮ أٝةـ ٍٗل اٛلؤذف ٍ٘٣ل ٔؾر ًف دىط إ¬ٝة٦ذ.٫
(*) ٞ٣ٮ ٨٦(( :÷ ٫٣أذف ٚ٭ٮ ا٣ؾم ٱٞٲ.))٥
(ٕٚ )2ىل ٬ؾا ٣ٮ ر٬ل ٍ٘٣لق ثةٷٝة٦ح ًف دىط( .ثؿ٬ةف).
(ٚ )2إف دٕؾرت اٷٝة٦ح  ٫٪٦أٔةد ٍٗلق اٵذاف ز ٥ٱٞٲ٬( .٥ة٦ل َشح أز٬ةر).
( )5أم ٨ّ :ا٣ؿًة كإف ًف ٤لى.)Í( .ِٛ٣ ٢
( )4ٵف اٷٝة٦ح ظ٧٤٣ ٜؤذفٚ ،إذا أذف ٍ٘٣لق ُلة وعخ( .ثؿ٬ةف).
( )1قٮاء قج ٜأك قج ،ٜذ٠ؿق أوعةب ا٣نةَ( .ٰٕٚشح أز٬ةر).
( )1ٵ ٫٩ا٣ؾم أق ٍٞا٣ٮاصت.
(ٞ٣ )1ٮ٣(( :÷ ٫٣ٮ ٱٕ ٥٤ا٪٣ةس ٦ة يف ا٪٣ؽاء كا٣ى ٙاٵكؿ ٹقذ٭٧ٮا ٔ٤ٲ .))٫كركل أف ا٪٣ةس
دنةصؿكا ٱٮـ اٞ٣ةدقٲح يف اٵذافٚ ،ةػذى٧ٮا إٌف قٕؽ ث ٨أيب كٝةص ٞٚؿع ثٲ٪٭( .٥ثكذةف).
(ٞٚ )40ة٣ٮا :ٹ ٱنرتط ا٣ٮًٮء؛ ٵف اٙلؽث ٹ ٱ٪ةٚٲ٭ة( .ثؿ٬ةف) .ككصٝ ٫ٮ٪٣ة أ ٫٩ذ٠ؿ
ٱذٞؽـ ا٣ىٺة ٚأمج ٫اٚلُجح( .ز٬ٮر) .كٵ ٫٩اٛلٕ٭ٮد ٦ ٨٦ؤذٌل رقٮؿ آص ÷ٚ ،إ١ل٥
٠ة٩ٮا ٹ ٱٞٲ٧ٮف إٹ ٔىل َ٭ةرة( .ثكذةف).

أٝةـ

اٛلذٮًئ()4

ز ٥أظؽث ٞٚؽ أصـأت ٍ٘٣لق ٹ  ،٫٣ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓصٝ ،ةؿ

أثٮ صٕٛؿ :ٵ ٫٩ٱُٮؿ اٛ٣ى ٢ثٲ٪٭ة كثَل وٺد ٫ٹمذ٘ة ٫٣ثة٣ٮًٮءٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ث ٨أٖلؽٕٚ :ىل ٬ؾا ٚ ٨٦كؽت وٺد ٫أٔةد اٷٝة٦ح ٤٣سة٩ٲح .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :إف ظؽث اٛلٞٲ ٥ثٕؽ إٝة٦ذ ٫ٹ ٱٛكؽ٬ة¬ ٔ٤ٲً٠ ٫ل ٹ ٱٛكؽ٬ة ٍ٘٣لق(.)4
¬ :ك٣لٮز د٤ٞٲؽ اٛلؤذف إ٣ؽؿ( )2يف دػٮؿ ا٣ٮٝخ يف ا٣ىعٮ ،ٹ يف
ا٘٣ٲ ٢١ٚ ٥ٱذعؿل ٛ٪٣ك٤ٚ .٫ٮ ٔؿؼ اٛلؤذف يف ا٘٣ٲ ٥أف ٍٗلق ٱ٤ٞؽق ٠ل ٨ق٫ٕ٧
أذف رس نا( )2إٹ أف ٤لى ٫٣ ٢ا ٥٤ٕ٣ثؽػٮؿ ا٣ٮٝخ.
¬ :ك٣لت ٠ٮ ٫٩أ٦ٲ ٪نة ٦ٮزٮ ٝنة ث ٫يف ٕ٦ؿٚح اٵكٝةت ك ٙ٠اْ٪٣ؿ ٔ٨
إ٣ٮرات يف ٦بؾ٩ذ ،٫كٝؽ ٝةؿ ÷(( :أ ٨٦ ٢ٌٚيف اٛلكضؽ

اٷ٦ةـ()5

ز٥

اٛلؤذف ،زٔ ٨٦ ٥ىل ٱَ٧ل اٷ٦ةـ)).
 ٨٦ :أذف ز ٥اردؽ أٝةـ ٍٗلق( ،)4كإف ٦ةت أك أٗ٤ٔ ٰ٧ٲ ٫يف أذا ٫٩أك
إٝة٦ذ ٫أٓلٍٗ ٫لق كث٪ٯٔ Éىل ٦ة ٝؽ أدل ٪٦٭ًل .كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ :ٱٕٲؽ اٵذاف ٍٗلق يف
()1
ٍٗل .ك٦ذٯ َشع
ذ .٫٤٠ ٟ٣ك١ٔ ٨٦ك٭ًل Êأك دؿؾ مٲب نة ٪٦٭ًل أٔةد  Ê٨٦ظٲر ٌ

(ٝ )4ةؿ  :#إٝة٦ح اٛلذٲ ٥٧ٹ ِلـم إٹ يف آػؿ ا٣ٮٝخ٩( .ضؿم) (.)Í
( )4ك٬ٮ اٵز٬ةر ظٲر ٝةؿ :كٹ ٱِص إظؽاز ٫ثٕؽ٬ة.
( )2إ٣ةرؼ اٛلٮا ،ٜٚأك يف ا٣ٮٝخ اٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ.)Í( .٫
( )2كصٮث نة¬.
(٬ )5ؾا ٦ؾ٬ج٪ة أف اٷ٦ةـ أ ٨٦ ٢ٌٚاٛلؤذف ؛ ٜلؾا اٙلؽٱر كأ٦سة .٫٣كٝةؿ ثٕي أوعةب
ا٣نة :ٰٕٚاٛلؤذف أ ٢ٌٚ؛ ٞ٣ٮ (( :÷ ٫٣اٛلؤذ٩ٮف أ٪٦ةء ،كاٵا٧ح ً٪٧ةء)) كظةؿ اٵَ٦ل
ػٍل  ٨٦ظةؿ اَ٧ٌ٣ل٪٤ٝ .ة :اًٌ٣ل٩ح ٹ د٪ةيف ا ،٢ٌٛ٣كٵف ا٣ؿقٮؿ ÷ كاٚلٛ٤ةء
ا٣ؿامؽٱ ٨كاٵا٧ح ا٣كةثَٞل كاٛلٞذىؽٱ٠ ٨ة٩ٮا أا٧ح كًف ٱ١ٮ٩ٮا ٦ؤذَ٩ل( .ثكذةف).
( )4كأ٦ة ٬ٮ يف ٛ٩كٚ ٫ٲْ٪ؿ ٣ ٢٬لت ٔ٤ٲ ٫إٔةدة اٵذاف ً٠ل يف اٙلش كا٣ىٺة إذا ث ٰٞكٝذ٭ة؟
٠ؾ .ٟ٣كٝٲ٣ :٢لـٱٛ٪٣ ٫ك ٫إف وىل يف د ٟ٤ا٣ج٤ؽ أك يف اٛلكضؽ ا٣ؾم أٝةـ ٚٲ ،٫كإٹ ٚٺ.
¬ ٫٤ٕ٣
ٔ١ف ٦ؿار نا؛ ٵ ٫٩ػٺؼ اٛلٍصكع ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر .كٝٲ٣ :٢لـم  ٓ٦ا٣ذٕ١ٲف
¬
( )1ك٣ٮ
زًلف ٦ؿات.ا٬ػ ك ٨٦ا٣ذٕ١ٲف دٞؽٱ ٥اٷٝة٦ح ٔىل اٵذاف.)Í( .

اٛلٞٲ٠ ٥ؿق( )4ا٣ؽػٮؿ يف وٺة  .٢ٛ٩ك٣لٮز أذاف اٵٔ٧ٯ(ٝ ،)4ةؿ أثٮ َة٣ت:
ث٬ ٢ٮ أ.)2(Ê٢ٌٚ
 :إً٩ل ٣لت اٵذاف ٵكٝةت ا٣ى٤ٮات اٚل٧ف(ٕ ٨٧ٚ ،)2لٓ ثَل وٺدَل
 ٰٛٚا٣ذٞؽٱ ٥ٱؤذف ٦ؿة كٱٞٲ ٢١٣ ٥وٺة ،كيف ا٣ذأػٍل ٠ؾ٪ٔ ¬ٟ٣ؽ٩ة ،كٝةؿ يف
اٍ٣صح ٔ ٨زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح :ٱٚ ٰٛ١ٲ ٫أذاف كإٝة٦ح .كأ٦ة يف ٕلٓ
اٛلنةر٠ح ٚٲؤذف كٱٞٲ ٢١٣ ٥وٺة(.)5
¬ ٨٦ :أراد ٌٝةء ٚةاذح أذف ٜلة كأٝةـ ٩ؽث نةٚ ،إف ٕلٓ و٤ٮات ٌٝةء أذف
٣ٶكٌف( )4كأٝةـ  ٢١٣وٺةٚ ،إف ػةؼ اٞ٣ة٬ل اٹ٣ذجةس ثٮٝخ وٺة ظةرضة ًف
ٱؽػ ٢كٝذ٭ة أذف¬ رسان( ،)1كإف ٠ةف ٝؽ دػ ٢كٝذ٭ة أصـأ ٜلًل¬  ٕ٦نة .كٝةؿ يف ا١٣ةيف
كا٣ذؾ٠ؿة :ٹ ٣لـم أذاف اٌٞ٣ةء ٣ٶداء(.)1
٣لـ٦ل،٥
¬
 :إذا أذف ٍ٘٣لق ٝ ٨٦ؽ أذف ٛ٪٣ك ٫يف ث٤ؽ آػؿ ٞٚةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ:
كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ :ٹ ٣لـ٦ل .٥ك ٨٦ػيش ٚٮت ا٣ٮٝخ إف امذ٘ ٢ثةٵذاف
( )4د٪ػـٱػ¬.٫
( )4ٱٕ :ٰ٪كٹ ٱ١ؿق؛ ٵف اث ٨أـ ١٦ذٮـ ٠ةف ٱؤذف ك٬ٮ أٔ٧ٯ كًف ٱ١٪ؿق ا٣ؿقٮؿ ÷( .ثكذةف).
( )2ٵ ٫٩ٹ ٱ ٓٞثُصق ٔىل ٔٮرات اٛلكَ٧٤ل( .ثكذةف) .كَؿٱ ٫ٞإٌف ٕ٦ؿٚح ا٣ٮٝخ ا٣كؤاؿ( .ثكذةف).
( )2كذٛ ٟ٣لة ركم ٔ ÷ ٫٪أٝ ٫٩ةؿٚ(( :ؿض آص ٔىل ٔجةدق ٗلف و٤ٮات ٨٧ٚ ،ظةِٚ
ٔ٤ٲ٭ ٨ظَل ٱ٪ةدل ٜل ٨كأظك ٨كًٮء ٨٬كأد ٥ر٠ٮٔ٭ ٨كػٌٮٔ٭ ٨كػنٮٔ٭٠ ٨ةف
٪ٔ ٫٣ؽ آص ٔ٭ؽ أف ٱؽػ ٫٤ا٘ل٪ح ،كإف ًف ٱأت ُل ٨كًٲٓ ظٞٮٝ٭ً ٨ف ٱ٪ٔ ٫٣ ٨١ؽ آص ٔ٭ؽ،
ٚإف مةء ٔؾث ٫كإف مةء ٗٛؿ ( .))٫٣ثكذةف).
( )5ٵف  ٢٠وٺة يف كٝذ٭ة( .ثكذةف) .كٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف ٕلٲٓ كٝخ اٛلنةر٠ح ثٕؽ ٦ىٍل ّ٢
ٱ ٰٛ١أذاف كاظؽ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
¬
٨ ٢٠لء ٦سً٠- ٫٤ل ٬ٮ اٛلٞؿر-
( )4ث٤٣ ٢ٮٝخ ا٣ؾم أراد ٚٲ ٫اٌٞ٣ةء.)Í( .
( )1كصٮث ن¬ة.
( )1ٵف ا ٢ٛ٪٣ٹ ٱك ٍٞاٛ٣ؿض( .ثكذةف) .كيف اٹ٩ذىةر أ٣ ٫٩لـم؛ ٵٍٗ ٫٩ل ٞ٦ىٮد يف
ٛ٩كٛ٦( .٫ذٰ) .ثؼٺؼ اٷٝة٦حٔ( .لة.)ٰ٦

كاٷٝة٦ح دؿ٠٭ًل .)4(Êكٹ أذاف ٣ىٺة ا٘ل٪ةزة كقةاؿ ا٪٣ٮا٨١٣ ،٢ٚ

ٱؤذف()4

٣ىٺة ا١٣كٮَٚل كاٹقذكٞةء كإ٣ٲؽٱ :٨ا٣ىٺة صةٕ٦ح(.)2

( )4كصٮث نة¬.
( )4أم :ٱ٪ةدل ٜلة.
ا٣ىعٲط ٹ ٱكذعت٬( .ؽاٱح) .ث ٢ٱٞٮؿ:
¬
( )2كيف اقذعجةب ا٪٣ؽاء يف وٺة ا٘ل٪ةزة كص٭ةف،
ا٣ىٺة ٱؿٖل ٥١آص دٕةٌف.
(*) ثة٪٣ىت ٔىل اٷٗؿاء ،أم٧٤٬ :ٮا إٌف ا٣ىٺة ،كصةٕ٦ح ٔىل اٙلة٣ٲح.

باب صفت انصالة

ٚؿكً٭ة ٍٔصة:
ك٣ٲكخ  ٨٦ا٣ىٺة( ،)4ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة .ٰٕٚكٞل٤٭ة
¬
اٵكؿ :ا٪٣ٲح(،)4
ظةؿ ا٣ذ١جٍلة أك ٝج٤٭ة¬ ك٣ٮ ثٞؽر

ا٣ذٮص)2(٫

٦ة ًف ٱٕؿض( .)2كٔىل أظؽ ٝٮٍف

اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة٣ ٰٕٚلت أف د١ٮف ظةؿ ا٣ذ١جٍلة .كا٣ٮاصت ٪٦٭ة أف Éٱ٪ٮم َٔل
ا٣ىٺة ٠ةْ٣٭ؿ( )5ك٩عٮق ،ٹ ٠ٮ١لة ٚؿً نة ٚٺ ٣لت¬ ،ػٺؼ ثٕي أوعةب
ا٣نة ،)4(ٰٕٚكٹ أ١لة¬ أداء( )1ظٲر ٣ٲف ٔ٤ٲٚ ٫ةاذح  ٨٦ص٪ك٭ة ،كٹ أف ٱؤد٦لة ٓص
دٕةٌف( ،)1ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر.
( )4كٔ ٨اٵو ٥كاث٤ٔ ٨ٲح ٹ ِلت كٹ قةاؿ اٵذ٠ةر ،كإً٩ل ا٣ٮاصت اٵٕٚةؿ؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌف:
ار َن ُكٔا َو ْ
اش ُ
ْص ْ
ش ُدواّص كًف ٱؾ٠ؿ٬ة٪٤ٝ .ةٝ :ؽ د٣خ اٵد٣ح  ٨٦ا١٣ذةب كا٣ك٪ح ٔىل كصٮب
ا٪٣ٲح كقةاؿ اٵذ٠ةر ،كاٷصًلع ٕٞ٪٦ؽ ٔىل ثُٺف ٬ؾق اٛلٞة٣ح( .ثكذةف).
(*) كيف ا٣جعؿ صٕ٤٭ة َشَ نة ٹ ٚؿً نة.)Í( .
َ
ُ
ْ
ذ
ي ُُل ّ
اّلِل ُمي ِط َ
(*) كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو ٌَا أُم ُِروا إ ذَل ِِلَ ْكتُ ُدوا َ
ال َ
ِيَّص [ا٣جٲ٪ح ]5كٝٮ٫٣
ِ
ِ
÷(( :اٵًٔلؿ ثة٪٣ٲةت)).
( )4كإٹ ٣ــ أف دٛذٞؿ ا٪٣ٲح إٌف ٩ٲح .كيف ٔؽ٬ة  ٨٦اٛ٣ؿكض ٦ة ٹ ٥لٛٯ؛ ٵف اٍ٣صط ٦ة أذرب يف
ا٣ىٺة ثعٲر ٱٞةرف ٕ٦ ٢٠ذرب ٚٲ٭ة قٮاق ٠ةُ٣٭ةرة ،كاٛ٣ؿض ثؼٺَ( .٫ٚشح ُلؿاف ٪ٕ٦ٯ).
ا٣ذٮص٭ةف ،كاػذةرق ا٣ن١ةٱؾم ،ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نة.ٰ٦
¬
( )2ا١٣جٍل .كٝٲ:٢
( )2كٹ ٱٕٚ ٢ٕٛٺن ٱ٪ةيف ا٣ىٺة إٹ ٦ة ٠ةف ٞ٦ ٨٦ؽ٦ةٔلة( .دٱجةج) .كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.)Í( .٫ٚ
(*) كّة٬ؿ اٵز٬ةر ك٣ٮ أٔؿض.)Í( .
( )5كيف َشح اٵز٬ةر٣ :لٮز أف ٱ٪ٮم ّ٭ؿ ٱٮ ٫٦أك ُٔصق ،أك اْ٣٭ؿ كٱؿٱؽ اٛلٕ٭ٮد.
٣لـم ،ك٬ٮ ّة٬ؿ
(ثٚ .)٫ْٛ٤إف ًف ٱؿد ذ ٟ٣كٹ ٚةاذح ٔ٤ٲْٚ ٫ة٬ؿ ٬ؾا أ ٫٩ٹ ٣لـم .كٝٲ¬ :٢
ا٣ذؾ٠ؿة كا٣جٲةف.
( )4ٱٕ :ٰ٪اٛلؿكزم ٚأكصت ٩ٲح اٛ٣ؿًٲح٪٤ٝ .ة٩ :ٲح اْ٣٭ؿ ٠ةٚٲح؛ إذ اْ٣٭ؿ ٹ ٱ١ٮف إٹ ٚؿًة( .ثكذةف).
( )1كذ ٟ٣ٵف ٤ٕٚ٭ة يف كٝذ٭ة ٝؿٱ٪ح اٵداء( .ثكذةف).
( )1كذ ٟ٣ٵف اٷٱًلف ثةٓص ٠ةؼ؛ ٵف اٛلىيل إذا ٠ةف ٦ؤ ٪٦نة ٚىٺدٓ ٫ص دٕةٌف ،كٔجةدد.٫٣ ٫
(ثكذةف).

¬
كاٛلكذعت
:

يف()4

ا٪٣ٲح أف ٱ٪ٮم ا٣ٮاصت ٱؤدٱ٣ ٫ٮصٮث٫

ك٣ٮص)4(٫

كصٮث ٫دْٕٲ نًل ٓص دٕةٌف كدٞؿث نة إ٣ٲ ٫كا٦ذسةٹن ٵ٦ؿق ،كدْٕٲ نًل ١٣ذةب آص ك٣ك٪ح رقٮؿ
آص ÷ٚ .٭ؾق ا٪٣ٲح ٱكذعُ ٜلة ا٣سٮاب ا١٣ةٔ ٢٦ىل ا٣ىٺة ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ¬ ثةٓص.
كٝةؿ أثٮ َة٣ت كاٛلٕذـ٣ح :ٹ ٱكذع ٫ٞإٹ ثذ١ؿٱؿ ا٪٣ٲح  ٢٠ ٓ٦ر.)2(٨٠
ٚ :إذا أراد ثة٣ىٺة ا٣ؿٱةء كظك ٨ا٣ؾ٠ؿ ًف دىط¬( ،)2كإف أراد ُلة
وعخ( ،)5ػٺؼ أيب ِ٦ص(.)4
¬
ٹقذعٞةؽ ا٣سٮاب أك ا٣كٺ٦ح  ٨٦إٞ٣ةب
 ٨٦ :ا٣ذجف ٔ٤ٲ ٫ثٞةء ا٣ٮٝخ ٩ٮل ٚضؿ ٱٮ ٫٦أك ُٔصق أك ٔنةء ٣ٲ٤ذ٫
كأصـاق قٮاء ٠ةف¬ أداء أـ ٌٝةء ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٜلؽكٱح إذا ثةف
ػؿكج ا٣ٮٝخ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٔيل ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٣لـٱ٫؛ ٕ٣ؽـ ٩ٲح اٌٞ٣ةء ،كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ث٣ ¬٢لـٱ٫؛ ٵف ٩ٲذ٬ ٫ؾق ٍ٦صكَح يف اٛلٕ٪ٯ ثأ١لة أداء كإٹ ٌٞٚةء(.)1
ً ٨٦ :ف ٱ٤ٔ ٨١ٲّ ٫٭ؿ ٚةاخ ٩ٮل ّ٭ؿ ٱٮ ٫٦أك كٝذ ٫أك اْ٣٭ؿ( .)1ك٨٦
( )4يف (د).»٨٦« :
( )4ك٬ؾا ٱنٝ ٢٧ٮؿ  ٨٦ٱٞٮؿ :ا٣ٮاصجةت  ،ُٙ٣ك ٨٦ٱٞٮؿ :إ١لة م١ؿ.
( )2ك٠ؾا يف قةاؿ إ٣جةدات.
( )2كا٩ذٞي كًٮؤق ٔىل ٦ة دٞؽـ  ٨٦اٚلٺؼ( .ثؿ٬ةف).
َ
َ
َ
( )5كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َويَ ْد ُقٔجَِا َردتًا َو َرْتًاّص [اٵ٩جٲةء( .]10ثكذةف).

(ٍٚ )4صط أف ٱؤد٦لة ٣ٮصٮُلة( .ثكذةف).
( )1فائدة ٨٦ :أدرؾ  ٨٦اٛ٣ضؿ رٕ٠ح ز ٥إً ٫٩ف ٱٞؿأ ٚٲ٭ة ،زٝ ٥ةـ ٤٣سة٩ٲح ٞٚؿأ ٚٲ٭ة زٕ٤َ ٥خ
ا٣ن٧ف ٚإف وٺدٍٗ ٫ل وعٲعحٚ ،ٺ ِلـم ٹ أداء كٹ ٌٝةء .كاٛلؼذةر وعذ٭ة ٌٝةء
ظٲر أَ ،ٜ٤ٹ ظٲر ٩ٮل أداء؛ ٵف ا٪٣ٲح ٍ٘٦لة .ٱٞةؿ ٔىل اٛلؼذةر :إف ٠ةف ٝٲة ٫٦يف
ا٣ؿٕ٠ح اٵكٌف ٞ٦ؽار اٛ ٣ةّلح كا٣سٺث اٳٱةت ٚىٺد ٫وعٲعح أداء ك٣ٮ ًف ٱٞؿأ ٚٲ٭ة ،ث٢
ٝؿأ يف ا٣سة٩ٲح ،كإف ٠ةف ٝٲة ٫٦يف اٵكٌف دكف ذٚ ٟ٣ٺ دىط ٹ أداء كٹ ٌٝةء؛ ٵ ٫٩ر ٓ٠يف
اٵكٌف ك٬ٮ ٟلةَت ثة٤٣جر ثٞ٧ؽار ا٣ٮاصت  ٨٦اٞ٣ؿاءة كإف ًف ٱٞؿأ ٚٲ٭ة ً٠ل ٨ٔ Í
اٛلٛذٰ ،كآص أٔ( .٥٤قٲؽ٩ة اٙلك ٨ث ٨أٖلؽ ا٣نجٲجٰ  )ªك(.)Í
( )1كإف ًف ٱؿد Êاٛلٕ٭ٮد ٔىل ّة٬ؿ ا٣ذؾ٠ؿة كا٣جٲةف ،ػٺؼ ٦ة يف َشح اٵز٬ةر.

ٔ٤ٲّ ٫٭ؿ ٚةاخ ٚإف ٩ٮل ّ٭ؿ ٱٮ ٫٦أك اٵداء أصـاق¬ ،كإف ٩ٮل ّ٭ؿ كٝذٞٚ ٫ةؿ اٛلؤٱؽ
ثةٓص٣ :لـٱ ٞ٤ُ٦ ٫نة( ،)4كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٹ ٣لـٱ )4(¬٫إٹ إذا ٠ةف يف آػؿ ا٣ٮٝخ ،كإف
٩ٮل اْ٣٭ؿ  ٞ٤ُ٦نة ًف ٣لـق¬( ،)2ػٺؼ اٙلٞٲ .ٰ٪ك١٬ؾا يف قةاؿ اٛ٣ؿااي.
 :كاٌٞ٣ةء ٤لذةج إٌف ٩ٲح اٌٞ٣ةء(٪ٔ )2ؽ اٜلؽكٱح ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص()5

كا٣نةٝ ،ٰٕٚةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إٹ أف ٱى٤ٲ ¬٫يف كٝخ ٹ ٱى٤ط ٣ٶداء ًف ٤لذش إٌف
٩ٲح اٌٞ٣ةء .كٹ ٣لت¬ ٚٲ ٫ا٣ذٕٲَل ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٞٚةؿ :ٱ٪ٮم أكؿ ٦ة ٔ٤ٲ٨٦ ٫
ٚٲ ٫دؿدٲت ،ػٺؼ ا٪٣ةرص ٞٚةؿ:
د ٟ٤ا٣ىٺة أك آػؿ ٦ة ٔ٤ٲ٪٦ ٫٭ة .كٹ ٣لت ¬
ٱ٪ٮم أكؿ ٦ة ٔ٤ٲٝ .٫ةؿ اٵقذةذٚ :إف ا٣ذجف ٔ٤ٲ ٫أكؿ ٦ة ٚةد ٫ثؽأ ثةْ٣٭ؿ(.)4
اْ٣٭ؿ ٦ؤد نًل ث٫
Ê
 ٨٦ :ا٣ذجف ٔ٤ٲ٦ ٫ة ٱىيل اٷ٦ةـ ّ ٢٬٭ؿ أك ٕلٕح ٩ٮل
ك٣ٮ ٠ة٩خ وٺة Éاٷ٦ةـ ٕلٕح ،ك٦ذٯ ق ٥٤اٷ٦ةـ أدّ ٥٭ؿق ،Êكٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إ٫٩
ٱ٪ٮم ٦ة ٱى٤ٲ ٫اٷ٦ةـ .ك٬ٮ ث٪ةء ٔىل أو ٫٤أ ٫٩ٹ ٣لت قًلع ٨لء  ٨٦اٚلُجح(.)1
ٝةؿ اث ٨اٚل٤ٲ :٢ك٬ؾا ػةص يف ا٘لٕ٧ح كاْ٣٭ؿ؛ ٵ١لًل يف ظ ٥١اٛ٣ؿض
ا٣ٮاظؽ( ،)1كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ٱىط يف اْ٣٭ؿ كإُ٣ص
كيف اٛل٘ؿب كإ٣نةء ثٕؽ دػٮؿ كٝخ ا٣سة٩ٲح ٔىل اٞ٣ٮؿ ثكٞٮط ا٣رتدٲتٚ ،إف ثةف
( )4ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ يف أكؿ ا٣ٮٝخ؛ ٵف ا٣ٮٝخ ٦ذَٕل ٣ٶداء؛ ٤ٚ٭ؾا اُ٩صؼ إٌف اٛلؤداة ،كٹ
ٱُ٪صؼ إٌف اٌٞ٣ةء إٹ ث٪ٲح .كظضح أيب َة٣ت :أف ا٣ٮٝخ وة٣ط ٣ٶداء كاٌٞ٣ةءٚ ،ٺ
ٱُ ٪صؼ إٌف أظؽً٬ل دكف اٳػؿ ،إٹ يف آػؿ ا٣ٮٝخ ٚٲذَٕل ٣ٶداء( .ثكذةف).
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣إٹ ٤٣جف.
( )2إٹ إذا ٠ةف يف آػؿ ا٣ٮٝخ أصـاق¬.
ا٤٣جف ً٠ل يف ا٘٣ٲر.
Ê
(ٓ٦ )2
(ٔ ٓ٦ )5ؽـ¬ ا٤٣جف.
( )4ٵ ٫٩أكؿ ٦ة كصت  ٨٦ا٣ى٤ٮات( .ق٤ٮؾ).
( )1كأف ا٘ل٭ؿ كاٷرسار ٔ٪ؽق ٬ٲبح.
(ٝ )1ٮم ٔىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص.

٦ ٫٣ة  ٰ٬وعخ ،كإف ا٣ذجف  ٰٛٚاٛل٘ؿب كإ٣نةء ٱٕٲؽً٬ل( ،)4كأ٦ة يف اْ٣٭ؿ
كإُ٣ص ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إ ٫٩ٱىيل أرثٕ نة ًٔل ث٤ٔ ٰٞٲ٪٦ ٫٭ًل ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل:
ث ٢ٱٕٲؽً٬ل؛ ٵف اٛلؤٱؽ ثةٓص ٹ ٣لٲـ ا٪٣ٲح اٛلرتدد Ðة ثَل ٚؿًَل.
 ٨٦ :أراد إٔةدة وٺد ٫اظذٲةَ نة ٩ٮل آػؿ ٦ة ٔ٤ٲ٪٦ ٫٭ةٚ ،ذ٪ٔ ٓٞ٭ة إف
٠ة٩خ ثةٝٲح ،كإٹ  ٨ٕٚآػؿ ٦ة ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ص٪ك٭ة ٚةاذح( ،)4ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓصٝ ،ةؿ
ىط ٔ٪ٔ ٫٪ؽ اٜلؽكٱح(،)2
اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨كٝؽ ظى٤خ٩ Êٲح اٌٞ٣ةء ٪٬ة يف اٛلٕ٪ٯ ٚذ ¬
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ دىط ٔ ٨اٌٞ٣ةء ٔ٪ؽ٥٬؛ ٕ٣ؽـ ٩ٲذ ،٫ك ٨١٣د١ٮف
ٛ٩ٺن؛ ٵف ٦ة ًف ٱ ٨ٔ ٓٞاٛ٣ؿض كٛ٩ ٓٝٺن.
¬ :كِلت إًةٚح  ٢٠ذم قجت إٌف قجج٠ ،٫ةٕ٣ٲؽ كا٘ل٪ةزة كا١٣كٮؼ
كاٹقذكٞةء ،كٹ ٣لت ثٲةف Êإ٣ٲؽ ٬ ٢٬ٮ اُٛ٣ؿ أك اٵًعٯ(.)2
¬ :كٹ ِلت ٩ٲح ٔؽد ا٣ؿٕ٠ةت( )5ك٣ٮ ٠ةف ٦كةٚؿ نا ،إٹ ٔىل ٝٮؿ ا٪٣ةرص
كا٣نةٚ ٰٕٚٺ ٱُٞص إٹ إذا ٩ٮاق(.)4
( )4ث٪ٲح ٍ٦صكَح يف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل إف ٠ة٩خ ثةٝٲح ٔ٤ٲ( .٫ثؿ٬ةف)ٝ .ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر٤ٚ :ٮ دػ٢
ٔ ٫ٕ٦ىل ٬ؾا ا٣ٮص ٫كا٣ذجف ٔ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ دك٤ٲ ٥اٷ٦ةـ ٦ة وىل ػؿج  ٨٦ا٣ىٺة؛ ٣ذٕؾر
اٛلٌص ٚٲ٭ة ٔ٤ٲ.٫
ثؽ  ٨٦إٔةدة اٛ٣ةاذح ٣ٲؼؿج ٪٦٭ة ثٲَٞل .ٱٞةؿ :اٵو ٢ا٣ىعح يف اٛلؤداة؛ إذ ٹ ظ٥١
( )4كٹ ¬
٤٣ن ٟثٕؽ اٛ٣ؿاغ ،ك٬ ٨١٣ؾا ٱ٪ةيف اٹظذٲةط ،كإف دؿؾ وط ك٣ٲف ث٧عذةط .كٝؿرق
اٛلٛذٰ كا٣ذ٭ة.ٰ٦
(*) ٚإف ًف ٱ٪ٚ ٨١ة٤ٚح( .ثؿ٬ةف).
( )2ٵ١لة ُ٪٦ٮٱح ٔىل إرادة اٛ٣ةاخ إف وعخ اٛلؤداةَ( .شح أز٬ةر).
( )2ك ٢ٕ٣كص٭ ٫أف كٝخ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٹ ٱى٤ط ٣ٴػؿ ٤ ٥٤ٚلذش إٌف ٓلٲٲـ.
(*) ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
( )5ٵ ٫٩ٹ دأزٍل ٜلة؛ ٵ ٫٩إذا أدل اْ٣٭ؿ أرثٓ رٕ٠ةت ٞٚؽ وط ٩ٮل أـ ًف ٱ٪ٮ ،كإف وٺ٬ة
زٺز نة ًف ِلـق ك٣ٮ ٩ٮا٬ة أرثٕ نة( .ثكذةف).
(*) ٝةؿ يف ا١٣ةيف :ك٩ ٨٦ٮل أف ٱىيل اْ٣٭ؿ قخ رٕ٠ةت أك أ٠سؿ وعخ كقٔ ٥٤ىل أرثٓ.)Í( .
( )4ٱٕ :ٰ٪كإٹ ٣ـ ٫٦ا٣ذًلـ؛ ٵف اُٞ٣ص ٔ٪ؽً٬ل رػىح ٚٺ ٱؽػٚ ٢ٲ٭ة إٹ ثة٪٣ٲح ،ٹ أ١لًل
=

¬ :كٱ١ؿق ا٣ذ ِٛ٤ثة٪٣ٲح يف ا٣ىٺة؛ ١٣ؿا٬ح ا١٣ٺـ ثٕؽ اٷٝة٦ح(،)4
كٱكذعت يف اٙلش ،ك٥لٍل يف ا٣ٮًٮء كا٘٣ك ٢كا٣ذٲ ٥٧كا٣ـ٠ةة كا٣ىٮـ .كٹ ٣لت¬
دىٮٱؿ ا١٣ٺـ يف ا٤ٞ٣ت ثًل ٩ٮاق ،ث ٢ٱ ٰٛ١ػُٮرق ث٤ٞجٝ .)4(٫ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص:
كٹ ٱ ¬ٰٛ١ا ٥٤ٕ٣ثًل ٱ ،)2(٫٤ٕٛكٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاٛلؿدًص كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ث٢
ٱ ،ٰٛ١ك٬ٮ أ ٢ٝا٪٣ٲح.
ٝ :ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٩ ٨٦ :ٮل زٺث رٕ٠ةت ًٔل ٔ٤ٲ ٨٦ ٫اٛ٣ةاخ أصـاق
ٔ ٨اٛل٘ؿب؛ إذ ٹ ٚؿض زٺزٰ قٮاق( ،)2ك٣ٮ ٠ة٩خ ٔ٤ٲ ٫و٤ٮات ٘٦ؿب إذا
َٔل أكؿ ٦ة ٔ٤ٲ٪٦ ٫٭ة أك آػؿق( .)5كٹ ٱىط ذ ٟ٣يف قةاؿ ا٣ى٤ٮات ٔ٪ؽق؛ ٵ٫٩
ٹ ٣لٲـ ا٪٣ٲح اٛلض٤٧ح كٹ اٛلرتددة ثَل ٚؿًَل ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ث ¬٢ٱىط ٔ٪ؽق
يف اٛ٣ضؿ إذا ٩ٮل رٕ٠ذَل ًٔل ٔ٤ٲ ٫ظٲر ٣ٲف ٔ٤ٲٚ ٫ةاخ يف ا٣كٛؿ( ،)4ٹ يف
قةاؿ ا٣ؿثةٔٲةت ٚٺ ٱىط ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كأ٦ة ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح ٚٲىط¬ إذا ٠ةف
اٛ٣ةاخ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ص٪ف كاظؽ ك٣ٮ ٠سؿٚ ،ٲ٪ٮم أرثٕ نة ٌٝةء ًٔل ٔ٤ٲ ،٫ٹ إف ٠ةف
 ٨٦ص٪كَل ْ٠٭ؿ كُٔص أك أ٠سؿ ٚٺ دىط ا٪٣ٲح Êاٛلض٤٧ح ٚٲ٭ة(.)1
ٱٮصجةف ٩ٲح ٔؽد ا٣ؿٕ٠ةت ٚٺ( .ثكذةف).
(*) ٚإف ًف ٱ٪ٮ اُٞ٣ص ٔ٪ؽ اٚذذةح ا٣ىٺة ٣ـ ٫٦ا٣ذًلـ كوعخ ٔ٪ؽَ( .٥٬شح ٚذط).
( )4كٔ ٨أيب ِ٦ص :إذا ٠ةف ٠سٍل ا٣ن ٟزا٣خ ا١٣ؿا٬ح( .ز٬ٮر) .ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ثأس ثة٣ذُ ِٛ٤لة.)Í( .
( )4ث ٢ٱٛ١ٲ ٫أف ٥لُؿ ث٤ٞجٕ ٫ل٤ح ٦ة ٱؿٱؽ.)Í( .
( )2ٵف ا ٨٦ ٥٤ٕ٣ص٪ف اٹٔذٞةد ،كا٪٣ٲح  ٨٦ص٪ف اٷرادةٚ ،ة٪٣ٲح ٟلةٛ٣ح  ٥٤ٕ٤٣كا ٨ْ٣كاٹٔذٞةد،
كٹ ٱؤزؿ يف ٠ٮف إ٣جةدة ٔجةدة كٝؿثح ػة٣ىح ٓص إٹ ا٪٣ٲح ،كذ٠ؿ ا٣ىٺة كاُ ٥٤ٕ٣لة ٣ٲف ث٪ٲح؛ ٵف
ا٣ؾ٠ؿ ٬ٮ ِلؽد ا٤ٕ٣ٮـ ثًل ٠ةف ٗةٚٺن ٔ ،٫٪كا٪٣ٲح ٟلةٛ٣ح ٤ٕ٤٣ٮـ( .ثكذةف).
( )2إذا ًف ٱ٤ٔ ٨١ٲ٪٦ ٫ؾكرة زٺزٲح ،كإٹ كصت ا٣ذٕٲَل كٚة ٝنة( .ثعؿ ٪ٕ٦ٯ) (.)Í
( )5كٔ٪ؽ اٜلؽ¬كٱح  ٤ُ٦نٞة.
( )4كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ« :٫٣كرٕ٠ذةف ٠ل ٨ٹ ُٝص ٔ٤ٲ.»٫
(٬ )1ؾق ٦رتددة ٚٺ دىط ادٛة ٝنة .كاٛلض٤٧ح ظٲر اٛ٣ةاخ  ٨٦ص٪ف كاظؽ ،أك كاظؽة ٤٦ذجكح
ىط ٔ٪ؽ ٥٬ٹ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ك٦س ٨ٔ ٫٤اٷ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ ،٨ك٠ؾا ٔ٨
ثَل أص٪ةس ٚذ ¬
اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ا٣ؾ٦ةرم.
=

ا٣سةٌل :د١جٍلة اٷظؿاـ ،ك ٨٦ ٰ٬ا٣ىٺة ،)4(Êػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح .كٚةاؽة
اٚلٺؼ إذا ٔؿض  ٫٣يف ظةؿ ا٣ذ١جٍلة ٦ة ٱٛكؽ ا٣ىٺة٠ ٨٦ :نٔ ٙٮرة ،أك ٦جةَشة
٩ضف ،أك ٠ ٢ٕٚسٍل ،أك ا٩عؿاؼ ٔ ٨اٞ٣ج٤ح ،أك ٩ٮل ا٣ىٺة  ٨٦كقٍ ا٣ذ١جٍلة.
 :كٹ دىط¬ إٹ ثٞٮ« :٫٣آص أ٠رب( .»)4كزاد أثٮ إ٣جةس كأثٮ َة٣ت ٦ة
يف ٪ٕ٦ةق٦ ،سٝ ٢ٮ« :٫٣آص أص »٢أك «آص أْٔ »٥أك «أ٠ؿـ» ك٩عٮق .كزاد أثٮ
َة٣ت ا٣ذ٭٤ٲ .٢كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٱىط ث ٢١ذ٠ؿ ٓص أك ثٞٮ :٫٣آص.
 :Êك٣لت  ُٓٝاٜل٧ـة(« ٨٦ )2آص» ك« ٨٦أ٠رب»٤ٚ ،ٮ ق٭ )2(٢أظؽً٬ل ًف
دىط .ك٣لت دكَ١ل ا١٣ةؼ٤ٚ ،ٮ ظؿً ٫٠ف دىط .ك٣لت دٛؼٲ ٥ا٘لٺ٣ح٤ٚ ،ٮ
رٞٝ٭ة ًف دىط؛ ٵٞ٩ ٫٩ىةف .ك٣لت ٦ؽ٬ة٤ٚ ،ٮ ُٝص٬ة ًف دىط .ك٠ؾا ٣ٮ ٝةؿ(:)5
ثك ٥ا َّ ٫٣أك ثة ًَّ )4(٫٣ف دىط وٺد٫؛ ٷقٞةط ظؿؼ اٵ)1(ٙ٣؛ ٵ٣ ٫٩لت إزجةد ٫يف
(*) ٬ؾق وٮرة ٗة٣ج نة يف اٵز٬ةر ،كّة٬ؿ٬ة أف اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٜلؽكٱح ٱذٞٛٮف ٔىل وعح ذ،ٟ٣
كإً٩ل اٚلٺؼ ظٲر ٚةدخ ٔ٤ٲ ٫وٺة كاظؽة رثةٔٲح كا٣ذجكخ ً٠ل ظ ٜٞذ ٟ٣يف ا٘٣ٲر.
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣إف وٺد٪ة ٬ؾق ٹ ٱى٤ط ٚٲ٭ة ٨لء ٠ ٨٦ٺـ ا٪٣ةس ،إً٩ل  ٰ٬ا٣ذكجٲط
كا٣ذ١جٍل كٝؿاءة اٞ٣ؿآف)) ٚؽؿ ذٔ ٟ٣ىل أف ا٣ذ١جٍل ٪٦٭ة ٠ةٞ٣ؿاءة( .ثكذةف) .ككصٝ ٫ٮؿ
َ ذ
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو َذ َن َر ْ
اش ًَ َربِِّّ ف َطّلّ15ص [اٵٔىل] كاٛ٣ةء ٤٣ذٕٞٲت.
٪٤ٝة :أراد ثة٣ؾ٠ؿ ا٣ذٮص ،٫كظؽٱس٪ة رصٱط ،إٌف آػؿ ٦ة ذ٠ؿق يف ا٣جكذةف .كأثٮ ظ٪ٲٛح
ٱٞٮؿ :ا٣ذك٤ٲ٣ ٥ٲف ٪٦٭ة٤٣ :ؼربّ(( :لؿٱ٧٭ة ا٣ذ١جٍل كّل٤ٲ٤٭ة ا٣ذك٤ٲ ))٥كاٛلٌةؼ ٍٗل
اٛلٌةؼ إ٣ٲ٪٤ٝ .٫ةٝ :ؽ ٱٌةؼ ثٕي ا٣يشء إٌف ٕل٤ذ٠ ،٫ٮص ٫زٱؽ كظضؿة ا٣ؽار( .ز٬ٮر).
( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮّ(( :÷ ٫٣لؿٱ٧٭ة ا٣ذ١جٍل)) ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣و٤ٮا ً٠ل رأٱذ٧ٮٌل
أويل))( .ثكذةف).
( )2ٵ٣ ٫٩ٮ ًف ٱُٕٞ٭ة ٠ة٩خ اقذٛ٭ة ٦نة.
(*) كا :ُٓٞ٣ا٣ذعٞٲ .ٜكا٣ذك٭ٲ :٢ا٣ذؼٛٲ.ٙ
( )2أم٦ :ؽَّ .
( )5يف (د) :ك٠ؾا ٚٲٝ ٨٧ةؿ.
( )4يف ا٣ذن٭ؽ.
( ٨٦ )1ا٘لٺ٣ح ،ا٣ؾم ٝج ٢اٜلةء.

ا ِٛ٤٣ٹ يف ا١٣ذةثح.
كٱكذعت دكَ١ل ا٣ؿاء « ٨٦أ٠رب»( ،)4كأٹ ٱُٮؿ ا٣ذ١جٍلة(.)4
¬
:
ك٣لٮز ا٣ك١ٮت ثَل ٝٮ« :٫٣آص» كثَل ٝٮ« :٫٣أ٠رب» .كٹ ثؽ¬ أف ٱُ٧بٝ ٨ةا نًل ثٕؽ
ا٣ذ١جٍلة( ،)2كٹ ٱىط أف ٱذ٧٭ة( )2يف إ٬ٮاا٤٣ ٫ؿ٠ٮع إٹ يف ا)5(٢ٛ٪٣؛ ٵ٦ ٫٩جٰ٪
ٔىل ا٣ذؼٛٲ ،ٙذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر.
ٝ :ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱكذعت Ðا٘ل٭ؿ ثة٣ذ١جٍلة ٛ٪٧٤٣ؿد كاٛلؤد ،٥ك٣لت
ٔىل اٷ٦ةـ( )4ثعٲر ٱكٕ٧٭ة أ ٢٬ا٣ى ٙاٵكؿ ،كٔ٤ٲ٭ ٥أف ٱكٕ٧ٮا ا٣ىٙ
ا٣سةٌل ،ك٠ؾ٦ ٟ٣ة ٠سؿت ا٣ىٛٮؼٝ .ةؿ(٤ٚ :)1ٮ أرس٬ة اٷ٦ةـ ًف دىط(،)1
ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣ذك٤ٲ ،٥ركاق ٔ ٫٪يف ا٣ذٞؿٱؿٝ .ةؿ :ك٠ؾ ٟ٣يف د١جٍل ا .٢ٞ٪٣ك٢ٕ٣
اٛلؿاد ظٲر  ٥٬ٹ ٱنٕؿكف ثؿ٠ٮٔ ٫كقضٮدق٩ ،عٮ أف ٱ١ٮ٩ٮا يف ّ٧٤ح .ك٢ٕ٣
إقًلع اٷ٦ةـ ٣جٕي أ ٢٬ا٣ى ٙاٵكؿ ٱ.ٰٛ١
(ٍٗ ٨٦ )4ل إٔؿابٚ ،إف ظؿ٠٭ة ثةً ٥ٌ٣ف دٛكؽ¬( .ثكذةف).
( )4ثعٲر ٱـٱؽ؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ذ١جٍل صــ ،كا٣ذك٤ٲ ٥صــ)) .كٹ ٱُٞصق ثعٲر
ٱٞ٪ه( .ثكذةف).
( )2كاٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ٣لت ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف ا٣ذ١جٍل ٪٦٭ة ً٠ل رصح ث ٫يف ا٘٣ٲر.
(*) إذا ًف ٱٞؿأٚ ،إف ٝؿأ دػ٤خ.)Í( .
()2أم :ا٣ذ١جٍلة ،كٹ ٱىط إف ٱذ ٥آػؿ ظؿؼ ٪٦٭ة يف ظةؿ ا٩ع٪ةا٤٣ ٫ؿ٠ٮع( .ثؿ٬ةف).
( )5ٱٞةؿ :ٹ ٱىط ا٣ؿ٠ٮع إٹ ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ يف ا٣ىٺة ،قٮاء ٠ةف ثةٷٱًلء ٕٝ ٨٦ٮد أك ٨٦
ٝٲةـ( .مة.)Í( )ٰ٦
اٛلؾ٬ت ٹ ٚؿؽ؛ ٵ ٫٩ٱجُ٦ ٫٤ة ٱجُ ٢اٛ٣ؿض .
¬
(*)
(ٝ )4ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،ٵف ا٣ؿقٮؿ ÷ ٠ةف ٣ل٭ؿ ُلة يف وٺد ٫كاٛلك٧٤ٮف ثٕؽق ،كٝؽ
ٝةؿ÷(( :و٤ٮا ً٠ل رأٱذ٧ٮٌل أويل))( .ثكذةف).
( )1أم :اٛل٪ىٮر ثةٓصٔ ،ىل أظؽ ٝٮ٣ٲ ٫ثٮصٮب وٺة ا٘لًلٔح.
( )1ث ٢دىط¬.

كدىط ثةٛ٣ةرقٲح ٠لً ٨ف ٤لك ٨إ٣ؿثٲح( ،)4ك٠ؾ ¬ٟ٣قةاؿ أذ٠ةر
¬
:
ا٣ىٺة قٮل اٞ٣ؿآف .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :دىط ك٣ٮ أظك ٨إ٣ؿثٲح .ك٣لت¬ دٕ٥٤
إ٣ؿثٲح ٔىل  ٨٦أ ،)4(٫٪١٦ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة ،ٰٕٚكٝةؿ اث ٨اٚل٤ٲ :٢ٹ
٣لت يف ٍٗل اٞ٣ؿآف ،كأ٦ة ٬ٮ ٚٺ ٱىط إٹ ثةٕ٣ؿثٲحٚ ،إف ًف ٤لك٪٭ة  ٍٝقجط ٝؽر
ا٣ٮاصت  ٨٦اٞ٣ؿاءة( ،)2كٱ١ٮف ٔؽد ظؿكؼ ا٣ذكجٲط ٔؽد ظؿكؼ اٛ٣ةّلح
ثة٣ذكجٲط ٔ ٨أكٜلة()5
Ê
كزٺث آٱةت(٤ٚ .)2ٮ أ ٫٩أظك ٨آػؿ اٛ٣ةّلح دكف أكٜلة ثؽأ

زٝ ٥ؿأ آػؿ٬ة.
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛحِ :لٮز اٞ٣ؿاءة ثةٛ٣ةرقٲح  ٞ٤ُ٦نة( ،)4كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓصِ :لٮز
إذا ًف ٤لك ٨إ٣ؿثٲحٝ .ةؿ يف اٹ٩ذىةر٠ ٨٦ :ةف ٤لكٍٗ ٨ل اٛ٣ةّلح  ٨٦اٞ٣ؿآف ٝؿأ

( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣إذا أ٦ؿد ٥ثأ٦ؿ ٚأدٮا ٦ ٫٪٦ة اقذُٕذ .))٥ٹ ٠ل٤ ٨لك٨؛ ٞ٣ٮ:÷ ٫٣
((و٤ٮا ً٠ل رأٱذ٧ٮٌل أويل)) ك٬ٮ ٔؿيب ا٤٣كةف( .ثكذةف).
كٱىيل آػؿ ا٣ٮٝخ .ك٬ؾا ظٲر ٱ ٫٪١٧ا٣ذٕٚ ،٥٤إف ٠ةف ٹ ٱً ٫٪١٧ف ٣لت ٔ٤ٲ ٫ا٣ذأػٍل.
¬
()4
(دكارم كذكٱؽ)ٚ .إف أ ٫٪١٦ا٣ذٕ ٥٤كٚؿط ٝةؿ يف َشح ا٣جعؿ ،ك٦س ٫٤ذ٠ؿ ا٣ؽكارم يف
دٕ٤ٲً :٫ٞف ِلـق ا٣ىٺة .كيف َشح ا٣ؽكارم٣ :لت ٔ٤ٲ ٫ا٣ذٕ ٥٤يف¬ اٛلٲٛ٦( .٢ذٰ)ٚ .إف ًف
ٱذٕ ٓ٦ ٥٤اٷ١٦ةف أز ٥كأصـ Êأد ٫ا٣ىٺة آػؿ ا٣ٮٝخ ٤ُ٠ت اٛلةء .)Í( .كٹ ٣لت ٔ٤ٲ٫
ا٣ذٕ ٥٤إٹ يف آػؿ ا٣ٮٝخ.
(*) ٝةؿ يف ا٣جعؿ :كٱ٤ــ إ٣ض ٰ٧ا٣ذٕ ٥٤ظذٯ دٌٲ ،ٜكا٣كٛؿ ٣ ٫٣ؽكا ،٫٦ٹ ً٤٣لء ٹ٩ذٞةض ا٣ٮًٮء.
( )2زٺز نة ثةٕ٣ؿثٲح.)Í( .
( )2كاٛلؼذةر¬ أ ٫٩ٹ ٱنرتط ذ٪ٔ ٟ٣ؽ أ ٢٬اٛلؾ٬ت ،كإً٩ل ٬ٮ ٠ٺـ ثٕي أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ
(ٗٲر) .كاٛلؾ٬ت زٺث ٛ٤٣ةّلح كاٳٱةت.)Í( .
(٦ )5ؿدَل.)Í( .

( )4كظضذ ٫أف اٛلٞىٮد  ٨٦اٞ٣ؿآف ٕ٦ة٩ٲ ٫دكف أٛ٣ةّ٪٤ٝ .٫ةٝ :ةؿ آص دٕةٌفْ :ص ٌَا حَيَ ذ َ
ْس ٌ ََِ
ُْ
اىل ْرءَا ِنّص [اٛلـ ]40٢٦كٝةؿ ÷(( :ٹ وٺة إٹ ثٛةّلح ا١٣ذةب كٝؿآف ٕ٦٭ة)) كاٞ٣ؿاءة
ثةٛلٕ٪ٯ ٣ٲكخ ثٞؿآف( .ثكذةف).

قجٓ آٱةت  ٨٦قٮرة ثؽٹ ن ٔ ٨اٛ٣ةّلح(.)4
كا٣ذكجٲط ٬ٮ «قجعةف آص ،كاٙل٧ؽ ٓص ،كٹ إ ٫٣إٹ آص ،كآص أ٠رب»
¬
:
ٱٞٮ ٫٣زٺز نة .كزاد يف اٹ٩ذىةر :ك«ٹ ظٮؿ( )4كٹ ٝٮة إٹ ثةٓص».
 ٨٦ :دػ ٢يف وٺة ز ٥أراد ا٣ؽػٮؿ يف وٺة ٍٗل٬ة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص:
ٱىط ذ¬ ٟ٣ثذ١جٍلة كاظؽة ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ إ٣جةس :ث٥ ٢لؿج ثذ١جٍلة أك
ثٍ٘ل٬ة( ،)2كٱؽػ ٢يف ا٣سة٩ٲح ثذ١جٍلة أػؿلٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٱٮق ٙكٔيل :ك٠ٺـ
اٛلؤٱؽ ثةٓص ٦جٔ ٰ٪ىل أ ٫٩ظٲر ٣لٮز  ٫٣اٚلؿكج  ٨٦ا٣ىٺة( ،)2أك ظٲر ص٭٢
ّلؿٱ ،٫٧ٹ  ٫٧٤ٔ ٓ٦ثة٣ذعؿٱٚ ٥ٺ ٱ١ٮف ػةرص نة كداػٺن ثذ١جٍلة كاظؽة(.)5
٠ ٨٦ :ؿر د١جٍلة اٷظؿاـ ًف ٱِصق¬( ،)4ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص( .)1ك٦ ٢ٕ٣ؿادق¬
ظٲر ًف ٱ٪ٮ رٚي ٦ة ٝؽ  .)1(٢ٕٚكٝةؿ أوعةب ا٣نة :ٰٕٚث ٢دٛكؽ ٔ٤ٲ،٫
( )4كٝٮاق يف ا٣جعؿ كا١٣ٮا٠ت كاٵزًلر كاٛ٣ذط ،كٹ ٱجٕؽ ٚ٭ ٨٦ ٫٧اٵز٬ةر ظٲر ٝةؿ :إٹ
اٞ٣ؿآف ٚٲكجط ٣ذٕؾرق ٠ٲ ٙأ .٨١٦كٔ ٨اٞ٣ة٬لٔ Êة٦ؿ أف ٚؿً ٫ا٣ذكجٲط ٦ ٓ٦ة أ٫٪١٦
 ٨٦اٞ٣ؿآف ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )4اٛلؾ٬ت ظؾؼ اٙلٮٞ٣حَ( .شح أزًلر ٪ٕ٦ٯ)ٚ .إف أدٯ ُلة ًف دٛكؽ .كاٛلؾ٬ت¬ أ١لة دٛكؽ.
(ٛ٦ ٢ٕٚ )2كؽ.
( )2كذ٩ ٟ٣عٮ أف ٥لؿج  ٨٦اٵداء إٌف اٌٞ٣ةء؛ ٣ٮصٮب ا٣رتدٲت ٔ٪ؽق( .ثكذةف).
(*) ٝٮم ،كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف اٛ٣ذط ،كّة٬ؿ اٵز٬ةر اٷَٺؽ¬ ظٲر ٝةؿ :كٱس٪ٯ ٤٣ؼؿكج.
( )5ٵف ا٣يشء ا٣ٮاظؽ ٹ ٱ١ٮف َةٔح كٕ٦ىٲح.
( )4ٵ١لة  ٨٦أذ٠ةر ا٣ىٺة.
( )1كذ ٟ٣ٵ ٫٩إذا ٠رب اٵكٌف ث٪ٲح ا٣ىٺة كا٣سة٩ٲح ثٍ٘ل ٩ٲح ٞٚؽ وعخ اٵكٌف ،كا٣سة٩ٲح ٹ
دِصق ،ٵف زٱةدة ا٣ذ١جٍلة ٹ دٛكؽ ،كإف ٠رب اٵكٌف ٍٗ ٨٦ل ٩ٲح كا٣سة٩ٲح  ٓ٦ا٪٣ٲح ٚةٵكٌف
٘٣ٮ ،كإٞ٩ؽت ا٣ىٺة ثة٣سة٩ٲح( .ثكذةف).
( )1ٱٕٚ :ٰ٪أ٦ة إذا ٩ٮل رٚي ٦ة ٝؽ ٚ ٢ٕٚإ٤ ٫٩لذةج إٌف د١جٍلة أػؿل ٱؽػُ ٢لة .ٱْ٪ؿ  ٢٬ا٪٣ٲح
دؤزؿ يف اٛ٣كةد إذا ٝةر١لة ٝٮؿ ً٠ل إذا ٝةر١لة  ٢ٕٚاقذٞةـ ٦ة ذ٠ؿق أك ٹ ٚٲعٜٞ؟ كيف َشح¬
اٛ٣ذط أف ا٪٣ٲح دؤزؿ يف اٛ٣كةد  ٓ٦اٞ٣ٮؿ ً٠ل ٣ٮ ٝؿأ ٟلةَج نة ً٠ل ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر٬ ،ؾا ٪ٕ٦ٯ ٦ة ٚٲ.٫

ٚٲعذةج إٌف د١جٍلة زة٣سح ٱؽػُ ٢لة ،ز٠ ٥ؾ ٟ٣إذا ٠سؿ ا٣ذ١جٍل(.)4
ا٣سة٣ر :اٞ٣ٲةـ ٝؽر ٦ة ٱٞؿأ اٛ٣ةّلح كزٺث آٱةت ك٣ٮ ٠ةف أ٦ٲ نة( )4أك أػؿس¬،
ضٮز دٛؿٱ ٫ٞيف ا٣ؿٕ٠ةت أك ثٌٕ٭ة( .)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف٣ :لت
كٱػ ¬
اقذٲٛةؤق يف رٕ٠ح(.)2
ا٣جك٤٧ح يف أكٜلة كزٺث آٱةت ٔ٪ؽ اٜلةدم¬ ،كٝةؿ
Ê
ا٣ؿاثٓٝ :ؿاءة اٛ٣ةّلح(ٓ٦ )5
اٞ٣ةق ٥كاٛلؤٱؽ ثةٓص :زٺث آٱةت ٝىةر أك آٱح َٮٱ٤ح( ٓ٦ )4اٛ٣ةّلح ،كٝةؿ زٱؽ ث٨
ٔيل كا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚاٛ٣ةّلح  ،ٍٞٚكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :آٱح ك٣ٮ ٝىٍلة  ٨٦أم
قٮرة( .)1كٞل ٢ذ ٟ٣يف اٞ٣ٲةـ يف رٕ٠ح أك يف رٕ٠ةت إذا ٚؿ٤ٔ ٫ٝٲ٭ة ،كٝةؿ زٱؽ

( ٢٠ )4م٦ ٓٛجُ٤٣ ٢ىٺة ،ك ٢٠كدؿ ٱىط( .ز٬ٮر).
(ّ )4ة٬ؿق ك٣ٮ Êأ ٫٪١٦ا٣ذكجٲط؛ ٵف اٵو ٢اٞ٣ؿاءة ،كا٣ذكجٲط ثؽؿ .كٝٲ :٢ٹ ٣لت إٹ ٝؽر
ا٣ذكجٲط .كٹ ٱجٕؽ ٬ؾا اٵػٍل؛ ٞ٣ٲةٞ٦ ٫٦ةـ اٞ٣ؿاءة يف ظ( .٫ٞذ٦ةرم).
( )2إٹ ظٲر Êػيش ٚٮت ا٣ٮٝخ دَٕل ٔ٤ٲ ٫اٞ٣ٲةـ ٝؽر اٛ٣ةّلح كزٺث آٱةت يف أكؿ رٕ٠ح،
ٚإف ًف ٱٞ٦ ٥ٞؽار ذ ٟ٣ثُ٤خ وٺد٫؛ ٵٟ ٫٩لةَت ثة٤٣جر ٞ٦ؽار ا٣ٮاصت  ٨٦اٞ٣ؿاءة
كإف ًف ٱٞؿأ٠( .ٮا٠ت) ك(.)Í
( )2ٱكذٞٲ ٓ٦ ٥ػنٲح ٚٮت ا٣ٮٝخ.
( )5أ ٥٤أف اٞ٣ؿاءة ٍ٦صكٔح إصًلٔ نة ،كٚؿض إٹ ٔ٪ؽ ٛ٩ةة اٵذ٠ةر ،ككاٞٚ٭ ٥اثٔ ٨جةس ٚٲ٭ة
ار َن ُكٔا َو ْ
اش ُ
ٹ يف ٍٗل٬ة .كظضذ٭ٝ ٥ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص ْ
ش ُدواّص [اٙلش ]11كًف ٱؾ٠ؿ٬ة٪٤ٝ .ةٝ :ةؿ
َ ْ ُ َ ََ ذ َ َ ُْ ْ َ
انّص [اٛلـ ]40٢٦كٹ ػٺؼ أ١لة ٹ ِلت يف ٍٗل ا٣ىٺة
دٕةٌفْ :صفاك َرءوا ٌا حيْس ٌَِ اىلرء ِ
ٚذَٕل ٚٲ٭ة ،كٝٮ(( :÷ ٫٣ٹ وٺة إٹ ثٛةّلح ا١٣ذةب كٝؿآف ٕ٦٭ة)) .كاٙلضح ٔىل
كصٮب زٺث آٱةت ٕ٦٭ة ٝٮ(( :÷ ٫٣كٝؿآف ٕ٦٭ة)) كدكف ا٣سٺث ٹ ٱك٧ٯ ٝؿآ ٩نة؛
إذ ٣ٲف ثٕ٧ضـ( .ثكذةف).

َ َْ ُ َ ََ ذ َ ْ
ْس ٌِِ ُّّص [اٛلـٚ ]40٢٦ؽؿ ٔىل
(٠ )4آٱح ا٣ؽٱ ٨أك آٱح ا١٣ؿ٧ل؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفاكرءوا ٌا حي
كصٮب ٨لء  ٨٦اٞ٣ؿآف  ٢ٝأك ٠سؿ٪٣ .ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف).

( )1ك٣ٮ  ٨٦اٛ٣ةّلح.

ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح :يف اٵك٣ذَل ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚيف  ٢٠رٕ٠ح(.)4
ك٣لت ا٘ل٭ؿ ثةٞ٣ؽر ا٣ٮاصت يف اٛ٣ضؿ كإ٣نةاَل ،كاٛلؼةٚذح يف
¬
:
إُ٣صٱ٪ٔ ٨ؽ اٞ٣ةق ¬٥كاٜلةدم .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ
ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :إف ذ ٟ٣ق٪ح .كٝةؿ ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص
كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚإ٬ ٫٩ٲبحٝ .ةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل :كٱذٞٛٮف يف
وٺة ا٘لٕ٧ح أ٣ ٫٩لت¬ ا٘ل٭ؿ ث.)4(٫
كا٣جك٤٧ح آٱح  ٨٦أكؿ  ٢٠قٮرة إٹ يف قٮرة ثؿاءة( ،)2ػٺؼ أيب
¬
:
ظ٪ٲٛح(ٝ .)2ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٤ٚ :ٮ ٠ؿر٬ة زٺز نة ٱ٪ٮم يف ٦ ٢٠ؿة أ١لة ٨٦
قٮرة( )5أصـأد Êٓ٦ ٫اٛ٣ةّلح .كا٣رتدٲت ثَل اٛ٣ةّلح كاٳٱةت ق٪ح( ،)4ك٣لت يف¬
اٛ٣ةّلح(ٚ ،)1ٺ ٱىط¬ دٕ١ٲك٭ة.
 :كأ ٢ٝا٘ل٭ؿ أف ٱك ٨٦ ¬ٓ٧ثض٪ج ،)1(٫كأ٠سؿق ٹ ظؽ  .Ê٫٣كاٛلؼةٚذح()1

( )4ثةٛ٣ةّلح .ٍٞٚ
( )4يف اٞ٣ؽر ا٣ٮاصت.)Í( .
( )2ٵف ا٣ىعةثح  ¤أزجذٮ٬ة يف اٛلىةظ ٙيف أكؿ  ٢٠قٮرة إٹ يف قٮرة ثؿاءة ،ك ٥٬ٹ
ٱسجذٮف إٹ ٦ة ٠ةف  ٨٦اٞ٣ؿآف ُٞ٦ٮٔ نة ث١ٮٝ ٫٩ؿآ ٩نة( .ثكذةف).
(ٞٚ )2ةؿ٣ :ٲكخ ثآٱح  ٨٦اٞ٣ؿآف ،إٹ  ٨٦قٮرة اٚ ٢٧٪٣إ١لة ثٕي آٱح ٪٦٭ة ،كظضذٔ ٫ؽـ
ا٣ذٮادؿ ُلة٪٤ٝ .ة :ٹ ٩ـاع يف ٠ٮ١لة ٝؿآ ٩نة( .ثكذةف).
(ٕ٦ )5ٲ٪ح( .قعٮٍف) .ك٦س ٫٤يف ا٘٣ٲر يف َشح ٝٮ :٫٣ك٩ةٝه اُ٣٭ةرة أك ا٣ىٺة ثٌؽق.
ٮر إذا ٝىؽ ُلة  ٨٦زٺث قٮر.)Í( .
كٝٲ :٢كإف ًف ٱٕؿؼ ا٣ك ¬
( )4كذ ٟ٣ٵ١لًل ٚؿًةف كاصجةف ٹ دؿدٲت ثٲ٪٭ًل( .ثكذةف).
(ٞ٣ )1ٮ(( :÷ ٫٣اٝؿأكا ً٠ل ٔ٧٤ذ ،))٥كٵف ا٣ذٕ١ٲف ٱجُ ٢اٷٔضةز كٱ٤ع ٫ٞث١ٺـ
ا٪٣ةس( .ثكذةف).
( )1إف ٠ةف ٛ٪٦ؿد نا  ،كإف ٠ةف إ٦ة ٦نة أف ٱك ٓ٧اٛلؤد ،٥ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ( .ثؿ٬ةف).
( )1أم :أ٠سؿ٬ة.

أف ٤لؿؾ¬ ٣كة ٫٩كٱذسجخ يف اٙلؿكؼ( ،)4كقٮاء أق Êٓ٧أذ٩ٲ ٫أـ ٹ .كٝةؿ اٛل٪ىٮر
ثةٓص :أ ٢ٝاٛلؼةٚذ ٫أف ٱك ٨٦ ٓ٧ثض٪ج ،٫كأ ٢ٝا٘ل٭ؿ أف ٱك ٨ٔ ٨٦ ٓ٧ٱ٧ٲ٫٪
كمًلٚ .)4(٫٣أ٦ة اٛلؿأة ٚذؼٛي وٮٔلة كِل٭ؿ أد٩ةق(.)2
ٱكذعت أف ٱٞؿأ  ٓ٦اٛ٣ةّلح قٮرة ٠ة٤٦ح  ٨٦اٛلٛى )2(٢يف  ٢٠رٕ٠ح
¬
:
 ٨٦اٵك٣ذَل( ،)5كأف ٱٞؿأ يف ا٣ؿٕ٠ح ا٣سة٩ٲح قٮرة ثٕؽ ا٣ذٰ ٝؿأ٬ة يف اٵكٌف .كإف
ٝؿأ  ٨٦كقٍ قٮرة ثك ¬٢٧يف أك ،)4(٫٣ػٺؼ اٞ٣ؿاء( )1كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ .كأف ٱؿد٢
(ٝ )4ةؿ ا٪٣ٮكم يف اٵذ٠ةر٦ :٭ًل ًف ٱكٛ٩ ٓ٧كً ٫ف ٱٕذؽ ثٞؿاءد ٫يف رسٱح كٹ ص٭ؿٱح ً٠ل ٣ٮ أ٦ؿ
اٞ٣ؿاءة ٔىل ٤ٝجٚ .٫إف ٝٲ :٢إف  ٨٦ظؿؾ ٣كة ٫٩كدسجخ يف اٙلؿكؼ ٹ ٱك٧ٯ ٦ذ ٤١نًل ٘٣ح
كٹ ٔؿ ٚنة كٹ َشٔ نة ؛ ٵف ا١٣ٺـ يف ا٘٤٣ح ٬ٮ اٛلك٧ٮع اٛلٛٲؽ ،ك٬ؾا ٍٗل ٦ك٧ٮع ،كيف
٦ذ٧٤١ة ،كيف اٍ٣صع ّلؿٱ ٟا٤٣كةف
ٱك٥
ن
إ٣ؿؼ ٣ٮ ظَّ ٙ٤أٹ ٱذٚ ٥٤١عؿؾ ٣كة٣ ٫٩ػَّ ٥
٠ةٷمةرة ،كٍٗ ٰ٬ل ٠ٺـ .كإذا زجخ أ٣ ٫٩ٲف ث١ٺـ َ ٨٧ٚشط اٞ٣ؿآف أف ٱ١ٮف ٠ٺ ن٦ة،

ٚ٭ؾا ٱٞٮم ٠ٺـ ا٪٣ٮكمٚ ،ج٣ ٥لةب ٔ٬ ٨ؾا؟ (ز٬ٮر)٪٤ٝ .ة٬ :ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل أف ٠ٮ٫٩
٦ك٧ٮٔ نة  ٨٦دًلـ اٙلؽ ،كا٣ىعٲط أ ٫٩ٹ ٱٕذربٝ .ةؿ ًٔ٤لء ا١٣ٺـ يف ظؽق٬ :ٮ ٦ة ا٩ذْ٥
 ٨٦ظؿَٚل ٚىةٔؽا .كًف ٱٕذرب ا٣كًلع إٹ أثٮ ٬ةمٗ( .٥ٲر).
(ٔ )4جةرة ا٣جعؿ٦ :كأ٣ح :اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :أ ٢ٝا٘ل٭ؿ أ ٢ٝاٛلؼةٚذح ،ك٬ٮ أف ٱكٓ٧
َ َ َ
 ٨٦ثض٪ج٫؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َح َخخاذخُٔنّص .كأ٠سؿ اٛلؼةٚذح َّأٹ ٱك ،ٓ٧ثّ ٢لؿٱ ٟا٤٣كةف
كا٣ذسجخ يف اٙلؿكؼ؛ ٞ٣ٮؿ اثٔ ٨جةسٕ٩ :ؿٚ٭ة ثةًُؿاب ٙلٲذ .٫ٱٕٝ :ٰ٪ؿاءة ا٪٣٭ةر.

٤ٝخّ :ة٬ؿ ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت أف ٱكٛ٩ ٓ٧ك.ٍٞٚ ٫
( )2كصٮث نة٤ٚ ،ٮ ص٭ؿت ٦س ٢ا٣ؿص ٢أز٧خ كوعخ.)Í( .
( )2ك٬ٮ  ٨٦قٮرة ٞل٧ؽ إٌف ا٪٣ةس ،كقٛ٦ ٰ٧ىٺن ١٣سؿة ٚىٮ ٫٣ثة٣جك٤٧حٗ( .ٲر كثكذةف).
كٛ٦ى ٢اٛلٛى ٨٦ ٢دجةرؾ إٌف ا٪٣ةسٛ( .لٕح) .كإً٩ل اقذعجخ اٞ٣ؿاءة  ٫٪٦ٵ ٫٩ركم ٔ÷ ٫٪
أ٦ ٫٩ة  ٨٦قٮرة إٹ كٝؽ ٝؿأ ُلة يف ا٣ىٺة٠( .ٮا٠ت).
( )5كأف د١ٮف ٝؿاءة ا٣ؿٕ٠ح اٵكٌف أ٠سؿ  ٨٦اٵػؿل.)Í( .
( )4ٵف اٳٱةت ٝةا٧ح ٞ٦ةـ ا٣كٮرةً١ٚ ،ل ٱجك ٢٧يف أكؿ ا٣كٮرة ١ٚؾ٪٬ ٟ٣ة( .ثكذةف).
ػٍل  ٨٦دٺ».
( )1اٛلن٭ٮر ٔ ٨اٞ٣ؿاء ا٣ذؼٲٍل ً٠ل ٝةؿ يف ا٣نةَجٲح« :كيف اٵصـاء ٌ

اٞ٣ؿاءة(ٍٗ ٨٦ )4ل ٔض٤ح كٹ ٓلُٲٍ يف ا٣ىٺة كٹ يف ٍٗل٬ة(.)4
¬ :كٱ١ؿق ثة٣كٮر اُ٣ٮاؿ يف اٛ٣ؿااي؛ ٣بٺ يٱ ،٢٧ك٣ٸ٦ةـ آ٠ؽ()2؛ ٵ٫٩
٦أ٦ٮر ثة٣ذؼٛٲ .ٙكأف ٣ل ٓ٧اٷ٦ةـ( )2ثَل قٮردَل يف رٕ٠ح ،كأف ٱىيل ا٣ؿص٢
ٔةٝى نة ٣نٕؿق يف ٛٝةق(.)5
٤لذش إٌف ٖل ٫٤ث٢ٕٛ
Ê
كدىط اٞ٣ؿاءة يف ا٣ىٺة  ٨٦اٛلىع٦ ٙة ًف
¬
:
٠سٍل ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٹ دىط(.)4
ٝ ٨٦ :ؿأ يف وٺد ٤ٕ٦ ٫نًل ٍ٘٣لق ثُ٤خ¬ وٺد٪ٔ ٫ؽ اٜلةدم([ ،)1ػٺؼ
اٛلؤٱؽ ثةٓص]( )1ٹ اٛلذٕ .)1(٥٤كإف ٝؿأ ثة٣ذَٞ٤ل ٍٗ ٨٦لق ٍ٘٣ل ٔؾر ًف دىط وٺد.٫
 :كيف اٛ٣ةّلح كا٣جك٤٧ح أرثٓ ٍٔصة دنؽٱؽة

دٛكؽ¬()40

ا٣ىٺة ثرتؾ

ّ ُْ َ َ ً
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو َرح ِِو اىل ْرءَان ح ْرت ِيَلّ4ص [اٛلـ .]٢٦كاٹقذعجةب يف ا٣ىٺة أ٠سؿ؛ ٵف
اٞ٣ؿاءة كاصجح ٚٲ٭ة دكف ٍٗل٬ة( .ثكذةف).
( )4كيف ا٣ىٺة آ٠ؽ.
( )2ٵف ٕ٦ةذ نا ٝؿأ يف ١٦ذٮثح ا٣جٞؿة ٞٚةؿ ÷(( :أٚذةف أ٩خ ٱة ٕ٦ةذ؟ وُ ٢ل ٥وٺة
إًٔٛ٭( .))٥ثكذةف).
( )2كّة٬ؿ ٠ٺـ ا٣ذؾ٠ؿة أٔ ٫٩ةـ ٣ٸ٦ةـ كاٛلٛ٪ؿد.)Í( .
( )5كإٞ٣ه٬ :ٮ إٞ٣ؽ ٤٣نٕؿ .كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ؾم ٱىيل ك٬ٮ ٔةٝه مٕؿق
٦س ٢ا٣ؾم ٱىيل ك٬ٮ ١٦ذٮؼ))( .ثكذةف).
(٠ )4ةٞ٣ؿاءة ثة٣ذَٞ٤ل ٍٗ ٨٦لق( .ثكذةف).
( ٨٧٠ )1ػةَت ٍٗلق ثةٞ٣ؿاءة.
(٦ )1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل يف (أ) .ٍٞٚ
( )1كّة٬ؿ¬ اٵز٬ةر ػٺ.٫ٚ
(ٝ )40ٮ « :٫٣كيف اٛ٣ةّلح كا٣جك٤٧ح أرثٕح ٍٔص دنؽٱؽة» اٵكٌف ٣ٺـ ا٘لٺ٣ح يف ثك ٥آص،
كا٣سة٩ٲح ٤٣ؿاء  ٨٦ا٣ؿٖل ،٨كا٣سة٣سح ٤٣ؿاء  ٨٦ا٣ؿظٲ ،٥كا٣ؿاثٕح ٣ٺـ ٓ ٨٦ص ،كاٚلة٦كح ٤٣جةء
 ٨٦رب ،كا٣كةدقح ٤٣ؿاء  ٨٦ا٣ؿٖل ،٨كا٣كةثٕح ٤٣ؿاء  ٨٦ا٣ؿظٲ ،٥كا٣سة٪٦ح ٤٣ؽاؿ ٨٦
ا٣ؽٱ ،٨كا٣ذةقٕح ٤٣ٲةء  ٨٦إٱةؾ ،كإ٣ةَشة ٤٣ٲةء  ٨٦إٱةؾ ا٣سة٩ٲح ،كاٙلةدٱح ٍٔصة ٤٣ىةد ٨٦
اُ٣صاط ،كا٣سة٩ٲح ٍٔصة ٣ٺـ  ٨٦ا٣ؾٱ ،٨كا٣سة٣سح ٍٔصة ٌ٤٣ةد  ٨٦اٌ٣ةَ٣ل ،كا٣ؿاثٕح
=

كاظؽة ٪٦٭ة .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ دٛكؽ إٹ ثرتؾ دنؽٱؽة رب( .)4كٝةؿ يف
اٹ٩ذىةر :إذا ًف ٱٍ٘ل اٛلٕ٪ٯ ًف دٛكؽ .كدىط ثةٛلٕٮذدَل إصًلٔ نة.
اٚلة٦ف :ا٣ؿ٠ٮع ظذٯ ٱ ٫٪١٧ٱٞجي ثؿاظذٲٔ ٫ىل ر٠جذٲ ،)4(٫كإف ٠ةف أُٓٝ
ٞٚؽر ذ .ٟ٣كيف اٛلؿأة ثعٲر دى ٢أَؿاؼ أوةثٕ٭ة ر٠جذٲ٭ة.
¬٠ ٨٦ :ةف ّ٭ؿق ٪٦ع٪ٲ نة ٠ة٣ؿا ٓ٠زاد يف ا٩ع٪ةا ٫كصٮث نة(٪ٔ )2ؽ ر٠ٮٔ.٫
كِلت ا٧ُ٣أ٩ٲ٪ح يف ا٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد ٝؽر دكجٲع .)2(٫ك٠ؾا يف قةاؿ Êاٵر٠ةف.
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ِلت يف ا.٢١٣
¬ :كٱكذعت أف ٱجؽأ ثة٣ذ١جٍل ٝةا نًل كٱذ ٫٧را ٕ٠نة ،كأف ٱُةّ ٨٦٭ؿق يف
ر٠ٮٔٚ ٫ٲكٮٱ ،)5(٫كٱٕؽؿ رأقٚ ٫ٺ ٱ١ج ٫كٹ ٱؿ ،٫ٕٚكأف ٱٌٓ راظذٲٔ ٫ىل
ر٠جذٲٛ٦ ٫ؿ ٝنة ٵوةثٕ٩ ٫عٮ اٞ٣ج٤ح ،كٱٛؿج آثةَ.٫
ا٣كةدس :اٹٔذؽاؿ  ٢٠ ٨٦ر٠ٮع ظذٯ ٱُ٧بٝ ٨ةا نًل( )4إٹ ٕ٣ؾر ٱ ،٫ٕ٪٧كٝةؿ
ٍٔصة ٣ٺـ  ٨٦اٌ٣ةَ٣لٝ .ةؿ  :#ٵف ا٣ذنؽٱؽ ٱٞٮـ ٞ٦ةـ ظؿؼ؛ إذ ٦ ٢٠ٮًٓ ذ٠ؿ ٚٲ٫
ا٣ذنؽٱؽ ٚإ٦ ٫٩ؽٗ ٥ظؿؼ يف ظؿؼ ٦س ٫٤أك ٞ٦ةرثٚ ،٫إذا دؿؾ ا٣ذنؽٱؽ ١ٚأٝ ٫٩ؽ دؿؾ
ظؿ ٚنة( .ثكذةف)٤ٝ .خ :إً٩ل ٱكذٞٲ ٥يف دنؽٱؽة رب ،كأ٦ة يف ٦س ٢إدٗةـ ٹـ ا٣ذٕؿٱٚ ٙٲًل
ثٕؽق ٚإ ٫٩إذا ػ ً ٫ٛٛف ٱٞ٪ه ٨ ٫٪٦لء ،كإً٩ل ٱ ٟٛ٪إدٗةٚ ،٫٦ٺ ٱكذٞٲ ٥ا٣ذٕ٤ٲ ،٢ك٠ؾا ٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ دٛكؽَ( .شح اثُ ٨لؿاف).
( )4ك٩عٮ٬ة٠ ،ذنؽٱؽ ٹـ اٌ٣ةَ٣ل.
( )4ٱٕ :ٰ٪ثعٲر ٣ٮ أراد أف ٱٞجي ثٲؽٱٔ ٫ىل ر٠جذٲ ٫أ ٫٪١٦ذ( .ٟ٣ثكذةف).
( )2كصٮث نة :قة( ٨٦ ٍٝج ،د).
( )2قجعةف¬ آص .ٍٞٚ
(ٛ )5لة ركم ٔ ٨اٞ٣ةق # ٥ثإق٪ةدق ٔ(( :÷ ٫٪أ ٫٩رٚ ٓ٠ٮًٓ ٛ٠ٲٛ٦ ٫ؿ ٝنة ٵوةثٕ٭ًل ٔىل
ر٠جذٲ ٫كاقذٞجُ ٢لًل اٞ٣ج٤ح ،كِلةىف يف ر٠ٮٔ ٫ظذٯ ٣ٮ مةء وجٰ دػ ٢ثَل ٌٔؽٱ ،٫كأذؽؿ
ظذٯ ٣ٮ وت ٔىل ّ٭ؿق ٦ةء ًف ٱك .))٢كيف ظؽٱر آػؿ٣(( :ٮ ا٩ىت ٔىل ّ٭ؿق ٝؽح ٦ ٨٦ةء
٦ة ا٬ؿاؽ)) .ك٠ةف ÷ ٹ ٱ١ت رأق ٫كٹ ٱؿ ،٫ٕٚك ٨١٣ثَل ذ( .ٟ٣ثكذةف).
قجعةف آص.
Ê
(ٝ )4ؽر

أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٣لت اٞ٣ٲةـ(٪٤ٝ .)4ة٤ٚ :ٮ ا٩عٍ  ٨٦ا٣ؿ٠ٮع ق٭ٮ نا رصٓ¬ إٌف اٞ٣ٲةـ
 ٞ٤ُ٦نة( ،)4كٔ٧ؽان ثُ٤خ¨ إٹ أف ٱٕٮد ٝج ٢أف ٱكضؽ(.)2
 :ك٩ؽب( )2أف ٱٞٮؿ يف أذؽا :٫٣ق ٓ٧آص ٛلٖ ٨لؽق( )5إف ٠ةف إ٦ة ٦نةÊ
أك ٛ٪٦ؿد نا ،كإف ٠ةف ٦ؤد نًل ٝةؿ :رث٪ة  ٟ٣اٙÊل٧ؽ( .)4كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص:
٣ل ٓ٧ثٲ٪٭ًل اٷ٦ةـ كاٛلٛ٪ؿد( .)1كٝةؿ ٦ة ٟ٣كا٣نة٣ :ٰٕٚل ٓ٧ثٲ٪٭ًل ٦ ٢٠ى.٢
ز ٥ٱ٪عٍ ٤٣كضٮد كٱ٧ؽ ا٣ذ١جٍل ٔ٤ٲٝ ٨٦ ٫ٲة ٫٦إٌف آػؿق(٩ )1ؽث نة ،ػٺؼ أيب
ظ٪ٲٛح .ك٠ؾ ٟ٣يف  ٢٠ر ٓٚكػٛي .كٱجؽأ ثٮ¬ًٓ ٱؽٱٔ ٫ىل اٵرض ،كٝةؿ زٱؽ ث٨
ٔيل كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٱجؽأ ثٮًٓ ر٠جذٲ ،٫كٝةؿ ا٪٣ةرص٬ :ٮ ٟلٍل .كذ٬ ٟ٣ٲبح.
ا٣ؿ٠ٮع اٵػٍل ،كٝةؿ ا٣نة:ٰٕٚ
Ê
كا٪ٞ٣ٮت ق٪ح يف اٛ٣ضؿ كا٣ٮدؿ ثٕؽ
¬
:
يف اٛ٣ضؿ  ،ٍٞٚكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :يف ا٣ٮدؿ  ،ٍٞٚكٝةؿ ا٪٣ةرص :يف اٛ٣ضؿ كا٘لٕ٧ح
كاٛل٘ؿب كا٣ٮدؿ .كٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣جةٝؿ كأيب ظ٪ٲٛح أٝ ٫٩ج ٢ا٣ؿ٠ٮع اٵػٍل.
(٬ )4ؾق اٙل١ةٱح اْ٣ة٬ؿة ٔ ٨أيب ظ٪ٲٛح .كٝٲ :٢إ ٫٩ٱٮصت ذ ٨١٣ ،ٟ٣ٹ دجُ ٢ا٣ىٺة ثرت.٫٠
(*) أم :اٹٔذؽاؿ.
( )4قٮاء ٠ةف ٝؽ قضؽ أـ ٹ.
(٬ )2ؾا إذا ًف ٱ Ê٨١ا٩عُةَٕٚ ٫ٺن ٠سٍل نا ،كإٹ ٚكؽت ث ٫ك٣ٮ ٔةد ٝج ٢ٱكضؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2ث ٢ق٪ح¬.
( )5ك٪ٕ٦ٯ «ق ٓ٧آص ٛلٖ ٨لؽق» أم :دٞج ٢آص ٖ ٫٪٦لؽق كأصةب ٖلؽق( .ثكذةف).
(*) ٤ٚٮ ظؾؼ ا٣ٺـ ٞٚةؿ :ق ٓ٧آص ٖ ٨٦لؽق  ٢٬دجُ٢؟ ٝٲ :٢دجُ٢؛ ٵٙ ٫٩ل.)Í( .٨
(٤ٚ )4ٮ ٕلٓ ثَل اٙل٧ؽ٣ح كا٣ك٤ٕ٧ح ٚكؽت وٺد ٫إف ٠ةف ٔ٧ؽ نا ،كإف ٠ةف ق٭ٮ نا ًف دٛكؽ.
كٔ ٨ا٣نة :ٰ٦ٹ دٛكؽ¬ ؛ ٵ٣ ٫٩ٲف  ٨٦ثةب ا٘ل ،ٓ٧ث ٨٦ ٢ثةب زٱةدة ذ٠ؿ ص٪كٍ٦ ٫صكع
ٚٲ٭ة .كإٹ ٣ــ أ٣ ٫٩ٮ ٕلٓ يف اٳػؿدَل ثَل اٞ٣ؿءة كا٣ذكجٲط ٚكؽت.
(*) ٤ٚٮ ٝةؿ :رث٪ة ك ٟ٣اٙل٧ؽ ًف دٛكؽ .كٝٲ :٢دٛكؽ¬.
( )1كٱجؽأ ثة٣ذك٧ٲٓ.
(٣ )1بٺ ٥ل٤ٮ اٜلٮاء ٔ ٨ا٣ؾ٠ؿ .كظضح أيب ظ٪ٲٛح ٝٮ« :÷ ٫٣ا٣ذ١جٍل صــ» أراد أ٫٩
ٞ٦ىٮرٝ .ةؿ  :#كاٛلؼذةر صٮاز اٵ٦ؿٱ( .٨ثكذةف).

ك٬ٮ ٱ١ٮف¬ ثٞؿآف ٚٲ ٫دٔةء ٔ٪ؽ اٜلةدم( ،)4كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص :ثة٣ؽٔةء
اٛلأزٮر يف ا٣ٮدؿ ،كيف اٛ٣ضؿ ٟلٍل .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ثةٞ٣ؿآف يف اٛ٣ضؿ ،كثة٣ؽٔةء
يف ا٣ٮدؿ .كٝة٣خ اٞٛ٣٭ةء :ثة٣ؽٔةء يف ا ،)4(٢١٣ك٬ٮ« :ا٤٣٭ ٥ا٬ؽٌل ٚٲ٨٧
٬ؽٱخ ...إٌف آػؿق».
ٱ٪ٞخ اٷ٦ةـ كاٛلٛ٪ؿد ،ٹ اٛلؤدٚ ¬٥ٲك١خ(ٝ ،)2ةؿ اث ٨اٚل٤ٲ٤ٚ :٢ٮ ٪ٝخ
¬
:
ٚكؽت وٺد .)2(٫كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ صٕٛؿ كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚث٢
¬
ٱ٪ٞخ( .)5كٹ ٱؿ ¬ٓٚاٞ٣ة٩خ ٱؽٱ ٫ظة ،٫٣ػٺؼ ا٪٣ةرص(.)4
( )4كيف ا٣جعؿ¬ :مسأمة :ك٬ٮ ثةٞ٣ؿآف صةاـ إصًلٔ نة ،ك٩ؽب ثًل ٱذٌ ٨٧ا٣ؽٔةء ،كٔٔ ٨يل :#
ْصآ٪٦ة ثةٓص ...اٳٱحّص .كٱ١ؿق ثًل ٹ دٔةءٚ Êٲ٫؛ إذ ٬ٮ ٦ٮًٓ ٤٣ؽٔةء( .ثعؿ).
(*) ك ٢٬ٱذع ٢٧اٷ٦ةـ ا٣ؾم ٪ٝخ ثة٣ؽٔةء ٔ ٨اٛلؤد ٥اٜلؽكم؟ أصةب إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر ثأ٫٩
ٱ٪ٞخ كٹ ٪٦ةزٔحٞ٣ .)Í( .ٮ٦(( :÷ ٫٣ة ٍف أ٩ةزى ع اٞ٣ؿآف؟)) ك٪٬ة ٹ ٪٦ةزٔح.
كٝٮاق ا٣كعٮٍف .كٝٲ :٢ث ٢ٱذعٛ٦( .٢٧ذٰ كمة ٰ٦كقٺ ٰ٦كاٛلذٮٔ ٢٠ىل آص) .ك٫٤ٕ٣
أٝؿب إٌف ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت يف ٝٮٜل :٥إف اٷ٦ةـ ظة ٥٠؛ ٝٲةق نة ٔ ٫٪٦ىل ّل ٢٧اٷ٦ةـ ٝؿاءة
اٛلؤد ٥يف وٺة اْ٣٭ؿ ػ ٨٦ ٙ٤ٱىيل ا٘لٕ٧ح.
( )4كظضح اٞٛ٣٭ةء ٝٮؿ ٔيل ً٤٠( :#لت ٔ٧٤٭ ٨صربٱ ٢رقٮؿ آص ÷ يف ٪ٝٮت
اٛ٣ضؿ) ،كٔ ٨اٙلك ٨ثٔ ٨يل  #أٝ ٫٩ةؿ ٰ٪٧٤ٔ( :رقٮؿ آص ÷ ً٤٠لت أٝٮٜل ٨يف
٪ٝٮت ا٣ٮدؿ ،ك« :ٰ٬ا٤٣٭  ٥ا٬ؽٌل ٚٲ٬ ٨٧ؽٱخ ،كٔةٚ ٰ٪ٚٲٔ ٨٧ةٚٲخ ،كدٮٚ ٰ٪٣ٲ٨٧
دٮ٣ٲخ ،كثةرؾ ٍف ٚٲًل أُٔٲخ ،كَ ٰ٪ٝش ٦ة ٌٝٲخ ،إ ٟ٩دٌٞص كٹ ٱًٞص ٔ٤ٲ ،ٟكٹ
ٱؾؿ  ٨٦كا٣ٲخ ،كٹ ٱٕـ ٔ ٨٦ةدٱخ ،دجةر٠خ رث٪ة كدٕة٣ٲخ»ٝ .ةؿ  :#كزاد ثٕي أ٢٬
اٚ ٥٤ٕ٣ٲ٭ة ٟ٤ٚ ( :اٙل٧ؽ ٔىل ٦ة ٌٝٲخ ،أقذ٘ٛؿؾ كأدٮب إ٣ٲ .)ٟك٬ؾق زٱةدة ظك٪ح.
كٝٲ :٢إف اٛلأزٮر ثٕؽ ٝٮ« :٫٣كَ ٰ٪ٝش ٦ة ٌٝٲخ» أف ٱٞٮؿٚ« :إ ٟ٩دٌٞص كٹ ٱًٞص
كدٕة٣ٲخ»( .ثكذةف).
ٔ٤ٲ ،ٟكٹ ٱؾؿ  ٨٦كا٣ٲخ ،دجةر٠خ رث٪ة
َ ُ َ ُْ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َُ ََ ْ
ُ
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(ٞ٣ )2ٮ ٫٣دٕةٌفْ:صِإَوذا ك ِرئ اىلرءان فاشخ ٍِكٔا ُل وأُ ِ
( )2ظٲر ٪ٝخ اٷ٦ةـ ثةٞ٣ؿآف.)Í( .
( )5ٵف ا٪ٞ٣ٮت ٦ٮًٮٔ ٫ا٣ؽٔةء ؛ ٤ٚ٭ؾا مةر ٫٠اٛلؤدٚ ٥ٲ( .٫ثكذةف).
( )4كظضذٝ ٫ٮ(( :÷ ٫٣ٹ دؿ ٓٚاٵٱؽم إٹ يف قجٕح ٦ٮاَ :٨ثة٣ؽٔةء ٔ٪ؽ رؤٱح ا٣جٲخ ،كٔىل ا٣ىٛة،
كٔىل اٛلؿكة ،كيف ا٣ىٺة ،كيف اٛلٮ ٙٝثٕؿٚح ،كٔ٪ؽ ا٘ل٧ؿدَل))٪٤ٝ .ةً :ف ٱؿ ٓٚٱؽٱ ٫إٹ ٔ٪ؽ اٹقذكٞةء
كاٹقذ٪ىةر كٔنٲح ٔؿٚحٚ ،أ٦ة ا٣ؿ ٓٚيف ا٣ىٺة ٚةٛلؿاد ث٪ٔ ٫ؽق د١جٍلة اٹٚذذةح( .ثكذةف).

كا٪ٞ٣ٮت ص٭ؿ( )4كٚة ٝنة.
ا٣كةثٓ :ا٣كضٮد ٔىل ا٘لج٭ح كثةَ ٨اَٛ١٣ل كا٣ؿ٠جذَل كثةَ ٨أَؿاؼ أوةثٓ
ا٣ؿصَ٤ل ٔ٪ؽ أيب¬ َة٣ت كا٣نة ،ٰٕٚكٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص:
ٔىل ا٘لج٭ح  .ٍٞٚكأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ٔىل ا٘لج٭ح كا٣ٲؽٱ ٨كا٣ؿ٠جذَل .كٝةؿ
ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح٥ :لٍل ثَل صج٭ذ ٫كأ.٫ٛ٩
 :كاٞ٣ؽر ا٣ٮاصت  ٨٦اَٛ١٣ل كأوةثٓ اٞ٣ؽَ٦ل ٬ٮ اٵ٠سؿ ٪٦٭ًل( .)4ك٨٦
ا٘لج٭ح ٦ة دكذٞؿ ٔ٤ٲٝ ،٫ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ¬ ا٣جعٲجط :ك٣ٮ ٦س ٢ظجح ا٣ؾرة( ،)2كٝٲ:٢
٦س ٢ا٣ؽر ،٥٬كٝٲ٦ :٢ة أ٪٦ ٨١٦٭ةٚ .إف كًٓ ٛ٠ٲ ٫أك ٝؽ٦ٲٔ ٫ىل ّة٬ؿً٬ل أك
ظؿكٚ٭ة أك صٮؼ ثٛ١ٲ ٫ثُ٤خ Êا٣ىٺة()2؛ ٣رت ٫٠ا٣ٮاصت.
¬ :ك٩ؽب  ٫٣أف ٱ ٨١٧صج٭ذ ،٫كٱٌٓ ٕ٦٭ة أ ،٫ٛ٩كٱذضةىف يف قضٮدق،
كٱ٧ؽ ّ٭ؿق ،كٱكٮم آراث ،٫كٱٌ ٥أوةثٕ٩ ٫عٮ اٞ٣ج٤ح ،كٱٌٓ ٛ٠ٲ ٫ظؾاء ػؽٱ.٫
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ظؾاء ١٪٦جٲ .)5(٫كٱٛؿج آثةَ ،٫كٹ ٱٌٚ ٥ؼؾٱ ،٫كٱىٙ
ٝؽ٦ٲ ،٫كٱٺو ¬ٜثٲ٪٭ًل( .)4كٱ١ؿق ٠ن ٙر٠جذٲٔ ٫ىل اٵرض .ك٣لت ٠ن¬ٙ
صج٭ذ٤ٔ ٫ٲ٭ة ،ك٥لٍل يف ٠نٝ ٙؽ٦ٲ ،٫ك٠ؾا ٛ٠ٲٔ ¬٫ىل اٵوط(.)1
دؿؾ ا٘ل٭ؿ قضؽ ٤٣ك٭ٮ.
(ٚ )4إف ¬
(*) قػ٪ػ¬ح.
(ٔ )4ؽد نا .كٝٲ٦ :٢كةظح.)Í( .
(٦ ٨٦ )2ٮًٓ كاظؽ( .ٱٮاٝٲخ) .كٝٲ ¬:٢ك٣ٮ ٦ ٨٦ٮآً( .مة.)ٰ٦
(*) إ٣ؽقح يف ٩كؼح.
( )2إف دؿ٧ٔ ٫٠ؽ نا Êكإٹ ثُ٤خ ا٣كضؽة .ٍٞٚ
( )5كٝٲ :٢ثٲ٪٭ًل¬ .ك٬ٮ اٵكٌف ،كٝٮاق ظسٲر ،ك٦س ٨ٔ ٫٤اٛلٛذٰ كا٣نة.)Í( .ٰ٦
(*) ك٬ٮ اٵٝؿب؛ ثٕؽ نا  ٨٦ثكٍ ا٣ؾرأَل ،كاقذً١لٹن ٤٣ذضةيف( .ثعؿ).
( )4ٱٕ :ٰ٪يف ظةؿ ا٣كضٮد ،ٹ يف ظةؿ اٞ٣ٲةـ ٚكٲأيت( .ثكذةف).
( )1إمةرة إٌف دؿدد أيب َة٣ت يف ذ ،ٟ٣كاٵّ٭ؿ ٧٤٣ؾ٬ت ٔؽـ كصٮث( .٫ثكذةف).

ٱُ٧ب ،٨كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٣لت إٹ
Ê
ا٣سة :٨٦إٞ٣ٮد ثَل  ٢٠قضؽدَل ظذٯ
ر ٓٚصج٭ذ ٨٦ ٫اٵرض .كٱٕٞؽ ٛ٦رتم نة ٞ٣ؽ ٫٦ا٣ٲَصل ٩ةوج نة ٤٣ٲ٪٧ٯ كصٮث نة¬،
كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ صٕٛؿ :ث٩ ٢ؽث نة ً٠ل يف ظةؿ ا٣ذن٭ؽٱ .٨ك٩ؽب أف ٱؿٓٚ
ٛ٠ٲ ٫إٌف ٚٮؽ ٚؼؾٱ.٫
٤ٚ :ٮ اٚرتش ا٣ٲ٪٧ٯ ثَل ا٣كضؽدَل ثُ٤خ(ٚ .)4إف دٕؾر ٔ٤ٲ ٫اٚرتاش
ا٣ٲَصل دٮرؾ ٔىل ٚؼؾق اٵٱَص كٔـؿ ٝؽ٦ٲ .)4(٫كإذا ٔةد إٌف ا٣كضٮد ٝج٢
ٱُ٧بٝ ٨ةٔؽان ٔ٧ؽ نا ثُ٤خ( ،)2كق٭ٮ نا رصٓ  .٫٣ز ٥ٱكضؽ ،ز ٥ٱٞٮـ ٦ةدان
٤٣ذ١جٍلة
Ê
ٔ٤ٲ٭ًل ٩ؽث نة ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ،كٱجؽأ ثؿ Êٓٚر٠جذٲ٩ ٫ؽث نة كٱٞٮـ ٕ٦ذ٧ؽان¬ ٔىل
ٱؽٱ ،)2(٫كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة١ٔ :ٰٕٚك.)5(٫
 :كاٷٕٝةء ٪٦٭ٰ ٔٝ ،)4(٫٪ٲ :٢ك٬ٮ أف ٱٕٞؽ ٔىل أوةثٓ رص٤ٲ٦ ٫ذ١ب نة
ٔىل ٱؽٱ ،٫كٝٲ٬ :٢ٮ أف ٱٌٓ أ٣ٲذٲٔ ٫ىل ٔٞجٰ رص٤ٲ٩ ٫ةوج نة ٞ٣ؽ٦ٲ ٫صة٣ك نة
(ّ )4ة٬ؿق ٔ٧ؽ نا أك ق٭ٮ نا .كيف َشح اٵز٬ةر :دجُ ٢وٺدÊ ٫إف دٕ٧ؽ ،كٕٝؽد ٫إف Êق٭ة.
(*) كذ ٟ٣ٵ١لة وٛح ٍٗل ٍ٦صكٔح ،كإ٣ـؿ دؿؾ ( .ٍٞٚثكذةف).
( )4ك٣لت ٔ٤ٲ ٫ا٣ذأػٍل .كٝٲ :٢ٹ ٣لت¬ ؛ ٵف ا٣ؿٝ ٨٠ؽ دٛ٦( .٥ذٰ) ( .)Íكإً٩ل ٬ؾا وٛح
٤٣ؿ.)Í( .٨٠
(٬ )2ؾا ثٕي Êر ،٨٠كاٛلٞؿر أ١لة ٹ دجُ.)Í( .٢
(ٛ )2لة ركل ٦ة ٟ٣ث ٨اٙلٮٱؿث يف وٛح وٺة رقٮؿ آص ÷ أ ٫٩أذ٧ؽ ٔىل اٵرض
ثٲؽٱ( .٫ثكذةف).
( )5كظضح زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة٦ ٰٕٚة ركل أثٮ ٬ؿٱؿة أ٠ ÷ ٫٩ةف ٱ٪٭ي يف
ا٣ىٺة ٔىل وؽر ٝؽ٦ٲ٪٤ٝ .٫ة :ػرب٩ة أرصط؛ ٵف راكٱ ٫كاو٣ ٙىٺة رقٮؿ آص ÷،
ٚ٭ٮ أثّ ٖ٤لٞٲ ٞنة ،ك٠ٺـ أيب ٬ؿٱؿة ٔىل ص٭ح ا٣ؿكاٱح دكف ا٣ىٛحٚ ،ٲعذ ٢٧أف ٱ١ٮف ذٟ٣
ٵ٦ؿ ٔةرض( .ثكذةف).
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣ٹ دٕٞٮا إٕٝةء ا١٣ٺب)) ،كٝؽ َٚصق ثًل دؿل يف ا١٣ذةب ،كذ٠ؿ يف
اٹ٩ذىةر كم٧ف ا٤ٕ٣ٮـ ٔ ٨أيب ٔجٲؽ أف وٛذ ٫أف ٱ٪ىت ٝؽ٦ٲ ٕ٦ ٫نة ٔىل اٵرض
ك٣ل٤ف ٔىل أ٣ٲذٲ( .٫ثكذةف).

ٔ٤ٲ٭ًل ،كذ ٟ٣ٱٛكؽ إ¬ذا ٠سؿ(.)4
ا٣ذةقٓ :إٞ٣ٮد ٤٣ذن٭ؽ¬ اٵػٍل( ،)4ػٺؼ ٦ة .)2(ٟ٣كا٣ٮاصت  ٨٦ا٣ذن٭ؽ ٬ٮ
ا٣ن٭ةددةف كا٣ىٺة ٔىل ا٪٣جٰ كآ .)2(٫٣كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لت إٞ٣ٮد ٝؽر
ا٣ن٭ةددَل  .)5(ٍٞٚكٝةؿ ثٕي أوعةب ا٣نة :ٰٕٚٹ ِلت ا٣ىٺة ٔىل اٳؿ(.)4
 :ك٬ٲبح إٞ٣ٮد(٬ )1ٮ أف ٱٛؿش ٝؽ ٫٦اٵٱَص كٱ٪ىت اٵٱٝ ،٨٧ةؿ اٛل٪ىٮر
ثةٓص :كإف اٚرتم٭ًل ٔىل ّ٭ٮرً٬ل صةز .ك٩ؽب  ٫٣أف ٱٌٓ ٛ٠ٲٔ ٫ىل ٚؼؾٱٝ ،٫ةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كٱٌ ٥أوةثٕ٭ًل ،كٝةؿ يف اٷرمةد :ٱٛؿٝ٭ة(.)1
إ٣ةَش :ا٣ذك٤ٲٔ ٥ىل ا٣ٲَ٧ل زٔ ٥ىل ا٣ٲكةر ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح(.)1
كٝةؿ ا٣ىةدؽ :دٞ٤ةء كص٭ ،)40(ٍٞٚ ٫كٝةؿ ا٣جةٝؿ :دٞ٤ةء كص٭ ٫كٔىل ٱ٧ٲ.٫٪
( )4ٱكذٞٲ ٥يف ظةؿ Êا٣ذن٭ؽ ،ٹ ثَل ا٣كضؽدَل ٚٲٛكؽ؛ ٣رت٦ ٫٠ة ٣لت ك٣ٮ .٢ٝا٬ػ ك ٫٤ٕ٣إذا
أذؽ ث.)Í( .٫
( )4ك٬ٮ كاصت؛ إذ ٹز ٫٦ا٣ؿقٮؿ ÷ كٝؽ ٝةؿ(( :و٤ٮا ً٠ل رأٱذ٧ٮٌل أويل))( .ثكذةف).
ار َن ُكٔا َو ْ
اش ُ
( )2كظضذٝ ٫ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص ْ
ش ُدواّص كًف ٱأ٦ؿ ثةٕٞ٣ٮدٚ ،إذا ٚؿغ  ٨٦ا٣ؿٕ٠ح اٵػٍلة

ٕٞٚؽ ٓلخ وٺدٕٝ ٫ؽ أك ًف ٱٕٞؽ٪٤ٝ .ة :أكصجذ ٫ا٣ك٪ح( .ثكذةف).
(ٞ٣ )2ٮً٠ (( :÷ ٫٣ل رأٱذ٧ٮٌل)) ،كقب٠ :٢ٲ٩ ٙىيل ٔ٤ٲٟ؟ ٞٚةؿٝ(( :ٮ٣ٮا :ا٤٣٭٥
ؤ ٢ىل ٞل٧ؽ كٔىل آؿ ٞل٧ؽ))( .ثعؿ).
( )5ٱٕ :ٰ٪ٹ ً٬ل( .ثكذةف)ٞ٣ .ٮ٣ ÷ ٫٣ٶٔؿايب ا٣ؾم ٔ(( :٫٧٤إذا ٕٝؽت ٞٚؽ ٓلخ
وٺد٪٤ٝ .))ٟة :ٱٕ ٨٦ ٰ٪اٵٕٚةؿ ٹ اٵذ٠ةر ،ق٪٧٤ة ٚؼرب٩ة أرصط؛ ٤٣ـٱةدة( .ثعؿ).
كذ٠ؿ يف ا٣ذ٤ؼٲه أف ٝٮ« :٫٣إذا ٕٝؽت» ٦ؽرج ك٣ٲف  ٨٦اٙلؽٱر.
(ٝ )4ةؿ يف ا٣جعؿ ٦ة  :٫ْٛ٣ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚكأثٮ ظ٪ٲٛح كأوعةث :٫ق٪ح ٍٞٚ؛ ٛلة ٦ؿ
ك٠ةٵذاف٪٤ٝ .ة :ٹ ٝٲةس  ٓ٦ا٪٣ه .كاٛ٣ؿؽ ،إذ اٵذاف إٔٺـ( .ثعؿ).
(٤٣ )1ذن٭ؽ ،ٹ ثَل ا٣كضؽدَل ٞٚؽ ٦ؿ.
( )1كيف َشح اٵز٬ةرٔ :ىل أو ٢اٚلٞ٤ح ٍٗ ٨٦ل ً ٥كٹ دٛؿٱ ،ٜك٬ٮ اٛلؼذةر.
( )1كظضح ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح ٝٮ٣ ÷ ٫٣ٶٔؿايبٚ(( :إذا ٕٝؽت ٞٚؽ ٓلخ وٺد ))ٟكًف
ٱؾ٠ؿ ا٣ذك٤ٲ( .٥ثكذةف).
( )40كظضح ا٣ىةدؽ ٦ة ركت ٔةانح أ ÷ ٫٩ق ٥٤دك٤ٲ٧ح كاظؽة دٞ٤ةء كص٭ .٫ك٬ؾا
=

كٝةؿ أثٮ ث١ؿ كٔ٧ؿ كٔسًلف كأ٩ف :دٞ٤ةء كص٭ ٫زٔ ٥ىل ٱ٧ٲ ٫٪زٔ ٥ىل ٱكةرق.
¬ :كظؽ اٹ٣ذٛةت ٔ٪ؽ ا٣ذك٤ٲ ٥ثعٲر ٱؿل  ٨٦ػ ٫ٛ٤ػؽَّ ق كٹ ٱ٪عؿؼ
اٚلؽ اٳػؿ ٔ ٨اٞ٣ج٤حٚ ،إف ا٩عؿؼ ٔ٪٭ة ثؼؽٱ ٕ٦ ٫نة ثُ٤خ وٺÊد ،)4(٫ذ٠ؿق يف
اٍ٣صح كاٛلؤٱؽ ثةٓص .كاٹ٣ذٛةت ٔ٪ؽ ا٣ذك٤ٲ ٥كاصت¬( ،)4كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل
كا٪٣ةرص(٪٦ :)2ؽكب .كا٣ذك٤ٲ٬ ٥ٮ ا٣كٺـ ٔ٤ٲ ¬٥١كرٖلح آصٝ ،ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ
كا٪٣ةرص :كإف زاد كثؿ٠ةد ٫كرًٮا ٫٩ك٠ؿا٦ةدٚ ٫أ .)2(٢ٌٚكإف ٝةؿ« :قٺـ
ٔ٤ٲ ٥١كرٖلح آص» ًف ٣لـق¬( ،)5ػٺؼ أظؽ كص٭ٰ أوعةب ا٣نة .ٰٕٚكإف دؿؾ
ٝٮ« :٫٣كرٖلح آص» ٞٚةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إ٣ ٫٩لـٱ ،٫كٝةؿ ا ٫ٞٛ٣ٱٮق :¬ٙإ ٫٩ػٺؼ
اٛلٍصكع( .)4كإف ٝةؿ٤ٔ :ٲ ٥١ا٣كٺـ كرٖلح آص ٛٚٲ ٫اظذًلٹف ،رصط اٷ٦ةـ
ٞل٦ ٨ٔ ٰ١ة .ٟ٣كًف أصؽ ظضح ا٣جةٝؿ ،كأ٦ة ٝٮؿ أيب ث١ؿ كٔ٧ؿ ٚٺ ٤لذةج إٌف إٱؿاد ظضح؛
ٵف اٙلضح إً٩ل دؿكل ٔ٪٭ ٥كٔ ٨أ٦سةٜل ٨١٣ ،٥ػرب٩ة أرصط ١٣سؿة إ٣ة ٢٦ث( .٫ثكذةف).
( )4يف ا٣ذك٤ٲ٧ح اٵكٌف.)Í( .
(ٛ )4لة ركٱ٪ة  ٨٦اٵػجةر ،كٞ٣ٮؿ اث٦ ٨كٕٮد :ٹ أ٩كٯ قٺـ رقٮؿ آص ÷ يف وٺد٫
ٱ٧ٲ ٪نة كمًلٹن .كاْ٣ة٬ؿ أف ٦ة  ٫٤ٕٚكاصت إٹ ٣ؽٹ٣ح( .ثكذةف).
(*) ٚةاؽد٣ ٫ٮ ٠ةف أػؿس كصت ٔ٤ٲ ٫اٹ٣ذٛةت.)Í( .
(ٝ )2ؽ دٞؽـ ٪٤٣ةرص أ ٫٩ٹ ٣لت ا٣ذك٤ٲ ،٥كٝ ٫٣ ٢ٕ٣ٮَ٣ل ،أك ٱٞٮؿ :ٹ ٣لت كٱك ٨أك ٱ٪ؽب.
(ٝ )2ةؿ  :#كذٛ ٟ٣لة ركم ٔ ÷ ٫٪أٝ ٫٩ةؿ(( :قٺـ ٔ٤ٲٍٔ ٥١ص ظك٪ةت ،كرٖلح آص ٍٔص
ظك٪ةت ،كثؿ٠ةد ٫كرًٮأٍ ٫٩ص ظك٪ةت ،ك٠ؿا٦ةدٍٔ ٫ص ظك٪ةت ،ك ٨٦زاد زاد آص  .))٫٣كأرتً٫
اٛل٭ؽم  #ثأ ٫٩ػٺؼ اٛلٍصكع يف ا٣ىٺةٝ ،ةؿ :كاٚلرب كارد يف ٍٗل ا٣ىٺة( .ثكذةف).
ؾ٬ت ػٺٚ ٫ٚذٛكؽ .كِٛ٣
¬
(*) ك٬ٮ ث٪ةء ٔ # ٫٪٦ىل صٮاز ا٣ؽٔةء ثٍ٘ل اٞ٣ؿآف ،كاٛل
ظةمٲح :أ٦ة زٱةدة «كثؿ٠ةد »٫ك٩عٮ٬ة ٚذٛكؽ إذا ٠ةف يف ا٣ذك٤ٲ٧ح اٵكٌف ؛ ٵٟ ٫٩لةَت ،ٹ
يف اٵػؿل؛ ٚلؿكص ٨٦ ٫ا٣ىٺة( .قًلع ذ٩ٮيب).)Í( .
( )5كدجُ ٢وٺد ٫إذا ٠ةف ٔ٧ؽ نا ،أك ق٭ٮ نا كًف ٱٕؽق وعٲع نة.)Í( .
(*) ً٠ل يف اٵز٬ةر ،كٵ ٫٩ػٺؼ اٛلن٭ٮر ..ك٦س ٫٤يف َشح اثُ ٨لؿاف.
(ٝ )4ةؿ يف ا٘٣ٲر :كٝٲةس اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱٛكؽً٠ ]4[Êل ٣ٮ دؿؾ اٵ ٙ٣كا٣ٺـ.
-------------------------

[ ]4إذا ٠ةف ٔ٧ؽ نا ،أك ق٭ٮ نا كأذؽ ث.)Í( .٫

٤لٲٯ أ ¬٫٩ٹ ٣لـٱ)4(٫؛ ٵ ٫٩ا٣ذك٤ٲٔ ٥ىل اٛلٮدٯ( .)4كإف ٝةؿ« :ا٣كٺـ ٔ٤ٲ»٥١
ثٌ ٥اٛلٲ ٥صةز¬ ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ك٣ٮ دٮ٣ؽ  ٓ٦ا٧ٌ٣ح كاك(.)2
كٱ٪ٮم ثة٣كٺـ ٔىل
¬
:

اٙلْٛح()2

إف ٠ةف ٛ٪٦ؿد نا ،كإف ٠ةف يف صًلٔح

٤ٕٚٲ٭ ٥كٔىل اٛلىَ٤ل ٝ ،٫ٕ٦ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٣ٮ ٠ةف ٚٲ٭٬ ٨٦ ¬٥ٮ ٔةص؛ ٵف
ا٣ؽ٣ٲ )5(٢كرد ث ٞ٤ُ٦ ٫نةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :كاٵظٮط( )4أف ٱ٪ٮم ث٨٦ ٫
أ٦ؿ ثة٣ذك٤ٲ٤ٔ ٥ٲ .٫ك٩ٲح ا٣ذك٤ٲ ٥ق٪ح ٔىل اٵوط( ٨٦ )1أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص
كأظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص ،كأظؽ أٝٮاٜل ٥أ١لة¬ كاصجح .كيف
أم ا٣ذك٤ٲ٧ذَل ٩ٮل أصـأد ،)1(¬٫ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص.
( )4كدٛكؽ  ٓ٦ا٧ٕ٣ؽ ،أك ق٭ٮ نا ك٣ػ ٥ٱٕؽق.)Í( .
( )4كذ٠ؿ يف َشح اثُ ٨لؿاف أف قٺـ اٛلٮدٯ ٠كٺـ اٵظٲةءٝ ،ةؿ ٚٲ :٫ػٺؼ ٦ة ٠ةف د٫٤ٕٛ
ا٘لة٤٬ٲح  ٨٦دأػٍل  ِٛ٣ا٣كٺـَ( .شح ُلؿاف).
( )2ٵف ا٧ٌ٣ح أو٤٭ة ا٣ٮاك ،كٵف إمجةع اٙلؿ٠ةت ٹ ٱِص دؿ ٫٠كٹ  ،٫٤ٕٚكإً٩ل ٬ٮ ظ٤ٲح،
كزٱةدة اٙلؿؼ ا٣ٮاظؽ ٍٗل ٛ٦كؽة ً٠ل ٱأيت.
(٬ )2ؾق إ٣جةرة أٝٮل ٔ ٨٦جةرة اٵز٬ةر .كٱٕ ٰ٪ثةٙلْٛح ظْٛح ٛ٩ك ،٫كأ٦ة ظْٛح ٍٗلق ٞٚؽ
ٝٲ :٢إ١لة دٛكؽ¬.
( )5ك٬ٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣كأف ٱك ٥٤ثٌٕ٪ة ٔىل ثٕي)).
( )4كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ إذ ٹ ٪ٕ٦ٯ ٣ٶظٮَٲح ٝ ٓ٦ٮ٪٣ة ثذىٮٱت اٛلضذ٭ؽٱ.٨
( )1كذٚ ٟ٣لرب ق٧ؿةٚ ،إً ٫٩ف ٱؾ٠ؿ ٚٲ ٫ا٪٣ٲح ،ك٬ٮ يف ٞل ٢ا٣ذٕ٤ٲ ٥ٵظ١ةـ ا٣ىٺة .كظضح
 ٨٦أكصج٭ة ٦ة ركم ٔ ÷ ٫٪أٝ ٫٩ةؿ(( :إً٩ل ٱ ٰٛ١أظؽ ٥٠أف ٱٞٮؿ ١٬ؾا -كأمةر
ثإوجٕ -٫ٱكٔ ٥٤ىل أػٲ ٨ٔ ٫ٱ٧ٲ ٫٪كٔ ٨مًل .))٫٣ك٬ٮ ٹ ٱ١ٮف ٦ك ِّ ٤نًل ٔ٤ٲ٭ ٥إٹ
ثةٞ٣ىؽ كا٪٣ٲح٪٤ٝ .ة :ك٣ٮ ٠ةف اٚلُةب ٹ ٱٕ ٢ٞإٹ ثةٞ٣ىؽ كا٪٣ٲح يف ا٣كٺـ ٚةٞ٣ىؽ
٦كذعت؛ إذ ٹ دٹ٣ح ٔىل ا٣ٮصٮب ٔ ٨آص دٕةٌف كٹ ٔ ٨رقٮ( .٫٣ثكذةف).
(*) ٝةؿ يف ٦٭ؾب اٛل٪ىٮر ثةٓص كٔيل ػ٤ٲ :٢كٱكضؽ ٤٣ك٭ٮ ثرت٠٭ة( .ز٬ٮر) .كٝٮاق يف
ٹ دكذؽٰٔ قضٮد ا٣ك٭ٮٝ .ةؿ ا٪٣ضؿم :ك٬ٮ اٛلىعط ٧٤٣ؾ٬ت.
ا٘٣ٲر .كٝٲ¬ :٢
( )1كذ ٟ٣ٵ١لًل ٠ة٣ؿ ٨٠ا٣ٮاظؽ( .ثكذةف).

كٹ ِلت ٩ٲح اٚلؿكج  ٨٦ا٣ىٺة ٔ٪ؽ ا٣ذك٤ٲ ،)4(٥ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص(.)4
¬ ٨٦ :قٔ ٥٤ىل ٱكةرق(ٝ )2ج ٢ٱ٧ٲ ٫٪أٔةد ا٣ذك٤ٲٔ ٥ىل ٱكةرق ثٕؽ
ٱ٧ٲ ،)2(٫٪كإف ًف ثُ٤خ( ،)5ػٺؼ اٞ٣ةق.)4(٥
ٝ :ةؿ اٜلةدم :إذا ق ٥٤اٛلىيل دك٤ٲ٧ذَل دٞ٤ةء كص٭ ٫يف آػؿ دن٭ؽق
ثُ٤خ وٺدٞٚ ،٫ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٵ ٫٩اصذـل ثؾ ٟ٣كًف ٱ٪عؿؼ ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ
¬
ثةٓص :إ٦ ٫٩جٔ ٰ٪ىل أ٩ ٫٩ٮل اٚلؿكج ُلًل؛ إذ ٣ٮ ًف ٱ٪ٮق ًف دجُ ،٢كٝةؿ يف اٍ٣صح :Êٵف
ا٣ذك٤ٲ٧ذَل ٦ٮًٮٔذةف ٤٣ؼؿكج  ٨٦ا٣ىٺةٕٚ ،ىل أم كص ٫أدٯ ُلًل ٞٚؽ ػؿج ٪٦٭ة(.)1
¬ :كظ ٥١اٛلؿأة ظ ٥١ا٣ؿصٚ ٢ٲًل دٞؽـ ،إٹ يف اٵذاف كاٷٝة٦ح ،كيف
قرت ٕلٲٓ ثؽ١لة(ٔ )1ىل ٦ة دٞؽـ ،كأف إ٦ة٦ذ٭ ٨د ٙٞكقُ٭ ،)1(٨كٹ ٱ ٨١إٹ
و ٛنة( ،)40كٱ١ٮف وٛ٭ ٓ٦ ٨ا٣ؿصةؿ اٵػٍل(٪٤ٝ .)44ة :كدٌ ٥رص٤ٲ٭ة
ٝةا٧ح( ،)44ٹ ا٣ؿصٚ ٢ٲٛؿٝ٭ًل¬ ٩ؽث نة(.)42
(ٔ Í )4ؽـ َشٔٲذ٭ة ،كٔؽـ اٛ٣كةد إذا ٤ٕٚخ.)Í( .
( )4ظضذً٠ ٫ل ِلت ٩ٲح ا٣ؽػٮؿ ِلت ٩ٲح اٚلؿكج٪٤ٝ .ة :ا٣ؽػٮؿ  ٢ٕٚكاٚلؿكج دؿؾ( .ثكذةف).
( )2ق٭ٮ نا ،ٹ ٔ٧ؽ نا ٚذجُ ٓ٦ ٢اٹ٩عؿاؼ.)Í( .
( )2ٱٕ :ٰ٪كٹ دِصق اٵكٌف؛ ٵ ٫٩ٹ ٥لؿج  ٨٦ا٣ىٺة ثذك٤ٲ٧ح كاظؽة( .ثكذةف) .ك٬ؾا إذا
٠ةف ق٭ٮ ناٚ ،إف ٠ةف ٔ٧ؽ نا ثُ٤خ¬ [ً٠ ]4ل ذ٠ؿق يف اٵز٬ةر كَشظ ٫يف ثةب قضٮد ا٣ك٭ٮ.
(ٞ٣ )5ٮ(( :÷ ٫٣و٤ٮا ً٠ل رأٱذ٧ٮٌل أويل)) .كًف د ٨١وٺد١٬ ٫ؾا( .ثكذةف).
()4ٵف ا٣رتدٲت ثَل ا٣ذك٤ٲ٧ذَل ٔ٪ؽق ٬ٲبح ٚٺ دٛكؽ ثرت ،٫٠كٹ قضٮد .٫٣
( ٨١٣ )1اْ٣ة٬ؿ ٹ ثؽ  ٨٦دٮا٣ٲ٭ًل( .ظسٲر كٕ٦ٲةر) .)Í( .كظؽ ا٣ذٮاٍف Êأف ٹ ٱذؼ٢٤
ثٲ٪٭ًل ٝؽر دكجٲعح .كٝٲ٦ :٢ة ٱذؼ ٢٤ثٲ٪٭ًل ر.٨٠
( )1كصٮث نة¬ يف اٙلؿة .ٍٞٚ
( )1كصٮث نة¬.
( )40كصٮث نة.)Í(.
( )44كصٮث نة¨ إٹ ٕ٣ؾر.)Í( .
(٩ )44ػؽثػ نة¬.
( )42كٱ١ٮف ثَل رص٤ٲٝ ٫ؽر ٠لؿ اٙلًل٦حُ( .لؿاف) .كيف ركًح ا٪٣ٮكم :مرب نا .كيف ُلضح
اٛلعةٝ :٢ٚؽر أرثٓ أوةثٓ.
-------------------------

[ ٓ٦ ]4اٹ٩عؿاؼ.)Í( .

كأ١لة دؿ ٓ٠أد٩ةق( ،)4كد٪ىت رأق٭ة ظةؿ ا٣ؿ٠ٮع( ،)4كٹ دٛؿج آثةَ٭ة(،)2
كإذا ا٩عُخ إٌف اٵرض ص٤كخ كٔـ٣خ رص٤ٲ٭ة ٔ ٨ٱ٧ٲ٪٭ة ز ٥دكضؽ(،)2
كد٤ى ٜثةٵرض ٦ة أ٪١٦٭ة( ،)5كدجكٍ ذرأٲ٭ة ٔىل اٵرض( ،)4كدٞؿُلًل ٨٦
ٚؼؾ٦لة( ،)1كدٞؿب ذ٪ٝ٭ة  ٨٦ر٠جذٲ٭ة( ،)1كٹ د٪ىت ٝؽ٦ٲ٭ة( ،)1كٹ دؿٓٚ
ٔضٲـٔلة( ،)40كدٕـؿ رص٤ٲ٭ة(٪ٔ )44ؽ ص٤ٮق٭ة ٤٣ذن٭ؽ كثَل ا٣كضؽدَل ،كٔ٪ؽ
أف دؿٱؽ اٞ٣ٲةـ ِل٤ف ٦ذٮر٠ح( )44ز ٥دٞٮـ ٢٠ ،ذ٬ ٟ٣ٲبح(.)42

(٩ )4ػؽثػ نة¬.
(٩ )4ػؽثػ نة¬.
(٩ )2ػؽثػ نة¬.
(٩ )2ػؽثػ نة¬.
(٩ )5ػؽثػ نة¬.
(٩ )4ػؽثػ نة¬.
(٩ )1ػؽثػ نة¬.
(٩ )1ػؽثػ نة¬.
(٩ )1ػؽثػ نة¬.
(*) ظةؿ ا٣كضٮد.)Í( .
(٩ )40ػؽثػ نة¬.
(٩ )44ػؽثػ نة¬.
(٩ )44ػؽثػ نة¬.
( )42ٱٕٝ ٨٦ :ٰ٪ٮ« :٫٣كدٌ ٥رص٤ٲ٭ة»  ،كذ ٟ٣ٵ١لة ٦أ٦ٮرة ثة٣كرت يف ٕلٲٓ أظٮاٜلة.
(ثكذةف).

فصم [ :يف يعَُٕاث انصالة]

ٱك ٨يف ا٣ىٺة أمٲةء٪٦ ،٭ة :ا٣ذٕٮذ( :)4أٔٮذ¬ ثةٓص ا٣ك٧ٲٓ ا٤ٕ٣ٲ٨٦ ٥
ا٣نٲُةف ا٣ؿصٲ ،٥كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :أٔٮذ ثةٓص  ٨٦ا٣نٲُةف ا٣ؿصٲ.٥
ك٪٦٭ة :ا٣ذٮص ٫ثة١٣جٍل ز٥

ثة٣ىٍ٘ل()4

ٝج ٢ا٣ذ١جٍلة¬ ٔ٪ؽ اٜلةدم ،كٝةؿ

اٞ٣ةق :٥ٱذٮص ٫ثة٣ىٍ٘ل  ٍٞٚز ٥ٱ١رب ز ٥ٱذٕٮذ ز ٥ٱٞؿأ ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٱذٮص٫
ثة٣ىٍ٘ل ز ٥ٱ١رب ز ٥ٱذٕٮذ ز ٥ٱذٮص ٫ثة١٣جٍل ز ٥ٱٞؿأ ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص
كا٣نة :ٰٕٚإ ٫٩ٱ٪ٮم كٱ١رب ز ٥ٱذٮص ٫ثة١٣جٍل ز ٥ٱذٕٮذ ز ٥ٱٞؿأ .كا٣ذٮص ٫يف
اٛ٣ؿض آ٠ؽ  ٨٦ا.٢ٛ٪٣
ك٪٦٭ة :رٓٚ

ٱؽٱ)2(٫

ظذٯ ٤لةذٱة ١٪٦جٲ٩ ٫ةَشان أوةثٕ٭ًل ز ٥ٱؿق٤٭ًل ظةؿ

ا٣ذ١جٍلة ٔ٪ؽ اٵ٠سؿ ،كٝةؿ اٜلةدم كأثٮ إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱؿٕٚ٭ًل.Ê
ك٪٦٭ة :ا٣رتدٲت ثَل اٛ٣ةّلح كا٣كٮرة ،كاقذٲٛةؤً٬ل يف  ٢٠رٕ٠ح  ٨٦اٵك٣ذَل،
كا٣ذكجٲط يف اٳػؿدَل كا٣سة٣سح  ٨٦اٛل٘ؿب ٱٞٮ ٫٣زٺث ٦ؿات ،أك ٝؿاءة اٛ٣ةّلح
¬
َ َ ََْ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ذ َ ذ
َ
ْ
ذ
سيًِ ّ98ص [ا٪٣ع،]11٢
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفإِذا كرأت اىلرءان فاشخكِذ ةِاّلِل ِ ٌَِ الشيؽا ِن الر ِ
ك ،÷ ٫٤ٕٛ٣ركاق اٚلؽرم( .ثكذةف).
( )4كا٣ذٮص٭ةف ٱذجٕةف اٞ٣ؿاءة يف ا٘ل٭ؿ كاٷرسار ،ك٠ؾا ا٣ذٕٮذ٬( .ؽاٱح كثعؿ ٪ٕ٦ٯ) .كٝٲ:٢
اٵكٌف ٚٲ٭ًل Êاٷرسار يف ا٣ىٺة ا٘ل٭ؿٱح كاَ٣صٱح.
( )2كذٛ ٟ٣لة ركم ٔٔ ٨يل  #أ٠ ÷ ٫٩ةف ٱؿ ٓٚٱؽٱ٪ٔ ٫ؽ اٚذذةح ا٣ىٺة ثة٣ذ١جٍل كٹ ٱٕٮد
إٌف رٕٚ٭ًل ثٕؽ ذ .ٟ٣كٛلة ركت ٔةانح ٝة٣خ٠ :ةف رقٮؿ آص ÷ ٱؿ ٓٚٱؽٱٝ ٫ج ٢اُٜ٪٣
ثذ١جٍلة اٹٚذذةح ز ٥ٱؿق٤٭ًل كٱٞٮؿ :آص أ٠رب .كٝؽ اػذ ٙ٤أ٬ ٢٬ؾا اٞ٣ٮؿ يف ظؽ ا٣ؿ،ٓٚ
ٚجٌٕ٭ٝ ٥ةؿ :إٌف ١٪٦جٲ٫؛ ٛلة ركم ٔ ÷ ٫٪أ ٫٩ر ٓٚٱؽٱ ٫ظؾاء ١٪٦جٲ ،٫كثٌٕ٭ٝ ٥ةؿ :إٌف
أذ٩ٲ٫؛ ٛلة ركم ٔ ÷ ٫٪أ ٫٩ر ٓٚٱؽٱ ٫إٌف ظؾاء أذ٩ٲ .٫كظضح اٜلةدم ٝ #ٮ:÷ ٫٣
((٦ةٍف أرا ٥٠را ٰٕٚأٱؽٱ٠ ٥١أ١لة أذٱةؿ -كيف ركاٱح :أذ٩ةب  -ػٲ ٢م٧ف ،اق٪١ٮا يف
ا٣ىٺة))ٝ .ةؿ  :#كاٵم٧ف  ٨٦اٚلٲ٬ ٢ٮ ا٣ؾم ٱِصب ثؾٱٔ ٫٤ىل صةٔؿدٲ ٫ٱ٧ٲ ٪نة
كمًلٹن .كٝٮ« :٫٣اق٪١ٮا» ٱؿكل ثٛذط اٜل٧ـة كَ٠ص ا١٣ةؼ ،كٱؿكل ثٌ٧٭ًل( .ثكذةف).

 ٨١٣ ،ٍٞٚا٣ذكجٲط أ٪ٔ )4(Ê٢ٌٚؽ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم ،كٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص
كاٛلؤٱؽ ثةٓص اٞ٣ؿاءة أ.)4(٢ٌٚ
ك٪٦٭ة :د١جٍل ا.)2(٢ٞ٪٣
ك٪٦٭ة :دكجٲط ا٣ؿ٠ٮع ،ك٬ٮ «قجعةف آص إْ٣ٲ ٥كثع٧ؽق» ٔ٪ؽ اٞ٣ةق ¬٥كاٜلةدم
كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص ،كٔ٪ؽ زٱؽ ٱٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة:ٰٕٚ
قجعةف ريب إْ٣ٲ .)2(٥كٔؽدق  ٨٦زٺث إٌف ٗلف؛ كإف زاد إٌف دكٓ صةز¬ ك٠ةف
ٔة٦ٺن ثة٣ك٪ح ،ذ٠ؿق يف َشح اٷثة٩ح(.)5
ك٪٦٭ة :دكجٲط ا٣كضٮد ،ك٬ٮ «قجعةف آص اٵٔىل كثع٧ؽق» ٔ٪ؽ اٞ٣ةق¬٥
كاٜلةدم كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص ،كٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح
كا٣نة :ٰٕٚقجعةف ريب اٵٔىل .كٔؽدق ً٠ل يف ا٣ؿ٠ٮع.
ك٪٦٭ةٝ :ٮؿ اٷ٦ةـ كاٛلٛ٪ؿد :ق ٓ٧آص ٛلٖ ٨لؽق ،كاٛلؤد ٥ثٕؽ اٷ٦ةـ( :)4رث٪ة
 ٟ٣اٙل٧ؽ.
ك٪٦٭ة :ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ ،كإذا ٝةـ ٠ ٫٪٦ؿق أف ٱٞؽـ إظؽل رص٤ٲ ٫كٱؤػؿ
ا٣سة٩ٲح.
(ٔ ٢ٕٛ٣ )4يل  ،#ك٬ٮ ٹ ٱٕؽؿ إٹ إٌف اٵ٩( .٢ٌٚضؿم).
(٤ٚ )4ٮ ٕلٓ ثٲ٪٭ًل قضؽ ٤٣ضرباف؛ ٛلؼةٛ٣ذ ٫اٛلٍصكع.)Í( .
(ٛ )2لة ركل ٔيل  ÷ ٫٪ٔ #أ٠ ٫٩ةف ٱ١رب يف  ٢٠ر ٓٚكػٛي .ك٠ؾ ٟ٣أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل
ٔيل  #كأثٮ ث١ؿ كٔ٧ؿ ،كركل ٔ١ؿ٦ح ٝةؿ :و٤ٲخ ػ ٙ٤مٲغ ث١٧ح ١ٚرب از٪ذَل
كٍٔصٱ ٨د١جٍلةٚ ،أدٲخ اثٔ ٨جةس ٤ٞٚخ  :٫٣إٌل و٤ٲخ ػ ٙ٤مٲغ أٖل١ٚ ٜرب از٪ذَل
كٍٔصٱ ٨د١جٍلةٞٚ ،ةؿ :ز٤١ذ ٟأ ،ٟ٦د ٟ٤وٺة أيب اٞ٣ةق( .÷ ٥ثكذةف).
( )2كٹ ٱٞٮؿ :كثع٧ؽقٚ ،إف ٝةؿ ذٚ ٟ٣كؽت وٺد٪ٔ ٫ؽ.٥٬
(ٚ )5إف زاد ٔىل ا٣ذكٓ أك ٞ٩ه ٔ ٨ا٣سٺث قضؽ ٤٣ك٭ٮ( .ز٬ٮر) (.)Í
( )4كاٛلٞؿر ٔىل قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر  ªأ ٫٩إذا ٝةؿ ٝج ٫٤أك ظة٠ ٫٣ةف دةر ٠نة ٜلٲب ¬ح كٝؽ أدٯ ثةٛلك٪ٮف.
(*) أم :ثٕؽ ٝٮؿ اٷ٦ةـ.

ك٪٦٭ة :ا٪ٞ٣ٮت ً٠ل دٞؽـٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كأ ٫٤ٝآٱح ،كٝٲ¬ :٢زٺث(.)4
ك٪٦٭ة :أكؿ ا٣ذن٭ؽ اٵػٍل كآػؿقٚ ،ٲ١ٮف ٟلٍلان ثَل ٝٮ :٫٣ثك ٥آص كثةٓص إٌف
آػؿق ،كثَل ٝٮ :٫٣ا٣ذعٲةت ٓص كا٣ى٤ٮات كاُ٣ٲجةت ،أم٭ؽ أف ٹ إ ٫٣إٹ آص إٌف
آػؿق ،كاٵ ¬٢ٌٚا٘ل ٓ٧ثٲ٪٭ًلٚ ،ٲٞٮؿ :ثك ٥آص ،كثةٓص ،كاٙل٧ؽ ٓص ،كاٵقًلء
اٙلك٪ٯ ٤٠٭ة ٓص ،ا٣ذعٲةت ٓص كا٣ى٤ٮات كاُ٣ٲجةت ،أم٭ؽ أف ٹ إ ٫٣إٹ آص...إٌف
آػؿق٬ ،ؾا دن٭ؽ اٜلةدم .ك٣ـٱؽ ثٔ ٨يل دن٭ؽ ٱؿكٱ ٨ٔ ٫ا٪٣جٰ ÷ ،ك٪٤٣ةرص
دن٭ؽ ٱؿكٱ ٨ٔ ٫ا٪٣جٰ ÷ ،كٵيب ظ٪ٲٛح دن٭ؽ ،كٛلة ٟ٣دن٭ؽ ،ك٤٣نةٰٕٚ
دن٭ؽ٤٠ ،٭ة ٦ؿكٱح ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ ،كٝؽ ذ٠ؿ٩ة٬ة يف ا٣رب٬ةف(ٝ .)4ةؿ اٞ٣ةق¬٥
كاٛلؤٱؽ ثةٓصٚ :ٲ١ٮف اٛلىيل ٟلٍلان ثٲ٪٭ة ٱذن٭ؽ ثأ٦لة مةء( .)2كٝة٣خ اٞٛ٣٭ةء :ث٢
٥لذةر كاظؽان ٪٦٭ة ٱكذ٧ؿ ٔ٤ٲ.٫
 :كاٛلؼةٚذح ثة٣ذن٭ؽ ٬ٲبح¬ ،ذ٠ؿق يف ا ،ٓ٧٤٣كٝةؿ يف ثٲةف ٕ٦ٮًح كثٲةف
ا٣كعة :ٰ٦إ١لة كاصجح كدؿ٠٭ة ٹ ٱٛكؽ(.)2
 :كا٣ؽٔةء يف ا٣ىٺة ثٍ٘ل اٞ٣ؿآف ٱٛكؽ٬ة¬ ٔ٪ؽ اٜلةدم( ،)5كأصةزق
اٵ٠سؿ(ٝ ٨١٣ ،)4ةؿ اٞ٣ةق٣ :٥لٮز ثؼٍل اٳػؿة كثؼٍل ا٣ؽ٩ٲة( ،)1كٝةؿ اٛلؤٱؽ
( )4كأ٠سؿق قجٓ ،كد١ؿق ا٣ـٱةدة ،كيف َشح اٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ د١ؿق.)Í( .
(*) آٱةتٚ ،إف ٞ٩ه قضؽ ٤٣ك٭ٮٛ٦( .ذٰ) (.)Í
(٬ )4ؾا ٱٛ٭ ٥أف ا٣رب٬ةف ٣ىةظت ا١٣ذةب.
( )2ظٲر ¬ًف ٱ٤ذــ.
(ٚ )2إف ص٭ؿ ق٭ٮ نا قضؽ.
( )5كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱى٤ط ٚٲ٭ة ٨لء ٠ ٨٦ٺـ ا٪٣ةس))( .ثكذةف).
( )4كظضح اٵ٠سؿ  ،÷ ٫٤ٕٚكٝٮ(( :٫٣إذا دن٭ؽ أظؽ٤ٚ ٥٠ٲكذٕؾ ثةٓص  ٨٦أرثٓٔ ٨٦ :ؾاب
ا٪٣ةر ،كٔ ٨٦ؾاب اٞ٣رب ،كٚ ٨٦ذ٪ح اٛلعٲة كاٛلًلت ،كٚ ٨٦ذ٪ح اٛلكٲط ا٣ؽصةؿ))( .ثكذةف).
( )1ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نةٝ ٰٕٚةؿٚ :ٲضٮز أف ٱٞٮؿ :ا٤٣٭ ٥ارز ٰ٪ٝصةرٱح ظك٪ح كزكصح وةٙلح،
كػ٤ه ٚٺ ٩نة  ٨٦اٙلجف ،كأٚ ٟ٤٬ٺ ٩نة  ،٫٧٤ْ٣كٍٗل ذ٪٣ .ٟ٣ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف).

ثةٓص :ثؼٍل اٳػؿة ٝ .ٍٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :كٱكذعت ٧٤٣ىيل أف ٱكأؿ ٔ٪ؽ ٝؿاءد٫
آٱح ا٣ٮٔؽ ،كأف ٱكذٕٲؾ ٔ٪ؽ ٝؿاءد ٫آٱح ا٣ٮٔٲؽ ً٠ل ٠ةف ا٣ؿقٮؿ ÷ ٱ،)4(٢ٕٛ
كٵف ا٣ؽٔةء يف ا٣ىٺة أ ٨٦ ٢ٌٚػةرص٭ة.
¬ :كا٣ك٪ح ا٘ل٭ؿ ثة٣ـااؽ ٔىل ا٣ٮاصت ٨٦

اٞ٣ؿاءة()4

يف اٛ٣ضؿ كيف

ا٣ؿٕ٠ذَل اٵك٣ذَل  ٨٦إ٣نةاَل ،كدك ٨اٛلؼةٚذح يف ا٣ـااؽ ٔىل ا٣ٮاصت ٨٦
اٞ٣ؿاءة( )2يف إُ٣صٱ ٨كيف اٳػؿدَل  ٨٦إ٣نةء كزة٣سح اٛل٘ؿب ٨٧ٚ ،أػ ٢ثيشء
 ٨٦ذ ٫٤٠ ٟ٣قضؽ¬ ٤٣ك٭ٮ.
¬ ٨٦ :دؿؾ ٬ٲبةت ا٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد كاٞ٣ٲةـ كإٞ٣ٮد ا٣ذٰ دٞؽ٦خ ٚٺ
قضٮد ٔ٤ٲ ،٫ك٠ؾا  ٨٦دؿؾ¬ ا٣ذٕٮذ كا٣ذٮصٔ ٫ىل ٝٮؿ اٜلةدم؛ ٵٝ ٫٩ج ٢ا٣ؽػٮؿ
يف ا٣ىٺة ،ٹ ٔىل ٝٮؿ ٣ ٨٦لٕ٤٭ًل ثٕؽ ا٣ذ١جٍلة ٚٲكضؽ ٣رت٠٭ًل أك أظؽً٬ل.
¬ :كٱكذعت اٚلنٮع( )2كاٚلٌٮع(ٓ )5ص دٕةٌف يف ا٣ىٺة( ،)4كٱٕؿؼ
٬ ٨٦ٮ ٟلةَت  ٫٣كٱ٪ةصٲٕٚ ،٫ىل ٝؽر ذ ٟ٣ٱ١ٮف ٤ٌٚ٭ة كزٮاُلة( .)1ك٨٦
( )4كذٛ ٟ٣لة ركل ظؾٱٛح ٝةؿ :و٤ٲخ ػ ٙ٤رقٮؿ آص ÷ ٞٚؿأ قٮرة ا٣جٞؿةًٚ ،ل ٦ؿ
ثآٱح رٖلح إٹ قأٜلة ،كٹ ٦ؿ ثآٱح ٔؾاب إٹ اقذٕةذ ( .٫٪٦ثكذةف).
( )4كأ٦ة ٬ٮ ٚٲضت.)Í( .
( )2كأ٦ة ٬ٮ ٚٲضت.)Í( .
( )2ثة٤ٞ٣ت.
( )5ثة٘لٮارح.
َ َ ْ َ ُ َ
ذ َ ُْ
( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صاَّلِيَ ًْ ِِف ضَلح ِ ًِٓ خاشِكٔنّ2ص [اٛلؤ٪٦ٮف]( .ثكذةف).
(ٛ )1لة ركم ٔ ÷ ٫٪أٝ ٫٩ةؿ(( :إف ا٣ؿص٣ ٢ٲىيل ز ٥ٱُ٪صؼ كًف ٱ١ذت  ٨٦ ٫٣وٺد ٫إٹ
٩ىٛ٭ة ز٤س٭ة رثٕ٭ة ٗلك٭ة قؽق٭ة قجٕ٭ة ز٪٧٭ة دكٕ٭ة ٍٔص٬ة)) ،كأراد ثؾ ٟ٣ا ٢ٌٛ٣كزٱةدة
ا٣سٮاب ،كأ٦ة اٷصـاء ٚ٭ٮ ظةو ٢ثذًلـ ر٠ٮٔ٭ة كقضٮد٬ة كقةاؿ ٚؿكً٭ةٝ .ةؿ  :#ك٤ل١ٯ
ٔ ٨ثٕي ا٣ىةٙلَل أ ٫٩دػ ٢يف ا٣ىٺة ٚة١لؽـ صؽار اٛلكضؽ  ٥٤ٚٱنٕؿ ث ،٫كٔ ٨ثٌٕ٭ ٥أ٫٩
دآ ٢٠ثٕي أَؿاٚ ٫ٚأرادكا ٞٚ ٫ُٕٝٲ :٢إُٝٮق يف ا٣ىٺة ٚإ ٫٩ٹ ٱنٕؿٝ .ةؿ ٚ :#٭ؾق وٺة
اٵكاثَل ا٣ؾٱ٣ ٨ٲف ٜل ٥م٘ ٢إٹ ٚٲًل ٔ٪ؽ آص كإظؿاز ٕ٦ؿٚح صٺ٣ح كْٔ٧ذ( .٫ثكذةف).

اٚلنٮع أف ٱِصب ثجُصق ظةؿ ٝٲة ٫٦إٌف ٦ٮًٓ قضٮدق ،كظةؿ ر٠ٮٔ ٫إٌف
ٝؽ٦ٲ ،٫كظةؿ قضٮدق إٌف َؿؼ أ ،٫ٛ٩كظةؿ ٕٝٮدق إٌف ظضؿق(ٚ ،)4ٺ ٱٕؿؼ ٨٦
ٔ ٨ٱ٧ٲ ٫٪كمًل ،٫٣كٱك ٨١أَؿا٤٠ ٫ٚ٭ة ٦ة أ ،٫٪١٦إٹ ٔ٪ؽ ا٣ن٭ةدة ثة٣ذٮظٲؽ()4

ٍٚل ٓٚإوجٕ ٫اٛلكجعح  ٨٦ا٣ٲ٪٧ٯ ،كٝةؿ اٷ٦ةـ¬ ٤لٲٯ :ٹ ٱؿ)2(ٓٚ؛ ٵٝ ٫٩ؽ كرد
ػرب ثةٛل.)2(٫٪٦ ٓ٪
¬ :كٱكذعت ٛلٚ ٨ؿغ  ٨٦وٺد ٫أف ٱ٤جر ١٦ة٤ٝ ٫٩ٲٺن ٤٣ؽٔةء( ،)5كإف
٠ةف ػ٩ ٫ٛ٤كةء ٚعذٯ ٥لؿص .)4(٨كٱ١ؿق( )1دٞجٲ٦ ٢ٮًٓ قضٮدق؛ ٵ ٫٩دنج٫
ثة٣جةَ٪ٲح ،ذ٠ؿق اٞ٣ةق ٥كاٛل٪ىٮر ثةٓص.

( )4ثةٛ٣ذط كاَ١٣ص.
( )4ٱٕ٪ٔ :ٰ٪ؽ ٝٮ :٫٣إٹ آص ،كٝٲ٪ٔ :٢ؽ ٝٮ :٫٣كظؽق ،ك٬ؾا ٛلة ركل اث٧ٔ ٨ؿ أ÷ ٫٩
٠ةف ٤لؿ٠٭ة ،كٝةؿ :إ١لة ٦ؾٔؿة ٤٣نٲُةف( .ثكذةف).
(ٚ )2إف ر ٓٚقضؽ ٤٣ك٭ٮ.)Í( .
(ٝ )2ةؿ  :#كٝؽ ركل اث ٨ا٣ـثٍل أ٠ ٫٩ةف ÷ ٹ ٤لؿ٠٭ة ،ك٬ٮ اٛلؼذةر؛ ٵف ا٣ذعؿٱٟ
ٹ ٚةاؽة ٚٲ( .٫ثكذةف).
َ َ ََ ْ َ َ ْ
ْ
َ
(ٞ٣ )5ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفإِذا فرغج فاُطبّ7ص [اٍ٣صح] كٛلة ركم ٔ ÷ ٫٪أ٠ ٫٩ةف إذا ٚؿغ ٨٦
وٺد١٦ ٫ر ٤ٝٲ ن
ٺ ٤٣ؽٔةء ،ك٠ةف إذا ق ٥٤ٱٞٮؿ ثىٮد ٫اٵٔىل(( :ٹ إ ٫٣إٹ آص كظؽق ٹ
َشٱ ٫٣ ،ٟاٛل ،ٟ٤ك ٫٣اٙل٧ؽ ،ك٬ٮ ٔىل ٨ ٢٠لء ٝؽٱؿ ،كٹ ظٮؿ كٹ ٝٮة إٹ ثةٓص ،كٹ ٕ٩جؽ
إٹ إٱةق ،ك ٫٣ا٧ٕ٪٣ح ،ك ٫٣ا ،٢ٌٛ٣ك ٫٣ا٣س٪ةء اٙلك ،٨ٹ إ ٫٣إٹ آص ٟل٤ىَل  ٫٣ا٣ؽٱ ٨ك٣ٮ ٠ؿق
ا١٣ةٚؿكف))( .ثكذةف) .كٝةؿ يف َشح اٵزًلر :كرد يف اٛ٣ضؿ ػةوح ك٬ٮ و
زةف رص.٫٤
(ٛ )4لة ركت أـ ق٧٤ح أ٠ ٫٩ةف إذا ق ٥٤اُ٩صؼ ا٪٣كةء ظَل ٱٌٞص قٺ ٫٦كٱ١٧ر يف ١٦ة٫٩
ٱكٍل ناٝ .ةؿ ا٣ـ٬ؿم :أرل ذ٠ ٟ٣ٲٺ ٱ٤ع ٜا٣ؿصةؿ ثة٪٣كةء( .ثكذةف).
( )1ظْؿ .كٝٲ :٢د٪ـٱ.)Í( .٫

فصم :يف صالة انؼهيم

إف أ ٫٪١٦ٱىيل ٝةا نًل كرا ٕ٠نة كقةصؽ نا ٍٗ ٨٦ل زٱةدة رضر كصت ك٣ٮ ٠ةف ٱذأًف
ظة٠ ٫٣سٍل نا ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ Êثةٓص ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص  ٓ٦ا٣ذأًف( .)4كإف ٠ةف ٥لنٯ
 ٨٦ذ ٟ٣زٱةدة يف ٔ٤ذ ٫أك َٮٜلة ًف ٣لت¬(.)4
 :كإذا أ ٫٪١٦اٞ٣ٲةـ دكف ا٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد كصت¬ اٞ٣ٲةـ ،كٱٮٰ٦
٣ؿ٠ٮٔٝ ٨٦ ٫ٲةـ ،ك٣كضٮدق ٕٝ ٨٦ٮد .كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٣لت ٔ٤ٲ٫
اٞ٣ٲةـ ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٣ :لٮز  ٫٣اٷٱًلء ٤٣كضٮد ٝ ٨٦ٲةـ( ،)2ز ٥ٱٕٞؽ ٤٣ذن٭ؽ.
كإف أ ٫٪١٦إٞ٣ٮد ٕٝ ٍٞٚؽ ٞ٤٣ؿاءة ٦رتثٕ نة¬( .)2كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص:
ٛ٦رتم نة ٣ؿص ٫٤ا٣ٲَصل ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٠ :ٲ ٙمةء(ٝ ،)5ةؿ أثٮ صٕٛؿ :ػٺٚ٭٥
اٞ٣ة٬ل زٱؽ،
Ê
يف اٵ ،٢ٌٚكا ٢١٣صةاـ( .)4كٱٮ٣ ٰ٦ؿ٠ٮٔ ٫ظةؿ دؿثٕ ،٫ذ٠ؿق
كٝةؿ يف اٍ٣صح كأثٮ ظ٪ٲٛح كأثٮ صٕٛؿ :ث ٢ظةؿ اٚرتام٤٣ ٫ٲَصل .كٱٮٰ٦
(ٞٚ )4ةؿ ٫٣ :دؿؾ ٦ة ٱؤٛل ٫كٱٮٗ( .ٰ٦ٲر ثٚ .)٫ْٛ٤إف دأًف ُلة قُٞخ( .ز٬ٮر) .كظضذ٫
َ
ْ ُْ
ّة٬ؿ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صِإَون نِخُ ًْ َم ْرَضّص [ا٪٣كةءً٠ ]22ل ٦ؿ يف ا٣ذٲ.٥٧
(*) إذا ٠ةف ٠سٍل نا.

( )4كٹ ٌٝةء( .قًلع) .كٝٲ٣ :٢لت¬[ٛ٦( .]4ذٰ كمة.)ٰ٦
(*) كذ ٟ٣ٵف ٔ ٢٠جةدة ًف ٱٞؽر ٔىل أداا٭ة إٹ ثذع٦ ٢٧نٞح مؽٱؽة صةز دؿ٠٭ة إٌف ثؽٜلة( .ثكذةف).
(٪٤ٝ )2ة :إذا أك٦ٯ ٤٣ؿ٠ٮع ٝ ٨٦ٲةـ ٠ةف أٝؿب إٌف ٬ٲبح ا٣ؿ٠ٮع( .ثكذةف).
(*) ٪٤ٝة :إذا أك٦أ ٤٣كضٮد ٕٝ ٨٦ٮد ٠ةف أٝؿب إٌف ٬ٲبح ا٣كضٮد( .ثكذةف).
( )2كصٮث نة.)Í( .
( )5ٵ١لة ظة٣ح رضكرةٚ ،٭ٰ ٦ٮ٠ٮ٣ح إٌف رأٱ٪٤ٝ .٫ة :ا٣ؽ٣ٲ ٢أكٌف  ٨٦ا٣ؿأم( .ثكذةف).
( )4ٵ٬ ٫٩ٲبح ،ك٦س ٫٤يف اٹ٩ذىةر أف ٬ؾق اٵٝةكٱ ٢يف اٹقذعجةبٝ ،ةؿ ٚٲ٦ ٨١٣ :٫ة اػرت٩ةق
أظٜ؛ ٷمةرة وةظت اٍ٣صٱٕح إ٣ٲ( .٫ثكذةف).
(*) كّة٬ؿ¬ اٵز٬ةر ػٺ.٫ٚ

-------------------------

[ ٓ٦ ٫٤ٕ٣ ]4إ١٦ةف اٷٱًلء.)Í( .

٣كضٮدق()4

ثٕؽ اٚرتام ،٫كٱ٪ع٦ Ê٫٣ ٰ٪ة أ ،)4(٫٪١٦كٹ ٱٞؿب مٲب نة ٣ٲكضؽ

ٔ٤ٲ ،)2(٫كٹ ٱٞؿب إٌف ٨لء ٦ؿد ٓٛٱكضؽ ٔ٤ٲ .٫كٱٛرتش ٱَصاق ظةؿ¬ ا٣ذن٭ؽ.
 :كإف ًف ٱ ٫٪١٧إٞ٣ٮد وىل ٦كذٞ٤ٲ نة¬ ٔىل ٛٝةق ٦ٮاص٭ نة ٞ٤٣ج٤ح ،كٝةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓصٔ :ىل ص٪ج ٫اٵٱ .)2(٨٧كٱٮ ٰ٦ثؿأق٤٣ ٫ؿ٠ٮع
كا٣كضٮدٚ ،إف ٔضـ ٔ ٫٪قُٞخ¬ ٔ ٫٪ا٣ىٺة( ،)5كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ث٣ ٢لت
اٷٱًلء ثةٕ٣ٲَ٪ل كاٙلةصجَل إذا أ.)4(٨١٦
 :كإذا ٔضـ ٔ٨

اٞ٣ؿاءة()1

 ٓ٦ثٞةء ٔٞٚ ٫٤ٞةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱٞؿأ

ٍٗلق ٔ٪ؽق( ،)1كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ¬ ٣لت.
 ٨٦ :دؿؾ ا٣ىٺة ٝ ٓ٦ؽردٔ ٫ىل اٷٱًلء ثة٣ؿأس كاُ٣٭ةرة ثةٛلةء أك

( )4ٱٕ٤٣ :ٰ٪سة٩ٲح.)Í( .
( )4كأ ٫٤ٝأف ٱ٪عٝ ٰ٪ؽر ٦ة ٤لةذم كص٭ٝ ٫ؽاـ ر٠جذٲ ٨٦ ٫اٵرض ،كأ ٫٤٧٠أف ٱ٪ع ٰ٪ثعٲر
٣لت ٔ٤ٲ٦ ٫ة أ ٨٦ ٫٪١٦اٹ٩ؼٛةض.)Í( .
ّلةذم صج٭ذ٦ ٫ٮًٓ قضٮدقَ( .شح ٚذط) .ث¬ ٢
(*) كصٮث نة¬.
(ٚ )2إف  ٰٛٚ ٢ٕٚا٣جعؿ :دىط وٺÊد ٫إذا ًف ٱ ٨١ظة٦ٺن ٛلة ٱكضؽ ٔ٤ٲ ،٫كيف ا١٣ٮا٠ت :ٹ
دىط كٚة ٝنة؛ إذ ٚؿً ٫اٷٱًلء .كٝؿرق ظسٲر.
(ٝ )2ةؿ أثٮ صٕÐ ٛؿ :ػٺٚ٭ ٥يف اٵ ،٢ٌٚكإٹ ٚة ٢١٣صةاـ  ٓ٦ادٛةٝ٭ ٥أف أم ذ٢ٕٚ ٟ٣
أصـأَ( .شح ظٛٲِ) .كّة٬ؿ اٵز٬ةر ا٣ٮصٮب¬.
(ٚ )5إف ٠ةف اٛلةء كا٣رتاب ٱِصاف اٛلٺ٦ف ٜلًل قُٞخ¬ ٔ ٫٪ا٣ىٺة ،كٹ ٱٞةؿ :ٱىيل ٔىل
اٙلة٣ح؛ ٵف ٬ؾا ٪٦ىٮص ٔ٤ٲ .٫كٝٲ :٢ٱ١ٮف ٔ ٨٧٠ؽ٦٭ًل.
( )4كٔ  ٨زٚؿ :ثة٤ٞ٣ت ظٲر دٕؾر اٷٱًلء ثةٕ٣ٲَ٪ل كاٙلةصجَل٪٤ٝ ،ة ٜلٕ ٥لٲٕ نة٣ :ٲف ٦ة ذ٠ؿد٥
ثىٺةَ( .شح ُلؿاف ث.)٫ْٛ٤
قُٞخ؛ ٵف اٵذ٠ةر دةثٕح ٣ٶر٠ةف ،ٹ
¬
(ٚ )1أ٦ة ٣ٮ ٠ةف ٱ ٫٪١٧اٞ٣ؿاءة دكف اٵر٠ةف
ا١ٕ٣فٔ( .ة٦ؿ) .ك٦س ٫٤يف ا٘٣ٲر.)Í( .
(ٞ٣ )1ٮ(( :÷ ٫٣كإف ٠ةف ٹ ٱكذُٲٓ أف ٱٞؿأ ٚةٝؿأكا ٔ٪ؽق))( .ثكذةف).

ا٣ذٲٚ ٥٧ك ،)4(ٜكإف دؿ٠٭ة ٔ٪ؽ ٔضـق ٔ ٨اٷٱًلء ثة٣ؿأس أك يف ظةؿ ًف ٣لؽ ٚٲ٫
٦ةء كٹ دؿاثة ك٦ؾ٬ج ٫ا٣ٮصٮب ًف ٱ ¬ُٓٞثٛك٪ٔ ٫ٞؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)4ػٺؼ ْلؿٱش
أيب ِ٦ص كْلؿٱش اٞ٣ة٬ل زٱؽ ٤٣٭ةدم(.)2
 :إذا ٠ةف اٛلؿٱي ٱ٘٧ٯ ٔ٤ٲ ٫كٱٛٲ٦ ٜؿة ثٕؽ ٦ؿ ة ثعٲر ٹ ٱكذ٧ؿ ٫٣
 ٨٦ا٣ىعح يف كٝخ ا٣ىٺة ٝؽر ٦ة ٱ ٢ٕٚ ٫٪١٧ا٣ٮاصت  ٨٦اُ٣٭ةرة كا٣ىٺة()2

قُٞخ ٔ ،)5(Ê٫٪كٹ ٱذٲ)4(¬٥٧؛ ٵ ٫٩ٹ ٦ة ٨٦ ٫٣ ٓ٩اٛلةء(ٝ ،)1ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كٱأيت
ٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس كاث ٰ٪اٜلةدم( )1أ ٫٩ٱذٲ ٥٧إذا ٠ةف ٱؽرؾ ا٣ىٺة ث.)1(٫
 :كاٛلضؿكح اٛلذٮًئ( )40إذا ٠ةف ر٠ٮٔ ٫كقضٮدق ٱؤدم إٌف ػؿكج
ا٣ؽـ أك٦أ ٜلًل( ،)44ك٠ؾا إذا ٠ةف ا٘لؿح أك ا٤ٕ٣ح ٹ دربل إٹ ثرتؾ ا٣ٮًٮء أك
ثة٣ىٺة ٝةٔؽان أك ٦كذٞ٤ٲ نة أك ثةُٛ٣ؿ يف رٌ٦ةف صةز  ٫٣ذ¬ ،)44(ٟ٣ػٺؼ أ٠سؿ
 ٜٹ ٱ١ٮف إٹ ثؽ٣ٲ( .ُٰٕٝ ٢ثعؿ).
(٤ٝ )4خٚ :ٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف ا٣ذٛكٲ Ê
( )4ٵ ٫٩ٹ ٱٛك ٜيف ٦كةا ٢اٚلٺؼ كٹ ثةٞ٣ٲةس٠( .ٮا٠ت).
(ٝ ٨٦ )2ٮ :٫٣إف إ٣ــ ٔىل  ٢ٕٚا١٣جٍلة ٠جٍلة  ٓ٦أف ٚٲ ٫اٚلٺؼ .كًْٕ ٙلؿ٣ل٭ًل؛ ٵف
إ٣ــ ٔىل ا١٣جٍلة ٝلٔ ٓ٧ىل ّلؿٱ ،٫٧كإً٩ل اٚلٺؼ يف ٠ٮ٠ ٫٩جٍلة( .ثكذةف كثؿ٬ةف).
(ٚ )2إف ٠ةف ٱٞؽر ٔىل اٛ٣ةّلح كٹ ٱٞؽر ٔىل اٳٱةت إٹ كٝؽ ذ٬ت ٔ ٫٤ٞقُٞخ ¬ٔ ٫٪ا٣ىٺة.
 ٨٧٠ٱٛٲ ٜأك ٱج ٖ٤آػؿ ا٣ٮٝخ كًف ٱج٦ ٫٪٦ ٜة ٱكٓ ا٣ٮاصت  ٨٦اُ٣٭ةرة
¬
( )5كذ ٟ٣ٵ٫٩
كرٕ٠ح  ٨٦ا٣ىٺة قُٞخ أداء كٌٝةء.)Í( .
( )4ك٣ٮ ٠ةف ٱؽر٠٭ة ثة٣ذٲ.)Í( .٥٧
( )1إٹ أف ٱ١ٮف اٷًٗلء ٤لى٦ ٨٦ ٢جةَشدً٤٣ ٫لء دٲ ٥٧ك¬وىل.
( )1ا٣ؾم ٦ؿ يف ا٣ذٲ ٨٦ ٥٧أ ٫٩ٱذٲ ٥٧إذا ػةؼ ٚٮت ا٣ٮٝخ ثةقذًٕلؿ اٛلةء.
( )1أم :ثة٣ذٲٝ .٥٧ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ٨١٣ :ٹ ٣لت ٔ٤ٲٌٝ ٫ةء ا٣ىٺة ثة٣ٮًٮء ٪٬ة ٔ٪ؽ أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ؛
ٵف ا٣ٮًٮء ٪٬ة ًف ٣لت ،ثؼٺؼ ٦ة إذا ٠ةف ا٣ٮٝخ ٱٛٮت ٵص ٢اٹمذ٘ةؿ ثة٣ٮًٮء( .ز٬ٮر).
( )40ٹ ٚؿؽ¨ ثَل اٛلذٮًئ كاٛلذٲ.)Í( .٥٧
( )44كذ ٟ٣ٵف اُ٣٭ةرة ٹ ثؽؿ ٜلة ،كاٞ٣ٲةـ  ٫٣ثؽؿ ،ك٬ٮ اٷٱًلء ،كٵف اُ٣٭ةرة ٹز٦ح يف
ٕلٲٓ ا٣ىٺة ،كاٞ٣ٲةـ ثٕي أر٠ة١لة( .ثكذةف).
(*) كصٮث نة¬.
( )44ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ظٲر ٝةؿ¬ :كاٛلضؿكح إذا اًُؿثخ اٛ٣ذٲ٤ح يف صؿظ ٫كٹ ٱأػؾ ٝؿار٬ة
=

أوعةب ا٣نة ٰٕٚك٦ة.)4(ٟ٣
 :ك٠ ٨٦ةف يف ٦ٮًٓ  ٨٦ثؽ ٫٩كصٓ كإذا كًٓ ٱؽق ٔ٤ٲ ٫أك ٗ٧ـق
ق ٨١صةز  ٫٣ذ ٟ٣يف ظةؿ ا٣ىٺة( ،)4ذ٠ؿق اٞ٣ةق )2(٥كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،ك٬ٮ
ٱؽؿ ٔىل أف ا ٢ٕٛ٣ا١٣سٍل ٷوٺح ا٣ىٺة ٹ ٱٛكؽ٬ة(.)2
¬ :ك ٨٦ ٢٠وٺد ٫ثؽ٣ٲح ٚ٭ٮ ٠ةٛلذٲ )5(٥٧يف كصٮب ا٣ذأػٍل ٔ٤ٲ ٫كيف زكاؿ
ٔؾرق ظةؿ ا٣ىٺة أك ثٕؽ٬ة¬ يف ا٣ٮٝخ ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إ٠ ٫٩ةٛلكذعةًح( ،)4كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ إٔةدة ٔ٤ٲ ٫ك٣ٮ زاؿ ٔؾرق يف ا٣ىٺة ،ث ٢ٱذ٧٭ة.
 ٨٦ :ا٩ذ ٢ٞظة ٫٣يف وٺد ٨٦ ٫اٵٔىل إٌف اٵد٩ٯ أٓل٭ة ك٣ٮ يف أكؿ¬
ا٣ٮٝخ إذا ٠ةف آٱك نة  ٨٦زكاؿ ٔؾرق يف ا٣ٮٝخ( ،)1كإف ا٩ذ ٨٦ ٢ٞاٵد٩ٯ إٌف
إذا ر ٓ٠كقضؽ يف وٺد ،٫كػيش ٣ؾ ٟ٣ازدٱةد ا٘لؿح أك دأػٍل ا٣ربء أك ٚكةدق -صةز ٫٣
دؿؾ ا٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد كأك٦أ ٜلًل ِٛ٣[ .ا٘٣ٲر ك(ب) ك(د) :ظٲر ٝةؿ :كاٛلضؿكح إذا
اًُؿثخ اٛ٣ذٲ٤ح يف صؿظ ٫كًف ٱأػؾ ٝؿار٬ة إذا ر ٓ٠كقضؽ صةز  ٫٣دؿ٠٭ًل كاٷٱًلء ٜلًل].
ََ َ ََ َ َْ ُ
س ًْ ِف ّ
الِيَ ٌَِْ
( )4ظضذ٪ة ً٠ل ٣لٮز  ٫٣اٷُٚةر ٣ؾ ،ٟ٣كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوٌا سكو قيي
ِ
ِ
َ
ض َر ٍجّص [اٙلش .]11كظضذ٭٦ ٥ة ركم ٔ ٨اثٔ ٨جةس أٛ ٫٩لة  ٙ٠ثُصق ٝةؿ  ٫٣اُ٣جٲت :إف
وربت قجٕح أٱةـ دىيل ٦كذٞ٤ٲ نة ٔىل ٛٝةؾ داكٱذ ٟكرصٮت  ٟ٣إ٣ةٚٲحٚ ،أرق ٢إٌف ٔةانح
كأـ ق٧٤ح كأيب ٬ؿٱؿة ٱكأٜل ٨ٔ ٥ذٞٚ ٟ٣ة٣ٮا  :٫٣إف ٦خ يف ٬ؾق اٵٱةـ ٦ة د ٢ٕٛثىٺدٟ؟
ٚرتؾ ٦ؽاكاة ٔٲ٪ٲ٪٤ٝ .٫ة :إذا صةز دؿؾ ا٣ىٮـ ٕ٣ةرض  ٨٦اٛلؿض صةز ٦س ٫٤يف ا٣ىٺة.
ك٠ٺـ ا٣ىعةثح ٦جٔ ٰ٪ىل اٹظذٲةط كا٣ٮرع ،أك ًف ٱ٘٤ت ٔىل ّ٪٭ ٥إ٣ةٚٲح .كٛ٦٭ٮـ
اٹظذضةج ٬ؾا أ١ل ٥ٱٮاٞٚٮ٩ة يف اٷُٚةر ٣ؾ ،ٟ٣كٔجةرة ا١٣ذةب ً٠ل دؿل( .ثكذةف).
(ٝ )4ةؿ  :#ك٬ؾا صٲؽ؛ ٵف يف ٬ؾا إوٺظ نة ٤٣ىٺة كٞلةْٚح ٔىل ظك ٨ػنٮٔ٭ة( .ثكذةف).
( )2إذا ٠ةف ا ٢ٕٛ٣ٱكٍل نا.)Í( .
كاٛلؼذةر أ ٫٩إف ٠ةف ا ٢ٕٛ٣ٱكٍل نا صةز ،كإٹ ٚٺ.
¬
()2
( )5ٹ ٠ةٛلكذعةًح٬ ،ؾا ٝٮؿ اٜلؽكٱح.
( )4ٱٕٚ :ٰ٪ٲكذأ ٙ٩ا٣ىٺة إذا زاؿ ٔؾرق يف ظةؿ ا٣ىٺة( .ثكذةف) .ٱٕ ٍٞٚ :ٰ٪ٹ ثٕؽ٬ة.
ك٦س ٫٤يف ا١٣ٮا٠ت.
( )1ٵف اٷدٲةف ُلة ٔىل ً٠لؿ ثٌٕ٭ة أكٌف  ٨٦اٷدٲةف ُلة ٩ةٝىح ،كإً٩ل كصٮب ا٣ذأػٍل ٔىل ٨٦
٬ٮ ٩ةٝه Êوٺة ٝج ٢دػٮٚ ٫٣ٲ٭ة ٹ ٪٬ة٩( .ضؿم).

اٵٔىل اقذأٛ٩٭ة¬ ً٠ل يف اٛلذٲ ،)4(٥٧ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح.
 :كاٵػؿس ٱىيل ٍ٘٠لق( )4ك٣لـٱ٦ ٫ة يف ٤ٝج ٨٦ ٫ا٪٣ٲح ،كٱ٧ؿ اٞ٣ؽر
ا٣ٮاصت  ٨٦اٞ٣ؿاءة ٔىل ٤ٝج ٫إف ٠ةف ٤لك٪٭ة ٝج ٢ػؿق ٨١٣ ،٫يف

كصٮث)2(٫

اظذًلٹف ٵيب َة٣ت :أظؽً٬ل كاٛل٪ىٮر ثةٓص :أ٣ ٫٩لت ،كا٣سةٌل كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲ٫
٤لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٣لتٝ .)2(Êةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كا٣كٲؽ ٤لٲٯ٬ :ؾا يف اٚلؿس¬
اُ٣ةرئ( ،)5كأ٦ة اٵػؿس اٵويل ٚٺ د٤ـ ٫٦ا٣ٮاصجةت اٍ٣صٔٲح( ،)4ث٢
ا٤ٕٞ٣ٲح(.)1

٠ةٛلذٲ ٥٧ا٣ٮاصؽ ً٤٣لء ظةؿ ا٣ىٺة.
Ê
( )4ا٣ٮاصؽ ً٤٣لء ثٕؽ اٛ٣ؿاغ  ٨٦ا٣ىٺة ،كٝؽ ٦ؿ ظ .٫٧١كٝٲ:٢
( )4كأ ٥٤أف اٵػؿس٬ :ٮ  ٨٦ٹ ٱك ٓ٧كٹ ٱ .ُٜ٪كاٵو٬ :٥ٮ  ٨٦ٹ ٱك ٓ٧ك٬ٮ ٱ.ُٜ٪
كاٵث١ٔ :٥١ك ،٫كاٵ ٨٦ :ٰ٦ٹ ٤لك ٨اٞ٣ؿاءة ك٬ٮ ٱ ُٜ٪كٱك( .ٓ٧ثكذةف).
(*) ٱٕٝ :ٰ٪ةا نًل كرا ٕ٠نة كقةصؽ نا كٝةٔؽ نا ،كٝٲ :٢إ١لة دك ٫٪ٔ ٍٞا٣ىٺة ٕ٣ضـق ٔ ٨اٵذ٠ةر.
٪٤ٝة :اٵٕٚةؿ  ٰ٬اٛلٞىٮدة( .ثكذةف).
(*) ٱْ٪ؿ ثًلذا ٱؽػ٢؟ ا٘لٮاب أ ٫٩ٱؽػ ٢ثًل أ.٫٪١٦
( )2أم :اٷ٦ؿار.
( )2ٵف ذ٣ ٟ٣ٲف ثٞؿاءة؛ ثؽ٣ٲ ٢صٮازق ٤٣ض٪تٗ( .ٲر).
( )5ك٬ٮ ا٣ؾم¬ أدٯ ثٕؽ ٕ٦ؿٚح اٍ٣صاآ ك٣ٮ ٝج ٢ا٣ج٤ٮغ .كاٵويل ٔ١ك( .٫قًلع ذ٩ٮيب).
( )4إٹ أف ٦لذؽم¬ إ٣ٲ٭ة ثةٷمةرة.
(*) كذ ٟ٣ٵف ٦كذ٪ؽ ا٣ٮصٮب يف اٍ٣صاآ إً٩ل ٬ٮ ٝٮؿ ا٣نةرع ÷ ،كٹ ثؽ  ٨٦ا٥٤ٕ٣
ثأ٠ ٫٩ةف يف ا٣ؽ٩ٲة ،كأ ٫٩ادٔٯ ا٪٣جٮة كدٔة اٚل ٜ٤إٌف َةٔذ ٫كصةء ثةٞ٣ؿآف ،كأ٦ؿ ك١لٯ،
ك٬ؾا ٦ ٫٤٠كذ٪ؽق ا٣كًلع ،كاٵػؿس ٦كذعٲ ٫٪٦ ٢ذٚ .ٟ٣أ٦ة ا ٥٤ٕ٣ثة٣ىة ٓ٩كوٛةد ٫ك٦ة
٣لت  ٫٣كٱكذعٲ٤ٔ ٢ٲ٧ٚ ٫كذ٪ؽق ا ،٢ٕٞ٣ك٬ٮ ٠ة ٢٦يف ظ( .٫ٞثكذةف).
( )1كٝؽ دٞؽـ دٕؽاد٬ة يف أكؿ ٠ذةب ا٣ىٺة.
(*) ٱْ٪ؿ يف ١٩ةظ ،٫إٹ أف ٱٞةؿ :اٷصًلع.

باب يا يفعد انصالة

 ٰ٬دٛكؽ ثأظؽ أ٦ٮر أرثٕح:
اٵكؿ :أف ٥لذٚ ٢ٲ٭ة ٚؿض أك َشط٩ ،عٮ أف ٤لؽث ك٣ٮ ق٭ٮ نا ،)4(Êكٝةؿ أثٮ
ظ٪ٲٛح ك٦ة :ٟ٣ٹ دٛكؽ  ٓ٦ا٣ك٭ٮ ،ث٥ ٢لؿج ٱذٮًأ كٹ ٱٞٮؿ كٹ ٱ٦ ٢ٕٛة ٱ٪ةيف
ا٣ىٺة ز ٥ٱجٔ ٰ٪ىل ٦ة ٝؽ ٪٦ ٢ٕٚ٭ة .ك٩عٮ أف ٱ٤ٔ ٓٞٲ ٫أك ٔىل زٲةث٩ ٫ضف ك٣ٮ
 ،٢ٝأك ٱجؽك ٨لء ٔ ٨٦ٮرد ،)4(٫أك ٱ٪عؿؼ ٔ ٨اٞ٣ج٤ح ثة٤١٣ٲح(.)2
ا٣سةٌل :ا ٢ٕٛ٣ا١٣سٍل ٍٗ ٨٦ل ص٪ك٭ة ك٣ٮ ق٭ٮ نا ،ٹ إف ٠ةف  ٨٦ص٪ك٭ة زااؽ نا
ٔ٤ٲ٭ة( )2إٹ أف ٱذٕ٧ؽق(.)5
 :كا ٢ٕٛ٣ا١٣سٍل ٬ٮ ٦ة ٗ٤ت ثْ ٫٪أ٠ ٫٩سٍل ٚٲٛكؽ٬ة¬؛ ك٦ة ٗ٤ت ثْ ٫٪أ٫٩
٤ٝٲً ٢ف ٱٛكؽ٬ة ،ك٦ة ا٣ذجف ٔ٤ٲٞٚ ٫ةؿ أثٮ َة٣ت :ٱٛكؽ٬ة¬؛ ٵف اٵوّ ٢لؿٱ ٥ا٢ٕٛ٣
ٚٲ٭ة ،كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ :ٹ ٱٛكؽ٬ة؛ ٵف اٵوٚ ٢ٲ٭ة ا٣ىعح .ك٦ ٢٠ذٕجؽ ثْ ٫٪يف
٫٤ٕٚ؛ ٚٲْ٪ؿ ٬ ٢٬ٮ ً٦ل ٱ ٢ٕٛيف ا٣ىٺة يف إ٣ةدة( )4أـ ٹ ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح ،كٝةؿ
( )4ٹ ٠ٺـ يف ٚكةد٬ة  ٓ٦ا٧ٕ٣ؽ ،كٹ ٠ٺـ يف ثُٺف ا٣ٮًٮء  ٞ٤ُ٦نة ،كأ٦ة ا٣ىٺة ٓ٦
ا٣ك٭ٮ ١ٚؾا ٔ٪ؽ٩ة؛ ٞ٣ٮ (( :÷ ٫٣إذا ٚكة أظؽ٤ٚ ٥٠ٲأػؾ ثُؿؼ أ ٫ٛ٩ك٣ٲُ٪صؼ
ٚٲذٮًأ كٱٕٲؽ وٺد .))٫كظضح أيب ظ٪ٲٛح ك٦ةٝ ٟ٣ٮٝ ٨٦(( :÷ ٫٣ةء أك رٔ ٙيف
ك٣ٲجٔ ٨ىل وٺد٦ ٫ة ًف ٱذ٪٤ٝ .))٥٤١ةٕ٦ :ةرض ثًل ركٱ٪ة،
وٺد٤ٚ ٫ٲُ٪صؼ ك٣ٲذٮًأ
ً
كػرب٩ة أم٭ؿٝ .ةؿ  :#ك ٫٤ٕ٣أراد ثة٣ج٪ةء اٷٔةدة( .ثكذةف).
( )4ك٣ٮ قرتق ٚٮر نا.)Í( .
( )2أك ٤ل ٫٤٧اٍ٘٣ل ٚٲ٭ة ك٣ٮ ًف ٱ٪عؿؼ؛ إذ ٝؽ وةر ٕٚٺن ٠سٍل نا .كاٛلؼذةر ٹ¬ دٛكؽ.
(*) ثؼػؽٱ.¬٫
( )2كذ ٟ٣ٵف ا٪٣جٰ ÷ وىل اْ٣٭ؿ ٗلف رٕ٠ةت قة٬ٲ نة إٹ أف ٱذٕ٧ؽق ٚٲٛكؽ؛ ٵ٫٩
ػةٍ٦ ٙ٣صكع ا٣ىٺة ك٦ٮًٮٔ٭ة ا٣ؾم كًٕخ  ،٫٣كوةر ٦ذٕ٤ج نة ُلة ،كٝؽ ٝةؿ دٕةٌف:
ْصكٹ دذؼؾكا دٱ٬ ٥١٪ـك نا كٕ٣ج نةّص[( .]4ثكذةف).
(ٚ )5ذٛكؽ.)Í( .
( )4ٱٕ :ٰ٪ٱٞٲكٔ ٫ىل ٦ة ٱٕذةد يف ا٣ىٺة.
-------------------------

[١٬ ]4ؾا يف ا٣جكذةف ،ك٦س ٫٤يف ٬ة٦ل ا٣جٲةف ،ك٠ؾ ٟ٣يف اٹ٩ذىةرٝ ،ةؿ يف ٬ة٦ل اٹ٩ذىةر١٬ :ؾا يف اٵو ،٢ك٬ٮ
َ َذ ُ
ذ
ػُأ؛ إذ ٣ٲف يف اٞ٣ؿآف ا١٣ؿٱ ٥آٱح ُلؾق
ا٣ىٲ٘ح ،كَ ٢ٕ٣اٵٝؿب إٌف ا٣ؽٹ٣ح ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوَل تخخِذوا ءَايَاتِ اّلِل ِ
َ
ذ َ ذَ ُ
ُ
ِيَ اَّتذوا دِيَِ ًُْٓ ل ْٓ ًٔا َوىكِتًاّص [اٵٔؿاؼ.]54:
ْ ُز ًواّص [ا٣جٞؿة ،]424:أك ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صاَّل

اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ٱٞٲكٔ ٫ىل ٦ة ٝؽ ٩ىٮا ٔ٤ٲ ٫أ٠ ٫٩سٍل(٠ ،)4ةٵ ٢٠كاٍ٣صب
كاٛليش اٛل٧ذؽ( ،)4كٔىل ٦ة ٝؽ ٩ىٮا ٔ٤ٲ ٫أ٤ٝ ٫٩ٲ٠ ،٢ةٕ٣جر ثة٤٣عٲح كدٞ٪ٲح اٵٙ٩
ككًٓ ا٣ٲؽ ٔىل ا٦ ،٥ٛ٣ة ًف ٱُ ٢ذ .)2(ٟ٣كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف ا١٣سٍل ٬ٮ ٦ة إٔلٓ
ٔىل أ٠ ٫٩سٍل( .)2كركل ٍٔٗ ٨لق أف ا٤ٞ٣ٲ٬ ٢ٮ ٦ة إٔلٓ ٔىل أ٤ٝ ٫٩ٲ.٢
 :كاٵ ٢٠كاٍ٣صب ٱٛكؽا١لة¬ ك٣ٮ  ٢ٝاٛلأ٠ٮؿ كاٛلٍصكب(ٝ )5ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
٤لٲٯ ا٣جعٲجط :إذا د٪ةك ٫٣ثٲؽق ،ٹ إف ٠ةف يف ٚ ٫٧ٚةثذٝ ،)4(٫ٕ٤ٲ :)1(٢ك٠ؾا أ٢٠
اٛلكذأ ٢٠كَشب اٛلكذُٕل ا٣ؾم ٹ ٱ ٫٪١٧ا٣ىرب ٔ ٫٪أك ٱِصق دؿ ٫٠يف ا٣ىٺة
ٚٲٕٛٯ ٔ.)1(Ê٫٪
 :كاٛليش اٛل٧ذؽ ٱٛكؽ٬ة ،ك٬ٮ زٺث

ػُٮات()1

إذا ¬٨٠

٦ذٮا٣ٲةت( ، )40كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص :إذا ظى٤خ يف ر ،٨٠كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ:
كرا( .ثعؿ) .ٵ٫٩
( )4ك٦س٠ ٢ٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ٔ ٨أيب َة٣ت يف ا٣جعؿٝ ،ةؿ ٚٲ :٫كإٹ ٠ةف د ن
ذ٠ؿ اٛلعؽكد يف اٙلؽَ( .شح ثعؿ) .ظٲر إف ٕ٦ؿٚح ا١٣سٍل ٦ذٮٛٝح ٔىل ّ ٨ا١٣سؿة ،كّ٨
ا١٣سؿة ٦ذٮٔ ٙٝىل ٕ٦ؿٚح ا١٣سٍل١ٚ ،ةف دكر نا.

( )4كا٣سٺزح اٵٕٚةؿ .كقٲأيت ذ٠ؿ٬ة ،كا١٣ذةثح ك٩عٮ٬ة إصًلٔ نة( .ثعؿ).
(ٔ )2ةاؽ إٌف ا.٢١٣
(ٝ )2ةؿ :ك٦ة ٔؽاق ٚ٭ٮ ٤ٝٲ .٢كرصع ٫اث ٨اٚل٤ٲ ٢كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ؛ ٵٔ ٫٩ىل ٱَٞل يف وٺدٚ ٫ٺ
٥لؿج إٹ ثٲَٞل( .ثكذةف).
( )5إذا ٠ةف ٱ ٓ٪٧اٞ٣ؿاءة ّلٞٲ ٞنة أك دٞؽٱؿ نا.)Í( .
( ٨٦ )4دكف إٔةدة  ،ٌٖ٦كإٹ ٚكؽت .)Í( .كأَ ٜ٤يف اٍ٣صح أف ٦ة أٚكؽ ا٣ىٮـ أٚكؽ ا٣ىٺة.
( )1يف (أ)ٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل.
( )1كٱٞذُص ٔىل ٦ة ٱؽ ٫٪ٔ ٓٚاِ٣صر .ك٣لت ٔ٤ٲ ٫قضٮد ا٣ك٭ٮ ،كٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫ا٣ذأػٍل ،كٹ
ٱؤـ إٹ ث٧س.)Í( .٫٤
ٱٮق ٙاٙلًلَٰ :ظٞٲٞح اٚلُٮة  ٢ٞ٩اٞ٣ؽـ  ٢ٞ٩ ٓ٦اٵػؿل إٌف ٞلةذ٦لة ،كأ٦ة
Ê
(ٝ )1ةؿ قٲؽ٩ة
ٝ ٢٠ ٢ٞ٩ؽـ ٔىل كص ٫ا٣ذٕةٝت كا٣ذٞؽـ ٚؼُٮات ثٺ إم١ةؿ.
(ٝ )40ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮÊق :ٙثعٲر ٹ ٱٛى ٢ثٲ٪٭ة ثٞؽر دكجٲعح٠( .ٮا٠ت).

إذا ظى٤خ يف ا٣ىٺة( .)4ك٠ؾا ا ٢ٕٛ٣ا٤ٞ٣ٲ ٢اذا ٠ؿرق زٺز نة ٦ذٮا٣ٲح أٚكؽ¬(.)4
كاٵٝؿب أ ٫٩ٹ ٚؿؽ Éيف ذ ٟ٣ثَل  ٢ٕٚا٣ٲؽ كٍٗل٬ة  ٨٦ا٘لٮارح(.)2
¬ :كاٹ٣ذٛةت( )2ا١٣سٍل ٱٛكؽ٬ة ،ك٬ٮ ظٲر ٱ٪عؿؼ ٔ ٨اٞ٣ج٤ح ثؼؽٱ٫
 ٕ٦نة ،أك ا٩عؿؼ ثأظؽً٬ل كَ ٨١٣ةؿ ا٣ذٛةد ٫ظذٯ وةر ٠سٍل نا(.)5
 :كٝذ ٢اٙلٲح كإٞ٣ؿب ث٠ ٢ٕٛسٍل ٱٛكؽ٬ة¬ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح( ،)4كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚإف ٠ةف ثِصثح أك رضثذَل ًف ٱٛكؽ٬ة ،كثأ٠سؿ ٱٛكؽ٬ة .كٝةؿ
ا٪٣ةرص :إف ٠ةف يف آػؿ ا٣ٮٝخ ًف ٱٛكؽ٬ة ،كيف أكٞ٠ ٫٣ٮؿ ا٣نة.ٰٕٚ
 :ككًٓ ا٣ٲؽ ا٣ٲَصل ٔىل ا٣ٲ٪٧ٯ ٱٛكؽ٬ة¬ إذا ٠سؿ٩ ،عٮ أف ٱكذ٧ؿ
ظذٯ ٠سؿ ،ك٬ٮ ظٲر ٱ١ٮف ا٣ٮًٓ أ٠سؿ  ٨٦اٷرقةؿ( ،)1ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص،
ك٩عٮ أف ٱٌٓ ز ٥ٱؿ ٓٚز ٥ٱٌٓ( .)1ك٠ؾا يف كًٓ¬ ا٣ٲ٪٧ٯ ٔىل ا٣ٲَصل(،)1
( )4ك٣ٮ ٠ة٩خ ٦ذٛؿٝح.
( )4يف (د) :أٚكؽ٬ة.
( )2ك٣ٮ ثة٤٣كةف.
( )2يف (د) :كاٹ٩عؿاؼ.
( )5كظؽ ا١٣سٍل ٦ة زاد ٔىل ٝؽر ا٣ذك٤ٲٕٚ ٥ٺن ك٣جسة( .قًلع ذ٩ٮيب) (.)Í
( )4ظضذ٪ة أف ا ٢ٕٛ٣ا١٣سٍل ٛ٦كؽ  ٞ٤ُ٦نة .كظضح أيب ظ٪ٲٛح ٝٮ(( :÷ ٫٣اٝذ٤ٮا
اٵقٮدٱ ٨ك٣ٮ ٪٠ذ ٥يف ا٣ىٺة)) كًف ٱٛى ٢ثَل ٤ٝٲ ٢ا ٢ٕٛ٣ك٠سٍلق .كٔ٪ٯ ثةٵقٮدٱ٨
اٙلٲح كإٞ٣ؿب .كظضح اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة٦ ٰٕٚة ركم ٔ ÷ ٫٪أ١لة ٣ؽٗذٞٔ ٫ؿب يف
وٺدً٤ٚ ،٫ل ٚؿغ ٝةؿ ٨ٕ٣(( :آص إٞ٣ؿب ٹ دؽع اٛلىيل كٹ ٍٗلق كٹ ظؿ٦ح ا٪٣جٰ كٹ
ٍٗلقٚ ،أٱٞ٣ ٥١ٲ٭ة ٤ٚٲأػؾ  ٫٤ٕ٩ثنًل ٫٣ك٣ٲٞذ٤٭ة كإف ٠ةف يف ا٣ىٺة)) ،كا٪٬ ٨ٕ٤٣ة ٬ٮ
اُ٣ؿد كاٷثٕةد( .ثكذةف ث٪٤ٝ .)٫ْٛ٤ة :أراد ك٣ٮ ػؿصذ٪٦ ٥٭ة ؛ صؿٱ نة ٔىل اٞ٣ٲةس.
( )1يف ا٣ؿٕ٠حٛ٦( .ذٰ) .كيف ثٕي اٙلٮا٨ل :يف ا٣ؿ .)Í( .٨٠ث ٢اٛلٕذرب ا ٨ْ٣ثة١٣سؿة كٔؽ٦٭ة.
ٺ كاٷرقةؿ  ٕٚن
ٺ كا٣ٮًٓ  ٕٚن
( )1ٱٞةؿ :اٷرقةؿ ٣ٲف ث٢ٕٛ؛ ٵ٦ ٫٩أ٦ٮر ث ،٫كإٹ ٣ــ أف ٱ١ٮف ا٣ؿ ٕٚ ٓٚن
ٺ
ٚذٛكؽ ثةٙل ٞ٤ُ٦ ٟنة .ك ِٛ٣ظةمٲحٝ :ةؿ قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ :ا٣ؿ ٓٚكاٙل ٟكاٷرقةؿ  ٢ٕٚكاظؽ.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵ٠ ٢ٕٚ ٫٩سٍل ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣اق٪١ٮا يف ا٣ىٺة)) ،كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص ِِف
=

ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٞٚ ٰٕٚةٹ٬ :ٮ ٍ٦صكع ظةؿ اٞ٣ٲةـّ ،لخ اَ٣صة ٔ٪ؽ أيب
ظ٪ٲٛح ،كٚٮٝ٭ة ّلخ ا٣ىؽر ٔ٪ؽ ا٣نة.ٰٕٚ
ٚ :إف ٠ةف ا ٢ٕٛ٣ا١٣سٍل ٷوٺح ا٣ىٺة  ٨٦ظِٛ

كاصت()4

أك

٪٦ؽكب ٚٲ٭ة ٞٚةؿ أثٮ صٕٛؿ كاٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٱٛكؽ٬ة¬ أٱٌ نة ،كػؿج ٤٣٭ةدم
كاٞ٣ةق ،٥ك٧٤٣ؤٱ ؽ ثةٓص كٵيب إ٣جةس كٵيب َة٣ت أ ٫٩ٹ ٱٛكؽ٬ة ،كذ٠ؿق
اٙلٞٲ ٰ٪كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ِ٦ص كاٵقذةذ.
ا٣سة٣ر :كصٮب اٚلؿكج  ٨٦ا٣ىٺة  ٢ٕٛ٣كاصت ٞ٦ؽـ ٔ٤ٲ٭ة٠ ،ؿد كدٱٕح
كٌٝةء دٱ٤َ ٨جة  ٓ٦ ٫٪٦اٷ١٦ةف( ،)4إٹ أف ٥لنٯ ٚٮت ا٣ىٺة أٓل٭ة إف ًف٥ Êلل
ٚٮت اُ٣ة٣ت( .)2ك٠ؾا إذا كصت ٔ٤ٲ ٫إٞ٩ةذ ٗؿٱٞ ٜلرتـ ك٣ٮ ٍٗل آد ،ٰ٦أك دٓٚ
رضر ظٲح أك ٩ةر أك قجٓ( ،)2أك د١٪٦ ٓٚؿ ،ظٲر دٌٲٞخٚ ،ٲٞؽ٦٭ة ك٣ٮ ػيش
ٚٮت ا٣ىٺة( ،)5كٱؿد اٛل٘ىٮب ك٣ٮ ًف ٱُ٤ت إذا ٠ةف¬ ٱ ٫٪١٧ذ ٫٤٠ ٟ٣يف كٝخ
َ َ
َ
َ
ضَلح ِ ِٓ ًْ خا ِش ُكٔنّص ،ك ٓ٦كًٓ ا٣ٲؽ كرٕٚ٭ة ٹ ق١ٮف كٹ ػنٮع .كظضح أيب ظ٪ٲٛح
كا٣نة ،÷ ٫٤ٕٚ ٰٕٚكٝٮ(( :٫٣أ٦ؿ٩ة ٕ٦ةَش اٵ٩جٲةء أف ٕ٩ض ٢اُٛ٣ٮر ك٩ؤػؿ
ا٣كعٮر ،ك٩أػؾ ثأٱًل٪٩ة ٔىل مًلا٪٤ة يف ا٣ىٺة))٪٤ٝ .ة :أ٦ة ٕ٣ ٫٤ٕ٤ٚ ٫٤ٕٚؾر ٷصًل ،٫٣كأ٦ة
اٚلرب إذا وط ٚٲعذ ٢٧اٹػذىةص ثةٵ٩جٲةء ْ٣ة٬ؿق ٠ة٣ٮدؿ ،كأٱٌ نة ٚؼرب٩ة أرصط
ٛلٮاٞٚذ ٫اٞ٣ٲةس ،ك٬ٮ  ٓ٪٦اٵٕٚةؿ يف ا٣ىٺة( .ثكذةف).
(*) ٝٲ :٢اٛلؿاد ث ٫إذا ٠سؿ٠ ،أف ٱٌٓ يف أ٠سؿ اٞ٣ٲةـ( .ز٬ٮر) (.)Í
٬ؾا إذا
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٤ٚ :ٮ أ٦ك ٟرداءق ّلخ إثُ٠ ٫ةف ذٕٚ ٟ٣ٺن ٠سٍل نا ٚٲٛكؽ٤ٝ .خÊ :
٠ةف  ٢ٕٚ ٫٣يف إ٦كة ،٫٠كأ٦ة ٣ٮ كًّٕ ٫لخ إثُ ٫كاقذ٧ك ٟث٧ضؿد إرقةؿ ٱؽق  ٨٦دكف
رزـ ٚؾ ٟ٣ٹ ٱٛكؽٗ( .ٲر) (.)Í
٫٣
( )4ك٣ٮ ٗ٤ت يف ّ ٫٪أف ٗؿٱ ٫٧ٱُة٣ج ٫يف  ٢٠كٝخ إٹ كٝخ ا٣ىٺة ٚإ ٫٩ٱؿ٫ل  ٫٣أف ٱىيل صةز ¬
أف ٱىيل يف أم كٝخ.)Í( .
(ٔ )2ىل كص ٫ٹ ٱٕٮد ظةؿ ا٣ىٺة ك٣ٮ ٠ةف ٱؿصٯ ٔٮدق  ٨٦ثٕؽ.)Í( .
( ٫٪ٔ )2أك ٍٔٗ ٨لق ٞلرت ٦نة.
( )5كٱىيل ٌٝةء.)Í( .

ا٣ىٺة ٚٲٞؽ٤ٔ ٫٦ٲ٭ة ،إٹ أف ٥لنٯ ٚٮٔلة كًف ٥لل ٚٮدٝ ٫ؽ٦٭ة.
ٚ :إف وىل  ٓ٦كصٮب ا٣جؽاٱح ثٍ٘ل

ا٣ىٺة()4

ًف دىط¬( ،)4ذ٠ؿق

اٛلذ٧٤١ٮف كأظؽ اظذًلٍف أيب َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاث ٨اٚل٤ٲٝ ،٢ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل:
ك٬ٮ اٵم٭ؿ ٦ ٨٦ؾ٬ت اٛلؤٱؽ ثةٓص .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚكأظؽ اظذًلٍف أيب
َة٣ت :دىط( )2كٱأز .٥ك٬ٮ ٟلؿج ٧٤٣ؤٱؽ ثةٓص كٵيب َة٣ت كٵيب صٕٛؿ ٨٦
ٝٮٜل :٥إف  ٨٦وىل اْ٣٭ؿ يف آػؿ كٝخ إُ٣ص اٛلذ٧عي  ٫٣أصـاق  ٓ٦اٷز.)2(٥
٩ ٨٦ :ٮل يف وٺدُٕٝ ٫٭ة أك ٚكةد٬ة ًف دٛكؽ¬ ،ػٺؼ ا٣نة،)5(ٰٕٚ
ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣ىٮـٚ .إف ٩ٮل ٔ٪ؽ ر٪٦ ٨٠٭ة أٔ ٨٦ ٫٩جةدة أػؿل ٚؿض أك ،٢ٛ٩
أك ٩ٮل يف ا٣ؿٕ٠ح اٵكٌف ٔ٪ؽ ر٪٦ ٨٠٭ة أ ٨٦ ٫٩ا٣ؿٕ٠ح ا٣سة٩ٲح أك ا٣سة٣سح ،أك ٩ٮل ث٫
اٛلجةح ٠ع ٟصج٭ذ ٫يف اٵرض ٔ٪ؽ قضٮدقٞٚ -ةؿ يف اٍ٣صح :إ ٫٩ٱٛكؽ٬ة ،كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱٛكؽ٬ة¬(.)4

( )4ك٬ٮ إزا٣ح ١٪٦ؿ ك٩عٮق.
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩دؿؾ ُلة كاصج نة دٮص٤ٔ ٫ٲ ٫كصٮثٚ ،٫ٲ١ٮف ٔةوٲ نة كٹ ِلـٱ ٫وٺد٫؛ ٣جُٺف
٠ٮ١لة َةٔح ،كٕ٣ؽـ اٞ٣ؿثح ُلة( .ثكذةف).
(ً٠ )2ل دىط ٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚيف اٛل٘ىٮب ً٠ل دٞؽـ؛ ٵف ٔ٪ؽ٬ ٥٬ٮ ُ٦ٲٓ
و
ٔةص ثٍ٘ل٬ة( .ثكذةف) .كاػذةرق اٷ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ.٨
ثة٣ىٺة
( )2اٛلؾ٬ت ٹ ٣لـٱ.)Í( .٫
( )5ظضذ٪ة أف ٝلؿد ا٪٣ٲح ٹ دٍ٘ل ا ٨ٔ ٢ٕٛ٣وٛذ٫؛ ٵف ظٞٲٞح ا٦ ٢ٕٛ٣ٮصٮدة كوٮرد ٫زةثذح،
ٝ ٨٧٠ؿأ اٞ٣ؿآف ك٩ٮل أٍٗ ٫٩ل ٝةرئ ٫٪١٣ ،ٱجُ ٢زٮاُلة ٔ٪ؽ آص دٕةٌف .كظضح ا٣نة ٰٕٚأف
ا٣ىٺة دٛذٞؿ إٌف ا٪٣ٲحٚ ،ٲضت أف دجُ٤٭ة ٩ٲح اٚلؿكج كاٛ٣كةد ٠ة٣ٮًٮء إذا رص٪٤ٝ .٫ٚة:
َٔل ( .٫٣ثكذةف).
ا٣ٮًٮء كو٤ح إٌف ٍٗلق ٚٲجُ ٢ثُصًٔ ٫ٚل ٌ

(٤ٝ )4خ :ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ٨٦ ،ظٲر أ٢ل ٫٤يف اٛلٛكؽات كًف ٱؾ٠ؿ إٹ اٝ ٨١٣ .٢ٕٛ٣ؽ
دٞؽـ يف َشح« :كٱس٪ٯ ٤٣ؼؿكج كا٣ؽػٮؿ» ٦ة ٱؤٱؽ اٵكؿٛ٦( .ذٰ).

ا٣ؿاثٓ :ا١٣ٺـ ثعؿَٚل ٚىةٔؽان ٔ٧ؽق كق٭ٮق( ،)4ػٺؼ ا٪٣ةرص
كا٣نة)4(ٰٕٚ

يف ٠ٺـ ا٣كة ٰ٬كا٘لة ،٢٬ك٬ٮ اٞ٣ٮم؛ ْ٣ة٬ؿ د٣ٲ ٢ا١٣ذةب

كا٣ك٪ح(ٚ .)2أ٦ة اٙلؿؼ ا٣ٮاظؽ ٚٺ ٱٛكؽ٬ة Êك٣ٮ دٕ٧ؽق( ،)2ػٺؼ اٙلٞٲ ٰ٪كأيب
ِ٦ص .كٝةؿ ٦ة :ٟ٣إف ٠ٺـ ا٧ٕ٣ؽ إذا ٠ةف ٷوٺح ا٣ىٺة ٹ ٱٛكؽ٬ة(.)5
 :ا٣ذأَ٦ل يف ا٣ىٺة ٠ٺـ ٱٛكؽ٬ة ¬،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ
ٝٮٍف ا٪٣ةرص( ،)4إٹ أف ٥ل ٫ٛٛكٱُٞصق أك ٱ٧ؽق كٱنؽدق ٚ٭ٮ ٨٦

اٞ٣ؿآف()1

(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣إف وٺد٪ة ٬ؾق ٹ ٱى٤ط ٚٲ٭ة ٨لء ٠ ٨٦ٺـ ا٪٣ةس)) ،كٞ٣ٮ٫٣
÷(( :ا١٣ٺـ ٱٞ٪ي ا٣ىٺة كٹ ٱٞ٪ي ا٣ٮًٮء)) ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إف آص
٤لؽث  ٨٦أ٦ؿق ٦ة ٱنةء ،كإف آص ٝؽ أظؽث أف ٹ د٧٤١ٮا يف ا٣ىٺة)) كًف ٱٛى ٢ثَل
ا٧ٕ٣ؽ كا٣ك٭ٮ .كظضح ا٣نة ٰٕٚكا٪٣ةرص ٝٮ(( :÷ ٫٣ر ٨ٔ ٓٚأ٦ذٰ اٚلُأ
كا٪٣كٲةف)) ،كٵً ÷ ٫٩ف ٱأ٦ؿ  ٨٦م٧خ إ٣ةَف يف ا٣ىٺة ص٭ ن
ٺ ثةٷٔةدة٤ٚ ،ٮ ٠ةف
٠ٺ٦ ٫٦جُٺن ٣ىٺد ٫ٵكصت ٔ٤ٲ ٫اٷٔةدةٝ .ةؿ  :#ك٬ؾا ٬ٮ اٛلؼذةر( .ثكذةف) .كٝةؿ
يف ا٣جعؿ٪٤ٝ :ةٝ ٫٤ٕ٣ :ج٩ ٢كغ ا١٣ٺـ ،كػرب٩ة أرصط؛ ٣ٺظذٲةط كا.٢ٞ٪٣
( )4يف (د) :كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ ْ َ ْ ُْ
( )2أراد ثؾٝ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوىيس قييسً سِاح ذِيٍا أخؽأتً ةِِّّص [اٵظـاب ،]5كٝٮ:÷ ٫٣
((ر ٨ٔ ٓٚأ٦ذٰ ..اٚلرب))( .ثكذةف).

( )2كاٙلؿؼ ا٣ٮاظؽ ٩عٮ «ع» ك«ؽ» ،كذ٠ؿ  #أف اٙلؿؼ ا٣ٮاظؽ ٹ ٱ ٨١٧ا ُٜ٪٣ث٫؛ إذ
ٹ ثؽ  ٨٦ظؿؼ ٱجذؽئ ث ٫كظؿؼ ٱ٤ٔ ٙٞٲ( .٫ثكذةف) .كٝٮل ٠ٺـ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ اٷ٦ةـ
اٛل٭ؽم  #يف ا٘٣ٲرٝ ،ةؿ ٚٲ :٫كأ٦ة إذا ْل ٢٤اٙلؿؼ ا٣ٮاظؽ يف ٧٤٠ح  ٨٦اٵذ٠ةر  ٚى٘ ٍَّل٬ة

أٚكؽ٩ ،عٮ أف ٱـٱؽ «ح» ثٕؽ ا٣ٺـ  ٨٦اٌ٣ةَ٣ل ٚٲٞٮؿ« :اٌ٣ةٙلَل» ٚإف زٱةدة اٙلؿؼ
ظىُ ٢لة اٷٚكةد كٹ إم١ةؿ يف ٬ؾا ،كٱ ٓٞاٷم١ةؿ ٣ٮ زٱؽ ظؿؼ ثٕؽ دًلـ ا٧٤١٣ح،
٩عٮ أف ٱـٱؽ دةء ثٕؽ دةء «أ٧ٕ٩خ» ٚٲٞٮؿ :أ٧ٕ٩ذخ ،ك١٬ؾا ٣ٮ ٝؽـ ا٣ذةء ٞٚةؿ :دأ٧ٕ٩خ.
كًف ٱؿصط ا١٣ٺـ يف ذ ٟ٣كًف ٱؿصط مٲب نة.
( )5كذ٩ ٟ٣عٮ درء اٛلةر كد٪جٲ ٫اٷ٦ةـ ثة١٣ٺـ .كظضذ٦ ٫ة ذ٠ؿق يف ا٣جكذةف.
( )4ث٪ة نء ٔىل صٮاز ا٣ؽٔةء يف ا٣ىٺة( .ثكذةف).
ََ َ
ِي;ّ4ص [ا٣ؽػةف] ،كاٛلؽ كا٣ذنؽٱؽ
( )1أ٦ة ا٣ذؼٛٲ ٙكاُٞ٣ص ٦ ٰٛٚسٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص ِِف ٌلا ٍم أٌ ٍ
=

ٱٛكؽ٬ة إذا ًف ٱٞىؽ¬ ث ٫إٔٺـ اٍ٘٣ل( .)4كٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚكأٖلؽ ث٨
Ê
ٚٺ
ٔٲكٯ أ٦ ٫٩ك٪ٮف ٔٞٲت اٛ٣ةّلح(.)4
 ٨٦ :ر ٓٚوٮد ٫ثٞؿاءة أك دكجٲط أك د١جٍل صٮاث نة ٍ٘٤٣ل أك إٔٺ ٦نة ٫٣
ٚكؽت وٺد٪ٔ ٫ؽ اٜلةدم كأيب ظ٪ٲٛح( ،)2كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٹ دٛكؽ(،)2
¬
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ دٛكؽ( )5إٹ أف ٱ٪ذ ٢ٞإٌف ٍٗل ٦ة ٬ٮ ٚٲٞٚ ٫ؽ
ٝىؽ اٷٔٺـ  .)4(ٍٞٚكٱذٞٛٮف ظٲر ٱؿ ٓٚوٮدٛ ٫ل ٓ٪اٛلةر ثَل

ٱؽٱ)1(٫

أ٫٩

ٱٛكؽ٬ة ،ك٠ؾا إذا  ٫ٕ٪٦ثٲؽق(٤٣[ )1ؼرب](.)1
Ê
ٹ
َ َ َ ّ َ َْْ َ ْ
اْلَ َر َ
امّص [اٛلةاؽة.]4
يف ٦سٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَل ءاٌِي اْليج
(ٚ )4إف ٝىؽ ثؾ ٟ٣اٷ٦لةـ أٔ ٫٩ىل ٦ؾ٬ت ٣ ٨٦لٲـق ٚٺ ٱجٕؽ ٚكةد وٺدٔ ٫ىل ٦ؾ٬ت اٜلؽكٱح.
( )4ٵف ا٪٣جٰ ÷ ٠ةف ٱ ،٫٤ٕٛركاق كاا ٢ث ٨ظضؿ٪٤ٝ .ة :كاا٠ ٢ةف ًٕٲ ٙا٣ؿكاٱح؛ ٵ٫٩
٠ةف ٱ١ذت ثأرسار أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #إٌف ٕ٦ةكٱح ،كٕ٦ةرض ثٞٮ(( :÷ ٫٣إذا ٝةؿ
ََ ذ
الغاىّ ِ َ
يّص ٚأ٩ىذٮا)) .ركاق يف ا٣نٛةء( .ثكذةف).
اٷ٦ةـ ْصوَل

( )2ٵ٠ ٫٩ة١٣ٺـ ،كٝؽ ٝةؿ ÷(( :ٹ ٱى٤ط ٚٲ٭ة ٨لء ٠ ٨٦ٺـ ا٪٣ةس))( .ثكذةف).

(ً٠ )2ل أف اٷ٦ةـ ٱُٲ ٢ا٣ؿ٠ٮع إذا أظف ثؽاػ ٢كدىط وٺد١ٚ ٫ؾ٬ ٟ٣ة٪٬ة٪٤ٝ .ة٬ :ٮ
ثة١٣ٺـ أمج ٫؛  ٨٦ظٲر إف ر ٓٚا٣ىٮت وٛح ٠ٺـ ٝة٦خ ٞ٦ةـ اٷٔٺـ ثة١ٚ ،ِٛ٤٣ة٩خ
٦س ٫٤يف اٙل ،٥١ك٬ٮ اٷٚكةد ،ك٣ٲف ٠ؾ ٟ٣إَة٣ح ا٣ؿ٠ٮعٚ ،ةٚرتٝة( .ثكذةف).
( )5ٵً ٫٩ف ٱٞىؽ ٝلؿد اٷٔٺـ ،ثٝ ٢ىؽً٬ل  ٕ٦نة٪٤ٝ .ة :ا٣ذٍصٱ ٟيف إ٣جةدة ٱجُ٤٭ة ٤٠ٮ ك٬ت
ٓص كٕ٤٣ٮض( .ثكذةف).
(٩ )4عٮ أف ٱ٪ذ ٨٦ ٢ٞا٣كٮرة ا٣ذٰ ٬ٮ ٚٲ٭ة إٌف ا٣كٮرة ا٣ذٰ ٚٲ٭ة ٱة ٤لٲٯ ػؾ ا١٣ذةب ثٞٮة،
ك٩عٮ ذٟ٣؛ ٝىؽ نا ٣ٲٕ ٥٤اٍ٘٣ل ثذ ٟ٤اٳٱحٚ ،ذٛكؽ ث.٫
( )1ػٮ ٚنة  ٫٪٦أك ٔ٤ٲ ٫أك ٔىل ٍٗلق ،أك اػذٺؿ وٺد ٫ث١٦ ٢ٕٛؿكق٠ ،أف ٱ٧ؿ ثَل ٱؽم
اٛلىيل.)Í( .
(*) ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ادرءكا ٦ة اقذُٕذ( .))٥ثكذةف).
( )1ث ٢ٕٛٱكٍل.)Í( .
(٦ )1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ( ٨٦د).

 :كا٣ذ٪ع٪ط ثعؿَٚل ٚىةٔؽا ٱٛكؽ٬ة ،)4(Êػٺؼ ا٣نة ٰٕٚكأظؽ ٝٮٍف
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص :إذا ٠ةف
ٷوٺح ا٣ىٺة ًف ٱٛكؽ٬ةٚ .أ٦ة إُ٣ةس كا٣كٕةؿ إذا ثؽراق¬ ٚٺ ٱٛكؽا١لة(،)4
٬ة(.)2
كإف دٕ٧ؽً٬ل أٚكؽا ¬
 :كا٣ذأكق ٱٛكؽ٬ة¬ إذا ثةف ٚٲ ٫زٺزح ظؿكؼ ٩عٮ «أكق»( ،)2كإف ٠ةف
ظؿَٚل ٩عٮ «أق» ١ٚؾا ٔ٪ؽ¬٩ة ،ػٺؼ أيب صٕٛؿ كأيب ٱٮق .)5( ٙكأ٦ة اٵَ٩ل
ا٣ؾم ٹ ٱجةف ٚٲ٨ ٫لء  ٨٦اٙلؿكؼ ٚإف ٠ةف  ٨٦كصٓ أٚكؽ( ،)4كإف ٠ةف  ٨٦ذ٠ؿ
( )4كاٙلضح ٔىل ٬ؾا أف ا٣ذ٪ع٪ط ظؿٚةف ٦ذٮا٣ٲةف ٚىةر ٠ٺ ٦نة ٱٛكؽ٬ة ،كظضح ا٣نةٰٕٚ
ٝٮؿ أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٠( : #ةف ٍف ٦ؽػٺف ٔىل رقٮؿ آص ÷ ثة٤٣ٲ ٢كا٪٣٭ةرٚ ،إذا
صبخ ك٬ٮ ٱىيل د٪ع٪ط) .كٵ ٫٩أ٦ؿ رضكرم ٠ة٣كٕةؿ٪٣ .ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف).
(*) ٤ٚٮ ًف ٱذ ٨٦ ٨١٧اٞ٣ؿاءة ا٣ٮاصجح إٹ ثة٣ذ٪ع٪ط ق٢؟  ٫٤ٕ٣ٱ١ٮف¬ ٠ةٵٔؾار ا٣ذٰ ٹ ٱ٨١٧
دٕٚ٭ة ٠ة٣كٕةؿ كإُ٣ةس ا٘٣ة٣جةف؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إذا أ٦ؿد ٥ثأ٦ؿ ٚأدٮا ٦ ٫٪٦ة
اقذُٕذ .))٥كٝٮاق اٛلٛذٰ ٧٤٣ؾ٬ت.
( )4كذ ٟ٣ٵ١لًل أ٦ؿاف رضكرٱةف ٹ ٱ ٨١٧اٹظرتاز ٪٦٭ًل ٠ضؿم اٛ٪٣ف( .ثكذةف).
( )2كّة٬ؿ ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت ٔؽـ اٷٚكةد ك٣ٮ دٕ٧ؽ.
(*) أك دٕ٧ؽ قجج٭ًل .)Í( .يف ا٣ىٺة.)Í( .
( )2كذ ٟ٣ٵ٠ ٫٩ٺـ ،كٝؽ ٝؿر٩ة أف ا١٣ٺـ ٱٛكؽ٬ة ،ك٠ؾا «أق» ؛ ٵف أ ٢ٝا١٣ٺـ ا٘٤٣ٮم
ظؿٚةف ،أٹ دؿل إٌف ٝٮؿ ا٣نةٔؿ:
آق ٦ػػٕ ٨لػػػؿة ٔػػػىل ٠جػػػؽم

أذكب ٦ػػ ٨ظؿ٬ػػة كأظػػرتؽ
(ثكذةف).

ِيً َْلَ ذواهٌ َ
( )5ظضح أيب صٕٛؿ كأيب ٱٮقٝ ٙٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإ ذن إة ْ َراْ َ
ضي ٌ
ِيًّ114ص [ا٣ذٮثح] كاٵكاق
ِ ِ
 ٨٦ٱٞٮؿ :آق٧ٚ ،ؽظ ٫ثؾٝ .ٟ٣ةؿ يف َشح اٷثة٩ح :ك٠ةف اٞ٣ٲةس أف ٱٛكؽ ٨١٣ ،ػؿج
ثة٣ؽ٣ٲ ،٢ك٬ٮ ٦ؽح إثؿا٬ٲ( ._ ٥ثكذةف).
( )4كاٛلؼذةر ٦ة ذ٠ؿق يف َشح اٛ٣ذط  ٨٦أ ٫٩إذا ٠ةف ٚٲ ٫ظؿٚةف أٚكؽ ،كإٹ ٚٺ.)Í( .
(*) كذ٣ ٟ٣نج٭ ٫ثة١٣ٺـ ،كإف ٠ةف  ٨٦ذ٠ؿ ا٘ل٪ح أك ا٪٣ةر ًف ٱٛكؽ٬ة؛ ٵ٠ ÷ ٫٩ةف
ٱىيل ك٣ىؽرق أزٱـ ٠أزٱـ اٛلؿص ،٢كٱؿكل ٠أزٱـ ا٣ؿظٯ .كاٵَ٩ل  ٨٦ص٪ك( .٫ثكذةف).

ا٘ل٪ح أك ا٪٣ةر ًف ٱٛكؽ٬ة .)4(Êكٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱٛكؽ٬ة  ٞ٤ُ٦نة ،كٝةؿ
إدرٱف ا٣ذ٭ة١ٔ :)4(ٰ٦ف ٝٮ٪٣ة.
¬ :كاٞ٣٭ٞ٭ح

دٛكؽ٬ة()2

ك٣ٮ ثؽرد ،٫ٹ ا٣ذجك ٥ا٣ؾم ٹ ٱن٘٨ٔ ٢

اٞ٣ؿاءة(ٚ ،)2إف م٘٪ٔ ٫٤٭ة()5
أٚكؽ ٔ٪ؽ اٜلةدم كأيب َة٣ت( ،)4ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
¬

 :Êكا٣ج١ةء ٱٛكؽ٬ة إذا ٠ةف ٚٲ ٫وٮت ثعؿَٚل ٚىةٔؽ نا( ،)1كإف ًف ٚ٭ٮ
٠ةٵَ٩ل( )1إذا م٘ ٨ٔ ٫٤اٞ٣ؿاءة أٚكؽ ،ذ٠ؿق اٞ٣ةق .٥ك٠ؾ ٟ٣اٛ٪٣غ ٱٛكؽ٬ة إذا
ثةف ٚٲ ٫ظؿٚةف(.)1
 :Êكا٤٣ع ٨يف اٞ٣ؿاءة :ثـٱةدة يف اٙلؿكؼ أك يف ظؿ٠ةٔلة أك ثٞ٪ىةف يف
ذ ٟ٣أك دجؽٱ ٢أك دٕ١ٲفًٚ ،ل ٠ةف  ٨٦ذ ٟ٣ٹ ٱٮصؽ ٦س ٫٤يف اٞ٣ؿآف كٹ يف أذ٠ةر
( )4كٝةؿ ٞل ٧ؽ :ٹ ٱٛكؽ إذا ًف ٱٛ٩ ٟ٤٧ك ،٫كقٮاء ٠ةف  ٨٦كصٓ أـ ٍٗ ٨٦لقٗ( .ٲر).
كٝٮاق راكع كاٛلٛذٰ كا٣نة.ٰ٦
( )4ك ٫ٕ٦اٞ٣ةق ٥إ٣ٲةٌل كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،ك٬ٮ ٦كجٮؽ ثةٷصًلع.
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮً ٨٦(( :÷ ٫٣ع ٟيف وٺدٝ ٫ؿٝؿة ثُ٤خ وٺد ٫كٔ٤ٲ ٫ا٣ٮًٮء)).
(ثكذةف).
( )2ٵ٤ٝ ٢ٕٚ ٫٩ٲ٢؛ إذ ٣ٲف ٚٲ ٫وٮت ،كإً٩ل ٬ٮ ظؿ٠ح ٤٣نٛح( .ثكذةف).
(ّ )5لٞٲ ٞنة أك دٞؽٱؿ نا.)Í( .
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣اٌ٣ع ٟٱٞ٪ي ا٣ىٺة كٹ ٱٞ٪ي ا٣ٮًٮء)) .إٹ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ً٠ل
٣ٮ ق١خ ،كٱٮا٪ٞٚة يف اٞ٣٭ٞ٭ح( .ثكذةف).
٪نٲش كوٲةح كدأكق؛ ٵ٠ ٫٩ٺـ ا٩ذْ ٨٦ ٥ظؿَٚل ٚىةٔؽا ،كإف ٠ةف ٚٲ٫
Ê
( )1ٱٕ :ٰ٪إذا ٠ةف ث
َ
خ ُّروا ُش ذ
شداً
ٔربة كقٲٺف ا٣ؽ٦ٮع كًف ٱن٘ ٨ٔ ٢اٞ٣ؿاءة ٚٺ ٱٛكؽ؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص
َوبُسِيااّ58ص [٦ؿٱ( .]٥ثكذةف) (.)Í

( )1كاٵكٌف أ٠ ٫٩ة٣ذجك ٥إف  ٓ٪٦اٞ٣ؿاءة ّلٞٲ ٞنة أك دٞؽٱؿ نا أٚكؽ ،كإٹ ٚٺ .)Í( .ك٬ٮ ٦س٢
٠ٺـ ا٣جكذةف.
( )1ٱٕ٩ :ٰ٪عٮ أؼ؛ ٵ٠ ٫٩ٺـ ٠ ٨٦ٺـ ا٪٣ةسٝ ،ةؿ ٚ :#أ٦ة ٣ٮ م ٥رااعح َٲجح ٚةقذُٓ٤
ٛ٩كً ٫ف دٛكؽ¬؛ ٵ٤ٝ ٢ٕٚ ٫٩ٲ( .٢ثكذةف).

ا٣ىٺة أٚكؽ٬ة¬  ٞ٤ُ٦نة( ،)4ذ٠ؿق أثٮ إ٣جةس كاٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إذا
٠ةف يف ا٣ـااؽ ٔىل ا٣ٮاصت ًف ٱٛكؽ٬ة ،كٝةؿ يف اٹ٩ذىةر :إذا ًف ٱٍ٘ل اٛلٕ٪ٯ ًف
ٱٛكؽ٬ة( .)4ك٦ة ٠ةف ٱٮصؽ ٦س ٫٤يف أظؽً٬ل(ً )2ف ٱٛكؽ٬ة Êإٹ أف ٱ١ٮف يف اٞ٣ؽر
ا٣ٮاصت كًف ٱٕؽق ٔىل ا٣ىعح(.)2
¬ :ك٦ة ٠ةف  ٫٪٦ٱٍ٘ل اٛلٕ٪ٯ كٱٮصت اٛ١٣ؿ( )5أثُ ٢ا٣ٮًٮء إذا ٔؿؼ
٪ٕ٦ةق كدٕ٧ؽق كأذٞؽق؛ ٹ إف اػذ ٢أظؽ ٬ؾق اٍ٣صكط ٨١٣ ،امرتاط اٹٔذٞةد
٬ٮ ٔىل ٝٮؿ أيب ٬ةم ،٥ٹ ٔىل¬ ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ٔيل.
 :ك٦ة ٠ةف  ٨٦ا٤٣ع ٨اٛلٛكؽ ٹ ٱ ٫٪١٧إوٺظٛ٣ ٫كةد يف ٣كة ٫٩أك
ٌ٣ٲ ٜكٝخ

ا٣ىٺة()4

ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓصِ :لت¬ ٝؿاءد ٫ظٲر ٬ٮ يف اٞ٣ؽر

إذا دٕ٧ؽ  ٞ٤ُ٦نة.
( )4ك٠ؾا ¬
(*) ٱٕ :ٰ٪قٮاء ٠ةف يف اٞ٣ؽر ا٣ٮاصت أـ يف ا٣ـااؽ ٔ٤ٲٍٗ ،٫ل اٛلٕ٪ٯ أـ ٹ؛ ٵ ٫٩وةر ٠ٺ ٦نة ٨٦
٠ٺـ ا٪٣ةس ،كاٞ٣ؿآف ٕ٦ضـ ٣ذٌ ٫٪٧اٛ٣ىةظح كا٣جٺٗح يف  ٫ْٛ٣ك٪ٕ٦ةق ،كا٤٣ع٥ ٨لؿص٨ٔ ٫
اٛ٣ىةظح كا٣جٺٗح ،كيف ذ ٟ٣ػؿكص ٨ٔ ٫اٷٔضةز كٔ٠ ٨ٮٝ ٫٩ؿآ ٩نة( .ثكذةف).
( )4كذ٩ ٟ٣عٮ َ٠ص ا٪٣ٮف اٵكٌف يف ٩كذَٕل ،أك ٱٞٮؿ :أ٬ؽ٩ة ثٛذط اٜل٧ـة ،أك ٱرتؾ ا٣ذنؽٱؽ
ٚٲًل ٔؽا اٞ٣ؿاءة ا٣ٮاصجح٪٣ .ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف).
(٩ )2عٮ ٝٮ ٫٣يف ا٣ؾٱ :٨ا٣ؾم ،أك ٱٌ ٥ا٣جةء « ٨٦رب» ،ك٦ة أمج ٫ذ( .ٟ٣ثكذةف).
(*) ق٭ٮ نا.)Í( .
( )2إذا ٠ةف يف اٛ٣ةّلح ،كإف ٠ةف يف ا٣سٺث اٳٱةت أٔةدق وعٲع نة أك ٝؿأ ٍٗل٬ة؛ ٵف
اٛلٞىٮد اٷدٲةف ثةٞ٣ؽر ا٣ٮاصت وعٲع نة.)Í( .
( )5كذ٩ ٟ٣عٮ ً ٥ا٣ذةء « ٨٦أ٧ٕ٩خ» كُٔ« ٙإٹ ا٣ؾٱ ٨آ٪٦ٮا» ٔىل «ٞ٣ؽ ػ٪ٞ٤ة اٷ٩كةف
يف أظك ٨دٞٮٱ ]4[»٥أك ٱٞٮؿ« :إف آص ثؿمء  ٨٦اٛلٍصَ٠ل كرقٮ »٫٣ثة٘لؿ ،أك ٱجؽؿ ٝٮ:٫٣
«٤٣ٲَصل» ثٞٮَٕ٤٣« :٫٣صل» أك ا١ٕ٣ف( .ثكذةف).
( )4أ٦ة ٌ٣ٲ ٜكٝخ ا٣ىٺة ٚةٞ٣ٲةس¬ إ٣ؽكؿ إٌف ا٣ذكجٲط.)Í( .
-------------------------

[ٔ ]4ىل ٠ٺـ ا١٣ٮٚٲَل يف صٕ« ٢إٹ» ٔةَٛح ،ذ٠ؿق اث٬ ٨نةـ يف اٛل٘٪ٔ ٰ٪ؽ ا١٣ٺـ ٔىل ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص ٌَا
َ ُ ذ َ ٌ
ذ َكئهُ إَِل كي ِيوّص [ا٪٣كةء.]44

ا٣ٮاصت( ،)4كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ٣ :لت دؿ ،٫٠كٝةؿ أثٮ ِ٦ص٥ :لٍل ثٲ٪٭ًل.
¬ :ك٦ة ٠ةف ٣ذٞٮٱح اٞ٣ؿاءة ٩عٮ

ا٣ؿكـ( )2كاٷمًلـ()3

كإمجةع

اٙلؿكؼ( )2كدىٛٲذ٭ة( )5كا٣ذ٪ٮٱ ٨كٔؽٚ ٫٦رت ٫٠ٹ ٱِص.Ê
 :كإذا ظؾؼ اٵ ٙ٣كا٣ٺـ  ٨٦ا٣ؿٖل ٨يف ا٣ـااؽ ٔىل ا٣ٮاصت ٞٚةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ دٛكؽ( ،)4كٝةؿ اٙلٞٲ :Êٰ٪ث ٢دٛكؽ(.)1
 :Êكا٣ذنؽٱؽ ٔىل اٙلؿؼ ٬ٮ ظؿؼٚ ،رت ٫٠ٱٛكؽ ،ٹ ا٣ـٱةدة ٔ٤ٲ٫
( )4ٹ يف ا٣ـااؽ ٔ٤ٲ .٫ك ِٛ٣ظةمٲح يف ٬ة٦ل َشح اٵز٬ةر :ك٣لت ٔ٤ٲ ٫ا٣رتؾ يف ا٣ـااؽ ٔىل
ا٣ٮاصتٚ ،إف ٚ ٢ٕٚكؽت وٺد( .٫قًلع) (.)Í
(٬ )4ٮ اٷدٲةف ثجٕي اٙلؿ٠حَ( .شح ا٘لـرٱح ٞ٤٣ة٬ل ز٠ؿٱة).
( )2كظٞٲٞح اٷمًلـ ٬ٮ :أف ٱٌ ٥ا٣نٛذَل ثٕؽ اٷق١ةف إمةرة إٌف ا ،٥ٌ٣كٱؽع ثٲ٪٭ًل ثٕي
اٛ٣ؿاغ ٣ٲؼؿج  ٫٪٦اٛ٪٣فٍٚ ،لاً٬ل اٛلؼةَت ٧ٌ٦ٮ٦ذَل ٚٲٕ ٥٤أ ٟ٩أردت ثٌ٧٭ًل
اٙلؿ٠حَ( .شح اٞ٣ة٬ل ز٠ؿٱة ٔىل ا٘لـرٱح) .كيف ظةمٲح٬ :ٮ ٔلٲؤ ا٣نٛذَل  ٨٦ ٥ٌ٤٣دكف
أف ٱ ُٜ٪ث.٫
( )2وٮاث :٫إمجةع اٙلؿ٠ةت .ك ٢ٕ٣ذٚ ٟ٣ٲًل  ٫٣أو٦ ٢س٤ٔ« ٢ٲ٭ ،»٥ٹ يف ٍٗل ذٚ ،ٟ٣إف
اٷمجةع ٔىل ذ ٟ٣ا٣ٮص ٫إً٩ل ٱأيت يف رضكرة ا٣نٕؿ ٹ يف ٚىٲط ا١٣ٺـٚ ،ٲ١ٮف ٙل ٪نة يف
اٞ٣ؿآف ا٣ؾم ٬ٮ يف أٔىل درصةت اٛ٣ىةظح ،ذ٠ؿق اٷ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ.# ٨
( )5ا٣ذجٲَل كاٷٱٌةح.
(*) كاٛلؽ ك¬ا٣ذك٭ٲُ( .٢لؿاف) (.)Í
( )4ظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص أف أؿ ا٣ذٕؿٱ٣ ٙٲف  ٨٦أو ٢ا٧٤١٣ح .كظضح اٙلٞٲ ٰ٪أف  ِٛ٣رٖل٨
ٍٗ ٨٦ل دٕؿٱ ٙٹ دٮصؽ يف اٞ٣ؿآف كٹ يف أذ٠ةر ا٣ىٺة ،ك٬ٮ ٹزـ ٔىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص
كأيب إ٣جةس؛ ٵ١لًل ٝةٹ٦ :ة ٠ةف ٹ ٱٮصؽ ٦س ٫٤يف اٞ٣ؿآف كٹ يف أذ٠ةر ا٣ىٺة أٚكؽ.
(ثكذةف).
( )1قٮاء ٠ةف ٔ٧ؽ نا أك ق٭ٮ نا.)Í( .
(*) إذا دٕ٧ؽ( .وٕٲرتم) .كإف ٠ةف ػٺؼ اٵز٬ةر؛ ٵف ٦ة ٹ ٍْ٩ل  ٫٣يف اٞ٣ؿآف كٹ يف
أذ٠ةر ا٣ىٺة ٱٛكؽ¬ قٮاء ٠ةف ٔ٧ؽ نا أك ق٭ٮ نا.

ثعؿؼ( ،)4كإف زاد ٔ٤ٲ ٫ظؿَٚل ٚىةٔؽا ٚٲًل ٱذ١ؿر ٠ة٣ؿاء أٚكؽ¬( ،)4كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱٕٛٯ ٔ ٨زٱةدة ظؿَٚل كا٣سة٣ر ٛ٦كؽٝ .ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :كإَة٣ح¬
اٛلؽ يف اٛل٧ؽكد ٹ ٱِص(.)2
¬ ٨٦ :أثؽؿ ظؿ ٚنة ثعؿؼ ٩عٮ اٌ٣ةد ّةء كإَ٣ل ٗٲ ٪نة أٚكؽ إٹ ٝٮ:٫٣
ثَْ٪ل( ،)2كػة ٙ٣اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة كا٘٣ـاٍف يف اٛلٌ٘ٮب ٔ٤ٲ٭ ٥كيف
اٌ٣ةَ٣ل(.)5
(٩ )4عٮ أف ٱـٱؽ ٔىل راء ا٣ؿٖل ٨راء.
( )4ٱٕٚ :ٰ٪أ٦ة ٚٲًل ٹ ٱذ١ؿر ٚٺ ٱِص٩ ،عٮ ا٣ٲةء يف إٱةؾ ،كا١٣ةؼ يف « ٟٚرٝجح» ك«و١خ
ٛكؽ ثة٣ؿاثٓ؛ ٵف ا٣ذنؽٱؽ  ٨٦ظؿَٚل ،كٱٕٛٯ ٔ ٨ا٣سة٣ر ،كدٛكؽ
كص٭٭ة» ،كأ٦ة ٚٲًل ٱذ١ؿر ٚذ ¬
ثة٣ؿاثٓ .كٔ٪ؽ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٱٕٛٯ ٔ ٨ا٣سة٣ر كا٣ؿاثٓ ،كدٛكؽ ثةٚلة٦ف( .ثكذةف).
ثةٙلؿؼ ا٣ؿاثٓ؛ ٵف أو ٢ا٣ؿاء كاظؽ كدنؽٱؽ٬ة زةف ،كٱٕٛٯ ٔ٨
¬
(*) ٱٕٚ :ٰ٪ٲ١ٮف اٛ٣كةد
زٱةدة ا٣سة٣ر؛ ٵف اٙلؿؼ ٹ ٱٛكؽٚ ،إذا زاد ظؿ ٚنة زة٩ٲ نة زااؽ نا ٚ٭ٮ اٙلؿؼ ا٣ؿاثٓ ٨٦
اٵو ٢كا٣سةٌل  ٨٦ا٣ـٱةدة ،ك٬ؾا ذ٠ؿق اث ٨اٚل٤ٲ.٢
(*) كأ٠سؿ اٙلؿكؼ ٹ دذ١ؿر ثة٣ذنؽٱؽ إٹ ا٣ؿاء ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
( )2كاػذةر اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف ا٘٣ٲر أ٣ ٫٩ٮ ٦ؽ وٮدٔ ٫ىل إٱةؾ ٦ؽ نا ٚةظن نة ظذٯ آُٞ٩
ٛ٩ك ٫أ ٫٩ٹ ٱجٕؽ أف ٱ١ٮف ٛ٦كؽ ناَ ٨٦( .شح ٝٮ :٫٣إٹ ً٤٣لر).
(*) ك٠ؾا ُٝص اٛل٧ؽكد.)Í( .
( )2أ م :ك٦ة ٞل٧ؽ ٔىل ٦ة ٥لرب ث ٨٦ ٫ا٘٣ٲت ثٌَ٪لٚ ،جةٌ٣ةد  ٨٦ا٪ٌ٣ح ا٣ذٰ  ٰ٬ا٣جؼ،٢
كثةْ٣ةء  ٨٦ا٪ْ٣ح ا٣ذٰ  ٰ٬ا٣ذ٭٧ح ،أم٣ :ٲف ثجؼٲ ٢كٹ ٦ذ٭ٚ ٥ٲ( .٫ثكذةف).
(ٝ )5ٮ« :٫٣يف اٛلٌ٘ٮب ٔ٤ٲ٭ ٥كيف اٌ٣ةَ٣ل» ٝةؿ  :#ذ٠ؿ أوعةث٪ة أف  ٨٦صٕ ٢اْ٣ةء
ًةد نا كاٌ٣ةد ّة نء ثُ٤خ وٺد ٨٧٠ ٫صٕ ٢اٙلةء ػةء كاٚلةء ظةءٝ ،ةؿ :كٚٲْ٩ ٫ؿٚ ،إف
اٌ٣ةد كاْ٣ةء ٟلؿص٭ًل ٦ذٞةرب ،ك٣ٲف ظةٜلًل ٠عةؿ اٙلةء كاٚلةءٚ ،إف ٟلؿص٭ًل ٦ذجةٔؽ،

ٚأظؽً٬ل ٟلة٣ ٙ٣ٴػؿ( .ثكذةف).
(*) ػٺٚ٭ًل ٔةـ أٱً٪ل كٕٝة ك٣ٲف ٞ٦ىٮر نا ٔىل ٬ةدَل اٳٱذَل ،كأَ ٜ٤اٚلٺؼ ٔ٪٭ًل يف
ا٣جعؿ ،ك :٫ْٛ٣اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إٹ اٌ٣ةد كاْ٣ةء ٣ذٞةرُلًل[.]4

-------------------------

[ ]4يف ا٣جعؿ٣ :ذٕةٝج٭ًل.

¬ٕ ٨٦ :لٲٓ ثَل ْٛ٣ذَل ٛ٦رتٝذَل أك أ٠سؿ ٪٦٭ًل  ٨٦أٛ٣ةظ اٞ٣ؿآف ٩عٮ:
ٱة ٔٲكٯ ث٦ ٨ٮقٯ ،ك٩ةدل ٩ٮظ نة ك٩عٮقً -ف ٱِص إذا ٠ةف ق٭ٮ نا( ،)4كإف ٠ةف
ٔ٧ؽان أز ٥كيف اٛ٣كةد ٝٮٹف ٧٤٣ؤٱؽ ثةٓص(.)4
 :كاٞ٣ؿاءة ثة٣نٮاذ دٛكؽ¬ ٔ٪ؽ اٞ٣ةق ٥كاٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)2ػٺؼ زٱؽ ث٨
ٔيل كا٪٣ةرص كاٙلٞٲ ،ٰ٪ك٬ٮ اٞ٣ٮم.
¬ ُٓٝ ٨٦ :اْٛ٤٣ح يف ٝؿاءد ٫ٹُٞ٩ةع ٛ٩ك )2(٫أك ٠ةف ٱٮصؽ ٦س ٫٤يف
اٞ٣ؿآف ًف ٱِص ،كإف ًف ٞٚةؿ اٙلٞٲ :ٰ٪دٛكؽ¬( )5كٝةؿ أثٮ ِ٦ص :ٹ دٛكؽ(.)4
 :كاٷمةرة إٌف اٍ٘٣ل ثة ٢ٕٛ٣ا٤ٞ٣ٲ ٢ٹ دٛكؽ¬( ،)1ػٺؼ أيب صٕٛؿ.
 :كوٺة

إ٣ٮاـ()1

ا٣ذٰ ٱ٤ع٪ٮف ٚٲ٭ة ٙل ٪نة ٚةظن نة كٹ ٱكذٮٚٮف

( )4يف ٍٗل اٞ٣ؽر ا٣ٮاصت ،أك ٚٲ ٫كأٔةدق وعٲع نة٦ ،ة ًف ٱٞىؽ اٚلُةب ً٠ل يف اٵز٬ةر.)Í( .
اٛلؼذةر اٛ٣كةد.
¬
()4
( )2كذ ٟ٣ٵف اٳظةدم ٣ٲف ٝؿآ ٩نة ،كا٣نٮاذ ٦ة زاد ٔىل اٞ٣ؿاءات ا٣كجٓ  ٨٦اٞ٣ؿاءة
اٳظةدٱح( .ثكذةف).
( )2أك ُٔةس أك دسةؤب.)Í( .
( ٓ٦ )5ا٧ٕ٣ؽ.)Í( .
(ٝ )4ٮم  ٓ٦ا٣ك٭ٮ.)Í( .
(*) ٚعى ٨٦ ٢ذ ٟ٣أف  ُٓٝاْٛ٤٣ح ٛ٦كؽ إذا ٠ةف ٔ٧ؽ نا ٍ٘٣ل ٔؾر ك٣ٲف ٍْ٩ ٫٣ل ،كإٹ ًف
ٱٛكؽ( .قًلع مٲغ) (.)Í
(*) ك ٨٦إ٣ؾر أف ٱٕٲؽ٬ة مة ٠نة ٚٲًل ٝؽ  ُٜ٩ث .٫كأ٦ة ٣ٮ ػيش ٙل ٪نة ُٕٞٚ٭ة  ٢ٕ٤ٚذٔ ٟ٣ؾر.
(ثعؿ) (.)Í
( )1ٵف ا٪٣جٰ ÷ ق٤ٔ ٥٤ٲ ٫اٵ٩ىةر ك٬ٮ ٱىيل ٚؿد ٔ٤ٲ٭ ٥ثةٷمةرة( .ثكذةف).
( )1كيف ثٕي اٙلٮا٨ل ٔىل َشح اٵز٬ةر :د٪جٲ :٫إف ٝٲ٦ :٢ة ظ ٥١وٺة إ٣ٮاـ ٙ ٓ٦ل٪٭٥
اْ٣ة٬ؿ؟ ٝةؿ  :#ٹ ٥ل٤ٮ ٬ؾا ا٣ٺظ :٨إ٦ة أف ٱ١ٮف ٝؽ ا٣ذــ ٦ؾ٬ج نة أـ ٹ ،إف ًف ٱٝ ٨١ؽ
ا٣ذــ ٦ؾ٬ج نة ٚىٺد ٫وعٲعح؛ ٵٝ ٫٩ؽ كا ٜٚثٕي اٹصذ٭ةدات كإف ًف ٱٕ ٥٤ذً٠ ،ٟ٣ل ٱٞؿ
 ٨٦أقٔ ٥٤ىل ١٩ةظ ٫اٛلٮا٣ ٜٚجٕي اٹصذ٭ةدات ٠ ٓ٦ٮ٪ٔ ٫٩ؽ إٞ٣ؽ ًف ٱ٦ ٨١ؿٱؽ نا
=

أر٠ة١لة ٔ ٨٧ٚؿؼ ٪٦٭ ٥أُٞ٦ ٫٩ص يف ا٣ٮاصت ًف دىط¬ وٺد ،)4(٫ك ٨٦ص٭٢
ذ ٟ٣كأذٞؽ ٝٲة ٫٦ثة٣ٮاصت ًف ٱ٤ـ ٫٦اٌٞ٣ةء إف كاٝ ٜٚٮؿ ٔةًف( )4يف ذ٫٤٠ ٟ٣
ثعٲر دكذٞٲ ٥وٺدٔ ٫ىل ٝٮ ،٫٣كإف ًف كصت اٌٞ٣ةء(.)2
¬ :ك٣لت يف ا٣ىٺة  ٨٦ا٦ ٢ٕٛ٣ة دؿ ٫٠ٱؤدم إٌف ٚكةد٬ة٠ ،كرت
إ٣ٮرة( ٨١٣ ،)2إذا ٠سؿ ا ٢ٕٛ٣صةء ٔىل اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ( .)5كٱكذعت ٦ ٢ٕٚة
دؿ ٫٠ٱؤدم إٌف ٚٮات ٪٦ؽكب٠ ،ذكٮٱح ا٣ؿداء كاٙلىة يف ٦ٮًٓ ا٣كضٮد ك٩عٮ
ذ ،ٟ٣كإف ٠سؿ أٚكؽ¬ ٔىل اٚلٺؼ.

 ٢٧ٕ٤٣ثؾ ٟ٣اٛلؾ٬ت .كإف ٠ةف ٝؽ ا٣ذــ ٦ؾ٬ج نة كٔؿؼ َشكط وعح ا٣ذ٤ٞٲؽ ز ٥كاٜٚ
٦ؾ٬ت ٤ٝ ٨٦ؽق ٚٺ ٠ٺـ ،كإف ًف ٱٮاٚ ٫ٞٚإف ٠ةف ٔةٛل نة ثةٛلؼةٛ٣ح ٚ٭ٰ ٠ٺ وٺةٚ ،ٲٕٲؽ يف
ا٣ٮٝخ كٱٌٞص ثٕؽق ،كإف ٠ةف صة٬ٺن أٔةد يف ا٣ٮٝخ ٹ ثٕؽق ،ك٬ؾا ٔ ٓ٦ؽـ ٟلةٛ٣ح
اٷصًلعٗ( .ٲر ٪ٕ٦ٯ).
( ٫٤ٕ٣ )4ظٲر ٱ ٫٪١٧ا٣ذٕ٤ٲ ٥كٹ دٌٲٞخ ٔ٤ٲ ٫اٛ٣ؿٱٌح.)Í( .
(ٝ )4ةؿ يف ا٣رب٬ةفٞٚ :ؽ كاٞٚٮا ٛ٩ةة اٵذ٠ةر يف دؿ٠٭ ٥اٞ٣ؿاءة كاٵذ٠ةر ،ككاٞٚٮا ٝٮؿ أيب ظ٪ٲٛح
يف دؿ٠٭ ٥اقذٲٛةء اٵر٠ةف كصٮاز ٝؿاءة اٞ٣ؿآف ثةٛلٕ٪ٯ ،ككاٞٚٮا ٝٮؿ ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚأف
٠ٺـ ا٘لة ٢٬ٹ ٱٛكؽ ٨١٣ ،ٹ ثؽ أف د١ٮف وٺٔل٦ ٥ٮاٞٚح ٞ٣ٮؿ ٔةًف يف ٕلٲٓ ذٚ ،ٟ٣إف ٠ةف
أظؽ ٪٦٭ ٥ٱٞٮؿ ثؾً ٫٤٠ ٟ٣ف ٱ٤ـ ٫٦اٌٞ٣ةء ،كإٹ ٣ـ٦٭ ،٥كإف ا٣ذجف اٙلةؿ يف ذٚ ٟ٣ةٵٝؿب
كصٮب اٌٞ٣ةء؛ ٵً ٫٩ف ٤لى ٥٤ٔ ٢كٹ ّ ٨ثىعح ا٣ىٺة( .ثكذةف).
( )2اٛلؼذةر¬ ا٣ىعح ٦ة ًف ٥لؿؽ اٷصًلع ،كٹ ٱنرتط أف د١ٮف  ٢٠إٔٚةؿ وٺدٔ ٫ىل ٝٮؿ ٔةًف
كاظؽ ،ث ٢ك٣ٮ كا ٢٠ ٜٚرٝ ٨٠ٮؿ ٔةًف ،كٝؽ ركم ٬ؾا ٣ٸ٦ةـ اٛل٭ؽم  ،#كٝؽ دٞؽـ
٬ؾا ٞ٤٣ة٬ل اثْٛ٦ ٨ؿ يف أكاػؿ ٞ٦ؽ٦ح ٬ؾا ا١٣ذةب يف اٛلكأ٣ح ا١٣جٍلة ،كٝ ٰ٬ٮ:٫٣
٦كأ٣ح :إذا ٔؿًخ اٙلةدزح ٕ٤٣ة ..ٰ٦إ٣غ.
ََ
ذ ََ
َ ُ
اتّص
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص
ضاف ِـٔا لَع الطئ ِ
(ثكذةف).

( )5يف اٛلكأ٣ح ا٣ذٰ ٝج ٢ا٣سة٣ر.
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ك٬ؾا ٕ ٨٦ل٤ح اٛلعةْٚح.

 :كٹ ثأس( )4أف ٱنؽ اٛلىيل كقُ ٫ثؼٲٍ( ،)4كأف ٱٕذ٧ؽ ٔىل ظةاٍ
أك ٩عٮق يف ظةؿ ١لٮً ٫أك ٝٲةٝ ،٫٦ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٣لت ذ ٟ٣إف ًف ٱ ٫٪١٧اٞ٣ٲةـ
إٹ ث ،٫كٝةؿ يف ا١٣ةيف( :)2ٹ ٣لت¬(.)2
 :كاٛ٣ذط ٔىل اٷ٦ةـ يف ا٣ىٺة ٪٦ؽكب¬( ،)5كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص:
كاصت( ،)4كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح١٦ :ؿكق .كإً٩ل ٱٛذط ٔىل إ٦ة ٫٦يف
اٞ٣ؿاءة ا٣ٮاصجح ا٘ل٭ؿٱح ثذ ٟ٤اٳٱح ٦ة ًف ٱٝ ٨١ؽ ا٩ذ )1(٢ٞإٌف ٍٗل٬ة( ،)1ٹ ٔىل
ٍٗل إ٦ةٚ ٫٦ذجُ ،¬٢ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة .ٰٕٚكٹ يف ٍٗل اٞ٣ؿاءة  ٨٦قةاؿ اٵذ٠ةر
كاٵر٠ةف ٔ٪ؽ أيب َة٣ت ،Éكٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة٣ :ٰٕٚلٮز ك٣ٮ ثذ١جٍل
أك دكجٲط أك د٪ع٪ط أك ٍٗلق .كٹ يف¬ ا٣ـااؽ ٔىل ا٣ٮاصت ،كٝةؿ اٞٛ٣٭ةء ٞل٧ؽ ث٨
(« ِٛ٣ )4كٹ ثأس» ٧٤٣جةح.
( )4إمةرة إٌف ػٺؼ ا٣نةٞٚ ٰٕٚةؿ :ٱ١ؿق؛ ٵ ٨٦ ٫٩و٪ٲٓ اٛلضٮس .كركاق اٛلؤٱؽ ثةٓص ٵيب ظ٪ٲٛح.
( )2ٵ٠ ٫٩ةف ٔ ÷ ٫٣ٮد ٱٕذ٧ؽ ٔ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ ١لٮًٞ٤٣ ٫ٲةـ  ٨٦قضٮدق ظَل ٠رب كًٕ.ٙ
ٝةؿ  :#كٵٕٛ٦ ٫٩ٮؿ ٷوٺح ا٣ىٺة كا٣ٮٚةء ثذًلـ أر٠ة١لة ٚضةز ( .٫٤ٕٚثكذةف).
( )2ثةٷصًلعٝ ،ةؿ :ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ٦ج٪ٲح ٔىل أ٠ ٫٩ةف ٱ ٫٪١٧اٞ٣ٲةـ  ٨٦دكف أذًلدٚ ،إف ٠ةف ٹ
ٱ ٫٪١٧إٹ ثً ٫ف ٣لتٝ ،ٲٚ :٢إف  ٢ٕٚصةز٪٤ٝ .ة ٫٤ٕ٣ :ٱؿٱؽ اٹٔذًلد ٔ٪ؽ اٞ٣ٲةـ ٚعكت،
ٚأ٦ة ٠ ٨٦ةف ٱٛذٞؿ إٌف اٹٔذًلد ٦ة داـ ٝةا نًل ًف ٣لـ¬؛ ٵ٠ ٢ٕٚ ٫٩سٍل ٍٗل كاصت يف ا٣ىٺة
ٚٮصت أف ٱٛكؽ ،٥ٕ٩ .كٔىل ٠ٺـ ا١٣ةيف أ ٫٩ٱ ٫٪١٧اٞ٣ٲةـ  ٨٦دكف أذًلدٚ ،ةٹٔذًلد
و
ظٲ٪بؾ ٦جةح ٞلي ٹ كص٪٤٣ ٫ؽب ٚٲ٫؛ ٵ ٫٩ٹٱكذ٧ؿ اٹمذ٘ةؿ ث ٨ٔ ٫ا٣ىٺةٗ( .ٲر).
َ ُ ََ ذ َ
اتّص
( )5كذ ٟ٣ٵف ٚٲٕ٦ ٫ةك٩ح كٞلةْٚح ٔىل ا٣ىٺة ،كٝؽ ٝةؿ دٕةٌفْ :ص
ضاف ِـٔا لَع الطي َٔ ِ
[ا٣جٞؿة ]441كٞ٣ٮؿ ثٌٕ٭ :٥م٭ؽت رقٮؿ آص ÷ ٱٞؿأ يف ا٣ىٺة ٚرتؾ مٲب نة ًف ٱٞؿأقٞٚ ،ةؿ
رص :٢ٱة رقٮؿ آص ،دؿ٠خ آٱح ٠ؾا ك٠ؾاٞٚ ،ةؿ٬(( :ٺ أذ٠ؿد٪ٲ٭ة)) .كٞ٣ٮؿ ٔيل ( :#إذا
اقذُٕ ٥١٧اٷ٦ةـ ٚإَٔ٧ٮق)( .ثكذةف) .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص٬ :ٮ كاصت ٣ؾ .ٟ٣كٝةؿ زٱؽ
ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح١٦ :ؿكق؛ ٵ ٫٩دَٞ٤ل٪٤ٝ .ة :ٹ ،ث ٢دؾٍ٠ل( .ثكذةف).
(ٝ )4ةؿ يف ا٘٣ٲر :ك٬ؾا ٝٲةس اٛلؾ٬ت.
( )1يف ٍٗل اٛ٣ةّلح.)Í( .
(ٚ )1إف اد ٜٛاٛ٣ذط كاٹ٩ذٞةؿ ًف دٛكؽ ٔىل ّة٬ؿ ا١٣ذةبٚ .)Í( .إف ا٣ذجف ٚكؽت؛ ٵف
اٵو ٢يف ا٣ىٺة ّلؿٱ ٥اٛل٪ةزٔح٩( .ضؿم ٪ٕ٦ٯ) (.)Í

٤لٲٯ ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط ك٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ :ث٣ ٢لٮز .كٹ يف¬ اَ٣صٱح()4؛ ٵف ذ ٟ٣ٹ
ٱ .٨١٧كٹ ثٕؽ¬ ا٩ذٞةؿ اٷ٦ةـ إٌف آٱح أػؿل()4؛ ٵٝ ٫٩ؽ اقذ٘٪ٯ ٔ ٨اٛ٣ذط.
كٱكذعت ذٟ٣
¬
¬ :ك٣لٮز اٙل ٟا٣ٲكٍل ،ك٬ٮ ٦ة دكف ا٣سٺث اٛلذى٤ح.
إف ٠ةف دؿ ٫٠ٱن٘ ٫٤يف ا٣ىٺة .ك٤ل ٟصج٭ذ ٫ثٲؽق ٹ ث٧ٮًٓ قضٮدق؛ ٣بٺ
ٱ١ٮف زٱةدة يف ا٣كضٮد(.)2
¬ :كٱكذعت كًٓ ا٣ٲؽ(ٔ )2ىل ا٪ٔ ٥ٛ٣ؽ ا٣ذسةؤب يف ٍٗل ا٣ىٺة ،ٹ
ٚٲ٭ة ٚٲ١ؿق¬( ،)5ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٞٛ٣٭ةء .كإذا ٝؿأ يف ظةؿ ا٣ذسةؤب كًف ٱجَل
اٙلؿكؼ ٚكؽت وٺد.)4(٫
¬ :ٱ١ؿق ٧٤٣ىيل ظجف ا٪٣ؼة٦ح يف  ،)1(٫٧ٚث ٢ٱأػؾ٬ة ثسٮث )1(٫إف ٠ةف
يف ٦كضؽ ،كيف ٍٗلق ٱؿق٤٭ة ٔ ٨ٱكةرق( ،)1كإف ٠ةف يف صًلٔح ٪ٕٚؽ رص٤ٲ.)40(٫
¬ :كٱ١ؿق  ٫٣ا٣ذ١ٛؿ يف أ٦ٮر ا٣ؽ٩ٲة ،كٱكذعت  ٫٣ا٣ذ١ٛؿ يف أ٦ٮر اٳػؿة
( )4ك ٢ٕ٣كص٭٬ ٫ٮ أف ٝؿاءد٣ ٫ٲكخ ٝؿاءة ٧٤٣ؤدٚ ،٥أمج ٫اٛ٣ذط ٔىل ٍٗل إ٦ة.٫٦
( )4يف ٍٗل اٛ٣ةّلح.)Í( .
( )2كاٵٝؿب أ ٫٩ٹ ٱٛكؽ إٹ إذا ثٕٚ ٖ٤ٺن ٠سٍل نا ،أك رٕٚ٭ة كثٕٚ ٖ٤ٺن ٠سٍل نا.)Í( .
( )2ا٣ٲَصل٬( .ؽاٱح).
( )5ٵف ذ ٟ٣ٱ٪ةيف ا٣ك١ٮف .كٱكذعت درء ا٣ذسةؤب يف ا٣ىٺة ٦ة أ٫٪١٦؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٣ذسةؤب
يف ا٣ىٺة  ٨٦ا٣نٲُةف)) ،كٝةؿ ÷(( :إذا دسةءب أظؽ٤ٚ ٥٠ٲ٦ ٥ْ١ة اقذُةع)).
( )4إذا ٠ةف يف اٞ٣ؽر ا٣ٮ¬اصت كًف ٱٕؽق وعٲع نة ،أك يف ٍٗلق كٙلٚ ٨ٲ ٫كأػؿص٠ ٨ٔ ٫ٮ٫٩
ٝؿآ ٩نة.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱن٘ ٨ٔ ٫٤إدًلـ اٞ٣ؿاءة( .ثكذةف).
( )1إف ٠ةف  ،٫٣كإٹ  ٰٛٚثؽٚ ،٫٩إف ٠ةف ثؽٞ ٫٩لرت ٝنة ٚٲـدرد٬ةٚ ،إف ٠ةف وةا نًل ٚٮاصجةف
دٕةرًة ٧ٚؼٍل.)Í( .
(ٝ )1ةؿ  :#ٵف ٤٣ٲَ٧ل ٌٚٺن ٔىل ا٣ٲكةر( .ثكذةف).
(*) إذا ٠ةف كظؽق.
(٣ )40بٺ ٱؤذم ٔ ٨٦ىل ٱ٧ٲ ٫٪كمًل ٨٦ ٫٣اٛلكَ٧٤ل( .ثكذةف).

كٚٲًل ٱٞؿأق  ٨٦آٱةت ا٣ٮٔؽ كا٣ٮٔٲؽ ،كٱ١ؿق ٦ ٫٣كط صج٭ذ )4(٫يف وٺد٨٦ ٫
دؿاب ا٣كضٮد إٹ أف ٱُٕ ٜ٤لة ٦ة ٱؤذٱ )4(٫أك ٱ ٨٦ ٫ٕ٪٧اقذً١لؿ ا٣كضٮد(،)2
كأف ٱٕجر ث٤عٲذ ٫أك ثذٞ٪ٲح أ ٫ٛ٩أك ثرتٝٲٓ أوةثٕ ،)2(٫أك ٱؿ ٓٚإظؽل ٱؽٱ ٫أك
رص٤ٲٔ ٫ىل اٵػؿل أك ٔىل ٍٗل٬ة ٢٠ ،ذ ٟ٣إذا¬ ٠ةف ٤ٝٲٺن(.)5
 :كٱ١ؿق( ٫٣ )4د٘٧ٲي¬ ٔٲ٪ٲ)1(٫؛ ٵ ٫٩ٱ٪ةيف اٚلنٮع ،كٔىل أظؽ ٝٮٍف
اٛل٪ىٮر ثةٓص أ ٫٩ٱٛكؽ إذا ٠ةف يف ا٣ىٺة ٤٠٭ة.
 :كٱ١ؿق ٝذ Ê٢ا٤٧ٞ٣ح يف ا٣ىٺة ،ث ٢ٱُؿظ٭ة ظٲر ٱجةح َ ٫٣ؿظ٭ة()1؛
٣بٺ ٱن٘ ٫٤دؿ٠٭ة .كٱ١ؿق  ٫٣ا ٢ٕٛ٣ا٤ٞ٣ٲٍ٘٣ ٢ل ظةصح .كٹ دٛكؽ ثؾ ،)1(٫٤٠ ٟ٣ث٢
دكذعت اٷٔةدة( .)40ك٬ؾا ٱؽؿ ٔىل وعح رٚي إ٣جةدة ٷٔةدة أ٪٦ ٢٧٠٭ة(.)44
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣إذا ٝةـ أظؽ ٥٠إٌف ا٣ىٺة ٚإف ا٣ؿٖلح دٮاص٭ٚ ٫ٺ ٱ٧كط اٙلىص))،
كٵ٠ ÷ ٫٩ؿق اٛلكط يف ا٣ىٺة كٝةؿ(( :إف ٪٠خ ٹ ثؽ ٚةٔٺن ٧ٚؿة كاظؽة))( .ثكذةف).
ٚٲ٪ؽب ٦ ٫٣كع.٫
¬
()4
ٚٲضت ٦كع.٫
¬
()2
( )2كيف ا١٣ٮا٠ت كا٣ذؾ٠ؿة كا٣ـ٬ٮر :أك ٱٛؿٝ .ٓٝةؿ يف ا٣ىعةح :اٛ٣ؿٕٝح :دٞ٪ٲي
اٵوةثٓ .ٱٕ :ٰ٪دٮٝٲع٭ة ،كٝؽ ٱؿاد ث ٫ا٣ذٛؿٱ ،ٜكٝؽ ٱٞةؿ :ٱٞؿ ٓٝثةٞ٣ةَٚل( .ز٬ٮر).
(ٝ )5ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص  :#كا١٣سٍل ظٲر ٱ١ٮف ا٣ؿ ٓٚأ٠سؿ  ٨٦اٷرقةؿ٠( .ٮا٠ت).
د٪ػـٱػ.٫
¬
()4
( )1ك٣ٮ يف  ٢٠ا٣ىٺة٩( .ضؿم) ( .)Íك٣ٮ ثةٔذًلد .)Í( .كٝٲ :٢ٱٛكؽ  ٓ٦اٹٔذًلد
ا١٣سٍل[( . ]4ذ٩ٮيب) .كّة٬ؿ اٵز٬ةر كا٣جٲةف :ٹ ٱٛكؽ ك٣ٮ أذ٧ؽ.)Í( .
(٤ )1لرتز  ٨٦اٛلكضؽ ك٪٦ـؿ اٍ٘٣ل ٤ٚٲف  ٫٣أف ٱُؿظ٭ة ٚٲ ،٫ك٤لرتز  ٨٦اٛلعؿـ.)Í( .
( )1ٱٕٝ ٨٦ :ٰ٪ٮ٦ :٫٣كأ٣ح٣ :لٮز اٙل( .ٟثكذةف).
( )40اٛلؾ٬ت¬ ٹ دكذعت اٷٔةدة؛ ٕ٣ؽـ وعح ا٣ؿٚي٬( .ج.)٢
( )44كاٛلٞؿر أف رٚي ٦ة ٝؽ ٦ ٢ٕٚكذعٲ ٢إٹ ٦ة ػى ٫د٣ٲً٠ ،٢ل ذٞ٦ ٟ٣ؿر يف ا٘٣ٲر.
(قًلع ذ٩ٮيب).

-------------------------

[ ]4يف (د) :كٝٲ :٢ٹ دٛكؽ إٹ  ٓ٦اٹٔذًلد ا١٣سٍل.

 :كٱ١ؿق ا٣ؽػٮؿ يف ا٣ىٺة ٛل٬ ٨ٮ ظة٣ ٨ٝجٮ ٫٣أك ظةٝت ٘٣ةاُ ٫أك ر٤ل٫
إذا ٠ةف ٱذأذل ثؾٚ ،)4(ٟ٣إف ٔؿض  ٫٣يف ا٣ىٺة ٞٚةؿ اٞ٣ةق :٥ٱكذعت ٫٣
اٚلؿكج ٪٦٭ة ٣ٸوٺح ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٹ ٥لؿج إٹ أف ٥لنٯ ثُٺ١لة ثؾ.)4(ٟ٣
¬ :كد١ؿق ا٣ىٺة ٔ٪ؽ ٗ٤جح إ٪٣ةس .كٱ١ؿق

ا٣ى)2(٨ٛ

ٚٲ٭ة( ،)2ك٬ٮ

أف ٱٞٲ ٥إظؽل رص٤ٲٔ ٫ىل أوةثٕ٭ة كٱٕذ٧ؽ ٔىل اٵػؿل .كٱ١ؿق ا٣ىٛؽ(،)5
ك٬ٮ أف ٱٺٕ٠ ٰٝجٰ رص٤ٲ ٫ظةؿ ٝٲة .)4(٫٦كد١ؿق ا٣ىٺة ٔ٪ؽ كًٓ إُ٣ةـ؛

( )4ٵ١ ÷ ٫٩لٯ أف ٱىيل ا٣ؿص ٢ك٬ٮ ٱؽا ٓٚاٵػجسَل يف ا٣ىٺةٝ .ةؿ  :#ك٬ٮ
ٞل٧ٮؿ ٔىل أ ٫٩ٱن٘ ٫٤كٱؤذٱٚ ،٫أ٦ة إذا ٠ةف ٹ ٱ ٫٪١٧ٱكذٮيف أر٠ة١لة ٚ٭ٮ ٛ٦كؽ( .ثكذةف).
كٹ ٠ؿا٬ح إذا ٠ةف ٱ ٫٪١٧اقذٲٛةء أر٠ة١لة ك٬ٮ ٹ ٣لؽ اٛلةء أك ٠ةف يف آػؿ ا٣ٮٝخ ،ثِ ٢لت
ا٣ىٺة  ٓ٦اٛلؽإٚح ،كٝؽ ظ ٫ٞٞيف ا٘٣ٲر.
( )4كذ٠ؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨أف اٛل٪ؽكب  ٫٣أف ٥لؿج كٱكذأ ،ٙ٩ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ىعٲط ٔ٪ؽ٩ةٗ( .ٲر).
(*) كظةو ¬٢ا١٣ٺـ يف ذ ٟ٣أف ٱٞةؿ :إف ٔؿض ٝ ٫٣ج ٢ا٣ؽػٮؿ يف ا٣ىٺة ْ٩ؿٚ :إف ٗ٤ت
يف ّ ٫٪أ ٫٩ٹ ٱذ ٨٦ ٨١٧إدًل٦٭ة ًف ٣لـ  ٫٣ا٣ؽػٮؿ ٚٲ٭ة ،ث ٢ٱـٱ ٢ذ ٟ٣ز ٥ٱذٮًأ ز ٥ٱىيل،
كإف ٗ٤ت يف ّ ٫٪أ ٫٩ٱذ ٨٦ ٨١٧إدًل٦٭ة ٦ ٓ٦ؽإٚح ذْ٩ ٟ٣ؿٚ :إف ٠ةف ا٣ٮٝخ ٦ٮقٕ نة
كاُ٣٭ةرة ٠ل٠ ٫٪١ؿق  ٫٣ذ -ٟ٣أم :ا٣ؽػٮؿ -ث ٢ٱـٱ ٢ذ ٟ٣ز ٥ٱذٮًأ كٱىيل ،كإف ٠ةف
ٌ٦ٲ ٞنة ٥لنٯ ٚٮات ا٣ٮٝخ أك دٕؾر اٛلةء زا٣خ ٠ؿا٬ح ا٣ؽػٮؿ ،ث٣ ٢ٮ ٝٲ :٢ٱذَٕل كصٮب
ا٣ؽػٮؿ يف ا٣ىٺة ًف ٱجٕؽ ذ .ٟ٣كأ٦ة إذا ٔؿض  ٫٣ذ ٟ٣ثٕؽ دػٮ ٫٣يف ا٣ىٺة ْ٩ؿٚ :إف
٠ةف ٹ ٱذ ٨٦ ٨١٧إدًل٦٭ة ٚةٛلكأ٣ح ّة٬ؿة ،أم :كصت اٚلؿكج ،كإف ٠ةف ٱذٓ٦ ٨١٣ ٨١٧
٦ؽإٚح ٚؾ٠ؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل أ ٫٩ٹ ٣لٮز  ٫٣اٚلؿكج ثٕؽ أف أظؿـ ُلة؛ ٝٲةق نة ٔىل قةاؿ
إ٣ٮارض ا٣ذٰ ٹ دٛكؽ ا٣ىٺة.)Í( .
ذ َ ُ ْ َ ُ
اْليادّ31ص [ص] ،كأو٬ ٢ؾا ا٣ٮوٙ
(٬ )2ٮ ٦أػٮذ  ٨٦و ٨ٛاٛ٣ؿسٝ ،ةؿ دٕةٌفْ :صالطاف ِِات ِ
يف اٚلٲ ،٢ٱٞةؿ :و ٨ٛاٛ٣ؿس ،إذا ٝةـ ٔىل زٺث ٝٮاا ٥كا٣ؿاثٕح ٔىل َؿؼ اٙلةٚؿ( .ثكذةف).
( )2إذا ٠ةف ٱكٍل نا ،كإٹ أٚكؽ.)Í( .
(ٝ )5ةؿ ٛ :#لة ركم ٔ ÷ ٫٪أ١ ٫٩لٯ ٔ ٨ا٣ى ٨ٛكا٣ىٛؽ يف ا٣ىٺة( .ثكذةف).
( )4كأ٦ة اٛلؿاكظح ثَل ا٣ؿصَ٤ل ٚٺ ٱِص ،ك٬ٮ أف ٱذٔ ٰ١ىل إظؽل ا٣ؿصَ٤ل كٱؿػٰ اٵػؿل.

ٚلرب كرد يف ذ ،ٟ٣ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر(.)4

 :كٱ١ؿق دؿؾ ا٣ؽٔةء ٔٞٲت ا٣ىٺة؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفَإذَا فَ َر ْغ َ
ج
ِ
فَاُ ْ َط ْ
بّ7ص [اٍ٣صح] .كٱكذعت ا٣ؽٔةء رس نا ٹ ص٭ؿ نا(.)4
 :ك٦ة ٱؽٔٮ ث ٫اٷ٩كةف ٛ٪٣ك ٫أك ٍ٘٣لق ٚإف ٠ةف ثؼٍل ا٣ؽ٩ٲة صةز ثٍصط أف

ٹ ٱ١ٮف ٚٲٚ ٫كةد يف ا٣ؽٱ ،٨كقٮاء أّ٭ؿ اٍ٣صط يف دٔةا ٫أك أً٧ؿق يف ٛ٩ك،٫
كإف ٠ةف ثؼٍل اٳػؿة ٚإف ٠ةف ثة٣ذٮٚٲ ٜك٩عٮق( )2صةز  ٞ٤ُ٦نة ،كإف ٠ةف ثةٛل٘ٛؿة
أك ثة٣ؿٖلح أك ثة٣سٮاب صةز ثٍصط اٹقذعٞةؽ ٣ؾ ،)2(ٟ٣ٹ ٔىل اٷَٺؽ إٹ
ٚٲ٬ ٨٧ٮ ٕ٦ىٮـ( .)5كإف ٠ةف ا٣ؽٔةء ثؽ ٓٚاِ٣صر  ٰٛٚرضر ا٣ؽ٩ٲة ٣لٮز ثٍصط

( )4ك٬ٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣إذا كًٓ إ٣نةء كأٝٲ٧خ ا٣ىٺة ٚةثؽأكا ثةٕ٣نةء))( .ثكذةف).
ْ ُ َ ذ ُ ْ َ َ ُّ ً َ ُ
خ ْفيَ ًث إُ ذ ُّ ََل ُُي ُِّب ال ْ ٍُ ْكخَد َ
ِيَّ55ص [اٵٔؿاؼ] .كٝؽ ٝٲ :٢إف
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صادقٔا ربسً حَضَع و
ِ
اٹٔذؽاء ر ٓٚا٣ىٮت ،كٝٲ :٢ا٣ؽٔةء ٔىل اٛلؤَ٪٦ل ،كٝٲ :٢ا٣ؽٔةء ثًل ٹ ٱكذع٠ ،٫ٞإثٺٗ ٫درصح
اٵ٩جٲةء  ،%كٝٲ :٢اٷ٠سةر ثة٣ؽٔةء .كأ٦ة ا٣ذِصع ٞٚٲ :٢إ ٫٩ا٣ذؾ ٢٣كاٚلنٮع ،كٝٲ :٢ا٘ل٭ؿ،
كٝٲ :٢ر ٓٚا٣ٲؽٱ٪ٔ ٨ؽ ا٣ؽٔةء إٌف اٛل١٪جَل ،كاٹثذ٭ةؿ رٕٚ٭ًل إٌف ٚٮؽ ا٣ؿأس ،ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣يف
ا٣رب٬ةف .كٱ١ؿق أف ٥له اٷ٦ةـ ٛ٩ك ٫ثة٣ؽٔةء دكف  ٨٦ثٕؽق؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٤ل٣ ٢ؿص٢
أف ٱؤـ ٝٮ ٦نة ٚٲؼه ٛ٩ك ٫ثؽٔٮةٚ ،إف  ٢ٕٚذٞٚ ٟ٣ؽ ػة١ل( .))٥ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2ا٣ىٺح كاٜلؽاٱح كا.ُٙ٤٣
(ٝ )2ةؿ يف ٪٦٭ةج اٞ٣ؿ٨ل :إف دٔةء اٷ٩كةف ٛ٪٣ك٣ ٫لٮز ٍٗ ٨٦ل َشط ،قٮاء ٠ةف ٔ٪ؽ ٛ٩ك٫
 ٨٦أ ٢٬إٞ٣ةب أـ ٹ؛ ٵ ٫٩يف ظ ٥١اٛل٤ضأ إٌف َ٤ت اٛ٪٣ ٓٛ٪٣ك ٫كد ٓٚاِ٣صر ٔ٪٭ة؛
ك٣ؾا صةء يف ا٣ؽٔةء :ا٣كٺـ ٔ٤ٲ٪ة كٔىل ٔجةد آص ا٣ىةٙلَلٚ ،إ ٫٩ٱؽٔٮ ٛ٪٣كٔ ٫ىل
اٷَٺؽ ،كٕ٣جةد آص ثٍصط ا٣ىٺح ،كآص أٔ.)٫٪٦( .٥٤
( )5كَ ِٛ٣شح د٤٧١ح اٵظ١ةـ :ثوبيى :كظةو٦ ٢ة ٱؾ٠ؿك ٫٩يف ٦س٬ ٢ؾا ا١٣ٺـ أف اٛلَٛ٤١ل
ٔىل أرضب :رضب ٱ ُٓٞثٕى٧ذ٭ٚ ،٥ٲضت ا ُٓٞ٣ثإٱًل١ل ،٥كد٤ــ ٦ٮاٹٔل ،٥كّلؿـ
ٕ٦ةدأل .٥كرضب ّة٬ؿ ٥٬ا٣ىٺحٚ ،ٲضت ٦ٮاٹٔل ٥كّلؿـ اٛلٕةداة ٜل ،٥ك ٨٦ذ ٟ٣دْٕٲ٫٧
كاظرتاـ ٔؿً ٫كا٣ؽٔةء ٍٗ ٫٣ل ٍ٦صكط يف اْ٣ة٬ؿ كٱ١ٮف ٞ٦ؽر ناٝ ،ةؿ ٔجؽآص ث ٨اٷ٦ةـ:
ك٣لٮز إّ٭ةرق إٹ أف ٱٮ ٥٬اٛلٕةداة .كرضب إ٣غَ( .شح د٤٧١ح ٛ٧٤٣ذٰ).

أف ٱ١ٮف ٚٲ ٫وٺح ٤٣ؽٱ ،)4(٨كيف رضر اٳػؿة ٣لٮز ثٍصط اٹقذعٞةؽ،
كقٮاء ٠ةف اٍ٣صط يف ذْ٦ ٫٤٠ ٟ٣٭ؿان أك ٧ٌ٦ؿ نا .كا٣ؽٔةء ٔىل اٍ٘٣ل ٹ ٣لٮز
إٹ ثًل ٱكذع ،)4(٫ٞثٍصط اٹقذعٞةؽ أٱٌ نة( ،)2ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣يف دؾ٠ؿة ا٣نٲغ
أٖلؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ث ٨اٙلك ٨ا٣ؿوةص.

( )4اٵكٌف ا٘لٮاز ٦ة ًف ٱٚ ٨١ٲٛ٦ ٫كؽة.
(ٝ )4ةؿ يف ٞ٦ؽ٦ح ا٣جعؿ٦ :كأ٣ح :كإرادة ٔٞةب  ٨٦ٹ ٱكذعٝ ٫ٞجٲعح .داكد :ثٛ٠ ٢ؿٚ .ضٕ٢
 ٨ٕ٣ا٣ج٭ٲ٧ح ٛ٠ؿ نا٪٤ٝ .ةٕ٦ :ىٲح ٹ د٣ٲٔ ٢ىل ٠رب٬ة.
(*) يف اْ٣ة٬ؿ.
( )2يف ا٣جةَ.٨

باب صالة اجلًاػت

 ٰ٬دىط¬ ثٮاظؽ  ٓ٦اٷ٦ةـ( ،)4ك٦ة ٠سؿكا ٠سؿ ٤ٌٚ٭ة( .)4ك ٨٦أدرؾ
ا٣ذ١جٍلة اٵكٌف ٪٦٭ة ٚ٭ٮ أ ،)2(٢ٌٚكذ ٟ٣ظٲر ٱؽػ ٓ٦ ٢اٷ٦ةـ يف اٞ٣ٲةـ
اٵكؿ( ٓ٦ )2قًلع د١جٍلة اÉٷ٦ةـ ،ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة.
¬ :كٱكذعت ٛل ٨وىل صًلٔح ز ٥رأل ٍٗلق ٱىيل كظؽق ك٬ٮ ٱى٤ط
٣ٸ٦ة٦ح أف ٱذىؽؽ ٔ٤ٲ ٫ثة٣ىٺة ٩ ٫ٕ٦ة٤ٚح؛ ٣ٮركد اٙلؽٱر ثؾ.)5(ٟ٣
 :كا٘لًلٔح ق٪ح¬ ٦ؤ٠ؽة( )4مٕةر ٤٣ؽٱ ٨ٹ ٱ٪جٰ٘ ا٣رتػٲه ٚٲ٭ة إٹ
ٕ٣ؾر .كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :إ١لة ٚؿض َٔل(ٝ ،)1ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يلٚ :ٲضت َ٤ج٭ة ٔ٪ؽق
ٔىل اٷ٦ةـ كاٛلؤد ٥يف ا٣ج٤ؽ ك٦ٲ٤٭ةٚ ،إف دؿ٠٭ة ٍ٘٣ل ٔؾر أز ٥كأصـأد ٫وٺد.٫
كػؿج أثٮ َة٣ت كأثٮ إ٣جةس ٤٣٭ةدم أ١لة ٚؿض ٛ٠ةٱح( .)1كإذا أَج ٜأ ٢٬ث٤ؽ
ٌ
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣اٹز٪ةف ًٚل ٚٮٝ٭ًل صًلٔح)) .أم٤ :لىُ ٢لًل ظ ٥١ا٘لًلٔح( .ثكذةف).
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣وٺة ا٣ؿص ٓ٦ ٢ا٣ؿص ٢أز٠ٯ  ٨٦وٺد ٫كظؽق ،كوٺة ا٣ؿصٓ٦ ٢
ا٣ؿصَ٤ل أز٠ٯ  ٨٦وٺد ٓ٦ ٫ا٣ؿص ،٢ك٦ة أ٠سؿ ٚ٭ٮ أظت إٌف آص))( .ثكذةف).
(ٞ٣ )2ٮ ٨٦(( :÷ ٫٣وىل أرثَٕل ٱٮ ٦نة يف صًلٔح ٱؽرؾ ا٣ذ١جٍلة اٵكٌف ٠ذت  ٫٣ثؿاءدةف:
ثؿاءة  ٨٦ا٪٣ةر ،كثؿاءة  ٨٦اٛ٪٣ةؽ))( .ثكذةف).
( )2كيف ا٣جعؿ :إذا أدرؾ ا٣ؿ٠ٮع.
( )5ك٬ٮ ٦ة ركاق أثٮ قٕٲؽ اٚلؽرم أ ÷ ٫٩أثُص رصٺن ٱىيل كظؽق ٞٚةؿ(( :أٹ رص٢
ٱذىؽؽ ٔىل ٬ؾا ٚٲىيل ( .))٫ٕ٦ثكذةف).
(ٞ٣ )4ٮٞ٠(( :÷ ٫٣ٲةـ ٩ى٣ ٙٲ٤ح)) كاٞ٣ٲةـ  ،٢ٛ٩كٞ٣ٮ(( :٫٣أز٠ٯ  ٨٦وٺد ٫كظؽق))
كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إف وٺة ا٣ؿص ٢يف صًلٔح د ))..٢ٌٛاٚلرب( .ثكذةف).
( )1ك٦س ٨ٔ ٫٤اٵكزأٰ كاث ٨ظ٪ج ٢كاث ٨را٬ٮٱ ٫كأيب زٮر كداكد اْ٣ة٬ؿم كاث ٨اٛل٪ؾر،
كظضذ٭ٝ ٥ٮٚ ٨٦(( :÷ ٫٣ةرؽ ا٘لًلٔح ٝٲؽ مرب ٦ةت ٦ٲذح صة٤٬ٲح)) كٝٮ:÷ ٫٣
((ا٘لًلٔح رٖلح ،كاٛ٣ؿٝح ٔؾاب)) ،كٝٮ٤ٔ(( :÷ ٫٣ٲ ٥١ثة٣كٮاد اٵْٔ٪٤ٝ .))٥ة:
ّة٬ؿ اٵػجةر يف ٟلةٛ٣ح اٷصًلع( .ثكذةف).
( )1كا٣ذؼؿٱش ٤٣٭ةدم ٬ #ٮ ٬ ٨٦ؾا ا١٣ٺـ ،ك٬ٮ ٝٮ(( :٫٣كإذا أَج ))...ٜإ٣غ.
=

ٔىل دؿ٠٭ة( )1ظٮرثٮا(ٕ٠ ،)4ىل دؿؾ ٗك ٢اٛلٲخ كا٣ىٺة ٔ٤ٲ.٫
¬ :كإ٣ؾر يف دؿؾ

ا٘لًلٔح()2

٬ٮ ٚكةد اٷ٦ةـ( ،)2أك اٛلؿض( ،)5أك

ا٣ذ٧ؿٱي( ،)4أك اٛلُؿ إذا ث ٢ا ،)1(٢ٕ٪٣أك ا٣ٮظ ،)1(٢أك ا٣ؿٱط إْ٣ٲ٧ح يف
ا٤٣ٲ ٢اٛلْ ،)1(٥٤أك دٮٝةف اٛ٪٣ف إٌف إُ٣ةـ ،أك ٦ؽإٚح اٵػجسَل ،أك اٚلٮؼ ٔىل
ٛ٩ف أك ٦ةؿ ،ذ٠ؿ ذ ٫٤٠ ٟ٣يف اٹ٩ذىةر .كاٵٔ٧ٯ ٕ٦ؾكر ٔ٪٭ة ك٣ٮ كصؽ
(*) كظضذ٭ٝ ٥ٮ٦(( :÷ ٫٣ة  ٨٦زٺزح يف ٝؿٱح أك ثؽك ٹ ٱٞٲ٧ٮف ا٣ىٺة إ َّٹ كٝؽ
اقذعٮذ ٔ٤ٲ٭ ٥ا٣نٲُةف٤ٔ ،ٲ ٥١ثة٘لًلٔح))  ،ككص ٫ا٣ؽٹ٣ح أف اقذعٮاذ ا٣نٲُةف إً٩ل
ٱ١ٮف ٔىل دؿؾ كاصت٪٤ٝ .ةّ :ة٬ؿق يف دةرؾ ا٣ىٺة ،ق٪٧٤ة ٚةٛلكذؼ( .ٙثكذةف).
( )4اقذؼٛة ٚنةٗ( .ٲر).
( ٓ٦ )4ا٣ذٮاَؤ ٔىل ذً٠ ٟ٣ل يف اٵذاف.
(*) كاقذن٭ؽ أثٮ َة٣ت ثؾٔ ٟ٣ىل كصٮُلة ٛ٠ةٱح .كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف اٛلعةرثح ٣رتؾ ا٣نٕةر كإف
٠ةف أو٦ ٫٤ك٪ٮ ٩نة ٨٦( .دٕ٤ٲ ٜاثٛ٦ ٨ذةح ¦).
(ٝ )2ةؿ  :#ك ٨٦ ٢ٕ٣ٱٞٮؿ« :إ١لة ٚؿض» ٱٮا٪ٞٚة يف ٬ؾق اٵٔؾار؛ ٤٣ؼرب( .ثكذةف).
(*) كا٘لٕ٧ح( .وٕٲرتم) (.)Í
( )2ٱٕ :ٰ٪ثٛك ٜأك ٍٗلق  ٨٦اٛلٮا( .ٓ٩ثكذةف).
(ٞ٣ )5ٮ (( :÷ ٫٣إذا ٦ؿض إ٣جؽ ٝةؿ آص دٕةٌف ٧٤٣ٺا١ح٦ :ة ٠ةف ٱىٔ ٓ٪جؽم ٬ؾا؟
ٚٲٞٮ٣ٮف٠ :ةف ٱى٠ ٓ٪ؾا ك٠ؾاٚ ،ٲٞٮؿ آص دٕةٌف :ا٠ذجٮا ٦ ٫٣ة ٠ةف ٱٕ( .))٢٧ثكذةف).
( )4ٵف ظ ِٛاٳد ٰ٦آ٠ؽ  ٨٦ظؿ٦ح ا٘لًلٔحٝ ،ةؿ ٚ :#إف ٠ةف ٝ ٫٣ٲ ٥قٮاق ٤ٝ ٨١٣ج٫
٦نذ٘ ٢ث ٫صةز  ٫٣دؿؾ ا٘لًلٔح أٱٌ نة( .ثكذةف).
(ٞ٣ )1ٮ (( :÷ ٫٣إذا اثذ٤خ إ٪٣ةؿ ٚة٣ىٺة يف ا٣ؿظةؿ)) ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كاٛلؿاد ث٫
ا ٢ٕ٪٣اٛلٕؿكؼ ،كٝٲ :٢اق٣ ٥ٶرض ،كا٣ؿظةؿ :ا٣جٲٮت .كيف ا٪٣٭ةٱح :إ٪٣ةؿ٦ :ة ِٗ٤
 ٨٦اٵرض يف وٺثح ،كإً٩ل ػى٭ ة ثة٣ؾ٠ؿ ٵف أد٩ٯ ث ٢٤ٱ٪ؽ٦لة ،ثؼٺؼ ا٣ؿػٮة ٚإ١لة
د٪ن ٙاٛلةء.
( )1ثٛذط اٙلةء ،ذ٠ؿق اٞ٣ذٲجٰ كا٘لٮ٬ؿمٝ ،ةؿ ا٘لٮ٬ؿم :ك٬ٮ اَُ٣ل ا٣ؿٝٲ( .ٜثكذةف).
( )1أك مؽة ظؿارة أك ثؿد أك رااعح ٠ؿ٦لح أك ػنٲح ظجف ٔىل دٱ ٨ٹ ٱٞؽر ٔىل ٌٝةا٩( .٫ٮر
اٵثىةر).

ٝةاؽ نا(.)4
¬ :كإً٩ل دىط إ٦ة٦ح ٬ ٨٦ٮ ثةٔ ٖ٣ة ٢ٝذ٠ؿ ٦ؤ٠ ،٨٦ة ٢٦اُ٣٭ةرة
كا٣ىٺة ،ٹ ا٪٣ةٝه يف أ٦لًل ثة١٣ة٠ ،٢٦ةٵ ٰ٦كإ٣ةرم كاٞ٣ةٔؽ كاٛلذٲ٥٧
كا٣ك٤ف ك٩عٮق كاٛلٮ ٰ٦كاٛلذ ٢ٛ٪ثٌؽ ،٥٬ػٺؼ ا٣نة)4(ٰٕٚ؛ ٚٺ دىط¬
٣ٸ٦ةـ كاٛلأ٦ٮـ ،ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ كأثٮ َة٣ت ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص :دىط
٣ٸ٦ةـ كظؽق(.)2
 :كٹ دىط¬ إ٦ة٦ح اٛ٣ةق )2(ٜك٣ٮ ثٛةق ،ٜػٺؼ اٛلٕذـ٣ح كأيب ظ٪ٲٛح
كا٣نة ٞ٤ُ٦ ٰٕٚنة( ،)5كٝةؿ أٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ :دىط ػ ٙ٤اٛ٣ةق٦ ٜة ًف ٱ ٨١ثةٗٲ نة.
¬ :كٹ دىط إ٦ة٦ح اٛلؿأة ثة٣ؿصةؿ( ،)4كٹ اٚل٪سٯ  ٞ٤ُ٦نة( ،)1كٹ
( )4ٵ ٫٩ٹ ٤لى ٢إٹ ث٪٧ح أك أصؿة ،كذ ٟ٣ٹ ٣لت( .ثكذةف).
( )4ظضذ٪ة أف ظىٮؿ اٞ٪٣ىةف يف اٷ٦ةـ ٦ة .ٓ٩كظضح ا٣نةً٠ ٰٕٚل وعخ ٣ٸ٦ةـ وعخ
٧٤٣ؤد٪٤ٝ .٥ة :ٹ ٩ك ،٥٤ق٪٧٤ة ٚةٷ٦ةـ ٕ٦ؾكر ٹ اٛلؤد( .٥ثكذةف).
(*) يف ا٘ل٧ٲٓ.
( )2كذ ٟ٣ٵف اٷ٦ةـ ًف ٱٕٞؽ وٺد ٫ثىٺة ٍٗلق ،كأ٦ة اٛلؤدٞٚ ٥ؽ ٔٞؽ٬ة ٍٗل وعٲعح
و
ٔةص Êثؽػٮ ٫٣يف ذ( .ٟ٣ثكذةف).
ٚةػذ٤خ ا٪٣ٲح ،ك ٰ٬ر٪٤ٝ .٨٠ة :ث ٢اٷ٦ةـ
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱؤ ٥١٪٦ذك صؿأة يف دٱ ))٫٪كٹ صؿأة أْٔ ٨٦ ٥ارد١ةب
ا١٣جةاؿ ك٦جةرزة آص دٕةٌف ثةٛلٕة٪ل .كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ دؤـ ا٦ؿأة ن
رصٺ ،كٹ ٚةصؿ
٦ؤ ٪٦نة إٹ أف ٥لةؼ قٲ ٫ٛكقٮَ( .))٫ثكذةف).
( )5قٮاء ٠ةف ثةٗٲ نة أـ ٹ.
(*) ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣و٤ٮا ػ ٢٠ ٙ٤ثؿ كٚةصؿ))٪٤ٝ .ة :ٱٕٚ ٰ٪ةصؿ نا يف ا٣جةَ٨؛ ٕلٕ نة ثَل
اٵػجةرٝ .ة٣ٮاٝ :ةؿ ÷(( :و٤ٮا ػٝ ٨٦ ٙ٤ةؿ :ٹ إ ٫٣إٹ آص ،كٔىل ٝ ٨٦ةؿ :ٹ إ٫٣
ا ٫٣إٹ آص))٪٤ٝ .ة :ٱٕ٦ ٰ٪ة ًف ٱٕ٠ ٫٪٦ ٥٤جٍلة( .ثكذةف).
( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ دؤ ٨٦ا٦ؿأة رصٺن)) ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أػؿك ٨٬ظٲر
أػؿ ٨٬آص))( .ثكذةف).
( )1ٱٕ :ٰ٪ٹ ثؿص٢؛ ٘لٮاز أ١لة ا٦ؿأة ،كٹ ثأ٩سٯ؛ ٘لٮاز أ١لة رص ،٢كٹ ثؼ٪سٯ ،د٘٤ٲج نة ٘ل٪جح
اٙلْؿ( .ثكذةف) (.)Í

ا٣ىجٰ ،ػٺؼ ا٣نة ،)4(ٰٕٚكٹ ا٣ؿص ¬٢ث٪كةء ٹ رصٕ٦ ٢٭ ،٨ػٺؼ أيب
ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚكػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص يف اٛلعةرـ( ،)4كػٺؼ اٞ٣ةق٥
كاٵظ١ةـ يف اٛلعةرـ يف وٺة ا٠ ٢ٛ٪٣ة١٣كٮؼ ك٩عٮق.
ثٲخ()2

ٚ ٫ٕ٦ٲ٫

ا٦ؿأة()2

¬ :ٹ دىط وٺة رص ٢يف
و
ٔةص ثة٣ٮٝٮؼ ٕ٦٭ة( ،)5ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط.
كظؽً٬ل؛ ٵ٫٩

ٍٗل ٞلؿـ ٫٣

 :كٕ ٨٦لٕخ ػىةؿ اٷ٦ة٦ح  ٨٦ا٪٣كةء و٤عخ¬ ٜلة ُل،)4(ٍٞٚ ٨
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :د١ؿق.
 :ك ٨٦ٱُص ٔىل ٕ٦ىٲح ٹ ٱؿد١ج٭ة ٗة٣ج نة إٹ ٬ ٨٦ٮ ٚةق ٜٹ دىط¬
إ٦ة٦ذ ،٫كذ٠ ٟ٣ة٣نذ ٥اٛ٣ةظل ٍٗل اٞ٣ؾؼ ،كدُٛٲ ٙاٛل١ٲةؿ( ،)1ك٩عٮق  ٨٦أػؾ
ا٤ٞ٣ٲ ،٢ك٠ن ٙا٣ؿ٠جح( )1يف اٛلٶ ،ك ٢ُ٦ا٣ؽٱ ٨ك٬ٮ ٗٝ ،ٰ٪ةؿ أثٮ َة٣ت :إٹ أف
( )4ظضذ٪ة أ ٫٩ر ٓٚا٤ٚ ٫٪ٔ ٥٤ٞ٣ٲف  ٨٦أ ٢٬اُ٣ةٔح كٹ ٟلةَج نة ُلة ،ك٠ةٛلض٪ٮف.
كظضح ا٣نة ٰٕٚأف ٔ٧ؿك ث ٨ق٧٤ح ٠ةف ٱؤـ ٝٮ ٫٦ك٬ٮ اث ٨قجٓ قَ٪ل أك زًلٌل قَ٪ل.
٪٤ٝة ٫٤ٕ٣ :ػةص ٚٲ ٫دكف ٍٗلق( .ثكذةف).
(ٚ )4ؿً نة أك ٛ٩ٺن.
ٱٕ٪٦ :ٰ٪ـٹن ،ٹ ٪٦ـَ٣ل ٨٦( .ثٲةف ظسٲر).
¬
()2
( )2ٹ ا٦ؿأدَل¬ ٨٦( .ثٲةف ظسٲر).
( )5كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٥ل٤ٮ ٌف رص ٢ثة٦ؿأة ؛ ٚإف زة٣س٭ًل ا٣نٲُةف))( .ثكذةف).
( )4كذ ٟ٣ٵف د٣ٲ ٢ا٘لًلٔح ًف ٱٛى ،٢كٛلة ركم ٔ ÷ ٫٪أ ٫٩دػٔ ٢ىل أـ ق٧٤ح ٚإذا
٩كٮة يف صة٩ت ا٣جٲخ ٱىَ٤لٞٚ .ةؿ(( :ٱة أـ ق٧٤ح ،أم وٺة ٱىَ٤ل؟)) ٞٚة٣خ :ٱة
رقٮؿ آص ،اٛل١ذٮثحٞٚ ،ةؿ(( :أٚٺ أ٠لذ٭٨؟)) ٝة٣خ :ٱة رقٮؿ آص ،أك ٱى٤ط ذٟ٣؟
ٞٚةؿ ،٥ٕ٩(( :دٞٮَ٦ل كقُ٭ ٨ٹ  ٨٬أ٦ة ٟ٦كٹ ػ ،ٟٛ٤ك ٨ٔ ٨١٣ٱ٧ٲ ٟ٪كمًل.))ٟ٣
(ثكذةف).
اٞ٣ىؽ.
Ê
(ٓ٦ )1
( )1إذا كٕٝخ ٔىل كص ٫ا٘لؿأة.)Í( .

ٱ١ٮف ا٣ؽٱ ٨دكف ٍٔصة درا٠ ٥٬ؿ٬خ ا٣ىٺة ػٝ ،)4(٫ٛ٤ةؿ :ك٠ؾا ٤ٔ ٨٦ٲْ٦ ٫ةًف
ٹ ٱٕؿؼ أ٤٬٭ة ٠ؿ٬خ ػ ،)4(٫ٛ٤ركاق يف ا٣ذٞؿٱؿ .كٝ ٢ٕ٣ٮؿ أيب َة٣ت يف ا٣ؽٱ٨
ٱكذٞٲٔ ٥ىل اٞ٣ٮؿ ثأف وٺة اٛلُة٣ت ثة٣ؽٱ ٨دىط ،أك إذا وىل يف آػؿ ا٣ٮٝخ(.)2
ٝٲ :٢ٹ ٦ة ٱٕذةدق ٠سٍل  ٨٦اٛلكَ٧٤ل ٠ة٘٣ٲجح كا٧٪٣ٲ٧ح( ،)2كا٘ل ٓ٧ثَل
ا٣ىٺدَل ٍ٘٣ل ٔؾر( ،)5ك٠ن ٙإ٣ٮرة ٔ٪ؽ اٹقذ٪ضةء يف اٛلٶ(ٚ -)4ذ١ؿق
ا٣ىٺة ػ ٫ٛ٤كدىط(.)1
ٝ :ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة :ٹ ٱىط اٹاذًلـ ثٛةق ٜا٣ذأكٱ ،٢كٹ ث٨٧
ٱٛك ٜا٣ىعةثح ا٣ؾم دٞؽ٦ٮا ٔىل ٔيل .#
¬ ٨٦ :ااذ ٥ث٧ض٭ٮؿ اٙلةؿ يف دار اٷقٺـ وعخ وٺدٚ ،)1(٫إف
ا١٩ن ٨٦ ٙظة٦ ٫٣ة ٱ ٓ٪٧وعح ا٣ىٺة كيف ا٣ٮٝخ ثٞٲح أٔةد ،ٹ ثٕؽ ٌ٦ٲ ٫إٹ
أف ٱ١ٮف اٛلةُٕٝ ٓ٩ٲ نة ٠ةٛ١٣ؿ ،أك ّ٪ٲ نة( )1ك٠ةف اٷ٦ةـ أك اٛلؤدٔ ٥ةٛل نة
ثةٛ٣كةد( )40كصت اٌٞ٣ةء(.)44
( )4اٛلؼذةر¬ أ١لة ٹ دىط ً٠ل وعع ٫يف ا٘٣ٲر؛ ٵف إ٣ؽا٣ح َشط.
( )4ث ٢ٹ دىط Õػ ٫ٛ٤إذا ٠ةف ٦ؾ٬ج ٫أف ا٣ٮاصجةت ٔىل اٛ٣ٮر.
( )2كًف ٥لل ٚٮت وةظت اٙل ،ٜكإٹ ٠ةف ٚٲ ٫اٹظذًلٹف.
(*) ٹ ٚؿؽ¬؛ ث ٢ٹ دىط ػ.)Í( .٫ٛ٤
( ٓ٦ )2ا٪٣ؽرة.)Í( .
( )5ك٦ؾ٬ج ٫أٝ Ê٫٩لـ ٍٗل صةاـ ،كأ٦ة إذا ٠ةف ٍٗل ٝلـ ٔ٪ؽق ٚ٭ٮ ث٧سةثح  ٨٦اصرتأ ٔىل دؿؾ
ا٣ىٺةَ( .شح أز٬ةر).
(*) ك٣ٮ اْلؾق ػ ٞ٤نة كٔةدة.)Í( .
( )4كًف ٱذؼؾق ٔةدة.)Í( .
( )1كاٛلؼذةر ٦ة ذ٠ؿق يف َشح اٵز٬ةر يف ذ.)Í( .٫٤٠ ٟ٣
( )1ٵ٤ ٫٩ل٧٤٣ ٥١ض٭ٮؿ يف دار اٷقٺـ ثةٷقٺـ( .ثكذةف).
(٠ )1ةٛ٣ك.ٜ
( )40أ٦ة  ٥٤ٔ ٓ٦اٷ٦ةـ  ٫٤ٕ٤ٚظٲر ٤ل ٥١ثٛكةد وٺة اٷ٦ةـ ،ك٬ٮ ظٲر ٱ١ٮف ٚٲ٭ة د٤جٲف ٔىل
اٍ٘٣ل ك٥لنٯ ٚٮات دٕؿٱ ٙاٛلؤد ،٥أك ٠ةف يف آػؿ ا٣ٮٝخ( .قًلع ظسٲر) (.)Í
( )44ٱٕ  :ٰ٪ظٲر اد٦ ٜٛؾ٬ج٭ًل يف اٛلة ٓ٩اٚ ،ٰ٪ْ٣أ٦ة ٣ٮ اػذ١ٚ ٙ٤ةف ٦ؾ٬ت اٷ٦ةـ ٔؽـ
=

 :إذا وىل صًلٔح ٕ٦ؾكركف ّ٭ؿ نا زٝ ٥ة٦خ ٕلٕح كٝؽ زاؿ ٔؾر إ٦ة٦٭٥
٣ـ٦ذ٭ ٥اٷٔةدة( )4يف ا٣ٮٝخ ٔ ٍٞٚىل اٞ٣ٮؿ ثأف اٵو ٢ا٘لٕ٧ح ،ٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف¬
اٵو ٢اْ٣٭ؿ(ٝ .)4ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك ٓ٦ثٞةء ٔؾرق ٹ إٔةدة ٔ٤ٲ٭ ٥ك٣ٮ دػ٢
إ٦ة٦٭ ٥يف ا٘لٕ٧ح؛ ٵ١لة د١ٮف ٩ة٤ٚح  ،٫٣ك٣ٲف  ٫٣رٚي اْ٣٭ؿ؛ ٵ ٫٩يف صًلٔح ،كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ث ٢ٱ٤ـ٦٭ ٥اٷٔةدة ٔىل ٝٮ٪٣ة :اٵو ٢ا٘لٕ٧ح .كاٛلؿاد  ٓ٦ثٞةء ٔؾر.٥٬
¬ :ك ٨٦ااذ ٥ث١ةٕ٦ ٢٦ذٞؽان ٞ٩ىة )2(٫٩أك أ ٫٩ٹ ٱى٤ط ز ٥دجَل ً٠ل٫٣
كوٺظ ٫صةء ٔىل ٝٮٍف اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ةء¨(.)2
وٺد٠ ،٫ةٞ٣ة٬ل ػٙ٤
Ê
 ٨٦ ¬:ػةٚ ٙ٣ؿًٚ ٫ؿض إ٦ةً ٫٦ف دىط
اٛلؤدم( ،)5كاٛلٛرتض ػ ٙ٤اٛلذ ،٢ٛ٪ك٦ىيل اْ٣٭ؿ ػ٦ ٙ٤ىيل إُ٣ص ك٩عٮق،
كا١٣ة ٢٦ػ ٙ٤ا٪٣ةٝه ،ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚيف ا.)4(٢١٣
ا٣ىعح ١ٚؾا أٱٌ نة ،ك إف ٠ةف ٦ؾ٬ج ٫ا٣ىعح كاٛلؤد ٥ػٺ ٫ٚصةء ٔىل اٚلٺؼ  ٢٬اٷ٦ةـ
ظة ٥٠أـ ٹ( .ثكذةف).
( )4ٵف وٺة اٷ٦ةـ ٝؽ ثُ٤خ ،كإذا ثُ٤خ وٺد ٫ثُ٤خ وٺٔل( .٥ثكذةف).
كقٮاء ٠ةف إ٣ؾر ثةٝٲ نة أـ ٝؽ زاؿ؛ ٵ١لٝ ٥ؽ
¬
(ٚ )4ٺ إٔةدة ٔ٤ٲ٭ً٠ ٥ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر،
٤ٕٚٮا ٦ة ػٮَجٮا ث ٨٧٠ ،٫وىل ٞ٦ٲ نًل ز ٥قةٚؿ ،ك٠ةٛلكذعةًح إذا ا ُٓٞ٩د٦٭ة ثٕؽ اٛ٣ؿاغ،
ذ٠ؿ ٬ؾا ا٣ذٕ٤ٲ ٢يف ا٘٣ٲر ،كآص أٔ.٥٤
( )2كأ١لة دىط؛ ٣بٺ د١ٮف وٺد١٪٦ ٫ؿ نا .كٝٲ :٢ٹ ٚؿÊؽ.
( )2ٱٕ ٕٚ :ٰ٪ىل ٝٮؿ اٹثذؽاء ٱ٤ــ إٔةدة ا٣ىٺة؛ ٕٞ٣ؽ٬ة  ٓ٦اٹٔذٞةد ٕ٣ؽـ وعذ٭ة ،كٔىل
ٝٮؿ اٹ٩ذ٭ةء ٹ ٱ٤ــ؛ ٵ١لة يف ٛ٩ف اٵ٦ؿ كٕٝخ ٔىل ٕ٩خ ا٣ىعح( .ثكذةف).
(*) ٱٕ :ٰ٪دىط¬ كٱأز ٥ثةٷٝؽاـ.
(٣ )5ٲف ٬ؾا  ٨٦اػذٺؼ اٛ٣ؿض ،كإً٩ل ًف دىط ٵص ٢اٞ٪٣ىةف.
( )4ظضذ٪ة ٝٮ(( :÷ ٫٣ٹ ْلذٛ٤ٮا ٔىل إ٦ة ،))٥١٦ك٬ؾا اػذٺؼ؛ ٵف اٌٞ٣ةء ٥لةٙ٣
اٵداء .كظضح ا٣نة ٰٕٚأف ٕ٦ةذ نا ٠ةف ٱىيل  ٓ٦رقٮؿ آص ÷ إ٣نةء ز ٥ٱ٘ؽك إٌف
أوعةثٚ ٫ٲىيل ُل٬ ٥ؾق ا٣ىٺةٚ ،ذ١ٮف ٜلٚ ٥ؿً نة ك ٫٣دُٮٔ نة ،كإذا صةز أف ٱىيل اٛلٛرتض
ػ ٙ٤اٛلذ ٢ٛ٪صةز أف ٱىيل اٞ٣ة٬ل ػ ٙ٤اٛلؤدم؛ ٹمرتاؾ ا٣ىٺدَل يف ٠ٮ١لًل كاصجذَل.
=

 :كدىط وٺة اٛلٞٲ ٥ػ ٙ٤اٛلكةٚؿ ،ٹ اٛلكةٚؿ ػ ٙ٤اٛلٞٲ ٥يف اٵك٣ذَل
أك يف ا٣سة٩ٲح كا٣سة٣سح  ٨٦ا٣ؿثةٔٲةت¬ ٔ٪ؽ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم( ،)4كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٛل٪ىٮر ثةٓص :دىط ك٥لؿج ٔ ٫٪أك ٱ٪ذْؿق ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح
كا٣نة :ٰٕٚدىط كٱذ ٥ا٣ىٺة  ٓ٦إ٦ة٪٤ٝ .)4(٫٦ةٚ :إف وىل  ٫ٕ٦يف اٵك٣ذَل ٛ٩ٺن
كيف اٳػؿدَل ٚؿً نة وط ا ،)2(Ê٢١٣ػٺؼ اٙلٞٲ ٰ٪يف اٛ٣ؿض.
 :كٹ ٱؤـ¬ ٤ ٨٦لك ٨اٛ٣ةّلح  )2(ٍٞٚث٤ ٨٧لك٪٭ة كزٺث آٱةت(ٚ ،)5إف
ٚإف ٠ةف أظؽً٬ل ٤لك ٨أكٜلة كا٣سةٌل آػؿ٬ة ٚ٭ًل قٮاء( )4ٱؤـ  ٢٠كاظؽ ثىةظج،٫
كإف ٠ةف أظؽً٬ل ق٤ك نة كاٳػؿ ٦ذٲ ٧نًل ٞٚٲً٬ :٢ل قٮاء ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
٤لٲٯ :ٹ ٱؤـ أظؽً٬ل Éثة٣سةٌل(.)1

٪٤ٝةٕ٦ ٢ٕ٣ :ةذ نا وىل اٵكٌف ٩ة٤ٚح كثأوعةث ٫اٛ٣ؿٱٌحٚ ،ٺ ظضح يف ذ( .ٟ٣ثكذةف).
(*)  ٓ٦اّلةد إ٣ؽد يف ا٣ىٺة ،ٹ  ٓ٦اٹػذٺؼ.
( )4ظضذ٭ٝ ٥ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ْلذٛ٤ٮا ٔىل إ٦ة ،))٥١٦كٝؽ ػة ٙ٣يف إ٣ؽد كا٪٣ٲح ،كٝٮ٫٣
÷(( :إً٩ل صٕ ٢اٷ٦ةـ ٣ٲؤد ٥ث ،))٫ك٬ؾا ٱٞذٌص كصٮب ٦ذةثٕذ ٫يف إٔٚة ٫٣كأٝٮا.٫٣
كظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص أف اٵد٣ح ٔىل  ٢ٌٚوٺة ا٘لًلٔح ًف دٛى ٢ثَل أف ٱ١ٮف
اٷ٦ةـ ٦كةٚؿ نا أك ٞ٦ٲ نًل ،ك٠ىٺة اٚلٮؼ٪٤ٝ .ة :ػى٭ة ا٣ؽ٣ٲٚ ٢ج٦ ٰٞة ٔؽا٬ة( .ثكذةف).
(ٝ )4ةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل :ٵف اٷ٦ةـ ِلت ٦ذةثٕذ ،٫كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٵف اٷ٦ةـ ظة ،٥٠كٝةؿ
ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٵف اُٞ٣ص رػىح ،كٝؽ ثُ٤خ ثؽػٮ ٓ٦ ٫٣اٷ٦ةـ اٛلٞٲ٤ٚ ،٥ٮ ثُ٤خ
وٺة اٷ٦ةـ أٓل٭ة أرثٕ نة( .ثكذةف ،كَشح ُلؿاف).
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٥لؿج ٝج ٢إ٦ة .٫٦كظضح اٙلٞٲ ٰ٪اػذٺؼ اٛ٣ؿض يف إ٣ؽد( .ثكذةف).
ٔىل أً ٫٩ف ٤لك ٨ا٣جك٤٧ح ،كأ٦ة إذا ٠ةف ٤لك ٨ا٣جك٤٧ح ٚ٭ًل قٮاء.)Í( .
( )2ث٪ةء ¬
( )5ٵ ٫٩أ.٫٪٦ ٢٧٠
إف ا٣ؾم ٤لك ٨أكٜلة أكٌفٝ ،ةؿ  :#ٵف ٝ ٨٦ؿأ٬ة  ٨٦أكٜلة ٱك٧ٯ ٝةرا نة ٛ٤٣ةّلح،
( )4كٝٲ¬ :٢
كٝ ٨٦ؿأ٬ة  ٨٦آػؿ٬ة ٚإ ٫٩ٹ ٱٞةؿٝ :ةرئ ٜلة( .ثكذةف).
( )1ٹػذٺؼ اٞ٪٣ىةف كزٱةدة اً١٣لؿ يف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل.

ٚ :إف ٠ة٩ة ٦ذٲَ٧٧ل  ٨١٣أظؽً٬ل ص٪ت كاٳػؿ ٞلؽث ٚ٭ًل قٮاء¬(،)4
ك٠ؾا إذا ٠ةف أظؽً٬ل ٤لك ٨اٛ٣ةّلح  ٍٞٚكا٣سةٌل ٤لك ٨أ٠سؿ اٞ٣ؿآف ٍٗل٬ة( .)4ٹ
¬
ذ٠ؿق
إف ٠ةف أظؽً٬ل ٤لك ٨اٞ٣ؿاءة دكف ا٣ذن٭ؽ كا٣سةٌل ٔ١كٚ ٫ةٞ٣ةرئ أكٌف(،)2
ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل.
 :كدىط ػ ٙ٤اٛلٞٲؽ( )2كُٞ٦ٮع ا٣ٲؽ أك ا٣ؿص )5(٢أك اٵم ،٢ٹ
ػ ٙ٤اٛل١ذٮؼ ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
 :إذا اػذ ٙ٤از٪ةف يف ص٭ح اٞ٣ج٤ح ًف ٱأد ¬٥أظؽً٬ل ثة٣سةٌل٤ٚ ،ٮ ا٩عؿؼ
أظؽً٬ل يف ظةؿ وٺد ٫إٌف ص٭ح ا٣سةٌل ٣ذٍ٘ل ّلؿٱٚ ٫ةاذ ٥ث ٫ا٣سةٌل( )4وط ٔىل ٝٮؿ¬
أيب َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص :إف اٷ٦ةـ ظة ،٥٠ٹ ٔىل ٝٮؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص:
إ٣ ٫٩ٲف ثعة .٥٠ك٠ؾا إذا اػذٛ٤ة يف دػٮؿ ا٣ٮٝخ ٚىىل أظؽً٬ل ز ٥أذٞؽ ا٣سةٌل
دػٮؿ ا٣ٮٝخ يف ظةؿ ا٣ىٺة ٚؽػ ٫ٕ٦ ٢يف وٺد٦ ٫ؤد نًل ٕٚىل ٬ؾا اٚلٺؼ(.)1
( )4ٵف ا٣ذٲ ٥٧ٹ ٱؿ ٓٚظ ١نًل ،كإً٩ل ٬ٮ دٕجؽ.
(ٚ )4٭ًل قٮاء ،ذ٠ؿق أ ٢٬اٛلؾ٬ت ،كٚٲ ٫إمةرة إٌف ػٺؼ ٦ة ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط أ٫٩
٣لـئ د١ؿٱؿ ا٣جك٤٧ح زٺث ٦ؿات  ٓ٦اٛ٣ةّلح؛ ٵ٠ ٫٩ةف ٱ٤ــ ٣ٮ وط ذ ٟ٣أف ٱٞةؿ :ا٣ؾم
٤لك ٨اٛ٣ةّلح أكٌف¬ كٱ١ؿر ا٣جك٤٧ح٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة).
(*) ث ٢ا٣ؾم¬ ٤لك ٨اٛ٣ةّلح أكٌف( .ثؿ٬ةف).
( )2ٵ ٫٩آ٠ؽ .ٵف ٪٦٭ ٨٦ ٥ٱٞٮؿ :ا٣ذن٭ؽ ق٪ح ً٠ل ٦ؿ.
(٦ )2ذ ٥اٍ٣صكط Êكاٵر٠ةف( .دؾ٠ؿة) (.)Í
( )5كٝةؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص¬ ا٣ؽكارم :ٹ ٱىط إٹ ث٧س .٫٤ك٠ ٢ٕ٣ٺـ اٞ٣ة٬ل زٱؽ ٦جٔ ٰ٪ىل
٦ؾ٬ج ٫أف ا٣كضٮد إً٩ل ٣لت ٔىل ا٘لج٭ح  ،ٍٞٚذ٠ؿق يف ا٣ؽٱجةج.
( )4ٱٕ :ٰ٪اثذؽأ ا٣ىٺة ٦ؤد نًل ث ،٫ك٦جٔ ٰ٪ىل وعح ا٪٣ٲح اٛلذٮقُح  ٨٦اٷ٦ةـ.)Í( .
كاٛل٪عؿؼ اٷ٦ةـ؛ ٣ٲكذٞٲ ٥ا٣ذٕ٤ٲ.٢
( )1كيف دٕ٤ٲ ٜا٣ؽكارم :اٵكٌف أ ٫٩ٹ ٱىط  ٨٦اٛلؤد ٥اٹاذًلـ ث ٫إذا ا ٩عؿؼ أك دػ٢
ا٣ٮٝخ؛ ٵف أكؿ وٺد٪ٔ ٫ؽق ثةَ٤ح ،كًف ٱ ٢ٞثضٮاز ا٣ىٺ ة ٝج ٢دػٮؿ ا٣ٮٝخ ٝةا.٢
كٝٮاق يف ا٣ك٤ٮؾ ،كٝةؿ ا٣كٲؽ أٖلؽ ا٣نة :ٰ٦اٛلؼذةر ا٣ىعحÊ؛ إذ ٦ ٢٠ذٕجؽ ثْ،٫٪
=

 :ك٠ؾا ٣ٮ وىل اْ٣٭ؿ  ٨٦أذٞؽ دػٮؿ كٝذ ،٫أك إٌف ا٘ل٭ح ا٣ذٰ أذٞؽ٬ة،
ز ٥وىل إُ٣ص يف كٝذ ٫إٌف ا٘ل٭ح ا٣ذٰ أذٞؽ ا٣سةٌل كااذ ٥ث ٫ا٣سةٌلٕٚ -ىل اٞ٣ٮؿ
ثأف ا٣رتدٲت ٱكِ ٍٞلـا ،٫كٔىل اٞ٣ٮؿ ثٮصٮثٔ ٫ىل اٚلٺؼ اٵكؿ(.)4
¬ :ك١٬ؾا يف ٦كةا ٢اٚلٺؼ٩ ،عٮ اٹقذ٪ضةء  ٨٦ا٣ؿٱط ،كا٣ٮًٮء ٨٦
ا٣ؽـ ،ككصٮب اٛلٌٌ٧ح أك ا٣ذك٧ٲح أك ا٪٣ٲح أك ا٣رتدٲت( )4ك٩عٮ ذ ٟ٣إذا ااذ٥
 ٨٦ٱٮصج ٫ث ٨٧ٹ ٱٮصج ٫كٹ ٕٚ -٫٤ٕٚىل اٚلٺؼ(.)2
 :إذا أظؽث أظؽ صًلٔح كا٣ذجف كأذٞؽ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ ٥أف اٛلعؽث
ٍٗلق ٪٦٭ ٥وعخ¬ وٺٔلٚ ٥ؿادل( ،)2كأ٦ة صًلٔح ٚإف أـ ثٌٕ٭ ٥كث٪٦ ٰٞ٭ ٥از٪ةف
ٚىةٔؽا ًف ٱؤ٦ٮا وعخ وٺة ا ،)5(٢١٣كإف أ٦ٮا ٤٠٭ ٥إٹ كاظؽ نا ٪٦٭ ٥أٔةد ٬ٮ
٦ ٍٞٚة وىل ٕ٦٭٦ ٥ؤد نًل( ،)4كإف أ٦ٮا ٤٠٭ ٢٠ ٥كاظؽ ٪٦٭ ٥يف وٺة ثأوعةث ٫أٔةد
 ٢٠كاظؽ ٪٦٭٦ ٥ة وىل ٦ؤد نًل؛ ٵ ٫٩ٱٕذٞؽ أف إظؽا٬ة ثةَ٤حٚ ،ٲى٤ٲ٭ة ا ٢١٣ث٪ٲح

كٝ ٢٠لذ٭ؽ ٦ىٲت.
(*) اٛلؾ٬ت أف اٷ٦ةـ ظة.)Í( .٥٠
( )4اٛلؾ٬ت ا¬٣ىعح ٔىل اٞ٣ٮؿ ثذىٮٱت اٛلضذ٭ؽٱ( .٨مة.)Í( )ٰ٦
(ٔ )4ىل اٞ٣ٮؿ ثأف إصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ ٣ٲف ثعضح.
( )2اٛلؾ٬ت أف اٷ٦ةـ ظة ٥٠ثٍصط أف ٱ٦ ٢ٕٛة ٱرتؾ كٱرتؾ ٦ة ٱ ،٢ٕٛكأٹ ٱكذٕ٦ ٢٧ة
اقذٕ.)Í( .٢٧
( )2ٵ ٨٦ ٫٩اُ٣٭ةرة ٔىل ٱَٞل ٚٺ دؿد ٓٛإٹ ثٲَٞل.
( )5كا٣ىعٲط يف٬ Êؾق اٛلكأ٣ح أ ٫٩ٹ ٱىط أف ٱؤـ أظؽ ٪٦٭ ٥ثىةظج٫؛ ٵ١ل ٥اػذٛ٤ٮا َ٭ةرة.
(ٛ٦ذٰ)ٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إف اٷ٦ةـ يف ٬ؾق اٙلةؿ ٣ٲف ثعة.٥٠
(*) ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ٦ج٪ٲح ٔىل أف ٚةقؽ ا٣ىٺة ٱكؽ ا٘ل٪ةح( .وٕٲرتم).
(*) ٵف  ٢٠كاظؽ  ٨٦اٹزَ٪ل ٣لٮز أف اٛلعؽث وةظج ٫ا٣ؾم ًف ٱؤ.٫٦
( )4ٵف ا٣ٮاصت ٔ٤ٲ ٫أف ٱؤدم ا٣ىٺة ثٲَٞل ،كٹ ٱَٞل ٪٬ة ثىعذ٭ة.

ٍ٦صكَح ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)4كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :دَٕل اٳػؿة(٤٣ )4جُٺف ،ٱٕ:ٰ٪
يف ظ ٜاٛلؤٓلَل(.)2
 :إذا ا٣ذجف إ٩ةء ٚٲ٦ ٫ةء ٦ذ٪ضف ثأكاٌل َة٬ؿة كّلؿل ٚٲ٭ة صًلٔح
ظذٯ اقذٕ٤٧ٮ٬ة اٞٚ ٢١٣ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ظك ٨كٔيل :إ١لة د١ٮف ً٠ل يف اٛلكأ٣ح
اٵكٌف ٔىل ا٣ذٛىٲ ٢كاٚلٺؼ ،ك٬ٮ اٵوط ،كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲ٤ ¬٫لٲٯ
ا٣جعٲجط كأثٮ ظ ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱأد ٥أظؽ ٥٬ثىةظج ،)2(٫كٝةؿ اٷ٦ةـ
٤لٲٯ ثٖ ٨لـة :ث ٢دىط.
اٞ٣ةق ٥كاٛلؤٱؽ ثةٓصٝ ،ٲ:٢
Ê
 :ٱ١ؿق( )5اٹاذًلـ ث٤ٔ ٨٧ٲٚ ٫ةاذح( ،)4ذ٠ؿق
إٹ أف ٱ١ٮف يف آػؿ ا٣ٮٝخ ،كٝٲ :Ð٢ٱٕ ٰ٪إذا ٠ةف اٛ٣ةاخ ٗلف و٤ٮات ًٚل
دكف( ،)1ٹ أ٠سؿ ٚٺ ٠ؿا٬ح ٠ ٓ٦ٮ ٫٩ٱٌٞص اٞ٣ؽر ا٣ٮاصت ٪٦٭ة.
( )4كٔ٪ؽ اٜلؽكٱح وٺة ظٲر ادٞٛخ ا٣ؿثةٔٲح ،كإف اػذٛ٤خ ٚىٺدَل ث٪ٲح ٍ٦صكَح.
( ٨٦ )4ا٣ى٤ٮات ا٣ذٰ أـ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ٚ ٥ٲ٭ة.
(ٕٚ )2ىل ٬ؾا ٱجُٔ ٢ىل إ٦ةـ اٵكٌف كإ٦ةـ ا٣سة٩ٲح ا٣ىٺة ا٣سة٣سح؛ ٵف اٙلؽث دَٕل ٔ٪ؽً٬ل يف
إ٦ة٦٭ة ،كٱجُٔ ٢ىل إ٦ةـ ا٣سة ٣سح ا٣ىٺة ا٣سة٩ٲح؛ ٵف اٙلؽث دَٕل ٔ٪ؽق يف إ٦ة٦٭ة .كٝؽ ذ٠ؿ
ذ ٟ٣يف دٕ٤ٲ ٜا٣ىٕٲرتم .كّة٬ؿ ا٣رب٬ةف ٔ ٨أيب إ٣جةس أ١لة دَٕل اٳػؿة ٤٣جُٺف كًف
ٱٛؿؽ ثَل إ٦ةـ ك٦أ٦ٮـ( .ثكذةف).
( )2كذ ٟ٣ٵف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٱكذ٪ؽ إٌف أ٦ةرة ٔ ٤ٞٲح ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث ٢ٱىط؛ ٵف
وٺة  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل دىط ٛ٪٣ك١ٚ ٫ؾا ٍ٘٣لق( .ثكذةف).
(*) كٱ٤ــ ٔىل ٬ؾا اٞ٣ٮؿ أٹ ٱىط يف اٛلكأ٣ح اٵكٌف أٱٌ نة٠( .ٮا٠ت) (.)Í
د٪ػـٱػ.٫
¬
()5
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٱؤ ٨٦أٝ ٫٩ؽ أػ ٢ثٌٞةا٭ة  ٓ٦ذ٠ؿق ٜلة؛ ٵف ٌٝةء٬ة ٌ٦ٲ٤ٔ ٜٲ٫؛ ثؽ٣ٲ٢
ٝٮٚ(( :÷ ٫٣ٮٝذ٭ة ظَل ٱؾ٠ؿ٬ة)) ،كركم(( :ٹ كٝخ ٜلة ٍٗلق))ٚ ،ٲ١ٮف ٟلٺن
و
ظٲ٪بؾ( .ثكذةف).
ثٮاصت
( )1ٵف ٠سٍل نا  ٨٦اً٤ٕ٣لء ٱٮصجٮف ا٣رتدٲت ثٲ٪٭ة كثَل اٛلؤداةٚ ،أ٦ة ظٲر ٠ةف اٛ٣ةاخ ٔ٤ٲ ٫أ٠سؿ ٨٦
ٗلف ك٠ةف ٱٌٞص ٚ ٢٠ ٓ٦ؿض ٚؿً نة ٚٺ ٠ؿا٬ح؛ ٵف ذ٬ ٟ٣ٮ ا٣ٮاصت ٔ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ اٜلةدم ً٠ل
=

 :ٱ١ؿق اٷاذًلـ ث٠ ٨٧ؿ ٫٬اٵ٠سؿٝ ،ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إذا¬ ٠ة٩ٮا  ٨٦أ٢٬
ا٣ىٺح ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٚؿؽٝ .ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :كا١٣ؿا٬ح

٤٣عْؿ()4

ٚذ ٓ٪٧ا٣ىعحٝ .ةؿ أثٮ ِ٦ص :ك٬ؾا إذا ٠ؿ٬ٮق ٵ٦ؿ دٱٚ ،)4(ٰ٪أ٦ة إذا ٠ةف
٤٣نع٪ةء ٚ٭ ٥اٛلؼُبٮف دك ،٫٩كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٚؿؽ¬(.)2
¬ ٨٦ :دةب ٛ٠ ٨٦ؿ أك ٚك ٜصةز اٹاذًلـ ثٞٔ ٫ٲت ا٣ذٮثح ٝج٢
اٹػذجةر،ثؼٺؼ ٝجٮؿ م٭ةدد.)2(٫
 :كٹ ٱؤـ¬ ٟلذ ٢ا٤٣كةف ثىعٲع ٨٧٠ ،٫ٱجؽؿ ظؿ ٚنة ثعؿؼ أك ٹ ٱجَل
ا١٣ٺـ( ،)5ػٺؼ ا٣نة ،ٰٕٚكٹ ٣لت¬ ٔ٤ٲ ٫دأػٍل وٺد .٫كأ٦ة اٛلٕٞؽ
اٵويل(ٞٚ )4ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٱ٤ـ ¬٫٦ا٣ذأػٍل ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٱ٤ـ)1(٫٦؛ إذ
ٹ ٚةاؽة ٚ .٫٣إف ٠ةف اٛلؼذ ٢ٱ ٫٪١٧إوٺح ٣كة ٫٩ثة٣ذٕ ٥٤كصت ٔ٤ٲ ٫إٌف¬ آػؿ
قٲأيتٚ ،ٺ دٞىٍل  ،٫٪٦كآص أَٔ( .٥٤شح ُلؿاف) .كّة٬ؿ اٵز٬ةر ٹ ٚؿؽ.)Í( .
اٛلؼذةر د٪ـٱ ،٫ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
¬
()4
(ٝ )4ةؿ يف ا٣رب٬ةف :ٱؿصٓ إٌف ا٣ىٺة ٠ة٣ذُٮٱ ٢ك٩عٮق ،أك ٣ٮصٮد أ( .٫٪٦ ٢٧٠ثكذةف).
( )2ٵ١ل ٥إذا ٠ة٩ٮا و٤عةء ًف ٱنع٪ٮا ٔ٤ٲ ٫إٹ  ٨٦ثةَ.)Í( .٢
( )2ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ثؽ  ٨٦ا٦ذعة ٫٩ثةٹػذجةر[]4؛ ٵف ا٘٣ؿض ُلة اٝذُةع ٦ةؿٚ ،ٺ ثؽ ٚٲ٭ة ٨٦
اٙلٲُح ثةٹػذجةرٚ ،أ٦ة ا٣ىٺة ٚ٭ٰ أػ ٙظ ١نًل؛ ٵ١لة ظٓ ٜص دٕةٌف( .ثكذةف).
( )5ظٲر ظىٚ Ê٢ٲ ٫زٱةدة أك ٞ٩ىةف أك إثؽاؿ ،كأ٦ة  ٨٦ث٪ٗ ٫ح أك ظ٪ح ٚٲؤ٦ةف ٍٗلً٬ل؛ ٕ٣ؽـ
ظىٮؿ ذٚ ٟ٣ٲ٭ًل.)Í( .
(*) ثٍ٘ل ظ٪ح كٗ٪ح ،كأ٦ة ً٬ل ٚٲؤـ ٬ ٨٦ٮ أ.)Í( .٫٪٦ ٢٧٠
( )4ك٠ؾا اُ٣ةرئ.)Í( .
( )1كوعع ٫يف ا٘٣ٲر.
-------------------------

[٬ ]4ؾا يف ٠ةٚؿ ا٣ذُصٱط ]0[Òكٚةق ٜا٘لةرظح ،ٹ ٠ةٚؿ ا٣ذأكٱ ٢كٚةقٚ ٫ٞ٭ٰ ٞ٦جٮ٣ح م٭ةدد ٞ٤ُ٦ ٫نة ك٣ٮ ٝج٢
ا٣ذٮثح.)Í( .
[ ]0ككص٭ :٫أف ٠ةٚؿ  Êا٣ذُصٱط إذا أق ٥٤دٞج ٢م٭ةدد ٨٦ ٫دكف اػذجةر ،ك٠ؾا اٛلؿدؽ.)Í( .

ا٣ٮٝخ ز ٥ٱىيل يف آػؿق.
ا٣ؿادت( )4إف ظِص أك اقذؼٙ٤
¬ :كاٵكٌف ثة٣ذٞؽٱ ٥يف ا٘لًلٔح ٬ٮ
ي
ٍٗلق ٚ٭ٮ ،كإف ًف ٤لِص ٤٣ٮٝخ اٛلٕذةد ٚةٵٝؿب¬ أٝ ٫٩ؽ أثُ ٢ظ ،٫ٞكٝةؿ يف
اٹ٩ذىةر :ٱ٪ذْؿ إٌف آػؿ ا٣ٮٝخ( .)4ز ٥اٵ ٞٚي ،)2(٫ز ٥اٵكرع ،ز ٥اٵٝؿأ ١٣ذةب

آص ،ز ٥اٵ٠رب ق ٪نة ،ز ٥اٵَشؼ ٩كج نة( ،)2كٔىل أظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚإف اٵَشؼ
٩كج نة أكٌف  ٨٦اٵ٠ربٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كإذا دٞؽـ ٍٗل ا٣ؿادت ثٍ٘ل رًةق ًف دىط
ا٣ىٺة(.)5
 :كِلٮز إ٦ة٦ح اٵٔ٧ٯ ،ث ٢دكذعت¬ ٔ٪ؽ اٜلةدم كأيب َة٣ت( ،)4كٝةؿ
زٱؽ ثٔ ٨يل :د١ؿق .كِلٮز إ٦ة٦ح¬ ك٣ؽ ا٣ـ٩ٯ كإ٣جؽ كا٣جؽكم( ،)1ك٠ؿق أثٮ ظ٪ٲٛح
إ٦ة٦ح إ٣جؽ ،ك٠ؿق زٱؽ ثٔ ٨يل إ٦ة٦ح ا٣جؽكم(ٝ .)1ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كٱنرتط يف
( )4كٱسجخ ٠ٮ ٫٩رادج نة ثأف ٱٕٲ ٫٪ذك ا٣ٮٹٱح ،أك ٱ١ٮف ٦ٮاّج نة ٱىيل أكٝةت ا٣ى٤ٮات يف ذٟ٣
ٱسجخ ٦ذٯ ٔؿؼ ٠ٮ٫٩
Ê
اٛلٮًٓ .ك ِٛ٣ا١٣ٮا٠ت ٨١٣ :ثًلذا ٱسجخ اٙل٤٣ ٜؿادت؟ ك٫٤ٕ٣
رادج نة أك كو ٙث١ٮ ٫٩رادج نة٠( .ٮا٠ت ،كَشح أزًلر) .كٱسجخ ٠ٮ ٫٩رادج نة ث٧ؿدَل( .قًلع).
(*) ك٣ٮ ظِص اÊٷ٦ةـ اٵْٔ ،٥ك٣ٮ ٕلٕح أك ٔٲؽ نا٦ ،ة ًف ٱؤد إٌف ظٍ٦ Éؿدجح اٷ٦ةـ.)Í( .
( )4اٹػذٲةرم.
( )2يف ٔ ٥٤ا٣ىٺة.
( )2ٱٕ :ٰ٪اٛ٣ةَ ٰ٧ز ٥اٜلةم ٰ٧ز ٥اٞ٣ؿ٨ل ز ٥إ٣ؿيب ز ٥إ٣ضٰ٧؛ ٞ٣ٮٝ(( :÷ ٫٣ؽ٦ٮا
ٝؿٱن نة كٹ دذٞؽ٦ٮ٬ة))( .ثكذةف).
(ٝ )5ةؿ  :#كٛ٦٭ٮـ ٠ٺـ اٵوعةب أ١لة دىط¬ كد١ؿقَ( .شح أز٬ةر).
( )4ٵ ٫٩ٹ ٱْ٪ؿ إٌف ٦ة ٱ٤٭ٲٚ ٫ٲ١ٮف ٞ٦جٺن ٔىل اٚلنٮع يف ا٣ىٺة.
( )1ك٬ٮ ا٣ؿص ٢ا٣ؾم  ٨٦أ ٢٬ا٣جةدٱحٚ ،ٺ د١ؿق ػ٫ٛ٤؛ إذ ٹ د٣ٲٔ ٢ىل ا١٣ؿا٬ح( .ثكذةف).
( )1ٵف وٺد٩ ٫ةٝىح ٔ ٨وٺة اٛلٞٲ٪٤ٝ .٥ة :ٹ٠ ،ة٣ٺظ ٜاٛلكجٮؽ ،كٵف اُٞ٣ص إذا ٠ةف
ٔ٪ؽق كاصج نة ٚىٺدٍٗ ٫ل ٩ةٝىح ،ث٣ ٢ٮ أٓل٭ة ًف ِلـ( .ثكذةف).
(*) كا٣ٮص :٫أف اٵٗ٤ت أ ٫٩ٹ ٱؤدم ا٣ىٺة كاُ٣٭ةرة ٔىل اً١٣لؿ؛ ٤ٞ٣ح ٟلةُ٣ذً٤ٕ٤٣ ٫لء
كٔؽـ ا٣ذع ،ِٛك٦س ٫٤يف ا٣ـ٬ٮر كا٣ىٕٲرتم َٔ( .٫٪شح ٚذط).

إ٦ةـ ا٣ىٺة أف ٱ١ٮف ٱٕؿؼ َشكَ٭ة اٚ ،٢١٣إف ص٭ ٢مٲب نة ٪٦٭ة ًف دىط إ٦ة٦ذ٫
ك٣ٮ ٤ٕٚ٭ة ٠ة٤٦ح ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙث ٢دىط .Êك٬ٮ اٵكٌف(.)4
¬ :كٱ ٙٞا٣ٮاظؽ  ٓ٦اٷ٦ةـ ثض٪ج ٫اٵٱٚ ،٨٧إف صةء زةف دأػؿا،
٦ىَُٛل ٩ؽث نة يف ظةؿ دأػؿً٬ل(.)4
¬ :ك٩ؽب دٕؽٱ ٢ا٣ىٛٮؼ( )2يف اقذٮاء صٮا٩ج٭ة ،كيف دكٮٱح ٪٦ة٠ج٭٥
كوؽكر ،٥٬كيف ٔؽـ اٚل ٢٤ثٲ٪٭ ٨٧ٚ ،٥دٞؽـ ٪٦٭ ٥أك دأػؿ ث ٢١اٞ٣ؽَ٦ل ٠ةف
٠ةٛلٛ٪ؿد()2
¬

كظؽق ػ ٙ٤ا٣ىٔ ٙىل ٦ة ٱأيتٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٠ؾا

اٵ٠سؿ .ك٠ؾا إذا ٠ةف ثَل
É
ثأ٠سؿ ٝؽ٦ٲ ،٫كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ٹ ٱِص
اٹزَ٪ل ٦ة ٱكٓ

زة٣س نة()5

 ٢١ٚكاظؽ كظؽقٚ ،إف ٠ةف ثٲ٪٭ًل دٔة٦ح ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٫

( )4إذا ًف ٱرتؾ ا٣ذٕ ٥٤صؿأة.)Í( .
(*) كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر؛ ٵً ٫٩ف ٱٕؽق  ٨٦اٛلٛكؽات.
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :دٮ ٥٬ثٕي اٛلذأػؿٱ ٨أ١لًل ٱذأػؿاف ثٕؽ اٹوُٛةؼ ،كٹ ٪ٕ٦ٯ
ٹمرتاط ذ ،ٟ٣ث ٢ا٣ؾم ثض٪ت اٷ٦ةـ ٱذأػؿ ٛ٪٦ؿ ندا كٱ ٥ٌ٪إٌف اٳػؿ ،كٹ ثأس ثةٛ٩ؿادق
يف ظةؿ دأػؿق؛ ٵ١لة ظة٣ح ٔؾر( .ركاع) (.)Í
(*) كٱ ٙٞاٷ٦ةـ ١٦ة ،٫٩إٹ ٕ٣ؾر ٚٲذٞؽـ اٷ٦ةـ .كيف ا٣جعؿ :أف دٞؽـ اٷ٦ةـ  ٓ٦ا٣كٕح أكٌف؛
ٵ٦ ٫٩ذجٮع.)Í( .
(*) ٣بٺ ٥ل٤ٮ ػ ٙ٤اٷ٦ةـ  ٨٦اٹوُٛةؼ.)Í( .
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣إذا ٧ٝذ ٥إٌف ا٣ىٺة ٚأٝٲ٧ٮا وٛٮ ،٥١ٚكا٣ـ٦ٮا ٔٮاد ،٥١ٞكٹ دؽٔٮا
ػ٤ٺن ٚٲذؼ ٢٤ا٣نٲُةف))ٝ .ةؿ  :#كأراد ثذٞٮٱ٧٭ة ٱٕ ٨٦ ٰ٪اٹٔٮصةج كٔؽـ ا٣ذٞؽـ
كا٣ذأػؿ .كثرتؾ اٚل ٢٤ا٣ذٞةرب كاٛلٺوٞح .كثإ٣ـاـ إ٣ٮاد ٜإ٣ىةؽ ثٌٕ٭ة ثجٕي ،كيف
ظؽٱر(( :أٹ دىٛٮف ً٠ل دى ٙاٛلٺا١ح ٔ٪ؽ رُلة؟)) ٝة٣ٮا :ك٠ٲ ٙدى ٙاٛلٺا١ح ٔ٪ؽ
رُلة؟ ٝةؿ(( :ٱكؽكف اٚل ،٢٤كٱٞٲ٧ٮف ا٣ىٛٮؼ ،كٱ٤ىٞٮف إ١٣ةب ثةٕ١٣ةب))( .ثكذةف).
( )2إٹ ٕ٣ؾر.)Í( .
( ٨٦ )5أكقٍ ا٪٣ةس.Ê

ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :إ١لة دكؽ ا٘ل٪ةح ،)4(Êكٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ¨(.)4
¬  :ٱكذعت ٤٣ؽاػ ٢أف ٱ ٙٞيف أ ٢ٝا٘لة٩جَلٚ ،إف اقذٮٱة  ٰٛٚاٵٱ،٨٧
كأف ٹ ٱ ٙٞيف ا٣ى ٙا٣سةٌل كيف ا٣ى ٙاٵكؿ ١٦ةف ،ز٠ ٥ؾ ٟ٣ا٣ىٛٮؼًٚ ،ل
دٞؽـ ٪٦٭ة ٚ٭ٮ أ ،٢ٌٚإٹ يف وٺة ا٘ل٪ةزة ٚإف اٳػؿ( )2أ ،٢ٌٚك٠ؾا يف وٺة
ا٪٣كةء ػ ٙ٤ا٣ؿصةؿ وٛٮ ٚنة ٚةٳػؿ أ.)2(Ê٢ٌٚ
¬ :ٱكذعت دأػٍل ا٣ىجٲةف كراء ا٣ؿصةؿ ،ك٣لت دأػؿ اٚل٪ةزٯ ٔ٨
ا٣ؿصةؿ ،ز ٥ا٪٣كةءٚ ،إف ظى ٢ثذٮقٍ ا٣ىجٲةف ثٕؽ ٠سٍل ثَل ا٣ىٛٮؼ ٰٛٚ
اٛلكضؽ ٹ ٱِص ،كيف ٍٗلق ً٠ل إذا اوُ ٙثة ٖ٣كوجٰ ٪ٕٚؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كْلؿٱش
أيب َة٣ت كأيب إ٣جةس ٹ ٱىط¬( ،)5كٔ٪ؽ أيب إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞٛ٣٭ةء
ٱىط( .)4ك١٬ؾا اٚلٺؼ إذا وىل اٷ٦ةـ ثىجٰ كا٦ؿأة أك ٩كٮة  ٢٬دىط أـ ٹ¨،
ك٠ؾا إذا وىل اٷ٦ةـ ثىجٰ كظؽق  ٢٬ٱؽرؾ ث ٢ٌٚ ٫ا٘لًلٔح أـ ٹ¨ .كأ٢ٌٚ
ا٣ىٛٮؼ ٦ٲة٪٦٭ة( ٓ٦ )1اقذٮاء صٮا٩ج٭ة.
 :كٱكذعت ٣ٸ٦ةـ كاٛلؤٓلَل أف ٱٞٮ٦ٮا( )1إذا ٝةؿ اٛلٞٲ« :٥ظٰ ٔىل
( )4إذا ٠ة٩خ دكف ٦ة ٱكٓ كاظؽ نا.)Í( .
( )4إذا ٠ة٩خ ٝؽر ٦ة ٱكٓ كاظؽ نا.)Í( .
( ٨٦ )2ا٘ل٪ف.)Í( .
( ٫٤ٕ٣ )2ٱؿٱؽ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثىعح وٺٔل ٓ٦ ٨ا٣ؿصةؿ وٛٮ ٚنة ،ك٬ٮ ٝٮؿ ا٣نٲغ أيب زةثخ ٨٦
ا٪٣ةرصٱح كاٞ٣ة٬ل زٱؽ.
( )5كذ ٟ٣ٵف وٺة ا٣ىجٰ ٍٗل وعٲعح ،كإً٩ل ٱؤ٦ؿ ُلة ٤٣ذٕٮٱؽ كا٣ذ٧ؿٱ( .٨ثكذةف).
( )4ٵف ظ ٫٧١ظ ٥١ا٣جة ٖ٣يف اٛلٮٙٝ؛ ٘لؾث ÷ ٫اثٔ ٨جةس إٌف ٱ٧ٲ ٫٪ك٬ٮ وٍ٘ل٪٤ٝ .ة:
دٕٮٱؽ نا ٠ة٣ىٺةٝ .ة٣ٮاٝ :ةؿ أ٩ف :و٤ٲخ أ٩ة كٱذٲ٪٣ ٥ة ػ ٙ٤رقٮؿ ÷ كأـ ق٤ٲ ٥ػ٪ٛ٤ة.
٪٤ٝة٤ :لذ ٢٧ث٤ٮغ ا٣ٲذٲ ٥كاقذىعت اٹقٚ ٥ٲ .٫كاػذةر  #اٞ٣ٮؿ ثة٣ىعح( .ثكذةف).
( )1ٱٕ :ٰ٪ثٕؽ اٛلكة٦خ ٣ٸ٦ةـ؛ ٵ ٫٩أ.٢ٌٚ
( )1كٱكذعت ٣ٸ٦ةـ أف ٱٞٮـ أكٹن.

ا٣ىٺة»؛ ٵ ٫٩دٔةء إ٣ٲ٭ة ،كأف ٱ١رب ٣ٺٚذذةح ٔٞٲت ٝٮٝ« :٫٣ؽ ٝة٦خ
ا٣ىٺة»( ،)4ذ٠ؿق يف اٵظ١ةـ كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كزٱؽ ثٔ ٨يل ،كٝةؿ يف اٛل٪ذؼت
كا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱ١رب ظذٯ ٱٛؿغ اٛلٞٲٝ .٥ةؿ أثٮ صٕٛؿ:
ك٠ٺـ اٵظ١ةـ ٱؽؿ ٔىل أف ا٣ذٮص ٫ثٕؽ ا٣ذ١جٍلة(.)4
 :كٹ ثؽ أف ٱ٪ٮم اٛلؤد ٥اٹاذًلـ ثإ٦ةـ َٕ٦ل( ،)2ك٠ؾا اٷ٦ةـ ٱ٪ٮم¬
اٷ٦ة٦ح ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص ٨٧ٚ .وىل ٛ٪٦ؿد نا
ز ٥ااذ ٥ثٍٗ ٫لق وط ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ،ٹ ٔىل¬ اٞ٣ٮؿ اٵكؿ٤ٚ ،ٮ ٩ٮل اٷ٦ة٦ح يف
ظةؿ ا٣ىٺة ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ دىط ،كٝةؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارم:
ث ٢دىط¬ ِ٤٣صكرة(ً٠ )2ل يف اٛلكذؼٔ )5(ٙ٤ىل ٦ة ٱأيت .ك٬ٮ ٝٮم.
¬ :إذا وىل رصٺف ك٩ٮل  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل أ ٫٩إ٦ةـ ٣ٴػؿ وعخ
ٚؿادل( ،)4كإف ٩ٮل  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل أ٦ ٫٩ؤد ٥ثىةظجً ٫ف دىط¬؛ ٵ ٫٩ااذ ٥ثٍ٘ل
( )4اٛلؿاد ثؾ ٟ٣اٷٝة٦ح ٕلٲٕ٭ةً٠ ،ل ٱٞةؿ :ٱٞؿأ اٙل٧ؽ كاٛلؿاد اٛ٣ةّلح ٕلٲٕ٭ة ،ك٬ؾا دٛ٤ٲ٨٦ ٜ
اٷ٦ةـ اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص ،كاقذعك ٫٪قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر ¦.
(ْ )4لؿٱش ٤٣٭ةدم  ،#كا٪٣ه  ٫٣أف ا٣ذٮص٭َل ٝج ٢ا٣ذ١جٍلة ٦س٦ ٢ة دٞؽـ ٨٦( .إ٦ٺء
اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص .)#
اٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ٱ١رب ظذٯ ٱذٕٮذ ز ٥ٱذٮص ٫ثة١٣جٍل ز ٥ثة٣ىٍ٘ل؛ ٵ ٫٩اٛلك٪ٮف ،ك٬ٮ ٠ؾٟ٣
¬
(*)
يف اٵز٬ةر كَشظ.٫
( )2كيف ا٘٣ٲر¬ :ٹ ٤لذةج إٌف ا٣ذٕٲَل.
( )2ك ٰ٬إظؿاز اٌٛ٣ٲ٤ح.
(*) كٹ ثؽ أف د١ٮف ا٪٣ٲح ٝج ٢د١جٍل اٛلؤد.)Í( .٥
( )5كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٥لؿج  ٨٦اٛلكذؼٙ٤؛ ٵ ٫٩صةز يف اٛلكذؼِ٤٣ ٙ٤صكرة ،ٹ
٪٬ةٗ( .ٲر ٦ ٨٦كأ٣ح اٛلكذؼٝ .)ٙ٤ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٪٬ة ٠ؾِ٤٣ ٟ٣صكرة.)Í( .
( )4ٱٕ :ٰ٪ظٲر ً٬ل صة٬ٺفٛ Éلٞةـ اٷ٦ةـ ،ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف .أك ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ًل صٮاز كٝٮؼ
اٛلؤدٔ ٥ىل ا٣ٲكةر ،أك ٠ةف كٝٮٚ٭ًل ٔىل د ٟ٤ا٣ىٛح ٕ٣ؾر .ك٠ؾا إذا ٔ ٥٤اٛلٮٚ ٙٝإ١لة
دىط ٚؿادل.)Í( .

إ٦ةـ .ك٩ ٨٦ٮل اٹاذًلـ ثـٱؽ ز ٥ثةف  ٫٣أ٧ٔ ٫٩ؿك ٚإف ٠ةف أمةر إ٣ٲ ٫وعخ
وٺد ،)4(٫كإف ًف ٚٺ(.)4
٩ ٨٦¬ :ٮل اٹاذًلـ ثأظؽ رصَ٤ل ٹ ثٕٲً )2(٫٪ف دىط وٺد ،)2(É٫ك٠ؾا
ا٣ٺظ ٜإذا ٩ٮل ثٕؽ دك٤ٲ ٥إ٦ة ٫٦أ٦ ٫٩ؤد ٥ث ٫يف ثة ٰٝوٺد )5(٫ثُ٤خ ٔ٤ٲ،Ê٫
ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
¬ٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإذا اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ت اٷ٦ةـ كاٛلؤد ٥يف كصٮب ٩ٲح
اٷ٦ة٦ح كًف ٱ٪ٮ٬ة اٷ٦ةـٚ :إف ٠ةف ٦ؾ٬جٔ ٫ؽـ ا٣ٮصٮب كاٛلؤد ٥ٱٮصج٭ة صةء ٔىل
اٚلٺؼ  ٢٬اٷ٦ةـ ظة )4(Ê٥٠أـ ٹ ،كإف ٠ةف ٦ؾ٬ج ٫ا٣ٮصٮب ك٦ؾ٬ت اٛلؤد٥
ٔؽٚ ٫٦ةٕ٣ربة¬ ث٧ؾ٬ت اٛلؤد.)1(٥
( )4ٵف اٷمةرة أٝٮل.
اٛلؼذةر ا٣ىعح ٦ة ًف ٱنرتط أك ٱ٪ٮم اٍ٣صط ث٤ٞج٫؛ ٵ ٫٩يف ظ ٥١اٍ٣صط( .قًلع دكارم) (.)Í
¬
()4
( )2ٹ ٔىل ص٭ح¬ ا٣ذؼٲٍلٚ ،إف ٠ةف ٔىل ص٭ح ا٣ذؼٲٍل وعخ ٚؿادل ،ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم .#
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ٱ٦ ٫٪١٧ذةثٕذ٭ًل ٕلٲٕ نة ؛ ٹػذٺؼ أظٮاٜلًل يف ا٣ىٺة( .ثكذةف) .كيف
ا٘٣ٲر ٦ة  :٫ْٛ٣ثوبيىٝ¬ :ةؿ يف ا٣ٮايف :ك٣ٮ ٩ٮل اٹاذًلـ ثأظؽ مؼىَل ٔىل ا٣ذؼٲٍل ًف
دىط ٬ؾق ا٪٣ٲح ،ك ٢٬دىط ا٣ىٺة ٚؿادل؟ اٵٝؿب وعذ٭ة؛ ٵف ا٣ذؼٲٍل يف ا٪٣ٲح
وٍل٬ة ٠ٺ ٩ٲحٚ ،ىةر ً٠ل ٣ٮ ًف ٱ٪ٮ اٹاذًلـ كٝؽ ٩ٮل ا٣ىٺةٚ ،إف دةثٓ أظؽً٬ل ٛٚٲ٦ ٫ة
دٞؽـٗ( .ٲر).
اٛلؼذةر ٹ ٤لذةج إٌف ٩ٲح إ٣ـؿ.
¬
( )5اٛلٕ٪ٯ أً ٫٩ف ٱٕـؿ ٔ ،٫٪كٹ ٚؿؽ ثَل أف ٱ٪ٮم أـ ٹ.
(.)Í
( )4دىط صًلٔح ٤٣ض٧ٲٓ.)Í( .
( )1ٵ ٫٩ا٣ىةرؼ ٣ىٺد ٫إٌف اٷ٦ةـ ،كإ٣ربة ث٧ؾ٬ت ا٣ىةرؼٚ ،ذ١ٮف وٺة اٛلؤد ٥صًلٔح
كاٷ٦ةـ ٚؿادلٝ .ةؿ يف اٛلٞىؽ اٙلك٦ ٨ة ٦ :٫ْٛ٣كأ٣ح دٮرد Êيف اٛلٕةٱةة :أٱ ٨وٺة صًلٔح
وٺ٬ة إ٦ة٦٭ة ٚؿادل؟ ٱٞةؿ :ذ ٟ٣ظٲر ٠ةف ٦ؾ٬ت اٛلؤدٔ ٥ؽـ كصٮب ٩ٲح اٷ٦ة٦ح،
ك٦ؾ ٬ت اٷ٦ةـ ا٣ٮصٮب كًف ٱ٪ٮٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٵف إ٣ربة ث٧ؾ٬ت اٛلؤد.٥
(ث.)٫ْٛ٤
=

 :إذا أـ اٛ٣ةق ٜثٍ٘لق ك٦ؾ٬ج٭ًل ا٘لٮاز وعخ¬( ،)4كإف ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ًل أك
اٷ٦ةـ ٔؽـ ا٘لٮاز ًف دىط وٺٔلًل( ،)4كإف ٠ةف ٦ؾ٬ت اٷ٦ةـ ا٣ىعح ٹ اٛلؤدٓ٧ٚ ٥
ص٭ ٢اٷ٦ةـ ث٧ؾ٬ت اٛلؤد ٥دىط وٺد ،٫كٔىل اٛلؤد ٥اٷٔةدة إف ٔ ¬٥٤يف ا٣ٮٝخ ،ٹ
إف ٔ ٥٤ثٕؽقٝ ،ةؿ أثٮ ِ٦ص¬ :ك٣لت ٔىل اٷ٦ةـ إٔٺـ اٛلؤد ٥يف ا٣ٮٝخ ،كٝةؿ اٵقذةذ:
ٹ ٣لت( .)2ك ٥٤ٔ ٓ٦اٷ٦ةـ ث٧ؾ٬ت اٛلؤد ٥ٹ دىط وٺٔلًل( ،)2ذ٠ؿ ذ٫٤٠ ٟ٣
اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮقٔ ٙىل أو ٢اٛلؾ٬ت ،كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص ا٣ؾم دٞؽـ يف
وٺة ا٪٣ةٝه ثة١٣ةٚ ٢٦ٲ٤ــ أف دىط وٺة اٷ٦ةـ يف ا ،٢١٣كآص أٔ.٥٤
 ٨٦ :وىل ػ ٨٦ ٙ٤ٱى٤ط ٣ٸ٦ة٦ح كدةثٕ ٫يف إٔٚةٍٗ ٫٣ل ٦ؤد ٥ث٫
وعخ وٺد٪ٔ )5(٫ؽ أيب َة٣ت( ،)4ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ ا٪٣ةرص :إف ٠ةف
¬
ٱ٪ذْؿق يف اٵر٠ةف ًف دىط وٺد ،٫كإف ٠ةف ٱذٚ ٜٛؿاٗ٭ًل وعخ .ك١٬ؾا(٣ )1ٮ
(*) دىط ٣ٸ٦ةـ ٚؿادل ك٧٤٣ؤد ٥صًلٔح.)Í( .
( )4ظٲر ٹ د٤جٲف كٹ د٘ؿٱؿ.)Í( .
( )4إف ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ًل ٕلٲٕ نة أف ذ ٟ٣ٹ ٱىط ٚإف ٠ةف اٛلؤدٔ ٥ةر ٚنة ثٛك ٜاٷ٦ةـ كأف ا٣ىٺة
ػ ٫ٛ٤ٹ دىط وعخ وٺة اٷ٦ةـ[ ،كأ٦ة اٛلؤدٚ ٥ٺ دىط وٺÉد ]٫إٹ أف ٱ ٓٞد٤جٲف
ٔىل ا٣ٺظ- ٜكذ ٟ٣يف آػؿ ا٣ٮٝخً -ف دىط وٺة اٷ٦ةـ .كإف ٠ةف اٛلؤد ٥صة٬ٺن ثٛكٜ
اٷ٦ةـ ٚإف ٠ةف ا٣ٮٝخ ٦ٮقٕ نة كٹ ٥لنٯ ٚٮات دٕؿٱ ٙاٛلؤد ٥وعخ وٺة اٷ٦ةـ ،كإٹ
ًف دىط .كإف ٠ةف ٦ؾ٬ت اٷ٦ةـ ٔؽـ ا٘لٮاز ك٦ؾ٬ت اٛلؤد ٥ا٘لٮاز وعخ وٺٔلًل
ٕلٲٕ نة اٷ٦ةـ ٚؿادل كاٛلؤد ٥صًلٔح.)Í( .
(*) ٦كذٞٲ ٥يف اٛلؤد ٥ٹ اٷ٦ةـ )Í( .يف اُ٣ؿؼ اٵكؿ.)Í( .
(ً٠ )2ل ٹ ٣لت د٪جٲ ٫ا٪٣ةا.٥
( )2ظٲر ٠ةف ٥لنٯ ػؿكج ا٣ٮٝخ أك ٥لنٯ ٚٮت دٕؿٱ ٙاٛلؤد ،٥كإٹ وعخ وٺة
اٷ٦ةـ.)Í( .
(ٚ )5ؿادل.
ٚؿؽ.
( )4ٵف ٝلؿد اٛلذةثٕح ٹ ٱٛكؽ إٹ أف ٱ١ٮف اٹ٩ذْةر ٠سٍل نا( .ثكذةف) .كاٛلؼذةر ٹ ¬
(ٔ ُٙٔ )1ىل ٝٮؿ أيب َة٣ت.

٠ةف ٹ ٱى٤ط ٣ٸ٦ة٦ح كاٛلذةثٓ ٠ ٫٣ل ٨ٹ ٱٞذؽل ث ،٫كإف ٠ةف ٠ل ٨ٱٞذؽل ثً ٫ف دىط
وٺد٫؛ ٣ذ٤جٲكٔ ٫ىل ٍٗلق(.)4
¬ ٨٦ :وىل ٦ؤد نًل كظؽق كراء ا٣ى ٙأك كراء اٷ٦ةـ ٕ٤ٚؾر( )4صةز(،)2
كٍ٘٣ل ٔؾر ٹ دىط¬ وٺد ،)2(٫ػٺؼ أيب إ٣جةس كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٰٕٚ
ك٦ة.ٟ٣

٤ٚ :ٮ وىل رص ٢كظؽق ػ ٙ٤ا٣ىٍ٘٣ ٙل ٔؾر ،ز ٥صةء و
زةف صٮز أف

وٺد٫

وعٲعح()5

كك ٙٝثض٪ج ،٫ز ٥زة٣ر -وعخ وٺة اٳػؿٱ ٨دكف

اٵكؿ ،ذ٠ؿق اٵقذةذ ،كث٪ةق ٔىل أف ٚةقؽ ا٣ىٺة ٱكؽ ا٘ل٪ةح  ٓ٦ا٘ل٭ٝ .)4(٢ةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص :كإف صةء ا٣سةٌل ٝج ٢ٱؿ ٓ٠اٵكؿ وعخ وٺٔلٕ ٥لٲٕ نة(.)1
ًةؽ ا٣ٮٝخ أك ػيش ٚٮت دٕؿٱ.)Í( .٫ٛ
¬
( )4إذا
( )4ك ٨٦إ٣ؾر ا٘ل٭ ٢إذا اقذ٧ؿ إٌف آػؿ ا٣ٮٝخ.)Í( .
(*) يف (أ)ٕ٤ٚ :ؾر وعخ.
(٩ )2عٮ أف ٹ ٣لؽ ٦ٮًٕ نة يف ا٣ى ٙكًف ٱ٪ضؾب إ٣ٲ ٫أظؽ( .ثكذةف).
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣ٹ وٺة ٛل ٨ٱىيل ػ ٙ٤ا٣ى ٙكظؽق)) ،كٵ ÷ ٫٩رأل رصٺن
ٱىيل ػ ٙ٤ا٣ىً٤ٚ ٙل اُ٩صؼ ٝةؿ١٬(( :ؾا و٤ٲخ كظؽؾ ٣ٲف  ٟٕ٦أظؽ؟)) ٝةؿ،٥ٕ٩ :
ٞٚةؿ ٚ ٥ٝ(( :٫٣أٔؽ وٺد( .))ٟثكذةف) .كظضح  ٨٦وعع٭ة أف أثة ث١ؿة صةء كرقٮؿ آص
÷ راٚ ٓ٠ؿ ٓ٠كراء ا٣ى ٙز٦ ٥نٯ إٌف ا٣ىٞٚ ،ٙةؿ  ٫٣ا٣ؿقٮؿ ÷(( :زادؾ آص
ظؿو نة كٹ دٕؽ))ٝ .ةؿ  :#كٝؽ ٠ةف اٚذذط ا٣ىٺة ػ ٙ٤ا٣ى ٙكظؽق ٍٗ ٨٦ل ٔؾر،
كًف ٱأ٦ؿق ÷ ثةٷٔةدةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكأثٮ ث١ؿة ٔ ٨٦جٲؽ اُ٣ةا( .ٙثكذةف).
كصٕ ٫٤اثُ ٨لؿاف ظضح ٕ٤٣ؾر؛ ٵف ٠ٮف ػنٲح ٚٮت ر٠ٮع اٷ٦ةـ  ٨٦اٵٔؾار كاًط
ٜلؾا اٙلؽٱر.
( )5أم :صٮز أ ٫٩كٕ٣ ٙٝؾر أك أف ٦ؾ٬ج ٫ا٘لٮاز.
( )4اٛلؾ٬ت ٔؽـ Êا٣ىعح ،إٹ أف ٱكذ٧ؿ ا٘ل٭ ٢إٌف آػؿ ا٣ٮٝخ ًف ٣لت اٌٞ٣ةء؛ ٵص٢
اٚلٺؼ ،كآص أٔ.٥٤
( )1كاٵّ٭ؿ¬ ٔؽـ ا٣ىعح ،ككص٭ ٫أف اٵكؿ ٹ د ُٕٙ٪ا٣ىعح ٔ٤ٲ ٫ثٕؽ اٛ٣كةدٔ( .ة٦ؿ).

 ٨٦ :دٕؾر ٔ٤ٲ ٫ا٣ٮٝٮؼ ٔ ٨ٱَ٧ل اٷ٦ةـ أك ٠ةف ٚٲ ٨٦ ٫وٺدٚ ٫ةقؽة
ك ٨ٔ ٙٝٱكةرق ،كٝٲ :٢ػٚ .)4(٫ٛ٤إف ك ٨ٔ ٙٝٱكةرق ٍ٘٣ل ٔؾر ًف دىط¬ وٺد،٫
كركم ٔ ٨اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم كا٪٣ةرص كأيب َة٣ت كاٙلٞٲ ٰ٪أ١لة دىط(.)4
 :ك ٨٦ ٢٠وٺد ٫وعٲعح ٚ٭ٮ ٱكؽ ا٘ل٪ةح ٍ٘٣لق٩ ،عٮ اٛ٣ةقٜ
كاٛلذ ،٢ٛ٪ك٠ؾ ٟ٣اٛلٕؾكر ثٕؿم أك إٕٝةد أك اًُضةعٚ ،ٲ ٙٞا٣سةٌل ٔ٪ؽ رصيل¬
اٛلٌُضٓ( ،)3كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٔ٪ؽ رص٤ٲ ٫أك ٔ٪ؽ رأق .٫ك٠ؾا اٛلذأ٬ت ٤٣ىٺة
ك٣ٮ امذ٘ ٢ثة٪٣ٲح ظذٯ ر ٓ٠اٷ٦ةـ رٕ٠ح أك أ٠سؿ ٚ٭ٮ قةد ا٘ل٪ةح ٛل ٨ثض٪ج.)2(٫
كأ٦ة ٚةقؽ ا٣ىٺة(ٚ )5ٺ ٱكؽ ا٘ل٪ةح( ،)4ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاث ٨اٚل٤ٲ،)1(٢
كقٮاء ٠ةف ٚكةد٬ة  ٨٦أو٤٭ة أك َةرا نة.

ؾ٬ت ا٣ذؼٲٍل؛ ٕ٣ؽـ
¬
(ٝ )4ةؿ ا٣كعٮٍف :ك٬ٮ اٵكٌف؛ ٣بٺ ٱٮٔ ٥٬ىل ا٣ٺظ ٜأ ٫٩اٷ٦ةـ .كاٛل
اٛلؿصط .كاػذةرق ظسٲرٛ٦( .ذٰ)٦ .ة ًف ٱؤد إٌف ا٣ذ٤جٲفٚ ،إف أدل إٌف ا٣ذ٤جٲف دأػؿ.)Í( .
( )4كادٔٯ ٔيل ث ٨إ٣جةس اٷصًلع ،أم :إصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ  ،%كٝٮاق اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ كاٛلٛذٰ.
( )2كٔ٪ؽ أ٣ٲذٰ اٞ٣ةٔؽ.)Í( .
(*) كيف اٷ٦ةـ ٱ٪ٔ ٙٞؽ رص٤ٲ Ê٫كٚة ٝنة.
(٧ٚ )2ذٯ ا ٥ٌ٩قؽ ا٘ل٪ةح ك٣ٮ ٚةد ٫ا٣ؿ٠ٮع أك ا٣ىٺة ٤٠٭ة ٨١٣ ،إذا ٔؿؼ ا٣ؾم ثض٪ج ٫أف
ٝؽ ٚةتت ٔىل اٛلذأ٬ت ا٣ىٺة وةر إٌف ص٪ت اٷ٦ةـ أك ا٣ى ٙإف أ ٫٪١٦ذ ٟ٣ث٢ٕٛ
ٱكٍل٩( .ضؿم) ( .)Íكإٹ ٚكؽت إذا ًف ٱ ٓ٦ ٥ٌ٪ا٣ذ.)Í( .٨١٧
(*) ظٲر صٮز اٛلؤد ٥أف اٛلذأ٬ت ٱ ٥ٌ٪إ٣ٲ ،٫كإٹ ٚكؽت إذا ًف ٱ ٥ٌ٪إٌف ص٪ت اٷ٦ةـ.
( ٓ٦ .)Íا٣ذ.٨١٧
( )5ك٬ٮ  ٨٦ػة ٙ٣اٷصًلع أك ٦ؾ٬جٔ ٫ةٛل نة .)Í( .كأ٦ة  ٓ٦ا٘ل٭ٚ ٢ٲكؽ؛ ٵف ا٘ل٭٢
ث٪٧ـ٣ح إ٣ؾر( .ز٬ؿة).
( )4ذ٠ؿق أثٮ صٕٛؿ كأ٠سؿ اٛلؾا٠ؿٱ٧٤٣ ٨ؾ٬ت٠ ،ة١٣ةٚؿ ثضةٔ ٓ٦ؽـ وعح ا٣ىٺة( .ثكذةف).
(ٝ )1ةٹ ٠ةٛلذأ٬ت٪٤ٝ .ة :اٛلذأ٬ت ٝج ٢دػٮ ٫٣ػى ٫اٷصًلع ،كثٕؽق وٺد ٫وعٲعح،
ٚةٚرتٝة( .ثكذةف).

إذا ٚكؽت وٺة أظؽ ازَ٪ل ٦ؤٓلَل أك ػؿج  ٨٦وٺدٕ٣ ٫ؾر(ٞٚ )4ةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱذٞؽـ ا٣سةٌل إٌف ص٪ت اٷ٦ةـ ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ث ٢ٱ١٦ ٙٞة.٫٩Ê
كٝؽ  ٜٛ٣ثٲ٪٭ًل ثأ ٫٩إف أ ٫٪١٦ث٤ٝ ٢ٕٛٲ ٢دٞؽـ ،كإٹ ك١٦ ٙٝة.)4(٫٩
 :إذا اوُ ٙاٛلؤٓلٮف ػ ٙ٤اٷ٦ةـ ككاظؽ ٔ ٨ٱ٧ٲ ٫٪صةز( ،)2كإف
اوُٛٮا ٤٠٭ ٨ٔ ٥ٱَ٧ل اٷ٦ةـ أك ٔ ٨ٱكةرق أك ٚٲ٭ًل  ٕ٦نة ٞٚةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاث٨
اٚل٤ٲ :٢ٹ دىط¬ وٺٔل ،٥كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ كاٞ٣ة٬ل زٱؽ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط:
دىط كد١ؿقٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٠ؾا اٚلٺؼ إذا اوُٛٮا كراءق يف اٛلٲ٪٧ح أك
اٛلٲَصة أك ٚٲ٭ًل  ٕ٦نة كػ ٫ٛ٤اٛلكة٦خ  ٫٣ػةؿ( ،)2كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ
ث٤ ٨لٲٯ :ث٢

دىط)5(Ê

كد١ؿقٚ .إف اوُٛٮا ػ ٙ٤اٷ٦ةـ كاوُ ٙكراء٥٬

وٍٗ ٙل ٦كة٦خ ٜل ٥وعخ¬ وٺة اٳػؿٱ٠ ٓ٦ ٨ؿا٬ح ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث٢
ٔىل اٚلٺؼٚ .إف ٠ةف ا٣ى ٙا٣سةٌل ٦كة٦ذ نة ٣جٕي ا٣ى ٙاٵكؿ كٍٗل ٦كة٦خ
٣ٸ٦ةـ وط()4
ك٠ؿق.
Ê

ٱِص دٞؽـ اٛلؤدٔ ٥ىل إ٦ة ٫٦ثؿأق٪ٔ ٫ؽ ا٣كضٮد ،كإف دٞؽـ ٔ٤ٲ٫
 :كٹ ¬

ك( .٥٤ثؿ٬ةف).
(٩ )4عٮ اٛلكةٚؿ[ .]4كاٛلذ ٢ٛ٪ٱ Ê
( )4كٝٲ :٢ث ٰ٬ ٢ػٺٚٲح .كٱؤػؾ ٧٤٣ؤٱؽ ثةٓص ٬ ٨٦ؾا صٮاز ا ٢ٕٛ٣ا١٣سٍل ٷوٺح ا٣ىٺة( .ثكذةف).
ٱٮص ٫ثأ ٫٩ظٲر دػ ٓ٦ ٢اٷ٦ةـ
¬
( )2ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ،ٙكاْ٣ة٬ؿ أف ذ ٟ٣ٹ ٱىط ،كٝؽ
ٝج ٢ظٌٮر ٍٗلق ،كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣جعؿ( .مة.)ٰ٦
( )2ٹ دىط إٹ ٕ٣ؾر .)Í( .إٹ ٣ٸ٦ةـ.ا٬ػ كاٵكٌف أف ٱٛىٚ ٢ٲ ،٫ك٬ٮ أ ٫٩إف اثذؽأ
ا٣ىٺة ٔىل ٬ؾق ا٣ىٛح ٚكؽت¬ ،ٹ إذا دٞؽـ ٔ٤ٲ ٫اٛلؤد ٥يف ظةؿ ا٣ىٺة أك كٛٝٮا ٱ٧ٲ ٫٪أك
مًل ٫٣أك ٚٲ٭ًلٚ .)Í( .ٺ دٛكؽ.)Í( .
( ٓ٦ )5إ٣ؾر.)Í( .
( )4يف (د) :وعخ.

-------------------------

[ٔ ]4ىل اٞ٣ٮؿ ثأ ٫٩ٱىيل  ٓ٦اٛلٞٲ ٥يف اٵك٣ذَل ،كاٛلؾ٬ت ػٺ.)Í( .٫ٚ

ثٝ ٢١ؽ٦ٲٚ ٫كؽت¬ وٺدٝ ،٫ةؿ أثٮ إ٣جةس :كوٺة اٷ٦ةـ أٱٌ نة(ٝ .)4ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙٱٕ ٰ٪إذا دÊػٺ يف ا٣ىٺة ٠ؾ ،ٟ٣ٹ إذا دٞؽـ اٛلؤد٤ٔ ٥ٲ ٫يف ظةؿ
ا٣ىٺةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٠ؾا ظٲر دٞؽـ اٛلؤد ٥ثأ٠سؿ ٝؽ٦ٲٚ ٫كؽت
وٺد ،٫كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ :دىط¬ كد١ؿق .كٝةؿ ٦ة ٟ٣كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚٹ
ٱِص دٞؽـ اٛلؤد ٞ٤ُ٦ ٥نة.
 :إذا وىل( )4اٷ٦ةـ ثة٘لًلٔح ظٮؿ إ١٣جح كاٛلؤٓلٮف ٞلٞ٤ٮف ُلة ٞٚةؿ
اٜلةدم :ٹ ِلٮز¬  ٞ٤ُ٦نة( ،)2كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نةِ :ٰٕٚلٮز  ٞ٤ُ٦نة،
كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كأثٮ إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓصِ :لٮز ثٍصط أف ٱ١ٮف اٷ٦ةـ أٝؿب إٌف
إ١٣جح ٪٦٭ ،٥ك٠ ٨٦ةف ٪٦٭ ٥أٝؿب إ٣ٲ٭ة ٚكؽت وٺد.٫
ٚ :إف و٤ٮا يف صٮؼ إ١٣جح كاوُٛٮا ػ ٙ٤اٷ٦ةـ كاقذٞج٤ٮا ٍٗل
ص٭ذ ٫وعخ وٺٔل ،)2(٥ٹ إف دٞؽ٦ٮا ٔ٤ٲ .٫كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لٮز
اٵٝؿب ٔىل اٛلؾ٬ت
¬
( )4ث٪ةء ٔىل كصٮب وٺة ا٘لًلٔح ٔ٪ؽ أيب إ٣جةس .كٝةؿ يف ا٘٣ٲر:
أ١لة ٹ دجُ٢؛ ٵ ٫٩إً٩ل ٔىص ث٧ضؿد ا٪٣ٲح ،ككٝٮ ٫ٚيف ذ ٟ٣اٛل١ةف ٣ٲف ثٕ٧ىٲحٗ( .ٲر).
ٱ٤ــ أف دٛكؽ؛ ٞ٣ٮ :٫٣كٔىل اٷ٦ةـ ظٲر ٱ١ٮف ُلة ٔةوٲ نة.
اٛلؾ٬ت يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح كاٛ٣ؿع أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦اقذٞجةؿ ص٭ح اٷ٦ةـ ٦ىَُٛل ٍ٘٠لق ٨٦
¬
()4
اٛلكةصؽٛ٦( .ذٰ) (.)Í
(ٍ٘٣ )2ل اٷ٦ةـ ك ٨٦قة٦ذ.)Í( .٫
(*) ٝةؿ يف اٹ٩ذىةر :كثة ٖ٣اٜلةدم  #يف اٛل ٨٦ ٓ٪ذ ،ٟ٣كٝةؿ٣ :ٮ أ ٰ٪٪١٦آص  ٨٦اٙلؿـ
ٛلٕ٪خ  ٨٦ذٟ٣؛ ٛلة ٚٲ ٨٦ ٫ا٣ذٞؽـ ٔىل اٷ٦ةـٝ .ةؿ ٚٲ :٫كٔ ٨اٞ٣ةق ٥كأيب إ٣جةس
كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚأ١لة ِلٮز ا٣ىٺة إذا ٠ةف ا٣ذٞؽـ يف ٍٗل ص٭ح اٷ٦ةـ،
كٱ٘ذٛؿ ذٛ ٟ٣لنٞح اٛلعةْٚح ٔ٤ٲ ،٫ك٣ك١ٮت اً٤ٕ٣لء ٔ ٨إ١٩ةرق يف اٙلؿـ( .ثكذةف).
٤ٝخ :ك٬ٮ ٝٮم( .ثعؿ).
(*) إٹ ٛل٠ ٨ةف ػ٦ Ê ٫ٛ٤كذٞجٺن ٘ل٭ذً٠ ٫ل يف قةاؿ اٛلكةصؽ ،كٹ ٚؿؽ ثَل ظٮؿ إ١٣جح
كصٮٚ٭ة( .قًلع ذ٩ٮيب).
كاٛلؼذةر ػٺً٠ ٫ٚل دٞؽـ ٝجٲ ٢ثةب اٵذاف.
¬
()2

إذا ًف ٱكذؽثؿكق ،كٝةؿ ا٣نة٣ :ٰٕٚلٮز  ٞ٤ُ٦نة.
 :كاٵٛ ¬٢ٌٚل ٨ٱ ٙٞثض٪ت اٷ٦ةـ أف ٱ١ٮف ٦كةكٱ نة  ٫٣ثٞؽ٦ٲ،٫
كٝٲ :٢ٱذأػؿ ٔ ٫٪ث٤ٞٲ.٢
 :ك Êا٣جٕؽ ثَل اٷ٦ةـ كاٛلؤٓلَل أك ثَل ا٣ىٛٮؼ إف ٠ةف يف اٛلكضؽ ًف
ٱِص( )4ك٣ٮ ظةؿ ثٲ٪٭ ٥ظةا ٢إذا ٠ة٩ٮا ٱٕؿٚٮف ٦ة ٱ ٫٤ٕٛاٷ٦ةـ ك٣ٮ ثكًلع وٮد٫
أك وٮت ٍٗلق  ٨٦ا٣ى ٙاٛلذٞؽـ ،كإف ٠ة٩ٮا يف ٍٗل اٛلكضؽ ٔٝ ٨ٔ ٰٛؽر
اٞ٣ة٦ح( ،)4ٹ أ٠سؿ ٚذٛكؽ¬ ٔىل  ٨٦دأػؿٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كدٕذرب اٞ٣ة٦ح
ٝ ٨٦ؽ ٰ٦اٛلؤد ٥اٵػٍل ،كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل٦ ٨٦ :ٮًٓ قضٮدق إٌف
ٝؽ ٰ٦اٛلذٞؽـ .كٱٕذرب يف  ٢٠ثٞة٦ذ٤ٚ ،٫ٮ اوَُ ٙٮٱ ٢كٝىٍل ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :ٱٕذرب¬ ثةٞ٣ىٍل( .)2كٝٲ :٢ثةُ٣ٮٱ .٢كٝةؿ أوعةب ا٣نة :ٰٕٚٱٕٛٯ
ٔ ٨ا٣جٕؽ إٌف زٺزًلاح ذراع ٹ أ٠سؿ ،كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص أ ٫٩ٱٕٛٯ ٔ٦ ٫٪ة
دا٦ٮا ٱكٕ٧ٮف وٮت اٷ٦ةـ.
 :إذا ْل ٢٤ثٲ٪٭َ ٥ؿٱ٦ ٜكج٤ح أك ١لؿ  ُٓٝوٺة  ٨٦ػ ،٫ٛ٤كوةر
٠ة٣جٕؽ ٱ ُٓٞاٹدىةؿ ،ذ٠ؿق اٞ٣ةق ٥كاٛلؿدًص كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةسÉ
( )4كذ ٟ٣ٵف اٛلكضؽ ٦ ٫٤٠ٮًٓ ٤٣ضًلٔح ك٣ٮ ثٕؽت ٦كةظذٚ ٫٭ٮ ٠ة٣جٕٞح اٞ٣ؿٱجح
ا٣ٮاظؽة ٦٭ًل ٔ ٥٤اٛلؤد ٥ظةؿ اٷ٦ةـ( .ثكذةف).
(ٝ )4ةؿ  :#كذٞ٣ ٟ٣ٮ٣(( :÷ ٫٣ٲ ٥١٪٦ ٰ٪٤أك٣ٮ اٵظٺـ كا٪٣٭ٯ)) أراد ثؾٟ٣
اٞ٣ؿب كا٣ؽ٩ٮ يف ا٣ىٺة ،ك ٨٣ٱ١ٮف إٹ ثًل ذ٠ؿ٩ةق؛ ٵف ا٣جٕؽ اٛلٛؿط ٹ ٝةا ٢ث ٫كٹ
ٱٕ ٫ٕ٦ ٢ٞاٹاذًلـ ،كاٞ٣ؿب اٛلٛؿط كاٛلٺوٞح ٍٗ ٨٦ل ظةاٍٗ ٢ل ٕ٦ذرب كٹ ٝةا ٢ث،٫
كا٣ٮقٍ ٦ة ثٲ٪٭ًل ،ك٬ٮ اٛلٕذ٧ؽ كاٛلٕٮؿ ٔ٤ٲ ،٫ك٬ٮ ٦ة ذ٠ؿ٩ةق  ٨٦اٞ٣ة٦ح( .ثكذةف).
ٚٲٞؿب  ٫ٕ٦اُ٣ٮٱ٤ٚ ،٢ٮ دٕؾر ٔ٤ٲ ٫دٞؽـ أظؽً٬ل إٌف ٱَ٧ل اٷ٦ةـ ،كأ٦ة ا٣سةٌل ٫٤ٕ٤ٚ
¬
()2
ٱأيت ٔىل اٚلٺؼ Éظٲر دٕؾر ا٣ٮٝٮؼ ٔىل ٱَ٧ل اٷ٦ةـ أك ٠ةف ٚٲ ٨٦ ٫وٺدٚ ٫ةقؽة[.]4
(٠ٮا٠ت  ْٛ٣نة) .ك٦س ٫٤يف ا٘٣ٲرٝ .ٲ :٢كٱٕذرب يف اٛلٕٞؽ ثٞة٦ذٝ ٫ةٔؽ Êنا ،كٝٲ :٢ٹ ٔربة ث.٫
(ثؿ٬ةف) .كٝٲٝ :٢ؽر ٝة٦ذ٣ ٫ٮ ٠ةف وعٲع نة.
-------------------------

[٥ ]4لٍل ٦ة ًف ٱؤد إٌف ا٣ذ٤جٲفٚ ،إف أدل إ٣ٲ ٫دأػؿٛ٦( .ذٰ) (.)Í

كاث ٨اٚل٤ٲ :٢ٹ ٱِص¬  ٓ٦اٞ٣ؿب(ٝ ،)4ةؿ اث ٨اٚل٤ٲ :٢أك ك ٙٝؤ ٙىل ا٪٣٭ؿ أك
اُ٣ؿٱٚ ٜٲكؽ ا٘ل٪ةح كإف ًف دىط وٺد.)4(٫
¬ :إذا ْل ٢٤ثَل اٷ٦ةـ كاٛلؤٓلَل و ٨٦ ٙأ ٢٬ا٣جٰ٘ أك اٛ٣كً )2(ٜف
ٱِص ،ك٠ؾا  ٨٦اٛ١٣ةر يف اٛلكضؽ ،ٹ يف ٍٗلق ٚذٛكؽ وٺة  ٨٦كراء ٥٬ٵص٢
ثٕؽ ،)2(٥٬إٹ ٔىل ٝٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاث ٨اٚل٤ٲ.)5(٢
 :إذا ٠ةف اٷ٦ةـ أك اٛلؤٓلٮف ٔىل ٦ٮًٓ ٦ؿد ٓٛصةز¬ ك٠ؿق إٌف ٝؽر
اٞ٣ة٦حٚ ،إف زاد ٞٚةؿ أثٮ إ٣جةس كاٛل٪ذؼت :دٛكؽ ٔىل اٛلؤٓلَل يف ا ،٢١٣كٝةؿ
أثٮ ظ٪ٲٛح :دىط يف ا ،٢١٣كٝةؿ أثٮ َة٣ت¬ كاٛلؤٱؽ ثةٓص :دٛكؽ ٔ٤ٲ٭ ٥يف اردٛةع
اٷ٦ةـ ،ٹ يف اردٛةٔ٭ ٥إذا ٠ة٩خ ا٣ىٺة يف اٛلكضؽ ،أك يف ٍٗلق ك٠ةف اٷ٦ةـ ٣ٮ
ارد١٣ ٓٛةف ثٲ ٫٪كثٲ٪٭ٝ ٥ؽر اٞ٣ة٦ح ًٚل دكف ،ٹ أ٠سؿ.
 :إذا وىل اٷ٦ةـ يف اٛلكضؽ كاٛلؤٓلٮف أك ا٣ى ٙاٵػٍل ٪٦٭ ٥ػةرج
اٛلكضؽ أذرب ٝؽر اٞ٣ة٦ح ٚٲ ٨٧ػةرج اٛلكضؽ إٌف ظةاُ ،)4(¬٫ٹ ٚٲًل( )1داػ٫٤
ك٣ٮ ٠سؿ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢د١ٮف اٞ٣ة٦ح ثَل ا٣ى ٙاٚلةرج
كا٣ى ٙا٣ؽاػ ٢أك اٷ٦ةـ.
(ٝ )4ة٦ح ًٚل دكÊف.
( )4أم :وٺة  ٨٦يف اُ٣ؿٱ .ٜكاٛلؾ٬ت¬ وعذ٭ة يف ا٪٣٭ؿ[ ]4ٹ يف اُ٣ؿٱ ،ٜكإذا ًف دىط يف
اُ٣ؿٱً ٜف ٱكؽ ا٘ل٪ةÊح.)Í( .
( )2كوٺٔل ٥وعٲعح.
( )2إذا ٠ةف¬ ثٕؽ و ٰٛاٷقٺـ ٚٮؽ اٞ٣ة٦ح ،كإٹ وعخ.)Í( .
( )5ا٣ؾم ٦ؿ ٝؿٱج نة  ٨٦أف ٚةقؽ ا٣ىٺة ٱكؽ ا٘ل٪ةح.
( )4ٵف اٙلةاٍ ٕ ٨٦ل٤ح اٛلكضؽ ،ك٬ٮ ٝةاٞ٦ ٥ةـ ا٣ى ،ٙذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر.
(*) إذا ٠ةف اٙلةاٍ ٦كجٺن ،كإٹ أذرب ٝؽر اٞ٣ة٦ح إٌف ٔؿوح اٛلكضؽ.)Í( .
( )1يف (ب) :ٹ ٚٲ.٨٧

-------------------------

[ ٓ٦ ]4اٞ٣ؿب¬ ٝة٦ح ًٚل دك١لة.

٦ :ٮا ٙٝا٪٣٭ٰ يف ا٣ىٺة( )4دكٕحٝ :ؽاـ اٷ٦ةـ( ،)4كٔ ٨ٱكةرق(،)2
كٛ٪٦ؿدان( ،)2كيف و ٙاٛلؿأة كػٛ٤٭ة( ،)5ك٪٦ؼ ٌٛنة ٔ ٨اٷ٦ةـ( ،)4ك٦ؿدٕٛةن
ٔ ،)1(٫٪كثٕٲؽ نا ٔ ٫٪يف ٍٗل اٛلكضؽ( ،)1كاٛلؿأة ٝؽا٦٭ٚ ،٨جٌٕ٭ة

ٱ١ؿق()1

كثٌٕ٭ة ٱٛكؽ ٔىل اٚلٺؼ يف ا.٢١٣
 :إذا ٠ةف اٷ٦ةـ يف قٛٲ٪ح كاٛلؤٓلٮف أك ثٌٕ٭ ٥يف أػؿل ،كاٛلةء ظةا٢
ثٲ٪٭ًلً -ف دىط وٺة  ٨٦يف اٵػؿل()40؛ ٵف ذ٠ ٟ٣ة٣جٕؽٝ ،ٲ :٢إٹ أف دنؽ
إظؽاً٬ل إٌف

اٵػؿل()44

أك ٱ١ٮ٩ة

٦ؿقٲذَل()44

٪ُ٦جذَل كًف ٱ ٨١ثٲ٪٭ًل ثٕؽ

٠سٍل( )42كٹ ٦ةٕ٦ ٨٦ ٓ٩ؿٚذ٭ٛ ٥لة ٱ ٢ٕٛاٷ٦ةـ.
( )4صًلٔح.
دٛكػؽ ،ػٺؼ ٦ة ٟ٣كا٣نة.ٰٕٚ
¬
()4
( )2دٛكؽ ٍ٘٣ل ٔؾر.
( )2دٛكؽ إٹ ٕ٣ؾر.
( )5ٹ دىط.
( )4ٹ دىط إذا ٠ةف ٚٮؽ اٞ٣ة٦ح إٹ ٕ٣ؾر.
( )1دىط كد١ؿق.
( )1ٹ دىط إذا ٠ةف ٚٮؽ اٞ٣ة٦ح إٹ ٕ٣ؾر.
( )1ٱٕ :ٰ٪ا٩ؼٛةض اٷ٦ةـ  ٞ٤ُ٦نة ،كاردٛةٔٝ ٫ؽر اٞ٣ة٦ح أك دك١لة ،كثةٝٲ٭ة ٱٛكؽ ،كٚٲ٫
اٚلٺؼ ً٠ل ٦ؿ كً٠ل قٲأيت( .ثكذةف).
( )40اٛلؾ٬ت¬ ا٣ىعح  ٓ٦اٞ٣ة٦ح ،كإ٣ربة ثةٹ٩ذ٭ةء ،ٱٕ٣ :ٰ٪ٮ ّلؿ٠خ كظى ٢ثٕؽ ك٩عٮ ذ.ٟ٣
(ٗٲر) .كٝٮاق اٛلٛذٰٚ .إف ٓلخ ا٣ىٺة كًف ٱٛرتؽ ا٣كٛٲ٪ذةف وعخ ا٣ىٺة ،كإف ظى٢
اٹٚرتاؽ كصت ٔىل اٛلؤٓلَل إ٣ـؿ كأٓلٮا وٺٔلٚ ٥ؿادل .)Í( .كٝؿرق اٞ٣ة٬ل قٕٲؽ اٜلج.٢
(*) ٵ٣ ٫٩لٮز اٚرتاٝ٭ًل يف ظةؿ ا٣ىٺة.
(ٝ )44ةؿ يف ا٘٣ٲر :ٵ ٫٩ٹ ٤لى ٢اٹدىةؿ ٔىل ا٣ىٛح اٛلٍصكٔح إٹ ثؾ( .ٟ٣ثكذةف).
(ٔ )44ىل إ٣ةدة يف اٷرقةء.
(ٚ )42ٮؽ اٞ٣ة٦ح.

 :إذا و٤ٮا يف ٦ٮًٓ  ٥٤ْ٦ثة٣ذعؿم ٞ٤٣ج٤ح ٚذٮص٭ٮا أك ثٌٕ٭ٍٗ ٥ل
ص٭ح اٷ٦ةـ أٔةدكا إف ٔ٧٤ٮÉا ثؾ ٟ٣يف ا٣ٮٝخ( ،)4ٹ ثٕؽق ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص
كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱٕٲؽكف  ٞ٤ُ٦نة( ،)4كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱٕٲؽكف  ٞ٤ُ٦نة.
 :د ٙٞإ٦ة٦ح¬ ا٪٣كةء كقُ٭ ،)2(٨كٹ ٱىَ٤ل إٹ و ٛنة كاظؽان(ٚ ،)2إف
دٞؽ٦ذ٭ٚ ٨كؽت¬ ٔ٤ٲ٭ة كٔ٤ٲ٭ ،)5(٨ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت .كٔىل ٝٮؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ
ثةٓص( :)4دىط وٺٔلة ٹ  .٨٬كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ كاٵقذةذِ :لٮز وٺٔل٨
وٛٮ ٚنة .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓصِ :لٮز إذا ًف

ٱكٕ٭)1(٨

ا٣ى ٙاٵكؿٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٫

ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ك ٨٦أصةز وٺٔل ٨وٛٮ ٚنة أصةز دٞؽ٦٭ة ٔ٤ٲ٭.٨
 :إذا ْل٤٤خ اٛلؿأة ك٣ٮ أ٦ح وٛٮؼ ا٣ؿصةؿ ٦ى٤ٲح ٛ٪٧ٚؿدة ٹ ٱِص¬،
ك٦ؤٓلح ٕ٦٭ ٥دٛكؽ وٺٔلة¬ كوٺة  ٨٦ػٛ٤٭ة كٔ ٨ٱ٧ٲ٪٭ة كٱكةر٬ة ا،)1(É٢١٣
ػٺؼ ا٣نة ،)1(ٰٕٚكٝةؿ يف ا٣ـكااؽ :كاظؽ ٔ ٨ٱ٧ٲ٪٭ة ككاظؽ ٔ ٨ٱكةر٬ة
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر؛ ٚلرب اَ٣صٱح.
( )4يف ا٣ٮٝخ كثٕؽق.
( ) 2كٹ ٱنرتط أف ٱكذٮم ٔ ٨٦ىل ٱ٧ٲ٪٭ة كٱكةر٬ةَ( .شح أزًلر)٤ٚ .ٮ ك ٨ٔ ٨ٛٝٱ٧ٲ٪٭ة ًف
دىط إٹ أف ٱ١ٮف ٔ ٨ٱكةر٬ة ثٌٕ٭ ٨ك٣ٮ كاظؽة( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
(ٚ )2إف ًف ٱكٕ٭ ٨وَ٤ل ثإ٦ة٦ذَل¬( .ثؿ٬ةف) .كٝؽ دٞؽـ يف ا٣جٲةف ػٺٚ ٫ٚٲْ٪ؿ.
( )5ك ٢ٕ٣اٛلؿاد إذا دػ ٨٤يف ا٘لًلٔح ك٦ ٰ٬ذٞؽ٦ح ٔ٤ٲ٭ ،٨ٹ إذا دٞؽ٦خ ٔ٤ٲ٭ ٨يف ظةؿ
ا٣ىٺة كٔـ٪ٔ ٨٣٭ة ٔٞٲت دٞؽ٦٭ة ٚٺ دٛكؽ ٔ٤ٲ٭ٛ٦( .É٨ذٰ).
(*) اٞ٣ٲةس أف ٬ؾق اٛلكأ٣ح دنج ٫دٞؽـ اٛلؤدٔ ٥ىل اٷ٦ةـ ،كا١ٕ٣ف ٱأيت ٔىل أو ٢أيب
إ٣جةس كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ،ٙإٹ أف ٱٞةؿ :د٪ةكٜلة ا٪٣٭ٰ ٛٚكؽت ٔ٤ٲ٭ة( .مة.)Í( )ٰ٦
( )4ا٣ؾم يف أكؿ ثةب وٺة ا٘لًلٔح يف ٝٮ٦ :٫٣كأ٣ح :كإً٩ل دىط إ٦ة٦ح ٬ ٨٦ٮ ثة.ٖ٣
( )1كٔ ٨ا٣نٲغ¬ أيب زةثخ  ٨٦ا٪٣ةرصٱح إف  ٨٠ػ ٙ٤ا٣ؿصةؿ ٚىٛٮ ٚنة ،كإف  ٨٠كظؽ٨٬
ٚى ٛنة كاظؽ نا( .ز٬ٮر ث .)٫ْٛ٤ك٬ؾا ٝٮؿ راثٓ يف اوُٛةؼ ا٪٣كةء ً٠ل يف ا٘٣ٲر.
( )1إف ٔ٧٤ٮا ً٠ل يف اٵز٬ةر.)Í( .
(ٞٚ )1ةؿ :ٹ ٱِص ً٠ل يف وٺة ا٘ل٪ةزة٪٤ٝ .ة :اٵو٠ ٢ل٪ٮع؛ ٵف وٺة ا٘ل٪ةزة يف ذٟ٣
ٍ٘٠ل٬ة( .ثكذةف).

ككاظؽ ػٛ٤٭ة اٛلكة٦خ ٜلةٝ .ةؿ يف اٍ٣صح :كا٤ٕ٣ح ٠ٮ١لة كٛٝخ يف ٍٗل ٦ٮٛٝ٭ة
ا٣ؾم َشع ٜلة ،ٱٕ :ٰ٪ك ٥٬يف ٍٗل ٦ٮٛٝ٭ ٥ا٣ؾم َشع ٜل٤ٚ .٥ٮ صةءت اٛلؿأة
ٹظٞح ككٛٝخ ثَل ا٣ىٛٮؼ ٦ؤٓلح ٤ٕ٤ٚ٭ة ٹ دٛكؽ ٔ٤ٲ٭ ،)4(٥كٝةؿ اٛل٪ىٮر
ثةٓص كاث ٨اٚل٤ٲ :٢إً٩ل دٛكؽ ٔ٤ٲ٭ ٥إذا ٔ٧٤ٮا¬ ُلة( ،)4ٹ إف ص٭٤ٮا ،كٝةؿ ا٣كٲؽ
٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :إذا ٔ٧٤ٮا ُلة كرًٮا ،ٹ إف ٠ؿ٬ٮا ٚذٛكؽ ٔ٤ٲ٭ة ٹ ٔ٤ٲ٭.٥
ٝٲ :٢كإف ٠ة٩خ ٦ذ٤ٛ٪ح ًف دٛكؽ ٔ٤ٲ٭ .٥كٚٲْ٩ ٫ؿ¬ٝ .ٲ :٢ك٠ؾا إذا ٠ة٩خ
وٍ٘لة(ٝ .)2ةؿ يف ا٣ٮايف كاث ٨اٚل٤ٲ :٢ك١٬ؾا( )2يف وٺة¬ ا٘ل٪ةزة ،كٝةؿ أثٮ
صٕٛؿ كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱِص دػٮٜلة ٕ٦٭ ٥يف وٺة ا٘ل٪ةزة؛ إذ ٹ ١٦ةف ٜلة ٚٲ٭ة.
 :كٹ ٱِص¬ ٦ؿكر اٛلةر ثَل ا٣ىَٛل ك٣ٮ ٠ةف ا٦ؿأة أك ظًلر نا( ،)5ػٺؼ
اٙلك ٨كأٖلؽ كأظؽ ٝٮٍف ا٣نةٚ ٰٕٚٲ٭ًل كيف ا٤١٣ت اٵقٮد.

( )4إٹ إف ٓل٪١ٮا  ٨٦إػؿاص٭ة أك ٱ٪١٧٭ ٥ا٣ذٞؽـ  ٥٤ٚٱ٤ٕٛٮا( .ذ٦ةرم ،ك٬ج .)٢ك٠ؾا ٔ ٨ا٣كعٮٍف.
(*) كٝٲ :٢ث ٢دٛكؽ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ¬ اٵز٬ةر.
( )4يف ظةؿ¬ ا٣ىٺة ،كٔ٧٤ٮا أف ْل٤٤٭ة ٛ٦كؽ( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( )2ٱٕ :ٰ٪دٛكؽ .كاٵز٬ةر ػٺ.¬٫ٚ
(ٔ ُٙٔ )2ىل وؽر اٛلكأ٣ح ،ٱٕٚ :ٰ٪إ١لة دٛكؽ.
(ٞ٣ )5ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱ ُٓٞوٺة اٛلؿء ٨لء ،كادرأكا ٦ة اقذُٕذ ))٥كٔ ٨اث ٨ظ٪ج :٢ٹ
أم ٟيف ا١٣ت اٵقٮد ،كيف ٛ٩يس  ٨٦اٙلًلر كاٛلؿأة ٨لء .كظضذ٭ٕ ٥لٲٕ نة ٦ة ركل أثٮ ذر
ٔ ÷ ٫٪أٝ ٫٩ةؿ (( :إذا وىل ا٣ؿص ٢ك٣ٲف ثَل ٱؽٱ٨ ٫لء ٠ٮاقُح ا٣ؿظ ُٓٝ ٢وٺد٫
ا٤١٣ت اٵقٮد كاٛلؿأة كاٙلًلر)) ٝةؿ ا٣ؿاكم٤ٞٚ :خ ٵيب ذر٦ :ة ثةؿ اٵقٮد  ٨٦اٵٖلؿ
كاٵثٲي؟ ٞٚةؿ :ٱة اث ٨أػٰ ،قأ٣ذًٔ ٰ٪ل قأ٣خ رقٮؿ آص ÷ ٔٞٚ ٫٪ةؿ(( :ا٤١٣ت
اٵقٮد مٲُةف))٪٤ٝ .ة٩ ٫٤ٕ٣ :كغ ثًل ركٱ٪ة ،ك٦ؿصط ثٕ ٢٧اٵ٠سؿ ث( .٫ثكذةف)٤ٝ .خ :أك
يف ا٪٬ ُٓٞ٣ة ٞ٩ه ا٣سٮاب ٣رتؾ ا٣كرتة( .ثعؿ).

فصم [يف بياٌ حكى يٍ يهحق اإلياو يف انصالة]

ٙ ٨٦ل ٜا٘لًلٔح كٝؽ ا٩كؽ ا٣ىٙ

٤ٚٲضؾب()4

إ٣ٲ ٫كاظؽن ا ٪٦٭،)4(٥

كٱكذعت أف ٱ١ٮف  ٨٦اُ٣ؿؼ ،كأف ٱكةٔؽق اٛلضؾكبٚ ،إف ًف ٱ٪ضؾب  ٫٣وىل
كظؽق ٦ؤÊد نًل٤ٚ[ .ٮ صؾب رصٺن ز ٥وىل ١٦ةً ٫٩ف دىط¬ وٺد ،٫ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ
ث٤ ٨لٲٯ(.])2
 :إذا Êػيش ا٣ٺظ ٜأف ٱٕذؽؿ اٷ٦ةـ ٝج ٢دػٮ ٫٣يف ا٣ى٠ ٙرب كرٓ٠
كظؽق ،ز ٥ٱؽػ ٢يف ا٣ى ٙظةؿ ر٠ٮٔ ٫أك ثٕؽق ،أك ٣لؾب إ٣ٲٍٗ ٫لق إف أ٫٪١٦
ذ ٟ٣ث٤ٝ ٢ٕٛٲ ،٢كإٹ اقذ٧ؿ كظؽق ٕ٤٣ؾر.
 ٨٦ :أدرؾ اٷ٦ةـ

را ٕ٠نة()2

٠رب ٝةا نًل ز ٥د١جٍلة أػؿل ٤٣ؿ٠ٮع(،)5

ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل ٚٲ٭ة( ،)4كدىط¬  ٫٣رٕ٠ح إف أدر ٫٠را ٕ٠نة ،ٹ إف أدر٫٠
ٕ٦ذؽٹن( )1إٹ ٔ٪ؽ أيب إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـةٚ .إف ٠ةف
( )4يف ا٘لٕ٧ح.)Í( .
(ّ )4ة٬ؿق كصٮب ا٘لؾب ،ك٬ٮ رصٱط ا٘٣ٲر ،كٱ٪ؽب¬ ٧٤٣ضؾكب اٷقٕةد.ا٬ػ كاٞ٣ٲةس أ٫٩
َشط يف وعح دػٮ ٫٣يف ا٘لًلٔح ،ٹ أ٣ ٫٩لت ،إٹ ٔ٪ؽ  ٨٦ٱٮصت ا٘لًلٔح ،كآص أٔ.)Í( .٥٤
( )2ٵٗ ٫٩ةوت ١٧٤٣ةف ،إٹ أف ٱ١ٮف اٛلضؾكب وجٲ نة  ٫٤ٚذً٠ Ê ٟ٣ل ٣ٮ كصؽق ثض٪ت اٷ٦ةـ،
ذ٠ؿق يف َشح ا٣جعؿ( .ثكذةف).
(*) ٦ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ٝةؿ يف(ب)٩ :كؼح ،كٝةؿ يف (أ) :وط أو.٢
(ٍ٦ )2صكٔ نة ٹ ٪٦كٲ نة.)Í( .
( )5ثٕؽ أف ٱُ٧بٝ ٨ؽر دكجٲعح.)Í( .
( )4ظضذ٪ة  ٢ٕٚا٣ىعةثح كا٣ذةثَٕل .كظضذ ٫أ١لة إً٩ل َشٔخ ظٲر أدرٝ ٫٠ةا نًل٪٤ٝ .ة :ٹ
ىط؛ ٤٣ذٍصٱ ٟثَل اٛ٣ؿض
٩ك٤ٚ ،٥٤ٮ ٠رب كاظؽة ك٩ٮل ُلة ٣ٺٚذذةح ك٤٣ؿ٠ٮع ًف ٱ ¬
كا( .٢ٛ٪٣ثكذةف).
( )1ك ٢٬ٱ١ٮف داػٺن يف ا٣ىٺة أك ٤لذةج إٌف اقذب٪ةؼ د١جٍلة اٷظؿاـ ثٕؽ اٞ٣ٲةـ ٤٣ؿٕ٠ح
اٵػؿل؟ ٤لذةج إٌف د١جٍلة Éاٷظؿاـ.
(*) ٚذٛكؽ؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٚةد ٫ثؿَ٪٠ل ٤ٕٚٲَل ٦ذٮا٣ٲَل( .ثكذةف) .كً٬ل اٞ٣ٲةـ ظةؿ ا٣ذ١جٍلة كا٣ؿ٠ٮع.

أدرٝ ٫٠ةا نًل( )4ز ٥ر ٓ٠اٷ٦ةـ كأذؽؿ ز ٥ر ٓ٠اٛلؤد )4(٥كأدرؾ اٷ٦ةـ ٕ٦ذؽٹ ن
وعخ  ٫٣رٕ٠ح ،ٹ إف أدر ٫٠قةصؽ نا إٹ ٔ٪ؽ.٥٬
¬
¬ :كٱكذعت ٛل ٨أدرؾ اٷ٦ةـ قةصؽان أف ٱكضؽ  )2(٫ٕ٦كٱكذ٧ؿ  ٫ٕ٦ظذٯ
ٱٞٮـ ز ٥ٱ١رب ٣ٸظؿاـ ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نةٝ :ٰٕٚؽ أصـأد ٫د١جٍلة ا٣كضٮد.
 ٨٦ :أدرؾ اٷ٦ةـ يف ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ أك يف قضؽة ٱٞٮـ ثٕؽ٬ة صةز
أف ٱ١رب ٝةا نًل كٱ٪ذْؿ اٷ٦ةـ ظذٯ ٱٞٮـ ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓصٝ ،ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :كإف
ٝؿأ ٝجٝ ٢ٲةـ اٷ٦ةـ صةز٤ٚ .ٮ ٕٝؽ  ٓ٦اٷ٦ةـ زٝ ٥ةـ ٞٚ ٫ٕ٦ةؿ اٙلٞٲ٣ :ٰ٪لٮز
كػؿج ٵيب¬ َة٣ت أ ٫٩ٹ
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ :ٹ ٣لٮز؛ ٵ ٫٩زٱةدة رٌ .٨٠
ٱ١رب( )2ظذٯ ٱٞٮـ اٷ٦ةـ(.)5

(٤ٚ :)4ٮ أدرؾ اٷ٦ةـ يف قضؽة ثٕؽ٬ة ٕٝٮد أك قضٮد ٞٚةؿ أثٮ ِ٦ص :ٹ
ٱىط أف ٱؽػ ٫ٕ٦ ٢ظةٜلة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ٱىط إف ًف ٱٕٞؽ ،٫ٕ٦
ٹ إف ٕٝؽ.
 :ك٦ة أدر ٫٠ا٣ٺظ ٓ٦ ٜاٷ٦ةـ  ٨٦ا٣ؿٕ٠ةت ٚ٭ٮ أكؿ وٺد،)1(É٫
( )4ٱٕ :ٰ٪ك٠رب.)Í( .
(ٝ )4ج ٢أف ٱأيت Êاٷ٦ةـ ثٮاصت اٹٔذؽاؿ ،كإٹ ٞٚؽ قج ٫ٞثؿَ٪٠ل ٦ذٮا٣ٲَل.)Í( .
( )2كٱ٦ ٢ٕٛة دٞذٌٲ ٨٦ ٫دكجٲط قضٮد كد١جٍل  ،٢ٞ٩ٹ ا٣ذن٭ؽ .كيف ا٣جعؿ :ٹ ٱ١رب ٣ؾٟ٣؛
إذ ٣ٲف ثىٺة.)Í( .
(*) ك٣ٮ يف ا٣كضؽة اٵػٍلة؛ إذ ٱؽرؾ ُلة ٌٚٲ٤ح ا٘لًلٔح ،ػٺ ٚنة ٘٤٣ـاٍف ٞٚةؿ :ٹ ثؽ أف
ٱؽرؾ رٕ٠ح ،ك٬ٮ ٝٮؿ ًٕٲَ( .ٙشح ٚذط) .ك ِٛ٣ا٣جعؿٚ :إف أدر ٫٠يف آػؿ قضؽة
قضؽ ٩ؽث نة¬ ،ك٦ذٯ ر ٓٚاثذؽأ ،ٹ يف ا٣ذن٭ؽ اٵػٍل ٚٺ ٱٕٞؽ؛ إذ ٹ ٱ٪ذْؿ ٝٲة.٫٦
( )2يف ا٣ىٮردَل  ٦نٕة .ك(.)Í

(ٝ ٨٦ )5ٮ ٫٣يف وٺة ا٘ل٪ةزة :إف ا٣ٺظ ٜٱ٪ذْؿ ظذٯ ٱ١رب اٷ٦ةـ ً٠ل ٣ٮ ٙل ٫ٞقةصؽ نا( .ثكذةف).
(٬ )4ؾا اٛ٣ؿع ٔىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص.
(ٞ٣ )1ٮؿ ٔيل ( :#إذا قج ٜاٷ٦ةـ أظؽ ٥٠ثيشء ٤ٚٲضٕ٦ ٢ة أدر ٫٠أكؿ وٺد ٓ٦ ٫اٷ٦ةـ)
=

كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح :ث ٢آػؿ٬ة ً٠ل ٬ٮ ٣ٸ٦ةـ .كٚةاؽة اٚلٺؼ يف
ا٪ٞ٣ٮت كاٞ٣ؿاءة( )4كا٘ل٭ؿ كاٛلؼةٚذح كد١جٍل وٺة إ٣ٲؽ.
 :كٱٞٮـ ا٣ٺظ ٜٷدًلـ وٺد ٫ثٕؽ دك٤ٲ ٥اٷ٦ةـ ا٣ذك٤ٲ٧ذَل  ٕ٦نةٚ ،Éإف
ٝةـ ثٕؽ اٵكٌف صةز ك٠ؿق( ،)4كإف ٝةـ ٝج٤٭ة ثُ٤خ وٺد ٫إف دٕ٧ؽ¬ ،ٹ إف ق٭ة،
 ٨١٣ٱ٪ذْؿق ٝةا نًل ظذٯ ٱك ٥٤ز ٥ٱذ ٥وٺد ٫كٹ ٱٕٮد إ٣ٲ ،)2(٫ذ٠ؿق يف ظٮا٨ل
اٷٚةدة .كٝةؿ اث ٨اٚل٤ٲ٣ :٢لٮز إٞ٣ٮد٪٤ٝ .ة :كٹ ٱ١رب ا٣ٺظ٪ٔ ٜؽ ٝٲة ٫٦إٹ أف
ٱ١ٮف يف ٦ٮًٓ ٕٝٮد ٠ ٫٣ة٣ذن٭ؽ اٵكقٍ أك ٱٞٮـ ا٣ٺظ ٓ٦ ٜاٷ٦ةـ ٚٲذةثٕ ٫يف
ا٣ذ١جٍل ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ٱ١رب Êيف ا.٢١٣
 :كٹ ٱ٪ذْؿ ا٣ٺظ Éٜقضٮد اٷ٦ةـ ٣ك٭ٮق( ،)2ػٺؼ اٛل٪ذؼت كاٛل٪ىٮر ثةٓص.
ك٬ٮ دٮٝٲ .ٙكٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح :ث ٢آػؿ٬ة؛ ٞ٣ٮ٦(( :÷ ٫٣ة أدر٠خ ٚى،٢
ك٦ة ٚةدٚ ٟة ))٫ٌٝكا٣ؾم ٚةد ٫أكٜلةٚ ،ذَٕل اٌٞ٣ةء٪٤ٝ .ة :أراد ٦ة ٚةت كٝذ ،٫كٱ١ٮف اٛلؿاد

ََ َ ُ
اْ ذَ َشت ْ َف َ َ َ
ك٦ة ٚةدٚ ٟأٓل ،٫كٔرب ثةٌٞ٣ةء ٔ ٨ا٣ذًلـ ً٠ل ٝةؿ دٕةٌفْ :صذلغ
ذ َ
َ َ ُ
الطَلةُّص [ا٘لٕ٧ح ]40أم :أٓلخ( .ثكذةف).
غ َيجِ
أم :أٓل٭ ،٨كٝٮْ :٫٣صفإِذا ك ِ

اتّص [ٚى٤خ]44
شٍٔ ٍ

( )4ٱٕ :ٰ٪يف كصٮب اٞ٣ؿاءة يف اٳػؿدَل؛ ٵف زٱؽ نا ٱٮصت اٞ٣ؿاءة يف اٵك٣ذَل ،كً٬ل
اٳػؿدةف يف ا٪ٔ ٢ٕٛ٣ؽق إذا أدرؾ اٷ٦ةـ يف اٳػؿدَل٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة).
( )4كوعط اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #أ١لة دٛكؽ إذا ٝةـ ٝج ٢دًلـ ا٣ذك٤ٲ٧ذَلَ( .شح أز٬ةر)
(.)Í
(ٝ )2ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إف ٠ةف ٝؽ مةر ٫٠يف إٞ٣ٮد ًف ٱٕؽٚ ،إف ٔةد ثُ٤خَ( .شح أز٬ةر).
ٱٕٮد  ٞ٤ُ٦نة؛ إذ ٹ ر ٨٠ثٕؽق ٣لذٕ٧ةف ٚٲ٠( .]4[٫ٮا٠ت) .كٝؿرق ا٣كٲؽ أٖلؽ
¬
كاٛلؼذةر أ٫٩
ا٣نةٍٗ ٨٦ ٰ٦ل ٚؿؽ ثَل ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ كٍٗلق .قٮاء مةر ٫٠أـ ٹ ،ك٠ٺـ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل
ظٲر ٠ةف يف ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ١٬ ،ؾا ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر.)Í( .
¬
ٱىط
(*) ث ٢ٱ٪ذْؿ ٝةاًلَ( .شح اٵز٬ةر).
(ٚ )2إف ا٩ذْؿ ًف دٛكؽ إف ٠ةف ٦ٮًٓ ٕٝٮد  ،٫٣كإٹ ٚكؽتٔ( .ة٦ؿ) .كٝٲ٬ :٢ٮ ٦ٮٕٝ ًٓÊٮد ٫٣
 ٞ٤ُ٦نة؛ ٣ٮصٮب اٛلذةثٕح.
-------------------------

[ً٠ ]4ل قٲأيت يف ثةب قضٮد ا٣ك٭ٮ يف اٛلكأ٣ح ا٣ؿاثٕح  ٨٦أكؿ ا٣جةب.

 :كإذا ٕٝؽ ا٣ٺظ ٓ٦ ٜاٷ٦ةـ يف دن٭ؽق ك٣ٲف ٬ٮ ٦ٮًٓ دن٭ؽ ٫٣
ق١خ( ،)4كإف دن٭ؽ صةز ك٠ؿق ،)4(Êكٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ٱكذعت(.)2
 ٨٦ :وىل

ٛ٪٦ؿد نا()2

ز ٥ظِصت صًلٔح يف د ٟ٤اٛ٣ؿٱٌح ٩ؽب ¬٫٣

ا٣ىٺة ٕ٦٭ )5(٥كٚة ٝنة يف اْ٣٭ؿ كإ٣نةء ،ػٺ ٚنة ٣ـٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح يف
اٛ٣ضؿ كإُ٣ص كاٛل٘ؿب .كد١ٮف اٛ٣ؿٱٌح  ٰ٬ا٣سة٩ٲح( )4إذا ٩ٮا٬ة ٚؿً٪ٔ ٫ؽ¬
اٜلؽكٱح( ،)1كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح:
( )4كذ ٟ٣ٵ٣ ٫٩ٲف ٦ٮًٕ نة ٣ذن٭ؽق( .ثكذةف).
( )4كٱكضؽ ٤٣ك٭ٮ.)Í( .
(*) ٦ة ًف ٱ٠ ٨١سٍل نا ث٘ة٣ت ّٔ ٫٪ة٦ؽ نا ٚكؽت.)Í( .
(٣ )2بٺ ٥ل٤ٮ  ٨٦ا٣ؾ٠ؿ( .ثكذةف).
( )2أك صًلٔح مٚ ٟٲ٭ة.)Í( .
( )5كذ٣ ٟ٣بٺ ٱ٪كت إٌف اٷٔؿاض كاٹقذ٭ة٩ح ثىٺة ا٘لًلٔح ،كٛلة ركل ٱـٱؽ ثٔ ٨ة٦ؿ ٝةؿ:
صبخ كرقٮؿ آص ÷ يف ا٣ىٺة ٚض٤كخ كًف أدػٕ٦ ٢٭ ٥يف ا٣ىٺةٚ ،ةُ٩صؼ
ٔ٤ٲ٪ة ٚؿآٌل صة٣ك نة ٞٚةؿ :أًف دك ٥٤ٱ ة ٱـٱؽ؟ ٤ٝخ :ثىل ٱة رقٮؿ آص ٝؽ أق٧٤خٝ ،ةؿًٚ :ل
 ٟٕ٪٦أف دؽػ ٓ٦ ٢ا٪٣ةس يف وٺٔل٥؟ ٤ٝخ :إٌل ٪٠خ ٝؽ و٤ٲخ يف ٪٦ـٍف كأ٩ة أظكت
أف ٝؽ و٤ٲخٝ ،ةؿ :إذا صبخ ا٣ىٺة ٚٮصؽت ا٪٣ةس ٚىٕ٦ ٢٭ ،٥كإف ٪٠خ ٝؽ و٤ٲخ
٤ٚذ ٨١د٩ ٟ٣ ٟ٤ة٤ٚح ك٬ؾق اٛل١ذٮثح .كظضح زٱؽ كأيب ظ٪ٲٛح يف اٛ٣ضؿ كإُ٣ص ٠ؿا٬ح
ا٣ىٺة ثٕؽً٬ل ،كيف اٛل٘ؿب أ١لة دىٍل م ٕٛنة ثةٷٔةدة ،كاٛلٍصكع يف وٺة ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ أف
د١ٮف كدؿ نا٪٤ٝ .ةً :ف ٱٛى ٢ا٣ؽ٣ٲ( .٢ثكذةف).
(*) إذا ًف ٱٝ ٨١ؽ ػؿج كٝخ اٹػذٲةر؛ ٵف ٞلةْٚح ا٣ٮٝخ أكٌف  ٨٦ا٘لًلٔحَ( .شح ٚذط).
( .)Íك ٫ْٛ٣ظةمٲح :ظٲر ٠ةف ذ ٟ٣يف ٩ى ٙاٹػذٲةر.)Û( .
(ٕٚ )4ىل ٬ؾا ٱٕٲؽ ا٣ك ٨٪إٹ ٛ٤٣ضؿ٠( .ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ).
(ٞ٣ )1ٮ ÷ ٫٣يف ػرب ٱـٱؽ٤ٚ(( :ذ ٨١د٩ ٟ٣ ٟ٤ة٤ٚح)) .كظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص ك٦ ٫ٕ٦ ٨٦ة
ركم ٔ ÷ ٫٪أ ٫٩وىل ا٣ىجط يف ٦كضؽ اٚلٲً٤ٚ ،ٙل ٚؿغ  ٨٦وٺد ٫رأل رصَ٤ل يف
يت ُلًل دؿدٕؽ ٚؿااى٭ًلٞٚ ،ةؿ٦(( :ة ً١ٕ٪٦ل أف
ٔيل ُلًل ،يٚأ ى
آػؿ اٞ٣ٮـ ًف ٱى٤ٲة ٞٚ ٫ٕ٦ةؿَّ :
دى٤ٲة ٪ٕ٦ة؟)) ٞٚةٹ :ٱة رقٮؿ آص ،إ٩ة ٪٠ة ٝؽ و٤ٲ٪ة يف رظة٪٣ةٞٚ ،ةؿ(( :ٹ دٕٛٺ ،إذا
=

إ١لة ٩ة٤ٚحٝ .ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :كدؿدٛي اٵكٌف Éثةٍ٣صكع يف ا٣سة٩ٲح ث٪ٲح
ا٣ؿٚي( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ثةٛ٣ؿاغ ٪٦٭ة وعٲعح .كٚةاؽة
اٷٔةدة( )4أـ ٹٝ .ةؿ يف
Ê
اٚلٺؼ إذا ٚكؽت ا٣سة٩ٲح ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ٚٲ٭ة  ٢٬د٤ـ٫٦
اٍ٣صح :ك٬ؾا¬ يف ا٣ى٤ٮات اٚل٧ف ،ٹ يف ٍٗل٬ة ً٦ل ٱىىل صًلٔح ٚٺ ٱؽػ ٢يف
ا٘لًلٔح ٝ ٨٦ؽ وىل ٛ٪٦ؿد نا(.)2
٤ٚ :ٮ وىل ٛ٪٦ؿدان ز ٥أراد أف ٱؤـ ثٍ٘لق يف د ٟ٤ا٣ىٺة ٕٚىل ٝٮؿ أيب
َة٣ت ٱىط()2؛ ٵف ا٣سة٩ٲح  ٰ٬اٛ٣ؿٱٌح ٔ٪ؽق ،كٵف ٦ة كرد ٔىل ػٺؼ
اٞ٣ٲةس(ٝ )5ٲف ٔ٤ٲٍٗ ٫لق ٔ٪ؽق ،كٹ ٱىط ذٔÉ ٟ٣ىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص()4؛ ٵ٫٩
و٤ٲذًل يف رظةً١٣ل ز ٥أدٲذًل ٦كضؽ صًلٔح ٚى٤ٲة ٕ٦٭ٚ ٥إ١لة ً١٣ل ٩ة٤ٚح))( .ثكذةف) .ٱٞةؿ:
٤ٕ٣٭ًل ٝؽ ٠ة٩ة و٤ٲة صًلٔح؛ ٕلٕ نة ثَل اٵد٣ح.
( )4ك٤٣ؿٚي َشكط زٺزح :اٵكؿ :أٹ ٱ١ٮف ٝؽ وىل اٵكٌف صًلٔح.
ا٣سةٌل :أٹ ٱٌ٧ص ٩ى ٙكٝخ اٹػذٲةر[.]4
ا٣سة٣ر :أف ٱ١ٮف يف اٚل٧ف ا٣ى٤ٮات ،ٹ يف ٍٗل٬ة.)Í( .
( )4إٹ أف ٱٍصط ا٣ؿٚي ثىعح ا٣سة٩ٲح ٚٺ إٔةدة.)Í( .
(٪٤ٝ )2ة :يف ا٘ل٪ةزة ظ ،ٜكأ٦ة يف وٺة إ٣ٲؽ ك٩عٮق ٚةٞ٣ٲةس وعح ا٣ؿٚي.
(ٝ )2ةؿ يف ا٘٣ٲر :ك٬ؾا ٱٌٕ ٙثٝ ٫ٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط اٛلذٞؽـ .ٱٕ ٰ٪أ١لة دؿدٛي
ثةٛ٣ؿاغ ٪٦٭ة.
( )5كأ ٥٤أف ٦ة كرد يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ٟلةٞ٤٣ ٙ٣ٲةس؛ ٵف ا٣ؿٚي ٹ ٱىط أف ٱذ٪ةكؿ ا،٢٧ٕ٣
ٵٝ ٫٩ؽ كصؽ ،كٹ ٱذ٪ةكؿ ا٣سٮاب؛ ٵ ٫٩ٹ ٱجُ ٫٤إٹ ا١٣جةاؿ ،كٹ ٱذ٪ةكؿ اٷصـاء؛ ٵف
ذ٦ذٝ ٫ؽ ثؿأت ثٛؿاٗ ٨٦ ٫اٵكٌف( .ز٬ٮر).
( )4كاٷ٦ةـ اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص ٝ #ؿر ٝٮؿ أيب َة٣تٝ ،ةؿ :ك٬ٮ ٤ل ٨ٔ ِٛاٛلضة٬ؽ  ªأف
أثة َ٤ت ٱٞٮؿ :ٹ دىط؛ ٵف ا٣ىٺة صـء  ٨٦ا٤ٕ٣ح ،ك٬ٮ أ ٫٩ٹ ٱؿٚي وٺد ٫ز ٥ٱؤـ
ُل ،٥ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ااذ ٥ثٍ٘لق ٚةٕ٣ةٝؽ ٜلة ٍٗلقٚ ،٭ٮ ٔىل دىعٲط ٬ؾق ا٣ؿكاٱح ادٛةؽ ثٲ٫٪
كثَل اٛلؤٱؽ ثةٓصٓ( .لخ  ٨٦إ٦ٺء اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص .)#
-------------------------

[ ]4يف اٛل٘ؿب .)Í( .ٍٞٚ

٥لة ٙ٣يف ا٣ٮص٭َل  ٕ٦نة .كٝؽ ذ٠ؿ اٞ٣ةق ٥أف ٩ ٨٦يس ا٪ٞ٣ٮت اقذعت  ٫٣إٔةدة
ا٣ىٺة ٠ة٤٦حْٚ ،ة٬ؿق أ ٫٩ٱىط رٚي إ٣جةدة ا٪٣ةٝىح ٷٔةدة أ٪٦ ٢٧٠٭ة(،)4
كٝؽ ذ٠ؿكا ٦س ٫٤يف اُ٣ٮاؼ ا٪٣ةٝه.
¬ ٨٦ :وىل ٛ٪٦ؿدان ز ٥ظِصت ا٘لًلٔح ك٬ٮ يف ظةؿ وٺد ٫اقذعت ٫٣
اٚلؿكج ٪٦٭ة كا٣ؽػٮؿ يف ا٘لًلٔح ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف (.)4
 :إذا أظف اٷ٦ةـ ثؽاػ ٢ك٬ٮ را ٓ٠ا٩ذْؿق ٩ؽث نة( ،)2ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ صٕٛؿ( ،)2ػٺؼ¬ أيب ظ٪ٲٛح كاٞ٣ة٬ل زٱؽ( .)5ك٣ٲف
ٹ٩ذْةرق ظؽ ٞ٦ؽر ،كٝةؿ اٵٍ٦ل ٔيل كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ :إٌف دكٓ دكجٲعةت.
كَ ٨٦ٮؿ يف وٺد ٫أك قضٮدق ٘٣ؿض ًف ٱِصق¬ ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح كاٹ٩ذىةر.
 ٨٦ :أدرؾ اٷ٦ةـ را ٕ٠نة يف اٵكٌف  ٨٦اٛ٣ضؿ ٚؽػ ٫ٕ٦ ٢زٝ ٥ة٦ة إٌف
ا٣سة٩ٲح ٚؿ ٓ٠اٷ٦ةـ ٝج ٢ٱٞؿأ ٚإ ٫٩ٱٕـؿ وٺد ٨ٔ É٫إ٦ةٕ٤٣ ٫٦ؾر كٱٞؿأ ٛ٪٣ك،٫
(٪٤ٝ )4ة :رٚي ٦ة ٝؽ ٛ٩ؾ ٦كذعٲ ٢إٹ ٦ة ػىح ا٣ؽ٣ٲ( .٢قًلع).
(*) كٝؽ ٦ؿ ٦س ٫٤يف اٛلكأ٣ح ا٣ؿاثٕح ٝ ٨٦ج ٢وٺة ا٘لًلٔح.
(ّ )4ة٬ؿق  ٞ٤ُ٦نة ،كٝٲ :٢إذا ػيشٚ Éٮت ا٘لًلٔح .كٝة٣خ اٙلٛ٪ٲح :ٱكٔ ٥٤ىل رٕ٠ذَلٚ ،إف
٠ةف ٝؽ زاد ٔ٤ٲ٭ًل أٓل٭ة أرثٕ نة( .ثكذةف) .ث ٢ٱكٔ ٥٤ىل زٺث .ك(.)Í
( )2فرع :إذا َٮؿ اٛلىيل أر٠ةف ا٣ىٺة ث٪ٲح اٹ٩ذْةر ٧٤٣ىَ٤ل ٚإف ٪٤ٝة« :إٍ٦ ٫٩صكع» ً٠ل
٬ٮ ّة٬ؿ ا٣ك٪ح ٠ةف ٌٚٲ٤ح ،كإٹ ٠ةف  ٕٚن
ٺ دٛكؽ ا٣ىٺة ثة١٣سٍل ً٠ ،٫٪٦ل إذا  ٢ٕٚذٟ٣
٬ؿث نة ٦ ٨٦ٮاص٭ح اٍ٘٣لٕ٦( .ٲةر) .كٝٲ :٢ٹ ٱٛكؽ ك٣ٮ زاد .ك(.)Í
( )2كظضذ٭ ٥أ٠ ÷ ٫٩ةف ٱُٲ ٢ا٣ؿ٠ٮع إذا أظف ثؽاػ .٢كٔ ÷ ٫٪أ٠ ٫٩ةف ٱٞٮـ يف
ا٣ؿٕ٠ح اٵكٌف  ٨٦اْ٣٭ؿ ظذٯ ٹ ٱك ٓ٧كٝ ٓٝؽـ ؛ ٵص ٢إدراؾ ا٣ؿٕ٠ح اٵكٌف( .ثكذةف).
( )5كظضح أيب صٕٛؿ كاٞ٣ة٬ل زٱؽ أف اٷ٦ةـ ٦أ٦ٮر ثة٣ذؼٛٲ ،ٙكاٹ٩ذْةر ٚٲ ٫دُٮٱ٢
٤٣ىٺة .كٝؽ ٱٕ ٢٤ثأف اٹ٩ذْةر ٤لى ٢ث ٫ا٣ذٍصٱ ٟيف ا٣ىٺة ،ك٣ٲف ثة٣ٮاًط؛ ٚإٝ ٫٩ؽ
ذ٠ؿ يف اٍ٣صح أف َ ٨٦ٮؿ يف وٺد ٫ظذٯ ٱؾ٬ت ٔٗ ٫٪ؿٱ ٫٧ٱٕ ٰ٪اٛلجًُ -٢ف ٱِصق
ذ ،ٟ٣ك٦س ٫٤يف اٹ٩ذىةرٝ ،ةؿ ٚٲ :٫ٵف اٙلك ٨ثٔ ٨يل ٠ #ةف ٱؿ٠ت يف و٘ؿق ٔىل
ّ٭ؿ ا٪٣جٰ ÷ ك٬ٮ قةصؽ ٚٲ٪ذْؿق قةصؽ نا ظذٯ ٱ٪ـؿ ٔ٠( .٫٪ٮا٠ت).

كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة :ث ٢ٱذةثٕ ٫كٱذع ٢٧اٷ٦ةـ ٔ ٫٪اٞ٣ؿاءة .ك٠ؾا يف
اٛلكةٚؿ إذا أدرؾ اٷ٦ةـ يف ر٠ٮع ا٣سة٣سح  ٨٦اْ٣٭ؿ أك إُ٣ص ز ٥ر ٓ٠اٷ٦ةـ يف
ا٣ؿاثٕح ٝج ٢ٱٞؿأ اٛلؤد ٥ا٣ٮاصت ٔ٤ٲٚ ٫إ ٫٩ٱٕـؿ .٫٪ٔÊ
 :ٱ١ؿق¨( )4أف دىىل ٚؿٱٌح كاظؽة صًلٔذَل يف ٦كضؽ كاظؽ يف كٝخ
كاظؽ ،ٹ يف كٝذَل( ،)4كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱ١ؿق أٱٌ نة إذا ٠ةف ٣ؾ ٟ٣اٛلكضؽ رادت
ك٠ةف ٱؤدم إٌف ا٣نع٪ةء .ك٬ٮ ٝٮم.
 :إذا أظؽث اٷ٦ةـ يف وٺد٧ٔ ٫ؽان ثُ٤خ كزٮاُلة ،كق٭ٮان ثُ٤خ ٹ
زٮاُلة ،كٹ دجُ ¬٢وٺة اٛلؤٓلَل يف ا٣ىٮردَل  ٕ٦نة( .)2كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ
( )4د٪ـٱ¬.٫
(ٝ )4ٮ« :٫٣ٹ يف كٝذَل» كذ ٟ٣ٵف د١سٍل ا٘لًلٔح ٦كذعت ،كرثًل ٹ ٱذٞٛٮف يف ا٣ىٺة يف
كٝخ كاظؽ ٣ذٛةكٔل ٥يف أًٔلٜل ٥كظؿٚ٭ .٥كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱ١ؿق .ك٬ٮ أٱٌ نة ٦ؿكم ٔ٨
ا٣نةٰٕٚ؛ ٵف ا٣ك ٙ٤ا٣ىة٣ط  ٨٦ا٣ىعةثح كا٣ذةثَٕل ًف ٱ٤ٕٛٮا ذ ،ٟ٣ث ٢رثًل ٔةثٮق؛ ٵ٫٩
ٝؽ ٱ١ٮف ثَل اٷ٦ةـ كثٕي ا٘لٍلاف ثٌ٘ح ك٠ؿا٬حٚ ،ٲٞىؽ أف ٱىيل ثٕؽق صًلٔح يف ذٟ٣
اٛلكضؽ ٘٦ةٱٌح ٣ؾ ٟ٣اٷ٦ةـ كصؿظ نة ٣ىؽرقٚ ،ٲؤدم ذ ٟ٣إٌف إ٣ؽاكةٝ .ةؿ  :#ك٬ؾا
يف ٦كةصؽ اٛلعةؿ كا٣ؽركب كاٞ٣ؿل ا٣ى٘ةرٚ ،أ٦ة اٛلكضؽ ا٣ؾم ٱأدٲ ٫ا٪٣ةس ٢٠ ٨٦
ص٭ح ٠ة٘لٮا ٓ٦كاٛلكةصؽ اٞ٣ؿٱجح  ٨٦اٵقٮاؽ ٚٺ ػٺؼ أ ٫٩ٹ ٠ؿا٬ح يف إٝة٦ح ا٘لًلٔح
ٚٲ٦ ٫ؿة ثٕؽ ٦ؿة؛ ٵ ٫٩ٹ ٱؤدم إٌف دٛؿٱ ٜا٧٤١٣ح كٹ إٌف إ٣ؽاكة( .ثكذةف).
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣إ ٥١٩دى٤ٮف ُلًٚ ،٥ل و٤ط  ٥١٤ٚكٜل ،٥ك٦ة ٚكؽ ٤ٕٚٲ٥١
دك١ل .))٥كظضح اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ٝٮٝ ٨٦(( :÷ ٫٣ةء أك رٔ ٙيف وٺد٤ٚ ٫ٲُ٪صؼ
ك٣ٲذٮًأ ك٣ٲجٔ ٨ىل وٺد٦ ٫ة ًف ٱذ٪٣ . ))٥٤١ة ٦ة ٦ؿ يف ثةب ٦ة ٱٛكؽ ا٣ىٺة .كظضح
ا٣سة٣ر :أف وٺٔل٦ ٥ذٕٞ٤ح ثىٺد٪٤ٝ .٫ةٝ :ةؿ ÷(( :ك٦ة ٚكؽ ٤ٕٚٲ ٥١دك١ل))٥
ٚأكصت اٛ٣كةد ٔىل اٵا٧ح دكف اٛلؤٓلَل .ك ظضح ا٣ؿاثٓ :أف وٺة اٛلؤٓلَل ً٠ل ٦ ٰ٬ذٕٞ٤ح
ثىٺة اٷ٦ةـ يف ا٣ىعح ٚ٭ٰ ٦ذٕٞ٤ح ُلة يف ا٣جُٺف٪٤ٝ .ة :دٕ٦ ٜ٤ذةثٕح ،ث٪ٕ٧ٯ أ١ل٥
ٱٞٮ٦ٮف ثٞٲة ٫٦كٱٕٞؽكف ثٕٞٮدق ،كٔىل زٱةدة ا ٢ٌٛ٣ثةٕٞ٩ةد ا٘لًلٔحٚ ،٭ؾا ٪ٕ٦ٯ ا٣ذٕ،ٜ٤
ٹ اٛ٣كةد ٚٺ دٹ٣ح ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف).
(*) إف ٔـ٣ٮا ٚٮر نا .)Í( .كظؽ اٛ٣ٮر أف ٹ ٱذةثٕٮق يف ر ٨٠ثٕؽ ٚكةد ا٣ىٺة( .م١ةٱؾم) (.)Í

ظ٪ٲٛح ك٦ة :ٟ٣ٹ دجُ ٢وٺد ٫يف ا٣ك٭ٮ ،ث٥ ٢لؿج ٱذٮًأ ز ٥ٱٕٮد ٱذُ ٥ل.)4(٥
كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣ىةدؽ :دجُ ٢وٺة اٛلؤٓلَل  ٞ٤ُ٦نة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :دجُ٢
وٺٔل ٥ا ٢١٣يف ا٧ٕ٣ؽ ٹ يف ا٣ك٭ٮ.
 :كٱكذعت  ٫٣أف

ٱكذؼ)4(ٙ٤

ٍٗلق ٪٦٭٠ ٥ل ٨ٱى٤ط ك٣ٮ أظؽث¬

ٔ٧ؽان( .)2كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة كأظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت :ٹ
ٱكذؼ ٙ٤ظٲر دٕ٧ؽ(ٝ .)2ةؿ أثٮ إ٣جةسٚ :إف ٠ةف ا٣ؾم

ٱكذؼ)5(٫ٛ٤

يف

ا٣ى ٙا٣سةٌل ٦نٯ إ٣ٲ ٫اٞ٣٭ٞؿل ٣بٺ ٱكذٞج٤٭ ٥ثٮص٭ .)4(٫كػؿصٮا ٨٦ ٫٣
٬ؾا( )1صٮاز ا ٢ٕٛ٣ا١٣سٍل ٷوٺح ا٣ىٺة.
ٚ :إف ًف ٱكذؼ ٙ٤اٷ٦ةـ اقذؼ ¬ٙ٤اٛلؤٓلٮف أظؽ ،٥٬كٱ١ٮف اٚل٤ٲٛح ٠ل¬ ٨
ٝؽ
دػ ٓ٦ ٢اٷ٦ةـ ٝج ٢اٙلؽث ،إٹ أف ٱ١ٮ٩ٮا يف ا٣ؿٕ٠ح اٵكٌف صةز دٞؽٱ ٨٦ ٥دػ٢
 ٫ٕ٦ثٕؽ اٙلؽث( ،)1ك ٫٤ٕ٣ٱكذأ ٙ٩ا٪٣ٲح؛ ٵف اٹاذًلـ ثةٛلعؽث ٹ ٱىطٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
(٤ٚ )4ٮ ٠ةف اٷ٦ةـ ظٛ٪ٲ نة كػؿج كا٩ذْؿق اٛلؤد ٥اٜلؽكم  ٢٬دىط وٺة اٛلؤدٔ ٥ىل ٝٮ٪٣ة:
إف اٷ٦ةـ ظة٥٠؟ ٹ ٱجٕؽ¬ ذ..)Í( .ٟ٣
( )4كإذا اقذؼ ¬ٙ٤اٷ٦ةـ كصت ٔ٤ٲ٭ ٥اٛلذةثٕحٚ ،إذا ًف ٱأٓلٮا ث ٫ثُ٤خ وٺٔل ،٥ثؼٺؼ ٦ة
إذا اقذؼٍٗ ٙ٤ل اٷ٦ةـ ٚٺ ِلت ٦ذةثٕذ( .٫قًلع).
( )2ٵف ا٣ؽ٣ٲً ٢ف ٱٛى .٢كظضح  ٫ٕ٪٦ ٨٦أ٦ة اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت ٞٚةٹٝ :ؽ ثُ٤خ
كٹٱذ ٓ٦ ٫ا٧ٕ٣ؽ ،كأ٦ة أثٮ ظ٪ٲٛح ٚج٪ٯ ٔىل أو ٫٤أف ا٧ٕ٣ؽ ٛ٦كؽ ٔ٤ٲ٭ ٥ا٘ل٧ٲٓ( .ثكذةف).
( )2اٙلؽث.
( )5يف (أ) :اقذؼ.٫ٛ٤
(٣ )4بٺ ٱٕذٞؽكا أف وٺٔلٝ ٥ؽ ثُ٤خ ،كٵ ٫٩ٱ١ؿق ٧٤٣ىيل أف ٱكذٞج ٢كص٭ ٫وٮرة١ٚ ،ؿق ٫٣
إدػةٜل ٥يف اٛل١ؿكق .ك٪ٕ٦ةق يف ا٘٣ٲر .كٹ ثأس¬ أف ٱ٧٤١٭ ٥يف ظةؿ اٞ٣٭ٞؿل ثأف ٱٞٮؿ:
ا٣ـ٦ٮا ٦ىة ٥١ٚظذٯ ٱذٞؽٚ ٥١٦ٺف أك أظؽٚ ٥٠إف ٍف ٕ٦ؾرة يف اٚلؿكج( .دٱجةج).
( ٨٦ )1صٮاز اقذؼٺؼ  ٨٦يف ا٣ى ٙا٣سةٌل .كٱٞةؿ٬ :ٮ ٱ ٨١٧ث ٢ٕٛٱكٍل ٦ذذةثٓ ٚ ٓ٦ى٢
ثَل اٵٕٚةؿ.)Í( .
ىط؛ ٣بٺ ٱٮو ٙثأ١ل ٥دػ٤ٮا ٝج ٢إ٦ة٦٭.٥
( )1كٝٲ :٢ٹ ٱ Ê

٤لٲٯ ا٣جعٲجط :أك ً ٨٦ف ٱؽػ ،)4(٫ٕ٦ ٢ث ٢ٱجذؽئ ا٣ىٺة ُل ٥ك ٥٬ثةٝٮف ٔىل
وٺٔل .٥ك٠ؾا إذا ثُ٤خ Êوٺة اٷ٦ةـ ثٍ٘ل اٙلؽث(.)4
 :كاٹقذؼٺؼ ٔىل اٛ٣ٮر ،)2(Êك٬ٮ ٩ؽب¬( ،)2ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ أثٮ
إ٣جةس :إ ٫٩كاصت ٔىل ا٣رتاػٰ٤ٚ ،ٮا أٓلٮ٬ة ٚؿادل  ٓ٦إ١٦ةف اٹقذؼٺؼ ثُ٤خ
ٔ٪ؽق؛ ٵ١ل ٥ػؿصٮا  ٨٦ا٘لًلٔح ٍ٘٣ل ٔؾر ،ثؼٺؼ ٦ة إذا دؿ٠ٮ٬ة  ٨٦اٹثذؽاء(.)5
 :كاٹقذؼٺؼ ٹ ٱىط إٹ ٦ة دا٦ٮا¬ يف ذ ٟ٣ا٣ؿ ٨٠ا٣ؾم ثُ٤خ وٺة
اٷ٦ةـ ٚٲ ،٫ٹ ثٕؽق ٔ٪ؽً٬ل  ٦نٕة( ،)4ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٤ٚ ،ٮ ٠ة٩ٮا يف ظةؿ ا٣كضٮد كًف
ٱأدٮا ثة٣ٮاصت  ٫٪٦دٞؽـ اٚل٤ٲٛح كقضؽ ُل ،٥كٱٕٛٯ  ٨ٔ ٫٣زٱةدة ا٣كضؽة ٬ؾق ،كإف
٠ة٩ٮا ٝؽ ٤ٕٚٮا ا٣ٮاصت  ٨٦ا٣كضٮد ٜٔ ٰٛل ٨ٔ ٥اٹٔذؽاؿ( )1ز ٥ٱذٞؽـ اٚل٤ٲٛح،
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ ٫٩ٱذٞؽـ كٱكضؽ ز ٥ٱٕذؽ٣ٮف ٕلٲٕ نة( ،)1كٱٕٛٯ ٨ٔ ٫٣
زٱةدة ا٣كضٮد( .)1كإف ٠ةف ٝؽ  ٢ٕٚاٷ٦ةـ ا٣ٮاصت  ٨٦ا٣كضٮد دك١ل ٥أك ا١ٕ٣ف
دٞؽـ اٚل٤ٲٛح كقضؽ ز ٥أذؽ٣ٮا ٕلٲٕ نة(.)40
(٦ )4ؿاد اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط يف أكؿ رٕ٠ح ،ٹ يف زةٌل رٕ٠ح ٚٲٮا.ٜٚ
(*) كّة٬ؿ اٵز٬Êةر ػٺ .)Í( .٫ٚظٲر ٝةؿ :ك٣ٲكذؼ٦ ٙ٤ؤد نًل.
( )4ٱٕٚ :ٰ٪إ١لة ٹ دجُ ٢وٺة اٛلؤٓلَل ،كٜل ٥أف ٱكذؼٛ٤ٮا إف ًف ٱكذؼ.)Í( .ٙ٤
( )2كذ ٟ٣ٵف إٔٚةؿ ا٣ىٺة ٱنرتط ٚٲ٭ة اٛلٮاٹة ثعٲر ٹ ٚةو ٢يف إٔٚةٜلة كٹ دؿاػٰ( .ثكذةف).
(*) ٠ة٣نٕٛح.
(*) كظؽ اٛ٣ٮر ٦ة دا٦ٮا يف ا٣ؿ.)Í( .٨٠
( )2يف ٍٗل¬ ا٘لٕ٧ح.
(ٚ )5ذضـئ كٱأز٧ٮف ً٠ل ٦ؿ ٵيب إ٣جةس.
( )4أم٪ٔ :ؽ أيب إ٣جةس كاٛلؤٱؽ ثةٓص.
( )1ٱٕٛ٪٦ :ٰ٪ؿدٱٝ ٨ج ٢دػٮؿ اٚل٤ٲٛح ،ز ٥ٱذٞؽـ ثٕؽ أذؽاٜل( .٥ثكذةف).
(٣ )1بٺ ٥ل٤ٮ ر ٨ٔ ٨٠اٷ٦ة٦ح.
( )1كذً٠ ٟ٣ل ٱٕٛٯ  ٨ٔ ٫٣زٱةدة إٞ٣ٮد يف ٦ٮًٓ دن٭ؽ اٷ٦ةـ( .ثكذةف).
( )40كٝةؿ يف ا٘٣ٲر :كاٵٝؿب¬ ٔ٪ؽم يف ٬ؾق ا٣ىٮرة -أٔ ٰ٪ظٲر ٤لؽث اٷ٦ةـ يف ظةؿ
ا٣كضٮد -أف اٚل٤ٲٛح ٹ ٱذٞؽـ ،ث ٢ٱأ٦ؿق اٷ٦ةـ ثأف ٥لٚ ،٫ٛ٤ٲ٪ٮم اٷ٦ة٦ح ك٬ٮ ١٦ة ٫٩كٹ ٱِص
=

كٔىل اٚل٤ٲٛح أف ٱ٪ٮم اٷ٦ة٦ح ٔ٪ؽ دٞؽ ،٫٦كٔ٤ٲ٭٩ ٥ٲح اٹاذًلـ ث ،٫ػٺؼ
¬
:
أوعةب ا٣نة ،ٰٕٚكٔىل أظؽ ٝٮٍف أيب إ٣جةس ٹ ٣لت ذٔ ٟ٣ىل اٚل٤ٲٛح.
ٚ :إف اقذؼ ٨٦ ٙ٤ٹ ٱى٤ط ٣ٸ٦ة٦ح  ٍٝك٩ٮكا اٹاذًلـ ث ٫ثُ٤خ¬ وٺٔلً٠ ٥ل
دٞؽـ ،كإف اقذؼ ٙ٤أ٦ٲ نة أك ق٤ك نة أك ٦ذٲ ٧نًل ٚإ١لة دىط¬ وٺة ٬ ٨٦ٮ ٦س٪٦ ٫٤٭ ،٥ٹ
٬ ٨٦ٮ أٝ ،٫٪٦ ٢٧٠ةؿ أثٮ إ٣جةس Ê:ك٣ٮ ٠ةف اقذؼٺؼ اٵ ٰ٦يف ا٣ؿٕ٠ذَل اٳػؿدَل؛
ٵ ٫٩ٹ ٱىط ااذًلـ اٞ٣ةرئ ثةٵ ،ٰ٦كٝةؿ يف ا٣ٮايف :ٱىط يف اٳػؿدَل ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر
ثةٓص :إذا ٠ةف اٵكؿ ٝؽ ٝؿأ ٝؽر ا٣ٮاصت يف ا٘ل٭ؿٱح وط اٹاذًلـ ُلؾا .ك٠ؾا إذا
٠ةف(ٞ٦ )4ٲ نًل كٚٲ٭ ٥اٛلٞٲ ٥كاٛلكةٚؿ ظٲر ٥لذٚ ٙ٤ؿً٭ًل وعخ وٺة اٛلٞٲَ٧ل دكف
اٛلكةٚؿٱٔ )4(٨ىل ٝٮؿ¬ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم.
¬ :كإذا ٠ةف اٚل٤ٲٛح ٹظ ٞنة ٝؽ قج ٫ٞاٷ٦ةـ ثؿٕ٠ح أك أ٠سؿ ٚإ ٫٩ٱً٠ ٢ٕٛل
٠ةف ٱ ٢ٕٛاٷ٦ةـ اٵكؿ ٚٺ ٥لة٫ٛ٣؛ ٵف ظ ٫٧١ٹزـ  ،)2(٫٣ذ٠ؿق يف اٍ٣صح٤ٚ ،ٮ
ػةٞٚ ٙ٣ةؿ اٛل٭ؽم( )2كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :دجُ ٢وٺد ،)5(Ê٫كٝةؿ ا٣كٲؽ
٠ٮف اٛلؤٓلَل ٔ ٨ٱ٧ٲ ٫٪كمًلٚ ٫٣إف ذ٣ ٟ٣لٮز ٕ٤٣ؾر ،ك٬ٮ أكٌف  ٨٦زٱةدة قضٮدٚ ،إذا ٠ةف
ا٣ذٞؽٱ ٥ٱؤدم إٌف زٱةدة قضٮد ٠ةف ٔؾر نا يف صٮاز كٝٮؼ اٛلؤٓلَل ثض٪ت اٚل٤ٲٛح[ٗ( .]4ٲر
ث .)٫ْٛ٤كٔٔ ٨ة٦ؿ٦ :س٬ ٢ؾا¬ إٹ ٠ ٨٦ةف ٦ذٞؽ ٦نة ٔ٤ٲٚ ٫ٲٕـؿ كٱىيل ٚؿادل ،ك٬ٮ اٛلؼذةر.
( )4أم :اٚل٤ٲٛح.
( )4ك ٢ٕ٣اٷ٦ةـ اٵكؿ ٦كةٚؿ ،أك ٞ٦ٲ ٥كٚكؽت يف ا٣سة٣سح كاقذؼٞ٦ ٙ٤ٲ نًل كٝؽ ٠ةف ٚةد٫
رٕ٠ح أك رٕ٠ذةفٚ ،ذىط ٞ٧٤٣ٲَ٧ل دكف اٛلكةٚؿٱ.)Í( .]4[٨
( )2ٱٞةؿ :إذا ٝةـ اٚل٤ٲٛح اٛلكجٮؽ ٣ذًلـ وٺد ٢٬ ٫ٱىط أف ٱؽػ ٫ٕ٦ ٢داػ ٢يف ثٞٲح ا٣ىٺة
٣ٲأد ٥ث ٫أـ ٹ؟ ٤ٝخ :اْ٣ة٬ؿ ا٣ىعح¬ ؛ ٵ ٫٩ٹ ٦ة ٨٦ ٓ٩ذ ،ٟ٣ٵ ٫٩ظة ٥٠يف اٙلة٣ذَل.
(ٗةٱح ٹث ٨ظةثف) .كيف ثٕي اٙلٮا٨ل٤ٚ :ٮ دػ٦ ٢ؤد ٓ٦ ٥اٚل٤ٲٛح اٛلكجٮؽ ًف ٱأد ٥ث٫
إٹ ٚٲًل  ٨٦ ٫٣وٺة اٵكؿ.
( )2أٖلؽ ث ٨اٙلكَل.
( )5ٵف ظ ٥١اٵكؿ ٝؽ ٣ـ.٫٦

-------------------------

[ٚ ]4إذا ٝةـ دٞؽـ إذا ٓل ٨١ث ٢ٕٛٱكٍلٗ( .ٲر) (.)Í
[ ]4ككص٭ :٫أ ٫٩ٱٮو ٙأ ٫٩وىل اٛلكةٚؿ  ٓ٦اٛلٞٲ ٥يف اٵك٣ذَل.

٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ٹ ٱ٤ـ ٫٦ذ .ٟ٣كإذا ثُ ٖ٤ل ٥آػؿ وٺٔلٚ ٥إف ق٧٤ٮا كإٹ
ٝةـ( )4أد ٥وٺد ٫كا٩ذْؿكق ظذٯ ٱك ٥٤كق٧٤ٮا ٤ٚ ،)4(٫ٕ٦ٮ ق٧٤ٮا ٝج ٫٤ثٕؽ
ٝٲة ٫٦ثُ٤خ وٺٔل ،)2(٥ذ٠ؿق اٛل٭ؽم .#
 :كأ٦ة ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ ٣ٸ٦ةـ اٵكؿ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱ٤ــ اٚل٤ٲٛحÊ
أف ٱٕٞؽ ُل ،)2(٫٣ ٥كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱ٤ــ .كأ٦ة دن٭ؽ ٛ٩ك ٫اٵكقٍ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :إ ٫٩ٱٕٞؽ  ،٫٣كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ٤ٚ ،ٮ ٕٝؽ ثُ٤خ¬ وٺد.٫
 :كإذا ٙل ٨اٷ٦ةـ يف وٺدٙ ٫ل ٪نة ٛ٦كؽ نا(ٞٚ )5ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :دجُ ٢وٺد٫
كوٺٔل٥؛ ٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٵ ٫٩ٱذع ٢٧اٞ٣ؿاءة ٔ٪٭٤ٚ ،٥ع٤٠ ٫٪ع٪٭ ،٥كٝةؿ اثÊ٨
اٚل٤ٲ :٢اٛلؿاد ث ٫إذا ًف ٱٕـ٣ٮا ٔ ،٫٪أ٦ة ٣ٮ ٔـ٣ٮا وعخ وٺٔل .٥ك٬ٮ اٵكٌف.
¬ :إذا ٔؿم( )4اٷ٦ةـ أك إٔٝؽ أك أظُص ٔ ٨اٞ٣ؿاءة ٝج ٢أف ٱأيت ثة٣ٮاصت
٪٦٭ة كًف ٱؿج زكاؿ ٔؾرق يف كٝخ د ٟ٤ا٣ىٺة أٓل٭ة ٛ٪٣ك ،Ê٫كٔـ٣ٮا وٺٔل٫٪ٔ ٥
كاقذؼٛ٤ٮا  ٨٦ٱذُ ٥ل ،٥ك ٫٣أف ٱكذؼ ٙ٤أٱٌ نة إذا أ ¬٫٪١٦ث٤ٝ ٢ٕٛٲ .٢كإف رصة
( )4ٱٕ :ٰ٪ثٕؽ أف ٱٕ٦ ٙٞ٭ٝ ٥ؽر ا٣ذن٭ؽ.
( )4كث ٰٞاْ٪٣ؿ ٣ٮ ق ٥٤ا٣جٕي كث ٰٞا٣جٕي ٦ةذا ٣لت؟ ٚٲعذ ٢٧أف ٱٞةؿ :إَٺؽ اٵز٬ةر
كٱ٪ذْؿ ا٣جةٝٮف ،ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ
Ê
ٱٞذٌص كصٮب ا٩ذْةر ا٘ل٧ٲٓ ،ك٤لذ ٢٧أف ٱٞةؿ :ٱٞٮـ
اٞ٣ٲؽٱٕ ٨لٲٕ نةٛ٦( .ذٰ).
( )2إف ٝىؽ¬ كا اٹ٩ذْةر ،كإٹ ٚٺ كصٛ٤٣ ٫كةد ٔ ٓ٦ؽـ ٝىؽ اٹ٩ذْةر( .قًلع) ( .)Íكإف
ًف ٱٞىؽكا اٹ٩ذْةر ثُ٤خ وٺد٧ٔ ٫ٺن ثةٹ٩ذ٭ةء ظٲر ّ ٨ا٩ذْةرٚ ٥٬ة١٩ن ٙػٺ.٫ٚ
(م١ةٱؾم) .كاٛلٞؿر أ١لة ٹ دجُ٢؛ ٵف إ٣ربة ثْ.)Í( .٫٪
(*) ٝةؿ يف ا٣جعؿ٤ٝ :خ :كٹ كص -٫٣ ٫أمٛ٤٣ :كةد -يف ا٣ىٮردَل  ٕ٦نةَ( .شح ٚذط).
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱً٠ ٢ٕٛل ٠ةف اٵكؿ ٱ٢ٕٛ؛ ٵ ٫٩يف اٙلٞٲٞح دجٓ ٣ٸ٦ةـ اٵكؿ ٠أ ٫٩ٱىيل
ػ .٫ٛ٤كظضح اٛل٪ىٮر ثةٓص أٍٗ ٫٩ل ٹزـ ٣ٶكؿ كٹ ٦ٮًٓ ٕٝٮد ٤٣ؼ٤ٲٛحٚ ،ٺ ٱ٤ــ
اٳػؿ( .ثكذةف).
( )5يف ٦ؾ٬ج٭ًل أك اٷ٦ةـ.)Í( .
( )4يف (ب ،د) :أٔؿم.

زكاؿ ٔؾرق يف ا٣ٮٝخ ٚكؽت¬ وٺد -)4(٫ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص -ٹ وٺٔل،)4(Ê٥
كاقذؼٜ ٙ٤لٍٗ ٥لق ،إٹ أف ٱ١ٮف اٛلعُص ٝؽ ٝؿأ اٞ٣ؽر ا٣ٮاصت أد ٥وٺد٫
كاقذ٧ؿكا  ،٫ٕ٦ذ٠ؿق يف¬ ا٣جٲةفٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كظٲر ٣ػ ٥ٱٞؿأ Éا٣ٮاصت إذا أ٫٪١٦
ٱكذؼٍٗ ٙ٤لق ث٤ٝ ٢ٕٛٲ ٢كٱأد ٥ثٕ٦ ٫٭ ٥وعخ وٺد ٫إذا ٠ة٩خ ص٭ؿٱح()2؛ ٵ٫٩
ٱذع ٫٪ٔ ٢٧اٞ٣ؿاءة ٚٲ٭ة.
إذا ٦ةت اٷ٦ةـ يف ا٣ىٺة اقذؼٛ٤ٮا ٍٗلق ٱذُ ٥ل ،٥كٱُؿح اٛلٲخ
Ê :
ػٛ٤٭٩ ٥ؽث نة( ،)2كدٛكؽ وٺة  ٨٦ثةَشق .ك١٬ؾا إذا أٗٔ ٰ٧ىل اٷ٦ةـ أٱٌ نة ٚٺ
دٛكؽ وٺٔل ،٥ذ٠ؿق اٛل٪ىٮÊر ثةٓص( ،)5ك٬ٮ ٩كؼح اٍ٣صح كم٧ف اٍ٣صٱٕح،
ػٺؼ أ٠سؿ ٩كغ ا.)4(ٓ٧٤٣
( )4ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ اٵز٬ةر.
( )4إف ٔـ٣ٮا ٚٮر نا.)Í( .
(ٚ )2إف ًف ٱذ ٨١٧أك ٠ة٩خ رسٱح ٚكؽت وٺد ٫كاقذؼٗ( .ٙ٤ٲر) (.)Í
(*) ٝةؿ يف ا٘٣ٲر :كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف اٷ٦ةـ ٍٗل ٣ ٜ٤ٕ٦ىٺد ٫ثىٺة ٍٗلق ٚأمج ٫اٛلٛ٪ؿدً١ٚ ،ل
ٹ ٱىط أف ٱٕٞؽ٬ة ٛ٪٦ؿد نا ز ٥ٱذ٧٭ة ٦ؤد نًل ٍٗ ٨٦ل اقذب٪ةؼ ٠ؾ ٟ٣اٷ٦ةـ ٹ ٱذ٧٭ة ٦ؤد نًل،
كػرب أيب ث١ؿ ٦ذأكؿٝ .ةؿ يف ا٣جعؿ٪٤ٝ :ةٝ ٢ٕٚ :لؿد ،أك ٥لذه ث٫؛ ٣ىٺدُ ٫لٝ ٥ةٔؽ نا
كٝ ٥٬ٲةـ( .ثعؿ) .كيف اٙلٛٲِ ٦س ٢ا٣جٲةف ،كٝٮاق اٛلٛذٰ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر؛ إذ ٝؽ
إٞ٩ؽت صًلٔح ،كٹ ٠ؾ ٟ٣اٛلٛ٪ؿد ،كآص أٔٛ٦( .٥٤ذٰ).
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱ١ؿق اقذٞجةؿ اٛلٲخ .ك٣لٮز ٛل ٨ثةَشق اٚلؿكج  ٨٦وٺدٕ٤٣ ٫ؾر ،كٱٕٲؽ وٺد.٫
(ثكذةف) .كا٣ؾم ٝؿر ٔ ٨اٷ٦ةـ اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص أ ٫٩ٹ ٣لٮز ٜل ٥اٚلؿكج ٷوٺح وٺة
ٍٗل ٥٬كإٱسةر ٥٬ثةٌٛ٣ٲ٤ح ٔىل أٛ٩ك٭٠ ،٥ؾا .# Í
( )5ظٲر ٔـ٣ٮا ٔ٪ؽ ٔ٧٤٭ٚ ،٥إف ا٣ذجف ٚةٵو ٢ا٣ىعح.
( )4كذ ٟ٣ٵ١ل ٥دةثٕٮق ثٕؽ ٚكةد وٺد٫؛ ٵ ٫٩ٱأيت دٕٚةت ٤ٝٲٺن ٤ٝٲٺن ٚأمج ٫اٹاذًلـ
ثةٛلض٪ٮف ،ثؼٺؼ اٛلٮت ٚ٭ٮ ٱأيت دٕٚح كاظؽة٪٤ٝ .ة :ٹ ٩ك ٥٤اٞ٣ٲةس ٔىل اٛلض٪ٮف ،ث٢
اٷًٗلء ٠ةٙلؽث إف أٚةؽ ،كإٹ ١ٚةٛلٮت  ،كٵ٦ ٫٩ؿض ٦جُ٤٣ ٢عؿ٠ح ٚأمج ٫اٷٕٝةد
٣ٸ٦ةـ ،كإٕٝةدق ٹ ٱجُ ٢وٺٔل( .٥ثكذةف).
=

 :ك٦ة َشع ٚٲ ٫اٛلؼةٚذح  ٨٦اٞ٣ؿاءة ًف ٱذع٤٧٭ة Êاٷ٦ةـ ٔ ٨اٛلؤد٥
 ٞ٤ُ٦نة( ،)4ث ٢ٱٞؿأ ٛ٪٣ك ،٫ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كأوعةث .٫ك٦ة َشع ٚٲ ٫ا٘ل٭ؿ ٨٦
اٞ٣ؿاءة ٚإ ٫٩ٱذع٤٧٭ة ٔ ٨اٛلؤد ٥إذا قٕ٧٭ة  ،)4(É٫٪٦ٹ إف ًف ٱك٣ ٓ٧جٕؽ أك و)2(٥٧

أك رٱط أك٠سؿة أوٮات(ٚ )2ٲٞؿأ ٛ٪٣ك٦ ٫ة ًف ٱك ،٫٪٦ ٫ٕ٧ٹ ٦ة ق٤ٚ ،٫ٕ٧ٮ ٝؿأ ٓ٦
قًلٔ ٫ثُ٤خ وٺÊد٪ٔ ٫ؽ اٜلؽكٱح(ٝ ،)5ةؿ اٛلؿدًص :ك٣ٮ ٠ةف¬ ق٭ٮ نا( ،)4كٝةؿ اٛلؤٱؽ
ثةٓص كاٵ٠سؿ :ٹ دجُ ٢وٺد ٞ٤ُ٦ ٫نة( .)1كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱذع ٢٧اٷ٦ةـ
(*) ك ٰ٬ص٤ٲح ٹ إم١ةؿ ٚٲ٭ة ،كأ٠سؿ ٩كغ اٚ :ٓ٧٤٣كؽت وٺٔل.٥
( )4ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ قٕ٧٭ة اٛلؤد ٥؛إذ اٷ٦ةـ ٟلٍ ثؾ( .ٟ٣ثكذةف).
َ ُ َ ُْ

َ

َ

َْ

َْ ُ
ان ف ْ
اشخٍَِ ُكٔا ُُل َوأُ ِط ُخٔاّص [اٵٔؿاؼ ]402ك٩ ٰ٬ـ٣خ يف
( )4ظضذ٪ة ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صِإَوذا كرِئ اىلرء

مأف ا٣ىٺة ،كركم ذ ٨ٔ ٟ٣أيب ٬ؿٱؿة كاث ٨اٛلكٲت كاٙلك ٨ا٣جُصم كا٣ـ٬ؿم كٞل٧ؽ
ثٕ٠ ٨ت .كظضح أيب ظ٪ٲٛح كأوعةث ٫يف أف اٛلؤد ٥ٹ ٱٞؿأ  ٞ٤ُ٦نة ٝٮ٨٦(( :÷ ٫٣
٠ةف  ٫٣إ٦ةـ ٞٚؿاءة اٷ٦ةـ ٝ ٫٣ؿاءة)) كًف ٱٛى ٢ثَل ا٘ل٭ؿٱح كاَ٣صٱح٪٤ٝ .ةٞ :ل٧ٮؿ ٔىل
وٺة ا٘ل٭ؿ ،ٹ اَ٣ص ٚٲٞؿأ ٛلة أكرد٩ةق( .ثكذةف).

(*) ٔىل ظةؿ ٣ٮ ٠ةف ٬ٮ اٞ٣ةرئ ٵصـأق.)Í( .
( )2ٱٞةؿ٣ :ٮ قؽ أذ ٫٩ث ٨ُٞأك ٍٗلق  ٢٬ٱ١ٮف ٠ة٣ى٥٧؟ ذ٠ؿ ا٣كٲؽ أٖلؽ ا٣نة ٰ٦أ٫٩
٠ؾ.)Í( .ٟ٣
( )2أ٦ة ا٣ؿٱط ك٠سؿت اٵوٮات ٚٺ ٱٞؿأٚ .)Í( .ٲذع ٢٧اٷ٦ةـ؛ ٵف وٮت اٷ٦ةـ
أظؽ٬ة٬ ،ؾا ٛ٦٭ٮـ اٵز٬ةرٛ٦( .ذٰ) .ك ِٛ٣ا٘٣ٲر :ثوبيى٣ :ٮ ًف ٱك ٓ٧اٛلؤد ٥ص٭ؿ اٷ٦ةـ
ٵص٠ ٢سؿة اٵوٮات ٣ ٢٬لؿم ٝلؿل ا٣جٕؽ كا٣ى٥٧؟ ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل٣ :لؿم ٝلؿاً٬ل
ٚٲٞؿأ .كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵ٦ ٫٩ؽرؾ ٞ٤٣ؿاءة ٨١٣ ،ا٣ذجف ٔ٤ٲ ٫ثأوٮات ٍٗلقٗ( .ٲر).
(*) كّة٬ؿ اٹز٬ةر ٣جٕؽ أك و ٥٧أك دأػؿ .ٍٞٚ
(*) ٚإف ا٣ذجف ٣ ٢٬ؿ٬ش أك ثٕؽ ٚةٵو ٢كصٮب اٞ٣ؿاءة ٚٺ ٱذعٚ ،٢٧ٲٞؿأ ٛ٪٣ك .٫ك٠ؾا يف
ا٣ؿٱط إذا ا٣ذجف ٣ ٢٬ؿٱط أك ثٕؽ ٚٺ ٱذع ،٢٧ث ٢ٱٞؿأ ٛ٪٣ك.)Í( .٫
(٪٣ )5٭ٲ ٨ٔ ÷ ٫اٞ٣ؿاءة ػ ٙ٤اٷ٦ةـ ،كا٪٣٭ٰ ٱٞذٌص ٚكةد اٛل٪٭ٰ ٔ( .٫٪ثكذةف).
( )4أك رس نا ،آٱح أك أ٠سؿ٬ة.)Í( .
( )1ٵف ا٘ل٭ؿ كاٷرسار ٬ٲبذةف ٞ٤٣ؿاءة ٚٺ دجُ ٢ثةٛلؼةٚذح٪٤ٝ .ة :ٹ ٩ك ٥٤اٵو( .٢ثكذةف).

اٞ٣ؿاءة  ٞ٤ُ٦نة ،ث ٢ٱٞؿأ اٛلؤد ٥اٛ٣ةّلح  ٍٞٚرس نا ظٲر ٣ل٭ؿ إ٦ة.٫٦
٤ٚ :ٮ ق ٓ٧وٮت ٝؿاءة اٷ٦ةـ ٕل٤ح  ٨٦دكف دٛىٲ٤٭ة ٞٚةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ:
إ ٫٩ٱٛ١ٲ ،)4(٫كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ :ٹ ٱٛ١ٲ ،)4(¬٫ث ٢ٱٞؿأ.
٤ٚ :ٮ ٠ة٩خ اٞ٣ؿاءة ص٭ؿٱح ٣ٸ٦ةـ كرسٱح ٧٤٣ؤد٠ ٥ةْ٣٭ؿ ػ٨٦ ٙ٤
ٱىيل ا٘لٕ٧ح ّل ¬٢٧اٷ٦ةـ اٞ٣ؿاءة ٔ .)2(٫٪كإف ٠ة٩خ رسٱح ٣ٸ٦ةـ كص٭ؿٱح
٧٤٣ؤد٩ -٥عٮ أف د١ٮف زة٣سح أك راثٕح ٣ٸ٦ةـ ك٧٤٣ ٰ٬ؤد ٥أكٌف أك زة٩ٲحٚ -إف
٠ةف اٷ٦ةـ ٹ ٱك ٓ٧ص٭ؿ اٛلؤدٚ ٥ٲ٭ة ص٭ؿ كٚة ٝنة ،كإف ٠ةف ٱكٞٚ ٫ٕ٧ةؿ اٞ٣ةق:٥
٣ل٭ؿ أٱٌ نة ، )2(Êكٝةؿ أثٮ َة٣ت :ٱ١ؿق  ٫٣ا٘ل٭ؿ إذا ٠ةف ٱ ٫٪١٧ٱأيت ثة٣ٮاصت ٨٦
ا٘ل٭ؿ يف آػؿ وٺد ،٫ك٬ٮ ٦ؿكم ٔٔ ٨يل .#
 :إذا ػةٚخ اٷ٦ةـ اٛلؤٱؽم ثةٞ٣ؿاءة( )5ا٘ل٭ؿٱح كػ٬ ٫ٛ٤ؽكم ٚإ٫٩
٣ل٭ؿ كصٮÊث نة ،كإف ٠ةف ػ٦ ٫ٛ٤ؤٱؽم(ٕٚ )4ىل ٝٮؿ أيب َة٣ت ٥لةٚخ ٩ؽث نة ،كٔىل
ٝٮؿ اٞ٣ةق٥ ٥لٍل ثَل ا٘ل٭ؿ كاٛلؼةٚذح.
( )4كٝٮاق اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ ٨ث ٨اٙلك٨؛ ٵ٤ ٫٩لى ٢ثٕ٦ ٫ؿٚح ٝؿاءة اٷ٦ةـ ،كٕ٦ ٓ٦ؿٚذ٭ة
َْ

ٱكذٞٲ ٓ٪٦ ٥اٞ٣ؿاءة ،كذ ٟ٣يف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوأُ ِطخُٔاّ..ص اٳٱح ،ك((٦ة ٍف أ٩ةزع اٞ٣ؿآف))..
اٚلرب ،كٝٮاق اٛلٛذٰ كا٣نة ٰ٦كاٛلذٮٔ ٢٠ىل آص كقٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر.

(*) ك٠ٺـ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٬ #ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣أك ص٭ؿ ٚٲك١خ.
(*) أ٦ة ٣ٮ ٠ةف ٚؿً٭ ٥ا٣ذكجٲط ٚٺ ٱذع ٢٧اٷ٦ةـ ٔ ٨اٛلؤد٥؛ ٵ ٫٩ٹ ٱذع ٢٧إٹ اٞ٣ؿآف.)Í( .
( )4كٝٮاق ٦نةاغ ذ٦ةر.
(*) ك١٬ؾا اٚلٺؼ يف اٵذاف ،كاٵوط ٠ٺـ¬ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ث ٨أٖلؽ.
( )2إف قٕ٧٭ة دٛىٲٺن ،كإف ًف ٱكٝ ٓ٧ؿأ ٛ٪٣ك ٫رس نا ،ك٬ٮ ٚؿً.)Í( .٫
(ٚ )2إف ص٭ؿ اٷ٦ةـ يف ٬ؾق اٙلة٣ح ًف ٱذع ٨ٔ ¬٢٧اٛلؤد.٥
(*) ٵ ٫٩ٹ ٪٦ةزٔح ظةؿ إرسار اٷ٦ةـ.
( )5ك٣ٮ ص٭ؿ أٱٌ نة؛ ٵ٪ٔ ٫٩ؽق ق٪ح٬ .ٺ ٝٲ٠ :٢ة٣ؿٕ٠ح ا٣سة٩ٲح ظٲر ق ٫ٕ٧اٛلؤدٚ ٥ٲ٭ة؟
٠ؾ.ٟ٣
Ê
٫٤ٕ٣
( )4أم :اٷ٦ةـ ٦ؤٱؽم كاٛلؤد٦ ٥ؤٱؽم.

 :إذا ص٭ؿ اٷ٦ةـ يف اٞ٣ٲةـ اٵكؿ  ٨٦ا٘ل٭ؿٱح كاٛلؤد ٥ٱؿٱؽ ا٣ذٮصٕٚ ٫ىل
ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٱرتؾ ا٣ذٮص٫؛ ٵ ٫٩ثٕؽ ا٣ذ١جٍلة ٔ٪ؽق ،كٔىل ٝٮؿ اٜلةدم
ٱرت)4(٫٠؛ ٵٝ ٫٩ج ٢ا٣ؽػٮؿ يف ا٣ىٺة.
¬
ٹ
 ٨٦ :أدرؾ اٷ٦ةـ را ٕ٠نة ٞٚؽ ّلٝ ٫٪ٔ ٢٧ؿاءة د ٟ٤ا٣ؿٕ٠ح( )4كٚة ٝنة،
ذ٠ؿق يف اٍ٣صح ،Éك ٢٬ٱ٤ـ ٫٦أف ٱٞؿأ يف رٕ٠ح أػؿل ٝؽر ا٣ٮاصت أك ٝؽ قٍٞ؟
ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظكٝ :٨ؽ ق٠ ٫٪ٔ ٍٞة٣ذ١جٍل يف وٺة إ٣ٲؽ( ،)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙث٣ ٢لت¬( ،)2كأمةر إ٣ٲ ٫يف اٍ٣صحً٠ ،ل أف اٛلؤد ٥إذا ٠ةف ٹ ٱكٝ ٓ٧ؿاءة
اٷ٦ةـ ٣ـ ٫٦أف ٱٞؿأ.
 :كاٵ٧٤٣ ٢ٌٚؤد ٥أف ٱ١ٮف دجٕ نة ٣ٸ٦ةـ؛ ٚٺ ٱٍصع يف ر ٨٠ظذٯ¬
ٱٍصع ٚٲ ٫اٷ٦ةـ ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚظذٯ ٱكذٞؿ ٚٲ ٫اٷ٦ةـٚ ،إف  ٢ٕٚػٺؼ ذٟ٣
ٚ٭ٮ ٔىل كصٮق أرثٕح:
 :أف ٱذأػؿ ٔ ٨اٷ٦ةـٚ ،رب )5(٨٠أك ثٌٕ ٫ٹ ٱِص¬( ،)4كثؿَ٪٠ل ٤ٕٚٲَل
٦ذٮا٣ٲَل دٛكؽ وٺÊد )1(٫ك٣ٮ أدر ٫٠يف آػؿ ا٣سةٌل؛ ٵف إ٣ربة يف ا٣ؿ ٨٠ثٞؽر¬
ا٣ٮاصت  ٫٪٦ٹ ثآػؿق( ،)1ذ٠ؿق يف اٍ٣صح ،كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص
( )4كيف دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲٔ ٫يل :اٵكٌف دؿؾ ا٣ذٮص ٫كا ٣ؽػٮؿ يف ا٣ىٺة ظٲر ٝؽ ٠رب اٷ٦ةـ؛
٣ٲؽرؾ اٌٛ٣ٲ٤ح .ك٠ؾا يف دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲ ٫ظكٝ .٨ٲ٬ :٢ؾا يف¬ اَ٣صٱح ،ٹ يف ا٘ل٭ؿٱح ٚٲذٮص٫
ز ٥ٱ١رب.)Í( .
ٱكضؽ ٤٣ك٭ٮ .كٝٲ :٢اٞ٣ٲةس
¬
٦ك٪ٮ١لة .ٱٕ :ٰ٪يف ا٘ل٭ؿٱح ،Éذ٠ؿد ٫ا٪٣ةرصٱحٚ ،ٺ
É
( )4ٱٕ:ٰ٪
أ ٫٩ٱكضؽ ٤٣ك٭ٮَ( .شح ذكٱؽ).
(٪٤ٝ )2ة :د١جٍلات إ٣ٲؽ ٦ذٕٲ٪ح ٚٲذع٤٧٭ة اٷ٦ةـ ٣ذٕٲ٪٭ة ،ثؼٺؼ اٞ٣ؿاءة .كأ٦ة اٛلك٪ٮف
ٚٲذع ٫٤٧اٷ٦ةـ ٣ذٕٲ ٫٪يف  ٢٠رٕ٠ح ،كٚةاؽة ذٔ ٟ٣ؽـ قضٮد ا٣ك٭ٮ( .قًلع).
( )2ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣كٱذع ٫٤٧اٷ٦ةـ ٔ ٨ا٣كة.ٓ٦
( )5ك٣ٮ ٔ٧ؽ نا.Ê
( )4كذ ٟ٣ٵف ٦س٬ ٢ؾا ٱن ٜاٹظرتاز ٔ٫٪؛ ٤ٚ٭ؾا ر ٓٚاٍ٣صع ظ( .٫٧١ثكذةف).
( )1ك٣ٮ ق٭ٮ نا.Ê
( )1ٵف ا٣ـااؽ ٔ ٫٪٦ىل ا٣ٮاصت اقذ٧ؿار ٹ ظ.٫٣ ٥١

كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ دٛكؽ ٔ٤ٲ ٫إٹ إذا أدر ٫٠يف ا٣سة٣ر(.)4
٪٤ٝة :إٹ يف وٮردَل :اٵكٌف أف ٱكج ٫ٞاٷ٦ةـ ثةٞ٣ٲةـ كا٣ؿ٠ٮع ٝج ٢دػٮ٫ٕ٦ ٫٣
ز ٥ٱؽػ ٫ٕ٦ ٢كٱؽر ٫٠را ٕ٠نة ثٕؽ اقذٞؿارق( ،)4أك ٠ةف ٝؽ أدرٝ ٫٠ةا نًل ز ٥قج٫ٞ
ثة٣ؿ٠ٮع كاٹٔذؽاؿ كأدرٕ٦ ٫٠ذؽٹ ن ثٕؽ اقذٞؿاق ٚٲ.)2(٫
ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح :أف ٱكج ٫ٞاٷ٦ةـ ثة٣ذك٤ٲ٧ذَل ٚٺ ٱِص¬ق( ،)2ث ٢ٱ١ؿق ،إٹ أف
ٱذأػؿ ٣ذًلـ ا٣ذن٭ؽ اٛلٍصكع ٚ٭ٮ أ.Ê٢ٌٚ
 :أف ٱذأػؿ اٛلؤد ٨ٔ ٥اٷ٦ةـ ٣ـٱةدة زاد٬ة اٷ٦ةـ ٠ؿٕ٠ح
ػة٦كح أك قضؽة زة٣سح ٚٺ ٱذةثٕٚÊ ٫ٲ٭ة( ،)5ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص(ٚ ،)4إف دةثٕ٫
ٔةٛل نة ُلة ثُ٤خ وٺÊد )1(٫ك٣ٮ ٠ةف ٹظ ٞنة ك ٫٣ ٰ٬راثٕح أك زة٣سح ،ك ٓ٦ص٭ُ ٫٤لة
(ٚ )4أ٦ة إذا أدر ٫٠يف ا٣سةٌل  ٥٤ٚٱكج ٫ٞإٹ ثةٵكؿ( .ثكذةف).
ٚذىط.
¬
()4
( ٢ٕ٣ )2وةظت ا١٣ذةب ٱؿٱؽ أف ٬ؾق ا٣ىٮرة ٟلىٮوح ،كذ٦ ٟ٣كذٞٲٔ ٥ىل ٠ٺـ اٍ٣صح،
كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل كٚ ٫ٕ٦ ٨٦ٺ ٚؿؽ ثَل ٬ؾق ا٣ىٮرة كٍٗل٬ة؛ ٵً ٫٩ف ٤لى٢
ا٣كج ٜثؿَ٪٠ل ؛ ٷدرا٣ ٫٠ٸ٦ةـ يف اٹٔذؽاؿ ك٦نةر٠ذ ٫٣ ٫يف اٞ٣ٲةـ ،كآص أٔ ،٥٤كٝؽ ذ٠ؿ
٪ٕ٦ٯ ذ ٟ٣يف ا١٣ٮا٠ت.
(*) كاٵكٌف ػٺ ٫ٚكأ١لة دٛكؽÉ؛ ٵٝ ٫٩ؽ قج ٫ٞاٷ٦ةـ ثؿَ٪٠ل ،كٝؽ ذ٠ؿ ذ ٟ٣ا٪٣ضؿم ،كركاق
ٔ ٨اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم .#
( )2كذ ٟ٣ٵف ا٣ذك٤ٲّ ٥ل٤ٲ٤٣ ٢ىٺة كػؿكج ٔ٪٭ة ،كًف ٱج ٜثٕؽق ٦ة ٱٮصت اٛلذةثٕح ٚٲ،٫
ٚذأػؿق ٚٲ ٫ٹ ٱِص( .ثكذةف).
( )5كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ ِلٮز ٦ذةثٕذٔ ٫ىل ا ٍ٤٘٣كا٣ك٭ٮ؛ إذ ٣ٲف ثٍ٧صكع يف ا٣ىٺة ،كاٛلٍصكع
أف ٱ٪ذْؿق إٌف ٝؽر ا٣ذن٭ؽٚ ،إف أٱف قٛ٪٣ ٥٤ك( .٫ثكذةف).
(*) ث ٢ٱٕـؿ.)Í( .
(ٞٚ )4ةؿ :اٵ ٢ٌٚاٛلذةثٕح كا٣ـٱةدة ،ك١٬ؾا ٔ ٨اٙلٛ٪ٲح؛ ٵف أوعةب رقٮؿ آص ÷ دةثٕٮق
يف ٝٲة٤٣ ٫٦ؼة٦كح .صٮاث٪ة أف ذ٪ْ٣ ٟ٣٭ ٥أ ٫٩زٱةدة يف اٍ٣صٱٕح ،كٝؽ أ٬ ٨٦ؾا ثٕؽق ÷.
(ز٬ٮر).
( )1ٵف اٛلذةثٕح كاصجح إٹ يف ص٭ؿ ٚٲك١خ أك ٛ٦كؽ ٚٲٕـؿ ،ك٬ؾا ٛ٦كؽ.

ٹ ٱِصق( ،)4كٹ ٱٕذؽ ُلة إف ٠ةف ٹظ ٞنة ،ذ٠ؿق اٞ٣ةق ،٥ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص.
 :ك٣ٲف ٧٤٣ؤد ٥د٪جٲ ٫اٷ٦ةـ ٔىل ذ ٟ٣ث٪عٮ ٝٮٝ :٫٣ٲة ٦نة أك  ٥ٝأك ٕٝٮد نا
ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓصٚ .إف قٝ ٥٤ج ٢رصٮع اٷ٦ةـ  ٨٦ا٣ؿٕ٠ح ا٣ـااؽة
٨لء ٔ٤ٲ ،٫كإف رصٓ اٷ٦ةـ ٝج ٢دك٤ٲ ٫٧كٝج ٢أف ٱ٪ٮم إ٣ـؿ ٔ )4(٫٪ث٦ ٰٞؤد نًلÊ
¬
ٚٺ
ث ،٫كإف ٝؽ ٩ٮل إ٣ـؿ ٕٔٚ ٫٪ىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس ٣لت أف ٱ٪ٮم اٹاذًلـ ث٫؛ ٵ١لة
كاصجح ٔ٪ؽق ،كٔ٪ؽ٩ة ٹ ٣لت( .)2كيف زٱةدة ا٣كضؽة ٱ٪ذْؿق اٛلؤد.)2(٥
 :إذا ٕٝؽ اٷ٦ةـ ك٩يس رٕ٠ح ٝةـ اٛلؤد ،Ê٥ػٺؼ ٦ة يف اٚ ،)5(ٓ٧٤٣إف
ٕٝؽ ٞٚ ٫ٕ٦ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :دٛكؽ وٺÊد ،)4(٫كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ،ث٢
د١ؿق .كإذا ٝةـ اٛلؤد ٥ز ٥د٪ج ٫اٷ٦ةـ كٝةـ ٝج ٢ٱؿ ٓ٠اٛلؤد ٥كٝج ٢ٱٕـؿ ٔ)1(٫٪
ث٦ ٰٞؤد نًل Êث ،٫كثٕؽ إ٣ـؿ ٥لٍل ثَل أف ٱ٪ٮم اٹاذًلـ ثةٷ٦ةـ أك ٱذٛ٪٦ ٥ؿدان( ،)1إٹ
( )4كيف ظةمٲح :أف اٛلؤد٣ ٥ٮ دةثٓ يف ػة٦كح اٷ٦ةـ ك ٰ٬راثٕح ٔ ٫٣ةٛل نة أك صة ٬ن
ٺ ٚكؽت¬ وٺد٫
إف ًف ٱٕـؿ ،كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف اٹ٩ذىةر كا٘٣ٲر .ك ِٛ٣ا٘٣ٲر :كٱذٛؿع ٔىل ذ٦ ٟ٣كةا:٢
اٵكٌف :أف اٛلؤد٣ ٥ٮ دةثٓ اٷ٦ةـ يف اٚلة٦كح ك٩عٮ٬ة ثُ٤خ¬ وٺدٔ ٫ىل اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ ،ذ٠ؿق
أوعةث٪ة٬ ،ؾا إذا ًف ٱ ٨١ٹظ ٞنة ،كأ٦ة إذا ٠ةف ٹظ ٞنة ك٣ٲكخ ػة٦كح يف ظٚ ٫ٞإ٦ة أف ٱ١ٮف
ٔةٛل نة أ١لة ػة٦كح ٣ٸ٦ةـ أك صة٬ٺن ٣ؾ ،ٟ٣إف ٠ةف ٔةٛل نة  ٰٛٚا٣ٲةٝٮد ٫ٹ دىط¬ وٺد٪ٔ ٫ؽ
اٞ٣ةق ،# ٥كدىط ٔ٪ؽ اٛل٪ىٮر ثةٓص ،ذ٠ؿق يف ا٣ؾرٱٕح .كإف ٠ةف صة٬ٺن ٪ٕٚؽ اٞ٣ةق ٥ٹ
دٛكؽ وٺد ٫كٹ ٱٕذؽ ُلة ،كيف اٹ٩ذىةر إذا ٙل ٫ٞٹظ ٜيف اٚلة٦كح اظذ ٢٧أف ٱىط دػٮ٫٣
ىط ،ك٬ٮ اٛلؼذةر.
 ٫ٕ٦كاظذ ٢٧أف ٹ ٱ Ê
( )4ٹ ٱٕٞؽ إٹ ٔةزٹن ٚٲْ٪ؿ يف ٝٮ :٫٣كٝج ٢أف ٱ٪ٮم إ٣ـؿ ٔ.٫٪
كاٵكٌف أ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ٩ة؛ ٵً ٫٩ف ٱ ٥ٌ٪إٌف ٩ٲح إ٣ـؿ ر٪٠ةف ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
¬
()2
٤لٲٯ ٔ ٨اٛل٪ىٮر ثةٓص ،ك٦س ٫٤يف ا٘٣ٲر.
( )2ٹ ٱ٪ذْؿق ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ،ث ٢ٱٕـؿ ٔ.)Í( .٫٪
( )5ٱٕٛ٧ٚ :ٰ٪٭ٮ٦٭ة أ ٫٩ٱٕٞؽ  ٫ٕ٦كٱ٪ذْؿ ظذٯ ٱك ٥٤ز ٥ٱٞٮـ ٜلة( .ثكذةف).
ٚؿؽ ثَل ا ٥٤ٕ٣كا٘ل٭ً٠ ٢ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣إٹ يف ٛ٦كؽ ٚٲٕـؿ.
( )4إف ٠ةف ٔ٧ؽان .ث ٢ٹ ¬
( )1ٱٞةؿ٣ :ٲف  ٫٣أف ٱٞٮـ ٍٗل ٔةزؿٛ٦( .ذٰ) .ٱٞةؿ :اٞ٣ٲةـ ٣ٲف ث٧ذةثٕح ،ثٗ ٢ةٱذ ٫ا٣كجٜ
ثؿ ،٨٠ك٬ٮ ٍٗل ٛ٦كؽٚ ،ذكذٞٲٔ ٥جةرة ا١٣ذةب( .مة.)ٰ٦
( )1ث٣ ٢لت اٹاذًلـ٦ Êة ًف ً
ٱأت ثؿَ٪٠ل.

ٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس ٚٲضت اٹاذًلـ .كإف ٠ةف ٝؽ ر ٓ٠اٛلؤدٞٚ ٥ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط٣ :لٮز  ٫٣أف ٱ٪ٮم اٹاذًلـ ث ٫أٱٌ نة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ¬٨ق٤ٲًلف :ٹ
ٱىط(ٚ ،)4إف ٚ ٢ٕٚكؽت وٺÊد .)4(٫ك١٬ؾا إذا ٩يس اٷ٦ةـ قضؽة ٚإف اٛلؤد٥
ٱكضؽ٬ة ،كإذا د٪ج ٫اٷ٦ةـ ٜلة ٕٚىل ٬ؾا ا٣ذٛىٲ.٢
¬ :إذا ٩يس اٷ٦ةـ اٞ٣ؿاءة أك ا٘ل٭ؿ أك اٛلؼةٚذح ك٦ؾ٬ت اٛلؤد ٥كصٮُلة
ٚإ ٫٩ٹ ٥لة ٙ٣اٷ٦ةـ ،ث ٢ٱذةثٕ ٫إٌف ا٣ؿ٠ٮع اٳػؿ ز ٥ٱٕـؿ ٔ ٫٪كٱأيت
ثة٣ٮاصت( )2كٱذ ٥وٺدٛ٪٦ ٫ؿد نا.
 :إذا ٩يس اٷ٦ةـ ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ ٕٚىل اٛلؤٓلَل اٞ٣ٲةـ ٚ ،٫ٕ٦إف ٕٝؽكا
ٚ ٫٣كؽت¬ وٺٔل ،)2(٥ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ ،كإذا د٪ج ٫اٷ٦ةـ ز٥
رصٓ ٚإف ٠ةف ثٕؽ ا٩ذىةث ٫كا٩ذىةُلٚ )5(٥كؽت وٺٔÊل )4(٥ا ٢١٣إذا ٕٝؽكا
 ،٫ٕ٦كٝج ٢ا٩ذىةُل ٕ٦ ٥نة ٱٕٞؽكف  ،)1(٫ٕ٦كثٕؽ ا٩ذىةث ٫ٹ  ٥٬دٛكؽ وٺÊد٫
ٚٲٕـ٣ٮف ٔ ،٫٪كٱكذعت ٜل ٥إٞ٣ٮد ٤٣ذن٭ؽ ،كثٕؽ ا٩ذىةُل ٥ٹ ٬ٮ ٥لٍلكف ثَل
ا٩ذْةرق كثَل إٞ٣ٮد  ،)1(٫ٕ٦كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ٹ ٱٕٞؽكف.
( )4كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ؽ قج ٫ٞاٛلؤد ٥ثؿَ٪٠ل ٤ٕٚٲَل ،كً٬ل اٞ٣ٲةـ كا٣ؿ٠ٮعٚ ،ٺ ٱذةثٕ ٫ثٕؽ ذ،ٟ٣
ٚإف دةثٕٚ ٫كؽت ،كرصع ٫يف ا٘٣ٲر( .ثكذةف).
(ٝ )4ةؿ يف ا٘٣ٲر :ك٬ٮ أٝؿب إٌف اٞ٣ٲةس.
( )2اٞ٣ٲةس¬ أ ٫٩إذا دؿؾ اٷ٦ةـ اٞ٣ؿاءة ٩ةقٲ نة كأ ٨١٦اٛلؤد ٥اٞ٣ؿاءة ٝؿأ ٛ٪٣ك ،٫ك٠ؾا إذا دؿؾ ا٘ل٭ؿ
ٝؿأ أٱٌ نة رس نا ،ك٦ذٯ ر ٓ٠اٷ٦ةـ آػؿ ر٠ٮع ٔـؿ ٔ ٫٪اٛلؤد ،٥ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا١٣ٮا٠ت.
( )2كذ ٟ٣ٵ١لٔ ٥ؽ٣ٮا ٛ٦ ٨٦ؿكض -ك٬ٮ ٦ذةثٕح اٷ٦ةـ -إٌف ٦ك٪ٮفٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف :اٞ٣ٲةس ٝٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞ٣ة٬ل زٱؽ؛ ٵً ٫٩ف ٱكج ٜإٹ ثؿ ٨٠كاظؽ( .ثكذةف).
٪٤ٝة :زٱةدة ر٧ٔ ٨٠ؽ نا ٚذٛكؽ.)Í( .
(*)  ٓ٦ا٧ٕ٣ؽ.)Í( .
( )5كاقذٞؿكا ٝؽر دكجٲعح.)Í( .
( ٓ٦ )4ا٧ٕ٣ؽ.)Í( .
( )1كصٮث نة يف ظٞ٭ ،٥كيف ظ ٫ٞق٪ح.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵ١ل ٥وةركا ثَل كاصجَل ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط .كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث٢
=

 :إذا ٝةـ اٷ٦ةـ  ٨٦ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ ٝج ٢اٛلؤد٧٤٣ ٰٛٔ ٥ؤد ٨ٔ ٥ا٣ذأػؿ
ٔٝ ٫٪ؽر ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ ٹ أ٠سؿ(.)4
 :أف ٥لة ٙ٣اٛلؤد ٥إ٦ة ٫٦ثة٣ذٞؽـ ٔ٤ٲ ٰٛٚ :٫د١جٍلة اٷظؿاـ
ٱىط ،كيف ٍٗل٬ة ٣لٮز ٔ٪ؽ إ٣ؾر ،ك٬ٮ يف وٺة اٚلٮؼ ،كيف اٚل٤ٲٛح ا٣ٺظ،ٜ
¬
ٹ
كظٲر ٱ٪كٯ اٷ٦ةـ ر ٪٠نة كاصج نة كًف ٱ٪ذجٝ ٨ٔ ٫٣ ٫ؿٱت ً٠ل ٦ؿ ،كيف اٛلذ ¬٢ٛ٪ػٙ٤
اٷ٦ةـ ،ك٠ؾا ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص يف اٞ٣ةرص ػ ٙ٤اٛلٞٲ ،)4(٥ك٠ؾا ٔ٪ؽق ٚٲ ٨٧ق٥٤
ا٣ذك٤ٲ٧ذَل ٝج ٢إ٦ة٩ ٫٦ةقٲ نة أك ٔ٪ؽ ػنٲح اٙلؽث( )2أك ٚٮت راظ٤ذ ٫أك اٞ٣ة٤ٚح
ٚٲٕٛٯ ٔ ٨ثٕي ر ،)5(٨٠ك٠ؾا ٔ ٨ر ٨٠إذا أدر٫٠
¬
ك٩عٮ ذ .)2(ٟ٣كأ٦ة ٍ٘٣ل ٔؾر
اٷ٦ةـ يف آػؿق(ٝ ،)4ةؿ يف اٍ٣صح :إٹ يف ا٣ذك٤ٲ٧ح اٵػٍلة إذا ق٧٤٭ة ٝج ٢إ٦ة٫٦
ٚكؽت وٺÊد)1(٫؛ ٵ ٫٩ػؿج  ٨٦ا٣ىٺة ٝج ٢إ٦ة٪٤ٝ .٫٦ة :كٱكذٮم Êيف

ذ)1(ٟ٣

ٱٕٞؽكف Ê٫ٕ٦؛ ٣بٺ ٥لةٛ٣ٮق( .ثكذةف).
(*) ك٬ؾا ٔ ٓ٦ ٫٤٠ؽـ اٛلنةر٠ح يف ا٣ذن٭ؽ ٝؽر دكجٲعح ،كإٹ ٚٲ٪ذْؿكف ٝٲة.)Í( .٫٦
( )4ث ٢ك٣ٮ أ٠سؿ ظٲر أدرٝ ٫٠ةا نًل ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر؛ ٵ٦ ٫٩ٮًٓ إٞ٣ٮد ،كٵٝ ٫٩ؽ مةر٫٠
اٷ٦ةـ ٚٲ.)Í( .٫
(ً٠ )4ل دٞؽـ  ٫٣أف ذ ٟ٣ٱىط.
( )2كٔٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر يف ٔ٤ٮـ آؿ ٞل٧ؽ ٔٔ ٨ةؤ ٨ٔ ٥يل  #يف ا٣ؿص ٢ٱذن٭ؽ  ٓ٦اٷ٦ةـ
ٚٲؼةؼ أف ٤لؽث ٝج ٢دك٤ٲ ٥اٷ٦ةـ ٚٲك٬ ٥٤ٮ كٝؽ ٓلخ وٺد( .٫مٛةء ،كٗٲر)٪٤ٝ .ة:
ٝةؿ ÷(( :ٹ ْلذٛ٤ٮا ٔىل إ٦ة ))٥١٦ك٬ؾق ٟلةٛ٣ح ٛ٦كؽة¬ ٔ٪ؽ اٜلةدم ( .#ثكذةف).
اٛلؾ٬ت أ١لة ِلت اٛلذةثٕح؛ ٵ١لة ٟلةٛ٣ح ٛ٦كؽة.)Í( .
¬
()2
( )5ك٣ٮ ٔ٧ؽ نا.
( )4أك يف أكؿ ا٣سةٌل ٝج ٢أف ٱأيت ثةٞ٣ؽر ا٣ٮاصت ( .٫٪٦قًلع) (.)Í
( )1كٝٲ :٢إ١لة ٹ دٛكؽ؛ ٵً ٫٩ف ٱكج ٫ٞثؿَ٪٠لٛ ٫٤ٕ٣ .لة ا ٥ٌ٩إ٣ٲ٭ة ٩ٲح اٚلؿكج ٠ة٩خ  ٓ٦ذٟ٣
رَ٪٠ل ٚذٛكؽ ،كإف ًف ٱ٪ٮ اٚلؿكج ًف دٛكؽ كٱٕٲؽ٬ة ثٕؽ دك٤ٲ ٥اٷ٦ةـ.
(*)  ٓ٦ا٧ٕ٣ؽ ،كإٹ أٔةد ثٕؽ إ٦ة.٫٦
( )1ٱٕ :ٰ٪يف ا٣كج ٜثؿ.٨٠

ا٣ؿ ٓٚكاٚلٛي كا٣ك٭ٮ كا٧ٕ٣ؽ ٫٪١٣ ،ٱأز ٥يف ا٧ٕ٣ؽ .كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف
ا٧ٕ٣ؽ يف ا٣ؿ ٓٚٱٛكؽ(.)4
كإف قج ٫ٞثؿَ٪٠ل ٤ٕٚٲَل ٦ذٮا٣ٲَل ثعٲر إف اٷ٦ةـ أدر ٫٠يف آػؿ ا٣سةٌل ثٕؽ
اقذٞؿارق ٚٲٚ )4(٫إ١لة دٛكؽ وٺÊدٝ ،٫ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك٠ؾا إذا قجٜ
إ٦ة ٫٦ثأكؿ ا٣ؿ ٨٠ز ٥أدر ٫٠اٷ٦ةـ يف آػؿق ٚإ١لة دٛكؽ وٺة اٛلؤد٥؛ ٵ ٫٩ٱؤدم
إٌف أف ٱ١ٮف اٷ٦ةـ دجٕ نة ٧٤٣ؤد ،٥كأمةر إ٣ٲ ٫يف اٍ٣صح ،كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث٨
دٛكؽ(.)2
¬
اٙلكَل :ٹ
 :أف ٱنةرؾ اٛلؤد ٥إ٦ة ٫٦يف أر٠ةف ا٣ىٺة ثعٲر ٹ ٱذٞؽـ
ٔ٤ٲ ٫كٹ ٱذأػؿ ٔٚ ،٫٪ٺ ٱِصق ذ ٟ٣Êيف أر٠ةف ا٣ىٺة ٤٠٭ة ،إٹ يف د١جٍلة
اٷظؿاـ(ٚ ،)2إذا مةرٚ ٫٠ٲ٭ة ٤٠٭ة ًف دىط¬ وٺد٪ٔ ٫ؽ أيب َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص
كا٣نة ،ٰٕٚكٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ صٕٛؿ :دىط .كإف قج ٜاٛلؤد ٥ثأكٜلة كقج٫ٞ
اٷ٦ةـ ثآػؿ٬ة وعخ¬( ،)5كيف ا١ٕ٣ف ٹ دىط¬  ،٫٣ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأٖلؽ
ث٤ ٨لٲٯ .كإف قج ٜاٷ٦ةـ ثأكٜلة كامرت٠ة يف آػؿ٬ة وعخ¬ .كإف قج ٜاٛلؤد٥
ثأكٜلة كامرت٠ة يف آػؿ٬ة ًف دىط¬  ،٫٣ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة .كإف امرت٠ة يف
( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱأ ٨٦ا٣ؾم ٱؿ ٓٚرأقٝ ٫ج ٢اٷ٦ةـ أف ٱذعٮؿ رأق ٫رأس ظًلر أك
رأس ٤٠ت أك رأس ٔ٪ـ)) .كًف ٱؾ٠ؿ يف اٙلٛٲِ ذ١٬ .ٟ٣ؾا  ِٛ٣اٙلؽٱر يف اٹ٩ذىةر .كاٞ٣ٮؿ
ا٣سةٌل ك٬ٮ اٛلىعط أ ٫٩ٹ ٱٛكؽ؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ دجةدركٌل يف ر٠ٮع كٹ قضٮد))ْٚ .ة٬ؿق
أ١لٝ ٥ؽ قجٞٮق كًف ٱأ٦ؿ ٥٬ثةٷٔةدةٚ ،ؽؿ ا٪٣٭ٰ ٔىل ا١٣ؿا٬ح( .ثكذةف).
(ٝ )4ؽر دكجٲعح.)Í( .
( )2ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر؛ ٵً ٫٩ف ٱكج ٜثؿَ٪٠ل.
( )2كا٣ذك٤ٲ .٥كاٛلؼذةر أف اٛلنةر٠ح يف ا٣ذك٤ٲ ٥ٹ دِص)Í( .
(*) أ ٥٤أف ٚٲ٭ة دكٓ وٮر :اٵكٌف :أف ٱكج ٫ٞاٷ٦ةـ ث٤١٭ة ٚٺ إم١ةؿ يف وعح ذ .ٟ٣ا٣سة٩ٲح:
ا١ٕ٣ف ٚٺ دىط؛ ٵ ٫٩ٹ ثؽ ٚٲ٭ة  ٨٦اٛلذةثٕح ٣ٸ٦ةـ .كقجٓ وٮر يف ا١٣ذةب ً٠ل دؿل( .ثكذةف).
(٬ )5ٺ ٝٲ :٢ا٣ذ١جٍلة  ٨٦ا٣ىٺةٚ ،كج ٫ٞثأكٜلة ااذًلـ ثٍ٘ل إ٦ةـ ٚٲْ٪ؿ ،إٹ أف ٤ل ٢٧أف
ا٣ؽػٮؿ إً٩ل ٱ١ٮف ث٤١٭ة.

أكٜلة كقج ٜاٷ٦ةـ ثآػؿ٬ة وعخ¬ ،ٹ إف قج ٜث ٫اٛلؤد.٥
¬ :إذا ٩ٮل اٛلؤد ٥اٚلؿكج ٔ ٨إ٦ةٍ٘٣ ٫٦ل ٔؾر ٚكؽت ٔ٤ٲ ٫ثأكؿ ر٨٠
ٱ ٫٤ٕٛثٕؽ ا٪٣ٲح -ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٣نة -)4(ٰٕٚك٣ٮ ٠ةف ا٣ذك٤ٲ٧ح¬ اٳػؿة ،كأ٦ة
دٛكؽ ٔ٤ٲ٠ ٫ؾ ،ٟ٣ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ
¬
ٕ٣ؾر ٍٗ ٰٛٚل ا٣ذن٭ؽ اٵػٍل
ثٖ ٨لـة ،كأ٦ة يف ا٣ذن٭ؽ اٵػٍل إذا قٝ ٥٤ج ٢إ٦ة٩ ٫٦ةقٲ نة أك ٕ٣ؾر ٩عٮ ػنٲح
اٙلؽث أك ٚٮت اٞ٣ة٤ٚح أك ا٣ؿاظ٤ح أك ٩عٮ ذٞٚ ٟ٣ةؿ اٜلةدم¬ :دٛكؽ وٺد،٫
ػٺؼ ا٣جةٝؿ كاٛلؤٱؽ ثةٓص(.)4
 :ٱكذعت ٛل ٨ٱىيل ا٪٣ة٤ٚح ثٕؽ اٛ٣ؿٱٌح( )2أف ٱ١ٮف يف ٍٗل ٦ٮًٓ
اٛ٣ؿٱٌح(ٝ ،)2ةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ :يف ٦ ٢٠ى ،Ê٢كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ
ظ٪ٲٛح :يف إ٦ةـ ا٘لًلٔح ٝ .)5(ٍٞٚٲ :٢كٱ ٰٛ١يف ذ ٟ٣ا٩ذٞة٦ ٨ٔ ¬٫٣ٮًٓ وٺد٫
 ،)4(ٍٞٚكٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٱ ٰٛ١ذ ،ٟ٣ث ٢ٱجٕؽ ٔ٫٪؛ ٵ٠ ÷ ٫٩ةف ٱىيل
اٛ٣ؿٱٌح يف اٛلكضؽ كا٪٣ة٤ٚح يف ثٲذ.)1(٫

( )4ظضذ٪ة ٝٮ(( :÷ ٫٣ٹ ْلذٛ٤ٮا ٔىل إ٦ة .))٥١٦كظضذ ٫أً ÷ ٫٩ف ٱأ٦ؿ  ٨٦إ٩ـؿ
ٕٔ٦ ٨ةذ ثةٷٔةدة٪٤ٝ .ة ٫٤ٕ٣ :اقذأ ،ٙ٩أك ٠ةف دُٮٱٔ ٫٤ؾر نا يف ظ( .٫ٞثكذةف).
( )4كٝؽ ركم ٔٔ ٨يل .#
( )2ك٠ؾا ا٪٣ة٤ٚح.
(*) ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أٱٕضـ أظؽ ٥٠إذا وىل اٛل١ذٮثح أف ٱذٞؽـ أك ٱذأػؿ))( .ثكذةف).
(ٝ )2ةؿ اٞ٣ةق :# ٥كٱ١ٮف ا٩ذٞة٦ ٫٣ذٞؽ ٦نة أك ٦ذأػؿ نا ،ٹ ٱ٪٧ح كٹ ٱَصة .كيف ا٘٣ٲر :أك
ٱ٪٧ح كٱَصة.)Í( .
(*) كٱكذعت أٱٌ نة أف ٱ٪ذ ٢ٞثَل  ٢٠رٕ٠ذَل يف ا٣ذُٮع؛ ٛلة ركم ٔ ÷ ٫٪أٝ ٫٩ةؿ(( :ٹ
دكذٮَ٪ٮا اٛلكضؽ ً٠ل اقذٮَ ٨ا٣جٍٕل ٦ك.))٫٪١
(٪٤ٝ )5ة :اٚلرب ٔةـ.
( )4ث٤١ٲح ثؽ .)Í( .٫٩كاٞ٣ٲةس ث ٢١اٞ٣ؽَ٦ل( .مة.)ٰ٦
(ٞ٣ )1ٮ(( :÷ ٫٣اصٕ٤ٮا يف ثٲٮد ٨٦ ٥١وٺد ٥١كٹ دذؼؾك٬ة ٝجٮر نا))( .ثكذةف).

باب ظجدحي انعٕٓ

ً٬ل ٚؿض يف اٛ٣ؿض كا٪ٔ ٢ٛ٪٣ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص( )4كأيب َة٣ت ،ك٬ٮ أظؽ ٝٮٍف
اٞ٣ةق ٥كأيب ظ٪ٲٛح ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق ٥كا٣نة :ٰٕٚإ١لًل
ق٪ح يف ا ،٢١٣كٝةؿ اٞ٣ة٬ل¬ زٱؽ كركاق يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨اٜلةدم كأظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق:٥
إ١لًل ٚؿض يف اٛ٣ؿض( )4ك ٢ٛ٩يف ا .)2(٢ٛ٪٣كً٬ل ٘لرب ٦ة ٞ٩ه  ٨٦زٮاب ا٣ىٺة
اٙلةو ٢ثـٱةدة ٚٲ٭ة أك ٞ٩ىةف أك

دجؽٱ)2(٢

يف إٔٚةٜلة أك أذ٠ةر٬ة  ٓ٦اٷدٲةف

ثٮاصج٭ة ،أك ث٤ٝ ٢ٕٛٲٚ ٢ٲ٭ة ٍ٘٣ل إوٺظ٭ة(ٝ ،)5ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :أك ٵداا٭ة ثة٨ْ٣
كا٣ذعؿم( ،)4كػة ٫ٛ٣اٛل٪ىٮر Êثةٓص( .)1كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإً٩ل ٱكضؽ ٤٣ك٭ٮ ظٲر
د ٥٤١قة٬ٲ نة ،أك ق ٥٤يف ٍٗل ٦ٮًٕ ٫قة٬ٲ نة ،أك ٕٚ ٢ٕٚٺن ٠سٍل نا قة٬ٲ نة ،أك دؿؾ
ا٪ٞ٣ٮت ،أك ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ ،أك دؿؾ ا٣ىٺة ٚٲٔ ٫ىل ا٪٣جٰ ÷(.)1
( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٨٦(( :÷ ٫٣م ٟيف وٺد٤ٚ ٫ٲكضؽ قضؽدَل ثٕؽ ٦ة ٱك ،))٥٤كاٵ٦ؿ
٤٣ٮصٮب ،كٔ(( :÷ ٫٪قضؽدة ا٣ك٭ٮ ِلجةف  ٢١٣زٱةدة كٞ٩ىةف)) .كظضح اٞ٣ٮؿ
ا٣سةٌل ٝٮ(( : ÷ ٫٣قضؽدة ا٣ك٭ٮ صرب ٞ٪٤٣ىةف ،كدؿٗٲ٤٣ ٥نٲُةف)) كًف ٱؾ٠ؿ
ا٣ٮصٮب ،كإرٗةـ ا٣نٲُةف ٕ ٨٦ل٤ح اٛلكذعجةت٪٤ٝ .ة  :أكصج٭ة ٦ة ٦ؿ .كظضح ا٣سة٣ر أ٫٩
ٹ ٱـٱؽ ظٔ ٫٧١ىل ظ٦ ٥١ة ٬ٮ صرب ٪٣ .٫٣ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف).
(ٗ )4ة٣ج نة :اظرتÊاز  ٨٦قضٮد ا٣ك٭ٮ ك ٨٦وٺة ا٘ل٪ةزة ٚٺ ٣لت قضٮد ٚٲ٭ًل.
( )2ٵ ٫٩ٹ ٱـٱؽ ظٔ ٫٧١ىل ظ٦ ٥١ة ٬ٮ صرب ( .٫٣ثكذةف).
(ٝ ٨٧٠ )2ةـ يف ٦ٮًٓ إٞ٣ٮد أك ر ٓ٠يف ٦ٮًٓ ا٣كضٮد ،ك٬ؾا  ٨٦اٷثؽاؿ.ا٬ػ ث٬ ٢ٮ دؿؾ
ٛلة ًف ٱ ،٫٤ٕٛإٹ أف ٱ١ٮف يف اٵذ٠ةر اقذٞةـ ذ.ٟ٣
( )5ٹ ٚؿؽ¬ ٔ٪ؽ٩ة.
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣إذا م ٟأظؽ ٥٠يف وٺد٤ٚ ٫ٲذعؿ ز٣ ٥ٲذ ٥ز٣ ٥ٲكضؽ قضؽيت
ا٣ك٭ٮ))( .ثكذةف).
( )1كظضح اٛل٪ىٮر ثةٓص أً ٫٩ف ٱذٲ ٨ٞمٲب نة ٣لربقٚ ،ٲع ٢٧اٚلرب ٔىل اٹظذٲةط( .ثكذةف).
( )1ٵف ٦ؾ٬ت ا٣نة ٰٕٚأ ٫٩ٱىيل ٔىل ا٪٣جٰ ÷ يف ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ؛ ٵ ٫٩ق٪ح ٔ٪ؽق٪٣ .ة
٦ة ٦ؿ( .ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).

كقٮاء ٠ةف قجت ا٣كضٮد ٔ٧ؽ نا أك ق٭ٮ نا ٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٞ٣ةق٥
¬
:
كأيب َة٣ت كا٣نة ،ٰٕٚكٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :يف ا٣ك٭ٮ ٹ يف ا٧ٕ٣ؽ(،)4
كٝةؿ ا٪٣ةرص :إ َّف دؿؾ اٛلك٪ٮف يف ا٣ىٺة ٔ٧ؽ نا ٱٛكؽ٬ة(.)4
¬ :كظٲر ٱ١ٮف ٔ٧ؽ نا ٱ٪ٮم ا٣كضٮد ٘لرباف اٞ٪٣ه( ،)2كظٲر ٱ١ٮف
ق٭ٮ نا ٱ٪ٮٱ٤٣ ٫ك٭ٮ أك ٤٣ضرباف(.)2
 ٨٦ :دؿؾ ا٣ك٪ح اقذؼٛة ٚنة ٛ٠ؿ إصًلٔ نة ،كٍٗل اقذؼٛةؼ ٣لٮز ٕ٤٣ؾر،
كأ٦ة ٍ٘٣لق ٚٲضٮز ٠ ٓ٦ؿا٬ح ،Éكٝةؿ ٝة٬ل اٌٞ٣ةة :ٹ ٣لٮز ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كأ٠سؿ
اٛلٕذـ٣ح ٨٦ :أذةد دؿ٠٭ة ٚك.)5(ٜ
كاٛلك٪ٮف ا٣ؾم ٱذٕ ٜ٤ثةٛ٣ؿٱٌح( )4آ٠ؽ  ٨٦اٛلك٪ٮف اٛلكذ ،٢ٞذ٠ؿق
¬
:
اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة(.)1
(ٞ٣ )4ٮ ٢١٣(( :÷ ٫٣ق٭ٮ قضؽدةف))  ٫ٞ٤ٕٚثة٣ك٭ٮ ٹ ثة٧ٕ٣ؽ٪٤ٝ .ة :ك٣لرب يف ا٧ٕ٣ؽ
ٝٲةق نة ٔىل ا٣ك٭ٮ؛ إذ َشع ٞ٪٤٣هٞٚ ،ٲف ا٧ٕ٣ؽ ٔ٤ٲ ٫ثضةٞ٩ ٓ٦ىةف ا٣ىٺة ،ث٢
اٞ٪٣ىةف يف ا٧ٕ٣ؽ أّ٭ؿ( .ثكذةف).
( )4ٵف ٚٲٔ ٫لةك ٩نة ثأ٦ؿ رقٮؿ آص ÷ كاقذؼٛة ٚنة ثع٫ٞ؛ ٤ٚ٭ؾا ثُ٤خ ا٣ىٺة٪٤ٝ .ة :ٹ
٩ك ٥٤أف  ٨٦دؿؾ ا٣كٚ ٨٪إ٦ ٫٩كذؼ ٙثة٣ؿقٮؿ ÷ ،ك ٨٦اقذؼ ٙثٛ٠ ٫ؿ ،ثٝ ٢ؽ
ٱرت٠٭ًل ٘٣ؿض ٍٗل اٹقذؼٛةؼ  ٨٦امذ٘ةؿ ثٍ٘ل٬ة أك د١ةق٪ٔ ٢٭ة ،كاٹقذؼٛةؼ ٹ ثؽ
ٚٲ ٨٦ ٫اٞ٣ىؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2اٙلةو ٢يف ا٣ىٺة كإف ٠ةف ثـٱةدة ٚٲ٭ة( .قًلع).
اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱ٪ٮٱ٤٣ ٫ضرباف  ٞ٤ُ٦نة قٮاء ٠ةف ا٣رتؾ ٔ٧ؽ نا أك ق٭ٮ ناٚ .)Í( .إف ٩ٮل
¬
()2
٤٣ك٭ٮ أصـأق ٤٣ك٭ٮ كًف ٣لـا٧ٕ٤٣ ٫ؽ.)Í( .
كاٛلؾ٬ت ٹ ٚك ٜكٹ إزٚ ٥ٲع.ٜٞ
¬
()5
( )4ٱٕ :ٰ٪ا٣ؽاػٚ ٢ٲ٭ة.)Í( .
(ٝ )1ةؿ  :#ٵف دؿؾ ٦ك٪ٮف اٛ٣ؿٱٌح  ٨٦ا٣ذكجٲط كا٣ذع٧ٲؽ كا٣ذ١جٍل كا٣ذك٧ٲٓ
كا٪ٞ٣ٮت ك٩عٮ ذ ٟ٣ٱؤدم إٌف د٘ٲٍل ٍ٦صكع ا٣ىٺة كإثُةؿ ٬ٲبذ٭ة ا٣ذٰ اردٌة٬ة
وةظت اٍ٣صٱٕح ،كٱؽػ ٢ثرتٞ٩ ٫٠ه يف اٛ٣ؿٱٌح ،كأ٦ة اٛلٛ٪ى٤ح ٔ٪٭ة ٠ك٪ح اْ٣٭ؿ
ك٩عٮ٬ة ٚ٭ٰ كإف ٠ة٩خ ق ٪٪نة ٚ٭ٰ دكف اٛلذى٤ح؛ ٵف دؿ٠٭ة ٹ ٥ل ٢ثة٣ىٺة اٛلٛؿكًح
كٹ ٱٍ٘ل ٬ٲبذ٭ة( .ثكذةف).

 ٨٦ :دؿؾ ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ ٔةد ٩ ¬٫٣ؽث نة ٦ة ًف ٱ٪ذىت ٝةا نًل(ٚ ،)4إف ٔةد()4

ثٕؽ ا٩ذىةث ٫ثُ٤خ وٺÊد ،٫كٝةؿ يف اٛل٪ذؼت٦ :ة ًف ٱٞؿأٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف :ك٣ٮ ٬ٮ ٦ؤد ،٥كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث٥ ٢لٍل اٛلؤد )2(٥ثَل ا٩ذْةرق
٣ٸ٦ةـ أك إٞ٣ٮد  ٫ٕ٦إذا ًف ٱٝ ٨١ؽ ٕٝؽ ٚ ،٫ٕ٦إف ٠ةف ٝؽ ٕٝؽ زٔ ٥ةد إ٣ٲٚ ٫كؽت¬
وٺد ٨٧٠ ،)2(٫ر ٓٚرأق ٨٦ ٫ا٣ؿ٠ٮع أك ا٣كضٮد ٝج ٢إ٦ة ٫٦زٔ ٥ةد إ٣ٲ.)5(٫
 ٨٦ :دؿؾ ا٪ٞ٣ٮت ٔةد ٩ ٫٣ؽث نة ٦ة ًف ٱكضؽ( ،)4كٝٲ٦ :٢ة ًف ٱٌٓ ٱؽٱ٫
أك ر٠جذٲٔ ٫ىل اٵرض.
 ٨٦ :دؿؾ ا٣ذٕٮذ أك ا٣ذٮصً ٫ف ٱكضؽ؛ ٵٝ ٫٩ج ٢ا٣ؽػٮؿ يف ا٣ىٺة
ٔ٪ؽ اٜلةدم ،Êكٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت ٱكضؽ(.)1
 ٨٦ :دؿؾ ٦ك٪ٮ ٩نة يف وٺد ٫ظٲر ٱؤ٦ؿ ثرت٪ٕ٠ ٫٠ؽ ًٲ ٜكٝخ
ا٣ىٺة أك ٔ٪ؽ قج ٜإ٦ةً ٫٦ف ٱكضؽ ،أمةر إ٣ٲ ٫يف اٍ٣صح كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث٨
ٺ()1
اٙلكَل ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث ¬٢ٱكضؽ( .)1ك٠ؾا ٱأيت ٚٲٚ ٢ٕٚ ٨٧ٲ٭ة  ٕٚن
(ٝ )4ؽر دكجٲعح.)Í( .
(٧ٔ )4ؽ نا¬.
(ٝ )2ةؿ  :¬#ك٬ؾا ا٣ذؼٲٍل ٹ كص٫٣ ٫؛ ٵ ٫٩ٱؤدم إٌف ا٣ذؼٲٍل ثَل  ٢ٕٚا٣ٮاصت كدؿ ،٫٠ث٢
٣لت إ٣ٮد ك٦ذةثٕذ٫؛ ٣بٺ ٥لة ٙ٣اٷ٦ةـ٩( .ضؿم)ٚ .إف ًف ٱٕؽ ًف دجُ ]4[٢وٺد٫؛ ٵً ٫٩ف
ٱكج ٜاٷ٦ةـ إٹ ثؿ ٨٠كاظؽ ٔىل ٦ة ظى ٫٤اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف ا٘٣ٲر.
( )2إذا دٕ٧ؽ¬.
(ٚ )5كؽت وٺÊد .)Í( .٫إذا ٠ةف ٕٚٺن ٠سٍل نا أك ر ٕٚنة دة ٦نة.)Í( .
( )4أم :أٌٔةء قضٮدق ٔىل اٵرض ،ٱٕٕ :ٰ٪لٲٕ نة .ك٬ٮ ّلىٲ ٢اٵػٮٱ ،٨ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر.
(*)  ٓ٦اٹقذٞؿار[ٝ ]4ؽر دكجٲعح.)Í( .
( )1ٵ ٫٩ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ٚٲ٭ة ٔ٪ؽً٬ل.
( )1ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر كأظؽ اظذًلَ٣ل ٣ٸ٦ةـ اٛل٭ؽمٝ ،ةؿ :ٵٝ ٫٩ؽ ٙل ٜا٣ىٺة ٞ٩ه
ثة٣كجت ا٣ؾم ٵص ٫٤كصت ا٣ٮاصت  ٫٪٦ك٩ؽب اٛل٪ؽكب.
( )1ٱكٍل نا.)Í( .
-------------------------

[ ]4ث ٢دجُ٢؛ ٵ ٫٩دؿؾ كاصج نة .)Í( .ك٬ٮ اٛلذةثٕح.
[ٔ ]4ىل أٌٔةا ٫ا٣كجٕح.

ٱكذعت ٠ذكٮٱح ا٣ؿداء ك٩عٮق(.)4
¬ :كٹ قضٮد يف دؿؾ اٜلٲبةت اٛلكذعجح ك٣ٲكخ ق٪ح٠ ،ة٣ذضةيف يف
ا٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد ،ككًٓ ا٣ٲؽٱٔ ٨ىل ا٣ؿ٠جذَل را ٕ٠نة ،ككًٕ٭ًل ظؾاء
اٚلؽٱ )4(٨أك اٛل١٪جَل( )2قةصؽ نا ،كاٚرتاش اٞ٣ؽـ ا٣ٲَصل ك٩ىت ا٣ٲ٪٧ٯ ظةؿ
ا٣ذن٭ؽ ،كاٷرسار( )2ثة٣ذن٭ؽ أك ثة٣ذكجٲط يف ا٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد ،أك ا٘ل٭ؿ()5
ثذ١جٍلً٬ل كثة٣ذك٤ٲٍ٘٣ ٥ل اٷ٦ةـ( .)4ك٠ؾا ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚيف
دؿؾ ا٘ل٭ؿ أك اٛلؼةٚذح ظٲر َشٔة(.)1
 ٨٦ :دؿؾ ر ٪٠نة كاصج نة ٔ٧ؽان ثُ٤خ¬ ،كق٭ٮ نا وعخ ثٍصكط¬ زٺزح:
اٵكؿ :أف ٱؾ٠ؿق ٝج ٢دك٤ٲٔ ٫٧ىل ٱكةرق ،كأف ٱ٦ )1(ٰ٘٤ة  ٨٦ ٢ٕٚاٵر٠ةف
ثٕؽ دؿ ٫٠كٝج)1(٫٤ٕٚ ٢؛ إذ ٹ ٱىط ر ٨٠ظذٯ ٱىط ٦ة ٝج ،٫٤كأف ٹ ٱ ٢ٕٛثٕؽ
ذ٠ؿق  ٫٣إٹ ٬ٮ ز٦ ٥ة ثٕؽق ،ٱٕ :ٰ٪ظٲر ًف ٱٝ ٨١ؽ ا٩ضرب( .)40كٱكذٮم يف ذÉٟ٣
(ٚ )4ٲكضؽ ٤٣ك٭ٮ.)Í( .
(٪ٔ )4ؽ اٜلؽكٱح.
(٪ٔ )2ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص .كاٛلؼذةر ثٲ٪٭ًل.)Í( .
( )2ٱٕ :ٰ٪دؿؾ اٷرسار.
( )5أم :دؿؾ ا٘ل٭ؿ.
( )4ٹ ٚؿؽ¬ ثَل اٷ٦ةـ كٍٗلق ،كإً٩ل ٬ٮ ٔىل أو ٢اٛل٪ىٮر ثةٓص؛ ٵ ٫٩ٱٮصت ا٘ل٭ؿ ثة٣ذ١جٍل
٣ٲٕ ٨٦ ٥٤ثٕؽق ً٠ل دٞؽـ.
( )1كٔىل اٛلؾ¬٬ت ٱكضؽ ظٲر دؿؾ ا٘ل٭ؿ أك اٷرسار ظٲر ٱك.٨
( )1أم :ٹ ٱٕذؽ ثÊ٫؛ ٵف ٩ٲح اٷ٘٣ةء ٹ ِلت.)Í( .
( )1أم ٢ٕٚ :ص٪ك.٫
( )40كأ٦ة ٣ٮ ٝؽ ا٩ضرب ٚإ ٫٩ٹ ٣لت ٩ ،٫٤ٕٚعٮ أف ٱرتؾ قضؽة  ٨٦اٵكٌف ز ٥ٹ ٱؾ٠ؿ إٹ ثٕؽ
أف ٱكضؽ يف ا٣سة٩ٲحٚ ،إف قضؽة اٵكٌف ٝؽ ا٩ضربت .ك٦س ٫٤يف ا٘٣ٲر .ٱٞةؿ :ٹ ثؽ ٩ Ð٨٦ٲح
ا٘لرباف ،ٹ ٝلؿد اٚ ٢ٕٛ٣ٺ ٱ٪ضرب ث ٨٦ ٫دكف ٩ٲح( .مة .)ٰ٦كٔ ٨اٛلذٮٔ ¬٢٠ىل آص ٝةؿ:
ّة٬ؿ ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت ث ٢رص٤ل ٫أ ٫٩ٹ ٤لذةج إٌف ا٪٣ٲح ٤٣ضرباف كاٷ٘٣ةء؛ إذ إٔٚةؿ
ا٣ىٺة ٦ذٮا٣ٲح.)Í( .

ا٣كضٮد كٍٗلق ٔ٪ؽ٩ة ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :إف
٦ة ٩كٲ ٨٦ ٫ا٣كضؽات ٱىط صربا٦ ٫٩ذٯ ٧ٔ ٫٤ٕٚؽ نا أك ق٭ٮ نا ،كٱىط ٦ة ٫٤ٕٚ
ثٕؽ دؿ ٫٠إذا ٠ةف اٛلرتكؾ  ٨٦ا٣ؿٕ٠ح قضؽة ٹ أ٠سؿ ٪٦٭ة.
 ٨٦¬ :وىل رٕ٠ذَل ثكضؽدَل ،يف  ٢٠رٕ٠ح قضؽة -وط  ٫٣رٕ٠ح
 ،)4(ٍٞٚك٠ؾا إف ص٭ ٢ظةٜلًل أك ٠ة٩ة يف ا٣سة٩ٲح ،كإف ٠ة٩ة يف اٵكٌف وط ٫٣
رٕ٠ذةف إٹ قضؽدَلٚ ،ٲكضؽً٬ل( )4كٱذ ٥وٺد.٫
¬ ٨٦ :وىل أرثٓ رٕ٠ةت ثأرثٓ قضؽات ،يف  ٢٠رٕ٠ح قضؽة ،أك يف
اٳػؿدَل  ،ٍٞٚأك يف ا٣سة٩ٲح ز٪ذةف كيف اٳػؿدَل كاظؽة كاظؽة ،أك يف ا٣ؿاثٕح
ز٪ذةف كيف ا٣سة٩ٲح كا٣سة٣سح كاظؽة كاظؽة -وط  ٫٣رٕ٠ذةف  ،)2(ٍٞٚكإف ٔ٧٤٭٨
يف اٵك٣ذَل  ،ٍٞٚأك يف ا٣سة٩ٲح كا٣سة٣سح ،أك يف اٵكٌف كيف ا٣سة٣سح ،أك يف اٵكٌف ز٪ذةف
كيف ا٣سة٩ٲح كا٣سة٣سح كاظؽة كاظؽة -وط  ٫٣رٕ٠ذةف كر٠ٮع( ،)2كإف ٔ٧٤٭٨
كاظؽة يف اٵكٌف كز٪ذةف يف ا٣سة٩ٲح ككاظؽة يف ا٣سة٣سح أك ا٣ؿاثٕح وط  ٫٣رٕ٠ذةف إٹ
قضؽة(ٚ ،)5ٲكضؽ كاظؽة ز ٥ٱأيت ثؿٕ٠ذَل .كإف ص٭٦ ٢ٮإً٭ة ٔ٢٧
( )4ك٬ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل أٝ ٫٩ؽ ٕٝؽ ثٕؽ  ٢٠قضؽة ك٩ىت كٚؿش ،كإٹ ًف ٱذ ٫٣ ٥إٹ رٕ٠ح إٹ
قضؽة ،كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ٯ ذ ٟ٣يف َشح اٛ٣ذط كٍٗلق.)Í( .
(*) كذ ٟ٣ٵف  ٢٠كاظؽة  ٨٦ا٣ؿٕ٠ذَل ٩ةٝه ٔ ٨اً١٣لؿ اٍ٣صٰٔ ،كا٣سة٩ٲح ٹ دذ ٥إٹ ثٕؽ
ً٠لؿ اٵكٌف ثة٣كضؽة ا٣سة٩ٲح ،ك٦ ٢٠ة صربت  ٫٪٦ثُ ٢ثةٝٲ( .٫ثكذةف).
( )4كذ ٟ٣ٵ١لًل يف ٞل٤٭ًل( .ثكذةف).
( )2كذ ٟ٣ٵف ا٣ؿٕ٠ح اٵكٌف دذ ٥ثة٣سة٩ٲح ،كا٣سة٣سح دذ ٥ثة٣ؿاثٕح ،كٹ ٱٕذؽ ثًل ْل ٢٤ثَل ا٣كضؽدَل
 ٨٦اٵٕٚةؿ؛ ٛلة ركم أ ÷ ٫٩وىل اْ٣٭ؿ ٗلك نة ق٭ٮ نا ً٤ٚل ّل ٜٞقضؽ قضؽدَل .كٝةؿ:
((ً٬ل اٛلؿٗ٧ذةف)) ،كًف ٱٕذؽ ثةٕ٣ةرض ثَل ا٣ؿٕ٠ح ا٣ؿاثٕح كا٣ذن٭ؽ( .ثكذةف).
(*) ٬ؾا أكقٍ.
(٬ )2ؾا أٔىل.
( )5ك٬ؾا أد٩ٯ.

ثةٛلذٲٚ ،)4(٨ٞٲىط  ٫٣رٕ٠ذةف إٹ قضؽة ،إٹ أف ٱٕ ٥٤أف ا٣كضؽات ا٣ذٰ ٤ٕٚ٭ة
٤٠٭ة

وعٲعح()4

وط  ٫٣رٕ٠ذةف ،كٔىل ٬ؾا ا٪٣عٮ ٞٚف ظٲر ٩يس زٺث

قضؽات أك ٗلك نة أك قذ نة ،كإف ٩يس قجٕ نة أدٯ ثكضؽة ز ٥ثسٺث رٕ٠ةت.
¬٩ ٨٦ :يس ر٠ٮَٔل ٦ذٮا٣ٲَل أك ٛ٦رتَٝل  ٨٦أرثٓ رٕ٠ةت وط ٫٣
رٕ٠ذةف ،ك٩ ٨٦يس ر٠ٮع آػؿ رٕ٠ح رصٓ إ٣ٲ )2(٫ز ٥أذؽؿ( ،)2كإف رصٓ إٌف
اٞ٣ٲةـ ز ٥ر ٓ٠صةز؛ ٵ ٫٩زٱةدة ثٕي ر ٨٠ٹ ٱٛكؽ( ،)5كٝةؿ اٙلٞٲ٣ :ٰ٪لت
ا٣ؿصٮع إٌف اٞ٣ٲةـ ز ٥ٱؿ.ٓ٠
¬ ٨٦ :دؿؾ اٹٔذؽاؿ  ٨٦ا٣ؿ٠ٮع ق٭ٮ نا ٔةد  ٞ٤ُ٦ ٫٣نة( ،)4كٔ٧ؽان
ثُ٤خ( )1إٹ أف ٱٕٮد ٝ ٫٣ج ٢ا٩عُةَ.)1(٫
¬٩ ٨٦ :يس اٞ٣ؿاءة( )1أك ا٘ل٭ؿ( )40أك اٛلؼةٚذح( )44ك٬ٮ ٱٮصج٭ًل ز٥
( )4ك٬ٮ اٵقٮأ ً٠ل يف اٵز٬ةر.
ظٲر ٔ ٥٤أ ٫٩أدٯ يف  ٢٠رٕ٠ح ثكضؽدَل كا٣ذجف يف أم ا٣ؿٕ٠ةت.
Ê
( )4ٱٕ:ٰ٪
(٪٦ )2ع٪ٲ نة¬( .ثعؿ).
( )2كذ ٟ٣ٵف ا٣ؿ٠ٮع ٬ٮ اٛ٣ةاخٚ ،أ٦ة اٞ٣ٲةـ ٞٚؽ أداق .كظضح اٙلٞٲ ٰ٪أ ٫٩ٹ ر٠ٮع إٹ ٔ٨
ا٩ذىةب( .ثكذةف) .كٝؽ ظى.٢
( ٫٤ٕ٣ )5ظٲر ًف ٱكذٞؿ ¬ ٝةا نًل ٝؽر دكجٲعح ،كإٹ ٚةٞ٣ٲةـ ر٠ ٨٠ة.٢٦
( )4ا٩عٍ أـ ٹ.
( )1ٱٕ :¬ٰ٪إذا ٠سؿ ا٩عُةَ ٫ظذٯ ٱىٍل ٕٚٺن ٠سٍلان ،ٹ إف ٠ةف ٤ٝٲٺن زٔ ٥ةد ٚٺ دٛكؽ ٔ٤ٲ ٫إذا رصٓ
ٝج ٢ٱكضؽ ،كٝؽ أمةر إ٣ٲ ٫يف ا١٣ذةب ثٞٮ :٫٣ك٣ٮ ٔةد  ٨٦ ٫٣ا٣كضٮد٠( .ٮا٠ت).)Í( .
كاقذٲٛةء ا٣ؿ.)Í( .٨٠
¨
()1
(*) ٦ة ًف ٱكذٞؿ ثضج٭ذٝ ٫ؽر دكجٲعح.
( )1أك ثٌٕ٭ة¬.
( )40أك ثٌٕ.¬٫
( )44أك ثٌٕ٭ة¬ ،أك دٍ٘ل¬ اصذ٭ةدق.

ذ٠ؿ٬ة ٝج ٢ٱكٔ ٥٤ىل ٱكةرق ٝةـ أدٯ ثؿٕ٠ح ثٞؿاءٔلة¬( ،)4كٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل ٱأيت
ثة٣ؿٕ٠ةت ٤٠٭ة ظٲر ٩يس اٞ٣ؿاءة(ٝ .)4ةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل :ك ٨٦دؿؾ ا٣ؿ٠ٮع اٵكؿ
أدٯ ثؿٕ٠ح ٠ة٤٦ح ثٞؿاءٔلة .ك٦ؿادق ثةٞ٣ؿاءة ٩ؽث نة ٹ كصٮث نة ،ك٬ٮ ٦جٔ ٰ٪ىل أٝ ٫٩ؽ
٠ةف ٝؿأ يف اٵكٌف( )2كيف ا٣سة٣سح ظذٯ د١ٮف زة٩ٲح( ،)2كد١ٮف ا٣ؿاثٕح زة٣سح ،كثٰٞ
ٔ٤ٲ ٫رٕ٠ح ٚٲٞؿأ ٚٲ٭ة ٩ؽث نة.
 ٨٦ :زاد يف وٺد ٫ر ٪٠نة ٤ٕٚٲ نة ق٭ٮان وعخ¬ ،كٔ٧ؽان ثُ٤خ¬ ،ك٠ؾا إف
زادق

٦ذْ ٪٪نة()5

ز ٥دٲ ٨ٞأ ٫٩زااؽ(٪ٔ )4ؽ

اٜلة¬دم()1

كأيب َة٣ت كأيب إ٣جةس،

ك ٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ صٕٛؿ :إ٠ ٫٩ة٪٣ة٧ل .كإف ًف ٱذٲ ٨ٞأ ٫٩زااؽ ث٢
ًّ ٫٪ف دٛكؽ¬ وٺد.٫
( )4كٱىط أف ٱؽÊػ ٫ٕ٦ ٢اٛلؤدٚ ٥ٲ٭ة ٹ يف ا٣ذٰ ٝج٤٭ة؛ ٵ١لة ٘٣ٮ.ا٬ػ ثٕ :ٰ٪يف ر٠ٮٔ٭ة ،ٹ يف
ٝٲة٦٭ة؛ ٵ ٫٩وعٲط.)Í( .
( )4ك٬ٮ ث٪ةء ٔىل أو ٫٤أف اٞ٣ؿاءة كاصجح يف اٵك٣ذَلٚ ،إذا ٩كٲ٭ة ٚٲ٭ًل ًف ٱىط ٦ة  ٫٤ٕٚظذٯ
ٱأيت ُلة ٦ؿدجح( .ثكذةف).
( )2ٱٕ :ٰ٪ا٣ذٰ دؿؾ ر٠ٮٔ٭ة.
( )2كٝؿاءد ٫يف ا٣سة٩ٲح ٹ ظٜ ٥١لة؛ ٵف اٵكٌف ًف دٝ ٨١ؽ ٓلخ ،كوةر ر٠ٮع ا٣سة٩ٲح
كقضٮد٬ة ٣ٶكٌف٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة).
( )5أك ثةف ٔىل اٵ.)Í( .٢ٝ
( )4ك٠ؾا اٞ٪٣ىة Êف يف اٛلذْ ٨٪إذا ّ ٨أٝ ٫٩ؽ أدل ا٣ؿ٠ٮع ٚة٩ؼٛي ٤٣كضٮد ز ٥دٲ ٨ٞأً ٫٩ف
ٱأت ثٕٚ ٫ةد إٌف ا٣ؿ٠ٮعٚ ،ة٣كضٮد زٱةدة ٦ذْ٪٪ح ٚٲذٞؽر ٚٲ٭ة اٚلٺؼ( .كميل).
(ٝ )1ةؿ اٷ٦ة¬ـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ  :#ك ٢ٕ٣اٚلٺؼ ظٲر دٲ ٨ٞا٣ـٱةدة كا٣ٮٝخ ثةؽ،
كأ٦ة ٣ٮ ًف ٱذٲ٪ٞ٭ة ظذٯ ػؿج ا٣ٮٝخ ٚةٵٝؿب أ ٫٩ٹ ٱٕٲؽ ا٣ىٺة كٚة ٝنة.
(*) كذ ٟ٣ٵٛ ٫٩لة دٲ ٨ٞا٣ـٱةدة يف آػؿ اٵ٦ؿ ٠ةف ً٠ل ٣ٮ ّلٞٞ٭ة  ٨٦أك .٫٣كظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٛل٪ىٮر ثةٓص أ٠ ٫٩ة٣كةٰ٬؛ ثضة ٓ٦أٍٗ ٫٩ل ٦ذع ٨٦ ٜٞأكؿ ك٤٬ح( .ثكذةف).
(*) ٵٝ ٫٩ؽ ٝىؽ ٤ٕٚ٭ةً ٫٪١٣ ،ف ٱ ٨١ظَل ٤ٕٚ٭ة ٱٕ ٥٤أ١لة ٦ـٱؽة .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ دٛكؽ
 ٨٧٠زاد ق٭ٮ نا( .وٕٲرتم).

¬ ٨٦ :زاد رٕ٠ح ز ٥ذ٠ؿ ٝج ٢أف ٱكضؽ أك ثٕؽ ا٣ذك٤ٲٔ ٥ىل ٱكةرق
وعخ كٚة ٝنة ،ك٠ؾا إف ذ٠ؿ Êثٕؽ ا٣كضٮد كٝج ٢ا٣ذك٤ٲ ،)4(٥كٝةؿ أثٮ إ٣جةس
كأثٮ ظ٪ٲٛح :دٛكؽ وٺد.)4(٫
¬ ٨٦ :ػؿت صج٭ذ٦ ٨٦ )2(٫ٮًٓ قضٮدق إٌف ٦ٮًٓ آػؿ ًف دٛكؽ¬ وٺد.)2(٫
 ٨٦ :ق ٥٤دك٤ٲ٧ح كاظؽة يف ٍٗل ٦ٮًٕ٭ة ٔ٧ؽان ٚإف ًف ٱ٪عؿؼ ظةٜلة
ًف ٱِصق¬( ،)5كإف ا٩عؿؼ ٝؽر ا٣ذك٤ٲ ٥اٛلٍصكع ً ٍٞٚف دٛكؽ¬( ،)4ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ
ثةٓص( ،)1كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢دٛكؽ¬()1؛ ٵ ٫٩زٱةدة ر.٨٠
 :كإف ق ٥٤دك٤ٲ٧ذَل( )1دٞ٤ةء كص٭ ٫أك ٪٦عؿ ٚنة ٝؽر ا٣ذك٤ٲٍٞٚ ٥
ثُ٤خ( ،)40ذ٠ؿق اٜلةدم Êكأثٮ إ٣جةس كأثٮ َة٣ت ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ
( )4أ ٥٤أ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ ٫أف ٱٕٞؽ ٔ٪ؽ٦ة ذ٠ؿ كٱذ ٥ا٣ىٺة كٱكضؽ ٤٣ك٭ٮ( .ثكذةف).
( )4كظضذ٭ًل أ ٫٩إذا ذ٠ؿ ثٕؽ أف ٝٲؽ اٚلة٦كح ثكضؽة ٞٚؽ  ٢ٕٚيف ا٣ىٺة  ٕٚن
ٺ ٠سٍل نا ٍٗل
٘٦ذٛؿ ٚٲ٭ة؛ ٤ٚ٭ؾا ٚكؽتٚ ،أ٦ة ٝج ٢ا٣كضٮد ٚ٭ٮ ٔ٤ٝ ٢٧ٲ( .٢ثكذةف).
( )2ٱٕ١٩ :ٰ٪جخ٬ .ؾا ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨كمج٭ ٫ثـٱةدة ا٣ك٭ٮ( .ثكذةف).
( )2ٹ ٣كٮء قضٮدق ٚذٛكؽ .ث ٢ٹ دٛكؽ¬ ك٣ٮ ٧ٔ ٢ٕٚؽ نا؛ ٵ ٫٩ثٕي ر.٨٠
( )5ٵ ٫٩زٱةدة ذ٠ؿ ٚٺ ٱِص ٦ة ًف ٱٞىؽ اٚلُةب( .قًلع) (.)Í
( ٓ٦ )4ا٣ك٭ٮ.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵ٤ٝ ٢ٕٚ ٫٩ٲ( .٢ثكذةف).
( ٓ٦ )1ا٧ٕ٣ؽ .Êك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣أك ر ٨٠ق٭ٮ نا.
(ٝ )1ٮ« :٫٣كإف ق ٥٤دك٤ٲ٧ذَل» ٬ؾا إَٺؽ اٛلكأ٣ح ،كٝٮ« :٫٣دٞ٤ةء كص٭ ٫أك ٪٦عؿ ٚنة» ٬ؾا
٣ىةظت ا١٣ذةب( .ثكذةف).
٦ذٮا٣ٲَل ،كظؽ ا٣ذٮاٍف أف ٹ ٱذؼ ٢٤ثٲ٪٭ًل ٝؽر دكجٲعح .Êكٝٲ :٢أف ٹ ٱ١ٮف ثٲ٪٭ًل ذ٠ؿ.
¬
(*)
(*) يف ٍٗل ٦ٮًٕ٭ًل¬ ً٠ل يف َشح اٵز٬ةر.)Í( .
(*) أ٦ة ٣ٮ ٠ؿر ا٣ذك٤ٲٔ ٥ىل ا٣ٲَ٧ل  ْٛ٣نة ٦ؿدَل  ٢٬دٛكؽ أـ ٱٛى ٢ثَل ا٧ٕ٣ؽ كا٣ك٭ٮ؟ (ظةمٲح
قعٮٍف) .ٹ دٛكؽ¬؛ ٵف إظؽل ا٣ذك٤ٲ٧ذَل ٍ٦صكٔح٤ ٥٤ٚ ،لى ٢إٹ زٱةدة دك٤ٲ٧ح كاظؽة.
( ٞ٤ُ٦ )40نة¬ ٩ٮل اٚلؿكج أـ ٹ٧ٔ ،ؽ نا أك ق٭ٮ نا ،ا٩عؿؼ أـ ٹ( .ظةمٲح قعٮٍف).
(*) كذٞ٣ ٟ٣ٮّ(( :÷ ٫٣ل٤ٲ٤٭ة ا٣ذك٤ٲ ))٥كًف ٱٛى ٢يف اٚلرب ثَل ا٣ك٭ٮ كا٧ٕ٣ؽ( .ثكذةف).

ثةٓص :ٹ دجُ ٢إٹ أف ٱٞىؽ اٚلؿكج.
كقٮاء ٠ةف Êذ٧ٔ ٟ٣ؽان أك ق٭ٮ نا( ،)4كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚإف
٠ةف ٔ٧ؽان ثُ٤خ ،كق٭ٮ نا ٹ دجُ ٢ك٣ٮ ٝىؽ اٚلؿكج ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف اٍ٣صح.
 ٨٦ :زاد يف وٺد ٫ذ٠ؿان  ٨٦ص٪ف ٦ة َشع ٚٲ٭ة( ٨٧ٚ :)4اٞ٣ؿاءة ٹ
ٱِص  ٞ٤ُ٦نة ،ذ٠ؿق ا٣نٲغ ُٔٲح ،كذ٠ؿ يف ا٣ـ٬ٮر أ١لة دٛكؽ¬( )2إذا ٠ة٩خ يف ٍٗل
٦ٮًٕ٭ة ٔ٧ؽان ك٠سؿت .كٍٗ ٨٦ل٬ة ٹ ٱٛكؽ إٹ أف ٱ١ٮ¬ف ٔ٧ؽان كيف ٦ٮًٓ ٹ
ٱى٤ط  ٫٣يف ظةؿ( )2كوةر ٠سٍل نا ،ك٬ٮ ٦ة زاد ٔىل ٝؽر دكٓ دكجٲعةت( ،)5كٝةؿ
اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف٦ :ة زاد ٔىل زٺث(.)4
¬ ٨٦ :دؿؾ اٛ٣ةّلح أك ا٣كٮرة يف اٵك٣ذَل أك يف إظؽاً٬ل ٤ٕٚٲ ٫ا٣كضٮد،
ك٠ؾا ٚٲٝ ٨٧ؽـ ا٣كٮرة ٔىل اٛ٣ةّلح(.)1
 ٝ ٨٦ :ؿأ يف اٵك٣ذَل ا٣كٮرة ٝ ٍٞٚؿأ اٛ٣ةّلح ٚٲًل ثٕؽً٬ل ز ٥ا٣كٮرة
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ،ك٬ؾا إذا ٠ةف يف ٍٗل ٦ٮًٕ٫؛ ٞ٣ٮّ(( :÷ ٫٣ل٤ٲ٤٭ة ا٣ذك٤ٲ))٥
كًف ٱٛى ٢ثَل ا٧ٕ٣ؽ كا٣ك٭ٮ.
( )4يف اٚل٧ف¬  ،ٍٞٚك٣ٲف اٛلؿاد ص٪كٍ٦ ٫صكع يف  ٜ٤ُ٦ا٣ىٺة؛ إذ ٝؽ َشع يف وٺة
إ٣ٲؽٱ ٨كا٘ل٪ةزة ٦ة ٣ٮ  ٫٤ٕٚيف ا٣ى٤ٮات اٚل٧ف أٚكؽ٬( .ج.)٢
( )2ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
ذةب.
( )2اٛلؼذةر أف اٙلة٣ح ا٪٣ةدرة ٹ دٛكؽ ُلة ٠عة٣ح ا٣ذٕؾر .كاٛلؼذةر ٦ة يف اÉ ١٣
(*) اظرتز  Ê٨٦اٳػؿدَل ٚ٭ٮ ٦ٮًٓ ٱى٤ط ٞ٤٣ؿاءة كا٣ذكجٲطٚ ،إذا ٝؿأ ٚٲ٭ًل ز ٥قجط ًف دٛكؽ
كإف ٠سؿ؛ ٵٍ٦ ٫٩صكع يف ظةؿ ٨١٣ ،ٱ٤ــ قضٮد ا٣ك٭ٮ ٵص ٢زٱةدة ا٣ؾ٠ؿ.)Í( .
(٬ )5ؾا ذ٠ؿق ُٔٲح كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل( .ثكذةف).
( )4ٱٕٚ :ٰ٪ذٛكؽ ثةٵرثٓ؛ ٵ ٫٩أػؿص٭ة إٌف وٛح وٺة ا٘ل٪ةزة ٔ٪ؽ اٛلؼةٙ٣؛ ٵف د١جٍل٬ة
ٔ٪ؽق أرثٓ( .ثكذةف) .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :أف دـٱؽ ٔىل ٍٔصٱ٨؛ ٣ذـٱؽ ٔىل ٦ة ٝٲ٢
يف ظؽ اٹ٩ذْةر  ٨٦اٷ٦ةـٝ ،ةؿ  :#ك٬ؾا أٝؿُلةَ( .شح أز٬ةر) .كاٛلؼذةر أ ٫٩ٱ٤ع Éٜثًل
دٞؽـ يف اٛلٛكؽات ثأ ٫٩ٱٕذرب ا ٨ْ٣يف ٠سؿد ٫ك٤ٝذٛ٦( .٫ذٰ).
( )1ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣كا٣رتدٲت كا٣ٮٹء ثٲ٪٭ًل.

ثٕؽ٬ة ٩ؽث نة( ،)4ذ٠ؿق اٞ٣ةق.٥
 ٨٦ :ص٭ؿ يف ا٣سة٣سح أك ا٣ؿاثٕح  ٨٦إ٣نةاَل ،أك ٝؿأ ا٣كٮرة يف إظؽاً٬ل،
أك ٠ؿر اٛ٣ةّلح أك ا٣كٮرة أك ثٌٕ٭ة يف ا٣ؿٕ٠ذَل اٵك٣ذَل ،أك ٠ؿر ا٣ذن٭ؽ أك ثٌٕ)4(٫
ٔ٪ؽ اٛل٪ىٮر
يف ٦ٮًٕ٤ٕٚ -٫ٲ ٫ا٣كضٮÊد( ،)2كإف ٠ؿر اٛ٣ةّلح يف اٳػؿدَل ١ٚؾا ¬
ثةٓص( .)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٱكضؽ؛ ٵ ٫٩ث٪٧ـ٣ح ا٣ذكجٲط ،إٹ يف زة٣سح
ا٣ٮدؿ(ٝ .)5ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إذا ٚؿغ اٛلؤد ٨٦ ٥اٞ٣ؿاءة ٝج ٢إ٦ة ٫٦يف ا٣ؿٕ٠ذَل اٳػؿدَل
٠ؿر اٛ٣ةّلح(.)4
 ٨٦ :دؿؾ مٲب نة  ٨٦د١جٍل ا ٢ٞ٪٣أك  ٨٦دكجٲط ا٣ؿ٠ٮع أك ا٣كضٮد أك
ٔ١ف دكجٲع٭ًل ٣ـ ٫٦ا٣كضٮÊدٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٠ؾا اٛلؤٱؽم إذا قجط ثذكجٲط
اٜلؽكم ،ٹ ا١ٕ٣ف؛ ٵٍ٦ ٫٩صكع ٔ٪ؽٕ ٥٬لٲٕ نة(.)1
 :كٱكضؽ ٦ ٢١٣ك٪ٮف دؿ٠ ،٫٠أكؿ ا٣ذن٭ؽ اٵػٍل كآػؿق ،كا٣ذن٭ؽ
اٵكقٍ ،ككًٓ اٵٔ ٙ٩ىل اٵرض قةصؽان( ،)1ك٩ٲح ا٣ذك٤ٲ ،)1(٥كٚٲ ٨٧قجٜ
( )4كاٵكٌف أف ٹ Êٱٞؿأ إٹ اٛ٣ةّلح ٚ ،ٍٞٚإف ٝؿأ ا٣كٮرة ٕ٦٭ة ٠ةف دةر ٠نة ٣ك٪ذَل از٪ذَل٬( .ج.)٢
(*) ٵف اٛلكذعت ٝؿاءٔلة ثٕؽ٬ة  ٞ٤ُ٦نة( .ثكذةف).
( )4ك٣ٮ ٦ .٢ٝة ٱك٧ٯ ذ٠ؿ نا.)Í( .
( )2ك ِٛ٣ا٘٣ٲرٝ :ةؿ يف ا٣ٮايف٣ :ٮ ٠ؿر اٛ٣ةّلح أك ا٣كٮرة أك ا٣ذن٭ؽ يف ٦ٮًٕ٭ة ٣ـ٫٦
قضٮد ا٣ك٭ٮ؛ ٵ ٫٩زٱةدة ،ك٦س ٫٤ذ٠ؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
(*) ٵ ٫٩زاد ٔىل اٛلٍصكع.
( )2ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )5ٵف اٛلٍصكع يف ا٣ٮدؿ ٬ٮ ٝؿاءة اٛ٣ةّلح كا٣كٮرة يف ا٣ؿٕ٠ةت ٤٠٭ة٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة).
اٛلؾ٬ت ٹ ٱ١ؿر ،ث ٢ٱك١خ.
¬
()4
( )1كٝٲ :٢إذا قجط اٜلؽكم دكجٲط اٛلؤٱؽم ٚكؽت؛ إذ ٬ٮ ٍٗل ٍ٦صكع ٔ٪ؽقٚ ،ٲىٍل
٠ة١٣ٺـ٬( .ة٦ل د٧١ٲ.)٢
(*) كٝٲ :٢ٹ ٱكضؽ  ٞ٤ُ٦نة؛ ٵٍ٦ ٫٩صكع ٔ٪ؽٕ ٥٬لٲٕ نة( .قًلع ذ٩ٮيب) .كٝٲ :٢ث ٢ٱكضؽ¬.
(ٛ٦ذٰ) .كٹ ٚؿؽ¬ ثَل اٜلؽكم كاٛلؤٱؽمٔ( .ة٦ؿ).
(٪٤ٝ )1ة٣ :ٲف ث٧ك٪ٮف ٔ٪ؽ٩ة ،كإً٩ل ٬ٮ ٬ٲبح ً٠ل ذ٠ؿ يف َشح اٵز٬ةر.ا٬ػ ٚٺ قضٮد.)Í( .
( )1كٝةؿ ا٪٣ضؿم¬ :ٹ قضٮد؛ ٵ ٨٦ ٫٩إٔٚةؿ ا٤ٞ٣ٮب.

إ٦ة ٫٦ثؿ ،)4(٨٠كيف ا٣ىٺة ٔىل ا٪٣جٰ ÷ يف ا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ(ٝ .)4ةؿ
كػة ٫ٛ٣اٛل٪ىٮر ثةٓص(.)2
¬
اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :كٚٲ ٨٧د١ٛؿ يف أ٦ٮر ا٣ؽ٩ٲة،
¬ٝ :ةؿ اٞ٣ةقٝ ٨٦ :٥ؿض يف وٺد ٫مٲب نة  ٨٦مٕؿق أك أّٛةرق ث٢ٕٛ
٤ٝٲ٧ٔ ٢ؽ نا أك ق٭ٮ نا ٚإ ٫٩ٱكضؽ¬ ،ٹ ٚٲ ٨٧قٔ ٥٤ىل ٱكةرق ٝج ٢ٱ٧ٲ٫٪؛ ٵ ٫٩دؿؾ
٬ٲبح ٔ٪ؽق ،كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت أ ٫٩كاصتٚ ،إف اصذـأ ثٚ ٫كؽت¬()2
وٺد ،٫كإف أٔةد ا٣ذك٤ٲٔ ٥ىل ٱكةرق ثٕؽ ٱ٧ٲ ٫٪وعخ()5
كقضؽ.
É
 ٨٦ :م ٟيف وٺدٚ ٫جٕؽ ٚؿاٗ ٫ٹ ظ ،٫٣ ٥١ػٺؼ أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ(،)4
كٹ ٱكضؽ ٣ك٭ٮÉقٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإٹ أف ٤لى ٨ّ ٫٣É ٢ثٞ٪ىة١لة ٚإ٫٩
ٱٕٲؽ٬ة( .)1كيف ظةٜلة إف م ٟيف ر ٨٠أك ذ٠ؿ كاصت ٔ ٢٧ثْ )1(Ê٫٪إف ظى،٫٣ ٢
كإف ًف ٤لى ٢أٔةد ا٣ىٺة ،إٹ ظٲر ٹ ٱ ٫٪١٧ا٣ذعؿم ١٣سؿة م ٢٧ٔ ٫١ثةٵÊ٢ٝ
كث٪ٯ ٔ٤ٲ .٫ك٠ؾا إذا م ٟيف ٩ٲح ا٣ىٺة( ،)1كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱٕٚ ٢٧ٲ٭ة إٹ
ثة .)40(٥٤ٕ٣كإف ٠ةف م ٫١يف رٕ٠ح ٚ٭١ؾا ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص(،)44
( )4أ٦ة قج ٜاٷ٦ةـ ٚٲْ٪ؿ ٚٲ٫؛ ٵ ٫٩ٱ٤ــ يف ثٕي ر .٨٠اٛلؾ٬ت ٹ قضٮد.É
( )4ٱٕ٣ :ٰ٪ٮ  ¨٫٤ٕٚقضؽ .)Í( .كٔ٪ؽ ا٣نة ٰٕٚأٍ٦ ٫٩صكع.
( )2ك٬ٮ اٛلٛ٭ٮـ  ٨٦اٵز٬ةر كاٵزًلر كا٣ذؾ٠ؿة ،كيف ا٘لة ٓ٦ا١٣ةيف :ث ٰ٪٘٤أف اٙلك ٨ثٔ ٨يل #
قضؽ ٍٗ ٨٦ل ق٭ٮ ٞٚٲٞٚ ،٫٣ ٢ةؿ :إٌل ظؽزخ ٛ٩يسَ( .شح ٚذط).
( )2أك ٧ٔ ¬٫٤ٕٚؽ نا  ٓ٦اٹ٩عؿاؼ.
( )5إذا ٠ةف¬ ق٭ٮ نا ً٠ل يف اٵز٬ةر كَشظ.٫
(ٚ )4ذضت ٔ٪ؽق اٷٔةدة ً٠ل ٣ٮ م ٟيف ظةؿ ا٣ىٺة.
( )1يف ا٣ٮٝخ كثٕؽق إذا ٠ةف ا٣ؿُٕٝ ٨٠ٲ نة.)Í( .
( )1قٮاء ٠ةف ٦Êجذؽأ أك ٦جذىل.
ٱٕ ٢٧ثْ.٫٪
¬
(ٚ )1إ٫٩
(ٚ )40ذضت ٔ٪ؽق اٷٔةدة ً٠ل ٣ٮ م ٟيف ٕل٤ح ا٣ىٺة.
( )44ٱٕ :ٰ٪ٹ ٚؿؽ ٔ٪ؽً٬ل ثَل ا٣ؿ ٨٠كا٣ؿٕ٠ح ،كاٜلؽكٱح ٚؿٝٮا؛ ٵف ا٣ن ٟٱ١سؿ يف ا٣ؿ٨٠
أ٠سؿ  ٨٦ا٣ؿٕ٠حٚ ،ٲضٮز اٚ ٢٧ٕ٣ٲ ٫ثة ٨ْ٣ٹ ٚٲ٭ة ٧٤٣جذؽأٝ .ةؿ  :#كٵف ا٣ؿٕ٠ح
٦نذ٤٧ح ٔىل أر٠ةف ٦ذٕؽدة ٠ةٞ٣ٲةـ كا٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد كاٞ٣ؿاءة كإٞ٣ؽة ثَل ا٣كضؽدَل،
كا٣ؿ ٨٠ثٕي أصـاء ا٣ؿٕ٠ح ،كصـء ا٣يشء ٹ ٱ١ٮف ٦كةكٱ نة ( .٫٤١٣ثكذةف).

كٔ٪ؽ اٜلؽكٱح Êأف اٛلجذؽأ ثة٣ن ٟٹ ٱٕ ٢٧إٹ ثة ،٥٤ٕ٣كاٛلجذىل ث١سؿة ا٣ن ٟٱٕ ٢٧ثْ٫٪
إف ظى ،٫٣ ٢كإف ًف ٤لى ٫٣ ٢أٔةد ا٣ىٺة( ،)4إٹ ظٲر ٹ ٱ ٫٪١٧ا٣ذعؿم ١٣سؿة
مٚ )4(٫١ٲجٔ ٰ٪ىل اٵ.٢ٝ
¬ :كاٛلجذىل ثة٣ن٬ :ٟٮ  ٨٦ٱ١ٮف اٵٗ٤ت( ٨٦ )2ظة ٫٣ا٣ن ٟيف وٺد.٫
كاٛلجذؽأ٬ :ٮ  ٨٦ٱ١ٮف اٵٗ٤ت  ٨٦ظة ٫٣ا٣كٺ٦ح( ،)2ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
ٝ :ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓصٔ ٨٦ :ؿؼ ٛ٩ ٨٦ك ٫مؽة ا٣ذعؿز كا٣ذع ِٛيف
ا٣ىٺة ٚذ ٟ٤أ٦ةرة ٤لىُ ٢لة اٚ ٨ْ٣ٲُٕ ٢٧لة(ٝ .)5ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ك ٨٦م ٟيف
وٺدٚ ٫أدا٬ة ثة٣ ٨ْ٣ـ ٫٦ا٣كضٮد( ،)4إٹ أف ٤لى ٫٣ ٢ا ٥٤ٕ٣ثٕؽ ذ ٟ٣ثىعذ٭ة
ٚٺ قضٮد( ،)1كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱكضؽ¬  ٞ٤ُ٦نة(.)1
¬ :ك٠ ٨٦ةف ٱٕذةد ا٣كضٮد ٤٣ك٭ٮ اظذٲةَ نة( )1ٹ كصٮث نة ٚ٭ٮ ٦جذؽع(،)40
كدـداد ثؽٔذ ٫إذا ٠ةف ٍٗلق ٱأد ٥ثٚ ٫ٲ.٫
(ٚ )4إف اػذ ٙ٤ظةٚ ٫٣ذةرة ٱٛٲؽق ا ٨ْ٣كدةرة ٹ ٱٛٲؽق ٚةٕ٣ربة ثٮٝذ ٫ا٣ؾم ٬ٮ ٚٲٚ ،٫إذا ًف ٱٛؽق
يف اٙلةؿ أٔةد( .ز٬ٮر) (.)Í
( )4كٱسجخ ث٧ؿدَل.)Í( .
( )2ك٠ؾا اٹقذٮاءٔ( .Êة٦ؿ ،كٛ٦ذٰ) .أك ا٤٣جف.)Í( .
( )2كإف ٔؿض ٚ ٫٣٭ٮ ٩ةدرَ( .شح أز٬ةر).
( )5اٛلؾ٬ت¬ أ ٫٩ٹ ظٛ ٥١لضؿد إ٣ةدة ،ث ٢اٛلؿاد ٗة٣ت ا ٨ْ٣ظٲر ٬ٮ ٚؿًٚ ،٫إف ظى٢
ٔ ٢٧ث ،]4[٫كإٹ ٚٺ.)Í( .
٣لٮز ػٺٚ ٫ٚٲضرب٬ة
( )4كذ ٟ٣ٵ١لة ٝؽ أصـأد ٫ثة ٨ْ٣كػؿج ٔٔ ٨٭ؽة اٵ٦ؿ ،كَّ ٫٪١٣
ثة٣كضٮد؛ ٵف أداء٬ة ثةٝ ٨ْ٣ؽ أدػٚ ٢ٲ٭ة ٞ٩ى نة( .ثكذةف).
٣لٮز ػٺ( .٫ٚثكذةف).
( )1ٵف ا ٥٤ٕ٣ٹ ٌ
( )1ٵً ٫٩ف ٱذٲ ٨ٞمٲب نة ٚٲضربق( .ثكذةف).
(*) قٮاء ٔ ٥٤أـ ٹ.
( )1ك٣ٮ ٍ٦صكَ نة.)Í( .
( )40كذ ٟ٣ٵ ٢ٕٚ ٫٩مٲب نة ًف ٱٍصع يف ظ ،٫ٞٹ قٲًل ظٲر ٍٗلق ٱأد ٥ثٞٚ ٫ؽ دجٕٔ ٫ىل ثؽٔذ٫
ٍٗلق ،كاٹاذًلـ يف ٬ؾق اٙلةؿ ٍٗل ٍ٦صكع( .ثكذةف).
(*) كا٣جؽٔح ٞلْٮرة إصًلٔ نة.
-------------------------

[ ]4يف ا٣ؿ ٞ٤ُ٦ ٨٠نة ،كا٣ؿٕ٠ح ٧٤٣جذىل.)Í( .

 ٨٦ :م ٢٬ ٟق٭ة يف وٺد ٫أـ ٹ ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱ٤ـ ٫٦ا٣كضٮد(،)4
كٝةؿ اٛل٪ىٮر آص :ٹ Éٱكضؽ ،كركم ٔ ٫٪أ ٫٩ٹ ٣لٮز .كٝةؿ يف ا٣ٮايف٬ :ٮ ٟلٍل ثَل
ا٣كضٮد كدؿ .٫٠كٝةؿ يف ظٮا٨ل اٷٚةدة :)4(Ðإف م ٟيف ٞ٩ىةف قضؽ( ،)2كإف مٟ
يف زٱةدة ًف ٱكضؽ؛ ٵف اٵؤ ٢ؽ٦٭ة.
ٔ ٨٦ :ؿض  ٫٣ا٣ن ٟك٬ٮ يف ر ٨٦ ٨٠ا٣ىٺة كًف ٤لى ٫٣ ٢ا٨ْ٣
ثىعذ٭ة إٹ ٔ٪ؽ ر ٨٠آػؿ أك ثٕؽ ٚؿاٗ٪٦ ٫٭ة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱٕ ٢٧ث،)2(٫
كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :ٹ ٱٕ ¬٢٧ث ٫إٹ أف ٤لى.)5(٥٤ٔ ٫٣ ٢
¬ ٨٦ :م ٟيف وٺد ٫ز ٥أػربق زٞح ثذًل٦٭ة ٔ ٢٧ثٞٮ )4(٫٣ك٣ٮ ٠ةف
اٛلؼرب ا٦ؿأة أك ٔجؽ نا ،ٹ إف ٠ةف وجٲ نةٚ .إف ٚؿغ  ٨٦وٺدٕ٦ ٫ذٞؽان ٣ذًل٦٭ة( )1ز٥
أػربق زٞح ثٞ٪ىة١لة ًف ٱٕ ٢٧ثٞٮ ٫٣إف ٠ةف أذٞةدق ٔ ٤نًل ،كإف ٠ةف ّ ٪نة ٔ ٢٧ثٞٮؿ
ا٣سٞح إف ٠ةف ٔ ،)1(٥٤ٔ ٨ٹ إف ٠ةف¬ ٔ.٨ّ ٨
( )4كذ٣ ٟ٣ٲضرب اٞ٪٣ىةف اٙلةو ٢ثة٣ن .ٟكظضح اٛل٪ىٮر ثةٓص ً٠ل ٦ؿ .كٔ ٫٪ٹ ٣لٮزٝ ،ةؿ ا٣ٮا٣ؽ:
ٱٕ ٰ٪إذا أذةد ا٣كضٮد ٍٗ ٨٦ل ٕ٦ؿٚح قججٚ ٫٭ٮ ثؽٔح ،كا٣جؽٔح ٹ ِلٮز( .ثكذةف).
ُٞ٦ٮٔح( .ثكذةف).
Ð
(ٝ )4ٲ :٢كٱأيت ث٪ٲح ٍ٦صكَح .كٝٲ :٢ث٢
كاٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦ا٣ٲَٞل أ ٫٩ق٭ة كإٹ ٚٺ قضٮد.)Í( .
¬
()2
( )2ظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص أف ٝل٧ٮع ا٣ىٺة ٠ة٣ؿ ٨٠ا٣ٮاظؽٚ ،إذا ظى ٨ّ ٫٣ ٢يف أ٦لة أك ثٕؽ٬ة
ٔ ٢٧ث .٫كظضح أيب إ٣جةس أ ٫٩ٹ ٱىط¬ ا٣ج٪ةء ٔىل اٵكٌف ظذٯ دىط ،كإذا ػؿج ٪٦٭ة ٨٦
ٍٗل ّلؿ ٠ةف ث٪ةؤق ٔ٤ٲ٭ة ٍٗل وعٲط( .ثكذةف).
(*) ٬ؾا ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف ا٣ذعؿم ٔىل ا٣رتاػٰ ،ٹ إف ٠ةف ٔىل Êاٛ٣ٮر ،ك٬ٮ ٦ة داـ يف ذٟ٣
ا٣ؿ ٨٠ا٣ؾم ٔؿض  ٫٣ا٣نٚ ٟٲٝ .٫ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  :#ك٬ؾا ٬ٮ اٵّ٭ؿ .كٝٮل
قٲؽ٩ة قٕٲؽ اٜلجٝ ٢ٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
( ٢٧ٔ )5ث ٫ك٣ٮ ثٕؽ ٚؿاٗ ٨٦ Ê٫ا٣ىٺة٠( .ٮا٠ت).
( )4ٵف ٠ٺـ ا٣سٞح ٧ٕ٦ٮؿ ث ٫يف إ٣جةدات( .ثكذةف).
(ٚ )1إف ٠ةف مة ٠نة ٚٲ٭ة ٔ ٢٧ثؼرب إ٣ؽؿ يف اٛ٣كةد إذا ًف ٱٗ ٫٣ ٨١ؿض ٚٲًل أػرب ث ٫ك٠ةف
٦ٮا ٞٚنة يف اٛلؾ٬ت أك ٱجَل قجت اٛ٣كةد.)Í( .
(ٝ )1ٮم( .مة .)ٰ٦كّة٬ؿ اٵز٬ةر كَشظ ٫اٷَٺؽ ،كاٛلعٛٮظ ٔ ٨ا٣ٮا٣ؽ دٞؿٱؿق.

 :إذا م ٟاٛلؤد ٥يف ٝٲةـ أك ر٠ٮع أك قضٮد ًف ٥لة ٙ٣إ٦ة ٫٦ثة،)4(٨ْ٣
ث ٢ثة ¬٥٤ٕ٣إذا ظى .٫٣ ٢كإف م ٟيف ٝؿاءد )4(٫أك د١جٍلق أك دن٭ؽق ٔ ٢٧ثْ٫٪
ظٲر ٣ٲف ٚٲٟ ٫لةٛ٣ح ٣ٸ٦ةـ(.)2
¬ ٥٤ٔ ٨٦ :وعح وٺد ٫ك٬ٮ يف ر٪٦ ٨٠٭ة( )2ز ٥ا٣ذجف ٔ٤ٲ ٫أ٦ؿ٬ة
 ٨٦ثٕؽ كًف ٱؾ٠ؿ إٹ ذ ٟ٣اٚ ٥٤ٕ٣إ ٫٩ٱٕ ٢٧ث.٫
ٝ :ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱ١ؿق ٤٣نةؾ يف وٺد ٫أف ٥لؿج ٪٦٭ة ٷٔةدٔلة ك٬ٮ
ٱ ٫٪١٧ا٣ذعؿم كاٝ ،)5(٨ْ٣ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :كا١٣ؿا٬ح ٤٣عْؿ¬()4
إذا ٠ة٩خ ا٣ىٺة ٚؿً نة.
¬٦ :ة ٠ةف كصٮث٪ّ ٫ٲ نة صةز أداؤق ثة٪٠ ،٨ْ٣ٲح ا٣ٮًٮء( )1كدك٧ٲذ٫
(ٗ )4ة٣ج نة¬ ،اظرتاز  ٨٦أف ٱذٍ٘ل ّلؿم اٛلؤد ٥يف اٞ٣ج٤ح ظذٯ ػةّ ٙ٣لؿم إ٦ةٚ ٫٦إ ٫٩ٱٕـؿ كصٮث نة.
( )4ا٣ذٰ ًف ٱذع٤٧٭ة اٷ٦ةـ.)Í( .
دن٭ؽق كد١جٍلق كدكجٲعٚ ٫ٺ ٟلةٛ٣حٚ ،ٲذعؿل ٛ٪٣ك ،٫ك٠ؾا اٞ٣ؿاءة ،إٹ ظٲر مٟ
¬
( )2أ٦ة
اٛلؤد ٥يف آػؿ ا٣ىٺة اَ٣صٱح أً ٫٩ف ٱٞؿأ ٛ٪٣ك٤ٚ ٫ٲف  ٫٣أف ٱٕـؿ ٔ ٨اٷ٦ةـ كٱٞؿأ ٛ٪٣ك٫؛
اٵكٌف أ ٫٩إذا م ٟيف اٞ٣ؿاءة ا٣ٮاصجح ٔـؿ ٔ ٨اٷ٦ةـ ٔ٪ؽ
¬
ٵف يف ٬ؾا ٟلةٛ٣ح( .ثكذةف).
آػؿ ر٠ٮع ،إذ ُٕٝ ٰ٬ٲح ،ك٦س ٫٤يف َشح ا٣جعؿ ،ذ٠ؿق يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
(*) ٱْ٪ؿ ٚٲ ٨٦( .٫ثٲةف ظس ٲر) .كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف :ك٣ٮ أدل إٌف إ٣ـؿ ٔ ٨اٷ٦ةـ ،ذ٠ؿق
يف َشح اٛ٣ذط.)Í( .
ٔ٪ؽ آػؿ إٞ٣ؽة اٵػٍلة١٬ ،ؾا ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ككص٭ ٫أف ٩كٲة ٫٩ثٕؽ ٔ٫٧٤
( )2ٱٕÊ :ٰ٪
ثىعح ا٣ىٺة ٹ ٱجُ٤٭ة( .ثكذةف) .ٱٕٝ :ٰ٪ج ٢ا٣ذك٤ٲ ،٥كإٹ ًف ٱكذ.)Í( .٥ٞ
( )5أ٦ة ٣ٮ ػيش Êػؿكج ا٣ٮٝخ كًف ٱٞٲؽ ا٣ىٺة ثؿٕ٠ح ٚٲ١ٮف ٔؾر نا يف اٚلؿكج كٹ ٠ؿا٬ح،
ٚٲضت ٔ٤ٲ ٫اٚلؿكجٛ٦( .ذٰ) (.)Í
(*) ك٬ؾا ث٪ةء ٔىل ٦ؾ٬ج ٫أف ا ٨ْ٣ٱٕ ٢٧ث ٫اٛلجذؽأ كاٛلجذىل ،كأ٦ة ٔىل¬ اٛلؾ٬ت ٚإً٩ل ٱ١ؿق
اٚلؿكج ٧٤٣جذىل ا٣ؾم ٱ ٫٪١٧ا٣ذعؿم ،كأ٦ة اٛلجذؽأ ظٲر م ٟيف رٕ٠ح ٚٲؼؿج كٱكذأ،ٙ٩
كا٣ؾم ٹ ٱ ٫٪١٧ٱجٔ ٰ٪ىل اٵً٠ ٢ٝل ٦ؿ( .ثكذةف).
( )4ظٲر ا٣ذعؿم ٚؿً.)Í( .٫
كا٣ىٺة.
¬
()1

كدؿدٲج ،٫كد١جٍلة ا٣ىٺة كٝؿاءٔلة( )4كدن٭ؽ٬ة كاٹٔذؽاؿ ٪٦٭ة ك٩عٮ ذ .ٟ٣ك٦ة
٠ةف كصٮثُٕٝ ٫ٲ نة ًٚل ٱ١سؿ ٚٲ ٫ا٣ن٣ ٟلٮز أداؤق ثة ٨ْ٣أٱٌ نة٠ ،أثٕةض ا٣ٮًٮء(،)4
كأثٕةض ا٣ىٺة( ،)2كأثٕةض ا٣ىٮـ ،كأثٕةض ا٣ـ٠ةة( ،)2كأثٕةض اٙلش ،ك٦ة
ٱ ٨١٧أداؤق ثة ٥٤ٕ٣كٱٚ ٢ٞٲ ٫ا٣نٚ ٟٺ ٱٕٚ ٢٧ٲ ¬٫إٹ ثة ،٥٤ٕ٣كذ٠ ٟ٣أو ٢ا٣ىٺة
كا٣ٮًٮء كا٣ىٮـ كا٣ـ٠ةة كاٙلش إذا مٝ ٢٬ ٟؽ  ٢ٕٚذ ٟ٣أـ ٹٝ .ةؿ اٷ٦ةـ
اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :كإف أػربق زٞح ثأٝ ٫٩ؽ  ٢٧ٔ ٢ٕٚث¬٫؛ ٵٞ٦ ٫٩جٮؿ يف إ٣جةدات.
 ٨٦ :م ٟيف وٺد ٫أك وٮ )5(٫٦كًف ٤لىٚ ٨ّ ٫٣ ٢٭ٮ ٟلٍل :إف مةء
أٓل٭ة ٛ٩ٺن( ،)4كإف مةء ػؿج ٪٦٭ة كاقذأٛ٩٭ة.
ٝ :ةؿ اٜلةدم  #يف اٵظ١ةـ :ا٣ٮاصت ٔىل  ٨٦أرتض  ٫٣ا٣ن ٟيف
أ٦ؿق أف ٱُؿظ ٫كٱٛ٪ٲ ٫كٱجٕؽق ٔٛ٩ ٨ك ،٫كٹ ٱٕ ٢٧ث ٫يف ٨لء  ٨٦أ٦ؿق،
( )4اٛلؿاد يف دٛىٲ ٢اٞ٣ؿاءة ،ٹ يف ٕل٤ذ٭ة ٚ٭ٮ إصًلع ثٕؽ اٞ٩ؿاض ٛ٩ةة اٵذ٠ةر ٨٦( .ثٲةف ظسٲر).
( )4ٱْ٪ؿ يف أثٕةض ا٣ٮًٮء كا٣ىٮـ كا٣ـ٠ةة  ٥٤ٚٱؾ٠ؿ٬ة يف َشح اٵز٬ةر.
(*) ٬ؾا ٱكذٞٲ ٥يف ا٣ٮًٮء إذا ٠ةف ٣ٸٱةـ اٛلةًٲح؛ إذ ٣ٮ ًف ٱ٣ ٨١ؾٚ ٟ٣ٺ ثؽ  ٨٦اً٠ ٥٤ٕ٣ل
ٔؿؼٚ ،ذأ.٢٦
(*) يف اٛلجذىل¬.
(*) ٬ؾا ٔىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص  ،كأ٦ة ٔىل أو ٢اٜلؽكٱح ٚٺ ثؽ  ٨٦ا٣ٲَٞل يف اً٠ ُٰٕٞ٣ل دٞؽـ،
أك ٔىل أو ٢اٜلؽكٱح يف اٛلجذىل¬ .ك٦س ٫٤يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
( )2يف ر ٞ٤ُ٦ ٨٠نة ،أك رٕ٠ح يف اٛلجذىل( .وٕٲرتم) (.)Í
( ٫٤ٕ٣ )2ظٲر ا٣ذجف ٔ٤ٲ ٥٠ ٫ا٣ٮاصت ٔ٤ٲ .٫أك ٚ ٥٠ةاخ ا٣ىٮـ .)Í( .ك ِٛ٣اٛلٕٲةر:
ٱٕ ٰ٪ثأثٕة ض ا٣ٮًٮء كأثٕةض ا٣ىٮـ يف اٵٱةـ اٛلةًٲحٚ ،ٺ ٱٕٲؽ إذا ًّ٠ ٨لٜلة ً٠ل
دٞؽـٕ٦( .ٲةر).
( )5ٱٕ :ٰ٪يف ٩ٲح اٌٞ٣ةء  ٢٬ثٲخ ا٪٣ٲح أـ ٹ.)Í( .
(٦ )4ة ًف ٣لت ا٣ج٪ةء ٔىل اٵ .)Í( .٢ٝك٦ة ًف ٱ ٨١إ٦ة ٦نة كإٹ ػؿج؛ ٣بٺ ٱٛكؽ وٺٔل.٥
( .)Íك٦س٪ٕ٦ ٢ةق يف ا٣رب٬ةفٝ ،ةؿ ٚٲ :٫إٹ أف ٱ ٫٪١٧ٱكذؼٍٗ ٙ٤لق ث ٢ٕٛٱكٍل
اقذؼ ٙ٤كأٓل٭ة ٕ٦٭ٛ٩ ٥ٺن.

كاَؿاظ ٫كاٛلٌص ٔ )4(٫٪كدؿؾ ا ٢٧ٕ٣ث٬ ٫ٮ أظٮط كأقٚ ،٥٤إف ا٣ن١ٮؾ ٨٦
كقٮقح ا٣نٲُةف؛ ٍ٣ل٦ل ٥أف ٦ة ٚ ٥٬ٲ ٨٦ ٫اٚلُأ ٚٲ ٫اظذٲةط كّلؿج ،كٚٲ٨٦ ٫
ا٣ٮزر ٦ة ٹ ٱٕ ٫٧٤إٹ آص دٕةٌف ،ظذٯ ٱ١ٮف ٔىل ٚةٔ ٢ا٣ن ٨٦ ٟاٷز ٥أ٠سؿ ً٦ل
٥لةؼ ٔ ٫٪٦ىل دؿ٬ .٫٠ؾا ٠ٺـ اٜلةدم  ،#ك٬ٮ ٱ٤ــ  ٫٪٦أ َّف  ٨٦صٕ ٢ا٣نٟ
ٔةدة  ٫٣يف أذ٠ةر ا٣ىٺة ٚٲ١ؿر٬ة يف ا٣ن٭ةددَل أك ٍٗلً٬ل أ ٫٩ٱىٍل ثؾ٦ ٟ٣جذؽٔ نة
آز نًل ٔةوٲ نةٚ ،ذٛكؽ وٺد ،)4(٫كآص أٔ.٥٤
ٞ :ل ٢ا٣كضؽدَل ثٕؽ ا٣ذك٤ٲ ،Ê٥كٝةؿ ا٣نةٝ :ٰٕٚج ٞ٤ُ٦ ،٫٤نة ،كٝةؿ
ا٪٣ةرص كا٣ىةدؽ ك٦ة :ٟ٣إف ٠ة٩ذة ٣ـٱةدة يف ا٣ىٺة ٚجٕؽق ،كإف ٠ة٩ذة ٞ٪٣ىةف
٪٦٭ة ٞٚج٤ٚ .٫٤ٮ كٚ ٓٝٲ٭ة زٱةدة كٞ٩ىةف ٞٚةؿ يف َشح اٷثة٩ح :ٱكضؽ ٝج،)2(٫٤
كٝةؿ يف ا١٣ةيف :ٱكضؽ ثٕؽق(.)2
٤ٚ :ٮ وىل ٬ؽكم ػ ٙ٤مة ٰٕٚأك ٩ةرصم كقضؽ اٷ٦ةـ ٝج ٢ا٣ذك٤ٲ٥
ٚةٵٝؿب أ Ê٫٩ٹ ٱكضؽ  ،)5(٫ٕ٦ث ٢ٱ ٙٞظذٯ ٱك ٥٤كٱك ،)4(٫ٕ٦ ٥٤كدىط¬
وٺدٔ ٫ىل ٝٮ٪٣ة ثأف اٷ٦ةـ ظة ،٥٠ٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ٚٲٕـؿ ٔ٪ٔ ٫٪ؽ قضٮدق.
( )4يف ا٪٣كغ :كاَؿاظ٬ ٫ٮ اٛل٘ .٫٪ٔ ٰ٪كيف (ب) :اٛلٌص ٩كؼح .كاٛلسجخ  ٨٦اٵظ١ةـ.
(ٝ )4ةؿ يف ا٣رب٬ةف :ٵٔ ٫٩ىص ثًل أَةع ث ٫ك٣ٮ ٠ةف زااؽ نا ٔىل ا٣ٮاصت ٨٧٠ ،وىل يف زٮب
٘٦ىٮب كٝؽ قرت ٔٮرد ٫ثسٮب ظٺؿٝ .ةؿ  :#كٝؽ ٔؿ٪ٚة  ٨٦ظةؿ وةظت اٍ٣صٱٕح
كدأب ا٣ىؽر اٵكؿ  ٨٦ا٣ىعةثح ا٣ذكة ٢٬يف أ٦ؿ ا٪٣ٲح ٦ٲٺن ٔ ٨اقذؽٔةء ا٣ن١ٮؾ،
كثٕؽ نا ٔ ٨ا٣ٮقٮقح( .ثكذةف).
(*) اٛلؾ٬ت¬ ٔؽـ اٛ٣كةد.
( )2ك ٨٦ ٢٠صٕ٤٭ًل ٝج ٢ا٣ذك٤ٲٚ ٥ٺ دن٭ؽ ٜلًل كٹ دك٤ٲ.٥
(ٝ )2ٮم ٔىل أو٤٭.٥
(٤ٚ )5ٮ وىل مة ٰٕٚػ٬ ٙ٤ؽك م ٚإ ٫٩ٱؤػؿ ا٣كضٮد إٌف ثٕؽ دك٤ٲ ٥اٷ٦ةـ كٱكضؽ
كٱك ،٥٤كٱ١ٮف ٔؾر نا  ٫٣يف ا٣ذأػؿ.
( )4كٱكضؽ ٣ك٭ٮ اٷ٦ةـ ثٕؽ دك٤ٲ.)Í( .٫٧

ك٠ؾا إذا قضؽ اٷ٦ةـ ا٣نة٤٣ ٰٕٚذٺكة يف ظةؿ ا٣ىٺة ًف ٱكضؽ  ٫ٕ٦اٜلؽكم ،ث٢
ٱ٪ذْؿق ً٠ل ٦ؿ٤ٚ ،ٮ قضؽ ثُ٤خ وٺÊد.)4(٫
 :كٱكضؽ اٛلؤد٣ Ê٥ك٭ٮ إ٦ة ٫٦ك٣ٮ ق٭ة ٝج ٢دػٮ ،)4(٫ٕ٦ ٫٣ك٠ؾا ثٕؽ¬
ػؿكص ،)2(٫٪ٔ ٫ػٺؼ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ٨١٣ .إف قضؽ إ٦ةٚ ٫٦٭ٮ إصًلع( ،)2كٱكضؽ
ا٣ٺظ ٜثٕؽ ٚؿاٗ .Ê٫كٝةؿ ا٣نة ٓ٦ :ٰٕٚإ٦ة .٫٦كإف ًف ٱكضؽ اٷ٦ةـ ١ٚؾا ٔ٪ؽ٩ة،)5(Ê
ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف أيب إ٣جةس(.)4
 :كٱكضؽ اٛلؤدٛ ٥لة ق٭ة يف ظةؿ ااذًل ،٫٦ػٺؼ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص
( )4ٵ ٫٩زاد ٚٲ٭ة ر ٪٠نة ٔ٧ؽ نا( .ثكذةف).
( )4كذ٠ ٟ٣ة٣ٺظ ،ٜك٠ؾا ثٕؽ ػؿكص٠ ٫٪ٔ ٫ةٛلكةٚؿ ظٲر ػؿج ٝجٚ ٢ؿاغ اٷ٦ةـ ٔ٪ؽ ٨٦
أصةزق ،ك٠ةٛلذ٣ ٢ٛ٪ٮ قٔ ٥٤ىل رٕ٠ذَل ٚإ ٫٩ٱ٤ـ ٫٦ا٣كضٮد ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٭ةف ظك ٨كٞل٧ؽ
ث ٨ق٤ٲًلف؛ ٵف ق٭ٮ اٷ٦ةـ ٱٕٮد ٔىل ٕلٲٓ وٺد .٫كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ قضٮد ٔ٤ٲٚ ٫ٲًل
ق٭ة إ٦ةٚ ٫٦ٲ ٫ثٕؽ ػؿكص( .٫٪ٔ ٫ثكذةف).
( )2ٱٕ :ٰ٪ق٭ة اٷ٦ةـ ثٕؽ ٦ة ػؿج اٛلؤد٠ ،٫٪ٔ ٥أف ٱىيل  ٓ٦اٷ٦ةـ اٵك٣ذَل ٛ٩ٺن كٱك ]4[٥٤ز٥
ق٭ة اٷ٦ةـ ،أك ٱ١ٮف ٝةرص نا ٔىل ٦ؾ٬ت اٛلؤٱؽ ثةٓص كق٭ة اٷ٦ةـ يف ثة ٰٝوٺدٚ ٫إ ٫٩ٱ٤ـ٫٦
قضٮد ا٣ك٭ٮ .كأ٦ة اٛ٣كةد ٚٺ ٱ .ُٕٙ٪كاٛ٣ؿؽ ثٲ٪٭ًل أف قضٮد ا٣ك٭ٮ ٛلة ٱ٤ع ٜوٺد٨٦ ٫
اٞ٪٣ه ثكجت ٞ٩ىةف وٺة اٷ٦ةـ ،كٞ٩ىةف وٺد ٫ظةو ٢ثأم قجت ٝج ٢ػؿكج اٛلؤد٥
كثٕؽق ،ثؼٺؼ اٛ٣كةد ٚٺ ٱً٠ ُٕٙ٪ل ٣ٮ ٚكؽت ٔىل اٷ٦ةـ ٕٚـؿ اٛلؤد( .٥مة.)ٰ٦
( )2أ ٢٬ا٣جٲخ .%
(*) ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ْلذٛ٤ٮا ٔىل إ٦ة ))٥١٦كدؿٟ ٫٠لةٛ٣ح  ،٫٣كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إذا ق٭ة
اٷ٦ةـ ٤ٕٚٲ ٫كٔىل  ٨٦ػ ٫ٛ٤قضٮد ا٣ك٭ٮ)) ،كٵف وٺة اٛلأ٦ٮـ ٕٞ٦ٮدة ثىٺة اٷ٦ةـ،
ًٚل ٞ٩ه يف وٺة اٷ٦ةـ ٞ٩ه يف وٺة اٛلأ٦ٮـ( .ثكذةف).
( )5ظٲر ٔ Ê٥٤ثٮصٮثٔ ٫ىل ٦ؾ٬ت اٷ٦ةـٔ( .ة٦ؿ) (.)Í
( )4ظضح زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص ٝٮ(( :÷ ٫٣ٹ ْلذٛ٤ٮا ٔىل إ٦ة ))٥١٦ك٦٭ًل قضؽ دكف
إ٦ةٞٚ ٫٦ؽ ػة( .٫ٛ٣ثكذةف) .كٚٲ ٫دأ٢٦؛ ٚلؿكص ٫ثة٣ذك٤ٲٛ٦( .٥ذٰ).
-------------------------

[ ]4ك٠ةٚل٤ٲٛح اٛلكجٮؽ  ،Êكيف وٺة اٚلٮؼ٬ .ؾا ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨ك٦س ٫٤يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.

كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة٤ٚ .ٰٕٚٮ اد ٜٛق٭ٮً٬ل يف ٨لء كاظؽ دؿ٠ةق ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ
ث٤ ٨لٲٯ :إ ٫٩ٱكضؽ قضٮدÉٱ ٨ٷ٦ة ٫٦كٛ٪٣ك )4(٫كٚة ٝنة؛ ٵف اٷ٦ةـ ًف ٱذع٫٪ٔ ٢٧
ذ ٟ٣اٛلرتكؾ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ث ٢ٱٛ١ٲ ٫قضٮد ٔ٪٭ًل  ٕ٦نة كٚة ٝنة.
¬ :كاٛلؤد ٥ٱٞؽـ ا٣كضٮد ٷ٦ةٔ ٫٦ىل قضٮدق ٛ٪٣ك ،)4(٫كصٮث نة¬ ظٲر
ٱكضؽ  ،٫ٕ٦ك٩ؽث نة ظٲر ٱكضؽ ثٕؽق؛( )2ٵ ٫٩آ٠ؽ ك٣ٮ ٠ةف ٹظ ٞنة .ك ٨٦قج ٫ٞإ٦ة٫٦
ثة٣كضؽة اٵكٌف قضؽ  ٫ٕ٦يف Êا٣سة٩ٲح( )2كا٩ذْؿق ظذٯ ٱك ٥٤ز ٥ٱكضؽ ا٣سة٩ٲح.
 ٨٦ :ق٭ة يف وٺد٦ ٫ؿاران ٛ٠ةق قضؽدةف¬  ٞ٤ُ٦نة( ،)5كٝٲ ٢١٣ :٢ق٭ٮ
قضؽدةف ،كٝةؿ اٵكزأٰ ٢١٣ :ص٪ف  ٨٦ا٣ك٭ٮ قضؽدةف.
 :كإذا أظؽث اٷ٦ةـ كٝؽ ق٭ة ٚةقذؼ ٙ٤زة٩ٲ نة ز ٥ق٭ة ز ٥أظؽث ز٥
اقذؼ ٙ٤زة٣س نة ز ٥ق٭ة ٣ػ ٥ٱ٤ــ ا٣سة٣ر Éإٹ قضٮد كاظؽ ٔٛ٩ ٨ك ٫كٔ ٨إ٦ة٦ٲ٫
ث٪٧ـ٣ح
¬
اٵكَ٣ل ،ك٠ؾ ٟ٣اٛلؤٓلٮف ٱكضؽكف قضٮد نا كاظؽ نا ٔ ٨اٵا٧ح ٤٠٭٥؛ ٵ١ل٥
كاظؽ٬ ،ؾا إذا ٠ةف ق٭ٮ ٥٬يف ظةؿ إ٦ة٦ذ٭ٚ ،٥أ٦ة إذا ق٭ة اٚل٤ٲٛذةف ٝج٢
اقذؼٺٚ٭ًل كثٕؽق ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٔيل١٬ :ؾا أٱٌ نة ٹ ٚؿؽ ،كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف كظك :٨ثٔ ٢ىل اٚل٤ٲٛح ا٣Éسة٣ر زٺزح قضٮدات :كاظؽ
( )4ك٬ٮ ا٣ؾم وعع ٫اٷ٦ةـ يف اٵز٬ةر.
( )4ٵف قضٮدق ٷ٦ة ٫٦آ٠ؽ يف ا٣ٮصٮب  ٨٦قضٮدق ٛ٪٣ك٠( .٫ٮا٠ت).
كّة٬ؿ اٵز٬ةر ا٣ٮصٮب ٍٗ ٨٦ل ٚؿؽ.
¬
()2
( )2كٹ ٱىط أف ٱ١رب كاٷ٦ةـ قةصؽ إذا ًف ٱؽرؾ  ٫ٕ٦د ٟ٤ا٣كضؽةً٠ ،ل ٣ٮ ٠رب يف ا٣ىٺة
كاٷ٦ةـ قةصؽ ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ أدرٚ ٫٠٭ٮ ً٠ل ٣ٮ أدر ٫٠را ٕ٠نة.)Í( .
( )5ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ ٵص٪ةس ،كذ ٟ٣ٵف ا٣كضٮد َشع ٵصٟ ٢لةٛ٣ح اٛلٍصكع يف ا٣ىٺة ،قٮاء ٠ة٩خ
ثـٱةدة أك ٞ٩ىةف .كظضح اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل ّة٬ؿ اٚلرب ٢١٣(( :ق٭ٮ قضؽدةف))٪٤ٝ .ةً :ف ٱؿد ا٣ذ١ؿار،
ث٠ ٢أٝ ٫٩ةؿ :اقضؽكا ٣ك٭ٮ ا٣ىٺةٚ ،٭ٮ ػرب يف ٪ٕ٦ٯ اٵ٦ؿ .كظضح ا٣سٮؿ ا٣سة٣ر أَ ٫٩شع
٘لرباف اٞ٪٣هٚ ،إذا ٠ةف اٞ٪٣ىةف  ٨٦ص٪ف ٛ٠ٯ ٚٲ ٫قضؽدةف ،كإف ٠ةف أص٪ةق نة د١ؿر٨٧٠ ،
َشب ٦ؿار نا ٤ٕٚٲ ٫ظؽ كاظؽ ،كإف رسؽ كز٩ٯ ٤ٕٚٲ ٫ظؽاف٪٤ٝ .ة :ا٣ك٭ٮ ٨لء كاظؽ َشع ٨٦
أص ٢اٞ٪٣ىةف يف ا٣ىٺة ،كاٙلؽكد  ٨٦ثةب إٞ٣ٮثةت د١ؿرت ٹػذٺؼ ا٘ل٪ةٱةت( .ثكذةف).

ٛ٪٣كٝ ٫ج ٢اقذؼٺ ،٫ٚككاظؽ ٷ٦ة ٫٦ا٣سةٌل ٝج ٢اقذؼٺ ،٫ٚككاظؽ ٛ٪٣ك ٫ظةؿ
إ٦ة٦ذ ٫كٷ٦ة٦ٲح اٵكَ٣ل ظةؿ إ٦ة٦ذ٭ًل .كٔىل اٛلؤٓلَل¬ أرثٕح قضٮدات٬ :ؾق ا٣سٺزح،
كا٣ؿاثٓ ٔٛ٩ ٨ٮق٭ ٥إذا ق٭ٮا(.)4
 ٨٦ :دؿؾ قضؽيت ا٣ك٭ٮ قضؽً٬ل(٦ )4ة داـ كٝخ ا٣ىٺة ،ٹ ثٕؽق
إٹ أف ٱرت٠Ê٭ًل(٧ٔ )2ؽ نا ٔةٛل نة( )2ثٮصٮُلًل .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ
ظ٪ٲٛح :ٹ ٱكضؽً٬ل ثٕؽ ٝٲة ٫٦أك دػٮ ٫٣يف وٺة أػؿل أك ػؿكج ا٣ٮٝخ أك
٠ٺ ٫٦ثًل ٱٛكؽ ا٣ىٺة(.)5
٨٦ :

ق٭ة()4

يف قضؽيت ا٣ك٭ٮ ًف ٱكضؽ¬ زة٩ٲ نة ،ػٺؼ اٙلك ٨ث٨

زٱةد( .)1ك ٨٦م ٢٬ ٟقضؽ ٣ك٭ٮق أـ ٹ ًف ٱك ٫٪ٔ ٍٞإٹ ثٕ ٥٤أك ّ.Ê٨
( )4ك٣لت ا٣رتدٲت يف قضٮد اٵا٧ح اٵكؿ ٚةٵكؿ ،ذ٠ؿق يف َشح ٕ٦ٮًح ٔىل اٵز٬ةر.
ٹ ٣لت ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر كا٣جٲةف
كٔ ٨قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر :ٱْ٪ؿ .كيف ا٣جعؿ¬ :
كٍٗلً٬ل ،كٝؿرق ا٣ؾ٦ةرم كاٜلج.٢
(*) كث ٰٞا١٣ٺـ يف اٚل٤ٲٛح ا٣ٮاظؽ إذا ق٭ة ك٬ٮ ٦ؤد ٥كزاد ق٭ة ك٬ٮ إ٦ةـ ،كًف ٱ ٨١ا٣ؾم
اقذؼٝ ٫ٛ٤ؽ ق٭ةٚ ،٭ ٢ٱ٤ـ ٫٦ق٭ٮ كاظؽ؛ ٵ ٫٩ا٣كة ٰ٬ثٛ٪ك ٫كٹ ظ٣ ٥١ذٍ٘ل وٛذ-٫
ك٬ٮ ٠ٮ٦ ٫٩ؤد نًل كإ٦ة ٦نة -أك ٱ٤ـ ٫٦ق٭ٮاف ٵص ٢د٘ةٱؿ وٛذ٫؟ ٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
ٱ٤ـ ٫٦ق٭ٮاف .كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱذؽاػٺف( .وٕٲرتم).
¬
ق٤ٲًلف:
( )4ك٣ٮ يف كٝخ ٠ؿا٬ح.)Í( .
( )2يف (د) :إٹ أف ٱ١ٮف دؿ٠٭ًل.
( )2كاقذ٧ؿ ا ٥٤ٕ٣إٌف ػؿكج ا٣ٮٝخَ( .شح ٚذط) (.)Í
( )5أ ٥٤أف اٛلؤٱؽ ثةٓص ٝةؿ :دكُٞةف ثٛ٧ةرٝح اٛلىيل ٛل١ة ،٫٩كاٛل٪ىٮر ثةٓص ثؼؿكص٨٦ ٫
اٛلكضؽ أك ػؿكج ا٣ٮٝخ أك دػٮ ٫٣يف وٺة أػؿل ،كأثٮ ظ٪ٲٛح ثأف ٱٞٮؿ أك ٱ٦ ٢ٕٛة
ٱ٪ةيف ا٣ىٺةٝ .ةؿ ا٣ٮا٣ؽ  :ªكٝؽ ذ٠ؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٙأف اٛلٛ٭ٮـ ٠ ٨٦ٺـ اٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٛل٪ىٮر ثةٓص ٦سٝ ٢ٮؿ أيب ظ٪ٲٛحٚ ،ٲ١ٮف ٠ٺ٦٭ ٥كاظؽن ا( .ثكذةف).
( )4أك دٕ٧ؽ.)Í( .
(٬ )1ٮ اٙلك ٨ا٤٣ؤ٣ؤم ،كٍف اٌٞ٣ةء ز ٥اقذٕٛٯَ( .جٞةت).

[فسٔض ظجدحي انعٕٓ]

 :كٚؿكً٭ًل ٗلكح(:)4
اٵكؿ :ا٪٣ٲح ٩ ٓ٦ٲح اٷ٦ة٦ح كÉاٹاذًلـ ،ػٺؼ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل( )4يف ٩ٲح
اٷ٦ة٦ح كاٹاذًلـ.
ا٣سةٌل :د١جٍلة اٷظؿاـ(ٝ )2ةٔؽا¬ن.
ا٣سة٣ر كا٣ؿاثٓ:قضؽدةف كأذؽاؿ ثٲ٪٭ًل.
اٚلة٦ف :دك٤ٲ٧ذةف.
ك٩ؽب ٚٲ٭ًل( )2ا٣ذكجٲط كد١جٍل ا ٢ٞ٪٣كا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ ٝج ٢ا٣ذك٤ٲ ،٥كٝٲ:٢
د ٰٛ١ا٣ن٭ةددةف(.)5
¬
كا٣كضؽات قجٓ :قضؽة وٺة ،كقضؽة ق٭ٮ ،كقضؽة ٩ؾر(،)4
¬
:
كقضؽة دُٮع( ،)1كقضؽة ػنٮع كأرتاؼ ثة٣ؾ٩ت ،كقضؽة م١ؿ ،ػٺؼ
٦ةٚ ٟ٣ٲ٭ة( ،)1ك ٰ٬د١ٮف ٔ٪ؽ ظىٮؿ ٧ٕ٩ح ّة٬ؿة أك زكاؿ ث٤ٲح كاًعحٝ ،ةؿ
( )4كا٣كةدس كا٣كةثٓ :اقذٞجةؿ اٞ٣ج٤ح ك٩ٲح اٛلَ١٤ل.)Í( .
( )4كظضذ ٫أف ٩ٲح ذ ٟ٣يف أكؿ ا٣ىٺة د( .ٰٛ١ثكذةف).
( )2كِلت ا٧ُ٣أ٩ٲ٪ح( .ذ٦ةرم) .كٝٲ :٢ٹ ِلت¬ .ك٬ٮ ّة٬ؿ ا١٣ذةب.
( )2اٵز٬ةر :كق٪٪٭ ¬ًل د١جٍل ا ،٢ٞ٪٣كدكجٲط ا٣كضٮد ،كا٣ذن٭ؽ.
(ٝ )5ةؿ يف ا٣جعؿ٤ٝ :خ :ك٬ٮ ا٣ن٭ةددةف يف اٵوط .كاػذةرق اٷ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ.# ٨
( )4ٱْ٪ؿ يف قضؽة ا٪٣ؾر ،ك ٢ٕ٣ا٪٣ؾر ثكضؽة كاظؽة ٹ ٱىط .كيف اٛلٕٲةر :ٱىط¬ ،ك٠ؾا يف ا٣جعؿ.
( )1كٹ َ٧أ٩ٲ٪حٚ Êٲ٭ة ،أم :يف ا٣كضؽت ٤٠٭ة.)Í( .
(*) ٱٕ :ٰ٪ثٍ٘ل قجت٠( .ٮا٠ت).
(*) يف ٍٗل كٝخ ٠ؿا٬ح يف ا.)Í( .٢ٛ٪٣
( )1يف قضؽة ا٣ن١ؿ ٞٚةؿ :د١ؿق ،كظضذ ٫أف ذً ٟ٣ف ٱؤزؿ ٔ ٓ٦ ÷ ٫٪دٮادؿ ا٤ٔ ٥ٕ٪٣ٲ٫
 ٨٦آص دٕةٌف  ٨٦ظَل ثٕس ٫إٌف أف ٝجٌ٪٤ٝ .٫ة :ث ٢ركم ٔ ÷ ٫٪أ٠ ٫٩ةف إذا أدةق أ٦ؿ
ٱٕضج ٫ػؿ قةصؽ نا ٓص دٕةٌف م١ؿ نا .كٔ ÷ ٫٪أ٦ ٫٩ؿ ثؿص ٢ث ٫ز٦ة٩ح ٪ٚـؿ كقضؽ
م١ؿ نا ٓص دٕةٌف .ك٦ؿ ثؿص ٢أٔ٧ٯ ٪ٚـؿ كقضؽ م١ؿ نا ٓص دٕةٌف( .ثكذةف).

اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة :كٕ ٨٦ل٤ح¬ ذ ٟ٣إذا رأل ٚةصؿ نا ٚكضؽ م١ؿان ٔىل ا٣كٺ٦ح ٨٦
٦س ٢ظة ،٫٣كإذا رأل ٦جذىل ٚكضؽ م١ؿان ٔىل ا٣كٺ٦ح ٦ ٨٦س ٢ثٺا ٨١٣ ،٫ٱَص ٬ؾق()4
٣بٺ ٣لؿح ٤ٝت اٛلجذىل ،كٱْ٭ؿ اٵكٌف ٣ٲٞذؽل ث .٫كقضؽة دٺكة ،ك ٰ٬ق٪ح ٔ٪ؽ٩ة()4

كا٣نة ،ٰٕٚيف ٗلف ٍٔصة¬ آٱح ٔ٪ؽ٩ة ،ز٪ذةف ٪٦٭ة يف اٙلش ،كٔ٪ؽق يف أرثٓ ٍٔصة آٱح؛
ٵ ٫٩ٱٞٮؿ :إف قضؽة قٮرة (ص) م١ؿ ٹ دٺكة .كأكصج٭ة أثٮ ظ٪ٲٛح يف أرثٓ ٍٔصة
آٱحٚ ،أػؿج اٵػٍلة  ٨٦اٙلش .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يلِ :لت يف أرثٓ :ا٘لؿز ،كظ٥
ا٣كضؽة ،كا٪٣ض ،٥كاٝ .ٜ٤ٕ٣ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :كٱنرتط¬ ٚٲ٭ة كيف قضؽيت اٚلنٮع
كا٣ن١ؿ ا٣ٮًٮء¨ كاُ٣٭ةرة( ،)2ػٺؼ أيب َة٣ت كأيب صٕٛؿ كا٣ٮايف ،ك٬ٮ ٦ؿكم
ٔ ٨اٞ٣ةقٝ ،٥ةؿ يف ا٣ٮايف :ث ٢دىط  ٨٦ا٘ل٪ت ك٩عٮق ،كثٝ ٫ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص يف
قضؽيت اٚلنٮع كا٣ن١ؿ .كٱنرتط قرت إ٣Êٮرة يف ا ،٢١٣كاٞ٣ج٤ح  ٓ٦اٷ١٦ةف كٚة ٝنة.
 :كٱك )2(٨قضٮد ا٣ذٺكة ٛلٝ ٨ؿأ آٱذ٭ة أك قٕ٧٭ة( )5ك٣ٮ يف ظةؿ
ثَل ا٣كضٮد
وٺد ٨١٣ ،٫إذا ٠ةف يف ٚؿٱٌح ٚجٕؽ ٚؿاٗ ،٫كإف ٠ةف يف ٩ة٤ٚح ػٍل Ê
ظةٜلة أك ثٕؽ٬ة( .)4كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف ا٣كة ٓ٦ٹ ٱكضؽ ظةٜلة .ك٬ؾا( )1ٱؽؿ ٔىل
( )4كصٮث نة إذا ٠ةف ٱٕ ٥٤ك٠ةف ٦ؤ ٪٦نة.)Í( .
٦كذعجح.
¬
( )4كيف اٵز٬ةر:
( )2اٵز٬ةر :ك٬ٮ ثىٛح¬ اٛلىيل .أمَ :ة٬ؿ  ٨٦اٙلؽث اٵ٠رب كاٵو٘ؿ ،ك٣جةق ٫ك٦ىٺق
َة٬ؿاف ،ك٬ٮ ٦كذٞج ٢اٞ٣ج٤حَ( .شح أز٬ةر).
(*) ظةؿ ا٣كضٮد ،ٹ ظةؿ اٹقذًلع.)Í( .
( )2كيف اٵز٬ةر :ٱكذعت¬.
(*) يف (د)٦ :كأ٣ح :كقضٮد ا٣ذٺكة  ..إ٣غ.
( )5دٛىٲٺن.)Í( .
( ) 4ك ٢٬ٱىط أف ٱ٪ٮم ثة٣كضٮد يف ا٪٣ة٤ٚح ٜلة ك٤٣ذٺكة ٘٠ك ٢ا٘لٕ٧ح كإ٣ٲؽٱ٨؟ ٝٲ:٢
ٱىط ذ.ٟ٣
(*) ٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم :# Éكاٵكٌف ا٣ذأػٍل ظذٯ ٱٛؿغ .كٝٲ :٢دٛكؽ إذا قضؽ.)Í( .
( )1ٱٕ :ٰ٪ا٣ذؼٲٍل.

أف زٱةدة ا٣كضٮد ك٩عٮق يف ا٪٣ة٤ٚح ٹ دٛكؽ٬ة٠ )4(Ðـٱةدة ا٣ؿٕ٠ح كا٣ؿٕ٠ذَل ٚٲ٭ة(.)4
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚك٦ة ٟ٣كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة :ٱكضؽ اٞ٣ةرئ يف وٺد٫
 ٞ٤ُ٦نة( ٨١٣ ،)2ا٣نة ٰٕٚٱٞٮؿ٩ :ؽث نة ،كأثٮ ظ٪ٲٛح ٱٞٮؿ :كصٮث نة ،كدؿ٠٭ة ٹ ٱٛكؽ
ا٣ىٺة .ك٠ؾا ٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح يف اٛلكذٝ .ٓ٧ةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :كإف ر٪ٔ ٓ٠٭ة أصـأ ،كٝةؿ
ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة :ٹ ٣لـئ إٹ إذا ٠ةف قةاؿ نا.
 :كٱكضؽ ا٣كةٜ ¬ٓ٦لة( ،)2ػٺؼ ٦ة .ٟ٣كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱكضؽ
اٛلكذ ٓ٧ٹ ا٣كة.ٓ٦
كٱكضؽ ا٣كةٜ ٓ٦لة  ٨٦وجٰ أك ٠ةٚؿ( ،)5ػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚك٣ٮ ًف ٱكضؽ
¬
:
اٞ٣ةرئ أٱٌ نة ،ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚكا٧ٞ٣ؿ اٛلٍ٪ل(.)4
كٱكذعت ٚٲ٭ة ا٣ذ١جٍل ٤٣كضٮد( )1ك٤٣ؿ ،)1(ٓٚٹ ا٣ذن٭ؽ
¬
:
كا٣ذك٤ٲ .)1(٥كٱكجط ثذكجٲط ا٣كضٮد ،ذ٠ؿق أثٮ َة٣Êت .كركم ٔ ÷ ٫٪أ٫٩
٠ةف ٱٞٮؿ ٚٲ٭ة((( :)40قضؽ كص٭ٰ ٤٣ؾم ػ ٫ٞ٤كوٮرق كم ٜق ٫ٕ٧كثُصق
( )4كٝٲ :٢دٛكؽ٬ة¬ ؛ ٵف ٦ة أٚكؽ اٛ٣ؿض أٚكؽ ا .٢ٛ٪٣ك٦س ٫٤يف ا٣ٮاث ٢كظةمٲح ا٣كعٮٍف.
زٱةدة ا٣ؿٕ٠ح كا٣ؿٕ٠ذَل ٹ ْلؿص٭ة ٔ٠ ٨ٮ١لة وٺة ،ثؼٺؼ ا٣كضؽة( .كاث.)Í( )٢
( )4ٱٞةؿ¬ :
( )2قٮاء ٠ة٩خ ٚؿً نة أك ٛ٩ٺنَ( .شح).
( )2ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ ًف ٱ٦ ٨١كذ ٧نٕة ،ث ٢قٍٗ ٨٦ ٓ٧ل ٝىؽ؛ ٵف ا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل ٠ٮف ا٣كضٮد
ٍ٦صكٔنة ًف ٱٛى ٢ثَل اٞ٣ةرئ كاٛلكذ ٓ٧كا٣كة .ٓ٦كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ٹ ٱكضؽ إٹ اٞ٣ةرئ؛
ٞ٣ٮ ÷ ٫٣يف قضؽيت اٙلشً ٨٦ (( :ف ٱكضؽً٬ل ٚٺ ٱٞؿأً٬ل)) ٜ٤ٕٚ ،ا٣كضٮد ثةٞ٣ؿاءة.
كظضح ا٣نة ٰٕٚأف قجج ٫اٞ٣ؿاءة كٝىؽ اٹقذًلع٪٣ .ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف).
( )5كذ ٟ٣ٵف ا٣كجت ا٣ذٺكة ك٣ٮ ٠ة٩خ ٠ل ٨ٹ ٱكضؽ .كظضح ا٣نة ٰٕٚأف ٗٺ ٦نة ٝؿأ ٔ٪ؽ
ى
ا٣ؿقٮؿ  ٫٤ٕ٣ٱكضؽ  ٥٤ٚٱكضؽٞٚ ،ةؿ :ٱة رقٮؿ
ا٘٣ٺـ
رقٮؿ آص ÷ ا٣كضؽة ٚة٩ذْؿ
ي
آص ،أ٣ٲف ٚٲ٭ة قضؽة؟ ٝةؿ(( :ثىل ،ك ٟ٪١٣إ٦ة٪٦ة٤ٚ ،ٮ قضؽت قضؽ٩ة))( .ثكذةف).
(٣ )4ٶٍ٦ل ٔيل وةظت ا.ٓ٧٤٣
(.)Í( .٢ٞ٪٤٣ )1
ٱٕ :ٰ٪ثٕؽ د١جٍلة اٹٚذذةح( .ثكذةف).
¨
(*)
( )1كيف ا٣ؿٱةض :ٹ ٱٍصع٤٣ Éؿ ٓٚكاٹٔذؽاؿ.)Í( .
( )1كٹ أذؽاؿ.)Í( :
(ّ )40ة٬ؿق يف ظةٜلة .كاٵكٌف أف ٱكجط Éز ٥ٱٞٮ ٫٣ثٕؽ٬ة.

ثعٮ ٫٣كٝٮد ،٫دجةرؾ آص أظك ٨اٚلةَٞ٣ل)).
 :كٹ ٱذ١ؿر¬ ا٣كضٮد ثذ١ؿر آٱح كاظؽة ٝ ٨٦ةرئ كاظؽ( )4يف ٝل٤ف
كاظؽ(ٝ )4جٝ ٢ٲة ٫٪٦ ٫٦كٝج ٢دػٮ ٫٣يف وٺة أػؿل( .)2كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ
ثٖ ٨لـة :ث ٢ٱذ١ؿر ا٣كضٮد  ٞ٤ُ٦نة .ك٠ؾ ٟ٣ا٣ذن٧ٲخ(ٕ٤٣ )2ةَف ٹ ٱذ١ؿر¬ ثذ١ؿر
إُ٣ةس يف ٝل٤ف كاظؽ.
¬٤ٚ :ٮ ق ٨٦ ٓ٧صًلٔح ٝؿاءة آٱح يف ٝل٤ف كاظؽ قضؽ  ٢١٣كاظؽ()5
إذا ٠ة٩خ ٝؿاءة ا٣سةٌل ثٕؽ قضٮدق ٣ٶكؿ(ٚ ،)4إف قٕ٧٭ ٥يف ظة٣ح كاظؽة أك
٦ؿدج نة كًف ٱكضؽ إٹ ثٕؽ ٝؿاءٔل ٥اٚ ٢١٣ةٵٝؿب أ٣ ٫٩لـئ ٔ٪٭ ٥قضٮد¬ كاظؽ،
قٮاء ٝؿأكا آٱح كاظؽة أك آٱةت ٦ذٛؿٝةت.
 :إذا ًف ٱكضؽ ٜلة ظذٯ ٝةـ ٔٝ ٨ل٤ك )1(٫أك امذ٘ ٢ثًل ٱٕؽ إٔؿاً نة
ٔ٪٭ة ٞٚةؿ يف اٷٚةدة :ٱكضؽ ٜلة ٦ذٯ ذ٠ؿ٬ة ،كٝةؿ يف اٹ٩ذىةر¬ٝ :ؽ ٚةدخ(.)1
(ٚ )4إف ٝؿأ آٱح كق ٓ٧أػؿل ٩ٮل ا٣كضٮد ٜلًل ٕلٲٕ نة٘٠ ،ك ٢إ٣ٲؽ كا٘لٕ٧ح.)Í( .
(*) ٝةؿ  :#كإ٣ربة¬ ث٧ض٤ف  ٨٦أراد ا٣كضٮد ٦ ٨٦كذ ٓ٧كٝةرَ( .شح أز٬ةر).
( )4كذ ٟ٣ٵف اٛلض٤ف ث٪٧ـ٣ح ا٣ٮٝخ ٤٣كضٮد ،كا٣كجت اٛلٞذٌص ٤٣كضٮد ٣ٲف ٬ٮ د١ؿٱؿ
اٳٱح  ،ٍٞٚث ٢د١ؿار٬ة  ٓ٦د١ؿار اٛلض٤ف .كظضح ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ أٝ ٫٩ؽ د١ؿر
ا٣كجت٪٤ٝ .ة :ا٣كجت ٝل٧ٮٔ٭ًل( .ثكذةف).
( )2ك ِٛ٣ا١٣ٮا٠ت :ٹ ٱذ١ؿر ا٣كضٮد إٹ أف ٱ١ٮف ٝؽ ٝةـ ٔ ٫٪إٌف ٍٗلق زٔ ٥ةد إ٣ٲ ،٫أك ٠ةف
ٝؽ دػ ٢يف وٺة زٝ ٥ؿأ د ٟ٤اٳٱح ٚٲ٭ة ٚإ ٫٩ٱذ١ؿر.
(*) ٹ ٚؿؽ¬؛ ٵف إ٣ربة ثةٛلض٤ف.
( )2ا٣ذن٧ٲخ ٬ٮ ثة٣نَل اٛلٕض٧ح كا٣كَل اٛل٭٤٧حٚ ،جةٛلٕض٧ح ٦نذ ٨٦ ٜا٣ؽٔةء ٛلة ٱـٱ ٫٪ٔ ٢مًلدح
اٵٔؽاء ،كثةٛل٭٤٧ح ٦أػٮذ  ٨٦ا٣ؽٔةء  ٫٣ثًل ٱ١ٮف  ٫٣ظك ٨ا٣ك٧خ .كا٣ذن٧ٲخ ٬ٮ ٝٮٛ ٫٣ل٨
ُٔف :ٱؿٖل ٟآص ،ذ٠ؿ ٬ؾا يف ا٣ـ٬ٮر( .ثكذةف) .ظك ٨ا٣ك٧خ ٱٕ ٰ٪ظك ٨اٚل.ٜ٤
( )5يف أظؽ ٩كؼذٰ ا٣ذؾ٠ؿة :يف ٝل٤ف كاظؽٚ ،ٺ ٱذ١ؿر ا٣كضٮد ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )4اٛلؼذةر ٔؽـ ا٣ذ١ؿار( .مة .)ٰ٦ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )1كظؽ اٛلض٤ف ٦ة ٱكٚ ٓ٧ٲ ٫ا٘ل٭ؿ اٛلذٮقٍ يف اٌٛ٣ةء ،كاٛلعٲٍ كإف َةؿ.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵ١لة ٦ذٕٞ٤ح ثكجتٚ ،إذا ٚةت قُٞخً٠ ،ل ٱٛٮت ا١٣كٮؼ ثةٹ٩ضٺء( .ثكذةف).
(*) ٚٺ ٌٝةء¬ ٜلة كٹ أداء.

باب قعاء انفٕائج

ٚ ٨٦ةد٨ ٫لء  ٨٦ا٣ى٤ٮات اٚل٧ف( )4ثٕؽ ا٣ج٤ٮغ اٍ٣صٰٔ كً٠لؿ ٔ٤ٕٚ ٫٤ٞٲ٫
ٌٝةؤق ك٣ٮ دؿ٧ٔ ¬٫٠ؽ نا ٍ٘٣ل ٔؾر إذا ٠ةف ٍٗل ٦كذؼ ٙكٹ ٦كذع ،٢ك٠ؾا ٦ة اػذ٢
ٚٲ٭ة ٚؿض أك َشط ٝل٤ٔ ٓ٧ٲ ،٫كأ٦ة اٛلؼذٚ ٙ٤ٲ١ٚ ٫ؾا ٚٲًل دؿ٧ٔ ¬٫٠ؽ نا ٔةٛل نة ثٮصٮث٫
ٔ٤ٲ ،)4(٫ٹ ٦ة دؿ ٫٪٦ ٫٠ق٭ٮ نا( )2أك ص٭ٺن ٚٺ ٌٝةء ٔ٤ٲ .)2(É٫كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح
كا٣نة ٰٕٚكأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف ا٪٣ة٧ل ٠ةٕ٣ة٦ؽ ٱ٤ـ ٫٦اٌٞ٣ةء ،ركاق يف اٍ٣صح،
كٝةؿ اث ٨اٚل٤ٲ :٢إف ا٘لة٠ ٢٬ةٛلضذ٭ؽ ٚٺ إٔةدة ٔ٤ٲ ٫كٹ ٌٝةء(.)5
 :كإذا أق ٥٤ا١٣ةٚؿ اٵويل ٚٺ ٌٝةء¬ ٔ٤ٲٛ ٫لة ٚةد ٫ظةؿ ٛ٠ؿق
كٚة ٝنة( ،)4كأ٦ة ٦ة ٚةد ٫ثٕؽ إقٺ ٫٦كٝج ٫٧٤ٔ ٢ثة٣ىٺة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر
ثةٓص :ٱ٤ـٌٝ ¬٫٦ةؤق ،كٝةؿ أثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ :ٹ ٱ٤ـ ،)1(٫٦كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ
َة٣ت :ٱ٤ـ ٫٦إف ٠ةف يف دار٩ة ٹ إف ٠ةف يف دار ،)1(٥٬كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :إف ًف ٱٕ ٥٤ثةٍ٣صٱٕح كا٪٣جٰ ÷ ( ،)1أك ٔ ٥٤كًف ٱذ٨٦ ٨١٧
( )4ك٠ؾا اٛل٪ؾكرة اٛلؤٝذ ٫كقضٮد ا٣ك٭ٮ[.)Í( .]4
( )4أك ٠ةف ُٕٝٲ نة يف ٦ؾ٬ج.٫
كاقذ٧ؿ ا٪٣كٲةف إٌف آػؿ ا٣ٮٝخ.
¬
()2
٤ــ.
( )2كأ٦ة اٷٔةدة يف ا٣ٮٝخ إذا ٔٚ ٥٤ذ ¬
( )5كاٛلؿاد¬ إذا ص٭ ٢كصٮب ذٔ ٟ٣ىل ٦ؾ٬ت ٬ ٨٦ٮ ٤ٞ٦ؽ  ،٫٣كأ٦ة إذا ٠ةف ٍٗل ٤ٞ٦ؽ ٵظؽ
كص٭ ٢كصٮب ذ ٟ٣كّ ٨أٍٗ ٫٩ل كاصت ٚإ٠ ٫٩ةٛلضذ٭ؽٚ ،ٺ ٨لء ٔ٤ٲ ٫ك٣ٮ دؿصط  ٫٣كصٮث٫
ثٕؽ ػؿكج ا٣ٮٝخ ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ِ٦ص٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة) .ك٣ٮ يف ا٣ٮٝخ ثٞٲح.)Í( .
(ٞ٣ )4ٮ :÷ ٫٣اٷقٺـ ٣لت ٦ة ٝج( .٫٤ثكذةف).
(٪٤ٝ )1ة٬ :ٮ أمج ٫ثة٪٣ةاً١ ٚ ،٥ل أف ا٪٣ةا ٥ٹ د٤١ٲ٤ٔ ٙٲ ٫ك٣ـ ٫٦اٌٞ٣ةء ١ٚؾا  ٨٦أق ٥٤كًف
ٱٕ ٥٤ثٮصٮب ا٣ىٺةٗ( .ٲر).
( )1كذ ٟ٣ٵً ٫٩ف ٱك ٓ٧ا٣ٮصٮب ٚأمج ٫ا١٣ةٚؿ( .ثكذةف).
( )1ٱْ٪ؿ ٠ٲ ٙأق٬ ٥٤ؾا؟  ٫٤ٕ٣ٱٞةؿ :أق ٥٤ثة٣ؽ٣ٲ ٢إٞ٣يل ٔىل اٞ٣ٮؿ ثىعح اٛ٩ؿاد
ا٣ذ٤١ٲ ٙإٞ٣يل ٔ ٨ا٣كً٠ ٰٕ٧ل ٬ٮ اٛلؼذةر( .مة.)ٰ٦
-------------------------

[ ]4إذا دؿ٧ٔ ٫٠ؽ نا.)Í( .

ا٣جعرٚ -ٺ ٌٝةء ٔ٤ٲ ،)4(٫كإف ٔ ٥٤كٓل ٨١كصت اٌٞ٣ةء ،كٹ ٔربة ثةٛل١ةف.
 ٨٦ :دؿؾ ا٣ىٺة اقذعٺٹ ن أك اقذؼٛة ٚنة وةر ٦ؿدؽ Êنا ثةٔذٞةدق ٣ؾ،ٟ٣
ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :أك ثإّ٭ةرق  )4(٫٣ك٣ٮ ًف ٱٕذٞؽق( .)2كاٛلؿدؽ ٹ ٱ٤ـ ٫٦Êثٕؽ إقٺ٫٦
ٌٝةء ٦ة ٚةد ٫ظةؿ ردد ٫أك ٝج٤٭ة  ٨٦ا٣ىٺة كا٣ىٲةـ كا٣ـ٠ةة( ،)2ػٺؼ زٱؽ ث٨
ٔيل كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة.)5(ٰٕٚ
¬ ٨٦ :دػ ٢يف وٺة أك وٲةـ ٛ٩ٺن  ٫٤ٚاٚلؿكج  ٫٪٦كٹ ٌٝةء ٔ٤ٲ،٫
ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح(.)4
 :ك٦ة ٚةت  ٨٦ق ٨٪اٛ٣ؿااي ا٣ذةثٕح ٜلة اقذعت¬ ٌٝةؤق( ،)1ػٺؼ
أيب ظ٪ٲٛح( .)1كوٺة ا١٣كٮؼ ٹ دًٞص¬ ،ك٠ؾا وٺة ا٘ل٪ةزة ٔىل اٵ¬وط،
ك٠ؾا وٺة إ٣ٲؽٱ ٨إذا ٚةدخ ٍ٘٣ل ا٤٣جف ،كإف ٚةدخ ٌٝ ٫٣ٲخ يف¬ ا٣ٲٮـ ا٣سةٌل
( )4ٵ ٫٩ظٲر ًف ٱٕ ٥٤ثةٍ٣صٱٕح ٹ ٱ٤ـ ٫٦د٤١ٲ٦ ٙة ًف ٱٕ ،٥٤كظٲر ًف ٱذ ٨١٧ٹ ٱ٤ـ٫٦
د٤١ٲ٦ ٙة ٹ ٱُةؽ( .ثكذةف).
( )4ث٤كة.٫٩
( )2كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣كإف ًف ٱٕذٞؽ ٪ٕ٦ةق.
ْ ََْ ُ ُ ْ َ ْ َُ ْ َ َ ْ َ َ َ
(ٞ٣ )2ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإِن ينخٓٔا حغفر لًٓ ٌا كد شيفّص [اٵٛ٩ةؿ( .]21ثكذةف).
( )5كظضح زٱؽ ثٔ ٨يل ك ٫ٕ٦ ٨٦أٝ ٫٩ؽ ا٣ذــ إ٣جةدة ثةٷقٺـ ٚٺ دك ٫٪ٔ ٍٞثة٣ؿدة ٠عٞٮؽ
اٳد٦ٲَل ،ك٠ةٛلك ٥٤إذا دؿ٠٭ة ظةؿ إقٺ٪٤ٝ .٫٦ة :ظ ٜاٳدٚ ِ٤٘٦ ٰ٦ٲ ،٫كاٛلكً ٥٤ف
ٱٕؿض ٦ ٫٣ة ٱك( .ٍٞثكذةف).
( )4ٱٕٞٚ ٰ٪ةٹ :ٱىٍل كاصج نة ثة٣ؽػٮؿ ٚٲٚ ،٫ٺ ٣لٮز اٚلؿكج  ،٫٪٦ك٣لت ٌٝةؤق إذا ٚكؽ،
َ
ْ
اْلَ ذز َواىْ ُك ٍْ َرةَ
ٝٲةق نة ٔىل اٙلش كا٧ٕ٣ؿة٪٤ٝ .ة :ذ ٟ٣ػةص ٚٲ٭ًل؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوأح ٍُِّٔا
ذ
ِّلِلِّص [ا٣جٞؿةٚ ]414ٲضت اٛلٌص يف ٚةقؽً٬ل ،ٹ ٚٲًل ٔؽاً٬ل ٚ٭ٮ أٍ٦ل ٛ٩ك( .٫ثكذةف).
(ٞ٣ )1ٮً ٨٦(( :÷ ٫٣ف ٱى ٢رٕ٠ذٰ اٛ٣ضؿ ظذٯ دُ ٓ٤ا٣ن٧ف ٤ٚٲى٤٭ًل)) ،كٵ٫٩
÷ ًٝص ق٪ح اٛ٣ضؿ ظَل ٩ةـ ثة٣ٮادم( .ثكذةف).
(ٞٚ )1ةؿ :ٹ دًٞص ً٠ل ٹ دًٞص ا١٣كٮؼ كا٣ذن٭ؽ اٵكقٍ٪٤ٝ .ة :ػه ا٣ؿكادت ا٣ؽ٣ٲ.٢
ٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :إٹ أف دٛٮت ا٣ك٪ح كاٛ٣ؿٱٌح ٌٝةً٬ل  ٕ٦نة( .ثكذةف).

إٌف ا٣ـكاؿ .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :كٝذ٭ة زٺزح أٱةـ(.)4
 :كاٛلض٪ٮف اٵويل إذا ٔ ٢ٞٹ ٌٝةء ٔ٤ٲ ،٫كيف ا٘ل٪ٮف اُ٣ةرئ
كاٷًٗلء كاٛلؿض اٛلـٱ ٢ٕٞ٤٣ ٢ٹ ٣لت¬ أٱٌ نة ك٣ٮ  ٢ٝكٝذ٪ٔ ٫ؽ٩ة .كٝةؿ زٱؽ ث٨
ٔيل :إف ٠ةف دكف زٺزح أٱةـ كصت اٌٞ٣ةء ،كإف ٠ةف زٺز نة ًٚل ٚٮؽ ًف ٣لت .كٝةؿ
أثٮ ظ٪ٲٛح :إف ٠ةف ٱٮ ٦نة ك٣ٲ٤ح ًٚل دكف كصت اٌٞ٣ةء ،كإف ٠ةف أ٠سؿ ًف ٣لت.
كٝةؿ ا٪٣ةرص :ٱٌٞص وٺة ٱٮـ إٚةٝذ ٫أك ٣ٲ٤ذ.)4(٫
ك٦ة ٚةت ثة٪٣ٮـ أك ا٣ك١ؿ اٛلـٱ )2(٢ٕٞ٤٣ ٢كصت ٌٝةؤق كٚة ٝنة ،كٝةؿ يف
اٹ٩ذىةر :إذا ًف ٱٕه( )2ا٣ك١ؿاف ثك١ؿق ٚٺ ٌٝةء ٔ٤ٲ.٫
¬ :إذا ظؽث يف كٝخ ا٣ىٺة ٝج٤ٕٚ ٢٭ة ٦ة ٱكُٞ٭ة  ٨٦ظٲي أك ٛ٩ةس
أك ص٪ٮف أك إًٗلء أك ٔضـ ٔ ٨اٷٱًلء ثة٣ؿأس ٚعٲر ث ٨٦ ٰٞا٪٣٭ةر ٦ة ٱكٓ
اُ٣٭ةرة كٗلف رٕ٠ةت( )5أك ا٣ؿٕ٠ةت كظؽ٬ة ٛل٬ ٨ٮ ٔىل كًٮء ٚٺ ٌٝةء¬
ٔ٤ٲ ،)4(٫كظٲر ث٦ ٫٪٦ ٰٞة ٱكٓ أرثٕ نة أك رٕ٠ح  ٓ٦اُ٣٭ةرة ٍ٘٣ل اٛلذٮًئ()1
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫جؽآص ث ٨زٱؽ :يف ٔٲؽ اٵًعٯ ٔ ٍٞٚىل ٦ة ٱأيت ثٲة.٫٩
( )4ك٣ٮ أٚةؽ يف ثٞٲح ٹ دكٓ ٜلًل ٨٦( .ثٲةف ظسٲر).
(ٚ )2إف وىل  ٓ٦ق١ؿق ًف ٱك ٫٪ٔ ٍٞاٌٞ٣ةء( .ثعؿ) .كٔ ٨ا٣نة :ٰ٦ٹ ٌٝةء ٔ٤ٲ.)Í( .٫
ٱٞةؿ٬ :ؾا ػٺؼ ٩ه اٞ٣ؿآف.
(*) ٚإف ص ٓ٦ ٨ق١ؿق ًف ٱك ٫٪ٔ ٍٞاٌٞ٣ةء .ٹ إذا ظةًخ ٚ ٫ٕ٦ٲكٍٞ؛ إذ قٞٮَ٭ة ٔ٨
اٙلةاي ظذ ،٥كٔ ٨اٛلض٪ٮف ْلٛٲ ،ٙكٹ ْلٛٲ ٓ٦ ٫٪ٔ ٙا٣ك١ؿ .كٱٌٞص ٝؽر ا٣ك١ؿ
ٍٞٚ؛ ٵ ٫٩ا٣كةث .ٜكٝٲٝ :٢ؽر ا٘ل٪ٮف[]4؛ إذ ٬ٮ ٦ؿض .كاٵكؿ أوط( .ثعؿ).
( )2كاٛلؾ٬ت ٣لت اٌٞ٣ةء  ٞ٤ُ٦نة¬ ،ذ٠ؿق يف ا٣ـ٬ٮر .ك ٢ٕ٣اٛ٣ؿؽ ثَل ا٣ك١ؿاف كاٛل٘٧ٯ ٔ٤ٲ٫
٬ٮ أف زكاؿ ٔ ٢ٞاٛل٘٧ٯ ٣ٲف  ،٫٤ٕٚ ٨٦ثؼٺؼ ا٣ك١ؿاف ٚإ ٫٤ٕٚ ٨٦ ٫٩كإف ًف ٱ٨١
ثةػذٲةرق١٬ ،ؾا ذ٠ؿق ا٣ىٕٲرتم ،كٱؿد ٔ٤ٲ٣ ٫ٮ ًف ٱج ٢ٕٚ ٫٣ ٜرأق نة ٚٲْ٪ؿ( .د٧١ٲ.)٢
(٬ )5ؾا يف اٛلٞٲ ،٥كأ٦ة اٛلكةٚؿ ٚعٲر ث٦ ٰٞة ٱكٓ زٺث رٕ٠ةت  ٓ٦اُ٣٭ةرة ٛل٬ ٨ٮ
٦ذٮض ٨ٔ( .ثٕي اٛلؾا٠ؿٱ )٨ك(.)Í
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ دٛؿٱٍ ( .٫٪٦ثكذةف).
( )1كٚؿً ٫اُ٣٭ةرة.
-------------------------

[ ]4كٔ ٨ا٣نة :ٰ٦ٹ ٌٝةء ٔ٤ٲ.)Í( .٫

٣لت ٌٝةء اْ٣٭ؿ ٹ إُ٣ص ،كظٲر ٹ ٱكٓ رٕ٠ح  ٓ٦اُ٣٭ةرة ٍ٘٣ل اٛلذٮًئ
٣لت ٌٝةؤً٬ل( ،)4كٔىل ٬ؾا ٞٚف يف اٛل٘ؿب كإ٣نةء كاٛ٣ضؿ٦ :ة ٠ةف ٝؽ ٚةت
كٝذ ٫كصت ٌٝةÊؤق ،ك٦ة ث ٨٦ ٰٞكٝذٝ ٫ؽر رٕ٠ح ًف ٣لت ٌٝةؤق .كٝةؿ ا٪٣ةرص
كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :)4(ٰٕٚإذا ظؽث اٛلة ٓ٩كٝؽ دػ ٢يف ا٣ٮٝخ ٦ة ٱكٓ اُ٣٭ةرة
كا٣ىٺة كصت اٌٞ٣ةء(.)2
¬ :كإذا زاؿ اٛلة ٨٦ ٓ٩كصٮب ا٣ىٺة أك ث ٖ٤ا٣ىٍ٘ل أك أق ٥٤ا١٣ةٚؿ أك
ٔ ٢ٞاٛلض٪ٮف أك اٛل٘٧ٯ ٔ٤ٲ ٫يف كٝخ ا٣ىٺة ٕٚىل ا١ٕ٣ف  ٨٦اٙل ٥١اٵكؿٚ ،عٲر
ث ٨٦ ٰٞا٣ٮٝخ ٦ة ٱكٓ اُ٣٭ةرة كرٕ٠ح( )2أك أ٠سؿ ٣لت أداؤ٬ة ،كإف ًف ٱؤد٬ة ٌٝة٬ة.
¬ :إذا زاظ ٥ا٣ىٺة يف كٝذ٭ة كاصت آػؿٌٝ ٨٦ :ةء دٱ ،٨أك رد كدٱٕح
أك ٧٤ْ٦ح ،أك أ٦ؿ ثٮاصت أك ١لٰ ٔ١٪٦ ٨ؿ ،أك إصةثح إ٦ةـ َ٤ج ،٫ك٣ٮ ٠ةف اٵ٦ؿ
كا٪٣٭ٰ ٚؿض ٛ٠ةٱح إذا ًف ٱ ٥ٞثٍٗ ٫لقٚ -عٲر ٱ١ٮف ا٣ٮاصت ظ ٞنة ٳد ٰ٦ٱٞؽ٫٦
٦ة ًف ٥لل ٚٮت ا٣ىٺة إٹ أف ٥لنٯ ٚٮدٝ )5(٫ؽ ٫٦ك٣ٮ ٚةدخ ،كظٲر ٬ٮ ظٜ
ٓص( )4كػيش كٝٮع اٛل١٪ؿ أك ٚٮت ا٣ٮاصت ٱٞؽ )1(٫٦أٱٌ نة ك٣ٮ ٚةدخ ا٣ىٺة،

( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩ظى ٫٪٦ ٢ا٣ذٛؿٱٍ( .ثكذةف).
( )4يف ا١٣ٮا٠ت ٔ ٨ا٣نة ٰٕٚػٺؼ ٬ؾق ا٣ؿكاٱح ،ك٬ٮ أ ٫٩إذا ظؽث اٛلة ٓ٩كٝؽ دػ ٢يف
كٝخ ا٣ىٺة ٦ة ٱكٕ٭ة  ٓ٦اُ٣٭ةرة كصت اٌٞ٣ةء ،كإف ٠ةف ٱكٓ اُ٣٭ةرة كثٕي ا٣ىٺة
ٛٚٲٝ ٫ٮٹف ٤٣نة٠( .ٰٕٚٮا٠ت  ْٛ٣نة).
( )2ٵف ا٣ٮصٮب ٦ذٕ ٜ٤ثأكؿ ا٣ٮٝخ ٔ٪ؽً٬ل.
( )2أك ا٣ذٲ ٥٧كا٣ىٺة ٠ة٤٦ح يف ظ.)Í( .٫ٞ
( )5أك رضرق.)Í( .
(*) ك٣ٮ ٠ةف راصٲ نة ٕ٣ٮدق.)Í( .
(٠ )4ةٛلْ٧٤ح اٛل٤ذجف أ٤٬٭ة.
( ٫٤ٕ٣ )1ٱٕ ٰ٪ثة٣ٮاصت ا٣ؾم ٹ ثؽؿ ٠ ٫٣ىٺة ا٘ل٪ةزة ٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ١لة أ.٥٬
اٵكٌف دٞؽٱ٦ ٥ة ٥له ٛ٩ك ٫إذا ًف ٱٚ ٨١ٲ١٪٦ ٫ؿ أك ٠ةف كاصج نة أ٠ ٥٬إٞ٩ةذ ا٘٣ؿٱٜ
¬
(*)
ك٩عٮق ،كإٹ ٝؽ٬( .٫٦ج.)٢

كظٲر ٱ ٨١٧دأػٍل ذ ٟ٣ٱٞؽـ ا٣ىٺة إف ػيش ٚٮٔلة أك ٠ةف ٝؽ دػٚ ٢ٲ٭ة،)4(É
كإف ًف ٚ٭ٮ ٟلٍل .كٹ ٚؿؽ¬ يف اٛل١٪ؿ ثَل اٛل١٪ؿات ٤٠٭ة ،كٹ ٚؿؽ يف ا٣ٮاصت ثَل
ا٣ٮاصجةت ٤٠٭ة يف كصٮب ا٪٣٭ٰ كاٵ٦ؿ.
(ٚ :)4إف ٝؽـ ا٣ىٺة ظٲر ٣لت دٞؽٱٍٗ ٥ل٬ة ٔ٤ٲ٭ة ًف دىط¬ ،ذ٠ؿق يف
ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،ك٬ٮ ٝٮؿ اٛلذَ٧٤١ل
ك٦ة ٟ٣كاث ٨اٚل٤ٲ .٢كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚكأظؽ اظذًلٍف أيب َة٣ت ،ك٬ٮ
ٟلؿج ٧٤٣ؤٱؽ ثةٓص كٵيب َة٣ت كٵيب صٕٛؿ :إ١لة دىط كٱأز٥؛ ٵٔ ٫٩ىص ثة٣رتؾ
ٹ ثة٣ىٺة ،كػؿصٜ ٫ل ٥اٞٛ٣٭ةء ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٱٮق٨٦ ٙ
ٝٮٜل :٥إف  ٨٦وىل اٛ٣ةاذح يف آػؿ كٝخ اٙلةرضة اٛلذ٧عي ٜلة أز ٥كأصـأد.)2(٫
ٛ٣ٮر ،ػٺؼ ا٣نةٝ .)2(ٰٕٚةؿ اٜلةدم¬ :#
 :كاٌٞ٣ةء ٣لت ٔىل ا É
ٱٌٞص  ٢٠ ٓ٦وٺة( )5وٺة ،أك يف ا٣ٲٮـ كا٤٣ٲ٤ح ٗلف و٤ٮات(.)4

()4ٵ١لة ٝؽ دٌٲٞخ ثة٣ؽػٮؿ ٚٲ٭ة.
(*) ظٲر اٛلـاظ٤٣ ٥ىٺة كاصت ،ٹ إف ٠ةف ١٪٦ؿ نا ٚٺ ٱكذٞٲ ٥أف ٱٞةؿ١٪٦ :ؿ ٦ٮقٓ.)Í( .
(ٝ )4ؽ دٞؽـ ٬ؾا ا ٛ٣ؿع يف ثةب ٦ة ٱٛكؽ ا٣ىٺة ،ك ٢ٕ٣كص ٫ا٣ذ١ؿار اٹظذٲةج إ٣ٲ ٫يف
اٛلٮًَٕل( .قًلع).
ىط  ٨٧٠وىل كز١٪٦ ٥ؿ ،ركاق ٔ ٫٪يف ا٣ك٤ٮؾ.
( )2كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  :#ٹ د ¬
( )2ظضذ٪ة أف ا٣جةرم ص ٢كٔٺ ٝؽ دٮٔؽ ٔىل دؿؾ ا٣ٮاصت ،كا٣ذأػٍل ثٕؽ اٷ١٦ةف دؿؾ،
٠عٞٮؽ ث ٰ٪آدـ ٔ٪ؽ َ٤ج٭ة .كظضح ا٣نة ٰٕٚأً ÷ ٫٩ف ٱى ٢اٛ٣ضؿ ظَل ٚةد ٫ظذٯ
ا٩ذ ٨٦ ٢ٞا٣ٮادم ،ك٣ٮ ٠ة٩خ ٔىل اٛ٣ٮر ٛلة أػؿ٬ة٪٤ٝ .ةٕ٣ :ؾر؛ إذ ا٣ٮادم ٦ٮًٓ
ا٣نٲةََل ،كٵص٤َ ٢ت اٛلةء( .ثكذةف).
(٩ )5ؽث نة.)Í( .
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإ ٫٩ٱؤػؾ ٤ ٣٭ةدم ٬ ٨٦ #ؾا أف اٌٞ٣ةء ٔىل ا٣رتاػٰ .كٝٲ :٢إ Êف
ذ٬ ٟ٣ٮ ظؽ اٛ٣ٮر ،كٹ ٣لت أ٠سؿ  ٨٦ذً٠ ٟ٣ل يف اٵداءٝ .ةؿ يف ا٣جٲةف :كًف ٱ ٢ٞأظؽ
ثٮصٮب ٌٝةا٭ة ٦ذذةثٕ نة٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة).

ٝةؿ يف ا٣جٲةÊف :كٹ ٱ٤ـ ٫٦أ٠سؿ  ٨٦ذ ،)4(ٟ٣كٝةؿ يف َشح ا١٪٣خ :ث ٢ٱ٤ـ٫٦
ص٭ؽق ٦ة أ.٫٪١٦
 :كٹ ٣لت¬ ا٣رتدٲت ثَل اٛ٣ٮااخ ،ػٺؼ ا٪٣ةرص ،كٹ ثَل اٛ٣ػ É
ةاذح
كاٙلةرضة( ،)4ػٺؼ ٦ة ٞ٤ُ٦ ٟ٣نة( ،)2كػٺؼ [زٱؽ ك]()2ا٪٣ةرص كاٛلؿدًص كأيب
ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ظٲر ًف ٥لل ٚٮت اٙلةرضة ك٠ةف اٛ٣ةاخ ٗلف
و٤ٮات ًٚل دكف ،ٹ أ٠سؿ ٚٺ ٣لت٤ٚ ،ٮ ٝؽـ اٙلةرضة ٔىل اٛ٣ةاذح ٔ٪ؽ ٥٬أصـأد٫
كأز ٥ظٲر ٗ ٰ٬لف أك أ ،٢ٝكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ِلـا .٫كٔ٪ؽ٩ة أ ٫٩ٱكذعت¬ دٞؽٱ٥
اٛ٣ةاذح()5؛ ٤ٚٮ ذ٠ؿ٬ة ك٬ٮ يف وٺة اٙلةرضة أٓل٭ة ٔ٪ؽ٩ة ،Êػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح.
 ٨٦ :دؿؾ ا٣ىٺة ٔ٧ؽ نا ٍ٘٣ل ٔؾر ٍٗل ٦كذع ٢كٹ ٦كذؼٚ ٙك،ٜ
ك٣ـ ٫٦اٌٞ٣ةء ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق ٥كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف أيب
َة٣ت ،ك٬ٮ ٦ؿكم ٔ ٨اث ٰ٪اٜلةدم %؛ ٕ٣ؽـ ا٣ؽ٣ٲ ٢يف إ٣ة٦ؽ(.)4
 :كاٌٞ٣ةء ٤لذةج¬ إٌف ٩ٲذ ،)1(٫ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة .ٰٕٚكاٵداء ٹ ٤لذةج¬ إٌف

( )4ك٣ٮ ػيش¬ د٩ٮ اٛلٮت.
(*) ك٠ؾا ا٣ىٮـ¬ ٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫يف  ٢٠ق٪ح إٹ م٭ؿ كاظؽٗ( .ٲر) (.)Í
(*) ٚإف زاد ٔىل اٚل٧ف ٗلك نة ك٩ٮل أ١لة ٤٣ٲٮـ ا٣سةٌل ٣ػ ٥ٱك ٨٦É ٫٪ٔ ٍٞظ ٜا٣ٲٮـ ا٣سةٌل ٨لء.
كدكً٦ ٍٞل يف ذ٦ذ.)Í( .٫
( )4إٹ يف ا٣ذٲً٠ ٥٧ل ٦ؿ.)Í( .
( )2أم :ك٣ٮ ٠سؿ.
(٦ )2ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل يف (أ) .ٍٞٚ
(٦ )5ة ًف ٥للٚ Êٮت اٙلةرضة ٔ ٨كٝخ اٹػذٲةر ٔ٪ؽ ٝ ٨٦ةؿ ثة٣ذٮٝٲخ ،كاٹًُؿارم  ٞ٤ُ٦نة.
(٪٤ٝ )4ة :اٞ٣ٲةس د٣ٲٚ ،٢إذا ٣ــ ا٪٣ة٧ل ٚةٕ٣ة٦ؽ أظ ٜكأكٌف( .ثكذةف) ٨١٣ .ٱٞةؿ :رثًل ٱ١ٮف
ا٪٣كٲةف كا٪٣ٮـ صـء نا  ٨٦ا٤ٕ٣ح.
( ٓ٦ )1ا٤٣جف.)Í( .

٩ٲذ٤ٚ ،)4(٫ٮ وىل اٵداء ث٪ٲح اٌٞ٣ةء أك اٌٞ٣ةء ث٪ٲح اٵداء ًف ٣لـا¬.)4(٫
¬ :كٱٌٞص اٛ٣ةاذح ً٠ل ٚةدذ ٫يف ظ٧١٭ة ا٣ٺزـ٠ ،ة٘ل٭ؿ كاٛلؼةٚذح
كاُٞ٣ص كا٣ذًلـ ،ٹ يف ظ٧١٭ة ا٘لةاـ٠ ،ة٣ىٺة ٕٝ ٨٦ٮد أك ٝ ٨٦ٲةـ أك ثة٣ٮًٮء
أك ثة٣ذٲٚ ٥٧ةٕ٣ربة ثعةؿ اٌٞ٣ةء ٠ىٺة كٝذ.٫
ٚ ٨٦ :ةدذ ٫وٺة ك ٫٣اصذ٭ةد أك د٤ٞٲؽ يف ظ٧١٭ة ا٣ٺزـ ز ٥دٍ٘ل اصذ٭ةدق
أك د٤ٞٲؽق كأراد ٌٝةء٬ةٞٚ -ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٙلٞٲ ٰ٪كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص
كاٛل٭ؽم كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ ٫٩ٱٕ ٢٧ثةٵػٍل ،كٔىل ٝؽٱٝ ٥ٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص
كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب َة٣ت كٝة٬ل اٌٞ٣ةة كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة ،كأمةر
إ٣ٲ ٫اٞ٣ةق :٥أ ٫٩ٱٕ ¬٢٧ثةٵكؿ كأ٠ ٫٩ةٙل .)2(٥١ك٬ؾا اٚلٺؼ ظٲر ٤لى ٢ا٣ذٍ٘ل
ٝج ٢ا ٢٧ٕ٣كثٕؽ ػؿكج كٝذٌٞ٠ ٫ةء ا٣ىٺة ،كٚٲًل ٹ كٝخ َٕ٦ ٫٣ل ٠إػؿاج
ا٣ـ٠ةة كاُٛ٣ؿة( )2كاٛ١٣ةرة( )5كا٪٣ؾر( )4إذا دٍ٘ل ٦ؾ٬ج ٫كٝخ اٷػؿاج ًٔل ٠ةف

( )4ظٲر ٹ ٣جف.)Í( .
(٬ )4ؾا يف إ٣ةًف ثةٙلةؿ إذا ٩ٮل ػٺؼ ٦ة ٱٕٚ ٫٧٤ٺ دىط وٺد ُٕٝ ٫نة؛ ٣ذٺٔجٚ ،٫أ٦ة ٨٦
ٗ٤ت ٔىل ّ ٫٪ػؿكج ا٣ٮٝخ ٪ٚٮل وٺدٌٝ ٫ة نء ،أك ّ ٨ثٞةءق ٪ٚٮا٬ة أدا نء ،ز ٥ا١٩نٙ
ػٺؼ ٦ة ّٞٚ - ٫٪ٲةس اٛلؾ٬ت يف ٔؽـ ا٣ذٕؿض ٪٣ٲح اٵداء كاٌٞ٣ةء ،ك٬ٮ أظؽ كص٭ٰ

أوعةب ا٣نة ٰٕٚأ١لة دىط وٺد ٫يف ا٣ىٮردَل ،كٹ ٱِصق اٚلُأ يف د ٟ٤ا٪٣ٲح؛ ٕ٤٣ؾر.
(َشح أزًلر) .ظٲر أَ ٜ٤اٵداء ،ٹ إذا ٝٲؽ؛ ٵف ا٪٣ٲح ٍ٘٦لة.)Í( .
(ٝ )2ةؿ اٛلؤ٬ :ٙ٣ؾا ٦كذٞٲ ،٥إٹ يف ٦كأ٣ح اُٞ٣ص ٚ٭ٮ ٍٗل ٦كذٞٲ ،٥ث ٢ٱٞةؿ :ٱٌٞص
ثةٹصذ٭ةد ا٣سةٌل ،كإً٩ل ٱكذٞٲ٠ ٥ٮف اٹصذ٭ةد اٵكؿ ث٪٧ـ٣ح اٙلٚ ٥١ٲًل ٝؽ ً٦ ٫٤ٕٚل ًف ٱ٨١
اٛلٞىٮد ثٍٗ ٫لق ،كأ٦ة ٦ة ًف ٱ ٫٤ٕٛرأق نة ٠٭ؾق اٛلكأ٣ح ٚٺ كصٞ٤٣ ٫ٮؿ ثة ٢٧ٕ٣ثةٹصذ٭ةد
اٵكؿ؛ إذ ٝؽ ذ٠ؿ يف ٦كأ٣ح ا٣ٮًٮء ثٕؽ ٝ ٫٤ٕٚج ٢ٕٚ ٢ا٣ىٺة أ ٫٩ٱ ٢ٕٛثة٣سةٌلٚ ،جةٵكٌف
٬ؾق ،ك٬ٮ اٛلؾ٠ٮر يف ا ٓ٧٤٣يف ثةب اٌٞ٣ةء.
( )2يف ٩ىةُلة.
(٣ ٢٬ )5لـئ اُ٣صؼ يف كاظؽ أـ ٹ.
( ٢٬ )4ٱٛ٪ؾ  ٨٦ا٣س٤ر أك  ٨٦رأس اٛلةؿ.

ٔ٤ٲ ٫كٝخ ا٣ٮصٮب( ،)4ك٠ؾا ظٲر ٤لى ٢ا٣ذٍ٘ل ثٕؽ ا ٢٧ٕ٣كث ٫٣ ٰٞز٧ؿة،
٠ة١٪٣ةح ثٍ٘ل كٍف أك ثٍ٘ل م٭ٮد أك ثن٭ٮد ٚكٞح أك ثٕٞؽ ٦ٮٝٮؼ ز ٥دٍ٘ل ٦ؾ٬ج٫
ٔ ٨ذ ،ٟ٣كُ٠ٺؽ ا٣جؽٔح إذا دٍ٘ل ٦ؾ٬جٚ ٫ٲ ،٫كا٣ذُ٤ٲٞةت ا٣سٺث ث ِٛ٤كاظؽ أك
ثأٛ٣ةظ كًف ٱؿاصٓ ثٲ٪٭ة( )4إذا دٍ٘ل ٦ؾ٬جٚ ٫ٲ٭ة ،كَشاء أـ ا٣ٮ٣ؽ( )2كاٛلؽثؿ إذا دٍ٘ل
٦ؾ٬جٔ ٫٪ٔ ٫ىل ٝٮ٪٣ة :إٚ ٫٩ةقؽ(.)2
 :ك٦ة ظى ٢ا٣ذٍ٘ل ٚٲ ٫ثٕؽ ا ٢٧ٕ٣ا٣ؾم ٹ ز٧ؿة  ٫٣ثةٝٲح ٚٺ ظ ٫٣ ٥١ك٣ٮÉ
ث ٰٞكٝذ٠ ٫ةٙلش ،ك٦ة ظى ٢ا٣ذٍ٘ل ٚٲٝ ٫ج ٢اٚ ٢٧ٔ )5(٢٧ٕ٣ٲ ٫ثة٣سةٌل كٚة ٝنة ،ك٠ؾا
ثٕؽ ا ٢٧ٕ٣ا٣ؾم ٬ٮ ٞ٦ىٮدٍ٘٣ Éلق كٝج ٢ٕٚ ٢اٛلٞىٮد ث٠ ،٫جٕؽ ا٣ٮًٮء كٝج٢
ا٣ىٺة(ٝ .)4ةؿ يف ا٣جٲةف :ك١٬ؾا¬ إذا دٍ٘ل اصذ٭ةد ٬ ٨٦ٮ ٤ٞ٦ؽ ٚ ٫٣٭ٮ ٔىل ٬ؾا
اٚلٺؼ .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ظ٣ ٥١ذٍ٘ل اصذ٭ةد ٬ ٨٦ٮ ٤ٞ٦ؽ  ،٫٣ث ٢ٱجٞٯ ٔىل
د٤ٞٲؽق اٵكؿ.
 ٨٦ :دؿؾ اُ٣٭ةرة( )1أك ا٣ىٺة أك ا٣ىٮـ ٍ٘٣ل ٔؾر ك٣ٮ ٦ؿة كاظؽة
( )4أ٦ة ثٕؽ اُ٣صؼ ٚٺ إم١ةؿ[ ،]4كأ٦ة ٝج ٢إػؿاج ا٣ـ٠ةة ك٩عٮ٬ة َ ٰٛٚشح اٛ٣ذط
كٍٗلق :ٱٕ ٢٧ثة٣سةٌل كٚة ٝنة ،ك٬ٮ ٞ٦ذًص ٝٮٜل :٥إ ٫٩ٹ ٱ١ٮف اٹصذ٭ةد اٵكؿ ث٪٧ـ٣ح
اٙل ٥١إٹ ظٲر ٝؽ دجٕ ٢٧ٔ ٫أك يف ظ ٥١ا.)Í( .٢٧ٕ٣
( )4يف (أ) ك(د) :ثٲ٪٭ًل.
( )2ٱٕ٣ :ٰ٪ٮ َشل ٩ةرصم أـ ك٣ؽ ز ٥دٍ٘ل اصذ٭ةدق إٌف ّلؿٱ ٥ثٲٕ٭ة ٚس٧ؿة ذ٦ ٟ٣كذ٧ؿة،
ك ٰ٬ظ ٢ا٣ٮطء ك٩عٮق٠( .ٮا٠ت).
( )2ٹ ثةًَ٠ ٢ل ٱٞٮ ٫٣اٜلةدم #؛ ٵف د٣ٲ٤٭ة ٚ ُٰٕٝٺ دأزٍل ٚٲ٭ة .ٱٕ ٰ٪كاٛلؾ٬ت¬ أ٫٩
ثةَ( .٢مة.)ٰ٦
( )5كٝج ٢ػؿكج ا٣ٮٝخ.)Í( .
(ٚ ٢٧ٔ )4ٲ ٫ثة٣سةٌل كٚة ٝنة.
( )1اٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ٭ة.)Í( .
-------------------------

[ ]4ك ٫٤ٕ٣ادٛةؽ؛ ٵف اٛ٣ؿاغ ً٦ل ٹ كٝخ ٠ ٫٣ؼؿكج كٝخ اٛلؤٝخ.

اقذذةث ٫اٷ٦ةـ( )4أك ٦أ٦ٮرق زٺزح أٱةـ(ٚ ،)4إف دةب كإٹ ٝذ ¬٫٤أك أ٦ؿ  ٨٦ٱٞذ.)2(٫٤
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱٞذ ،)2(٢ث٤ ٢لجف ظذٯ ٱ .٢ٕٛكٱذٞٛٮف يف
ا٣ـ٠ةة( )5أ ٫٩ٹ ٱٞذ ،Ê٢ث ٢دؤػؾ ٝ ٫٪٦٭ؿ نا ،كٱذٞٛٮف يف ٚةٔ٦ ٢ة ٹ ٣لٮز ٔ٪ؽق(ٍ٘٣ )4ل
ٔؾر أ ٫٩ٱٞذ ٢إف ًف ٱ٪ؽ ٫٪ٔ ٓٚإٹ ثٞذ ،)1(٫٤كٹ ٤لذةج ٚٲ ٫إٌف اٷ٦ةـ.
¬ ٨٦ :ص٭ٝ ٢ؽر ٦ة ٚةد ٨٦ ٫ا٣ىٺة أك  ٨٦ا٣ىٲةـ ،أك ٦ة ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ا٣ـ٠ةة أك
 ٨٦ا٪٣ؾر أك  ٨٦اٛ١٣ةرات أك  ٨٦اٛلْةًفٚ -إ ٫٩ٱٕ ٢٧ثْ ٫٪ظذٯ ٱكذ٘ؿ،)1(٫ٝ
كٱكذعت  ٫٣ا٣ـٱةدة اظذٲةَ نة ث٪ٲح ٍ٦صكَحٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظكٚ :٨إف ٔؿ¬ؼ كٝخ
ث٤ٮٗ ٫كًف ٱ ٨١وىل مٲب نة أك ًف ٱى ٥مٲب نة كصت ا ٥٤ٕ٣ثةٹقذ٘ؿاؽ؛ ٵ٠ ٫٩ل.٨١
¬ ٨ّ ٨٦ :أف ٔ٤ٲٚ ٫ةاذح  ٨٦وٺة أك وٲةـ كٌٝةق ز ٥ثةف  ٫٣قٞٮَ٫
ٔ٠ ٫٪ةف ٦ة وىل أك وةـ ٛ٩ٺ¬ن؛ ٵف ا٣ٮاصت إذا ثُ )1(٢وةر ٛ٩ٺن ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
ك٠ؾا ٚٲ ٨ّ ٨٧دػٮؿ كٝخ ا٣ىٺة ٚىٺ٬ة ز ٥ثةف ٔ ٫٣ؽـ دػٮ٠ ٫٣ة٩خ
٩ة٤ٚح( )40إذا ٠ة٩خ يف كٝخ ٱىط ٚٲ ٫ا .٢ٛ٪٣كػةٛ٣خ اٛلٕذـ٣ح يف ذ.٫٤٠ ٟ٣
وٺد¬ ٫
( )4فـرع¬ :ك٤٣كٲؽ ٝذٔ ٢جؽق ٣رت ٫٠ا٣ىٺة أك أم ا٣ٮاصجةت إُٞ٣ٲح أك يف ٦ؾ٬جٔ ٫ةٛل نة ٚٲ٭ًل
ثٕؽ اقذذةثذ ٫زٺز نة  ٨٦ػؿكج كٝخ اٵكؿ ٠ةٙلؿ ،كذٔ ٓ٦ ٟ٣ؽـ اٷ٦ةـ ٠ةٙلؽكد.
( )4ث٤ٲة٣ٲ٭ة.
( )2ك٣ٮ وىل يف أٱةـ اٹقذذةثح؛ ٵف ٝذ٣ ٫٤رتؾ ا٣ذٮثح ٹ ٤٣ىٺة .ك ِٛ٣ظةمٲح :كٝذٔ ٫٤ىل
اٹ٦ذ٪ةع  ٨٦ا٣ذٮثح ٹ ٔىل  ُٓٝا٣ىٺة( .ز٬ٮر) (.)Í
( ) 2كاٛ٣ؿؽ ثَل ٬ؾا كثَل اٛل١٪ؿ ٔىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص أف اٛل١٪ؿ ثةٞ٣ذ ٢ٱك ،ٍٞثؼٺؼ
ا٣ىٺة ٚ٭ٮ ٹ ٤لى٤ٕٚ ٢٭ة ثٕؽ اٞ٣ذ( .٢ز٬ؿة ثْٛ٤٭ة).
( )5ك٠ؾا اٙلش؛ ٵ ٫٩ٹ ٱذع ٜٞا٣رتؾ؛ إذ كٝذ ٫ا٧ٕ٣ؿ.
(٠ )4ةٜلؽكم ٱٍصب اٛلس٤ر.
( ٨٦ )1ثةب ا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ ثٍصكَ.٫
( )1كٱأيت يف اٛلُٞٮع Éث٪ٲح ا ،]4[ُٓٞ٣كيف ٍٗلق ث٪ٲح ٍ٦صكَحً٠ ،ل ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل يف ا٣ىٮـ.
( )1أم :ا١٩نٔ ٙؽـ كصٮث.٫
( )40كذ ٟ٣ٵف اٛ٣ؿض  ٢ٛ٩كزٱةدةٚ ،إذا ثُ٤خ ا٣ـٱةدة ث ٰٞا .٢ٛ٪٣كظضح اٛلٕذـ٣ح أف
ا٣ٮص ٫يف اٛ٣ؿض كاٟ ٢ٛ٪٣لذٚ ،ٙ٤ٺ ٱ٤ٞ٪ت اٛ٣ؿض ٛ٩ٺن( .ثكذةف)٪ٕٚ .ؽ اٛلٕذـ٣ح ٱسةب
زٮاب ٚؿٱٌح ،كٔ٪ؽ٩ة زٮاب .٢ٛ٩
-------------------------

كاٛلْ٪ٮف ث٪ٲح ا ُٓٞ٣أٱٌ نة.
¬
[]4

¬ٚ ٨٦ :ةدذ ٫وٺة  ٨٦اٚل٧ف كا٣ذجكخ وىل رٕ٠ذَل( )4ٱ٪ٮم ُلًل
ٌٝةء اٛ٣ضؿ إف ٠ةف ٬ٮ اٛ٣ةاخ ،كزٺز نة ٱ٪ٮم ُلة ٌٝةء اٛل٘ؿب إف ٠ةف ٬ٮ
اٛ٣ةاخ ،كأرثٕ نة ٱ٪ٮم ُلة ٌٝةء اٛ٣ةاخ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ا٣ؿثةٔٲةت ،ك٣ل٭ؿ ثةٞ٣ؿاءة ٚٲ٭ة
يف رٕ٠ح ك٥لةٚخ يف رٕ٠ح( .)4كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٱٌٞص
ٗلف و٤ٮات ٱ٪ٮم يف  ٢٠وٺة أ١لة ٔ ٨اٛ٣ةاذح إف ٠ة٩خ  .ٰ٬ك٬ٮ ث٪ةء ٔىل أف
ا٪٣ٲح اٛلرتددة( )2ثَل ٚؿًَل أك أ٠سؿ ٹ دىط.
(ٚ :)¬ 2إف ٠ةف اٛ٣ةاخ وٺدَل  ٨٦ٱٮـ كا٣ذجكذة ًٝص رٕ٠ذَل Êكزٺز نة كأرثٕ نة
كأرثٕ نة( ،)5كإف دؿؾ زٺز نة زاد أرثٕ نة٦ Êسٝ ٢ٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٚ .ٰٕٚإف
ز٪ذَل كز٪ذَل كزٺز نة كزٺز نة كأرثٕ نة كأرثٕ نة( ،)1كٔىل ٝٮؿ
Ê
٠ة٩ذة  ٨٦ٱٮَ٦ل(ًٝ )4ص
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚٱٌٞص ٍٔص و٤ٮات ً٠ل ٦ؿ.
 ٨٦ :رأل يف زٮث٩ ٫ضةقح كًف ٱٕ ٥٤أم كٝخ كٕٝخ ٚٲٚ ٫ٺ ٨لء ٔ٤ٲ،)1(Ê٫
( )4كظٲر ٱىيل ا٣ؿٕ٠ذَل ٱٛ١ٲ ٫أف ٱٞٮؿًٔ :ل ٔيل ،ك٠ؾا اٵرثٓ كا٣سٺث.)Í( .
( )4أك يف د ٟ٤ا٣ؿٕ٠ح Éٱٞؿأ اٛ٣ةّلح كا٣سٺث اٳٱةت ص٭ؿ نا ز ٥ٱٕٲؽً٬ل رس نا( .كاث ،٢ك٩ضؿم).
كٱكضؽ ٤٣ك٭ٮ .ك٦س ٫٤يف اٵزًلر ظٲر ٝةؿ :ثض٭ؿ كإرسار.
¬
( )2وٮاث :٫اٛلض٤٧ح.)Í( .
(ٝ )2ؽ دٞؽـ ٬ؾا اٛ٣ؿع يف ثةب ٦ة ٱٛكؽ ا٣ىٺة.
( )5اْ٣ة٬ؿ أ Ê٫٩ٹ ثؽ  ٨٦دٕٲَل ٦ة ٱى٤ٲ ٫أكٹن  ٨٦ا٣ؿثةٔٲذَل ثة٪٣ٲح اٛلٍصكَح؛ ٣بٺ د١ٮف
[]4
ٔيل
٦رتددة  ،ثؼٺؼ ا٣سة٩ٲح ٚٲٛ١ٲ ٫أف ٱٞٮؿ :أرثٕ نة ًٔل ٔيل  ٨٦ا٣ؿثةٔٲةت إف ٠ة٩خ ٌ
ٔىل أو ٢اٜلؽكٱح.)Í( .
(٤ٚ )4ٮ ٠ةف اٛ٣ةاخ زٺز نة  ٨٦ٱٮَ٦ل كصت ٔ٤ٲ ٫أف ٱٌٞص ز٪ةاٲذَل كزٺزٲذَل كزٺث
رثةٔٲةت .كٱْ٪ؿ يف ا٘ل٭ؿ كاٷرسار ،ك٣ ٫٤ٕ٣ل٭ؿ يف وٺدَل يف رٕ٠ح ٪٦٭ًل كٱَص يف
ثةٝٲ٭ة ،كٱَص يف ا٣ىٺة ا٣سة٣سح.)Í( .
(٣ )1ل٭ؿ يف رٕ٠ح كٱَص يف أػؿل.)Í( .

( )1ٵف اٵو ٢اُ٣٭ةرة كثؿاءة ا٣ؾ٦ح إٌف أٝؿب كٝخ.
-------------------------

[ ]4ٵف اٛ٣ةاخ إذا ٠ةف  ٨٦ص٪كَل ْ٠٭ؿ كُٔص أك أ٠سؿ ٚٺ ٱىط أف ٱ٪ٮم ًٔل ٔ٤ٲ٫؛ ٣رتدد٬ة ً٠ل دٞؽـ يف
٬ة٦ل ا٣جٲةف يف ثةب وٛح ا٣ىٺة.

كإف ٔ ٥٤كٝخ Êكٝٮٔ٭ة ٚٲ -٫أك ّٔ ٫٪ىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص -أٔةد ٦ة ث ٰٞكٝذ٨٦ ٫
ا٣ىٺة  ٞ٤ُ٦نة( ،)4كٱٌٞص ٦ة ٚةت كٝذ ٫إف ٠ة٩خ ا٪٣ضةقح ٝل ٕ٧نة ٔ٤ٲ٭ة( ،)4ٹ إف
٠ة٩خ ٟلذ ٛ٤نة ٚٲ٭ة ك٬ٮ و
٩ةس ٜلة.
ٝ :ةؿ أثٮ َة٣ت كاٛلؿدًص :ٹ ٱذ٤ٔ ٨٦ ٢ٛ٪ٲٚ ٫ةاذح( .)2ك ٫٤ٕ٣ٱكذٞٲ٥
ٔىل ٝٮ٪٣ة :إ٣ ٫٩لت اٌٞ٣ةء ٦ة أ ،٨١٦ٹ ٔىل ٝٮ٪٣ة :إ ٫٩ٹ ٣لت إٹ ٗلف و٤ٮات
( )4قٮاء ٠ةف ٝل ٕ٧نة ٔ٤ٲ٭ة أك ٟلذ ٛ٤نة ٚٲ٭ة( .ثكذةف).
( )4ك ٢٬ٱ٤ـ ٫٦إٔٺـ اٛلؤٓلَل؟ ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٔٺـ اٛلؤٓلَل إذا دٛؿٝٮا  ٓ٦ص٭٤٭٥؛ إذ ٹ د٤١ٲٙ
و
مسأمة :إذا وىل رص ٢ثة٪٣ةس صًلٔح ز ٥إ٠ ٫٩ةف يف
¬
ظٲ٪بؾ٩( .ضؿم) .ك٦ ِٛ٣ة :٫٪ٔ ٢ٞ٩
زٮث٩ ٫ضةقح ٣ ٢٬لت ٔ٤ٲ ٫إٔٺ٦٭ ٥ك٣ٮ ٝؽ ػؿصٮا؟ ك ٢٬ٱٛؿؽ ثَل اٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ٫
كاٛلؼذٚ ٙ٤ٲ ،٫أٔ ٓ٦ :ٰ٪ثٞةء ا٣ٮٝخ؟ ك٠ؾا إذا ا١٩ن ٙأ٠ ٫٩ةف ٔىل ٍٗل َ٭ةرة ك٩عٮ
ذٟ٣؟ ٝةؿ  :#أ٦ة اٷ٦ةـ ٚٲ٤ـ ¬٫٦اٷٔةدة كٹ ٠ٺـ ،ٱٕ :ٰ٪يف ا٣ٮٝخ كثٕؽق إذا ٠ةف
ٝل ٕ٧نة ٔ٤ٲ٭ة أك ٠ةف ٔةٛل نةٝ .ةؿ  :#كٹ ٱ٤ـ ٫٦إٔٺـ اٛلؤٓلَل ظٲر دٛؿٝٮا[]4؛ إذ ٹ
د٤١ٲ٤ٔ ٙٲ٭ ٓ٦ ٥ص٭٤٭ ،٥كأ٦ة ٠ٮف اٷ٦ةـ ًة ٪٦نة ٚةٛلؿاد ثؾ ٟ٣إذا أ٦٭ٔ ٥ةٛل نة ثةٚل ٢٤أك
ٔٝ ٥٤ج ٢دٛؿٝ٭ ٥ك٠ةف ٦ؾ٬ج٭ ٥اٞ٣ٮؿ ثٛكةد٬ة ٔ٤ٲ٭ٔ ٥ىل اٞ٣ٮؿ ثٮصٮب إٱٞةظ ا٪٣ةا٥
ٔ٪ؽ ػنٲح ٚٮت ا٣ىٺة ،ٱٕٝ ٰ٪ٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓصٝ ،ةؿٚ :أ٦ة ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ ٫٩ٹ ٣لت
إٱٞةظ ا٪٣ةاً٠ ٥ل ٬ٮ اٛلؼذةر ٝةؿ ٚ :#ٺ ٣لت¬ أٱٌ نة كإف ًف ٱذٛؿٝٮاٝ ،ةؿ ٦ :#ة ًف ٱ٨١
ٝٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص إصًلٔ نة ،ك٬ؾق ١٩ذح ٔضٲجح ٛ٦ٲؽة.ا٬ػ كٝؽ دٞؽـ يف ا٣جٲةف يف ثةب
ا٘لًلٔح يف ٦كأ٣ح إذا أـ اٛ٣ةق ٜثٍ٘لق كذ٠ؿ ٚٲ٭ة اٚلٺؼ ثَل أيب ِ٦ص كاٵقذةذ ٚةثعس.٫
( ٨٦ػٍ ٝةؿ ٚٲ ٨٦ :٫ػٍ  ٨٦ ٢ٞ٩ ٨٦ػٍ مٲؼ٪ة اٙلك ٨ث ٨أٖلؽ ا٣نجٲجٰ .)ª
(*) ٱٞةؿ :يف َ٭ةرة ا٣سٮب ػٺؼ اثٔ ٨جةس كاث٦ ٨كٕٮد كقٕٲؽ ث ٨صجٍل كإظؽل
ا٣ؿكاٱذَل ٔ٦ ٨ةٕٚ ،ٟ٣ىل ٬ؾا ٹ إٔةدة ٔ٤ٲ ٫إٹ يف ا٣ٮٝخ  ٞ٤ُ٦نة ،ذ٠ؿ ٬ؾا ٔ٪٭ ٥يف
ا٣جعؿ .كٝةؿ أثٮ صٕٛؿٝ :ؽ اٞ٩ؿض ػٺٚ٭ ٥ثةٷصًلع ثٕؽ .٥٬كذ٦ ٟ٣جٔ ٰ٪ىل أ ٫٩ٱٕٞ٪ؽ
اٷصًلع كإف دٞؽ ٫٦ػٺؼ ،كٚٲ ٫ػٺؼ ثَل اٵوٮ٣ٲَل ،كٝؽ اػذةر اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم يف
اٛلٕٲةر أ ٫٩ٱٕٞ٪ؽ ثٕؽ اٚلٺؼ.
( )2ٱٕ :ٰ٪ٱ١ؿق.)Í( .

-------------------------

[ٝ ]4ةؿ ٦ٮٹ٩ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص إقًلٔٲ :# ٢أ٦ة اٚ ُٰٕٞ٣ٲضت اٷٔٺـ يف ا٣ٮٝخ كثٕؽق.

يف ا٣ٲٮـ كا٤٣ٲ٤ح ٫٤ٚ -ا٣ذٝ ٓ٦ ٢ٛ٪ٲة ٫٦Éثة٣ٮاصت  ٨٦اٌٞ٣ةء.
ٗ ٨٦ :ك ٢ا٪٣ضف  ٨٦زٮث ٫ثةٛلةء  ٥٤ٚٱـؿ أزؿق كٹ اقذٕ ٢٧ظةدان
كوىل ٚٲ٦ ٫ؽة ٓ٧ٚ -ص٭ ٫٤ثٮصٮب اقذًٕلؿ اٙلةد ٹ ٌٝةء¬ ٔ٤ٲ ،٫ك ٫٧٤ٔ ٓ٦ث٫
ً ٨١٣ف ٱذٚ ٫٪٦ ٨١٧إف كصؽ مٲب نة َة٬ؿان ٣ـ ٫٦اٌٞ٣ةÊء( ،)4كإف ًف ٣لؽق ٕٚ ٍٝىل
اٌٞ٣ةء
Ê
ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٹ ٌٝةء ٔ٤ٲ ،)4(٫كٔىل ٝٮؿ اٞ٣ةق ٥كأيب َة٣ت ٱ٤ـ٫٦
إذا ٔ ٥٤ثٮصٮب ا٣ىٺة ٔ٤ٲٔ ٫ؿٱة ٩نة .كأ٦ة ٓ ٓ٦ل ٨٦ ٫٪١اقذًٕلؿ اٙلةد ٚإذا
اقذٕ ٢٧اٙلةد  ٨٦ثٕؽ ٚـاؿ اٵزؿ كصت اٌٞ٣ةÊء ،كإف ًف ٱـؿ ٚإف ٠ةف ثٞةؤق
٣ىٺثذ ٨٦ ٫أوٚ ٫٤ٺ ٌٝةء٤ٔ Êٲ ،٫ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص( ،)2ك٬ٮ ٔىل ٝٮؿ اٹ٩ذ٭ةÊء،
كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٹثذؽاء ٚٲضت اٌٞ٣ةء .كإف ٠ةف ٔؽـ زكاؿ اٵزؿ ُ٣ٮؿ اٛلؽة
ًٝص وٺة اٛلؽة ا٣ذٰ ٠ة٩خ دـكؿ ٚٲ٭ة  ،ٍٞٚكٱٕ ٢٧يف ذ ٟ٣ث٘ة٣Éت ّ ٫٪يف
اٛلؽة( )2كيف ا٣ىٺثح.

( )4إف ٠ةف¬ ٔةٛل نة ثٮصٮب إ٣ؽكؿ إ٣ٲٛ٦( .٫ذٰ) (.)Í
( )4ٵ ٫٩ٱٞٮؿ :إ ٫٩ٱىيل ٚٲ- ٫أم :يف ا٣سٮب ا٪٣ضف ٓ٦ -إ٣ؽـ( .ز٬ٮر).
( )2كٝؽ أػؾ ٪٦ ٫٣٭ة ٝٮؿ اٹ٩ذ٭ةء.
(٩ )2عٮ أف ٱٞؽر أ٣ ٫٩ٮ ٗك ٫٤ثة٣ىةثٮف يف زٺزح أٱةـ زاؿ ،ٹ ثٕؽ٬ةٚ ،ٲٌٞص وٺة ا٣سٺزح
اٵٱةـ( .ثكذةف) (.)Í

باب صالة اجلًؼت

ِ ٰ٬لت ٔىل ٦ ٙ٤١٦ ٢٠ك ،٥٤كٚ ٰ٬ؿض¬ َٔل ،كٝةؿ أ٠سؿ اٞٛ٣٭ةء(:)4
إ١لة ٚؿض ٛ٠ةٱح.
¬ :كٱؿػه يف دؿ٠٭ة ٕ٤٣جؽ كاٛلؿأة( )4كاٛلؿٱي كاٚلةا ٙكاٛلكةٚؿ
كاٛل١ةدت ،كٱىط ٤ٕٚ٭ة ٪٦٭ٚ ٥ٲكُ ٍٞلة ٚؿض اْ٣٭ؿ ٔ٪٭ ،٥كدىط ا٘لٕ٧ح ُل،٥
ٹ ا٪٣كةء كظؽ .٨٬ك٣لٮز ٜل ٥اٹُ٩صاؼ ٔ٪٭ة( )2إٹ اٛلؿٱي إذا ًف ٱذِصر
ثة٣ٮٝٮؼ ٜلة( .)2كٱ١ؿق ٪٤٣كةء ظٌٮر٬ة( )5إٹ إ٣ضةاـ ،)4(Êكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح
كأثٮ صٕٛؿ :ك ٨٬أٱٌ نة.
¬ :كِ ٰ٬لت ٔىل اٵصٍل اٚلةص( ،)1ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص .كٹ ِلت ٔىل
اٚلةا ٙقٮاء ػةؼ ٔىل ٦ة )1(٫٣أك ٛ٩ك ٫أك ٔؿً ،)1(٫ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر .Éكاٛلكةٚؿ ٹ
د٤ـ ٫٦إف ٠ةف¬ قةاؿان(ٚ ،)40إف ٠ةف ٩ةزٹ ن( )44يف ث٤ؽ٬ة أك يف ٦ٲ ٢ث٤ؽ٬ة ٣ـ٦ذ٪ٔ )44(٫ؽÊ
( )4كيف ا٣جعؿ :ثٕي أوعةب ا٣نةٛ٠ ٰٕٚةٱحٚ .ٲْ٪ؿ يف ٝٮ :٫٣أ٠سؿ اٞٛ٣٭ةء.
كاٚل٪سٯ؛ ٣ذضٮٱـق ا٦ؿأة.
¬
()4
( )2إٹ أف ٱؽػ٤ٮا يف ا٣ىٺة.)Í( .
( )2ك٠ؾا اٵٔ٧ٯ كاٛلٕٞؽ ٦ة ًف ٱذِصرا.)Í( .
( )5كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٪٣كةء ٰٔ ))...اٚلرب ،كٞ٣ٮ٣(( :÷ ٫٣ٲف ٔىل ا٪٣كةء
ٕلٕح كٹ صًلٔح))( .ثكذةف).
(ٕ٣ )4ؽـ ا٣ؿٗجح ٚٲ٭ .٨كٝةؿ أثٮظ٪ٲٛح :ك ٰ٬أٱٌ نة؛  ٢١٤ٚقة ٍٝٹ( .ٍٝثكذةف).
( )1كٹ ٱك٨ ٍٞلء  ٨٦اٵصؿة؛ إذ ٠ ٰ٬ةٛلكذس٪ةة ،ك ٫٤ٕ٣ظٲر صؿت إ٣ةدة ثعٌٮر٬ة ٨٦
اٵصؿاء( .مة .)ٰ٦كإٹ ق ٨٦ ٍٞاٵصؿة ثٞؽر٬ة.)Í( .
ٵ١لة دك ٍٞثةٵٔؾار اٚلٛٲٛح.
( )1كإف ٢ٝ؛ Ê
( )1أك ٚؿص.)Í( .٫
( )40كذٞ٣ ٟ٣ٮ٠ ٨٦(( :÷ ٫٣ةف ٱؤ ٨٦ثةٓص كا٣ٲٮـ اٳػؿ ٤ٕٚٲ ٫ا٘لٕ٧ح ،إٹ ٔىل ا٦ؿأة
أك ٦ؿٱي أك ٦كةٚؿ أك ٔجؽ)) ركاق صةثؿ( .ثكذةف).
( )44ظٞٲٞح ا٪٣ةزؿ ٨٦ :كٞ٦ ¬ٙٝؽار ا٣ىٺة كا٣ٮًٮء كاٚلُجح .ك٬ؾا ظٲر زٞ٦ ٥ٲٝ ٥ؽر
٩ىةُلة؛ إذ ٣ٮ ٠ة٩ٮا ٦كةٚؿٱ ٕ٦ ٨نة ٠ة٩خ رػىح يف ظٞ٭ .٥كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص يف َشح
ا٣ذضؿٱؽ :ك٣ٮ كٛٝٮا يف ٦كذٮَ٧٤٣ ٨كَ٧٤ل كد١ة٤٦خ اٍ٣صكط يف ظ ٜاٛلكةٚؿٱ ٨كٚٲ٭٥
 ٨٦ٱى٤ط كصجخ ٔ٤ٲ٭ .٥ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.)Í( .
َ ْ ذ
(ٞ٣ )44ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفَ ْ
اش َك ْٔا إَِل ذِن ِر اّلِل ِّص [ا٘لٕ٧ح ]44ك٬ؾا ٝؽ قٚ ٓ٧ٲ٤ـ ٫٦اٙلٌٮر .كظضح
=

اٜلةدم كأيب َة٣ت ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة.ٰٕٚ
 :كد٤ــ اٵٔ٧ٯ إذا كصؽ ٝةاؽان( ،)4ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثÉ٨
ٖلـة(ٝ .)4ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كد٤ــ اٛلٕٞؽ( )2إذا كصؽ  ٨٦ٱٮو .٫٤كد٤ػــ ا٣ك٤فÉ
ك٩عٮق إذا ٠ةف ٹ ٱ٪ضف اٛÊلكضؽ.
 :إذا ادٔ ٜٛٲؽ كٕلٕح يف ٱٮـ وةرت ا٘لٕ٧ح ثٕؽ وٺة إ٣ٲؽ()2
ٚؿض ٛ٠ةٱحٚ ،إذا ٝةـ ُلة إ٦ة٦٭ة كزٺزح  ٫ٕ٦قُٞخ¬ ٔ ٨ا٣جةَٝل( ،)5ػٺؼ أيب
ظ٪ٲٛح ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚدك ٨ٔ ٍٞأ ٢٬ا٣كٮاد( )4ٹ ٔ ٨أ ٢٬اٛلُص ،كٝةؿ ٔ٧ؿ
كُٔةء :دك ٨ٔ ٍٞا.٢١٣
 :ك ٨٦قُٞخ ٔ ٫٪ا٘لٕ٧ح يف ٬ؾا ا٣ٲٮـ وىل اْ٣٭ؿ ٔىل ٝٮ٪٣ة :إ٫٩
اٵو ،٢كٔىل ٝٮ٪٣ة( :)1إف اٵو ٢ا٘لٕ٧ح ٱك ٍٞاْ٣٭ؿ ٕ٦٭ة(.)1
¬
كَشكط ا٘لٕ٧ح ٗلكح:
اٳػؿٱ ٨ػرب صةثؿ( .ثكذةف).
( )4ك٣ٮ ثأصؿة( .وٕٲرتم).
( )4ظضذ٪ة أ ٫٩إذا كصؽ اٞ٣ةاؽ ٚ٭ٮ ٠ة٣جىٍل .كظضذ٭ ٥أف يف ظٌٮرق ظؿص نة ،كاٍ٣صع ٝؽ
َ
ََ َْ ْ
ٔؾرق؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صىيْ َس لَع اْلخ ََم َض َر ٌجّص [ا٪٣ٮر( .]44ثكذةف).
(*) ك٣ٮ كصؽ ٝةاؽ نا¨  ٨٦دكف أصؿة كٹ ٪٦ح.)Í( .

د٤ـٔ ٫٦ىل اٛلؼذةر.
Ê
( )2ث ٢ٹ
( )2ك٣ٮ ٌٝةء ٤٣جف.)Í( .
(*) صًلٔح¬ ثؼُجذ٭ة.
( ٨٦ )5ظِص¬ صًلٔح إ٣ٲؽ ك٤ٕٚ٭ة.ا٬ػ كٝٲ :٢كإف ًف ٤لِص إف ٪٤ٝة :إف وٺة إ٣ٲؽ ٚؿض ٛ٠ةٱح.
( )4ك ٥٬أ ٢٬ا٣جٮادم.
( )1يف (ب) :كٔىل ٝٮؿ ا٪٣ةرص :إف ا٘لٕ٧ح اٵو ٢إ٣غ.
(ٝ )1ةؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارم :اٵكٌف أف اْ٣٭ؿ ٹ دكٍٞ؛ إذ اٛلٕ٤ٮـ  ٨٦رضكرة ا٣ؽٱ٨
كصٮب دأدٱح ٬ؾق ا٣ى٤ٮات اٚل٧ف يف  ٢٠ٱٮـ ٔىل  ،ٙ٤١٦ ٢٠كٵً ÷ ٫٩ف
ٱؿػه ٧٤٣كَ٧٤ل ٱٮـ إ٣ٲؽ إٹ يف اٙلٌٮر ٤٣ضٕ٧ح كاٹقذٕؽاد ٜلة دؿٚٲ٭ نة ٔ٤ٲ٭٨ٔ ٥
٦نٞح اصذًلَٔل ،ٹ أ ٫٩رػه ٜل ٥يف ٛ٩ف ا٣ىٺة ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ٩ه اٜلةدم .#

اٵكؿ :كصٮد إ٦ةـ¬ ٔةدؿ( ،)4كأػؾ ا٣ٮٹٱح  ٫٪٦إف أ ،٨١٦كإف ًف ٱ٨١٧
وعخ(٪ٔ )4ؽ اٜلةدم كأيب َة٣ت ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص .كٔؽـ اٷ١٦ةف ٬ٮ ظٲر
¬
ًف ٱ ٨١٧أػؾ ا٣ٮٹٱح ثٕؽ دػٮؿ Êكٝخ ا٘لٕ٧ح ،أمةر إ٣ٲ ٫يف ا٣جٲةفٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙك٬ٮ اٵوط( ،)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٬ :ٮ ظٲر ًف ٱٝ ٨١ؽ ٓل٨١
 ٨٦ثٕؽ ٔ ٫٧٤ثةٷ٦ةـ .كٔ٪ؽ ا٣نة ٰٕٚكاٵٍ٦ل اٙلكَل أف اٷ٦ةـ ٍٗل َشط ٚٲ٭ة.
كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱٕذرب اٷ٦ةـ أك ا٣كُ٤ةف ك٣ٮ ٠ةف صةاؿ نا(ٝ .)2ةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل:
ك٣لٮز أف ٱ١ٮف إ٦ةـ وٺٔلة صةاؿ نا؛ ٤٣ؼرب ا٣ٮارد ٚٲ٭ة(.)5
 :كدىط دٮ٣ٲح اٷ٦ةـ ٛل ٨ٱٞٲ٧٭ة ظٲر ٹ ٱٛ٪ؾ أ٦ؿق ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص،
كأ٦ة ٔ٪ؽ أيب َة٣ت ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :دىط¬ أٱٌ نة( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ظك٨
ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ دىط¬(.)1
 :كإذا ظجف اٷ٦ةـ أك أوةثذ٤ٔ ٫ح ٓل ٓ٪اٷ٦ة٦ح ٚعٲر ٱؿصٯ زكاؿ
ذ ٟ٣إ٦ة٦ذ ¬٫ثةٝٲح ،ك ٓ٦ا٣ٲأس  ٫٪٦دجُ ¬٢إ٦ة٦ذ٫؛ ٤ٚٮ ٝةـ إ٦ةـ ٍٗلق ز ٥زا٣خ ٔ٤ح
( )4يف (د) :اٷ٦ةـ إ٣ةدؿ.
( )4ككصجخ( .ز٬ؿة) (.)Í
( )2كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف اٵز٬ةر.
( )2كظضذٝ ٫ٮ(( :÷ ٫٣ك ٫٣إ٦ةـ ٔةدؿ أك صةاؿ))٪٤ٝ .ة :أراد صةاؿ نا يف ا٣جةَ ٨ٹ يف
اْ٣ة٬ؿ ،كأٱٌ نة  ٨ٕٚا٣ـٟلٍصم أً ٫٩ف ٱؿد يف اٙلؽٱر ْٛ٣ح« :أك صةاؿ»( .ثكذةف).
( )5ك٬ٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣أك صةاؿ))ٝ ،ةؿ :كٱ١ٮف ٬ؾا اٚلرب ػةو نة يف ا٘لٕ٧ح؛ ٵ÷ ٫٩
ٝةؿ ٚٲ ٨٧ٚ(( :٫دؿ٠٭ة يف ظٲةيت)) ك٣ٲف  ٫٣إ٦ةـ أْٔ ٥يف ظٲةدٚ ،٫ؽؿ ٔىل أ ٫٩أراد إ٦ةـ
اٛلعؿاب( .ثكذةف).
( )4ٱٞةؿ :ٹ ٤لذةج إٌف دٮ٣ٲح يف ث٤ؽ اٹٔذـاء .ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮ ٍف :كث٤ؽ اٹٔذـاء ٹ ٤لذةج¬
ٚٲ٭ة إٌف دٮ٣ٲح ك٣ٮ أ٪١٦خ( .ثة .)ِٛ٤٣كٝؽ رصح ثؾ ٟ٣يف ا٘٣ٲر .ك ِٛ٣ظةمٲح ٔىل
اٵز٬ةر :ك٣ٮ ٠ةف¬ اٷ٦ةـ ظةرض نا.
(*)  ٓ٦اٹٔذـاء.)Í( .
(ٔ ٓ٦ )1ؽـ اٹٔذـاء إ٣ٲ.)Í( .٫

اٵكؿ ٞٚؽ وةر ا٣سةٌل أكٌف ،)4(Êكٝةؿ اٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص :ث ٢ٱك ٥٤اٛلٌٛٮؿ ٪٦٭ًل
٣ٶٚ ،٢ٌٚإف ًف ٱكٚ ٥٤ك .ٜكاٵٝؿب أف ٠ٺن  ٨٦ا٪٣ةس ٦ذٕجؽ ثْ ٫٪يف ا٣ؿصةء
كا٣ٲأس كاٛ٣ةً ٢كاٛلٌٛٮؿ(.)4
 :كٹ ٣لٮز¬ ظٌٮر ٕلٕح ا٧٤ْ٣ح إٹ أف ٱ١ٮف دٞٲح(ٝ ،)2ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙكقٮاء ػةؼ ٔىل ٛ٩ف أك ٦ةؿ أك ٔؿض.
ا٣سةٌل :ا٣ٮٝخ ،ك٬ٮ كٝخ¬ اػذٲةر اْ٣٭ؿ  ٓ٦كٝخ اٛلنةÊر٠ح ،كٝةؿ ٦ة :ٟ٣إٌف
آػؿ كٝذ.)2(٫
ا٣سة٣ر :إ٣ؽد ،ك٬ٮ ظٌٮر زٺزح  ٓ٦إ٦ة٦É٭ة(َٛ٤١٦ )5ل ك٣ٮ ٔجٲؽ نا أك ٦ؿ٫ل
( )4ثذع ٢٧أٔجةء اٷ٦ة٦ح ،ذ٠ؿق اٵٍ٦ل اٙلكَل ،كٝٮاق يف ا٘٣ٲرٝ ،ةؿ ٚٲ :٫ك٬ٮ اٵوط ٔ٪ؽم.
(*)  ٓ٦ا٣ٲأس.)Í( .
( )4ث ٢ٱؿصٓ يف ا ٢٤ٕ٣Éإٌف أ ٢٬اٚلربة ،كيف اٵرس ك٩عٮق إٌف ٦ة ٬ٮ ا٘٣ة٣ت يف إ٣ةدة ٔ٪ؽ
أ ٢٬اْ٪٣ؿ ا٣ىعٲطَ( .شح أزًلر).
(ٝ )2ةؿ يف ا٘٣ٲر٤ٝ :خ :ظٲر ٹ ٤لى ٢د٤جٲف ،أ٦ة ٣ٮ ظى ٢ثعٌٮر اٙلةرض د٤جٲف اٙلٜ
َْ
َ
ثة٣جةَٚ ٢ةٵٝؿب أ ٫٩ٹ ٣لٮز ٔ٪ؽٕ ٥٬لٲٕ نة إٹ أف ٱؿ ٓٚذ ٟ٣ا٤٣جف؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صل ًَِ حيب ِ ُصٔن
ْ
ْ
اْلَ ذق ةِاْلَاؼ ِِوّ..ص إ٣غ [آؿ ٔ٧ؿافٚ ]14إذا ٠ةف ثعٌٮر ا٘لٕ٧ح ٤٦جك نة ٱ٘رت ث ٨٦ ٫رآق  ٨٦إ٣ٮاـ كٹ
ٱذ ٨٦ ٨١٧إّ٭ةر ر ٓٚا٤٣جف ًف ٣لـ اٙلٌٮر ،إٹ ٚلنٲح قٲ ٙأك قٮط كٔؽـ ا٣ذ٨٦ ٨١٧
اٜلضؿة إٌف ٕ٪٦ح٬ ،ؾا ٦ة دٞذٌٲ ٫اٵوٮؿ كإف ٠ةف َشح ّلٞٲ ٫ٞٱُٮؿٗ( .ٲر ث.)٫ْٛ٤
ٹ ٱجٲع ٫إٹ ٦ة ٱجٲط اٛلعْٮرَ( .شح آٱةت  ٨٦دٛكٍل ٝٮ ٫٣دٕةٌف يف قٮرة آؿ
(*) كٝٲ¬ :٢
َ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ذ
ُ
ْ
َ
خ ِذ ال ٍُؤٌِِٔن اىَكف ِرِيَ أو ِِلَاءَّص).
ٔ٧ؿافْ :صَل حخ ِ
( )2يف ا٣جعؿ٦ :ة ٟ٣كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ :إٌف آػؿ اًُؿار اْ٣٭ؿ؛ إذ  ٰ٬ثؽ٤ٝ .٫٣خ :ٹ اًُؿار
ٜلة؛ إذ ًف ٱؤزؿ.
( )5كٹ ثؽ أف ٱ١ٮف ا٣سٺزح ٠ل ٨ٱؿل إ٦ة٦ح اٷ٦ةـ٤ٚ ،ٮ ٠ةف اٷ٦ةـ ٱٕذٞؽ إ٦ة٦ح اٷ٦ةـ
كا٣سٺزح ٹ ٱٕذٞؽك١لة ًف دىط¬ ،ذ٠ؿق يف َشح اٵزًلر .كٝٲ :٢إ٣ربة ث٧ؾ٬ت اٷ٦ةـ.
(*) ك٣ٸ٦ةـ أف ٱَٕل¬ ا٣سٺزح ،كِلت ٔ٤ٲ٭٣ ٨١٣ .)Í( .٥ٮ َٔل ثٕؽ ظٌٮر ٩ىةُلة ٢٬
ٱذَٕل؟ ٝٲ :٢ٱذَٕل ٵص ٢إر٬ةب أك ٩عٮق.)Í( .

أك ٦كةٚؿٱ ٨أك رص ٢كا٦ؿأدَل .كٱىط أف ٱ١ٮف إ٦ة٦٭ة ٔجؽان ًف ٱ٦ ٫ٕ٪٧ٮٹق(.)4
كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :از٪ةف  ٓ٦إ٦ة٦٭ة .كٝةؿ اٙلك )4(٨كاظؽ  .٫ٕ٦كٝةؿ اٙلك ٨ث٨
وة٣ط :اٷ٦ةـ كظؽق .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚأرثٕٮف رصٺن أظؿار نا ثةَ٘٣ل ٔٞٺء(.)2
ا٣ؿاثٓ :اٛل١ةف( ،)2ك٬ٮ أف ٱ١ٮف كَ ٪نة

ٛلكَ٧٤ل)5(Ê

 ٨٦ث٤ؽ أك ٝؿٱح أك

ةء ،كٹ ٚٲًل أصىل ٔ ٫٪أ٫٤٬
٪٦٭)4(٢؛ ٚٺ دىط يف دار¬ ظؿب كٹ يف ٚٲ¬ ٛ
ثة٤١٣ٲح(.)1
َشط ٚٲ٭ةٚ ،ٺ دىط إٹ
Ê
 :كاٛلكضؽ

ٚٲ)1(٫

ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح كا٪٣ةرص،

كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :إَ ٫٩شط ٔ٪ؽ ٥٬يف كصٮُلة ٹ يف
وعذ٭ة .كٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٵ٠سؿ أٍٗ ٫٩ل َشط ٚٲ٭ة(.)1
(ٔ )4ىل اٞ٣ٮؿ ثأف  ،٫ٕ٪٦ ٫٣كٔ٪ؽ٩ة ٹ ٱ ٨٦ ¬ٓ٪٧كاصت كإف رػه ٚٲ ،٫إٹ أف دىط دٔٮل
أيب صٕٛؿ اٷصًلع اقذٞةـ.
( )4ا٣جُصم.
(ٞ٦ )2ٲَ٧ل وٲ ٛنة كػؿٱ ٛنة.
( )2كاٛل١ةف ٱٕذرب إصًلٔ نة ،كإً٩ل اٚلٺؼ يف اٛلُص كاٛلكضؽ.
( )5زٺزح ٚىةٔؽا .كٝٲ :٢ك٣ٮ كاظؽ نا.)Í( .
(*) يف (ب) ك(د)٧٤٣ :كَ٧٤ل.
(*) أك ٦ٲ.)Í( .٫٤
( )4ثٛذط اٜلةء :اٛل٪ـؿ[ ،]4كثَ١ص٬ة :اٛلٮرد( .دٱٮاف).
( )1ك٣ٮ ًف ٥لؿج ٔ ٨اٹقذٲُةف ،ثأف ٹ ٱِصثٮا ٔ.)Í( .٫٪
(ّ )1ة٬ؿق أف اٛلكضؽ َشط يف ا٣ىعحٕٚ ،ىل ٬ؾا ٣لت َشاء اٛلكضؽ كدكجٲ .٫٤كيف َشح
اٵزًلر ٔ ٨اٜلةدم َ :#شط يف ا٣ىعح كا٣ٮصٮبٚ ،ٺ ٣لت؛ إذ ّلىٲَ ٢شط
¬
ا٣ٮاصت ٣ٲضت ٹ ٣لتٛ٦( .ذٰ).
(ٝ )1ةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل :ك٬ٮ أكٌف؛ إذ وٺ٬ة ÷ يف ٦ك ٟ٤ا٣ٮادم .كٝٮل ذ ٟ٣يف
ا٣جعؿ كاٛلؤ ٙ٣يف اٵزًلر.

-------------------------

[ ]4ٱٕ :ٰ٪اٛل٪ةزؿ ا٣ذٰ يف اٛلٛةكز ٔىل َؿٱ ٜاٛلكةٚؿٱ ،٨ذ٠ؿق يف ا٣ىعةح.

 :كاٛلُص ا٘لةٍٗ ٓ٦ل َش¬ط ٚٲ٭ة ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح( .)4كٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل
كا٣جةٝؿ كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح أَ ٫٩شط ٚٲ٭ةٝ ،ةؿ يف اٍ٣صح كاث ٨اٚل٤ٲَ :٢شط
يف وعذ٭ة ،كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كاٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ث ٢يف كصٮُلة .ٍٞٚ
كاٛلُص ا٘لة٬ ٓ٦ٮ ا٣ؾم ٣ل٦ ٓ٧ة ٤لذةج إ٣ٲ ٨٦ ٫ا٣ٮاٍف كاٞ٣ة٬ل كاُ٣جٲت
كا٣كٮؽ كا٪٣٭ؿ كا٘لة ٓ٦كاٙلًلـ .كٝٲ :)4(٢ا٣ؾم قٍٔ ٫٪١صة آٹؼ.
ا٣ج٤ؽ()2

كٔىل ٨٦

ٱك)2(ٓ٧

وٮت

ك٣لت ظٌٮر٬ة ٔىل أ٢٬
¬
:
ا٣ىٲخ( ٨٦ )5قٮر٬ة( )4يف ٱٮـ و
٬ةد .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣جةٝؿ كاٛلؤٱؽ ثةٓص
ٌ
كاٙلٛ٪ٲحٔ :ىل أ ٢٬اٛلُص  .ٍٞٚكٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓصٔ :ىل أ ٢٬ا٣ج٤ؽ ك٦ٲ٤٭ة.
اٚلة٦ف :دٞؽٱ ٥ػُجذَل ٝج٤٭ة ،ػٺؼ اٙلك .)1(٨كٱنرتط ٚٲ٭ًل ا٣ٮًٮء¬،
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفَ ْ
اش َك ْٔاّص كًف ٱٛؿؽ ثَل أ ٢٬اٛلُص كاٞ٣ؿل ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٘لٕ٧ح
ٔىل  ٨٦ق ٓ٧ا٪٣ؽاء)) ،كٵف أقٕؽ ث ٨زرارة ٕلٓ يف ٝؿٱح ٣ٲكخ ثُ٧ص .كظضح اٛلؤٱؽ

ثةٓص كٝ ٫ٕ٦ ٨٦ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٕلٕح كٹ دٍصٱ ٜإٹ يف ُ٦ص صة( .))ٓ٦ثكذةف).
( )4أثٮ ٱٮق.ٙ
( )2ك٣ٮ ًف ٱكٕ٧ٮا.)Í( .
(*) ك٦ٲ٤٭ة¬.
(٤ٚ )2ٮ ٠ةف ٱك٩ ٓ٧ؽاء ا٘لٕ٧ح  ٨٦ث٤ؽ ٍٗل ث٤ؽق كاٙلةؿ أ١لة دٞةـ ٕلٕح يف ث٤ؽق ًف ٱ٤ـ ¬٫٦ا٣كٍل،
ث٥ ٢لٍل ،كٝؽ ثٲي  ٫٣اٙلًلَٰٛ٦( .ذٰ).
( )5دٛىٲٺن¬ ٹ ٕل٤ح.
(*) أم :ق٩ ٓ٧ؽاء٬ة ،كاٛلؿاد¬ ثة٪٣ؽاء ٬ٮ ا٣سةٌل ا٣ؾم ٠ةف ٱ ٢ٕٛثَل ٱؽم رقٮؿ آص ÷
إذا ٕلٓ ػؿج كص٤ف ٔىل اٛل٪رب ٚإ ٫٩ظٲ٪بؾ ٱؤذف ثَل ٱؽٱٚ ،٫أ٦ة ا٪٣ؽاء اٵكؿ ا٣ؾم ٫٤ٕٚ
ٔسًلف ٚإً٩ل ٠ةف ١٣سؿة ا٪٣ةس ً٠ل ركاق ا٣جؼةرم كُلؿاف .كيف ا١٣نةؼ :ا٣ؾم ٔ٪ؽ دػٮؿ
ا٣ٮٝخ.
كأ ٨١٦ا٣ٮوٮؿ كإدرا٠٭ة .ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮٍف :كِلت ٔىل  Ê٨٦ق٩ ٓ٧ؽاء٬ة ّلٞٲ ٞنة
¬
()4
أك دٞؽٱؿ نا ظٲر ٱؽر٠٭ة إذا قةر ٔ٪ؽ دػٮؿ ا٣ٮٝخ ،كإٹ ًف ِلت.)Í( .
(ٞٚ )1ةؿ٦ :كذعجح( .ز٬ٮر).

كاُ٣٭ةرة  ٨٦ا٪٣ضف( ،)4كظٌٮر إ٣ؽد ا٣ٮاصت( ،)4كٖلؽ آص كا٣ىٺة ٔىل
ا٪٣جٰ ÷ كٔىل آ ٫٣يف  ¬٢٠ػُجح .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱٜ ٰٛ١لًل قجعةف آص
كاٙل٧ؽ ٓص أك ٩عٮً٬ل .كٝةؿ أثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽّ :لذةج إٌف ٠ٺـ ٚىٲط ك٣ٮ ًف
ٱ ٨١ػُجح ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
 :كدىط اٚلُجح( )2ثةٛ٣ةرقٲح( )2إذا ًف ٤لك ٨إ٣ؿثٲح( ،)5كٝةؿ أثٮ
إ٣جةس :دىط ُلة¬  ٞ٤ُ٦نة(ٝ ،)4ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :اٛلؿاد إذا ٠ةف ٫ٕ٦
زٺزح ٱٕؿٚٮف اٛ٣ةرقٲح ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٱنرتط ذ.)1(Éٟ٣
ك٩ؽب ٚٲ٭ًل ثٕؽ اٙل٧ؽ كا٣ىٺة ٔىل ا٪٣جٰ يف اٵكٌف ا٣ٮِٔ كثٲةف ظةؿ
¬
:
ا٘لٕ٧ح كاٙلر ٔ٤ٲ٭ة ،زٝ ٥ؿاءة قٮرة أك ثٌٕ٭ة ،كيف ا٣سة٩ٲح ا٣ؽٔةء ٣ٸ٦ةـ رص٤ل نة أك
٪٠ةٱح ،كا٣ؽٔةء ٧٤٣كَ٧٤ل كاٛلكً٤لت .كٱكذعت دٞىٍل اٚلُجذَل( )1كدُٮٱ٢
ا٣ىٺة ،كأف ٹ ٱ٤ذٛخ يف ػُجذ.٫

( )4يف ا٣جعؿ ٦ة  :٫ْٛ٣اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :كا٪٣ضف ٠ةٙلؽث ،ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل¬ :ٹ٤ٝ .خ :ك٬ٮ أٝؿب.
(*) ٱَٕ :ٰ٪٭ةرة ا٣سٲةب ،ػٺؼ¬ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل.
( )4يف اٞ٣ؽر ا٣ٮاصت  ٨٦اٚلُجذَل( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( )2ك٣ٮ رس نا.)Í( .
( )2كقةاؿ ا٘٤٣ةÊت.
( )5كٹ ٱِص ا٤٣عٚ ٨ٲ٭ًل.)Í( .
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )1ٵف ا٣ٮاصت ٔ٤ٲ٭ ٥اٷ٩ىةت كاٹقذًلع كإف ًف ٱٕؿٚٮا( .ثكذةف).
(ٞ٣ )1ٮَ(( :÷ ٫٣ٮؿ وٺة ا٣ؿص ..٢اٚلرب))٤ٝ .خ ٫٤ٕ٣ :أراد اٛلٛ٪ؿد؛ ٚلرب ٕ٦ةذ.
(ثعؿ) .دًل(( :٫٦كُٝص ػُجذٲ٦ ٫ب٪ح ٞٚ ٨٦٭ٚ ،٫أَٲ٤ٮا ا٣ىٺة كأُٝصكا اٚلُجح)) .كاٛلب٪ح
ث٧ٲٛ٦ ٥ذٮظح ز٢ ٥لـة ١٦كٮرة ز٩ ٥ٮف ٦نؽدة :اٞ٣ٮة ،ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كٝةؿ يف أذ٠ةر
ا٪٣ٮكم ٰ٬ :إ٣ٺ٦حَ( .شح ثعؿ).
(*) كذ٣ ٟ٣بٺ ٱكأـ  ٨٦ظِصق ،كد١ٮف ا٣سة٩ٲح أُٝص  ٨٦اٵكٌف( .ثكذةف).

 :ك٤لؿـ ا١٣ٺـ Êظةٜلًل( ،)4ٹ ثٲ٪٭ًل كثٕؽً٬لٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ك٠ؾا ا٣ىٺةÊ
ظةٜلًل ّلؿـ( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث ٢د١ؿق .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱ١ؿق ا١٣ٺـ
ثٲ٪٭ًل()2

كثٕؽً٬ل .كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كاٛلؿدًص٣ :لٮز ا١٣ٺـ ا٣ؾم ٹ ٱن٘٨ٔ ٢

ا٣كًلع ،كوٺة رٕ٠ذَل ٤٣ؽاػ ٢ظةٜلًلٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ٨٧ٚ :ق٤ٔ ٥٤ٲٍٗ ٫لق ظةؿ
اٚلُجح ٣ـ ٫٦ا٣ؿد ٔ٪ؽ اٞ٣ةق ،٥كظؿـ ٔ٪ؽ اٜلةÊدم( ،)2ك٠ؾا ٱأيت ٚٲ ٨٧ٱىيل ٚؿٱٌح
٣ؿد ،كإف ٠ةف يف وٺة ٣ ٢ٛ٩ـ ٫٦ا٣ؿد Êإذا ٠ةف ٥لنٯ ٚٮد.)5(٫
أ٤ ٫٩لؿـ ٔ٤ٲ ٫ا É
¬ :كإذا أظؽث اٚلُٲت ثٕؽ اٚلُجذَل كٝج ٢ا٣ىٺة اقذؼٍٗ ٙ٤لق ٠ل٨
م٭ؽ مٲب نة  ٨٦اٚلُجح( )4ك٠ل ٫٣ ٨كٹٱح ٔىل ا٘لٕ٧ح( )1أك ٠ةف اٵكؿ ٦أذك ٩نة  ٫٣يف
اٹقذؼٺؼ ،أك ٱذٮًأ ٬ٮ كٱىيل ُل.٥
¬ :كإف أظؽث ظةؿ اٚلُجح ثُ٤ذة( )1كاقذأٛ٩٭ًل ثٕؽ كًٮا ٫أك اقذؼٙ٤
ٍٗلق ً٠ل ٦ؿ ،كٱكذأٛ٩٭ًل؛ ٵ١لًل ٠ة٣ؿ ٨٠ا٣ٮاظؽ( ،)1كاٚل٤ٲٛح ٱأيت ثة٣ؿ ٨٠ا٣ؾم كٓٝ
ٵ٤٬٭ة ا٣ؾٱ ٨ٹ ٣لٮز ٜل ٥اٹُ٩صاؼ .ك٦س ٨ٔ ٢ٞ٩ ٫٤اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ُلؿاف.
¬
( )4ٱٕ:ٰ٪
(*) إٹ ا٣ذأَ٦ل .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ.)Í( .
ٕٞ٪ؽ ،ك٣لت اٚلؿكج ٪٦٭ة.)Í( .
( )4كٹ د ¬
( )2ك١٬ؾا يف َشح اٷثة٩ح؛ ٵف اٛ٣ىٕ ٨٦ ٢ل٤ذ٭ةَ( .شح ٚذط ث.)٫ْٛ٤
( )2إٹ ٔىل اٚلُٲت ٚٲضت ٔ٤ٲ ٫ا٣ؿد .)Í( .كٱ ٰٛ١كاظؽ.)Í( .
(ٝ ٨ٔ )5ل٤ف ا٣ؿد.)Í( .
( )4ك ٢٬ٱىط أف ٱكذؼ٦ ٙ٤ؤٱؽٱ نة كًف ٱٙ ٨١ل ٜاٚلُجحٚ ،٭ٮ ٝلٔ ٓ٧ىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص،
ا٣ىعح كٹ ٦ة.ٓ٩
¬
ٚ٭ ٢ٱىط أف ٱ١ٮف إ٦ة ٦نة كٱ١ٮف اٷ٦ةـ ظة ٠نًل أك ٹ؟ كاٞ٣ٲةس
(مة .)ٰ٦كيف َشح اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ٦ # ٨ة ٱؽؿ ٔىل ػٺؼ ذ.ٟ٣
(*) ٱٕ ٨٦ :ٰ٪ق ٓ٧مٲب نة ٪٦٭ة ك٣ٮ ٝؽر آٱح ً٦ل ٱٕذةد¬ يف اٚلُجح٠( .ٮا٠ت).
(٦ )1ة ًف دٌٲ Êٜاٙلةدزح.
( )1ظٲر ًف ٱأت ثةٞ٣ؽر ا٣ٮاصت.)Í( .
( )1ثؼٺؼ ا٣ىٺة إذا أظؽث اٷ٦ةـ ٚٲ٭ة صةز اٹقذؼٺؼ كا٣ج٪ةء ٔىل ٦ة ٝؽ  ،٢ٕٚكاٛ٣ؿؽ
ثٲ٪٭ًل أف اٛلىَ٤ل ٦نرت٠ٮف يف  ٢ٕٚا٣ىٺة ٕلٲٕ نةٚ ،إذا ثُ ٢ٕٚ ٢اٷ٦ةـ ثعؽزً ٫ف ٱجُ٢
=

ٚٲ ٫اٙلؽث يف ا٣ىٺة.
 :ك ٨٦أظؽث  ٨٦اٙلٌٮر ثٕؽ ً٠لؿ اٚلُجذَل دٮًأ كوىل¬ ٕ٦٭.)4(٥
ك ٨٦أظؽث ٪٦٭ ٥ظةؿ اٚلُجح ًف ٱٕذؽ ثًل ق٪٦ ٫ٕ٧٭ة ٝج ٢اٙلؽث ،ث ٢ثًل ٱك٫ٕ٧
ثٕؽ كًٮا.)4(٫
 :إذا أظؽث إ٦ة٦٭ة يف وٺٔلة اقذؼٍٗ ٙ٤لق ً٠ل ٦ؿ ،كٝةؿ ا٪٣ةرص:
دجُٚ )2(٢ٲٕٲؽك١لة  ٨٦أكٜلة .كإف ٦ةت إ٦ة٦٭ة يف وٺٔلة أك أٗ٤ٔ ٰ٧ٲٚ ٫ٲ٭ة ًف
ٱكذؼ ٙ٤اٛلؤٓلٮف ٍٗلق إٹ  ٫٣ ٨٦كٹٱح ٔ٤ٲ٭ة()2
كق ٓ٧مٲب نة  ٨٦ػُجذ٭ة(.)5
¬

ٙ ٨٦ :ل ٨٦ ٜاٚلُجح اٛلٕذةدة ٝؽر آٱح( )4ك٣ٮ ًف ٱك٣ Ê٫ٕ٧جٕؽ أك و٥٧
ٞٚؽ أصـأد ،)1(٫كً ٨٦ف ٱؽرؾ مٲب نة ٪٦٭ة كأدرؾ وٺٔلة أك رٕ٠ح ٪٦٭ة وىل اْ٣٭ؿ
 ٢ٕٚاٛلؤٓلَل ،ثؼٺؼ اٚلُجح ٤ٚٲف اٛ٣ةٜٔ ٢لة قٮل اٚلُٲت ،كا٣كةٕ٦ٮف ٣ٲف ٜل٢ٕٚ ٥
ظذٯ ٱٞةؿ :ٹ ٱجُ٤ٕٚ ٢٭( .٥إ٦ٺء اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص .)#
( )4ك٣ٮ ًف ٱؽرؾ إٹ رٕ٠ح ،ركم ذ ٨ٔ ٟ٣اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل ،كاػذةرق إ٦ة٪٦ة اٞ٣ةق ٥ث٨
ٞل٧ؽ ،ك٦س ٨ٔ ٫٤قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ا٣كعٮٍف .كيف ظةمٲح :ٹ دىط¬؛ ٵف ا٘لًلٔح َشط ٨٦
أكٜلة إٌف آػؿ٬ة.
( )4إٹ أف ٱ١ٮف ٝؽ ق  ٓ٧اٵكٌف كاٞ٣ؽر ا٣ٮاصت  ٨٦ا٣سة٩ٲح ٛ٠ةق كوىل ٕلٕح .ك ِٛ٣ظةمٲح
ا٣كعٮٍف :كٱ١ذ ٰٛثًل Êظِص ٚٲ٦ ٫ذُ٭ؿ نا[ ]4ك٣ٮ أظؽث  ٨٦ثٕؽٚ ،ٲذٮًأ ٤٣ىٺة .كيف
ا٣جٲةف :ٹ ٔربة ثًل ظِص ٚٲٝ ٫ج ٢اٙلؽث ،ث ٢ٱنرتط أف ٤لِص يف اٞ٣ؽر ا٣ٮاصت ثٕؽ
ا٣ٮًٮء .كّة٬ؿ اٵز٬ةر اٵكؿ ،ك٬ٮ اٛلٞؿر.
( )2ث٪ة نء ٔىل أو ٫٤أ١لة دجُ ٢وٺة اٛلؤد ٥ثجُٺف وٺة اٷ٦ةـ ً٠ل ٦ؿ.

( )2ك٬ؾا ٔىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كأ٦ة ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح ٤ٚ٭ ٥أف¬ ٱكذؼٛ٤ٮا ثٍ٘ل كٹٱح  ٓ٦دٌٲ ٜا٣ٮٝخ.
(ٝ )5ؽر آٱح.)Í( .
( )4ك٣ٮ  ٨٦ا٣ؽٔةء.)Í( .
( )1كٱٕٛٯ ٔ ٫٣ؽـ اٹقذٞجةؿ.)Í( .
(*) إذا ٠ةف يف اٛلكضؽ.)Í( .

-------------------------

[ ]4كٱ١ٮف¬ ظ ٥١ا٣كةٝ ٓ٦ؽر آٱح ظ ٥١ا٣كة٘ ٓ٦ل٧ٲٕ٭ة ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.)Í( .

ٕ٦٭٪ٔ ٥ؽ اٜلةدم ،)1(Êكٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞٛ٣٭ةء :ث ٢دىط ،)4(٫٣
ٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ك٣ٮ ًف ٱؽرؾ ٪٦٭ة إٹ قضؽيت ا٣ك٭ٮ( ،)2ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
¬ :كإذا َشع اٚلُٲت يف اٚلُجح ٝج ٢ا٣ـكاؿ ًف دىط ،ػٺؼ ٦ة.ٟ٣
٪٤ٝة :إٹ أف ٱأيت ثةٞ٣ؽر ا٣ٮاصت ٪٦٭ًل ثٕؽ ا٣ـكاؿ أصـاق.
 :إذا ػُت كاظؽ كوىل آػؿ ٠ل ٨دىط  ٫٪٦ا٘لٕ٧ح صةز ٕ٤٣ؾر ٹ
ٍ٘٣لق ٔ٪ؽ اٜلةدم ،كأصةزق¬ أثٮ ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة ٞ٤ُ٦ ٰٕٚنة( ،)2ك٫ٕ٪٦
ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة ٞ٤ُ٦ ٰٕٚنة.
¬ :إذا ثةف ٚكةد ا٘لٕ٧ح ثٕؽ ٚؿاٗ٭ة ث٧ض٤ٔ ٓ٧ٲ ٫كصت إٔةدٔلة إف
أ ،٨١٦كإٹ ٚةْ٣٭ؿ أداء ،كإف ًف ٌٞٚةء .كث٧ؼذٚ ٙ٤ٲ ٰٛٚ ٫ا٣ٮٝخ ٱٕٲؽك١لة إف
أ ٨١٦كإٹ ٚةْ٣٭ؿ ،كثٕؽ ػؿكج كٝذ٭ة ٹ ٨لء ٔ٤ٲ٭ ٥إف ٪٤ٝة :اٵو ٢ا٘لٕ٧ح،
كإف ٪٤ٝة :اٵو٬ ٢ٮ اْ٣٭ؿ كÉصت إٔةدد ٫يف كٝذ.)5(٫
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(ٕ )4لٕح.
( )2ك٤لذكج٭ة رٕ٠ح ،كٱأيت ثؿٕ٠ح دة٦ح كٝؽ ٓلخ ٕلٕح ٔ٪ؽق ،كٝٲ :٢إ ٫٩ٱكذأ ٙ٩ا٣ىٺة ،كإً٩ل
ِلـئ ٔ ٨اٚلُجح ٔ٪ؽق.
(*) ث٪ة نء ٔىل أو ٫٤أ١لًل ٝج ٢ا٣ذك٤ٲ .٥ٱْ٪ؿْٚ ،ة٬ؿ ٦ة ظ١ةق ٔ ٫٪يف َشح اٵز٬ةر أ١لًل ثٕؽ ا٣ذك٤ٲ.٥
( )2ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.

(*) ٵف اٚلُجح ذ٠ؿ ٱذٞؽـ ا٣ىٺة ٠ةٵذاف ،كٝؽ زجخ أ ٫٩ٱؤذف كاظؽ كٱىيل آػؿ١ٚ ،ؾا
٣لٮز أف ٥لُت كاظؽ كٱىيل آػؿ( .ثكذةف).
(*) ك٣ٮ ٍ٘٣ل ٔؾر.
(*) ثإذ( .٫٩ثعؿ) .ك٠ةف ٦أذك ٩نة ٫٣ Êثةٹقذؼٺؼ ،أك ٱ١ٮف ٛل ٫٣ ٨كٹٱح[ ،]4أك ٣ذٌٲٜ
اٙلةدزح.)Í( .
( )5أداء.)Í( .

-------------------------

[ ] 4يف (د) :أك ٠ةف ٠ل ٫٣ ٨كٹٱح ،كيف ٬ة٦ل َشح اٵز٬ةر :أك ٱ١ٮف ٠ل ٫٣ ٨كٹٱح ثعٲر ٱىط ٤ٕٚ ٫٪٦٭ة.

Ê :ك٩ؽب ا٣ذجٍ١ل إ٣ٲ٭ة(ٍ٘٣ )4ل اٷ٦ةـ Êك٩عٮق( ،)4ك٩ؽب ٣جةس اْ٪٣ٲٙ
يف ٱٮ٦٭ة ،كا٣ذـٱ ،٨كا٣ذُٲت ،كا٣رتٚٲح ٔىل اٛ٪٣ٮس كاٵرٝةء ،كأَ ٢٠ٲت
إُ٣ةـ ،كإزا٣ح ٦ة أ٦ؿ٩ة ثإزا٣ذ ٨٦ ٫ا٣نٕؿ كاٵّٛةر ،كإ٠سةر ا٣ىٺة ٔىل ا٪٣جٰ
كآ ،÷ ٫٣كٝؿاءة قٮرة ا١٣٭ ٙيف ٱٮ٦٭ة أك ٣ٲ٤ذ٭ة ،ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر،
كاٛلضٰء إ٣ٲ٭ة راصٺن ظةٚٲ نة ً٠ل يف وٺة إ٣ٲؽ كػ ٙ٤ا٘ل٪ةزة كٔٲةدة اٛلؿٱي.
ك٩ؽب وٺة رٕ٠ذَل(ٝ )2ج ٢وٕٮد اٷ٦ةـ اٛل٪رب(ٚ ،)2إذا وٕؽق كٙٝ
¬
:
ٔ٪ؽ  ٢٠درصح ٤ٝٲٺن ٱؾ٠ؿ آص( ،)5ز ٥ٱٔ ٙٞىل ا٣سة٣سح ،كٱكذٞج ٢اٞ٣ٮـ ثٮص٭٫
كٱكذؽثؿ اٞ٣ج٤ح كصٮث نة( ،)4ز ٥ٱك٤ٔ ٥٤ٲ٭ٝ ٥ج ٢اٵذاف ،)1(Êكٝٲ :٢ثٕؽق( ،)1ز ٥ٱؤذف
اٛلؤذ٩ٮف( ،)1ز ٥ٱٞٮـ كٱذٮ٠أ ٔىل قٲ ٙأك ٝٮس أك ٔ١ةز ،ز٥ ٥لُت اٚلُجذَل ً٠ل
دٞؽـ ثذؾ ٢٣كػٌٮع كدؿدٲ ٢كإػٺص ٓص دٕةٌف ،كٱك ٨١أٌٔةءق ،كٱٞٮـ ظةٜلًل،
( )4ٱٕ :ٰ٪يف ا٣كةٔح اٵكٌفٝ .ٲ :٢كاٛلؿاد ثة٣كةٔةت اٵكٝةت ا٣ذٰ ثٕؽ ا٣ـكاؿ .كٝٲ٨٦ :٢
َ٤ٮع اٛ٣ضؿ؛ إذ ٠ة٩خ ا٣ىعةثح ْلؿج إ٣ٲ٭ة ٔىل اٛ٣ٮا٩ٲفٝ .ةؿ  :#ك٬ؾا ٬ٮ اٵوط؛
إذ ٬ٮ أكؿ ا٣ٲٮـ ثةْ٪٣ؿ إٌف ا٣كةٔةت( .ثكذةف).
(ٚ )4ٺ ٥لؿج إٹ يف ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٱٮايف ٚٲ ٫ا٣ىٺةٝ ،÷ ٫٤ٕٛ٠ ،ةؿ  :#كٵف ذٟ٣
أ٠سؿ ٘لًل ٫٣كزٱ٪ذ ٨٦ ٫أف ٥لؿج ك٤لذجف ٹ٩ذْةر ا٪٣ةس؛ ٵف اٛلأ٦ٮـ ٱ٪ذْؿ اٷ٦ةـ ٹ
ا١ٕ٣ف( .ثكذةف  ٨٦ثةب وٺة إ٣ٲؽ).
(*)  ٨٦ٱذٕ ٜ٤ث ،٫ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر ً٠ل ٱأيت.
(*) كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ يف ذ ٟ٣ثَل اٷ٦ةـ كٍٗلق ،ذ٠ؿق يف ا٣ـ٬ٮر.
(٣ )2ٸ٦ةـ كٍٗلق.)Í( .
(ٞ٣ )2ٮ٨ ٢١٣(( :÷ ٫٣لء ّلٲح ،كّلٲح اٛلكضؽ رٕ٠ذةف))( .ثكذةف).
( )5ٱٞٮؿ :ثك ٥آص ا٣ؿٖل ٨ا٣ؿظٲ ،٥ا٤٣٭ ٥ؤ ٢ىل ٞل٧ؽ كٔىل آؿ ٞل٧ؽ ،كار ٓٚدرصةد٪ة
ٔ٪ؽؾ ٱة أ٠ؿـ اٵ٠ؿَ٦ل.
( )4يف اٞ٣ؽر¬ ا٣ٮاصت.
( )1ك٣لت ٔ٤ٲ٭ Ê٥ا٣ؿد ،كٱ ٰٛ١كاظؽ.)Í( .
( )1كٝةؿ يف اٹ٩ذىةر :ثٕؽق ٝج ٢اٚلُجح؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٣كٺـ ٝج ٢ا١٣ٺـ))( .ثكذةف).
(٤ٚ )1ٮ أذف ثٕؽ اٚلُجح ٚة٣ىعٲط أ٣ ٫٩لـئ)Í( .

كٱٕٞؽ ثٲ٪٭ًل ٩ػؽثػ ن¬ة(٤ٚ ،)4ٮ ػُت ٝةٔؽ نا كٚى )2(٢ثٲ٪٭ًل ثك١ذح أك ٚى٢
ثة٣ك١ٮت يف ظةؿ اٞ٣ٲةـ أصـأ¬ق ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة كا٣نة٣ :ٰٕٚلت اٞ٣ٲةـ
ظةٜلًل( )2كإٞ٣ٮد ثٲ٪٭ًلٚ .إذا ٚؿغ ٩ـؿ كأٝةـ اٛلؤذف كوىل ُل ٥رٕ٠ذَل ص٭ؿ نا كصٮث نة
يف اٞ٣ؽر ا٣ٮاصت( ،)2ٱٞؿأ اٛ٣ةّلح كقٮرة يف  ٢٠رٕ٠ح( .)5ك٩ؽب يف اٵكٌف قٮرة
ا٘لٕ٧ح كيف ا٣سة٩ٲح اٛل٪ةٞٚٮف ،أك يف اٵكٌف قجط كيف ا٣سة٩ٲح ا٘٣ةمٲح ،كإف ٝؿأ ٍٗل ذٟ٣
صةز .كاٵٝؿب أف ا٘لًلٔح ٚٲ٭ة َشط¬(ٚ .)4إذا ٚؿغ  ٨٦ا٣ىٺة د٪عٯ( )1ٱ٧ٲ ٪نة أك
ٱكةر نا كوىل رٕ٠ذَل أك أ٠سؿ ٩ؽث نة .ك٬ؾا ٱؽؿ ٔىل أف ق٪ح اْ٣٭ؿ قةُٝح )1(Ê٫ٕ٦؛ إذ نا
ٝة٣ٮا :ٱذٞؽـ أك ٱذأػؿ ً٠ل يف وٺة ا٘لًلٔح ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة :إ١لة ثةٝٲح.
 :إذا  ٰٕ٩اٷ٦ةـ اٵْٔ ٥إٌف اٚلُٲت ظةؿ اٚلُجح أك ا٣ىٺة أٓل٭ة
ٕلٕح( )1إصًلٔ نة.
(ٝ )4ؽر قٮرة اٷػٺص أك ا٣ذ١ةزؿ ،كٱٞؿؤ٬ة.)Í( .
( )4يف (أ ،ج) :أك ٚى.٢
(ٝ )2ةؿ يف اٛ٣ذط :كٝٮاق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كّة٬ؿ اٵز٬ةر ٩ؽث نة¬.
(*) ٵ ٫٩اٛلٕ٤ٮـ  ٨٦ظةؿ ا٣ؿقٮؿ ÷ كاٚلٛ٤ةء  ٨٦ثٕؽق كاٵا٧ح٪٤ٝ .ة ٜ٤ُ٦ :ا ٢ٕٛ٣ٹ
ٱؽؿ ٔىل ا٣ٮصٮب( .ثكذةف).
(*) ٚإف اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ت اٷ٦ةـ كاٛلؤٓلَل ٠ةف اٷ٦ةـ ظة ٠نًل.)Í( .
( )2اٛ٣ةّلح كا٣سٺث اٳٱةت.)Í( .
(٩ )5ؽث نة .ث ٢ق٪ح.)Í( .
( )4يف ا٣ؿٕ٠ذَل.)Í( .
( )1ك٠ؾا اٛلؤٓلٮف.)Í( .
( )1أ ٥٤أ ٫٩ٹ ق٪ح ْ٤٣٭ؿ ثٕؽ ا٘لٕ٧ح ٹ ٣ٸ٦ةـ كٹ ٍ٘٣لق؛ ٵف اْ٣٭ؿ قة ،ٍٝكا٣ك٪ح دةثٕح  ٫٣يف
ذ ،ٟ٣كًف ٱؽؿ د٣ٲٔ ٢ىل ٨لء يف ا٘لٕ٧ح ،كإً٩ل ٠ةف ÷ ٱذُٮع ثةز٪ذَل ثٕؽ ا٘لٕ٧ح ك٦ؿة
ثأرثٓ ً٠ل ٱذٝ ٢ٛ٪ج ٢ا٣ىٺة ،كٝؽ رصح اٜلةدم  #ثأ١لة ٩ة٤ٚح ٹ ق٪ح؛ إذ ا٣ك٪ح ٦ة داكـ ٔ٤ٲ٫
÷ كأ٦ؿ ثٛ٦( .٫ذٰ) .كٝؽ ظ ٫ٞٞاٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ث ٨ظك ٨ا٣ؽكارم يف ا٣ؽٱجةج.
( )1كذ ٟ٣ٵَ ٫٩شط يف إٞ٩ةد٬ة Êٹ يف دًل٦٭ة( .ثكذةف).
(*) ٦ة ًف ٱ ٨١اٚلُٲت ٬ٮ اٷ٦ةـ اٵْٔٚ ٥ذجُ ٢ا٘لٕ٧ح؛ ٕ٣ؽـ  ٨٦ٱكذؼَ( .ٙ٤شح أزًلر).
ظٲر ¬ًف ٱؤد اٞ٣ؽر ا٣ٮاصت.
(*) ظٲر ٝؽ¬ أدٮا ثةٞ٣ؽر ا٣ٮاصت.

كإف ٛ٩ؿ ا٪٣ةس ٔ )4(٫٪أك أظؽزٮا( ،)4أك ػؿج كٝذ٭ة ك٬ٮ يف اٚلُجح أك يف
ا٣ىٺة(ٞٚ -)2ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف أيب إ٣جةس كأظؽ ٝٮٍف
ا٣نة :ٰٕٚٱذ٧٭ة ٕلٕح أٱٌ نة( ،)2كٝةؿ أثٮ َة٣Êت( )5كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف
أيب إ٣جةس كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚٱذ٧٭ة ّ٭ؿ نا ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إذا ػؿج ا٣ٮٝخ
ك ٥٬يف ا٣ىٺة أٓلٮ٬ة ٕلٕح ،كإف ٠ة٩ٮا يف اٚلُجح و٤ٮ٬ة ّ٭ؿ نا.
¬ :ٱكذعت ٕ٧٤٣ؾكر ٔ ٨ا٘لٕ٧ح أف ٱؤػؿ وٺة اْ٣٭ؿ إذا ٠ةف ٱؿصٮ
زكاؿ ٔؾرق يف كٝخ ا٘لٕ٧ح ،كإف وىل يف أكؿ كٝذ ٫أصـأق¬ ك٣ٮ زاؿ ٔؾرق ٝج٢
وٺة ا٘لٕ٧ح( ،)4ذ٠ؿق يف اٙلٛٲِ Éك٦٭ؾب ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة،
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إ١لة د٤ـ ٫٦ا٘لٕ٧ح ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ١لة اٵو.٢
¬ :كٱ١ؿق ٕ٧٤٣ؾكرٱ ٨اٵذاف

ْ٤٣٭ؿ()1

كا٣ذض٧ٲٓ ٚٲ ٫ظٲر دٞةـ

ا٘لٕ٧ح(ٝ ،)1ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كإف ٔؿٚٮÉا أ ٫٩ٱؽػٕ٦ ٢٭ٚ ٥ٲ ٨٦ ٫ٹ ٔؾر ٨ٔ ٫٣
( )4كاٛل٪ىٮر ثةٓص ٝ ٫٣ٮٹف يف ٦كأ٣ح اٛ٪٣ؿ :أظؽً٬ل :إٔ ٫٩لٕح ،كأ٦ؿ اٚلةرصَل ٪٦٭ة ثإٔةدٔلة
ٕلٕح ،ك٬ؾق ٗؿٱجح دىىل ا٘لٕ٧ح ٚؿادل .ا٣سةٌل :أ ٫٩أٓل٭ة أرثٕ نة كو٤ٮا اْ٣٭ؿ ،ك٬ؾا ٬ٮ
اٛلعٛٮظ ( .٫٣وٕٲرتم).
( ٨١٣ )4ٱٞةؿ ٥٤ٚ :ٹ ٱذٮًؤكف كٱٕٮدكف كٱى٤ٮف ٕلٕح أك ٱذٲ٧٧ٮف ٔ٪ؽ ٔؽـ اٛلةء؟
أصٲت ثأ٠ ٫٩ؾ ،ٟ٣كإً٩ل ٬ؾا ث٪ةء ٔىل أف ا٣ٮٝخ ٝؽ دٌٲ.)Í( .ٜ
(*) كػيش ٚٮألة ،كإٹ ٣ـ٦خ اُ٣٭ةرة كاٹقذب٪ةؼ.)Í( .
( )2كٱْ٪ؿ ٦ة اٛ٣ؿؽ ثٲ٪٭ة كثَل قةاؿ ا٣ى٤ٮات إذا ٝٲؽ٬ة ثؿٕ٠ح؟( .ظةمٲح قعٮٍف)ٝ .ةؿ يف
ا٣ىٕٲرتم :ٵف ا٣ٮٝخ كإ٣ؽد َشَةف ،كٹ دىط  ٓ٦اػذٺؿ َشط َ ٨٦شكَ٭ة.
(ٝ )2ٲةق نة ٔىل ٦كأ٣ح ا( .ٰٕ٪٣ثكذةف).
( )5ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
(٠ )4ةٛلكذعةًح إذا ا ُٓٞ٩د٦٭ة ثٕؽ اٛ٣ؿاغ ،ك ٨٧٠وىل ٞ٦ٲ نًل ز ٥قةٚؿٗ( .ٲر ٪ٕ٦ٯ).
ٱٕ :ٰ٪إّ٭ةرق.
¬
()1
( )1كذٛ ٟ٣لة ٚٲ ٨٦ ٫دٮَ٬ل أ٦ؿ اٷ٦ةـ كاٷٔؿاض ٕٔ ٨لٕذ ،٫كٱٮ ٥٬أ١ل٣ ٥ٲكٮا  ٨٦أ٦ؿق يف
كرد كٹ وؽر( .ثكذةف).

ا٘لٕ٧ح ًف ٣لـ ٜل ٥ذ.)4(ٟ٣
 :كا٘لٕ٧ح  ٰ٬اٵو ٢يف ٱٮ٦٭ة( )4كاْ٣٭ؿ ثؽؿ ٔ٪٭ة ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص
كأظؽ ٝٮٍف أيب إ٣جةس كأظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت ،كٔ٪ؽ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف
أيب إ٣جةس كأظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت ٔ١كٚ ،Ê٫إذا وىل اْ٣٭ؿ  ٨٦ٹ ٔؾر ٚ ٫٣جٕؽ وٺة
ا٘لٕ٧ح(٣ )2لـا ٫كٱأ¬ز ،٥كٝج٤٭ة أك ظةؿ ػُجذ٭ة أك ا٣ذجف ظة ٫٣ٹ ٣لـأ ٫ىل اٞ٣ٮؿ
ٹ ٣لـا ،)2(٫كا٣سةٌل
اٵكؿ ،كٔىل اٞ٣ٮؿ ا٣سةٌل اظذًلٹف ٵيب َة٣ت :أظؽً٬ل¬ :
كا٪٣ةرص٣ :لـا )5(٫كٱأز ٥ثرتؾ ا٘لٕ٧ح .كإف وىل اْ٣٭ؿ ظةؿ وٺة ا٘لٕ٧ح كًف
ٱؽرؾ مٲب نة  ٨٦اٚلُجح ٕٚىل ٝٮؿ اٜلؽكٱح ٣لـا¬ ،٫كٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٹ ٣لـا.٫
 :كاٛلكةٚؿة ٱٮـ ا٘لٕ٧ح ( )4صةاـة ٦ةً Êف د ٥ٞا٘لٕ٧ح( ،)1كٝةؿ ا٣نةِ :ٰٕٚلٮز
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكٹ ٣لـا٭٠( .]4[٥ٮا٠ت) .ك٠ؾا ٱأيت ٚٲٕ ٨٧لٓ ثَل ا٣ىٺدَل ٕ٣ؾر
ك٠ةف ٱؽػ ٨٦ ٫ٕ٦ ٢ٹ ٔؾر .٫٣
ْ َ ْ ُْ
َ ُ َ ذ َ
َ
ُ
( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإِذا ُٔدِي ل ِيطَلة ِ ٌَِ ئ ِم اْلٍكثِّ..ص اٳٱح [ا٘لٕ٧حٚ ]44أ٦ؿ ثة٣كٰٕ
إ٣ٲ٭ة ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣إف آص اٚرتض ٔ٤ٲ ٥١ا٘لٕ٧ح يف ٞ٦ة٬ ٰ٦ؾا يف م٭ؿم ٬ؾا يف
ٔة٬ ٰ٦ؾا)) ٚؽؿ ٔىل أ١لة ٚؿض ا٣ٮٝخ كأ١لة اٵو .٢كظضح اٳػؿٱ :٨أف اْ٣٭ؿ ٚؿض
 ٨٦أكؿ ٦ؿة يف ٱٮـ ا٘لٕ٧ح كٍٗل٬ةٚ ،ة٣ذٮٝٲخ يف اٵو ،٫٣ ٢كٵً ÷ ٫٩ف ٣ل ٓ٧إٹ
ثٕؽ اٜلضؿة ،كاْ٣٭ؿ ٚؿض يف ١٦ح( .ثكذةف).
( )2ٱٕ :ٰ٪ثٕؽ أف ٝةـ ُلة ٍٗلق.
( )2ٵ ٫٩دؿؾ ا٣ٮاصت ٔ٤ٲ٠( .٫ٮا٠ت) .كٝٮاق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم َ( .#شح أز٬ةر).
( )5ٵ ٫٩اٵو.٢
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٬ؾا ٱ٪ةٝي ٦ة دٞؽـ ظٲر ٝة٣ٮا :اٛلكةٚؿ ٹ ٱ٤ـ ٫٦ظٌٮر ا٘لٕ٧حٚ ،ٲؤكؿ ٔىل
أف اٛلؿاد إذا ٠ةف ٥لؿج  ٨٦اٛلٲٝ ٢ج ٢ا٪٣ؽاء كاٍ٣صكع ٚٲ٭ة .ك٣ٮ ٝٲ٦ :٢ة ٪٬ة ٚٲ ٨٧ٱجذؽئ ا٣كٛؿ،
ك٦ة دٞؽـ يف اٛلكةٚؿ ٝ ٨٦ج ٢ذٚ ٟ٣إ١لة ٹ د٤ـ٦ ٫٦ة ًف ٱٝ ٙٞؽر اٹقرتاظح ،ثؼٺؼ ٦ة ٪٬ةً -ف
ٱجٕؽ ٬ؾا ،كٔجةرة ا١٣ذةب دؽؿ ٔىل ٬ؾا ا٣ذأكٱ( .٢مة.)ٰ٦
(ٔ )1جةرة ا٣ذؾ٠ؿة٦ ¬:ة ًف ٤لِص اٚلُجح أك ٱك ٓ٧ا٪٣ؽاء[.]4ا٬ػ ذ٠ؿق يف َشح اٷثة٩ح كا٣كٲؽ
٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل ككايف اٙلٛ٪ٲح٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة) (.)Í
-------------------------

[ ]4كٝٲ٣ :٢لـا٭ .)Í( .٥ظٲر ٹ د٤جٲف.)Í( .
[ ]4ك٬ٮ داػ٦ ٢ٲ ٢ا٣ج٤ؽ ا٣ؾم دٞةـ ٚٲ ٫ا٘لٕ٧ح ٚإ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ ٫ا٣ؿصٮع إف ق ،ٓ٧كإف ق ٓ٧كٝؽ ػؿج ٨٦
٣لت ٔ٤ٲ ٫ا٣ؿصٮع ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
¬
اٛلٲٚ ٢ٺ رصٮع.ا٬ػ كٝٲ :٢ث٢
=

ٝج ٢اٛ٣ضؿ ،ٹ ثٕؽ ا٣ـكاؿ إٹ أف ٥لنٯ ٚٮت ا٣كٛؿ ،كٚٲًل ثٲ٪٭ًل ٝٮٹف  .٫٣كٱ١ؿق ا٣جٲٓ
ثٕؽ ا٣ـكاؿ ٱٮـ ا٘لٕ٧ح ،ك٤لؿـ ٔ٪ؽ ا٪٣ؽاء إ٣ Éٲ٭ة( )4كٱٕٞ٪ؽ( ،)4ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف اٹ٩ذىةر¬.
٣لٮز إٝة٦ح ٕلٕذَل أك أ٠سؿ يف ث٤ؽ كاظؽ( )2إذا ٠ةف ثٲ٪٭ًل ٝؽر اٛلٲ٢
¬
:
ًٚل ٚٮؽ( ،)2ػٺؼ ا٣نة ،ٰٕٚكإف ٠ةف دك ٫٩صةز ٕ٤٣ؾر(٠ )5ةٚلٮؼ أك ًٲٜ
اٛلكضؽ ،كٍ٘٣ل ٔؾر دىط¬ اٵكٌف  ،)4(ٍٞٚكٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة :إذا ٠ةف
اٷ٦ةـ اٵْٔ ٥يف ا٣سة٩ٲح ٚ٭ٰ أكٌف ثة٣ىعح( .)1كإف كٕٝذة  ٕ٦نة ثُ٤ذة¬( )1كأٔةدكا
ا٘لٕ٧ح ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة كاثٕ٦ ٨ؿؼ كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :دىط
ا٣ذٰ ٚٲ٭ة اٷ٦ةـ اٵْٔ .٥كإف دٞؽ٦خ إظؽاً٬ل كا٣ذجكخ(ٞٚ )1ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط( :)40دجُٺف أٱٌ نة )44(Êكٱٕٲؽكف ٕلٕح ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف
(*) أم :ٱ٪ةدل ٜلة.)Í( .
(*) أمَ :شع يف اٚلُجحٗ( .ٲر).
( )4كّة٬ؿ ا١٣نةؼ أف اٛلؿاد ثة٪٣ؽاء اٳػؿ ،كٝٲ٬ :٢ٮ اٵذاف ثَل ٱؽم اٚلُٲت.)Í( .
( )4ٵً ٫٩ف ٱذٕ ٜ٤ا٪٣٭ٰ ثٛ٪ف ا٣جٲٓ ،ث ٢ثرتؾ ا٣ىٺةٚ ،٭ٮ ٠ة٣ؾثط ثكَ١ل ٘٦ىٮثح( .ثكذةف).
( )2ك٣ٮ ػُٲج٭ًل كاظؽ ٠ةٵذاف .كٝٲ :٢ٹ ٱىط Êذٟ٣؛ ٵ١لة ٠ة٘لـء  ٨٦ا٣ىٺة ،ثؼٺؼ اٵذاف
ٚ٭ٮ ٣ٸٔٺـ.)Í( .
( )2كٱٕذرب ٝؽر اٛلٲ ٨٦ ٢ثةب اٛلكضؽ إٌف ثةب اٳػؿ .كٝٲ :٢إ٣ربة ث٧ٮًٓ ا٣ىٺة.)Í( .
(*) ٚإف ٠ةف اٛلكضؽ ا٣ؾم أٝٲ٧خ ٚٲ ٫إظؽل ا٘لٕ٧ذَل ثٌٕ ٫داػ ٢يف اٛلٲ ٢كثٌٕ ٫ػةرج
اٛلٲٞٚ ٢ٲ :٢إف  ٨٦داػ ٢اٛلٲ ٢وٺٔل ٥ثةَ٤ح ،ك٠ ٨٦ةف ػةرصٚ ٫٭ٰ وعٲعح إف ٠ةف
اٷ٦ةـ ٕ٦٭ ،٥كإف ٠ةف داػٺن ثُ٤خ وٺٔل ٥ا٘ل٧ٲٓ.)Í( .
اٛلؼذةر ٹ دىط.
¬
()5
( )4ٱٕ :ٰ٪ك٣ٮ ٠ةف يف ا٣سة٩ٲح اٷ٦ةـ اٵْٔ٥؛ ٵف قجٲ٬ ٢ؾا قجٲ ٢دـكٱش ك٠ٲ ٢ا٣ٮٍف ٝج٢
دـكٱش ا٣ٮٍف( .ثكذةف).
(٣ )1بٺ ٱ١ٮف إٔؿاً نة ٔ ٨اٷ٦ةـ( .ثكذةف).
( )1ٵ ٫٩ٹ ٦ـٱح ٷظؽاً٬ل( .ثكذةف).
( )1ثٕؽ أف ٔ Ê٥٤اٛلذٞؽـ ٪٦٭ًل.
( )40كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
(ٝ )44ةؿ  :#ٵ٩ة ٹ  ٥٤ٕ٩إف إظؽاً٬ل ثةَ٤ح كاٵػؿل وعٲعح ،كإذا ًف ٱَٕٔ ٥٤ل ا٣ىعٲعح
 ٨٦ا٣جةَ٤ح ظ٪٧١ة ثجُٺ١لًل  ٕ٦نة ك٠أً ٫٩ف ٱ ٥ٞيف اٛلُص ٕلٕحٚ ،ٮصت ٔ٤ٲ٭ ٥إٔةدٔلة( .ثكذةف).

كظك :٨ٱى٤ٮف اْ٣٭ؿ .)4(Éكإف ا٣ذجف ظةٜلًل(٠ )4ٲ ٙكٕٝذة ثُ٤ذة كأٔةدكا¬
ٕلٕح( .)2كٱٕذرب يف ا٣ذٞؽـ ثةٍ٣صكع( ،)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ثةٛ٣ؿاغ¬(.)5
¬ :كإذا ادٞٛخ أقجةب ٣ى٤ٮات يف كٝخ ٝؽـ ٦ة ٥ليش ٚٮد٪٦ ٫٭ةٚ ،إف
ػيش ٚٮٔلة اٝ ٢١٣ؽـ ٚؿض إَ٣ل ز ٥اٛ١٣ةٱح ز ٥ا٣ك٪حٚ ،إف ٠ة٩خ ٚؿض َٔل ٤٠٭ة
ٞٚةؿ أثٮ َة٣ت :Éٱٞؽـ اٛلىيل ٦ة ٥لى٠ ،٫ىٺدٔ ٫ىل وٺة ا٘ل٪ةزة( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
٤لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱٞؽـ ٦ة ٹ ثؽؿ ٠ ،٫٣ىٺة ا٘ل٪ةزة ٔىل وٺة ا٘لٕ٧ح٤ٚ .ٮ اصذٕ٧خ
وٺة إ٣ٲؽ كوٺة ا٘ل٪ةزة ٌ٦ٲٞذَل ٝؽـ وٺة Êإ٣ٲؽ ٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت(،)1
كػٍل ثٲ٪٭ًل ٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط .كإف ٠ة٩خ ٤٠٭ة ٦ك٪ٮ٩ح ٝؽـ اٳ٠ؽ ٪٦٭ة،
٠ىٺة ا١٣كٮؼ ٔىل وٺة اٹقذكٞةء(.)1

(ٚ )4ؿادل .كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف :كٱؤـ ٚ ٢٠ؿٝح إ٦ة٦É٭ة ،أك ٱؤ٦٭ٕ ٥لٲٕ نة مؼه ٍٗ ٨٦ل.٥٬
(ث .)٫ْٛ٤ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣ك٤ٮؾ كا٣ذ٧١ٲ ٢كا٣ؿٱةض.
(*) ث٪ٲح ٍ٦صكَح.)Í( .
( ٨٦ )4اٵو.¬٢
ثؼُجذ٭ة.
¬
()2
( )2ثةٚلُجحَ( .شح أز٬ةر) .كٝةؿ اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ :ثةٵذاف؛ ٵٝ ٫٩ؽ كصت ا٣كٰٕ .ك٬ٮ ٝٮم.
اٞ٣ؽر ا٣ٮاصت  ٨٦اٚلُجذَل .كيف ظةمٲح ٨٦ :ا٣ىٺةٚ ،أ٦لًل ٚؿٗخ أكٹن ٚ٭ٰ ا٣ىعٲعح.
¬
(٨٦ )5
ك٦س٬ ٢ؾا ا٣كج ٜيف اٵذاف كد١جٍلة اٷظؿاـ كا٣ذك٤ٲٔ ٥ىل ا٣ٲكةر( .ظةمٲح قعٮٍف).
(ٚ )4إف ٝؽـ ٦ة ٹ ٥له ٛ٩ك٠ ٫أف ٱٞؽـ ا٘ل٪ةزة ٔىل وٺة ٛ٩كً ٫ف دىط وٺة ا٘ل٪ةزة؛ ٵ٫٩
 ٨٧٠وىل كز١٪٦ ٥ؿ ،ك٣ٮ دٕٲ٪خ ٔ٤ٲ.)Í( .٫
(*) ٱٞةؿٝ :ؽ دٞؽـ أ ٫٩ٱٞؽـ ٦ة ػيش ٚٮد٠ ٫إٞ٩ةذ ا٘٣ؿٱ .ٜكأصٲت ثأف ا٣ىٺة دًٞص
٦ة ذ٠ؿ؛ ٵف اٛلؿاد ثًل دٞؽـ :كثذٮص ٫كاصت ٍٗل وٺة ً٠ل ٦س٢
٤ٚٲع.ٜٞا٬ػ ٱٞةؿ :ٹ ٱؿد É
يف اٍ٣صح ،كٱ١ٮف ٪٬ةؾ ٔ٧ٮـ ٟلىٮص ثًل ٪٬ة.
(*) ظٲر ٝؽ دٕٲ٪خ ٔ٤ٲ.)Í( .٫
( )1ك٠ة٣ٮدؿ ٔىل ق٪ح اٛل٘ؿب٠( .ٮا٠ت).
( )1كيف اٵز٬ةر صٕ É٢اٹقذكٞةء ٦كذعجح .ك٬ٮ اٵكٌف.

باب صالة انعفس

ٔ ٨٦ــ ٔىل ٦كةٚح ا٣كٛؿ ك٣ٮ ٦رتاػٲ نة يف قٍلق ٣ـُٝ ٫٦ص ا٣Êى٤ٮات ا٣ؿثةٔٲح
ٔىل رٕ٠ذَل ٦ذٯ ػؿج ٦ Ê٨٦ٲ ٢ث٤ؽق( .)4كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٦ :ذٯ ػؿج ٧ٔ ٨٦ؿاف
ث٤ؽق .كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚاُٞ٣ص رػىح( )4كا٣ذًلـ أٝ .٢ٌٚةؿ ا٪٣ةرص :كٹ
٣لٮز اُٞ٣ص إٹ  ٓ٦اٚلٮؼ(ٝ ،)2ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ك٬ٮ ػٺؼ اٷصًلع( .)2كاٛلٲ٢
ٱٕذرب ٧ٔ ٨٦ؿاف¬ ث٤ؽق( .)5كٝةؿ اٞ٣ة٬ل صٕٛؿ ٨٦ :ثةب ثٲذ.)4(٫
 :ك٦كةٚح اُٞ٣ص يف ا٣كٛؿ ثؿٱؽ ًٚل ٚٮ ،Ê٫ٝك٬ٮ أرثٕح ٚؿاقغٚ ٢٠ ،ؿقغ
زٺزح أ٦ٲةؿ٦ ٢٠ ،ٲ ٢زٺزح آٹؼ ذراع ثة٣ؾراع ا٧ٕ٣ؿم( ،)1ٹ دكف ا٣ربٱؽ
( )4أك ٦ٲ ٢دار إٝة٦ذ.)Í( .٫
ََْ َ َ َْ ُ ْ َُ ٌ َ
َ ذ َ
ْ
ْ
َ
ُ
( )4كظضح ا٪٣ةرص كا٣نةٝ ٰٕٚٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفييس قييسً سِاح أن تل ُ
َصوا ٌَِ الطَلة ِّ...ص
اٳٱح [ا٪٣كةء ،]404كر ٓٚا٘ل٪ةح إً٩ل ٱكذٕٚ ٢٧ٲًل ٬ٮ ٦جةح ٹ ٚٲًل ٬ٮ كاصت ظذ٪٤ٝ .٥ة :أراد ُٝص
ْ ْ
خفخُ ًّْص.
ا٣ىٛح يف وٺة اٚلٮؼ؛ ٣ٺٝذىةر ٔىل رٕ٠ح  ٓ٦اٷ٦ةـ؛ ثؽ٣ٲٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإ ِن ِ
ٝة٣ٮا :أٓلخ ٔةانح ٚكأٜلة ÷ ٞٚة٣خ :أٓل٧خ ٦ة ُٝصت ،كو٧خ ٦ة أُٚؿت.
ٚىٮُلة ÷ كٝةؿ ٜلة(( :أظك٪خ))٪٤ٝ .ة٤ :لذٚ ٢٧ٲًل دكف ٦كةٚح اُٞ٣ص( .ثكذةف).
(٣ )2ٴٱح.
( )2إذ ٬ٮ ٍٗل ٞلٛٮظ ٔ ٨أظؽ  ٨٦اً٤ٕ٣لء ٔىل ٠سؿة اػذٺٚ٭ ٥يف اُٞ٣ص كيف كصٮث ،٫كركت
ا٣ؿكاة ٍٗ ٨٦ل اػذٺؼ أف ا٪٣جٰ ÷ وىل يف أقٛةرق ا٣ىٺة ا٣ؿثةٔٲح رٕ٠ذَل ػةا ٛنة
٠ةف أك آ ٪٦نة( .مٛةء).
(ٚ )5إف ًف ٱٜ ٨١لة ٔ٧ؿاف  ٨٧ٚآػؿ ثٲخ إف ٠ة٩خ¬ ا٣جٲٮت ٝلذٕ٧ح ،كإف ٠ة٩خ ٛ٦رتٝح  ٨٧ٚثةب
ثٲذ .٫ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣ن١ةٱؾم٤ٝ .خٚ :ٲ٤ــ أف ٱٕذرب ا٣ذًلـ كاُٞ٣ص ثؾٛ٦( .ٟ٣ذٰ) (.)Í
(*) ا٣كٮر أك آػؿ ثٲخ يف ا٣ج٤ؽ( .ظسٲر) (.)Í
(ٝ )4ٮم  ٓ٦ا٣ذٛؿؽ.)Í( .
( )1ٵف ٔ٧ؿ ٕلٓ ا٣ؾراع اُ٣ٮٱ ٢كاٞ٣ىٍل كاٛلذٮقٍ كأػؾ ز٤س٭ة كزاد ٔ٤ٲٝ ٫جٌح -ٱٕ:ٰ٪
أرثٓ أوةثٓ -كصٕ ٫٤ذرأ نةٝ .ٲ :٢ك٬ٮ ذراع اٜلةدم  ،#ك٬ٮ ذراع اٙلؽٱؽ اٛلذٕة ٢٦ث.٫
(وٕٲرتم) .ك٬ٮ از٪ذةف كزٺزٮف Êأوجٕ نة( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) .كاٵوجٓ قخ
مٍٕلات ٦ىٛٮٚةت ثةٕ٣ؿض ،كا٣نٍٕلة قخ مٕؿات  ٨٦ذ٩ت ا٣ربذكف( .ز٬ٮر،
كَشح أزًلر) .كيف َشح اٛ٣ذط ٔ ٨ا٘٣ٲر كا٣ـ٬ٮر :أف ا٣ؾراع أرثٓ كٍٔصكف أوجٕ نة.

إصًلٔ نة( .)4كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت كأثٮ ظ٪ٲٛح :إ١لة
٦كةٚح زٺزح أٱةـ ثة٣كٍل اٛلذٮقٍ(ٝ ،)4ؽر٬ة اٛلؤٱؽ ثةٓص ثأظؽ كٍٔصٱٚ ٨ؿقؼ نة،
كٝؽر٬ة أثٮ َة٣ت ثسًل٩ٲح ٍٔص ٚؿقؼ نة ،كٝؽر٬ة أثٮ ظ٪ٲٛح ثأرثٕح كٍٔصٱ .٨كٔ٪ؽ
ا٣نة ٰٕٚأف ٦كةٚح ا٣كٛؿ قذح كأرثٕٮف ٦ٲٺن يف ٝٮؿ  ،٫٣كيف ٝٮؿ  ٫٣أرثٕح ثؿد.
¬ :كقٮاء ٠ةف ا٣كٛؿ يف ثؿ أك ثعؿٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كدٕذرب¬
٦كةٚذ ٫يف ا٣جعؿ ثة٣ذٞؽٱؿ ٣ٮ ٠ةف ثؿ نا .كٝةؿ ٞٚ٭ةء اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱٕذرب ٚٲ ٫ثكٍل
ا٣كٛٲ٪ح زٺزح أٱةـ.
كٱكذٮم قٛؿ اُ٣ةٔح Éكاٛلٕىٲح .كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٹ ُٝص يف قٛؿ ٕ٦ىٲح(.)2
¬ :كً ٨٦ف ٱٕــ ٔىل ٦كةٚح ا٣كٛؿ ًف ٱُٞص( )2ك٣ٮ َةؿ قٍلق٠ ،ةٜلةا٥
كَة٣ت ا٣ؿاظ٤ح( )5كاٌ٣ة٣ح ا٣ذٰ ٹ ٱٕ٦ ٥٤ٮًٕ٭ة ،كَة٣ت اٛلٕٲنح ا٣ؾم ٹ
ٱْ ٨أ ٫٩ٱ٦ ُٓٞكةٚح ا٣كٛؿ٤ٚ .ٮ ٔــ ٔىل دكف اٛلكةٚح زٔ ٥ــ ٔ ٫٪٦ىل ٦س ٫٤ز٥
( )4كًف ٱٕذؽ وةظت ا١٣ذةب ثؼٺ ؼ داكد اْ٣ة٬ؿم ،كإٹ  ٨ٕٚداكد أ ٫٩ٱُٞص يف ٤ٝٲ٢
ا٣كٛؿ ك٠سٍلق( .ثكذةف).
( ٨٦ )4قٍل اٷث.٢
( )2ظضذ٪ة ٝٮ(( :÷ ٫٣إف آص كًٓ ٔ ٨اٛلكةٚؿ ا٣ىٮـ كمُؿ ا٣ىٺة)) كًف ٱٛى ٢ثَل قٛؿ
َ ُ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً َْ ََ
لَع َش َفر فَك ذِدةٌ ٌ َِْ أي ذا ٍ َ َ
م أخرّص [ا٣جٞؿة،]412
كقٛؿ ،كٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صذٍَ َكن ٌِِسً مرِيغا أو
ٍ
ُ ّ َ ْ َ َْ ُ ُ َْ َُْ
كًف ٱٛى ٢ثَل قٛؿ كقٛؿ ،كاُٞ٣ص ٠ةُٛ٣ؿ .كظضذ٭ٝ ٥ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صض ِرٌج قييسً الٍيخثّص
َ
ََ ْ
اع ُؽ ذر َد ْ َ
ْي ة َ ٍ
اغ َوَل ََع ٍدّص[[ ]4اٵٕ٩ةـٝ ]425ةؿ اثٔ ٨جةسٍٗ :ل
[اٛلةاؽة ]2إٌف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صذٍ َِ
ثةغ ٔىل اٛلكَ٧٤ل كٹ ٔةد ٔ٤ٲ٭ ٥ثكٲ ٥٤ٚ ،٫ٛٱؿػه ٕ٤٣ة٪ل١ٚ ،ؾ ٟ٣اُٞ٣ص٪٤ٝ .ة :ث ٢يف
ا٣ـٱةدة ٔىل قؽ ا٣ؿ( .ٜ٦ثكذةف).
( )2إٹ أف ٱٕؿؼ ذ٬ةُل ٥ث ٫ثؿٱؽ نا ٚىةٔؽن ا ُٝص ٠ةٵقٍل.)Í( .
( )5اق٪٤٣ ٥ةٝح يف اٵو ،٢ز ٥ق ٰ٧ث٦ ٢٠ ٫ة ٱؿظ.٢
-------------------------

[١٬ ]4ؾا يف ا٣جكذةف كاٹ٩ذىةر ،كٹ ٱٮصؽ آٱح ُلؾا اٚ ،ِٛ٤٣ةٛل ُٓٞاٵكؿ  ٨٦قٮرة اٛلةاؽة كا٣سةٌل  ٨٦قٮرة
َ
ُ ذ
ْ ْ
َْ ذ
ذَ َ ذَ َ َْ ُ
س ًُ ال ْ ٍَيْخَ َث َو ذ
اٵٕ٩ةـ ،ك ٢ٕ٣اٛلؿاد ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإِجٍا ضرم قيي
ال َم َوْل ْ ًَ اْل ِْنِيرِ َو ٌَا أْ ِو ةِّ ِ ى ِغْيِ اّلِل ِ
َ
َ
ْ
اع ُؽ ذر َد ْ َ
ْي ة َ ٍ
اغ َوَل ََع ٍدّص [ا٣جٞؿة.]412:
ذ ٍَ َِ

٠ؾً ٟ٣ف ٱُٞص ك٣ٮ ٠سؿ ،إٹ يف رصٮ.)4(٫ٔÊ
 :إذا ٔــ ٔىل دكف اٛلكةٚح ٚج ٫٘٤زٔ ٥ــ ٔىل اٛلكةٚح ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :أ ٫٩ٹ ٱٕذرب¬ اٛلٲ ٢يف ظ ،٫ٞث ٢ٱُٞص ٦ذٯ قةر( ،)4كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث٨
اٙلكَل :ث ٢ٱٕذربٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك١٬ؾا يف اٛلكةٚؿ إذا أٝةـ يف ث٤ؽ ز٥
ٔــ ٔىل ا٣كٛؿ ٪٦٭ة( .)2ك١٬ؾا يف اٛلكةٚؿ إذا أراد دػٮؿ دار اٷٝة٦ح ٚٺ ٱٕذرب
٦ٲ٤٭ة( ،)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث ٢ٱٕذرب¬(.)5
¬ٔ ٨٦ :ــ ٔىل ٦كةٚح ا٣كٛؿ ُٝص ك٣ٮ ٠ةف ٠ل ٨ٱذ١ؿر ٚٲ٭ة
٠ةٛل١ةرم( )4كا٘لًلؿ كاٛلٺح كا٣ىٲةد كا٣ؿأٰ كَة٣ت اٛلةء كا١٣ٶ كاُ٣ةاٙ
ٔىل ًٲةٔ ٫ك٩عٮ ،٥٬ػٺؼ ا٪٣ةرص يف ذ.)1(ٟ٣
¬ :كإذا م ٟاٛلكةٚؿ يف ٦كةٚح اُٞ٣ص ٚإ ٫٩ٱٕ ٢٧ثْٚ ،٫٪إف ًف ٤لى٨ّ ٫٣ ٢
أد٥؛ ٵف اٵو ٢ا٣ذًلـ ،إٹ أف ٱجةف ً٠ ٫٣لؿ اٛلكةٚح أٔةد يف ا٣ٮٝخ ٹ ثٕؽق٤ٚ ،ٮ ُٝص
( )4ظٲر  ٫٣كَ ٨ثٲ ٫٪كثٲ ٫٪ثؿٱؽ ،ك٠ؾا إذا ٝىؽ ٦كةٚذ ٞ٤ُ٦ ٫نة.)Í( .
( )4ك٣ٮ ٤ٝٲ ن
ٺ[]4؛ إذ ٹ ٱك٧ٯ ٦كةٚؿ نا ث٧ضؿد ٩ٲذ ،٫كٹ كص ٫ٹٔذجةر اٛلٲ٪٬ ٢ة( .ثعؿ).
( )2اٛلؼذةر اٛلٲ .Ê٢كٝؿرق اٜلج ،٢ك٦س ٫٤يف ا٘٣ٲر.
(*) ٵف اٷٝة٦ح ٔةرًح كأو ٫٤ا٣كٛؿ( .ثكذةف).
( )2ث ٢ٱُٞص ظذٯ ٱؽػ٧ٔ ٢ؿا١لة.
(ٝ )5ةؿ :ٵف ٦ٲ ٢ا٣ج٤ؽ ٔ٪ؽ اٜلؽكٱح ث٪٧ـ٣ح قةظذ٭ة( .ثكذةف).
( )4اٛل١ةرم٬ :ٮ  ٨٦ٱكذأصؿ ٔىل اٙل .٢٧كا٘لًلؿ ٨٦ :ٱ١ؿم ٕل ٫٤كٱكٍل  .٫ٕ٦كاٛلٺح:
وةظت ا٣كٛٲ٪ح( .ثكذةف).
( )1ظضذٝ ٫ٮؿ ٔيل ( :#ٹ ٣لٮز ُٝص ا٣ىٺة ٍٕ٣صة :اٛل١ةرم ،كا٘لًلؿ ،كاٛلٺح ،كا٣ؿأٰ،
كاٛل٪ذضٓ ُٞ٤٣ؿ ،كإ٣جؽ اٳث ،ٜكا٣ىٲةد ،كا٣كةٰٔ يف اٵرض ٚكةد نا ،كا٣كُ٤ةف ٱؽكر يف
قُ٤ة ،٫٩كوةظت اٌ٣ٲةع ٱؽكر يف ًٲةٔ ٫ٱٕ٧ؿ٬ة٪٤ٝ .ة٬ :ؾا اٚلرب ًٕٲ ٙكًف ٱٮز ٜثٚ ،٫إف
وط ٖلٔ ٢ىل  ٨٦ٱؽكر يف دكف ٦كةٚح اُٞ٣ص؛ صؿٱ نة ٔىل اٞ٣ٲةس( .ثكذةف).
-------------------------

[ٝ ]4ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :زٺث ػُٮات .كٝٲ ٢ٞ٩ :٢اٞ٣ؽـ.)Í( .

كاٹ٩ذ٭ةء.
¬
٣ـ ٫٦اٌٞ٣ةء( ،)4إٹ أف ٱجةف  ٫٣كصٮب اُٞ٣ص صةء ٔىل ٝٮٍف اٹثذؽاء
¬ :إذا م ٟاٛلكةٚؿ يف ػؿكص٦ ٨٦ ٫ٲ ٢ث٤ؽق ٚةٵو ٢ا٣ذًلـ ٚٲذٚ ،٥إف
ثةف ػٺ ٫ٚأٔةد يف ا٣ٮٝخ ٹ ثٕؽق .كإف م ٟيف دػٮ٦ ٫٣ٲ ٢ث٤ؽق ٚةٵو ٢اُٞ٣ص
ٚٲُٞصٚ ،إف ثةف ػٺ ٫ٚأٔةد يف ا٣ٮٝخ ٹ ثٕؽق إف كاٝ ٜٚٮؿ ٔةًف٩ ،عٮ أف ٱ١ٮف
قٛؿق زٺزح أٱةـ ًٚل ٚٮؽ(٤ٚ .)4ٮ ُٝص ظٲر ٱ٤ـ ٫٦ا٣ذًلـ أك ا١ٕ٣ف ز ٥ثةف  ٫٣أ٫٩
وٮاب صةء ٔىل ٝٮٍف اٹثذؽاء كاٹ٩ذ٭ةء¬( )2يف كصٮب اٷٔةدة كٔؽ.٫٦
¬ :إذا ػؿج اٛلكةٚؿ ٦ ٨٦ٲ ٢ث٤ؽق ٝج ٢ٱىيل اْ٣٭ؿ كٝؽ ث ٨٦ ٰٞا٪٣٭ةر
ٝؽر زٺث رٕ٠ةت  ٓ٦اُ٣٭ةرة إف ٠ةف ٍٗل ٦ذٮًئ ٣ـُٝ ٫٦ص ا٣ىٺدَل(،)2
كإف(٠ )5ةف ثٝ ٰٞؽر رٕ٠ذَل أك رٕ٠ح ُٝص إُ٣ص ٹ اْ٣٭ؿ( ،)4كإف ث ٰٞدكف
رٕ٠ح ٌٝةً٬ل دًل ٦نة .كيف آػؿ ا٤٣ٲ ٢إذا ثٝ ٫٪٦ ٰٞؽر رٕ٠ح أك أ٠سؿ ُٝص إ٣نةء.
¬ :إذا دػ ٢اٛلكةٚؿ ٦ٲ ٢ث٤ؽق ٝج ٢ٱىيل كٝؽ ث ٨٦ ٰٞا٪٣٭ةر ٝؽر ٗلف
و
٦ذٮض أد ٥ا٣ىٺدَل  ٕ٦نة ،كإف ٠ةف ثٝ ٰٞؽر
رٕ٠ةت  ٓ٦اُ٣٭ةرة ظٲر ٬ٮ ٍٗل
أرثٓ أك رٕ٠ح أد ٥إُ٣ص كًٝص اْ٣٭ؿ ُٝص نا .كيف آػؿ ا٤٣ٲ ٢إذا دػ ٢كٝؽ ثٰٞ
( )4ظٲر ػؿج  ٨٦دار ا٣ٮَ ،٨ٹ  ٨٦دار اٷٝة٦ح ٚٲٕٲؽ يف ا٣ٮٝخ Êإف أذؽ ثؼٺؼ اٵٍ٦ل
اٛلؤٱؽ ،إٹ أٝ ٫٩ةؿ يف ا٣جعؿ :ك٬ٮ ٗ ٍ٤ٹ كص .٫٣ ٫ٱؿٱؽ ٝٮؿ اٵٍ٦ل اٛلؤٱؽ ،كإذا ٠ةف ٗ ُ٤نة
رتض ٬ؾا ا٣نة ٰ٦يف ٬ة٦ل ثعؿق.
¬
ٞلٌ نة ًف ٱٕذؽ ث٧ٮاٞٚذ ،٫كٝؽ أ
( )4ٱٕٚ :ٰ٪إذا ٠ةف ٠ؾٚ ٟ٣ةٛلؤٱؽ ثةٓص ٱٞٮؿ :ٱُٞص إٌف ٔ٧ؿاف ث٤ؽقٞٚ ،ؽ كاٝ ٜٚٮ ،٫٣كإف
٠ةف قٛؿق دكف ا٣سٺث  ٥٤ٚٱٮاٜٚ؛ ٵف أ ٢٬ا٣ربٱؽ ٱٕذربكف اٛلٲ ٢ػةرÉص نة كداػٺنٞٚ ،ؽ
ُٝص ظٲر ٱ٤ــ ا٣ذًلـ ؛ ٤ٚ٭ؾا ٱٌٞص( .ثكذةف).
( )2اٛلؼذةر اٹ٩ذ٭ةء.)Í( .
(ٝ )2ٲ٤ٔ ٢ٲ :٫إ ٫٩إذا ك ٙٝيف ا٣ج٤ؽ ظذٯ ًف ٱ ٨٦ ٨١ا٣ٮٝخ إٹ ٦ة ٱكٓ زٺث رٕ٠ةت ٦سٺن
دٌٲ ٜا٣ٮٝخ ُٕ٤٣ص١ٚ ،ٲ ٙٱٕٮد ا٣ٮٝخ ثٕؽ اٙل ٥١ثؼؿكص٫؟! كأصٲت ٔ٤ٲ ٫أٛ ٫٩لة
قةٚؿ ا١٩ن ٙأف كٝذ ٫و
ثةؽٛ٦( .ذٰ).
( )5كإف ٚةدذة ٌٝةً٬ل ُٝص نا.)Í( .
(ٚ )4ٲٌٞٲ ٫دًل ٦نة.)Í( .

ٝؽر رٕ٠ح أد ٥إ٣نةء ،كإف ث ٰٞدك١لة ٌٝةق ُٝص نا.
¬ٔ ٨٦ :ــ ٔىل ا٣كٛؿ كػؿج ٦ ٨٦ٲ ٢ث٤ؽق كوىل ُٝص نا ز ٥أرضب()4
كرصٓ كا٣ٮٝخ و
ثةؽ ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ.)4(٫
¬ :إذا أراد اٛلكةٚؿ دػٮؿ ٦ٲ ٢ث٤ؽق ٝج ٢ٱىيل كًف ٱج ٨٦ ٜا٪٣٭ةر إٹ
ٵرثٓ رٕ٠ةت ٣ـ ٫٦أف ٱىيل ٝج ٢دػٮ )2(٫٣ظذٯ ٱؽرؾ ا٣ىٺدَل  ٕ٦نة٤ٚ ،ٮ دػ٢
أز ٥كوىل إُ٣ص دًل ٦نة ،كًٝص اْ٣٭ؿ(ُٝ )2ص نا.
 :كاٛلكةٚؿ ٱىٍل ٞ٦ٲ نًل ثأظؽ أ٦ٮر أرثٕح(:)5
اٵكؿ :دػٮؿ ٦ٲ ٢ث٤ؽق(٪ٔ )4ؽ اٜلةدم ،Êأك دػٮؿ ث٤ؽق ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
ا٣سةٌل٩ :ٲح إٝة٦ح ٍٔصة أٱةـ ٠ة٤٦ح  ٨٦ا٣ٮٝخ إٌف

ا٣ٮٝخ)1(É

٦ذى٤ح يف ث٤ؽ

( )4كأ٦ة اٛلكذٞج٤ح كا٣ذٰ أرضب ك٬ٮ ٚٲ٭ة ٚٲى٤ٲ٭ة دًل ٦نة.)Í( .
(٬ )4ؾا ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث ٨اٙلكَل كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كاٞٛ٣٭ةء ٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ
كٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط؛ ٵف إ٣ربة ثعةؿ اٵداءٝ .ٲ :٢كركم ُٔٔ ٨ٲح أف ٵيب
َة٣ت إمةرة إٌف أ ٫٩ٱٕٲؽ ا٣ىٺة( .ثكذةف).
(ٝ )2ٮٝ« :٫٣ج ٢دػٮ »٫٣كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ؽ دٌٲ٤ٔ ٜٲ٤ٕٚ ٫٭ةٚ ،إف ٔىص ثة٣ؽػٮؿ ٚةت اْ٣٭ؿ
كوىل إُ٣ص دًل ٦نة .كٹ ٱ٤ـ ¬٫٦اٚلؿكج ٷ٩نةء ا٣كٛؿ؛ إذ ٹ ٣لت ٔىل اٷ٩كةف أف ٱٕؿض
ٛ٩ك٤٣ ٫ٮاصت .كٔ ٨اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٣ :لت ٔ٤ٲ ٫أف Ðٱجذؽئ ا٣كٛؿ ٣بٺ ٱٛكٜ؛ ٵف
د ٓٚاِ٣صر ٔ ٨اٛ٪٣ف كاصت( .ثكذةف).
(ٝ )2ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكٚٲÊ ْ٩ ٫ؿ؛ ٵ ٫٩ٱٌٝ ٫٪١٧ةء اْ٣٭ؿ ُٝص نا كٱؽرؾ  ٨٦إُ٣ص رٕ٠ذَل
و
ظٲ٪بؾ ً٠ل ذ٠ؿقَ( .شح ُلؿاف) .أصٲت ثأف
يف كٝذٚ ،٫ٺ كص٣ ٫ذعذ ٢ٕٚ ٥إُ٣ص ٔ٤ٲ٫
ا٣ٮٝخ ٦ذ٧عي ُٕ٤٣صٛ٦( .ذٰ) .إف ٝٲ :٢إً٩ل ٱذ٧عي ُٕ٤٣ص ٦ة ٱكٓ دٞٲٲؽق أك ٫٤ٕٚ
ٝج ٢ٕٚ ٢اْ٣٭ؿ ،ك٪٬ة ٝؽ ث٦ ٰٞة ٱكٓ ا٣ذٞٲٲؽ ثٕؽ  ٢ٕٚاْ٣٭ؿ( .مة.)Í( )ٰ٦
( )5كاٚلة٦ف٩ :ٲذ ٫رٚي ا٣كٛؿ.)Í( .
( )4ك٣ٮ ١٦ؿ ٬نة.
(ً٠ )1ل يف اٙلٲي .ٱّٕ :ٰ٪لؽٱؽ نا.)Í( .

كاظؽ أك يف ث٤ؽٱ ٨ثٲ٪٭ًل دكف اٛلٲ٪ٔ ٢ؽ اٜÉلةدم ،أك ٝؽر اٛ٣ؿج( )4ٹ أ٠سؿ ٔ٪ؽ
اٛلؤٱؽ ثةٓص٤ٚ .ٮ ٠ةف ثٲ٪٭ًل ٝؽر اٛلٲ ٢أك أ٠سؿ أك ٚٮؽ اٛ٣ؿج ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص
ُٝص¨ .كقٮاء أٝةـ يف ثؿ أك ثعؿ .Êكٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ثٖ ٨لـة :ٹ إٝة٦ح إٹ يف ث٪ٲة ًف
ٍٗلً دا ًر ظؿب .كٔ٪ؽق أف ٦ؽة اٷٝة٦ح ٗلكح ٍٔص ٱٮ ٦نة .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚأرثٕح
أٱةـ ٠ٮاٍٗ ٢٦ل ٱٮ ٰ٦ا٣ؽػٮؿ كاٚلؿكج.
٤ٚ :ٮ ٠ة٩خ إٍ٣ص ٍٗل ٦ذى٤ح٩ -عٮ أف ٱ٪ٮم إٝة٦ح ق٪ح ٥ ٫٪١٣لؿج يف
 ٢٠أقجٮع إٌف ث٤ؽ ػةرج اٛلٲٛٚ -٢ٲ ٫دؿدد٤ ،لذ ٢٧أف ٱُٞص)4(É؛ ٵً ٫٩ف ٱ٪ٮ إٝة٦ح
ٍٔصة أٱةـ ٦ذى٤ح ،ك٤لذ ٢٧أف ٱذ)2(Ð٥؛ ٵ ٫٩ٹ ٱك٧ٯ ٦كةٚؿ نا(.)2
٤ٚ :ٮ دػ ٢ث٤ؽان كث٦ ٰٞرتددان ثَل اٷٝة٦ح ٚٲ٭ة كاٚلؿكج ٞٚةؿ اٵقذةذ:
ٱذ ،٥كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱُٞص¬ إٌف م٭ؿ ٹ أ٠سؿٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ :أ٦ة إذا ًف ٱ٨١
٪٦ذ٭ٯ قٛؿق ٚإ ٫٩ٱُٞص كٚة ٝنة إٌف م٭ؿ.
ا٣سة٣ر :دًلـ ا٣ن٭ؿ ًٚل ٚٮٚ ٫ٝٲً ٨٧ف ٱٕــ ٔىل إٝة٦ح ٍٔصة أٱةـ ،ث ٢ٱؿٱؽ ا٣كٛؿ ٣ؽك١لة
ز٠ ٥ؾٚ ،ٟ٣ٲُٞص إٌف م٭ؿ ز ٥ٱذ٪ٔ )5(¬٥ؽ ً٠لؿ( )4ا٣ن٭ؿ( )1ك٣ٮ ًف ٱ Êٙٞإٹ ٱٮ ٦نة .كٝةؿ
( )4كاٛ٣ؿج أ٠رب  ٨٦ا٣نٮارع( .ز٬ٮر).
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
( )2كٝٮاق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم .#
( )2ٱٕ :ٰ٪كٹ ٥لؿص ٫ذ٠ ٨ٔ ٟ٣ٮٞ٦ ٫٩ٲ نًل ٘٣ح كٹ ٔؿ ٚنة( .ثكذةف) .كٝٮاق ٦ٮٹ٩ة اٛلؤٱؽ ثةٓص
ٞل٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق ،# ٥كاٛلذٮٔ ٢٠ىل آص ،كاث ٨راكع ،ك٦نةاغ ذ٦ةر ،كإثؿا٬ٲ ٥ظسٲر،
كقٲؽ٩ة ٔة٦ؿ ،كاٛلؤٱؽ ثةٓص ٞل٧ؽ ث ٨اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص ،ك٦س ٫٤يف َشح اٵزًلر.
( )5كٱىٍل ٞ٦ٲ نًلٗ( .ٲر) .كٝؽ أٚةدق يف ا٣جٲةف يف أكؿ اٛلكأ٣ح ثٞٮ :٫٣كاٛلكةٚؿ ٱىٍل ٞ٦ٲ نًل( .قًلع).
(ٝ )4ٲ :٢كٱنرتط أف ٹ ٥لؿج ٦ ٨٦ٲ ٢اٛلٮًٓ يف ٕلٲٓ ا٣ن٭ؿٚ ،إف ػؿج ًف ٱٕذؽ ثًل ٝج٢
اٚلؿكج .)Í( .ك٪ٕ٦ةق ٔ ٨ا٣ذ٭ة.ٰ٦
( ِٛ٣ )1ا٘٣ٲر :كيف ذ ٟ٣ػٺؼ٧ٚ ،ؾ٬ت أ ٢٬ا٣جٲخ ٦ %ة ذ٠ؿ٩ةق ،ك٬ٮ أ ٫٩ٱىٍل ثٕؽ
ٌ٦ص ا٣ن٭ؿ ٞ٦ٲ نًل ٚٲذ ،٥كظضذ٭ ٥أف ذ٦ ٟ٣ؿكم ٔٔ ٨يل  ،#كركم أ ÷ ٫٩أٝةـ
ثذجٮؾ ٍٔصٱ٣ ٨ٲ٤ح ٱُٞص .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱىٍل ثؾٞ٦ ٟ٣ٲ نًل ،ث٦ ٢٭ًل ٔــ ٔىل ا٣كٛؿ
=

أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱُٞص أثؽن اٝ .ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٠ؾا¬ يف صٲل اٛلكَ٧٤ل اٛلكةٚؿٱ ٨إذا
ظةرصكا اٛ١٣ةر يف ث٤ؽ كًف ٱٕ٧٤ٮا( ٥٠ )4ٱٛٞٮا ٔ٤ٲ٭ٚ ٥إ١ل ٥ٱُٞصكف إٌف م٭ؿ.
ا٣ؿاثٓ :إٝة٦ح اٛلذجٮعٚ ،ٲىٍل ا٣ذةثٓ(ٞ٦ ٫٣ )4ٲ نًل ثإٝة٦ذ )2(٫ك٦كةٚؿان ثكٛؿق،
كذ٠ ٟ٣ةٕ٣جؽ  ٓ٦قٲؽق ،كاٵصٍل(٦ ٓ٦ )2كذأصؿق ،كاٚلةدـ ٟ ٓ٦لؽك،٫٦
كا٣ـكصح  ٓ٦زكص٭ة( ،)5إٹ ظٲر ٬ٮ ا٣ذةثٓ ٜلة٩ ،عٮ أف دكةٚؿ ٙ ٰ٬لش ك٥لؿج
ٕ٦٭ة دجٕ نة ٜلة ك٣ٲف ٕ٦٭ة ٞلؿـ دةثٓ ٜلة ،ك٠ؾا إذا اقذأصؿت ٞلؿ٦٭ة ٚةٙلٜ ٥١لة.
ك٠ة٘٣ؿٱ )4(٥كوةظت ا٣ؽٱ ،٨كاٛلؽٰٔ كاٛلؽٔٯ ٔ٤ٲ ،٫أ٦ل٠ ٥ةف ٔةز ٦نة ٔىل
ٚةٙل٧٤٣ ٥١ذجٮع.
¬
٦ذةثٕح وةظج٫
 :ك ٨٦كو ٢إٌف إ٦ةـ أك ٍٗلق ٌٞ٣ةء ظةصح كص٭٦ ٢ذٯ دٌٞ٪ص ٤ٕٚٲ ٫أف
ٱكأ ٥١٣ )1(٫٣دٌٞ٪ص ظذٯ ٱٕ ٢٧ثعكج.٫
ُٝص ك٣ٮ َةؿ ا٣ـ٦ةف أثؽ نا؛ ٵف اث٧ٔ ٨ؿ أٝةـ ثأذرثٲضةف قذح أم٭ؿ ٱُٞص ا٣ىٺة ،كأٝةـ
أ٩ف ث٪ٲكةثٮر ق٪ح أك ق٪ذَل ٱُٞص ا٣ىٺة .كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚيف أظؽ أٝٮا :٫٣ٹ ٱُٞص يف
أ٠سؿ  ٨٦أرثٕح أٱةـ ،كٝٮؿ يف أ٠سؿ  ٨٦زًل٩ٲح ٍٔص ٱٮ ٦نة ،كٝٮؿ ٦س ٢أيب ظ٪ٲٛحٗ( .ٲر).
(*) ٚٲ٧ٲ .) Í( .٢ك ِٛ٣ظةمٲح :ك ٢٬ٱ٧ٲ ٢إذا أراد اٚلؿكج ٤٣كٛؿ؟ ٔ ٨اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ :ٹ
ٱ٧ٲ.٢
Ê
ٱ٧ٲ ،٢ث ٢ٱ ٢ٞ٪اٞ٣ؽـ؛ ٵف أو ٫٤ا٣كٛؿ .كٝٲ:٢
( )4كٹ ّ٪ٮا.)Í( .
( )4أ٦ة ٣ٮ ٦ؿ اٛلٺزـ ثٮَ ٫٪أك دار إٝة٦ذ ٫كًف ٱؿد إٝة٦ح ٍٔص ٚإف اٛلٺزـ ٱُٞص( .ذ٦ةرم).
ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣أك ٱٕــ ٬ٮ ...إ٣غ.)Í( .
( ٓ٦ )2ادٛةؽ اٛلؾ٬ت.)Í( .
( )2اٚلةصَ( .شج أز٬ةر) .ٹ ٚؿؽ؛ إذ إ٣ربة ثةٕ٣ــ.)Í( .
( )5كاٵ٦ح  ٓ٦قٲؽ٬ة.
( )4ٱٕ :ٰ٪ا٣ؾم ٔ٤ٲ ٫ا٣ؽٱ.٨
(ٔ ٫٤ٕ٣ )1ىل ص٭ح¬ ا٪٣ؽب ،كإٹ ٚٲٕ ٢٧ثْ ٫٪إف ظى ،٢كإٹ ٠ةف ظ ٫٧١ظ ٥١اٛلرتدد[.)Í( .]4
ك ِٛ٣ظةمٲح :ك Íأ٦ ٫٩ذٕجؽ ثْ É٫٪ٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫ا٣كؤاؿٗ( .ةٱح ثْٛ٤٭ة) .كٝٲ :٢إذا َ٤ج ٫اٷ٦ةـ
كصت ،كإٹ ٚٺ.

-------------------------

[ٚ ]4ٲُٞص إٌف م٭ؿ.)Í( .

 :إذا دػ ٢اٛلكةٚؿ يف وٺد ٫زٔ ٥ــ ٔىل اٷٝة٦ح ٚإ ٫٩ٱذ٧٭ة¬ .كٝةؿ أثٮ إ٣جةس:
ٱكذأٛ٩٭ة( .)4ثؼٺؼ اٛلٞٲ ٥إذا ٔــ يف ظةؿ ا٣ىٺة ٔىل ا٣كٛؿ ٚإ ٫٩ٹ ٱُٞص٬Êة إٹ أف
ٱ١ٮف يف قٛٲ٪ح كػؿصخ ث ٨٦ ٫اٛلٲ)4(٢
ُٝص٬ة .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص٦ :ة اٚذذط ا٣ىٺة
¬

ٔ٤ٲ ٫أٓل ٞ٤ُ٦ ٫نة.
¬ :إذا دػ ٢اٛلكةٚؿ يف وٺد ٫ز ٥قةرت ث ٫ا٣كٛٲ٪ح إٌف ٦ٲ ٢ث٤ؽق ٚإ٫٩
ٱذ٧٭ة ،ك٠ؾا ٣ٮ دجٕ ٫إ٣ؽك ظةؿ وٺد ٫يف آػؿ كٝذ٭ة إٌف ٦ٲ ٢ث٤ؽق.
 ٨٦ :أراد ا٣كٛؿ إٌف ث٤ؽ ثٕٲؽ كاٞ٣ؿل ٦ذٮاو٤ح يف َؿٱٞٚ ٫ٞةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص:
ٹ ٱُٞص( ،)2كٝةؿ اٞ٣ة٬ل صٕٛؿ كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :إ ٫٩ٱُٞص¬ ٔىل ٝٮؿ
اٜلؽكٱح( ،)2كذ٠ؿق يف ا٣جٲةف .كاٛلذى٬ ٢ٮ ا٣ؾم ٱ١ٮف ثَل اٞ٣ؿٱذَل دكف ٦ٲ ،٢ذ٠ؿق
اٛل٪ىٮر ثةٓص( )5كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط .كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف٬ :ٮ ظٲر ٹ
( )4ظضح أيب إ٣جةس أف ٚؿض اٛلٞٲٍٗ ٥ل ٚؿض اٛلكةٚؿٚ ،إذا ٔــ ٔىل اٷٝة٦ح ِلؽد ٔ٤ٲ٫
ٚؿض ٦جذؽأ ث٪ٲح ٝلؽدة .كٚؿؽ أثٮ إ٣جةس ثَل ٬ؾق كثَل وٺة ا٘لٕ٧ح إذا ٛ٩ؿ ا٪٣ةس ٞٚةؿ
يف د :ٟ٤إ ٫٩ٱجٰ٪؛ ٵف اْ٣٭ؿ كا٘لٕ٧ح ٠ة٣ىٺة ا٣ٮاظؽة( .ثكذةف) .كًٕ٬ ٙؾا اٛ٣ؿؽ
يف ا٘٣ٲر كٝةؿ :إف ٬ؾق أمؽ اّلةد نا ،كإً٩ل اٵكٌف أف ٱؤػؾ ٬ ٨٦ ٫٣ؾا كصٮب اٹقذب٪ةؼ
٪٬ةؾ؛ إذ ٹ قجٲ ٢إٌف اٛ٣ؿؽٗ( .ٲر).
(٤ٚ )4ٮ ػؿصخ  ٫٪٦ك٬ٮ يف ا٣ؿٕ٠ح ا٣سة٣سح ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إ ٫٩ٱك٤ٔ ٥٤ٲ٭ة Éكد١ٮف ا٣سة٣سح
٠ة٪٣ة٤ٚح ،كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ٱذ٧٭ة أرثٕ نة.ا٬ػ اٵكٌف أ١لة ٠ـٱةدة ا٣كةٰ٬؛ ٵف
ا٣ؿٕ٠ح ٹ دك٧ٯ ٩ة٤ٚح.ا٬ػ كٔ٦ ٨ٮٹ٩ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص أ١لة د١ٮف¬ ٠ةٛ٣ؿٱٌح؛ ٵ ٫٩أدٯ ُلة
ك ٰ٬كاصجح ٔ٤ٲ ،٫كأٱٌ نة ٚإ ٫٩ٱىط اٹاذًلـ ثٚ ٫ٲ٭ة.
( )2كذ ٟ٣ٵف اٹدىةؿ ٱىٍل اٞ٣ؿل ا١٣جٍلة ٠ةٞ٣ؿٱح ا٣ٮاظؽةٝ .ةؿ  :#كدٮقٍ اٵ١لةر
يف ا٣ج٤ؽ ا٣ٮاظؽة ٹ ٱ ُٓٞاٹدىةؿ٠ ،ذٮقُ٭ة يف ث٘ؽاد( .ثكذةف).
(ٝ )2ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٱْ٪ؿ يف ٝٮؿ اٜلؽكٱح؛ ٵ١لٝ ٥ؽ ذ٠ؿكا أف اٛلذى٤ح أف ٱ١ٮف ثٲ٪٭ًل
دكف ٦ٲ ،٢كاٛلٛ٪ى٤ح أف ٱ١ٮف ثٲ٪٭ًل أ٠سؿ ( .٫٪٦ز٬ٮر).
(*) ٍٗ ٨٦ل ٚؿؽ ثَل أف ٱ١ٮف ثَل ٝ ٢٠ؿٱذَل ٦ٲ ٢أك أ٠سؿ؛ إذ إ٣ربة ثة٣ذك٧ٲح ،ٹ ثةدىةؿ
اٞ٣ؿل كاٛ٩ىةٜلة ،ك٬ٮ اٛلٞؿر.)Í( .
( )5ك٬ٮ اٛل٪ةقت ٵوٮؿ اٜلؽكٱح ا٣ؾم ٦ؿ.ا٬ػ  ٫٤ٕ٣ا٣ؾم ٦ؿ يف ٝٮ :٫٣ا٣سةٌل٩ :ٲح إٝة٦ح
=

ٱ١ٮف ثَل اٞ٣ؿٱذَل إٹ ٝؽر اٛ٣ؿج ا٣ذٰ ٹ دٕؽ ٚةو٤ح يف إ٣ؿؼ٠ ،ة٣كٮؽ كاٛلٲؽاف
ك٩عٮقٚ ،أ٦ة أ٠سؿ  ٨٦ذٚ ٟ٣٭ٮ ٛ٪٦ى.٢
 :كإ٣ربة يف اٛلكةٚح ثةُ٣ؿٱ ٜٹ ثةٜلٮاء٤ٚ ،ٮ ٠ةف ٣ج٤ؽ َؿٱٞةف إظؽاً٬ل
ثؿٱؽ كا٣سة٩ٲح دك ٫٩كقةر اٵَٮؿ ٪٦٭ًل ٞٚةؿ اٵزر ٰٝكأثٮ ظ٪ٲٛح :ٱُٞص¬(،)4
كٝةؿ يف ا٣ٮايف كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱُٞص ،كٝةؿ أثٮ ِ٦ص كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط:
إف ٠ةف ٗ ٫٣ؿض يف قٍل اٵَٮؿ قٮل اُٞ٣ص ُٝص ،كإٹ ٚٺ( .)4ك١٬ؾا يف
اُٛ٣ؿ إذا ٬ٮ وةÊاٚ ٥ؿً نةٝ .ٲ :٢ك٠ؾا ٱأيتٚ )2(Éٲٝ ٨٧ىؽ ث٤ؽان دكف ثؿٱؽ ك٬ٮ
ٔةزـ ٔىل ا٣ؿصٮع ٪٦٭ة يف َؿٱ ٜآػؿ ٱأيت ٝل٧ٮٔ٭ًل ثؿٱؽ نا ًٚل ٚٮؽ كثٲ٪٭ًل()2
٦ٲًٚ )5(٢ل ٚٮؽٞٚ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱُٞص  ٞ٤ُ٦نة ،)4(Êكٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ
ث ٨اٙلكَل :إ ٫٩ٱذ ٥كٚة ٝنة(.)1
¬ٔ ٨٦ :ــ ٔىل قٛؿ ثؿٱؽ كًف ٱؿد ث ٫إٹ ٣ٲُٞص أك ٣ٲُٛؿ أك ٣ٲُأ زكصذ٫
ٍٔصة أٱةـ ٠ة٤٦ح ،إٌف أف ٝةؿ :أك ث٤ؽٱ ٨ثٲ٪٭ًل دكف ٦ٲ٪ٔ ٢ؽ اٜلةدم  ٨٦( .#ػٍ قٲؽ٩ة
اٙلك ٨ث ٨أٖلؽ ا٣نجٲجٰ .)ª
ْ َْ
َ
(ٙ )4لىٮؿ ا٣كجت( .ثعؿ)ٝ .ةؿ يف ا٣جكذةف :كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صِإَوذا َ َ
ْضبْخُ ًْ ِِف اْلر ِضّص
[ا٪٣كةء ]404ك٬ؾا ًةرب .كظضح ا٣ٮايف كاٛل٪ىٮر ثةٓص :أَ ٫٩ٮؿ ٔىل ٛ٩ك ٫اُ٣ؿٱٚ ٜأمج٦ ٫ة إذا
٦نٯ يف اُ٣ؿٱ ٜاٞ٣ىٍل َٮٹن كٔؿً نة ظذٯ َةؿ( .ثكذةف).
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣إف آص ٱج٘ي اٛلنةاَل ٍٗ ٨٦ل أرب))( .ثكذةف)..
( )2ٱٕٔ ٰ٪ىل ا٣سٺزح اٵٝٮاؿ اٛلذٞؽ٦ح( .ثكذةف).
( )2أم :اُ٣ؿٱَٞل.
(ٔ )5ؿً نة.)Í( .
(ٞٚ )4ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱُٞص  ٞ٤ُ٦نة .قةُٝح ( ٨٦ج ،د).
( )1ك٠ٺـ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل ً٠ل دؿلٝ ،ةؿ :إٹ أف د١ٮف َؿٱ ٜا٣ؿصٮع ثؿٱؽ نا كظؽ٬ة
ُٝص راصٕ نة ٝ ،ٍٞٚةؿ ا٣ٮا٣ؽ  :ªكٱؿصط ٝٮؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ٦ة ذ٠ؿكق ٚٲٔ ٨٧ــ ٔىل
دكف ثؿٱؽ ً٤ٚل ثٔ ٫٘٤ــ ٔىل ٦س ٫٤ز٠ ٥ؾٞٚ ٟ٣ة٣ٮا :إ ٫٩ٹ ٱُٞص إٹ يف رصٮٔ٥٤ٚ ،٫
٣لٕ٤ٮا ا٣ؾ٬ةب ٦ذى ن
ٺ ثة٣ؿصٮع( .ثكذةف).

ٹ ٍٗل ذٚ ٟ٣ٺ ٨لء ٔ٤ٲٚ ٫ٲ.)4(٫
 :كٱىٍل ا٣ج٤ؽ كَ ٪نة ث٪ٲح اقذٲُة )4(٫٩أثؽن اٚ ،إف ٠ةف ٦ؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح ٞٚةؿ
اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كظك :٨ٹ ٱىٍل ك ٪َÊنة  ٞ٤ُ٦نة( ،)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إذا
٠ة٩خ اٛلؽة ٹ ٱٕٲل أ٠سؿ ٪٦٭ة وةر كَ ٪نة ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
ق٤ٲًلف :إذا ٠ة٩خ اٛلؽة ق٪ح ًٚل ٚٮؽ وةر كَ ٪نة ،ٹ دك١لة .كإف ٩ٮل اقذٲُة ٫٩ثٕؽ
ظىٮؿ َشط(ً )2ف ٱُص كَ ٪نة ظذٯ ٤لى ٢اٍ٣صط ك٬ٮ ثةؽ ٔىل ٩ٲذ ،)5(٫كإف ٩ٮاق
ثٕؽ ٦ؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح ٚإف ٠ة٩خ اٛلؽة ق٪ح ًٚل دكف( )4وةر كَ ٪نة  ٨٦اٙلةؿ ،كإف ٠ة٩خ
أ٠سؿ ًف ٱُص كَ ٪نة ظذٯ ٱ١ٮف ثة ٰٝاٛلؽة Ðق٪ح ًٚل دكف( )1ك٬ٮ و
ثةؽ ٔىل ٩ٲذ ،٫ذ٠ؿ ذٟ٣
اٛل٪ىٮر ثةٓصٝ ،ةؿ أٱٌ نة :ك ٨٦دـكج  ٨٦ث٤ؽ وةر ذ ٟ٣ا٣ج٤ؽ كَ ٪نة .)1(٫٣
َْ
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩دػّ ٢لخ ٔ٧ٮـ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صِإَوذَا َ َ
ْضبْخُ ًْ ِِف اْل ْر ِضّص [ا٪٣كةء ]404ك٬ؾا
ًةرب ،كٛلة ركم أف رصٺن ظ٣ ٙ٤ٲُأ ا٦ؿأد ٫يف رٌ٦ةف ٚأ٦ؿق ٔيل  #أف ٱكةٚؿ إٌف
اٛلؽااٝ .٨ةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :كإذا قةٚؿ ٣ٲُأ ٚإف ػؿج إٌف ظؽ ا٣ربٱؽ صةز ذٟ٣
 ٞ٤ُ٦نة ،كإف ػؿج  ٨٦اٛلٲْ٩ ٍٞٚ ٢ؿٚ :إف ًف ٱٞىؽ إٹ ا٣ٮطء ًف ٤ل٫٣ ٢؛ ٵ ٫٩ٱ١ٮف ذٟ٣
٪٦ذ٭ٯ قٛؿق ،كإف ٠ةف ثةٝٲ نة ٔىل ٔــ ا٣كٛؿ ٘٣ؿض ظ ٢ك٣ٮ أرضب( .ثكذةف).
( )4كأ٦ة ا٣ٮَ ٨اٛلكذٮَ ٨ٳثةء ا٣نؼه ٦سٺن ك٬ٮ قةٚ ٨٠ٲٚ ٫ٺ ٤لذةج إٌف ٩ٲحٚ ،٭ٮ  ٫٣كَ٨
إٹ أف ٱِصب ٔ .٫٪كّة٬ؿ اٵز٬ةر ػٺ.)Í( .٫ٚ
قٮاء ٠ة٩خ اٛلؽة ٤ٝٲ٤ح أـ ٠سٍلة ،ث ٢ٱ١ٮف ٦ٮًٓ إٝة٦ح إذا ٠ة٩خ اٛلؽة ٞ٦ٲؽة
( )2ٱٕ¬ :ٰ٪
اٹ٩ذ٭ةء( .ثكذةف) (.)Í
(٤ٕ٦ )2ٮـ ،كإف ٠ةف ٝل٭ٮٹن ٣ػ ٥ٱُص ك ٪َÊنة.
( )5ٱًٕ :ٰ٪ف ٱِصب.)Í( .
( )4اٵز٬ةر :ثؽكف ق٪ح.)Í( .
(*) كأ٦ة وةظت ٪٦ـٍف اٚلؿٱ ٙكا٣نذةء ٚذ١ٮف إٝة٦ذٔ ٫ىل ظ ٥١دار اٷٝة٦ح ،ذ٠ؿق ا٣ؽكارم،
كرصع٦ ٫ٮٹ٩ة .#ا٬ػ كٝٲ :٢إف ٜلًل ظ ٥١دار ا٣ٮَ٩ ٓ٦ .)Í( .٨ٲح اٹقذٲُةف.)Í( .
اٛلؾ٬ت دكف ق٪ح ،ك٬ٮ رصٱط اٵز٬ةر.)Í( .
¬
()1
(ٞ٣ )1ٮ ٨٦(( :÷ ٫٣دأ ٨٦ ٢٬ث٤ؽ وةر  ٨٦أ ٢٬ذ ٟ٣ا٣ج٤ؽ))( .ثكذةف).
=

¬ :كٱىط أف ٱ١ٮف ٤٣ٮاظؽ كَ٪ةف أك

أ٠سؿ()4

ظٲر ٱٕــ ٔىل

اقذٲُة١لًل( )4كٔىل ا٣ك١ٮف( )2يف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ،ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ ،ك٣ٮ ًف ٱٟ٤٧
ٚٲ٭ة ثٲذ نة.
 :ك٥لؿج ا٣ٮَ٠ ٨ٔ )2(٨ٮ ٫٩كَ ٪نة ثةٚلؿكج( ٓ٦ ٫٪٦ )5إ٣ــٔ Êىل دؿؾ
اقذٲُة ،)4(٫٩ك٠ؾا ثؼؿاثٔ ٓ٦ )1(٫ؽـ إ٣ــ ٔىل اقذٲُة ٫٩يف ٝؽر ق٪ح.
 ٨٦ :أراد ا٣كٛؿ إٌف ث٤ؽ ك ٫٣كَ ٨يف َؿٱٚ ٫ٞإف ًف ٱٕــ ٔىل ٦ؿكر ٦ٲ٢
كَُٝ ٫٪ص( ،)1كإف ٔــ ٔىل ٦ؿكرق(ٚ )1إ ٫٩ٱ ¬ُٓٞقٛؿق(ٚ ،)40ٺ ٱُٞص إٹ ٚٲًل
٠ةف ثؿٱؽان  ٨٦ا٣ؾم دكف كَ ٫٪ك ٨٦ا٣ؾم كراءق ،كٝةؿ اث ٨اٚل٤ٲ :٢إ ٫٩ٹ
ٱ ،٫ُٕٞث ٢ٱُٞص إٹ يف ٦ٲ ٢كَ.٫٪
(*) اٛلؾ٬ت ػٺ.)Í( .٫ٚ
( )4كٚةاؽد ٫أ ٫٩إذا أك٩ل ثةٙلش ظش  ٨٦ ٫٣أٝؿُلة إٌف ١٦ح.)Í( .
( )4ك٠ةف داػٺن ّلخ ٞ٦ؽكرق( .د٧١ٲ.)Í( )٢
( )2كٝٲ :٢ٹ ٱنرتط.)Í( .
( )2كدار اٷٝة٦ح ْلؿج ثٮصٮق زٺزح :اٚلؿكج  ٨٦اٛلٲ ٓ٦ ٢اٷرضاب ،كٝلةكزة ا٣ربٱؽ كإف ًف
ٱِصب ،كاٚلؿكج  ٨٦اٛلٲٝ ٓ٦ ٢ىؽ ا٣ربٱؽ كإف ًف ٱِصب .كإف دأػؿت ا٪٣ٲح.ا٬ػ كٱ١ٮف
ظ ٫٧١ثٕؽ اٷرضاب ٔ ٨دار ا٣ٮَ٠ ٨ةٜلةا ٥ٱذ ،Ê٥كثٕؽ اٷرض اب ٔ ٨دار اٷٝة٦ح ٱٕٮد
ٔ٤ٲ ٫ظ ٥١ا٣كٛؿٔ( .ة٦ؿ كقعٮٍف كٔلة .)ٰ٦كٝٲ :٢ٱ١ٮف ٠ةٜلةاٍٗ ٨٦ Ê٥ل ٚؿؽ ثٲ٪٭ًل،
ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ٦« :٫٣ؿٱؽ نا¨» ،كٝٮاق اٷ٦ةـ اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص .#
(٦ ٨٦ )5ٲ.¬٫٤
( )4كٱ١ٮف  ٞ٤ُ٦نة ٍٗل ٞ٦ٲؽ اٹ٩ذ٭ةء .)Í( .ك٠ؾا يف دار اٷٝة٦ح ٹ ثؽ أف ٱ١ٮف اٷرضاب
ٍٗل ٞ٦ٲؽ اٹ٩ذ٭ةء.)Í( .
( )1كاٵز٬ةر ػٺٚ ،٫ٚٺ ثؽ  ٨٦اٷرضاÉب.)Í( .
( )1يف (٬ػ)ٚ :إف ًف ٱٕــ ٔىل ٦ؿكرق كٹ ٦ؿكر ٦ٲُٝ ٫٤ص ،كإف ٔــ ٔىل ٦ؿكر أظؽً٬ل إ٣غ.
ٱ٧ؿ ٚٲٗ( .٫ٲر) .كٔ ٨اث ٨راكع :ٹ ثؽ ٦ ٨٦ؿكرق.
( )1كإف ًف Ê
( )40كذ ٟ٣ٵ ٫٩ثؽػٮ٦ ٫٣ٲ ٢كَ ٫٪ٱىٍل ٠ةٛلِصب ،كإذا دٕؽاق إٌف دكف ا٣ربٱؽ ٚٺ ٱك٧ٯ
٦كةٚؿ نا( .ثكذةف).

 :إذا أٝةـ اٛلكةٚؿ يف ث٤ؽ ز ٥ػؿج ٔ٦ ٨ٲ٤٭ة ٙلةصح ًف ٱُٞص¬ ٔىل
اٵوط ،ػٺؼ اٵٍ٦ل اٛلؤٱؽ( .)4كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :إذا ٠ةف ذٟ٣
ا٣ج٤ؽ(٬ )4ٮ ٪٦ذ٭ٯ قٛؿق ًف ٱُٞص ،كإف ًف ُٝص.
¬ :إذا ٩ٮل اٛلكةٚؿ أف ٱٞٲ ٥يف ث٤ؽ  ٨٦آػؿ ا٣ن٭ؿ أك ٩عٮق ًف ٱُص ثؾٟ٣
دار إٝة٦ح .)2(٫٣
 :إذا ٩ٮل اٛلكةٚؿ اٷٝة٦ح يف ث٤ؽ ٦ؽة ز ٥ػؿج ٪٦٭ة ٙلةصح إٌف ٦ٮًٓ
ػةرج اٛلٲ ٢ز ٥رصٓ  ٫٪٦ٱؿٱؽ ا٣كٛؿ إٌف ث٤ؽ كٱؿصٓ إٌف ث٤ؽ إٝة٦ذ٣ ٫ذًلـ ٦ؽة
اٷٝة٦ح ٚٲ٭ة ،ك٦ؿ يف قٛؿق ٬ؾا ثؽار اٷٝة٦ح ٬ؾقٞٚ -ٲ :٢إ ٫٩ٱُٞص¬(ٚ )2ٲ٭ة،
كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ث ٢ٱذ .٥ك٠ؾا اٚلٺؼ  ٢٬دٮقُ٭ة ٱ ُٓٞظ٥١
ا٣كٛؿ ٠ة٣ٮَ ٨أـ ٹ¬(.)5

(ٞٚ )4ةؿ :ٱُٞص .ك٬ٮ ٗٞ ٍ٤لي ٹ كص( .٫٣ ٫ثعؿ) .كإذا ٠ةف ٗ ُ٤نة ٹ كصً ٫٣ ٫ف دٛؽ
٦ٮاٞٚذ .٫كإً٩ل ٠ةف ٗ ُ٤نة ٞلٌ نة ٵُٝ ٫٩ص يف اْ٪٣ؿ ،كإٹ ٝ ٢١ٚلذ٭ؽ ٦ىٲت ،كٹ ٤ل٢٧
٠ٺـ اٵٍ٦ل ٔىل ذ ٟ٣إٹ ظٲر زجخ ثُؿٱٞح َشٔٲح ،كإٹ ٚةٛلذٮصٖ ٫لٔ ٫٤ىل ا٣كٺ٦ح،
و
ظٲ٪بؾ٬ ٨٦( .ة٦ل ثعؿ ا٣نة.)ٰ٦
كأٝ ٫٩ؽ كىف اٹصذ٭ةد ظٚ ،٫ٞذٛٲؽ ا٘لة٦ ٢٬ٮاٞٚذ¨٫
( )4دار اٷٝة٦ح.
( )2ظذٯ ٱؽػ ٫٤ث٪ٲح ا٤٣جر ٍٔص نا.)Í( .
(*) كٚةاؽد ٫أ٣ ٫٩ٮ ٦ؿ ث ٫يف آػؿ ا٣ن٭ؿ ًف ٱُٞص.)Í( .
( )2ٵ١لة ٝؽ ػؿÊصخ ثةٕ٣ــ ٔىل ٝلةكزة ا٣ربٱؽ كإف ًف ٱِصب ٔ ٨اٷٝة٦ح ٚٲ٭ة.
(*) فائدة¬ :إذا ٩ٮل أ ٫٩ٱكذٮَ٬ ٨ؾا ا٣ج٤ؽ يف  ٢٠ق٪ح ٱٮ ٦نة وةر كَ ٪نة ،ذ٠ؿق يف دٕ٤ٲٜ
ا٣ـٱةدات ٞٛ٤٣ٲ ٫ٱٮق.)Í( .ٙ
( )5ٹ ٱ .)Í( .ُٓٞإٹ ظٲر دػ٤٭ة ك٩ٮل اٷٝة٦ح.)Í( .

باب صالة اخلٕف

 ٰ٬زةثذح ،ػٺؼ أيب ٱٮق .)4(ٙكٜلة وٮردةف:
اٵكٌف :أف دىىل صًلٔح ٔ٪ؽ اٚلٮؼ ٍٗ ٨٦ل ٦ؽإٚح كٹ ٬ؿب ،كٜلة َشكط
أرثٕح :أف ٱ١ٮ٩ٮا ٦كةٚؿٱ ،)4(É٨ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة .ٰٕٚكأف د١ٮف
وٺٔل ٥يف آػؿ¬ ا٣ٮٝخ( ،)2ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة .)2(ٰٕٚكأف ٱ١ٮ٩ٮا
ٞلَٞل( .)5كأف ٱ١ٮ٩ٮا ٤ُ٦ٮثَل¬( )4ٹ(َ )1ة٣جَل ،إٹ ظٲر ٥لةٚٮف إ٣ٮد ٔ٤ٲ٭٨٦ ٥
¬
ٔؽك ٥٬اٛلجُ ٢صةز أف ٱٞىؽÊكق ،ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص .ك ٢ٕ٣اٛلؿاد ظٲر
إ٣ؽك  ٨٦ا٧٤ْ٣ح كأ ٢٬ا٘لجةٱةت(ٚ ،)1أ٦ة ظٲر ٬ٮ  ٨٦ا٣ج٘ةة أ ٢٬ا٣ذأكٱٚ ٢ٺ ٣لٮز
ٝىؽق ثٍ٘ل أ٦ؿ اٷ٦ةـ( ،)1ػٺؼ اٙلة ٥٠كا٘لؿصةٌل كٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص.
( )4ظضذ٪ة كصٮب ا٣ذأ٧ل ث .÷ ٫٤ٕٛكظضذ ٫أف اٷقٺـ ٝؽ ّ٭ؿ ٚٺ ظةصح إ٣ٲ٭ة؛ ٞ٣ٮة
ْ َََ ْ َ َ
اٷقٺـ ،كٝٲ :٢ٵ١لة ٟلذىح ث÷ ٫؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صِإَوذَا ُنِْ َ
ج ل ُٓ ًُّ...ص
ج ذِي ًِٓ فأرٍ
اٳٱح [ا٪٣كةء٪٤ٝ .]404ة :ٹ دٹ٣ح َشٔٲح ٔىل إثُةٜلة ث٪كغ كٹ د٘ٲٍل كٹ ػىٮوٲح ،كٵف

ظؾٱٛح وٺ٬ة ثة٘لٲل ثُربقذةف كًف ٱ١٪ؿق أظؽ  ٨٦ا٣ىعةثح( .ثكذةف) .كوٺ٬ة ٔيل ً#
يف ٣ٲ٤ح اٜلؿٱؿ ثىَٛل.
َْ
َ
ْ ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفِ﴿ :إَوذا ْضبخً ِِف اْلر ِضّ...ص إٌف ٝٮْ :٫٣صإِن خِفخًّص [ا٪٣كةء ،]404كٵ٫٩
÷ ًف ٱى٤٭ة إٹ يف ا٣كٛؿ ،كٝؽ ٝةؿ ÷(( :و٤ٮا ً٠ل رأٱذ٧ٮٌل أويل)) .كظضح
اٳػؿٱٝ ٨ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صِإَوذَا ُنِْ َ
ج ذِي ِٓ ًّْص اٳٱح ،كًف ٱٛؿؽ ثَل ا٣كٛؿ كاٙلِص( .ثكذةف).
( )2ٵ١لة ثؽؿ ٔ ٨وٺة اٵ ،٨٦كا٣جؽؿ ٹ ٣لٮز اقذًٕل ٫٣إٹ ٔ٪ؽ اٷٱةس  ٨٦اٛلجؽؿ،
كاٷٱةس ٹ ٤لى ٢إٹ يف آػؿ ا٣ٮٝخ٠ ،ةٕ٣ؽة ثةٵم٭ؿ ثؽٹن ٔ ٨اٵٝؿاء( .ثكذةف).
َ
ذ َ َ ُُ
ذ
للٔكِ الش ٍْ ِسّص [اٷرساء ]11كًف ٱٛى ٢ثَل وٺة
( )2كظضذ٭ٝ ٥ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأك ِ ًِ الطَلة ِ
اٵ ٨٦كاٚلٮؼ( .ثكذةف).
( )5كذ ٟ٣ٵف اٛلجُ٣ ٢ٮ دؿؾ ا٣جةَ ٢أ ٫٪١٦ٱىيل وٺة اٵ( .٨٦ثكذةف).
ْ ْ
(ٞ٣ )4ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإِن خِف ُخ ًّْص( .ثكذةف).
( )1يف ٩كؼحٍٗ :ل.
( ُٙٔ )1دٛكٍلم.
( )1اٛلؼذةر  ٓ٦ػنٲح ا١٣ؿ أف ٜل٤َ ٥ج٭ٍٗ ٨٦ ٥ل ٚؿؽ ثَل ثةغ كٍٗلق ،كٹ كص١٣ ٫ٺـ
وةظت ا١٣ذةبٚ ،ذأ ،٢٦ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿ.)Í( .

كقٮاء ٠ةف اٚلٮؼ  ٨٦آد ٰ٦أك قجٓ أك ٩ةر أك ٍٗل٬ة .كٝةؿ يف
¬
:
ا٣ٮايف :ٹ د١ٮف إٹ ظٲر اٚلٮؼ  ٨٦آد .)4(ٰ٦كقٮاء¬ ػةٚٮا ٔىل أٛ٩ك٭ ٥أك
ٔىل ٍٗل ٥٬ك٣ٮ ذ٦ٲَل ،أك ٔىل ٦ةؿ ٜل ٥أك ٍ٘٣ل.)4(٥٬
 :كوٮرٔلة أف ٱٞذك٧ٮا َةاٛذَل :إظؽاً٬ل ّلؿس إ٣ؽك كا٣سة٩ٲح ٱى٤ٮف
 ٓ٦إ٦ة٦٭ ،٥ك٤ل٤٧ٮف ٤٠٭ ٥قٺظ٭٩ ٥ؽث نة¨( ،)2كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر
ثةٓص :كصٮث نة ،كدؿ ٫٠ٹ ٱٛكؽ ا٣ىٺةٚ .ٲى٤ٮف  ٫ٕ٦ا٣ؿٕ٠ح اٵكٌفٚ ،إذا ٝة٦ٮا إٌف
ا٣سة٩ٲح ٩ٮكا إ٣ـؿ ٔ )2(٫٪كأٓلٮا ٚؿادل كػؿصٮا ككٛٝٮا ثإزاء إ٣ؽك كاٷ٦ةـ ٝةا٥
ٱٞؿأ( ،)5ز ٥دؽػ ٢اُ٣ةاٛح ا٣سة٩ٲح  ،)4(٫ٕ٦ك٦ذٯ قٝ ٥٤ة٦ٮا كأٓلٮا وٺٔل .٥كٝةؿ
ا٣نة :ٰٕٚإف مةء اٷ٦ةـ وىل ُل١٬ ٥ؾا كإف مةء وىل ثَ ٢١ةاٛح رٕ٠ذَل ،كد١ٮف
اٳػؿدةف ٩ ٫٣ة٤ٚح .ك٬ٮ ث٪ةء ٔىل أو ٫٤أ ٫٩ٱىط اٹاذًلـ ثةٛلذ.٢ٛ٪
 :كيف وٺة اٛل٘ؿب ٹ ْلؿج اُ٣ةاٛح اٵكٌف ٔ ٨اٷ٦ةـ ظذٯ ٱٕٞؽ

(ٝ )4ةؿ أثٮ َة٣ت :ك٬ؾا ٍٗ٤؛ ٵف ا٣ؽ٣ٲً ٢ف ٱٛى ٢ثَل ػٮؼ كػٮؼ ظٲر ٝةؿ دٕةٌف:
َ ْ ْ َ ً َ ْ ً
ْصفإِن خِفخُ ًْ ف ِر َساَل أ ْو ُرنتَاُاّص [ا٣جٞؿة( .]421ثكذةف).
( )4كإف .)Í( .٢ٝ
( )2كذ ٟ٣ٵ١لة وٺة ٛ٦ؿ كًح ٚٺ ٣لت ٖل ٢ا٣كٺح ٚٲ٭ة ٠كةاؿ ا٣ى٤ٮات اٛل١ذٮثح،
ْ ْ ُ ُ َ
كاٵ٦ؿ ٪٤٣ؽب .كظضح اٳػؿٱٝ ٨ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َوِلَأخذوا أ ْشي َِطخَ ُٓ ًّْص [ا٪٣كةء ]404كاٵ٦ؿ
ُ ًَ
ََ َُ َ َ ُ ْ َ َ
َ ُْ
اح َقييْس ًْ إِن َكن ةِس ًْ أذى ٌ َِْ ٌَ َؽ ٍر أ ْو نِ ُخ ًْ
٤٣ٮصٮب ،كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَل سِ
َ
ُ
َ َْ َ َ
َم ْرَض أن حغ ُكٔا أ ْشي َِطخَس ًّْص [ا٪٣كةءٚ ]404ؿػه ٜل٪ٔ ٥ؽ اٛلُؿ كاٛلؿض ،كر ٓٚا٘ل٪ةح
إً٩ل ٱ١ٮف يف دؿؾ اٵ٦ٮر ا٣ٮاصجح( .ثكذةف).
( )2ث ٢ٱٕـ٣ٮف ٔ٪ؽ ٛ٦ةرٝح صجة٬٭ ٨٦ ٥ا٣كضٮد .كيف َشح اٵز٬ةر :ك ٰ٬دٕ٪ـؿ ٔ٨
اٹاذًلـ ث ٫ثٕؽ اٞ٣ٲةـ إٌÊف ا٣ؿٕ٠ح ا٣سة٩ٲح.
(٩ )5ؽث نة¨.ا٬ػ أك ٱك١خ.)Í( .
( )4إف أظجٮا¬ ٚ( .ذط) .ٵف ا٘لًلٔح ٍٗل كاصجح٤ٚ ،ٮ ٔـ٣ٮا كًف ٱأت اٳػؿكف ٚكؽت ٔىل
اٵكَ٣ل ثٕؽ  ٢ٕٚر٩ ٓ٦ ٨٠ٲح إ٣ـؿ.)Í( .

٤٣ذن٭ؽ اٵكقٍ(ٚ ،)4ٲٞٮ٦ٮف ٔ ٫٪٦ةزَ٣ل( ٫٪ٔ )4كٱذ٧ٮف وٺٔل ،٥ز ٥دؽػ٢
اُ٣ةاٛح ا٣سة٩ٲح  ٓ٦اٷ٦ةـ يف ا٣ؿٕ٠ح ا٣سة٣سح إٌف آػؿ٬ة ،ز ٥ٱٞٮ٦ٮف ٷدًلـ وٺٔل.٥
٤ٚٮ ٔـؿ ٔ ٫٪اٵك٣ٮف يف ا٣ؿٕ٠ح ا٣سة٩ٲح أك يف ا٣سة٣سح ثٕؽ ٝٲة٦٭ )2(٥ثُ٤خ()2
وٺٔل ٥ثة٣ؿ٠ٮع ثٕؽ إ٣ـؿٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكقٮاء رٕ٠ٮا ٝج ٫٤أك .)5(٫ٕ٦
كٝةؿ ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚإ١ل٥ ٥لؿصٮف  ٫٪٦يف ا٣ؿٕ٠ح ا٣سة٩ٲح(،)4
كٱكذٞٲ ٥اٷ٦ةـ ٚٲ٭ة ظذٯ دؽػ ٫ٕ٦ ٢اُ٣ةاٛح ا٣سة٩ٲح.
¬ :كإذا اػذَ ٢شط َ ٨٦شكَ٭ة أٔةد اٵك٣ٮف وٺٔل ،)1(٥ٹ اٳػؿكف.
 :كإذا رأكا ػٲةٹ ن ٪ْٚٮق ٔؽكان ٚى٤ٮا وٺة اٚلٮؼ ز ٥ثةف ػٺ٫ٚ
أٔةد اٵك٣ٮف إف ُٝصكا( )1يف ا٣جعر ٔ ٨ذ ،ٟ٣ٹ إف ثعسٮا كًف ٱُٞصكا(.)1
ك٠ؾا إذا و٤ٮا ٤٠٭ ٓ٦ )40(٥اٷ٦ةـ ز٪ّ ٥ٮا ٔؽكان ٚةٕ٩ـؿ ثٌٕ٭ ٨ٔ ٥اٷ٦ةـ
كأٓلٮا ٚؿادل ظذٯ ٥لؿصٮا ثإزاء إ٣ؽك أك ا٩عؿٚٮا ٔ ٨اٞ٣ج٤ح إٌف ص٭ح اٚلٮؼ
( )4كيف ا٘٣ٲر كَشح اٵز٬ةر :ٱٕـ٣ٮف ٔ٪ؽ ٕٝٮدق ٤٣ذن٭ؽ.)Í( .
ظةمٲح ا٣كعٮٍف :كإ٣ـؿ اٛلٍصكع أف ٱٕـ٣ٮا ثٕؽ دًلـ اٞ٣ٲةـ يف ا٣س٪ةاٲح كثٕؽ دًلـ
¬
( )4كِٛ٣
إٞ٣ٮد يف ا٣سٺزٲحٚ ،ٲكذ٤٧١ٮف اٹ٩ذىةب  ٫ٕ٦يف اٞ٣ٲةـ ز ٥ٱٕـ٣ٮف ،ك٠ؾا يف إٞ٣ٮد.
( ٨٦ )2ا٣ذن٭ؽ.
( )2ٵ ٫٩ا ٥ٌ٩إٌف ٩ٲح إ٣ـؿ ر.٨٠
( )5ٵ١ل ٥ػؿصٮا ظٲر ًف ٱٍصع ٜل.٥
( ٨٦ )4اٛل٘ؿب؛ ٔ ٢ٕٛ٣يل ً٣ #ٲ٤ح اٜلؿٱؿ ،كٷدراؾ رٕ٠ح ا٘ل٭ؿ.
( )1كذ ٟ٣ٵ١لٔ ٥ـ٣ٮا يف ٍٗل ٦ٮًٓ إ٣ـؿ ،ك٠ؾ ٟ٣يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲحٚ .أ٦ة اٳػؿكف ٚ٭٥
٠ة٣ٺظَٞل ،إٹ أف ٱ١ٮف يف وٺٔلٞ٩ ٥ي ثةقذؽثةر أك ر٠ٮب ٠ة٩ٮا ٠ةُ٣ةاٛح اٵكٌف
ٱٕٲؽكف  ٓ٦ا٣ذٞىٍل( .ثكذةف).
(٬ )1ؾا ٱكذٞٲٔ ٥ىل أو ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص؛ ٵ ٫٩ٱٕذرب اٹثذؽاء ،ٹ ٔىل أو ٢اٜلؽكٱح ٚٺ ٱىط.
كّة٬ؿ اٵز٬ةر كاٵزًلر اٛ٣كةد  ٞ٤ُ٦نة.Ê
( )1كٔ ٢٧ثةٹثذؽاء ٪٬ة ِ٤٣صكرةٔ( .ة٦ؿ ،كٛ٦ذٰ) .كّة٬ؿ اٵز٬ةر اٛ٣كةد¬  ٞ٤ُ٦نة ،ك٬ٮ
ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
( )40ٱْ٪ؿ  ٢٬دىط ٬ؾق ا٣ىٺة ٔىل ٬ؾق ا٣ىٛح؛ ٵ١لة ٍٗل اٛلٍصكٔح؟

أٔةدكا إف ُٝصكا يف ا٣جعر ،ٹ إف ًف ٱُٞصكا.
 :كإذا اُ٩صؼ إ٣ؽك ظةؿ ا٣ىٺة ٔ ٨٧ٚـؿ  ٨٦اٵكَ٣ل ٔ ٨اٷ٦ةـ ٝج٢
ٔ ٫٧٤ثةُ٩صاؼ إ٣ؽك وعخ وٺد ،)4(٫كٔ ٨٦ـؿ ٔ ٫٪ثٕؽ ٔ ٫٧٤ثُ٤خ وٺد.٫
¬ :إذا وىل  ٓ٦اٵكَ٣ل ٬ ٨٦ٮ ٞ٦ٲ ٥ا٩ذْؿ  ٓ٦اٷ٦ةـ(ٝ )4ةا نًل ،ك٦ذٯ
ق ٥٤اٷ٦ةـ ٝةـ ٚأد ٥وٺد.٫
٤ٚ :ٮ و٤ٮا َ ٢٠ةاٛح  ٓ٦إ٦ةـ صةز¬ ٨١٣ ،ا٣ك٪ح أف ٱى٤ٮا  ٓ٦إ٦ةـ
كاظؽ(ً٠ )2ل ذ٠ؿ٩ةق .÷ ٫٤ٕٛ٠ ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :يف وٛح وٺة اٚلٮؼ(:)2
إف اٷ٦ةـ ٱىيل ثةُ٣ةاٛح اٵكٌف رٕ٠ح ز٥ ٥لؿصٮف ٤٣عؿاقح( )5كدؽػ٫ٕ٦ ٢
اُ٣ةاٛح ا٣سة٩ٲح ٱى٤ٮف  ٫ٕ٦ا٣ؿٕ٠ح ا٣سة٩ٲحٚ ،إذا ٚؿغ ٪٦٭ة ػؿصٮا ٤٣عؿاقح( )4ز٥
دذ ٥اُ٣ةاٛح اٵكٌف رٕ٠ح كظؽ ،٥٬ز٤ ٥لؿقٮف ظذٯ دىيل اُ٣ةاٛح ا٣سة٩ٲح ا٣ؿٕ٠ح
ا٣ذٰ ثٞٲخ ٔ٤ٲ٭ .٥كٝةؿ اثٔ ٨جةس كاٙلك :)1(٨إ ٫٩ٱىيل اٷ٦ةـ ثَ ٢١ةاٛح
رٕ٠ح  ،ٍٞٚكٹ ٨لء ٔ٤ٲ٭ ٥قٮا٬ة(.)1
( )4اٞ٣ٲةس يف ٬ؾق اٛ٣كةد ٪ٔÊؽ اٜلؽكٱح؛ ٹٔذجةر ٥٬اٹ٩ذ٭ةء .ك٦س ٫٤يف َشح اٵز٬ةر.
( )4ٱٕ :ٰ٪كٱ١ٮف ا٩ذْةرق دجٕ نة ٣ٸ٦ةـً٠ ،ل ٱٕٞؽ ٤٣ ٫ٕ٦ذن٭ؽ اٵكقٍ كإف ًف ٱ٦ ٨١ٮًٓ
ٕٝٮد ( .٫٣ثكذةف).
(ٝ )2ةؿ يف ا٣جعؿ٤ٝ :خ :كٝٲةس اٛلؾ٬ت أ١لة إف أ٪١٦خ ٚؿادل ٠ة٤٦ح كصت دؿؾ ا٘لًلٔح؛
إٱسةر نا ٣ٶو٤ٲح ٔىل ا٣جؽ٣ٲح( .ثعؿ).
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
( )2كظضذٝ ٫ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صفَإذَا َش َ
ش ُدوا فييَهُٔٔا ٌ َِْ َو َرانِس ًّْص [ا٪٣كةءٚ ]404ؽ٣خ ٔىل أف
ِ
َ ٢٠ةاٛح دؾ٬ت إٌف إ٣ؽك ٔ٪ؽ قضٮد اٵػؿل؛ إذ «اٛ٣ةء» ٤٣ذٕٞٲت .ك٣ؿكاٱح اث٧ٔ ٨ؿ
أ ÷ ٫٩وىل ٠ؾ ٟ٣ثؾات ا٣ؿٝةع٪٤ٝ .ة :ركاٱذ٪ة أرصط؛ ١٣سؿة إ٣ةُ ٢٦لة( .ثكذةف).
(ٞ )5لؿَ٦ل.
(ٞ )4لؿَ٦ل.
( )1يف ٩كؼح :كَةككس
( )1كٱك٧ٮف ٬ؾا ُٝص اُٞ٣ص ،كظضذ٭ ٥أ ÷ ٫٩وىل ثَ ٢١ةاٛح رٕ٠ح .ك٬ٮ ٞل٧ٮؿ
ٔ٪ؽ٩ة ٔىل أف اٛلؿاد يف صًلٔح كأٓلٮا ٚؿادل ،كاٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح أٝؿب إٌف ٝٮ٪٣ة كٝٮؿ أيب ظ٪ٲٛح.
ْ َََ ْ َ َُ ُ ذ َ
(ثكذةف) .كٝ ٰ٬ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صِإَوذَا ُنِ ْ َ
الطَلةَّ...ص إ٣غ.
ج ذِيًِٓ فأرٍج لًٓ

امصورة امثاهية :ك ٰ٬يف ظةؿ اٛلؽإٚح كاٛلكةٱٛح ٕ٤٣ؽك أك ٤٣كجٓ أك
٤٣ىةٱ ،٢أك ٔ٪ؽ اٜلؿب ٔ ٨٦ؽك أك ٩ةر أك قٲ ٢ظٲر دٕؾر¬ اٹظرتاز  ٨٦ذ،ٟ٣
كٱكذٮم ٚٲ٭ة اٙلِص كا٣كٛؿ ،ك٣لت دأػٍل٬Êة إذا ٠ة٩خ ثةٷٱًلء أك ظةؿ ا٣ؿ٠ٮب
¬
أك إٌف ٍٗل اٞ٣ج٤ح ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة.)4(ٰٕٚ
¬ :كوٛذ٭ة أ١ل ٥ٱى٤ٮف ٔىل ٦ة أ٪١٦٭ ٨٦ ٥اٞ٣ٲةـ كإٞ٣ٮد كا٣ؿ٠ٮع
كا٣كضٮد كا٪٣ـكؿ ٔ ٨ا٣ؿ٠ٮب كاقذٞجةؿ اٞ٣ج٤ح ،ك٦ة دٕؾر ٔ٤ٲ٭ ٨٦ ٥ذٟ٣
ٔؾركا ٔ ،٫٪ك٦ة اظذةصٮا إ٣ٲ ٨٦ ٫ر٠ٮب أك ٩ـكؿ ،أك قٍل أك قٰٕ ،أك ر٠ي
ٔىل دكاُل ،٥أك دٞؽـ( )4أك دأػؿ ،أك رضب أك ر ،ٰ٦أك ا٩عؿاؼ ٔ ٨اٞ٣ج٤ح ك٣ٮ
ظةؿ د١جٍل¬ة اٷظؿاـ ،أك ٠ ٢ٕٚسٍل ظٲر اًُؿكا إ٣ٲً -٫ف دٛكؽ وٺٔل ،٥إٹ
ا١٣ٺـ ٚٲٛكؽ٬ة¬( .)2كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱٕٛٯ ٜل ٨ٔ ٥ا٪٣ـكؿ ٹ ٔ ٨ا٣ؿ٠ٮب(.)2
كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص :ٹ ثؽ  ٨٦اقذٞجةؿ اٞ٣ج٤ح ظةؿ د١جٍلة اٷظؿاـ.
¬ :كٱى٤ٮ١لة صًلٔح أك ٚؿادل( ،)5كٱؤـ ا٣ؿاص )4(٢ا٣ؿا٠ت ،ٹ
ا١ٕ٣ف( ،)1كٱٮ٦ٮف ٤٣ؿ٠ٮع كا٣كضٮد ظٲر دٕؾرا ٔ٤ٲ٭ ،٥كٱ١ٮف ا٣كضٮد
أػٛي(٦ )1ة أٚ ،٨١٦إف دٕؾر ٔ٤ٲ٭ ٥اٷٱًلء صٕ٤ٮا ١٦ةف  ٢٠رٕ٠ح د١جٍلة(ٓ٦ )1
(ً٠ )4ل ٦ؿ ٜل ٥يف ا٣ىٮرة اٵكٌف .كٝؽ ٦ؿ اٹظذضةج ٪٣ة كٜل( .٥ثكذةف).
( )4كٔ ٨اٞ٣ة٬ل¬ ٔة٦ؿ أف ا٣ذٞؽـ ٔىل اٷ٦ةـ ٱٛكؽ٬ة .كيف ا٣ذؾ٠ؿة ً٠ل يف ا٣جٲةف؛ ٵٔ ٫٩ؾر ِلٮز ٫ٕ٦
اٛلؼةٛ٣ح ٪٬ة .كٝؿرق ا٣نةٝ ،ٰ٦ةؿ :إذ ٟلةٛ٣ح اٷ٦ةـ ٣ٲكخ ثأثٟ ٨٦ ٖ٤لةٛ٣ح اٞ٣ج٤ح.
(٬ )2ؾا ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ،ٙكأمةر إ٣ٲ ٫يف اٍ٣صح( .ثؿ٬ةف)ٝ .ةؿ ا٣ٮا٣ؽ :كاٛلؿاد إذا ًف ٱٌُؿكا إ٣ٲ.٫
ٝةؿ  :#ا٣ىٲةح كاردٛةع اٵوٮات ٱٛكؽ٬ة؛ ٵ٦ ٫٩كذ٘٪ٯ ٔ ،٫٪كٱٮرث اٛ٣ن ٢كاُ٣ٲل.
(ثكذةف) .كٝٲ :٢كإف اظذٲش Êإ٣ٲ ،٫ك٬ٮ ّة٬ؿ َشح اٞ٣ة٬ل زٱؽ ،كٝؿرق اٛلٛذٰ.)Í( .
( )2ٵ٠ ٢ٕٚ ٫٩سٍل ،إٹ أف ٱ١ٮف ثَصٔح٪٤ٝ .ة :ٹ ٚؿؽ Êثَل ا٣ؿ٠ٮب كٍٗلق( .ثكذةف).
( )5كذ ٟ٣ٵً ٫٩ف ٱٛى ٢ا٣ؽ٣ٲ ،٢كٵف اٞ٣ىؽ ثة٘لًلٔح اٛلذةثٕح ،ك٠ ٰ٬ل٪١ح( .ثكذةف).
( )4ك٣ٮ ٠ةف ا٣ؿاصٕٞ٦ ٢ؽ نا؛ ٵف ا٣ؿا٠ت ٦كذٞؿ ٔىل ظٲٮاف.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵف ا٣ؿا٠ت ٝةٔؽ( .ثكذةف).
( )1كظةو ٢ذ ٟ٣أ١ل ٥إف أدٮا ثًل ٱك٧ٯ وٺة ٠ةٷٱًلء كا٣كضٮد كا٣ذك٤ٲ ٥أصـأٔل ٥كًف
٣لت ٔ٤ٲ٭ ٥اٌٞ٣ةء ،كإٹ كصت ا٣ؾ٠ؿ كاٌٞ٣ةء( .ز٬ؿة) (.)Í
(٩ )1ؽث نة .)Í( .كإف صٕ٤ٮا ٍٗل٬ة صةز.)Í( .

اٞ٣ؿاءة كا٣ذ١جٍل كا٣ذكجٲط كا٣ذن٭ؽ كا٣ذك٤ٲ ٥اٛلٕذةد ٦ة أ.٨١٦
 :كظٲر ًف ٱ٪١٧٭ ٥اٷٱًلء(٤٣ )4ؿ٠ٮع كا٣كضٮد ٱ٤ـ٦٭ ٥اٌٞ٣ةء ٔ٪ؽ اٵ،)4(٨٦
ذ٠ؿق أثٮ¬ َة٣ت كاٞ٣ة٬ل زٱؽ كأثٮ صٕٛؿ ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٵٍ٦ل اٙلكَل.
¬ :كٱٕٛٯ ٜل ٨ٔ ٥ا٣ؽـ ٚٲًل ٹ ثؽ ٜل ٨٦ ٫٪٦ ٥قٺح أك ٩عٮق ،ك٦ة
اقذ٘٪ٮا َٔ ٫٪ؿظٮق(ٞٔ )2ٲت كٝٮع ا٣ؽـ ٚٲ ٫كدىط وٺٔلِ٤٣ ٥صكرة ،كقٮاء
٠ةف ا٣ؽـ ٍٗ ٨٦ل اٛلىيل( )2أك  ٫٪٦إذا دٕؾر ٔ٤ٲ ٫ا٣ٮًٮء كا٣ذٲ ٥٧يف د ٟ٤اٙلةؿ.
¬ :كإذا زاؿ اٚلٮؼ ٔ٪٭ ٥يف ظةؿ ا٣ىٺة ٠ة٩ٮا  ٨٧٠ا٩ذ ٢ٞظة٨٦ ٫٣
ٚٲٕٲؽكف ً٠ل ٦ؿ( ،)5ذ٠ؿ ٬ؾق اٛلكأ٣ح يف ظٮا٨ل ا٣جٲةف .ك٢ٕ٣
¬
اٵد٩ٯ إٌف اٵٔىل،
٬ؾا يف ا٣ىٮرة ا٣سة٩ٲح(.)4
( )4ثة٣ؿأس.)Í( .
( )4كذ ٟ٣ٵف ٬ؾا ا٣ؾم ٤ٕٚٮق ٣ٲف ثىٺة ،كإً٩ل ٱ٤ٕٛٮ٣ ٫٩بٺ ٱٕؽكا  ٨٦ا٘٣ةَ٤ٚل .كظضح
اٳػؿٱٝ ٨ٮٚ(( :÷ ٫٣أدٮا ث٦ ٫ة اقذُٕذ( .))٥ثكذةف).
( )2كصٮث نة ك٣ٮ ػيش د ٫ٛ٤ثة٪٣ةر أك ا٣كٲ ٢إذا ٠ةف ٹ ٣لع ٙثعة ،٫٣كإف ٠ةف ٥لةؼ ٔ٤ٲ٫
اٵػؾ ٞٚٲ ٫٤ٕ٣ :٢ٱأيت ٔىل اٚلٺؼ ً٠ل يف ا٣ذٲٔ :٥٧ىل ٝٮؿ اٛلؾا٠ؿٱ٣ ٨لت َؿظ ]4[٫إذا
٠ةف ٹ ٣لع ٙث ،٫كٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٭َل ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ك٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ ٹ ٣لتÐ؛ ٵ٫٩
ٱؤدم إٌف ٞلْٮر ،ك٬ٮ اٵػؾ.
( )2يف (أ) ٨٦ :اٛلىيل أك ٍٗ ٨٦لق.
(٠ )5ةٛلذٲ ٥٧كصؽ اٛلةءٚ ،ٲٕٲؽكف ا٣ىٺة ك٣ٮ ٝؽ ػؿج ا٣ٮٝخ إذا زاؿ إ٣ؾر ك ٥٬يف
ا٣ىٺة ،كإف زاؿ كٝؽ ػؿصٮا  ٨٦ا٣ىٺة ٚٺ د٤ــ اٷٔةدة إٹ ٦ة داـ ا٣ٮٝخ.)Í( .
( )4يف ا٣جع ؿ ٦ة ٚ :٫ْٛ٣إف زاؿ اٚلٮؼ كيف ا٣ٮٝخ ثٞٲح ٚةٵك٣ٮف ٠ةٛلذٲ ٥٧كصؽ اٛلةء.
ا٣ىٮرة اٵكٌف يف اٵكَ٣ل ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ِلت اٷٔةدة إٹ ثؽ٣ٲ ٢ػةص.
Ê
(*) ك٠ؾا يف
(*) ٱٕٚ :ٰ٪أ٦ة يف اٵكٌف ٚٺ ٱٕٲؽكف ،ث ٢ٱكذ٧ؿكف  ٓ٦اٷ٦ةـ ،كٔ ٨٦ـؿ ٔ ٫٪ثٕؽ ٔ ٫٧٤ثـكاؿ
اٚلٮؼ ثُ٤خ وٺد ،٫كٝج ٫٧٤ٔ ٢ٱجٔ ٰ٪ىل وٺدٝ .٫ةؿ يف ا٣ـ٬ٮرٚ :إف ٝٲ :٢إف  ٨٦أو٢
اٜلؽكٱح أف  ٨٦كصت ٔ٤ٲ ٫ا٣ذأػٍل ٚىٺد ٫ثؽ٣ٲح ،ك ٨٦وٺد ٫ثؽ٣ٲح إذا زاؿ ٔؾرق كيف ا٣ٮٝخ
ثٞٲح أٔةد ٠ةٛلذٲٚ ،٥٧٭ٺ كصت ٔىلٔ ٨٦ Éـؿ ٝج ٢اُ٩صاؼ إ٣ؽك اٷٔةدة  ٓ٦ثٞةء ا٣ٮٝخ،
ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٬ :ٙؾا ٬ٮ اٞ٣ٲةس إٹ أف ْله ٬ؾق ثؽ٣ٲ( .٢ثكذةف).
(*) ٱٕ :ٰ٪يف اٛلؽإٚح.
-------------------------

[ ]4ك ِٛ٣ظةمٲح Ê:إٹ أف ٥لنٮا ٔ٤ٲ ٨٦ ٫إ٣ؽك أك ٍٗ ٨٦لق ك٠ةف ٝلع ٛنة( .دكارم) (.)Í

باب صالة انؼيديٍ

ٚ ٰ٬ؿض¬ َٔل ٔىل  .ٙ٤١٦ )4(٢٠كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٞ٣ةق ٥كأظؽ ٝٮٍف أيب
َة٣ت كأظؽ ٝٮٍف ا٣نةٚ :ٰٕٚؿض ٛ٠ةٱح .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف
ٚؿادل كيف ٍٗل¬
¬
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚإ١لة ق٪ح .ك ٰ٬دىط صًلٔح ك
ُ٦ص .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ دىط إٹ
يف ُ٦ص كيف صًلٔح( .)4كإذا وىل  ٨٦ٱٮصج٭ة ػ ٨٦ ٙ٤ٱٞٮؿ :إ١لة ق٪ح ًف ِلـا¬،٫
ػٺؼ ا٣نة.)2(ٰٕٚ
 :ككٝذ٭ة  ٨٦ثٕؽ َ٤ٮع Êا٣ن٧ف( )2إٌف ا٣ـكاؿ( .)5كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص:
( )4ركاق يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨ا٣كٲؽٱ ،٨كيف ا٣ٮايف ٔ ٨اٜلةدم كأيب إ٣جةس ،ك٬ٮ ٝٮؿ اٛل٪ىٮر
ثةٓص كأظؽ اظذًلٍف أيب َة٣ت كاٙلٛ٪ٲح ،ك٬ٮ ٝٮؿ ٞ٤٣ةق٠( .٥ٮا٠ت  ْٛ٣نة).
( )4كظضذ٭ ٥يف اٛلُص ٝٮؿ ا٪٣جٰ ÷(( :ٹ ٕلٕح كٹ دٍصٱ ٜإٹ يف ُ٦ص صة،))ٓ٦
َ ْ
َ ّ
كاٛلؿاد ثة٣ذٍصٱ ٜوٺة اٵًعٯ٪٤ٝ .ةٝ :ةؿ دٕةٌفْ :ص ف َط ِو ل َِربِّم َواْنَ ْرّ2ص [ا١٣ٮزؿ] كًف
ٱٛى ٢ثَل اٛلُص كٍٗلق ،كٵف ٔ ٢٧اٛلكَ٧٤ل ٝؽ صؿل ث٤ٕٛ٭ة يف اٞ٣ؿل كاٛلعةؿ ،كأ٦ة
اٚلرب ٚةٛلؿاد ث ٰٛ٩ ٫اٵ٤ٌٚٲحٞ٠ ،ٮ(( :÷ ٫٣ٹ وٺة ٘لةر اٛلكضؽ إٹ يف اٛلكضؽ)).
كظضذ٭ ٥يف امرتاط ا٘لًلٔح أف اٷ٦ةـ إذا ًف ٤لِص ٔةدت إٌف اٵو ٢يف وٺة ا٪٣ٮا،٢ٚ
ٚٲى٤ٲ٭ة أرثٕ نة ثذك٤ٲ٧ذَل ٍٗ ٨٦ل د١جٍلات كٹ ػُجح٪٤ٝ .ةٝ :ةؿ ÷(( :و٤ٮا ً٠ل
رأٱذ٧ٮٌل أويل)) ،ك٤ٕ٦ٮـ أً ٫٩ف ٱى٤٭ة إٹ ثة٣ذ١جٍلات ا٣ـكااؽٚ ،أ٦ة اٚلُجح ٚإً٩ل د١ٮف
 ٓ٦اٹصذًلع( .ثكذةف).
( )2كذ ٟ٣ث٪ةء ٔىل أو ٫٤أ٣ ٫٩لٮز اٹاذًلـ ثةٛلذ ،٢ٛ٪كٝؽ ٝؽ٪٦ة اٹظذضةج  ٫٣كٔ٤ٲٚ ٫أٗ٪ٯ
ٔ ٨د١ؿٱؿق( .ثكذةف).
( )2ٱٕ ٨٦ :ٰ٪ا٩جكةط ا٣ن٧ف ،كاٛلؿاد ثة٩جكةَ٭ة اٹ٩جكةط ٔىل اٵرض اٛلكذٮٱح كا٘لجةؿ إ٣ة٣ٲح.
(*) ٱٕ :ٰ٪ثٕؽ زكاؿ ا٣ٮٝخ اٛل١ؿكق.
(١٬ )5ؾا يف ا٣ذؾ٠ؿة ،كٝةؿ يف ا١٣ٮا٠ت :كاٛلؿاد إٌف كٝخ ا١٣ؿا٬ح ٝجٲ ٢ا٣ـكاؿÊ؛ ٵ١لة ٹ دىىل
يف كٝخ ا١٣ؿا٬ح( .ثكذةف).
(*) ٝٲ :٢كإذا ػؿج كٝذ٭ة ٝج ٢دًل٦٭ة ثُ٤خ ٠ة٘لٕ٧حٚ Éٲْ٪ؿ .كركم ٔ ٨اٛلٛذٰ ا٣ىعح.

دأػٍل٬ة
زٺزح أٱةـٝ ،ةؿ ٔجؽ آص ث ٨زٱؽ :ٱٕ ٰ٪يف ٔٲؽ اٵًعٯ  .)1(ٍٞٚكٱكذعت¬
ي
يف ٦ٮآً( )4ا٘لًلٔح ظذٯ ٤لِصكا ،كيف اُٛ٣ؿ ظذٯ ٱُٕ ٥أك ٱٍصب( )2ك٥لؿج
اُٛ٣ؿة ،كدٕضٲ ٢ا٣ىٺة يف اٵًعٯ( )2ز ٥ا٪٣عؿ ثٕؽ٬ة ز ٥ا ،٥ُٕ٣ذ٠ؿق ا٪٣ةرص.
¬ :كٱكذعت يف إ٣ٲؽ إّ٭ةر ا٣ـٱ٪ح ،كا٣ذُٲت ،كا٣رتٚٲ ،٫كأَ ٢٠ٲت
إُ٣ةـ ،كإ٠سةر ا٣ؾ٠ؿ ٔل٤ٲٺن كد١جٍلان  ٨٦أكؿ إٍ٣ص ص٭ؿ نا يف اٵقعةر كأَؿاؼ
ا٪٣٭ةر ،ك ٰ٬اٵٱةـ اٛلٕ٤ٮ٦ةت( ،)5كا٣ذٌعٲح يف ا٘لجة٩ح ،كاٚلؿكج إ٣ٲ٭ة ٤٣ىٺة
إٹ ا٪٣كةء(٦ ،)4رتصَ٤ل ،ظٛةة ،مة٬ؿٱ ٨ا٣كٺح(٣ )1ٸ٦ةـ( )1إف ٠ةف ٕ٦٭.)1(٥
 :كٱكذعت ا٣ذجٍ١ل إ٣ٲ٭ة إٹ ٣ٸ٦ةـ( )40ك ٨٦ٱذٕ ٜ٤ث .٫كإذا ٠ةف يف
( )4ٹ ٚؿؽ ٔىل أو ٢اٛل٪ىٮر ثةٓص.
( )4يف (ب)٦ :ٮًٓ.
( )2كذٛ ٟ٣لة ركم أ٠ ÷ ٫٩ةف ٹ ٱىيل وٺة ٔٲؽ اُٛ٣ؿ ظذٯ ٱُٛؿ ك٣ٮ ٔىل َشثح ٦ ٨٦ةء.
ٝةؿ  :#كٱكذعت أف ٱأ ٢٠ٱٮـ اُٛ٣ؿ ٝج ٢ا٣ىٺة ٓلؿات كدؿ نا ( .÷ ٫٤ٕٛ٠ثكذةف).
(ٞ٣ )2ٮ ٨٦(( :÷ ٫٣دؿؾ َٕة ٫٦كَشاث ٫يف ٔٲؽ اٵًعٯ إٌف أف ٱؿصٓ ٦ ٨٦ىٺة ٠ذت ٫٣
ٔجةدة قذَل أ ٙ٣ق٪ح))٩( .ضؿم) .كإذا قبٚ ٢ٺ ٱكذعت  ٫٣اٛلكةٔؽة ُٛ٤٣ؿٚ ،ٺ ٱُٛؿ؛ ٵ٫٩
أ .)Í( .٫٣ ٢ٌٚٵف اٵ٪٬ ٢٠ة ١٦ؿكقٞٚ ،ؽ دٔةق إٌف ١٦ؿكق ،ثؼٺؼ اُٛ٣ؿ يف ا،٢ٛ٪٣
كأٱٌ نة ٝؽ كردت اٵػجةر ثأف اٷ٩كةف ٱُٛؿ د١ؿ٦ح ٵػٲ ،٫كًف دؿد ٪٬ة( .ثكذةف).
ْ ُ
ْ َ ذ
اّلِل ِ ِف أَيذام ٌَ ْكيُ َ
اتّص [اٙلش]41
ٌٔ
( )5ٱٕ :ٰ٪ا٣ذٰ ٝةؿ آص دٕةٌفْ :ص َويَذن ُروا اشً
ٍ
ِ
ٍ
كاٛلٕؽكدات  ٰ٬أٱةـ ا٣ذٍصٱ٠( .ٜٮا٠ت).
( )4إٹ ا٪٣كةء ٚٺ ٥لؿص( .٨ثكذةف)ٝ .ةؿ يف اٍ٣صح ٔ ٨أيب َة٣ت :كاٛلؿاد ا٣ٺيت ٱْ٭ؿف
ا٣ـٱ٪ح ،ٹ إف ًف ٱْ٭ؿ١لة .كٔ ٫٪أ ٫٩ٱ١ؿق  ٞ٤ُ٦نة Ê؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٤لِص ٬ ٨٦ٮ  ٨٦ص٪ك٭ٚ ٨ذؽٔٮق
ٛ٩ك ٫إ٣ٲ٭ٝ .٨ةؿ  :#كاٛلؼذةر ٔؽـ ػؿكص٭ ٨؛ ٛ٣كةد ا٣ـ٦ةف( .ثكذةف).
(٧ٗ ٨٦ )1ؽق.
( )1أك كا٣ٲ.)Í( .٫
( )1إّ٭ةر نا ٤٣٭ٲجح.
( )40ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ٥لؿج إٹ يف ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٱٮايف ٚٲ ٫ا٣ىٺة؛ ٝ .÷ ٫٤ٕٛ٣ةؿ  :#كٵف
ذ ٟ٣أ٠سؿ ٘لًل ٫٣كزٱ٪ذ ٨٦ ٫أف ٥لؿج ك٤لذجف ٹ٩ذْةر ا٪٣ةس؛ ٵف اٛلأ٦ٮـ ٱ٪ذْؿ اٷ٦ةـ ٹ
ا١ٕ٣ف( .ثكذةف).

ا٘لجة٩ح ٦كضؽ ٍٗل ٦كٞٮؼ ٚ٭ٰ ٚٲ ٫أ .¬٢ٌٚكٱذُٮٔٮف ٝÊج٤٭ة ثؿٕ٠ذَل ،ٹ
ثٕؽ٬ة ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح١ٔ :ك ،٫كٝةؿ ا٣نةٝ :ٰٕٚج٤٭ة كثٕؽ٬ة ،كٝةؿ زٱؽ ث٨
ٔيل( :)4ٹ ٝج٤٭ة كٹ ثٕؽ٬ة .كٱؤ َّذف ٜلة ا٣ىٺة صةٕ٦ح .ك٣ل٭ؿ ثٞؿاءٔلة كصٮث نة يف
اٞ٣ؽر ا٣ٮاصت( .)4كٱٞؿأ ٚٲ٭ة ٦ة مةء  ٨٦ا٣كٮر  ٓ٦اٛ٣ةّلح.
 :كٱ١رب يف ا٣ؿٕ٠ح اٵكٌف ثٕؽ اٞ٣ؿاءة( )2قجٓ د١جٍلات( ،)2كيف ا٣سة٩ٲح
ٗلك نة ،كصٮث نة ٔ٪ؽ٩ة ،Êك٩ؽث نة ٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٝ .ٰٕٚةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫جؽآص ث ٨زٱؽ:
كإً٩ل ٣لت ٔ٪ؽ٩ة ا٣ذ١جٍل ٔىل ٝٮ٪٣ة ثأف ا٣ىٺة كاصجح ،ٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ١لة ق٪ح(.)5
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :اٛلكذعت ٗلف يف اٵكٌف كأرثٓ يف ا٣سة٩ٲح .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل
كا٪٣ةرص :قخ يف اٵكٌف كأرثٓ يف ا٣سة٩ٲح .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :زٺث كزٺث.
 :ك٩ؽب اٛ٣ى ٢ثَل ا٣ذ١جٍلات ثأف ٱٞٮؿ :آص أ٠رب ٠جٍل نا ،كاٙل٧ؽ ٓص
٠سٍل نا ،كقجعةف آص ث١ؿة كأوٲٺن .كٱؿ ٓ٠ثذ١جٍلة زة٪٦ح يف اٵكٌف كقةدقح يف
ا٣سة٩ٲح ٩ؽث نة .كٹ ٱٛى ٢ثة٣ؽٔةء ٝج٤٭ًل ،ػٺؼ اٛل٪ىٮÊر ثةٓص كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث٨
( )4كاػذةرق ٦ٮٹ٩ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص إقًلٔٲٝ ،# ٢ةؿ  :#ك٬ٮ ا٣ؾم د٣خ ٔ٤ٲ ٫اٵظةدٱر.
( )4كيف ا٣جعؿ كاٵ٦ةٍف :كصٮث نة¬ يف ا٣ؿٕ٠ذَل ٕلٲٕ نة.)Í( .
(*) كيف َشح ُلؿاف :كا٘ل٭ؿ ثةٞ٣ؿاءة ٚٲ٭ة ٍ٦صكع إصًلٔ نة؛ إذ ًف ْلذ ٙ٤ا٣ؿكاٱح يف ذ٨ٔ ٟ٣
ا٪٣جٰ ÷ كٔ ٨ا٣ىعةثح كا٣ذةثَٕل .كٱؤػؾ أٱٌ نة ٛ٦ ٨٦٭ٮـ اٵز٬ةر ا٣ٮصٮب¬ يف
ا٣ؿٕ٠ذَل ٝ ٨٦ٮ :٫٣ثٕؽ ٝؿاءة اٵكٌف ،زٝ ٥ةؿ :كيف ا٣سة٩ٲح ٗلف ٠ؾ ،ٟ٣أم :ثٕؽ ٝؿاءٔلة،
ٚأٚ٭ ٥كصٮب اٞ٣ؿاءة ظٲر ردت ا٣ذ١جٍل ٔىل اٞ٣ؿاءة يف ا٣ؿٕ٠ذَل ،كٝؿر ٬ؾا ٧٤٣ؾ٬ت.
( )2يف (د) :ثٕؽ ٝؿاءة اٛ٣ةّلح.
(*) مسأمة٣ :ٮ دؿؾ اٞ٣ؿاءة يف وٺة إ٣ٲؽ ق٭ٮ نا يف ا٣ؿٕ٠ذَل أدٯ ثؿٕ٠ح زة٣سح ،كٱ١رب ٚٲ٭ة
ٗلف د١جٍلات ٨٦( .ػٍ ا٣ذ٭ة .)ٰ٦كٝٲ :٢ٱأيت¬ ثؿٕ٠ذَل ٱٞؿأ ٚٲ٭ًل كصٮث نة.
( )2ص٭ؿ نا كصٮث نة .كٝٲ :٢ك٣ٮ رس نا.Ê
(*) ك ٢٬دنرتط ا٧ُ٣أ٩ٲ٪ح ثَل  ٢٠د١جٍلدَل ٠ة٘ل٪ةزة أـ ٹ؟ اٛلؼذةر أ ٫٩ٹ ٱنرتط؛ ٵف ٢٠
د١جٍلة يف ا٘ل٪ةزة ث٧سةثح رٕ٠ح ،ٹ ٪٬ة.)Í( .
( )5كٝؽ ذ٠ؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أف ٪ٕ٦ٯ كصٮُلة ٬ٮ ٠ٮ١لة َشَ نة يف وعح ا٣ىٺة ٨٧ٚ ،دؿ٠٭ة
أٔةد.

اٙلكَل( .)4كٝةؿ ٦ة ٟ٣كا٣نة :ٰٕٚإف ا٣ذ١جٍلات ٝج ٢اٞ٣ؿاءة يف ا٣ؿٕ٠ذَل  ٕ٦نة.
كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛحٝ :ج٤٭ة يف اٵكٌف كثٕؽ٬ة يف ا٣سة٩ٲح .كٝةؿ أثٮ
ظ٪ٲٛح ٱٛى ٢ثَل ا٣ذ١جٍلات ثك١ذ.٫
¬ ٨٦ :دؿؾ مٲب نة  ٨٦ا٣ذ١جٍلات ا٣ٮاصجح أٔةد ا٣ىٺة يف كٝذ٭ة ،ٍٞٚ
كقٮاء ٠ةف ٔ٧ؽ نا أك ٩كٲة ٩نة( .)4ك٠ؾ ٟ٣اٛلؤدٍٗ ٥ل اٛلكجٮؽ إذا دؿؾ مٲب نة ٪٦٭ة.
 ٨٦ :أدرؾ اٷ٦ةـ ٝج ٢ٱؿ٠ ٓ٠رب ٦ ٫ٕ٦ة أدرؾ كّل٦ ٫٪ٔ ٢٧ة ٝؽ Éقج٫ٞ
ث ،)2(٫كإف أ ٫٪١٦ٱأيت ثٝ ٫ج ٢ٱؿ ٓ٠أك ثًٌٕ٠ ،)2(٢ٕٚ ٫ل إذا أدر ٫٠را ٕ٠نة(،)5
ٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :كذ٩ ٟ٣ؽب ،)4(Êكٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ث٢
كصٮب يف ا٣ىٮردَل  ٕ٦نة( .)1كٹ ٱ١رب ٦ة دٕؾر ٔ٤ٲ ٫يف ظةؿ ر٠ٮ ،)1(٫ٔÊػٺؼ
أيب ظ٪ٲٛح كٞل٧ؽ ،كٹ يف ا٣ؿٕ٠ح Êا٣سة٩ٲح ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة.ٰٕٚ
 ٨٦ :أدرؾ¬ اٷ٦ةـ يف ا٣ؿٕ٠ح ا٣سة٩ٲح ٠رب ٦ ٫ٕ٦ة أدر ،٫٠كّل٦ ٫٪ٔ ٢٧ة قج٫ٞ
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةرٝ .ةؿ قٲؽم اٛلٛذٰ كاٛلذٮٔ ٢٠ىل آص  :#ك٬ٮ ا٣ؾم رأٱ٪ة ٔ٤ٲ٫
أ٬ة٣ٲ٪ة .كاػذةرق يف ا٣ٮاث ،٢ك٦س ٫٤يف ا٣جكذةف.
( )4ٵف وٺة إ٣ٲؽ ٹ دًٞص ثٕؽ ػؿكج كٝذ٭ة.
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣اٷ٦ةـ ًة( .))٨٦ثكذةف).
(ّ )2ة٬ؿ اٵز٬ةر كَشظ ٫ػٺؼ ذ ،ٟ٣ظٲر ٝةؿ :كٱذع ٢٧اٷ٦ةـ ٦ة ً٦ ٫٤ٕٚل ٚةت ا٣ٺظٜ
 ٨٦ا٣ذ١جٍلات ،كٱك ٍٞذ ٟ٣اٛ٣ةاخ ٔ ٨ا٣ٺظ .ٜكّة٬ؿق أ ٫٩ٹ ٱ٪ؽب كٹ ٣لت.
(ٝ )5ةؿ يف ا١٣ٮا٠ت ٦ة ٝ :٫ْٛ٣ؽ صةء اٞٛ٣ٲ ٫ظك٪٬ ٨ة ثٕجةرة اٚ ،ٓ٧٤٣ؾ٠ؿ أ ٫٩ٱ١رب ٦ة
أٝ ٫٪١٦ةا نًل يف ٬ؾق ا٣ىٮرة ظٲر أدر ٫٠را ٕ٠نة ،كًف ٱؾ٠ؿق يف ا٣ىٮرة اٵكٌف ظٲر أدر٫٠
ٝةا نًل ،كاٙلٚ ٥١ٲ٭ًل كاظؽ٠( .ٮا٠ت).
( )4كٝٲ :٢ٹ ٱكذعت ،كرصع٦ ٫ٮٹ٩ة ٝ ،#ةؿ :ٵ ٫٩ٱؤدم إٌف ٟلةٛ٣ح اٷ٦ةـ٩( .ضؿم
ث .)٫ْٛ٤ثؼٺؼ ٦ة إذا أدر ٫٠را ٕ٠نة ٚٲكذعت  ٫٣أف ٱأيت ثًل أ ٨٦ ٫٪١٦ا٣ذ١جٍلات؛ ٵف
اٛلؼةٛ٣ح ًف ّلى ٢ث٧ضؿد ا٣ذ١جٍل ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٘٣ٲر.
( )1ظٲر أدرٝ ٫٠ج ٢أف ٱؿ ٓ٠كرا ٕ٠نة.
(ٝ )1ةؿ يف ا٣جكذةف :كٹ ٱ١رب ٦ة دٕؾر ٔ٤ٲ ٫يف ظةؿ ر٠ٮع ٛ٩ك٫؛ ٵف ذ ٟ٣يف ٍٗل ٞل.٫٤

ثٚ ٫ٲ٭ة ،كزاد د١جٍلدَل ثٕؽ ٚؿاغ اٷ٦ةـ  ٨٦ا٣ذ١جٍلات كصٮث نة ،ز ٥ٱؿ ،٫ٕ٦ ٓ٠ك٠ؾا
٣ٮ أدر ٫٠را ٕ٠نة( .)4كٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل ٹ ٱـٱؽ مٲب نة؛ ٵ١لة د١ٮف زة٩ٲح ٪ٔ ٫٣ؽق.
 :إذا وىل ٬ؽكم ػ٦ ٙ٤ؤٱؽم(ٚ )4إ ٫٩ٱ١رب ا٣ـااؽ ٪ٔÉؽق ثٕؽ ٚؿاغ
اٷ٦ةـ  ٨٦د١جٍلاد ،٫كإف وىل ٦ؤٱؽم ػ٬ ٙ٤ؽكم ٠ةف ٟلٍل نا( )2يف ا٣ـااؽ ثَل
أف ٱ١رب  ٓ٦إ٦ة ٫٦أك ٱك١خ( .)2ك ٨٦قج ٜإ٦ة )5(٫٦ثذ١جٍلة أك أ٠سؿ ًف دٛكؽ¬
وٺد ٫إذا أٔةد٬ة ثٕؽ د١جٍلة اٷ٦ةـ.
¬ :كإذا ٚؿغ اٷ٦ةـ  ٨٦ا٣ىٺة ٠رب ٩ؽث نة زٺث د١جٍلات( )4ص٭ؿ نا ،ز ٥ٱىٕؽ
٪٦ربق( )1أك راظ٤ذ ٫كٹ ٱٕٞؽ( ،)1ز ٥ٱ١رب دكٓ د١جٍلات( ،)1ز٥ ٥لُت ػُجح ٱٛى٢
ثَل ٚىٮٜلة ثٞٮ :٫٣آص أ٠رب ،آص أ٠رب ٹ إ ٫٣إٹ آص كآص أ٠رب ٠جٍل نا ،كاٙل٧ؽ ٓص ٠سٍلان
ٔىل ٦ة

٬ؽا٩ة()40

كأكٹ٩ة كأظ٪٣ ٢ة ُ ٨٦لٲ٧ح اٵٕ٩ةـ .ٱٞٮ٦ ٫٣ؿة ثٕؽ ا٣ذ١جٍلات

(ٚ )4إف ػيش أف ٱؿ ٓٚرأقٝ ٫جٔ ٢ـؿ وٺدÊ٫؛ ٵ١لًل ٚؿض ٠ةٞ٣ؿاءة ا٣ٮاصجح.
(ٔ )4ىل أظؽ ٝٮ٣ٲ :٫إ١لة ٚؿض.
( )2كيف َشح اٵز٬ةر اظذًلٹف :أظؽً٬ل :ٹ ٱ١ربً٠ Êل إذا أ ٨٦اٷ٦ةـ ًف ٱذةثٕ ،٫ك٬ٮ اٛلؼذةر.
ٚإف ً ٢ٕٚف دٛكؽ¬؛ ٵ ٫٩زٱةدة ذ٠ؿ( .دجُصة).
اٛلؼذةر ٱك١خٚ .إف  ٢ٕٚقضؽ ٤٣ك٭ٮ كًف دٛكؽ.)Í( .
¬
()2
( )5كأ٦ة اٛلنةر٠ح ٚٺ دِص  Êكِلـا٠ ٫أر٠ةف ا٣ىٺةٔ( .لة .)ٰ٦كٝٲ٠ :٢ذ١جٍلة اٷظؿاـ.
(ٔة٦ؿ) .كٔ ٨ظسٲر :ٹ دٛكؽ كٹ ٱٕذؽ ُلة.
(٬ )4ؾا ذ٠ؿق اٜلةدم كا٪٣ةرص ’ٝ ،ةؿ  :#كًف أصؽ ذ ٟ٣يف ٨لء ٠ ٨٦ذت اٙلؽٱر ثٕؽ
ثعسٰ ٔ ٨ذٚ ٟ٣ٲ٭ةٝ ،ةؿ :كّة٬ؿ ٠ٺ٦٭ًل أ ٫٩اقذعكةف ْ٩ ٨٦ؿً٬ل؛ ٣ٲٕ ٥٤ا٪٣ةس أٝ ٫٩ؽ
ٚؿغ  ٨٦وٺد٫؛ ٵف ا٣ذك٤ٲ ٥ٹ ٱ ٰٛ١يف ذ ،ٟ٣كإً٩ل ٱٕ ٥٤ثٌٕ٭ ٥دكف ثٕي( .ثكذةف).
(*) ٦ؿق٤ح.
( )1كٱكٔ ٥٤ىل ا٪٣ةس.
( )1كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٹ أذاف ٚٲ٭ة ،ثؼٺؼ ا٘لٕ٧ح ٚٲٕٞؽ؛ ٵف ٪٬ةؾ أذا ٩نة( .ثكذةف).
(٦ )1ذٮا٣ٲح ٦ؿق٤ح .ك٬ٮ يف إ٣ٲؽٱ ٕ٦ ٨نة.
(١٬ )40ؾا يف اٹ٩ذىةر كا٣ذؾ٠ؿة ،كا٣ؾم يف اٍ٣صح كا ٓ٧٤٣كا٣ذٞؿٱؿٔ :ىل ٦ة أُٔة٩ةٝ .ةؿ :#
ك٬ؾا ا٣ذ١جٍل ق٪ح؛ ٞ٣ٮؿ ٔذجح ث٦ ٨كٕٮد٬ :ٮ  ٨٦ا٣ك٪ح .ك٬ٮ ٹ ٱٞٮؿ إٹ ٔ ٨دٮٝٲ( .ٙثكذةف).

ا٣ذكٓ ،ك٦ؿة ثٕؽ اٙل٧ؽ كا٣ىٺة ٔىل ا٪٣جٰ كآ ،٫٣ك٦ؿة ثٕؽ ا٣ٮِٔ( .)1ك٬ؾا ا٣ؽٔةء
يف اٵًعٯ¬  ،ٍٞٚيف ػُجذٲ ٕ٦ ٫نة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨يف اٵكٌف ،)2(ٍٞٚ Êكٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣ٮايف :إ ٫٩يف اٚلُجح اٵكٌف يف إ٣ٲؽٱ ٕ٦ ٨نة(ٚ .)2إذا ٚؿغ ٨٦
اٚلُجح اٵكٌف ٠رب قجٓ د١جٍلات زٕٝ ٥ؽ ،زٝ ٥ةـ كػُت زة٩ٲح ،كٱ١رب ثٕؽ اٛ٣ؿاغ
٪٦٭ة قجٓ د١جٍلات.
¬ :كٱؾ٠ؿ يف اٚلُجح اٵكٌف  ٨٦اُٛ٣ؿ كصٮب اُٛ٣ؿة( )2كأظ١ة٦٭ة ،كيف
اٵكٌف  ٨٦اٵًعٯ اٵًعٲح كأظ١ة٦٭ة .ك٬ؾا ا٣ؾم ثٕؽ ا٣ىٺة ٩ ٫٤٠ؽب.
٤ٚٮ ػُت ٞلؽز نة أصـأ¬ق( ،)5ك٠ؾ٣ ٟ٣ٮ دؿؾ ا٣ذ١جٍلات ا٣ذٰ ٚٲ٭ة ،كإف دؿؾ
اٚلُجح صةز ،كإف ٝؽ٦٭ة ٔىل ا٣ىٺة أٔةد٬ة ثٕؽ٬ة ٩ؽث نة ،كٱ٪ىذٮف ٜلة ٩ؽث نة،
كٱ١ربكف ظةؿ د١جٍل اٷ٦ةـ ،كٱى٤ٮف ٔىل ا٪٣جٰ كآ٪ٔ ٫٣ؽ ذ٠ؿق  .٫٣كإف ػُت
ٜلة ثٕؽ ا٣ـكاؿ أصـأ¬ق( .)4ز ٥ٱؿصٓ اٷ٦ةـ( )1يف َؿٱٍٗ ٜل َؿٱ ٫ٞاٵكٌف ٩ؽث نة ٪٬ة
ٹ يف ا٘لٕ٧حٔ ٢ٕٛ٠ ،يل .)1(#
 :ك ٨٦وٺ٬ة ٛ٪٦ؿد نا وىل ً٠ل¬ دٞؽـ قٮاء إٹ اٚلُجح( .)1كٝةؿ زٱؽ ث٨
( )4ك٬ؾق  ٰ٬اٛ٣ىٮؿ.
(ً٠ )4ل يف اٵز٬ةر.
(ٝ )2ة٣ٮا :إٹ أ ٫٩ٱٞذُص يف اُٛ٣ؿ ٔىل ٝٮ :٫٣كاٙل٧ؽ ٓص ٠سٍل نا ،كيف اٵًعٯ ٱذ ٥إٌف آػؿق،
ك٦س ٫٤يف اٹ٩ذىةر( .ثكذةف).
( )2كصٮث نة إف ٠ة٩ٮا صةَ٤٬ل ،ك٩ؽث نة إف ٠ة٩ٮا ٔةرَٚل.)Í( .
()5ٵف اٚلُجح ٪٬ة ٣ٲكخ  ٨٦ا٣ىٺة ،ثؼٺؼ ا٘لٕ٧ح( .ثكذةف).
(*) ظؽز نة أو٘ؿ ً٠ل ٱأيت ٝؿٱج نة .ٹ ٚؿؽ.)Í( .
ٛ٤٣ؿض ،ذ٠ؿق يف ا٣ٮايف ،ك٦س ٫٤يف ا٣جعؿٝ .ةؿ اٷ٦ةـ
É
(ٚ )4إف ٩ٮا٬ة ٕ٤٣ٲؽ كا٘لٕ٧ح ًف ِلـئ
٤لٲٯٚ :ل ٍ٤اٛ٣ؿض ثة٤ٝ .٢ٛ٪٣خ :ث ٢ٹػذٺؼ ا٣ٮٝخ.
( )1كاٛلؤٓلٮف.
( )1ك١٬ؾا ٠ةف ا٣ؿقٮؿ ÷ ٱ( .٫٤ٕٛثكذةف).
( )1ظٲر ٠ةف كظؽق ،ٹ إف ٠ةف ٔ٪ؽق صًلٔح ٚذىط¬؛ ٣ٲٕؿٚ٭ ٥ا٣ٮاصت كاٛلك٪ٮف ،ك٬ٮ
ّة٬ؿ اٵز٬ةر.

ٔيل كأثٮ ظ٪ٲٛح يف ركاٱح ٔ٪٭ًل :إ ٫٩ٱى٤ٲ٭ة أرثٓ رٕ٠ةت ٛ٦ىٮ٣ح ثذك٤ٲ٧ذَل()4

ثٍ٘ل د١جٍلات.
 :كػُجح إ٣ٲؽ ْلة ٙ٣ػُجح ا٘لٕ٧ح يف دأػؿ٬ة ،كٔؽـ كصٮُلة ،كٔؽـ
إٞ٣ٮد ٝج ٢اٚلُجح ،كيف وعذ٭ة  ٨٦اٛلعؽث( )2ك ٨٦اٛ٣ةق ٜك ٨٦اٛلؿا ،)2(ٜ٬ٹ
 ٨٦ا٘ل٪ت( )2كاٛلؿأة( ،)5كيف ٔؽـ اٵذاف ٜلة ،كيف ا٣ذ١جٍلات ا٣ـكااؽ( ،)4كيف
ذ٠ؿٓ ٥٬ص ٔ٪ؽ ذ٠ؿ اٷ٦ةـ  ،٫٣كوٺٔلٔ ٥ىل ا٪٣جٰ ٔ٪ؽ وٺد٤ٔ ٫ٲ.٫
 :كد١جٍل ا٣ذٍصٱ ٜكاصت ٦ؿة( )1ثٕؽ  ٢٠وٺة ٚؿض ،ك٦ؿدَل ق٪ح،
ذ٠ؿق ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص .كٝةؿ أثٮ َة٣ت٬ :ٮ¬ ق٪ح  ،٫٤٠ك٬ٮ ٨٦
مٕةر اٷقٺـ(.)1
( )4كذ ٟ٣ٵ١لة ٔ٪ؽ ٥٬ٹ دىط إٹ يف صًلٔح .كٝؽ دٞؽـ اٹظذضةج ٪٣ة كٜل( .٥ثكذةف).
( )4ظؽز نة أو٘ؿ .ث ٢ٹ ٚؿؽ.)Í( .
( )2اٞ٣ٲةس¬ أ١لة ٹ ِلـئ  ٨٦اٛ٣ةق ٜكاٛلؿاٜ٬؛ ٵ١لة دك ٍٞا٘لٕ٧ح يف ظةؿ ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
ئ ٔىل
(مة .)ٰ٦ك٦س ٫٤يف ظةمٲح ا٣كعٮٍفٝ ،ةؿ ٚٲ٭ة :ك٣ٮ ػُت اٛلؿا ٜ٬كاٛ٣ةقً ٜف ِلـ ¬
ٞ٦ذًص اٵز٬ةر يف ٝٮ٠ :٫٣ة٘لٕ٧ح.
(*) ك ٢٬ٱنرتط يف وعح ا٪٣ؽثٲح ظٌٮر إ٣ؽد ٠ة٘لٕ٧ح؟ ٹ ٱنرتط( .مة .)ٰ٦كّة٬ؿ
اٵز٬ةر ٱنرتط¬ ذٟ٣؛ ٵً ٫٩ف ٱٕؽق  ٨٦كصٮق اٛلؼةٛ٣ح يف ػُجح ا٘لٕ٧ح.)Í( .
ئ  ٨٦ا٘ل٪ت٬( .ج٦ .)٢ة ًف ٱٚ ٨١ٲ٭ة ٝؿآف .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ Êإذا
( )2كّة٬ؿ اٵز٬ةر أ١لة ِلـ ¬
٠ةف ٦كذ٭ ١٤نة.
كاٚل٪سٯ.
¬
()5
( )4ٱٕ :ٰ٪أف ٕل٤ح ا٣ذ١جٍل زااؽ يف ػُجح إ٣ٲؽ؛ إذ ٹ د١جٍل يف ػُجح ا٘لٕ٧ح.
َ ُ َ ُّ ذَ ََ
ُ
َ
اّلِل لَع ٌَا ْ َداز ًْ ّص [ا٣جٞؿة ]415كٝؽ ٝةؿ أ٢٬
( )1ظضح  ٨٦أكصجٝ ٫ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوْلِ ه ِْبوا
ا٣ذٛكٍل :إف اٛلؿاد ٔؽة وٮـ رٌ٦ةف ،كا٣ذ١جٍل ٔ٪ؽ إً٠ل ٫٣كدًل ،٫٦كاٵًعٯ ٞ٦ٲف
ٔ٤ٲ .٫كظضح ٝ ٨٦ةؿ :إ ٫٩ق٪ح أ٠ ÷ ٫٩ةف ٥لؿج ٱٮـ اُٛ٣ؿ كٱٮـ اٵًعٯ را ٕٚنة
وٮد ٫ثة٣ذ٭٤ٲ ٢كا٣ذ١جٍل ،كأ٦ ٢ٝة ٤ل٤ٔ ٢٧ٲ ٫ا٪٣ؽب كاٹقذعجةب .كأ٦ة اٳٱح ٚٺ
دُصٱط ٚٲ٭ة؛ ٵ٤ ٫٩لذ ٢٧د١جٍل ا٣ىٺة اٛل١ذٮثح( .ثكذةف).
( )1كٱكذعت د١ؿٱؿق ٔٞٲت اٛ٣ؿض زٺث ٦ؿات.)Í( .

كٱٍصع ٔٞٲت وٺة¬

إ٣ٲؽ()4

كا٘ل٪ةزة كاٌٞ٣ةء

كا٪٣ٮا)4(٢ٚ

ٔ٪ؽ اٜلةدم،

ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل( )2كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح.
 :ككٝذٚ ٨٦ ٫ضؿ ٔؿٚح إٌف ُٔص آػؿ أٱةـ ا٣ذٍصٱ ،ٜك٬ٮ راثٓ¬ ا٪٣عؿ .كٝةؿ
أثٮ ظ٪ٲٛح :إٌف ُٔص ٱٮـ ا٪٣عؿ .كوٛذ :)2(٫آص أ٠رب ،آص أ٠رب ،ٹ إ ٫٣إٹ آص كآص
أ٠رب ،آص أ٠رب كٓص اٙل٧ؽ ،كاٙل٧ؽ ٓص ٔىل ٦ة ٬ؽا٩ة كأكٹ٩ة كأظ٪٣ ٢ة ُ ٨٦لٲ٧ح اٵٕ٩ةـ.
 :ك٩ ٨٦كٲٞٔ )5(٫ٲت وٺة ٌٝةق ٦ة دا٦خ¬ أٱةـ ا٣ذٍصٱ ،)4(ٜكٝٲ٦ :٢ة داـ
يف اٛلكضؽ .كٝةؿ ٞل٧ؽ :ٱٛٮت ثة١٣ٺـ ثٕؽ ا٣ىٺة .كأٱة ٫٦اٵٱةـ اٛلٕؽكدات.
 :ك٩ؽب ا٣ذ١جٍل ٱٮـ اُٛ٣ؿ( ٨٦ )1ػؿكج إ٦ة٦٭ة إٌف أف ٥لُت)1(Ê
د١جٍلان ٦ؿقٺن .كٝةؿ ا٪٣ةرص :إ٣ ٫٩لت ٘٦ ٨٦ؿب ٣ٲ٤ح اُٛ٣ؿ إٌف ُٔص ٱٮ٫٦
ػ ٢٠ ٙ٤وٺة ،ركاق ٔ ٫٪يف ا٣جعؿ.
( )4ٱْ٪ؿ  ٢٬ٱكٞٔ ٨ٲت قضؽيت ا٣ك٭ٮ؟ اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٱك٨؛ ٵ٣ ٫٩ٲف ثىٺة٬( .ج.)٢
كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف :ٱك ، ¬٨ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر .كيف ثٕي اٙلٮا٨ل إذا دأػؿ ٤ٕٚ٭ًل.
( )4كاٛل٪ؾكرة كرٕ٠ذٰ اُ٣ٮاؼ٬( .ؽاٱح).
(ٚ )2ٺ د١جٍل ٔ٪ؽٞٔ ٥٬ٲت ا٪٣ٮا( .٢ٚز٬ٮر).
(٬ )2ؾق ا٣ىٛح ذ٠ؿ٬ة يف اٛل٪ذؼتٝ ،ةؿ أثٮ َة٣ت :ك٬ؾا أم٭ؿ ٔ ٨ا٣ك ،ٙ٤كاٙلضح ٔىل
ذ٦ ٟ٣ة ركل زٱؽ ثٔ ٨يل ٔٔ ٨يل  %أٝ ٫٩ةؿ :آص أ٠رب آص أ٠رب ،ٹ إ ٫٣إٹ آص كآص أ٠رب،
آص أ٠رب كٓص اٙل٧ؽ .كاقذعك ٨اٜلةدم ٞٔ #ٲت ٬ؾا :كاٙل٧ؽ ٓص ..إ٣غ؛ ٛلة كرد يف
ذَ ََ
َ ُ َ
ُ
َ
هُّ
اّلِل لَع ٌَا ْ َداز ًّْص [ا٣جٞؿة ،]415:كظٲر
ْبوا
اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح ظٲر ٝةؿ دٕةٌفْ :صوْلِ ِ
ْ َ ذ ََ َ َ ََ ُ ْ ْ َ َ َْ
َ ْ ُُ
يٍثِ اْلجْ َك ِ
امّص [اٙلش( .]22:ثكذةف).
ٝةؿْ :ص ِِلذنروا اشً اّلِل ِ لَع ٌا رزرًٓ ٌَِ ةِٓ

دٕ٧ؽ٦( .ىةثٲط).
¬
( )5أك
(ٝ )4ٲةق نة ٔىل ا٣ؿ.ٰ٦
(*) ك٣ٮ ٝؽ أظؽث أك ّلٮؿ.
(*) كذ ٟ٣ٵف كٝخ ا٣ذ١جٍل ثةؽ ،ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ صٕٛؿ( .ثكذةف).
( )1ك٠ؾا يف اٵًعٯ ،ذ٠ؿق يف اٵزًلر.)Í( .
(٬ )1ؾا يف ظ ٨٦ ٜٹ ٱىيل ،كأ٦ة  ٨٦ٱىيل ٚعذٯ ٱٍصع يف ا٣ىٺةَ( .شح أزًلر) ٫٤ٕ٣ .ٱؿٱؽ
أ ٫٩ٱـٱؽ ٱ١رب ثٕؽ اٛ٣ؿاغ  ٨٦ا٣ىٺة ظذٯ ٥لُت اٚلُٲت.)Í( .

باب صالة انكعٕف(ٔ )4اخلعٕف

ً٬ل ٱكذٕ٧ٺف يف ا٣ن٧ف كا٧ٞ٣ؿ  ٕ٦نة .كٝٲ :٢إف ا١٣كٮؼ اق٣ ٥ؾ٬ةب
ثٕي ا٪٣ٮر ٚٲ٭ًل ،كاٚلكٮؼ ٣ؾ٬ةثٚ ٫٤٠ ٫ٲ٭ًل .كٝٲ :٢إف اٚلكٮؼ¬ ػةص يف
ا٧ٞ٣ؿ كا١٣كٮؼ ٱٕ٧٭ًل .كً٬ل  ٨٦آٱةت آص ا٣ذٰ ٥لٮؼ ُلة ٔجةدق ،ٹ ٱ١كٛةف
ٛلٮت أظؽ كٹ ٙلٲةد.٫
 :ك ٰ٬ق٪ح٦ Êؤ٠ؽة ،كٱؤذف ٜلة ا٣ىٺة صةٕ٦ح( .)2كوٛذ٭ة رٕ٠ذةف يف
 ٢٠رٕ٠ح ٗلكح¬ ر٠ٮٔةت؛ ٵ ٫٩اٵ٠سؿ  ٢ٕٚ ٨٦ا٪٣جٰ ÷ كٔيل  ،#كٝؽ ركم
ٔ ÷ ٫٪يف  ٢٠رٕ٠ح ر٠ٮٔةف ،كركم أرثٕح يف  ٢٠رٕ٠ح ،كركم قذح ٚٲ٭ًل،
كركم رٕ٠ذةف ٪٤ٝ .ٍٞٚة :كٱٞؿأ يف  ٢٠رٕ٠ح ٪٦٭ة اٛ٣ةّلح Êك٦ة مةء  ٨٦ا٣كٮر(،)2
كاقذعك ٨اٜلةدم  ٓ٦اٛ٣ةّلح ا٣ى٧ؽ كا ٜ٤ٛ٣قجٓ ٦ؿات( ،)2أك  ٢٠كاظؽة قجٕ نة.
¬
كإ٣ةَش ٚٲك٢ٕ٧
É
كٱ١رب يف  ٢٠أذؽÉاؿ ٪٦٭ة اٷ٦ةـ كاٛلؤد ٥كاٛلٛ٪ؿد إٹ يف اٚلة٦ف
( )4فائدةٝ :ٲ :٢إف ا٣كجت يف ٠كٮؼ ا٣ن٧ف كا٧ٞ٣ؿ أ ٫٩ٱ٪ـؿ أظؽً٬ل يف أظؽ قخ ٪٦ةزؿ،
ك :ٰ٬اُ٪٣ط ،كا٘لج٭ح ،كا٣ـثة٩ة ،كا٪٣سؿة ،كقٕؽ ث ،ٓ٤كٞ٦ؽـ ا٣ؽ٣ٮٚ ،إذا ٩ـ٣خ ا٣ن٧ف
يف إظؽل ٬ؾق اٛل٪ةزؿ يف ٱٮـ زة ٨٦كٍٔصٱ ٨أك دةقٓ كٍٔصٱ٩ ٨ةدر نا ،أك أرثٕح ٍٔص أك
ٗلكح ٍٔص يف ا٧ٞ٣ؿ ٩ةدر نا ٠ةف قجج نة يف ا١٣كٮؼ  .ك٬ؾا ٱ٪جٰ٘ ظ ٫ْٛٵص ٢د٤جٲف
ا٣جةَ٪ٲح .كٝؽ ٝٲ :٢إف ا٣كجت ٍٗل ذ.ٟ٣
(٩ )4ؽث نة ¨٦ؿة كاظؽة.)Í( .
( *) كإذا ٝةؿ :ظٰ ٔىل ا٣ىٺة أك ٧٤٬ٮا إٌف ا٣ىٺة ٚٺ ثأس ثؾ.)Í( .ٟ٣
(٬ )2ؾا ذ٠ؿق زٱؽ ثٔ ٨يل  #كأثٮ ظ٪ٲٛحٝ ،ةؿ  :#ك٬ٮ اٛلؼذةر؛ ٵً ٫٩ف ٱؿد ٔ ٨ا٣ؿقٮؿ ÷
ٚٲ٭ة ٝؿآف َٕ٦ل .كاقذعكةف اٜلةدم ً٠ #ل دؿلٝ ،ةؿ اٜلةدم  :#كًف ٱؾ٠ؿ ذٟ٣
أظؽ ٰ٪١٣ ،اقذعك٪ذٝ .٫ةؿ ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ا١٣ٮيف :و٤ٲخ ػ ٙ٤اٜلةدم #
ا١٣كٮؼ ٚكأ٣ذًٔ ٫ل ٝؿأ ٞٚةؿ :ا١٣٭ ٙك٦ؿٱ ٥كَ ٫كاُ٣ٮاقَل( .ثكذةف).
(*) كٔجةرة ا٣ذؾ٠ؿة :كيف  ٢٠رٕ٠ح  ٓ٦اٙل٧ؽ ا٣ى٧ؽ كا ٜ٤ٛ٣قجٕ نة قجٕ نة .ك٠ؾا يف اٵز٬ةر.
كإذا ٝؿأ ٍٗل ا٣ى٧ؽ كاٚ ٜ٤ٛ٣ٺ ٱٞؿؤق قجٕ نة ،ث٦ ٢ؿة كٝؽ أصـأ Éق( .وٕٲرتم).
( ٕ٦ )2نة.

ٚٲ٭ًل اٷ٦ةـ كاٛلٛ٪ؿد ،ك٤ل٧ؽؿ اٛلؤد.٥
ك٣ل٭ؿ()4

ثةٞ٣ؿاءة ٚٲ٭ًل ،كإف مةء ػةٚخ ،ذ٠ؿق اٜلةدم¬ كاٛلؤٱؽ ثةٓصٝ ،ةؿ

اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٠ؾا يف قةاؿ Êا٪٣ٮاٝ .)4(٢ٚةؿ أثٮ إ٣جةس :ا٣ذؼٲٍل يف ا٧ٞ٣ؿٚ ،أ٦ة
يف ا٣ن٧ف ٚةٛلؼةٚذح أكٌف( .)2كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ١ٔ :ك .)2(٫كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح:
٥لةٚخ ٚٲ٭ًل  ٕ٦نة.
 :كا٘لًلٔح(ٚ )5ٲ٭ة ق٪ح¬ ،كدىط ٚؿادل( .)4كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ صًلٔح
يف ا٧ٞ٣ؿ ٛلنٞذ٭ة ،كٔ٪ؽق أ١لة رٕ٠ذةف  .ٍٞٚكٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚرٕ٠ذةف يف  ٢٠رٕ٠ح
ر٠ٮٔةف .كٹ ٱىط ٤ٕٚ٭ة يف كٝخ ا١٣ؿا٬ح(.)1
¬ :ك ٰ٬دٛٮت ثة٩ضٺء ا ،٢١٣كثة٘٣ؿكب ٠ةقٛح( ،)1كثُ٤ٮع ا٣ن٧ف
يف ٠كٮؼ( )1ا٧ٞ٣ؿ٤ٚ .ٮ ظى ٢اٛ٣ٮات ك ٥٬يف ظةؿ ا٣ىٺة أٓلٮ٬ة¬ ،ذ٠ؿق يف
اٹ٩ذىةر( .)40كإذا دٕؾرت ا٣ىٺة أك ػيش ٚٮٔلة ٚأ٦ ٢ٌٚة ٱؿصٓ إ٣ٲٝ ٫ؿاءة
( )4كإذا ص٭ؿ اٷ٦ةـ أصـأ ٔ ٨اٛلؤد.)Í( .٥
( )4كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ا٘ل٭ؿ أٚ ٢ٌٚٲ٭ة ا٠( .٢١٣ٮا٠ت)٠ .ٺـ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل يف ا٣ٮدؿ ً٠ل ٱٛ٭٥
 ٨٦ا٣ذؾ٠ؿة.)Í( .
(*)  ٨١٣اٵ ٢ٌٚأف ٩ٮا ٢ٚا٪٣٭ةر رس نا ٠ةٛ٣ؿااي.
(*) قٮاء و٤ٲخ ٣ٲ ن
ٺ أك ١لةر نا.)Í( .
()2ٵ١لة ١لةرٱح.
( )2ٱٕ :ٰ٪أٟ ٫٩لٍل يف ٠كٮؼ ا٣ن٧ف ،ك٣ل٭ؿ يف ػكٮؼ ا٧ٞ٣ؿ.
(ٞ٣ )5ٮ(( :÷ ٫٣وٺة ا٣ؿص ٢يف صًلٔح)) اٚلرب ،كًف ٱٛى ٢ثَل وٺة كوٺة( .ثكذةف).
(ٞ٣ )4ٮٚ(( :÷ ٫٣إذا رأٱذ ٥ذٚ ٟ٣ى٤ٮا)) كًف ٱٛى ٢ثَل صًلٔح كٛ٪٦ؿدٱ( .٨ثكذةف).
عْؿ.
( )1كذ ٟ٣إً٩ل ٱ١ٮف يف ٠كٮؼ ا٣ن٧ف  .ٍٞٚث٪ةء ٔىل أف ا١٣ؿا٬ح Ð ٤٣
٧٤٣ؾ٬ت ثؽػٮؿ ا٣ٮٝخ اٛل١ؿكق٩( .ضؿم).
Ê
( )1كٱأيت
( )1يف ٩كؼح :ػكٮؼ.
كا٣ىعٲط إذا ٝؽ أظؿ٦ٮا ُلة ك٣ٮ ًف ٱٞٲؽك٬ة ثؿٕ٠ح.
¬
( )40إذا ٝؽ ٝٲؽك٬ة ثؿٕ٠ح( .قًلع ٬ج.)٢
ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮٍف :أك دػٮؿ ا٣ٮٝخ اٛل١ؿكق كٝؽ دػ٤ٮا يف ا٣ىٺة Êأٓلخ ك٣ٮ ثة٣ذٲ.Ê٥٧
=

اٞ٣ؿآف ،ز ٥ا٣ؾ٠ؿ ٓص كا٣ؽٔةء.
 :كإذا ظؽث ٨لء  ٨٦اٵٚـاع ٟلةٕ٤٣ ٙ٣ةدة ٠ـ٣ـ٣ح أك رٱط أك
ّ٧٤ح( )4أك رٔؽ أك ثؿؽ أك ُ٦ؿ زااؽ ٔىل اٛلٕذةد ٥لةؼ  ٫٪٦و٤ٮا ٠ ٫٣ؾ )4(ٟ٣أك
رٕ٠ذَل  .Êٍٞٚكٝةؿ اٞ٣ةق :٥إف اٚلٲةر ٜل ٥يف ا .)2(٢١٣كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ وٺة
يف قةاؿ اٵظؽاث .كٱكذعت ا٣ذٕٮذ ثكٮريت ا ٜ٤ٛ٣كا٪٣ةس( ،)2كٱسجخ
اٷ٦ةـ( )5يف ١٦ةف وٺد ٫ذا٠ؿان ٓص دٕةٌف ظذٯ ٱ٪ضيل .ك٠كٮؼ ا٧ٞ٣ؿ ٱ١ٮف ٣ٲ٤ح
راثٓ ٍٔص ٗة٣ج نة( ،)4ك٠كٮؼ ا٣ن٧ف ٱٮـ زة ٨٦كٍٔصٱ ٨أك دةقٓ كٍٔصٱ،٨
ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ صٕٛؿ ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ٹ ٪ٕ٦ٯ
٣ؾ.)1(ٟ٣
(*) كيف ٚٮألة ثُ٤ٮع اٛ٣ضؿ دؿدد ،اٛلؼذةر¨ ٹ دٛٮت.)Í( .
( )4يف ا٪٣٭ةرَ( .شح ثعؿ) .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ.)Í( .
(ٚ )4ؿادل ٹ صًلٔح ،ذ٠ؿق يف ا٣ذؾ٠ؿة .كيف اٙلٛٲِ :Êصًلٔح كٚؿادل .كيف اٛلٕٲةر :صًلٔح ٹ
ٚؿادل .كٝؿرق اٙلًلَٰ كا٣كعٮٍف كا٣نة ٰ٦كاٛلذٮٔ ٢٠ىل آص إقًلٔٲ.# ٢
(*) كذ ٟ٣ٹمرتا٬ ٫٠ٮ كا١٣كٮؼ يف اٛ٣ـع( .ثكذةف).
(ٝ )2ةؿ يف ا٣جكذةف :كٖل٠ ٢ٺـ اٞ٣ةقٔ # ٥ىل أ ٫٩يف قةاؿ اٵظؽاثٚ ،أ٦ة ا١٣كٮٚةف
ٚة٣ىٺة اٛلؿكٱح .كٝٲ :٢ث ٢ٱجٞٯ ٔىل ّة٬ؿق؛ ٵٍٗ ٫٩ل ٟلة ٙ٣ٷصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ ٞٚ ،%ؽ
ركم ٔ ٨ا٣جةٝؿ ٦سً٠ ٫٤ل ٦ؿ .كظضح ا٣نة ٰٕٚأ ٫٩ٹ د٣ٲٔ ٢ىل ا٣ىٺة يف قةاؿ اٵظؽاث٪٤ٝ .ة:
٩جٔ ٫ىل ا٤ٕ٣ح ثٞٮ٣(( :٫٣ٲؼٮؼ ٔجةدق)) ،كثٞٮ(( :٫٣إذا رأٱذ٧ٮ٬ة ٚى٤ٮا))( .ثكذةف).
(*) ٱٕ :ٰ٪يف ا١٣كٮؼ كٍٗل٬ة.
(ٞ٣ )2ٮ٦(( :÷ ٫٣ة دٕٮذ ٦ذٕٮذ ث٧س٤٭ًل))( .ثكذةف).
( )5كٍٗلق.)Í( .
( )4ٱٕ :ٰ٪يف أٗ٤ت اٵظٮؿ ،كإٹ ٞٚؽ ٱ١٪ك٣ ٙٲ٤ح ػة٦ف ٍٔص ٩ةدر نا ،ك٬ؾا ٔىل ٦ة صؿت
ث ٫إ٣ةدة ثع٧١ح آص قجعة ٫٩كدٕةٌف( .ثكذةف).
( )1ٵف ا١٩كةؼ ا٣ن٧ف ٱٮـ ٦ةت إثؿا٬ٲ ٥ث ٨رقٮؿ آص ÷ ٠ةف يف ا٣ٲٮـ إ٣ةَش ٨٦
رثٲٓ اٵكؿٝ ،ةؿ :كٵف إ٣ةدة كإف صؿت ثًل ٝة٣ٮق ٚؼٺ٠ ٫ٚل( .٨١ثكذةف).

٨لء()4

 :ك ٨٦أدرؾ ا٘لًلٔح ٚٲ٭ة كٝؽ ٚةد ٫ثٕي ا٣ؿ٠ٮٔةت ٚٺ
ٔ٤ٲ٫؛ ٵ ٫٩ٱٮا ٜٚثٕي ٦ة ركم ٔ ٨ا٪٣جٰ( .÷ )4كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص:
ٱؽاػ٦ ٢ة ٚةد ٫يف ظةؿ اٞ٣ٲةـٚ ،إف ًف ٱٚ ٫٪١٧جٕؽ دك٤ٲ ٥اٷ٦ةـ .كٹ ػُجح ٚٲ٭ة،Ê
ػٺؼ ا٣نة.ٰٕٚ

ةس أف ٱٕـؿ إذا ٬ٮل اٷ٦ةـ ٤٣كضٮد كٱذَ( .٥شح
( )4كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  :#كاٞ٣ٲ ¬
أز٬ةر) .ك٠ةف اٞ٣ٲةس ٔ٪ؽ ر ٓٚرأق ٨٦ ٫ا٣ؿ٠ٮع؛ ك٣ؾا ٝةؿ يف اٜلؽاٱح٪ٔ :ؽ ا٣ذك٧ٲٓ.
(٬ )4ؾا ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف ،ك١٬ؾا يف اٹ٩ذىةرٝ :ةؿ ٵ ٫٩ٱذع ٫٪ٔ ٢٧اٷ٦ةـ ٦ة
ٚةد( .٫ثكذةف ث٠ .)٫ْٛ٤ذ١جٍل إ٣ٲؽ( .ثعؿ) .ك٠ةٞ٣ؿاءة٤ٝ .خ٬ :ؾق  ٢ٕٚكذاؾ ذ٠ؿ،
كاٞ٣ٲةس ٔؽـ ا٣ذع ٢٧يف ا ،٢١٣إٹ أ ٫٩كرد يف ا٣ؾ٠ؿ .ٍٞٚ

باب صالة االظخعقاء

 ٰ٬ق٪ح ٦ؤ٠ؽة ،ذ٠ؿق يف ا .ٓ٧٤٣كٝةؿ يف اٍ٣صح كا٣ذٞؿٱؿ :إ١لة ٦كذعجح .Êكٝةؿ
أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ وٺة ،ث ٢ا٣ؽٔةء( )4كاٹقذ٘ٛةر .كوٛذ٭ة إذا أوةُل ٥ا٘لؽب أف
ٱْٕ٭٥

اٷ٦ةـ()4

كٱأ٦ؿ ٥٬ثة٣ذٮثح كاٹقذ٘ٛةر؛ ٵف اٛلٕة٪ل ٓل ٓ٪اُٞ٣ؿ ،ز٥

٥لؿصٮف إٌف قةظح ا٣ج٤ؽ ثؼنٮع كدؾ ٢٣كثٍ٘ل زٱ٪ح ،ثأمٲةػ٭ ٥كأَٛةٜل ،٥دكف
اٛ١٣ةر ٠ة٣ٲ٭ٮد ك٩عٮ .٥٬كٱى٤ٮف أرثٓ رٕ٠ةت¬ صًلٔح ثذك٤ٲَ٧ل .كٝةؿ اٞ٣ةق:٥
٦ذى٤ح .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٪٣ةرص ك٦ة:ٟ٣

رٕ٠ذةف()2

 .ٍٞٚكٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل

كا٣نة٠ :ٰٕٚىٺة إ٣ٲؽ قٮاء ظذٯ اٚلُجح( .)2كٱٞؿأ يف رٕ٠ح ٦ة مةء  ٓ٦اٛ٣ةّلح
ص٭ؿ نا ،كاقذعك ٨اٜلةدم ٕ٦٭ة قٮرة اُ٪٣ص كآٱح ا١٣ؿ٧ل كآػؿ قٮرة اٙلٍص(،)5
ََُ ذ
ََْ َ
َ
َ
ّ
الرياحّص [اٛ٣ؿٝةف.. ]21:إٌف:
و
ش
ر
أ
ِي
اَّل
ك ٨٦قٮرة اٛ٣ؿٝةفْ .صؤْ
ِ
ْص ُن ُف ً
ٔراّ4:ص([ )4اٛ٣ؿٝةف]ٚ ،إذا ٚؿٗٮا أ٠سؿكا  ٨٦ا٣ؽٔةء كاٹقذ٘ٛةر ص٭ؿ نآ٦ ،
ِلؽٱؽ ا٣ذٮثح ،كٱ٤ٞت اٷ٦ةـ رداءق أٔٺق أق ،)1(٫٤ٛأك ا٣ؾم ٔىل ٱ٧ٲٔ ٫٪ىل ٱكةرق،

ٹ اٛلؤٓلٮÊف إٹ ٔ٪ؽ ا٣نة ٰٕٚكأيب َة٣ت .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٤ٝتٝ .ةؿ يف
ا٣ـكااؽ :ز ٥ٱىٕؽ اٷ٦ةـ ٪٦ربق كٱكذٞج ٢اٞ٣ج٤ح ٚٲ١رب ٦ةاح د١جٍلة ص٭ؿ نا ،ز٥
٦ل ٨ٔ ٢٤ٱ٧ٲ٦ ٫٪ةاح ٦ؿة ص٭ؿ نا ،ز٠ ٥ؾ ٨ٔ ٟ٣ٱكةرق ،ز ٥ٱكذٞج ٢اٞ٣ج٤ح ك٤ل٧ؽ
آص ٦ةاح ٦ؿة ،ك٠ؾ ٟ٣اٛلؤٓلٮف ٱٞٮ٣ٮف ٦س ٫٤يف ا ،٢١٣ز ٥ٱؽٔٮف ا ٢١٣ص٭ؿ نا ٬ة
( )4إذ ًف دؤزؿ ا٣ىٺةٚ ،٭ٰ ثؽٔح ،كٞ٣ٮؿ ٔجؽآص ث ٨زٱؽٚ :ؽٔة ك٤ٝت رداءق كًف ٱى٪٤ٝ .٢ة:
دؿؾ يف ظةؿ ٣ٲؽؿ ٔىل ٔؽـ ا٣ذأ٠ٲؽ( .ثعؿ).
( )4أك كا٣ٲ ٫أك راٲف ا٣ج٤ؽ.
(٤ٝ )2خ :ك٬ٮ ٝٮم( .ثعؿ).
(٤ٝ )2خ :ك٬ٮ ٝٮم .كٝٮؿ اثٔ ٨جةس :كًف ٥لُت إف وط ٤ٚٲؽؿ ٔىل ٔؽـ ا٣ذأ٠ٲؽ( .ثعؿ).
َ ْ َ ُ ذ ََ ْ َ ُ ْ
َ
اب اْلَِذثِّص [اٙلٍصَ( .]40:شح ٚذط).
(ٝ ٨٦ )5ٮْ :٫٣ص َل ي َ ْصخَِٔي أضطاب انلارِ وأضط
( )4يف  ٢٠رٕ٠ح( .ثعؿ) (.)Í
(٣ )1ٲ٤ٞ٪ت ا٘لؽب ػىج نة٠( .ٮا٠ت).

٪٬ة إّ٭ةر نا ٤٣ذِصع( ،)4ٹ يف ٍٗل ذٚ ٟ٣ٲ١ؿق ا٘ل٭ؿ ثة٣ؽٔةء( ،)4ز ٥ٱٞؿأ يف
ذ
َ
ذُ َْ
َ ُّ
ّلِل جف ًصا إَِل
رصٮٔ ٫ٱف كآػؿ قٮرة ا٣جٞؿة ٝ ٨٦ٮْ :٫٣صَل يُسي ِف ا
ُو ْش َك َٓاّص([ )2ا٣جٞؿة.]414:

( ِٛ٣ )4ا٣جعؿ :كٱ١ؿق اٹثذ٭ةؿÊ؛ ٵً ٫٩ف ٱ ÷ ٫٤ٕٛإٹ يف اٹقذكٞةء٤ٝ .خ :كٱٮـ ثؽر.
كاٞ٣ةٔؽ ٱجكٍ ٱؽٱٔ ٫ىل ٚؼؾٱ ،٫كا٣ذِصع رٕٚ٭ًل ٤ٝٲٺن .كاٹثذ٭ةؿ إٌف ظؾاء ا٣ىؽر٫٪٦( .
 ٨٦ثةب ا٘لٕ٧ح).
( )4كأ ٥٤أف ا٘ل٭ؿ ث١٦ ٫ؿكق إٹ يف ٦ٮآً٪٦ ،٭ة٬ :ؾا اٛلٮًٓ ،ك٪٦٭ة :يف ٍٔص ذم اٙلضح،
ك٪٦٭ة :ا٣ؽٔةء يف اٙلش ،ك٪٦٭ة :دٔةء اٛلْ٤ٮـ.)Í( .
(*) مسأمة  :كٱ١ؿر اٹقذكٞةء  ٨٦ا٘٣ؽ إف ًف ٱكٞٮا يف ٱٮ٦٭ ،٥كيف اقذب٪ةؼ ا٣ىٮـ دؿدد،
اٵوط ٱؤ٦ؿكف ث ٫كثةٚلؿكج يف ا٣ؿاثٓ إف ًف ٱن( .ٜثعؿ) (.)Í
َ َ َ ذ ُ
الر ُشٔلّص [ا٣جٞؿة.)Í( .]415:
( )2كيف اٙلٛٲِٝ ٨٦ :ٮْ :٫٣صءاٌَ

باب صالة انُٕافم

ا٣ك٪ح اٛلؤ٠ؽة٦ :ة كاّت ٔ٤ٲ ٫ا٪٣جٰ ÷ إٌف أف ٦ةت كأ ٦ؿ٩ة ثةٛلٮاّجح
ٔ٤ٲ ٓ٦ ٫ا٣جٲةف أٍٗ ٫٩ل كاصت .كاٛلكذعت٦ :ة ًف ٱٮاّت ٔ٤ٲ ٫كأ٦ؿ ث٨٦ ٫
ٍٗل ٦ٮاّجح .كأ ٢ٌٚا٣ك٦ ٨٪ة َشٔخٚ Êٲ ٫ا٘لًلٔح( ،)1ز ٥ركادت اٛ٣ؿااي.
كأ ٢ٌٚا٣ؿكادت Éا٣ٮدؿ .كٔىل أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف أيب ظ٪ٲٛح إ٫٩
كاصت ٍٗل ٚؿض؛ ٚٺ ٱٛك ٜدةر ،٫٠كٹ ٣لت ٌٝةؤق ٔ٪ؽً٬ل .ك٩ؽب ٚٲ٫
ا٘ل٭ؿ( )4ثةٞ٣ؿاءة يف ا٣ؿٕ٠ةت ٤٠٭ة( ،)3كأف ٱٞؿأ يف اٵكٌف ثٕؽ اٛ٣ةّلح قٮرة
قجط( ،)2كيف ا٣سة٩ٲح ا١٣ةٚؿكف ،كيف ا٣سة٣سح ا٣ى٧ؽ كاٛلٕٮذدَل .ز ٥رٕ٠ذة
اٛ٣ضؿ()5

ثة١٣ةٚؿكف يف اٵكٌف ثٕؽ اٛ٣ةّلح ،كا٣ى٧ؽ يف ا٣سة٩ٲح ،كٝؽ ركم أ٫٩

ٱٞؿؤق ٚٲ٭ة ٗلف ٍٔصة ٦ؿة .ز ٥رٕ٠ذة¬ اٛل٘ؿب

ثة١٣ةٚؿكف()4

كا٣ى٧ؽ(،)7

كٱكذعت اٛلجةدرة ُلًل ثٕؽ وٺة اٛل٘ؿب( .)1ز ٥رٕ٠ذة اْ٣٭ؿ ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ
(ٍٗ )4ل اٹقذكٞةء.)Í( .
( )4ث ٢ق٪ح¬ٛ٦( .ذٰ).
(ٚ )2إف دؿ ]4[٫٠قضؽ ٤٣ك٭ٮٛ٦( .Êذٰ) .كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف ا٣جعؿ.
(٬ )2ؾا اػذٲةر اٜلةدم  ،÷ ٫٤ٕٛ٠ #إٹ اٛلٕٮذدَل  ٥٤ٚٱؾ٠ؿً٬ل اٜلةدم  ،#ث ٢ذ٠ؿً٬ل
يف َشح ا١٪٣خ كا٣نة ،ٰٕٚكركاق يف َشح اٞ٣ة٬ل زٱؽ ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ ،كيف اٹ٩ذىةر يف
ثٲةف ٦ة ٱٞؿأ يف ا٣ٮدؿ قجٕح أٝٮاؿٝ ،ةؿ  :#كاٛلؼذةر ٦ة اػذةرق اٜلةدم #؛ إذ ٬ٮ اٛلأزٮر
ٔ ٨وةظت اٍ٣صٱٕح ÷( .ثكذةف).
( )5كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣رٕ٠ذة اٛ٣ضؿ ػٍل  ٨٦ا٣ؽ٩ٲة ك٦ة ٚٲ٭ة)) .كٔ:÷ ٫٪
((ظةْٚٮا ٔىل رٕ٠ذٰ اٛ٣ضؿ ك٣ٮ َؿدد ٥١اٚلٲَ ٢ؿد نا))( .ثكذةف).
( )4يف اٵكٌف.
( )1يف ا٣سة٩ٲح.
(ٞ٣ )1ٮٔ(( :÷ ٫٣ض٤ٮا ا٣ؿٕ٠ذَل ثٕؽ اٛل٘ؿب ٚإ١لًل ٱؿٕٚةف  ٓ٦اٛل١ذٮثح))( .صة.)ٓ٦
كٔ ٨٦(( :÷ ٫٪وىل اٛل٘ؿب ز ٥وىل رٕ٠ذَل ٝج ٢أف ٱذ ٥٤١رٕٚخ وٺد ٫يف ٔ٤ٲَل)).
-------------------------

[ ]4أك ثٌٕ.)Í( .٫

ثةٓص( ،)4كٝةؿ أثٮ َة٣ت Éكا٪٣ةرص :إ١لًل آ٠ؽ  ٨٦رٕ٠ذٰ اٛل٘ؿب .ك ٨٦وىل ق٪ح
اْ٣٭ؿ ثٕؽ وٺة إُ٣ص ٚ٭ٰ أداء¬ ،كٝٲٌٝ :٢ةء.
 :ز ٥اٛلؼىٮص ثةٵزؿ ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ ٠ىٺة ا٣ذكجٲط( ،)4كٰ٬
أرثٓ رٕ٠ةت ثذك٤ٲ٧ذَل ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إٟ É٫٩لٍل ثَل أف

ٱى٤٭ة()2

أك

ٱٛى٤٭ة .كٱكذعت¬ ا٣ذٮصٜ ٫لة ،كٱٞؿأ يف  ٢٠رٕ٠ح ٪٦٭ة اٛ٣ةّلح ز ٥قٮرة ،ز٥
ٱٞٮؿ« :اٙل٧ؽ ٓص ،كٹ إ ٫٣إٹ آص ،كقجعةف آص ،كآص أ٠رب» ٗلف ٍٔصة ٦ؿة،
أ ٫٩ٱٞٮؿ« :قجعةف آص ،كاٙل٧ؽ ٓص ،كٹ إ ٫٣إٹ آص ،كآص أ٠رب( ،»)5ز٥
كركم(¬ )2
ٱؿ ٓ٠كٱٞٮؿ ذٍٔ ٟ٣ص نا ،ز ٥ٱٕذؽؿ كٱٞٮٍٔ ٫٣ص نا ،ز ٥ٱكضؽ كٱٞٮٍٔ ٫٣ص نا ،ز٥
ٱٕذؽؿ كٱٞٮٍٔ ٫٣ص نا ،ز ٥ٱكضؽ كٱٞٮٍٔ ٫٣ص نا ،ز ٥ٱٕذؽؿ كٱٞٮٍٔ ٫٣ص نا ،ز ٥ٱٞٮـ
٤٣ؿٕ٠ح ا٣سة٩ٲح ٱٚ ٢ٕٛٲ٭ة ٠ةٵكٌف قٮاء قٮاء ،ز ٥ٱذن٭ؽ كٱك ،٥٤ز ٥ٱأيت ثؿٕ٠ذَل
ََ َ َ
اِف ُ
سُِٔبُ ُٓ ًْ َق َِ
(ٝ )4ةؿ :ٵ١لًل  ٨٦وٺة ا٤٣ٲ ،٢ك ٰ٬أٞ٣ ،٢ٌٚٮ ٫٣دٕةٌفْ :صتخش
َْ َ
سفِ ّص [ا٣كضؽة ،]44:أم ٨ٔ :ا٪٣ٮـ ثة٤٣ٲ .٢كظضح أيب َة٣ت كا٪٣ةرص ٦ة ركم ٔ٨
الٍغا ِ
أـ ق٧٤ح أ١لة ٝة٣خ :وىل رقٮؿ آص ÷ يف ثٲذٰ رٕ٠ذَل ثٕؽ إُ٣ص٤ٞٚ ،خ٦ :ة ٬ةدةف
ا٣ؿٕ٠ذةف؟ ٞٚةؿً٬ ( :ل رٕ٠ذةف ٪٠خ أو٤ٲ٭ًل ثٕؽ اْ٣٭ؿ ٚن٘٪ٔ ٰ٪٤٭ًل ا٣ٮٚؽ ٚى٤ٲذ٭ًل
اٳف)) كيف ركاٱحٚ(( :ن٘٪ٔ ٰ٪٤٭ًل ٦ةؿ)) أم :دٛؿٱ٪٤ٝ .٫ٞة :ٹ ٱذ ٥اٹظذضةج إٹ ٣ٮ
ٚةدخ ق٪ح اٛل٘ؿب  ٥٤ٚٱٌٞ٭ة( .ثكذةف ثذُصؼ).
( )4كٱكذعت ٜلًل ا٣ذٕٮذ كا٣ذٮص٭ةف .كٱٞؿأ يف اٵكٌف ا٣ـ٣ـ٣ح ،كيف ا٣سة٩ٲح أٜلة ،٥٠كيف ا٣سة٣سح
اُ٪٣ص ،كيف ا٣ؿاثٕح ا٣ى٧ؽ.
( )2كٱذن٭ؽ اٵكقٍ.)Í( .
( )2ركاق زٱؽ ا٣جٲ٭َ( .ٰٞشح أز٬ةر)٬ .ٮ اٞٛ٣ٲ ٫اٷ٦ةـ زٱؽ ث ٨اٙلك ٨ا٣ـٱؽم ا٣جٲ٭ ،ٰٞمٲغ اٷ٦ةـ
اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص أٖلؽ ث ٨ق٤ٲًلف كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ ،ك٣ٲف ثة٣جٲ٭ ٰٞا٣نة ٰٕٚوةظت ا٣ك،٨٪
كٝربق يف ٔلة٦ح ثَل ٔذٮد كا٣نٞٲٝ ،ٜؿٱت  ٨٦قةظ ٢ا٣جعؿ ،ك٬ٮ ٕ٦ؿكؼ ٪٬ةؾٝ ،ة ٫٣ا٣كٲؽ
وةرـ ا٣ؽٱ ٨إثؿا٬ٲ ٥ثٞ ٨ل٧ؽ ٝ ،ªةؿ اٷ٦ةـ أٖلؽ ث ٨ق٤ٲًلف ٠ :#ةف ا٣جٲ٭ ٰٞٱ٧يل ٔ٤ٲ٪ة
اٵػجةر ثىٕؽة ٝؽر ق٪ذَل ٦ة أٔةد ٔ٤ٲ٪ة ظؽٱس نة  ،ٍٝك٠ةف ٱىيل اٛ٣ضؿ ثٮًٮء إ٣نةء.
(ٗ )5لف ٍٔصة ٦ؿة.

٠ؾٕ .ٟ٣ل٤ح ا٣ؾم ٚٲ٭ة  ٨٦ا٣ذكجٲط ز٤سًلاح¬ .كزاد أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ ٍٔصٱٚ ،٨ضٕ٢
يف  ٢٠أذؽاؿ  ٨٦ا٣ؿ٠ٮع ٗلف ٍٔصة ٦ؿة .كزاد اٛلؿدًص زٺزَلٗ :لف ٍٔصة يف
ا٣ؿٕ٠ح ا٣سة٩ٲح ٝج ٢اٞ٣ؿاءة ،كٗلف ٍٔصة يف ا٣ؿاثٕح ثٕؽ اٞ٣ؿاءةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل:
ك ٨٦زاد ٔىل اٛلٍصكع  ٨٦ذ ٟ٣أك ٞ٩ه  ٫٪٦قضؽ ٤٣ك٭ٮٝ .ٲ :٢ك٩ ٨٦يس مٲب نة
 ٫٪٦يف رٌٝ ٨٠ةق ظٲر ذ٠ؿÐق( .)4كٹ ٱأيت¬ ثة٣ذكجٲط اٛلٕذةد يف ا٣ؿ٠ٮع
كا٣كضٮد( ،)2ػٺؼ ا٣ىةدؽ.
¬ :كوٺة ا٣كعؿ ٦كذعجح ،ك ٰ٬زًلف رٕ٠ةت آػؿ ا٤٣ٲ ،)2(٢كٝؽ ركم
ٔ ÷ ٫٪أف وٺة رٕ٠ذَل يف ا٣س٤ر اٵػٍل  ٨٦ا٤٣ٲ ٢ػٍل  ٨٦ا٣ؽ٩ٲة ك٦ة ٚٲ٭ة.
¬ :كوٺة اٵكاثَل(٦ )2كذعجح ،ك ٰ٬زًلف رٕ٠ةت ثٕؽ ا٣ـكاؿ كٝج٢
اْ٣٭ؿٚ ،ٲ٭ة أرثٓ ٦ذى٤ح( )5كأرثٓ ٛ٪٦ى٤ح(.)4

¬ :كٱكذعت وٺة رٕ٠ذَل( )1ٱٞؿأ ٚٲ٭ًل ثٕؽ اٛ٣ةّلح يف اٵكٌف ْصتَتَ َ
ار َك

(ٝ )4ةؿ  :#أ٦ة يف اٞ٪٣ه ٛٚٲْ٩ ٫ؿ إذا ًف ٱَ( .٫ٌٞشح أز٬ةر) .كاٛلؾ٬ت¬ أ ٫٩إذا دؿؾ مٲب نة ٨٦
ا٣ذكجٲط ٔةد إ٣ٲ ٫كٱ٦ ٰ٘٤ة ْل ،٢٤كآص أٔ( .٥٤مة .)ٰ٦ك٦س ٨ٔ ٫٤اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  .#ك٠ؾا
يف وٺة اٛ٣ؿٝةف ظٲر ٝؿأ قٮرة أػؿل كذ٠ؿ را ٕ٠نة ٔةد ٝةا نًل كأدٯ ثةٛ٣ؿٝةف ٘٤٦ٲ نة ٦ة
ْلٔ( .٢٤ة٦ؿ) (ً٠ .)Íل ٱؿصٓ إٌف اٞ٣ؽر ا٣ٮاصت٩( .ضؿم) (.)Í
( )4ذ٠ؿق ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٙلؽٱر.
( )2رٕ٠ذَل رٕ٠ذَلٛ٦( .ذٰ) (.)Í
( )2اٳٱت :ا٣ؿاصٓ( .ثكذةف).
( )5ٱٞؿأ ٚٲ٭ة اٛ٣ةّلح كا٣كٮرة يف  ٢٠رٕ٠ح.)Í( .
( )4كركل اث٧ٔ ٨ؿ ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ أ ٫٩ق ٫ٕ٧ٱٞٮؿ ٨٦(( :وىل أرثٓ رٕ٠ةت ٝج ٢اْ٣٭ؿ
ًف ٓلك ٫ا٪٣ةر)) ٝٲ :٢يف اٚلرب أ١لة ثذك٤ٲ٧ح ،كٱٞؿأ يف اٵػٍلدَل ٦س٦ ٢ة ٱٞؿأ يف اٵك٣ذَل.
(ٗٲر).
(*) كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :از٪ذةف ز ٥أرثٓ ز ٥ز٪ذةف.
(٬ )1ةدةف ا٣ؿٕ٠ذةف ٣ٲكة Ê ٦ٮٝذذَل ثٮٝخ ٨١٣ ،صؿت إ٣ةدة ث٤ٕٛ٭ًل ثٕؽ اٛل٘ؿب ٌٛ٣ٲ٤ح
ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ( .ثكذةف).

ذ
اَّلِي
ََْ
أفي َص

َ
الص ٍَاءِ ة ُ ُرو ً
س َك َو ِف ذ
َ
ساّص [اٛ٣ؿٝةف ،]44:إٌف آػؿ ا٣كٮرة ،كيف ا٣سة٩ٲحْ :صك ْد
ِ
َ ْ َ ُ ْ
ْ ْ َ
اْلَاىِل َ
يّ14ص [اٛلؤ٪٦ٮف] ،ٱٞٮؿ يف
ال ٍُؤٌُِِٔنّ1ص [اٛلؤ٪٦ٮف] ،إٌفْ :صأضصَ
ِ

ر٠ٮٔ٭ة« :قجعةف آص إْ٣ٲ ٥كثع٧ؽق» ،كيف ا٣كضٮد «قجعةف آص اٵٔىل

كثع٧ؽق» زٺز نة.
¬ :كٱكذعت وٺة رٕ٠ذَل ٔٞٲت ا٣ٮًٮء ،ك٧١٦ٺت اٚل٧كَل رٕ٠ح؛
ٵف اٛ٣ؿااي قجٓ ٍٔصة ،كركادج٭ة قخ ،كا٣ٮدؿ زٺث ،كزًلف آػؿ ا٤٣ٲ ،)4(٢كزًلف
ثٕؽ ا٣ـكاؿ ،ك ٰ٬ا٣ذٰ دٞؽ٦خ ،كز٪ذةف ثٕؽ اْ٣٭ؿ ،كأرثٓ ٝج ٢إُ٣ص( ،)4كز٪ذةف
ثٕؽ اٛل٘ؿب ،كأ٦ة ق٪ح إ٣نةء ١ٚةف ا٪٣جٰ ÷ دةرة ٱى٤ٲ٭ة كدةرة ٱرت٠٭ة كدةرة
ٱى٤ٲ٭ة ٝةٔؽ ناٚ ،٭ٰ دكف ا٣ؿكادت .ك ٰ٬دىط¬ إٝ ٨٦ ٢١٣ٮد(.)2
ٚ :أ٦ة قةاؿ ا٪٣ٮاٚ ٢ٚٺ د٪عُص ،ث ٰ٬ ٢ػٍل ٦ٮًٮع(ٛ )2ل ٨مةء أف
ٱ٘ذ ٨٦ ٥٪د٩ٲةق ٳػؿد ،٫ك ٨٦كٝخ ٚؿاٗ٣ ٫ٮٝخ م٘ ٫٤كظةصذ .٫كأ٤ٌٚ٭ة
رٕ٠ذةف ،كً٬ل أ٤ٝ٭ة ،Êكٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٣نة :)5(ٰٕٚأ٤ٝ٭ة رٕ٠ح .كأ٦ة
أ ٠سؿ٬ة ٞٚةؿ يف اٹ٩ذىةر :أرثٓ يف ا٪٣٭ةر ،كقخ يف ا٤٣ٲ ٢أك زًلف ٦ذى٤ح( ،)4ٹ
٧٠ة مةء ك٣ٮ ٦ةاح رٕ٠ح ،ك٣لٕ ٢ا٣ذن٭ؽ
أ٠سؿ ٪٦٭ة .كٝةؿ يف اٵذ٠ةر :ٱىط َّ
اٵكقٍ ٚٲ٭ة ٦ذٯ ث ٰٞرٕ٠ذةف ٪٦٭ة.
( )4ك ٰ٬وٺة ا٣كعؿ ا٣ذٰ دٞؽ٦خ.
ذَل.
(٦ )4ذى٤ح( .دكارم) .كيف ا٣رب٬ةف :ثذك٤ٲÊ ٧
(*) ٱٞؿأ يف اٵكٌف ا٣ـ٣ـ٣ح ،كيف ا٣سة٩ٲح إ٣ةدٱةت ،كيف ا٣سة٣سح اٞ٣ةرٔح ،كيف ا٣ؿاثٕح ا٣ذ١ةزؿ.
( ٨١٣ )2زٮاب اٞ٣ةٔؽ ٔىل ا٪٣ى ٨٦ ٙزٮاب اٞ٣ةا٩( .٥ضؿم).
( )2ٱؿكل «٦ٮًٮع» ثة٣ؿٕ٩ ٓٚخ ٣ػ«ػٍل» ،ٱؿٱؽ أ١لة ػٍل ظةرض ٚةقذ١سؿكا  ،٫٪٦كٱؿكل
ثة٘لؿ ثإًةٚح «ػٍل» إ٣ٲ ،٫ٱؿٱؽ أ١لة أ٦ ٢ٌٚة كًٓ  ٨٦اُ٣ةٔةت كَشع  ٨٦إ٣جةدات،
٠ؾا ذ٠ؿق ًٔ٤لء اٳزةر٬( .ة٦ل ٬ؽاٱح).
( )5كٝؽ ذ٠ؿق ا٪٣ضؿم ٔ ٨اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  #يف وٛح ا٣ىٺة.
( )4كاٛلؼذةر¬ أ١لة ٠ةٛ٣ؿااي أ٠سؿ٬ة أرثٓ  ٞ٤ُ٦نة.

 :ك٦ة َةؿ اٞ٣ٲةـ ٚٲ٫

كاٞ٣ؿاءة()4

اقذ٧ؿ إ٣جؽ ٔ٤ٲ ٫ك٣ٮ  .)4(٢ٝكِلٮز

ٚ٭ٮ أ .٢ٌٚكأ ٢ٌٚإ٣جةدة ٦ة

ا٣ـٱةÊدة()2

ٔىل ٦ة ٩ٮاق اٛلىيل  ٨٦ا٢ٛ٪٣

كاٞ٪٣ىةف  ،٫٪٦ذ٠ؿق يف م٧ف اٍ٣صٱٕح¬ كا٣ذ٧٭ٲؽ( .)2كٹ دىط Ðيف اٵكٝةت
اٛل١ؿك٬ح( ،)5كا٘لًلٔح ٚٲ٭ة ثؽٔح ،إٹ  ٨٦د ٢ٛ٪ػٛ٦ ٙ٤رتض(ٚ ،)4ىٺة
ا٣رتكاٱط صًلٔح يف ٣ٲةٍف م٭ؿ رٌ٦ةف ثؽٔح¬ ،كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٞٛ٣٭ةء :إ١لة
ق٪ح ،كٍٔ ٰ٬صكف رٕ٠ح يف ٣ ٢٠ٲ٤ح  .٫٪٦كوٺة اٌ٣عٯ ثؽٔح ٛل ٨أذٞؽ٬ة¬
ق٪ح ،كٝةؿ ا٣جةٝؿ كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚإ١لة ق٪ح  ٨٦رٕ٠ذَل إٌف زًلف ،ككٝذ٭ة
ثٕؽ اردٛةع ا٣ن٧ف إٌف ٝجٲ ٢ا٣ـكاؿ .ك ٨٦وىل يف ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ كًف ٱٕذٞؽ أ١لة
ق٪ح ٞٚؽ اٗذ ٥٪ا٣سٮاب.
¬:

كٱ١ؿق()1

ا٪٣ٮـ ثٕؽ وٺة اٛ٣ضؿ( ،)1كثٕؽ إُ٣ص ،كٝج٢

( )4يف ا٪٣ٮا ٢ٚكاٛ٣ؿااي ٛ٪٧٤٣ؿد ٝ .ٍٞٚؽ دٞؽـ يف ا٣جٲةف يف ثةب وٛح ا٣ىٺة ػٺؼ ٬ؾا،
مسأمة  :كد١ؿق ثة٣كٮر اُ٣ٮاؿ يف اٛ٣ؿااي؛ ٣بٺ ٱ ،٢٧ك٣ٸ٦ةـ آ٠ؽ.
¬
ك:٫ْٛ٣
(*) كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  :#ٹ ٱـاد يف ا٤٣ٲ ٢كٹ يف ا٪٣٭ةر ٔىل أرثٓ¬ ،كإٹ ثُ٤خ .ك٢٬
٣لٮز ا٣ذ ٢ٛ٪ثسٺث؟ ّة٬ؿ ظ١ةٱح ا١٣ةيف ٧٤٣ؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٣لٮز ،كٝؽ أصةب ثؾ# ٟ٣
٣ىعح؛ ٵ١لة  ٨٦ص٪ف ا٣ىٺة.
Ê
ظَل قأ٣ذ٩( .٫ضؿم) .كاٛلٞؿر ا
( )4كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣أظت اٵًٔلؿ إٌف آص أدك٦٭ة كإف ( .))٢ٝثكذةف).
( )2أراد ٦ة ًف ٣لةكز اٵرثٓ ،كثةٞ٪٣ىةف ٦ة ًف ٱٞ٪ه ٔ ٨رٕ٠ذَل ٨٦( .ثٲةف ظسٲر) (.)Í
(*) كٝؽ ركم ٔ ٨اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٔ #ؽـ ا٘لٮاز( .ذ٦ةرم) .كٹ ٱىط أف ٤لؿـ ثأ٠سؿ ٨٦
أرثٓ .كٝٲ :٢ٱىط كÊٱٞذُص ٔىل أرثٓ.
(ٞٛ٤٣ )2ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ،دٕ٤ٲٔ ٜىل ا.ٓ٧٤٣
( )5ث٪ةء ٔىل أف ا١٣ؿا٬ح ٤٣عْؿ ،كاٛلؾ٬ت دىط¬ ،كد١ٮف ا١٣ؿا٬ح ٤٣ذ٪ـٱ.٫
( )4يف ٍٗل ا٣ؿكادت ك٦ة  ٫٣وٛح ٟلىٮوح ٠ىٺة ا٣ذكجٲط كاٛ٣ؿٝةف.)Í( .
( )1د٪ـٱ.٫
(ٝ )1ةؿ ٔ٧ؿ :إٱة ٥٠ك٩ٮ٦ح ا٘٣ؽاة ٚإ١لة ٦جؼؿة ٝلٛؿة ٝلٕؿة ،أم :دٮرث ا٣جؼؿ ،كدُٓٞ
ا١٪٣ةح ،كدٲجف اُ٣جٲٕح .كٝةؿ ٔ٧ٞ٤ح ثٝ ٨ٲف :ث٪٘٤ة أف اٵرض دٕش إٌف آص ٩ ٨٦ٮ٦ح
إ٣ةًف ثٕؽ وٺة ا٣ىجط ،ذ٠ؿق ا٣ج٘ٮم يف َشح ا٣ك٪ح.

إ٣نةء( .)4ك٣لٮز د٪جٲ ٫ا٪٣ةا ٥يف ٬ؾق اٵكٝةت ،ك٠ؾا يف ٍٗل٬ة ٛلى٤عح ٍٗل
كاصجحٚ ،أ٦ة ٤٣ٮاصت ٚٲضت ٠ة٣ىٺة ك٩عٮ٬ة ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر
ثةٓص( ،)4كٝةؿ ا٘٣ـاٍف :ٹ¬ ٣لت .كٱ١ؿق ا١٣ٺـ ثٕؽ إ٣نةء( )2إٹ ثؼٍل ،كإٹ
٧٤٣كةٚؿ ْلٛٲ ٛنة ٔ٤ٲ.٫

( )4أمٝ :ج ٢وٺة إ٣نةء يف كٝذ٭ة.
(ٝ )4ةؿ  :¬#كٚٲْ٩ ٫ؿ ٔ٪ؽم؛ ٵف ا٪٣ةاٍٗ ٥ل  ،ٙ٤١٦كّلىٲَ ٢شط ا٣ٮاصت ٣ٲضت ٹ
٣لت ٔىل ٦ة ٬ٮ ٞ٦ؿر يف ٦ٮًٕ٩( .٫ضؿم).
( )2أم :ثٕؽ وٺة إ٣نةء.
(*) ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ق٧ؿ إٹ ٛلى ٢أك ٦كةٚؿ))ٝ .ةؿ  :#كإً٩ل ػه اٛلكةٚؿ ْلٛٲ ٛنة
ٔ٤ٲ( .٫ثكذةف).

كخاب اجلُائص
كخاب اجلُا ئ ص

٩ؽب إ٠سةر ذ٠ؿ اٛلٮت ،كزٱةرة اٛلؿٱي؛ ٛلة ٚٲ٭ة  ٨٦ا٣سٮاب ،ك٣ذٕ٤ٲ٦ )4(٫٧ة
ص٭ ،٢كدؾٍ٠لق ٦ة ٩يس  ٨٦ا٣ٮاصجةت ٤٠٭ة ،كدٕؿٱ٦ ٫ٛة ص٭ ٨٦ ٢ا٣ؽٹ٣ح ٔىل
وعح ٦ة ٣لت ٕ٦ؿٚذ ٨٦ ٫دٮظٲؽ آص كٔؽ)4(٫٣؛ إذ ٹ ٣لٮز ا٣ذ٤ٞٲؽ ٚٲ .٫كٝةؿ
اٞ٣ةق )2(٥كأثٮ اٞ٣ةق ٥ا٣ج٤ؼٰ٤ٝ ٨٦ :ؽ اٛلعٚ ٜ٭ٮ ٞل.ٜ
 :كٱأ٦ؿق ثة٣ذٮثح ا٪٣ىٮح ،ك ٰ٬ا٪٣ؽ يـ ٔىل ٦ة ٞ ٨٦ ٢ٕٚلْٮر ٵص٢
ٝجع ،)2(٫أك دؿؾ  ٨٦كاصت ٵص ٢كصٮث ،٫كإ٣ـ يـ ٔىل أف ٹ ٱٕٮد إٌف ٨لء ً٦ل
دةب  ٓ٦ ،٫٪٦أف ا٣ذٮثح ٞ٦جٮ٣ح( )5يف ً٤٠ل ٔةد ٦ة ًف ٱنة٬ؽ ٦ٺا١ح اٛلٮت(.)4
٤ٚ :ٮ دةب ٕ٦ ٨٦ىٲح دكف أػؿل ٞٚةؿ أثٮ ٬ةم ٥كاٞ٣ةق ٥كاٙلك٨
دىط( ،)1كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص( :)1ث ٢دىط ،كٝةؿ أثٮ ٔيل دىط
¬
ٹ
( )4كاٵ٦ؿ ثة٪٣ؽب ٩ؽب ،كثة٣ٮاصت كاصت إذا ٤٧٠خ َشكط اٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ٨
اٛل١٪ؿ٠( .ٮا٠ت).
( )4ٱٕ :ٰ٪إذا ٠ةف صة٬ٺن ٛلة ٱ٤ـٕ٦ ٫٦ؿٚذ ٨٦ ٫دٮظٲؽ آص كٔؽ٫٣؛ إذ ٹ ٩ضةة  ٫٣إٹ ثؾ ،ٟ٣ذ٠ؿق يف
ا٣ذٞؿٱؿ .كاٛلؿاد ث ٫أ ٫٩ٱٞؿر ٕ٦ ٫٣ؿٚح ا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل ذٟ٣؛ ٵ ٫٩ٹ ٣لٮز ا٣ذ٤ٞٲؽ إ٣غ٠( .ٮا٠ت).
(ً )2ف دىط ا٣ؿكاٱح ٔ ٨اٞ٣ةق ،# ٥ث ٢وط ػٺٚ٭ة.
(ٝ )2ٮ« :٫٣ٵصٝ ٢جع »٫ٱٕ :ٰ٪ٹ ٣ٮ ٩ؽـ ٵ٦ؿ آػؿ٠ ،أف ٱ٪ؽـ ٤٣ؼٮؼ ا٣ؽ٩ٲٮم ٠ؼٮؼ
إ٣ةر أك ٷدٺؼ ٦ةؿ .كٝؽ ٝٲ :٢إ٩ ٫٩ؽـ ٝةثٲٔ ٢ىل ٝذ٬ ٢ةثٲٌ٣ ٢ٲ ٜآدـ  ،#كٝٲ:٢
٣ذٕجٖ ٨٦ ٫ل ٫٤ظذٯ ثٕر آص ٗؿاث نة ٱجعر يف اٵرض ٍ٣لٱ٠ ٫ٲ ٙٱٮارم قٮأة أػٲ،٫
كٝٲ :٢ٵف صك ٫٧اقٮد ٥٤ٚ ،ٱ٩ ٨١ؽ ٫٦دٮثح( .ثكذةف).
(٦ )5ة ًف ٱ٘ؿٗؿ ،ثَ١ص اَ٘٣ل اٵػٍلة ،ك٬ٮ ا٣كًلع ا٣ىعٲط.
( )4أم٦ :ذٯ ٔةد إٌف ٨لء  ٨٦ذ ٟ٣ز ٥دةب ٚ ٫٪٦ة٣ذٮثح ٞ٦جٮ٣ح( .ثؿ٬ةف) .كذ ٟ٣ٵف يف
اٙلؽٱر(( :ك٣ٮ ٔةد يف ا٣ٲٮـ قجَٕل ٦ؿة))ٚ .إف ٝٲٝ :٢ؽ كرد يف اٙلؽٱر أ ٫٩ٱٕؽ يف ا٣سة٣سح
٠ؾاث نة٪٤ٝ .ةٞ :ل٧ٮؿ ٔىل أً ٫٩ف ٥ل٤ه( .ثكذةف).
(٬ )1ؾا ٦ؾ٬ت اٜلؽكٱح أ ٫٩ٹ ٱىط ،كمج٭ٮق ثٝ ٨٧ذ ٢أظؽ اث ٰ٪رص ٢ز ٥ٱٕذؾر إ٣ٲ ٫ك٬ٮ
ٔةزـ ٔىل ٝذ ٢اٳػؿ ٚإ ٫٩ٹ ٱٞجٔ ٢ؾرق.
( )1كاظذش اٛلؤٱؽ ثةٓص أف ذ٦ٲ نة ٣ٮ ػؿج  ٨٦اُ٪٣صا٩ٲح كدةب إٹ  ٨٦رد داٚ ٜ٩ٺ م ٟأ٫٩
ٱىط إقٺ( .٫٦ثكذةف).

إذا ٠ة٩ة  ٨٦ص٪كَل ،ٹ  ٨٦ص٪ف كاظؽ .كٔىل ا٣ذةات¬ أف ٱْ٭ؿ دٮثذ ٫إٌف ٨٦ ٢٠
ٔ ٥٤ثٕ٧ىٲذ)4(٫؛ ٣ذـكؿ ٔ ٫٪ا٣ذ٭٧ح ثة٣جٞةء ٔ٤ٲ٭ة.
ك ٨٦دةب ًف ٱٕؽ ٦ ٫٣ة ٝؽ٠ Éةف ظجٍ  ٨٦زٮاث ،٫ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣ج٤ؼٰ.
 :كاٵ٦ؿ ثة٣ذٮثح

كاصت()4

إف ٔؿؼ كصٮُلة ٔىل اٛلأ٦ٮر( ،)2كإف ًف

٪ٚؽب .كٱكأ ٢٠ ٨ٔ ٫٣ظ ٜٱٕ٪ٲ ٨٦ ٫ظٞٮؽ آص كظٞٮؽ ث ٰ٪آدـ؛ ٣ٲ١ٮف أٝؿب
إٌف ذ٠ؿق ٛلة ٔ٤ٲ٪٦ ٫٭ةًٚ ،ل ٠ةف ٔ٤ٲ٪٦ ٫٭ة ٣ـ ٫٦ا٣ذؼ٤ه  ٫٪٦يف اٙلةؿ إف
أ ، )2(٫٪١٦ك٦ة دٕؾر ٔ٤ٲ ٫أك٩ل ث ٫إٌف زٞح ٠ل ٨ٱٕؿؼ أف ٥ل٤ىٚ ،٫إف ًف ٱ٫٣ ٨١
٦ةؿ ًف د٤ـ ¬٫٦ا٣ٮوٲح ،ػٺؼ أيب ِ٦ص .كٱأ٦ؿق ثةٹٔذؾار إٌف  ٨٦ ٢٠أقةء إ٣ٲ.٫
كٱٕٲ ٨٦ ٫٪ظِصق(ٔ )5ىل ا٣ٮًٮء كا٣ىٺة كاٞ٣ٲةـ ثٮاصجةٔلًل إٹ ٦ة ٔضـ ٔ ٫٪أك
ػيش  ٫٤ٕٚ ٨٦رضر نا .كٱ )4(٫٪ٞ٤ا٣ن٭ةددَل( ،)1كٱأ٦ؿق ثذ١ؿٱؿ ا٣ٮظؽا٩ٲح(.)1
¬ :ك٩ؽب اقذضٺب ا٣ؽٔةء  ٨٦اٛلؿٱي ،كأف ٱؤ٦ؿ ثة٣ىرب كا٣ذؽاكم،
كأف ٱٮ٪ل يف أكٹدق( ،)1كأف ٱكذض٤ت ا٣ؽٔةء كأ٩ٮاع ا٣رب  ٨٦إػٮا ٫٩اٛلكَ٧٤ل؛
( )4إذا ٔ ٫٪٦ ٥٤ٹ ٍٗ ٨٦لق٠ ،ؾا  ٨ٔ ٢ٞ٩اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم.
( )4ٱٕ ¬ٓ٦ :ٰ٪د١ة ٢٦اٍ٣صكط ٣ٶ٦ؿ كا٪٣٭ٰ( .ثكذةف).
(٩ )2عٮ أف ٱذع ٫٪٦ ٜٞإػٺؿ ثٮاصت أك ٝ ٢ٕٚجٲط.
( )2كظؽ اٛ٣ٮر Êأف ٹ ٱنذ٘ ٢ثيشء ٍٗلقٚ ،إذا ٠ةف ٱأ ٢٠دؿؾ اٵ ،٢٠إٹ أف ٥لنٯ ا٣ذِصر¬
أػؾ ٦ة ٱكؽ ر .٫ٞ٦كٹ ٣لٮز¬ ا٣رتاػٰ  ٓ٦اٛلؿض ك٣ٮ ٠ةف ٍٗل ُ٦ة٣ت.
(٩ )5ؽث نة.)Í( .
(ٍٗ )4ل ا٣ٮارث كإ٣ؽك كاٙلةقؽ.)Í( .
(٩ )1ؽثنة ظٲر ٠ةف  ٨٦أ ٢٬ا٣ن٭ةددَل ،ككصٮثنة إذا ًف ٱ٪٦ ٨١٭ ٥كّ ٨ا٣ذأزٍل.)Í( .

( )1كٔ٠ ٨٦(( :÷ ٫٪ةف آػؿ ٝٮ ٫٣ٹ إ ٫٣إٹ آص دػ ٢ا٘ل٪ح)) .ك٬ؾا ٞل٧ٮؿ ٔىل ِ ٨٦ل٪ت
ا١٣جةاؿ ،أك ٠ةف ٠ةٚؿ نا ٚأق ،٥٤أك اٌ٩ةؼ إٌف ذ ٟ٣دٮثح ثة٤ٞ٣ت .كركم أف ٔ٤ٲ نة ٠ #ؿر٬ة
ظةؿ ا٪٣ـاع ظذٯ ٦ةت( .ثكذةف).
( )1ٱٕ٣ :ٰ٪لٕٜ ٢ل ٥كوٲ نة.

ٱٮص ثؾً ٟ٣ف ٱ٤ع ٫ٞزٮاث ،)4(٫ث ٢ٱ١ٮف ٛ٣ةٔ،٫٤
٣ٲ٤ع ٫ٞزٮاب ٦ة أثؿكق ثٚ ،٫إف ًف
ً
ذ٠ؿق يف ا٣نٛةء¬ ٔ ٨اٜلةدم .كٝة٣خ اٞٛ٣٭ةء :ث ٢ٱ٤ع[ ٫ٞزٮاث ٞ٤ُ٦ ٫نة]( .)4كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص كاٵٍ٦ل اٙلكَل :إ Ð٫٩ٱ٤ع ٨٦ ٫ٞأكٹدق ٹ ٍٗ ٨٦ل.٥٬
ٚ :إذا ظِصق اٛلٮت كص ٫اٞ٣ج٤ح(ٔ )2ىل ّ٭ؿق¬ ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ
ثٕؽ ٦ٮد ٫كٔ٪ؽ ٗك٫٤
ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف ا٣نةٔ :ٰٕٚىل ص٪ج ٫اٵٱ .٨٧كٱذٞٛٮف Ê
كٔ٪ؽ ٖل ٫٤كا٣ىٺة ٔ٤ٲ ٫أٔ ٫٩ىل ّ٭ؿق ،كيف ٝربق أٔ ٫٩ىل ص٪ج ٫اٵٱ.٨٧
ٚ¬ :إذا ٦ةت ٌٗ٧خ ٔٲ٪ةق ،كرثٍ  ٨٦ذ ٫٪ٝإٌف ٧ٝذ ٫ثٕؿٱي ،كٗ٧ـت
ٛ٦ةو٤ح ٤٠٭ة ك٣ٲ٪خ ثةٞ٣جي كاٛلؽ( .)2كٱٮًٓ ٔىل ثُ٦ ٫٪ة ٱ ٨٦ ٓ٪٧ا٩ذٛةػ٫
 ٨٦ظؽٱؽ أك ََل رَت(.)5
ٚ :إف ٠ة٩خ ا٦ؿأة( )4ظجىل كّلؿؾ ٖل٤٭ة ثٕؽ ٦ٮٔلة كصت إػؿاص،)1(٫
كٱ١ٮف  ٨٦مٞ٭ة اٵٱَص ،)1(Êكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح ٨٦ :اٵٱ ،٨٧كٝةؿ ا٣نةٰٕٚ
ك٦ة :ٟ٣دٕة٘ل ٫ا٪٣كةء( ٨٦ )1اٛ٣ؿج .كإذا اظذٲش يف ذ ٟ٣إٌف َ٠ص ْٔ )40(٥صةز¬
ْ َ
ْ
( )4إٹ ا٣ؽٔةء ٚٲ٤ع ٫ٞإصًلٔ نة  ٞ٤ُ٦نةٛ٦( .ذٰ)ٞ٣ .ٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َربذَِا اغف ِْر نلَا َو ِ ِلخ َٔاُ َِِاّص [اٙلٍص].
(٦ )4ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ٬( ٨٦ػ).
(٩ )2ؽث نة.)Í( .
(ٝ )2ةؿ  :#كاٵٝؿب Éأف اٹقذٞجةؿ كا٣ذ٘٧ٲي كا٣ذ٤ٲَل كا٣ؿثٍ ٦كذعت؛ إذ ٹ د٣ٲٔ ٢ىل
كصٮثَ( .٫شح أز٬ةر) .كذ٠ؿ ا٣ؽكارم كصٮث.٫
( )5ك٬ٮ ظٲر ٹ ٱِ ٨١٧ل٭ٲـق يف اٙلةؿ ٕ٣ةرض.
( )4ك٠ؾا قةاؿ اٙÊلٲٮا٩ةت ٣لت ا٣ن ٜإذا ّلؿؾ اٙل٢٧؛ ٵ ٨٦ ٫٩ثةب إٞ٩ةذ ا٘٣ؿٱ ،ٜك٬ٮ
٣لت .ك ٫٤ٕ٣ظٲر ٗ٤ت يف ا ٨ْ٣أ ٫٩ٱٕٲل[ ]4ثٕؽ ػؿكص ٫ك٠ةف ٞلرت ٦نةٔ( .ة٦ؿ).
( )1كٹ ِلت¬ أصؿة ا٣نٜ؛ ٵ ٫٩كاصتً٠ ،ل ٹ ِلت أصؿة إٞ٩ةذ ا٘٣ؿٱ .ٜكأ٦ة ز ٨٧اٚلٲٍ ا٣ؾم
٥لةط ث ٫كأصؿة اٚلٲةط ٦ ٨٧ٚةؿ اٛلٲخ.
( )1ٵ ٫٩أٝؿب إٌف قٺ٦ح اٙل ٨٦ ٢٧ا٣كَ١ل؛ إذ ٬ٮ يف ا٘لة٩ت اٵٱ.٨٧
(٪٤ٝ )1ة٥ :لنٯ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ذٟ٣؛ ٵف ػؿكص ٨٦ ٫اٛ٣ؿج يف إ٣ةدة إً٩ل ٬ٮ يف ظةؿ اٙلٲةة( .ثكذةف).
( )40أم ٥ْٔ :اٛلٲخ.
-------------------------

[ ]4كٝٲ :٢ٹ¬ ٚؿؽ.

ك٣ٮ ٠ةف ٣ؽكف قذح¬ أم٭ؿ .كٝةؿ يف ا٣ـكااؽ :إذا ٠ةف ٣ؽك١لة دؿؾ ظذٯ ٱ٧ٮت.
كإذا د٪ٚخ ك٬ٮ ٱذعؿؾ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٱٌ ٨٧ا٣ؽا ٨ٚدٱح أ٩سٯ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙثٗ ¬٢ؿة( ،)4كٝةؿ( )4اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٹ ٱٌ ٨٧مٲب نة٨٧٠ ،
ٝذ ٢ا٦ؿأة ظة٦ٺن ٚٺ ٨لء ٣ٮ٣ؽ٬ة إف ًف ٱٛ٪ى٪٤ٝ .٢ة :د٧ٌ٦ ٟ٤ٮ٩ح ٚؽػٖ ٢ل٤٭ة
يف ًًل١لة ،ٹ ٬ؾق.
 :كإذا ٔؿؼ( )2أف يف ثُ ٨اٛلٲخ ٦ةٹ ن ٍ٘٣لق ،أك  ٫٣ك٦ة٦ ٫٣كذ٘ؿؽ
كصت إػؿاص ،٫كإف ًف ٱ٦ ٨١كذ٘ؿ ٝنة ٚةٚلٲةر إٌف ا٣ٮرزح ،كإػؿاص٫
¬
ثة٣ؽٱ-٨
أكٌف ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٹ ٥لؿج¬( )4إذا ٠ةف ٝؽر ز٤ر ٦ة )5(٫٣أك دك ،٫٩ك٠ةف
اٛلٲخ اثذ ٫ٕ٤ثةػذٲةرق(.)4
 :ك٩ؽب( )1أف ٱجةدر ثذض٭ٲـ اٛلٲخ كدٚ ،٫٪ٚٺ ٱ٧يس ٦ٲخ ١لةر إٹ يف
ٝربق ،كٹ ٱىجط ٦ٲخ ٣ٲ ٢إٹ يف ٝربق ظٲر ّلٞٞٮا ٦ٮد .٫كٝةؿ اٙلك٨٦ :)1(٨
٦ةت ثة٤٣ٲ ٢د ٨ٚثة٪٣٭ةر(ٚ .)1إف ًف ٱذعٞٞٮا ٦ٮد ٫كصت ا٣ذأٌل ث٩ ،É٫عٮ ا٘٣ؿٱٜ
( )4ظٲر دٲÊ ٨ٞاٙل ٢٧ثؼؿكج ٱؽ أك رص ٢أك ٩عٮ ذ .ٟ٣كٝٮٜل :٥إذا رضثخ ا٦ؿأة ظة٢٦
٥ ٥٤ٚلؿج ٦ة يف ثُ٪٭ة ٚٺ ٗؿة ٬ٮ ظٲر ًف ٱٕ Ê٥٤اٙل( .٢٧رٱةض).
( )4كٝؽ ركم ٔ ٨اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ٦ #سٝ ٢ٮؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮقٚ ،ٙٲْ٪ؿ يف ا٣ؿكاٱذَل.
( )2أك ّ.)Í( .٨
(ً٠ )2ل يف اٵز٬ةر.
( )5أك ٦ةؿ ٍٗلق ثؿًةق.
(ٍٗ )4ل ٝةوؽ ٤٣ع ،ِٛكأ٦ة إذا اثذٝ ٫ٕ٤ةوؽ نا ٤٣ع٠ ِٛأف ٱ١ٮف يف قٛؿ ٚإ ٫٩ٱن ٜك٥لؿج
ك٣ٮ ٔ( .٢ٝة٦ؿ) (.)Í
( )1كيف ا٘٣ٲر٤ٝ :خ :كاٞ٣ٲةس كصٮب¬ ا٣ذٕضٲ٢؛ ٵ ٫٩كاصت ٍٗ ٜ٤ُ٦ل ٦ؤٝخ ٚٺ كص٫
٘لٮاز ا٣رتاػٰ  ٓ٦ا٩ذٛةء اٵٔؾار.
( )1ا٣جُصمٗ( .ٲر).
(ٚ )1ٲ١ؿق ٔ٪ؽق ا٣ؽ٣ ٨ٚٲٺن؛ ٵف ٦ٺا١ح ا٪٣٭ةر أرأؼ ٦ ٨٦ٺا١ح ا٤٣ٲٗ( .٢ٲر ،ك٩ضؿم).
٪٤ٝة :د ٨ٚا٪٣جٰ ÷ ٣ٲ ن
ٺ ،كٚةَ٧ح & ٠ؾ.ٟ٣

كوةظت اٜلؽـ

كا٣ك١ذح()1

كاٛلربقٚ ،)4(٥ٲضت ا٣ذسجخ ٚٲ٭ٚ ،)2(٥إف د٪ٚٮا

ٝج ٢ا ٥٤ٕ٣ث٧ٮٔلٚ ٥ٺ ًًلف¬()4؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح.
ك٣لٮز ا٣ج١ةء ٔىل اٛلٲخ( ،)5ك٬ٮ د ٓ٦إَ٣ل ك٦ة ٹ ٱ ٨١٧د٨٦ ٫ٕٚ
¬
:
ا٣ىٮت .ك٣لٮز اٷٱؾاف ثةٛلٮت ،ك٬ٮ اٷٔٺـ ٛلٕٲَ٪ل ٍٗ ٨٦ل ٩ؽاء( ،)4ذ٠ؿق أثٮ
َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص .ك٤لؿـ ا ،)1(ٰٕ٪٣ك٬ٮ اٷٔٺـ ثةٛلٮت ٍ٘٣ل ٕ٦ٲَ٪ل إّ٭ةران
ٵ٦ؿ اٛلٲخ( )1ك٣ٲ١سؿ ا٘لٔ ٓ٧ىل ٝربق.
¬ :ك٤لؿـ ا٪٣ٮاح كاُ٣صاخ ،كا٣ج١ةء ثة٣ىٮت اػذٲةر نا ،كا ٥ُ٤٣كم ٜا٘لٲت
كظـ ا٣نٕؿ كَ٠ص ا٣كٺح كاصذًلع ا٪٣كةء كا٣ؿصةؿ ٪٤٣ٮاح ،ك٣لت إ١٩ةر ذ.٫٤٠ ٟ٣
¬ :ك٤لؿـ إّ٭ةر اٙلـف كا٘لـع ثًل ٱٕذةد ٣ ٨٦جف ا٣كٮاد كدؿؾ ا٣ـٱ٪ح،
إٹ ٱٮ ٦نة ٤٣ؿص ٢كزٺزح ٧٤٣ؿأة يف دؿ٠٭ًل ا٣ـٱ٪ح؛ ٚلرب كرد ثؾ.)1(ٟ٣
( ٰ٬ )4اٹقذٕضةـ .كا٣ربقةـ ٩ٮع  ٨٦ا٘ل٪ٮف( .ثكذةف).
( ٝ )4ةؿ يف ا٣جعؿ :ك٬ٮ ثؼةر ٱىٕؽ  ٨٦اٙل٧ٯ إٌف ا٣ؿأس ٱ١ٮف ثكجج٬ ٫ؾٱةف اٛلع٧ٮـ.
( )2ظذٯ ٤لى ¬٢دٍ٘ل ثة٩ذٛةخ أك ٍٗلق.
( )2ك٠ؾا إذا ص٤ٔ ٰ٪ٲ٭.٥
(ٝ )5ج ٢اٛلٮت كثٕؽق.)Í( .
( )4كٝةؿ يف ا٣جعؿ٬ :ٮ اٷرقةؿ إٌف  ٨٦ٱؿٱؽ ظٌٮرق.
ٚؿؽ .ك ِٛ٣ظةمٲح :كٝةؿ اٜلةدم  :#ٹ ثأسÉ
Ê
(*) كّة٬ؿ اٵز٬ةر صٮازقٍٗ ٨٦ Éل
ثةٷٔٺـ ث٧ٮت اٛلٲخ ثٕؽ ذ٠ؿ آص دٕةٌف ،كٝؽ صؿت ث ٫إ٣ةدة يف وٕؽة كٍٗل٬ة.
(ٝ )1ةؿ يف اٞ٣ة٦ٮس ٦ة ٕ٩ :٫ْٛ٣ةق ٩ ٫٣ى ٍٕٲ نة ك٩ى ًٕٲَّ نة ك٩يٕٲة ٩نة ثة :٥ٌ٣أػرب ث٧ٮد .٫ك٬ٮ ٱٕ٪ٯ ٔىل
زٱؽ ذ٩ٮث ٫ٱْ٭ؿ٬ة كٱن٭ؿ٬ة ،كا :ٰ٪٘٠ ٌٰ ًٕ ٪٣ا٪٣ةٰٔ كاٛل .ٰٕ٪كاقذٕ٪خ ا٪٣ةٝح :دٞؽ٦خ أك
دؿاصٕخ ٩ةٚؿة ،أك ٔؽت ثىةظج٭ة ،أك دٛؿٝخ كا٩ذٍصت .كا٣ؿص ٢ا :٥٪٘٣دٔة٬ة ٣ذذجٕ،٫
كد٪ةٔٯ اٞ٣ٮـٕ٩ :ٮا ٝذٺ٣ ٥٬ٲعؿض ثٌٕ٭ ٥ثٌٕ نة.
(*) كٚؿؽ اٷ٦Êةـ اٛل٭ؽم  #ثَل ا ٰٕ٪٣كاٷٔٺـ ثأف ا٦ ٰٕ٪٣ؤذف ثة٣ذٛضٓ.
(ٝ )1ةؿ اٛلٛذٰ :اٵٝؿب صٮازÊق يف ظ ٜأ ٢٬ا٢ٌٛ٣؛ إٔـاز نا ٤٣ؽٱ.٨
(*) يف (ب) :اٛلٮت.
( )1ك٬ٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٤ل ٢ٹ٦ؿأة دؤ ٨٦ثةٓص كا٣ٲٮـ اٳػؿ أف ّلؽ ٔىل ٦ٲخ أ٠سؿ ٨٦
زٺزح أٱةـ ،إٹ اٛلؿأة ٔىل زكص٭ة))( .ثكذةف).

ك٤لؿـ اٞ٣ؿٱي( )4كدٕؽاد ٞلةق ٨اٛلٲخ يف ا٣ج١ةء ،كأصةزً٬ل اٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
 :كٱ٤ــ ا٣ؿص ٓ٪٦É ٢زكصذ ٨٦ )4(٫ظٌٮر ذ ،ٟ٣ك ٨٦ثٲخ ك٣ٲ٧ح أك ظًلـ
صةرٔلة(٣ )2ذٕـم أك ٔلٚ ٰ٪ٲضٮز ،كٹ د ٓ٦ ٙٞظىٮؿ
ٚٲ٭ًل ١٪٦ؿ ،إٹ ثٲخ(Ê )3
اٛل١٪ؿ .ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣ؿص ٓ٦ ٢صةرق؛ ٵف اٙلٌٮر ٔ٪ؽ اٛل١٪ؿ ٹ ٣لٮز¬ إذا ٠ةف ٔىل
كص ٫ا٣ؿًة ث ٫أك ٱذ٭ ٥ثة٣ؿًة ،كإف ٠ةف ٙلةصح دأٲح( )5صةز ،كٱ٤ـ ٫٦اٷ١٩ةر إذا
٤٧٠خ َشكَ ،٫كإف ًف د ٫٣ ٢٧١أّ٭ؿ ٛ٩ ٨٦ك٠ ٫ؿا٬ذ٫؛ ٣بٺ ٱذ٭ ٥ثة٣ؿًة ث .٫كإف
ظِص ٹ ٣ٲ١٪ؿ كٹ ٙلةصح كٹ ٤٣ؿًة ث ٫كٹ د٤ع ٫ٞا٣ذ٭٧ح ثة٣ؿًة كٹ أ ٫٪١٦إ١٩ةرق
ٞٚةؿ اٙلة ٥٠كٝة٬ل اٌٞ٣ةة :ٹ ٣لٮز¬ ،كٝةؿ أثٮ ٔيل كأثٮ ٬ةم٣ :٥لٮزٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮقٚ :ٙأ٦ة اْ٪٣ؿ إٌف أ ٢٬اٛل١٪ؿ  ٨٦ثٕٲؽ ثعٲر ٹ ٱذ٭ ٥ثة٣ؿًة ٚٲضٮز(.)4
¬ :كٗك ٢اٛلٲخ اٛلؤٍٗ )1(٨٦ل ا٣ن٭ٲؽ ٚؿض َٔل ٔىل ا٣ٮاظؽ ،كٛ٠ةٱح ٔىل
( )4كوٮرد ٫أف ٥لؿج از٪ةف  ٨٦أ ٢٬اٛلٲخ كآػؿاف ٠ل ٨ٱأيت إ٣ٲ٭ٕ٦ ٥ـٱ نةٚ ،ٲؾ٠ؿ ا٣ؿصٺف ٨٦
أ ٢٬اٛلٲخ ٦ ٨٦ةت ث١ٺـ ٦ـدكج ٱنج ٫ا٣ؿصـ ك٣ٲف رصـ ناٚ ،ٲ ٫ذ٠ؿ ٞلةق ٨اٛلٲخ ،ك٣لٲج٭ًل
اٳػؿاف ث٧س ٢ذ ،ٟ٣كذ٦ ٟ٣جةح ٱ ٫٤ٕٛأ ٢٬اٛل٘ةرب  ٨٦أ ٢٬ظضح كاٍ٣صؼ كٖلٺف
كٍٗل٦ ٥٬ة ًف ٱٞرتف ثٞ ٫لْٮر؛ ٵ١ل ٥رثًل ٥لؿصٮف يف آػؿق إٌف اٵذٱح كاٜلضةء ،كذٞ ٟ٣لْٮر،
كأ٦ة دٕؽاد ٞلةق ٨اٛلٲخ ٚٶٛ ÷ ٫٩لة أوٲت صًلٔح  ٨٦اٛلكَ٧٤ل يف أظؽ كاقذن٭ؽكا
ٚج١ٯ  ٢٠كاظؽ يف اٛلؽٱ٪ح ٔىل ٦ٲذٞٚ ٫ةؿ÷(( :أ٦ة ٖلـة ٚٺ ثٮا ))٫٣ ٰ٠ٵً ٫٩ف ٱ٫٣ ٨١
زكصح كٹ أ ٢٬يف اٛلؽٱ٪حً٤ٚ ،ل ق ٓ٧اٵ٩ىةر ٠ٺـ رقٮؿ آص ÷ أػؿصٮا ٩كةء٥٬
كثَ١ل ٔىل ٖلـة كا٣ؿقٮؿ ÷ ٱك ،ٓ٧كٔؽدف ٞلةق ٫٪كذ٠ؿف ص٭ةدق كأكوة ٫ٚا٘ل٧ٲ٤ح،
ً٤ٚل ٚؿٗٝ ٨ةؿ رقٮؿ آص ÷(( :اُ٩ص ٨ٚرٖل ٨١آص دٕةٌف))( .ثكذةف).
( )4كأ٦ذ ٫كٝؿٱجذ ٫ظٲر ٬ٮ ا٣ٮٍف.
( )2يف (د) :إٹ  ٨٦ثٲخ.
( )2ك٣ٮ قٕ٧خ ظَل دؽػ ٢زْ ٥لؿج( .دؾ٠ؿة) .ك ِٛ٣ا٣ىٕٲرتمٝ :ٮٝ :٫٣ةؿ اٛلؿدًص :إٹ ثٲخ
صةرٔلة ٣ذ٭٪بح أك دٕـٱح إ٣غ ذ٠ؿق ٔ ٫٪يف ا٣ذٞؿٱؿ ،ك ٢ٕ٣كص٭ ٫أف ذ ٨٦ ٟ٣اٞ٣ٲةـ ثع ٜا٘لةر.
(*) اٛلؾ٬ت ٹ ٣لٮز ا٣ؽػٮؿ  ٓ٦اٛل١٪ؿ إٹ ٣ذ٤ٞٲ ٢أك إزا٣ح.
( )5اٛلؿاد ٙلةصح دٱ٪ٲح ٤لىُ ٢لة دٛ٦ ٓٚكؽة أ٠سؿ  ٨٦ذ ٟ٣اٛل١٪ؿ ،كإف ًف ٚٺ ٣لٮز.
كاٛلؾ٬ت ٹ ٣لٮز.
¬
(٬ )4ؾا ًٕٲٙ؛ ٵف ٚٲ ٫د٧١ٲٺن ٛلؿاد.٥٬ا٬ػ
( )1ك٠ؾا ٝلؿكح إ٣ؽÉا٣ح ثٍ٘ل ٚك.ٜ
(*) ك٣ٮ ظةاٌ نة¬ أك ٛ٩كةء.

ا٘لًلٔح .كٱ٘ك ٨٦ ٢يف ظ ٥١ا٣ن٭ٲؽ ،ك٬ٮ ا٘٣ؿٱ ٜكاٛ٪٣كةء كإَُ٣ل( )4كاٛلجُٮف
كوةظت اٜلؽـ( ،)4كاٛلؿصٮـ كاٛلٞذه  ٫٪٦ثإٝؿارً٬ل( ،)2ٹ ثة٣جٲ٪ح إٹ ثٕؽ ا٣ذٮثح(.)2
كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱ٘كٺف  ٓ٦ا٣جٲ٪ح ،ٹ  ٓ٦اٷٝؿار أك ا٣ذٮثح(ٚ )5ٲ١ٮ٩ةف م٭ٲؽٱ.٨
Ê
ٗك٢
¬ :ك٤لؿـ ٗك ٢اٛ١٣ةر كأكٹد ،٥٬كأصةزق أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة .ٰٕٚك٤لؿـ
اٛ٣ةق٪ٔ ٜؽ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم(ٝ ،)4ةؿ ٔجؽآص ث ٨زٱؽ :ٱٕ ٰ٪ظٲر¬ ٔٚ ٥٤ك.)1(٫ٞ
كأصةزق اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت( ،)1كأكصج ٫زٱؽ ثٔ ٨يل كاٞٛ٣٭ةء .كأ٦ة أكٹدق ا٣ى٘ةر
ٱ٘ك٤ٮف( )1كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ.
¬
ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كظك:٨
 :كٗك٢

ا٣ك)40(ٍٞ

ٍٗل ٍ٦صكع إذا ًف ٱكذ٭ ¬٢ثىٮت أك ظؿ٠ح

ّة٬ؿة( ،)44ػٺؼ ا٪٣ةرص يف اٙلؿ٠ح .كاٹقذ٭ٺؿ ٱسجخ ثؼرب¬ ٔؽ٣ح( ،)44ذ٠ؿق
( )4ٱؿٱؽ ا٣ؾم أوةث ٫اُ٣ةٔٮف ،ك٬ٮ داء ٱٞذٔ ٢ىل اٛ٣ٮر ،ٱ٧ٮت ٩ ٫٪٦ةس ٠سٍل( .ثكذةف).
( )4اٜلؽـٞ٩ :ي ا٣ج٪ةء ٠ة٣ذ٭ؽٱ ،٥كَ٠ص اْ٣٭ؿ٤ٕٚ ،٭ًل ِ٠صب ،كاٛل٭ؽر  ٨٦ا٣ؽ٦ةء ،ك٤لؿؾٝ( .ة٦ٮس).
ظٲر ٠ةف اٷٝؿار ٔىل كص ٫ا٪٣ؽـ كا٣ذٮثح٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة) .ك ِٛ٣ظةمٲح:
Ê
( )2ٱٕ:ٰ٪
أ ٫٩ٹ ثؽ  ٥٤ٔ ٨٦ا٣ذٮثح ،كٹ ٚؿؽ ثَل اٷٝؿار كا٣جٲ٪ح.
اٛلؾ٬ت Ê
( )2كذ ٟ٣ٵ١لًل ٚةقٞةف .ك٠ٺـ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٦جٔ ٰ٪ىل أو ٫٤أف اٛ٣ةق ٜٱ٘ك( .٢ثكذةف).
( )5يف (ب) :كا٣ذٮثح.
( )4كذ ٟ٣ٹقذعٞة ٫ٝإ٣ؾاب ٚأمج ٫ا١٣ةٚؿ( .ثكذةف).
(*) ك٠ؾا ٝةدٛ٩ ٢ك٫؛ ٵٚ ٫٩ةق.)Í( .ٜ
(٘٤٣ )1ةق ،٢كٱ ٰٛ١ػرب ٔؽَ٣ل أك رص ٢كا٦ؿأدَل.
( )1دٍصٱ ٛنة ٤٧٤ ٣ح ،ك٦س ٨ٔ ٫٤اٛل٪ىٮر ثةٓص ،كاػذةرق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ،كأكصج ٫زٱؽ ثٔ ٨يل
كاٞٛ٣٭ةء ٣ؾ٪٤ٝ .ٟ٣ة :ٹ َشؼ  ٓ٦اقذعٞةؽ ا( .٨ٕ٤٣ثكذةف).
( )1ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ،كٚةرؽ اٛ١٣ةءة؛ ٵف ٪٬ةؾ اٌ٘٣ةًح.
( )40ا٣ك٣ ٍٞلٮز ٚٲ ٫اٙلؿ٠ةت ا٣سٺث ،ذ٠ؿق يف ا٣ىعةح .كٱكذ٭ ٢ثٛذط ا٣ٲةء كَ٠ص اٜلةء( .ثكذةف).
(*) ا٣ك٦ ٍٞس٤سح :ا٣ٮ٣ؽ ٍ٘٣ل دًلـ ،كٝؽ أقُٞذ ٫أ ،٫٦ك٦ ٰ٬ك ،ٍٞكٕ٦ذةدد٦ ٫كٞةطٝ( .ة٦ٮس).
( )44ٹ ا٣ؿٔنح¬؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٱذعؿؾ ا٤٣ع ٥ثٕؽ ( .٫ُٕٝد٧١ٲ .)٢ك ِٛ٣ا٣جٲةف يف ا٘ل٪ةٱةت :أك
ثعؿ٠ح ّة٬ؿة ٠عؿ٠ح اٙلٰ ،ٹ ٝلؿد ا٣ذعؿؾ؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٥لذ٤ش ا٤٣ع ٥ثٕؽ .٫ُٕٝ
( )44ك٣ٮ أ ،¬٫٦ك ٫٤ٕ٣ٱٞج ٢ػرب٬ة ٚٲًل ٱؿصٓ إٌف ا٣ك ،ٍٞٹ ٚٲًل ٱؿصٓ إ٣ٲ٭ة  ٨٦اٷرث
ك٩عٮق( .ظةمٲح قعٮٍف).

يف اٍ٣صح ،كٝةؿ يف اٵظ١ةـ ك٦ة :ٟ٣ثؼرب ٔؽ٣ذَل ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚثؼرب أرثٓ.
ٚٲك٧ٯ ٩ؽث نة¬ ،كٱؿث كٱٮرث كٱٮدل ،كٱ٘ك ،٢كٱ ،٨ٛ١كٱىىل ٔ٤ٲ ،٫كٱٞرب(.)4
كإف ًف ٱكذ٭ٚ ٢ٺ ٨لء  ٨٦ذ ،ٟ٣ث ٢ٱؽ.)4(٨ٚ
 :كٗك ٢ا٪٣ىًٚ ٙل دك ٫٩إذا كصؽ ٍٗل ٍ٦صكع ،Êػٺؼ ا٣نة،)2(ٰٕٚ
ٚإف كصؽ()2
أ٠سؿق( )5أك ٩ى ٫ٛكٚٲ ٫ا٣ؿأس ٗك ،٢كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل
¬

ٱ٘ك ٢ا٪٣ى ٙك٣ٮ ٚٲ ٫رأس(.)4
Ê
كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ
 :ك٤لؿـ ٗك ٢ا٣ن٭ٲؽ( )1ا٣ؾ٠ؿ ا٣جة Êٖ٣إ٣ة ٢ٝإذا ٦ةت ثةٞ٣ذ )1(٢يف
( )4اٞ٣رب اٍ٣صٰٔ.
ٱ ٙ٤يف ػؿٝح ً٠ل ٱ ٙ٤اٛلذةع ٹ أ ٫٩ٱ ،٨ٛ١كٹ ٱ٤عؽ  ،٫٣كٹ ٱ١ٮف  ٫٣ظؿ٦ح( .ز٬ؿة).
( )4ٱٕÊ :ٰ٪
(*) ٱٕ :ٰ٪ٱٞرب كصٮÉث نة.
( )2ظضذ٪ة أف ذ ٟ٣ٱؤدم إٌف د١ؿٱؿ ا٣ىٺة ٔىل اٛلٲخ ،كٝٲةق نة ٔىل ٌٔٮ  ٨٦ ُٓٝظٰ.
كظضح ا٣نة ٰٕٚأف ا٣ؽ٣ٲً ٢ف ٱٛى٪٤ٝ .٢ةٚ :ى ٢اٞ٣ٲةس( .ثكذةف) .ٵف اٞ٣ٲةس أ ٫٩ٹ
٣لت ٗك ٢اٛلٲخ كٹ ا٣ىٺة ٔ٤ٲ ٨١٣ ،٫كرد اٍ٣صع يف  ٢٠ا٣جؽف ٚٲٞؿ ظٲر كرد،
كاٵ٠سؿ ٱ٤ع ٜثة( .٢١٣دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲ ٫ظك.)٨
ٱ٘ك ٢إذا
¬
( )2كإذا ذ٬ت ٙل ٥اٛلٲخ ًف ٣لت ٗك ،٫٤كأ٦ة ا٣ىٺة ٔ٤ٲ ٫كدٚ ٫٪ٚذضت.ا٬ػ كٝٲ:٢
٠ةف ا٣جة ٰٝاٵ٠سؿ.
(٦ )5كةظح ٹ كز ٩نة.É
( )4كٹ ٱىىل ٔ٤ٲ ،٫كأ٦ة ا٣ذَٛ١ل كا٣ؽٚ ٨ٚٮاصت¬.
(ٝ )1ةؿ يف ا٪٣٭ةٱح :كق ٰ٧م٭ٲؽ نا ٵف آص ك٦ٺا١ذ ٫م٭ٮد  ٫٣ثة٘ل٪ح ،كٝٲ :٢ٵ ٫٩ظٰ ًف ٱ٧خ ٠أ٫٩
مة٬ؽ ،أم :ظةرض .كٝٲ :٢ٵف ٦ٺا١ح ا٣ؿٖلح دن٭ؽق .كٝٲٞ٣ :٢ٲة ٫٦ثن٭ةدة اٙل ٜيف أ٦ؿ آص دٕةٌف
ظذٯ ٝذ .٢كٝٲ :٢ٵ ٫٩ٱن٭ؽ ٦ة أٔؽ آص  ٨٦ ٫٣ا١٣ؿا٦ح ثةٞ٣ذ .٢كٝٲٍٗ :٢ل ذ .ٟ٣كأ٦ة ّلؿٱ ٥ا٘٣ك٢
ٚٶً ÷ ٫٩ف ٱ٘ك ٢م٭ؽاء أظؽ كٝةؿ(( :ز٤٦ٮ ٥٬ثؽ٦ةا٭ ٥كزٲةُل -))٥كيف ظؽٱر(( :إ١ل٥
ٱجٕسٮف ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح كأكداص٭ ٥دنؼت د ٦نة ،ا٤٣ٮف ٣ٮف ا٣ؽـ كا٣ؿٱط رٱط اٛلك( .))ٟثكذةف).
( )1اٛلؿاد إز٬ةؽ ا٣ؿكح ٔىل أم وٛح ٠ةف ثـظةـ أك ُٔل أك ثٛ٩ ٓ٪٧ف أك ثأف ٱؿ ٰ٦إ٣ؽك
كٱىٲت ٛ٩ك.)Í( .٫
(*) ك٣ٮ ثةَ٣صاٱح.)Í( .

اٛلٕؿ٠ح()4

 ٓ٦إ٦ةـ ظ ،)4(ٜك٠ؾا ٣ٮ ٪٦ ٢ٞ٩٭ة كث ٫ر ٫٪١٣ ٜ٦ٱٕ )2(٥٤أ ٫٩ٹ

ٱٕٲل ،ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت Éكاٛل٪ىٮر ثةٓص كاث ٨اٚل٤ٲ ،٢كٝةؿ اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص:
ث ٢ٱ٘ك ،٢كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص :إف ث ٰٞظٲ نة زٺزح أٱةـ ًٚل ٚٮؽ ٗك ،٢كإف
٦ةت ٣ؽك١لة ًف ٱ٘كٚ .٢إف ٠ةف وجٲ نة أك ا٦ؿأة(ٞٚ )2ةؿ اٞ٣ةق ٥كا٣نة :ٰٕٚٹ
ٱ٘ك ،)5(٢كٝةؿ أثٮ َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱ٘ك .¬٢كإف ٠ةف ٝل٪ٮ ٩نة ٗك .¬٢كإف
٠ةف ص٪ج نة ًف ٱ٘ك ،)4(¬٢ػٺؼ ا٣جةٝؿ كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح.
ٚ¬ :إف كصؽ ٦ٲذ نة يف اٛلٕؿ٠ح ك٣ٲف ٚٲ ٫صؿاح ٚإف ٠ةف ٚٲ ٫أ٦ةرة اٞ٣ذ٢
٠ؼؿكج ا٣ؽـ ٔ ٨٦ٲ٪ٲ ٫أك أذ٩ٲ ٫أك صٮً )1(٫ٚف ٱ٘ك ،¬٢ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص )1(،ٹ
ظٲر ٹ أ٦ةرة ٚٲٞ٤٣ ٫ذٚ ٢ٲ٘ك ٢ك٣ٮ ػؿج ا٣ؽـ ٫٧ٚ ٨٦ )1(Éأك أ ٫ٛ٩أك ٚؿص.)40(٫
( )4اٛلٕؿ٠ح ثى ٥ا٣ؿاء كٚذع٭ة ،ذ٠ؿق يف اٌ٣ٲةء ،ك٦ ٰ٬ٮًٓ اٞ٣ذةؿ ظٲر دى ٢ا٣ك٭ةـ
كصٮٹف اٚلٲ( .٢ثكذةف) (.)Í
( )4ك٣ٮ ٍٗل ٞ٦ةÊد٠ ،٢ةٛلذٛؿج ٔىل اٛلؼذةر؛ ٵف ا٣ذكٮٱؽ ٠ةؼ٬( .ج.)٢
(َ ٨٦ )2ؿٱ ٜإ٣ةÊدة.
(*) كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ؽ وةر يف ظ ٥١اٛلٲخ .كأَ ٜ٤اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص أ ٫٩ٱ٘ك ٢كًف ٱٛىٺ( .ثكذةف).
( )2أك ػ٪سٯ.)Í( .
(*) ك٣ٮ اظذٲش إ٣ٲ٭ة يف اٞ٣ذةؿ٩( .ضؿم).
( )5كذ٣ ٟ٣ىٺظٲذ٭ًل ٞ٤٣ذةؿ؛ إذ ًف ٱٛى ٢ا٣ؽ٣ٲ .٢كظضح اٳػؿٱ ٨أ ٫٩ٹ ص٭ةد ٔ٤ٲ٭ًل
ٚأمج٭ة اٛلض٪ٮف( .ثكذةف).
( )4ك ذ ٟ٣ٵف ا٣ؽ٣ٲً ٢ف ٱٛى ٢ثَل ا٘ل٪ت كٍٗلق .كظضح اٳػؿٱ ٨أف ظ٤ْ٪ح ث ٨ا٣ؿا٬ت
ٗك٤ذ ٫اٛلٺا١حٚ ،كأؿ ا٣ؿقٮؿ ÷ ٔٞٚ ٫٪ة٣ٮا :ػؿج ص٪جنة٪٤ٝ .ة ٢ٕٚ :اٛلٺا١ح ٹ
ٱ٤ـ٪٦ة كٹ ٩عٛ٤١٦ ٨ٮف ثًل ٤ٕٚٮقٝ .ة٣ٮا :ا٘٣ك٠ ٢ةف كاصجنة ٔ٤ٲٚ ٫ٺ ٱك ٍٞثةٞ٣ذ٪٤ٝ .٢ة:
ث ٢ٱك٠ ٍٞة٣ىٺة( .ثكذةف).
( )1كٱٕؿؼ ٠ٮ ٨٦ ٫٩ا٘لٮؼ ث١ٮ٦ ٫٩ـثؽ نا.)Í( .
(ٞٚ )1ةؿ :إذا ًف ٱٚ ٨١ٲ ٫صؿاح ٗك٪٤ٝ .٢ة :أ٦ةرة اٞ٣ذ٠ ٢ةٚٲح( .ثكذةف).
(ٝ )1ةؿ يف ا٘٣ٲر٤ٝ :خ :كاٛلٕ٧ٮؿ ٔ٤ٲ ٫أ٦ةرة اٞ٣ذ.٢
(ٞٚ )40ؽ ٥لؿج ا٣ؽـ ٪٦٭ة  ٨٦اٛلٲخ٠( .ٮا٠ت).

¬ :كإذا ٠ةف ٔىل ا٣ن٭ٲؽ ٩ضةقح ٍٗل دٗ ٫٦ك٤خ( ،)4ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.É
كقٮاء ٝذ ٢ا٣ن٭ٲؽ ثةٙلؽ أك ثٍ٘لق ،ك٣ٮ ثٮَٰ داثح إ٣ؽك( ،)4أك ثعضؿ أك
٪٦ض٪ٲ ،ٜػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح يف ٍٗل اٙلؽ يف اٛلُص .ٍٞٚ
 :كٝ ٨٦ذ ٤ّ ٢نًل ٍٗ ٓ٦ل إ٦ةـ يف اٛلُص( )2أك دكف ٦ة ٫٣أك يظ ىؿ ً ٫٦أك
ثٲذ ٫أك ثٲخ ٍٗلق أك ٦ةؿ ٍٗلق ًف ٱ٘ك ،¬٢ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚكاٞ٣ة٬ل زٱؽ .كٝةؿ
اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إف ٝذ٦ ٢ؽإٚح ًف ٱ٘ك ،٢كإف ًف ٱؽاٗ ٓٚك .٢كٝ ٨٦ذ٫٤

ا٣كجٓ()2

ٗك ،¨٢كٗ ٨٦ؿؽ يف ا٣جعؿ ٔ٪ؽ ٝذةؿ إ٣ؽك أك ر٦ٯ ثٛ٪ك ٫إ٣ٲ٬ ٫ؿث نة  ٨٦إ٣ؽك
ٱ٘ك.٢
¬
ك٬ٮ ٝلٮز ٤٣كٺ٦ح(ً )5ف
 :كٱٞرب ا٣ن٭ٲؽ( )4ثسٲةث )1(٫ا٣ذٰ ٝذٚ ٢ٲ٭ة ،إٹ ٦ة ٠ةف ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ص٤ؽ أك
( )4ك٣ٮ  .)Í( .٫٤٠ك ِٛ٣ظةمٲح :ك٣ٮ أدل إٌف ٗكٕ ٢لٲٓ ثؽ.)Í( .٫٩
( )4ٹ ٚؿؽ .)Í( .ك٣ٮ داثح ٛ٩ك.)Í( .٫
( )2أك ٍٗلق.)Í( .
( )2ك٠ؾا ٝذٲ ٢ا٣ىجٰ كاٛلض٪ٮف ،ك٠ؾا ٱ٘ك ¬٢اٛلٞذٮؿ ػُأ ٨ٔ( .ا٣ذ٭ة .)ٰ٦كٔ ٨ا٣كعٮٍف
ٹ ٱ٘ك ٢اٛلٞذٮؿ ػُأ .ك٦س ٨ٔ ٫٤اٛلٛذٰ .ك٠ؾا ٝ ٨٦ذ ٢ثة٣كٚ ٥إ ٫٩ٱ٘ك.)Í( .٢
( )5أك ػؿج ٔ ٨اػذٲةرق ٛ٣ن ٢أك ذ٬ٮؿ أك ٍٗلقٛ٦( .ذٰ).
(*) ك٠ةف ٣لٮز  ٫٣اٜلؿÉب ،كإٹ ٚكٜ؛ ٵف  ٨٦ر٦ٯ ثٛ٪ك ٫ا٣جعؿ ػٮؼ اٞ٣ذٚ ٢٭ٮ ٚةق.ٜ
ذ
( )4فائدةٝ :ةؿ ٝ :#ؽ ّ٭ؿ  ٢ٌٚا٣ن٭ؽاء ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو ََل ََت ْ َص َ ذ
ِيَ كُخ ِئُا ِف َ
َب ذاَّل َ
يو اّلِل ِ
ب
ش
ِ
ِ
ِ
أ َ ْم َٔاحًا ة َ ْو أ َ ْ
ضيَاءٌّ...ص اٳٱح [آؿ ٔ٧ؿاف ،]441:ك٩عٮ٬ة ،كثٞٮ(( :÷ ٫٣أركاح ا٣ن٭ؽاء دأكم
َ
إٌف ظٮاوٍَ ٢ل ػِص ٔىل ٪ٝةدٱٞ٤ٕ٦ ٢ح يف ا٘ل٪ح)) .كّ٭ؿ  ٢ٌٚاً٤ٕ٣لء ثٞٮ ٫٣دٕةٌفْ :صش ِٓ َد
ْ
ذُ َذ َ َ ذ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ َ
اّلِل أُ ُّ َل إ ِ َُل إَِل ْ َٔ َوال ٍََلنِهث َوأولٔ اىكِي ًِ كان ِ ًٍا ةِاىل ِْص ِػّص [آؿ ٔ٧ؿاف٣ ٥٤ٚ ،]41:لٕ ٢ثَل
اٛلٺا١ح كاً٤ٕ٣لء درصح يف ا٣ن٭ةدة ثة٣ٮظؽا٩ٲح ،كثٞٮ(( :÷ ٫٣اً٤ٕ٣لء كرزح اٵ٩جٲةء))ٚ ،أ٦ل٥
أ٢ٌٚ؟ اٛلؼذةر أف اً٤ٕ٣لء أ٢ٌٚ؛ ٞ٣ٮ٦(( :÷ ٫٣ؽاد اً٤ٕ٣لء ٱٕؽؿ دـ ا٣ن٭ؽاء)).
كٔ(( :÷ ٫٪ٱٞٮؿ آص دٕةٌف ٤٣ن٭ؽاء( :ادػ٤ٮا ا٘ل٪ح ٹ ظكةب ٔ٤ٲٚ ،)٥١ٲٞٮؿ اً٤ٕ٣لء:
ث٪٧٤ٔ ٢ٌٛة صة٬ؽكاٚ ،ٲٞٮؿ آص ٔـ كص :٢أ٩ذ٪ٔ ٥ؽم ٠جٕي ٦ٺا١ذٰ)) ،كٔ:÷ ٫٪
((ٱن ٓٛٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح زٺزح :اٵ٩جٲةء ز ٥اً٤ٕ٣لء ز ٥ا٣ن٭ؽاء))( .ثكذةف).
( )1أ ٥٤أف ٦ةٔ Êىل اٛلٲخ ٪٦٭ة ٦ة ٬ٮ  ٨٦ص٪ف ا ٨ٛ١٣كوٛذ٠ ،٫ة٧ٞ٣ٲه كإً٣ل٦ح كا٣سٮب
=

ظؽٱؽ أك ٦ذ٪ضف ثٍ٘ل د )4(٫٦ك٦ة ٬ٮ ٍ٘٣لق ٚٲ٪ـع ،ك٠ؾا ا٪٤ٞ٣كٮة( ،)4ذ٠ؿق يف
ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت ،ك٠ؾا اٙلؿٱؿ¬  ٓ٦كصٮد ٍٗلق .كأ٦ة اَ٣صاكٱ٢
ٚذ٪ـع إٹ أف ٱىٲج٭ة دٝ .٫٦ةؿ أثٮ صٕٛؿ :ك٠ؾا ٚٲًل ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ا٘ل٤ٮد(ٝ .)2ةؿ
اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كاٛلؿاد يف زٲةث ٫إٌف قجٕح ٹ أ٠سؿ (ٝ .)2ةؿ ٔيل ث ٨إ٣جةس¬ :ك٣لٮز
اٞ٪٣ىةف  ٨٦زٲةث ٫كا٣ـٱةدة ٔ٤ٲ٭ة( )5كٚة ٝنة ثَل إ٣رتة.
¬ :كإذا د ٨ٚاٛلٲخ ثة٣رتاب ٝجٗ ٢ك ٫٤أك ا٣ىٺة ٔ٤ٲً ٫ف ٱ٪جل ٣ؾ.)4(ٟ٣
ٚٲرتؾ كٹ

د٪ـع[]4

أوةُلة دـ أـ ٹ .كا٣سةٌل :ٹ ٔىل ص٪ف ا ٨ٛ١٣كٹ وٛذ٠ ،٫ةٚلٙ

كاٛلُٞ٪حٚ ،ٲ٪ـٔةف أوةُلًل دـ أـ ٹ .كا٣سة٣ر ٨٦ :ص٪ك ٫ٹ ٔىل وٛذ٠ ،٫ةَ٣صاكٱ٢
كاٛ٣ؿكٚ ،ٲ٪ـٔةف إٹ أف ٱىٲج٭ًل دـ .كا٣ؿاثٓٔ :ىل وٛذ ٫ٹ  ٨٦ص٪ك٠ ،٫ة٣ؽرع كاٙلؿٱؿ
[ ٓ٦كصٮد ٍٗلقٚ ])Í( .ٲ٪ـع  ٞ٤ُ٦نة :أوةُلًل دـ أـ ٹ( .دٕ٤ٲ ٜاٷٚةدة) .إٹ أف ٱ١ٮف
ٔ٤ٲ ٫دٱ ٨أك ٬ٮ ٍ٘٤٣ل( .دٕ٤ٲ.)Í( )ٜ
(*) ك٣ٮ زادت ٔىل ا٣كجٕح ،Éك٣ٮ زادت ٔىل ا٣س٤ر)Í( .
( )4ث ٢ٱ٘ك ٢كٱ ٨ٛ١ث.)Í( .٫
اٵكٌف أ١لة ٹ د٪ـع ظٲر أوةُلة دـ.
¬
()4
اٛلؾ٬ت د٪ـع  ٞ٤ُ٦نة ،رصح ث ٫يف ا٘٣ٲر.
¬
()2
٠ٺ٦٭ ٞ٤ُ٦ ٥نة ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر كَشظ.٫
(ّ )2ة٬ؿ Ê
(ٝ )5ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٫٤ٕ٣ :ٙأراد ثة٣ـٱةدة ٦ة ًف ٣لةكز ثة٣ـٱةدة ا٣كجٕح ،كثةٞ٪٣ىةف ظٲر ًف
ٱىج ٫دـ( .ثكذةف) .كاٵكٌف أف ٹ ٱٞ٪ه ً٦ل ٝذٚ ٢ٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.)Í( .
كأ٦ة ا٣ـٱةدة ٔىل ا٣كجٕح ٚذضٮز¨ إٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ١لة ٞلْٮرة.
(*) ٝٮم يف ا٣ـٱةدة٤ٚ ،٭ ٥أف ٱـٱؽكا٦ Êة مةءكا ٦ة ًف ٣لةكز ا٣كجٕح [ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأٞ ٫٩لْٮر] .كأ٦ة
اٞ٪٣ىةف ٤ٚٲف ٜل ٥أف ٱٞ٪ىٮا  ٞ٤ُ٦نة[ ]4ك٣ٮ زاد¬ ٔىل ا٣س٤ر؛ ٵف ٦ ٨ٛ٠س٦ ٫٤ة ٝذٚ ٢ٲ.)Í( .٫
( )4ٵٝ ٫٩ؽ ا٩ذ ٢ٞإٌف ظة٣ح زة٩ٲح( .ز٬ؿة  ْٛ٣نة) .كاٵكٌف أف ٱٕ ٢٤ثأف ا٣ؽ ٨ٚث٪٧ـ٣ح ػؿكج
ا٣ٮٝخ؛ ٵ ٫٩ٱ٤ــ ٔىل ا٣ذٕ٤ٲ ٢اٵكؿ أ ٫٩إذا ٱ ٥٧كويل ٔ٤ٲ ٫ز ٥كصؽ اٛلةء أ ٫٩ٹ ٱ٘ك،٢
ك٣ٲف ٠ؾ.ٟ٣
-------------------------

[ ]4إٹ أف ٱ١ٮف ٹ ٱ ،]0[¨٫١٤٧أك ٔ٤ٲ ٫دٱ٦ ٨كذ٘ؿؽ( .دٕ٤ٲ.)ٜ

[ ]0كًف ٱؿض وةظج.)Í( .٫

[ ]4قٮاء أوةُلًل دـ أـ ٹ.

كإف كًٕخ ٔ٤ٲ ٫اٙلضةرة أك ٩عٮ٬ة  ٍٞٚأك  ٓ٦دؿاب ٱكٍل ٹ ٤لذةج إٌف ٔ٪ةٱح
أػؿج اٛلٲخ ٣ؾ .)4(ٟ٣كإف و٤ٮا ٔ٤ٲٝ ٫جٗ ٢ك ٫٤أٔٲؽت¬ ا٣ىٺة ثٕؽ ٗك.٫٤
 :كٱٕذرب أف ٱ١ٮف ا٘٣ةق٧٤٣ ٢ٲخ

٦ك ٤نًل()4

ٹ ٠ةٚؿ نا ،كيف ث٤ٮٗ٫

كٔ ٫٤ٞاٚلٺؼ ا٣ؾم يف كصٮب ٩ٲح ٗك ٨٧ٚ ،٫٤ٹ ٱٮصج٭ة ٹ ٱنرتط ذ،)2(ٟ٣
ك٬ٮ( )2أثٮ َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٙلٞٲ ٰ٪كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ك ٨٦ٱٮصج٭ة
ٱنرتَ ،٫ك٬ٮ( )5اٵقذةذ كأثٮ صٕٛؿ كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص.
 :ك٣لت ٠ٮ ٫٩أ٦ٲ ٪نة(٦ )4ٮزٮ ٝنة ثٔ ٫ىل قرت ٔٮرة اٛلٲخ ك٦ة ٱُ٤ٔ ٓ٤ٲ٨٦ ٫
٦كةكا .٫كٱ١ؿق أف¬ ٱ١ٮف ص٪ج نة أك ظةاٌ نة أك ٛ٩كةء إٹ ٕ٣ؽـ ٍٗلٚ ،٥٬ٲكذعت
٤٣ض٪ت أف ٱ٘ذك ،٢ك٤٣عةاي كاٛ٪٣كةء أف ٱ٘كٺ أٱؽ٦لًل.
¬ :كأكٌف ا٪٣ةس( )1ث٘ك ٢اٛلٲخ كدٛ١ٲ ٫٪كد ٫٪ٚأٝؿُل ٥إ٣ٲ )1(٫إف َ٤ت
ذ ٟ٣أك أ٦ؿ ٍٗل ث .٫ك ٢١٣كاظؽ  ٨٦ا٣ـكصَل أف ٱ٘ك ٢وةظج ،)1(٫كٹ ٱ٫٪٦ ٓ٪٧
اٷ٦ةـ إذا
(ٝ )4ةؿ يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف :ك٣ٮ ويل ٔىل ا٘ل٪ةزة ك٪٦ ٰ٬ؼٌٛح  ٢ٕ٤ٚظ٧١٭ة ظÊ ٥١
ا٩ؼٛي ٔ ٨اٛلؤٓلَل ،كآص أٔ( .٥٤ثةٚ .)Í( )ِٛ٤٣أٚ٭٬ ٥ؾا أ ٫٩إذا ٠ةف اٞ٣رب ٝة٦ح ًٚل
دكف ويل ٔ٤ٲ١٦ ٫ة ٫٩كٹ ٥لؿج ،كآص أٔ .٥٤إذا ٠ةف ٝج ٢ٱؽ .)Í( .٨ٚكأ٦ة ثٕؽق ٚٺ
ٱىىل ٔ٤ٲ .)Í( .٫كقٲأيت ّلٞٲٜ ٜلؾا ا١٣ٺـ يف ا١٣ذةب.
(ٔ )4ؽٹن.)Í( .
َشط ٣ٮصٮب إ٣ؽا٣ح ٹ ٣ٮصٮب ا٪٣ٲح.
¬
(٪٤ٝ )2ة:
( )2يف (ب) :ك.٥٬
( )5يف (ب) :ك.٥٬
( )4اٛلؾ٬ت¬ امرتاط إ٣ؽا٣ح .كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.
(٩ )1ػؽث نة ¬،ك٣ٲكخ ٠أك٣ٮٱح ا٣ىٺة.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵف ا٘٣ةق ٢ٱُٔ ٓ٤ىل ٞلةق ٨اٛلٲخ ك٦كةكاٚ ،٫ٲكرت ٦ة ٱؿل  ٨٦اٛلكةكئ ،كٱْ٭ؿ ٦ة
ٱؿل  ٨٦اٛلعةق ،٨ك٬ؾا إً٩ل ٱ٤ٲ ٜثةٵٝةرب كاٵرظةـ  ٨٦أ( .٫٤٬ثكذةف).
 ٫٤ٕ٣ظٲر ٱ١ٮف  ٨٦ص٪ك٭ :٥رص ٓ٦ ٢ا٣ؿصةؿ ،كا٦ؿأة  ٓ٦ا٪٣كةء.
(*) كيف ا٘٣ٲر٤ٝ :خÊ :
(ٝ )1ٮ« :٫٣ك ٢١٣كاظؽ  ٨٦ا٣ـكصَل أف ٱ٘ك ٢وةظج »٫أ٦ة ا٣ـكج ٞ٤ٚٮٕ٣ ÷ ٫٣ةانح:
=

اٷظؿاـ كاْ٣٭ةر كاٷٱٺء كاُ٣ٺؽ ا٣ؿصٰٕ ٦ة دا٦خ يف إ٣ؽة ،ٹ ا٣جةاٚ ٨ٲ،¬ٓ٪٧
كاٛلؽػٮؿ ُلة كٍٗل٬ة قٮاء ك٣ٮ ٝؽ¬ ٔٞؽ ثةث٪ذ٭ة ثٕؽ ٦ٮٔلة( .)4كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل
كأثٮ ظ٪ٲٛح :د٘ك ٢ا٣ـكصح زكص٭ة ثٕؽ ا٣ؽػٮؿ ٹ ٝج ،)4(٫٤كٹ ٱ٘ك٤٭ة  ٞ٤ُ٦نة.
كٝةؿ ٦ة ٟ٣كا٣نة ٰٕٚكأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱ٘ك ٢أظؽً٬ل وةظج ٫يف ٔؽة
ا٣ؿصٰٕ ،كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص إ ٫٩ٱ٘ك٤٭ة ٚٲ٭ة كٹ د٘ك.٫٤
¬ :كٱ٘ك ٢ا٣ؿص٢

٠ل٤ٮ٠ذ)2(٫

ا٣ذٰ ٤ل ٫٣ ٢كَؤ٬ة( ،)2كأـ ك٣ؽق،

كٱ٘كٺ .٫٩كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱ٘ك ٢أظؽً٬ل ا٣سةٌل .ك ٫٣أف
ٱ٘ك٦ ٢ؽثؿد ،٫ػٺ ٚنة ٜل ،٥كٹ د٘ك .)5(٫٤كٹ ٱ٘ك١٦ ٢ةدجذ)4(٫كٹ د٘ك.)1(٫٤
 :كٱذٞٲةف اْ٪٣ؿ إٌف اٛ٣ؿصَل كصٮث نة( )1يف ا٣ـكصَل كا٣كٲؽ كأ٦ذ ،٫ذ٠ؿق
يف اٍ٣صح.
٦خ ٘٣ك٤ذ ٟك٪ٛ٠ذ ،))ٟكٵف ٔ٤ٲ نة ٗ #كٚ ٢ةَ٧ح & كًف ٱ١٪ؿق أظؽ ٨٦
((٣ٮ ِّ
ا٣ىعةثح .كأ٦ة ا٣ـكصح ٞ٤ٚٮؿ ٔةانح٣ :ٮ اقذٞج٤خ  ٨٦أ٦ؿم ٦ة اقذؽثؿت ٦ة ٗك٢
رقٮؿ آص ÷ إٹ زكصةد .٫ك٬ؾا إً٩ل ٱٞٮ ٫٣ا٣ىعةيب ٔ ٨دٮٝٲ .ٙكركم أف أثة ث١ؿ
ٗك٤ذ ٫زكصذ .٫كظضح زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح أف ا١٪٣ةح ٝؽ ارد ٓٛكٹ ٔؽة ٔىل ا٣ـكج،
ثؼٺؼ ا٣ـكصح؛ ٵ١لة دٕذؽ  ،٫٪٦إٹ ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٚٺ ٱ٘ك ٢أ٦لًل ا٣سةٌل  ٞ٤ُ٦نة٪٣ .ة ٦ة ٦ؿ.
كظضح اٞ٣ٮؿ ا٣سة٣ر أ١لة ٞلؿ٦ح ا٣ٮطء ٠ةٛلجذٮدح٪٤ٝ .ة :ث ٰ٬ ٢يف ظ ٥١ا٣ـكصح .كظضح
اٞ٣ٮؿ ا٣ؿاثٓ أف ثٲؽ ا٣ـكج ا٣ؿصٕح٪٣ .ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف).
( )4ٱٕ :ٰ٪كًف ٱٝ Ê٨١ؽ دػُ ٢لة ،أم :ثةٵـ٠( .ٮا٠ت) .كٹ ٛلف كٹ ٝج.)Í( .٢
( )4ٱْ٪ؿ  ٢٬زٱؽ ثٔ ٨يل ٹ ٱسجخ إ٣ؽة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ يف اٛلذٮىف ٔ٪٭ة أك ٦ة كصٝ ٫ٮ٫٣؟
( )2كظ ¬٥١اٵ٦ح ثَل اٵصة٩ت ك٠ؾا ا٣ؿص ٢ثَل اٷ٦ةء -ظ ٥١اٙلؿة يف ا٘٣ك ٢كإف اػذٙ٤
اٙل ٥١يف اْ٪٣ؿ( .ظةمٲح قعٮٍف).
( )2ٹ اٛلـكظح.
( )5إٹ أف د١ٮف أـ ك٣ؽ.)Í( .
قٮاء ق٧٤خ مٲب نة ٦ ٨٦ةؿ ا١٣ذةثح أـ ًف دك ٥٤مٲب نة .كّة٬ؿ ٦ة يف ا٣ىٕٲرتم إذا ًف
( ٞ٤ُ٦ )4نةÊ :
دك ٥٤مٲب نة ٠ةف ٗ ٫٣ك٤٭ة ٚٲع ،ٜٞكاْ٣ة٬ؿ اٵكؿ.
()1ك٠ؾا اٛل٧سٮؿ ُلةÉ؛ ٵف ا٣ٮطء ٍٗل صةاـ.
اٛلؾ٬ت ٩ؽث نة ً٠ل يف َشح اٵز٬ةر.)Í( .
¬
()1
(*) ٚإف ٝةر٩خ ا٣ن٭ٮة ا٘٣ك ٢اظذ ٢٧ا٣ذعؿٱ ٥كاظذ ¬٢٧ا٘لٮاز؛ ٵف اٛلعؿـ إً٩ل ٬ٮ ا٣ٮطء.

¬ :كاٚل٪سٯ اٛلن ٢١د٘ك ٫٤أ٦ذ ٫إف ٠ة٩خ  ٫٣أ٦ح كإٹ امرتٱخ  ،)4(٫٣كٹ
دْ٪ؿ إٌف ٔٮرد ،٫ك٦ ٰ٬ة ثَل اَ٣صة كا٣ؿ٠جحٚ ،إف ًف ٱ ٨١٧اٍ٣صاء ٚ٭ٮ ٠ؿص٦ ٢ةت
ثَل ٩كةء أك ا٦ؿأة ثَل رصةؿٚ ،ٲ٘كٞ ٫٤لؿ ٫٦ثٲؽق ،إٹ إ٣ٮرة ٚجة٣ىت  ٍٞٚإف ٠ةف
ٱ٦ ٰٞ٪ة ٚٲ٩ ٨٦ ٫ضةقح أك كقغ( ،)4كإٹ ٱ .ٍٞٚ ٫٧٧كّ٭ؿ اٛلؿأة كثُ٪٭ة ٕ٠ٮرٔلة¬،
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك٣ :٨لٮز ٗك٤٭ًل ثؼؿٝح .كظٲر ٹ ٞلؿـ  ٫٣ٱىت ٔ٤ٲ Ê٫اٛلةء إف ٠ةف
ٱٞ٪ٲ ،٫كإٹ ٱ ٥٧ثؼؿ ٓ٦ ٫ٝرصؼ اْ٪٣ؿ ٔ ٫٪كصٮث نة .كاٵ٦ح كقٲؽٔلة ٠ةٛلؿأدَل¬.
¬ :ك٣لٮز ٤٣ؿصةؿ كا٪٣كةء ٗك ٢ا ٢ُٛ٣كا٤ُٛ٣ح ا٤٣ؾٱ ٨ٹ دُٕ ٜ٤لًل
م٭ٮة؛ إذ ٹ ٔٮرة ٜلًل.
¬ :كوٛح ٗك ٢اٛلٲخ أف ٱٮًٓ ٔىل ّ٭ؿق ٦كذٞجٺن ٞ٤٣ج٤ح ٩ؽث نة ،كدكرت
ٔٮرد ٫كصٮث نة ،كٱ٧كط ثُ٩ )2(٫٪ؽث نة زٺز نة ثؿ ٜٚإٹ اٛلؿأة اٙلة ،٢٦كٱ ٙ٤ا٘٣ةق٢
ٔىل ٱؽق ػؿٝح(٘٣ )2ك ٢اٛ٣ؿصَل كإ٣ٮرة ظٲر اٛلٲخ  ٨٦ص٪ك ،٫كٱُصؼ
ْ٩ؿق(٪ٔ )5٭ة( ،)6كٱٮًٲ٠ ٫ٮًٮء ا٣ىٺة إٌف آػؿق ٩ؽث نة ،كٱ٘ك ٫٧ٚ ٢كأ،٫ٛ٩
ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح( ،)1كٱ٦ ٰٞ٪ة ّلخ أّٛةرق( ،)1ز ٥ٱُىل  ٫٤٠ثةٙلؿض( ،)1ز٥
٧٤٣ٲخ ،كٓلِ٤٣ ٟ٤صكرة٠( .ٮا٠ت) .كٱ١ٮف ا٣س٦ ٨٦ ٨٧ة ٫٣أك ٦ةؿ ثٲخ اٛلةؿ.)Í( .
Ê
( )4ٱٕ:ٰ٪
ظٲر ٱ ٓ٪٧اٛلةءٛ٦( .ذٰ).
Ê
(٫٤ٕ٣ )4
إٕٝةدق؛ ز ٥ٱ٧كط ٕٞ٦ؽ نا.)Í( .
Ê
( )2ثٕؽ
( )2كصٮث نة.)Í( .
( )5يف (ب) :ثُصق.
(*) كصٮثنة¨.

( )4يف (د)ٔ ٨ٔ :ٮرد.٫
( )1ٱٕ :ٰ٪يف ٗك ٫٧ٚ ٢كأ .٫ٛ٩ظضذ٪ة ٝٮ٤٣ ÷ ٫٣ٮايت ٗك ٨٤اث٪ذ(( :٫اثؽأف ث٧ٮآً
ا٣ٮًٮء ٪٦٭ة)) .كظضح أيب ظ٪ٲٛح أف اٛلٌٌ٧ح ٞل ٢ا٣كٮاؾً١ٚ ،ل ٹ ٱٍصع ا٣كٮاؾ يف
ظ ٜاٛلٲخ ٹ دٍصع اٛلٌٌ٧ح( .ثكذةف).
(٩ )1ؽث نة.)Í( .
(ٝ )1ٲ :٢إٝ ٫٩ل٧ٮع  ٨٦اٷذػؿ كا٪٣ٮرة كا٣ـر٩ٲغ كٍٗل٬ة ،ك٬ٮ اٵم٪ةف .كٝٲ :٢إ ٫٩مضؿ ٱجٲي
ا٣سٲةب .كاٷذػؿ :مضؿ ٱ ٰٞ٪ا٣ؽرف كٹ ٱجٲي ا٣سٲةب ً٠ل ٱجٲٌ٭ة اٙلؿض( .ثكذةف).

ٱ٘ك ٫٪ٔ ٢ثةٛلةء ٦ؿة ،ز ٥ٱُىل ثة٣كؽر ،ز ٥ٱ٘ك ٫٪ٔ ٢ثةٛلةء ،ز ٥ٱ٘ك ٫٤زة٣سح ثًلء
ك٠ةٚٮر إف كصؽ ٩ؽث نة ،كإف ًف ٱٮصؽ ذٗ ٫٤٠ ٟ٣ك ٢ثةٛلةء زٺز نة ،كا٣ٮاصت ٦ؿة()4
ثةٛلةء  ٍٞٚثٕؽ إزا٣ح ا٪٣ضةقح(.)4
¬ :كإذا ٠ةف يف اٛلٲخ صؿاح أك أظؿاؽ كػيش دُٕٞ٭ًل( )2ثة٣ؽٛ٠ ٟ٣ةق
ا٣ىت( )2إف ٠ةف ٱٞ٪ٲ ،)5(٫كإٹ ٱ.٥٧
¬ :كٱ٘ك ٢يف ٦ٮًٓ قذٍل أك  ،٥٤ْ٦كإف ًف رصٚٮا أثىةرًٔ ٥٬ل ٹ
٣لٮز ْ٩ؿق .كٹ ٤لِصق ٣ ٨٦ٲف إ٣ٲ ٫ظةصح(.)4
¬ :كٱ١ؿق ٦نٍ مٕؿق ،ػٺؼ ا٣نة ،)1(ٰٕٚكد٤ٞٲ ٥أّٛةرق ،ك٦ة قٍٞ
 ٨٦ذ ٫٤٠ ٟ٣أدػ ٢يف ٩ ٫٪ٛ٠ؽث نة .كٱ١ؿق ٗك ٫٤ثة٪٣ٮرة( ،)1كدكؼَل اٛÊلةء( )1إٹ
( )4ك٣ٮ ص٪ج نة أك ظةÊاٌ نة( .دؾ٠ؿة) .ك٣لت ٗك ٢اٙلةاي ك٣ٮ ٦ةدخ ٝج ٢اُٞ٩ةع ا٣ؽـ ثٺ ػٺؼ( .دجُصة).
(ّ )4ة٬ؿق ٹ ٱىط ٗك ٫٤إٹ ثٕؽ ٗك ٢ا٪٣ضةقح ،أ٦ة يف اٵو٤ٲح ٚٺ ٠ٺـ ،كأ٦ة اُ٣ةراح
 ٢ٕ٤ٚاٛلؿاد ٹ ٱىط ٗك٦ ٢ٮًٕ٭ة إٹ ثٕؽ ٗك٤٭ة .كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت¬ أ ٫٩ٱىط  ٞ٤ُ٦نة:
قٮاء ٠ة٩خ ا٪٣ضةقح أو٤ٲح أك َةراح ،كإً٩ل ٬ؾا ٔىل ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٙا٣ؾم دٞؽـ يف
ا٘٣ك ٢أ٣ ٫٩لت دٞؽٱٗ ٥كٟ ٢لؿج اٛل.ٰ٪
(*) ك٣لت ٞ٩ي ا٣نٕؿ  ٨٦ا٣ؿص ٢كاٛلؿأة.)Í( .
( )2يف (ب) :دُٞٲٕ٭ة.
( )2ز ٥اٛلكط أك اٹً٘٩لس.)Í( .
(ٚ )5إف ٠ةف ٱ ٰٞ٪ا٣جٕي اقذٕ ٢٧ثة٣ىت كٹ ٱٲ .٥٧كّة٬ؿ اٵز٬ةر ٹ ٱٞ٪ٲ ٫ا٘ل٧ٲٓ٤ٚ ،ٮ
أٞ٩ٯ ا٣جٕي ٔؽؿ إٌف ا٣ذٲ.É٥٧ا٬ػ ك٣لت اٹقذضًلر.)Í( .
(٩ )4ؽث نة.)Í( .
( )1ظضذ٪ة أف ذ ٨٦ ٟ٣زٱ٪ح اٵظٲةء ٹ اٵ٦ٮات .كٹ ٱّٛ ٥٤ٞؿق؛ ٵ ٫٩ثٌٕ ،٫كً٠ل ٣ٮ رسؽ
ز٦ ٥ةت ًف د ُٓٞٱؽق .كظضذٝ ٫ٮ(( :÷ ٫٣ا٤ٕٚٮا ث٧ٲذ٦ ٥١ة د٤ٕٛٮا ثٕؿكق.))٥١
٪٤ٝة :أراد  ٨٦ا٣ذُٲٲت كا٣ذْ٪ٲ ،ٍٞٚ ٙكٷ١٩ةر ٔةانح اٛلنٍ ٔىل ٝ .٫٤ٕٚ ٨٦ةؿ :إف
قٕؽ ث ٨أيب كٝةص ظٔ ٜ٤ة٩ح ٦ٲخ٪٤ٝ .ة٣ ٫٤ٕٚ :ٲف ثعضح( .ثكذةف).
(*) ٞٚةؿ :ٱ٧نٍ مٕؿق ،كد ٥٤ٞأّٛةرق ،كٱٞه مةرث ،٫كّلٔ ٜ٤ة٩ذ٠( .٫ٮا٠ت).
(*) ٞٚةؿ :ٱ٧نٍ مٕؿق ،كد ٥٤ٞأّٛةرق ،كٱٞه مةرث ،٫كّلٔ ٜ٤ة٩ذ.٫
(٣ )1بٺ ٱذ ُٓٞص٤ؽق( .ثكذةف).
( )1ٵ ٫٩ٱؿػٯ ثؽف اٛلٲخ ،كا٣جةرد ٱنؽ ا٣جؽف كٱى٤ج( .٫ثكذةف).

٣نؽة ثؿد أك كقغ يف اٛلٲخ( ،)4كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٱ١ؿق اٛلكؼ.)4(٨
 :كإذا ػؿج ٚ ٨٦ؿصٲ٨ )2(٫لء( )2ثٕؽ ٗك٦ ٫٤ؿة كصجخ

ا٣سة٩ٲح()5

كق٪خ ا٣سة٣سح ،كإف ػؿج ثٕؽ ا٣سة٩ٲح ٨لء كصجخ ا٣سة٣سح ،كإف ػؿج ثٕؽ٬ة ٨لء
كصجخ

ا٣ؿاثٕح()4

كق٪خ اٚلة٦كح ،كإف ػؿج ثٕؽ٬ة ٨لء كصجخ ا٣كةدقح

كق٪خ ا٣كةثٕح ،ز٤ ٥لذةؿ ثٕؽ٬ة يف ردق ث ٨ُٞأك ٩عٮق .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱـاد
ٔىل ا٣سة٣سح(٨ )1لء .كٔىل أظؽ ٝٮٍف ا٣نة ٰٕٚأ ٫٩ٱـاد ً٤٠ل ػؿج ٨ ٫٪٦لء.
كّلؿـ اٵصؿة ٔىل ٗك ٢ا١٣ةٚؿ( ،)1ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة،ٰٕٚ
¬
:
كٔىل ٗك ¬٢اٛ٣ةق ،ٜػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص ،كٔىل ٗكÊ٢
اٛلؤ )1(٨٦ظٲر ٬ٮ ٚؿض َٔل ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص ،ك٠ؾا ظٲر¬ ٬ٮ ٛ٠ةٱح،
ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص .كِلٮز ٔىل ظٛؿ¬ اٞ٣رب ،كيف صٮاز٬ة
ٚٲ٪ؽب.
¬
()4
( )4ٵ ٫٩أْٔ ٥يف ا٣ذْ٪ٲ( .ٙثكذةف).
( )2ك٠ؾا ا٣سٞت ّلخ اَ٣صة.)Í( .
( )2يف اٵز٬ةر :ثٮؿ أك ٗةاٍ.)Í( .
(ٚ )5إف ٠ةف ثة٣ذٲ٤٧٠ ٥٧خ زٺز نة .)Í( .ٍٞٚ
ا٠ت أ ٫٩إذا ػؿج ٨لء ٝجً٠ ٢لؿ ا٣سٺث أ٤٧٠٭ة  .ٍٞٚكٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق
()4ا٣ؾم يف ا١٣ٮ É
ا٪٣ضؿم .ك ِٛ٣ظةمٲح :كظٲر ػؿج ثٕؽ اٵكٌف كصجخ ا٣سة٩ٲح ،ز ٥إذا ػؿج ثٕؽ٬ة
كصجخ ا٣سة٣سح ،ز ٥ٹ ٣لت ٨لء كٹ ٱ٪ؽب.)Í( .
( )1ٵف ٗكٝ ٫٤ؽ وط ٚٺ ٱجُ ٢ثةٙلؽث٠ ،ة٘ل٪ت إذا أظؽث٪٣ .ة ٦ة ٦ؿٚ .أ٦ة ا٣ـٱةدة ٔىل
ا٣كجٓ ٚٺ؛ ٤٣ؼرب( .ثكذةف).
( )1كذ ٟ٣ٵف ٗك ٢ا١٣ةٚؿ كاٛ٣ةقٞ ٜلْٮر ٔ٪ؽ٩ة ،Êكاٵصؿة ٔىل  ٢ٕٚاٛلعْٮر ٞلؿ٦ح؛ كٗك٢
اٛلؤ ٨٦كاصت ،كاٵصؿة ٔىل ا٣ٮاصت ٞلؿ٦ح .ك٠ٺـ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٦جٔ ٰ٪ىل أو ٫٤أ١لة ِلٮز
اٵصؿة ٔىل ٚؿض إَ٣ل كاٛ١٣ةٱح ،ك ٫ٕ٦أظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت يف ٚؿض اٛ١٣ةٱح( .ثكذةف).
ا٘٣ك ٢ا٣ٮاصت ،كأ٦ة اٛل٪ؽكب كإزا٣ح ا٪٣ضةقح ٚٲع ٢أػؾ اٵصؿة ٔ٤ٲ ٫ظٲر َشَ٭ة أك أذةد٬ة.
¬
()1
(*) ا٣ٮاصت ،ك ٰ٬اٵكٌف .)Í( .ٍٞٚ

ٔىل اٙل ٢٧إٌف اٞ٣رب كٔىل دٝ ٫٪ٚٮٹف ٧٤٣ؤٱؽ ثةٓص(.)4
¬ :ز ٥ٱ ٨٦ ٨ٛ١رأس ٦ةًٚ ،٫٣ل ٤لذةج إ٣ٲ )4(٫يف ِل٭ٲـق ٞ٦ؽـ ٔىل ٢٠
٨لء ،إٹ ٦ة دٕ ٜ٤ث ٫ظٍ٘٤٣ ٜل ٠ة٣ؿ ٨٬كإ٣جؽ ا٘لةٌل(ٚ )2ةٙل ٜا٣ؾم ٚٲ٭ًل أٝؽـ.Ê
كإذا ًف ٱٮصؽ اٛلةء ٘٣ك ٢اٛلٲخ إٹ ثأ٠سؿ ٝ ٨٦ٲ٧ذٚ ٫إ٫٩

ٱٲ)2(٥٧

 ٓ٦اقذ٘ؿاؽ

 ،)5(٢ٹ ٛلة
ا٣ؽٱٛ ٨لة .٫٣ز ٥ثٕؽ ِل٭ٲـ اٛلٲخ ٞٛ٩ح ٔؽة زكصةد ٫إذا َ٤ج٪٭ة ٧٤٣كذٞج Ê
ً٦ص ٪٦٭ة ١ٚكةاؿ¬ ا٣ؽٱٮف.
¬ :كإذا رسؽ اٝ ٨ٛ١٣ج ٢ا٣ؽ ٨ٚأك ثٕؽق ٔٮض ثؽ٦ ٨٦ ٫٣ة ٫٣ك٣ٮ ٦ؿاران ك٣ٮ
اقذ٘ؿؽ ٦ةٔ ٫٣ىل أ ٢٬ا٣ؽٱ٦ ٨ة ًف ٱ١ٮ٩ٮا ٝؽ ٝجٌٮق¬( )4أك ٝجٌ ٫اٛلٮ٩ل¬  ٫٣ث.)1(٫
 :كإذا قجٓ اٛلٲخ كث ٫٪ٛ٠ ٰٞك٦ٮًٓ ٝربق أك رصٓ  ٫٪ٛ٠ا٣ؾم رسؽ
ٕٚىل أظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص أ ٫٩ٱ١ٮف ٣جٲخ اٛلةؿ ،كٔىل أظؽ ٝٮٍف أيب
َة٣ت كاٛلؤٱؽ ثةٓص :أ ٫٩إف ٠ةف ٦ ٨٦ةؿ اٛلٲخ ٚ٭ٮ ٘٤٣ؿ٦ةء ظٲر ٦ة٦ ¬٫٣كذ٘ؿؽ
ثة٣ؽٱ ،٨كإف ًف ٤ٚٮرزذ ،٫كإف ٠ةف  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ رد  ،٫٣كإف ٠ةف  ٨٦اٍ٘٣ل رد ،٫٣
( )4اٛلؾ٬ت ا٘لٮاز.)Í( .
أ٦ة اٛل٪ؽكب ٨٧ٚ
( )4ك٣ٮ ٪٦ؽكث نة ،كٝؽ ادٔٯ يف ا٣نٛةء إصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ  .%كٝٲ¬ :٢
ا٣س٤ر  ٓ٦ا٣ٮوٲحٛ٦( .ذٰ).
إ٣جؽ اٛلأذكف يف ا٣ذضةرة إذا ٠ةف ٔ٤ٲ ٫دٱ ٨ٱذٕ ٜ٤ثؿٝجذٝ ٫ؽـ دٱ.٫٪
¬
( )2ك٠ؾا
إَٺؽ أ ٢٬اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱنرتل ك٣ٮ زاد ٔىل ز ٨٧اٛلس ،٢كأ ٫٩ٱكذس٪ٯ  ٫٣ك٣ٮ
¬
( )2كّة٬ؿ
٦كذ٘ؿ ٝنة ٠ة ،٨ٛ١٣ذ٠ؿق يف اٙلٛٲِ.)Í( .
( )5كٱُ٤ت ٤٣ىٍ٘لة كاٛلض٪ٮ٩ح كٍف ٦ةٜلًل ،كإذا ًف ٱُ٤ج٭ة ًف دكٍٞ؛ إذ اٙلٍ٘٣ ٜلق ،كٹ ٱىط
 ٫٪٦إقٞةط ٣ٮ أق.)Í( .٫ُٞ
( )4كيف دٕ٤ٲ ٜاٍ٣صيف :ك٣ٮ ٝؽ ٝجٌٮق؛ ٵ٠ ٫٩ةٛلٍصكط .كٝؿرق ا٣نة.ٰ٦
( )1اٛلٞؿر أف اٛلٮ٩ل ٣ ٫٣لت ٔ٤ٲ ٫ا٣ؿد إف ٠ةف ثةٝٲ نة ،كإٹ ً ٨٧ظٲر ٝؽ أدٙ٤؛ إذ ا١٩نٙ
أ ٫٩أػؾ ٦ة ٹ ٱكذع( .ٜم١ةٱؾم).
(*) ثؼٺؼ ا٣ٮرزح إذا ٝؽ اٝذك٧ٮا اٛلةؿ زة٩ٲ نة كزة٣س نة ٚإ ٫٩ٱ٫٪٦ ٨ٛ١؛ ٵف اٞ٣ك٧ح ٍ٦صكَح ثأف
ٹ دَصؽ اٵٛ٠ةف.)Í( .

كإف ٠ةف ٦كجٺن ث٦ ٰٞكجٺن( .)4كإف ٠ةف ٦ٮًٓ اٞ٣رب ٦جةظ نة ٞٚؽ  ٫١٤٦اٙلةٚؿ
ٚٲٕٮد .)4(٫٣

(ّ )4ة٬ؿ ا٣جعؿ أ ٫٩ٱ١ٮف ٤٣ٮرزح  ٞ٤ُ٦نة¬[٠ ]4ٮ ٙٝاُ٦ ُٓٞ٩ص .٫ٚك٬ٮ ّة٬ؿ ٠ٺـ اٛلؤٱؽ
ثةٓص يف َشح ا٣ذضؿٱؽ ،كأف اٛلٲخ ٝؽ  ،٫١٤٦ذ٠ؿق يف ٦كأ٣ح ا٪٣جةش يف اٙلؽكد ،كٝؽ ذ٠ؿكا
أ ٫٩ٱ ُٓٞقةر ٫ٝك٣ٮ ٠ةف  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ؛ ٚٲؤػؾ ٬ ٨٦ؾا أٝ ٫٩ؽ  ٫١٤٦قٮاء ٠ةف  ٨٦ثٲخ
اٛلةؿ أك ٍٗ ٨٦لقٛ٦( .ذٰ).
( )4اٞ٣ٲةس أ ٫٩ٱ١ٮف ٣ٮرزح اٛلٲخ.)Í( .
-------------------------

[ ]4يف ثٕي¬ اٙلٮا٨ل :قٮاء ٠ةف  ٨٦ا٣رت٠ح أك  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ أك  ٨٦اٍ٘٣ل أك ٦كجٺن.ا٬ػ ٬ ٢ٕ٣ؾا يف Êا٨ٛ١٣
ٱ١ٮف ٤٣ٮرزح ،ٹ يف ٦ٮًٓ اٞ٣رب ٚكٲ أيت يف ا٣جٲةف يف آػؿ ا١٣ذةب ٝجٲ ٢ا٣ـ٠ةة ٦كأ٣ح ٨٦ :أٔةر أرً٫
ٞ٤٣رب ...إ٣غ أ ٫٩ثةؽ ٔىل  ،٫١٤٦ك٠ؾا يف ا٘٣ىت ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة ظك.)Í( )ª ٨

فصم[ :يف حكفني ادليج ٔانصالة ػهيّ]

٧٤٣ٲخ ٗلكح أظٮاؿ:
اٵكؿ :أف ٱ١ٮف ٍٞٚلان ٹ ٦ةؿ ٔ ٫٪ٛ١ٚ ،٫٣ىل  ٨٦د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذٝ )4(٫ج٦ ٢ٮد،٫
ٚإف ًف ٱٕٚ ٨١ىل ثٲخ اٛلةؿ(ٚ ،)4إف ًف ٱٕٚ ٨١ىل  ٨٦ظِصق ٨٦ )2(Êاٛلكَ٧٤ل(،)2
ٚإف ًف ٱ٪١٧٭٩ ٨٧ٚ ٥جةت اٵرض أك اَُ٣ل(ٚ ،)5إف ًف ٱٮصؽ ٝرب ٔىل ظة.٫٣
ا٣سةٌل :أف ٱ١ٮف ٦ ٫٣ةؿ ٦كذ٘ؿؽ ثة٣ؽٱ ٨أك ثٞٛ٪ح زكصةدٚ ،٫ٲ ٨ٛ١يف زٮب
كاظؽ( ،)4ك ٨٦زاد ٔ٤ٲ.)1(٨٧ً ٫
ا٣سة٣ر :أف ٱ١ٮف ٦ ٫٣ةؿ ٍٗل ٦كذ٘ؿؽ ٨١٣ ،يف ا٣ٮرزح وٍ٘ل أك ٗةاتٞٚ -ةؿ
أثٮ َة٣ت :ٱ ٨ٛ١يف زٺزح ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :يف كاظؽ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :¬٨يف
٦ ٨ٛ٠س.)1(٫٤

كٝٲ٦ ٨ٛ٠:٢س( .٫٤قٺ٠ .)ٰ٦ةٞٛ٪٣حٛ٦( .ذٰ).
Ð
( )4اٵ ٨٦ ٢ٝاٵٛ٠ةف ،Éذ٠ؿق يف اٵزًلر.
(*) يف اٛلٲ.)Í( .٢
ظؽَ( .شح ٚذط).
( )4يف اٛلٲ.٢ا٬ػ ثسٮب كا ¬
( )2كٱذَٕل ثذٕٲَل اٙلة ٥٠أك اٷ٦ةـ إذا ًف ٱ ¬٨١يف أٱؽ٦ل ٥كاصت.
( )2يف اٛلٲٚ( .٢ذط) (ٚ .)Íإف ًف ٱٮصؽ ٚٲ ٨٧ٚ ٫ثٕؽ ٥٬اٵٝؿب ٚةٵٝؿب.
(*)  ٨٦ػة٣ه أ٦ٮاٜل٦ ٥ة ًف ٱُ٦ ٨١ص ٚنة ٤٣ـ٠ةة ك٠ةف ٕ٦٭ ٥ز٠ةة.)Í( .
(ّ )5ة٬ؿق ٱكرت ثٕ ٫لٲٕ ،¬ ٫ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر .كيف ا٘٣ٲر كا٣ٮاث :٢ٱكرت ث ٫إ٣ٮرة .ٍٞٚ
(*) ا٣ؿَت.)Í( .
٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱ ٨ٛ١ث٦ ٨ٛ١س ٫٤ك٣ٮ أصع ٙثٞٛ٪ح زكصةد ،٫ك٬ٮ ا٣ؾم
¬
( )4كّة٬ؿ
ث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف اٵز٬ةر .كٔ ٨ا٣نةٔ :ٰ٦جةرة َشح اٵز٬ةر ّلذ ٢٧ا٣ذكٮٱح ثَل اٹقذ٘ؿاَٝل
كٔؽ٦٭ًل ،ثٞٛ٩ ٢ذ٭ ٨يف اٛلكذٞج ٢آ٠ؽ  ٨٦ا٣ؽٱ ،٨إذ ٞ٦ ٰ٬ؽ٦ح ٔ٤ٲ( .٫مة.)ٰ٦
( )1ظٲر ص٭ ٢ا٣ؽا ،٨ٚكإٹ ٤ٕٚٲ( .٫دكارم) .ك ِٛ٣ظةمٲح :كاٞ٣ؿار ٔىل ا٣ؽا ٨ٚإف ٔ،٥٤
كإٹ ٕٚىل اٛل( .٨ٛ١مة.)Í( )ٰ٦
ٍ( .ثٲةف  ٨٦ا٣ٮوةٱة).
(ٚ )1إف اػذ٦ ٨ٛ٠ ٙ٤س ٢٧ٔ ٫٤ثة٣ٮق ¬

ا٣ؿاثٓ :أف ٱ١ٮف ٦ ٫٣ةؿ ككرزذ٠ ٫جةر ظٌٮرٚ ،ةٚلٲةر إ٣ٲ٭ )4(٥يف دٛ١ٲ)4(٫٪

يف كاظؽ أك ازَ٪ل ،ذ٠ؿً٬ل اٞ٣ةق ،٥أك زٺزح أك ٗلكح أك قجٕح ،ذ٠ؿ٬ة¬ اٜلةدم.
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٱـاد ٤٣ؿصٔ ٢ىل زٺزح ك٧٤٣ؿأة ٔىل ٗلكح ،كٱ١ؿق اٞ٪٣ىةف
 ٨٦ذٚ .ٟ٣إف اػذ ٙ٤ا٣ٮرزح  ٨ٛ٠يف ٦ Ê٨ٛ٠س ،٫٤ك ٨٦زاد ٔ٤ٲ ٫ثٍ٘ل رًة ا٣ٮارث
ً٩ ٫٣ ٨٧ىٲج ٨٦ ٫ا٣ـااؽ¬(.)2
اٚلة٦ف :أف ٱ١ٮف ٦ ٫٣ةؿ كٹ كارث ٚ ،٫٣ٲ ٨ٛ١يف ٦ ٨ٛ٠س ،٫٤كثة٦ ٰٝة٫٣
٣جٲخ اٛلةؿ ،ك ٨٦زاد ٔ٤ٲ ٨٧ً ٫ا٣ـااؽ ٣جٲخ Éاٛلةؿ(.)2
 :كإذا أك٩ل اٛلٲخ أف ٱ ٨ٛ١يف أ٠سؿ  ٨٦قجٕح ًف دىط؛ إذ ٬ٮ
ثؽٔح( ،)5كإف أك٩ل ثـااؽ ٔىل ٦ ٨ٛ٠سٔ ٫٤ؽدان أك وٛح ٠ةف ا٣ـااؽ  ¬٨٦ز٤ر ٦ة٫٣
ثٕؽ ٌٝةء دٱٮ ٫٩كٞٛ٩ح زكصةدٚ ،٫إف ًف ٱ ٫٣ ٨١كارث  ٍٝوط  ٨٦ا٣ؿأس ٔ٪ؽ¬
اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص ٨٦ :ا٣س٤ر(.)4
 :كإذا ػة ٙ٣ا٣ٮرزح ٚٲًل أك٩ل ث ٫اٛلٲخ  ٨٦ا ٨ٛ١٣أز٧ٮا ك٠ةف¬ ٜل)1(٥
ك٣ٮ ٠ةف ٕ٦ٲ ٪نة( ،)1كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ ٫٩ٱ١ٮف ٠ة٣ٮ ٙٝا٣ؾم آُٞ٩
( )4يف ا٣ـٱةدة ٔىل  ٨ٛ٠اٛلس ،٢ٹ يف اٞ٪٣ه.)Í( .
( )4اٛلؼذةر¬ أ ٫٩ٹ ٱٞ٪ه ٔ ٨ٛ٠ ٨اٛلس ،٢كاٚلٲةر إ٣ٲ٭ ٥إٌف ا٣كجٕح ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ،ك٦س٫٤
ذ٠ؿ اٞ٣ة٬ل أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ ظةثف .ª
(٤ٚ )2ٮ  ٫٪ٛ٠أص٪جٰ ثـااؽ ٔىل اٛلسٗ ٢ؿـ ا٣ـااؽ ٘٤٣ؿ٦ةÉء أك ٤٣ٮرزح إف ًف ٣لٲـكا( .دؾ٠ؿة) .كٹ
ٱٞةؿ :إف ذ ٟ٣اقذ٭ٺؾ كاٷصةزة ٹ د٤ع ٜاٹقذ٭ٺ٠ةت؛ ٵ١لة ٪٬ة ث٪ٕ٧ٯ اٷثؿاء ،ك٬ؾا
٪٦ىٮص ٔ٤ٲ.٫
( )2كٝؿار اًٌ٣لف ٔىل ا٣ؽا ٨ٚإف ٔ ،٥٤كإٹ ٕٚىل¬ اٛل ٨ٛ١إف ٔ ،٥٤كإٹ ٕٚىل ٗ ٨٦ؿق٬ .ٺ
ٝٲ٬ :٢ٮ ٦جةَش ٚٺ ٤لذةج إٌف ا .٥٤ٕ٣ٱٞةؿ٠ :ضةزر ا٘٣ىت.
ٚة٣ىعٲط كصٮب اٹ٦ذسةؿٗ( .ٲر).
¬
(٪٤ٝ )5ةٚ :ٲ٤ــ ٦س ¬٢ذ ٟ٣يف ٘٦ةٹت ا٣ىٛح،
( )4كذ ٟ٣ٵف ثٲخ اٛلةؿ كارث  ٨٦ٹ كارث  ٫٣ظٞٲٞح ٔ٪ؽق( .ثكذةف).
( )1ثٕؽ ا٣ؽ.)Í( .٨ٚ
(ٛ٦ )1٭ٮـ ٬ؾق إ٣جةرة أف ٬ؾا ا١٣ٺـ ٍ٘٣ل اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ،كا٣ؾم يف ا٣ـ٬ٮر كا١٣ٮا٠ت
ٔ ٨اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط أ١ل ٥ٱأز٧ٮف ثؾ ،ٟ٣كٱ١ٮف  ١٤٦نة ٜل٠ ٥ة٣ٮ ٙٝإذا اُ٦ ُٓٞ٩ص،٫ٚ
=

ُ٦ص .)4(٫ٚكد١ؿق¬ اٛل٘ةٹة( )4يف اٵٛ٠ةف؛ ٵ١لة ٔٝ ٨ؿٱت إٌف ا٣جىل٨١٣ ،
ٱكذعت أف ٱ١ٮف صؽٱؽ نا أك أٝؿب إٌف أ ٫٩صؽٱؽ.
 :ك ٨ٛ٠ا٣ـكصح ٦ ٨٦ةٜلةٚ ،إف ًف ٱٕٚ ٨١ىل زكص٭ة ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص،
ٔىل زكص٭ة( )2اثذؽاء(ٚ .)2إف ٠ة٩ة ٍٞٚلٱ ٕ٦ ٨نة ٕٚىل كارز٭ة
كٝةؿ أثٮ إ٣جةس :إ¬ ٫٩
اٛلٮرس( ،)5كإف ٠ة٩خ ٗ٪ٲح ك٬ٮ ٍٞٚل ٕٚىل اٚلٺؼ()4؛ ٵ ٫٩ٱؿث ٪٦٭ة(.)1
ٚع١ٯ ا١٣ٺـ ٔ ٨اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط( .ثكذةف).
( )4ٱٕ :ٰ٪أ ٫٩ٱأيت ٚٲ ٫اٚلٺؼ ا٣ؾم ثَل اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓص( .مة.)ٰ٦
( )4د٪ـٱ ٫يف ا٣ىٛح ،كظْؿ يف ا٣ـااؽ ٔىل ا٣كجٕح( .ذ٦ةرم) .كيف َشح اٵز٬ةر :كاْ٣ة٬ؿ أف
ا١٣ؿا٬ح ٤٣ذ٪ـٱ ،٫كآص أٔ.٥٤
¬
( )2ك٣ٮ ٩ةمـة أك ٞ٤ُ٦ح رصٕٲ نة ،ٹ ثةا ٪نة[ ،]4ك٠ؾا ٣ٮ ٠ة٩خ أ٦ح ،كقٮاء ق٧٤خ ٦كذؽا ٦نة أـ
ٹ .ك٠ؾا إذا ٠ة٩خ ٠ذةثٲح.)Í( .
( )2ك٠ؾا ٣لتٔ Êىل ا٣ـكج دٕٮٱي  ٨ٛ٠زكصذ ،٫كإظؿاق٭ة  ٨٦ا٣كجةع؛ ٵف ا٣ٮاصت ٔ٤ٲ٫
د٪ٚ٭ة يف ٦ٮًٓ ٱٕ٪٧٭ة  ٨٦ا٣كجةع ،ك٦ة ٹ ٱذ ٥ا٣ٮاصت إٹ ث٣ ٫لت ٠ٮصٮث.)Í( .٫
 ٨قٮاء ٠ةف َٕ٦ص نا أ ٫٪١٦اٞ٣ؿض أك ٱٞرتض  ٫٣اٙلة٥٠
(*)  ٨ٛ٠زكصذ ،٫ك٠ؾا دٮاثٓ اÉ ٛ١٣
أك ٦ٮرس نا( .ظةمٲح قعٮٍف).
(*) ٚإف ٦ةدة يف ظة٣ح كاظؽة ٚٺ  Ê٨ٛ٠كٹ ٍ٦لاث .كٝٲ :٢ٱ٤ــ ،كٝؿرق ا٣نةٚ .ٰ٦إف ا٣ذجف
٦ٮٔلًل ٔ٠ ٢٧ة٘٣ؿٝٯ كاٜلؽ٦ٯ .ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نة ٫٤ٕ٣ .)Í( .ٰ٦ٱؿٱؽ يف اٛلٍلاث ،كأ٦ة
اٚ ٨ٛ١٣ٲْ٪ؿ ٚٲ.٫
( )5ٵف ا٩ذْةر ٠كت ا٣ـكج ٦ذٕؾر .كٝٲٔ :٢ىل ثٲخ اٛلةؿ( .ثكذةف)ٝ .ةؿ  :¬#ٱٞةؿ :إذا أ٨١٦
اٙلة ٥٠ٱٞرتض ٔ ٨ا٣ـكج ٣ـ٪ٔ ٫٦ؽ أيب إ٣جةس؛ ٵ٣ ٫٩لٕ ٢ذ٠ ٟ٣ةٞٛ٪٣حٗ( .ٲر).
(*) كظؽ ا٣ٲكةر كصٮد ا .٨ٛ١٣كيف َشح¬ اث٧ٝ ٨ؿ :زااؽ نا ٔىل زٲةث ٫كٔىل ٦ة اقذس٤ٛ٧٤٣ ٰ٪ف.
كٔ ٨اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ :زااؽ ٔىل ٦ة ٤لذةج إ٣ٲ ٨٦ ٫ا١٣كٮة كٝٮت ٱٮـ.
إ٣جةس ٔىل ا٣ـكج  ٨٦ظىذ٪٦ ٫٭ة ،كٔ٪ؽ٩ة ٦ ٨٦ةٜلة( .ثكذةف).
¬
( )4ٱٕ٪ٕٚ :ٰ٪ؽ أيب
(ٚ )1ٲىٍل ٗ٪ٲ نة ثٕؽ اٷرث ٪٦٭ة ،ك٣ٲف اٛلؿاد ثة٪٘٣ٯ إٹ كصٮد ا ٨ٛ١٣ٹ ا٪٘٣ٯ اٍ٣صٰٔ.
-------------------------

٤ــ؛ ٵ١لة ٠ة٣ؽٱ.٨
٦ذٮىف ٔ٪٭ة؛ ٹردٛةع اٚلُةب ثةٛلٮت ٠ةُٛ٣ؿة[ .]0كأ٦ة اٞٛ٪٣ح ٚذ ¬
Ê
[ ]4ك٣ٮ
[ ]0كٔ ٨اٛلذٮٔ ٢٠ىل آصِ :لت¬ اُٛ٣ؿة ٧٤٣ذٮىف ٔ٪٭ة ،ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣نة.ٰ٦

¬ :كا٠ ٨ٛ١٣ة٤٣جةس يف اٙلٲةة(ٚ )4ٲًل ٤ل ٢ك٤لؿـ كٱكذعت كٱ١ؿق،
ٚة٣جٲةض أ٤٣ ٢ٌٚؿصةؿٝ ،ةؿ ا٣نة :¬ٰٕٚك٪٤٣كةء أٱٌ نة(.)4
 :كإذ  ٨ٛ٠يف زٺزح ٧ٚبـر كدرصةف ٔ٪ؽ¬ اٜلةدم( ،)2كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص
كأثٮ َة٣ت٧ٝ :ٲه ك٦بـر كدرج .كإف  ٨ٛ٠يف ٗلكح ٧ٞٚٲه ،كًٔل٦ح ٤٣ؿص٢
أك ػًلر ٧٤٣ؿأة( ،)2كزٺزح دركج ،ذ٠ؿق يف اٵظ١ةـ ،كٝةؿ يف اٛل٪ذؼت٧ٝ :ٲه
كإزار كزٺزح دركج ،كٝةؿ يف َشح ا١٪٣خ٧ٝ :Éٲه كًٔل٦ح( )5كإزار كدرصةف.
كإف  ٨ٛ٠يف قجٕح ٞٚٲ٧ه كًٔل٦ح كإزار كأرثٕح دركج.
¬ :كٱ١ٮف اٷزار ٚ ٨٦ٮؽ ا٧ٞ٣ٲه كّلخ ا٣ؽركج ،كٱ١ٮف اٷزار ٨٦
اَ٣صة إٌف ا٣ؿ٠جح( ،)4كا٧ٞ٣ٲه إٌف ّلخ ا٣ؿ٠جحٍٗ ،ل ٟلٲٍٚ ،إف ٠ةف ٟلٲُ نة ٚذٜ
ّ ٨٦لخ¬ ٧٠ٲ ٫إٌف أق ،٫٤ٛػٺؼ اٵٍ٦ل اٙلكَل( .)1كإف  ٨ٛ٠يف كاظؽ قرت ث٫
رأق )1(٫ككًٓ ٔىل رص٤ٲ٦ ٫ة أ .)1(٨١٦كدؾر
Ê
ٕلٲٓ ثؽٚ ،٫٩إف ًف ٱ ٫ٛ١قرت
ا٣ؾرٱؿة ٔىل اٵٛ٠ةف( ،)40كِل٧ؿ ثٕٮد( ،)44كدٛؿش ا٣ؽركج اٵ٠رب ٪٦٭ة أكٹ ن
(ٔ )4ىل قجٲ ٢اٷَٺؽ.)Í( .
(*) كٱنرتط Êاُ٣٭ةرة ً٠ل يف اٵز٬ةر.
(ٚ )4لرب(( :ػٍل ٣جةق ٥١ا٣جٲةض؛ ٚة٣جكٮ٬ة ك٪ٛ٠ٮا ٚٲ٭ة ٦ٮدة( .))٥٠ثكذةف).
( )2كٹ ًٔل٦ح Êيف ا٣سٺزح إصًلٔ نة.)Í( .
(ٝ )2ةؿ يف َشح ا١٪٣خ :اٚلًلر ا٣ؾم دُٰ٘ ث ٫اٛلؿأة كص٭٭ة كرأق٭ة.
(ٚ )5إف ٠ةف ٞلؿ ٦نة ٚٺ ٧ٝٲه Êظٲر ٬ٮ ٟلٲٍ كٹ ًٔل٦ح ،ث٦ ٢بـر كأرثٕح دركج.
(*) كد١ٮف زٺث ٣ٲةت٣ .)Í( .ٲذَل ٔىل رأق ،٫كا٣سة٣سح ٱ٤سُ ٥لة.)Í( .
ا٣ؿ٠جح( .مة.)ٰ٦
Ê
(ّ )4لخ
( )1ٱٕٞٚ ٰ٪ةؿ :ٹ ٠ؿا٬ح يف اٛلؼٲٍ؛ ٵً ٫٩ف ٱؿك أٚ ٫٩ذ ٜا٧ٞ٣ٲه ا٣ؾٱٚ ٨ٛ٠ ٨ٲ ٫رقٮؿ آص ÷.
(ثكذةف) .كأدؿ كأكًط ٦ة ركم أف رقٮؿ آص ÷ ٔ ٨ٛ٠جؽ آص ث ٨أيب يف ٧ٝٲى ٫كًف
ٱؿك أٚ ٫٩ذ.٫ٞ
( )1ثٕؽ إ٣ٮرة.)Í( .
(*) يف (ج ،د) :قرت ث ٫رأق.٫
( )1ك٣ٮ وٞٲٺن.)Í( .
( )40كثٲ٪٭ة.)Í( .
(ٝ )44ج ٢كًٓ اٛلٲخ.)Í( .

ز ٥اٵ٠رب ثٕؽق ،ك٣لٕ ٢ا١٣ةٚٮر(ٔ )4ىل ٦كةصؽق( ،)4ك٣لٮز ٚٲَ ٢٠ ٫ٲت( )2إٹ
ا٣ٮرس كا٣ـٔٛؿاف ٤٣ؿصةؿ .ز ٥ٱٔ ٙ٤ىل اٛلٲخ ثٕؽ ا٧ٞ٣ٲه كاٷزار ٦ة ٔ٨
ٱ٧ٲ )2(٫٪ز٦ ٥ة ٔ ٨ٱكةرق ٔ١ف ٙلٛح اٙلٰ ،ك٦ة  ٨٦ ٢ٌٚاُ٣ؿَٚل ُٔص ٣بٺ
ٱ٪ذٍص ،ز ٥ٱٔ ٙ٤ىل كص٭٦ ٫ة ٔ٪ؽ رأق ،٫كإٌف ّلخ رص٤ٲ٦ ٫ة ٔ٪ؽً٬ل ،كإف ػيش
ػؿكج ٨لء ٚ ٨٦ؿص ٫ظيش ثَل أ٣ٲذٲ ٪ُٝ ٫نة أك أزٛؿ ثؼؿٝح دؿثٍ إٌف ظٞٮٱ،٫
كدنؽ اٵٛ٠ةف ثؼؿٝح زّ ٥لٞٔ ٢ٮد٬ة يف اٞ٣رب(.)5
¨ :كإذا ٠ةف اٛلٲخ ٞلؿً  ٦نة ًف ٱٍ٘ رأق ،)4(٫كًف ٤ل ٍ٪ثُٲت( ،)1ػٺؼ أيب
ظ٪ٲٛح ٚأصةز ذً٠ ٟ٣ل يف اٛلٕذؽة إذا ٦ةدخ٪٤ٝ .ة٤ٚ :ٮ  ٢ٕٚذٚ ٟ٣ةٵٝؿب¬ أ١لة د٤ــ
اٛ٣ؽٱح اٛ٣ةٔ.)1(٢
¬ :كٹ ٱ ٨ٛ١اٙلؿيب كاٛلؿدؽ كا٣جةٰٗ¬ كاٛلؿص .)1(ٙكٱ ٨ٛ١ا٣ؾ¬ٰ٦
( )4اٵكٌف :كٱ٪ؽب.)Í( .
( )4ك٣ٮ وجٲ نة.)Í( .
(ٝ )2ٮَ ٢٠« :٫٣ٲت» كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٤ٕٚٮا ث٧ٲذ٦ ٥١ة د٤ٕٛٮ ٫٩ثٕؿكق .))٥١ك٠ؿق
ا٪٣ةرص اٛلك٪٤ٝ .ٟة :ظ ٍ٪ث ٫ا٣ؿقٮؿ ÷ٝ .ةؿ :اٛلك ٟا٣ؾم ظ ٍ٪ث ٫ا٣ؿقٮؿ ÷
 ٨٦ا٘ل٪حٝ ،ك ٥ثَل ا٣ؿقٮؿ ÷ كثَل ٔيل كٚةَ٧ح ’ أزٺز نة ،كذٟ ٟ٣لىٮص ُل.٥
ٚأ٦ة ا٣ٮرس كا٣ـٔٛؿاف ٞٚؽ ١لٯ رقٮؿ ÷ ٔ٣ ٨جف اٛلـٔٛؿ كاٛلٮرس ٤٣ؿصةؿ،
كٝةؿ ÷(( :ػٍل َٲت ا٣ؿصةؿ ٦ة ػ٣ ٰٛٮ ٫٩كّ٭ؿ ر٤ل ،٫كػٍل َٲت ا٪٣كةء ٦ة ّ٭ؿ
٣ٮ ٫٩كػ ٰٛر٤ل( .))٫ثكذةف).
(٩ )2ؽث نة.)Í( .
( )5ك ٢ٕ٣اٙل ٢يف ظ ٜاٛل .ٙ٤١كٝٲ :٢ٹ ٚؿÊؽ.
( )4إف ٠ةف ذ٠ؿ نا ،كٹ كص٭ ٫إف ٠ةف أ٩سٯ .)Í( .ك٠ٺً٬ل يف اٚل٪سٯ.)Í( .
( )1يف (ب) :ثع٪ٮط ٚٲَ ٫ٲت.
( )1إٹ أف ٤لذةج إٌف ذ٦ ٨٧ٚ ٟ٣ةؿ¬ اٛلٲخ.
(*) يف (د)ٚ :ةٵٝؿب ِلت اٛ٣ؽٱح ٔىل اٛ٣ةٔ.٢
( )1أ٦ة ا٣جةٰٗ كاٛلؿص ٙكاٛلعةرب ٚٲ٦ ٨ٛ٠ ٨ٛ١س.٫٤ا٬ػ ث ٨ٛ٠ ٢كاظؽ ٘ل٧ٲٕ.٫
=

ٛلٕة٬ؽ ،ك٠ؾا اٛل٪ة)4(¬ٜٚ؛ ٷّ٭ةرق اٷقٺـً٠ ،ل أ ٫٩ٱؿث اٛلكَ٧٤ل كٱؿزٮ،٫٩
¬
كا
ذ ٟ٣ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل .كٱ ٨ٛ١اٛ٣ةÊق ،ٜكٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :دكرت
¬
ذ٠ؿ
ٔٮرد.)4(ٍٞٚ ٫
 :ك ٨ٛ٠اٛل١ةدت ٔىل قٲؽق( )2إف ًف ٱؤد مٲب نة( ،)2كإف أدل ا٣جٕي
ٕٚىل كرزذ ٫ثٞؽر ٦ة أدل .ك ٨ٛ٠إ٣جؽ اٛلٮٝٮؼ ٔىل كا ٫ٛٝإف ٠ةف ظٲ نة( ،)5كإٹ
ٕٚىل اٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲ.)4(٫
 :ك٩ؽب أف ٣لٕٔ ٢ىل ص٪ةزة اٛلؿأة

[ٕ٩ل]()1

٠ةٞ٣جح ٱكرت

(*) اٛلؿص ٨٦ ٙٱٞٮؿ يف ص٪ؽ اٷ٦ةـ٬ :ـ٦ٮاٝ ،ذ٤ٮا ٚٲ٭ٝ ٥ذ٤ح.
(*) ٤ٝخ :كِلت¬ ٦ٮاراة ٔٮرأل ٥ثة٣رتاب ك٩عٮقٗ( .ٲر).
(٤ٝ )4خ :كيف ٬ؾا ْ٩ؿ؛ ٵ ٫٩إذا ٝؽ ّ٭ؿ ٛ٩ة ٨٦ ٫ٝدكف ٣جف ١ٚةٚؿ ٣لؿم ٔ٤ٲ ٫ظ ٥١اٛ١٣ةر
ْ ُذ َ ْ
َ ُْْ َ
٦ة ًف ٱذتٝ ،ةؿ دٕةٌفْ :ص َ
ِي َواغيؾ َقييْ ِٓ ًّْص [ا٣ذٮثح ،]12:كإف ٠ةف
ار َوال ٍَُِافِل
ساِْ ِد اىهف
ثٕي اٛلَٛصٱٝ ٨ةؿ :ٱٕ ٰ٪صة٬ؽ اٛل٪ةَٞٚل ثةٙلضشٚ ،٥ٕ٩ .أ٦ة ٔجؽآص ث ٨أيب  ٥٤ٚٱ١٪نٙ
أ٦ؿق  ٢٠اٹ١٩نةؼ كٹ ّلٛ٩ ٜٞة ٫ٝإٹ ثٕؽ ٦ٮد .٫ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ٜلة ذٱٮؿ كأَؿاؼ ّلذةج
إٌف ّلٞٲ ٜكدُٮٱ ٢دذجَل ٦ة ٬ؾا اٛلٮًٓ ٞلٗ( .٫٤ٲر).
( )4ٵف قرت إ٣ٮرة كاصت يف ظةؿ اٙلٲةة ،ثؼٺؼ ا٘٣كٚ ٢إٞ ٫٩لْٮر ٔ٪ؽ اٜلةدم .#
كاْ٣ة٬ؿ أ ٫٩ٱٕ ٨ٛ١لٲٕ ،٫ك٬ٮ ّة٬ؿ ٠ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت ،ك٠ٺـ
¬
ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق:ٙ
اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ٝٮم  ٨٦ص٭ح اٞ٣ٲةس ٔىل ا٘٣ك ٢كا٣ىٺة .كٝؿر ا٣كٲؽ أٖلؽ ا٣نة ٰ٦أ٫٩
ٱ ٨ٛ١ث٦ ٨ٛ١س ،٫٤كرصح ث ٫يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
( )2كيف َشح اٵز٬ةر٠ ٨٦ :كج ¬٫زٔ ٥ىل قٲؽق إ٣غ.
( )2كٹ ػ ٙ٤ا٣ٮٚةء أك أكيف ٔ ،٫٪كإٹ ٠ةف ٔىل ا٣ٮرزح أك اٛلٛ٦( .ٜٛ٪ذٰ) (.)Í
(ٝ )5ةؿ  Ê:#كاٞ٣ٲةس يف  ٨ٛ٠اٛلٮٝٮؼ أف ٱذجٓ اٞٛ٪٣حَ( .شح أز٬ةر) .كقٲأيت يف ثةب
اُٛ٣ؿة ذ٠ؿ ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٞٛ٪٣ح.
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٠ ٫٤ٕ٣ :ٙةٛلٮ٩ل ثؼؽ٦ذٚ ،٫ٲأيت ٚٲ ٫اٚلٺؼٚ .ذ١ٮف ٔ٪ؽ٩ة ٔىل Éاٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲ.٫
(٦ )1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل يف (ج).

ظض٧٭ة( .)4كٹ ٱٮًٓ(ٔ )4ىل ص٪ةزة ا٣ؿص٦ ٢ة ٤لؿـ ٔ٤ٲ٣ ٫جةق .٫كأف ٱجؽأ ٨٦
٤ل ٢٧ا٘ل٪ةزة ثٞ٧ؽـ ٦ٲة٪٦٭ة( ،)2ز ٥ث٧ؤػؿ٬ة ،ز ٥ثٞ٧ؽـ ٦ٲةرس٬ة ،ز٥
ث٧ؤػؿ٬ة ،ٱٕ :ٰ٪ظةؿ ا٣ؽػٮؿ ٙل٤٧٭ة(.)2
 :كٱٞؽـ¬ رأس اٛلٲخ ٔ٪ؽ ٖل ،)5(٫٤كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ث٢
رصٺق .كٱكٍلكف¬ ػ ٫ٛ٤إٹ  ٨٦دٞؽٙ ٫٦لةصح ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚثٝ ٢ج .٫٤كٱ١ٮف
ا٣كٍل ٝكُ نة ،كيف اٙلؽٱر ٔ٦ ٨٦(( :÷ ٫٪نٯ ػ ٙ٤ص٪ةزة ٠ةف  ٫٣ث٢١
ٝؽـ ٱؿ ٫ٕٚكٱٌٕ ٫قذًلاح أ ٙ٣أ ٙ٣ظك٪ح ،كٱ٧عٯ ٔ ٫٪قذًلاح أ ٙ٣أ ٙ٣قٲبح،
كٱؿ ٫٣ ٓٚقذًلاح أ ٙ٣أ ٙ٣درصح)) ركاق يف اٛل٪٭ةج(.)4
(ً٠ )4ل ٔ ٢ٕٚيل ٔ #ىل ٕ٩ل ٚةَ٧ح &( .ثكذةف).
( )4أم :ٱ١ؿقٛ٦( .ذٰ) ( .)Íكّة٬ؿ اٛلؾ٬ت ا٣ذعؿٱ٥؛ ٵ ٫٩اقذًٕلؿ.
( )2يف أكؿ¬ ٦ؿة .ٹ ٣ٮ كًٓ زٖ ٥ل ٨٦ ٢ثٕؽ ٚٺ ٱ٪ؽب ا٣رتدٲت.
(*) ٝةؿ ا٣كٲؽ أٖلؽ Êا٣نة٦ :ٰ٦ٲة ٨٦اَ٣صٱؿ ،كيف َشح اٵز٬ةر :اٛلٲة ٨٦ ٨٦اٛلٲخ[.]4
(٬ )2ؾا أظؽ ٝٮَ٣ل يف ا٣رب٬ةف ،كاػذةرق وةظت ا١٣ذةب .كٝٲ :٢إ ٫٩ٱؽكر ٔ٪ؽ ٖل ٢ا٘ل٪ةزة
ٔىل أرثةٔ٭ة؛ ٵ ٫٩ٱكذعت أف ٤ل ٢٧يف أرثةٔ٭ة اٚ ،٢١٣ٲ٪ذ ٢ٞا٣ؾم يف ٞ٦ؽـ اٛلٲة ٨٦إٌف
٦ؤػؿ٬ة ز ٥إٌف ٞ٦ؽـ اٛلٲةرس ز ٥إٌف ٦ؤػؿ٬ة( .ثكذةف) .ك Íأٍ٦ ٫٩صكع يف اٙلة٣ذَل:
ظة٣ح ر ٨٦ ٫ٕٚاٵرض ،ز ٥ظة٣ح ٖل٤٭ة.
( )5ك ِٛ٣ا٘٣ٲر :كٱٞؽـ رأس اٛلٲخ١٬ ،ؾا يف اٍ٣صح ٔٔ ٨يل  ،#كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث٨
اٙلكَل :د١ٮف رصٺق  ٓ٦اٛلذٞؽَ٦ل كرأق ٓ٦ ٫اٛلذأػؿٱٗ( .٨ٲر).
( ) 4أٱً٪ل ذ٠ؿ اٛل٪٭ةج يف ا١٣ذةب ٚةٛلؿاد ث٪٦ ٫٭ةج ا٣ٮا٣ؽ إ٣ٺ٦ح ٞل٧ؽ ثٖ ٨لـة ثْٛ٦ ٨ؿ ،ª
ك٬ٮ َشح ٔىل اٵرثَٕل اٙلؽٱر ا٣كٲٞ٤ٲحٝ .ةؿ  :#ركل أثٮ ٬ؿٱؿة ٔ ÷ ٫٪أ٫٩
ٝةؿ ٨٦(( :وىل ػ ٙ٤ص٪ةزة ٍٝ ٫٤ٚلاط ،ك ٨٦مٲٕ٭ة ظذٯ ٱًٞص د٪ٚ٭ة ٍٝ ٫٤ٚلاَةف
أو٘ؿً٬ل ٦س ٢أظؽ))ٝ ،ةؿ أثٮ ٬ؿٱؿةٚ :ؾ٠ؿت ذ ٟ٣ٹث٧ٔ ٨ؿ ٚأرق ٢إٌف ٔةانح ٚكأٜلة
ٔ ٨ذٞٚ ٟ٣ة٣خ :وؽؽ أثٮ ٬ؿٱؿةٞٚ ،ةؿ اث٧ٔ ٨ؿٞ٣ :ؽ ٚؿَ٪ة يف ٝؿارٱٍ ٠سٍلة( .ثكذةف).
(*) ٝةؿ يف ٪٦٭ةج ا٪٣ٮكم :كٱنرتط ٣ىعح ا٣ىٺة دٞؽـ ٗك ،٫٤كد١ؿق ٝج ٢دٛ١ٲ٤ٚ ،٫٪ٮ
٦ةت ُلؽـ أك ٩عٮق كدٕؾر إػؿاص ٫كٗكً ٫٤ف ٱى٤ٔ ٢ٲ.٫
-------------------------

ذ٬ت ٔىل ٦ٲة ٨٦اٛلٲخ،
[ ]4يف َشح اٵز٬ةر اٛلؾ٬ت ٦ٲة ٨٦اَ٣صٱؿ ،كيف ٬ة٦ل ا٪٣كؼح (أ ،ج)  ٨٦ا٣جٲةف ٌ
ذ٬ت ٔ٤ٲ٭ًل.
كيف (د)ٌ :

 :كٱ١ؿق¬ اٞ٣ٲةـ ٝجٖ ٢ل ٢ا٘ل٪ةزة( ،)4كاٞ٣ٲةـ ٜلة ٔ٪ؽ أف ٱؤدٯ ُلة(،)4
كإٞ٣ٮد ٝج ٢كًٓ اٛلٲخ يف ٙلؽق( ،)2كٙلٮٝ٭ة ث٧ض٧ؿة( ،)2كػؿكج ا٪٣كةء كراء٬ة،
كزٱةرٔل ٨اٞ٣جٮر؛ ٞ٣ٮ ٨ٕ٣(( :÷ ٫٣آص زكارات اٞ٣جٮر)) ٚأثٞةق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٔىل
ّة٬ؿق ،كٝةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل ¬:اٛلؿاد ث٥ ٨٦ ٫لؿص٤٣ ٨ذربج ثة٣ـٱ٪ح ،ٹ ٥ ٨٦لؿص٨
٣ٺٔذجةر ٚٲضٮز ،ك٬ٮ أكٌف؛ إذ ٹ ٱكذع )5(٨ٞٞا ٨ٕ٤٣ث٧ضؿد ا٣ـٱةرة.
ٔٚ ٥٤ك ،٫ٞذ٠ؿق
 :ز ٥ٱىىل ٔىل اٛلؤ ،٨٦Éٹ ٔىل اٛ٣ةق ،ٜٱٕ :ٰ٪ا٣ؾم ¬
ٔجؽآص ث ٨زٱؽ ،إٹ ٔ٪ؽ زٱؽ كاٞٛ٣٭ةء .كٔىل ا٣ن٭ٲؽ ،Êػٺؼ ا٣نة .)4(ٰٕٚكٔىل
اٛلض٭ٮؿ ظة ٫٣إذا ٠ةف ٔ٤ٲ ٫قٲًلء اٛلكَ٧٤ل( ،)1ٹ إذا ٠ةف ٔ٤ٲ ٫قٲًلء اٛ١٣ةر()1

أك اٛ٣كةؽ .كإف ًف ٱ٤ٔ ٨١ٲ ٫قٲًلء ٚةٕ٣ربة¬ ثة٣ج٤ؽ ا٣ذٰ كصؽ ٚٲ٭ة(.)1
(ٍ٘٣ )4ل اٙلةَ٤٦ل( .Êثؿ٬ةف).
( )4ٵ ٢ٕٛ٠ ٫٩ا٣ٲ٭ٮد( .ثؿ٬ةف).
( )2كّة٬ؿ ا٣جعؿ أف ٜل ٥إٞ٣ٮد  ٞ٤ُ٦نة .كيف اٜلؽاٱح Êكَشح ا٣ؾكٱؽٝ :ج ٢كًٕ٭ة ٔىل اٵرض.
كٝٲ :٢إف ٠ةف ٝؽ د ٥اٞ٣رب ٚعَل ٱٮًٓ يف ا٤٣عؽ ،كإف ًف ٚعَل ٱٮًٓ ٔىل اٵرض( .مة.)ٰ٦
( )2كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ دذجٓ ا٘ل٪ةزة ث٪ةر كٹ وٮت)) كأراد ا٪٣ةاعح ،كٵ٢ٕٚ ٨٦ ٫٩
اٛلضٮس كا٘لجةثؿة ،ك ٨٦اٛ٣أؿ ا٣كٮء( .ثكذةف).
( )5يف (ب)ٚ :ٺ ٱكذعَٞل.
( )4ظضذ٪ة أ ÷ ٫٩وىل ٔىل ٝذىل أظؽ .كظضذ ٫أً ÷ ٫٩ف ِّ
ٱى٤ٔ ٢ٲ٭٪٤ٝ .٥ة :ث ٢وىل
ٔ٤ٲ٭ ،٥ك ٨٦اٛلن٭ٮر أف ا٣ذ١جٍل ثٔ ٖ٤ىل ٖلـة  ¥قجَٕل د١جٍلة ،ق٪٧٤ة  ٫٤ٕ٤ٚأ٦ؿ
ٍٗلقٝ .ةؿ :إف ا٣ن٭ٲؽ ٹ ٱ٘كٚ ٢ٺ ٱىىل ٔ٤ٲ٪٤ٝ .٫ة :دؿؾ ا٘٣كٟ ٢لةٞ٤٣ ٙ٣ٲةس ،ز٥
ظؽٱس٪ة أرصط كأرصح( .ثكذةف).
]
4
[
( )1كذ٠ ٟ٣ؼٌت ا٣نٲت ،كٝه ا٣نةرب كاٵّٛةر ،كٚؿؽ ا٣ؿأس ،كاٚلذةف .
(ثكذةف) .كاٛلضٮس ٹ ٥لذذ٪ٮف ،كا٣ٲ٭ٮد ٹ ٥لذٌجٮف.
( )1ك٣ٮ يف دار اٷقٺـ .ك ِٛ٣ا٘٣ٲر :Êكأ٦ة إذا ٠ةف يف دار اٷقٺـ ككصؽ ٚٲ ٫مٕةر اٛ١٣ؿ ظ٥١
ثةٛ١٣ؿ ،ك٠ؾا إذا كصؽ يف دار اٛ١٣ؿ كٚٲ ٫قٲًلء اٷقٺـ ٠ةٚلذةف ظ ٥١ثةٷقٺـ( .ث.)٫ْٛ٤
( )1إٹ أف ٱ١ٮف يف ٪٠ٲكح أك ثٲٕح ٚٺ ثؽ  ٨٦ا٣كٲًلء٬( .ةصؿم) .كٝٲ :٢ك٣ٮ كصؽ يف ٪٠ٲكح
أك ثٲٕح ٚإ ٫٩ٱىىل¬ ٔ٤ٲ٫؛ إذ ا٣ؽار أٝٮل( .مة.)ٰ٦
-------------------------

[ ]4ك٣لٮز ا¬ْ٪٣ؿ ِ٤٣صكرةٛ٦( .ذٰ).

=

¬ :كظ ٥١ا٣ىٍ٘ل ظ ٥١اٛلك ٨٦ ٥٤أثٮٱ٫

 ٞ٤ُ٦نة()4

ك٣ٮ ٍٗ ٫١٤٦ل

٦ة١٣٭ًل ،كإف ٠ة٩ة ٠ةٚؿٱ ٕ٦ ٨نة ٚع ٫٧١ظ٧١٭ًل( ،)4إٹ إذا ٠ة٩ة يف دار اٙلؿب
٦ٲذةف ٚع ٫٧١ظ ٥١ا٣ؽار ا٣ذٰ ٬ٮ
¬
ك٬ٮ يف دار٩ة ٚةٙل٤٣ ٥١ؽار ،ك٠ؾا ظٲر ً٬ل
ٚٲ٭ة(ٝ .)2ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٠ؾا أَٛةؿ اٛ٣كةؽ ظ٧١٭ ٥ظ ٥١آثةا٭ ،٥كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كظك :٨ث ٢ٱىىل٤ٔ Êٲ٭.)2(٥
 :كاٵى ى٦ح اٛلكجٲح ٣لٮز كَؤ٬ة كٱىىل ٔ٤ٲ٭ة ك٣ٮ ًف دْ٭ؿ اٷقٺـ ٦ة ًف

٣لٮز
¬
دْ٭ؿ ا٣جٞةء ٔىل اٛ١٣ؿ ،ذ٠ؿق اٞ٣ةق ،)5(٥كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٹ
كَؤ٬ة ظذٯ دْ٭ؿ اٷقٺـ ،إٹ أف د١ٮف وٍ٘لة صةز

كَؤ٬Êة()4

ك٣ٮ ثٕؽ

ث٤ٮٗ٭ة ٦ة ًف دْ٭ؿ اٛ١٣ؿ ثٕؽق(.)1
¬ :إذا ا٣ذجف ٦ٮدٯ اٛلكَ٧٤ل ث٧ٮدٯ اٛ١٣ةر أك اٛ٣كةؽ ٚعٲر اٛلك٧٤ٮف
أ٠سؿ ٱىىل ٔ٤ٲ٭ ،)1(٥كٱٞىؽ ثة٣ؽٔةء ٧٤٣كَ٧٤ل ٪٦٭ ،٥كظٲر اٛ١٣ةر أ٠سؿ أك
اٛ٣كةؽ أك اقذٮكا ٞٚةؿ يف اٍ٣صح كاث٪ة¬ اٜلةدم كا٣نة :ٰٕٚٱىىل ٔ٤ٲ٭ٝ ٓ٦ )1(٥ىؽ
اٛلكَ٧٤ل ثة٣ؽٔةء ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٱىىل ٔ٤ٲ٭ ،٥كركاق يف ا١٣ةيف ٔ ٨زٱؽ ث٨
(*) ٚإف ٠ةف ثَل ث٤ؽ اٷٱًلف كٍٗل٬ة ٚةٕ٣ربة ثةٵٝؿبٚ ،إف اقذٮٱة [أك ا٣ذجف ])Í( .ظ٥١
ثةٷقٺـ ،ك٬ؾا ث٪ةء ٔىل اٵٗ٤ت ،كإٹ ٚةٕ٣ربة¬ ثة٣ذُصؼ ك٣ٮ ثٕؽ.)Í( .
( )4قٮاء ٠ة٩ٮا يف دار اٙلؿب أك يف دار اٷقٺـ.
(٦ )4ة ًف ٤ل ٢٧ث ٫يف اٷقٺـ.)Í( .
( )2كٝةؿ اٷ٦ةـ ٔـ ا٣ؽٱ :# ٨ٹ ٤ل ٥١ثإقٺ٦٭ ،٥ث ٢ٱجٞٮف ٔىل ٦ة ٠ةف آثةؤ٤ٔ ٥٬ٲ.٫
(*) يف (د)ٚ :ةٙل٤٣ ٥١ؽار ا٣ذٰ ٬ٮ ٚٲ٭ة.
كٱ٘ك٤ٮف.)Í( .
¬
()2
( )5كٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ( .دؾ٠ؿة  ْٛ٣نة)ٝ .ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٤ :#ل٧٤٣ ٥١كجٲح ثةٷقٺـ
ثؽػٮٜلة ا٣ؽار كإف ًف دْ٭ؿ اٷقٺـ ،ك ٢ٕ٣ظؽٱر قجةٱة أكَةس ٱٌٞص ثيشء  ٨٦ذ.ٟ٣
٣لٮز.
(٦ )4ة ًف ٱ ٨١أثٮا٬ة أك أظؽً٬ل ٕ٦٭ة يف دار اٷقٺـ ٚٺ Ê
(ٚ )1إف أّ٭ؿت ٚؿدة.)Í( .
( )1ث٪ٲح ٍ٦صكَحٚ ،إف  ُٓٝأز ٥كأصـأت.)Í( .
( )1ث٪ٲح ٍ٦صكَح.)Í( .

ٔيل كاٜلةدم كا٪٣ةرص(.)4
 :كٹ دىط ا٣Êىٺة ٔىل ٦ٲخ ٝؽ يو ِّ ىيل ٔ٤ٲ ،)4(٫كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚدىط ٠لً ٨ف ٱى٤ٔ ٢ٲٝ ،٫ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ك٣ٮ ثٕؽ د.٫٪ٚ
كأ٦ة  ٨٦دٝ ٨ٚج ٢أف ٱىىل ٔ٤ٲٚ ٫ٺ ٱىىل ٔىل ٝÉربق ،ذ٠ؿق يف ا ،ٓ٧٤٣كٝةؿ أثٮ
إ٣جةس :ٱىىل ٔ٤ٲ ٫يف ٱٮـ د ٫٪ٚٹ ثٕؽق ،كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣ٮايف :ٱىىل ٔ٤ٲ ٫إٌف
زٺزح أٱةـ ٍٗل ٱٮـ ٦ٮد ،٫كٝةؿ ٦ة ٟ٣كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚإٌف م٭ؿ.
 :كأكٌف ا٪٣ةس ثة٣ىٺة ٔىل اٛلٲخ اٷ٦ةـ¬( ،)2ز ٥ظة ،)2(٫٧٠ز٥
ؾ٬ت أ ٫٩ٱىىل ٔ٤ٲ٭ ٞ٤ُ٦ ٥نة ،كٹ ٱ٘ك٤ٮف  ٞ٤ُ٦نة ،كٱ٪ٛ١ٮف  ٞ٤ُ٦نة ،كيف
¬
( )4ا٣ؾم وعط ٧٤٣
اٞ٣رب دٕذرب ا٤٘٣جح ،ك ٓ٦اٹقذٮاء يف ٞ٦ةثؿ اٛ١٣ةر .)Í( .كيف ا٣جعؿ :Ðٱٞربكف كظؽً٠ ٥٬ل
ذ٠ؿق زٱؽ ثٔ ٨يل  #يف ٠ةٚؿة يف ثُ٪٭ة ك٣ؽ ٦ك.٥٤
( )4كذ ٟ٣ٵ١لة ٹ دىط ٠لٝ ٨ؽ وىل ١ٚؾ٠ ٟ٣لً ٨ف ٱى .٢كظضح اٳػؿٱ ٨أف ا٣ؿقٮؿ ÷
٠ؿرت ٔ٤ٲ ٫ا٣ىٺة٪٤ٝ .ة٠ :ة٩خ ا٣ىٺة ٔ٤ٲٚ ٫ؿً نة ٔىل  ٢٠كاظؽ ٪٦٭٥؛ كٜلؾا أ١ل ٥و٤ٮا ثٍ٘ل
إ٦ةـ ٨١٣ ،٥ٕ٩ .اٛل٪ىٮر ثةٓص ٝةؿ :إً٩ل دىط ث٪ٲح اٞ٣ؿثح ٹ اٛ٣ؿض ٦ة ًف ٱٞرب .كا٣نة ٰٕٚكاٛلؤٱؽ
ثةٓص ٝةٹ :دىط ك٣ٮ ثٕؽ ا٣ؽ ،٨ٚذ٠ؿق يف ا٣رب٬ةف٪٣ .ة ٔىل  ٨٦وعع٭ة ثٕؽ ا٣ؽ٦ ٨ٚة ركم ٔ٨
ٔيل  #أٝ ٫٩ةؿ :وىل رقٮؿ آص ÷ ٔىل ص٪ةزةً٤ٚ ،ل ٚؿٗ٪ة  ٨٦د ٫٪ٚصةء رصٞٚ ٢ةؿ :ٱة
رقٮؿ آص ،إٌل ًف أدرؾ ا٣ىٺة ٔ٤ٲ ٫أٚأويل ٔىل اٞ٣رب؟ ٞٚةؿ(( :ٹ ،كٔ ٥ٝ ٨١٣ىل ٝربق -كيف
ركاٱحٔ :ىل ٝرب أػٲ -ٟكادع ٵػٲ ٟكدؿظ٤ٔ ٥ٲ ٫كاقذ٘ٛؿ ( .))٫٣ثكذةف).
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱؤـ ا٣ؿص ٢يف قُ٤ة ،))٫٩كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ٱىَ٤ل أظؽٔ ٥٠ىل
٦ٮدة٦ ٥٠ة د٦خ ٚٲ .))٥١ك٦ة ٠ةف إٌف ا٣ؿقٮؿ ÷ ٚ٭ٮ إٌف اٷ٦ةـ ثٕؽق إٹ ٣ؽٹ٣ح.
كٔٔ ٨يل  ( :#إذا ظِص اٷ٦ةـ ا٘ل٪ةزة ٚ٭ٮ أظ ٨٦ ٜأك٣ٲةا٭ة ثة٣ىٺة ٔ٤ٲ٭ة) .كظضح
اٳػؿٱ ٨أف اٛلٞىٮد  ٨٦ا٣ىٺة ا٣ؽٔةء ٧٤٣ٲخ ،كٹ م ٟأف دٔةء اٞ٣ؿٱت أرؽ كأٝؿب
إٌف اٷصةثح؛ ٙل٪ٮق ٔىل اٛلٲخ كمٞٛذ٤ٔ ٫ٲ ،٫كٝؽ ٝةؿ ÷(( :أرسع ا٣ؽٔةء إصةثح دٔةء
ٗةات ٘٣ةات)) ،كدٔةء اٞ٣ؿٱت أكٌف كأظ٪٤ٝ .ٜة :ٹ ٝٲةس  ٓ٦ا٪٣ه( .ثكذةف).
(*) ك٣ٮ ٝةٔؽ ن¬ا أك ٦ذٲ ٧نًل ٚ٭ٮ أكٌف ،كٹ ٱىيل إ٦ة ٦نة ثٍ٘لق ٠ل٬ ٨ٮ أ ،٫٪٦ ٢٧٠كٝؿرق ا٣كٲؽ ٔجؽآص
ث ٨أٖلؽ اٛلؤٱؽم  ٫٤ٕ٣ .)Í( .ªٱٞةؿ٧٤٣ :ٲخ ظ ٜثة٣ذض٧ٲٓ ٔ٤ٲ٫؛ ٞ٣ٮ٨٦(( :÷ ٫٣
وىل ٔ٤ٲ ٫زٺزح وٛٮؼ ٞٚؽ أكصت)).
(*) إف ظِص ٦ٮًٓ ا٣ىٺة ،ك٠ؾا  ٫٣ ٨٦كٹٱح  ٨٦إ٣ىجح.)Í( .
( )2كأ٦ة ظة ٥٠ا٣ىٺظٲح ٚٺ كٹٱح  ٫٣يف Éا٣ىٺة ٔىل اٛلٲخ ٔىل ّة٬ؿ اٵز٬ةر.

ٔىجح اٛلٲخ اٵٝؿب ٚةٵٝؿب .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر
ثةٓص :إ٣ىجح أكٌف  ٨٦اٷ٦ةـ .كأٝؿب إ٣ىجةت ا٣ج٪ٮف ،ز ٥ث٪ٮ٨١٣ ،٥٬
اٵب ٱكذعت  ٫٣دٞؽٱ ٥ا٘لؽ،
¬
ٱكذعت ٜل ٥دٞؽٱ ٥اٵب كا٘لؽ دٮٍٝل نا ٜلًل ،ك٠ؾا
¬
ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف اٍ٣صح .كٔىل ّة٬ؿ ا ٓ٧٤٣كا٣ذؾ٠ؿة أ١لًل( )4أكٌف ٪٦٭.)4(٥
¬ :كإ٣ىجح أكٌف ٨٦ Êا٣ـكج ،ػٺؼ اثٔ ٨جةس كا٣نٕجٰ كُٔةء
كَةككس .كإذا وىل اٵص٪جٰ ثٍ٘ل إذف إ٣ىجح  ٓ٦ظٌٮرق(ً )2ف دىط¬( ،)2إٹ
ظٲر ٬ٮ ٚةق ٜأك ٹ ٤لك٪٭ة ٚٺ ظ .)5(٫٣Ê ٥١كإف أك٩ل اٛلٲخ أف ٱىيل ٔ٤ٲ٫
رصَٕ٦ ٢ل ٍٗل إ٣ىجح ٚ٭ ٥أكٌف  ،٫٪٦Êػٺؼ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل.
كدىط  ٨٦ا٣ٮاظؽ،
¬
¬ :كٹ دىط ا٣ىٺة ٔىل اٛلٲخ ٚ ٨٦ةق ٞ٤ُ٦ ٜنة(،)4
ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف أيب َة٣ت( ،)1ك ٨٦ا٪٣كةء ٔ ٓ٦ؽـ ا٣ؿصةؿ( ،)1كأ٦ة  ٓ٦كصٮد٥٬
دىط أٱٌ نة ،ػٺؼ ا٣جٲةف كأيب صٕٛؿ(.)1
¬
ٞٚةؿ أثٮ إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص:
 :كٱ ٙٞإ٦ة٦٭ة ظؾاء رسة

ا٣ؿص)40(É٢

كوؽر

اٛلؿأة()44

كاٚل٪سٯ،

( )4أم :اٵب كا٘لؽ.
( )4أم ٨٦ :ا٣جَ٪ل.
(٦ )2ٮًٓ ا٣ىٺة.)Í( .
( )2اٵز٬ةر :كدٕةد إف ًف ٱأذف اٵكٌف.ا٬ػ أك ٱٕؿؼ رًةق ٝج ٢ا٣ىٺة .ٹ ٣ٮ ر٬ل ثٕؽ ٚٺ
ظٚ ٫٣ ٥١ذٕةد( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) .ك(.)Í
( )5كٹ ٱؤاذف.
( )4قٮاء كصؽ إ٣ؽؿ أـ ٹ .كذ ٟ٣ٵٍٗ ٫٩ل ٦ؤٓل ،٨كٹ  ٨٦أ ٢٬ا٣ؽٔةء كا٣نٛةٔح( .ثكذةف).
(ٞٚ )1ةؿ :ا٘لًلٔح ٚٲ٭ة َشط؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣و٤ٮا ٔىل ٝ ٨٦ةؿ :ٹ إ ٫٣إٹ آص)) ،كأ٢ٝ
ا٘ل ٓ٧زٺزح٪٤ٝ .ة :ٹ د٣ٲٔ ٢ىل امرتاط ا٘لًلٔح ٪٬ة( .ثكذةف).
( )1يف ٦ٮًٓ ا٣ىٺة.
(ٞٚ )1ةؿ :ٹ دىط ٪٦٭٨؛ إذ ٝٮ(( :÷ ٫٣و٤ٮا ٔىل ٝ ٨٦ةؿ :ٹ إ ٫٣إٹ آص)) ػُةب
٤٣ؾ٠ٮر٪٤ٝ .ة :ٹ٠ ،أٝٲ٧ٮا ا٣ىٺة ك٩عٮ٬ة( .ثكذةف).
(٩ )40ؽث نة¨.
(٩ )44ؽث نة.)Í( .

كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ظؾاء ا٣ىؽر ٪٦٭ ،٥كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ظؾاء ا٣ؿأس ٪٦٭.٥
 :كٚؿكً٭ة أرثٕح(:)4
اٵكؿ :ا٪٣ٲح( )4يف أكٜلة ،كٝؽ د١ٮف يف كقُ٭ة ظٲر أيت ثض٪ةزة أػؿل يف
ظةؿ ا٣ىٺة(ٚ ،)2ٲ٪ٮكف ا٣ؽػٮؿ يف ا٣ىٺة ٔىل ا٣سة٩ٲح ٔ٪ؽ أكؿ د١جٍلة ثٕؽ
كًٕ٭ة( ،)2ك٠ؾٚ ٟ٣ٲًل صةء  ٨٦ثٕؽ ك٣ٮ ٠سؿت ا٘ل٪ةاـ( ،)5ك٦ذٯ ٚؿٗٮا ٨٦
ا٣ذ١جٍلات ٔىل اٵكٌف رٕٚخ( )4كإٹ ٩ٮكا اٚلؿكج ٔ٪٭ة ،ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣سة٩ٲح ك٦ة
ثٕؽ٬ةٚ ،إف ًف ٚكؽت ا٣ىٺة( .)1كٹ ثؽ أف ٱ١ٮف ثَل اٷ٦ةـ كثَل ا٣ذٰ ٱىيل
اٚلة٦ف :اقذٞجةؿ اٞ٣ج٤ح .ا٣كةدس :اقذٞجةؿ صـء  ٨٦اٛلٲخ .ا٣كةثٓ٩ :ٲح اٛلَ١٤ل ك ٨٦يف
¬
()4
٩ةظٲذ٭ًل  ٨٦اٛلكَ٧٤ل.
ٝىؽ ٥٬كإف ًف ٱٕؿؼ ٔؽد٤ٚ ،٥٬ٮ ٩ٮل ا٣ىٺة ٔىل ثٌٕ٭٥
Ê
(٤ٚ )4ٮ وىل ٔىل صًلٔح ٛ٠ٯ
كًف ٱٕٲ ٫٪ز ٥وىل ٔىل ا٣جةَٝل ٠ؾً ٟ٣ف دىط¬ .ك٣ٮ أذ ٞؽ أ١لٍٔ ٥صة ٚجةف أ١ل ٥أظؽ ٍٔص
أٔةد ا٣ىٺ Êة ٔ٤ٲ٭ ٥ا٘ل٧ٲٓ؛ ٵف ٚٲ٭ً ٨٦ ٥ف ٱى٤ٔ ٢ٲ ،٫ك٬ٮ ٍٗل َٕ٦ل .ك٣ٮ أذٞؽ أ١ل٥
أظؽ ٍٔص ٚجة٩ٮا ٍٔصة ٚةٵّ٭ؿ ا٣ىعحَ( .شح ُلؿاف) (.)Í
(ٝ )2ج ٢ا٣ذك٤ٲ .)Í( .٥ك٣ٮ ٝؽ ٠رب اٚلة٦كح.É
(ٔ )2ىل َة٬ؿٔ( .لة ،ٰ٦كٝلة٬ؽ ،كٔة٦ؿ ،ك٬ج .)٢كيف ا٘٣ةٱح :ك٣ٮ كًٓ¬ ٔىل ٩ضةقح وعخ ا٣ىٺة.
كدىط ٬ؾق ا٣ىٺة ثذٲ ٥٧كاظؽ ،كٹ ٱ٪ذ ٞي ثةٛ٣ؿاغ  ٨٦اٵكٌف  ٓ٦ا٣ذٍصٱ .ٟكإذا
¬
()5
ٚكؽت كٝؽ ٔـؿ اٵكٌف ثة٪٣ٲح ًف ٱ ُٕٙ٪اٛ٣كةد إٌف اٵكٌف.)Í( .
(*) كإذا ٠سؿت ا٘ل٪ةاـ [كصٕ٤خ وٛٮ ٚنة] ٠ةف  ٢٠و ٙص٪ةزة كاظؽة [٠ى ٙاٵوةثٓ.
( ])Íكٱ١ٮف ثَل  ٢٠ص٪ةزدَل ٝة٦ح ًٚل دكف إذا ٠ة٩خ ا٣ىٺة يف ٍٗل اٛلكضؽ ،كيف اٛلكضؽ
ك٣ٮ أ٠سؿ ٝ ٨٦ة٦ح .كٹ ٱِص ْل ٢٤ص٪ةاـ ا٪٣كةء ثَل ص٪ةاـ ا٣ؿصةؿ .كص٪ةاـ اٵَٛةؿ دكؽ
ا٘ل٪ةح؛ ١٣ٮف ا٣ىٺة ٔىل ا٘ل٧ٲٓ قٮاء يف اٛ٣ؿًٲح( .ظةمٲح قعٮٍف ْٛ٣ة) (ٚ .)Íإف
صٕ ٢ا٣ى ٙص٪ةاـ اقذٞج ٢أظؽ٬ة ،ككصت أف د١ٮف ٦ذى٤ح؛ ٚٺ ٱ١ٮف ثَل ا٘ل٪ةزدَل ٦ة
ٱذكٓ ٞ٤٣ةا٠ ،٥ىٛٮؼ ا٘لًلٔح يف ا٣ىٺة( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة).
(ّ )4ة٬ؿق أف ا٣ؿ٠ ٓٚةؼ ٍٗ ٨٦ل ٔـؿ ،ك٣ٲف ٠ؾ ،ٟ٣ث ٢إ٣ـؿ ٍ٦صكع ك٣ٮ  ٓ٦ا٣ؿ.)Í( .ٓٚ
(ٔ )1ىل اٵكٌف( .دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲ ٫ظك .)٨ك٤لذ ٢٧ا٣جُٺف¬ ٔىل ا٘ل٧ٲٓ.

ٔ٤ٲ٭ة ٝؽر اٞ٣ة٦ح ًٚل دكف ،ٹ أ٠سؿ ٚٺ دىط( )4ك٣ٮ ثٞٲخ ا٘ل٪ةاـ ا٣ذٰ ٚؿغ ٨٦
ا٣ىٺة ٔ٤ٲ٭ة يف ٦ٮًٕ٭ة.
ا٣سةٌل :ا٣ذ١جٍل ،ك٬ٮ ٗلف¬( ،)4كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚأرثٓ .كٹ ٱؿÊٓٚ
اٛلىيل ٱؽٱ ٫يف ٨لء ٪٦٭ة ٔ٪ؽ اٜلةدم ،كٝةؿ اٞ٣ةق ٥كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ث٢
ٱؿٕٚ٭ًل ٩ؽث نة ٔ٪ؽ ا٣ذ١جٍلة اٵكٌف ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚيف ا٪٦ ٢١٣٭ة.
ا٣سة٣ر :اٞ٣ٲةـ ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف أيب إ٣جةسٚ ،ٺ دىط ٕٝ ٨٦ٮÉد كٹ را٠ج نة
ٍ٘٣ل ٔؾر ،Êكٹ ٱأد ¬٥اٞ٣ةا ٥ثةٞ٣ةٔؽ كٹ ثة٣ؿا٠ت ك٣ٮ ٔ٪ؽ إ٣ؾر ،ػٺؼ أيب
ظ٪ٲٛح(.)2
ا٣ؿاثٓ :ا٣ذك٤ٲ٧ذةف( ،)2كٝؽ دكُٞةف يف ظ٤٧٠ ٨٦ ٜخ ٔ٤ٲ ٫ا٣ىٺة  ٓ٦ثٞةء
ٍٗلق  ٨٦اٛلٮدٯ ً٠ل ٦ؿ.
 :ك٩ؽب¬ ٝج٤٭ة ا٣ذٕٮذ كا٣ذٮص ،)5(٫كثٕؽ ا٣ذ١جٍلة اٵكٌف ٖلؽ آص كا٣س٪ةء
( )4كٝةؿ ثٕي اٛلذأػؿٱ :٨دىط¬ ك٠أف ا٣ىٛٮؼ ثةٝٲح ثَل ٱؽٱ ٫دٞؽٱؿ نا ٣ىعح وٺد٫؛ ١٣ٮٝ ٫٩ؽ
د٤جف ُلة كٝ ٰ٬ةا٧ح( .دٱجةج)[.]4
(*)  ٫٤ٕ٣ٱكذٞٲ ٥يف ٍٗل اٛلكضؽَ( .شح أزًلر) (.)Í
( )4كٹ ثؽ أف ٱ١ٮف ثَل  ٢٠د١جٍلدَل ٝؽر دكجٲعحٚ ،إف ٠رب رقٺن وط  ٫٣د١جٍلة اٷظؿاـ
كا٣سة٣سح كاٚلة٦كحٚ ،ٲ٤ـ ٫٦إٔةدة د١جٍلدَل ثٲ٪٭ًل ٝؽر دكجٲعحٝ .ٲ :٢إذا ٠رب ٨٬ق٭ٮ نا ٹ
ٔ٧ؽ نا .كٝٲ :٢ٹ ٣لت¬ ٔىل اٛلٞؿر( .قعٮٍف) (ٚ .)Íذىط  ٞ٤ُ٦نة اَ٧أف أـ ٹ ،ق٭ٮ نا
٠ةف أـ ٔ٧ؽ نا.)Í( .
(ٞٚ )2ةؿ :دىط ػ ٙ٤ا٣ٮٍف اٞ٣ةٔؽ إذا ٠ةف ٦ؿٱٌ نة ٹ ٱ ٫٪١٧اٞ٣ٲةـ( .ثكذةف).
( )2إصًلٔ نة( .ثعؿ).
( )5أم :ا٣ذٮص٭ةف.
(*) كذٍ٘٠ ٟ٣ل٬ة  ٨٦ا٣ى٤ٮات ،ك٬ؾا أظؽ كص٭َل ذ٠ؿً٬ل يف اٹ٩ذىةر كاػذةرق .كا٣سةٌل:
ٹ ٱ٪ؽثةف؛ ٵ١لة ٦ج٪ٲح ٔىل اٹػذىةر كٔؽـ ا٣رتاػٰ ،كٝؽ أ٦ؿ٩ة ثة٣ذٕضٲ( .٢ثكذةف).

-------------------------

[٬ ]4ؾا ذ٠ؿق يف ا٣ؽٱجةج ٚٲ ٨٧أدرؾ ا٣ىٺة كٝؽ قج ٫ٞاٷ٦ةـ ثجٕي د١جٍلألة ٚٲٌٞص ٦ة ٚةد ٫كٱكٝ ٥٤ج ٢رٓٚ
ا٘ل٪ةزة إذا ٠ةف ثٲ ٫٪كثٲ٪٭ة ٝة٦ح ًٚل دكف إٌف آػؿ ٠ٺ.٫٦

ٔ٤ٲٚ ،٫ٲٞٮؿ :ٹ إ ٫٣إٹ آص كظؽق ٹ َشٱ ٫٣ ،٫٣ ٟاٛل ٟ٤ك ٫٣اٙل٧ؽ٤ ،لٲٰ كٱ٧ٲخ
ك٬ٮ ظٰ ٹ ٱ٧ٮت ،ثٲؽق اٚلٍل ،ك٬ٮ ٔىل ٨ ٢٠لء ٝؽٱؿ ،ز ٥ٱٞؿأ اٛ٣ةّلح ٩ؽث ن¬ة أٱٌ نة،
كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚكصٮث نة ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٝؿاءة يف وٺة ا٘ل٪ةزة .ز٥
ٱ١رب ا٣سة٩ٲح ،ز ٥ٱىيل ٔىل ا٪٣جٰ كآٚ ٫٣ٲٞٮؿ :ا٤٣٭ ٥ؤ ٢ىل ٞل٧ؽ ٔجؽؾ كرقٮٟ٣
كػٍلد ٨٦ ٟػ ،ٟٞ٤كٔىل أ ٢٬ثٲذ ٫اُ٣ة٬ؿٱ ٨اٵػٲةر ا٣ىةدَٝل اٵثؿار ،ا٣ؾٱ٨
أذ٬ت آص ٔ٪٭ ٥ا٣ؿصف كَ٭ؿ ٥٬دُ٭ٍل ناً٠ ،ل و٤ٲخ ٔىل إثؿا٬ٲ ٥كٔىل آؿ إثؿا٬ٲ٥
إٖ ٟ٩لٲؽ ٝلٲؽ ،ز ٥ٱٞؿأ ا٣ى٧ؽ ،ز ٥ٱ١رب ا٣سة٣سح ،ز ٥ٱىيل ٔىل اٛلٺا١ح كاٵ٩جٲةء(،)4
كٱؽٔٮ ٛ٪٣ك ٫ك٧٤٣ؤَ٪٦ل كاٛلؤ٪٦ةت ،ز ٥ٱٞؿأ ا ،ٜ٤ٛ٣ز ٥ٱ١رب ا٣ؿاثٕح( ،)4ز ٥ٱؽٔٮ
كٱكذ٘ٛؿ ٧٤٣ٲخ ،كٱٞٮؿ :قجعةف  ٨٦قجعخ  ٫٣ا٣كًلكات كاٵرًٮف إٌف
آػؿق( ،)2كٱؽٔٮ ثًل مةء( ،)2ز ٥ٱ١رب اٚلة٦كح ،ز ٥ٱك.٥٤
¬ :كٱ١ٮف رأس اٛلٲخ ٔ ٨ٱَ٧ل اٷ٦ةـ كرصٺق ٔ ٨ٱكةرق ،كإف ٔ١ف
وط( )5ك٠ؿق ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
¬ :كٕلٲٓ ٦ة دٞؽـ ٚٲ٭ة  ٨٦اٞ٣ؿاءة كا٣ؽٔةء ٩ؽب ،كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ث٢
(ٚ )4ٲٞٮؿ« :ا٤٣٭ ٥ؤ ٢ىل ٦ٺا١ذ ٟاٛلٞؿثَل ،ا٤٣٭َ ٥شؼ ث٪ٲة١ل ،٥ا٤٣٭ ٥ْٔ ٥أ٦ؿ،٥٬
ا٤٣٭ ٥ؤ ٢ىل أ٩جٲةا ،ٟا٤٣٭ ٥أظك ٨صـاء ٥٬كار٪ٔ ٓٚؽؾ درصةٔل ،٥ا٤٣٭ ٥مٞ ٓٛل٧ؽ نا
يف أ٦ذ ،٫كاصٕ٪٤ة ٠ل ٨دنٚ ٫ٕٛٲ ،٫ا٤٣٭ ٥اصٕ٪٤ة يف ز٦ؿد ،٫كأدػ٪٤ة يف مٛةٔذ ،٫كاصٕ٢
٦أكا٩ة ا٘ل٪ح( .ثكذةف).
( )4كيف اٵز٬ةر :كثٕؽ ا٣ؿاثٕح ا٣ىٺة ٔىل ا٪٣جٰ كآ ٫٣كا٣ؽٔةء ٧٤٣ٲخ.
(ٚ )2ٲٞٮؿ« :قجعةف  ٨٦قجعخ  ٫٣ا٣كًلكات كاٵرًٮف ،قجعةف رث٪ة اٵٔىل ،قجعة ٫٩كدٕةٌف،
ا٤٣٭ ٥إف ٬ؾا ٔجؽؾ كاثٔ ٨جؽٱ ،ٟكٝؽ وةر إ٣ٲ ،ٟكٝؽ أدٲ٪ة ٦ ٫ٕ٦ذنَٕٛل  ،٫٣قةاَ٤ل ٫٣
اٛل٘ٛؿةٚ ،ةٗٛؿ  ٫٣ذ٩ٮث ،٫كِلةكز ٔ ٨قٲبةد ،٫كأٙل ٫ٞث٪جٲٞ ٫ل٧ؽ ÷ ،ا٤٣٭ ٥كقٓ ٔ٤ٲ٫
ٝربق ،كاٚكط  ٫٣أ٦ؿق ،كأذٛٔ ٫ٝٮؾ كرٖلذ ٟٱة أ٠ؿـ اٵ٠ؿَ٦ل ،ا٤٣٭ ٥ارز٪ٝة ظك ٨اٹقذٕؽاد
ٛلس ٢ٱٮ ،٫٦كٹ دٛذ٪ة ثٕؽق ،كاصٕ ٢ػٍل أًٔل٪٣ة ػٮآل٭ة كػٍل أٱة٪٦ة ٱٮـ ٞ٤٩ةؾ»( .ثكذةف).
( )2كا٣ؽٔةء ٣ٲف ٞ٦ىٮر نأ Éىل ٦ة ذ٠ؿ ،ث ٢إذا زاد أك ٞ٩ه ثًل ٱُةث ٜاٙلةؿ ًف ٱِص.
( )5ك٣ٮ ٔ٧ؽ نا¬( .ثؿ٬ةف).

ِلت اٞ٣ؿاءة كا٣ىٺة ٔىل ا٪٣جٰ كآ ٫٣كا٣ؽٔةء ٧٤٣كَ٧٤ل ك٧٤٣كً٤لت ك٧٤٣ٲخ.
 :ك ٨٦اًُؿ إٌف ا٣ىٺة ٔىل اٛ٣ةق ٜدٞٲح صةز ٚ ٫٪ٕ٣ ٫٣ٲ٭ة Éكا٣ؽٔةء
ٔ٤ٲٝ .٫ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكظؽ اٚلٮؼ يف ا٣ذٞٲح ٬ٮ ٦ة أػؿج( ٨ٔ )4ظؽ
اٹػذٲةر يف ٬ؾا كيف ظٌٮر ٕلٕح ا٧٤ْ٣ح(.)4
¬ :كإف ٠ةف اٛلٲخ ٤٦ذجك نة( )2ظةٝ ٫٣ةؿ ٚٲ٭ة :ا٤٣٭ ٥إف ٠ةف ٞلك ٪نة ٚـدق
إظكة ٩نة ،كإف ٠ةف ٦كٲب نة ٚأ٩خ أكٌف ثةٕٛ٣ٮ ٔ .)2(٫٪كإف ٠ةف َٛٺن ٝةؿ ٚٲ٭ة:
ا٤٣٭ ٥اصٕ٪٣ ٫٤ة ك٣ٮا٣ؽٱ ٫ذػؿان( )5كق ٛ٤نة كٚؿَ نة كأصؿ نا .كإف ٠ةف كا٣ؽاق أك
أظؽً٬ل ٚةق ٞنة ًف ٱؾ٠ؿق.
 :كٹ دىط Ðيف اٵكٝةت اٛل١ؿك٬ح ،ػٺؼ ا٣نة .)4(Éٰٕٚكأ٢ٌٚ
كد١ؿق يف اٛلكةصؽ ،كٝةؿ
Ê
اٵكٝةت ٜلة ك٤٣ؽ ٨ٚأكٝةت ا٣ى٤ٮات .كدىط
اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚٹ ٠ؿا٬ح(.)1
( )4يف (ب)٥ :لؿج.
( )4كيف دٕ٤ٲ ¬ٜا٣ؽكارم :اٚلٮؼ ٬ة٪٬ة ٦ة ٥لنٯ  ٫ٕ٦ا٣ذ ٙ٤أك ذ٬ةب ٌٔٮ أك ٩عٮ ذٟ٣؛
ٵف اٷٝؽاـ ٔىل اٞ٣جٲط ٹ ٣لٮز إٹ ثؾ .ٟ٣ك٦س ٫٤يف اٛلٕٲةر.
(ٚ )2إف ٝٲ :٢إف  ٓ٦ا٤٣جف ٤ل ٥١ثة٣ؽارٚ ،٭ٺ دٔة  ٫٣إف ٠ةف يف دار اٷقٺـ أػؾ نا ثةْ٣ة٬ؿ-
ٚة٘لٮاب أف ٬ؾا اظذٲةط؛ ٣بٺ ٱ ُٓٞيف ٦ٮًٓ ا٣نٝ .ٟةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكٚٲْ٩ ٫ؿ؛ إذ
ٹ ثؽ  ٨٦اٍ٣صط يف ا٣ؽٔةء  ٞ٤ُ٦نة( .ثكذةف).
( )2كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵ ٫٩ٹ ٱكذع ٜإٛ٣ٮٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٱٞٮؿ :إف ٠ةف ٦كٲب نة ٚة ٫٪ٕ٣كأػـق.
ك٬ٮ اٵكٌف.
(ٝ )5ةؿ قٲؽ٩ة :ا٣ؾػؿ :اٚلجٲح ،كا٣ك :ٙ٤ا٣ذٞؽ٦ح ،كاٛ٣ؿط :ا٪٣ضةة ،كاٵصؿ :ا٣سٮاب .كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٪ٕ٦ :ة٬ة كاظؽ( .ز٬ؿة ثْٛ٤٭ة).
( )4دىط كد١ؿق د٪ـٱ.)Í( .٫
( )1ظضذ٪ة ٝٮ ٨٦(( :÷ ٫٣وىل ٔىل ص٪ةزة يف ٦كضؽ ٚٺ ٨لء ٝ ))٫٣ةؿ  :#أراد  ٨٦اٵصؿ
كا٣سٮاب .كٵف اٛلٲخ ٩ضف ٚٺ ٱؤ ٨٦أف ٥لؿج ٦ ٫٪٦ة ٱ٪ضف اٛلكضؽ .كظضح اٳػؿٱ ٨أف ٔةانح
أ٦ؿت ثض٪ةزة قٕؽ ث ٨أيب كٝةص أف دؽػ ٢اٛلكضؽ ٣ٲىىل ٔ٤ٲ٭ةٚ ،أ١٩ؿ ٔ٤ٲ٭ة ذٞٚ ٟ٣ة٣خ٦ :ة
أرسع ٦ة ٩يس ا٪٣ةس٦ ،ة وىل رقٮؿ آص ÷ ٔىل ق٭ٲ ٢ث ٨ثٲٌةء إٹ يف اٛلكضؽ( .ثكذةف
ث .)٫ْٛ٤كٖل ٢اٙلؽٱر اٛلٞذٌص ١٤٣ؿا٬ح ٔىل أ ٫٩ػٲٔ ٙىل اٛلكضؽ ا٣ذ٪ضٲفٗ( .ٲر).

¬ :ك٩ؽب ٚٲ٭ة ا٘لًلٔح ،كاٛلؼةٚذح( ،)4كأف ٱيل اٷ٦ةـ ص٪ةاـ ا٣ؿصةؿ
اٵظؿار ،كٱٞؽـ إ٣ٲ ٫اٵ٪٦ ٢ٌٚ٭ ٥ز ٥اٵ ،٢ٌٚكثٕؽ ٥٬وجٲة١ل ،٥ز ٥إ٣جٲؽ
ا١٣جةر ،ز ٥وجٲة١ل ،٥كثٕؽ ٥٬اٚل٪ةزٯ ٠ؾ ،ٟ٣كثٕؽ ٥٬ا٪٣كةء ٠ؾ.ٟ٣
 :ك ٨٦أدر٠٭ة كٝؽ قج ٫ٞاٷ٦ةـ ثجٕي د١جٍلألة( )4ا٩ذْؿ اٷ٦ةـ ظذٯ
ٱ١رب ز ٥ٱ١رب ٔٞٲجً٠ ٫ل إذا أدر ٫٠قةصؽ نا؛ إذ  ٢٠د١جٍلة ٪٬ة ٠ؿٕ٠ح،
َة٣ت .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚٱ١رب ظٲر أدر .٫٠ك٦ذٯ ق٥٤
ذ٠ؿق أثٮ Ê
اٷ٦ةـ أد٦ ٥ة ث٤ٔ ٰٞٲ ٨٦ ٫ا٣ذ١جٍلات ٝج ٢ر ٓٚا٘ل٪ةزة(٤ٚ ،)2ٮ رٕٚخ ٝج ٢ٱٛؿغ
ثُ٤خ ¬ٔ٤ٲ.٫
 :ك٠ ٨٦رب ا٣سة٩ٲح أك ٦ة ثٕؽ٬ة(ٝ )2ج ٢د١جٍل إ٦ةً ٫٦ف ٱٕذؽ ُلة( ،)5ك٨٦
دأػؿ ٔ ٨إ٦ةٞٚ ٫٦ٲ :٢ٱٕٛٯ ٝ ٨ٔ ٫٣ؽر آٱح ،ذ٠ؿق يف ا٣جٲةف ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :ٱٕٛٯ ٝ Ê٨ٔ ٫٣ؽر ٩ى٦ ٙة ثَل ا٣ذ١جٍلدَل( ،)4ٹ أ٠سؿ ٚذٛكؽ ٔ٤ٲ.٫
 :ك٠ ٨٦رب ٚٲ٭ة قذ نة ٔ٧ؽان ثُ٤خ¬ ،ػٺؼ أيب َة٣ت ،كق٭ٮان وعخ¬.
كإف ٠ربكا زٺز نة  ٍٞٚأٔةدك٬ة ٝج ٢ا٣ؽ ،٨ٚٹ ثٕؽق إٹ ٔىل ٝٮؿ ٣ ٨٦لٲـ ا٣ىٺة
ٔىل اٞ٣رب ،ك٠ؾا إف ٠ربكا أرثٕ نة ٔ٧ؽ نا ،كإف ٠ةف ق٭ٮان أٔةدك٬ة ٝج ٢ا٣ؽ،٨ٚ
ٹ ثٕؽق كٚة ٝنة(.)1
¬ :كإذا و٤خ اٛلؿأة  ٓ٦ا٣ؿصةؿ يف وٛ٭ ٥أٚكؽت ذ ٟ٣ا٣ى ٙك٦ة
( )4يف اٞ٣ؿاءة كا٣ؽٔةء ،ٹ ا٣ذ١جٍل كا٣ذك٤ٲَ( .٥شح أز٬ةر)ٚ .ٲض٭ؿ ُلًل ٩ؽث نة٬( .ؽاٱح).)Í( .
(*) ٚإف ص٭ؿ اٷ٦ةـ ًف ٱذع ٨ٔ ٢٧اٛلؤٓلَل.)Í( .
(ٍٗ )4ل د١جٍلة اٷظؿاـ .ٹ اٛلكجٮؽ ثذ١جٍلة اٹٚذذةح ٚ ٍٞٚ٭ٮ  ٨٧٠ٱؽرؾ اٷ٦ةـ يف ا٣ؿٕ٠ح
اٵكٌفٚ ،ٺ ٣لت ٔ٤ٲ ٫اٹ٩ذْةرَ( .شح ثعؿ ،كَشح ٚذط ٪ٕ٦ٯ) (.)Í
(ٚ )2إف ػيش ا٣ٺظ ٜرٕٚ٭ة ثٕؽ دك٤ٲ ٥اٷ٦ةـ ٝج٦ ٢ة ٱذٔ ٥ـؿ كأد.)Í( .٥
( )2كٹ ٱِص ٦نةر٠ح اٛلؤد ٥يف ا٣ذ١جٍلات ٦ة ٔؽا د١جٍلة اٷظؿاـٛ٦( .ذٰ) (.)Í
( )5إذا ٠ةف قة٬ٲ نة ،كإٹ ٚكؽت .كٝٲ[ ٢كيف اٷرمةد (٩غ)] :دٛكؽ ٔىل Êاٛلؤد ٤ُ٦ ٥نٞة؛ ٵ١لة
ث٧سةثح رٕ٠حٞٚ ،ؽ قج ٜاٷ٦ةـ ثؿَ٪٠ل ٚىةٔؽن ا.
(ٝ ٨٦ )4ؿاءة كدٔةء ً٦ل ٱٕذةدق اٛلىيل .)Í( .كٝٲ ٨٦ :٢اٛ٣ةّلح.ٍٞٚ Ð
( )1ٵف ا٣ٮٝخ ٝؽ ٚةت ،كاٛلكأ٣ح ػٺٚٲح.

كراءق(ً٠ )4ل يف وٺة ا٘لًلٔح( ،)4ذ٠ؿق يف ا٣ٮايف كاث ٨اٚل٤ٲ ،٢ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح
كأيب صٕٛؿ(.)2
 :ز ٥ٱٞرب اٛلك )2(٥٤كصٮث نة ،)5(Éٹ ا١٣ةٚؿ( )4كاٛ٣ةق )1(ٜإٹ أف ٱذأذل
ثجٞةا٭ًل د٪ٚة .ك٩ؽب ا٤٣عؽي  ،ك٠ؿق ا٣ن )1(ٜيف كقٍ اٞ٣رب إٹ ٕ٣ؾر ،كأف ٱ١ٮف
ٔ ٜ٧اٞ٣رب ٝؽر زٺزح أذرع ك٩ى ،ٙذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة ،)1(ٰٕٚكٝةؿ ٔجؽآص
ث ٨زٱؽ٩ :ىٝ ¬ٙة٦ح .ك ىأ ٍف دٮًٓ ا٘ل٪ةزة ٔ٪ؽ¬ ٦ٮًٓ ا٣ؿصَ٤ل  ٨٦اٞ٣رب ،ز ٥ٱك٢
اٛلٲخ إٌف ٝربق ٞ٦ؽ ٦نة ٣ؿأق .٫كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :دٮًٓ يف ٝج٤ح اٞ٣رب ز ٥ٱ٪ـؿ ،كٱٞةؿ
و
ظٲ٪بؾ :ثك ٥آص ،كثةٓص ،كيف قجٲ ٢آص ،كٔىل ٤٦ح رقٮؿ آص ÷ ،ا٤٣٭٫٪ٞ٣ ٥
ظضذ ،)40(٫كوٕؽ ثؿكظ ،٫ك ٟ٪٦ ٫ٞ٣رًٮا ٩نة .ك٬ؾا ٧٤٣ك ،)44(٥٤ٹ ٛ٤٣ةقٚ ٜٺ
٣لٮز ا٣ؽٔةء  ٫٣كٹ ا٣رتظ٤ٔ ٥ٲ٫؛ ٵ ٨٦ ٫٩أ ٢٬ا٪٣ةر ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
 :ك٩ؽب أف ٱٮًٓ يف ٝربق ٔىل دؿاب ٦كذٮ ،كٱٮقؽ ٩نـ نا  ٨٦اٵرض
ٔ٧٤ٮا.
Ê
( )4إف
(٬ )4ؾا إذا ٠ة٩خ¬ ٦نةر٠ح ٜل ٥يف ا٣ىٺة كظى٤خ اٍ٣صكط ا٣ذٰ دٞؽ٦خ( .ثكذةف).
(ٞٚ )2ةٹ :ٹ ٱِص دػٮٜلة ٕ٦٭ ٥يف وٺة ا٘ل٪ةزة؛ إذ ٹ ١٦ةف ٜلة ٚٲ٭ة( .ثكذةف).
( )2كٱ١ؿق اٛلجٲخ Êيف اٛلٞةثؿ؛ ٛلة ٚٲ٭ة  ٨٦ا٣ٮظنحٗ( .ٲر).
( )5ك٬ٮ ٚؿض ٛ٠ةٱح.
( )4اٙلؿيب ،ٹ ا٣ؾ ¬ٰ٦كاٛلٕة٬ؽ ٚٲ ٨ٛ١كٱٞرب كٚةء ثة٣ؾ٦ح.
ثُ ٨لؿاف َٔ ٨شح اٷرمةد ٤٣نة :ٰٕٚأ ٫٩ٱ ٨ٛ١ا٣ؾ ٰ٦كٱؽ ٨ٚكصٮث نة ٚٲ٭ًل
(*) كيف َشح ا ¬
كٚةء ثؾ٦ذً٠ ٫ل ٣لت أف ٱُٕ ٥كٱ١كٯ يف ظٲةد ٫إذا ٔضـ( .ا٩ذ٭ٯ) .كًف أٔ ٙٝىل ٠ٺـ
أ ٢٬اٛلؾ٬ت يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ٨١٣ ،ٹ ٱجٕؽ ٔىل أوٮٜلَ( .٥شح ُلؿاف).
كاٛلؾ٬ت أ١لًل ٱٞرباف كصٮث نة ،كٱٮص٭ةف ٝÊج٤ذ٪ة( .مة .)ٰ٦كٱ١ٮف
¬
(ٔ )1ىل ٠ٺـ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل،
٠ٺـ ا١٣ذةب يف اٙلؿيب.Ê
( )1ك٬ٮ اِ٣صحٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨كاِ٣صح ٣ٲف ث٧عْٮر ،ذ٠ؿق يف ا٣ـ٬ٮر.
(ٞ٣ )1ٮ(( :÷ ٫٣اظٛؿكا كأكقٕٮا كأٔٞ٧ٮا)) (ثكذةف).
(٬ )40ؾا يف ا١٣جٍل٬( .ة٦ل ٬ؽاٱح) (.)Í
(*) أم :ظضح اٷٱًلف.
( )44اٛلؤ ٨٦كا.ٍٞٚ ٢ُٛ٣

أك دؿاث نة ،كٱ١ن ٙكص٭ ،)4(٫كٱٮًٓ ػؽق ٔىل ا٣رتاب( ،)4كّلٞٔ ٫٪ٔ ٢ٮد
ا.)2(٨ٛ١٣
 :كٱؽػ ٢اٛلٲذح ٝرب٬ة زكص٭ة ٩ؽث نة ،ز ٥ا٪٣كةء( ،)2زٞ ٥لؿ٦٭ةٚ ،إف
ٔؽ٦ٮا( )5صةز ٤٣ؿصةؿ اٵصة٩ت إدػةٜلة ثعةا٠ ٢سٲ ،)4(ٙكٝةؿ أثٮ صٕٛؿ:
ٱؽ٣ٮ١لة ثةٙلجةؿ .ك٩ؽب أف Êٱكرت ٔىل ٝرب٬ة ثسٮب ظذٯ دؽ ،٨ٚٹ ٔىل ٝرب
ا٣ؿص ،)1(٢ػٺؼ ا٣نة ،ٰٕٚكأف ٤لسٮ  ٨٦ظِص ٔ٤ٲ ٫زٺث ظسٲةت(٨٦ )1
ا٣رتاب أك أ٠سؿ ٝةاٺن ٔ٪ؽ٬ة٪٦« :٭ة ػ٪ٞ٤ة ،٥٠كٚٲ٭ة ٕ٩ٲؽ ،٥٠ك٪٦٭ة ٩ؼؿص٥١
دةرة أػؿل» ،أك «ا٤٣٭ ٥إٱًل ٩نة( )1ث ،ٟكدىؽٱ ٞنة ثؿق ،ٟ٤كإٱًل ٩نة ثجٕس٬ ،ٟؾا ٦ة
كٔؽ٩ة آص كرقٮ ،٫٣كوؽؽ آص كرقٮ.)40(»٫٣
كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت ػٺ .٫ٚك ِٛ٣ظةمٲح :كاٛلؼذةر ػٺ٫ٚ؛ ٵً ٫٩ف ٱؿك أف
¬
( )4كٔ ٨قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ:
ٔ٤ٲة  ٢ٕٚ #ذ ٟ٣يف رقٮؿ آص ÷( .قًلع ذ٩ٮيب).
( )4كاٛلؼذةر ػٺ.)Í( .٫ٚ
ظ٤٤خ ٔٞٮدق٠( .ٮا٠ت).
( )2كٱٞٮؿ :ا٤٣٭ ٥اظ ٢٤ذ٩ٮثً٠ ٫ل
ي
( )2كإً٩ل ٠ةف ا٪٣كةء أٝؽـ ٞ ٨٦لؿ٦٭ة ٵ٣ ٫٩لٮز ٜلٛ ٨لف ٔٮرٔلة  ٨٦كارء اٙلةا ،٢ٹ  ٫٣إٹ
ٔ٪ؽ اِ٣صكرة( .ثكذةف).
( )5يف اٛلض٤ف.)Í( .
(ٚ )4إف دٕؾر ا١٣سٲ ٙصةز ك٣ٮ ًف ٱ É٨١إٹ ا.)Í( .٨ٛ١٣
(ٝ )1ةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل :إٹ أف ٱ١ٮف ٪٦ذ ٪نة( .ثؿ٬ةف) (.)Í
(ٝ )1ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٦ة زاد ٔىل ذ٠ ٟ٣ةف زٱةدة يف ا٣سٮاب.
(*) كٱىط ا٣ذٮ٠ٲُ ٢لة.)Í( .
(*) كد١ٮف  ٢٠ظسٲح ث٤١ذة ا٣ٲؽٱ.)Í( .٨
( )1كيف اٛلكذؽرؾ ٤٣عة :٥٠ا٘ل ٓ٧ثٲ٪٭ًل أٱٌ نة ٨ٔ Êا٪٣جٰ ÷ ٨٦( .ػٍ اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص .)#
(ٞ٣ )40ٮؿ ٔيل ٝ ٨٦( :#ةؿ ذ٠ ٟ٣ةف  ٫٣ث ٢١ذرة  ٨٦دؿاب ظك٪ح) .كا٣ؾرة ثٛذط ا٣ؾاؿ
كً٧٭ة  ٓ٦ا٣ذنؽٱؽ يف ا٣ؿاء يف ا٣ٮص٭َلٚ ،جةٛ٣ذط :و٘ةر ا ،٢٧٪٣ك٠ؾا ٦ة ٱؿل  ٨٦اٜلجةء يف
اٜلٮاء ،أمٞ٦ :ؽار ذ ،ٟ٣كثة :٥ٌ٣اق٤٣ ٥يشء اٛلؾركر ،ك ٰ٬ثة ٥ٌ٣أ٠سؿ  ٨٦اٛ٣ذط.
(ثكذةف).

ك٩ؽب أف ٱؿ ٓٚاٞ٣رب ٝؽر مرب( ،)4كأف ٱؿثٓ¬ ،كٝةؿ اٞ٣ةق )4(٥كأثٮ
¬
:
ظ٪ٲٛح :ث ٢ٱك .٥٪كأف ٱٮًٓ ٔ٤ٲ ٫اٙلىصٚ ،إف ًف رش دؿاث ٫ثةٛلةء(٣ )2ٲى٤ت أك
ٱَُل ٍٗ ٨٦ل زٱ٪ح ،كأف ٱ١ذت اق ٥اٛلٲخ يف ٣ٮح وؼؿ ٍٗ ٨٦ل زٱ٪ح ،كأف
ٱٞةـ(٪ٔ )2ؽ اٞ٣رب ثٕؽ ا٣ؽ٤٣ ٨ٚؽٔةء كاٞ٣ؿاءة ،كأف ٱٞرب يف ٞ٦ةثؿ ا٣ىةٙلَل(،)5
كأف ٱى ٓ٪ٵ ٢٬اٛلٲخ ٨لء  ٨٦إُ٣ةـ ٹمذ٘ةٜل.)4(٫٪ٔ ٥
¬ :ك٣لٮز ٝ ٢ٞ٩رب ا١٣ةٚؿ  ٨٦ثَل ٝجٮر اٛلكَ٧٤ل ،ك٠ؾ ٟ٣اٛ٣ةق ٜإذا
قٔ ٓ٧ؾاث.)1(٫
¬ :كٱكذعت ٤٣ؿصةؿ زٱةرة ٝجٮر اٛلكَ٧٤ل ٣ٺٔذجةر ،ك٣ٲعى ٢ا٣سٮاب
٤٣ـااؿ ك٧٤٣ٲخٚ ،ٲكذٞج ٢كص ٫اٛلٲخ كٱكذؽثؿ اٞ٣ج٤ح ،كٱٞؿأ ٦ة مةء  ٨٦اٞ٣ؿآف،

( )4ٵ ÷ ٫٩رٝ ٓٚرب اث ٫٪إثؿا٬ٲٝ ٥ؽر مربٗ( .ٲر).
(*) ٦ة ًف ٥لل أػؾ اٚ ٨ٛ١٣ٺ ٣لٮز ر.)Í( .٫ٕٚ
( )4ا٣ؿكاٱح ٔ ٨اٞ٣ةقٍٗ # ٥ل وعٲعحٝ ،ةؿ يف صة ٓ٦آؿ ٞل٧ؽ  :%إٔلٓ آؿ ا٣ؿقٮؿ
÷ ٔىل دؿثٲٓ اٞ٣رب .ك٦س ٫٤يف اٵ٦ةٍف ٵٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ .#
( )2ا٣ؿش ٪٦ؽكب¬  ٞ٤ُ٦نة.
( )2ك٠ةف ً٦ ٨٦ص  ٨٦اً٤ٕ٣لء كاٌٛ٣ٺء ٱ٤ٕٛٮف ذٚ ،ٟ٣أ٦ة اٳف ٚىةر ٩كٲ نة ٪٦كٲ نة( .ثكذةف).
(٣ )5ٲ٪ةؿ  ٨٦ا٣ؽٔةء ٜل.٥
(*) كذ ٟ٣درب ٠نة ث٧ضةكرٔل ،٥كٵ ٫٩ٹ ٱٕؽـ اٚلٍل  ٨٦ا٣ـكار( .ثكذةف).
(٬ )4ؾا ٱكذعت ٞ٣ؿاثح اٛلٲخ كصٍلا ٫٩أف ٱىٕ٪ٮا ٵ ٢٬اٛلٲخ ٦ة ٱنجٕ٭ ٥ٱٮ٦٭ ٥ك٣ٲ٤ذ٭٥؛ ٞ٣ٮ٫٣
÷(( :اوٕ٪ٮا ٳؿ صٕٛؿ َٕة ٦نةٚ ،إ١ل٦ ٥ن٘ٮ٣ٮف))ٝ .ةؿ ٚ :#أ٦ة إوٺح أ ٢٬اٛلٲخ
َٕة ٦نة كٕلٓ ا٪٣ةس  ٥٤ٚ ٫٣ٱ ٨ٔ ٢ٞ٪ا٣ؿقٮؿ ÷ كٹ ذ٬ت إٌف اقذعكة ٫٩أظؽ ً٤ٔ ٨٦لء
اٵ٦ح ،ك٬ٮ ثؽٔح إذا ًف ٱٚ ٨١ٲ٭ ٥ٱذٲٚ ،٥إف ٠ةف ز ٥ٱذٲٚ ٥٭ٮ ظؿاـ  ٫٤ٕٚكأ٫٤٠؛ ٛلؼةٛ٣ذ ٫ا٣ك٪ح،
ذ ذ َ َْ ُ ُ َ َْ َ َ ََْ َ ُ ْ
اَم ؿي ًٍا
كأ٦ ٢٠ةؿ ا٣ٲذٲ ٥ثٍ٘ل ظ ،ٜكٝؽ ٝةؿ آص دٕةٌفْ :صإِن اَّلِيَ يأزئن أمٔال اِلخ
ذ َ َْ ُ ُ َ
ارا َو َشيَ ْطيَ ْٔ َن َشك ً
ٔن ِف بُ ُؽُِٔٓ ًْ ُ َ ً
ِْياّ10ص [ا٪٣كةء]( .ثكذةف).
إِجٍا يأزي ِ
ِ
( )1ذ٠ؿق ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل يف ا٣ٲةٝٮدح ،كاٵكٌف كإف ًف ٱكٔ Êٓ٧ؾاثً٠ ٫ل قٲأيت يف اٛلكأ٣ح ا٣ؿاثٕح.

كٱؽٔٮ ثة٣ؽٔةء اٛلأزٮر :اٙل٧ؽ آص ا٣ؾم ٹ ٱجٞٯ إٹ كص٭ ٫إٌف آػؿق( .)4كأ٦ة
دٞجٲ ٢اٞ٣رب كا٣ذ٧كط ث ٫كاُ٣ٲةٚح ثٚ ٫ٺ كص.٫٣ ٫
¬ :كٱ١ؿق ًؽ ٦ة ٬ٮ ٪٦ؽكب ،كأف ٱٞرب صًلٔح يف ٝرب كاظؽ إٹ ٕ٣ؾر٩ ،عٮ
ٔضـ أك دربؾ ً٠ل ٝرب اٙلك ٨كٔيل ث ٨اٙلكَل كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ ٚ ٓ٦ةَ٧ح( )4ر٬ل
آص ٔ٪٭ٚ ،٥ٲضٕ ٢أ٤ٌٚ٭٩ ٥عٮ اٞ٣ج٤ح ،ك٤لضـ

ثٲ٪٭)2(Ê٥

ثعضةرة أك ٣ج ٨أك

دؿاب( .)2كأف ٱذؼؾ ٚٲ ٫اٳصؿ أك اٛ٣ؿاش أك ا٣ٮقةدة( ،)5أك ا٣ذضىٲه
كا٣ذكٞٲ ٙكا٣ـػؿٚح أك ٨لء  ٨٦زٱ٪ح ا٣ؽ٩ٲة ،كأف ٱؿٚ ٓٚٮؽ مرب إٹ يف ٝجٮر اٵا٧ح
كاٌٛ٣ٺء دْٕٲ نًل ٜل ،٥كأف ٱٮًٓ ٔىل ٝرب ا٣ؿص ٢ظضؿ كٔىل ٝرب اٛلؿأة ظضؿاف،
ٚ٭ٮ  ٨٦ثؽع إ٣ٮاـ( ،)4ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر ،كأف ٱ١ذت يف ا٨ ٨ٛ١٣لء  ٨٦اٞ٣ؿآف؛
٣بٺ ٱذ٪ضف ثة٣ىؽٱؽ(.)1
( )4دًل :٫٦كٹ ٱؽكـ إٹ  ،٫١٤٦كأم٭ؽ أف ٹ إ ٫٣إٹ آص كظؽق ٹ َشٱ ،٫٣ ٟإٜل نة كاظؽ نا أظؽ نا ٚؿد نا
و٧ؽ نا كدؿ نا ًف ٱذؼؾ وةظجح كٹ ك٣ؽ نا ،كأم٭ؽ أف ٞل٧ؽ نا ٔجؽق كرقٮ ،٫٣صـل آص ٞل٧ؽ نا ٔ٪ة
ػٍل نا ثًل ٬ٮ أ ،٫٤٬كوىل آص ٔ٤ٲ ٫كٔىل ٔرتد ٫اُ٣ٲجَل اٵػٲةر اٛل٪ذضجَل اٵثؿار ،ا٣ؾٱ ٨أذ٬ت
آص ٔ٪٭ ٥ا٣ؿصف كَ٭ؿ ٥٬دُ٭ٍل ناٝ ،ةؿ يف اٵـ٩ ٨٦ :كؼح اٛلى.¦ ٙ٪
( )4ٱٕ :ٰ٪أ١لة أ٣ىٞخ ٝجٮر ٥٬إٌف ٝرب٬ةَ( .شح ُلؿاف).
(*) ٝةؿ  :#كٝؽ ٝٲ :٢إف ٝرب٬ة يف ٦كضؽ دار٬ة ا٣ؾم ٠ة٩خ دىيل ٚٲ ،٫كٝٲ :٢ثة٣جٞٲٓ يف
اٛلكضؽ ا٣ؾم ٱىيل ٚٲ ٫ا٪٣ةس ٔىل ص٪ةاـ ،٥٬كٝٲ٪ٔ :٢ؽ ػٮػح دار ٦ج٪ٲح ٔ٪ؽ اٚلٮػح،
كاٚلٮػح اق ٥ثٕٞح ثةٛلؽٱ٪ح .كٝٲٔ :٢ىل ا٘لةدة ٔىل ثةب ٞل٧ؽ ث ٨زٱؽ ثٔ ٨يل( .ثكذةف).
( )2كصٮث نة¬( .كاث .)٢كٹ ٚؿؽ ثَل إ٣ٮرة كٍٗل٬ة.)Í( .
(٣ )2ٮصٮب اٛلعةْٚح ٔىل اٹٛ٩ؿاد.
( )5ٵ ٫٩إدٺؼ ٦ةؿ.
م :ٹ ثأس ثٞ٣ ٫ىؽ ا٣ذ٧ٲٲـ( .ثكذةف) .كٔ ÷ ٫٤ٕٛ٣ىل ٝرب اث٨
( )4كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽ É
ْٕ٦ٮف.
(ٚ )1أ٦ة إذ صٕ ٢يف ظٞح أك ٩عٮ٬ة ٔىل كص ٫ٱؤ ٨٦د٪ضٲكٚ ٫ٺ ثأس ثؾ ،ٟ٣Êكدؿ ٫٠أظٮط.
(ُلؿاف).

¬ :ك٣لٮز  ٢ٞ٩اٛلٲخ ٝ ٨٦ربق إٌف ٦ٮًٓ آػؿ ٛلى٤عح  ٫٣أك ٍ٘٣لق(٨٦ )4
ظٰ أك ٦ٲخ٩ ،عٮ  ٢ٞ٩اٛلك ٨٦ ٥٤ثَل ٝجٮر اٛ١٣ةر أك اٛ٣كةؽ ،أك ا١ٕ٣ف ،أك
إٌف ٦ٮًٓ ٣لذٚ ٓ٧ٲ ٫اٛلك٧٤ٮف ُ٤٣ةٔةت ،أك ٔ٪ؽ اٚلٮؼ ٔ٤ٲٔ ٨٦ ٫ؽك أك قٲ٢
أك ٍٗلق .ٹ إف ٝرب يف ٍٗل ٦ة أك٩ل ث ٫اٛلٲخ ٚٺ ٱ ٢ٞ٪ثٕؽ د ٫٪ٚكإف ٠ةف ٣لت
ا٦ذسةٝ ٫٣ج ٢د.٫٪ٚ
 :ك٣لٮز أف ٱٞرب يف ٦ٮًٓ ٝرب أكؿ( )4إذا ٝؽ وةر دؿاث نة ٹ ْٔٚ ٥ٲ،٫
ٹ زرأذ ،٫ذ٠ؿق أثٮ َة٣Êت ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يلِ :لٮز زرأذ٧٤٣ ٫ىة٣ط(.)2
¬ٝ ٨٦ :رب ثٺ ٗك ٢أك وٺة أك  ،٨ٛ٠أك صٕٔ ٢ىل ص٪ج ٫اٵٱَص أك ٔىل
كص٭ ٫أك ٔىل ّ٭ؿق ،أك إٌف ٍٗل اٞ٣ج٤ح ،أك رأق ٫يف ٦ٮًٓ رص٤ٲ -٫أػؿج
٣ٸوٺح ٦ة ًف ٱؽ ٨ٚثة٣رتاب ً٠ل ٦ؿ( .)2كإف ق ٍٞيف

اٞ٣رب ٦ة ٝ ٫٣ٲ٧ح صةز¨()5

٩جن )4(٫ٷػؿاص.٫
(ّ )4ة٬ؿق أ ٫٩ٹ ٚؿؽ ثَل أف د١ٮف اٛلى٤عح ا٣ذٰ ٜ ٢ٞ٩لة اٛلٲخ ٔة٦ح أك ػةوح ،كا٣ؾم يف ا٘٣ٲر
ٔ ٨اٛل٪ىٮر ثةٓص #أ٣ ٫٩لٮز  ٫٤ٞ٩إذا ػيش ٔ٤ٲ ٫ا٣كٲ ٢ك٩عٮق أك ٠ةف يف ٦ ٫٤ٞ٩ى٤عح
٧٤٣كَ٧٤ل ،إٌف آػؿ ٦ة ذ٠ؿقٛ٧ٚ ،٭ٮ ٫٦أ ٫٩ٹ ٣لٮز ٧٤٣ ٫٤ٞ٩ى٤عح اٚلةوح ،كآص أٔ.٥٤
( ٓ٦ )4ادٛةؽ اٛل٤ح٬( .Êؽاٱح) .كا٣ىٛح[ .)Í( .]4ٹ ا٘ل٪ف ٚٺ ٱنرتط .)Í( .كٝٲٓ٦ :٢
ادٛةؽ ا٘ل٪ف( .قًلع ذ٩ٮيب).
( )2ٱٕ :ٰ٪إذا وةر دؿاث نة .كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف اٙلؿ٦ح ثةٝٲح ،كٹ ٦ى٤عح ٬ ٓ٦ذ ٟاٙلؿ٦ح.
( )2ٱٕٚ :ٰ٪ٲؼؿج ظٲر كًٕخ ٔ٤ٲ ٫اٙلضةرة أك  ٓ٦دؿاب ٱكٍل ٹ ٤لذةج إٌف ٔ٪ةٱح ،ٹ ٓ٦
ا٪ٕ٣ةٱح( .ثكذةف).
٣لت.
¬
( )5ث٢
( )4كأصؿة ا٪٣جل كإٔةدة اٞ٣رب ٔىل اٛلك ٍٞظٲر ٠ةف ثةػذٲةرقٚ ،إف ٠ةف ثٍ٘ل اػذٲةرق ٞٚٲ:¨٢
ٔ٤ٲ ٓ٦[ ٫ص٭ ٢ا٣ؽا ])Í( .٨ٚكٝٲٔ :٢ىل ا٣ؽا ،٨ٚذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف َشح اٙلٛٲِ .كٱ٨١٧
أف ٱٞةؿٔ :ىل ا٣ؽا ٨ٚظٲر ٠ةف ٔةٛل نة ،كإف ص٭ ٨٧ً ٢كرصٓ.)Í( .

-------------------------

[ ]4ٱٕ٦ :ٰ٪ؤَ٪٦ل  ٕ٦نة أك ٚةقَٞل  ٕ٦نة.)Í( .

¬ :ك ٨ٛ٠ ٨٦يف زٮب ٘٦ىٮب ًف ٱ٪جل  ٫٣ثٕؽ دٍ٘ل اٛلٲخ( ،)4كٱٌ٫٪٧
ا٣ؽا )4(٨ٚكاٙلة ٢٦كاٛل ٨١٣ ،٫٣ ٨ٛ١اٞ٣ؿار ٔىل ا٣ؽا .)2(٨ٚكأ٦ة ٝج ٢دٍ٘لق ٞٚةؿ
يف ا٣ذؾ٠ؿة كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة٠ :ٰٕٚؾا أٱٌ نة ،Êكٝةؿ يف اٙلٛٲِ كأظؽ
ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚث ٢ٱ٪جل .)2(٫٣
¬ :كٝ ٨٦رب يف ٦ٮًٓ ٘٦ىٮب ٞٚؽ اقذ٭ ٫١٤ا٣ؽا ٨ٚك)5(٫١٤٦؛ ٚٺ ٥لؿج
اٛلٲخ ٪ٔ )4(٫٪٦ؽ اٛلؤٱؽ¬ ثةٓص كأيب َة٣ت ،كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ كأثٮ صٕٛؿ كا٣نة :ٰٕٚث٢
ٱ٪جل كٱؿد ٛلة .٫١٣ك٦ ٨٦ةت يف قٛٲ٪ح كػيش ٩ذ )1(٫٪أرقت¬ يف ا٣جعؿ([ )1ثٕؽ ٗك٫٤
كدٛ١ٲ .٫٪كٱؿقت ٔىل ص٪ج ٫اٵٱ.)1(]٨٧
¬ :ك٤لؿـ زرع ٞ٦ةثؿ( )40اٛلكَ٧٤ل كا٣ؾ٦ٲَل ،ك٣لت ٠ؿاؤ٬ة(ٛ )44لةٟ٣
(ٚ )4إف ٝٲ٬ :٢ٺ ٠ةف ا ٨ٛ١٣اٛل٘ىٮب كاٛل٘ىٮب  ٨٦اٵرض ٠ةٛلذةع ٱ٪جل ٜلًل؟ ٪٤ٝة:
ص٪ك٭ًل ٔجةدة ،ك٧٤٣ٲخ إ٣ٲ٭ًل ظةصح ،ثؼٺؼ اٛلذةع ٤ٚٲف  ٨٦ص٭ةز اٛلٲخٚ ،ةٚرتٝة.
(وٕٲرتم) (.)Í
( )4إف ٔٚ ،٥٤إف ا٣ذجف أك ٠ةف ٹ ٱ٪عُص ٚٺ ًًلف( .قعٮٍف) (.)Í
( )2إف ٔ .)Í( .٥٤ٹ  ٓ٦ا٘ل٭ٍٚ ٢لصٓ ٔىل ٗ ٨٦ؿق.)Í( .
(٪٤ٝ )2ة :يف ٩جن٬ ٫ذ ٟظؿ٦ح اٛلٲخ ،كإً٩ل ا٣ٮاصت اٞ٣ٲ٧ح؛ ٵ ٫٩وةر ٦كذ٭ ١٤نة( .ثكذةف).
( )5كٱ٤ـٝ ٫٦ٲ٧ح¬ اٙلٲ٤ٮ٣ح.
( )4ك٣ٮ يف ٦كضؽ.Ê
( )1أك أػؾ ٦ة ٫٣أك ٦ةؿ ٍٗلق كإف .)Í( .٢ٝ
( )1ثٕؽ ٗك ٫٤كدٛ١ٲ ٫٪كا٣ىٺة ٔ٤ٲ.٫
(*) ث٧سٔ ،٢ٞىل أٱ ٫٪٧كصٮث نة٦ ،كذٞجٺن كصٮث نة.)Í( .
(٦ )1ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ٬ ٨٦ة٦ل (د) ٝةؿ :وط أو.٢
¬
كٱٕذرب
( )40ثٕؽ ا٣ؽٚ ٨ٚٲ٭ة ،كأ٦ة ٣ٮ ك ٛٝخ ٞ٤٣رب  ٍٞٚأك ٝؽ ٝرب يف ثٌٕ٭ة ٚذـرع ٛلى٤عح.Ê
إذف اٛلذٮٍف .ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮٍف :كاٷ ذف ٱذىٮر ٚٲًل ًف ٱٝ ٨١ؽ ٝرب ٚٲ٭ة.)Í( .
(*) ك٠ؾا رٰٔ ٩جةٔلة É؛ ٵ ٫٩ٱٛكؽ٬ة ك٥لؿُلة.ا٬ػ كأ٦ة أػؾ اٵمضةر ٚ ٨٦ٮٝ٭ة ٚٺ ثأس.
(ٔ .)Íىل كص ٫ٹ ٱٕؽ اقذًٕلٹن.)Í( .
( )44أصؿة اٛلس.)Í( .٢

اٛل٤٧ٮ٠ح -ك ٰ٬اٛلٕةرة كاٛل٘ىٮثح( -)4كٛلىة٣ط اٛلكج٤ح ،ٱؽ ٓٚإٌف  ٫٣ ٨٦كٹٱح
ٱُصٚ ٫ٚٲ٭ةٚ ،إف ًف ّلذش( )4إ٣ٲ٤ٚ ٫كةاؿ اٛلىة٣ط .ك٠ؾا ٞ٦ةثؿ ا٣ؾ٦ٲَل دُصؼ يف
٦ىة٣ط د٩ٲةُ٠ ،)2(٥٬ؿٱ ٜك٪٦٭ ٢ك٩عٮق ،ٹ يف ٪٠ٲكح كثٲٕح .كٹ ظؿ٦ح¬ ٞ٣رب ظؿيب.
ا٣كًلءٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق:ٙ
¬
¬ :كٹ ٱكٔ ٙٞىل اٞ٣رب؛ ٵف ظؿ٦ذ ٫إٌف
٤ٚٮ ٝرب ٦ٲخ يف دار كصت ر٦ ٓٚة ٚٮ ٨٦ ٫ٝقٞٮٚ٭ة اٛل٤٧ٮ٠ح ظٲر د ٨ٚثؿًة¬
٦ة١٣٭ة( .)2كٹ ثأس ثًل ٱ١ٮف دْٕٲ نًل ٛل ٨ٱكذع٠ ،٫ٞةٛلنة٬ؽ كاٞ٣جت( )5ا٣ذٰ
دٕ٣ ٢٧ٶا٧ح كاٌٛ٣ٺء٤ٚ .ٮ أك٩ل  ٨٦ٹ ٱكذع ٜاٞ٣جح أك ا٣ذةثٮت ثأف ٱٮًٓ
ٔىل ٝربق ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱ٧ذس)4(٢؛ ٵ٦ ٫٩جةح ،كٝٲ :)1(٢ٹ.Ê
 :كظ ٥١ا٘ل٤ٮس ٔىل اٞ٣رب كاٛلكٍل ٔ٤ٲ ٫كاٹد١ةء إ٣ٲ ٫كا٣ذٌعٲح ٔ٤ٲ٫
ك٦ؽ أٗىةف ا١٣ؿـ ٔ٤ٲً٠ ٫ل يف ا٣ىٺة ٔ٤ٲٝ ٨٧ٚ ،٫ةؿ ثىعذ٭ة ٣لٕ ٫٤صةاـان
١٦ؿك ٬نة ،كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ٹ ٱ١ؿق ،ك ٨٦ ٓ٪٦ ٨٦وعذ٭ة ٣لٕٞ ٫٤لْٮÊر ناٝ ،ةؿ
( )4كد١ٮف ٘٤٣ةوت  ٞ٤ُ٦نة؛ ٵٝ ٫٩ؽ  ،٫١٤٦كٔ٤ٲ ٫اٞ٣ٲ٧ح ٱٮـ اٹقذ٭ٺؾ( .دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲ٫
ٔيل) .كٔ ٨ا٣كٲؽ أٖلؽ ا٣نة٦ ٰ٦ة ٪٤ٝ :٫ْٛ٣ة :ٹ ،ث ٢د١ٮف اٵصؿة ً٤٣لٟ٣Ê؛ ٵ ٫٩ٹزـ
٘٤٣ةوت ٝٲ٧ح ظٲ٤ٮ٣ح.
رص ٫ٚإ٣ٲ ،٫ػٺؼ ا٪٣ةرص
¬
( )4يف ا١٣ٮا٠تٚ :إف ًف دٛذٞؿ إٌف إً٣لرة ٚ٭ٮ ٣جٲخ اٛلةؿ ،ككٹٱح
كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف اٛل٪ىٮر ثةٓص ٚٲؽ ٫ٕٚإٌف اٷ٦ةـ.
( )2كٱْ٪ؿ  ٨٦ا٣ٮأ ٙٝىل ا٣ؾ٦ٲَل؛ ٵ ٫٩إف ٠ةف ذ٦ٲ نة ًف ٱىط ا٣ٮ ،ٙٝكإف ٠ةف ٦ك ٤نًل ًف
ٱىط ا٣ٮٔ ٙٝىل ا٣ؾ٦ٲَل ٔ٧ٮ ٦نة؛ ٵ ٫٩ٱنرتط اٞ٣ؿثح؟ يف ظةمٲح ٔ ٨اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ:
كوٮرة ذ ٟ٣إذا كٛٝ٭ة ٦ك٣ ٥٤ذٮارل ٚٲ٭ة صٲٛح ٦ ٨٦ةت  ٨٦ا٣ؾ٦ٲَل د ٕٚنة ٵذٱح
اٛلكَ٧٤لٚ ،ٲ١ٮف كص ٫اٞ٣ؿثح د ٓٚاٵذٱح -ك ٰ٬ركااع٭ ٨ٔ -٥اٛلكَ٧٤لٚ ،ٲىط¬ ذ.ٟ٣
( )2اْ٣ة٬ؿ أٝ ٫٩ؽ اقذ٭ ٫١٤ك ٫١٤٦ك٦ة ٚٮ ٨٦ ٫ٝا٣كٞٮؼ ،قٮاء ٠ةف ثؿًة وةظت ا٣جٲخ
أـ ٹ( .قًلع) ك Íا٣جٲةف.
( )5يف  ٟ٤٦أك ٦جةح .)Í( .أك صؿل ٔؿؼ ثعٲر ٱؿ٫ل اٛلكج ٢ثؾ.)Í( .ٟ٣
( )4إذا ًف ٱٚ ٨١ةق ٞنة أك يف ظ٫٧١؛ ٵ٣ ٫٩لت ا٦ذسةؿ ٦ة أك٩ل ث٦ ٫ة ًف ٱٞ ٨١لْٮر نا .كأ٦ة اٛ٣ةقٜ
ٚؾ ٟ٣ٱؤدم إٌف ا٣ذ٘ؿٱؿ ثة٣ؽٔةء ،ك٬ٮ ٹ ٱكذعٚ ،٫ٞٲ١ٮف ٞلْٮر نا( .قًلع ذ٩ٮيب).
( )1يف (أ) :كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ

أوعةب ا٣نة :ٰٕٚكدـكؿ ا١٣ؿا٬ح ٕ٤٣ؾر(٩ ،)4عٮ زٱةرة ٝرب ًف ٓل ٨١إٹ ثة٣كٍل
ٔىل ٍٗلق  ٨٦اٞ٣جٮر.
كاٙلؿ٦ح ٞ٤٣رب  ،)4(Ê٫٤٠كٝةؿ ا٘٣ـاٍفٛ :لٮًٓ اٛلٲخ .)2(ٍٞٚ
¬ ٨٦ :أٔةر أرًٞ٤٣ ٫رب ٚٲ٭ة  ٫٤ٚا٣ؿصٮع ٝج ٢د ٨ٚاٛلٲخ( )2ٹ ثٕؽق ،ك٬ٮ
ثةؽ ٔىل ٧ٚ ،)5(٫١٤٦ذٯ زاؿ اٛلٲخ ثكٲ ٢أك قجٓ ا٩ذ ٓٛث٦ ٫ة .٫١٣ك٠ؾا يف ا٘٣ةÊوت
اٛلكذ٭.)4(٫٣ ٟ٤
¬ :ك٩ؽثخ ا٣ذٕـٱح( )1ٵ ٢٬اٛلٲخ ثًل ٚٲ ٫كِٔ كدؾٍ٠ل كدٔةء كظر
ٔىل ا٣ىرب كدؿؾ ا٘لـع ،ك ٰ٬دىط ٝج ٢ا٣ؽ ،٨ٚكثٕؽق أظك ،)1(٨ك٦ ٰ٬ؿة
(ٚ )4ٲ٪جٰ٘ ٛل ٨اًُؿ أف ٱ٪ٮم ا٣ـٱةرة( .ثكذةف)٪٤ٝ .ة :ا٣ـٱةرة ٪٦ؽكثح كا٣ٮطء ٞلْٮر.)Í( .
ك٦س ٨ٔ ٫٤اٛلٛذٰ.
ار اٞ٣رب  ،٫٪٦ثؼٺؼ صؽار اٛلكضؽ ظٲر ٠ة٩خ إً٣لرة ػةرصح ٔٔ ٨ؿوح
( )4ٵف صؽ Ê
اٛلكضؽ.)Í( .
ٕذةد .ك ِٛ٣ظةمٲح :كاٛلؼذةر أف اٙلؽكد اٛلٕذةدة ٕ ٨٦ل٤ح اٞ٣رب ،ٹ ٍٗل اٛلٕذةدة.)Í( .
(*) اٛل ¬
(١٬ )2ؾا ٔ ٫٪يف ا٣رب٬ةف ،كذ٠ؿ يف ا٣ـ٬ٮر يف ا٣ذعضؿ ٔ ٨اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف أ ٫٩ٹ
ٱٕؿؼ  ٩رىة  ٢٬ظ ٥١اٞ٣رب كاظؽ ا٣ؾم ٚٲ ٫اٛلٲخ كثةٝٲ ٫يف أ ٫٩ٹ ٣لٮز اٹد١ةء ٔ٤ٲ٫
كقةاؿ اٵظ١ةـ أـ ٹٝ .ةؿ :كذ٠ؿ ا٘٣ـاٍف يف ا٣جكٲٍ أف ظ ٥١ثة ٰٝاٞ٣رب ظ ٥١اٛلٮًٓ
ا٣ؾم ٚٲ ٫اٛلٲخ( .ثكذةف).
( )2كإذا رصٓ ًف ٱ٤ــ دكٮٱح أرً٫؛ ٵ ٫٩ثإذ ،٫٩كًف ٤لىٞ٦ ٢ىٮد اٙلةٚؿ ،كٱ٤ـٗ ٫٦ؿا٦ح اٙلةٚؿ.
(*) كذ ٟ٣ٵ١لة ٔةرٱح ًف دذ .٥أ٦ة ثٕؽ ا٣ؽٚ ٨ٚٺ رصٮع؛ ٙلؿ٦ح اٛلٲخ( .ثكذةف).
(ٚ )5ٲن ٓٛث.)Í( .٫
( )4ٱٕ :ٰ٪ٱؿد ٛلة ،٫١٣كٱؿد ٝٲ٧ح اٙلٲ٤ٮ٣ح ظٲر ٝؽ ٝجٌ٭ة  ٨٦اٛلكذ٭.)Í( .ٟ٤
(ٞ٣ )1ٮٔ ٨٦(( :÷ ٫٣ـل ٦ىةث نة ٠ةف ٦ ٫٣س ٢أصؿق))ٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱٰٕ٪
إذا ظـف ٙلـ .٫٩ك٪٦٭ٝ ٨٦ ٥ةؿ :د ٨٦ ٢ٌٛآصٞ٠ ،ٮُٚ ٨٦(( :÷ ٫٣ؿ وةا نًل ٠ةف ٫٣
٦س ٢أصؿق))( .ز٬ؿة).
(*) ك٣ٮ يف ظٲٮاف .)Í( .ك٦ة ٠ةف  ٫٣ظؿ٦ح ك٬ٮ ٤لـ.)Í( .٫٩
( )1كذ ٟ٣ٵ١لة دْٕ ٥اٛلىٲجح كد١سؿ ا٣ٮظنح ثةٛلٛةرٝحٚ ،ٲ١ٮف ٚٲ٭ة صرب نا ٤ٞ٣ٮُل( .٥ثكذةف).

 .ٍٞٚكٱكذعت اٙلٌٮر ٕ٦٭٦ ٥ؿة ثٕؽ ٦ؿة دُٲٲج نة ٛ٪٣ٮق٭ ،٥إٹ أف ٱ١ٮ٩ٮا
ٚكة ٝنة ٚٺ ٤لِص ٕ٦٭ ٥إٹ ٛلى٤عح أك دٞٲح(.)4
ٚ¬ :إذا ٠ةف اٛلٕـل  ٫٣كاٛلٕـل ٚٲ٦ ٫كَ٧٤ل( )4دٔة ٜلًل ثؼٍل اٳػؿة(،)2
كإف ٠ة٩ة ٚةقَٞل دٔة ٜلًل ثؼٍل ا٣ؽ٩ٲة  ،)2(ٍٞٚكإف ٠ةف أظؽً٬ل ٦ك ٤نًل كا٣سةٌل
ٚةق ٞنة دٔة ٧٤٣ك ٥٤ثؼٍل اٳػؿة كٛ٤٣ةق ٜثؼٍل ا٣ؽ٩ٲة .ك ٨٦ا٣ذجف ٔ٤ٲ ٫ظة٫٣
دٔة  ٫٣ثؼٍل اٳػؿة ك٩ٮل إف ٠ةف ٱكذع.٫ٞ
¬ :كد١ؿق ا٣ذٕـٱح ثٕؽ زٺزح أٱةـ ،إٹ ٛل٠ ٨ةف ثٕٲؽان ٔ٪٭ٚ )5(٥ٺ ٠ؿا٬ح إٹ
ثٕؽ م٭ؿ( .)4كٱكذعت دٕـٱح اٚلِص  #يف ا٪٣جٰ ÷ :إف يف آص قجعة٫٩
ٔـاء(٦ ٢٠ ٨٦ )1ىٲجح ،كػ ٛ٤نة ٬ ٢٠ ٨٦ة ،ٟ٣كدر ٠نة يف ٚ ٢٠ةاخٚ ،جةٓص ٚسٞٮا،
كإٱةق ٚةرصٮاٚ ،إف اٛلىةب  ٨٦ظؿـ ا٣سٮاب.
كٹ ِلٮز ٔٲةدة ٦ؿ٫ل أ ٢٬ا٣ؾ٦ح إٹ أف ٱؿصٯ إقٺ٦٭ ،٥كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح
كا٣نة٣ :ٰٕٚلٮز .كٹ ثأس ثذٕـٱذ٭ٚ ،)1(٥ٲؽٔٯ ٜل ٥ثؼٍل ا٣ؽ٩ٲة  ،ٍٞٚكٝةؿ
٦ة :ٟ٣د١ؿق.

( )4أك ١٦ةٚأة أك ٝلةكرة.)Í( .
( )4أم٦ :ؤَ٪٦ل.

(ٝ )2ةؿ ٚ :#ٲٞٮؿ ٥ْٔ :آص أصؿؾ ،كأظكٔ ٨ـاءؾ ،كٗٛؿ ٛلٲذ( .ٟثكذةف).
( )2ٱٕٚ ٰ٪ٲٞٮؿ :أػ ٙ٤آص ٔ٤ٲ ،ٟكأظكٔ ٨ـاءؾ ،كٔىل ذٞٚ ٟ٣ف( .ثكذةف).
( )5كظؽ ا٣جٕؽ اٚلؿكج  ٨٦اٛلٲ.)Í( .٢
( )4كيف اٛل٪ذـع :ٹ ٠ؿا٬ح ك٣ٮ ثٕؽ م٭ؿ.
( )1أم :يف أُ٣ة .٫ٚكٝٮٜل :٥أ٩خ أػٰ يف آص ،أم :يف رًة آص ،أم :رًةق دٕةٌف ٦نذٔ ٢٧ىل
٦ؤاػةد٪ة ،ٹ ْلؿج ٔ ٫٪إٌف اٵٗؿاض ا٣ؽ٩ٲٮٱح ،ك٠ؾا ٝٮٜل :٥اٙلت يف آص كا٣ج٘ي يف آص.
(٩ض ٥ا٣ؽٱ ٨ا٣ؿ٬ل  ٨٦ثةب اٙلؿكؼ).
ََْ ُْ ُ ُ
َ ََْ ُ ُ ذُ َ ذ َ َْ َُ ُ ُ
ّ
ٔك ًْ ٌَِْ
ْ
ِيَ ولً َي ِرس
(ٞ٣ )1ٮَ ٫٣دٕةٌفْ :ص َل حِٓازً اّلِل ق َِ اَّلِيَ لً حلاح ِئكً ِِف ال ِ
َ ُ ْ ْ َ َ ُّ ُ
ْبوْ ًّْص [اٛل٧ذع٪ح ،]1:كا٣ذٕـٱح ٩ٮع  ٨٦ا٣رب( .ثكذةف).
دِيارِكً أن ت

كخاب انصكاة
كخاب ان صكاة

ٹ ٣لت¬ يف اٛلةؿ قٮا٬ة ،كٝةؿ ٝلة٬ؽ كا٣نٕجٰ كا٪٣ؼٰٕ٣ :لت إَٕةـ  ٨٦ظِص
اٙلىةد .كٹ ِلت ا٣ـ٠ةة يف إ٣جٲؽ كا٣ج٘ةؿ كاٙلٍ٧ل كا٣ؽكر كاٵرا٬ل كاٙلؽٱؽ
كا٪٣عةس كا٣ؿوةص كا٣ـصةج كا١٣كٮة كا٣كٺح كاٵزةث كاٛ٣ؿش كا٣ىٮؼ
كا٣نٕؿ كا٣ٮثؿ كاٵ٣جةف كاٵد٬ةف ،كٹ يف اٚلٲ ،٢كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لت ٚٲ٭ة
ٔٚ ٢٠ )4(٨ؿس قةا ٥دٱ٪ةر أك رثٓ ٍٔص ٝٲ٧ذ )4(٫إذا ٠ة٩خ إ٩ةز نة ،أك ذ٠ٮران كإ٩ةز نة،
ٹ ذ٠ٮران ٚ ،)2(ٍٞٚإذا ث٘٤خ أرثَٕل أػؿج ٪٦٭ة ٚؿق نة .كٹ يف ٤ٕ٦ٮٚÊح اٵٕ٩ةـ
كٔٮا٤٦٭ة( .)2كٹ يف اٙلؿٱؿ¬ ،ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ ٚٲ٪٤ٝ .)5(٫ة :إٹ ٦ة ٠ةف  ٨٦ذٟ٣
٤٣ ٫٤٠ذضةرة( )4كصجخ ٚٲ.Ê٫
¬ :كِلت ا٣ـ٠ةة يف ا٣ؾ٬ت كاٌٛ٣ح ،كٕ ٨٦ل٤ذ٭ًل¬ ا٘لٮا٬ؿ كا٣ٴ٣ئ ٔ٪ؽ
اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص
كأيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚكٕ ٨٦ل٤ذ٭ًل¬ أٱٌ نة ا٣ؽر كا٣ٲةٝٮت كا٣ـ٦ؿد( ،)1ػٺؼ اٛلؤٱؽ
ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص .كِلت يف اٷثÉ ٢كا٣جٞؿ كا ٥٪٘٣ك٦ة أػؿصخ اٵرض كإ٣ك٢
( )4يف (أ)ٔ :ىل.
( )4أك ٍٔصة دراَ( .٥٬شح أزًلر).
(ٚ )2ٺ ٨لء ٚٲ٭ة.
( )2ك٣ٮ قةا٧ح.ا٬ػ كا٣ىعٲط¬ أ١لة ِلت ا٣ـ٠ةة إذا ٠ة٩خ قةا٧ح.
( )5ٱٕٞٚ :ٰ٪ةؿِ :لت ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة ٠ةٕ٣ك٢؛ ٣ذٮ٣ؽً٬ل ً٦ل أ٩جذخ اٵرض ،ٹ يف دكدق ٠ة٪٣ع٢
إٹ ٣ذضةرة( .ثكذةف).
( )4أك ٣ٺقذ٘ٺؿ.)Í( .
( )1كٹ ز٠ةة يف اٛلؿصةف[ .]4اْ٣ة٬ؿ ا٣ٮصٮÊب ٨٦( .ػٍ قٲؽم اٙلكَل ث ٨اٞ٣ةق.)# ٥
ك٠ؾا يف  ٢٠ظضؿ ٛ٩ٲف ٠ةٛ٣ىٮص.)Í( .
-------------------------

[ٝ ]4ةؿ يف م٧ف ا٤ٕ٣ٮـ :اٛلؿصةف ص٪ف  ٨٦اٚلؿز اٵٖلؿ ،ك٬ٮ ٌٝجةف مضؿة د٪جخ يف ا٣جعؿ ،إذا ا٠ذع ٢ث٫
 ٨٦ ٓٛ٩كصٓ إَ٣ل( .م٧ف ٔ٤ٮـ).

كأ٦ٮاؿ ا٣ذضةرةٝ ،ةؿ اٜلةدم :ك٠ؾا اٛلكذ٘ٺÊت ٕ ٨٦ل٤ح أ٦ٮاؿ ا٣ذضةرة ،كٝةؿ أ٠سؿ
اً٤ٕ٣لء :ٹ ِلت ٚٲ٭ةٝ ،ةؿ أثٮ صٕٛؿً :ف ٱٮصت ا٣ـ٠ةة يف اٛلكذ٘ٺت إٹ اٜلةدم(.)4
 :ك٣ٮصٮب ا٣ـ٠ةة َشكط ٗلكح:
اٵكؿً٠ :لؿ ا٪٣ىةب ،ك٬ٮ  ٨٦ا٣ؾ٬ت ٍٔصكف¬ ٦سٞةٹن ،كٝةؿ اٙلك:٨
أرثٕٮف ،كٝةؿ ا٪٣ةرص :ثةٞ٣ٲ٧ح( .)4ك ٨٦اٌٛ٣ح ٦ةاذة¬ در٤ٛٝ ٥٬ح ،كٝةؿ اٙلك:٨
 ٨٦اٌٛ٣ح أرثًٕلاح در .٥٬كزف اٛلسٞةؿ قذٮف¬ ظجح  ٨٦ا٣نٍٕل اٛلذٮقٍ ،ككزف
ا٣ؽر ٥٬از٪ذةف¬ كأرثٕٮف ظجح .كٱٕذرب يف  ٢٠ث٤ؽ ثعج٭ة اٛلٕذةد .كذّ ٟ٣لٞٲ٤ٚ ،ٜٮ
ٞ٩ه  ٫٪٦ظجح يف ٦ٮازٱ ٨ا٣ج٤ؽ ٤٠٭ة ًف ٣لت¬ ٚٲ٨ ٫لء(.)2
ٝؽرق  ٨٦اٛل٘نٮش دكف ا٘٣ل.
¬
 :كٱٕذرب ً٠لؿ ا٪٣ىةب  ٨٦اٚلة٣ه ،أك
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٱٕذرب ثةٛل٘نٮش إذا ٠ةف ٱذٕة ٢٦ث ٫ك٠ةف ا٘٣ل ٱكٍل نا(ٝ ،)2ةؿ
اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ك٬ٮ إٍ٣ص ًٚل دكف( ،)5كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٱٕذرب ثةٛل٘نٮش إذا ٠ةف
( )4ك٬ٮ ػٺؼ اٷصًلع ،كاٛلؼذةر أ٣ ٫٩ٲف ثؼٺؼ اٷصًلع¬؛ ٵف ا٣كً ٙ٤ف ٱ٪ٔ ٢ٞ٪٭٥
اٷصًلع يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح( .ز٬ٮر).
كيف ا٣جكذةف :كاٛلؼذةر أف ٝٮؿ اٜلةدم ٣ #ٲف ث٧ؼة٣ ٙ٣ٸصًلع؛ ٵف ا٣ىعةثح كا٣ذةثَٕل إ٦ة
أف ٱ١ٮ٩ٮا ػةًٮا يف اٛلكأ٣ح كاػذٛ٤ٮا ٚ٭ٰ ػٺٚٲح ،أك ػةًٮا كإٔلٕٮا  ٥٤ٚٱ٪ٔ ٫٤ٞ٪٭٥
٩ة ،٢ٝأك ًف ٥لٮًٮا ٚٺ ظؿج ٔ٤ٲ ٫يف اقذ٪جةط ٦كأ٣ح ث١ٛؿق ا٣ىةات كْ٩ؿق اٛلٮ( .ٜٚثكذةف
ث٬ .)٫ْٛ٤ؾا صٮاب ٍٗل ٟل٤ه؛ إذ ٹ ِل ٓ٧اٵ٦ح ٔىل اٷػٺؿ ثٮاصتٛ٦( .ذٰ).
( )4ٱٕ :ٰ٪إذا ث٘٤خ ٝٲ٧ذ٦ ٫ةاذٰ در ٨٦ ٥٬اٌٛ٣ح .ك ِٛ٣ظةمٲح :ٱٕ ٰ٪ٹ ٩ىةب ٤٣ؾ٬ت يف
ٛ٩ك ،٫ث ٢ٱٞٮـ ثةٌٛ٣حَ( .شح أزًلر).
(ٝ )2ةؿ يف َشح اٛلؾا٠ؿة :ٱٕ ٰ٪إذا ٞ٩ىخ اٛلٮازٱ ٨ك٠ة٩خ اٛلٕة٤٦ح دذٛةكت ٵص ٢ذ ،ٟ٣أ٦ة إذا
ٞ٩ه يف ثٕي اٛلٮازٱ ٨ك٠ة٩خ اٛلٕة٤٦ح ٚٲ٭ة ٔىل قٮاء كصجخ ا٣ـ٠ةة .كٝٲ :٢ٹ ِلت .Êك٬ٮ
ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ٧٠ :٫٣ٺ.
( )2كٱ١ؿق ٣ٸ٦ةـ رضب ا٣ؽرا ٥٬اٛل٘نٮمح ،كٱ١ؿق ٍ٘٣لق اِ٣صب  ٞ٤ُ٦نة إٹ ثإذ٫٩؛ ٵ٨٦ ٫٩
مأف اٷ٦ةـ.
( )5يف (د)ٝ :ةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ :ك٬ٮ دكف إٍ٣ص.
=

ا٘٣ل دكف ا٪٣ى .ٙك١٬ؾا اٚلٺؼ يف ٩ىةب ا٣ؽٱح كاٛل٭ؿ ،ٹ يف ٩ىةب
اَ٣صٝح ٚٲ١ٮف ػة٣ى ن¬ة كٚة ٝنة.
¬ :كِلت يف ا٘لٲؽ ٪٦٭ًل كا٣ؿدمء كاٛلِصكب كٍٗلق ،كظ٤ٲح اٛلؿأة كا٣كٲٙ
كا٣نٛؿة كاٛلىع ٙكاٛلُٞ٪ح كٍٗل٬ة ،إٹ ٦ة ٠ةف ٠لٮ ٬نة( )4ٹ ٱٛ٪ىٚ ٢ٺ ٨لء ٚٲ.Ê٫
كٝةؿ ا٪٣ةرص كا٣نة :ٰٕٚٹ ز٠ةة يف  ٢٠ظ٤ٲح ٦جةظح(.)4
¬ :كِلت يف ا٣ؽٱٮف ٪٦٭ًل ٦٭ؿ نا ٠ة٩خ أك دٱح أك ٍٗل ذ.ٟ٣
¬ :كٱٕذرب يف ٩ىةب ا٘لٮا٬ؿ ك٩عٮ٬ة كأ٦ٮاؿ ا٣ذضةرة كاٛلكذ٘ٺت
كإ٣ك ٢ك٦ة ٹ ٱ١ةؿ ً٦ل أػؿصخ اٵرض ثةٞ٣ٲ٧حٚ ،إذا ث٘٤خ ٝٲ٧ذ ٫أم
ا٪٣ىةثَل كصجخ ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة ٔ٪ؽ ً٠لؿ اٍ٣صكط ،ك٦ة ٱ١ةؿ ٪٦٭ة ٪ٚىةثٗ ٫لكح
أكقٔ ٜىل ٦ة ٱأيت .ك٩ىةب اٵٕ٩ةـ ٱأيت ثٲة.٫٩
ا٣سةٌلٌ٦ :ص اٙلٮؿ ٚٲًل د١ؿر ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة ،كٱٕذرب¬ اٙلٮؿ ٪ٔ ٨٦ؽ ً٠لؿ
ا٪٣ىةب ،ٹ ٝ ٨٦جً٠ ٢ل .٫٣كٝةؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا٪٣ةرص٦ :ذٯ  ٢٧٠ا٪٣ىةب
كصجخ ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة ز٤ ٥لٮؿ ٚٲ ٨٦ ٫ثٕؽ ٤٣ـ٠ةة ا٣سة٩ٲح.
 :كٱٕذرب ً٠لؿ

ا٪٣ىةب()2

يف أكؿ اٙلٮؿ كيف آػؿق ك٣ٮ ٞ٩ه يف

كقُ٦ ٫ة ًف ٱ ،)2(ُٓٞ٪كٚة ٝنة يف ٞ٩ىةف اٞ٣ٲ٧ح أ ٫٩ٹ ٱِص ،كيف ٞ٩ىةف إَ٣ل
(*) إذ ٹ ٥ل٤ٮ يف اٵٗ٤ت( .ثعؿ).
( )4يف ٍٗل ص٪ك٭ًل ٠ة٣كٲ ٙكٍٗلق ،ٹ يف ص٪ك٭ًل أك يف أ٦ٮاؿ ا٣ذضةرة ٚذضت ا٣ـ٠ةة .كيف
ظةمٲح :ك٣ٮ يف ص٪ك٭ًل ،ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ِلت.
¬
( )4كاٛلعْٮر  ٨٦اٙليل ٕ٦ةًؽ ا٣ؿصةؿ ،كاٚلةد ٥ا٣سةٌل ،كاٳٹت ا٣ذٰ ّلؿـ ٔىل ا٣ؿصةؿ
كا٪٣كةء٠ ،ةٛل١ةظ ٢كاٛلٺٔ ٜكا٣ؽكل كا٣نٕ٧ؽا٩ةت كاٛلكةرج ك٩عٮ ذ( .ٟ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(٬ )2ؾا ٔةـ¬ يف ٕلٲٓ ٦ة ٱـ٠ٯ  ٨٦اٛلٮا٨ل كٍٗل٬ة ،إٹ ٚٲًل أػؿصخ اٵرض؛ ٵ ٫٩ٱٕذرب ٚٲ٫
اٙلىةد.)Í( .
كا٣ٲأس ٠ةٹُٞ٩ةع ،ك٠ؾا ا١٣كةد إذا ًف ٱجٝ ٫٣ ٜٲ٧ح.)Í( .
¬
()2
(*) ٝٲ٧ح أك ٔٲ ٪نة.Ê

ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚكا٣ٮايف.
¬ ٟ٤٦ ٨٦ :ا٪٣ىةب ًٚل ٚٮؽ  ٨٦اٞ٪٣ؽٱ ٨ك٩عٮً٬ل أك ٦ةؿ ا٣ذضةرة أك
ا٣كةا٧ح ز ٥اقذٛةد  ٨٦ص٪ك٩ ٫ذةص نة أك رثع نة أك ٍ٦لاز نة أك ٍٗل ذ ٫٧ً )4(ٟ٣إٌف
اٵكؿ كز٠ةق ا ٢١٣ك٣ٮ ًف ٱج ٨٦ ٜظٮؿ اٵكؿ إٹ ٱٮـ ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚث٢
ٱكذأ ٫٣ ٙ٩اٙلٮؿ إٹ يف ا٪٣ذةج.
¬ ٨٦ :ز٠ٯ ٩ىةث نة  ٨٦ا٣كةا٧ح أك ا٣ـرع أك ا٣س٧ؿ ز ٥ثةٔ ٫ثؽرا ٥٬أك
د٩ةٍ٩ل ً٧٭ة إٌف ٦ة ٩ ٨٦ ٫ٕ٦ىةب اٌٛ٣ح ك٩عٮ٬ة كز٠ةق  ،٫ٕ٦كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح
كا٣ٮايف :ٱكذأ ٫٣ ٙ٩ظٮٹ ن إٹ يف ز ٨٧ا٣ـرع كا٣سًلر(.)4
¬ ٨٦ :ثؾر ثعت ا٣ذضةرة ز ٥ظىؽ ٩ ٫٪٦ىةث نة ،أك امرتل أمضةران
٤٣ذضةرة ز ٥أز٧ؿت ٩ ٫ٕ٦ىةث نة -أػؿج ٍٔص ا٣ـرع كا٣س٧ؿ كرثٓ ٍٔص ٝٲ٧ذ٨ٔ ٫
ا٣ذضةرة إف اػذ ٙ٤كٝخ اٙلىةد كآػؿ اٙلٮؿ( ،)2كإف ادٞٛة( )2يف كٝخ كاظؽ
أػؿج اٵ٪٦ ¬ٓٛ٩٭ًل ٞٛ٤٣ؿاء .كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ كأثٮ ِ٦صِ :لت ز٠ةة ا٣ذضةرة.
¬ :ك٠ؾا ٣ٮ ٠ةف  ٫ٕ٦قةا٧ح ك٤٣ ٰ٬ذضةرة كاػذ ٙ٤ظٮٜلًل كصجخ ٚٲ٭ة
ز٠ةدةف ،ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ٠ةف  ٫ٕ٦ظ٤ٲح ك٦ ٰ٬كذ٘٤ح ٚٺ ِلت ٚٲ٭ة إٹ ز٠ةة¬
كاظؽة؛ ٵف ز٠ةٔلًل رثٓ إٍ٣ص ،ك٦ة ٠ة٩خ ز٠ةد ٫رثٓ إٍ٣ص ث ٰ٪ظٮؿ ثٌٕٔ ٫ىل
ثٕي٣ ٨١٣ ،ؾٚ ٟ٣ةاؽة أػؿل ،ك ٰ٬إذا ٠ةف كزف اٙل٤ٲح دكف ٩ىةُلة ،كٝٲ٧ذ٭ة
٩ىةب  ٨٦ا٘ل٪ف اٳػؿ(ٚ -)5إ١لة ِلت ٚٲ٭ة Êز٠ةة اٹقذ٘ٺؿ ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم.
(٬ ٨٦ )4جح أك ٩ؾر أك ٝؿض.
(ٚ )4ٲٌ ٫٧إٌف ٦ة ً٠ ٫ٕ٦ل ٪٤ٝة( .ق٤ٮؾ).
( )2كذ ٟ٣ٹػذٺؼ ا٣كجت ٚٲ٭ًل( .ثكذةف).
( )2كاٹدٛةؽ ٤لذ ٢٧أف ٱ١ٮف يف ا٣ن٭ؿ أك ا٣ٲٮـ أك ا٤٣عْح ا٣ٮاÊظؽة ً٠ل ٬ٮ اْ٣ة٬ؿ ،كإف ٝٲ :٢يف
ا٣ٲٮـ ًف ٱجٕؽٝ ،ة ٫٣اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ث ٨ظك ٨ا٣ؽكارم  ٨٦( .ªػٍ اٛلٛذٰ .)ª
( )5أك  ٨٦ص٪ك٭ة¬٠( .ٮا٠ت).

¬ ٨٦ :ز٠ٯ ٩ىةب ٞ٩ؽ أك ٍٗلق زٌٝ ٥ةق ٔ ٨دٱ ٫٪اٞ٪٣ؽ ز٠ةق ٞ٦ذٌٲٛ ٫لة
ً٦ص  ٨٦ا٣كَ٪ل( )4إف ٠ةف ٩ىةث نة أك ٠ةف ٍٗ ٫ٕ٦لق ً٦ل ز٠ةد ٫رثٓ إٍ٣ص ٚعٮ٫٣
كاظؽ ،ٹ إف ٠ةف ا٣ؽٱٍٗ ٨٦ ٨ل اٞ٪٣ؽٱٚ ٨ٺ ز٠ةة ٚٲ ٫إٹ أف ٱ١ٮف ٦ ٨٦ةؿ ا٣ذضةرة.
¬ ٨٦ :امرتل ثأظؽ اٞ٪٣ؽٱ ٨ق ٕ٤نة ٱؿٱؽ ثٲٕ٭ة ث٪ٯ ظٮٜلة ٔىل ظٮؿ ا٣س،٨٧
ػٺؼ ا٣نة .ٰٕٚك٠ؾا ٚٲ ٨٧ثةدؿ ذ٬ج نة ثٌٛح أك ٔ١ك ،¬٫ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚأٱٌ نة،
كإف ثةدؿ ذ٬ج نة ثؾ٬ت أك ٌٚح ثٌٛح ث٪ٯ ٔىل ظٮؿ Éاٵكؿ كٚة ٝنة إٹ ٔىل أظؽ ٝٮٍف
ا٣نة ،ٰٕٚركاق يف ا١٣ةيف.
 ٨٦ :ثةع ٦ة ِلت ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة ٝجً٠ ٢لؿ ظٮ ٫٣ثًل ٹ ِلت ٚٲٍٗ ٫ل ٝةوؽ
٤٣عٲ٤ح يف إقٞةط ا٣ـ٠ةة صةز كٚة ٝنة ،Êكإف ٝىؽ ث ٫اٙلٲ٤ح ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كٝة٬ل
اٌٞ٣ةة٣ :لٮز أٱٌ نة ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت كا٣نة :ٰٕٚÊٹ ٣لٮز كدك ٍٞا٣ـ٠ةة ،كٝةؿ
اٛل٪ىٮر ثةٓص ك٦ة :ٟ٣ٹ ٣لٮز كٹ دك ٍٞا٣ـ٠ةة.
ا٣سة٣ر :إقٺـ( )4اٛلةٚ ،ٟ٣ة١٣ةٚؿ ٟلةَت ثة٣ـ٠ةة Éكٍٗل٬ة  ٨٦ا٣ٮاصجةت
٪١٣٭ة ٹ دؤػؽ ٫٪٦؛ ٵ١لة َ٭ؿة ،كٹ َ٭ؿة ١٣ةٚؿ ،ك١٬ؾا يف اٛلؿدؽ ٹ ٱُة٣ت ثًل
كصت ٔ٤ٲ ٫يف ظةؿ ردد ٫كٝج٤٭ة( ،)2إٹ ٚٲًل أػؿصخ( )2اٵرض ٝج ٢ردد ٫إذا
( ٫٤ٕ٣ )4ث٪ةق ٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس :إف ا٣ـ٠ةة دٕ ٜ٤ثة٣ؾ٦ح ،كٝٮ« :٫٣أك ٠ةف ٍٗ ٫ٕ٦لق» ٱٰٕ٪
ك٠ةف ٦ة ١٣نة  ٨٦ ٫٣ظَل زجٮت ا٣ؽٱ ٨ك٠ةف ٦ٮٚٲ نة ٞ٧٤٣جٮض ٩ىةث نة.ا٬ػ كأ٦ة ٔىل اٛلؾ٬ت
ضت ٵكؿ ظٮؿ  ٍٞٚظٲر ٠ةف ٩ىةث نة  ٍٞٚكًف ٱٍٗ ٫ٕ٦ ٨١لق ،كآص أٔ ،٥٤ك٬ٮ ا٣ؾم
ٚذ ¬
ث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف ا٣جٲةف ٚٲًل ٱأيت ٝؿٱج نة ثإذف آص دٕةٌف يف ٝٮ٦ :٫٣كأ٣ح :ك ٢٠دٱ ٨٦ ٨اٞ٪٣ؽٱ ٨إٌف
ٝٮ٦ :٫٣ذٯ ٝجي ٔٔ ٢٠ ٨ةـ ً٦ص ٦ة ًف ٱٞ٪ه ٔ ٨ا٪٣ىةب ..إ٣غ .ك ٰ٬اٛلكأ٣ح ا٣سة٪٦ح
كإٍ٣صكف ٪٬ ٨٦ة.
(٬ )4ؾا اٍ٣صط ٚٲًل ٔÉؽا  ٟ٤٦اٛلكضؽ ك٩عٮق( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة).
أ١لة دؤػؾ ٦ ٨٦ة ٫٣ظةؿ ردد .٫ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةرٝ .ةؿ يف ا٣جعؿٰ٬ :
( )2كٔ ٨قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ¬ :
ثة٣ؽٱ ٨أمج.٫
( )2كاٛ٣ؿؽ أف ٦ة أػؿصخ اٵرض ٹ ٣لٮز إ٣ؽكؿ ٔ ٫٪إٌف ص٪ف كٹ ٝٲ٧ح ،ثؼٺؼ ٍٗلق،
=

أق ٥٤ك٬ٮ ثةؽ ثٕٲ .)4(٫٪كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚٹ
ٱك٨ ٫٪ٔ ٍٞلء .ٍٝ
٪٤ٝة :ك ٢٬ٱك ٫٪ٔ ٍٞذ ٟ٣ثة٣ؿدة أك ثةٷقٺـ ثٕؽ٬ة؟ ٝةؿ يف اٍ٣صح كأثٮ
صٕٛؿ :ٱك ٍٞثة٣ؿدة ،كٝةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة كأثٮ ا ٢ٌٛ٣ا٪٣ةÉرص :ث ٢ثةٷقٺـٚ .ةاؽة
دؤػؾ ٦ ٨٦ة ٫٣أـ ٹ.
¬
اٚلٺؼ إذا ٦ةت أك ٝذ ٢أك ٙل ٜثؽار اٙلؿب ٢٬
 :كإذا ٙل ٜاٛلؿدؽ ثؽار اٙلؿب كٔ٤ٲ ٫دٱ ٨ٳدً )4(ٰ٦ف ٱك ،)2(Ê٫٪ٔ ٍٞكٝةؿ
يف اٷٚةدة كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ِ٦ص :ث )2(٢ٱك.ٍٞ
¬ :كدؤػؾ اُٛ٣ؿة ٔ ٨ا٣ىٍ٘ل كاٛلض٪ٮف كٚة ٝنة ،ك٣لت إٍ٣ص يف ٦ةٜلًل،
ػٺؼ اٛلكٛؿ( .)5ك٠ؾا ا٣ـ٠ٮات كاٵػًلس٪ٔ Êؽ٩ة ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣جةٝؿ
كا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛحٚ ،ٲؼؿج ذ٪ٔ ٟ٣٭ًل كٍف ٦ةٜلًل ،ك٬ٮ اٵب ،ز ٥كوٲ ،٫ز ٥ا٘لؽ،
ز ٥كوٲٝ ٫ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كك٪ل ك٪ل اٵب أكٌف  ٨٦ا٘لؽ ككوٲ ،٫كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ثً٬ ٢ل أكٌف  Ê٫٪٦ز ٥اٷ٦ةـ أك اٙلة ٥٠أك  ٨٦ك٣ٲةق ،ك٣ٮ ٠ةف اٙلةÊ٥٠
 ٨٦ص٭ح ا٣ىٺظٲح .ك٥لرب اٛلؼؿج ٔ٪٭ًل أف ٦ة أػؿص٦ ٨ٔ ٫ةٜلًل؛ ٣بٺ دس٪ٯ ٔ٤ٲ٭ًل،
ٚإف ًف ٥لرب اٛلىؽؽ ثؾ ٟ٣كز٪ة٬ة ٔ٤ٲ٭ًل ً ٨٧اٛلؼؿج( )4كاٞ٣ةثي(.)1
 ٰٛٚا٣كةا٧ح ٣لٮز إ٣ؽكؿ إٌف ا٘ل٪ف ،كٚٲًل ز٠ةد ٫رثٓ إٍ٣ص ٣لٮز إٌف ا٘ل٪ف كاٞ٣ٲ٧ح.
(٬ )4ؾا ً٠ل ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط يف ا٘٣ىت ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٚؿؽ ثَل ا٣جةٰٝ
كا٣ذة ٙ٣يف أ ٫٩ٱك ٍٞثةٷقٺـ.)Í( .
( )4أك ٛلكضؽَ( .Êشح أز٬ةر  ٨٦ا٘٣ىت).
( )2كذ ٟ٣ٵ١لٝ ٥ؽ ذ٠ؿكا أ١لة دًٞص دٱٮ٦ ٨٦ ٫٩ة ٫٣ثٕؽ ٙلٮ .٫ٝكٔ٪ؽ اٳػؿٱ ٨أ ٫٩ٱٟ٤٧
دٱ ٨اٳد ٰ٦ث٤عٮ( .٫ٝثكذةف).
( )2يف (ب) :إ ٫٩ٱك.٫٪ٔ ٍٞ
(٠ )5ذةب ٣جٕي ا٪٣ةرصٱح .كػٺؼ اٛلكٛؿ ٦كجٮؽ ثةٷصًلعٛ( .لٕح).
( )4كدجُ ٢كٹٱذ.٫ا٬ػ  ٓ٦ا.٥٤ٕ٣ا٬ػ ٱٞةؿ٦ :ة كص ٫ثُٺف كٹٱذ ٫كٝؽ أصـت ا٣ىٍ٘ل ز٠ةد٫
اٞ٣ٲةس ٔؽـ ا٣جُٺف( .ثكذةف قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨
¬
كاًٌ٣لف ٔىل اٛلؼؿج ٦ ٨٦ة٫٣؟
( )1ٱٞةؿ ¬٦ :ة كصًً ٫لف اٞ٣ةثي كٝؽ أصـأت ٔ ٨ا٣ىٍ٘ل؟ كٝؽ ذ٠ؿق ٔيل ث ٨زٱؽ .كِٛ٣
=

ٚ¬ :إف أػؿج ا٘لؽ ثٺ إذف ك٪ل اٵب ً٬ ٨٧ٮ كاٞ٣ةثي ٓ٦

ا)4(٥٤ٕ٣

 ٞ٤ُ٦نة( ،)4ك ٓ٦ا٘ل٭ ٢ثٕؽ اٙل٤ٔ ٥١ٲ ٫ثةًٌ٣لف؛ ٵف ٚٲ ٫ػٺؼ( )2ا٣نة ،ٰٕٚإٹ
إف ٠ةف أػؿص٭ة إٌف اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ ٞٚؽ أصـأتٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط:
٩ٮٱة٬ة( ٨ٔ )2ا٣ىجٰ أك اٛلض٪ٮف .ك٬ؾا ثؼٺؼ ٦ة إذا أػؿص ٫اٛلةَ ٟ٣ةإ نة إٌف
¬
إذا
اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ كًف ٱ٪ٮق ٔ ٨ز٠ةدٚ ٫إ ٫٩ٹ ٣لـا .)5(٫Ê
 :كإذا د٦ ٙ٤ةؿ ا٣ىجٰ أك اٛلض٪ٮف ٝج ٢إػؿاج ز٠ةد ٫كثٕؽ إ١٦ة٪٧ً ٫٩٭ة
ك٣ٲ ٫إذا ٬ٮ ٱؿل كصٮُلة ،كإف ث ٖ٤ا٣ىجٰ ٝج ٢إػؿاج ز٠ةد ،٫ز ٥اػذةر ٔؽـ كصٮُلة
ٔ٤ٲٞٚ ٫ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ٬ ٫ٮ كا٣ٮ٪ل ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :إف
٦ؾ٬ت ا٣ٮ٪ل يف و٘ؿ ا٣ىجٰ ٱ١ٮف ٦ؾ٬ج نة(ٚ ،٫٣ )4إف اػذةر ثٕؽ ث٤ٮٗ ٫ػٺ٫ٚ
¬

ا١٣ٮا٠تٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٤ٚ :ٮ ًف ٱٕ ٥٤ثؾ ٟ٣كز٪ٲخ ا٣ـ٠ةة ٔىل ا٣ىٍ٘ل ً٨٧
ا٣ٮٍف .)Í( .ك٠ٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ا٣ؾم يف ا٣ـ٬ٮر كا٘٣ٲر إً٩ل ٬ٮ ظٲر أػؿج
ٍٗل ذم ا٣ٮٹٱح إٌف اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ ،ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ٺاٜ؛ إذ اٵكٌف يف اُ٣ؿؼ اٵكؿ ٝؽ
أصـأق ز٠ةة كاًٌ٣لف ٔىل اٛلؼؿج؛ إذ ٝؽ ٚؿط ثٕؽـ اٷػجةر.
( )4ثأ ٫٩ٹ كٹٱح  ،٫٣كقٮاء ًٔ٤ل ٕلٲٕ نة أك أظؽً٬ل ،كاٞ٣ؿار ٔىل اٞ٣ةثي.)Í( .
( )4قٮاء ظ ٥١ثةًٌ٣لف أـ ٹ.
( )2ٵ ٫٩ٱٞٮؿ :ا٘لؽ أكٌف  ٨٦ك٪ل اٵب؛ إذ كٹٱذ ٫أو٤ٲح ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ يف ا٣جٲٓ.
( )2أم :اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ.
( )5كٱؿِلٕ٪٦ ٫٭ًلٚ ،إف ٠ةف ٝؽ دٚ ٙ٤ٺ ًًلف ٦ة ًف ٱ ٨١ثض٪ةٱح أك دٛؿٱٍ ،كإف ٠ةف ٔىل كص٫
اٚلُأ  ٰٛٚثٲخ اٛلةؿٛ٦( .ذٰ) .ك ِٛ٣ظةمٲح :ك ٫٤ٕ٣ٱؿصٓ ُلة  ٓ٦ا٣جٞةء ،كأ٦ة  ٓ٦ا٣ذٚ ٙ٤إف
٠ةف ٔةٛل نة ثٕؽـ اٷصـاء ًف ٱؿصٓ  ٞ٤ُ٦نة ،كإف ٠ةف صة ٬ن
ٺ رصٓ ٔ٤ٲ ٫إذا أد ٙ٤أك دٛ٤خ ٔ٪ؽق
ثذٛؿٱٍ ،كإٹ ٚٺ .كإف رصٚ٭ة اٷ٦ةـ ٗؿـ  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ ،ك٠ؾا اٛلىؽؽ.)Í( .
(٤ٚ )4ٮ ٠ةف  ٫٣كوٲةف ٦ؾ٬ج٭ًل ٟلذ٠ ٙ٤ةف ا٣ىجٰ ثٕؽ ث٤ٮٟٗ ٫لٍل نا ثَل اÉ ٢٧ٕ٣ث٧ؾ٬ت
أظؽً٬ل ٠ةٛل٤ٞؽ ٷ٦ةَ٦لٛ٦( .ذٰ) .كأ٦ة ٝج ٢ا٣ج٤ٮغ  ٫٤ٕ٤ٚٱٞةؿ :ٱذعةً٠لف Êإٌف اٙلةًٚ ،٥٠ل
ظ ٥١ث٣ ٫ــ ا٣سةٌل( .مة.)ٰ٦

صةء ٔىل اٚلٺؼ  ٢٬ٱٕ ٢٧ثةٹصذ٭ةد()4
اٵكؿ أك ثة٣سةٌل٤ٚ .ٮ أػؿج ا٣ٮٍف ز٠ةة
¬

ا٣ىٍ٘ل ٝج ٢ث٤ٮٗ ٫ز ٥ث ٖ٤كاػذةر ٔؽـ ا٣ٮصٮب ٕٚىل ٝٮؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص  ٫٣أف
ٱٌ٦ ٫٪٧ة أػؿج ،كٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ٣ٲف¬  ٫٣ذٍٚ ،ٟ٣لصٕةف إٌف
اٙلةٚ .)4(٥٠إف ٠ةف اٷ٦ةـ َ٤ج٭ة  ٨٦ا٣ٮٍف ٚأػؿص٭ة ٣ػ ٥ٱٌ ٨٧كٚة ٝنة.É
 :كإذا ا٦ذ ٓ٪اٛلة ٟ٣أك ا٣ٮٍف  ٨٦اٷػؿاج أػؾ٬ة اٷ٦ةـ ٝ٭ؿان¬ ،كٱ٪ٮ٦لة ٔ٪ؽ
أػؾ٬ة( ،)2ك ٝةؿ اٙلٞٲ :ٰ٪ٱ٪ٮ٦لة ٔ٪ؽ اٵػؾ كٔ٪ؽ إػؿاص٭ة إٌف ٦كذعٞ٭ة ،كٝةؿ
¬
اث ٨اٚل٤ٲ :٢ٹ ٤لذةج ٩ٲح(.)2
ك٣ٲف ٤٣ٮدٱٓ كإ٣ة ٢٦إػؿاج ز٠ةة ٦ة يف ٱؽق ٍ٘٣لق إٹ إٌف اٷ٦ةـ أك
¬
:
اٛلىؽؽ( ،)5كٱٕ٧٤٭ًل( )4ثؾ .ٟ٣كإف أػؿص٭ة إٌف اٍٞٛ٣ل ً٪٧ة  ٕ٦نة ،إٹ أف ٣لٲـ
اٛلة ٟ٣ق ٍٞاًٌ٣لÊف( )1كٹ ِلـاٝ ،٫ةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ث ٨أٖلؽ ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط:
ٱٕ ٰ٪إذا ٔ ٥٤اٛلة ٟ٣ثٕؽـ اٷصـاء ،كإٹ ًف ٱك ٍٞاًٌ٣لف ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٨
٤لٲٯ :ٹ ٚؿؽ¨( .)1كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٱك ٍٞاًٌ٣لف ثةٷصةزة ،ث ٢ثة٣رباء.
( )4كٝؽ ٱْ٪ؿ ثأف اٹصذ٭ةد اٵكؿ ٹ ٱ١ٮف ث٪٧ـ٣ح اٙل ٥١إٹ إذا دجٕ ،٢٧ٔ ٫ك٪٬ة ٹ ٔ،٢٧
ٚةٞ٣ٲةس أف ٱٕ ٢٧ا٣ىجٰ ثٕؽ ا٣ج٤ٮغ ثًل ٱرتصط  ٨٦ ٫٣اٛلؾ٬ت ،إٹ أف ٱٞةؿٌ٦ :ص اٙلٮؿ
ك٩عٮق ث٧سةثح ا٢٧ٕ٣؛ ٵ٠ ٫٩ؼؿكج كٝخ اٛلؤٝخ( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة).
( )4ث٪ة نء ٔىل أف٧٤٣ Êٮا ٜٚاٛلؿإٚح إٌف اٛلؼة.ٙ٣
( )2كذ٣ ٟ٣ٲؼؿج ثة٪٣ٲح ٔ٠ ٨ٮٗ ٫٩ةوج نة ،ك٬ٮ ٝةاٞ٦ ٥ةـ رب اٛلةؿ؛ ٤ٚ٭ؾا د٤ـ ٫٦ا٪٣ٲح( .ثكذةف).
(٤ٝ )2خ٬ :ؾا دٛؿٱٍ ،كا٣ؾم ٝج ٫٤إٚؿاط.
( )5ظٲر ٠ةف اٛلة ٟ٣ػةرص نة ٔ ٨ا٣ربٱؽ أك ٠ةف ٱٛٮت ٗؿض ٔىل ثٲخ اٛلةؿٛ٦( .ذٰ).
كٝٲ :٢ك٣ٮ ظةÊرض نا ٔىل ّة٬ؿ ا١٣ذةب.
( )4ك٣ٲف َشَ نة ٣ٸصـاء ،كإً٩ل ٬ٮ ٣بٺ دس٪ٯ ٔ٤ٲ٭ًل .ٱٞةؿ :إذا ًف ٱٕ٧٤٭ًل ٚٺ ز٠ةة ٕ٣ؽـ
ا٪٣ٲح؛ ٚةٵكٌف أ٣ ٫٩ٸصـاء( .قٲؽ٩ة ظك.)Í( )ª ٨
( )1كاٛلؿاد ثة٣كٞٮط  ٨٦ا٣ذة ،ٙ٣كأ٦ة ٦ة ٠ةف ثةٝٲ نة أك ٝؽ اقذ٭ ٫١٤ظ ١نًل ٚٲضت ردق.)Í( .
( )1ك٬ؾا يف ٍٗل ا٘لـء إ٣ةَش اٛلذَٕل ٤٣ـ٠ةةٚ ،إف ٠ةف ٚٲً ٫ف ٱك ٍٞاًٌ٣لف؛ إذ ٹ ٱىط
اٷثؿاء ٫٪٦؛ ٵٞٛ٤٣ ٟ٤٦ ٫٩ؿاء ( .ز٬ؿة ٪ٕ٦ٯ) .ك ٫٤ٕ٣ادٛةؽ .كيف ظةمٲح :ٹ ٚؿؽ¬؛ ٵ٫٩
٣لت اًٌ٣لف ً٤٣ل.ٟ٣

٤ٚ¬ :ٮ ٔؿؼ ا٣ٮدٱٓ أك إ٣ة ٢٦أك ٩عٮً٬ل أف اٛلة ٟ٣ٹ ٥لؿج ز٠ةة ٦ة ٫ٕ٦
 ٓ٦ ٍٝ ٫٣كصٮُلة ٔ٪ؽق ٚةٵٝؿب¬ أ ٫٩ٱ٤ـ )4(٫٦إػؿاج ز٠ةد٣ )4(٫ٲؼ٤ه ٛ٩ك٫
٪٦٭ة كإف ٠ة٩خ ٹ ِلـم¬ اٛلة ٟ٣ظٲر ٠ةف اٷػؿاج إٌف اٍٞٛ٣ل ،ك ٫٤ٕ٣ٱأيت ٚٲ٫
ػٺؼ ا٪٣ةرص( )2كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب إ٣جةس أف ا٣ـ٠ةة دٕ ٜ٤ثة٣ؾ٦ح ٹ ثةَٕ٣ل
ً٠ل ذ٠ؿكق يف ا٣ؽرا٥٬؛ ٚٺ ٱ٤ــ ا٣ٮدٱٓ ك٩عٮق ٨لء ٔ٪ؽ.٥٬
¬ :كٱـ ٰ٠ا٣كٲؽ ٦ة ٝجٌ١٦ ٨٦ ٫ةدج٫؛ ٵ ٫٩دٱ ٫٪إف ٔذ ٜاٛل١ةدت أك ٦ة ٫٣إف
ٔضـ ،إٹ أف ٱ١ٮف ذ ٨٦ ٟ٣ا٣ـ٠ةة أك  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ ٚ٭ٮ ٦ؿدكد¬  ٓ٦إ٣ضـٚ .أ٦ة
اٛل١ةدت ٚٺ ٱـ٦ ٰ٠ة ظةؿ ٔ٤ٲ ٫اٙلٮؿ  ٫ٕ٦إٹ ثٕؽ ٔذ ،)2(٫ٞكٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط:
إذا د٣ ٫ٕٚكٲؽق ٚٺ ز٠ةة ٔ٤ٲٚ ٫ٲ ٫ك٣ٮ ٔذ ،ٜكٝةؿ أثٮ إ٣جةس :ث ٢ٱـ٠ٲ٪ٔ ٫ؽ ً٠لؿ ظٮ.٫٣
ٝةؿ يف اٍ٣صح :ك٠ؾٍٔ ٟ٣ص زرٔ ٫ٹ ٱؤػؾ ظذٯ ٱٕذ ،ٜكٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ث ٢ٱؤػؾ.
(٬ )4ؾا ٔىل ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط؛ ٵف  ٫٣كٹٱح يف ثؿاءة ذ٦ذ .٫كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت أ٫٩
ٱٌ]4[ ٨٧؛ إذ ٹ كٹٱح  .٫٣ك٦س ٫٤يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
¬
(ٚ )4ٲْ٩ ٫ؿ ،إٹ أف ٱؽ ٫ٕٚإٌف اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ ،كأ٦ة إٌف اٞٛ٣ؿاء ٚٺ ٣لت ،ث ٢ٹ ٣لٮز ٫٣
ذٚ ،ٟ٣إف ٦ ٨٦ ٨٧ً ٢ٕٚة .٫٣كاٛلؾ٬ت ٹ ٚؿؽ Éثَل اٍٞٛ٣ل كٍٗلق ،إٹ أ ٫٩إذا رصؼ إٌف
اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ ٚٺ ًًلف ٔ٤ٲ ،٫كإٹ ً ،٨٧كآص أٔ.٥٤
(*) كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣كِلت يف إَ٣ل( .قًلع اٞ٣ة٬ل ظكَل ثٔ ٨يل اٛلضة٬ؽ ¦).
( )2كٔ ٨اٛل٪ىٮر ثةٓص٤٣ :ٮدٱٓ كاٛلٌةرب كٹٱح إػؿاج ز٠ةة ٦ة يف أٱؽ٦لًل؛ ٵ٦ ٨٦ ٫٩ى٤عح
اٛلةؿ( .دٕ٤ٲ.)ٜ
( )2كا٣ىعٲط¬ أ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦ز٠ةة إٹ ٚٲًل ظةؿ ٔ٤ٲ ٫اٙلٮؿ ثٕؽ ٔذ٫ٞ؛ ٵً ٫٩ف ٱ ١٤٦ ٫١٤٧نة
٦كذٞؿ ناً٠ ،ل يف َشح اٵز٬ةر كاٛ٣ذط كٍٗلق .ك٠ؾا ٍٔص زرٔ :٫إف ٔضـ ز٠ةق ا٣كٲؽ؛ ٵ٫٩
ظىؽ يف  ،٫١٤٦كإف ٔذً ٜف ٣لت ٚٲ٨ Ê٫لء؛ ٵً ٫٩ف ٤لىؽ يف ٦ ٟ٤٦كذٞؿٚ ،ٺ ٱـ٠ٲ ٫ا٣كٲؽ
ٵً ٫٩ف ٤لىؽ يف  ،٫١٤٦كٹ إ٣جؽ ٵف ٍٗ ٫١٤٦ل ٦كذٞؿ٬( .ج.)Í( )٢
(*) كذ ٟ٣ٵف كصٮُلة ٔ٤ٲ٦ ٫ٮٝٮؼ ٔىل ٔذ .٫ٞكٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إً٩ل د٤ـ ٫٦إذا
ث ٰٞاٛلةؿ  ٫ٕ٦ظذٯ ٔذ ٜكد٣ ٓٚكٲؽق ٦ةٹن ك٬ت ٍٗ ٫٣ل ٬ؾا اٛلةؿ ،كأ٦ة إذا د ٫ٕٚإٌف قٲؽق
ٚٺ ز٠ةة ٔ٤ٲٚ ٫ٲ٫؛ ٵ ٫٩دٝ ٙ٤ج ٢دٌٲ ٜا٣ٮصٮب .كٝٮؿ أيب إ٣جةس ث٪ةق ٔىل ٦ؾ٬ج ٫أف
ا٣ـ٠ةة دٕ ٜ٤ثة٣ؾ٦ح( .ثكذةف).
-------------------------

[ً٤٣ ]4ل ٟ٣ظٲر ًف ٣لـ كٹ ٠ةف اٷػؿاج إٌف اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ كًٔ٤ل.)Í( .

¬ :ك٦ة أك٩ل ث ٫اٛلٲخ ٤٣عش أك ٱذىؽؽ ث ٫٪ٔ ٫ز ٥ظةؿ ٔ٤ٲ ٫ظٮؿ ٝج٢
إػؿاصٚ ٫إ١لة ْلؿج ز٠ةد Ê٨ٔ ٫اٛلٲخ ،ػٺؼ اٵقذةذ كا٣ذٛؿٱٕةت كاث ٨أوٛ٭ةف،
ك٠ؾا ٚٲًل أك٩ل ث ٫ٳدَٕ٦ ٰ٦ل ثٕؽ ق٪ح( ،)4أك  ٞ٤ُ٦نة كًف ٱٞج )4(٫٤اٛلٮ٩ل )2(٫٣
إٹ ثٕؽ ق٪ح.
¬ كِلت ا٣ـ٠ةة يف أ٦ٮاؿ اٛلكةصؽ ،كيف ٗٺت اٵكٝةؼ ٔ٤ٲ٭ة أك ٔىل
اٞٛ٣ؿاء أك ٔىل قةاؿ اٛلىة٣ط ،كيف ثٲخ اٛلةؿ ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣اٛلؿدًص كأثٮ إ٣جةس
كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣ٮايف(ٝ ،)2ةؿ يف ا٣ٮايف :إٹ ٦ة ٠ةف  ٨٦ا٣ـ٠ٮات يف ثٲخ اٛلةؿ ٚٺ
ز٠ةة ٚٲ ،٫كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ثِ ٢لت¬( )5أٱٌ نةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨كٹ ٱٕذرب()4
(ٔ )4ىل اٞ٣ٮؿ ثىعح ذ ،ٟ٣كاٛلؾ٬ت Êػٺ٫ٚ؛ ٵٝ ٫٩ؽ ػؿج إٌف  ٟ٤٦ا٣ٮرزح.)Í( .
( ٫٤ٕ٣ )4ٱكذٞٲٔ ٥ىل اٞ٣ٮؿ ثأف ا٣ٮوٲح دٛذٞؿ إٌف اٞ٣جٮؿ ،كاٛلؾ٬ت أ ٫٩ٱٔ ٰٛ١ؽـ ا٣ؿد ً٠ل
قٲأيتٚ ،ٲ٤ــ اٛلٮ٩ل  ٫٣دـ٠ٲذ٭ة؛ ٵ ٫٩ثٕؽـ ا٣ؿد ا١٩ن ٙأ٦ ٫٩ةٜ ٟ٣لة  ٨٦ٱٮـ اٛلٮت.
(قعٮٍف) (.)Í
( )2ث ٢ردق ٣ـ ٫٦إػؿاج ز٠ةٔلة ظٲر ٠ةف اٛلؿدكد ٔ٤ٲ ٫راصٲ نة ٤٣ؿد؛ ٵف َ ٨٦شَ ٫أف ٱ١ٮف
٦ذ ٪١٧نة أك ٦ؿصٮ نا( .مة.)Í( )ٰ٦
( )2ظضذ٭ ٥اْ٣ٮا٬ؿ اٍ٣صٔٲحٞ٠ ،ٮ(( :÷ ٫٣يف ا٣ؿٝح رثٓ إٍ٣ص)) ك٩عٮقٚ ،إ١لة ًف دٛى ٢ثَل
٦ةؿ ك٦ةؿ .كظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة ٰٕٚأ ٫٩ٹ ٦ةٜ ٟ٣لة إٹ آص قجعة ،٫٩كا٣ٮصٮب ٚؿع ٔىل
ُ ْ ْ ََْ ْ َ ًَ
ض َدكثّص [ا٣ذٮثح ،]402:إً٩ل ٬ٮ
اٛلٝ ،ٟ٤ة٣ٮا :كاٚلُةب يف ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صخذ ٌَِ أمٔالًِِٓ
َٛ٤١٧٤٣لٝ .ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم  :#اٛلة ٟ٣اٛلك٧٤ٮف؛ إذ ٛ ٰ٬لىةٙل٭ ،٥كا٘ل٤٧ح ٓ٦
ٔؽـ اٹ٩عىةر ٠ة٣ٮاظؽ ؛ كٜلؾا رصؼ يف ا٘ل٪فٝ .ٲ :٢كٹ ٱٕذرب ا٪٣ىةب يف ذٟ٣؛ ٵف
أ٦ٮاؿ آص ٠سٍلةٝ ،ٲ :٢إٹ يف ٦ةؿ اٛلكضؽ؛ ٵف ُ٦صٟ ٫ٚلذه ث( .٫ثكذةف).
( )5ك٬ؾا  ٫٤٠يف اٞ٪٣ٮد Éكاٵٕ٩ةـ ا٣سٺث كأقٲ٧خ ،ٹ إُ٣ةـ ،ك٦س ٢ذ ٟ٣يف ظةمٲح
ا٣كعٮٍف.)Í( .
( )4كا٣ىعٲط ¬ أ ٫٩ٱٕذرب ا٪٣ىةب ٚٲًل أػؿصخ اٵرض اٛلٮٝٮٚح ً٠ل ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲرَ( .شح أزًلر) .ٵف
اٛلة٘٤٣ ٟ٣ٺت إً٩ل ٬ٮ اٞٛ٣ؿاء[ ،]4كٹ َؿٱ ٜإٌف أف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ٝ ٥ؽ  ٟ٤٦ا٪٣ىةب ،كآص دٕةٌف إً٩ل
ٱ ٟ٤٧ا٣ؿٝجح اٛلٮٝٮٚح ٹ ٗ٤ذ٭ةٗ( .ٲر) ( .)Íٱْ٪ؿ يف ٠ٺ # ٫٦أ ٫٩ٹ َؿٱ ٜإٌف أف  ٢٠كاظؽ ٝؽ
اٹ٩عىةر ٠ة٣ٮاظؽ ٨٦( .ظةمٲح ٔىل ا٘٣ٲر).
¬
 ٟ٤٦ا٪٣ىةبٞٚ ،ؽ ٝة٣ٮا :ا٘ل٪ف ٔ ٓ٦ؽـ
-------------------------

[ ]4كإ٣ربة ثًل ٣ل ¬٫ٕ٧اٛلذٮٍف؛ ٵ ٫٩أمج ٫ثةٛلةٟ٣؛ إذ اٚلُةب ٦ذٮص ٫إ٣ٲٚ ،٫ٲٕذرب يف  ٢٠ص٭ح ثٮا٣ٲ٭ة.)Í( .

ا٪٣ىةب()4

يف ذٝ ،ٟ٣ٲ :٢إٹ يف ٦ةؿÉ

اٛلكضؽ()2

ك٩عٮق .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص

كا٣نة :ٰٕٚٹ ز٠ةة يف ذ .٫٤٠ ٟ٣كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓصِ :لت يف أ٦ٮاؿ اٛلكةصؽ ٹ
يف ثٲخ اٛلةؿ.
 :كإذا ٠ة٩خ ا ٥٪٘٣ك٩عٮ٬ة(٦ )2ٮٝٮٚح كأقة٦٭ة اٛلذٮٍف ٞٚةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ
كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ٹ ٨لء ٚٲ٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙثِ ¬٢لت ،كدؤػؾ
 ٨٦أوٮاٚ٭ة )2(Êكأ٣جة١لة ؛ ٣ذٕؾر إػؿاج ٔٲ٪٭ةٚ ،إف ًف ٱ ٨٧ٚ )5(٨١ثٲخ اٛلةؿ(.)4
¬ :كِلت ا٣ـ٠ةة ٚٲًل  ٨٦ ٟ٤٦كصٞ ٫لْٮر(٠ ،)1ؿثط ٦ةؿ ٘٦ىٮب
كزرع ثؾرق ٘٦ىٮب ،ك٦ة  ٟ٤٦ثةٚل ٍ٤ك٩عٮق ،ٹ ٚٲًل ٕلٓ  ٨٦ا٣ؿثة()1؛ ٵ٫٩
و
ثةؽ ٔىل ٦ ٟ٤٦ة ٫١٣ٱؿد  ٫٣إف ٔؿؼ ،كإف ا٣ذجف ث٧عىٮرٱٝ ٨ك ٥ثٲ٪٭،)1(٥
( )4ٵف  ٨٦اٛلٕ٤ٮـ أف  ٨٦ص٪ك٭ة  ٨٦أ٦ٮاؿ آص ص نًل ٍٗٛل نا؛ إذ اٛلة٬ ٟ٣ٮ آص دٕةٌفٚ ،ٮصٮد
ا٪٣ىةب ٤ٕ٦ٮـ( .دجُصة).
( )4كٱٕذرب ً٠لؿ ا٪٣ىةب يف ٗ٤ح ٦ ٢٠كضؽ ثٕٲ ٫٪كٹ دٌ ٥إٌف ٗ٤ح ٍٗلق  ٨٦اٛلكةصؽ.
(٬ . )Íؾا يف أ٦ٮاؿ اٛلكةصؽ اٛل٤٧ٮ٠ح ،ٹ يف اٵ٦ٮاؿ اٛلٮٝٮٚح ٔ٤ٲ٭ة ٚةٕ٣ربة ثةٛلذٮٍف
ٔ٤ٲ٭ة( .قٲؽ٩ة ظك.)Í( )ª ٨
( )2يف (ب) :أك ٩عٮ٬ة.
( )2كٱىط أف ٥لؿج ٨٦ Ðذ٠ٮر٬ة ً٠ل قٲأيت ٔ ٨اٞٛ٣ٲٔ ٫يل.
( )5يف (ب) :ٱ.٨١٧
( )4كٔ ٨قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ :ٹ كص ٫ٷػؿاص٭ة  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ ،ث ٢دجٞٯ ظذٯ ٱ ٨١٧اٷػؿاج ٪٦٭ة.
كٝٮاق اٛلٛذٰ كا٣كعٮٍف .إٹ أف ٱ١ٮف ز٧خ ٦ى٤عح ثأف دُصؼ ٌٚٺٔلة إ٣ٲ.)Í( .٫
(*) إذا ٠ةف ٦ ٫٣ى٤عح Ê؛ ثأف دُصؼ ٌٚٺٔلة إ٣ٲ.٫
(*) إذ ً٬ل ٦ةؿ كاظؽ؛  ٨٦ظٲر إ ٫٩ٱُصؼ ٛ ٫٪٦لىة٣ط ا٣ٮ( .ٙٝأ١لةر ٪ٕ٦ٯ).
( )1كْ٩ؿ ذ ٟ٣يف د٪جٲ ٫ا٘٣ٲر؛ ٵف ٍٗ ٫١٤٦ل ٦كذٞؿٚ ،ٲذىؽؽ ث ٫كٹ ز٠ةة ٚٲ.٫
(*)كذ ٟ٣ٵ٦ ٫٩ةؿ ٝؽ  ٟ٤٦كإف ٣ــ رص( .٫ٚثكذةف).
( )1يف ٍٗل أو ٢اٛلةؿ ا٣ؾم ٬ٮ .)Í( .٫١٤٦
( )1ثة٣كٮٱح ،كٱجَل ٦ؽٰٔ ا٣ـٱةدة.

كثٍ٘ل ٞلىٮرٱ٣ ٨جٲخ اٛلةؿ ثٕؽ ا٣ٲأس ٕ٦ ٨٦ؿٚح ٦ةٚ ،٫١٣ٲـ٠ٲ٬ ٨٦ ٫ٮ يفÊ
ٱؽق( )4أك اٷ٦ةـ أك اٙلة.٥٠
ا٣ؿاثٓ :ا٣ذ ٨٦ ٨١٧اٛلةؿ أك ا٣ؿصةء ٙلىٮًٚ ،٫٣ل ًف ٱ ٨١يف ٱؽ ٦ة ٫١٣ك٬ٮ
آٱف  ٨٦ظىٮٚ ٫٣ٺ ز٠ةة ٔ٤ٲٚ ٫ٲ É٫ك٣ٮ رصٓ إ٣ٲ ٨٦ ٫ثٕؽ .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل
كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱٕذرب ا٣ؿصةء ،ث٦ ٢ذٯ ٝجٌ ٫ز٠ةق  ٞ٤ُ٦نة.
ك١٬ؾا ٚٲًل ًةع( )4أك رسؽ أك ٗىتًٚ ،ل ًف ٱؿصٓ ٚ ٫٣ٺ ز٠ةة ٚٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة¬( )2إٹ
ً٦ص إف ٠ةف راصٲ نة
¬
أف ٱربم ٔ )2(٫٪٦ىل ػٺؼ ٚٲ ٫ٱأيت( ،)5ك٦ة رصٓ  ٫٣ز٠ةق ٛلة
 ،٫٣ٹ إف ٠ةف آٱك نة ٔ ٫٪٦ىل اٚلٺؼ .ك١٬ؾا يف¬ ا٣ؽٱ.٨
¬ :ك٦ة أػؾق اٛ١٣ةر اٛلعةرثٮف  ٨٦أ٦ٮاؿ اٛلكَ٧٤ل ٗىج نة أك

رس ٝنة()4

كأدػ٤ٮق دار١٤٦ ٥٬ٮق؛ ٚٺ ز٠ةة ٚٲٔ ٫ىل ٦ة٦ ٫١٣ذٯ رصٓ  ،٫٣ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف
اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة.ٰٕٚ
¬ :كٹ ٣لت إػؿاج ز٠ةة ا٣ؽٱ ٨اٛلؿصٮ إٹ ثٕؽ ٝجٌ ،)1(٫كٝةؿ ا٣نة:ٰٕٚ
( ٨ٔ )4ثٲخ اٛلةؿ.
ٚذضت ٔ٤ٲ ٫ز٠ةدٗ( .٫ٲر ٪ٕ٦ٯ).
¬
(*) ٱٕٚ :ٰ٪ٲًل ٔؽا ٦س٦ ٢ة ق ،٫٧٤كأ٦ة ٬ٮ ٚٲ٫١٤٧
( )4أك ٩يس .)Í( .إذ اٛل٪يس ٠ةٛلأٱٮس.)Í( .
( )2قٮاء ٠ةف راصٲ نة أك آٱك نة.
( ٓ٦ )2ا٣ؿصةء.)Í( .
( )5يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح كإٍ٣صٱ.٨
()4ث٪ةء ٔىل أ١ل ٥ٱ١٤٧ٮف ٔ٤ٲ٪ة ٦ة ًف ٱؽػ ٢دارٝ ٥٬٭ؿ نا .كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف يف ٠ذةب ا٣كٍل
أ١ل ٥ٹ ٱ١٤٧ٮف ٦ة أػؾكق ثة٣ذ٤ىه .كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر .كٝةؿ اٞ٣ة٬ل¬ ٔة٦ؿ :إف ٦ة زجذخ
أٱؽ٦ل٤ٔ ٥ٲ١٤٦ ٫ٮق ك٣ٮ ًف ٱؽػ٤ٮق ٝ٭ؿ نا .كٱؤٱؽق ٦ة يف ا٣جٲةف ٪٬ة( .قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨
(*) ٹف ا٣ذَ ٨١٧شط ٔ٪ؽ ٥٬يف اٵداء ٹ يف ا٣ٮصٮب٧ٚ ،ذٯ ٝجي ز٠ةق ٛلة ً٦ص ٨٦
ا٣كَ٪ل ٍٗ ٨٦ل ٚؿؽ ثَل ا٣ؿصةء كاٷٱةس.
()1ٹ ٝج ٢اٞ٣جي؛ إذ ٹ ٓل ،٨١ك٬ٮ َشطٚ ،ٺ ٱـ٦ ٰ٠ة يف ٱؽق ظةٹن إف ٞ٩ه ٔ ٨ا٪٣ىةب
=

ٱـ٠ٲ ٫يف اٙلةؿ إذا ٠ةف ٔىل ٗؿٱ ٥ىك ً ييف ظةرض٪٤ٝ .ة :ك٦ة ٝجي¬  ٨٦دٱ ٫٪ز٠ةق ك٣ٮ ،¬٢ٝ
كإف وة٣ط ٔ ٫٪ثٍ٘ل ص٪ك ٫ز٠ةق ا ٢١٣إذا ٠ةف ٱٝ ٫٪١٧جٌ ،٫٤٠ ٫ٹ إف ًف ٱ٫٪١٧
ٚٲـ٦ ٰ٠ة أ ،٨١٦كإف أثؿأ  ٫٪٦أك وة٣ط ٔ ٫٪ثجٌٕ ٓ٦ ٫ا٣ذٝ ٨٦ ٨١٧جٌ ٫ز٠ةق¨ ٔىل
ػٺؼ ٱأيت(.)4
اٚلة٦ف٠ :ٮف اٵٕ٩ةـ قةا٧ح يف ٦ ٟ٤٦ة١٣٭ة ك٣ٮ  ٰ٬يف ٱؽ ٍٗلق؛  ٨٧ٚأ٦٭ؿ
زكصذ ٫إثٺن ٕ٦ٲ٪ح قةا٧ح كظةؿ ٔ٤ٲ٭ة اٙلٮؿ يف ٱؽق ز٠ذ٭ة ٦ذٯٝ Êجٌذ٭ة( ،)4ٹ إف
ٚـ٠ةٔلة ٔ٤ٲ )2(٫ظذٯ ٱٕٲ٪٭ة ٜلة.
¬
٠ة٩خ ٍٗل ٕ٦ٲ٪ح ك٣ٮ ٠ةف ٝةؿ ٨٦« :إثيل ٬ؾق(»)2
¬ :كٱٕذرب ا٣كٮـ( )5يف اٙلٮؿ أك يف أ٠سؿقٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ)4(:
َ ٓ٦ؿٚٲ .)1(¬٫كٱٕذرب اٙلٮؿ  ٨٦أكؿ ا٣كٮـ ،كٹ ٔربة ثًل ٝج ٫٤يف كٝخ ا.ٙ٤ٕ٣
ك٣ٮ  ٫٤٧٠ا٣ؽٱ ،٨ك٦ذٯ ٝجي كصت ٔ٪٭ًل( .ثعؿ ث .)٫ْٛ٤ٱ٪ػْؿ ¬ٚ ،إف ٝٲةس ٝٮأؽ أ٢٬
اٛلؾ٬ت أفق ٱـ٦ ٰ٠ة يف ٱؽق ٦ذٯ ظةؿ ٔ٤ٲ ٫اٙلٮؿ ،كٱـ٦ ٰ٠ة ٝجي كإف ً٠ ،٢ٝل رصح ث٫
٪٬ة يف ا٣جٲةف ،كٝؿر ٦ة يف ا٣جعؿ ا٣كعٮٍف .اْ٩ؿ يف ٬ؾا كيف ٠ٺـ ا٣جعؿ يف اٙلةمٲح .كص٫
ا٣ذٍْ٪ل أف ٠ٺـ ا٣جعؿ كا٣جٲةف ٦ذ٘ةٱؿاف ،كآص أٔ( .٥٤ظسٲر).
( )4يف اٛلكأ٣ح اٙلةدٱح كإٍ٣صٱ.٨
(ٚ )4إف ٦ةدخ ٝج ٢اٞ٣جي أك َٝ ٜ٤ج ٢ا٣ؽػٮؿ ٚكٲأيت يف آػؿ ٦كأ٣ح ٦ ٨٦كةا ٢ز٠ةة اٷث.٢
( )2ػٺؼ ٦ة يف ا٣ذجُصة كا٣ىٕٲرتمٝ ،ةؿ ٚٲ :٫إذا ٝةؿ ٨٦« :إثيل ٬ؾق» ٠ةف ز٠ةٔلة ٔ٤ٲ٭ة،
ك٦س ٫٤يف ا٘٣ٲر يف ٚى ٢ا٣كٮـ يف قٲةؽ ٝٮ :٫٣كإٹ اقذأ.ٙ٩
( )2ٱْ٪ؿ ًًف ى كصجخ ا٣ـ٠ةة ٔىل ا٣ـكج كٝؽ ١٤٦ذ٭ة ا٣ـكصح  ٨٦ٱٮـ ا٣ذك٧ٲح؟

( )5أ٦ة ٣ٮ امرتل اٛلعةصؿ ٦ٮًٓ ا٣كٮـ  ٢٬د١ٮف ٤ٕ٦ٮٚح أك قةا٧ح؟ ٝؿر ا٣نة ٰ٦أ١لة
د١ٮف قةا٧ح¬ .ا٬ػ ٵَ ٫٩شل اٛلٮًٓ كاٙلنٲل ٩جخ  ٨٦ثٕؽ ،كأ٦ة ٣ٮ َشل اٙلنٲل
ا٣ؾم يف اٛلعةصؿ كأقة٦٭ة ٚٲٚ ٫ٺ ز٠ةة؛ ٘٤٣ؿا٦ح ا٣ذٰ يف اٙلنٲل.
(٬ )4ؾا ٧٤٣ؾا٠ؿٱ( .٨ثكذةف) .ك٬ٮ ٝٲً٠ ٜ٤ُ٦ ٢ل يف ٩كؼح اٛلى.ٙ٪
( )1كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٙيف ا٣ـ٬ٮرٚ :ٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف إ٣ربة ثةٵ٠سؿ ٍٗ ٨٦ل ْ٩ؿ إٌف اُ٣ؿَٚل.
(*) ٕٚىل ٬ؾا ٣ٮ أقة٦٭ة أظؽ ٍٔص م٭ؿ نا زٛ٤ٔ ٥٭ة م٭ؿ نا ز ٥أقة٦٭ة ً٦ل ثٕؽ ذ ٟ٣ا٣ن٭ؿ  ٢٬ٱجُ٢
اٙلٮؿ اٵكؿ ثً١ل ٫٣كٱكذٞج ٨٦ ٫٤أكؿ ا٣سةٌل ،أك ٱ ¬ٰ٘٤م٭ؿ نا  ٨٦أكؿ اٙلٮؿ اٵكؿ؟ ٝةؿ يف
=

 :اػذٛ٤ٮا( )4يف ا٣ذ ٨٦ ٨١٧إػؿاج ا٣ـ٠ةة إٌف ٦كذعٞ٭ة ثٕؽ ً٠لؿ
اٙلٮؿ أك ثٕؽ اقذعىةد ا٣ـرع كٱجةق ،)4(٫ك٠ؾا يف ا٣ذ ٨٦ ٨١٧ظىؽق()2
كدٱةقذ ،٫كٓلٲٲـ اٙلت ك٠ٲ ،٫٤كظٌٮر ٦كذعٚ -)2(٫ٞضٕ ٢اٛلؤٱؽ ثةٓص ذٟ٣
َشَ نة يف كصٮب ا٣ـ٠ةة؛ ًٚل د ٨٦ ٙ٤اٛلةؿ ٝجً٠ ٢لؿ ذٚ ٟ٣ٺ ٨لء ٔ٤ٲٚ )5(٫ٲ،٫
ك٦ة ث ٫٪٦ ٰٞزٌ٠ةق إف ٩ ٢٧٠ىةث نة .كصٕ )4(٫٤أثٮ َة٣ت َشَ نة¬ يف ًًلف ز٠ةة ٦ة
دٝ ٙ٤ج ٫٤ثٍ٘ل Òدٛؿٱٍ(ٚ ،)1ٺ ٱٌ٪٧٭ة ،كٱـ٦ ٰ٠ة ث ٰٞك٣ٮ  .¨٢ٝكٝةؿ أثٮ إ٣جةس:
إٍٗ ٫٩ل َشط ٚٲ٭ًل( ،)1ثِ ٢لت ز٠ةة ٦ة ث ٰٞك٦ة د ٙ٤ثٕؽ اقذعىةد ا٣ـرع أك
إدراؾ ا٣س٧ؿ ،أك ٌ٦ص اٙلٮؿ يف ٍٗل ٦ة أػؿصخ اٵرض(.)1
دٕ٤ٲ ٜا٣ذعؿٱؿٝ :ةؿ قٲؽ٩ة :ٱأيت اٚلٺؼ يف ٦كأ٣ح ا٣ـرع إذا زرع يف أكؿ اٙلٮؿ ز٤ر ٩ىةب،
كيف آػؿق ٩ى٩ ٙىةب ،كيف أكؿ ا٣سةٌل ٩ى ٢٬ -ٙٱٌ ٥ا٣س٤ر إٌف ا٪٣ى ٙأك ا٪٣ى ٙإٌف
ا٣س٤ر ٚذضت¬؟ كٝؽ ٔؿض ٬ؾا ٔىل قٲؽ٩ة ظكٚ ª ٨أٝؿق.
(*)  ٢ٕ٣اُ٣ؿؼ ٦ة ٹ ٱٕٲل اٙلٲٮاف إٹ ث٩( .٫ضؿم) .كٝٲ :٢ك٣ٮ قةٔح .)Í( .كٝٲ:٢
زٺزح أٱةـ يف َ ٢٠ؿؼ .كٝٲ :٢ٱٮـ.
( )4أم :ا٣كةدة.
( ُٙٔ )4دٛكٍلم.
(*) ك٠ؾا دؿ ٫٠يف ا٘لؿف اٛلؽة اٛلٕذةدة ٹ ٱ١ٮف دٛؿٱُ نة.)Í( .
( )2وٮاب إ٣جةرة :كا٣ذ٬ ٨١٧ٮ ظىؽ اٙلت ..إ٣غ.
يف اٛلض٤ف٬ .ؾا يف اٛلُصؼ ،كأ٦ة اٛل١ٲةؿ كاٛلٲـاف ٚٲٕذرب ٚٲ٭ًل اٛلٲ،٢
( )2يف اٛلٲ .٢كٝٲ¬ :٢
كاٛ٣ؿؽ أف اٛلُصؼ ٠ةٍ٣صٱ( .ٟذ٦ةرم) (.)Í
(ٝ )5ٲ :٢ك٣ٮ ٠ةف ٬ٮ اٛلذ ،ٙ٤كٝٲ :٢ث ٢ٱٌ ٨٧ز٠ةة ٦ة أد( .٫ٛ٤ثؿ٬ةف).
( )4أم :ا٣ذ.٨١٧
( )1وٮاب إ٣جةرة :كصٕ ٫٤أثٮ َة٣ت َشَ نة يف ًًلف ز٠ةة ٦ة د ٙ٤ثٕؽق ،كٹ ٱٌ٦ ٨٧ة
دٝ ٙ٤ج ٫٤ثٍ٘ل دٛؿٱٍ ،كٱـ٦ ٰ٠ة ث ٰٞك٣ٮ ٢ٝ؛ ٵص ٢ٱكذٞٲ ٥اٛلٕ٪ٯ ،كآص أٔ.)Í( .٥٤
( )1أم :يف ا٣ٮصٮب كاًٌ٣لف .كظضذ٦ ٫ج٪ٲح ٔىل أو ٫٤أف ا٣ـ٠ةة ثٕؽ كصٮُلة د٪ذ ٢ٞإٌف
ا٣ؾ٦ح كإف ًف ٱذ٠ ٨١٧ةُٛ٣ؿة( .ثكذةف).
( )1إذا ٠ةف ٩ىةث نة.

¬ :كٱٌ ٨٧اٛلة ٟ٣ز٠ةة ٦ة د ٙ٤أك رسؽ أك ٗؿؽ ثٕؽ كصٮُلة كا٣ذ٨١٧
 ٨٦إػؿاص٭ة( ،)4ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح( .)4كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱٌ٪٧٭ة إٹ ثٕؽ
َ٤ت اٷ٦ةـ ٜلة أك ثٕؽ ٌ٦ص ظٮؿ آػؿ(.)2
 :إذا أد ٙ٤ا٘٣ةوت اٛلةؿ( )2ثٕؽ اٙلٮؿ( )5كٝج ٢ا٣ذ ٨٦ ٨١٧اٷػؿاج
ز ٥أػؾ اٛلةًً ٟ٣ل )4(٫٩ثٕؽ ظٮؿ آػؿٚ :إف ٠ةف اٛلةؿ ً٦ل ٱج٪ٯ ظٮؿ ثؽٔ ٫٣ىل ظٮؿ
٦جؽ٠ ٫٣ةٌٛ٣ح كا٣ؾ٬ت كأ٦ٮاؿ ا٣ذضةرة ك٩عٮ٬ة(ٕٚ )1ىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ِلت
ا٣ـ٠ةة ٛلة ٝج ٢اٷدٺؼ كٛلة ثٕؽق  ٞ٤ُ٦نة( ،)1كٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس كأيب َة٣ت¬
ِلت ٛلة ٝج ٢اٷدٺؼ( ٞ٤ُ٦ )1نة( ،)40كٛلة ثٕؽق إف ٠ةف راصٲ نة  ،٫٣ٹ إف ٠ةف آٱك نة.
اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙإٹ أف ٱؤػؿ ٘٣ؿض أ( .٢ٌٚثؿ٬ةف) .كّة٬ؿ ٠ٺـ
¬
( )4ٵ١لة ِلت ٚٮر ناٝ ،ةؿ
أ ٢٬اٛلؾ٬ت ػٺ.٫ٚ
( )4ٵ١لة ٔىل ا٣رتاػٰ ٔ٪ؽق.
(*) ظضذ٪ة أف اٵكا٦ؿ اٛلُٞ٤ح ٛ٤٣ٮر ،كأ١لة ٔجةدة دؤدل  ٢٠ق٪ح ١ٚة٩خ ٔىل اٛ٣ٮر ٠ة٣ىٮـ
كا٣ىٺة .كظضذ ٫أف اٛلٞىٮد قؽ ػٺت اٞٛ٣ؿاء ،ك٬ٮ ظةو ٢يف ٕلٲٓ اٵكٝةت .ك٠ٺ٫٦
٬ؾا يف ا٣جةَ٪ح ،ك٠ؾا اْ٣ة٬ؿة ٝج٤َ ٢ت اٷ٦ةـ ٜلة ،كثٕؽق ٔ ٫٪ركاٱذةف( .ثكذةف).
( )2كا٣ؾم ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص :إٹ ثٕؽ َ٤ت اٛلىؽؽ أك اٛلكذع ٜأك ثٕؽ ٌ٦ص ظٮؿ آػؿ.
(*) كأذرب ٌ٦ص اٙلٮؿ ٝٲةق نة ٔىل كصٮب ٚؽٱح ا٣ىٮـ ثٌ٧ص اٙلٮؿ ً٠ل قٲأيتَ( .شح ُلؿاف).
( )2أك أػؾق كًف ٱذ.٫ٛ٤
( )5يف ٱؽ ٦ة.)Í( .٫١٣
( )4أك رد إ٣ٲ ٫ثٕٲٔ ٫٪ىل اٵوط.)Í( .
(٦ ٢٠ )1ة ز٠ةد ٫رثٓ إٍ٣ص.
( )1قٮاء ٠ةف راصٲ نة أك آٱك نة.
(*) ٵ ٫٩ٹ ٱنرتط ا٣ؿصةء يف ا٣ؽٱ.٨
( )1ٵف ا٣ؽٱ ٨٦ ٨ا٣ذة( .ٙ٣ز٬ؿة ثْٛ٤٭ة).
( )40كإف اػذ ٙ٤ا٣ٮص٪ٔ ٫ؽً٬لٚ ،أثٮ إ٣جةس ٱٞٮؿ :ٹ٩ذٞة ٫٣إٌف ا٣ؾ٦ح ،كأثٮ َة٣ت ٱٞٮؿ:
ا٣ذَ ٨١٧شط يف اٵداء.
(*) قٮاء ٠ةف راصٲ نة أك آٱك نة.)Í( .

كإف ٠ةف اٛلةؿ ً٦ل ٹ ٱج٪ٯ ظٮؿ ثؽٔ ٫٣ىل ظٮؿ ٦جؽ ٰٛٚ ٫٣اٙلجٮب ٹ ٣لت٨ Êلء ٛلة
ثٕؽ اٷدٺؼ  ٞ٤ُ٦نة( ،)4كِلت ٛلة ٝج٪ٔ ٫٤ؽ¬ أيب إ٣جةس كأيب َة٣ت( ،)4ٹ ٔ٪ؽ
اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كيف ا٣كٮاا ٥ك٦ة ٹ ٱ١ةؿ  ٨٦ا٣سًلر كا٣جٞٮؿ ك٩عٮ٬ة ِلت ٛلة ٝج٢
اٷدٺؼ ٔ٪ؽ أيب إ٣جةس Éكأيب َة٣ت ،ٹ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كأ٦ة ٛلة ثٕؽق ٚذضت ٔ٪ؽ
اٛلؤٱؽ ثةٓص  ٞ٤ُ٦نة( ،)2كٔ٪ؽ أيب إ٣جةس Éكأيب َة٣ت إذا ٠ةف راصٲ نة ،ٹ إف ٠ةف آٱك نة .٫٪٦
 :كٹ ٣لـئ إػؿاج ا٣ـ٠ةة إٹ  ٓ٦ا٪٣ٲح¬( ٨٦ )2اٛلة ٟ٣اٛلؿمؽ( )5أك ٨٦
ٱٞٮـ ٞ٦ة٠ ٫٦ة٣ٮٍف

كا٣ٮ٪ل()4

كاٷ٦ةـ ك٦أ٦ٮر ،)1(٥٬ػٺؼ اٵكزأٰ(.)1

كٹ ثؽ ٪٤٣ٲح ٦ ٨٦ذٕ :ٜ٤إ٦ة دك٤ٲ ٥كإ٦ة ٝٮؿ٠ ،ٮ٬جخ( )1أك ٩ؾرت أك دىؽٝخ
أك ١٤٦خ أك أػؿصخ( )40أك دٕٚخ ،أك ٌٝٲخ ظٲر ٹ دٱ٤ٔ ٨ٲٓ٦ ،)44(٫
( )4كذ ٟ٣ٵف اٙلت ٱٌ ٨٧ث٧س ،٫٤كدٱ ٨اٙلت ٹ ز٠ةة ٚٲ ٫إذا ًف ٱ٤٣ ٨١ذضةرة .كِلت ٛلة
ٝج ٢اٷدٺؼ ٔ٪ؽ أيب َة٣ت كأيب إ٣جةس ،ٹ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص؛ ٵف إ١٦ةف اٵداء ٔ٪ؽق
َشط يف ا٣ٮصٮب( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4ٵ١لة ٝؽ كصجخ ٔ٪ؽً٬ل ٚذٛ٤خ ثٕؽ ا٣ٮصٮب ،كٝؽ أػؾ ًًل١لة  ٨٦ا٘٣ةوت.
( )2ٵف اٛلذٝ ٙ٤ٲِ ٰ٧لت ٚٲ ٫اٞ٣ٲ٧ح ،كاٞ٣ٲ٧ح  ٨٦أظؽ اٞ٪٣ؽٱٚ ،٨ٮصجخ ٣ؾ.ٟ٣
( )2يف ا٣جعؿٚ :ؿع ¨ :كٱ ٰٛ١أف ٱؿٱؽ ُلة ز٠ةة ٦ةٚ ،٫٣إف أراد٬ة ز٠ةة كأَ ٜ٤أصـاق .اٛلكٕٮدم :ٹ.
كٹ كصٚ .٫٣ ٫إف ٩ٮل وؽٝح كأًَ ٜ٤ف ِلـ؛ ٣رتدد٬ة ثَل اٛ٣ؿض كاٚ .٢ٛ٪٣إف دىؽؽ ثًل ٫٣كًف
ٱ٪ٮ ا٣ـ٠ةة ًف ِلـق ٤٣رتدد( .ثعؿ ث.)٫ْٛ٤
(*) ك٣ٮ أػؿج ا٘لـء Êإ٣ةَش٠ ،ة٣ىٺة يف آػؿ ا٣ٮٝخ.
( )5ك٣ٮ أػؿج ا٣ك١ؿاف إٌف اٍٞٛ٣ل أك ثٲخ اٛلةؿ ًف ِلـق¬ .ككصت ٔىل اٍٞٛ٣ل ا٣ؿد.)Í( .
( )4ك ٨٦و٤ط.)Í( .
( )1أ٦ة ٦أ٦ٮر ٍٗل اٷ٦ةـ ٛٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵ ٫٩ك٠ٲ ،٢كقٲأيت ا١٣ٺـ ٚٲ.٫
( )1ك ظضذ ٫أ١لة دٱ ٨يف ذ٦ح وةظت اٛلةؿ ٚٺ دٛذٞؿ إٌف ٩ٲح ٠ة٣ؽٱ ٨اٛلٌٞص( .ثكذةف).
( )1كٱٞجٌ .)Í( .٫ك٠ةف اٞ٣جي يف ٝل٤ف ا٣ذ٤٧ٲ .ٟكٹ ثؽ أف ٱ١ٮف ٕ٦ٲ ٪نة يف ا.)Í( .٢١٣
(ّ )40ة٬ؿ اٵز٬ةر كَشظ ٫أ ٫٩ٹ ثؽ ٓ ِٛ٣ ٨٦ل٤ٲ ،ٟكٹ ٱ« ٰٛ١أػؿصخ».)Í( .
( )44ك٠ؾا ظٲر ٔ٤ٲ ٫دٱ٨؛ ٵف ا٪٣ٲح دُصؼ ا.)Í( .ِٛ٤٣

ـ٠ةة يف ا.)4(٢١٣
٩ٲح ا٣ػ Ê
¬ :كٱىط دٞؽٱ ٥ا٪٣ٲح ٔىل اٷػؿاج ظٲر اٛلؼؿج ا٣ٮ٠ٲ ٢كا٪٣ٲح ٨٦
اٛلٮ ،٢٠كٱىط  ٫٪٦د٘ٲٍل ٩ٲذ ٫إٌف ظ ٜآػؿ(ٝ )4ج ٢إػؿاج ا٣ٮ٠ٲ .)2(٢كأ٦ة ظٲر
كػؿص ٫أثٮ َة٣ت
اٛلؼؿج اٛلةٞٚ ٟ٣ةؿ اث ٨اٚل٤ٲ ٢كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط،
ٌ
ٞ٤٣ةق :٥إ٣ ٫٩لٮ¬ز دٞؽٱ٧٭ة أٱٌ نة( ،)2كٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ كا١٣ةيف ،كػؿص ٫أثٮ َة٣ت
٤٣٭ةدم  :#إ ٫٩ٹ ٱىط دٞؽٱ٧٭ة(.)5
¬ ٨٦ :أ٦ؿ ٍٗلق ثإػؿاج ز٠ةدً ٫ف ٱ٤٣ ٨١ٮ٠ٲ ٢أف ٱٌٕ٭ة يف ٛ٩ك،)4(٫
إٹ إف ٚٮً )1(٫أك ٝةؿًٕ :٭ة ٚٲ ٨٧مبخ صةز( ،)1ػٺؼ ا٣نة ،ٰٕٚثؼٺؼ
( )4كٱ ٫١٤٧اٍٞٛ٣ل ثةٞ٣جٮؿ[ ]4يف ا ،٢١٣كأ٦ة صٮاز دُصٚ ٫ٚٲٝ ٫جٝ ٢جٌ ٫٤ٕ٤ٚ ٫ٱ١ٮف ٔىل
اٚلٺؼ يف اٜلجح ٝجٝ ٢جٌ٭ة٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة).
(*) كٹ ثؽ أف ٱ١ٮف ا٘لـء اٛل٤ٕ٦ ٟ٤٧ٮ ٦نة ٕل٤ح كدٛىٲٺن ٠ةٛلجٲٓ( .إ٦ٺء).
( )4أك ٌٝةء دٱ ٨أك ٩عٮق.ا٬ػ ٦ة ًف ٱ ٨١ا٘لـء إ٣ةَش ٚٺ ٱىط ا٣ذ٘ٲٍل.)Í( .
( )2ٹ ظة ¬٫٣أك ثٕؽق ٚٺ دذٍ٘ل ً٠ل ٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ،ك٦س ٨ٔ ٫٤اٛلٛذٰ٤ٚ .)Í( .ٮ ا٣ذجف
ٲضـأً ٫ل ٩ٮاق آػؿ نا،
¬
٩ ٢٬ٮل ٝج ٢اٷػؿاج أك ثٕؽق ٚٲعذ ٢٧أف اٵؤ ٢ؽـ اٷػؿاج ٚ
ك٤لذ ٢٧أف اٵو ٢ا٣ٮصٮب ٚٺ ٣لـا ،٫٪ٔ ٫ث ٨ٔ ٢اٵكؿ ،ك٤لذ ٢٧أف ٱأيت اٚلٺؼ ثَل
اٜلةدم كاٛلؤٱؽ ثةٓصٚ ،ةٜلةدم ٱٕذرب اٵو ٢ا٣سةٌل ك٬ٮ ا٣ذك٤ٲ ،٥كاٵؤ ¬٢ؽ ،٫٦كاٛلؤٱؽ
ثةٓص ٱٕذرب اٵكؿ ك٬ٮ ا٣ٮصٮبٚ ،ٺ ٣لـا ٨ٔ ٫ا٣سةٌل ،ث ٨ٔ ٢اٵكؿ.
(ٝ )2ٲةق نة ٔىل صٮاز ا٣ذٮ٠ٲ ٢ثإػؿاص٭ة ،كذ٦ ٟ٣كذ٤ــ ٣ذٞؽـ ٩ٲح اٛلةَ( .ٟ٣شح ُلؿاف).
( )5ٵ١لة ٔجةدة ٦ٮًٮٔح ٤٣ذُ٭ٍل  ٨٦اٷزٚ ٥ذ١ٮف ٞ٦ةر٩ح ُ٠٭ةرة اٙلؽث٪٤ٝ .ة :اُ٣٭ةرة
كو٤ح إٌف ٍٗل٬ة ٹ دؽػ٤٭ة ا٪٣ٲحٚ ،ةٚرتٝة( .ثكذةف).
( )4ٵف  ٜ٤ُ٦اٵ٦ؿ ثة٣ذُصؼ ٹ ٱذ٪ةكؿ اُ٣صؼ يف ٛ٩ك( .٫وٕٲرتم).
( )1أك ٔؿؼ ٝ ٨٦ىؽق .أك صؿل ٔؿؼٗ( .ن.)Í( )٥
( )1ظٲر ٱىط اُ٣صؼ.)Í( .
(*) أ٦ة أوٮ ٫٣كٚىٮٚ ٫٣ٲضٮز ك٣ٮ ٍٗل ٛ٦ٮض.)Í( .

-------------------------

[ٚ ]4ٮر نا يف اٛلض٤فٝ Éج ٢اٷٔؿاض.

كٍف ا٣ٲذٲ ٥ك٩عٮق  ٫٤ٚكًٓ ز٠Êةد ٫يف ٛ٩ك .)4(٫كإف ك ٢٠ازَ٪ل ثإػؿاص٭ة صةز أف¬
ٱٌٕ٭ة أظؽً٬ل يف ا٣سةٌل(.)4
¬ :ك٣ٲف ٔىل ا٣ٮ٠ٲ٩ ٢ٲح ،ث٣ ٢ٮ ٩ٮا٬ة ٔٛ٩ ٨كً ٫ف ٱِص( .)2كدىط¬
ا٪٣ٲح  ٨٦ا٣ٮ٠ٲ ٨ٔ ٢اٛلٮ ٢٠إذا أ٦ؿق ُلة ،ػٺؼ زٚؿ كأيب ِ٦ص ،كوٮرة ذ ٟ٣أف
ٱٞٮؿ ٍ٘٣لق :أػؿج ٬ؾا اٛلةؿ ٔ ٨ثٕي ٦ة ٔيل  ٨٦اٙلٞٮؽ كٔٲ ٫٪أ٩خ.
¬ٝ ٨٦ :ةؿ٦ ٢٠« :ة أػؿص ٫أ٬يل ٦ ٨٦ةٍف إٌف اٞٛ٣ؿاء ٚ٭ٮ  ٨٦ز٠ةيت»
٠ةف ذ ٟ٣دٮ٠ٲٺن ٵ ٫٤٬ثةٷػؿاج ٔ ،٫٪ك٠ؾا إذا ٝةؿ٦ ٢٠« :ة أػؾق اٞٛ٣ؿاء ٨٦
٦ةٍف ٚ٭ٮ  ٨٦ز٠ةيت» ٠ةف ذ ٟ٣دٮ٠ٲٺن ٍٞٛ٤٣ل ا٣ؾم ٱأػؾق( ٫٪١٣ ،)2ٹ ثؽ ٥٤ٔ ٨٦
ا٣ٮ٠ٲ٪ٔ ٢ؽ٩ةٚ ،ٺ ٣لـئ¬ ظٲر ص٭ ٢ذ ،ٟ٣ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب
ٱٮق ٙكٞل٧ؽ.
 ٨٦ :أػؿج ٦ةٹ ن إٌف ٍٞٚل أك أ٦ؿ ٍٗلق ثإػؿاص ٫ك٩ٮل أًٔ ٫٩ل ٔ٤ٲ٨٦ ٫
ظٞٮؽ آص دٕةٌف ٚإف ٠ةف ا٣ؾم ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ص٪ف كاظؽ أصـأ ٔ ،Ê٫٪كإف ٠ةف ظَٞل
( )4ظٲر ٱىط اُ٣صؼ.)Í( .
(*) ٵف كٹٱذ ٫أٝٮل.
( )4ٵف اٛلٞىٮد اصذًلٔ٭ًل يف ا٣ؿأم ،كٝؽ ظى.٢
(*) إف ًف ٱنرتط اٹصذًلع؛ ٵ١لًل ث٧سةثح ا٣ٮ٠ٲ ٢ا٣ٮاظؽ ٚٺ ٱُصؼ أظؽً٬ل يف اٳػؿ .كٝٲ:٢
ٔربة ثةٍ٣صط؛ ٵف اٛلؿاد اصذًلٔ٭ًل يف ا٣ؿأم٤ٚ ،٭ًل اُ٣صؼ.)Í( .
ٹ ¬
( )2ثؼٺؼ ك٠ٲ ٢ا٣ـكج إذا ًف ٱٌ ٙا٣ٮٍف أك ك٠ٲ ٫٤إٌف اٚلةَت.
ٜل ٥اٵػؾ ٍٗ ٨٦ل إذف؛
(٤ٝ )2خ :ك٬ؾا ٱٞذٌص ٣ٮ ق ٓ٧اٞٛ٣ؿاء ٝٮ٦ :٫٣ة أػؾق إ٣غ صةز Ê
ٵ١لٝ ٥ؽ وةركا ك٠ٺء ،كٔ٧٤ٮا ذ .ٟ٣كٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف ا٣ٮ٠ة٣ح  ٨٦ظٞ٭ة أف د١ٮف ٦ذٞؽ٦ح
ٔىل ا ،٢ٕٛ٣ك٬ؾق ٞ٦ةر٩ح؛ ٵٝ ٫٩ؽ صٕ ٢اٵػؾ َشَ نة يف إٞ٩ةد ا٣ٮ٠ة٣ح .كاٵٝؿب أف ٬ؾق
ا٪٣ٲح ٹ دىط؛ ٵ ٫٩إف أراد اٷثةظح ًف ِلـ  ،كإف أراد ا٣ذ٤٧ٲٚ ٟ٭ٮ ٞ٦ٲؽ ثٍصط ،ك٬ٮ ٹ
ٱىط٤ٝ .خ :ٱ١ٮÊف ً٪٧ٲ نة ،ك ٢ٕ٣ذ ٟ٣دٛٮٱي؛  ٨٧ٚز٧ح رصؼ يف ٛ٩ك١ٚ ،٫ة٣ذ٤٧ٲٟ
ا ،ٰ٪٧ٌ٣كا٣رتدٲت ذٛ٦( .ٰ٪٬ذٰ  )ªك(.)Í

ٟلذَٛ٤ل أك ظٞٮ ٝنة ٟلذٛ٤ح ٠ـ٠ةة( )4كٍٔص كُٚؿ كٛ٠ةراتٚ :إف ٩ٮاق ٔ ٨أظؽ٬ة
ٍٗ ٨٦ل دٕٲَل أك ٔ ٨أكصت ظ٤ٔ ٜٲ٪٦ ٫٭ة ًف ٣لـا¬ ،٫ػٺؼ ا٣نة ٰٕٚكاٷ٦ةـ
٤لٲٯ( ،)4كإف ٩ٮاق ٔ٪٭ة ا٘ل٧ٲٓ أك ًٔل ٔ٤ٲٕ ٫ل٤ح ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ
كأثٮ ِ٦ص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٣لـا ٫إٹ أف ٱ٧ٲـ ثة٪٣ٲح ٦ة  ٢١٣ظ٪٦ ٜ٭ة ،كٝةؿ أثٮ
َة٣ت كا٘لؿصةٌÉل كاٞ٣ة٬ل زٱؽ كا٣نة :ٰٕٚث٣ ٢لـا ٫كٱ ٢٠ ٨ٔ ٓٞظ٪٦ ٜ٭ة
ثٞؽرق ٱٞكٍ ثٲ٪٭ة إف ذ٠ؿ( )2أك ٔؿؼ ٝؽر٬ة( ،)2كإف ًف ٕٚىل ٔؽد٬ة(٤ٚ .)5ٮ ٠ةف
ٚٲ٭ة ٛ٠ةرة ك٠ةف ٝكُ٭ة دكف وةع ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٹ ٣لـا ٫إٹ Êأف ٱٮٚٲ ،٫كٝةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ ٫٩ٱ١ٮف ٝكُ٭ة()4وةٔ نة ظذٯ ٣لـئ .ك١٬ؾا إذا ٠ةف
اٛلؼؿج كاظؽان ٔ٨

مؼىَل()1

٤ ٢٬لذةج إٌف ا٣ذ٧ٲٲـ ثة٪٣ٲح ٚٲًل ٥لؿج ٔ٢٠ ٨

كاظؽ أـ ٹ ٚ٭ٮ ٔىل اٚلٺؼ اٵكؿ(.)1
¬ ٨٦ :أػؿج ٦ةٹن ٔ ٨ز٠ةد ٫أك ُٔٚ ٨ؿد ٫ثة٣ذؼٲٍل ًف ٣لـق ٔ ٨أ٦لًل(،)1
كٹ ٱ١ٮف  ٫٣اقرتصةٔ ٨٦ ٫اٍٞٛ٣ل.
( )4اٛلؿاد ثة٣ـ٠ةة ٔ٪ؽ ٥٬رثٓ إٍ٣ص.
(ً٠ )4ل قٲأيت ٜلًل يف ٛ٠ةرة اْ٣٭ةر٪٤ٝ .ة :ٹ ِلـئ ٕ٣ؽـ ا٣ذٕٲَل( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2أم :ا٣ذٞكٲٍ.
( )2أم ٢٠ :ص٪ف ٪٦٭ة.
( )5ٱٕ ٰ٪ظٲر ٔؿؼ ٔؽد٬ة ٹ دٛىٲ ٢٠ ٢ص٪ف ٪٦٭ة.
(٠ )4ٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط ٝٮم إف ٔؿؼ اٞ٣ىؽ ،كإٹ ١ٚٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨أكٌفٛ٦( .ذٰ).
( )1ك٠ٺق أف ٥لؿج ٔ٪٭ًلَ( .شح أز٬ةر).
( )1ٱٕ :ٰ٪ثَل اٛلؤٱؽ ثةٓص Êكأيب َة٣ت كا٘لؿصةٌل ،كٝؽ أمةر إٌف ٬ؾا اٛلؤ ٙ٣يف دٕ٤ٲٔ ٫ٞىل
ا٣ذؾ٠ؿة ،كذ٠ؿق يف ا٣ـ٬ٮر.
(*) ٹ ٤لذةج ٔىل اٛلؼذةر.Ê
( )1ٱٕ :ٰ٪ٵص ٢ا٣ذؼٲٍل كا٣رتدد ،كٹ ٱؿِلٕ ٫ٵٝ ٫٩ؽ دٞؿب ث ،٫ثؼٺؼ ٦ة ٣ٮ ػٍل ثَل
ا٣ـ٠ةة كا٣ؽٱٚ ٨إ ٫٩ٹ ٱ ٨ٔ ٓٞكاظؽ ،كٹ ٱ ٫١٤٧اٛلؽٚٮع إ٣ٲ( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

 :كإف أػؿج ٔ ٨ز٠ةة ٦ة ٫٣إف ٠ةف ثةٝٲ نة كإٹ  ٨ٕٚاُٛ٣ؿة أك ٩عٮ٬ة وط،
ٚإف ثةف  ٫٣ثٞةء اٛلةؿ Êأك د ٫ٛ٤ثٕ ٥٤أك ّ ٢٧ٔ )4(٨ثعكج ،Ê٫كإف ا٣ذجف ٔ٤ٲ٣ ٫ـ٫٦
اٵو ٢ثٞةء اٛلةؿ٤ٚ .ٮ ٩ٮاق ٔ ٨ز٠ةد ٫إف ٠ة٩خ كاصجح ٔ٤ٲ)4(٫
¬
إػؿاج اُٛ٣ؿة؛ ٵف
كإٹ  ٨ٕٚاُٛ٣ؿة كا٣ذجف ٔ٤ٲ ٫ا٣ٮصٮب ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٱ٤ـ ٫٦إػؿاÊج
اُٛ٣ؿة أٱٌ نة؛ ٵً ٫٩ف ٱذع ٜٞقٞٮَ٭ة ٔ ،٫٪كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٱ٤ـ)2(٫٦؛ ٵف
اٵؤ ٢ؽـ كصٮب ا٣ـ٠ةة .ك١٬ؾا ٣ٮ ٝةؿ ٨ٔ« :ز٠ةيت إف ٠ة٩خ كاصجح كإٹ ٨ٕٚ
ا٣ؽٱ ٨ا٣ؾم ٔيل» كا٣ذجف كصٮب ا٣ـ٠ةة ٔ٤ٲٚ ٫ٺ ُ٦ة٣جح¬ ٍٞٛ٤٣ل ثة٣ؽٱ ،)2(٨ذ٠ؿق
اٞٛ٣ٲ ٫ظك ،٨كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ث٤َ ٫٣ ٢ج .)5(٫كيف كصٮب ٌٝةأ ٫ىل
اٛلؼؿج اٚلٺؼ ثَل اٞٛ٣ٲ٭َل ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ كٱٮق.ٙ
ٚ¬ :إف ٝةؿ٬« :ؾا ٔ ٨دٱ ٟ٪إف ٠ةف ٔيل  ٟ٣دٱ ٨كإٹ  ٨ٕٚز٠ةة ٦ةٍف»
كا٣ذجف ظةؿ ا٣ؽٱً ٨ف ٱؿِلٕ ،)4(٫٪٦ ٫كٔ٤ٲ ٫إػؿاج ا٣ـ٠ةة زة٩ٲ نة إ٣ٲ ٫أك إٌف
ٍٗلق(ٔ )1ىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ(.)1
( )4كٝٲ :٢ٹ ٔربة ثة٨ْ٣؛ ٵف اٵو ٢ا٤٣ـكـٚ ،ٺ ٱك ٍٞإٹ ثٲَٞل أك ػرب ٔؽؿ؛ ٵ٫٩
ٞ٦جٮؿ يف إ٣جةدات ،كا٣ـ٠ةة ٪٦٭ة.
(ٝ )4ةؿ يف ا٘٣ٲر :كاٵكٌف يف اٍ٣صط ا٣ؾم ٱٕذرب أف ٱ١ٮف ظة٣ٲ نة ٹ ٦كذٞجٺن٤ٚ ،ٮ ٝةؿ :رصٚخ
ىط؛ إذ ٹ ثؽ  ٨٦ظٞٲٞح ا٣ذ٤٧ٲ ٟا٣ىعٲط ،كآص أٔ.٥٤
إ٣ٲ٬ ٟؾا ٔ ٨ز٠ةيت إف صةء زٱؽ ًف ٱ ¨
( )2كٝؿر اٛلٛذٰ٠ Ðٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٚ ٙٲًل ٠ةف اٵوٚ ٢ٲٔ ٫ؽـ ا٣ٮصٮب يف اُ٣ؿؼ اٵػٍل،
ك٠ٺـ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ٚٲًل اٵوٚ ٢ٲ ٫ا٣ٮصٮب ٚٲًل إذا ا٣ذجف  ٢٬اٛلةؿ ثةؽ أـ ٹ،
ٚٲ١ٮف اٵو ٢ا٣جٞةء.
( )2كاػذةر اٷ٦ةـ  #أف  ٫٣اٛلُة٣جح؛ ٵ٣ ٨٦ ٫٩ـكـ ا٣ؽٱٔ ٨ىل ٱَٞلَ( .شح أز٬ةر) ٨١٣ .إذا
َة٣ج ٫اٛلؼؿج ثة٣ؿد أك دؿؾ اٛلُة٣جح ٣ـ٦ ٫٦ة اػذةر  ٨٦أم اٵ٦ؿٱ ،٨كٞ٣ةا ٢أف ٱٞٮؿ :إف ٍٞٛ٤٣ل
أف ٱٞٮؿٝ :ؽ زاؿ  ٟ١٤٦ثٲَٞل ،كٹ ظ ٟ٣ ٜيف اٹقرتصةع٬( .ة٦ل َشح أز٬ةر).
( )5يف َشح اٵز٬ةر ٔ١ف ٬ؾق ا٣ؿكاٱح ٔ ٨اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ٚٲْ٪ؿ .ا٣ؿكاٱح ٔ ٨اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ِ٦صكب ٔ٤ٲ٭ة يف أ٠سؿ ا٪٣كغ.
( )4ٵٝ ٫٩ؽ  ٫١٤٦ثٲَٞل ٔ ٨ا٣ؽٱ ٨إف ٠ةف كإٹ  ٨ٕٚا٣ـ٠ةةٗ( .ٲر).
( )1ث٪ٲح ٍ٦صكَح.
( )1كٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٙٹ ٱ٤ـ ٫٦أف ٥لؿج ز٠ةة زة٩ٲح؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح .كّة٬ؿ
اٵز٬ةر كاٍ٣صح ػٺ.٫ٚ

¬ ٨٦ :أػؿج ز٠ةد ٫إٌف ٍٞٚل ّ ٪نة  ٫٪٦كصٮُلة ٔ٤ٲ ٫ز ٥ثةف ٔؽ٫٦
ًف ٱؿِلٕ٭ة إٹ إف ٠ةف ثٍصط ا٣ٮصٮب  ٫٤ٚا٣ؿصٮع ،كإف ٠ةف إػؿاص٭ة إٌف اٷ٦ةـ
أك اٛلىؽؽ  ٫٤ٚارِلةٔ٭ة ٦ة دا٦خ ثةٝٲح  ،٫ٕ٦كثٕؽ رصٚ٭ة يف ٦كذعٞ٭ة ٱٌ٪٧٭ة
 ٨٦ثٲخ اٛلةؿ ،ذ٠ؿق يف ا٣جٲةÊف؛ ٵف ذ٠ ٟ٣ةٚلُأ  ،٫٪٦كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ
ٱٌ)4(٨٧؛ ٵف اٛلة ٟ٣قٔ ٫ُ٤ىل ذ.ٟ٣
¬ :كٹ ٣لـم إػؿاج اٛلٕٛ٪ح ٔ ٨ا٣ٮاصجةت( )4إصًلٔ نة( ،)2كٹ إػؿاج
ا٣ؿدمء ٔ ٨ا٘لٲؽ يف اٙلجٮب كيف اٞ٪٣ٮد كٍٗل٬ة( ،)2كقٮاء ٚٲ ٫ردمء إَ٣ل
كردمء ا٘ل٪ف ٨١٣ ،يف ردمء إَ٣ل ٣لـم ثٞؽر ٦ة ٚÉٲ ٨٦ ٫اٚلة٣ه ،كا٣جةٰٝ
ٔ٤ٲ ،٫كٹ رصٮع ٔ ٫٣ىل اٍٞٛ٣ل يف ا٘٣ل كردمء ا٘ل٪ف .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لـم
ا٣ؿدمء ٔ ٨ا٘لٲؽ  ٞ٤ُ٦نة ٨١٣ ،يف ردمء إَ٣ل ٱٕذرب أف ٣لؿم ا٣ذٕة ٢٦ث ،٫كأف
ٱ١ٮف أ٠سؿق ٌٚح أك ذ٬ج نة.
¬ ٨٦ :أػؿج ٔؿً نة ٔ ٨أ٠سؿ ٝ ٨٦ٲ٧ذ ٫أصـأ ثٞؽر ٝٲ٧ذ ٨١٣ ،)5(ٍٞٚ ٫ظٲر
ّ ٨أٝ ٫٩ؽ أصـأق ٔ ٨ا ٢١٣كاٍٞٛ٣ل ٔةًف ثٕؽ ٫٦ٱ٤ـ ٫٦إػجةرق  ٨٦ثةب اٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ.
(ٝ )4ٮم إذا ق٧٤٭ة إٌف اٷ٦ةـ ٍٗ ٨٦ل ُ٦ة٣جح ،كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف ا٣جعؿ ،ك٬ٮ ا٣ؾم قٲأيت ٞٛ٤٣ٲ٫
ٱٮق ٙيف ٬ؾا ا١٣ذةب يف ٚى٦ ٢ة أػؿصخ اٵرض يف ٦كأ٣ح اٚلؿص.
( )4ككص٭ :٫أ ٫٩ٱٕذرب Éيف ا٣ـ٠ةة اٞ٣جي اٙلٞٲ ،ٰٞكٝجي اٛلٕٛ٪ح ٍٗل ظٞٲ .ٰٞكإً٩ل ٬ٮ
اقذ٭ٺؾ.)Í( .
( )2ثٚ ٢ٲ ٫ػٺؼ أيب ِ٦ص ،ذ٠ؿق يف ٠ذةب ا٣ٮ ٙٝيف ا١٣ٮا٠ت ،ك٬ٮ ّة٬ؿ ٔجةرة ا٣ذؾ٠ؿة.
(٠ )2ة٣كٮاا.٥
( )5أ٦ة ٣ٮ ثةع إ٣ؿض  ٨٦اٍٞٛ٣ل ثأ٠سؿ ٝ ٨٦ٲ٧ذ ٫كدٕٚ٭ة إ٣ٲ ٫اٍٞٛ٣ل ز ٥أرصٕ٭ة إ٣ٲ ٨ٔ ٫ز٠ةد٫
أصـأ[ ٨١٣ ،]4ٹ ٣لٮز؛ إذ ذ ٨٦ ٟ٣ا٣ذعٲ ٢ٷقٞةَ٭ة.
(*) ٣ ٨١٣ٮ َ٤ت رب اٛلةؿ  ٨٦اٍٞٛ٣ل إرصةٔ ٫٣ ٫أك ٱأػؾق ثض٧ٲٓ ا٣ـ٠ةة  ٢٬ٱسجخ ً٤٣ل ٟ٣ذٟ٣
أك ٝؽ  ٫١٤٦اٍٞٛ٣ل؟ اٛلؼذةر أٝ ٫٩ؽ  ٫١٤٦اٍٞٛ٣ل؛ ٚٺ ٱسجخ ً٤٣ل ٟ٣ارِلةٔ( .٫قًلع) (.)Í

-------------------------

[ ]4ٱْ٪ؿ.

¬ ٨٦ :أػؿج ٔ ٨ا٘لٲؽ ردٱب نة ك٬ٮ أ٠سؿ  ٫٪٦يف ا١٣ٲ ٢أك ا٣ٮزف كٝٲ٧ذ٭ًل
قٮاء ،أك أػؿج  ٨٦ا٘لٲؽ ٔ ٨ا٣ؿدمء ٝؽر ٝٲ٧ذ ٫ك٬ٮ أ ٫٪٦ ٢ٝيف ا١٣ٲ ٢أك ا٣ٮزف
ًف ٣لـا¬٫؛ ٵف ذ ٟ٣رثة( .)4كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ رثة ثَل إ٣جؽ كرث٫
ٚٲضـٱ ٫ذ.ٟ٣
٤ٚ¬ :ٮ كصجخ ٔ٤ٲٗ ٫لكح ردٱبح ٚأػؿج أرثٕح صٲؽة دكٮا٬ة ٚإف ٩ٮا٬ة ٔ٨
ا٣ـ٠ةة ا٣ذٰ ٔ٤ٲ ٫أصـأد ٨ٔ ٫أÊرثٕح كث٤ٔ ٰٞٲ ٫در ،)4(٥٬كإف ٩ٮا٬ة ٔ ٨ذ٬ت ٱكٮل
ٗلكح ردٱبح أصـأد ٨ٔ ٫ا ،)2(٢١٣كإف ٩ٮا٬ة ٔ ٨اٚل٧كح ا٣ذٰ ٔ٤ٲٞٚ ٫ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل:
ٹ ِلـا٨ ٨ٔÊ ٫لء ٪٦٭ة؛ ٵف ذ ٟ٣رثة( ،)2كٝةؿ يف ا٣جٲةف كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط:
ِلـٱ ٨ٔ ٫أرثٕح كٱجٞٯ در٤ٔ ٥٬ٲٚ .٫أ٦ة إذا أػؿج أ٠سؿ  ٨٦ا٣ٮاصت ٚإ٣ ٫٩لـا،)5(٫Ê
كٱ١ٮف ا٣ـااؽ ٛ٩ٺن ،Êكٝةؿ اٵٍ٦ل اٛلؤٱؽ كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ٹ ٣لـا٫؛ ٹػذٺط
اٛ٣ؿض ثة ٢ٛ٪٣ظٲر ا٣ـٱةدة زٱةدة ٝؽر ،ٹ زٱةدة وٛح ٚٺ ٓل.ٓ٪
¬ :كإذا أػؿج ا٣ذرب -ك٬ٮ ٦ة ٣ٲف ثِ٧صكب  ٨٦ا٣ؾ٬ت كاٌٛ٣ح٨ٔ -
ا٣ٮًط  -ك٬ٮ اٛلِصكب ٪٦٭ًل ٞٚ -ةؿ أثٮ إ٣جةس كاٞ٣ة٬ل زٱؽ :ٹ ٣لـٱ)4(٫
( )4ك٣لت ردق إٌف اٛلةٟ٣É؛ ٵف اُ٣صؼ ثةَ ٢ٵص ٢ا٣ؿثةٛ٦( .ذٰ ¦).
( )4ردئ.
( )2ك٠ؾا إذا¬ ٩ٮا٬ة ٔ ٨ا٣ٮاصت أصـت ٔ ٨اً٠ ٢١٣ل رصح ث ٫يف َشح اٵز٬ةر .كٱْ٪ؿ ٢٬
«ٔ ٨ا٣ـ٠ةة» ٦سٝ ٢ٮ ٨ٔ« :٫٣ا٣ٮاصت» ٚٲضـٱ ٨ٔ ٫ا ٢١٣كٱ١ٮف اٛلؼذةر ػٺؼ ٠ٺـ
ا٣جٲةف ،أك ٱٮصؽ ٚؿؽ؟ ٱْ٪ؿ .اٞ٣ٲةس أ٦ ٫٩سٝ ٢ٮ ٨ٔ :٫٣ا٣ٮاصت.
كٱؿِلٕ٫؛
¬
( )2ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ٱ ٟ٤٧ثةٕ٣ٮض ا٣ؾم ٬ٮ ا٣ـ٠ةة( .ثكذةف ثٝ .)٫ْٛ٤ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق:ٙ
ٵف ا٣ؿثة ٪٦ةؼ ٞ٤٣ؿثح٠( .ٮا٠ت) .كٝٲ٣ :٢ٲف  ٫٣اٹرِلةع؛ ٵف ٝؽ ٝىؽ اٞ٣ؿثح( .دٱجةج).
( )5كقٲأيت« :كٹ ثؼ٧ف ّ ٫٪اٛ٣ؿض» أ٣ ٫٩ٮ ٔؿؼ ا٣ٮاصت ٔ٤ٲ ٫أصـاق ٍٗ ٨٦ل امرتاط
ا٣ذ٧ٲٲـٚ ،ٲ١ٮف ٪٬ة ٦س.)Í( .٫٤
(*) إف ٦ٲـ ٦ة ٬ٮ ا٣ٮاصت ،كإٹ ٚٺً٠ ،ل ذ٠ؿق يف َشح اٵز ٬ةر كا٘٣ٲر يف ٝٮ :٫٣كٍ٘٣ل
ا٣ٮ٪ل كا٣ٮٍف ا٣ذٕضٲ ٢إ٣غ.
(*)  ٫٧٤ٔ ٓ٦ثأ ٫٩أ٠سؿ  ٨٦ا٣ٮاصت.)Í( .
( )4ظٲر زادت ٝٲ٧ح اٛلِصكب ،كإٹ ٚٺ كصٝ .)Í( .ٓ٪٧٤٣ ٫ةؿ قٲؽ٩ة :ك٬ٮ ٱٛ٭ ٨٦ ٥ا٣جٲةف.

٠ة٣ؿدمء ٔ ٨ا٘لٲؽ ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت كاٵٍ٦ل اٙلكَل :ث٣ ٢لـٱ ٫كٹ ظ٥١
٤٣ىٲ٘ح كاِ٣صثح .ك١٬ؾا¬ يف اٛلىٮغ إذا زادت ٝٲ٧ذ٤٣ ٫ىٲ٘ح كأػؿج ٍٔٗ ٫٪ل
٦ىٮغ ثٞؽر كز .٫٩ك١٬ؾا¬ يف ا٣ىعةح إذا أػؿج ٔ٪٭ة َ١٦صة ثٞؽر كز١لة ٓ٦
اٹقذٮاء يف ا٘لٮدة كا٣ؿداءة.
 ٫ٕ٦ ٨٧ٚ¬ :إ٩ةء ٌٚح كز٦ ٫٩ةاذةف( )4كٝٲ٧ذ ٫زٺزًلاح ٤٣ىٕ٪حٚ :إف أػؿج رثٓ
ٍٔصق ٦نةٔ نة أصـاق ،ك٠ؾا إذا أػؿج إ٩ةء ٌٚح كزٗ ٫٩لكح كٝٲ٧ذ ٫قجٕح ك٩ى،ٙ
ك٠ؾا ظٲر¬ اٷ٩ةء ردمء( )4كأػؿج ٗلكح صٲؽة دكٮل قجٕح ك٩ى ٛنة ردٱبح(،)2
ك٠ؾا إذا أػؿج ذ٬ج نة أك ٔؿً نة ٤٣ذضةرة ٱكٮل قجٕح ك٩ى نٛة( ،)2ك٠ؾا إذا أػؿج
قجٕح ك٩ى ٛنة( ٨ٔ )5ذ٬ت أك ٔٔ ٨ؿض ٤٣ذضةرة ٱكٮا٬ة(ٚ ،)4ذضـٱ ¬٫يف ذ.٫٤٠ ٟ٣
كإف أػؿج ٗلكح ك٩ٮا٬ة ز٠ةة( )1أصـأد ٫كث٤ٔ ٰٞٲ ٫درً٬لف ك٩ىٔ ٙىل ٝٮؿ أيب
إ٣جةس¬ كاٞ٣ة٬ل زٱؽ ،كٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت كاٵٍ٦ل اٙلكَل ٹ ٱجٞٯ ٔ٤ٲ٨ ٫لء.
(ٚ )4إف ٠ةف ٦ى٪ٮٔ نة  ٨٦دكف ذً ٟ٣ف ِلت¬ ز٠ةد ٫ك٣ٮ ث٘٤خ ٝٲ٧ذ٦ ٫ةاذٰ درٗ( .٥٬ٲر) .إٹ
أف ٱ١ٮف وٍلٚٲ نة Éكث٘٤خ ٝٲ٧ذ٩ ٫ىةث نة ٍٗ ٨٦ل ص٪ك( .٫وٕٲرتم ،كٗٲر) .ك ِٛ٣ا٘٣ٲر:
كظةو ٢ا١٣ٺ Êـ يف اٷ٩ةء :أف كزف اٷ٩ةء ٹ ٥ل٤ٮ :إ٦ة أف ٱج٦ ٖ٤ةاذَل أك ٹ ،إف ًف ٱجٚ ٖ٤ٺ
ز٠ةة ٚٲ ٫ك٣ٮ ٠ة٩خ ٝٲ٧ذ٦ ٫ةاذَل ،إٹ أف ٱ١ٮف وٍلٚٲ نة كث٘٤خ ٝٲ٧ذ٩ ٫ىةث نة ٍٗ ٨٦ل
ص٪كٗ( .٫ٲر).
( )4كٝٲ٧ذ ٫زٺزًلاح ردٱبح ك٦ةاذةف  ٨٦ا٘لٲؽة( .وٕٲرتم)٣ .ٲكذٞٲ ٥ا٣ذ٧سٲ.٢
( )2اٛلؾ٬ت ٹ ٣لـم؛ ٵ٩ة إذا صٕ٪٤ة ا٣ىٕ٪ح ٠ة٣ـٱةدة يف اٞ٣ؽر ٚة٣ٮاصت قجٕح ك٩ى،ٙ
كٵص ٬ ٢ؾا اْ٪٣ؿ م٠ ٟ١ٺـ ا٣جٲةف .كيف ثٕي ظٮا٨ل ا٣جٲةف ٦ة  :٫ْٛ٣ا٘لٮدة وٍلٔلًل
٠ة٣ىٕ٪ح١ٚ ،ٺـ ا٣جٲةف صٲؽ ظٲ٪بؾ ،كاٛلعٛٮظ دٞؿٱؿ ا٣جٲةف.
(*) ٚٲضـا.)Í( .٫
ٚٲضـا.٫
¬
()2
( )5صٲؽة.)Í( .
( )4أك ٔ ٨ا٣ٮاÊصت؛ ٵ٣ ٫٩لت ٔ٤ٲ ٫أظؽ اٞ٪٣ؽٱٚ ،٨ٲعٔ ٢٧ىل أ١لة  ٨٦ا٣ؾ٬ت( .وٕٲرتم).
( )1كأَ.)Í( .ٜ٤

كإف ٩ٮا٬ة ًٔل ٔ٤ٲ ٫يف اٷ٩ةء أصـأدٔ ٫ىل ٝٮؿ أيب َة٣ت( ،)4ٹ ٔىل ٝٮؿ Êأيب إ٣جةس،
ٚ ٨١٣ٲ٭ة اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ( ٢٬ )4ٱكٗ ٫٪ٔ ٍٞلكح كٱجٞٯ ٔ٤ٲ ٫درً٬لف ك٩ىً٠ ٙل
ذ٠ؿق يف ا٣جٲةف كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط أك ٹ ٱك٨ ٫٪ٔÊ ٍٞلء ً٠ل ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل .كإف
أػؿج قجٕح ك٩ى ٛنة ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظكِ :¬٨لـٱ٪ٔ ٫ؽ أيب إ٣جةس ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ
ِلـٱ٪ٔ ٫ؽ أيب إ٣جةس؛ ٵف ٚٲ٭ة رثة ،ك٣لـٱ٪٦ ٫٭ة ٗلكح ٔ٪ؽ أيب َة٣ت( ،)2كا٣ـااؽ
 .٢ٛ٩ك ٫٤ٕ٣أكٌف(.)2
¬ ٫ٕ٦ ٨٦ :دكف ٍٔصٱ٦ ٨سٞةٹن كٝٲ٧ذ٦ ٫ةاذة در ٥٬أك ا١ٕ٣ف ًف ٱ٤ـ٫٦
ٚٲ٭ة ز٠ةة إٹ أف ٱ١ٮف وٍلٚٲ نة(٤ٚ .)5ٮ ٠ةف  ٓ٦ا٣ىٍليف ٍٔصكف ٦سٞةٹن كٝٲ٧ذ٭ة
دكف ٦ةاذَل أك ا١ٕ٣ف ٣ـ٦ذ ٫ا٣ـ٠ةة ،ػٺؼ أيب ِ٦ص.
¬ :كا٣ؽٱ ٨ٹ ٱ ٓ٪٧كصٮب إٍ٣ص كاُٛ٣ؿة كا٪٣ؾر كاٛ١٣ةرة كاٚل٧ف
كز٠ةة ا٣كٮاا ،٥كأ٦ة ا٣ـ٠ةة ا٣ذٰ  ٰ٬رثٓ إٍ٣ص ١ٚؾا ٔ٪ؽ٩ة ،Êػٺؼ زٱؽ ث٨
ٔيل( )4كا٣جةٝؿ كأيب ظ٪ٲٛح كاٵٍ٦ل اٙلكَل ظٲر ٣ٲف ٦ ٫٣ة ٱٮيف ثؽٱٍٗ ٫٪ل ٬ؾا
اٛلةؿ ا٣ؾم ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة(ٝ ،)1ةؿ يف ا١٣ةيف كا٣ذؾ٠ؿة :إذا ٠ةف ا٣ؽٱ ٨ٳدَٕ٦ ٰ٦ل،
ذ٠ؿق يف ا١٣ةيف ،كٝةؿ يف اٍ٣صح :ٹ ٚؿؽ(.)1
( )4ٵ ٫٩ٹ ظ٤٣ ٥١ىٕ٪ح ٔ٪ؽق ،كا١ٕ٣ف ٔ ٨أيب إ٣جةس.
( )4يف اٛ٣ؿع اٵكؿ.
( )2كّة٬ؿ ٦ة يف َشح اٵز٬ةر ٹ ٣لـٱ٪ٔ ٫ؽ أيب َة٣ت ،كاػذةرق اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص.
( )2ٱٕ٠ :ٰ٪ٺـ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل.
ٍلٚٲ نة ث٧ؿدَل ،كٝٮاق ا٣كٲؽ ظكَل ا٣ذ٭ة .ٰ٦كٝٲ :٢ث ٢ث٧ؿة كاظؽة ،كٝٮاق ا٘لؿيب.
( )5كٱسجخ و Ê
(*) أك ٩عٮق ً٠ل ٦ؿ ،ك٬ٮ ٣ ٨٦لٕ ٢اٙل٤ٲح ٣ٺقذ٘ٺؿٚ ،ع ٫٧١ظ ٥١ا٣ىٍليف( .ظةمٲح
قعٮٍف) (.)Í
(ٞ٣ )4ٮ(( :÷ ٫٣إذا ٠ةف ٣ؿص ٢أ ٙ٣در ٥٬كٔ٤ٲ ٫أ ٙ٣درٚ ٥٬ٺ ز٠ةة ٔ٤ٲ .))٫ك٬ٮ
ٝٮؿ ا٣كٲؽ أيب ٔجؽآص ا٣ؽأٰ.
( )1كٍٗل ٦ة ٱكذس٪ٯ ٍٞٛ٤٣ل( .وٕٲرتم).
( )1يف أف دٱ ٨آص ٱ٪ٔ ٓ٪٧ؽ٥٬؛ ٵ ٢٤ٔ ٫٩يف اٍ٣صح ٝٮؿ أيب ظ٪ٲٛح« :إف ا٣ـ٠ةة ٓل ٓ٪ا٣ـ٠ةة»؛
ٵ١لة دٱ ،٨كا٣ؽٱ ٨ٱ ٓ٪٧ا٣ـ٠ةة ٔ٪ؽق٠( .ٮا٠ت  ْٛ٣نة) .ٱٞةؿ٬ :ؾا إً٩ل ٬ٮ ٝٮؿ أيب ظ٪ٲٛح:
إف دٱ ٨آص ٱ ،ٓ٪٧ٹ قةاؿ اٛلؼةَٛ٣ل ،رصح ث ٫يف ا٣ىٕٲرتم.

 :ك ٢٠دٱ ٨٦ ٨اٞ٪٣ؽٱ ٨أك ٍٗ ٨٦لً٬ل ك٬ٮ ٦ةؿ ِلةرة ِلت ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة ٦ذٯ
ٝجي(ٔ ٢٠ ٨ٔ )4ةـ ً٦ص ظذٯ ٱٞ٪ه ٨ٔ Êا٪٣ىةب ثًل ٣لت ٚٲ ٨٦ ٫ا٣ـ٠ةة .كٝةؿ
ا٪٣ةرص كأثٮ إ٣جةس كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٱٞ٪ه ٨ ٫٪٦لء ٵص ٢ا٣ـ٠ةة ،ث ٰ٬ ٢يف
ا٣ؾ٦ح ،كِلت ا٣ـ٠ةة ٔ ٢١٣ةـ ً٦ص ٔ٤ٲ ٞ٤ُ٦ ٫نة ك٣ٮ اقذ٘ؿٝذ٪ٔ ٫ؽ .٥٬كٝةؿ أثٮ
ظ٪ٲٛح :ٹ ز٠ةة يف دٱ ٨زجخ ثٍ٘ل ٔٮض( )4أك ثٕٮض ٣ٲف ثًلؿ( ،)2ك٦ة ٠ةف
ٔٮً٦ ٫ةٹن ِلت ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة( )2كصجخ ز٠ةد ،٫ك٦ة ٠ةف ٔٮً٦ ٫ةٹن ٹ ِلت ٚٲ٫
ا٣ـ٠ةة(ٛٚ )5ٲٝ ٫ٮٹف .)4(٫٣
¬ :كِلت ا٣ـ٠ةة يف ا٣ؽٱح ٦ذٯ ٝجٌخ ذ٬ج نة أك ٌٚح أك ٍٗلً٬ل(ٔ )1ٮً نة
ٔ٪٭ًل ،كٱٕذرب اٙلٮؿ ٚٲ٭ة  ٨٦ٱٮـ اٞ٣ذ ٢يف اٚلُأ؛ ٵف ٦ة ٝجٌ ٫دجَل أ ٫٩ا٣ٮاصت ٨٦
اٵو ،٢كأ٦ة يف ا٧ٕ٣ؽ ٞٚٲ٠ :٢ؾا أٱٌ نة ،Éك٬ٮ ّة٬ؿ اٍ٣صح أف ا٣ؽٱح أو ٓ٦ ¬٢اٞ٣ٮد،
كٝةؿ اٵٍ٦ل ٔيل :إ١لة ثؽؿ ٔٚ ،٫٪ٲ١ٮف ا٣ذعٮٱٚ ٢ٲ٭ة  ٨٦ٱٮـ إٛ٣ٮ ٔ ٨اٞ٣ٮد.
ٚإف ٝجٌخ  ٨٦قةاؿ اٵو٪ةؼ ٚٺ ٨لء ٚٲ٭ةٛ Êلة ً٦ص(.)1
 :كإذا أثؿأ ٗؿٱ ٨٦ )1(٫٧ا٣ؽٱ ٨ا٣ؾم كصجخ ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة ٣ـ)40(¬٫٦
( )4ٱٕ :ٰ٪كصٮث نة ٌ٦ٲ ٞنة ٦ذٯ ٝجي ،كٝج ٢اٞ٣جي كاصت ٍٗل ٌ٦ٲ.ٜ
(٠ )4ة٪٣ؾر ك٠ةٛلٍلاث ك٠ة٣ٮوٲح ك٩عٮ٬ة.
(٠ )2ةٛل٭ؿ ك٩عٮق.
(٠ )2ك ٓ٤ا٣ذضةرة.
(٠ )5ة٣ؽار ك٩عٮق.
( )4أظؽً٬ل :ٹ ٣لت ٚٲ .٫كا٣سةٌل٣ :لت إذا ٝجي ٩ىةث نة٠( .ٮا٠ت).
( )1ك٣ٮ ٠ةف  ٨٦أم أ٩ٮاع ا٣ؽٱح .)Í( .كيف ظةمٲحً٦ :ل ٣ٲف  ٨٦أوٮؿ ا٣ؽٱح( .قعٮٍف).
كا٣ذٛىٲ ٢يف اٷثؿاء ٪٦٭ة ٠ة٣ذٛىٲ ٢يف اٞ٣جي.)Í( .
( )1ٵ ٫٩ٱنرتط ا٣كٮـ Éيف اٛل ،ٟ٤كٹ قٮـ ٪٬ة.
( )1أك أك٩ل .)Í( .٫٣
(ٝ )40ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :كٱ٤ــ  ٨٦صٕ٤٭ة ٦ذٕٞ٤ح ثةَٕ٣ل أف ٹ ٱىط ا٣رباء ٝ ٨٦ؽر ا٣ـ٠ةة.
كٝٲ :٢ٱربأ  ٨٦ا ،É٢١٣ك٦نةر٠ح اٞٛ٣ؿاء ٍٗل ظٞٲ.ٰٞ

ز٠ةد ،٫ٵف ا٣رباء ٠ةٞ٣جي ،ك٣ٮ ٠ةف ٔىل ٍٞٚل ك٩ٮاق ٔ ٨ز٠ةدٚ ٫ٺ ٣لـا،)4(٫Ê
ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح( ،)4كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص( )2كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص:
دك ٍٞا٣ـ٠ةة  ٞ٤ُ٦نة ،كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ِ٦ص كاٞ٣ة٬ل ٱٮق ٙأ١لة
دجٞٯ ٔىل ا٘٣ؿٱ٥ ٥لؿص٭ة إٌف اٛلة ،ٟ٣أك إٌف اٍٞٛ٣ل ثإذ ،٫٩أك إٌف اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ
ٔ ٨اٛلة.ٟ٣
¬ ٫٣ ٨٦ :أ ٙ٣درٔ ٥٬ىل ٍٗلق كً٦ص ٔ٤ٲ٭ة ظٮؿ ز ٥وة٣ط ٔ٪٭ة
ثٕؿض ٱكٮل ٗلكح كٍٔصٱ ٨در ٬نًل ٣ـ ٫٦إػؿاج ٗلكح كٍٔصٱ ٨أك إ٣ؿض()2
إذا ٠ةف ٩ٮاق ٤٣ذضةرة ،ك٬ؾا ظٲر ٠ةف ٱ ٫٪١٧اقذٲٛةء اٵ٤ٚ ،ٙ٣ٮ ًف ٱ ٫٪١٧إٹ ٦ة
وة٣ط ث ٫أػؿج ز٠ةدٗ )5(ٍٞٚ ٫لكح أزًلف در.٥٬
¬ :كٹ ٱك ٍٞإٍ٣ص

كاُٛ٣ؿة()4

ثةٛلٮت ٔ ٓ٦ؽـ ا٣ٮوٲح ُلًل ،ث٢

( )4ك ٢٬ٱربأ اٍٞٛ٣ل أـ ٹ؟ ٝةؿ يف ا١٣ٮا٠ت :ٱربأ .ك٠ؾا يف ا٘٣ٲر .كقٲأيت يف ا٣جٲةف يف
ٝٮ٦ :٫٣كأ٣ح ٫٣ ٨٦ :دٱٔ ٨ىل ٍٞٚل إ٣غ .ك ٰ٬إظؽل كٍٔصكف ٦كأ٣ح ٚ ٨٦ى :٢كّلؿـ
ا٣ـ٠ةة ٤٠٭ة ..إ٣غ ،كٔ٤ٲ٪٬ ٢ٞ٩ ٫ةؾ أ ٫٩ٹ ٱربأ.Êا٬ػ إٹ أف ٱربأ ٫ةٛل نة ثٕؽـ اٷصـاء وط
ا٣رباء.)Í( .
( )4كٞل٧ؽٞٚ ،ةٹ :إذا ٩ٮاق أصـاق ك٠ةف اٷثؿاء ٠ةُ٣صؼٗ( .ٲر) .كٝؽ َةث ٜاٛلُصؼ٪٤ٝ .ة:
ٹ ُ٦ةثٞح؛ إذ ٹ ٩ٲح كٹ ٝجي( .ثكذةف).
( )2كظضح ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص أ ٫٩ػؿج اٛلةؿ ٝ ٫١٤٦ ٨٦ج ٢دٌٲٜ
كٝخ ا٣ٮصٮبٚ ،٭ٮ ً٠ل ٣ٮ اقذ٭ٝ ٫١٤ج ٢ظٮؿ اٙلٮؿ٪٤ٝ .ة :ثٞ٠ ٢ج ٢إ١٦ةف اٵداء.
ٝة٣ٮاٞ :لك ٨ثة٣رباء ،ك٦ة ٔىل اٛلعكَ٪ل  ٨٦قجٲ٪٤ٝ .٢ةٚ :ٲ٤ــ ٣ٮ ك٬ت اٛلٮصٮد ،ك٣ٲف
٠ؾ( .ٟ٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*) ٱٕ ٨ٔ :ٰ٪اٛلربم كاٛلربأٚ ،ةٛلربم ٕ٣ؽـ اٞ٣جي ،كاٛلربأ ٵً ٫٩ف ٱذٌٲ٤ٔ ٜٲ٨ ٫لء٪٤ٝ .ة:
ا٣رباء ٠ةٹقذٲٛةء.
( )2كإ٣ؿض ثك١ٮف ا٣ؿاء :اق٦ ٢١٣ ٥ةؿ ٍٗل ا٣ؾ٬ت كاٌٛ٣ح( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كأ٦ة
ثٛذع٭ة ٚ٭ٮ اق٦ ٢١٣ ٥ةؿ ،ذ٠ؿق يف َشح أيب ِ٦ص.
( )5ظٲر ٬ٮ٦ Êؿصٮ ٕلٲٕ نة أك ٝؽر ا٪٣ىةب.)Í( .
( )4كاٚلؿاج كاٛلٕة٤٦ح.)Í( .

٥لؿص٭ًل ا٣ٮارث .كأ٦ة ا٣ـ٠ةة ١ٚؾا ٔ٪ؽ٩ة ،Êكٝةؿ ا٣ؽأٰ كأثٮ ظ٪ٲٛح ك٦ة :ٟ٣ٹ
ٱ٤ــ ا٣ٮرزح ٪٦٭ة ٨لء إٹ إذا أك٩ل ث )4(٫اٛلٲخ .ك٦ ٨٦ةت ٔ ٨زرع ٝؽ كصجخ
ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة ٠ةف اٞٛ٣ؿاء Êأكٌف ثـ٠ةدٗ ٢٠ ٨٦ ٫ؿٱ٥؛ ٛلنةر٠ذ٭ٚ ٥ٲ.٫
¬٦ ٨٦ :ةدخ ٔ٦ ٨٭ؿ ٜلة ٔىل زكص٭ة ٝؽ كصجخ ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة  ٫١٤٦كرزذ٭ة
ٔ٪٭ةٚ ،إذا ٦ةت أثٮ ٥٬ا٣ؾم ٬ٮ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ثٕؽ اقذعٞٮا دؿ٠ذ٫

ثةٛل٭ؿ()4

ٹ

ٛلة ً٦ص ٝج٦ ٢ٮت اٵـ ٔ٪٭ة( ،)2كثٕؽ ٦ٮٔلة ٔ٪٭ ٥إذا
ثةٷرث ٔٚ ،)2(٫٪ٲـ٠ٮÉ ٫٩
٠ةف ٩ىٲت ا٣ٮاظؽ ٪٦٭٩ ٥ىةث نة( ،)5أك ٠ ٨٦ةف ٩ىٲج٪٦ ٫٭٩ ٥ىةث نة.
 :إذا ص٭٤خ اٛلؿأة كصٮب ا٣ـ٠ةة يف ٦٭ؿ٬ة ا٣ؾم دؿصٮ ٝجٌ ٫أك يف ظ٤ٲذ٭ة،
كّ٪خ أ ٫٩ٹ ز٠ةة يف ذ ٟ٣ظذٯ ٌ٦خ ٔ٤ٲ ٫ق٪ٮف ز٧٤ٔ ٥خ ثة٣ٮصٮب( )4ثٕؽ
( )4يف (ب) :إٹ إذا أك٩ل ثٝ ٫ج ٢اٛلٮت.
(*) كٱ١ٮف  ٨٦ا٣س٤ر ٔ٪ؽ.٥٬
(ٝ )4ةؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارم[ :]4كاٵكٌف أ ٫٩إذا ٠ةف [اٛلٞجٮض] ٍٗ ٨٦ل ص٪ف ا٣ؽٱ ٨ٹ ٱٓٞ
ٔ ٨ا٣ؽٱ ٨إٹ ثة٣جٲٓ  ٨٦اٷ٦ةـ أك اٙلة ٥٠أك  ٨٦ثٌٕ٭ ٥إٌف ثٕي إف ًف ٱ ٨١ك٪ل.
( )2ٱٕ :ٰ٪ا٣ـااؽ ٔىل ظىذ ٫ثةٷرث ،أك ٤ل ٢٧أ١لة ٝؽ ٠ة٩خ ثة٩خ .)Í( ٫٪٦
(*) إٹ ٝؽر ٍ٦لاز٪٦ ٫٭ة  ٚٲ٪ذ ٢ٞإ٣ٲ٭ ٥ثةٷرث  ٨٦أثٲ٭ ،٥إٹ أ١لة ِل ت ز٠ةدٛ ٫لة ظةؿ ٔ٤ٲ٫
ٝج٦ ٢ٮت اٵـٚ ،إف ٠ة٩خ اٵـ ٝؽ ثة٩خ  ٨٦اٵب ٝج٦ ٢ٮٔلة اقذٞةـ ا١٣ٺـ يف ٕلٲٓ
اٛل٭ؿ.)Í( .
كا٣ىٮاب أف
¬
( )2كٹ ٱٞةؿ :إ١لة ٦ةدخ ٝج ٢إ١٦ةف اٵداء؛ ٵ ٫٩ٱ٪١٧٭ة ٍٗ ٨٦لق( .ز٬ٮر).
ٱٞةؿ :إ١لٛ ٥لة ٝجٌٮق ٔ ٨دٱ٪٭ة كٓل٪١ٮا  ٨٦اٵداء ٠ةف ٠ذ٪١٧٭ة؛ ٵ١لٝ ٥ةا٧ٮف ٞ٦ة٦٭ة.
( )5أك دك ٫٩ك٨ ٫ٕ٦لء ٱٌ ٥إ٣ٲ.)Í( .٫
( )4ٱٕ٧٤ٔ :ٰ٪خ أف ٦ؾ٬ج٭ة ا٣ٮصٮب( .ثكذةف)ٚ .إف ًف ٱٜ ٨١لة ٦ؾ٬ت رأق نة ٕٚىل ٝٲةس
٠ٺـ اث ٨اٚل٤ٲ ٢اٛلذٞؽـ يف ٌٝةء ا٣ىٺة أف ٱ١ٮف اٛلؼذةر ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ظك.)Í( .٨
-------------------------

[٬ ] 4ؾا  ِٛ٣ا٣ؽٱجةج ،ك ِٛ٣اٙلةمٲح يف ٬ة٦ل ا٪٣كغٝ :ةؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارم :إذا ٠ة٩خ  ٨٦ص٪ف
اٛل٭ؿ ،كإٹ ٚٺ ثؽ  ٨٦ا٣جٲٓ  ٨٦ثٕي ٣جٕي أك  ٨٦اٷ٦ةـ أك اٙلة ٥٠أك ا٣ٮ٪ل.)Í( .

ذٞٚ -ٟ٣ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٹ ٨لء ٔ٤ٲ٭ة ٛلة ً٦ص؛ ٵف أذٞةد٬ة ٕ٣ؽـ( )4ا٣ٮصٮب
٠ةٹصذ٭ةد( .)4كاٵٝؿب أ ٫٩ٱ١ٮف ذٔ ٟ٣ىل اٚلٺؼ يف دٍ٘ل اٹصذ٭ةد  ٢٬ٱٕ٢٧
ثةٵكؿ( )2أك ثة٣سةٌل(.)2
¬ ٫ٕ٦ ٨٦ :أرثٕٮف دٱ٪ةر نا ظةؿ ٔ٤ٲ٭ة ظٮؿ ك٩ى ٙز ٥د٪٦ ٙ٤٭ة ٍٔصكف
كثٞٲخ ٍٔصكف إٌف آػؿ اٙلٮؿ ا٣سةٌلٚ :إف ٠ةف ا٣ذ ٙ٤ثٕؽ إ١٦ةف اٷػؿاج ٣ـ٫٦
٤٣عٮؿ اٵكؿ دٱ٪ةر ،كٹ ٨لء ٔ ٨اٙلٮÉؿ ا٣سةٌلٞ٪٣ -ىة١لة ٔ ٨ا٪٣ىةب ثة٣ؽٱ٪ةر
ا٣ؾم كصت -إٹ ٔىل ٝٮؿ ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب إ٣جةس ٚٲضت ٤٣سةٌل ٩ىٙ
( )4كيف ا٘٣ٲر ٔ ٨اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ٵف ٌ٦ص اٙلٮؿ ٠ؼؿكج ا٣ٮٝخ يف ٦كةا ٢اٚلٺؼ[،]4
ٚٺ ز٠ةق ٔ٤ٲ٭ة ٛلؽة ص٭٤٭ة .كاٵٝؿب ػٺؼ ذ٪ٔ ٟ٣ؽم؛ ٵف إػؿاج ا٣ـ٠ةة ثٕؽ ٌ٦ص
اٙلٮؿ ٣ٲف ثٌٞةءٗ( .ٲر) .ك ِٛ٣ا٘٣ٲر :ثوبيى :إذا ص٭٤خ اٛلؿأة كصٮب ا٣ـ٠ةة يف
اٛل٭ؿ أك يف اٙل٤ٲح أك أذٞؽت أف ٹ كصٮب ٔ٤ٲ٭ة زٔ ٥ؿٚخ ثٕؽ قَ٪ل أف ٦ؾ٬ج٭ة
ا٣ٮصٮب ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إف ٌ٦ص اٙلٮؿ ٠ؼؿكج ا٣ٮٝخ يف ٦كةا ٢اٚلٺؼ؛ ٚٺ
كاٵٝؿب ػٺؼ ذ٪ٔ ٟ٣ؽم؛ ٵف إػؿاج ا٣ـ٠ةة ثٕؽ ٌ٦ص
¬
ز٠ةة ٔ٤ٲ٭ة ٛلؽة ص٭٤٭ة.
اٙلٮؿ ٣ٲف ٱٌٞةء ،كٝؽ رصع ٫ثٕي ٕ٦ةرصٱ٪ةٗ( .ٲر ثً٠ .)٫ْٛ٤ل ذ٠ؿكا أف ا٣ؽ ٨ٚيف
ظ ٜاٛلٲخ ٠ؼؿكج ا٣ٮٝخ ،كإٹ َ٤ت اٛ٣ؿؽ.
( )4ٵص ٢ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح يف اٛل٭ؿ ،كٵص ٢ػٺؼ ا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚيف اٙل٤ٲح( .قٲؽ٩ة
ظك.)¦ ٨
(*) ٚٲ١ٮف ٠ؼؿكج ا٣ٮٝخ يف ٦كةا ٢اٚلٺؼ .ك٬ؾا ٱكذٞٲ ٥ظٲر ٹ ٦ؾ٬ت ٜلة أك كاٞٚخ
ٝٮؿ  ٨٦ٹ ٱٮصت ز٠ةة يف ذ ،ٟ٣كإف ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ة ا٣ٮصٮب ٪١٣٭ة ٩ةقٲح أك ّة٩ح أف ٦ؾ٬ج٭ة
ٔؽ ٫٦ز ٥دجَل ٜلة ا٣ٮصٮب ٚةٵكٌف ا٣ٮصٮÊب؛ ٵ ٫٩ٹ كٝخ ٣ٸػؿاج .ك٦س٬ ٢ؾا ٣ٸ٦ةـ
اٛل٭ؽم كاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
(٪ٔ )2ؽ أيب َة٣ت.

( )2كٔ ٨اٛلٛذٰ :ٱٕ ٢٧ثة٣سةٌل؛ ٵف ا٣ٮٝخ و
ثةؽ كٛلة ٱ ٢ٕٛاٛلٞىٮد ثٚ ،٫جة٣سةٌل كٚة ٝنة ،كٹ
ٱذأدٯ ٚٲ٭ة اٚلٺؼٛ٦( .ذٰ).
(*) ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص.

-------------------------

[ ] 4ك٬ؾا ٱكذٞٲ ٥ظٲر ٹ ٦ؾ٬ت ٜلة أك كاٞٚخ ٦ؾ٬ت  ٨٦ٹ ٱٮصت ز٠ةة يف ذ.)Í( .ٟ٣

دٱ٪ةر( ،)4كإف ٠ةف ا٣ذٝ ٙ٤ج ٢إ١٦ةف اٷػؿاج كصت ٤٣عٮؿ اٵكؿ ٩ى ٙدٱ٪ةر
ٍٕ٤٣صٱ ٨ا٣جةٝٲح ،كٹ ٨لء¬ ٤٣سةٌل ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت( ،)4كٔ٪ؽ أيب إ٣جةس
٣لت ٣ٶكؿ دٱ٪ةر ك٤٣سةٌل ٩ى.ٙ
¬ :كدٌ ٥أ٦ٮاؿ ا٣ذضةرة ٤٠٭ة إٌف ا٣ؾ٬ت كاٌٛ٣ح كٚة ٝنة ،ك٠ؾا اٛلكذ٘ٺت
ٔ٪ؽ اٜلةدم ،ك٠ؾا ا٣ؾ٬ت إٌف اٌٛ٣ح ك٩عٮً٬ل ثٌٕ ٫إٌف ثٕي ٣ٮصٮب ا٣ـ٠ةة ٚٲ،٫
ػٺؼ ا٣نة ،ٰٕٚكٱ١ٮف ا ٥ٌ٣ثة٣ذٞٮٱ ٥ثًل ٬ٮ أٞٛ٤٣ ٓٛ٩ؿاء  ٨٦ا٣ؽرا ٥٬أك
ا٣ؽ٩ةٍ٩ل ٫ٕ٦ ٨٧ٚ ،قذ يح د٩ةٍ٩ل ٝٲ٧ح  ٢٠دٱ٪ةر ٍٔصكف در ٬نًل ك٦ةا يح در ٥ً ٥٬ا٣ؽ٩ةٍ٩ل
إٌف ا٣ؽرا ٥٬كٝٮ٦٭ة ُلة ظذٯ د١ٮف ٦ةاذَل كٍٔصٱ ٨در ٬نًل ٚٲضت ٚٲ٭ة ٗلكح درا٥٬
ك٩ى ،ٙكٹ ٱٌ ٥ا٣ؽرا ٥٬إٌف ا٣ؽ٩ةٍ٩ل؛ ٵ١لة د١ٮف ثأظؽ ٍٔص دٱ٪ةر نا .ك٠ؾا ٚٲًل
أمج ٫ذ٤ٚ ،ٟ٣ٮ ٠ةف ٍٔ ٫ٕ٦ص ية د٩ةٍ٩ل  ٢٠دٱ٪ةر ثسًل٩ٲح درا ٥٬ك٦ةا يح در٥ً ٥٬
ا٣ؽرا ٥٬إٌف ا٣ؽ٩ةٍ٩ل ظذٯ د١ٮف ازَ٪ل كٍٔصٱ ٨دٱ٪ةر نا ك٩ىٛة ٚٲضت ٚٲ٭ة ٩ىٙ
دٱ٪ةر كرثٓ رثٓ دٱ٪ةر .ك٣ٮ ً ٥ا٣ؽ٩ةٍ٩ل إٌف ا٣ؽرا٠ ٥٬ة٩خ ٦ةاح كزًلَ٩ل در ٬نًل[ .كإف
٠ة٩خ ا٣ـ٠ةة ِلت يف ا٣ىٮردَل  ٕ٦نة  ٨١٣أظؽً٬ل أ٠سؿ ٚإ ٫٩ٱٞٮـ ثةٵ٠سؿ]( .)2كٝةؿ
زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ :ٱ١ٮف ا ٥ٌ٣ثةٵصـاء(٪٠ ،)2ى٩ ٙىةب إٌف
٩ى ،ٙكز٤ر إٌف ز٤سَل ،ك٩عٮ ذ.ٟ٣

( )4كذ٣ ٟ٣ذٕٞ٤٭ة ثة٣ؾ٦ح ٔ٪ؽ( .٥٬ثكذةف).
( )4كذ ٟ٣ٵٝ ٫٩ؽ ٞ٩ه ٩ى ٙدٱ٪ةر ثة٣ـ٠ةة ا٣ذٰ كصجخ( .ثكذةف).
(٦ )2ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل ٞلؾكؼ يف ٠سٍل  ٨٦ا٪٣كغ؛ إذ ٹ ٚةاؽة ٷزجةد.٫
( )2كٚةاؽة اٚلٺؼ ٣ٮ ٍٔ ٟ٤٦صة ٦سةٝٲ ٢كزًلَ٩ل در ٬نًل دكةكم ٍٔصة ٦سةٝٲ ٢أك ا١ٕ٣ف
ٚإ١لة ِلت¬ ٔ٪ؽ٩ة كٹ ِلت ٔ٪ؽَ ٨٦( .٥٬شح ا٣جعؿ).

فصم [يف شكاة أيٕال انخجازة]

كِلت ا٣ـ٠ةة يف ٦ ٢٠ة ٠ةف ٤٣ذضةرة ،ػٺؼ داكد كاثٔ ٨جةس ،ك٬ٮ ٦ ٢٠ة
 ٫١٤٦ثةػذٲةرق ثٕٮض ٬ٮ ٦ةؿ( )4ك٩ٮل(٪ٔ )4ؽ ٓل )2(٫١٤أ ٫٩ٱجٲٕ )2(٫ك٣ٮ ثٕؽ
٦ؽة َٮٱ٤ح ٤ٕ٦ٮ٦ح أك ٝل٭ٮ٣حٚ ،ٺ ٱـاؿ¬ ٤٣ذضةرة( )5ظذٯ ٱِصب ٔ ٨ثٲٕ٤ٚ ،٫ٮ
٩ٮل ثٲٕ ٫يف ٦ؽة ٤ٕ٦ٮ٦ح ٹ ثٕؽ٬ة ٠ةف ٤٣ذضةرة يف د ٟ٤اٛلؽة ،ٹ ثٕؽ٬ة¬.
ٚ :إف ٩ٮل ثٲٕ ٫ثٕؽ ظىٮؿ َشط ٤ٕ٦ٮـ أك ٝل٭ٮؿ ٚإف ٠ةف اٍ٣صط ً٦ل
ٱٕ ٥٤ظىٮ٧٠ ٫٣ٮت زٱؽ أك ٩عٮق وةر ٤٣ذضةرة  ٨٦اٙلةؿ ،Êكإف ٠ةف ً٦ل ٣لٮز
ٔؽٚ ٫٦إف ٠ةف  ٫٤ٕٚ ٨٦ك٬ٮ ٔةزـ ٔ٤ٲ ٫وةر ٤٣ذضةرÊة أٱٌ نة ،كإف ًف ٱٔ ٨١ةز ٦نة
ٔ٤ٲ ٫أك ٠ةف ٍٗ ٢ٕٚ ٨٦لق ًف ٱُص ٤٣ذضةرة ظذٯ ٤لى ٢اٍ٣صط  ٓ٦ثٞةأ ٫ىل
٩ٲذ ،)4(٫كذ٩ ٟ٣عٮ ٝؽكـ زٱؽ أك ٝؽكـ اٞ٣ة٤ٚح ك٩عٮ ذ.ٟ٣
¬ :ك٦ة  ٫١٤٦ثٍ٘ل اػذٲةرق

٠ةٛلٍلاث()1

ٚٺ ٱىٍل ٤٣ذضةرة( ،)1ك٠ؾا

( )4ٹ ٚؿؽ¬ ٔىل ّة٬ؿ اٵز ٬ةر كأ ٫٩ٱىٍل ٤٣ذضةرة ،كقٲأيت يف ا٣جٲةف يف ٝٮ٦ :٫٣كأ٣ح :ك٦ة
 ٟ٤٦ثةػذٲةرق إ٣غ .ك ٢ٕ٣وةظت ا٣جٲةف أراد اٹظرتاز ًٔل ٱأيت ٵص ٢اٚلٺؼ.
(ٞ٦ )4ةر٩ح أك ٦Êذٞؽ٦ح ثٲكٍل ،ٹ ٦ذأػؿة.
( )2أ٦ة ٣ٮ ٩ٮل ثٌٍٕٗ ٨٦ ٫ل دٕٲَل أك ٦ة زاد ٔىل اٛ١٣ةٱح وةر ا٤٣ ٢١٣ذضةÉرة٤٠ ،ٮ َشل
ٚؿق نة ٣ٲجٲٓ ٩ذةص٭ةٛ٦( .ذٰ).
( )2ٱٕٚ :ٰ٪أ٦ة ا٪٣ٲح كظؽ٬ة ٚٺ دٝ Êٰٛ١ٲةق نة ٔىل ا٣كٛؿٚ ،إف اٷ٩كةف ٹ ٱ١ٮف ٦كةٚؿ نا إٹ
ثة٪٣ٲح كاٚلؿكجٚ .أ٦ة اٷرضاب ٔ ٨ا٣ذضةرة ٚإف ا٪٣ٲح دٝ ٰٛ١ٲةق نة ٔىل اٷٝة٦ح؛ ٵف ٢٠
كاظؽ ٪٦٭ًل دؿؾ( .ثكذةف).
(٪ٔ ٨٦ )5ؽ ٓل ،٫١٤كٱ٘٤ٮ ا٣ذٞٲٲؽ ً٠ل ذ٠ؿق يف َشح اٵز٬ةر.
كّة٬ؿ اٵز٬ةر[ ]4كٍٗلق أ ٫٩ٱىٍل ٤٣ذضةرة  ٨٦اٙلةؿ  ٞ٤ُ٦نة ٍٗ ٨٦ل دٛىٲٛ٦( .٢ذٰ) .أ٦ة
¬
()4
اٵز٬ةر ٤ٚٲف ٚٲ٦ ٫ة ٱٛ٭ ٥ذ ،ٟ٣كٝؽ مٔ ٟ١ىل اٹٔرتاض يف ثٕي اٍ٣صكح اٛلٕذربة؛
ك٣ؾ ٟ٣ٱٛ٭ ٥اػذٲةر ٦ة ٪٬ة ،ك٬ٮ ٝؿٱت( .إ٦ٺء مة.)ٰ٦
ص٪ةٱح اٚلُأ ،أك ٔ٧ؽ نا ٹ ٝىةص ٚٲ .)Í( .٫ك٠ؾا ا٪٣ؾر
¨
( )1ك٠ؾا ٦ة ك٬ت ٕ٤٣جؽ ،ك
كا٣ٮوٲح ،ذ٠ؿق يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.)Í( .
( )1ك٣ٮ ٩ٮاق ٜلة ظذٯ ٱجٲَٕ( .٫شح أز٬ةر) (.)Í
-------------------------

[ ]4يف ٛ٦٭ٮـ ٝٮ :٫٣ك٣ٮ ٞ٦ٲؽة اٹ٩ذ٭ةء.

ا٣ؽٱح إذا ٝجي أظؽ أو٪ةٚ٭ة ا٣ٮاصجح( ،)4كإف ٝجي ٍٗل٬ة ٔٮً نة ٔ٪٭ة ك٩ٮاق
٤٣ذضةرة وةر ٜلة .ك٦ة  ٫١٤٦ثةٞ٣ك٧ح  ٰٛٚذكات اٵ٦سةؿ ٹ ٱىٍل ٤٣ذضةرة ٔىل
ٝٮ٪٣ة :إف ٝك٧ذ٭ة إٚؿاز ،كيف ذكات اٞ٣ٲ٦ ٥ة وةر إ٣ٲ٩ ٨٦ ٫ىٲت َشٱ ٫١وةر ٜلة
إذا ٩ٮاق؛ ٵ ٫٩وةر  ٫٣ثٕٮض ٦ةؿ ،ك٬ٮ ٩ى٦ ٙة وةر إ٣ٲ ٫ظٲر  ٫٣ا٪٣ى،)4(ٙ
أك ز٤س ٫ظٲر  ٫٣ا٣س٤سةف ،أك ز٤سةق ظٲر  ٫٣ا٣س٤ر( ،)2أك رثٓ ظٲر ٠ةف  ٫٣زٺزح
أرثةع ،أك زٺزح أرثةع ظٲر ٠ةف  ٫٣رثٓ(.)2
 :ك٦ة  ٫١٤٦ثةػذٲةرق ثٍ٘ل ٔٮض ٠ةٜلجح كا٣ىؽٝح

كا٣ٮوٲح()5

كاٷظٲةء ،أك ثٕٮض ٣ٲف ثًلؿ ٠ةٛل٭ؿ كٔٮض اٚلٞٚ -ٓ٤ةؿ أثٮ صٕٛؿ كا٣كٲؽ
٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كا٣نة :ٰٕٚٹ ٱىٍل ٤٣ذضةرة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط
كظك :٨ث ٢ٱىٍل ٜلة إذا٩ Éٮاق.
( )4ٱْ٪ؿ ٣ٮ ٠ةف اٞ٣ذ٧ٔ ٢ؽ نا ٬ ٢٬ٮ ً٦ل  ٟ٤٦ثةٹػذٲةر ً٠ل ٬ٮ اْ٣ة٬ؿ ،أك دػ ٢يف ٫١٤٦
ثٍ٘ل اػذٲةرق ٔىل ٝٮ٪٣ة ثأ١لًل أوٺف ،كآص أٔ٥٤؟ ث ٢اْ٣ة٬ؿ أ ٫٩دػ ٢يف  ٫١٤٦ثةػذٲةرق
ظٲر ٣لت اٞ٣ىةص كإف ٪٤ٝة :إ١لًل أوٺف.)Í( .
( )4ٵ١لًل ٛلة اٝذكًل ٩ىَٛل ك ٢٠صـء  ٨٦ا٣رت٠ح ٦نرتؾ ثٲ٪٭ًل ٠أ ٫٩امرتل ٩ى ٙا٪٣ى ٙا٣ؾم
يف ٱؽ وةظج ٫ث٪ى ٙا٪٣ى ٙا٣ؾم يف ٱؽقٚ ،إذا ٩ٮل أظؽً٬ل ٠ةف ٩ى٦ ٙة يف ٱؽق ٤٣ذضةرة
ٔىل ٠ٺـ ا٣جٲةف ،كيف ا٣س٤ر كا٣س٤سَل ٠ؾٟ٣؛ ٛلة ٠ةف  ٢٠صـء ٦نرت٠ىة ثٲ٪٭ًل١ٚ ،أ ٫٩امرتل
ز٤ر ٦ة يف ٱؽق ظٲر  ٫٣ا٣س٤سةف أك ز٤ر ظٲر  ٫٣ا٣س٤ر ثس٤سٰ ٦ة يف ٱؽق ظٲر  ٫٣ا٣س٤ر ثس٤سٰ ٦ة
يف ٱؽ وةظج ٫أك ثس٤س ،٫ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣ؿثٓ كا٣سٺزح اٵرثةع ،كآص أٔ( .٥٤قًلع).
(ٝ )2ةؿ  : ¬#ك٬ٮ ٞلذ٢٧؛ إذ اٞ٣ك٧ح ٣ٲكخ ٠ة٣جٲٓ يف ٕلٲٓ اٵظ١ةـ إٹ ٦ة دؿ ٔ٤ٲ٫
د٣ٲٗ( . ]4[٢ٲر)ٚ .ٺ ثؽ  ٨٦اٛلٕةكًح يف ا( .٢١٣قًلع ذ٩ٮيب) (.)Í
( )2ظٲر ا٣ذك٤ٲ ٥ثة٣رتا٬ل ٹ ثةٙل.٥١
( )5أ٦ة ا٣ٮوٲح ك٦س٤٭ة ا٪٣ؾر ٚ٭ًل ٱؽػٺف ثٍ٘ل اػذٲةرق؛ ٚٺ ٱىٍلاف ٤٣ذضةÉرة( .ظةمٲح
قعٮٍف).)Í( .
(*) ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ١لة ّلذةج إٌف اٞ٣جٮؿ ،كاٛلؾ٬ت¬ ػٺ.٫ٚ
-------------------------

[٠ ]4ةٵرثٕح Êا٣ذٰ يف اٞ٣ك٧ح ،ك :ٰ٬ا٣ؿد ثةٚلٲةرات ،كا٣ؿصٮع ثةٛلكذع ،ٜكٙلٮؽ اٷصةزة ،كّلؿٱ٥
ٞ٦ذٌص ا٣ؿثة.

 :ك٦ة أ٠ؿاق ٦ ٨٦ة )4(٫٣أك ٩ٮل¬(٪ٔ )4ؽ ٓل ٫٣ ٫١٤أ ٫٩ٱ١ؿٱٚ ٫إ ٫٩ٱىٍل
ٚٲضت ٚٲ ٫رثٓ ٍٔص ٝٲ٧ذ٪ٔ ٫ؽ ً٠لؿ اٙلٮؿ إذا ٤٧٠خ ٩ىةث نة أك دٌ٥
¨
٣ٺقذ٘ٺؿ،
إٌف ٦ةؿ ا٣ذضةرة أك ٩عٮ٬ة ،كقٮاء ٠ة٩خ إصةرد ٫وعٲعح أك ٚةقؽة .كٱؽػٚ ٢ٲÊ٫
اٛلـارٔح اٛ٣ةقؽة ظٲر ا٣جؾر  ٨٦ا٣ـارعٚ ،ٲ١ٮف ٍٔص ا٣ـرع ٔ٤ٲ ،٫كز٠ةة اٵرض
ٔىل ٦ة١٣٭ة .كظٲر ا٣جؾر  ٨٦وةظت اٵرض ٚة٣ـرع  ،٫٣كٍٔصق ٔ٤ٲ ،٫كٹ ز٠ةة
يف اٵرض( .)2كظٲر ا٣جؾر ٪٦٭ًل ٩ىَٛل(ٚ )2ة٣ـرع ٜلًل ،كٍٔصق ٔ٤ٲ٭ًل ،كٱـٰ٠
وةظت اٵرض ٩ىٛ٭ة ً٠ل يف اٛلـارٔح ا٣ىعٲعح .ك٠ؾا يف اٛل٘ةÊرقح اٛ٣ةقؽة
ظٲر ا٘٣ؿس  ٨٦ا٘٣ةرسٚ ،ٲ٤ــ وةظت اٵرض رثٓ ٍٔص ٝٲ٧ذ٭ة  ٢٠ق٪ح،
كدٞٮـ ثةٵٞٛ٤٣ ٓٛ٩ؿاء  ٨٦ا٣ؽرا ٥٬أك ا٣ؽ٩ةٍ٩ل ،كٱٕذرب ثٞٲ٧ذ٭ة يف آػؿ اٙلٮؿ إذا
٤٧٠خ ا٪٣ىةب ٚٲ ٫كيف أك ٫٣أك ٍٗ ٓ٦ل٬ة ٦ ٨٦ةؿ ا٣ذضةرة أك ٩عٮق .ك٬ؾا ٔ ٫٤٠ىل
ٝٮؿ اٜلةدم ٝ ،É#ةؿ أثٮ صٕٛؿ :كًف ٱ ٢ٞثٍٗ ٫لق.
¬ :ك٥لؿج اٛلةؿ ٔ٠ ٨ٮ٤٣ ٫٩ذضةرة أك اٹقذ٘ٺؿ ثةٷرضاب ٔ ٨ذٟ٣
إذا ٠ةف  ٞ٤ُ٦نة( )5ٹ ٦ؤٝذ نة كٹ ٍ٦صكَ نة ،إٹ أف ٤لى ٢اٍ٣صط ك٬ٮ و
ثةؽ(ٔ )4ىل
اٵز٬ةر أ ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦ا٪٣ٲح كاٷ٠ؿاء ٕلٲٕ نة[ .]4كا٣ؾم ٝؿرق ا٪٣ضؿم كاٛلؤ ٙ٣أٱؽق
¬
(ّ )4ة٬ؿ
آص أ ٫٩ٱىٍل ثؾ ٟ٣أك ثإ٠ؿاء ق٪ح ٚىةٔؽ نا.
( )4كٚةاؽة ا٪٣ٲح ٔؽـ ػؿكص ٨ٔ ٫اٹقذ٘ٺؿ إٹ ثةٷرضاب ،ثؼٺؼ ٣ٮ ًف ٱ٪ٮ ٚٺ ثؽ أف
ٱ١ؿٱ ٫ق٪ح ٠ة٤٦ح ،كإٹ ًف ِلت ا٣ـ٠ةة.
( )2أٝٮؿ ¬ :إف ٩ٮاق ٔ٪ؽ ٓل٣ ٫١٤ـ ٫٦ز٠ةة اٵرض أٱٌ نة ،كإً٩ل ٱكذٞٲ٦ ٥ة ذ٠ؿ ٪٬ة ث٪ةء ٔىل ٝٮ٨٦ :٫٣
أ٠ؿل ٦ ٨٦ة ٫٣ظٮٹنً٠ ،ل ٬ٮ اػذٲةر اٵزًلر ،كٝٮؿ ٝ ٨٦ةؿ :اٛلؿاد ظٲر اد ٜٛاٙلٮؿ
كاٙلىةد ،كٚٲ ٫دأ٢٦؛ ٵف اٛلةؿ ا٣ؾم كصت ٚٲ ٫إٍ٣ص ٬ٮ اٚلةرج ،كرثٓ إٍ٣ص إً٩ل ٣لت ٨٦
٦ةؿ ا٣ذضةرة أك اٞ٪٣ؽٱ ،٨ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ ٔ ٨أيب ٱٮق٤ٚ ،ٙٲع ٜٞاْ٪٣ؿ ،كآص أٔٛ٦( .٥٤ذٰ).
( )2يف (أ) ك(ب)٩ :ىٛةف.
(ٍٗ )5ل ٞ٦ٲؽ اٹ٩ذ٭ةء ،كأ٦ة اٹثذؽاء ٚإ ٫٩ٱىط ثٕؽ ً٠لؿ اٛلؽة.)Í( .
( )4ٹ ٣ٮ ٠ةف ٝؽ رصٓ ٔ ٨اٷرضاب ٚإ ٫٩ٱجُ ٢اٷرضاب ثة٣ؿصٮع ٔ ،٫٪ك٬ؾق ٚةاؽة( .مة.)Í( )ٰ٦
-------------------------

[ٝ ]4ةؿ يف ظةمٲح¬ ا٣كعٮٍفٚ :أ٦ة ٣ٮ أ٠ؿاق  ٨٦دكف ٩ٲح اٹقذ٘ٺؿ ٚٺ ٨لء¬ ٚٲ ٫ك٣ٮ َة٣خ اٛلؽة٠ ،ةٜلةا ٥يف
ا٣كٛؿ( .ثْٛ٤٭ة).

اٷرضاب وط اٷرضاب(.)4
¬ ٨٦ :امرتل زٮث نة ٣ٲ٤جك ٫ظذٯ ٱٞةرب ا٣جٺء ز ٥ٱجٲٕ ،٫أك اٛل٭ؿة
٣ٲٕٛ٤٭ة ظذٯ د١رب ز ٥ٱجٲٕ٭ة ،أك ا٣جٞؿة أك ا٣نةة ٣ٲٕٛ٤٭ة ظذٯ دك ٨٧ز ٥ٱجٲٕ٭ة-
وةر ذ٤٣ ٟ٣ذضةرة .ك٠ؾا  ٨٦امرتل ا٣نضؿة ٣ٲجٲٓ زًلر٬ة(٦ )4ذٯ ظى٤خ ٚٲ٭ة،
ذ٠ؿق اٙلٞٲ .ٰ٪ك٠ؾا  ٨٦امرتل اٛ٣ؿس ٣ٲجٲٓ ٩ذةص٭ة ٦ذٯ ظى٤خ وةرت ٰ٬
كأكٹد٬ة ٤٣ذضةرة ،ذ٠ؿق اٜلةدم( )2كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت كأثٮ إ٣جةس .ك٠ؾا
 ٨٦امرتل ثٞؿة ٣ٲجٲٓ ٦ة ٤لى٪٦ ٢٭ة  ٨٦ا٣ك ٨٧أك ا٤٣ج ،٨أك امرتل ا٣ ٥٪٘٣ٲجٲٓ
٦ة ٤لى٪٦ ٢٭ة  ٨٦اٵكٹد أك ا٣ىٮؼ -وةر ا٤٣ ٢١٣ذضةرة.
ٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٦ة ظىٚ ٨٦ ٢ٮااؽ ٦ةؿ ا٣ذضةرة ٠ىٮؼ ا٥٪٘٣
كأ٣جة١لة كق٪٧٭ة ٚٺ ٱىٍل ٤٣ذضةرة( )2إٹ أف ٱ١ٮف ٩ٮل ثٲٕ٪ٔ ٫ؽ َشاا٭ة.
( )4كا٣ؾم ٱٛ٭ ٨٦ ٥اٵز٬ةر ٍٗل ٬ؾا ،كاٛلٕذ٧ؽ ٔ٤ٲ٠ ٫ٺـ ا٣جٲةفٛ٦( .ذٰ) (.)Í
( )4ٱْ٪ؿ ٦ة ظ ٥١اٵرا٬ل ا٣ذٰ ٱ٘ؿس ٚٲ٭ة اٛ٣ٮق أك ٨لء  ٨٦اٵمضةر [أك ا٣ـرع] ا٣ذٰ
٤٣ذضةرة؟ ك ا٣ؾم أدل إ٣ٲْ٩ ٫ؿم أ ٫٩ٹ ٨لء ٚٲ٭ة ،كأف ظ٧١٭ة ظ ٥١ظٮا٩ٲخ[٦ ]4ةؿ
ا٣ذضةرة ،كآص أٔ ٨٦( .٥٤ػٍ قٲؽ٩ة إثؿا٬ٲ ٥ظسٲر .)Í( )ª
( )2أ ٥٤أف اٜلةدم  #ذ٠ؿ يف اٛل٪ذؼت أف ا٣ـ٠ةة ِلت يف اٛلٕؽ ٪٤٣ذةجٞٚ ،ةؿ يف اٹ٩ذىةر:
إ٦ ٫٩جٔ ٰ٪ىل ٝٮ :٫٣إف اٛلكذ٘ٺت ِلت ٚٲ٭ة ا٣ـ٠ةةٚ ،ذضت ٪٬ة؛ ٵٝ ٫٩ىؽ اً٪٣لء ٤٣ذضةرة،
كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاٵػٮاف :إف اٛلكأ٣ح ٞل٧ٮ٣ح ٔىل أٝ ٫٩ىؽ ا٣ذضةرة ،ثأف ٱذُصؼ يف
أكٹد٬ة ثة٣جٲٓ ٚذضت ا٣ـ٠ةة ٚٲ٭ة كيف أكٹد٬ة ،كٝؽ ث٪ٯ ٔىل ٬ؾا يف ا١٣ذةب( .ثكذةف).
كيف ا٣ـ٬ؿة ٦ة  : ٫ْٛ٣كأ٦ة إذا ٠ة٩خ اٵٕ٩ةـ ٤٣ذضةرة ٚإف ًف ٱ٪ٮ ثةٛ٣ٮااؽ ا٣ذضةرة ًف ِلت
أٱٌ نة؛ ٵف ٚٮااؽ ٦ةؿ ا٣ذضةرة ٹ ٱ١ٮف ٤٣ذضةرة ،كإف ٩ٮا٬ة ٤٣ذضةرة كصجخ ٝٲةق نة ٔىل ٦ة
ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص يف ٦كأ٣ح دكد اٞ٣ـ .كيف اٵو ٢كاٛ٣ؿع ٩ػْؿ ٨٦ ¬،ظٲر إف اٛ٣ٮااؽ كاٞ٣ـ
ٱؽػٺف يف  ٫١٤٦ثٍ٘ل اػذٲةرق( .ز٬ؿة ثْٛ٤٭ة).
( )2كْ٩ؿق يف ا٣ـ٬ٮر.ا٬ػ كيف اٙلٛٲِ¬ :أف ظ ٥١اٛ٣ٮااؽ ظ ٥١اٵو .٢كٝٮاق اٛلٛذٰ.
-------------------------

[ ] 4إٹ أف ٱنرتم اٵرض ٣ٲ٘ؿس ٚٲ٭ة كٱجٲٓ وةرت ٤٣ذضةرة٠ ،ةٛ٣ؿس ا٣ذٰ امرتا٬ة ٣ٲجٲٓ ٩ذةص٭ة.
ك٦س٪ٕ٦ ٢ةق يف ا٣جٲةف.)Í( .

¬ :ك٦ة امرتم ٣ىٺح أ٦ٮاؿ ا٣ذضةرة ك٬ٮ ٹ ٱجةع ٕ٦٭ة ٚٺ ز٠ةة ٚٲ،٫
٠ةٕ٣جٲؽ ٣ٲجٲٕٮا كٱنرتكا ،ك٠ةٙلٮا٩ٲخ ٤٣ذضةرة ٚٲ٭ة ،ك٠ة٘لًلؿ ٤٣ع٤ٔ ٢٧ٲ٭ة،
ك٠ؾا اٙلُت( )4كا٣كٮد كاٞ٣ؿض(ٚ )4ٺ ز٠ةة ٚٲ ٫ك٣ٮ ظةؿ اٙلٮؿ كٔٲ ٫٪ثةٝٲح؛
ٵ ٫٩ٹ ٱذ٪ةكٞٔ ٫٣ؽ اٛلٕةكًح .ك٦ة ٠ةف ٱؽػ ٢يف ثٲٕ٭ة ٛٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة٠ ،ةٙلضةرة()2
كاٵػنةب كا٣ىجةغ إذا ظةؿ ٔ٤ٲ ٫اٙلٮؿ ك٬ٮ و
ثةؽ ٍٗل ٦كذ٭ ٟ٤يف ٍٗلق.
 :كْلؿج ز٠ةة ٦ةؿ ا٣ذضةرة ٔ ٨٦ٲ ٫٪أك ٝ ٨٦ٲ٧ذ )2(٫كٚة ٝنة .كز٠ةد٫
دٕ ٜ٤ثٕٲ ،ٍٞٚ ¬٫٪كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ثٕٲ ٫٪كٝٲ٧ذ ٕ٦ ٫نة؛ ٤ٚٮ ظةؿ اٙلٮؿ ٔىل ٦ةاذٰ ٛٝٲـ
٤٣ذضةرة دكٮل ٦ةاذٰ در ٥٬كًف ْلؿج ز٠ةٔلة ظذٯ وةرت دكٮل أرثًٕلاح أك ٦ةاح
كاظؽةٚ -إف أػؿج ا٣ـ٠ةة ٔ ٨٦ٲ٪٭ة أػؿج ٗلكح أٛٝـة ،كإف أػؿج  ٨٦اٞ٣ٲ٧ح
ٚةٕ٣ربة ثٞٲ٧ذ٭ة ٱٮـ اٷػؿاج¬ ظٲر إَ٣ل ثةٝٲح ،كٔىل ٝٮؿ أيب ظ٪ٲٛح ثٞٲ٧ذ٭ة ٱٮـ
ا٣ٮصٮب( ،)5كإف ٠ة٩خ إَ٣ل ٝؽ دٛ٤خ كصجخ ٝٲ٧ذ٭ة ٱٮـ اٷػؿÊاج( )4إف ٠ة٩خ
(٤٣ )4عؽاد( .وٕٲرتم).
(٤٣ )4ؽثةغ( .وٕٲرتم).
( )2ٱٕ٦ :ٰ٪ؿادق ٱٕ٧ؿ ُلة ظٮا٩ٲخ كٱجٲٕ٭ة ،ٹ ٣ٲك٪١٭ة ٬ٮ ك٦ةؿ ا٣ذضةرة ٚٺ ز٠ةة ٚٲ٭ة ٹ
ٝج ٢إً٣لرة كٹ ثٕؽ٬ة.)Í( .
٦ؿاد٪٦ ٥٬٭ة ثة٣ذٞٮٱ ،٥ٹ ٍٗ ٨٦ل٬ة ٚةٚ٭َ( .٥شح ٚذط) .ك ِٛ٣ظةمٲح َشح اٵز٬ةر:
¬
()2
ك ٨١٣د١ٮف د ٟ٤اٞ٣ٲ٧ح ٪٦٭ة أك  ٨٦أظؽ اٞ٪٣ؽٱ ،٨ٹ ٍٗلً٬ل ظٲر ًف ٱ٤٣ ٨١ذضةرة.
(َشح ٚذط) (.)Í
(ٝ )5ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ٦ :ج٪ٯ ٬ؾا ٔىل اٵو ٢اٛلذٞؽـ ،ك٬ٮ  ٢٬ا٣ـ٠ةة ٦ذٕٞ٤ح ثةَٕ٣ل
أك ثةٞ٣ٲ٧ح٪ٕٚ ،ؽ أيب ظ٪ٲٛح يف ذ٦ذ ٫مٲبةفٗ :لكح درا ٥٬أك ٗلكح أٛٝـة كٝخ ظٮؿ اٙلٮؿ
ٚٲؼؿج أ٦لًل مةء ،ك٩عٞ٩ ٨ٮؿ :اٛلذٕ ٜ٤ثؾ٦ذٗ ٫لكح أٛٝـة  ٫٣ ٨١٣ ،ٍٞٚإ٣ؽكؿ ٔ٪٭ة ٦ذٯ
مةءٚ ،إذا ٔؽؿ أػؿج ٝٲ٧ذ٭ة كٝخ إ٣ؽكؿ( .ز٬ٮر ٪ٕ٦ٯ).
(ٝ )4ةؿ اٛلٛذٰ :Êكٱْ٪ؿ  ٢٬دٛ٤خ ٝج ٢ا٣ذ ٨١٧أـ ثٕؽق ،ك ٢٬دٛ٤خ ثض٪ةٱح أك دٛؿٱٍ أـ ٹ،
كٱج٪ٯ ٨ ٢٠لء ٔىل أو٫٤؟ ٚإف دٛ٤خ ٝج ٢إ١٦ةف اٵداء ٚٺ ٨لء ٤ٔÊٲ ٫إف ٠ةف ثٍ٘ل دٛؿٱٍ
كٹ ص٪ةٱح ،كإف ٠ةف ثأ٦لًل ٤ٕٚٲ ٫اٞ٣ٲ٧ح ٱٮـ ا٣ذ .ٙ٤كإف ٠ةف ثٕؽ إ١٦ةف اٵداء ٚ٭ٰ
٠ة٘٣ىتٚ ،ٲؼٍل ثَل ٝٲ٧ذ ٫ٱٮـ ا٘٣ىت ك١٦ة ٫٩كٱٮـ ا٣ذ ٙ٤ك١٦ة( .٫٩م١ةٱؾم).

 ٨٦ذكات اٵ٦سةؿ ٠ةٙلت ،كإف ٠ة٩خ  ٨٦ذكات اٞ٣ٲ ٥كصجخ ٝٲ٧ذ٭ة ٱٮـ دٛ٤خ
إَ٣ل(.)4
¬ ٨٦ :امرتل مٲب نة ٤٣ذضةرة كًف ٱٞجٌ ٫ظذٯ ً٦ص ٔ٤ٲ ٫ظٮؿ ٚـ٠ةد٫
ٔ٤ٲ ٫إف ٝجٌ ٨٦ ٫ثٕؽ ،كإف دٝ ٙ٤جٝ ٢جٌ ٫ثُ ٢ا٣جٲٓ ٚٺ ز٠ةة ٔ٤ٲٝ ،٫ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
٤لٲٯ ا٣جعٲجط :كٹ ٔÊىل ا٣جةآ أٱٌ نة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث ٢ٱأيت ٔىل اٚلٺؼ ٚٲًل
دٝ ٙ٤ج ٢إ١٦ةف اٵداء؛ ٕٚىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب َة٣ت ٹ ز٠ةة ٔىل ا٣جةآ ٚٲ،٫
كٔىل ٝٮؿ أيب إ٣جةس د٤ـ ٫٦ز٠ةد ٫إذا ٠ةف ٦ ٨٦ةؿ ِلةرة ٝ ٫٣ج ٢ثٲٕ ٫أك ٩عٮ
ذً٦ ٟ٣ل ِلت ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة .كٱـ ¬ٰ٠ا٣جةآ ا٣س )4(٨٧إذا ٠ةف ٞ٩ؽان أك ٍٗلق ك٩ٮاق
٤٣ذضةرة إف د ٥ا٣جٲٓ ،كإف ثُ ٢ز٠ةق اٛلنرتم( )2ظٲر ٬ٮ ٞ٩ؽ كٝجٌ ٫ا٣جةآ(،)2
أك ًف ٱٞجٌ ٫ك٠ةف ٕ٦ٲ ٪نة( )5ثةٝٲ نة(.)4
¬ ٨٦ :ثةع مٲب نة ٦ ٨٦ةؿ ا٣ذضةرة ،ك٩ٮاق اٛلنرتم ٤٣ذضةرة ،كَشَة ٚٲ٫
اٚلٲةر ٜلًل أك ٵظؽً٬ل ،زً٦ ٥ص ٔ٤ٲ ٫اٙلٮؿ يف ٦ؽة اٚلٲةرٚ -ة٣ـ٠ةة ٚٲٔ ٫ىل ٨٦
اقذٞؿ  ٫٣اٛل٪٦ ٟ٤٭ًلٚ ،إف ًف ٱٚ ٨١ٲ ٫ػٲةر ث ٢دٞةٱٺ ٚٲ ٫أك دٛةقؼة ثٍ٘ل قجت
ٚـ٠ةدٔ ٫ىل¬ اٛلنرتم( ،)1كإف ٚكغ ثؼٲةر ا٣ؿؤٱح ٚـ٠ةدٔ ٫ىل ا٣جةآ( ،)1كإف ٚكغ
( )4كيف ظةمٲح ا ٣كعٮٍف ٦ة  :٫ْٛ٣كإف ٠ة٩خ دةٛ٣ح ٣ـ ٫٦أكٚؿ اٞ٣ٲ ٨٦ ٥كٝخ دٌٲٜ
ا٣ٮصٮب إٌف ا٣ذ( .ٙ٤ثة .)Í( )ِٛ٤٣كَ ِٛ٣شح اٵز٬ةر يف ا٘٣ىت :ك٠ؾ ٟ٣زٱةدة
ا٣كٕؿ إذا ٠ة٩خ ٝؽ ِلؽدت ُ٦ة٣جح يف ظةؿ زٱةدة ا٣كٕؿ ز ٥د ٙ٤ثٕؽ أف ٞ٩ىخ ٚإف دٟ٤
ا٣ـٱةدة دٌ ٨٧إ٣غ.
( )4ثٍصط ا٣ؿصةء.)Í( .
( ٓ٦ )2ا٣ؿصةء.)Í( .
(٣ )2ٲذَٕل ٠ٮ ٫٩ز ٪٧نة.
(ٚ )5أ٦ة إذا ًف ٱٕ٦ ٨١ٲ ٪نة ٚ٭ٮ ٦ة ٫٣ٱـ٠Êٲٔ ٫ىل أم ظةؿ.
( )4أك دة ٛ٣نة¨ ٦ؿصٮ.
( )1ٵٚ ٫٩كغ  ٨٦ا٣ٮٝخ.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵٚ ٫٩كغ ٕٞ٤٣ؽ  ٨٦أو ، ¬٫٤ك٠ؾا ثةٕ٣ٲت أك اٛ٣كةد ٝجٝ ٢جٌ ،٫أك ثٕؽق ثةٙل،٥١
=

ثةٕ٣ٲت أك اٛ٣كةد ٝجٝ ٢جٌٚ ٫ـ٠ةدٔ ٫ىل ا٣جةآ( ،)4كثٕؽق(٤ٔ )4ٲ ٫أٱٌ نة إف ٚكغ
ثةٙل ،٥١ٹ ثة٣رتا٬ل ٕٚىل اٛلنرتم¬( ،)2كٔىل ٝٮؿ اٞ٣ةقٔ ٥ىل ا٣جةآ(.)4

ٹ ثة٣رتا٬ل ٛٚكغ  ٨٦ا٣ٮٝخ .كٔ٪ؽ اٞ٣ةق ٥ا٣رتا٬ل ٠ةٙل( .٥١ثكذةف).
( )4إذا ٠ةف راصٲ نة ٕ٣ٮدق ٠ة٣ؿد ثٕٲت أك رؤٱح أك َشط ،ٹ ٚكةد ٚٺ ٱٕذرب ا٣ؿصةء( .مة.)Í( )ٰ٦
( )4يف (د) :كثٕؽ ٝجٌ.٫
( )2ٵ ٫٩ث٪٧ـ٣ح ٔٞؽ صؽٱؽ ظٲر ًف ٱ ٨١ثع ٨١٣ ،٥١ٱْ٪ؿ  ٢٬ك٣ٮ ٝج ٢اٞ٣جي أك ثٕؽق؟
ٛ٦٭ٮـ ٠ٺـ اٙلًلَٰ أ ٫٩ثٕؽ اٞ٣جي Éٹ ٝج .٫٤كَ ِٛ٣شح اٵز٬ةرٚ :أ٦ة ٣ٮ رد ثةٕ٣ٲت أك
ٚكةد إٞ٣ؽ ثٕؽ أف ٝجي اٛلجٲٓ ،ك٠ةف ا٣ؿد ثةٛلؿاًةة ٹ ثةٙل٠ - ٥١ة٩خ ا٣ـ٠ةة كاصجح ٔىل
اٛلنرتم(.ث.)٫ْٛ٤
¬
(*) كأ٦ة إذا دٛةقؼة ثةٙل ٥١ز٠ٯ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭٦ ٥ة رصٓ  ،٫٣كثة٣رتا٬ل ز٠ٯ  ٢٠كاظؽ ٦ة
ٝجي .كظٲر د٤ــ ا٣ذـ٠ٲح ٠ٺ ٪٦٭ًل ثةٹ١٩نةؼ كٝؽ أػؿج  ٢٬ٱؿصٓ ث ،٫ك ٢٬ٱٌ٪٧ة٫٩
 ٞ٤ُ٦نة؟ اْ٣ة٬ؿ ذ( .ٟ٣ظًلَٰ)٤ٝ .خ :أ٦ة  ٓ٦ا٣رتا٬ل ٞٚؽ أصـاق كٹ ًًلف ك ٨٦اٹزـ كأ٦ة
ثةٙلٞ٪ٚ ٥١ي إٞ٣ؽ  ٨٦أو ،٫٤ك٦ ٨١٣ة دؿدت ٔ٤ٲ ٫وعٲطٚ ،ٲٌ ٨٧كٹ ٱؿصٓٛ٦( .ذٰ).
( )2ٵف ا٣رتا٬ل ٔ٪ؽق ٠ةٙل( .٥١ثكذةف).

فصم [يف شكاة األَؼاو]

كِلت ا٣ـ٠ةة يف اٷث ٢إذا ث٘٤خ ٗلك نة ز ٥ظةؿ ٔ٤ٲ٭ة ظٮؿ ك ٰ٬قةا٧ح ٨٦
أك )4(٫٣ك٣ٮ ٔٛ٤خ يف كقُ ٫ك٠ةف ا٣كٮـ أ٠سؿٚ ،ٲؼؿج ٔ٪٭ة صؾع  ٨٦اٌ٣أف أك
ز ٨٦ ٰ٪اٛلٕـ ،كإف ظةؿ اٙلٮؿ كٝؽ ث٘٤خ ٍٔص نا كصت ٚٲ٭ة مةدةف ٠ؾ ،ٟ٣كإف
ظةؿ ٔىل ٗلف ٍٔصة كصت ٚٲ٭ة زٺث مٲةق ٠ؾ ،ٟ٣كإف ظةؿ ٔىل ٍٔصٱ٨
كصجخ أرثٓ مٲةق ٠ؾ ،ٟ٣كإف ظةؿ ٔىل ٗلف كٍٔصٱ ٨كصجخ ٚٲ٭ة ث٪خ
ٟلةض(ٜ )4لة ق٪ح ،كٚ ٰ٬ٲ٭ة إٌف ٗلف كزٺزَلٚ ،إف ظةؿ اٙلٮؿ ٔىل قخ
كزٺزَل ٛٚٲ٭ة ث٪خ ٣جٮف ٜلة ق٪ذةف ،إٌف قخ كأرثَٕل كٚٲ٭ة ظٞح ٜلة زٺث قَ٪ل،
إٌف إظؽل كقذَل كٚٲ٭ة صؾٔح ٜلة أرثٓ قَ٪ل ،إٌف قخ كقجَٕل كٚٲ٭ة ث٪ذة ٣جٮف،
إٌف إظؽل كدكَٕل كٚٲ٭ة ظٞذةف إٌف ٦ةاح كٍٔصٱٚ ،٨إف ظةؿ ٔىل أ٠سؿ  ٨٦ذٟ٣
اقذأٚ ٙ٩ؿٱٌح زة٩ٲح ٦س٬ ٢ؾق اٛ٣ؿٱٌح ٚٲًل زاد ٔىل ٦ةاح كٍٔصٱ٦ ٰٛٚ ،٨ةاح
كأرثَٕل ظٞذةف كأرثٓ مٲةق ،كيف ٦ةاح كٗلف كأرثَٕل ظٞذةف كث٪خ ٟلةض،
كٔىل ٬ؾا ٞٚف ٚٲًل زاد ،ذ٠ؿق يف اٛل٪ذؼت¬ كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت كأثٮ إ٣جةس.
( )4إٌف آػؿق.)Í( .
( )4إً٩ل ق٧ٲخ ث٪خ ٟلةض ٵف أ٦٭ة ٝؽ ا٦ذؼٌخ ثة٣ٮ٣ؽ يف ثُ٪٭ة ،كق٧ٲخ ث٪خ ٣جٮف ٵف
أ٦٭ة ذات ٣ج٪٣ ٨ذةص٭ة .كق٧ٲخ ظٞح ٵ١لة اقذعٞخ أف ٤ل٤ٔ ٢٧ٲ٭ة كٱُؿٝ٭ة اٛ٣ع،٢
ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ ،كذ٠ؿ ٚٲ ٫أٱٌ نة ٔ ٨أ ٢٬ا٘٤٣ح أف ا٪٣ةٝح إذا كًٕخ ك٣ؽ٬ة ٚ٭ٮ ظٮار إٌف
ق٪حٚ ،إذا ث٘٤٭ة ٚ٭ٮ ٚىٲ ٢ٱٛى ٨ٔ ٢أ ،٫٦ك ٰ٬ث٪خ ٟلةض إٌف ق٪ذَلٚ ،إذا دػ٤خ يف
ا٣سة٣سح ٚ٭ٰ ث٪خ ٣جٮفٚ ،إف ٓلخ ٜلة زٺث ٚ٭ٰ ظٞح إٌف دًلـ أرثٓ ٚ٭ٰ دٞ٤ط ،كإذا ٠ةف
ذ٠ؿ نا ًف ٱٞ٤ط ظذٯ ٱسٚ ،ٰ٪إذا دػ٤خ يف اٚلة٦كح ٚ٭ٰ صؾٔح ظذٯ ٱذٜ ٥لة ٗلفٚ ،إذا
دػ٤خ يف ا٣كةدقح كأٞ٣خ أق٪٭ة ٚ٭ٰ ز ٰ٪ظذٯ دكذ ٢٧١قذ نةٚ ،إذا دػ٤خ يف ا٣كةثٕح
ق ٰ٧ا٣ؾ٠ؿ رثةٔ نة كاٵ٩سٯ رثةٔحٚ ،إذا دػ٤خ يف ا٣سة٪٦ح ٚ٭ٰ قؽسٚ ،إذا َ٩ ٓ٤ةُلة ٚ٭ٰ
ثةزؿٚ ،إذا دػ٤خ يف إ٣ةَشة ٚ٭ٰ ٟل ،ٙ٤ز٣ ٥ٲف ٜلة اق ٥ثٕؽ ذ ٨١٣ ،ٟ٣ٱٞةؿ :ثةزؿ
ٔةـ أك ثةزؿ ٔةَ٦ل( .ز٬ؿة ثْٛ٤٭ة).
(*) ك ِٛ٣ا٪٣٭ةٱح :كيف ظؽٱر ا٣ـ٠ةة ذ٠ؿ اٙل ٜكاٙلٞح ،ك٬ٮ  ٨٦اٷث٦ ٢ة دػ ٢يف ا٣ك٪ح ا٣ؿاثٕح إٌف
آػؿ٬ة ،ق ٰ٧ثؾ ٟ٣ٵ ٫٩اقذع ٜا٣ؿ٠ٮب كا٣ذع٧ٲ ،٢ك٣لٔ ٓ٧ىل ظٞةؽ كظٞةا( .ٜث.)٫ْٛ٤

كٝةؿ يف اٵظ١ةـ كا٪٣ةرص كا٣نة ٰٕٚك٦ة :ٟ٣إذا زادت ٔىل ٦ةاح كٍٔصٱ ٨أذرب
ٚٲ٭ة ا ٢١٣يف  ٢٠أرثَٕل ث٪خ ٣جٮف أك يف ٗ ٢٠لكَل ظٞح( ،)4أ٦لًل أ ٨١٦كصت،
ٚإف أ ٨١٦أػؾ٬ة ا ٢١٣أػؾ اٵٞٛ٤٣ ٓٛ٩ؿاء٦ ٨٧٠ ،ةاذَل أرثٓ ظٞةؽ أك ٗلف
ث٪ةت ٣جٮف .كدٍ٘ل اٛ٣ؿٱٌح ثـٱةدة كاظؽة(ٔ )4ىل ٦ةاح كٍٔصٱ٨؛ ٚٲضت ٚٲ٭ة
زٺث ث٪ةت ٣جٮف ،كٝةؿ يف ا١٣ةيف :إذا زادت إظؽل ٍٔصة دٍ٘لت ،كٝةؿ ٦ة:ٟ٣
ٹ دٍ٘ل إٹ ثـٱةدة ٍٔص ًٚل ٚٮؽ؛ ٦ ٰٛٚةاح كزٺزَل ظٞح كاث٪ذة ٣جٮف ،كيف ٦ةاح
كٗلف كأرثَٕل ظٞذةف كث٪خ ٣جٮف ،كٔىل ٬ؾا ٞٚف .كٔ٪ؽ ا٪٣ةرص(٦ )2ذٯ
ث٘٤خ اٛلٮا٨ل ٩ىةث نة( )2أػؿصخ ز٠ةٔلة ز٤ ٥لٮؿ  ٨٦ثٕؽ(.)5
¬ :كٹ ز٠ةة يف اٵٕ٩ةـ ٤٠٭ة إٹ إذا  ٰ٬قةا٧ح ك٣ٮ ٠ة٩خ يف ٱؽ ٍٗل
٦ة١٣٭ة٤ٚ ،ٮ ٗىت ا٣كةا٧ح ٗةوت ز ٥أقة٦٭ة إٌف آػؿ اٙلٮؿ زٝ ٥جٌ٭ة ٦ة١٣٭ة
كصجخ ز٠ةٔلة ٔىل ٦ة١٣٭ة ٦ذٯ ٝجٌ٭ة( ،)4ػٺؼ ثٕي أوعةب ا٣نة.)1(ٰٕٚ
¬
كإف ٔٛ٤٭ة ا٘٣ةوت إٌف آػؿ اٙلٮؿ زٝ ٥جٌ٭ة ٦ة١٣٭ة ٞٚةؿ ثٕي ا٪٣ةرصٱح:
د٤ـ ٫٦ز٠ةٔلة( ،)1كٝةؿ يف اٹ٩ذىةر¬ :ٹ د٤ـ .)1(٫٦كإف ٗىجخ اٛلٕ٤ٮٚح ز٥
( )4ٱْ٪ؿ  ٢٬ٱذَٕل اٵ٪٬ ٓٛ٩ة؟ ٕٚىل ٬ؾا ٣ٮ ٠ة٩خ ٦ةاح كٍٔصٱٚ ]4[٨ٲذَٕل اٵ ٓٛ٩أك ٥لٍل
ثَل زٺث ث٪ةت ٣جٮف أك ظٞذَل؟ ٹ ٱجٕؽ أذجةر اٵ.ٓٛ٩
(٬ )4ؾا ذ٠ؿق ا٣نة ،ٰٕٚكركاق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل يف دٕ٤ٲٔ ٫ٞىل اٵظ١ةـ( .ثكذةف).
(٠ )2ٺـ ا٪٣ةرص ٣ #ٲف ً٦ل ٩عٚ ٨ٲ ،٫ك٠ةف اٵكٌف اٷدٲةف ث ٫يف أكؿ اٛ٣ىً٠ ٢ل ٬ٮ يف ا٣رب٬ةف.
( )2كإف ًف ٤ل٤ٔ ٢ٲ٭ة اٙلٮؿ.
(٧ٕ٣ )5ٮـ اٵػجةرٞ٠ ،ٮ(( :÷ ٫٣يف اٷث ٢وؽٝذ٭ة ،كيف ا٣جٞؿ وؽٝذ٭ة ،كيف ا٥٪٘٣
وؽٝذ٭ة)) ك٩عٮ ذ ،ٟ٣كًف ٱٛى٪٤ٝ .٢ةٝ :ؽ ٝٲؽق ÷ ثٞٮ(( :٫٣ٹ ز٠ةة يف ٦ةؿ ظذٯ
٤لٮؿ ٔ٤ٲ ٫اٙلٮؿ))( .ثكذةف).
( )4ظٲر ٠ةف Êراصٲ نة.
(٪ٕٚ )1ؽ ٥٬أف  ٢ٕٚا٘٣ةوت ٱجُ ٢ا٣كٮـ٪٤ٝ .ة :ا٣كٮـ ٦ٮصت ٤٣ـ٠ةة ،ك ٢ٕٚا٘٣ةوت ٹ
ٱجُ( .٫٤ثكذةف).
(ً٠ )1ل ٣ٮ ٗ ىت ٦ةؿ ا٣ذضةرة ك٩ٮل ا٘٣ةوت  ٫٣ا٪ٞ٣ٲح( .ثكذةف).
( )1ٵف ا٣كٮـ ٞٛ٦ٮد  ٨٦اٛلة ،ٟ٣ك٬ٮ َشط( .ثكذةف) (.)Í
-------------------------

[ ]4يف اٛلُجٮع ك(د)٦ :ةاح كز٪ذَل كٍٔصٱ.٨

أقة٦٭ة ا٘٣ةوت ظٮٹ ن ٚٺ ز٠ةة ٚٲ٭ة ،ػٺؼ¬ ثٕي أوعةب ا٣نة.)4(ٰٕٚ
 :كٹ ز٠ةة يف Êاٛلٕ٤ٮٚح ٪٦٭ة ،ػٺؼ داكد٤ٚ ،ٮ ٠ة٩خ دؿٔٯ يف ثٕي
اٙلٮؿ كدٕ ٙ٤يف ثٕي أذرب ثةٵٗ٤ت ،ذ٠ؿق اٜلةدم¬ كأثٮ إ٣جةسٝ ،ةؿ
اٛلؾا٠ؿكف :ٱَٕ ¬ٓ٦ ٰ٪ؿيف اٙلٮؿ( )4يف ا٣كٮـ( .)2كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإذا ٔٛ٤خ
٦ؽة ٹ دٕٲل ٚٲ٭ة إٹ ثٕٚ )2(ٙ٤ٺ ز٠ةة ٚٲ٭ة.
٪٤ٝةٚ :إف اقذٮٱة(ٚ )5ٺ ز٠ةة¬ .ك٠ؾا إ٣ٮا٪٦ ٢٦٭ة ٹ ز٠ةة¬ ٚٲ٭ة( ،)4ػٺؼ
٦ة٤ٚ ،ٟ٣ٮ ٠ة٩خ دٕ ٢٧كدكٮـ كٹ دٕٚ ٙ٤ٺ ز٠ةة ٚٲ٭ة ٔىل ّة٬ؿ اٍ٣صح
كا ،ٓ٧٤٣كٝةؿ يف اٹ٩ذىةر ٔ ٨أ ٢٬اٛلؾ٬ت كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ ك٦ة ٟ٣كأظؽ ٝٮٍف
ا٣نةِ :ٰٕٚلت ٚٲ٭ة.)1(Ê
ٚٲًٌ٤٣ ٨٧لٟ٣؛ ٵٗ ٫٩ؿـ ٙل ٫ٞثكجج ،٫ك٬ٮ ٝٲةس اٵوٮؿ٪٤ٝ .ةٔ :جةدة
¬
( )4ك٬ٮ اٛلؾ٬ت،
٦ذٕٞ٤ح ثةٛلةؿ ٚٺ ًًلف ٔ٤ٲ.٫
(*) ظضذ٪ة أف ٝىؽ اٛلةٕ٦ ٟ٣ذرب .كظضذ٭ ٥أف ا٣كٮـ ٝؽ ظى( .٢ثكذةف).
( )4كذً١٠ ٟ٣لؿ ا٪٣ىةب( .ثكذةف).
( )2ك ا٣كٮـ أ٤٠٭ة ثٛ٪ك٭ة ٩ ٨٦جةت اٵرض ثٍ٘ل ٔ٪ةٱح  ٨٦وةظج٭ة كٹ ٗؿا٦ح( .دٕ٤ٲٜ
٦ؾا٠ؿة) .كٝؽر ا٣كٮـ ٦ة ٣لت ٔ٤ٲٜ ٫لة  ٨٦ا٣نجٓ كا٣ذٞؽٱؿ اٛلكذعك .٨ك٠ؾا إذا أ٤٠خ
 ٨٦زرع اٍ٘٣ل ٚةٵٝؿب أ ٫٩ٹ ز٠ةة؛ ٵص ٢ا٘٣ؿا٦ح ٨٦( .ػٍ اٛلٛذٰ) .كٝٲِ :٢لت ¬كإف
ٔىص ث ،٫٤ٕٛذ٠ؿق ثٌٕ٭٥؛ ٙلىٮؿ ا٣كٮـ.
( )2كٝؽ ٝؽرت ثسٺزح أٱةـ؛ ٵ١لة ٹ دىرب ٔ ٨ا ٙ٤ٕ٣زٺزح أٱةـٚ ،ٲجُ٦ ٢ة ٝج٤٭ة  ٨٦ا٣كٮـ،
كٔ٦ ٫٪سٝ ٢ٮ٪٣ة ،كٔ ٫٪أف إ٣ربة ثة٪٣ٲحٚ ،إذا ٩ٮل ٔٛ٤٭ة كٔٛ٤٭ة ٦ؿة ثُ ٢ا٣كٮـً٠ ،ل ٣ٮ
٩ٮل ثًلؿ ا٣ذضةرة ا٪ٞ٣ٲح ثُ٤خ ا٣ذضةرة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5أك ا٣ذجف.)Í( .
( )4ظٲر ٹ دكةـ.)Í( .
(ٛ )1لة ركم ٔٔ ٨يل  #أٛٔ ÷ ٫٩ٯ ٔ ٨اٷث ٢كا٣جٞؿ إ٣ٮا ٢٦د١ٮف يف اٛلُص ،كٔ٨
ا ٥٪٘٣د١ٮف يف اٛلُصٚ ،إف رٔخ كصجخ ٚٲ٭ة ا٣ـ٠ةةٝ .ةؿ  :#ك٦ة كرد يف اٙلؽٱر أف
إ٣ة٤٦ح ٹ ز٠ةة ٚٲ٭ة ٚج٪ةء ٔىل اٵٗ٤ت أ١لة ٹ دٕ ٢٧إٹ ك ٰ٬دٕ ،ٙ٤كإٹ ٞٚؽ ظى٢
ػٛح اٛلؤ٩ح كزٱةدة ا( .ٓٛ٪٣ثكذةف).

 :كإذا د١ؿرت ا٣ك٪ٮف ٔىل ا٣كةا٧ح ٚج ٢إػؿاج ز٠ةٔلة ٚعٲر ِلت
ا٣ـ٠ةة ٪٦٭ة ٱٞ٪ه¬  ٢١٣ق٪ح(٦ )4ة كصت ٚٲ٭ة ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص
كأيب إ٣جةس ،كظٲر ِلت ا٣ـ٠ةة ٍٗ ٨٦ل٬ة ٠ة٣نٲةق ٔ ٨اٷث ٢ٹ ٱٞ٪ه ٪٦٭ة
٨لء(ٛ )4لة كصت ،ذ٠ؿق يف¬ ا٣ذؾ٠ؿة كاٙلٛٲِ( .)2كٝةؿ ثٕي أوعةب ا٣نةٰٕٚ
ك٬ٮ ٱٛ٭ ٨٦ ٥دٕ٤ٲ ٢اٍ٣صح( :-)2إ ٫٩ٱٞ٪ه ٦ة كصت؛ ٵف أو ٢ا٣ٮصٮبٱذٕ ٜ٤ثٕٲ٪٭ة ،كإً٩ل دؤػؾ ا٣نٲةق ثؽٹ ن ٔ٫٪؛ كٜلؾا إذا أػؿصخ ٪٦٭ة كاظؽة ٔ٨
اٚل٧ف أك ز٪ذةف ٔ ٨إٍ٣ص أصـأت(ً٠ ،)5ل يف ٦ةؿ ا٣ذضةرة كا٣ؾ٬ت كاٌٛ٣ح
دٕ ٜ٤ز٠ةٔلة ثٕٲ٪٭ة ك٣لٮز إػؿاج اٞ٣ٲ٧ح ثؽٹن ٔ٪٭ة.
ٝ ٨٧ٚ :جي ٦ة ٝؽ كصجخ ٚٲ )4(٫ا٣ـ٠ةة  ٨٦ذ ٟ٣ك٦ة ٫١٣ٹ ٥لؿص٭ة()1

ٚإ ٫٩ٱ٤ـًً ¬٫٦ل١لة ٔىل ٝٮ٪٣ة :إ١لة دٕ ٜ٤ثةَٕ٣ل ،ٹ ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأ١لة دٕ ٜ٤ثة٣ؾ٦ح،
كآص أٔ.٥٤
 :كٹ ٣لت¬ ٨لء يف اٵكٝةص ا٣ذٰ ثَل اٛ٣ؿٱٌذَل كٚة ٝنة٩ ،عٮ ٦ة ثَل
Ê
ٱذٕٜ٤
اٚل٧ف كإٍ٣ص ،ك٦ة ثَل ٗلف كٍٔصٱ ٨كقخ كزٺزَل ،ك٩عٮ ذ .ٟ٣ك٠ؾا ٹ
( )4كقٮاء ٠ة٩خ ا٣Éك٦ ٨ٮصٮدة يف اٷث ٢ا٣ذٰ كصجخ ٚٲ٭ة ا٣ـ٠ةة أـ ًف دٮصؽ٩ ،عٮ أف د١ؿر
أٔٮاـ ٔىل ٗلف كٍٔصٱ ٨كٹ ث٪خ ٟلةض ٚٲ٭ةٚ ،إف ا٣ٮاصت ٵكؿ ٔةـ ث٪خ ٟلةض ،كٛلة
ثٕؽق مةة٬ ،ؾا ّة٬ؿ ٦ة ذ٠ؿق يف ا٣ذؾ٠ؿة ،كٝٲ :٢إذا ًف د ٨١ا٣ك٦ ٨ٮصٮدة يف إث ٫٤د١ؿرت
ٔ ٢١٣ةـ .ك٪ٕ٦ةق يف ا١٣ٮا٠ت.
(٤ٝ )4خٚ :ٲ٤ــ أف ٱٌ ٨٧ك٣ٮ ٝج ٢ا٣ذ ،٨١٧ك ٢ٕ٣ٱٞةؿ :ٱنرتط ثٞةء إَ٣لٛ٦( .ذٰ).
( )2ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر يف ٝٮ٦ :٫٣٭ًل د١ؿر ظٮٜلة.
( )2كٝٮاق اٛلٛذٰ كٔة٦ؿ ،كٝؿرق يف َشح اٵزًلر ،ك٦سٞٛ٤٣ ٫٤ٲ ٫ٱٮق.ٙ
( )5كإً٩ل ٔؽؿ إٌف ا٣نٲةق ٵص ٢ا٣رتػٲهٛ٦( .ذٰ).
(ٕ )4لٲٕ ٫أك Êثٕي دَٕل ٜلةً٠ ،ل يف اٵز٬ةر يف ز٠ةة ٦ة أػؿصخ اٵرض.
(*) ًف ٱؾ٠ؿ ٬ؾا يف اٵز٬ةر إٹ يف اٛلٍٕصات؛ ٵ ٫٩ٹ ٣لٮز إ٣ؽكؿ ٔ ٨إَ٣ل ٚٲ٭ة ،ثؼٺؼ
ا٣ـ٠ةة ٚ٭ٮ ٣لٮز إ٣ؽكؿ ٔ ٨إَ٣ل ،كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣ٮاث.٢
( )1يف ٩كؼح :ك٦ة ٫١٣ٹ ٥لؿص٭ة ٚ ٍٝةٵٝؿب أ.٫٩

ُلة ٨لء ً٦ل كصت ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف ا٣نة ٰٕٚكٞل٧ؽ كزٚؿ؛ ٤ٚٮ ظةؿ اٙلٮؿ ٔىل
دكٓ إث ٢ز ٥دٛ٤خ ٪٦٭ة أرثٓ ٝج ٢إ١٦ةف اٵداء كصت إػؿاج مةة¬ ٔ ٨اٚل٧ف
ا٣ذٰ ثٞٲخ ،كٔىل ٝٮٜل ٥ٱك٪٦ ٍٞ٭ة أرثٕح أدكةٔ٭ة ثٞؽر ٦ة د .ٙ٤ك٠ؾا ٣ٮ ظةؿ
اٙلٮؿ ٔىل أرثَٕل ز ٥دٛ٤خ ٪٦٭ة ٍٔصكف ٝج ٢إ١٦ةف اٵداء كصجخ ث٪خ ٣جٮف
ٔ٪ؽ أيب إ٣جةس( ،)4كٔ٪ؽ٥٬

٩ىٛ٭ة()4

 ،ٍٞٚكٔ٪ؽ أيب َة٣ت¬ ٗلكح

أدكةٔ٭ة( ،)2كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص أرثٓ مٲةق( .)2كإف دٛ٤خ إٍ٣صكف ثٕؽ إ١٦ةف
اٵداء كصجخ ث٪خ ٣جٮف٪ٔ Éؽ٩ة ،كٔ٪ؽ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح ٗلكح أدكةٔ٭ة؛
ٵف إػؿاج ا٣ـ٠ةة ٔ٪ؽً٬ل ٔىل ا٣رتاػٰ ٦ة ًف ٱُ٤ج٭ة اٷ٦ةـٝ ،ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :أك
ٱٌ٧ص ٔ٤ٲ٭ة ظٮؿ آػؿ(.)5
 :كٹ ٣لـم¬ إػؿاج ا٣ؾ٠ٮر  ٨٦اٷث ٓ٦ ٢كصٮد ٦ة كصت  ٨٦اٷ٩ةث ٚٲ٭ة
ك٣ٮ أػؿج¬ ا٣ؾ٠ؿ  ٨٦ا٣ك ٨اٵٔىل ،كٔىل ٝٮؿ ٣ ٨٦لٲـ إػؿاج اٞ٣ٲ٧ح اػذٲةر نا ٣لٮز
ا٣ؾ٠ؿ ا٣ؾم ٱكةكم( )4اٵ٩سٯ يف اٞ٣ٲ٧ح ً٠ل ٣لٮز ٍٗلقٚ .إف ٔؽ٦خ اٷ٩ةث يف إث٫٤
 ٨٦ذ ٟ٣ا٣ك ٨ا٣ؾم كصت صةز إػؿاج ا٣Êؾ٠ؿ  ٨٦ا٣ك ٨اٵٔىل ك٣ٮ أَ ¬٫٪١٦شاء
ػٍل ثَل َشÊاء اٵ٩سٯ أك
اٵ٩سٯ ،ػٺؼ ٦ة٤ٚ ،ٟ٣ٮ ًف ٱٚ ٨١ٲ٭ة ذ٠ؿ  ٨٦ا٣ك ٨اٵٔىل ٌ
 ٨٦ا٣ك٨
َشاء ا٣ؾ٠ؿ اٵٔىل .كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ث ٢ٱنرتم اٵ٩سٯ٪٤ٝ .ة :أك أػؿج أ٩سٯ É
( )4ٵ ٫٩ٱٮصت ز٠ةة ا٣جة ٰٝكا٣ذة( .ٙ٣ثكذةف) .ٵ١لة د٪ذ٪ٔ ٢ٞؽق إٌف ا٣ؾ٦ح.
( )4ٵ١ل ٥ٱٕٞ٤ٮ١لة ثة٪٣ىةب كا٣ٮٝه( .ثكذةف).
( )2ٵف ا٣ـ٠ةة ٝؽ كصجخ ،ك ٰ٬دٕ ٜ٤ثة٪٣ىةب ( .ٍٞٚثكذةف) .ا٣ؾم ٬ٮ قذح كزٺزٮف،
 ٨١٣د ٫٪٦ ٙ٤قذح ٍٔص -ك ٰ٬أرثٕح أدكةٔٝ -٫ج ٢إ١٦ةف اٵداء ٚٺ ٨لء ٚٲ ،٫كثٰٞ
ٗلكح أدكةع .كٍٔ ٰ٬صكفٚ ،ذضت ٠ؾ.ٟ٣
(ٍٕ٤٣ )2صٱ ٨ا٣ذٰ ثٞٲخ ٍٞٚ؛ ٵف إ١٦ةف اٵداء َشط ٔ٪ؽق( .ثكذةف).
( ) 5اٛل٪ىٮر ثةٓص  #ٱٞٮؿ ثة٩ذٞةٜلة إٌف ا٣ؾ٦ح  ٓ٦أيب إ٣جةس كا٪٣ةرص ٚٲْ٪ؿ .ك ٫٤ٕ٣ٱٞٮؿ:
٧ي ٔ٤ٲ٭ة ظٮؿ كٹ َ٤ج٭ة اٷ٦ةـ.
د ٢ٞ٪إٌف ا٣ؾ٦ح ثٕؽ ٌ٦ص ظٮؿ آػؿ ،ك٪٬ة ًف ٱ ً
( )4يف (ب) :ٱكٮل.

اٵٔىل أك  ٨٦ا٣ك ٨اٵد٩ٯ  ٓ٦رد ٦ة ثَل اٞ٣ٲ٧ذَل ٠ل ٫ٕ٦ ٨اٵٔىل( .)4كإف دربع
اٛلة ٟ٣ثإػؿاج اٵٔىل ٚ٭ٮ أ ٞ٤ُ٦ ٫٣ ٢ٌٚنة ،ك٣لـٱ ٫كٚة ٝنة()4؛ ٵف ٬ؾا زٱةدة وٛح Êٹ
زٱةدة ٝؽر.
٤ٚ :ٮ ظةؿ اٙلٮؿ ك٣ٲف  ٫ٕ٦إٹ ٗلكح ٚىٺف ػٍل ثَل إػؿاج Éكاظؽ
٪٦٭ة( )2أك مةة( )2ك٣ٮ ٞ٩ىخ¬ ٝٲ٧ذٝ ٨ٔ ٫ٲ٧ح ا٣نةة ،ػٺؼ أيب صٕٛؿ .كٝةؿ
زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٨لء يف ا٣ى٘ةر إذا ٣ٲف ٕ٦٭٨ ٨لء  ٨٦ا١٣جةر(.)5
كٝةؿ اٙلك :٨ٹ ٨لء يف ا٣ى٘ةر  ٞ٤ُ٦نة .كذ ٟ٣يف اٵٕ٩ةـ¬ ٤٠٭ة( .)4ك٠ؾا ٣ٮ
ظةؿ اٙلٮؿ ٔىل ٗلف إثٔ ٢ضةؼ أك ٦ؿ٫ل أػؿج أظؽ٬ة¬ أك مةة(ٝ .)1ةؿ يف
ا٣ذٞؿٱؿ :كِلـمء إ٣ضٛةء ٔٗ ٨لف ق٤ٲ٧ح(.)1
( )4كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر :كاٛلٮصٮد كٱرتاداف ا.٢ٌٛ٣
(*) ٬ؾا ٔ ٓ٦ؽـ كصٮد ا٣ٮاصت يف اٛل.)Í( .ٟ٤
( )4ٱٕ :ٰ٪ثٲ٪٪ة كثَل  ٨٦ٱ ٓ٪٧اػذٺط اٛ٣ؿض ثة( .٢ٛ٪٣ثكذةف).
(ٞ٣ )2ٮ(( :÷ ٫٣ػؾ ا٣جٍٕل  ٨٦اٷث١ٚ ))٢ؾا اٛ٣ىٲ ٨٦ ٢اٛ٣ىٺف( .ثكذةف).
(ٝ )2لـٱح.)Í( .
( )5ٵف ا٣ى٘ةر ً٩لء ا١٣جةرٚ ،ٺ ٨لء ٚٲ٭ة إف ًف ٱج٨ ٜلء  ٨٦ا١٣جةر٠ ،ةٞ٪٣ؽ إذا ا ُٓٞ٩كقٍ
اٙلٮؿ ز٪٤ٝ .٢٧٠ ٥ةٝ :ةؿ ٔيل ٛ #لىؽٔ( :٫ٝؽ ٔ٤ٲ٭ ٥و٘ةر٬ة ك٠جةر٬ة) ،كٝةؿ ٔ٧ؿ
٣كةٔٲٔ(( :٫ؽ ٔ٤ٲ٭ ٥ا٣كؼ٤ح ك٣ٮ صةء ُلة ا٣ؿأٰ ٔىل ًٛح ٝ .))٫ٛ٠ةؿ  :#كاٌٛ٣ح:
اٛل١ةف اٛلكذٮمٞٚ ،ٲ٤٣ ٢ؿاظحًٛ :ح ٛلة ٠ة٩خ ٦كذٮٱح( .ثكذةف).
( )4كٝةؿ اٛلؤ٬ :ٙ٣ؾا ٟلذه ثة ،٥٪٘٣كأ٦ة ٍٗل٬ة ٚٺ ٣لـم إٹ ا٣ك ٨اٛلٛؿكضٝ .ةؿ يف
ا٣ٮاث :٢ك٬ؾق زٱةدة كاصجح كٝىؽ وعٲط .ك٦سٙ ٫٤لسٲر كاٛلٛذٰ.
ٞ٦ؽرا ٦كذٮ نٱة٤ٚ ،ٮ ٠ة٩خ ٝٲ٧ذ٭ة
( )1وعٲعح ،أك مةة ٔضٛةء ٔ ٨إثٔ ٢ضةؼ ٨١٣ ،دٞكٲُ نة
ن

ك ٰ٬قًلف أ ٛ٣نة ،ك٠ة٩خ ٝٲ٧ح ا٣نةة ا٣ذٰ ْلؿج ٔ٪٭ة ٍٔصة ،كٝٲ٧ذ٭ة كٔ ٰ٬ضةؼ

ٗلكًلاح -كصت أف ٥لؿج مةة دكٮل ٗلكح؛ ٵ١لة ٞ٩ىخ ا٪٣ى ٙثةٔذجةر ٩كجح ٝٲ٧ذ٭ة
ٔضة ٚنة إٌف ٝٲ٧ذ٭ة قًل ٩نة٤ٚ ،ٮ أػؿج ٔ٪٭ة مةة ٝٲ٧ذ٭ة أرثٕح ًف ِلـ( .ثعؿ ،كَشظ.)٫
(*) ٝلـٱح.)Í( .
( )1اٛلؼذةر ٔؽـ¬ اٷصـاء؛ ٵ ٫٩إً٩ل ٣لـم ا٣ٮقٍ ٍٗل اٛلٕٲت ،كإ٣ضٛةء ٕ٦ٲجح ً٠ل يف اٵز٬ةر.

¬ ٨٦ :ثةدؿ قةا٧ح ثض٪ك٭ة( )4كأقة٦٭ة ث٪ٯ ظٮٜلة ٔىل ظٮؿ اٵكٌف،
ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ،ٰٕٚكإف ثةدٜلة ثٍ٘ل ص٪ك٭ة قةا٧ح أك ثض٪ك٭ة ك٩ٮا٬ة
٤٣ذضةرة()4
اقذأ ٙ٩ظٮٜلة.
¬
¬٠ ٨٦ :ةف  ٫ٕ٦قةا٧ح ك٤٣ ٰ٬ذضةرة ٚإف ٩ ٢٧٠ىةب أظؽً٬ل  ٍٞٚكصجخ
ز٠ةد ،٫كإف ٩ ٢٧٠ىةُلًل  ٕ٦نة كصجخ ز٠ةٔلًل إف اػذ ٙ٤ظٮٜلًل ،كإف اد ٜٛيف كٝخ
كاظؽ( )2كصت اٵٞٛ٤٣ ٓٛ٩Êؿاء ،كٝٲ :)2(٢ز٠ةة ا٣ذضةرة ً٠ل دٞؽـ اٚلٺؼ(.)5

¬ ٨٦ :أوؽؽ زكصذٗ ٫لف إثٕ٦ ٢ٲ٪ح قةا٧ح كثٞٲخ يف ٱؽق ظذٯ ً٦ص
ٔ٤ٲ٭ة ظٮؿ ٚـ٠ةٔلة ٔىل ا٣ـكصح( )4إف ٝجٌذ٭ة ،كإف دٛ٤خ ٝجٝ ٢جٌ٭ة ٚٺ ٨لء
ٔ٤ٲ٭ة()1

كٹ ٔىل ا٣ـكج .كإف َٞ٤٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ كثٕؽ اٙلٮؿ ٚٺ ٨لء¬

ٔ٤ٲ٭ًل()1

أٱٌ نة؛ ٹمرتا٠٭ًل ٚٲ٭ة٤ٚ .ٮ ٠ة٩خ ٍٔص نا ٣ـ٦٭ًل مةدةف ،كإف ٠ة٩خ

ٗلك نة كٍٔصٱ ٨كَٞ٤٭ة ٝج ٢ا٣ؽػٮؿ ٣ـ٦٭ًل أرثٓ مٲةÉق٤ٚ ،ٮ ٠ة٩خ ٝؽ أػؿصخ
٪٦٭ة ث٪خ ٟلةض ٝج ٢اُ٣ٺؽ ٚإٌف اٛلىؽؽ رد٬ة ٜلًل إف  ٰ٬ثةٝٲح  ٫ٕ٦كأػؾ ٪٦٭ًل
( )4ثٕٞؽ كاظؽ ،أك دٞؽـ اٍ٣صاء ٔىل ا٣جٲٓ.)Í( .
( )4كًف ىٱ يك ٍ٧٭ة ،كإٹ ٣ـ ٫٦ز٠ةدةف Êإذا ًف ٱذ ٜٛاٙلٮؿ.)Í( .
( )2يف قةٔح.)Í( .

( )2اٞ٣ة٬ل زٱؽ كأثٮ ِ٦ص.
( )5يف ٦كأ٣ح ٨٦ :ثؾر ثعت ا٣ذضةرة ز ٥ظىؽق إ٣غ.
( )4كذ ٟ٣ٵ١لة ١٤٦٭ة ،كٝؽ د٣خ ٬ؾق اٛلكأ٣ح أف إقة٦ح اٛلة٣ ٟ٣ٲكخ ثٍصط( .ثكذةف).
(ٝ )1ٮٚ« :٫٣ٺ ٨لء ٔ٤ٲ٭ة كٹ ٔىل ا٣ـكج» أ٦ة ٤ٚ ٰ٬ذٛ٤٭ة ٝج ٢دٌٲ ٜا٣ٮصٮب ،كأ٦ة ٬ٮ
ـكـ ا٣ـ٠ةة ٔ٤ٲ٭ة ٔ٪ؽ ٝجٌ٭ة
ٚٶ ٫٩ظةؿ اٙلٮؿ ك ٰ٬يف ٍٗ ٟ٤٦لق( .ثكذةف) .اٛلؾ٬ت ¬ ٣
إ٣ٮض؛ ٵ١لة دٛ٤خ ٧ٌ٦ٮ٩ح ٔ٤ٲ ،٫كدـ ٰ٠أٱٌ نة إ٣ٮض إذا ظةؿ ٔ٤ٲ ٫اٙلٮؿ ثٕؽ
ا٣ذ ٙ٤ك٠ةف إ٣ٮض ٦ؿصٮ نا ٨٦( .ػٍ قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ ا٣ؾ٦ةرم .)ª
( ٫٤ٕ٣ )1ث٪ٯ ٬ؾق اٛلكأ٣ح ٔىل أف اُ٣ٺؽ ٠ةمٛ ٙل ٟ٤ا٣ـكج ٹ ٩ة٢ٝ؛ ٵ٩ة ٣ٮ صٕ٪٤ةق ٩ة ٝن
ٺً٠ -ل
٬ٮ ّة٬ؿ اٛلؾ٬ت يف ثةب اٛل٭ٮر٠ -ة٩خ ا٣ـ٠ةة ٔىل ا٣ـكصح ٹ ٔىل ا٣ـكج يف اٵَؿاؼ
٠ٺـ ا٣جٲةف ،إٹ يف اُ٣ؿؼ اٵكؿ ٚةٛلٞؿر ٠ٺـ قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ ¦.
¬
٤٠٭ة.ا٬ػ كٝؿر

أرثٓ مٲةق ،كإٌف اٍٞٛ٣ل ٹ ٨لء¬ ٔ٤ٲ ٫كٗؿ٦خ ٤٣ـكج ٩ىٝ ٙٲ٧ذ٭ة كٝؽ أصـأٔلة
ٔ ٨مةة ،كثٞٲخ ٔ٤ٲ٭ة مةة كٔىل ا٣ـكج مةدةف.
¬ :كِلت ا٣ـ٠ةة يف ا٣جٞؿ كا٘لٮا٦ٲف( )4إذا ث٘٤خ زٺزَل ز ٥ظةؿ ٔ٤ٲ٭ة
ظٮؿ ك ٰ٬قةا٧ح يف اٙلٮؿ أك يف أ٠سؿق(ً٠ )4ل ٦ؿٚ ،ٲضت ٚٲ٭ة دجٲٓ أك دجٲٕح ٫٣
ق٪ح ،كإف ظةؿ اٙلٮؿ ك ٰ٬أرثٕٮف كصت ٚٲ٭ة ٦ك ٨أك ٦ك٪ح( ٫٣ )2ق٪ذةف ،كإف
ظةؿ اٙلٮؿ ك ٰ٬قذٮف كصت ٚٲ٭ة دجٲٕةف إٌف قجَٕل كٚٲ٭ة دجٲٓ ك٦ك ٨أك
٦ك٪ح( ،)2ز٠ ٥ؾ٦ ٟ٣ة زادت ٢٠ ٰٛٚ ،زٺزَل دجٲٓ أك دجٲٕح ،كيف  ٢٠أرثَٕل
٦ك ٨أك ٦ك٪حٚ ،إف أ ٨١٦كصٮُلة ا٩ ٢١٣عٮ أف د١ٮف ٦ةاح كٍٔصٱ ٨أػؾت
اٛلكةف()5؛ ٵ١لة أٞٛ٤٣ ٓٛ٩ؿاء.
¬ :ك٣لت يف ا٦ ٥٪٘٣ذٯ ث٘٤خ أرثَٕل ز ٥ظةؿ ٔ٤ٲ٭ة ظٮؿ ك ٰ٬قةا٧ح
ٚٲ ٫أك يف أ٠سؿقً٠ )4(Êل ٦ؿ صؾ يع  ٨٦اٌ٣أف أك ز ٨٦ ٰ٪اٛلٕـ ،كٚ ٰ٬ٲ٭ة إٌف ٦ةاح
كٍٔصٱٚ ،)1(٨إف ظةؿ اٙلٮؿ كٝؽ زادت ٔ٤ٲ٭ة كاظؽة كصت ز٪ذةف( ،)1كً٬ل ٚٲ٭ة
(ٝ )4ةؿ يف اٹ٩ذىةر :ا٘لٮا٦ٲفٚ ِٛ٣ :ةر٧ل ٕ٦ؿب ،ك ٰ٬ثٞؿ قٮد ْٔةـ ٜلة ٝؿكف
ًؼ٧ح ٛ١ٕ٦ح إٌف رٝةُلة ،كٜلة ٣جٗ ٨ـٱؿ ،ك٩ ٰ٬ٮع  ٨٦أ٩ٮاع ا٣جٞؿ.
(*) كٹ ٨لء¬ يف ثٞؿ ا٣ٮظل ٔ٪ؽ أا٧ح إ٣رتة ،ػٺؼ اث ٨ظ٪ج ،٢كآص أٔ.٥٤
( ٓ٦ )4اُ٣ؿَٚل.)Í( .
( )2اٛلك٦ ٨ة  ٫٣ق٪ذةف ،كٱك٧ٯ ز .ٰ٪كٹ ٱ ٢ٌٛاٷ٩ةث ٔىل ا٣ؾ٠ٮر ،ثؼٺؼ اٷثٚ ٢إف
إ٣ؿب د ٢ٌٛاٷ٩ةث (.ز٬ؿة ثْٛ٤٭ة).
٦ك٪ح ،كًف ٱؾ٠ؿ اٛلك.٨
¬
(*) ٬ؾا ٔىل ٠ٺـ اٞ٣ٲ ٢يف اٵز٬ةر ٔ ٨ا ٓ٧٤٣كاٍ٣صح ،كيف ا٣جٲةف:
(َشح أز٬ةر).
( )2ث٦ ٢ك٪ح.)Í( .
( )5كيف ا٣جعؿ Ðكاٜلؽاٱح كاٵزًلر :أ٣ ٫٩لت اٵ ٨٦ ٓٛ٩ا٣ذجةٱٓ كاٛلكةف؛ إذ اٞ٣ىؽ ُلة ٕٛ٩٭.٥
( ٓ٦ )4اُ٣ؿَٚل.Ê
( )1ا٣ٮٝه اٵكؿ زًل٩ٮف ،كا٣سةٌل زًل٩ٮف ٱٞ٪ه كاظؽة ،كا٣سة٣ر ٦ةاح كزًل٩ٲح كدكٕٮف.
(ز٬ؿة ثْٛ٤٭ة).
( )1يف (ب) :مةدةف.

إٌف ٦ةاذَلٚ ،إف ظةؿ اٙلٮؿ كٝؽ زادت كاظؽة كصت ٚٲ٭ة زٺث ،كٚ ٰ٬ٲ٭ة إٌف
أرثًٕلاحٚ ،إف ظةؿ اٙلٮؿ ٔىل أرثًٕلاح كصت ٚٲ٭ة أرثٓ ،ز٠ ٥ؾ ٟ٣يف ٦ ٢٠ةاح كاظؽة.
 :كو٘ةر٬ة كو٘ةر ا٣جٞؿ ١٠جةرً٬ل إذا ٠ة٩خ قةا٧حٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
أك ٝج ٢دأ ٢٠ا٤ٚ .ٙ٤ٕ٣ٮ اٛ٩ؿدت ا٣ى٘ةر يف آػؿ اٙلٮؿ ٠أف ٦ةدخ أ٦٭ةٔلة
ٱٮق¬ :ٙ
أك ثٲٕخ أػؾ ٪٦٭ة أظؽ٬ة ،كإف ٠ةف ٕ٦٭ة ٨لء  ٨٦ا١٣جةر ٞٚةؿ يف ا٣جٲةف¬ كا٣ؿكًح:
٣لت ٠جٍلة( ،)4كٝةؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل٣ :لت ٦ذٮقُح إف كصؽت ٚٲ٭ة ،كإف ًف
١ٚجٍلة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يلِ :لت اٛلذٮقُح إف كصؽت ٚٲ٭ة ،كإٹ أػؿصخ ٠جٍلة أك
وٍ٘لة  ٓ٦زٱةدة اٞ٣ٲ٧ح ثٲ٪٭ة كثَل اٛلذٮقُح .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح ك٦ة:ٟ٣
ٹ ٨لء يف ا٣ى٘ةر إذا اٛ٩ؿدف ،كإف ٠ة٩خ ٕ٦٭٠ ٨جٍلة أػؿصخ.
¬ :كٹ ٨لء يف اْ٣جةء ك٩عٮ٬ة( )4ك٣ٮ دأ٤٬خٚ .إف دٮ٣ؽ ٨لء ثَل أ٬يل
ككظيش ٚةٕ٣ربة ٚٲ ٫ثأ٣ ٫٦ٮصٮب ا٣ـ٠ةة كا٘لـاء كاٵًعٲح كاٜلؽم كظ ٢أ،٫٤٠
ك٠ؾ ٟ٣يف ا٣ؿؽ كاٙلؿٱح كا١٣ذةثح كا٣ذؽثٍل ٱٕذرب ثةٵـ .كٱٕذرب ثةٵب يف ٩كت
ث ٰ٪آدـ؛ ٤ٚٮ دـكج اٛ٣ةَ ٰ٧أ٦ح ٚٮ٣ؽت  ٫٣ك٣ؽ نا ٚ٭ٮ ٣ ٟ٤٦كٲؽ٬ة ،كإذا ٔذٜ
ك٤٧٠خ ٚٲَ ٫شكط اٷ٦ة٦ح و٤ط ٜلة؛ ٵ٪٦ ٨٦ ٫٩ىت َشٱ.ٙ
¬ :ك٦ة ٥لؿج  ٨٦اٵٕ٩ةـ ٱ١ٮف  ٨٦أكقُ٭ة( )2كً٦ل ٹ ٔٲت ٚٲ.)2(٫
( )4اٛلؼذةر أ١لة إف ٠ة٩خ  ٨٦اٚلٲةر ػٍل ثَل إػؿاص٭ة كثَل أف ٱنرتم ٝلـٱح ،كإف ٠ة٩خ ٨٦
اٍ٣صار دَٕل اٵ٪٦ ٓٛ٩٭ة أك  ٨٦ا٣ى٘ةر ،كإف ٠ة٩خ  ٨٦ا٣ٮقٍ دَٕل إػؿاص٭ة( .قًلع
ؿ إذا ٠ة٩خ ً٦ل ٩ه ا٣ؿقٮؿ ÷
ذ٩ٮيب) .كاٛلؼذةر أف ا٣ذٰ  ٨٦اٍ٣صار ٹ ِلـئ ثعة É
ٔىل ٔؽـ إصـاا٭ة.
(*) ٝةؿ يف ا٣جٲةف :إٹ أف د١ٮف ً٦ل ٱكذس٪ٯ ٚإ٥ ٫٩لٍل ثَل إػؿاص٭ة كثَل َشاء ٍٗل ٦كذس٪ةة.
(ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4اٵكٔةؿ كثٞؿ ا٣ٮظل.)Í( .
( ٨٦ )2أكقٍ  ٟ٤٦اٛلؼؿج.
( )2ٱٞ٪ه اٞ٣ٲ٧ح ،ٹ ٕ٠ٲٮب اٌ٣عةٱة( .ز٬ٮر) (.)Í

كِلـم ا٣ؾ٠ٮر كاٷ٩ةث ٚٲ٭ة إٹ يف

اٷث)4(٢

ً٠ل ٦ؿ .كٹ ٱأػؾ اٛلىؽؽ ٨٦

ػٲةر٬ة كٹ َ ٨٦شار٬ة .ك٣لـم اٌ٣أف ٔ ٨اٛلٕـ ،كٔ١ك .٫كٝةؿ يف ا٣جٲةف :إذا
أػؿج َ ٨٦شار٬ة إٌف اٍٞٛ٣ل أصـأ( )4ك٠ؿق.
 :كإ٣ربة يف ٩ىةُلة ثًل ٕلٕ ¬٫اٛل ٟ٤ك٣ٮ ٠ة٩خ ٦ذٛؿٝح( ،)2ٹ ا١ٕ٣ف،
ً٠ل يف ٩ىةب اٞ٪٣ٮد كأ٦ٮاؿ ا٣ذضةرة .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإذا اصذ٩ ٓ٧ىةُلة يف
اٛلؿاح()2

كاٛلَصح كا٣ؿأٰ كاٛلؿٔٯ كاٛلةء كاٛ٣ع )5(٢كا٤١٣ت

كاٛلع٤ت()4

كصجخ ٚٲ٭ة ا٣ـ٠ةة ك٣ٮ ٠ة٩خ ٘لًلٔح .كٝةؿ أٖلؽ :إذا ٠ةف ٩ىةُلة ٦ذٛؿ ٝنة ًف ِلت
ٚٲ ٫ز٠ةة ك٣ٮ ٠ة٩خ ٛلة ٟ٣كاظؽ(.)1
¬ :كٔىل أرثةب اٵ٦ٮاؿ إٱىةؿ ز٠ةٔل ٥إٌف اٷ٦ةـ( ٫٪١٣ ،)1ٱكذعت ٫٣
ثٕر

ا٣كٕةة()1

ٞ٣جٌ٭ة كٕلٕ٭ة ،ز٤ٔ ٥ٲ٭ ٥أف ٱٞىؽكا اٵٕ٩ةـ إٌف ٦ٮإً٭ة

كاٛلٺؾ إٌف ٦ٮإً٭.٥
¬ :إذا ٠ةف قجٕٮف  ٨٦ا ٥٪٘٣ثَل ازَ٪ل ٵظؽً٬ل أرثٕح أقجةٔ٭ة ك٣ٴػؿ
( )4كاٛلك ٨ٔ ٨اٛلك٪ح يف ا٣جٞؿ.)Í( .
( )4كا٣ىعٲط [كاٛلؼذةر (٩غ)] ػٺ.)Í( .٫ٚ
( )2يف (أ)ٛ٦ :رتٝح.
( )2كاٛلؿاح :ا٣ؾم دأكم إ٣ٲ ٫اٛلةمٲح ثة٤٣ٲ .٢كاٛلَصح :اٛلؿٔٯ ،ذ٠ؿق يف اٹ٩ذىةر كاٌ٣ٲةء،
كٛ٦٭ٮـ ا١٣ذةب أٍٗ ٫٩لق( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5ثعٲر ٱ١ٮف ٞ٣ةظ٭ة ٚ ٨٦ع ٢كاظؽ ،كقٮاء ٠ةف اٛ٣ع٦ ٢نرت ٠نة أك ٦كذٕةر نا أك ٵظؽً٬ل،
إٹ إذا ٠ةف ٵظؽً٬ل ٕ٦ـ كاٳػؿ ًأف ٚٺ ٱنرتط اّلةد اٛ٣ع٢؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ( .٨١٧ثكذةف).
( )4أم٦ :ٮًٓ اٙل٤ت أك إ٩ةؤق أك اٙلة٣ت ٔىل ػٺؼ ثٲ٪٭( .٥ثكذةف ٪ٕ٦ٯ).
(ٞ٣ )1ٮ٣ ÷ ٫٣كةٔٲ(( :٫ٹ ِل ٓ٧ثَل ٛ٦رتؽ ،كٹ دٛؿؽ ثَل ٝلذ.))ٓ٧
( )1كاٵصؿة ٔ٤ٲ٭ ٨٦ Ê٥أ٦ٮاٜل[ ٥ثًل ٹ ٣لع ])Í( .ٙإٹ أف ٱؿل اٷ٦ةـ صٕ٤٭ة  ٨٦ا٣ـ٠ةة
أك  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ.
(*) إف َ٤جٮا ،كإٹ ًف ٣لت إٹ اٷٔٺـ ٕ٤٣ة.)Í( .٢٦
( )1كذ ÷ ٫٤ٕٛ٠ ٟ٣كاٚلٛ٤ةء  ٨٦ثٕؽق( .ثكذةف).

ٱ٘ؿـ ٍ٣صٱ)4(٫١

زٺزح أػؾ اٛلىؽؽ ٪٦٭ة كاظؽة ٔ ٨وةظت اٵرثٕح( ،)1ك٬ٮ
ٝٲ٧ح زٺزح أقجةٔ٭ةٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف :ك٠ؾا ٣لٮز  ٫٣إػؿاج( )2كاظؽة
٪٦٭ة إٌف اٍٞٛ٣ل كٱٌٍ٣ ٨٧صٱ ،٫١كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٣لٮز( ٫٣ )2ذٟ٣É
إٹ ثؿًة َشٱ.)5(٫١

٤ٚ¬ :ٮ ٠ةف ثٲ٪٭ًل ٦ةاح ،ٵظؽً٬ل ٗلكة٬ة ،ك٤٣سةٌل زٺزح أػًلق٭ة -أػؾ
اٛلىؽؽ ٪٦٭ة ز٪ذَل ٢٠ ٨ٔ ،كاظؽ ٪٦٭ًل كاظؽة ،كً ٨٧وةظت اٚلي ي٧كَل ٍ٣صٱ١ح

ٝٲ٧ح ٗلف كاظؽة( .)4كيف صٮاز اٷػؿاج إٌف اٍٞٛ٣ل اٚلٺؼ اٵكؿ( .)1ك٠ؾ٣ ٟ٣ٮ

٠ة٩خ ٦ةاح كٗلكَل ثَل َشٱَ١ل أزٺز نة أػؾ اٛلىؽؽ ٪٦٭ة ز٪ذَل ،كً ٨٧وةظت
ا٣س٤ر ٍ٣صٱٝ ٫١ٲ٧ح ز٤ر كاظؽة .ك)1(٫٤ٕ٣
ظٲر اقذٮت ٝٲ٧ذ٭ًل ،كإف اػذٛ٤خ
Ê

ٚإف َٔل  ٢٠كاظؽ ٦ة أػؿج ٔٛ٩ ٨ك ٨٧ً ٫وةظت ا٣س٤ر ٦ة زاد ٝ ٨٦ٲ٧ح ز٤سٰ

( )4اٵقجةع.
( )4كٱ١ٮف ٬ؾا  ٨٦اٛل ٟ٤اٚ ،ٰ٪٧ٌ٣ٲؽػ ٢يف  ٫١٤٦ز٥ ٥لؿج ٠ةٕ٣جؽ اٛلنرتؾ.
(٪٤ٝ )2ة :ٹ وؽٝح ٤ٗ ٨٦ٮؿ ،كاٛلىؽؽ ٟلىٮص ثةٚلربٛ٦( .ذٰ).
( )2كٹ ِلـئ ا٣سٺزح اٵقجةع ،كٱ٤ــ اٍٞٛ٣ل رد٬ة إف ٠ة٩خ ثةٝٲح ،كإف ٠ة٩خ دةٛ٣ح ٞٚٲ٧ذ٭ة،
كاٞ٣ؿار ٔ٤ٲ ،٫كٱ٤ــ اٛلة ٟ٣أف ٥لؿج زٺزح أقجةع مةة أػؿل ،إٹ أف دٞ٪ه ٝٲ٧ذ٭ة
ثة٣نٲةع أػؿج مةة ٠ة٤٦ح.
(ٝ )5ةؿ :كإً٩ل أصـاق أف ٱـ ٰ٠إٌف اٛلىؽؽ ثًلؿ ٍٗلق ٤٣ؼرب ،ك٬ٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣ك٦ة ٠ةف
 ٨٦ػ٤ٲَُل ٚإ١لًل ٱرتاصٕةف ثٲ٪٭ًل ثة٣كٮٱح))ٝ .ةؿ :ك٬ؾا ػةص يف اٛلىؽؽ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف٣ :لٮز ٝٲةق نة ٔىل اٛلىؽؽ( .ثكذةف ث٪٤ٝ .)٫ْٛ٤ة :كرد ٔىل ػٺؼ اٞ٣ٲةس
ٚٺ ٝٲةس ٔ٤ٲ.٫
( )4كا٣ٮص ٫أف ٔىل  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل مةة ،كا٣نةدةف اٛلؼؿصذةف ٣ىةظت ا٣كذَل ٚٲ٭ًل مةة
كٗلف ،ك٣ىةظت اٵرثَٕل أرثٕح أػًلس مةة؛ ٤ٚؾٝ ٨٧ً ٟ٣ٲ٧ح ٗلف مةة( .دٱجةج).
اٛلؾ٬ت ٹ ٣لٮز إٹ ثؿًةق.)Í( .
¬
()1
(ٔ )1ةاؽ إٌف ا٘ل٧ٲٓ.

مةدٔ ٫ىل ٝٲ٧ح ز٤ر مةة وةظت ا٣س٤سَل( ،)4كإف اػذٛ٤خ اٞ٣ٲ٧ح كًف ٱَٕل ٔ٨
ٛ٩كٞٚ ٫ؽ اقذ٭ ٢٠ ٟ٤كاظؽ ٪٦٭ًل ٩ى ٙا٣نةدَل(ٚ ،)4ٲٞٮـ ٩ ٢٠ى٪٦ ٙ٭ًل
ثٞٲ٧ذ ٫كٱٌ ،٥ز ٥ٱٌ ٨٧وةظت ا٣س٤ر ٍ٣صٱ ٫١ز٤ر ٦ة اقذ٭ ٨٦ ٟ٤ا٪٣ىَٛل
 ٕ٦نة ،كآص أٔ.٥٤
كٹ ٱٕذرب إذف اٍ٣صٱ ٟظٲر اٷػؿاج إٌف اٛÉلىؽؽ؛ ٣ٮركد اٚلرب يف ذ ،ٟ٣كيف
اٍٞٛ٣ل اٚلٺؼ(.)2
٦ ٨٦ :ةت ٔ٩ ٨ىةب ِلت ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة ثٕؽ اٙلٮؿ كٝج ٢ا٣ذ٨٦ ٨١٧
(٠ )4أف د١ٮف ٝٲ٧ح مةة وةظت ا٣س٤سَل أرثٕح كٍٔصٱ ٨در ٬نًل ،كٝٲ٧ح مةة وةظت ا٣س٤ر
زًل٩ٲح ٍٔص در ٬نًل٤ٚ ،ىةظت ا٣س٤سَل يف مةة وةظت ا٣س٤ر از٪ة ٍٔص در ٬نًل ،ك٣ىةظت
ا٣س٤ر يف مةة وةظت ا٣س٤سَل زًل٩ٲح درا ،٥٬دك ٍٞزًل٩ٲح ثسًل٩ٲح ،كٱؿصٓ وةظت ا٣س٤سَل
ثأرثٕح.)Í( .
( )4ٵف وةظت ا٣س٤سَل  ٢٠ ٨٦ ٫٣مةة ز٤سة٬ة ،كٝؽ اقذ٭ ٢٠ ٨٦ ٟ٤كاظؽة ٩ىٛ٭ةٞٚ ،ؽ
اقذ٭ ٟ٤ا٪٣ى٪٦ ٙ٭ًل ،ك٦ة ثَل ا٪٣ى ٙكا٣س٤سَل  ٢٠ ٨٦كاظؽة -ك٬ٮ قؽس-
اقذ٭٤ٔ ٫١٤ٲ ٫وةظت ا٣س٤رٚ ،ىةظت ا٣س٤ر  ٫٣ز٤ر  ٢٠ ٨٦كاظؽة ٝؽ اقذ٭،٫١٤
كاقذ٭ٔ ٟ٤ىل وةظت ا٣س٤سَل ٦ة ثَل ا٣س٤ر كا٪٣ى ،ٙك٬ٮ قؽس  ٢٠ ٨٦كاظؽة ،ك٬ٮ
ٱأيت ز٤ر ٦ة اقذ٭ً٠ ٫١٤ل ذ٠ؿ يف ا١٣ذةب ،ٱأيت ذ ٟ٣قؽس ا٦ .٢١٣سةؿ ذ ٟ٣أف د١ٮف
ٝٲ٧ح إظؽل ا٣نةدَل قذَل ،كاٵػؿل ٝٲ٧ذ٭ة زٺزَل٪ٚ ،ىٛ٭ًل ٗلكح كأرثٕٮف ،ك ٰ٬ا٣ذٰ
اقذ٭ ٟ٤وةظت ا٣س٤رٚ ،ٲٌ ٨٧ز٤س٭ة ٣ىةظت ا٣س٤سَل ،كذٗ ٟ٣لكح ٍٔص ،ك٬ٮ قؽس
ا ،٢١٣كذّ ٟ٣ة٬ؿ ،كآص أٔ.٥٤ا٬ػ ٱكذٞٲ ٥إذا ٪٤ٝة :ٱىط إػؿاج ٩ى ٙمةدَل ٔىل ص٭ح
كاٛلؾ٬ت ٹ ٱىط ،كٹ ٱىط ا٣ذعٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙلًٚ ،ٜل ٣ــ وةظت اٵ٢ٝ
¬
اٞ٣ٲ٧ح،
ٍٗ ٨٦ل ّلٮٱ ٢ق٣ ٫٧٤ىةظت اٵ٠سؿ ،كاٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح  ٨٦ا٣ـااؽٚ ،ٲ٤ـ ٫٦يف ٦سة٪٣ة
٬ؾا اٛلذٞؽـ أرثٕح درا٥٬؛ ٵ١لة ٹز٦ح ثٲَٞل ،كدك ٍٞا٣سٺزح؛ ٵ١لة إً٩ل ٣ـ٦خ ثة٣ذعٮٱ،٢
كاٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح؛ ٵ ٫٩ٹ ّلٮٱٔ ٢ىل ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٙلٔ ٜىل اٛلؼذةر .كٝؽ ذ٠ؿ ٦س٪ٕ٦ ٢ٯ
٬ؾا اٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ ،كٝؿرق ا٣نة.)Í( .ٰ٦
( )2اٛلؾ٬ت ٹ Êٱىط إٹ ثؿًة َشٱ[ .٫١اٛلؾ٬ت¨ ٹ ٣لٮز (٩غ)].

أداء ا٣ـ٠ةة ٕٚىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص دك ٍٞا٣ـ٠ةة( ،)4كٔىل ٝٮؿ أيب َة٣ت كأيب
إ٣جةس ِلت¬ ٔىل اٛلٲخ .كإف ٦ةت ٝجً٠ ٢لؿ اٙلٮؿ ٞٚةؿ يف اٛل٪ذؼت كاٛل٪ىٮر
ثةٓص ك٦ة ٟ٣كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚٱج٪ٯ ٔىل ظٮؿ اٛلٲخٚ ،ذضت ا٣ـ٠ةة ٔ٪ؽ
ً٠ل٫٣؛ ٵ ٫٩ثةؽ ٔىل  ٟ٤٦اٛلٲخ(٦ )4ة ًف ٱٞذك ٫٧ا٣ٮرزح ٝك٧ح وعٲعح ك٣ٮ ٠ةف
٩ىٲت ا٣ٮاظؽ ٪٦٭ ٥دكف ٩ىةب ،كٝةؿ يف اٵظ١ةـ¬ كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛحٝ :ؽ
 ٫١٤٦ا٣ٮرزحٚ ،ٲجُ ٢ظٮؿ اٛلٲخ ،كٱكذأ ٙ٩اٙلٮؿ ٠ ٨٦ةف ٩ىٲج٪٦ ٫٭ٝ ٥ؽر
٩ىةبٝ .ةؿ اٛلؾا٠ؿكف :ك٬ؾا اٚلٺؼ( )2يف ذكات اٞ٣ٲ ٥يف ظ ٥١ا٣ـ٠ةة ،ٍٞٚ
كٱذٞٛٮف يف ذكات اٵ٦سةؿ كيف قةاؿ

اٵظ١ةـ()2

كظٲر ا٣ٮارث كاظؽ ٔىل

اٞ٣ٮؿ اٵػٍل(.)5

( )4كذ ٟ٣ٵف ا٣ذ٪ٔ ٨١٧ؽق َشط يف ا٣ٮصٮبٚ ،ةٛلٲخ ٦ةت ٝج ٢ا٣ٮصٮب ،كا٣ٮرزح كٓٝ
اٙلىةد يف ٍٗل ١٤٦٭( .٥ثكذةف).
( )4ٵ٣ ٫٩ل٭ـ  ٫٪٦اٛلٲخ ،كاٙل ٢٧ٱؿز ٫ك٣ٮ ٠ةف ُٛ٩ح ٱٮـ اٛلٮت( .ثكذةف).
( )2أ٦ة ٣ٮ ٠ة٩خ ا٣رت٠ح ٦كذ٘ؿٝح ثة٣ؽٱ ٢ٕ٤ٚ ٨اٛلؼذةر ٝٮؿ اٛل٪ذؼت ،كد١ٮف كٚةٝٲح ،كٝؽ ذ٠ؿق
أٱٌ نة يف ا٣ـ٬ٮر .كظ ٥١ا٣رت٠ح إف ٠ة٩خ ٝٲ٧ٲ نة ٹ ٱٞ٪ك ٥ظ ٥١اٛلسيل؛ ٚٺ ٱٕذرب ظٮؿ اٛلٲخ
كٚة ٝنة( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) .كاٛلؼذةر أٝ ٫٩ؽ Êػؿج ٔ ٟ٤٦ ٨اٛلٲخٚ ،إف ق ٥٤ا٣ٮرزح ا٣رت٠ح
إٌف ا٘٣ؿٱ٣ ٥ـ٦خ ا٘٣ؿٱ ٥ا٣ـ٠ةة ظٲر ٬ٮ راج ٌٞ٣ةء ا٣ؽٱ ٨ك٣ٮ ث ٰٞيف ٱؽ ا٣ٮارث ز٦ة ٩نة ،كإف
ق ٥٤ا٣ٮارث ٔٮً ٫اقذٞؿ يف ٚ ،٫١٤٦ٲجذؽئ ا٣ٮارث ا٣ذعٮٱ ،٢كٝج ٫٤ٹ ٨لء ٔ٤ٲً٠ ،٫لؿ
اٛل١ةدت ،كإف أثؿأ ا٘٣ؿٱ ٥ا٣ٮارث ز٠ةق ٛلة ً٦ص؛ ٵ.)Í( .٫١٤٦ ٫٩
( ٨٦ )2أ١ل ٥ٱىٍلكف ث ٫أٗ٪ٲةء ،ك٣لٮز ٜلٚ ٥ٲ ٢٠ ٫دُصؼ ،كأف ا٘٣ةوت ٱربأ ثة٣ؿد إ٣ٲ٭.٥
(ٝ )5ٮٔ« :٫٣ىل اٞ٣ٮؿ اٵػٍل» ٦ذٕ ٜ٤ثػ«ٱذٞٛٮف» ،كاٛلٕ٪ٯ أ١ل ٥ٱذٞٛٮف ٚٲًل ٔؽا ا٣ـ٠ةة كز٠ةة
ذكات اٵ٦سةؿ كظٲر ا٣ٮراث كاظؽ ٔىل أ ٫٩ٹ ٱٕذرب ثعٮؿ اٛلٲخ ك٩ىةث ،٫ك٬ٮ ٦س٠ ٢ٺـ
اٵز٬ةر ،كآص أٔ .٥٤ك٣ٮ ظؾؼ ٝٮٔ« :٫٣ىل اٞ٣ٮؿ اٵػٍل» ٛ٣٭ ٥اٛلٕ٪ٯ  ٨٦دك.٫٩

فصم [يف شكاة يا أخسجج األزض]

ك٣لت يف ٦ ٢٠ة ً٦ ٟ٤٦ل أػؿصخ اٵرض ٍٔصق إف ٠ةف قٞٲ ٫قٲع نة أك ٨٦
اٛلُؿ أك ٦كذجٕٺن( ،)4كإف ٠ةف ٦ ٨٦ةء ا٣كٮاٌل(٪ٚ )4ىٍٔ ٙصق ،كإف ٠ةف ٪٦٭ًل
 ٕ٦نة ٝكُخ ا٣ـ٠ةة ٔىل ٝؽر اٵكراد( .)2كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إ٣ربة ثةٵٗ٤ت.
ك٦س ٫٤يف اٍ٣صح ٔ ٨ا٣كٲؽٱ.)2(٨
 :كإً٩ل ٣لت ذٚ ٟ٣ٲًل ث ٖ٤ا٪٣ىةب ٢٠ ٨٦ )5(Éص٪ف كصؽق( )4يف اٙلٮؿ
ك٣ٮ يف أكٝةت ٦ذٛؿٝح إذا ٕلٓ إدرا ٫٠ظٮؿ كاظؽ .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح
كا٣ؽأٰ كاٛل٭ؽم :ث٣ ٢لت يف ا٤ٞ٣ٲ ٢كا١٣سٍل.
 :كا٪٣ىةب ٚٲًل ٱ١ةؿ ٗلكح أكق ٢٠ ،ٜكق ٜقذٮف وةٔ نة(٠ )1ٲٺ¬ن
( )4ك٬ٮ ٦ة ٠ةف ٱكذ٧ؽ ثٕؿك ٨٦ ٫ٝاٵرض كٹ ٱكٞٯ( .وٕٲرتم).
(*) ثَ١ص ا٣كَل اٛل٭٤٧حً( .ٲةء) .ك٬ٮ ٦ة ٱٍصب ثةٕ٣ؿكؽ ٍٗ ٨٦ل ق.ٰٞ
( )4كا٣ؽكاٍف كاٚلُةرات ،ذ٠ؿ يف َشح اٷثة٩ح أف ا٣ؽكاٍف اق٦ ٥كذٕةر ٣ٸث ٢كا٣جٞؿ ا٣ذٰ
ِلؾب د٣ٮ اٛلةء  ٨٦ا٣جبؿ .كاٚلُةرات ٰ٬ :ا٣ذٰ ْلُؿ ثأذ٩ةُلة ٔ٪ؽ أف ّل ٢٧اٛلةء ،ثٍٕل نا
٠ةف أك ٩ةٝح أك ثٞؿة أك داثحٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ا٣ؽكاٍف :ا٣ؽكا٣ٲت .كا٣كٮاٌل
ا٣جٞؿ .كاٚلُةرات :اٷث( .٢ز٬ؿة ثْٛ٤٭ة).
( )2كيف ا٣ذؾ٠ؿة كاٙلٛٲِ كاٵز٬ةرٔ :ىل ٝؽر¬ اٛلؤ٩ح.
(*) كٱٕٛٯ ٔ ٨ا٣ٲكٍل ٣ـك ٦نة كقٞٮَ نة ،ك٬ٮ ٩ى ٙإٍ٣ص.)Í( .
( )2كظضذ٭ ٥أف ٤٘٤٣جح ٦ؽػٺن يف اٵوٮؿً٠ ،ل ٞ٩ٮؿ يف ا٣كٮـ إذا ٠ةف ٬ٮ ا٘٣ة٣ت ،كً٠ل يف
اٛلةء اٛلؼذ ٍ٤ثةٛلةآ أك ثةٛلكذٕ( .٢٧ثكذةف).
( )5كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ز٠ةة يف ٨لء  ٨٦اٙلؿث ظذٯ ٱجٗ ٖ٤لكح أكق،))ٜ
كٔ(( :÷ ٫٪ٹ ز٠ةة يف ٩ؼ ٢كٹ ٠ؿـ ظذٯ ٱجٗ ٖ٤لكح أكق ،))ٜكٔ٣(( :÷ ٫٪ٲف
ٚٲًل دكف ٗلكح أكق ٜوؽٝح)) .كظضح اٳػؿٱٝ ٨ٮٚ(( :÷ ٫٣ٲًل قٞخ ا٣كًلء إٍ٣ص))
كًف ٱٛى ،٢ظذٯ ٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ك٣ٮ ٠ةف ظجح كاظؽة٪٤ٝ .ة :ػى ٫ػرب اٵكق( .ٜثكذةف).
( )4ثة٘لٲ ٥يف ٠سٍل  ٨٦ا٪٣كغ ٨٦( .ػٍ اٞ٣ة٬ل ٞل٧ؽ اٛلضة٬ؽ).
(ٝ )1ةؿ ا٣ؽكارمٕ٦ :ذةد ا٣ىةع ا٣ؾم ٹ ٥لذ ٙ٤أرثٓ ظ٪ٛةت ث ٙ١ا٣ؿص ٢اٛلذٮقٍ ا٣ؾم ٣ٲف
ثْٕٲ ٥اَٛ١٣ل كٹ وٍ٘لً٬ل؛ إذ ٣ٲف ١٦ ٢٠ةف ِلؽ ٚٲ ٫وةع ا٪٣جٰ ÷ ،كصؿثخ ذٟ٣
ٚٮصؽد ٫وعٲع نة .)Í( .اػذرب ذٚ ٟ٣ذٞؿر ا٪٣ىةب زًل٩ٲح ٍٔص ٝؽظ نة ك٩ى ٛنة كرثٕ نة ،كثةٛلٲـاف
كاظؽان كٗلكَل رَٺن ،ا٣ؿَ ٢قذح ٍٔص أكٝٲح( .قٲؽ٩ة ظك ٨أٖلؽ ا٣نجٲجٰ .)Í( )ª

رقٺن(ٝ ،)4ةؿ ا٪٣ةرص :كزف ا٣ىةع  ٨٦ا٣رب قذًلاح كأرثٕٮف در ٬نًل ،كٝةؿ أثٮ
إ٣جةس :كز ٫٩قذًلاح كز٤سة ٦ةاح.
كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚإٗ ٫٩لكح أرَةؿ كز٤ر ثة١٣ٮيف.
ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :كا٣ؿَ٦ ٢ةاح كٍٔصكف در ٬نًل ،ٱأيت ٦سٝ ٢ٮؿ ا٪٣ةرص .كٝةؿ أثٮ
صٕٛؿ :إف ا٣ؿَ٦ ٢ةاح كزٺزٮف در ٬نًل.
ك٦ة ٠ةف ٹ ٱ١ةؿ ٪ٚىةث ٫ثةٞ٣ٲ٧ح( )4إذا ث٘٤خ كٝخ إدرا٦ ٫٠ةاذٰ¬ در ٥٬أك
ٍٔصٱ٦ ٨سٞةٹن .كٱٕذرب يف  ٢٠دٕٚح ثٞٲ٧ح كٝذ٭ة.Ê
٤ٚ :ٮ زرع¬(٩ )2ىةثَل  ٨٦ا٣رب كا٣نٍٕل ٟل٤ٮَ نة  ٫٤ٕ٤ٚٱٕذرب ٚٲ ٫ثة،٨ْ٣
ٚإف ٗ٤ت ثة ٨ْ٣أف  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل ٩ىةب ز٠ةً٬ل  ٕ٦نة( ،)2كإف ّ ٨أف أظؽً٬ل
أ٠سؿ كا٣سةٌل دكف ٩ىةب ز٠ٯ ا١٣سٍل( )5ٹ ا٤ٞ٣ٲ ،٢كإف ًف ٤لى)4(ٍٝ ٨ّ ٫٣ ٢

 ٫٤ٕ٤ٚٱٞةؿ :إ٥ ٫٩لؿج ٍٔصق ا )1(٢١٣كٹ ِلت ا٣ـٱةدة  ٨٦أظؽ ا٘ل٪كَل؛ ٵف
اٵؤ ٢ؽـ كصٮُلة.
( )4اٛلؿاد ثة٣ؿق ¬٢أف ٹ ٱـ٣ـؿ اٛل١ٲةؿ كٹ ٱؿزـ ؛ ٵف ذ٥ ٟ٣لذ ٙ٤ظة ٫٣كٹ ٱً ٨١٧جُ،٫
 ٨١٣ٱٞٮـ اٙلت ٔىل رأس اٛل١ٲةؿ  .ٍٞٚكيف ٠ٮّ ٫٩لؽٱؽ نا أك دٞؿٱج نة كص٭ةف ،أوع٭ًل
ّلؽٱؽ نا؛ ٤٣ؼربٚ ،ٺ ِلت إ Êف ٞ٩ه ٱكٍل نا( .ثكذةف).
( )4يف ا٣جعؿ٦ :كأ٣ح :ك٩ىةب ٍٗل اٛل١ٲ ٢دٞٮٱ ٫٧ثًلاذٰ درً٠ ،٥٬لؿ ا٣ذضةرة؛ إذ ٬ٮ ٦ـ٠ٯ
ٹ ٩ىةب  ٫٣يف ٛ٩ك .٫أثٮ ٱٮق :ٙث ٢د ٞٮٱ ٫٧ثؼ٧كح أكق ٨٦ ٜأد٩ٯ اٛل١ٲٺتٞ .ل٧ؽ:
ثٗ ٢لكح أ٦سةؿ ٔىل ٦ة ٱٞؽر ث٠ ٨٦ ٫ٲ ٢أك كزف أك ٖلٚ ،٢ة٣ـٔٛؿاف ٗلكح أ٪٦ةف ،كا٨ُٞ٣
ٗلكح أظًلؿ ،ك٩عٮ ذ( .ٟ٣ثعؿ ث.)٫ْٛ٤
( )2أم :ظىؽ.)Í( .
(٪٦ )2٭ًل ٟل٤ٮَ نة ،أك ٍٗ ٨٦لً٬ل ػة٣ى نة ،كاٚلٲةر يف ذ ٟ٣إ٣ٲ.)Í( .٫
(ٍٗ ٨٦ )5ل اٛلؼ٤ٮط.)Í( .
( )4ثة٣ـٱةدة ٔىل اٳػؿ ٠ ٓ٦ٮ١لًل ٩ىةثَل ً٠ل يف أكؿ اٛ٣ؿع.)Í( .
(ٔ ٨٦ )1ٲ ،٫٪ٹ  ٨٦ص٪ك٫؛ ٕ٣ؽـ دٲ ٨ٞاٞ٣ؽر ،كً٬ل ٩ىةثةف يف ٬ؾق ا٣ىٮرة.)Í( .
(*) ٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵً ٫٩ف ٱذٲ ٨ٞأف  ٢٠كاظؽ ٩ىةب ،كاٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح ،ك٦س٪ٕ٦ ٢ةق ٔ ٨اٛلٛذٰ.

 :كٱٕذرب يف ٠ٮف ا٣يشء ١٦ٲٺن أك ٍٗل ١٦ٲ ٢ثةٕ٣ةدة¬( )4يف ث٤ؽق(،)4
كٝةؿ اٛلؤٱؽ آص :ٱٕذرب ثًل ٱ١ةؿ يف ٦ؽٱ٪ح ا٣ؿقٮؿ ÷(.)2
¬ :كً٦ل ٣لت ٚٲ ٫إٍ٣ص أص٪ةس اٛ٣ٮا٤٠ ٫٠٭ة ،كا٣جٞٮؿ ،كا٣ؿٱةظَل،
كاٙل٪ةء ،كاٳس ،كا٣ىج٘ح( ،)4كا ،٨ُٞ٣كإ٣ىٛؿ ،كا٣ـٔٛؿاف ،كاٌٞ٣ت،
كا٣ـ٩ضجٲ ،٢كاٛ٣ٮق ،كا٣ك١ؿ ،كاٞ٣ؿع ،كاٵز ،)5(٢كٍٗل ذً٦ ٟ٣ل ٱ٪جخ
ثةٷ٩جةت ،ٹ ٦ة ٱ٪جخ ثٛ٪ك٠ ٫لًل ٹ ٱ٪جذ ٫ا٪٣ةس ٚ٭ٮ ٠ٶ( ،)4إٹ أف ٱ )1(ٟ٤٧ثٕؽ
٦ة ٩جخ كصت إٍ٣صٚ Êٲًل ٱؤػؾ  ،٫٪٦كإذا ٩جخ ٦ة ٱ٪جذ ٫ا٪٣ةس ثٍ٘ل إ٩جةت ٚإف ٠ةف
ثؾرق ٹ ٱذكة٦ط ثٚ ٫٭ٮ ٛلة ٫١٣كٔ٤ٲ ٫ز٠ةد ٫إف ٔؿؼ ٦ة ،٫١٣كإف ص٭٤ٚ ٢جٲخ
(٤ٚ )4ٮ ٠ةف ٱ١ةؿ كٱٮزف يف ص٭ح كاظؽة كٹ ٗة٣ت؟ ٝٲ :٢إ١لة ٹ ِلت ٔ٤ٲ ٫ا٣ـ٠ةة ٚٲ.٫
(مة .)ٰ٦كٝٲةس ٦ة دٞؽـ أ ٫٩ٱٕذرب ثًل ِلت  .٫ٕ٦ك٦س ٫٤يف ظةمٲح اٛلعٍل٧ل٤ٚ .)Í( .ٮ
ظى٤٣ ٢ـارع ٦سٺن ٓلؿ  ٨٦ث٤ؽٱٔ ٨ةدة أظؽً٬ل ا١٣ٲ ٢كاٳػؿ ا٣ٮزف ،ك ٢٠كاظؽ ٔىل
اٛ٩ؿادق دكف ا٪٣ىةب ،ك٣ٮ ٠ة٩ة  ٕ٦نة ١٦ٲَ٤ل أك ٦ٮزكَ٩ل ١٣ةف ٩ىةث نة ًٚلذا ٱ١ٮف؟ٝٲ :٢إ٫٩
ٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫إٍ٣ص يف ٬ؾق ا٣ىٮرة.)Í( .
( )4ٱٕ :ٰ٪ث٤ؽ اٛلةؿ.)Í( .
( )2كثًل ٱٮزف يف ١٦ح .ك٪ٕ٦ةق أف ٦ة ٠ةف ١٦ٲٺن يف اٛلؽٱ٪ح ٔ٭ؽ ا٪٣جٰ ÷ أذرب ٩ىةث٫
ثة١٣ٲ ،٢ك٦ة ٠ةف ٦ٮزك ٩نة أذرب ٩ىةث ٫ثة٣ذٞٮٱ ٥يف قةاؿ ا٣ج٤ؽاف( .ز٬ؿة ثْٛ٤٭ة).
( )2مضؿ ا٪٣ٲ ،٢ٱكٮد ا٪٣كةء أٱؽ٦ل ٨ث.٫
( )5ٱْ٪ؿ ٣ٮ ٠ةف اٵز ٢وةٙل نة  ُٓٞ٤٣كًف ٱ ،ُٓٞز٤َ ٥جخ ا٣ـ٠ةة كق٧٤خ ،ز ٥يف ا٣ك٪ح
ا٣سة٩ٲح َ٤جخ ز٠ةد ٫كًف ٱِ ٢٬ ،٫ُٕٞلت أـ ٹ؛ ٵ٣ ٫٩لت ٚٲ ٫إٍ٣ص ك٣ٮ ٝج٫ُٕٝ ٢؟ ٱٞةؿ:
إذا أػؿج ز٠ةدٝ ٫جٚ ٫ُٕٝ ٢إ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦ثٕؽ ذ٨ ٟ٣لء ك٣ٮ ٠سؿت ػنج ٫كزادت ٚؿكٔ٫
كأ٦ة إذا ٝؽرق اٚلةرص ٩ىةث نة كًف ٥لؿج ز٠ةد ٫كٝخ اٚلؿص ،كث ٰٞػنج ٫ظذٯ زادت
كصجخ ٚٲ ٫ٱٮـ اٷػؿاج؛ ٵ١لة ثةٝٲح يف ٔٲ ،٫٪د٧٪ٮ ث٧٪ٮق ،ك٬ٮ ٟلٍل[ ]4ثَل اٷػؿاج ٨٦
إَ٣ل أك اٞ٣ٲ٧ح ٨٦( .إ٦ٺء ٦ٮٹ٩ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص) (.)Í
(ٚ )4ٲ ٫اٚل٧ف.)Í( .
( )1ثأف ٦لؾث ٫كٱ ُٓٞأٗىة ،٫٩ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲٔ ٫يل Éيف ا٣جٲةف يف ثةب اٷظٲةء.
-------------------------

ت  ٨٦إَ٣ل ز ٥ا٘ل٪ف ز ٥اٞ٣ٲ٧ح.
[ ]4كيف اٵز٬ةر :كِل ¬

اٛلةؿ ،كإف ٠ةف ثؾرق ٱذكة٦ط ثٚ )4(٫ع ٫٧١ظ٦ ٥١ٮًٕ :٫إف ٠ةف  ١٤٦نة ٚ٭ٮ
ٛلة )4(٫١٣كٔ٤ٲ ٫ز٠ةد،٫كإف ٠ةف ٦جةظ نة ٚة٣ـرع ٦جةح ٛل ٨قج ٜإ٣ٲ٫١٤٦ ٨٧ٚ ،٫
ٝج ٢إدرا٣ ٫٠ـٗ ٫٦لك ،)2(Ê٫ػٺؼ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٍٔصق¬ ٦ذٯ أدرؾ(،)2
كإف  ٫١٤٦ثٕؽ إدرا٣ ٫٠ـ ٫٦اٚل٧ف  ،Éٍٞٚػٺؼ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص.
¬ :ك٣لت أٱٌ نة يف اٙلُت كاٙلنٲل( )5كاٞ٣ىت اٛ٣ةر٧ل إذا ٫١٤٦
ٝج ،)4(٫ُٕٝ ٢ػٺؼ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح .ك٠ؾا يف قةاؿ اٵÉمضةر
(ٚ )4إف ا٣ذجف.
( )4ٱْ٪ؿ ٣ٮ أػؾق اٍ٘٣ل  ٢٬ٱ ١ٮف ً٠ل ٝٲ ٢يف ا٣ىٲؽ ً٠ل ٱأيت يف ٝٮ :٫٣ك٤لٺف ٟ٤٦ ٨٦
اٍ٘٣ل؟ ٱْ٪ؿ ٫٤ٕ٣ .ٱٛؿؽ ثٲ٪٭ًل É؛ ٚإف ا٣ـرع ٝؽ وةر ٕ ٨٦ل٤ح اٵرض ٧٪٣ٮق ٚٲ٭ة ،كأ٢ٝ
أظٮا ٫٣أف ٱ١ٮف ٦س٦ ٢ة ٣ٮ قٞٯ اٵرض ٦ة١٣٭ةٚ ،إ ٫٩ٱٕؽ  ٫٣ظةاـ نا ً٠ل ٱأيت.
(*) كًف ٱٍ٘٣ ٨١لق¬ أف ٤لٮزقٗ( .ٲر)ٚ .إف ّلٮزق اٍ٘٣ل  ٫١٤٦كأز .٥كيف ثٕي اٙلٮا٨ل أ٫٩É
٠ةٛ٣ٮااؽ اٵو٤ٲح.
(*) ثٕؽ أف ٱٚ ٢ٕٛٲ٦ ٫ة ٱٮصت اٛل.ٟ٤
(*) كٹ ٗلف ٔ٤ٲ٫؛ ٵٚ ٨٦ ٫٩ٮااؽ أرً.)Í( .٫
( )2ثةٞ٣ٲ٧ح.)Í( .
(ٚ )2إف ًف ٥لؿج اٚل٧ف ظذٯ ظىؽ ٚةٚل٧ف ثةؽ ٚٲٚ ،٫ٲؼؿج اٚل٧ف  ٨٦ا٣ؿأس كٱـٰ٠
ا٣جة ٰٝإف ٠ةف ٩ىةث نة .كٔ ٨ا٣كٲؽ أٖلؽ ثٔ ٨يل ا٣نة :¬ٰ٦اٞ٣ٲةس إػؿاج ٗلف إَ٣ل
ثةٞ٣ٲ٧ح ٱٮـ ظٮزق ،كٱٕٚ ٢٧ٲ ٫ثة.٨ْ٣
(ٝ )5ةؿ يف ا٘٣ٲر :إذا ٩Éجِّخ ،ٹ إذا ٩جخ ثٍ٘ل إ٩جةت ٚٺ ٨لء ٚٲ.٫
( )4كأ٦ة إذا ًف ٱ ٫١٤٧إٹ ثٚ ٫ُٕٞٺ ز٠ةة٤ٔ Êٲ]4[٫؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣ا٪٣ةس َش٠ةء يف زٺث:
يف اٛلةء كا٪٣ةر كا١٣ٶ))ٝ .ةؿ  :#كا١٣ٶ ٬ٮ اٙلنٲل ،كاٙلُت ٞ٦ٲف ٔ٤ٲ ٫ثضةٓ٦
اٹمرتاؾ يف ٠ٮ١لًل إوٺظ نة ٞ٤٣ٮتٚ ،ةٙلُت ٚٲ ٫إوٺح ٝٮت ث ٰ٪آدـ ،كاٙلنٲل ٚٲ٫
إوٺح ٝٮت ُلةا٧٭( .٥ثكذةف).
(*) كإف  ٫١٤٦ثٕؽ ٛٚٲ ٫اٚل٧ف.)Í( .
-------------------------

[ ]4ث ٢اٚل٧ف¬.

اٛل٤٧ٮ٠ح إذا  ٨٦ ُٓٝا٘ل٪ف ا٣ٮاظؽ يف ظٮؿ ٦ة ٝٲ٧ذ٩ ٫ىةب.
¬ :ك٣لت أٱٌ نة يف ٔ ٙ٤ا٣ـرع إذا ث٘٤خ ٝٲ٧ح ا٘ل٪ف ا٣ٮاظؽ يف اٙلٮؿ
٩ىةث نةٚ ،ذضت يف ا٣ؾرة زٺث ز٠ٮات :يف اٙلت كيف ا )4(ٙ٤ٕ٣كيف اٙلًلط.
ك٠ؾا يف إ٣ىٛؿ زٺث ز٠ٮات( .)4كيف ا٣رب كا٣نٍٕل ك٩عٮً٬ل( )2ز٠ةدةف .كيف
ا٪٣ؼ ٢ز٠ةدةف يف ا٣ذ٧ؿ كيف ا٣كٕ .ٙكٹ ِلت يف اٚلٮخ كاٛلن٧ل إٹ ز٠ةة¬
كاظؽة؛ ٵ١لًل ٱٞٮ٦ةف ثًل ٚٲ٭ًل  ٨٦ا٪٣ٮل ك٦ة ٚٲٚ ،٫إف ث٩ ٖ٤ىةث نة أػؿج ٍٔصق
ا ،٢١٣كإف ًف ٱجٚ ٖ٤ٺ ٨لء ٚٲ.٫
 :كٹ ٱٌ ٥ص٪ف إٌف ٍٗل ص٪ك ٫ك٣ٮ أدر٠ة¬ يف كٝخ كاظؽ ،كٝةؿ أثٮ
ٱٮق ٙكٞل٧ؽ :إ ٫٩ٱٌ٦ ٥ة أدرؾ يف كٝخ كاظؽ ك٣ٮ أص٪ةق نة ،ٹ ٦ة أدرؾ يف
أكٝةت ك٣ٮ ٠ةف ص٪ك نة كاظؽ نا ،ركاق يف اٍ٣صح.
¬ :كقٮاد( )2ا٣ؾرة ٪٦٭ة ،ٹ قٮاد ا٣نٍٕل( .)5كاٵرز ص٪ف كظؽق،
كٱٕذرب ٩ىةث ¬٫ثٍٞصق ،كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ٪٦كٺن .كأ٦ة ا٤ٕ٣ف ٞٚةؿ يف
اٹ٩ذىةر كاٛل٪ىٮر ثةٓص :إ ٫٩ص٪ف¬ كظؽق ،كٱٕذرب ٩ىةثÊ ٫ثٍٞصق .كٝةؿ ا٣نةٰٕٚ
كُٔٲح :إ ٨٦ ٫٩ا٣ربٚ ،ٲٌ ٥إ٣ٲ٪٦ ٫كٺن(.)4
 :ك٥لؿج إٍ٣ص ٦ ٢٠ ٨٦ة كصت ٚٲٝ ٫ج ٢إػؿاج¬ ٨لء ٦ ٨٦ؤ،)1(٫٩
( )4كاٍ٣صٱةؼ ٛ٦( .Ê٫٪٦ذٰ) .إف ًف ٱٛى ،٢كإف ٝؽ اٛ٩ى ٢ىَّ ٝٮ ٫٦كظؽق.)Í( .
(*) كاٍ٣صؼ ٱٌ ٥إٌف اٞ٣ىت  ٓ٦اٹدىةؿ¬ ذ٠ؿق يف َشح اٵزًلر ،كٝةؿ ا٣ؽكارم :ث ٢ص٪ف
راثٓ ٓ٦ .اٹٛ٩ىةؿ¬.
( )4ٱٕ :ٰ٪يف ظج ٫كز٬ؿق كمضؿق ،كٱٕذرب ا٪٣ىةب يف ظج ٫ثة١٣ٲ ،٢كٍٗلق ثةٞ٣ٲ٧ح( .ثكذةف) (.)Í
(٦ ٢٠ )2ة  ٫٣ظت كدجٕ ٨٦ ٨لٲٓ اٙلجٮب( .ثكذةف).
( )2ك٬ٮ ا٘لٕؽب يف ثٺد وٕ٪ةء ك٩ٮاظٲ٭ة .كاٞ٣ؿٱ ٨يف ثٺد وٕؽة .ك٬ٮ ٍٗل اُٛ٣ٲغ.
( )5ٵ ٫٩ٹ ٝٲ٧ح .)Í( .٫٣
( )4كٱذٞٛٮف يف اُٛ٣ؿة كاٛ١٣ةرة ٪٦كٺن.)Í( .
( )1كذٞ٣ ٟ٣ٮٚ(( :÷ ٫٣ٲًل قٞخ ا٣كًلء إٍ٣ص)) كًف ٱٕذرب اٛلؤف .كٔ٪ؽ اٳػؿٱ ٨أ١لة
دٞكٍ اٛلؤف ٔىل ٕلٲٓ اٛلةؿ٪٤ٝ .ة٬ :ٮ ÷ يف ٦ٮًٓ ا٣ذٕ٤ٲ ٥كًف ٱجٲ( .٫٪ثكذةف).

كٝةؿ اٞ٣ةق ٥إ٣ٲةٌل كإدرٱف ا٣ذ٭ة :ٰ٦ث ٢ثٕؽ٬ة(.)4
 :ك٦ة زرع )4(ٙ٤ٕ٤٣
كصت ٍٔصق( )2إف ث٘٤خ ٝٲ٧ح ا٘ل٪ف ا٣ٮاظؽ ٫٪٦
¬

٩ىةث نة .كأ٦ة ٦ة ا٩ذ ٓٛث ٨٦ ٫ا٣ـرع ٝج ٢إدرا )2(٫٠ك ٨٦ا٣س٧ؿ ٝجُ٦ ٢ٲجٞٚ ٫٤٠ ٫ةؿ
اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كظك :٨ٹ ٨لء ٚٲ ،Ê٫كٝةؿ يف ا٣ٮايف كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣كٲؽ
٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ث٣ ٢لت ٍٔصق إذا ث٘٤خ ٝٲ٧ذ ٫ا٪٣ىةب ،كٝةؿ يف ا٣جٲةف :ٱٌ ٥إٌف
ص٪ك )5(٫إذا ٠ة٩خ ٝٲ٧ذ ٫دكف ٩ىةب كٱـ٠ٯ .٫ٕ٦
٠ ٨٦ :ةف ٱؿٱؽ ٱجةس ا٪ٕ٣ت زثٲج نة كا٣ؿَت ٓلؿ نا ٪ٚىةث ¬٫ثة١٣ٲ ٢ثٕؽ
ٱجك ،)4(٫ك٠ ٨٦ةف ٱؿٱؽ أ ٫٤٠أك ثٲٕ ٫ثٕؽ إدراٞٚ ٫٠ةؿ يف اٵÊظ١ةـ كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ
َة٣ت :ٱٕذرب ٩ىةث ٫ثةٚلؿص كا٣ذٞؽٱؿ إذا ٱجف  ٢٬ٱأيت ٩ ٫٪٦ىةب( )1أـ ٹ ،كٝةؿ
يف اٛل٪ذؼت :ٱٕذرب ثةٞ٣ٲ٧حٝ .ةؿ يف اٍ٣صح¬ كَشح اٷثة٩ح كاٵٍ٦ل ٔيل :ك٬ؾا ٚٲًل
ٱذـثتٚ ،أ٦ة ٦ة ٹ ٱذـثت(ٚ )1ٲٕذرب ٚٲ ¬٫ثةٞ٣ٲ٧ح كٚة ٝنة ،كٝةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ كا٣جٲةف
كا٣ذؾ٠ؿة :إف اٞ٣ٮَ٣ل ٚٲًل ٹ ٱذـثتٚ ،أ٦ة ٦ة ٱذـثت ٚٲٕٚ ٢٧ٲ ٫ثةٚلؿص كٚة ٝنة.
( )4ػٺٚ٭ ٥يف اٛلؤف ا٣ذٰ  ٨٦ثٕؽ اٙلىةد ،ٹ ٦ة ٝجٚ ٢ٺ.
( )4أك ٤٣جٲٓ.)Í( .
( )2ثٕؽ ا٣ىٺح ٣ؾ.)Í( .ٟ٣
( )2كأ٦ة ٣ٮ ٚأد ٗلكح أكق ٜكصجخ ا٣ـ٠ةة ثةٞ٣ٲ٧ح ،ذ٠ؿق ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل٤ٝ .خ :أ٦ة إذا
٠ةف ثٕؽ أف ظِص كٝخ اٙلىةد ٚٺ إم١ةؿ ،كأ٦ة إذا ٠ةف ٝج ٢اٙلىةد ٚٺ ٱ٤ــ ا٣ـارع ٨Éلء
ً٠ل ٣ٮ ثةٔٝ ٫ج ٢اٙلىةد ٔىل اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ؛ ٵ ٫٩أػؾ ذٝ ٟ٣ج ٢كصٮب ا٣ـ٠ةةٗ( .ٲر).
(*) ٠ة٣ىٕٲ.ٙ
( )5ٱْ٪ؿ يف وٮرة ا٠ ]4[٥ٌ٣ٲ ٙٱ١ٮف؟ ٝٲ :٢وٮرة ا ٥ٌ٣أف ٱٞؽر ٣ٮ ٠ةف ٱجف  ٥٠ٱأيت
كٱٌ ٥إٌف اٛل١ٲ.٢
(ٝ )4ةؿ يف ا٣ىعةح :ا٣ٲجف ثٌ ٥ا٣ٲةء كق١ٮف ا٣جةء٦ :ىؽر ٝٮ :ٟ٣ٱجف ا٣يشء ٱٲجف.
( )1ثة١٣ٲ.)Í( .٢
( )1أم :ٹ ٱى٤ط ٤٣ـثٲت.)Í( .
-------------------------

[ ]4ٵف ٬ؾا ٝٲ ٰ٧كذ١٦ ٟ٣ٲ.٢

¬ :ك٣لٮز أػؾ إٍ٣ص ً٦ل كصت ٚٲ٫

ثةٚلؿص()4

كا٣ذٞؽٱؿ يف ث٤ٮغ

ا٪٣ىةب كيف ٝؽر(٦ )4ة ٣لت ٚٲ ،٫ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح( ،)2كذ ٟ٣يف ا٣ـرع ا٣ؾم يف
ق٪ج ،٫٤كٚٲًل ٥لؿج دٕٚةت  ٨٦ا٣ـرع أك اٌٞ٣ت أك ا١٣ؿاث ك٩عٮ ذ .ٟ٣ك٣لت
٠ٮف اٚلةرص ٔؽٹن( )2ثىٍل ناٚ ،إف ٗ٤ت ثْ ٫٪أ ٫٩ٱ ٢٧١ا٪٣ىةب أػؾ كاصج،٫
٤ٚٮ دجَل ٞ٩ىة ٨٦ ٫٩ثٕؽ ًف ٱؿد ¬اٍٞٛ٣ل؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٦ ٟ٤٦ة د ٓٚإ٣ٲ ،٫إٹ أف
َشط ٔ٤ٲ ٫ذ٪ٔ ٟ٣ؽ ا٣ؽ ٓٚإ٣ٲ .)5(٫كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚإ ٫٩ٱؿد
¬
ٱ١ٮف
ك٣ٮ ًف ٱٍصط ٔ٤ٲ .)4(٫كأ٦ة اٷ٦ةـ كاٛلىؽؽ ٍٚلداف ٦ة ثٕ٦ ٰٞ٭ًل ،كٱٌ٪٧ةف()1

٦ة أدٛ٤ةق أك د ٙ٤ثذٛؿٱٍ ٪٦٭ًل ،كأ٦ة ٦ة د ٙ٤ثٍ٘ل دٛؿٱٍ ٚٺ ٱٌ٪٧ة.)1(٫٩
( )4اٛلٕ٪ٯ أ٣ ٫٩لٮز دٞؽٱؿ ث٤ٮغ ا٪٣ىةب ثةٚلؿص ،كأػؾ إٍ٣ص  ٫٪٦ثؾ ،ٟ٣أم :ثةٚلؿص ،ك٣ٮ
أدٯ ُلؾق إ٣جةرة ١٣ةف أصىل.
( )4أم :ػؿص ٝؽر ز٠ةة اٛلؼؿكص( .قٲؽ٩ة ظك.)٨
( )2ظضذ٪ة أ ÷ ٫٩أ٦ؿ ٔجؽآص ث ٨ركاظح إٌف أ ٢٬ػٲرب ػةرو نة ،كأ٦ؿ ٥ ٨٦لؿص أٔ٪ةب
زٞٲ ،ٙك ٫٤ٕٚأثٮ ث١ؿ كٔ٧ؿ كًف ٱ١٪ؿ .كظضح أيب ظ٪ٲٛح أ ٫٩رص ٥ثة٘٣ٲت كػجٍ يف
إً٣لٱحٚ ،ٲعؿـ٪٤ٝ .ة :ث ٢٧ٔ ٢ثة ،٨ْ٣ك٦ ٨ْ٤٣ؽػ ٢يف أ٠سؿ اٵظ١ةـٚ ،ٲضٮز،٥ٕ٩ .
ك٠ٺـ أيب ظ٪ٲٛح ٱكذٞٲ ٥يف أػؾ إٍ٣ص ثةٚلؿصٚ ،أ٦ة اٚلؿص ٣ج٤ٮغ ا٪٣ىةب  ٨٧ٚأو٫٤
ا٣ٮصٮب يف ا٤ٞ٣ٲ ٢كا١٣سٍل ٚٲْ٪ؿ ٚٲ( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
كاظؽ[ ]4ثؼٺؼ ا٣ذٞٮٱٚ ٥ٺ ثؽ  ٨٦ازَ٪ل ً٠ل وعع ٫ا٪٣ٮاكم .كٚؿؽ ثٲ ٫٪كثَل
( )2كٱÊ ٰٛ١
اٚلؿص ثأف اٚلةرص ٝلذ٭ؽ كٱٕ ٢٧ثةصذ٭ةدق ١ٚةف ٠ةٙلة ،٥٠كاٛلٞٮـ ٥لرب ثٞٲ٧ح ا٣يشء،
ٚ٭ٮ ث٪٧ـ٣ح ا٣نة٬ؽٚ ،ةظذٲش إٌف ازَ٪ل ،كٝؽ ذ٠ؿ يف اٷرمةد أف اٞ٣ة٬ل ٤ل ٥١ثٕ ٫٧٤يف
ا٣ذٞٮٱ ٥ك٣ٮ كظؽق.
( )5ك٠ةف ثةٝٲ نة أك د ٙ٤ثض٪ةٱح أك دٛؿٱٍ ،كإٹ ٚٺ ًًلف( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
( )4ٵ ٫٩يف ظ ٥١اٛلٍصكط.
(٦ ٨٦ )1ةٜلًل.)Í( .
( )1إٹ إ٣ة Ê٢٦إذا ٠ةف ٱٕ ٢٧ثةٵصؿة ًًً ٨٧لف اٵصٍل اٛلنرتؾ ،كقٲأيت ٬ؾا يف ِٛ٣
ا٣جٲةف يف ٦كأ٣ح ا٣ذٕضٲٝ ٢جٲ ٢ثةب اُٛ٣ؿة يف ٚؿع :ك٦ة ٔض ٢إٌف اٍٞٛ٣ل .)Í( .٫١٤٦
-------------------------

[ ]4ك٣ٮ ٔجؽان أك ا٦ؿأة.)Í( .

كإف د ٙ٤ثذٛؿٱُ٭ًل ػُأ أك ٩كٲة ٩نة( )4أك رصٚةق( )4يف ٦كذعٞٚ ٫ٞةؿ يف ا٣جٲةف:Ê
ٱٌ٪٧ة ٨٦ ٫٩ثٲخ اٛلةؿ( ،)2كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :)2(ٙٱٌ٪٧ة٠ ٫٩ؾ ٟ٣إف أػؾاق
ٝ٭ؿ نا ،ٹ ٦ة أػؾاق ثؿًة أرثةث٫؛ ٵ١ل ٥قُ٤ٮً٬ل ٔ٤ٲ.٫
كإف ٗ٤ت ثْ ٨اٚلةرص أ ٫٩ٹ ٱ ٢٧١ا٪٣ىةب ًف ٱؤػؾ ٨ ٫٪٦لءٚ ،إف دجَل
ً٠ل ٨٦ ٫٣ثٕؽ أػؿصخ ز٠ةد٤ٚ ،٫ٮ اػذ ٙ٤اٛلة ٟ٣كاٛلىؽؽ يف ً٠ل ٨٦ ٫٣ثٕؽ
ٚةٞ٣ٮؿ ٝٮؿ  ٨٦كا ٜٚاٚلةرص(.)5
¬
¬ :ك٣لت إػؿاج إٍ٣ص َٔ ٨٦ل ٦ة كصت ٚٲ )4(٫ك٣ٮ  ٨٦ثٌٕ٨ٔ ٫
ا ٢١٣ك٣ٮ ٠ةف يف ص٭ةت أك يف أكٝةت ٦ذٛؿٝح(ٚ ،)1إف ٔؽ٦خ إَ٣ل(٨٧ٚ )1
ص٪ك٭ة ٦ة ٱًلز٤٭ة إف ٠ة٩خ ٦س٤ٲحٚ ،إف ٔؽـ اٛلس ٢يف ا٪٣ةظٲح(ٚ )1ةٞ٣ٲ٧ح ٱٮـ¬
اٷػؿاج .ك٦ة ٠ةف ٪٦٭ة(ٝ )40ٲ٧ٲ نة كٔؽ٦خ ٔٲ ٫٪كصجخ ٝٲ٧ذ ٫ٱٮـ Éد،)44(٫ٛ٤
( )4اٚلُأ كا٪٣كٲةف ٹ ٱك٧ٲةف دٛؿٱُ نة.
( )4يف (ب) :أك كًٕةق.
ة ٫٣إف ٠ةف ثأصؿة.
( )2إٹ إ٣ةٚ ٢٦ٲٌ¬ ٦ ٨٦ ٨٧
(ٝ )2ٮم ،كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف ا٣جعؿ كإف ٠ةف ػٺؼ ّة٬ؿ اٛلؾ٬ت.
( )5ٱٕٚ :ٰ٪إذا ٝؽرق ٩ىةث نة ز ٥ادٔٯ اٛلة ٟ٣أٞ٩ ٫٩ه ٤ٕٚٲ ٫ا٣جٲ٪ح ،كا١ٕ٣ف يف ا١ٕ٣ف( .ثكذةف).
ت ٝجٮٜلةٛ٦( .ذٰ).
( )4كإذا َ٤ت اٷ٦ةـ اٞ٣ٲ٧ح كصجخ¬ ،ك٣ٮ د ٓٚاٛلة ٟ٣إَ٣ل ًف ٣ل ¬
(*) ٞ٣ٮٛ ÷ ٫٣لٕةذ(( :ػؾ اٙلت  ٨٦اٙلت ،كا٣نةة  ٨٦ا .))٥٪٘٣ك٬ؾا ٩ه ،ز ٥ا٘ل٪ف؛
ٞ٣ؿث ٨٦ ٫إَ٣ل ،ز ٥اٞ٣ٲ٧ح؛ ٵ١لة ثؽؿ إَ٣ل ٔ٪ؽ ا٣ذٕؾر .كظضح اٳػؿٱ ٨أف اٛلٞىٮد ٓٛ٩
اٞٛ٣ؿاء ،ك٬ٮ ً٠ل ٤لى ٢ثةَٕ٣ل ٤لى ٢ثةٞ٣ٲ٧ح( .ثكذةف).
(ٚ )1ٲؼؿج¬  ٨٦ص٪ف ٕلٕ ٫اٙلٮؿ  ٨٦أم ذ ٟ٣ا٘ل٪ف ك ٨٦أم ص٭ح ،كٔ ٨اٛلذٞؽـ ٨٦
اٛلذأػؿ كا١ٕ٣ف إذا ٕلٕ ٫اٛلَ( .ٟ٤شح ٚذط) .إٹ أ ٫٩ٹ ٥لؿج¬ ردمء ٔ ٨صٲؽ ٩ ٨٦ٮع أك
وٛح ٟلةٛ٣ح ،كأ٦ة اٵٔىل ٚٲضٮز.
( )1يف َ( .٫١٤٦شح أز٬ةر) (.)Í
( )1ا٣ربٱؽ( .ظةمٲح قعٮٍف) .كاٛلٞؿر اٛلٲ.)Í( .٢
( )40أم :إَ٣ل.
( )44كٝٲ٥ :٢لؿج  ٨٦ا٘ل٪ف ثٞؽر اٞ٣ٲ٧ح إف ٠ةف ٦ٮصٮد نا يف ا٪٣ةظٲح ،ك ٫٤ٕ٣أكٌفٛ٦( .ذٰ).
=

ك٬ؾا ٔىل ٦ة ذ٠ؿق يف ا ٓ٧٤٣كا٣ذٞؿٱؿ ٛلؾ٬ت اٜلةدم كاٞ٣ةق ،٥ك٬ٮ ٝٮؿ أيب
إ٣جةس كا٣نة .ٰٕٚكػؿج ا٣كٲؽاف ٤٣٭ةدم أف إَ٣ل كا٘ل٪ف اٛلًلز ٢قٮاء ٥لؿج
 ٨٦أ٦لًل مةء .كٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٣جةٝؿ كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب
ظ٪ٲٛح أ٣ ٫٩لٮز إػؿاج اٞ٣ٲ٧ح اػذٲةران يف ظٞٮؽ آص ٤٠٭ة ،كقٮاء ٠ة٩خ اٞ٣ٲ٧ح
 ٨٦اٞ٪٣ؽ أك  ٨٦أم ٦ةؿ مةء.
(ٝ :)4ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ ِ٦ص :كٱٕذرب ثٞٲ٧ذ ٫ٱٮـ ا٣ٮصٮب ،كٝةؿ
اٞ٣ة٬ل زٱؽ كا ٰ٪١٣كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ثٞٲ٧ذ ٫ٱٮـ اٷػؿاج .كاػذٛ٤ٮا ث٥
ٱ٪ذ ٢ٞا٣ٮاصت ٔ ٨إَ٣ل إٌف اٞ٣ٲ٧ح؟ ٞٚةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ كا ٰ٪١٣كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :ثةٷػؿاج ً٠ل يف ٦ةؿ اٛلٲخ اٛلكذ٘ؿؽ ثة٣ؽٱ .)4(٨ك٬ٮ اٵوط٨٦ ٢١ٚ ،
ٝجي اٛلةؿ ٝج ٢إػؿاج ٦ة ٣لت ٚٲٚ ٫٭ٮ ًةٛÊ ٨٦لة ٣لت ٚٲ ٫ظذٯ ٥لؿص ٫اٛلة ٟ٣أك ٬ٮ
ثإذف اٛلة ٟ٣أك إٌف اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ ٚٲربٱةف  ٕ٦نة ،كإٹ ً٦ ٨٦ ¬٨٧ة ٫٣إف ًف ٥لؿص.٫
كٝةؿ أ٠سؿ ٞٚ٭ةء اٛلؤٱؽ ثةٓص :إ ٫٩ٱ٪ذ ٢ٞإٌف اٞ٣ٲ٧ح ثةػذٲةر٬ة ً٠ل يف إ٣جؽ ا٘لةٌل؛ ٚٺ
ٱٌ ٨٧اٞ٣ةثي ً٤٣لؿ ثٕؽ اػذٲةر اٛلةٞ٤٣ ٟ٣ٲ٧ح ،ك٬ٮ ٝٮؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأيب
ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة .ٰٕٚكذ٠ؿ يف اٍ٣صح ٔ ٨أيب َة٣ت ٛلؾ٬ت اٜلةدم أ ٫٩ٹ
ٱٌ ٨٧اٞ٣ةثي ،كذ٠ؿق أثٮ ِ٦ص ٧٤٣ؤٱؽ ثةٓصٝ ،ةؿ( :)2ٵ٣ ٫٩لٮز إػؿاج ا٘ل٪ف.
كٚٲْ٩ ٫ؿ(.)2
¬ :كٱذٞٛٮف يف اٵٕ٩ةـ أف إَ٣ل كا٘ل٪ف ٚٲ٭ة قٮاء يف صٮاز إػؿاص،٫
٩عٮ أف ٱأيت  ٫٣يف اٙلٮؿ  ٨٦اٌٞ٣ت ٦سٺن ٦ة ٝٲ٧ذ٩ ٫ىةب ،ز ٥دٛ٤خ إَ٣لٚ -إ٥ ٫٩لؿج
 ٨٦ا٘ل٪ف -ك٬ٮ اٌٞ٣ت -ثٞؽر اٞ٣ٲ٧ح ا٣ٺز٦ح( .مة.)ٰ٦
(*) ٦ة ًف ّلى ٢زٱةدة كٚؿطٚ .)Í( .جأكٚؿ اٞ٣ٲ.)Í( .٥
(٬ )4ؾا اٛ٣ؿع ٔىل ٠ٺـ ٣ ٨٦لٲـ إػؿاج اٞ٣ٲ٧ح اػذٲةر نا ،ٹ ٔىل ٠ٺـ اٜلةدم .#
( )4ٱٕ :ٰ٪أ ٫٩ثةؽ ٔىل .٫١٤٦
( )2ٱٕ :ٰ٪يف اٍ٣صح ٔ ٨أيب َة٣ت.
( )2اْ٪٣ؿ ٣ىةظت ا١٣ذةب ،كًف ٱؾ٠ؿق يف ا٣رب٬ةف ،ك ٢ٕ٣كص٭ ٫أ ٫٩ك٣ٮ صةز إػؿاج ا٘ل٪ف
ٚإف إٍ٣ص يف إَ٣ل ٦٭ًل ًف ْلؿجٚ ،٭ؾا كص ٫اْ٪٣ؿ ،كآص أٔ( .٥٤ثكذةف).

كأ٦ة إػؿاج اٞ٣ٲ٧ح ٔ٪٭ة ٕٚىل اٚلٺؼ( .)4كٱذٞٛٮف يف أ٦ٮاؿ ا٣ذضةرة كا٣ؾ٬ت
كاٌٛ٣ح ك٩عٮً٬ل( )4أ٣ ٫٩لٮز إػؿاج ثٌٕ٭ة ٔ ٨ثٕي ،كأ٦ة ٍٗ ٨٦ل٬ة ٕٚىل
اٚلٺؼ يف اٞ٣ٲ٧ح( .)2كأ٦ة اٞ٣ةثي  ٢٬د٤ـ ٫٦ز٠ةٔلة؟ اٵٝؿب أ١لة )2(Êد٤ـٔ ٫٦ىل
ٝٮ٪٣ة :إف ا٣ـ٠ةة ٓل ٓ٪ا٣ـ٠ةة؛ ٵ١لة دٕ ٜ٤ثةَٕ٣ل ،ٹ ٔىل ٝٮؿ ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر
ثةٓص كأيب إ٣جةس :إف ا٣ٮصٮب ٱذٕ ٜ٤ثة٣ؾ٦ح.
¬ :ك٦ة ٠ةف ٥لؿج دٕٚةت يف اٙلٮؿ ٠ةٌٞ٣ت ك٩عٮق(ٚ ٢٧ٔ )5ٲ٫
ثةٚلؿص ً٠ل دٞؽـ٤ٚ ،ٮ ًف ٥لؿج إٍ٣ص  ٨٦أك ٫٣إٌف آػؿق ز ٢٧٠ ٥ا٪٣ىةب ٚإ٫٩
٥لؿج ٔ ٨ا ٨٦ ٢١٣آػؿق؛ ٵ ٫٩إَ٣ل٥ ٨١٣ ،لؿج ٍٔص ا٣ؽٕٚح اٵػٍلة ٪٦٭ة،
ك٥لؿج ٪٦٭ة ٔ ٨ا٣ؽٕٚةت اٵكؿ ثة٣ذٞٮٱٞٚ ،٥ٲ٧ح ٬ؾق كٝذ٭ة ،كٝٲ٧ح ٦ة دٞؽـ
كٝخ د٦ .٫ٛ٤سة٣ :٫٣ٮ ظىÉ ٢يف ا٣ؽٕٚح اٵكٌف ٦ةاح ظـ٦ح دكٮل أرثَٕل در ٬نًل إٌف
كٝخ دٛ٤٭ة ،كيف ا٣سة٩ٲح ٦ةاح ظـ٦ح دكٮل قذَل در ٬نًل ٠ؾ ،ٟ٣كيف ا٣سة٣سح ٦ةاح
ظـ٦ح دكٮل ٦ةاح در -٥٬أػؿج  ٨٦ا٣سة٣سح ٔ٪٭ة ٍٔص ظــ ،كٔ ٨ا٣سة٩ٲح قخ
ظــ ،كٔ ٨اٵكٌف أرثٓ ظــ(.)4
٤ٚ¬ :ٮ ٠ة٩خ ٬ؾق اٞ٣ٲ ٥كٝخ اٷدراؾ ،ز ٥زادت  ٨٦ثٕؽ إٌف كٝخ
ا٣ذ -ٙ٤أذرب ثةٞ٣ٲ٧ح كٝخ اٷدراؾ ً١٣لؿ ا٪٣ىةب ،كثٮٝخ ا٣ذ ٙ٤ٵص٢
( )4ٹ ٣لـئ¬.)Í( .
( )4قةاؿ ٦ة ز٠ةد ٫رثٓ إٍ٣ص.
( )2ٹ ِلـئ.)Í( .
( )2كيف ا٣ٮاث٦ :٢ة ٠ةف ٣لٮز ٚٲ ٫إػؿاج ا٘ل٪ف ٚٺ ٱٌ .٨٧ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ ٝٮ ٫٣يف اٵز٬ةر:
ٚٲٌ ٨٧ثٕؽق ،ك٬ٮ اٛلٛ٭ٮـ ٠ ٨٦ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت .كٝؿرق ا٣نة.ٰ٦
( )5ا١٣ؿاث.
(٤ٚ )4ٮ ٠ة٩خ اٞ٣ٲ٧ح ٔىل ا١ٕ٣ف  ٨٦ذ٠ ،ٟ٣أف د١ٮف ٝٲ٧ح اٛلةاح اٵكٌف ٦ةاح ،كا٣سة٩ٲح
قذَل ،كا٣سة٣سح أرثَٕل -أػؿج  ٨٦اٵػؿل ٍٔص ظــ ٔ٪٭ة ،كٔ ٨ا٣سة٩ٲح ٗلف ٍٔصة
ظـ٦ح ،كٔ ٨اٵكٌف ٗلك نة كٍٔصٱ ٨ظـ٦ح؛ كذ ٟ٣ثةْ٪٣ؿ إٌف اٞ٣ٲ٧حٚ ،ة٣ٺزـ  ٫٣يف اٵك٣ح
ٍٔصة دراٞٚ ،٥٬ؽ ٝةث ٢٠ ٢در ٥٬ظـ٦ذَل ك٩ى ٛنة  ٨٦اٵػؿل.)Í( .

ًًلف ٦ة كصت(.)4
 :كاٵرض اٛلٮٝٮٚح ٔىل آدَٕ٦ ٰ٦ل أك ٔىل اٞٛ٣ؿاء كدٕٚخ إٌف ٍٞٚل
ٱـرٔ٭ة ٛ٪٣ك ٫ٱ٤ــ يف زرٔ٭ة إٍ٣ص كٚة ٝنة ،كأ٦ة ٦ة زرع ٞٛ٤٣ؿاء أك ٣جٲخ اٛلةؿ أك
ٛلكضؽ أك ٩عٮق(ٞٚ )4ؽ دٞؽـ اٚلٺؼ ٚٲ ٫٪١٣ ،)2(٫ظٲر د١ٮف ٗ٤ح ا٣ٮ ٙٝٹ ٔ٨
ظ ٜكاصت ك٠ةف ثؾرق ٤ٗ ٨٦ذٚ ،٫أ٦ة ظٲر د١ٮف ٗ٤ذ ٨ٔ ٫ظ ٜكاصت ٚٲضت ٚٲ٫
إٍ٣ص كٚة ٝنة؛ ٵ ٫٩ثةؽ ٔىل  ٟ٤٦اٛلٲخ ظٲر ا٣جؾر ٤ٗ ٨٦ذ ٫أك ٝؿً نة  ،)2(٫٣كإف ٠ةف
كإٍ٣ص ٔ٤ٲ ،٫كٱ٤ـ٠ ٫٦ؿاء
دربٔ نة  ٨٦ا٣ـراع ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٱ١ٮف É )5(٫٣
اٵرض ٥لؿص ٨ٔ ٫ا٣ٮا ،)4(ٙٝكٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ث ٢ٱ١ٮف ٤٣ٮا ٙٝكإٍ٣ص
ٔ٤ٲ٫؛ ٵف ا٣ـراع ٠أ ٫٩دربع ثة٣جؾر ٤٣ٮا ،٫١٤٧ٚ ٙٝٹ أ ٫٩دربع ث.)1(٫٪ٔ ٫
( )4إٹ أف د١ٮف ٝؽ ٞ٩Éىخ ٔ ٨كٝخ اٷدراؾ ك٠ةف ٝؽ ٓل ٨١كدؿاػٯ ٚجأكٚؿ ٝٲ٧ح ٔىل ٦ة
٦ؿ ٤٣كعٮٍف كٍٗلق  ٨٦اٛلنةاغ.
(٦ )4ن٭ؽ أك قٞةٱح أك ٪٦٭ ٢أك َؿٱ( .ٜثؿ٬ةف).
( )2اٛلؾ٬ت ِلتٚ Êٲ.)Í( .٫
( )2أك ك٬ج ٫٣ ٫كٝج ٢ا٣ٮ٪ل ً٠ل ٱأيت يف اٜلجح.
(ً٠ )5ل ذ٠ؿق يف اٵز٬ةر يف ا٣ٮ :ٙٝكٹ ٱذربع ثة٣جؾر ظٲر ا٤٘٣ح ٔ ٨ظ.ٜ
(ٚ )4ٲٞجي ا٣ـرع ٛ٩ ٨٦ك٧٤٣ ٫ٲخ ٔ٠ ٨ؿاء اٵرض ،ز ٥ٱُص ٫ٚيف ٛ٩ك ٨ٔ ٫اٛلٲخ ،ك٬ؾا
ُ٦ةثٛ ٜلة أصةب ث ٫اٛلؤٱؽ ثةٓص ٔ٪ؽ ٦كأ٣ح رص ٢أك٩ل إ٣ٲ ٫أػٮق ثٌٞةء دٱ ٢٬ ٫٪ٱىط أف
ٱٌٞص ٦ ٨٦ة٫٣؟ ٞٚةؿ :أ٦ة دٱ ٨اٳد٦ٲَل  ،٥ٕ٪ٚكأ٦ة دٱ ٨آص ٤ٕٚٲ ٟأف دٞؿض أػةؾ
كدٌٞص ٔ ٫٪ز ٥دربٱ( .٫ز٬ٮر).
(*) ك ٫٤ٕ٣ظٲر  ٫٣كٹٱح يف اٷػؿاج ،كإٹ ق ٫٧٤إٌف اٛلذٮٍف ٔىل ا٣ٮ.)Í( .ٙٝ
( ٓ٦ )1أ ٫٩ٱٞةؿ :ك٬ٮ ٱىط أٱٌ نة أف ٥لؿج كاصج نة ٍٔٗ ٨لق إذا ٠ةف ثإذ ٫٩أك  ٫٣كٹٱح ٔ٤ٲ٫؛
ٵ١لة ٝؽ ظى٤خ ا٪٣ٲح ،ك٣ٲف اٛل٪٧ٮع  ٨٦ا٣ذربع يف ظ ٜآص إٹ ظٲر ًف دٮصؽ ا٪٣ٲح ٠ل٨
أػؿج ٔ ٫٪كٹ ٠ل٤ٔ ٫٣ ٨ٲ ٫كٹٱح ،كاٛلأذكف ٝؽ كصؽت ا٪٣ٲح  ٨٦اٳذف ٚٲىط؛ ك٣ؾٟ٣
ٱىط إػؿاج ا٣ٮاصجةت ٔ٦ ٨٧ةت كٝؽ أك٩ل ُلة كٹ ٦ةؿ ( .٫٣ظةمٲح ٔىل ا.)ٓ٧٤٣
كقٲأيت ٜلؾا ٦ـٱؽ يف ٬ؾا ا١٣ذةب يف ثةب اٛ١٣ةرات ،كاٚلٺؼ ثَل اٞٛ٣ٲ ٫ظك ٨كاٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق ٙيف أكؿ ا٣جةب.
(*) أم ٨ٔ :اٛلٲخ ،كذ ٟ٣ٵف ا٣ذربع يف ظ ٜآص ٹ ٱىط .كأ٦ة ا٣ذربع ٤٣ٮاٚ ٙٝٲىط.

 :إذا ٠ةف ا٣ـرع ٦نرت ٠نة ثَل ازَ٪ل أك صًلٔح ك٬ٮ ٩ىةب ٞٚةؿ ا٪٣ةرص
كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٨لء¬ ٚٲ ،)4(٫كٝةؿ اٛلؿدًص كأثٮ إ٣جةس :ٱ٤ـ٦٭ٍٔ ٥صق.
¬ ٨٦ :دٞج )4(٢أرض ٍٗلق ٚـرٔ٭ة ٛ٪٣كٚ ٫ةٍٕ٣ص ٔ٤ٲ ٫ٹ ٔىل ٦ة١٣٭ة،
ػٺؼ ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح( .)2ك ٨٦زرع أرً نة ٚعىؽ ٪٦٭ة ٩ىةث نة كأػؿج ٍٔصق ز٥
ثؾر ثة٣جة ٰٝيف د ٟ٤اٵرض أك يف ٍٗل٬ة ز ٥ظىؽ ٩ ٫٪٦ىةث نة كصت ٍٔصق أٱٌ نة.
 :إذا رسؽ ا٣ـرع أك ا٣س٧ؿ  ٨٦ا٘لؿٱ )2(٨ثٕؽ ا٘لٛةؼ كإ١٦ةف ا٣ؽٱةس
كاٷػؿاج كصت¬ ًًلف ز٠ةد ،٫ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح( ،)5كإف ٠ةف
( )4كذ ٟ٣ٵف ا٪٣ىةب ٕ٦ذرب يف ظ ٜاٛلة ،ٟ٣ك ٢٠ ٟ٤٦كاظؽ ٝةرص ٔ ٨ا٪٣ىةب .كظضح
اٳػؿٱٝ ٨ٮٚ(( :÷ ٫٣ٲًل قٞخ ا٣كًلء كإٍ٣ص)) كًف ٱٛى ٢ثَل اٹٛ٩ؿاد كاٹمرتاؾ.
٪٤ٝة٧ٔ :ٮـ ٟلىه ثةٞ٣ٲةس ٔىل ا٣ـ٠ةة ،كا٧ٕ٣ٮ٦ةت ٟلىىح إٹ ٔ٧ٮَ٦ل ،كً٬ل ٝٮ٫٣
َْ
ذ
َ
َ ذُ ُ
َش ٍء َقي ٌ
س ّو َ ْ
ِيًّ35ص [ا٪٣ٮر] ،كٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :ص َو ٌَا ٌ َِْ داة ذ ٍث ِِف اْل ْر ِض إَِل
دٕةٌفْ :صواّلِل ة ِ ِ
ُ
ََ ذ
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ْ
ِي َ
ال ْ ٍُ ْْشك َ
ض ذِت يُؤٌُِِٔاّص [ا٣جٞؿة .]444:كيف ا٣ك٪ح ٠سٍل ،كيف ٠ٺـ إ٣ؿبَ( .شح داكد).
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ك٦س ٨ٔ ٫٤اٷ٦ةـ اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص  #ظٲر ٝةؿ :إف ا٧ٕ٣ٮ٦ةت ٠سٍلة ٍٗل ٟلىىح،
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ب اىكال ٍِيّ2ص [اٛ٣ةّلح] ،كْصدْيِ الٍغغ ِ
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( )2ظضذ٪ة ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صأُفِلٔا ٌ َِْ َؼ ّيِتَاتِ ٌا نصبخً ومٍِا أخ َرسِا ىسً ٌَِ اْلر ِضّص
[ا٣جٞؿة ،]441:ك٦ة ٟ٣اٵرض ًف ٥لؿج ٨ ٫٣لء .كظضح ا٪٣ةرص كأيب ظ٪ٲٛح ٝٮ:÷ ٫٣
((يف اٙلؿث إٍ٣ص))  ،كًف ٱٛى ٢ثَل أف ٱ١ٮف اٙلؿث ٦ذٞجٺن أـ ٹ٪٤ٝ .ة :أراد ٔىل
اٙلةرث ٍٔص ا٣ـرع ،كإٹ ٣ــ يف ٛ٩ف اٵرض ،كٹ ٝةا ٢ث( .٫ثكذةف).
( )2ثَ١ص ا٣ؿاء اٛل٭٤٧ح :اٛلؿثؽ ا٣ؾم ٣لٚ ٓ٧ٲ ٫ا٣س٧ؿ إذا رضب ،كا٣ـرع إذا ظىؽ ،كثٕي
أ ٢٬ا٣ٲ ٨٧ٱك٧ٲ ٫ا٘لؿف ثٌ ٥ا٘لٲ( .٥م٧ف ٔ٤ٮـ).
( )5ٵ١لة ٔىل ا٣رتاػٰ ٔ٪ؽً٬ل ً٠ل دٞؽـ٤ٚ ،ٮ ٦ةت ٝج ٢اٷػؿاج كصت اٷػؿاج ٔىل ا٣ٮرزح
ٔ٪ؽ اٛل٪ىٮر ثةٓص ،ٹ ٔ٪ؽ أيب ظ٪ٲٛح إٹ أف ٱٮ٪ل ُلة اٛلٲخ.

ٝج ٢اٷ١٦ةف ١ٚؾا ٔ٪ؽ أيب إ٣جةس ٹ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت¬ :ٱٌ٨٧
إف ٚؿط يف ظ ،٫ْٛٹ إف ًف ٱٛؿط .ك١٬ؾا إذا ثؿد ا٣ـرع أك ا٣س٧ؿ أك صؿد ثٕؽ
إدرا ٫٠أك ك٤ٔ ٓٝٲ ٫اٛلُؿ(ٚ )4ذٕٲت.
¬ :إذا ادٔٯ اٛلىؽؽ ً٠لؿ ا٪٣ىةب كأ١٩ؿ اٛلةٚ ٟ٣ةٞ٣ٮؿ ٝٮٓ٦ ٫٣
ٱ٧ٲ ،)4(٫٪ك٠ؾا إذا ٝةؿ :إف ٬ؾا ا٪٣ىةب زرع ق٪ذَل ،كٝةؿ اٛلىؽؽ :ث ٢زرع
ق٪ح .كإف ادٔٯ اٛلة ٟ٣أٝ ٫٩ؽ أػؿج ز٠ةد ٫إٌف اٍٞٛ٣ل كأ١٩ؿ اٛلىؽؽ ٕٚىل اٛلةÊٟ٣
ا٣جٲ٪ح( )2إف ًف دٞؽـ اٛلُة٣جح ُلةٚ ،أ٦ة ثٕؽ اٛلُة٣جح ٚٺ ٣لـا ٫ك٣Êٮ ثَل ث.٫
 ٨٦ :ثةع زرٔ ٫ثٞٺن ز ٥أدرؾ  ٓ٦اٛلنرتم ٚةٍٕ٣ص¬ ٔ٤ٲ )2(٫ٹ ٔىل ا٣جةآ
ك٣ٮ ثةٔ ٫ث٪ىةب ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،Éكٝةؿ يف ا٣جٲةف كاٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث٨
اٙلكَل كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ٱ٤ــ ا٣جةآ ٍٔص ٝٲ٧ذ ٫ظٲر ث٘٤خ ا٪٣ىةب(.)5
ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكٱذٞٛٮف¬ ظٲر ٠ةف زرٔ٤٣ ٫جٲٓ( )4أف ٔ٤ٲٍٔ ٫ص ٝٲ٧ذ،)1(٫
(ٚ )4عٲر ٱٌ ٨٧ا٣ـ٠ةة إذا ك٤ٔ ٓٝٲ٭ة اٛلُؿ ً٪٧٭ة ث٧س٤٭ة ق٤ٲ نًل؛ ٣ذٕؾر إصـاا( .٫ثؿ٬ةف).
كْ٩ؿق اٛلٛذٰ Êكٝةؿ :ٱٌٞ٩ ٨٧ه اٞ٣ٲ٧ح؛ ٵف إَ٣ل ثةٝٲح ٚٲ٤ــ إػؿاج إَ٣ل كاٵرش .كٝؿرق
ا٣نة .ٰ٦إٹ أف ٱـٱؽ اٵرش ٔىل ا٪٣ى ٙػٍل اٛلىؽؽ ً٠ل يف ا٘٣ىت .ٱٞةؿً :ف ٱ ٨٦ ٓٞاٛلةٟ٣
٦ة ٱسجخ ا٘٣ىت ٚٲ١ٮف ٠ة٘٣ىت .ٱٞةؿ :ا٣ذٛؿٱٍ صٕ٠ ٫٤ة٘٣ةوت .ٱٞةؿ :ق٪٧٤ة  ٓ٦ا.٢ٞ٪٣
( )4ظٲر ًف ٱ ٨١ز٧ح Éػةرص ،كإٹ ٞٚؽ دٞؽـ.
( )2يف (د)ٚ :ة٣جٲ٪ح ٔىل اٛلة.ٟ٣
( )2كذ ٟ٣ٵ ٫٩اقذعىؽ يف  ،٫١٤٦كا٣ٮصٮب ٱذٕ ٜ٤ثعة٣ح اٙلىةد( .ثكذةف).
( )5كظضذ٭ ٥أ٠ ٫٩كةاؿ اٚلِصكات ،كٹ ٱ ٓ٪٧كصٮب إٍ٣ص ٔىل اٛلنرتم( .ثكذةف)٪٤ٝ .ة:
اٚلِصكات ٱنرتط اٙلىةد ٚٲ٭ة ،ك٬ٮ وٺظ٭ة ٛلة زرٔخ ً٠ ،٫٣ل ذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم #
يف َشح اٵز٬ةر.
( )4أك .)Í( .ٙ٤ٕ٤٣
( )1كٹ ٱٞةؿ :إ٤٣ ٫٩ذضةرة؛ ٵ ٫٩زرع ،كيف ا٣ـرع ٍٔصق.
(*) ٵً٦ ٫٩ل أػؿصخ اٵرض ٠ة٣ـرع ا٣ؾم ٚ ،ٙ٤ٕ٤٣ٲضت ٍٔصق .)Í( .ٱٍٕٔ :ٰ٪ص
ٝٲ٧ذ.)Í( .٫
(*) ٔ ٨٦ٲ٤ٗ[ .¬٫٪ذ٩( ٫غ)].

كٔىل اٛلنرتم ٍٔص ا٣ـرع .ك١٬ؾا ٱ١ٮف -كآص أٔٚ -٥٤ٲ ٨٧ثةع ا٪ٕ٣ت أك ا٣ؿَت
ثٕؽ(َ )4ٲت أ٠سؿق كٝج ٢اقذع١ةٚ ٫٦ةٚلٺؼ يف ا٣جةآ( ،)4كأ٦ة اٛلنرتم ٚإف ٫ُٛٝ
ٍٔصق.
Ê
ٔٞٲت اٍ٣صاء ٚٺ ٨لء ٔ٤ٲ ،٫كإف دؿ ٫٠ظذٯ اقذع٣ ٥١ـ٫٦
¬ٝ ٨٦ :جي زرع ٍٗلق ثٕؽ كصٮب ٍٔصق كًف ٥لؿص ٫اٛلةٕٚ ٟ٣ىل
اٞ٣ةثي إػؿاص ٫إف أ ،٫٪١٦كإٹ ً ٫٪٧إف ٝجي ا٣ـرع  ٫٤٠أك ا٣جة ٫٪٦ ٰٝثٕؽ
د ٙ٤ثٌٕ ،٫كإف ٝجٌ ٫إٹ ٞ٦ؽار إٍ٣ص  ٓ٦ثٞةاٞٚ )2(٫ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص Éكاٛل٪ىٮر
ثةٓص :ٹ ٱٌ ،)2(٫٪٧كٝةؿ يف ا٣جٲةف كاٞ٣ةق ٥كأثٮ ِ٦ص :ث ٢ٱ٤ـٍٔ ٫٦ص ٦ة ٝجي
 ٞ٤ُ٦نة( .)5كإذا أػؿج اٞ٣ةثي َٔل ٦ة كصت ٔ٤ٲ ٫أك ًًل ٫٩ثؿئ ٬ٮ  ،)4(٫٪٦ٹ
اٛلة ٟ٣إٹ إذا ٠ةف ثإذ ٫٩أك إذا د ٫ٕٚإٌف اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط :إذا ًٔ٤ل ثؾ.)1(ٟ٣
¬
¨٤ٚ :ٮ َع٪خ ا٣ـكصح أك ٍٗل٬ة ٦ة ًف ٥لؿج ٍٔصق كػجـت  ٫٪٦كأ٫٪٦ ٢٠
(٩ )4كؼحٝ :ج ،٢ك ٰ٬ا٣ىٮاب ً٠ل ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص يف اٷٚةدة.
( )4اٛلؾ٬ت ٹ٨ Êلء ٔ٤ٲ.)Í( .٫
(ٝ )2ٮ٪٬ ٫٣ة ٓ٦« :ثٞةا »٫ٱ٪ةقت ٝٮٜل ٥يف اٞ٣ك٧ح :إٍ٦ ٫٩صكط ث٧ىٍل ا٪٣ىٲت إٌف اٛلة،ٟ٣
كٛ٦٭ٮـ اٵز٬ةر يف ٝٮ« :٫٣يف ٕلٲٕ »٫ػٺٚ ٫ٚٲْ٪ؿ.
( )2كذ ٟ٣ٵف ا٣ـ٠ةة ٦ذٕٲ٪ح يف ا٣جة ،ٰٝكٔ٪ؽ اٳػؿٱٚ ٨ٲ ٫ا( .٢١٣ثكذةف).
(ٔ( .Î )5ة٦ؿ) .كٝٮاق اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص  #كظسٲر.
(*) ك٬ؾا ٔ ٫٤٠ىل ٝٮ٪٣ة :إف إٍ٣ص ٱذٕ ٜ٤ثةَٕ٣ل ،كأ ٦ة ٔىل ٝٮؿ ٤ ٨٦لٲـ إػؿاج اٞ٣ٲ٧ح ٞٚةؿ
أثٮ َة٣ت :ٹ ٱٌ ٨٧اٞ٣ةثي ،كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ٱٌ٨٧؛ ٵف
ا٣ـ٠ةة ٹ د٪ذ ٨ ٔ ٢ٞإَ٣ل إٹ ثإػؿاج ا٘ل٪ف أك اٞ٣ٲ٧ح .كيف ثٕي ا٪٣كغ أف ٬ؾا ٩كؼح
 ٨٦ا٣جٲةف.
( )4كٱٌ٪ٔ ¬٨٧ؽ٩ة ً٤٣ل ٟ٣ظٲر ًف ٣لؿ كٹ أػؿج إٌف اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ كًٔ٤ل ،كٹ ٣لـق.
كٝٮ٪ٔ« :٫٣ؽ٩ة» أم :ػٺؼ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط .ª
(*) ٬ ٢ٕ٣ؾا ٔىل ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط؛ ٵ ٫٩ٱٞٮؿ ٫٣ :كٹٱح ٔىل ثؿاءة ذ٦ذِ٣ ٫صكرة
ذ .ٟ٣كٝٮاق اٷ٦ةـ  #يف ا٘٣ٲر .كّة٬ؿ اٛلؾ٬ت ػٺؼ ذ ،ٟ٣ك٬ٮ أ ٫٩إذا ٠ةف
إػؿاص٭ة ثٍ٘ل إذف اٛلة.٨٧ً ٟ٣
( )1ك٩ٮٱة ٠ٮ١لة ز٠ةة.)Í( .

اٍ٘٣ل ً٪٧خ ٞٛ٤٣ؿاء( ،)4ك٠ؾا اٳ ٢٠ا ،)4(ٰ٪٘٣ٹ اٍٞٛ٣ل؛ ٵُ٦ ٫٩ص )2(٫ٚيف
٬ؾق اٙلةؿ .ز ٥إف قج ٜاٛلة )2(ٟ٣ثإػؿاج إٍ٣ص ثؿاخ  ٫٪٦اٛلؿأة كاٳ)5(٢٠؛ ٵف
أو ٢ا٣ٮصٮب ٔىل اٛلةٚ ،ٟ٣إذا ق ٫٪ٔ ٍٞقٍٗ ٨ٔ ٍٞلق .كإف قجٞخ اٛلؿأة
ثةًٌ٣لف ٞٛ٤٣ؿاء ثؿاخ  ٰ٬ ٫٪٦كاٳ ،)4(٢٠ٹ اٛلة ٟ٣إف ًف ٱأذف ٜلة ثةًٌ٣لف .كإف
قج ٜاٳ ٢٠ثةًٌ٣لف ٞٛ٤٣ؿاء ثؿئ ٹ اٛلؿأة؛ ٵف ظٞٮؽ آص د١ؿر ،كٹ اٛلة ٟ٣إٹ
إف ٠ةف ثإذ ٫٩أك إٌف اٷ٦ةـ أك إٌف اٛلىؽؽ ً٠ل ٦ؿ .كظٲر دٌ ٨٧ا٣ـكصح ٜلة
ا٣ؿصٮع ٔىل زكص٭ة إف ٗؿ٬ة( ،)1ٹ اٵٚ ٢٠ٺ ٱؿصٓ(.)1
¬٠ ٨٦ :سؿت ٔ٤ٲ ٫ا٣ٮاصجةت ظذٯ اقذ٘ؿٝخ ٦ةً )1(٫٣ف ٱ ٓ٪٧صٮاز
اٵ٦ ٨٦ ٢٠ة٦ ٫٣ة داـ ظٲ نة( ،)40كثٕؽ ٦ٮد ٫ٹ ٣لٮز إٹ ثٮٹٱح.
(٬ )4ؾا ظٲر ٠ةف ٕÉلٲٕ ٓ٦ ٫ثٞةا ٫أك ثٕي دَٕل ٜلة ً٠ل ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ.
( )4إف ًف ٱٚ ٨١ٲ٦ ٫ى٤عح.)Í( .
( ٓ٦ )2ػنٲح اٛ٣كةد  ٞ٤ُ٦نة ،أك ٝج ٫٤ثؿًة اٛلكذ٭٠( .ٟ٤ٮا٠ت ٪ٕ٦ٯ) (.)Í
و
ظٲ٪بؾ ٧٤ْ٦ح ،كُ٦صٚ٭ة اٞٛ٣ؿاء ً٠ل ذ٠ؿق يف ا٘٣ىت.
( )2إذ ٬ٮ
( )5كذ ٟ٣ٵف ثإػؿاص٤٣ ٫ـ٠ةة دجَل أف ٦ة ػجـد ٫ا٣ـكصح كأ ٫٤٠ا٣ ٰ٪٘٣ٲف ثـ٠ةة ٚٺ
ٱٌ٪٧ة٠( .٫٩ٮا٠ت) .إٹ أف ٱذَٕل ٚٲ ٫ا٣ٮاصت ٔىل ٝٮ٪٣ة :إ١لة ِلت  ٨٦إَ٣ل[ ،]4ٹ ٔىل
ٝٮؿ  ٨٦ٹ ٱٮصت  ٨٦إَ٣ل.
( ٫٤ٕ٣ )4ظٲر أٝ ٫٤٠ج ٢ػنٲح اٛ٣كةد ،كإٹ ًٞٛ٤٣ ٨٧ؿاء ،كٹ ٱربأ ثإػؿاج اٛلة ،ٟ٣كٝج٢
ػنٲح اٛ٣كةد ٹ ًًلف ٔ٤ٲ ٫أوٺن ٨١٣ ،ٱأزًلف  ٓ٦ا٣ذٕؾر.
( )1ٵٗ ٫٩ؿـ ٙلٞ٭ة ثكجج( .٫ثكذةف).
(*) ٱٕ :ٰ٪أك٢ل٭ة أٝ ٫٩ؽ أػؿج ا٣ـ٠ةة.
( )1ٵٝ ٫٩ؽ اقذٮىف ٦ة يف ٞ٦ةث٤ح اًٌ٣لف( .ثكذةف).
( ٰ٬ )1ٹ دكذ٘ؿؽ ٦ة ٫٣يف ظٲةد ،٫ث ٢دٕ ¬ٜ٤ثؾ٦ذ ٫ك٣ٮ ٠سؿت ٚة٣ؾ٦ح دكْٓ٩ ٫٪١٣ ،ؿ إٌف ثٕؽ
اٛلٮت ٰٛٚ ،إ٣جةرة دكة٦ط( .قًلع).
( )40ٵف ٦ة اقذ٭ ٨٦ ٫١٤ز٠ةد ٫يف ذ٦ذ ،٫ك٦ة ث ٨٦ ٰٞاٛلةؿ ٤ٚٲف ٚٲ ٫إٹ ظىح ا٣ـ٠ةةٚ ،ٺ
٤لؿـ إٹ أ٦ ٢٠ة دٕٲ٪خ ٚٲ ،٫كٔىل ذ٤ ٟ٣ل٦ ٢٧ة ذ٠ؿق يف ا ٨ٔ ٓ٧٤٣اٷٚةدة  ٨٦إَٺؽ
ّلؿٱ ٥اٵ٦ ٨٦ ٢٠ةؿ  ٨٦أظةَخ اٵٔنةر ثًل( .٫٣ظةمٲح ٔىل ا٣ذؾ٠ؿة).
(*) ٬ؾا يف ٍٗل اٛلٍٕص أك ٚٲ ٫كٝؽ ثٝ ٰٞؽر إٍ٣صٛ٦( .ذٰ) (.)Í
(*) ٵف اٛلةؿ ثةؽ ٔىل ( .٫١٤٦ثكذةف).
-------------------------

[ٚ ]4ذذ١ؿر¬؛ ٣ٮصٮب ا٣ذىؽؽ.

¬ :ك ٨٦أػؿج ٍٔص زرٔ ٫ز ٥ث ٰٞا٣ـرع يف ٱؽق أٔٮا ٦نة ًف ٣لت ٚٲ٨ ٫لء،
ك٣ٮ ٩ٮل ثٲٕٚ ٫ٺ ٱىٍل ٤٣ذضةرة ظذٯ ٱٕةكض ٔ٤ٲ ٫ثجٲٓ أك ٝؿض ٩ ٓ٦ٲح
اٛلٕةكًح يف ز )4(٫٪٧أك ٔٮً.)4(٫
 :ك٣لت إٍ٣ص يف إ٣ك ٢اٛل٤٧ٮؾ إذا ث٘٤خ ٝٲ٧ح ٦ة

٤لى)2(٢

٫٪٦

ا٣ك٪ح ٩ىةث نة .ك٦ة أػؾ  ٨٦ ٫٪٦اٛلجةح ٛٚٲ ٫اٚل٧ف .Êكٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٨لء يف
¬
يف
ا .٢١٣كٝةؿ ا٪٣ةرص٣ :لت ٚٲ ٫اٚل٧ف يف ا .٢١٣كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ
٨لء ٚٲًل أػؾ  ٨٦اٛلجةح ،ك٣لت إٍ٣ص يف اٛل٤٧ٮؾ .كٔ٪ؽ زٱؽ ثٔ ٨يل كأيب ظ٪ٲٛح أ٫٩
ٱؤػؾ إٍ٣ص ٤ٝ ٨٦ٲ ٢اٛل٤٧ٮؾ ك٠سٍلق.
٠ٮارة ا٪٣عٚ ٢إ٤ ٫٩لكت يف ا٪٣ىةب( .)2كإذا
¬ :ك٦ة دؿؾ  ٨٦إ٣ك ٢يف ٌ
٠ةف ٥لؿج دٕٚةت ٔٚ ٢٧ٲ ٫ثةٚلؿص كا٣ذٞؽٱؿ ٥ ٢٬لؿج  ٫٪٦يف ا٣ك٪ح ٩ىةب أـ
ٹ ً٠ل دٞؽـ .كٹ ٱىط اٷػؿاج ًٔل ٱكذٞجٝ ٫٪٦ ٢ج ٢ظىٮ٫٣؛ ٵ ٫٩إػؿاج ٔ٨
ٕ٦ؽكـ ،ك٠ؾا يف اٌٞ٣ت كا١٣ؿاث ك٩عٮق.
¬ ك٣لت إػؿاج ٍٔص إ٣كٔ ٨٦ ٢ٲ ٫٪ز ٨٦ ٥ص٪ك ٫زٝ ٨٦ ٥ٲ٧ذٔ ٫ىل
اٚلٺؼ ا٣ؾم ٦ؿ ٚٲًل أػؿصخ اٵرضٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :¬٨كٹ ٨لء يف م)5(٫ٕ٧

إذا ٠ةف ٛ٪٦ىٺن ٔ ،)4(٫٪كإف يِّ ٝٮـ إ٣ك ٢ك٬ٮ ٦ذى ٢ثٝ ٫ٮـ  ¬٫٤٠كز.ٰ٠
(٤٣ )4جٲٓ.
(ٞ٤٣ )4ؿض.
(ٝ )2ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إٹ أف ٱ١ٮف يف ث٤ؽ ٱ١ةؿ ٚٲ٭ة ٠ةف ٩ىةث ٫ثة١٣ٲٗ ٢لكح أكق.ٜ
(٠ٮا٠ت  ْٛ٣نة) (.)Í
( )2أكؿ ُٕٝح ،كثٕؽق إف أ٤٠ذ.)Í( .٫
( )5م ٓ٧ثة٣ذعؿٱ ٨ٔ ٟأ ٢٬ا٘٤٣ح ،كأ٦ة ا٣ذكَ١ل ٘٤ٚح ًٕٲٛح.
( )4ث٠ ٢ةف م ٕ٧نة ٹ ٔكٚ ٢ٲٝ .٫ةؿ يف ا٘٣ٲر٤ٝ :خ :كاٵٝؿب أ١لة ِلت ٚٲ ،٫كد٣ٲ ٢كصٮُلة
اٞ٣ٲةس ٔىل إ٣كَ( .٢شح ُلؿاف).
(*) ٕ٣ؽـ ا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل كصٮب ا٣ـ٠ةة ٚٲ ،٫ك٣ٮ ث٘٤خ ٝٲ٧ذ٩ ٫ىةث نة.)Í( .

فصم [يف بياٌ يصازف انصكاة]

أ ٢٬ا٣ـ٠ةة زًل٩ٲح أو٪ةؼ:
اٵكؿ :اٞٛ٣ؿاء ،ك ٨٦ ٥٬ٹ ٱٝ ٟ٤٧ؽر ٩ىةب زااؽ نا ٔىل ٦ة ٹ ٱكذ٘٪ٯ ٔ ،٫٪ك٬ٮ
اٛل٪ـؿ كأزةز ،٫كزٲةب اٵثؽاف ا٣ذٰ ٤لذةص٭ة ٤٣جؾ٣ح ٔىل ٝؽر¬ ظة ،٫٣ك٤٣ضٕ٧ح كإ٣ٲؽ
ك٤٣ربد ،ك٠ؾا اٚلةدـ إذا ٠ةف ٱٕضـ ٔ É٨ػؽ٦ح ٛ٩ك ،)4(٫ك٠ؾ ٟ٣آ٣ح اٙلؿب ٠ةٛ٣ؿس
ك٩عٮ٬ة ٛل٤ ٨لذةص٭ة ٤٣ض٭ةد قٮاء ٠ةف¬ ٔة ٦نة أك ػةو نة ،ك٠ؾا ا١٣ذت ٛل٤ ٨لذةص٭ة
ٛ٤٣ذٮل كا٣ذؽرٱف( ،)4ذ٠ؿ٬ة أثٮ َة٣ت )2(Ðكا٘لؿصةٌل كاٵقذةذ كأثٮ ِ٦ص ،كٝةؿ
اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص :إ١لة ٠كةاؿ¬ إ٣ؿكض ا٣ـااؽة.
كقٮاء ٠ةف¬ اٍٞٛ٣ل ًٕٲ ٛنة أك ٝٮٱ نة يف ٛ٩ك ٨١٣ ،٫ٱ١ؿق( )4أػؾ٬ة ٞ٤٣ٮم.
كٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚأ١لة ّلؿـ ٔ٤ٲ ٫إٹ أف ٱ١ٮف
٦ن٘ٮٹ ن ثُ٤ت ا.٥٤ٕ٣
 :ك٣لٮز¬ ٍٞٛ٤٣ل أف ٱذٕؿض ٤ُ٣ت ا٣ٮاصجةت( ،)5ك٠ؾا ا٣ذُصٱط
ثة٤ُ٣ت  ٨٦اٷ٦ةـ¬ ،ٹ ٍٗ ٨٦لق إٹ ٛلٔ ٨ؽـ ا١٣كٮة أك ٝٮت ا٣ٲٮـ ٛ٪٣ك)4(٫
كٛل ٨د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذ ٫ك٠كٮد ،٫أك ٌٞ٣ةء دٱً ٨ف ٣لؽ ٦ة ٱٌٞٲٚ .)1(٫إف رصح ثة٤ُ٣ت
( )4كّة٬ؿ اٵز٬ةر كَشظ ٫أ ٫٩ٱكذس٪ٯ  ٫٣ك٣ٮ ًف ٱٕضـ ٔ ٨ػؽ٦ح ٛ٩ك ،٫كاػذةرق اٛلؤٙ٣
ظٲر ٬ٮ ٠ل٥ ٨لؽـ؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٱ١ٮف يف ػؽ٦ح ٛ٩ك ٫إقٞةط ٦ؿكءة .كإ٣ربة ثةٕ٣ةدة ٠ة٣سٲةب
كاٛل٪ـؿ ٚإ١ل ٥أذربكا ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٤ٲ ٜث٧س( .٫٤مة.)ٰ٦
( )4كذ ٟ٣ٵ١لة ٕ٤٣ةًف كاٛلٛذٰ د٪ـؿ ٪٦ـ٣ح ا٣سٲةب كاٚلةدـ كا٣ؽار يف اٙلةصح إ٣ٲ٭ة ،ث ٢رثًل  ٰ٬أْٔ٥
يف اٙلةصح .كظضح اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص أ٪٤ٝ .ٰ٪ٗ ٫٩ة :ٹ ٩ك٥٤؛ ٛلة ٦ؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٝ )2ةؿ يف ا :ٓ٧٤٣ز ٥رأل أثٮ َة٣ت ػٺ ،٫ٚك٠ةف ٱنؽد ٚٲ.٫
( )2د٪ـٱ.٫
(٩ )5عٮ أف ٱٞٮؿ ٟٕ٦ ٢٬ :كاصت.
( )4كيف ا٘٣ٲر¬ ٫٣ :ا٤ُ٣ت  ٨٦ا٣ٮاصجةت ٝؽر ٦ة ٱكؽق كٔٮ ٫٣إٌف ا٤٘٣ح ،كٍٗ ٨٦ل ا٣ٮاصجةت
ٝٮت ا٣ٲٮـ كا٤٣ٲ٤ح كقرت إ٣ٮرة.
َ
َ
( )1ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص٪٤ٝ .ة٬ :ٮ ٕ٦ؾكر ٣ٸٔكةرٞ٣ .)Í( .ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صذَِـ َِرةٌ إَِل ٌَي ْ َ َ
ْس ٍةّص [ا٣جٞؿة.]410

ٍ٘٣ل ذ ٟ٣كأُٰٔ مٲب نة أز ٥كظٝ .Ê٫٣ ٢ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٠ؾا يف ا٣كؤاؿ ٨٦
ٍٗل ا٣ٮاصجةت كيف َ٤ت إ٣ةرٱح( .)4كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚكأثٮ صٕٛؿ :إ٫٩
٣لٮز ا٣كؤاؿ إذا ٠ةف ٹ ٱُٕٯ إٹ ثٝ .)4(٫ةؿ اٛل٪ىٮر Êثةٓص٬ :ؾا(ٚ )2ٲ ٨٧قأؿ
ٛ٪٣كٚ ،)4(٫أ٦ة ٍ٘٣لق ٚٲضٮز(.)5
ا٣سةٌل :اٛلكةَ٠ل ،ك ٨٦ ٥٬ٹ ٣لؽ¬ اٞ٣ؽر ا٣ؾم ٱكذس٪ٯ ٍٞٛ٤٣ل .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚث٢
 ٥٬أٔىل ظةٹن  ٨٦اٞٛ٣ؿاء .كٝةؿ أثٮ ٱٮق :ٙإ١ل ٥قٮاء  ٨٧ٚأك٩ل ثيشء ٞٛ٤٣ؿاء
دػٚ ٢ٲ ٫اٛلكةَ٠ل ٪ٔÉؽ٩ة ،ٹ ا١ٕ٣ف( ،)4كٔىل ٝٮؿ ا٣نة١ٔ ٰٕٚف ذ ،ٟ٣كٝةؿ
اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٹ ٱؽػ ٢أظؽ ا٣ىَٛ٪ل  ٓ٦اٳػؿ ٚٲًل أك٪ل ث.)1(٫٣ ٫
ٔ ٨٦ :ض ٢ز٠ةة ٦ة ٫٣ثٕؽ ً٠لؿ ٩ىةث ٫كٝجً٠ ٢لؿ ظٮ ٫٣إٌف ٍٞٚل ز ٥صةء
آػؿ اٙلٮؿ كٝؽ دٍ٘ل ظةؿ اٍٞٛ٣ل إٌف ٗ٪ٯ( )1أك ٚك ٜأك ٛ٠ؿ أك ٦ٮت ًف ٱِص¬(،)1
ػٺؼ ا٣نة .)40(ٰٕٚك٠ؾا  ٨٦د ٓٚز٠ةد ٫إٌف إ٦ةـ زٚ ٥ك ٜاٷ٦ةـ ٝج ٢ٱٌٕ٭ة يف
د.٫
٦كذعٞ٭ة ٞٚؽ أصـأ Ê
(ٍ٘٣ )4ل ظةصح( .Êم١ةٱؾم) (.)Í
(*) إٹ اٞ٣ؿضٚ Êؼى ٫ا٣ؽ٣ٲ.٢
( )4ٵ ٫٩ظ٠ ٫٣ ٜكةاؿ اٙلٞٮؽٚ ،إف وةظج٭ة ٱُ٤ج٭ة.
(ٔ )2ةاؽ إٌف إ٣ةرٱح كٍٗل٬ة.
( )2كٛل ٨د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذ.٫
( )5ث ٢ٱ٪ؽب؛ ٵ ٫٩مة٪٦( .ٓٚ٭ةج).
(٬ )4ؾا ٔ Êٓ٦ ٫٤٠ؽـ إ٣ؿؼ ٚٲ٭٠( .٥ٮا٠ت).
( ٫٤ٕ٣ )1ٱٕ٪ٔ ٰ٪ؽ٩ة كا٣نة ،ٰٕٚٹ ٔ٪ؽ أيب ٱٮقٙ؛ ٵ ٫٩ٱكٮم ثٲ٪٭ًل.
( )1كأ٦ة دٍ٘ل ظةؿ اٛلؼؿج ٚٲ٠ ٓ٪٧ٮ١لة ز٠ةة  ٞ٤ُ٦نة؛ ٍٚلد اٷ٦ةـ كاٛلىؽؽ  ٞ٤ُ٦نة ،كاٍٞٛ٣ل
 ٓ٦اٍ٣صطٛ٦( .ذٰ) (.)Í
( )1إٹ أف ٱٍصط ٔ٤ٲ ٫ا٣ؿد إذا ا١٩ن ٙأٍٗ ٫٩ل ٦كذعٚ ٜةٕ٣ربة ثعةؿ اٵػؾ كا٣ٮصٮب  ٕ٦نة.
(٩ضؿم ٪ٕ٦ٯ) .ك٦س ٫٤يف َشح اٵزًلر.)Í( .
( )40ٱٕ :ٰ٪يف ٕلٲٓ ٦ة دٞؽـ ،إٹ أف ٱ٘٪ٯ ثأرثةظ٭ة ٚةٕ٣ربة ثعةؿ اٵػؾ إصًلٔ نةٗ( .ٲر ٪ٕ٦ٯ).

¬ :كٹ ٤لٍٞٛ٤٣ ٢ل  ٨٦ا٣ـ٠ٮات كاٛ١٣ةرات ك٩عٮ٬ة( )4إٹ دكف
٩ىةب  ٢٠ ٨٦ص٪ف ،إٹ ا٣ؾ٬ت كاٌٛ٣ح ك٩عٮً٬ل ٚع٧١٭ًل ظ ٥١ا٘ل٪ف
ا٣ٮاظؽ .ك٦ة ٹ ٩ىةب  ٫٣يف ٔٲٚ ٫٪ؽكف ٝٲ٧ذ٫؛ ٤ٚٮ ٝجي دكف ا٪٣ىةب ٢٠ ٨٦
ص٪ف ثعٲر وةر ٗ٪ٲ نة يف إ٣ؿؼ ٞٚةؿ اٵٍ٦ل ٔىل ث ٨اٙلكَل :ٹ ٤ل ،٫٣ ٢كٝةؿ
ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل :ٹ ٔربة ثةٕ٣ؿÉؼ(.)4
¬ :ك ٫ٕ٦ ٨٦دكف ا٪٣ىةب  ٨٦ص٪ف ٚٺ ٱأػؾ  ٨٦ذ ٟ٣ا٘ل٪ف ٦ة ٱٮٚٲ ٫ا٪٣ىةب(.)2
 ٨٧ٚ :أػؾ ا٪٣ىةب يف دٕٚةت ظؿ٦خ ا٣ؽٕٚح ا٣ذٰ ُ ٢٧٠لة ا٪٣ىةب،
كيف دٕٚح كاظؽة ظؿـ  .Ê٫٤٠كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٤ :ل ٢ظٲر أػؾق ٍٞٚل نا؛ ٵٝ ٫٩ؽ
وةدؼ اٞٛ٣ؿٝ ،ةؿ ٞٚ٭ةء اٛلؤٱؽ ثةٓص :ك٠ؾا ٱ٤ــ أ٠سؿ ٩ ٨٦ىةب ،ك٬ٮ ْلؿٱش
ٝٮم؛ ٵ ٫٩ٱٞٮؿ٦ :ذٯ وةر ٝ ٫ٕ٦ؽر ا٪٣ىةب ظؿـ ٔ٤ٲ ٫اٵػؾ ٪٦٭ة ،كإف ٠ةف
ا٣ؾم  ٫ٕ٦دكف ٩ىةب ٚ٭ٮ ٍٞٚل ٤ل ٫٣ ٢اٵػؾ ٪٦٭ة ٩ىةث نة( )2أك أ٠سؿ .ك٬ٮ
٦ؿكم ٔ ٨اٞ٣ةق .٥كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص٤ :ل ٢ا٪٣ىةب كأ٠سؿ  ٫٪٦إذا ٠ةف ٨٦
اٷ٦ةـ( ،)5ٹ  ٨٦أرثةب اٵ٦ٮاؿ .كٝةؿ أثٮ َة٣ت كاٛلؿدًص كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص
( )4ك٬ٮ ٦ ٢٠ة ز٠ةد ٫رثٓ إٍ٣ص ٨١٣ .ٱْ٪ؿ ٣ٮ ٝجي  ٨٦أ٦ٮاؿ ا٣ذضةرة كًف ٱ٪ٮ ا٣ذضةرة-
أٔ :ٰ٪اٍٞٛ٣ل ٢٬ -ٱٌ ٥إٌف ا٣ؽرا ٥٬كا٣ؽ٩ةٍ٩ل أـ ٹ؟ (ٛ٦ذٰ) .اٵكٌف أف ٹ ٱٌ٬ ،٥ؾا
ا٣ؾم ٱْ٭ؿ ( .مة .)ٰ٦ك٣ٮ ٝٲ :٢إف ٠ةف اُ٣صؼ إ٣ٲ ٫يف ظة٣ح كاظؽة ًف ٤ل٢؛ ٵف ٔؿكض
ا٣ذضةرة ظةؿ اُ٣صؼ ٠ةٞ٪٣ؽ  ،كإف رصؼ إ٣ٲ٦ ٨٦ ٫ةؿ ا٣ذضةرة ز ٥رصؼ إ٣ٲ٨٦ ٫
ا٣ؽرا ٨٦ ٥٬ثٕؽ ًف ٱِص؛ ٵ١لة ٝؽ ػؿصخ ٔ٠ ٨ٮ١لة ٦ةؿ ِلةرةً -ف ٱ ٨١ثٕٲؽ نا .ٹ ٣ٮ ٠ةف
اٞ٪٣ؽ ٦ذٞؽ ٦نة ٔىل ٦ةؿ ا٣ذضةرة ٚٺ ٤ل٠ ٢ة٣ؽٕٚح اٵػٍلة( .مة.)Í( )ٰ٦
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر؛ ٵف إ٣ؿؼ ٹ ٱٌ٪جٍ .كٵ ٫٩ٱ٤ــ يف ا١ٕ٣ف -ك٬ٮ ٣ٮ ٩ ٟ٤٦ىةث نة
 ٨٦أد٩ٯ اٵ٩ىجةء ٠ةٙلًلط -أف ٱُصؼ إ٣ٲ٫؛ ٵٍٞٚ ٫٩ل ٔؿ ٚنة.
(ٝ )2ج ٢أف ٱكذ٭ ٟ٤اٵكؿ ك٣ٮ ظ ١نًل كًف دجٝ ٖ٤ٲ٧ذ٩ ٫ىةث نة.)Í( .
( )2يف (ب)ٝ :ؽر ٩ىةب.
( )5ك٦س ٫٤ذ٠ؿ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل يف ا٣ٲةٝٮدح كا٘لٮ٬ؿة ٔىل أو٤ ٢لٲٯ ٚ ،#ٲْ٪ؿ ٦ة ا٣ٮص٫؟
ك ٢ٕ٣ا٣ٮص٠ ٫ٮف اٷ٦ةـ ٝؽ ٱُٰٕ ٞٛ٤٣ؿ كٍ٘٣لق ٠ة٣ذأ٣ٲ ،ٙكا٣ٮاصت ٖلٔ ٫٤ىل ا٣كٺ٦حٗ( .ٲر).
ََ َ َ ُ ُ ذ ُ َ ُ ُ
الر ُشٔل فخذوهُّص [اٙلٍص .]1كٵ٠ ÷ ٫٩ةف ٱُٰٕ ا٣ٮاظؽ
(*) ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوٌا ءاحازً
أ٩ىجةء( .ثكذةف).

كا٣نة :ٰٕٚإ٣ربة ثٛ١ةٱذ ٫كٔٲة ٫٣إٌف ا٣ؽػ )4(٢إف ٠ةف  ٫٣دػ ،٢كإف ًف ٤ٚك٪ح،
ٚعٲر ٹ ٱ١ٮف ٦ )4(٫ٕ٦ة ٱٛ١ٲ٭٤ ٥لٝ ٫٣ ٢جي ٦ة ٱٛ١ٲ٭.٥
 :إذا ٝجي ٍٞٚل مٲب نة ك٬ٮ ٱكذضٲـق أك ٤٣ )3(٫٪ّ ٓ٦ضٮاز( )4ز ٥دٍ٘ل
٦ؾ٬ج ٫إٌف ا٣ذعؿٱٚ ٥جٕؽ د٦ ٙ٤ة ٝجٌ ٫ٹ ٨لء ٔ٤ٲ ،Ê٫ك ٓ٦ثٞةا ٫أك ثٌٕٝ ٫ةؿ
اٞ٣ة٬ل زٱؽ( :)5ٹ ٨لء¬ ٔ٤ٲ ٫أٱٌ نة( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ث ٢ٱأيت ٔىل
اٚلٺؼ يف اٹصذ٭ةد اٵكؿ كا٣سةٌل(.)1
¬ :ك٣لٮز ٣ٸ٩كةف أف ٱٞجي( )1ٵكٹدق ا١٣جةر أك ٣ـكصةد ٫أك ٍ٘٣ل٥٬
٠ل٬ ٨ٮ ٦كذع ٜإذا أ٦ؿكق ثؾ ،ٟ٣كٹ ثؽ أف ٱٌٲ٪ٔ )1(ٙؽ ٝجٌ ٫إٌف ٦ٮ٫٤٠
ٱؾ٠ؿق ثةق ،)44(٫٧كٹ د ٰٛ١ا٪٣ٲح كظؽ٬ة( .)44ك ٫٣أف ٱٞجي
Ê
ثة )40(ِٛ٤٣ك٣ٮ ًف
( )4ٵ٤ٛ٧٠ ٫٩ف  ٫٣دػ٢؛ إذ ٦ة ٚٮ ٫ٝإٚؿاط ،ك٦ة دك ٫٩إٝذةر ،كٵف ا٣ـ٠ةة يف  ٢٠ق٪ح كاصجح،
ٚٮصت أذجةر ٛ٠ةٱذ ٫ثٞ٧ؽار٬ة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4يف (أ)( ،د)ٕ٦ :٭.٥
( )2يف (د) :ك.٫٪ّ ٓ٦
( )2كٹ ٦ؾ٬ت .٫٣
( )5كأثٮ ِ٦ص( .ثكذةف).
( )4كٚة ٝنة( .ثكذةف).
( )1كذ ٟ٣ٵف  ٫٣ز٧ؿة ثةٝٲح ،ك٬ٮ اٹ٩ذٛةع ثةٛلةؿ .كٝةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ كأثٮ ِ٦ص :ٹ ٨لء
ٔ٤ٲ ٫كٚة ٝنة( .ثكذةف).
( )1فائدة :اٷصةزة ٹ د٤ع ٜإٹ إٞ٣ٮد إٹ يف ٦ٮآً ،ك :ٰ٬ا٣ؿصٕح ،كإصةزة اٷصةزة،
كإصةزة ا٣ٮارث ٚٲًل أك٩ل ث ٫اٛلٲخ ،كإصةزة اٞ٣جي  ،كإصةزة أظؽ اٍ٣صٱَ١ل يف
اٹقذٛ٪ةؽ يف اٍ٣ص٠ح ظٲر اقذ ٜٛ٪أظؽً٬ل أ٠سؿ  ٨٦اٳػؿ.
(ٚ )1إف ًف ٱٌ ٫١٤٦ ٙاٞ٣ةثي إف ٠ةف ٍٞٚل نا ،ٹ ٗ٪ٲ نة ٍٚلد إٌف أَ( .٫٤٬شح ز٬ٮر) (.)Í
( )40كذ٣ ٟ٣ٲٞىؽق ا٣ؽا ٓٚثة٣ؽ ٓٚإ٣ٲ( .٫ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
ٱىط رصؼ ا٣ـ٠ةة إٌف اٛلض٭ٮؿ إذا ٠ةف ٦كذع ٞنة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٱىط
¬
( )44ٵ٫٩
إٹ أف ٱَٕل ٝ ٨٦جي ٫٣؛ إذ كٹٱح اُ٣صؼ إٌف ا٣ىةرؼٚ ،ؿثًل ٣ٮ أٔ٬ ٨٦ ٫٧٤ٮ ًف ٱُصؼ إ٣ٲ،٫
ا٤٣٭ ٥إٹ أف ٱ١ٮف ٞ٤٣ةثي كٹٱح  ٨٦اٷ٦ةـ يف ٝجي ا٣ـ٠ةة  ٞ٤ُ٦نة ،كآص أٔ( .٥٤دٱجةج).
( )44ٵف ا٣ؽا ٓٚإً٩ل ٝىؽ ا٣ؽ ٓٚإ٣ٲ ٫ٹ إٌف ٍٗلقَ( .شح ُلؿاف).
=

ٵكٹدق ا٣ى٘ةر( )4إذا ٠ةف ٍٞٚل نا( ،)4ز ٥ٱُص ٫ٚيف ٦ىةٙل٭ )2(٥ٹ يف اٷٛ٩ةؽ
ٔ٤ٲ٭ ،)2(٥كٹ ٣لٮز إف ٠ةف ٗ٪ٲ نة؛ ٵ١ل ٥أ¬ٗ٪ٲةء ث٘٪ةق( ،)5ٹ ث٘٪ٯ أ٦٭ ٥أك صؽ،٥٬
ػٺؼ ا٘لؿصةٌل كاٵقذةذ ،كٹ ا٣ـكصح Êث٘٪ٯ زكص٭ة ،كٹ اٛلَٕص ث٘٪ٯ ٝؿٱج ٫ا٣ؾم
د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذ ،٫ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ٱٮقٝ .)4(ٙةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص:
كٹ كٹٱح ٣Êٶـ يف اٞ٣جي ٣ٮ٣ؽ٬ة ا٣ىٍ٘ل( .)1كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاٛلؿدًص كاٛل٪ىٮر
ثةٓص كا٣ٮايف كأثٮ ظ٪ٲٛح :ثٜ ٢لة كٹٱح ٔىل ذٔ ٓ٦ ٟ٣ؽـ اٵب(ٝ .)1ةؿ أثٮ ِ٦ص:
(*) إٹ إف ٔؿؼ ا٣ىةرؼ أٝ ٫٩جٌٍ٘٣ ٫لق ٛ٠خ ا٪٣ٲح كظؽ٬ة.)Í( .
( )4ك٠ؾا اٛلضةَ٩ل أو٤ٲ نة أك َةرا نة.)Í( .
(*) كظؽ ا٣ى٘ؿ إٌف ا٣ج٤ٮغ.)Í( .
( )4كٹ ٚؿؽ ثَل أف ٱجؽأ ثةٵػؾ ٛ٪٣ك ٫أك ٵكٹدق ،أ٦ة ٣ٮ أػؾ ٩ىةث نة ٠ة٦ٺن ٛ٪٣كٔ ٫ىل أو٢
اٛلؤٱؽ ثةٓص صةز أف ٱ أػؾ ٜلٝ ٥ج ٢أف ٱأػؾ ٛ٪٣ك ،٫ٹ ثٕؽ؛ ٵ١ل ٥ٱىٍلكف أٗ٪ٲةء ث٘٪ةق.
(َشح ُلؿاف) (.)Í
(*) كٱىط دٮٍف اٞ٣جي  ٨٦ا٣ٮٍف ٤٣ع ٨٦ ٢٧ا٣ـ٠ةةً٠ ،ل أ ٫٩ٱىط أف ٱٮ٩ل  ٫٣كٱ٪ؾر ٔ٤ٲ،٫
كٱ١ٮف ٦ٮٝٮ ٚنةٚ :إف ػؿج ظٲ نة  ،٫٤ٚكإٹ ثُ ٢اُ٣صؼ أذجةر نا ثةٹ٩ذ٭ةء.)Í( .
( )2كذ٠ ٟ٣أصؿة اٚلةد ٨كاٛلٕ( .٥٤ثكذةف).
( )2ٵف ذ٬ ٟ٣ٮ ٔ٤ٲٓ ٓ٦ É٫ل ٨٦ ٫٪١ا٣ذ١كت ً٠ل قٲأيت( .ثكذةف).
( )5ك٣ٮ ٠ة٩خ اٞٛ٪٣ح قةُٝح ٠ة٤ُٛ٣ح اٛلـكصح ،ك٣ٮ ٠ةف ٹ كٹٱح ٠ ٫٣ةٛ٣ةق ٜكا٣ؾ ،ٰ٦ٹ
اٙلؿيب؛ ٣ذ٪ةيف اٵظ١ةـ.)Í( .
(*) كٱْ٪ؿ ٣ٮ ٠ةف اٵب ٝل٪ٮ ٩نة  ٢٬ٱ٘٪ٯ َ ٫٤ٛث٘٪ةق ٤٣ـكـ اٞٛ٪٣ح ،أك ٹ ٱ٘٪ٯ ٕ٣ؽـ ا٣ٮٹٱح؟
ا٣ؾم ٱٛ٭ ٨٦ ٥ا٣ؿٱةض أ ٫٩ٱ٘٪ٯ ث٘٪ةق؛ Éإذ ٔ ٫٤٤ثٮٝٮع اٷصًلع ٔىل ٗ٪ةق ث٘٪ةق ،كرصح ث٫
يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.
(ٝ )4ةؿ أثٮ ٱٮق٠ ٜٛ٪٦ ٢٠ :ٙة ،٢ُٛ٣كا٣ـكصح كٍٗل٬ة٪٤ٝ .ة :ا ٢ُٛ٣ػى ٫اٷصًلع؛
٤٣ـكـ ٞٛ٩ذٔ ٫ىل اٷَٺؽ ،ٹ ٍٗلق ٚذضت ٱٮ ٦نة ٚٲٮ ٦نة ،كاٷصًلع ٔىل أف  ٫٣ظ ٥١أثٲ ٫يف
أظ١ةـ ا٣ؽ٩ٲة ،كا٪٘٣ٯ ٪٦٭ة( .ثكذةف).
( )1ٵ ٫٩ٹ كٹٱح ٜلة ٔ٤ٲٚ ٫أمج٭خ اٵصة٩ت ،كٵ١لة ٦ٮٌف ٔ٤ٲ٭ة ٚٺ كٹٱح ٜلة( .ثكذةف).
(*) إٹ  ¬٨٦ثةب ا٣ىٺظٲح .)Í( .أك ا٣ٮوةٱح.)Í( .
ً
((أ٩خ أظ ٜث٦ ٫ة ًف د١٪عٰ)) .كٵ١لة أظؽ ا٣ٮا٣ؽٱ١ٚ ٨ةف ٜلة كٹٱح
(ٞ٣ )1ٮ:÷ ٫٣
٠ةٵب ،كٛلة ٜلة ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ا٣نٞٛح كاٙل٪ٮ كا٣ذُٕٝ .ٙةؿ  :#ك٬ؾا  ٓ٦اٵ٦ة٩ح؛ ٵف يف
ا٣ذٛؿٱٍ أك اٚلٲة٩ح إثُةؿ ا٣ٮٹٱح( .ثكذةف).

ك٠ؾا ٔ٪ؽٜ ٥٬لة كٹٱح يف ٦ة ،٫٣كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ.Ê
¬ :ك٣لٮز د ٓٚا٣ـ٠ةة إٌف ّ ٨٦ة٬ؿق اٞٛ٣ؿ ،ٹ إٌف ّ ٨٦ة٬ؿق ا٪٘٣ٯ ظذٯ
ٱجةف ٞٚؿق ،كأ٦ة إٌف اٛل٤ذجف ظةٚ ٫٣ٲٞجٝ ٢ٮ٪ٔÊ ٫٣ؽ٩ة ،ػٺؼ أيب صٕٛؿ كاٙلٛ٪ٲح
ٞٚة٣ٮا :ٱجَل ثٞٛؿق.
ا٣سة٣ر :إ٣ة٤٦ٮف ٔ٤ٲ٭ة ا٣كٕةة يف ٕلٕ٭ة( )4ثأ٦ؿ اٷ٦ةـٚ ،ٲكذعٞٮف ٪٦٭ة ٝؽر
أصؿة اٛلسٔ )4(Ê٢ىل ٦ة ٔ٤٧ٮا ٚٲ٭ة؛ ٵ١لة إصةرة ٚةقؽة ،كقٮاء ٠ة٩خ¬ ٦س ٢ا٣ؾم َشط
ك١٬ؾا ٔ٪ؽ٩ة
¬
ٜل ٥أك أ ٢ٝأك أ٠سؿ .Éكٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚث ٢ٱكذعٞٮف ز٦ ٨٧ة ٝجٌٮق(.)2
يف كٹة اٛلنة٬ؽ كاٛلكةصؽ كاٵكٝةؼ ا٣ؾٱَ ٨شط ٜل ٥ثٕي ٦ة ٝجٌٮق ك٦ة دُصٚٮا
ٚٲٚ ٫إ ٫٩ٹ ٱىط اٍ٣صط ،ث ٢ٱكذعٞٮف أصؿة اٛلسٔ ٢ىل¬ ٝؽر ٔ٤٧٭.٥
٣ :لت ٠ٮف إ٣ة É٢٦أ٦ٲ ٪نة ك٣ٮ ٚةق ٞنة .كٝةؿ اٛلؿدًص كا٪٣ةرص٣ :لت
٠ٮٔ ٫٩ؽٹن .ك٣لٮز أف ٱ١ٮÊف ٗ٪ٲ نة( )2كٚة ٝنة .ك٣لٮز أف¬ ٱ١ٮف ٬ةم٧ٲ نة ،كٹ ٱُٕٯ
أصؿد٪٦ ٫٭ة ،ث ٨٦ ٢ثٲخ اٛلةؿ ،كٝةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لٮز ٪٦٭ة(.)5
¬٦ :ة ٝجٌ ٫صجةة ا٧٤ْ٣ح ٠ؿ ٬نة ٤ٕٚٲ٭ ٥ردق( )4إف أ ،٨١٦كإٹ ً٪٧ٮق
ٛلة٫١٣؛ ٵٍٗ ٫٩ل ٝلـ ٚ ،٫٣إف ا٣ذجف ث٧عىٮرٱٝ ٨ك ٥ثٲ٪٭ ،٥كثٍ٘ل ٞلىٮرٱ٨
ٛلٞةدٱؿ٬ة ،كا١٣ذةب ٛلة ٝجي ٪٦٭ة ،كاٞ٣ةق٧ٮف ثَل اٞٛ٣ؿاء كأ٢٬
É
(ٝ )4ةؿ  :#كاٙلكةب
اٵ٦ٮاؿ ،كاٙلةَشكف ٜلة  ٨٦اٵ٪١٦ح ا٣جٕٲؽة ٷظٌةر٬ة ،كإ٣ؿٱ ٙاٛلضذ٭ؽ يف أػؾ٬ة
 ٨٦أ٤٬٭ةٚ ،٭ؤٹء ٱؽػ٤ٮف ّلخ ٝٮ ٫٣دٕةٌف{ :كإ٣ةَ٤٦ل ٔ٤ٲ٭ة}( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٚ )4إف َشط أ٪٦ ٢ٝ٭ة ًف ٱكذع ٜإٹ ٦ة َشط٩( .ضؿم).
( )2ظضذ٪ة أف اٝ ٢٧ٕ٣ل٭ٮؿ كاٛلؽة ٝل٭ٮ٣ح .كظضذ ٫أف إ٣ة ٢٦أظؽ اٵو٪ةؼ ا٣سًل٩ٲح ث٪ه
اٳٱحٚ ،ٺ ٱـاد  ٫٣كٹ ٱٞ٪ه٪٤ٝ .ةٚ :ٲكذع ٫ٞاٛلة٣ ٟ٣ٮ ٖل٤٭ة إٌف اٷ٦ةـ ،كٹ ٝةا ٢ث،٫
كٵ٣ ٫٩ٲف يف اٳٱح دٕٲَل ا٣س ،٨ ٧ث ٢ثٲةف اٵو٪ةؼ اٛلكذعٞح ٤٣ىؽٝةت ،كًف ٱؾ٠ؿ ٦ة
ٱكذع ٢٠ ٫ٞكاظؽ ٪٦٭( .٥ثكذةف).
( )2كأصؿد٪٦ ٫٭ة.)Í( .
( )5كٝٮاق اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص.
( )4ظٲر ٬ٮ ٥لؿج كاصجةد ٫كًف ٝؽ ٤لى ٫٪٦ ٢دؿاخو  ،كإٹ ٕٚىل اٚلٺؼ يف ا٣ؿد إٌف ا٘٣ةوت.

ٱ١ٮف ٣جٲخ اٛلةؿ ثٕؽ اٷٱةس ٕ٦ ٨٦ؿٚذ .٫ك٦ة ٝجٌٮق ثؿًة أرثةث٣ ٫ٲؽٕٚٮق إٌف
ا٧٤ْ٣ح ٚٺ ٱٌ٪٧ٮ)4(٫٩؛ ٵ١ل ٥ك٠ٺء ثة٣ؽ ٓٚإ٣ٲ٭ .٥كإذا كًٕ ٫ا٧٤ْ٣ح يف
٦كذع ٫ٞأصـأ( )4أرثةث ،)2(٫كيف ٍٗلق ٹ ٣لـ٦ل.٥
ا٣ؿاثٓ :اٛلؤٛ٣ح ا٣ؾٱ ٨ٹ ٱذجٕٮف اٷ٦ةـ إٹ ثُٕةءٚ ،ٲُٕٲ٭٪٦ ٥٭ة اقذضٺث نة ٕٛ٪٣٭٥
أك د ٕٚنة ِ٣صر ،٥٬أك َ٤ج نة ٷقٺ٦٭ ٥أك ٣ٲعك ٨إقٺ٦٭ ،٥كقٮاء ٠ة٩ٮا¬ ٦كَ٧٤ل أك
ٛ٠ةران .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كأظؽ ٝٮٍف ا٣نةٝ :ٰٕٚؽ ق ٍٞا٣ذأ٣ٲ ٙثٕؽ ا٣ؿقٮؿ ÷،
كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لٮز دأ٣ٲ ٙاٛ١٣ةر .ك٣لٮز دأ٣ٲ ٙا٪٦É ٰ٪٘٣٭ة ،ػٺؼ أظؽ
ٝٮٍف أيب َة٣ت .كٹ ٣لٮز¬ دأ٣ٲ ٙاٜلةم٪٦ ٰ٧٭ة ،ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٷ٦ةـ ٔيل(.)2
¬ :كإذا دةب اٛلؤً ٙ٣ف ٱ٤ـ ٫٦رد ٦ة أػؾق؛ ٵ٦ ٫٩كذع ٫٣ ٜإف ٠ةف ٔ٦ ٢٧ة
أُٰٔ ٵص ،٫٤ك٣ٮ ٠ةف ٔىل كاصت(ٚ ،)5٭ؾا كارد ثؼٺؼ اٞ٣ٲةس ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ
ثةٓص .كإف ٠ةف ٔ ٢٧ثٌٕ ٫اقذع ٜثٞؽرق  ،ٍٞٚكإف ًف ٱٕ ٫٪٦ ٢٧مٲب نة رد ٦ة
أػؾق( ،)4ػٺÒؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص.
 :كا٣ذأ٣ٲ٬ ٙٮ إٌف اٷ٦ةـ ،كأ٦ة أرثةب اٵ٦ٮاؿ ٞٚةؿ أثٮ صٕٛؿ :ٹ ٣لٮز¬
(٦ )4ة ًف ٱ ٨١اٛلؽٚٮع إ٣ٲ٭ٕ ٥لٲٓ اٛلةؿ أك ثٕي دَٕل ٜلة.)Í( .
( )4إذا أ٦ؿق رب اٛلةؿ ثة٣ؽ ٓٚإٌف اٍٞٛ٣ل أك ٠ةف ٕ٦ذةد نا ٣ؾ ٟ٣ظذٯ ٱ١ٮف ك٠ٲٺن( .ز٬ٮر).
ٱٞةؿٝ :لؿد إ٣ةدة ٹ ٱٰٛ١؛ ٕ٣ؽـ ا٪٣ٲح.
( ¬٥٤ٔ ٓ٦ )2اْ٣ةًف ثة٣ٮ٠ة٣ح ،كٔ ٥٤اٛلة ٟ٣ثُصٚ٭ة إٌف ٦كذعٞ٭ة؛ إذ اْ٣ةًف ٍٗل زٞح( .ز٬ٮر) .كأ٦ة
ا٣ٮ٠ٲٚ ٢٭ٮ أَ٦ل ٚذضـٱ ٫ك٣ٮ ا٣ذجف ٔ٤ٲ ٫أك ًف ٱٕ .٥٤ك ٫٤ٕ٣أراد ا٣ٮ٠ٲ ٢إ٣ؽؿ.)Í( .
 ٫١كٔ ٥٤ا٧٤ْ٣ح ثةٷذف؛ ٣ذىط ا٣ٮ٠ة٣ح.
(*) ظٲر ٩ٮل ٦ةÉ ٣
(٤ٝ )2خ :ك٬ٮ ٝٮم  ٨٦ص٭ح اٞ٣ٲةس ٔىل ا ٰ٪٘٣إف ًف ٱىةد ٫٦إصًلعٗ( .ٲر) .كيف ا٣جعؿ٤ٝ :خ:
ّلؿٱ٧٭ة ٍ٣صٚ٭ ٥ك٬ٮ ثةؽ ،كٛلٕ٪٭ ٥يف إً٣ل٣ح ،ثؼٺؼ ا .ٰ٪٘٣كٹ ٱٞةس ٔىل ا١٣ةٚؿ؛ إذ
ّلؿٱ٧٭ة يف ظ ٫ٞإً٩ل ٬ٮ ٔىل اٛلُٰٕ ٚةٚرتٝة( .ثعؿ ثٚ .)٫ْٛ٤ٲ١ٮف رصٮٔ نة ًٔل يف ا٘٣ٲر.
( )5أك دؿؾ ٞلْٮر.
( )4ك٣ٮ ثٕؽ ٦ٮد ٫ظٲر Êٱُٕٯ ٣ٲُ٪ص ك٩عٮق ،ٹ ٣ٲٕٞؽ ٔ ٨اُ٪٣صة[ ]4ك٩عٮق ٚٲُٲت ٫٣؛
ٙلىٮؿ ٦ة أُٰٔ ٵص.)Í( .٫٤
-------------------------

[ ]4ٱُٕ٩ :ٰ٪صة أٔؽاا٫؛ ٵف اٛلٮت ٕٝٮد كزٱةدة؛ ٚٺ ٱؿد ا٣ٮرزح.)Í( .

ٜل ٥ذ ،ٟ٣كٝةؿ يف اٷٚةدة كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط٣ :لٮز ٜل ٥أٱٌ نة إذا ٠ةف ٛلى٤عح
ٔة٦ح ،ٹ ٛلى٤عح ْلى٭.٥
¬ ٨٦ :د ٓٚز٠ةد ٫إٌف ٍٞٚل ٞٛ٣ؿق ك٘٣ؿض آػؿ ٚإف ٠ةف ا٘٣ؿض ٬ٮ
اٛلضةزاة ٔ ٫٣ىل إظكة ٫٩إ٣ٲٚ ٫ٲًل ً٦ص ًف ٱِص¬( ،)4كإف ٠ةف ٬ٮ اقذضٺب  ٫٪٦ ٓٛ٩يف
اٛلكذٞجٚ ٢إف ٠ةف ا٣ؽأ ٓٚةز ٦نة ٔىل أ ٫٩ٱؽ ٓٚإ٣ٲ ٫ك٣ٮ ًف ٱ ٫٣ ٢ٕٛذ ٟ٣صةز أٱٌ نة Êك٣ٮ
٠ةف اٛلؽٚٮع إ٣ٲ ٫ٹ ٱ ٫٤ٕٛإٹ إذا أُٔةق ،كإف ٠ةف ا٣ؽا ٓٚٹ ٱُٕٲ ٫إٹ ٣ٲ ٫٣ ٢ٕٛذٟ٣
ٚإ ٫٩ٹ ٣لـا¬ ٨ٔ ٫ا٣ـ٠ةة ،ث ٢ٱ١ٮف أصؿة ٔىل ذ ٟ٣ا ٢ٕٛ٣ٱكذع ٫٪٦ ٜأصؿة¬ ٦س،)4(٫٤
ٹ أ٠سؿ إٹ أف دُٲت ثٛ٩ Ê٫ف ا٣ؽا .ٓٚكظٲر ٱ١ٮف ا ٢ٕٛ٣كاصج نة أك ٞلْٮرا
ٚ٭ٮ رمٮة ٔ٤ٲ .É٫كإف ٠ةف ا٘٣ؿض ٣ٲف ثٕ ،٢٧ث٦ ٢ةؿ ٱُٕٲ ٫إٱةق ٚؾ٬ ٟ٣جح ٔىل¬
ٔٮض ٧ٌ٦ؿ :إف ظى ٢إ٣ٮض كإٹ  ٫٤ٚا٣ؿصٮع ٚٲًل ك٬ت .كإف ٠ةف ٗؿً نة
٣ٲف ثًلؿ كٹ ٔٚ )2(٢٧٭ٮ ٬جح¬ ٔىل ٗؿضٚ ،إف ًف ٤لى ٢ا٘٣ؿض رصٓ¬ يف ٬جذ،٫
ػٺؼ ا٪٣ةرص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص(ٝ .)2ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٠ؾا ٣ٮ ٠ةÉف ا٘٣ؿض
ا٣ؾم د ٓٚٵص٤ ٫٤لىٍٗ ٨٦ ٢ل اٛلؽٚٮع إ٣ٲ ٨٧٠ ٫ك٣ؽق أك ٩عٮق ٚإ ٫٩ٱ ٓ٪٧وعح
اٷصـاء ٔ ٨ا٣ـ٠ةة.
اٚلة٦ف :ا٣ؿٝةب ،ك ٥٬اٛل١ةدجٮف ٱٕة٩ٮف ٪٦٭ة(ٔ )5ىل أداء ٦ةؿ ا١٣ذةثح( )4إذا
٠ة٩ٮا ٞٚؿاء كًف ٣Éلؽكا ٦ة ٱٮيف ثًلؿ ا١٣ذةثح ،كًف ٱ١ٮ٩ٮا¬ ٚكة ٝنة ٔىل اٚلٺؼ يف
( )4ك٬ؾا ٱنج٦ ٫كأ٣ح ٗة٣ج نة ا٣ذٰ قذأيت يف اٜلجح يف ٝٮ :٫٣كّلؿـ ٞ٦ةث٤ح ٣ٮاصت أك ٞلْٮر ٗة٣ج نة.
( )4إذا ٠ةف ٍٗل ا٘لـء إ٣ةَش .)Í( .كإٹ ردق كاقذعٍٗ ٨٦ ٜلق.
(٠ )2رتؾ أذٱذ.٫
( )2ٵٗ ٫٩ؿض ٣ٲف ثًلؿ ٚٺ ظ٪ٔ ٫٣ ٥١ؽٝ .٥٬ةؿ اٛل٪ىٮر¬ ثةٓص :ك ٨٦اقذٕةف ثٍٞٛل يف
ا٣ؽٱةس ك٩عٮق ثعٲر ٱكذع٤ٔ ٜٲ ٫أصؿة ،ز ٥أُٔةق أصؿد ٨٦ ٫ا٣ـ٠ةة ًف ِلـ ٔ٪٭ة ،ذ٠ؿق
يف ا٣رب٬ةف( .ثكذةف) .كٔ ٢ٕ٣ؽـ اٷصـاء يف ٝؽر أصؿد ،٫ٹ يف ا٣ـااؽ ٔ٤ٲ.)Í( .٫
(ٍٗ ٨٦ )5ل¬ ١٦ةدجٲ٭( .٥ظٛٲِ) .كٝٲ :٢ك٣ٮ ٪٦٭.٥
( )4ك٣لٮز ٣كٲؽق أػؾ ٦ة ق ٥٤إٌف اٛل١ةدت  ٨٦ا٣ـ٠ةة كإف ٠ةف ٗ٪ٲ نة ك٬ةم٧ٲ نة؛ ٵ ٫٩أػؾق ثٕٮض.
(ز٧ؿات) .كٝٲ :٢ٹ ثؽ Êأف ٱ١ٮف اٛل١ةدت كاٛل١ةدت ٍٗل ٬ةم٧ٲَلٛ٦( .ذٰ) .كأ٦ة ١٦ةدت
ا ٰ٪٘٣كاٛ٣ةق ٜكا١٣ةٚؿ ْٚة٬ؿ ا٧ٕ٣ٮـ أ ٫٩ٱُٕٯ ،Êكٝؿرق ا٣ٮا٣ؽ رٖلح آص ٔ٤ٲ.٫

اٛ٣ةق .ٜكإً٩ل ٣لـم ٦ة د٪٦ ٓٚ٭ة إٌف اٛل١ةدت إذا ٔذ ٫٤٠ ٜأك ثٌٕ ،٫ٹ إف رد يف
ا٣ؿؽ أك ٦ةت ٝج ٢ٱؤدم مٲب نة ٚٲضت ردق.)4(Ê
ا٣كةدس :ا٘٣ةر٦ٮف ا٣ؾٱ٣ ٨ـ٦ذ٭ ٥ا٣ؽٱٮف يف ٍٗل ٕ٦ىٲحٚ ،ٲٕة٩ٮف ٔىل
ٌٝةا٭ة( ،)4ك٣ٮ ٠ة٩خ أ٠سؿ ٩ ٨٦ىةب( ،)2ك٣ٮ اقذؽا٩ٮ٬ة ٔىل ٛ٩ٮق٭ ،٥إذا ¬٥٬
ٞٚؿاء ،ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ كا٣ـ٬ٮر ،كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة ٰٕٚكاٵٍ٦ل اٙلكَل:
٣لٮز ٪ٗ ٓ٦ة ٥٬أٱٌ نة إذا اقذؽا٩ٮ٬ة ٙل ٨ٞا٣ؽ٦ةء كدكَ١ل اٛ٣ذ .٨كأ٦ة ٣ ٨٦ـ٦ذ٫
ا٣ؽٱٮف يف اٛلٕة٪ل(ٚ )2ٺ ٱٕةف¬ ٪٦٭ة ثيشء ك٣ٮ دةب ،ػٺؼ اٞٛ٣ٲ ٫ظك٪٤ٝ .٨ة:
إٹ ٞٛ٣ؿق¬(ٝ )5ؽر ٦ة ٱُٕٯ اٍٞٛ٣لٚ ،إذا ٝجٌ ٫١٤٦ ٫كصةز  ٫٣أف ٱٌٞص ث ٫دٱ،٫٪
كإذا ٌٝةق ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف٣ :لٮز أف ٱُٕٯ Éزة٩ٲ نة ٞٛ٣ؿق أٱٌ نة(،)4
( )4ك٣ٮ ٠ةف ا٣كٲؽٍٞٚ Êل نا؛ ٵف ا٣ؽ ٓٚإ٣ٲ ٫ٹ إٌف قٲؽق؛ إذ ٬ٮ ٠ل ٨ٱ ٟ٤٧يف د ٟ٤اٙلةؿ .ك٦س٫٤
يف َشح اٳٱةت.
(*) ّة٬ؿق ك٣ٮ ػ٦ ٙ٤ة ٱ .٫٪ٔ ٰٛكيف ظةمٲح¬ :ظٲر ًف ٥ل ٙ٤ا٣ٮٚةء أك أكيف ٔ.٫٪
( )4قٮاء ٠ة٩ٮا Êأظٲةء أك ٦ٲذَلً٠ ،ل يف اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣إٹ إٌف ا٣ٮ٪ل  ٨ٛ١٣أك دٱ.)Í( .٨
(٪ٔ )2ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كأ٦ة ٔىل اٛلؾ٬ت¬ ٚٺ ٤ل ٢ا٪٣ىةب دٕٚح؛ إذ َ ٨٦شط ا٘٣ةرـ اٞٛ٣ؿ.
كٱُٕٮف ٌٞ٣ةا٭ة دكف ٩ىةب¬ دكف ٩ىةب ظذٯ دٌٞ٪ص.
( )2ظٲر ظى٤خ اٛلٕىٲح ثٛ٪ف ا٣ؽٱ ،٨ٹ ٣ٮ ٔىص ٤ٚـ ٫٦ا٣ؽٱ ٨ٵص٤٭ة ٠ةٛلضة ٓ٦يف ١لةر
رٌ٦ةف كٛ٠ةرة اٞ٣ذٚ ٢ٲٕةف ،كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣ٮاث .)Í( .٢كقٲأيت ٬ؾا يف ا٣جٲةف يف
ا٣ىٲةـ ،ك :٫ْٛ٣كأ٣ ٫٩لٮز إٔة٩ح ٣ ٨٦ـ٦ ٫٦س ٢ذ ٨٦ ٟ٣ثٲخ اٛلةؿ ،ػٺؼ ٦ة ذ٠ؿق أ٢٬
اٛلؾ٬ت( .ث٦ ٨٦ ٫ْٛ٤كأ٣ح ػرب اٛلضة .)Í( )ٓ٦كاٛلؼذةر ٦ة يف اٵز٬ةر؛ ٵف إٔة٩ح ٣ ٨٦ـ٫٦
دٱ ٨يف ٕ٦ىٲح ٚٲ٩ ٫ٮع  ٨٦اٷٗؿاء .ك٦ة يف َشح اٵز٬ةر اٵكٌف ،كإُٔةء ا٪٣جٰ ÷
٤٣ٮاَئ يف رٌ٦ةف  ٢ٕٚٹ ّة٬ؿ ٟ ٓ٦ ،٫٣لةٛ٣ذ ٫اٞ٣ٲةس  ٨٦ظٲر ٝةؿ ٫٤٠(( :أ٩خ
كأ( .))ٟ٤٬مة.)ٰ٦
( )5ثٕؽ ا٣ذٮثح.ا٬ػ إذا ٠ة٩خ ٠جٍلة.)Í( .
(ٝ )4ٲةق نة ٔىل ا.٨ٛ١٣
(*) ٦ة ًف ٱٞىؽ اٙلٲ٤ح .]4[Éكيف ا٣ىٕٲرتم :ك٣ٮ ظٲ٤ح.
-------------------------

[ٚ ]4إف ٝىؽ ٠ةف ثْ٪ؿ اٙلة.٥٠

كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٣لٮز.
 :ا٣كةثٓ :أ ٢٬قجٲ ٢آص ،ك ٥٬اٛلضة٬ؽكف( )4يف قجٲ ٢آصٚ ،ٲُٕٮف
٪٦٭ة(٦ )4ة ٱذٞٮكف( )2ثٔ ٫ىل ا٘ل٭ةد  ٨٦إٛ٩ةؽ أك ٠كٮة أك قٺح أك ٠ؿاع [ٔىل
كص ٫ا٣رب كاٷٔة٩ح ،ٹ ٔىل كص ٫اٍ٣صط كاٵصؿة](ٝ )2ةؿ أثٮ ِ٦ص :Êك٣ٮ ٠ةف
ا٘ل٭ةد كاصج نة؛ ٵف ا٣ؽ٣ٲ ٢كرد ثٝ .٫ةؿ أثٮ َة٣ت :كذ ٟ٣ثٍصط¬ اٞٛ٣ؿ ،كٝةؿ
ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٣ٮ  ٓ٦ا٪٘٣ٯٝ .ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٨
٤لٲٯ :كإف¬ ٠ة٩ٮا  ٨٦ث٬ ٰ٪ةمٚ ٥ٺ ٤لٜ ٢ل٪٦ ٥٭ة ٨لء ،إٹ ا٣كٺح ك٩عٮق
٣لة٬ؽكف ث ٫ز ٥ٱؿدك .٫٩كٝؽ أَ ٜ٤يف اٍ٣صح أ١لة ٹ ّلٜ ٢لÉ ٥ثكجت  ٨٦اٵقجةب.
ٝةؿ اٜلةدم¬ كأثٮ َة٣ت :ك٣لٮز أف ٱُصؼ ٬ ٨٦ؾا ا٣ك٭ ٥إٌف قةاؿ اٛلىة٣ط
٠ةُ٣ؿؽ كاٛلكةصؽ كاٛل٪ة ٢٬ك٩عٮ٬ة( )5إذا  ٨ٔ ٢ٌٚقةاؿ اٵو٪ةؼ( )4يف دٟ٤
ا٪٣ةظٲح(ٝ .)1ةؿ ٠سٍل  ٨٦اٛلؾا٠ؿٱ :٨ك٬ؾا اٍ٣صط ٬ٮ ٩ؽب ٹ كصٮب( .)1كٔ٪ؽ
( )4اٛلضة٬ؽ  ¬ٓ٦اٷ٦ةـٚ ،إ٦ة اٛلضة٬ؽ  ٨٦دكف ٦ة ٫٣أك ث٤ؽق ٚةٵٝؿب أ ٫٩ٹ ظِ ٚ ٫٣ٲ٭ة.
(ث .)٫ْٛ٤كّة٬ؿ ٟلذُصات Ðأ ٢٬اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٚؿؽ ثَل اٛلضة٬ؽ  ٓ٦اٷ٦ةـ أك دكف ٦ة٫٣
أك ث٤ؽق( .راكع ،كمة.)ٰ٦
( )4كأكٹد ٥٬إذا ٠ةف ٹ ٱذٜ ٥ل ٥إٹ ثؾ .ٟ٣كٝٲ :٢ٹ ٱُٕٮف إٹ  ٨٦ق٭ ٥اٞٛ٣ؿاء.)Í( .
(ٝ )2ةؿ يف ثٕي َشكح اٛل٪٭ةج :إ ٫٩ٱُٕٯ ا٘٣ةزم ٞٛ٩ذ ٫كٞٛ٩ح ٔٲة ٫٣ذ٬ةث نة كٞ٦ة ٦نة كرصٮٔ نة،
كق١خ ا٘ل٧٭ٮر¬ ٔٞٛ٩ ٨ح إ٣ٲةؿ ٨١٣ ،أػؾ٬ة ٣ٲف ثجٕٲؽ ٨٦( .ركًح ا٪٣ٮكم).
(٦ )2ة ثَل اٛلٕٞٮَٚل يف (ب) ،ك٬ٮ يف ثٞٲح ا٪٣كغ ظةمٲح.
إ٣ذً٠ ٜل ٱأيت يف
¬
( )5ا٣كٞةٱة كاٛلٞةثؿ كدَٛ١ل اٛلٮدٯ [ك٣ٮ ٬ةم٧ٲ نة (( .])Íثؿ٬ةف) .كيف
ا٣جٲةف يف ا٣ٮ ٙٝإف مةء آص دٕةٌف.
( )4اٵز٬ةر٪ٗ ٓ٦ :ٯ اٞٛ٣ؿاء .ك٬ٮ اٵرصط .كاٛلؿاد ثة٪٘٣ٯ٬ Êٮ زكاؿ اٙلةصح [ظةؿ اُ٣صؼ.
( ])Íٹ ا٪٘٣ٯ اٍ٣صٰٔ .ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮٍف :ك ٢ٕ٣ظؽ ا٪٘٣ٯ أف ٱ١ٮف ٞٚ ٓ٦ؿاء ا٣ج٤ؽ
٦ة ٱكؽ ٥٬إٌف ا٤٘٣ح أك ٩عٮ٬ة٬ ٓ٧ٚ ،ؾا دُصؼ يف اٛلىة٣ط ،كإٹ ٚٺ .كٝٲ :٢اٛلؿاد ثٕؽـ
اٙلةصح أف ٱ١ٮف ٕ٦٭ٝ ٥ٮت ا٣ٲٮـ( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) ك(.)Í
( )1ا٣ج٤ؽ ك٦ٲ٤٭ة.Ê
( )1اٛلؾ٬ت ا٣Êٮصٮب.)Í( .

زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٞٛ٣٭ةء ٹ ٣لٮز ذ ٞ٤ُ٦ ٟ٣نة.
ا٣سة :٨٦ث٪ٮ ا٣كجٲ ،)4(٢ك٠ ٨٦ ٥٬ةف ثٲ ٫٪كثَل ث٤ؽق ٦كةٚح ا٣كٛؿ ًٚل ٚٮٝ٭ة -ٹ
دك١لة ك٣ٮ ٠ةف ٦كةٚؿ نا( -)4إذا ًف ٣لؽكا ٦ة ٱٮو٤٭ ٥ث٤ؽٚ ،٥٬ٲُٕٮف ٪٦٭ة¬ ٦ة
ٱٮو٤٭٥

ٞ٦ىؽ)2(٥٬

ك٣ٮ ٠ة٩ٮا أٗ٪ٲةء يف ثٺدٝ .)2(٥٬ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :إذا ًف

ٱ٪١٧٭ ٥اٞ٣ؿض ،كٝةؿ أثٮ َة٣ت كاٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٣ٮ أ٪١٦٭ ¬٥إذا ًف ٱ٪١٧٭ ٥ثٲٓ
٦ةٜل ٥يف د ٟ٤اٙلةؿ(ٚ .)5أ٦ة  ٨٦قةٚؿ  ٨٦ث٤ؽق ٚٺ ٱٕةف ٪٦٭ة( ،)6ذ٠ؿق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ
كأثٮ ظ٪ٲٛح ك٦ة ،)1(ٟ٣كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚث ٢ٱٕةف ٪٦٭ةٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ك٠ؾا ٱأيت
اٚلٺؼ ثَل ا٣كٲؽٱٚ ٨ٲ ٨٧رسؽ ٦ة )1(٫٣أك ً ٫٪ٔ ٢أك ٗىت ك٬ٮ راج  ٫٣كأ٫٪١٦
اٞ٣ؿض( .)1ك٠ؾا ٚٲ٦ ٨٧ة ٫٣دٱٔ ٨ىل اٍ٘٣ل ٦ؤص ٢كأ ٫٪١٦اٞ٣ؿض(ٚ ،)40إف ًف
( )4كٹ ٱُٕٯ¬ يف قٛؿ اٛلٕىٲح؛ ٵ١لة إٔة٩ح( .ثعؿ) .ك٠ؾا ٱنرتط ٔؽـ اٛلٮا.)Í( .ٓ٩
(*) اٛلؤ٪٦ٮف ٍٗل ث٬ ٰ٪ةم.)Í( .٥
( )4أمٝ :ةد ٦نة  ٨٦قٛؿق إذا ٠ةف ثٲ ٫٪كثَل كَ ٫٪دكف ثؿٱؽ( .قًلع).
ؿ٠ٮب كأصؿة ا٣ؿٚٲ٠ ٜةٞٛ٪٣ح ،كٹ ٱؿد¬ ٦ة  ٨٦ ٢ٌٚا١٣كٮة( .ثعؿ ٪ٕ٦ٯ).
¬
( )2كا١٣كٮة كاٛل
ك٠ؾا اٛلؿ٠ٮب ،إٹ أف ٱُٕٲٔ ٫ىل ص٭ح إ٣ةرٱح.)Í( .
( )2ك٣ٮ دؿ٠ٮا ا٣ذـكد ٔ٧ؽ نا.)Í( .
( )5ك٣ٮ ث٘جٚ ٨ةظل ٦ةً Éف ٣لع.ٙ
(٦ )4ة ًف ٱج٦ Êٖ٤كةٚح ُٝص.
( )1أ ٥٤أف ا٣ؾم يف اٹ٩ذىةر ٔ ٨أيب ظ٪ٲٛح ك٦ة ٟ٣أف اث ٨ا٣كجٲ٬ ٢ٮ اٛلضذةز ثج٤ؽ آػؿ،
ٚأ٦ة  ٨٦ٱ٪يشء ا٣كٛؿ  ٨٦ث٤ؽق ٚٺ ٱ١ٮف اث ٨قجٲ٢؛ ٵٝ ٫٩ؿٱت إ٣٭ؽ ثة٣ٮَ ٨ظذٯ ٣لذةز
ث٤ؽ نا ٍٗل ث٤ؽق ،كاػذةرق اٷ٦ةـ ٤لٲٯ .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإف اٚلةرج  ٨٦ث٤ؽق ٱؿٱؽ ا٣كٛؿ
و
ٚعٲ٪بؾ يف ٔجةرة ا١٣ذةب ٔ ٨أيب ظ٪ٲٛح ك٦ة ٟ٣ر٠ح؛ ٵ١لة دٮ ٥٬أ١لًل
٠ةٛلضذةز ثج٤ؽ آػؿ،
ٱٕ٪٧ةف  ٨٦اٷٔة٩ح  ٞ٤ُ٦نة ،ك٣ٲف ٠ؾ ،ٟ٣ث ٢ظذٯ ٣لذةز ث٤ؽ نا آػؿ كوةر ٗؿٱج نة( .ثكذةف).
( )1ٱٕ :ٰ٪ك٬ٮ ٞ٦ٲ ٥يف ٍٗل ث٤ؽق؛ ٵ ٫٩إذا ٠ةف ٦كةٚؿ نا ٚ٭ٮ اث ٨قجٲ ،٢كإف ٠ةف يف ث٤ؽق ٚ٭ٮ ا٣ؾم
يف آػؿ اٛلكأ٣ح ً٠ل أٚ٭ٝ ٫٧ٮؿ اٛلى :ٙ٪كأ٦ة ٬ ٨٦ٮ يف ث٤ؽق إ٣غ( .قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨
ت ٹ ٱُٕٯ  ٞ٤ُ٦نة :قٮاء أ ٫٪١٦اٞ٣ؿض أـ ٹ؛ إذ َ ٨٦شَ ٫ا٣كٛؿ.
( )1اٛلؾ¬ ٬
اٛلؾ٬ت ٹ ٤ل ٞ٤ُ٦ ٢نة.
¬
()40

ٱ ٫٪١٧اٞ٣ؿض أك ٠ةف آٱك نة ٦ ٨٦ة ٫٣ظ٤خ  ٫٣ا٣ـ٠ةة( .)4كأ٦ة ٬ ٨٦ٮ يف ث٤ؽق ك٦ة٫٣
ثٕٲؽ ٔٞٚ ٫٪ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ٠ ٫٩ةث ٨ا٣كجٲ ٢أٱٌ نة ،ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ ٠ٺـ
اٷٚةدة ،كٝةؿ أثٮ ِ٦ص :ٹ ّلÊ ٫٣ ٢كٚة ٝنة.
 :كإذا كو ٢اث ٨ا٣كجٲٞ٦ ٢ىؽق ك ٫ٕ٦ثٞٲح ً٦ل أُٰٔ ٪٦٭ة ًف ٱ٤ـ¬٫٦
ردق(ٝ ،)4ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ Ð٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إٹ أف ٱ١ٮف ثٞةؤق ١٣سؿد ٫رد ا٣جةٚ .ٰٝأ٦ة إذا
أرضب ٔ ٨ا٣كٛؿ(ٚ )2إ ٫٩ٱؿد ٦ة ث.)2(٫ٕ٦ ٰٞ
٠ةف آٱك نة.
( )4ظٲر ¬
٦ ٨٦ةت ٝج ٢ث٤ٮغ كَ ٫٪أك ٗٝ ٰ٪ج ٢ث٤ٮغ كَ ٫٪أك ٚكٜ؛
( )4اٵز٬ةر :ٹ اٛلذ .٢ٌٛكيف ظ¬ ٫٧١
ٵف إ٣ربة ثعةؿ¬ اٵػؾ( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) .كاٛلؼذةر أ ٫٩ٱؿد  ٞ٤ُ٦نة إذا ٗ ٰ٪أك ٩عٮق.
(مة٬ .)ٰ٦ؾا ٬ٮ اٛلؼذةر ٝج ٢ا٣كٛؿ ،ك٠ٺـ ظةمٲح ا٣كعٮٍف ٬ٮ اٛلؼذةر ثٕؽ ا٣كٛؿ.)Í( .
( )2ك ٢٬اٛلؿاد اٷرضاب ثةٛلؿة أك إذا أرضب ٝؽر ٍٔصة أٱةـ؟ ٝةؿ  :#إذا ٠ةف ٔةز ٦نة ٔىل
ا٣كٛؿ ثٕؽ إٍ٣ص كٗ٤ت يف ّ ٫٪أ ٫٩ٹ ٣لؽ ث٘٤ح إٹ ٪٦٭ة ٚإ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ¬٫٦ا٣ؿد كٹ ٣لٮز ٫٣
اقذ٭ٺ٠٭ة ٝج ٢ا٣كٍل ،ك٦ذٯ قةٚؿ زٔ ٥ؿًخ  ٫٣اٷٝة٦ح ٔ ٓ٦ــ ا٣كٛؿ ١ٚؾٚ ،ٟ٣إف
قةٚؿ ثٕي اٛلكةٚح ا٣ذٰ أُٰٔ ٚٲ٭ة ز ٥أرضب ٚإ ٫٩ٱؿد ا٣ـااؽ ٔىل ٝؽر اٛلكةٚح ا٣ذٰ
ُٕٝ٭ة؛ إذ ًف ٤لى ٫٣ ٢قجت ٓل١٤٭ةٚ ،أ٦ة اٛلذٞٚ ٢ٌٛؽ ظى ٢ا٣كجت ،ك٬ٮ ث٤ٮغ ا٘٣ةٱح.
(ٗٲر) ( ٤ٚ .)Íٮ أ٩نأ ا٣كٛؿ  ٨٦ث٤ؽق كػؿج ٦ ٨٦كةٚح اُٞ٣ص ٞٚةؿ ا٣نة :ٰٕٚإ¬٫٩
ٱٕةف أٱٌ نة ك٣ٮ إٌف ٪٦ذ٭ٯ قٛؿق( É.إ٦ٺء مة .)Í( )ٰ٦كٝةؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأثٮ ظ٪ٲٛح
ك٦ة :ٟ٣إ ٫٩ٹ ٱٕةف إٹ  ٨٦أ٩نأ ا٣كٛؿ ٍٗ ٨٦ل ث٤ؽق٠( .ٮا٠ت)ٝ .ةوؽ نا إٌف ث٤ؽق أك
٦ٮًٓ إٝة٦ذ .٫كإذا ٦ةت أك ٗ ٰ٪يف ظةؿ قٛؿق ٝٲ٠ :٢ةٛلِصب ،كٝٲ٠ :٢ةٛلذ¬٢ٌٛ؛ ٵ٫٩
إذا أػؾ٬ة يف ظةؿ قٛؿق ٞٚؽ ١٤٦٭ة ثعىٮؿ ا٣كٛؿَ( .شح أزًلر ٹثُ ٨لؿاف).
(*) أك ظِص¬ ٦ة٫٣؛ إذ ا٤ٕ٣ح اٙلةصح.
( )2ٱٕ٦ :ٰ٪ة ث ٰٞثٕؽ اٷرضاب ،ٹ ٦ة ٝؽ أدٝ ٫ٛ٤ج .٫٤كيف ظةمٲح¬ ٔىل ا٣ذؾ٠ؿة :ك٣ٮ ٝؽ اقذ٭٫١٤
ظك نة أك ظ ١نًل[.]4ا٬ػ ك ٫٤ٕ٣ٱٛ٭ ٫٧اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣ك ٨٦ػةٚ ٙ٣ٲًل أػؾ ٵص ٫٤رد.

-------------------------

[ ] 4ك ٢٬ٱ٤ــ اٵرش؟ ٹ ٱجٕؽ ٣ـك ،٫٦كٹ ٱٞةؿ :ٹ ٱ٤ــ ٠ةٛلجةح ٫٣؛ ٵ٪٬ ٫٩ة ق ٫٧٤يف ٞ٦ةث٢
اٷصـاء ،ك ٓ٦اٷرضاب ا١٩ن ٙثٞةء اٛلةؿ ٔىل ٦ ٟ٤٦ة٫١٣؛ ك٣ؾا ٝة٣ٮا :ٱؿصٓ ٔ٤ٲ ٫ثٕؽ
اٹقذ٭ٺؾ اٙليس ،ثؼٺؼ اٛلجةح .٫٣

¬ :كإذا اقذ٘٪ٯ ثٕي ٬ؾق اٵو٪ةؼ كًٕخ ا٣ـ٠ةة يف ثةٝٲ٭ة كٚة ٝنة ،كٓ٦
ٔؽـ اٹقذ٘٪ةء ٣لٮز ا٣ٮًٓ Êيف ثٌٕ٭ة دكف ثٕي إذا ًف ٣لع ٙثة٣جٕي اٳػؿ(.)4
كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لٮز إٹ يف ق٭ ٥إ٣ة )4(٢٦ظٲر اٛلؼؿج إٌف اٛلكذع٬ ٜٮ رب
اٛلةؿ ٚٲك .¬ٍٞك٣لٮز ا٣ٮًٓ Êيف كاظؽ  ٨٦ا٣ى ،ٙ٪كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚث٣ ٢لت يف زٺزح
ًٚل ٚٮؽ  ٢٠ ٨٦و.ٙ٪
 :ك ٨٦اصذٕ٧خ ٚٲ ٫أقجةب ٠سٍلة ٩عٮ أف ٱ١ٮف ٍٞٚل نا ٔة٦ٺن ٗةر ٦نة
ٝلة٬ؽ نا اث ٨قجٲٚ ٢ٺ ٱُٕٯ ٪٦٭ة إٹ ٣كجت كاظؽ كٚة ٝنة ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح كاٹ٩ذىةر،
كٝةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة٣ :لٮز .كاٵٝؿب¬ ٔؽـ اٚلٺؼ ،ث ٢ظٲر ٱ١ٮف ا٣ؾم ٱأػؾق
ثةٵقجةب ٤٠٭ة دكف ٩ىةب ٣لٮز ،كظٲر ٱ١ٮف ٝؽر ٩ىةب ٹ ٣لٮز إٹ ٚٲًل ٣لٮز
 ٓ٦ا٪٘٣ٯ ٠ةٕ٣ة ٢٦كاٛلؤ ،ٙ٣ك٠ؾا ا٘٣ةرـ كاٛلضة٬ؽ ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص.
¬  :إذا ٝجي اٷ٦ةـ ز٠ةة رص ٢ز ٥كًٕ٭ة ٚٲ ٫ٵص ٢اقذعٞةٞٚ ٫ٝةؿ أثٮ
ٔيل كٝة٬ل اٌٞ٣ةة كاٞ٣ة٬ل زٱؽ٣ :لٮز¬؛ ٵ١لة ٝؽ أصـأد ٫ثٞجي اٷ٦ةـ ٜلة(،)2
كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ كاٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٹ ٣لٮز( .)2ك٠ؾا ٣ٮ كًٕÊ٭ة اٷ٦ةـ ثٕؽ
ٝجٌٜ ٫لة يف أث٪ةء اٛلؼؿج( )5أك آثةا.٫
¬ ٨٦ :أ٦ؿ ٍٗلق ثإػؿاج ز٠ةد ،٫ز ٥أ٦ؿ ا٣ٮ٠ٲٍٗ ٢لق ثإػؿاص٭ة ٚإف ٠ةف
( )4كٹ ٚؿؽ ثَل رب اٛلةؿ كاٷ٦ةـ٬( .ؽاٱح) .كٔ ٨قٲؽ٩ة¬ ٔة٦ؿ :ظٲر ا٣ؽا ٓٚاٷ٦ةـ ،ٹ
رب اٛلةؿ  ٫٤ٚا٣ذٌٛٲ ٢كاٷٱسةر ك٣ٮ أصع.ٙ
( )4كق٭ ٥اٛلؤ.)Í( .ٙ٣
 ٰٛ١ا٣ذؼ٤ٲح إٌف اٷ٦ةـ ،ٱٕ ٓ٦ ٰ٪رًةق.
( )2كد ¬
( )2ٵ ٫٩ٱ١ٮف ٪٦ذ ٕٛنة ُلةٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :كٵف ٝجي اٷ٦ةـ ٜلة ٹ ٥لؿص٭ة ٔ٨
٠ٮ١لة ز٠ةة؛ ثؽ٣ٲ ٢أ١لة ٹ ّل٣ ٢ج٬ ٰ٪ةم٪٤ٝ .٥ة :وةر ثٕؽ ثؿاءق ذ٦ذ٠ ٫ةٵص٪جٰ( .ثكذةف).
(٤ٝ )5خ :ك ٫٣أÊف ٱأذف  ٫٣يف رصٚ٭ة يف أكٹدق ٣ؾ( .ٟ٣ثعؿ) .ثٕؽ أف ٱٞجٌ٭ة ثأ٦ؿ اٷ٦ةـ ٔ٨
د ٰٛ١ا٣ذؼ٤ٲح .ٱْ٪ؿ يف ٬ؾق ،ك ٢٬ز٧ح
¬
ا٣ـ٠ةة؛ ٣ذؼؿج ٔ٠ ٨ٮ١لة ز٠ةة اٛلـ .ٰ٠كٝٲ:٢
ٚؿؽ ثَل ٬ؾا كثَل ٝٮٜل ٥يف ا٣جٲٓ :كٹ ٱٞجي ثة٣ذؼ٤ٲح؟

إٌف مؼه ٔٲ ٫٣ )4(٫٪صةز؛ ٵف ذ٩ ٟ٣ٲةثح ٔ ٫٪ٹ ك٠ة٣ح ،كإف ٠ةف إٌف ٍٗل َٕ٦ل
ٚ٭ؾا دٮ٠ٲ ،٢ك٣ٲف ٤٣ٮ٠ٲ ٢أف ٱٮٚ ،)4(٢٠ٺ ٱىط ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣اٛلؤٱؽ ثةٓص
كاٞ٣ة٬ل زٱؽ كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ.

( )4أم :ا٣ٮ٠ٲ( .٢ثؿ٬ةف).
( )4إٹ أف ٱ١ٮف ٛ٦ٮً نة أك ٱٞٮÊؿًٕ :٭ة ٚٲ ٨٧مبخ صةز كٚة ٝنة.

فصم [يف بياٌ يٍ حتسو ػهيٓى انصكاة ٔيٍ إنيّ ٔاليخٓا]

كّلؿـ ا٣ـ٠ٮات ٤٠٭ة كاُٛ٣ؿ كاٛ١٣ةرات ا٣ٮاصجح(ٔ )4ىل ٗلكح أو٪ةؼ:
اٵكؿ :ث٪ٮ ٬ةمٍٗ ٨٦ Ê٥ل ٥٬إصًلٔ نة ،ذ٠ؿق أثٮ َة٣تٝ ،ٲ :٢إٹ يف ركاٱح مةذة
ٔ ٨أيب ظ٪ٲٛح كٔ٦ ٨ة ،)4(ٟ٣كٝةؿ اٵوُؼؿم( :)2إذا ٕ٪٦ٮا اٚل٧ف ظ٤خ
ٜل .٥ك٠ؾا ٦ٮا٣ٲ٭ )2(Ê٥ك٦ٮاٍف ٦ٮا٣ٲ٭ Ê٥كإف ٩ـ٣ٮا ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كاٙلٞٲ ٰ٪كأظؽ
ٝٮٍف أيب َة٣ت ك٦ة .ٟ٣كأ٦ة ز٠ةة ثٌٕ٭٣ ٥جٕي ٞٚةؿ اٞ٣ة٬ل زٱؽ كاٵٍ٦ل
اٙلكَل كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل¬ :ٹ ّل ٢أٱٌ نة ،كأصةز٬ة زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ إ٣جةس كاث٪ة اٜلةدم
كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص كاٞ٣ةق ٥إ٣ٲةٌل،

ك٠ؾا()5

٪٦٭ٛ ٥لٮا٣ٲ٭ ،٥ك٦ ٨٦ٮا٣ٲ٭٥

ٛلٮا٣ٲ٭ ،)4(٥ٹ ٦ ٨٦ٮا٣ٲ٭ ٥إ٣ٲ٭ٚ ٥ٺ ّل.)1(٢
 :ك ٨٦اًُؿ ٪٦٭ )1(٥إ٣ٲ٭ة ًف ّل ٓ٦ Ê٫٣ ٢كصٮد اٛلٲذح إٹ إذا ٰ٬
(٤ )4لرتز ٛ٠ ٨٦ةرة ا٣ىٺة( .ثكذةف) .كٝٲ :٢إ٣ربÊة ث٧ؾ٬ت اٛلٮ٪لٚ ،عٲر ٱؿل كصٮُلة
ّلؿـ ،كظٲر ٹ ٚٺ.
( )4ككص ٫ا٣ؿكاٱح ا٣نةذة أ١لة ظؿ٦خ ٣ؽ ٓٚا٣ذ٭٧ح ،كٝؽ زا٣خ ،كٵ ÷ ٫٩دىؽؽ ٔىل
أرا ٢٦ثٔ ٰ٪جؽاٛلُ٤ت٪٤ٝ .ة :وؽٝح  ،٢ٛ٩كٹ ٩ك ٥٤زكاؿ ا٣ذ٭٧ح( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(*)  ِٛ٣ا٘٣ٲر :كٔ ٨أيب ظ٪ٲٛح ركاٱح مةذة يف ا٘لٮاز ،ك٠ؾا ركاٱح ٔ٦ ٨ة( .ٟ٣ث.)٫ْٛ٤
( )2كظضح اٵوُؼؿم ٝٮ(( :÷ ٫٣إف آص ظؿـ ا٣ىؽٝح ٔىل ث٬ ٰ٪ةم٥؛ ٵ١لة ٗكة٣ح أكقةخ
ا٪٣ةس ،كٔٮً٭ُ ٥لة اٚل٧ف كاٰٛ٣ء)) ٚإذا ثُ ٢إ٣ٮض رصٓ ثةٛلٕٮض٪٤ٝ .ة :إف ظى٢
إ٣ٮض ٚ٭ٮ اٛلُ٤ٮب ،كإف دٕؾر ٠ةف ٠ةٵ٦ٮر ا٣ذةٛ٣ح ا٣ذٰ ٹ ٔٮض ٜلة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )2ٱٕ٦ :¬ ٰ٪ٮٌف إ٣ذةؽ ،ٹ ٦ٮٌف اٛلٮاٹة ٚذُصؼ ٚٲ( .٫ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) .كٔ ٨اٛلٛذٰ
كاٜلج :٢ك٦ٮٌف اٛلٮاٹة؛ ٞ٣ٮ٦(( :÷ ٫٣ٮٌف اٞ٣ٮـ ٪٦٭.))٥
(*) ك٠ؾا ٠ٺُل ٥كدكاُل.)Í( .٥
(٣ )5لٰء اٚلٺؼ.
(ٚ )4ذع.٢
( )1كٚة ٝنة.
( )1أٝٮؿ :قٲأيت يف ثةب اٵَٕ٧ح أف اٛلٌُؿ ٱٞؽـ اٵػٚ ٙةٵػ ،ٙكا٣ـ٠ةة ً٠لؿ اٍ٘٣ل،
=

دِصق( ،)4كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ث٥ ٢لٍل ثٲ٪٭ًل .ك٬ؾا  ٫٤٠ظٲر د١ٮف ا٣ـ٠ةة يف ٱؽ
اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ(ٚ ،)4أ٦ة ٦ة ٱُٕٮ١ل ٥أرثةب( )3اٵ٦ٮاؿ  ٨٦ز٠ةٔل ٓ٧ٚ ٥ص٭٢
ا٣ؽا٤٣ ٓٚذعؿٱ ٥ٹ ٤لٜ ٢ل٦ ٥ة ٝجٌٮق ،ث ٢ٱ١ٮف يف أٱؽ٦ل٠ ٥ة٘٣ىت¬( ،)2كٓ٦
ٔ ٥٤ا٣ؽا ٓٚثة٣ذعؿٱ ٥كٔؽـ اٷصـاء ٱ١ٮف ٕ٦٭ ٥إثةظح¬()5؛ ٱىط ا٣ؿصٮع ٚٲ٫
 ٓ٦ا٣جٞةء ٹ  ٓ٦ا٣ذ ،)4(ٙ٤كٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ث٣ ٢لت اًٌ٣لف.
 :ك٦ة أ ٢٠اٜلةم٪٦ ٰ٧٭ة ٔ٪ؽ اِ٣صكرة( )1ٱ١ٮف ٝؿً نة ٱ٤ـٌٝ É٫٦ةؤق
٦ذٯ أ ،٫٪١٦ػٺؼ أٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ(.)1
¬ :كّلٜ ٢ل ٥وؽٝةت ا٠ )1(٢ٛ٪٣ة٣رب كاٵًعٲح( )40ك٬ؽم ا ٢ٛ٪٣كاٞ٣ؿاف
ٚٲ٤ـ ـ ٚٲّ ٨٧لؿـ ٔ٤ٲ ٰ٪ٗ ٨٦ ٫كٚةق ٜك٬ةمً٠ ٰ٧ل قٲأيتٚ ،ٺ كص٣ ٫ٺػذىةص ٚٲ.٫
( ٨٦ػٍ اٛلٛذٰ) (.)Í
إ٣ربة ث ذ ٫ٛ٤أك دٌٔ ٙ٤ٮ  ٨٧٠ ،٫٪٦اًُؿ إٌف َٕةـ اٍ٘٣ل ،ذ٠ؿق ا٣ؽكارم ،ك٬ٮ ا٣ؾم
¨
()4
يف َشح اٵز٬ةر ،ظٲر ٝةؿ :ك٬ٮ ا٣ؾم ػيش ا٣ذ ٨٦ ٙ٤ا٘لٮع ك٩عٮق.
( )4أك اٛلة ٓ٦ ٟ٣د ٙ٤ا٣ذكٕح اٵصـاء كث ٰٞا٘لـء إ٣ةَش ث٪ٲح ا٣ـ٠ةة ،Êذ٠ؿق اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم ،#
ك٪ٕ٦ةق يف َشح اٵز٬ةر.
(١٬ )2ؾا يف ا٪٣كغ اٛلؼُٮَح.
( )2إٹ يف اٵرثٕح؛ ٵف اٷثةظح دجُ ٢ثجُٺف ٔٮً٭ة.ا٬ػ كٔ ٨ظسٲر¬ :يف ٕلٲٓ كصٮ.٫٬
ٱ ٨١ا٘لـء إ٣ةَش .كٝٲ :٢ك٣ٮ ا٘لـء إ٣ةَش؛ ٵف اًٌ٣لف ً٤٣ل.ٟ٣
( )5إذا ًف ¬
(٦ )4ة ًف ٱ ٨١ا٘لـء إ٣ةَش.)Í( .
(ٝ )1ٲ :٢كٹ ٱأ٪٦ ٢٠٭ة إٹ ٦ة ¬ٱكؽ ر .٫ٞ٦كٝٲ٦ :٢ة ٱكؽ صٮٔذ ،٫ك٠ؾ ٟ٣اٛلٲذح.
(*) ك ٰ٬ػنٲح ا٣ذ ٨٦ ٙ٤ا٘لٮع.)Í( .
( )1ك٬ٮ ٞ٠ٮؿ أيب َة٣ت يف ٦ةؿ اٍ٘٣ل ٔ٪ؽ اِ٣صكرةَ( .شح ُلؿاف).
( )1كذ ٟ٣ٵف اٷصًلع ٕٞ٪٦ؽ ٔىل صٮاز ا٣ٮ٤ٔ ٙٝٲ٭١ٚ ،٥ؾا ظةؿ وؽٝح ا .٢ٛ٪٣كظضح
اٳػؿٱٝ ٨ٮ(( :÷ ٫٣إ٩ة أ ٢٬ا٣جٲخ ٹ ّل٪٣ ٢ة ا٣ىؽٝح)) كًف ٱٛى ٢ثَل ٤ٛ٩٭ة كٚؿً٭ة.
٪٤ٝة :ا٣كةث ٜإٌف اٛ٣٭ ٥ا٣ىؽٝح اٛلٛؿكًح ،ق٪٧٤ة ٚؼىى٭ة اٞ٣ٲةس ٔىل اٜلجح كاٜلؽٱح
كا٣ٮٝ .ٙٝةؿ  :#كٱؤٱؽ ٦ة ذ٠ؿ٩ةق أٝ ٫٩ٲ٤٣ ٢ىةدؽ ٠ :#ٲ ٙدٍصب ٬ ٨٦ؾق اٵ٦ٮاء
كٕ ٨٦ ٰ٬ل٤ح ا٣ىؽٝةت اٛلكج٤ح؟ ٞٚةؿ :إً٩ل ظؿـ ٔ٤ٲ٪ة ا٣ىؽٝةت اٛلٛؿكًح( .ثكذةف).
اصجح .كيف ا٣ؿٱةض كا٣ىٕٲرتم٦ :ة ًف ٱٮصج٫
¬
( )40ك٣ٮ ك

كا٣ذ٧ذٓ ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأيب إ٣جةس يف ذ .٫٤٠ ٟ٣ك٤لٜ ٢ل٦ ٥ٮات
اٵرض( )4كا٘لـٱح كاٚلؿاج ك٦ةؿ ا٣ى٤ط()4كاٛلٞةق٧ح( ٞ٤ُ٦ )2نة(ٍ٘٠ )2ل ،٥٬كّل٢
ٜل ٥اٛلْةًف( )5كثٲخ اٛلةؿ( )4كاٌ٣ة٣ح كاُٞ٤٣ح ك٦ة اقذ٭ ٟ٤ظ ١نًل( )1ك٦ة كصت
ا٣ذىؽؽ ث ٨٦ ٫ا٣ؿمة ثٍصط اٞٛ٣ؿ أك اٛلى٤عح.
ا٣سةٌل :اٛ١٣ةر( )1دُص٤ل نة أك دأكٱٺن ،إٹ اٛلؤٛ٣ح ٪٦٭ ،٥كإٹ أَٛةٜل )1(٥ا٣ؾٱ٨
يف دار٩ة كآثةؤ ٥٬يف دار ٥٬أك ٝؽ ٦ةدٮا ٚع٧١٭ ٥ظ٪٧١ة ،Éك٠ؾ ٨٦ ٟ٣ث٪٦ ٖ٤٭٥
يف دار٩ة كًف ٱْ٭ؿ ٛ٠ ٫٪٦ؿ(.)40
( )4كاٛلٮات  ٨٦اٵرا٬ل :ا٣ذٰ ًف دـرع كًف ّلضؿ كٹ صؿل ٔ٤ٲ٭ة  ٟ٤٦أظؽ.
(٬ )4ؾا ٥لة٦ ٙ٣ة يف اٵز٬ةر يف ثةب اٚل٧ف ظٲر ٝةؿ :كُ٦صؼ ا٣سٺزح اٛلىة٣ط .كيف
ا٘٣ٲر ٦ة  ،٥ٕ٩ :٫ْٛ٣كٕل٤ح ٦ة ٤لٜ ٢ل ٞ٤ُ٦ ٥نة :اٵ٦ٮاؿ اٛلكج٤ح ٪٘٣ٲ٭ ٥كٍٞٚل ،٥٬كاٜلؽم
ا ،٢ٛ٪٣كٔٓ ٨لذٓ كٝؿاف ،كوؽٝح ا ٢ٛ٪٣كا٪٣ؾر كاٵًعٲح .كا٣ؾم ٥له ٍٞٚل ٥٬أك ٨٦
ٚٲ٦ ٫ى٤عح :اٛلْةًف ،كاٵ٦ٮاؿ ا٣ذٰ ٹ ٦ةٜ ٟ٣لة ،كثٲخ اٛلةؿ ٠ةٚلؿاج كا٣ى٤ط كا٘لـٱح
كاٛلٕة٤٦ح ،ك٠ةٛلكذ٭ ٟ٤ثةٚل ،ٍ٤ك٠ةٛلٮات ،كاٌ٣ة٣ح ،كاُٞ٤٣ح ،كرمة ص٭ ٢أ٤٬٭ة.
(ٗٲر ث ٨٦ ٫ْٛ٤ا٣ـ٠ةة) .كٱٛ١ٲ ٟيف ظُص دٕؽاد٬ة ٦ة ذ٠ؿ٩ة يف اٵز٬ةر ،ك٬ٮ ٝٮ٪٣ة:
ك٤لٜ ٢ل٦ ٥ة ٔؽا ا٣ـ٠ةة كاُٛ٣ؿة كاٛ١٣ةراتٗ( .ٲر ث.)٫ْٛ٤
( )2ٱٕ :ٰ٪اٛلٕة٤٦ح( .دؾ٠ؿة).
( )2ٱٍٕٗ ٨٦ :ٰ٪ل َشط ٞٚؿ كٹ ٦ى٤عح( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كاٛلؾ٬ت ٹ ثؽ  ٨٦اٛلى٤عح أك
اٞٛ٣ؿ يف ُ٦صؼ ا٣سٺزح :اٚلؿاج كاٛلٕة٤٦ح ك٦ة ٱؤػؾ  ٨٦أ ٢٬ا٣ؾ٦ح.
( )5ا٣ذٰ ٹ ٱٕؿؼ أرثةُلة.
(٠ )4ةٰٛ٣ء ،كّة٬ؿ ٠ٺـ ا٘٣ٲر أف اٚلؿاج ك٩عٮق ٬ٮ ثٲخ اٛلةؿ.
(٠ )1ةٚل ٍ٤ك٩عٮق.ا٬ػ  ٫٤ٕ٣ظٲر ٥لنٯ ٚكةدق؛ ٵ٣ ٫٩لت ا٣ذىؽؽ ثٝ ٫ج٦ ٢ؿاًةة اٛلة.)Í( .ٟ٣
( )1كذٞ٣ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣أ٦ؿت أف آػؾ٬ة  ٨٦أٗ٪ٲةا ٥١كأرد٬ة يف ٞٚؿاا ))٥١ك٬ؾا
ػُةب ٧٤٣كَ٧٤ل( .ثكذةف).
(٬ )1ؾا اٹقذس٪ةء ُٓٞ٪٦؛ ٵٞ ٫٩ل١ٮـ ثإقٺـ ٬ ٨٦ٮ ٠ؾ .ٟ٣كأ٦ة ٝٮ ٨٦ :٫٣ث٪٦ ٖ٤٭ ٥إ٣غ
ٚإف أراد ث ٫اٛلع١ٮـ ثإقٺ٦٭ٚ ٥ٺ ٪ٕ٦ٯ  ،٫٣كإف أراد ث ٓ٦ ٫ثٞةء أثٮٱٚ ٫إ٤ ٫٩ل٫٣ ٥١
ثةٛ١٣ؿ ٦ة ًف ٱْ٭ؿ Êاٷقٺـ.
( )40كًف ٱ٤ٔ ٨١ٲ٨ ٫لء  ٨٦مٕةر .٥٬كٚٲْ٩ ٫ؿ¬ .ك ٢ٕ٣كص ٫اْ٪٣ؿ ٠ٮف ظ ٫٧١ظ٧١٭٥
ظٲر ٠ة٩ٮا أظٲةء يف دار٩ة( .مةٚ .)ٰ٦ٺ ثؽ  ٨٦إّ٭ةر اٷقٺـ.

ا٣سة٣ر :اٛ٣كةؽ( ،)4ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٵٍ٦ل اٙلكَل كاٞٛ٣٭ةء٦ ،ة ًف ٱ٨١
ٚكٞ٭ ٥ثِصر اٛلكَ٧٤ل( ٨٧ٚ .)4أُٔٯ اٛ٣ةقٔ ٜةٛل نة ثة٣ذعؿٱً )2(٥ف ِلـق ،كٓ٦
ص٭ِ ٫٤لـٱٔ ¬٫ىل اٵوط ،ػٺؼ أظؽ ٝٮٍف أيب إ٣جةس كأظؽ ٝٮٍف ا٣نة.ٰٕٚ
ا٣ؿاثٓ :اٵٗ٪ٲةء َشٔ نة ٨٧٠ ،ٱ٦ ٟ٤٧ةاذٰ در ٥٬أك ٍٔصٱ٦ ٨سٞةٹن أك ٩ىةث نة ً٦ل ٫٣
٩ىةب يف ٔٲ ٫٪ك٣ٮ ًف ِلت ٚٲ ٫ز٠ةةٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٬ؾا كٚةؽ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٱٮق :ٙإف ٚٲ ٫ػٺؼ  ٨٦ٱٕذرب اٛ١٣ةٱح ،ك٬ٮ ٦ؿكم ٔ ٨اٛل٪ىٮر ثةٓصٚ .أ٦ة ٦ة ٹ
٩ىةب  ٫٣يف ٔٲ٠ ٫٪ة٣ؽكر كاٵرا٬ل كإ٣ؿكض ك٩عٮ٬ة ٚإف ًف دجٝ ٖ٤ٲ٧ذ٩ ٫ىةث نة
ظ٤خ  ¬٫٣ا٣ـ٠ةة ،كإف ث٘٤خ ا٪٣ىةب كًف د٤٣ ٨١ذضةرة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر
ثةٓص :ٹ ّل ،Ê٫٣ ٢كٝةؿ اٙلٞٲ ٰ٪كٝؽٱٝ ٥ٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كّلىٲ ٢اٵزرّ :ٰٝل.)2(٫٣ ٢
 :كإذا ٠ةف اٚ ٰ٪٘٣ٲ٦ ٫ى٤عح ٧٤٣كَ٧٤ل ٠ةٙلة٥٠

ك٩عٮق()5

ٚ٭٣ ٢لٮز

٣لٮز(،)4
ا٣ٮًٓ ٚٲ ٨٦ ٫ق٭ ٥اٛلىة٣ط ٔىل ٝٮؿ اٜلةدم؟ ٝةؿ يف اٍ٣صح كا٣جٲةف :ٹ ¬
( )4كذ ٟ٣ٵ١ل ٨٦ ٥أ ٢٬ا٣ٮٔٲؽ ك٠ل ٨ٱكذع ٜاٚل٤ٮد يف ا٪٣ةرٚ ،ٺ ٱذٞؿب ثة٣ؽ ٓٚإ٣ٲ٭٥
ََ ََ َُ ََ ْ ْ
الذ ًِ
٠ةٛ١٣ةر ،ك٣بٺ ٱٕة٩ٮا ٔىل ٕ٦ىٲح آص ،كٝؽ ٝةؿ دٕةٌفْ :صوَل تكاؤُا لَع ِ
ْ
َواى ُك ْد َوا ِنّص [اٛلةاؽة ،]4كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أ٦ؿت ))..اٚلرب ،ك٬ٮ ػُةب ٧٤٣كَ٧٤ل ٹ
ٵ ٢٬ا١٣جةاؿ .كظضح اٳػؿٱ٬ ٨ؾا اٚلرب؛ ٵ١لة دؤػؾ  ٨٦اٛ٣ةقٚ ٜٮصت أف دؿد ٚٲ،٫
ذ َ ذ َ َ ُ ُْ َ
ات ل ِيفل َراءِّص [ا٣ذٮثح ]40كًف ٱٛى ٢ثَل ا٣رب كاٛ٣ةصؿ،
ك٧ٕ٣ٮـ ٝٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإِجٍا الطدك
ٝة٣ٮاٚ :أ٦ة ٚ ٨٦ك ٫ٞثِصر اٛلكَ٧٤ل ُٞ٠ةع اُ٣ؿٱ ٜكا٣ج٘ةة ٚٺ؛ ٛلة ٚٲ ٨٦ ٫اٷٔة٩ح ،كٝؽ
ََ ََ َُ ََ
لَع ْ ْ َ ْ ُ ْ َ
انّص٪٣ .ة ٦ة ٦ؿ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
ٝةؿ دٕةٌفْ :صوَل تكاؤُا
الذ ًِ واىكدو ِ
ِ
(*) كأ٦ة ٝلؿكح إ٣ؽا٣ح ٚذىط ٚٲ.)Í( .٫
(*) ك٣ٮ ٚ ٨٦ةق.)Í( .ٜ
(*) إٹ إ٣ة.)Í( .٢٦
(َ ُٓٞ٠ )4ؿٱ ٜأك ٩عٮقٚ ،إف ٠ةف ٠ؾً ٟ٣ف ٣لـ ٔ٪ؽ ا٘ل٧ٲٓ.
( )2كٔةٛل نة ث١ٮٚ ٫٩ةق ٞنة ،ك٠ٮ١لة ٞلؿ٦ح ٔ٤ٲ ٫يف ٦ؾ٬ج.)Í( .٫
( )2ك٬ٮ اٞ٣ٮم كاٛلؼذةر؛ ٵ٣ ٫٩ٲف ث٘ ٰ٪يف إ٣ؿؼ ،كٝؿرق اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص .#
( )5اٛلؽرس كاٛلٛذٰ.
(ٝ )4ةؿ يف ا٘٣ٲر :كذ٠ؿ يف اٍ٣صح ٦ة ٱؽؿ ٔىل أف ذ ٟ٣إصًلعٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكٝؽ
أذٞؽ ػٺؼ ٬ؾا ٦ ٨٦ة٣خ ث ٫ا٣ؽ٩ٲةٕ٪ٚ ،ٮذ ثةٓص ٧ ٨٦لء أًٔل٪٣ة ،ك٩كأ ٫٣إ٣ى٧ح يف
ٕلٲٓ اٵظٮاؿٗ( .ٲر).

كٝةؿ يف دٕ٤ٲ ٜاٛلؾا٠ؿة٣ :لٮز(.)4
 ٨٦ :أزٔض ٫ا٣كُ٤ةف( ٨ٔ )4ث٤ؽق ك٬ٮ ٗٚ ٰ٪إف أ ٫٪١٦ثٲٓ ٦ة ٫٣ك٣ٮ
ثؽكف ٝٲ٧ذً ٫ف ّل ٫٣ ¬٢ا٣ـ٠ةة ،كإف ًف ٱ ٫٪١٧ا٣جٲٓ ظ٤خ  ،¬٫٣إٹ إذا ٠ةف راصٲ نة ٫٣
كأ ٫٪١٦اٞ٣ؿض ٕٚىل اٚلٺؼ ا٣ؾم ٦ؿ يف اث ٨ا٣كجٲٚ ،)2(٢إف ٠ةف ا٣كُ٤ةف
ٗىت ٦ة ٫٣أك أ ٫ُٕٝػؽ ى ٦ي ٫ظ٤خ .)2(¬٫٣

 :كّل٤٣ ٢ـكج É ٨٦زكصذ ،)5(٫ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح ،ٹ ا١ٕ٣ف ،)4(Êػٺؼ

اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط(.)1
¬ ٨٦ :د ٓٚز٠ةد ٫إٌف ٗٚ ٰ٪إف ٠ةف ٗ٪ةق ٝل ٕ٧نة ٔ٤ٲً ٫ف ِلـق  ٞ٤ُ٦نة(،)1
كذ ٨٧٠ ٟ٣ٱ ٟ٤٧ا٪٣ىةب( )1ك٬ٮ ٱٛ١ٲ٬ ٫ٮ ك ٨٦ٱٕٮ ٫٣ق٪ح( ٨١٣ ،)40ظٲر
( )4كٝٮاق اٛلٛذٰٝ .ةؿ ا٣كٲؽ اٛلٛذٰ :ك٬ٮ اٛلؼذةر ،كاػذةرق ٦ٮٹ٩ة اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص ،#
أٔ ٰ٪أ٣ ٫٩لٮز رصؼ ا٣ـ٠ةة إٌف اٵٗ٪ٲةء َ ٨٦ؿٱ ٜاٛلىة٣ط.
( )4أك ٍٗلق  ٨٦ا٧٤ْ٣ح.)Í( .
اٛلؾ٬ت أ١لة ٹ ّل٫٣ ٢
¬
( )2اٛلؾ٬ت ٹ ّل ٓ٦ ٫٣ ٢ا٣ؿصةء ك٣ٮ ًف ٱ ٫٪١٧اٞ٣ؿض .ك ِٛ٣ظةمٲح:
يف ٕلٲٓ اٵَؿاؼ إٹ  ٓ٦اٷٱةس.
( ٓ٦ )2ا٣ٲأس.)Í( .
( )5إف ًف د٤ـ٦٭ة ٞٛ٩ذ.)Í( .٫
(٬ )4ؾا ظٲر اٞٛ٪٣ح كاصجح ٔ٤ٲ ٫يف اٙلةؿ ،كأ٦ة ٣ٮ ٩ ٰ٬ةمـة ٚٲضٮز اُ٣صؼ إ٣ٲ٭ة ٔ٪ؽ
ا٘ل٧ٲٓ .كٝٲ¬ :٢ك٣ٮ ٩ةمـة؛ ك٣ؾا ٝةؿ يف ثٕي اٙلٮا٨لٗ« :ة٣ج نة» اظرتاز  ٨٦ا٣ـكصح ا٪٣ةمـة
ٚإ ٫٩ٹ ٱُصؼ إ٣ٲ٭ة ك٣ٮ ٠ة٩خ اٞٛ٪٣ح ٍٗل كاصجح ،ك٠ؾا ٣ٮ ٔض ¬٢إ٣ٲ٭ة ك٣ٲكخ ٩ةَشة ٔىل
اٵوط.ا٬ػ ٵف ٞٛ٩ذ٭ة زةثذح ثةٵوة٣ح.ا٬ػ كيف ظةمٲح :ث ٢ٵ١لة دٕٮٚ ٫٣أمج٭خ اٛ٣ىٮؿ.
( )1كٝٮاق يف ا٣جعؿ كاٷ٦ةـ إثؿا٬ٲ ٥ث ٨دةج ا٣ؽٱ ٨كاٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارم يف دٕ٤ٲٔ ٫ٞىل
اٝ .ٓ٧٤٣ةؿ يف ا٣ـ٬ٮر :كذ ٟ٣ٵف ٞٛ٩ح ا٣ـكصح ٠ةٵصؿة.
(ٔ )1ةٛل نة أك صة٬ٺن.)Í( .
(ً٦ )1ل ز٠ةد ٫يف ٛ٩ك .٫ٱٕ :ٰ٪ز٠ٮم.
( )40ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص .ك ٫٤ٕ٣ظٲر ٹ دػ ،٫٣ ٢كإٹ ٚإٌف ا٣ؽػ.٢
=

ٱ١ٮ٩ةف صةَ٤٬ل ٕ٣ؽـ اٷصـاء أك ا٣ؽا ٓٚصة٬ٺن ٚ٭ٮ ٠ة٘٣ىت( ،)4كظٲر
ٱ١ٮ٩ةف ٔةٛلَل أك ا٣ؽا ٓٚٱ١ٮف إثةÊظح( ،)4ػٺؼ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل( .)2كإف ٠ةف ا٪٘٣ٯ
ٟلذ ٛ٤نة ٚٲ٧٤ٔ ٓ٧ٚ ٫٭ًل أك ا٣ؽا ٓٚٹ ِلـٱ ،)2(٫ك ٓ٦ص٭٤٭ًل أك ا٣ؽاِ ٓٚلـٱ .٫كإف
اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ج٭ًل ٚةٕ٣ربة¬ ثة٣ؽا )4(٨١٣ ،)5(ٓٚظٲر ٱٕ ٥٤اٞ٣ةثي( )1ثة٣ذعؿٱ٥
(*) اٛل٪ىٮص ٤٣نة٦ :ٰٕٚة ٱٛ١ٲ ٫اٵثؽ.
( )4يف ٕلٲٓ¬ كصٮ .]4[٫٬كٝٲ :٢إٹ يف اٵرثٕح.
(*) ٚٲضت ا٣ؿد كاٷٔةدة.
٦ة ًف ٱ ٨١ا٘لـء إ٣ةَش ،كإٹ كصت ا٣ؿد ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣كٹ ٱجذٓ أظؽ
( )4ك٬ؾا ¬
٦ة ًف ٱٍٕص إ٣غ .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ؛ إذ اًٌ٣لف ً٤٣ل.ٟ٣
(ٚ )2ٲضت ا٣ؿد ٔ٪ؽق.
( )2كٹ ٱ٤ــ ¬اٛلؽٚٮع إ٣ٲ ٫ا٣ؿد إٹ ثعٗ( .٥١ٲر ث.)٫ْٛ٤
(ٝ )5ةؿ يف ا٣رب٬ةف٬ :ؾا ذ٠ؿق ٞل٧ؽ ث ٨صٕٛؿ ث ٨ك٬ةس ،كرصط ،كٝٲ :٢ث٧ؾ٬ت اٛلؽٚٮع
إ٣ٲ ،٫كٝٲ :٢ٹ ثؽ  ٨٦ادٛةؽ ٦ؾ٬ج٭ًل( .ثكذةف).
( )4اٹقذؽراؾ ٱٕٮد إٌف ٝٮ :٫٣كإف ٠ةف ا٪٘٣ٯ ٟلذ ٛ٤نة ٚٲً٠ ،٫ل ٬ٮ ٠ؾ ٟ٣يف ا٣ـ٬ٮر كا٘٣ٲر.
(قٲؽ٩ة ظك.)ª ٨
( ِٛ٣ )1ا٘٣ٲر :كأ٦ة إذا ٠ةف ٟلذ ٛ٤نة ٚٲ٠ ٫ةٞ٣ؿٱت كا٣ـكصح كا٪ٗ ٰ٪٘٣ٯ ٟلذ ٛ٤نة ٚٲٚ ٫إ٦ة أف ٱ١ٮف
٦ؾ٬ج٭ًل ا٘لٮاز أك ا٣ذعؿٱ ٥أك ٟلذَٛ٤ل ،إف ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ًل ا٘لٮاز وط ذ Êٟ٣ك٣ٮ دٍ٘ل ٦ؾ٬ج٭ًل ثٕؽ
ئ كٹ ٣لت ردق،
ذ ،ٟ٣كإف ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ًل ا٣ذعؿٱ٧٤ٔ ٓ٧ٚ ٥٭ًل ٠ةٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ ،٫ك ٓ٦ص٭٤٭ًل ٱػضـ ¬
ك ٥٤ٔ ٓ٦ا٣ؽا ٓٚكص٭ ٢اٛلؽٚٮع إ٣ٲ ٫ٱ٤ــ ا٣ؽا ٓٚاٷٔةدة ،كٹ ٱ٤ــ اٛلؽٚٮع إ٣ٲ ٫ا٣ؿد إٹ ثع،¬٥١
ٱ٤ــ ا٣ؽا ٓٚأػؾق إٹ
كيف ٔ١ف ٬ؾق ا٣ىٮرة ِلـئ¬ ا٣ؽا ٓٚك٣لت ٔىل اٛلؽٚٮع إ٣ٲ ٫ا٣ؿد ٨١٣ ،ٹ ¬
ثع٬ ،٥١ؾا إذا ٠ةف ٦ؾ٬ج٭ًل ٕلٲٕ نة ا٣ذعؿٱ ،٥كأ٦ة إذا اػذ٦ ٙ٤ؾ٬ج٭ًل يف ا٣ذعؿٱ ٥كٔؽ ٰٛٚ ٫٦ذٟ٣
ث٧ؾ٬ت ا٣ؽا ،]4[ٓٚكٝٲ :٢ث٧ؾ٬ت اٛلؽٚٮع إ٣ٲ ،٫كٝٲ:٢
¬
دؿدد كػٺؼ ثَل اٛلؾا٠ؿٱٞٚ ،٨ٲ :٢إ٣ربة
ٹ ثؽ  ٨٦ادٛةؽ اٛلؾ٬ت٤ٝ .خ :ك٬ؾق اٵٝٮاؿ ظٲر ٱ١ٮ٩ةف ٔةٛلَلٗ( .ٲر ث.)٫ْٛ٤

-------------------------

[ ]4إٹ يف قٞٮط اٷز .٥ك(.)Í
[ ]4كاػذةرق ٚٲًل ٱأيت يف اٛ١٣ةرة ،كَ ِٛ٣شح اٵز٬ةرٝ :ةؿ  :#كاٛلؼذةر ٦ة ذ٠ؿق اٵٍ٦ل[ ،]0كٝؽ دٞؽـ ٍْ٩لق يف
ا٣ـ٠ةة( .ث.)٫ْٛ٤
[ٞ -]0ل٧ؽ ث ٨صٕٛؿ ث ٨ك٬ةس أف إ٣ربة ث٧ؾ¬٬ت ا٣ىةرؼ[أ] ٚٲضٮز ٪٧٤٣ىٮرم ..إ٣غ .ك(.)Í
[أ] -إصـا نء كظٺن.)Í( .

ٱ٤ـ ٫٦ا٣ؿد( ،)4كٹ ٱ٤ــ ا٣ؽا ٓٚاٞ٣جٮؿ إٹ ثع ٥١ظة.٥٠
¬ :ك٦ة د ٓٚإٌف اٜلةم ٰ٧أك ا ٰ٪٘٣كا٣ذجف ٔ٤ٲ٬ ٢٬ ٫ٮ ٔ ٨كاصت أك
ٍٔٗ ٨لق ٔ ٢٧ثْ ٫٪إف ظى ،٫٣ ٢كإف ًف ظ.٫٣ ٢
اٚلة٦ف :اٞ٣ؿاثح ،كٔ ٥٬ىل أرثٕح أرضب:
اٵكؿ :اٳثةء

كاٵ٦٭ةت()4

كإف ٔ٤ٮا ،كاٵكٹد كأكٹد ٥٬كإف ٩ـ٣ٮا،

ٚٺ ٤ل ٢ا٣ؽ ٓٚإ٣Éٲ٭ ٥إصًلٔ نة(.)2
ا٣سةٌل ٨٦ :د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذٝ ٨٦ ٫ؿاثذٚ ،٫ٺ دػع ،É٫٪٦ ٫٣ ٢ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نةٰٕٚ
كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ(.)2
ا٣سة٣ر ٨٦ :ٱؿز ٫ا٣ؽا ٓٚإذا ٦ةت كٞٛ٩ذٍٗ ٫ل ٹز٦ح  :٫٣إ٦ة ٛل٦ ٫١٤ة ٱكٍٞ
اٞٛ٪٣ح ،أك ٠ةف ثٕؽ ٦ٮت اٛلٮرس كأراد كوٲ ٫د ٓٚز٠ةد ٫إٌف ٝؿٱج ٫اٛلَٕص ا٣ؾم
٠ة٩خ ٞٛ٩ذ٤ٔ ٫ٲٞٚ ،٫ةؿ أثٮ إ٣جةس كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ّل٫٣ ٢؛ ٵف ا٤ٕ٣ح
اٞ٣ؿاثح( .)5كٝةؿ يف ا١٣ةيف كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كاٵٍ٦ل اٙلكَل :ثّ ¬٢ل ،٢كإف
( )4ظٲر ٠ةف ٍٗل ُ٦صؼ ٠ةٛ٣ةق ٜإذا ٠ةف ٦ؾ٬جٔ ٫ؽـ صٮاز اُ٣صؼ إ٣ٲ ٫ك٦ؾ٬ت ا٣ؽآٚ
صٮازق ،كأ٦ة ٣ٮ ٠ةف ا٣ؽا ٓٚٱؿل أف اٛلؽٚٮع ز٠ةة كاٞ٣ةثي ٱؿل أٍٗ ٫٩ل ز٠ةة  ٨٧٠-دكف
ا٪٣ىةبٚ -إ١لة ّلٞ٤٣ ٢ةثي كٹ ٱ٤ـ ٫٦ا٣ؿد ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣ـ٬ٮر.ا٬ػ ك٦ Íة يف ا١٣ذةب.
( )4كٹ ٱؽػ ٢يف ذ ٟ٣اٳثةء كاٵث٪ةء  ٨٦ا٣ؿًةع؛ ٵ١ل٣ ٥ٲكٮا ٝؿاثح  ٨٦ا٪٣كت.)Í( .
( ٫٤ٕ٣ )2ٱؿٱؽ إصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ  ،%كإٹ ٞٚؽ ركل اٚلٺؼ ٛلع٧ؽ كأيب ظ٪ٲٛح يف اٵوٮؿ
كاٛ٣ىٮؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارم يف دٕ٤ٲٔ ٫ٞىل ا ،ٓ٧٤٣كيف ا٣ـ٬ٮر ث٪ٕ٧ةق .كيف ٬ة٦ل
ا٣جعؿ ٦ة ١٬ :٫ْٛ٣ؾا يف دٕ٤ٲ ٜاٞ٣ة٬ل زٱؽ ،كٚٲ ٫دأ٢٦؛ ٵف ٚٲ ٫ػٺؼ ٞل٧ؽ كركاٱح أيب
ظ٪ٲٛح صٮاز أػؾ٬ة ٣ٴثةء كاٵ٦٭ةت( .دكارم).
ذ َ ذ َ َ ُ ُْ َ
ات ل ِيفل َراءِّص كًف ٱٛى ،٢كٝٮ(( :÷ ٫٣ا٣ىؽٝح ٔىل
(ٞ٣ )2ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإِجٍا الطدك
اٞ٣ؿاثح وؽٝح كو٪٤ٝ .))٫٤ةٟ :لىه ثةٞ٣ٲةس ٔىل اٳثةء كاٵث٪ةء ٨١٣ .ا٣نة ٰٕٚٹ
ٱٮصت ٞٛ٩ح ٔ ٨٦ؽا اٳثةء كاٵث٪ةءٚ ،ذع ٜٞاٚلٺؼ  ٓ٦اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأيب ظ٪ٲٛح.
(ثكذةف) .كيف ا٣جعؿ ٔ١ف ٦ة ركم ٔ ٨ا٣نة .ٰٕٚكذ٦ ٟ٣س٠ ٢ٺـ أ ٢٬اٛلؾ٬ت.
( )5يف (د) :ثّ ٢ل ٫٣ ٢كإً٩ل ا٤ٕ٣ح.

ا٤ٕ٣ح كصٮب¬ اٞٛ٪٣ح.
ا٣ؿاثٓ ٨٦ :ٹ د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذٝ ٨٦ ٫ؿاثذ ٫كٹ ٬ٮ ٱؿزٚ ،٫ة٣ؽ ٓٚإ٣ٲ ٫أÊ٨٦ ٢ٌٚ
ٍٗلق؛ ٛلة ٚٲ ٨٦ ٫و٤ح ا٣ؿظ.٥
 :ك٤ٔ ٨٦ٲ٧٤ْ٦ ٫ح صةز دٔ ¬ٓٚٲ٪٭ة يف ٝؿاثذ ٫ك٣ٮ إٌف ك٣ؽق( ،)4كأ٦ة يف
ٛ٩كٞٚ ٫ةؿ أثٮ إ٣جةس كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ :ٹ ّل ،٫٣ ٢كٝةؿ اث ٨اٚل٤ٲ ٢كأثٮ ِ٦ص¬
كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجطِ :لٮز( .)4كأ٦ة ٝٲ٧ذ٭ة ٚ٭ٰ ٠ة٣ـ٠ةة¬( )2قٮاء ،ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ
ثةٓص ،كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ :إ١لة ٠ةَٕ٣ل(.)2
¬ :كّ ٨٦لٲ ٢ثإػؿاج ٦ة ٫١٤٦ ٨ٔ ٫٣إٌف ٍٗلق(٣ )5ذع ٫٣ ٢ا٣ـ٠ةة أك
٣ٲٛ١ؿ ثة٣ىٮـ أصـأق( )4كأز )1(٥إذا  ٢ٕٚذ١٧٤٣ ٟ٣ةزؿة ،ٹ إف ٤ُ٣ ٫٤ٕٚت
اٛ١٣ةٱح أك ٌٞ٣ةء ا٣ؽٱٚ ٨ٲضٮز(.)1
 :ك٣لٮز دٕٚ٭ة إٌف ٔجؽ ٦ٮٹق ٍٞٚل( )1إف ٠ةف ثإذف ٦ٮٹق ،كأ٦ة ثٍ٘ل
( )4كذ ٟ٣ٵف ا٣ٮاصت ٔ٤ٲ ٫إٱىةٜلة إٌف اٞٛ٣ؿاء ،كقٲأيت ٜلؾق اٛلكأ٣ح ٦ـٱؽ ثٲةف يف آػؿ
ا٘٣ىت إف مةء آص دٕةٌف( .ثكذةف).
(٠ )4ة٣ٮ٠ٲ ٢اٛلٛٮض.
( )2إذا ٠ة٩خ ٫٪٦؛ إذ  ٰ٬دنج ٫ز٠ةة ٛ٩ك.)Í( .٫
( )2ظٲر ٠ة¬٩خ ٍٗ ٨٦لق أك ثةٔ٭ة ٚلنٲح اٛ٣كةد ٚ٭ٰ ٠ةَٕ٣ل ،كإف ٣ـ٦خ اٞ٣ةثي ٚ٭ٮ ً٠ل
ذ٠ؿ[( .]4ثؿ٬ةف).
٩ك٤غ ٔ ٫٪ثعٲر ٱ ٢ٕٛث ٫اٛل٦ ٟ٤٧ة مةء ،كإٹ ٚٺ.
¬
( )5كا
( )4كيف َشح اثُ ٨لؿاف :ٹ ٣لـٱ٫؛ ٵف يف ذ ٟ٣دٮوٺن إٌف ٟلةٛ٣ح اٍ٣صع.
ََ َْ ُ ْ َ ُذ
ك اىْبَ ْصػ َذخَ ْل ُكدَ
( )1ٵٔ ٫٩ؿض ٛ٩ك٤٣ ٫كؤاؿ ك٬ٮ ٗ ،٫٪ٔ ٰ٪كٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صوَل حبصؽٓا
ِ
َميُ ً
ٌٔا ََمْ ُص ً
ٔراّ29ص [اٷرساء] أراد ٤٦ٮ ٦نة ٔىل ٞ ،٫٤ٕٚلكٮرا  ُٕٞ٪٦نة ٔ٦ ٨ة .٫٣كٵ ÷ ٫٩دٕٮذ
 ٨٦اٞٛ٣ؿ ،ك٬ؾا ٝؽ أكٛ٩ ٓٝكٚ ٫ٲ( .٫ثكذةف).
( )1كٹ إز.٥
( )1كاٛلؿاد أف ٱ١ٮف ا٣كٲؽ ٦ؤ ٪٦نة ،كأ٦ة إ٣جؽ ٚٺ ٚؿؽ¬ ثَل أف ٱ١ٮف ٦ؤ ٪٦نة أك ٚةق ٞنة ،ك٣ٮ
٬ةم٧ٲ نة أك ٠ةٚؿ نا؛ إذ ا٣ذ٤٧ٲٓ ٫٣ ٟل٤ٲ٣ ٟكٲؽق ،كٹ ٱٞةؿ :إ١لة دؽػ ٢يف ٙ ٫١٤٦لْح؛ ٵ٩ة
ٞ٩ٮؿ٬ :ٮ ٪٬ة ٠ة٣ٮ٠ٲ ٢ثةٞ٣جي ٕٚ ،ٍٞٚىل ٬ؾا د٤ــ اٷًةٚح( .ظةمٲح قعٮٍف).
ٯ٦ :ٮٹق ُ٦صؼ ٤٣ـ٠ةة؛ ٣ٲ١ٮف أٍٔ٤٣ ٥صكط.)Í( .
(*) اٵك٣ػ ¬
-------------------------

[ ]4أٔ :ٰ٪ا٣ـ٠ةة.

إذٞٚ ٫٩ةؿ أثٮ¬ َة٣ت كأثٮ إ٣جةس٣ :لٮز أٱٌ نة( ،)4كٝةؿ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ
٣لـئ(.)4
 :كإذا ٠ةف يف ا٣ـ٦ةف إ٦ةـ ظٚ ٜأ٦ؿ ا٣ـ٠ٮات ٤٠٭ة إ٣ٲ )2(٫ٱٌٕ٭ة يف
٦كذعٞ٭ةٝ ،ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ككٹٱذٔ ٫ة٦ح؛  ٨٧ٚأم ٦ٮًٓ َ٤ج٭ة كصت ا٣ذك٤ٲ٥
إ٣ٲ ،)2(٫كإذا أ٣ـ٦٭ ٥ا ٢٧ٕ٣ث٧ؾ٬ج٣ ٫ـ٦٭ ٥ذ .ٟ٣كٝةؿ أثٮ َة٣Êت :ث ٢ظٲر ٱٛ٪ؾ
أ٦ؿق( .ٍٞٚ )5كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نة :ٰٕٚإف أ٦ؿ ا٣جةَ٪ح
( )4ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر.
 ٨٦ ٓ٪٧وعح اٞ٣جٮؿ ٠ةٜلجح .كٝٲ :٢ٱ ،ٓ٪٧ذ٠ؿق يف
(ٚ )4إف ٝةؿ  ٫٣قٲؽق« :ٹ دٞجٚ »٢ٺ ٱ Ê
دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲٔ ٫يل.
َ
ْ
ْ َْ ْ َ َ ًَ
ُ
( )2ٱٕ ٰ٪ا٣جةَ٪ح كاْ٣ة٬ؿة ؛ كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صخذ ٌَِ أمٔالًِِٓ ضدكثّص [ا٣ذٮثح]402
كاٷ٦ةـ ٝةاٞ٦ ٥ةـ ا٣ؿقٮؿ ÷ إٹ ٚٲًل ػىذ ٫دٹ٣ح َشٔٲح ،كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أرثٕح
إٌف ا٣ٮٹة ...اٚلرب)) ،كٝٮ(( :÷ ٫٣ادٕٚٮا وؽٝةد ٥١إٌف  ٨٦كٹق آص أ٦ؿ،))٥٠
كٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أ٦ؿت ...اٚلرب)) ،ك٣جٕس ÷ ٫ا٣كٕةة ،ك ٢ٕٛ٣اٚلٛ٤ةء .كٝٮؿ
ا٣كٲؽٱً٠ ٨ل دؿل ،كٝؽ ٱؿصط ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص؛ ثؽ٣ٲ ٢أف ٞ٦ ٫٣ةد٤٭٤ٔ ٥ٲ٭ة إذا د٘٤جٮا.
كظضح زٱؽ ثٔ ٨يل كٝ ٫ٕ٦ ٨٦ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صإ ْن تُتْ ُدوا ذ
الط َدكَاتِ فَِِك ذٍِا ِ َ
هّص [ا٣جٞؿة]414
ِ
اٳٱح٪٤ٝ .ة٦ :ة ًف ٱُ٤ج٭ة اٷ٦ةـ ؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أرثٕح إٌف ا٣ٮٹة ))...اٚلرب ،ك٢ٕٚ
اٚلٛ٤ةء ٦ؿصط ٚ ،٫٣ذع ٢٧اٳٱح ٔ٤ٲ ،٫ك٧ٕ٣ٮـ اٵد٣حٚ ،إ١لة ًف دٛى ٢ثَل اْ٣ة٬ؿة
كا٣جةَ٪حٝ .ة٣ٮا :اٷصًلع ٕٞ٪٦ؽ ٔىل أف أ٦ؿ ا٣جةَ٪ح إٌف أ٤٬٭ة ،كاٷصًلع آ٠ؽ اٵد٣ح٪٤ٝ .ة:
 ٢٬دؽٔٮف إصًلٔ نة قةث ٞنة أـ ٹظ ٞنة؟ ٚة٣كةث ٜإصًلع ا٣ك ،ٙ٤كًف ٱ٪ٔ ٢ٞ٪٭ ،٥كا٣ٺظٜ
إصًلع أ ٢٬إُ٣ص ،كٹ إصًلع  ٓ٦ػٺؼ أا٧ح إ٣رتةٚ ،إذا ٠ةف ٹ ٱٕٞ٪ؽ اٷصًلع ٓ٦
ػٺؼ كاظؽ ١ٚٲ ٙٱٕٞ٪ؽ  ٓ٦ػٺؼ قةدات أ ٢٬ا٣جٲخ ( .%ثكذةف).
(*) ٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙكَ٤ت اٷ٦ةـ ٱ ُٓٞاٚلٺؼ ك٣ٮ ٍٗ ٨٦ل ث٤ؽ كٹٱذ ٫كٚة ٝنة ثَل
ا٣كٲؽٱ ،٨كٝؽ ذ٠ؿ أثٮ َة٣ت ٦ة ٱؽؿ ٔىل ذَ( .ٟ٣شح أزًلر) .ك٬ؾا ظٲر ٦ؾ٬ج ٫أف
كٹٱذٔ ٫ة٦ح ،كإٹ ٤ٚٲف  ٫٣ذ٤ُٚ ،ٟ٣ج٠ ٫ٺ َ٤ت.
( )2كٝؽ ٱؿصط ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص؛ ثؽ٣ٲ ٢أف ٞ٦ ٫٣ةد٤٭٤ٔ ٥ٲ٭ة إذا د٘٤جٮا( .ثكذةف).
( )5كإ٣ربة¬ ثج٤ؽ اٛلةؿ ،ػٺؼ ٦ة يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف.

إٌف أرثةُلة ،ك٦ ٰ٬ة ز٠ةد ٫رثٓ إٍ٣ص ،كأ٦ؿ اْ٣ة٬ؿة إٌف اٷ٦ةـ إٹ يف أظؽ ٝٮٍف
ا٣نة ٰٕٚكأظؽ ٝٮٍف أيب ظ٪ٲٛح ،ك ٰ٬اٵٔنةر كاُٛ٣ؿ كز٠ةة اٛلٮا٨ل.
¬ :ك٠ؾا اٚل٧ف كاٚلؿاج كا٘لـٱح ك٦ةؿ ا٣ى٤ط أ٦ؿ٬ة إٌف اٷ٦ةـ ،ٹ ٦ة
أ٤٬٭ة،
¬
كصت ث ٢ٕٛإ٣جؽ ٠ةٛلْةًف كاٛ١٣ةرات كا٪٣ؾكر ا٣ذٰ ٍ٘٣ل َٕ٦ل(ٚ )4أ٦ؿ٬ة إٌف
إٹ أف ٱذٞةٔؽكا ٔ ٨إػؿاص٭ة ٚإٌف اٷ٦ةـ أك اٙلة ٥٠أك أ ٢٬ا٣ٮٹٱةت( .)4كٝةؿ
ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف أ٦ؿ٬ة إٌف اٷ٦ةـ.
 ٨٦ :أػؿج ز٠ةد ٫إٌف ٦كذعٞ٭ة  ٫٧٤ٔ ٓ٦ثُ٧ة٣جح اٷ٦ةـ كثأف أ٦ؿ٬ة
إ٣ٲً ٫ف ِلـا¬ ،)2(٫ك ٓ٦ص٭ُ ٫٤لًل  ٕ٦نة ِلـٱ ،)2(٫ك ٫٧٤ٔ ٓ٦ثأف أ٦ؿ٬ة إٌف اٷ٦ةـ كًف
ٱٕ ٥٤ثُ٧ة٣جذ ،٫ث ٨ّ ٢أٝ ٫٩ؽ قٮغ  ٫٣يف إػؿاص٭ةِ -لـا ،)5(٫ك٫٧٤ٔ ٓ٦
ثُ٧ة٣جح اٷ٦ةـ كًف ٱٕ ٥٤أف أ٦ؿ٬ة إ٣ٲٞٚ ٫ةؿ أثٮ إ٣جةسِ :لـا ،٫كٝةؿ أثٮ َة٣ت:
ٹ ِلـٱ٤ٚ .)4(¬٫ٮ ٔ ٥٤ثٞٲةـ اٷ٦ةـ كأف أ٦ؿ٬ة إ٣ٲ ٫كًف ٱُ٤ج٭ة كٹ ّ ٨أٝ ٫٩ؽ قٮغ
 ٫٣يف إػؿاص٭ة ٞٚةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓصِ :لـا¬ ،٫كٝةؿ أثٮ إ٣جةس( )1كاٛل٪ىٮر ثةٓص :إف
ّ٭ٮر اٷ٦ةـ ٤ُ٠ج٫؛ ٚٺ ِلـا.٫
( )4ٹ ٚؿؽ قٮاء ٠ةف ٕ٦ٲ ٪نة أك ٍٗل َٕ٦ل.)Í( .
( )4اٛلؿاد ٱأ٦ؿ ¬٥٬ثإػؿاص٭ة .كيف ا١٣ٮا٠ت :ٱ أػؾ٬ة  ٨٦أ٤٬٭ة كٱُصٚ٭ة يف ُ٦صٚ٭ةِٛ٣ .
ا١٣ٮا٠تٚ :إذا ٠ةف أرثةُلة ٹ ٥لؿصٮ١لة ٠ةف ٣ٸ٦ةـ أك ٍٗلق ٠ل ٫٣ ٨كٹٱح ك٣ٮ  ٨٦ص٭ح
ا٣ىٺظٲح أف ٱأػؾ٬ة ٪٦٭ ٥كٱٌٕ٭ة يف ٦ٮًٕ٭ة( .ث .)٫ْٛ٤كيف ا٘٣ٲر ٦ة ٚ :¬٫ْٛ٣إف
دٞةٔؽكا ٔ ٨إػؿاص٭ة أ٣ـ٦٭ ٥اٷ٦ةـ ذ ٟ٣ادٛة ٝنة( .ث.)٫ْٛ٤
( )2ادٛة ٝنة.
( )2كّة٬ؿ اٵز٬ةر ٹ ِلـا¬.٫
اٛلؾ٬ت ٔؽـ اٷصـاء يف ا٣ىٮردَل.
¬
()5
(ً٠ )4ل يف اٵز٬ةر.
(٬ )1ؾق اٙل١ةٱح ٔ ٨أيب إ٣جةس ْلة٦ ٙ٣ة ظ١ةق يف ا ٨٦ ٫٪ٔ ٓ٧٤٣أ ٫٩ٱنرتط يف كصٮب
اٷٔةدة ا ٥٤ٕ٣ثُ٧ة٣جح اٷ٦ةـ ،ا٤٣٭ ٥إٹ أف ٱٞةؿ٦ :ؿادق ثة ٥٤ٕ٣ثةٛلُة٣جح ا ٥٤ٕ٣ثْ٭ٮر
دٔٮة اٷ٦ةـ ادٞٛخ اٙل١ةٱذةفٗ( .ٲر).

¬ :كإذا دٛ٤خ ا٣ـ٠ةة ثٕؽ ٝجي اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ ٜلة ٞٚؽ أصـت ا٣ؽا،ٓٚ
ك٠ؾا إذا ٝجٌ٭ة اٷ٦ةـ ز ٥رد٬ة إٌف ا٣ؽا ٓٚكدٱٕح ٚذٛ٤خ ٔ٪ؽق .كإف ٝجٌ٭ة اٛلىؽؽ
ز ٥رد٬ة إٌف ا٣ؽا ٓٚكدٱٕح أك إٌف ٍٗلق ٚ٭ٮ ًة)4(٨٦؛ ٵ ٫٩ك٠ٲÉ )4(٢ثةٞ٣جي ٹ
ثةٷٱؽاع ،إٹ إذا أذف  ٫٣اٷ٦ةـ ثؾ.)2(ٟ٣
¬ :كإذا أذف اٷ٦ةـ ٣ؿب اٛلةؿ ثٞجي ز٠ةدٞٚ ٫جٌ٭ة ز ٥دٛ٤خ ٞٚؽ أصـأد ،٫ٹ
إف أذف  ٫٣اٛلىؽؽ ثؾ- ٟ٣ٵف ا٣ٮ٠ٲ ٢ٹ ٱٮٍٗ ٢٠لق -إٹ إذا أذف  ٫٣اٷ٦ةـ ثؾ.ٟ٣
¬ :كإذا دٛ٤خ ٞٚ )2(٫ٕ٦ةؿ :دٛ٤خ ثٕؽ ٦ة ٝجٌذ٭ة ،كٝةؿ اٷ٦ةـ :ثٝ ٢ج-٫٤
ٚة٣جٲ٪ح ٔىل اٛلة .)5(ٟ٣كإف ٔـٜلة اٛلة ٟ٣ثٍ٘ل إذف اٷ٦ةـ ز ٥دٛ٤خ ،أك ٖل٤٭ة إٌف
اٷ٦ةـ ٚذٛ٤خ يف اُ٣ؿٱ٠ -ٜة٩خ ٦ ٨٦ة)4(٫٣؛ ٵ١لة ثةٝٲح ٔىل  ،٫١٤٦ك٠ةف ٣لٮز
 ٫٣دؿ٠٭ة  ٫٣كإػؿاج ٍٗل٬ة.
¬ :كٹ ٱأػؾ اٛلىؽؽ ٝ٭ؿ نا إٹ ٦ة ٣لت يف ٦ؾ٬ج )1(٫ك٦ؾ٬ت إ٦ة٫٦
 ٕ٦نة ،إٹ أف ٱ٤ـ ٫٦اٷ٦ةـ ا ٢٧ٕ٣ث٧ؾ٬ج ٢٧ٔ ٫ث ٫ك٣ٮ ػة٦ ٙ٣ؾ٬ت ٛ٩ك .٫ك٦ة
أػؾق ثؿًة

أرثةث)1(٫

صةز ك٣ٮ ًف ٱٮاٜٚ

٦ؾ٬ج)1(٫

كٹ ٦ؾ٬ت إ٦ة .٫٦ك٠ؾا

ا٣ٮ٠ٲ ٢ثة٣جٲٓ كاٍ٣صاء ٹ ٱٕ ٢٧إٹ ثًل ٱكذضٲـق ٬ٮ ك٦ٮ.)40(٫٤٠
( )4ك٠ؾا ا٣ٮدٱٓ ٨١٣ ،Êٱؿصٓ ٔ٤ٲ ٫إذا أك٢ل ٫ثةٷذف كًف ٣ل ٨كٹ ٚؿط.
( )4كاػذةر يف ا٘٣ٲر أ ٫٩كٍف كأ ٫٩ٱذُصؼ ثة٣ٮٹٱح.
( )2أك ٚٮض.)Í( .
( )2أم :اٛلة.ٟ٣
( )5ٵف اٵؤ ٢ؽـ اٞ٣جي ،ك٬ٮ ٱؽٰٔ قٞٮَ٭ة ٔٛ٩ ٨كٗ( .٫ٲر).
( )4كٱـ ٰ٠ا٣جة ٍٞٚ Êٰٝإف ًف ٱٛؿط ،كإٹ ٚة.)Í( .٢١٣
( )1ث٪ةء ٔىل أ ٫٩ك٠ٲ ٢ٹ كٍف.
(٠ )1ىؽٝح ا ٨١٣ ،٢ٛ٪٣ٱُصٚ٭ة يف ٦ىةرؼ ا٣ـ٠ةةَ( .شح ُلؿاف).
( )1كٹ ٱٌٕ ٫إٹ يف ٦ىةرؼ ا٣ـ٠ةة.)Í( .
( )40كأ٦ة ا٣ىعح ٚةٕ٣ربة ث٧ؾ٬ت ا٣ٮ٠ٲٚ ٢ٲًل دذٕ ٜ٤ث ٫اٙلٞٮؽ ،كٚٲًل ٹ دذٕ ٜ٤ث ٫إ٣ربة
=

¬ :ك٤لؿـ ٔىل اٷ٦ةـ كاٛلىؽؽ ا٪٣ـكؿ ٔىل

ا٣ؿٔٲح()4

ك٣ٮ رًٮا إٹ

ٛلى٤عح ٱؿا٬ة اٷ٦ةـ .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لٮز ذ ٓ٦ ٟ٣ا٣ؿًة .ك٠ؾا ٤لؿـ ٔىل
اٙلة ٥٠ا٪٣ـكؿ كاٵ ٓ٦ ٢٠أ ٢٬كٹٱذ ،٫ك٠ؾا ا٣نة٬ؽ  ٓ٦اٛلن٭ٮد  ،٫٣كوةظت
ا٣ؽٱٗ ٓ٦ ٨ؿٱ ،٫٧إذا ٠ةف ٵص ٢ا٣ٮٹٱح أك ا٣ن٭ةدة أك اٷْ٩ةر ثة٣ؽٱ .٨كٹ
ٱٞج٤ٮف ٪٦٭٬ ٥ؽٱح( )4إٹ ٦ة ٔؿٚٮا أٓ ٫٩ص ٞلٌ نة أك  ٨٦وؽٱٜ ٜل ٥ٱٕذةد ذ٨٦ ٟ٣
ٝج ٢ا٣ٮٹٱح أك ا٣ن٭ةدة أك ا٣ؽٱٚ ،٨إف ٝجٌٮ٬ة ظٲر ٹ ّل ٢أز٧ٮا كدىؽٝٮا
ُلة( ،)2إٹ أف ٱأذف اٷ٦ةـ ٧٤٣ىؽؽ ثأػؾ٬ة ٔىل كص ٫ا٣ذٌَ٧ل ٣ىةظج٭ة ًٔل
ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ظٞٮؽ آص دٕةٌف صةز(.)2
 :ك٣لٮز كٱ١ؿÊق ً٤٣ل ٟ٣أف ٱنرتم ٦ة د ٫ٕٚإٌف اٍٞٛ٣ل( )5أك اٛلىؽؽ
اٛلأذكف  ٫٣ثة٣جٲٓ .كٝةؿ ٦ة :ٟ٣ٹ ٣لٮز.
¬ :ك٣لٮز َشاء ٦ة كصت ٚٲ ٫إٍ٣ص أك اٚل٧ف ٦ة ًف يٱٕ ٥٤أك يٱْ ٨ثٞةؤً٬ل(.)4
ث٧ؾ٬ت اٛلٮٛ٦( .٢٠ذٰ) .ك ٫٤ٕ٣أكٌف ً٠ل ٱأيت يف ا٣ٮ٠ة٣ح .كيف ا٣جٲةف يف ا٣ٮ٠ة٣ح ٦ة :٫ْٛ٣
٦كأ٣حٝ :ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إ ف ا٣ٮ٠ٲ ٢ٱٕ ٢٧ث٧ؾ٬ت ٦ٮٚ ٫٤٠ٲًل ك ٫٤٠ث ،٫كٝةؿ
ٲٯ ٚٲًل اػذ ٙ٤يف
اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ٹ ٱٕ ٢٧إٹ ٦ة ٣لٮز يف ٦ؾ٬ج٭ًل  ٕ٦نة .كٝ ٢ٕ٣ٮؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫ل ¬
وعذ ،٫كٝٮؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل ٚٲًل اػذ ٙ٤يف صٮازق( .ثٲةف ث.)٫ْٛ٤
٠ة٩ٮا ٱك٧٤ٮف ا٣ـ٠ةة َٮٔ نة ،كإٹ ٚٺ ػٺؼ يف صٮاز ا٪٣ـكؿ ٔ٤ٲ٭.٥
¬
( )4إذا
(ٝ )4ةؿ يف ا٣ـ٬ٮرٚ :إف ٠ةف¬ ز٧ح ػى٧ح ٚٺ إم١ةؿ يف كصٮب اٹ٦ذ٪ةع ،كإف ًف ٱ ٨١ز٧ح ػى٧ح
ٚإف ٠ة٩خ ٔة٦ح  ٫٣كٵ٦سة ٫٣أك ٠ةف ٕ٦ذةدان ٣ؾٝ ٫٪٦ ٟ٣ج ٢د٤ٞٲؽق اٌٞ٣ةء صةز ،كإٹ ًف ٣لـ.
( )2يف (ب) :ككصت أف ٱذىؽٝٮا ُلة.
(*) إذا ٠ةف¬ إ٣ٮض ٧ٌ٦ؿ نا ،كإف ٠ةف ٍ٦صكَ نة[ ]4رد٬ة ٣ىةظج٭ة.
(*) أك دؿد إٌف ثٲخ اٛلةؿ.)Í( .
( )2ظٲر ٹ ٱٮرث ا٣ذ٭٧ح ،كإٹ ًف ٣لـ.)Í( .
( )5ٵف اٍٞٛ٣ل ٤لةثٲ( .٫ز٬ٮر).
( )4أك ا٣ذجف ثٕؽ ّل ٜٞا٣ٮصٮب ٔ٤ٲ٫؛ ٵف اٵؤ ٢ؽـ اٷػؿاج .ٹ ٣ٮ ا٣ذجف ٔ٤ٲ٢٬ ٫
ٔ٤ٲ ٫كاصت أـ ٹ ٚٺ ٨لء.)Í( .
-------------------------

[ ]4كاٍ٣صط أف ٱٞٮؿٔ :ىل أف دكٍ ٍٞف ٠ؾا.
=

ا٣جةآ()4

كإذا امرتل ٦ة ثٞٲة ٚٲ ٫أػؾً٬ل اٛلىؽؽ  ٫٪٦كرصٓ ٬ٮ ٔىل
ثعىذ٭ًل( ٨٦ )4ا٣س ،٨٧كإف دٕٚ٭ًل اٛلنرتم إٌف اٍٞٛ٣ل ثؿئ ٬ٮ( )2ٹ ا٣جةآ¬ٝ ،ةؿ
اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ك ٫٣ا٣ؿصٮع ٔ٤ٲ ،)2(٫كٝةؿ اٹقذةذ ¬:ٹ ٱؿصٓ ٔ٤ٲ ،٫إٹ إذا
أذف  ٫٣ثؿٱة  ٕ٦نة كرصٓ ٔ٤ٲ .٫كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ٨لء ٔىل
اٛلنرتم ،ثٔ ٢ىل ا٣جةآ(٪٤ٝ .)5ةٚ :إف ٠ةف ٦ة امرتاق ٝؽ د٧٤٤ٚ ٫ٕ٦ ٙ٤ىؽ¬ؽ
ُ٦ة٣جح  ٨٦مةء  ٨٦ا٣جةآ كاٛلنرتم ثةًٌ٣لف ،كدٌ٧ٲ٤٣ ٫٪جةآ أكٌف( ،)4كإف ً٨٧

(*) كأ٦ة ٦ة ٠ةف ز٠ةد ٫رثٓ إٍ٣ص  ٨٦اٞ٪٣ٮد ك٩عٮ٬ة أك اٵٕ٩ةـ ا٣كةا٧ح ٚإ٣ ٫٩لٮز َشاء
ا٘ل٧ٲٓ كإف ًف ٱـؾ؛ ٵف ا٣ـ٠ةة ٹ ِلت ٚٲ ٨٦ ٫إَ٣ل( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة)ٝ .ةؿ اٛلٛذٰ:
ث ٢ك٠ؾا¬ قةاؿ اٵ٦ٮاؿ .ك٦س ٫٤يف ا٘٣ٲر كاٛلٕٲةر كاٙلًلَٰ كٔة٦ؿ؛ ٵ١لة ِلت يف إَ٣ل
ٚٺ ٚؿؽ .ك(.)Í
( )4ٹ ٥ل٤ٮ :إ٦ة أف ٱ١ٮف اٛلجٲٓ ا٘لـء اٛلذَٕل أك ٍٗلق ،إف ٠ةف ٍٗلق وط ا٣جٲٓ ث ٢١ظةؿ ،كإف
٠ةف ا٘لـء اٛلذَٕل ٚإف ٠ة٩خ إَ٣ل ثةٝٲح أػؾ٬ة اٛلىؽؽ ٠ل ٫ٕ٦ ٰ٬ ٨ثةإ نة أك ٦نرتٱ نة ،كإف ٝؽ
دٛ٤خ إَ٣ل  ٫٤ٚاٚلٲةر ثَل ا٣ؿصٮع ٔىل ا٣جةآ أك اٛلنرتمٚ ،إف رصٓ ثة٣س٠ ٨٧ةف إصةزة ٤٣جٲٓ،
كإف رصٓ ثةٞ٣ٲ٧ح ػٍلٚ ،إف رصٓ ٔىل ا٣جةآ ك٠ةف ٝؿار اًٌ٣لف ٔ٤ٲ -٫ك٬ٮ ظٲر ٱ١ٮف
اٛلنرتم ٍٗل ٔةًف كد ٙ٤ثٍ٘ل ص٪ةٱح كٹ دٛؿٱًٍ -ف ٱؿصٓ ا٣جةآ ٔىل اٛلنرتم ثيشء ،كإف ٠ةف
ٝؿار اًٌ٣لف ٔىل اٛلنرتم ٚإف ٠ةف ٝجٝ ٢جي ا٣س ٨٧رصٓ ا٣جةآ ٔ٤ٲ ٫ثًل أػؾ  ٫٪٦اٛلىؽؽ،
كإف ٠ةف ثٕؽ ٝجي ا٣سٚ ٨٧إف ٠ة٩خ اٞ٣ٲ٧ح  ٨٦ص٪ف ا٣س ٨٧كاقذٮٱة دكةُٝة أك دؿادا ا٣ـااؽ،
كإف ٠ة٩خ اٞ٣ٲ٧ح ٍٗ ٨٦ل ص٪ف ا٣س ٨٧دؿادا .كإف رصٓ ٔىل اٛلنرتم ٚإف ٠ةف ٝؿار اًٌ٣لف
ٔ٤ٲً ٫ف ٱؿصٓ ٔىل ا٣جةآ إٹ ثة٣س ،٨٧كإف ٠ةف ٝؿار اًٌ٣لف ٔىل ا٣جةآ رصٓ ثة٣س ٨٧أك ثًل رصٓ
ٔ٤ٲ ٫اٛلىؽؽ ،ك٬ؾا ّلىٲ٬ ٢ؾق اٛلكأ٣ح.)Í( .
( )4أم :اٚل٧ف أك إٍ٣ص.
( )2كإً٩ل ثؿئ ٪٬ة ٔىل ٝٮؿ اٵقذةذ ٵف ا٣جةآ ٝؽ ق٤ٔ ٫ُ٤ٲ ٫ثأػؾ ز.)Í( .٫٪٧
(٤ٝ )2خ :ك٬ؾا أٝٮل ظٲر ٹ إ٦ةـٗ( .ٲر) .ٵف  ٫٣كٹٱح ٔىل ثؿاءة ذ٦ذ٫؛ ٤ٚٲف ٦ذٕؽٱ نة ثةُ٣صؼ.
( )5ٵ١ل٣ ٥لٲـكف إػؿاج اٞ٣ٲ٧ح  ٓ٦كصٮد إَ٣ل .ك ِٛ٣ا٣جكذةف :كظضح زٱؽ كا٪٣ةرص كأيب
ظ٪ٲٛح أ١لة د٪ذ ٨ٔ ٢ٞإَ٣ل ثةٹػذٲةر ،كإذا ثةع ٞٚؽ اػذةر ا٣جؽؿ ٔ ٨إَ٣ل.
( )4كذٛ١٣ ٟ٣ةٱح ا٣رتاصٓ( .ثكذةف).

اٛلنرتم رصٓ ٔىل ا٣جةآ Éثعىذ٭ًل( ٨٦ )4ا٣س ٞ٤ُ٦ ٨٧نة( ،)4كثًل ٗؿـ ٧٤٣ىؽؽ إف
ص٭ ٢ذ )2(ٟ٣ك٠ةف د ٫ٛ٤ثٍ٘ل ص٪ةٱح .٫٪٦
¬َ ٨٦ :شل ٦ة ٣لت ٚٲ ٫إٍ٣ص ٠ ٨٦ةٚؿ ،أك ٦ة ٣لت ٚٲ ٫إٍ٣ص أك
اٚل٧ف ٔ٪ؽق ٹ ٔ٪ؽ ا٣جةآٚ -ٺ ٨لء ٔ٤ٲ ،٫ذ٠ؿق يف ا٣ـ٬Êٮر( ،)2ػٺؼ اٞ٣ة٬ل
زٱؽ كأيب ِ٦ص(ٚ .)5إف ٠ةف ا٣جةآ ٱٕذٞؽ ا٣ٮصٮب كاٛلنرتم ٹ ٱٕذٞؽق  ٰٛٚذٟ٣
دؿدد ،ك ٢ٕ٣ا٣ذعؿٱ ٥أرصط¬؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ ٫١٤٧اٛلنرتم(.)4
¬ :كإذا ًف ٱ ٨١إ٦ةـ(ٚ )1ٮٹٱح رصؼ ا٣ـ٠ٮات ك٩عٮ٬ة إٌف أرثةُلة(.)1
ك٩ؽب إػؿاص٭ة يف ث٤ؽ اٛلةؿ ،ك٠ؿق ٣ٸ٦ةـ كً٤٣ل ٟ٣إػؿاص٭ة إٌف ٍٗل أ٢٬
ا٣ج٤ؽ( ٓ٦ )1كصٮد اٛلكذعٚ ٜٲ٭ة إٹ ٘٣ؿض أ٠ ،)40(٢ٌٚؾم رظ ٥أك ُ٣ة٣ت
( )4أم :اٚل٧ف كإٍ٣ص.
( )4قٮاء ص٭ ٢أـ ٔ.٥٤
( )2ٱٕ :ٰ٪ص٭٠ ٢ٮف ا٣ـ٠ةة ٚٲ .٫ك١٬ؾا إذا اػذٛ٤خ اٞ٣ٲ٧ح كا٣سٍٚ ٨٧لصٓ ثةٕ٣ٮض ،كٹ
ٱٞةؿ :إ ٫٩د٦ ٨٦ ٙ٤ة٫٣؛ ٵٗ ٫٩ؿـ ٙل ٫ٞثكجج.٫
(ٝ )2ةؿ ٚٲ :٫ٵف ا١٣ةٚؿ ٹ ِلت ٔ٤ٲ٫؛ ١٣ٮ١لة ٝؿثحً٠ ،ل ٝة٣ٮا ٚٲَ ٨٧شل إ٣جؽ  ٨٦ا١٣ةٚؿ
ٱٮـ اُٛ٣ؿ :إف اُٛ٣ؿة ٔىل اٛلنرتم؛ ٵ١لة ٍٗل كاصجح ٔىل ا٣جةآ كإف ٠ةف ٕ٦ةٝج نة ٔىل
ا٣ٮاصجةت( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٞٚ )5ةٹ٣ :لت ،أذجةر نا ٛلؾ٬ج( .٫ثكذةف).
( )4كاْ٣ة٬ؿ أ ٫٩ٱ ٫١٤٧أذجةر نا ث٧ؾ٬ج٫؛ ٵف ا٣جةآ ٹ ٱ٤ـ ٫٦ا ٢٧ٕ٣ث٧ؾ٬ت ٛ٩ك ٫يف اٙل٢
كاٙلؿ٦ح ،ك٠ؾا اٛلنرتمً٠ ،ل يف اػذٺؼ ا٣ىةرؼ كاٛلُصكؼ إ٣ٲ( .٫مة.)ٰ٦
( )1أك ٠ةف رب اٛلةؿ يف ٍٗل كٹٱذ.٫ا٬ػ إ٣ربة ثج٤ؽ اٛلةؿ.)Í( .
(*) أك ًف ٱُ٤ت.)Í( .
( )1يف ٍٗل¬ اٛلؤ ٙ٣كإ٣ة ٢٦كقجٲ ٢آص٬( .ؽاٱح) .كاٍ٘٣ل  ٥٬اٚل٧كح¬ اٵو٪ةؼ .ك:٥٬
اٞٛ٣ؿاء كاث ٨ا٣كجٲ ٢كاٛلكةَ٠ل كا٘٣ةرـ كيف ا٣ؿٝةب .كدؿؾ ا٣جةَٝل؛ ٵف اقذعٞةٝ٭٥
٦ذٮٔ ٙٝىل كصٮد اٷ٦ةـ٠ ،ؾا ذ٠ؿق ٤لٲٯ يف اٛلض٧ٮع.
( )1كذ ٟ٣ٵ١ل ٥أػه؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أ٦ؿت أف آػؾ٬ة  ٨٦أٗ٪ٲةا ٥١كأرد٬ة يف
ٞٚؿااٝ .))٥١ةؿ  :#ك٬ؾا اٚلُةب كإف ٠ةف مة٦ٺن ٵ ٢٬ا٣ج٤ؽ كٍٗلٚ ٥٬٭ ٥أػه
ث ٫كأظ ٜثذ٪ةكٜ ٫٣ل .٥كٔ ٨٦(( :÷ ٫٪ا٩ذٟ ٨٦ ٢ٞلٺؼ ٔنٍلد ٫إٌف ٍٗل ٟلٺؼ
ٔنٍلدٍٕٚ ٫صق كوؽٝذ ٫يف ٟلٺؼ ٔنٍلد ))..٫إ٣غ( .ثكذةف).
(٤ٚ )40ٮ دٛ٤خ يف اُ٣ؿٱٞٚ ٜةؿ¬ اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ا٣ؽكارم :ٹ ٱٌ ٨٧ز٠ةة ا٣ذة ،ٙ٣كٱٌ٨٧
=

ٔ ،٥٤أك ٛل٬ ٨ٮ أمؽ ظةصح.
 ٨٦ :أػؿج اٚل٧ف ٔ ٨إٍ٣ص أك إٍ٣ص ٔ ٨رثٓ إٍ٣ص( )4أك ٔ ٨ا٣ـ٠ةة
أصـأق ذ ،)4(Êٟ٣ػٺؼ اٵٍ٦ل اٛلؤٱؽ

كاٞٛ٣ٲ)2(٫

ٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف .ك ٨٦أػؿج

اٚل٧ف ٚٲًل ٣لت ٚٲ ٫إٍ٣ص أك أػؿج إٍ٣ص ًٔل ٣لت ٚٲ ٫رثٓ إٍ٣ص ّ ٪نة  ٫٪٦أ٫٩
ا٣ٮاصت ًف ٣لـق¬()2؛ ٕ٣ؽـ ا٪٣ٲح ًٔل كصت ٔ٤ٲ ،٫ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كٹ ٱؿصٓ¬ ثًل د٫ٕٚ
إٌف اٍٞٛ٣ل ،ث ٢إٌف اٛلىؽؽ .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إ٣ ٫٩لـٱٝ ٫ؽر ا٣ٮاصت ،كٱؿصٓ
ثة٣ـااؽ  ٞ٤ُ٦نة( .)5كٱذٞٛٮف ظٲر اٛلؼؿج كٍف وٍ٘ل أك ٩عٮق أ ٫٩ٱؿصٓ¬.
 ٨٦ :د ٓٚز٠ةد ٫إٌف ٍٞٚل ٔىل أف ٱؿد٬ة  ٫٣أك إٌف ك٣ؽق أك إٌف ٗ ٰ٪أك
٬ةمً )4(ٰ٧ف ِلـ¬ق ،كٱؿد٬ة  ،)1(٫٣كإف دٮاَٲة ٔىل ذٝ ٟ٣ج ٢ا٣ؽ ٓٚأك أً٧ؿق ا٣ؽآٚ
ز٠ةة ا٣جة .ٰٝكٹ ٱٞةؿ :إ٦ ٫٩ذٕؽ ث٤ٞ٪٭ة كإػؿاص٭ة  ٨٦ث٤ؽ اٛلةؿ؛ ٵف اٍ٣صع ٝؽ أذف .٫٣
ك٦س ٨ٔ ٫٤اٛلٛذٰ كَشح اث ٨راكع .كٝٲ٬ :٢ؾا إً٩ل ٬ٮ ٔؾر يف صٮاز ا٣ذأػٍل ،ٹ يف اًٌ٣لف
ٚٲٌ ٨٧ا٢١٣؛ إذ ٝؽ ٓل ٨٦ ٨١اٵداء.
( ٫٧٤ٔ ٓ٦ )4ثأ ٫٩أ٠سؿ  ٨٦ا٣ٮاصت.)Í( .
(*) كًف ٱٕذٞؽ ثأف ا٣ـااؽ كاصت.)Í( .
(ٝ )4ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٬ٮ ٱٞةؿ :إ٣ ٫٩ٮ أػؿج أ٠سؿ ً٦ل ٣لت ٔ٤ٲ ٫ث٪ٲح ا٣ٮاصت ٠ةف رثة،
ٚٲىٍل ً٠ل ٣ٮ أػؿج قذح ٔٗ ٨لكح( .رٱةض).
(*) ك٠ةف ا٣ـااؽ¬  ٛ٩ن
ٺ ،كٹ ٱِص اػذٺط اٛ٣ؿض ثةً٠ ٢ٛ٪٣ل ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر ،ك٬ٮ ٛ٦٭ٮـ
اٵز٬ةر.
( )2ظضذ٭ ٥أف اػذٺط اٛ٣ؿض ثة ٢ٛ٪٣ٱجُ ٢اٛ٣ؿضً٠ ،ل ٣ٮ امرتؾ يف اٜلؽم ٛ٦رتض
ك٦ذ٪٤ٝ .٢ٛ٪ة :ا٘ل٧ٲٓ ز٠ةة ،ثؼٺؼ ا٪٣كٚ ٟ٭ٮ ٱذٕ ٜ٤ثة٣ؾثط ك٬ٮ ٹ ٱذضـأ ثٌٕٚ ٫ؿً نة
كثٌٕٛ٩ ٫ٺن ٓ٦ ،أ ف اٛلؤٱؽ ثةٓص ٣لٲـ ذ ٟ٣يف اٜلؽم( .ثكذةف) .كأ٦ة ا٘٣ك٤٣ ٢ض٪ةثح
كا٘لٕ٧ح ٟ ٫٤ٕ٤ٚلىٮص ثةٷصًلع.
( )2أ٦ة يف ٬ؾا اُ٣ؿؼ ٚةٛلؽٚٮع ز٠ةة؛ ٵٝ ٫٩ؽ ٩ٮا٬ة ،كٝؽ رصح ث ٫يف ا٘٣ٲر .كاٛلؼذةر ا٣جٲةف.
( )5قٮاء د ٓٚإٌف اٍٞٛ٣ل أك إٌف اٛلىؽؽ.
(ٚ ،ٰ٪ٗ )4أ٦ة اٜلةم ٰ٧اٍٞٛ٣ل ٚإ٣ ٫٩لٮز ا٣ذعٲ ،٫٣ ٢ك ٨٦ ٰ٬وٮر ٗة٣ج نة يف اٵز٬ةر.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵ ٫٩إذا ٝةرف ا٣ؽ ِٛ٣ ٓٚاٍ٣صط  ٓ٪٦اٛلٟ٤؛ ٛ٣كةد ا٣ذ٤٧ٲ ،ٟك٬ؾا كٚةؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

يف ٛ٩كٞٚ ٫ةؿ ا٪٣ةرص كأثٮ َة٣ت كا٣ؽأٰ :ٹ ٣لٮز¬ كٹ ٣لـئ( )4كٱؤدثةف ظٲر
دٮاَٲة ٔ٤ٲ ،٫كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص٣ :لـم كٱ١ؿقٝ .ةؿ أثٮ ِ٦ص :ٱٕ٠ ٰ٪ؿا٬ح ظْؿ .كإذا
ردق ٔىل ٬ؾا اٞ٣ٮؿ ٚإف ٠ةف ثةػذٲةرق صةز ،كإف ردق ٍٗل ٟلذةر ،ثٛ ٢لة ٱٕؿؼ أ ٫٩ٹ
ٱذ ٫٣ ٥أػؾق ٣ٮ أرادق ًف ٱىط ردق ك٠ةف ثةٝٲ نة ٔىل ٚ .)4(٫١٤٦إف ٠ةف اٛلٌ٧ؿ ٤٣ؿد ٬ٮ
اٞ٣ةثي كظؽق صةز ذ ،¬ٟ٣ك٠ؾا إذا ٠ةف ا٣ؽا ٓٚك٠ٲٺن ٍ٘٣لق ثةٷػؿاج ٚٺ ظٛ ٥١لةÊ
أً٧ؿق()2؛ ٵف ا٪٣ٲح ٩ٲح اٛلٮ.٢٠
 ٫٣ ٨٦ :دٱٔ ٨ىل ٍٞٚل ٚٮ٬ج ٫٣ ٫أك أثؿأق  ٫٪٦ث٪ٲح ا٣ـ٠ةة وعخ اٜلجح
كا٣رباء( )2كٹ ٣لـٱ٫؛ ٵف ا٣ؽٱٕ٦ ٨ؽكـ( ،)5ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛحٚ .إف أ٦ؿق ثأف ٱٞجٌ٫
( )4كٱْ٪ؿ ٦ة ٱ١ٮف ظ ٫٧١يف ٱؽ اٍٞٛ٣ل؟ يف ثٕي اٙلٮا٨ل٠ :ة٘٣ىت يف ٕلٲٓ كصٮ .٫٬كاٵكٌف
أف ٱٞةؿ :إف ٠ةف ا٣ىةرؼ ٔةٛل نة ثٕؽـ اٷصـاء ،ك٬ٮ ً٦ل ٹ ٣لت ٔ ٨٦ٲ ،٫٪أك  ٫٪٦كًف ٱذَٕل
٤٣ـ٠ةة٠ -ةف إثةظح ٱؿصٓ ُلة  ٨٦ا٣جٞةء ٹ  ٓ٦ا٣ذ ،ٙ٤كإف ٠ةف ا٣ؽا ٓٚصة٬ٺن ٠ةف ٠ة٘٣ىت يف
ٕلٲٓ كصٮ ٫٬إٹ يف إز ٥اٞ٣ةثيٚ ،ٺ ٱأز ٥إٹ ظٲر ٔ ٥٤أف ا٣ؽا ٓٚصة .٢٬كإف ٠ةف ا٘لـء
إ٣ةَش كصت ا٣ؿد  ٞ٤ُ٦نةٚ ،ٲٌ ٓ٦ ٨٧ا٣ذ٬ ،ٙ٤ؾا كآص أٔ.)Í( .٥٤
(*) كذ ٟ٣ٵ ٫٩ٱذٮوُ ٢لؾق اٙلٲ٤ح إٌف ٟلةٛ٣ح ٞ٦ىٮد اٍ٣صع ،ك٬ٮ دىٲٍل٬ة إٌف ا ٰ٪٘٣أك
اٜلةمٚ ،ٰ٧أمج ٫ا٣ذٮو ٢إٌف ا٣ؿثة ،ك ٨٦زٝ ٥ة٣ٮا :ٱؤدثةفٝ .ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ك٬ٮ دٮو٢
إٌف ٞلْٮر ،ك٦ة  ٨٦أظؽ إٹ ك٬ٮ ٣لؽ  ٨٦ٱٞجي ( .٫٣ثكذةف).
( )4أم :اٍٞٛ٣ل .ك٬ؾا ٔىل ٠ٺـ اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كأ٦ة ٔىل اٞ٣ٮؿ اٵكؿ -ك٬ٮ اٛلؾ٬تٚ -٭ٮ ثةؽ
ٔىل  ٟ٤٦ا٣ىةرؼ.
( )2ك٠ؾا ٦ة َشَ( .٫ز٬ٮر).)Í( .
( )2كٚٲْ٩ ٫ؿ¬؛ ٵف اٷثؿاء يف ٞ٦ةث٤ح اٷصـاء ،كًف ٣لـق ،إٹ أف ٱربأ ٫ةٛل نة ثٕؽـ اٷصـاء وط
ا٣رباء .ك٦س ٨ٔ ٫٤ثٲةف ظسٲر .ك ِٛ٣ظةمٲح :ٱْ٪ؿ يف وعح اٜلجح كا٣رباء ،كقٲأيت يف ثةب
اٷثؿاء أف ا٣رباء ٹ ٱىط؛ ٣ذٕؾر إ٣ٮض ،ك٬ٮ اٷصـاء.)Í( .
(٬ )5ؾا ا٣ذٕ٤ٲ ٢ذ٠ؿق يف ا٣ـٱةدات ،كٔ ٢٤يف اٍ٣صح ثٮصٮق زٺزح:
اٵكؿ :أف ا٣ؽٱ٩ ٨ةٝه ٚٺ ٣لـئ ٔ ٨ا١٣ة٠ ،٢٦ة٣ؿدمء ٔ ٨ا٘لٲؽٝ .ةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط٤ٚ :ٮ أػؿج دٱ ٨ٔ ٨دٱ ٨أصـأ.
ا٣سةٌل :أف ا٣ـ٠ةة دٕ ٜ٤ثةَٕ٣ل ا٣ذٰ يف ٱؽق ك٬ٮ أػؿج ٍٗ ٨٦ل٬ة.
=

ٛ٩ ٨٦ ٫٣ك ٨ٔ ٫دٱ ٫٪ز ٥ٱُص ٫ٚيف ٛ٩ك ٨ٔ ٫ز٠ةد ٫وط ذ .)4(Êٟ٣ك٠ؾا ٣ٮ ك٢٠
اٍٞٛ٣ل ا ٰ٪٘٣ثأف ٱٞجي  ٫٣ز٠ةد ٫ز٥

ٱٞجٌ٭ة()4

ٔ ٨دٱ ٫٪وط ذ .)2(Êٟ٣كٔ٪ؽ

ا٪٣ةرص كأيب إ٣جةس كا٣نة ٰٕٚأ ٫٩ٹ ٱىط أف ٱ١ٮف ا٣ٮاظؽ ٟلؿص نة كٝةثٌ نة.
 :ك٦ة أػؾق ا٧٤ْ٣ح  ٨٦ا٣ٮاصجةت ٚربًة أرثةث٣ ٫لـ٦ل ٥إذا ٩ٮكق¬
ككًٕ ٫اٞ٣ةثي يف ٦كذع ،)2(٫ٞكثٍ٘ل رًة ٥٬ٹ ٣لـ٦ل ٞ٤ُ٦ ¬٥نة( .)5كٝةؿ
ا٣جةٝؿ كأٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ :إ٣ ٫٩لـا٭ )4(٥إٹ ٦ة أػؾق ا٣ج٘ةة( .)1كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص:
٣لـا٭ ٥إذا كًٕٮق يف ٦كذع.٫ٞ
¬ :ك٣ٮٍف ا٣ٲذٲ )1(٥أف ٱٌٓ ز٠ةة ٛ٩ك ٫يف ا٣ٲذٲ ،٥ثأف ٱٞجٌ٭ة  ،)1(٫٣أك
ا٣سة٣ر :أف ا٣ذ٤٧ٲٞٛ٤٣ ٟؿاء َشط ،كَ ٨٦شَ٭ة اٞ٣جي( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كا٣ىعٲط
ػٺؼ ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ؛ ٤ٕ٤٣ذَل اٛلؾ٠ٮردَل.
قذةذ :ٹ ثؽ ٝ ٨٦جٌَل :اٵكؿ ٛلٮ،٫٤٠
(ٝ )4ةؿ أثٮ ِ٦ص :كٱٛ١ٲٝ ٫جي كاظؽ ،كٝةؿ اٵ ¬
كا٣سةٌل ( .٫٣ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )4كٹ ثؽ  ٨٦اٷًةٚح  ْٛ٣نةَ( .شح أزًلر).
( )2كٹ ثؽ ٝ ٨٦جٌَل.)Í( .
( )2كٱ١ٮف اْ٣ةًف ك٠ٲٺن ،ٱٕ ٰ٪إذا ٔ ٥٤ثأ ٫٩ك٠ٲ.)Í( .٢
(*) كٔ ٥٤اٛلة¬ ٟ٣ثٮًٕ ٫يف ٦كذع.٫ٞ
()5ٱٕ ٰ٪قٮ اء ٠ة٩ٮا ث٘ةة أك ٍٗل ،٥٬كًٕٮق يف ٦كذع ٫ٞأـ ٹ ،كذ ٟ٣ٵ ٫٩أػؾ٬ة  ٨٦ٹ
َ
ذ
ُ َ
اىـالٍِ َ
يّ124ص [ا٣جٞؿة]( .ثكذةف).
كٹٱح ٫٣؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفْ :صَل َحَِال خ ْٓدِي
ِ
( )4إذا ٩ٮاق ككًٕ ٫اٞ٣ةثي يف ٦ٮًٕ( .٫دٱجةج ،كرٱةض ،كوٕٲرتم).
( )1كٝٮؿ ا٣جةٝؿ كأٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ ركاق يف ا٣ذٞؿٱؿ٪٤ٝ .ة :ٹ ٚؿؽ ثَل ا٣ج٘ةة كٍٗل .٥٬كٝةؿ
ا٣نة :ٰٕٚإ١لة ِلـم؛ ٵ١لة ًف دـؿ دؤػؾ ٠ؾ ٟ٣كٹ دٕةد٪٤ٝ .ة٣ :ٲف إصًلٔ نة وعٲع نة.
ٝةؿ :إف أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦لً #ف ٱٕ ٥٤أ ٫٩ز٪ٯ ٔىل  ٨٦أُٔٯ اٚلٮارج٪٤ٝ .ةٕ٣ :ؾر أك ٦ى٤عح؛
إذ ٹ دُصٱط ثةٷصـاءٝ .ةؿ يف ا٣رب٬ةفٕٚ :ىل ٬ؾا  ٨٦أُٔة ٓ٦ ٥٬ص٭ ٫٤كأذٞةدق
٤٣ؼٺص ٚٺ إٔةدة ٔ٤ٲ٫؛ ٤٣ؼٺؼ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )1كاٛلض٪ٮف.)Í( .
كاٵٝؿب أ ٫٩ٱٛ١ٲ٫
¬
( )1ك ٢٬ٱٛ١ٲٝ ٫جي كاظؽ أك ٹ ثؽ ٝ ٨٦جٌَل؟ ٝٲٚ :٢ٲ ٫اٚلٺؼ اٛلذٞؽـ.
ٝجي كاظؽ ٬ة٪٬ة ٔ٪ؽ ا٘ل٧ٲٓ؛ ٵ ٫٩ٱٞجي ٛ٩ ٨٦ك٤٣ ٫ٲذٲ ٥ث٪ٲح ا٣ـ٠ةة ،كآص أٔ( .٥٤وٕٲرتم).

ثأف ٱٞٛ٪٭ة ٔ٤ٲ )4(٫أك ثأف ٱنرتم ُ ٫٣لة مٲب نة ٓ٦ ،ظىٮؿ ا٪٣ٲح¬  .٫٪٦ك٠ؾا ٚٲ٨٧
 ٫٣كٹٱح ٔىل ٦كضؽ أك ٪٦٭ ٢أك َؿٱ٦ ٜكجَ٤ل  ٫٤ٚكًٓ ز٠ةدٚ ٫ٲ١٬ ،)4(٫ؾا
ٔىل ٝٮؿ¬ اٜلةدم ،ك٠ؾا ٔ٪ؽق ٣لٮز Éأف ٱٕ٧ؿ ثـ٠ةد٦ ٫كضؽ نا أك َؿٱ ٞنة ٦كج٤ح ،أك
٤لٛؿ ُلة ثبؿان أك ٩عٮق ٤٣كجٲ.)2(٢
ٝ ٨٦ :ؽـ ٌ٣ٲ ٫ٛمٲب نة ٱأ ٫٤٠ك٩ٮاق ٔ ٨ز٠ةد ٫أك ٔ٧٤ْ٦ ٨ذ ٫أصـاق إذا
٩ٮل ٓل٤ٲ ٫١إٱةق  ٫٤٠أك ٝؽر ٦ة ٱأٚ ،٫٪٦ ٢٠ٲ١ٮف ا٣جةٔ ٨١٣ ،٫٣ ٰٝىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ
ثةٓص  ٞ٤ُ٦نة( ،)2كٔىل ٝٮؿ اٜلةدم إذا ٠ةف ٦ة إََٔٔ ٨٦ ٫٧ل ٦ة كصت( )5أك ٨٦
ص٪ك ٫ثٕؽ د ،٫ٛ٤ك٬ؾا ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٭ةف ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٔيل ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق:¬ٙ
إف ٩ٲح ا٣ذ٤٧ٲ ٟٹ ظٜ ٥١لة ٪٬ة()4؛ ٚٺ ٣لـٱ .٫كإف ًف ٱ٪ٮ ٓل٤ٲ ٟاٌ٣ٲ ،ٙث٢
كًٕٜ ٫ل ٥إثةظح ك٩ٮاق ٔ ٨ا٣ـ٠ةة ٛٚٲٝ ٫ٮٹف ٔىل ٦ؾ٬ت اٜلةدمٝ :ٲ:٢
٣لـٱ)1(٫؛ ٵ ٫٩ٹ ٱٕذرب ا٣ذ٤٧ٲٚ ٟٲ٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ٹ ٣لـا¬)1(٫؛
ٵ ٫٩ٱٕذرب ا٣ذ٤٧ٲٚ ٟٲ ٨٧ٱذ .ٟ٤٧كأ٦ة ٔىل ٝٮؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص ٚٲضـٱ ٫يف اٛلْ٧٤ح ،ٹ
يف ا٣ـ٠ةة؛ ٵ ٫٩ٱٕذرب ٚٲ٭ة ا٣ذ٤٧ٲ.ٟ
( )4ثٕؽ ٝجٌ٭¬ة ٝ ٫٣ج ٢اٹقذ٭ٺؾ ،أك ثٕؽق ٔ٪ؽ ٣ ٨٦لٲـ اٞ٣ٲ٧ح.
( )4ثأف ٱٞجٌ٭ة  ٫٣أك ٱٞٛ٪٭ة يف ٦ىةٙل[ ٫ثٕؽ اٞ٣جي ً٠ل يف ا٣ٲذٲ ])Í( .٥أك ٱنرتم ُ ٫٣لة
مٲب نة.)Í( .
( )2ك٬ؾا ٪ٗ ٓ٦ٯ اٛلىةرؼ ً٠ل دٞؽـ.ا٬ػ ث ٢اٞٛ٣ؿاء¬  ٍٞٚيف ا٣ج٤ؽ¬ ك٦ٲ٤٭ة .كا٪٘٣ٯ ٬ٮ
اٛ١٣ةٱح  ،ٍٞٚٹ ا٪٣ىةب ً٠ل دٞؽـ.
( )2قٮاء ٠ةف َٔ ٨٦ل ا٣ٮاصت أك ٍٗ ٨٦لق؛ ٘لٮاز إػؿاج اٞ٣ٲ٧ح ٔ٪ؽق( .ثكذةف).
( )5كذ٠ ٟ٣ة٪ٕ٣ت كا٣ـثٲت كا٣ذ٧ؿ( .ثكذةف).
أ ٫٩ٹ ثؽ  ِٛ٣ ٨٦ا٣ذ٤٧ٲ ٟأك اٷػجةرٚ ،أ٦ة ا٪٣ٲح كظؽ٬ة ٚٺ د ٰٛ١يف وٮرة
( )4ٱٕÊ :ٰ٪
اٷثةظح .كٔ٪ؽ اٞٛ٣ٲ٭َل ٤لٲٯ ا٣جعٲجط كٔيل أف ٩ٲح ا٣ذ٤٧ٲ ٟيف وٮرة اٷثةظح د.ٰٛ١
(ٝ )1ة٠ ٫٣سٍل  ٨٦اٛلؾا٠ؿٱ ،٨ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر.
( )1كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣كٹ اٷثؿاء كاٷًةٚح ث٪ٲذ٭ة.

¬ ٥٤ٔ ٨٦ :أك ّ ٨أف ٦ٮرزح ٠ةف ٹ ٥لؿج ا٣ـ٠ةة أك اٛلْةًف أك ٩عٮ ذٟ٣
٣ـ ٫٦إػؿاج ٦ة ّ٤ٔ ٫٪ٲ ٨٦ ٫دؿ٠ذ ،)4(٫ك٣ٮ ٔؿؼ ذ ٟ٣ثٕي ا٣ٮرزح دكف ثٕي
٣ــ إ٣ةرؼ اٵ ٨٦ ٢ٝÉظىذ ٨٦ ٫ا٣ـ٠ةة أك ٩عٮ٬ة أك ظىذ ٨٦ ٫ا٣رت٠ح(.)4
٦ ٨٦ :ةت ك٦ ٫٣ةؿ كٔ٤ٲ ٫ز٠ةة أك

٩عٮ٬ة()2

أ٦ ٨٦ ٢ٝةٚ ٫٣أػؿج

ا٣ٮارث ٝؽر ا٣ـااؽ  ٨٦اٛلةؿ ٔ ٨ز٠ةة ٛ٩ك )2(٫أصـأق¬ٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف:
إػؿاج ا٣جة ٨ٔ ٰٝاٛلٲخ( ،)5كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٱنرتط ذ.)4(ٟ٣
Ê
ثٍصط
كإف أػؿج  ٢٠اٛلةؿ ٔ ٨ز٠ةة ٛ٩ك ٫أك ٧٤ْ٦ذ ٫أك ٩عٮ٬ة( )1أصـأ ا٣ٮارث ٝؽر ا٣ـااؽ¬
 ،)1(ٍٞٚكأ٦ة ٝؽر ا٣ؾم ٔىل اٛلٲخ أك ظٲر ٦ة٦ ٫٣كذ٘ؿؽ ثة٣ؾم ٔ٤ٲٚ ٫إف ٠ةف
ا٣ٮارث د ٫ٕٚإٌف اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ كًٔ ٓٝل ٔىل اٛلٲخ )1(Éكإف د ٫ٕٚإٌف اٍٞٛ٣ل ٚإف
( )4ك٬ؾا ثٕؽ ٌٝةء دٱٮف ث ٰ٪آدـ ٔىل اٛلؾ٬ت( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤كاٛلؼذةر ا٣ذٞكٲٍ¬ ثَل ٕلٲٓ ا٣ؽٱٮف.
( )4ك٬ؾا  ٓ٦ادٛةؽ اٛلؾ٬ت يف ذ.ٟ٣ا٬ػ ٱٞةؿ :إ٣ربة يف اٛلة٬ل ث٧ؾ٬ت اٛلٲخ ٣ـك ٦نة
كقٞٮَ نة.)Í( .
(٧٤ْ٦ )2ح.
( )2ظٲر ٬ٮ ك٪ل ،أك ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف  ٫٣كٹٱح.ا٬ػ ٱٞةؿ :ا٣ـااؽ ٔىل ٝؽر ا٣ٮاصت ،٫٣ ٟ٤٦
كاٞ٣ٲةس ٔؽـ أذجةر ٦ة ذ٠ؿ.
( )5ك٬ٮ اٛلؾ٬ت¬ ٔ( .ة٦ؿ) .ك٬ٮ ٝٲةس ٦ة رصط يف اٞ٣ك٧ح  ٨٦امرتاط ٦ىٍل ٩ىٲت
اٍ٣صٱ ٟإ٣ٲ ٫أك اٛل٪ىٮب اٵَ٦ل.
(*) ك٦س ٫٤يف ا٣ذؾ٠ؿة٤ٚ ،ٮ د ٙ٤ا٣جةٚ ٰٝإ ٫٩ٱٌ ٫٪٧ك٣ٮ ٠ةف د ٫ٛ٤ثٍ٘ل دٛؿٱٍ .٫٪٦ا٬ػ اٵكٌف
أ ٫٩ٱٌ٦ ٨٧ة رصؼ ٔٛ٩ ٨ك ٨٦ ٫ا٣رت٠ح  ٞ٤ُ٦نة ،كأ٦ة ا٣جةٚ ٰٝإف ص٪ٯ أك ٚؿط ٚٲ ٫ك٣ٮ
ثة٣رتاػٰ ظٲر ا٣ٮٹٱح إ٣ٲٝ ٨٧ً ٫ؽر ثة ٰٝا٣ؽٱ ٨إذا ٠ةف ٝؽ ٝجي ا٣رت٠ح ،كإٹ ٚٺ ٨لء
ٔ٤ٲ.)Í( .٫٪٦ ٫
( )4ك ٓ٦اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط أثٮ ِ٦ص ،كأمةر إ٣ٲ ٫يف ا٣ـٱةداتٝ ،ة٣ٮاٚ :ٺ ٱٌ ٫٪٧إٹ أف
ٱٛؿط يف ظ ٫ْٛأك ٠ةف ٝؽ ٓل ٨٦ ٨١إػؿاص ٨ٔ ٫اٛلٲخ كًف ٱ( .٢ٕٛثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )1اٵػًلس.
( )1كا٣جة ٰٝٱٌ.٫٪٧
( )1ٱٕ ٰ٪ك٣ٮ ٩ٮاق ا٣ٮارث ٔٛ٩ ٨ك٫؛ ٵف ٜلًل كٹٱح اٞ٣جي١٬ ،ؾا أَ ٜ٤أ ٢٬اٛلؾ٬ت،
=

٠ةف اٛلٲخ ٝؽ َٔل ٦ة٥ ٫٣لؿج ًٔل ٔ٤ٲ ٫ك ٫٪ٔ ٓٝأٱٌ نةÊ؛ إذ ٹ ٤لذةج¬ إٌف ٩ٲح  ٨٦ا٣ٮارث،
ٝةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٠ؾا¬ إذا ٠ةف اٛلٲخ أك٩ل ثأف ٥لؿج ٔٝ ٫٪ؽر ا٣ؾم ٔ٤ٲٚ ٫ٲÊ٫٪ٔ ٓٞ
أٱٌ نة( ،)4كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ٹ ٱ ٫٪ٔ ٓٞكٹ ٔ ٨ا٣ٮارث( .)4كإف ًف ٱ٨١
اٛلٲخ ٝؽ َٔل مٲب نة ٔ ٨ز٠ةدً ٫ف ٱ ٓٞاٛلؼؿج ٔ )2(٫٪كٹ ٔ ٨ا٣ٮارث( ،)2ث ٢ٱٌ¬٫٪٧
ا٣ٮارث()5

٬ٮ كاٍٞٛ٣ل ٧٤٣ٲخٚ ،إف دنةصؿكا ّلة٧٠ٮا؛ ٵص ٢ػٺؼ ا٣نةٰٕٚ

كأظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص :إف ا٣ٮارث ػ٤ٲٛح اٛلٲخ؛ ٚٲ ٟ٤٧دؿ٠ذ ٫كٱسجخ دٱ٤ٔ ٫٪ٲ.)4(٫
كإذا ً ٨٧اٍٞٛ٣ل د ٓٚاًٌ٣لف إٌف ا٣ٮ٪ل إف ٠ةف ،كإٹ ٚإٌف اٙلة ،٥٠ٹ إٌف
ا٣ٮارث( ،)1إٹ أف ٱٕ ٥٤أٝ ٫٩ؽ دةب ،كّ ٨أ ٫٩إذا د ٓٚإ٣ٲ ٫اًٌ٣لف ٔٚ ٢٧ٲ ٫ثًل
٣لتٚ -إ ٫٩ٱؽ ¬٫ٕٚإ٣ٲ.)1(٫
¬ ٨٦ :أ٦ؿ ٍٗلق ثأف ٥لؿج ٦ ٨٦ةٝ ٫٣ؽران ٤ٕ٦ٮ ٦نة ًٔل ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ا٣ـ٠ةة أك
كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ¬٫لٲٯ ا٣جعٲجط :إً٩ل ٱ ٨ٔ ٓٞاٛلٲخ إذا ٩ٮاق اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ ٔ ٨اٛلٲخ؛ ٵف
 ٫٣كٹٱح ٔ٤ٲ ،٫كإٹ ٚٺ( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤أك َٔل اٛلٲخ.)Í( .
(٣ )4ذٞؽـ ٩ٲذ( .٫ثعؿ ث .)٫ْٛ٤ٵ ٫٩إذا أك٩ل ٞٚؽ ٩ٮل( .وٕٲرتم) (.)Í
( )4ٱٕ :ٰ٪يف ذ ٟ٣اٞ٣ؽر.ا٬ػ ث ٢ٱ ٓٞيف ا٣ـااؽ ٠( .ٍٞٚٮا٠ت) .ٱٕٚ :ٰ٪ٲ ٨ٔ ٓٞا٣ٮارث٠( .ٮا٠ت).
( )2ك٬ ٢ٕ٣ؾا¬ ٱكذٞٲ ٥ظٲر ًف ٱٮص اٛلٲخ ٔ ٨ز٠ةد ،٫ث ٢رصح ثؾ ٟ٣يف ا١٣ٮا٠ت ،أٔٓ٦ :ٰ٪
ٔؽـ ا٣ٮوٲح ،كأ٦ة  ٓ٦ا٣ٮوٲح ٚٲ ٨ٔ ٓٞاٛلٲخ كإف ًف ٱَٕل مٲب نة كٹ ذ٠ؿ ٝؽرق.)Í( .
( )2إذ ٹ ٤٣ ٟ٤٦ٮارث كٹ ٩ٲح ٔ ٨اٛلٲخ ،كآص أٔ.٥٤
( )5ٱٕ ٓ٦ :ٰ٪اٹقذ٘ؿاؽ ،كإٹ ك ٓٝا٣ـااؽ ٔ ٨ا٣ٮارث.)Í( .
( )4اٛلؿاد أ ٫٩ٱسجخ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ا٣ؽٱ ٨ثٞؽر ا٣رت٠ح ،ٹ ا٣ـااؽ ٚٺ( .ثكذةف).
()1ٵف اٙلة ٥٠ك٪ل  ٨٦ٹ ك٪ل ( .٫٣ز٬ؿة).
(٬ )1ٺ ٝٲ :٢إ٣ربة ثةٹ١٩نةؼٚ ،إف ًٝص ٦ة ٔىل ٦ٮرز ٨٦ ٫دٱ ٨ا٣ـ٠ةة ٛ٩ؾ ٦ة رصٛ٩ ٨ٔ ٫ٚك٫
ً٠ل ٝٲ ٢يف ا٣جٲٓ :إ ٫٩ٱٛ٪ؾ ثةٷٱٛةء أك اٷثؿاء ٢ٕ٣ .اٵ٦ؿ ٠ؾ ،ٟ٣كآص أٔ.٥٤ا٬ػ ٱٞةؿ٬ :ٮ يف
٬ؾا ٗةوت ثإػؿاج ٦ة يف ذ٦ذ ٫كذ٦ح ٦ٮرزح ٦ن٘ٮ٣ح ثع ٜآص ،ثؼٺؼ ا٣جٲٓ ٚ٭ٮ ٱٛ٪ؾ ثإثؿاء
أ ٢٬ا٣ؽٱ ٨أك إٱٛةا٭ ،٥ك٬ٮ ٱىط ا٣ذربع ثعٞٮؽ اٳد٦ٲَل ،ثؼٺؼ ظٞٮؽ آص.
(*) ٬ؾا ٱؽؿ ٔىل أف كٹٱح ا٣ٮارث دٕٮد ثة٣ذٮثح؛ ٵ١لة أو٤ٲح( .ثكذةف).
(*) ٤ٚٮ د ٓٚإ٣ٲ٣ ٫٪ْ٣ ٫ؾ ٟ٣ز ٥ا١٩ن ٙػٺؼ ذ ٢ٕ٤ٚ ٟ٣اٍٞٛ٣ل ٱربأ.

٩عٮ٬ة أك ا٣ؽٱٚ ٨أػؿج ا٣ٮ٠ٲ ٢أ٠سؿ ٚ -٫٪٦إف أػؿص ٫دٕٚح كاظؽة ً ٫٪٧ا،Ê٢١٣
كاٛلؼؿج إ٣ٲ ٫أٱٌ نة ،كإف أػؿص ٫دٕٚةت ً ٨٧ا٣ؽٕٚح ا٣ذٰ ٚٲ٭ة ا٣ـٱةدة(٬ )4ٮ
كٝةثٌ٭ة أٱٌ نة.
¬ٚ :إف ٠ةف رب اٛلةؿ وٍ٘ل نا أك ٝل٪ٮ ٩نة أػؿج ز٠ةد ٫٪ٔ ٫ك٣ٲٚ ،)4(٫إف ًف
ٱ ٢ٕٛأػؾ٬ة اٷ٦ةـ أك اٛلىؽؽ ٝ٭ؿان(.)2
ذُصؼ ثة٣ٮٹٱح يف ٦ةؿ ٍٗلق ٱٕ ٢٧ث٧ؾ٬ت ٛ٩ك ،٫كٱٮ٢٠
É
 :ك ٨٦ ٢٠ٱ
ٍٗلق ،كٱٮدع ٍٗ ٓ٦لق ،كٱٞؿض  ٨٦ٱذُصؼ ٔ٤ٲ ،)2(٫كٱُصؼ يف ٛ٩ك ٫إذا مةء()5

٠ ٓ٦ؿا٬ح( ،)4كٱٕ ٢٧ثًل ٱٮاٗ ٜٚؿض اٳ٦ؿ  ٫٣ك٣ٮ ػة ،)1(٫ْٛ٣ ٙ٣كٱىط
دُصٝ ٫ٚج ٢ا ٥٤ٕ٣ثة٣ٮٹٱح.
ك :٥٬اٵب كا٘لؽ كاٷ٦ةـ

كاٙلة )1(٥٠كا٣ٮ٪ل()1

كا٣ٮارث ،كيف اٛلىؽؽ

ٝٮٹف ،اٵّ٭ؿ¬ أ ٫٩ك٠ٲ .٢ك ٨٦ ٢٠ٱذُصؼ ثة٣ٮ٠ة٣ح ٕٚىل ا١ٕ٣ف يف ٬ؾق
(ٚ )4إف ا٣ذجكخ كاٞ٣ةثٌٮف صًلٔح[¬ ٫٤ٕ٤ٚ ]4ٱٞةؿ :إف اقذٮت ا٣ؽٕٚةت ً ]4[٨٧أظؽ٬ة ،كإف
اػذٛ٤خ ً ٨٧اٵ٢ٝ؛ ٵف اٵو ٢ثؿاءة ا٣ؾ٦ح ،كأ٦ة ثؿاءة ذ٦ح اٳ٦ؿ ٚٲربأ  ٨٦اٵ ٢ٝكٱجٞٯ
ٔ٤ٲ ٫زااؽ اٵ٠سؿ ،كآص أٔ.٥٤
( )4كصٮث نة¬ ٌ٦ٲ ٞنة ٔىل ٝٮؿ أ ٢٬اٛ٣ٮر.
( )2ك٣ٮ أث نة.)Í( .
( ٨٦ )2اٛلكضؽ كا٣ٲذٲ ٥ك٩عٮً٬ل.
(*) كٱٞؿض اٍ٘٣ل ،كٱٞرتض ٛلى٤عح.)Í( .
( )5إذا ٠ةف ُ٦ص ٚنة.)Í( .
( )4ٵ ٫٩ٱٮرث ا٣ذ٭٧ح.
(ٝ )1ةؿ اٷ٦ة¬ـ اٛل٭ؽم :إذا ٚ٭ ٨٦ ٥ا.ٍٞٚ ِٛ٤٣
( )1ك٣ٮ  ٨٦ص٭ح ا٣ىٺظٲح.)Í( .
( )1أك ٪٦ىٮث.٫
-------------------------

[ٚ ]4إف ٠ةف اٞ٣ةثي كاظؽ نا ١ٚؾ ٟ٣إٹ أف ٝؿار ًًلف أ ٢ٝا٣ؽٕٚةت ٔ٤ٲ.٫
[ ]4ٱٕ :ٰ٪اٛلؼؿج.

اٵظ١ةـ( ،)4ك :٥٬ا٣ٮ٠ٲ ٢كاٍ٣صٱ )4(ٟكاٛلٌةرب كإ٣جؽ اٛلأذكف.
ٚ¬ :ٲٕ ٢٧ا٣ٮ٪ل ث٧ؾ٬ت ٛ٩ك )2(٫يف د ٓٚز٠ةة اٛلٲخ إٌف اٛ٣ةق )2(ٜأك
٩عٮق(ً٦ )5ل ٬ٮ ٟلذٚ ٙ٤ٲ ،٫ٹ يف ٛ٩ف كصٮُلة(ٚ )4ٲٕ ٢٧ث٧ؾ٬ت اٛلٲخ ٚٲًل كصت
ٔ٤ٲٝ ٫ج٦ ٢ٮد ،٫ك ٨٦ثٕؽ ٦ٮد ٫ٱٕ ٢٧ث٧ؾ٬ت ٛ٩ك .٫كٔ٪ؽ ا٣نة ٰٕٚأف ا٣ٮ٪ل
ٱذُصؼ ثة٣ٮ٠ة٣ح(.)1
¬ :ك٣ٮٍف ا٣ىٍ٘ل أك اٛلكضؽ أك ا٣ٮ ٙٝأف ٱُصؼ ز٠ةة ٦ة ٱذُصؼ ٚٲ٫
يف ٛ٩ك )1(٫أك يف أكٹدق ٫٪١٣ ،ٱ١ؿق؛ ٵ ٫٩ٱٮرث ا٣ذ٭٧ح.
¬ :كٱىط  ٨٦اٛلة ٟ٣دٕضٲ ٢ز٠ةة ٦ة ٩ ٢٧٠ىةثٝ ٫جٌ٦ ٢ص اٙلٮؿ ك٣ٮ
ٵٔٮاـ ٠سٍلة .)1(Êكٝةؿ ا٪٣ةرص ك٦ة :ٟ٣ٹ ٱىط ا٣ذٕضٲ .٢كٝةؿ ثٕي أوعةب
ا٣نة :ٰٕٚٱىط ٕ٣ةـ كاظؽ  .ٍٞٚكٹ ٱىط ا٣ذٕضٲٍٗ ٨٦ ٢ل اٛلة٠ ٟ٣ة٣ٮٍف(،)40
( )4ٱٕ٦ :ٰ٪ة ًف ٱٛٮضٚ ،أ٦ة إذا ٚٮض  ٫٤ٚأف ٱ Êٮ ،٢٠كٱٮدع ،كٱٞؿض ،كٱٌٓ يف ٛ٩ك.٫
(ثكذةف) .كأ٦ة ا٣ذُصؼ ٝج ٢اٚ ¬٥٤ٕ٣ٺ.ا٬ػ كٹ ٱٕ ٢٧ثةصذ٭ةدق ك٣ٮ ٚٮض .ك(.)Í
( )4ٱَٕ :ٰ٪شٱ ٟاٛل١ةقت.
( )2كًةثٍ¬ ذ ٟ٣أ ٫٩ٱٕ ٢٧يف اٛلة٬ل ث٧ؾ٬ت اٛلٮ٪ل ٣ـك ٦نة كقٞٮَ نة ،ٹ ُ٦ص ٚنة إٹ ٚٲًل
َٔل  .٫٣كيف اٛلكذٞج ٢ث٧ؾ٬ت ٛ٩ك٣ ٫ـك ٦نة كقٞٮَ نة كُ٦ص ٚنة ك٣ٮ َٔلَ( .شح ٚذط).
( )2إٹ أف ٱَٕل ( .٫٣دؾ٠ؿة) (.)Í
( )5اٞ٣ؿٱت ،كرصؼ اٛ١٣ةرات يف كاظؽ.
( )4ك٠ؾا قٞٮ¬َ٭ة.
(ٚ )1ٲٕ ٢٧ث٧ؾ٬ت اٛلٲخ.
( )1إ ذا ٠ةف ُ٦ص ٚنة.)Í( .
( )1كذ ٟ٣ٵف ا٣ؿقٮؿ ÷ دٕض ٫٧ٔ ٨٦ ٢إ٣جةس وؽٝح ٔةَ٦لٝ .ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ك٬ٮ
أ٢ٌٚ؛ ٵ٦ ٫٩كةرٔح إٌف اٚلٍلات .كظضح ا٪٣ةرص ك٦ةٝ ٟ٣ٮ(( :÷ ٫٣ٹ ز٠ةة يف ٦ةؿ
ظذٯ ٤لٮؿ ٔ٤ٲ ٫اٙلٮؿ))٪٤ٝ .ة٩ :عٞ٩ ٨ٮؿ ث٧ٮصت اٚلرب ،ك٣ ٫٪١٣لٮز دٞؽٱ٧٭ة ٔىل
اٙلٮؿ ثٺ ٦ةٝ .ٓ٩ة٣ٮأ :جةدة ٚٺ ِلت إٹ ثٕؽ دػٮؿ كٝذ٭ة ٠ة٣ىٺة كا٣ىٲةـ٪٤ٝ .ة:
ٔجةدة ٦ة٣ٲح ٚٺ دٞةس ٔىل ا٣جؽ٩ٲح ،ق٪٧٤ة ٚؼرب إ٣جةس ٚةرؽ( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )40ٵ ٫٩دٛؿٱٍ ،إٹ ٛلى٤عح أك َ٤ت اٷ٦ةـ ٚٲضت( .كاث.)Í( )٢

كٹ ٔ ٨ا٣ـرع كا٣سًلر ٝج ٢كصٮب ا٣ـ٠ةة ٚٲ٭ة( ،)4ػٺؼ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ( ،)4كٹ ًٔل ًف
ٱ٩ ،ٟ٤٧عٮ أف ٱ٩ ٟ٤٧ىةث نة ز ٥ٱٕض٩ ٨ٔ ٢ىةثَل أك أ٠سؿ ،ػٺؼ أيب ظ٪ٲٛح٤ٚ .ٮ
أػؿج ٔ٩ ٨ىةب ظةو ٢كًٔل ٱ ٨٦ ٟ٤٧ثٕؽ كًف ٱؾ٠ؿ ٝؽرق ًف ٣لـق ¬ٔ ٨ا٢١٣؛ ٵف
ظىح ا٪٣ىةب اٙلةوً٦ ٢ل أػؿص ٫ٹ ٱٕٝ ٥٤ؽر٬ة(.)2
¬ :ك٣ٸ٦ةـ أف ٱُ٤ت دٕضٲ٢

ا٣ٮاصجةت()2

إذا اظذةج إ٣ٲ٭ة ،ك ٫٣أف

ٱ١ؿق ٔىل ذ ٨٦ ٟ٣ا٦ذ .٫٪٦ ٓ٪كٱىط دٕضٲ ٢اُٛ٣ؿ ة ثٕؽ كصٮد مؼى٭ة ك٣ٮ
ٵٔٮاـ ٠سٍلة ،ٹ ٝج ٢كصٮد ا٣نؼه .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٱىط دٕضٲ٤٭ة يف
رٌ٦ةف ٹ ٝج .٫٤كٱىط دٕضٲ ¬٢ا٘لـٱح( )5أٱٌ نة ،ذ٠ؿق يف اٍ٣صح.
¬ :ك٦ة ٔض ٢إٌف اٍٞٛ٣ل  )4(٫١٤٦إٹ أف ٱٍصط ٔ٤ٲ ٫دًلـ ا٣ٮصٮبٓ٧ٚ ،
اٍ٣صط إف د ٥ا٣ٮصٮب يف آػؿ اٙلٮؿ دجَل أف اٍٞٛ٣ل ٝؽ  ٨٦ ٫١٤٦ثٕؽ ٝÉجٌ،)1(٫
كإف ٣ػ ٥ٱذ ٥ا٣ٮصٮب دجَل أ ٫٩و
ثةؽ ٔىل  ٟ٤٦وةظج .٫ك٦ة ٔض ٢إٌف اٛلىؽؽ

ٚ٭ٮ و
ثةؽ ٔىل  ٟ٤٦وةظج٦ ٫ة داـ ثةٝٲ نة يف ٱؽ اٛلىؽؽ أك اٷ٦ةـ ،ك٠ؾا إذا دٙ٤
ثذٛؿٱٍ أظؽً٬ل ٚٲٌ ،)1(٫٪٧ٹ إف ٠ةف ثٍ٘ل دٛؿٱٍ ٚٺ ًًلف إٹ ٔىل اٛلىؽؽ إذا
( )4أمٝ :ج ٢اٙلىةد؛ ٵ ٫٩قجت.
( )4كاث ٨أيب ٬ؿٱؿة  ٨٦أوعةب ا٣نة.ٰٕٚ
(ٚ )2ة٤ٕ٣ح ٠ٮ ٫٩صٕ ٢ظىح ا٣ٮاصت ٍٗل ٤ٕ٦ٮ٦ح؛ ٹػذٺط اٛ٣ؿض ثة .٢ٛ٪٣ك٣ٮ صٕ٢
ا٣ؾم ٔ٤ٕ٦ ٫٪ٮ ٦نة أصـاق.)Í( .
(*) ٤ٚٮ ٔٝ ٥٤ؽر٬ة وط .كٹ ٱِص اػذٺط اٛ٣ؿض ثة.٢ٛ٪٣
ٱىط دٕضٲ٤٭ة ٝج ٢اٙلٮؿ٠( .ٮا٠ت  ٨٦ا٣كٍل).
¬
( )2ا٣ذٰ
( )5ثٕؽ دػٮؿ اٙلٮؿ؛ ٵ١لة ٔٮض ٔ ٨اٞ٣ذ ٢يف ظٮ( .٫٣ثكذةف) .كيف ظةمٲح :ك٣ٮ ٵٔٮاـ.)Í( .
( )4يف اٙلةؿ.)Í( .

( )1كاٛلؼذةر أف اٍ٣صط ث َّٞة٬ة ٔىل  ٟ٤٦وةظج٭ةٚ ،ٲكرتد٬ة كٱُصٚ٭ة ٚٲ ٫أك يف ٍٗلق.
(م١ةٱؾم).
٦ة.٫٣
(¬ ٨٦ )1

٠ةف أصٍل نا ٚٲٌ .)4(٫٪٧كإف د ٙ٤ثذٛؿٱٍ أظؽً٬ل ٔىل قجٲ ٢ا٣ك٭ٮ كاٚلُأ
اٛلةؿ( ،)4ك٠ؾا إف ػ ٫ُ٤ثجٲخ اٛلةؿ أك رص ٫ٚيف ٦كذع ٫ٞكًف ٱذ٥
ً ٨٦ ٫٪٧ثٲخ É
ا٣ٮصٮب ٚإ ٫٩ٱٌ ٨٦ ٫٪٧ثٲخ اٛلةؿ( ،)2ذ٠ؿق يف ا ٓ٧٤٣كا٣جٲةف.
٦ ¬٫ٕ٦ ٨٦ :ةاذة درٕٚ ٥٬ض٪ٔ ٢٭ة ٗلكح إٌف ٍٞٚلٚ ،ضةء آػؿ اٙلٮؿ ك٫ٕ٦
ثةٝٲ٭ة ً -ٍٞٚف ٱ٦ ٨١ة أػؿص ٫ز٠ةة كٹ ٱؿِلٕ ،٫إٹ ظٲر َشط ٔىل

اٍٞٛ٣ل()2

ٚٲ١ٮف ز٠ةÊة( ،)5كإف صةء آػؿ اٙلٮؿ كٝؽ ٞ٩ه ا٣جةً ٰٝف ٱؿِلٓ ٦ة أػؿص ٫إٹ ظٲر
َشط ٔ٤ٲ ،)4(٫كإف صةء كٝؽ  ٢٧٠ا٣جة٦ ٰٝةاذَل ٠ةف ٦ة أػؿص ٫ز٠ةةٝ ،ةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :كٱ٤ـ ¬٫٦إػؿاج ز٠ةة اٚل٧كح اٳػؿة( ،)1كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط:
( )4ٱٞةؿ :اٵصؿة  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ ٹ  ٨٦اٛلة ،ٟ٣ك٬ٮ كدٱٓ ً٤٣ل ٟ٣أك ك٠ٲً٠ ٢ل يف ا٣جعؿ.
ك ٫٤ٕ٣إذا َ٤ت ا٣ذٕضٲ٠ ٢ةٹقذٞؿاض ٚ٭ٰ  ٨٦ثٲخ اٛلةؿٛ٦( .ذٰ) .ك ِٛ٣ظةمٲح:
ٚٲ١ٮف اًٌ٣لف  ٨٦ثٲخ اٛلةؿٛ٦( .ذٰ).
(*) ً٤٣ ٫٤ٕ٣ل.ٟ٣
(*) ٦ ٨٦ة.)Í( .٫٣
(*) ًًلف اٵصٍل.)Í( .
( ٨١٣ )4يف اٛلىؽؽ إذا ٠ةف ثٍ٘ل ثأصؿة.)Í( .
( )2كٱأيت ٝٮؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ًًلف إذا ق ٫٧٤ثؿًةق؛ ٵ ٫٩ق٤ٔ ٫ُ٤ٲ.٫
(*) إذا ٠ةف ثٍ٘ل أصؿة.)Í( .
كاٛلؼذةر أف اٷٔٺـ ٣ٲف ٠ةٍ٣صط.
¬
( )2أك أٔ ٫٧٤ثأ ٫٩ز٠ةة( .ثعؿ ٪ٕ٦ٯ).
( )5ا٣ؾم ٥لذةر أف اٛلة ٟ٣ثةٚلٲةر إف مةء اقرتصٕ٭ة كرصٚ٭ة يف ٍٗلق ،كإف مةء رصٚ٭ة إ٣ٲً٠ ٫ل
أٚ٭ ٫٧ا٣ن١ةٱؾم ٔةدت ثؿ٠ةد ،٫ك٦س ٫٤يف َشح اثُ ٨لؿاف؛ ٵف اٍ٣صط ٱ٪ةيف ا٣ذ٤٧ٲ ،ٟكٝؿرق
ٔيل ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ٯ
ا٣نة ٰ٦كا٣كعٮٍف .ٱٞةؿ٬ :ٮ َشط¬ ظةٍف١ٚ ،أٝ ٫٩ةؿ :إف ٠ة٩خ ا٣ـ٠ةة كاصجح ٌ
ذ ٟ٣اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٙيف ا٣ؿٱةضٚ ،ٺ ٱجُ ٢ث ٫ا٣ذ٤٧ٲ ٟكٹ ٣لت ٔ٤ٲ ٫ا٣ؿد.
( )4أك ٦ةت اٛلٕضٝ ٢ج ٢اٙلٮؿ ٚإ ٫٩ٱ٤ــ اٍٞٛ٣ل ا٣ؿد؛ ٵ٦ ٫٩ةت كٹ كاصت ٔ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ اٞٛ٣ٲ٫
ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ،ك٬ٮ اٵوط.ا٬ػ ث ٢ٹ ٱؿد¬ إٹ  ٓ٦اٍ٣صط ،كإ َّٹ ٚٺ؛ ٵٔ ٓ٦ ٫٩ؽـ اٍ٣صط
ٝؽ ٪ٔ ٨٦ ٟ٤٦ؽ اٞ٣جي.)Í( .
( )1ك٥لذةر ٬ؾا ٧٤٣ؾ٬ت٦ ٫٪١٣ ،ن ٨٦ ٢١ظٲر إ ف اٚل٧كح  ٨٦ٱٮـ ا٣ذٕضٲ ٢يف ٟ٤٦
=

ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٹ ظٲر َشط ٔىل اٍٞٛ٣ل( .)4كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص كا٣نة :ٰٕٚإف اٍٞٛ٣ل
٠ةٛلىؽؽ ٚٲًل ٔض ٢إ٣ٲ .٫كإف ٠ةف ا٣ذٕضٲ ٢إٌف اٛلىؽؽ أك اٷ٦ةـ ٚإف صةء آػؿ
اٙلٮؿ ك ٫ٕ٦ثةٝٲ٭ة ٠ةف ٦ة ٔض ٫٤ز٠ةة إف ٠ةف ثةٝٲ نة أك دة ٛ٣نة ٔىل كص ٫ٱٌ،)4(٨٧
٤لذةج إٌف ِلؽٱؽ ٝجي( ٨٦ )2اٛلة )2(ٟ٣أك  ٨٦اٛلىؽؽ ٔ ٨اٛلة ٟ٣يف ًًلف ٦ة
¬
٫٪١٣
د ٙ٤ز٥ ٥لؿج ٔ .٫٪كإف صةء آػؿ اٙلٮؿ كا٣جة٩ ٰٝةٝه ًف ِلت ا٣ـ٠ةة ،ك ٫٣ارِلةع ٦ة
ٔض ٫٤إف ٠ةف ثةٝٲ نة أك ًًل ٫٩ظٲر ٣لت ،كإف صةء آػؿ اٙلٮؿ كا٣جةٝ ٰٝؽ كيف ٦ةاذَل
٠ةف ٦ة ٔض ٫٤ز٠ةة إف ٠ةف ثةٝٲ نة أك ٧ٌ٦ٮ ٩نة ،كِلت ز٠ةة اٚل٧كح اٳػؿة( ،)5كإف
د ٙ٤ا٣ؾم ٔضٔ ٫٤ىل كص ٫ٹ ٣لت ًًلً ٫٩ف ٱ ٨١ز٠ةة ،ككصت إػؿاج ٗلكح
أػؿل ٔ ٨اٛلةاذَل.
¨ٚ :إف ٔض ٢دجٲٕ نة ٔ ٨زٺزَل  ٨٦ا٣جٞؿ إٌف اٛلىؽؽ(ٚ )4إف صةء آػؿ اٙلٮؿ
ك ٫ٕ٦ثةٝٲ٭ة أك زااؽ ٔ٤ٲ ٫دكف ٍٔص ٠ةف ا٣ذجٲٓ ز٠ةةٚ ،إف ٠ةف ٝؽ دً ٙ٤ف ٱ ٨١ز٠ةة
اٍٞٛ٣ل٤ ٚ ،ٲف يف ٪ٔ ٫١٤٦ؽ ظٮؿ اٙلٮؿ إٹ اٛلةاذَل ٚ ،ٍٞٚ٭ؾا كص ٫اٷم١ةؿ؛ ٵ ٫٩يف
٬ؾق ا٣ىٮرة ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٹ اٚل٧كح كٚة ٝنة ١ٚؾ ٟ٣د .ٟ٤كاٞ٣ٲةس ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ
ا٣جعٲجط .كٝةؿ اٞٛ٣ٲٕ٦ ٫ٮًح :إ ٫٩ٹ ٥لؿج ٔ٪٭ة مٲب نة ،كٝؽ أمةر إ٣ٲ ٫اثٕ٦ ٨ؿؼ.
(ٱٮاٝٲخ ٪ٕ٦ٯ) .كٝٮاق ا٣نة.ٰ٦
( )4كٝٮاق اث ٨ركاع ،كث٪ٯ ٔ٤ٲ ٫يف ا٣جعؿ.
]
4
[
( )4ك ِٛ٣ا٣ذؾ٠ؿة :كإف ٠ة٩خ اٚل٧كح ثةٝٲح ٞٚ ٫ٕ٦ؽ أصـت  ،كدةٛ٣ح ثض٪ةٱذٗ ٫ؿ٦٭ة،
ٚٲأ٦ؿق ثإػؿاص٭ة( .ثةٚ .)ِٛ٤٣إذا أ٦ؿق ثإػؿاص٭ة ٔٞٚ ٫٪ؽ أ٦ؿق ثٞجٌ٭ة ٛ٩ ٨٦ ٫٣ك ٫ز٥
٥لؿص٭ة ٔ٫٪؛ ٵف ِلؽٱؽ اٞ٣جي ٪٬ة ٹ ثؽ¬ ٫٪٦؛ ٛلىٍل٬ة دٱ ٪نة ٠ ٢٬ة٩خ يف ذ٦ذ ٫أك يف ثٲخ
اٛلةؿ ظٲر ٱ١ٮف ًًل١لة  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ٠( .ٮا٠ت ثة.)ِٛ٤٣
(ٔ )2ىل ٦ة ذ٠ؿق اٵٍ٦ل اٙلكَل يف ا٣ذٞؿٱؿ ،كأ٦ة ٔىل ا٣ىعٲط ٚٺ ٤لذةجٗ( .ٲر ث.)٫ْٛ٤
( )2ثٮ٠ة٣ح  ،¬٫٪٦ذ٠ؿق يف ا٣رب٬ةف.
( )5ادٛة ٝنة ثَل اٞٛ٣ٲ٭َل ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ك٤لٲٯ ا٣جعٲجط؛ ٵ٣ ٫٩ٲف ثذ٤٧ٲ.ٟ
( )4أك اٷ٦ةـ¬.
-------------------------

[ ]4كٹ ٤لذةج إٌف ِلؽٱؽ ٝجي ٔىل اٵوط ،ذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٭ةف٤ Êلٲٯ ا٣جعٲجط كظك ٨كاثٕ٦ ٨ؿؼ ،كٝةؿ اٵٍ٦ل
اٙلكَل :ٹ ثؽ أف ٱٞجٌ٭ة  ٨٦اٛلىؽؽ ز ٥ٱؽٕٚ٭ة إ٣ٲ ٫أك ٱٮ ٫٤٠ثٞجٌ٭ة  ٫٣كثإػؿاص٭ة ٔ٠( .٫٪ٮا٠ت ثة.)ِٛ٤٣

ظٲر ًف دـد ا٣جٞؿ ،ث٣ ٢لت ًًلٛ ٫٩لة ٫١٣إف دٔ ٙ٤ىل كص ٫ٱٌ٤ٚ ،٨٧ٮ ٠ةف اٛلٕض٢
دجٲٕح كٝؽ ك٣ؽت ٳػؿ اٙلٮؿ(٠ )4ة٩خ  ٰ٬كك٣ؽ٬ة كٚٮااؽ٬ة( )4ز٠ةة( )2ظٲر ًف
ٱٞ٪ه ثة ٰٝا٣جٞؿ ،كظٲر ٞ٩ىخ ٪٦٭ة كاظؽة ٱؿد ك٣ؽ ا٣ذجٲٕح( ،)2ك ٰ٬د١ٮف ز٠ةة
 ٰ٬كٚٮااؽ٬ة ،كظٲر ٱٞ٪ه ٪٦٭ة ز٪ذةف أك أ٠سؿ دؿد  ٰ٬كك٣ؽ٬ة كٚٮااؽ٬ة .كإف ٠ةف
ا٣ذٕضٲ ٢إٌف اٍٞٛ٣ل ٞٚؽ ٦ ٟ٤٦ة د ٓٚإ٣ٲٚ ،٫ٺ ٱ١ٮف ز٠ةة إٹ إذا صةء آػؿ اٙلٮؿ كٝؽ
زادت ا٣جٞؿ كاظؽة أك أ٠سؿ ،كإف صةء كٝؽ ٤٧٠خ أرثَٕل أػؿج ٔ٪٭ة ٦ك٪ح كًف
ٱكرتصٓ ٦ة ٔض ٫٤إٌف اٍٞٛ٣ل إٹ ظٲر َشط.
¨ :كٔ ٨٦ض ٢مةة ٔ٦ ٨ةاح كٍٔصٱ ٨أك مةدَل ٔ٦ ٨ةاذَل ز ٥صةء آػؿ
اٙلٮؿ كٝؽ ظى٤خ  ٫ٕ٦مةة زااؽة أك ك٣ؽت كاظؽة ٪٦٭ٚ ٨إف ٠ةف ا٣ذٕضٲ ٢إٌف
اٍٞٛ٣ل أصـاق¬ ٦ة ٔض ٢كًف ٱ٤ـ ٫٦قٮاق ،كإف ٠ةف إٌف اٛلىؽؽ أك إٌف اٍٞٛ٣ل كٝؽ
َشط()5

ٔ٤ٲ٣ ٫ـ ٫٦مةة أػؿل ٍٗل ٦ة ٔض ،٢ذ٠ؿق ا٣نة ٰٕٚكاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ

ا٣جعٲجط ،ػٺؼ¬ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ ظ٪ل(.)4
 :كٔ ٨٦ض ٢مةة ٔٗ ٨لف إث ٢ز ٥صةء آػؿ اٙلٮؿ كٝؽ دٛ٤خ اٷث ٢أك
( )4ٱٞةؿ :كٹدة ا٣ذجٲٕح ٦ذٕؾر .ك ٫٤ٕ٣ٱٞةؿ٬ :ؾا ٚؿض ،أك ٱ ٨١٧ظٲر ٔض٤خ ٵٔٮاـ.
( )4كٱنرتط¬ يف اٛلٕض٤ح ا٣ذٰ ٱذُ ٥٧لة أف ٹ ْلؿج ٔ ٨ا٣كٮـ اٛلٕذرب ،ثؼٺؼ ا٪٣ذٲش ٚٺ ٱٕذرب
ٚٲ ٫ا٣كٮـ( .كاث.)٢
(٣ )2ٲف ثـ٠ةة ،ث ٢دجٕ نة ٵ ٫٦يف اٹقذعٞةؽ.)Í( .
( )2ك ٢٬ٱؿصٓ ثًل أٔ ٜٛ٩ىل اٛلة ٨٦ ٟ٣أصؿة ظ ِٛكٔ ،ٙ٤ك٠ؾا اٵـ ظٲر ٓلُ ٥لة
ٱؿصٓ اٛلىؽؽ  ٞ٤ُ٦نة ،كاٍٞٛ٣ل  ٓ٦اٍ٣صط( .مة .)ٰ٦ك٬ٮ ّة٬ؿ
ا٪٣ىةب؟ ٱْ٪ؿٝ ،ٲ¬ :٢
اٵز٬ةر ٚٲًل ٱأيت يف ٝٮ :٫٣ك٠ؾ٦ ٟ٣ؤف َٔ ٢٠ل ..إ٣غ.
( )5ٱٞةؿ :اٍ٣صط ٹ ٱؤزؿ يف ا٣ؿد إٹ إذا ا١٩ن ٙاٞ٪٣ه ،كأ٦ة  ٓ٦دًلـ ا٪٣ىةب ٚةٍ٣صط ٹ
دأزٍل  ،٫٣ثٝ ٢ؽ  ٨٦ ٫١٤٦ٱٮـ اٞ٣جي.ا٬ػ كٚٲ٦ ٫ة ٚٲ.٫
( )4ٱٕٚ :ٰ٪ٺ ٱ٤ـ ٫٦مةة أػؿل؛ ٵف ا٣ؾم ٔضٝ ٫٤ؽ وةر ز٠ةة  ٨٦ٱٮـ أػؿص ٫٪١٣ ،٫ٱجةف ثآػؿ
اٙلٮؿ .ٹ ٱٞةؿ٬ :ؾا ٱٞ٪ي ٦ة دٞؽـ  ٫٣يف اٚل٧كح ا٣ؽرا٥٬؛ ٵ ٫٩ٱٞٮؿ :ا٣ـااؽ ٪٬ة كٝه ٚٺ
٨لء ٚٲ ،٫كزااؽ ا٣ؽراِ ٥٬لت ٚٲ ٫ا٣ـ٠ةة كإف  ،٢ٝإذ ٹ كٝه يف ا٣ؽرا( .٥٬ثكذةف).

ثٌٕ٭ة ك ٫ٕ٦أرثٕٮف  ٨٦ا ٥٪٘٣وط( )4أف ٱ٪ٮم ا٣نةة ٔ ٨ا ٥٪٘٣إف ٠ة٩خ ثةٝٲح
 ٓ٦اٛلىؽؽ( ،)4ٹ إف ٠ة٩خ دةٛ٣ح( )2أك  ٓ٦اٍٞٛ٣ل(.)2

( )4ك٤لذةج إٌف¬ ٝجي.ا٬ػ ٬ؾا ٔىل ٝٮؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل ،كٱأيت ٔىل ٠ٺـ ا١٣ٮا٠ت أف ٹ ٤لذةج
إٌف ٝجي  ٓ٦ا٣جٞةء( .قٲؽ٩ة أظك.)Í( )٨
( )4ك٠ؾا ٣ٮ ٝؽ ٔض ٨ٔ ٢أرثَٕل  ٨٦ا ٥٪٘٣مةة ،ز٩ ٥ذضخ أرثَٕل ،ز ٥دٛ٤خ ا١٣جةر -وط
صٕ ٢اٛلٕض٤ح ٔ ٨ا٣ى٘ةر ،كٝؽ ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف َشح ا٪٣ضؿم .)Í( .ظٲر ِلؽد ٝجي
أك ٓل٤ٲ.)Í( .ٟ
(ٔ )2ىل كص ٫ٹ ٱٌ ،٨٧كإٹ كصت اًٌ٣لف ،ك٣لؽد اٞ٣جي ً٠ل دٞؽـ.)Í( .
( )2إٹ ٍ٣صط.)Í( .

فصم [يف انفطسة]

كِلت اُٛ٣ؿة ٔىل اٙلؿ اٛلكٛ٩ ٨ٔ ٥٤ك ٫كٔ ٨أرثٕح أو٪ةؼ :اٵكؿٔ :جؽق
ك٦ؽثؿق كأـ ك٣ؽق ك٣ٮ ٠ةف¬ آث ٞنة( )4أك ٘٦ىٮث نة أك َ٦صك ٝنة أك أقٍل نا  ٓ٦ا٣ج٘ةة(،)4
ٚٲؼؿص٭ة ٦ذٯ ٔةد إ٣ٲٝ ،٫ةؿ أثٮ¬ َة٣ت :إذا ٠ةف راصٲ نة  ،٫٣ٹ إف ٠ةف آٱك نة ،)2(٫٪٦
كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٚؿؽ .ك٠ؾا اٛلؤصؿ كاٛلٕةر كاٛلؿ٬ٮف ٦ذٯ رصٓ.)2(Ê
 :كإ٣جؽ اٛلنرتؾ ِلت ُٚؿدٔ ٫ىل ٝؽر اٙلىه ،ك٠ ٨٦ةف ٪٦٭٥
َٕ٦ص نا()5
قُٞخ ظىذ .)4(٫كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح :ٹ ِلت ٔ ٨اٳث ٜكاٛل٘ىٮب
¬
كاٛلَصكؽ كٔجٲؽ ا٣ذضةرة كاٛلنرتؾ كا٘٣ةات ا٣ؾم ٹ دٕ ٥٤ظٲةد.٫
 :كإذا ٠ة٩خ رٝجح إ٣جؽ ٣نؼه كٕٛ٪٦ذ ٫ٳػؿ ٞٛ٪ٚذ ٫كُٚؿدٔ ٫ىل ٦ةÊٟ٣
اٛلٕٛ٪ح( ،)1ذ٠ؿق أثٮ َة٣ت كا٣ٮايف .كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كاٵزرٔ :ٰٝىل ٦ةٟ٣
ا٣ؿٝجح .ك٦س ٫٤يف ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨اٜلةدم كاٞ٣ةق .٥كأ٦ة ٔجٲؽ ثٲخ اٛلةؿ ٚٺ ُٚؿة
( )4ٱٞةؿٞٛ٩ :ذ ٫قةُٝح ٚٲْ٪ؿ.ا٬ػ ك ٫٤ٕ٣ظٲر ػؽـ يف ٦ةؿ ثٕٲؽ ٤٣كٲؽ .كٝٲ ٫٤ٕ٣ :٢ظٲر
٠ةف إثة٣ ٫ٝذ٧ؿد اٛلة ٨ٔ ٟ٣إٛ٩ة ،٫ٝكإٹ ٚٺ ٱكذٞٲ٥؛ إذ ٬ٮ ٠ة٣ـكصح ا٪٣ةمـة.ا٬ػ كٔ٨
٦ٮٹ٩ة اٛلذٮٔ ¬٢٠ىل آص :كٹ ٱٞةؿ :إف ٞٛ٩ذ ٫قةُٝح ٚذك ٍٞاُٛ٣ؿة ٠ة٣ـكصح ا٪٣ةمـة،
كاٛ٣ؿؽ ثٲ٪٭ًل ّة٬ؿ ،ك٬ٮ أف ا٣ـكصح ٜلة ذ٦ح ا٩ذ٤ٞخ إ٣ٲ٭ة اُٛ٣ؿة ،كأو ٢ا٣ٮصٮب ٔ٤ٲ٭ة
ً٠ل ٱأيت ،ثؼٺؼ إ٣جؽ ٕٚىٲة ٫٩ثةٷثةؽ أق ٍٞظ ٨٦ ٫ٞاٷٛ٩ةؽ كًف ٱك ٍٞاُٛ٣ؿة ا٣ذٰ
 ٰ٬ظ ٜآص دٕةٌف ٨٦( .إ٦ٺا.)# ٫
( )4ٹ اٛ١٣ةر¬؛ ٵ١ل ٥ٱ١٤٧ٮف ٔ٤ٲ٪ة.
( )2ٱٮـ اُٛ٣ؿ .)Í( .٫٤٠
( )2كٔ ٨قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ :ث ٢يف اٙلةؿ؛ ٵٗ ٫٩ةب ثةػذٲةرق.
ؿٱت إٌف اٛلٲ ،٢كإ٣جؽ إٌف ٱؽ قٲؽق .)Í( .كا٣ـكصح إٌف ثٲخ زكص٭ة.)Í( .
(*) ا¬ ٞ٣
( )5أك ٠ةٚؿ نا.)Í( .
( )4كإذا قُٞخ ظىذٚ ٫ة٣ٮاصت ٔىل ثة ٰٝاٍ٣ص٠ةء ظىذ٭ ٥ٹ ٍٗل( .م١ةٱؾم) (.)Í
ثؼٺؼ اٞ٣ؿٱت ٚٲ٤ــ اٛلٮرس  ٢٠اُٛ٣ؿة.)Í( .
( )1كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر يف ا٣ٮوةٱة ثٞٮ :٫٣كٔ٤ٲ ٫اٞٛ٪٣ح كاُٛ٣ؿة.

ٔ٪٭ ،)4(٥ذ٠ؿق¬ ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل.
 :كإ٣جؽ اٛلٮٝٮؼ إف ٠ةف ٔىل ٍٗل َٕ٦ل ٚٺ ُٚؿة¬ ٔ ،٫٪كإف ٠ةف ٔىل
َٕ٦ل(ُٛٚ )4ؿدٔ ٫ىل  ٨٦د٤ـٞٛ٩ Ê٫٦ذ ،٫ذ٠ؿق ا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث ٨اٙلكَل كًف ٱجَل ٨٦
د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذٝ ،٫ةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙك٬ٮ ٱأيت ٔىل اٚلٺؼ ً٠ل يف إ٣جؽ ا٣ؾم رٝجذ٫
٣نؼه كٕٛ٪٦ذ٣ ٫نؼه( .)2ك ٫٤ٕ٣ٱٞةؿ :د١ٮف ٞٛ٩ذ٠ ٨٦ ٫كجً٠ ٫ل ذ٠ؿكا أف
إوٺح ا٣ٮ ٙٝك٦ة ٤لذةج إ٣ٲ ٫ٱ١ٮف ٤ٗ ٨٦ذ ،٫كأ ٫٩ٱٞؽـ ٔىل اٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲٚ ،٫إف ًف
ٱ٠ ٫٣ ٨١كت ٧ٚسٝ ٢ٮؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق.ٙ
 :كٔجٲؽ¬ ٦ةؿ اٛلٌةرثح ِلت ُٚؿٔلٔ ٥ىل اٛلة ٟ٣ظٲر ٹ رثط ،كٓ٦
ظىٮؿ ا٣ؿثط ٱ٤ــ إ٣ة ٢٦ظىذ٪٦ )2(٫٭ة إف ٠ةف ٙلىذ٪٦ ٫٭ة(ٝ )5ٲ٧ح( ،)4إٹ
ظٲر اٛلٌةرثح ٚةقؽة ٕٚىل اٛلة ٞ٤ُ٦ ٟ٣نة .كٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓص أ١لة ٔىل اٛلة ٟ٣يف
ا.)1(٢١٣
 ٨٦ :امرتل ٔجؽ نا ٣ٲ٤ح اُٛ٣ؿ كًف ٱٞجٌ ٫إٹ ثٕؽ ٱٮُٛٚ ٫٦ؿد٤ٔ ٫ٲ)1(Ê٫
( )4كذ ٟ٣ٵف ٞٛ٩ذ٭ٍٗ ٥ل ٦ذٕٲ٪ح ٔىل مؼه ،ككصٮب اُٛ٣ؿة ٚؿع ٔىل كصٮب اٞٛ٪٣ح.
ك٠ؾ ٟ٣اٛلٮٝٮؼ ٔىل ٍٗل َٕ٦ل( .ثكذةف ث.)Í( )٫ْٛ٤
د٤ــ يف ٔجؽ اٛلكضؽ ً٠ل ٝؿركا يف ا٣ـ٠ةة
( )4آد ٰ٦ٹ ٦كضؽٔ( .يل ث ٨زٱؽ) .كٔ ٨اٛلٛذٰ¬ :
أ١لة د٤ــ يف ٦ةؿ اٛلكضؽ.
(ٝ )2ةؿ ا٣ٮا٣ؽٕٚ :ىل ٠ٺـ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق٬ ٙؾا ٝ ٨٦ةؿٔ :ىل وةظت اٛلٕٛ٪ح ٠ة٩خ ٔىل
اٛلٮٝٮؼ ٔ٤ٲ ،٫كٝ ٨٦ةؿٔ :ىل ٦ة ٟ٣ا٣ؿٝجح ٚٺ ٨لء؛ ٵ١لة ٓص دٕةٌف( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
¬
ٚٲ٤ـ٩ ٫٦ى ٙقؽس ُٚؿد.٫
¬
(٩ )2عٮ أف ٱ١ٮف اٛلةؿ أ ٛ٣نة ،كا٣ؿثط ٦ةاذَل ،ك٩ ٫٣ى،٫ٛ
(ثؿ٬ةف) (.)Í
( )5أم ٨٦ :اُٛ٣ؿة.
( )4يف اٞ٣ٲ ٰ٧ظٲر ٣لٮز¬ إػؿاج اٞ٣ٲ٧ح ،ك٦ة ٹ ٱذكة٦ط ث ٫يف اٛلس٤ٲةت.ا٬ػ كإف ٠ةف ٱذكة٦ط
ُلة ٣ــ اٍ٣صٱ Êٟظىذ.ٍٞٚ ٫ا٬ػ كٝٲ ٢ٱ٤ــ ا.)Û( .٢١٣
( )1ث٪ة نء ٔىل أف ا٣ؿثط ٱ ٟ٤٧ثةٞ٣ك٧ح ٹ ثةْ٣٭ٮر( .ثكذةف).

(ٚ )1إف د ٙ٤ثٕؽ ٱٮـ اُٛ٣ؿ ٝجٝ ٢جٌ ٫قُٞخ ٔ ٨ا٣جةآ كٔ ٨اٛلنرتم ً٠ل ٝٲ ٢يف ا٣ـ٠ةة ً٠ل
دٞؽـ يف اٛلكأ٣ح ا٣سة٩ٲح ٝ ٨٦جٚ ٢ى ٢كِلت ا٣ـ٠ةة يف اٷث( .٢قًلع قٲؽ٩ة ٔيل) (.)Í

ك٣ٮ ٠ة٩خ ٞٛ٩ذٔ ٫ىل ا٣جةآ( .)4كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إ١لة ٔىل ا٣جةآٚ .إف ٠ةف
اٍ٣صاء ٚةقؽان كٝجٌ ٫ثٕؽ ٱٮـ اُٛ٣ؿ ُٛٚؿدٔ ٫ىل ا٣جةآ¬ ،كٝةؿ يف ا٣ٮايفٔ :ىل
اٛلنرتم .كٚٲْ٩ ٫ؿ(.)4
¬ ٨٦ :امرتل ٔجؽ نا ثؼٲةر  ٫٣أك ٤٣جةآ كً٦ص ٱٮـ اُٛ٣ؿ يف ٦ؽة اٚلٲةر
ُٛٚؿدٔ ٫ىل  ٨٦اقذٞؿ  ٫٣اٛل.)2(ٟ٤
¬ ٨٦ :امرتل ٔجؽان َشاء ٦ٮٝٮ ٚنة ٔىل إصةزة ٦ة ٫١٣أك ٔىل إصةزة ٨٦
امرتم  ،٫٣كً٦ص ٱٮـ اُٛ٣ؿ ٝج ٢ظىٮؿ اٷصةزة ز ٥ظى٤خ  ٨٦ثٕؽٚ -ةٵٝؿب
أ١لة د١ٮف ُٚؿدٔ ٫ىل اٚلٺؼ يف ٚٮااؽ اٛلجٲٓ اٙلةو٤ح ثٕؽ ا٣جٲٓ كٝج ٢اٷصةزة٨٧ٚ ،
صٕ٤٭ة ٤٣جةآ( )2د١ٮف ُٚؿد٤ٔ ٫ٲ ،٫ك٬ٮ اٵوط( ،)5ك ٨٦صٕ٤٭ة ٧٤٣نرتم¬()4
د١ٮف ُٚؿد٤ٔ ¬٫ٲ ،٫كدجَل  ٨٦ ٫٣ ٫١٤٦ٱٮـ إٞ٣ؽ ٦ذٯ ظى٤خ اٷصةزة.
¬ :كِلت ُٚؿة زكصح إ٣جؽ ٔىل قٲؽق إذا كصجخ ٞٛ٩ذ٭ة يف ٱٮـ اُٛ٣ؿ( ،)1ٹ
ُٚؿة أكٹدق؛ ٵ١لة ٔ٤ٲ٭ ٥أك ٔىل أ٦٭ ٥اٙلؿة ،أك ٔىل قٲؽ٬ة إف ٠ة٩خ ٠ل٤ٮ٠ح.
( )4كذ ٟ٣ٵ ٫٩إً٩ل أ٣ ٫ٞٛ٩ٲكً٠ ٫٧٤ل اٝذٌةق إٞ٣ؽ .ٹ ١٣ٮ٠ ٫٩ل ٨ٱٕٮ ،٫٣كاٛل٪ىٮر ثةٓص
صٕ٤٭ة دجٕ نة ٞٛ٪٤٣ح( .ثكذةف ث .)٫ْٛ٤ك ِٛ٣ظةمٲح :ٵف اٞٛ٪٣ح إً٩ل ٣ ٰ٬ٮصٮب ا٣ذك٤ٲ ٥ٹ
ٵص ٢اٛلٚ ،ٟ٤٭ٰ ٞٛ٪٠ح اٞ٤٣ٲٍ ا٣ؾم ٹ ٦ةٗ( .٫٣ ٫٣ٲر).
( )4ٵف اٛلً ٟ٤ف ٤لى ٢إٹ ثةٞ٣جي.
( ٓ٦ )2ا٣ؿصةء ٛ٤٣كغ كاٷٌ٦ةء.)Í( .
( )2اٛلؤٱؽ ثةٓص.
(٬ )5ؾا ٔىل ٠ٺـ اٞ٣ٲ ٢يف اٵز٬ةر يف ا٣جٲٓ يف ٝٮٝ :٫٣ٲ :٢كٹ دؽػ ٢اٛ٣ٮااؽ ك٣ٮ ٦ذى٤ح.
كاٛلؼذةر أف اٛ٣ٮااؽ ٧٤٣نرتم ،كأف اُٛ٣ؿة د١ٮف ٔ٤ٲ ،٫كأف اٷصةزة ٠ة١٣ةمٛح ً٠ل ذ٠ؿق
¬
يف ا٘٣ٲر يف ا٣جٲٓ.
( )4ك٬ٮ اٛل٪ىٮر ثةٓص.
( )1إٹ يف ¬وٮرة كاظؽة ٚإف اٞٛ٪٣ح ٹ ِلت ٔ٤ٲ ٫كٱ٤ـُٚ ٫٦ؿٔلة ،كذ ٟ٣ظٲر َشط ٔىل
قٲؽ٬ة إٛ٩ةٝ٭ةٚ ،ٲىٍل إٛ٩ةٝ٭ة ٔىل قٲؽ٬ة كاُٛ٣ؿة ٔىل قٲؽ إ٣جؽ؛ ٵ١لًل ٣ٲكة ٦ذٺزَ٦ل.
(ثعؿ) .ك٦س ٨ٔ ٫٤ا٣ؽكارم.
(*) اٙلؿة  ٞ٤ُ٦نة ،كاٵ٦ح  ٓ٦ا٣ذك٤ٲ ٥اٛلكذؽاـٝ .)Í( .ةؿ اٜلةصؿم :ٱٮـ اُٛ٣ؿ ك٣ٲ٤ذ.)Í( .٫

ات أك
ا٣سةٌل :زكصةد ٫ا٣ٺيت د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذ٭ ٨يف ٱٮـ اُٛ٣ؿ ك٣ٮ ٦ ٨٠ٮرس ¬
ٞ٤ُ٦ةت( )4زٺز نة( )4ك ٨٬يف إ٣ؽÊة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛحُٚ :ؿة ا٣ـكصح ٔىل ٛ٩ك٭ة.
 :كإذا أػؿصخ ا٣ـكصح ُٚؿٔلة ٪٦٭ة وط¬( )2ك٣ٮ إٌف زكص٭ة()2؛ ٵف
أو ٢ا٣ٮصٮب ٔ٤ٲ٭ة .كإف ٠ة٩خ ٦ٮرسة كزكص٭ة َٕ٦ص ُٛٚؿٔلة ٔ٤ٲ٭ة¬(ٝ ،)5ةؿ
اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ :ك٠ؾا ظٲر ًف ٥لؿج ا٣ـكج ٔ٪٭ة ٛ٣كٚ )4(٫ٞذؼؿج ٔ٨
ٛ٩ك٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲٞ ٫ل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف( :)1ٹ د٤ـ٦٭ة.)1(Ê
 :كإذا أػؿج¬ ا٣ـكج ٦ة ٔ٤ٲُٚ ٨٦ ٫ؿة زكصذ ٫إٌف أثٲ٭ة أك أ٦٭ة ًف ٱىط،
كإٌف أثٲ ٫كأٚ ٫٦ٲ ٫دؿدد ،كاٵّ٭ؿ ٔؽـ¬ ا٣ىعح(.)1
 :كاٛلُٞ٤ح ػ ٕ٤نة ٔىل ٞٛ٩ح ٔؽٔلة(ِ )40لت ُٚؿٔلة ٔىل زكص٭ة؛ ٵف
( )4فائدة ¬ :إذا ٠ة٩خ إظؽل زكصذٲٞ٤ُ٦ ٫ح ثةا ٪نة كا٣ذجكخ ثٕؽ اٌٞ٩ةء إ٣ؽة كصت ٔىل
ا٣ـكج ُٚؿة كاظؽة ،كٔىل  ٢٠كاظؽة ٪٦٭ُٚ ٨ؿة.
( )4ٹ اٛلذ ٮىف ٔ٪٭ة؛ ٹردٛةع اٚلُةب ثةٛلٮت( .قعٮٍف) .كٔجةرة اٵز٬ةر ٛ٦٭٧ح ثأف اٛلذٮىف
ٔ٪٭ة ِلت¬ ٜلة اُٛ٣ؿة ،كٝٮاق ا٣نة ٰ٦كا٣كٲؽ ظكَل ا٣ذ٭ة .ٰ٦ك٦س٦ ٨ٔ ٫٤ٮٹ٩ة اٛلذٮ٢٠
ٔىل آص #؛ إذ ًف ٱٮصؽ ٩ه يف قٞٮَ٭ة.
( )2ك٣ٮ ثٍ٘ل إذ.)Í( .٫٩
اٛلؾ٬ت أف ا٣ـكج ٹ ٱُصؼ يف أوٮؿ ا٣ـكصح كٚىٮٜلة ،ك ٰ٬ٹ دُصؼ يف أوٮ٫٣
¬
()2
كٚىٮٛ٦( .٫٣ذٰ).
اٛلؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٣لـم إػؿاص٭ة إٌف ا٣ـكج ً٠ل ٹ ٣لٮز ٤٣ـكج إػؿاص٭ة إٌف أوٮ ٫٣كٚىٮ.٫٣
¬
(*)
(ٕٚ )5ىل ٬ؾا دُصؼ يف زكص٭ة.)Í( .
( )4ث٪ةء ٔىل ا٘٣ة٣ت أ ٫٩ٹ ٱذ٧ؿد ٔ٦ ٢ٕٚ ٨ة ٣لت إٹ ٚةق ،ٜأك أراد اٛ٣ك ٜا٘٤٣ٮم ،ك٬ٮ
اٚلؿكج ٔ ٨اُ٣ةٔح ،أك ٔىل ٝٮؿ  ٨٦ٱٞٮؿ٧ٔ ٢٠ :ؽ ٠جٍلة.
( )1يف ٩كؼح :اٞٛ٣ٲٔ ٫يل.
( )1إذا ٓلؿد ،ث ٢دجٞٯ يف ذ٦ذ ٫إف ًف ٱ ٨١٧إصجةرق.)Í( .
( )1كاػذةرق اٷ٦ةـ يف ا٘٣ٲر.
( )40أك ٔىل ٦ة ٱ٤ـ ٫٦ثة٣ـكصٲح.

كصٮب ٞٛ٩ذ٭ة و
ثةؽ ٔ٤ٲ .)4(٫كٝةؿ يف ا٣جٲةف Êكا٣ذؾ٠ؿة :ث٤ٔ ٢ٲ٭ة(.)4
 :كا٪٣ةمـة ٝ ٨٦ج ٢اٛ٣ضؿ إٌف ثٕؽ ا٘٣ؿكب يف ٱٮـ اُٛ٣ؿ ِلت ُٚؿٔلة
ٔ٤ٲ٭ةٚ ،إف ٠ة٩خ َٕ٦صة ٣ ٰٛٚـك٦٭ة ٞ٣ؿٱج٭ة اٛلٮرس دؿدد ،كاٵٝؿب

ٔؽ)2(٫٦Ê

كٔؽـ كصٮب ٞٛ٩ذ٭ة ٔىل ٝؿٱج٭ة¬ اٛلٮرس()2؛ ٵف اٛلكٞٛ٪٣ ٍٞذ٭ة ٔ ٨زكص٭ة ٬ٮ
٤ٕٚ٭ة ،ك٬ٮ ا٪٣نٮز ،ك٠ةف ٱ٪١٧٭ة كصٮُلة ٔىل ا٣ـكج ثؿصٮٔ٭ة إ٣ٲ .٫كإف ٩نـت
ثٕؽ اٛ٣ضؿ أك ٝج ٫٤ز ٥رصٕخ ٝج ٢ا٘٣ؿكب ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إ١لة دكُٚ ٍٞؿٔلة
ٞٛ٪٠ذ٭ة٤ٔ ،ٲ٭ة كٔىل زكص٭ة ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨إ٣ربة¬ ثعةؿ َ٤ٮع اٛ٣ضؿ(ٚ :)5إف
٠ة٩خ ٩ةمـة ٞٚؽ كصجخ ٔ٤ٲ٭ة ك٣ٮ رصٕخ  ٨٦ثٕؽ ،إٹ إذا َٕ٦ ٰ٬صة ،كإف ٠ة٩خ
ٍٗل ٩ةمـة ٞٚؽ كصجخ ٔىل زكص٭ة ك٣ٮ ٩نـت  ٨٦ثٕؽ إٹ إذا ٬ٮ َٕ٦ص ٤ٕٚٲ٭ة¬.
ا٣سة٣ر :أكٹدق ا٣ى٘ةر ك٣ٮ ٠ة٩ٮا¬ ٦ٮرسٱ ،٨ػٺؼ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نةٰٕٚ
كأيب ظ٪ٲٛح  ٓ٦ٱكةر ،٥٬كٱذٞٛٮف يف ُٚؿة زكصةٔل ٥كٔجٲؽ ٥٬أ١لة ٔ٤ٲ٭.Ê٥
 :كاٛلض٪ٮف اٵويل ٠ة ،٢ُٛ٣ك٠ؾا اُ٣ةرئ¬ ثٕؽ ث٤ٮٗ ٫كٔ ،٫٤ٞػٺؼ
أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ،ٱٕ )4(ٰ٪يف ٔٮد كٹٱذ٤ٔ ٫ٲ.ٍٞٚ ٫
( )4ذ٠ؿق يف اٍ٣صح ،كاٚل ٓ٤كأ ٓٝىل ٦س٤٭ة.
(*) ظٲر ٔٮض اٚل ٨٦ ٓ٤اٍ٘٣ل كٍٗ ٰ٬ل ٩ةمـةً٠ ،ل ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق اٛلٛذٰ.
( )4ظٲر إ٣ٮض ٪٦٭ة ك٩ ٰ٬ةمـةً٠ ،ل ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق اٛلٛذٰ ¦.
( )2ث ٢اٵٝؿب كصٮثً٠ ٫ل ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر.
(*) يف (د) :كاٵّ٭ؿ ٔؽ.٫٦
( )2ك٬ؾا ٔىل اٞ٣ٮؿ ثأف إ٣ىٲةف ٱكٞٛ٩ ٍٞح اٞ٣ؿٱت ،كاٛلؼذةر ٦ة ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر أ١لة د٤ــ
ٝؿاثذ٭ة اٛلٮرسٱ.٨
( )5كإذا ٝةرف ٩نٮز٬ة َ٤ٮع اٛ٣ضؿ رصط ا٣كٞٮطٚ ،Éإف ا٣ذجف ٝٲ :٢اٵرصط ا٤٣ـكـ رصٮٔ نة
إٌف اٵو ،٢كآص أٔ.)Í( .٥٤
( )4ٱٕٞٚ ٰ٪ةؿ :ٹ دٕٮد ا٣ٮٹٱح ثٕؽ ثُٺ١لة ،ث ٢ٱ١ٮف ٠ةٕ٣ة ،٢ٝكأ٦ة ٞٛ٩ذٚ ٫كٲأيت ا١٣ٺـ
ٔ٤ٲ٭ة يف اٞٛ٪٣ةت إف مةء آص( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤

¬ :كإذا ٠ةف اٵب َٕ٦ص نا كَ٦ ٫٤ٛٮرس نا أػؿج اٵب ُٚؿٔلًل ٦ ٨٦ةؿ
َ ٫٤ٛإذا ٠ةف ٹ ٱ ٫٪١٧ا٣ذ١كت ،كإف ٠ةف ٱُٛٚ ٫٪١٧ؿد ٫قةُٝح¬( ،)4كيف ُٚؿة
َ ٫٤ٛاظذًلٹف ،اٵّ٭ؿ كصٮُلة¬ يف ٦ةً٠ ٫٣ل يف ا٣ـكصح ،ك٤لذ ٢٧أ١لة دكٍٞ؛ ٵف
ٞٛ٩ذٔ ٫ىل أثٲ ،٫ك٬ٮ َٕ٦ص.
ا٣ؿاثٓ٣ ٨٦ ٢٠ :ـ٦ذٞٛ٩ ٫ذٝ ٨٦ ٫ؿاثذ ٫يف ٱٮـ اُٛ٣ؿ ٞٛ٣ؿق٤ٚ ،ٮ أُٔٯ ٝؿٱج ٫اٛلَٕص
ٝٮت ٍٔصة أٱةـ أك أ٠سؿ كصةء ٱٮـ اُٛ٣ؿ ك٬ٮ و
ثةؽ ٞٚ ٫ٕ٦ةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص(ِ :)4لت
ظٲر ًف ٱ٦ ٫١٤٧ة أُٔةق(.)2
Ê
ُٚؿدٔ ٫ىل اٛلٮرس؛ ٵ ٫٩ٱٮو ٙثأف ٞٛ٩ذ٤ٔ ٫ٲ .٫ك٫٤ٕ٣
¬ :كُٚؿة ٬ؤٹء اٵو٪ةؼ(ِ )2لت ك٣ٮ ٗةثٮا ك٣ٮ ًف ٱ٤ٔ ٜٛ٪ٲ٭ٛ ٥لُ ،٫٤إذا
 ٟ٤٦ٱٮـ اُٛ٣ؿ ٝٮت ٍٔصة أٱةـ( ٫٣ )5كٜل ٥زااؽ نا ٔىل¬ ٦ة ٱكذس٪ٯ ٤ٛ٧٤٣ف(ٚ ،)4٭ؾا
( )4كٔىل ٦ة ذ٠ؿق ا٪٣ضؿم يف اٞٛ٪٣ةت  ٨٦أف ٞٛ٩ح اٵب يف ٦ةؿ اٹث ٨د٤ـ ٫٦اُٛ٣ؿة .ك٬ؾا
ث٪ةء ٔىل أو ٫٤أف ٞٛ٩ح اٵب يف ٦ةؿ اث ٫٪ا٣ىٍ٘ل ك٣ٮ ٠ةف ٱ ٫٪١٧ا٣ذ١كت ً٠ل ٱأيت  ٫٣يف
اٞٛ٪٣ةت ،كاٛلؾ٬ت أٞٛ٩ ¬٫٩ذ ٫كٞٛ٩ح اثٔ ٫٪ىل اٵب.
( )4ا٣ؾم ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص يف ٦٭ؾث٦ ٫ة ٪ٕ٦ةق :أ ٫٩إذا أُٔٯ ٝؿٱج ٫اٛلَٕص ٝٮت ٍٔصة أٱةـ
كصةء ٱٮـ اُٛ٣ؿ ك٬ٮ و
ثةؽ ٚ ٫ٕ٦إ١لة د١ٮف ُٚؿد٤ٔ ٫ٲ ٫ٹ ٔىل ٝؿٱج ٫اٛلٮرس ،ز ٥ذ٠ؿ ثٕؽ
٬ؾا أ ٫٩إذا أُٔةق ٝٮت أٱةـ ٚإ ٫٩ٱٮو ٙثأف ٞٛ٩ذ٤ٔ ٫ٲٕٚ ،٫ىل ٬ؾا ٱ١ٮف ٩ىٔ ٫ىل إٍ٣ص
د٣ٲٺ ٔىل أف ٦ؿادق ثةٷٱةـ يف ٠ٺ ٫٦اٵػٍل دكف ٍٔص.
( )2ٱٞةؿٛ٩ :ف ا٣ذٕضٲٓ ٢ل٤ٲ ٟكإف ًف ٱأت ث ِٛ٤ا٣ذ٤٧ٲ ٟيف ا٣ـكصح كاٞ٣ؿٱت ٚذع.ٜٞا٬ػ
٦ك ٥٤يف ا٣ـكصح ،ٹ يف اٞ٣ؿٱت ً٠ل ٱأيت.)Í( .
( )2أم :اٵرثٕح.
( )5أك ٝٲ٧ح ذ.)Í( .ٟ٣
(*) ٝةؿ يف ظةمٲح :ك٦ؤ٩ذ٠ ،٫ةٷداـ ك٩عٮق.)Í( .
(*) ٚإف ٠ةف وجٲ نة ٹ ٱُٕ ٥أذرب ٦ة ٱٛ١ٲٝ ٫ٮت ٍٔص¬ة أٱةـ  ٨٦د ٨٬كأصؿة ظٌة٩ح ك٩عٮ ذ.ٟ٣
(دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲٔ ٫يل) .كأ٦ة اٛلؿٱي ٚٲٕذرب ثٞٮد ٫وعٲع نة؛ ٵٔ ٫٩ةرض .كأ٦ة اٛلؿدةض ًٚل ا٩ذ٭ٯ
ظة ٫٣إ٣ٲ ٫إذا ٝؽ ا٩ذ٭ٯ .)Í( .ك ِٛ٣ظةمٲح ا٣كعٮٍف :كٱٕذرب ٧٤٣ؿٱي ٝٮت ا٣ىعٲط؛ ٵف
اٛلؿض ٔةرض ،ك٧٤٣كذأ٦ ٢٠ة ٱٛ١ٲ ،٫ك٧٤٣ؿدةض اٛل٪ذ٭ٰ ٦ة ٱٛ١ٲ ٫ثٕؽ ا٣ؿٱةًح ،ك٦ ٢ُٛ٤٣ة
ٱٛ١ٲ ٫إف ٠ةف ٱأ ،٢٠كإٹ ٛ١ٚةٱح ظةً٪ذٍٔ ٫صة أٱةـ [أم :أصؿٔلة] ْٛ٣( .نة) (.)Í
وضابطى أف  ٨٦ ٢٠أصـ٩ة  ٫٣اٵػؾ اقذس٦ ٫٣ ٰ٪ة ٱكذس٪ٯ ٍٞٛ٤٣ل ،ك ٨٦أكصج٪ة ٔ٤ٲ٫
¬
()4
=

٬ٮ ٩ىةب اُٛ٣ؿة .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح :إف ٩ىةُلة ٩ىةب ا٣ـ٠ةة.
 :كاُٛ٣ؿة د١ٮف ٕ ٨٦ل٤ح ٩ىةُلة .كٝةؿ ا٣نة ٰٕٚÊكاٞٛ٣ٲ ٫ظك :٨ث٢
زااؽة(٤ٔ )4ٲ.٫
٤ٚ :ٮ ٩ ٟ٤٦ىةُلة ٛ٪٣ك ٫دكف قةاؿ اٵو٪ةؼ ٣ـ٦ذُٚ ٫ؿÊد ،٫ػٺؼ اٛل٪ىٮر
ثةٓص( .)4كإف ٩ ٟ٤٦ىةُلة ٛ٪٣ك ٫ك٣جٕي اٵو٪ةؼ دكف ثٕي ٝؽـ ٛ٩ك ،٫ز٥
زكصةد ،٫ز ٥أكٹدق ا٣ى٘ةر ،زٔ ٥جٲؽق .كٝةؿ يف اٹ٩ذىةر كا٣ذؾ٠ؿة :إف إ٣جٲؽ أٝؽـ
 ٨٦اٵكٹد ا٣ى٘ةر .كٝةؿ يف ٦٭ؾب ا٣نة ¬:ٰٕٚٱٞؽـ أكٹدق

ا٣ى٘ةر()2

ز٥

ا٣ـكصةت ز ٥إ٣جٲؽ( .)2ك١٬ؾا يف اٞٛ٪٣ح(٤ٚ .)5ٮ ٛ٪٣ ٟ٤٦ك ٫ك٣جٕي وٙ٪
أػؿج ٔٛ٩ ٨ك ،)4(¬ٍٞٚ ٫كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :ثِ ٢لت ٔ ٨ا٣جٕي أٱٌ نة،
ا٣ذك٤ٲ ٥اقذس٦ ٫٣ ٰ٪ة ٱكذس٪ٯ ٤ٛ٧٤٣ف( .ظةمٲح قعٮٍف) (.)Í
(*) كٝةؿ يف َشح اٛ٣ذط :زااؽ نا ٔىل ٦ة ٱكذس٪ٯ ٍٞٛ٤٣ل يف ا٣ـ٠ةة.
( )4ك٬ٮ ٱٞةؿ ٔىل أو ٢اٛلؼذةر ٧٤٣ؾ٬ت٦ :ة اٛ٣ؿؽ ثَل اُٛ٣ؿة كا٣ـ٠ةة ظٲر صٕ٤خ ا٣ـ٠ةة
ٕ ٨٦ل٤ح ٩ىةُلة ثؼٺؼ اُٛ٣ؿة؟ ٝٲ :٢ٵف ا٣ـ٠ةة د١سؿ ث١سؿة اٛلةؿ كد ٢ٞث٤ٞذٚ ،٫ةٔذربت
 ٨٦ا٪٣ىةب ،ثؼٺؼ اُٛ٣ؿة ،كٵف أذجةر٬ة  ٫٪٦ٱؤدم إٌف إػؿاصُ ٫لة يف ظ٩ ٜعٮ
ا( .٢ُٛ٣ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة).
(*) ٚإف ًف ٱ ٨١زااؽ نا ٔىل ٝٮت إٍ٣ص إٹ أ ٨٦ ٢ٝا٪٣ىةب كصت¬ إػؿاص ٫ك٣ٮ  ٢ٝإذا ٠ةف ٫٣
ٝٲ٧ح أك ٹ ٱذكة٦ط ث ٫يف اٛلسيل ،ك٠ؾا يف اٵكٹد ك٩عٮ ٥٬إذا ٜ ٟ٤٦لٝ ٥ٮت ٍٔص كُٚؿة
 ٍٞٚأػؿص٭ة٪ٔ Ê٭ ٥ا ،٢١٣ذ٠ؿ ٪ٕ٦ٯ ٬ؾا يف ٬ة٦ل َشح اٵز٬ةر.
(ٞٚ )4ةؿ :ٹ ِلت ظذٯ ٱ٤٣ ٟ٤٧ض٧ٲٓ؛ ٵ ٫٩ٹ ٟلىه( .ثكذةف) .كاقذٞؿث ٫اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم
يف ا٘٣ٲر.
( )2كاٛلضةَ٩ل.)Í( .
( )2ك٬ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل أف ٣ٲف  ٫٣إٹ ٕٛ٪٦ذ٭ٍٞٚ ٥؛ إذ ٣ٮ  ٟ٤٦رٝةُل٣ ٥ـ٦ذُٚ ٫ؿٔلًل ٕلٲٕ نة
ً١٣لؿ ٩ىةُلة ،أك ٠ة٩ٮا ٦كذسَ٪ل ٤٣ؼؽ٦ح.)Í( .
اٛلؼذةر ٦ة قٲأيت يف اٞٛ٪٣ةت يف ٬ؾا ا١٣ذةب
¬
( )5إذا ٣ ٟ٤٦جٕي دكف ثٕي٠( .ٮا٠ت) .ك
 ٨٦أ٣ ٫٩لت ا٣ذٞكٲٍ.)Í( .
( )4ك ٢٬ٱ٪ذ ٢ٞإٌف ا٣ى ٙ٪ا٣سةٌل إذا ٠ةف ٱٛ١ٲ٫؟ ٞٚٲ :٢ٹ ٱ٪ذ ¬٢ٞإٌف  ٨٦ثٕؽ ذ ٟ٣ا٣ى،ٙ٪
=

 ٨١٣إف ٠ةف ٬ؾا ا٣ى ٥٬ ٙ٪إ٣جٲؽ أػؿج ٔ ٨٧مةء ٪٦٭ ،٥كإف ٠ة٩ٮا ٥٬
ا٣ـكصةت أك اٵكٹد ا٣ى٘ةر ٚإف ٠ة٩ٮا َٕ٦صٱ١ٚ ٨ؾا أٱٌ نة ،كإف ٠ة٩ٮا ٦ٮرسٱ ٨أك
ثٌٕ٭ٝ ٥ؿع ثٲ٪٭٥؛ ٵف  ٨٦أػؿج ٔٞٚ ٫٪ؽ قُٞخ ُٚؿد ،٫كً ٨٦ف ٥لؿج ٔٞٚ ٫٪ؽ
٣ـ ٫٦أف ٥لؿج ٔٛ٩ ٨ك.٫
 :كا٣ٮ٣ؽ اٛلؽٔٯ ثَل صًلٔح ٱ٤ــ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ُٚ ٥ؿة ٔ ٫٪كٞٛ٩ح ،ذ٠ؿق
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص .كٝةؿ أثٮ إ٣جةس كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص :ثٞٛ٩ ¬٢ح كاظؽة
كُٚؿة ٔ٤ٲ٭ Ê٥ا .)4(٢١٣كأ٦ة  ٥٬إذا كصجخ ٞٛ٩ذ٭٤ٔ ٥ٲٚ ٫إ ٫٩ٱ٤ـ ٢١٣ ٫٦كاظؽ
٪٦٭ٞٛ٩ ٥ح¬ ٠ة٤٦ح كُٚؿة¬ ٠ة٤٦ح.
¬ :كٹ ُٚؿة ٔ ٨اٵثٮٱ ٨ا١٣ةٚؿٱ ٨كٹ ٔ ٨إ٣جؽ ا١٣ةٚؿ ك٣ٮ كصجخ
ٞٛ٩ذ٭٥؛ ٵ١لة َ٭ؿة ،كٹ َ٭ؿة ١٣ةٚؿ(.)4
 :كٹ¬ د٤ــ اٛل١ةدت ُٚؿة زكصذ ٫كأكٹدق ،كٹ ُٚؿة ٛ٩ك ٫كٔجٲؽق؛ ٵ٫٩
ٍٗل ٦ةٛ٪٣ ٟ٣ك .٫كٹ ِلت¬ ٔىل قٲؽق؛ ٵف ٞٛ٩ذ ٫قةُٝح( .٫٪ٔ )2كٝةؿ يف ا١٣ةيف
كا٣ٮايف :ث ٢د١ٮف ُٚؿد٦ ٫ٮٝٮٚح :إف ٔذ٤ٕٚ ٜٲ ،٫كإف رد يف ا٣ؿؽ ٕٚىل قٲؽق.
ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر ،كٝؿرق اٛلٛذٰ كٔة٦ؿ كظسٲر ،ك٠ؾا ٔ ٨اٛل٪ىٮر ثةٓص .كٝٲ :٢ث٢
ٱ٪ذ ٢ٞإٌف ا٣ى ٙ٪ا٣سةٌل ٚٲؼؿج ٔ ،٫٪ك٬ؾا اػذٲةر اٷ٦ةـ َشؼ ا٣ؽٱ( .# ٨ظةمٲح
قعٮٍف) .ك٦س ٫٤يف َشح ٚذط.
(*) فائدة٣ :ٮ ٠ةف ٱ ٫٣ ٟ٤٧ك٣ٮ٣ؽق أك زكصذ ٫أك ٩عٮ ذ ٟ٣ز ٥ظؽث  ٫٣ك٣ؽ آػؿ يف ٱٮـ اُٛ٣ؿ،
ٝ ٢٬ؽ ٣ــ إػؿاص٭ة ٔ ٨ا٣ٮ٣ؽ اٵكؿ أك دك ٨ٔ ٍٞا٢١٣؟ ٝةؿ اٛلٛذٰٝ :ؽ ٣ـ٦خ ٔ ٨اٵكؿ.
دك٦ ٍٞة ًف ٱٝ ٨١ؽ أػؿج ٔ ٨اٵكؿ؛ ٵف ا٣ٲٮـ ٕلٲٕ ٫قٮاء يف ٣ـكـ اٷػؿاج.
¬
كٝةؿ اٜلج:٢
( )4ظٲر ظىح  ٢٠كاظؽ ٹ ٱذكة٦ط ث٧س٤٭ة ،كإٹ قُٞخ¬.
٣ـ٦خ اٹث ٨يف ٦ة ٫٣إف ٠ةف ٦ ٫٣ةؿ.
¬
(ٚ )4إف ٠ة٩خ اٵـ ٦ك٧٤ح كاٵب ٠ةٚؿ نا
( )2ك٬ؾا إذا ًف ٱؿؽ أك ٱٕذÉ ٜٱٮـ اُٛ٣ؿ ،كإٹ ٣ـ٦خ( .ظسٲر) .كّة٬ؿ ا١٣ذةب ك٣ٮ رؽ ٱٮـ
اُٛ٣ؿ ٚٺ ٨لء ٔىل قٲؽق .ك٬ٮ ٱٞةؿ¬ :إ ٫٩إذا رؽ ٱٮـ اُٛ٣ؿ أك ثٕؽق ٞٚؽ دػ ٢يف ٝٮ :٫٣أك
ا١٩نٚ ٫١٤٦ ٙٲٚ ،٫أمج ٫اٛلنرتل ثؼٲةر أك ٔٞؽ ٦ٮٝٮؼ زٛ٩ ٥ؾ إٞ٣ؽ ٧٤٣نرتم ًٚل
اٛ٣ؿؽ؟ (ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة).

¬ :ككٝخ كصٮب اُٛ٣ؿة ٬ٮ ٱٮـ اُٛ٣ؿ( ٨٦ )4اٛ٣ضؿ إٌف ا٘٣ؿكب(،)4
 ٨٧ٚأٱَص أك ك٣ؽ  ٫٣ك٣ؽ ٝج ٢ا٘٣ؿكب( )2أػؿج ٔ ،٫٪ٹ ثٕؽق ،ك٠ؾا  ٨٦دـكج
َٕ٦صة( )2ٹ ٝؿٱت ٜلة ٦ٮرس ،ك٠ؾا ٔ ٟ٤٦ ٨٦جؽ نا ٠ل ٨ٹ د٤ـُٚ ٫٦ؿدٞٛ٣ ٫ؿق أك
ٛ١٣ؿقٚ ،إف ٠ ٫١٤٦ل ٨د٤ـُٚ ٫٦ؿدٞٚ ٫ؽ كصجخ¬ ٔىل اٵكؿ دك .٫٩كٝةؿ اٙلٞٲ:ٰ٪
د٤ـُٚ ٫٦ؿة زة٩ٲح .كٔىل أظؽ ٝٮٍف أيب إ٣جةس د٤ــ ا٣سةٌل ٹ اٵكؿ .كٔىل أظؽ ٝٮٍف
اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص( )5أف كٝذ٭ة ٣ٲ٤ح اُٛ٣ؿ  ٨٦ا٘٣ؿكب إٌف اٛ٣ضؿ .كٔىل
أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كأظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص أ٪ٔ ٫٩ؽ َ٤ٮع اٛ٣ضؿ  .ٍٞٚكٔىل أظؽ ٝٮٍف
ا٪٣ةرص  ٨٦اٛ٣ضؿ إٌف ا٣ـكاؿ .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٱٮـ اُٛ٣ؿ كٱٮ٦ةف ثٕؽق(.)4
 ٟ٤٦ ٨٦ :يف ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ ٔجؽ نا  ٍٞٚزااؽ نا ٔىل ٦ة ٱكذس٪ٯ ٞٚةؿ اٞٛ٣ٲ٭ةف
ظك ٨كٱٮق :ٙإ٥ ٫٩لؿج ُٚؿة ٛ٩ك ٫ٹ ٔجؽق( ،)1كٝةؿ يف اٙلٛٲِ٥ :لؿج ٔ٨
(٤ٚ )4ٮ ا٣ذجف ٱٮـ اُٛ٣ؿ ككٕٝخ ا٣ىٺة يف ا٣ٲٮـ ا٣سةٌل ٚٺ ظ٣ ٥١ؾٟ٣؛ إذ ٝؽ ػؿج كٝخ
كصٮب اُٛ٣ؿة( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) ك( .)Íكٝٲ :٢دأػؿ اٵٱةـ ً٠ل يف أًٔلؿ اٙلش.
٠ةٵًعٲح كا٣ؿ ٰ٦ك٩عٮق .كٝٲ :٢ٹ دأػؿ اٵٱةـ يف ظ ٫ٞإٹ يف اٙلش¬ .ٍٞٚ
( )4فـرع¬ :ك٣ٲف ٱٮـ اُٛ٣ؿ َ ٫٤٠شَ نة كإٹ قُٞخ ٔ٦ ٨٧ةت يف كقُ ،٫كٹ آػؿق ٣ؾ،ٟ٣
كٹ أك ٫٣كإٹ ٣كُٞخ ٔ ٨٧ك٣ؽ ٚٲ ٫أك أق ،٥٤ث ٢اٍ٣صط صـء  ٨٦أصـااٍٗ ٫ل َٕ٦ل،
ك٬ٮ اٵظؽ ا٣ؽااؿٕ٦( .ٲةر ث.)٫ْٛ٤
(٤ٚ )2ٮ ػؿج ٩ى ٙاٙلٝ ٢٧ج ٢ا٘٣ؿكب ك٩ى ٫ٛثٕؽ ا٘٣ؿكب ٚٺ ُٚؿة¬[ ،]4كإف ػؿج
٣ـ٦خ اُٛ٣ؿة( .ظةمٲح قعٮٍف) .كٝٲ:٢
¬
٩ى ٫ٛظٲ نة كػؿج ثةٝٲ ٫كٝؽ ٦ةت يف ٱٮـ اُٛ٣ؿ
ٹ ُٚؿة؛ ٵً ٫٩ف ٥لؿج  ٫٤٠ظٲ نة.
( )2يف ٕلٲٓ ا٣ٲٮـ.)Í( .
( )5ا ٣ؾم يف ا٣ـ٬ٮر كا٣رب٬ةف كا١٣ٮا٠ت ١٦ةف أظؽ ٝٮٍف ا٪٣ةرص يف أف كٝذ٭ة ٣ٲ٤ح اُٛ٣ؿ
أظؽ ٝٮٍف ا٣نة ،ٰٕٚكٝ ٫٤ٕ٣ؽ ركم ٔ٪٭ًل( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
(ٝ )4ٲةق نة ٔىل ا٪٣عؿ.
( )1ٵ ٫٩ٹ ٱ١ٮف ٩ىةث نة ٔٛ٩ ٨ك ،٫كٝٮاق قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ ا٣ؾ٦ةرم .ك٬ؾا ٱنجٝ ٫ٮٜل ٥يف ا٣نٕٛح:
إ ٫٩ٹ ٱ١ٮف ٦ٮرس نا ثة٣كجت اٛلنٛٮع ث.٫
-------------------------

[ٚ ]4إف دٞةرف ٗؿكب ا٣ن٧ف كظؽكث ا٣ٮ٣ؽ ٚٺ ُٚؿة.Ê
=

ٛ٩ك ٫كٔٔ ٨جؽق .ك٬ٮ أٝؿب¬(.)4
¬ ٨٦ :اردؽ ٱٮـ اُٛ٣ؿ قُٞخ ٔ ٫٪اُٛ٣ؿة إذا أق ٥٤ثٕؽق ،كإف أق ٥٤يف
ذ ٟ٣ا٣ٲٮـ كصجخ ٔ٤ٲ ٫ك٣ٮ ٠ةف¬ ٝؽ أػؿص٭ة ٝج ٢ٱؿدؽ ،ػٺؼ ا٣نة.)4(ٰٕٚ
ك٠ؾا ٚٲ ٨٧وىل ز ٥اردؽ ز ٥أق ٥٤يف كٝخ د ٟ٤ا٣ىٺة(.)2
¬ :ك٩ؽب إػؿاص٭ة ث١ؿة ٱٮ٦٭ة ٝج ٢وٺة إ٣ٲؽ كثٕؽ اٵ ،٢٠كإف
أػؿ٬ة إٌف آػؿق صةز ،ٹ إٌف ثٕؽق إٹ ٕ٣ؾر٩ ،عٮ ٔؽـ  ٨٦ٱكذعٞ٭ة ،كإف ٔ ٫٧٤يف
٦ٮًٓ

آػؿ()2

كصت إٱىةٜلة إ٣ٲ .٫كٱ١ؿق إػؿاص٭ة إٌف ٍٗل ث٤ؽق  ٓ٦كصٮد

٦كذعٞ٭ة ٚٲ ٫إٹ ٘٣ؿض أ.٢ٌٚ
¬ :ك٩ؽب ّلىٲ٤٭ة ٝج ٢ٱٮ٦٭ة إذا ػيش ٔؽ٦٭ة ٚٲ ،٫كإف كصؽ ثٌٕ٭ة ٚٲ٫
أػؿص ،٫كا٣جة ٰٝٱ١ٮف دٱ ٪نة ٔ٤ٲ .)5(٫كٗ ٨٦ةب ٦ة ٫٪ٔ ٫٣يف ٱٮ٦٭ة

اٝرتض()4

كأػؿص٭ة إف أ ،٫٪١٦كإٹ ٠ة٩خ دٱ ٪نة.
(*) كذ ٟ٣ٵف إ٣جؽ ٱ١ٮف ٩ىةث نة ٣كٲؽق ٹ ٛ٪٣ك( .٫ثكذةف) .ك٠ٺـ اٙلٛٲِ¬ ٦جٔ ٰ٪ىل أ٫٩
٩ىةب ٛ٪٣ك ٫ك٣كٲؽق ظٲر ٝٲ٧ذ ٫دٍٔ ٰٛصٱ ٨وةٔ نة ٍٗل اُٛ٣ؿة ،ك٬ٮ ّة٬ؿ اٵز٬ةر،
ك٬ٮ اٛلؼذةر ،كآص أٔ.)Í( .٥٤
(*) إذا ٠ة٩خ ٝٲ٧ح إ٣جؽ ٝؽر ٝٮت ٍٔص  ٫٣ك٣كٲؽق ٕ٦( .ٍٞٚٲةر ٩ضؿم).
( )4إذا ٠ة٩خ¬ ٝٲ٧ذ ٫دـٱؽ ٔىل ٝٮت ٍٔص ٜلًل كوةٔةف ٚىةٔؽا.
( )4ٱٕٞٚ ٰ٪ةؿ :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ ٫إذا ٠ةف ٝؽ أػؿص٭ة( .ثكذةف).
وىل.
(¨ )2
( )2يف اٛلٲٛ٦( .¬٢ذٰ) .كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ ك٣ٮ ٚٮؽ ا٣ربٱؽٔ( .ة٦ؿ).
¬
كٱذأكؿ
(١٬ )5ؾا يف ا٣ـ٬ٮر ،كا٣ؾم يف ا٘٣ٲر أ ٫٩ٹ ٱ٤ـ ٫٦إٹ اٛلٮصٮد ،ك٬ٮ اٵكٌف.ا٬ػ
٠ٺـ ا٣جٲةف ثعٲر ٱ١ٮف ا٣ىةع كاصج نة ٔ٤ٲً ٨١٣ ٫ف ٣لؽ إٹ ا٣جٕي٩ .عٮ أف ٱ١ٮف ٫ٕ٦
ٔؿكض.ا٬ػ ك ِٛ٣ظة¬مٲح :ظٲر  ٨٦ ٫ٕ٦إ٣ؿكض ك٩عٮ٬ة ٦ة ٱ٩ ٰٛىةُلة ،كإٹ ًف ٱ٤ـ٫٦
إٹ ذ.ٍٞٚ ٟ٣
(٩ )4ؽث نة؛ أػؾ نا ّ ٨٦ة٬ؿ ا٣جعؿ كا٣ـ٬ٮر.ا٬ػ كيف ا٣ذؾ٠ؿة كا١٣ٮا٠ت :كصٮث نة.)Í( .

 :كاُٛ٣ؿة وةع¬( ٨٦ )4أم ظت أك ٓلؿ أك زثٲت أك دٝٲ .)4(ٜكٝةؿ
ا٪٣ةرص كاٛل٪ىٮر ثةٓص كأثٮ صٕٛؿ كا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لـم ا٣ؽٝٲ ٜإٹ ٔىل كص٫
اٞ٣ٲ٧ح ٍٔٗ ٨لق .كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل كأثٮ ظ٪ٲٛح( :)2إ١لة ٩ى ٙوةع  ٨٦ا٣رب أك
وةع ٍٗ ٨٦لق .ك ٨٦اٝذةت ٍٗل ذ ٟ٣أػؿج¬ ٝ ٨٦ٮد٫

٠ة٪ٕ٣ت()2

ك٩عٮق أك

ا٣ؽكـ أك ا٣ربثؿ( )5أك ا٤٣ج )4(٨أك اٵ.)1(ٍٝ
 :كٱٕذرب ثًل ٱٞذةد٬ )1(٫ٮ(ٚ ،)1ٲؼؿج ٛ٩ ٨ٔ ٫٪٦ك ٫كٔٔ ٨ٲة ،٫٣ذ٠ؿق يف
ا٣ذٞؿٱؿ ٔ ٨أيب َة٣ت كأيب صٕٛؿ ،كٛ٦٭ٮـ ٠ٺـ اٜلةدم أ٥ ٫٩لؿج ٔٔ ٨ٲةً٦ ٫٣ل
ٱٞذةدٮٝ .٫٩ةؿ أثٮ صٕٛؿ :كٱٕذرب ثةٷٛ٩ةؽ يف رٌ٦ةف ،كٝٲ :٢يف أ٠سؿ ا٣ك٪ح .كإف
ـئ ٍٗل اٛل١ٲ٠ ٢ةٚلجـ.
(ٝ )4ةؿ يف ا٘٣ٲرٞٚ :ٮ٪٣ة :ك ٰ٬وةع ٱٞذٌص أذجةر ا١٣ٲٚ ،٢ٺ ٣ل ¬
(د٧١ٲ٪ٕ٦ ٢ٯ) .إٹ ٝٲ٧ح ٚٲضـئ.)Í( .
( )4ثؿ أك ٍٗلق ،ك٣ٮ ٠ةف ظج ٫أ ٨٦ ٢ٝوةع.)Í( .
(*) أك ٔ٤ف ٪٦كٺن.)Í( .
( )2كأوعةث ٫كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ.
وةع  ٨٦اٜلؿكر ،كٝةؿ يف ا٣جعؿ :إ ٫٩ٱٞؽر ا٪ٕ٣ت ٣ٮ
¬
(ّ )2ة٬ؿ ٠ٺـ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل أ٣ ٫٩لـئ
ص٘ ٙلةء وةٔ نة ،ك٦س ٫٤ذ٠ؿق اٷ٦ةـ أٖلؽ ث ٨اٙلكَل .#
( )5ك٬ٮ ز٧ؿ اٵراؾ( .دؿصًلف ث .)٫ْٛ٤ك٬ٮ اٚل ٍ٧ا٣ؾم ذ٠ؿق آص دٕةٌف.
زثؽق ٚٲ.٫
( )4ظٲر ¬
( )1ثٛذط اٜل٧ـة ،ك٣لٮز َ٠ص٬ة٨ :لء ٣ل٧ؽ  ٨٦ا٤٣ج ٨اٙل٤ٲت .ك٩عٮق ا٘لج ٨أٱٌ نة ،كٹ ٱؽػؿاف
إٹ  ٨٦اٙل٤ٲت دكف اٛلؼٲيٚ ،ةٵ ٍٝٱ ُٕٝ ُٓٞنة و٘ةر نا ٱ١ةؿ ك٣لـم ٚٲ ٫ا٣ىةع ،كأ٦ة ا٘لج٨
ٚٲٞؿص أٝؿاو نة ٗٺّ نة كٱٮزفْ ،لؿج  ٫٪٦اُٛ٣ؿة ٔىل ص٭ح اٞ٣ٲ٧ح( .Éثكذةف).
(ٔ )1ةدة ٹ رضكرة.)Í( .
(*) يف (د) :ثًل ٱٕذةدق.
اٛلؽٚٮع إ٣ٲ٫؛ ٞ٣ٮ(( :÷ ٫٣أٗ٪ٮا ٞٚؿاا ٥١يف ذٟ٣
¬
( )1كٔ ٨ا٣نة :ٰ٦إ٣ربة ثًل ٱٞذةد٫
ا٣ٲٮـ)) ٚإذا ٠ةف ٹ ٱٞذةد ٫اٛلُصكؼ إ٣ٲ٤ٚ ٫ٲف ٪ٗ ٫٣ٯ .)Í( .كيف ظةمٲح ا٣كعٮٍف:
كاٛلٞؿر ٬ٮ اٵكؿ ،كآص أٔ.٥٤
¬
قٮاء ٠ةف اٛلؼؿج أك اٞ٣ةثي ٱٞذةد ٫أـ ٹ.ا٬ػ

٠ةف ٱٞذةت  ٨٦أص٪ةس أذرب ثةٵٗ٤تٚ ،إف ًف ٱ ٨٧ٚ ٨١أ٦لة مةء.
ٚ :إف أػؿج ٍٗ ٨٦ل ٦ة ٱٞذةت  ٨٧ٚاٵٔىل أ ،٢ٌٚك ٨٦اٵد٩ٯ ٣لـٱ¬٫
كٱ١ؿق ،ذ٠ؿق يف اٛل٪ذؼت كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ َة٣ت كا٪٣ةرص كأثٮ ظ٪ٲٛح .كٝةؿ يف
اٵظ١ةـ( )4كأثٮ إ٣جةس كا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لـا .٫ك٠ؾا ٣ٮ أػؿج ٩ٮٔ نة أد٩ٯ ٨٦
ا٪٣ٮع ا٣ؾم ٱٞذةد.٫
 :كا٣ٮاصت إػؿاج اٙلت أك ٩عٮق ً٦ل ٱٞذةدٚ ،٫ٺ ٣لـئ ٍٗلق  ¬ٓ٦كصٮدق
يف ا٣ج٤ؽ(٪ٔ )4ؽ اٞ٣ةق ٥كاٜلةدم ،كٔ٪ؽ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح ٣لٮز إػؿاج
ٝٲ٧ح اٙلت  ٨٦أم ٦ةؿ مةء ،كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٣لٮز إٹ اٙلت  ٞ٤ُ٦نة(.)2
¬ :كٹ ٱىط إػؿاص٭ة  ٨٦ص٪كَل ٔ ٨مؼه كاظؽ  ٨٦مؼه كاظؽ،
ٚأ٦ة  ٨٦مؼىَل ٠ةٍ٣صٱَ١ل كاٵثٮٱٚ ٨ٲىط¬ ،ك٠ؾا ٣ٮ¬ أػؿج وةَٔل  ٨٦ص٪كَل
ٟل٤ٮََل( ٨ٔ )2مؼىَل ك٩ٮل  ٢٠ص٪ف ٔ ٨مؼه(٤ٚ .)5ٮ أػؿج وةٔ نة ٨٦
ص٪كَل ٔ ٨مؼه ك٩ٮل أظؽً٬ل ٝٲ٧ح ٣ذًلـ اٳػؿ ٞٚةؿ أثٮ َة٣ت كأثٮ إ٣جةس:
(ٚ )4إٝ ٫٩ةؿ يف اٵظ١ةـ :ك٥لؿج ٝ ٢٠ٮـ ً٦ل ٠ة٩ٮا ٱأ٤٠ٮ ٫٩كٔىل ٔٲةٜل ٥ٱٞٛ٪ٮ( .٫٩ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
اٛلٲ،٢
( )4ك ٰ٬ا٣ربٱؽ؛ ٵ ٫٩ٱذٕ ٜ٤ث ٫ظ ٜاٳد٩( .ٰ٦ضؿم ،ككاث .)٢كٝٮاق ا٣كعٮٍف .كٝٲÊ :٢
كٝٮاق قٲؽ٩ة ٔة٦ؿ.
( )2كظضح ا٣نة ٰٕٚأف ا٪٣جٰ ÷ ٩ه ٔىل إُ٣ةـٚ ،ٺ ٣لـم ٍٗلق ك٣ٮ ٔ ٓ٦ؽ٪٤ٝ .٫٦ة:
٣لٮز ٕ٤٣ؾر؛ ٵً ÷ ٫٩ف ٱ ٙ٪اٞ٣ٲ٧حٝ .ةؿ٬ :ٮ ظ٥ ٜلذه ثٲٮـ إ٣ٲؽ ٚٺ ِلـم اٞ٣ٲ٧ح
٠ةٵًعٲح٪٤ٝ .ة :اٞ٣ىؽ إ٬ؿاؽ ا٣ؽـ ،ك٪٬ة قؽ اٚل٤ح( .ثكذةف) .كٝؽ ذ٠ؿ ا٣نةٚ ٰٕٚٲًل
٦ؿ أف ا٣ؽٝٲ٣ ٜلـم ٔىل كص ٫اٞ٣ٲ٧ح ٫٤ٕ٤ٚ ،ٱٞٮؿ :إف ا٣ؽٝٲ ٨٦ ٜص٪ك.٫
( )2كاٛلٞؿر أٝ ٫٩ؽ وةر ٝٲ٧ٲ نة ٚٺ ٣لـم إٹ ٔىل ص٭ح اٞ٣ٲ٧حٛ٦( .ذٰ) .ٱٞةؿٝ :ؽر  ٢٠كاظؽ
٤ٕ٦ٮـ ٝج ٢اٚلٚ ٍ٤ٺ ٱىٍل¬ ٝٲ٧ٲ نة( .مة.)ٰ٦
(ّ )5ة٬ؿق ٹ ثؽ  ٨٦ا٣ذٕٲَل٤ٚ ،ٮ أػؿج ا٣ىةَٔل ،أك  ٢٠وةع ٔ ٨مؼه ٍٗ ٨٦ل دٕٲَل،
أك أػؿج وةٔ نة ٔ ٨أظؽً٬ل ٍٗ ٨٦ل دٕٲَل ٢٬ -ٱ١ٮف ٠ةْ٣٭ةر؟ ٠ ٫٤ٕ٣ؾ.)Í( .ٟ٣
ٱٕ :ٰ٪أ٣ ٫٩لـئ.

ٹ ٣لـا¬ ،)4(٫كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ ظ٪ٲٛح٣ :لـا¬ٝ .)4(٫ةؿ اٞٛ٣ٲٔ ٫يل :ك٬ؾا يف ا¬ُٛ٣ؿة،
ٚأ٦ة يف اٛ١٣ةرة ٚٲضـم إػؿاج ا٣ىةع  ٨٦ص٪كَل  ٞ٤ُ٦نة.
¬ :كٹ ٣لـئ اٙلت

اٛلج٤ٮؿ( )2كاٛل٤ٞٮ()2

كاٛلٮٝٮز كا٣ؽَٚل كاٛلذٍ٘ل

ا٣ؾم ٚٲٞ٩ ٫ىةف ٔٝ ٨ؽر ا٣ٮاصت(.)5
¬ :ك٦كذعٞ٭ة ٦كذع ٜا٣ـ٠ةة ،إٹ ا٣ذأ٣ٲ٪٦ ٙ٭ة  ¬٫ٕ٪٧ٚا٣كٲؽ ٤لٲٯ ث٨
اٙلكَل ،كأصةزق اٛل٪ىٮر ثةٓص .كٔ ٨٦ض ٢اُٛ٣ؿة ٝج ٢ٱٮ٦٭ة ز ٥صةء ٱٮ٦٭ة ك٬ٮ
َٕ٦ص أك ٝؽ ٦ةت اٛلؼؿج ٔ ٫٤ٚ ٫٪ا٣ؿصٮع ٔىل اٛلىؽؽ ،ٹ ٔىل اٍٞٛ٣ل إٹ إذا
َشط ٔ٤ٲ ٫ذ.ٟ٣
كدٛؿٱُٚ ٜؿة كاظؽة يف
إػؿاج ُٚؿ ٠سٍلة إٌف كاظؽ(،)4
¬ :ك٣لٮز
ي
ي
صًلٔح( ٫٪١٣ ،)1ٱ١ؿق إٹ ٕ٣ؾر٩ ،عٮ ٠سؿة اٞٛ٣ؿاء ك٤ٝح( )1إُ٣ةـ.

(ٔ ٓ٦ )4ؽـ إ٣ؾر.)Í( .
( ٓ٦ )4إ٣ؾر.)Í( .
( )2إٹ أف ٥لؿج  ٨٦اٛلج٤ٮؿ¬ ٦ة ٱأيت وةٔ نة ٱةثك نة أصـأ( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة).
(ٝ )2ةؿ  :#ٵف اٛلج٤ٮؿ كاٛل٤ٞٮ ٝؽ وةر ٪٦ذٛؼ نة ثةٛلةء كا٪٣ةر ،ك٣ٮ صٞٚ ٙؽ وةر ٫ٕٛ٩
أ( .٢ٝثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5يف ركًح ا٪٣ٮكم :ك٣لـم اٙلت اٞ٣ؽٱ ٥كإف ٤ٝخ ٝٲ٧ذ٦ ٫ة ًف ٱذٍ٘ل َٕ ٫٧ك٣ٮ.٫٩
(٦ )4ة ًف دج ٖ٤ا٪٣ىةب  ٨٦ص٪ف كاظؽ.)Í( .
( )1ثٍصط أف ٱىٍل إٌف  ٢٠كاظؽ ٦ةٝ ٫٣ٲ٧ح يف اٞ٣ٲ ،ٰ٧ك٦ة ٹ ٱذكة٦ط ث ٫يف اٛلسيل.)Í( .
( )1يف (ب) :أك ٤ٝح .كيف (د)٩ :عٮ ٠سؿة اٍٞٛ٣ل أك ٤ٝح إُ٣ةـ.

٬ٮ ٣لت يف أمٲةء٪٦ ،٭ة٦ :ة

باب اخلًط

ٱ٘ ٨٦ ٥٪أ ٢٬اٙلؿب ،إٹ ٦ة أػؾ ثة٣ذ٤ىه()4

ٚٺ ٗلف ٚٲ ،٫ػٺؼ ا٣نة ،ٰٕٚكإٹ ٦ة أ ٫٤٠ا٘٣ة٧٩ٮف( ٨٦ )4إُ٣ةـ أك ٔٛ٤ٮق
دكاُل ٥يف دار اٙلؿب( .)2ك٪٦٭ة٦ :ة ٱ٘ ٨٦ ٥٪أ ٢٬ا٣جٰ٘(.)2
ك٪٦٭ة٦ :ةؿ ا٣ى٤ط كاٛلٞةق٧ح( )5كاٚلؿاج ك٣ٮ ٦ ٨٦ك.٥٤
ك٪٦٭ة :اٛلك ٟك٦ة اقذؼؿج  ٨٦ا٣جعؿ٠ ،ة٪ٕ٣رب كا٣ؽر كا٣ٲةٝٮت كا٤٣ؤ٣ؤ
كاٛلؿصةف كا١٣ةٚٮر( ،)4ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل يف ذ.)1( ٫٤٠ ٟ٣
ك٪٦٭ة٦ :ة اقذؼؿج  ٨٦اٵرض  ٨٦اٛلٕةدف ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل ،كذٕ٧٠ ٟ٣ةدف
ا٣ؾ٬ت كاٌٛ٣ح كاٙلؽٱؽ كا٣ـصةج كا١٣ع ٢كا٣نت كا١٣ربٱخ
كاٛل٤ط()1

كا٪٣عةس كا٣ـر٩ٲغ كا٣ؿوةص كا٣ـاج ٜكاٛ٣ىٮص

كاٍٞ٣ل()1

كاٍٛ٣لكزج()40

( )4ك٣ٮ ثإذف اٷ٦ةـ ،كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر يف ٝٮ :٫٣كٍ٘٣ل اٛلكذأ ٨٦أػؾ ٦ة ّٛؿ ث ٫كٹ ٗلف ٔ٤ٲ.٫
ػٺؼ ٦ة يف ا١٣ٮا٠ت.
( )4ٹ ٦ة ٣جكٮق ٚٲؼ٧ف.)Í( .
( ٢ٕ٣ )2اٛلؿاد¬ ٦ؽة اٙلؿب كإف ًف ٱ ٨١يف دار اٙلؿب .ك ِٛ٣اٵز٬ةر :أٱةـ اٙلؿب.
(٦ )2ة أص٤جٮا ث.)Í( .٫
( )5اٛلٕة٤٦ح.
(١٬ )4ؾا يف اٹ٩ذىةر كا٣جعؿ ،كيف اٹ٩ذىةر يف ٠ذةب اٙلش أ ٫٩مضؿ.ا٬ػ كَ ِٛ٣شح اث٨
ُلؿاف :ك٬ٮ و ٖ٧مضؿ ٱ٪جخ يف صجةؿ اٜل٪ؽ كا٣ىَل ً٦ل ٱيل صـٱؿة رس٩ؽٱت( .ث.)٫ْٛ٤
( )1ظضذ٪ة أف ٦ة ٬ؾا ظة ٨٦ ٫٣اٵ٦ٮاؿ اٛل٘٪ٮ٦ح٧ٕٚ ،ذ ٫اٳٱح .كظضح زٱؽ ٝٮ:÷ ٫٣
((٣ٲف يف اٙلضؿ ز٠ةة))٪٤ٝ .ة :أراد اٙلضؿ اٛلٕؿكؼٝ .ةؿ :إً٩ل ٠ةف يف ا٣جعؿ ٣ٲف ٘٦ٲج نة
٠ةٛلٕؽف٪٤ٝ .ةٕ٦ :ؽ ٫٩اٛلةء ٫٪١٣ ،ٱْ٭ؿ ُلٲضةف ا٣جعؿ ،كمؽة أ٦ٮاص ٫د٦ ٨٦ ٫ٕ٤ٞٮًٕ ٫ز٥
دُؿظٔ ٫ىل وٕٲؽ  ٨٦ا٣جعؿ ،كأم د٘ٲٲت أْٔ٠ ٨٦ ٥ٮ ٫٩يف ٝة٦ٮس ا٣جعؿ ،كاٞ٣ة٦ٮس:
 ٥ْٕ٦ا٣جعؿ كأٔ ،٫ٞ٧كيف اٙلؽٱر(( :إف ٓص دٕةٌف  ١٤٦نة ٦ٮ٠ٺن ثٞة٦ٮس ا٣جعؿ٦ ،ة رٓٚ
رص ٫٤إٹ ٗةض ،كٹ كًٓ رص ٫٤إٹ ٚةض))( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )1ك٬ٮ ٨لء أقٮد دؽ ٨٬ث ٫ا٣ك.٨ٛ
( )1ا٘لجيل .كٝٮاق ا٣نة .ٰ٦كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ¬ ،ك٬ٮ اٛلؾ٬ت؛ ٵ ٫٩ٱكذعٲ ٢إٌف ٦ة ٣لت ٚٲ ٫اٚل٧ف،
ً٠ل إذا اقذعةؿ ا٣رتاب ك٩عٮق إٌف ٌٚح أك ٩عٮ٬ة.
( )40اٍٛ٣لكزج كا٣ـثؿصؽٚ :ىٮص ٗة٣ٲح.
=

كا٣ـثؿصؽ كا٣ـ٦ؿد كا ٍٛ٪٣كإٞ٣ٲ ٜكا٘لـع كا٘له كاٛل٘ؿة ،ك٠ؾا ا٣جٲةض،
يف ا٣جٲةف ،ٹ ا٪٣ٮرة( )4كاٙلضةرة( )4كا٣رتاب كاٛلةء .كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٨لء
ذ٠ؿق ¬
يف ا )2(ٍٛ٪٣كاٛل٤ط كاٍٞ٣ل .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚٹ ٨لء يف اٛلٕةدف إٹ ٕ٦ؽف ا٣ؾ٬ت
كاٌٛ٣ح.
¬ :كٹ ٱٕذرب يف اٛلٕؽف ث٤ٮغ ا٪٣ىةب( ،)2ػٺؼ ٦ة ٟ٣كا٣نة،ٰٕٚ
اٙلٮؿ ،ػٺؼ ٦ة ،ٟ٣كٹ إقٺـ Êا٣ٮاصؽ  ،٫٣ػٺؼ ا١٣ةيف كا٣نة.ٰٕٚ
Ê
كٹ
 :كٹ ٚؿؽ¬ ثَل أف ٣لؽق يف اٛلجةح أك يف  ٫١٤٦أك يف ٍٗ ٟ٤٦لق ٨٦
اٵرا٬لٚ ،٭ٮ ٣ٲف ٪٦٭ة ،كٹ ٱؽػ ٢يف ثٲٕ٭ة( .)5كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح كا٣نةٰٕٚ
(*) ٩ٮع  ٨٦ا٘لٮا٬ؿ ٱذ٤ٮف يف ا٣ٲٮـ ٣ٮَ٩ل.
(ٝ )4ةؿ اٛلؤ :ٙ٣كإً٩ل كصت يف ا٘له دكف ا٪٣ٮرة ٵ١لة  ٨٦ص٪ف اٙلضةرة ،كإً٩ل د١ٮف
٩ٮرة ثةٷظؿاؽ.ا٬ػ ٱْ٪ؿ؛ ٚة٘له ٠ؾ ٟ٣ٹ ٱ١ٮف صى نة إٹ ثٕؽ اٷظؿاؽ ،كاٛ٣ؿؽ ثٲ٪٭ًل
ٱؽؽ.ا٬ػ  ٨٦ ٫٤ٕ٣ص٭ح ا٣ذك٧ٲحٚ ،ٲٞةؿ  ٫٣صه ٝج ٢اٷظؿاؽ ،ثؼٺؼ ا٪٣ٮرة ٚإ١لة
دك٧ٯ ٠ؾ ٟ٣ثٕؽ اٷظؿاؽ.ا٬ػ ٣ٲف ثٛؿؽ كاًط ،ك ٢ٕ٣اٛ٣ؿؽ أف ا٪٣ٮرة أظضةر ٞ٤٦ةة
ٔىل ّة٬ؿ اٵرض ٠كةاؿ اٵظضةر ٚٺ ٗلف ٚٲ٭ة ،ثؼٺؼ ا٘له ٚ٭ٮ ٕ٦ؽف يف ٞلٺت
ٕ٦ؿكٚح ،ك٬ ٢ٕ٣ؾا ٬ٮ اٵكٌف يف اٛ٣ؿؽ( .قٲؽ٩ة ٔيل ث٩ ٨ةرص ا٣نض.)ª ٰ٪
( )4كاٙلؿض  ٨٦ص٪ف اٵرض ٚٺ ٗلف ٚٲ( .٫قًلع) .كّة٬ؿ اٵز¬٬ةر أ٣ ٫٩لت ٚٲ٫
اٚل٧ف؛ ٵٕ٦ ٫٩ؽف( .قًلع قٲؽ٩ة أٖلؽ ث ٨ظةد ٥ا٣ؿٱ.)ª ٰ٧
(َٔ )2ل ٱكذىجط ٪٦٭ة ،أم :ٱكٞٯ ُلة.
( )2ث٦ ٢ة ٝ ٫٣ٲ٧ح[ ]4كإف ( .٢ٝظةمٲح قعٮٍف ٪ٕ٦ٯ) .ك٣ٮ أػؾ دٕٚح ٹ ٝٲ٧ح ٚل٧ك٭ة ز٥
دٕٚح أػؿل كٚل٧ف ا٘ل٧ٲٓ ٝٲ٧ح ً ٥ثٌٕÊ ٫إٌف ثٕي إف ٠ة٩خ اٵكٌف ثةٝٲح ،كإٹ ٚٺ.
كٝٲ :٢ث٣ ٢لت ك٣ٮ ٠ ٢ٝع ٜاٍ٣صٱ.ٟ
(ّ )5ة٬ؿق ٹ  ١٤٦نة كٹ ظ ٞنة ،كإٹ ١ٚةف  ٫٣اٛل ٓ٪كٹ ٱ ٫١٤٧اٳػؾ ٣ٮ ٪٤ٝة :إ ٫٩ظ ،ٜكإً٩ل
ٱؽػ ٢اٙل ٜا٣ؾم  ٨٦ص٪ف اٵرض.ا٬ػ ٱْ٪ؿ ك٣ٮ  ٨٦ص٪ف اٵرض ٚٺ ٱؽػ.Ê٢
(*) ث ٢ٱجٞٯ ٔىل أو ٢اٷثةظح ٛل ٨قج ٜإ٣ٲ ٨١٣ ،٫ٱأز ٥ا٣ؽاػ ٢إٹ ثإذف.)Í( .

-------------------------

[ ]4ٱٕٚ :ٰ٪ل٧كٝ ٫ٲ٧ح.

كاٞٛ٣ٲٔ ٫يل :إ٪٦ ٫٩٭ة؛ ٚ٭ٮ ٛلة١٣٭ة ،كٱؽػ ٢يف ثٲٕ٭ة ٨٧ٚ .ظٛؿ ٕ٦ؽ ٩نة كًف ٱج٫٘٤
ز ٥ظٛؿ ٚٲٍٗ ٫لق كأػؿج اٛلٕؽف ٚ٭ٮ ٤٣سةٌل ،Êكٝةؿ يف ا٣ٮايف :ث٣ ٢ٶكؿ .ك٬ٮ
ٞ٠ٮؿ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة.ٰٕٚ
 :ك٥لؿج اٚل٧ف  ٨٦اٛلٕؽف ٝج ٢إػٺ¬وٚ ،٫إف أػ٤ى٠ ٫ةف اقذ٭ٺ ٠نة،
ذ٠ؿق أثٮ إ٣جةس كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجطٚ ،ٲٌٝ ٨٧ٲ٧ح ٗلكٝ ٫ج ٢اٷػٺص.
كٝةؿ يف ا٣جٲةف¬ كا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص :ٹ ٱ١ٮف اقذ٭ٺ ٠نة()4؛ ٵف ٪٦ ٥ْٕ٦ة٫ٕٚ
ثةٝٲحٚ ،ٲؼؿج ٗلك ٫ثٕؽ إػٺو.٫
ك٪٦٭ة:

ا١٣ٶ()4

كاٙلُت كاٙلنٲل كمضؿ ا١٣ةٗؽ كا٣ك٤ت ك٩عٮق،

ػٺؼ ا٪٣ةرص كاٛلؤٱؽ ثةٓص كاٛل٪ىٮر ثةٓص يف ا.)2(٢١٣
ك٪٦٭ة :ا٣ىٲؽ( ٨٦ )2ا٣رب كا٣جعؿ ،ػٺؼ زٱؽ ثٔ ٨يل كاٛلؤٱؽ ثةٓص كأيب ظ٪ٲٛح
كا٣نة.ٰٕٚ
ك٪٦٭ة :إ٣ك ٢كا٪٣ع ٢ا٣ؾم ٱؤػؾ  ٨٦اٛلجةح ،ػٺؼ اٛلؤٱؽ ثةٓص كا٣نة.ٰٕٚ
ك٪٦٭ة :ا٣ؿ٠ةز( ،)5ك٬ٮ اٛلةؿ اٛلؽٚٮف يف ثةَ ٨اٵرض إذا كصؽًٚ ،ل ٠ةف ٫٪٦
( ٨١٣ )4ٱ٤ـٝ ٫٦ٲ٧ح ٗلف ٦ة د ٨٦ ٙ٤ا٣رتاب إف ٠ةف ٝ ٫٣ٲ٧ح.
( ٫٤ٕ٣ )4أراد ا٣نضؿ ا٣ٲةثف ،كآص أٔ .٥٤كٝٲ :٢ا١٣ٶ٦ :ة ٠ةف ٦جةظ نة  ٨٦اٵمضةرٚ .ٲؽػٚ ٢ٲ ٫اٙلُت
٦ ٫٩ة ٩جخ  ٨٦دكف ٪٦جخ كٹ صؿت إ٣ةدة ثذ٪جٲذٕٚ .٫ىل ٬ؾا ٱؽػ ٢اٙلُت
كاٙلنٲل.ا٬ػ كاٵوط أ Ê
كاٙلنٲل يف  ِٛ٣ا١٣ٶ ،كآص أٔٚ ،٥٤ٲ١ٮف و
ظٲ٪بؾ  ُٙٔ ٨٦اٚلةص ٔىل إ٣ةـ( .مة.)ٰ٦
(*) ك٣ٮ ٛ٩ ٟ٤٦ ٨٦ك ٫أك  ٟ٤٦اٍ٘٣لٚ .إف ٤ٝخ٣ :ٮ ٔك٤خ ا٪٣ع ٢يف دار إ٩كةف ٍٗ ٨٦ل مٕٮرق
أك يف أرً٣ ٢٬ ٫لؿم ٝلؿل اٙلُت ا٣ؾم ٱ٪جخ يف أرً ٨٦ ٫دكف أف ٱـرٔ٫؟ ٤ٝخ :اٵٝؿب
أف ظ ٫٧١ظ ٥١اٙلُت¬ كاٙلنٲلٗ( .ٲر)٦ .ة ًف ٱٕؽ  ٫٣ظةاـ نا.)Í( .
(*) ك٣ٮ ًف ٱؤ ٢٠إذا ٠ةف ٱ٪ذ ٓٛث٠ ،٫ةٛ٣٭ؽ.)Í(.
( )2إذ ًف ٱ ٨ٔ ٢ٞ٪ا٣كْ ٙ٤ل٧ٲك١ٚ ،٫ةف ٟلىى نة( .ثعؿ).
( )2ك٠ؾا ا٘لؿاد.)Í( .
( )5ا٣ؾ٬ت كاٌٛ٣ح.

يف دار اٷقٺـ كرضثذٚ ٫٭ٮ ُٞ٣ح ،Êك٦ة ٠ةف يف دار اٛ١٣ؿ كرضثذٚ ٫٭ٮ ٗ٪ٲ٧حÊ
ك٥ل٧ف ،ك٦ة ٠ةف يف دار اٷقٺـ كرضثذ ٫اٛ١٣ؿ ٚ٭ٮ ُٞ٣ح ،إٹ إذا ٠ةف ٝؽ
١٤٦٭ة اٛ١٣ةر ٝؽٱ نًل ٚ٭ٮ ٗ٪ٲ٧ح( ،)4ك٦ة ٠ةف يف دار اٛ١٣ؿ كرضثذ ٫اٷقٺـ ٚ٭ٮ
ٗ٪ٲ٧ح إٹ إذا ٠ةف ٝؽ ١٤٦٭ة اٛلك٧٤ٮف

ٝؽٱ نًل()4

ٚ٭ٮ ُٞ٣ح ،ك٦ة ٠ةف ٣ٲف ٚٲ٫

رضثح أك ٝؽ ا٧ُ٩كخ ٚع ٫٧١ظ ٥١ا٣Éؽار( ،)2ك٠ؾا ٦ة كصؽٔ Êىل ّ٭ؿ اٵرض
ٚع ٫٧١ظ ٥١ا٣ؽاÊر  ٞ٤ُ٦نة(.)2
ك٪٦٭ة٦ :ة ٱؤػؾ  ٨٦أ ٢٬ا٣ؾ٦ح ٔٛ٩ ٨ٮق٭ ٥كٔ ٨أ٦ٮاٜل ،٥ك٦ة ٱؤػؾ ٨٦
ِلةر أ ٢٬اٙلؿب اٛلكذأَ٪٦ل.
 :ك٣لت إػؿاج اٚل٧ف ٦ ٢٠ ٨٦ة كصت ٚٲٔ ٨٦ ٫ٲ ¬٫٪كٚة ٝنة ،إٹ ٦ة ٹ
ٓلٝ ٨١ك٧ذ ٫أك ٠ة٩خ دِصق(ٚ )5إ٥ ٫٩لؿج ٝٲ٧ح ٗلك ،)4(٫ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف ا٣ذٞؿٱؿ.Ê
كٝةؿ أثٮ ِ٦صِ :لٮز اٞ٣ٲ٧ح  ٞ٤ُ٦نة ٔىل أظؽ ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص(.)1
 :ك٥لؿج اٚل٧ف ٝج ٢إػؿاج اٛلؤف ٤٠٭ة كا٘٣ؿا٦ةت كٚة ٝنة( ،)1ذ٠ؿق يف¬

( )4ظٲر ًف ¬ٱذٕة ٢٦ث ٫اٛلك٧٤ٮف.
( )4كًف ٱذٕة ٢٦ث ٫اٛ١٣ةر( .ثعؿ).)Í( .
( )2ك٬ؾا ٦جٔ ٰ٪ىل ا٣ذٞةَٓ ثَل اٛلكَ٧٤ل كاٛ١٣ةر كا٦ذ٪ةع ٚ ٢٠ؿٱ ٨٦ ٜا٣ذٕة ٢٦ثِصثح
اٳػؿٗ( .ٲر)ٚ .ةٕ٣ربة ثة٣ؽار  ٞ٤ُ٦نة( .قًلع ذ٩ٮيب).
(ٚ )2إف كصؽ ثَل دارٱ ٨ظ ٥١ثأٝؿُلًل¬ إ٣ٲٚ ،٫إف اقذٮٱة ٚجةِ٣صثحٚ ،إف ًف د٪٘ٚ ٨١ٲ٧ح؛ ٵف
اٵو ٢اٷثةظح ٚٲًل ٔؽا اٙلٲٮا٩ةت( .ثعؿ ٪ٕ٦ٯ) .كاٵكٌف¬ ُٞ٣ح؛ د٘٤ٲج نة ٘لة٩ت اٷقٺـ،
٘٠ك ٢اٛلٲخ كا٣ىٺة ٔ٤ٲ٬( .٫ج.)Í( )٢
( )5ك٠ؾا ا٪٣ع٢؛ ٵف قُ٤ة١لة كاظؽ( .قًلع قعٮٍف) (.)Í
ا٤٣ـ كـ .كٝٲ :٢ظةؿ اٷػؿاج ،ك٬ٮ اٵوط .ك٦س ٫٤يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف .كٝؿر
( )4ظةؿ ¬
ظٲر ٠ةف ثةٝٲ نة ،كأ٦ة إذا ٠ةف ٝؽ اقذ٭ٚ ٟ٤ٲٮـ اٹقذ٭ٺؾ.
( )1كاٷ٦ةـ ٤لٲٯ كأثٮ ٱٮق( .ٙثعؿ).
( )1ثٚ ٢ٲ ٫ػٺؼ اٞ٣ةق ٥إ٣ٲةٌل كا٣كٲؽ إدرٱف ا٣ذ٭ة ٰ٦كُٔةء ،ذ٠ؿ ٪ٕ٦ةق يف ا٣نٛةء.

اٍ٣صح .ك٬ٮ ٠ة٣ـ٠ةة ٹ ٣لٮز¬ كًٕٚ ٫ٲ ٨٧د٤ـٞٛ٩ ٫٦ذٝ .)4(٫ةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص :ك٨٦
أك٩ل ثًلؿ ٷ٦ةـ ظًٔ ٜل ٔ٤ٲ ٨٦ ٫اٚل٧ف أك ا٣ـ٠ةة كًف ٱْ٭ؿ إ٦ةـ كًٕ ٫ا٣ٮ٪ل يف
٦كذع.)4(٫ٞ
ط اٷ٦ةـ ث٤ؽ نا  ٨٦ثٺد اٛ١٣ةر ًف ٱ١٤٧٭ة ا٘٣ة٧٩ٮف ،ث ٢ٱ١ٮف
 :إذا ٚذذ ¬
أ٦ؿ٬ة إٌف اٷ٦ةـ :إف مةء ٝك٧٭ة ثَل ا٘٣ةَ٧٩ل ثٕؽ إػؿاج ٗلك٭ة ،كٝةؿ أثٮ
ظ٪ٲٛح :ٹ ٗلف ٚٲ٭ة ،كإف مةء كٛٝ٭ة ٔىل اٛلكَ٧٤ل( ،)2ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ ،كإف
مةء أػؿُلة كأظؿؽ أمضةر٬ة ،ذ٠ؿق يف ا٣ذٞؿٱؿ أٱٌ نة ،كإف مةء دؿ٠٭ة ٵ٤٬٭ة()2
ثٺ ٨لء ٔ٤ٲ٭ ،٥كإف مةء دؿ٠٭ة يف أٱؽ٦لٔ ٥ىل ٞ٦ةق٧ح ٜل ٥يف ثؾكر٬ة ٩ ٨٦ىٙ
أك ز٤ر أك ٦ة رآق ،كإف مةء دؿ٠٭ة يف أٱؽ٦لٔ ٥ىل ػؿاج ٤ٕ٦ٮـ ٱؤدك ٫٩يف ٢٠
ق٪ح()5؛ ٚذىٍل ػؿاصٲح ،ك٣ٮ ١٤٦٭ة ٦ك ٨٦ ٥٤ثٕؽ أك أق ٥٤أ٤٬٭ة ٚةٚلؿاج و
ثةؽ¬
ٔ٤ٲ٭ة ٍٔ ٓ٦ص¬ ا٣ـرع .كٝةؿ ا٪٣ةرص :ٱك ٍٞاٚلؿاج ك٣لت إٍ٣ص .كٝةؿ أثٮ
( )4كٹ أوٮ ٫٣كٚىٮ ٞ٤ُ٦ ٫٣نةٗ( .ٲر) (.)Í
(٬ )4ؾا ٱأيت ٧٤٣ؾ٬ت  ٓ٦اٷٱةس أك ػنٲح اٛ٣كةدٔ( .ة٦ؿ).
ٱٮ٪ل اٛلٮ٩ل كوٲة آػؿ ظذٯ ٱٞٮـ إ٦ةـ ظ٬( .ٜج .)٢ككصٝ ٫ٮ ٫٣أ ٨٦ ٫٩ثةب دٕٲَل
¬
(*) كٝٲ:٢
اٛلُصؼ ٚٲضت ا٦ذسة ٫٣كٹ ٱٕؽ ٦ؿاػٲ نة ٨٧٠ ،أػؿ ز٠ةدٛ ٫لُصؼ أ ،٢ٌٚك ٫٤ٕ٣ٱٛ٭٫٧
اٵز٬ةر ثٞٮ :٫٣كذك ا٣ٮٹٱح ٱٕ ٢٧ثةصذ٭ةدق إٹ ٚٲًل َٔل  .٫٣كٞ٣ةا ٢أف ٱٞٮؿ :ا٣ٮاصجةت ٔىل
اٛ٣ٮر ٚٲٌٕ ٫يف ٦كذع .٫ٞٱٞةؿ٬ :ٮ  ٨٦إ٣ؽكؿ إٌف اٵ ،٢ٌٚكًف ٣لٕ٤ٮق دؿاػٲ نةٚ ،ٲْ٪ؿ ،أك
ٱٞةؿ :إً٩ل ٱذىٮر ا٣رتاػٰ  ٓ٦كصٮد اٛلُصؼ ٹ ٔ ٓ٦ؽ ،٫٦كآص أٔ .٥٤ٱٞةؿ :اٛلُصؼ
٦ٮصٮد ٚٺ ٱذىٮر ا١٣ٺـ ،أك ٤لٔ ٢٧ىل أٔ ٫٩ضـ ٔ ٨اٷػؿاج ثٛ٪ك( .٫مة.)ٰ٦
(ٔ )2ىل اٞ٣ٮؿ ثىعح ك ٙٝاٷ٦ةـ ،كاٛلؾ٬ت ػٺ.)Í( .٫ٚ
( )2كذً٠ ٟ٣ل  ٢ٕٚا٪٣جٰ ÷  ٓ٦أ١٦ ٢٬ح؛ ٵ١لة ٚذعخ ٔ٪ؽ٩ة ٝ٭ؿ نا[ ،]4كٝةؿ ا٣نة:ٰٕٚ
و٤ع نة( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
( )5كاْ٣ة٬ؿ أ ٫٩ٹ ٣لت Êا ٚل٧ف يف ٬ؾق اٵرض ظٲر ًف ٱٞك٧٭ة اٷ٦ةـ ثَل ا٘٣ةَ٧٩ل .يف
ثٕي ا٪٣كغ أف ٬ؾق ٩كؼح  ٨٦ا٣جٲةف.
-------------------------

كُ ٨٦لة ٔ٤ٲ٭.٥
[ٌ ]4

 ٫٪اٚلؿاج .ٍٞٚ
ظ٪ٲٛح١ٔ :ك .٫كإف ١٤٦٭ة ذ ٰ٦أػؾ ¬ ٦
 :إذا  ٟ٤٦ذ ٰ٦أرً نة ٍٔصٱح ًف ٱؤػؾ¬ ٤ٔ ٫٪٦ٲ٭ة ٨لء( ،)4كٝةؿ أثٮ
إ٣جةس :ٹ ٱىط ٓلٜ ٫١٤لة كٹ ٛل٪ةٕٚ٭ة ،كٝةؿ ٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص :ٱٮًٓ ٔ٤ٲ٭ة
ػؿاج ،كٝةؿ أثٮ ٱٮق :ٙٱؤػؾ  ٨٦ثؾكر٬ة ٍٔصاف ،كركم ٔ ٨اٜلةدم ا٣ذكٓ(.)4
كإذا أق ٥٤ا٣ذ٘٤جٰ ٔ ٨أرً ٫ا٣ذٰ ٚٲ٭ة ٍٔصاف أك ١٤٦٭ة ٦ك ٥٤قٍٔ ٍٞص كثٰٞ
ٔ٤ٲٍٔ ٫ص ،ذ٠ؿق يف¬ اٍ٣صح.
 :كاٵرا٬ل اٛلكذٛذعح ٔىل قذح أ٩ٮاع:
اٵكؿ٦ :ة اٚذذع ٫اٛلك٧٤ٮف ٔ٪ٮة كٝ٭ؿ نا(ٚ ،)2إ١ل ٥ٱ١٤٧ٮ١لة ثةٞ٣ك٧ح إذا
ٝك٧٭ة اٷ٦ةـ ثٲ٪٭ ٥ثٕؽ إػؿاج ٗلك٭ةً٠ ،ل  ٫٤ٕٚا٪٣جٰ ÷ يف ثٕي ػٲرب.
ثةٝٲح ٜلٍٔ ٥صٱح٠ ،أرض ا٣ٲ٨٧
Ê
ا٣سةٌل٦ :ة أق٪ٔ ٥٤٭ة( )2أ٤٬٭ة َٮٔ نةٚ ،٭ٰ
كاٙلضةز(.)5
ا٣سة٣ر٦ :ة أظٲة٬ة رص٦ ٢ك ٨٦ ٥٤اٵرض اٛلٮات(ٚ ،)4ٲ١٤٧٭ة ،كٹ ٗلفÊ
ٔ٤ٲٚ ٫ٲ٭ة ،ػٺؼ اٛل٪ىٮر ثةٓص(.)1
ا٣ؿاثٓ٦ :ة أصىل ٔ٪٭ة أ٤٬٭ة(ٚ ،)1إف ٠ةف ثٕؽ ٕلٓ اٷ٦ةـ ٤٣ضٲل ٔ٤ٲ٭ٚ ٥٭ٰ¬
ٗ٪ٲ٧ح ،كإف ٠ةف ٜلٲجح اٷ٦ةـ ٝج ٢أف ٣ل٤ٔ ٓ٧ٲ٭ ٥ا٘لٲل ٚ٭ٰ  ¬٫٣ٱ١٤٧٭ة كدٮرث
(ٚ )4إف امرتا٬ة¬ د٘٤جٰ كصت ٔ٤ٲٍٔ ٫صاف( .ثعؿ).
( )4أك ٩ىٔ ٫ٛىل ظكت ا٣ك.ٰٞ
( ُٙٔ )2دٛكٍلم.
( )2يف (ب) ك(د) ك(٬ػ)٤ٔ :ٲ٭ة.
( )5ك٬ٮ ٦ة ثَل صج ٢اُ٣ةا ٙك٦ؽٱ٪ح ا٣ؿقٮؿ ÷ ،كق ٰ٧اٙلضةز ٙلضـق ثَل ٩ضؽ
كٔلة٦ح٬ .ؾا يف اٵو.٢
( )4كاٛلٮات  ٨٦اٵرض :ا٣ذٰ ًف دـرع كًف دٕ٧ؿ كٹ صؿل ٔ٤ٲ٭ة  ٟ٤٦أظؽ ٨٦( .ا٣ؽر ا٪٣سٍل
ٟلذُص ١لةٱح اث ٨اٵزٍل).
(ٚ )1ٲضت اٚل٧ف ٔ٪ؽق.
(٠ )1أرض ٚؽؾ كإ٣ٮاٍفٝ ،ةؿ ا٣ٮا٣ؽ إ٣ٺ٦ح ٞل٧ؽ ثٖ ٨لـة٠ :ةف ػؿاص٭ة يف ا٣ك٪ح زٺث
٦ةاح أ٦ ٙ٣سٞةؿ( .ثكذةف).

ٔ ،٫٪ك٣لت ٚٲ٭ة اٚل٧ف ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق :ٙٹ ٗلف¬ ٚٲ٭ة .كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛح
كا٣نة ٰٕٚكأثٮ ث١ؿ كٔ٧ؿ :إ١لة د١ٮف ٧٤٣ىة٣ط.
اٚلة٦ف٦ :ة اٚذذع٭ة اٛلك٧٤ٮف ٝ٭ؿان كدؿ٠٭ة اٷ٦ةـ يف أٱؽم أ٤٬٭ة ٔىل
ٞ٦ةق٧ح ٠جٕي ػٲرب ،أك ٔىل ػؿاج ٦ٮًٮع ٠أرض ا٣نةـ كُ٦ص كػؿاقةف
كقٮاد ا١٣ٮٚح(.)4
ا٣كةدس٦ :ة وٮ٣ط ٔ٤ٲ٭ة أ٤٬٭ة ك ٥٬يف ٕ٪٦ح(٠ ،)4أ٩ ٢٬ضؿاف .ك٦ةؿ
ا٣ى٤ط ٬ؾا ٣ٲف ٚٲ ٫ظؽ ٞ٦ؽر ،ثٔ ٢ىل رأم اٷ٦ةـ.
¬ :كإذا اقذٮٌف اٷ٦ةـ ٔىل ثٺد اٚلؿاج ًف ٱـد ٔىل ٦ة ٝؽ ٠ةف كًٓ
ٔ٤ٲ٭ة ،إٹ ٦ة اقذٛذع٪٦ ٫٭ة ثٕؽ ٔٮد٬ة ٛ٠ؿٱح ٞٚؽ ثُ ٢ظ ٥١اٚلؿاج اٵكؿ(،)2
٤ٚٮ وةرت إٌف ٦كً )2(٥٤ف ٱ٤ـٚ ٫٦ٲ٭ة ػؿاج .ك٣لٮز اٞ٪٣ىةف  ٨٦اٚلؿاج اٵكؿ
إذا رآق اٷ٦ةـ وٺظ نة .كإذا ا٣ذجكخ أرض ٝ ٢٬ؽ ك٤ٔ ٓٝٲ٭ة ػؿاج أـ ٹ
ٚةٵؤ ٢ؽـ ا٣ٮًٓ ،كإف ٔؿؼ أٝ ٫٩ؽ كًٓ ٔ٤ٲ٭ة ػؿاج ً ٨١٣ف ٱٕؿؼ ٝؽرق
كًٓ ٔ٤ٲ٭ة أد٩ٯ ٦ة كًٓ ٔىل ٦س٤٭ة ٝ ٨٦لةكر٬ة(.)5
( )4كق٧ٲخ قٮاد نا ١٣سؿة ػِصٔلة ،كإ٣ؿب دٞٮؿ  ٢١٣أػِص :قٮاد.
ا١٣ٮٚح ٛ٩ك٭ة؛ ٵ ٫٩اػذُ٭ة اٛلك٧٤ٮف يف ز٧ٔ ٨٦ؿ ٔىل ٱؽ قٕؽ ث ٨أيب كٝةص.
¬
(*) ٹ
(َشح ُلؿاف ٪ٕ٦ٯ).
( )4ثٛذط ا٪٣ٮف ،ذ٠ؿق يف اٌ٣ٲةء ،ك ٰ٬إ٣ـ( .ثكذةف).
( ٫٤ٚ )2أف ٱٌٓ٤ٔ Êٲ٭ة ٦ة مةءَ( .شح أز٬ةر) .إذ ذ٦ ٟ٣ٮصت ٦ذضؽد.
( )2يف ظةؿ ٠ٮ١لة ٛ٠ؿٱح[]4؛ ٣بٺ ٱ٪ةٝي ٦ة دٞؽـ.)Í( .
(*) ٝج ٢أف ٱٮًٓ ٔ٤ٲ٭ة ٨لء.)Í( .
( )5يف ٩ةظٲذ٭ة( .أز٬ةر) .ك ٰ٬ا٣ربٱؽ¬ اٵٝؿب ٚةٵٝؿبٔ( .ة٦ؿ)ٚ .إف ًف ٱٮصؽ يف ا٣ربٱؽ ككصؽ
ٚٮؽ ا٣ربٱؽ كصت اٹ٩ذٞةؿ( .قًلع ٔة٦ؿ) .كٔ ٨اٛلٛذٰٚ :إف ًف دٮصؽ يف ا٣ربٱؽ أك كصؽت كًف
ٱٮًٓ ٔ٤ٲ٭ة ٨لء ْٚة٬ؿ اٵز٬ةر ٱٌٓ ٔ٤ٲ٭ة ٦ة مةء .ك٪ٕ٦ةق يف ظةمٲح ا٣كعٮٍف .ك(.)Í

-------------------------

[ ]4اٛلؿاد ثٕؽ ثُٺف ظ ٥١اٚلؿاج.)Í( .

¬ :كاٵرض اٚلؿاصٲح ٣لٮز ٚٲ٭ة ا٣جٲٓ كاٜلجح كاٷصةرة ك ٢٠دُصؼ
ظذٯ صٕ٤٭ة ٦كضؽ نا أك َؿٱ ٞنة ،كٱك ٍٞاٚلؿاج ٚÉٲ٭ًل( .)4كاٚلؿاج( )4ٱؤػؾ يف
ا٣ك٪ح ٦ؿة  ٍٞٚك٣ٮ زرٔخ ٦ؿار نا ،كٹ ٱؤػؾ ظذٯ ٱؽرؾ ا٣ـرع أك ا٣س٧ؿٚ ،إف
أوةث ٫آٚح ٹ ٱ ٨١٧دٕٚ٭ة ق.)2(ٍٞ
Ê :كاٚلؿاج ٤لذةج إٌف ا٪٣ٲح ٔ٪ؽ دك٤ٲ٠ ٫٧ة٣ـ٠ةة( ،)2كإذا دؿ٠خ اٵرض
اٚلؿاصٲح  ٨٦ا٣ـرأح كصت ػؿاص٭ة( ،)5إٹ أف ٱ١ٮف ٕ٣ضـ وةظج٭ة ٚٺ ٨لء¬
ٔ٤ٲ٤ٚ ،٫ٮ أراد اٷ٦ةـ أف ٱ١ؿ٦لة ٍٗ ٨٦لق ٣ٲأػؾ ػؿاص٭ة  ٨٦ا١٣ؿاء ٚأصةزق أثٮ
صٕٛؿ ،ك ٫ٕ٪٦اث¬ ٨أوٛ٭ةف(.)4
 :كٹ ٱك Êٍٞاٚلؿاج( )1ثةٷقٺـ ،ػٺؼ ا٪٣ةرص كٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص.
كٹ ث٧ٮت¬ ٬ ٨٦ٮ ٔ٤ٲ ،)1(٫كٹ ثٛٮت¬ كٝذ ،٫كٝةؿ اٛلؤٱؽ ثةٓص كأثٮ إ٣جةس
( )4أم :اٛلكضؽ كاُ٣ؿٱ.ٜ
( )4يف (د)ٚ :ؿع :كاٚلؿاج ..إ٣غ.
(٦ )2ة ًف ٱٝ ٨١ؽ ً٦ص ا٣ٮٝخ اٛلٕذةد ٤٣عىةد كدؿ ٫٠دٛؿٱُ نة ٚٲٌ ¬٨٧ك٣ٮ أوٲجخ ث٘ة٣ت.
ٚإف د ٙ٤ا٣جٕي ث٘ة٣ت ق ٍٞثعىذ ،٫ك ٫٤ٕ٣ٱٕٛٯ ًٔل ٱذكة٦ط ث ،٫ك٬ٮ ٩ى ٙإٍ٣ص
أػؾ نا كقٞٮَ نة ٠ةٛلك٪ٯ ً٠ل دٞؽـ( .ظةمٲح قعٮٍف  ْٛ٣نة) (.)Í
(*) فائدة ¬ :اٙلًلة ٤٣ـرع  ٨٦اٞ٣ؿدة كا٘لؿاد ظكٍٗ ٨ل ٝجٲط ،ث ٢ٹ ٱجٕؽ كصٮُلة؛ ٵف ٚٲ٭ة ظِٛ
اٛلةؿ ،كإًةٔح اٛلةؿ ٞلْٮرة ،كٹ ٱٞةؿٚ :ة٣ذؼ٤ٲح  ٨٦آص ٔـ مأ٫٩؛ ٵ٩ة ٞ٩ٮؿً٬ :ل ث٪٧ـ٣ح اٵًف،
كدٕٚ٭ًل ث٪٧ـ٣ح ا٣ؽكاء ،كٝؽ أ٦ؿ٩ة ثة٣ؽكاء؛ ٵف اٛلى٤عح ثة٣ذؼ٤ٲح كا٣ؽ ٓٚظةو.٢
(*) فائدة٣ :ٮ قةؽ ٦ةء اٵرض اٚلؿاصٲح إٌف أرض ٍٔصٱح  ٰٛٚاٹ٩ذىةر أ٣ ٫٩لت اٚلؿاج ،كيف
٣لت إٍ٣صٚ .ةٵكؿ أذرب اٛلةء كا٣سةٌل أذرب اٵرض.
َشح اٷثة٩ح كاٵظ١ةـ ٔ ٨ا٣نة ٰٕٚأ¬ ٫٩
اٛلؼذةر ٹ ٤لذةج؛ إذ ٬ٮ ٠ةٵصؿة.ا٬ػ ك٠ؾا ا٘لـٱح ٹ ّلذةج.)Í( .
¬
()2
( )5ك٠ؾا اٛلٕة٤٦ح ٹ دك ٍٞثرتؾ اٵرض  ٨٦ا٣ـرأح.
( )4كٔ٤ٲ ٫اٵز٬ةر.
( )1ك٠ؾا اٛلٕة٤٦حٚ( .ذط) (.)Í
اٚلؿاج
¬
(ٚ )1إف ٦ةت ٤ٔ ٨٦ٲ ٫اٚلؿاج كاٛلٕة٤٦ح  ٢٬ٱٞؽ٦ةف ٔىل  ٫٪ٛ٠كدٱ٫٪؟ ا٘لٮاب أف
٠ة٣ؽٱٚ ٨ٲٞؽـ ٔ٤ٲ ٫ا ،٨ٛ١٣كاٛلٕة٤٦ح ٠ة٣ـ٠ةة ٚذٞؽـ ٔىل ا ،٨ٛ١٣كٝٮاق اٛلذٮٔ ٢٠ىل آص.
كٝٲ :٢ٹ ٚؿؽ يف أ١لًل ٠ة٣ـ٠ةة( .ظةمٲح قعٮٍف).

كاٛل٪ىٮر ثةٓص :إ ٫٩ٱكُ ٍٞلًل.
 :كٱك٦ ٍٞةؿ ا٣ى٤ط ثةٷقٺـ¬( ،)4كثةٛلٮت كثةٛ٣ٮت(٪ٔ )4ؽ اٛلؤٱؽ
ثةٓص كأيب َة٣ت كأيب إ٣جةس كا٣نة ،ٰٕٚػٺؼ¬ اٜلةدم كأيب ظ٪ٲٛح .ك٦ة أػؾق
ا٧٤ْ٣ح  ٨٦اٚلؿاج ًف ٤لكت ،ث ٢ٱسً٠ )2(¬ٰ٪ل يف ا٣ـ٠ةة ٔىل اٚلٺؼ قٮاء.
 :ك٦ة ٱؤػؾ  ٨٦أ ٢٬ا٣ؾ٦ح ٔىل رضثَل:
اٵكؿ ٨ٔ :رؤكق٭ ،٥ك ٰ٬ا٘لـٱح  ٨٦ا٣ٲ٭ٮد كا٪٣ىةرل كاٛلضٮس ،ٱؤػؾ ٠ل٨
ٱكذع ٜاٞ٣ذ ،٢ك ٥٬ا٣ؾ٠ٮر ا٣جة٘٣ٮف اٵظؿار ٨٦ ،ا )2(ٰ٪٘٣زًلٌل كأرثٕٮف ٤ٛٝح(،)5
ك٬ٮ ا ٰ٪٘٣يف إ٣ؿؼ( ،)4كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :يف اٍ٣صع .ك ٨٦اٛلذٮقٍ( )1أرثٓ
كٍٔصكف ٤ٛٝح( ،)1ك ٨٦اٍٞٛ٣ل از٪ة ٍٔص ٤ٛٝح إذا كصؽ٬ة( .)1كٹ دؤػؾ  ٨٦ا٪٣كةء
( )4كٚة ٝنة.
( )4اٛلؾ٬ت¬ أ ٫٩ٱك ٍٞثةٷقٺـ ،ٹ ثةٛلٮت كاٛ٣ٮت.
( ٓ٦ )2كصٮد اٷ٦ةـ يف ث٤ؽ كٹٱذ ،٫كأ٦ة ٔ ٓ٦ؽٚ ٫٦ٺ ٱس٪ٯ.)Í( .
( )2كٹ ٱٕذرب اقذ٧ؿار ا٪٘٣ٯ يف اٙلٮؿ ،ث ٢إ٣ربة ثعةؿ اٵػؾ؛ إذ ًف ِلت ٵص ٢اٛلةؿ.)Í( .
( )5ػة٣ىح.
(٬ )4ؾا ذ٠ؿق اٛلؤٱؽ ثةٓص يف اٷٚةدة أ ٫٩ا٪٘٣ٯ إ٣ؿيف ،ك٠ؾا ذ٠ؿ اٜلةدم  #يف ٠ذةب إ٣٭ؽ
أ ٫٩ا٣ؾم ٱ ٟ٤٧أ ٙ٣دٱ٪ةر ٞ٩ؽ نا ،كثسٺزح آٹؼ ٔؿكً نة ،كٱذؼذ ٥ثة٣ؾ٬ت ،كٱؿ٠ت
ا٣رباذٱ( .٨ثكذةف).
اٛلؼذةر يف ظؽ ا٦ ٰ٪٘٣ة ذ٠ؿق يف اٵز٬ةر ٨٦ :ٱ ٟ٤٧أ ٙ٣دٱ٪ةر ...إ٣غ.
¬
(*)
( )1ك٬ٮ  ٨٦ٱ٩ ٟ٤٧ى٦ ٙة ٱ ٟ٤٧ا ٰ٪٘٣أك ٱٞ٪ه ٝؽر صـٱح اٍٞٛ٣ل ،أك ٱٝ ٟ٤٧ؽر ز٤سٰ ٦ة
ٱ ٟ٤٧ا( .ٰ٪٘٣قًلع قعٮٍف) .أك ٱ ٟ٤٧ا٪٣ىةب اٍ٣صٰٔ إٌف ا٣س٤سَل ً٦ل ٱ ٟ٤٧ا،ٰ٪٘٣
كٚٮ ٫ٝٱ٤ع ٜثة ،ٰ٪٘٣ك٦ة دكف ا٪٣ىةب ٍٞٚل ،كآص أٔ.)Í( .٥٤
( )1ػة٣ىح.)Í( .
( )1كٱكذس٪ٯ ٦ ٫٣ة ٱكذس٪ٯ ٤ٛ٧٤٣ف ،ك٬ٮ ٝٮت ٱٮـ ك٣ٲ٤ح .كٝٲ :٢ٹ ٱكذس٪ٯ ٨ ٫٣لء؛ ٵ ٫٩يف
ٞ٦ةث٤ح اٵ٦ةف ،كٝؽ ظى.)Í( .٢
(*) ٱٕ¬ :ٰ٪ك٣ٮ ٠ ٨٦كجٚ ،٫إف ًف ٱ٠ ٫٣ ٨١كت ٛٚٲ ٫كصٮق زٺزح :أظؽ٬ة :ٹ ٨لء ٔ٤ٲ٫؛ ٵ٫٩
ٕ٦ؾكر .كا٣سةٌل٥ :لؿج  ٨٦دار٩ة؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ ٨٦ ٨١٧ا٣ٮٝٮؼ ٍٗ ٨٦ل صـٱح .كا٣سة٣ر :أ٫٩
=

كا٣ىجٲةف كاٛلضةَ٩ل كاٛلًل٣ٲ ٟك٣ٮ ٝةد٤ٮا ،)4(Ðكٹ  ٨٦ا٣نٲغ اٜل ٥كا٣ـ ،٨٦ك٬ٮ
ا٤ٕ٣ٲ ٢ا٣ؾم ٹ ٱؿصٯ زكاؿ ٔ٤ذ ٫يف ق٪ح ،ذ٠ؿق اٛل٪ىٮر ثةٓص ،إٹ أف ٱ١ٮ٩ة ٨٦
ا٣ؿأم كا٣ذؽثؿ أػؾت ٪٦٭ًل؛ ٵ١لًل ٱكذعٞةف اٞ٣ذ .٢ك ٰ٬دؤػؾ ٝجً٠ ٢لؿ
¬
أ٢٬
ا٣ك٪حٚ ،إف ٓلخ ا٣ك٪ح أك ٦ةت أك أقٝ ٥٤ج ٢أػؾ٬ة قُٞخ¬( ،)4ػٺؼ
ا٣نة .)2(ٰٕٚكٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :إذا ٠ةف ٝؽ َٮ٣ت ُلة ًف دك ٍٞثٛٮت ا٣ك٪ح.
 :كظٲر ٹ إ٦ةـ ٱٛ٪ؾ أ٦ؿق أػؾ اٛلك٧٤ٮف ا٘لـٱح ،كٹ ٱٕذرب ٚٲ٭ة
ا٣ٮٹٱح كٚة ٝنة ،ذ٠ؿق اٵٍ٦ل اٙلكَل .Éكإف أػؾ٬ة ا٧٤ْ٣ح( )2ز٪ٲخٝ ،ةؿ اٛل٪ىٮر
ثةٓص :إٹ ٦ة أػؾق ا٣ج٘ةة ،كٝةؿ ا٣جةٝؿ :ٹ دس٪ٯ¬  ٞ٤ُ٦نةٝ .ةؿ اٛلؿدًص :Êك٣لت ظًلٱح
أ ٢٬ا٣ؾ٦ح كأ٦ٮاٜل ٥ثًل أ ٨١٦إذا ٠ة٩ٮا ٱؤدكف ا٘لـٱح ،كإف ٠ة٩ٮا ٹ ٱؤدك١لة
ٞ٣ٮٔلً ٥ف ٤ل ٢ا٣ؽ٪ٔ ٓٚ٭ ٥كصةز أػؾ أ٦ٮاٜل ،٥ركاق يف ا٣ذٞؿٱؿ¬.
 :ك ٨٦قت  ٨٦أ ٢٬ا٣ؾ٦ح ٩جٲ نة ٠ةف  ٌٞ٩نة ٕ٤٣ ٫٪٦٭ؽ ،كصةز ٝذ ٫٤إٹ أف
ٍصط اٵداء إذا ٝؽر( .ثكذةف) .كٔ ٨ا٣كٲؽ Ñوٺح ث ٨أيب اٞ٣ةق ٥أ٣ ٫٩لرب ٔىل
¬
ٱٞؿ ث
اٷقٺـ ،كإٹ ٝذ٢؛ ٵف ا٘لـٱح ثؽؿ ،كإذا دٕؾر ا٣جؽؿ ا٩ذ ٢ٞإٌف اٛلجؽؿ .كاقذعك٫٪
اٞ٣ة٬ل ٔجؽآص ث ٨ظكَ( .٨شح ٚذط ث .)٫ْٛ٤كٝٮاق اٛلٛذٰ .كٝؿر أف اٷ٦ةـ ٟلٍل ثَل
ا٣ٮصٮق٤ٝ .خ :ك٣لت ٔ٤ٲ ٫اْ٪٣ؿ يف اٵو٤ط.
٠ٺـ ا٣جٲةف ك٣ٮ ٠ةف أظؽ
Ð
( )4كيف ا٘٣ٲر¬ :إٹ أف ٱ١ٮف أظؽ ٬ؤٹء ٞ٦ةدٺن أك ذا رأمٝ .ؿر
٬ؤٹء ذا رأم ،إٹ يف ا٣ـ ٨٦كاٜل ٥إذا ٠ةف أظؽً٬ل ذا رأم.
(٤ٚ )4ٮ أػؾت  ٫٪٦ك٦ةت أك أقٝ ٥٤ج ٢دًلـ اٙلٮؿ ردت ٣ٮرزذ ٫ظٲر ٦ةت ،ك ٫٣ظٲر
أق ،٥٤ذ٠ؿق ثٕي اٛلؾا٠ؿٱَ( .٨شٚٲح) .كيف َشح اٵزًلر¬ :ٹ دؿد ثٕؽ اٞ٣جي[]4؛ ٵ١لة
ثؽؿ ٔٝ ٨ذ٤٭ ٥إ٣غ .ك٬ؾا إذا دٕض ٨ٔ ٢ا٣ك٪ح ا٣ذٰ ٬ٮ ٚٲ٭ة ،ٹ ظٲر ٔض٤٣ ٢كَ٪ل
ُٲتٚ ،ٲضت ردق ،ذ٠ؿق ثٕي اٛلؾا٠ؿٱ.٨
Ê
اٛلكذٞج٤ح ٚٺ ٱ
( )2ا٣ؾم ذ٠ؿق يف دٕ٤ٲ ٜاٞٛ٣ٲ ٫ٱٮق ٨ٔ ٙا٣نة ٰٕٚأ١لة دؤػؾ إف ٦ةت ثٕؽ دًلـ اٙلٮؿ ،كإف
٦ةت ٝجٞٚ ٫٤ٮٹف.
(٣ )2بٺ دٌٲٓ إف دؿ٠ٮ٬ة.

-------------------------

[ ]4أك اٍ٣صط.

ٱذٮب ٔ ٨ذ ،ٟ٣ذ٠ؿق يف ا٣Êذٞؿٱؿ .ك ٨٦ا٦ذ٪٦ ٓ٪٭ ٨٦ ٥دك٤ٲ ٥ا٘لـٱح أك ٨٦
إّ٭ةر ا٣ى٘ةر كا٣ؾ٣ح ٠ةف  ٌٞ٩نة ٕ٤٣٭ؽ إذا ٠ةف ٞ٣ٮٔل ٥كمٮ٠ذ٭ ،٥ٹ إف ٠ةف
٣ذٕٞ٤٭ ٥ثةٛ٣كٞح كصٮارُ ٥٬ل ،٥ذ٠ؿق يف ¬ا٣جعؿٝ .ةؿ اٜلةدم كاٛل٪ىٮر ثةٓص :كإذا
أ ٨١٦اٷ٦ةـ إصؿاء ظ٤ٔ ٫٧١ٲ٭ ٥رأٱخ  ٫٣أف ٱؽٔٮ ٥٬إٌف اٷقٺـٚ ،إف أثٮا
ٝذٞ٦ ٢ةد٤٭ ٥كقجٯ ذرار٦ل ٥كاوُٛٯ أ٦ٮاٜل٥؛ ٵ١لٌٞ٩ ٥ٮا إ٣٭ؽ كٝخ رقٮؿ
آص ÷ ك١٬ؾا ٔٔ ٨يل  ،#ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف ا٣ذٞؿٱؿ(.)4
ا٣سةٌل٦ :ة ٱؤػؾ  ٨٦أ٦ٮاٜل ،)4(٥ك٬ٮ رضثةف:
اٵكؿ ٨٦ :ث ٰ٪د٘٤ت ،كٚ ٥٬ؿٝح  ٨٦ا٪٣ىةرل( ،)2ٱؤػؾ  ٨٦أ٦ٮاٜلًٕٙ ٥
( )4ٱْ٪ؿ ٚٲًل ظ١ةق يف ا٣ذٞؿٱؿٚ ،إف ا٣ؾم يف اٵظ١ةـ كأوٮؿ اٵظ١ةـ أف ٬ؾا يف ثٰ٪
د٘٤ت ،ك٦س ٫٤ثةٛلٕ٪ٯ يف ا١٣ٮا٠ت .كيف َشح اٛ٣ذط يف َشح ٝٮ٦ ًٕٙ :٫٣ة ٔىل
اٛلكَ٧٤ل ٦ة  :٫ْٛ٣كيف ا٣نٛةء يف ٠ذةب ا٣كٍل ٔ ٨اٵظ١ةـ :إً٩ل ٱؤػؾ ذ٪٦ ٟ٣٭ ٥إذا ًف
دْ٭ؿ ٧٤٠ح ظ ٜكْل ٜٛراٱح وؽؽٚ ،أ٦ة إذا أّ٭ؿ آص إ٦ةـ ظ ٜرأٱخ  ٫٣أف ٱؽٔٮ ٥٬إٌف
اٷقٺـٚ ،إف أثٮا أف ٱؽػ٤ٮا ٚٲٝ ٫ذٞ٦ ٢ةد٤ٲ٭ ٥كقجٯ ذرار٦ل ٥كاوُٛٯ أ٦ٮاٜل٥؛ ٵ١ل٥
ٌٞ٩ٮا إ٣٭ؽ ،ك٠ؾا ٱؿكل ٔ ٨أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٔيل  #أ٠ ٫٩ةف ٱٞٮؿ :ٷف  ٨١٦آص كَأيت
ٵٝذ ٨٤رصةٜل ٥كٵقجَل ذرار٦ل ٥كٳػؾف أ٦ٮاٜل٥؛ ٵ١لٌٞ٩ ٥ٮا ٔ٭ؽ ٥٬كػةٛ٣ٮا
َشَ٭ ٥ثإدػةٜل ٥أكٹد ٥٬يف دٱ٪٭ .٥كإٌف ٬ؾا ذ٬ت اٛل٪ىٮر ثةٓص ،كاظذش ُلؾا ،كزاد أف
ٔ٤ٲ نة ٝ #ةؿٚ :إٌل ٠ذجخ ا١٣ذةب ثٲ٪٭ ٥كثَل رقٮؿ آص ÷ ٔىل أف ٹ ٱىج٘ٮا
أكٹد ٥٬ثةُ٪٣صا٩ٲح ٚىج٘ٮ ،٥٬ٱٕ ٰ٪أدػ٤ٮ ٥٬يف ٤٦ذ٭ ٥كدٱ٪٭ .٥كاٙلؽٱر يف ٝل٧ٮع
زٱؽ ثٔ ٨يل َ( .#شح ٚذط ث.)٫ْٛ٤
( )4كإف ًف ٱ٪ذ٤ٞٮا ُلة.)Í( .
( )2ٱٕ٩ ٨٦ :ٰ٪ىةرل إ٣ؿب؛ ٵ١ل ٥أٛ٩ٮا ٔ ٨ا٘لـٱح كصةءكا إٌف ٔ٧ؿ ٞٚة٣ٮا :إ٩ة ٔؿبٚ ،ؼؾ ٪٦ة
٦ة ٱأػؾ ثٌٕ ٨٦ ٥١ثٕيٞٚ ،ةؿ ٔ٧ؿ :إ١لة َ٭ؿة -ٱٕ ٰ٪ا٣ـ٠ةة -ك٣كذ ٨٦ ٥أ ٢٬اُ٣٭ؿة،
ٚ٭٧ٮا ثةٹ٩ذٞةؿ إٌف دار اٙلؿبٚ ،ىةٙل٭ٔ ٥ىل ًٕ٦ ٙة ٱؤػؾ  ٨٦أ٦ٮاؿ اٛلكَ٧٤ل ث٧نٮرة
 ٨٦ا٣ىعةثح كادٛةؽ آراا٭ .٥كركم أٝ ÷ ٫٩ؽ ٠ةف وةٙل٭ٔ ٥ىل ذٟ٣؛ ٞ٣ٮؿ ٔيل :#
ٵف  ٨١٦آص كَأيت ٵٝذٞ٦ ٨٤ةد٤ٲ٭ ،٥كٵقجَل ذرار٦ل٥؛ ٚإٌل ٠ذجخ ا١٣ذةب ثٲ٪٭ ٥كثَل
=

٦ة ٱؤػؾ  ٨٦أ٦ٮاؿ

اٛلكَ٧٤ل()4

ك٣ٮ ٠ةف اٛلةؿ ٣ىجٰ أك ا٦ؿأة ،كٱٕذرب ٚٲÊ٫

ا٪٣ىةب(.)4
ا٣سةٌل ٨٦ :قةاؿ أ ٢٬ا٣ؾ٦ح(ٍٗ )2ل ث ٰ٪د٘٤ت ،ك٬ٮ ٩ىٍٔ ٙص ِلةرٔل ٥إذا
ث٘٤خ ا٪٣ىةب ك٠ة٩ٮا ٥لؿصٮف ُلة( ٨٦ )2ث٤ؽ إٌف ث٤ؽ يف ظًلٱح اٛلكَ٧٤ل .كظؽ
اٚلؿكج ُلة أف ٱ١ٮف ثؿٱؽان¬ ًٚل ٚٮؽ ،كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :زٺزح أٱةـ ،كٝةؿ اٞٛ٣ٲ٫
ٔيل٦ ٨ٔ :ٲ ٢ا٣ج٤ؽ .كٱؤػؾ ذ٪٦ ٟ٣٭ ٥يف¬  ٢٠ق٪ح ٦ؿة(.)5
¬ :كٱؤػؾ ِ ٨٦لةر أ ٢٬اٙلؿب ظٲر ٱؽػ٤ٮف إ٣ٲ٪ة ثأ٦ةف ٦س٦ ٢ة
ٱأػؾكف يف دارِ ٨٦ ٥٬لةر٩ة كيف كٝخ أػؾ ٥٬كٝؽر اٛلةؿ اٛلأػٮذ  ،٫٪٦كإف
٠ة٩ٮا ٹ ٱأػؾكف ِ ٨٦لةر٩ة ًف ٩أػؾ ِ ٨٦لةرٚ ،٥٬إف ًف ٱٕ ٥٬ ٢٬ ٥٤ٱأػؾكف ٨٦
ِلةر٩ة أـ ٹ( ،)4أك ًف  ٥٠ ٥٤ٕ٩ٱأػؾكف ٪٦٭ ،٥أك ٠ةف ِلةر٩ة ٹ ٱؽػ٤ٮف ثٺد-٥٬
ٱُ٪صكا أكٹد .٥٬كٝؿرق ٔ٧ؿ .كيف م٧ٮٕ٣ ٫٣ض ٥ا٪٣ىةرل
رقٮؿ آص ÷ ٔىل أف ٹ ِّ
كص٭ةف :أظؽً٬ل :ا٘لٮاز؛ ٵف اٹق ٥ٱ٤ٔ ٜ٤ُ٪ٲ٭ .٥كا٣سةٌل :اٛلٓ٪؛ ٵف ٬ؤٹء أٛ٩ٮا  ٨٦ا٘لـٱح

ثؼٺؼ إ٣ضٝ .٥ةؿ  :#ك٬ؾا اٛلؼذةر( .ثكذةف ث.)٫ْٛ٤
آص :إٹ اُٛ٣ؿة؛ ٵ١لة دُ٭ؿة ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣ثٕي اٛلذأػؿٱ .٨كّة٬ؿ ٩ىٮص اٵا٧ح
(ٝ )4ةؿ اٞ٣ة٬ل ٔجؽ ¬
أ ٫٩ٱؤػؾ ٪٦٭٦ ًٕٙ ٥ة ٔىل اٛلكَ٧٤ل  ٨٦اُٛ٣ؿة كٍٗل٬ة ،ك٣ٲف أػؾ٬ة ٪٦٭ٔ ٥ىل ص٭ح
ا٣ذُ٭ؿة ،ثٔ ٢ىل ص٭ح ا٣ى٤ط كإٞ٣ٮثح ً٠ل يف ز٠ةة أ٦ٮاٜل( .٥دٱجةج) .كاْ٣ة٬ؿ أف اٵز٬ةر ٱٛ٭٥
٦س٠ ٢ٺـ ا٣ؽكارم.
كا٣ىعٲط أف كٝى٭٠ ٥ٮٝه اٛلكَ٧٤ل.
¬
(*) ٝٲ :٢كٹ ٨لء ٔ٤ٲ٭ ٥يف اٵكٝةص( .دجُصة).
كٝؿرق ا٣نة.)Í( .ٰ٦
(*) كٹ ٱٌٕ ٙاٚل٧ف.)Í( .
( )4اٍ٣صٰٔ.)Í( .
ٱؤػؾ ٪٦٭ٗ ٥لؿ كٹ ػ٪ـٱؿ٦ ٨١٣ ،ذٯ ثٲٕة أػؾ  ٨٦ز٪٧٭ًل.
¬
( )2كٹ
كإ٣ربة ثة٩ذٞةؿ اٛلةؿ٩( .ضؿم) .ك٣ٮ ٦ ٓ٦ك.)Í( .٥٤
¬
()2
( )5ك٣ٮ ا٩ذ٤ٞٮا ثةٛلةؿ ٦ؿار ناٗ( .ٲر).)Í( .
( )4اٵكٌف يف ٬ؾا اُ٣ؿؼٔ Ñؽـ اٵػؾ؛ ٣بٺ ٱ١ٮف ذرٱٕح ٜل٣ ٥ٶػؾ ِ ٨٦لةر٩ةٔ( .ة٦ؿ).
=

أػؾ٩ة ِ ٨٦لةرٍٔ ٥٬ص ِلةرٔل ٥يف  ٢٠دػ٤ح ك٣ٮ يف¬ ا٣ك٪ح ٦ؿار نا( )4إذا ث٘٤خ¬
ا٪٣ىةب( ،)4ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف ا١٣ةيف ٔ ٨أوعةث٪ة كٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽآص كأيب ظ٪ٲٛح.
كٝةؿ يف ا٣ذؾ٠ؿة :ٹ ٱؤػؾ يف ا٣ك٪ح إٹ ٦ؿة(.)2
¬ :ك٣لٮز رصؼ ٦ةؿ اٰٛ٣ء ٬ؾا  ٫٤٠يف ا ٞ٤ُ٦ ٰ٪٘٣نة( ،)2ثؼٺؼ اٛلْةًف
ك٦ة ص٭ ٢أ ٫٤٬ك٦ة كصت ا٣ذىؽؽ ثٚ ٫ٺ ٤ل ٰ٪٘٣ ٢إٹ إذا ٚٲ٦ ٫ى٤عح ،ذ٠ؿ
ذ ٟ٣يف ا٣ذٞؿٱؿ كا٣ـ٬ٮر كا٣ذؾ٠ؿة.

(*) ٚٲْ٩ ٫ؿ؛ ٵف اٵؤ ٢ؽـ اٵػؾٚ ،ٲ١ٮف إٗؿاء ثةٞ٣جٲط( .مة.)ٰ٦
( )4ٵ ٫٩يف ٞ٦ةث٤ح اٵ٦ةف ،ك٬ٮ ٹ ٱؽػ ٢إٹ ثأ٦ةف صؽٱؽ.
( )4كيف ا٣ٲ٪جٰٕ :ٹ ٱنرتط ا٪٣ىةب؛ ٵ ٫٩ثؽؿ ٔ ٨اٵ٦ةف .كٝؽ ركم ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ ٔؽـ
أذجةر ا٪٣ىةب ،ذ٠ؿق يف ا٣جعؿ كَشح اٳٱةت.
(٠ )2ة٣ؾ .ٰ٦ك٦س ٫٤يف اٹ٩ذىةر كا٣جعؿ.
( )2كيف اٵز٬ةر :كُ٦صؼ ا٣سٺزح Éاٛلىة٣طٚ .٭ٮ ٥لة٬ ٙ٣ؾا ً٠ل دؿل .ك ِٛ٣ظةمٲح :اٛلؿصط
٧٤٣ؾ٬ت أ ٫٩ٹ ٱُصؼ اٰٛ٣ء يف ا ٰ٪٘٣إٹ إذا ٠ةف ٚٲ٦ ٫ى٤عح ،كآص أٔ.)Í( .٥٤

فصم [يف بياٌ يصازف اخلًط]

كاٚل٧ف ٣كذح أو٪ةؼ:
اٵكؿٓ :ص دٕةٌفٚ ،ٲٮًٓ يف اٛلىة٣ط( )4اٛلٞؿثح إٌف آص دٕةٌف.
ا٣سةٌل٤٣ :ؿقٮؿ ÷ ،ك٬ٮ ثٕؽق ٣ٸ٦ةـ(ٚ ،)4إف ًف ٱ ٨١إ٦ةـ  ٓ٧ٚق٭ ٥آص
دٕةٌف .كٝةؿ ا٣نة :ٰٕٚإ٧٤٣ ٫٩ىة٣ط  ٞ٤ُ٦نة.
ا٣سة٣رٝ :ؿاثح ا٪٣جٰ ÷ اٛلعٞٮف ا٣ذةثٕٮف ٣ٸ٦ةـٝ ،ةؿ ا٪٣ةرص :ك٣ٮ ٥٬
ٚكة ٝنة ،كٝةؿ اٵٍ٦ل اٙلكَل :ٹ ٱكذع Ê٫ٞاٛ٣كةؽ .ك ٥٬ث٪ٮ

٬ةم)2(٥

ذ٠ٮر٥٬

ٚٲكذٮكف يف اٹقذعٞةؽ كإف صةز دٌٛٲ ٢ثٌٕ٭٥
¬
كإ٩ةز٭ ،٥كٞٚؿاؤ ٥٬كأٗ٪ٲةؤ،٥٬
ٔىل ثٕي ٕ٣ؽـ ا٩عىةر .٥٬كٝةؿ ا٣نة٤٣ :ٰٕٚؾ٠ؿ ٦س ٢ظِ اٵ٩سٲَل( .)2كٝةؿ زٱؽ
ثٔ ٨يل :ٹ ٨لء ٵٗ٪ٲةا٭ .٥كٝةؿ أثٮ ظ٪ٲٛحٝ :ؽ ق ٍٞق٭ ٥آص كق٭ ٥ا٣ؿقٮؿ
كق٭ ٥اٞ٣ؿاثح كث٤٣ ٰٞسٺزح اٵو٪ةؼ اٳػؿة .كٝةؿ ٦ة :ٟ٣أ٦ؿ اٚل٧ف إٌف اٷ٦ةـ
ٱٌٕ ٫ظٲر مةء ،ذ٠ؿ ذ ٟ٣يف اٍ٣صح.
ا٣ؿاثٓ ،كاٚلة٦ف ،كا٣كةدس :ا٣ٲذة٦ٯ كاٛلكةَ٠ل كث٪ٮ ا٣كجٲ ٨٦ ٢ث٬ ٰ٪ةم،٥
ٚ٭ٞ٦ ٥ؽ٦ٮف ٔىل ٍٗل ٥٬كصٮث نة ¬ٔ٪ؽ اٜلةدم ،ك٩ؽث نة ٔ٪ؽ اٛلؤٱؽ ثةٓصٚ ،إف ًف ٱٮصؽكا
ٚٲ٭ ٥يف ا٪٣ةظٲح( ٨٧ٚ )5اٛل٭ة¬صؿٱ٩ ٨ؽث نةٚ ،إف ًف ٱٮصؽكا ٪٦٭ ٨٧ٚ )4(٥اٵ٩ىةر¬ ٩ؽث نة،
ٚإف ًف ٱٮصؽكا  ٨٧ٚاٛلكَ٧٤لٝ .ةؿ اٙلة :٥٠كٱٕذرب يف ا٣ٲذة٦ٯ كث ٰ٪ا٣كجٲ ٢أف
( )4إ٣ة٦ح.)Í( .
( )4ك٣ٮ ٠ةف ا٘٣ة ¬٥٩ك٣ؽ اٷ٦ةـ أك أث نة  ٫٣أك ٬ٮ ا٘٣ة.٥٩ا٬ػ ٝ ٨١٣ٮ« :٫٣ك يف ٍٗل اٛل»ٜٛ٪
ٚٲْ٪ؿٝ .ٲ :٢ٹ ْ٩ؿ؛ إذ ػى ٫اٍ٣صع.ا٬ػ كٔ ٨ا٣نة :ٰ٦ث ٢ٱٞةؿ ثأ ٫٩ثٞجٌ ٫إٱةق ثة٣ٮٹٱح
إ٣ة٦ح ٝؽ ػؿج ٔ٠ ٨ٮٗ ٫٩لك ٫كوةر ٠ةٚل٧ف اٛلأػٮذ ٍٗ ٨٦لق.
(ٝ )2ؿاثح ا٪٣جٰ ÷.
( )2ٹقذعٞة ٫ٝثة٪٣كت ٠ةٛلٍلاث٪٤ٝ ،ة٣ :ٲف ٍ٦لاز نة ٞلٌ نة( .ثعؿ).
( )5ا٣ربٱؽ( .ظةمٲح قعٮٍف) .كاٛلؼذةر¬ اٛلٲ.٢
( )4يف ا٣ربٱؽ.

ٱ١ٮ٩ٮا ٞٚؿاء إصًلٔ نة(ٚ ،)4ٲ٤ــ أ ٫٩ٹ ٱُٕٯ ا٣ٮاظؽ ٪٦٭ ٥إٹ دكف ا٪٣ىةب ،ثؼٺؼ¬
قةاؿ اٵو٪ةؼ ٚٲضٮز ا٪٣ىةب.
كاظؽ()4

٬ ٨٦ؾق

ٝ :ةؿ يف ا٣ذٞؿٱؿ :ك٣لٮز¬ كًٓ اٚل٧ف يف وٙ٪
اٵو٪ةؼ إذا رآق اٷ٦ةـ وٺظ نة ،ذ٠ؿق اٜلةدم كاٛل٪ىٮر ثةٓص كاٛلذٮٔ ٢٠ىل آص
كاٵٍ٦ل ثؽر ا٣ؽٱ ٨كاٞ٣ة٬ل صٕٛؿ ،ك٬ٮ ٦ؿكم ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ كٔٔ ٨يل .#
 :كٹ ٱىط¬  ٨٦اٷ٦ةـ أف ٱربم ٤ٔ ٨٦ٲ ٫ا٣ـ٠ةة ٝجٝ ٢جٌ٭ة ٫٪٦
كٚة ٝنة( ،)2كأ٦ة  ٨٦اٚل٧ف كاٛلْةًف ١ٚؾا¬ أٱٌ نة ،ذ٠ؿق يف ا٣ٮايف ٤٣٭ةدم ،ك٬ٮ أظؽ
ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص ،كذ٠ؿق اٞٛ٣ٲ٭ةف ٞل٧ؽ ث٤ ٨لٲٯ كٞل٧ؽ ث ٨ق٤ٲًلف .كٔىل أظؽ
ٝٮٍف اٛلؤٱؽ ثةٓص كاث ٨اٚل٤ٲ ٢كاٞٛ٣ٲ٤ ٫لٲٯ ا٣جعٲجط :أ ٫٩ٱىط(.)2
 :كاٚل٧ف ٤لذةج إٌف

ا٪٣ٲح¬()5

ٔ٪ؽ إػؿاص٠ ٫ة٣ـ٠ةة ،ذ٠ؿق اث ٨أيب

اٛ٣ٮارس .كٝةؿ اٛل٪ىٮر ثةٓص :ٹ ٤لذةج إٌف ٩ٲح.
( )4ا٣ىعٲط¬ أ ٫٩ٹ ٱٕذرب اٞٛ٣ؿ إذا ٠ةف ٬ةم٧ٲ نة ،ٹ ٍٗ ٨٦لٚ ٥٬ٲٕذرب ٞٚؿ .٥٬كٝٮاق اٛلٛذٰ
كاٞ٣ة٬ل ٔة٦ؿ.
( )4ككص٭ ٫اٞ٣ٲةس ٔىل ا٣ـ٠ةةٗ( .ٲر).
( )2قٲأيت يف ا٣ٮٝ :ٙٝٲ« :٢أك ٱربٱ..٫إ٣غ» أ ٫٩ٱىط ٔىل ٦ة ذ٠ؿق أثٮ ِ٦ص ٤٣٭ؽكٱح كإف ٠ةف
ػٺؼ اٛلؾ٬تٚ ،ٲْ٪ؿ يف دٔٮل اٹدٛةؽ ،كآص أٔ ٫٤ٕ٣ .٥٤ٱٞةؿ :ا٣ـ٠ةة ٹ دك٧ٯ ثٲخ
٦ةؿ ،ك٠ٺـ اٞ٣ٲ ٢اٳيت يف ثٲخ اٛلةؿ ،كٝؽ دٞؽـ[ ِٛ٣ ]4ا٣جٲةف ٚٲًل ٤ل٣ ٢ج٬ ٰ٪ةم٨٦ ٥
ا٘ل٤٧ح ثٲخ اٛلةؿٝ ،ةؿ اٛلعيش٬ :ٮ ا٣ىٮايف .كيف ا٘٣ٲر :أف اٚلؿاج  ٨٦ثٲخ اٛلةؿ.
( )2اٛلؼذةر أ ٫٩ٱىط  ٨٦اٛلْةًف اٛل٤ذجف أ٤٬٭ةً٠ ،ل ذ٠ؿق يف ا٘٣ٲر يف ا٣ٮ٧٤٣ ٙٝؤٱؽ ثةٓص .#
( )5كٓ ٰ٬لٲٲـ Êك٣ٲكخ ٩ٲح ظٞٲٞح؛ ثؽ٣ٲ ٢أ٣ ٫٩لت ٔىل ا١٣ةٚؿ ٵ ٫٩دٱة٩حٕ٦( .ٲةر) .كِٛ٣
ظةمٲح :كٓ ٰ٬لٲٲـ اٚل٧ف ٹ ٩ٲح ظٞٲٞح؛ إذ ٣ٲف ثٕجةدة ،ث٬ ٢ٮ دٱة٩ح؛ كٜلؾا ٣لت ٔىل
ا١٣ةٚؿ[ٕ٦( .]4ٲةر)ٕٚ .ىل ٬ؾا ٣ٮ دَٕل اٚل٧ف يف ا٣جةً ٰٝف ِلت ٩ٲح إذا ٠ةف ٦س٤ٲ نة ،كأ٦ة
اٞ٣ٲٚ ٰ٧ذضت ا٪٣ٲح يف ا٣جة.ٰٝ
(*) ٔىل  ¬٨٦دىط ( .٫٪٦ظةمٲح قعٮٍف).
-------------------------

[ ]4يف ٝٮ٦ :٫٣كأ٣ح :ك٤لٜ ٢ل ٥وؽٝةت ا ٢ٛ٪٣إ٣غ .اٛلكأ٣حٝ ٨٦ 4ٮٚ ٫٣ى :٢كّلؿـ ا٣ـ٠ٮات ٤٠٭ة إ٣غ.
[ ]4ك ِٛ٣ظةمٲح Êا٣كعٮٍف :كٹ ٱٛذٞؿ إٌف ٩ٲح؛ إذ ٹ دىط  ٫٪٦إٹ ٩ٲح ا٣ذ٧ٲٲـ( .ظةمٲح قعٮٍف  ٨٦أكؿ ٠ذةب اٚل٧ف).)Í( .
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